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                        สุตฺตนฺตปฏเก สยุตฺตนิกายสฺส   
                                 ป ฺจโม ภาโค   
                                    _________ 
                                 มหาวารวคฺโค   
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                              อวิชชฺาวคฺโค ปโม   
     [๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย   ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา เอตทโวจ ฯ   
     [๒]  อวิชฺชา  ภิกฺขเว  ปุพฺพงฺคมา  อกุสลาน  ธมฺมาน สมาปตฺติยา   
อนฺวเทว  ๑  อหิริก  อโนตฺตปฺป  ฯ  อวิชฺชาคตสฺส  ภิกฺขเว  อวิทฺทสุโน   
มิจฺฉาทิฏ ิ  ปโหติ  มิจฺฉาทิฏ ิสฺส  มจฺิฉาสงฺกปฺโป  ปโหต ิ มจฺิฉาสงฺกปฺปสฺส   
มิจฺฉาวาจา        ปโหติ        มิจฺฉาวาจสฺส        มิจฺฉากมฺมนฺโต   
ปโหติ     มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส    มิจฺฉาอาชีโว    ปโหติ    มิจฺฉาอาชีวสฺส   
มิจฺฉาวายาโม   ปโหติ   มิจฺฉาวายามสฺส  มิจฺฉาสติ  ปโหติ  มจฺิฉาสติสฺส   
มิจฺฉาสมาธิ ปโหติ ฯ   
     [๓]   วิชชฺา   จ   โข   ภิกฺขเว  ปุพฺพงฺคมา  กุสลาน  ธมฺมาน   
สมาปตฺติยา  อนฺวเทว  ๒  หิโรตฺตปฺป  ฯ  วิชชฺาคตสฺส ภิกฺขเว วิทฺทสุโน   
#๑-๒ ยุ. อนุเทว ฯ    
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สมฺมาทิฏ ิ  ปโหติ  สมฺมาทิฏ ิสฺส  สมฺมาสงฺกปฺโป  ปโหต ิ สมฺมา- 
สงฺกปฺปสฺส  สมฺมาวาจา  ปโหติ   สมมฺาวาจสฺส      สมฺมากมฺมนฺโต   
ปโหติ     สมมฺากมฺมนฺตสฺส   สมฺมาอาชีโว   ปโหติ    สมฺมาอาชีวสฺส   
สมฺมาวายาโม     ปโหติ     สมฺมาวายามสฺส     สมฺมาสติ     ปโหติ   
สมฺมาสติสฺส สมฺมาสมาธิ ปโหตีติ ฯ   
     [๔]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย   ภควา   สเกฺยสุ  วิหรติ   
สกฺกร   นาม   สกฺยาน   นคิโม   ฯ   อถ   โข  อายสฺมา  อานนฺโท   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา  อานนฺโท   
ภควนฺต    เอตทโวจ   อุปฑฺฒมิท   ภนฺเต   พฺรหฺมจรยสฺส   ๑   ยทิท   
กลฺยาณมิตฺตตา กลฺยาณสหายตา กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ ฯ   
     [๕]  มา  เหว  อานนฺท  อวจ  ๒  มา  เหว อานนฺท อวจ ๓   
สกลเมว  ๔  หิท อานนฺท พฺรหฺมจริย ยทิท กลฺยาณมิตฺตตา กลฺยาณสหายตา   
กลฺยาณสมฺปวงฺกตา     ฯ     กลฺยาณมิตฺตสฺเสต     อานนฺท    ภิกฺขุโน   
ปาฏิกงฺข    กลฺยาณสหายกสฺส    กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส    อริย   อฏงฺคิก   
มคฺค ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกริสฺสตีติ ฯ   
     [๖] กถ ฺจานนฺท ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโก   
อริย     อฏงฺคิก     มคฺค    ภาเวติ    อริย    อฏงฺคิก    มคฺค   
พหุลกีโรติ   ฯ   อิธานนฺท   ภิกฺขุ   สมมฺาทิฏ ึ   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ    โวสฺสคฺคปริณามึ   สมฺมาสงฺกปฺป   ภาเวติ   
#๑ ม. พฺรหฺมจริย ฯ ๒-๓ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ม. สกเมวิท อานนฺท ... ฯ    
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วิเวกนิสฺสิต    ฯเปฯ    สมมฺาวาจ    ภาเวติ   ฯเปฯ   สมฺมากมฺมนฺต   
ภาเวติ   ฯเปฯ   สมฺมาอาชีว   ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาวายาม  ภาเวติ   
ฯเปฯ   สมฺมาสตึ   ภาเวติ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   โข  อานนฺท   
ภิกฺขุ     กลฺยาณมิตฺโต     กลฺยาณสหาโย    กลฺยาณสมฺปวงฺโก    อริย   
อฏงฺคิก มคฺค ภาเวติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกโรติ ฯ   
     [๗]  ตทิมินาเปต  ๑ อานนฺท ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา สกลเมวิท   
พฺรหฺมจริย        ยทิท        กลฺยาณมิตฺตตา        กลฺยาณสหายตา   
กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ    ฯ    มม ฺหิ    อานนฺท   กลฺยาณมิตฺต   อาคมฺม   
ชาติธมฺมา   สตฺตา   ชาติยา   ปริมุจฺจนฺติ   ชราธมฺมา   สตฺตา  ชราย   
ปริมุจฺจนฺติ       มรณธมฺมา      สตฺตา      มรเณน      ปริมุจฺจนฺติ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา       สตฺตา      โสกปริเทวทุกฺข-   
โทมนสฺสุปายาเสหิ  ปริมจฺุจนฺติ  ฯ  อิมินา  โข  เอต อานนฺท ปริยาเยน   
เวทิตพฺพ    ยถา    สกลเมวิท    พฺรหฺมจริย    ยทิท   กลฺยาณมิตฺตตา   
กลฺยาณสหายตา กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ ฯ   
     [๘]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  สารีปตฺุโต  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข   อายสฺมา   สารปีุตฺโต  ภควนฺต   
เอตทโวจ    สกลมิท    ภนฺเต    พฺรหฺมจริย    ยทิท   กลฺยาณมิตฺตตา   
กลฺยาณสหายตา กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ตทมินาเปต ฯ    
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        [๙]   สาธุ   สาธุ   สารีปุตฺต   สกลมิท   สารีปุตฺต  พฺรหฺมจรยิ   
ยทิท     กลฺยาณมิตฺตตา    กลฺยาณสหายตา    กลฺยาณสมฺปวงฺกตา    ฯ   
กลฺยาณมิตฺตสฺเสต    สารปีุตฺต    ภิกฺขุโน    ปาฏกิงฺข   กลฺยาณสหายสฺส   
กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส    อรยิ    อฏงฺคิก    มคฺค    ภาเวสฺสติ    อริย   
อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกริสสฺตีติ ฯ   
     [๑๐]   กถ ฺจ   สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   กลยฺาณมิตฺโต  กลฺยาณสหาโย   
กลฺยาณสมฺปวงฺโก   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   พหุลกีโรติ   ฯ   อิธ   สารีปุตฺต   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสิต    โวสสฺคฺคปริณามึ    ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺค- 
ปริณามึ ฯ  เอว  โข   สารปีุตฺต  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  กลยฺาณสหาโย   
กลฺยาณสมฺปวงฺโก     อริย     อฏงฺคิก     มคฺค    ภาเวติ    อริย   
อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกโรติ ฯ   
     [๑๑]    ตทิมินาเปต   สารีปุตฺต   ปริยาเยน   เวทติพฺพ   ยถา   
สกลมิท     พฺรหฺมจริย     ยทิท     กลฺยาณมิตฺตตา    กลฺยาณสหายตา   
กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ    ฯ    มม ฺหิ   สารีปุตฺต   กลยฺาณมิตฺต   อาคมฺม   
ชาติธมฺมา   สตฺตา   ชาติยา   ปริมุจฺจนฺติ   ชราธมฺมา   สตฺตา  ชราย   
ปริมุจฺจนฺติ       มรณธมฺมา      สตฺตา      มรเณน      ปริมุจฺจนฺติ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา  สตฺตา  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุ- 
ปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺติ  ฯ  อิมินา  โข เอต สารีปุตฺต ปริยาเยน    
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เวทิตพฺพ  ยถา  สกลมิท  พฺรหฺมจริย  ยทิท กลฺยาณมิตฺตตา กลฺยาณ- 
สหายตา  กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ ฯ   
     [๑๒]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา อานนฺโท ปุพฺพณฺห- 
สมย  นิวาเสตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย    สาวตฺถึ    ปณฺฑาย    ปาวิสิ  ฯ   
อทฺทสา   โข   อายสฺมา   อานนฺโท  ชาณุสฺโสณึ  พฺราหฺมณ  สพฺพเสเตน   
วฬวาภิรเถน     สาวตฺถิยา     นิยฺยายนฺต    เสตา    สทุ    อสฺสา   
ยุตฺตา   โหนติฺ   เสตาลงฺการา   เสโต   รโถ   เสตปรวิาโร  เสตา   
รสฺมิโย   เสตา   ปโตทลฏ ิ   เสต   ฉตฺต   เสต   อุณฺหีส   เสตานิ   
วตฺถานิ   เสตา  อุปาหนา  เสตาย  สุท  วาลวีชนิยา  ๑  วีชิยฺยติ  ฯ   
ตเมน   ชโน   ทิสฺวา  เอวมาห  พฺรหฺม  วต  โภ  ยาน  พฺรหฺมยานรูป   
วต โภติ ฯ   
     [๑๓]  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จริตฺวา   
ปจฺฉาภตฺต     ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต     เยน     ภควา     เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข    อายสฺมา   อานนฺโท   ภควนฺต   เอตทโวจ   อิธาห   
ภนฺเต   ปุพฺพณฺหสมย   นวิาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ  ปณฺฑาย   
ปาวิสึ   อทฺทส   ขฺวาห   ภนฺเต   ชาณุสโฺสณึ   พฺราหฺมณ   สพฺพเสเตน   
วฬวาภิรเถน  สาวตฺถิยา  นิยฺยายนฺต  เสตา  สุท  อสฺสา  ยุตฺตา  โหนฺติ   
เสตาลงฺการา   เสโต   รโถ   เสตปริวาโร   เสตา  รสฺมิโย  เสตา   
ปโตทลฏ ิ     เสต    ฉตฺต    เสต    อุณฺหีส    เสตานิ    วตฺถานิ   
#๑ ม. วาลพีชนิยา พีชิยฺยติ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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เสตา   อุปาหนา   เสตาย   สุท   วาลวีชนิยา   วีชยิฺยติ   ฯ  ตเมน   
ชโน    ทิสฺวา   เอวมาห   พฺรหฺม   วต   โภ   ยาน   พฺรหฺมยานรูป   
วต   โภติ   ฯ  สกฺกา  นุ  โข  ภนฺเต  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  พฺรหฺมยาน   
ป ฺเปตุนฺติ ฯ   
     [๑๔]   สกฺกา   อานนฺทาติ  ภควา  อโวจ  อิมสฺเสว  โข  เอต   
อานนฺท    อริยสฺส    อฏงฺคิกสฺส    มคฺคสฺส    อธิวจน    พฺรหฺมยาน   
อิติป ธมฺมยาน อิติป อนุตฺตโร สงฺคามวิชโย อิติป ฯ   
     [๑๕]  สมฺมาทิฏ ิ  อานนฺท  ภาวิตา  พหุลีกตา ราควินยปริโยสานา   
โหติ       โทสวินยปริโยสานา       โหติ       โมหวินยปริโยสานา   
โหติ ฯ   
     [๑๖]  สมฺมาสงฺกปฺโป อานนฺท ภาวิโต พหุลีกโต ราควินยปริโยสาโน   
โหติ       โทสวินยปริโยสาโน       โหติ       โมหวินยปริโยสาโน   
โหติ ฯ   
     [๑๗]  สมมฺาวาจา  อานนฺท  ภาวิตา พหุลีกตา ราควินยปริโยสานา   
โหติ       โทสวินยปริโยสานา       โหติ       โมหวินยปริโยสานา   
โหติ ฯ   
     [๑๘]  สมมฺากมฺมนฺโต อานนฺท ภาวิโต พหุลีกโต ราควินยปริโยสาโน   
โหติ       โทสวินยปริโยสาโน       โหติ       โมหวินยปริโยสาโน   
โหติ ฯ   
     [๑๙]  สมฺมาอาชีโว  อานนฺท ภาวิโต พหุลีกโต ราควินยปริโยสาโน    
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โหติ       โทสวินยปริโยสาโน       โหติ       โมหวินยปริโยสาโน   
โหติ ฯ   
     [๒๐]  สมฺมาวายาโม อานนฺท ภาวิโต พหุลีกโต ราควินยปริโยสาโน   
โหติ       โทสวินยปริโยสาโน       โหติ       โมหวินยปริโยสาโน   
โหติ ฯ   
     [๒๑]  สมฺมาสติ  อานนฺท  ภาวิตา  พหุลีกตา  ราควินยปริโยสานา   
โหติ โทสวินยปริโยสานา โหติ โมหวินยปริโยสานา โหติ ฯ   
     [๒๒]  สมฺมาสมาธิ  อานนฺท  ภาวิโต พหุลีกโต ราควินยปริโยสาโน   
โหติ       โทสวินยปริโยสาโน       โหติ       โมหวินยปริโยสาโน   
โหติ ฯ   
     [๒๓]   อิมินา   โข  เอต  อานนฺท  ปริยาเยน  เวทิตพฺพ  ยถา   
อิมสฺเสเวต    อริยสฺส    อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อธิวจน   พฺรหฺมยาน   
อิติป    ธมฺมยาน    อิติป    อนุตฺตโร    สงฺคามวิชโย    อิติปติ   ฯ   
อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
    [๒๔] ยสสฺ สทฺธา จ ป ฺา จ ธมฺมา ยุคฺคา ๑ สทฺธา ธุร   
         หิริ อีสา มโน โยตฺต       สติ อารกฺขสารถิ ฯ   
         รโถ สลีปริกฺขาโร         ฌานกฺโข จกฺกวีริโย   
         อุเปกฺขา ธุรสมาธิ         อนิจฺฉา ปริวารณ ฯ   
         อพฺยาปาโท อวิหึสา        วิเวโก ยสฺส อาวุธ   
         ตีติกฺขา ธมฺมสนฺนาโห ๒    โยคกฺเขมาย วตฺตติ  ฯ   
#๑ โป. ยุตฺตา สทฺธา ธุร ฯ ม. ยุ. ยุตฺตา สทา ธุร ฯ ๒ ม. จมฺมสนฺนาโห ฯ    
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         เอตทตฺตนิ ๑ สมฺภูต        พฺรหฺมยาน อนุตฺตร   
         นิยฺยนติฺ ธีรา โลกมฺหา       อ ฺทตฺถุ ชย ชยนฺติ ฯ   
     [๒๕]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺนา   โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ   
อิธ   โน   ภนฺเต   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   อเมฺห  เอว  ปุจฺฉนฺติ   
กิมตฺถิย   อาวุโส   สมเณ   โคตเม   พฺรหฺมจริย   วุสสฺตีติ   ฯ  เอว   
ปุฏา    มย    ภนฺเต    เตส   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   เอว   
พฺยากโรม    ทุกฺขสฺส   โข   อาวุโส   ปริ ฺตฺถ   ภควติ   พฺรหฺมจริย   
วุสฺสตีติ   ฯ   กจฺจิ   มย   ภนฺเต   เอว  ปุฏา  เอว  พฺยากรมานา   
วุตฺตวาทิโน    เจว    ภควโต    โหม   น   จ   ภควนฺต   อภูเตน   
อพฺภาจิกฺขาม    ธมฺมสฺส    จานุธมฺม    พฺยากโรม    น    จ   โกจิ   
สหธมฺมิโก วาทานุวาโท คารยฺห าน อาคจฺฉตีติ  ฯ   
     [๒๖]   ตคฺฆ  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เอว  ปุฏา  เอว  พฺยากรมานา   
วุตฺตวาทิโน   เจว   เม   โหถ   น   จ   ม   อภูเตน  อพฺภาจิกฺขถ   
ธมฺมสฺส   จานุธมฺม   พฺยากโรถ  น  จ  โกจิ  สหธมมฺิโก  วาทานุวาโท   
คารยฺห   าน   อาคจฺฉติ   ทุกฺขสฺส   หิ   ปริ ฺตฺถ   มย ิ พฺรหมฺจริย   
วุสฺสติ ฯ   
     [๒๗]   สเจ   โว   ภิกขฺเว   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา  เอว   
ปุจฺเฉยฺยุ    อตฺถิ    ปนาวุโส    มคฺโค    อตฺถิ    ปฏิปทา   เอตสฺส   
#๑ ยุ. เอตทตฺตนิย ภูต ฯ    
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ทุกฺขสฺส    ปริ ฺายาติ   ฯ   เอว   ปฏุา   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   เตส   
อ ฺติตฺถิยาน    ปริพฺพาชกาน    เอว    พฺยากเรยฺยาถ    อตฺถ ิ  โข   
อาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส ทุกฺขสฺส ปริ ฺายาติ ฯ   
     [๒๘]   กตโม   จ   ภิกขฺเว   มคฺโค  กตมา  ปฏิปทา  เอตสฺส   
ทุกฺขสฺส   ปริ ฺายาติ   ฯ   อยเมว   อรโิย   อฏงฺคิโก   มคฺโค  ฯ   
เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อย   ภิกฺขเว   
มคฺโค    อย   ปฏิปทา   เอตสฺส   ทุกฺขสฺส   ปริ ฺายาติ   ฯ   เอว   
ปุฏา   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   เตส   อ ฺติตฺถิยาน   ปรพฺิพาชกาน   เอว   
พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ   
     [๒๙]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   โส   ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  พฺรหฺมจริย   
พฺรหฺมจริยนฺติ   ภนฺเต  วุจฺจติ  ฯ  กตม  นุ  โข  ภนฺเต  พฺรหฺมจริย  ฯ   
กตม พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ ฯ   
     [๓๐]  อยเมว  โข  ภิกขฺุ  อริโย  อฏงฺคิโก มคฺโค พฺรหฺมจริย ฯ   
เสยฺยถีท     ฯ     สมฺมาทิฏ ิ    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธิ    ฯ    โย   
โข ภิกฺขุ ราคกฺขโย โทสกขฺโย โมหกฺขโย อิท พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ ฯ   
     [๓๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ    
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เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   โส   ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  ราควินโย   
โทสวินโย  โมหวินโยติ  ภนฺเต  วุจฺจติ  ฯ  กิสฺส  นุ  โข  เอต  ภนฺเต   
อธิวจน    ราควินโย    โทสวินโย   โมหวินโยติ   ฯ   นิพฺพานธาตุยา   
โข   เอต   ภิกฺขุ   อธิวจน   ราควินโย   โทสวินโย  โมหวินโยติ  ฯ   
อาสวาน ขโย เตน วุจฺจตีติ ฯ   
     [๓๒]   เอว   วุตฺเต   โส   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ  อมต   
อมตนฺติ   ภนฺเต   วุจฺจติ   ฯ   กตม   น ุ  โข  ภนฺเต  อมต  กตโม   
อมตคามิมคฺโคติ   ฯ  โย  โข  ภิกฺขุ  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโย   
อิท  วุจฺจติ  อมต  ฯ  อยเมวาริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค อมตคามิมคฺโค ฯ   
เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธีติ ฯ   
     [๓๓]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อริย  โว  ภิกฺขเว  อฏงฺคิก  มคฺค   
เทเสสฺสามิ   วิภชิสฺสามิ  ต  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสสฺามีติ  ฯ   
เอวมฺภนฺเตติ     โข     เต    ภิกฺขู    ภควโต    ปจฺจสฺโสสุ    ฯ   
ภควา   เอตทโวจ   กตโม  จ  ภิกฺขเว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ฯ   
เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ   
     [๓๔]   กตมา   จ   ภิกขฺเว   สมฺมาทิฏ ิ  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว   
ทุกฺเข   าณ  ทุกฺขสมุทเย  าณ  ทุกฺขนิโรเธ  าณ  ทุกฺขนิโรธคามินิยา   
ปฏิปทาย าณ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาทิฏ ิ ฯ   
     [๓๕]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาสงฺกปฺโป  ฯ  โย  โข  ภิกฺขเว    
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เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป    อพฺยาปาทสงฺกปฺโป    อวิหสึาสงฺกปฺโป    ฯ    อย   
วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ   
     [๓๖]   กตมา   จ  ภิกขฺเว  สมฺมาวาจา  ฯ  ยา  โข  ภิกฺขเว   
มุสาวาทา  เวรมณี  ปสุณาย  วาจาย  เวรมณี  ผรุสาย  วาจาย เวรมณี   
สมฺผปฺปลาปา เวรมณี ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา ฯ   
     [๓๗]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมฺมากมฺมนฺโต  ฯ  ยา  โข  ภิกฺขเว   
ปาณาติปาตา     เวรมณี     อทินฺนาทานา    เวรมณี    อพฺรหฺมจริยา   
เวรมณี ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมากมฺมนฺโต ฯ   
     [๓๘]  กตโม  จ  ภิกฺขเว สมฺมาอาชีโว ฯ อิธ ภิกขฺเว อริยสาวโก   
มิจฺฉาอาชีว    ปหาย    สมมฺาอาชีเวน    ชีวิก    กปฺเปติ   ฯ   อย   
วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาอาชีโว ฯ   
     [๓๙]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาวายาโม  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว ภิกฺขุ   
อนุปฺปนฺนาน    ปาปกาน    อกุสลาน    ธมฺมาน    อนุปฺปาทาย   ฉนฺท   
ชเนติ    วายมติ    วิริย    อารภติ    จิตฺต    ปคฺคณฺหาติ    ปทหติ   
อุปฺปนฺนาน   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมมฺาน   ปหานาย   ฉนฺท   ชเนติ   
วายมติ    วิรยิ    อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   อนุปฺปนฺนาน   
กุสลาน   ธมมฺ   อุปฺปาทาย   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   วิริย  อารภติ   
จิตฺต    ปคฺคณฺหาติ    ปทหติ   อุปฺปนนฺาน   กุสลาน   ธมฺมาน    ิติยา   
อสมฺโมสาย   ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฉนฺท   
ชเนติ    วายมติ    วิริย   อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   ฯ    
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อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาวายาโม ฯ   
     [๔๐]   กตมา   จ   ภิกขฺเว  สมฺมาสติ  ฯ  อิธ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ   
กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   
โลเก    อภิชฌฺาโทมนสฺส   เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี   
วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส   
ธมฺเมสุ       ธมฺมานุปสฺสี       วิหรติ      อาตาป      สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
สมฺมาสติ ฯ   
     [๔๑]   กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
วิวิจฺเจว    กาเมหิ   วิวิจฺจ   อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   
วิเวกช    ปติสุข   ปม   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร   
สมาธิช    ปติสุข    ทุติย    ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ปติยา   จ   
วิราคา    อุเปกฺขโก    จ   วิหรติ   สโต   จ   สมฺปชาโน   สุข ฺจ   
กาเยน   ปฏสิเวเทติ   ยนฺต   อรยิา   อาจิกฺขนฺติ   อุเปกฺขโก  สติมา   
สุขวิหารีติ   ตติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   สุขสฺส   จ   ปหานา   
ทุกฺขสฺส    จ    ปหานา    ปุพฺเพว   โสมนสฺสโทมนสฺสาน   อตฺถงฺคมา   
อทุกฺขมสุข   อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถ   ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ   
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาสมาธีติ ฯ    
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     [๔๒]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สาลสิุก  วา ยวสุก   
วา   มิจฺฉาปณิหิต   หตฺเถน   วา   ปาเทน   วา  อกกฺนฺต  หตฺถ  วา   
ปาท  วา  ภินทฺิสฺสติ  โลหิต  วา  อุปฺปาเทสฺสตีติ  เนต  าน  วิชชฺติ ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   มิจฺฉาปณิหิตตฺตา  ภิกฺขเว  สุกสฺส  ฯ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   โส  วต  ภิกขฺุ  มิจฺฉาปณิหิตาย  ทิฏ ิยา  มิจฺฉาปณิหิตาย   
มคฺคภาวนาย      อวิชชฺ      ภินฺทิสฺสติ      วิชฺช      อุปฺปาเทสฺสติ   
นิพฺพาน   สจฺฉิกริสฺสตีติ   เนต   าน   วิชฺชติ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ   
มิจฺฉาปณิหิตตฺตา ภิกฺขเว ทิฏ ิยา ฯ   
     [๔๓]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สาลิสุก  วา  ยวสุก  วา สมฺมาปณิหิต   
หตฺเถน    วา    ปาเทน   วา   อกฺกนฺต   หตฺถ   วา   ปาท   วา   
ภินฺทิสฺสติ   โลหิต   วา   อุปฺปาเทสฺสตีติ   านเมต   วิชฺชติ   ฯ   ต   
กิสฺส   เหตุ   ฯ   สมฺมาปณิหิตตฺตา  ภิกฺขเว  สุกสฺส  ฯ  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว   โส   วต   ภิกฺขุ   สมฺมาปณิหิตาย   ทิฏ ิยา   สมฺมาปณิหิตาย   
มคฺคภาวนาย    อวิชชฺ    ภินฺทิสฺสติ    วิชฺช    อุปฺปาเทสฺสติ   นิพฺพาน   
สจฺฉิกริสฺสตีติ  านเมต  วิชฺชติ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  สมฺมาปณิหิตตฺตา   
ภิกฺขเว ทิฏ ิยา ฯ   
     [๔๔]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ สมฺมาปณิหิตาย ทิฏ ิยา สมฺมาปณิหิตาย   
มคฺคภาวนาย      อวิชชฺ      ภินฺทิสฺสติ      วิชฺช      อุปฺปาเทสฺสติ   
นิพฺพาน   สจฺฉิกริสฺสติ   ฯ   อิธ    ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสิต    โวสสฺคฺคปริณามึ    ฯเปฯ    
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สมฺมาสมาธึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺค- 
ปริณามึ ฯ  เอว      โข      ภิกฺขเว     ภิกฺขุ     สมฺมาปณิหิตาย     ทิฏ ิยา   
สมฺมาปณิหิตาย      มคฺคภาวนาย      อวิชฺช      ภินฺทิสฺสติ     วิชฺช   
อุปฺปาเทสฺสติ นิพฺพาน สจฺฉิกริสฺสตีติ ฯ   
     [๔๕]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข นนฺทิโย ปริพฺพาชโก เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควตา    สทฺธึ   สมโฺมทิ   สมฺโมทนีย   
กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  นิสีท ิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินโฺน   
โข   นนฺทิโย   ปริพฺพาชโก   ภควนฺต   เอตทโวจ   กติ  นุ  โข  โภ   
โคตม   ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  นิพฺพานคมา  โหนฺติ  นิพฺพานปรายนา   
นิพฺพานปริโยสานาติ     ฯ     อฏ ิเม     โข     นนทฺิย     ธมฺมา   
ภาวิตา  พหุลกีตา นิพฺพานคมา โหนฺติ นิพฺพานปรายนา นิพฺพาน- 
ปริโยสานา ฯ  กตเม     อฏ     ฯ     เสยฺยถีท     ฯ     สมฺมาทิฏ ิ    ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ   ฯ   อิเม   โข  นนฺทิย  อฏ  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
นิพฺพานคมา โหนฺติ นิพฺพานปรายนา นิพฺพานปริโยสานาติ ฯ   
     [๔๖]   เอว   วุตฺเต  นนฺทิโย  ปริพฺพาชโก  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต    โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   เสยฺยถาป   โภ   
โคตม    นิกกฺุชฺชิต    วา    อุกฺกุชฺเชยยฺ   ปฏิจฺฉนฺน   วา   วิวเรยฺย   
มูฬฺหสฺส    วา   มคฺค   อาจิกฺเขยฺย   อนฺธกาเร   วา   เตลปฺปชฺโชต   
ธาเรยฺย   จกขฺุมนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  ฯ  เอวเมว  โภตา  โคตเมน   
อเนกปริยาเยน   ธมฺโม   ปกาสิโต   เอสาห   ภวนฺต   โคตม   สรณ    
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คจฺฉามิ   ธมมฺ ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   อุปาสก   ม   ภว  โคตโม  ธาเรตุ   
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
                     อวิชฺชาวคฺโค ปโม ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
         อวิชฺช ฺจ ๑ อุปฑฺฒ จ       สารปีุตฺโต จ พฺราหฺมโณ   
         กิมตฺถยิ ๒ จ เทฺว ภิกฺขู     วิภงฺโค สุกนนฺทิยาติ ๓ ฯ   
                       ______________ 
#๑ ยุ. อวิชฺชา จ ฯ ๒ ม. ย.ุ กิมตฺถโิย ฯ ๓ ยุ. สูกนนทฺิโยติ ฯ    
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                     วิหารวคฺโค ทุติโย   
     [๔๗]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อิจฺฉามห  ภิกฺขเว  อฑฺฒมาส  ปฏิสลฺลียิตุ   
นมฺหิ  เกนจิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  อ ฺตฺร  เอเกน  ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ  ฯ   
เอว    ภนฺเตติ    โข    เต    ภิกฺขู    ภควโต    ปฏิสฺสตฺุวา   ฯ   
นาสฺสุธ โกจิ ภควนฺต อุปสงฺกมติ อ ฺตฺร เอเกน ปณฺฑปาตนีหารเกน ฯ   
     [๔๘]  อถ  โข  ภควา  ตสฺส  อฑฺฒมาสสฺส  อจฺจเยน ปฏิสลลฺานา   
วุฏ ิโต  ภิกขฺู  อามนฺเตสิ  เยน  สฺวาห ภิกฺขเว วิหาเรน ปมาภิสมฺพุทฺโธ   
วิหรามิ     ตสฺส     ปเทเสน    วิหาสึ    โส    เอว    ปชานามิ   
มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยาป    เวทยิต    สมฺมาทิฏ ิปจฺจยาป    เวทยิต   ฯเปฯ   
มิจฺฉาสมาธิปจฺจยาป  เวทยิต  สมฺมาสมาธิปจฺจยาป  เวทยิต  ฉนฺทปจฺจยาป   
เวทยิต         วิตกฺกปจฺจยาป        เวทยิต        ส ฺาปจฺจยาป   
เวทยิต  ฉนฺโท  จ  อวูปสนฺโต  โหติ  วิตกฺกา  ๑  จ อวูปสนฺตา โหนฺติ   
ส ฺา    จ   อวูปสนฺตา   โหติ   ตปฺปจฺจยาป   เวทยิต   ฉนฺโท   จ   
วูปสนฺโต   โหติ   วิตกฺกา   ๒   จ   วูปสนฺตา   โหนติฺ   ส ฺา  จ   
วูปสนฺตา   โหติ   ตปฺปจฺจยาป   เวทยิต   อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   อตฺถิ   
วายาม ๓ ตสฺมึป าเน อนุปฺปตฺเต ตปฺปจฺจยาป เวทยิตนฺติ ฯ   
     [๔๙]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อิจฺฉามห  ภิกฺขเว  เตมาส  ปฏิสลลฺียตุิ   
นมฺหิ  เกนจิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  อ ฺตฺร  เอเกน  ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วิตกฺโก จ อวูปสนฺโต โหติ ฯ ๒ ม. วูปสนฺโต ฯ เอวมุปริ ฯ ๓ ม. ย.ุ   
#อายาม ฯ เอวมุปริ ฯ    
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เอว    ภนฺเตติ    โข    เต    ภิกฺขู    ภควโต    ปฏิสฺสตฺุวา   ฯ   
นาสฺสุธ โกจิ ภควนฺต อุปสงฺกมติ อ ฺตฺร เอเกน ปณฺฑปาตนีหารเกน ฯ   
     [๕๐]  อถ  โข  ภควา  ตสฺส  เตมาสสฺส  อจฺจเยน  ปฏิสลลฺานา   
วุฏ ิโต  ภิกขฺู  อามนฺเตสิ  เยน  สฺวาห ภิกฺขเว วิหาเรน ปมาภิสมฺพุทฺโธ   
วิหรามิ     ตสฺส     ปเทเสน    วิหาสึ    โส    เอว    ปชานามิ   
มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยาป     เวทยิต     มิจฺฉาทิฏ ิวูปสมปจฺจยาป     เวทยิต   
สมฺมาทิฏ ิปจฺจยาป     เวทยิต     สมฺมาทิฏ ิวูปสมปจฺจยาป     เวทยิต   
ฯเปฯ     มิจฺฉาสมาธิปจฺจยาป     เวทยิต    มิจฺฉาสมาธิวูปสมปจฺจยาป   
เวทยิต     สมมฺาสมาธิปจฺจยาป    เวทยิต    สมฺมาสมาธิวูปสมปจฺจยาป   
เวทยิต     ฉนฺทปจฺจยาป     เวทยิต    ฉนฺทวูปสมปจฺจยาป    เวทยิต   
วิตกฺกปจฺจยาป   เวทยิต   วิตกฺกวูปสมปจฺจยาป   เวทยิต  ส ฺาปจฺจยาป   
เวทยิต       ส ฺาวูปสมปจฺจยาป       เวทยิต      ฉนฺโท      จ   
อวูปสนฺโต    โหติ    วิตกฺกา   จ   อวูปสนฺตา   โหนติฺ   ส ฺา   จ   
อวูปสนฺตา    โหติ    ตปฺปจฺจยาป    เวทยิต   ฉนฺโท   จ   วูปสนฺโต   
โหติ    วิตกกฺา    จ    วูปสนฺตา    โหนฺติ   ส ฺา   จ   วูปสนฺตา   
โหติ    ตปฺปจฺจยาป   เวทยิต   อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา   อตฺถิ   วายาม   
ตสฺมึป าเน อนุปฺปตฺเต ตปฺปจฺจยาป เวทยิตนฺติ ฯ   
     [๕๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   โส   ภิกฺขุ  ภควนฺต    
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เอตทโวจ   เสกฺโข  ๑  เสกฺโขติ  ภนฺเต  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข   
ภนฺเต   เสกฺโข   โหตีติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขุ   เสกฺขาย   สมฺมาทิฏ ิยา   
สมนฺนาคโต    โหติ   ฯเปฯ   เสกฺเขน   สมฺมาสมาธินา   สมนฺนาคโต   
โหติ ฯ เอตฺตาวตา โข ภิกฺขุ เสกฺโข โหตีติ ฯ   
     [๕๒]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อฏ ิเม  ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา   
อนุปฺปนฺนา      อุปฺปชชฺนติฺ     นา ฺตฺร     ตถาคตสฺส     ปาตุภาวา   
อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส  ฯ  กตเม  อฏ  ฯ  เสยยฺถีท  ฯ  สมมฺาทิฏ ิ   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อิเม   โข  ภิกขฺเว  อฏ  ธมฺมา  ภาวิตา   
พหุลีกตา   อนุปฺปนฺนา   อุปฺปชฺชนฺติ   นา ฺตฺร   ตถาคตสฺส   ปาตุภาวา   
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ   
     [๕๓]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อฏ ิเม  ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา   
อนุปฺปนฺนา     อุปฺปชฺชนติฺ     นา ฺตฺร     สุคตวินยา    ฯ    กตเม   
อฏ   ฯ  เสยยฺถีท  ฯ  สมมฺาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อิเม  โข   
ภิกฺขเว   อฏ   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา   อนุปฺปนฺนา   อุปฺปชชฺนฺติ   
นา ฺตฺร สุคตวินยาติ ฯ   
     [๕๔]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อฏ ิเม   ภิกฺขเว  ธมมฺา  ปริสุทฺธา   
ปริโยทาตา     อนงฺคณา    วิคตูปกฺกิเลสา    อนุปฺปนฺนา    อุปฺปชชฺนฺติ   
นา ฺตฺร    ตถาคตสฺส    ปาตุภาวา    อรหโต   สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส   ฯ   
กตเม  อฏ  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมมฺาสมาธิ  ฯ อิเม   
โข    ภิกฺขเว    อฏ    ธมมฺา   ปริสุทฺธา   ปรโิยทาตา   อนงฺคณา   
#๑ ยุ. เสโข เสโขติ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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วิคตูปกฺกิเลสา     อนุปฺปนนฺา     อุปฺปชชฺนฺติ    นา ฺตฺร    ตถาคตสฺส   
ปาตุภาวา อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ   
     [๕๕]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อฏ ิเม   ภิกฺขเว  ธมมฺา  ปริสุทฺธา   
ปริโยทาตา     อนงฺคณา    วิคตูปกฺกิเลสา    อนุปฺปนฺนา    อุปฺปชชฺนฺติ   
นา ฺตฺร   สุคตวินยา   ฯ   กตเม  อฏ  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อิเม  โข  ภิกขฺเว  อฏ  ธมฺมา  ปริสุทธฺา   
ปริโยทาตา     อนงฺคณา    วิคตูปกฺกิเลสา    อนุปฺปนฺนา    อุปฺปชชฺนฺติ   
นา ฺตฺร สุคตวินยาติ ฯ   
     [๕๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  อายสฺมา จ   
อานนฺโท   อายสฺมา  จ  ภทฺโท  ปาฏลปิุตฺเต  วิหรนฺติ  กุกฺกฏุาราเม  ฯ   
อถ    โข    อายสฺมา   ภทฺโท   สายณฺหสมย   ปฏิสลลฺานา   วุฏ ิโต   
เยนายสฺมา     อานนฺโท    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมตา   
อานนฺเทน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต    นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา   ภทฺโท   
อายสฺมนฺต   อานนฺท   เอตทโวจ   อพฺรหฺมจริย  อพฺรหฺมจริยนฺติ  อาวุโส   
อานนฺท   วุจฺจติ   กตม   นุ   โข   อาวุโส  อพฺรหฺมจริยนฺติ  ฯ  สาธุ   
สาธุ   อาวุโส  ภทฺท  ภทฺทโก  โข  เต  อาวุโส  ภททฺ  อุมฺมงฺโค  ๑   
ภทฺทก   ปฏภิาณ   กลฺยาณี   ปริปุจฺฉา   เอว   ห ิ ตฺว  อาวุโส  ภทฺท   
ปุจฺฉสิ    อพฺรหฺมจริย    อพฺรหฺมจริยนฺติ    อาวุโส    อานนฺท   วุจฺจติ   
กตม   น ุ  โข  อาวุโส  อพฺรหฺมจริยนฺติ  ฯ  เอวมาวุโสติ  ฯ  อยเมว   
#๑ ยุ. อุมฺมคฺโค ฯ เอวมุปริ ฯ    
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โข   อาวุโส   อฏงฺคิโก   มิจฺฉามคฺโค  อพฺรหฺมจริย  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ   
มิจฺฉาทิฏ ิ ฯเปฯ มิจฺฉาสมาธีติ ฯ   
     [๕๗]    ปาฏลิปุตฺตนิทาน    ฯเปฯ    พฺรหฺมจริย   พฺรหฺมจริยนฺติ   
อาวุโส    อานนฺท    วุจฺจติ   กตม   นุ   โข   อาวุโส   พฺรหฺมจริย   
กตม   พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ  ฯ  สาธุ  สาธุ  โข  ๑  อาวุโส  ภทฺท   
ภทฺทโก    โข    เต   อาวโุส   ภทฺท   อุมฺมงฺโค   ภทฺทก   ปฏิภาณ   
กลฺยาณี   ปรปิุจฺฉา   เอว   หิ  ตฺว  อาวุโส  ภทฺท  ปจฺุฉสิ  พฺรหฺมจริย   
พฺรหฺมจริยนฺติ   อาวุโส   อานนฺท   วุจฺจติ   กตม   นุ   โข   อาวุโส   
พฺรหฺมจริย    กตม    พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ    ฯ   เอวมาวุโสติ   ฯ   
อยเมว   โข   อาวุโส   อรโิย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   พฺรหฺมจริย  ฯ   
เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  โย  โข  อาวุโส   
ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย อิท พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ ฯ   
     [๕๘]   ปาฏลิปุตฺตนิทาน   ฯ   พฺรหฺมจริย  พฺรหมฺจริยนฺติ  อาวุโส   
อานนฺท    วุจฺจติ    กตม    น ุ  โข   อาวุโส   พฺรหฺมจริย   กตโม   
พฺรหฺมจารี   กตม   พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ   ฯ   สาธุ   สาธุ  อาวุโส   
ภทฺท    ภทฺทโก    โข    เต    อาวุโส   ภทฺท   อุมฺมงฺโค   ภทฺทก   
ปฏิภาณ   กลยฺาณี   ปริปุจฺฉา   เอว   ห ิ  ตฺว  อาวุโส  ภทฺท  ปุจฺฉสิ   
พฺรหฺมจริย   พฺรหฺมจริยนฺติ   อาวุโส   อานนฺท   วุจฺจติ   กตม  น ุ โข   
อาวุโส  พฺรหฺมจริย  กตโม  พฺรหฺมจารี  กตม  พฺรหฺมจริย- 
ปริโยสานนฺติ  ฯ  เอวมาวุโสติ  ฯ   อยเมว   โข   อาวุโส  อริโย   
#๑ ม. โขสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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อฏงฺคิโก   มคฺโค   พฺรหฺมจริย   ฯ   เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ   ฯ   โย   โข   อาวุโส   อิมินา   อริเยน  อฏงฺคิเกน   
มคฺเคน   สมนฺนาคโต   อย   วุจฺจติ  พฺรหฺมจารี  ฯ  โย  โข  อาวุโส   
ราคกฺขโย   โทสกฺขโย   โมหกฺขโย   อิท   พฺรหฺมจรยิปริโยสานนฺติ   ฯ   
สุตฺตตฺตย ๑ เอกนิทาน ฯ   
                              วิหารวคฺโค ทุติโย ฯ   
                                   ตสฺสุทฺทาน   
                  เทฺว วิหารา จ เสโข จ     อุปฺปาเท ๒ อปเร ทุเว   
                  ปริสุทฺเธน เทฺว วุตฺตา       กุกฺกฏุาราเมน ตโยติ ฯ   
                                  _____________ 
#๑ ม. ตีณิ สตฺุตนฺตานิ เอกนิทานานิ ฯ ยุ. อิเมส ติณฺณ สุตฺตนฺตาน เอกนิทาน ฯ   
#๒ ม. อุปฺปาทา ... ฯ    
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                              มิจฺฉตฺตวคฺโค ตติโย   
        [๕๙]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ  มิจฺฉตฺต ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ   
สมฺมตฺต ฺจ ต สุณาถ ฯ   
     [๖๐]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  มิจฺฉตฺต  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  มิจฺฉาทิฏ ิ   
ฯเปฯ มิจฺฉาสมาธิ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว มิจฺฉตฺต ฯ   
     [๖๑]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  สมฺมตฺต  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมตฺตนฺติ ฯ   
     [๖๒]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อกุสเล  จ โว ภิกฺขเว ธมฺเม เทสิสฺสามิ   
กุสเล จ ธมฺเม ต สุณาถ ฯ   
     [๖๓]   กตเม   จ   ภิกขฺเว  อกุสลา  ธมฺมา  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ   
มิจฺฉาทิฏ ิ   ฯเปฯ   มิจฺฉาสมาธิ   ฯ  อิเม  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  อกุสลา   
ธมฺมา ฯ   
     [๖๔]   กตเม   จ   ภิกขฺเว   กุสลา  ธมฺมา  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ   
สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อิเม  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  กุสลา   
ธมฺมาติ ฯ   
     [๖๕]  สาวตฺถีนทาน  ฯ  มิจฺฉาปฏิปท ฺจ  โว  ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ   
สมฺมาปฏิปท ฺจ ต สุณาถ ฯ   
     [๖๖]  กตมา  จ  ภิกฺขเว  มิจฺฉาปฏิปทา ฯ เสยฺยถีท ฯ มิจฺฉาทิฏ ิ   
ฯเปฯ มิจฺฉาสมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปทา ฯ    
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     [๖๗]   กตมา   จ   ภิกขฺเว   สมฺมาปฏิปทา   ฯ  เสยฺยถีท  ฯ   
สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาปฏิปทาติ ฯ   
     [๖๘]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  คิหิโน  วาห  ภิกฺขเว  ปพฺพชิตสฺส  วา   
มิจฺฉาปฏิปท   น   วณฺเณมิ   ฯ   คิหี   วา   ภิกฺขเว   ปพฺพชิโต  วา   
มิจฺฉาปฏิปนฺโน    มิจฺฉาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ    นาราธโก    โหติ   าย   
ธมฺม   กุสล   ฯ   กตมา  จ  ภิกฺขเว  มิจฺฉาปฏิปทา  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ   
มิจฺฉาทิฏ ิ  ฯเปฯ  มิจฺฉาสมาธิ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปทา ฯ   
คิหิโน      วาห     ภิกฺขเว     ปพฺพชิตสฺส     วา     มจฺิฉาปฏิปท   
น   วณฺเณมิ   ฯ   คิหี   วา   ภิกฺขเว  ปพฺพชิโต  วา  มจฺิฉาปฏิปนฺโน   
มิจฺฉาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ นาราธโก โหติ าย ธมฺม กุสล ฯ   
     [๖๙]   คิหิโน   วาห   ภิกฺขเว   ปพฺพชิตสฺส   วา  สมฺมาปฏิปท   
วณฺเณมิ    ฯ   คิหี   วา   ภิกฺขเว   ปพฺพชิโต   วา   สมฺมาปฏิปนฺโน   
สมฺมาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ   อาราธโก   โหติ   าย   ธมฺม   กุสล   ฯ   
กตมา   จ  ภิกฺขเว  สมฺมาปฏิปทา  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   สมฺมาปฏิปทา   ฯ   คิหิโน   
วาห   ภิกฺขเว   ปพฺพชิตสฺส   วา   สมฺมาปฏิปท  วณฺเณมิ  ฯ  คิหี  วา   
ภิกฺขเว    ปพฺพชิโต    วา    สมฺมาปฏิปนฺโน   สมฺมาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ   
อาราธโก โหติ าย ธมฺม กุสลนฺติ ฯ   
     [๗๐]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ  อสปฺปุรสิ ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ    
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สปฺปุริส ฺจ ต สุณาถ ฯ   
     [๗๑]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว เอกจฺโจ   
มิจฺฉาทิฏ ิโก    โหติ    มจฺิฉาสงฺกปฺโป    มิจฺฉาวาโจ   มิจฺฉากมฺมนฺโต   
มิจฺฉาอาชีโว    มิจฺฉาวายาโม    มิจฺฉาสติ    มิจฺฉาสมาธิ    ฯ   อย   
วุจฺจติ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส ฯ   
     [๗๒]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  สปฺปุริโส  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ   
สมฺมาทิฏ ิโก    โหติ    สมฺมาสงฺกปฺโป    สมฺมาวาโจ   สมฺมากมฺมนฺโต   
สมฺมาอาชีโว    สมฺมาวายาโม    สมฺมาสติ    สมฺมาสมาธิ    ฯ   อย   
วุจฺจติ ภิกฺขเว สปฺปุริโสติ ฯ   
     [๗๓]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อสปฺปุริส ฺจ  โว  ภิกขฺเว  เทเสสฺสามิ   
อสปฺปุริเสน   อสปฺปุริสตร ฺจ   ฯ   สปฺปุริส ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ   
สปฺปุริเสน สปฺปุริสตร ฺจ ต สุณาถ ฯ   
     [๗๔]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว เอกจฺโจ   
มิจฺฉาทิฏ ิโก   โหติ   ฯเปฯ   มิจฺฉาสมาธิ   ฯ   อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
อสปฺปุริโส ฯ   
     [๗๕]    กตโม   จ   ภิกขฺเว   อสปฺปุริเสน   อสปฺปุสตโร   ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ   มจฺิฉาทิฏ ิโก   โหติ   ฯเปฯ   มิจฺฉาสมาธิ   
มิจฺฉาาณี    มิจฺฉาวิมุตฺติ    ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   อสปฺปุริเสน   
อสปฺปุริสตโร ฯ   
     [๗๖]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  สปฺปุรโิส  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺโจ    
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สมฺมาทิฏ ิโก   โหติ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
สปฺปุริโส ฯ   
     [๗๗]   กตโม   จ   ภิกขฺเว   สปฺปุริเสน  สปฺปุริสตโร  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว    เอกจฺโจ    สมฺมาทิฏ ิโก    โหติ    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธิ   
สมฺมาาณี    สมฺมาวิมุตฺติ    ฯ    อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   สปฺปุริเสน   
สปฺปุริสตโรติ ฯ   
     [๗๘]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  กุมโฺภ  อนาธาโร   
สุปฺปวตฺติโย   โหติ   สาธาโร   ทุปฺปวตฺติโย   โหติ  ฯ  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว    จิตฺต   อนาธาร   สุปฺปวตฺติย   โหติ   สาธาร   ทุปฺปวตฺติย   
โหติ ฯ   
     [๗๙]   โก   จ   ภิกฺขเว  จิตฺตสฺส  อาธาโร  ฯ  อยเมวาริโย   
อฏงฺคิโก   มคฺโค   ฯ   เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ   
อย จิตฺตสฺส อาธาโร ฯ   
     [๘๐]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  กุมฺโภ  อนาธาโร  สุปปฺวตฺติโย  โหติ   
สาธาโร  ทุปปฺวตฺติโย  โหติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  จิตฺต อนาธาร   
สุปฺปวตฺติย โหติ สาธาร ทุปฺปวตฺติย โหตีติ ฯ   
     [๘๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อริย โว ภิกฺขเว สมฺมาสมาธึ เทเสสฺสามิ   
สอุปนิส สปริกฺขาร ต สณุาถ ฯ   
     [๘๒]  กตโม จ ภิกฺขเว อริโย สมฺมาสมาธิ สอุปนิโส สปรกิขฺาโร ฯ   
เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ ๑ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ   
#๑ ม. สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมาสติ ฯ    
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     [๘๓]  ยา  โข  ภิกฺขเว  อิเมหิ  สตฺตหงฺเคหิ  จิตฺตสฺส เอกคฺคตา   
สปริกฺขตา   ๑   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อริโย  สมฺมาสมาธิ  สอุปนิโส   
อิติป สปริกขฺาโร อิติปติ ฯ   
     [๘๔]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา ฯ กตมา   
ติสฺโส   ฯ   สุขา   เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  ฯ   
อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส เวทนา ฯ   
     [๘๕]  อิมาส  โข  ภิกขฺเว  ติสฺสนฺน  เวทนาน  ปริ ฺาย  อริโย   
อฏงฺคิโก    มคฺโค    ภาเวตพฺโพ   ฯ   กตโม   อริโย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อิมาส   
โข   ภิกฺขเว   ติสฺสนฺน   ๒   เวทนาน  ปริ ฺาย  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๘๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อุตฺติโย เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ    ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา   อุตฺติโย   
ภควนฺต    เอตทโวจ   อิธ   มยฺห   ภนฺเต   รโหคตสฺส   ปฏิสลฺลนีสฺส   
เอว    เจตโส    ปริวิตกโฺก    อุทปาทิ    ป ฺจ   กามคุณา   วุตฺตา   
ภควตา ฯ กตเม นุ โข ป ฺจ กามคุณา วุตฺตา ๓ ภควตาติ ฯ   
     [๘๗]   สาธุ   สาธุ   อุตฺติย   ป ฺจ   โขเม  อุตฺติย  กามคุณา   
วุตฺตา   มยา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   จกขฺุวิ ฺเยฺยา  รูปา  อิฏา   
กนฺตา   มนาปา   ปยรูปา   กามูปส ฺหิตา   รชนิยา  ฯ  โสตวิ ฺเยฺยา   
สทฺทา   ฯ   ฆานวิ ฺเยฺยา   คนฺธา   ฯ   ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   รสา  ฯ   
#๑ โป. ปริกขฺรตา ฯ ม. สปริกฺขารตา ฯ ยุ. สปริกฺขารา ฯ ๒-๓ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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กายวิ ฺเยฺยา  โผฏพฺพา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา กามูปส ฺหิตา   
รชนิยา    ฯ    อิเม    โข    อุตฺติย    ป ฺจ    กามคุณา   วุตฺตา   
มยา ฯ   
     [๘๘]  อิเมส  โข  อุตฺติย  ป ฺจนฺน  กามคุณาน  ปหานาย  อริโย   
อฏงฺคิโก    มคฺโค    ภาเวตพฺโพ   ฯ   กตโม   อริโย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อิเมส   
โข   อุตฺติย   ป ฺจนฺน  กามคุณาน  ปหานาย  [๑]  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
                              มิจฺฉตฺตวคฺโค ตติโย ฯ   
                                   ตสฺสุทฺทาน   
                  มจฺิฉตฺต อกุสล ธมฺม ๒      ทุเว ปฏิปทาป จ   
                  อสปฺปุริเสน ๓ เทฺว วุตฺตา   กุมฺโภ สมาธิ เวทนุตฺติเยนาติ ฯ   
                                  _____________ 
#๑ ม. ย.ุ อย ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. อสปฺปุริเสน เทฺว กมฺุโภ ฯ   
#ยุ. เทฺว สปปฺุริเสน กุมฺโภ ฯ    
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                                ปฏิปตฺติวคฺโค จตุตฺโถ   
     [๘๙]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  มิจฺฉาปฏิปตฺติ ฺจ  โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ   
สมฺมาปฏิปตฺติ ฺจ ต สุณาถ ฯ   
     [๙๐]  กตมา  จ  ภิกฺขเว  มิจฺฉาปฏิปตฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ มิจฺฉาทิฏ ิ   
ฯเปฯ มิจฺฉาสมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปตฺติ ฯ   
     [๙๑]  กตมา  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาปฏปิตฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาปฏิปตฺตีติ ฯ   
     [๙๒]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  มิจฺฉาปฏิปนฺน ฺจ  โว  ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ   
สมฺมาปฏิปนฺน ฺจ ต สุณาถ ฯ   
     [๙๓]   กตโม   จ   ภิกขฺเว   มิจฺฉาปฏิปนฺโน  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
เอกจฺโจ   มิจฺฉาทิฏ ิโก   โหติ   ฯเปฯ   มิจฺฉาสมาธิ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว ๑ มิจฺฉาปฏิปนฺโน ฯ   
     [๙๔]   กตโม   จ   ภิกขฺเว   สมฺมาปฏิปนฺโน  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
เอกจฺโจ   สมมฺาทิฏ ิโก   โหติ   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว สมฺมาปฏิปนฺโนติ ฯ   
     [๙๕]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เยส  เกส ฺจิ  ภิกฺขเว อริโย อฏงฺคิโก   
มคฺโค  วิรทฺโธ วิรทฺโธ เตส อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺ- 
ขยคามี ฯ  เยส    เกส ฺจิ    ภิกฺขเว    อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   อารทฺโธ   
อารทฺโธ เตส อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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     [๙๖]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ เสยฺยถีท ฯ   
สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  เยส เกส ฺจิ [๑] อริโย อฏงฺคิโก   
มคฺโค วิรทฺโธ วิรทฺโธ เตส อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺขยาคามี ฯ   
เยส      เกส ฺจิ      ภิกฺขเว     อรโิย     อฏงฺคิโก     มคฺโค   
อารทฺโธ อารทฺโธ เตส อรโิย อฏงฺคิโก มคฺโค สมมฺาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ   
     [๙๗]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อฏ ิเม   ภิกฺขเว   ธมมฺา  ภาวิตา   
พหุลีกตา   อปารา   ปาร   คมนาย   สวตฺตนฺติ   ฯ  กตเม  อฏ  ฯ   
เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อิเม  โข [๒] อฏ   
ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา   อปารา   ปาร   คมนาย  สวตฺตนฺตีติ  ฯ   
อิทมโวจ    ภควา    อิท    วตฺวาน    สุคโต   อถาปร   เอตทโวจ   
สตฺถา   
    [๙๘] อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ        เย ชนา ปารคามิโน   
         อถาย อิตรา ปชา          ตีรเมวานุธาวติ ฯ   
         เย จ โข สมฺมทกฺขาเต      ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน   
         เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ       มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร ฯ   
         กณฺห ธมฺม วิปฺปหาย         สุกฺก ภาเวถ ปณฺฑิโต   
         โอกา อโนกมาคมฺม         วิเวเก ยตฺถ ทรูม   
         ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย          หิตฺวา กาเม อกิ ฺจโน   
         ปริโยทเปยฺย อตฺตาน        จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺเว อย ... ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ภิกฺขเว ฯ    
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         เยส สมฺโพธิยงฺเคสุ         สมฺมา จิตฺต สุภาวิต   
         อาทานปฏินิสฺสคฺเค          อนุปาทาย เย รตา   
         ขีณาสวา ชุติมนฺโต          เต โลเก ปรินิพฺพุตาติ ฯ   
     [๙๙]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ  สาม ฺ ฺจ  โว  ภิกขฺเว  เทเสสฺสามิ   
สาม ฺผลานิ จ ต สุณาถ ฯ   
     [๑๐๐]  กตม ฺจ  [๑] ภิกฺขเว สาม ฺ ฯ อยเมวาริโย อฏงฺคิโก   
มคฺโค   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว สาม ฺ ฯ   
     [๑๐๑]   กตมานิ   จ   ภิกฺขเว  สาม ฺผลานิ  ฯ  โสตาปตฺติผล   
สกทาคามิผล   อนาคามิผล   อรหตฺตผล   ฯ   อิมานิ  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว   
สาม ฺผลานิ ฯ   
     [๑๐๒]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ  สาม ฺ ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ   
สาม ฺตฺถ ฺจ ต สุณาถ ฯ   
     [๑๐๓]  กตม ฺจ  [๒] ภิกฺขเว สาม ฺ ฯ อยเมวาริโย อฏงฺคิโก   
มคฺโค   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว สาม ฺ ฯ   
     [๑๐๔]    กตโม   จ   ภิกฺขเว   สาม ฺตฺโถ   ฯ   โย   โข   
ภิกฺขเว   ราคกฺขโย   โทสกฺขโย   โมหกฺขโย  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
สาม ฺตฺโถติ ฯ   
     [๑๐๕]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  พฺรหฺม ฺ ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ   
#๑-๒ ม. โข ฯ    
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พฺรหฺม ฺผลานิ จ ต สุณาถ ฯ   
     [๑๐๖]  กตม ฺจ [๑] ภิกฺขเว พฺรหฺม ฺ ฯ อยเมวาริโย อฏงฺคิโก   
มคฺโค   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว พฺรหฺม ฺ ฯ   
     [๑๐๗]   กตมานิ   จ  ภิกฺขเว  พฺรหฺม ฺผลานิ  ฯ  โสตาปตฺติผล   
สกทาคามิผล   อนาคามิผล   อรหตฺตผล   ฯ   อิมานิ  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว   
พฺรหฺม ฺผลานีติ ฯ   
     [๑๐๘]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  พฺรหฺม ฺ ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ   
พฺรหฺม ฺตฺถ ฺจ ต สุณาถ ฯ   
     [๑๐๙]    กตม ฺจ   ภิกฺขเว   พฺรหฺม ฺ   ฯ   อยเมว   อริโย   
อฏงฺคิโก  มคฺโค  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  สมมฺาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว พฺรหฺม ฺ ฯ   
     [๑๑๐]   กตโม   จ   ภิกขฺเว   พฺรหฺม ฺตฺโถ  ฯ  โย  จ  ๒   
ภิกฺขเว   ราคกฺขโย   โทสกฺขโย   โมหกฺขโย  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
พฺรหฺม ฺตฺโถติ ฯ   
     [๑๑๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  พฺรหฺมจรยิ ฺจ  โว  ภิกขฺเว  เทสิสฺสามิ   
พฺรหฺมจริยผลานิ จ ต สุณาถ ฯ   
     [๑๑๒]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจรยิ  ฯ  อยเมวาริโย อฏงฺคิโก   
มคฺโค   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริย ฯ   
#๑-๒ ม. ย.ุ โข ฯ    
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     [๑๑๓]   กตมานิ  จ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริยผลานิ  ฯ  โสตาปตฺติผล   
สกทาคามิผล   อนาคามิผล   อรหตฺตผล   ฯ   อิมานิ  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว   
พฺรหฺมจริยผลานีติ ฯ   
     [๑๑๔]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  พฺรหฺมจรยิ ฺจ  โว  ภิกขฺเว  เทสิสฺสามิ   
พฺรหฺมจริยตฺถ ฺจ ต สุณาถ ฯ   
     [๑๑๕]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจรยิ  ฯ  อยเมวาริโย อฏงฺคิโก   
มคฺโค   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ   สมฺมาทิฏ ิ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริย ฯ   
     [๑๑๖]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริยตฺโถ  ฯ โย จ ๑ ภิกฺขเว   
ราคกฺขโย โทสกฺขโย โมหกฺขโย ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยตฺโถติ ฯ   
                   ปฏิปตฺติวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         ปฏิปตฺติ ปฏิปนฺโน จ         วิรทฺธ ฺจ ๒ ปาร คมา   
         สาม ฺเน [๓] เทฺว วุตฺตา  พฺรหฺม ฺา อปเร ทุเว   
         พฺรหฺมจริเยน เทฺว วุตฺตา     วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                      _____________ 
#๑ ม. ย.ุ โข ฯ ๒ โป. วิรทฺธ อปร คมา ฯ ๓ ม. จ ฯ    
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                   อ ฺติตฺถิยวคฺโค ป ฺจโม   
     [๑๑๗]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   สเจ   โว   ภิกฺขเว  อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา    เอว   ปุจฺเฉยฺยุ   กิมตฺถิย   อาวุโส   สมเณ   โคตเม   
พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ฯ  เอว  ปุฏา  ตุเมฺห  ภิกฺขเว เตส อ ฺติตฺถิยาน   
ปริพฺพาชกาน      เอว      พฺยากเรยฺยาถ     ราควิราคตฺถ     โข   
อาวุโส ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ฯ   
     [๑๑๘]   สเจ   ปน   โว   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา   
เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  อตฺถ ิ ปนาวุโส  มคฺโค  อตฺถิ ปฏิปทา ราควิราคายาติ ฯ   
เอว      ปฏุา      ตุเมฺห     ภิกฺขเว     เตส     อ ฺติตฺถิยาน   
ปริพฺพาชกาน    เอว   พฺยากเรยฺยาถ   อตฺถิ   โข   อาวุโส   มคฺโค   
อตฺถิ ปฏิปทา ราควิราคายาติ ฯ   
     [๑๑๙]   กตโม   จ   ภิกขฺเว   มคฺโค   กตมา   จ   ปฏิปทา   
ราควิราคาย   ฯ   อยเมวาริโย   อฏงฺคิโก  มคฺโค  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ   
สมฺมาทิฏ ิ    ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อย   ภิกฺขเว   มคฺโค   อย   
ปฏิปทา   ราควิราคายาติ   ฯ   เอว   ปฏุา   ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เตส   
อ ฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ   
     [๑๒๐]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   สเจ   โว   ภิกฺขเว  อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา    เอว   ปุจฺเฉยฺยุ   กิมตฺถิย   อาวุโส   สมเณ   โคตเม   
พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ฯ  เอว  ปุฏา  ตุเมฺห  ภิกฺขเว เตส อ ฺ-  
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ติตฺถิยาน  ปรพฺิพาชกาน   เอว    พฺยากเรยฺยาถ   ส ฺโชนปหานตฺถ   
โข อาวุโส ภควติ พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ฯเปฯ   
     [๑๒๑]   อนุสยสมุคฺฆาตนตฺถ   โข   อาวุโส   ภควติ  พฺรหฺมจริย   
วุสฺสตีติ ฯเปฯ   
     [๑๒๒]    อทฺธานปริ ฺตฺถ   โข   อาวุโส   ภควติ   พฺรหฺมจริย   
วุสฺสตีติ ฯเปฯ   
     [๑๒๓]   อาสวาน   ขยตฺถ   โข   อาวุโส   ภควติ  พฺรหฺมจรยิ   
วุสฺสตีติ ฯเปฯ   
     [๑๒๔]    วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยตฺถ    โข    อาวุโส    ภควติ   
พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ฯเปฯ   
     [๑๒๕]    าณทสฺสนตฺถ    โข    อาวุโส   ภควติ   พฺรหฺมจรยิ   
วุสฺสตีติ ฯเปฯ   
     [๑๒๖]   สเจ   โว   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว   
ปุจฺเฉยฺยุ   กิมตฺถิย   อาวุโส   สมเณ  โคตเม  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ  ฯ   
เอว   ปุฏา   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   เตส   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   
เอว    พฺยากเรยฺยาถ   อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ   โข   อาวุโส   ภควติ   
พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ฯ   
     [๑๒๗]  สเจ  ปน  โว  ภิกฺขเว  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว   
ปุจฺเฉยฺยุ   อตฺถิ   ปนาวุโส   มคฺโค   อตฺถิ   ปฏิปทา    อนุปาทา- 
ปรินิพฺพานายาติ ฯ  เอว      ปุฏา      ตุเมฺห     ภิกขฺเว     เตส     อ ฺ-  
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ติตฺถิยาน  ปรพฺิพาชกาน   เอว    พฺยากเรยฺยาถ    อตฺถิ   โข   อาวุโส   
มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา อนุปาทาปรินิพฺพานายาติ ฯ   
     [๑๒๘]   กตโม   จ   ภิกฺขเว   มคฺโค   กตมา   จ   ปฏิปทา   
อนุปาทาปรินิพฺพานาย  ฯ  อยเมวาริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ เสยฺยถีท ฯ   
สมฺมาทิฏ ิ    ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อย   ภิกฺขเว   มคฺโค   อย   
ปฏิปทา   อนุปาทาปรินิพฺพานายาติ   ฯ   เอว   ปฏุา  ตุเมฺห  ภิกฺขเว   
เตส อ ฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ   
                 อ ฺติตฺถิยวคฺโค ๑ ป ฺจโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         วิราคส ฺโชน อนุสย        อทฺธานอาสวา ขยา   
         วิชฺชาวิมุตฺติ าณ ฺจ         อนุปาทาย อฏมี ฯ   
                        _________ 
#๑ ม. อ ฺติตฺถิยเปยฺยาล ฯ ยุ. อ ฺติตฺถิยเปยฺยาโล ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 36 

                                สุรยิเปยฺยาโล ฉฏโ   
     [๑๒๙]  สาวตฺถีนิทาน ฯ สุรยิสฺส ๑ ภิกฺขเว อุทยโต เอต ปุพฺพงฺคม8   
เอต   ปุพฺพนิมิตฺต   ยทิท  อรุณุคฺค  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน   
อริยสฺส   อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อุปปฺาทาย   เอต   ปุพฺพงฺคม   เอต   
ปุพฺพนิมิตฺต    ยทิท    กลฺยาณมิตฺตตา   ฯ   กลฺยาณมิตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน    ปาฏิกงฺข    อริย    อฏงฺคิก    มคฺค   ภาเวสฺสติ   อรยิ   
อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกริสสฺตีติ ๒ ฯ   
     [๑๓๐]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  กลยฺาณมิตฺโต  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   วิราคนสิฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต    โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    เอว    โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
กลฺยาณมิตฺโต    อริย    อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   
มคฺค พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๑๓๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  สุริยสฺส  ภิกฺขเว อุทยโต เอต ปุพฺพงฺคม   
เอต   ปุพฺพนิมิตฺต   ยทิท  อรุณุคฺค  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน   
อริยสฺส   อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อุปปฺาทาย   เอต   ปุพฺพงฺคม   เอต   
ปุพฺพนิมิตฺต   ยทิท   สลีสมฺปทา   ฯ   สีลสมฺปนฺนสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน   
ปาฏิกงฺข ฯเปฯ   
#๑ ม. สรูิยสสฺ ฯ เอวมุปร ิฯ ๒ ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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     [๑๓๒] ยทิท ฉนฺทสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๓๓] ยทิท อตฺตสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๓๔] ยทิท ทิฏ ิสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๓๕] ยทิท อปฺปมาทสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๓๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  สุริยสฺส  ภิกฺขเว อุทยโต เอต ปุพฺพงฺคม   
เอต   ปุพฺพนิมิตฺต   ยทิท  อรุณุคฺค  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน   
อริยสฺส   อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อุปปฺาทาย   เอต   ปุพฺพงฺคม   เอต   
ปุพฺพนิมิตฺต  ยทิท  โยนิโสมนสิการสมฺปทา  ฯ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต   
ภิกฺขเว      ภิกฺขุโน      ปาฏิกงฺข     อรยิ     อฏงฺคิก     มคฺค   
ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกรสิฺสตีติ ฯ   
     [๑๓๗]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย   
อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรติ   ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต   โวสสฺคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต     นิโรธนิสสฺิต     โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    เอว    โข   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    โยนโิสมนสิการสมฺปนฺโน    อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   
ภาเวติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๑๓๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  สุรยิสสฺ  ภิกฺขเว อุทยโต เอต ปุพฺพงฺคม   
เอต   ปุพฺพนิมิตฺต   ยทิท  อรุณุคฺค  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน   
อริยสฺส   อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อุปปฺาทาย   เอต   ปุพฺพงฺคม   เอต    
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ปุพฺพนิมิตฺต    ยทิท    กลฺยาณมิตฺตตา   ฯ   กลฺยาณมิตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน    ปาฏิกงฺข    อริย    อฏงฺคิก    มคฺค   ภาเวสฺสติ   อรยิ   
อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกริสสฺตีติ ฯ   
     [๑๓๙]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  กลยฺาณมิตฺโต  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สมฺมาทิฏ ึ    ภาเวติ   ราควินยปริโยสาน   โทสวินยปรโิยสาน   
โมหวินยปรโิยสาน   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   ราควินยปริโยสาน   
โทสวินยปรโิยสาน   โมหวินยปริโยสาน   ฯ   เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
กลฺยาณมิตฺโต    อริย    อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   
มคฺค พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๑๔๐]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  สุริยสฺส  ภิกฺขเว อุทยโต เอต ปุพฺพงฺคม   
เอต   ปุพฺพนิมิตฺต   ยทิท  อรุณุคฺค  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน   
อริยสฺส   อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อุปปฺาทาย   เอต   ปุพฺพงฺคม   เอต   
ปุพฺพนิมิตฺต ยทิท สีลสมปฺทา ฯเปฯ   
     [๑๔๑] ยทิท ฉนฺทสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๔๒] ยทิท อตฺตสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๔๓] ยทิท ทิฏ ิสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๔๔] ยทิท อปฺปมาทสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๔๕]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ยทิท   โยนิโสมนสิการสมปฺทา   ฯ   
โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต    ภิกฺขเว    ภิกฺขุโน    ปาฏิกงฺข    อริย    
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อฏงฺคิก มคฺค ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีริสฺสตีติ ฯ   
     [๑๔๖]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย   
อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรติ   ฯ   
อิธ  ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺมาทิฏ ึ ภาเวติ ราควินยปริโยสาน โทสวินยปริโยสาน   
โมหวินยปรโิยสาน         ฯเปฯ        สมฺมาสมาธึ        ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน   โทสวินยปริโยสาน   โมหวินยปริโยสาน   ฯ   เอว   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   โยนโิสมนสิการสมฺปนฺโน   อรยิ  อฏงฺคิก  มคฺค   
ภาเวติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกโรตีติ ฯ   
                    สุริยเปยฺยาโล สมตฺโต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         กลฺยาณมิตฺต สีล ฺจ          ฉนฺโท จ อตฺตสมฺปทา   
         ทิฏ ิ จ อปฺปมาโท จ        โยนิโส ภวติ สตฺตม ฯ   
                        _________  
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                  เอกธมฺมเปยฺยาโล สตฺตโม   
     [๑๔๗]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  พหูปกาโร อริยสฺส   
อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อุปฺปาทาย   ฯ   กตโม   เอกธมฺโม  ฯ  ยทิท   
กลฺยาณมิตฺตตา    ฯ   กลยฺาณมิตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ปาฏิกงฺข   
อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกริสฺสตีติ ฯ   
     [๑๔๘]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  กลยฺาณมิตฺโต  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   วิราคนสิฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต    โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    เอว    โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
กลฺยาณมิตฺโต    อริย    อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   
มคฺค พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๑๔๙]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  พหูปกาโร อรยิสฺส   
อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อุปฺปาทาย   ฯ   กตโม   เอกธมฺโม  ฯ  ยทิท   
สีลสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๕๐] ยทิท ฉนฺทสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๕๑] ยทิท อตฺตสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๕๒] ยทิท ทิฏ ิสมฺปทา ฯเปฯ    
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     [๑๕๓] ยทิท อปฺปมาทสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๕๔]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ยทิท   โยนิโสมนสิการสมฺปทา   ฯ   
โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต    ภิกฺขเว    ภิกฺขุโน    ปาฏิกงฺข    อริย   
อฏงฺคิก มคฺค ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีริสฺสตีติ ฯ   
     [๑๕๕]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย   
อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต  
โวสฺสคฺคปริณามึ     ฯเปฯ     สมฺมาสมาธึ     ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    โยนโิสมนสิการสมฺปนฺโน    อริย    อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   
อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรตีติ ฯ   
     [๑๕๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  พหูปกาโร อรยิสฺส   
อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อุปฺปาทาย   ฯ   กตโม   เอกธมฺโม  ฯ  ยทิท   
กลฺยาณมิตฺตตา    ฯ   กลยฺาณมิตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ปาฏิกงฺข   
อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกริสฺสตีติ ฯ   
     [๑๕๗]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  กลยฺาณมิตฺโต  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สมฺมาทิฏ ึ    ภาเวติ   ราควินยปริโยสาน   โทสวินยปรโิยสาน   
โมหวินยปรโิยสาน   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   ราควินยปริโยสาน    
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โทสวินยปรโิยสาน   โมหวินยปริโยสาน   ฯ   เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
กลฺยาณมิตฺโต    อริย    อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   
มคฺค พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๑๕๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  พหูปกาโร อริยสฺส   
อฏงฺคิกสฺส   มคฺคสฺส   อุปฺปาทาย   ฯ   กตโม   เอกธมฺโม  ฯ  ยทิท   
สีลสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๕๙] ยทิท ฉนฺทสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๖๐] ยทิท อตฺตสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๖๑] ยทิท ทิฏ ิสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๖๒] ยทิท อปฺปมาทสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๖๓]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ยทิท   โยนิโสมนสิการสมฺปทา   ฯ   
โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต    ภิกฺขเว    ภิกฺขุโน    ปาฏิกงฺข    อริย   
อฏงฺคิก มคฺค ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีริสฺสตีติ ฯ   
     [๑๖๔]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย   
อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรติ   ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน   โทสวินยปริโยสาน   โมหวินยปริโยสาน   ฯ   เอว   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   โยนโิสมนสิการสมฺปนฺโน   อรยิ  อฏงฺคิก  มคฺค   
ภาเวติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกโรตีติ ฯ   
                 เอกธมฺมเปยฺยาโล นฏิ ิโต ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 43 

                        ตสฺสุทฺทาน   
         กลฺยาณมิตฺต สีล จ          ฉนฺโท จ อตฺตสมฺปทา   
         ทิฏ ิ จ อปฺปมาโท จ        โยนิโส ภวติ สตฺตม ฯ   
                      ______________  
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              นาหนฺตเอกธมฺมเปยฺยาโล ๑ อฏโม   
     [๑๖๕]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   นาห   ภิกฺขเว   อ ฺ  เอกธมฺมป   
สมนุปสฺสามิ    เยน    อนุปฺปนฺโน   วา   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   
อุปฺปชฺชติ   อุปฺปนฺโน   วา   อริโย   อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉติ   ฯ   ยถยิท   ภิกขฺเว   กลฺยาณมิตฺตตา   ฯ   กลฺยาณมิตฺตสฺเสต   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุโน    ปาฏกิงฺข   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวสฺสติ   
อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีริสฺสตีติ ฯ   
     [๑๖๖]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  กลยฺาณมิตฺโต  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  สมมฺาสมาธึ  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสสฺิต   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กลฺยาณมิตฺโต   อรยิ   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ   
อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรตีติ ฯ   
     [๑๖๗]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   นาห   ภิกฺขเว   อ ฺ  เอกธมฺมป   
สมนุปสฺสามิ    เยน    อนุปฺปนฺโน   วา   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   
อุปฺปชฺชติ   อุปฺปนฺโน   วา   อริโย   อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉติ ฯ ยถยทิ ภิกฺขเว สีลสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๖๘] ยถยิท ภิกฺขเว ฉนฺทสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๖๙] ยถยิท ภิกฺขเว อตฺตสมฺปทา ฯเปฯ   
#๑ ม. ทุติยเอกธมฺมเปยฺยาลวคฺค ฯ    
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     [๑๗๐] ยถยิท ภิกฺขเว ทิฏ ิสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๗๑] ยถยิท ภิกฺขเว อปฺปมาทสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๗๒]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ยถยิท ภิกฺขเว โยนิโสมนสิการสมฺปทา ฯ   
โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต       ภิกฺขเว      ภิกขฺุโน      ปาฏกิงฺข   
อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกริสฺสตีติ ฯ   
     [๑๗๓]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย   
อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรติ   ฯ   
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ สมฺมาสมาธึ   
ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ   
เอว       โข      ภิกฺขเว      ภิกฺขุ      โยนโิสมนสิการสมฺปนฺโน   
อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๑๗๔]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   นาห   ภิกฺขเว   อ ฺ  เอกธมฺมปd   
สมนุปสสฺามิ    เยน    อนุปฺปนฺโน   วา   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   
อุปฺปชฺชติ   อุปฺปนฺโน   วา   อริโย   อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉติ   ฯ   ยถยิท   ภิกฺขเว   กลฺยาณมิตฺตตา   ฯ   กลฺยาณมิตฺตสฺเสต   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุโน    ปาฏกิงฺข   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวสฺสติ   
อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีริสฺสตีติ ฯ   
     [๑๗๕]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  กลยฺาณมิตฺโต  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว    
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ภิกฺขุ    สมฺมาทิฏ ึ    ภาเวติ   ราควินยปริโยสาน   โทสวินยปรโิยสาน   
โมหวินยปรโิยสาน   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   ราควินยปริโยสาน   
โทสวินยปรโิยสาน   โมหวินยปริโยสาน   ฯ   เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
กลฺยาณมิตฺโต    อริย    อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   
มคฺค พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๑๗๖]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   นาห   ภิกฺขเว   อ ฺ  เอกธมฺมป   
สมนุปสฺสามิ    เยน    อนุปฺปนฺโน   วา   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   
อุปฺปชฺชติ   อุปฺปนฺโน   วา   อริโย   อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉติ ฯ ยถยทิ ภิกฺขเว สีลสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๗๗] ยถยิท ภิกฺขเว ฉนฺทสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๗๘] ยถยิท ภิกฺขเว อตฺตสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๗๙] ยถยิท ภิกฺขเว ทิฏ ิสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๘๐] ยถยิท ภิกฺขเว อปฺปมาทสมฺปทา ฯเปฯ   
     [๑๘๑]     ยถยิท     ภิกขฺเว     โยนิโสมนสิการสมฺปทา    ฯ   
โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อรยิ  อฏงฺคิก   
มคฺค ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกริสฺสตีติ ฯ   
     [๑๘๒]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย   
อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรติ   ฯ   
อิธ  ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺมาทิฏ ึ ภาเวติ ราควินยปริโยสาน โทส- 
วินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ    
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ราควินยปริโยสาน   โทสวินยปริโยสาน   โมหวินยปริโยสาน   ฯ   เอว   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   โยนโิสมนสิการสมฺปนฺโน   อรยิ  อฏงฺคิก  มคฺค   
ภาเวติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกโรตีติ ฯ   
              นาหนฺตเอกธมฺมเปยฺยาโล สมตฺโต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         กลฺยาณมิตฺต สีล ฺจ          ฉนฺโท จ อตฺตสมฺปทา   
         ทิฏ ิ จ อปฺปมาโท จ        โยนิโส ภวติ สตฺตม ฯ   
                     _______________  
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                  คงฺคาเปยฺยาโล ๑ นวโม   
     [๑๘๓]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว คงฺคา นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา     ปาจีนปพฺภารา    เอวเมว    โข    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโร ฯ   
     [๑๘๔]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสิต    โวสสฺคฺคปริณามึ    ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ   
เอว    โข    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๑๘๕]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยมุนา นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๑๘๖]  สาวตฺถีนิทาน ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อจิรวตี นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๑๘๗]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป ภิกฺขเว สรภู นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯO   
#๑ ม. คงฺคาเปยฺยาลวคฺค ฯ    
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     [๑๘๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว มหี นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๑๘๙]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยา  กาจิมา  ๑   
มหานทิโย  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  สพฺพา   
ตา   ปาจีนนินฺนา   ปาจีนโปณา   ปาจีนปพฺภารา   ฯ   เอวเมว   โข   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค พหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร ฯ   
     [๑๙๐]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   ฯเปฯ   สมมฺาสมาธึ   ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต   อรยิ   อฏงฺคิก   มคฺค   
พหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ นพฺิพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๑๙๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว คงฺคา นที สมุทฺทนินฺนา   
สมุทฺทโปณา    สมุทฺทปพฺภารา    ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
อริย    อฏงฺคิก    มคฺค    ภาเวนฺโต    อริย    อฏงฺคิก    มคฺค   
พหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ นพฺิพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร ฯ   
     [๑๙๒]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
#๑ ยุ. กาจิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   โข   ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  อริย   
อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต   อรยิ   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๑๙๓]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ยมุนา  นท ี  
สมุทฺทนินฺนา   สมุทฺทโปณา   สมุทฺทปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๑๙๔]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที   
สมุทฺทนินฺนา   สมุทฺทโปณา   สมุทฺทปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๑๙๕]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป ภิกฺขเว สรภู นที สมุทฺทนินฺนา   
สมุทฺทโปณา สมุทฺทปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๑๙๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว มหี นที สมุทฺทนนิฺนา   
สมุทฺทโปณา สมุทฺทปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๑๙๗]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ยา  กาจิมา   
มหานทิโย  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  สพฺพา   
ตา   สมุทฺทนนิฺนา   สมุททฺโปณา   สมุทฺทปพฺภารา   ฯ   เอวเมว   โข   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก    
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มคฺค พหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพาน- 
ปพฺภาโร ฯ   
     [๑๙๘]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพาน- 
โปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสิต    โวสสฺคฺคปริณามึ    ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺค- 
ปริณามึ ฯ  เอว     โข     ภิกฺขเว     ภิกขฺุ     อริย     อฏงฺคิก     มคฺค   
ภาเวนฺโต    อริย    อฏงฺคิก    มคฺค   พหุลีกโรนฺโต   นิพฺพานนินฺโน   
โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ   
     คงฺคาเปยฺยาลวาร สงฺเขเปน ลิขิต เปยฺยาเล วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
                      ตสฺสุทฺทาน   
     ฉ ปาจีนโต นินฺนา            ฉ นินฺนา [๑] สมุทฺทโต   
     เทฺว ๒ ธมฺมา ทสา โหนฺติ     วคฺโค ๓ เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
     คงฺคาเปยฺยาลี ปาจีนนินฺนวาจนมคฺคี วิเวกนิสฺสิตทฺวาทสกี ปมกี ฯ   
                  ___________________ 
     [๑๙๙]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว คงฺคา นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา    ปาจีนปพฺภารา    ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโร ฯ   
#๑ ม. ย.ุ จ ฯ ๒ ม. ย.ุ เอเต เทฺว ฉ ทฺวาทส โหนฺติ ฯ ๓ ย.ุ เปยฺยาลี เตน   
#วุจฺจตีติ ฯ    
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     [๒๐๐]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพาน- 
โปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน    โทสวินยปริโยสาน    โมหวินยปริโยสาน    ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ      ภาเวติ     ราควินยปริโยสาน     โทสวินยปริโยสาน   
โมหวินยปรโิยสาน   ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวนฺโต   อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน   
โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๒๐๑]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกขฺเว   ยมุนา  นท ี  
ปาจีนนินฺนา   ปาจีนโปณา   ปาจีนปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๐๒]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที   
ปาจีนนินฺนา   ปาจีนโปณา   ปาจีนปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๐๓]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป ภิกฺขเว สรภู นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๐๔]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว มหี นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๐๕]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ยา  กาจิมา   
มหานทิโย  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  สพฺพา    
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ตา  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา  ฯ  เอวเมว  โข ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๐๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว คงฺคา นที สมุทฺทนินฺนา   
สมุทฺทโปณา    สมุทฺทปพฺภารา    ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโร ฯ   
     [๒๐๗]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน    โทสวินยปริโยสาน    โมหวินยปริโยสาน    ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ      ภาเวติ     ราควินยปริโยสาน     โทสวินยปริโยสาน   
โมหวินยปรโิยสาน   ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวนฺโต   อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน   
โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๒๐๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยมุนา นที สมุททฺนินฺนา   
สมุทฺทโปณา     สมุทฺทปพฺภารา     ฯ     เอวเมว    โข    ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๐๙]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที   
สมุทฺทนินฺนา   สมุทฺทโปณา   สมุทฺทปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ฯเปฯ    
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     [๒๑๐]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป ภิกฺขเว สรภู นที สมุทฺทนินฺนา   
สมุทฺทโปณา สมุทฺทปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๑๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว มหี นที สมุทฺทนนิฺนา   
สมุทฺทโปณา สมุทฺทปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๑๒]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ยา  กาจิมา   
มหานทิโย  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี สรภู มหี สพฺพา ตา   
สมุทฺทนินฺนา   สมุทฺทโปณา   สมุทฺทปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโร ฯ   
     [๒๑๓]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน    โทสวินยปริโยสาน    โมหวินยปริโยสาน    ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ      ภาเวติ     ราควินยปริโยสาน     โทสวินยปริโยสาน   
โมหวินยปรโิยสาน   ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวนฺโต   อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน   
โหติ   นิพฺพานโปโณ   นพฺิพานปพฺภาโรติ   ฯ   ราควินยทฺวาทสกี  ทุติยก ี  
สมุทฺทนินฺนนฺติ ฯ   
     [๒๑๔]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว คงฺคา นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา    ปาจีนปพฺภารา    ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ    
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อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโร ฯ   
     [๒๑๕]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
อมโตคธ   อมตปรายน   อมตปริโยสาน   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
อมโตคธ   อมตปรายน   อมตปริโยสาน   ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๒๑๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยมุนา นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๑๗]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที   
ปาจีนนินฺนา   ปาจีนโปณา   ปาจีนปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๑๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป ภิกฺขเว สรภู นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๑๙]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว มหี นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๒๐] สาวตฺถีนิทาน ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยา กาจิมา มหา- 
นทิโย ฯ  เสยฺยถีท   ฯ   คงฺคา   ยมุนา   อจิรวตี   สรภู   มห ี  สพฺพา   ตา    
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ปาจีนนินฺนา   ปาจีนโปณา   ปาจีนปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๒๑]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   คงฺคา  นที   
สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  สมุทฺทปพฺภารา  ฯ  เอวเมว  โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโร ฯ   
     [๒๒๒]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
อมโตคธ   อมตปรายน   อมตปริโยสาน   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
อมโตคธ   อมตปรายน   อมตปริโยสาน   ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๒๒๓]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ยมุนา  นท ี  
สมุทฺทนินฺนา สมุทฺทโปณา สมุทฺทปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๒๔]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที   
สมุทฺทนินฺนา สมุทฺทโปณา สมุทฺทปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๒๕]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   สรภู   นท ี  
สมุทฺทนินฺนา สมุทฺทโปณา สมุทฺทปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๒๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว มหี นที สมุททฺนินฺนา    
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สมุทฺทโปณา สมุทฺทปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๒๗] สาวตฺถีนิทาน ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยา กาจิมา มหานทิโย ฯ   
เสยฺยถีท   ฯ   คงฺคา   ยมุนา   อจิรวตี   สรภู   มหี   สพฺพา   ตา   
สมุทฺทนินฺนา   สมุทฺทโปณา   สมุทฺทปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต   อรยิ   อฏงฺคิก   มคฺค   
พหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ นพฺิพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร ฯ   
     [๒๒๘]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
อมโตคธ   อมตปรายน   อมตปริโยสาน   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
อมโตคธ   อมตปรายน   อมตปริโยสาน   ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน   โหติ   นพฺิพานโปโณ   นิพฺพานปพฺภาโรติ   ฯ   อมโตคธ   
ทฺวาทสกี ตติยกี ฯ   
     [๒๒๙]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว คงฺคา นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา    ปาจีนปพฺภารา    ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโร ฯ   
     [๒๓๐]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพาน-  
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โปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
นิพฺพานนินฺน     นิพฺพานโปณ    นิพฺพานปพฺภาร    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธึ   
ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นพฺิพานปพฺภาร  ฯ  เอว  โข ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๒๓๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยมุนา นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๓๒]  สาวตฺถีนิทาน ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อจิรวตี นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๓๓]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป ภิกฺขเว สรภู นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๓๔]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว มหี นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๓๕] สาวตฺถีนิทาน ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยา กาจิมา มหานทิโย ฯ   
เสยฺยถีท   ฯ   คงฺคา   ยมุนา   อจิรวตี   สรภู   มหี   สพฺพา   ตา   
ปาจีนนินฺนา   ปาจีนโปณา   ปาจีนปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโร ฯ   
     [๒๓๖]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพาน-  
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โปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
นิพฺพานนินฺน     นิพฺพานโปณ    นิพฺพานปพฺภาร    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธึ   
ภาเวติ   นิพฺพานนินฺน   นิพฺพานโปณ   นิพฺพานปพฺภาร  ฯ  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค พหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๒๓๗]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว คงฺคา นที สมุทฺทนินฺนา   
สมุทฺทโปณา    สมุทฺทปพฺภารา    ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโร ฯ   
     [๒๓๘]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
นิพฺพานนินฺน     นิพฺพานโปณ    นิพฺพานปพฺภาร    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธึ   
ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นพฺิพานปพฺภาร  ฯ  เอว  โข ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๒๓๙]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ยมุนา  นท ี  
สมุทฺทนินฺนา   สมุทฺทโปณา   สมุทฺทปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ฯเปฯ    
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     [๒๔๐]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที   
สมุทฺทนินฺนา   สมุทฺทโปณา   สมุทฺทปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๔๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป ภิกฺขเว สรภู นที สมุททฺนินฺนา   
สมุทฺทโปณา สมุทฺทปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฯเปฯ   
     [๒๔๒]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว มหี นที สมุททฺนินฺนา   
สมุทฺทโปณา สมุทฺทปพฺภารา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๔๓] สาวตฺถีนิทาน ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยา กาจิมา มหานทิโย ฯ   
เสยฺยถีท   ฯ   คงฺคา   ยมุนา   อจิรวตี   สรภู   มหี   สพฺพา   ตา   
สมุทฺทนินฺนา   สมุทฺทโปณา   สมุทฺทปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโร ฯ   
     [๒๔๔]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
นิพฺพานนินฺน     นิพฺพานโปณ    นิพฺพานปพฺภาร    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธึ   
ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นพฺิพานปพฺภาร  ฯ  เอว  โข ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโรติ ฯ   
                     คงฺคาเปยฺยาลี ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
         ฉ ปาจีนโต นินฺนา          ฉ นินฺนา จ สมุทฺทโต   
         เอเต เทฺว ฉ ทฺวาทส โหนฺติ  วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ   
นิพฺพานนินฺน ๑ ทฺวาทสกี จตุตฺถกี ฉทฺวานวกี ฯ   
                   ____________________ 
#๑ ยุ. นิพฺพานนินฺโน ... ฉฏานวกี ฯ    
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                    อปฺปมาทวคฺโค ทสโม   
     [๒๔๕]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา   
ทฺวิปทา   วา   จตุปฺปทา   วา   พหุปฺปทา   วา  รูปโน  วา  อรูปโน   
วา    ส ฺ ิโน    วา    อส ฺ ิโน    วา    เนวส ฺ ีนาส ฺ ิโน   วา   
ตถาคโต   เตส   อคฺคมกฺขายติ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ฯ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   เย   เกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา   
อปฺปมาทสโมสรณา    อปฺปมาโท    เตส   ธมฺมาน   อคฺคมกฺขายติ   ฯ   
อปฺปมตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ปาฏิกงฺข   อริย   อฏงฺคิก  มคฺค   
ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกรสิฺสตีติ ฯ   
     [๒๔๖]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อปฺปมตฺโต   อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   วิราคนสิฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ     ฯเปฯ     สมฺมาสมาธึ     ภาเวติ    วิเวกนิสฺสติ   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ  เอว  ๑  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   อปฺปมตฺโต   อริย   อฏงฺคก   มคฺค   ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค พหุลีกโรตีติ ฯ (อุปริ ติณฺณ สุตฺตาน วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ   
     [๒๔๗]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา   
ทฺวิปทา   วา   จตุปฺปทา   วา   พหุปฺปทา   วา  รูปโน  วา  อรูปโน   
วา    ส ฺ ิโน    วา    อส ฺ ิโน    วา    เนวส ฺ ีนาส ฺ ิโน   วา   
#๑ ยุ. เอวเมว โข ฯ    
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ตถาคโต   เตส   อคฺคมกฺขายติ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ฯ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   เย   เกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา   
อปฺปมาทสโมสรณา    อปฺปมาโท    เตส   ธมฺมาน   อคฺคมกฺขายติ   ฯ   
อปฺปมตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ปาฏิกงฺข   อริย   อฏงฺคิก  มคฺค   
ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกรสิฺสตีติ ฯ   
     [๒๔๘]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อปฺปมตฺโต   อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สมฺมาทิฏ ึ    ภาเวติ   ราควินยปริโยสาน   โทสวินยปรโิยสาน   
โมหวินยปรโิยสาน   ฯเปฯ   สมมฺาสมาธึ   ภาเวติ   ราควินยปริโยสาน   
โทสวินยปรโิยสาน   โมหวินยปริโยสาน   ฯ   เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อปฺปมตฺโต    อริย    อฏงฺคิก    มคฺค    ภาเวติ   อรยิ   อฏงฺคิก   
มคฺค พหุลีกโรติ ฯ   
     [๒๔๙]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา   
ทฺวิปทา   วา   จตุปฺปทา   วา   พหุปฺปทา   วา  รูปโน  วา  อรูปโน   
วา    ส ฺ ิโน    วา    อส ฺ ิโน    วา    เนวส ฺ ีนาส ฺ ิโน   วา   
ตถาคโต   เตส   อคฺคมกฺขายติ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ฯ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   เย   เกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา   
อปฺปมาทสโมสรณา    อปฺปมาโท    เตส   ธมฺมาน   อคฺคมกฺขายติ   ฯ   
อปฺปมตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ปาฏิกงฺข   อริย   อฏงฺคิก  มคฺค   
ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกรสิฺสตีติ ฯ    
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     [๒๕๐]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปปฺมตฺโต  อรยิ  อฏงฺคิก  มคฺค   
ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลกีโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   อมโตคธ   อมตปรายน   อมตปริโยสาน   ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ    ภาเวติ    อมโตคธ   อมตปรายน   อมตปริโยสาน   ฯ   
เอว   โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ   
อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรตีติ ฯ   
     [๒๕๑]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา   
ทฺวิปทา   วา   จตุปฺปทา   วา   พหุปฺปทา   วา  รูปโน  วา  อรูปโน   
วา    ส ฺ ิโน    วา    อส ฺ ิโน    วา    เนวส ฺ ีนาส ฺ ิโน   วา   
ตถาคโต   เตส   อคฺคมกฺขายติ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ฯ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   เย   เกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา   
อปฺปมาทสโมสรณา    อปฺปมาโท    เตส   ธมฺมาน   อคฺคมกฺขายติ   ฯ   
อปฺปมตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ปาฏิกงฺข   อริย   อฏงฺคิก  มคฺค   
ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกรสิฺสตีติ ฯ   
     [๒๕๒]   กถ ฺจ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   อปฺปมตฺโต   อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเวฑ   
ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   นิพฺพานนินฺน   นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร   
ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร ฯ   
เอว     โข     ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    อปฺปมตฺโต    อริย    อฏงฺคิก   
มคฺค ภาเวติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรตีติ ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 65 

     [๒๕๓]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ยานิ  กานิจิ   
ชงฺคลาน   ปาณาน   ปทชาตานิ   สพฺพานิ   ตานิ   หตฺถิปเท  สโมธาน   
คจฺฉนฺติ    หตฺถิปท    เตส    อคฺคมกฺขายติ   ยทิท   มหนฺตตฺเตน   ฯ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เย  เกจิ กุสลา ธมมฺา สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกา   
อปฺปมาทสโมสรณา    อปฺปมาโท    เตส   ธมฺมาน   อคฺคมกฺขายติ   ฯ   
อปฺปมตฺตสฺเสต       ภิกฺขเว       ภิกฺขุโน      ปาฏิกงฺข      อริย   
อฏงฺคิก มคฺค ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีริสฺสตีติ ฯ   
     [๒๕๔]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อปฺปมตฺโต   อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   วิราคนสิฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต    โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    เอว    โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
อปฺปมตฺโต   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย  อฏงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๒๕๕]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   กูฏาคารสฺส   
ยา   กาจิ  โคปานสิโย  สพฺพา  ตา  กูฏงฺคมา  กูฏนินฺนา  กูฏสโมสรณา   
กูฏ    ตาส    อคฺคมกฺขายติ   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ฯเปฯ   
(ยถา เหฏ ิมสุตฺตนฺต เอว วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ   
     [๒๕๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย เกจิ มูลคนธฺา   
โกฏานุสาริย เตส อคฺคมกฺขายติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ    
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     [๒๕๗]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว เย เกจิ สารคนฺธา   
โลหิตจนฺทน เตส อคฺคมกฺขายติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๕๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว เย เกจิ ปุปฺผคนฺธา   
วสฺสิก เตส อคฺคมกฺขายติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๕๙]  สาวตฺถีนทิาน  ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว เย เกจิ กุฏราชาโน   
สพฺเพ    เต    ร ฺโ    จกกฺวตฺติโน    อนุยนฺตา    ภวนฺติ   ราชา   
เตส จกฺกวตฺติ อคฺคมกฺขายติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๖๐]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยา กาจิ ตารกรูปาน   
ปภา   สพฺพา   ตา   จนฺทิมาปภาย   กล  นาคฺฆนฺติ  โสฬสึ  จนฺทปฺปภา   
ตาส อคฺคมกฺขายติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๖๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สรทสมเย  วิทฺเธ   
วิคตวลาหเก   เทเว  อาทิจฺโจ  นภ  อพฺภุสฺสกฺกมาโน  สพฺพ  อากาสคต   
ตมคต   อภิวิหจฺจ   ภาสเต   จ  ตปเต  จ  วิโรจติ  จ  ฯ  เอวเมว   
โข ภิกฺขเว ฯเปฯ   
     [๒๖๒]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ยานิ  กานิจิ   
ตนฺตาวุตาน   วตฺถาน   วาสิกวตฺถ   เตส   อคฺคมกฺขายติ  ฯ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   เย   เกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา   
อปฺปมาทสโมสรณา    อปฺปมาโท    เตส   ธมฺมาน   อคฺคมกฺขายติ   ฯ   
อปฺปมตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ปาฏิกงฺข   อริย   อฏงฺคิก  มคฺค   
ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกรสิฺสตีติ ฯ    
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     [๒๖๓]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อปฺปมตฺโต   อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   วิราคนสิฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต    โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    เอว    โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
อปฺปมตฺโต   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย  อฏงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกโรตีติ ฯ   
                                    อปฺปมาทวคฺโค สมตฺโต ฯ   
                                           ตสฺสุทฺทาน   
                          ตถาคต ปท กูฏ            มูล สาเรน ๑ วสฺสิก   
                          ราชา จนฺทิมสุริยา จ        วตฺเถน ทสม ปท ฯ   
                                (ยทป ตถาคต ตทป วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ   
                                          _____________ 
#๑ ม. ย.ุ ... สาโร จ ... ฯ    
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                  พลกรณียวคฺโค เอกาทสโม   
     [๒๖๔]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว เย เกจิ พลกรณียา   
กมฺมนฺตา   กยิรนฺติ   ๑  สพฺเพ  เต  ปวึ  นิสฺสาย  ปวิย  ปติฏาย   
เอวเมเต   พลกรณียา   กมฺมนฺตา  กยิรนฺติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สลี   นิสฺสาย   สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ   
อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรติ ฯ   
     [๒๖๕]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต   โวสคฺคปริณามึ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต     นิโรธนิสสฺิต     โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    เอว    โข   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   สลี   นิสสฺาย  สีเล  ปติฏาย  อรย  อฏงฺคิก  มคฺค   
ภาเวติ      อรยิ      อฏงฺคิก      มคฺค      พหุลีกโรตีติ     ฯ   
(ปรคงฺคาเปยฺยาลี วณฺณิยโต ปริปุณฺณสุตฺตนฺติ วิตฺถารมคฺคิ ๒-) ฯ   
     [๒๖๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว เย เกจิ พลกรณียา   
กมฺมนฺตา   กยิรนฺติ   สพฺเพ   เต   ปวึ   นิสฺสาย   ปวิย  ปติฏาย   
เอวเมเต   พลกรณียา   กมฺมนฺตา  กยิรนฺติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สลี   นิสฺสาย   สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ   
อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรติ ฯ   
#๑ ม. กริยนติฺ ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. ย.ุ วิตฺถารมคฺคี ฯ    
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     [๒๖๗]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ   
อิธ  ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺมาทิฏ ึ ภาเวติ ราควินยปริโยสาน โทสวินยปริโยสาน   
โมหวินยปรโิยสาน         ฯเปฯ        สมฺมาสมาธึ        ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน   โทสวินยปริโยสาน   โมหวินยปริโยสาน   ฯ   เอว   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สีล   นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค ภาเวติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรตีติ ฯ   
     [๒๖๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว เย เกจิ พลกรณียา   
กมฺมนฺตา   กยิรนฺติ   สพฺเพ   เต   ปวึ   นิสฺสาย   ปวิย  ปติฏาย   
เอวเมเต   พลกรณียา   กมฺมนฺตา  กยิรนฺติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สลี   นิสฺสาย   สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ   
อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรติ ฯ   
     [๒๖๙]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ   
อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   อมโตคธ   อมตปรายน   
อมตปริโยสาน   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   อมโตคธ  อมตปรายน   
อมตปริโยสาน   ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล   
ปติฏาย   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก  มคฺค   
พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๒๗๐]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว เย เกจิ พลกรณียา    
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กมฺมนฺตา   กยิรนฺติ   สพฺเพ   เต   ปวึ   นิสฺสาย   ปวิย  ปติฏาย   
เอวเมเต   พลกรณียา   กมฺมนฺตา  กยิรนฺติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สลี   นิสฺสาย   สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ   
อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรติ ฯ   
     [๒๗๑]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ   
นิพฺพานปพฺภาร   ฯเปฯ   สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ   
นิพฺพานปพฺภาร    ฯ    เอว    โข   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   สีล   นิสฺสาย   
สีเล   ปติฏาย   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๒๗๒]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  เย  เกจิเม   
พีชคามภูตคามา   วุฑฺฒึ   วิรูฬฺหึ  เวปุลลฺ  อาปชฺชนติฺ  สพฺเพ  เต  ปวึ   
นิสฺสาย   ปวิย   ปติฏาย   เอวเมเต  พีชคามภูตคามา  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺหึ   
เวปุลฺล   อาปชฺชนฺติ   ฯ   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สลี  นิสฺสาย   
สีเล   ปติฏาย   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค พหุลีกโรนฺโต วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล ปาปุณาติ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๒๗๓]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลี- 
กโรนฺโต  วุฑฺฒึ     วิรฬูหฺึ     เวปุลลฺ     ปาปุณาติ     ธมฺเมสุ     ฯ    อิธ    
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ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต  
โวสฺสคฺคปริณามึ     ฯเปฯ     สมฺมาสมาธึ     ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สลี  นสิฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อรยิ  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  วุฑฺฒึ  วิรฬูหฺึ  เวปุลฺล  ปาปุณาติ   
ธมฺเมสูติ ฯ   
     [๒๗๔]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  หิมวนฺต  ภิกฺขเว ปพฺพตราช   
นิสฺสาย   นาคา   กาย   วฑฺเฒนฺติ   พล   คาเหนฺติ  เต  ตตฺถ  กาย   
วฑฺเฒตฺวา  พล  คาเหตฺวา  กุสุพฺเภ  ๑  โอตรนฺติ  กสุุพฺเภ  โอตรตฺิวา   
มหาโสพฺเภ   โอตรนฺติ   มหาโสพฺเภ   โอตริตฺวา   กุนฺนทิโย  โอตรนฺติ   
กุนฺนทิโย   โอตริตฺวา   มหานทิโย   โอตรนฺติ   มหานทิโย   โอตริตฺวา   
มหาสมุทฺทสาคร   ๒   โอตรนฺติ   เต   ตตฺถ   มหนฺตตฺต   เวปุลลฺตฺต   
อาปชฺชนฺติ   กาเยน   ฯ   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สลี  นิสฺสาย   
สีเล   ปติฏาย   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค พหุลีกโรนฺโต มหนฺตตฺต ๓ เวปุลฺลตฺต ปาปุณาติ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๒๗๕]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต   
มหนฺตตฺต    เวปุลฺลตฺต    ปาปุณาติ    ธมฺเมสุ    ฯ    อิธ   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   วิราคนสิฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
#๑ ม. กุโสพฺเภ ฯ ๒ ม. มหาสมุทฺท ฯ ยุ. มหาสมุททฺ สาคร ฯ ๓ ยุ. มหนฺตต   
#เวปุลฺลต ฯ เอวมุปริ ฯ    
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นิโรธนิสฺสิต    โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    เอว    โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
สีล   นิสฺสาย   สีเล   ปติฏาย   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรนฺโต  มหนฺตตฺต  เวปุลฺลตฺต  ปาปุณาติ   
ธมฺเมสูติ ฯ   
     [๒๗๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  รุกฺโข ปาจีนนินฺโน   
ปาจีนโปโณ   ปาจีนปพฺภาโร   โส   มลูจฺฉินฺเท   ๑  กเต  ปปเตสฺสติ   
เยน  [๒]  นนิฺโน  เยน โปโณ เยน ปพฺภาโรติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลกีโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโร ฯ   
     [๒๗๗]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสิต    โวสสฺคฺคปริณามึ    ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ   
เอว    โข    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๒๗๘]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  กุมฺโภ  นกิฺกชฺุโช   
วมเตว   อุทก   โน   ปจฺจาวมติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย   
อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต   อรยิ   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรนฺโต   
#๑ ม. มลูจฺฉินฺโน กตเมน ปปเตยฺยาติ ฯ ยุ. มูเล ฉินโฺน กตเมน ปปาเตน ปปเตยฺยาติ ฯ   
#๒ ม. ย.ุ ภนเฺต ฯ    
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วมเตว ปาปเก อกุสเล ธมเฺม โน ปจฺจาวมติ ฯ   
     [๒๗๙]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย    อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรนฺโต   วมเตว   ปาปเก   อกสุเล   
ธมฺเม   โน   ปจฺจาวมติ   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมมฺาทิฏ ึ  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสิต    โวสสฺคฺคปริณามึ    ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธึ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ   
เอว    โข    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  วมเตว  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม   
โน ปจฺจาวมตีติ ฯ   
      [๒๘๐]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สาลิสุก  วา   
ยวสุก   วา   สมฺมาปณิหิต   หตฺเถน  วา  ปาเทน  วา  อกฺกนฺต  หตฺถ   
วา   ปาท   วา  ภินฺทิสฺสติ  ๑  โลหิต  วา  อุปฺปาเทสฺสตีติ  านเมต   
วิชฺชติ   ฯ   ต   กิสฺส  เหตุ  ฯ  สมฺมาปณิหิตตฺตา  ภิกฺขเว  สุกสฺส  ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  สมฺมาปณิหิตาย  ทิฏ ิยา  สมฺมาปณิหิตาย   
มคฺคภาวนาย      อวิชชฺ      ภินฺทิสฺสติ      วิชฺช      อุปฺปาเทสฺสติ   
นิพฺพาน   สจฺฉิกริสฺสตีติ   านเมต   วิชฺชติ   ฯ   ต   กิสฺส  เหตุ  ฯ   
สมฺมาปณิหิตตฺตา ภิกฺขเว ทิฏ ิยา ฯ   
     [๒๘๑]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺมาปณิหิตาย ทิฏ ิยา สมฺมาปณิหิตาย   
มคฺคภาวนาย     อวิชฺช     ภินฺทติ     วิชชฺ    อุปฺปาเทติ    นิพฺพาน   
สจฺฉิกโรติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมมฺาทิฏ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
#๑ โป. เฉจฺฉติ ฯ ยุ. ฉิชฺชติ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ    โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธึ   
ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ   
เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาปณิหิตาย   ทิฏ ิยา  สมฺมาปณิหิตาย   
มคฺคภาวนาย อวิชฺช ภินฺทติ วิชฺช อุปฺปาเทติ นพฺิพาน สจฺฉิกโรตีติ ฯ   
     [๒๘๒]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อากาเส  วิวิธา   
วาตา    วายนฺติ    ปุรตฺถมิาป   วาตา   วายนฺติ   ปจฺฉิมาป   วาตา   
วายนฺติ    อุตฺตราป    วาตา   วายนฺติ   ทกฺขิณาป   วาตา   วายนฺติ   
สรชาป   วาตา   วายนฺติ   อรชาป   วาตา   วายนฺติ  สีตาป  วาตา   
วายนฺติ    อุณฺหาป    วาตา    วายนฺติ   ปริตฺตาป   วาตา   วายนฺติ   
อธิมตฺตาป   วาตา  วายนฺติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อรยิ   
อฏงฺคิก    มคฺค    ภาวยโต   อรยิ   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรโต   
จตฺตาโรป     สติปฏานา     ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    จตฺตาโรป   
สมฺมปฺปธานา     ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    จตฺตาโรป    อิทฺธิปาทา   
ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉนฺติ   ป ฺจป   อินฺทฺริยานิ   ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ   
ป ฺจป  พลานิ  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  สตฺตป  โพชฺฌงฺคา ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉนฺติ ฯ   
     [๒๘๓]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค ภาวยโต   
อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรโต  จตฺตาโรป สติปฏานา ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉนฺติ     จตฺตาโรป     สมฺมปฺปธานา     ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ   
จตฺตาโรป   อิทฺธิปาทา   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉนฺติ   ป ฺจป   อินฺทฺริยานิ    
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ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    ป ฺจป   พลานิ   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉนฺติ   
สตฺตป   โพชฌฺงฺคา   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉนฺติ   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สมฺมาทิฏ ึ    ภาเวติ    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน  อรยิ  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาวยโต อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกโรโต   
จตฺตาโรป     สติปฏานา     ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    จตฺตาโรป   
สมฺมปฺปธานา     ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    จตฺตาโรป    อิทฺธิปาทา   
ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉนฺติ   ป ฺจป   อินฺทฺริยานิ   ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ   
ป ฺจป     พลานิ    ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉนฺติ    สตฺตป    โพชฌฺงฺคา   
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺตีติ ฯ   
     [๒๘๔]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม   
มาเส    อูหต    รโชชลฺล    ตเมน    มหา   อกาลเมโฆ   านโส   
อนฺตรธาเปติ   วูปสเมติ   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อริย   
อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต   อรยิ   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรนฺโต   
อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน    ปาปเก    อกุสเล   ธมฺเม   านโส   อนฺตรธาเปติ   
วูปสเมติ ฯ   
     [๒๘๕]  กถ ฺจ  [๑] ภิกฺขเว ภิกฺขุ อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน  ปาปเก  อกุสเล   
ธมฺเม   านโส   อนฺตรธาเปติ   วูปสเมติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สมฺมาทิฏ ึ    ภาเวติ    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   
#๑ ยุ. ปน ฯ    
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วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต   อรยิ   อฏงฺคิก   มคฺค   
พหุลีกโรนฺโต    อุปฺปนฺนปฺุปนฺเน    ปาปเก   อกุสเล   ธมฺเม   านโส   
อนฺตรธาเปติ วูปสเมตีติ ฯ   
     [๒๘๖]  สาวตฺถนีิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อุปฺปนฺน  มหาเมฆ   
ตเมน   มหาวาโต   อนฺตราเยว  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมติ  ฯ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  อุปปฺนฺนุปฺปนฺเน ปาปเก อกุสเล ธมฺเม อนฺตราเยว ๑   
อนฺตรธาเปติ วูปสเมติ ฯ   
     [๒๘๗]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน  ปาปเก  อกุสเล   
ธมฺเม   อนฺตราเยว   อนฺตรธาเปติ   วูปสเมติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
สมฺมาทิฏ ึ    ภาเวติ    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต   อรยิ   อฏงฺคิก   มคฺค   
พหุลีกโรนฺโต   อุปฺปนฺนปฺุปนฺเน   ปาปเก   อกุสเล  ธมฺเม  านโส  ๒   
อนฺตราเยว อนฺตรธาเปติ วูปสเมตีติ ฯ   
     [๒๘๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว สามุทฺทิกาย นาวาย   
เวตฺตพนฺธนพนฺธาย   ฉ   มาสานิ   อุทเก  ปริยาทาย  เหมนฺติเกน  ถล   
อุกฺขิตฺตาย   วาตาตปปเรตานิ   พนฺธนานิ   ตานิ   ปาวุสฺสเกน  เมเฆน   
#๑ โป. านโส ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อภิปฺปวุฏานิ    อปฺปกสเิรเนว   ปฏิปปฺสฺสมฺภนฺติ   ปูติกานิ   ภวนฺติ   ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาวยโต   
อริย    อฏงฺคิก    มคฺค   พหุลีกโรโต   อปฺปกสิเรเนว   ส ฺโชนานิ   
ปฏิปฺปสฺสมภฺนฺติ ปูติกานิ ภวนฺติ ฯ   
     [๒๘๙]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค ภาวยโต   
อริย    อฏงฺคิก    มคฺค   พหุลีกโรโต   อปฺปกสิเรเนว   ส ฺโชนานิ   
ปฏิปฺปสฺสมภฺนฺติ   ปูติกานิ   ภวนฺติ   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมมฺาทิฏ ึ   
ภาเวติ    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริย   
อฏงฺคิก    มคฺค    ภาวยโต   อรยิ   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรโต   
อปฺปกสิเรเนว ส ฺโชนานิ ปฏิปฺปสสฺมฺภนฺติ ปูติกานิ ภวนฺตีติ ฯ   
     [๒๙๐]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อาคนฺตุกาคาร   
ตตฺถ   ปรุตฺถมิายป   ทิสาย   อาคนฺตฺวา   วาส   กปฺเปนฺติ  ปจฺฉิมายป   
ทิสาย   อาคนฺตฺวา   วาส   กปฺเปนฺติ   อุตฺตรายป   ทสิาย  อาคนฺตฺวา   
วาส    กปฺเปนฺติ   ทกฺขิณายป   ทิสาย   อาคนฺตฺวา   วาส   กปฺเปนฺติ   
ขตฺติยาป    อาคนฺตฺวา    วาส    กปฺเปนฺติ   พฺราหฺมณาป   อาคนฺตฺวา   
วาส    กปฺเปนฺติ   เวสฺสาป   อาคนฺตฺวา   วาส   กปฺเปนฺติ   สุทฺทาป   
อาคนฺตฺวา   วาส   กปฺเปนฺติ   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อรยิ   
อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต   อรยิ   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรนฺโต   
เย   ธมฺมา   อภิ ฺา   ปริ ฺเยฺยา   เต  ธมฺมา  อภิ ฺา  ปริชานาติ    
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เย    ธมฺมา   อภิ ฺา   ปหาตพฺพา   เต   ธมฺเม   อภิ ฺา   ปชหติ   
เย   ธมฺมา   อภิ ฺา   สจฺฉิกาตพฺพา  เต  ธมฺเม  อภิ ฺา  สจฺฉิกโรติ   
เย ธมฺมา อภิ ฺา ภาเวตพฺพา เต ธมฺเม อภิ ฺา ภาเวติ ฯ   
     [๒๙๑]   กตเม   จ   ภิกฺขเว  ธมฺมา  อภิ ฺา  ปริ ฺเยฺยา  ฯ   
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส   วจนีย   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ  เสยฺยถีท  ฯ   
รูปูปาทานกฺขนฺโธ   ฯเปฯ   วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ   ฯ   อิเม   ภิกฺขเว   
ธมฺมา อภิ ฺา ปริ ฺเยฺยา ฯ   
     [๒๙๒]   กตเม   จ   ภิกฺขเว   ธมฺมา  อภิ ฺา  ปหาตพฺพา  ฯ   
อวิชฺชา   จ   ภวตณฺหา   จ   ฯ   อิเม   ภิกฺขเว   ธมฺมา   อภิ ฺา   
ปหาตพฺพา ฯ   
     [๒๙๓]   กตเม   จ  ภิกขฺเว  ธมฺมา  อภิ ฺา  สจฺฉิกาตพฺพา  ฯ   
วิชฺชา จ วิมุตฺติ จ ฯ อิเม ภิกฺขเว ธมฺมา อภิ ฺา สจฺฉิกาตพฺพา ฯ   
     [๒๙๔]  กตเม  จ  ภิกขฺเว  ธมฺมา  อภิ ฺา ภาเวตพฺพา ฯ สมโถ   
จ วิปสฺสนา จ ฯ อิเม ภิกฺขเว ธมฺมา อภิ ฺา ภาเวตพฺพา ฯ   
     [๒๙๕]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต   
อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  เย  ธมฺมา  อภิ ฺา  ปริ ฺเยฺยา   
เต    ธมฺเม   อภิ ฺา   ปริชานาติ   ฯเปฯ   เย   ธมมฺา   อภิ ฺา   
ภาเวตพฺพา   เต   ธมฺเม   อภิ ฺา   ภาเวติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สมฺมาทิฏ ึ    ภาเวติ    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   โข  ภิกฺขเว    
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ภิกฺขุ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺโต   อรยิ   อฏงฺคิก   มคฺค   
พหุลีกโรนฺโต    เย    ธมมฺา    อภิ ฺา   ปริ ฺเยฺยา   เต   ธมฺเม   
อภิ ฺา    ปริชานาติ    เย    ธมฺมา    อภิ ฺา    ปหาตพฺพา   เต   
ธมฺเม    อภิ ฺา    ปชหติ    เย    ธมฺมา   อภิ ฺา   สจฺฉิกาตพฺพา   
เต   ธมฺเม   อภิ ฺา   สจฺฉิกโรติ   เย  ธมฺมา  อภิ ฺา  ภาเวตพฺพา   
เต ธมฺเม อภิ ฺา ภาเวตีติ ฯ   
     [๒๙๖]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา   
ปาจีนปพฺภารา   อถ   มหาชนกาโย   อาคจฺเฉยฺย  กุทฺทาลปฏก  อาทาย   
มย  อิม  คงฺค  นท ึ ปจฺฉานินฺน  กริสฺสาม  ปจฺฉาโปณ ปจฺฉาปพฺภารนฺติ ฯ   
ต    กิมฺม ฺถ    ภิกฺขเว    อป    น ุ   โส    ๑   มหาชนกาโย   
คงฺค    นทึ   ปจฺฉานินฺน   กเรยฺย   ปจฺฉาโปณ   ปจฺฉาปพฺภารนฺติ   ฯ   
โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ  คงฺคา ภนฺเต นที ปาจีนนินฺนา   
ปาจีนโปณา    ปาจีนปพฺภารา    สา   น   สุกรา   ปจฺฉานินฺน   กาตุ   
ปจฺฉาโปณ    ปจฺฉาปพฺภาร    ยาว   เทว   ปน   โส   มหาชนกาโย   
กิลมถสฺส   วิฆาตสฺส   ภาคี  อสฺสาติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวนฺต  อรยิ  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺต   
ราชาโน  วา  ราชมหามตฺตา  วา  มิตฺตา วา อมจฺจา วา าติสาโลหิตา   
วา    โภเคหิ    อภิหฏ ุ    ปวาเรยฺยุ    เอหมฺโภ    ปรุิส   กินฺเต   
อิเม   กาสาวา   อนุทหนฺติ   ก ึ  มุณฺโฑ   กปาลมนุสฺสิย   จรสิ  เอหิ   
หีนายาวตฺติตฺวา    โภเค   จ   ภุ ฺชสฺสุ   ปุ ฺานิ   จ   กโรหีติ   ฯ   
#๑ โป. โข ฯ ๒ ม. ยุ. กปาลมนุส ฯ    
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โส   วต   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   อริย   อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย   
อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลีกโรนฺโต   สิกฺข   ปจฺจกฺขาย   หีนายาวตฺติสฺสตีติ   
เนต   าน   วิชฺชติ   ฯ   ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ  ย ฺหิ  ต  ภิกฺขเว   
จิตฺต    ทีฆรตฺต    วิเวกนนินฺ    วิเวกโปณ   วิเวกปพฺภาร   ต   วต   
หีนายาวตฺติสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ   
     [๒๙๗]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อรยิ  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ   
อริย   อฏงฺคิก   มคฺค  พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ   
ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   นริาคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค   
ภาเวติ   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   พหุลกีโรตีติ   ฯ  (ยทป  พลกรณีย   
ตทป วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ   
                   พลกรณียวคฺโค สมตฺโต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         พล พีช ฺจ นาโค จ         รุกโฺข กมฺุเภน สูกิยา   
         อากาเสน จ เทฺว เมฆา     นาวา อาคนฺตุกา นทีติ ฯ   
                        __________________  
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                  เอสนาวคฺโค  ทฺวาทสโม   
     [๒๙๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว เอสนา ฯ กตมา   
ติสฺโส  ฯ  กาเมสนา  ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา  ฯ  อิมา  โข ภิกขฺเว   
ติสฺโส เอสนา ฯ   
     [๒๙๙]  อิมาส  โข  ภิกขฺเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิ ฺาย อริโย   
อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพ  ฯ  กตโม  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ   
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ สมฺมาสมาธึ   
ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ   
อิมาส     โข    ภิกฺขเว    ติสฺสนฺน    เอสนาน    อภิ ฺาย    อย   
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๐๐] สาวตฺถีนิทาน ฯ ติสฺโส อิมา [๑] ภิกฺขเว เอสนา ฯ กตมา   
ติสฺโส  ฯ  กาเมสนา  ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา  ฯ  อิมา  โข ภิกขฺเว   
ติสฺโส เอสนา ฯ   
     [๓๐๑]  อิมาส  โข  ภิกขฺเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิ ฺาย อริโย   
อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพ  ฯ  กตโม  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน   โทสวินยปริโยสาน   โมหวินยปริโยสาน   ฯ  อิมาส   
โข   ภิกฺขเว   ติสฺสนฺน   เอสนาน   อภิ ฺาย  อย  อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
#๑ ม. โข ฯ เอวมุปริป ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 82 

     [๓๐๒]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว เอสนา ฯ กตมา   
ติสฺโส  ฯ  กาเมสนา  ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา  ฯ  อิมา  โข ภิกขฺเว   
ติสฺโส เอสนา ฯ   
     [๓๐๓]  อิมาส  โข  ภิกขฺเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิ ฺาย อริโย   
อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพ  ฯ  กตโม  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
อมโตคธ    อมตปรายน   อมตปริโยสาน   ฯ   อิมาส   โข   ภิกฺขเว   
ติสฺสนฺน    เอสนาน    อภิ ฺาย    อย   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   
ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๐๔]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว เอสนา ฯ กตมา   
ติสฺโส  ฯ  กาเมสนา  ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา  ฯ  อิมา  โข ภิกขฺเว   
ติสฺโส เอสนา ฯ   
     [๓๐๕]  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิ ฺาย อริโย   
อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพ  ฯ  กตโม  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
นิพฺพานนินฺน   นิพฺพานโปณ   นิพฺพานปพฺภาร   ฯ   อิมาส   โข  ภิกฺขเว   
ติสฺสนฺน    เอสนาน    อภิ ฺาย    อย   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   
ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๐๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว เอสนา ฯ กตมา   
ติสฺโส  ฯ  กาเมสนา  ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา  ฯ  อิมา  โข ภิกขฺเว    
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ติสฺโส เอสนา ฯ   
     [๓๐๗]  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  ปริ ฺาย ฯเปฯ   
อย อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๐๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว เอสนา ฯ กตมา   
ติสฺโส   ฯ   กาเมสนา   ภเวสนา   พฺรหฺมจริเยสนา   ฯเปฯ   (ยทป   
อภิ ฺา ตทป ปริ ฺาย วิตฺถาเรตพฺพ) ฯเปฯ   
     [๓๐๙]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว เอสนา ฯ กตมา   
ติสฺโส  ฯ  กาเมสนา  ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา  ฯ  อิมา  โข ภิกขฺเว   
ติสฺโส เอสนา ฯ   
     [๓๑๐]  อิมาส  โข  ภิกขฺเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน ปริกฺขยาย ฯเปฯ   
อย   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ภาเวตพฺโพติ   ฯ  (ยทป  อภิ ฺา   
ตทป ปริ ฺาย วิตฺถาเรตพฺพ ปริกฺขยาย วิตฺถาเรตพฺพ) ฯเปฯ   
     [๓๑๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว เอสนา ฯ กตมา   
ติสฺโส  ฯ  กาเมสนา  ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา  ฯ  อิมา  โข ภิกขฺเว   
ติสฺโส เอสนา ฯ   
     [๓๑๒]  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  ปหานาย อริโย   
อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพ  ฯ  กตโม  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   อิมาส   
โข   ภิกฺขเว   ติสฺสนฺน   เอสนาน   ปหานาย  อย  อริโย  อฏงฺคิโก    
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มคฺโค    ภาเวตพฺโพติ    ฯ    (ยทป    อภิ ฺาย   ตทป   ปหานาย   
วิตฺถาเรตพฺพ) ฯเปฯ   
    [๓๑๓]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  วิธา  ฯ  กตมา   
ติสฺโส   ฯ   เสยฺโยหมสฺมติี   วิธา   สทโิสหมสฺมีติ   วิธา  หีโนหมสฺมีติ   
วิธา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส วิธา ฯ   
    [๓๑๔]  อิมาส  โข  ภิกขฺเว  ติสฺสนฺน  วิธาน  อภิ ฺาย  ปริ ฺาย   
ปริกฺขยาย   ปหานาย   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ภาเวตพฺโพ   ฯ   
กตโม   อริโย   อฏงฺคิโก  มคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ   
ภาเวติ    ฯเปฯ    สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต     โวสฺสคฺคปริณามึ     ฯ     อิมาส     โข    ภิกฺขเว   
ติสฺสนฺน     วิธาน    อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย    ปหานาย   
ฯเปฯ อย อรโิย อฏงฺคิโก มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     (ยถา เอสนา เอว วิตฺถาเรตพฺพา ๑-) ฯเปฯ   
     [๓๑๕]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ตโยเม  ภิกฺขเว  อาสวา  ฯ  กตเม   
ตโย   ฯ   กามาสโว   ภวาสโว  อวิชชฺาสโว  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว   
ตโย อาสวา ฯ   
     [๓๑๖]    อิเมส   โข   ภิกฺขเว   ติณฺณ   อาสวาน   อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๑๗]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ตโยเม  ภิกฺขเว ภวา ฯ กตเม ตโย ฯ   
#๑ ม. วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
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กามภโว รูปภโว อรูปภโว ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ภวา ฯ   
     [๓๑๘]   อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณ  ภวาน  อภิ ฺาย  ปริ ฺาย   
ปริกฺขยาย    ปหานาย    ฯเปฯ    อย   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   
ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๑๙]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  ทุกฺขตา  ฯ   
กตมา   ติสฺโส   ฯ   ทุกฺขทุกฺขตา   สงฺขารทุกฺขตา  วิปริณามทุกฺขตา  ฯ�    
อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส ทุกขฺตา ฯ   
     [๓๒๐]   อิมาส   โข   ภิกฺขเว   ติสฺสนฺน   ทุกฺขตาน  อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๒๑]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ตโยเม  ภิกฺขเว  ขีลา  ฯ  กตเม   
ตโย   ฯ   ราโค   ขีโล   โทโส  ขีโล  โมโห  ขีโล  ฯ  อิเม  โข   
ภิกฺขเว ตโย ขีลา ฯ   
     [๓๒๒]    อิเมส   โข   ภิกฺขเว   ติณฺณนฺน   ขีลาน   อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๒๓]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ตีณีมานิ  ภิกฺขเว  มลานิ  ฯ  กตมานิ   
ตีณิ   ฯ   ราโค   มล   โทโส   มล   โมโห   มล  ฯ  อิมานิ  โข   
ภิกฺขเว ตีณิ มลานิ ฯ   
     [๓๒๔]    อิเมส   โข   ภิกฺขเว   ติณฺณนฺน   มลาน   อภิ ฺาย    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 86 

ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๒๕]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ตโยเม  ภิกฺขเว  นีฆา  ๑  ฯ กตเม   
ตโย   ฯ   ราโค   นีโฆ   โทโส  นโีฆ  โมโห  นีโฆ  ฯ  อิเม  โข   
ภิกฺขเว ตโย นีฆา ฯ   
     [๓๒๖]    อิเมส   โข   ภิกฺขเว   ติณฺณนฺน   นีฆาน   อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๒๗]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว เวทนา ฯ กตมา   
ติสฺโส   ฯ   สุขา   เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา  ฯ   
อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส เวทนา ฯ   
     [๓๒๘]   อิมาส   โข   ภิกฺขเว   ติสฺสนฺน   เวทนาน  อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๒๙]   ติสฺโส   อิมา   ภิกฺขเว  ตณฺหา  ฯ  กตมา  ติสฺโส  ฯ   
กามตณฺหา   ภวตณฺหา   วิภวตณฺหา   ฯ   อิมา   โข   ภิกฺขเว  ติสฺโส   
ตณฺหา ฯ   
     [๓๓๐]   อิมาส   โข   ภิกฺขเว   ติสฺสนฺน   ตณฺหาน   อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค   ภาเวตพฺโพ   ฯ   กตโม   อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ฯ  อิธ    
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ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต  
โวสฺสคฺคปริณามึ     ฯเปฯ     สมฺมาสมาธึ     ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   อิมาส  โข  ภิกฺขเว   
ติสฺสนฺน    ตณฺหาน    อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปรกิฺขยาย    ปหานาย   
ฯเปฯ อย อรโิย อฏงฺคิโก มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๓๑] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว ตณฺหา ๑ ฯเปฯ   
     [๓๓๒]   อิมาส   โข   ภิกฺขเว   ติสฺสนฺน   ตณฺหาน   อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย     ปริกฺขยาย     ปหานาย     ฯเปฯ    ราควินยปริโยสาน   
โทสวินยปรโิยสาน   โมหวินยปริโยสาน   ฯเปฯ   อมโตคธ  อมตปรายน   
อมตปริโยสาน   ฯเปฯ   นิพฺพานนินฺน   นิพฺพานโปณ   นิพฺพานปพฺภาร  ฯ   
อิมาส     โข     ภิกฺขเว    ติสฺสนฺน    ตณฺหาน    ๒    อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
                   เอสนาวคฺโค นิฏ ิโต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         เอสนา วิธา อาสโว        ทุกฺขตา จ ติสฺโส ขิลา   
         มล นิโฆ จ เวทนา         ทุเวน ตณฺหาเยน จาติ ๓ ฯ   
                       _____________ 
#๑ ม. ย.ุ ตสินา ฯ ๒ ม. ย.ุ ตสินาน ฯ ๓ ม. ยุ. เทฺว ตณฺหา ตสินาย จาติ ฯ    
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                    โอฆวคฺโค เตรสโม   
     [๓๓๓]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  โอฆา  ฯ กตเม   
จตฺตาโร   ฯ   กาโมโฆ   ภโวโฆ   ทิฏโโฆ   อวิชโฺชโฆ   ฯ  อิเม   
โข ภิกฺขเว จตฺตาโร โอฆา ฯ   
     [๓๓๔]    อิเมส   โข   ภิกฺขเว   จตุนฺน   โอฆาน   อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ (ยถา เอสนา เอว วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ   
     [๓๓๕]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  โยคา  ฯ กตเม   
จตฺตาโร   ฯ  กามโยโค  ภวโยโค  ทฏิ ิโยโค  อวิชฺชาโยโค  ฯ  อิเม   
โข ภิกฺขเว จตฺตาโร โยคา ฯ   
     [๓๓๖]    อิเมส   โข   ภิกฺขเว   จตุนฺน   โยคาน   อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๓๗]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  อุปาทานานิ  ฯ   
กตมานิ    จตฺตาริ    ฯ    กามูปาทาน   ทิฏ ูปาทาน   สลีพฺพตูปาทาน   
อตฺตวาทูปาทาน ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อุปาทานานิ ฯ   
     [๓๓๘]   อิเมส   โข   ภิกฺขเว   จตุนฺน  อุปาทานาน  อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ    
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     [๓๓๙]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  คนฺถา  ฯ กตเม   
จตฺตาโร  ฯ  อภิชฺฌา  กายคนฺโถ  พฺยาปาโท กายคนฺโถ สลีพฺพตปรามาโส   
กายคนฺโถ     อิทสจฺจาภินิเวโส     กายคนฺโถ     ฯ    อิเม    โข   
ภิกฺขเว จตฺตาโร คนฺถา ฯ   
     [๓๔๐]    อิเมส   โข   ภิกฺขเว   จตุนฺน   คนฺถาน   อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๔๑]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  สตฺติเม  ภิกฺขเว  อนสุยา  ฯ  กตเม   
สตฺต   ฯ   กามราคานุสโย   ปฏิฆานุสโย   ทิฏานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสโย   
มานานุสโย   ภวราคานุสโย   อวิชชฺานุสโย   ฯ   อิเม   โข  ภิกฺขเว   
สตฺต อนุสยา ฯ   
     [๓๔๒]   อิเมส   โข   ภิกฺขเว   สตฺตนฺน   อนุสยาน  อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๔๓]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  กามคุณา  ฯ  กตเม   
ป ฺจ   ฯ   จกฺขุวิ ฺเยฺยา   รูปา   อิฏา   กนฺตา   มนาปา  ปยรูปา   
กามูปส ฺหิตา      รชนยิา      โสตวิ ฺเยฺยา      สททฺา     ฯเปฯ   
ฆานวิ ฺเยฺยา   คนฺธา   ฯ   ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา  รสา  ฯ  กายวิ ฺเยฺยา   
โผฏพฺพา   อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปส ฺหิตา  รชนิยา  ฯ   
อิเม โข ภิกฺขเว ป ฺจ กามคุณา ฯ    
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     [๓๔๔]   อิเมส   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน  กามคุณาน  อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๔๕]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   นีวรณานิ  ฯ   
กตมานิ    ป ฺจ   ฯ   กามจฺฉนฺทนีวรณ   พฺยาปาทนีวรณ   ถีนมทฺิธนีวรณ   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ      วิจิกิจฺฉานีวรณ      ฯ      อิมานิ      โข   
ภิกฺขเว ป ฺจ นีวรณานิ ฯ   
     [๓๔๖]   อิเมส   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   นีวรณาน  อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๔๗]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  อุปาทานกฺขนฺธา  ฯ   
กตเม   ป ฺจ   ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  รูปูปาทานกฺขนฺโธ  เวทนูปาทานกฺขนฺโธ   
ส ฺ ูปาทานกฺขนฺโธ    สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ    วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ   ฯ   
อิเม โข ภิกฺขเว ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ   
     [๓๔๘]  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๔๙]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว  โอรมฺภาคิยานิ   
ส ฺโชนานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ สกฺกายทิฏ ิ วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส   
กามจฺฉนฺโท      พฺยาปาโท      ฯ      อิมานิ     โข     ภิกฺขเว    
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ป ฺโจรมฺภาคิยานิ ส ฺโชนานิ ฯ   
     [๓๕๐]  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน ส ฺโชนาน   
อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   
อฏงฺคิโก มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
     [๓๕๑]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ   
ส ฺโชนานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ  รูปราโค  อรปูราโค  มาโน อุทฺธจฺจ   
อวิชฺชา ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ ส ฺโชนานิ ฯ   
     [๓๕๒]  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน ส ฺโชนาน   
อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   
อฏงฺคิโก    มคฺโค    ภาเวตพฺโพ   ฯ   กตโม   อริโย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธึ   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   อิเมส   โข   ภิกขฺเว   ป ฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน    อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   
อย   อริโย   อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว   
คงฺคา นที ฯเปฯ   
     [๓๕๓]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ   
ส ฺโชนานิ   ฯ   กตมานิ   ป ฺจ   ฯ   รูปราโค   อรูปราโค  มาโน   
อุทธฺจฺจ    อวิชฺชา    ฯ    อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ   
ส ฺโชนานิ ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 92 

     [๓๕๔]  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน ส ฺโชนาน   
อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   ฯเปฯ   อย   อรโิย   
อฏงฺคิโก    มคฺโค    ภาเวตพฺโพ   ฯ   กตโม   อริโย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ   
ภาเวติ   ราควินยปริโยสาน   โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  ฯ   
อมโตคธ      อมตปรายน      อมตปริโยสาน     ฯ     นิพฺพานนินฺน   
นิพฺพานโปณ    นิพฺพานปพฺภาร    ฯ   อิเมส   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   
อุทฺธมฺภาคิยาน     ส ฺโชนาน     อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปรกิฺขยาย   
ปหานาย ฯเปฯ อย อรโิย อฏงฺคิโก มคฺโค ภาเวตพฺโพติ ฯ   
                       โอฆวคฺโค ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         โอโฆ โยโค อุปาทาน       คนฺถ อนุสเยน จ   
         กามคุณา นีวรณา ๑        ขนฺธา โอรุทฺธมฺภาคิยาติ ฯ   
                          [๒]   
                   มคฺคสยุตฺต สมตฺต ๓ ฯ   
                      _____________ 
#๑ ม. ย.ุ นีวรณ ฯ ๒ ม. วคฺคุทฺทาน ฯ   
#        อวิชฺชาวคฺโค ปโม         ทุติย วิหาร วุจฺจติ   
#        มิจฺฉตฺต ตติโย วคฺโค        จตุตฺถ ปฏิปนฺเนเนว   
#        ติตฺถิย ป ฺจโม วคฺโค        จตสฺโส สูริเยน จ   
#        พหุกเต สตฺตโม วคฺโค       อุปปฺาโท ปเมน จ   
#        ทิวสวคฺโค นวโม           ทสโม อปฺปมาเทน จ   
#        เอกาทส พลวคฺโค          ทฺวาทส เอสนา ปาลิย ฯ   
#        โอฆวคฺโค ภวติ เตรสาติ   
#๓ ม. ยุ. ปม ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 93 

                      โพชฺฌงฺคสยุตฺต   
                        _________ 
                     ปพฺพตวคฺโค ปโม   
     [๓๕๕]  [๑]  หิมวนฺต  ภิกฺขเว  ปพฺพตราช  นิสสฺาย นาคา กาย   
วฑฺเฒนฺติ    พล    คาเหนฺติ    เต   ตตฺถ   กาย   วฑฺเฒตฺวา   พล   
คาเหตฺวา   กุสุพฺเภ   ๒   โอตรนฺติ  กุสพฺุเภ  โอตริตฺวา  มหาโสพฺเภ   
โอตรนฺติ    มหาโสพฺเภ   โอตริตฺวา   กุนฺนทิโย   โอตรนฺติ   กุนนฺทิโย   
โอตริตฺวา  มหานทิโย  โอตรนฺติ  มหานทิโย  โอตริตฺวา  มหาสมุทฺทสาคร   
โอตรนฺติ      เต     ตตฺถ     มหนฺตต     เวปุลฺลต     อาปชฺชนฺติ   
กาเยน  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล ปติฏาย   
สตฺต    โพชฌฺงฺเค    ภาเวนฺโต    สตฺต    โพชฺฌงฺเค   พหุลีกโรนฺโต   
มหนฺตต เวปุลฺลต ปาปุณาติ ธมฺเมสุ ฯ   
     [๓๕๖]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
สตฺต    โพชฌฺงฺเค    ภาเวนฺโต    สตฺต    โพชฺฌงฺเค   พหุลีกโรนฺโต   
มหนฺตต   เวปุลฺลต   ปาปุณาติ   ธมฺเมสูติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
สติสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ  ฯเปฯ  วิริยสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ    ฯ    ปติสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    ฯ    ปสสฺทฺธิสมฺโพชฌฺงฺค   
ภาเวติ    ฯ    สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ฯ   อุเปกฺขา- 
#๑ ม. เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปพฺพตราช ฯ ๒ ม. กโุสพฺเภ ฯ เอวมุปริป ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 94 

สมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺค- 
ปริณามึ  ฯ  เอว    โข    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ    สีล    นิสฺสาย   สีเล   ปติฏาย   
สตฺต   โพชฌฺงฺเค   ภาเวนฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรนฺโต  มหนฺตต   
เวปุลฺลต ปาปุณาติ ธมฺเมสูติ ฯ   
     [๓๕๗]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  อย  กาโย  อาหารฏ ิติโก  อาหาร   
ปฏิจฺจ   ติฏติ   อนาหาโร   โน   ติฏติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ป ฺจ   นีวรณา   อาหารฏ ิติกา   อาหาร   ปฏิจฺจ  ติฏนฺติ  อนาหารา   
โน ติฏนฺติ ฯ   
     [๓๕๘]  โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส   
อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส  วา  กามจฺฉนฺทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ฯ   
อตฺถิ     ภิกฺขเว     สุภนิมิตฺต     ตตฺถ    อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร   
อยมาหาโร   อนุปฺปนฺนสฺส   วา   กามจฺฉนฺทสฺส   อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส   
วา กามจฺฉนฺทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ฯ   
     [๓๕๙]  โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา พฺยาปาทสฺส   
อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา  พฺยาปาทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ฯ   
อตฺถิ     ภิกฺขเว     ปฏิฆนิมิตฺต    ตตฺถ    อโยนโิสมนสิการพหุลีกาโร   
อยมาหาโร   อนุปฺปนฺนสฺส   วา   พฺยาปาทสฺส   อุปปฺาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   
วา พฺยาปาทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ฯ   
     [๓๖๐]  โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ถีนมิทฺธสฺส   
อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา   ถีนมิทธฺสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ฯ    
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อตฺถิ   ภิกฺขเว   อรติ   ตนฺทิ   วิชมฺภิตา   ภตฺตสมฺมโท   เจตโส   จ   
ลีนตฺต    ตตฺถ   อโยนโิสมนสิการพหุลีกาโร   อยมาหาโร   อนุปฺปนฺนสฺสy   
วา   ถีนมิทฺธสฺส   อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ถีนมิทฺธสฺส  ภิยโฺยภาวาย   
เวปุลฺลาย ฯ   
     [๓๖๑]  โก  จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส   
อุปฺปาทาย     อุปฺปนฺนสฺส     วา    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส    ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย     ฯ    อตฺถ ิ   ภิกฺขเว    เจตโส    อวูปสโม    ตตฺถ   
อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส   
อุปฺปาทาย     อุปฺปนฺนสฺส     วา    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส    ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย ฯ   
     [๓๖๒]  โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย   
อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนาย   วา   วิจิกิจฺฉาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ฯ   
อตฺถิ  ภิกฺขเว  วิจิกิจฺฉาานิยา  ธมฺมา  ตตฺถ  อโยนโิสมนสิการพหุลีกาโร   
อยมาหาโร      อนุปฺปนฺนาย      วา      วิจิกิจฺฉาย     อุปฺปาทาย   
อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ฯ   
     [๓๖๓]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  อย  กาโย  อาหารฏ ิติโก  อาหาร   
ปฏิจฺจ   ติฏติ   อนาหาโร   โน   ติฏติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
อิเม    ป ฺจ    นีวรณา   อาหารฏ ิติกา   อาหาร   ปฏิจฺจ   ติฏนฺติ   
อนาหารา โน ติฏนฺติ ฯ   
     [๓๖๔]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  อย  กาโย  อาหารฏ ิติโก  อาหาร    
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ปฏิจฺจ  ติฏติ  อนาหาโร  โน  ติฏติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว สตฺต   
โพชฺฌงฺคา   อาหารฏ ิติกา   อาหาร   ปฏิจฺจ  ติฏนฺติ  อนาหารา  โน   
ติฏนฺติ ฯ   
     [๓๖๕]  โก  จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
อุปฺปาทาย         อุปฺปนฺนสฺส         วา         สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย   ปาริปูริยา  ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา  ธมฺมา   
ตตฺถ    โยนโิสมนสิการพหุลีกาโร    อยมาหาโร    อนุปฺปนฺนสฺส    วา   
สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส    อุปฺปาทาย    อุปฺปนฺนสฺส    วา   สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
     [๓๖๖]    โก    จ    ภิกขฺเว   อาหาโร   อนุปฺปนนฺสฺส   วา  ธมฺมวิจย- 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย    ปาริปูริยา    ฯ    อตฺถิ   ภิกฺขเว   กุสลากุสลา   ธมฺมา   
สาวชฺชานวชฺชา    ธมฺมา    หีนปฺปณีตา    ธมฺมา   กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   
ธมฺมา    ตตฺถ    โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร   อยมาหาโร   อนุปปฺนฺนสฺส   
วา      ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส     อุปฺปาทาย     อุปฺปนฺนสฺส     วา   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
     [๓๖๗]  โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา วิริยสมฺโพชฌฺงฺคสฺส   
อุปฺปาทาย         อุปฺปนฺนสฺส         วา        วิริยสมโฺพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อารพฺภธาตุ  ๑  นิกฺกมธาตุ   
ปรกฺกมธาตุ   ตตฺถ   โยนโิสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนปฺุ- 
#๑ โป. ม. ยุ. อารมฺภธาตุ ฯ    
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ปนฺนสฺส  วา  วิริยสมฺโพชฌฺงฺคสฺส   อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา   
วิริยสมฺโพชฌฺงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
     [๓๖๘]  โก  จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
อุปฺปาทาย      อุปฺปนฺนสสฺ     วา     ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส     ภาวนาย   
ปาริปูริยา   ฯ   อตฺถิ   ภิกฺขเว   ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา  ธมฺมา  ตตฺถ   
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
อุปฺปาทาย         อุปฺปนฺนสฺส         วา         ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
     [๓๖๙]    โก    จ    ภิกขฺเว   อาหาโร   อนุปฺปนนฺสฺส   วา   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธสิมฺโพชฺฌงฺ- 
คสฺส  ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฯ   อตฺถ ิ  ภิกฺขเว   กายปสฺสทฺธิ  จิตฺต- 
ปสฺสทฺธิ  ตตฺถ   โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร   อยมาหาโร   อนุปปฺนฺนสฺส   
วา      ปสฺสทธฺิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส      อุปฺปาทาย     อุปฺปนฺนสฺส     วา   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
     [๓๗๐] โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
อุปฺปาทาย         อุปฺปนฺนสฺส        วา        สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย  ปาริปูริยา  ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สมาธินิมิตฺต  ๑  อพฺยคฺคนิมิตฺต   
ตตฺถ      โยนโิสมนสิการพหุลีกาโร      อยมาหาโร      อนุปฺปนฺนสฺส   
วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สมถนิมิตฺต ฯ    
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     [๓๗๑]    โก    จ    ภิกขฺเว   อาหาโร   อนุปฺปนนฺสฺส   วา   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฯ   อตฺถิ  ภิกฺขเว  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา   
ธมฺมา    ตตฺถ    โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร   อยมาหาโร   อนุปปฺนฺนสฺส   
วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
     [๓๗๒]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  อย  กาโย  อาหารฏ ิติโก  อาหาร   
ปฏิจฺจ   ติฏติ   อนาหาโร   โน   ติฏติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
อิเม   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   อาหารฏ ิติกา   อาหาร   ปฏิจฺจ   ติฏนฺติ   
อนาหารา โน ติฏนฺตีติ ฯ   
     [๓๗๓]   เย   เต   ภิกฺขเว  ภิกฺขู  สลีสมฺปนฺนา  สมาธิสมฺปนฺนา   
ป ฺาสมฺปนฺนา   วิมุตฺติสมฺปนฺนา  วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา  ทสฺสนมปฺห  ๑   
ภิกฺขเว   เตส  ภิกฺขูน  พหูปการ  ๒  วทามิ  สวนมฺปห  ภิกฺขเว  เตส   
ภิกฺขูน    พหูปการ   วทามิ   อุปสงฺกมนมฺปห   ภิกขฺเว   เตส   ภิกฺขูน   
พหูปการ   วทามิ   ปยริุปาสนมฺปห   ภิกฺขเว   เตส   ภิกฺขูน  พหูปการ   
วทามิ    อนสฺุสติมฺปห    ภิกฺขเว    เตส   ภิกฺขูน   พหูปการ   วทามิ   
อนุปพฺพชฺชมฺปห   ภิกฺขเว   เตส  ภิกฺขูน  พหูปการ  วทามิ  ฯ  ต  กิสฺส   
เหตุ  ฯ  ตถารูปาน  ภิกฺขเว  ภิกฺขูน ธมมฺ สุตฺวา ทฺวเยน [๓] วูปกฏโ   
วิหรติ   กายวูปกาเสน   จ   จิตฺตวูปกาเสน   จ  โส  ตถา  วูปกฏโ   
วิหรนฺโต ต ธมฺม อนุสฺสรติ อนุวิตกฺเกติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ทสสฺนมฺปาห ฯ ๒ ม. พหูการ ฯ ยุ. พหุการ ฯ เอวมุปร ิฯ   
#๓ ม. ยุ. วูปกาเสน ฯ    
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     [๓๗๔]   ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ตถา  วูปกฏโ  วิหรนโฺต   
ต    ธมฺม   อนุสฺสรติ   อนุวิตกฺเกติ   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺม ึ  สมเย   
ภิกฺขุโน    อารทฺโธ    โหติ    สติสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺม ึ  สมเย   ภิกขฺุ   
ภาเวติ    สติสมฺโพชฺฌงฺโค    ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉติ    โส   ตถาสโต   วิหรนฺโต   ต    ธมฺม   ป ฺาย   ปวิจินติ   
ปวิจรติ ปริวีมสมาปชฺชติ ฯ   
     [๓๗๕]   ยสฺมึ   สมเย   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  ตถาสโต  วิหรนฺโต  ต   
ธมฺม   ป ฺาย  ปวิจินติ  ปวิจรติ  ปริวีมสมาปชฺชติ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค   
ตสฺมึ    สมเย    ภิกฺขุโน    อารทฺโธ    โหติ    ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค   
ตสฺมึ       สมเย      ภิกฺขุ      ภาเวติ      ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค   
ตสฺมึ    สมเย   ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ   ตสฺส   ต   ธมมฺ   
ป ฺาย    ปวิจินโต    ปวิจรโต    ปริวีมสมาปชฺชโต   อารทฺธ   โหติ   
วิริย อสลลฺีน ฯ   
     [๓๗๖]  ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ต ธมฺม ป ฺาย ปวิจินโต   
ปวิจรโต    ปริวีมสมาปชฺชโต    อารทฺธ   โหติ   วิรยิ   อสลฺลีน   ฯ๔   
วิริยสมฺโพชฌฺงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ วิริยสมฺโพชฺฌงฺค   
ตสฺมึ     สมเย     ภิกฺขุ     ภาเวติ     วิรยิสมฺโพชฺฌงฺโค     ตสฺมึ   
สมเย    ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ   อารทฺธวิริยสฺส   อุปปฺชฺชติ   
ปติ นิรามิสา ฯ   
     [๓๗๗]  ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อารทฺธวิริยสฺส  อุปฺปชฺชติ    
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ปติ   นริามิสา   ฯ   ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ   
โหติ   ปติสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุ  ภาเวติ  ปติสมฺโพชฺฌงฺโค   
ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ   ปติมนสฺส   กาโยป   
ปสฺสมฺภติ จิตฺตมฺป ปสฺสมฺภติ ฯ   
     [๓๗๘]  ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน ปติมนสสฺ กาโยป ปสฺสมฺภติ   
จิตฺตมฺป    ปสฺสมฺภติ    ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค    ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   
อารทฺโธ   โหติ   ปสฺสทธฺิสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุ   ภาเวติ   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ   
ปสฺสทฺธกายสฺส [๑] สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ   
     [๓๗๙]   ยสฺมึ   สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปสฺสทฺธกายสฺส  สุขิโน   
จิตฺต   สมาธิยติ   สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺมึ   สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน   
อารทฺโธ    โหติ   สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุ   ภาเวติ   
สมาธิสมโฺพชฺฌงฺโค    ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ   
โส ตถา สมาหิต จิตฺต สาธุก อชฺฌุเปกขิฺตา โหติ ฯ   
     [๓๘๐]  ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ตถา  สมาหิต  จิตฺต สาธุก   
อชฺฌุเปกฺขิตา    โหติ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺม ึ  สมเย   ภิกขฺุโน   
อารทฺโธ   โหติ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุ  ภาเวติ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกขฺุโน ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯ   
     [๓๘๑]  เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  สตฺตสุ  โพชฌฺงฺเคสุ  เอว   
พหุลีกเตสุ   สตฺต   ผลา   สตฺตานิสสา   ปาฏิกงฺขา   ฯ  กตเม  สตฺต   
#๑ ยุ. สุข โหติ ฯ    
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ผลา สตฺตานิสสา ฯ   
     [๓๘๒]   ทิฏเว   ธมฺเม   ปฏิกจฺจ  อ ฺ  อาราเธติ  โน  เจ   
ทิฏเว   ธมฺเม   ปฏิกจฺจ   อ ฺ   อาราเธติ   อถ  มรณกาเล  อ ฺ   
อาราเธติ  ฯ  โน  เจ  ทิฏเว  ธมฺเม  ปฏกิจฺจ  อ ฺ  อาราเธติ โน   
เจ    มรณกาเล   อ ฺ   อาราเธติ   อถ   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน   ปริกฺขยา   อนฺตราปรนิิพฺพายี  โหติ  ฯ  โน  เจ  ทิฏเว   
ธมฺเม    ปฏิกจฺจ   อ ฺ   อาราเธติ   โน   เจ   มรณกาเล   อ ฺ   
อาราเธติ   โน   เจ   ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน  ปรกิฺขยา   
อนฺตราปรินิพฺพายี   โหติ   อถ   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน   
ปริกฺขยา  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  โหติ  ฯ  โน  เจ  ทิฏเว  ธมฺเม ปฏกิจฺจ   
อ ฺ   อาราเธติ   โน   เจ   มรณกาเล  อ ฺ  อาราเธติ  โน  เจ   
ป ฺจนฺน    โอรมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน   ปรกิฺขยา   อนฺตราปรินิพฺพายี   
โหติ   โน   เจ   ป ฺจนฺน   โอรมมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน   ปริกฺขยา   
อุปหจฺจปรินิพฺพายี   โหติ   อถ   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน   
ปริกฺขยา    อสงฺขารปรินิพฺพายี    โหติ    ฯ    โน    เจ   ทิฏเว   
ธมฺเม    ปฏิกจฺจ   อ ฺ   อาราเธติ   โน   เจ   มรณกาเล   อ ฺ   
อาราเธติ   โน   เจ   ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน  ปรกิฺขยา   
อนฺตราปรินิพฺพายี   โหติ  โน  เจ  ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน   
ปริกฺขยา     อุปหจฺจปรินิพฺพายี     โหติ     โน     เจ     ป ฺจนฺน   
โอรมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน    ปริกขฺยา    อสงฺขารปรินิพฺพายี   โหติ    
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อถ   ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน  ปรกิขฺยา  สสงฺขารปรินิพฺพายี   
โหติ     ฯ     โน    เจ    ทฏิเว    ธมฺเม    ปฏิกจฺจ    อ ฺ   
อาราเธติ    โน    เจ   มรณกาเล   อ ฺ   อาราเธติ   โน   เจ   
ป ฺจนฺน    โอรมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน   ปรกิฺขยา   อนฺตราปรินิพฺพายี   
โหติ    โน   เจ   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน   ปริกขฺยา   
อุปหจฺจปรินิพฺพายี   โหติ  โน  เจ  ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน   
ปริกฺขยา     อสงฺขารปรินิพฺพายี     โหติ     โน     เจ    ป ฺจนฺน   
โอรมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน    ปริกขฺยา    สสงฺขารปรินิพฺพายี   โหติ   
อถ    ป ฺจนฺน    โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน   ปริกฺขยา   อุทธฺโสโต   
โหติ  อกนฏิคามี  ฯ  เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  สตฺตสุ โพชฌฺงฺเคสุ   
เอว พหุลีกเตสุ อิเม สตฺต ผลา สตฺตานิสสา ปาฏิกงฺขาติ ฯ   
     [๓๘๓]   เอก   สมย   อายสฺมา   สารีปุตฺโต  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  ตตฺร  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อาวุโส   ภิกฺขเวติ   ฯ   อาวุโสติ   [๑]   เต   
ภิกฺขู   อายสฺมโต   สารีปตฺุตสฺส   ปจฺจสฺโสสุ   ฯ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
เอตทโวจ    สตฺติเม   อาวุโส   โพชฺฌงฺคา   ฯ   กตเม   สตฺต   ฯ   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค  ปติสมฺโพชฌฺงฺโค   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค    สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    ฯ   
อิเม โข อาวุโส สตฺต โพชฺฌงฺคา ฯ   
     [๓๘๔]  อิเมส  ขฺวาห  อาวุโส  สตฺตนฺน  โพชฌฺงฺคาน  เยน เยน   
#๑ ม. โข ฯ    
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โพชฺฌงฺเคน   อากงฺขามิ   ปุพฺพณฺหสมย  วิหริตุ  เตน  เตน  โพชฌฺงฺเคน   
ปุพฺพณฺหสมย  วิหรามิ  เยน  เยน  โพชฌฺงฺเคน  อากงฺขามิ  มชฺฌนฺติกสมย   
วิหริตุ     เตน     เตน     โพชฺฌงฺเคน    มชฺฌนฺติกสมย    วิหราม ิ  
เยน    เยน   โพชฺฌงฺเคน   อากงฺขามิ   สายณฺหสมย   วิหริตุ   เตน   
เตน โพชฺฌงฺเคน สายณฺหสมย วิหรามิ ฯ   
     [๓๘๕]  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อิติ  เจ  เม  อาวุโส โหติ อปฺปมาโณติ   
เม    โหติ   สสุมารทฺโธติ   เม   โหติ   ติฏนฺต   [๑]   ติฏตีติ   
ปชานามิ สเจป เม จวติ อิทปฺปจฺจยา เม จวตีติ ปชานามิ ฯเปฯ   
     [๓๘๖]  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม อาวุโส โหติ อปฺปมาโณติ   
เม     โหติ     สุสมารทฺโธติ    เม    โหติ    ติฏนฺต    ติฏตีติ   
ปชานามิ สเจป เม จวติ อิทปฺปจฺจยา เม จวตีติ ปชานามิ ฯ   
     [๓๘๗]   เสยฺยถาป   อาวุโส  ร ฺโ  วา  ราชมหามตฺตสฺส  วา   
นานารตฺตาน   ทุสฺสาน   ทุสฺสกรณฺฑโก   ปโูร   อสฺส   โส  ย  ยเทว   
ทุสฺสยุค    อากงฺเขยฺย    ปพฺุพณฺหสมย    ปารุปตุ   ตนฺตเทว   ทุสสฺยุค   
ปุพฺพณฺหสมย   ปารุเปยฺย  ย  ยเทว  ทุสสฺยุค  อากงฺเขยฺย  มชฌฺนติฺกสมย   
ปารุปตุ     ตนฺตเทว     ทสฺุสยุค    มชฌฺนฺติกสมย    ปารุเปยฺย    ย   
ยเทว    ทุสฺสยุค    อากงฺเขยฺย    สายณฺหสมย    ปารปุตุ   ตนฺตเทว   
ทุสฺสยุค   สายณฺหสมย   ปารุเปยฺย   ฯ   เอวเมว   โข  อห  อาวุโส   
อิเมส   สตฺตนฺน   โพชฺฌงฺคาน   เยน   เยน   โพชฌฺงฺเคน  อากงฺขามิ   
ปุพฺพณฺหสมย     วิหริตุ    เตน    เตน    โพชฺฌงฺเคน    ปุพฺพณฺหสมย   
#๑ ม. ย.ุ จ น ฯ เอวมุปริ ฯ    
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วิหรามิ    เยน    เยน    โพชฺฌงฺเคน    อากงฺขามิ    มชฺฌนฺติกสมย   
วิหริตุ    เตน    เตน   โพชฌฺงฺเคน   มชฌฺนฺติกสมย   วิหรามิ   เยน   
เยน    โพชฌฺงฺเคน   อากงฺขามิ   สายณฺหสมย   วิหรตุิ   เตน   เตน   
โพชฺฌงฺเคน สายณฺหสมย วิหรามิ ฯ   
     [๓๘๘]  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อิติ  เจ  เม  อาวุโส โหติ อปฺปมาโณติ   
เม     โหติ     สุสมารทฺโธติ    เม    โหติ    ติฏนฺต    ติฏตีติ   
ปชานามิ สเจป เม จวติ อิทปฺปจฺจยา เม จวตีติ ปชานามิ ฯเปฯ   
     [๓๘๙]  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม อาวุโส โหติ อปฺปมาโณติ   
เม     โหติ     สุสมารทฺโธติ    เม    โหติ    ติฏนฺต    ติฏตีติ   
ปชานามิ สเจป เม จวติ อิทปฺปจฺจยา เม จวตีติ ปชานามีติ ฯ   
     [๓๙๐]   อถ   โข   อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   โส   ภิกฺขุ   ภควนฺต   เอตทโวจ   
โพชฺฌงฺคา    โพชฺฌงฺคาติ    ภนฺเต    วุจฺจนฺติ   กิตฺตาวตา   นุ   โข   
ภนฺเต   โพชฌฺงฺคาติ   วุจฺจนฺตีติ   ฯ   โพธาย   สวตฺตนฺตีติ  โข  ภิกฺขุ   
ตสฺมา โพชฺฌงฺคาติ วุจฺจนฺตีติ ฯ   
     [๓๙๑]   อิธ   ภิกฺขุ  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ ฯเปฯ   
     [๓๙๒]   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ   
     [๓๙๓]   ตสฺสิเม  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  ภาวยโต  กามาสวาป  จิตฺต    
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วิมุจฺจติ   ภวาสวาป   จิตฺต   วิมุจฺจติ  อวิชฺชาสวาป  จิตฺต  วิมุจฺจติ  ฯ   
วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  ๑  าณ  โหติ  ฯ  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหมฺจริย   
กต   กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาติ  ฯ  โพธาย  สวตฺตนฺตีติ   
ภิกฺขุ ตสฺมา โพชฺฌงฺคาติ วุจฺจนฺตีติ ฯ   
     [๓๙๔]  เอก  สมย  ภควา สาเกเต วิหรติ อ ฺชนวเน มิคทาเย ฯ   
อถ  โข  กุณฺฑลิโย  ปริพฺพาชโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควตา      สทฺธึ      สมฺโมทิ     สมฺโมทนีย     กถ     สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  กุณฺฑลิโย   
ปริพฺพาชโก     ภควนฺต     เอตทโวจ     อหมสฺมิ     โภ    โคตม   
อารามนิยาทิปริสาวจโร   ๒   ตสฺส   มยฺห   โภ   โคตม  ปจฺฉาภตฺต   
ภุตฺตปาตราสสฺส  อยมาหาโร  ๓  โหติ  อาราเมน  อาราม  อุยฺยาเนน   
อุยฺยาน  อนุจงฺกมามิ  อนุวิจรามิ  โส  ตตฺถ ปสฺสามิ เอเก สมณพฺราหฺมเณ   
อิติ    วาทปฺปโมกฺขานิสส    เจว    กถ    กเถนฺเต   อุปารมฺภานิสส�   
จ   ภวมฺปน   โคตโม   กิมานิสโส   วิหรตีติ  ฯ  วิชชฺาวิมุตฺติผลานิสโส   
โข กุณฺฑลิย ตถาคโต วิหรตีติ ฯ   
     [๓๙๕]   กตเม   ปน   โภ   โคตม  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
วิชฺชาวิมุตฺตึ   ปริปูเรนฺตีติ   ฯ  สตฺต  โข  กุณฺฑลิย  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา   
พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺตึ  ปริปูเรนฺตีติ  ฯ  กตเม  ปน  โภ  โคตม  ธมฺมา   
ภาวิตา   พหุลีกตา   สตฺต   โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺตีติ  ฯ  จตฺตาโร  โข   
กุณฺฑลิย  สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺตีติ ฯ   
#๑ โป. ยุ. วิมุตฺตมฺหีติ ฯ ๒ ม. อารามนิสฺสยี ปริสาวจโร ฯ ย.ุ อารามนิสาทิ... ฯ   
#๓ ม. ยุ. อยมาจาโร ฯ    
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กตเม    ปน   โภ   โคตม   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา   จตฺตาโร   
สติปฏาเน   ปริปูเรนฺตีติ   ฯ   ตีณิ  โข  กุณฺฑลิย  สจุริตานิ  ภาวิตานิ   
พหุลีกตานิ   จตฺตาโร   สติปฏาเน   ปริปูเรนฺตีติ  ฯ  กตเม  ปน  โภ   
โคตม ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรนฺตีติ  ฯ   
     [๓๙๖]   อินฺทฺริยสวโร   โข   กุณฺฑลิย   ภาวิโต  พหุลีกโต  ตีณิ   
สุจริตานิ  ปรปิูเรติ  ๑  ฯ  กถ ภาวิโต [๒] กุณฺฑลิย อินฺทฺริยสวโร กถ   
พหุลีกโต  ตีณิ  สุจริตานิ  ปริปูเรติ  ๓  ฯ  อิธ  กุณฺฑลิย  ภิกฺขุ จกฺขุนา   
รูป  ทิสฺวา  มนาป  นาภิชฺฌายติ  นาวิหึสติ  ๔  น  ราค  ชเนติ  ตสฺส   
 ิโต   จ  ๕  กาโย  โหติ   ิต  จิตฺต  อชฌฺตฺต  สุสณฺ ิต  สุวิมุตฺต  ฯ   
จกฺขุนา  โข  ปเนว  รูป  ทสิฺวา  อมนาป  น มงฺกุ โหติ อปฺปติฏ ิตจิตฺโต   
อาทินฺนมานโส    ๖    อพฺยาปนฺนเจตโส   ตสฺส    ิโต   จ   กาโย   
โหติ     ิต    จิตฺต   อชฺฌตฺต   สุสณฺ ิต   สุวิมุตฺต   ฯ   ปุน   จปร   
กุณฺฑลิย    ภิกฺขุ    โสเตน   สทฺท   สุตฺวา   ฯเปฯ   ฆาเนน   คนฺธ   
ฆายิตฺวา  ฯ  ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา  ฯ  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา ฯ   
มนสา   ธมฺม   วิ ฺาย   มนาป   นาภิชฺฌายติ   นาวิหึสติ   น   ราค   
ชเนติ    ตสฺส     ิโต    จ   กาโย   โหติ    ิต   จิตฺต   อชฺฌตฺต   
สุสณฺ ิต   สวิุมุตฺต   ฯ   มนสา   โข   ปเนว  ธมฺม  วิ ฺาย  อมนาป   
น   มงฺกุ   โหติ   อปฺปติฏ ิตจิตฺโต   อาทินฺนมานโส   อพฺยาปนฺนเจตโส   
ตสฺส   จ   กาโย   โหติ    ิต   จิตฺต  อชฌฺตฺต  สุสณฺ ิต  สุวิมุตฺต  ฯ   
ยโต   โข   กณฺุฑลิย   ภิกขฺุ   จกฺขุนา   รูป   ทิสฺวา  มนาปามนาเปสุ   
#๑ ม. อิติสทโฺท อตฺถิ ฯ ๒ ม. ย.ุ จ ฯ ๓ ม. ยุ. ปริปเูรนฺตีติ ฯ ๔ ม. ย.ุ   
#นาภิชฺฌติ นาวิหสติ ฯ เอวมุปริ ฯ ๕ โป. ยุ. ว ฯ เอวมุปริ ฯ   
#๖ ม. ยุ. อาทีน ... ฯ เอวมุปริ ฯ    
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รูเปสุ     ิโต   อาทินฺนมานโส   อพฺยาปนฺนเจตโส   ตสฺส    ิโต   จ   
กาโย   โหติ    ิต   จิตฺต   อชฺฌตฺต   สสุณฺ ิต   สุวิมุตฺต  ฯ  โสเตน   
สทฺท   สุตฺวา   ฯเปฯ   ฆาเนน   คนฺธ   ฆายิตฺวา   ฯ  ชิวฺหาย  รส   
สายิตฺวา   ฯ   กาเยน   โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา  ฯ  มนสา  ธมฺม  วิ ฺาย   
มนาปามนาเปสุ   ธมฺเมสุ    ิโต  จ  กาโย  โหติ   ิต  จิตฺต  อชฺฌตฺต   
สุสณฺ ิต    สวิุมุตฺต   ฯ   เอวมฺภาวิโต   โข   กุณฺฑลยิ   อินฺทฺริยสวโร   
เอว พหุลีกโต ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรติ ฯ   
     [๓๙๗]   กถ   ภาวิตานิ  ตานิ  จ  กณฺุฑลิย  ตีณิ  สุจริตานิ  กถ   
พหุลีกตานิ   จตฺตาโร   สติปฏาเน  ปริปูเรนฺติ  ฯ  อิธ  กุณฺฑลิย  ภิกฺขุ   
กายทุจฺจริต   ปหานาย   ๑  กายสุจริต  ภาเวติ  วจีทุจฺจริต  ปหานาย   
วจีสุจริต   ภาเวติ   มโนทจฺุจริต   ปหานาย   มโนสุจริต   ภาเวติ  ฯ   
เอว   ภาวิตานิ   โข   กุณฺฑลิย   ตีณิ   สุจริตานิ   เอว   พหลุีกตานิ   
จตฺตาโร สติปฏาเน ปริปูเรนฺติ ฯ   
     [๓๙๘]   กถ   ภาวิตา  จ  กุณฺฑลิย  จตฺตาโร  สติปฏานา  กถ   
พหุลีกตา   สตฺต   โพชฺฌงฺเค   ปริปูเรนติฺ   ฯ   อิธ   กุณฺฑลิย   ภิกฺขุ   
กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   เวทนาสุ   ฯเปฯ   จิตฺเต   ฯเปฯ  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  กุณฺฑลิย  จตฺตาโร  สติปฏานา   
เอว พหุลีกตา สตฺต โพชฌฺงฺเค ปริปูเรนฺติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปหาย ฯ เอวมุปริ ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 108 

     [๓๙๙]  กถ  ภาวิตา  จ  กุณฺฑลิย  สตฺต  โพชฺฌงฺคา กถ พหุลกีตา   
วิชฺชาวิมุตฺตึ    ปริปูเรนฺติ   ฯ   อิธ   กุณฺฑลิย   ภิกฺขุ   สติสมฺโพชฌฺงฺค   
ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   
ฯเปฯ    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว  ภาวิตา  โข  กุณฺฑลิย  สตฺต   
โพชฺฌงฺคา เอว พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺตีติ ฯ   
     [๔๐๐]  เอว  วุตฺเต  กณฺุฑลิโย  ปรพฺิพาชโก  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาป  โภ  โคตม   
นิกฺกุชฺชิต   วา   อุกฺกชฺุเชยยฺ   ปฏิจฺฉนฺน   วา  วิวเรยฺย  มฬฺูหสฺส  วา   
มคฺค   อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปฺปชฺโชต  ธาเรยฺย  จกฺขุมนฺโต   
รูปานิ   ทกฺขนฺตีติ  ฯ  เอวเมว  โข  โภตา  โคตเมน  อเนกปริยาเยน   
ธมโฺม    ปกาสิโต    เอสาห    ภวนฺต    โคตม    สรณ    คจฺฉามิ   
ธมฺม ฺจ   ภิกขฺุสงฺฆ ฺจ   อุปาสก   ม  ภว  โคตโม  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค   
ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
     [๔๐๑]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  กูฏาคารสฺส  ยา  กาจิ  โคปานสิโย   
สพฺพา    ตา    กฏูนินฺนา    กูฏโปณา   กูฏปพฺภารา   เอวเมว   โข   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  ภาเวนฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโร ฯ   
     [๔๐๒]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวนฺโต   
สตฺต   โพชฌฺงฺเค   พหุลกีโรนฺโต   นพฺิพานนินฺโน   โหติ   นิพฺพานโปโณ    
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นิพฺพานปพฺภาโร   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สติสมโฺพชฺฌงฺค   ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสิต    โวสสฺคฺคปริณามึ    ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
ภาเวนฺโต    สตฺต    โพชฌฺงฺเค   พหุลกีโรนฺโต   นพฺิพานนินฺโน   โหติ   
นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๔๐๓]  เอก สมย อายสฺมา จ อุปวาโณ อายสฺมา จ สารีปุตฺโต ๑   
โกสมฺพิย    วิหรนฺติ    โฆสิตาราเม    ฯ    อถ    โข    อายสฺมา   
สารีปุตฺโต  ๒  สายณฺหสมย  ปฏิสลลฺาณา  วุฏ ิโต  เยนายสฺมา อุปวาโณ   
เตนุปสงฺกมิ      อุปสงฺกมตฺิวา     อายสฺมตา     อุปวาเณน     สทธฺึ   
สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อายสฺมนฺต  อุปวาณ   
เอตทโวจ   ชาเนยฺย   นุ   โข   อาวุโส   อุปวาณ   ภิกฺขุ   ปจฺจตฺต   
โยนิโสมนสิการา  เอว  สสุมารทฺธา  เม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา ผาสุวิหาราย   
สวตฺตนฺตีติ     ฯ    ชาเนยฺย    โข    อาวุโส    สารีปุตฺต    ภิกฺขุ   
ปจฺจตฺต   โยนิโสมนสิการา   เอว   สสุมารทฺธา  เม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา   
ผาสุวิหาราย สวตฺตนฺตีติ  ฯ   
     [๔๐๔]  สติสมฺโพชฺฌงฺค  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ อารพฺภมาโน ปชานาติ   
จิตฺต ฺจ   เม   สุวิมุตฺต   ถนีมิทฺธ ฺจ   เม   สุสมูหต  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ฺจ   
เม    สุปฺปฏิวินีต    อารทฺธ ฺจ   เม   วิรยิ   อฏ ิกตฺวา   มนสิกโรมิ   
#๑-๒ โป. อธิมุตฺโต ฯ เอวมุปริ ฯ    
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โน จ ลีนนฺติ ฯเปฯ   
     [๔๐๕]    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค    อาวุโส   ภิกฺขุ   อารพฺภมาโน   
ปชานาติ    จิตฺต ฺจ    เม    สุวิมุตฺต    ถนีมิทฺธ ฺจ    เม   สุสมูหต   
อุทฺธจฺจกฺกุจฺจ ฺจ   เม   สปฺุปฏิวินีต   อารทฺธ ฺจ   เม  วิริย  อฏ ิกตฺวา   
มนสิกโรมิ โน จ ลีนนฺติ ฯ   
     [๔๐๖]   เอว  โข  อาวุโส  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  ชาเนยฺย  ปจฺจตฺต   
โยนิโสมนสิการา  เอว  สสุมารทฺธา  เม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา ผาสุวิหาราย   
สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๔๐๗]  สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา พหุลีกตา อนุปฺปนฺนา   
อุปฺปชชฺนฺติ      นา ฺตฺร      ตถาคตสฺส      ปาตุภาวา     อรหโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส    ฯ    กตเม   สตฺต   ฯ   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    ฯ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   
ภาวิตา    พหลุีกตา    อนุปฺปนฺนา   อุปฺปชฺชนฺติ   นา ฺตฺร   ตถาคตสฺส   
ปาตุภาวา อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ   
     [๔๐๘]  สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา พหุลีกตา อนุปฺปนฺนา   
อุปฺปชฺชนฺติ   นา ฺตฺร  สุคตวินยา  ฯ  กตเม  สตฺต  ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค   
ฯเปฯ     อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค     ฯ     อิเม     โข     ภิกฺขเว   
สตฺต    โพชฌฺงฺคา    ภาวิตา    พหุลกีตา    อนุปฺปนฺนา    อุปฺปชฺชนฺติ   
นา ฺตฺร สุคตวินยาติ ฯ   
                    ปพฺพตวคฺโค ปโม ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
         หิมวนฺต กายสีล จ          วตฺต ภิกฺขุ จ กุณฺฑล ิ  
         กูฏ จ อุปวาณ ฺจ           อุปฺปาเท ๑ อปเร ทุเวติ ฯ   
                       __________ 
#๑ ม. ย.ุ อุปปฺนฺนา ฯ    
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                     คิลานวคฺโค ทุติโย   
     [๔๐๙]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  เยเกจิ  ปาณา  จตฺตาโร อิริยาปเถ   
กปฺเปนฺติ   กาเลน   คมน   กาเลน   าน   กาเลน  นิสชฺช  กาเลน   
เสยฺย  สพฺเพ  เต  ปวึ  นสิฺสาย  ปวิย  ปติฏาย  เอวเมว  เต ๑   
จตฺตาโร   อิรยิาปเถ  กปฺเปนฺติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สลี   
นิสฺสาย   สีเล   ปติฏาย  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฌฺงฺเค   
พหุลีกโรติ ฯ   
     [๔๑๐]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
สตฺต   โพชฌฺงฺเค   ภาเวติ   สตฺต   โพชฺฌงฺเค   พหุลีกโรติ   ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ   สติสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสสฺิต   วิราคนสิฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต    โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯเปฯ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสสฺิต   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สีล  นิสฺสาย  สเีล  ปติฏาย  สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
ภาเวติ สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๔๑๑]  สรุิยสฺส  ภิกฺขเว  อุทยโต  เอต ปุพฺพงฺคม เอต ปุพฺพนิมิตฺต   
ยทิท    อรุณุคฺค    เอวเมว    โข    ภิกฺขเว    ภิกฺขุโน    สตฺตนฺน   
โพชฺฌงฺคาน   อุปฺปาทาย   เอต   ปุพฺพงฺคม   เอต   ปพฺุพนิมิตฺต   ยทิท   
กลฺยาณมิตฺตตา    ฯ   กลยฺาณมิตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ปาฏิกงฺข   
สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวสฺสติ สตฺต โพชฌฺงฺเค พหุลีกริสฺสตีติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ เอวเมเต ฯ    
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     [๔๑๒]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลยฺาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
ภาเวติ    สตฺต   โพชฺฌงฺเค   พหุลกีโรติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
สติสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต   ฯเปฯ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ   
เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กลฺยาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ   
สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๔๑๓]  สุริยสฺส  ภิกขฺเว  อุทยโต  เอต ปุพฺพงฺคม เอต ปุพฺพนิมิตฺต   
ยทิท   อรุณุคฺค   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  สตฺตนฺน  โพชฌฺงฺคาน   
อุปฺปาทาย  เอต  ปุพฺพงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต  ยทิท  โยนิโสมนสิกาโร ฯ   
โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต       ภิกฺขเว      ภิกขฺุโน      ปาฏกิงฺข   
สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวสฺสติ สตฺต โพชฌฺงฺเค พหุลีกริสฺสตีติ ฯ   
     [๔๑๔]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  สตฺต   
โพชฺฌงฺเค   ภาเวติ   สตฺต   โพชฺฌงฺเค   พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สติสมโฺพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ   
เอว     โข     ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    โยนโิสมนสิการสมฺปนฺโน    สตฺต   
โพชฺฌงฺเค ภาเวติ สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๔๑๕] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
เตน    โข    ปน    สมเยน   อายสฺมา   มหากสฺสโป   ปปฺผลิคุหาย   
วิหรติ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน ฯ    
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     [๔๑๖]   อถ   โข   ภควา   สายณฺหสมย  ปฏสลลฺานา  วุฏ ิโต   
เยนายสฺมา    มหากสฺสโป    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺตฺเต   
อาสเน  นิสีทิ  ฯ  นิสชฺช  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  มหากสฺสป เอตทโวจ   
กจฺจิ   เต   กสฺสป   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย   กจฺจิ  ทุกฺขา  เวทนา   
ปฏิกฺกมนฺติ    โน    อภิกฺกมนฺติ    ฯ   ปฏิกฺกโมสาน   ป ฺายติ   โน   
อภิกฺกโมติ    ฯ   น   เม   ภนฺเต   ขมนีย   น   ยาปนีย   พาฬฺหา   
เม    ทุกฺขา   เวทนา   อภิกฺกมนฺติ   โน   ปฏิกฺกมนฺติ   อภิกฺกโมสาน   
ป ฺายติ โน ปฏิกฺกโมติ ฯ   
     [๔๑๗]  สตฺติเม  กสฺสป  โพชฺฌงฺคา  มยา  สมมฺทกฺขาตา  ภาวิตา   
พหุลีกตา อภิ ฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตนฺติ ฯ กตเม สตฺต ฯ   
     [๔๑๘]  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  โข  กสฺสป  มยา  สมฺมทกฺขาโต ภาวิโต   
พหุลีกโต    อภิ ฺาย    สมฺโพธาย    นิพฺพานาย    สวตฺตติ    ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  โข  กสฺสป  มยา  สมฺมทกขฺาโต  ภาวิโต พหุลีกโต   
อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   สวตฺตติ   ฯ   อิเม   โข  กสสฺป   
สตฺต   โพชฌฺงฺคา   มยา   สมฺมทกฺขาตา   ภาวิตา  พหุลีกตา  อภิ ฺาย   
สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๔๑๙]   ตคฺฆ   ภควา  โพชฺฌงฺคา  ตคฺฆ  สุคต  โพชฺฌงฺคาติ  ฯ   
อิทมโวจ    ภควา   ฯ   อตฺตมโน   อายสฺมา   มหากสฺสโป   ภควโต   
ภาสิต  อภินนฺทิ  ฯ  วุฏาหิ  ๑  จายสฺมา  มหากสฺสโป ตมฺหา อาพาธา   
ตถา ปหีโน จายสฺมโต มหากสฺสปสฺส โส อาพาโธ อโหสีติ ฯ   
#๑ วุฏหิ อิติป ปาโ ฯ    
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     [๔๒๐] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
เตน     โข     ปน     สมเยน     อายสฺมา     มหาโมคฺคลฺลาโน   
คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต วิหรติ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน ฯ   
     [๔๒๑]   อถ   โข   ภควา   สายณฺหสมย  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต   
เยนายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   
อาสเน   นิสีทิ   ฯ   นิสชชฺ   โข  ภควา  อายสฺมนฺต  มหาโมคฺคลฺลาน   
เอตทโวจ   กจฺจิ   เต   โมคฺคลฺลาน   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย  กจฺจิ   
ทุกฺขา    เวทนา    ปฏิกฺกมนฺติ   โน   อภิกฺกมนฺติ   ฯ   ปฏิกฺกโมสาน   
ป ฺายติ   โน   อภิกฺกโมติ   ฯ   น  เม  ภนฺเต  ขมนีย  น  ยาปนีย   
พาฬฺหา    เม   ทุกฺขา   เวทนา   อภิกฺกมนฺติ   โน   ปฏิกฺกมนฺติ   ฯ   
อภิกฺกโมสาน ป ฺายติ โน ปฏกิฺกโมติ ฯ   
     [๔๒๒]   สตฺติเม   โมคฺคลฺลาน   โพชฺฌงฺคา  มยา  สมฺมทกขฺาตา   
ภาวิตา   พหุลีกตา   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   สวตฺตนฺติ  ฯ   
กตเม สตฺต ฯ   
     [๔๒๓]   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   โข  โมคฺคลฺลาน  มยา  สมฺมทกฺขาโต   
ภาวิโต   พหุลีกโต   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   โข   โมคฺคลฺลาน   มยา  สมฺมทกฺขาโต  ภาวิโต   
พหุลีกโต   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นพฺิพานาย   สวตฺตติ  ฯ  อิเม  โข   
โมคฺคลฺลาน   สตฺต   โพชฌฺงฺคา  มยา  สมฺมทกฺขาตา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
อภิ ฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ    
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     [๔๒๔]   ตคฺฆ   ภควา  โพชฺฌงฺคา  ตคฺฆ  สุคต  โพชฺฌงฺคาติ  ฯ   
อิทมโวจ   ภควา   ฯ   อตฺตมโน  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ภควโต   
ภาสิต   อภินนฺทิ   ฯ   วุฏาหิ   จายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   ตมฺหา   
อาพาธา    ตถา    ปหีโน    จายสฺมโต    มหาโมคฺคลฺลานสฺส    โส   
อาพาโธ อโหสีติ ฯ   
     [๔๒๕] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
เตน    โข    ปน    สมเยน   ภควา   อาพาธิโก   โหติ   ทุกฺขิโต   
พาฬฺหคิลาโน ฯ   
     [๔๒๖]  อถ  โข  อายสฺมา  มหาจุนฺโท  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺน    โข    อายสฺมนฺต   มหาจุนฺท   ภควา   เอตทโวจ   ปฏิภนฺตุ   
ต   จุนฺท   โพชฺฌงฺคาติ   ฯ   สตฺติเม   ภนฺเต   โพชฌฺงฺคา   ภควตา   
สมฺมทกฺขาตา   ภาวิตา   พหุลีกตา   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นพฺิพานาย   
สวตฺตนฺติ ฯ กตเม สตฺต ฯ   
     [๔๒๗]   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   โข   ภนฺเต   ภควตา  สมฺมทกฺขาโต   
ภาวิโต   พหุลีกโต   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   โข   ภนฺเต   ภควตา   สมฺมทกฺขาโต   ภาวิโต   
พหุลีกโต   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นพฺิพานาย   สวตฺตติ  ฯ  อิเม  โข   
ภนฺเต   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   ภควตา   สมฺมทกฺขาตา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
อภิ ฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ    
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     [๔๒๘]   ตคฺฆ   จุนฺท   โพชฺฌงฺคา  ตคฺฆ  จุนฺท  โพชฺฌงฺคาติ  ฯ   
อิทมโวจายสฺมา   มหาจุนฺโท  ๑  สมนุ ฺโ  สตฺถา  อโหสิ  ฯ  วุฏาหิ   
จ   ภควา  ตมฺหา  อาพาธา  ตถา  ปหโีน  จ  ภควโต  โส  อาพาโธ   
อโหสีติ ฯ   
     [๔๒๙]  สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อปารา   
ปารงฺคมนาย   สวตฺตนฺติ   ฯ  กตเม  สตฺต  ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯ  อิเม  โข  ภิกขฺเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา   
พหุลีกตา อปารา ปารงฺคมนาย สวตฺตนฺตีติ   
         [๒]   
   [๔๓๐] อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ        เย ชนา ปารคามิโน   
         อถาย อิตรา ปชา          ตีรเมวานุธาวติ ฯ   
         เย จ โข สมฺมทกฺขาเต      ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน   
         เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ       มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร ฯ   
         กณฺห ธมฺม วิปฺปหาย         สุกฺก ภาเวถ ปณฺฑิโต   
         โอกา อโนกมาคมฺม         วิเวเก ยตฺถ ทรูม ฯ   
         ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย          หิตฺวา กาเม อกิ ฺจโน   
         ปริโยทเปยฺย อตฺตาน        จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต ฯ   
         เยส สมฺโพธิยงฺเคสุ         สมฺมา จิตฺต สุภาวิต   
         อาทานปฏินิสฺสคฺเค          อนุปาทาย เย รตา   
         ขีณาสวา ชุติมนฺโต          เต โลเก ปรินิพฺพุตาติ ฯ   
     [๔๓๑]  เยส  เกส ฺจิ  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา วิรทฺธา วิรทฺโธ   
#๑ ม. จุนฺโท ฯ ๒ ย.ุ อิทมโวจ ฯเปฯ    
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เตส   อริโย   มคฺโค   สมมฺาทุกฺขกฺขยคามี  ฯ  เยส  เกส ฺจิ  ภิกฺขเว   
สตฺต    โพชฌฺงฺคา    อารทฺธา    อารทฺโธ    เตส   อริโย   มคฺโค   
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี   ฯ   กตเม   สตฺต   ฯ   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ฯเปฯ8   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ   
     [๔๓๒]  เยส  เกส ฺจิ  ภิกฺขเว  อิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  วิรทฺธา   
วิรทฺโธ   เตส   อริโย   มคฺโค  สมฺมาทกฺุขกฺขยคามี  ฯ  เยส  เกส ฺจิ   
ภิกฺขเว   อิเม   สตฺต   โพชฌฺงฺคา   อารทฺธา  อารทฺโธ  เตส  อริโย   
มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ   
     [๔๓๓]   สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อริยา   
นิยฺยานิกา   นิยฺยนฺติ   ตกกฺรสฺส   สมฺมาทุกฺขกฺขยาย   ฯ   กตเม  สตฺต   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ฯเปฯ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว   
สตฺต   โพชฌฺงฺคา   ภาวิตา   พหุลีกตา   อริยา   นยิฺยานิกา   นิยยฺนฺติ   
ตกฺกรสฺส สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ ฯ   
     [๔๓๔] สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา เอกนฺตนิพฺพิทาย   
วิราคาย      นิโรธาย      อุปสมาย      อภิ ฺาย      สมฺโพธาย   
นิพฺพานาย   สวตฺตนฺติ   ฯ   กตเม   สตฺต  ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    ฯ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   
ภาวิตา   พหุลีกตา   เอกนฺตนิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   อุปสมาย   
อภิ ฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
                    คิลานวคฺโค ทุติโย ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
         ปาณาสุริยุปมา ๑ เทฺว      คิลาเน ๒ อปเร ตโย   
         ปารคามี วิรทฺโธ จ         อริยา ๓ นิพฺพานาย จาติ ฯ   
                       _____________ 
#๑ ม. ปาณสูริยูปมา ฯ ย.ุ ปาณสุริยูปมา ฯ ๒ ม. ยุ. คิลานา ฯ ๓ ม. ย.ุ อรโิย ฯ    
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                     อุทายิวคฺโค ตติโย   
     [๔๓๕]   อถ   โข   อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  โพชฌฺงฺคา  โพชฌฺงฺคาติ   
ภนฺเต   วุจฺจนฺติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  โพชฺฌงฺคาติ  วุจฺจนฺตีติ  ฯ   
สมฺโพธาย ๑ สวตฺตนฺตีติ โข ภิกฺขุ ตสฺมา โพชฺฌงฺคาติ วุจฺจนฺติ ฯ   
     [๔๓๖]  อิธ  ภิกฺขเว  ๒ ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ         วิเวกนิสฺสิต         วิราคนิสฺสิต        นิโรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    สมฺโพธาย   สวตฺตนฺตีติ   โข   ภิกฺขุ   ตสฺมา   
โพชฺฌงฺคาติ วุจฺจนฺตีติ ฯ�    
     [๔๓๗]  สตฺต  โว  ภิกขฺเว  โพชฺฌงฺเค  เทสิสฺสามิ  ต  สุณาถ ฯ   
กตเม   จ   ภิกฺขเว   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฌฺงฺคาติ ฯ   
     [๔๓๘]   กามราคฏานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา   
อนุปฺปนฺโน   เจว   กามจฺฉนฺโท   อุปฺปชฺชติ   อุปปฺนฺโน  จ  กามจฺฉนฺโท   
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ฯ   
     [๔๓๙]   พฺยาปาทฏานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา   
อนุปฺปนฺโน   เจว   พฺยาปาโท   อุปฺปชชฺติ   อุปฺปนฺโน   จ   พฺยาปาโท   
#๑ ม. ย.ุ โพธาย ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ    
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ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ฯ   
     [๔๔๐]   ถีนมิทฺธฏานิยาน   ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา   
อนุปฺปนฺน ฺเจว      ถีนมทิฺธ      อุปฺปชฺชติ     อุปฺปนฺน ฺจ     ถนีมิทฺธ   
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ฯ   
     [๔๔๑]  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจฏานิยาน ภิกฺขเว ธมฺมาน มนสิการพหุลีการา   
อนุปฺปนฺน ฺเจว        อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ       อุปฺปชฺชติ       อุปฺปนฺน ฺจ   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ฯ   
     [๔๔๒]   วิจิกิจฺฉาฏานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา   
อนุปฺปนฺนา    เจว    วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   อุปฺปนฺนา   จ   วิจิกิจฺฉา   
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ฯ   
     [๔๔๓]  สติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยาน ภิกฺขเว ธมฺมาน มนสิการพหุลีการา   
อนุปฺปนฺโน      เจว      สติสมฺโพชฺฌงฺโค     อุปฺปชชฺติ     อุปฺปปฺโน   
จ       สติสมโฺพชฺฌงฺโค      ภาวนาปาริปูรึ      คจฺฉติ      ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยาน    ภิกขฺเว    ธมฺมาน   มนสิการพหุลีการา   
อนุปฺปนฺโน    เจว    อุเปกขฺาสมฺโพชฺฌงฺโค   อุปฺปชชฺติ   อุปฺปนฺโน   จ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉตีติ ฯ   
     [๔๔๔]    อโยนิโส   ภิกฺขเว   มนสกิโรโต   อนุปฺปนฺโน   เจว   
กามจฺฉนฺโท    อุปฺปชฺชติ    อุปฺปนฺโน   จ   กามจฺฉนฺโท   ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย    สวตฺตติ   ฯ   อนุปฺปนฺโน   เจว   พฺยาปาโท   อุปฺปชชฺติ   
อุปฺปนฺโน    จ   พฺยาปาโท   ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   สวตฺตติ   ฯ    
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อนุปฺปนฺน ฺเจว      ถีนมทิฺธ      อุปฺปชฺชติ     อุปฺปนฺน ฺจ     ถนีมิทฺธ   
ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   สวตฺตติ   ฯ  อนุปฺปนฺน ฺเจว  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   
อุปฺปชฺชติ    อุปฺปนฺน ฺจ    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ    ภิยโฺยภาวาย    เวปุลฺลาย   
สวตฺตติ   ฯ   อนุปฺปนฺนา   เจว   วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ   อุปฺปนฺนา  จ   
วิจิกิจฺฉา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ฯ   
     [๔๔๕]   อนุปฺปนฺโน   เจว  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  นุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน   
จ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  นริชฺุฌติ  ฯเปฯ อนุปฺปนฺโน เจว อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   
นุปฺปชฺชติ         อุปฺปนฺโน         จ         อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   
นิรุชฺฌติ ฯ   
     [๔๔๖]  โยนิโส  จ  โข  ภิกฺขเว  มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺโน  เจว   
กามจฺฉนฺโท    นุปฺปชชฺติ    อุปฺปนฺโน    จ   กามจฺฉนฺโท   ปหียติ   ฯ   
อนุปฺปนฺโน   เจว   พฺยาปาโท   นุปฺปชชฺติ   อุปฺปนฺโน   จ   พฺยาปาโท   
ปหียติ    ฯ    อนุปฺปนฺน ฺเจว    ถีนมิทธฺ    นุปฺปชฺชติ    อุปฺปนฺน   จ   
ถีนมิทฺธ    ปหียติ    ฯ    อนุปฺปนฺน ฺเจว    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   นุปฺปชฺชติ   
อุปฺปนฺน   จ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   ปหียติ   ฯ  อนุปฺปนฺนา  เจว  วิจิกิจฺฉา   
นุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนา จ วิจิกิจฺฉา ปหียติ ฯ   
     [๔๔๗]   อนุปฺปนฺโน   เจว  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน   
จ    สติสมฺโพชฺฌงฺโค    ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉติ   ฯเปฯ   อนุปปฺนฺโน   
เจว  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉตีติ ฯ    
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     [๔๔๘]  สตฺต  โว  ภิกขฺเว  อปริหานิเย  ธมฺเม เทสิสฺสามิ ๑ ต   
สุณาถ  ฯ  กตเม  จ  ภิกฺขเว  สตฺต  อปริหานิยา  ธมฺมา  ฯ ยทิท สตฺต   
โพชฺฌงฺคา ฯ กตเม สตฺต ฯ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ   
อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต อปริหานิยา ธมฺมาติ ฯ   
     [๔๔๙]  โย  ภิกฺขเว  มคฺโค  ยา  ปฏปิทา  ตณฺหกฺขยาย  สวตฺตติ   
ต  มคฺค  ต  ปฏิปท  ภาเวถ  ฯ  กตโม  จ  ภิกฺขเว  มคฺโค  กตมา จ   
ปฏิปทา   ตณฺหกฺขยาย   สวตฺตติ  ฯ  ยทิท  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ฯ  กตเม   
สตฺต ฯ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ ฯ   
     [๔๕๐]  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อุทายิ  ภควนฺต  เอตทโวจ  กถ ็   
ภาวิตา   นุ  โข  ภนฺเต  สตฺต  โพชฌฺงฺคา  กถ  พหุลกีตา  ตณฺหกฺขยาย   
สวตฺตนฺตีติ    ฯ    อิธ    อุทายิ    ภิกฺขุ    สติสมฺโพชฌฺงฺค   ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสติ  [๒]  วิปลุ  มหคฺคต  อปฺปมาณ   
อพฺยาปชฺฌ      ตสฺส     สติสมฺโพชฺฌงฺค     ภาวยโต     วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ    วิปุล    มหคฺคต   อปฺปมาณ   อพฺยาปชฺฌ   
ตณฺหา    ปหยีติ   ฯเปฯ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ    วิปุล    มหคฺคต   อปฺปมาณ   อพฺยาปชฺฌ   
ตสฺส    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค    ภาวยโต    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต   วิปุล   มหคฺคต   อปฺปมาณ   อพฺยาปชฺฌ   ตณฺหา   ปหียติ   
ตณฺหาย   ปหานา   กมฺม   ปหียติ   กมมฺสฺส  ปหานา  ทุกฺข  ปหยีติ  ฯ   
อิติ โข อุทายิ ตณฺหกฺขยา กมฺมกฺขโย กมฺมกฺขยา ทุกฺขกฺขโยติ ฯ   
#๑ ม. เทเสสฺสามิ ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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     [๔๕๑]  โย  ภิกฺขเว  มคฺโค  ยา  ปฏปิทา ตณฺหานิโรธาย สวตฺตติ   
ต  มคฺค  ต  ปฏิปท  ภาเวถ  ฯ  กตโม  จ  ภิกฺขเว  มคฺโค  กตมา จ   
ปฏิปทา   ตณฺหานิโรธาย   สวตฺตติ   ฯ   ยทิท   สตฺต   โพชฺฌงฺคา  ฯ   
กตเม สตฺต ฯ สติสมฺโพชฌฺงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ   
     [๔๕๒]  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา กถ พหุลกีตา   
ตณฺหานิโรธาย   สวตฺตนฺติ   ฯ   อิธ    ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   
ฯเปฯ    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  สตฺต   
โพชฺฌงฺคา เอว พหุลีกตา ตณฺหานิโรธาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๔๕๓]  นิพฺเพธภาคิย  โว  ภิกฺขเว  มคฺค  เทสิสฺสามิ ต สุณาถ ฯ   
กตโม    จ    ภิกฺขเว    นิพฺเพธภาคิโย   มคฺโค   ฯ   ยทิท   สตฺต   
สมฺโพชฺฌงฺคา    ฯ    กตเม    สตฺต    ฯ   สติสมฺโพชฌฺงฺโค   ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ ฯ   
     [๔๕๔]  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อุทายิ  ภควนฺต  เอตทโวจ  กถ   
ภาวิตา   นุ   โข  ภนฺเต  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  กถ  พหุลีกตา  นิพฺเพธาย   
สวตฺตนฺตีติ    ฯ    อิธ    อุทายิ    ภิกฺขุ    สติสมฺโพชฌฺงฺค   ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสิต   วิปลุ   มหคฺคต   อปฺปมาณ   
อพฺยาปชฺฌ    โส    สติสมโฺพชฺฌงฺคภาวิเตน    จิตฺเตน    อนิพฺพิทฺธปุพฺพ   
อปฺปทาลิตปุพฺพ     โลภกขฺนฺธ    นิพฺพิชฺฌติ    ปทาเลติ    อนิพฺพิทฺธปุพฺพ    
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อปฺปทาลิตปุพฺพ     โทสกขฺนฺธ    นิพฺพิชฺฌติ    ปทาเลติ    อนิพฺพิทฺธปุพฺพ   
อปฺปทาลิตปุพฺพ  โมหกฺขนฺธ  นิพฺพิชฌฺติ  ปทาเลติ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ      วิเวกนิสฺสิต      วิราคนิสฺสิต      นิโรธนิสฺสิต     วิปลุ   
มหคฺคต    อปฺปมาณ    อพฺยาปชฺฌ    โส   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคภาวิเตน   
จิตฺเตน     อนิพฺพิทฺธปุพฺพ     อปฺปทาลิตปุพฺพ    โลภกฺขนฺธ    นิพฺพิชฺฌติ   
ปทาเลติ     อนิพฺพิทฺธปุพฺพ    อปฺปทาลิตปุพฺพ    โทสกฺขนฺธ    นิพฺพิชฺฌติ   
ปทาเลติ     อนิพฺพิทฺธปุพฺพ    อปฺปทาลิตปุพฺพ    โมหกฺขนฺธ    นิพฺพิชฺฌติ   
ปทาเลติ   ฯ   เอว   ภาวิตา   โข   อุทายิ  สตฺต  โพชฌฺงฺคา  เอว   
พหุลีกตา นิพฺเพธาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๔๕๕]  นาห  ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกธมฺมป  สมนปุสฺสามิ  โย  เอว   
ภาวิโต   พหุลีกโต   ส ฺโชนิยาน   ธมฺมาน  ปหานาย  สวตฺตติ  ยถยิท   
ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ฯ  กตเม  สตฺต  ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ   
     [๔๕๖]  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา กถ พหุลกีตา   
ส ฺโชนิยาน   ธมฺมาน   ปหานาย   สวตฺตนฺติ   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สติสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯเปฯ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ    โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    เอว   ภาวิตา   
โข    ภิกฺขเว    สตฺต   โพชฺฌงฺคา   เอว   พหุลีกตา   ส ฺโชนิยาน   
ธมฺมาน ปหานาย สวตฺตนฺติ ฯ    
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     [๔๕๗]  กตเม  จ  ภิกขฺเว  ส ฺโชนิยา  ธมฺมา  ฯ จกฺขุ ภิกฺขเว   
ส ฺโชนิโย     ธมฺโม    เอตฺเถเต    อุปฺปชฺชนฺติ    ส ฺโชนวินิพนฺธา   
อชฺโฌสานา   โสต   ฆาน   ชิวฺหา   ส ฺโชนิโย   ธมฺโม   เอตฺเถเต   
อุปฺปชฺชนฺติ   ส ฺโชนวินิพนฺธา   อชโฺฌสานา   ฯเปฯ  มโน  ส ฺโชนิโย   
ธมฺโม    เอตฺเถเต   อุปฺปชชฺนฺติ   ส ฺโชนวินิพนฺธา   อชโฺฌสานา   ฯ   
อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ส ฺโชนิยา ธมฺมาติ ฯ   
     [๔๕๘]  เอก  สมย  ภควา  สุมฺเภสุ  วิหรติ  เสตกนฺนาม สุมฺภาน   
นิคโม  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อุทายิ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ   
เอกมนฺต    นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา   อุทายิ   
ภควนฺต เอตทโวจ ฯ   
     [๔๕๙]  อจฺฉริย  ภนฺเต  อพฺภูต  ๑  ภนฺเต  ยาว พหุการาป ๒   
เม   ภนฺเต   ภควติ   เปม ฺจ   คารโว   จ   หิร ิ  จ  โอตฺตปฺป ฺจ   
อห ฺหิ    ภนเฺต   ปุพฺเพ   อาคาริกภูโต   สมาโน   อพหุกโต   อโหสึ   
ธมฺเมน  อพหุกโต  สงฺเฆน  โส  ขฺวาห  [๓]  ภควติ  เปม ฺจ  คารว   
จ    หิรึ   จ   โอตฺตปฺป   จ   สมฺปสฺสมาโน   อคารสฺมา   อนคาริย   
ปพฺพชึ   ๔   ตสฺส  เม  ภควา  ธมฺม  เทเสสิ  อิติ  รูป  อิติ  รูปสฺส   
สมุทโย    อิติ    รูปสฺส    อตฺถงฺคโม   อิติ   เวทนา   ฯเปฯ   อิติ   
ส ฺา    ฯ   อิติ   สงฺขารา   ฯ   อิติ   วิ ฺาณ   อิติ   วิ ฺาณสฺส   
สมุทโย อิติ วิ ฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ   
     [๔๖๐]  โส ขฺวาห ภนฺเต สุ ฺาคารคโต อิเมส ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาน   
#๑ ม. ย.ุ อพฺภุต ฯ ๒ ม. ย.ุ พหุกต ฺจ ฯ ๓ ย.ุ ภนฺเต ฯ ๔ ม. ย.ุ ปพฺพชิโต ฯ    
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อุกฺกุชฺชาวกชฺุช     สมฺปรวิตฺตนฺโต    ๑    อิท    ทกฺุขนฺติ    ยถาภูต   
อพฺภ ฺาสึ     อย     ทุกฺขสมุทโยติ     ยถาภูต    อพฺภ ฺาสึ    อย   
ทุกฺขนิโรโธติ      ยถาภูต     อพฺภ ฺาสึ     อย     ทกฺุขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ ยถาภูต อพฺภ ฺาสึ ฯ   
     [๔๖๑]  ธมฺโม  จ เม ภนฺเต อภิสเมโต ๒ มคฺโค จ เม ปฏลิทฺโธ   
โย  เม  ภาวิโต  พหุลีกโต  ตถา  ตถา  วิหรนฺต  ตถตฺตาย  อุปเนสฺสติ   
ยถาห    ขีณา    ชาติ    วุสติ    พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ   ปชานิสฺสามิ   ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  เม  ภนฺเต  ปฏลิทฺโธ   
โย  เม  ภาวิโต  พหุลีกโต  ตถา  ตถา  วิหรนฺต  ตถตฺตาย  อุปเนสฺสติ   
ยถาห    ขีณา    ชาติ    วุสติ    พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ     ปชานิสฺสามิ    ฯเปฯ    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    เม   
ภนฺเต   ปฏลิทฺโธ   โย   เม  ภาวิโต  พหุลีกโต  ตถา  ตถา  วิหรนฺต   
ตถตฺตาย    อุปเนสฺสติ    ยถาห    ขีณา    ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   
กต   กรณีย   นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   ปชานิสฺสามิ   ฯ  อย  โข  เม   
ภนฺเต   มคฺโค   ปฏิลทโฺธ   โย   เม  ภาวิโต  พหุลีกโต  ตถา  ตถา   
วิหรนฺต    ตถตฺตาย    อุปเนสฺสติ    ยถาห    ขีณา    ชาติ    วุสิต   
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานิสฺสามีติ ฯ   
     [๔๖๒]   สาธุ   สาธุ   อุทายิ   เอโส  หิ  เต  อุทายิ  มคฺโค   
ปฏิลทฺโธ    โย    เต   ภาวิโต   พหลุีกโต   ตถา   ตถา   วิหรนฺต   
ตถตฺตาย   อุปเนสฺสติ   ยถา   ตฺว   ขีณา   ชาติ   วุสติ   พฺรหฺมจรยิ   
#๑ ม. ย.ุ สมปฺริวตฺเตนฺโต ฯ ๒ ม. ย.ุ อภิสมิโต ฯ    
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กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานิสฺสสีติ ฯ   
                      อุทายิวคฺโค ตติโย ฯ   
                          ตสฺสุทฺทาน   
         โพธนา ๑ เทสนาฏานา    อโยนิโส จาปริหานิ ๒   
         ขโย นโิรโธ นิพฺเพโธ      เอกธมฺโม อุทายินาติ ฯF   
                         _____________ 
#๑ ม. โพธาย ฯ ๒ ม. จาปริหานี ฯ    
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                    นีวรณวคฺโค จตุตฺโถ   
     [๔๖๓]    เยเกจิ    ภิกฺขเว    ธมฺมา    กุสลา   กุสลภาคิยา   
กุสลปกฺขิกา     สพฺเพ     เต    อปฺปมาทมูลกา    อปฺปมาทสโมสรณา   
อปฺปมาโท    เตส    ธมฺมาน    อคฺคมกฺขายติ    ฯ    อปฺปมตฺตสฺเสต   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุโน   ปาฏิกงฺข   สตฺต   โพชฺฌงฺเค   ภาเวสฺสติ   สตฺต   
โพชฺฌงฺเค พหุลีกริสฺสตีติ ฯ   
     [๔๖๔]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อปฺปมตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
ภาเวติ    สตฺต   โพชฺฌงฺเค   พหุลกีโรติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   
สติสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯเปฯ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต     นิโรธนิสสฺิต     โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    เอว    โข   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    อปฺปมตฺโต    สตฺต    โพชฺฌงฺเค   ภาเวติ   สตฺต   
โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๔๖๕]    เย   เกจิ   ภิกขฺเว   ธมฺมา   กุสลา   กุสลภาคิยา   
กุสลปกฺขิกา  สพฺเพ  เต  โยนิโสมนสิการมูลกา  โยนิโสมนสิการสโมสรณา   
โยนิโสมนสิกาโร เตส ธมฺมาน อคฺคมกฺขายติ ฯ โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต   
ภิกฺขเว        ภิกฺขุโน       ปาฏิกงฺข       สตฺต       โพชฺฌงฺเค   
ภาเวสฺสติ สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกริสสฺติ ฯ   
     [๔๖๖]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  สตฺต    
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โพชฺฌงฺเค   ภาเวติ   สตฺต   โพชฺฌงฺเค   พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สติสมโฺพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  
โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯเปฯ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ    โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    โยนโิสมนสิการสมฺปนฺโน    สตฺต   โพชฺฌงฺเค   ภาเวติ   สตฺต   
โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๔๖๗]    ป ฺจิเม    ภิกขฺเว   ชาตรูปสฺส   อุปกฺกิเลสา   เยหิ   
อุปกฺกิเลเสหิ  อุปกฺกลิิฏ  ชาตรูป  น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ  กมมฺนิย   
น   จ   ปภสฺสร   ปภงฺคุ   จ   น   จ  สมมฺา  อุเปติ   กมฺมาย  ฯ   
กตเม ป ฺจ ฯ   
     [๔๖๘]    อโย    ภิกฺขเว    ชาตรูปสสฺ    อุปกฺกิเลโส   เยน   
อุปกฺกิเลเสน  อุปกฺกลิิฏ  ชาตรูป  น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ  กมมฺนิย   
น จ ปภสฺสร ปภงฺคุ จ น จ สมฺมา อุเปติ กมฺมาย ฯ   
     [๔๖๙]    โลห    ภิกฺขเว    ชาตรูปสสฺ    อุปกฺกิเลโส   เยน   
อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกิลฏิ ชาตรูป ฯเปฯ   
     [๔๗๐] ติปุ ภิกฺขเว ชาตรูปสฺส อุปกฺกิเลโส ฯเปฯ   
     [๔๗๑] สีส ภิกฺขเว ชาตรูปสฺส อุปกฺกิเลโส ฯเปฯ   
     [๔๗๒]   สชฌฺุ   ๑   ภิกฺขเว   ชาตรปูสฺส   อุปกกฺิเลโส  เยน   
อุปกฺกิเลเสน  อุปกฺกลิิฏ  ชาตรูป  น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ  กมมฺนิย   
น จ ปภสฺสร ปภงฺคุ จ น จ สมฺมา อุเปติ กมฺมาย ฯ   
#๑ ยุ. สชฺฌฌ ฯ    
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     [๔๗๓]  อิเม  โข  ภิกขฺเว  ป ฺจ  ชาตรูปสฺส  อุปกฺกิเลสา  เยหิ   
อุปกฺกิเลเสหิ  อุปกฺกลิิฏ  ชาตรูป  น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ  กมมฺนิย   
น จ ปภสฺสร ปภงฺคุ จ น จ สมฺมา อุเปติ กมฺมาย ฯ   
     [๔๗๔]   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  ป ฺจิเม  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลสา   
เยหิ   อุปกฺกิเลเสหิ   อุปกกฺิลิฏ   จิตฺต   น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ   
กมฺมนิย   น   จ   ปภสฺสร   ปภงฺคุ   จ   น   จ   สมฺมา  สมาธิยติ   
อาสวาน ขยาย ฯ กตเม ป ฺจ ฯ   
     [๔๗๕]    กามจฺฉนฺโท   ภิกฺขเว   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   เยน   
อุปกฺกิเลเสน  อุปกฺกลิิฏ  จิตฺต  น  เจว  มุท ุ โหติ  น จ กมฺมนิย น จ   
ปภสฺสร ปภงฺคุ จ น จ สมฺมา สมาธิยติ อาสวาน ขยาย ฯ   
     [๔๗๖]    พฺยาปาโท    ภิกฺขเว   จิตฺตสฺส   อุปกฺกิเลโส   เยน   
อุปกฺกิเลเสน   อุปกฺกิลฏิ   จิตฺต  น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ  กมฺมนยิ   
น   จ   ปภสฺสร   ปภงฺคุ   จ   น   จ   สมฺมา  สมาธิยติ  อาสวาน   
ขยาย ฯเปฯ   
     [๔๗๗]   อิเม   โข  ภิกขฺเว  ป ฺจ  จิตฺตสฺส  อุปกฺกิเลสา  เยหิ   
อุปกฺกิเลเสหิ   อุปกฺกิลฏิ   จิตฺต  น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ  กมฺมนยิ   
น   จ   ปภสฺสร   ปภงฺคุ   จ   น   จ   สมฺมา  สมาธิยติ  อาสวาน   
ขยายาติ ฯ   
     [๔๗๘]   สตฺติเม   ภิกขฺเว   โพชฺฌงฺคา   อนาวรณา   อนีวรณา   
เจตโส   อนปุกฺกิเลสา   ภาวิตา   พหลุีกตา   วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย    
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สวตฺตนฺติ ฯ กตเม สตฺต ฯ   
     [๔๗๙]   สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ภิกฺขเว  อนาวรโณ  อนีวรโณ  เจตโส   
อนุปกฺกิเลโส   ภาวิโต   พหุลีกโต   วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   สวตฺตติ   
ฯเปฯ   
     [๔๘๐]   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   ภิกฺขเว   อนาวรโณ   อนีวรโณ   
เจตโส   อนปุกฺกิเลโส   ภาวิโต   พหุลีกโต   วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
สวตฺตติ ฯ   
     [๔๘๑]  อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา อนาวรณา อนีวรณา   
เจตโส   อนปุกฺกิเลสา   ภาวิตา   พหลุีกตา   วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๔๘๒]  อโยนิโส  ภิกฺขเว มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน เจว กามจฺฉนฺโท   
อุปฺปชฺชติ       อุปฺปนฺโน      จ      กามจฺฉนฺโท      ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย สวตฺตติ ฯ   
     [๔๘๓]   อนุปฺปนฺโน   เจว   พฺยาปาโท  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ   
พฺยาปาโท ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ฯ   
     [๔๘๔]     อนุปฺปนฺน ฺเจว    ถีนมทิฺธ    อุปฺปชชฺติ    อุปฺปนนฺ ฺจ   
ถีนมิทฺธ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ฯ   
     [๔๘๕]   อนุปฺปนฺน ฺเจว   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   อุปปฺชฺชติ   อุปปฺนฺน ฺจ   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ฯ   
     [๔๘๖]   อนุปฺปนฺนา   เจว   วิจิกิจฺฉา   อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนา  จ    
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วิจิกิจฺฉา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ฯ   
     [๔๘๗]  โยนิโส  จ  โข  ภิกฺขเว  มนสิกโรโต  อนุปฺปนฺโน  เจว   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค     อุปปฺชฺชติ     อุปปฺนฺโน     จ     สติสมฺโพชฌฺงฺโค   
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯเปฯ   
     [๔๘๘]    อนุปฺปนฺโน    เจว   อุเปกขฺาสมฺโพชฺฌงฺโค   อุปฺปชชฺติ   
อุปฺปนฺโน จ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉตีติ ฯ   
     [๔๘๙]  สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  วุฑฺฒิยา   
อปริหานาย   สวตฺตนฺติ   ฯ   กตเม  สตฺต  ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    ฯ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   
ภาวิตา พหุลีกตา วุฑฺฒิยา อปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๔๙๐]  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  อาวรณา  นีวรณา  เจตโส อุปกฺกิเลสา   
ป ฺาย   ทุพฺพลีกรณา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   กามจฺฉนฺโท  ภิกขฺเว   
อาวรโณ   นวีรโณ   เจตโส   อุปกฺกิเลโส   ป ฺาย   ทุพฺพลีกรโณ  ฯ   
พฺยาปาโท   ภิกฺขเว   อาวรโณ  นีวรโณ  เจตโส  อุปกฺกิเลโส  ป ฺาย   
ทุพฺพลีกรโณ    ฯ    ถีนมทิฺธ    ภิกฺขเว    อาวรณ   นวีรณ   เจตโส   
อุปกฺกิเลส    ป ฺาย    ทพฺุพลีกรณ    ฯ    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ    ภิกฺขเว   
อาวรณ    นีวรณ    เจตโส    อุปกฺกิเลส   ป ฺาย   ทุพฺพลีกรณ   ฯ   
วิจิกิจฺฉา   ภิกฺขเว   อาวรณา   นีวรณา  เจตโส  อุปกฺกิเลสา  ป ฺาย   
ทุพฺพลีกรณา    ฯ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ   อาวรณา   นีวรณา   
เจตโส อุปกฺกิเลสา ป ฺาย ทุพฺพลีกรณาติ ๑ ฯ   
#๑ ม. ย ุอิติสทฺโท นตฺถ ิฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 134 

    [๔๙๑]    สตฺติเม   ภิกขฺเว   โพชฺฌงฺคา   อนาวรณา   อนีวรณา   
เจตโส   อนปุกฺกิเลสา   ภาวิตา   พหลุีกตา   วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
สวตฺตนฺติ   ฯ   กตเม   สตฺต  ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ภิกฺขเว  อนาวรโณ   
อนีวรโณ  เจตโส อนุปกกฺิเลโส ภาวิโต พหุลีกโต วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
สวตฺตติ         ฯเปฯ         อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค        ภิกฺขเว   
อนาวรโณ    อนีวรโณ    เจตโส   อนุปกฺกิเลโส   ภาวิโต   พหุลีกโต   
วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   สวตฺตติ   ฯ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   สตฺต   
โพชฺฌงฺคา    อนาวรณา   อนีวรณา   เจตโส   อนุปกกฺิเลสา   ภาวิตา   
พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
    [๔๙๒]  ยสฺมึ  ภิกฺขเว  สมเย อริยสาวโก อฏ ิกตฺวา ๑ มนสิกตฺวา   
สพฺพเจตโส  ๒  สมนฺนาหริตฺวา  โอหิตโสโต  ธมมฺ  สุณาติ  ป ฺจสฺส ๓   
นีวรณา   ตสมฺึ   สมเย   น   โหนฺติ   สตฺต  โพชฌฺงฺคา  ตสฺมึ  สมเย   
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ   
    [๔๙๓]  กตมสฺส  ๔  ป ฺจ  นีวรณา  ตสฺมึ  สมเย  น  โหนฺติ  ฯ   
กามจฺฉนฺทนีวรณ    ตสฺมึ    สมเย   น   โหติ   พฺยาปาทนีวรณ   ตสฺมึ   
สมเย  น  โหติ  ถีนมิทฺธนวีรณ  ตสฺมึ  สมเย น โหติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณฑ   
ตสฺมึ       สมเย      น      โหติ      วิจิกิจฺฉานีวรณ      ตสฺมึ   
สมเย น โหติ ฯ ป ฺจสฺส นีวรณา ตสฺมึ สมเย น โหนฺติ ฯ   
    [๔๙๔]   กตเม   สตฺต   โพชฺฌงฺคา  ตสฺมึ  สมเย  ภาวนาปาริปูรึ   
#๑ ม. ย.ุ อฏ ึกตฺวา ฯ เอวมุปริ ฯ  ๒ ม. สพฺพ ... ฯ เอวมุปริ ฯ  ๓ สี. ม.   
#ยุ. อิมสฺส ป ฺจ ฯ เอวมุปริ ฯ  ๔ ม. ยุ. กตเม ฯ    
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คจฺฉนฺติ   ฯ   สติสมฺโพชฌฺงฺโค   ตสฺม ึ  สมเย   ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ   
ฯเปฯ   อุเปกขฺาสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺมึ  สมเย  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ  ฯ   
อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา ตสฺมึ สมเย ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ   
    [๔๙๕]  ยสฺมึ  ภิกฺขเว  สมเย  อริยสาวโก  อฏ ิกตฺวา  มนสิกตฺวา   
สพฺพเจตโส    สมนฺนาหรตฺิวา    โอหิตโสโต   ธมฺม   สุณาติ   ป ฺจสฺส   
นีวรณา   ตสมฺึ   สมเย   น   โหนฺติ   อิเม   สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ตสฺมึ   
สมเย ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺตีติ ฯ   
    [๔๙๖]   สนฺติ   ภิกฺขเว  มหารุกฺขา  อนุพีชา  มหากายา  รุกฺขาน   
อชฺฌารุหา   ๑   เยหิ   รุกขฺา  อชฺฌารุฬหฺา  โอภคฺควิภคฺคา  วิปฺปติตา   
เสนฺติ ฯ   
    [๔๙๗]   กตเม  จ  เต  ภิกฺขเว  มหารุกฺขา  อนุพีชา  มหากายา   
รุกฺขาน    อชฌฺารุหา    เยหิ    รกฺุขา   อชฺฌารุฬฺหา   โอภคฺควิภคฺคา   
วิปฺปติตา  เสนฺติ  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ อสฺสตฺโถ นโิคฺรโธ มิลกฺขุ ๒ อุทุมฺพโร   
กจฺฉโก  กปตฺถโน  ๓  ฯ  อิเม  โข  เต  ภิกฺขเว  มหารุกฺขา อนุพีชา   
มหากายา  รุกฺขาน  อชฺฌารุหา  เยหิ  รกฺุขา  อชฺฌารฬฺุหา โอภคฺควิภคฺคา   
วิปฺปติตา เสนฺติ ฯ   
    [๔๙๘]   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  กุลปุตฺโต  ยาทิสเก   
กาเม   โอหาย  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิโต  โหติ  โส  ตาทิสเกหิ   
กาเมหิ ตโต วา ปาปฏตเรหิ โอภคฺควิภคฺโค วิปฺปติโต เสติ ฯ   
    [๔๙๙]   ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  อาวรณา  นีวรณา  เจตโส  อชฺฌารหุา   
#๑ ยุ. อชฺฌารูหา ฯ เอวมุปริ ฯ  ๒ ม. ยุ. ปลกฺโข ฯ  ๓ ย.ุ กปตฺถโก ฯ    
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ป ฺาย   ทุพฺพลีกรณา   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   กามจฺฉนฺโท  ภิกขฺเว   
อาวรโณ   นวีรโณ   เจตโส   อชฺฌารุโห   ป ฺาย   ทุพฺพลีกรโณ   ฯ   
พฺยาปาโท   ภิกฺขเว   อาวรโณ   นีวรโณ  เจตโส  อชฺฌารุโห  ป ฺาย   
ทุพฺพลีกรโณ   ฯ   ถีนมิทธฺ  ภิกฺขเว  อาวรณ  นีวรณ  เจตโส  อชฺฌารุห   
ป ฺาย   ทุพฺพลีกรณ   ฯ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   ภิกฺขเว   อาวรณ   นีวรณ   
เจตโส    อชฌฺารุห    ป ฺาย   ทุพฺพลีกรณ   ฯ   วิจิกิจฺฉา   ภิกขฺเว   
อาวรณา   นีวรณา   เจตโส   อชฺฌารุหา   ป ฺาย   ทุพฺพลีกรณา   ฯ   
อิเม   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ   อาวรณา   นีวรณา  เจตโส  อชฺฌารหุา   
ป ฺาย ทุพฺพลีกรณา ฯ   
    [๕๐๐]  สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  อนาวรณา  อนีวรณา เจตโส   
อนชฺฌารุหา   ภาวิตา  พหุลีกตา  วิชชฺาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตนฺติ  ฯ   
กตเม   สตฺต   ฯ   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ภิกฺขเว   อนาวรโณ   อนีวรโณ   
เจตโส    อนชฺฌารุโห   ภาวิโต   พหุลกีโต   วิชชฺาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
สวตฺตติ    ฯเปฯ    อุเปกฺขา   ฯเปฯ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   สตฺต   
โพชฺฌงฺคา    อนาวรณา    อนีวรณา   เจตโส   อนชฌฺารุหา   ภาวิตา   
พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
    [๕๐๑]    ป ฺจิเม   ภิกฺขเว   นีวรณา   อนฺธกรณา   อจกฺขุกรณา   
อ ฺาณกรณา    ป ฺานิโรธิยา   วิฆาตปกฺขิยา   อนิพฺพานสวตฺตนิกา   ฯ   
กตเม     ป ฺจ     ฯ     กามจฺฉนฺทนีวรณ     ภิกฺขเว     อนฺธกรณ   
อจกฺขุกรณ  อ ฺาณกรณ  ป ฺานิโรธิย ๒ วิฆาตปกฺขิย อนิพฺพานสวตฺตนิก ฯ   
#๑ ยุ. ...นิโรธิกา ฯ  ๒ ย.ุ ...ธิก ฯ    
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สวตฺตนิก   ฯ   พฺยาปาทนีวรณ  ภิกฺขเว  อนฺธกรณ  ฯเปฯ  ถีนมทิฺธนีวรณ   
ภิกฺขเว   อนฺธกรณ   ฯ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ   ภิกฺขเว   อนฺธกรณ  ฯ   
วิจิกิจฺฉานีวรณ     ภิกฺขเว     อนฺธกรณ     อจกฺขุกรณ    อ ฺาณกรณ   
ป ฺานิโรธิย    วิฆาตปกฺขิย    อนิพฺพานสวตฺตนิก    ฯ   อิเม   [๑]   
ภิกฺขเว    ป ฺจ    นีวรณา    อนฺธกรณา   อจกฺขุกรณา   อ ฺาณกรณา   
ป ฺานิโรธิยา วิฆาตปกฺขิยา อนิพฺพานสวตฺตนิกา ฯ   
    [๕๐๒]   สตฺติเม   ภิกขฺเว   โพชฺฌงฺคา   จกฺขุกรณา   าณกรณา   
ป ฺาวุฑฺฒิยา   อวิฆาตปกฺขิยา   นิพฺพานสวตฺตนิกา   ฯ  กตเม  สตฺต  ฯ   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค    ภิกขฺเว    จกฺขุกรโณ    าณกรโณ    ป ฺาวุฑฺฒิโย   
อวิฆาตปกฺขิโย     นิพฺพานสวตฺตนิโก     ฯเปฯ    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   
ภิกฺขเว     จกฺขุกรโณ    าณกรโณ    ป ฺาวุฑฺฒิโย    อวิฆาตปกฺขิโย   
นิพฺพานสวตฺตนิโก   ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  จกฺขุกรณา   
าณกรณา ป ฺาวุฑฺฒิยา อวิฆาตปกฺขิยา นิพฺพานสวตฺตนิกาติ ฯ   
                    นีวรณวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         เทฺว กสุลา กิเลโส ๒ จ    เทฺว โยนิโส จ วุฑฺฒิ จ   
         อนาวรณา ๓ อปริหานิ      นีวรณาวรณา รุกฺข   
         นีวรเณน จ เต ทสาติ ฯ   
                    __________________ 
#๑ ม. ย.ุ โข ฯ  ๒ ม. ย.ุ กเิลสา ฯ  ๓ ม. อาวรณา นีวรณา รุกฺข ฯ   
#ยุ. อาวรโณ อปริหานิ นวีรณฺ ฺจ เต ทสาติ นีวรณวรณรุกฺข ฯ    
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                   จกฺกวตฺติวคฺโค ป ฺจโม   
    [๕๐๓]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   ติสฺโส   วิธา   ปชหึส ุ  สพฺเพ  เต   
สตฺตนฺน   โพชฺฌงฺคาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ฯ   เย   หิ  เกจิ   
ภิกฺขเว   อนาคตมทฺธาน   สมณา   วา   พฺราหฺมณา  วา  ติสฺโส  วิธา   
ปชหิสฺสนฺติ  สพฺเพ  เต  สตฺตนฺน  โพชฌฺงฺคาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา ฯ   
เย    หิ    เกจิ    ภิกฺขเว    เอตรหิ    สมณา   วา   พฺราหฺมณา   
วา    ติสฺโส   วิธา   ปชหนฺติ   สพฺเพ   เต   สตฺตนฺน   โพชฺฌงฺคาน   
ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา ฯ   
    [๕๐๔]   กตเมส   สตฺตนฺน   โพชฌฺงฺคาน   ฯ   สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ฯเปฯ   อุเปกขฺาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   เย   หิ   เกจิ  ภิกขฺเว  อตีตมทฺธาน   
สมณา    วา    พฺราหฺมณา    วา    ติสฺโส   วิธา   ปชหึสุ   ฯเปฯ   
ปชหิสฺสนฺติ    ฯเปฯ    ปชหนฺติ    สพฺเพ   เต   อิเมสเยว   สตฺตนฺน   
โพชฺฌงฺคาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตาติ ฯ   
    [๕๐๕]  ร ฺโ  ภิกฺขเว  จกฺกวตฺติสฺส  ปาตุภาวา  สตฺตนฺน  รตนาน   
ปาตุภาโว   โหติ   ฯ   กตเมส   สตฺตนฺน  ฯ  จกฺกรตนสฺส  ปาตุภาโว   
โหติ   หตฺถิรตนสฺส   ปาตุภาโว   โหติ   อสฺสรตนสสฺ  ปาตุภาโว  โหติ   
มณิรตนสฺส    ปาตุภาโว    โหติ    อิตฺถรีตนสฺส    ปาตุภาโว    โหติ   
คหปติรตนสฺส     ปาตุภาโว     โหติ    ปริณายกรตนสฺส    ปาตุภาโว    
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โหติ   ฯ   ร ฺโ   ภิกฺขเว   จกฺกวตฺติสฺส  ปาตุภาวา  อิเมส  สตตฺนฺน   
รตนาน ปาตุภาโว โหติ ฯ   
    [๕๐๖]   ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
สตฺตนฺน   โพชฺฌงฺครตนาน   ปาตุภาโว   โหติ   ฯ   กตเมส   สตฺตนฺน   
โพชฺฌงฺครตนาน  ๑  ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส   ปาตุภาโว   โหติ   ฯ  ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว   
ปาตุภาวา   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อิเมส  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺครตนาน   
ปาตุภาโว โหตีติ ฯ   
    [๕๐๗]   มารเสนปฺปมทฺทน   โว   ภิกฺขเว   มคฺค  เทสิสฺสามิ  ต   
สุณาถ   ฯ   กตโม   จ  ภิกฺขเว  มารเสนปฺปมทฺทโน  มคฺโค  ฯ  ยทิท   
สตฺต   โพชฌฺงฺคา   ฯ   กตเม   สตฺต   ฯ   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ อย ภิกฺขเว มารเสนปฺปมทฺทโน มคฺโคติ ฯ   
    [๕๐๘]   สาวตฺถี   ฯ   อถ   โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   โส   ภิกฺขุ  ภควนฺต   
เอตทโวจ    ทุปฺป ฺโ    เอฬมูโค    ทปฺุป ฺโ    เอฬมูโคติ   ภนฺเต   
วุจฺจติ    กิตฺตาวตา    นุ    โข    ภนฺเต    ทุปฺป ฺโ    เอฬมูโคติ   
วุจฺจตีติ ฯ   
    [๕๐๙]  สตฺตนฺน  โข  ภิกฺขุ  โพชฌฺงฺคาน  อภาวิตตฺตา อพหุลีกตตฺตา   
ทุปฺป ฺโ     เอฬมูโคติ     วุจฺจติ    ฯ    กตเมส    สตฺตนฺน    ฯ   
สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส    ฯเปฯ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   ฯ   อิเมส   โข   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ภิกฺขุ    สตฺตนฺน   โพชฺฌงฺคาน   อภาวิตตฺตา   อพหุลีกตตฺตา   ทปฺุป ฺโ   
เอฬมูโคติ วุจฺจตีติ ฯ   
    [๕๑๐]   สาวตฺถี   ฯ   ป ฺวา  อเนฬมูโค  ป ฺวา  อเนฬมูโคติ   
ภนฺเต   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   นุ   โข   ภนฺเต   ป ฺวา  อเนฬมูโคติ   
วุจฺจตีติ ฯ   
    [๕๑๑]   สตฺตนฺน  โข  ภิกฺขุ  โพชฌฺงฺคาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา   
ป ฺวา     อเนฬมูโคติ     วุจฺจติ    ฯ    กตเมส    สตฺตนฺน    ฯ   
สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส    ฯเปฯ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   ฯ   อิเมส   โข   
ภิกฺขุ    สตฺตนฺน    โพชฺฌงฺคาน    ภาวิตตฺตา    พหุลีกตตฺตา   ป ฺวา   
อเนฬมูโคติ วุจฺจตีติ ฯ   
    [๕๑๒]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ทฬิทโฺท   ทฬิทโฺทติ   ภนฺเต  วุจฺจติ   
กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ทฬิทฺโทติ วุจฺจตีติ ฯ   
    [๕๑๓]    สตฺตนฺน    โข    ภิกฺขุ    โพชฺฌงฺคาน    อภาวิตตฺตา   
อพหุลีกตตฺตา  ทฬิทฺโทติ  วุจฺจติ  ฯ  กตเมส  สตฺตนฺน ฯ สติสมโฺพชฺฌงฺคสฺส   
ฯเปฯ     อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส     ฯ     อิเมส     โข     ภิกฺขุ   
สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน อภาวิตตฺตา อพหุลีกตตฺตา ทฬิทฺโทติ วุจฺจตีติ ฯ   
    [๕๑๔]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อทฬทิฺโท  อทฬิทโฺทติ  ภนฺเต  วุจฺจติ   
กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต อทฬิทฺโทติ วุจฺจตีติ ฯ   
    [๕๑๕]   สตฺตนฺน  โข  ภิกฺขุ  โพชฌฺงฺคาน  ภาวิตตฺตา  พหุลี- 
กตตฺตา  อทฬิทฺโทติ    วุจฺจติ    ฯ   กตเมส   สตฺตนฺน   ฯ   สติ-  
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สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ฯ อิเมส  โข   ภิกฺขุ   
สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา อทฬิทฺโทติ วุจฺจตีติ ฯ   
    [๕๑๖]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อาทิจฺจสฺส   ภิกฺขเว  อุทยโต  เอต   
ปุพฺพงฺคม   เอต  ปุพฺพนิมิตฺต  ยทิท  อรุณุคฺค  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน   สตฺตนฺน   โพชฌฺงฺคาน   อุปฺปาทาย   เอต   ปุพฺพงฺคม   เอต   
ปุพฺพนิมิตฺต    ยทิท    กลฺยาณมิตฺตตา   ฯ   กลฺยาณมิตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน   ปาฏิกงฺข   สตฺต   โพชฺฌงฺเค   ภาเวสฺสติ   สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
พหุลีกริสฺสติ ฯ   
    [๕๑๗]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  กลยฺาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรติ  ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ        วิเวกนิสฺสิต        ฯเปฯ        อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ   
เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กลฺยาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ   
สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ ฯ   
    [๕๑๘]   อชฺฌตฺติก   ภิกฺขเว  องฺคนฺติ  กริตฺวา  นา ฺ  เอกงฺคมฺป   
สมนุปสฺสามิ    สตฺตนฺน    โพชฺฌงฺคาน    อุปฺปาทาย   ยถยิท   ภิกขฺเว   
โยนิโสมนสิกาโร   ฯ   โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   
ปาฏิกงฺข     สตฺต     โพชฌฺงฺเค    ภาเวสฺสติ    สตฺต    โพชฺฌงฺเค   
พหุลีกริสฺสติ ฯ   
    [๕๑๙]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  สตฺต    
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โพชฺฌงฺเค   ภาเวติ   สตฺต   โพชฺฌงฺเค   พหุลีกโรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สติสมโฺพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ   
เอว       โข      ภิกฺขเว      ภิกฺขุ      โยนโิสมนสิการสมฺปนฺโน   
สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ ฯ   
    [๕๒๐]   พาหิร   ภิกฺขเว   องฺคนฺติ   กริตฺวา  นา ฺ  เอกงฺคมฺป   
สมนุปสฺสามิ    สตฺตนฺน    โพชฺฌงฺคาน    อุปฺปาทาย   ยถยิท   ภิกขฺเว   
กลฺยาณมิตฺตตา    ฯ   กลยฺาณมิตฺตสฺเสต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ปาฏิกงฺข   
สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวสฺสติ สตฺต โพชฌฺงฺเค พหุลีกริสฺสติ ฯ   
    [๕๒๑]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  กลยฺาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรติ  ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ        วิเวกนิสฺสิต        ฯเปฯ        อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ   
เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กลฺยาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ   
สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ ฯ   
                   จกฺกวตฺติวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         วิธา จกฺกวตฺติ มาโร จ      ทุปฺป ฺโ ป ฺเวน จ   
         ทฬิทฺโท อทฬิทฺโท จ         อาทิจฺโจ องฺเคน เต ทสาติ ฯ   
                      ______________  
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                    โพชฺฌงฺคฉฏก ฉฏ   
    [๕๒๒]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ป ฺจนฺน ฺจ  โว  ๑  ภิกฺขเว  นีวรณาน   
สตฺตนฺน ฺจ    โพชฺฌงฺคาน   อาหาร ฺจ   อนาหาร ฺจ   เทเสสฺสามิ   ต   
สุณาถ ฯ   
    [๕๒๓]  โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา กามจฺฉนฺทสฺส   
อุปฺปาทาย      อุปฺปนฺนสสฺ     วา     กามจฺฉนฺทสฺส     ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย  ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สุภนิมิตฺต  ตตฺถ อโยนโิสมนสิการพหุลีกาโร   
อยมาหาโร      อนุปฺปนฺนสฺส     วา     กามจฺฉนฺทสฺส     อุปฺปาทาย   
อุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ฯ   
    [๕๒๔]  โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  พฺยาปาทสฺส   
อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา  พฺยาปาทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ฯ   
อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปฏิฆนิมิตฺต  ตตฺถ  อโยนโิสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร   
อนุปฺปนฺนสฺส     วา    พฺยาปาทสฺส    อุปฺปาทาย    อุปฺปนฺนสฺส    วา   
พฺยาปาทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ฯ   
    [๕๒๕]   โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ถีนมทิฺธสฺส   
อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา   ถีนมิทธฺสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ฯ   
อตฺถิ   ภิกฺขเว   อรติ   ตนฺทิ  วิชมฺภิกา  ๒  ภตฺตสมฺมโท  เจตโส  จ   
ลีนตฺต    ตตฺถ   อโยนโิสมนสิการพหุลกาโร   อยมาหาโร   อนุปฺปนฺนสฺส   
วา     ถีนมิทธฺสฺส     อุปฺปาทาย     อุปฺปนฺนสฺส    วา    ถีนมิทฺธสฺส   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ   ๒ ม. ยุ. วิชมฺภิตา ฯ    
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ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ฯ   
    [๕๒๖]  โก  จ  ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส   
อุปฺปาทาย     อุปฺปนฺนสฺส     วา    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส    ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย     ฯ    อตฺถ ิ   ภิกฺขเว    เจตโส    อวูปสโม    ตตฺถ   
อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส   
อุปฺปาทาย     อุปฺปนฺนสฺส     วา    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส    ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย ฯ   
    [๕๒๗]   โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย   
อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนาย   วา   วิจิกิจฺฉาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ฯ   
อตฺถิ  ภิกฺขเว  วิจิกิจฺฉฏานิยา ๑ ธมฺมา ตตฺถ อโยนโิสมนสิการพหุลีกาโร   
อยมาหาโร      อนุปฺปนฺนาย      วา      วิจิกิจฺฉาย     อุปฺปาทาย   
อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ฯ   
    [๕๒๘]  โก  จ  ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
อุปฺปาทาย         อุปฺปนฺนสฺส         วา         สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย    ปาริปูริยา    ฯ   อตฺถ ิ  ภิกฺขเว   สติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา   
ธมฺมา    ตตฺถ    โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร   อยมาหาโร   อนุปปฺนฺนสฺส   
วา   สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
    [๕๒๙]   โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจย-   
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา   ธมมฺวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
#๑ ม. วิจิกิจฺฉาฏานิยา ฯ    
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ภาวนาย  ปาริปูริยา  ฯ  อตฺถิ ภิกฺขเว กุสลากุสลา ธมฺมา สาวชฺชานวชฺชา   
ธมฺมา      หีนปฺปณีตา      ธมฺมา     กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา     ธมฺมา   
ตตฺถ    โยนโิสมนสิการพหุลีกาโร    อยมาหาโร    อนุปฺปนฺนสฺส    วา   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   วิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
    [๕๓๐]  โก  จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
อุปฺปาทาย         อุปฺปนฺนสฺส         วา        วิริยสมโฺพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย    ปาริปูริยา   ฯ   อตฺถิ   ภิกฺขเว   อารภธาตุ   นิกฺกมธาตุ   
ปรกฺกมธาตุ   ตตฺถ   โยนโิสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส   
วา      วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส      อุปฺปาทาย      อุปฺปนฺนสฺส      วา   
วิริยสมฺโพชฌฺงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
    [๕๓๑]  โก  จ  ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
อุปฺปาทาย         อุปฺปนฺนสฺส         วา         ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย    ปาริปูริยา    ฯ   อตฺถ ิ  ภิกฺขเว   ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา   
ธมฺมา    ตตฺถ    โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร   อยมาหาโร   อนุปปฺนฺนสฺส   
วา   ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
    [๕๓๒] โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
อุปฺปาทาย        อุปฺปนฺนสสฺ        วา        ปสฺสทฺธิสมโฺพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฯ   อตฺถิ  ภิกฺขเว  กายปฺปสฺสทฺธิ  จิตฺตปฺ-  
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ปสฺสทฺธิ  ตตฺถ   โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร    อยมาหาโร   อนปฺุปนฺนสฺส   
วา      ปสฺสทธฺิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส      อุปฺปาทาย     อุปฺปนฺนสฺส     วา   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
    [๕๓๓]  โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
อุปฺปาทาย         อุปฺปนฺนสฺส        วา        สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฯ   อตฺถิ   ภิกฺขเว  สมาธินิมิตฺต  อพฺยคฺคนิมิตฺต   
ตตฺถ    โยนโิสมนสิการพหุลีกาโร    อยมาหาโร    อนุปฺปนฺนสฺส    วา   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
    [๕๓๔]    โก    จ    ภิกขฺเว    อาหาโร   อนุปฺปนนฺสฺส   วา   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฯ   อตฺถิ  ภิกฺขเว  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา   
ธมฺมา    ตตฺถ    โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร   อยมาหาโร   อนุปปฺนฺนสฺส   
วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
    [๕๓๕]  โก  จ  ภิกฺขเว  อนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส   
อุปฺปาทาย      อุปฺปนฺนสสฺ     วา     กามจฺฉนฺทสฺส     ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย  ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อสุภนิมิตฺต  ตตฺถ โยนโิสมนสิการพหุลีกาโร   
อยมนาหาโร     อนุปฺปนฺนสฺส     วา     กามจฺฉนฺทสฺส     อุปฺปาทาย   
อุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ฯ    
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    [๕๓๖]  โก  จ  ภิกฺขเว  อนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา พฺยาปาทสฺส   
อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา  พฺยาปาทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ฯ   
อตฺถิ  ภิกฺขเว  เจโตวิมุตฺติ  ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร อยมนาหาโร   
อนุปฺปนฺนสฺส      วา      พฺยาปาทสฺส      อุปฺปาทาย     อุปฺปนฺนสฺส   
วา พฺยาปาทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ฯ   
    [๕๓๗]  โก  จ  ภิกฺขเว  อนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ถีนมทิฺธสฺส   
อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา   ถีนมิทธฺสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ฯ   
อตฺถิ     ภิกฺขเว     อารภธาตุ    นิกฺกมธาตุ    ปรกกฺมธาตุ    ตตฺถ   
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร   อยมนาหาโร   อนุปฺปนฺนสฺส   วา  ถีนมิทฺธสฺส   
อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทฺธสสฺ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ฯ   
    [๕๓๘]  โก  จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส   
อุปฺปาทาย     อุปฺปนฺนสฺส     วา    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส    ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย     ฯ     อตฺถิ    ภิกฺขเว    เจตโส    วูปสโม    ตตฺถ   
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนนฺสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส   
อุปฺปาทาย     อุปฺปนฺนสฺส     วา    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส    ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย ฯ   
    [๕๓๙]  โก  จ  ภิกฺขเว  อนาหาโร  อนุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย   
อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนาย   วา   วิจิกิจฺฉาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ฯ   
อตฺถิ   ภิกฺขเว  กุสลากุสลา  ธมฺมา  สาวชฺชานวชฺชา  ธมฺมา  หีนปฺปณีตา   
ธมฺมา   กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา   ธมฺมา   ตตฺถ   โยนโิส-  



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 148 

มนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนปฺุปนฺนาย   วา  วิจิกิจฺฉาย   
อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ฯ   
    [๕๔๐]  โก  จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
อุปฺปาทาย         อุปฺปนฺนสฺส         วา         สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย    ปาริปูริยา    ฯ   อตฺถ ิ  ภิกฺขเว   สติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา   
ธมฺมา   ตตฺถ   อมนสิการพหุลีกาโร   อยมนาหาโร   อนุปฺปนฺนสฺส   วา   
สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส    อุปฺปาทาย    อุปฺปนฺนสฺส    วา   สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
    [๕๔๑]    โก    จ    ภิกขฺเว   อนาหาโร   อนุปฺปนนฺสฺส   วา   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย  ปาริปูริยา  ฯ  อตฺถิ ภิกฺขเว กุสลากุสลา ธมฺมา สาวชฺชานวชฺชา   
ธมฺมา      หีนปฺปณีตา      ธมฺมา     กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา     ธมฺมา   
ตตฺถ     อมนสิการพหุลีกาโร     อยมนาหาโร     อนุปฺปนฺนสฺส    วา   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
    [๕๔๒]    โก    จ    ภิกขฺเว   อนาหาโร   อนุปฺปนนฺสฺส   วา   
วิริยสมฺโพชฌฺงฺคสฺส    อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา   วิริยสมโฺพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฯ   อตฺถิ   ภิกฺขเว   อารพฺภธาตุ   นิกฺกมธาตุ   
ปรกฺกมธาตุ    ตตฺถ   อมนสิการพหุลีกาโร   อยมนาหาโร   อนุป-ฺ 
ปนฺนสฺส  วา   วิริยสมโฺพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา    
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วิริยสมฺโพชฌฺงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
     [๕๔๓]    โก    จ   ภิกขฺเว   อนาหาโร   อนุปฺปนนฺสฺส   วา   
ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส    อุปฺปาทาย    อุปฺปนฺนสฺส    วา   ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย    ปาริปูริยา    ฯ   อตฺถ ิ  ภิกฺขเว   ปติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา   
ธมฺมา     ตตฺถ    อมนสิการพหุลีกาโร    อยมนาหาโร    อนุปฺปนฺนสฺส   
วา   ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
     [๕๔๔]    โก    จ   ภิกขฺเว   อนาหาโร   อนุปฺปนนฺสฺส   วา   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธสิมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฯ   อตฺถิ  ภิกฺขเว  กายปฺปสฺสทฺธิ  จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ   
ตตฺถ     อมนสิการพหุลีกาโร     อยมนาหาโร     อนุปฺปนฺนสฺส    วา   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธสิมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
     [๕๔๕]    โก    จ   ภิกขฺเว   อนาหาโร   อนุปฺปนนฺสฺส   วา   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   อุปฺปาทาย   อุปฺปนฺนสฺส   วา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฯ   อตฺถิ   ภิกฺขเว  สมาธินิมิตฺต  อพฺยคฺคนิมิตฺต   
ตตฺถ อมนสิการพหุลีกาโร อยมนาหาโร อนุปฺปนนฺสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
อุปฺปาทาย         อุปฺปนฺนสฺส        วา        สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยา ฯ   
     [๕๔๖]    โก    จ   ภิกขฺเว   อนาหาโร   อนุปฺปนนฺสฺส   วา  อุเปกฺขา-  
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สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฯ   อตฺถิ  ภิกฺขเว  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา   
ธมฺมา   ตตฺถ   อมนสิการพหุลีกาโร   อยมนาหาโร   อนุปฺปนฺนสฺส   วา   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย ปาริปูริยาติ ฯ   
     [๕๔๗]   อถ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขู  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   ปณฺฑาย   ปาวิสึสุ   ฯ   อถ   โข   เตส   
ภิกฺขูน   เอตทโหสิ   อติปฺปโค   โข   ตาว   สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จริตุ   
ยนฺนูน     มย     เยน    อ ฺติตฺถิยาน    ปรพฺิพาชกาน    อาราโม   
เตนุปสงฺกเมยฺยามาติ   ฯ   อถ   โข   เต  ภิกฺขู  เยน  อ ฺติตฺถิยาน   
ปริพฺพาชกาน  อาราโม  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  เตหิ  อ ฺติตฺถิเยหิ   
ปริพฺพาชเกหิ     สทฺธ ึ    สมฺโมทึสุ    สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺเน  โข  เต  ภิกฺขู   
เต     อ ฺติตฺถิยา    ปริพฺพาชกา    เอตทโวจุ    สมโณ    อาวุโส   
โคตโม   สาวกาน   เอว   ธมฺม   เทเสติ   เอถ   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   
ป ฺจ   นีวรเณ   ปหาย   เจตโส   อุปกกฺิเลเส   ป ฺาย  ทุพฺพลีกรเณ   
สตฺต   โพชฌฺงฺเค   ยถาภูต   ภาเวถาติ   ฯ   มยมฺป   โข   อาวุโส   
สาวกาน    เอว    ธมฺม   เทเสม   เอถ   ตุเมฺห   อาวุโส   ป ฺจ   
นีวรเณ   ปหาย   เจตโส   อุปกฺกิเลเส   ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ  สตฺต   
โพชฺฌงฺเค   ยถาภูต   ภาเวถาติ   ฯ  อิธ  โน  อาวุโส  โก  วิเสโส    
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โก   อธิปฺปายโส   กินฺนานากรณ  สมณสฺส  วา  โคตมสฺส  อมฺหาก  วา   
ยทิท ธมฺมเทสนาย วา ธมฺมเทสน อนุสาสนิยา วา อนุสาสนนฺติ ๑ ฯ   
     [๕๔๘]   อถ  โข  เต  ภิกฺขู  เตส  อ ฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน   
ภาสิต   เนว   อภินนฺทึสุ   นปฺปฏิกฺโกสึสุ  อนภินนฺทตฺิวา  อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา   
อุฏายาสนา    ปกฺกมึส ุ   ภควโต    สนฺติเก    เอตสฺส    ภาสิตสฺส   
อตฺถ อาชานิสฺสามาติ ฯ   
     [๕๔๙]  อถ  โข  เต  ภิกฺขู  สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต   
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา     เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข   
เต    ภิกฺขู   ภควนฺต   เอตทโวจุ   อิธ   มย   ภนฺเต   ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   ปณฺฑาย   ปวิสิมฺห   ฯ  เตส   
โน   ภนฺเต   อมฺหาก   เอตทโหสิ   อติปฺปโค   โข   ตาว  สาวตฺถิย   
ปณฺฑาย    จริตุ    ยนฺนูน   มย   เยน   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   
อาราโม  เตนุปสงฺกเมยฺยามาติ  ฯ  อถ โข มย ภนฺเต เยน อ ฺติตฺถิยาน   
ปริพฺพาชกาน       อาราโม       เตนุปสงฺกมิมฺห       อุปสงฺกมิตฺวา   
เตหิ    อ ฺติตฺถิเยหิ    ปริพฺพาชเกหิ   สทฺธึ   สมฺโมทิมฺห   สมโฺมทนีย   
กถ   สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิมฺห  ฯ  เอกมนฺต  นสิินฺเน   
โข   อเมฺห   ภนฺเต   เต   ๒  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอตทโวจุ   
สมโณ   อาวุโส   โคตโม   สาวกาน   เอว   ธมฺม   เทเสติ   เอถ   
ตุเมฺห    ภิกฺขเว    ป ฺจ    นีวรเณ   ปหาย   เจตโส   อุปกฺกิเลเส   
#๑ ม. ย.ุ อนสุาสนินฺติ ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ป ฺาย    ทพฺุพลีกรเณ   สตฺต   โพชฌฺงฺเค   ยถาภูต   ภาเวถาติ   ฯ   
มยมฺป   โข   อาวุโส   สาวกาน   เอว  ธมฺม  เทเสม  เอถ  ตุเมฺห   
อาวุโส    ป ฺจ    นีวรเณ   ปหาย   เจตโส   อุปกฺกเิลเส   ป ฺาย   
ทุพฺพลีกรเณ   สตฺต   โพชฌฺงฺเค   ยถาภูต   ภาเวถาติ   ฯ   อิธ  โน   
อาวุโส    โก   วิเสโส   โก   อธิปฺปายโส   กินฺนานากรณ   สมณสฺส   
วา   โคตมสฺส   อมฺหาก   วา   ยทิท   ธมฺมเทสนาย  วา  ธมฺมเทสน   
อนุสาสนิยา วา อนุสาสนนฺติ ฯ   
     [๕๕๐]  อถ  โข  มย  ภนฺเต  เตส  อ ฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน   
ภาสิต   เนว  อภินนฺทิมฺห  นปฺปฏิกฺโกสิมฺห  อนภินนทฺิตฺวา  อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา   
อุฏายาสนา    ปกฺกมิมฺห    ภควโต    สนฺติเก    เอตสฺส   ภาสิตสฺส   
อตฺถ อาชานิสฺสามาติ ฯ   
     [๕๕๑]  เอววาทิโน  ภิกฺขเว  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอวมสฺสุ   
วจนียา   อตฺถิ   ปนาวุโส   ปรยิาโย   ย   ปริยาย   อาคมฺม   ป ฺจ   
นีวรณา    ทส    โหนฺติ   สตฺต   โพชฌฺงฺคา   จตุทฺทสาติ   ฯ   เอว   
ปุฏา   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   น   เจว  สมฺปายิสฺสนฺติ   
อุตฺตริ ฺจ   วิฆาต   อาปชฺชิสฺสนฺติ   ฯ   ต   กิสฺส  เหตุ  ฯ  ยถา  ต   
ภิกฺขเว   อวิสยสฺมึ   ฯ   นาหนฺต   ภิกขฺเว  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก   
สมารเก    สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   
โย   อิเมส   ป ฺหาน   เวยฺยากรเณน   จิตฺต   อาราเธยฺย   อ ฺตฺร   
ตถาคเตน วา ตถาคตสาวเกน วา อิโต วา ปน สุตฺวา ฯ    
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     [๕๕๒]   กตโม   จ   ภิกฺขเว   ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม   
ป ฺจ นีวรณา ทส โหนฺติ ฯ   
     [๕๕๓]   ยทป   ภิกฺขเว   อชฺฌตฺต   กามจฺฉนฺโท   ตทป  นีวรณ   
ยทป    พหิทธฺา    กามจฺฉนฺโท    ตทป    นีวรณ   กามจฺฉนฺทนีวรณนฺติ   
อิติ หิท อุทฺเทส อาคจฺฉติ ๑ ฯ ตทมินาเปต ปริยาเยน ทฺวย โหติ ฯ   
     [๕๕๔]   ยทป   ภิกฺขเว   อชฺฌตฺต   พฺยาปาโท   ตทป   นีวรณ   
ยทป     พหิทฺธา    พฺยาปาโท    ตทป    นีวรณ    พฺยาปาทนีวรณนฺติ   
อิติ หิท อุทฺเทส อาคจฺฉติ ฯ ตทมินาเปต ปริยาเยน ทฺวย โหติ ฯ   
     [๕๕๕]    ยทป   ภิกฺขเว   ถีน   ตทป   นีวรณ   ยทป   มิทฺธ   
ตทป   นีวรณ   ถีนมิทฺธนีวรณนฺติ   อิติ   หิท   อุทฺเทส   อาคจฺฉติ   ฯ   
ตทมินาเปต ปริยาเยน ทฺวย โหติ ฯ   
     [๕๕๖]    ยทป    ภิกฺขเว    อุทฺธจฺจ    ตทป   นีวรณ   ยทป   
กุกฺกุจฺจ     ตทป     นีวรณ     อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณนฺติ    อิติ    หิท   
อุทฺเทส อาคจฺฉติ ฯ ตทมินาเปต ปริยาเยน ทฺวย โหติ ฯ   
     [๕๕๗]   ยทป   ภิกฺขเว   อชฺฌตฺต   ธมฺเมสุ   วิจิกิจฺฉา   ตทป   
นีวรณ     ยทป    พหิทฺธา    ธมฺเมสุ    วิจิกิจฺฉา    ตทป    นีวรณ   
วิจิกิจฺฉานีวรณนฺติ    อิติ   หิท   อุทฺเทส   อาคจฺฉติ   ฯ   ตทมินาเปต   
ปริยาเยน ทฺวย โหติ ฯ   
     [๕๕๘]  อย  โข  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  ป ฺจ   
นีวรณา ทส โหนฺติ ฯ   
#๑ ม. คจฺฉติ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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     [๕๕๙]   กตโม   จ   ภิกฺขเว   ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม   
สตฺต โพชฺฌงฺคา จตุทฺทส โหนฺติ ฯ   
     [๕๖๐]  ยทป  ภิกฺขเว  อชฺฌตฺต  ธมฺเมสุ สติ ตทป สติสมฺโพชฌฺงฺโค   
ยทป      พหิทฺธา     ธมฺเมสุ     สติ     ตทป     สติสมฺโพชฺฌงฺโค   
สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ      อิติ      หิท     อุทฺเทส     อาคจฺฉติ     ฯ   
ตทมินาเปต ปริยาเยน ทฺวย โหติ ฯ   
     [๕๖๑]   ยทป   ภิกฺขเว   อชฺฌตฺต   ธมฺเมสุ   ป ฺาย  ปวิจินติ   
ปริจรติ     ปริวีมสมาปชฺชติ     ตทป    ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค    ยทป   
พหิทฺธา    ธมฺเมสุ    ป ฺาย    ปวิจินติ    ปริจรติ   ปริวีมสมาปชฺชติ   
ตทป     ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค    ธมมฺวิจยสมฺโพชฺฌงฺโคติ    อิติ    หิท   
อุทฺเทส อาคจฺฉติ ฯ ตทมินาเปต ปริยาเยน ทฺวย โหติ ฯ   
     [๕๖๒]   ยทป   ภิกฺขเว   กายิก  วิรยิ  ตทป  วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค   
ยทป    เจตสิก   วิริย   ตทป   วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค   วิริยสมฺโพชฺฌงฺโคติ   
อิติ หิท อุทฺเทส อาคจฺฉติ ฯ ตทมินาเปต ปริยาเยน ทฺวย โหติ ฯ   
     [๕๖๓]  ยทป  ภิกฺขเว  สวิตกฺกสวิจารา  ปติ ตทป ปติสมฺโพชฺฌงฺโค   
ยทป       อวิตกฺกาวิจารา      ปติ      ตทป      ปติสมฺโพชฺฌงฺโค   
ปติสมฺโพชฺฌงฺโคติ    อิติ   หิท   อุทฺเทส   อาคจฺฉติ   ฯ   ตทมินาเปต   
ปริยาเยน ทฺวย โหติ ฯ   
     [๕๖๔]   ยทป  ภิกฺขเว  กายปฺปสฺสทฺธิ  ตทป  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค   
ยทป   จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ   ตทป   ปสฺสทธฺิสมฺโพชฺฌงฺโค  ปสฺสทฺธ-ิ  
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สมฺโพชฺฌงฺโคติ  อิติ   หิท   อุทฺเทส   อาคจฺฉติ  ฯ    ตทมินาเปต   
ปริยาเยน ทฺวย โหติ ฯ   
     [๕๖๕]   ยทป   ภิกฺขเว   สวิตกฺโก   สวิจาโร   สมาธิ   ตทป   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค    ยทป    อวิตกโฺก    อวิจาโร    สมาธิ    ตทป   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค     สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโคติ     อิติ     หิท    อุทฺเทส   
อาคจฺฉติ ฯ ตทมินาเปต ปริยาเยน ทฺวย โหติ ฯ   
     [๕๖๖]   ยทป   ภิกฺขเว   อชฺฌตฺต   ธมฺเมสุ   อุเปกฺขา   ตทป   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    ยทป    พหิทธฺา    ธมฺเมสุ   อุเปกฺขา   ตทป   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ    อิติ    หิท   อุทฺเทส   
อาคจฺฉติ ฯ ตทมินาเปต ปริยาเยน ทฺวย โหติ ฯ   
     [๕๖๗]   อย   โข   ภิกขฺเว   ปริยาโย   ย  ปริยาย  อาคมฺม   
สตฺต โพชฺฌงฺคา จตุทฺทสาติ ฯ   
     [๕๖๘]   อถ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขู  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย  สาวตฺถึ  ปณฺฑาย  ปาวิสึสุ  ๑  ฯ (ปริยายสุตฺตสทิส) ฯ   
เอววาทิโน     ภิกฺขเว     อ ฺติตฺถิยา     ปริพฺพาชกา     เอวมสฺสุ   
วจนียา   ยสมฺึ   อาวุโส   สมเย   ลีน   จิตฺต   โหติ  กตเมส  ตสฺมึ   
สมเย   โพชฌฺงฺคาน   อกาโล   ภาวนาย   ฯ   กตเมส  ตสฺมึ  สมเย   
โพชฺฌงฺคาน   กาโล   ภาวนาย   ฯ   ยสมฺึ   ปนาวุโส  สมเย  อุทฺธต   
จิตฺต   โหติ  กตเมส  ตสฺมึ  สมเย  โพชฺฌงฺคาน  อกาโล  ภาวนาย  ฯ   
กตเมส   ตสมฺึ   สมเย   โพชฺฌงฺคาน   กาโล   ภาวนายาติ  ฯ  เอว   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ ปวิสึสุ ฯ    
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ปุฏา   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   น   เจว  สมฺปายิสฺสนฺติ   
อุตฺตริ ฺจ   วิฆาต   อาปชฺชิสฺสนฺติ   ฯ   ต   กิสฺส  เหตุ  ฯ  ยถา  ต   
ภิกฺขเว   อวิสยสฺมึ   ฯ   นาหนฺต   ภิกขฺเว  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก   
สมารเก    สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   
โย   อิเมส   ป ฺหาน   เวยฺยากรเณน   จิตฺต   อาราเธยฺย   อ ฺตฺร   
ตถาคเตน วา ตถาคตสาวเกน วา อิโต วา ปน สุตฺวา ฯ   
     [๕๖๙]  ยสฺมึ  ปน  ๑ ภิกฺขเว สมเย ลีน จิตฺต โหติ อกาโล ตสฺมึ   
สมเย   ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   ภาวนาย   อกาโล  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย      อกาโล     อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส     ภาวนาย     ฯ   
ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  ลีน  ภิกขฺเว  จิตฺต  ต เอเตหิ ธมฺเมหิ ทุสฺสมุฏาปย   
โหติ   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกขฺเว  ปุริโส  ปริตฺต  อคฺคึ  อุชฺชาเลตุกาโม   
อสฺส   โส   ตตฺถ   อลฺลานิ  เจว  ติณานิ  ปกฺขิเปยฺย  อลลฺานิ  [๒]   
โคมยานิ    ปกฺขิเปยฺย    อลฺลานิ   กฏานิ   ปกฺขิเปยฺย   อุทกวาต ฺจ   
ทเทยฺย   ปสุกานิ   ๓   จ   โอกิเรยฺย  ภพฺโพ  น ุ โข  โส  ปุรโิส   
ปริตฺต   อคฺคึ   อุชฺชาเลตุนติฺ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว   ยสมฺึ   สมเย   ลนี   จิตฺต   โหติ   อกาโล   ตสฺมึ  สมเย   
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส     ภาวนาย     อกาโล     สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย   อกาโล   อุเปกขฺาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   ภาวนาย   ฯ   ต  กิสฺส   
เหตุ ฯ ลีน ภิกฺขเว จิตฺต ต เอเตหิ ธมฺเมหิ ทุสฺสมุฏาปย โหติ ฯ   
     [๕๗๐]   ยสฺมิ ฺจ  โข  ภิกฺขเว  สมเย  ลีน  จิตฺต  โหติ  กาโล   
#๑ ม. ย.ุ ปนสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ ม. จ ฯ เอวมุปริ ฯ ๓ ม. ปสุเกน ฯ เอวมุปริ ฯ    
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ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล วิริยสมโฺพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย       กาโล       ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส      ภาวนาย      ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   ลีน   ภิกฺขเว   จิตฺต   ต   เอเตหิ  ธมฺเมหิ   
สุสมุฏาปย   โหติ   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปุรโิส   ปริตฺต  อคฺคึ   
อุชฺชาเลตุกาโม   อสฺส   โส   ตตฺถ  สกุขฺานิ  เจว  ติณานิ  ปกฺขิเปยฺย   
สุกฺขานิ   โคมยานิ  ปกฺขิเปยฺย  สุกฺขานิ  กฏานิ  ปกฺขิเปยฺย  มขุวาต ฺจ   
ทเทยฺย    น    จ    ปสุเกน   โอกิเรยฺย   ภพฺโพ   น ุ  โข   โส   
ปุริโส  ปริตฺต  อคฺคึ  อุชชฺาเลตุนฺติ  ๑  ฯ  เอว  ภนฺเต  ฯ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   ยสฺมึ   สมเย   ลีน  จิตฺต  โหติ  กาโล  ตสฺมึ  สมเย   
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส      ภาวนาย     กาโล     วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย   กาโล   ปติสมโฺพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ   
ลีน ภิกฺขเว จิตฺต ต เอเตหิ ธมฺเมหิ สุสมุฏาปย โหติ ฯ   
     [๕๗๑]   ยสฺมึ   ภิกฺขเว   สมเย   อุทฺธต  จิตฺต  โหติ  อกาโล   
ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย อกาโล วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย       อกาโล      ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส      ภาวนาย      ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   อุทฺธต   ภิกฺขเว   จิตฺต  ต  เอเตหิ  ธมฺเมหิ   
ทุวูปสมย   โหติ   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ปุรโิส  มหนฺต  อคฺคิกฺขนฺธ   
นิพฺพาเปตุกาโม   อสฺส   โส   ตตฺถ  สกุขฺานิ  เจว  ติณานิ  ปกฺขิเปยฺย   
สุกฺขานิ   โคมยานิ  ปกฺขิเปยฺย  สุกฺขานิ  กฏานิ  ปกฺขิเปยฺย  มขุวาต ฺจ   
ทเทยฺย    น    จ    ปสุเกน   โอกิเรยฺย   ภพฺโพ   น ุ  โข   โส   
#๑ ม. อุชฺชาลิตุนฺติ ฯ    
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ปุริโส   มหนฺต   อคฺคิกฺขนฺธ   นิพฺพาเปตุนฺติ   ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ยสมฺึ   สมเย  อุทฺธต  จิตฺต  โหติ  อกาโล   
ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย อกาโล วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย       อกาโล      ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส      ภาวนาย      ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   อุทฺธต   ภิกฺขเว   จิตฺต  ต  เอเตหิ  ธมฺเมหิ   
ทุวูปสมย โหติ ฯ   
     [๕๗๒]   ยสฺมิ ฺจ   โข   ภิกฺขเว   สมเย   อุทฺธต  จิตฺต  โหติ   
กาโล    ตสฺมึ    สมเย    ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส    ภาวนาย   กาโล   
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส     ภาวนาย     กาโล     อุเปกขฺาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อุทฺธต  ภิกฺขเว  จิตฺต  ต  เอเตหิ   
ธมฺเมหิ   สุวูปสมย   โหติ   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปุริโส  มหนฺต   
อคฺคิกฺขนฺธ    นิพฺพาเปตุกาโม    อสฺส    โส   ตตฺถ   อลฺลานิ   เจว   
ติณานิ   ปกขิฺเปยฺย   อลลฺานิ   โคมยานิ   ปกฺขิเปยฺย  อลลฺานิ  กฏานิ   
ปกฺขิปยฺย    อุทกวาต ฺจ   ทเทยฺย   ปสุกานิ   จ   โอกิเรยฺย   ภพฺโพ   
นุ  โข  โส  ปุริโส  มหนฺต  อคฺคิกฺขนฺธ  นิพฺพาเปตุนฺติ  ฯ เอว ภนฺเต ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ยสมฺึ   สมเย   อุทฺธต  จิตฺต  โหติ  กาโล   
ตสฺมึ  สมเย  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล สมาธิสมโฺพชฺฌงฺคสฺส   
ภาวนาย      กาโล      อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส     ภาวนาย     ฯ   
ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  อุทฺธต  ภิกฺขเว  จิตฺต  ต  เอเตหิ ธมฺเมหิ สุวูปสมย   
โหติ ฯ สติ ฺจ ขฺวาห ภิกฺขเว สพฺพตฺถิก วทามีติ ฯ    
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     [๕๗๓]   เอก   สมย  ภควา  โกลิเยสุ  วิหรติ  หลิทฺทวสนนฺนาม   
โกลิยาน    นคิโม    ฯ   อถ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขู   ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    หลิททฺวสน    ปณฺฑาย   ปาวิสึสุ   ฯ   
อถ   โข   เตส   ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  อติปฺปโค  โข  ตาว  หลิทฺทวสน   
ปณฺฑาย    จริตุ    ยนฺนูน   มย   เยน   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   
อาราโม เตนุปสงฺกเมยฺยามาติ ฯ   
     [๕๗๔]   อถ  โข  เต  ภิกฺขู  เยน  อ ฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน   
อาราโม     เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา     เตหิ    อ ฺติตฺถิเยหิ   
ปริพฺพาชเกหิ   สทฺธ ึ สมฺโมทึสุ  สมโฺมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต    นสิีทึสุ    ฯ    เอกมนฺต    นสิินฺเน    โข   เต   ภิกฺขู   
เต ๑ อ ฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอตทโวจุ ฯ   
     [๕๗๕]  สมโณ  อาวุโส  โคตโม  สาวกาน  เอว  ธมฺม  เทเสติ   
เอถ   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   ป ฺจ   นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส   
ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   เอก  ทิส  ผรตฺิวา   
วิหรถ   ตถา   ทุติย   ฯ   ตถา   ตติย   ฯ   ตถา  จตุตฺถ  ฯ  อิติ   
อุทฺธมโธ   ติริย  สพฺพธิ  สพฺพตฺตตาย  สพฺพาวนฺต  โลก  เมตฺตาสหคเตน   
เจตสา      วิปุเลน      มหคฺคเตน      อปฺปมาเณน      อเวเรน   
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรถ ฯ   
     [๕๗๖]  กรุณาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทิส  ผรตฺิวา  วิหรถ ตถา   
ทุติย  ฯ  ตถา  ตติย  ฯ  ตถา  จตุตฺถ  ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย สพฺพธิ   
#๑ ม อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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สพฺพตฺตตาย    สพฺพาวนฺต    โลก   กรณุาสหคเตน   เจตสา   วิปเุลน   
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรถ ฯ   
     [๕๗๗]  มุทิตาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทิส  ผรตฺิวา  วิหรถ ตถา   
ทุติย  ฯ  ตถา  ตติย  ฯ  ตถา  จตุตฺถ  ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย สพฺพธิ   
สพฺพตฺตตาย    สพฺพาวนฺต    โลก   มุทติาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรถ ฯ   
     [๕๗๘]  อุเปกฺขาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทิส ผริตฺวา วิหรถ ตถา   
ทุติย  ฯ  ตถา  ตติย  ฯ  ตถา  จตุตฺถ  ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย สพฺพธิ   
สพฺพตฺตตาย   สพฺพาวนฺต   โลก   อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรถาติ ฯ   
     [๕๗๙]   มยมฺป   โข   อาวุโส  สาวกาน  เอว  ธมฺม  เทเสม   
เอถ   ตุเมฺห   อาวุโส   ป ฺจ   นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส   
ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   เอก  ทิส  ผรตฺิวา   
วิหรถ ฯเปฯ   
     [๕๘๐]  อุเปกฺขาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทิส ผริตฺวา วิหรถ ตถา   
ทุติย  ฯ  ตถา  ตติย  ฯ  ตถา  จตุตฺถ  ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย สพฺพธิ   
สพฺพตฺตตาย   สพฺพาวนฺต   โลก   อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา   วิปุเลน   
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรถาติ ฯ   
     [๕๘๑]  อิธ  โน อาวุโส โก วิเสโส โก อธิปฺปายโส กินฺนานากรณ   
สมณสฺส    วา    โคตมสฺส    อมฺหาก    วา    ยทิท   ธมฺมเทสนาย    
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วา ธมฺมเทสน อนุสาสนิยา วา อนุสาสนนฺติ ฯ   
     [๕๘๒]   อถ  โข  เต  ภิกฺขู  เตส  อ ฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน   
ภาสิต   เนว   อภินนฺทึสุ   นปฺปฏิกฺโกสึสุ  อนภินนฺทตฺิวา  อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา   
อุฏายาสนา    ปกฺกมึส ุ   ภควโต    สนฺติเก    เอตสฺส    ภาสิตสฺส   
อตฺถ อาชานสิฺสามาติ ฯ   
     [๕๘๓]   อถ   โข   เต   ภิกฺขู  หลิททฺวสเน  ปณฺฑาย  จริตฺวา   
ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต      อภิวาเทตฺวา     เอกมนฺต     นิสีทึสุ    ฯ    เอกมนฺต   
นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ ฯ   
     [๕๘๔]  อิธ  มย  ภนฺเต  ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย   
หลิทฺทวสน    ๑    ปณฺฑาย    ปวิสิมฺห    ฯ    เตส   โน   ภนฺเต   
อมฺหาก    เอตทโหสิ    อติปฺปโค   โข   ตาว   หลิททฺวสน   ปณฺฑาย   
จริตุ    ยนฺนนู   มย   เยน   อ ฺติตฺถิยาน   ปริพฺพาชกาน   อาราโม   
เตนุปสงฺกเมยฺยามาติ ฯ   
     [๕๘๕]  อถ  โข  มย  ภนฺเต  เยน  อ ฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน   
อาราโม     เตนุปสงฺกมิมฺห     อุปสงฺกมิตฺวา    เตหิ    อ ฺติตฺถิเยหิ   
ปริพฺพาชเกหิ     สทฺธ ึ   สมฺโมทิมฺห    สมฺโมทนยี    กถ    สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิมฺห   ฯ  เอกมนฺต  นิสนิฺเน  โข  อเมฺห   
ภนฺเต เต อ ฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอตทโวจุ ฯ   
     [๕๘๖]  สมโณ  อาวุโส  โคตโม  สาวกาน  เอว  ธมฺม  เทเสติ   
#๑ ม. ย.ุ หลทิฺทวสเน ฯ เอวมุปริ ฯ    
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เอถ   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   ป ฺจ   นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส   
ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   เอก  ทิส  ผรตฺิวา   
วิหรถ ฯเปฯ   
     [๕๘๗] กรุณาสหคเตน เจตสา ฯ   
     [๕๘๘] มุทิตาสหคเตน เจตสา ฯ   
     [๕๘๙]   อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา  เอก  ทิส  ผรตฺิวา  วิหรถ   
ตถา   ทุติย   ฯ   ตถา   ตติย   ฯ  ตถา  จตุตฺถ  ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ   
ติริย    สพฺพธิ    สพฺพตฺตตาย    สพฺพาวนฺต   โลก   อุเปกฺขาสหคเตน   
เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน   
ผริตฺวา วิหรถาติ ฯ   
     [๕๙๐]   มยมฺป   โข   อาวุโส  สาวกาน  เอว  ธมฺม  เทเสม   
เอถ   ตุเมฺห   อาวุโส   ป ฺจ   นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส   
ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ   เมตฺตาสหคเตน   เจตสา   เอก  ทิส  ผรตฺิวา   
วิหรถ ฯเปฯ   
     [๕๙๑] กรุณาสหคเตน เจตสา ฯ   
     [๕๙๒] มุทิตาสหคเตน เจตสา ฯ   
     [๕๙๓]   อุเปกฺขาสหคเตน   เจตสา  เอก  ทิส  ผรตฺิวา  วิหรถ   
ตถา   ทุติยา   ฯ   ตถา   ตติย  ฯ  ตถา  จตุตฺถ  ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ   
ติริย    สพฺพธิ    สพฺพตฺตตาย    สพฺพาวนฺต   โลก   อุเปกฺขาสหคเตน   
เจตสา   วิปุเลน   มหคฺคเตน   อปฺปมาเณน   อเวเรน   อพฺยาปชฺเฌน    
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ผริตฺวา วิหรถาติ ฯ   
     [๕๙๔]  อิธ  โน อาวุโส โก วิเสโส โก อธิปฺปายโส กินฺนานากรณ   
สมณสฺส    วา    โคตมสฺส    อมฺหาก    วา    ยทิท   ธมฺมเทสนาย   
วา ธมฺมเทสน อนุสาสนิยา วา อนุสาสนนฺติ ฯ   
     [๕๙๕]  อถ  โข  มย  ภนฺเต  เตส  อ ฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน   
ภาสิต   เนว  อภินนฺทิมฺห  นปฺปฏิกฺโกสิมฺห  อนภินนทฺิตฺวา  อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา   
อุฏายาสนา       ปกฺกมิมหฺ      ภควโต      สนฺติเก      เอตสฺส   
ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานิสฺสามาติ ฯ   
     [๕๙๖]  เอววาทิโน  ภิกฺขเว  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอวมสฺสุ   
วจนียา   กถ   ภาวิตา  ปนาวุโส  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  กึคติกา  โหติ   
กิมฺปรมา   กมิฺผลา   กิมฺปริโยสานา  ฯ  กถ  ภาวิตา  ปนาวุโส  กรณุา   
เจโตวิมุตฺติ   กึคติกา   โหติ   กิมฺปรมา   กิมฺผลา   กมิฺปริโยสานา  ฯ   
กถ   ภาวิตา   ปนาวุโส  มทุิตา  เจโตวิมุตฺติ  กึคติกา  โหติ  กิมปฺรมา   
กิมฺผลา  กิมปฺริโยสานา  ฯ  กถ  ภาวิตา  ปนาวุโส อุเปกฺขา เจโตวิมุตฺติ   
กึคติกา    โหติ    กิมฺปรมา    กิมฺผลา   กิมฺปริโยสานาติ   ฯ   เอว   
ปุฏา   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   น   เจว  สมฺปายิสฺสนฺติ   
อุตฺตริ ฺจ   วิฆาต   อาปชฺชิสฺสนฺติ   ฯ   ต   กิสฺส  เหตุ  ฯ  ยถา  ต   
ภิกฺขเว  อวิสยสฺมึ  ฯ  นาหนฺต  ภิกฺขเว ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก   
สพฺรหฺมเก   สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   โย   อิเมส   
ป ฺหาน   เวยฺยากรเณน   จิตฺต   อาราเธยฺย  อ ฺตฺร  ตถาคเตน  วา    
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ตถาคตสาวเกน วา อิโต วา ปน สุตฺวา ฯ   
     [๕๙๗]  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  กึคติกา   
โหติ   กิมฺปรมา   กิมฺผลา   กิมฺปริโยสานา   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
เมตฺตาสหคต     สติสมฺโพชฺฌงฺค     ภาเวติ    ฯเปฯ    เมตฺตาสหคต   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   โส   สเจ   อากงฺขติ   อปฺปฏิกเูล   ปฏิกลูส ฺ ี   
วิหเรยฺยนฺติ    ปฏิกลูส ฺ ี   ตตฺถ   วิหรติ   สเจ   อากงฺขติ   ปฏิกเูล   
อปฺปฏิกูลส ฺ ี    วิหเรยยฺนฺติ    อปฺปฏิกูลส ฺ ี    ตตฺถ    วิหรติ   สเจ   
อากงฺขติ    อปฺปฏิกูเล    จ   ปฏิกูเล   จ   ปฏิกูลส ฺ ี   วิหเรยฺยนฺติ   
ปฏิกูลส ฺ ี   ตตฺถ   วิหรติ   สเจ   อากงฺขติ   ปฏิกเูล  จ  อปฺปฏกิูเล   
จ     อปฺปฏกิลูส ฺ ี    วิหเรยฺยนฺติ    อปฺปฏิกูลส ฺ ี    ตตฺถ    วิหรติ   
สเจ    อากงฺขติ    อปฺปฏิกลู ฺจ    ปฏิกลู ฺจ   ตทุภย   อภินิวชฺเชตฺวา   
อุเปกฺขโก  วิหเรยฺย  สโต  สมฺปชาโนติ  อุเปกฺขโก  [๑]  ตตฺถ วิหรติ   
สโต   สมฺปชาโน   สุภ  วา  โข  ปน  วิโมกฺข  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  ฯ   
สุภปรมาห   ภิกฺขเว   เมตฺตาเจโตวิมุตฺตึ   วทามิ   ฯ   อิธ   ป ฺสฺส   
ภิกฺขุโน อุตฺตริวิมุตฺตึ อปฺปฏิวิชฺฌโต ฯ   
     [๕๙๘]  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว กรณุา เจโตวิมุตฺติ กึคติกา โหติ   
กิมฺปรมา   กมิฺผลา  กิมฺปริโยสานา  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กรุณาสหคต   
สติสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    ฯเปฯ   กรุณาสหคต   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺค- 
#๑ ม. จ ฯ    
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ปริณามึ  ฯ  โส  สเจ   อากงฺขติ    อปปฺฏิกูเล    ปฏกิูลส ฺ ี    วิหเรยฺยนฺติ   
ปฏิกูลส ฺ ี  ตตฺถ  วิหรติ  ฯเปฯ  สเจ  อากงฺขติ  อปฺปฏิกูล ฺจ  ปฏิกูล ฺจ   
ตทุภย    อภินิวชฺเชตฺวา    อุเปกฺขโก   วิหเรยฺย   สโต   สมฺปชาโนติ   
อุเปกฺขโก  ตตฺถ  วิหรติ  สโต  สมฺปชาโน  สพฺพโส  วา  ปน รปูส ฺาน   
สมติกฺกมา        ปฏิฆส ฺาน        อตฺถงฺคมา       นานตฺตส ฺาน   
อมนสิการา    อนนฺโต    อากาโสติ    อากาสาน ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ    ฯ    อากาสาน ฺจายตนปรมาห    ภิกฺขเว   กรุณาเจโตวิมุตฺตึ   
วทามิ ฯ อิธ ป ฺสฺส ภิกฺขุโน อุตฺตริวิมุตฺตึ อปฺปฏิวิชฺฌโต ฯ   
     [๕๙๙]   กถ   ภาวิตา   จ  ภิกฺขเว  มทุิตาเจโตวิมุตฺติ  กึคติกา   
โหติ   กิมฺปรมา   กิมฺผลา   กิมฺปริโยสานา   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
มุทิตาสหคต  สติสมฺโพชฌฺงฺค ภาเวติ ฯเปฯ มุทิตาสหคต อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ   
โส     สเจ     อากงฺขติ    อปฺปฏิกูเล    ปฏิกูลส ฺ ี    วิหเรยฺยนฺติ   
ปฏิกูลส ฺ ี  ตตฺถ  วิหรติ  ฯเปฯ  สเจ  อากงฺขติ  อปฺปฏิกูล ฺจ  ปฏิกูล ฺจ   
ตทุภย    อภินิวชฺเชตฺวา    อุเปกฺขโก   วิหเรยฺย   สโต   สมฺปชาโนติ   
อุเปกฺขโก  ตตฺถ วิหรติ สโต สมฺปชาโน สพฺพโส วา ปน อากาสาน ฺจายตน   
สมติกฺกมฺม         อนนฺต         วิ ฺาณนฺติ        วิ ฺาณ ฺจายตน   
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ  วิ ฺาณ ฺจายตนปรมาห  ภิกฺขเว  มุทิตา- 
เจโตวิมุตฺตึ  วทามิ  ฯ  อิธ  ป ฺสฺส   ภิกฺขุโน     อุตฺตริวิมุตฺตึ   
อปฺปฏิวิชฺฌโต ฯ    
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        [๖๐๐]   กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อุเปกฺขาเจโตวิมุตฺติ  กึคติกา   
โหติ   กิมฺปรมา   กิมฺผลา   กิมฺปริโยสานา   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อุเปกฺขาสหคต    สติสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    ฯเปฯ    อุเปกฺขาสหคต   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   โส   สเจ   อากงฺขติ   อปฺปฏิกเูล   ปฏิกลูส ฺ ี   
วิหเรยฺยนฺติ    ปฏิกลูส ฺ ี   ตตฺถ   วิหรติ   สเจ   อากงฺขติ   ปฏิกเูล   
อปฺปฏิกูลส ฺ ี    วิหเรยยฺนฺติ    อปฺปฏิกูลส ฺ ี    ตตฺถ    วิหรติ   สเจ   
อากงฺขติ  อปฺปฏิกูเล  จ  ปฏิกูเล  จ  ปฏกิูลส ฺ ี  วิหเรยฺยนฺติ ปฏิกูลส ฺ ี   
ตตฺถ    วิหรติ    สเจ    อากงฺขติ    ปฏกิูเล   จ   อปฺปฏิกูเล   จ   
อปฺปฏิกูลส ฺ ี    วิหเรยยฺนฺติ    อปฺปฏิกูลส ฺ    ตตฺถ    วิหรติ   สเจ   
อากงฺขติ   อปฺปฏิกูล ฺจ   ปฏิกลู ฺจ   ตทุภย   อภินวิชฺเชตฺวา  อุเปกฺขโก   
วิหเรยฺย  สโต  สมฺปชาโนติ  อุเปกฺขโก  ตตฺถ  วิหรติ  สโต  สมฺปชาโน   
สพฺพโส    วา    ปน    วิ ฺาณ ฺจายตน   สมติกฺกมฺม   นตฺถิ   กิ ฺจีติ   
อากิ ฺจ ฺายตน    อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    ฯ    อากิ ฺจ ฺายตนปรมาห   
ภิกฺขเว    อุเปกฺขาเจโตวิมุตฺตึ   วทามิ   ฯ   อิธ   ป ฺสฺส   ภิกฺขุโน   
อุตฺตริวิมุตฺตึ อปฺปฏิวิชฺฌโตติ ฯ   
     [๖๐๑] สาวตฺถีนิทาน ฯ อถ โข สคารโว ๑ พฺราหฺมโณ เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควตา    สทฺธึ   สมโฺมทิ   สมฺโมทนีย   
กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน โข   
สคารโว พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ   
#๑ ม. ย.ุ สงฺคารโว ฯ เอวมุปริ ฯ    
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     [๖๐๒]  โก  น ุ โข  โภ  โคตม  เหตุ  โก  ปจฺจโย เยเนกทา   
ทีฆรตฺต   สชฺฌายกตาป   มนฺตา   นปปฺฏิภนฺติ   ปเคว  อสชฺฌายกตา  ฯ   
โก   ปน   โภ   โคตม   เหตุ   โก   ปจฺจโย   เยเนกทา  ทีฆรตฺต   
อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ ปเคว สชฺฌายกตาติ ฯ   
     [๖๐๓]  ยสฺมึ  โข  พฺราหฺมณ  สมเย  กามราคปริยุฏ ิเตน เจตสา   
วิหรติ    กามราคปเรเตน    อุปฺปนฺนสสฺ    จ   กามราคสฺส   นิสฺสรณ   
ยถาภูต  นปปฺชานาติ  น  ปสฺสติ  ๑  อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต   
นปฺปชานาติ    น    ปสฺสติ    ปรตฺถมฺป    ตสฺมึ    สมเย    ยถาภูต   
นปฺปชานาติ    น    ปสฺสติ    อุภยตฺถมปฺ    ตสฺมึ    สมเย   ยถาภูต   
นปฺปชานาติ   น   ปสฺสติ   ทีฆรตฺต   สชฺฌายกตาป   มนฺตา  นปปฺฏิภนฺติ   
ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๐๔]   เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  สสฏโ  ลาขาย  วา   
หลิทฺทิยา   วา   นลีิยา   วา   ม ฺชิฏาย  วา  ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส   
สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  นปฺปชาเนยฺย  น  ปสฺเสยฺย  ฯ   
เอวเมว   โข   พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  กามราคปริยุฏ ิเตน   เจตสา   
วิหรติ    กามราคปเรเตน    อุปฺปนฺนสสฺ    จ   กามราคสฺส   นิสฺสรณ   
ยถาภูต   นปปฺชานาติ   น   ปสฺสติ   อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต   
นปฺปชานาติ    น    ปสฺสติ    ปรตฺถมฺป    ฯเปฯ   อุภยตฺถมฺป   ตสฺมึ   
สมเย    ยถาภูต   นปฺปชานาติ   น   ปสฺสติ   ทีฆรตฺต   สชฌฺายกตาป   
มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ น ปสฺสตีติ น ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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     [๖๐๕]   ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  ยสมฺึ  สมเย  พฺยาปาทปริยุฏ ิเตน   
เจตสา    วิหรติ    พฺยาปาทปเรเตน    อุปฺปนฺนสฺส   จ   พฺยาปาทสฺส   
นิสฺสรณ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   น   ปสฺสติ  อตฺตตฺถมฺป  ตสฺม ึ สมเย   
ยถาภูต    นปปฺชานาติ    น   ปสฺสติ   ปรตฺถมฺป   ฯเปฯ   อุภยตฺถมฺป   
ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต  นปปฺชานาติ  น  ปสฺสติ  ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาป   
มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๐๖]   เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ   อุทปตฺโต   อคฺคินา   สนฺตตฺโต   
อุกฺกุฏ ิโต  ๑  อุสฺมาทกชาโต  ๒  ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส สก มุขนิมิตฺต   
ปจฺจเวกฺขมาโน   ยถาภูต   นปฺปชาเนยฺย   น   ปสฺเสยฺย  ฯ  เอวเมว   
โข   พฺราหฺมณ   ยสฺม ึ  สมเย   พฺยาปาทปริยุฏ ิเตน   เจตสา  วิหรติ   
พฺยาปาทปเรเตน    อุปฺปนนฺสฺส    จ   พฺยาปาทสฺส   นิสฺสรณ   ยถาภูต   
นปฺปชานาติ    น    ปสฺสติ    อตฺตตฺถมฺป    ตสฺมึ    สมเย   ยถาภูต   
นปฺปชานาติ     น    ปสฺสติ    ปรตฺถมปฺ    ตสฺมึ    สมเย    ฯเปฯ   
อุภยตฺถมฺป   ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต   นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ทฆีรตฺต   
สชฺฌายกตาป มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๐๗]   ปุน   จปร  พฺราหฺมณ  ยสมฺึ  สมเย  ถีนมิทฺธปริยุฏ ิเตน   
เจตสา   วิหรติ   ถีนมิทฺธปเรเตน   อุปปฺนฺนสฺส  จ  ถีนมิทฺธสฺส  นิสฺสรณฅ   
ยถาภูต   นปปฺชานาติ   น   ปสฺสติ   อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต   
นปฺปชานาติ    น    ปสฺสติ    ปรตฺถมฺป    ฯเปฯ   อุภยตฺถมฺป   ตสฺมึ   
#๑ ม. ปกฺกุถโิต ฯ ย.ุ อุกฺกฏ ิโต ฯ ๒ ม. ย.ุ อุสฺมุทกชาโต ฯ    
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สมเย    ยถาภูต   นปฺปชานาติ   น   ปสฺสติ   ทีฆรตฺต   สชฌฺายกตาป   
มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๐๘]   เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  เสวาลปณกปริโยนทฺโธ   
ตตฺถ    จกฺขุมา   ปุรโิส   สก   มุขนิมิตฺต   ปจฺจเวกฺขมาโน   ยถาภูต   
นปฺปชาเนยฺย    น    ปสฺเสยฺย    ฯ    เอวเมว    โข    พฺราหฺมณ   
ยสฺมึ   สมเย   ถีนมิทฺธปรยิฏุ ิเตน   เจตสา   วิหรติ   ถีนมิทฺธปเรเตน   
อุปฺปนฺนสฺส    จ    ถีนมิทธฺสฺส    นิสฺสรณ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   น   
ปสฺสติ    อตฺตตฺถมฺป    ตสฺมึ    สมเย    ยถาภูต    นปฺปชานาติ   น   
ปสฺสติ    ปรตฺถมฺป    ฯเปฯ    อุภยตฺถมฺป    ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต   
นปฺปชานาติ   น   ปสฺสติ   ทีฆรตฺต   สชฺฌายกตาป   มนฺตา  นปปฺฏิภนฺติ   
ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๐๙]  ปุน  จปร  พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏ ิเตน   
เจตสา        วิหรติ        อุทธฺจฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน       อุปฺปนฺนสฺส   
จ    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส   นสิฺสรณ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ   น   ปสฺสติ   
อตฺตตฺถมฺป   ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต  นปปฺชานาติ  น  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺป   
ฯเปฯ   อุภยตฺถมฺป   ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต   นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ   
ทีฆรตฺต สชฌฺายกตาป มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๑๐]  เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ อุทปตฺโต วาเตริโต จลิโต ภงฺโค ๑   
อูมิชาโต   ตตฺถ   จกฺขุมา   ปุรโิส   สก   มุขนิมิตฺต   ปจฺจเวกฺขมาโน   
#๑ ม. ย.ุ ภนโฺต ฯ    
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ยถาภูต   นปปฺชาเนยฺย   น   ปสฺเสยฺย   ฯ   เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ   
ยสฺมึ สมเย อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏ ิเตน เจตสา วิหรติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน   
อุปฺปนฺนสฺส       จ      อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส      นิสฺสรณ      ยถาภูต   
นปฺปชานาติ    น    ปสฺสติ    อตฺตตฺถมฺป    ตสฺมึ    สมเย   ยถาภูต   
นปฺปชานาติ   น   ปสฺสติ   ปรตฺถมฺป   ฯเปฯ  อุภยตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย   
ยถาภูต    นปปฺชานาติ   น   ปสฺสติ   ทฆีรตฺต   สชฌฺายกตาป   มนฺตา   
นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๑๑]   ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  ยสมฺึ  สมเย  วิจิกิจฺฉาปริยุฏ ิเตน   
เจตสา   วิหรติ   วิจิกิจฺฉาปเรเตน  อุปฺปนฺนาย  จ  วิจิกิจฺฉาย  นิสฺสรณ   
ยถาภูต   นปปฺชานาติ   น   ปสฺสติ   อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต   
นปฺปชานาติ    น    ปสฺสติ    ปรตฺถมฺป    ฯเปฯ   อุภยตฺถมฺป   ตสฺมึ   
สมเย    ยถาภูต   นปฺปชานาติ   น   ปสฺสติ   ทีฆรตฺต   สชฌฺายกตาป   
มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๑๒]  เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  อาวิโล  ลฬุิโต กลลภูีโต   
อนฺธกาเร    นิกฺขิตฺโต    ตตฺถ    จกฺขุมา    ปุริโส   สก   มุขนิมตฺิต   
ปจฺจเวกฺขมาโน   ยถาภูต   นปฺปชาเนยฺย   น   ปสฺเสยฺย  ฯ  เอวเมว   
โข   พฺราหฺมณ   ยสฺม ึ  สมเย   วิจิกิจฺฉาปริยุฏ ิเตน   เจตสา  วิหรติ   
วิจิกิจฺฉาปเรเตน    อุปฺปนนฺาย    จ    วิจิกิจฺฉาย   นสิฺสรณ   ยถาภูต   
นปฺปชานาติ    น    ปสฺสติ    อตฺตตฺถมฺป    ตสฺมึ    สมเย   ยถาภูต   
นปฺปชานาติ    น    ปสฺสติ    ปรตฺถมฺป    ตสฺมึ    สมเย    ยถาภูต    
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นปฺปชานาติ    น    ปสฺสติ    อุภยตฺถมปฺ    ตสฺมึ    สมเย   ยถาภูต   
นปฺปชานาติ   น   ปสฺสติ   ทีฆรตฺต   สชฺฌายกตาป   มนฺตา  นปปฺฏิภนฺติ   
ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๑๓]  อย  โข  พฺราหฺมณ  เหตุ  อย ปจฺจโย เยเนกทา ทีฆรตฺต   
สชฺฌายกตาป มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๑๔]   ยสมฺิ ฺจ  โข  พฺราหฺมณ  สมเย  น  กามราคปริยุฏ ิเตน   
เจตสา   วิหรติ   น   กามราคปเรเตน   อุปฺปนฺนสฺส   จ  กามราคสฺส   
นิสฺสรณ    ยถาภูต    ปชานาติ    ปสฺสติ   อตฺตตฺถมฺป   ตสฺมึ   สมเย   
ยถาภูต    ปชานาติ    ปสสฺติ    ปรตฺถมฺป    ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต   
ปชานาติ    ปสฺสติ    อุภยตฺถมฺป   ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต   ปชานาติ�    
ปสฺสติ     ทฆีรตฺต     อสชฺฌายกตาป     มนฺตา    ปฏิภนฺติ    ปเคว   
สชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๑๕]   เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  อสสฏโ  ลาขาย  วา   
หลิทฺทิยา   วา   นลีิยา   วา   ม ฺชิฏาย  วา  ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส   
สก   มุขนิมิตฺต   ปจฺจเวกฺขมาโน   ยถาภูต   ปชาเนยฺย   ปสฺเสยฺย  ฯ   
เอวเมว    โข   พฺราหฺมณ   ยสฺมึ   สมเย   น   กามราคปริยุฏ ิเตน   
เจตสา   วิหรติ   น   กามราคปเรเตน   อุปฺปนฺนสฺส   จ  กามราคสฺส   
นิสฺสรณ ยถาภูต ปชานาติ ปสฺสติ ฯเปฯ   
     [๖๑๖]  ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย น พฺยาปาท- 
ปริยุฏ ิเตน  เจตสา   วิหรติ    น    พฺยาปาทปเรเตน    อุปฺปนฺนสฺส    
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จ    พฺยาปาทสฺส   นิสฺสรณ   ยถาภูต   ปชานาติ   ปสฺสติ   อตฺตตฺถมฺป   
ตสฺมึ     สมเย    ยถาภูต     ปชานาติ    ปสฺสติ    ปรตฺถมฺป    ฯ   
อุภยตฺถมฺป   ฯเปฯ   ทีฆรตฺต   อสชฺฌายกตาป   มนตฺา  ปฏิภนฺติ  ปเคว   
สชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๑๗]   เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  น  อคฺคินา  สนฺตตฺโต   
น    อุกฺกฏุ ิโต   น   อุสมฺาทกชาโต   ตตฺถ   จกฺขุมา   ปุรโิส   สก   
มุขนิมิตฺต   ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  ปชาเนยฺย  ปสฺเสยฺย  ฯ  เอวเมว   
โข   พฺราหฺมณ   ยสฺม ึ สมเย  น  พฺยาปาทปริยุฏ ิเตน  เจตสา  วิหรติ   
น   พฺยาปาทปเรเตน   อุปปฺนฺนสฺส   จ   พฺยาปาทสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต   
ปชานาติ    ปสฺสติ    อตฺตตฺถมฺป   ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต   ปชานาติ   
ปสฺสติ   ปรตฺถมฺป   ฯ   อุภยตฺถมฺป   ฯเปฯ   ทีฆรตฺต   อสชฺฌายกตาป   
มนฺตา ปฏิภนฺติ ปเคว สชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๑๘]   ปุน   จปร   พฺราหฺมณ   ยสฺมึ   สมเย   น   ถีนมิทฺธ   
ปริยุฏ ิเตน    เจตสา   วิหรติ   น   ถีนมิทฺธปเรเตน   อุปฺปนฺนสสฺ  จ   
ถีนมิทฺธสฺส     นิสฺสรณ    ยถาภูต    ปชานาติ    ปสสฺติ    อตฺตตฺถมฺป   
ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต   ปชานาติ   ปสสฺติ   ปรตฺถมปฺ  ฯ  อุภยตฺถมฺป   
ฯเปฯ     ทีฆรตฺต     อสชฌฺายกตาป     มนฺตา    ปฏภินฺติ    ปเคว   
สชฺฌายกตา   
     [๖๑๙]  เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  น เสวาลปณกปริโยนทฺโธ   
ตตฺถ     จกฺขุมา     ปุรโิส     สก     มุขนิมิตฺต    ปจฺจเวกฺขมาโน    
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ยถาภูต   ปชาเนยฺย   ปสฺเสยฺย   ฯ   เอวเมว   โข  พฺราหฺมณ  ยสมฺึ   
สมเย   น   ถนีมิทฺธปริยุฏ ิเตน   เจตสา   วิหรติ  น  ถีนมิทฺธปเรเตน   
อุปฺปนฺนสฺส    จ    ถีนมิทธฺสฺส   นิสฺสรณ   ยถาภูต   ปชานาติ   ปสฺสติ   
อตฺตตฺถมฺป   ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต   ปชานาติ   ปสสฺติ  ปรตฺถมปฺ  ฯ   
อุภยตฺถมฺป    ฯเปฯ    ทีฆรตฺต    อสชฌฺายกตาป    มนฺตา    ปฏภินฺติ   
ปเคว สชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๒๐]  ปุน จปร พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย น อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏ ิเตน   
เจตสา      วิหรติ      น     อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน     อุปฺปนฺนสฺส   
จ     อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส     นิสฺสรณ    ยถาภูต    ปชานาติ    ปสสฺติ   
อตฺตตฺถมฺป   ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต   ปชานาติ   ปสสฺติ  ปรตฺถมปฺ  ฯ   
อุภยตฺถมฺป    ฯเปฯ    ทีฆรตฺต    อสชฌฺายกตาป    มนฺตา    ปฏภินฺติ   
ปเคว สชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๒๑]  เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  น  วาเตริโต  น จลโิต   
น   ภงฺโค   น   อูมิชาโต   ตตฺถ   จกฺขุมา   ปุรโิส   สก  มุขนิมิตฺต   
ปจฺจเวกฺขมาโน   ยถาภูต   ปชาเนยฺย   ปสฺเสยฺย   ฯ   เอวเมว  โข   
พฺราหฺมณ    ยสฺมึ    สมเย    น   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏ ิเตน   เจตสา   
วิหรติ   น   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน   อุปฺปนฺนสฺส   จ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส   
นิสฺสรณ    ยถาภูต    ปชานาติ    ปสฺสติ   อตฺตตฺถมฺป   ตสฺมึ   สมเย   
ยถาภูต    ปชานาติ    ปสสฺติ    ปรตฺถมฺป    ฯ   อุภยตฺถมฺป   ฯเปฯ   
ทีฆรตฺต อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ ปเคว สชฺฌายกตา ฯ    
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     [๖๒๒]  ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  ยสมฺึ  สมเย น วิจิกิจฺฉาปริยุฏ ิเตน   
เจตสา     วิหรติ     น     วิจิกิจฺฉาปเรเตน     อุปฺปนฺนาย     จ   
วิจิกิจฺฉาย   นิสฺสรณ   ยถาภูต   ปชานาติ   ปสฺสติ   อตฺตตฺถมฺป   ตสฺมึ   
สมเย   ยถาภูต   ปชานาติ   ปสฺสติ   ปรตฺถมฺป  ตสฺม ึ สมเย  ยถาภูต   
ปชานาติ    ปสฺสติ    อุภยตฺถมฺป   ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต   ปชานาติ   
ปสฺสติ ฯเปฯ   
     [๖๒๓]   เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ   อุทปตฺโต   อจฺโฉ   วิปฺปสนโฺน   
อนาวิโล   อาโลเก   นิกฺขิตฺโต   ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สก  มุขนมิิตฺต   
ปจฺจเวกฺขมาโน    ยถาภูต    ปชาเนยฺย    ปสฺเสยฺย    ฯ   เอวเมว   
โข    พฺราหฺมณ    ยสฺมึ   สมเย   น   วิจิกิจฺฉาปริยุฏ ิเตน   เจตสา   
วิหรติ   น   วิจิกิจฺฉาปเรเตน   อุปฺปนฺนาย   จ   วิจิกจฺิฉาย   นิสฺสรณ   
ยถาภูต    ปชานาติ    ปสสฺติ    อตฺตตฺถมฺป   ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต   
ปชานาติ    ปสฺสติ    ปรตฺถมฺป    ตสฺมึ   สมเย   ยถาภูต   ปชานาติ   
ปสฺสติ    อุภยตฺถมฺป    ตสฺมึ    สมเย    ยถาภูต   ปชานาติ   ปสฺสติ   
ทีฆรตฺต อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ ปเคว สชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๒๔]   อย   โข   พฺราหฺมณ   เหตุ  อย  ปจฺจโย  เยเนกทา   
ทีฆรตฺต อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ ปเคว สชฺฌายกตา ฯ   
     [๖๒๕]   สตฺติเมป   พฺราหฺมณ   โพชฺฌงฺคา  อนาวรณา  อนีวรณา   
เจตโส   อนปุกฺกิเลสา   ภาวิตา   พหลุีกตา   วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
สวตฺตนฺติ   ฯ   กตเม   สตฺต   ฯ   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   โข   พฺราหฺมณ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 175 

อนาวรโณ    อนีวรโณ    เจตโส   อนุปกฺกิเลโส   ภาวิโต   พหุลีกโต   
วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย     สวตฺตติ    ฯเปฯ    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   
โข   พฺราหฺมณ   อนาวรโณ   อนีวรโณ  เจตโส  อนุปกฺกิเลโส  ภาวิโต   
พหุลีกโต   วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   สวตฺตติ  ฯ  อิเม  โข  พฺราหฺมณ   
สตฺต   โพชฌฺงฺคา  อนาวรณา  อนีวรณา  เจตโส  อนุปกฺกิเลสา  ภาวิตา   
พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๖๒๖]   เอว  วุตฺเต  สคารโว  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯเปฯ   อุปาสก   ม  ภว  โคตโม  ธาเรตุ   
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
     [๖๒๗]  เอวมฺเม  สุต  เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฺฌกูเฏ   
ปพฺพเต   ฯ   อถ  โข  อภโย  ราชกุมาโร  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทิ    ฯ   
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อภโย ราชกุมาโร ภควนฺต เอตทโวจ   
     [๖๒๘]   ปูรโณ   ภนฺเต   กสฺสโป  เอวมาห  นตฺถิ  เหตุ  นตฺถ ิ  
ปจฺจโย    อ ฺาณาย    อทสฺสนาย    อเหตุ    อปฺปจฺจโย    อ ฺาณ   
อทสฺสน   โหติ   ฯ   นตฺถิ   เหตุ   นตฺถิ  ปจฺจโย  าณาย  ทสฺสนาย   
อเหตุ อปฺปจฺจโย าณ ทสฺสน โหตีติ ฯ อิธ ภควา กิมาหาติ ฯ   
     [๖๒๙]   อตฺถิ   ราชกุมาร   เหตุ   อตฺถิ   ปจฺจโย  อ ฺาณาย   
อทสฺสนาย   สเหตุ   สปฺปจฺจโย   อ ฺาณ   อทสฺสน   โหติ   ฯ  อตฺถิ   
ราชกุมาร    เหตุ    อตฺถิ    ปจฺจโย    าณาย   ทสฺสนาย   สเหตุ    
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สปฺปจฺจโย าณ ทสฺสน โหตีติ ฯ   
     [๖๓๐]  กตโม  [๑]  ภนฺเต  เหตุ  กตโม  ปจฺจโย  อ ฺาณาย   
อทสฺสนาย ฯ กถ สเหตุ สปฺปจฺจโย อ ฺาณ อทสฺสน โหตีติ ฯ   
     [๖๓๑]  ยสฺมึ  โข  ราชกุมาร  สมเย กามราคปริยุฏ ิเตน เจตสา   
วิหรติ    กามราคปเรเตน    อุปฺปนฺนสสฺ    จ   กามราคสฺส   นิสฺสรณ   
ยถาภูต   นปปฺชานาติ   น   ปสฺสติ   ฯ  อยมฺป  โข  ราชกุมาร  เหตุ   
อย   ปจฺจโย   อ ฺาณาย   อทสฺสนาย  ฯ  เอวมฺป  สเหตุ  สปฺปจฺจโย   
อ ฺาณ อทสฺสน โหติ ฯ   
     [๖๓๒]  ปุน  จปร  ราชกุมาร  ยสฺม ึ สมเย  พฺยาปาทปริยุฏ ิเตน   
เจตสา    วิหรติ    พฺยาปาทปเรเตน    อุปฺปนฺนสฺส   จ   พฺยาปาทสฺส   
นิสฺสรณ   ยถาภูต   นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ฯ  อยมฺป  โข  ราชกุมาร   
เหตุ     อย    ปจฺจโย    อ ฺาณาย    อทสฺสนาย    ฯ    เอวมฺป   
สเหตุ สปฺปจฺจโย อ ฺาณ อทสฺสน โหติ ฯ   
     [๖๓๓]   ปุน  จปร  ราชกุมาร  ยสฺม ึ สมเย  ถีนมทิฺธปริยุฏ ิเตน   
เจตสา ฯ   
     [๖๓๔] อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏ ิเตน เจตสา ฯ   
     [๖๓๕]   วิจิกิจฺฉาปริยุฏ ิเตน   เจตสา  วิหรติ  วิจิกิจฺฉาปเรเตน   
อุปฺปนฺนาย  จ  วิจิกิจฺฉาย  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ฯ   
อยมฺป   โข  ราชกุมาร  เหตุ  อย  ปจฺจโย  อ ฺาณาย  อทสฺสนาย  ฯ   
เอวมฺป สเหตุ สปฺปจฺจโย อ ฺาณ อทสฺสน โหตีติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปน ฯ    
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     [๖๓๖]  โก  นามาย  ภนฺเต  ธมฺมปรยิาโยติ  ฯ นวีรณา นาเมเต   
ราชกุมาราติ    ฯ   ตคฺฆ   ภควา   นีวรณา   ตคฺฆ   สุคต   นีวรณา   
เอกเมเกนป   โข   ภนฺเต   นีวรเณน  อภิภูโต  ยถาภตู  นปฺปชาเนยฺย   
น ปสฺเสยฺย โก ปน วาโท ป ฺจหิ นีวรเณหิ ฯ   
     [๖๓๗]   กตโม   ปน   ภนฺเต   เหตุ  กตโม  ปจฺจโย  าณาย   
ทสฺสนาย ฯ กถ สเหตุ สปฺปจฺจโย าณ ทสฺสน โหตีติ ฯ   
     [๖๓๘]  อิธ  ราชกุมาร  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   โส   สติสมโฺพชฺฌงฺค   
ภาเวติ    ๑    เตน    จิตฺเตน   ยถาภูต   ปชานาติ   ปสฺสติ   ฯ   
อยมฺป   โข   ราชกุมาร   เหตุ   อย  ปจฺจโย  าณาย  ทสฺสนาย  ฯ   
เอวมฺป สเหตุ สปฺปจฺจโย าณ ทสฺสน โหติ ฯ   
     [๖๓๙]  ปุน  จปร  ราชกุมาร  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาโสมฺพชฺฌงฺค   
ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ   
โส    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ๒   เตน   จิตฺเตน   ยถาภูต   
ปชานาติ   ปสฺสติ   ฯ   อยป   โข   ราชกุมาร   เหตุ  อย  ปจฺจโย   
าณาย   ทสสฺนาย   ฯ   เอวมฺป   สเหตุ   สปฺปจฺจโย   าณ  ทสฺสน   
โหตีติ ฯ   
     [๖๔๐]   โก   นามาย   ภนฺเต   ธมฺมปริยาโยติ  ฯ  โพชฺฌงฺคา   
นาเมเต   ราชกุมาราติ   ฯ   ตคฺฆ   ภควา   โพชฺฌงฺคา  ตคฺฆ  สุคต   
โพชฺฌงฺคา    เอกเมเกนป    โข   ภนฺเต   โพชฺฌงฺเคน   สมนฺนาคโต   
#๑-๒ ม. ย.ุ ภาวิเตน จิตฺเตน ฯ    
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ยถาภูต  ปชาเนยฺย  ปสฺเสยฺย  โก  ปน  วาโท  สตฺตหิ  โพชฺฌงฺเคหิ ฯ   
โยป  เม  ภนเฺต  คิชฺฌกูฏ  ปพฺพต  อาโรหนฺตสฺส กายกิลมโถ จิตฺตกิลมโถ   
โสป เม ปฏปิฺปสฺสทฺโธ ธมฺโม จ เม อภิสเมโตติ ฯ   
                                  อุททฺาน ภวติ   
                  อาหาราปริยายคฺคิ ๑       มตฺิต ๒ สคารเวน จ   
                  อภโย ปุจฺฉิโต ป ฺห         คิชฺฌกูฏมฺห ิปพฺพเตติ ฯ   
                      โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส โพชฌฺงฺคฉฏก ฉฏ ฯ   
                              __________________ 
#๑ ม. อาหาราปริยายมคฺคิ ฯ ๒ ม. ยุ. เมตฺต สงฺคารเวน จ ฯ    
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                     โพชฺฌงฺคสสฺ อานาปานาทิเปยฺยาโล สตฺตโม   
     [๖๔๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อฏ ิกส ฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา พหุลีกตา   
มหปฺผลา   โหติ  มหานิสสา  ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อฏ ิกส ฺา   
กถ   พหุลกีตา   มหปฺผลา   โหติ   มหานิสสา  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อฏ ิกส ฺาสหคต   สติสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต       โวสฺสคฺคปริณามึ       ฯเปฯ      อฏ ิกส ฺาสหคต   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    เอว   ภาวิตา   โข   ภิกฺขเว   อฏ ิกส ฺา   
เอว พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสาติ ฯ   
     [๖๔๒]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อฏ ิกส ฺาย   ภิกฺขเว   ภาวิตาย   
พหุลีกตาย    ทวินฺน    ผลาน    อ ฺตร    ผล   ปาฏิกงฺข   ทฏิเว   
ธมฺเม  อ ฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตา  ฯ  กถ  ภาวิตาย จ   
โข   ภิกฺขเว   อฏ ิกส ฺาย   กถ  พหุลีกตาย  ทฺวินฺน  ผลาน  อ ฺตร   
ผล    ปาฏิกงฺข   ทฏิเว   ธมฺเม   อ ฺา   สติ   วา   อุปาทิเสเส   
อนาคามิตา   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อฏ ิกส ฺาสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺค   
ภาเวติ     ฯเปฯ     อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค     ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ    โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ   เอว   ภาวิตาย   
โข   ภิกฺขเว   อฏ ิกส ฺาย  เอว  พหลุีกตาย  ทฺวินฺน  ผลาน  อ ฺตร    
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ผล    ปาฏิกงฺข   ทฏิเว   ธมฺเม   อ ฺา   สติ   วา   อุปาทิเสเส   
อนาคามิตาติ ฯ   
     [๖๔๓]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อฏ ิกส ฺา  ภิกฺขเว ภาวิตา  พหุลีกตา   
มหโต   อตฺถาย   สวตฺตติ   ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อฏ ิกส ฺา   
กถ   พหุลกีตา   มหโต   อตฺถาย   สวตฺตติ   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อฏ ิกส ฺาสหคต   สติสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ฯเปฯ   อฏ ิกส ฺาสหคต   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    เอว   ภาวิตา   โข   ภิกฺขเว   อฏ ิกส ฺา   
เอว พหุลีกตา มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ   
     [๖๔๔]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อฏ ิกส ฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา พหุลีกตา   
มหโต  โยคกฺเขมาย  สวตฺตติ  ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว อฏ ิกส ฺา   
กถ     พหุลกีตา     มหโต    โยคกฺเขมาย    สวตฺตติ    ฯ    อิธ   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ   อฏ ิกส ฺาสหคต   สติสมฺโพชฌฺงฺค   ภาเวติ   ฯเปฯ   
อฏ ิกส ฺาสหคต  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต    โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ   เอว   ภาวิตา   โข   ภิกฺขเว   
อฏ ิกส ฺา เอว พหุลีกตา มหโต โยคกฺเขมาย สวตฺตตีติ ฯ   
     [๖๔๕]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อฏ ิกส ฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา พหุลีกตา   
มหโต   สเวคาย   สวตฺตติ  ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อฏ ิกส ฺา   
กถ   พหุลกีตา   มหโต   สเวคาย   สวตฺตติ   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อฏ ิกส ฺาสหคต   สติสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ฯเปฯ   อฏ ิกส ฺา-  
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สหคต  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค       ภาเวติ       วิเวกนิสฺสิต      วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ  เอว  ภาวิตา  โข ภิกฺขเว อฏ ิกส ฺา   
เอว พหุลีกตา มหโต สเวคาย สวตฺตตีติ ฯ   
     [๖๔๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อฏ ิกส ฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา พหุลีกตา   
มหโต  ผาสุวิหาราย  สวตฺตติ  ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว อฏ ิกส ฺา   
กถ     พหุลกีตา     มหโต    ผาสุวิหาราย    สวตฺตติ    ฯ    อิธ   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ   อฏ ิกส ฺาสหคต   สติสมฺโพชฌฺงฺค   ภาเวติ   ฯเปฯ   
อฏ ิกส ฺาสหคต  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต   
นิโรธนิสฺสิต    โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ   เอว   ภาวิตา   โข   ภิกฺขเว   
อฏ ิกส ฺา เอว พหุลีกตา มหโต ผาสุวิหาราย สวตฺตตีติ ฯ   
     [๖๔๗] ปฬุวกส ฺา ๑ ภิกฺขเว ภาวิตา ฯเปฯ   
     [๖๔๘] วินีลกส ฺา ภิกฺขเว ฯ   
     [๖๔๙] วิจฺฉิทฺทกส ฺา ภิกฺขเว ฯ   
     [๖๕๐] อุทฺธุมาตส ฺา ๒ ภิกฺขเว ฯ   
     [๖๕๑] เมตฺตา ภิกฺขเว ภาวิตา ฯ   
     [๖๕๒] กรุณา ภิกฺขเว ภาวิตา ฯ   
     [๖๕๓] มุทิตา ภิกฺขเว ภาวิตา ฯ   
     [๖๕๔] อุเปกฺขา ภิกฺขเว ภาวิตา ฯ   
     [๖๕๕] อานาปานสฺสติ ภิกฺขเว ภาวิตา ฯ   
                  [๓]   
     [๖๕๖] อสภุส ฺา ภิกฺขเว ภาวิตา ฯ   
#๑ โป. ปุฬุวกส ฺา ฯ ๒ ม. ย.ุ อุทฺธมุาตกส ฺา ฯ ๓ ม. ยุ. อานาปานวคฺโค   
#สตฺตโม ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 182 

     [๖๕๗] มรณส ฺา ภิกฺขเว ภาวิตา ฯ   
     [๖๕๘] อาหาเร ปฏิกูลส ฺา ภิกฺขเว ฯ   
     [๖๕๙] สพฺพโลเก อนภิรตส ฺา ภิกฺขเว ฯ   
     [๖๖๐] อนิจฺจส ฺา ภิกฺขเว ฯ   
     [๖๖๑] อนิจฺเจ ทุกฺขส ฺา ภิกฺขเว ฯ   
     [๖๖๒] ทุกฺเข อนตฺตส ฺา ภิกฺขเว ฯ   
     [๖๖๓] ปหานส ฺา ภิกฺขเว ฯ   
     [๖๖๔] วิราคส ฺา ภิกฺขเว ฯ   
     [๖๖๕]   นิโรธส ฺา   ภิกฺขเว   ภาวิตา   พหุลีกตา   มหปฺผลา   
โหติ   มหานิสสา   ฯ   กถ   ภาวิตา   จ  ภิกฺขเว  นิโรธส ฺา  กถ   
พหุลีกตา    มหปฺผลา   โหติ   มหานสิสา   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   
นโิรธส ฺาสหคต   สติสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   ฯเปฯ   นิโรธส ฺาสหคต   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    เอว   ภาวิตา   โข   ภิกฺขเว   นิโรธส ฺา   
เอว พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสาติ ฯ   
     [๖๖๖]   นิโรธส ฺาย   ภิกฺขเว   ภาวิตาย   พหุลกีตาย  ทวิฺนฺน   
ผลาน    อ ฺตร    ผล   ปาฏิกงฺข   ทฏิเว   ธมฺเม   อ ฺา   สติ   
วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตา  ฯ  กถ  ภาวิตาย  ภิกฺขเว  นิโรธส ฺาย   
กถ   พหุลกีตาย   ทฺวินฺน   ผลาน   อ ฺตร   ผล   ปาฏิกงฺข  ทิฏเว   
ธมฺเม   อ ฺา   สติ   วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตา  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว    
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ภิกฺขุ      นิโรธส ฺาสหคต     สติสมโฺพชฺฌงฺค     ภาเวติ     ฯเปฯ   
นิโรธส ฺาสหคต      อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค     ภาเวติ     วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว  ภาวิตาย  โข   
ภิกฺขเว   นิโรธส ฺาย   เอว   พหุลกีตาย   ทฺวินฺน   ผลาน   อ ฺตร   
ผล    ปาฏิกงฺข   ทฏิเว   ธมฺเม   อ ฺา   สติ   วา   อุปาทิเสเส   
อนาคามิตาติ ฯ   
     [๖๖๗]  นิโรธส ฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหโต  อตฺถาย   
สวตฺตติ   ฯ   มหโต   โยคกฺเขมาย   สวตฺตติ   ฯ   มหโต  สเวคาย   
สวตฺตติ   ฯ   มหโต   ผาสุวิหาราย   สวตฺตติ   ฯ   กถ  ภาวิตา  จ   
ภิกฺขเว   นิโรธส ฺา   กถ   พหุลีกตา   มหโต   อตฺถาย  สวตฺตติ  ฯ   
มหโต   โยคกฺเขมาย   สวตฺตติ   ฯ   มหโต   สเวคาย   สวตฺตติ  ฯ   
มหโต  ผาสุวิหาราย  สวตฺตติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิโรธส ฺาสหคต   
สติสมฺโพชฺฌงฺค     ภาเวติ     ฯเปฯ    นิโรธส ฺาสหคต    อุเปกฺขา   
สมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  
เอว    ภาวิตา    โข    ภิกฺขเว    นโิรธส ฺา    เอว   พหุลีกตา   
มหโต   อตฺถาย   สวตฺตติ   ฯ   มหโต   โยคกฺเขมาย   สวตฺตติ   ฯ   
มหโต สเวคาย สวตฺตติ ฯ มหโต ผาสุวิหาราย สวตฺตตีติ ฯ   
                                            [๑]   
     [๖๖๘]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา   
ปาจีนปพฺภารา   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
ภาเวนฺโต    สตฺต    โพชฌฺงฺเค   พหุลกีโรนฺโต   นพฺิพานนินฺโน   โหติ   
#๑ ม. ย.ุ นโิรธวคฺโค อฏโม ฯ    
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นิพฺพานโปโณ    นิพฺพานปพฺภาโร   ฯ   กถ ฺจ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   สตฺต   
โพชฺฌงฺเค   ภาเวนฺโต   สตฺต   โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน   
โหติ    นิพฺพานโปโณ    นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   
สติสมฺโพชฺฌงฺค     ภาเวติ    ฯเปฯ    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ  เอว  โข   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  ภาเวนฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน      โหติ     นิพฺพานโปโณ     นิพฺพานปพฺภาโรติ     ฯ   
(ยาว เอสนา ปาลิ วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ [๑]   
     [๖๖๙]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อุทฺธมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ   ฯ   
กตมานิ   ป ฺจ   ฯ  รูปราโค  อรูปราโค  มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา  ฯ   
อิมานิ    โข   ภิกฺขเว   ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ   ฯ   อิเมส   
โข    ภิกฺขเว    ป ฺจนฺน    อุทฺธมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน   อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย   ปริกฺขยาย   ปหานาย   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   ภาเวตพฺพา  ฯ   
กตเม  สตฺต  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ๒  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   อิเมส   โข   ภิกขฺเว   ป ฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน    อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย    ปหานาย   อิเม   
สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาเวตพฺพาติ ฯ   
     [๖๗๐]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา   
ปาจีนปพฺภารา   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค   
#๑ ม. คงฺคาเปยฺยาลวคฺโค นวโม ฯ ยุ. คงฺคาเปยฺยาโล... ฯ  ๒ โป. อย ปาโ   
#น ทิสฺสติ  ฯ    
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ภาเวนฺโต    สตฺต    โพชฌฺงฺเค   พหุลกีโรนฺโต   นพฺิพานนินฺโน   โหติ   
นิพฺพานโปโณ    นิพฺพานปพฺภาโร   ฯ   กถ ฺจ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   สตฺต   
โพชฺฌงฺเค   ภาเวนฺโต   สตฺต   โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน   
โหติ    นิพฺพานโปโณ    นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   
สติสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    ฯเปฯ    อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค     ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  ฯ  เอว  โข   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  ภาเวนฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน      โหติ     นิพฺพานโปโณ     นิพฺพานปพฺภาโรติ     ฯ   
(เอว ราควินยปริโยสาน ยาว เอสนา ปาลิ วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ   
     [๖๗๑]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อุทฺธมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ   ฯ   
กตมานิ   ป ฺจ   ฯ  รูปราโค  อรูปราโค  มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา  ฯ   
อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจ   อุทฺธมฺภาคิยานิ  ส ฺโชนานิ  ฯ  อิเมส   
โข    ภิกฺขเว    ป ฺจนฺน    อุทฺธมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน   อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย   ปริกฺขยาย   ปหานาย   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   ภาเวตพฺพา  ฯ   
กตเม   สตฺต   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ   ราควินยปริโยสาน   โทสวินยปริโยสาน   
โมหวินยปรโิยสาน   ฯ   อิเมส   โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน    อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย    ปหานาย   อิเม   
สตฺต   โพชฌฺงฺคา   ภาเวตพฺพาติ   ฯ  (ยถา  มคฺคสยุตฺต  วิตฺถาเรตพฺพ   
ตถา โพชฺฌงฺคสยุตฺต วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ    
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                           ตตฺรุทฺทาน   
          อฏ ิปุฬวกวินีลก            วิจฺฉิทฺทก อุทฺธุมาเตน ป ฺจม   
          เมตฺตา กรุณา มุทิตา อุเปกฺขา อานาปาเนน เต ทส ฯ   
            โพชฌฺงฺคสยุตฺตสฺส อานาปานวคฺโค สตฺตโม ฯ   
          อสุภา มรณา อาหาเร       ปฏกิูเลน จ สพฺพโลเก   
          อนิจฺจทุกฺขอนตฺตปหาน        วิราค นิโรเธน เต ทสาติ ฯ   
             โพชฌฺงฺคสยุตฺตสฺส  นิโรธวคฺโค อฏโม ฯ   
     [๖๗๒]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   คงฺคา  นที   
ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา ฯเปฯ   
         ฉ ปาจีนโต นินฺนา          ฉ นินฺนา จ สมุทฺทโต   
         เทฺว เต ฉ ทฺวาทส โหนติฺ    วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                  คงฺคาเปยฺยาโล นวโม ฯ   
     [๖๗๓]  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปาทา  ๑  วา ทฺวิปาทา วา   
จตุปฺปาทา วา พหุปฺปาทา วาติ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
         ตถาคต ปท กูฏ            มลู สาเรน ๒ วสฺสิก   
         ราชา จนฺทิมสุริยา จ ๓     วตฺเถน ทสม ปท ฯ   
(อปฺปมาทวคฺโค ๔ โพชฌฺงฺคสยุตฺตสฺส โพชฺฌงฺควเสน วิตฺถาเรตพฺโพ ๕-) ฯ   
            โพชฌฺงฺคสยุตฺตสฺส อปฺปมาทวคฺโค ทสโม ฯ   
     [๖๗๔]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   เยเกจิ   พลกรณียา   กมฺมนฺตา   
กยิรนฺตีติ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อปทา วา ... พหุปฺปทา วา ฯ ๒ ยุ. สาโร จ ... ฯ ๓ ยุ. จสทฺโท   
#นตฺถิ ฯ ๔-๕ ยุ. อปฺปมาทวคฺเค ... วิตฺถาเรตพฺพ ฯ    
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          พล พีช ฺจ นาโค จ         รกฺุขกุมฺเภน ๑ สุกิยา ๒   
          อากาเสน จ เทฺว เมฆา     นาวา อาคนฺตุกา นที ๓ ฯ   
(พลกรณียวคฺโค โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส โพชฺฌงฺควเสน วิตฺถาเรตพฺโพ) ฯ   
                 พลกรณียวคฺโค เอกาทสโม ฯ   
     [๖๗๕]   ติสฺโส   อิมา  ภิกฺขเว  เอสนา  ฯ  กตมา  ติสฺโส  ฯ   
กาเมสนา ภเวสนา พฺรหฺมจริเยสนาติ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
         เอสนา วิธา อาสโว        ภโว จ ทกฺุขตา ติสฺโส   
         ขีล มล จ นีโฆ จ          เวทนา ตณฺหาเยน ๔ จาติ ฯ   
(โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส      เอสนาเปยฺยาล      วิเวกนิสฺสิตโต      วิทูหิ   
วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ   
                  เอสนาวคฺโค ทฺวาทสโม ฯ   
     [๖๗๖]   จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว  โอฆา  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ   
กาโมโฆ ภโวโฆ ทิฏโโฆ อวิชฺโชโฆติ วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
     [๖๗๗]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ   
ส ฺโชนานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ  รูปราโค  อรปูราโค  มาโน อุทฺธจฺจ   
อวิชฺชา   ฯ   อิมานิ   โข  ภิกฺขเว  ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ  ส ฺโชนานิ  ฯ   
อิเมส     โข    ภิกฺขเว    ป ฺจนฺน    อุทธฺมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน   
อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย    ปหานาย    สตฺต    โพชฺฌงฺคา   
ภาเวตพฺพา   ฯ   กตเม  สตฺต  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค   
#๑ ม. รุกฺโข กุมฺเภน สูกิยา ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ยุ. สูกิยา ฯ ๓ ย.ุ อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ  
#๔ ม. ตณฺหาตสินาย ฯ ยุ. ตณฺหาตเสน ฯ เอวมุปร ิฯ    
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ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   
ฯเปฯ     อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    ราควินยปริโยสาน    ๑   
โทสวินยปรโิยสาน     โมหวินยปริโยสาน     อมโตคธ     อมตปรายน   
อมตปริโยสาน  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร  ฯ  อิเมส  โข   
ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   อุทฺธมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน   อภิ ฺาย   ปริ ฺาย   
ปริกฺขยาย ปหานาย อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาเวตพฺพาติ ฯ   
         โอโฆ โยโค อุปาทาน       คนฺถา อนุสเยน จ   
         กามคุณา นีวรณา           ขนฺธา อุทฺธมฺภาคิยานีติ ฯ   
                   โอฆวคฺโค เตรสโม ฯ   
         ฉ ปาจีนโต นินฺนา          ฉ นินฺนา จ สมุทฺทโต   
         เทฺว เต ฉ ทฺวาทส โหนฺติ    วคฺโค เตน ปวุจฺจติ ๒ ฯ   
(โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส คงฺคาเปยฺยาล ราควเสน วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ   
                     วคฺโค จุทฺทสโม ฯ   
         ตถาคต ปท กูฏ            มลู สาเรน วสฺสิก   
         ราชา จนฺทิมสุริยา จ        วตฺเถน ทสม ปท ๓ ฯ   
(อปฺปมาทวคฺโค ราควเสน วิตฺถาเรตพฺโพ) ฯ ปณฺณรสโม ฯ   
         พล พีช ฺจ นาโค จ         รุกฺขกุมฺเภน สุกิยา ๔   
         อากาเสน จ เทฺว เมฆา     นาวา อาคนฺตุกา นที ๕ ฯ   
(โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส    พลกรณียวคฺโค   ราควเสน   วิตฺถาเรตพฺโพ)   ฯ   
โสฬสโม ฯ   
#๑ ยุ. วิเวก ... วิราค ... นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณาม ฯ ๒-๓-๕ ม. อิติสทฺโท   
#อตฺถิ ฯ ๔ ย.ุ สุกีย ฯ    
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         เอสนา วิธา อาสโว        ภโว จ ทกฺุขตา ติสฺโส   
         ขีล มล จ นีโฆ จ          เวทนา ตณฺหาเยน จ ฯ   
           โพชฌฺงฺคสยุตฺตสฺส เอสนาวคฺโค สตฺตรสโม ฯ   
         โอโฆ โยโค อุปาทาน       คนฺถา อนุสเยน จ   
         กามคุณา นีวรณา           ขนฺธา อุทฺธมฺภาคิยานีติ ฯ   
(ราควินยปริโยสานโทสวินยปริโยสานโมหวินยปริโยสานวเสน โอฆวคฺโค   
วิตฺถาเรตพฺโพ)     ฯ     อฏารสโม     ฯ    (ยทป    มคฺคสยุตฺต   
วิตฺถาริต ๑ ตทป โพชฺฌงฺคสยุตฺต วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ   
                  โพชฺฌงฺคสยุตฺต สมตฺต ๒ ฯ   
                      ______________ 
#๑ ม. วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ๒ ม. ทุติย ฯ    
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                                 สติปฏานสยุตฺต   
                                    _______ 
                              อมฺพปาลิวคฺโค ปโม   
     [๖๗๘]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ   
อมฺพปาลิวเน   ฯ   ตตฺร   โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภิกฺขโวติ  ฯ   
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ ฯ   
     [๖๗๙] เอกายนฺวาย ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน   
สมติกฺกมาย        ทุกฺขโทมนสฺสาน        อตฺถงฺคมาย       ายสฺส   
อธิคมาย   นพฺิพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ฯ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานา  ฯ   
กตเม จตฺตาโร ฯ   
     [๖๘๐]  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  เวทนาสุ   
เวทนานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   จิตฺเต   จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสสฺี วิหรติ   
อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
     [๖๘๑]    เอกายนฺวาย   ภิกฺขเว   มคฺโค   สตฺตาน   วิสุทฺธิยา   
โสกปริเทวาน    สมติกฺกมาย   ทุกฺขโทมนสฺสาน   อตฺถงฺคมาย   ายสฺส   
อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ฯ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานาติ  ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 191 

อิทมโวจ    ภควา    ฯ    อตฺตมนา   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ฯ   
     [๖๘๒]   เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  อมฺพปาลิวเน  ฯ   
ตตฺร   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต   
ภิกฺขู   ภควโต   ปจฺจสฺโสสุ   ฯ   ภควา   เอตทโวจ   สโต  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ วิหเรยฺย สมฺปชาโน อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ๑ ฯ   
     [๖๘๓]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  สโต  โหติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    กาเย    กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   ฯเปฯ  จิตฺเต  ฯ   
ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย   
โลเก อภิชฌฺาโทมนสฺส ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ ฯ   
     [๖๘๔]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมปฺชาโน  โหติ  ฯ  อิธ ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ    อภิกฺกนฺเต    ปฏิกกฺนฺเต    สมฺปชานการี    โหติ   อาโลกเิต   
วิโลกิเต   สมปฺชานการี   โหติ   สมฺมิ ฺชิเต   ปสาริเต   สมฺปชานการี   
โหติ    สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ    สมฺปชานการี   โหติ   อสิเต   ปเต   
ขายิเต  สายิเต  สมฺปชานการี  โหติ  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม  สมฺปชานการี   
โหติ   คเต    ิเต   นิสินฺเน   สุตฺเต   ชาคริเต  ภาสิเต  ตุณฺหีภาเว   
สมฺปชานการี   โหติ   ฯ   เอว   โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺปชาโน  ๒   
โหติ   ฯ   สโต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   วิหเรยฺย   สมฺปชาโน   อย  โว   
อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ   
#๑ ม. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ ๒ ม. สมฺปชานการี ฯ    
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     [๖๘๕]    เอก   สมย   ภควา   สาวตฺถิย   วิหรติ   เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ภิกขฺุ ภควนฺต เอตทโวจ ฯ   
     [๖๘๖]   สาธุ   เม   ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ   
ยมห   ภควโต   ธมฺม   สตฺุวา   เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต  อาตาป   
ปหิตตฺโต  วิหเรยฺยนฺติ  ฯ  เอวเมว  ปนิเธกจฺเจ  โมฆปุริสา ม ฺเว ๑   
อชฺเฌสนฺติ   ธมฺเม   จ   ภาสิเต   มเมว   อนุพนฺธิตพฺพ  ม ฺนฺตีติ  ฯ   
เทเสตุ   เม   ภนฺเต   ภควา   สงฺขิตฺเตน   ธมฺม   เทเสตุ   สุคโต   
สงฺขิตฺเตน    ธมฺม    อปฺเปว    นามาห   ภควโต   ภาสิตสฺส   อตฺถ   
อาชาเนยฺย ๒ อปฺเปว นามาห ภควโต ภาสิตสฺส ทายาโท อสฺสนฺติ ฯ   
     [๖๘๗]   ตสฺมา   ติห   ตฺว  ภิกฺขุ  อาทิเมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ   ฯ   โก   จาทิ   กสุลาน   ธมฺมาน   ฯ   สีล  จ  สุวิสุทฺธ   
ทิฏ ิ   จ  อุชกุา  ฯ  ยโต  โข  เต  ภิกฺขุ  สีล  จ  สุวิสุทฺธ  ภวิสฺสติ   
ทิฏ ิ   จ   อุชกุา  ฯ  ตโต  ตฺว  ภิกฺขุ  สลี  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
จตฺตาโร สติปฏาเน ติวิเธน ภาเวยฺยาสิ ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ   
     [๖๘๘]   อิธ   ตฺว   ภิกขฺุ   อชฌฺตฺต   วา  กาเย  กายานุปสฺสี   
วิหราหิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
พหิทฺธา      วา     กาเย     กายานุปสฺสี     วิหราหิ     อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  อชฌฺตฺต- 
#๑ ม. ย.ุ ม ฺเจว ฯ ๒ ม. ยุ. ชาเนยฺย ฯ    
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พหิทฺธา  วา    กาเย    กายานุปสฺสี   วิหราหิ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   อชฌฺตฺต   วา   เวทนาสุ  ฯ   
พหิทฺธา  วา  เวทนาสุ  ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  วา  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี   
วิหราหิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
อชฺฌตฺต   วา   จิตฺเต   ฯ   พหิทฺธา   วา  จิตฺเต  ฯ  อชฌฺตฺตพหิทฺธา   
วา     จิตฺเต     จิตฺตานุปสฺสี     วิหราหิ     อาตาป    สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  อชฌฺตฺต  วา  ธมฺเมสุ  ฯ   
พหิทฺธา   วา   ธมฺเมสุ   ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  วา  ธมฺเมสุ  ธมฺมานปุสฺสี   
วิหราหิ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสสฺ ฯ   
     [๖๘๙]  ยโต  โข  ตฺว  ภิกฺขุ  สีล  นสิฺสาย  สีเล ปติฏาย อิเม   
จตฺตาโร  สติปฏาเน  เอว  ติวิเธน  ภาเวสฺสสิ  ฯ  ตโต  ตุยฺห  ภิกฺขุ   
ยา    รตฺติ   วา   ทิวโส   วา   อาคมิสฺสติ   วุฑฺฒิเยว   ปาฏิกงฺขา   
กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปริหานีติ ฯ   
     [๖๙๐]   อถ   โข   โส   ภิกฺขุ   ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ปกฺกามิ   ฯ   อถ   โข   โส   ภิกฺขุ   เอโก   วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต   
อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   น   จิรสฺเสว   ยสฺสตฺถาย   กุลปุตฺตา   
สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริย- 
ปริโยสาน  ทิฏเว     ธมเฺม     สย     อภิ ฺา     สจฺฉิกตฺวา     อุปสมฺปชฺช    
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วิหรติ    ขีณา    ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ    อพฺภ ฺาสิ    ฯ    อ ฺตโร   จ   ปน   โส   ภิกขฺุ   
อรหต อโหสีติ ฯ   
     [๖๙๑]   เอก   สมย   ภควา  โกสเลสุ  วิหรติ  โกสลาย  ๑   
พฺราหฺมณคาเม  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ ฯเปฯ เอตทโวจ   
เย  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  นวา  อจิรปพฺพชติา  อธุนาคตา  อิม  ธมฺมวินย   
เต  โว  ๒  ภิกฺขเว  ภิกฺขู จตุนฺน สติปฏานาน ภาวนาย สมาทเปตพฺพา   
นิเวเสตพฺพา ปติฏาเปตพฺพา ฯ กตเมส จตุนฺน ฯ   
     [๖๙๒]   เอถ   ตุเมฺห   อาวุโส  กาเย  กายานุปสฺสิโน  วิหรถ   
อาตาปโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา   
กายสฺส   ยถาภูต   าณาย   ฯ   เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสิโน   วิหรถ   
อาตาปโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา   
เวทนาน     ยถาภูต     าณาย     ฯ     จิตฺเต    จิตฺตานุปสฺสิโน   
วิหรถ   อาตาปโน   สมฺปชานา   เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา   
เอกคฺคจิตฺตา   จิตฺตสฺส   ยถาภูต   าณาย  ฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสิโน   
วิหรถ   อาตาปโน   สมฺปชานา   เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา   
เอกคฺคจิตฺตา ธมฺมาน ยถาภูต าณาย ฯ   
     [๖๙๓]  เยป  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  เสกขฺา อปฺปตฺตมานสา อนุตฺตร   
โยคกฺเขม    ปตฺถยมานา    วิหรนฺติ    เตป   กาเย   กายานุปสฺสิโน   
วิหรนฺติ   อาตาปโน   สมปฺชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา   
#๑ ม. สาลาย ฯ ย.ุ สาลาย ฯ ๒ ยุ. เว ฯ เอวมุปริ ฯ    
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เอกคฺคจิตฺตา  กายสฺส  ปริ ฺาย  ฯ  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสิโน  วิหรนฺติ   
อาตาปโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา   
เวทนาน     ปริ ฺาย     ฯ     จิตฺเต    จิตฺตานุปสฺสิโน    วิหรนติฺ   
อาตาปโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา   
จิตฺตสฺส     ปริ ฺาย     ฯ     ธมฺเมสุ    ธมฺมานุปสฺสิโน    วิหรนติฺ   
อาตาปโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา   
ธมฺมาน ปริ ฺาย ฯ   
     [๖๙๔]  เยป  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อรหนฺโต  ขีณาสวา วุสิตวนฺโต   
กตกรณียา     โอหิตภารา     อนุปฺปตฺตสทตฺถา     ปริกฺขีณภวส ฺโชนา   
สมฺมท ฺาวิมุตฺตา   เตป   กาเย   กายานุปสฺสิโน   วิหรนฺติ  อาตาปโน   
สมฺปชานา    เอโกทิภูตา    วิปฺปสนฺนจิตฺตา    สมาหิตา   เอกคฺคจิตฺตา   
กาเยน   วิสยุตฺตา   ฯ  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสิโน  วิหรนฺติ  อาตาปโน   
สมฺปชานา    เอโกทิภูตา    วิปฺปสนฺนจิตฺตา    สมาหิตา   เอกคฺคจิตฺตา   
เวทนาหิ   วิสยุตฺตา   ฯ   จิตฺเต   จิตฺตานุปสฺสิโน  วิหรนฺติ  อาตาปโน   
สมฺปชานา    เอโกทิภูตา    วิปฺปสนฺนจิตฺตา    สมาหิตา   เอกคฺคจิตฺตา   
จิตฺเตน   วิสยุตฺตา   ฯ   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสิโน  วิหรนฺติ  อาตาปโน   
สมฺปชานา    เอโกทิภูตา    วิปฺปสนฺนจิตฺตา    สมาหิตา   เอกคฺคจิตฺตา   
ธมฺเมหิ วิสยุตฺตา ฯ   
     [๖๙๕]  เยป  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  นวา  อจิรปพฺพชติา อธุนาคตา   
อิม   ธมฺมวินย   เต  โว  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อิเมส  จตุนฺน  สติปฏานาน    
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ภาวนาย สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา ปติฏาเปตพฺพาติ ฯ   
     [๖๙๖]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ฯเปฯ  เอตทโวจ   
อกุสลราสีติ   ภิกฺขเว   วทมาโน   ป ฺจ   นีวรเณ   สมฺมา   วทมาโน   
วเทยฺย    ฯ    เกวโล   หาย   ภิกฺขเว   อกสุลราสิ   ยททิ   ป ฺจ   
นีวรณา    ฯ    กตเม   ป ฺจ   ฯ   กามจฺฉนฺทนีวรณ   พฺยาปาทนีวรณ   
ถีนมิทฺธนีวรณ    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ   วิจิกิจฺฉานีวรณ   ฯ   อกุสลราสีติ   
ภิกฺขเว    วทมาโน    อิเม    ป ฺจ    นีวรเณ    สมฺมา   วทมาโน   
วเทยฺย ฯ เกวโล หาย ภิกฺขเว อกุสลราสิ ยทิท ป ฺจ นีวรณา ฯ   
     [๖๙๗]   กุสลราสีติ   ภิกฺขเว   วทมาโน  จตฺตาโร  สติปฏาเน   
สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   ฯ   เกวโล   หาย   ภิกฺขเว  กุสลราสิ   
ยทิท   จตฺตาโร   สติปฏานา   ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    กาเย    กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   
วิเนยฺย    โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   กสุลราสีติ   ภิกฺขเว   วทมาโน  อิเม  จตฺตาโร   
สติปฏาเน   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   ฯ  เกวโล  หาย  ภิกฺขเว   
กุสลราสิ ยททิ จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ   
     [๖๙๘]   ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเว   สกุณคฺฆี   ๑  ลาป  สกุณ  สหสา   
อชฺฌปฺปตฺตา    อคฺคเหสิ    ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   ลาโป   สกโุณ   
สกุณคฺฆิยา   หริยมาโน   เอว   ปริเทเวสิ   ๒  มยเมวมฺห  อลกฺขิกา   
#๑ ม. ย.ุ สกณุคฺฆิ ฯ ๒ ม. ย.ุ ปริเทวสิ ฯ    
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มย   อปฺปปุ ฺา  เย  มย  อโคจเร  จรมิฺห  ปรวิสเย  ฯ  สจชชฺ  ๑   
มย   โคจเร   จเรยฺยาม  สเก  เปตฺติเก  วิสเย  น  มฺยาย  สกุณคฺฆี   
อล   อภวิสฺส   ยทิท   ยุทฺธายาติ   ฯ   โก  ปน  เต  ลาป  โคจโร   
สโก   เปตฺติโก   วิสโยติ  ฯ  ยทิท  นงฺคลกฏกรณ  เลฑฺฑุฏานนฺติ  ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   สกุณคฺฆี   สเก   พเล   อปตฺถทฺธา  สเก  พเล   
อวาทมานา   ๒   ลาป   สกุณ  ปมุ ฺจิ  คจฺฉ  โข  ตฺว  ลาป  ตตฺรป   
เม   คนฺตฺวา   น   โมกฺขสีติ   ฯ   อถ  โข  ภิกฺขเว  ลาโป  สกโุณ   
นงฺคลกฏกรณ    เลฑฺฑุฏาน    คนฺตฺวา   มหนฺต   เลฑฺฑฑ   อภิรูหิตฺวา   
สกุณคฺฆึ   วทมาโน   อฏาสิ   เอหิ   โขทานิ   เม   สกุณคฺฆิ   เอหิ   
โขทานิ  เม  สกุณคฺฆีติ  ฯ  อถ  โข  สา  ภิกฺขเว  สกณุคฺฆี  สเก พเล   
อปตฺถทฺธา  สเก  พเล  อวาทมานา  อุโภ  ปกฺเข สนฺธาย ๓ ลาป สกุณ   
สหสา   อชฌฺปฺปตฺตา   ฯ   ยทา  โข  ภิกฺขเว  อ ฺาสิ  ลาโป  สกโุณ                  
พหุ  อาคตา  ๔  โข  มยฺาย  สกุณคฺฆีติ  อถสฺเสว  ๕ เลฑฺฑุสฺส อนฺตร   
ปจฺจุปาทิ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  สกุณคฺฆี  ตตฺเถว  อุร  ปจฺจตาเฬสิ  ฯ   
เอวเ ฺหต ๖ ภิกฺขเว โหติ โย อโคจเร จรติ ปรวิสเย ฯ   
     [๖๙๙]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  มา  อโคจเร  จริตฺถ  ปรวิสเย ฯ   
อโคจเร   ภิกขฺเว   จรต   ปรวิสเย   ลจฺฉติ  มาโร  โอตาร  ลจฺฉติ   
มาโร  อารมฺมณ  ฯ  โก  จ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อโคจโร  ปรวิสโย  ฯ   
ยทิท   ป ฺจ   กามคุณา   ฯ   กตเม   ป ฺจ  ฯ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา   
อิฏา     กนตฺา     มนาปา     ปยรูปา    กามูปส ฺหิตา    รชนยิา   
#๑ ม. ย.ุ สเจชฺช ฯ ๒ ม. ย.ุ อสวทมานา ฯ เอวมุปริ ฯ ๓ ม. ย.ุ สนฺนยฺห ฯ   
#๔ โป. ม. อาคโต ฯ ๕ ม. อถ ตสฺเสว ฯ ๖ ม. ย.ุ เอว ห ิต ฯ    
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โสตวิ ฺเยฺยา   สทฺทา   ฯ  ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา  ฯ  ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   
รสา   ฯ   กายวิ ฺเยฺยา  โผฏพฺพา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา   
กามูปส ฺหิตา รชนิยา ฯ อย ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อโคจโร ปรวิสโย ฯ   
     [๗๐๐]  โคจเร  ภิกฺขเว  จรถ  สเก  เปตฺติเก วิสเย ฯ โคจเร   
ภิกฺขเว   จรต   สเก   เปตฺติเก   วิสเย  น  ลจฺฉติ  มาโร  โอตาร   
น   ลจฺฉติ   มาโร   อารมฺมณ  ฯ  โก  จ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  โคจโร   
สโก   เปตฺติโก   วิสโย   ฯ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานา  ฯ  กตเม   
จตฺตโร   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  เวทนาสุ   
จิตฺเต   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมปฺชาโน   สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  อย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  โคจโร   
สโก เปตฺติโก วิสโยติ ฯ   
     [๗๐๑]   อตฺถิ   ภิกฺขเว   หิมวโต  ปพฺพตราชสฺส  ทุคฺคา  วิสมา   
เทสา   ยตฺถ   เนว  มกฺกฏาน  จาริ  น  มนุสฺสาน  ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว   
หิมวโต   ปพฺพตราชสฺส   ทุคฺคา   วิสมา   เทสา   ยตฺถ   มกฺกฏาน ฺหิ   
โข  จาริ  น  มนุสฺสาน  ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  หิมวโต  ปพฺพตราชสฺส สมา   
ภูมิภาคา   รมณียา   ยตฺถ   มกฺกฏาน ฺเจว   จาริ   มนุสฺสาน   จ  ฯ   
ตตฺร   โข   ภิกฺขเว   ลุทฺธา   มกฺกฏวีถีส ุ เลป  โอฑฺเฑนฺติ  มกฺกฏาน   
พาธนาย  ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  เย  เต มกฺกฏา อพาลชาติกา อโลล-  



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 199 

ชาติกา  เต   ต   เลป   ทิสวฺา   อารกา   ปริวชฺเชนฺติ   ฯ   โย  ปน  โส   
โหติ   มกฺกโฏ   พาลชาติโก  โลลชาติโก  โส  ต  เลป  อุปสงฺกมิตฺวา   
หตฺเถน   คณฺหาติ   โส   ตตฺถ   พชฺฌติ   หตฺถ  โมเจสฺสามีติ  ทุติเยน   
หตฺเถน   คณฺหาติ   โส   ตตฺถ   พชฺฌติ   อุโภ   หตฺเถ  โมเจสฺสามีติ   
ปาเทน   คณฺหาติ   โส   ตตฺถ   พชฺฌติ   อุโภ   หตฺเถ   โมเจสฺสามิ   
ปาท   จาติ   ทุติเยน   ปาเทน   คณฺหาติ   โส   ตตฺถ  พชฌฺติ  อุโภ   
หตฺเถ   โมเจสฺสามิ   ปาเท   จาติ   ตุณฺเฑน   คณฺหาติ   โส   ตตฺถ   
พชฺฌติ   ฯ   เอว   ห ิ โส  ภิกฺขเว  มกฺกโฏ  ป ฺโจฑฺฑิโต  ถุน  เสติ   
อนย   อาปนฺโน   พฺยสน   อาปนฺโน   ยถา   กามกรณีโย  ลุทฺทสสฺ  ฯ   
ตเมน    ภิกฺขเว   ลุทโฺท   วิชฺฌิตฺวา   ตสฺมึเยว   มกกฺฏ   อุทฺธริตฺวา   
อวิสฺสชฺเชตฺวา   เยน   กาม   ปกฺกมติ  ฯ  เอว  เหต  ภิกฺขเว  โหติ   
โย อโคจเร จรติ ปรวิสเย ฯ   
     [๗๐๒]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  มา  อโคจเร  จริตฺถ  ปรวิสเย ฯ   
อโคจเร   ภิกขฺเว   จรต   ปรวิสเย   ลจฺฉติ  มาโร  โอตาร  ลจฺฉติ   
มาโร  อารมฺมณ  ฯ  โก  จ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อโคจโร  ปรวิสโย  ฯ   
ยทิท   ป ฺจ   กามคุณา   ฯ   กตเม   ป ฺจ  ฯ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปา   
อิฏา     กนตฺา     มนาปา     ปยรูปา    กามูปส ฺหิตา    รชนยิา   
โสตวิ ฺเยฺยา   สทฺทา   ฯ  ฆานวิ ฺเยฺยา  คนฺธา  ฯ  ชิวฺหาวิ ฺเยฺยา   
รสา   ฯ   กายวิ ฺเยฺยา  โผฏพฺพา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา   
กามูปส ฺหิตา รชนิยา ฯ อย ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อโคจโร ปรวิสโย ฯ   
     [๗๐๓]  โคจเร  ภิกฺขเว  จรถ  สเก  เปตฺติเก วิสเย ฯ โคจเร    
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ภิกฺขเว   จรต   สเก   เปตฺติเก   วิสเย  น  ลจฺฉติ  มาโร  โอตาร   
น   ลจฺฉติ   มาโร   อารมฺมณ  ฯ  โก  จ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  โคจโร   
สโก   เปตฺติโก   วิสโย   ฯ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานา  ฯ  กตเม   
จตฺตาโร   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  เวทนาสุ   
จิตฺเต   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมปฺชาโน   สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  อย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  โคจโร   
สโก เปตฺติโก วิสโยติ ฯ   
     [๗๐๔]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   พาโล  อพฺยตฺโต  อกุสโล  สโูท   
ราชาน  วา  ราชมหามตฺต  ๑  วา  นานจฺจเยหิ ๒ สูเปหิ ปจฺจุปฏ ิโต   
อสฺส     อมฺพิลคฺเคหิป     ติตฺตกคฺเคหิป    กฏกคฺเคหิป    มธุรคฺเคหิป   
ขาริเกหิป  อขาริเกหิป  โลณิเกหิป  อโลณิเกหิป  ฯ  สโข  โส  ภิกฺขเว&   
พาโล  อพฺยตฺโต  อกุสโล  สูโท  สกสฺส  ภตฺตนิมิตฺต  ๓  น  อุคฺคณฺหาติ   
อิท   วา   เม   อชฺช   ภตฺตสูเปยฺย   รุจฺจติ   อิมสฺส   วา  อภิหรติ   
อิมสฺส   วา   พหุ   คณฺหาติ   อิมสฺส   วา   วณฺณ   ภาสติ  อมฺพิลคฺค   
วา   เม   อชชฺ   ภตฺตสูเปยฺย   รุจฺจติ   อมฺพิลคฺคสฺส   วา   อภิหรติ   
อมฺพิลคฺคสฺส   วา   พหุ   คณฺหาติ   อมฺพิลคฺคสฺส   วา   วณฺณ   ภาสติ   
ติตฺตกคฺค  วา  เม  อชฺช  ฯ  กฏกคฺค  วา  เม  อชชฺ  ฯ  มธุรคฺค วา   
เม  อชฺช  ฯ  ขาริก  วา  เม  อชชฺ  ฯ  อขาริก  วา  เม  อชฺช  ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ราชมหามตฺตาน ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ นานาวิเธหีติ วา ปาโ ฯ   
#ยุ. นานาจฺจเยหิ ฯ เอวมุปริ ฯ ๓ ม. ย.ุ ภตฺตสฺส... ฯ เอวมุปริ ฯ    
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โลณิก   วา   เม   อชชฺ   ฯ   อโลณิก  วา  เม  อชฺช  ภตฺตสูเปยฺย   
รุจฺจติ   อโลณิกสฺส   วา   อภิหรติ   อโลณิกสฺส   วา   พหุ   คณฺหาติ   
อโลณิกสฺส   วา   วณฺณ   ภาสตีติ   ฯ   สโข   โส   ภิกฺขเว  พาโล   
อพฺยตฺโต   อกุสโล   สูโท   น   เจว   ลาภี   โหติ  อจฺฉาทนสฺส  น   
ลาภี  เวตฺตนสฺส  น  ลาภี  อภิหาราน  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  ตถา หิ๋   
โส   ภิกฺขเว   พาโล   อพฺยตฺโต   อกุสโล   สูโท  สกสฺส  ภตฺตนิมิตฺต   
น อุคฺคณฺหาติ ฯ   
     [๗๐๕]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  พาโล  อพฺยตฺโต   
อกุสโล    ภิกฺขุ   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  ตสฺส  กาเย กายานุปสฺสิโน   
วิหรโต   จิตฺต  น  สมาธิยติ  อุปกฺกิเลสา  น  ปหียนติฺ  โส  ต  นมิิตฺต   
น   อุคฺคณฺหาติ   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ  ธมมฺานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาป   สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺส  ฯ  ตสฺส   
ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสิโน   วิหรโต   จิตฺต   น   สมาธิยติ  อุปกฺกิเลสา   
น   ปหียนฺติ   โส   ต  นิมตฺิต  น  อุคฺคณฺหาติ  ฯ  สโข  โส  ภิกฺขเว   
พาโล   อพฺยตฺโต   อกุสโล   ภิกฺขุ   น   เจว   ลาภี  โหติ  ทิฏเว   
ธมฺเม   สุขวิหาราน   น  ลาภี  สติสมปฺช ฺสฺส  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ   
ตถา   ห ิ  โส   ภิกฺขเว   พาโล   อพฺยตฺโต   อกุสโล  ภิกฺขุ  สกสสฺ   
จิตฺตสฺส นิมิตฺต น อุคฺคณฺหาติ ฯ   
     [๗๐๖]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปณฺฑิโต   พฺยตฺโต  กุสโล  สูโท    
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ราชาน   วา   ราชมหามตฺต   วา   นานจฺจเยหิ   สูเปหิ  ปจฺจุปฏ ิโต   
อสฺส     อมฺพิลคฺเคหิป     ติตฺตกคฺเคหิป    กฏกคฺเคหิป    มธุรคฺเคหิป   
ขาริเกหิป    อขาริเกหิป   โลณิเกหิป   อโลณิเกหิป   ฯ   สโข   โส   
ภิกฺขเว    ปณฺฑิโต    พฺยตฺโต    กุสโล   สูโท   สกสฺส    ภตฺตนิมิตฺต   
อุคฺคณฺหาติ    อิท    วา   เม   อชฺช   ภตฺตสูเปยฺย   รุจฺจติ   อิมสฺส   
วา    อภิหรติ    อิมสฺส   วา   พหุ   คณฺหาติ   อิมสฺส   วา   วณฺณ   
ภาสติ   อมฺพิลคฺค   วา   เม   อชฺช  ภตฺตสูเปยฺย  รุจฺจติ  อมฺพิลคฺคสฺส   
วา   อภิหรติ   อมฺพิลคฺคสฺส   วา   พหุ   คณฺหาติ   อมฺพิลคฺคสฺส   วา   
วณฺณ   ภาสติ   ติตฺตกคฺค   วา   เม   อชฺช   ฯ   กฏกคฺค  วา  เม   
อชฺช  ฯ  มธุรคฺค  วา  เม  อชฺช  ฯ  ขาริก  วา  เม อชฺช ฯ อขาริก   
วา   เม  อชฺช  ฯ  โลณิก  วา  เม  อชชฺ  ฯ  อโลณิก  วา เม อชฺช   
ภตฺตสูเปยฺย    รุจฺจติ    อโลณิกสฺส   วา   อภิหรติ   อโลณิกสฺส   วา   
พหุ    คณฺหาติ   อโลณิกสสฺ   วา   วณฺณ   ภาสตีติ   ฯ   สโข   โส   
ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  กุสโล  สโูท  ลาภี  เจว  โหติ  อจฺฉาทนสฺส   
ลาภี   เวตฺตนสฺส   ลาภี   อภิหาราน   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  ตถา   
หิ   โส   ภิกขฺเว   ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  กสุโล  สูโท  สกสฺส  ภตฺตนิมิตฺต   
อุคฺคณฺหาติ ฯ   
     [๗๐๗]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต   
กุสโล    ภิกขฺุ    กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  ตสฺส  กาเย กายานุปสฺสิโน    
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วิหรโต   จิตฺต   สมาธิยติ   อุปกฺกิเลสา   ปหียนฺติ   โส   ต   นิมตฺิต   
อุคฺคณฺหาติ   ฯ  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี   
วิหรติ    ฯ    ธมฺเมสุ    ธมมฺานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  ตสฺส ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสิโน   
วิหรโต      จิตฺต     สมาธิยติ     อุปกกฺิเลสา     ปหียนฺติ     โส   
ต   นิมิตฺต   อุคฺคณฺหาติ   ฯ   สโข   โส   ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต   
กุสโล  ภิกฺขุ  ลาภี  เจว  โหติ  ทิฏเว  ธมฺเม สุขวิหาราน ลาภี [๑]   
สติสมฺปช ฺสฺส   ฯ   ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   ตถา   ห ิ โส  ภิกฺขเว   
ปณฺฑิโต     พฺยตฺโต    กสุโล    ภิกฺขุ    สกสฺส    จิตฺตสฺส    นิมตฺิต   
อุคฺคณฺหาตีติ ฯ   
     [๗๐๘]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ   
เวลุวคามเก  ๒  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  เอถ ตุเมฺห   
ภิกฺขเว    สมนฺตา   เวสาลิยา   ยถามิตฺต   ยถาสนฺทิฏ   ยถาสมฺภตฺต   
วสฺส    อุเปถ    อิเธวาห    เวลุวคามเก   วสฺส   อุปคจฺฉามีติ   ฯ   
เอวมฺภนฺเตติ   โข  เต  ภิกขฺู  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา  สมนฺตา  เวสาลิยาu   
ยถามิตฺต ยถาสนฺทิฏ ยถาสมฺภตฺต วสฺส อุปคจฺฉฉ ฯ   
     [๗๐๙]   ภควา   ปน  ตตฺเถว  เวลุวคามเก  วสฺส  อุปคจฺฉิ  ฯ   
อถ  โข  ภควโต  วสฺสูปคตสฺส  ขโร  อาพาโธ  อุปฺปชฺชติ  ๓  พาฬฺหา   
เวทนา   วตฺตนฺติ   มรณนฺติกา  ฯ  ตตฺร  สุท  ภควา  สโต  สมฺปชาโน   
อธิวาเสติ   ๔   อวิห ฺมาโน   ฯ  อถ  โข  ภควโต  เอตทโหสิ  น   
#๑ ม. ย.ุ โหติ ฯ ๒ ม. เวฬุวคามเก ฯ ยุ. เพลุวคามเก ฯ ๓ ม. ยุ. อุปฺปชฺชิ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อธวิาเสสิ ฯ    
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โข   ปน   เมตมฺปฏิรูป   โยหมนามนฺเตตฺวา  อุปฏาเก  อนปโลเกตฺวา   
ภิกฺขุสงฺฆ  ปรินิพฺพาเยยฺย  ยนฺนูนาห  อิม  อาพาธ วิริเยน ปฏิปฺปณาเมตฺวา   
ชีวิตสงฺขาร    อธิฏาย    วิหเรยฺยนฺติ    ฯ    อถ    โข    ภควา   
ต  อาพาธ  วิริเยน ปฏิปฺปณาเมตฺวา ชีวิตสงฺขาร อธิฏาย วิหาสิ ฯ [๑]   
อถ   โข   ภควา   คิลานา   วุฏ ิโต   อจิรวุฏ ิโต  เคล ฺา  [๒]   
วิหารปจฺฉายาย ป ฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ   
     [๗๑๐]  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  [๓]  ทฏิ   
ภนฺเต    ภควโต    ขมนีย   ทิฏ   ภนฺเต   ภควโต   ยาปนีย   อป   
เม   ภนฺเต   มธุรกชาโต   วิย   กาโย   ทิสาป  เม  น  ปกฺขายนฺติ   
ธมฺมาป   ม   นปฺปฏิภนฺติ   ภควโต   เคล ฺเน   อปจ   เม   ภนฺเต   
อโหสิ    กาจิเทว   อสฺสาสมตฺตา   น   ตาว   ภควา   ปริพฺพายิสฺสติ   
น    ตาว   ภควา   ภิกฺขุสงฺฆ   อารพฺภ   กิ ฺจิเทว   อุทาหรตีติ   ฯ   
กึ   ปนทานิ   อานนฺท   ภิกฺขุสงฺโฆ   มยิ  ปจฺจาสึสติ  ๔  ฯ  เทสิโต   
อานนฺท   มยา   ธมฺโม   อนนฺตร   อพาหิร   กริตฺวา   ฯ  นตฺถานนฺท   
ตถาคตสฺส   ธมฺเมสุ   อาจริยมุฏ ิ   ฯ   ยนฺนูนานนฺท   เอวมสฺส   อห   
ภิกฺขุสงฺฆ    ปริหริสฺสามีติ   วา   มมุทเฺทสิโก   ภิกขฺุสงฺโฆติ   วา   ฯ   
โส    นูนานนฺท    ภิกฺขุสงฺฆ    อารพฺภ   กิ ฺจิเทว   อุทาหเรยฺย   ฯ   
ตถาคตสฺส   โข  อานนฺท  น  เอว  โหติ  อห  ภิกฺขุสงฺฆ  ปริหริสสฺามีติ   
#๑ ม. อถ โข ภควโต โส อาพาโธ ปฏิปฺปสฺสมฺภิ ฯ ๒ ยุ. วิหารา นิกฺขมิตฺวา วิหารปจฺฉา  
#ฉายาย ฯ ๓ ม. ทิฏโ เม ภนฺเต ภควโต ผาสุ ฯ ๔ ม. ปจฺจาสีสติ ฯ    
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วา   มมุทฺเทสิโก   ภิกฺขุสงฺโฆติ   วา   ฯ   ส  กึ  อานนฺท  ตถาคโต   
ภิกฺขุสงฺฆ   อารพฺภ   กิ ฺจิเทว   อุทาหรสิฺสติ   ฯ  เอตรหิ  โข  ปนาห   
อานนฺท    ชณฺิโณ    วุฑฺโฒ   มหลฺลโก   อทฺธคโต   วโย   อนุปปฺตฺโต   
อสีติโก   เม   วโย   วตฺตติ   ฯ   เสยฺยถาป  อานนฺท  ชรสกฏ  ๑   
เวฬุมิสฺสเกน  ๒  ยาเปติ  เอวเมว  โข อานนฺท เวฬุมิสฺสโก ๓ ม ฺเ   
ตถาคตสฺส กาโย ยาเปติ ฯ   
     [๗๑๑]  ยสฺมึ  อานนฺท  สมเย  ตถาคโต สพฺพนิมิตฺตาน อมนสิการา   
เอกจฺจาน    เวทนาน    นโิรธา   อนิมตฺิต   เจโตสมาธึ   อุปสมปฺชฺช   
วิหรติ  ผาสุตร  ๔  อานนฺท ตสฺมึ สมเย ตถาคตสฺส [๕] โหติ ฯ ตสฺมา   
ติหานนฺท    อตฺตทีปา    วิหรถ    อตฺตสรณา   อน ฺสรณา   ธมฺมทีปา   
ธมฺมสรณา อน ฺสรณา ฯ   
     [๗๑๒]   กถ ฺจ   อานนฺท   ภิกฺขุ   อตฺตทีโป  วิหรติ  อตฺตสรโณ   
อน ฺสรโณ    ธมฺมทีโป    ธมฺมสรโณ    อน ฺสรโณ    ฯ   อิธานนฺท   
ภิกฺขุ    กาเย    กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   
วิเนยฺย    โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เอว   โข   อานนฺท   ภิกฺขุ   อตฺตทีโป  วิหรติ   
อตฺตสรโณ อน ฺสรโณ ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อน ฺสรโณ ฯ   
     [๗๑๓]   เย   หิ   เกจิ  อานนฺท  เอตรหิ  วา  มมจฺจเย  วา   
อตฺตทีปา   วิหริสฺสนฺติ   อตฺตสรณา   อน ฺสรณา   ธมฺมทีปา  ธมฺมสรณา   
#๑ ม. ชชชฺรสกฏ ฯ ๒-๓ ม. เวขมิสฺสเกน ฯ ย.ุ เวธมิสฺสเกน ฯ ๔ ม. ผาสุตโร ฯ   
#๕ ม. กาโย ฯ    
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อน ฺสรณา   ฯ   ตมตคฺเคเม   เต   อานนฺท   ภิกฺขู   ภวิสฺสนฺติ  เย   
เกจิ สิกฺขากามาติ ฯ   
     [๗๑๔]   สาวตฺถิย  ฯ  ภควา  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท   
ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เยน  อ ฺตโร  ภิกขฺุนูปสฺสโย   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ป ฺตฺเต     อาสเน    นิสีทิ    ฯ   
อถ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขุนิโย   เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   อานนฺท  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺนา  โข  ตา  ภิกฺขุนิโย  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจุ   
อิธ  ภนฺเต  อานนฺท  สมฺพหุลา ภิกฺขุนิโย จตูสุ สติปฏาเนสุ สุปติฏ ิตจิตฺตา   
วิหรนฺติโย     อุฬาร     ปุพฺเพนาปร     วิเสส    ส ฺชานนฺตีติ    ฯ   
เอวเมต   ภคินิโย   เอวเมต   ภคินิโย  โย  หิ  โกจิ  ภคินิโย  ภิกขฺุ   
วา   ภิกฺขุนี   วา  จตูสุ  สติปฏาเนสุ  สุปติฏ ิตจิตฺโต  วิหรติ  ตสฺเสต   
ปาฏิกงฺข   อุฬาร   ปุพฺเพนาปร   วิเสส   ส ฺชานิสฺสตีติ   ฯ  อถ  โข   
อายสฺมา   อานนฺโท   ตา   ภิกฺขุนิโย   ธมฺมิยา   กถาย  สนฺทสฺเสตฺวา   
สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ   
     [๗๑๕]  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย จรตฺิวา   
ปจฺฉาภตฺต     ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต     เยน     ภควา     เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข    อายสฺมา   อานนฺโท   ภควนฺต   เอตทโวจ   อิธาห   
ภนฺเต   ปุพฺพณฺหสมย   นวิาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   อ ฺตโร    
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ภิกฺขุนูปสฺสโย     เตนุปสงฺกมึ     อุปสงฺกมิตฺวา    ป ฺตฺเต    อาสเน   
นิสิทึ   ฯ  อถ  โข  ภนฺเต  สมฺพหุลา  ภิกฺขุนิโย  เยนาห  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา    ม   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทสึุ   ฯ   เอกมนฺต   
นิสินฺนา   โข   ภนฺเต   ตา   ภิกฺขุนิโย   ม   เอตทโวจุ  อิธ  ภนฺเต   
อานนฺท    สมฺพหุลา   ภิกขฺุนิโย   จตูสุ   สติปฏาเนสุ   สุปติฏ ิตจิตฺตา   
วิหรนฺติโย   อุฬาร  ปุพฺเพนาปร  วิเสส  ส ฺชานนฺตีติ  ฯ  เอว  วุตฺตาห   
ภนฺเต    ตา   ภิกฺขุนิโย   เอตทโวจ   เอวเมต   ภคินิโย   เอวเมต   
ภคินิโย   โย   หิ   โกจิ   ภคินิโย   ภิกฺขุ   วา   ภิกฺขุนี  วา  จตูสุ   
สติปฏาเนสุ    สุปติฏ ิตจิตฺโต    วิหรติ   ตสฺเสต   ปาฏิกงฺข   อุฬาร   
ปุพฺเพนาปร วิเสส ส ฺชานิสฺสตีติ ฯ   
     [๗๑๖]  เอวเมต  อานนฺท  เอวเมต  อานนฺท โย หิ โกจิ อานนฺท   
ภิกฺขุ   วา   ภิกฺขุนี   วา   จตูสุ  สติปฏาเนสุ  สุปติฏ ิตจิตฺโต  วิหรติ   
ตสฺเสต   ปาฏิกงฺข   อุฬาร   ปุพฺเพนาปร   วิเสส   ส ฺชานิสฺสตีติ   ฯ   
กตเมสุ จตูสุ ฯ   
     [๗๑๗]   อิธานนฺท   ภิกฺขุ   กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  ตสฺส  กาเย   
กายานุปสฺสิโน    วิหรโต    กายารมฺมโณ    วา   อุปฺปชฺชติ   กายสฺมึ   
ปริฬาโห   เจตโส   วา   ลนีตฺต   พหิทธฺา   วา   จิตฺต  วิกฺขิปติ  ฯ   
เตน    อานนฺท   ภิกฺขุนา   กิสฺมิ ฺจิเทว   ปสาทนีเย   นิมิตฺเต   จิตฺต   
ปณิทหิตพฺพ    ฯ    ตสฺส    กิสฺมิ ฺจิเทว   ปสาทนีเย   นิมิตฺเต   จิตฺต    
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ปณิทหโต   ปามุชฺช   ๑   ชายติ   ปมุทติสฺส   ปติ   ชายติ  ปติมนสฺส   
กาโย    ปสฺสมฺภติ    ปสฺสทฺธกาโย    สขุ    เวทยติ   สุขิโน   จิตฺต   
สมาธิยติ   ฯ   โส   อิติ   ปฏิส ฺจิกฺขติ   ยสฺส  ขฺวาห  อตฺถาย  จิตฺต   
ปณิทหึ   โส   เม   อตฺโถ   อภินิปฺผนฺโน   หนฺททานิ   ปฏิสหรามีติ  ฯ   
โส   ปฏิสหรติ   เจว  น  จ  วิตกฺเกติ  น  จ  วิจาเรติ  อวิตกฺโกมฺหิ   
อวิจาโร อชฺฌตฺต สติมา สุขมสฺมีติ ปชานาติ ฯ   
     [๗๑๘]  ปุน  จปร  อานนฺท  ภิกฺขุ  เวทนาสุ  ฯ จิตฺเต ฯ ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส    ฯ    ตสฺส    ธมฺเมสุ    ธมฺมานุปสฺสิโน    วิหรโต   
ธมฺมารมฺมโณ    วา    อุปปฺชฺชติ   กายสฺมึ   ปริฬาโห   เจตโส   วา   
ลีนตฺต   พหิทฺธา   วา   จิตฺต   วิกฺขิปติ   ฯ   เตน  อานนฺท  ภิกฺขุนา   
กิสฺมิ ฺจิเทว    ปสาทนีเย    นิมิตฺเต    จิตฺต   ปณิทหติพฺพ   ฯ   ตสฺส   
กิสฺมิ ฺจิเทว     ปสาทนีเย    นิมิตฺเต    จิตฺต    ปณิทหโต    ปามุชฺช   
ชายติ    ปมทุิตสฺส    ปติ    ชายติ    ปติมนสฺส    กาโย   ปสฺสมภฺติ   
ปสฺสทฺธกาโย   สุข   เวทยติ   สุขิโน   จิตฺต   สมาธิยติ  ฯ  โส  อิติ   
ปฏิส ฺจิกฺขติ    ยสฺส    ขฺวาห    อตฺถาย   จิตฺต   ปณิทหึ   โส   เม   
อตฺโถ    อภินิปฺผนฺโน    หนฺททานิ   ปฏิสหรามีติ   ฯ   โส   ปฏสิหรติ   
เจว   น   จ   วิตกฺเกติ   น   จ   วิจาเรติ  อวิตกฺโกมฺหิ  อวิจาโร   
อชฺฌตฺต    สติมา    สุขมสฺมีติ   ปชานาติ   ฯ   เอว   โข   อานนฺท   
ปณิธาย ภาวนา โหติ ฯ   
#๑ ม. ปาโมชฺช ฯ    
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     [๗๑๙]   กถ ฺจ  อานนฺท  อปฺปณิธาย  ภาวนา  โหติ  ฯ  พหิทฺธา   
อานนฺท   ภิกขฺุ   จิตฺต   อปฺปณิธาย   อปฺปณิหิต   เม  พหิทฺธา  จิตฺตนฺติ   
ปชานาติ    อถ    ปจฺฉา    ปุเร    อสงฺขิตฺต   วิมุตฺต   อปฺปณิหิตนฺติ   
ปชานาติ    อถ   จ   ปน   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรามิ   อาตาป   
สมฺปชาโน สติมา สุขมสฺมีติ ปชานาติ ฯ   
     [๗๒๐]   พหิทฺธา   อานนฺท   ภิกฺขุ   จิตฺต  อปฺปณิธาย  อปฺปณิหิต   
เม   พหิทฺธา   จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  อถ  ปจฺฉา  ปุเร  อสงฺขิตฺต  วิมุตฺต   
อปฺปณิหิตนฺติ    ปชานาติ    อถ    จ   ปน   เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี   
วิหรามิ อาตาป สมฺปชาโน สติมา สุขมสฺมีติ ปชานาติ ฯ   
     [๗๒๑]   พหิทฺธา   อานนฺท   ภิกฺขุ   จิตฺต  อปฺปณิธาย  อปฺปณิหิต   
เม    พหิทฺธา   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   อถ   ปจฺฉา   ปเุร   อสงฺขิตฺต   
วิมุตฺต   อปฺปณิหิตนฺติ   ปชานาติ   อถ   จ   ปน   จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี   
วิหรามิ อาตาป สมฺปชาโน สติมา สุขมสฺมีติ ปชานาติ ฯ   
     [๗๒๒]   พหิทฺธา   อานนฺท   ภิกฺขุ   จิตฺต  อปฺปณิธาย  อปฺปณิหิต   
เม    พหิทฺธา   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   อถ   ปจฺฉา   ปเุร   อสงฺขิตฺต   
วิมุตฺต   อปฺปณิหิตนฺติ   ปชานาติ   อถ   จ   ปน  ธมฺเมสุ  ธมฺมานปุสฺสี   
วิหรามิ อาตาป สมฺปชาโน สติมา สุขมสฺมีติ ปชานาติ ฯ   
     [๗๒๓]   เอว  โข  อานนฺท  อปฺปณิธาย  ภาวนา  โหติ  ฯ  อิติ    
โข    อานนฺท   เทสิตา   มยา   ปณิธาย   ภาวนา   เทสิตา   มยา   
อปฺปณิธาย   ภาวนา   ฯ   ย   อานนฺท   สตฺถารา   กรณีย  สาวกาน    
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หิเตสินา   อนุกมฺปเกน   อนุกปฺป   อุปาทาย   กต   โว  ต  มยา  ฯ   
เอตานิ   อานนฺท   รุกฺขมูลานิ   เอตานิ  สุ ฺาคารานิ  ฯ  ฌายถานนฺท   
มา    ปมาทตฺถ    มา   ปจฺฉา   วิปฺปฏิสาริโน   อหุวตฺถ   อย   โว   
อมฺหาก   อนุสาสนีติ   ฯ   อิทมโวจ   ภควา   ฯ  อตฺตมโน  อายสฺมา   
อานนฺโท ภควโต ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                    อมฺพปาลิวคฺโค ปโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         อมฺพปาลิสโต ภิกฺขุ          สาลกุสลราสิ จ   
         สกุณคฺฆี มกฺกโฏ สโูท        คิลาโน ภิกฺขุนี ๑ วาสโกติ ฯ   
                     _______________ 
#๑ ม. ภิกฺขุนปูสฺสโยติ ฯ    
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                    นาฬนฺทวคฺโค ทุติโย   
     [๗๒๔]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข   อายสฺมา   สารปีุตฺโต  ภควนฺต   
เอตทโวจ    มหาปุริโส    มหาปุริโสติ    ภนฺเต   วุจฺจติ   กิตฺตาวตา   
นุ    โข   ภนฺเต   มหาปุริโส   โหตีติ   ฯ   วิมุตฺตจิตฺตตฺตา   ขฺวาห   
สารีปุตฺต    มหาปุริโสติ   วทามิ   อวิมุตฺตจิตฺตตฺตา   โน   มหาปรุิโสติ   
วทามิ ฯ   
     [๗๒๕]   กถ ฺจ  สารปีุตฺต  วิมุตฺตจิตฺโต  โหติ  ฯ  อิธ  สารีปตฺุต   
ภิกฺขุ    กาเย    กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ตสฺส   กาเย  กายานุปสฺสิโน   
วิหรโต   จิตฺต   วิรชฺชติ   วิมุจฺจติ  อนุปาทาย  อาสเวหิ  ฯ  เวทนาสุม   
จิตฺเต   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมปฺชาโน   สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ตสฺส  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสิโน   
วิหรโต   จิตฺต   วิรชฺชติ   วิมุจฺจติ   อนุปาทาย   อาสเวหิ   ฯ  เอว   
โข    สารีปุตฺต    วิมุตฺตจิตฺโต    โหติ   ฯ   วิมุตฺตจิตฺตตฺตา   ขฺวาห   
สารีปุตฺต    มหาปุริโสติ   วทามิ   อวิมุตฺตจิตฺตตฺตา   โน   มหาปรุิโสติ   
วทามีติ ฯ   
     [๗๒๖]  เอก  สมย  ภควา  นาฬนฺทาย  วิหรติ ปาวาริกมฺพวเน ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 212 

อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   
โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ภควนฺต  เอตทโวจ  เอว  ปสนฺนาห  ๑   
ภนฺเต   ภควติ   น  จาหุ  น  จ  ภวิสฺสติ  น  เจตรหิ  วิชชฺติ  อ ฺโ   
สมโณ    วา    พฺราหฺมโณ    วา    ภควตา   ภิยฺโยภิ ฺตโร   ยทิท   
สมฺโพธิยนฺติ   ฯ   อุฬารา  โข  ตฺยาย  สารีปุตฺต  อาสภิวาจา  ภาสิตา   
เอกโส   คหิโต   สีหนาโท   นทิโต   เอว   ปสนฺนาห  ภนฺเต  ภควติ   
น   จาหุ   น   จ   ภวิสฺสติ  น  เจตรหิ  วิชฺชติ  อ ฺโ  สมโณ  วา   
พฺราหฺมโณ วา ภควตา ภิยฺโยภิ ฺตโร ยทิท สมฺโพธิยนฺติ ฯ   
     [๗๒๗]  กินฺนุ  เต  สารีปุตฺต  เย เต อเหสุ อตีตมทฺธาน อรหนฺโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธา   สพฺเพ   เต  ภควนฺโต  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  วิทิตา   
เอวสีลา   เต   ภควนฺโต  อเหสุ  อิติ  วา  เอวธมฺมา  เต  ภควนฺโต   
อเหสุ   อิติ   วา   เอวป ฺา   เต   ภควนฺโต   อเหสุ   อิติ   วา   
เอววิหาริโน   เต   ภควนฺโต   อเหสุ   อิติ   วา   เอววิมุตฺตา  เต   
ภควนฺโต อเหสุ อิติ วาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๗๒๘]  กึ  ปน  เต  สารีปุตฺต  เย  เต ภวิสฺสนฺติ อนาคตมทฺธาน   
อรหนฺโต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   สพฺเพ   เต   ภควนฺโต   เจตสา   เจโตฌ   
ปริจฺจ    วิทิตา    เอวสีลา   เต   ภควนฺโต   ภวิสฺสนฺติ   อิติ   วา   
เอวธมฺมา   เต   ภควนฺโต   ภวิสฺสนฺติ   อิติ   วา   เอวป ฺา   เต   
ภควนฺโต   ภวิสฺสนฺติ   อิติ  วา  เอววิหาริโน  เต  ภควนฺโต  ภวิสสฺนฺติ   
#๑ ม. ปสนโฺน อห ฯ ย.ุ ปสนฺโนห ฯ เอวมุปริ ฯ    
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อิติ   วา   เอววิมุตฺตา   เต  ภควนฺโต  ภวิสฺสนฺติ  อิติ  วาติ  ฯ  โน   
เหต ภนฺเต ฯ   
     [๗๒๙]  กึ  ปน  ตฺยาห  สารีปุตฺต  เอตรหิ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
เจตสา    เจโต    ปริจฺจ    วิทิโต   เอวสีโล   ภควา   อิติ   วา   
เอวธมฺโม    ภควา    อิติ    วา    เอวป ฺโ   ภควา   อิติ   วา   
เอววิหารี   ภควา   อิติ   วา   เอววิมุตฺโต   ภควา   อิติ  วาติ  ฯ   
โน เหต ภนฺเต ฯ   
     [๗๓๐]   เอตฺถ   จ   เต   สารีปุตฺต   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ   
อรหนฺเตสุ  สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ  เจโตปริยายาณ  ๑  นตฺถิ  ฯ อถ กิ ฺจรหิ   
ตฺยาห   สารปีุตฺต   อุฬารา   อาสภิวาจา   ภาสิตา   เอกโส   คหิโต   
สีหนาโท   นทิโต   เอว   ปสนฺนาห   ภนฺเต   ภควติ   น   จาหุ  น   
จ   ภวิสฺสติ   น   เจตรหิ   วิชฺชติ   อ ฺโ   สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ   
วา   ภควตา   ภิยฺโยภิ ฺตโร   ยทิท   สมฺโพธิยนฺติ   ฯ  น  โข  เม   
ต   ๒   ภนฺเต   อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ  อรหนฺเตสุ  สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ   
เจโตปริยายาณ อตฺถิ อป จ ธมฺมนฺวโย วิทิโต ฯ   
     [๗๓๑]  เสยฺยถาป  ภนฺเต  ร ฺโ  ปจฺจนฺติม  นคร ทฬฺหทฺธาล ๓   
ทฬฺหปาการโตรณ     เอกทฺวาร     ตตฺรสฺส     โทวาริโก    ปณฺฑิโต   
พฺยตฺโต   เมธาวี   อ ฺาตาน  นิวาเรตา  าตาน  ปเวเสตา  ฯ  โส   
ตสฺส   นครสฺส   สมนตฺา   อนุปริยายปถ   อนุกฺกมมาโน   น  ปสฺเสยฺย   
#๑ ม. เจโตปริย ฺณาณ ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ สี. ยุ.   
#ทฬฺหุทฺทาล ฯ ม. ทฬฺหุทฺธาป ฯ    
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ปาการสนฺธึ  วา  ปาการวิวร  วา  อนฺตมโส  วิฬารนิสฺสกฺกนมตฺตป ๑ ฯ   
ตสฺส   เอวมสฺส   เย   โข   เกจิ   โอฬาริกา   ปาณา   อิม  นคร   
ปวิสนฺติ   วา   นิกฺขมนฺติ  วา  สพฺเพ  เต  อิมินาว  ทฺวาเรน  ปวิสนฺติ   
วา  นิกฺขมนฺติ  วาติ  ฯ  เอวเมว  โข  เม  ภนฺเต  ธมฺมนฺวโย  วิทโิต   
เยป   เต   ภนฺเต   อเหสุ   อตีตมทฺธาน   อรหนโฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   
สพฺเพ   เต   ภควนฺโต   ป ฺจ   นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส   
ป ฺาย    ทพฺุพลีกรเณ    จตูสุ   สติปฏาเนสุ   สปุติฏ ิตจิตฺตา   สตฺต   
โพชฺฌงฺเค   ยถาภูต  ภาเวตฺวา  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌึสุ  ฯ   
เยป   เต   ภนฺเต  ภวิสฺสนฺติ  อนาคตมทฺธาน  อรหนโฺต  สมฺมาสมฺพุทฺธา   
สพฺเพ   เต   ภควนฺโต   ป ฺจ   นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส   
ป ฺาย    ทพฺุพลีกรเณ    จตูสุ   สติปฏาเนสุ   สปุติฏ ิตจิตฺตา   สตฺต   
โพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  ภาเวตฺวา  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ ฯ   
ภควาป     ภนฺเต     เอตรหิ     อรห     สมฺมาสมฺพุทฺโธ     ป ฺจ   
นีวรเณ   ปหาย   เจตโส   อุปกฺกิเลเส   ป ฺาย   ทุพฺพลีกรเณ  จตูสุ   
สติปฏาเนสุ   สุปติฏ ิตจิตฺโต   สตฺต   โพชฺฌงฺเค   ยถาภูต  ภาเวตฺวา   
อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ   
     [๗๓๒]   สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  ตสฺมา  ติห  ตฺว  สารีปุตฺต  อิม   
ธมฺมปริยาย    อภิกฺขณ    ภาเสยฺยาสิ    ภิกฺขูน   ภิกฺขุนีน   อุปาสกาน   
อุปาสิกาน   ฯ   เยสมฺป  หิ  สารีปุตฺต  โมฆปุริสาน  ภวิสฺสติ  ตถาคเต   
#๑ สี. ม. วิฬารนิกฺกมนมตฺตมฺป ฯ ยุ. พิฬารนิสฺสกฺกนมตฺตป ฯ    
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กงฺขา   วา   วิมติ  วา  เตสมฺปม  ธมฺมปริยาย  สุตฺวา  ยา  ตถาคเต   
กงฺขา วา วิมติ วา สา ปหียิสฺสตีติ ฯ   
     [๗๓๓]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม    ฯ    เตน   โข   ปน   สมเยน   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   
มคเธสุ   วิหรติ   นาฬกคามเก   อาพาธิโก  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  ฯ   
จุนฺโท  [๑]  สมณุทฺเทโส  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  อุปฏาโก  โหติ ฯ   
อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต เตเนว อาพาเธน ปรินิพฺพายิ ฯ   
     [๗๓๔]   อถ   โข  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส   
ปตฺตจีวรมาทาย    เยน    สาวตฺถีเชตวน    อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราโม   
เยนายสฺมา     อานนฺโท    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   
อานนฺท   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข   
จุนฺโท    สมณุทฺเทโส    อายสฺมนฺต    อานนฺท   เอตทโวจ   อายสฺมา   
ภนฺเต    สารปีุตฺโต    ปรนิิพฺพุโต   อิทมสฺส   ปตฺตจีวรนฺติ   ฯ   อตฺถ ิ  
โข   อิท   อาวุโส  จุนฺท  กถาปาภต  ภควนฺต  ทสฺสนาย  อายามาวุโส   
จุนฺท    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิสฺสาม    อุปสงฺกมิตฺวา   ภควโต   
เอตมตฺถ  อาโรเจสฺสามาติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส   
อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
     [๗๓๕]  อถ  โข  อายสฺมา  จ  อานนฺโท  จุนฺโท  จ สมณุทฺเทโส   
เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข  อายสฺมา  อานนฺโท   
#๑ ม. ย.ุ จ ฯ    
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ภควนฺต    เอตทโวจ   อย   ภนฺเต   จุนฺโท   สมณุทฺเทโส   เอวมาห   
อายสฺมา   ภนฺเต   สารีปตฺุโต   ปรินิพฺพุโต   อิทมสสฺ   ปตฺตจีวรนฺติ  ฯ   
อป   จ   เม   ภนฺเต   มธุรกชาโต   วิย   กาโย   ทิสาป  เม  น   
ปกฺขายนฺติ     ธมฺมาป     ม    นปฺปฏิภนฺติ    อายสฺมา    สารีปุตฺโต   
ปรินิพฺพุโตติ สุตฺวา ฯ   
     [๗๓๖]  กึ  น ุ โข [๑] อานนฺท สารีปุตฺโต สีลกขฺนฺธ วา อาทาย   
ปรินิพฺพุโต   สมาธิกฺขนฺธ   วา   อาทาย   ปรินิพฺพุโต  ป ฺากฺขนฺธ  วา   
อาทาย ปรินิพฺพุโต วิมุตฺติกฺขนฺธ วา อาทาย ปรินิพฺพุโต วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ   
วา    อาทาย    ปรินิพฺพุโตติ   ฯ   น   [๒]   โข   เม   [๓]   
ภนฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  สีลกฺขนฺธ  วา  อาทาย  ปรินิพฺพุโต  ฯเปฯ   
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ   วา   อาทาย   ปรินิพฺพุโต   ฯ   อป   จ  เม   
ภนฺเต   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   โอวาทโก   อโหสิ  [๔]  วิ ฺาปโก   
สนฺทสฺสโก   สมาทปโก   สมุตฺเตชโก  สมฺปหสโก  อกิลาสุ  ธมมฺเทสนาย   
อนุคฺคาหโก    สพฺรหฺมจารีน    ต    มย    อายสฺมโต    สารีปุตฺตสฺส   
ธมฺโมช ธมฺมโภค ธมฺมานุคฺคห อนุสฺสรามาติ ฯ   
     [๗๓๗]   นนุ   ต   อานนฺท  มยา  ปฏิกจฺเจว  อกฺขาต  สพฺเพหิ   
ปเยหิ   มนาเปหิ   นานาภาโว   วินาภาโว  อ ฺถาภาโว  ต  กุเตตฺถ   
อานนฺท   ลพภฺา  ฯ  ยนฺต  ชาต  ภูต  สงฺขต  ปโลกธมฺม  ต  วต  มา   
ปลุชชฺีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ   
     [๗๓๘]   เสยฺยถาป  อานนฺท  มหโต  รุกฺขสฺส  ติฏโต  สารวโต   
#๑ ม. ย.ุ เต ฯ ๒ ม. ยุ. จ ฯ ๓ ย.ุ ต ฯ ๔ ม. ย.ุ โอติณฺโณ ฯ    
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โย   มหนฺตตโร   ขนฺโธ   โส  ปลุชฺเชยยฺ  ฯ  เอวเมว  โข  อานนฺท   
มหโต    ภิกขฺุสงฺฆสฺส    ติฏโต    สารวโต   สารปีุตฺโต   ปรินพฺิพุโต   
ต   กุเตตฺถ   อานนฺท  ลพฺภา  ฯ  ยนฺต  ชาต  ภูต  สงฺขต  ปโลกธมฺม   
ต   วต   มา   ปลุชชฺีติ  เนต  าน  วิชชฺติ  ฯ  ตสฺมา  ติห  อานนฺท   
อตฺตทีปา    วิหรถ    อตฺตสรณา   อน ฺสรณา   ธมฺมทีปา   ธมฺมสรณา   
อน ฺสรณา ฯ   
     [๗๓๙]    กถ ฺจานนฺท    ภิกฺขุ   อตฺตทีโป   วิหรติ   อตฺตสรโณ   
อน ฺสรโณ    ธมฺมทีโป    ธมฺมสรโณ    อน ฺสรโณ    ฯ   อิธานนฺท   
ภิกฺขุ    กาเย    กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   
วิเนยฺย    โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เอว   โข   อานนฺท   ภิกฺขุ   อตฺตทีโป  วิหรติ   
อตฺตสรโณ อน ฺสรโณ ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อน ฺสรโณ ฯ   
     [๗๔๐]  เย  ห ิ เกจิ  อานนฺท เอตรหิ วา มมจฺจเย วา อตฺตทีปา   
วิหริสฺสนฺติ     อตฺตสรณา     อน ฺสรณา     ธมฺมทปีา     ธมฺมสรณา   
อน ฺสรณา   ฯ   ตมตคฺเคเมเต   ๑   อานนฺท  ภิกฺขู  ภวิสฺสนฺติ  เย   
เกจิ สิกฺขากามาติ ฯ   
     [๗๔๑]  เอก  สมย  ภควา  วชฺชีสุ  วิหรติ  อุกฺกเจลาย  คงฺคาย   
นทิยา     ตีเร     มหตา    ภิกฺขุสงฺเฆน    สทฺธ ึ   อจิรปรินิพฺพุเตสุ   
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ  ฯ  เตน  โข  ปน สมเยน ภควา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   
#๑ ยุ. ตมตคฺเคเปเต ฯ เอวมุปริ ฯ    
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อชฺโฌกาเส   นิสินฺโน   โหติ   ฯ  อถ  โข  ภควา  ตุณฺหีภูต  ภิกฺขุสงฺฆ   
อนุวิโลเกตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อป  โข  ๑  มยฺาย  ภิกฺขเว  ปริสา   
สุ ฺา  วิย  ขายติ อปรินิพฺพุเตสุ ๒ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ ฯ อสุ ฺา ๓   
เม  สา  ๔  ภิกฺขเว  ทิสา  ๕ โหติ อนเปกฺขา ตสฺส ทิสาย โหติ ยสฺส   
ทิสาย สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา วิหรนฺติ ฯ   
     [๗๔๒] เยป เต ภิกฺขเว อเหสุ อตีตมทฺธาน อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา   
เตสมฺป      ภควนฺตาน      เอตปรมเยว      สาวกยุค      อโหสิ   
เสยฺยถาป  มยฺห  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา  ฯ  เยป  เต  ภิกฺขเว ภวิสฺสนฺติ   
อนาคตมทฺธาน     อรหนโฺต    สมฺมาสมฺพุทฺธา    เตสมฺป    ภควนฺตาน   
เอตปรมเยว สาวกยุค ภวิสฺสติ เสยฺยถาป มยฺห สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ฯ   
     [๗๔๓]   อจฺฉริย   ภิกขฺเว  สาวกาน  อพฺภุต  ภิกฺขเว  สาวกาน   
สตฺถุ   จ   นาม   สาสนกรา   ภวิสฺสนฺติ  โอวาทปฏกิรา  จ  จตุนฺน ฺจ   
ปริสาน  ปยา  ภวิสฺสนฺติ  มนาปา  ครุภาวนียา  ๖ จ ฯ อจฺฉริย ภิกฺขเว   
ตถาคตสฺส   อพฺภุต   ภิกฺขเว   ตถาคตสฺส   เอวรูเปป  นาม  สาวกาน   
ยุเค   ปรินิพฺพุเต   นตฺถิ   ตถาคตสฺส   โสโก  วา  ปริเทโว  วา  ต   
กุเตตฺถ   ภิกขฺเว   ลพฺภา   ฯ   ยนฺต   ชาต  ภูต  สงฺขต  ปโลกธมมฺ   
ต วต มา ปลชฺุชีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ   
     [๗๔๔]   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหโต  รกฺุขสฺส  ติฏโต  สารวโต   
เย   มหนฺตตรา   ขนฺธา   เต  ปลชฺุเชยฺยุ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
#๑ ม. ย.ุ โขสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ ม. ยุ. ปรินิพฺพุเตสุ ฯ ๓ ย.ุ สุ ฺา ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ ม. ยุ. ปริสา ฯ ๖ ม. ครู จ ภาวนิยา จ ฯ    
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มหโต     ภิกขฺุสงฺฆสฺส    ติฏโต    สารวโต    สารปีุตฺตโมคฺคลฺลานา   
ปรินิพฺพุตา   ต   กุเตตฺถ  ภิกฺขเว  ลพฺภา  ฯ  ยนฺต  ชาต  ภูต  สงฺขต   
ปโลกธมฺม   ต  วต  มา  ปลุชชฺีติ  เนต  าน  วิชฺชติ  ฯ  ตสฺมา  ติห   
ภิกฺขเว    อตฺตทีปา    วิหรถ    อตฺตสรณา    อน ฺสรณา   ธมฺมทีปา   
ธมฺมสรณา อน ฺสรณา ฯ   
     [๗๔๕]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อตฺตทีโป  วิหรติ  อตฺตสรโณ   
อน ฺสรโณ     ธมฺมทโีป     ธมฺมสรโณ     อน ฺสรโณ    ฯ    อิธ   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อตฺตทีโป  วิหรติ   
อตฺตสรโณ อน ฺสรโณ ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อน ฺสรโณ ฯ   
     [๗๔๖]  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว เอตรหิ วา มมจฺจเย วา อตฺตทีปา   
วิหริสฺสนฺติ     อตฺตสรณา     อน ฺสรณา     ธมฺมทปีา     ธมฺมสรณา   
อน ฺสรณา    ฯ    ตมตคฺเคเมเต   ภิกฺขเว   ภิกฺขู   ภวิสฺสนฺติ   เย   
เกจิ สิกฺขากามาติ ฯ   
     [๗๔๗]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  พาหิโย  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  พาหิโย  ภควนฺต เอตทโวจ   
สาธุ   เม   ภนฺเต   ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  ยมห  ภควโต    
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ธมฺม    สุตฺวา    เอโก   วูปกฏโ   อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   
วิหเรยฺยนฺติ   ฯ  ตสฺมา  ติห  ตฺว  พาหิย  อาทิเมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ   ฯ   โก   จาทิ  กสุลาน  ธมฺมาน  ฯ  สีล ฺจ  สุวิสุทฺธ  ทิฏ ิ   
จ อุชุกา ฯ   
     [๗๔๘]  ยโต  [๑] โข เต พาหิย สีล ฺจ สุวิสุทฺธ ภวิสฺสติ ทิฏ ิ จ   
อุชุกา   ตโต   ตฺว   พาหิย   สลี  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  จตฺตาโร   
สติปฏาเน   ภาเวยฺยาสิ   ฯ   กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธ  ตฺว  พาหิย   
กาเย   กายานุปสฺสี   วิหราหิ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   
วิหราหิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
ยโต    โข    ตฺว    พาหิย    สลี    นิสฺสาย    สีเล    ปติฏาย   
อิเม   จตฺตาโร   สติปฏาเน   เอว   ภาเวสฺสสิ  ตโต  ตุยฺห  พาหิย   
ยา   รตฺติ   วา   ทิวโส   วา   อาคมิสฺสติ   วุฑฺฒิ  เยว  ปาฏิกงฺขา   
กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปริหานีติ ฯ   
     [๗๔๙]  อถ  โข  อายสฺมา  พาหิโย  ภควโต  ภาสิต อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ปกฺกามิ   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  พาหิโย  เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโตฆ   
อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   น   จิรสฺเสว   ยสฺสตฺถาย   กุลปุตตา   
สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริย- 
ปริโยสาน  ทิฏเว   ธมฺเม     สย     อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   
#๑ ม. ย.ุ จ ฯ    
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วิหาสิ    ขีณา    ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ    อพฺภ ฺาสิ   ฯ   อ ฺตโร   จ   ปนายสฺมา   พาหิโย   
อรหต อโหสีติ ฯ   
     [๗๕๐]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  อุตฺติโย  เยน   
ภควา    เตนุปสงฺกมิ    ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา   
อุตฺติโย   ภควนฺต   เอตทโวจ   สาธุ   เม  ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตฺเตน   
ธมฺม    เทเสตุ   ยมห   ภควโต   ธมฺม   สุตฺวา   เอโก   วูปกฏโ   
อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหเรยฺยนฺติ   ฯ   ตสฺมา   ติห  ตฺว   
อุตฺติย   อาทิเมว   วิโสเธหิ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  ฯ  โก  จาทิ  กุสลาน   
ธมฺมาน ฯ สลี ฺจ สุวิสุทฺธ ทิฏ ิ จ อุชุกา ฯ   
     [๗๕๑]  ยโต  [๑]  โข  เต อุตฺติย สีล ฺจ สุวิสุทฺธ ภวิสฺสติ ทิฏ ิ   
จ    อุชุกา   ตโต   ตฺว   อุตฺติย   สลี   นสิฺสาย   สีเล   ปติฏาย   
จตฺตาโร   สติปฏาเน  ภาเวยฺยาสิ  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธ  ตฺว   
อุตฺติย   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหราหิ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   
วิเนยฺย    โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหราหิ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ยโต   โข   ตฺว   อุตฺติย   สีล  นิสฺสาย  สีเล   
ปติฏาย   อิเม   จตฺตาโร  สติปฏาเน  เอว  ภาเวยฺยาสิ  ๒  ตโต   
ตฺว อุตฺติย คมิสฺสสิ มจฺจุเธยฺยสฺส ปารนฺติ ฯ   
     [๗๕๒]  อถ  โข  อายสฺมา  อุตฺติโย  ภควโต  ภาสิต อภินนฺทิตฺวา   
#๑ ม. ย.ุ จ ฯ ๒ ม. ภาเวสฺสสิ ฯ    
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อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ปกฺกามิ    ฯ    อถ    โข   อายสฺมา   อุตฺติโย   เอโก   วูปกฏโ   
อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   น   จิรสฺเสว  ยสฺสตฺถาย   
กุลปุตฺตา    สมฺมเทว    อคารสฺมา    อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร   
พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช    วิหาสิ   ขีณา   ชาติ   วุสติ   พฺรหฺมจรยิ   กต   กรณีย   
นาปร    อิตฺถตฺตายาติ    อพฺภ ฺาสิ   ฯ   อ ฺตโร   จ   ปนายสฺมา   
อุตฺติโย อรหต อโหสีติ ฯ   
     [๗๕๓]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏานา ภาวิตา   
พหุลีกตา   อริยา   นิยฺยานิกา  นิยฺยนฺติ  ตกฺกรสฺส  สมฺมาทุกฺขกฺขยาย  ฯ   
กตเม   จตฺตาโร   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   
เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมสฺส   ฯ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   
จตฺตาโร   สติปฏานา   ภาวิตา  พหุลกีตา  อริยา  นิยฺยานิกา  นิยฺยนฺติ   
ตกฺกรสฺส สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ ฯ                                                   
     [๗๕๔]  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย  วิหรติ นชชฺา เนร ฺชราย   
ตีเร    อชปาลนิโคฺรเธ    ปมาภิสมฺพุทฺโธ   ฯ   อถ   โข   ภควโต   
รโหคตสฺส    ปฏิสลฺลีนสสฺ    เอว    เจตโส    ปริวิตกฺโก    อุทปาทิ   
เอกายนฺวาย   มคฺโค   สตฺตาน   วิสุทฺธยิา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย    
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ทุกฺขโทมนสฺสาน     อตฺถงฺคมาย     ายสฺส    อธิคมาย    นิพฺพานสฺส   
สจฺฉิกิริยาย   ยทิท   จตฺตาโร   สติปฏานา   ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ   
กาเย   วา   ภิกฺขุ  กายานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ  เวทนาสุ  วา  ภิกฺขุ  ฯ  จิตฺเต   
วา   ภิกฺขุ   ฯ   ธมฺเมสุ   วา  ภิกฺขุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เอกายนฺวาย   
มคฺโค   สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  ทุกฺขโทมนสฺสาน   
อตฺถงฺคมาย   ายสฺส   อธิคมาย   นิพฺพานสฺส   สจฺฉิกิริยาย   ฯ  ยทิท   
จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ   
     [๗๕๕]    อถ    โข    พฺรหฺมา   สหมฺปติ   ภควโต   เจตสา   
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   เสยฺยถาป   นาม  พลวา  ปรุิโส  สมฺมิ ฺชิต  วา   
พาห   ปสาเรยฺย   ปสาริต   วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย  เอวเมว  โข   
พฺรหฺมโลเก   อนฺตรหิโต   ภควโต   ปรุโต   ปาตุรโหสิ   ฯ  อถ  โข   
พฺรหฺมา     สหมฺปติ    เอกสมุตฺตราสงฺค    กริตฺวา    เยน    ภควา   
เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ   
     [๗๕๖]   เอวเมต  ภควา  เอวเมต  สุคต  เอกายนฺวาย  ภนฺเต   
มคฺโค   สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  ทุกฺขโทมนสฺสาน   
อตฺถงฺคมาย    ายสฺส    อธิคมาย    นพฺิพานสฺส    สจฺฉิกิริยาย    ฯ   
ยทิท     จตฺตาโร     สติปฏานา    ฯ    กตเม    จตฺตาโร    ฯ   
กาเย   วา   ภนฺเต  ภิกฺขุ  กายานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาป  สมฺปชาโน    
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สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  เวทนาสุ  วา  ภนเฺต   
ภิกฺขุ   ฯ   จิตฺเต   วา  ภนฺเต  ภิกฺขุ  ฯ  ธมฺเมสุ  วา  ภนฺเต  ภิกฺขุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหเรยฺย   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เอกายนฺวาย   ภนฺเต  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา   
โสกปริเทวาน    สมติกฺกมาย   ทุกฺขโทมนสฺสาน   อตฺถงฺคมาย   ายสฺส   
อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยททิ จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ   
     [๗๕๗]   อิทมโวจ   พฺรหฺมา   สหมฺปติ   อิท   วตฺวา   พฺรหฺมา   
สหมฺปติ ๑ อถาปร เอตทโวจ   
      เอกายน ชาติขยนฺตทสฺสี        มคฺค ปชานาติ หิตานุกมฺป   
      เอเตน มคฺเคน ตรึสุ ๒ ปุพฺเพ  ตริสฺสนฺติ เย จ ตรนฺติ โอฆนฺติ ฯ   
     [๗๕๘]  เอก  สมย  ภควา สุมฺเภสุ วิหรติ เสทก ๓ นาม สุมฺภาน   
นิคโม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา   ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว   
จณฺฑาลวสิโก    จณฺฑาลวส    อุสฺสาเปตฺวา    เมทกถาลิก   อนฺเตวาสึ   
อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว   สมฺม   เมทกถาลิเก   จณฺฑาลวส  อภิรหูิตฺวา   
มม   อุปริกฺขนฺเธ   ติฏาหีติ   ฯ   เอว   อาจริยาติ   โข   ภิกฺขเว   
เมทกถาลิกา    อนฺตวาสี    จณฺฑาลวสิกสฺส    ปฏิสสฺุตฺวา    จณฺฑาลวส   
อภิรูหิตฺวา   อาจริยสฺส   อุปริกขฺนฺเธ   อฏาสิ   ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว   
จณฺฑาลวสิโก    เมทกถาลิก    อนฺเตวาสึ    เอตทโวจ    ตฺว   สมฺม   
เมทกถาลิเก  มม  รกฺข  อห  ต  รกฺขิสสฺามิ  เอว  มย  อ ฺม ฺคุตฺตา   
#๑ ม. พฺรหฺมา สหมฺปตีติ เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. อตรึสุ ฯ ๓ เมทกนฺติ วา ปาโ ฯ    
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อ ฺม ฺรกฺขิตา    สิปปฺานิ    เจว    ทสฺสิสฺสาม    ลาภ ฺจ   ลจฺฉาม   
โสตฺถินา จ จณฺฑาลวสา โอโรหิสฺสามาติ ฯ   
     [๗๕๙]  เอว  วุตฺเต  ภิกฺขเว เมทกถาลิกา อนฺเตวาสี จณฺฑาลวสิก   
เอตทโวจ    น    โข    ปเนต    อาจริย    เอว   ภวิสสฺติ   ตฺว   
อาจริย    อตฺตาน    รกฺข   อห   อตฺตาน   รกฺขิสฺสามิ   เอว   มย   
อตฺตคุตฺตา   อตฺตรกฺขิตา   สิปฺปานิ   เจว  ทสฺสิสฺสาม  ลาภ ฺจ  ลจฺฉาม   
โสตฺถินา   จ   จณฺฑาลวสา   โอโรหิสสฺามาติ   ฯ  โส  ตตฺถ  าโยติ   
ภควา   อโวจ   ยถา   เมทกถาลิกา   อนฺเตวาสี  อาจริย  อโวจ  ฯ   
อตฺตาน   ภิกฺขเว   รกฺขิสสฺามีติ  สติปฏาน  เสวิตพฺพ  ปร  รกขิฺสฺสามีติ   
สติปฏาน   เสวิตพฺพ   ฯ   อตฺตาน   ภิกฺขเว   รกฺขนโฺต  ปร  รกฺขติ   
ปร รกฺขนฺโต อตฺตาน รกฺขติ ฯ   
     [๗๖๐]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   อตฺตาน   รกฺขนฺโต  ปร  รกฺขติ  ฯ   
อาเสวนาย   ภาวนาย   พหุลีกมฺเมน   ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  อตฺตาน   
รกฺขนฺโต ปร รกฺขติ ฯ   
     [๗๖๑]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ปร   รกขฺนฺโต  อตฺตาน  รกฺขติ  ฯ   
ขนฺติยา   อวิหึสาย   เมตฺตจิตฺตตาย  อนุทยตาย  ฯ  เอว  โข  ภิกขฺเว   
ปร รกฺขนฺโต อตฺตาน รกฺขติ ฯ8   
     [๗๖๒]   อตฺตาน   ภิกฺขเว   รกฺขิสสฺามีติ   สติปฏาน  เสวิตพฺพ   
ปร   รกฺขิสฺสามีติ  สติปฏาน  เสวิตพฺพ  ฯ  อตฺตาน  ภิกฺขเว  รกฺขนฺโต   
ปร รกฺขติ ปร รกฺขนฺโต อตฺตาน รกฺขตีติ ฯ    
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     [๗๖๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สุมฺเภสุ  วิหรติ   
เสทกนฺนาม   สุมฺภาน   นคิโม  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ   ฯ   ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา   
เอตทโวจ   
     [๗๖๔]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ชนปทกลฺยาณี  ชนปทกลฺยาณีติ  โข   
ภิกฺขเว  มหาชนกาโย  สนฺนิปเตยฺย  ฯ  สา  โข  ปน  ๑ ชนปทกลฺยาณี   
ปรมปาสาวินี    นจฺเจ    ปรมปาสาวินี   คีเต   ชนปทกลฺยาณี   นจฺจติ   
คายตีติ  โข  ภิกฺขเว  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  มหาชนกาโย  สนฺนิปเตยฺย  ฯ   
อถ  ปรุิโส  อาคจฺเฉยฺย  ชีวิตุกาโม  อมริตุกาโม  สขุกาโม  ทุกขฺปฏิกูโล   
ตเมน    เอว    วเทยฺย    อยนฺเต    อมโฺภ    ปุริส    สมติตฺติโก   
เตลปตฺโต   อนฺตเรน   จ   มหาสมชฺช   อนฺตเรน  จ  ชนปทกลฺยาณิยา   
ปริหริตพฺโพ   ฯ   ปุรโิส   จ   เตน   อุกขิฺตฺตาสิโก  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต   
อนุพนฺธิสฺสติ   ยตฺเถว   น  โถกป  ฉฑฺเฑสฺสสิ  ๒  ตตฺเถว  เต  สิโร   
ปาติสฺสตีติ   ฯ   ต   กึ   ม ฺถ   ภิกฺขเว   อป   นุ   โส   ปุรโิส8   
อมุ   เตลปตตฺ   อมนสิกรตฺิวา   พหิทฺธา  ปมาท  อาหเรยฺยาติ  ฯ  โน   
เหต ภนฺเต ฯ   
     [๗๖๕]  อุปมา  โข  มยฺาย  ภิกฺขเว  กตา  อตฺถสฺส  วิ ฺาปนาย   
อยเมเวตฺถ  ๓  อตฺโถ  ฯ สมติตฺติโก เตลปตฺโตติ โข ภิกฺขเว กายคตาย   
เอต สติยา อธิวจน ฯ   
     [๗๖๖]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  เอว  สิกฺขิตพฺพ กายคตา สติ [๔]   
#๑ ม. ย.ุ ปนสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. ฉฑฺเฑสฺสติ ฯ ๓ ม. ย.ุ ____เจเวตฺถ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ โน ฯ    
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ภาวิตา   ภวิสฺสติ   พหุลกีตา   ยานีกตา   วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา  ปริจิตา   
สุสมารทฺธาติ ฯ เอว ฺหิ โว ๑ ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
                    นาฬนฺทวคฺโค ทุติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         มหาปุริโส นาฬนฺท          จุนฺโท เจล ฺจ พาหิโย   
         อุตฺติโย อริโย พฺรหฺมา       ทฺวเยน ๒ เสทเกน จาติ ฯ   
                      ______________ 
#๑ ม. โข ฯ ๒ ม. ย.ุ เสทก ชนปเทน จาติ ฯ    
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                    สีลฏ ิติวคฺโค ตติโย   
     [๗๖๗]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  อายสฺมา  จ  อานนฺโท   
อายสฺมา   จ   ภทฺโท  ปาฏลิปุตฺเต  วิหรติ  กุกฺกฏุาราเม  ฯ  อถ  โข   
อายสฺมา    ภทฺโท   สายณฺหสมย   ปฏสิลฺลานา   วุฏ ิโต   เยนายสฺมา   
อานนฺโท   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   อานนฺเทน   สทฺธ ึ  
สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ   
เอกมนฺต    นสิินฺโน    โข   อายสฺมา   ภทฺโท   อายสฺมนฺต   อานนฺท   
เอตทโวจ   
     [๗๖๘]   ยานีมานิ   อาวุโส   อานนฺท  กุสลานิ  สีลานิ  วุตฺตานิ   
ภควตา   อิมานิ   กุสลานิ   สลีานิ   กิมตฺถิยานิ  วุตฺตานิ  ภควตาติ  ฯ   
สาธุ  สาธุ  อาวุโส  ภทฺท  ภทฺทโก  โข  เต  อาวุโส  ภทฺท  อุมฺมคฺโค   
ภทฺทก   ปฏภิาณ   กลฺยาณี   ปริปุจฺฉา   ฯ   เอว   ห ิ  ตฺว  อาวุโส   
ภทฺท   ปุจฺฉสิ   ยานีมานิ   อาวุโส   อานนฺท  กุสลานิ  สลีานิ  วุตฺตานิ   
ภควตา   อิมานิ   กุสลานิ   สลีานิ   กิมตฺถิยานิ  วุตฺตานิ  ภควตาติ  ฯ   
เอวมาวุโสติ ฯ   
     [๗๖๙]  ยานีมานิ  อาวุโส  ภทฺท  กสุลานิ  สลีานิ วุตฺตานิ ภควตา   
อิมานิ   กุสลานิ   สลีานิ   ยาวเทว   จตุนฺน   สติปฏานาน  ภาวนาย   
วุตฺตานิ   ภควตา   ฯ   กตเมส   จตุนฺน   ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเย   
กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก    
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อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   
ยานีมานิ   อาวุโส   ภทฺท   กุสลานิ   สลีานิ  วุตฺตานิ  ภควตา  อิมานิ   
กุสลานิ   สีลานิ   ยาวเทว   อิเมส   จตุนฺน   สติปฏานาน  ภาวนาย   
วุตฺตานิ ภควตาติ ฯ   
     [๗๗๐]   ตเยว   นิทาน   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา   
ภทฺโท อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ   
     [๗๗๑]  โก  นุ  โข  อาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย เยน   
ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  น  จิรฏ ิติโก  โหติ  ฯ  โก  ปนาวุโส   
อานนฺท   เหตุ   โก   ปจฺจโย   เยน  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม   
จิรฏ ิติโก   โหตีติ   ฯ  สาธุ  สาธุ  อาวุโส  ภทฺท  ภทฺทโก  โข  เต   
อาวุโส   ภทฺท   อุมฺมคฺโค   ภทฺทก   ปฏิภาณ   กลฺยาณี   ปริปุจฺฉา  ฯ   
เอว ฺหิ   ตฺว   อาวุโส   ภทฺท  ปุจฺฉสิ  โก  นุ  โข  อาวุโส  อานนฺท   
เหตุ    โก   ปจฺจโย   เยน   ตถาคเต   ปรนิิพฺพุเต   สทฺธมฺโม   น   
จิรฏ ิติโก  โหติ  ฯ  โก  ปนาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน   
ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม จิรฏ ิติโก โหตีติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ   
     [๗๗๒]  จตุนฺน  โข อาวุโส สติปฏานาน อภาวิตตฺตา อพหุล-ี 
กตตฺตา  ตถาคเต    ปรินิพฺพุเต    สทฺธมโฺม    น    จิรฏ ิติโก    โหติ  ฯ   
จตุนฺน    จ   โข   อาวุโส   สติปฏานาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   
ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  จิรฏ ิติโก  โหติ  ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ    
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อิธาวุโส   ภิกฺขุ   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส    ฯ   อิเมส   โข   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
อภาวิตตฺตา    อพหุลีกตตฺตา    ตถาคเต    ปรินิพฺพุเต   สทฺธมฺโม   น   
จิรฏ ิติโก   โหติ   ฯ   อิเมส  จ  โข  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ตถาคเต   ปรินิพฺพุเต   สทฺธมฺโม  จิรฏ ิติโก   
โหตีติ ฯ   
     [๗๗๓]   เอก   สมย   อายสฺมา   จ   อานนฺโท  อายสฺมา  จ   
ภทฺโท   ปาฏลิปุตฺเต   วิหรนฺติ   กุกฺกฏุาราเม   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
ภทฺโท    สายณฺหสมย   ปฏิสลลฺานา   วุฏ ิโต   เยนายสฺมา   อานนฺโท   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   อานนฺเทน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน โข อายสฺมา ภทฺโท อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ   
     [๗๗๔]  โก  นุ  โข  อาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย เยน   
สทฺธมฺมปริหาน   โหติ   ฯ   โก  น ุ โข  อาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก   
ปจฺจโย   เยน   สทฺธมฺมอปริหาน   โหตีติ   ฯ   สาธุ   สาธุ  อาวุโส   
ภทฺท    ภทฺทโก    โข    เต    อาวุโส   ภทฺท   อุมฺมคฺโค   ภทฺทก   
ปฏิภาณ    กลฺยาณี    ปรปิุจฺฉา   ฯ   เอว ฺหิ   ตฺว   อาวุโส   ภทฺท   
ปุจฺฉสิ   โก   นุ   โข   อาวุโส   อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน    
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สทฺธมฺมปริหาน   โหติ   ฯ  โก  ปนาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย   
เยน สทฺธมฺมอปริหาน โหตีติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ   
     [๗๗๕]  จตุนฺน  โข อาวุโส สติปฏานาน อภาวิตตฺตา อพหุลีกตตฺตา   
สทฺธมฺมปริหาน   โหติ   ฯ   จตุนฺน   จ   โข   อาวุโส  สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา       พหุลีกตตฺตา      สทฺธมฺมอปริหาน      โหติ      ฯ   
กตเมส   จตุนฺน   ฯ   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   กาเย   กายานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺส ฯ เวทนาสุ   
จิตฺเต   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมปฺชาโน   สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   อิเมส   โข  อาวุโส  จตุนฺน   
สติปฏานาน   อภาวิตตฺตา   อพหุลีกตตฺตา   สทฺธมฺมปริหาน   โหติ   ฯ   
อิเมส   จ  โข  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา   
สทฺธมฺมอปริหาน โหตีติ ฯ   
     [๗๗๖]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏานา  ฯ   
กตเม   จตฺตาโร   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺส ฯ เวทนาสุ   
จิตฺเต   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมปฺชาโน   สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร   
สติปฏานาติ ฯ   
     [๗๗๗]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  อถ  โข  อ ฺตโร  พฺราหฺมโณ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 232 

เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน โข โส พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ   
     [๗๗๘]   โก   น ุ  โข  โภ  โคตม  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน   
ตถาคเต   ปรนิิพฺพุเต   สทฺธมฺโม   น   จิรฏ ิติโก  โหติ  ฯ  โก  ปน   
โภ   โคตม  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม   
จิรฏ ิติโก โหตีติ ฯ   
     [๗๗๙]    จตุนฺน   โข   พฺราหฺมณ   สติปฏานาน   อภาวิตตฺตา   
อพหุลีกตตฺตา   ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  น  จิรฏ ิติโก  โหติ  ฯ   
จตุนฺน   จ   โข   พฺราหฺมณ   สติปฏานาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   
ตถาคเต    ปรินิพฺพุเต    สทฺธมฺโม   จิรฏ ิติโก   โหติ   ฯ   กตเมส   
จตุนฺน   ฯ   อิธ  พฺราหฺมณ  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  เวทนาสุ   
จิตฺเต   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมปฺชาโน   สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   อิเมส  โข  พฺราหฺมณ  จตุนฺน   
สติปฏานาน    อภาวิตตฺตา    อพหุลกีตตฺตา    ตถาคเต    ปรินพฺิพุเต   
สทฺธมฺโม   น   จิรฏ ิติโก   โหติ   ฯ   อิเมส   จ   โข   พฺราหฺมณ   
จตุนฺน   สติปฏานาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต   
สทฺธมฺโม จิรฏ ิติโก โหตีติ ฯ   
     [๗๘๐]   เอว   วุตฺเต   โส   พฺราหฺมโณ   ภควนฺต  เอตทโวจ    
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อภิกฺกนฺต    โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯเปฯ   อุปาสก   
ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชชฺตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
     [๗๘๑]   เอก   สมย   อายสฺมา   จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ   
มหาโมคฺคลฺลาโน  อายสฺมา  จ  อนุรุทโฺธ  สาเกเต วิหรนฺติ กณฺฏกีวเน ฯ   
อถ   โข   อายสฺมา   จ   สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ  มหาโมคฺคลฺลาโน   
สายณฺหสมย   ปฏิสลฺลานา  วุฏ ิตา  เยนายสฺมา  อนุรุทฺโธ  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา      อายสฺมตา      อนุรุทเฺธน      สทฺธ ึ    สมฺโมทึส ุ  
สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ เอตทโวจ   
     [๗๘๒]  เสกฺโข  เสกฺโขติ  ๑  อาวุโส อนุรุทฺธ วุจฺจติ กิตฺตาวตา   
นุ  โข  อาวุโส  เสกฺโข  โหตีติ  ฯ  จตุนฺน  โข  อาวุโส สติปฏานาน   
ปเทส   ภาวิตตฺตา   เสกฺโข   โหติ  ฯ  กตเมส  จตุนฺน  ฯ  อิธาวุโส   
ภิกฺขุ    กาเย    กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   
วิเนยฺย    โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส    ฯ   อิเมส   โข   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ปเทส ภาวิตตฺตา เสกฺโข โหตีติ ฯ   
     [๗๘๓]   ตเยว   นิทาน   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ เอตทโวจ   
#๑ เสโข เสโขตีติป ปาโ ฯ    
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     [๗๘๔]  อเสกฺโข  อเสกฺโขติ  อาวุโส  อนรุุทฺธ  วุจฺจติ กิตฺตาวตา   
นุ  โข  อาวุโส  อเสกฺโข  โหตีติ  ฯ  จตุนฺน  โข อาวุโส สติปฏานาน   
สมตฺต   ภาวิตตฺตา   อเสกฺโข  โหติ  ฯ  กตเมส  จตุนฺน  ฯ  อิธาวุโส   
ภิกฺขุ   กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ   
อิเมส      โข      อาวุโส     จตุนฺน     สติปฏานาน     สมตฺต   
ภาวิตตฺตา อเสกฺโข โหตีติ ฯ   
     [๗๘๕]   ตเยว   นิทาน   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ เอตทโวจ   
     [๗๘๖]   กตเมส   อายสฺมา  อนุรุทโฺธ  ๑  ธมฺมาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   มหาภิ ฺต   ปตฺโตติ   ฯ   จตุนฺน  อาวุโส  สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   มหาภิ ฺต   ปตฺโต   ฯ  กตเมส  จตุนฺน  ฯ   
อิธาห   อาวุโส   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรามิ   อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรามิ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   อิเมส   ขฺวาห   อาวุโส   จตุนฺน  สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   มหาภิ ฺต   ปตฺโต   ฯ   อิเมส  จ  ปนาห   
อาวุโส    จตุนฺน    สติปฏานาน    ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   สหสฺส   
#๑ ม. อาวุโส อนุรุทฺธ ฯ    
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โลก อภิชานามีติ ฯ   
     [๗๘๗]  เอก  สมย  อายสฺมา  อานนฺโท ราชคเห วิหรติ เวฬวุเน   
กลนฺทกนิวาเป  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สิริวฑฺโฒ  คหปติ อาพาธิโก   
โหติ   ทุกฺขิโต   พาฬฺหคิลาโน  ฯ  อถ  โข  สิริวฑฺโฒ  คหปติ  อ ฺตร   
ปุริส   อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว   อมฺโภ   ปุริส  เยนายสฺมา  อานนฺโท   
เตนุปสงฺกม    อุปสงฺกมิตฺวา    มม   วจเนน   อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   
ปาเท   สิรสา   วนฺท   สิริวฑฺโฒ   ภนฺเต  คหปติ  อาพาธิโก  ทุกขิฺโต   
พาฬฺหคิลาโน   โส   อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   ปาเท   สิรสา  วนฺทตีติ   
เอว ฺจ  วเทหิ  สาธุ  กิร  ภนฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน สริิวฑฺฒสฺส   
คหปติสฺส     นิเวสน    เตนุปสงฺกมตุ    อนุกมฺป    อุปาทายาติ    ฯ   
เอว   ภนฺเตติ   โข   โส   ปุริโส   สริิวฑฺฒสฺส  คหปติสฺส  ปฏิสสฺุตฺวา   
เยนายสฺมา     อานนฺโท    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   
อานนฺท    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   
โข    โส    ปรุิโส    อายสฺมนฺต    อานนฺท   เอตทโวจ   สิริวฑฺโฒ   
ภนฺเต   คหปติ   อาพาธิโก   ทุกฺขิโต   พาฬฺหคิลาโน   โส  อายสฺมโต   
อานนฺทสฺส    ปาเท   สิรสา   วนฺทติ   เอว ฺจ   วเทติ   สาธุ   กริ   
ภนฺเต   อายสฺมา   อานนฺโท   เยน   สิรวิฑฺฒสฺส   คหปติสฺส   นิเวสน   
เตนุปสงฺกมตุ   อนุกมฺป   อุปาทายาติ   ฯ   อธิวาเสสิ  โข   อายสฺมา   
อานนฺโท ตุณฺหีภาเวน ฯ   
     [๗๘๘]  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท ปุพฺพณฺหสมย ๑ นิวาเสตฺวา   
#๑ ยุ. อย ปาโ  นตฺถ ิฯ    
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ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   สิริวฑฺฒสฺส   คหปติสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นสิีทิ   ฯ   นิสชฺช  โข  อายสฺมา              
อานนฺโท สิรวิฑฺฒ คหปตึ เอตทโวจ   
     [๗๘๙]   กจฺจิ   เต   คหปติ   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย   กจฺจิ   
ทุกฺขา    เวทนา    ปฏิกฺกมนฺติ   โน   อภิกฺกมนฺติ   ฯ   ปฏิกฺกโมสาน   
ป ฺายติ   โน   อภิกฺกโมติ   ฯ   น  เม  ภนฺเต  ขมนีย  น  ยาปนีย   
พาฬฺหา    เม    ทุกฺขา    เวทนา    อภิกฺกมนฺติ    โน   ปฏิกฺกมนฺติ   
อภิกฺกโมสาน ป ฺายติ โน ปฏกิฺกโมติ ฯ   
     [๗๙๐]  ตสฺมา  ติห  เต  คหปติ เอว สิกฺขิตพฺพ กาเย กายานุปสฺสี   
วิหริสฺสามิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
เวทนาสุ       จิตฺเต      ธมฺเมสุ      ธมฺมานุปสฺสี      วิหริสฺสามิ   
อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ  ฯ   
เอว ฺหิ เต คหปติ สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
     [๗๙๑]   เยเม  ภนฺเต  ภควตา  จตฺตาโร  สติปฏานา  เทสิตา   
สวิชฺชนฺติ   เต   ธมฺมา   มยิ   อห  จ  เตสุ  ธมฺเมสุ  สนฺทิสฺสามิ  ฯ   
อห ฺหิ   ภนฺเต   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรามิ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรามิ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
     [๗๙๒]    ยานิ    จิมานิ   ภนฺเต   ภควตา   ป ฺโจรมฺภาคิยานิ    
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ส ฺโชนานิ    เทสิตานิ    นาห   ภนฺเต   ยงฺกิ ฺจิ   อตฺตนิ   อปฺปหีน   
สมนุปสฺสามีติ    ฯ    ลาภา    เต    คหปติ   สลุทฺธ   เต   คหปติ   
อนาคามิผลนฺตยา คหปติ พฺยากตนฺติ ฯ   
     [๗๙๓]   ตเยว  นิทาน  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  มานทินฺโน   
คหปติ  อาพาธิโก  โหติ  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  ฯ  อถ  โข มานทินฺโน   
คหปติ    อ ฺตร    ปุริส    อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว   อมฺโภ   ปุริส   
ฯเปฯ   น   เม   ภนฺเต   ขมนีย   น  ยาปนีย  พาฬฺหา  เม  ทุกฺขา   
เวทนา   อภิกฺกมนฺติ   โน   ปฏิกฺกมนฺติ   อภิกฺกโมสาน   ป ฺายติ  โน   
อภิกฺกโมติ ฯ   
     [๗๙๔]  เอวรูปาย  จาห  ภนฺเต  ทกฺุขาย เวทนาย ผุฏโ สมาโน   
กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรามิ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   
วิหรามิ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสสฺ ฯ   
     [๗๙๕]    ยานิ    จิมานิ   ภนฺเต   ภควตา   ป ฺโจรมฺภาคิยานิ 
ส ฺโชนานิ    เทสิตานิ    นาห   ภนฺเต   ยงฺกิ ฺจิ   อตฺตนิ   อปฺปหีน   
สมนุปสฺสามีติ    ฯ    ลาภา    เต    คหปติ    สุลทฺธนฺเต    คหปติ   
อนาคามิผล ตยา คหปติ พฺยากตนฺติ ฯ   
                     สีลฏ ิติวคฺโค ตติโย ฯ    
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                           ตสฺสุทฺทาน   
          สลี  ิติ ปริหาน          สุทฺธก พฺราหฺมเณน จ   
          ปเทส สมตฺต โลโก จ     สิริวฑฺโฒ มานทินฺเนน เต ทสาติ ฯ   
                        __________________  
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                     อนนุสฺสุตวคฺโค จตุตฺโถ   
     [๗๙๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อย  กาเย กายานุปสฺสนาติ เม ภิกฺขเว   
ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ป ฺา   
อุทปาทิ   วิชชฺา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ  สา  โข  ปนาย   
กาเย   กายานุปสฺสนา   ภาเวตพฺพาติ  เม  ภิกฺขเว  ฯ  ภาวิตาติ  เม   
ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ   
ป ฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๗๙๗]   อย   เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสนาติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   
อุทปาทิ   วิชชฺา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ  สา  โข  ปนาย   
เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสนา   ภาเวตพฺพาติ   เม  ภิกขฺเว  ฯ  ภาวิตาติ   
เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  าณ   
อุทปาทิ ป ฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๗๙๘]   อย   จิตฺเต   จิตฺตานุปสฺสนาติ   เม   ภิกขฺเว  ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   
อุทปาทิ  วิชชฺา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ  ฯ  สา  โข  ปนาย จิตฺเต   
จิตฺตานุปสฺสนา   ภาเวตพฺพาติ  เม  ภิกขฺเว  ฯ  ภาวิตาติ  เม  ภิกขฺเว   
ปุพฺเพ    อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   
ป ฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ    
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     [๗๙๙]   อย   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสนาติ   เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   
อุทปาทิ   วิชชฺา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ  สา  โข  ปนาย   
ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสนา   ภาเวตพฺพาติ   เม   ภิกฺขเว   ฯ  ภาวิตาติ   
เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  าณ   
อุทปาทิ ป ฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทีติ ฯ   
     [๘๐๐]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏานา ภาวิตา   
พหุลีกตา   เอกนฺตนิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   อุปสมาย  อภิ ฺาย   
สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   สวตฺตนฺติ   ฯ   กตเม   จตฺตาโร   ฯ   อิธ   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส    ฯ   อิเม   โข   ภิกขฺเว   จตฺตาโร   สติปฏานา   
ภาวิตา   พหุลีกตา   เอกนฺตนิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   อุปสมาย   
อภิ ฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๘๐๑]   เยส  เกส ฺจิ  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏานา  วิรทฺธา   
วิรทฺโธ   เตส   อริโย  อฏงฺคิโก  ๑  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี  ฯ   
เยส   เกส ฺจิ   ภิกฺขเว   จตฺตาโร   สติปฏานา  อารทฺธา  อารทฺโธ   
เตส   อริโย   อฏงฺคิโก   ๑  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี  ฯ  กตเม   
จตฺตาโร   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  เวทนาสุ   
จิตฺเต   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมปฺชาโน   สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เยส  เกส ฺจิ  ภิกฺขเว  อิเม   
จตฺตาโร   สติปฏานา   วิรทฺธา   วิรทฺโธ   เตส   อริโย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค   สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี  ฯ  เยส  เกส ฺจิ  ภิกฺขเว  อิเม  จตฺตาโร   
สติปฏานา   อารทฺธา   อารทฺโธ   เตส   อริโย   อฏงฺคิโก  มคฺโค   
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ   
     [๘๐๒]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สติปฏานา ภาวิตา   
พหุลีกตา   อปารา   ปาร  คมนาย  สวตฺตนฺติ  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส    ฯ   อิเม   โข   ภิกขฺเว   จตฺตาโร   สติปฏานา   
ภาวิตา พหุลีกตา อปารา ปาร คมนาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๘๐๓]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  สโต  ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย สมฺปชาโน   
อย  โว  อมฺหาก  อนุสาสนี  ฯ  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  สโต  โหติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ ฯ    
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     [๘๐๔]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺปชาโน  โหติ  ฯ  อิธ ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน    วิทิตา   เวทนา   อุปฺปชฺชนติฺ   วิทิตา   อุปฏหนฺติ   วิทิตา   
อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   ฯ   วิทิตา  วิตกฺกา  อุปฺปชชฺนฺติ  วิทิตา  อุปฏหนฺติ   
วิทิตา   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   ฯ  วิทิตา  ป ฺา  ๑  อุปฺปชฺชนฺติ  วิทิตา   
อุปฏหนฺติ   วิทิตา   อพฺภตฺถ   คจฺฉนฺติ   ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สมฺปชาโน   โหติ  ฯ  สโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิหเรยฺย   สมฺปชาโน  อย   
โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ   
     [๘๐๕]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏานา  ฯ   
กตเม   จตฺตาโร   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุสฺสี  วิหรติ   
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺส ฯ เวทนาสุ   
จิตฺเต   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมปฺชาโน   สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร   
สติปฏานา   ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา    ทฺวินฺน    ผลาน    อ ฺตร   ผล   ปาฏิกงฺข   ทฏิเว   
ธมฺเม อ ฺา สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ ฯ   
     [๘๐๖]  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏานา  ฯ  กตเม จตฺตาโร ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา    วิเนยฺย    โลเก    อภิชฺฌาโทมนสฺส    ฯ    ตสฺส   กาเย   
กายานุปสฺสิโน   วิหรโต   โย   กายสฺม ึ ฉนฺโท  โส  ปหิยฺยติ  ฉนทฺสฺส   
ปหานาย ๒ อมต สจฺฉิกต โหติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ส ฺา ฯ ๒ ม. ปหานา ฯ เอวมุปริ ฯ    
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     [๘๐๗]   เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา    วิเนยฺย    โลเก    อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ตสฺส   เวทนาสุ   
เวทนานุปสฺสิโน    วิหรโต    โย   เวทนาสุ   ฉนฺโท   โส   ปหิยยฺติ   
ฉนฺทสฺส ปหานาย อมต สจฺฉิกต โหติ ฯ   
     [๘๐๘]   จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ตสฺส   จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสิโน   
วิหรโต   โย   จิตฺตสฺมึ   ฉนฺโท   โส   ปหิยฺยติ   ฉนทฺสฺส   ปหานาย   
อมต สจฺฉิกต โหติ ฯ   
     [๘๐๙]  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมาx   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ตสฺส  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสิโน   
วิหรโต   โย   ธมฺเมสุ   ฉนฺโท   โส   ปหิยฺยติ   ฉนทฺสฺส   ปหานาย   
อมต สจฺฉิกต โหตีติ ฯ   
     [๘๑๐]  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏานา  ฯ  กตเม จตฺตาโร ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา    วิเนยฺย    โลเก    อภิชฺฌาโทมนสฺส    ฯ    ตสฺส   กาเย   
กายานุปสฺสิโน     วิหรโต    กาโย    ปริ ฺาโต    โหติ    กายสฺส   
ปริ ฺาตตฺตา อมต สจฺฉิกต โหติ ฯ   
     [๘๑๑]   เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา    วิเนยฺย    โลเก    อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ตสฺส   เวทนาสุ   
เวทนานุปสฺสิโน    วิหรโต    เวทนา    ปริ ฺาตา   โหติ   เวทนาน    
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ปริ ฺาตตฺตา อมต สจฺฉิกต โหติ ฯ   
     [๘๑๒]   จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ตสฺส   จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสิโน   
วิหรโต    จิตฺต    ปริ ฺาต    โหติ   จิตฺตสฺส   ปริ ฺาตตฺตา   อมต   
สจฺฉิกต โหติ ฯ   
     [๘๑๓]  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ตสฺส  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสิโน   
วิหรโต   ธมมฺา   ปริ ฺาตา   โหนฺติ   ธมฺมาน   ปริ ฺาตตฺตา   อมต   
สจฺฉิกต โหตีติ ฯ   
     [๘๑๔]   จตุนฺน   ภิกฺขเว   สติปฏานาน  ภาวน  เทสิสฺสามิ  ต   
สุณาถ   ฯ   กตมา   ภิกฺขเว   จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวนา  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ  เวทนาสุ จิตฺเต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ   
อย โข ภิกฺขเว จตุนฺน สติปฏานาน ภาวนาติ ฯ   
     [๘๑๕]  สติปฏาน ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ สติปฏานภาวน ฺจ   
สติปฏานภาวนาคามินิ ฺจ       ปฏิปท       ต       สุณาถ      ฯ   
กตม ฺจ    ภิกฺขเว    สติปฏาน   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กาเย   
กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ    
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อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺส  ฯ  อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว สติปฏาน ฯ   
     [๘๑๖]   กตมา  จ  ภิกขฺเว  สติปฏานภาวนา  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    สมุทยธมฺมานุปสฺสี   กายสฺมึ   วิหรติ   วยธมฺมานุปสฺสี   กายสฺมึ   
วิหรติ    สมทุยวยธมฺมานุปสฺสี   กายสฺมึ   วิหรติ   อาตาป   สมปฺชาโน   
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  สมุทยธมฺมานุปสฺสี  เวทนาสุ   
วิหรติ     วยธมฺมานุปสฺสี    เวทนาสุ    วิหรติ    สมทุยวยธมฺมานุปสฺสี   
เวทนาสุ   วิหรติ   ฯ   ตถา   จิตฺเต   ฯ   ธมฺเมสุ  วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว สติปฏานภาวนา ฯ   
     [๘๑๗]   กตมา  จ  ภิกขฺเว  สติปฏานภาวนาคามินี  ปฏิปทา  ฯ   
อยเมว   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ  สมฺมาทิฏ ิ   
สมฺมาสงฺกปฺโป      สมฺมาวาจา      สมมฺากมฺมนฺโต      สมฺมาอาชีโว   
สมฺมาวายาโม    สมฺมาสติ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   
สติปฏานภาวนาคามินี ปฏิปทาติ ฯ   
                   อนนุสฺสุตวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         อนนุสฺสุต วิราโค จ       วิรทฺโธ ภาวนา สโต   
         อ ฺ ฉนฺท ปริ ฺาย       ภาวนา วิภงฺเคน เต ทสาติ ๑ ฯ   
                      ______________ 
#๑ ม.    อนนุสฺสุต วิราโค         วิรทโฺธ ภาวนาสติ   
#        อ ฺา ฉนฺท ปริ ฺาย      ภาวนา วิภงฺเคน จาติ ฯ    
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                     อมตวคฺโค ป ฺจโม   
     [๘๑๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ จตูสุ ภิกฺขเว สติปฏาเนสุ สุปติฏ ิตจิตฺตา   
วิหรถ    มา   โว   อมต   ปนสฺส   ฯ   กตเมสุ   จตูสุ   ฯ   อิธ   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส     ฯ     อิเมสุ    ภิกฺขเว    จตูสุ    สติปฏาเนสุ   
สุปติฏ ิตจิตฺตา วิหรถ มา โว อมต ปนสฺสาติ ฯ   
     [๘๑๙]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  จตุนฺน  ภิกฺขเว  สติปฏานาน สมทุย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ   เทสิสฺสามิ   ต   สุณาถ   ฯ   โก  จ  ภิกฺขเว  กายสฺส   
สมุทโย   ฯ   อาหารสมุทยา  กายสฺส  สมุทโย  อาหารนิโรธา  กายสฺส   
อตฺถงฺคโม   ผสฺสสมุทยา   เวทนาน   สมุทโย   ผสสฺนิโรธา   เวทนาน   
อตฺถงฺคโม     นามรูปสมุทยา     จิตฺตสฺส    สมุทโย    นามรูปนิโรธา   
จิตฺตสฺส   อตฺถงฺคโม  มนสิการสมุทยา  ธมฺมาน  สมุทโย  มนสกิารนิโรธา   
ธมฺมาน อตฺถงฺคโมติ ฯ   
     [๘๒๐]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เอกมิทาห  ภิกฺขเว  สมย  อุรุเวลาย   
วิหรามิ  นชชฺา  เนร ฺชราย  ตีเร  อชปาลนิโคฺรเธ  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  ฯ   
ตสฺส    มยฺห    ภิกฺขเว    รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว   เจตโส   
ปริวิตกฺโก อุทปาทิ    
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     [๘๒๑]   เอกายนฺวาย  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน   
สมติกฺกมาย     ทุกฺขโทมนสฺสาน    อตฺถงฺคมาย    ายสฺส    อธิคมาย   
นิพฺพานสฺส   สจฺฉิกิริยาย   ยทิท   จตฺตาโร   สติปฏานา   ฯ   กตเม   
จตฺตาโร   ฯ   กาเย  วา  ภิกฺขุ  กายานุปสฺสี  วิหเรยฺย  ฯ  เวทนาสุ   
วา   ภิกฺขุ  เวทนานุปสฺสี  วิหเรยฺย  ฯ  จิตฺเต  วา  ภิกฺขุ  จิตฺตานุปสฺสี   
วิหเรยฺย   ฯ   ธมฺเมสุ   วา   ภิกฺขุ   ธมฺมานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เอกายนฺวาย   
มคฺโค      สตฺตาน      วิสุทธฺิยา     โสกปริเทวาน     สมติกฺกมาย   
ทุกฺขโทมนสฺสาน     อตฺถงฺคมาย     ายสฺส    อธิคมาย    นิพฺพานสฺส   
สจฺฉิกิริยาย ยทิท จตฺตาโร สติปฏานา ๑ ฯ   
     [๘๒๒]   อถ   โข   ภิกขฺเว   พฺรหฺมา   สหมฺปติ  มม  เจตสาn   
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย    เสยฺยถาป   นาม   พลวา   ปุริโส   สมฺมิ ฺชิต   
วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสาริต   วา   พาห  สมฺมิ ฺเชยฺย  เอวเมว   
พฺรหฺมโลเก   อนฺตรหิโต  มม  ปุรโต  ปาตุรโหสิ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว   
พฺรหฺมา   สหมฺปติ   เอกส   อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา   เยนาห  เตน ฺชล ึ  
ปณาเมตฺวา ม เอตทโวจ   
     [๘๒๓]   เอวเมต  ภควา  เอวเมต  สุคต  เอกายนฺวาย  ภนฺเต   
มคฺโค      สตฺตาน      วิสุทธฺิยา     โสกปริเทวาน     สมติกฺกมาย   
ทุกฺขโทมนสฺสาน     อตฺถงฺคมาย     ายสฺส    อธิคมาย    นิพฺพานสฺส   
สจฺฉิกิริยาย   ยทิท   จตฺตาโร   สติปฏานา   ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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กาเย  วา  ภนเฺต  ภิกฺขุ  กายานุปสฺสี  วิหเรยฺย  ฯ  เวทนาสุ  วา  ฯ   
จิตฺเต   วา   ฯ   ธมฺเมสุ   วา  ภนฺเต  ภิกขฺุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหเรยฺย   
อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   
เอกายนฺวาย    ภนฺเต    มคฺโค   สตฺตาน   วิสุทฺธิยา   โสกปริเทวาน   
สมติกฺกมาย     ทุกฺขโทมนสฺสาน    อตฺถงฺคมาย    ายสฺส    อธิคมาย   
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ   
     [๘๒๔]   อิทมโวจ   ภิกฺขเว   พฺรหฺมา   สหมฺปติ   อิท   วตฺวา   
อถาปร เอตทโวจ   
     เอกายน ชาติขยนฺตทสฺสี         มคฺค ปชานาติ หิตานุกมฺป   
     เอเตน มคฺเคน อตรึสุ ๑ ปุพฺเพ  ตริสสฺนฺติ เย จ ตรนฺติ โอฆนฺติ ฯ   
     [๘๒๕]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ  สโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิหเรยฺย  อย   
โว   อมฺหาก   อนุสาสนี   ฯ   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สโต  โหติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต   
ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สโต  โหติ  ฯ   
สโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ   
     [๘๒๖]   กุสลราสีติ   ภิกฺขเว   วทมาโน  จตฺตาโร  สติปฏาเน   
สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย  ฯ  เกวโล  หาย  ๒  ภิกฺขเว  กุสลราสิ   
ยทิท   จตฺตาโร   สติปฏานา   ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
#๑ ม. ตรึส ุฯ ยุ. อตสุ ฯ ๒ สี. จาย ฯ    
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ภิกฺขุ   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   กสุลราสีติ   ภิกฺขเว   วทมาโน  อิเม  จตฺตาโร   
สติปฏาเน   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   ฯ  เกวโล  หาย  ภิกฺขเว   
กุสลราสิ ยททิ จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ   
     [๘๒๗]   อถ   โข   อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสีท ิ  ฯ   เอกมนฺต   นิสินฺโน   โข   โส  ภิกฺขุ   
ภควนฺต   เอตทโวจ   สาธุ   เม   ภนฺเต   ภควา   สงฺขิตฺเตน  ธมฺม   
เทเสตุ   ยมห   ภควโต   ธมฺม   สุตฺวา  เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต   
อาตาป ปหิตตฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ   
     [๘๒๘]   ตสฺมา   ติห   ตฺว  ภิกฺขุ  อาทิเมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ   ฯ   โก   จาทิ   กสุลาน   ธมฺมาน   ฯ   อิธ   ตฺว  ภิกฺขุ   
ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต     วิหราหิ     อาจารโคจรสมฺปนฺโน    อณุมตฺเตสุ   
วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขสฺสุ สิกฺขาปเทสุ ฯ   
     [๘๒๙]   ยโต   โข   ตฺว  ภิกฺขุ  ปาฏโิมกฺขสวรสวุโต  วิหริสสฺสิ   
อาจารโคจรสมฺปนฺโน    อณุมตฺเตสุ    วชฺเชสุ    ภยทสฺสาวี   สมาทาย   
สิกฺขสฺสุ  ๑  สิกฺขาปเทสุ  ตโต  ตฺว  ภิกขฺเว สีล นิสสฺาย สีเล ปติฏาย   
จตฺตาโร   สติปฏาเน  ภาเวยฺยาสิ  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธ  ตฺว   
ภิกฺขุ   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหราหิ   ฯ   เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหราหิ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย  โลเก   
#๑ ยุ. สกิฺขิสฺสสิ ฯ    
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อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ยโต   โข   ตฺว   ภิกฺขุ   สลี   นิสฺสาย  สีเล   
ปติฏาย    อิเม   จตฺตาโร   สติปฏาเน   เอว   ภาเวสฺสสิ   ตโต   
ตุยฺห   ภิกฺขุ   ยา   รตฺติ   วา   ทิวโส   วา   อาคมิสฺสติ  วุฑฺฒิเยว   
ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปริหานีติ ฯ   
     [๘๓๐]   อถ   โข   โส   ภิกฺขุ   ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ปกฺกามิ   ฯ   อถ   โข   โส   ภิกฺขุ   เอโก   วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต   
อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   น   จิรสฺเสว   ยสฺสตฺถาย   กุลปุตฺตา   
สมฺมเทว  อคารสมฺา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริยปริโยสาน   
ทิฏเว     ธมเฺม     สย     อภิ ฺา     สจฺฉิกตฺวา     อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ    ขีณา    ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ    อพฺภ ฺาสิ    ฯ    อ ฺตโร   จ   ปน   โส   ภิกขฺุ   
อรหต อโหสีติ ฯ   
     [๘๓๑]   อถ   โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา  ฯเปฯ  สาธุ   
เม    ภนฺเต   ภควา   สงฺขิตฺเตน   ธมฺม   เทเสตุ   ยมห   ภควโต   
ธมฺม    สุตฺวา    เอโก   วูปกฏโ   อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   
วิหเรยฺยนฺติ ฯ   
     [๘๓๒]   ตสฺมา   ติห   ตฺว  ภิกฺขุ  อาทิเมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ   ฯ   โก   จาทิ   กสุลาน   ธมฺมาน   ฯ   อิธ   ตฺว  ภิกฺขุ   
กายทุจฺจริต    ปหาย    กายสุจริต    ภาเวสฺสสิ   วจีทจฺุจริต   ปหาย    
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วจีสุจริต ภาเวสฺสสิ มโนทุจฺจริต ปหาย มโนสุจริต ภาเวสฺสสิ ฯ   
     [๘๓๓]   ยโต   โข  ตฺว  ภิกฺขุ  กายทุจฺจริต  ปหาย  กายสุจริต   
ภาเวสฺสสิ    วจีทุจฺจริต   ปหาย   วจีสุจริต   ภาเวสฺสสิ   มโนทุจฺจริต   
ปหาย   มโนสุจริต   ภาเวสฺสสิ   ตโต  ตฺว  ภิกฺขุ  สลี  นิสฺสาย  สีเล   
ปติฏาย   จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวยฺยาสิ  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ   
อิธ   ตฺว   ภิกขฺุ   กาเย   กายานุปสฺสี  วิหราหิ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต   
ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสี   วิหราหิ   อาตาป   สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   ยโต   โข   ตฺว   ภิกฺขุ  สลี  นิสฺสาย   
สีเล   ปติฏาย   อิเม  จตฺตาโร  สติปฏาเน  เอว  ภาเวสฺสสิ  ตโต   
ตุยฺห   ภิกฺขุ   ยา   รตฺติ    วา   ทิวโส   วา  อาคมิสฺสติ  วุฑฺฒิเยว   
ปาฏิกงฺขา   กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   โน   ปริหานีติ   ฯเปฯ  อ ฺตโร  จ   
ปน โส ภิกฺขุ อรหต อโหสีติ ฯ   
     [๘๓๔]  เย  ภิกฺขเว  อนุกมฺเปยฺยาถ  เย  จ  โสตพฺพ  ม ฺเยฺยุ   
มิตฺตา   วา   อมจฺจา   วา   าตี   วา   สาโลหิตา  วา  เต  โว   
ภิกฺขเว   จตุนฺน   สติปฏานาน  ภาวนาย  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา   
ปติฏาเปตพฺพาติ   ฯ   กตเมส  จตุนฺน  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย   
กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   
เย   ภิกฺขเว   อนุกมฺเปยฺยาถ   เย   จ   โสตพฺพ   ม ฺเยฺยุ  มิตฺตา    
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วา   อมจฺจา   วา   าตี   วา   สาโลหิตา  วา  เต  โว  ภิกฺขเว   
อิเมส   จตุนฺน   สติปฏานาน   ภาวนาย  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา   
ปติฏาเปตพฺพาติ ฯ   
     [๘๓๕]   ติสฺโส   อิมา  ภิกฺขเว  เวทนา  ฯ  กตมา  ติสฺโส  ฯ   
สุขา   เวทนา   ทุกฺขา   เวทนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ฯ   อิมา   
โข ภิกฺขเว ติสฺโส เวทนา ฯ   
     [๘๓๖]   อิมาส   โข   ภิกฺขเว   ติสฺสนฺน   เวทนาน  ปริ ฺาย   
จตฺตาโร   สติปฏานา   ภาเวตพฺพา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา   
วิเนยฺย    โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เวทนาน  ปริ ฺาย   
อิเม จตฺตาโร สติปฏานา ภาเวตพฺพาติ ฯ   
     [๘๓๗]  ตโยเม  ภิกฺขเว  อาสวา  ฯ  กตเม  ตโย ฯ กามาสโว   
ภวาสโว อวิชฺชาสโว ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อาสวา ฯ   
     [๘๓๘]   อิเมส   โข   ภิกฺขเว   ติณฺณนฺน   อาสวาน  ปหานาย   
จตฺตาโร   สติปฏานา   ภาเวตพฺพา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา    วิเนยฺย    โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต   
ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย    
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โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณนฺน  อาสวาน   
ปหานาย อิเม จตฺตาโร สติปฏานา ภาเวตพฺพาติ ฯ   
                      อมตวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                           ตสฺสุทฺทาน   
          อมต สมุทโย มคฺโค         สโต ๑ กุสลราสิ จ   
          ปาฏิโมกฺข ทุจฺจริต มิตฺตา ๒  เวทนา อาสเวน จาติ ฯ   
                         _____________ 
#๑ ม. สติ ฯ ๒ ม. มิตฺตเวทนา ฯ    
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            สติปฏานสยุตฺตสฺส คงฺคาทิเปยฺยาโล ฉฏโ   
     [๘๓๙]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา   
ปาจีนปพฺภารา  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สติปฏาเน   
ภาเวนฺโต   จตฺตาโร   สติปฏาเน   พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ   
นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร ฯ   
     [๘๔๐]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวนฺโต   
จตฺตาโร   สติปฏาเน  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กาเย   กายานุปสฺสี   
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ   
เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
จตฺตาโร   สติปฏาเน  ภาเวนฺโต  จตฺตาโร  สติปฏาเน  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโรติ ฯเปฯ   
     [๘๔๑]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อุทฺธมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ   ฯ   
กตมานิ   ป ฺจ   ฯ  รูปราโค  อรูปราโค  มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา  ฯ   
อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ ส ฺโชนานิ ฯ   
     [๘๔๒]    อิเมส    โข    ภิกฺขเว    ป ฺจนฺน   อุทฺธมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน    อภิ ฺาย   ปริ ฺาย   ปริกฺขยาย   ปหานาย   จตฺตาโร   
สติปฏานา   ภาเวตพฺพา  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ    
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กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ   
อิเมส        โข       ภิกฺขเว       ป ฺจนฺน       อุทฺธมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน    อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย    ปหานาย   อิเม   
จตฺตาโร   สติปฏานา   ภาเวตพฺพาติ  ฯ  (ยถา  มคฺคสยุตฺต  วิตฺถาริต   
เอว สติปฏานสยุตฺต วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ   
         ฉ ปาจีนโต นินฺนา          ฉ นินฺนา จ สมุทฺทโต   
         เอเต เทฺว ฉ ทฺวาทส โหนฺติ  วคฺโค เตน ปวุจฺจติ ๑ ฯ   
                            สติปฏานสยุตฺต นิฏ ิต ฯ   
                                  __________ 
#๑ ม. อิติสทโฺท อตฺถิ ฯ    
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                                  อินทฺฺริยสยุตฺต   
                                   _________ 
                                สุทฺธกวคฺโค ปโม   
     [๘๔๓]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  เอตทโวจ ป ฺจิมานิ   
ภิกฺขเว   อินฺทฺริยานิ   ฯ   กตมานิ   ป ฺจ   ฯ  สทฺธนิฺทฺริย  วิริยนิฺทฺริย   
สตินฺทฺริย    สมาธินฺทฺริย    ป ฺ ินฺทฺริย    ฯ    อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   
ป ฺจินฺทฺริยานีติ ฯ   
     [๘๔๔]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย   วิริยินฺทฺริย   สตินฺทฺริย   สมาธินฺทฺริย   ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  
ยโต    โข    ภิกฺขเว    อรยิสาวโก   อิเมส   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   
(สมุทย ฺจ    อตฺถงฺคม ฺจ)   ๑   อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน   
อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
     [๘๔๕]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย   วิริยินฺทฺริย   สตินฺทฺริย   สมาธินฺทฺริย   ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  
ยโต    โข    ภิกฺขเว    อรยิสาวโก   อิเมส   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   
สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน   
#๑ ม. อิท ปาทฺวย น ทิสสฺติ ฯ    
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อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
     [๘๔๖]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย   วิริยินฺทฺริย   สตินฺทฺริย   สมาธินฺทฺริย   ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  
ยโต   โข   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ๑  อิเมส  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  สมทุย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ   ๒  อาทีนว ฺจ  นิสฺสรณ ฺจ  ยถาภูต  วิทิตฺวา   
อนุปาทา   วิมุตฺโต   โหติ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อรห   
ขีณาสโว     วุสิตวา     กตกรณีโย    โอหิตภาโร    อนุปฺปตฺตสทตฺโถ   
ปริกฺขีณภวส ฺโชโน สมฺมท ฺาวิมุตฺโตติ ฯ   
     [๘๔๗]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย   วิริยินฺทฺริย   สตินฺทฺริย   สมาธินฺทฺริย   ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  
ยโต   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อิเมส   ป ฺจนฺน   อินฺทรฺิยาน  สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ    อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   วิทิตฺวา   
อนุปาทา   วิมุตฺโต   โหติ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อรห   
ขีณาสโว     วุสิตวา     กตกรณีโย    โอหิตภาโร    อนุปฺปตฺตสทตฺโถ   
ปริกฺขีณภวส ฺโชโน สมฺมท ฺาวิมุตฺโตติ ฯ   
     [๘๔๘]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย   วิริยินฺทฺริย   สตินฺทฺริย   สมาธินฺทฺริย   ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  
เย   ห ิ  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิเมส  ป ฺจนฺน   
อินฺทฺริยาน     สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ   
นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ   ฯ   นเม   เต   ภิกฺขเว  สมณา   
#๑ ม. ย.ุ อริยสาวโก ฯ ๒ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ    
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วา    พฺราหฺมณา    วา    สมเณสุ   วา   สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   
วา    พฺราหฺมณสมฺมตา    น   จ   ปเนเต   อายสฺมนโฺต   สาม ฺตฺถ   
วา   พฺราหฺม ฺตฺถ  ๑  วา  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ   
     [๘๔๙]  เย  จ  โข  เต  ๒  ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา   
อิเมส    ป ฺจนฺน    อินฺทฺริยาน    สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ   
อาทีนว ฺจ   นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   ปชานนฺติ   ฯ  เต  โขเม  ภิกขฺเว   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา  วา  สมเณสุ  เจว  สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ   
จ     พฺราหฺมณสมฺมตา     เต    จ    ปนายสฺมนฺโต    สาม ฺตฺถ ฺจ   
พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ     ทิฏเว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ   
     [๘๕๐]   เย   หิ   เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
สทฺธินฺทฺริย  นปฺปชานนฺติ  สทฺธินฺทฺรยิสมุทย  นปฺปชานนฺติ  สทธฺินฺทฺริยนิโรธ  
นปฺปชานนฺติ          สทฺธินทฺฺริยนิโรธคามินีปฏิปท          นปฺปชานนฺติ   
วิริยินฺทฺริย   นปฺปชานนฺติ  ฯเปฯ  สตินฺทฺริย  นปฺปชานนฺติ  ฯ  สมาธินฺทฺริย   
นปฺปชานนฺติ     ฯ     ป ฺ ินฺทฺริย     นปฺปชานนฺติ     ป ฺ ินฺทฺริยสมุทย   
นปฺปชานนฺติ   ป ฺ ินฺทฺริยนิโรธ   นปปฺชานนฺติ   ป ฺ ินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท   
นปฺปชานนฺติ     ฯ     นเม     เต     ภิกฺขเว     สมณา     วา   
พฺราหฺมณา    วา    สมเณสุ    วา   สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   วา   
พฺราหฺมณสมฺมตา    น    จ   ปเนเต   อายสฺมนฺโต   สาม ฺตฺถ   วา   
#๑ ม. ย.ุ พฺรหฺม ฺตฺถ ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. ย.ุ เกจิ ฯ    
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พฺราหฺม ฺตฺถ    วา    ทฏิเว    ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ   
     [๘๕๑]  เย  ห ิ ๑  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา วา   
สทฺธินฺทฺริย    ปชานนฺติ    สทฺธินฺทฺริยสมุทย   ปชานนฺติ   สทฺธินทฺฺริยนิโรธ  
ปชานนฺติ      สทฺธินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท      ปชานนฺติ     วิริยินฺทฺริย   
ปชานนฺติ    วิริยินฺทฺริยสมุทย    ปชานนฺติ    วิริยนิฺทฺริยนิโรธ   ปชานนฺติ   
วิริยินฺทฺริยนโิรธคามินีปฏิปท     ปชานนฺติ    สตินฺทฺริย    ปชานนฺติ    ฯ   
สมาธินฺทฺริย    ปชานนฺติ   ฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   ปชานนฺติ   ป ฺ ินฺทฺริยสมุทย   
ปชานนฺติ     ป ฺ ินฺทฺริยนิโรธ    ปชานนฺติ    ป ฺ ินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท   
ปชานนฺติ      ฯ     เต     โขเม     ภิกฺขเว     สมณา     วา   
พฺราหฺมณา    วา    สมเณสุ    เจว   สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   จ   
พฺราหฺมณสมฺมตา   เต   จ   ปนายสฺมนฺโต  สาม ฺตฺถ  จ  พฺราหฺม ฺตฺถ   
จ    ทิฏเว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช   
วิหรนฺตีติ ฯ   
     [๘๕๒]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ   
     [๘๕๓] กตฺถ จ ภิกฺขเว สทฺธินฺทฺริย ทฏพฺพ ฯ จตูสุ โสตาปตฺติยงฺเคสุ   
เอตฺถ สทฺธินฺทฺริย ทฏพฺพ ฯ   
     [๘๕๔]  กตฺถ  จ ภกฺขเว วิริยินฺทฺริย ทฏพฺพ ฯ จตูสุ สมฺมปฺปธาเนสุx   
เอตฺถ วิริยินฺทฺริย ทฏพฺพ ฯ   
#๑ ม. จ โข ฯ    
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     [๘๕๕]  กตฺถ  จ  ภิกขฺเว  สตินฺทฺริย ทฏพฺพ ฯ จตูสุ สติปฏาเนสุ   
เอตฺถ สตินฺทฺริย ทฏพฺพ ฯ   
     [๘๕๖]   กตฺถ   จ   ภิกขฺเว   สมาธินฺทฺริย   ทฏพฺพ  ฯ  จตูสุ   
ฌาเนสุ เอตฺถ สมาธินฺทฺริย ทฏพฺพ ฯ   
     [๘๕๗]   กตฺถ   จ   ภิกขฺเว   ป ฺ ินฺทฺริย   ทฏพฺพ   ฯ  จตูสุ   
อริยสจฺเจสุ   เอตฺถ   ป ฺ ินฺทฺริย   ทฏพฺพ   ฯ   อิมานิ  โข  ภิกฺขเว   
ป ฺจินฺทฺริยานีติ ฯ   
     [๘๕๘]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ   
     [๘๕๙]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สทฺธินฺทฺริย  ฯ  อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก   
สทฺโธ   โหติ   สทฺทหติ   ตถาคตสฺส   โพธึ   อิติป  โส  ภควา  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ     วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน    สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถิ    สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธินฺทฺริย ฯ   
     [๘๖๐]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  วิริยินฺทรฺิย  ฯ  อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก   
อารทฺธวิริโย   วิหรติ   อกสุลาน   ธมฺมาน  ปหานาย  กุสลาน  ธมฺมาน   
อุปสมฺปทาย     ถามวา     ทฬฺหปรกฺกโม     อนิกฺขิตฺตธุโร    กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว วิริยินฺทฺริย ฯ   
     [๘๖๑]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สตินฺทฺริย  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว อริยสาวโก   
สติมา   โหติ   ปรเมน  สติเนปกฺเกน  สมนฺนาคโต  จิรกตป  จิรภาสิตป    
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สริตา อนุสฺสริตา ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สตินฺทฺริย ฯ   
     [๘๖๒]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สมาธินฺทฺริย  ฯ อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก   
โวสฺสคฺคารมฺมณ   กริตฺวา   ลภติ   สมาธึ  ลภติ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคต  ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สมาธินฺทฺริย ฯ   
     [๘๖๓]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก   
ป ฺวา    โหติ    อุทยตฺถคามินิยา    ป ฺาย   สมนฺนาคโต   อริยาย   
นิพฺเพธิกาย    สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา    ฯ    อิท    วุจฺจติ   ภิกฺขเว   
ป ฺ ินฺทฺริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานีติ ฯ   
     [๘๖๔]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ   
     [๘๖๕]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สทฺธินฺทฺริย  ฯ  อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก   
สทฺโธ   โหติ   สทฺทหติ   ตถาคตสฺส   โพธึ   อิติป  โส  ภควา  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ     วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน    สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถิ    สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธินฺทฺริย ฯ   
     [๘๖๖]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  วิริยินฺทรฺิย  ฯ  อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก   
อารทฺธวิริโย   วิหรติ   อกสุลาน   ธมฺมาน  ปหานาย  กุสลาน  ธมฺมาน   
อุปสมฺปทาย   ถามวา  ทฬหฺปรกฺกโม  อนิกฺขิตฺตธุโร  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  ฯ   
โส   อนุปฺปนฺนาน   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมฺมาน   อนุปฺปาทาย  ฉนฺท   
ชเนติ    วายมติ    วิริย   อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 262 

อุปฺปนฺนาน   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมมฺาน   ปหานาย   ฉนฺท   ชเนติ   
วายมติ   วิริย   อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ  ฯ  อนุปฺปนฺนาน   
กุสลาน   ธมมฺาน   อุปฺปาทาย   ฉนฺท   ชเนติ  วายมติ  วิริย  อารภติ   
จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  ฯ  อุปฺปนนฺาน  กุสลาน  ธมฺมาน  สมาปตฺติยา   
อสมฺโมสาย     ภิยฺโยภาวาย     เวปุลลฺาย    ภาวนาย    ปาริปูรยิา   
ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   วิริย   อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว วิริยินฺทฺริย ฯ   
     [๘๖๗]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สตินฺทฺริย  ฯ  อิธ  ภิกขฺเว อริยสาวโก   
สติมา   โหติ   ปรเมน  สติเนปกฺเกน  สมนฺนาคโต  จิรกตป  จิรภาสิตป   
สริตา   อนุสสฺริตา   ฯ   โส   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ  เวทนาสุ   
จิตฺเต   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมปฺชาโน   สติมา   
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา โทมนสฺส ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สตินฺทฺริย ฯ   
     [๘๖๘]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สมาธินฺทฺริย  ฯ อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก   
โวสฺสคฺคารมฺมณ   กริตฺวา   ลภติ   สมาธึ  ลภติ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคต  ฯ   
โส   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร   
วิเวกช    ปติสุข   ปม   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร   
สมาธิช   ปติสุข   ทุติย   ฌาน  อุปสมปฺชฺช  วิหรติ  ปติยา  จ  วิราคา   
อุเปกฺขโก  จ  วิหรติ  สโต  จ  สมฺปชาโน  สุข ฺจ  กาเยน ปฏิ-  



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 263 

สเวเทติ  ยนฺต     อรยิา     อาจิกฺขนฺติ     อุเปกฺขโก    สติมา    สุขวิหารีติ   
ตติย   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   สุขสฺส   จ   ปหานา  ทุกฺขสฺส  จ   
ปหานา     ปพฺุเพว    โสมนสฺสโทมนสฺสาน    อตฺถงฺคมา    อทกฺุขมสุข   
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ    จตุตฺถ    ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว สมาธินฺทฺริย ฯ   
     [๘๖๙]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก   
ป ฺวา    โหติ    อุทยตฺถคามินิยา    ป ฺาย   สมนฺนาคโต   อริยาย   
นิพฺเพธิกาย   สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา   ฯ   โส   อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต   
ปชานาติ   อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภตู   ปชานาติ  อย  ทกฺุขนิโรโธติ   
ยถาภูต       ปชานาติ      อย      ทุกฺขนิโรธคามินี      ปฏิปทาติ   
ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ   อิท   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  อิมานิ   
โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานีติ ฯ   
                      สุทฺธิกวคฺโค ปโม ฯ   
                           ตสฺสุทฺทาน   
          สุทฺธิก ฺเจว เทฺว โสตา      อรหนฺตา อปเร เทฺว   
          สมณพฺราหฺมณา ทฏพฺพ       วิภงฺเค อปเร ทุเวติ ฯ   
                           _________  
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                        มุทุตรวคฺโค ทุติโย   
     [๘๗๐]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ   
     [๘๗๑]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สทฺธินฺทฺริย  ฯ  อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก   
สทฺโธ   โหติ   สทฺทหติ   ตถาคตสฺส   โพธึ   อิติป  โส  ภควา  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ     วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน    สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถิ    สตฺถา    เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธินฺทฺริย ฯ   
     [๘๗๒]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  วิริยินฺทฺริย  ฯ  ย โข ภิกฺขเว จตฺตาโร   
สมฺมปฺปธาเน   อารพฺภ   วิริย   ปฏลิภติ   ฯ   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   
วิริยินฺทฺริย ฯ   
     [๘๗๓]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สตินฺทฺริย  ฯ  ย  โข ภิกฺขเว จตฺตาโร   
สติปฏาเน    อารพฺภ    สตึ   ปฏิลภติ   ฯ   อิท   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   
สตินฺทฺริย ฯ   
     [๘๗๔]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สมาธินฺทฺริย  ฯ อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก   
โวสฺสคฺคารมฺมณ     กริตฺวา     ลภติ     สมาธึ     ลภติ    จิตฺตสฺส   
เอกคฺคต ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สมาธินฺทฺริย ฯ   
     [๘๗๕]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  อิธ ภิกฺขเว อริย- 
สาวโก  ป ฺวา   โหติ   อุทยตฺถคามินิยา   ป ฺาย  สมนฺนาคโต    
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อริยาย   นิพฺเพธิกาย   สมมฺาทุกฺขกฺขยคามินิยา  ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ป ฺ ินฺทฺริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานีติ ฯ   
     [๘๗๖]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สทฺธินฺทฺริย   
ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ   
     [๘๗๗]  อิเมส  โข  ภิกฺขเว ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน สมตฺตา ปริปูรตฺตา   
อรห    โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ   อนาคามี   โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ   
สกทาคามี   โหติ   ตโต  มุทุตเรหิ  โสตาปนฺโน  โหติ  ตโต  มทุุตเรหิ   
ธมฺมานุสารี โหติ ตโต มทุุตเรหิ สทฺธานุสารี โหตีติ ฯ   
     [๘๗๘]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สทฺธินฺทฺริย   
ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ   
     [๘๗๙]  อิเมส  โข  ภิกฺขเว ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน สมตฺตา ปริปูรตฺตา   
อรห    โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ   อนาคามี   โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ   
สกทาคามี   โหติ   ตโต  มุทุตเรหิ  โสตาปนฺโน  โหติ  ตโต  มทุุตเรหิ   
ธมฺมานุสารี   โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ  สทฺธานุสารี  โหติ  ฯ  อิติ  โข   
ภิกฺขเว     อินฺทฺริยเวมตฺตตา    ผลเวมตฺตตา    โหติ    ผลเวมตฺตตา   
ปุคฺคลเวมตฺตตาติ ฯ   
     [๘๘๐]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สทฺธินฺทฺริย   
ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ   
     [๘๘๑]  อิเมส  โข  ภิกขฺเว ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน สมตฺตา ปริปูรตฺตา   
อรห    โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ   อนาคามี   โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ    
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สกทาคามี    โหติ    ตโต    มุทุตเรหิ    โสตาปนฺโน   โหติ   ตโต   
มุทุตเรหิ   ธมฺมานุสารี   โหติ   ตโต  มุทุตเรหิ  สทฺธานุสารี  โหติ  ฯ   
อิติ   โข   ภิกขฺเว   ปริปูร  ปริปูรการี  อาราเธติ  ปเทส  ปเทสการ ี  
อาราเธติ ฯ อว ฺฌานิเตฺววาห ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานิ ๑ วทามีติ ฯ   
     [๘๘๒]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สทฺธินฺทฺริย   
ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ   
     [๘๘๓]  อิเมส  โข  ภิกฺขเว ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน สมตฺตา ปริปูรตฺตา   
อรห     โหติ     ตโต     มทุุตเรหิ     อนฺตราปรินิพฺพายี     โหติ   
ตโต  มุทุตเรหิ  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  โหติ ตโต มุทุตเรหิ อสงฺขารปรินิพฺพายี   
โหติ     ตโต     มุทุตเรหิ     สสงฺขารปรินิพฺพายี     โหติ    ตโต   
มุทุตเรหิ   อุทฺธโสโต   โหติ   อกนฏิคามี  ตโต  มุทุตเรหิ  สกทาคามี   
โหติ   ตโต  มุทุตเรหิ  โสตาปนฺโน  โหติ  ตโต  มทุุตเรหิ  ธมฺมานุสารี   
โหติ ตโต มทุุตเรหิ สทฺธานุสารี โหตีติ ฯ   
     [๘๘๔]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สทฺธินฺทฺริย   
ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ   
     [๘๘๕]  อิเมส  โข  ภิกฺขเว ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน สมตฺตา ปริปูรตฺตา   
อรห    โหติ    ตโต    มุทุตเรหิ    อนฺตราปรินิพฺพายี   โหติ   ตโต   
มุทุตเรหิ   อุปหจฺจปรินิพฺพายี   โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  อสงฺขารปรินิพฺพายี   
โหติ     ตโต     มุทุตเรหิ     สสงฺขารปรินิพฺพายี     โหติ    ตโต   
มุทุตเรหิ   อุทฺธโสโต   โหติ   อกนฏิคามี  ตโต  มุทุตเรหิ  สกทาคามี   
#๑ ม. ป ฺจินฺทฺริยานีติ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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โหติ   ตโต  มุทุตเรหิ  โสตาปนฺโน  โหติ  ตโต  มทุุตเรหิ  ธมฺมานุสารี   
โหติ    ตโต    มุทุตเรหิ    สทฺธานุสารี    โหติ    ฯ    อิติ   โข   
ภิกฺขเว     อินฺทฺริยเวมตฺตตา    ผลเวมตฺตตา    โหติ    ผลเวมตฺตตา   
ปุคฺคลเวมตฺตตาติ ๑ ฯ   
     [๘๘๖]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สทฺธินฺทฺริย   
ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ   
     [๘๘๗]  อิเมส  โข  ภิกฺขเว ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน สมตฺตา ปริปูรตฺตา   
อรห    โหติ    ตโต    มุทุตเรหิ    อนฺตราปรินิพฺพายี   โหติ   ตโต   
มุทุตเรหิ   อุปหจฺจปรินิพฺพายี   โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  อสงฺขารปรินิพฺพายี   
โหติ     ตโต     มุทุตเรหิ     สสงฺขารปรินิพฺพายี     โหติ    ตโต   
มุทุตเรหิ   อุทฺธโสโต   โหติ   อกนฏิคามี  ตโต  มุทุตเรหิ  สกทาคามี   
โหติ   ตโต  มุทุตเรหิ  โสตาปนฺโน  โหติ  ตโต  มทุุตเรหิ  ธมฺมานุสารี   
โหติ    ตโต    มุทุตเรหิ    สทฺธานุสารี    โหติ    ฯ    อิติ   โข๔   
ภิกฺขเว  ปริปูร  ปริปูรการ ี อาราเธติ  ปเทส  ปเทสการี  อาราเธติ ฯ   
อว ฺฌานิเตฺววาห ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานิ วทามีติ ฯ   
     [๘๘๘]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สทฺธินฺทฺริย   
ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ   
     [๘๘๙]  อิเมส  โข  ภิกขฺเว ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน สมตฺตา ปริปูรตฺตา   
อรห       โหติ      ตโต      มุทุตเรหิ      อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน   โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ   อนาคามี   โหติ  ตโต  มุทตุเรหิ   
#๑ ม. ปุคฺคลเวมตฺตตา โหตีติ ฯ ยุ. ... โหติ ฯ    
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อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ  สกทาคามี   
โหติ    ตโต    มุทุตเรหิ   สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   โหติ   
ตโต  มุทุตเรหิ  โสตาปนฺโน  โหติ ตโต มุทุตเรหิ โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน      โหติ     ฯ     ยสฺส     โข     ภิกฺขเว     อิมานิ   
ป ฺจินฺทฺริยานิ   สพฺเพน   สพฺพ   สพฺพถา   สพฺพ   นตฺถิ  ตมห  พาหิโร   
ปุถุชชฺนปกฺเขฏ ิโตติ วทามีติ ฯ   
     [๘๙๐]   อถ   โข   อ ฺตโร  ภิกขฺุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข    โส   ภิกขฺุ   ภควนฺต   เอตทโวจ   อินฺทฺริยสมฺปนฺโน   
อินฺทฺริยสมฺปนฺโนติ    ภนฺเต    วุจฺจติ    กิตฺตาวตา   นุ   โข   ภนฺเต   
อินฺทฺริยสมฺปนฺโน โหตีติ ฯ   
     [๘๙๑]  อิธ  ภิกฺขุ  ภิกขฺุ สทฺธินฺทฺรยิ ภาเวติ อุปสมคามึ สมฺโพธคามึ   
วิริยินฺทฺริย      ภาเวติ      อุปสมคามึ     สมฺโพธคามึ     สตินฺทฺริย   
ภาเวติ   อุปสมคามึ   สมฺโพธคามึ   สมาธินฺทฺริย   ภาเวติ   อุปสมคามึ   
สมฺโพธคามึ    ป ฺ ินฺทฺริย    ภาเวติ    อุปสมคามึ    สมฺโพธคามึ   ฯ   
เอตฺตาวตา โข ภิกฺขุ ภิกฺขุ อินฺทฺริยสมฺปนฺโน โหตีติ ฯ   
     [๘๙๒]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สทฺธินฺทฺริย   
ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ   
     [๘๙๓] อิเมส โข ภิกฺขเว ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน ภาวิตตฺตา พหุล-ี 
กตตฺตา  ภิกฺขุ     อาสวาน     ขยา    อนาสว    เจโตวิมุตฺตึ    ป ฺาวิมุตฺตึ    
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ทิฏเว ธมฺเม สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ   
                              มุทุตรวคฺโค ทุติโย ฯ   
                                   ตสฺสุทฺทาน   
        ปฏิลาโภ จ ๑ ตโย สงฺขิตฺตา ๒ วิตฺถารา ๓ อปเร ตโย   
        ปฏิปนโฺน จุปสโม ๔           อาสวาน ขโย จิเมติ ฯ   
                         ______________ 
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ โป. สพฺพสงฺขิตฺตา ฯ ๓ โป. วิตฺถาเรน ... ฯ   
#๔ ม. ... จ สมฺปนฺโน ทสม อาสวกฺขยนฺติ ฯ    
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                    ฉฬินฺทฺริยวคฺโค ตติโย   
     [๘๙๔]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ   
     [๘๙๕]   ยาวกีว ฺจาห   ภิกฺขเว   อิเมส   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   
สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต   น   อพฺภ ฺาสึ  ฯ  เนว  ตาวาห  ภิกฺขเว  สเทวเก  โลเก   
สมารเก    สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   
อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ๑ ปจฺจ ฺาสึ ฯ   
     [๘๙๖]   ยโต   จ  ขฺวาห  ภิกฺขเว  อิเมส  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน   
สมทุย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต   อพฺภ ฺาสึ   ฯ   อถาห  ภิกฺขเว  สเทวเก  โลเก  สมารเก   
สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ    อภิสมฺพุทฺโธ    ปจฺจ ฺาสึ    ฯ   าณ ฺจ   ปน   เม   
ทสฺสน   อุทปาทิ   อกุปฺปา   เม   วิมุตฺติ  ๒  อยมนฺติมา  ชาติ  นตฺถิ   
ทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
     [๘๙๗]   ตีณีมานิ   ภิกขฺเว   อินฺทฺริยานิ   ฯ   กตมานิ  ตีณิ  ฯ   
อิตฺถินฺทฺริย   ปุริสินฺทฺริย   ชีวิตินฺทฺริย   ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ตีณิ  
อินฺทฺริยานีติ ฯ   
     [๘๙๘]   ตีณีมานิ   ภิกขฺเว   อินฺทฺริยานิ   ฯ   กตมานิ  ตีณิ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ยุ. เจโตวิมุตฺติ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย    อ ฺ ินฺทฺริย    อ ฺาตาวินฺทฺริย    ฯ   อิมานิ   
โข ภิกฺขเว ตีณิ อินฺทฺริยานีติ ฯ   
     [๘๙๙]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย ฯเปฯ ป ฺ ินฺทฺริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานิ ฯ   
     [๙๐๐]  อิเมส  โข  ภิกขฺเว ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน สมตฺตา ปริปูรตฺตา   
อรห    โหติ    ตโต    มุทุตเรหิ    อนฺตราปรินิพฺพายี   โหติ   ตโต   
มุทุตเรหิ   อุปหจฺจปรินิพฺพายี   โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  อสงฺขารปรินิพฺพายี   
โหติ     ตโต     มุทุตเรหิ     สสงฺขารปรินิพฺพายี     โหติ    ตโต   
มุทุตเรหิ   อุทฺธโสโต   โหติ   อกนฏิคามี  ตโต  มุทุตเรหิ  สกทาคามี   
โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ   เอกพีชี   โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  โกลงฺโกโล   
โหติ    ตโต    มุทุตเรหิ   สตฺตกฺขตฺตตปรโม   โหติ   ตโต   มุทุตเรหิ   
ธมฺมานุสารี โหติ ตโต มทุุตเรหิ สทฺธานุสารี โหตีติ ฯ   
     [๙๐๑]  ฉยิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ  ฯ  กตมานิ ฉ ฯ จกฺขุนฺทฺริย   
โสตินฺทฺริย  ฆานินฺทฺริย  ชิวหินฺทฺริย  กายินฺทฺริย  มนินฺทฺริย  ฯ  อิมานิ  
โข ภิกฺขเว ฉ อินฺทฺริยานีติ ฯ   
     [๙๐๒]  ฉยิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ  ฯ  กตมานิ ฉ ฯ จกฺขุนฺทฺริย   
โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย ชวฺิหินฺทฺริย กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย ฯ   
     [๙๐๓]  ยโต  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อิเมส  ฉนฺน อินฺทฺริยาน   
สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ    
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ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน   
อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
     [๙๐๔]  ฉยิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ  ฯ  กตมานิ ฉ ฯ จกฺขุนฺทฺริย   
โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย ชวฺิหินฺทฺริย กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย ฯ   
     [๙๐๕]  ยโต  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ อิเมส ฉนฺน อินฺทฺริยาน สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ    อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   วิทิตฺวา   
อนุปาทา   วิมุตฺโต   โหติ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อรห   
ขีณาสโว     วุสิตวา     กตกรณีโย    โอหิตภาโร    อนุปฺปตฺตสทตฺโถ   
ปริกฺขีณภวส ฺโชโน สมฺมท ฺาวิมุตฺโตติ ฯ   
     [๙๐๖]  ฉยิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ  ฯ  กตมานิ ฉ ฯ จกฺขุนฺทฺริย   
โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย ชวฺิหินฺทฺริย กายินฺทฺริย มนินฺทฺริย ฯ   
     [๙๐๗]  ยาวกีว ฺจาห  ภิกฺขเว  อิเมส  ฉนฺน  อินฺทฺริยาน สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ    อสฺสาท ฺจ    อาทีนว ฺจ    นิสฺสรณ ฺจ    ยถาภูต    น   
อพฺภ ฺาสึ   ฯ   เนว   ตาวาห   ภิกฺขเว  สเทวเก  โลเก  สมารเก   
สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ปจฺจ ฺาสึ ฯ   
     [๙๐๘]  ยโต  จ  ขฺวาห  ภิกฺขเว อิเมส ฉนฺน อินฺทฺริยาน สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ  อาทีนว ฺจ  นิสฺสรณ ฺจ  ยถาภูต  อพฺภ ฺาสึ  ฯ   
อถาห     ภิกขฺเว     สเทวเก    โลเก     สมารเก    สพฺรหฺมเก   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ    
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อภิสมฺพุทฺโธ   ปจฺจ ฺาสึ   ฯ   าณ ฺจ   ปน   เม   ทสฺสน   อุทปาทิ   
อกุปฺปา เม วิมุตฺติ อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
     [๙๐๙]   ฉยิมานิ   ภิกฺขเว    อินฺทฺริยานิ   ฯ   กตมานิ  ฉ  ฯ   
จกฺขุนฺทฺริย    โสตินฺทฺริย    ฆานินฺทฺริย    ชิวฺหินฺทฺริย    กายินฺทฺริย  
มนินฺทฺริย ฯ   
     [๙๑๐]  เย  หิ  ๑ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเมส   
ฉนฺน    อินฺทฺริยาน    สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   
นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ   ฯ   นเม   เต   ภิกฺขเว  สมณา   
วา   พฺราหฺมณา   วา   สมเณสุ   วา   สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ  วา   
พฺราหฺมณสมฺมตา    น    จ   ปเนเต   อายสฺมนฺโต   สาม ฺตฺถ   วา   
พฺราหฺม ฺตฺถ    วา    ทฏิเว    ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ   
     [๙๑๑]  เย  หิ  ๒ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเมส   
ฉนฺน    อินฺทฺริยาน    สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   
นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   ปชานนฺติ   ฯ   เต   โขเม   ภิกฺขเว   สมณา   
วา    พฺราหฺมณา    วา   สมเณสุ   เจว   สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   
จ     พฺราหฺมณสมฺมตา     เต    จ    ปนายสฺมนฺโต    สาม ฺตฺถ ฺจ   
พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ     ทิฏเว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ   
     [๙๑๒]   เย   หิ   เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
จกฺขุนฺทฺริย  นปฺปชานนฺติ  จกฺขุนฺทฺริยสมุทย  นปฺปชานนฺติ  จกฺขุนฺทฺริย- 
#๑ โป. หิสทโฺท นตฺถ ิฯ ๒ โป. ม. เย จ โข ฯ    
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นิโรธ  นปฺปชานนฺติ    จกฺขุนฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท   ปฺปชานนฺติ   
โสตินฺทฺริย     ฆานินฺทฺริย     ชิวฺหินฺทฺรยิ    กายินฺทฺรยิ    มนินฺทรฺยิ  
นปฺปชานนฺติ   มนินฺทฺริยสมุทย   นปฺปชานนฺติ   มนนิฺทฺริยนิโรธ  นป-ฺ 
ปชานนฺติ  มนินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท   นปฺปชานนฺติ   ฯ   นเม   เต   
ภิกฺขเว ฯเปฯ สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ   
     [๙๑๓]  เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา วา   
จกฺขุนฺทฺริย    ปชานนฺติ    จกฺขุนฺทฺริยสมุทย   ปชานนฺติ   จกฺขุนทฺฺริยนิโรธ  
ปชานนฺติ      จกฺขุนฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท      ปชานนฺติ     โสตินฺทฺริย   
ฆานินฺทฺริย  ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย มนนิฺทฺริย ปชานนฺติ มนินฺทฺรยิสมุทย  
ปชานนฺติ     มนินฺทฺริยนิโรธ     ปชานนฺติ     มนินทฺฺริยนิโรธคามินีปฏิปท   
ปชานนฺติ    ฯ    เต    โขเม   ภิกฺขเว   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   
วา  สมเณสุ  เจว  ๑  สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ จ ๒ พฺราหฺมณสมฺมตา   
เต    จ    ปนายสฺมนฺโต    สาม ฺตฺถ ฺจ   พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ   ทิฏเว   
ธมฺเม สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ   
                             ฉฬินฺทรฺิยวคฺโค ตติโย ฯ   
                                   ตสฺสุทฺทาน   
                  นพฺภโว ๓ ชวิีต ฺาย       เอกาภิ ฺ ฺจ สุทฺธก   
                  โสโต เทฺว อรหา ๔ เทฺว   สมณพฺราหฺมเณน จาติ ฯ   
                                _______________ 
#๑-๒  โป. วา ฯ ๓ โป. น หตชีวิต ฺาย เอกาภิ ฺ ฺเจว สุทฺธก ฯ ม. ปุนพฺภโว   
#... เอกพิชีจ ... โสโต อรหสมฺพุทฺโธ เทฺว จ สมณพฺราหฺมณาติ ฯ ๔ ยุ. ...   
#อรหตา ... ฯ    
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                   สุขินฺทฺริยวคฺโค จตุตฺโถ   
     [๙๑๔]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สุขินฺทฺริย       ทุกฺขินฺทฺริย       โสมนสฺสินฺทฺริย       โทมนสฺสินฺทฺริย  
อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานีติ ฯ   
     [๙๑๕]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สขิุนฺทฺริย   
ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๑๖]  ยโต  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวโก อิเมส ป ฺจนฺน อินฺทฺริยาน   
สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน   
อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
     [๙๑๗]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สขิุนฺทฺริย   
ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๑๘]   ยโต   โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อิเมส  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยานห   
สมุทย ฺจ     อตฺถงฺคม ฺจ     อสฺสาท ฺจ     อาทีนว ฺจ     นิสฺสรณ ฺจ   
ยถาภูต   วิทตฺิวา   อนุปาทา   วิมุตฺโต  โหติ  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  อรห  ขีณาสโว  วุสิตวา  กตกรณีโย  โอหิตภาโร  อนุปปฺตฺตสทตฺโถ   
ปริกฺขีณภวส ฺโชโน สมฺมท ฺาวิมุตฺโตติ ฯ   
     [๙๑๙]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สขิุนฺทฺริย   
ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ    
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     [๙๒๐]   เย   หิ   เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
อิเมส    ป ฺจนฺน    อินฺทฺริยาน    สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ   
อาทีนว ฺจ   นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ  ฯ  นเม  เต  ภิกฺขเว   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา  สมเณสุ  วา  สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ   
วา    พฺราหฺมณสมฺมตา    น   จ   ปเนเต   อายสฺมนโฺต   สาม ฺตฺถ   
วา   พฺราหฺม ฺตฺถ   วา   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ   
     [๙๒๑]  เย  ๑  หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเมส   
ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   สมุทย ฺจ   อตฺถงฺคม ฺจ   อสฺสาท ฺจ   อาทีนว ฺจ   
นิสฺสรณ ฺจ   ยถาภูต   ปชานนฺติ   ฯ   เต   โขเม   ภิกฺขเว   สมณา   
วา   พฺราหฺมณา   วา   สมเณสุ   เจว   สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ  จ   
พฺราหฺมณสมฺมตา      เต      จ      ปนายสฺมนฺโต     สาม ฺตฺถ ฺจ   
พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ     ทิฏเว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ   
     [๙๒๒]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สขิุนฺทฺริย   
ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๒๓]   เย   ห ิ  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
สุขินฺทฺริย   นปฺปชานนฺติ   สุขินฺทฺริยสมุทย   นปฺปชานนฺติ  สุขินฺทฺริยนิโรธ  
นปฺปชานนฺติ     สุขินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท     นปฺปชานนฺติ    ทุกฺขินฺทฺริย   
นปฺปชานนฺติ    ฯ    โสมนสฺสินฺทฺริย   นปฺปชานนฺติ   ฯ   โทมนสฺสินฺทฺริย   
#๑ ม. เย จ โข ฯ    
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นปฺปชานนฺติ    ฯ    อุเปกขิฺนฺทฺริย    นปฺปชานนฺติ    อุเปกฺขินฺทฺริยสมุทย   
นปฺปชานนฺติ  อุเปกฺขินฺทฺรยินิโรธ นปฺปชานนฺติ อุเปกฺขินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท  
นปฺปชานนฺติ       ฯ       นเม      เต      ภิกฺขเว      สมณา   
วา   พฺราหฺมณา   วา   สมเณสุ   วา   สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ  วา   
พฺราหฺมณสมฺมตา    น    จ   ปเนเต   อายสฺมนฺโต   สาม ฺตฺถ   วา   
พฺราหฺม ฺตฺถ    วา    ทฏิเว    ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ   
     [๙๒๔]  เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา วา   
สุขินฺทฺริย     ปชานนฺติ    สุขินฺทฺริยสมุทย    ปชานนฺติ    สุขินฺทฺริยนิโรธ  
ปชานนฺติ      สุขินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท      ปชานนฺติ      ทุกขิฺนฺทฺริย   
ปชานนฺติ  ฯ  โสมนสฺสินทฺฺริย  ปชานนฺติ  ฯ  โทมนสฺสินฺทฺริย  ปชานนฺติ  ฯ   
อุเปกฺขินฺทฺริย  ปชานนฺติ อุเปกฺขินฺทฺริยสมุทย ปชานนฺติ อุเปกฺขินฺทฺริยนิโรธ  
ปชานนฺติ       อุเปกฺขินฺทฺรยินิโรธคามินีปฏิปท       ปชานนฺติ       ฯ   
เต   จ   โขเม  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  สมเณสุ  เจว   
สมณสมฺมตา   พฺราหฺมเณสุ   จ   พฺราหฺมณสมฺมตา  เต  จ  ปนายสฺมนฺโต   
สาม ฺตฺถ ฺจ      พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ      ทิฏเว      ธมฺเม      สย   
อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ   
     [๙๒๕]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สุขินฺทฺริย       ทุกฺขินฺทฺริย       โสมนสฺสินฺทฺริย       โทมนสฺสินฺทฺริย  
อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๒๖]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สุขินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว  กายิก    
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สุข   กายิก   สาต  กายสมฺผสฺสช  สุข  สาต  เวทยิต  ฯ  อิท  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว สุขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๒๗]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว กายิก   
ทุกฺข   กายิก   อสาต   กายสมฺผสฺสช   ทุกฺข  อสาต  เวทยิต  ฯ  อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๒๘]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  โสมนสฺสินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว   
เจตสิก   สุข   เจตสิก   สาต   มโนสมฺผสฺสช  สุข  สาต  เวทยิต  ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว โสมนสฺสินฺทฺริย ฯ   
     [๙๒๙]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  โทมนสฺสินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว   
เจตสิก  ทุกฺข  เจตสิก  อสาต  มโนสมผฺสฺสช  ทุกฺข  อสาต  เวทยิต  ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว โทมนสฺสินฺทฺริย ฯ   
     [๙๓๐]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   อุเปกฺขินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว   
กายิก   วา   เจตสิก   วา  เนวสาตนาสาต  เวทยิต  ฯ  อิท  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ อิมานิ โข ภิกขฺเว ป ฺจินฺทฺริยานีติ ฯ   
     [๙๓๑]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สขิุนฺทฺริย   
ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๓๒]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สุขินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว  กายิก   
สุข   กายิก   สาต  กายสมฺผสฺสช  สุข  สาต  เวทยิต  ฯ  อิท  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว สุขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๓๓]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว กายิก    
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ทุกฺข   กายิก   อสาต   กายสมฺผสฺสช   ทุกฺข  อสาต  เวทยิต  ฯ  อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๓๔]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  โสมนสฺสินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว   
เจตสิก   สุข   เจตสิก   สาต   มโนสมฺผสฺสช  สุข  สาต  เวทยิต  ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว โสมนสฺสินฺทฺริย ฯ   
     [๙๓๕]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  โทมนสฺสินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว   
เจตสิก  ทุกฺข  เจตสิก  อสาต  มโนสมผฺสฺสช  ทุกฺข  อสาต  เวทยิต  ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว โทมนสฺสินฺทฺริย ฯ   
     [๙๓๖]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   อุเปกฺขินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว   
กายิก   วา   เจตสิก   วา  เนวสาตนาสาต  เวทยิต  ฯ  อิท  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๓๗]   ตตฺร   ภิกฺขเว   ย ฺจ  สุขินฺทฺริย  ย ฺจ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
สุขา สา เวทนา ทฏพฺพา ฯ   
     [๙๓๘]   ตตฺร   ภิกฺขเว  ย ฺจ  ทุกฺขินฺทฺริย  ย ฺจ  โทมนสฺสินทฺฺริย   
ทุกฺขา สา เวทนา ทฏพฺพา ฯ   
     [๙๓๙]   ตตฺร   ภิกฺขเว   ยทิท  อุเปกฺขินฺทฺริย  อทุกฺขมสุขา  สา   
เวทนา ทฏพฺพา ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจินฺทฺริยานีติ ฯ   
     [๙๔๐]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สขิุนฺทฺริย   
ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๔๑]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สุขินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว  กายิก    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 280 

สุข   กายิก   สาต  กายสมฺผสฺสช  สุข  สาต  เวทยิต  ฯ  อิท  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว สุขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๔๒]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว กายิก   
ทุกฺข   กายิก   อสาต   กายสมฺผสฺสช   ทุกฺข  อสาต  เวทยิต  ฯ  อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๔๓]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  โสมนสฺสินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว   
เจตสิก   สุข   เจตสิก   สาต   มโนสมฺผสฺสช  สุข  สาต  เวทยิต  ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว โสมนสฺสินฺทฺริย ฯ   
     [๙๔๔]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว  โทมนสฺสินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว   
เจตสิก  ทุกฺข  เจตสิก  อสาต  มโนสมผฺสฺสช  ทุกฺข  อสาต  เวทยิต  ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว โทมนสฺสินฺทฺริย ฯ   
     [๙๔๕]   กตม ฺจ   ภิกฺขเว   อุเปกฺขินฺทฺริย  ฯ  ย  โข  ภิกฺขเว   
กายิก   วา   เจตสิก   วา  เนวสาตนาสาต  เวทยิต  ฯ  อิท  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๔๖]   ตตฺร   ภิกฺขเว   ย ฺจ  สุขินฺทฺริย  ย ฺจ  โสมนสฺสินฺทฺริย   
สุขา สา เวทนา ทฏพฺพา ฯ   
     [๙๔๗]   ตตฺร   ภิกฺขเว  ย ฺจ  ทุกฺขินฺทฺริย  ย ฺจ  โทมนสฺสินทฺฺริย   
ทุกฺขา สา เวทนา ทฏพฺพา ฯ   
     [๙๔๘]   ตตฺร   ภิกฺขเว   ยทิท  อุเปกฺขินฺทฺริย  อทุกฺขมสุขา  สา   
เวทนา   ทฏพฺพา   ฯ  อิติ  โข  ภิกฺขเว  อิมานิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ    
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หุตฺวา ตีณิ โหนฺติ ตีณิ หุตฺวา ป ฺจ โหนฺติ ปริยาเยนาติ ฯ   
     [๙๔๙]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ สขิุนฺทฺริย   
ทุกฺขินฺทฺริย โสมนสฺสินฺทฺริย โทมนสฺสินฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๕๐]  สุขเวทนิย  ภิกฺขเว  ผสฺส  ปฏิจฺจ  อุปฺปชชฺติ  สุขินฺทฺรยิ ฯ   
โส   สุขิโตว   สมาโน   สขิุโตสฺมีติ   ปชานาติ  ตสฺเสว  สุขเวทนิยสฺส   
ผสฺสสฺส   นโิรธา   ยนฺตชฺช  เวทยิต  สุขเวทนิย  ผสฺส  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺน   
สุขินฺทฺริย ต นิรุชฺฌติ ต วูปสมตีติ ๑ ปชานาติ ฯ   
     [๙๕๑]  ทุกฺขเวทนิย  ภิกฺขเว  ผสฺส  ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ทุกฺขินทฺฺริย ฯ   
โส   ทุกฺขิโตว  สมาโน  ทกฺุขิโตสฺมีติ  ปชานาติ  ตสฺเสว  ทุกฺขเวทนิยสฺส   
ผสฺสสฺส    นโิรธา    ยนฺตชฺช   เวทยิต   [๒]   ทุกฺขเวทนิย   ผสฺส   
ปฏิจฺจ อุปฺปนฺน ทุกฺขินฺทฺริย ต นิรุชฺฌติ ต วูปสมตีติ ปชานาติ ฯ   
     [๙๕๒]    โสมนสฺสเวทนิย   ภิกฺขเว   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
โสมนสฺสินฺทฺริย    ฯ   โส   สุมโนว   สมาโน   สมุโนสฺมีติ   ปชานาติ   
ตสฺเสว    โสมนสฺสเวทนิยสฺส    ผสฺสสฺส   นิโรธา   ยนฺตชชฺ   เวทยิต   
โสมนสฺสเวทนิย   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺน   โสมนสฺสินฺทฺริย  ต  นิรชฺุฌติ   
ต วูปสมตีติ ปชานาติ ฯ   
     [๙๕๓]    โทมนสฺสเวทนิย   ภิกฺขเว   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
โทมนสฺสินฺทฺริย   ฯ   โส   ทุมฺมโนว   สมาโน   ทมฺุมโนสฺมีติ  ปชานาติ   
ตสฺเสว    โทมนสฺสเวทนิยสสฺ    ผสฺสสฺส   นิโรธา   ยนฺตชชฺ   เวทยิต   
โทมนสฺสเวทนิย   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺน   โทมนสฺสินฺทฺริย  ต  นิรชฺุฌติ   
#๑ ม. ย.ุ วูปสมฺมตีติ ฯ ๒ ยุ. ต ฯ    
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ต วูปสมตีติ ปชานาติ ฯ   
     [๙๕๔]    อุเปกฺขาเวทนิย   ภิกฺขเว   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชชฺติ   
อุเปกฺขินฺทฺริย   ฯ   โส  อุเปกฺขโกว  สมาโน  อุเปกขฺโกสฺมีติ  ปชานาติ   
ตสฺเสว    อุเปกฺขาเวทนิยสฺส    ผสฺสสสฺ   นิโรธา   ยนฺตชฺช   เวทยิต   
อุเปกฺขาเวทนิย    ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปนฺน   อุเปกฺขินฺทฺริย  ต  นริุชฺฌติ  
ต วูปสมตีติ ปชานาติ ฯ   
     [๙๕๕]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ทฺวินฺน  กฏาน สงฺฆฏนสโมธานา ๑-๕   
อุสฺมา  ชายติ  เตโช อภินิพฺพตฺตติ เตสเยว กฏาน นานาภาวนิกฺเขปา ๒   
ยา   ตชชฺา   อุสฺมา   สา   นิรุชฺฌติ   สา   วูปสมติ   ฯ   เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   สุขเวทนิย   ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   สุขินฺทฺริย  โส   
สุขิโตว    สมาโน    สุขิโตสฺมีติ    ปชานาติ   ตสฺเสว   สุขเวทนิยสฺส   
ผสฺสสฺส   นโิรธา   ยนฺตชฺช  เวทยิต  สุขเวทนิย  ผสฺส  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺน   
สุขินฺทฺริย  ต  นิรุชฌฺติ  ต  วูปสมตีติ  ปชานาติ  ฯ  ทกฺุขเวทนิย  ภิกฺขเว   
ผสฺส   ปฏิจฺจ   ฯเปฯ   โสมนสฺสเวทนิย   ภิกฺขเว   ผสฺส   ปฏิจฺจ  ฯ   
โทมนสฺสเวทนิย   ภิกฺขเว   ผสฺส   ปฏิจฺจ  ฯ  อุเปกฺขาเวทนิย  ภิกฺขเว   
ผสฺส   ปฏิจฺจ   อุปฺปชฺชติ   อุเปกฺขินฺทฺริย   โส   อุเปกฺขโกว   สมาโน   
อุเปกฺขโกสฺมีติ    ปชานาติ    ตสฺเสว    อุเปกฺขาเวทนิยสฺส    ผสสฺสฺส   
นิโรธา   ยนตฺชฺช  เวทยิต  อุเปกฺขาเวทนิย  ผสฺส  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺน  ๓   
อุเปกฺขินฺทฺริย ต นิรชฺุฌติ ต วูปสมตีติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๙๕๖]  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ ฯ กตมานิ ป ฺจ ฯ ทุกฺขินฺทฺริย   
#๑ ม. สงฺฆฏฏนสโมธานา ฯ ยุ. สงฺฆฏฏนาสโมธานา ฯ ๒ ม. นานาภาวาวินิกฺเขปา ฯ   
#ยุ. นานาภาวานิกฺเขปา ฯ ๓ ม. อุปฺปชชฺติ ฯ    
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โทมนสฺสินฺทฺริย สุขินฺทฺริย โสมนสฺสนิฺทฺริย อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ   
     [๙๕๗]    อิธ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุโน   อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   
ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต   อุปปฺชฺชติ   ทุกฺขินฺทฺริย   ฯ  โส  เอว  ปชานาติ   
อุปฺปนฺน   โข   เม   อิท   ทุกฺขินฺทฺริย   ต ฺจ   โข  สนิมิตฺต  สนิทาน   
สสงฺขาร   สปฺปจฺจย   ต ฺจ   อนิมิตฺต   อนิทาน   อสงฺขาร   อปฺปจฺจย   
ทุกฺขินฺทฺริย     อุปฺปชชฺิสฺสตีติ    เนต    าน    วิชชฺตีติ    ฯ    โส   
ทุกฺขินฺทฺริย ฺจ  ปชานาติ  ทุกฺขินฺทฺริยสมุทย ฺจ  ปชานาติ ทุกฺขินฺทฺริยนิโรธ ฺจ  
ปชานาติ     ยตฺถ     จุปฺปนฺน     ทุกฺขินฺทฺริย    อปริเสส    นิรชุฌฺติ   
ต ฺจ   ปชานาติ   ฯ  กตฺถ  จุปฺปนฺน  ทกฺุขินฺทฺริย  อปริเสส  นิรชุฌฺติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   วิวิจฺเจว   กาเมหิ   วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ   
สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปมชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ   
เอตฺถ   จุปฺปนฺน   ทุกฺขินฺทฺริย   อปริเสส   นิรุชฌฺติ   ฯ   อย   วุจฺจติ   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    อ ฺาสิ   ทุกฺขินฺทฺริยสฺส   นิโรธ   ตถตฺตาย   จิตฺต   
อุปสหรติ  ๑ ฯ   
     [๙๕๘]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน   
ปหิตตฺตสฺส    วิหรโต    อุปฺปชฺชติ    โทมนสฺสินฺทฺริย   ฯ   โส   เอว   
ปชานาติ    อุปฺปนฺน    โข   เม   อิท   โทมนสฺสินฺทฺริย   ต ฺจ   โข   
สนิมิตฺต   สนิทาน   สสงฺขาร   สปฺปจฺจย   ต ฺจ  ๒  อนิมิตฺต  อนิทาน   
อสงฺขาร    อปฺปจฺจย    โทมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชชฺตีติ    เนต    าน   
#๑ สี. สพฺพวาเรสุ อุปสหาสีติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ต วต ฯ    
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วิชฺชตีติ  ๑  ฯ  โส  โทมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  ปชานาติ โทมนสฺสนิฺทฺริยสมุทย ฺจ   
ปชานาติ     โทมนสฺสินฺทฺริยนิโรธ ฺจ     ปชานาติ     ยตฺถ    จุปฺปนฺน   
โทมนสฺสินฺทฺริย    อปริเสส    นิรชฺุฌติ    ต ฺจ   ปชานาติ   ฯ   กตฺถ   
จุปฺปนฺน   โทมนสฺสินฺทฺริย   อปริเสส   นิรุชฌฺติ   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว   
อวิตกฺก   อวิจาร   สมาธิช   ปติสุข  ทุติยชฺฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ฯ   
เอตฺถ   จุปฺปนฺน   โทมนสฺสินฺทฺริย    อปริเสส  นิรชฺุฌติ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อ ฺาสิ   โทมนสฺสินทฺฺริยสฺส   นิโรธ   ตถตฺตาย  จิตฺต   
อุปสหรติ ฯ   
     [๙๕๙]   อิธ   ปน   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน   
ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต   อุปปฺชฺชติ   สุขินฺทฺริย   ฯ   โส  เอว  ปชานาติ   
อุปฺปนฺน   โข   เม   อิท   สุขินฺทฺริย   ต ฺจ   โข   สนิมิตฺต  สนิทาน   
สสงฺขาร   สปฺปจฺจย   ต ฺจ   อนิมิตฺต   อนิทาน   อสงฺขาร   อปฺปจฺจย   
สุขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ   เนต   าน  วิชฺชตีติ  ฯ  โส  สุขินฺทฺรยิ ฺจ  
ปชานาติ       สุขินฺทฺริยสมุทย ฺจ      ปชานาติ      สุขินฺทฺริยนิโรธ ฺจ   
ปชานาติ    ยตฺถ    จุปฺปนนฺ    สุขินฺทฺรยิ   อปริเสส   นิรุชฌฺติ   ต ฺจ   
ปชานาติ   ฯ   กตฺถ   จุปฺปนฺน   สุขินฺทฺริย  อปริเสส  นิรชฺุฌติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ปติยา   จ  วิราคา  อุเปกฺขโก  จ  วิหรติ  สโต  จ   
สมฺปชาโน   สุข ฺจ   กาเยน   ปฏิสเวเทติ   ยนฺต   อรยิา  อาจิกฺขนฺติ   
อุเปกฺขโก   สติมา   สุขวิหารีติ   ตติยชฺฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   
#๑ ม. อิติสทโฺท น ทิสฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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เอตฺถ    จุปฺปนฺน   สุขินฺทฺริย   อปริเสส   นิรุชฌฺติ   ฯ   อย   วุจฺจติ   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    อ ฺาสิ    สุขินฺทฺริยสสฺ   นิโรธ   ตถตฺตาย   จิตฺต   
อุปสหรติ ฯ   
     [๙๖๐]   อิธ   ปน   ภิกขฺเว   ภิกฺขุโน  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน   
ปหิตตฺตสฺส    วิหรโต    อุปฺปชฺชติ    โสมนสฺสินฺทฺริย   ฯ   โส   เอว   
ปชานาติ    อุปฺปนฺน    โข   เม   อิท   โสมนสฺสินฺทฺริย   ต ฺจ   โข   
สนิมิตฺต    สนิทาน    สสงฺขาร   สปฺปจฺจย   ต ฺจ   อนิมิตฺต   อนิทาน   
อสงฺขาร    อปฺปจฺจย    โสมนสฺสินฺทฺริย    อุปฺปชชฺิสสฺตีติ   เนต   าน   
วิชฺชตีติ   ฯ   โส   โสมนสฺสินฺทฺริย ฺจ  ปชานาติ  โสมนสฺสินฺทฺริยสมุทย ฺจ   
ปชานาติ        โสมนสฺสินทฺฺริยนิโรธ ฺจ        ปชานาติ        ยตฺถ   
จุปฺปนฺน    โสมนสฺสินฺทฺริย   อปริเสส   นิรุชฌฺติ   ต ฺจ   ปชานาติ   ฯ   
กตฺถ   จุปฺปนฺน   โสมนสฺสินฺทฺริย   อปริเสส   นิรุชฌฺติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  สุขสฺส  จ  ปหานา  ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน   
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   
จตุตฺถชฺฌาน   อุปสมฺปชชฺ   วิหรติ   ฯ   เอตฺถ  จุปฺปนฺน  โสมนสสฺินฺทฺริย   
อปริเสส    นริุชฺฌติ    ฯ    อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อ ฺาสิ   
โสมนสฺสินฺทฺริยสฺส นิโรธ ตถตฺตาย จิตฺต อุปสหรติ ฯ   
     [๙๖๑]   อิธ   ปน   ภิกขฺเว   ภิกฺขุโน  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน   
ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต   อุปปฺชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย  ฯ  โส  เอว  ปชานาติ   
อุปฺปนฺน   โข   เม   อิท   อุเปกฺขินฺทฺริย  ต ฺจ  โข  สนิมิตฺต  สนิทาน    
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สสงฺขาร   สปฺปจฺจย   ต ฺจ   โข   ๑   อนิมิตฺต   อนิทาน  อสงฺขาร   
อปฺปจฺจย    อุเปกฺขินฺทฺริย   อุปฺปชฺชิสฺสตีติ   เนต   าน   วิชชฺตีติ   ฯ   
โส    อุเปกฺขินฺทฺริย ฺจ    ปชานาติ    อุเปกฺขินฺทฺริยสมุทย ฺจ   ปชานาติ   
อุเปกฺขินฺทฺริยนิโรธ ฺจ     ปชานาติ    ยตฺถ    จุปฺปนนฺ    อุเปกฺขินฺทฺริย   
อปริเสส   นริุชฺฌติ   ต ฺจ   ปชานาติ  ฯ  กตฺถ  จุปฺปนฺน  อุเปกขิฺนฺทฺริย   
อปริเสส  นิรชฺุฌติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ สพฺพโส เนวส ฺานาส ฺายตน   
สมติกฺกมฺม ส ฺาเวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ   ฯ   เอตฺถ  จุปฺปนนฺ  อุเปกฺขินฺทฺริย  อปริเสส  นิรชฺุฌติ  ฯ  อย   
วุจฺจติ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อ ฺาสิ   อุเปกฺขินฺทฺริยสฺส   นิโรธ  ตถตฺตาย   
จิตฺต อุปสหรตีติ ฯ   
                             สุขินฺทฺริยวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                                   ตสฺสุทฺทาน   
                สทฺุธก ฺจ โสโต ๒ อรหา       เทฺว สมณพฺราหฺมเณน จ   
                วิภงฺเคน ตโย วุตฺตา           อรหโต ๓ อุปปฺฏิเกน จาติ ฯ   
                                 ______________ 
#๑ ม. โขสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ โป. ... เทฺว ว โสโต เทฺว อรหา ... อุปริวาริเกน   
#จาติ ฯ ม. สทฺุธิก ฺจ โสโต อรหา ทุเว สมณพฺราหฺมณา   
# ...... ...... ...... ...... กฏโ อุปฺปฏิกาติกนฺติ ฯ   
#๓ ยุ. อรณิ ... ฯ    
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                                        ชราวคฺโค ป ฺจโม   
     [๙๖๒]  เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ ปุพฺพาราเม   
มิคารมาตุปาสาเท   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  ภควา  สายณฺหสมย   
ปฏิสลลฺานา    วุฏ ิโต    ปจฺฉาตปเก    ๑   นิสินโฺน   โหติ   ปฏ ึ   
โอตาปยมาโน   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ภควโต  คตฺตานิ   
ปาณินา อโนมชฺชนฺโต ภควนฺต เอตทโวจ   
     [๙๖๓]   อจฺฉริย   ภนฺเต   อพฺภูต  ภนฺเต  น  เจวทานิ  ภนฺเต   
ภควโต    ตาว    ปริสุทโฺธ    ฉวิวณฺโณ   ปริโยทาโต   สิถลิานิ   จ   
คตฺตานิ   สนฺถานิ  ๒  วลชิาตานิ  ปุรโต  ปพฺภาโร  จ  กาโย  ทิสสฺติ   
จ      อินฺทฺริยาน      อ ฺถตฺต      จกฺขุนฺทฺริยสฺส     โสตินฺทฺริยสสฺ   
ฆานินฺทฺริยสฺส ชิวฺหินฺทฺรยิสฺส กายินฺทฺริยสฺสาติ ฯS   
     [๙๖๔]  เอวเ ฺหต  อานนฺท โหติ ชราธมฺโม โยพฺพ ฺเ พฺยาธิธมฺโม   
อาโรเคฺย    มรณธมฺโม    ชีวิเต   ฯ   น   เจว   ตาว   ปริสุทฺโธ   
โหติ    ฉวิวณฺโณ    ปรโิยทาโต    สิถลิานิ    จ    โหนฺติ   คตฺตานิ   
สนฺถานิ   วลชิาตานิ   ปุรโต   ปพฺภาโร   จ  โหติ  กาโย  ทิสฺสติ  จ   
อินฺทฺริยาน    อ ฺถตฺต    จกฺขุนฺทฺริยสฺส    โสตินฺทรฺิยสฺส   ฆานินฺทฺริยสฺส  
ชิวฺหินฺทฺริยสสฺ  กายินฺทฺริยสฺสาติ  ฯ  อิทมโวจ  ภควา  อิท  วตฺวา  [๓]   
#๑ ม. ย.ุ ปจฺฉาตเป ฯ ๒ ม. ย.ุ สพฺพานิ พลิยชาตานิ ฯ เอวมุปรปิ ฯ ๓ ม. จ ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 288 

สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
   [๙๖๕] ธิ ต ชมฺมชีเร อตฺถุ         ทุพฺพณฺณกรณีชเร   
         ตาว มโนรม พิมฺพ          ชราย อภิมทฺทิต ฯ   
         โยป วสฺสสต ชีเว          สพฺเพ มจฺจุปรายนา ๑   
         น กิ ฺจิ ปริวชฺเชติ          สพฺพเมวาภิมทฺทตีติ ฯ   
     [๙๖๖]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  อุณฺณาโภ  พฺราหฺมโณ  เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควตา    สทฺธึ    สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน โข อุณฺณาโภ พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ   
     [๙๖๗]  ป ฺจิมานิ โภ โคตม อินฺทฺริยานิ นานาวิสยานิ นานาโคจรานิ   
น     อ ฺม ฺสฺส     โคจรวิสย     ปจฺจนุโภนฺติ     ฯ     กตมานิ   
ป ฺจ     ฯ     จกฺขุนฺทฺริย     โสตินฺทฺริย    ฆานินฺทฺริย    ชิวฺหินฺทฺริย  
กายินฺทฺริย   ฯ   อิเมส   น ุ  โข   โภ   โคตม  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน   
นานาวิสยาน     นานาโคจราน     น     อ ฺม ฺสฺส     โคจรวิสย   
ปจฺจนุโภนฺตาน กึ ปฏิสรณ โก จ เนส โคจรวิสย ปจฺจนุโภตีติ ฯ   
     [๙๖๘]  ป ฺจิมานิ  พฺราหฺมณ อินฺทฺริยานิ นานาวิสยานิ นานาโคจรานิ   
น     อ ฺม ฺสฺส     โคจรวิสย     ปจฺจนุโภนฺติ     ฯ     กตมานิ   
ป ฺจ  ฯ  จกขฺุนฺทฺริย  โสตินฺทฺริย ฆานินฺทฺริย ชิวฺหินฺทฺริย กายินฺทฺริย ฯ  
อิเมส  โข  พฺราหฺมณ  ป ฺจนฺน  อินฺทฺรยิาน  นานาวิสยาน  นานาโคจราน   
#๑ สี. โสป มจฺจุปรายโน ฯ    
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น       อ ฺม ฺสฺส       โคจรวิสย      ปจฺจนุโภนฺตาน      มโน   
ปฏิสรณ มโน จ ๑ เนส โคจรวิสย ปจฺจนุโภตีติ ฯ   
     [๙๖๙]   มนสฺส   ปน   โภ   โคตม  กึ  ปฏิสรณนฺติ  ฯ  มนสสฺ   
โข พฺราหฺมณ สติ ปฏิสรณนฺติ ฯ   
     [๙๗๐]  สติยา  ปน  โภ  โคตม  กึ  ปฏิสรณนฺติ ฯ สติยา ปน ๒   
โข พฺราหฺมณ วิมุตฺติ ปฏสิรณนฺติ ฯ   
     [๙๗๑]  วิมุตฺติยา  ปน  โภ  โคตม  กึ  ปฏิสรณนติฺ  ฯ  วิมุตฺติยา   
โข    พฺราหฺมณ    นิพฺพาน   ปฏิสรณนติฺ   ฯ   นิพฺพานสฺส   ปน   โภ   
โคตม    กึ   ปฏิสรณนฺติ   ฯ   อจฺจสรา   พฺราหฺมณ   ป ฺห   นาสกฺขิ   
ป ฺหสฺส   ปริยนฺต   คเหตุ   ฯ   นิพฺพาโนคธ  หิ  พฺราหฺมณ  พฺรหฺมจริย   
วุสฺสติ นิพฺพานปรายน นิพฺพานปริโยสานนฺติ ฯ   
     [๙๗๒]    อถ   โข   อุณฺณาโภ   พฺราหฺมโณ   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา    อนุโมทิตฺวา    อุฏายาสนา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
     [๙๗๓]   อถ   โข   ภควา  อจิรปกฺกนฺเต  อุณฺณาเภ  พฺราหฺมเณ   
ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
     [๙๗๔]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  กูฏาคาร  ๓ วา กูฏาคารสาลา วา   
อุตฺตราย  ๔  วา  ปาจีนาย  ๕  วา  วาตปานา  สุริเย  อุคฺคจฺฉนฺเต   
วาตปาเนน   รสฺมิโย  ปวิสิตฺวา  กาย  ปติฏ ิตาติ  ฯ  ปจฺฉิมาย  ภนฺเต   
ภิตฺติยนฺติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อุณฺณาภสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ตถาคเต   
#๑ โป. ม. ว ฯ  ๒ โป. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ   
#๓ ม. ยุ. กูฏาคาเร วา กูฏาคารสาลาย วา ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๕ ม. ย.ุ ปาจีนวาตปานา ฯ    
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สทฺธา   นิวิฏา   มูลชาตา   ปติฏ ิตา   ทฬฺหา   อสหาริยา   สมเณน   
วา  พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา เกนจิ   
วา   โลกสฺมึ   ฯ   อิมมฺหิ  เจ  ภิกฺขเว  สมเย  อุณฺณาโภ  พฺราหฺมโณ   
กาล   กเรยฺย   นตฺถ ิ ต  ๑  ส ฺโชน  เยน  ส ฺโชเนน  ส ฺ ุตฺโต   
อุณฺณาโภ พฺราหฺมโณ ปนุ อิม โลก อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ   
    [๙๗๕]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สาเกเต  วิหรติ   
อ ฺชนวเน   มิคทาเย   ฯ   ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อตฺถิ   
นุ   โข   ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  ยานิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ   
ตานิ   ป ฺจ   พลานิ   โหนฺติ  ยานิ  ป ฺจ  พลานิ  ตานิ  ป ฺจินฺทฺริยานิ   
โหนฺตีติ    ฯ    ภควมูลกา    โน    ภนฺเต    ธมฺมา   ภควเนตฺติกา   
ภควปฏิสรณา    สาธุ   วต   ภนฺเต   ภควนฺตเยว   ปฏิภาตุ   เอตสฺส   
ภาสิตสฺส อตฺโถ ภควโต สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯเปฯ   
    [๙๗๖]   อตฺถิ   ภิกฺขเว   ปริยาโย   ย  ปริยาย  อาคมฺม  ยานิ   
ป ฺจินฺทฺริยานิ    ตานิ   ป ฺจ   พลานิ   โหนฺติ   ยานิ   ป ฺจ   พลานิ   
ตานิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   โหนฺติ   ฯ   กตโม   จ  ภิกขฺเว  ปริยาโย  ย   
ปริยาย   อาคมฺม   ยานิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ตานิ   ป ฺจ  พลานิ  โหนฺติ   
ยานิ ป ฺจ พลานิ ตานิ ป ฺจินฺทฺริยานิ โหนฺติ ฯ   
    [๙๗๗]   ย   ภิกฺขเว  สทฺธินฺทฺริย  ต  สทฺธาพล  ย  สทฺธาพล  ต   
สทฺธินฺทฺริย  ย  วิริยินฺทรฺิย  ต  วิริยพล  ย  วิริยพล ต วิริยินฺทฺริย  
ย   สตินฺทฺริย   ต   สตพล   ย  สติพล  ต  สตินฺทฺริย  ย  สมาธินฺทฺริย   
#๑ โป. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ    
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ต   สมาธิพล   ย   สมาธิพล   ต   สมาธินฺทฺริย   ย   ป ฺ ินฺทฺริย  ต   
ป ฺาพล ย ป ฺาพล ต ป ฺ ินฺทฺริย ฯ   
    [๙๗๘] เสยฺยถาป ภิกฺขเว นที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา ปาจีนปพฺภารา   
ตสฺสา    มชฺเฌ    ทโีป    ฯ    อตฺถ ิ   ภิกฺขเว    ปริยาโย    ย   
ปริยาย  อาคมฺม  ตสฺสา  นทิยา  เอโก  โสโตเตฺวว  สงฺข ๑ คจฺฉติ ฯ   
อตฺถิ   ปน   ภิกฺขเว   ปริยาโย   ย  ปริยาย  อาคมฺม  ตสฺสา  นทิยา   
เทฺว โสตานิเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ   
    [๙๗๙]   กตโม   จ   ภิกขฺเว   ปริยาโย   ย  ปริยาย  อาคมฺม   
ตสฺสา   นทิยา   เอโก   โสโตเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ  ฯ  ย ฺจ  ภิกฺขเว   
ตสฺส   ทีปสสฺ  ปุรตฺถิมนฺเต  ๒  อุทก  ย ฺจ  ปจฺฉิมนฺเต  อุทก  ฯ  อย   
โข   ภิกฺขเว   ปริยาโย   ย  ปริยาย  อาคมฺม  ตสฺสา  นทิยา  เอโก   
โสโตเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ   
    [๙๘๐]   กตโม   จ   ภิกขฺเว   ปริยาโย   ย  ปริยาย  อาคมฺม   
ตสฺสา   นทิยา   เทฺว  โสตานิเตฺวว  สงฺข  คจฺฉนฺติ  ฯ  ย ฺจ  ภิกฺขเว   
ตสฺส   ทีปสสฺ   อุตฺตรนฺเต   อุทก   ย ฺจ   ทกฺขิณนฺเต   อุทก  ฯ  อย   
โข   ภิกฺขเว   ปริยาโย   ย   ปรยิาย  อาคมฺม  ตสฺสา  นทิยา  เทฺว   
โสตานิเตฺวว สงฺข คจฺฉนฺติ ฯ   
    [๙๘๑]   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ย  สทฺธินฺทฺริย  ต  สทฺธาพล  ย   
สทฺธาพล   ต   สทฺธินฺทฺริย   ย   วิริยินฺทรฺิย  ต  วิรยิพล  ย  วิริยพล  
ต   วิรยิินฺทฺรยิ   ย   สตินทฺฺริย  ต  สติพล  ย  สติพล  ต  สตินฺทรฺิย  
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ สงฺขย ฯ    ๒ ม. ปรุมินฺเต ฯ    
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ย   สมาธินฺทฺริย   ต   สมาธิพล   ย   สมาธิพล   ต  สมาธินฺทฺริย  ย   
ป ฺ ินฺทฺริย ต ป ฺาพล ย ป ฺาพล ต ป ฺ ินฺทฺริย ฯ   
    [๙๘๒]   ป ฺจนฺน   ภิกฺขเว   อินฺทรฺิยาน   ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา   
ภิกฺขุ    อาสวาน   ขยา   อนาสว ฺเจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทฏิเว   
ธมฺเม สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ   
    [๙๘๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
ปุพฺพโกฏเก ฯ ตตฺร โข ภควา อายสฺมนฺต สารีปุตฺต อามนฺเตสิ   
    [๙๘๔]   สทฺทหสิ   ตฺว   สารีปุตฺต   สทฺธินฺทฺรยิ   ภาวิต  พหุลีกต   
อมโตคธ    โหติ    อมตปรายน   อมตปริโยสาน   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   
ภาวิต พหุลีกต อมโตคธ โหติ อมตปรายน อมตปริโยสานนฺติ ฯ   
    [๙๘๕]   น   ขฺวาห   ภนฺเต   เอตฺถ  ภควโต  สทฺธาย  คจฺฉามิ   
สทฺธินฺทฺริย    ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   ภาวิต   พหุลีกต   อมโตคธ   โหติ   
อมตปรายน  อมตปริโยสาน  ฯ  เยส ฺหิ  ๑  ต  ภนฺเต  อ ฺาต [๒]   
อทิฏ   อวิทติ   อสจฺฉิกต   อปสฺสิต   ๓  ป ฺาย  เต  ตตฺถ  ปเรส   
สทฺธาย   คจฺเฉยฺยุ   สทฺธินทฺฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   ภาวิต  พหุลีกต   
อมโตคธ    โหติ    อมตปรายน   อมตปริโยสาน   ฯ   เยส ฺจ   โข   
เอต   ภนฺเต   าต   ทิฏ  วิทิต  สจฺฉิกต  ปสฺสิต  ป ฺาย  นิกฺกงฺขา   
เต    ตตฺถ    นิพฺพิจิกิจฺฉา   สทฺธินฺทฺรยิ   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   ภาวิต   
พหุลีกต   อมโตคธ   โหติ   อมตปรายน   อมตปรโิยสาน   ฯ  มยฺห ฺจ   
โข   เอต   ภนฺเต   าต   ทิฏ   วิทิต   สจฺฉิกต   ปสฺสิต  ป ฺาย   
#๑ ม. เยส เหต ฯ    ๒ ม. ยุ. อสฺส ฯ    ๓ โป. ย.ุ อผุสฺสิต ฯ  ม. อผสฺสิต ฯ   
#เอวมุปริ ฯ    
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นิกฺกงฺขฺวาห   ๑   ตตฺถ   นพฺิพิจิกิจฺโฉ   สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  
ภาวิต พหุลีกต อมโตคธ โหติ อมตปรายน อมตปริโยสานนฺติ ฯ   
    [๙๘๖]   สาธุ   สาธุ   สารีปุตฺต  เยส ฺหิ  ต  สารปีุตฺต  อ ฺาต   
อทิฏ    อวิทิต   อสจฺฉิกต   อปสฺสิต   ป ฺาย   เต   ตตฺถ   ปเรส   
สทฺธาย    คจฺเฉยฺยุ   สทฺธนิฺทฺริย   ภาวิต   พหุลกีต   อมโตคธ   โหติ   
อมตปรายน    อมตปริโยสาน    ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   ภาวิต   พหุลีกต   
อมโตคธ   โหติ   อมตปรายน   อมตปริโยสาน  ฯ  เยส ฺจ  โข  เอต   
สารีปุตฺต   าต   ทิฏ   วิทิต   สจฺฉิกต   ปสฺสิต   ป ฺาย  นิกฺกงฺขา   
เต    ตตฺถ    นิพฺพิจิกิจฺฉา   สทฺธินฺทฺรยิ   ภาวิต   พหลุีกต   อมโตคธ   
โหติ    อมตปรายน    อมตปริโยสาน    ฯเปฯ    ป ฺ ินฺทฺริย   ภาวิต}   
พหุลีกต อมโตคธ โหติ อมตปรายน อมตปริโยสานนฺติ ฯ   
    [๙๘๗]  เอวมฺเม  สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ ปุพฺพาราเม   
ราเม  มคิารมาตุปาสาเท  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ กติน   
นุ   โข   ภิกฺขเว  อินฺทฺริยาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ขีณาสโว  ภิกฺขุ   
อ ฺ    พฺยากโรติ    ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ   
    [๙๘๘]  เอกสฺส  โข  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยสฺส  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา   
ขีณาสโว   ภิกฺขุ   อ ฺ   พฺยากโรติ   ขีณา   ชาติ   วุสิต  พฺรหฺมจริย   
กต    กรณีย    นาปร    อิตฺถตฺตายาติ    ปชานามีติ    ฯ   กตมสฺส   
เอกสฺส ฯ ป ฺ ินฺทฺริยสฺส ๒ ฯ   
#๑ ยุ. นกิฺกงฺขาห ฯ    ๒ ยุ. อินฺทฺริยสสฺ ฯ    
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    [๙๘๙]    ป ฺวโต   ภิกฺขเว   อริยสาวกสฺส   ตทนฺวยา   สทธฺา   
สณฺาติ    ตทนฺวย    วิริย    สณฺาติ    ตทนฺวยา    สติ    สณฺาติ   
ตทนฺวโย สมาธิ สณฺาติ ฯ   
    [๙๙๐]   อิมสฺส   โข   ภิกฺขเว   เอกสฺส  อินฺทฺริยสฺส  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา    ขีณาสโว    ภิกฺขุ    อ ฺ    พฺยากโรติ   ขีณา   ชาติ   
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ   
    [๙๙๑]   ตเยว   นิทาน   ฯ  กติน  นุ  โข  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   อ ฺ   พฺยากโรติ   ขีณา   
ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานามีติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ   
     [๙๙๒]  ทฺวินฺน  โข  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา   
ขีณาสโว   ภิกฺขุ   อ ฺ   พฺยากโรติ   ขีณา   ชาติ   วุสิต  พฺรหฺมจริย   
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ   
     [๙๙๓]   กตเมส   ทฺวินฺน  ฯ  อริยาย  จ  ป ฺาย  อริยาย  จ   
วิมุตฺติยา  ฯ  ยา  หิสฺส  ภิกฺขเว  อริยา  ป ฺา  ตทสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ   
ยา หิสฺส ภิกขฺเว อริยา วิมุตฺติ ตทสฺส สมาธินฺทฺริย ฯ   
     [๙๙๔]  อิเมส โข ภิกฺขเว ทฺวินฺน อินฺทฺริยรน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา   
ขีณาสโว     ภิกฺขุ     อ ฺ     พฺยากโรติ    ขีณา    ชาติ    วุสิต   
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ   
     [๙๙๕]   ตเยว   นิทาน  ฯ  กติน  นุ  โข  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยาน    
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ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   อ ฺ   พฺยากโรติ   ขีณา   
ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานามีติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ   
     [๙๙๖]  จตุนฺน  โข  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา   
ขีณาสโว   ภิกฺขุ   อ ฺ   พฺยากโรติ   ขีณา   ชาติ   วุสิต  พฺรหฺมจริย   
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ   
     [๙๙๗]    กตเมส    จตุนฺน    ฯ   วิรยิินฺทฺริยสฺส   สตินฺทฺริยสฺส   
สมาธินฺทฺริยสฺส ป ฺ ินฺทฺริยสฺส ฯ   
     [๙๙๘]   อิเมส   โข   ภิกฺขเว   จตุนฺน  อินฺทฺริยาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา    ขีณาสโว    ภิกฺขุ    อ ฺ    พฺยากโรติ   ขีณา   ชาติ   
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ   
     [๙๙๙]   ตเยว   นิทาน  ฯ  กติน  นุ  โข  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   อ ฺ   พฺยากโรติ   ขีณา   
ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   
ปชานามีติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ   
     [๑๐๐๐]  ป ฺจนฺน  โข  ภิกฺขเว  อินทฺฺริยาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา   
ขีณาสโว     ภิกฺขุ     อ ฺ     พฺยากโรติ    ขีณา    ชาติ    วุสิต   
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ   
     [๑๐๐๑]   กตเมส   ป ฺจนฺน   ฯ   สทฺธินฺทฺริยสฺส   วิริยินฺทฺริยสฺส   
สตินฺทฺริยสฺส สมาธินฺทฺริยสฺส ป ฺ ินฺทฺริยสฺส ฯ    
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    [๑๐๐๒]   อิเมส   โข   ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   อ ฺ   พฺยากโรติ   ขีณา  ชาติ  วุสิต   
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ   
    [๑๐๐๓]   เอวมฺเม   สุต   เอก  สมย  ภควา  โกสมฺพิย  วิหรติ   
โฆสิตาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน อายสฺมตา ปณฺโฑลภารทฺวาเชน   
อ ฺา     พฺยากตา     โหติ    ขีณา    ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย   
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ   
    [๑๐๐๔]   อถ   โข  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู   ภควนฺต   เอตทโวจุ   อายสฺมตา  ภนฺเต   
ปณฺโฑลภารทฺวาเชน   อ ฺา   พฺยากตา   ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย   
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ   
   [๑๐๐๕]   กึ   นุ  โข  ภนฺเต  อตฺถวส  สมฺปสฺสมาเนน  อายสฺมตา   
ปณฺโฑลภารทฺวาเชน   อ ฺา   พฺยากตา   ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย   
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ   
    [๑๐๐๖]  ติณฺณ  โข [๑] ภิกฺขเว อินฺทฺริยาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา   
ปณฺโฑลภารทฺวาเชน    ภิกฺขุนา    อ ฺา    พฺยากตา    ขีณา    ชาติ   
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ   
    [๑๐๐๗]    กตเมส    ติณฺณ    ฯ   สตินฺทฺริยสฺส   สมาธินฺทฺริยสฺส   
ป ฺ ินฺทฺริยสฺส ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปน ฯ    
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    [๑๐๐๘]  อิเมส  โข ภิกฺขเว ติณฺณ อินฺทฺริยาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา   
ปณฺโฑลภารทฺวาเชน    ภิกฺขุนา    อ ฺา    พฺยากตา    ขีณา    ชาติ   
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ   
    [๑๐๐๙]   อิมานิ   จ   ภิกฺขเว   ตีณิ   อินฺทฺริยานิ  กิมนฺตานิ  ฯ   
ขยนฺตานิ  ฯ  กิสฺส  ขยนฺตานิ  ฯ  ชาติชรามรณสฺส ฯ ชาติชรามรณกฺขยนฺติ   
โข        ภิกฺขเว        สมฺปสฺสมาเนน        ปณฺโฑลภารทฺวาเชน   
ภิกฺขุนา    อ ฺา   พฺยากตา   ขีณา   ชาติ   วุสิต   พฺรหฺมจริย   กต   
กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ฯ   
    [๑๐๑๐]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  องฺเคสุ  วิหรติ   
อาปณนฺนาม   องฺคาน   นิคโม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา   อายสฺมนฺต   
สารีปุตฺต   อามนฺเตสิ   โย   โส   สารีปตฺุต   อริยสาวโก   ตถาคเต   
เอกนฺตคโต   อภิปฺปสนฺโน   น  ๑  โส  ตถาคเต  วา  ตถาคตสาสเน   
วา กงฺเขยฺย วา วิจิกิจฺเฉยฺย วาติ ฯ   
    [๑๐๑๑]   โย   โส   ภนฺเต  อริยสาวโก  ตถาคเต  เอกนฺตคโต   
อภิปฺปสนฺโน   น   โส   ตถาคเต   วา  ตถาคตสาสเน  วา  กงฺเขยฺย   
วา   วิจิกิจฺเฉยฺย   วา   ฯ   สทฺธสฺส  หิ  ภนฺเต  อริยสาวกสฺส  เอต   
ปาฏิกงฺข   ย   อารทฺธวิริโย   วิหริสฺสติ   อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย   
กุสลาน   ธมมฺาน   อุปสมปฺทาย   ถามวา   ทฬฺหปรกฺกโม  อนิกขิฺตฺตธุโร   
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ   
    [๑๐๑๒]   ย ฺหิสฺส   ภนฺเต  วิริย  ตทสฺส  วิริยินทฺฺริย  ฯ  สทธฺสฺส   
#๑ ยุ. อปน ุโส ฯ    
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หิ   ภนฺเต   อริยสาวกสฺส   อารทฺธวิริยสฺส  เอต  ปาฏิกงฺข  ย  สติมา   
ภวิสฺสติ   ปรเมน   สติเนปกฺเกน   สมนฺนาคโต   จิรกตมฺป  จิรภาสิตมฺป   
สริตา อนุสฺสริตา ฯ   
     [๑๐๑๓]   ยา  หิสฺส  ภนฺเต  สติ  ตทสฺส  สตินฺทฺรยิ  ฯ  สทฺธสสฺ   
หิ  ภนฺเต  อรยิสาวกสฺส  อารทฺธวิริยสฺส  อุปฏ ิตสฺสติโน  เอต  ปาฏิกงฺข   
ย     โวสฺสคฺคารมฺมณ     กริตฺวา     ลภิสฺสติ     สมาธึ    ลภิสฺสติ   
จิตฺตสฺส เอกคฺคต ฯ   
     [๑๐๑๔]   โย   หิสฺส   ภนฺเต   สมาธิ  ตทสฺส  สมาธินฺทฺริย  ฯ   
สทฺธสฺส    ห ิ  ภนฺเต   อรยิสาวกสฺส   อารทฺธวิริยสฺส   อุปฏ ิตสฺสติโน   
สมฺมาสมาหิตจิตฺตสฺส    ๑   เอต   ปาฏิกงฺข   ย   เอว   ปชานิสฺสติ   
อนมตคฺโค   โข   สสาโร   ปุพฺพา  โกฏิ  นปฺป ฺายติ  อวิชฺชานีวรณาน   
สตฺตาน    ตณฺหาส ฺโชนาน    สนธฺาวต    สสรต   อวิชชฺาย   เตฺวว   
ตโมกายสฺส    อเสสวิราคนิโรโธ    สนฺตเมต    ปท   ปณีตเมต   ปท   
ยทิท   สพฺพสงฺขารสมโถ   สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค   ตณฺหกฺขโย  ๒  วิราโค   
นิโรโธ นิพฺพาน ฯ   
     [๑๐๑๕]  ยา  หิสฺส  ภนฺเต  ป ฺา  ตทสฺส ป ฺ ินฺทฺริย ฯ สโข ๓   
โส   ภนฺเต   อริยสาวโก   เอว   ปทหิตฺวา  ปทหิตฺวา  เอว  สริตฺวา   
สริตฺวา   เอว   สมาทหิตฺวา  สมาทหิตฺวา  เอว  ปชานิตฺวา  ปชานิตฺวา   
เอว  อภิสทฺทหติ  อิเม  โข  เต  ธมฺมา เย เม ปุพฺเพ สุตาว ๔ อเหสุ   
#๑ ม. ย.ุ สมาหิตจิตฺตสฺส ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. ตณฺหากฺขโย ฯ ๓ ม. ย.ุ สทโฺธ ฯ   
#เอวมุปริ ฯ ๔ โป. ม. ย.ุ สุตวา ฯ เอวมุปริ ฯ    
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เตนาห    เอตรหิ    กาเยน   จ   ผุสิตฺวา   วิหรามิ   ป ฺาย   จ   
อติวิชฺฌ ๑ ปสฺสามีติ ฯ   
     [๑๐๑๖] ยา หิสฺส ภนฺเต สทฺธา ตทสฺส สทฺธินฺทฺรยินฺติ ฯ   
     [๑๐๑๗]  สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  โย  โส  สารีปุตฺต  อริยสาวโก   
ตถาคเต  เอกนฺตคโต  อภิปฺปสนฺโน  น  โส  ตถาคเต วา ตถาคตสาสเน   
วา   กงฺเขยฺย   วา   วิจิกิจฺเฉยฺย   วา   ฯ   สทฺธสฺส  ห ิ สารีปุตฺต   
อริยสาวกสฺส   เอต   ปาฏิกงฺข   ย  อารทฺธวิริโย  วิหริสฺสติ  อกสุลาน   
ธมฺมาน  ปหานาย  กุสลาน  ธมฺมาน  อุปสมฺปทาย  ถามวา  ทฬหฺปรกฺกโม   
อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมเฺมสุ ฯ   
     [๑๐๑๘]  ย  หิสฺส  สารีปุตฺต  วิริย  ตทสฺส  วิริยนิฺทฺริย ฯ สทธฺสฺส   
หิ    สารีปุตฺต   อรยิสาวกสฺส   อารทฺธวิริยสฺส   เอต   ปาฏิกงฺข   ย   
สติมา    ภวิสฺสติ    ปรเมน    สติเนปกฺเกน   สมนนฺาคโต   จิรกตมฺป   
จิรภาสิตมฺป สริตา อนุสฺสริตา ฯ   
     [๑๐๑๙]   ยา   หิสฺส   สารีปุตฺต   สติ   ตทสฺส   สตินฺทฺริย  ฯ   
สทฺธสฺส   หิ   สารีปุตฺต   อริยสาวกสฺส   อารทฺธวิริยสฺส  อุปฏ ิตสฺสติโน   
เอต    ปาฏิกงฺข    ย   โวสสฺคฺคารมฺมณ   กริตฺวา   ลภิสฺสติ   สมาธึ   
ลภิสฺสติ จิตฺตสฺส เอกคฺคต ฯ   
     [๑๐๒๐]   โย   หิสฺส  สารีปุตฺต  สมาธิ  ตทสฺส  สมาธินฺทฺริย  ฯ   
สทฺธสฺส   หิ   สารีปุตฺต   อริยสาวกสฺส   อารทฺธวิริยสฺส  อุปฏ ิตสฺสติโน   
#๑ ม. ปฏิวิชฌฺ ฯ    
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สมฺมาสมาหิตจิตฺตสฺส     เอต    ปาฏิกงฺข    ย    เอว    ปชานิสฺสติ   
อนมตคฺโค   โข   สสาโร   ปุพฺพา  โกฏิ  นปฺป ฺายติ  อวิชฺชานีวรณาน   
สตฺตาน    ตณฺหาส ฺโชนาน    สนธฺาวต    สสรต   อวิชชฺาย   เตฺวว   
ตโมกายสฺส    อเสสวิราคนิโรโธ    สนฺตเมต    ปท   ปณีตเมต   ปท   
ยทิท    สพฺพสงฺขารสมโถ    สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค    ตณฺหกฺขโย   วิราโค   
นิโรโธ นิพฺพาน ฯ   
     [๑๐๒๑]   ยา   หิสฺส   สารีปุตฺต  ป ฺา  ตทสฺส  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ   
สโข   โส   สารีปุตฺต   อรยิสาวโก   เอว  ปทหิตฺวา  ปทหิตฺวา  เอว   
สริตฺวา   สรตฺิวา   เอว   สมาทหิตฺวา   สมาทหิตฺวา  เอว  ปชานตฺิวา   
ปชานิตฺวา   เอว  อภิสทฺทหติ  อิเม  โข  เต  ธมฺมา  เย  เม  ปุพฺเพ   
สุตาว   อเหสุ   เตนาห   เอตรหิ   กาเยน   จ   ผุสิตฺวา   วิหรามิ   
ป ฺาย จ อติวิชฺฌ ปสฺสามีติ ฯ   
     [๑๐๒๒] ยา หิสฺส สารีปุตฺต สทฺธา ตทสฺส สทฺธินฺทฺริยนฺติ ฯ   
                    ชราวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
       ชรา อุณฺณาโภ พฺราหฺมโณ     สาเกโต ปุพฺพโกฏโก   
       ปุพฺพาราเม จ จตฺตาริ       ปณฺโฑโล สทฺเธน ๑ เต ทสาติ ฯ   
                      ______________ 
# ๑. ... อาปเณน  จาติ ฯ  
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                    สูกรขาตวคฺโค ฉฏโ   
     [๑๐๒๓]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  ภควา  โกสเลสุ  วิหรติ   
โกสลาย ๑ พฺราหฺมณคาเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
     [๑๐๒๔]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  เย  เกจิ  ติรจฺฉานคตา  ปาณา   
สีโห  มิคราชา  เตส  อคฺคมกฺขายติ  ยทิท  ถาเมน ชเวน สูริเยน ๒ ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   เย   เกจิ  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ป ฺ ินฺทฺริย   
เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท โพธาย ฯ   
     [๑๐๒๕]  กตเม  จ  ภิกขฺเว  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ฯ  สทฺธินฺทฺรยิ   
ภิกฺขเว   โพธปิกฺขิโย   ธมโฺม   ต   โพธาย   สวตฺตติ  ฯ  วิริยินฺทฺรยิ   
โพธิปกฺขิโย   ธมฺโม   ต   โพธาย  สวตฺตติ  ฯ  สตินทฺฺริย  โพธิปกฺขิโย   
ธมฺโม    ต    โพธาย    สวตฺตติ    ฯ    สมาธินฺทฺริย   โพธิปกฺขิโย   
ธมฺโม   ต   โพธาย   สวตฺตติ  ฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  โพธปิกฺขิโย  ธมโฺม  ต   
โพธาย สวตฺตติ ฯ   
     [๑๐๒๖]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  เย  เกจิ  ติรจฺฉานคตา  ปาณา   
สีโห  มิคราชา  เตส  อคฺคมกฺขายติ  ยทิท  ถาเมน  ชเวน  สูริเยน  ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   เย   เกจิ  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ป ฺ ินฺทฺริย   
เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท โพธายาติ ฯ   
     [๑๐๒๗]  เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  มลฺลเกสุ ๓ วิหรติ   
#๑ ม. สาลาย ฯ ย.ุ สาลาย ฯ ๒ ม. ยุ. สูเรน ฯ เอวมุปริ ฯ ๓ ม. ย.ุ มลฺลิเกสุ ฯ    
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อุรุเวลกปฺป   นาม  มลฺลกาน  ๑  นิคโม  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   
     [๑๐๒๘]    ยาวกีว ฺจ   ภิกฺขเว   อรยิสาวกสฺส   อริยาณ   น   
อุปฺปนฺน   โหติ   เนว   ตาว   จตุนฺน  อินฺทฺริยาน  สณฺ ิติ  โหติ  เนว   
ตาว   จตุนฺน   อินฺทฺริยาน   อวฏ ิติ  โหติ  ฯ  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว   
อริยสาวกสฺส    อริยาณ   อุปฺปนฺน   โหติ   อถ   จตุนฺน   อินทฺฺริยาน   
สณฺ ิติ โหติ อถ จตุนฺน อินฺทฺริยาน อวฏ ิติ โหติ ฯ   
     [๑๐๒๙]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ยาวกีว ฺจ  กูฏาคารสฺส  กูฏ  น   
อุสฺสิต   โหติ   เนว   ตาว   โคปานสีน   สณฺ ิติ   โหติ  เนว  ตาว   
โคปานสีน   อวฏ ิติ   โหติ   ฯ   ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  กฏูาคารสฺส   
กูฏ   อุสฺสิต   โหติ  อถ  โข  ๒  โคปานสีน  สณฺ ิติ  โหติ  อถ  โข   
โคปานสีน   อวฏ ิติ   โหติ   ฯ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  ยาวกีว ฺจ   
อริยสาวกสฺส   อริยาณ   น   อุปฺปนนฺ   โหติ   เนว   ตาว   จตุนฺน   
อินฺทฺริยาน   สณฺ ิติ   โหติ   เนว   ตาว   จตุนฺน  อินฺทฺริยาน  อวฏ ิติ   
โหติ  ฯ  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  อริยาณ  อุปฺปนฺน โหติ   
อถ   จตุนฺน  อินฺทฺริยาน  ฯเปฯ  อวฏ ิติ  โหติ  ฯ  กตเมส  จตุนฺน  ฯ   
สทฺธินฺทฺริยสสฺ วิริยินฺทฺริยสฺส สตินฺทฺรยิสฺส สมาธินฺทฺริยสฺส ฯ   
     [๑๐๓๐]   ป ฺวโต   ภิกฺขเว   อริยสาวกสฺส   ตทนฺวยา  สทฺธา   
สณฺาติ    ตทนฺวย    วิริย    สณฺาติ    ตทนฺวยา    สติ    สณฺาติ   
ตทนฺวโย สมาธิ สณฺาตีติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ มลลฺิกาน ฯ ๒ ม. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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     [๑๐๓๑]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  ภควา  โกสมฺพิย  วิหรติ   
โฆสิตาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  อตฺถิ  นุ   
โข    ภิกฺขเว    ปริยาโย   ย   ปริยาย   อาคมฺม   เสกฺโข   ภิกฺขุ   
เสกฺขภูมิย   สณฺ ิโต   ๑   เสกฺโขสฺมีติ   ปชาเนยฺย   อเสกฺโข  ภิกขฺุ   
อเสกฺขภูมิย    สณฺ ิโต   อเสกฺโขสฺมีติ   ปชาเนยฺยาติ   ฯ   ภควมูลกา   
โน ภนฺเต ธมมฺา ฯเปฯ   
     [๑๐๓๒]  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  เสกฺโข   
ภิกฺขุ   เสกฺขภูมิย   สณฺ ิโต   เสกฺโขสมฺีติ   ปชาเนยฺย  อเสกฺโข  ภิกฺขุ   
อเสกฺขภูมิย สณฺ ิโต อเสกฺโขสฺมีติ ปชาเนยฺย ฯ   
     [๑๐๓๓]   กตโม   จ   ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม   
เสกฺโข   ภิกขฺุ   เสกฺขภูมิย   สณฺ ิโต   เสกฺโขสฺมีติ  ปชานาติ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว    เสกโฺข   ภิกฺขุ   อิท   ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   อย   
ทุกฺขสมุทโยติ    ยถาภูต    ปชานาติ    อย    ทุกฺขนิโรโธติ   ยถาภูต   
ปชานาติ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏปิทาติ   ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ   
อยป   โข   ภิกฺขเว   ปริยาโย   ย  ปริยาย  อาคมฺม  เสกฺโข  ภิกฺขุ   
เสกฺขภูมิย สณฺ ิโต เสกฺโขสฺมีติ ปชานาติ ฯ   
     [๑๐๓๔]   ปุน   จปร  ภิกฺขเว  เสกฺโข  ภิกฺขุ  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   
อตฺถิ   นุ   โข   อิโต   พหิทฺธา   อ ฺโ   สมโณ   วา   พฺราหฺมโณ   
วา   โย   เอว   ภูต   ตจฺฉ  ตถ  ธมฺม  เทเสติ  ยถา  ภควาติ  ฯ   
โส   เอว   ปชานาติ   นตฺถิ   น ุ โข  อิโต  พหิทฺธา  อ ฺโ  สมโณ   
#๑ ม. ย.ุ  ิโต ฯ เอวมุปริ ฯ    
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วา   พฺราหฺมโณ   วา   โย   เอว   ภูต   ตจฺฉ  ตถ  ธมฺม  เทเสติ   
ยถา   ภควาติ  ฯ  อยป  โข  ภิกฺขเว  ปรยิาโย  ย  ปรยิาย  อาคมฺม   
เสกฺโข ภิกฺขุ เสกฺขภูมิย สณฺ ิโต เสกฺโขสฺมีติ ปชานาติ ฯ   
     [๑๐๓๕]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว   เสกฺโข   ภิกฺขุ  ป ฺจินฺทฺริยานิ   
ปชานาติ      สทฺธินฺทฺริย     วิริยินฺทรฺิย     สตินฺทฺริย     สมาธินฺทฺริย  
ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  ยคติกานิ  ยปรมานิ  ยผลานิ  ยปริโยสานานิ  น เหว โข   
กาเยน   ผุสิตฺวา   วิหรติ   ป ฺาย   จ   อติวิชฺฌ   ปสฺสติ  ฯ  อยป   
โข  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  เสกฺโข  ภิกฺขุ  เสกฺขภูมิย๔   
สณฺ ิโต เสกฺโขสฺมีติ ปชานาติ ฯ   
     [๑๐๓๖]   กตโม   จ   ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม   
อเสกฺโข   ภิกฺขุ   อเสกฺขภูมิย   สณฺ ิโต   อเสกฺโขสฺมีติ   ปชานาติ  ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว   อเสกฺโข  ภิกฺขุ  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ปชานาติ  ฯ  สทฺธนิฺทฺริย   
วิริยินฺทฺริย  สตินฺทฺริย  สมาธินฺทฺริย  ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ ยคติกานิ ยปรมานิ  
ยผลานิ   ยปริโยสานานิ   กาเยน   จ   ผุสิตฺวา   วิหรติ  ป ฺาย  จ   
อติวิชฺฌ   ปสฺสติ   ฯ   อยป   โข   ภิกฺขเว   ปริยาโย   ย  ปริยาย   
อาคมฺม    อเสกฺโข    ภิกขฺุ    อเสกฺขภูมิย    สณฺ ิโต   อเสกฺโขสฺมีติ   
ปชานาติ ฯ   
     [๑๐๓๗]   ปุน   จปร   ภิกฺขเว  อเสกฺโข  ภิกฺขุ  ฉ  อินฺทฺริยานิ   
ปชานาติ  จกฺขุนฺทฺริย  โสตินฺทฺริย  ฆานินฺทฺริย  ชิวฺหินฺทฺริย กายนิฺทฺริย  
มนินฺทฺริย   ฯ   อิมานิ   โข   ฉ   อินฺทฺริยานิ  สพฺเพน  สพฺพ  สพฺพถา    
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สพฺพ    อปริเสสา   นิรชฺุฌสิฺสนฺติ   อ ฺานิ   จ   ฉ   อินฺทฺริยานิ   น   
กุหิ ฺจิ   กิสมฺิ ฺจิ   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ   ปชานาติ   ฯ   อยป  โข  ภิกฺขเว   
ปริยาโย    ย    ปริยาย    อาคมฺม   อเสกฺโข   ภิกฺขุ   อเสกฺขภูมิย   
สณฺ ิโต อเสกฺโขสฺมีติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๑๐๓๘]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ยานิ  กานิจิ  ชงฺคลาน  ปาณาน   
ปทชาตานิ   สพฺพานิ   ตานิ   หตฺถิปเท   สโมธาน   คจฺฉนฺติ   หตฺถิปท   
เตส   อคฺคมกฺขายติ   ยททิ   มหนฺตตฺเตน   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ยานิ   กานิจิ   ปทานิ   โพธาย   สวตฺตนฺติ   ป ฺ ินฺทฺริย   ปท   เตส   
อคฺคมกฺขายติ ยทิท โพธาย ฯ   
     [๑๐๓๙]   กตมานิ   จ   ภิกฺขเว  ปทานิ  โพธาย  สวตฺตนฺติ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย   ภิกฺขเว  ปท  ต  โพธาย  สวตฺตติ  ฯ  วิรยิินฺทฺริย  ปท  ต   
โพธาย  สวตฺตติ  ฯ  สตินทฺฺริย  ปท  ต  โพธาย  สวตฺตติ ฯ สมาธินฺทฺริย   
ปท ต โพธาย สวตฺตติ ฯ ป ฺ ินฺทฺริย ปท ต โพธาย สวตฺตติ ฯ   
     [๑๐๔๐]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ยานิ  กานิจิ  ชงฺคลาน  ปาณาน   
ปทชาตานิ   สพฺพานิ   ตานิ   หตฺถิปเท   สโมธาน   คจฺฉนฺติ   หตฺถิปท   
เตส   อคฺคมกฺขายติ   ยททิ   มหนฺตตฺเตน   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
ยานิ   กานิจิ   ปทานิ   โพธาย   สวตฺตนฺติ   ป ฺ ินฺทฺริย   ปท   เตส   
อคฺคมกฺขายติ ยทิท โพธายาติ ฯ   
     [๑๐๔๑]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  สารคนฺธา  โลหิตจนฺทน   
เตส  อคฺคมกฺขายติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  เย  เกจิ  โพธิปกฺขิยา    
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ธมฺมา ป ฺ ินฺทฺริย เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท โพธาย ฯ   
     [๑๐๔๒]  กตเม  จ  ภิกขฺเว  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ฯ  สทฺธินฺทฺรยิ   
ภิกฺขเว   โพธปิกฺขิโย   ธมโฺม   ต   โพธาย   สวตฺตติ  ฯ  วิริยินฺทฺรยิ   
สตินฺทฺริย     สมาธินฺทฺริย    ป ฺ ินฺทฺริย    โพธิปกขิฺโย    ธมโฺม    ต   
โพธาย สวตฺตติ ฯ   
     [๑๐๔๓]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  สารคนฺธา  โลหิตจนฺทน   
เตส  อคฺคมกฺขายติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  เย  เกจิ  โพธิปกฺขิยา   
ธมฺมา ป ฺ ินฺทฺริย เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท โพธายาติ ฯ   
     [๑๐๔๔]   เอกธมฺเม  ปติฏ ิตสฺส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ป ฺจินฺทฺริยานิ   
ภาวิตานิ โหนฺติ สุภาวิตานิ ฯ กตมสฺม ึเอกธมฺเม ฯ อปฺปมาเท ฯ   
     [๑๐๔๕]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อปฺปมาโท  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
จิตฺต   รกฺขติ   อาสเวสุ   จ   สาสเวสุ  จ  ธมฺเมสุ  ฯ  ตสฺส  จิตฺต   
รกฺขโต  อาสเวสุ  จ  สาสเวสุ  จ  ธมฺเมสุ  สทฺธินฺทฺรยิป ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉติ      วิรยิินฺทฺริยป      ภาวนาปาริปูรึ     คจฺฉติ     สตินฺทฺริยป   
ภาวนาปาริปูรึ     คจฺฉติ     สมาธินฺทฺริยป    ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉติ   
ป ฺ ินฺทฺริยป ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯ   
     [๑๐๔๖]   เอวป   โข  ภิกฺขเว  เอกธมฺเม  ปติฏ ิตสฺส  ภิกฺขุโน   
ป ฺจินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ โหนฺติ สุภาวิตานีติ ฯ   
     [๑๐๔๗]   เอวมฺเม  สตุ  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย  วิหรติ   
นชฺชา   เนร ฺชราย   ตีเร   อชปาลนิโคฺรเธ  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  ฯ  อถ    
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โข   ภควโต   รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก   
อุทปาทิ    ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาวิตานิ   พหุลีกตานิ   อมโตคธานิ   โหนฺติ   
อมตปรายนานิ   อมตปริโยสานานิ   ฯ   กตมานิ   ป ฺจ  ฯ  สทฺธนิฺทฺริย   
ภาวิต   พหุลกีต   อมโตคธ   โหติ   อมตปรายน   อมตปริโยสาน   ฯ   
วิริยินฺทฺริย   สตินฺทฺริย   สมาธินฺทฺริย   ป ฺ ินฺทฺริย   ภาวิต  พหุลีกต  
อมโตคธ     โหติ     อมตปรายน     อมตปริโยสาน    ฯ    อิมานิ   
ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาวิตานิ  พหุลีกตานิ  อมโตคธานิ  โหนฺติ  อมตปรายนานิ   
อมตปริโยสานานีติ ฯ   
     [๑๐๔๘]    อถ    โข   พฺรหฺมา   สหมฺปติ   ภควโต   เจตสา   
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   เสยฺยถาป   นาม  พลวา  ปรุิโส  สมฺมิ ฺชิต  วา   
พาห    ปสาเรยฺย    ปสารติ    วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   
พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ   
     [๑๐๔๙]  อถ  โข  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  เอกส  อุตฺตราสงฺค กริตฺวา   
เยน   ภควา   เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   เอวเมต   
ภควา    เอวเมต    สุคต    ป ฺจินฺทฺริยานิ    ภาวิตานิ    พหุลีกตานิ   
อมโตคธานิ   โหนฺติ   อมตปรายนานิ   อมตปริโยสานานิ   ฯ   กตมานิ   
ป ฺจ   ฯ   สทฺธินฺทฺริย   ภาวิต   พหุลีกต  อมโตคธ  โหติ  อมตปรายน   
อมตปริโยสาน   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   ภาวิต   พหลุีกต  อมโตคธ  โหติ   
อมตปรายน    อมตปริโยสาน    ฯ   อิมานิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาวิตานิ   
พหุลีกตานิ อมโตคธานิ โหนฺติ อมตปรายนานิ อมตปริโยสานานิ ฯ    
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     [๑๐๕๐]   ภูตปุพฺพาห  ภนฺเต  กสฺสเป  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  พฺรหมฺจริย   
อจรึ   ตตฺรป   ม   เอว   ชานนฺติ   สหโก  ภิกฺขุ  สหโก  ภิกฺขูติ  ฯ   
โส    ขฺวาห   ภนฺเต   อิเมสเยว   ป ฺจนฺน   อินฺทฺริยาน   ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   กาเมสุ   กามจฺฉนฺท   วิราเชตฺวา   กายสฺส  เภทา  ปร   
มรณา    สุคตึ   พฺรหฺมโลก   อุปปนฺโน   ตตฺรป   ม   เอว   ชานนฺติ   
พฺรหฺมา สหมฺปติ พฺรหฺมา สหมฺปตีติ ฯ   
     [๑๐๕๑]   เอวเมต   ภควา   เอวเมต  สุคต  อหเมต  ชานามิ   
อหเมต   ปสสฺามิ   ยถา   อิมานิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ  พหุลีกตานิ   
อมโตคธานิ โหนฺติ อมตปรายนานิ อมตปริโยสานานีติ ฯ   
     [๑๐๕๒]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต   
สูกรขาตาย  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  สารีปตฺุต  อามนฺเตสิ  ก ึ  
นุ   โข   สารปีุตฺต   อตฺถวส  สมฺปสฺสมาโน  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  ตถาคเต   
วา ตถาคตสาสเน วา ปรมนิปจฺจการ ปวตฺตมาโน ปวตฺตตีติ ๑ ฯ   
     [๑๐๕๓]  อนุตฺตร  ห ิ ภนฺเต  โยคกฺเขม  สมฺปสฺสมาโน  ขีณาสโว   
ภิกฺขุ   ตถาคเต   วา  ตถาคตสาสเน  วา  ปรมนิปจฺจการ  ปวตฺตมาโน   
ปวตฺตตีติ ฯ   
     [๑๐๕๔]  สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  อนุตฺตร ฺหิ  สารีปุตฺต  โยคกฺเขม   
สมฺปสฺสมาโน   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   ตถาคเต   วา   ตถาคตสาสเน  วา   
ปรมนิปจฺจการ ปวตฺตมาโน ปวตฺตติ ฯ   
     [๑๐๕๕]   กตโม   จ   สารีปุตฺต   อนุตฺตโร   โยคกฺเขโม   ย   
#๑ โป. ยุ. ปวตฺเตตีติ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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สมฺปสฺสมาโน   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   ตถาคเต   วา   ตถาคตสาสเน  วา   
ปรมนิปจฺจการ ปวตฺตมาโน ปวตฺตตีติ ฯ   
     [๑๐๕๖]  อิธ  ภนฺเต  ขีณาสโว ภิกฺขุ สทฺธินฺทฺริย ภาเวติ อุปสมคามึ   
สมฺโพธคามึ    วิริยินฺทฺริย    ภาเวติ    ฯ    สตินฺทฺริย   ภาเวติ   ฯ   
สมาธินฺทฺริย  ภาเวติ  ฯ  ป ฺ ินฺทฺริย  ภาเวติ  อุปสมคามึ  สมฺโพธคามึ ฯ   
อย    โข    ภนฺเต    อนุตฺตโร    โยคกฺเขโม    ย   สมปฺสฺสมาโน   
ขีณาสโว   ภิกฺขุ   ตถาคเต   วา   ตถาคตสาสเน  วา  ปรมนิปจฺจการ   
ปวตฺตมาโน ปวตฺตตีติ ฯ   
     [๑๐๕๗]   สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  เอโส  ห ิ สารปีุตฺต  อนุตฺตโร   
โยคกฺเขโม    ย    สมฺปสฺสมาโน   ขีณาสโว   ภิกฺขุ   ตถาคเต   วา   
ตถาคตสาสเน วา ปรมนปิจฺจการ ปวตฺตมาโน ปวตฺตติ ฯ   
     [๑๐๕๘]   กตโม   จ   สารีปุตฺต  ปรมนิปจฺจกาโร  ย  ขีณาสโว   
ภิกฺขุ   ตถาคเต   วา  ตถาคตสาสเน  วา  ปรมนิปจฺจการ  ปวตฺตมาโน   
ปวตฺตตีติ ฯ   
     [๑๐๕๙]   อิธ  ภนฺเต  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  สตฺถร ิ สคารโว  วิหรติ   
สปฺปฏิสฺโส   ธมฺเม   สคารโว   วิหรติ   สปฺปฏิสฺโส   สงฺเฆ  สคารโว   
วิหรติ   สปฺปฏิสฺโส   สกิฺขาย   สคารโว   วิหรติ  สปปฺฏิสฺโส  สมาธิสฺมึ   
สคารโว   วิหรติ  สปฺปฏสิฺโส  ฯ  อย  โข  ภนฺเต  ปรมนิปจฺจกาโร  ย   
ขีณาสโว   ภิกฺขุ   ตถาคเต   วา   ตถาคตสาสเน  วา  ปรมนิปจฺจการ   
ปวตฺตมาโน ปวตฺตตีติ ฯ    
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     [๑๐๖๐]  สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต เอโส หิ สารีปุตฺต ปรมนิปจฺจกาโร   
ย     ขีณาสโว    ภิกฺขุ    ตถาคเต    วา    ตถาคตสาสเน    วา   
ปรมนิปจฺจการ ปวตฺตมาโน ปวตฺตตีติ ฯ   
     [๑๐๖๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ   
พหุลีกตานิ   อนุปฺปนฺนานิ   อุปฺปชฺชนฺติ   นา ฺตฺร  ตถาคตสฺส  ปาตุภาวา   
อรหโต   สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ  สทฺธินฺทฺริย  วิริยินฺทฺริย   
สตินฺทฺริย    สมาธินฺทฺริย    ป ฺ ินฺทฺริย    ฯ    อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   
ป ฺจินฺทฺริยานิ     ภาวิตานิ     พหุลีกตานิ    อนุปฺปนฺนานิ    อุปฺปชฺชนฺติ   
นา ฺตฺร ตถาคตสฺส ปาตุภาวา อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ   
     [๑๐๖๒]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ  พหุลีกตานิ   
อนุปฺปนฺนานิ   อุปฺปชฺชนฺติ   นา ฺตฺร   สุคตวินยา  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย   วิริยินฺทฺริย   สตินฺทฺริย   สมาธินฺทฺริย   ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  
อิมานิ   โข   ภิกฺขเว  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ  พหุลีกตานิ  อนุปฺปนฺนานิ   
อุปฺปชฺชนฺติ นา ฺตฺร สุคตวินยาติ ฯ   
                         วคฺโค ฉฏโ ฯ   
                           ตสฺสุทฺทาน   
          สาล มลฺลก เสกฺโข จ       ปเท สาเร ปติฏ ิโต   
          พฺรหฺมสูกรขาตาโย          อุปฺปาเท อปเร ทุเวติ ฯ   
                          _____________  
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                     โพธิปกฺขิยวคฺโค สตฺตโม   
     [๑๐๖๓]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ป ฺจิมานิ  ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ   
พหุลีกตานิ  ส ฺโชนาน  ปหานาย  ๑  สวตฺตนฺติ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจินฺทฺริยานิ   
ภาวิตานิ พหุลีกตานิ ส ฺโชนาน ปหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๑๐๖๔]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ  พหุลีกตานิ   
อนุสยสมุคฺฆาตาย    สวตฺตนฺติ    ฯ   กตมานิ   ป ฺจ   ฯ   สทฺธินทฺฺริย   
ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   ฯ   อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ   
พหุลีกตานิ อนุสยสมุคฺฆาตาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๑๐๖๕]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ  พหุลีกตานิ   
อทฺธานปริ ฺาย    สวตฺตนฺติ    ฯ    กตมานิ   ป ฺจ   ฯ   สทฺธินฺทรฺิย   
ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   ฯ   อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ   
พหุลีกตานิ อทฺธานปริ ฺาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๑๐๖๖]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ  พหุลีกตานิ   
อาสวาน    ขยาย   สวตฺตนฺติ   ฯ   กตมานิ   ป ฺจ   ฯ   สทฺธินฺทรฺิย   
ฯเปฯ    ป ฺ ินฺทฺริย    ฯ    อิมานิ    โข    ภิกฺขเว   ป ฺจินฺทฺริยานิ   
ภาวิตานิ พหุลีกตานิ อาสวาน ขยาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๑๐๖๗]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ  พหุลีกตานิ   
ส ฺโชนาน     ปหานาย    สวตฺตนฺติ    อนุสยสมุคฺฆาตาย    สวตฺตนฺติ   
#๑ ม. สโชนปฺปหานาย ฯ เอวมุปริ ฯ    
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อทฺธานปริ ฺาย    สวตฺตนฺติ    อาสวาน    ขยาย     สวตฺตนฺติ    ฯ   
กตมานิ    ป ฺจ    ฯ   สทธฺินฺทฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   ฯ   อิมานิ   
โข    ภิกฺขเว    ป ฺจินฺทฺริยานิ    ภาวิตานิ   พหุลีกตานิ   ส ฺโชนาน   
ปหานาย    สวตฺตนฺติ    อนุสยสมุคฺฆาตาย   สวตฺตนฺติ   อทฺธานปริ ฺาย   
สวตฺตนฺติ อาสวาน ขยาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๑๐๖๘]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย     ฯเปฯ    ป ฺ ินฺทฺริย    ฯ    อิมานิ    โข    ภิกฺขเว   
ป ฺจินฺทฺริยานิ   ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา    ทฺวินฺน    ผลาน    อ ฺตร   ผล   ปาฏิกงฺข   ทฏิเว   
ธมฺเม อ ฺา สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ ฯ   
     [๑๐๖๙]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ  ฯ  กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธินฺทฺริย     ฯเปฯ    ป ฺ ินฺทฺริย    ฯ    อิมานิ    โข    ภิกฺขเว   
ป ฺจินฺทฺริยานิ   ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   สตฺต   ผลา   สตฺตานิสสา   ปาฏิกงฺขา  ฯ  กตเม  สตฺต   
ผลา   สตฺตานิสสา  ฯ  ทฏิเว  ธมฺเม  ปฏิกจฺจ  อ ฺ  อาราเธติ  โน   
เจ   ทิฏเว   ธมฺเม   ปฏิกจฺจ   อ ฺ   อาราเธติ   อถ  มรณกาเล   
อ ฺ    อาราเธติ    โน    เจ   ทฏิเว   ธมฺเม   ปฏิกจฺจ   อ ฺ   
อาราเธติ   โน   เจ   มรณกาเล  อ ฺ  อาราเธติ  ฯ  อถ  ป ฺจนฺน   
โอรมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน    ปริกขฺยาย    อนฺตราปรินิพฺพายี   โหติ   
อุปหจฺจปรินิพฺพายี   โหติ   อสงฺขารปรินิพฺพายี   โหติ  สสงฺขาร-  
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ปรินิพฺพายี  โหติ   อุทฺธโสโต   โหติ   อกนิฏคามี  ฯ  อิเมส  โข   
ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   อินฺทรฺิยาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   อิเม  สตฺต   
ผลา สตฺตานิสสา ปาฏิกงฺขาติ ฯ   
     [๑๐๗๐]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  ชมฺพุทีปกา  รุกฺขา ชมฺพู   
เตส  อคฺคมกฺขายติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  เย  เกจิ  โพธิปกฺขิยา   
ธมฺมา ป ฺ ินฺทฺริย เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท โพธาย ฯ   
     [๑๐๗๑]  กตเม  จ  ภิกขฺเว  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ฯ  สทฺธินฺทฺรยิ   
ภิกฺขเว   โพธปิกฺขิโย   ธมโฺม   ต   โพธาย   สวตฺตติ  ฯ  วิริยินฺทฺรยิ   
สตินฺทฺริย     สมาธินฺทฺริย    ป ฺ ินฺทฺริย    โพธิปกขิฺโย    ธมโฺม    ต   
โพธาย สวตฺตติ ฯ   
     [๑๐๗๒]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  ชมฺพุทีปกา  รุกฺขา ชมฺพู   
เตส  อคฺคมกฺขายติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  เย  เกจิ  โพธิปกฺขิยา   
ธมฺมา ป ฺ ินฺทฺริย เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท โพธายาติ ฯ   
     [๑๐๗๓]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ เทวาน ตาวตึสาน รุกฺขา   
ปาริจฺฉตฺตโก    เตส    อคฺคมกฺขายติ   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   
เย   เกจิ   โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ป ฺ ินฺทฺริย  เตส  อคฺคมกฺขายติ  ยทิท   
โพธาย ฯ   
     [๑๐๗๔]  กตเม  จ  ภิกขฺเว  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ฯ  สทฺธินฺทฺรยิ   
ภิกฺขเว   โพธปิกฺขิโย   ธมโฺม   ต   โพธาย   สวตฺตติ  ฯ  วิริยินฺทฺรยิ   
โพธิปกฺขิโย   ธมฺโม   ต   โพธาย  สวตฺตติ  ฯ  สตินทฺฺริย  โพธิปกฺขิโย    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 314 

ธมฺโม    ฯ    สมาธินฺทฺริย    โพธิปกฺขิโย    ธมโฺม   ฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   
โพธิปกฺขิโย ธมฺโม ต โพธาย สวตฺตติ ฯ   
     [๑๐๗๕]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ เทวาน ตาวตึสาน รุกฺขา   
ปาริจฺฉตฺตโก  เตส  อคฺคมกฺขายติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เย เกจิ   
โพธิปกฺขิยา     ธมฺมา    ป ฺ ินฺทฺริย    เตส    อคฺคมกฺขายติ    ยททิ   
โพธายาติ ฯ   
     [๑๐๗๖]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ อสุราน รุกฺขา จิตฺตปาฏลี   
เตส  อคฺคมกฺขายติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  เย  เกจิ  โพธิปกฺขิยา   
ธมฺมา ป ฺ ินฺทฺริย เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท โพธาย ฯ   
     [๑๐๗๗]  กตเม  จ  ภิกขฺเว  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ฯ  สทฺธินฺทฺรยิ   
ภิกฺขเว   โพธปิกฺขิโย   ธมโฺม  ต  โพธาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย   
โพธิปกฺขิโย ธมฺโม ต โพธาย สวตฺตติ ฯ   
     [๑๐๗๘]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ อสุราน รุกฺขา จิตฺตปาฏลี   
เตส  อคฺคมกฺขายติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  เย  เกจิ  โพธิปกฺขิยา   
ธมฺมา ป ฺ ินฺทฺริย เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท โพธายาติ ฯ   
     [๑๐๗๙] เสยฺยถาป ภิกขฺเว เย เกจิ สุปณฺณาน รุกฺขา โกฏสิมฺพลี ๑   
เตส  อคฺคมกฺขายติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  เย  เกจิ  โพธิปกฺขิยา   
ธมฺมา ป ฺ ินฺทฺริย เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท โพธาย ฯ   
     [๑๐๘๐]  กตเม  จ  ภิกขฺเว  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ฯ  สทฺธินฺทฺรยิ   
ภิกฺขเว   โพธปิกฺขิโย   ธมโฺม  ต  โพธาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ  ป ฺ ินฺทฺริย   
#๑ ม. ย.ุ กูฏสิมฺพลี ฯ เอวมุปริ ฯ    
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โพธิปกฺขิโย ธมฺโม ต โพธาย สวตฺตติ ฯ   
     [๑๐๘๑]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย เกจิ สุปณฺณาน รุกฺขา โกฏสิมพฺลี   
เตส  อคฺคมกฺขายติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  เย  เกจิ  โพธิปกฺขิยา   
ธมฺมา ป ฺ ินฺทฺริย เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท โพธายาติ ฯ   
                  โพธิปกฺขิยวคฺโค สตฺตโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         ส ฺโชนา อนุสยา          ปริ ฺา อาสวกฺขยา   
         เทฺว ผลา จตุโร รุกฺขา      วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                     __________________  
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            อินฺทรฺิยสยุตฺตสฺส คงฺคาทิเปยฺยาโล อฏโม   
     [๑๐๘๒]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา   
ปาจีนปพฺภารา  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ ป ฺจินฺทฺริยานิ ภาเวนฺโต   
ป ฺจินฺทฺริยานิ    พหุลีกโรนฺโต    นิพฺพานนินฺโน    โหติ    นิพฺพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร ฯ   
     [๑๐๘๓]    กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาเวนฺโต   
ป ฺจินฺทฺริยานิ    พหุลีกโรนฺโต    นิพฺพานนินฺโน    โหติ    นิพฺพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  สทฺธินฺทฺรยิ  ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   วิรยิินฺทฺริย   สตนิฺทฺริย  
สมาธินฺทฺริย  ป ฺ ินฺทฺริย  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต  
โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    เอว    โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   
ภาเวนฺโต  ป ฺจินฺทฺริยานิ  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ นิพฺพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๑๐๘๔]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อุทฺธมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ  ฯ   
กตมานิ   ป ฺจ   ฯ   รูปราโค  อรูปาโค  มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา  ฯ   
อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ ส ฺโชนานิ ฯ   
     [๑๐๘๕]    อิเมส    โข    ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   อุทฺธมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน   อภิ ฺาย   ปริ ฺาย   ปริกฺขยาย  ปหานาย  ป ฺจินฺทฺริยานิ   
ภาเวตพฺพานิ   ฯ   กตมานิ   ป ฺจ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธินฺทรฺิย    
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ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   
ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   อิเมส   โข   ภิกขฺเว   ป ฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน    อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย   ปหานาย   อิมานิ   
ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาเวตพฺพานีติ   ฯ   (ยถา  มคฺคสยุตฺต  วิตฺถาริต  ตถา(   
วิตฺถาเรตพฺพ วิเวกนิสฺสิต) ฯ   
     [๑๐๘๖]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา   
ปาจีนปพฺภารา  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ ป ฺจินฺทฺริยานิ ภาเวนฺโต   
ป ฺจินฺทฺริยานิ    พหุลีกโรนฺโต    นิพฺพานนินฺโน    โหติ    นิพฺพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร ฯ   
     [๑๐๘๗]    กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ป ฺจินฺทฺริยานิ   ภาเวนฺโต   
ป ฺจินฺทฺริยานิ    พหุลีกโรนฺโต    นิพฺพานนินฺโน    โหติ    นิพฺพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สทฺธนิฺทฺริย   ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน    โทสวินยปริโยสาน    โมหวินยปริโยสาน    ฯเปฯ   
ป ฺ ินฺทฺริย      ภาเวติ      ราควินยปริโยสาน     โทสวินยปริโยสาน   
โมหวินยปรโิยสาน  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ ป ฺจินฺทฺริยานิ ภาเวนฺโต   
ป ฺจินฺทฺริยานิ    พหุลีกโรนฺโต    นิพฺพานนินฺโน    โหติ    นิพฺพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๑๐๘๘]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อุทฺธมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ  ฯ   
กตมานิ   ป ฺจ   ฯ  รูปราโค  อรูปราโค  มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา  ฯ    
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อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจ อุทฺธมฺภาคิยานิ ส ฺโชนานิ ฯ   
     [๑๐๘๙]    อิเมส    โข    ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   อุทฺธมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน   อภิ ฺาย   ปริ ฺาย   ปริกฺขยาย  ปหานาย  ป ฺจินฺทฺริยานิ   
ภาเวตพฺพานิ   ฯ   กตมานิ   ป ฺจ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธินฺทรฺิย   
ภาเวติ    ราควินยปริโยสาน    โทสวินยปริโยสาน   โมหวินยปรโิยสาน   
วิริยินฺทฺริย  สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ป ฺ ินฺทฺริย ภาเวติ ราควินยปริโยสาน  
โทสวินยปรโิยสาน      โมหวินยปริโยสาน      ฯ     อิเมส     โข   
ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   อุทฺธมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน   อภิ ฺาย   ปริ ฺาย   
ปริกฺขาย   ปหานาย   อิมานิ   ป ฺจินฺทฺริยานิ  ภาเวตพฺพานีติ  ฯ  (ยถา   
มคฺคสยุตฺเต เอว ภวติ อินฺทฺริยสยุตฺต) ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         ส ฺโชนา อนุสยา          อทฺธาน อาสวกฺขยา   
         เทฺว ผลา สตฺตานิสสา       จตุรุกฺขา วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                   อินฺทฺริยสยุตฺต นิฏ ิต ฯ   
                        _________  
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                     สมฺมปฺปธานสยุตฺต   
     [๑๐๙๐]   สาวตฺถี   ฯ   ตตฺร   โข  ภควา  ฯเปฯ  เอตทโวจ   
จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   สมมฺปฺปธานา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อนุปฺปนนฺาน  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  อนปฺุปาทาย   
ฉนฺท     ชเนติ    วายมติ    วิริย    อารภติ    จิตฺต    ปคฺคณฺหาติ   
ปทหติ   ฯ   อุปฺปนฺนาน   ปาปกาน  อกุสลาน  ธมมฺาน  ปหานาย  ฉนฺท   
ชเนติ  วายมติ  วิริย  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  ฯ อนุปฺปนฺนาน   
กุสลาน    ธมฺมาน    อุปฺปาทาย    ฉนฺท    ชเนติ    วายมติ   วิริย   
อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   ฯ  อุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมาน   
 ิติยา   อสมฺโมสาย   ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย  ปาริปูริยา   
ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   วิริย   อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  ฯ   
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร สมฺมปฺปธานาติ ฯ   
     [๑๐๙๑]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  คงฺคา  นที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา   
ปาจีนปพฺภารา    ฯ    เอวเมว    โข    ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   จตฺตาโร   
สมฺมปฺปธาเน    ภาเวนฺโต    จตฺตาโร    สมฺมปฺปธาเน   พหุลกีโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโร ฯ   
     [๑๐๙๒]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน ภาเวนฺโต   
จตฺตาโร  สมมฺปฺปธาเน  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพาน- 
โปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ   อิธ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   อนุปฺปนฺนาน   ปาปกาน    
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อกุสลาน   ธมฺมาน   อนุปปฺาทาย  ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  วิริย  อารภติ   
จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ  ฯ  อุปฺปนฺนาน  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน   
ปหานาย   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   วิริย   อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ   
ปทหติ   ฯ   อนุปฺปนฺนาน   กุสลาน   ธมฺมาน  อุปปฺาทาย  ฉนฺท  ชเนติ   
วายมติ   วิริย   อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   ฯ  อุปฺปนนฺาน   
กุสลาน    ธมฺมาน     ิติยา   อสมฺโมสาย   ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   
ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฉนทฺ   ชเนติ   วายมติ   วิริย  อารภติ  จิตฺต   
ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน   
ภาเวนฺโต    จตฺตาโร    สมฺมปฺปธาเน    พหุลีกโรนฺโต   นิพฺพานนินฺโน   
โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ   
         ฉ ปาจีนโต นินฺนา          ฉ นินฺนา จ สมุทฺทโต   
         เอเต เทฺว ฉ ทฺวาทส โหนฺติ  วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
(สมฺมปฺปธานสยุตฺตสฺส         คงฺคาเปยฺยาลิ         สมฺมปฺปธานวเสน   
วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ วคฺโค ฯ   
         ตถาคต ปท กูฏ            มลู สาเรน วสฺสิก   
         ราชา จนฺทิมสุริยา          วตฺเถน ทสม ปท ฯ   
(อปฺปมาทวคฺโค สมฺมปฺปธานวเสน วิตฺถาเรตพฺโพ) ฯ วคฺโค ฯ   
     [๑๐๙๓]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  เย  เกจิ  พลกรณียา  กมฺมนฺตา   
กยิรนฺติ   ๑  สพฺเพ  เต  ปวึ  นิสฺสาย  ปวิย  ปติฏาย  เอวเมเต   
พลกรณียา   กมฺมนฺตา   กยิรนฺติ   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
#๑ ม. กรียนติฺ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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สีล    นิสฺสาย   สีเล   ปติฏาย   จตฺตาโร   สมฺมปฺปธาเน   ภาเวติ   
จตฺตาโร สมมฺปฺปธาเน พหุลีกโรติ ฯ   
     [๑๐๙๔]   กถ ฺจ   ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  สลี  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย   
จตฺตาโร  สมมฺปฺปธาเน  ภาเวติ  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธาเน  พหุลีกโรติ  ฯ   
อิธ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ   อนุปฺปนฺนาน   ปาปกาน   อกุสลาน   ธมมฺาน   
อนุปฺปาทาย   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ  วิริย  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ   
ปทหติ   ฯเปฯ   อุปฺปนฺนาน   กุสลาน   ธมฺมาน    ิติยา   อสมฺโมสาย   
ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย  ปาริปูริยา  ฉนทฺ  ชเนติ  วายมติ   
วิริย   อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   ฯ   เอว  โข  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สลี   นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธาเน  ภาเวติ   
จตฺตาโร    สมฺมปฺปธาเน    พหุลีกโรตีติ   ฯ   (เอว   พลกรณียวคฺโค   
สมฺมปฺปธานวเสน วิตฺถาเรตพฺโพ) ฯ   
     [๑๐๙๕]   ติสฺโส  อิมา  ภิกฺขเว  เอสนา  ฯ  กตมา  ติสฺโส  ฯ   
กาเมสนา   ภเวสนา   พฺรหฺมจริเยสนา  ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส   
เอสนา ฯ   
     [๑๐๙๖]   อิมาส   โข   ภิกฺขเว   ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานา  ภาเวตพฺพา  ฯ   
กตเม    จตฺตาโร   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อนุปฺปนนฺาน   ฯเปฯ   
อุปฺปนฺนาน    กุสลาน    ธมฺมาน    ิติยา   อสมฺโมสาย   ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย    ภาวนาย    ปาริปูริยา   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   วิริย    
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อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ  ฯ  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสสฺนฺน   
เอสนาน   อภิ ฺาย   ปริ ฺาย   ปริกขฺยาย  ปหานาย  อิเม  จตฺตาโร   
สมฺมปฺปธานา ภาเวตพฺพาติ ฯ   
     [๑๐๙๗]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อุทฺธมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ  ฯ   
กตมานิ   ป ฺจ   ฯ  รูปราโค  อรูปราโค  มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา  ฯ   
อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ ส ฺโชนานิ ฯ   
     [๑๐๙๘]    อิเมส    โข    ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   อุทฺธมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน    อภิ ฺาย   ปริ ฺาย   ปริกฺขยาย   ปหานาย   จตฺตาโร   
สมฺมปฺปธานา   ภาเวตพฺพา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    อนุปฺปนฺนาน   ฯเปฯ   อุปฺปนฺนาน   กุสลาน   ธมฺมาน    ิติยา   
อสมฺโมสาย   ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฉนฺท   
ชเนติ   วายมติ   วิรยิ   อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  ฯ  อิเมส   
โข    ภิกฺขเว    ป ฺจนฺน    อุทฺธมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน   อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย    ปหานาย    อิเม   จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานา   
ภาเวตพฺพาติ ฯ (เอว เอสนา ปาลิ วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ   
                   สมฺมปฺปธานสยุตฺต นิฏ ิต ฯ   
                       _____________  
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                        พลสยุตฺต   
     [๑๐๙๙]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   พลานิ   ฯ   กตมานิ  ป ฺจ  ฯ   
สทฺธาพล   วิริยพล   สติพล   สมาธิพล   ป ฺาพล   ฯ   อิมานิ   โข   
ภิกฺขเว ป ฺจ พลานีติ ฯ   
     [๑๑๐๐]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  คงฺคา  นที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา   
ปาจีนปพฺภารา   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   ป ฺจ   พลานิ   
ภาเวนฺโต    ป ฺจ    พลานิ    พหุลีกโรนฺโต    นิพฺพานนินฺโน    โหติ   
นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร ฯ   
     [๑๑๐๑]   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ป ฺจ   พลานิ   ภาเวนฺโต   
ป ฺจ    พลานิ    พหุลีกโรนฺโต    นิพฺพานนินฺโน   โหติ   นิพฺพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  สทฺธาพล  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต     นิโรธนิสสฺิต     โวสฺสคฺคปริณามึ     วิริยพล    สติพล   
สมาธิพล   ป ฺาพล   ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ป ฺจ  พลานิ  ภาเวนฺโต   
ป ฺจ    พลานิ    พหุลีกโรนฺโต    นิพฺพานนินฺโน   โหติ   นิพฺพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๑๑๐๒]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อุทฺธมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ  ฯ   
กตมานิ   ป ฺจ   ฯ  รูปราโค  อรูปราโค  มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา  ฯ   
อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ ส ฺโชนานิ ฯ    
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     [๑๑๐๓]  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน อุทฺธมฺภาคิยาน ส ฺโชนาน   
อภิ ฺาย     ปริ ฺาย     ปริกฺขยาย     ปหานาย    ป ฺจ    พลานิ   
ภาเวตพฺพานิ   ฯ   กตมานิ   ป ฺจ   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สทฺธาพล   
ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   
วิริยพล     สติพล    สมาธิพล    ป ฺาพล    ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   อิเมส  โข  ภิกฺขเว   
ป ฺจนฺน     อุทฺธมฺภาคิยาน     ส ฺโชนาน     อภิ ฺาย     ปริ ฺาย   
ปริกฺขยาย ปหานาย อิมานิ ป ฺจ พลานิ ภาเวตพฺพานีติ ฯ   
     [๑๑๐๔]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา   
ปาจีนปพฺภารา   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   ป ฺจ   พลานิ   
ภาเวนฺโต    ป ฺจ    พลานิ    พหุลีกโรนฺโต    นิพฺพานนินฺโน    โหติ   
นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร ฯ   
     [๑๑๐๕]   กถ ฺจ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   ป ฺจ   พลานิ   ภาเวนฺโต   
ป ฺจ    พลานิ    พหุลีกโรนฺโต    นิพฺพานนินฺโน   โหติ   นิพฺพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร    ฯ    อิธ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ   สทธฺาพล   ภาเวติ   
ราควินยปริโยสาน    โทสวินยปริโยสาน    โมหวินยปริโยสาน    ฯเปฯ   
เอว   โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ป ฺจ   พลานิ  ภาเวนฺโต  ป ฺจ  พลานิ   
พหุลีกโรนฺโต   นิพฺพานนินฺโน   โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ  ฯ   
(เอว  เอสนา  ปาลิ วิตฺถาเรตพฺพา ราควินยปริโยสาน โทสวินยปริโยสาน   
โมหวินยปรโิยสาน) ฯ    
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     [๑๑๐๖]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อุทฺธมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ  ฯ   
กตมานิ   ป ฺจ   ฯ  รูปราโค  อรูปราโค  มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา  ฯ   
อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ ส ฺโชนานิ ฯ   
     [๑๑๐๗]    อิเมส    โข    ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   อุทฺธมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน    อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย    ปหานาย   ป ฺจ   
พลานิ   ภาเวตพฺพานิ   ฯ   กตมานิ   ป ฺจ   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สทฺธาพล  ภาเวติ ราควินยปริโยสาน โทสวินยปรโิยสาน โมหวินยปริโยสาน   
ฯเปฯ    ป ฺาพล    ภาเวติ   ราควินยปริโยสาน   โทสวินยปรโิยสาน   
โมหวินยปรโิยสาน     ฯ     อิเมส     โข     ภิกฺขเว     ป ฺจนฺน   
อุทฺธมฺภาคิยาน     ส ฺโชนาน     อภิ ฺาย    ปริ ฺาย    ปรกิฺขยาย   
ปหานาย อิมานิ ป ฺจ พลานิ ภาเวตพฺพานีติ ฯ   
                                พลสยุตฺต นิฏ ิต ฯ   
                                   _________  
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                                 อิทฺธิปาทสยุตฺต   
                                   _________ 
                                ปาวาลวคฺโค ปโม   
     [๑๑๐๘]   จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   อิทฺธิปาทา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
อปารา  ปาร  คมนาย  สวตฺตนฺติ  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธ ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ     ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทธฺิปาท    ภาเวติ    ฯ   
วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ  ฯ  จตฺตสมาธิปธาน-   
สงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ ฯ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท     ภาเวติ     ฯ     อิเม    โข    ภิกฺขเว    จตฺตาโร   
อิทฺธิปาทา ภาวิตา พหุลีกตา อปารา ปาร คมนาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๑๑๐๙]   เยส  เกส ฺจิ  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  วิรทฺธา   
วิรทฺโธ   เตส   อริโย   มคฺโค  สมฺมาทกฺุขกฺขยคามี  ฯ  เยส  เกส ฺจิ   
ภิกฺขเว   จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา   อารทฺธา   อารทฺโธ   เตส   อริโย   
มคฺโค   สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี   ฯ   กตเม   จตฺตาโร   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ  ฯ  วิริยสมาธิ   
จิตฺตสมาธิ         วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต         อิทฺธปิาท   
ภาเวติ  ฯ  เยส  เกส ฺจิ  ภิกฺขเว  อิเม  จตฺตาโร  อิทฺธปิาทา วิรทฺธา   
วิรทฺโธ   เตส   อริโย   มคฺโค  สมฺมาทกฺุขกฺขยคามี  ฯ  เยส  เกส ฺจิ   
ภิกฺขเว    อิเม   จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา   อารทฺธา   อารทฺโธ   เตส    
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อริโย มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ   
     [๑๑๑๐]   จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   อิทฺธิปาทา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
อริยา   นิยยฺานิกา   นิยฺยนติฺ   ตกฺกรสฺส   สมฺมาทุกฺขกฺขยาย  ฯ  กตเม   
จตฺตาโร   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท  ภาเวติ  ฯ   วิรยิสมาธิ    จิตฺตสมาธิ    วีมสาสมาธิปธาน- 
สงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท   ภาเวติ  ฯ  อิเม  โข   ภิกฺขเว  จตฺตาโร   
อิทฺธิปาทา   ภาวิตา   พหลุีกตา   อริยา  นิยฺยานิกา  นิยฺยนฺติ  ตกกฺรสฺส   
สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ ฯ   
     [๑๑๑๑]   จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   อิทฺธิปาทา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
เอกนฺตนิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   อุปสมาย  อภิ ฺาย  สมฺโพธาย   
นิพฺพานาย   สวตฺตนฺติ   ฯ   กตเม   จตฺตาโร  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ   
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ   วิรยิสมาธิ   
จิตฺตสมาธิ   วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ   
อิเม  โข  ภิกขฺเว  จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา พหุลีกตา เอกนฺตนิพฺพิทาย   
วิราคาย      นิโรธาย      อุปสมาย      อภิ ฺาย      สมฺโพธาย   
นิพฺพานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๑๑๑๒]  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา   
วา   อิทฺธิปฺปเทส   อภินิปผฺาเทสุ   สพฺเพ   เต   จตุนฺน   อิทฺธิปาทาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ฯ   เย   หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อนาคตมทฺธาน   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   อิทฺธิปฺปเทส  อภินิปฺผาเทสฺสนฺติ  สพฺเพ    
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เต   จตุนฺน   อิทฺธิปาทาน   ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ฯ  เย  ห ิ เกจิ   
ภิกฺขเว    เอตรหิ    สมณา    วา    พฺราหฺมณา   วา   อิทฺธิปฺปเทส   
อภินิปฺผาเทนฺติ    สพฺเพ    เต    จตุนฺน    อิทฺธิปาทาน    ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา    ฯ    กตเมส    จตุนฺน    ฯ    อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ   วิรยิสมาธิ   
จิตฺตสมาธิ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ   
     [๑๑๑๓]  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา   
วา    อิทฺธิปปฺเทส   อภินปิฺผาเทสุ   สพฺเพ   เต   อิเมสเยว   จตุนฺน   
อิทฺธิปาทาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ฯ   เย   หิ   เกจิ  ภิกฺขเว   
อนาคตมทฺธาน     สมณา     วา    พฺราหฺมณา    วา    อิทฺธิปฺปเทส   
อภินิปฺผาเทสฺสนฺติ    สพฺเพ    เต    อิเมสเยว   จตุนฺน   อิทฺธิปาทาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ฯ   เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  สมณา   
วา    พฺราหฺมณา    วา   อิทฺธิปฺปเทส   อภินิปฺผาเทนฺติ   สพฺเพ   เต   
อิเมสเยว จตุนฺน อิทฺธิปาทาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตาติ ฯ   
     [๑๑๑๔]  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา   
วา   สมตฺต   อิทฺธึ   อภินปิฺผาเทสุ   สพฺเพ   เต  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ฯ   เย   หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อนาคตมทฺธาน   
สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา  สมตฺต  อิทฺธึ  อภินิปฺผาเทสฺสนฺติ  สพฺเพ   
เต   จตุนฺน   อิทฺธิปาทาน   ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ฯ  เย  ห ิ เกจิ   
ภิกฺขเว    เอตรหิ    สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   สมตฺต   อิทฺธึ    
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อภินิปฺผาเทนฺติ  สพฺเพ  เต  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน ภาวิตตฺตา พหุล-ี 
กตตฺตา ฯ  กตเมส  จตุนฺน  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิ- 
ปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ  ฯ  วิริยสมาธิ   จิตฺตสมาธิ   
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ   
     [๑๑๑๕]  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา   
วา   สมตฺต   อิทฺธึ   อภินปิฺผาเทสุ   สพฺเพ   เต   อิเมสเยว  จตุนฺน   
อิทฺธิปาทาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ฯ   เย   หิ   เกจิ  ภิกฺขเว   
อนาคตมทฺธาน    สมณา    วา    พฺราหฺมณา    วา    สมตฺต   อิทฺธ ึ  
อภินปิฺผาเทสฺสนฺติ    สพฺเพ    เต    อิเมสเยว   จตุนฺน   อิทฺธิปาทาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ฯ   เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  สมณา   
วา   พฺราหฺมณา   วา   สมตฺต   อิทฺธึ   อภินิปฺผาเทนฺติ   สพฺเพ   เต   
อิเมสเยว จตุนฺน อิทฺธิปาทาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตาติ ฯ   
     [๑๑๑๖]  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน ภิกฺขู อาสวาน ขยา   
อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช   วิหรึสุ   สพฺเพ   เต   จตุนฺน   อิทฺธิปาทาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ฯ   เย   หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อนาคตมทฺธาน   
ภิกฺขู   อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว   
ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหริสฺสนฺติ   สพฺเพ   
เต   จตุนฺน   อิทฺธิปาทาน   ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ฯ  เย  ห ิ เกจิ   
ภิกฺขเว  เอตรหิ  ภิกฺขู  อาสวาน  ขยา  อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ป ฺา-  
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วิมุตฺตึ  ทิฏเว     ธมฺเม     สย     อภิ ฺา     สจฺฉิกตฺวา     อุปสมฺปชฺช   
วิหรนฺติ   สพฺเพ   เต  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ฯ   
กตเมส  จตุนฺน  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ วิริยสมาธิ จิตฺตสมาธิ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ   
     [๑๑๑๗]   เย   หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  ภิกขฺู  อาสวาน   
ขยา    อนาสว    เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   
อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรึสุ   สพฺเพ   เต   อิเมสเยว   
จตุนฺน   อิทฺธปิาทาน   ภาวิตตฺตา   พหลุีกตตฺตา   ฯ   เย   ห ิ  เกจิ   
ภิกฺขเว   อนาคตมทฺธาน   ภิกฺขู   อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหริสฺสนฺติ   สพฺเพ   เต   อิเมสเยว   จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   ฯ   เย   หิ   เกจิ   ภิกฺขเว  เอตรหิ  ภิกฺขู  อาสวาน   
ขยา    อนาสว    เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   
อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรนฺติ   สพฺเพ   เต   อิเมสเยว   
จตุนฺน อิทฺธิปาทาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตาติ ฯ   
     [๑๑๑๘]  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทา  ฯ  กตเม จตฺตาโร ฯ   
อิธ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ    ฉนทฺสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทฺธิปาท   
ภาเวติ   ฯ   วิริยสมาธิ   จิตฺตสมาธิ  วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ   อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  ฯ    
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อิเมส   โข   ภิกฺขเว   จตุนฺน   อิทฺธิปาทาน   ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา   
ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ วุจฺจตีติ ฯ   
     [๑๑๑๙]    อย   ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต   อิทฺธิปาโทติ   
เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  าณ   
อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ  ฯ   
โส    โข    ปนาย    ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต    อิทธฺิปาโท   
ภาเวตพฺโพติ   เม   ภิกฺขเว   ฯ   ภาวิโตติ   เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   
อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๑๑๒๐]    อย   วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต   อิทฺธิปาโทติ   
เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  าณ   
อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ  ฯ   
โส    โข    ปนาย    วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต    อิทฺธปิาโท   
ภาเวตพฺโพติ   เม   ภิกฺขเว   ฯ   ภาวิโตติ   เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   
อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๑๑๒๑]    อย   จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต   อิทฺธิปาโทติ   
เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  ๑  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ   
อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ  ฯ   
โส    โข    ปนาย    จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต    อิทฺธปิาโท   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ภาเวตพฺโพติ   เม   ภิกฺขเว   ฯ   ภาวิโตติ   เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   
อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๑๑๒๒]   อย   วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต   อิทธฺิปาโทติ   
เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  าณ   
อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ  ฯ   
โส    โข    ปนาย    วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต   อิทธฺิปาโท   
ภาเวตพฺโพติ   เม   ภิกฺขเว   ฯ   ภาวิโตติ   เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   
อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทีติ   
     [๑๑๒๓]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ   
มหาวเน    กฏูาคารสาลาย    ฯ    อถ   โข   ภควา   ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย   เวสาลึ   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   เวสาลิย   
ปณฺฑาย     จริตฺวา     ปจฺฉาภตฺต    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต    อายสฺมนฺต8   
อานนฺท   อามนฺเตสิ  คณฺหาหิ  อานนฺท  นิสีทน  เยน  ปาวาลเจติย  ๑   
เตนุปสงฺกมิสฺสาม   ทิวาวิหารายาติ   ฯ   เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา   
อานนฺโท   ภควโต   ปฏิสสฺุตฺวา   นิสีทน   อาทาย   ภควนฺต   ปฏ ิโต   
ปฏ ิโต อนุพนฺธิ ฯ   
     [๑๑๒๔]   อถ   โข   ภควา   เยน  ปาวาลเจติย  เตนุปสงฺกมิ   
#๑ สี. ม. จาปาล เจติย ฯ ยุ. จาปาลเจติย ฯ เอวมุปริ ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 333 

อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน  นิสีทิ  ฯ  อายสฺมาป  โข  อานนฺโท   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินฺน  โข   
อายสฺมนฺต   อานนฺท   ภควา   เอตทโวจ   รมณียา   อานนฺท  เวสาลี   
รมณีย    อุเทนเจติย    รมณีย   โคตมกเจติย   รมณีย   สตฺตมฺพเจติย   
รมณีย      พหุปุตฺตกเจติย      รมณีย      สารนฺททเจติย     รมณีย   
ปาวาลเจติย   ฯ  ยสฺส  กสสฺจิ  อานนฺท  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  ภาวิตา   
พหุลีกตา   ยานีกตา   วตฺถุกตา   อนุฏ ิตา   ปริจิตา  สุสมารทฺธา  โส   
อากงฺขมาโน   กปฺป   วา   ติฏเยฺย  กปปฺาวเสส  วา  ฯ  ตถาคตสฺส   
โข   อานนฺท   จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา   ภาวิตา   พหุลีกตา   ยานีกตา   
วตฺถุกตา   อนุฏ ิตา   ปรจิิตา   สุสมารทฺธา  ฯ  อากงฺขมาโน  อานนฺท   
ตถาคโต กปฺป วา ติฏเยฺย  กปฺปาวเสส วาติ ฯ   
     [๑๑๒๕]   เอวป   โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควตา  โอฬาริเก   
นิมิตฺเต    กยริมาเน    โอฬาริเก    โอภาเส   กยิรมาเน   นาสกฺขิ   
ปฏิวิชฺฌิตุ   น   ภควนฺต   ยาจิ   ติฏตุ   ภนฺเต  ภควา  กปฺป  ติฏตุ   
สุคโต   กปฺป   ๑   พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย   
หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ยถา ต มาเรน ปริยุฏ ิตจิตฺโต ฯ   
     [๑๑๒๖]  ทุติยป  โข  ภควา  ฯ  ตติยป  โข  ภควา  อายสฺมนฺต   
อานนฺท     อามนฺเตสิ     รมณียา     อานนฺท     เวสาลี    รมณีย   
อุเทนเจติย      รมณีย     โคตมกเจติย     รมณีย     สตฺตมฺพเจติย   
#๑ ยุ. กปฺปาวเสส ฯ เอวมุปริป ฯ    
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รมณีย      พหุปุตฺตกเจติย      รมณีย      สารนฺททเจติย     รมณีย   
ปาวาลเจติย   ฯ  ยสฺส  กสสฺจิ  อานนฺท  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  ภาวิตา   
พหุลีกตา   ยานีกตา   วตฺถุกตา   อนุฏ ิตา   ปริจิตา  สุสมารทฺธา  โส   
อากงฺขมาโน   กปฺป   วา   ติฏเยฺย  กปปฺาวเสส  วา  ฯ  ตถาคตสฺส   
โข   อานนฺท   จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา   ภาวิตา   พหุลีกตา   ยานีกตา   
วตฺถุกตา   อนุฏ ิตา   ปรจิิตา   สุสมารทฺธา  ฯ  อากงฺขมาโน  อานนฺท   
ตถาคโต กปฺป วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วาติ ฯ   
     [๑๑๒๗]   เอวป   โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควตา  โอฬาริเก   
นิมิตฺเต  กยิรมาเน  โอฬาริเก  โอภาเส  กยริมาเน  นาสกฺขิ  ปฏวิิชฺฌิตุ   
น   ภควนฺต   ยาจิ   ติฏตุ  ภนฺเต  ๑  ภควา  กปฺป  ติฏตุ  สุคโต   
กปฺป    พหุชนหิตาย    พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปาย   อตฺถาย   หิตาย   
สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ยถา ต มาเรน ปริยฏุ ิตจิตฺโต ฯ   
     [๑๑๒๘]  อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ  คจฺฉ   
โข  ตฺว  อานนฺท  ยสฺสทานิ  กาล  ม ฺสีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข ๒   
อายสฺมา    อานนฺโท    ภควโต   ปฏิสสฺุตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา อวิทูเร อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสีทิ ฯ   
     [๑๑๒๙]   อถ  โข  มาโร  ปาปมา  (อจิรปกฺกนฺเต  อายสฺมนฺเต   
อานนฺเท)   ๓   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  (เอกมนฺต   
อฏาสิ  ฯ  เอกมนฺต  ิโต โข มาโร ปาปมา) ๔ ภควนฺต ๕ เอตทโวจ   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. อิมสฺมึ สตฺุเต อิเม   
#ทิสฺสติ ฯ ยุ. อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๕ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 335 

ปรินิพฺพาตุทานิ  ภนฺเต  ภควา ปรินิพฺพาตุ [๑] สุคโต ปรินิพฺพานกาโลทานิ   
ภนฺเต    ภควโต    ฯ    ภาสิตา   โข   ปเนสา   ภนฺเต   ภควตา   
วาจา    น   ตาวาห   ปาปม   ปรินิพฺพายิสฺสามิ   ยาว   เม   ภิกฺขู   
น   สาวกา   ภวิสฺสนฺติ   วิยตฺตา   วินีตา  วิสารทา  [๒]  พหุสฺสุตา   
ธมฺมธรา    ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา   สามีจิปฏิปนฺนา   อนุธมฺมจาริโน   สก   
อาจริยก    อุคฺคเหตฺวา    อาจิกฺขิสฺสนฺติ    เทเสสฺสนฺติ   ป ฺเปสฺสนฺติ   
ปฏเปสฺสนฺติ    วิวริสฺสนฺติ    วิภชิสสฺนฺติ    อุตฺตานีกริสฺสนฺติ   อุปฺปนฺน  
ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สุนิคฺคหิต   นิคฺคเหตฺวา   สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม   
เทเสสฺสนฺตีติ  ฯ  สนฺติ  โข  ปน  ภนฺเต  เอตรหิ  ภิกขฺู ภควโต สาวกา   
วิยตฺตา   วินีตา   วิสารทา   พหุสฺสุตา   ธมฺมธรา  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา   
สามีจิปฏิปนฺนา     อนุธมมฺจาริโน     สก     อาจริยก    อุคฺคเหตฺวา   
อาจิกฺขนฺติ   เทเสนฺติ   ป ฺเปนฺติ   ปฏเปนฺติ   ๓  วิวรนฺติ  วิภชนฺติ   
อุตฺตานีกโรนฺติ   อุปฺปนนฺ   ปรปฺปวาท  สหธมฺเมน  สุนิคฺคหิต  นิคฺคเหตฺวา   
สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม   เทเสนฺติ   ฯ   ปรินิพฺพาตุทานิ   ภนฺเต   ภควา   
ปรินิพฺพาตุ สุคโต ปรินพฺิพานกาโลทานิ ภนฺเต ภควโต ฯ   
     [๑๑๓๐]  ภาสิตา  โข  ปเนสา  ภนฺเต  ภควตา วาจา น ตาวาห   
ปาปม   ปรินพฺิพายิสฺสามิ   ยาว   เม  ภิกฺขุนิโย  น  สาวิกา  ภวิสฺสนฺติ   
วิยตฺตา   วินีตา   วิสารทา   พหุสฺสุตา   ธมฺมธรา  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา๔   
สามีจิปฏิปนฺนา     อนุธมมฺจารินิโย     สก    อาจริยก    อุคฺคเหตฺวา   
อาจิกฺขิสฺสนฺติ    เทเสสฺสนฺติ   ป ฺเปสฺสนฺติ   ปฏเปสฺสนฺติ   วิวริสฺสนฺติ   
#๑ ม. ย.ุ ...ทานิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ยุ. ปตฺตโยคกฺเขมา ฯ เอวมุปริป ฯ ๓ ยุ. อย   
#ปาโ นตฺถิ ฯ    
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วิภชิสฺสนฺติ     อุตฺตานีกริสฺสนฺติ     อุปปฺนฺน    ปรปฺปวาท    สหธมฺเมน   
สุนิคฺคหิต   นิคฺคเหตฺวา   สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม   เทเสสฺสนฺตีติ  ฯ  สนฺติ   
โข   ปน  ภนฺเต  เอตรหิ  ภิกฺขุนิโย  ภควโต  สาวิกา  วิยตฺตา  วินีตา   
วิสารทา    พหุสฺสุตา   ธมมฺธรา   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา   สามีจิปฏิปนฺนา   
อนุธมฺมจารินิโย   สก   อาจริยก   อุคฺคเหตฺวา   อาจิกฺขนฺติ   เทเสนฺติ   
ป ฺเปนฺติ    ปฏเปนฺติ   วิวรนฺติ   วิภชนฺติ   อุตฺตานีกโรนฺติ   อุปฺปนฺน   
ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สุนิคฺคหิต   นิคฺคเหตฺวา   สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม   
เทเสนฺติ    ฯ   ปรินิพฺพาตุทานิ   ภนฺเต   ภควา   ปรนิิพฺพาตุ   สุคโต   
ปรินิพฺพานกาโลทานิ ภนฺเต ภควโต ฯ   
     [๑๑๓๑]  ภาสิตา  โข  ปเนสา  ภนฺเต  ภควตา วาจา น ตาวาห   
ปาปม   ปรินพฺิพายิสฺสามิ   ยาว   เม   อุปาสกา   ฯเปฯ   ยาว  เม   
อุปาสิกา   น   สาวิกา  ภวิสฺสนฺติ  วิยตฺตา  วินีตา  วิสารทา  พหุสฺสตุา   
ธมฺมธรา     ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา     สามีจิปฏิปนฺนา    อนุธมฺมจารินิโย   
สก   อาจริยก   อุคฺคเหตฺวา   อาจิกฺขิสฺสนฺติ  เทเสสฺสนฺติ  ป ฺเปสฺสนฺติ   
ปฏเปสฺสนฺติ       วิวริสสฺนฺติ       วิภชิสฺสนฺติ       อุตฺตานีกริสฺสนฺติ   
อุปฺปนฺน   ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สนุิคฺคหิต  นิคฺคเหตฺวา  สปฺปาฏิหาริย   
ธมฺม   เทเสสฺสนฺตีติ   ฯ   สนฺติ   โข  ปน  ภนฺเต  เอตรหิ  อุปาสิกา   
ภควโต   สาวิกา   วิยตฺตา   วินีตา   วิสารทา   พหุสสฺุตา   ธมฺมธรา   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา   สามีจิปฏิปนฺนา   อนุธมฺมจารินิโย   สก   อาจริยก   
อุคฺคเหตฺวา   อาจิกฺขนฺติ   เทเสนฺติ   ป ฺเปนฺติ   ปฏเปนฺติ   วิวรนฺติ    
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วิภชนฺติ   อุตฺตานีกโรนฺติ   อุปฺปนฺน   ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สุนิคฺ- 
คหิต  นิคฺคเหตฺวา    สปปฺาฏิหาริย    ธมฺม    เทเสนฺติ   ฯ   ปรนิิพฺพาตุทานิ   
ภนฺเต    ภควา    ปรินิพฺพาตุ    สุคโต   ปรินิพฺพานกาโลทานิ   ภนฺเต   
ภควโต ฯ   
     [๑๑๓๒]   ภาสิตา   โข   ปเนสา   ภนฺเต  ภควตา  วาจา  น   
ตาวาห   ปาปม   ปรินิพฺพายิสฺสามิ   ยาว   เม   อิท   พฺรหฺมจริย  น   
อิทฺธ ฺเจว    ภวิสฺสติ    ผีต ฺจ   วิตฺถาริต   พาหุช ฺ   ปถุุภูต   ยาว   
เทวมนุสฺเสหิ   สุปฺปกาสิตนฺติ   ฯ   ตยิท   ภนฺเต   ภควโต  พฺรหมฺจริย   
อิทฺธ ฺเจว   ผีต ฺจ   วิตฺถาริต   พาหุช ฺ   ปุถุภูต  ยาว  เทวมนุสฺเสหิ   
สุปฺปกาสิต   ฯ   ปรินิพฺพาตุทานิ   ภนฺเต   ภควา   ปรินิพฺพาตุ   สคุโต   
ปรินิพฺพานกาโลทานิ ภนฺเต ภควโตติ ฯ   
     [๑๑๓๓]  เอว วุตฺเต ภควา มาร ปาปมนฺต เอตทโวจ อปฺโปสฺสุกฺโก   
ตฺว    ปาปม    โหห ิ   น   จิร   ตถาคตสฺส   ปรินิพฺพาน   ภวิสฺสติ   
อิโต ติณฺณ มาสาน อจฺจเยน ตถาคโต ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฯ   
     [๑๑๓๔]   อถ  โข  ภควา  ปาวาเล  เจติเย  สโต  สมฺปชาโน   
อายุสงฺขาร   โอสฺสชฺช ิ  ฯ  โอสฺสฏเ  จ  ๑  ภควตา  อายุสงฺขาเร   
มหาภูมิจาโล อโหสิ ภึสนโก โลมหโส เทวทุนฺทุภิโย จ ผลึสุ ฯ   
     [๑๑๓๕]  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย อิม   
อุทาน อุทาเนสิ   
#๑ ยุ. ปน ฯ    
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                  ตุลมตุล ฺจ สมฺภว           ภวสงฺขารมวสฺสชฺช ิมุนิ   
                  อชฺฌตฺตรโต สมาหิโต        อภินฺทิ กวจมิวตฺตสมฺภวนฺติ ฯ   
                              ปาวาลวคฺโค ปโม ฯ   
                                   ตสฺสุทฺทาน   
                  อปาราป วิรทฺโธ จ         อริยา นิพฺพุเต ๑ ยถา   
                  ปเทส สมฺมตฺตา ๒ ภิกฺขุ     พุทฺธาเณน เจติยาติ ฯ   
                                __________________ 
#๑ ม. นิพฺพิทาป จ ฯ ยุ. นิพฺพิทา ฯ ๒ ม. ...สมตฺต ... พุทฺธ าณ ฺจ   
#เจติยนฺติ ฯ    
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                    ปาสาทกมฺปนวคฺโค ทุติโย   
     [๑๑๓๖]  สาวตฺถิย  ฯ  ปุพฺเพ  ๑  เม  ภิกฺขเว  สมโฺพธาย ๒   
อนภิสมฺพุทฺธสฺส   โพธิสตฺตสฺเสว   สโต   เอตทโหสิ  โก  นุ  โข  เหตุ   
โก ปจฺจโย อิทฺธิปาทภาวนายาติ ฯ   
     [๑๑๓๗]   ตสฺส   มยฺห   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ   อิธ  ภิกฺขุ  ๓   
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   อิติ  เม  ฉนฺโท   
น   จ   อติลีโน   ภวิสฺสติ   น   จ   อติปคฺคหิโต   ภวิสฺสติ   น  จ   
อชฺฌตฺต   สงฺขิตฺโต   ภวิสสฺติ   น   จ   พหิทฺธา   วิกขิฺตฺโต   ภวิสสฺติ   
ปจฺฉาปุเร   ส ฺ ี   จ   วิหรติ   ยถา   ปุเร   ตถา   ปจฺฉา   ยถา   
ปจฺฉา   ตถา   ปุเร   ยถา   อโธ   ตถา   อุทฺธ  ยถา  อุทฺธ  ตถา   
อโธ   ยถา  ทิวา  ตถา  รตฺตึ  ยถา  รตฺตึ  ตถา  ทิวา  อิติ  วิวเฏน   
เจตสา อปริโยนทฺเธน [๔] สปฺปภาส จิตฺต ภาเวติ ฯ   
     [๑๑๓๘]    วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   
อิติ   เม   วิรยิ   น  จ  อติลีน  ภวิสฺสติ  น  จ  อติปคฺคหิต  ภวิสฺสติ   
น   จ   อชฺฌตฺต   สงฺขิตฺต  ภวิสฺสติ  น  จ  พหิทฺธา  วิกฺขิตฺต  ภวิสฺสติ   
ปจฺฉาปุเร   ส ฺ ี   จ   วิหรติ   ยถา   ปุเร   ตถา   ปจฺฉา   ยถา   
ปจฺฉา   ตถา   ปุเร   ยถา   อโธ   ตถา   อุทฺธ  ยถา  อุทฺธ  ตถา   
อโธ   ยถา  ทิวา  ตถา  รตฺตึ  ยถา  รตฺตึ  ตถา  ทิวา  อิติ  วิวเฏน   
เจตสา อปริโยนทฺเธน สปฺปภาส จิตฺต ภาเวติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปุพฺเพว ฯ ๒ ม. สมฺโพธา ฯ ๓ ยุ. ภิกฺขเว ฯ ๔ ยุ. เจตสา ฯ    
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     [๑๑๓๙]    จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   
อิติ   เม   จิตฺต   น  จ  อติลีน  ภวิสฺสติ  น  จ  อติปคฺคหิต  ภวิสฺสติ   
น   จ   อชฺฌตฺต   สงฺขิตฺต  ภวิสฺสติ  น  จ  พหิทฺธา  วิกฺขิตฺต  ภวิสฺสติ   
ปจฺฉาปุเร   ส ฺ ี   จ  วิหรติ  ยถา  ปเุร  ตถา  ปจฺฉา  ยถา  ปจฺฉา   
ตถา   ปุเร   ยถา  อโธ  ตถา  อุทฺธ  ยถา  อุทฺธ  ตถา  อโธ  ยถา   
ทิวา   ตถา   รตฺตึ   ยถา   รตฺตึ  ตถา  ทวิา  อิติ  วิวเฏน  เจตสา   
อปริโยนทฺเธน สปฺปภาส จิตฺต ภาเวติ ฯ   
     [๑๑๔๐]   วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   
อิติ   เม   วีมสา   น   จ   อติลีนา   ภวิสฺสติ   น  จ  อติปคฺคหิตา   
ภวิสฺสติ    น   จ   อชฌฺตฺต   สงฺขิตฺตา   ภวิสฺสติ   น   จ   พหิทฺธา   
วิกฺขิตฺตา   ภวิสฺสติ   ปจฺฉาปุเร   ส ฺ ี   จ  วิหรติ  ยถา  ปุเร  ตถา   
ปจฺฉา  ยถา  ปจฺฉา  ตถา  ปุเร  ยถา  อโธ  ตถา  อุทฺธ  ยถา  อุทฺธ   
ตถา   อโธ   ยถา   ทิวา  ตถา  รตฺตึ  ยถา  รตฺตึ  ตถา  ทิวา  อิติ   
วิวเฏน เจตสา อปริโยนทฺเธน สปฺปภาส จิตฺต ภาเวติ ฯ   
     [๑๑๔๑]  เอว ภาวิเตสุ โข ภิกฺขุ จตูสุ อิทฺธิปาเทสุ เอว พหุลีกเตสุ   
อเนกวิหิต    อิทฺธิวิธ    ปจฺจนุโภติ   เอโกป   หุตฺวา   พหุธา   โหติ   
พหุธาป    หตฺุวา    เอโก    โหติ   อาวิภาว   ติโรภาว   ติโรกุฑฺฑ   
ติโรปาการ   ติโรปพฺพต   อสชฺชมาโน   คจฺฉติ   เสยยฺถาป   อากาเส   
ปวิยาป    อุมฺมุชฺชนิมฺมชุชฺ    กโรติ    เสยฺยถาป    อุทเก   อุทเกป   
อภิชฺชมาเน  ๑  คจฺฉติ  เสยฺยถาป ปวิย อากาเสป ปลฺลงฺเกน กมติ ๒   
#๑ ยุ. อุทเก อภิชฺชมาโน ฯ ๒ ยุ. จงฺกมติ ฯ    
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เสยฺยถาป   ปกฺขี   สกุโณ   อิเมป   จนฺทมิสุริเย   เอวมหิทฺธิเก  เอว   
มหานุภาเว   ปาณินา   ปรามสติ   ๑   ปริมชฺชติ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป   
กาเยน วส วตฺเตติ ๒ ฯ   
     [๑๑๔๒]  เอว ภาวิเตสุ โข ภิกฺขุ จตูสุ อิทฺธิปาเทสุ เอว พหุลีกเตสุ   
ทิพฺพาย     โสตธาตุยา     วิสุทฺธาย     อติกฺกนฺตมานุสิกาย     อุโภ   
สทฺเท สุณาติ ทิพฺเพ จ มานุเส จ เย ๓ ทูเร สนฺติเก วาติ ๔ ฯ   
     [๑๑๔๓]  เอว ภาวิเตสุ โข ภิกฺขุ จตูสุ อิทฺธิปาเทสุ เอว พหุลีกเตสุ   
ปรสตฺตาน    ปรปุคฺคลาน    เจตสา   เจโต   ปริจฺจ   ชานาติ   ๕   
สราค   วา   จิตฺต   สราค   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ  วีตราค  วา  จิตฺต   
วีตราค   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   สโทส   วา   จิตฺต   สโทส   จิตฺตนฺติ   
ปชานาติ   วีตโทส   วา   จิตฺต   วีตโทส   จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  สโมห   
วา   จิตฺต   สโมห   จิตฺตนฺติ   ปชานาติ  วีตโมห  วา  จิตฺต  วีตโมห   
จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   สงฺขิตฺต   วา   จิตฺต  สงฺขิตฺต  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ   
วิกฺขิตฺต   วา   จิตฺต   วิกฺขิตฺต  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  มหคฺคต  วา  จิตฺต   
มหคฺคต    จิตฺตนฺติ    ปชานาติ    อมหคฺคต    วา   จิตฺต   อมหคฺคต   
จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   สอุตฺตร   วา   จิตฺต  สอุตฺตร  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ   
อนุตฺตร   วา   จิตฺต   อนุตฺตร   จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  สมาหิต  ๖  วา   
จิตฺต   สมาหิต  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  อสมาหิต  ๗  วา  จิตฺต  อสมาหิต   
จิตฺตนฺติ   ปชานาติ   วิมุตฺต  ๘  วา  จิตฺต  วิมุตฺต  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ   
อวิมุตฺต ๙- วา จิตฺต อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ปรมิสติ ฯ ๒ ยุ. ปวตฺเตติ ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ม.   
#จาติ ฯ ๕ ม. ยุ. ปชานาติ ฯ ๖-๗ ย.ุ อสมาหิต ____ สมาหิต ฯ ๘-๙ ยุ.   
#อวิมุตฺต ____ วิมุตฺต ฯ    
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     [๑๑๔๔]   เอว   ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขุ  จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ  เอว   
พหุลีกเตสุ   อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  เอกป   
ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย   ติสโฺสป   ชาติโย  จตสฺโสป  ชาติโย  ป ฺจป   
ชาติโย   ทสป   ชาติโย   วีสป   ชาติโย   ตึสป  ชาติโย  จตฺตาฬีสป   
ชาติโย   ป ฺาสป   ชาติโย   ชาติสตป   ชาติสหสฺสป   ชาติสตสหสฺสป   
อเนเกป  สวฏฏกปฺเป  อเนเกป  วิวฏฏกปฺเป  อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป   
อมุตฺราสึ     เอวนาโม     เอวโคตฺโต    เอววณฺโณ    เอวมาหาโร   
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที    เอวมายุปริยนฺโต    โส   ตโต   จุโต   อมุตฺร   
อุทปาทึ  ๑  ตตฺรปาสึ ๒ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร   
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที   เอวมายุปริยนฺโต   โส   ตโต  จุโต  อิธูปปนฺโนติ   
อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ   
     [๑๑๔๕]   เอว   ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขุ  จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ  เอว   
พหุลีกเตสุ    ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธ   อติกฺกนฺตมานุสเกน   สตฺเต   
ปสฺสติ   จวมาเน   อุปปชชฺมาเน   หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   
สุคเต   ทุคฺคเต   ยถากมฺมปูเค   สตฺเต  ปชานาติ  อิเม  วต  โภนฺโต   
สตฺตา  กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน   
สมนฺนาคตา   อริยาน  อุปวาทกา  มิจฺฉาทิฏ ิกา  มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   
เต      กายสฺส      เภทา      ปรมฺมณา      อปาย      ทคฺุคตึ   
วินิปาต  นิรย  อุปปนฺนา  อิเม  วา  ๓ ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน   
สมนฺนาคตา    วจีสุจริเตน    สมนฺนาคตา   มโนสุจริเตน   สมนนฺาคตา   
#๑ ยุ. อุปฺปาทึ ฯ ๒ ม. ตตฺราปาสึ ฯ ยุ. ตตฺรวาสึ ฯ ๓ ยุ. โข ฯ    
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อริยาน    อนุปวาทกา    สมฺมาทิฏ ิกา   สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา   เต   
กายสฺส   เภทา    ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปนฺนาติ  อิติ   
ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสติ  จวมาเน   
อุปปชฺชมาเน    หีเน   ปณีเต   สุวณฺเณ   ทุพฺพณฺเณ   สุคเต   ทคฺุคเต   
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ฯ   
     [๑๑๔๖]  เอว ภาวิเตสุ โข ภิกฺขุ จตูสุ อิทฺธิปาเทสุ เอว พหุลีกเตสุ   
อาสวาน    ขยา    อนาสว    เจโตวิมุตฺตึ    ป ฺาวิมุตฺตึ    ทฏิเว   
ธมฺเม สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ   
     [๑๑๔๗]   จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   อิทธฺิปาทา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
มหปฺผลา   โหนฺติ   มหานิสสา  ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  จตฺตาโร   
อิทฺธิปาทา   กถ   พหุลกีตา   มหปฺผลา   โหนฺติ   มหานิสสา   ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ   ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   
อิติ   [๑]  เม  ฉนฺโท  น  จ  อติลีโน  ภวิสฺสติ  น  จ  อติปคฺคหิโต   
ภวิสฺสติ    น   จ   อชฌฺตฺต   สงฺขิตฺโต   ภวิสฺสติ   น   จ   พหิทฺธา   
วิกฺขิตฺโต    ภวิสฺสติ    ปจฺฉาปุเร   ส ฺ ี   จ   วิหรติ   ยถา   ปุเร   
ตถา   ปจฺฉา   ยถา   ปจฺฉา   ตถา   ปุเร  ยถา  อโธ  ตถา  อุทฺธ   
ยถา   อุทฺธ   ตถา  อโธ  ยถา  ทิวา  ตถา  รตฺตึ  ยถา  รตฺตึ  ตถา   
ทิวา  อิติ  วิวเฏน  เจตสา  อปริโยนทฺเธน  สปฺปภาส  จิตฺต  ภาเวติ ฯ   
วิริยสมาธิ    จิตฺตสมาธิ    วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   
ภาเวติ   อิติ   [๒]   เม   วีมสา  น  จ  อติลีนา  ภวิสฺสติ  น  จ   
#๑-๒ ยุ. โข ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 344 

อติปคฺคหิตา    ภวิสฺสติ    น   จ   อชฺฌตฺต   สงฺขิตฺตา   ภวิสฺสติ   น   
จ    พหิทฺธา    วิกฺขิตฺตา   ภวิสฺสติ   ปจฺฉาปุเร   ส ฺ ี   จ   วิหรติ   
ยถา   ปุเร   ตถา   ปจฺฉา   ยถา   ปจฺฉา  ตถา  ปุเร  ยถา  อโธ   
ตถา   อุทฺธ   ยถา  อุทฺธ  ตถา  อโธ  ยถา  ทิวา  ตถา  รตฺตึ  ยถา   
รตฺตึ   ตถา   ทิวา   อิติ   วิวเฏน  เจตสา  อปรโิยนทฺเธน  สปฺปภาส   
จิตฺต   ภาเวติ   ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกขฺเว  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา   
เอว พหุลีกตา มหปฺผลา โหนฺติ มหานิสสา ฯ   
     [๑๑๔๘]  เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ   
เอว   พหุลีกเตสุ   อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ  ฯ  เอโกป  หตฺุวา   
พหุธา โหติ ฯเปฯ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ   
     [๑๑๔๙]  เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ   
เอว   พหุลีกเตสุ   อาสวาน   ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิ ฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ   
     [๑๑๕๐]  ฉนฺท  เจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  นสิฺสาย  ลภติ  สมาธึ  ลภติ   
จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   ฯ   อย  วุจฺจติ  ฉนฺทสมาธิ  ฯ  โส  อนุปฺปนนฺาน   
ปาปกาน   อกุสลาน   ธมมฺาน   อนุปปฺาทาย   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   
วิริย   อารภติ   จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   ฯ  อุปฺปนฺนาน  ปาปกาน   
อกุสลาน   ธมฺมาน   ปหานาย   ฉนฺท   ชเนติ  วายมติ  วิริย  อารภติ   
จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  ฯ  อนุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมาน  อุปฺปาทาย   
ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   วิริย  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ   ฯ    
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อุปฺปนฺนาน    กุสลาน    ธมฺมาน    ิติยา   อสมฺโมสาย   ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย   ภาวนาย  ปาริปูริยา  ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  วิริย  อารภติ   
จิตฺต   ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ  ฯ  อิเม  วุจฺจนฺติ  ปธานสงฺขาราติ  ฯ  อิติ   
อย   จ  ฉนฺโท  อย  จ  ฉนฺทสมาธิ  อิเม  จ  ปธานสงฺขารา  ฯ  อย   
วุจฺจติ ภิกฺขเว ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโท ฯ   
     [๑๑๕๑]  วิริย  เจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  นสิฺสาย  ลภติ  สมาธึ  ลภติ   
จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   ฯ   อย  วุจฺจติ  วิรยิสมาธิ  ฯ  โส  อนุปฺปนนฺาน   
ฯเปฯ   อุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมาน   ิติยา  อสมฺโมสาย  ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย    ภาวนาย    ปาริปูริยา   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   วิริย   
อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  ฯ  อิเม  วุจฺจนฺติ  ปธานสงฺขาราติ ฯ   
อิติ     อิท    จ    วิริย    อย    จ    วิริยสมาธิ    อิเม    จ   
ปธานสงฺขารา  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต   
อิทฺธิปาโท ฯ   
     [๑๑๕๒]  จิตฺต  เจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  นสิฺสาย  ลภติ  สมาธึ  ลภติ   
จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   ฯ   อย  วุจฺจติ  จิตฺตสมาธิ  ฯ  โส  อนุปฺปนนฺาน   
ฯเปฯ   อุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมาน   ิติยา  อสมฺโมสาย  ภิยฺโยภาวาย   
เวปุลฺลาย    ภาวนาย    ปาริปูริยา   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   วิริย   
อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  ฯ  อิเม  วุจฺจนฺติ  ปธานสงฺขาราติ ฯ   
อิติ     อิท ฺจ     จิตฺต     อย     จ    จิตฺตสมาธิ    อิเม    จ   
ปธานสงฺขารา  ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว จิตฺตสมาธิปธานสงฺขาร-  
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สมนฺนาคโต  อิทฺธิปาโท ฯ   
     [๑๑๕๓]  วีมส  เจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  นสิฺสาย  ลภติ  สมาธึ  ลภติ   
จิตฺตสฺส   เอกคฺคต   ฯ  อย  วุจฺจติ  วีมสาสมาธิ  ฯ  โส  อนุปฺปนนฺาน   
ปาปกาน   อกุสลาน   ธมมฺาน   อนุปปฺาทาย   ฉนฺท   ชเนติ   วายมติ   
วิริย    อารภติ    จิตฺต    ปคฺคณฺหาติ    ปทหติ   ฯเปฯ   อุปฺปนฺนาน   
กุสลาน    ธมฺมาน     ิติยา   อสมฺโมสาย   ภิยฺโยภาวาย   เวปุลฺลาย   
ภาวนาย   ปาริปูริยา   ฉนทฺ   ชเนติ   วายมติ   วิริย  อารภติ  จิตฺต   
ปคฺคณฺหาติ   ปทหติ   ฯ   อิเม   วุจฺจนฺติ   ปธานสงฺขาราติ   ฯ   อิติ   
อย   จ  วีมสา  อย ฺจ  วีมสาสมาธิ  อิเม  จ  ปธานสงฺขารา  ฯ  อย   
วุจฺจติ ภิกฺขเว วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต อิทฺธิปาโทติ ฯ   
     [๑๑๕๔]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
ปุพฺพาราเม   มิคารมาตุปาสาเท  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สมพฺหุลา   
ภิกฺขู   เหฏา   มิคารมาตุปาสาเท   วิหรนฺติ  อุทฺธตา  อุนฺนฬา  จปลา   
มุขรา  วิกิณฺณวาจา  มุฏสฺสติโน  อสมฺปชานา อสมาหิตา วิพฺภนฺตจิตฺตา ๑   
ปากตินฺทฺริยา ฯ   
     [๑๑๕๕]  อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  มหาโมคฺคลฺลาน อามนฺเตสิ   
เอเต  โข  โมคฺคลฺลาน  สพฺรหฺมจาริโน  ๒  เหฏา มิคารมาตุปาสาเท   
วิหรนฺติ   อุทธฺตา   อุนฺนฬา   จปลา   มขุรา  วิกิณฺณวาจา  มุฏสฺสติโน   
อสมฺปชานา     อสมาหิตา     วิพฺภนฺตจิตฺตา     ปากตินฺทฺริยา    คจฺฉ   
โมคฺคลฺลาน   เต   ภิกฺขู  สเวเชหีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา   
#๑ ม. ภนฺตจิตฺตา ฯ เอวมุปริ ๒ ย.ุ สพฺรหฺมจริยา ฯ    
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มหาโมคฺคลฺลาโน    ภควโต    ปฏิสฺสตฺุวา    ตถารปู    อิทฺธาภิสงฺขาร   
อภิสงฺขาเรสิ   ๑   ยถา  ปาทงฺคุฏเกน  มิคารมาตุปาสาท  สงฺกมฺเปสิ   
สมฺปกมฺเปสิ สมฺปจาเลสิ ฯ   
     [๑๑๕๖]  อถ  โข  เต  ภิกฺขู  สวิคฺคา  โลมหฏชาตา  เอกมนฺต   
อฏสุ   อจฺฉริย   วต   โภ   อพฺภุต  วต  โภ  นิวาต ฺจ  วต  อย ฺจ   
มิคารมาตุปาสาโท   คมฺภีรเนโม  ๒  สนุิขาโต  อจโล  อสมฺปกมปฺ  อถ   
จ ปน สงฺกมฺปโต สมฺปกมฺปโต สมฺปจาลิโตติ ฯ   
     [๑๑๕๗]  อถ  โข  ภควา เยน เต ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา   
เต  ภิกฺขู  [๓]  เอตทโวจ  กินฺนุ ตุเมฺห ภิกฺขเว สวิคฺคา โลมหฏชาตา   
เอกมนฺต    ิตาติ   ฯ   อจฺฉริย  ภนฺเต  อพฺภุต  ภนฺเต  นิวาต ฺจ  วต   
อย ฺจ   มิคารมาตุปาสาโท   คมฺภีรเนโม   สุนิขาโต  อจโล  อสมฺปกมฺป   
อถ จ ปน สงฺกมฺปโต สมปฺกมฺปโต สมฺปจาลิโตติ ฯ   
     [๑๑๕๘]  ตุเมฺห  จ ๔ โข ภิกฺขเว สเวเชตุกาเมน โมคฺคลฺลาเนน   
ภิกฺขุนา   ปาทงฺคุฏเกน   มิคารมาตุปาสาโท   สงฺกมฺปโต   สมปฺกมฺปโต   
สมฺปจาลิโต   ฯ   ต  ก ึ ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตเมส  ธมฺมาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   โมคฺคลลฺาโน   ภิกฺขุ   เอวมหิทฺธิโก  เอวมหานุภาโวติ  ฯ   
ภควมูลกา   โน   ภนฺเต   ธมฺมา   ภควเนตฺติกา   ภควปฏิสรณา  สาธุ   
วต    ภนฺเต    ภควนฺตเยว    ปฏิภาตุ   เอตสฺส   ภาสิตสฺส   อตฺโถ   
ภควโต สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ   
     [๑๑๕๙]  เตนหิ  ภิกฺขเว  สุณาถ ฯ จตุนฺน โข ภิกฺขเว อิทฺธิ- 
#๑ ม. อภิสงฺขาสิ ฯ ๒ ยุ. คมฺภีรนโม ฯ ๓ ม. ย.ุ ภควา ฯ ๔ ม. ย.ุ ว ฯ    
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ปาทาน  ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   โมคฺคลฺลาโน   ภิกฺขุ    เอวมหิทฺธิโก   
เอวมหานุภาโว   ฯ   กตเมส   จตุนฺน  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  โมคฺคลฺลาโน   
ภิกฺขุ    ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทธฺิปาท    ภาเวติ    อิติ   
เม   ฉนฺโท   น   จ  อติลีโน  ภวิสฺสติ  ฯเปฯ  วิริยสมาธิ  จิตฺตสมาธิ   
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต      อิทฺธิปาท      ภาเวติ      อิติ   
เม   วีมสา   น   จ   อติลนีา  ภวิสฺสติ  น  จ  อติปคฺคหิตา  ภวิสฺสติ   
น   จ   อชฺฌตฺต   สงฺขิตฺตา   ภวิสฺสติ   น   จ   พหิทฺธา   วิกฺขิตฺตา   
ภวิสฺสติ   ปจฺฉาปุเร   ส ฺ ี   จ   วิหรติ   ยถา   ปุเร  ตถา  ปจฺฉา   
ยถา   ปจฺฉา   ตถา   ปุเร   ยถา   อโธ   ตถา  อุทฺธ  ยถา  อุทฺธ   
ตถา   อโธ   ยถา   ทิวา   ตถา   รตฺตึ   ยถา   รตฺตึ  ตถา  ทิวา   
อิติ   วิวเฏน   เจตสา   อปริโยนทฺเธน   สปฺปภาส  จิตฺต  ภาเวติ  ฯ   
อิเมส   โข   ภิกฺขเว   จตุนฺน   อิทฺธิปาทาน   ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา   
โมคฺคลฺลาโน ภิกฺขุ เอวมหิทฺธิโก เอวมหานุภาโว ฯ   
     [๑๑๖๐]  อิเมส  จ  ปน  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา    โมคฺคลฺลาโน   ภิกฺขุ   อเนกวิหิต   อิทฺธิวิธ   ปจฺจนุโภติ   
ฯเปฯ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ   
     [๑๑๖๑]  อิเมส  จ  ปน  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   โมคฺคลลฺาโน  ภิกฺขุ  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหรตีติ ฯ (เอว จ อภิ ฺาโย วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ    
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     [๑๑๖๒]  เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  อายสฺมา อานนฺโท โกสมฺพิย   
วิหรติ   โฆสติาราเม   ฯ  อถ  โข  อุณฺณาโภ  พฺราหฺมโณ  เยนายสฺมา   
อานนฺโท   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   อานนฺเทน   สทฺธ ึ  
สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อุณฺณาโภ   พฺราหฺมโณ   อายสฺมนฺต  อานนฺท   
เอตทโวจ   
     [๑๑๖๓]  กิมตฺถิย  นุ  โข  โภ  อานนฺท สมเณ โคตเม พฺรหฺมจริย   
วุสฺสตีติ    ฯ    ฉนฺทปฺปหานตฺถ   โข   พฺราหฺมณ   ภควติ   พฺรหมฺจริย   
วุสฺสตีติ ฯ   
     [๑๑๖๔]   อตฺถิ   ปน   โภ   อานนฺท   มคฺโค   อตฺถิ  ปฏิปทา   
เอตสฺส   ฉนฺทสฺส   ปหานายาติ   ฯ   อตฺถิ   โข   พฺราหฺมณ   มคฺโค   
อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส ฉนฺทสฺส ปหานายาติ ฯ   
     [๑๑๖๕]   กตโม   ปน   โภ   อานนฺท  มคฺโค  กตมา  ปฏิปทา   
เอตสฺส   ฉนฺทสฺส   ปหานายาติ   ฯ  อิธ  พฺราหฺมณ  ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิ-   
ปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ  ฯ  วิริยสมาธิ  จิตฺตสมาธิ   
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ   อย   โข   
พฺราหฺมณ มคฺโค อย ปฏปิทา เอตสฺส ฉนฺทสฺส ปหานายาติ ฯ   
     [๑๑๖๖]  เอว  สนฺเต  โภ  ๑  อานนฺท สนฺตก โหติ โน อสนฺตก   
ฉนฺเทเนว  ๒  ฉนฺท ปชหิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชตีติ ๓ ฯ เตนหิ พฺราหฺมณ   
ต ฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ยถา เต ขเมยฺย ตถา ต พฺยากเรยฺยาสิ ฯ   
#๑ ยุ. โข ฯ ๒ ยุ. ฉนฺเทน จ ฯ ๓ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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     [๑๑๖๗]   ต   กึ  ม ฺสิ  พฺราหฺมณ  อโหส ิ เต  ปุพฺเพ  ฉนฺโท   
อาราม  คมิสฺสามีติ  ฯ  ตสฺส  เต  อาราม  คตสฺส  โย  ตชโฺช  ฉนฺโท   
โส  ปฏิปฺปสสฺทฺโธติ  ฯ  เอว  โภ  ฯ  อโหสิ  เต  ปุพฺเพ วิริย อาราม   
คมิสฺสามีติ  ฯ  ตสฺส  เต อาราม คตสฺส ย ตชฺช วิรยิ ต ปฏิปฺปสสฺทฺธนฺติ ฯ   
เอว     โภ     ฯ     อโหสิ    เต    ปุพฺเพ    จิตฺต    อาราม   
คมิสฺสามีติ   ฯ   ตสฺส   เต   อาราม   คตสฺส   ย   ตชชฺ  จิตฺต  ต   
ปฏิปฺปสฺสทธฺนฺติ   ฯ  เอว  โภ  ฯ  อโหสิ  เต  ปุพฺเพ  วีมสา  อาราม   
คมิสฺสามีติ   ฯ   ตสฺส   เต  อาราม  คตสฺส  ยา  ตชฺชา  วีมสา  สา   
ปฏิปฺปสฺสทธฺาติ ฯ เอว โภ ฯ   
     [๑๑๖๘]  เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  โย  โส  ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว   
วุสิตวา   กตกรณีโย   โอหิตภาโร  อนุปฺปตฺตสทตฺโถ  ปริกฺขีณภวส ฺโชโน   
สมฺมท ฺาวิมุตฺโต      ตสฺส     โย     ปุพฺเพ     ฉนฺโท     อโหส ิ  
อรหตฺตปฺปตฺติยา  อรหตฺเต  ๑  ปตฺเต โย ตชฺโช ฉนโฺท โส ปฏิปปฺสฺสทฺโธ   
ย      ปุพฺเพ     วิริย     อโหสิ     อรหตฺตปฺปตฺติยา     อรหตฺเต   
ปตฺเต   ย   ตชฺช   วิริย   ต   ปฏิปฺปสฺสทฺธ  ย  ปุพฺเพ  จิตฺต  อโหสิ   
อรหตฺตปฺปตฺติยา   อรหตฺเต   ปตฺเต   ย   ตชชฺ  จิตฺต  ต  ปฏิปฺปสฺสทฺธ   
ยา     ปุพฺเพ     วีมสา     อโหสิ     อรหตฺตปฺปตฺติยา    อรหตฺเต   
ปตฺเต ยา ตชฺชา วีมสา สา ปฏิปฺปสฺสทธฺา ฯ   
     [๑๑๖๙]  ต  กึ  ม ฺสิ  พฺราหฺมณ  อิติ  เอว  สนเฺต  สนฺตก วา   
โหติ  โน  ๒  อสนฺตก  วาติ  ฯ  อทฺธา โภ อานนฺท เอว สนฺเต สนฺตก   
#๑ ม. อรหตฺตปฺปตฺเต ฯ เอวมฺปริ ฯ ๒ ยุ. โนสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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โหติ   โน   อสนฺตก   อภิกกฺนฺต  โภ  อานนฺท  อภิกฺกนฺต  โภ  อานนฺท   
เสยฺยถาป    โภ   อานนฺท   นิกฺกุชชฺิต   วา   อุกกฺุชฺเชยฺย   ปฏิจฺฉนฺน   
วา   วิวเรยฺย   มูฬฺหสฺส   วา   มคฺค   อาจิกฺเขยฺย   อนฺธกาเร  วา   
เตลปฺปชฺโชต   ธาเรยฺย   จกฺขุมนฺโต   รูปานิ   ทกฺขนฺตีติ  ฯ  เอวเมว   
ตยา  โภ  อานนฺท  ๑  อเนกปริยาเยน  ธมฺโม  ปกาสิโต  ฯ  เอสาห   
โภ   อานนฺท   ต  ภวนฺต  โคตม  สรณ  คจฺฉามิ  ธมฺม ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   
อุปาสก    ม    ภว    อานนฺโท    ธาเรตุ    อชชฺตคฺเค   ปาณุเปต   
สรณงฺคตนฺติ ฯ   
     [๑๑๗๐]  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา   
วา   มหิทฺธิกา   อเหสุ   มหานุภาวา  สพฺเพ  เต  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ฯ   เย   หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อนาคตมทฺธาน&   
สมณา    วา    พฺราหฺมณา   วา   มหิทฺธกิา   ภวิสฺสนติฺ   มหานุภาวา   
สพฺเพ   เต   จตุนฺน   อิทฺธปิาทาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา  ฯ  เย   
หิ   เกจิ   ภิกขฺเว   เอตรหิ   สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  มหิทฺธิกา   
มหานุภาวา  สพฺเพ  เต  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา ฯ   
กตเมส  จตุนฺน  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท        ภาเวติ       ฯ       วิริยสมาธิ       จิตฺตสมาธิ   
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ   
     [๑๑๗๑]  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา   
#๑ ม. เอวเมว โภตา อานนฺเทน ฯ    
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วา   มหิทฺธิกา   อเหสุ   มหานุภาวา   สพฺเพ  เต  อิเมสเยว  จตุนฺน   
อิทฺธิปาทาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ฯ   เย   หิ   เกจิ  ภิกฺขเว   
อนาคตมทฺธาน   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   มหิทฺธิกา   ภวิสสฺนฺติ   
มหานุภาวา   สพฺเพ   เต   อิเมสเยว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา    ฯ    เย    ห ิ   เกจิ    ภิกฺขเว   เอตรหิ   สมณา   
วา   พฺราหฺมณา   วา   มหิทฺธิกา  มหานุภาวา  สพฺเพ  เต  อิเมสเยว   
จตุนฺน อิทฺธิปาทาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตาติ ฯ   
     [๑๑๗๒]  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา   
วา   อเนกวิหิต   อิทฺธิวิธ   ปจฺจนุโภสุ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  อเหสุ   
พหุธาป    หตฺุวา    เอโก   อเหสุ   อาวิภาว   ติโรภาว   ติโรกุฑฺฑ   
ติโรปาการ   ติโรปพฺพต   อสชฺชมานา   อคมสุ   เสยฺยถาป   อากาเส   
ปวิยป     อุมฺมุชฺชนิมฺมชุชฺ    อกสุ    เสยฺยถาป    อุทเก    อุทเกป   
อภิชฺชมาเน    อคมสุ    เสยฺยถาป    ปวิย   อากาเสป   ปลลฺงฺเกน   
กมึสุ   เสยฺยถาป   ปกฺขี   สกุโณ   อิเมป   จนฺทิมสุริเย  เอวมหิทฺธิเก   
เอวมหานุภาเว   ปาณินา  ปรามสึสุ  ๑  ปริมชชฺึสุ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป   
กาเยน   วส  วตฺเตสุ  ฯ  สพฺเพ  เต  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   ฯ   เย   หิ   เกจิ   ภิกฺขเว   อนาคตมทฺธาน   สมณา   
วา   พฺราหฺมณา   วา  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภสนฺติ  ๒  เอโกป   
หุตฺวา   พหุธา   ภวิสฺสนฺติ  พหุธาป  หตฺุวา  เอโก  ภวิสฺสนฺติ  อาวิภาว   
ติโรภาว     ติโรกุฑฺฑ     ติโรปาการ     ติโรปพฺพต     อสชชฺมานา   
#๑ ม. ย.ุ ปรมิสึสุ ฯ ๒ ม. ยุ. ปจฺจนุโภสฺสนฺติ ฯ    
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คมิสฺสนฺติ   เสยฺยถาป   อากาเส   ปวิยป   อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺช   กรสิฺสนฺติ   
เสยฺยถาป   อุทเก   อุทเกป  อภิชชฺมาเน  คมิสฺสนฺติ  เสยฺยถาป  ปวิย   
อากาเสป   ปลฺลงฺเกน   คมิสฺสนฺติ   เสยฺยถาป   ปกขีฺ   สกโุณ  อิเมป   
จนฺทิมสุริเย   เอวมหิทฺธิเก  เอวมหานุภาเว  ปาณินา  ปรามสิสฺสนฺติ  ๑   
ปริมชฺชิสฺสนติฺ   ยาว   พฺรหฺมโลกาป   กาเยน   วส   วตฺเตสฺสนฺติ   ฯ   
สพฺเพ   เต   จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ฯ  เย  ห ิ  
เกจิ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ   
ปจฺจนุโภนฺติ    เอโกป    หุตฺวา    พหุธา   โหนฺติ   พหุธาป   หุตฺวา   
เอโก     โหนติฺ    อาวิภาว    ติโรภาว    ติโรกุฑฺฑ    ติโรปาการ   
ติโรปพฺพต    อสชฺชมานา    คจฺฉนฺติ   เสยฺยถาป   อากาเส   ปวิยป   
อุมฺมุชฺชนิมฺมชฺุช    กโรนฺติ   เสยฺยถาป   อุทเก   อุทเกป   อภิชฺชมาเน   
คจฺฉนฺติ   เสยฺยถาป   ปวิย  อากาเสป  ปลฺลงฺเกน  กมนฺติ  เสยยฺถาป   
ปกฺขี    สกุโณ   อิเมป   จนฺทิมสุริเย   เอวมหิทฺธิเก   เอวมหานุภาเว   
ปาณินา   ปรามสนฺติ  ๒  ปริมชฺชนฺติ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วสI   
วตฺเตนฺติ  ฯ  สพฺเพ  เต  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา ฯ   
กตเมส  จตุนฺน  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท        ภาเวติ       ฯ       วิริยสมาธิ       จิตฺตสมาธิ   
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ   
     [๑๑๗๓]  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา   
วา   อเนกวิหิต   อิทฺธิวิธ   ปจฺจนุโภสุ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  อเหสุ   
#๑ ม. ย.ุ ปรมิสิสฺสนฺติ ฯ ๒ ม. ย.ุ ปริมสนฺติ ฯ    
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ฯเปฯ    ยาว   พฺรหฺมโลกาป   กาเยน   วส   วตฺเตสุ   ฯ   สพฺเพ   
เต   อิเมสเยว   จตุนฺน   อิทฺธิปาทาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ฯ   
เย   ห ิ  เกจิ   ภิกฺขเว   อนาคตมทฺธาน   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   
วา   อเนกวิหิต   อิทฺธิวิธ   ปจฺจนุโภสฺสนฺติ   เอโกป   หุตฺวา   พหุธา   
ภวิสฺสนฺติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตสฺสนฺติ  ๑ ฯ   
สพฺเพ  เต  อิเมสเยว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ฯ   
เย    หิ    เกจิ    ภิกฺขเว    เอตรหิ    สมณา   วา   พฺราหฺมณา   
วา    อเนกวิหิต    อิทฺธิวิธ   ปจฺจนุโภนฺติ   เอโกป   หุตฺวา   พหุธา   
โหนฺติ   ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตนฺติ  ฯ  สพฺเพ   
เต อิเมสเยว จตุนฺน อิทฺธิปาทาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตาติ ฯ   
     [๑๑๗๔]   จตุนฺน   ภิกขฺเว  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา   
ภิกฺขุ   อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว   
ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ  กตเมส   
จตุนฺน    ฯ    อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท  ภาเวติ  วิริยสมาธิ จิตฺตสมาธิ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท     ภาเวติ     ฯ     อิเมส     โข    ภิกฺขเว    จตุนฺน   
อิทฺธิปาทาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ภิกฺขุ  อาสวาน  ขยา  อนาสว   
เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ   
     [๑๑๗๕]    อิทฺธิ ฺจ   โว   ภิกฺขเว   เทเสสฺสามิ   อิทฺธิปาท ฺจ   
#๑ ม. วตฺติสสฺนฺติ ฯ    
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อิทฺธิปาทภาวน ฺจ    อิทธฺิปาทภาวนาคามินิ ฺจ   ปฏิปท   ต   สณุาถ   ฯ   
กตมา   จ  ภิกฺขเว  อิทฺธิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ   
ปจฺจนุโภติ   เอโกป   หุตฺวา   พหุธา   โหติ   พหุธาป  หุตฺวา  เอโก   
โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตติ  ฯ  อย วุจฺจติ   
ภิกฺขเว อิทฺธิ ฯ   
     [๑๑๗๖]  กตโม  จ ภิกขฺเว อิทฺธิปาโท ฯ โย [๑] ภิกฺขเว มคฺโค   
ยา   ปฏิปทา   อิทฺธิลาภาย   อิทฺธิปฏิลาภาย   สวตฺตติ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว อิทฺธิปาโท ฯ   
     [๑๑๗๗]   กตมา  จ  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทภาวนา  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ  วิริยสมาธิ   
จิตฺตสมาธิ         วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต         อิทฺธปิาท   
ภาเวติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อิทฺธิปาทภาวนา ฯ   
     [๑๑๗๘]   กตมา  จ  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทภาวนาคามินี  ปฏิปทา  ฯ   
อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ เสยยฺถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป   
สมฺมาวาจา      สมฺมากมฺมนฺโต      สมมฺาอาชีโว      สมฺมาวายาโม   
สมฺมาสติ   สมฺมาสมาธิ   ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อิทธฺิปาทภาวนาคามินี   
ปฏิปทาติ ฯ   
     [๑๑๗๙]   จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   อิทฺธิปาทา  ภาวิตา  พหุลีกตา   
มหปฺผลา   โหนฺติ   มหานิสสา  ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  จตฺตาโร   
อิทฺธิปาทา   กถ   พหุลกีตา   มหปฺผลา   โหนฺติ   มหานิสสา   ฯ  อิธ   
#๑ โส ฯ    
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ภิกฺขเว    ภิกขฺุ   ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   
อิติ   เม   ฉนโฺท   น   จ   อติลีโน   ภวิสฺสติ   น  จ  อติปคฺคหิโต   
ภวิสฺสติ    น   จ   อชฌฺตฺต   สงฺขิตฺโต   ภวิสฺสติ   น   จ   พหิทฺธา   
วิกฺขิตฺโต   ภวิสฺสติ   ปจฺฉาปุเร   ส ฺ ี   จ  วิหรติ  ยถา  ปุเร  ตถา   
ปจฺฉา  ยถา  ปจฺฉา  ตถา  ปุเร  ยถา  อโธ  ตถา  อุทฺธ  ยถา  อุทฺธ   
ตถา   อโธ   ยถา   ทิวา  ตถา  รตฺตึ  ยถา  รตฺตึ  ตถา  ทิวา  อิติ   
วิวเฏน  เจตสา  อปริโยนทฺเธน  สปฺปภาส  จิตฺต  ภาเวติ  ฯ วิริยสมาธิ   
จิตฺตสมาธิ     วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทฺธิปาท    ภาเวติ   
อิติ  เม  วีมสา  น  จ  อติลนีา  ภวิสฺสติ  น  จ  อติปคฺคหิตา  ภวิสฺสติ   
น   จ   อชฺฌตฺต   สงฺขิตฺตา   ภวิสฺสติ   น   จ   พหิทฺธา   วิกฺขิตฺตา   
ภวิสฺสติ   ปจฺฉาปุเร   ส ฺ ี   จ   วิหรติ   ยถา   ปุเร  ตถา  ปจฺฉา   
ยถา   ปจฺฉา   ตถา   ปุเร   ยถา   อโธ   ตถา  อุทฺธ  ยถา  อุทฺธ   
ตถา   อโธ   ยถา   ทิวา  ตถา  รตฺตึ  ยถา  รตฺตึ  ตถา  ทิวา  อิติ   
วิวเฏน เจตสา อปริโยนทฺเธน สปฺปภาส จิตฺต ภาเวติ ฯ   
     [๑๑๘๐]   กตโม  จ  ภิกฺขเว  อติลีโน  ฉนฺโท  ฯ  โย  ภิกฺขเว   
ฉนฺโท   โกสชฺชสหคโต   โกสชชฺสมฺปยุตฺโต   ฯ   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
อติลีโน ฉนฺโท ฯ   
     [๑๑๘๑]  กตโม  จ  ภิกขฺเว  อติปคฺคหิโต  ฉนฺโท  ฯ โย ภิกฺขเว   
ฉนฺโท   อุทฺธจฺจสหคโต   อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺโต   ฯ   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
อติปคฺคหิโต ฉนฺโท ฯ    
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     [๑๑๘๒]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อชฺฌตฺต  สงฺขิตฺโต  ฉนฺโท  ฯ  โย   
ภิกฺขเว   ฉนฺโท   ถีนมิทฺธสหคโต   ถีนมิทฺธสมฺปยุตฺโต   ฯ   อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว อชฺฌตฺต สงฺขิตฺโต ฉนฺโท ฯ   
     [๑๑๘๓]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  พหิทฺธา  วิกฺขิตฺโต  ฉนฺโท  ฯ  โย   
ภิกฺขเว    ฉนฺโท   พหิทฺธา   ป ฺจ   กามคุเณ   อารพฺภ   อนุวิกฺขิตฺโต   
อนุวิสโฏ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว พหิทฺธา วิกฺขิตฺโต ฉนฺโท ฯ   
     [๑๑๘๔]   กถ ฺจ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ  ปจฺฉาปุเร  ส ฺ ี  จ  วิหรติ   
ยถา   ปุเร  ตถา  ปจฺฉา  ยถา  ปจฺฉา  ตถา  ปุเร  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน   ปจฺฉาปุเร   ส ฺา   สุคฺคหิตา   โหติ  สุมนสิกตา  สูปธาริตา   
สุปฺปฏิวิทฺธา   ป ฺาย   ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปจฺฉาปุเร  ส ฺ ี   
จ วิหรติ ยถา ปุเร ตถา ปจฺฉา ยถา ปจฺฉา ตถา ปุเร ฯ   
     [๑๑๘๕]   กถ ฺจ  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ยถา  อโธ  ตถา  อุทฺธ  ยถา   
อุทฺธ  ตถา  อโธ  วิหรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อิมเมว  กาย  อุทฺธ   
ปาทตลา   อโธ   เกสมตฺถกา  ตจปริยนฺต  ปูร  นานปฺปการสฺส  อสุจิโน   
ปจฺจเวกฺขติ   อตฺถิ   อิมสฺมึ   กาเย   เกสา   โลมา   นขา   ทนฺตา   
ตโจ   มส   นหารู   อฏ ี   อฏ ิมิ ฺช   วกฺก   หทย   ยกน  กโิลมก   
ปหก    ปปฺผาส    อนฺต    อนฺตคุณ    อุทริย   กรีส   ปตฺต   เสมฺห   
ปุพฺโพ   โลหิต   เสโท  เมโท  อสฺส ุ วสา  เขโฬ  สิงฺฆานิกา  ลสิกา   
มุตฺตนฺติ   ฯ  เอว  โข  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ  ยถา  อโธ  ตถา  อุทฺธ  ยถา   
อุทฺธ ตถา อโธ วิหรติ ฯ    
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     [๑๑๘๖]   กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ยถา  ทิวา  ตถา  รตฺตึ  ยถา   
รตฺตึ   ตถา   ทิวา   วิหรติ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เยหิ  อากาเรหิ   
เยหิ   ลิงฺเคหิ   เยหิ  นิมิตฺเตหิ  ทิวา  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท  ภาเวติ  โส  เตหิ  อากาเรหิ  เตหิ  ลิงฺเคหิ  เตหิ นิมิตฺเตหิ   
รตฺตึ   ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ  เยหิ   
วา  ปน  อากาเรหิ  เยหิ  ลงฺิเคหิ  เยหิ  นิมิตฺเตหิ  รตฺตึ  ฉนฺทสมาธิ-   
ปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ  โส  เตหิ  อากาเรหิ  เตหิ   
ลิงฺเคหิ  เตหิ  นิมิตฺเตหิ  ทิวา  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท   
ภาเวติ   ฯ   เอว   โข   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ   ยถา  ทิวา  ตถา  รตฺตึ   
ยถา รตฺตึ ตถา ทิวา วิหรติ ฯ   
     [๑๑๘๗]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวเฏน  เจตสา  อปริโยนทฺเธน   
สปฺปภาส   จิตฺต   ภาเวติ   ฯ   อิธ   ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน  อาโลกส ฺา   
สุคฺคหิตา   โหติ   ทิวาส ฺา   สฺวาธิฏ ิตา   ฯ   เอว   โข  ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ วิวเฏน เจตสา อปริโยนทฺเธน สปฺปภาส จิตฺต ภาเวติ ฯ   
     [๑๑๘๘]   กตม ฺจ  ภิกฺขเว  อติลีน  วิริย  ฯ  ย  ภิกฺขเว  วิริย   
โกสชชฺสหคต โกสชชฺสมฺปยุตฺต ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อติลีน วิริย ฯ   
     [๑๑๘๙]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  อติปคฺคหิต  วิริย  ฯ  ย ภิกฺขเว วิริย   
อุทฺธจฺจสหคต   อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต   ฯ   อิท   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อติปคฺคหิต   
วิริย ฯ   
     [๑๑๙๐]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  อชฺฌตฺต  สงฺขิตฺต  วิรยิ  ฯ ย ภิกฺขเว    
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วิริย   ถีนมิทธฺสหคต  ถีนมิทฺธสมฺปยุตฺต  ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อชฺฌตฺต  
สงฺขิตฺต วิริย ฯ   
     [๑๑๙๑]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  พหิทฺธา  วิกฺขิตฺต  วิรยิ  ฯ ย ภิกฺขเว   
วิริย   พหิทฺธา   ป ฺจ  กามคุเณ  อารพฺภ  อนุวิกฺขิตฺต  อนุวิสฏ  ฯ  อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว พหิทฺธา วิกฺขิตฺต วิริย ฯเปฯ   
     [๑๑๙๒]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวเฏน  เจตสา  อปริโยนทฺเธน   
สปฺปภาส   จิตฺต   ภาเวติ   ฯ   อิธ   ภิกขฺเว  ภิกฺขุโน  อาโลกส ฺา   
สุคฺคหิตา   โหติ   ทิวาส ฺา   สฺวาธิฏ ิตา   ฯ   เอว   โข  ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ วิวเฏน เจตสา อปริโยนทฺเธน สปฺปภาส จิตฺต ภาเวติ ฯ   
     [๑๑๙๓]   กตม ฺจ  ภิกฺขเว  อติลีน  จิตฺต  ฯ  ย  ภิกฺขเว  จิตฺต   
โกสชชฺสหคต โกสชชฺสมฺปยุตฺต ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อติลีน จิตฺต ฯ   
     [๑๑๙๔]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  อติปคฺคหิต  จิตฺต  ฯ  ย ภิกฺขเว จิตฺต   
อุทฺธจฺจสหคต   อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺต   ฯ   อิท   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อติปคฺคหิต   
จิตฺต ฯ   
     [๑๑๙๕]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  อชฺฌตฺต  สงฺขิตฺต  จิตฺต  ฯ ย ภิกฺขเว   
จิตฺต   ถีนมิทธฺสหคต  ถีนมิทฺธสมฺปยุตฺต  ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อชฺฌตฺต  
สงฺขิตฺต จิตฺต ฯ   
     [๑๑๙๖]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  พหิทฺธา  วิกฺขิตฺต  จิตฺต  ฯ ย ภิกฺขเว   
จิตฺต   พหิทฺธา   ป ฺจ   กามคุเณ   อารพฺภ   อนุวิกฺขิตฺต  อนุวิสฏ  อิท   
วุจฺจติ ภิกฺขเว พหิทฺธา วิกฺขิตฺต จิตฺต ฯเปฯ    
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     [๑๑๙๗]  เอว  โข  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ วิวเฏน เจตสา อปริโยนทฺเธน   
สปฺปภาส จิตฺต ภาเวติ ฯ   
     [๑๑๙๘]   กตมา  จ  ภิกฺขเว  อติลีนา  วีมสา  ฯ  ยา  ภิกฺขเว   
วีมสา   โกสชฺชสหคตา   โกสชชฺสมฺปยุตฺตา   ฯ   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
อติลีนา วีมสา ฯ   
     [๑๑๙๙]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  อติปคฺคหิตา  วีมสา  ฯ ยา ภิกฺขเว   
วีมสา   อุทฺธจฺจสหคตา   อุทฺธจฺจสมฺปยุตฺตา   ฯ   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว   
อติปคฺคหิตา วีมสา ฯ   
     [๑๒๐๐]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  อชฺฌตฺต  สงฺขิตฺตา  วีมสา  ฯ  ยา   
ภิกฺขเว   วีมสา   ถีนมิทฺธสหคตา   ถีนมิทฺธสมฺปยุตฺตา   ฯ   อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว อชฺฌตฺต สงฺขิตฺตา วีมสา ฯ   
     [๑๒๐๑]  กตมา  จ  ภิกขฺเว  พหิทฺธา  วิกฺขิตฺตา  วีมสา  ฯ  ยา   
ภิกฺขเว    วีมสา   พหิทฺธา   ป ฺจ   กามคุเณ   อารพฺภ   อนุวิกฺขิตฺตา   
อนุวิสฏา ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว พหิทฺธา วิกฺขิตฺตา วีมสา ฯเปฯ   
     [๑๒๐๒]  เอว  โข  ภิกขฺเว  ภิกฺขุ วิวเฏน เจตสา อปริโยนทฺเธน   
สปฺปภาส   จิตฺต   ภาเวติ   ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร   
อิทฺธิปาทา เอว พหุลีกตา มหปฺผลา โหนฺติ มหานิสสา ฯ   
     [๑๒๐๓]  เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ   
เอว   พหุลีกเตสุ   อเนกวิหิต   อิทฺธิวิธ   ปจฺจนุโภติ   เอโกป  หุตฺวา   
พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺม-  
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โลกาป  กาเยน วส วตฺเตติ ฯ   
     [๑๒๐๔]  เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ   
เอว   พหุลีกเตสุ   อาสวาน   ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ  ฯ   
(ฉป อภิ ฺาโย วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ   
                 ปาสาทกมฺปนวคฺโค ทุติโย ฯ   
                   อิมสฺส วคฺคสฺส อุทฺทาน   
         ปุพฺเพ ๑ มหปฺผลา ฉนฺโท    โมคฺคลฺลาโน จ พฺราหฺมโณ   
         เทฺว สมณพฺราหฺมณาภิ        เทสนา วิภงฺเคน จาติ ฯ   
                   ____________________ 
#๑ ม.    ปุพฺพ มหปฺผล ฉนฺท          โมคฺคลฺลาน ฺจ อุนฺนาภ   
#        เทฺว สมณพฺราหฺมณา ภิกฺขุ     เทสนา วิภงฺเคน จาติ ฯ    
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                    อโยคุฬวคฺโค ตติโย   
     [๑๒๐๕]  สาวตฺถิย  ฯ  ปุพฺเพ เม ภิกฺขเว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส   
โพธิสตฺตสฺเสว     สโต     เอตทโหสิ    โก    นุ    โข    มคฺโค   
กา   ปฏิปทา  อิทฺธิปาทภาวนายาติ  ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภิกฺขเว  เอตทโหสิ   
โส  ๑  ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ  อิติ   
เม   ฉนฺโท   น   จ   อติลีโน  ภวิสฺสติ  น  จ  อติปคฺคหิโต  ภวิสฺสติ   
น   จ   อชฺฌตฺต   สงฺขิตฺโต   ภวิสฺสติ   น   จ   พหิทธฺา   วิกฺขิตฺโต   
ภวิสฺสติ   ปจฺฉาปุเร   ส ฺ ี   จ   วิหรติ   ยถา   ปุเร  ตถา  ปจฺฉา   
ยถา   ปจฺฉา  ตถา  ปุเร  ยถา  อโธ  ตถา  อุทฺธ  ยถา  อุทฺธ  ตถา   
อโธ   ยถา  ทิวา  ตถา  รตฺตึ  ยถา  รตฺตึ  ตถา  ทิวา  อิติ  วิวเฏน   
เจตสา  อปรโิยนทฺเธน  สปฺปภาส  จิตฺต  ภาเวติ ฯ วิริยสมาธิ จิตฺตสมาธิ   
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต      อิทฺธิปาท      ภาเวติ      อิติ   
เม   วีมสา   น   จ   อติลนีา  ภวิสฺสติ  น  จ  อติปคฺคหิตา  ภวิสฺสติ   
น   จ   อชฺฌตฺต   สงฺขิตฺตา   ภวิสฺสติ   น   จ   พหิทฺธา   วิกฺขิตฺตา   
ภวิสฺสติ   ปจฺฉาปุเร   ส ฺ ี   จ   วิหรติ   ยถา   ปุเร  ตถา  ปจฺฉา   
ยถา   ปจฺฉา   ตถา   ปุเร   ยถา   อโธ   ตถา  อุทฺธ  ยถา  อุทฺธ   
ตถา   อโธ   ยถา   ทิวา  ตถา  รตฺตึ  ยถา  รตฺตึ  ตถา  ทิวา  อิติ   
วิวเฏน เจตสา อปริโยนทฺเธน สปฺปภาส จิตฺต ภาเวติ ฯ   
     [๑๒๐๖]  เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ   
#๑ ม. อิธ ฯ    
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เอว   พหุลีกเตสุ   อเนกวิหิต   อิทฺธิวิธ   ปจฺจนุโภติ   เอโกป  หุตฺวา   
พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป   
กาเยน วส วตฺเตติ ฯ   
     [๑๒๐๗]  เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ   
เอว   พหุลีกเตสุ   อาสวาน   ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ  ฯ   
(ฉป อภิ ฺาโย วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ   
     [๑๒๐๘]  สาวตฺถิย  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควนฺต   เอตทโวจ   
อภิชานาติ   นุ   โข   ภนฺเต   ภควา   อิทฺธิยา   มโนมเยน  กาเยน   
พฺรหฺมโลก   อุปสงฺกมิตาติ   ฯ   อภิชานามิ   ขฺวาห   อานนฺท  อิทฺธิยา   
มโนมเยน  กาเยน  พฺรหฺมโลก  อุปสงฺกมิตาติ  ฯ  อภิชานาติ  [๑] ปน   
ภนฺเต   ภควา   อิมินา  จาตุมฺมหาภูติเกน  กาเยน  อิทฺธิยา  พฺรหมฺโลก   
อุปสงฺกมิตาติ   ฯ  อภิชานามิ  ขฺวาห  อานนฺท  อิมินา  จาตุมฺมหาภูติเกน   
กาเยน อิทฺธิยา พฺรหฺมโลก อุปสงฺกมิตาติ ฯ   
     [๑๒๐๙]  ย  จ  โข  โอมาติ ๒ ภนฺเต ภควา อิทฺธิยา มโนมเยน   
กาเยน   พฺรหฺมโลก   อุปสงฺกมิตา   ย   จ   โข   อภิชานาติ  ภนฺเต   
ภควา  อิมินา  จาตุมฺมหาภูติเกน  กาเยน  อิทฺธิยา พฺรหฺมโลก อุป- 
#๑ ยุ. โข ฯ ๒ สี. โอปฺปาติ ฯ ยุ. โอปปาติห ฯ    
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สงฺกมิตา  ตยิท   ภนฺเต  ภควโต   อจฺฉริย ฺเจว   อพฺภุต ฺจาติ   ฯ   
อจฺฉริยา    เจว    อานนฺท    ตถาคตา   อจฺฉริยธมฺมสมนฺนาคตา   จ   
อพฺภุตา เจว อานนฺท ตถาคตา อพฺภุตธมฺมสมนฺนาคตา จ ฯ   
     [๑๒๑๐]  ยสฺมึ อานนฺท สมเย ตถาคโต กายมฺป จิตฺเต สมาทหติ ๑   
จิตฺตมฺป     กาเย     สมาทหติ    สุขส ฺ ฺจ    ลหุส ฺ ฺจ    กาเย   
โอกฺกมิตฺวา    วิหรติ    ตสฺมึ   อานนฺท   สมเย   ตถาคตสฺส   กาโย   
ลหุตโร เจว โหติ มุทุตโร จ กมฺมนิยตโร จ ปภสฺสรตโร จ ฯ   
     [๑๒๑๑]  เสยฺยถาป  อานนฺท  อโยคุโฬ  ทิวส  สนฺตตฺโต  ลหุตโร   
เจว  โหติ  มทุุตโร  จ  กมมฺนิยตโร  จ  ปภสฺสรตโร  จ  ฯ  เอวเมว   
โข   อานนฺท   ยสฺมึ   สมเย   ตถาคโต   กายมฺป   จิตฺเต  สมาทหติ   
จิตฺตมฺป     กาเย     สมาทหติ    สุขส ฺ ฺจ    ลหุส ฺ ฺจ    กาเย   
โอกฺกมิตฺวา    วิหรติ    ตสฺมึ   อานนฺท   สมเย   ตถาคตสฺส   กาโย   
ลหุตโร เจว โหติ มุทุตโร จ กมฺมนิยตโร จ ปภสฺสรตโร จ ฯ   
     [๑๒๑๒]  ยสฺมึ  อานนฺท  สมเย  ตถาคโต กายมฺป จิตฺเต สมาทหติ   
จิตฺตมฺป     กาเย     สมาทหติ    สุขส ฺ ฺจ    ลหุส ฺ ฺจ    กาเย   
โอกฺกมิตฺวา    วิหรติ    ตสฺมึ   อานนฺท   สมเย   ตถาคตสฺส   กาโย   
อปฺปกสิเรเนว   ปวิยา   เวหาส   อพฺภุคฺคจฺฉติ   ฯ   โส  อเนกวิหติ   
อิทฺธิวิธ   ปจฺจนุโภติ   เอโกป   หุตฺวา   พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา   
เอโก โหติ ฯเปฯ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ   
#๑ สี. เอว ฯ ม. สโมทหติ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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     [๑๒๑๓]  เสยฺยถาป  อานนฺท  ตูลปจุ  วา  กปฺปาสปจุ  วา ลหุโก   
ธาตุปาทาโน    อปฺปกสิเรเนว    ปวิยา   เวหาส   อพฺภุคฺคจฺฉติ   ฯ   
เอวเมว   โข   อานนฺท   ยสฺมึ   สมเย   ตถาคโต   กายมฺป  จิตฺเต   
สมาทหติ    จิตฺตมฺป    กาเย    สมาทหติ    สุขส ฺ ฺจ    ลหุส ฺ ฺจ   
กาเย โอกฺกมตฺิวา วิหรติ ฯเปฯ   
     [๑๒๑๔]  ตสฺมึ  อานนฺท  สมเย  ตถาคตสฺส  กาโย อปฺปกสิเรเนว   
ปวิยา    เวหาส    อพฺภุคฺคจฺฉติ    ฯ    โส   อเนกวิหิต   อิทฺธิวิธ   
ปจฺจนุโภติ   เอโกป   หุตฺวา   พหุธา   โหติ   พหุธาป  หุตฺวา  เอโก   
โหติ ฯเปฯ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตตีติ ฯ   
     [๑๒๑๕]  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทา  ฯ  กตเม จตฺตาโร ฯ   
อิธ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ    ฉนทฺสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทฺธิปาท   
ภาเวติ   ฯ   วิริยสมาธิ   จิตฺตสมาธิ  วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ฯ   
     [๑๒๑๖]   อิเมส   โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   ภิกฺขุ   อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว     ธมเฺม     สย     อภิ ฺา     สจฺฉิกตฺวา     อุปสมฺปชฺช   
วิหรตีติ ฯ   
     [๑๒๑๗]  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทา  ฯ  กตเม จตฺตาโร ฯ   
อิธ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ    ฉนทฺสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทฺธิปาท   
ภาเวติ   ฯ   วิริยสมาธิ   จิตฺตสมาธิ  วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนา-  
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คต  อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ฯ   
     [๑๒๑๘]   อิเมส   โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา    ทฺวินฺน    ผลาน    อ ฺตร   ผล   ปาฏิกงฺข   ทฏิเว   
ธมฺเม อ ฺา สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ ฯ   
     [๑๒๑๙]  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทา  ฯ  กตเม จตฺตาโร ฯ   
อิธ    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ    ฉนทฺสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทฺธิปาท   
ภาเวติ   ฯ   วิริยสมาธิ   จิตฺตสมาธิ  วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ฯ   
     [๑๒๒๐]   อิเมส   โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   สตฺต   ผลา   สตฺตานิสสา   ปาฏิกงฺขา  ฯ  กตเม  สตฺต   
ผลา   สตฺตานิสสา   ฯ   ทิฏเว   ธมฺเม   ปฏิกจฺจ  อ ฺ  อาราเธติ   
โน   เจ   ทิฏเว  ธมฺเม  ปฏิกจฺจ  อ ฺ  อาราเธติ  อถ  มรณกาเล   
อ ฺ    อาราเธติ    โน    เจ   ทฏิเว   ธมฺเม   ปฏิกจฺจ   อ ฺ   
อาราเธติ   โน   เจ   มรณกาเล  อ ฺ  อาราเธติ  ฯ  อถ  ป ฺจนฺน   
โอรมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน    ปริกขฺยา    อนฺตราปรินิพฺพายี    โหติ   
อุปหจฺจปรินิพฺพายี   โหติ   อสงฺขารปรินิพฺพายี   โหติ  สสงฺขารปรินิพฺพายี   
โหติ     อุทฺธโสโต     โหติ     อกนฏิคามี    ฯ    อิเมส    โข   
ภิกฺขเว   จตุนฺน   อิทฺธิปาทาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   อิเม  สตฺต   
ผลา สตฺตานิสสา ปาฏิกงฺขาติ ฯ   
     [๑๒๒๑]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน    
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ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควนฺต   
เอตทโวจ   กตมา   นุ   โข  ภนฺเต  อิทฺธ ิ กตโม  อิทธฺิปาโท  กตมา   
อิทฺธิปาทภาวนา กตมา อิทฺธิปาทภาวนาคามินี ปฏิปทาติ ฯ   
     [๑๒๒๒]  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ เอโกป   
หุตฺวา   พหุธา   โหติ   พหุธาป   หุตฺวา   เอโก  โหติ  ฯเปฯ  ยาว   
พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ อย วุจฺจตานนฺท อิทฺธิ ฯ   
     [๑๒๒๓]  กตโม  จานนฺท  อิทฺธิปาโท  ฯ  โย  อานนฺท มคฺโค ยา   
ปฏิปทา   อิทฺธิลาภาย   อิทฺธิปฏิลาภาย   สวตฺตติ   ฯ  อย  วุจฺจตานนฺท   
อิทฺธิปาโท ฯ   
     [๑๒๒๔]   กตมา   จานนฺท  อิทฺธิปาทภาวนา  ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ   
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ วิริยสมาธิ จิตฺตสมาธิ   
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต     อิทฺธิปาท    ภาเวติ    ฯ    อย   
วุจฺจตานนฺท อิทฺธิปาทภาวนา ฯ   
     [๑๒๒๕]   กตมา   จานนฺท   อิทฺธิปาทภาวนาคามินี   ปฏิปทา  ฯ   
อยเมว   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ  สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ    สมฺมาสมาธิ    ฯ   อย   วุจฺจตานนฺท   อิทฺธิปาทภาวนาคามินี   
ปฏิปทาติ ฯ   
     [๑๒๒๖]   เอกมนฺต   นิสินฺน   โข   อายสฺมนฺต  อานนฺท  ภควา   
เอตทโวจ    กตมา   นุ   โข   อานนฺท   อิทฺธิ   กตโม   อิทฺธิปาโท    
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กตมา   อิทฺธปิาทภาวนา   กตมา   อิทฺธปิาทภาวนาคามินี   ปฏิปทาติ  ฯ   
ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ภควเนตฺติกา ฯเปฯ   
     [๑๒๒๗]  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ เอโกป   
หุตฺวา   พหุธา   โหติ   พหุธาป   หุตฺวา   เอโก  โหติ  ฯเปฯ  ยาว   
พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ อย วุจฺจตานนฺท อิทฺธิ ฯ   
     [๑๒๒๘]  กตโม  จานนฺท  อิทฺธิปาโท  ฯ  โย  อานนฺท มคฺโค ยา   
ปฏิปทา   อิทฺธิลาภาย   อิทฺธิปฏิลาภาย   สวตฺตติ   ฯ  อย  วุจฺจตานนฺท   
อิทฺธิปาโท ฯ   
     [๑๒๒๙]   กตมา   จานนฺท  อิทฺธิปาทภาวนา  ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ   
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ   วิรยิสมาธิ   
จิตฺตสมาธิ   วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ   
อย วุจฺจตานนฺท อิทฺธิปาทภาวนา ฯ   
     [๑๒๓๐]   กตมา   จานนฺท   อิทฺธิปาทภาวนาคามินี   ปฏิปทา  ฯ   
อยเมว   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ  สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ    สมฺมาสมาธิ    ฯ   อย   วุจฺจตานนฺท   อิทฺธิปาทภาวนาคามินี   
ปฏิปทาติ ฯ   
     [๑๒๓๑]   อถ  โข  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู   ภควนฺต   เอตทโวจุ   กตมา   น ุ  โข   
ภนฺเต   อิทฺธิ   กตโม   อิทธฺิปาโท   กตมา   อิทฺธิปาทภาวนา   กตมา    
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อิทฺธิปาทภาวนาคามินี ปฏิปทาติ ฯ   
     [๑๒๓๒]  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภติ เอโกป   
หุตฺวา   พหุธา   โหติ   พหุธาป   หุตฺวา   เอโก  โหติ  ฯเปฯ  ยาว   
พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อิทฺธิ ฯ   
     [๑๒๓๓]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาโท  ฯ  โย  ภิกฺขเว มคฺโค   
ยา   ปฏิปทา   อิทฺธิลาภาย   อิทฺธิปฏิลาภาย   สวตฺตติ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว อิทฺธิปาโท ฯ   
     [๑๒๓๔]   กตมา  จ  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทภาวนา  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ     ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทธฺิปาท    ภาเวติ    ฯ   
วิริยสมาธิ    จิตฺตสมาธิ    วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   
ภาเวติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อิทฺธิปาทภาวนา ฯ   
     [๑๒๓๕]   กตมา  จ  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทภาวนาคามินี  ปฏิปทา  ฯ   
อยเมว   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ  สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทภาวนาคามินี   
ปฏิปทาติ ฯ   
     [๑๒๓๖]  อถ  โข  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา ฯเปฯ เอกมนฺต   
นิสินฺเน   โข   เต  ภิกฺขู  ภควา  เอตทโวจ  กตมา  น ุ โข  ภิกฺขเว   
อิทฺธิ  กตโม  อิทฺธิปาโท  กตมา  อิทฺธิปาทภาวนา   กตมา   อิทฺธ-ิ 
ปาทภาวนาคามินี  ปฏิปทาติ  ฯ   ภควมูลกา  โน  ภนฺเต    ธมฺมา   
ภควเนตฺติกา ฯเปฯ    
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     [๑๒๓๗]  กตมา  จ  ภิกฺขเว  อิทฺธิ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อเนกวิหิต  
อิทฺธิวิธ   ปจฺจนุโภติ   เอโกป   หุตฺวา   พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา   
เอโก   โหติ   ฯเปฯ   ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตติ  ฯ   
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อิทฺธิ ฯ   
     [๑๒๓๘]  กตโม  จ  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาโท  ฯ  โย  ภิกฺขเว มคฺโค   
ยา   ปฏิปทา   อิทฺธิลาภาย   อิทฺธิปฏิลาภาย   สวตฺตติ  ฯ  อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว อิทฺธิปาโท ฯ   
     [๑๒๓๙]   กตมา  จ  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทภาวนา  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ     ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทธฺิปาท    ภาเวติ    ฯ   
วิริยสมาธิ    จิตฺตสมาธิ    วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   
ภาเวติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อิทฺธิปาทภาวนา ฯ   
     [๑๒๔๐]   กตมา  จ  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทภาวนาคามินี  ปฏิปทา  ฯ   
อยเมว   อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ  สมฺมาทิฏ ิ   
ฯเปฯ   สมฺมาสมาธิ   ฯ   อย   วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทภาวนาคามินี   
ปฏิปทาติ ฯ   
     [๑๒๔๑]   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ต  ก ึ ม ฺถ   
ภิกฺขเว    กตเมส   ธมฺมาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   โมคฺคลฺลาโน   
ภิกฺขุ   เอวมหิทฺธิโก   เอวมหานุภาโวติ   ฯ   ภควมูลกา   โน  ภนฺเต   
ธมฺมา ภควเนตฺติกา ฯเปฯ   
     [๑๒๔๒]  จตุนฺน  โข  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา    
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โมคฺคลฺลาโน      ภิกฺขุ      เอวมหิทฺธิโก     เอวมหานุภาโว     ฯ   
กตเมส   จตุนฺน   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  โมคฺคลฺลาโน  ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิ-   
ปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   อิติ  เม  ฉนฺโท  น  จ   
อติลีโน   ภวิสฺสติ   น   จ   อติปคฺคหิโต   ภวิสฺสติ   น   จ  อชฺฌตฺต   
สงฺขิตฺโต   ภวิสฺสติ   น   จ   พหิทฺธา   วิกฺขิตฺโต  ภวิสฺสติ  ปจฺฉาปุเร   
ส ฺ ี   จ   วิหรติ   ยถา   ปุเร   ตถา   ปจฺฉา  ยถา  ปจฺฉา  ตถา   
ปุเร   ยถา   อโธ  ตถา  อุทธฺ  ยถา  อุทฺธ  ตถา  อโธ  ยถา  ทิวา   
ตถา  รตฺตึ  ยถา  รตฺตึ  ตถา  ทิวา  อิติ วิวเฏน เจตสา อปริโยนทฺเธน   
สปฺปภาส      จิตฺต     ภาเวติ     ฯ     วิรยิสมาธิ     จิตฺตสมาธิ   
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ  อิติ  เม  วีมสา   
น   จ   อติลนีา   ภวิสฺสติ   น   จ   อติปคฺคหิตา   ภวิสฺสติ   น  จ   
อชฺฌตฺต   สงฺขิตฺตา   ภวิสฺสติ   น   จ   พหิทฺธา   วิกขิฺตฺตา   ภวิสฺสติ   
ฯเปฯ    อิติ    วิวเฏน   เจตสา   อปรโิยนทฺเธน   สปปฺภาส   จิตฺต   
ภาเวติ   ฯ   อิเมส   โข   ภิกฺขเว   จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา โมคฺคลฺลาโน ภิกฺขุ เอวมหิทฺธิโก เอวมหานุภาโว ฯ   
     [๑๒๔๓]  อิเมส ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   โมคฺคลลฺาโน  ภิกฺขุ  เอว  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ   
เอโกป     หุตฺวา     พหุธา    โหติ    พหุธาป    หุตฺวา    เอโก   
โหติ ฯเปฯ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ   
     [๑๒๔๔]  อิเมส ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา    
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พหุลีกตตฺตา   โมคฺคลลฺาโน  ภิกฺขุ  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม    สย   อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช   
วิหรตีติ ฯ   
     [๑๒๔๕]   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ต  ก ึ ม ฺถ   
ภิกฺขเว    กตเมส    ธมฺมาน    ภาวิตตฺตา    พหุลีกตตฺตา   ตถาคโต   
เอวมหิทฺธิโก เอวมหานุภาโวติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ฯเปฯ{   
     [๑๒๔๖]  จตุนฺน  โข  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา   
ตถาคโต   เอวมหิทฺธิโก   เอวมหานุภาโว   ฯ   กตเมส   จตุนฺน   ฯ   
อิธ    ภิกฺขเว   ตถาคโต   ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   
ภาเวติ    อิติ   เม   ฉนฺโท   น   จ   อติลโีน   ภวิสฺสติ   น   จ   
อติปคฺคหิโต    ภวิสฺสติ    น   จ   อชฺฌตฺต   สงฺขิตฺโต   ภวิสฺสติ   น   
จ    พหิทฺธา    วิกฺขิตฺโต   ภวิสฺสติ   ปจฺฉาปุเร   ส ฺ ี   จ   วิหรติ   
ยถา   ปุเร   ตถา   ปจฺฉา   ยถา   ปจฺฉา  ตถา  ปุเร  ยถา  อโธ   
ตถา   อุทฺธ   ยถา  อุทฺธ  ตถา  อโธ  ยถา  ทิวา  ตถา  รตฺตึ  ยถา   
รตฺตึ   ตถา   ทิวา   อิติ   วิวเฏน  เจตสา  อปรโิยนทฺเธน  สปฺปภาส   
จิตฺต  ภาเวติ  ฯ  วิริยสมาธิ จิตฺตสมาธิ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท     ภาเวติ    อิติ    เม    วีมสา    น    จ    อติลีนา   
ภวิสฺสติ    น    จ    อติปคฺคหิตา   ภวิสฺสติ   ฯเปฯ   อิติ   วิวเฏน   
เจตสา   อปรโิยนทฺเธน   สปฺปภาส   จิตฺต   ภาเวติ   ฯ  อิเมส  โข   
ภิกฺขเว    จตุนฺน    อิทฺธิปาทาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ตถาคโต    
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เอวมหิทฺธิโก เอวมหานุภาโว ฯ   
     [๑๒๔๗]  อิเมส ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา    ตถาคโต    อเนกวิหิต   อิทฺธิวิธ   ปจฺจนุโภติ   เอโกป   
หุตฺวา พหุธา โหติ ฯเปฯ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ   
     [๑๒๔๘]  อิเมส ฺจ  ปน  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา  ตถาคโต  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ  ฯ   
(ฉป อภิ ฺาโย วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ   
                    อโยคุฬวคฺโค ตติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
       มคฺโค อโยคุโฬ ภิกฺขุ         สุทฺธก ฺจ ๑ เทฺว ผลา อานนฺทา-   
       เทฺว วุตฺตา ภิกฺขูหิ อปเร เทฺว  โมคฺคลฺลาโน ตถาคโตติ ฯ   
                       _____________ 
#๑ ม. สุทฺธกิ ฺจาป เทฺว ผลา เทฺว จานนฺทา ทุเว ภิกฺขู... ฯ    
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            อิทฺธปิาทสยุตฺตสฺส คงฺคาทิเปยฺยาโล จตุตฺโถ   
     [๑๒๔๙]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา   
ปาจีนปพฺภารา   ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  อิทฺธิปาเท   
ภาเวนฺโต   จตฺตาโร   อิทธฺิปาเท   พหุลีกโรนฺโต   นิพฺพานนินฺโน  โหติ   
นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร ฯ   
     [๑๒๕๐]  กถ ฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  อิทฺธิปาเท  ภาเวนฺโต   
จตฺตาโร   อิทฺธิปาเท   พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นพฺิพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   
อิทฺธิปาท        ภาเวติ       ฯ       วิริยสมาธิ       จิตฺตสมาธิ   
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ   เอว  โข   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   จตฺตาโร  อิทฺธิปาเท  ภาเวนฺโต  จตฺตาโร  อิทฺธิปาเท   
พหุลีกโรนฺโต   นิพฺพานนินฺโน   โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ  ฯ   
(ยถา เอสนา ปาลิ อิทฺธิปาเทสุ วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ   
     [๑๒๕๑]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อุทฺธมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ  ฯ   
กตมานิ   ป ฺจ   ฯ  รูปราโค  อรูปราโค  มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา  ฯ   
อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ ส ฺโชนานิ ฯ   
     [๑๒๕๒]  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ป ฺจนฺน อุทฺธมฺภาคิยาน ส ฺโชนาน   
อภิ ฺาย      ปริ ฺาย      ปรกิฺขยาย      ปหานาย      จตฺตาโร   
อิทฺธิปาทา   ภาเวตพฺพา   ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ    
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ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต    อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ   วิรยิสมาธิ   
จิตฺตสมาธิ   วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต   อิทฺธิปาท   ภาเวติ   ฯ   
อิเมส   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน  อภิ ฺาย   
ปริ ฺาย    ปริกฺขยาย    ปหานาย    อิเม    จตฺตาโร    อิทฺธิปาทา   
ภาเวตพฺพาติ   ฯ   (ยถา  มคฺคสยุตฺต  วิตฺถาริต  เอว  คงฺคาเปยฺยาโล   
ยาว เอสนา ปาลิ อิทฺธิปาเทสุ วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ   
                              อิทฺธิปาทสยุตฺต นิฏ ิต ฯ   
                                   _________  
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                                  อนุรุทฺธสยุตฺต   
                                   _________ 
                              รโหคตวคฺโค ปโม   
     [๑๒๕๓]  เอวมฺเม  สตุ  เอก  สมย  อายสฺมา อนุรุทฺโธ สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม  ฯ  อถ  โข  อายสฺมโต   
อนุรุทฺธสฺส    รโหคตสฺส    ปฏิสลลฺีนสสฺ    เอว   เจตโส   ปริวิตกฺโก   
อุทปาทิ   เยส   เกส ฺจิ   จตฺตาโร   สติปฏานา   วิรทฺธา   วิรทฺโธ   
เตส   อริโย   มคฺโค   สมมฺาทุกฺขกฺขยคามี   เยส   เกส ฺจิ  จตฺตาโร   
สติปฏานา อารทฺธา อารทฺโธ เตส อรโิย มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ   
     [๑๒๕๔]   อถ   โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   อายสฺมโต   
อนุรุทฺธสฺส   เจตสา   เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   เสยฺยถาป   นาม  พลวา   
ปุริโส    สมมฺิ ฺชิต    วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสารติ   วา   พาห   
สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   อายสฺมโต  อนรุุทฺธสฺส  สมมฺุเข  ปาตุรโหสิ  ฯ   
อถ   โข   อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  อายสฺมนฺต  อนุรุทฺธ  เอตทโวจ   
กิตฺตาวตา   นุ   โข  อาวุโส  อนุรุทฺธ  ภิกฺขุโน  จตฺตาโร  สติปฏานา   
อารทฺธา โหนฺตีติ ฯ   
     [๑๒๕๕]   อิธาวุโส   ภิกฺขุ   อชฌฺตฺต   กาเย  สมทุยธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติ   ฯเปฯ   อชฺฌตฺต   กาเย   วยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ  อชฌฺตฺต    
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กาเย    สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี    วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   
วิเนยฺย   โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺส  ฯ  พหิทฺธา  กาเย  สมุทยธมมฺานุปสฺสี   
วิหรติ   ฯเปฯ   พหิทฺธา   กาเย   วยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ  พหิทฺธา   
กาเย    สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี    วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ อชฌฺตฺตพหิทฺธา กาเย สมุทยธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติ       ฯ       อชฌฺตฺตพหิทฺธา      กาเย      วยธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติ    ฯ    อชฺฌตฺตพหิทฺธา    กาเย   สมุทยวยธมมฺานุปสฺสี   วิหรติ   
อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
     [๑๒๕๖]    โส    สเจ    อากงฺขติ    อปฺปฏิกูเล   ปฏิกูลส ฺ ี   
วิหเรยฺยนฺติ   ปฏิกูลส ฺ ี   ตตฺถ   วิหรติ   ฯ  สเจ  อากงฺขติ  ปฏิกูเล   
อปฺปฏิกูลส ฺ ี   วิหเรยฺยนฺติ   อปฺปฏิกูลส ฺ ี   ตตฺถ   วิหรติ   ฯ   สเจ   
อากงฺขติ    อปฺปฏิกูเล    จ   ปฏิกูเล   จ   ปฏิกูลส ฺ ี   วิหเรยฺยนฺติ   
ปฏิกูลส ฺ ี   ตตถ   วิหรติ  ฯ  สเจ  อากงฺขติ  ปฏิกูเล  จ  อปฺปฏกิูเล   
จ    อปฺปฏิกลูส ฺ ี    วิหเรยฺยนฺติ   อปปฺฏิกูลส ฺ ี   ตตฺถ   วิหรติ   ฯ   
สเจ    อากงฺขติ    อปฺปฏิกลู ฺจ    ปฏิกลู ฺจ   ตทุภย   อภินิวชฺเชตฺวา   
อุเปกฺขโก   วิหเรยฺย   สโต   สมฺปชาโนติ   อุเปกฺขโก   ตตฺถ  วิหรติ   
สโต สมฺปชาโน  ฯ   
     [๑๒๕๗]   อชฺฌตฺต   เวทนาสุ  สมุทยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อชฺฌตฺต   
เวทนาสุ  วยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ อชฺฌตฺต เวทนาสุ สมุทยวย- 
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก    
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อภิชฺฌาโทมนสฺส    ฯ   พหิทฺธา   เวทนาสุ   สมุทยธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   
พหิทฺธา   เวทนาสุ   วยธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   ฯ   พหิทฺธา   เวทนาสุ   
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี    วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส  ฯ  อชฌฺตฺตพหิทฺธา  เวทนาสุ  สมุทยธมฺมานุปสฺสี   
วิหรติ    อชฌฺตฺตพหิทฺธา    เวทนาสุ    วยธมฺมานุปสฺสี    วิหรติ    ฯ   
อชฺฌตฺตพหิทฺธา    เวทนาสุ    สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี    วิหรติ    อาตาป   
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฌฺาโทมนสฺส ฯ   
     [๑๒๕๘]    โส    สเจ    อากงฺขติ    อปฺปฏิกูเล   ปฏิกูลส ฺ ี   
วิหเรยฺยนฺติ   ปฏิกูลส ฺ ี   ตตฺถ   วิหรติ   ฯ  สเจ  อากงฺขติ  ปฏิกูเล   
อปฺปฏิกูลส ฺ ี   วิหเรยฺยนฺติ   อปฺปฏิกูลส ฺ ี   ตตฺถ   วิหรติ   ฯ   สเจ   
อากงฺขติ    อปฺปฏิกูเล    จ   ปฏิกูเล   จ   ปฏิกูลส ฺ ี   วิหเรยฺยนฺติ   
ปฏิกูลส ฺ ี   ตตฺถ   วิหรติ  ฯ  สเจ  อากงฺขติ  ปฏิกูเล  จ  อปฺปฏกิูเล   
จ    อปฺปฏิกลูส ฺ ี    วิหเรยฺยนฺติ   อปปฺฏิกูลส ฺ ี   ตตฺถ   วิหรติ   ฯ   
สเจ    อากงฺขติ    อปฺปฏิกลู ฺจ    ปฏิกลู ฺจ   ตทุภย   อภินิวชฺเชตฺวา   
อุเปกฺขโก   วิหเรยฺย   สโต   สมฺปชาโนติ   อุเปกฺขโก   ตตฺถ  วิหรติ   
สโต สมฺปชาโน ฯ   
     [๑๒๕๙]   อชฌฺตฺต   จิตฺเต   ฯเปฯ   พหิทฺธา   จิตฺเต   ฯเปฯ   
อชฺฌตฺตพหิทฺธา   จิตฺเต   สมุทยธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา   
จิตฺเต     วยธมฺมานุปสฺสี     วิหรติ    ฯ    อชฌฺตฺตพหิทฺธา    จิตฺเต   
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาป ฯเปฯ อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ    
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     [๑๒๖๐]    โส    สเจ    อากงฺขติ    อปฺปฏิกูเล   ปฏิกูลส ฺ ี   
วิหเรยฺยนฺติ    ปฏิกลูส ฺ ี   ตตฺถ   วิหรติ   ฯเปฯ   อุเปกฺขโก   ตตฺถ   
วิหรติ สโต สมฺปชาโน ฯ   
     [๑๒๖๑]   อชฺฌตฺต   ธมฺเมสุ   ฯเปฯ   พหิทฺธา  ธมฺเมสุ  ฯเปฯ   
อชฺฌตฺตพหิทฺธา   ธมฺเมสุ   สมุทยธมมฺานุปสฺสี   วิหรติ  ฯ  อชฌฺตฺตพหิทฺธา   
ธมฺเมสุ       วยธมฺมานุปสฺสี      วิหรติ      ฯ      อชฌฺตฺตพหิทฺธา   
ธมฺเมสุ    สมทุยวยธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
     [๑๒๖๒]    โส    สเจ    อากงฺขติ    อปฺปฏิกูเล   ปฏิกูลส ฺ ี   
วิหเรยฺยนฺติ    ปฏิกลูส ฺ ี   ตตฺถ   วิหรติ   ฯเปฯ   อุเปกฺขโก   ตตฺถ   
วิหรติ   สโต   สมฺปชาโน   ฯ   เอตฺตาวตา   โข   อาวุโส  ภิกฺขุโน   
จตฺตาโร สติปฏานา อารทฺธา โหนฺตีติ ฯ   
     [๑๒๖๓]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อถ   โข  อายสฺมโต  อนุรุทฺธสสฺ   
รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก   อุทปาทิ  เยส   
เกส ฺจิ    จตฺตาโร   สติปฏานา   วิรทฺธา   วิรทโฺธ   เตส   อรโิย   
มคฺโค    สมมฺาทุกฺขกฺขยคามี   เยส   เกส ฺจิ   จตฺตาโร   สติปฏานา   
อารทฺธา อารทฺโธ เตส อรโิย มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ   
     [๑๒๖๔]   อถ   โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   อายสฺมโต   
อนุรุทฺธสฺส   เจตสา   เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   เสยฺยถาป   นาม  พลวา   
ปุริโส    สมมฺิ ฺชิต    วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสารติ   วา   พาห    
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สมฺมิ ฺเชยฺย เอวเมว อายสฺมโต อนุรุทฺธสฺส สมฺมุเข ปาตุรโหสิ ฯ   
     [๑๒๖๕]   อถ   โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   อายสฺมนฺต   
อนุรุทฺธ   เอตทโวจ   กิตฺตาวตา   นุ   โข  อาวุโส  อนุรุทฺธ  ภิกขฺุโน   
จตฺตาโร สติปฏานา อารทฺธา โหนฺตีติ ฯ   
     [๑๒๖๖]   อิธาวุโส   ภิกฺขุ  อชฺฌตฺต  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺส  ฯ พหิทฺธา   
กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   ฯเปฯ  อชฌฺตฺตพหิทฺธา  กาเย   
กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
     [๑๒๖๗]   อชฌฺตฺต   เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   พหิทฺธา   
เวทนาสุ   เวทนานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   อชฌฺตฺตพหิทฺธา   เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี   
วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
     [๑๒๖๘]  อชฺฌตฺต  จิตฺเต  ฯ  พหิทฺธา  จิตฺเต  ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา   
จิตฺเต   จิตฺตานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   
โลเก อภิชฌฺาโทมนสฺส ฯ   
     [๑๒๖๙]  อชฺฌตฺต  ธมฺเมสุ  ฯ  พหิทธฺา  ธมฺเมสุ ฯ อชฺฌตฺตพหิทฺธา   
ธมเฺมสุ     ธมฺมานุปสฺสี     วิหรติ    อาตาป    สมฺปชาโน    สติมา   
วิเนยฺย    โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เอตฺตาวตา   โข   อาวุโส    
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ภิกฺขุโน จตฺตาโร สติปฏานา อารทฺธา โหนฺตีติ ฯ   
     [๑๒๗๐]   เอก   สมย   อายสฺมา   อนุรุทฺโธ  สาวตฺถิย  วิหรติ   
สุตนุตีเร   ฯ   อถ   โข   สมฺพหุลา   ภิกขฺู   เยนายสฺมา   อนุรุทโฺธ   
เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   อนุรุทเฺธน   สทฺธ ึ สมฺโมทึสุ   
สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  ๑  วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต   
นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู   อายสฺมนฺต   อนุรุทฺธ  เอตทโวจุ  กตเมส   
อายสฺมา   อนุรุทฺโธ  ธมมฺาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  มหาภิ ฺตฺต  ๒   
ปตฺโตติ ฯ   
     [๑๒๗๑]   จตุนฺน   ขฺวาห   อาวุโส   สติปฏานาน   ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา   มหาภิ ฺตฺต   ปตฺโต   ฯ   กตเมส  จตุนฺน  ฯ  อิธาวุโส   
กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรามิ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   
วิหรามิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
อิเมส     ขฺวาห     อาวุโส    จตุนฺน    สติปฏานาน    ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา    มหาภิ ฺตฺต   ปตฺโต   ฯ   อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   
จตุนฺน   สติปฏานาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   หีน   ธมฺม   หีนโต   
อพฺภ ฺาสึ     มชฺฌิม     ธมฺม     มชฺฌมิโต     อพฺภ ฺาสึ     ปณีต   
ธมฺม ปณีตโต อพฺภ ฺาสินฺติ ฯ   
     [๑๒๗๒]   เอก   สมย   อายสฺมา   จ  อนุรุทโฺธ  อายสฺมา  จ   
สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ  มหาโมคฺคลฺลาโน สาเกเต วิหรนฺติ กณฺฏกี- 
#๑ ม. สพฺพตฺถ สารณีย ฯ ๒ ม. มหาภิ ฺต ยุ. มหาภิ ฺาต ฯ เอวมุปริ ฯ    
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วเน ฯ  อถ     โข     อายสฺมา     จ     สารีปุตฺโต     อายสฺมา     จ   
มหาโมคฺคลฺลาโน    สายณฺหสมย    ปฏิสลลฺานา   วุฏ ิตา   เยนายสฺมา   
อนุรุทฺโธ     เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมตฺิวา    อายสฺมตา    อนุรทฺุเธน   
สทฺธึ   สมฺโมทึสุ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺโน  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต   
อนุรุทฺธ  เอตทโวจ  เสกฺเขนาวุโส  ๑  อนุรุทฺธ  ภิกฺขุนา  กตเม ธมฺมา   
อุปสมฺปชฺช วิหาตพฺพาติ ฯ   
     [๑๒๗๓]  เสกฺเขนาวุโส  สารีปุตฺต  ภิกฺขุนา  จตฺตาโร สติปฏานา   
อุปสมฺปชฺช   วิหาตพฺพา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร   ฯ   อิธาวุโส  ภิกขฺุ   
กาเย   กายานุปสฺสี  วิหรติ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานปุสฺสี   
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ   
เสกฺเขนาวุโส       สารีปุตฺต      ภิกฺขุนา      อิเม      จตฺตาโร   
สติปฏานา อุปสมฺปชฺช วิหาตพฺพาติ ฯh   
     [๑๒๗๔]   สาเกตนิทาน   ฯ   เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต  อนุรุทฺธ  เอตทโวจ  อเสกฺเขนาวุโส  ๒ อนุรุทฺธ   
ภิกฺขุนา กตเม ธมฺมา อุปสมฺปชฺช วิหาตพฺพาติ ฯ   
     [๑๒๗๕]  อเสกฺเขนาวุโส  สารีปุตฺต  ภิกฺขุนา จตฺตาโร สติปฏานา   
อุปสมฺปชฺช  วิหาตพฺพา  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเย   
กายานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   
#๑ เสเขนาวุโสติป ปาโ ฯ ๒ อเสเขนาวุโสติ วา ปาโ ฯ    
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อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ   
อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   
อเสกฺเขนาวุโส    สารีปุตฺต   ภิกฺขุนา   อิเม   จตฺตาโร   สติปฏานา   
อุปสมฺปชฺช วิหาตพฺพาติ ฯ   
     [๑๒๗๖]   สาเกตนิทาน   ฯ   เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต  อนุรุทฺธ  เอตทโวจ  กตเมส  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ   
ธมฺมาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา มหาภิ ฺตฺต ปตฺโตติ ฯ   
     [๑๒๗๗]   จตุนฺน   ขฺวาห   อาวุโส   สติปฏานาน   ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา  มหาภิ ฺตฺต  ปตฺโต  ฯ  กตเมส  จตุนฺน  ฯ  อิธาห อาวุโส   
กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรามิ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี   
วิหรามิ     อาตาป     สมฺปชาโน     สติมา     วิเนยฺย     โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   อิเมส   ขฺวาห   อาวุโส   จตุนฺน  สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   มหาภิ ฺตฺต   ปตฺโต   ฯ   อิเมส ฺจ  ปนาห   
อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   สหสฺสโลก   
อภิชานามีติ ฯ   
     [๑๒๗๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ตตฺร  โข  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ    ฯเปฯ   เอตทโวจ   จตฺตาโรเม   อาวุโส   สติปฏานา   
ภาวิตา   พหุลีกตา   ตณฺหกฺขยาย   สวตฺตนฺติ   ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ   
อิธาวุโส   ภิกฺขุ   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรติ   ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต    
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ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสี   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส  ฯ  อิเม  โข  อาวุโส  จตฺตาโร  สติปฏานา   
ภาวิตา พหุลีกตา ตณฺหกฺขยาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๑๒๗๙]   เอก   สมย   อายสฺมา   อนุรุทฺโธ  สาวตฺถิย  วิหรติ   
สลฬาคาเร   ฯ   ตตฺร   โข   อายสฺมา   อนุรุทฺโธ  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
ฯเปฯ  เอตทโวจ  เสยฺยถาป  อาวุโส  คงฺคานที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา   
ปาจีนปพฺภารา    อถ   มหาชนกาโย   อาคจฺเฉยฺย   กุทฺทาลปฏก   ๑   
อาทาย    มม    อิม   คงฺคานทึ   ปจฺฉานินฺน   กริสฺสาม   ปจฺฉาโปณ   
ปจฺฉาปพฺภารนฺติ    ฯ    ต    ก ึ  ม ฺถ   อาวุโส   อป   น ุ  โส   
มหาชนกาโย  คงฺคานทึ  ปจฺฉานินฺน  กเรยฺย ปจฺฉาโปณ ปจฺฉาปพฺภารนฺติ ฯ   
โน    เหต    อาวุโส    ฯ    ต    กิสฺส    เหตุ    ฯ    คงฺคา   
อาวุโส    นท ี  ปาจีนนินฺนา   ปาจีนโปณา   ปาจีนปพฺภารา   สา   น   
สุกรา    ปจฺฉานินฺน   กาตุ   ปจฺฉาโปณ   ปจฺฉาปพฺภาร   ยาว   เทว   
จ    ปน   มหาชนกาโย   กลิมถสฺส   วิฆาตสฺส   ภาคี   อสฺสาติ   ฯ   
เอวเมว  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวนฺต จตฺตาโร   
สติปฏาเน   พหุลีกโรนฺต  ราชา  ๒  วา  ราชมหามตฺตา  วา  มิตฺตา   
วา   อมจฺจา   วา   าตี   วา   สาโลหิตา   วา  โภเคหิ  อภิหฏ ุ   
ปวาเรยฺยุ   เอหมฺโภ   ปุริส   กินฺเต   อิเม   กาสาวา  อนุฑหนฺติ  กึ   
มุณฺโฑ   กปาลมนุสจรสิ   เอหิ   หีนายาวตฺติตฺวา   โภเค   จ  ภุ ฺชสฺสุ   
ปุ ฺานิ  จ  กโรหีติ  ฯ  โส  วต  อาวุโส  ภิกฺขุ  จตฺตาโร สติปฏาเน   
#๑ ม. กุทาลปฏก ฯ ม. ยุ. ราชาโน ฯ    
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ภาเวนฺโต      จตฺตาโร      สติปฏาเน     พหุลีกโรนฺโต     สิกฺข   
ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺติสฺสตีติ  เนต  าน  วิชชฺติ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ   
ย  ห ิ [๑]  อาวุโส  จิตฺต  ทฆีรตฺต วิเวกนินฺน วิเวกโปณ วิเวกปพฺภาร   
ตถา ๒ หีนายาวตฺติสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ   
     [๑๒๘๐]   กถ ฺจาวุโส   ภิกฺขุ   จตฺตาโร   สติปฏาเน  ภาเวติ   
จตฺตาโร สติปฏาเน พหุลีกโรติ [๓] ฯ อิธาวุโส ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี   
วิหรติ    ฯ    เวทนาสุ    จิตฺเต    ธมฺเมสุ    ธมฺมานุปสฺสี   วิหรติ   
อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   
เอว   โข   อาวุโส   ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวติ  จตฺตาโร   
สติปฏาเน พหุลีกโรตีติ ฯ   
     [๑๒๘๑]  เอก  สมย  อายสฺมา จ อนุรุทฺโธ อายสฺมา จ สารีปุตฺโต   
เวสาลิย    วิหรนฺติ    อมฺพปาลิวเน    ฯ    อถ    โข    อายสฺมา   
สารีปุตฺโต    สายณฺหสมย    ปฏิสลลฺานา   วุฏ ิโต   ฯเปฯ   เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อายสฺมนฺต  อนุรุทฺธ  เอตทโวจ   
วิปฺปสนฺนานิ  โข  เต  อาวุโส  อนรุุทฺธ  อินฺทฺริยานิ  ปริสุทฺโธ  มขุวณฺโณ   
ปริโยทาโต    ฯ    กตเมนายสฺมา    อนรุุทฺโธ    วิหาเรน   เอตรหิ   
พหุล วิหรตีติ ฯ   
     [๑๒๘๒]  จตูสุ  ขฺวาห  อาวุโส  สติปฏาเนสุ  สูปฏ ิตจิตฺโต  ๔-ด   
เอตรหิ   พหลุ  วิหรามิ  ฯ  กตเมสุ  จตูสุ  ฯ  อิธาห  อาวุโส  กาเย   
#๑ ม. ย.ุ ต ฯ ๒ ม. ยุ. ต วต ฯ ๓ ม. อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๔ ม.   
#สุปฺปติฏ ิตจิตฺโต ฯ    
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กายานุปสฺสี   วิหรามิ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   เวทนาสุ   จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ   
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺส  ฯ  อิเมสุ   
ขฺวาห   อาวุโส   จตูสุ   สติปฏาเนสุ   สูปฏ ิตจิตฺโต   เอตรหิ  พหุล   
วิหรามิ   ฯ   โย   โส   อาวุโส   ภิกฺขุ   อรห   ขีณาสโว  วุสิตวา   
กตกรณีโย     โอหิตภาโร     อนุปฺปตฺตสทตฺโถ     ปริกฺขีณภวส ฺโชโน   
สมฺมท ฺา   วิมุตฺโต   โส   อิเมสุ   จตูสุ  สติปฏาเนสุ  สูปฏ ิตจิตฺโต   
พหุล   วิหรตีติ   ฯ   ลาภา  [๑]  โน  อาวุโส  สลุทฺธ  [๒]  โน   
อาวุโส  เย  มย  อายสฺมโต  อนุรุทฺธสฺส  สมฺมุขาว  อสฺสุมฺห  อาสภิวาจ   
ภาสมานสฺสาติ ฯ   
     [๑๒๘๓]   เอก   สมย   อายสฺมา   อนุรุทฺโธ  สาวตฺถิย  วิหรติ   
อนฺธวนสฺมึ   อาพาธิโก   ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา   
ภิกฺขู   เยนายสฺมา   อนุรุทโฺธ   เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมนฺต   
อนุรุทฺธ   เอตทโวจุ   กตเมนายสฺมโต   อนุรุทฺธสฺส   วิหาเรน  วิหรโต   
อุปฺปนฺนา สารีริกา ทุกฺขา เวทนา จิตฺต น ปริยาทาย ติฏนฺตีติ ฯ   
     [๑๒๘๔]   จตูสุ  โข  เม  อาวุโส  สติปฏาเนสุ  สูปฏ ิตจิตฺตสฺส   
วิหรโต   อุปปฺนฺนา   สารรีิกา   ทุกฺขา   เวทนา  จิตฺต  น  ปรยิาทาย   
ติฏนฺติ   ฯ   กตเมสุ   จตูสุ  ฯ  อิธาห  อาวุโส  กาเย  กายานุปสฺสี   
วิหรามิ    ฯ    เวทนาสุ    จิตฺเต   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรามิ   
อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   
#๑-๒ ม. ย.ุ วต ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 387 

อิเมสุ    โข    เม   อาวุโส   จตูสุ   สติปฏาเนสุ   สปูฏ ิตจิตฺตสฺส   
วิหรโต   อุปปฺนฺนา   สารรีิกา   ทุกฺขา   เวทนา  จิตฺต  น  ปรยิาทาย   
ติฏนฺตีติ ฯ   
                      รโหคตวคฺโค ปโม ฯ   
                           ตสฺสุทฺทาน   
          รโหคเตน เทฺว วุตฺตา       สุตนุกณฺฏกี ตโย   
          ตณฺหกฺขยสลฬาคาร          อมฺพปาลิคิลายนนฺติ ๑ ฯ   
                         ______________ 
#๑ ม. อมฺพปาลิ จ คิลานนฺติ ฯ ยุ. สพฺพ พาฬฺหคิลายนนฺติ ฯ    
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                                ทุติยวคฺโค ทุติโย   
     [๑๒๘๕]   เอก   สมย   อายสฺมา   อนุรุทฺโธ  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ   โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู   
เยนายสฺมา    อนุรุทฺโธ    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมตฺิวา    อายสฺมตา   
อนุรุทฺเธน   ฯเปฯ   เอกมนฺต   นิสินฺนา   โข   เต  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต   
อนุรุทฺธ   เอตทโวจุ   กตเมส  อายสฺมา  อนุรุทโฺธ  ธมฺมาน  ภาวิตตฺตา   
พหุลีกตตฺตา มหาภิ ฺตฺต ปตฺโตติ ฯ   
     [๑๒๘๖]  จตุนฺน ขฺวาห อาวุโส สติปฏานาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา   
มหาภิ ฺตฺต     ปตฺโต     ฯ     กตเมส     จตุนฺน    ฯ    อิธาห   
อาวุโส   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรามิ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี   วิหรามิ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   อิเมส   ขฺวาห   อาวุโส   จตุนฺน  สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   มหาภิ ฺตฺต   ปตฺโต   ฯ   อิเมส ฺจ  ปนาห   
อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   กปฺปสหสฺส   
อนุสฺสรามีติ ฯ   
     [๑๒๘๗]    อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา    พหุลีกตตฺตา   อเนกวิหิต   อิทฺธิวิธ   ปจฺจนุโภมิ   เอโกป   
หุตฺวา พหุธา โหมิ ฯเปฯ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตมีติ ฯ    
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     [๑๒๘๘]    อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ทิพฺพาย  โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย   
อุโภ    สทฺเท    สุณามิ    ทิพฺเพ    จ   มานุเส   จ   เย   ทูเร   
สนฺติเก จาติ ฯ 
     [๑๒๘๙]    อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ปรสตฺตาน  ปรปุคฺคลาน  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ   
ชานามิ    สราค   วา   จิตฺต   สราค   จิตฺตนฺติ   ปชานามิ   ฯเปฯ   
วิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานามีติ ฯ   
     [๑๒๙๐]    อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา    พหุลีกตตฺตา   าน ฺจ   านโต   อฏาน ฺจ   อฏานโต   
ยถาภูต ปชานามีติ ฯ   
     [๑๒๙๑]    อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา    พหุลีกตตฺตา    อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน    กมฺมสมาทานาน   
านโส เหตุโส วิปาก ยถาภูต ปชานามีติ ฯ   
     [๑๒๙๒]    อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา สพฺพตฺถคามินีปฏิปท ยถาภูต ปชานามีติ ฯ   
     [๑๒๙๓]    อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา อเนกธาตุนานาธาตุโลก ยถาภูต ปชานามีติ ฯ   
     [๑๒๙๔]    อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา สตฺตาน นานาธิมุตฺติกต ยถาภูต ปชานามีติ ฯ    
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     [๑๒๙๕]    อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา   ปรสตฺตาน   ปรปุคฺคลาน   อินฺทฺริยปโรปริยตฺต   
ยถาภูต ปชานามีติ ฯ   
     [๑๒๙๖]    อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา     พหุลีกตตฺตา     ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน     สงฺกิเลส   
โวทาน วุฏาน ยถาภูต ปชานามีติ ฯ   
     [๑๒๙๗]    อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา    พหุลีกตตฺตา    อเนกวิหิต   ปุพฺเพนิวาส   อนุสฺสรามิ   ฯ   
เสยฺยถีท  ฯ  เอกป  ชาตึ  เทฺวป  ชาติโย  ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส   
อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรามีติ ฯ   
     [๑๒๙๘]    อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน   
สตฺเต    ปสฺสามิ    จวมาเน   อุปปชฺชมาเน   ฯเปฯ   อิติ   ทิพฺเพน   
จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกกฺนฺตมานุสเกน   ฯเปฯ   ยถากมฺมูปเค  สตฺเต   
ปชานามีติ ฯ   
     [๑๒๙๙]    อิเมส ฺจ   ปนาห   อาวุโส   จตุนฺน   สติปฏานาน   
ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  อาสวาน  ขยา  อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว     ธมเฺม     สย     อภิ ฺา     สจฺฉิกตฺวา     อุปสมฺปชฺช   
วิหรามีติ ฯ   
                      ทุติโย วคฺโค ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 391 

                           ตสฺสุทฺทาน   
          สหสฺส อิทฺธิ อถ ปน         เจโตปริจฺจฏานเมตีณิ   
          ปฏิโทลิโก นานาธิมุตฺติ       อินทฺฺริย ชานนฺติ ติสฺโส วิชชฺาติ ๑ ฯ   
                      อนุรุทฺธสยุตฺต นิฏ ิต ฯ   
                           _________ 
#๑ ม.    มหาภิ ฺ อิทฺธิ ทิพฺพ         เจโต ปริย าน กมฺม   
#        สพฺพตฺถ ธาตุธิมุตฺติ          ฌาน ติสฺโส วิชชฺาติ ฯ    
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                                           ฌานสยุตฺต   
     [๑๓๐๐]  สาวตฺถี  ฯ  ตตฺร  โข  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  ฌานา ฯ   
กตเม   จตฺตาโร   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปม  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ    วิตกฺกวิจาราน   วูปสมา   อชฌฺตฺต   สมฺปสาทน   
เจตโส   เอโกทิภาว   อวิตกฺก   อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข  ทุติย  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช    วิหรติ   ปติยา   จ   วิราคา   อุเปกฺขโก   จ   วิหรติ   
สโต   จ   สมปฺชาโน   สุข ฺจ   กาเยน   ปฏิสเวเทติ   ยนฺต  อริยา   
อาจิกฺขนฺติ   อุเปกฺขโก   สติมา   สุขวิหารีติ   ตติย   ฌาน  อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ  สุขสฺส  จ  ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน   
อตฺถงฺคมา     อทุกฺขมสุข     อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ     จตุตฺถ     ฌาน   
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ฌานาติ ฯ   
     [๑๓๐๑]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา   
ปาจีนปพฺภารา    ฯ    เอวเมว    โข    ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   จตฺตาโร   
ฌาเน    ภาเวนฺโต   จตฺตาโร   ฌาเน   พหุลีกโรนฺโต   นิพฺพานนินฺโน   
โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร ฯ   
     [๑๓๐๒]   กถ ฺจ   ภิกขฺเว   ภิกฺขุ  จตฺตาโร  ฌาเน  ภาเวนฺโต   
จตฺตาโร   ฌาเน   พหุลีกโรนฺโต   นิพฺพานนินฺโน   โหติ   นิพฺพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ   
อกุสเลหิ   ธมฺเมหิ   สวิตกฺก   สวิจาร   วิเวกช   ปติสุข  ปม  ฌาน    
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อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   วิตกกฺวิจาราน   วูปสมา   ฯเปฯ  ทุติย  ฌาน  ฯ   
ตติย  ฌาน  ฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชชฺ  วิหรติ  ฯ  เอว  โข ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   จตฺตาโร   ฌาเน   ภาเวนฺโต   จตฺตาโร  ฌาเน  พหุลีกโรนฺโต   
นิพฺพานนินฺโน    โหติ    นิพฺพานโปโณ   นิพฺพานปพฺภาโรติ   ฯ   (เอว   
ยาว เอสนา ปาลิ วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ   
     [๑๓๐๓]   ป ฺจิมานิ   ภิกฺขเว   อุทฺธมฺภาคิยานิ   ส ฺโชนานิ  ฯ   
กตมานิ   ป ฺจ  ฯ  รูปราโค  อรูปราโค   มาโน  อุทฺธจฺจ  อวิชฺชา  ฯ   
อิมานิ โข ภิกฺขเว ป ฺจุทฺธมฺภาคิยานิ ส ฺโชนานิ ฯ   
     [๑๓๐๔]    อิเมส    โข    ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   อุทฺธมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน    อภิ ฺาย   ปริ ฺาย   ปริกฺขยาย   ปหานาย   จตฺตาโร   
ฌานา   ภาเวตพฺพา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช        
ปติสุข    ปม   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   วิตกกฺวิจาราน   วูปสมา   
อชฺฌตฺต   สมฺปสาทน   เจตโส   เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช   
ปติสุข   ทุติย   ฌาน   ฯ   ตติย   ฌาน  ฯ  จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชชฺ   
วิหรติ   ฯ   อิเมส  โข  ภิกขฺเว  ป ฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน   
อภิ ฺาย   ปริ ฺาย   ปริกฺขยาย   ปหานาย   อิเม   จตฺตาโร  ฌานา   
ภาเวตพฺพาติ  ฯ  (คงฺคาเปยฺยาโล  ฯ  ยถา  มคฺคสยุตฺต  วิตฺถาริต เอว   
ฌานสยุตฺต วิตฺถาเรตพฺพ ยาว เอสนา ปาลิ) ฯ   
                                ฌานสยุตฺต นิฏ ิต ฯ   
                                  _____________  
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                                 อานาปานสยุตฺต   
                                  __________ 
                              เอกธมฺมวคฺโค ปโม   
     [๑๓๐๕]   สาวตฺถี  ฯ  ตตฺร  โข  ฯเปฯ  เอตทโวจ  เอกธมฺโม   
ภิกฺขเว   ภาวิโต   พหุลีกโต   มหปฺผโล   โหติ  มหานิสโส  ฯ  กตโม   
เอกธมฺโม ฯ อานาปานสฺสติ ฯ   
     [๑๓๐๖]  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติ  กถ พหุลีกตา   
มหปฺผลา   โหติ   มหานสิสา   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  อร ฺคโต  วา   
รุกฺขมูลคโต   วา   สุ ฺาคารคโต   วา   นิสีทติ   ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา   
อุชุ    กาย   ปณิธาย   ปรมิุข   สตึ   อุปฏเปตฺวา   ฯ   โส  สโตว   
อสฺสสติ   สโต   ๑   ปสฺสสติ   ทีฆ  วา  อสฺสสนฺโต  ทีฆ  อสฺสสามีติ   
ปชานาติ   ทฆี   วา   ปสสฺสนฺโต  ทีฆ  ปสฺสสามีติ  ปชานาติ  ฯ  รสฺส   
วา   อสฺสสนโฺต   รสฺส   อสฺสสามีติ   ปชานาติ  รสฺส  วา  ปสฺสสนฺโต   
รสฺส   ปสฺสสามีติ  ปชานาติ  ฯ  สพพฺกายปฏิสเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ   
สพฺพกายปฏิสเวที   ปสฺสสิสฺสามีติ   สกิฺขติ   ฯ   ปสฺสมฺภย   กายสงฺขาร   
อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ฯ   
ปติปฏิสเวที     อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ปติปฏิสเวที    ปสฺสสิสสฺามีติ   
สิกฺขติ     ฯ    สุขปฏิสเวที    อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    สุขปฏิสเวที   
ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ   จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที   อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ   
#๑ ม. ย.ุ สโตว ฯ เอวมุปริป ฯ    
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จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที   ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ  ปสฺสมฺภย  จิตฺตสงฺขาร   
อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ปสฺสมฺภย  จิตฺตสงฺขาร  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ฯ   
จิตฺตปฏิสเวที    อสฺสสิสสฺามีติ    สิกขฺติ    จิตฺตปฏิสเวที   ปสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ   ฯ   อภิปฺปโมทย   จิตฺต   อสสฺสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   อภิปปฺโมทย   
จิตฺต   ปสฺสสิสฺสามีติ   สกิฺขติ   ฯ  สมาทห  จิตฺต  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ   
สมาทห   จิตฺต   ปสฺสสิสสฺามีติ  สิกฺขติ  ฯ  วิโมจย  จิตฺต  อสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ    วิโมจย    จิตฺต   ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ   อนิจฺจานุปสฺสี   
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  อนิจฺจานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ วิราคานุปสฺสี  
อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    วิราคานุปสฺสี    ปสฺสสิสสฺามีติ    สิกขฺติ   ฯ   
นิโรธานุปสฺสี    อสฺสสิสสฺามีติ    สิกขฺติ    นโิรธานุปสฺสี   ปสสฺสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ   ฯ   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสี  
ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติ   
เอว พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสาติ ฯ   
     [๑๓๐๗]   อานาปานสฺสติ   ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลกีตา  มหปฺผลา   
โหติ มหานิสสา ฯ   
     [๑๓๐๘]  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติ  กถ พหุลีกตา   
มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสา  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อานาปานสฺสติสหคต   
สติสมฺโพชฺฌงฺค    ภาเวติ    วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต    นิโรธนิสฺสิต   
โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ    อานาปานสฺสติสหคต   ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค   ฯ   
วิริย   ปติ   ปสฺสทฺธิ   สมาธิ  อานาปานสฺสติสหคต  อุเปกฺขา-  
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สมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ   วิเวกนิสฺสิต   วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสิต   โวสฺสคฺค- 
ปริณามึ  ฯ  เอว    ภาวิตา    โข    ภิกฺขเว   อานาปานสฺสติ   เอว   พหุลีกตา   
มหปฺผลา โหติ มหานิสสาติ ฯ   
     [๑๓๐๙]   อานาปานสฺสติ  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลกีตา   มหปฺผลา   
โหติ มหานิสสา ฯ   
     [๑๓๑๐]  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติ  กถ พหุลีกตา   
มหปฺผลา   โหติ   มหานสิสา   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  อร ฺคโต  วา   
รุกฺขมูลคโต   วา   สุ ฺาคารคโต   วา   นิสีทติ   ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา   
อุชุ   กาย   ปณิธาย   ปริมขุ   สตึ   อุปฏเปตฺวา   ฯ   โส  สโตว   
อสฺสสติ    สโต   ปสฺสสติ   (วิตฺถาเรตพฺพา   ยาว   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   
อสฺสสิสฺสามีติ       สิกฺขติ       ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี       ปสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ)  ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติ  เอว พหุลีกตา   
มหปฺผลา โหติ มหานิสสาติ ฯ   
     [๑๓๑๑]   อานาปานสฺสติ   ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลกีตา  มหปฺผลา   
โหติ มหานิสสา ฯ   
     [๑๓๑๒]  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติ  กถ พหุลีกตา   
มหปฺผลา   โหติ   มหานสิสา   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อร ฺคโต   
วา   รุกฺขมลูคโต  วา  สุ ฺาคารคโต  วา  นิสีทติ  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา   
อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมขุ  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  โส  สโตว  อสฺสสติ   
สโต   ปสฺสสติ   ฯ   (วิตฺถาโร  ยาว  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ    
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สิกฺขติ  ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี  ปสฺสสิสสฺามีติ  สิกฺขติ)  ฯ  เอว  ภาวิตา  โข   
ภิกฺขเว อานาปานสฺสติ เอว พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา ฯ   
     [๑๓๑๓]   เอว  ภาวิตาย  โข  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติยา  เอว   
พหุลีกตาย   ทฺวินฺน   ผลาน   อ ฺตร   ผล  ปาฏิกงฺข  ทิฏเว  ธมฺเม   
อ ฺา สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ ฯ   
     [๑๓๑๔]   อานาปานสฺสติ   ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลกีตา  มหปฺผลา   
โหติ มหานิสสา ฯ   
     [๑๓๑๕]  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติ  กถ พหุลีกตา   
มหปฺผลา   โหติ   มหานสิสา   ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  อร ฺคโต  วา   
รุกฺขมูลคโต   วา  สุ ฺาคารคโต  วา  นิสีทติ  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชุ   
กาย   ปณิธาย   ปริมุข   สตึ   อุปฏเปตฺวา  ฯ  โส  สโตว  อสฺสสติ   
สโต   ปสฺสสติ   ฯ   (วิตฺถาโร  ยาว  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ     ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสี    ปสฺสสสิฺสามีติ    สกิฺขติ)    ฯ    เอว   
ภาวิตา   โข   ภิกฺขเว   อานาปานสฺสติ   เอว   พหุลกีตา   มหปฺผลา   
โหติ มหานิสสา ฯ   
     [๑๓๑๖]   เอว  ภาวิตาย  โข  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติยา  เอว   
พหุลีกตาย  สตฺต  ผลา  สตฺตานิสสา  ปาฏิกงฺขา  ฯ  กตเม  สตฺต  ผลา   
สตฺตานิสสา   ฯ   ทิฏเว   ธมฺเม   ปฏิกจฺจ   อ ฺ   อาราเธติ  โน   
เจ   ทิฏเว   ธมฺเม   ปฏิกจฺจ   อ ฺ   อาราเธติ   อถ  มรณกาเล   
อ ฺ    อาราเธติ    โน    เจ   ทฏิเว   ธมฺเม   ปฏิกจฺจ   อ ฺ    
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อาราเธติ   โน   เจ   มรณกาเล  อ ฺ  อาราเธติ  ฯ  อถ  ป ฺจนฺน   
โอรมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน    ปริกขฺยา    อนฺตราปรินิพฺพายี    โหติ   
อุปหจฺจปรินิพฺพายี   โหติ   อสงฺขารปรินิพฺพายี   โหติ  สสงฺขารปรินิพฺพายี   
โหติ    อุทฺธโสโต    โหติ    อกนฏิคามี    ฯ    เอว    ภาวิตาย   
โข   ภิกฺขเว   อานาปานสฺสติยา   เอว  พหุลีกตาย  อิเม  สตฺต  ผลา   
สตฺตานิสสา ปาฏิกงฺขาติ ฯ   
     [๑๓๑๗]   สาวตฺถิย   ฯ   ตตฺร  โข  ภควา  ฯเปฯ  เอตทโวจ   
ภาเวถ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว อานาปานสฺสตินฺติ ฯ   
     [๑๓๑๘]   เอว   วุตฺเต  อายสฺมา  อริฏโ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อห   โข   ภนฺเต   ภาเวมิ   อานาปานสฺสตินฺติ  ฯ  ยถากถ  ปน  ตฺว   
อริฏ ภาเวสิ อานาปานสฺสตินฺติ ฯ   
     [๑๓๑๙]   อตีเตสุ   เม   ภนฺเต   กาเมสุ  กามจฺฉนฺโท  ปหโีน   
อนาคเตสุ   เม   กาเมสุ   กามจฺฉนฺโท  วิคโต  อชฌฺตฺต  ๑  พหิทธฺา   
จ   เม   ธมฺเมสุ   ปฏิฆส ฺา   สุปฺปฏวิินีตา  โส  สโตว  อสฺสสสิฺสามิ   
สโต ปสฺสสสิฺสามิ ฯ เอว ขฺวาห ภนฺเต ภาเวมิ อานาปานสฺสตินฺติ ฯ   
     [๑๓๒๐]  อตฺเถสา  อรฏิ  อานาปานสฺสติ  เนสา นตฺถีติ วทามิ ฯ   
อปจ    อริฏ   ยถา   อานาปานสฺสติ   วิตฺถาเรน   ปริปุณฺณา   โหติ   
ต   สุณาหิ   สาธุก   มนสกิโรหิ   ภาสสิฺสามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข   
อายสฺมา   อรฏิโ   ภควโต  ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  ภควา  เอตทโวจ  กถ ฺจ   
อริฏ   อานาปานสฺสติ   วิตฺถาเรน   ปริปุณฺณา   โหติ  ฯ  อิธ  อริฏ   
#๑ โป. ม. อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ    
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ภิกฺขุ   อร ฺคโต   วา   รุกฺขมูลคโต  วา  สุ ฺาคารคโต  วา  นิสีทติ   
ปลฺลงฺก   อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ   
โส   สโตว   อสฺสสติ   สโต   ปสฺสสติ   ทีฆ   วา   อสฺสสนฺโต  ทฆี   
อสฺสสามีติ     ปชานาติ    ฯเปฯ    ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสี    อสฺสสสิฺสามีติ   
สิกฺขติ    ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสี    ปสฺสสสิฺสามีติ   สิกขฺติ   ฯ   เอว   โข   
อริฏ อานาปานสฺสติ วิตฺถาเรน ปริปณฺุณา โหตีติ ฯ   
     [๑๓๒๑]  สาวตฺถี  ฯ  เตน  โข ปน สมเยน อายสฺมา มหากปฺปโน   
ภควโต    อวิทูเร    นิสินฺโน    โหติ    ปลฺลงฺก    อาภุชิตฺวา   อุชุ   
กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา ฯ   
     [๑๓๒๒]   อทฺทสา   โข  ภควา  อายสฺมนฺต  มหากปฺปน  อวิทูเร   
นิสินฺน    ปลลฺงฺก    อาภุชตฺิวา   อุชุ   กาย   ปณิธาย   ปริมุข   สตึ   
อุปฏเปตฺวา   ทิสฺวาน   ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห  ภิกขฺเว   
เอตสฺส ภิกฺขุโน กายสฺส อิ ฺชิตตฺต วา ผนฺทิตตฺต วาติ ฯ   
     [๑๓๒๓]  ยทาป  มย  ภนฺเต  ต  อายสฺมนฺต  ปสสฺาม  สงฺฆมชฺเฌ   
วา   นิสินฺน   เอก   วา  รโห  นิสินฺน  ตทาป  มย  ตสฺส  อายสฺมโต   
น ปสฺสาม กายสฺส อิ ฺชิตตฺต วา ผนฺทิตตฺต วาติ ฯ   
     [๑๓๒๔]  ยสฺส  ภิกฺขเว  สมาธิสฺส  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  เนว   
กายสฺส   อิ ฺชิตตฺต   วา   โหติ  ผนฺทิตตฺต  วา  น  จิตฺตสฺส  อิ ฺชิตตฺต   
วา   โหติ   ผนฺทิตตฺต   วา   ตสฺส   โส   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  สมาธิสฺส   
นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 400 

     [๑๓๒๕]  กตมสฺส  จ  ภิกฺขเว  สมาธิสฺส  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา   
เนว   กายสฺส   อิ ฺชิตตฺต   วา   โหติ   ผนฺทิตตฺต   วา  น  จิตฺตสฺส   
อิ ฺชิตตฺต    วา   โหติ   ผนฺทิตตฺต   วา   ฯ   อานาปานสฺสติสมาธิสฺส   
ภิกฺขเว   ภาวิตตฺตา   พหุลีกตตฺตา  เนว  กายสฺส  อิ ฺชิตตฺต  วา  โหติ   
ผนฺทิตตฺต วา น จิตฺตสฺส อิ ฺชิตตฺต วา โหติ ผนฺทิตตฺต วา ฯ   
     [๑๓๒๖]  กถ  ภาวิเต  โข  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติสมาธิมฺหิ  กถ   
พหุลีกเต   เนว   กายสฺส   อิ ฺชิตตฺต   วา   โหติ  ผนฺทิตตฺต  วา  น   
จิตฺตสฺส   อิ ฺชิตตฺต   วา   โหติ   ผนทฺิตตฺต   วา   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    อร ฺคโต    วา    รกฺุขมูลคโต   วา   สุ ฺาคารคโต   วา   
นิสีทติ    ปลลฺงฺก    อาภุชตฺิวา   อุชุ   กาย   ปณิธาย   ปริมุข   สตึ   
อุปฏเปตฺวา   ฯ  โส  สโตว  อสฺสสติ  สโต  ปสฺสสติ  (วิตฺถาเรตพฺพา   
ยาว    ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี    อสฺสสิสสฺามีติ    สิกขฺติ   ปฏินิสสฺคฺคานุปสฺสี   
ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ) ฯ  เอว ภาวิเต โข ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิมฺหิ   
เอว     พหุลกีเต     เนว     กายสฺส    อิ ฺชิตตฺต    วา    โหติ   
ผนฺทิตตฺต วา น จิตฺตสฺส อิ ฺชิตตฺต วา โหติ ผนฺทิตตฺต วาติ ฯ   
     [๑๓๒๗]    อานาปานสฺสติสมาธิ    ภิกฺขเว   ภาวิโต   พหุลีกโต   
มหปฺผโล โหติ มหานิสโส ฯ   
     [๑๓๒๘]  กถ  ภาวิโต จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ กถ พหุลีกโต   
มหปฺผโล   โหติ   มหานสิโส   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อร ฺคโต   
วา   รุกฺขมลูคโต  วา  สุ ฺาคารคโต  วา  นิสีทติ  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา    
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อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมขุ  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  โส  สโตว  อสฺสสติ   
สโต   ปสฺสสติ   ฯ   ทีฆ   วา  อสฺสสนฺโต  ทีฆ  อสฺสสามีติ  ปชานาติ   
(วิตฺถาเรตพฺพา    ยาว    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ   
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  ปสสฺสิสฺสามีติ  สิกฺขติ)   ฯ  เอว  ภาวิโต โข ภิกฺขเว   
อานาปานสฺสติสมาธิ เอว พหุลีกโต มหปฺผโล โหติ มหานิสโส ฯ   
     [๑๓๒๙]   อหมฺป  สุท  ภิกฺขเว  ปุพฺเพว  สมฺโพธา  อนภิสมฺพุทฺโธ   
โพธิสตฺโตว   สมาโน   อิมินา   วิหาเรน   พหุล   วิหรามิ   ฯ  ตสฺส   
มยฺห  ภิกฺขเว  อิมินา  วิหาเรน  พหุล  วิหรโต  เนว  กาโย กิลมติ ๑   
น จกฺขูนิ อนุปาทาย จ เม อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจติ ๒ ฯ   
     [๑๓๓๐]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย เนว เม   
กาโยป   กิลเมยฺย   น   จกขฺูนิ   อนุปาทาย  จ  เม  อาสเวหิ  จิตฺต   
วิมุจฺเจยฺยาติ อยเมว อานาปานสฺสติสมาธิ สาธุก มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๓๑]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  เย เม   
เคหสิตา   สรสงฺกปฺปา   เต  ปหีเยยฺยุนติฺ  อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ   
สาธุก มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๓๒]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป อากงฺเขยฺย อปฺปฏิกเูล   
ปฏิกูลส ฺ ี     วิหเรยฺยนติฺ    อยเมว    อานาปานสฺสติสมาธิ    สาธุก   
มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๓๓]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  ปฏกิูเล   
#๑ สี. กิลมิ ฯ ๒ สี. ม. วิมุจฺจิ ฯ    
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อปฺปฏิกูลส ฺ ี    วิหเรยยฺนฺติ    อยเมว    อานาปานสฺสติสมาธิ   สาธุก   
มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๓๔]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป อากงฺเขยฺย อปฺปฏิกเูล   
จ   ปฏิกูเล   จ  ปฏิกลูส ฺ ี  วิหเรยฺยนฺติ  อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ   
สาธุก มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๓๕]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป อากงฺเขยฺย ปฏิกูเล จ   
อปฺปฏิกูเล   จ  อปฺปฏิกลูส ฺ ี  วิหเรยฺยนฺติ  อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ   
สาธุก มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๓๖]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ เจป อากงฺเขยฺย อปฺปฏิกลู ฺจ   
ปฏิกูล ฺจ    ตทุภย    อภินิวชฺเชตฺวา    อุเปกฺขโก    วิหเรยฺย   สโต   
สมฺปชาโนติ อยเมว อานาปานสฺสติสมาธิ สาธุก มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๓๗]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย วิวิจฺเจว   
กาเมหิ   วิวิจฺจ   อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช  ปติสุข   
ปม   ฌาน   อุปสมฺปชฺช   วิหเรยฺยนฺติ   อยเมว   อานาปานสฺสติสมาธิ   
สาธุก มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๓๘]  ตสฺมา  ติห ภิกฺขเว ภิกฺขุ เจป อากงฺเขยฺย วิตกฺกวิจาราน   
วูปสมา    อชฌฺตฺต    สมฺปสาทน    เจตโส    เอโกทภิาว    อวิตกกฺ   
อวิจาร   สมาธิช  ปติสุข  ทุติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ  อยเมว   
อานาปานสฺสติสมาธิ สาธุก มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๓๙]   ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  ปติยา    
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จ   วิราคา   อุเปกฺขโก   จ   วิหเรยฺย  สโต  จ  สมฺปชาโน  สุข ฺจ   
กาเยน   ปฏสิเวเทยฺย   ยนฺต   อรยิา   อาจิกฺขนฺติ  อุเปกฺขโก  สติมา   
สุขวิหารีติ     ตติย     ฌาน    อุปสมฺปชชฺ    วิหเรยฺยนฺติ    อยเมว   
อานาปานสฺสติสมาธิ สาธุก มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๔๐]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย สุขสฺส จ   
ปหานา   ทุกขฺสฺส  จ  ปหานา  ปุพฺเพว  โสมนสฺสโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมา   
อทุกฺขมสุข   อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ   จตุตฺถ  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ   
อยเมว อานาปานสฺสติสมาธิ สาธุก มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๔๑]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  สพฺพโส   
รูปส ฺาน    สมติกฺกมา    ปฏิฆส ฺาน    อตฺถงฺคมา    นานตฺตส ฺาน   
อมนสิการา    อนนฺโต    อากาโสติ    อากาสาน ฺจายตน   อุปสมฺปชฺช   
วิหเรยฺยนฺติ อยเมว อานาปานสฺสติสมาธิ สาธุก มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๔๒]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  สพฺพโส   
อากาสาน ฺจายตน    สมติกฺกมฺม   อนนฺต   วิ ฺาณนฺติ   วิ ฺาณ ฺจายตน   
อุปสมฺปชฺช       วิหเรยฺยนฺติ       อยเมว       อานาปานสฺสติสมาธิ   
สาธุก มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๔๓]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  สพฺพโส   
วิ ฺาณ ฺจายตน     สมติกฺกมฺม     นตฺถิ     กิ ฺจีติ    อากิ ฺจ ฺายตน   
อุปสมฺปชฺช     วิหเรยฺยนฺติ    อยเมว    อานาปานสฺสติสมาธิ    สาธุก   
มนสิกาตพฺโพ ฯ    
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     [๑๓๔๔]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  สพฺพโส   
อากิ ฺจ ฺายตน     สมติกฺกมฺม     เนวส ฺานาส ฺายตน    อุปสมฺปชฺช   
วิหเรยฺยนฺติ อยเมว อานาปานสฺสติสมาธิ สาธุก มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๔๕]  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  สพฺพโส   
เนวส ฺานาส ฺายตน    สมติกฺกมมฺ    ส ฺาเวทยิตนิโรธ    อุปสมฺปชฺช   
วิหเรยฺยนฺติ อยเมว อานาปานสฺสติสมาธิ สาธุก มนสิกาตพฺโพ ฯ   
     [๑๓๔๖]  เอว  ภาวิเต  โข  ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิมฺหิ เอว   
พหุลีกเต   สขุ ฺเจ   เวทน   เวทยติ   ๑   สา  อนิจฺจาติ  ปชานาติ   
อนชฺโฌสิตาติ    ปชานาติ    อนภินนฺทติาติ    ปชานาติ   ฯ   ทุกฺข ฺเจ   
เวทน   เวทยติ   สา   อนิจฺจาติ   ปชานาติ   อนชฺโฌสิตาติ  ปชานาติ   
อนภินนฺทิตาติ   ปชานาติ   ฯ   อทุกฺขมสุข ฺเจ   เวทน   เวทยติ   สา   
อนิจฺจาติ     ปชานาติ     อนชฺโฌสิตาติ     ปชานาติ    อนภินนฺทิตาติ   
ปชานาติ  ฯ  โส  สุข  เจ  เวทน  เวทยติ  วิสยุตฺโต  น  เวทยติ  ฯ   
ทุกฺข   เจ   เวทน   เวทยติ   วิสยุตฺโต   น  เวทยติ  ฯ  อทุกฺขมสุข   
เจ   เวทน   เวทยติ   วิสยุตฺโต   น  เวทยติ  ฯ  โส  กายปริยนฺติก   
เวทน  เวทยมาโน  ๒  กายปริยนฺติก  เวทน  เวทยามีติ  ๓ ปชานาติ   
ชีวิตปริยนฺติก   เวทน   เวทยมาโน   ชวิีตปริยนฺติก   เวทน  เวทยามีติ   
ปชานาติ  กายสฺส  เภทา  อุทฺธ  ชีวิตปริยาทานา  อิเธว  สพฺพเวทยิตานิ   
อนภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺตีติ ปชานาติ ฯ   
     [๑๓๔๗]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  เตล ฺจ  ปฏิจฺจ  วฏฏิ ฺจ  ปฏจฺิจ   
#๑-๒ โป. ย.ุ สพฺพตฺถ เวทิยติ ฯ เวทิยมาโน ฯ ๓ โป. ย.ุ เวทิยามีติ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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เตลปฺปทีโป   ฌาเยยฺย   ตสฺเสว  เตลสฺส  จ  วฏฏิยา  จ  ปริยาทานา   
อนาหาโร  นพฺิพาเยยฺย  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  กายปริยนติฺก   
เวทน    เวทยมาโน    กายปริยนฺติก   เวทน   เวทยามีติ   ปชานาติ   
ชีวิตปริยนฺติก   เวทน   เวทยมาโน   ชวิีตปริยนฺติก   เวทน  เวทยามีติ   
ปชานาติ     กายสฺส     เภทา    อุทฺธ    ชีวิตปริยาทานา    อิเธว   
สพฺพเวทยิตานิ อนภินนฺทิตานิ สีติภวิสฺสนฺตีติ ปชานาตีติ ฯ   
     [๑๓๔๘]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ   
มหาวเน   กฏูาคารสาลาย  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  ภิกขฺูน   
อเนกปริยาเยน     อสุภกถ     กเถติ     อสุภาย    วณฺณ    ภาสติ   
อสุภภาวนาย   วณฺณ   ภาสติ   ฯ   อถ  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
อิจฺฉามห   ภิกฺขเว   อทฺธมาส  ปฏิสลลฺียิตุ  นมฺห ิ เกนจิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ   
อ ฺตฺร   เอเกน   ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ   ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต   
ภิกฺขู    ภควโต    ปฏิสฺสุตฺวา   นาสฺสุธ   โกจิ   ภควนฺต   อุปสงฺกมติ   
อ ฺตฺร เอเกน ปณฺฑปาตนีหารเกน ฯ   
     [๑๓๔๙]   อถ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควา  อเนกปริยาเยน  อสุภกถ   
กเถติ   ๑   อสุภาย   วณฺณ   ภาสติ   อสุภภาวนาย   วณฺณ  ภาสตีติ   
อเนกาการโวการ    อสุภภาวนานุโยคมนุยุตฺตา   วิหรนฺติ   เต   อิมินา   
กาเยน    อฏฏิยมานา    ๒   หรายมานา   ชิคุจฺฉมานา   สตฺถหารก   
ปริเยสนฺติ   ทสป   ภิกฺขู   เอกาเหน   สตฺถ  อาหรนฺติ  วีสติป  ฯเปฯ   
ตึสติป ภิกฺขู เอกาเหน สตฺถ อาหรนฺติ ฯ   
#๑ ยุ. กเถสิ ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. อฏฏยีมานา ฯ    
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     [๑๓๕๐]    อถ   โข   ภควา   ตสฺส   อทฺธมาสสฺส   อจฺจเยนฎ   
ปฏิสลลฺานา   วุฏ ิโต   อายสฺมนฺต   อานนฺท   อามนฺเตสิ   กินฺน ุ  โข   
อานนฺท   ตนภูุโต   วิย  ภิกฺขุสงฺโฆติ  ฯ  ตถา  หิ  ปน  ภนฺเต  ภควา   
ภิกฺขูน    อเนกปริยาเยน   อสุภกถ   กเถติ   อสุภาย   วณฺณ   ภาสติ              
อสุภภาวนาย   วณฺณ  ภาสติ  ฯ  เต  [๑]  ภนฺเต  ภิกฺขู  ภควา  โข   
อเนกปริยาเยน   อสุภกถ   กเถติ  อสุภาย  วณฺณ  ภาสติ  อสุภภาวนาย   
วณฺณ      ภาสตีติ     อเนกาการโวการ     อสุภภาวนานุโยคมนุยุตฺตา   
วิหรนฺติ     เต     อิมินา     กาเยน    อฏฏิยมานา    หรายมานา   
ชิคุจฺฉมานา   สตฺถหารก   ปริเยสนฺติ   ทสป   ภิกฺขู   เอกาเหน  สตฺถ   
อาหรนฺติ   วีสติป  ฯเปฯ  ตึสติป  ภิกฺขู  เอกาเหน  สตฺถ  อาหรนติฺ  ฯ   
สาธุ  ภนฺเต  ภควา  ปริยาย  ๒  อาจิกฺขตุ  ยถาย  ภิกขฺุสงฺโฆ อ ฺาย   
สณฺเหยฺยาติ ฯ   
     [๑๓๕๑]  เตนหานนฺท  ยาวติกา  ภิกฺขู  เวสาลึ อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ   
เต   สพฺเพ   อุปฏานสาลาย   สนฺนิปาเตหีติ   ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข   
อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   ปฏิสฺสุตฺวา   ยาวติกา   ภิกฺขู  เวสาลึ   
อุปนิสฺสาย    วิหรนฺติ   เต   สพฺเพ   อุปฏานสาลาย   สนฺนิปาเตตฺวา   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต   เอตทโวจ   
สนฺนิปติโต ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ ยสฺสทานิ ภควา กาล ม ฺตีติ ฯ   
     [๑๓๕๒]   อถ   โข   ภควา  เยน  อุปฏานสาลา  เตนุปสงฺกมิ   
#๑ ยุ. จ ฯ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ส.ี เอว ฯ ม. ยุ. อ ฺ ปริยาย ฯ    
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อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นสิีทิ   ฯ   นิสชฺช   โข   ภควา   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   อยป   โข   ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติสมาธิ  ภาวิโต   
พหุลีกโต   สนฺโต   เจว  ปณีโต  จ  อเสจนโก  จ  สุโข  จ  วิหาโร   
อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน   จ   ปาปเก   อกุสเล   ธมฺเม  านโส  อนฺตรธาเปติ   
วูปสเมติ ฯ   
     [๑๓๕๓]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเส  อูหต   
รโชชลลฺ    ตเมน    มหา    อกาลเมโฆ    านโส    อนฺตรธาเปติ   
วูปสเมติ   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติสมาธิ  ภาวิโต   
พหุลีกโต   สนฺโต   เจว  ปณีโต  จ  อเสจนโก  จ  สุโข  จ  วิหาโร   
อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน   จ   ปาปเก   อกุสเล   ธมฺเม  านโส  อนฺตรธาเปติ   
วูปสเมติ ฯ   
     [๑๓๕๔]   กถ   ภาวิโต   จ  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติสมาธิ  กถ   
พหุลีกโต   สนฺโต   เจว  ปณีโต  จ  อเสจนโก  จ  สุโข  จ  วิหาโร   
อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน   จ   ปาปเก   อกุสเล   ธมฺเม  านโส  อนฺตรธาเปติ�    
วูปสเมติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อร ฺคโต  วา  รกฺุขมูลคโต  วา   
สุ ฺาคารคโต   วา   นิสทีติ   ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย   
ปริมุข   สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  โส  สโตว  อสฺสสติ  สโต  ปสฺสสติ  ฯ   
(วิตฺถาเรตพฺพ)     ฯ     ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ   
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  ปสสฺสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ฯ  เอว  ภาวิโต  โข  ภิกฺขเว   
อานาปานสฺสติสมาธิ  เอว  พหุลีกโต  สนฺโต  เจว  ปณีโต  จ อเสจนโก    
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จ   สุโข   จ   วิหาโร   อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน  จ  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม   
านโส อนฺตรธาเปติ วูปสเมตีติ ฯ   
     [๑๓๕๕]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  กิมิลาย  วิหรติ   
เวฬุวเน   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  อายสฺมนฺต  กิมิล  อามนฺเตสิ  กถ   
ภาวิโต   นุ   โข  กิมลิ  อานาปานสฺสติสมาธิ  กถ  พหุลีกโต  มหปฺผโล   
โหติ มหานิสโสติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา กิมิโล ตุณฺหี อโหสิ ฯ   
     [๑๓๕๖]  ทุติยมฺป  โข  ภควา  ฯ  ตติยมฺป  โข ภควา อายสฺมนฺต   
กิมิล   อามนฺเตสิ   กถ   ภาวิโต   นุ  โข  กิมลิ  อานาปานสฺสติสมาธิ   
กถ    พหุลีกโต   มหปฺผโล   โหติ   มหานิสโสติ   ฯ   ตติยมฺป   โข   
อายสฺมา กิมิโล ตุณฺหี อโหสิ ฯ   
     [๑๓๕๗]   เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ   
เอตสฺส  ภควา  กาโล  เอตสฺส สุคต กาโล ย ภควา อานาปานสฺสติสมาธึ   
ภาเสยฺย      ภควโต      สุตฺวา     ภิกฺขู     ธาเรสฺสนฺตีติ     ฯ   
เตนหานนฺท    สุณาหิ    สาธุก   มนสิกโรหิ   ภาสิสสฺามีติ   ฯ   เอว   
ภนฺเตติ   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควโต   ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  ภควา   
เอตทโวจ    กถ   ภาวิโต   จ   อานนฺท   อานาปานสฺสติสมาธิ   กถ   
พหุลีกโต   มหปฺผโล   โหติ  มหานิสโส  ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  อร ฺคโต   
วา    รุกฺขมูลคโต    วา    สุ ฺาคารคโต    วา   นสิีทติ   ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา   อุชุ   กาย   ปณิธาย   ปริมขุ  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  โส   
สโตว    อสฺสสติ    ฯเปฯ   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ    
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ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    ปสสฺสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ   เอว   ภาวิโต   โข   
อานนฺท    อานาปานสฺสติสมาธิ    เอว    พหุลีกโต   มหปฺผโล   โหติ   
มหานิสโส ฯ   
     [๑๓๕๘]  ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุ  ทีฆ  วา  อสฺสสนฺโต  ทฆี   
อสฺสสามีติ    ปชานาติ    ทีฆ    วา    ปสฺสสนฺโต   ทีฆ   ปสฺสสามีติ   
ปชานาติ   ฯ   รสฺส   วา   อสฺสสนฺโต   รสฺส   อสฺสสามีติ  ปชานาติ   
รสฺส  วา  ปสสฺสนฺโต  รสฺส  ปสฺสสามีติ  ปชานาติ  ฯ  สพฺพกายปฏิสเวที   
อสฺสสิสฺสามีติ       สิกฺขติ       สพฺพกายปฏิสเวที       ปสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ   ฯ   ปสฺสมฺภย   กายสงฺขาร   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ  ปสสฺมฺภย   
กายสงฺขาร   ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ   กาเย  กายานุปสฺสี  อานนฺท   
ภิกฺขุ   ตสฺมึ   สมเย   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย   
โลเก   อภิชฌฺาโทมสฺส   ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  กาย ฺตราห  อานนฺท   
เอต   วทามิ   ยทิท   อสฺสาสปฺปสฺสาส   ฯ   ตสฺมา  ติหานนฺท  กาเย   
กายานุปสฺสี    ภิกฺขุ    ตสฺมึ    สมเย   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
     [๑๓๕๙]  ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุ  ปติปฏิสเวที  อสฺสสิสสฺามีติ   
สิกฺขติ     ปติปฏิสเวที    ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ    สุขปฏิสเวที   
อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    สุขปฏิสเวที    ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ   
จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที     อสฺสสิสฺสามีติ     สิกฺขติ    จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที   
ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ  ปสฺสมฺภย  จิตฺตสงฺขาร  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ    
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ปสฺสมฺภย  จิตฺตสงฺขาร  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ฯ  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี   
อานนฺท    ภิกฺขุ    ตสฺมึ    สมเย    วิหรติ    อาตาป    สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ต   กิสฺส  เหตุ  ฯ   
เวทนา ฺตราห   อานนฺท   เอต  วทามิ  ยทิท  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน  ๑   
สาธุก   มนสกิาร   ฯ  ตสฺมา  ติหานนฺท  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  ภิกฺขุ   
ตสฺมึ   สมเย   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
     [๑๓๖๐]  ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุ  จิตฺตปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ    จิตฺตปฏิสเวที    ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ    อภิปฺปโมทย   
จิตฺต    ฯเปฯ   สมาทห   จิตฺต   ฯ   วิโมจย   จิตฺต   อสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ     วิโมจย    จิตฺต    ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ    จิตฺเต   
จิตฺตานุปสฺสี   อานนฺท   ภิกฺขุ  ตสฺมึ  สมเย  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส   ฯ   ต   กิสฺส  เหตุ  ฯ   
นาห   อานนฺท   มุฏสฺสติสฺส   อสมฺปชานสฺส   อานาปานสฺสติสมาธิภาวน   
วทามิ     ฯ    ตสฺมา    ติหานนฺท    จิตฺเต    จิตฺตานุปสฺสี    ภิกฺขุ   
ตสฺมึ   สมเย   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย  โลเก   
อภิชฺฌาโทสนสฺส ฯ   
     [๑๓๖๑]  ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุ  อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ     ฯเปฯ    วิราคานุปสฺสี    นิโรธานุปสฺสี    ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   
อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   ปสสฺสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ   
#๑ ยุ. อสฺสาสปสฺสาส ฯ    
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ธมฺเมสุ   ธมมฺานุปสฺสี   อานนฺท   ภิกฺขุ   ตสฺมึ  สมเย  วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน   สติมา   วิเนยฺย   โลเก   อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ  โส  ยนฺต   
โหติ    อภิชฌฺาโทมนสฺสาน    ปหาน    ตมฺป ฺาย    ทิสฺวา    สาธุก   
อชฺฌุเปกฺขิตา    โหติ   ฯ   ตสฺมา   ติหานนฺท   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   
ภิกฺขุ   ตสฺมึ   สมเย   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย   
โลเก อภิชฌฺาโทมนสฺส ฯ   
     [๑๓๖๒]  เสยฺยถาป  อานนฺท  จาตุมฺมหาปเถ  ๑  มหา ปสุปุ ฺโช   
ปุรตฺถิมาย  เจป  ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  สกฏ  วา  รโถ  วา  อุปหนเตว   
ต   ปสุปุ ฺช   ฯ   ปจฺฉิมาย   เจป  ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  ฯ  อุตฺตราย   
เจป   ทิสาย   อาคจฺเฉยฺย   ฯ   ทกฺขิณาย  เจป  ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย   
สกฏ  วา  รโถ  วา  อุปหนเตว  ต  ปสุปุ ฺช  ฯ  เอวเมว โข อานนฺท   
ภิกฺขุ   กาเย   กายานุปสฺสี   วิหรนโฺตป   อุปหนเตว  ปาปเก  อกุสเล   
ธมฺเม    ฯ    เวทนาสุ   จิตฺเต   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   วิหรนฺโตป   
อุปหนเตว ปาปเก อกุสเล ธมฺเมติ ฯ   
                              เอกธมฺมวคฺโค ปโม ฯ   
                                   ตสฺสุทฺทาน   
                  เอกธมฺโม จ โพชฺฌงฺโค      สุทฺธิก ๒ จ เทฺว ผลา   
                  อริฏโ กปฺปโน ทีโป        เวสาลี กิมิเลน จาติ ฯ   
                                 ______________ 
#๑ ม. ย.ุ จตุมหาปเถ ฯ ๒ ยุ. สุทฺธก ฺจ ฯ    
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                     ทุติยวคฺโค ทุติโย   
     [๑๓๖๓]     เอก    สมย    ภควา    อิจฺฉานงฺคเล    วิหรติ   
อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ   ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อิจฺฉามห   
ภิกฺขเว  เตมาส  ปฏิสลลฺียตุิ  ๑  นมฺหิ  เกนจิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  อ ฺตฺร   
เอเกน   ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   โข  เต  ภิกขฺู   
ภควโต   ปฏสิฺสุตฺวา   นาสฺสุธ   โกจิ   ภควนฺต   อุปสงฺกมติ   อ ฺตฺร   
เอเกน ปณฺฑปาตนีหารเกน ฯ   
     [๑๓๖๔]  อถ  โข  ภควา  ตสฺส  เตมาสสฺส อจฺจเยน ปฏิสลลฺานา   
วุฏ ิโต    ภิกขฺู    อามนฺเตสิ    สเจ    โว   ภิกฺขเว   อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   เอว   ปุจฺเฉยฺยุ  กตเมนาวุโส  วิหาเรน  สมโณ  โคตโม   
วสฺสาวาส   พหุล   วิหาสีติ   ฯ   เอว  ปุฏา  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เตส   
อ ฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากเรยฺยาถ  อานาปานสฺสติสมาธินา   
โข อาวุโส ภควา วสฺสาวาส พหุล วิหาสีติ ฯ   
     [๑๓๖๕]   อิธาห  ภิกฺขเว  สโต  อสฺสสามิ  สโต  ปสฺสสามิ  ทีฆ   
วา   อสฺสสนโฺต   ทีฆ   อสฺสสามีติ   ปชานามิ   ทีฆ   วา  ปสฺสสนฺโต   
ทีฆ   ปสฺสสามีติ  ปชานามิ  ฯ  รสฺส  วา  อสฺสสนฺโต  รสฺส  อสฺสสามีติ   
ปชานามิ   รสฺส   วา   ปสสฺสนฺโต   รสฺส   ปสฺสสามีติ   ปชานามิ  ฯ   
สพฺพกายปฏิสเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  ปชานามิ [วิตฺถาโร] ฯ ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี   
อสฺสสิสฺสามีติ ปชานามิ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   
#๑ โป. ปฏิสลฺลิตุ ฯ    
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ปสฺสสิสฺสามีติ ปชานามิ ฯ   
     [๑๓๖๖]  ย ฺหิ  ต  ภิกขฺเว  สมฺมา  วทมาโน วเทยฺย อริยวิหาโร   
อิติป   พฺรหมฺวิหาโร   อิติป   ตถาคตวิหาโร  อิติป  อานาปานสฺสติสมาธึ   
สมฺมา    วทมาโน    วเทยฺย    อรยิวิหาโร    อิติป    พฺรหฺมวิหาโร   
อิติป   ตถาคตวิหาโร   อิติป   ฯ   เย   เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  เสกฺขา   
อปฺปตฺตมานสา    อนุตฺตร    โยคกฺเขม   ปตฺถยมานา   วิหรนฺติ   เตส   
อานาปานสฺสติสมาธิ ภาวิโต พหุลีกโต อาสวาน ขยาย สวตฺตติ ฯ   
     [๑๓๖๗]   เย  จ  โข  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อรหนฺโต  ขีณาสวา   
วุสิตวนฺโต  กตกรณียา  โอหิตภารา  อนุปฺปตฺตสทตฺถา  ปริกฺขีณภวส ฺโชนา   
สมฺมท ฺา      วิมุตฺตา     เตส     อานาปานสฺสติสมาธิ     ภาวิโต   
พหุลีกโต ทฏิธมฺมสุขวิหาราย เจว สวตฺตติ สติสมฺปช ฺาย จ ฯ   
     [๑๓๖๘]  ย ฺหิ  ต  ภิกขฺเว  สมฺมา  วทมาโน วเทยฺย อริยวิหาโร   
อิติป   พฺรหมฺวิหาโร   อิติป   ตถาคตวิหาโร  อิติป  อานาปานสฺสติสมาธึ   
สมฺมา    วทมาโน    วเทยฺย    อรยิวิหาโร    อิติป    พฺรหฺมวิหาโร   
อิติป ตถาคตวิหาโร อิติปติ ฯ   
     [๑๓๖๙]  เอก  สมย  อายสฺมา  โลมสกภิโย  ๑  สกฺเกสุ วิหรติ   
กปลวตฺถุสฺม ึ นิโคฺรธาราเม  ฯ  อถ  โข  มหานาโม  สกฺโก เยนายสฺมา   
โลมสกภิโย    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    โลมสกภิย   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  มหานาโม   
สกฺโก   อายสฺมนฺต   โลมสกภิย   เอตทโวจ   เสฺวว   นุ  โข  ภนฺเต   
#๑ ยุ. โลมสวงฺคีโส ฯ เอวมุปริ ฯ    
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เสกฺโข   วิหาโร  โส  ตถาคตวิหาโร  ฯ  อุทาหุ  อ ฺโ  ๑  เสกฺโข   
วิหาโร   อ ฺโ   ตถาคตวิหาโรติ   ฯ   น   โข   อาวุโส  มหานาม   
เสฺวว   เสกฺโข  วิหาโร  โส  ตถาคตวิหาโร  ฯ  อ ฺโ  โข  อาวุโส   
มหานาม เสกฺโข วิหาโร อ ฺโ ตถาคตวิหาโร ฯ   
     [๑๓๗๐]  เย  เต  อาวุโส  มหานาม ภิกฺขู เสกฺขา อปฺปตฺตมานสา   
อนุตฺตร    โยคกฺเขม    ปตฺถยมานา   วิหรนฺติ   เต   ป ฺจ   นีวรเณ   
ปหาย    วิหรนฺติ   ฯ   กตเม   ป ฺจ   ฯ   กามจฺฉนฺทนีวรณ   ปหาย   
วิหรนฺติ    พฺยาปาทนีวรณ   ฯเปฯ   ถนีมิทฺธนีวรณ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ   
วิจิกิจฺฉานีวรณ    ปหาย    วิหรนฺติ    ฯ   เย   ๒   เต   อาวุโส   
มหานาม  ภิกฺขู  เสกฺขา  อปฺปตฺตมานสา  อนุตฺตร  โยคกฺเขม ปตฺถยมานา   
วิหรนฺติ เต อิเม ป ฺจ นีวรเณ ปหาย วิหรนฺติ ฯ   
     [๑๓๗๑]   เย  จ  โข  เต  อาวุโส  มหานาม  ภิกฺขู  อรหนฺโต   
ขีณาสวา    วุสิตวนฺโต    กตกรณียา    โอหิตภารา    อนุปฺปตฺตสทตฺถา   
ปริกฺขีณภวส ฺโชนา    สมฺมท ฺา    วิมุตฺตา    เตส   ป ฺจ   นีวรณา   
ปหีนา  อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวงฺกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ   
กตเม      ป ฺจ     ฯ     กามจฺฉนฺทนีวรณ     ปหีน     อุจฺฉินฺนมูล   
ตาลาวตฺถุกต    อนภาวงฺกต    อายตึ    อนุปฺปาทธมฺม   พฺยาปาทนีวรณ   
ปหีน    ฯเปฯ    ถีนมิทฺธนีวรณ    อุทธฺจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ   วิจิกิจฺฉานีวรณ   
ปหีน   อุจฺฉินฺนมูล   ตาลาวตฺถุกต  อนภาวงฺกต  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺม  ฯ   
เย     เต    อาวุโส    มหานาม    ภิกฺขู    อรหนโฺต    ขีณาสวา   
#๑ ม. อ ฺโว ฯ ๒ ม. เยป ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 415 

วุสิตวนฺโต  กตกรณียา  โอหิตภารา  อนุปฺปตฺตสทตฺถา  ปริกฺขีณภวส ฺโชนา   
สมฺมท ฺา      วิมุตฺตา      เตส      อิเม      ป ฺจ     นีวรณา   
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺกตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ฯ   
     [๑๓๗๒]  ตทมินาเปต  ๑  อาวุโส  มหานาม ปริยาเยน เวทิตพฺพ   
ยถา อ ฺโ จ เสกฺโข วิหาโร อ ฺโ ตถาคตวิหาโร ฯ   
     [๑๓๗๓]  เอกมิท  อาวุโส  มหานาม  สมย  ภควา  อิจฺฉานงฺคเล   
วิหรติ  อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ  ฯ  ตตฺร  โข  อาวุโส  [๒]  ภควา ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   อิจฺฉามห   ภิกฺขเว   เตมาส   ปฏิสลฺลียตุิ   นมฺห ิ  เกนจิ   
อุปสงฺกมิตพฺโพ    อ ฺตฺร   เอเกน   ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ   ฯ   เอว   
ภนฺเตติ   โข  อาวุโส  [๓]  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปฏิสสฺุตฺวา  นาสฺสุธ   
โกจิ ภควนฺต อุปสงฺกมติ อ ฺตฺร เอเกน ปณฺฑปาตนีหารเกน ฯ   
     [๑๓๗๔]   อถ  โข  อาวุโส  ภควา  ตสฺส  เตมาสสฺส  อจฺจเยน   
ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต  ภิกขฺู  อามนฺเตสิ  สเจ  โว  ภิกฺขเว  อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา    เอว    ปุจฺเฉยฺยุ    กตเมนาวุโส    วิหาเรน   สมโณ   
โคตโม   วสฺสาวาส   พหุล  วิหาสีติ  ฯ  เอว  ปฏุา  ตุเมฺห  ภิกฺขเว   
เตส อ ฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว พฺยากเรยฺยาถ อานาปานสฺสติสมาธินา   
โข อาวุโส ภควา วสฺสาวาส พหุล วิหาสีติ ฯ   
     [๑๓๗๕]   อิธาห  ภิกฺขเว  สโต  อสฺสสามิ  สโต  ปสฺสสามิ  ทีฆ   
วา   อสฺสสนโฺต   ทีฆ   อสฺสสามีติ   ปชานามิ   ทีฆ   วา  ปสฺสสนฺโต   
ทีฆ    ปสฺสสามีติ   ปชานามิ   (วิตฺถาเรตพฺพ)   ฯ   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   
#๑ โป. ตทิมินาเปต ฯ ๒-๓ ม. ยุ. มหานาม ฯ    
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อสฺสสิสฺสามีติ       ปชานามิ      ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี      ปสฺสสสิฺสามีติ   
ปชานามิ ฯ   
     [๑๓๗๖]  ย ฺหิ  ต  ภิกขฺเว  สมฺมา  วทมาโน วเทยฺย อริยวิหาโร   
อิติป    พฺรหฺมวิหาโร    อิติป   ตถาคตวิหาโร   อิติป   อานาปานสฺสติ   
สมาธึ   สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   อรยิวิหาโร  อิติป  พฺรหฺมวิหาโร   
อิติป   ตถาคตวิหาโร   อิติป   ฯ   เย   เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  เสกฺขา   
อปฺปตฺตมานสา    อนุตฺตร    โยคกฺเขม   ปตฺถยมานา   วิหรนฺติ   เตส   
อานาปานสฺสติสมาธิ ภาวิโต พหุลีกโต อาสวาน ขยาย สวตฺตติ ฯ   
     [๑๓๗๗]  เย  จ  โข  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู   อรหนฺโต  ขีณาสวา   
วุสิตวนฺโต  กตกรณียา  โอหิตภารา  อนุปฺปตฺตสทตฺถา  ปริกฺขีณภวส ฺโชนา   
สมฺมท ฺา         วิมุตฺตา         เตส        อานาปานสฺสติสมาธิ   
ภาวิโต    พหลุีกโต   ทฏิเว   ธมฺเม   สุขวิหาราย   เจว   สวตฺตติ   
สติสมฺปช ฺาย จ ฯ   
     [๑๓๗๘]  ย ฺหิ  ต  ภิกขฺเว  สมฺมา  วทมาโน วเทยฺย อริยวิหาโร   
อิติป   พฺรหมฺวิหาโร   อิติป   ตถาคตวิหาโร  อิติป  อานาปานสฺสติสมาธึ   
สมฺมา    วทมาโน    วเทยฺย    อรยิวิหาโร    อิติป    พฺรหฺมวิหาโร   
อิติป ตถาคตวิหาโร อิติปติ ฯ   
     [๑๓๗๙]  อิมินา  โข  เอต  อาวุโส มหานาม ปริยาเยน เวทิตพฺพ   
ยถา อ ฺโ จ ๑ เสกฺโข วิหาโร อ ฺโ ตถาคตวิหาโรติ ฯ   
     [๑๓๘๐]  สาวตฺถิย  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท เยน ภควา   
#๑ ม. ย.ุ ว ฯ    
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เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  อตฺถิ   
นุ  โข  ภนฺเต  เอกธมฺโม  ภาวิโต  พหุลีกโต  จตฺตาโร ธมฺเม ปรปิูเรติ   
จตฺตาโร    ธมฺมา    ภาวิตา   พหุลีกตา   สตฺต   ธมฺเม   ปริปูเรนติฺ   
สตฺต   ธมฺมา   ภาวิตา  พหุลีกตา  เทฺว  ธมฺเม  ปริปูเรนฺตีติ  ฯ  อตฺถิ   
โข  อานนฺท  เอกธมฺโม  ภาวิโต  พหุลีกโต  จตฺตาโร  ธมฺเม  ปริปูเรติ   
จตฺตาโร    ธมฺมา    ภาวิตา   พหุลีกตา   สตฺต   ธมฺเม   ปริปูเรนติฺ   
สตฺต ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา เทฺว ธมฺเม ปริปูเรนฺตีติ ฯ   
     [๑๓๘๑]   กตโม   ปน   ภนฺเต   เอกธมฺโม  ภาวิโต  พหุลีกโต   
จตฺตาโร   ธมฺเม   ปริปูเรติ   จตฺตาโร   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา   
สตฺต   ธมฺเม   ปริปูเรนฺติ   สตฺต   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา  เทฺว   
ธมฺเม   ปริปูเรนฺตีติ   ฯ  อานาปานสฺสติสมาธิ  โข  อานนฺท  เอกธมฺโม   
ภาวิโต    พหลุีกโต    จตฺตาโร    สติปฏาเน   ปริปูเรติ   จตฺตาโร   
สติปฏานา   ภาวิตา   พหุลีกตา   สตฺต   โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺติ  สตฺต   
โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺติ ฯ   
     [๑๓๘๒]  กถ  ภาวิโต  จ  ๑  อานนฺท  อานาปานสฺสติสมาธิ กถ   
พหุลีกโต    จตฺตาโร   สติปฏาเน   ปริปูเรติ   ฯ   อิธานนฺท   ภิกฺขุ   
อร ฺคโต    วา    รุกฺขมลูคโต   วา   สุ ฺาคารคโต   วา   นิสทีติ   
ปลฺลงฺก   อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ   
โส   สโตว   อสฺสสติ   สโต   ปสฺสสติ   ทีฆ   วา   อสฺสสนฺโต  ทฆี   
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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อสฺสสามีติ    ปชานาติ    ทีฆ    วา    ปสฺสสนฺโต   ทีฆ   ปสฺสสามีติ   
ปชานาติ    (วิตฺถาเรตพฺพ)    ฯ    ปฏินสิฺสคฺคานุปสฺสี    อสฺสสิสสฺามีติ   
สิกฺขติ   ปฏนิิสฺสคฺคานุปสฺสี   ปสฺสสสิฺสามีติ   สิกขฺติ   ฯ   ยสฺม ึ  สมเย   
อานนฺท   ภิกขฺุ   ทีฆ   วา   อสฺสสนฺโต   ทีฆ   อสฺสสามีติ   ปชานาติ   
ทีฆ   วา   ปสฺสสนฺโต   ทีฆ   ปสฺสสามีติ   ปชานาติ   ฯ   รสฺส  วา   
ฯเปฯ    ปสฺสมฺภย    กายสงฺขาร    อสฺสสิสฺสามีติ   สกิฺขติ   ปสฺสมฺภย   
กายสงฺขาร   ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ   กาเย  กายานุปสฺสี  อานนฺท   
ภิกฺขุ   ตสฺมึ   สมเย   วิหรติ   อาตาป   สมฺปชาโน   สติมา  วิเนยฺย   
โลเก    อภิชฌฺาโทมนสฺส   ฯ   ต   กิสสฺ   เหตุ   ฯ   กาย ฺตราห   
อานนฺท   เอต   วทามิ   ยทิท   อสฺสาสปฺปสฺสาส  ฯ  ตสฺมา  ติหานนฺท   
กาเย   กายานุปสฺสี   ภิกขฺุ   ตสฺมึ  สมเย  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน   
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ   
     [๑๓๘๓]  ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุ  ปติปฏิสเวที  อสฺสสิสสฺามีติ   
สิกฺขติ    ฯ    สุขปฏิสเวที   ฯ   จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที   ฯ   ปสฺสมภฺย          
จิตฺตสงฺขาร     อสฺสสิสฺสามีติ     สิกฺขติ     ปสฺสมฺภย     จิตฺตสงฺขาร   
ปสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ  ฯ  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  อานนฺท  ภิกฺขุ  ตสฺมึ   
สมเย  วิหรติ  อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา- 
โทมนสฺส ฯ  ต     กิสฺส     เหตุ  ฯ     เวทนา ฺตราห  อานนฺท  เอต   
วทามิ  ยทิท  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน  สาธุก  มนสิการ  ฯ  ตสฺมา  ติหานนฺท   
เวทนาสุ    เวทนานุปสฺสี    ภิกฺขุ    ตสฺมึ   สมเย   วิหรติ   อาตาป    
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สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฌฺาโทมนสฺส ฯ   
     [๑๓๘๔]  ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุ  จิตฺตปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ   
สิกฺขติ    จิตฺตปฏิสเวที    ปสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    ฯ    อภิปฺปโมทย   
จิตฺต   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกขฺติ   ฯ   สมาทห   จิตฺต  ฯ  วิโมจย  จิตฺต   
อสฺสสิสฺสามีติ    สิกฺขติ    วิโมจย   จิตฺต   ปสฺสสิสสฺามีติ   สิกฺขติ   ฯ   
จิตฺเต   จิตฺตานุปสฺสี   อานนฺท   ภิกฺขุ   ตสฺมึ   สมเย  วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ  ฯ  ต กิสฺส เหตุ ฯ   
นาห   อานนฺท   มุฏสฺสติสฺส   อสมฺปชานสฺส   อานาปานสฺสติสมาธิภาวน   
วทามิ   ฯ   ตสฺมา  ติหานนฺท  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  ภิกฺขุ  ตสฺมึ  สมเย   
วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสสฺ ฯ   
     [๑๓๘๕]   ยสฺม ึ  สมเย   อานนฺท   ภิกฺขุ  อนิจฺจานุปสฺสี  ฯเปฯ   
วิราคานุปสฺสี  ฯ  นิโรธานุปสฺสี  ฯ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ   
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    ปสสฺสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   
อานนฺท  ภิกฺขุ  ตสฺมึ  สมเย  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา วิเนยฺย   
โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ฯ  [๑]  โส  ยนฺต  โหติ  อภิชฺฌาโทมนสฺสาน   
ปหาน   ต   ป ฺาย   ทิสฺวา   สาธุก  อชฺฌุเปกฺขิตา  โหติ  ฯ  ตสฺมา   
ติหานนฺท   ธมฺเมสุ   ธมฺมานุปสฺสี   ภิกขฺุ  ตสฺมึ  สมเย  วิหรติ  อาตาป   
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฌฺาโทมนสฺส ฯ   
     [๑๓๘๖]  เอว  ภาวิโต  โข  อานนฺท  อานาปานสฺสติสมาธิ  เอว   
พหุลีกโต จตฺตาโร สติปฏาเน ปริปูเรติ ฯ   
#๑ โป. ต กสิฺส เหตุ ฯ    
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     [๑๓๘๗]   กถ   ภาวิตา   จานนฺท   จตฺตาโร  สติปฏานา  กถ   
พหุลีกตา   สตฺต   โพชฺฌงฺเค   ปริปูเรนติฺ   ฯ   ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท   
ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อุปฏ ิตสฺส  ๑ ตสฺมึ สมเย [๒] สติ   
โหติ   อสมฺมุฏา   ๓   ฯ  ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุโน  อุปฏ ิตา   
สติ    โหติ    อสมฺมุฏา   สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺม ึ  สมเย   ภิกขฺุโน   
อารทฺโธ   โหติ   สติสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ  สมเย  [๔]  ภิกฺขุ  ภาเวติ   
สติสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺม ึ  สมเย   ภิกขฺุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ  ฯ   
โส   ตถา   สโต   วิหรนฺโต   ต   ธมฺม   ป ฺาย  ปวิจินติ  ปวิจรติ   
ปริวีมสมาปชฺชติ ฯ   
     [๑๓๘๘]  ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุ  ตถา  สโต  วิหรนโฺต  ต   
ธมฺม   ป ฺาย  ปวิจินติ  ปวิจรติ  ปริวีมสมาปชฺชติ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค   
ตสฺมึ    สมเย    ภิกฺขุโน    อารทฺโธ    โหติ    ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค   
ตสฺมึ       สมเย      ภิกฺขุ      ภาเวติ      ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค   
ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ   ฯ  ตสฺส  ต  ธมมฺ   
ป ฺาย    ปวิจินโต    ปวิจรโต    ปริวีมสมาปชฺชโต   อารทฺธ   โหติ   
วิริย อสลลฺีน ฯ   
     [๑๓๘๙]   ยสฺม ึ  สมเย   อานนฺท   ภิกฺขุโน  ต  ธมฺม  ป ฺาย   
ปวิจินโต   ปวิจรโต   ปรวีิมสมาปชฺชโต   อารทฺธ  โหติ  วิริย  อสลฺลีน   
วิริยสมฺโพชฌฺงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ วิริยสมฺโพชฺฌงฺค   
ตสฺมึ     สมเย     ภิกฺขุ     ภาเวติ     วิรยิสมฺโพชฺฌงฺโค     ตสฺมึ   
#๑ ม. อุปฏ ิตาสฺส ฯ เอวมุปริป ฯ ยุ. อุปฏ ิตสติ ฯ ๒ ม. ภิกฺขุโน ฯ   
#ยุ. อานนฺท ภิกฺขุโน ฯ ๓ โป. อปมุฏา ฯ เอวมุปริป ฯ ๔ ย.ุ อานนฺท ฯ    
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สมเย   ภิกฺขุโน   ภาวนาปาริปูรึ   คจฺฉติ  ฯ  อารทฺธวิริยสฺส  อุปฺปชฺชติ   
ปติ นิรามิสา ฯ   
     [๑๓๙๐]  ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุโน  อารทฺธวิริยสฺส อุปฺปชฺชติ   
ปติ   นริามิสา   ปติสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุโน   อารทฺโธ   
โหติ   ปติสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุ  ภาเวติ  ปติสมฺโพชฺฌงฺโค   
ตสฺมึ      สมเย      ภิกฺขุโน      ภาวนาปาริปูรึ     คจฺฉติ     ฯ   
ปติมนสฺส กาโยป ปสฺสมภฺติ จิตฺตมฺป ปสฺสมฺภติ ฯ   
     [๑๓๙๑]   ยสฺมึ   สมเย   อานนฺท   ภิกฺขุโน  ปติมนสฺส  กาโยป   
ปสฺสมฺภติ      จิตฺตมฺป     ปสฺสมฺภติ     ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค     ตสฺมึ   
สมเย   ภิกฺขุโน   อารทฺโธ   โหติ   ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺม ึ สมเย   
ภิกฺขุ  ภาเวติ  ปสฺสทฺธิสมโฺพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉติ ฯ ปสฺสทฺธกายสฺส สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ   
     [๑๓๙๒]   ยสฺม ึ สมเย  อานนฺท  ภิกขฺุโน  ปสฺสทธฺกายสฺส  สขิุโน   
จิตฺต   สมาธิยติ   สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ   
โหติ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุ  ภาเวติ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค   
ตสฺมึ      สมเย      ภิกฺขุโน      ภาวนาปาริปูรึ     คจฺฉติ     ฯ   
โส ตถา สมาหิต จิตฺต สาธุก อชฺฌุเปกขิฺตา โหติ ฯ   
     [๑๓๙๓]   ยสฺม ึ  สมเย   อานนฺท   ภิกฺขุ  ตถา  สมาหิต  จิตฺต   
สาธุก    อชฌฺุเปกฺขิตา    โหติ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺมึ   สมเย   
ภิกฺขุโน   อารทฺโธ   โหติ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ   สมเย  ภิกฺขุ    
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ภาเวติ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺม ึ  สมเย  ภิกฺขุโน  ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉติ ฯ   
     [๑๓๙๔]  ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ   
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อุปฏ ิตสฺส ตสฺมึ สมเย สติ โหติ อสมฺมุฏา ฯ   
     [๑๓๙๕]   ยสฺม ึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุโน  อุปฏ ิตา  สติ  โหติ   
อสมฺมุฏา    สติสมฺโพชฌฺงฺโค    ตสฺมึ    สมเย    ภิกฺขุโน   อารทฺโธ   
โหติ   สติสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุ  ภาเวติ  สติสมฺโพชฌฺงฺโค   
ตสฺมึ    สมเย    ภิกฺขุโน    ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉติ    ฯ    (ยถา   
ปม   สติปฏาน   เอว   วิตฺถาเรตพฺพ)   ฯ   โส   ตถา   สมาหิต   
จิตฺต สาธุก อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ ฯ   
     [๑๓๙๖]  ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุ  ตถา  สมาหิต จิตฺต สาธุก   
อชฺฌุเปกฺขิตา    โหติ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค   ตสฺม ึ  สมเย   ภิกขฺุโน   
อารทฺโธ   โหติ   อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค   ตสฺมึ   สมเย   ภิกฺขุ  ภาเวติ   
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกขฺุโน ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯ   
     [๑๓๙๗]  เอว  ภาวิตา  โข  อานนฺท  จตฺตาโร สติปฏานา เอว   
พหุลีกตา สตฺต โพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺติ ฯ   
     [๑๓๙๘]  กถ  ภาวิตา  จานนฺท  ๑ สตฺต โพชฺฌงฺคา กถ พหุลีกตา   
วิชฺชาวิมุตฺตึ   ปริปูเรนฺติ   ฯ   อิธานนฺท  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ   
วิเวกนิสฺสิต     วิราคนิสฺสิต     นโิรธนสิฺสิต     โวสฺสคฺคปริณามึ    ฯ   
ธมฺมวิจย   วิริย   ปติ   ปสฺสทฺธิ   สมาธิ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ   
#๑ ม. อานนฺท ฯ ย.ุ จ ฯ    
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วิเวกนิสฺสิต    วิราคนิสฺสิต   นโิรธนิสสฺิต   โวสฺสคฺคปริณามึ   ฯ   เอว   
ภาวิตา   โข   อานนฺท  สตฺต  โพชฌฺงฺคา  เอว  พหุลกีตา  วิชฺชาวิมุตฺตึ   
ปริปูเรนฺตีติ ฯ   
     [๑๓๙๙]  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   ฯ  นิสีท ิ เอกมนฺต   
นิสินฺน   โข   อายสฺมนฺต   อานนฺท   ภควา  เอตทโวจ  อตฺถิ  นุ  โข   
อานนฺท   เอกธมฺโม   ภาวิโต   พหลุีกโต   จตฺตาโร  ธมฺเม  ปริปเูรติ   
จตฺตาโร   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา  สตฺต  ธมฺเม  ปริปูเรนฺติ  สตฺต   
ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา   เทฺว  ธมฺเม  ปริปูเรนฺตีติ  ฯ  ภควมูลกา   
โน   ภนฺเต   ธมฺมา  ฯเปฯ  อตฺถานนฺท  เอกธมฺโม  ภาวิโต  พหุลีกโต   
จตฺตาโร   ธมฺเม   ปริปูเรติ   จตฺตาโร   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา   
สตฺต   ธมฺเม   ปริปูเรนฺติ   สตฺต   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา  เทฺว   
ธมฺเม ปริปูเรนฺติ ฯ   
     [๑๔๐๐]  กตโม  จานนฺท  เอกธมฺโม  ภาวิโต  พหุลีกโต จตฺตาโร   
ธมฺเม   ปริปูเรติ   จตฺตาโร   ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  สตฺต  ธมฺเม   
ปริปูเรนฺติ  สตฺต  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  เทฺว  ธมฺเม  ปริปูเรนฺติ ฯ   
อานาปานสฺสติสมาธิ   อานนฺท   เอกธมฺโม  ภาวิโต  พหุลีกโต  จตฺตาโร   
สติปฏาเน    ปริปูเรติ   จตฺตาโร   สติปฏานา   ภาวิตา   พหุลีกตา   
สตฺต   โพชฌฺงฺเค   ปริปูเรนฺติ   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา  พหุลกีตา   
วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺติ ฯ    
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     [๑๔๐๑]  กถ  ภาวิโต  จานนฺท  อานาปานสฺสติสมาธิ กถ พหุลีกโต   
จตฺตาโร   สติปฏาเน   ปริปูเรติ   ฯ   อิธานนฺท   ภิกฺขุ   อร ฺคโต   
วา   ฯเปฯ   เอว   ภาวิตา   โข   อานนฺท  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  เอว   
พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺตีติ ฯ   
     [๑๔๐๒]   อถ  โข  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  อตฺถิ  นุ  โข  ภนฺเต   
เอกธมฺโม   ภาวิโต   พหุลีกโต   จตฺตาโร  ธมฺเม  ปริปูเรติ  จตฺตาโร   
ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา   สตฺต   ธมเฺม   ปริปูเรนติฺ  สตฺต  ธมมฺา   
ภาวิตา   พหุลีกตา   เทฺว  ธมฺเม  ปริปูเรนฺตีติ  ฯ  อตฺถิ  โข  ภิกฺขเว   
เอกธมฺโม   ภาวิโต   พหุลีกโต   จตฺตาโร  ธมฺเม  ปริปูเรติ  จตฺตาโร   
ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา   สตฺต   ธมเฺม   ปริปูเรนติฺ  สตฺต  ธมมฺา   
ภาวิตา พหุลีกตา เทฺว ธมฺเม ปริปูเรนฺตีติ ฯ   
     [๑๔๐๓]   กตโม   ปน   ภนฺเต   เอกธมฺโม  ภาวิโต  พหุลีกโต   
จตฺตาโร   ธมฺเม   ปริปูเรติ   จตฺตาโร   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา   
สตฺต   ธมฺเม   ปริปูเรนฺติ   สตฺต   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา  เทฺว   
ธมฺเม   ปรปิูเรนฺตีติ   ฯ  อานาปานสฺสติสมาธิ  โข  ภิกฺขเว  เอกธมฺโม   
ภาวิโต  พหุลีกโต  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ปริปูเรติ จตฺตาโร สติปฏานา   
ภาวิตา     พหุลีกตา     สตฺต     โพชฺฌงฺเค     ปริปูเรนฺติ    สตฺต   
โพชฺฌงฺคา   ภาวิตา   พหลุีกตา   วิชฺชาวิมุตฺตึ   ปรปิูเรนฺตีติ  ฯ  (ยถา    
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ภูตมย เวยฺยากรณ เอว วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ   
     [๑๔๐๔]   อถ  โข  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺเน   โข   เต   ภิกฺขู  ภควา  เอตทโวจ  อตฺถิ  น ุ โข  ภิกฺขเว   
เอกธมฺโม   ภาวิโต   พหุลีกโต   จตฺตาโร  ธมฺเม  ปริปูเรติ  จตฺตาโร   
ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา   สตฺต   ธมเฺม   ปริปูเรนติฺ  สตฺต  ธมมฺา   
ภาวิตา   พหุลีกตา   เทฺว   ธมฺเม   ปริปเูรนฺตีติ   ฯ  ภควมูลกา  โน   
ภนฺเต   ธมฺมา   ฯเปฯ  ภควโต  สุตฺวา  ภิกฺขู  ธาเรสฺสนฺตีติ  ฯ  อตฺถิ   
ภิกฺขเว   เอกธมฺโม   ภาวิโต   พหุลีกโต   จตฺตาโร  ธมฺเม  ปริปูเรติ   
จตฺตาโร   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา  สตฺต  ธมฺเม  ปริปูเรนฺติ  สตฺต   
ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา เทฺว ธมฺเม ปริปเูรนฺติ ฯ   
     [๑๔๐๕]   กตโม   จ   ภิกฺขเว   เอกธมฺโม  ภาวิโต  พหุลกีโต   
จตฺตาโร   ธมฺเม   ปริปูเรติ   จตฺตาโร   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา   
สตฺต   ธมฺเม   ปริปูเรนฺติ   สตฺต   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา  เทฺว   
ธมฺเม  ปริปูเรนฺติ ฯ อานาปานสฺสติสมาธิ [๑] ภิกฺขเว เอกธมฺโม ภาวิโต   
พหุลีกโต   จตฺตาโร   สติปฏาเน   ปริปูเรติ   จตฺตาโร   สติปฏานา   
ภาวิตา   พหุลีกตา   สตฺต   โพชฺฌงฺเค   ปริปูเรนฺติ   สตฺต  โพชฺฌงฺคา   
ภาวิตา   พหุลีกตา   วิชฺชาวิมุตฺตึ   ปรปิูเรนฺตีติ   ฯเปฯ   (ยถา  ทติุย   
เวยฺยากรณ ตถา ภิกฺขูน กาตพฺพ) ฯเปฯ   
     [๑๔๐๖]    อานาปานสฺสติสมาธิ    ภิกฺขเว   ภาวิโต   พหุลีกโต   
#๑ โป. โข ฯ    
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ส ฺโชนาน ปหานาย สวตฺตติ ฯ   
     [๑๔๐๗]   กถ   ภาวิโต   จ  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติสมาธิ  กถ   
พหุลีกโต   ส ฺโชนาน   ปหานาย   สวตฺตติ   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
อร ฺคโต    วา    ฯเปฯ   ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี   อสฺสสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี    ปสสฺสิสฺสามีติ   สิกฺขติ   ฯ   เอว   ภาวิโต   โข   
ภิกฺขเว   อานาปานสฺสติสมาธิ   เอว   พหุลีกโต  ส ฺโชนาน  ปหานาย   
สวตฺตตีติ ฯเปฯ   
     [๑๔๐๘]    อานาปานสฺสติสมาธิ    ภิกฺขเว   ภาวิโต   พหุลีกโต   
อนุสยสมุคฺฆาตาย   สวตฺตติ  ฯ  (วิตฺถาเรตพฺพ)  ฯ  เอว  ภาวิโต  โข   
ภิกฺขเว    อานาปานสฺสติสมาธิ    เอว    พหุลีกโต   อนุสยสมุคฺฆาตาย   
สวตฺตตีติ ฯ   
     [๑๔๐๙]    อานาปานสฺสติสมาธิ    ภิกฺขเว   ภาวิโต   พหุลีกโต   
อทฺธานปริ ฺาย   สวตฺตตีติ   ฯ   (วิตฺถาโร)   ฯ  เอว  ภาวิโต  โข   
ภิกฺขเว    อานาปานสฺสติสมาธิ    เอว    พหุลีกโต    อทฺธานปริ ฺาย   
สวตฺตตีติ ฯ   
     [๑๔๑๐]    อานาปานสฺสติสมาธิ    ภิกฺขเว   ภาวิโต   พหุลีกโต   
อาสวาน   ขยาย   สวตฺตตีติ   ฯ  (วิตฺถาโร)  ฯ  เอว  ภาวิโต  โข   
ภิกฺขเว    อานาปานสฺสติสมาธิ    เอว   พหุลีกโต   อาสวาน   ขยาย   
สวตฺตตีติ ฯ   
                                         วคฺโค ทุติโย ฯ    
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                                           ตสฺสุทฺทาน   
                          อิจฺฉานงฺคล สกภิย ๑       อานนฺเท อปเร ทุเว   
                          ภิกฺขุหิ ๒ เทฺว วุตฺตา       ส ฺโชน อนุสย   
                          อทฺธาน อาสวกฺขยาติ ฯ   
                                     อานาปานสยุตฺต นิฏ ิต ฯ   
                                          __________ 
#๑ ม. ย.ุ ... กงฺเขยฺย, อานนฺทา ... ฯ  ๒ ม. ภิกฺขู สโยชนานุสยา, อทฺธาน   
#อาสวกฺขยนฺติ ฯ ยุ. ภิกฺขเว ภิกฺขุ เทฺว วุตฺตา ฯ    
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                                 โสตาปตฺติสยุตฺต   
                                    _______ 
                              เวฬุทวฺารวคฺโค ปโม   
     [๑๔๑๑]   สาวตฺถิย   ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  เอตทโวจ  กิ ฺจาป   
ภิกฺขเว    ราชา   จกฺกวตฺติ   จตุนฺน   ทีปาน   อิสสฺริยาธิปจฺจ   รชชฺ   
กาเรตฺวา   กายสฺส   เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺติ   
เทวาน  ตาวตึสาน  สหพฺยต  ฯ  โส  ตตฺถ นนฺทนวเน อจฺฉราสงฺฆปริวุโต   
ทิพฺเพหิ     [๑]     ป ฺจหิ    กามคุเณหิ    สมปฺปโต    สมงฺคิภูโต   
ปริจาเรติ   ฯ   โส   จตูหิ   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ฯ  อถ  โข  โส   
อปริมุตฺโต  จ  ๒  นริยา  อปริมุตฺโต  จ ๓ ติรจฺฉานโยนิยา อปริมุตฺโต   
จ ๔ ปตฺติวิสยา อปริมุตฺโต จ ๕ อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ   
     [๑๔๑๒]   กิ ฺจาป  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ปณฺฑิยาโลเปน  ยาเปติ   
นนฺตกานิป  ๖  ธาเรติ  ฯ  โส  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนนฺาคโต ฯ อถ โข   
โส ปริมุตฺโต จ ๗ นริยา ปริมุตฺโต จ ๘ ติรจฺฉานโยนิยา ปริมุตฺโต จ ๙-   
ปตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  จ  ๑๐-  อปายทุคฺคติวินิปาตา  ฯ  กตเมหิ จตูหิ ฯ   
อิธ   ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ   
อิติป   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต   
โลกวิทู    อนุตฺตโร    ปรุสิทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
#๑ ม. ย.ุ จ ฯ ๒ โป. ม. ว ฯ ๓-๔-๕-๗-๘-๙-๑๐ โป. ม. จสทฺโท   
#นตฺถิ ฯ ๖ ม. ย.ุ นนฺตกานิ จ ฯ    
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ภควาติ   ฯ   ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  สฺวากฺขาโต   
ภควตา   ธมโฺม  สนฺทฏิ ิโก  อกาลิโก  เอหิปสฺสิโก  โอปนยิโก  ปจฺจตฺต   
เวทิตพฺโพ   วิ ฺ ูหีติ   ฯ   สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ   
สุปฏิปนฺโน   ภควโต   สาวกสงฺโฆ   อุชุปฏิปนฺโน   ภควโต  สาวกสงฺโฆ   
ายปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ฯ   
ยทิท      จตฺตาริ     ปรุิสยคุานิ     อฏ     ปุริสปุคฺคลา     เอส   
ภควโต  สาวกสงฺโฆ  อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย  ทกขิฺเณยฺโย อ ฺชลิกรณีโย   
อนุตฺตร     ปุ ฺกฺเขตฺต     โลกสฺสาติ    ฯ    อริยกนเฺตหิ    สีเลห ิ  
สมนฺนาคโต    โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   อจฺฉิทฺเทหิ   อสพเลหิ   อกมฺมาเสหิ   
ภุชิสฺเสหิ   วิ ฺ ูปสตฺเถหิ   อปรามฏเหิ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ  อิเมหิ   
จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต โหติ ฯ   
     [๑๔๑๓]  โย  จ  ภิกฺขเว  จตุนฺน  ทปีาน  ปฏลิาโภ  โย  จ ๑   
จตุนฺน    ธมมฺาน    ปฏลิาโภ    จตุนฺน    ทีปาน   ปฏิลาโภ   จตุนฺน   
ธมฺมาน ปฏิลาภสฺส กล นาคฺฆติ โสฬสินฺติ ฯ   
     [๑๔๑๔]  จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อริยสาวโก โสตาปนฺโน   
โหติ     อวินิปาตธมฺโม    นิยโต    สมโฺพธิปรายโน    ฯ    กตเมหิ   
จตูหิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต   
โหติ   อิติป   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   
สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   ปรุิสทมมฺสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   ธมฺเม   ฯเปฯ   สงฺเฆ   ฯเปฯ   อริยกนฺเตหิ   
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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สีเลหิ   สมนนฺาคโต   โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ  ฯ   
อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต อริยสาวโก โสตาปนฺโน   
โหติ    อวินปิาตธมฺโม    นิยโต    สมโฺพธิปรายโนติ    ฯ   อิทมโวจ   
ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
     [๑๔๑๕] เยส สทฺธา จ สีล ฺจ ปสาโท ธมฺมทสฺสน   
            เต เว กาเลน ปจฺเจนฺติ พฺรหฺมจริโยคธ สุขนฺติ ฯ   
     [๑๔๑๖]   เอก   สมย   ภควา   ราชคเห    วิหรติ  เวฬุวเน   
กลนฺทกนิวาเป  ฯ  เตน  โข ปน สมเยน ทีฆาวุ อุปาสโก อาพาธิโก โหติ   
ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  ฯ  อถ  โข  ทฆีาวุ  อุปาสโก  ปตร  โชติย ๑   
คหปตึ   อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว   คหปติ   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกม   
อุปสงฺกมิตฺวา   มม   วจเนน   ภควโต   ปาเท   สริสา  วนฺท  ทฆีาวุ   
ภนฺเต   อุปาสโก   อาพาธิโก   ทุกฺขิโต   พาฬฺหคิลาโน   โส  ภควโต   
ปาเท   สิรสา   วนฺทตีติ   ฯ   เอว ฺจ   วเทหิ   สาธุ   กิร  ภนฺเต   
ภควา   เยน   ทีฆาวุสฺส   อุปาสกสฺส   นิเวสน  เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป   
อุปาทายาติ   ฯ   เอว   ตาตาติ   โข   โชติโย   คหปติ   ทีฆาวุสฺส   
อุปาสกสฺส    ปฏิสฺสุตฺวา    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
     [๑๔๑๗]   เอกมนฺต   นิสินฺโน   โข   โชติโย   คหปติ  ภควนฺต   
เอตทโวจ  ทีฆาวุ  ภนฺเต อุปาสโก อาพาธิโก [๒] ทุกฺขิโต พาฬฺห- 
#๑ สี. ม. ย.ุ โชติก ฯ ๒ ม. ย.ุ โหติ ฯ    
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คิลาโน  โส   ภควโต   ปาเท   สริสา   วนฺทติ   ฯ   เอว ฺจ   วเทติ  สาธุ   
กิร   ภนฺเต  ภควา  เยน  ทีฆาวุสฺส  อุปาสกสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมตุ   
อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ   
     [๑๔๑๘]   อถ   โข  ภควา  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เยน   
ทีฆาวุสฺส   อุปาสกสฺส   นเิวสน   เตนุสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   
อาสเน   นิสีทิ   ฯ   นิสชชฺ   โข  ภควา  ทีฆาวว  อุปาสก  เอตทโวจ   
กจฺจิ   เต   ทฆีาวุ   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย   กจฺจิ  ทกฺุขา  เวทนา   
ปฏิกฺกมนฺติ     โน     อภิกกฺมนฺติ    ปฏกิฺกโมสาน    ป ฺายติ    โน   
อภิกฺกโมติ    ฯ   น   เม   ภนฺเต   ขมนีย   น   ยาปนีย   พาฬฺหา   
เม    ทุกฺขา   เวทนา   อภิกฺกมนฺติ   โน   ปฏิกฺกมนฺติ   อภิกฺกโมสาน   
ป ฺายติ โน ปฏิกฺกโมติ ฯ   
     [๑๔๑๙]   ตสฺมา   ติห   เต   ทีฆาวุ   เอว  สิกฺขิตพฺพ  พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   ภวิสฺสามิ   อิติป   โส   ภควา  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ     วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน    สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   
ปุริสทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   ธมฺเม   
สงฺเฆ   ฯ   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนนฺาคโต   ภวิสฺสามิ  อกฺขณฺเฑหิ             
ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิเกหีติ ๑ ฯ เอว ฺหิ เต ทีฆาวุ สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
     [๑๔๒๐]   ยานีมานิ   ภนฺเต  ภควตา  จตฺตาริ  โสตาปตฺติยงฺคานิ   
เทสิตานิ    สวิชฺชนฺเต   เต   ธมฺมา   มย ิ  อห ฺจ   เตสุ   ธมฺเมสุ   
สนฺทิสฺสามิ   ฯ   อห ฺหิ   ภนฺเต  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ    
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อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ   
ธมฺเม    สงฺเฆ   ฯ   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคโต   อกฺขณฺเฑหิ   
ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหีติ   ฯ   ตสฺมา   ติห   ตฺว   ทีฆาวุ   อิเมสุ   
จตูสุ   โสตาปตฺติยงฺเคสุ   ปติฏาย   ฉ   วิชชฺาภาคิเย  ธมฺเม  อุตฺตรึ   
ภาเวยฺยาสิ ฯ   
     [๑๔๒๑]  อิธ  ตฺว  ทีฆาวุ  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี  วิหราหิ   
อนิจฺเจ    ทกุขฺส ฺ ี    ทุกเฺข    อนตฺตส ฺ ี    ปหานส ฺ ี   วิราคส ฺ ี   
นิโรธส ฺ ีติ ฯ เอว ฺหิ เต ทีฆาวุ สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
     [๑๔๒๒]  เยเม  ภนฺเต  ภควตา  ฉ  วิชฺชาภาคิยา ธมฺมา เทสิตา   
สวิชฺชนฺเต   เต   ธมฺมา   มยิ   อห ฺจ  เตสุ  ธมฺเมสุ  สนฺทิสฺสามิ  ฯ   
อห ฺหิ  ภนฺเต  สพฺพสงฺขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี  วิหรามิ  อนิจฺเจ  ทุกฺขส ฺ ี   
ทุกฺเข     อนตฺตส ฺ ี     ปหานส ฺ ี    วิราคส ฺ ี    นิโรธส ฺ ี    ฯ   
อปจ  เม  ภนเฺต  เอว  โหต ิ มา  เหวาย  โชติโย  คหปติ มมจฺจเยน   
วิฆาต  อาปชฺชีติ  ฯ  มา  ตฺว  ตาต  ทีฆาวุ  เอต  มนสากาสิ อิงฺฆ ตฺว   
ตาต ทีฆาวุ ยเทว เต ภควา อาห ตเทว สาธุก มนสิกโรหีติ ฯ   
     [๑๔๒๓]   อถ   โข  ภควา  ทีฆาวว  อุปาสก  อิมินา  โอวาเทน   
โอวทิตฺวา   อุฏายาสนา   ปกฺกามิ   ฯ   อถ   โข  ทฆีาวุ  อุปาสโก   
อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต กาลมกาสิ ฯ   
     [๑๔๒๔]   อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกขฺู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต    
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นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู   ภควนฺต   เอตทโวจุ   โย   โส  ภนฺเต   
ทีฆาวุ   นาม   อุปาสโก   ภควตา   สงฺขิตฺเตน   โอวาเทน  โอวทิโต   
โส   กาลกโต   ตสฺส   กา   คติ   โก   อภิสมฺปราโยติ  ฯ  ปณฺฑิโต   
ภิกฺขเว ทีฆาวุ อุปาสโก อโหสิ ๑ สจฺจวาที ๒ ธมฺมสฺสานุธมฺม น จ [๓]   
ธมฺมาธิกรณ   วิเหเสสิ   ๔   ฯ   ทีฆาวุ  ภิกฺขเว  อุปาสโล  ป ฺจนฺน   
โอรมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน   ปรกิฺขยา   โอปปาติโก   [๕]   ตตฺถ   
ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกาติ ฯ   
     [๑๔๒๕]   เอก   สมย   อายสฺมา  จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ   
อานนฺโท   สาวตฺถิย   วิหรนฺติ   เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ   
อถ   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   สายณฺหสมย   ปฏสิลฺลานา   วุฏ ิโต   
เยนายสฺมา   สารีปุตฺโต  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต   
เอตทโวจ  กติน  ๖  นุ  โข  อาวุโส สารีปุตฺต ธมฺมาน สมนฺนาคมนเหตุ   
เอวมย    ปชา    ภควตา    พฺยากตา   โสตาปนฺนา   อวินิปาตธมฺมา   
นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ   
     [๑๔๒๖]  จตุนฺน  โข  อาวุโส  ธมฺมาน  สมนฺนาคมนเหตุ  เอวมย   
ปชา ภควตา พฺยากตา โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนา ฯ   
กตเมส      จตุนฺน      ฯ     อิธาวุโส     อริยสาวโก     พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนนฺาคโต   โหติ   อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   
สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมฺเม  ฯเปฯ  สงฺเฆ  ฯเปฯ   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ย.ุ ปจฺจวาที ฯ ๓ โป. ม. ม ฯ ๔ ม. วิเหเสิ ฯ   
#๕ ยุ. โหติ ฯ ๖ โป. กติ นุ โข ฯ    
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อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ สมนนฺาคโต โหติ อกฺขณฺเฑหิ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   
อิเมส     โข     อาวุโส     จตุนฺน     ธมมฺาน    สมนนฺาคมนเหตุ   
เอวมย   ปชา   ภควตา  พฺยากตา  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา   
สมฺโพธิปรายนาติ ฯ   
     [๑๔๒๗]  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปตฺุโต  เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺน   โข   อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต  ภควา  เอตทโวจ  โสตาปตฺติยงฺค   
โสตาปตฺติยงฺคนฺติ   หิท   สารีปุตฺต   วุจฺจติ   กตม   นุ  โข  สารีปตฺุต   
โสตาปตฺติยงฺคนฺติ ฯ   
     [๑๔๒๘]  สปฺปุริสสเสโว  ห ิ ภนฺเต  โสตาปตฺติยงฺค  สทฺธมฺมสฺสวน   
โสตาปตฺติยงฺค    โยนโิสมนสิกาโร   โสตาปตฺติยงฺค   ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ   
โสตาปตฺติยงฺคนฺติ ฯ   
     [๑๔๒๙]   สาธุ   สาธุ   สารีปุตฺต  สปฺปุริสสเสโว  หิ  สารีปุตฺต   
โสตาปตฺติยงฺค     สทฺธมฺมสฺสวน     โสตาปตฺติยงฺค    โยนิโสมนสิกาโร   
โสตาปตฺติยงฺค ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ โสตาปตฺติยงฺค ฯ   
     [๑๔๓๐]  โสโต  โสโตติ  ๑  หิท  สารีปุตฺต  วุจฺจติ  กตโม  นุ   
โข   สารีปุตฺต   โสโตติ   ฯ   อยเมว  ห ิ ภนฺเต  อรโิย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค  โสโต  ฯ  เสยฺยถที  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา   
สมฺมากมฺมนฺโต       สมฺมาอาชีโว       สมฺมาวายาโม      สมฺมาสติ   
สมฺมาสมาธีติ ฯ   
#๑ ยุ. ... โสโตติห สารีปุตฺต ฯ    
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     [๑๔๓๑]   สาธุ   สาธุ  สารีปุตฺต  อยเมว  หิ  สารปีุตฺต  อริโย   
อฏงฺคิโก   มคฺโค   โสโต   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ   สมมฺาทิฏ ิ   ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ ฯ   
     [๑๔๓๒]   โสตาปนฺโน   โสตาปนฺโนติ   หิท   สารีปุตฺต   วุจฺจติ   
กตโม   นุ   โข   สารีปุตฺต  โสตาปนฺโนติ  ฯ  โย  ห ิ ภนฺเต  อิมินา   
อริเยน   อฏงฺคิเกน   มคฺเคน   สมนฺนาคโต  อย  วุจฺจติ  โสตาปนฺโน   
สฺวาย อายสฺมา เอวนาโม เอวโคตฺโตติ ฯ   
     [๑๔๓๓]  สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  [๑] อิมินา อริเยน อฏงฺคิเกน   
มคฺเคน   สมนฺนาคโต   อย   วุจฺจติ   โสตาปนฺโน   สฺวาย   อายสฺมา   
เอวนาโม เอวโคตฺโตติ ฯ   
     [๑๔๓๔]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุลา   
ภิกฺขู     ภควโต     จีวรกมฺม     กโรนฺติ     นฏิ ิตจีวโร    ภควา   
เตมาสจฺจเยน จาริก ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ   
     [๑๔๓๕]   เตน   โข   ปน   สมเยน   อิสิทตฺตปุราณา  ถปตโย   
สาธุเก  ปฏิวสนฺติ  เกนจิเทว  กรณีเยน  ฯ  อสฺโสสุ  โข อิสิทตฺตปุราณา   
ถปตโย      สมฺพหุลา      กิร      ภิกฺขู     ภควโต     จีวรกมฺม   
กโรนฺติ   นฏิ ิตจีวโร   ภควา   เตมาสจฺจเยน  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ  ฯ   
อถ   โข   อิสทิตฺตปุราณา   ถปตโย   มคฺเค  ปุริส  เปสุ  ยทา  ตฺว   
อมฺโภ   ปุริส   ปสฺเสยฺยาสิ  ภควนฺต  อาคจฺฉนฺต  อรหนฺต  สมฺมาสมฺพุทฺธ   
อถ   ๒   อมฺหาก   อาโรเจยฺยาสีติ   ฯ   ทฺวีห   ตีห    ิโต   โข   
#๑ ม. ย.ุ โย หิ สารีปุตฺต ... ฯ  ๒ ยุ. อถโข ฯ    
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โส   ปุรโิส   อทฺทส   ภควนฺต   ทรูโตว   อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวาน  เยน   
อิสิทตฺตปุราณา    ถปตโย   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อิสิทตฺตปุราเณ   
ถปตโย     เอตทโวจ    อย    โส    ภนฺเต    ภควา    อาคจฺฉติ   
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ยสสฺทานิ กาล ม ฺถาติ ฯ   
     [๑๔๓๖]  อถ  โข อิสทิตฺตปุราณา ถปตโย เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา      ภควนฺต      อภิวาเทตฺวา     ภควนฺต     ปฏ ิโต   
ปฏ ิโต  อนพุนฺธึสุ  ฯ  อถ  โข  ภควา  มคฺคา  โอกกฺมฺม  เยน อ ฺตร   
รุกฺขมูล   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ   ฯ   
อิสิทตฺตปุราณา   ถปตโย   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสทีึสุ  ฯ   
เอกมนฺต    นสิินฺนา    โข   เต   อิสิทตฺตปุราณา   ถปตโย   ภควนฺต   
เอตทโวจุ   
     [๑๔๓๗]  ยทา  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  สาวตฺถิยา โกสเลสุ   
จาริก   ปกกฺมิสฺสตีติ   โหติ   โน   ตสฺมึ   สมเย   อนตฺตมนตา  โหติ   
โทมนสฺส   ทูเร   โน   ภควา   ภวิสฺสตีติ  ฯ  ยทา  ปน  มย  ภนฺเต   
ภควนฺต    สณุาม   สาวตฺถิยา   โกสเลสุ   จาริก   ปกฺกนฺโตติ   โหติ   
โน    ตสฺม ึ   สมเย    อนตฺตมนตา   โหติ   โทมนสฺส   ทูเร   โน   
ภควาติ ฯ   
     [๑๔๓๘]   ยทา   ปน   มย   ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  โกสเลหิ   
มลฺล ึ  ๑   จาริก  ปกฺกมิสสฺตีติ  โหติ  โน  ตสฺม ึ สมเย  อนตฺตมนตา   
โหติ   โทมนสฺส   ทูเร   โน   ภควา   ภวิสฺสตีติ  ฯ  ยทา  ปน  มย   
#๑ ม. มลฺเลสุ ฯ ย.ุ มลฺเล ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ภนฺเต    ภควนฺต    สุณาม    โกสเลหิ    มลฺล ึ  จาริก   ปกฺกนฺโตติ   
โหติ    โน    ตสฺมึ   สมเย   อนตฺตมนตา   โหติ   โทมนสฺส   ทูเร   
โน ภควาติ ฯ   
     [๑๔๓๙]   ยทา   ปน   มย   ภนฺเต   ภควนฺต  สุณาม  มลฺเลหิ   
วชฺชึ   ๑   จาริก  ปกฺกมิสสฺตีติ  โหติ  โน  ตสฺม ึ สมเย  อนตฺตมนตา   
โหติ   โทมนสฺส   ทูเร   โน   ภควา   ภวิสฺสตีติ  ฯ  ยทา  ปน  มย   
ภนฺเต   ภควนฺต   สุณาม   มลฺเลหิ   วชชฺึ   จาริก   ปกฺกนฺโตติ  โหติ   
โน    ตสฺม ึ   สมเย    อนตฺตมนตา   โหติ   โทมนสฺส   ทูเร   โน   
ภควาติ ฯ   
     [๑๔๔๐]  ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม วชฺชีหิ กาสึ ๒   
จาริก   ปกกฺมิสฺสตีติ   โหติ   โน   ตสฺมึ   สมเย   อนตฺตมนตา  โหติ   
โทมนสฺส   ทูเร   โน   ภควา   ภวิสฺสตีติ  ฯ  ยทา  ปน  มย  ภนฺเต   
ภควนฺต    สณุาม    วชฺชหีิ   กาสึ   จาริก   ปกกฺนฺโตติ   โหติ   โน   
ตสฺมึ สมเย อนตฺตมนตา โหติ โทมนสฺส ทูเร โน ภควาติ ฯ   
     [๑๔๔๑]   ยทา   ปน   มย   ภนฺเต   ภควนฺต   สุณาม  กาสีหิ   
มคเธ   ๓  จาริก  ปกฺกมิสสฺตีติ  โหติ  โน  ตสฺม ึ สมเย  อนตฺตมนตา   
โหติ   โทมนสฺส   ทูเร   โน   ภควา   ภวิสฺสตีติ  ฯ  ยทา  ปน  มย   
ภนฺเต   ภควนฺต   สุณาม   กาสีหิ   มคเธ   จาริก   ปกฺกนฺโตติ  โหติ   
อนปฺปกา   โน   ตสฺมึ   สมเย   อนตฺตมนตา   โหติ  อนปฺปก  โทมสฺส   
ทูเร โน ภควาติ ฯ   
#๑ ม. วชฺชีส ุฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. กาสีสุ ฯ เอวมุปรปิ ฯ ๓ ม. มาคเธ ฯ เอวมุปริป ฯ   
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     [๑๔๔๒]   ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  มคเธหิ  ๑   
กาสึ   จาริก   ปกฺกมิสฺสตีติ   โหติ   โน   ตสฺมึ   สมเย   อตฺตมนตา   
โหติ   โสมนสฺส   อาสนฺเน   โน   ภควา   ภวิสฺสตีติ   ฯ  ยทา  ปน   
มย   ภนฺเต   ภควนฺต   สุณาม   มคเธหิ   กาสึ   จาริก   ปกกฺนฺโตติ   
โหติ   โน   ตสฺมึ   สมเย   อตฺตมนตา   โหติ   โสมนสฺส   อาสนฺเน   
โน ภควาติ ฯ   
     [๑๔๔๓]   ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  กาสีหิ  วชชฺ ึ  
จาริก   ปกกฺมิสฺสตีติ   โหติ   โน   ตสฺมึ   สมเย   อตฺตมนตา   โหติ   
โสมนสฺส   อาสนฺเน   โน   ภควา   ภวิสฺสตีติ   ฯ   ยทา   ปน  มย   
ภนฺเต   ภควนฺต   สุณาม   กาสีหิ   วชชฺึ   จาริก   ปกฺกนฺโตติ   โหติ   
โน    ตสฺม ึ  สมเย   อตฺตมนตา   โหติ   โสมนสฺส   อาสนฺเน   โน   
ภควาติ ฯ   
     [๑๔๔๔]   ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  วชฺชีห ิ มลฺล ึ  
จาริก   ปกกฺมิสฺสตีติ   โหติ   โน   ตสฺมึ   สมเย   อตฺตมนตา   โหติ   
โสมนสฺส   อาสนฺเน   โน   ภควา   ภวิสฺสตีติ   ฯ   ยทา   ปน  มย   
ภนฺเต   ภควนฺต   สุณาม   วชฺชีห ิ  มลลฺึ   จาริก   ปกฺกนฺโตติ   โหติ   
โน    ตสฺม ึ  สมเย   อตฺตมนตา   โหติ   โสมนสฺส   อาสนฺเน   โน   
ภควาติ ฯ   
     [๑๔๔๕]   ยทา   ปน   มย   ภนฺเต   ภควนฺต   สุณาม  มลฺลีห ิ  
โกสเลสุ  ๒  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ  โหติ  โน  ตสฺมึ  สมเย  อตฺตมนตา   
#๑ ม. ย.ุ มาคเธหิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. โกสเล ฯ เอวมุปริป ฯ    
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โหติ   โสมนสฺส   อาสนฺเน   โน   ภควา   ภวิสฺสตีติ   ฯ  ยทา  ปน   
มย   ภนฺเต   ภควนฺต   สุณาม   มลลฺีห ิ  โกสเลสุ  จาริก  ปกกฺนฺโตติ   
โหติ   โน   ตสฺมึ   สมเย   อตฺตมนตา   โหติ   โสมนสฺส   อาสนฺเน   
โน ภควาติ ฯ   
     [๑๔๔๖]   ยทา   ปน   มย   ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  โกสเลหิ   
สาวตฺถ ึ  จาริก   ปกฺกมิสสฺตีติ   โหติ   โน   ตสฺม ึ สมเย  อตฺตมนตา   
โหติ   โสมนสฺส   อาสนฺเน   โน   ภควา   ภวิสฺสตีติ   ฯ  ยทา  ปน   
มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเมติ    โหติ    อนปฺปกา    โน    ตสฺมึ    สมเย   อตฺตมนตา   
โหติ อนปฺปก โสมนสฺส อาสนฺเน โน ภควาติ ฯ   
     [๑๔๔๗]   ตสฺมา   ติห  ถปตโย  สมพฺาโธ  ฆราวาโส  รชาปโถ   
อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา อล จ ปน โว ถปตโย อปฺปมาทายาติ ฯ   
     [๑๔๔๘]   อตฺถ ิ  โข   โน  ภนฺเต  เอตมฺหา  สมฺพาธา  อ ฺโ   
สมฺพาโธ   สมฺพาธตโร   เจว   สมฺพาธสงฺขาตตโร   จาติ   ฯ  กตโม   
ปน   โว   ถปตโย  เอตมฺหา  สมฺพาธา  อ ฺโ  สมพฺาโธ  สมฺพาธตโร   
เจว สมฺพาธสงฺขาตตโร จาติ ฯ   
     [๑๔๔๙]  อิธ  มย  ภนฺเต  ยทา ราชา ปเสนทิ โกสโล อุยฺยานภูมึ   
นิยฺยาตุกาโม    โหติ    เย    เต    ร ฺโ   ปเสนทิสฺส   โกสลสฺส   
นาคา   โอปรุยฺหา   ๑  เต  กปฺเปตฺวา  ยา  ตา  ร ฺโ  ปเสนทิสฺส   
โกสลสฺส    ปชาปติโย   ปยา   มนาปา   ตา   เอก   ปุรโต   เอก   
#๑ ม. ย.ุ โอปวยฺหา ฯ    
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ปจฺฉโต   นิสทีาเปม   ฯ   ตาส   โข   ปน  ภนฺเต  ภคินีน  เอวรูโป   
คนฺโธ     โหติ     เสยฺยถาป    นาม    คนฺธกรณฺฑกสฺส    ตาวเทว   
วิวริยมานสฺส  ยถา  ต  ราชก ฺาน  ๑  คนฺเธน  วิภูสิตาน ฯ ตาส โข   
ปน   ภนฺเต   ภคินีน   เอวรูโป  กายสมฺผสฺโส  โหติ  เสยฺยถาป  นาม   
ตูลปจุโน  วา  กปฺปาสปจุโน  วา  ยถา  ต ราชก ฺาน สุเข ิตาน ๒ ฯ   
ตสฺมึ  โข  ปน  ภนฺเต  สมเย  นาโคป  รกฺขิตพฺโพ  โหติ  ตาป ภคินิโย   
รกฺขิตพฺพา โหนฺติ อตฺตาป รกฺขิตพฺโพ โหติ ฯ   
     [๑๔๕๐]  น  โข  ปน  มย  ภนฺเต  อภิชานาม ตาสุ ภคินีสุ ปาปก   
จิตฺต   อุปฺปาเทตา   ฯ   อย   โข   โน  ภนฺเต  เอตมฺหา  สมฺพาธา   
อ ฺโ สมฺพาโธ สมฺพาธตโร เจว สมฺพาธสงฺขาตตโร จาติ ฯ   
     [๑๔๕๑]   ตสฺมา   ติห  ถปตโย  สมพฺาโธ  ฆราวาโส  รชาปโถ   
อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา อล จ ปน โว ถปตโย อปฺปมาทาย ฯ   
     [๑๔๕๒]   จตูหิ  โข  ถปตโย  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก   
โสตาปนฺโน    โหติ    อวินิปาตธมฺโม    นิยโต   สมโฺพธิปรายโน   ฯ   
กตเมหิ   จตูหิ  ฯ  อิธ  ถปตโย  อรยิสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   โส   ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา อคาร   
อชฺฌาวสติ  มุตฺตจาโค ปยตปาณี โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสวิภาครโต ฯ   
อิเมหิ      โข      ถปตโย      จตูหิ     ธมเฺมหิ     สมนนฺาคโต   
#๑ โป. ราชรเหน ... วิภูสติาน ฯ  ๒ สุเขธิตานนฺติ วา ปาโ ฯ    
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อริยสาวโก โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน ฯ   
     [๑๔๕๓]  ตุเมฺห  โข  ถปตโย พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตา   
อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ   
ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ   ย   โข   ปน  กิ ฺจิ  กเุล  เทยฺยธมมฺ  สพฺพนฺต   
อปฺปฏิวิภตฺต   สีลวนฺเตหิ  กลฺยาณธมฺเมหิ  ฯ  ต  กึ  ม ฺถ  ถปตโย  ฯ   
กติ   วิย   ๑   เต  โกสเลสุ  มนุสฺสา  เย  ตุมฺหาก  สมสมา  ยทิท   
ทานทานสวิภาเคหีติ   ๒   ฯ  ลาภา  โน  ภนฺเต  สลุทฺธ  โน  ภนฺเต   
เยส โน ภควา เอว ปชานาตีติ ฯ   
     [๑๔๕๔]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  ภควา  โกสเลสุ  จาริก   
จรมาโน   มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  เยน  เวฬุทฺวาร  นาม  โกสลาน   
พฺราหฺมณคาโม ตทวสริ ฯ   
     [๑๔๕๕]  อสฺโสสุ  โข  [๓]  เวฬุทฺวาเรยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา   
สมโณ   ขลุ   โภ   โคตโม  สกฺยปุตฺโต  สกฺยกลุา  ปพฺพชิโต  โกสเลสุ   
จาริก   จรมาโน  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  เวฬุทฺวาร  อนุปฺปตฺโต  ฯ   
ต   โข   ปน   ภวนฺต   โคตม   เอวกลฺยาโณ  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคโต   
อิติป   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต   
โลกวิทู    อนุตฺตโร    ปรุสิทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ  ๔  ฯ  โส  อิม โลก สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ   
ปช     สเทวมนุสฺส     สย     อภิ ฺา     สจฺฉิกตฺวา     ปเวเทติ   
#๑ ม. ย.ุ กติวิธา ฯ ๒ ม. ยุ. ทานสวิภาเคติ ฯ ๓ ม. ยุ. เต ฯ เอวมุปริป ฯ   
#๔ ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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โส    ธมฺม   เทเสติ   อาทิกลฺยาณ   มชเฺฌกลฺยาณ   ปริโยสานกลฺยาณ   
สาตฺถ    สพฺย ฺชน    เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   
สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต ทสฺสน โหตีติ ฯ   
     [๑๔๕๖]   อถ   โข   เวฬุทฺวาเรยฺยกา  พฺราหฺมณคหปติกา  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  อปฺเปกจฺเจ  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต     นิสีทึสุ     อปฺเปกจฺเจ     ภควตา    สทธฺึ    สมฺโมทึสุ   
สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทึสุ  อปฺเปกจฺเจ   
เยน   ภควา   เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทึสุ   อปฺเปกจฺเจ   
ภควโต     สนฺติเก    นามโคตฺต    สาเวตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทสึุ   
อปฺเปกจฺเจ   ตุณฺหีภูตา   เอกมนฺต   นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺา  โข   
เต เวฬุทฺวาเรยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา ภควนฺต เอตทโวจุ   
     [๑๔๕๗]  มย  โภ  โคตม  เอวกามา  เอวฉนฺทา  เอวอธิปฺปายา   
ปุตฺตสมฺพาธา   ๑  สยน  อชฺฌาวเสยฺยาม  กาสิกจนฺทน  ปจฺจนุภเวยฺยาม   
มาลาคนฺธวิเลปน    ธาเรยฺยาม   ชาตรูปรชต   สาทิเยยฺยาม   กายสฺส   
เภทา   ปร  มรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺเชยฺยาม  เตส  โน  ภว   
โคตโม   อมฺหาก   เอวกามาน   เอวฉนฺทาน   เอวอธิปฺปายาน   ตถา   
ธมฺม    เทเสตุ   ยถา   มย   ปุตฺตสมฺพาธา   สยน   อชฺฌาวเสยฺยาม   
ฯเปฯ สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺยามาติ ฯ   
     [๑๔๕๘]   อตฺตูปนายิก   โว  คหปตโย  ธมฺมปริยาย  เทเสสฺสามิ   
ต   สุณาถ   สาธุก   มนสกิโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ   เอว  โภติ  โข   
#๑ ม. ย.ุ ปุตฺตสมฺพาธสยน ฯ เอวมุปรปิ ฯ    
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เต    เวฬุทฺวาเรยฺยกา   พฺราหฺมณคหปติกา   ภควโต   ปจฺจสฺโสสุ   ฯ   
ภควา เอตทโวจ   
     [๑๔๕๙]   กตโม   จ  คหปตโย  อตฺตูปนายิโก  ธมฺมปริยาโย  ฯ   
อิธ   คหปตโย   อริยสาวโก  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  อห  โขสฺม ิ ชีวิตุกาโม   
อมริตุกาโม   สุขกาโม   ทกฺุขปฏิกูโล   ๑   โย   โข   ม  ชีวิตุกาม   
อมริตุกาม    สุขกาม    ทกฺุขปฏิกูล    ชีวิตา   โวโรเปยฺย   น   เม   
ต   อสฺส   ปย  มนาป  อห ฺเจว  โข  ปน  ปร  ชีวิตุกาม  อมริตุกาม   
สุขกาม    ทกฺุขปฏิกูล    ชีวิตา    โวโรเปยฺย    ปรสฺสป   ต   อสฺส   
อปฺปย    อมนาป    โย   โข   มฺยาย   ธมฺโม   อปฺปโย   อมนาโป   
ปรสฺสเปโส   ธมฺโม   อปฺปโย   อมนาโป   โย   โข   มฺยาย  ธมฺโม   
อปฺปโย   อมนาโป   กถาห   ปรนฺเตน   ส ฺโเชยฺยนฺติ   ฯ  โส  อิติ   
ปฏิสงฺขาย    อตฺตนา    จ   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต   โหติ   ปร ฺจ   
ปาณาติปาตา   เวรมณิยา   สมาทเปติ   ปาณาติปาตา   เวรมณิยา   จ   
วณฺณ ภาสติ ฯ เอวมสฺสาย กายสมาจาโร ติโกฏิปริสทฺุโธ โหติ ฯ   
     [๑๔๖๐]   ปุน   จปร   คหปตโย  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   
โย   โข   เม   อทินฺน   เถยยฺสงฺขาต  อาทิเยยฺย  น  เม  ต  อสฺส   
ปย    มนาป   อห ฺเจว   โข   ปน   ปรสฺส   อทินฺน   เถยฺยสงฺขาต   
อาทิเยยฺย   ปรสฺสป   ต   อสฺส   อปฺปย   อมนาป   โย  โข  มฺยาย   
ธมฺโม   อปฺปโย   อมนาโป   ปรสฺสเปโส   ธมฺโม   อปฺปโย  อมนาโป   
โย    โข   มฺยาย   ธมโฺม   อปฺปโย   อมนาโป   กถาห   ปรนฺเตน   
#๑ ม. ทกฺุขปฺปฏิกูโล ฯ เอวมุปริป ฯ                                               
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ส ฺโเชยฺยนฺติ   ฯ   โส   อิติ   ปฏิสงฺขาย  อตฺตนา  จ  อทินฺนาทานา   
ปฏิวิรโต    โหติ    ปร ฺจ    อทินฺนาทานา    เวรมณิยา   สมาทเปติ   
อทินฺนาทานา  เวรมณิยา  จ  วณฺณ  ภาสติ  ฯ เอวมสฺสาย กายสมาจาโร   
ติโกฏิปริสุทโฺธ โหติ ฯ   
     [๑๔๖๑]   ปุน   จปร   คหปตโย  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   
โย   โข   เม  ทาเรสุ  จาริตฺต  อาปชฺเชยยฺ  น  เม  ต  อสฺส  ปย   
มนาป   อห ฺเจว   โข   ปน   ปรสฺส   ทาเรสุ  จาริตฺต  อาปชฺเชยฺย   
ปรสฺสป   ต   อสฺส  อปฺปย  อมนาป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม  อปฺปโย   
อมนาโป   ปรสฺสเปโส   ธมฺโม   อปฺปโย   อมนาโป  โย  โข  มยฺาย   
ธมฺโม    อปฺปโย   อมนาโป   กถาห   ปรนฺเตน   ส ฺโเชยฺยนฺติ   ฯ   
โส   อิติ   ปฏิสงฺขาย   อตฺตนา   จ   กาเมสุ  มิจฺฉาจารา  ปฏิวิรโต   
โหติ   ปร ฺจ   กาเมสุ   มจฺิฉาจารา   เวรมณิยา  สมาทเปติ  กาเมสุ   
มิจฺฉาจารา  เวรมณิยา  จ  วณฺณ  ภาสติ  ฯ  เอวมสฺสาย กายสมาจาโร   
ติโกฏิปริสุทโฺธ โหติ ฯ   
     [๑๔๖๒]   ปุน   จปร   คหปตโย  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   
โย   โข   เม   มุสาวาเทน  อตฺถ  ภ ฺเชยยฺ  น  เม  ต  อสฺส  ปย   
มนาป   อห ฺเจว   โข   ปน   ปรสฺส   มุสาวาเทน   อตฺถ  ภ ฺเชยฺย   
ปรสฺสป   ต   อสฺส  อปฺปย  อมนาป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม  อปฺปโย   
อมนาโป   ปรสฺสเปโส   ธมฺโม   อปฺปโย   อมนาโป  โย  โข  มยฺาย   
ธมฺโม    อปฺปโย   อมนาโป   กถาห   ปรนฺเตน   ส ฺโเชยฺยนฺติ   ฯ    
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โส   อิติ   ปฏิสงฺขาย  อตฺตนา  จ  มุสาวาทา  ปฏิวิรโต  โหติ  ปร ฺจ   
มุสาวาทา   เวรมณิยา   สมาทเปติ   มุสาวาทา   เวรมณิยา  จ  วณฺณ   
ภาสติ ฯ เอวมสฺสาย วจีสมาจาโร ติโกฏิปริสุทฺโธ โหติ ฯ   
     [๑๔๖๓]   ปุน   จปร   คหปตโย  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   
โย  โข  ม  ปสุณาย  วาจาย  มิตฺเตหิ  เภเทยฺย  ๑  น  เม ต อสฺส   
ปย   มนาป   อห ฺเจว   โข   ปน   ปร   ปสุณาย  วาจาย  มิตฺเตหิ   
เภเทยฺย   ปรสฺสป   ต   อสฺส   อปฺปย   อมนาป  ฯเปฯ  เอวมสฺสาย   
วจีสมาจาโร ติโกฏิปริสุทโฺธ โหติ ฯ   
     [๑๔๖๔]   ปุน   จปร   คหปตโย  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ   
โย   โข   ม  ผรุสาย  วาจาย  สมุทาจเรยฺย  น  เม  ต  อสฺส  ปย   
มนาป   อห ฺเจว   โข   ปน   ปร   ผรุสาย   วาจาย  สมุทาจเรยฺย   
ปรสฺสป    ต   อสฺส   อปฺปย   อมนาป   โย   โข   มฺยาย   ธมโฺม   
ฯเปฯ เอวมสฺสาย วจีสมาจาโร ติโกฏปิริสุทฺโธ โหติ ฯ   
     [๑๔๖๕]  ปุน  จปร  คหปตโย  อรยิสาวโก  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ โย   
โข  ม  สมฺผปฺปลาปภาเสน  สมุทาจเรยฺย  น  เม  ต  อสฺส  ปย มนาป   
อห ฺเจว   โข   ปน   ปร   สมฺผปฺปลาปภาเสน  สมุทาจเรยฺย  ปรสฺสป   
ต    อสฺส   อปฺปย   อมนาป   โย   โข   มฺยาย   ธมโฺม   อปฺปโย   
อมนาโป   ปรสฺสเปโส   ธมฺโม   อปฺปโย   อมนาโป  โย  โข  มยฺาย   
ธมฺโม   อปฺปโย   อมนาโป   กถาห  ปรนฺเตน  ส ฺโเชยฺยนฺติ  ฯ  โส   
อิติ   ปฏิสงฺขาย   อตฺตนา   จ   สมฺผปฺปลาปา  ปฏิวิรโต  โหติ  ปร ฺจ   
#๑ ม. มิตฺเต ภินฺเทยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ    
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สมฺผปฺปลาปา   เวรมณิยา   สมาทเปติ   สมฺผปฺปลาปา   เวรมณิยา   จ   
วณฺณ ภาสติ ฯ เอวมสฺสาย วจีสมาจาโร ติโกฏิปริสุทโฺธ โหติ ฯ   
     [๑๔๖๖]  โส  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป   
โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ ภควาติ ฯ ธมฺเม สงฺเฆ   
อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ   
ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   ฯ   อรยิกนฺเตหิ   สีเลหิ   
สมนฺนาคโต    โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   อจฺฉิทฺเทหิ   อสพเลหิ   อกมฺมาเสหิ   
ภุชิสฺเสหิ วิ ฺ ูปสตฺเถหิ อปรามฏเหิ สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   
     [๑๔๖๗]   ยโต   โข   คหปตโย   อริยสาวโก   อิเมหิ  สตฺตหิ   
สทฺธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   โหติ   อิเมหิ   จตูหิ   อากงฺขิเยหิ  าเนหิ   
โส    อากงฺขมาโน    อตฺตนาว   อตฺตาน   พฺยากเรยฺย   ขีณนิรโยมฺหิ   
ขีณติรจฺฉานโยนิโย     ๑     ขีณปตฺติวิสโย     ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต   
โสตาปนฺโนหมสฺมิ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธปิรายโนติ ฯ   
     [๑๔๖๘]    เอว   วุตฺเต   เวฬุทฺวาเรยฺยกา   พฺราหฺมณคหปติกา   
ภควนฺต   เอตทโวจุ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯเปฯ   เอเต   มย   
ภวนฺต    โคตม    สรณ   คจฺฉาม   ธมมฺ ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   อุปาสเก   
โน ภว โคตโม ธาเรตุ อชชฺตคฺเค ปาณุเปเต สรณงฺคเตติ ฯ   
     [๑๔๖๙]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  าติเก  วิหรติ   
คิ ฺชกาวสเถ    ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   เยน   ภควา   
#๑ ม. ขีณติรจฺฉานโยนิ ฯ เอวมุปริ ฯ ยุ. ...โยนิโก ฯ    
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เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   ภควนฺต   เอตทโวจ   
สาโฬฺห    นาม   ภนฺเต   ภิกฺขุ   กาลกโต   ตสฺส   กา   คติ   โก   
อภิสมฺปราโย   ฯ   นนฺทา  นาม  ภนฺเต  ภิกฺขุนี  กาลกตา  ตสฺสา  กา   
คติ   โก  อภิสมฺปราโย  ฯ  สุทตฺโต  นาม  ภนฺเต  อุปาสโก  กาลกโต   
ตสฺส   กา   คติ   โก   อภิสมฺปราโย   ฯ   สุชาตา   นาม   ภนฺเต   
อุปาสิกา กาลกตา ตสฺสา กา คติ โก อภิสมฺปราโยติ ฯ   
     [๑๔๗๐]  สาโฬฺห  อานนฺท  ภิกฺขุ  กาลกโต อาสวาน ขยา อนาสว   
เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  ๑  ฯ  นนฺทา  อานนฺท  ภิกฺขุนี  กาลกตา  ป ฺจนฺน   
โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน   ปรกิฺขยา  โอปปาติกา  ตตฺถ  ปรนิิพฺพายินี   
อนาวตฺติธมฺมา      ตสฺมา     โลกา     ฯ     สุทตฺโต     อานนฺท   
อุปาสโก   กาลกโต   ติณฺณ   ส ฺโชนาน   ปรกิฺขยา   ราคโทสโมหาน   
ตนุตฺตา    สกทาคามี   สกิเทว   อิม   โลก   อาคนฺตฺวา   ทุกฺขสฺสนฺต   
กริสฺสติ   ฯ   สุชาตา  อานนฺท  อุปาสิกา  กาลกตา  ติณฺณ  ส ฺโชนาน   
ปริกฺขยา โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนา ฯ   
     [๑๔๗๑]   อนจฺฉริย   โข  ปเนต  อานนฺท  ย  มนุสฺสภูโต  กาล   
กเรยฺย   ตสฺม ึ  ตสฺมึ   เจ   ม   กาลกเต   อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ   
ปฏิปุจฺฉิสฺสถ   ฯ   วิเหสาเวสา   ๒   อสฺส   อานนฺท  ตถาคตสฺส  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วิหาสิ ฯ ๒ สี. เหสา ฯ ม. ยุ. เปสา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ตสฺมา   ติหานนฺท   ธมฺมาทาส   นาม   ธมฺมปริยาย  เทเสสฺสามิ  เยน   
สมนฺนาคโต   อริยสาวโก  อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย   
ขีณนิรโยมฺหิ   ขีณติรจฺฉานโยนิโย   ขีณปตฺติวิสโย   ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต   
โสตาปนฺโนหมสฺมิ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธปิรายโน ฯ   
     [๑๔๗๒]  กตโม  จ  โส  อานนฺท  ธมฺมาทาโส ธมฺมปริยาโย เยน   
สมนฺนาคโต   อริยสาวโก  อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย   
ขีณนิรโยมฺหิ ขีณติรจฺฉานโยนิโย ขีณปตฺติวิสโย   
ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต     โสตาปนฺโนหมสฺมิ    อวินิปาตธมฺโม    นิยโต   
สมฺโพธิปรายโน  ฯ  อิธ  อานนฺท  อรยิสาวโก  พุทเฺธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต     โหติ     อิติป     โส    ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมเฺม  สงฺเฆ  ฯ  อริยกนฺเตหิ สีเลหิ   
สมนฺนาคโต   โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อย   
โข  โส  อานนฺท  ธมฺมาทาโส ธมฺมปรยิาโย เยน สมนฺนาคโต อริยสาวโก   
อากงฺขมาโน     อตฺตนาว     อตฺตาน     พฺยากเรยฺย    ขีณนิรโยมหฺิ   
ขีณติรจฺฉานโยนิโย         ขีณปตฺติวิสโย        ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต   
โสตาปนฺโนหมสฺมิ    อวินิปาตธมฺโม    นิยโต    สมฺโพธิปรายโนติ    ฯ   
(ตีณิป สุตฺตนฺตานิ เอกนิทานานิ) ฯ   
     [๑๔๗๓]   เอกมนฺต   นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อโสโก   นาม   ภนฺเต   ภิกขฺุ  กาลกโต  ตสฺส  กา  คติ    
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โก   อภิสมฺปราโย  ฯ  อโสกา  นาม  ภนฺเต  ภิกฺขุนี  กาลกตา  ฯเปฯ   
อโสโก   นาม   ภนฺเต   อุปาสโก   กาลกโต   ฯเปฯ  อโสกา  นาม   
ภนฺเต อุปาสิกา กาลกตา ตสฺสา กา คติ โก อภิสมฺปราโยติ ฯ   
     [๑๔๗๔]  อโสโก  อานนฺท  ภิกฺขุ  กาลกโต อาสวาน ขยา อนาสว   
เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ๑ ฯ (ปุริมเวยฺยากรเณน เอกนิทาน) ฯ   
     [๑๔๗๕]  อย  โข  โส  อานนฺท  ธมมฺาทาโส  ธมฺมปริยาโย เยน   
สมนฺนาคโต   อริยสาวโก  อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย   
ขีณนิรโยมฺหิ   ขีณติรจฺฉานโยนิโย   ขีณปตฺติวิสโย   ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต   
โสตาปนฺโนหมสฺมิ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธปิรายโนติ ฯ   
     [๑๔๗๖]   เอกมนฺต   นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต   
เอตทโวจ   กกุโฏ   ๒   นาม   ภนฺเต  าติเก  อุปาสโก  กาลกโต   
ตสฺส   กา   คติ   โก   อภิสมฺปราโย   ฯ  กฬิโภ  ๓  นาม  ภนฺเต   
าติเก  อุปาสโก  ฯ  ทนกิทฺโธ  ๔  นาม  ภนฺเต  าติเก อุปาสโก ฯ   
กฏิสฺสโห   นาม   ภนฺเต   าติเก  อุปาสโก  ฯ  ตุฏโ  นาม  ภนฺเต   
าติเก   อุปาสโก   ฯ  สนตฺุฏโ  นาม  ภนฺเต  าติเก  อุปาสโก  ฯ   
ภทฺโท   นาม   ภนฺเต   าติเก   อุปาสโก  ฯ  สุภทฺโท  นาม  ภนฺเต   
าติเก อุปาสโก กาลกโต ตสฺส กา คติ โก อภิสมปฺราโยติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วิหาสิ ฯ ๒ ม. ย.ุ กกกฺโฏ ฯ ๓ ยุ. กาฬิงฺโค ฯ เอวมุปริ ฯ ๔ สี.   
#นิกฺขา ฯ ม. ยุ. นิกโต ฯ    
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     [๑๔๗๗]  กกโุฏ  อานนฺท อุปาสโก กาลกโต ป ฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน   ปริกฺขยา   โอปปาติโก   ตตฺถ  ปรินพฺิพายี  อนาวตฺติธมฺโม   
ตสฺมา   โลกา   ฯ   กฬโิภ   อานนฺท   ฯ   ทนิกทฺโธ   อานนฺท   ฯ   
กฏิสฺสโห   อานนฺท   ฯ   ตุฏโ   อานนฺท   ฯ  สนตฺุฏโ  อานนฺท  ฯ   
ภทฺโท   อานนฺท   ฯ   สุภทฺโท   อานนฺท  อุปาสโก  กาลกโต  ป ฺจนฺน   
โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน    ปริกขฺยา  โอปปาติโก  ตตฺถ  ปรินิพฺพายี   
อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา ฯ (สพฺเพ เอกคติกา กาตพฺพา) ฯ   
     [๑๔๗๘]   ปโรป ฺาส   อานนฺท   าติเก   อุปาสกา  กาลกตา   
ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน   ปรกิฺขยา   โอปปาติกา   ตตฺถ   
ปรินิพฺพายิโน   อนาวตฺติธมฺมา   ตสฺมา   โลกา  ฯ  สาธิกนวุติ  อานนฺท   
าติเก  อุปาสกา  กาลกตา  ติณฺณ  ส ฺโชนาน ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน   
ตนุตฺตา     สกทาคามิโน     สกิเทว     อิม     โลก    อาคนฺตฺวา   
ทุกฺขสฺสนฺต    กริสฺสนฺติ   ฯ   ฉาติเรกานิ   โข   อานนฺท   ป ฺจสตานิ   
าติเก   อุปาสกา  กาลกตา  ติณฺณ  ส ฺโชนาน  ปริกฺขยา  โสตาปนฺนา   
อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนา ฯ   
     [๑๔๗๙]   อนจฺฉริย   โข  ปเนต  อานนฺท  ย  มนุสฺสภูโต  กาล   
กเรยฺย   ตสฺม ึ  ตสฺมึ   เจ   ม   กาลกเต   อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ   
ปฏิปุจฺฉิสฺสถ   ฯ   วิเหสาเวสา   อานนฺท  อสฺส  ตถาคตสฺส  ฯ  ตสฺมา   
ติหานนฺท  ธมฺมาทาส  นาม  ธมฺมปรยิาย  เทเสสฺสามิ  เยน  สมนนฺา- 
คโต  อริยสาวโก     อากงฺขมาโน     อตฺตนาว     อตฺตาน    พฺยากเรยฺย    
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ขีณนิรโยมฺหิ   ขีณติรจฺฉานโยนิโย   ขีณปตฺติวิสโย   ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต   
โสตาปนฺโนหมสฺมิ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธปิรายโน ฯ   
     [๑๔๘๐]   กตโม   จ   โส  อานนฺท  ธมฺมาทาโส  ธมฺมปริยาโย   
เยน    สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   อากงฺขมาโน   อตฺตนาว   อตฺตาน   
พฺยากเรยฺย      ขีณนิรโยมหฺิ      ขีณติรจฺฉานโยนิโย     ขีณปตฺติวิสโย   
ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต     โสตาปนฺโนหมสฺมิ    อวินิปาตธมฺโม    นิยโต   
สมฺโพธิปรายโน   ฯ   อิธานนฺท   อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   โส   ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  อรยิกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต   
โหติ    อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อย   โข   โส   
อานนฺท   ธมมฺาทาโส   ธมฺมปริยาโย   เยน   สมนฺนาคโต  อริยสาวโก   
อากงฺขมาโน  อตฺตนาว อตฺตาน พฺยากเรยฺย ขีณนิรโยมฺหิ ขีณติรจฺฉานโยนิโย   
ขีณปตฺติวิสโย         ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต         โสตาปนฺโนหมสฺมิ   
อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
                             เวฬุทฺวารวคฺโค ปโม ฯ   
                                   ตสฺสุทฺทาน   
                  ราชา โอคธทีฆาวุ          สารีปุตฺตา อปเร ทุเว   
                  ถปตโย เวฬุทวฺาเรยฺยา      คิ ฺชกาวสเถ ตโยติ ฯ   
                              __________________  
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                             ราชการามวคฺโค ทุติโย   
     [๑๔๘๑]  สาวตฺถิย วิหรติ ราชการาเม ฯ อถ โข สหสฺสภิกฺขุนีสงฺโฆ   
เยน       ภควา       เตนุปสงฺกมิ      อุปสงฺกมิตฺวา      ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต    ิตา   โข   ตา   
ภิกฺขุนิโย  ภควา  เอตทโวจ  จตูหิ  โข  ภิกฺขุนิโย  ธมฺเมหิ  สมนนฺาคโต   
อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต สมฺโพธิปรายโน ฯ   
กตเมหิ     จตูหิ     ฯ    อิธ    ภิกฺขุนิโย    อริยสาวโก    พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนนฺาคโต   โหติ   อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   
สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ อริยกนเฺตหิ   
สีเลหิ   สมนนฺาคโต   โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ  ฯ   
อิเมหิ    โข   ภิกฺขุนิโย   จตูหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   อรยิสาวโก   
โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
     [๑๔๘๒]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  พฺราหฺมณา  ภิกฺขเว  อุทยคามินึ  นาม   
ปฏิปท    ป ฺเปนฺติ   เต   สาวก   เอว   สมาทเปนฺติ   เอหิ   ตฺว   
อมฺโภ   ปุริส   กาลสฺเสว   อุฏาย   ปาจีนมุโข  ยาหิ  โส  ตฺว  มา   
โสพฺภ    ปรวิชฺเชหิ    มา   ปปาต   มา   ขาณณ   มา   กณฺฏกฏาน   
มา  จนฺทนิก  ๑  มา  โอฬคิลฺล  ยตฺเถว  ๒ ปปเตยฺยาสิ ตตฺเถว มรณ   
อาคเมยฺยาสิ   เอว   ตฺว   อมฺโภ  ปรุิส  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา   
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชสิฺสสีติ ฯ   
#๑ ม. จนฺทนยิ ฯ ๒ ม. ยตฺถ ฯ    
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     [๑๔๘๓]   ต   โข   ปเนต  ภิกฺขเว  พฺราหฺมณาน  พาลคมนเมต   
มูฬฺหคมนเมต   น   นิพฺพิทาย  น  วิราคาย  น  นโิรธาย  น  อุปสมาย   
น   อภิ ฺาย   น   สมโฺพธาย   น   นพฺิพานาย   สวตฺตติ  ฯ  อห ฺจ   
โข   ภิกฺขเว   อริยสฺส  วินเย  อุทยคามินึ  ปฏิปท  ป ฺเปมิ  ๑  ยา   
เอกนฺตนิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   อุปสมาย  อภิ ฺาย  สมฺโพธาย   
นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ   
     [๑๔๘๔]   กตมา   จ   สา   ภิกฺขเว  อุทยคามินี  ปฏิปทา  ยา   
เอกนฺตนิพฺพิทาย    ฯเปฯ    นิพฺพานาย   สวตฺตติ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   
อริยสาวโก   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป  โส   
ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ  ธมฺเม   
สงฺเฆ   ฯ   อริยกนฺเตหิ  สเีลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ   
สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ  อย  โข  สา  ภิกฺขเว  อุทยคามินี  ปฏิปทา  ยา   
เอกนฺตนิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   อุปสมาย  อภิ ฺาย  สมฺโพธาย   
นิพฺพานาย สวตฺตตีติ ฯ   
     [๑๔๘๕]   เอก   สมย   อายสฺมา  จ  สารีปุตฺโต  อายสฺมา  จ   
อานนฺโท   สาวตฺถิย   วิหรนฺติ   เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ   
อถ   โข   อายสฺมา   สารปีุตฺโต   สายณฺหสมย   ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต   
เยน    อายสฺมา   อานนฺโท   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมตา   
อานนฺเทน   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
#๑ ม. ย.ุ ป ฺาเปมิ ฯ    
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อายสฺมนฺต   อานนฺท   เอตทโวจ   กติน   นุ   โข   อาวุโส  อานนฺท   
ธมฺมาน   ปหานา   กติน   ธมฺมาน   สมนฺนาคมนเหตุ   เอวมย   ปชา   
ภควตา พฺยากตา โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ   
     [๑๔๘๖]  จตุนฺน  โข  อาวุโส  ธมฺมาน  ปหานา  จตุนฺน  ธมฺมาน   
สมนฺนาคมนเหตุ    เอวมย    ปชา   ภควตา   พฺยากตา   โสตาปนฺนา   
อวินิปาตธมฺมา   นิยตา   สมฺโพธิปรายนาติ   ฯ   กตเมส   จตุนฺน   ฯ   
ยถารูเปน     โข    อาวุโส    พุทฺเธ    อปฺปสาเทน    สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต     นริย     อุปปชชฺติ     ตถารปูสฺส    พุทฺเธ    อปฺปสาโท   
น   โหติ   ฯ   ยถารูเปน  จ  โข  อาวุโส  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต   สุตวา   อริยสาวโก   กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สคุตึ   
สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   ตถารูปสฺส   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาโท   โหติ   
อิติป โส ภควา ฯเปฯ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ฯ   
     [๑๔๘๗]   ยถารูเปน   [๑]  โข  อาวุโส  ธมฺเม  อปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  อปาย   
ทุคฺคตึ      วินิปาต     นิรย     อุปปชฺชติ     ตถารูปสฺส     ธมฺเม   
อปฺปสาโท  น  โหติ  ฯ ยถารูเปน จ โข อาวุโส ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต     สุตวา     อริยสาวโก     กายสฺส     เภทา    ปร   
มรณา  สคุตึ  สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  ตถารูปสฺส  ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาโท   
#๑ ม. จ ฯ    
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โหติ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ฯเปฯ   
     [๑๔๘๘]    ยถารูเปน    โข    อาวุโส   สงฺเฆ   อปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  อปาย   
ทุคฺคตึ    วินปิาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ตถารูปสฺส   สงฺเฆ   อปฺปสาโท   
น   โหติ   ฯ   ยถารูเปน  จ  โข  อาวุโส  สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต   สุตวา   อริยสาวโก   กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สคุตึ   
สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   ตถารูปสฺส   สงฺเฆ   อเวจฺจปฺปสาโท   โหติ   
สุปฏิปนฺโน    ภควโต    สาวกสงฺโฆ    ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   
โลกสฺสาติ ฯ   
     [๑๔๘๙]  ยถารูเปน  โข  อาวุโส ทสฺุสีเลฺยน สมนฺนาคโต อสฺสุตวา   
ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา  ปร  มรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย   
อุปปชฺชติ   ตถารูปสฺส   ทสฺุสีลฺย  ๑  น  โหติ  ฯ  ยถารูเปหิ  จ  โข   
อาวุโส  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ สมนฺนาคโต [๒] อริยสาวโก กายสฺส เภทา   
ปร   มรณา   สุคตึ   สคฺค  โลก  อุปปชชฺติ  ตถารูปานิสฺส  อริยกนฺตานิ   
สีลานิ โหนติฺ อกฺขณฺฑานิ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิกานิ ฯ   
     [๑๔๙๐]   อิเมส  โข  อาวุโส  จตุนฺน  ธมฺมาน  ปหานา  อิเมส   
จตุนฺน   ธมฺมาน   สมนฺนาคมนเหตุ   เอวมย   ปชา  ภควตา  พฺยากตา   
โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ   
    [๑๔๙๑]  จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อริยสาวโก สพฺพทุคฺคติภย   
สมติกฺกนฺโต    โหติ    ฯ    กตเมหิ    จตูหิ    ฯ    อิธ   ภิกฺขเว   
#๑ ยุ. ทุสฺสีเลน โหติ ฯ ๒ ม. ย.ุ สุตวา ฯ    
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อริยสาวโก    พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   
โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมเฺม   
สงฺเฆ   ฯ   อริยกนฺเตหิ  สเีลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ   
สมาธิสวตฺตนิเกหิ    ฯ    อิเมหิ    โข    ภิกฺขเว    จตูหิ   ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคโต อริยสาวโก สพฺพทุคฺคติภย สมติกฺกนฺโต โหตีติ ฯ   
     [๑๔๙๒]   จตูหิ   ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   
สพฺพทุคฺคติวินิปาตภย  สมติกฺกนฺโต  โหติ  ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ อิธ ภิกฺขเว   
อริยสาวโก    พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   
โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมเฺม   
สงฺเฆ   ฯ   อริยกนฺเตหิ  สเีลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ   
สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกขฺเว  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนนฺาคโต   
อริยสาวโก สพฺพทุคฺคติวินิปาตภย สมติกฺกนฺโต โหตีติ ฯ   
     [๑๔๙๓]   เย   เต   ภิกขฺเว  อนุกมฺเปยฺยาถ  เย  จ  โสตพฺพ   
ม ฺเยฺยุ   มิตฺตา   วา   อมจฺจา   วา   าตี   วา  สาโลหิตา  วา   
เต   ภิกฺขเว   จตูสุ   โสตาปตฺติยงฺเคสุ   สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา               
ปติฏาเปตพฺพา    ฯ   กตเมสุ   จตูสุ   ฯ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเท   
สมาทเปตพฺพา    นิเวเสตพฺพา   ปติฏาเปตพฺพา   อิติป   โส   ภควา   
ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ   
อริยกนฺเตสุ    สีเลส ุ  สมาทเปตพฺพา   นิเวเสตพฺพา   ปติฏาเปตพฺพา   
อกฺขณฺเฑสุ    ฯเปฯ    สมาธิสวตฺตนิเกสุ    ฯ    เย   เต   ภิกฺขเว    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 457 

อนุกมฺเปยฺยาถ   เย   จ   โสตพฺพ   ม ฺเยฺยุ   มิตฺตา   วา  อมจฺจา   
วา    าตี   วา   สาโลหิตา   วา   เต   ภิกฺขเว   อิเมสุ   จตูสุ   
โสตาปตฺติยงฺเคสุ สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา ปติฏาเปตพฺพาติ ฯ   
     [๑๔๙๔]   เย   เต   ภิกขฺเว  อนุกมฺเปยฺยาถ  เย  จ  โสตพฺพ   
ม ฺเยฺยุ   มิตฺตา   วา   อมจฺจา   วา   าตี   วา  สาโลหิตา  วา   
เต   ภิกฺขเว   จตูสุ   โสตาปตฺติยงฺเคสุ   สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา   
ปติฏาเปตพฺพา    ฯ   กตเมสุ   จตูสุ   ฯ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเท   
สมาทเปตพฺพา    นิเวเสตพฺพา   ปติฏาเปตพฺพา   อิติป   โส   ภควา   
ฯเปฯ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ฯ   
     [๑๔๙๕]  สิยา  ภิกฺขเว  จตุนฺน  มหาภูตาน  อ ฺถตฺต ปวีธาตุยา   
อาโปธาตุยา   เตโชธาตุยา   วาโยธาตุยา   ฯ   น   เตฺวว   พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตสฺส  อริยสาวกสฺส  สยิา  อ ฺถตฺต  ฯ ตตฺรีท   
อ ฺถตฺต  ฯ  โส  วต  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต อริยสาวโก   
นิรย   วา   ติรจฺฉานโยนึ   วา   ปตฺติวิสย   วา  อุปปชฺชิสฺสตีติ  เนต   
าน  วิชฺชติ  ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  อริยกนฺเตสุ  สีเลสุ  สมาทเปตพฺพา   
นิเวเสตพฺพา ปติฏาเปตพฺพา อกฺขณฺเฑสุ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิเกสุ ฯ   
     [๑๔๙๖]  สิยา  ภิกฺขเว  จตุนฺน  มหาภูตาน  อ ฺถตฺต ปวีธาตุยา   
อาโปธาตุยา   เตโชธาตุยา   วาโยธาตุยา  ฯ  น  เตฺวว  อริยกนฺเตหิ   
สีเลหิ     สมนฺนาคตสฺส     อริยสาวกสฺส     สิยา    อ ฺถตฺต    ฯ   
ตตฺรีท   อ ฺถตฺต   ฯ   โส   วต   อรยิกนฺเตหิ   สีเลหิ  สมนฺนาคโต    
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อริยสาวโก  นิรย  วา  ติรจฺฉานโยนึ  วา  ปตฺติวิสย  วา  อุปปชฺชสิฺสตีติ   
เนต าน วิชฺชติ ฯ   
     [๑๔๙๗]   เย   เต   ภิกขฺเว  อนุกมฺเปยฺยาถ  เย  จ  โสตพฺพ   
ม ฺเยฺยุ   มิตฺตา   วา  อมจฺจา  วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  เต   
ภิกฺขเว   อิเมสุ   จตูสุ  โสตาปตฺติยงฺเคสุ  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา   
ปติฏาเปตพฺพาติ ฯ   
     [๑๔๙๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
เสยฺยถาป   นาม   พลวา   ปุริโส   สมฺมิ ฺชิต   วา  พาห  ปสาเรยฺย   
ปสาริต   วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   เชตวเน   อนฺตรหิโต   
เทเวสุ   ตาวตึเสสุ  ปาตุรโหสิ  ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ตาวตึสกายิกา   
เทวตาโย       เยนายสฺมา      มหาโมคฺคลฺลาโน      เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   
อฏสุ  ฯ  เอกมนฺต   ิตา  โข ตา เทวตาโย อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน   
เอตทโวจ   
     [๑๔๙๙]  สาธุ  โข  อาวุโส  พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน   
โหติ    อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ   ฯ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  โข  อาวุโส   
เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค   
โลก   อุปปชชฺนฺติ   ฯ   สาธุ   โข  อาวุโส  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  สาธุ   
โข   อาวุโส   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคมน   โหติ   อกฺขณฺเฑหิ    
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ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคมนเหตุ   
โข   อาวุโส   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา  ปร  มรณา   
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ   
     [๑๕๐๐]  สาธุ  โข  มาริส  โมคฺคลลฺาน  พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคมน   โหติ   อิติป   โส   ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  โข   
มาริส  โมคฺคลฺลาน  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนฺติ   ฯ   สาธุ  โข  มาริส  โมคฺคลลฺาน   
ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคมน  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ   
ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคมนเหตุ   
โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร   
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ   
     [๑๕๐๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
เสยฺยถาป   นาม   พลวา   ปุริโส   สมฺมิ ฺชิต   วา  พาห  ปสาเรยฺย   
ปสาริต   วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   เชตวเน   อนฺตรหิโต   
เทเวสุ   ตาวตึเสสุ  ปาตุรโหสิ  ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ตาวตึสกายิกา   
เทวตาโย       เยนายสฺมา      มหาโมคฺคลฺลาโน      เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   
อฏสุ  ฯ  เอกมนฺต   ิตา  โข ตา เทวตาโย อายสฺมา มหา- 
โมคฺคลฺลาโน  เอตทโวจ    
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     [๑๕๐๒]  สาธุ  โข  อาวุโส  พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคมน   
โหติ    อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ   ฯ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  โข  อาวุโส   
เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   สุคตึ  สคฺค   
โลก  อุปปนนฺา  ฯ  สาธุ  โข  อาวุโส  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  อริยกนฺเตหิ   
สีเลหิ   สมนนฺาคมน   โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ  ฯ   
อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคมนเหตุ   โข   อาวุโส   เอวมิเธกจฺเจ   
สตฺตา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนาติ ฯ   
     [๑๕๐๓]  สาธุ  โข  มาริส  โมคฺคลลฺาน  พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคมน   โหติ   อิติป   โส   ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  โข   
มาริส  โมคฺคลฺลาน  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา   
สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปนฺนา   ฯ   สาธุ   โข  มาริส  โมคฺคลลฺาน   
ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคมน  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ   
ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคมนเหตุ   
โข   มาริส   โมคฺคลฺลาน  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส  เภทา  ปร   
มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนาติ ฯ   
     [๑๕๐๔]   อถ   โข   ภควา   เสยฺยถาป  นาม  พลวา  ปุรโิส   
สมฺมิ ฺชิต   วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสาริต   วา  พาห  สมฺมิ ฺเชยฺย   
เอวเมว   เชตวเน   อนฺตรหิโต   เทเวสุ   ตาวตึเสสุ  ปาตุรโหสิ  ฯ    
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อถ  โข  สมพฺหุลา  ตาวตึสกายิกา  เทวตาโย  เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    อฏสุ    ฯ   
เอกมนฺต  ิตา โข ตา เทวตาโย ภควา เอตทโวจ   
    [๑๕๐๕]    สาธุ    โข    อาวุโส    พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคมน   โหติ   อิติป   โส   ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมนเหตุ  โข   
อาวุโส   เอวมิเธกจฺเจ   สตฺตา   โสตาปนฺนา   อวินปิาตธมฺมา  นิยตา   
สมฺโพธิปรายนา  ฯ  สาธุ  โข  อาวุโส  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  อริยกนฺเตหิ   
สีเลหิ   สมนนฺาคมน   โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ  ฯ   
อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคมนเหตุ   โข   อาวุโส   เอวมิเธกจฺเจ   
สตฺตา โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ   
    [๑๕๐๖]  สาธุ  โข  มาริส  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมน   
โหติ    อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ   ฯ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคมนเหตุ  โข  มาริส   
เอวมย   ปชา  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนา  ฯ   
สาธุ   โข  มาริส  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคมน   
โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ   
สมนฺนาคมนเหตุ  โข  มาริส  เอวมย  ปชา  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา   
นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ   
                    ราชการามวคฺโค ทุติโย ฯ    
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                           ตสฺสุทฺทาน   
          สหสฺสพฺราหฺมณา อานนฺโท     ทุคฺคติ อปเร ทุเว   
          มิตฺเตนามจฺจา เทฺว วุตฺตา    ตโย จ เทวจาริกาติ ฯ   
                         ______________  
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                     สรกานิวคฺโค ๑ ตติโย   
     [๑๕๐๗]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ   
กปลวตฺถุสฺม ึ  นิโคฺรธาราเม   ฯ   อถ   โข  มหานาโม  สกโฺก  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  มหานาโม  สกโฺก  ภควนฺต เอตทโวจ๎   
อิท   ภนฺเต   กปลวตฺถุ   อิทฺธ ฺเจว   ผีต ฺจ   พหุช ฺ   อากิณฺณมนุสฺส   
สมฺพาธพฺยูห   ฯ   โส   ขฺวาห   ภนฺเต   ภควนฺต   วา  ปยริุปาสิตฺวา   
มโนภาวนีเย  วา  ภิกฺขู  สายณฺหสมย  กปลวตฺถุ ปวิสนฺโต วิพฺภนฺเตนป ๒   
หตฺถินา   สมาคจฺฉามิ   วิพฺภนฺเตนป   อสฺเสน  สมาคจฺฉามิ  วิพฺภนฺเตนป   
รเถน   สมาคจฺฉามิ   วิพฺภนฺเตนป   สกเฏน   สมาคจฺฉามิ  วิพฺภนฺเตนป   
ปุริเสน    สมาคจฺฉามิ    ฯ    ตสฺส   มยหฺ   ภนฺเต   ตสฺมึ   สมเย   
มุสฺสเตว    ภควนฺต    อารพฺภ   สติ   มสฺุสติ   ธมฺม   อารพฺภ   สติ   
มุสฺสติ  สงฺฆ  อารพฺภ  สติ  ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต  เอว  โหติ  อิมมฺหิ   
จาห สมเย กาล กเรยฺย กา มยฺห คติ โก อภิสมฺปราโยติ ฯ   
     [๑๕๐๘]  มา  ภายิ  มหานาม  มา  ภายิ  มหานาม  อปาปกนฺเต   
มรณ   ภวิสฺสติ   อปาปกา   กาลกิริยา   ฯ   ยสฺส   กสฺสจิ  มหานาม   
ทีฆรตฺต    สทฺธาปริภาวิต    จิตฺต    สีลปริภาวิต   จิตฺต   สุตปริภาวิต   
จิตฺต    จาคปริภาวิต    จิตฺต    ป ฺาปริภาวิต    จิตฺต    ฯ   ตสฺส   
โย   หิ   ขฺวาย   กาโย   รปู   จาตุมฺมหาภูติโก  มาตาเปตฺติกสมฺภโว   
#๑ ม. สรณานิวคฺโค ฯ ๒ ม. ภมนฺเตนป ฯ ก. ภมนฺเตนป ฯ อิโต ปร อปราป   
#จตฺตาโร ปาา เอว าตพฺพา ฯ    
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โอทนกุมฺมาสุปจโย       อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺโม      ต   
อิเมว  กากา  วา  ขาทนฺติ  คิชฺฌา  วา  ขาทนฺติ  กุลลา  วา  ขาทนฺติ...   
สุนขา  วา  ขาทนฺติ  สิคาลา  ๑  วา  ขาทนฺติ  วิวิธา วา ปาณกชาตา   
ขาทนฺติ    ฯ    ย ฺจ    ขฺวสสฺ    จิตฺต    ทฆีรตฺต    สทธฺาปริภาวิต   
สีลสุตจาคป ฺาปริภาวิต ต อุทฺธงฺคามิ โหติ วิเสสคามิ ฯ   
     [๑๕๐๙]   เสยฺยถาป  มหานาม  ปุริโส  สปฺปกุมฺภ  วา  เตลกุมภฺ   
วา   คมฺภีร   อุทกรหท  โอคาเหตฺวา  ๒  ภินฺเทยฺย  ตตฺร  ยา  อสสฺ   
สกฺขรา   วา   กลา   วา   สา   อโธคามี   อสฺส   ย ฺจ   ขฺวสฺส   
ตตฺร   สปฺป   วา   เตล   วา   ต  อุทฺธงฺคามิ  อสฺส  วิเสสคามิ  ฯ   
เอวเมว    โข   มหานาม   ยสฺส   กสฺสจิ   ทีฆรตฺต   สทฺธาปริภาวิต   
จิตฺต      สีลสุตจาคป ฺาปริภาวิต     จิตฺต     ตสฺส     โย     หิ   
ขฺวาย  กาโย  รูป จาตุมฺมหาภูติโก มาตาเปตฺติกสมฺภโว โอทนกุมมฺาสุปจโย   
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺโม           ต           อิเมว   
กากา   วา   ขาทนฺติ   คิชฺฌา   วา   ขาทนฺติ   กลุลา  วา  ขาทนฺติ   
สุนขา   วา   ขาทนฺติ  สิคาลา  วา  ขาทนฺติ  วิวิธา  วา  ปาณกชาตา   
ขาทนฺติ     ย ฺจ     ขฺวสฺส     จิตฺต     ทฆีรตฺต     สทธฺาปริภาวิต   
สีลสุตจาคป ฺาปริภาวิต   ต   อุทฺธงฺคามิ   โหติ   วิเสสคามิ  ฯ  ตุยฺห   
โข  ปน  มหานาม  ทีฆรตฺต  สทฺธาปริภาวิต จิตฺต สีลสุตจาคป ฺาปริภาวิต   
จิตฺต      ฯ      มา      ภายิ      มหานาม      มา     ภายิ   
มหานาม อปาปกนฺเต มรณ ภวิสฺสติ อปาปกา กาลกิริยาติ ฯ   
#๑ ม. สิงฺคาลา ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. โอคาหิตฺวา ฯ    
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     [๑๕๑๐]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ   
กปลวตฺถุสฺม ึ  นิโคฺรธาราเม   ฯ   อถ   โข  มหานาโม  สกโฺก  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  มหานาโม  สกโฺก  ภควนฺต เอตทโวจ   
อิท   ภนฺเต   กปลวตฺถุ   อิทฺธ ฺเจว   ผีต ฺจ   พหุช ฺ   อากิณฺณมนุสฺส   
สมฺพาธวิยูห   ฯ   โส   ขฺวาห   ภนฺเต   ภควนฺต   วา  ปยิรุปาสิตฺวา   
มโนภาวนีเย     วา    ภิกฺขู    สายณฺหสมย    กปลวตฺถุ    ปวิสนโฺต   
ภนฺเตนป    หตฺถินา    สมาคจฺฉามิ   ภนฺเตนป   อสฺเสน   สมาคจฺฉามิ   
ภนฺเตนป    รเถน    สมาคจฺฉามิ    ภนฺเตนป   สกเฏน   สมาคจฺฉามิ   
ภนฺเตนป    ปุริเสน   สมาคจฺฉามิ   ฯ   ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   ตสฺมึ   
สมเย   มุสฺสเตว   ภควนฺต   อารพฺภ   สติ   มุสฺสติ   ธมฺม   อารพฺภ   
สติ   มุสฺสติ   สงฺฆ   อารพฺภ   สติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห  ภนฺเต  เอว   
โหติ   อิมมฺหิ   จาห   สมเย   กาล   กเรยฺย   กา  มยหฺ  คติ  โก   
อภิสมฺปราโยติ ฯ   
     [๑๕๑๑]  มา  ภายิ  มหานาม  มา  ภายิ  มหานาม  อปาปกนฺเต   
มรณ    ภวิสสฺติ   อปาปกา   กาลกิริยา   ฯ   จตูหิ   โข   มหานาม   
ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ   
นิพฺพานปพฺภาโร     ฯ     กตเมหิ    จตูหิ    ฯ    อิธ    มหานาม   
อริยสาวโก    พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   
โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมเฺม    
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สงฺเฆ   ฯ   อริยกนฺเตหิ  สเีลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ   
สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   
     [๑๕๑๒]   เสยฺยถาป  มหานาม  รุกโฺข  ปาจีนนินฺโน  ปาจีนโปโณ   
ปาจีนปพฺภาโร   โส   มูเล   ฉินฺเน   กตเมน   ปปเตยฺยาติ  ฯ  เยน   
ภนฺเต   นินฺโน   เยน   โปโณ   เยน   ปพฺภาโรติ  ฯ  เอวเมว  โข   
มหานาม     อิเมหิ    จตูหิ    ธมฺเมหิ    สมนฺนาคโต    อริยสาวโก   
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นพฺิพานปพฺภาโรติ ฯ   
     [๑๕๑๓]   กปลวตฺถุนทิาน  ฯ  อถ  โข  มหานาโม  สกโฺก  เยน   
โคธา สกฺโก เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา โคธ สกฺก เอตทโวจ   
     [๑๕๑๔]  กติหิ  ๑  ตฺว  โคเธ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  โสตาปนฺน   
ปุคฺคล   อาชานาสิ   อวินิปาตธมฺม   นยิต   สมโฺพธปิรายนนฺติ   ฯ  ตีหิ   
ขฺวาห   มหานาม   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคต  โสตาปนฺน  ปุคฺคล  อาชานามิ   
อวินิปาตธมฺม    นิยต   สมฺโพธิปรายน   ฯ   กตเมหิ   ตีห ิ  ฯ   อิธ   
มหานาม   อริยสาวโก   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต  โหติ   
อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ   
ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต  โหติ  สุปฏปินฺโน   
ภควโต   สาวกสงฺโฆ   ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ  ฯ   
อิเมหิ    ขฺวาห    มหานาม   ตีหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคต   โสตาปนฺน   
ปุคฺคล อาชานามิ อวินิปาตธมฺม นิยต สมฺโพธปิรายน ฯ   
     [๑๕๑๕]  ตฺว  ปน  มหานาม  กติหิ  ธมฺเมหิ สมนฺนาคต โสตาปนฺน   
#๑ ยุ. กตีหิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ปุคฺคล   อาชานาสิ   อวินิปาตธมฺม   นยิต   สมโฺพธปิรายนนฺติ  ฯ  จตูหิ   
ขฺวาห  [๑]  โคเธ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  โสตาปนฺน  ปุคฺคล อาชานามิ   
อวินิปาตธมฺม   นิยต   สมฺโพธิปรายน   ฯ   กตเมหิ   จตูหิ   ฯ   อิธ   
โคเธ    อริยสาวโก   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   
อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ   
ธมฺเม    สงฺเฆ    ฯ    อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ    สมนฺนาคโต   โหติ   
อกฺขณฺเฑหิ    ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อิเมหิ   ขฺวาห   โคเธ   
จตูหิ   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  โสตาปนฺน  ปุคฺคล  อาชานามิ  อวินิปาตธมฺม   
นิยต สมฺโพธิปรายนนฺติ ฯ   
     [๑๕๑๖]  อาคเมหิ  ตฺว  มหานาม  อาคเมหิ ตฺว มหานาม ภควาว   
เอต  ชาเนยฺย  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  วา  อสมนฺนาคต  วาติ ฯ   
อายาม    โคเธ    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกเมยฺยาม   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควโต เอตมตฺถ อาโรจิสฺสามาติ ฯ   
     [๑๕๑๗]  อถ  โข  มหานาโม จ ๒ สกฺโก โคธา  จ สกฺโก เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   มหานาโม   สกฺโก   ภควนฺต   
เอตทโวจ    อิธาห    ภนฺเต    เยน   โคธา   สกโฺก   เตนุปสงฺกมึ   
อุปสงฺกมิตฺวา   โคธ   สกกฺ   เอตทโวจ   กติหิ   ตฺว  โคเธ  ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคต    โสตาปนฺน    ปุคฺคล    อาชานาสิ    อวินิปาธมฺม   นยิต   
สมฺโพธิปรายนนฺติ ฯ   
#๑ ยุ. โภ ฯ ๒ ม. ย.ุ จสทโฺท นตฺถ ิฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 468 

     [๑๕๑๘]  เอว  วุตฺเต  ภนฺเต  โคธา  สกฺโก  ม  เอตทโวจ ตีหิ   
ขฺวาห   มหานาม   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคต  โสตาปนฺน  ปุคฺคล  อาชานามิ   
อวินิปาตธมฺม    นิยต   สมฺโพธิปรายน   ฯ   กตเมหิ   ตีห ิ  ฯ   อิธ   
มหานาม   อริยสาวโก   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต  โหติ   
อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ   
ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต  โหติ  สุปฏปินฺโน   
ภควโต   สาวกสงฺโฆ   ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ  ฯ   
อิเมหิ    ขฺวาห    มหานาม   ตีหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคต   โสตาปนฺน   
ปุคฺคล   อาชานามิ   อวินิปาตธมฺม   นยิต  สมฺโพธปิรายน  ฯ  ตฺว  ปน   
มหานาม   กติหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคต   โสตาปนฺน  ปุคฺคล  อาชานาสิ   
อวินิปาตธมฺม นิยต สมฺโพธิปรายนนฺติ ฯ   
     [๑๕๑๙]   เอว   วุตฺตาห  ภนฺเต  โคธ  สกฺก  เอตทโวจ  จตูหิ   
ขฺวาห   โคเธ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคต   โสตาปนฺน   ปุคฺคล  อาชานามิ   
อวินิปาตธมฺม   นิยต   สมฺโพธิปรายน   ฯ   กตเมหิ   จตูหิ   ฯ   อิธ   
โคเธ    อริยสาวโก   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   
อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ   
ธมฺเม    สงฺเฆ    ฯ    อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ    สมนฺนาคโต   โหติ   
อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ  ฯ  อิเมหิ  ขฺวาห  โคเธ  จตูหิ   
ธมฺเมหิ    สมนฺนาคต   โสตาปนฺน   ปุคฺคล   อาชานามิ   อวินิปาตธมฺม   
นิยต สมฺโพธิปรายนนฺติ ฯ    
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     [๑๕๒๐]  เอว  วุตฺเต  ภนฺเต โคธา สกฺโก ม เอตทโวจ อาคเมหิ   
ตฺว   มหามาม   อาคเมหิ   ตฺว   มหานาม   ภควาว  เอต  ชาเนยฺย   
เอเตหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต วา อสมนฺนาคต วาติ ฯ   
     [๑๕๒๑]  อิธ  ภนฺเต  โกจิเทว  ธมฺมสมุปฺปาโท  ๑  อุปฺปชฺเชยยฺ   
เอกโต   อสฺส   ภควา   เอกโต  ภิกฺขุสงฺโฆ  จ  ๒  เยเนว  ภควา   
เตเนวาห อสฺส เอว ปสนฺน ม ภนฺเต ภควา ธาเรตุ ฯ   
     [๑๕๒๒]   อิธ   ภนฺเต   โกจิเทว   ธมฺมสมุปฺปาโท  อุปฺปชฺเชยยฺ   
เอกโต   อสฺส   ภควา   เอกโต  ภิกฺขุสงฺโฆ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  จ  เยเนวพ   
ภควา เตเนวาห อสฺส เอว ปสนฺน ม ภนฺเต ภควา ธาเรตุ ฯ   
     [๑๕๒๓]   อิธ   ภนฺเต   โกจิเทว   ธมฺมสมุปฺปาโท  อุปฺปชฺเชยยฺ   
เอกโต  อสฺส  ภควา  เอกโต  ภิกฺขุสงฺโฆ  ภิกฺขุนีสงฺโฆ  [๓] อุปาสกา   
จ   เยเนว  ภควา  เตเนวาห  อสฺส  เอว  ปสนฺน  ม  ภนฺเต  ภควา   
ธาเรตุ ฯ   
     [๑๕๒๔]   อิธ   ภนฺเต   โกจิเทว   ธมฺมสมุปฺปาโท  อุปฺปชฺเชยยฺ   
เอกโต   อสฺส   ภควา   เอกโต   ภิกฺขุสงฺโฆ   ภิกฺขุนีสงฺโฆ  อุปาสกา   
อุปาสิกาโย   จ   เยเนว   ภควา  เตเนวาห  อสฺส  เอว  ปสนฺน  ม   
ภนฺเต ภควา ธาเรตุ ฯ   
     [๑๕๒๕]   อิธ   ภนฺเต   โกจิเทว   ธมฺมสมุปฺปาโท  อุปฺปชฺเชยยฺ   
เอกโต   อสฺส   ภควา   เอกโต   ภิกฺขุสงฺโฆ   ภิกฺขุนีสงฺโฆ  อุปาสกา   
อุปาสิกาโย  สเทวโก  จ  โลโก สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณ- 
#๑ ม. ธมโฺม สมุปฺปาโท ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. ย.ุ จ ฯ    
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พฺราหฺมณี ๑  ปชา     สเทวมนุสฺสา     เยเนว     ภควา     เตเนวาห    อสฺส   
เอว ปสนฺน ม ภนฺเต ภควา ธาเรตูติ ฯ         
     [๑๕๒๖]  เอววาที  ๒  ตฺว  โคเธ  มหานาม สกฺก กึ วเทสีติ ฯ   
เอววาทาห   ภนฺเต   มหานาม   สกฺก   น   กิ ฺจิ   วทามิ   อ ฺตฺร   
กลฺยาณา อ ฺตฺร กุสลาติ ฯ   
     [๑๕๒๗]  กปลวตฺถุนทิาน  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน สรกานิ ๓   
สกฺโก    กาลกโต    โหติ    โส   ภควตา   พฺยากโต   โสตาปนฺโน   
อวินิปาตธมฺโม   นิยโต   สมฺโพธิปรายโนติ   ฯ   ตตฺร   สุท  สมพฺหุลา   
สกฺกา   สงฺคมฺม   สมาคมฺม   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ  อจฺฉริย   
วต    โภ   อพฺภุต   วต   โภ   เอตฺถทานิ   โก   น   โสตาปนฺโน   
ภวิสฺสติ    ฯ   ยตฺร   หิ   นาม   สรกานิ   สกโฺก   กาลกโต   โส   
ภควตา  พฺยากโต  โสตาปนฺโน  อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
สรกานิ         สกฺโก         สิกฺขาทุพฺพลฺยมาปาทิ        มชชฺปาน   
อาปายีติ ฯ   
     [๑๕๒๘]  อถ  โข  มหานาโม  สกฺโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   มหานาโม   สกโฺก   ภควนฺต   เอตทโวจ  อิธ  ภนฺเต   
สรกานิ    สกฺโก   กาลกโต   โส   ภควตา   พฺยากโต   โสตาปนฺโน   
อวินิปาตธมฺโม    นยิโต   สมฺโพธิปรายโนติ   ฯ   ตตฺร   สุท   ภนฺเต   
สมฺพหุลา   สกฺกา   สงฺคมมฺ   สมาคมฺม   อุชฺฌายนฺติ  ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ   
#๑ ยุ. สสฺสมณพฺราหฺมณปชา ฯ ๒ ย.ุ เอววาทึ ฯ ๓ ม. สรณานิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อจฺฉริย   วต   โภ  อพฺภุต  วต  โภ  เอตฺถทานิ  โก  น  โสตาปนฺโน   
ภวิสฺสติ   ฯ   ยตฺร  หิ  นาม  สรกานิ  สกฺโก  กาลกโต  โส  ภควตา   
พฺยากโต   โสตาปนฺโน   อวินิปาตธมฺโม   นิยโต   สมฺโพธิปรายโนติ  ฯ   
สรกานิ สกฺโก สิกฺขาทุพฺพลฺยมาปาทิ มชฺชปาน อาปายีติ ฯ   
     [๑๕๒๙]   โย   โส   มหานาม  ทีฆรตฺต  อุปาสโก  พุทฺธ  สรณ   
คโต   ธมฺม   สรณ   คโต   สงฺฆ   สรณ   คโต   โส  กถ  วินิปาต   
คจฺเฉยฺย   ฯ   ย ฺหิ  ต  มหานาม  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  ทีฆรตฺต   
อุปาสโก    พุทฺธ   สรณ   คโต   ธมฺม   สรณ   คโต   สงฺฆ   สรณ   
คโตติ   ฯ   สรกานึ   ๑   สกฺก  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  สรกานิ   
มหานาม    สกฺโก   ทีฆรตฺต   อุปาสโก   พุทฺธ   สรณ   คโต   ธมฺม   
สรณ คโต สงฺฆ สรณ คโต โส กถ วินิปาต คจฺเฉยฺย ฯ   
     [๑๕๓๐]  อิธ  มหานาม  เอกจฺโจ ปคฺุคโล พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต     โหติ     อิติป     โส    ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ  หาสป ฺโ   
ชวนป ฺโ  วิมุตฺติยา  จ  สมนฺนาคโต  ฯ  โส  อาสวาน  ขยา  อนาสว   
เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   ฯ   อยมฺป   โข   มหานาม   ปุคฺคโล  ปริมตฺุโต   
นิรยา   ปริมตฺุโต   ติรจฺฉานโยนิยา   ปริมุตฺโต   ปตฺติวิสยา   ปริมุตฺโต   
อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ   
     [๑๕๓๑] อิธ ปน มหานาม เอกจฺโจ ปุคฺคโล พุทฺเธ อเวจฺจปฺ- 
#๑ ม. สรณานิ ฯ ย.ุ สรกานิ ฯ    
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ปสาเทน  สมนฺนาคโต     โหติ     อิติป     โส    ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ  หาสป ฺโ   
ชวนป ฺโ    น    จ    วิมุตฺติยา   สมนนฺาคโต   ฯ   โส   ป ฺจนฺน   
โอรมฺภาคิยาน    ส ฺโชนาน    ปริกขฺยา   โอปปาติโก   โหติ   ตตฺถ   
ปรินิพฺพายี   อนาวตฺติธมฺโม   อสฺมา   โลกา  ฯ  อยมฺป  โข  มหานาม   
ปุคฺคโล    ปริมุตฺโต    นริยา   ปริมุตฺโต   ติรจฺฉานโยนิยา   ปรมิุตฺโต   
ปตฺติวิสยา ปริมุตฺโต อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ   
     [๑๕๓๒] อิธ ปน มหานาม เอกจฺโจ ปุคฺคโล พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต     โหติ     อิติป     โส    ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมเฺม  สงฺเฆ  ฯ  น  หาสป ฺโ  น   
ชวนป ฺโ   น   จ  วิมุตฺติยา  สมนฺนาคโต  ฯ  โส  ติณฺณ  ส ฺโชนาน   
ปริกฺขยา   ราคโทสโมหาน   ตนุตฺตา   สกทาคามี   โหติ  สกิเทว  อิม   
โลก  อาคนฺตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กโรติ  ฯ  อยมฺป  โข  มหานาม  ปุคฺคโล   
ปริมุตฺโต   นริยา   ปริมุตฺโต   ติรจฺฉานโยนิยา   ปริมุตฺโต   ปตฺติวิสยา   
ปริมุตฺโต อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ   
     [๑๕๓๓] อิธ ปน มหานาม เอกจฺโจ ปุคฺคโล พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต     โหติ     อิติป     โส    ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา   
เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  น  หาสป ฺโ   
น    ชวนป ฺโ   น   จ   วิมุตฺติยา   สมนฺนาคโต   ฯ   โส   ติณฺณ   
ส ฺโชนาน    ปรกิฺขยา   โสตาปนฺโน   โหติ   อวินิปาตธมฺโม   นิยโต    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 473 

สมฺโพธิปรายโน   ฯ   อยมฺป  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา   
ปริมุตฺโต     ติรจฺฉานโยนิยา     ปริมตฺุโต     ปตฺติวิสยา    ปริมตฺุโต   
อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ   
     [๑๕๓๔]   อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  น  เหว  โข   
พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   ฯ  น  ธมฺเม  ฯ  น   
สงฺเฆ    ฯ    น   หาสป ฺโ   น   ชวนป ฺโ   น   จ   วิมุตฺติยา   
สมนฺนาคโต    ฯ    อปจสฺส    อิเม    ธมฺมา    โหนฺติ   สทฺธินฺทรฺิย   
วิริยินฺทฺริย   สตินฺทฺริย   สมาธินฺทฺริย   ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ  ตถาคตปฺปเวทิตา  
จสฺส   ธมมฺา   ป ฺาย   มตฺตโส   นชิฌฺาน   ขมนฺติ   ฯ  อยมฺป  โข   
มหานาม   ปุคฺคโล   อคนฺตา   นิรย   อคนฺตา   ติรจฺฉานโยนึ  อคนฺตา   
ปตฺติวิสย อคนฺตา อปายทุคฺคติวินิปาต ฯ   
     [๑๕๓๕]  อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ ปุคฺคโล น เหว โข พุทฺเธ   
อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  น  ธมฺเม  ฯ  น  สงฺเฆ  ฯ   
น   หาสป ฺโ   น   ชวนป ฺโ   น   จ   วิมุตฺติยา  สมนฺนาคโต  ฯ   
อปจสฺส   อิเม   ธมฺมา   โหนฺติ   สทฺธนิฺทฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ   
ตถาคเต   จสฺส  สทฺธามตฺต  โหติ  เปมมตฺต  ฯ  อยมฺป  โข  มหานาม   
ปุคฺคโล   อคนฺตา   นิรย   อคนฺตา   ติรจฺฉานโยนึ   อคนฺตา  ปตฺติวิสย   
อคนฺตา อปายทุคฺคติวินิปาต ฯ   
     [๑๕๓๖]   อิเม   เจป  มหานาม  มหาสาลา  สุภาสิต  ทุพฺภาสิต   
อาชาเนยฺยุ    อิเมวาห   ๑   มหาสาเล   พฺยากเรยฺย   โสตาปนฺนา   
#๑ ม. ย.ุ อิเมจาห ฯ    
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อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนาติ  ฯ  กิมงฺค  ๑ ปน สรกานึ ๒   
สกฺก สรกานิ มหานาม สกฺโก มรณกาเล สิกฺข สมาทิยีติ ฯ   
     [๑๕๓๗]   กปลวตฺถุนทิาน   ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สรกานิ   
สกฺโก   กาลกโต   โหติ   ฯ   โส   ภควตา   พฺยากโต  โสตาปนฺโน   
อวินิปาตธมฺโม   นิยโต   สมฺโพธิปรายโนติ   ฯ   ตตฺร   สุท  สมพฺหุลา   
สกฺกา   สงฺคมฺม   สมาคมฺม   อุชฺฌายนฺติ   ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ  อจฺฉริย   
วต   โภ   อพฺภุต  วต  โภ  เอตฺถทานิ  โก  น  โสตาปนฺโน  ภวิสสฺติ   
ยตฺร    ห ิ  นาม   สรกานิ   สกโฺก   กาลกโต   ภควตา   พฺยากโต   
โสตาปนฺโน   อวินิปาตธมฺโม   นิยโต   สมฺโพธิปรายโนติ   ฯ   สรกานิ   
สกฺโก สกิฺขาย อปริปูรีการี อโหสีติ ฯ   
     [๑๕๓๘]  อถ  โข  มหานาโม  สกฺโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   มหานาโม   สกโฺก   ภควนฺต   เอตทโวจ  อิธ  ภนฺเต   
สรกานิ    สกฺโก   กาลกโต   โส   ภควตา   พฺยากโต   โสตาปนฺโน   
อวินิปาตธมฺโม    นยิโต   สมฺโพธิปรายโนติ   ฯ   ตตฺร   สุท   ภนฺเต   
สมฺพหุลา   สกฺกา   สงฺคมมฺ   สมาคมฺม   อุชฺฌายนฺติ  ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ   
อจฺฉริย   วต   โภ  อพฺภุต  วต  โภ  เอตฺถทานิ  โก  น  โสตาปนฺโน   
ภวิสฺสติ   ยตฺร   หิ   นาม   สรกานิ   สกฺโก  กาลกโต  โส  ภควตา   
พฺยากโต   โสตาปนฺโน   อวินิปาตธมฺโม   นิยโต   สมฺโพธิปรายโนติ  ฯ   
สรกานิ สกฺโก สิกฺขาย อปริปูรีการี อโหสีติ ฯ   
#๑ ม. กิมงฺค ฯ ๒ ม. สรณานิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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     [๑๕๓๙]   โย   โส   มหานาม  ทีฆรตฺต  อุปาสโก  พุทฺธ  สรณ   
คโต   ธมฺม   สรณ   คโต   สงฺฆ   สรณ   คโต   โส  กถ  วินิปาต   
คจฺเฉยฺย   ฯ   ย ฺหิ  ต  มหานาม  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  ทีฆรตฺต   
อุปาสโก   พุทฺธ   สรณ   คโต  ธมฺม  สรณ  คโต  สงฺฆ  สรณ  คโตติ   
สรกานึ   สกกฺ   สมฺมา   วทมาโน  วเทยฺย  สรกานิ  มหานาม  สกฺโก   
ทีฆรตฺต   อุปาสโก   พุทฺธ   สรณ   คโต   ธมฺม   สรณ   คโต  สงฺฆ   
สรณ คโต โส กถ วินิปาต คจฺเฉยฺย ฯ   
     [๑๕๔๐]   อิธ  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  เอกนฺตคโต   
โหติ   อภิปฺปสนฺโน   อิติป   โส   ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  หาสป ฺโ  ชวนป ฺโ  วิมุตฺติยา   
จ  สมนฺนาคโต  ฯ  โส  อาสวาน  ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว   ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  ฯ   
อยมฺป  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมตฺุโต นิรยา ปริมุตฺโต ติรจฺฉานโยนิยา   
ปริมุตฺโต ปตฺติวิสยา ปริมุตฺโต อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ   
     [๑๕๔๑]  อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ ปุคฺคโล พุทฺเธ เอกนฺตคโต   
โหติ   อภิปฺปสนฺโน   อิติป   โส   ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  หาสป ฺโ  ชวนป ฺโ  น  จ   
วิมุตฺติยา   สมนฺนาคโต   ฯ   โส  ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  ส ฺโชนาน   
ปริกฺขยา     อนฺตราปรินิพฺพายี     โหติ     อุปหจฺจปรินิพฺพายี    โหติ   
อสงฺขารปรินิพฺพายี    โหติ    สสงฺขารปรินิพฺพายี    โหติ    อุทฺธโสโต    
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โหติ   อกนิฏคามี   ฯ   อยมฺป   โข   มหานาม   ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต   
นิรยา   ปริมตฺุโต   ติรจฺฉานโยนิยา   ปริมุตฺโต   ปตฺติวิสยา   ปริมุตฺโต   
อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ   
     [๑๕๔๒]  อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ ปุคฺคโล พุทฺเธ เอกนฺตคโต   
โหติ   อภิปฺปสนฺโน   อิติป   โส   ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  น  หาสป ฺโ  น  ชวนป ฺโ   
น   จ   วิมุตฺติยา   สมนฺนาคโต  ฯ  โส  ติณฺณ  ส ฺโชนาน  ปรกิฺขยา   
ราคโทสโมหาน    ตนุตฺตา   สกทาคามี   โหติ   สกิเทว   อิม   โลก   
อาคนฺตฺวา   ทุกฺขสฺสนฺต   กโรติ   ฯ   อยมฺป   โข  มหานาม  ปุคฺคโล   
ปริมุตฺโต   นริยา   ปริมุตฺโต   ติรจฺฉานโยนิยา   ปริมุตฺโต   ปตฺติวิสยา   
ปริมุตฺโต อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ   
     [๑๕๔๓]  อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ ปุคฺคโล พุทฺเธ เอกนฺตคโต   
โหติ   อภิปฺปสนฺโน   อิติป   โส   ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  น  หาสป ฺโ  น  ชวนป ฺโ   
น   จ   วิมุตฺติยา   สมนฺนาคโต  ฯ  โส  ติณฺณ  ส ฺโชนาน  ปรกิฺขยา   
โสตาปนฺโน   โหติ   อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมโฺพธิปรายโน  ฯ  อยมฺป   
โข   มหานาม   ปุคฺคโล   ปริมุตฺโต  นริยา  ปริมุตฺโต  ติรจฺฉานโยนิยา   
ปริมุตฺโต ปตฺติวิสยา ปริมุตฺโต อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ   
     [๑๕๔๔]   อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  น  เหว  โข   
พุทฺเธ  เอกนฺตคโต  โหติ  อภิปฺปสนฺโน  ฯ  น  ธมฺเม  ฯ  น  สงฺเฆ ฯ    
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น   หาสป ฺโ   น   ชวนป ฺโ   น   จ   วิมุตฺติยา  สมนฺนาคโต  ฯ   
อปจสฺส   อิเม   ธมฺมา   โหนฺติ   สทฺธนิฺทฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ   
ตถาคตปฺปเวทิตา   จสฺส   ธมฺมา  ป ฺาย  มตฺตโส  นิชฺฌาน  ขมนฺติ  ฯ   
อยมฺป   โข   มหานาม  ปุคฺคโล  อคนฺตา  นิรย  อคนฺตา  ติรจฺฉานโยนึ   
อคนฺตา ปตฺติวิสย อคนฺตา อปายทุคฺคติวินิปาต ฯ   
     [๑๕๔๕]   อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  น  เหว  โข   
พุทฺเธ  เอกนฺตคโต  โหติ  อภิปฺปสนฺโน  ฯ  น  ธมฺเม  ฯ  น  สงฺเฆ ฯ   
น   หาสป ฺโ   น   ชวนป ฺโ   น   จ  วิมุตฺติยา  สมนนฺนาคโต  ฯ   
อปจสฺส   อิเม   ธมฺมา   โหนฺติ   สทฺธนิฺทฺริย   ฯเปฯ   ป ฺ ินฺทฺริย  ฯ   
ตถาคเต   จสฺส  สทฺธามตฺต  โหติ  เปมมตฺต  ฯ  อยมฺป  โข  มหานาม   
ปุคฺคโล   อคนฺตา   นิรย   อคนฺตา   ติรจฺฉานโยนึ   อคนฺตา  ปตฺติวิสย   
อคนฺตา อปายทุคฺคติวิปาต ฯ   
     [๑๕๔๖]   เสยฺยถาป   มหานาม  ทุกฺเขตฺต  ทุพฺภูมึ  อวิหตกฺขาณุก   
พีชานิ     จสฺสุ     ขณฺฑานิ    ปูตีนิ    วาตาตปหตานิ    อสาราทานิ   
อสุขสยิตานิ  ๑ เทโว ปน ๒ สมฺมา ธาร อนุปฺปเวจฺเฉยฺย ฯ อป น ุตานิ   
พีชานิ  วุฑฺฒึ  วิรฬฺูหึ  เวปุลฺล  อาปชฺเชยฺยุนฺติ  ฯ  โน  เหต  ภนฺเต  ฯ   
เอวเมว  โข  มหานาม  อิธ  ธมฺโม  ทรุากฺขาโต  ๓ โหติ ทุปฺปเวทิโต   
อนิยฺยานิโก     อนุปสมสวตฺตนิโก     อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต    อิทมห   
ทุกฺเขตฺตสฺมึ  วทามิ  ฯ  ตสมฺึ จ ธมฺเม สาวโก วิหรติ ธมฺมานุธมฺม- 
#๑ สี. เอว ฯ ๒ สี. ม. ย.ุ จ น สมฺมา ... ฯ ๓ ม. ทุรกขฺาโต ฯ ยุ. ทวฺากฺขาโต ฯ    
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ปฏิปนฺโน  สามีจิปฏิปนฺโน อนุธมฺมจารี อิทมห ทุพฺพีชสฺมึ วทามิ ฯ   
     [๑๕๔๗]   เสยฺยถาป   มหานาม   สุกฺเขตฺต  สุภูมึ  สุวิหตกฺขาณุก   
พีชานิ    จสฺสุ    อกฺขณฺฑานิ    อปูตีนิ    อวาตาตปหตานิ   สาราทานิ   
สุขสยิตานิ  เทโว  จสฺส  ๑  สมฺมา  ธาร  อนุปฺปเวจฺเฉยฺย  ฯ  อป นุ   
ตานิ    พีชานิ   วุฑฺฒึ   วิรูฬฺหึ   เวปุลลฺ   อาปชฺเชยยฺุนฺติ   ฯ   เอว๘   
ภนฺเต   ฯ   เอวเมว   โข  มหานาม  อิธ  ธมฺโม  สฺวากขฺาโต  โหติ   
สุปฺปเวทิโต     นิยฺยานิโก    อุปสมสวตฺตนิโก    สมมฺาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต   
อิทมห   สุกฺเขตฺตสฺมึ   วทามิ   ฯ   ตสฺมึ   จ  ธมฺเม  สาวโก  วิหรติ   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน    สามีจิปฏิปนฺโน    อนุธมมฺจารี   อิทมห   สุพีชสฺมึ   
วทามิ   ฯ  กมิงฺค  ๒  ปน  สรกานึ  สกฺก  สรกานิ  มหานาม  สกฺโก   
มรณกาเล สกิฺขาย ปริปูรกีารี อโหสีติ ฯ   
     [๑๕๔๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน อนาถปณฺฑิโก   
คหปติ  อาพาธิโก  โหติ  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  ฯ อถ โข อนาถปณฺฑิโก   
คหปติ     อ ฺตร     ปุรสิ     อามนฺเตสิ    เอหิ    ตฺว    อมฺโภ   
ปุริส    เยนายสฺมา    สารปีุตฺโต    เตนุปสงฺกม   อุปสงฺกมิตฺวา   มม   
วจเนน   อายสฺมโต   สารปีุตฺตสฺส   ปาเท  สิรสา  วนฺท  อนาถปณฺฑิโก   
ภนฺเต   คหปติ   อาพาธิโก   ทุกฺขิโต   พาฬฺหคิลาโน   โส  อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส   ปาเท   สิรสา   วนฺทตีติ  ฯ  เอว ฺจ  วเทหิ  สาธุ  กริ   
ภนฺเต    อายสฺมา    สารีปุตฺโต    เยน    อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส   
นิเวสน   เตนุปสงฺกมตุ   อนุกมฺป   อุปาทายาติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข   
#๑ ม. ย.ุ จ ฯ ๒ ม. กิมงฺค ฯ    
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โส    ปรุิโส    อนาถปณฺฑิกสฺส    คหปติสฺส   ปฏิสสฺุตฺวา   เยนายสฺมา   
สารีปุตฺโต     เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมตฺิวา    อายสฺมนฺต    สารปีุตฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ปรุโิส   
อายสฺมนฺต    สารีปุตฺต    เอตทโวจ    อนาถปณฺฑิโก   ภนฺเต   คหปติ   
อาพาธิโก    ทุกฺขิโต    พาฬฺหคิลาโน   โส   อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส   
ปาเท  สิรสา  วนฺทติ  ฯ  เอว ฺจ  วเทติ  สาธุ  กิร  ภนฺเต  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต   เยน   อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมตุ   
อนุกมฺป    อุปาทายาติ   ฯ   อธิวาเสสิ   โข   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   
ตุณฺหีภาเวน ฯ   
     [๑๕๔๙]    อถ    โข    อายสฺมา    สารีปุตฺโต   ปพฺุพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย   อายสฺมตา   อานนฺเทน   ปจฺฉาสมเณน   
เยน   อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ  ฯ  นิสชฺช  โข อายสฺมา สารีปุตฺโต อนาถปณฺฑิก   
คหปตึ     เอตทโวจ     กจฺจิ     เต     คหปติ    ขมนีย    กจฺจิ   
ยาปนีย   กจฺจิ   ทุกฺขา   เวทนา   ปฏิกฺกมนฺติ   โน   อภิกฺกมนฺติ   ฯ   
ปฏิกฺกโมสาน    ป ฺายติ    โน   อภิกฺกโมติ   ฯ   น   เม   ภนฺเต   
ขมนีย    น   ยาปนีย   พาฬฺหา   เม   ทกฺุขา   เวทนา   อภิกฺกมนฺติ   
โน ปฏกิฺกมนฺติ อภิกฺกโมสาน ป ฺายติ โน ปฏิกกฺโมติ ฯ   
     [๑๕๕๐]   ยถารูเปน   โข   คหปติ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต   อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  อปาย    
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ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ตถารูโป  เต  พุทฺเธ  อปฺปสาโท   
นตฺถิ   ฯ   อตฺถิ   จ  โข  เต  คหปติ  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาโท  อิติป   
โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ต ฺจ   
ปน   เต  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาท  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส  เวทนา   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ๑ ฯ   
     [๑๕๕๑]  ยถารูเปน โข คหปติ ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ  ตถารโูป  เต  ธมฺเม  อปปฺสาโท  นตฺถิ  ฯ   
อตฺถิ   จ   โข   เต   คหปติ   ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาโท  สฺวากฺขาโต   
ภควตา   ธมโฺม   ฯเปฯ   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   วิ ฺ ูหีติ   ฯ   ต ฺจ   
ปน    เต    ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาท   อตฺตนิ   สมนุปสฺสโต   านโส   
เวทนา ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ   
     [๑๕๕๒]  ยถารูเปน โข คหปติ สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ  ตถารโูป  เต  สงฺเฆ  อปฺปสาโท  นตฺถิ  ฯ   
อตฺถิ   จ   โข   เต   คหปติ   สงฺเฆ   อเวจฺจปฺปสาโท   สุปฏิปนฺโน   
ภควโต   สาวกสงฺโฆ   ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ  ฯ   
ต ฺจ   ปน   เต   สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาท  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส   
เวทนา ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ   
     [๑๕๕๓]  ยถารูเปน  โข  คหปติ  ทสฺุสีเลฺยน สมนฺนาคโต อสฺสุตวา:   
#๑ ม. ปฏิปปฺสฺสมฺเภยฺย ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา  ปร  มรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย   
อุปปชฺชติ   ตถารูปนฺเต   ทุสฺสีลฺย  นตฺถิ  ฯ  อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ   
อริยกนฺตานิ   สีลานิ   อกขฺณฺฑานิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิกานิ  ฯ  ตานิ   
จ   ปน   เต   อริยกนฺตานิ   สีลานิ   อตฺตนิ   สมนุปสฺสโต   านโส   
เวทนา ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ   
     [๑๕๕๔]   ยถารูปาย   โข   คหปติ   มิจฺฉาทิฏ ิยา  สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต    นริย   อุปปชชฺติ   ตถารูปา   เต   มิจฺฉาทิฏ ิ   นตฺถิ   ฯ   
อตฺถิ   จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯ  ต ฺจ  ปน  เต  สมฺมาทฏิ ึ   
อตฺตนิ สมนุปสฺสโต านโส เวทนา ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ   
     [๑๕๕๕]   ยถารูเปน   โข  คหปติ  มิจฺฉาสงฺกปฺเปน  สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ตถารูโป   เต   มิจฺฉาสงฺกปฺโป  นตฺถิ  ฯ   
อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาสงฺกปฺโป  ฯ ต ฺจ ปน เต สมฺมาสงฺกปฺป   
อตฺตนิ สมนุปสฺสโต านโส เวทนา ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ   
     [๑๕๕๖]   ยถารูปาย   โข   คหปติ   มิจฺฉาวาจาย  สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ตถารูปา   เต   มิจฺฉาวาจา   นตฺถ ิ  ฯ   
อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาวาจา  ฯ  ต ฺจ  ปน  เต  สมฺมาวาจ   
อตฺตนิ สมนุปสฺสโต านโส เวทนา ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ    
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     [๑๕๕๗]   ยถารูเปน   โข  คหปติ  มิจฺฉากมฺมนฺเตน  สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ตถารูโป   เต   มิจฺฉากมฺมนฺโต  นตฺถ ิ ฯ   
อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมากมฺมนฺโต  ฯ ต ฺจ ปน เต สมฺมากมฺมนฺต   
อตฺตนิ สมนุปสฺสโต านโส เวทนา ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ   
     [๑๕๕๘]   ยถารูเปน   โข   คหปติ  มิจฺฉาอาชีเวน  สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ตถารูโป   เต   มิจฺฉาอาชีโว   นตฺถ ิ ฯ   
อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาอาชีโว  ฯ  ต ฺจ  ปน เต สมฺมาอาชีว   
อตฺตนิ สมนุปสฺสโต านโส เวทนา ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ   
     [๑๕๕๙]   ยถารูเปน   โข  คหปติ  มิจฺฉาวายาเมน  สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ               
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ตถารูโป   เต   มิจฺฉาวายาโม  นตฺถ ิ ฯ   
อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาวายาโม  ฯ ต ฺจ ปน เต สมฺมาวายาม   
อตฺตนิ สมนุปสฺสโต านโส เวทนา ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ   
     [๑๕๖๐]   ยถารูปาย   โข   คหปติ   มิจฺฉาสติยา   สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ตถารูปา   เต  มิจฺฉาสติ  นตฺถิ  ฯ  อตฺถิ   
จ   โข   เต  คหปติ  สมฺมาสติ  ฯ  ต ฺจ  ปน  เต  สมมฺาสตึ  อตฺตนิ   
สมนุปสฺสโต านโส เวทนา ปฏิปฺปสสฺมฺเภยฺยุ ฯ    
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     [๑๕๖๑]   ยถารูเปน   โข   คหปติ  มิจฺฉาสมาธินา  สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ตถารูโป   เต   มิจฺฉาสมาธิ   นตฺถ ิ  ฯ   
อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาสมาธิ  ฯ  ต ฺจ  ปน  เต สมฺมาสมาธึ   
อตฺตนิ สมนุปสฺสโต านโส เวทนา ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ   
     [๑๕๖๒]   ยถารูเปน   โข   คหปติ   มิจฺฉาาเน  สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ  ตถารูปนฺเต  มิจฺฉาาณ  นตฺถิ  ฯ  อตฺถิ  จ   
โข   เต   คหปติ   สมฺมาาณ  ฯ  ต ฺจ  ปน  เต  สมฺมาาณ  อตฺตนิ   
สมนุปสฺสโต านโส เวทนา ปฏิปฺปสสฺมฺเภยฺยุ ฯ   
     [๑๕๖๓]   ยถารูปาย   โข   คหปติ  มิจฺฉาวิมุตฺติยา  สมนฺนาคโต   
อสฺสุตวา   ปุถุชชฺโน   กายสฺส   เภทา   ปร   มรณา   อปาย  ทุคฺคตึ   
วินิปาต   นิรย   อุปปชฺชติ   ตถารูปา   เต   มิจฺฉาวิมุตฺติ   นตฺถ ิ  ฯ   
อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาวิมุตฺติ  ฯ  ต ฺจ  ปน  เต สมฺมาวิมุตฺตึ   
อตฺตนิ สมนุปสฺสโต านโส เวทนา ปฏิปฺปสฺสมฺเภยุนฺติ ฯ   
     [๑๕๖๔]   อถ   โข  อนาถปณฺฑิกสฺส  คหปติสฺส  านโส  เวทนา   
ปฏิปฺปสฺสมภึฺสุ    ฯ   อถ   โข   อนาถปณฺฑิโก   คหปติ   อายสฺมนฺต ฺจ(   
สารีปุตฺต   อายสฺมนฺต ฺจ   อานนฺท   สเกเนว   ถาลปิาเกน  ปริวิสิ  ฯ   
อถ    โข    อนาถปณฺฑิโก   คหปติ   อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   ภุตฺตาวึ   
โอนีตปตฺตปาณึ   อ ฺตร   นีจ   อาสน   คเหตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ    
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เอกมนฺต   นสิินฺน   โข   อนาถปณฺฑิก   คหปตึ   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   
อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิ   
  [๑๕๖๕] ยสฺส สทฺธา ตถาคเต        อจลา สุปติฏ ิตา   
          สลี ฺจ ยสฺส กลฺยาณ         อริยกนฺต ปสสิต ฯ   
          สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ       อุชุภูต ฺจ ทสฺสน   
          อทฬิทโฺทติ ต อาหุ          อโมฆนฺตสฺส ชีวิต ฯ   
          ตสฺมา สทฺธ ฺจ สีล ฺจ        ปสาท ธมฺมทสฺสน   
          อนุยุ ฺเชถ เมธาวี          สร พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ   
     [๑๕๖๖]   อถ   โข   อายสฺมา  สารีปตฺุโต  อนาถปณฺฑิก  คหปตึ   
อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ   
     [๑๕๖๗]  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺน   โข   อายสฺมนฺต   อานนฺท   ภควา   เอตทโวจ  หนฺท  กุโตนุ   
ตฺว  อานนฺท  อาคจฺฉสิ  ทิวาทิวสฺสาติ  ฯ  อายสฺมตา  ภนฺเต สารปีุตฺเตน   
อนาถปณฺฑิโก     คหปติ    อิมินา    จ    อิมินา    จ    โอวาเทน   
โอวทิโตติ   ฯ   ปณฺฑิโต   อานนฺท   สารีปุตฺโต   มหาป ฺโ   อานนฺท   
สารีปุตฺโต   ยตฺร   หิ   นาม  จตฺตาริ  โสตาปตฺติยงฺคานิ  ทสหากาเรหิ   
วิภชิสฺสตีติ ฯ   
     [๑๕๖๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน อนาถปณฺฑิโก   
คหปติ    อาพาธิโก   โหติ   ทุกฺขิโต   พาฬฺหคิลาโน   ฯ   อถ   โข    
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อนาถปณฺฑิโก   คหปติ   อ ฺตร   ปุริส   อามนฺเตสิ  เอหิ  ตฺว  อมฺโภ   
ปุริส   เยนายสฺมา   อานนฺโท  เตนุปสงฺกม  อุปสงฺกมิตฺวา  มม  วจเนน   
อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   ปาเท   สริสา   วนฺท   อนาถปณฺฑิโก  ภนฺเต   
คหปติ   อาพาธิโก   ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  โส  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส   
ปาเท  สิรสา  วนฺทตีติ  ฯ  เอว ฺจ  วเทหิ  สาธุ  กิร  ภนฺเต อายสฺมา   
อานนฺโท    เยน   อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมตุ   
อนุกมฺป  อุปาทายาติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  โส  ปรุิโส อนาถปณฺฑิกสฺส   
คหปติสฺส     ปฏิสฺสุตฺวา     เยนายสฺมา     อานนฺโท     เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   อานนฺท   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   โส  ปุรโิส  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ   
อนาถปณฺฑิโก   ภนฺเต   คหปติ   อาพาธิโก   ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  ฯ   
โส   อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   ปาเท   สิรสา  วนฺทติ  เอว ฺจ  วเทติ   
สาธุ   กริ  ภนฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  อนาถปณฺฑิกสฺส  คหปติสฺส   
นิเวสน   เตนุปสงฺกมตุ   อนุกมฺป   อุปาทายาติ   ฯ   อธิวาเสสิ   โข   
อายสฺมา อานนฺโท ตุณฺหีภาเวน ฯ   
     [๑๕๖๙]  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย  เยน  อนาถปณฺฑิกสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา   
ป ฺตฺเต     อาสเน     นสิีทิ     ฯ     นสิชฺช    โข    อายสฺมา   
อานนฺโท อนาถปณฺฑิก คหปตึ เอตทโวจ   
     [๑๕๗๐]   กจฺจิ   เต   คหปติ   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย  กจฺจิ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 486 

ทุกฺขา   เวทนา   ปฏิกฺกมนฺติ   โน  อภิกฺกมนฺติ  ปฏกิฺกโมสาน  ป ฺายติ   
โน   อภิกฺกโมติ   ฯ   น   เม   ภนฺเต  ขมนีย  น  ยาปนีย  พาฬฺหา   
เม    ทุกฺขา   เวทนา   อภิกฺกมนฺติ   โน   ปฏิกฺกมนฺติ   อภิกฺกโมสาน   
ป ฺายติ โน ปฏิกฺกโมติ ฯ   
     [๑๕๗๑]   จตูหิ   โข  คหปติ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตสฺส  อสฺสุตวโต   
ปุถุชชฺนสฺส   โหติ   อุตฺราโส   ๑   โหติ  ฉมฺภิตตฺต  โหติ  สมฺปรายิก   
มรณภย   ฯ   กตเมหิ   จตูหิ   ฯ   อิธ   คหปติ  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน   
พุทฺเธ   อปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   ฯ   ต ฺจ   ปนสฺส  พุทฺเธ   
อปฺปสาท    อตฺตนิ   สมนุปสฺสโต   โหติ   อุตฺราโส   โหติ   ฉมฺภิตตฺต   
โหติ   สมฺปรายิก   มรณภย  ฯ  ปุน  จปร  คหปติ  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน   
ธมฺเม   อปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   ฯ   ต ฺจ   ปนสฺส  ธมฺเม   
อปฺปสาท    อตฺตนิ   สมนุปสฺสโต   โหติ   อุตฺราโส   โหติ   ฉมฺภิตตฺต   
โหติ   สมฺปรายิก   มรณภย  ฯ  ปุน  จปร  คหปติ  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน   
สงฺเฆ   อปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   ฯ   ต ฺจ   ปนสฺส  สงฺเฆ   
อปฺปสาท    อตฺตนิ   สมนุปสฺสโต   โหติ   อุตฺราโส   โหติ   ฉมฺภิตตฺต   
โหติ   สมฺปรายิก   มรณภย  ฯ  ปุน  จปร  คหปติ  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโน   
ทุสฺสีเลฺยน   สมนฺนาคโต   โหติ   ฯ   ต ฺจ   ปนสฺส   ทุสฺสลีฺย  อตฺตนิ   
สมนุปสฺสโต    โหติ   อุตฺราโส   โหติ   ฉมฺภิตตฺต   โหติ   สมฺปรายิก   
มรณภย    ฯ   อิเมหิ   โข   คหปติ   จตูหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคตสฺส   
#๑ อตฺตาโสติป ปาโ ฯ    
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อสฺสุตวโต    ปุถชฺุชนสฺส    โหติ   อุตฺราโส   โหติ   ฉมฺภิตตฺต   โหติ   
สมฺปรายิก มรณภย ฯ   
     [๑๕๗๒]   จตูหิ   โข   คหปติ   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตสฺส  สุตวโต   
อริยสาวกสฺส   น   โหติ   อุตฺราโส   น   โหติ   ฉมฺภิตตฺต  น  โหติ   
สมฺปรายิก   มรณภย   ฯ   กตเมหิ   จตูหิ   ฯ   อิธ   คหปติ  สุตวา   
อริยสาวโก    พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   
โส    ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   
ต ฺจ   ปนสฺส   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาท   อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  น  โหติ   
อุตฺราโส   น   โหติ   ฉมฺภิตตฺต   น   โหติ   สมฺปรายิก  มรณภย  ฯ   
ปุน   จปร   คหปติ   สุตวา   อริยสาวโก   ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต   โหติ   สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมฺโม   ฯเปฯ   ปจฺจตฺต   
เวทิตพฺโพ    วิ ฺ ูหีติ    ฯ    ต ฺจ   ปนสฺส   ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาท   
อตฺตนิ   สมนุปสฺสโต   น   โหติ   อุตฺราโส   น   โหติ  ฉมฺภิตตฺต  น   
โหติ   สมฺปรายิก   มรณภย  ฯ  ปุน  จปร  คหปติ  สุตวา  อริยสาวโก   
สงฺเฆ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   สุปฏิปนฺโน   ภควโต   
สาวกสงฺโฆ    ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   ฯ   ต ฺจ   
ปนสฺส   สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาท  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  น  โหติ  อุตฺราโส   
น   โหติ   ฉมฺภิตตฺต   น   โหติ   สมฺปรายิก  มรณภย  ฯ  ปุน  จปร   
คหปติ   สุตวา   อริยสาวโก   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ   
อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ  ฯ  ตานิ  จ  ปนสฺส  อริยกนฺตานิ    
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สีลานิ   อตฺตนิ   สมนุปสสฺโต   น  โหติ  อุตฺราโส  น  โหติ  ฉมภิฺตตฺต   
น   โหติ   สมฺปรายิก  มรณภย  ฯ  อิเมหิ  โข  คหปติ  จตูหิ  ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคตสฺส   สุตวโต   อริยสาวกสฺส   น   โหติ  อุตฺราโส  น  โหติ   
ฉมฺภิตตฺต น โหติ สมฺปรายิก มรณภยนฺติ ฯ   
     [๑๕๗๓]  นาห  ภนฺเต  อานนฺท  ภายามิ  [๑] ตฺยาห ภาสิสฺสามิ   
อห ฺหิ   ภนฺเต   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   อิติป   โส   
ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ ธมฺเม สงฺเฆ ฯ   
อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต  [๒]  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ   
ฯเปฯ   อนุตฺตร   ปุ ฺกฺเขตฺต   โลกสฺสาติ   ฯ   ยานิ  จิมานิ  ภนฺเต   
ภควตา   คิหิสามีจิกานิ   สิกฺขาปทานิ   เทสิตานิ   นาห   เตส   กิ ฺจิ   
อตฺตนิ   ขณฺฑ   สมนุปสสฺามีติ   ฯ   ลาภา   เต   คหปติ   สลุทฺธนฺเต   
คหปติ โสตาปตฺติผล ตยา คหปติ พฺยากตนฺติ ฯ   
     [๑๕๗๔]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  อนาถปณฺฑิก   
คหปตึ    ภควา    เอตทโวจ    ยโต    โข   คหปติ   อริยสาวกสฺส   
ป ฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  จ  โหนฺติ  จตูหิ  จ โสตาปตฺติยงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต      โหติ      อริโย      จสฺส     าโย     ป ฺาย   
สุทิฏโ   โหติ   สุปฺปฏิวิทฺโธ  ฯ  โส  อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน   
พฺยากเรยฺย      ขีณนิรโยมหฺิ      ขีณติรจฺฉานโยนิโย     ขีณปตฺติวิสโย   
ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต     โสตาปนฺโนหมสฺมิ    อวินิปาตธมฺโม    นิยโต   
สมฺโพธิปรายโน ฯ   
#๑-๒ ม. ย.ุ โหมิ ฯ    
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     [๑๕๗๕]   กตมานิ  ป ฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ  ฯ   
ย    คหปติ    ปาณาติปาตี    ปาณาติปาตปจฺจยา   ทฏิธมฺมิกมฺป   ภย   
เวร   ปสวติ   สมฺปรายิกมปฺ   ภย   เวร   ปสวติ   เจตสิกมฺป  ทุกฺข   
โทมนสฺส    ปฏิสเวทยติ    ปาณาติปาตา    ปฏิวิรตสฺส   เอวนฺต   ภย   
เวร   วูปสนตฺ   โหติ   ฯ   ย   คหปติ   อทินฺนาทายี  ฯ  ย  คหปติ   
กาเมสุ    มิจฺฉาจารี   ฯ   ย   คหปติ   มุสาวาที   ฯ   ย   คหปติ   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏายี   สุราเมรยมชฺชปมาทฏานปจฺจยา  ทิฏธมฺมิกมฺป   
ภย   เวร   ปสวติ  สมฺปรายิกมฺป  ภย  เวร  ปสวติ  เจตสิกมฺป  ทุกฺข   
โทมนสฺส     ปฏิสเวทยติ     สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา     ปฏิวิรตสฺส   
เอวนฺต   ภย   เวร  วูปสนตฺ  โหติ  ฯ  อิมานิ  ป ฺจ  ภยานิ  เวรานิ   
วูปสนฺตานิ โหนฺติ ฯ   
     [๑๕๗๖]  กตเมหิ  จตูหิ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ   
อิธ    คหปติ    อริยสาวโก   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   
โหติ    อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ   ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ   
อกฺขณฺเฑหิ  ฯ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ  ฯ อิเมหิ จตูหิ โสตาปตฺติยงฺเคหิ   
สมนฺนาคโต โหติ ฯ   
     [๑๕๗๗]   กตโม   จสฺส  อรโิย  าโย  ป ฺาย  สุทิฏโ  โหติ   
สุปฺปฏิวิทฺโธ    ฯ    อิธ    คหปติ   อริยสาวโก   ปฏจฺิจสมุปฺปาท ฺเว   
สาธุก   โยนโิส  มนสกิโรติ  อิติ  อิมสฺมึ  สติ  อิท  โหติ  อิมสฺสุปฺปาทา    
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ปาทา   อิท   อุปฺปชฺชติ   อิติ   อิมสฺม ึ  อสติ   อิท  น  โหติ  อิมสสฺ   
นิโรธา  อิท  นิรุชฺฌติ  ฯ  ยทิท  อวิชชฺาปจฺจยา  สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา   
วิ ฺาณ      ฯเปฯ      เอวเมตสฺส      เกวลสฺส     ทกฺุขกฺขนฺธสฺส   
สมุทโย   โหติ  ฯ  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  สงฺขารนิโรโธ   
ฯเปฯ  เอวเมตสฺส  เกวลสสฺ  ทุกฺขกฺขนธฺสฺส  นิโรโธ  โหติ  ฯ  อยมสฺส   
อริโย าโย ป ฺาย สุทิฏโ โหติ สปฺุปฏิวิทฺโธ ฯ   
     [๑๕๗๘]   ยโต  โข  คหปติ  อริยสาวกสฺส  อิมานิ  ป ฺจ  ภยานิ   
เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ  อิเมหิ  จตูหิ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต   
โหติ     อย ฺจสฺส    อริโย    าโย    ป ฺาย    สุทฏิโ    โหติ   
สุปฺปฏิวิทฺโธ   ฯ   โส   อากงฺขมาโน   อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย   
ขีณนิรโยมฺหิ   ขีณติรจฺฉานโยนิโย   ขีณปตฺติวิสโย   ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต   
โสตาปนฺโนหมสฺมิ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธปิรายโนติ ฯ   
     [๑๕๗๙]  สาวตฺถีนิทาน  ฯเปฯ  ยโต  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส   
อิมานิ   ป ฺจ   ภยานิ   เวรานิ   วูปสนฺตานิ   โหนฺติ   อิเมหิ   จตูหิ   
โสตาปตฺติยงฺเคหิ    สมนนฺาคโต    โหติ    อย ฺจสฺส   อริโย   าโย   
ป ฺาย   สุทิฏโ   โหติ  สุปฺปฏิวิทฺโธ  ฯ  โส  อากงฺขมาโน  อตฺตนาว   
อตฺตาน   พฺยากเรยฺย   ขีณนิรโยมฺหิ   ขีณติรจฺฉานโยนิโย   ขีณปตฺติวิสโย   
ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต         โสตาปนฺโนหมสฺมิ        อวินิปาตธมฺโม   
นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ    
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     [๑๕๘๐]   เอก   สมย   ภควา   เวสาลิย   วิหรติ   มหาวเน   
กูฏาคารสาลาย   ฯ   อถ  โข  นนฺทโก  ลิจฺฉวิมหามตฺโต  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต นิสินฺน โข นนฺทก ลิจฺฉวิมหามตฺต ภควา เอตทโวจ   
     [๑๕๘๑]   จตูหิ   โข  นนฺทก  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก   
โสตาปนฺโน    โหติ    อวินิปาตธมฺโม    นิยโต   สมโฺพธิปรายโน   ฯ   
กตเมหิ   จตูหิ   ฯ  อิธ  นนฺทก  อรยิสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   โส   ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  อรยิกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต   
โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ  อิเมหิ  โข  นนฺทก   
จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม   
นิยโต สมฺโพธิปรายโน ฯ   
     [๑๕๘๒]   อิเมหิ   จ   ปน  นนฺทก  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต   
อริยสาวโก   อายุนา   สยตฺุโต   โหติ   ทิพฺเพนป  มานุเสนป  วณฺเณน   
สยุตฺโต    โหติ    ทิพฺเพนป    มานุเสนป    สุเขน   สยุตฺโต   โหติ   
ทิพฺเพนป   มานุเสนป   ยเสน   สยุตฺโต   โหติ   ทิพฺเพนป  มานุเสนป   
อาธิปเตยฺเยน   สยุตฺโต   โหติ   ทิพฺเพนป   มานุเสนป   ฯ   ต  โข   
ปนาห   นนทฺก   นา ฺสฺส   สมณสฺส   วา   พฺราหฺมณสฺส   วา  สุตฺวา   
วทามิ   อปจ   ยเทว   มยา   สาม   าต  สาม  ทฏิ  สาม  วิทิต   
ตเทวาห วทามีติ ฯ    
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     [๑๕๘๓]   เอว  วุตฺเต  อ ฺตโร  ปุริโส  นนฺทก  ลิจฺฉวิมหามตฺต   
เอตทโวจ   นฺหานกาโล   ๑   ภนฺเตติ   ฯ  อลนฺทานิ  ภเณ  เอเตน   
พาหิเรน    นหฺาเนน    อลมิท    อชฌฺตฺต    นฺหาน   ภวิสฺสติ   ยททิ   
ภควติ ปสาโทติ ฯ   
                      สรกานิวคฺโค ตติโย ฯ   
                           ตสฺสุทฺทาน   
          มหานาเมน เทฺว วุตฺตา      โคธา จ สรกา ทุเว   
          ทุสฺสีเลฺยน จ เทฺว วุตฺตา ๒  ทุเว เวรภเยน จ   
          ลิจฺฉวี ทสโม วุตฺโต         วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                         _____________ 
#๑ นหานกาโลติป ปาโ ฯ ๒ ม. ทุเว อนาถปณฺฑิกา ฯ    
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                  ปุ ฺาภิสนฺทวคฺโค จตุตฺโถ   
     [๑๕๘๔]   สาวตฺถนิทาน   ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  ปุ ฺาภิสนฺทา   
กุสลาภิสนฺทา   สุขสฺสาหารา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว   
อริยสาวโก    พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   
โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  อย   
ปโม   ปุ ฺาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร   ฯ   ปนุ   จปร   
ภิกฺขเว   อริยสาวโก   ธมฺเม   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   
สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมโฺม  ฯเปฯ  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหีติ  ฯ   
อย    ทุติโย   ปุ ฺาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร   ฯ   ปุน   
จปร   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   สงฺเฆ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   
โหติ   สุปฏปินฺโน   ภควโต   สาวกสงฺโฆ  ฯเปฯ  อนุตฺตร  ปุ ฺกฺเขตฺต   
โลกสฺสาติ     ฯ     อย     ตติโย    ปุ ฺาภิสนฺโท    กุสลาภิสนฺโท   
สุขสฺสาหาโร   ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ   
สมนฺนาคโต   โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อย   
จตุตฺโถ   ปุ ฺาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร   ฯ   อิเม  โข   
ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุ ฺาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา สุขสฺสาหาราติ ฯ   
     [๑๕๘๕]    จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ปุ ฺาภิสนฺทา   กุสลาภิสนทฺา   
สุขสฺสาหารา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก   
พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   โส   ภควา    
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ฯเปฯ    สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   อย   ปโม   
ปุ ฺาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร   ฯ   ปุน   จปร  ภิกฺขเว   
อริยสาวโก   ฯ   ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร   
อชฺฌาวสติ    มุตฺตจาโค    ปยตปาณี   ๑   โวสฺสคฺครโต   ยาจโยโค   
ทานสวิภาครโต  ฯ อย จตุตฺโถ ปุ ฺาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สขุสฺสาหาโร ฯ   
อิเม     โข    ภิกฺขเว    จตฺตาโร    ปุ ฺาภิสนฺทา    กุสลาภิสนทฺา   
สุขสฺสาหาราติ ฯ   
     [๑๕๘๖]    จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ปุ ฺาภิสนฺทา   กุสลาภิสนทฺา   
สุขสฺสาหารา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก   
พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   โส   ภควา   
ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ อย ปโม ปุ ฺาภิสนฺโท   
กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร   ฯ   ปนุ   จปร   ภิกขฺเว   อริยสาวโก   
ธมฺเม    สงฺเฆ    ฯ    ป ฺวา    โหติ   อุทยตฺถคามินิยา   ป ฺาย   
สมนฺนาคโต  [๒]  อริยาย  นิพฺเพธิกาย  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา  ฯ อย   
จตุตฺโถ   ปุ ฺาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร   ฯ   อิเม  โข   
ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุ ฺาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา สุขสฺสาหาราติ ฯ   
     [๑๕๘๗]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว เทวาน เทวปทานิ   
อวิสุทฺธาน  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  อปริโยทาตาน  สตฺตาน  ปริโยทปนาย  ฯ   
กตมานิ  จตฺตาริ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   โส   ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน   
#๑ ม. ปยตปาณิ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ยุ. โหติ ฯ    
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พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ  อิท  ปม  เทวาน  เทวปท  อวิสุทฺธาน  สตฺตาน   
วิสุทฺธิยา  อปริโยทาตาน  สตฺตาน  ปริโยทปนาย  ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว   
อริยสาวโก   ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ   
อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ  ฯ  อิท  จตุตฺถ  เทวาน  เทวปท   
อวิสุทฺธาน  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  อปริโยทาตาน  สตฺตาน  ปริโยทปนาย  ฯ   
อิมานิ   โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ  เทวาน  เทวปทานิ  อวิสุทฺธาน  สตฺตาน   
วิสุทฺธิยา อปริโยทาตาน สตฺตาน ปริโยทปนายาติ ฯ   
     [๑๕๘๘]   จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว  เทวาน  เทวปทานิ  อวิสุทฺธาน   
สตฺตาน   วิสุทฺธิยา   อปรโิยทาตาน  สตฺตาน  ปริโยทปนาย  ฯ  กตมานิ   
จตฺตาริ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว อรยิสาวโก พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต   
โหติ    อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ  ฯ  โส  อิติ  ปฏิส ฺจิกฺขติ  กึ  นุ  โข  เทวาน  เทวปทนฺติ  ฯ   
โส   เอว   ปชานาติ  อพฺยาปชฺฌปรเม  ขฺวาห  เอตรหิ  เทเว  สุณามิ   
น  ๑  โข  ปนาห  ก ฺจิ  ๒  พฺยาพาเธมิ  ตส วา ถาวร วา อทฺธาห   
เทวปทธมฺมสมนฺนาคโต   วิหรามีติ   ฯ   อิท   ปม   เทวาน  เทวปท   
อวิสุทฺธาน      สตฺตาน      วิสุทฺธิยา     อปริโยทาตาน     สตฺตาน   
ปริโยทปนาย   ฯ   ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ      
อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ สมนนฺาคโต โหติ อกฺขณฺเฑหิ ฯเปฯ สมาธิ- 
สวตฺตนิเกหิ ฯ  โส    อิติ    ปฏิส ฺจิกฺขติ   ก ึ  นุ   โข   เทวาน   เทว- 
ปทนฺติ   ฯ  โส     เอว     ปชานาติ     อพฺยาปชฺฌปรเม     ขฺวาห    เอตรหิ   
#๑ ม. ย.ุ น จ โข ... ฯ ๒ ม. ย.ุ กิ ฺจิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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เทเว   สุณามิ   น   โข  ปนาห  ก ฺจิ  พฺยาพาเธมิ  ตส  วา  ถาวร   
วา    อทฺธาห   เทวปทธมฺมสมนฺนาคโต   วิหรามีติ   ฯ   อิท   จตุตฺถ   
เทวาน    เทวปท    อวิสุทธฺาน   สตฺตาน   วิสุทฺธิยา   อปรโิยทาตาน   
สตฺตาน   ปรโิยทปนาย   ฯ   อิมานิ   โข   ภิกฺขเว  จตฺตาริ  เทวาน   
เทวปทานิ   อวิสุทฺธาน   สตฺตาน   วิสุทฺธิยา   อปรโิยทาตาน   สตฺตาน   
ปริโยทปนายาติ ฯ   
     [๑๕๘๙]   จตูหิ   ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  อตฺตมนา  เทวา   
สภาคตา   กเถนฺติ   ฯ   กตเมหิ  จตูหิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก   
พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   โส   ภควา   
ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ยา  ตา  เทวตา   
พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน    สมนฺนาคตา   อิโต   จุตา   ตตฺรุปปนนฺา   
ตาส   เอว   โหติ   ยถารูเปน   โข   มย  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคตา    ตโต    จุตา    อิธูปปนฺนา   อริยสาวโกป   ตถารูเปน   
พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   เอหีติ  เทวาน  สนฺติเกติ  ฯ   
ปุน   จปร   ภิกฺขเว   อริยสาวโก   ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ  อริยกนฺเตหิ   
สีเลหิ    สมนฺนาคโต    โหติ   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   
ยา   ตา   เทวตา   อริยกนฺเตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคตา   อิโต  จุตา   
ตตฺรุปปนฺนา   ตาส   เอว   โหติ   ยถารูเปหิ   โข  มย  อริยกนฺเตหิ   
สีเลหิ   สมนนฺาคตา   ตโต  จุตา  อิธูปปนฺนา  อริยสาวโกป  ตถา- 
รูเปหิ  อริยกนฺเตหิ    สีเลหิ   สมนฺนาคโต   เอหีติ   เทวาน   สนติฺเกติ   ฯ    
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อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว   จตูหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคต  อตฺตมนา  เทวา   
สภาคตา กเถนฺตีติ ฯ   
     [๑๕๙๐]   เอก   สมย   ภควา   สกฺเกสุ   วิหรติ  กปลวตฺถุสฺมึ   
นิโคฺรธาราเม  ฯ  อถ  โข  มหานาโม  สกฺโก  เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  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  ฯ   
เอตฺตาวตา โข มหานาม อุปาสโก โหตีติ ฯ   
     [๑๕๙๑]  กิตฺตาวตา  ปน  ภนฺเต  อุปาสโก  สลีสมฺปนฺโน โหตีติ ฯ   
ยโต  โข  มหานาม  อุปาสโก  ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา   
ปฏิวิรโต   โหติ   กาเมสุ   มิจฺฉาจารา   ปฏิวิรโต   โหติ  มุสาวาทา   
ปฏิวิรโต    โหติ    สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา   ปฏิวิรโต   โหติ   ฯ   
เอตฺตาวตา โข มหานาม อุปาสโก สีลสมฺปนฺโน โหตีติ ฯ   
     [๑๕๙๒]  กิตฺตาวตา  ปน  ภนฺเต อุปาสโก สทฺธาสมฺปนฺโน โหตีติ ฯ   
อิธ   มหานาม   อุปาสโก   สทฺโธ   โหติ   สทฺทหติ  ตถาคตสฺส  โพธึ   
อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ   
เอตฺตาวตา โข มหานาม อุปาสโก สทฺธาสมฺปนฺโน โหตีติ ฯ   
     [๑๕๙๓]  กิตฺตาวตา  ปน  ภนฺเต  อุปาสโก จาคสมฺปนฺโน โหตีติ ฯ   
อิธ   มหานาม  อุปาสโก  วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร  อชฺฌาวสติ    
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มุตฺตจาโค   ปยตปาณี   โวสฺสคฺครโต   ยาจโยโค   ทานสวิภาครโต  ฯ   
เอตฺตาวตา โข มหานาม อุปาสโก จาคสมฺปนฺโน โหตีติ ฯ   
     [๑๕๙๔]   กิตฺตาวตา   ปน   ภนฺเต   อุปาสโก   ป ฺาสมฺปนฺโน   
โหตีติ   ฯ   อิธ   มหานาม  อุปาสโก  ป ฺวา  โหติ  อุทยตฺถคามินิยา   
ป ฺาย   สมนฺนาคโต   อริยาย  นิพฺเพธิกาย  สมมฺาทุกฺขกฺขยคามินิยา  ฯ   
เอตฺตาวตา โข มหานาม อุปาสโก ป ฺาสมฺปนฺโน โหตีติ ฯ   
     [๑๕๙๕]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  อุปริปพฺพเต  ถุลลฺผุสิตเก  เทเว   
วสฺสนฺเต    ต    อุทก   ยถานินฺน   ปวตฺตมาน   ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา   
ปริปูเรติ  ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา  ปริปูรา  กุสโฺสพฺเภ  ๑  ปริปเูรนฺติ ๒   
กุสฺโสพฺภา   ปริปูรา   มหาโสพฺเภ   ปรปิูเรนฺติ   มหาโสพฺภา   ปริปูรา   
กุนฺนทิโย    ปริปูเรนฺติ    กุนฺนทิโย   ปริปูรา   มหานทิโย   ปริปเูรนฺติ   
มหานทิโย  ปริปูรา  มหาสมุทฺทสาคร  ๓  ปริปูเรนติฺ  ฯ  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  โย  จ  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาโท  โย  จ  ธมเฺม   
อเวจฺจปฺปสาโท  โย  จ  สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปปสาโท  ยานิ  จ อริยกนตฺานิ   
สีลานิ   อิเม   ธมฺมา   สสนฺทมานา   ปาร  คนฺตฺวา  อาสวาน  ขยาย   
สวตฺตนฺตีติ ฯ   
     [๑๕๙๖]   เอก   สมย   ภควา   สกฺเกสุ   วิหรติ  กปลวตฺถุสฺมึ   
นิโคฺรธาราเม  ฯ  อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย   
เยน   กาฬโิคธาย   สากิยานิยา   นิเวสน   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ป ฺตฺเต     อาสเน     นสิีทิ     ฯ     อถ     โข    กาฬิโคธา   
#๑ ม. กุโสพฺเภ ฯ ยุ. กุสฺสพฺุเภ ฯ ๒ ยุ. ปริปูเรติ ฯ ๓ ม. มหาสมุทฺท ฯ    
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สากิยานี  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต     นิสีทิ     ฯ     เอกมนฺต    นสิินฺน    โข    กาฬิโคธ   
สากิยานึ ภควา ๑ เอตทโวจ   
     [๑๕๙๗]   จตูหิ   โข  โคเธ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตา  อริยสาวิกา   
โสตาปนฺนา   โหติ  อวินปิาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนา  ฯ  กตเมหิ   
จตูหิ  ฯ  อิธ  โคเธ  อริยสาวิกา  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตา   
โหติ  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ ภควาติ ฯ   
ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ มุตฺตจาคา   
ปยตปาณิ   ๒   โวสฺสคฺครตา   ยาจโยคา  ทานสวิภาครตา  ฯ  อิเมหิ   
โข  โคเธ  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคตา  อริยสาวิกา  โสตาปนฺนา  โหติ   
อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ   
     [๑๕๙๘]   ยานีมานิ   ภนฺเต  ภควตา  จตฺตาริ  โสตาปตฺติยงฺคานิ   
เทสิตานิ    สวิชฺชนฺเต   เต   ธมฺมา   มย ิ  อห ฺจ   เตสุ   ธมฺเมสุ   
สนฺทิสฺสามิ   ฯ   อห ฺหิ   ภนฺเต  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตา   
อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ   
ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ   ย   โข   ปน  กิ ฺจิ  กเุล  เทยฺยธมมฺ  สพฺพนฺต   
อปฺปฏิวิภตฺต   สีลวนฺเตหิ   กลฺยาณธมฺเมหีติ   ฯ   ลาภา   เต   โคเธ   
สุลทฺธนฺเต โคเธ โสตาปตฺติผลนฺเต โคเธ พฺยากตนฺติ ฯ   
     [๑๕๙๙]   เอก   สมย   ภควา   สกฺเกสุ   วิหรติ  กปลวตฺถุสฺมึ   
นิโคฺรธาราเม  ฯ  อถ  โข  นนฺทิโย  สกฺโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปยตปาณินี ฯ    
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อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน โข นนฺทิโย สกโฺก ภควนฺต เอตทโวจ   
     [๑๖๐๐]   ยสฺเสว   น ุ  โข   ภนฺเต   อริยสาวกสฺส   จตฺตาริ   
โสตาปตฺติยงฺคานิ   สพฺเพน  สพฺพ  สพฺพถา  สพฺพ  นตฺถิ  เสฺวว  นุ  โข   
ภนฺเต   อริยสาวโก   ปมาทวิหารีติ   วุจฺจติ   ฯ   ยสฺส   โข  นนทฺิยๆ   
จตฺตาริ    โสตาปตฺติยงฺคานิ   สพฺเพน   สพฺพ   สพฺพถา   สพฺพ   นตฺถิ   
ตมห    พาหิโร   ปถุุชชฺนปกฺเข    ิโตติ   วทามิ   ฯ   อปจ   นนทฺิย   
ยถา   อริยสาวโก   ปมาทวิหารี   เจว   โหติ  อปฺปมาทวิหารี  จ  ต   
สุณาหิ   สาธุก   มนสิกโรหิ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   โข   
นนฺทิโย สกโฺก ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ   
     [๑๖๐๑]  กถ ฺจ  นนฺทยิ  อริยสาวโก  ปมาทวิหารี  โหติ  ฯ  อิธ   
นนฺทิย    อรยิสาวโก   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   
อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ   
โส   เตน   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สนฺตุฏโ  น  อุตฺตรึ  วายมติ   
ทิวา  ปวิเวกาย  รตฺติยา  ๑  ปฏิสลฺลานาย  ฯ  ตสฺส  เอว  ปมตฺตสฺส   
วิหรโต  ปามชฺุช  ๒  น  โหติ  ปามุชฺเช  อสติ ปติ น โหติ ปติยา อสติ   
ปสฺสทฺธิ   น   โหติ   ปสฺสทฺธิยา   อสติ   ทุกฺข  วิหรติ  ทุกฺขิโน  จิตฺต   
น   สมาธิยติ   อสมาหิเต   จิตฺเต  ธมฺมา  น  ปาตุภวนฺติ  ฯ  ธมฺมาน   
อปาตุภาวา  ปมาทวิหารีเตฺวว  สงฺข  ๓  คจฺฉติ  ฯ  ปุน  จปร  นนฺทิย   
อริยสาวโก   ฯ   ธมฺเม   สงฺเฆ  ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต   
#๑ ม. ย.ุ รตฺตึ ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. สพฺพตฺถ ปาโมชชฺ ฯ    
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โหติ   อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ  ฯ  โส  เตหิ  อรยิ- 
กนฺเตหิ  สีเลหิ     สนฺตุฏโ    น    อุตฺตรึ    วายมติ    ทิวา    ปวิเวกาย   
รตฺติยา   ปฏสิลฺลานาย   ฯ   ตสฺส   เอว  ปมตฺตสฺส  วิหรโต  ปามุชฺช   
น   โหติ   ปามุชฺเช   อสติ   ปติ   น   โหติ  ปติยา  อสติ  ปสฺสทฺธ ิ  
น    โหติ   ปสฺสทฺธิยา   อสติ   ทุกฺข   วิหรติ   ทกฺุขิโน   จิตฺต   น   
สมาธิยติ   อสมาหิเต   จิตฺเต   ธมฺมา   น   ปาตุภวนฺติ   ฯ  ธมฺมาน   
อปาตุภาวา   ปมาทวิหารีเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   ฯ  เอว  โข  นนฺทยิ   
อริยสาวโก ปมาทวิหารี โหติ ฯ   
     [๑๖๐๒]   กถ ฺจ   นนทฺิย  อริยสาวโก  อปฺปมาทวิหารี  โหติ  ฯ   
อิธ    นนฺทิย    อริยสาวโก   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   
โหติ    อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ   ฯ   โส   เตน  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  อสนฺตุฏโ  อุตฺตรึ   
วายมติ   ทิวา   ปวิเวกาย   รตฺติยา   ปฏสิลฺลานาย   ฯ  ตสฺส  เอว   
อปฺปมตฺตสฺส    วิหรโต    ปามุชฺช    ชายติ   ปมุทิตสสฺ   ปติ   ชายติ   
ปติมนสฺส   กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย  สุข  เวทยติ  ๑  สุขิโน   
จิตฺต   สมาธิยติ   สมาหิเต   จิตฺเต   ธมฺมา   ปาตุภวนฺติ  ฯ  ธมมฺาน   
ปาตุภาวา   อปฺปมาทวิหารีเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ  ฯ  ปุน  จปร  นนฺทิย   
อริยสาวโก   ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ   อริยกนเฺตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคโต   
โหติ   อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ  ฯ  โส  เตหิ  อรยิกนฺเตหิ   
สีเลหิ    อสนฺตุฏโ    อุตฺตรึ   วายมติ   ทิวา   ปวิเวกาย   รตฺติยา   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ เวทิยติ ฯ    
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ปฏิสลลฺานาย   ฯ   ตสฺส   เอว  อปฺปมตฺตสฺส  วิหรโต  ปามุชชฺ  ชายติ   
ปมุทิตสฺส   ปติ   ชายติ   ปติมนสฺส   กาโย   ปสฺสมฺภติ   ปสฺสทฺธกาโย   
สุข     เวทยติ    สุขิโน    จิตฺต    สมาธิยติ    สมาหิเต    จิตฺเต   
ธมฺมา    ปาตุภวนฺติ    ฯ   ธมฺมาน   ปาตุภาวา   อปฺปมาทวิหารีเตฺวว   
สงฺข   คจฺฉติ   ฯ   เอว   โข   นนฺทิย   อริยสาวโก  อปฺปมาทวิหารี   
โหตีติ ฯ   
                  ปุ ฺาภิสนฺทวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
         อภิสนฺเทน ๑ ตโย วุตฺตา    เทฺว เทวปทานิ จ   
         สภาคต มหานาโม          วาสี ๒ กาฬิ จ นนฺทยิาติ ฯ   
                     __________________ 
#๑ ม. ย.ุ อภิสนฺทา ฯ ๒ ม. ย.ุ วสฺส ฯ    
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                สคาถกปุ ฺาภิสนฺทวคฺโค ป ฺจโม   
     [๑๖๐๓]    จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ปุ ฺาภิสนฺทา   กุสลาภิสนฺทา   
สุขสฺสาหารา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก   
พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   โส   ภควา   
ฯเปฯ    สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   อย   ปโม   
ปุ ฺาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร   ฯ   ปุน   จปร  ภิกฺขเว   
อริยสาวโก   ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ   อริยกนเฺตหิ   สีเลหิ   สมนฺนาคโต   
โหติ    อกฺขณฺเฑหิ    ฯเปฯ    สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อย   จตุตฺโถ   
ปุ ฺาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร   ฯ   อิเม   โข  ภิกฺขเว   
จตฺตาโร ปุ ฺาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา สุขสฺสาหารา ฯ   
     [๑๖๐๔]  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ ปุ ฺาภิสนฺเทหิ กุสลาภิสนฺเทหิ   
สมนฺนาคตสฺส     อริยสาวกสฺส     น     สุกร     ปุ ฺสฺส    ปมาณ   
คเณตุ     เอตฺตโก    ปุ ฺาภิสนฺโท    กุสลาภิสนฺโท    สุขสฺสาหาโรติ   
อถ    โข    อสงฺเขยฺโย   อปฺปเมยฺโย   มหาปุ ฺกฺขนฺโธเตฺวว   สงฺข   
คจฺฉติ ฯ   
     [๑๖๐๕]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   มหาสมุทฺเท  น  สุกร  อุทกสฺส   
ปมาณ    คเณตุ    เอตฺตกานิ   อุทกาฬหฺกานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   
อุทกาฬฺหกสตานิ    อิติ    วา    เอตฺตกานิ   อุทกาฬฺหกสหสฺสานิ   อิติ   
วา    เอตฺตกานิ    อุทกาฬหฺกสตสหสฺสานิ    อิติ    วาติ   อถ   โข    
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อสงฺเขยฺโย    อปฺปเมยฺโย   มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ   ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อิเมหิ  จตูหิ  ปุ ฺาภิสนฺเทหิ  กุสลาภิสนฺเทหิ   
สมนฺนาคตสฺส    อริยสาวกสฺส    น   สกุร   ปุ ฺสฺส   ปมาณ   คเณตุ   
เอตฺตโก    ปุ ฺาภิสนฺโท    กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโรติ   อถ   โข   
อสงฺเขยฺโย   อปฺปเมยฺโย   มหาปุ ฺกฺขนฺโธเตฺวว   สงฺข   คจฺฉตีติ   ฯ   
อิทมโวจ ภควา [๑]   
  [๑๖๐๖] มโหทธึ อปริมติ มหาสร      พหุเภรว รตนคณานมาลย   
       นชฺโช ยถา นรคณสงฺฆเสวิตา    ปถุู ๒ สวนฺตี อุปยนฺติ สาคร ฯ   
       เอว นร อนฺนปานวตฺถทท ๓    เสยฺยานิสชฺชตฺถรณสฺส ๔ ทายก   
       ปุ ฺสฺส ธารา อุปยนฺติ ปณฺฑิต    นชฺโช ยถา วาริวหาว สาครนฺติ ฯ   
     [๑๖๐๗]    จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ปุ ฺาภิสนฺทา   กุสลาภิสนฺทา   
สุขสฺสาหารา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก   
พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   โส   ภควา   
ฯเปฯ    สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   อย   ปโม   
ปุ ฺาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร   ฯ   ปุน   จปร  ภิกฺขเว   
อริยสาวโก   ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ   วิคตมลมจฺเฉเรน   เจตสา  อคาร   
อชฺฌาวสติ  มุตฺตจาโค ปยตปาณี โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทาน- 
สวิภาครโต ฯ  อย   จตุตฺโถ  ปุ ฺาภิสนฺโท     กุสลาภิสนฺโท   
#๑ ม. อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ   
#๒ ยุ. ปถุุ สวนฺติ ฯ เอวมุปริ ฯ ๓ สี. อนฺนทปานทวตฺถท ฯ   
#๔ ม. เสยฺยานิ ปจฺจตฺถรณสฺส ฯ เอวมุปริ ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 505 

สุขสฺสาหาโร  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุ ฺาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา   
สุขสฺสาหารา ฯ   
     [๑๖๐๘]  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ ปุ ฺาภิสนฺเทหิ กุสลาภิสนฺเทหิ   
สมนฺนาคตสฺส     อริยสาวกสฺส     น     สุกร     ปุ ฺสฺส    ปมาณ   
คเณตุ     เอตฺตโก    ปุ ฺาภิสนฺโท    กุสลาภิสนฺโท    สุขสฺสาหาโรติ   
อถ    โข    อสงฺเขยฺโย   อปฺปเมยฺโย   มหาปุ ฺกฺขนฺโธเตฺวว   สงฺข   
คจฺฉติ ฯ   
     [๑๖๐๙]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ยตฺถิมา   มหานทิโย  สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ   ฯ   เสยฺยถีท   ฯ  คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  ตตฺถ   
น   สุกร   อุทกสฺส   ปมาณ   คเณตุ   เอตฺตกานิ   อุทกาฬฺหกานิ  อิติ   
วา  เอตฺตกานิ  อุทกาฬฺหกสตานิ  อิติ  วา  เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสหสฺสานิ   
อิติ     วา     เอตฺตกานิ     อุทกาฬฺหกสตสหสฺสานิ     อิติ    วาติ   
อถ    โข    อสงฺเขยฺโย   อปฺปเมยฺโย   มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว   สงฺข   
คจฺฉติ   ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อิเมหิ   จตูหิ  ปุ ฺาภิสนฺเทหิ   
กุสลาภิสนฺเทหิ    สมนฺนาคตสฺส    อรยิสาวกสฺส    น   สุกร   ปุ ฺสฺส   
ปมาณ      คเณตุ      เอตฺตโก      ปุ ฺาภิสนฺโท     กุสลาภิสนฺโท   
สุขสฺสาหาโรติ  อถ  โข  อสงฺเขยฺโย  อปฺปเมยฺโย  มหาปุ ฺกฺขนฺโธเตฺวว   
สงฺข คจฺฉตีติ ฯ อิทมโวจ ภควา   
  [๑๖๑๐] มโหทธึ อปริมติ มหาสร      พหุเภรว รตนคณานมาลย   
         นชฺโช ยถา นรคณสงฺฆเสวิตา  ปุถู สวนฺตี อุปยนฺติ สาคร ฯ    
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         เอว นร  อนฺนปานวตฺถทท    เสยยฺานิสชฺชตฺถรณสฺส ทายก   
         ปุ ฺสฺส ธารา อุปยนฺติ ปณฺฑิต  นชฺโช ยถา วาริวหาว สาครนฺติ ฯ   
     [๑๖๑๑]    จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ปุ ฺาภิสนฺทา   กุสลาภิสนฺทา   
สุขสฺสาหารา   ฯ   กตเม   จตฺตาโร   ฯ   อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก   
พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   โส   ภควา   
ฯเปฯ    สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   อย   ปโม   
ปุ ฺาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สุขสฺสาหาโร   ฯ   ปุน   จปร  ภิกฺขเว   
อริยสาวโก    ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ   ป ฺวา   โหติ   อุทยตฺถคามินิยา   
ป ฺาย   สมนฺนาคโต   อริยาย   นิพฺเพธิกาย   สมมฺาทุกฺขยคามินิยา  ฯ   
อย   จตุตฺโถ   ปุ ฺาภิสนฺโท   กุสลาภิสนฺโท   สขุสฺสาหาโร   ฯ  อิเม   
โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุ ฺาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา สุขสฺสาหารา ฯ   
        [๑๖๑๒]  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ ปุ ฺาภิสนฺเทหิ กุสลาภิสนฺเทหิ   
สมนฺนาคตสฺส     อริยสาวกสฺส     น     สุกร     ปุ ฺสฺส    ปมาณ   
คเณตุ     เอตฺตโก    ปุ ฺาภิสนฺโท    กุสลาภิสนฺโท    สุขสฺสาหาโรติ   
อถ    โข    อสงฺเขยฺโย   อปฺปเมยฺโย   มหาปุ ฺกฺขนฺโธเตฺวว   สงฺข   
คจฺฉตีติ ฯ อิทมโวจ ภควา   
        [๑๖๑๓] โย ปุ ฺกาโม กุสเล ปติฏ ิโต   
                 ภาเวติ มคฺค อมตสฺส ปตฺติยา   
                 โส ธมฺมสาราธิคโม ขเย รโต   
                 น เวธติ มจฺจุราชาคมสฺมินฺติ ๑ ฯ   
        [๑๖๑๔]  จตูหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก อฑฺโฒ   
#๑ สี. ย.ุ มจฺจุราชคมิสฺสตีติ ฯ ม. มจฺจุราชาคมนสฺมินฺติ ฯ    
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มหทฺธโน  มหาโภโค  ๑  มหายโสติ  วุจฺจติ  ฯ  กตเมหิ  จตูหิ  ฯ อิธ   
ภิกฺขเว   อริยสาวโก   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   
อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ   
ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ   
ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว  จตูหิ  ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   อฑฺโฒ   มหทฺธโน   มหาโภโค   มหายโสติ   
วุจฺจตีติ ฯ   
     [๑๖๑๕]  จตูหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก อฑฺโฒ   
มหทฺธโน   มหาโภโค   มหายโสติ   วุจฺจติ  ฯ  กตเมหิ  จตูหิ  ฯ  อิธ   
ภิกฺขเว   อริยสาวโก   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   
อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ   
ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ   
ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว  จตูหิ  ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   อฑฺโฒ   มหทฺธโน   มหาโภโค   มหายโสติ   
วุจฺจตีติ ฯ   
     [๑๖๑๖]   จตูหิ   ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   
โสตาปนฺโน   โหติ  อวินปิาตธมฺโม  นิยโต  สมโฺพธิปรายโน  ฯ  กตเมหิ   
จตูหิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต   
โหติ    อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ   ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ   
#๑ ม. มหาโภโคติ วุจฺจติ ฯ เอวมุปริ ฯ    
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อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ   
ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม   
นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
     [๑๖๑๗]  กปลวตฺถุนิทาน  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  นนฺทิย  สกฺก   
ภควา  เอตทโวจ  จตูหิ  โข  นนฺทิย  ธมฺเมหิ  สมนนฺาคโต  อริยสาวโก   
โสตาปนฺโน   โหติ  อวินปิาตธมฺโม  นิยโต  สมโฺพธิปรายโน  ฯ  กตเมหิ   
จตูหิ  ฯ  อิธ  นนฺทิย  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต   
โหติ    อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ   ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ   
อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ   อิเมหิ  โข  นนฺทิย  จตูหิ   
ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม   
นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
     [๑๖๑๘]  กปลวตฺถุนิทาน  ฯ  (อุปสงฺกมน  กาตพฺพ)  ฯ  เอกมนฺต              
นิสินฺน   โข   ภทฺทิย   สกกฺ   ภควา   เอตทโวจ   จตูหิ  โข  ภทฺทยิ   
ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม   
นิยโต    สมโฺพธิปรายโน    ฯ    กตเมหิ   จตูหิ   ฯ   อิธ   ภทฺทิย   
อริยสาวโก  พุทฺเธ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  อรยิกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต   
โหติ    อกฺขณฺเฑหิ    ฯเปฯ    สมาธิสวตฺตนิเกหิ    ฯ   อิเมหิ   โข   
ภทฺทิย   จตูห ิ  ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ   
อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ    
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     [๑๖๑๙]  กปลวตฺถุนิทาน  ฯ  (อุปสงฺกมน  กาตพฺพ)  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺน   โข   มหานาม  สกฺก  ภควา  เอตทโวจ  จตูหิ  โข  มหานาม   
ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม   
นิยโต  สมโฺพธิปรายโน  ฯ  กตเมหิ  จตูหิ  ฯ  อิธ มหานาม อริยสาวโก   
พุทฺเธ    อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคโต   โหติ   อิติป   โส   ภควา   
ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ   
อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ สมนนฺาคโต โหติ อกฺขณฺเฑหิ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ   
อิเมหิ      โข      มหานาม     จตูหิ     ธมฺเมหิ     สมนฺนาคโต   
อริยสาวโก โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
     [๑๖๒๐]   จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว   โสตาปตฺติยงฺคานิ  ฯ  กตมานิ   
จตฺตาริ     ฯ     สปฺปุริสสเสโว    สทฺธมฺมสฺสวน    โยนิโสมนสิกาโร   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ฯ อิมานิ โข ภิกขฺเว จตฺตาริ โสตาปตฺติยงฺคานีติ ฯ   
                          สคาถกปุ ฺาภิสนฺทวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                                   ตสฺสุทฺทาน   
                  อภิสนฺเทน ตโย วุตฺตา       ทุเว มหทฺธเนน จ   
                  ภิกฺขุ ๑ นนฺทิยภทฺทิย        มหานามงฺเคน เต ทสาติ ฯ   
                                  _____________ 
#๑ ม. สุทฺธ นนฺทิย ภทฺทิย ฯ    
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                    สปฺป ฺวคฺโค ฉฏโ   
     [๑๖๒๑]   จตูหิ   ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   
โสตาปนฺโน   โหติ  อวินปิาตธมฺโม  นิยโต  สมโฺพธิปรายโน  ฯ  กตเมหิ   
จตูหิ  ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต   
โหติ    อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควาติ   ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ   
อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหิ   ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ   
ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   อริยสาวโก   โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม   
นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ อิทมโวจ ภควา   
        [๑๖๒๒] ยสฺส สทธฺา ตถาคเต        อจลา สุปฺปติฏ ิตา   
          สลี ฺจ ยสฺส กลฺยาณ         อริยกนฺต ปสสิต ฯ   
          สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ       อุชุภูต ฺจ ทสฺสน   
          อทฬิทโฺทติ ต อาหุ          อโมฆนฺตสฺส ชีวิต ฯ   
          ตสฺมา สทฺธ ฺจ สีล ฺจ        ปสาท ธมฺมทสฺสน   
          อนุยุ ฺเชถ เมธาวี          สร พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ   
        [๑๖๒๓]  เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม    ฯ    เตน    โข    ปน    สมเยน    อ ฺตโร   ภิกฺขุ   
สาวตฺถิย   วสฺส   วุตฺโถ   กปลวตฺถุ   อนุปฺปตฺโต   โหติ  เกนจิ  เทว   
กรณีเยน   ฯ   อสฺโสสุ  โข  กาปลวตฺถวา  สกฺยา  อ ฺตโร  กิร  ๑   
#๑ ยุ. กิรสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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ภิกฺขุ   สาวตฺถิย   วสฺส   วุตฺโถ   กปลวตฺถุ  อนุปฺปตฺโตติ  ฯ  อถ  โข   
กาปลวตฺถวา   สกฺยา   เยน   โส   ภิกขฺุ  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ต   ภิกฺขุ   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทสึุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข   
กาปลวตฺถวา สกฺยา ต ภิกฺขุ เอตทโวจุ   
     [๑๖๒๔]   กจฺจิ  ภนฺเต  ภควา  อโรโค  เจว  พลวา  จาติ  ฯ   
อโรโค  เจว  อาวุโส  ภควา  พลวา จาติ ฯ กจฺจิ ปน ภนฺเต สารีปุตฺต-   
โมคฺคลฺลานา  อโรคา  เจว  พลวนโฺต  จาติ  ฯ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาป   
โข   อาวุโส   อโรคา   เจว  พลวนโฺต  จาติ  ฯ  กจฺจิ  ปน  ภนฺเต   
ภิกฺขุสงฺโฆ   อโรโค   จ   พลวา  จาติ  ฯ  ภิกฺขุสงฺโฆป  โข  อาวุโส   
อโรโค   จ   พลวา   จาติ  ฯ  อตฺถ ิ ปน  เต  ภนฺเต  กิ ฺจิ  อิมินา   
อนฺตรวสฺเสน    ภควโต    สมฺมุขา   สตุ   สมฺมุขา   ปฏิคฺคหิตนฺติ   ฯ   
สมฺมุขา   เมต  อาวุโส  ภควโต  สุต  สมฺมุขา  ปฏคฺิคหิต  อปฺปกา  เต   
ภิกฺขเว   ภิกขฺู  เย  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว     ธมเฺม     สย     อภิ ฺา     สจฺฉิกตฺวา     อุปสมฺปชฺช   
วิหรนฺติ  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  ภิกฺขู  เย  ป ฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน   
ส ฺโชนาน   ปริกฺขยา  โอปปาติกา  ตตฺถ  ปรินิพฺพายิโน  อนาวตฺติธมฺมา   
อสฺมา   โลกาติ   ฯ   อปรป   โข   เม   อาวุโส  ภควโต  สมฺมุขา   
สุต   สมฺมุขา   ปฏิคฺคหิต   อปฺปกา   เต  ภิกฺขเว  ภิกขฺู  เย  ป ฺจนฺน   
โอรมฺภาคิยาน   ส ฺโชนาน  ปริกฺขยา  โอปปาติกา  ตตฺถ  ปร-ิ 
นิพฺพายิโน  อนาวตฺติธมฺมา    อสฺมา    โลกา    อถ    โข    เอเตว   พหุตรา    
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ภิกฺขู   เย   ติณฺณ   ส ฺโชนาน   ปริกขฺยา   ราคโทสโมหาน  ตนุตฺตา   
สกทาคามิโน  สกิเทว  อิม  โลก  อาคนฺตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสสฺนฺตีติ  ฯ   
อปรป   โข   เม   อาวุโส  ภควโต  สมฺมุขา  สุต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิต   
อปฺปกา   เต   ภิกฺขเว   ภิกขฺู   เย    ติณฺณ   ส ฺโชนาน  ปริกฺขยา   
ราคโทสโมหาน   ตนุตฺตา  สกทาคามิโน  สกิเทว  อิม  โลก  อาคนฺตฺวา   
ทุกฺขสฺสนฺต   กริสฺสนฺติ   อถ   โข   เอเตว  พหุตรา  ภิกฺขู  เย  ติณฺณ   
ส ฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ   
     [๑๖๒๕]  เอก  สมย ภควา พาราณสิย วิหรติ อิสิปตเน มิคทาเย ฯ   
อถ  โข  ธมฺมทินฺโน  อุปาสโก  ป ฺจหิ  อุปาสกสเตหิ  สทฺธึ  เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   ธมฺมทินฺโน   อุปาสโก   ภควนฺต  เอตทโวจ   
โอวทตุ   โน   ภนฺเต   ภควา   อนุสาสตุ   โน   ภนฺเต   ภควา  ย   
อมฺหาก  อสฺส  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขายาติ  ฯ  ตสฺมา  ติห โว ธมมฺทินฺนา   
เอว    สิกฺขิตพฺพ    เย    เต   สุตฺตนฺตา   ตถาคตภาสิตา   คมฺภีรา   
คมฺภีรตฺถา   โลกุตฺตรา  สุ ฺตปฏิสยุตฺตา  เต  กาเลน  กาล  อุปสมฺปชฺช   
วิหริสฺสามาติ ฯ เอว ฺหิ โว ธมฺมทินนฺ สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ   
     [๑๖๒๖]   น  โข  เนต  ภนฺเต  สุกร  อเมฺหหิ  ปุตฺตสมฺพาธสยน   
อชฺฌาวสนฺเตหิ     กาสิกจนฺทน     ปจฺจนุโภนฺเตหิ     มาลาคนฺธวิเลปน   
ธารยนฺเตหิ   ชาตรูปรชต   สาทิยนฺเตหิ   เย  สุตฺตนฺตา  ตถาคตภาสิตา    
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คมฺภีรา    คมฺภีรตฺถา    โลกุตฺตรา    สุ ฺตปฏิสยุตฺตา   เต   กาเลน   
กาล   อุปสมปฺชฺช   วิหริตุ   เตสนฺโน   ภนฺเต  ภควา  อมฺหาก  ป ฺจสุ   
สิกฺขาปเทสุ    ิตาน   อุตฺตรึ   ธมฺม   เทเสตูติ   ฯ  ตสฺมา  ติห  โว   
ธมฺมทินฺน    เอว   สิกฺขิตพฺพ   พุทฺเธ   อเวจฺจปฺปสาเทน   สมนฺนาคตา   
ภวิสฺสาม   อิติป   โส   ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ   
ภควาติ   ฯ   ธมฺเม   สงฺเฆ   ฯ   อริยกนเฺตหิ   สีเลหิ  สมนฺนาคตา   
ภวิสฺสาม   อกฺขณฺเฑหิ   ฯเปฯ   สมาธิสวตฺตนิเกหีติ   ฯ   เอว ฺหิ  โว   
ธมฺมทินฺน    สิกฺขิตพฺพนฺติ    ฯ   ยานมีานิ   ภนฺเต   ภควตา   จตฺตาริ   
โสตาปตฺติยงฺคานิ   เทสิตานิ   สวิชฺชนฺติ   เต  ธมฺมา  อเมฺหสุ  มย  จ   
เตสุ   ธมฺเมสุ  สนฺทิสฺสาม  ฯ  มย ฺหิ  ภนฺเต  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน   
สมนฺนาคตา    อิติป    โส    ภควา   ฯเปฯ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ  ภควาติ  ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  ฯ  อรยิกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคตา   
ภวิสฺสาม    อกฺขณฺเฑหิ    ฯเปฯ    สมาธิสวตฺตนิเกหีติ    ฯ    ลาภา   
โว    ธมฺมทนิฺน    สลุทฺธ   โว   ธมฺมทนิฺน   โสตาปตฺติผล   ธมฺมทินฺน   
ตุเมฺหหิ พฺยากตนฺติ ฯ   
     [๑๖๒๗]   เอก   สมย   ภควา   สกฺเกสุ   วิหรติ  กปลวตฺถุสฺม ึ  
นิโคฺรธาราเม  ฯ  เตน  โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู ภควโต จีวรกมฺม   
กโรนฺติ   นฏิ ิตจีวโร   ภควา   เตมาสจฺจเยน  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ  ฯ   
อสฺโสสิ   โข   มหานาโม   สกโฺก   สมพฺหุลา   กริ   ภิกฺขู   ภควโต   
จีวรกมฺม    กโรนฺติ     นฏิ ิตจีวโร   ภควา   เตมาสจฺจเยน   จาริก    
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ปกฺกมิสฺสตีติ  ฯ  อถ  โข  มหานาโม  สกฺโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทิ    ฯ   
เอกมนฺต    นสิินฺโน   โข   มหานาโม   สกฺโก   ภควนฺต   เอตทโวจ   
สุตมฺเมต   ภนฺเต   สมฺพหลุา   กิร   ภิกขฺู  ภควโต  จีวรกมฺม  กโรนฺติ   
นฏิ ิตจีวโร   ภควา   เตมาสจฺจเยน   จาริก  ปกฺกมิสสฺตีติ  ฯ  น  โข   
เนต  ๑  ภนฺเต  ภควโต  สมฺมุขา  สุต  สมฺมุขา  ปฏคฺิคหิต  สปฺป ฺเน   
อุปาสเกน   สปฺป ฺโ   อุปาสโก   อาพาธิโก   ทกฺุขิโต   พาฬหฺคิลาโน   
โอวทิตพฺโพติ ฯ   
     [๑๖๒๘]   สปฺป ฺเน   มหานาม  อุปาสเกน  สปฺป ฺโ  อุปาสโก   
อาพาธิโก    ทุกฺขิโต    พาฬฺหคิลาโน   จตูหิ   อสฺสาสนิเยหิ   ธมฺเมหิ   
อสฺสาเสตพฺโพ  ฯ อสฺสาสตายสฺมา อตฺถายสฺมโต พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาโท ๒   
อิติป     โส    ภควา    ฯเปฯ    สตฺถา    เทวมนุสฺสาน    พุทฺโธ   
ภควาติ  ฯ  อสฺสาสตายสฺมา  อตฺถายสฺมโต  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ อริยกนฺตานิ   
สีลานิ อกฺขณฺฑานิ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิกานีติ ฯ   
     [๑๖๒๙]   สปฺป ฺเน   มหานาม  อุปาสเกน  สปฺป ฺโ  อุปาสโก   
อาพาธิโก    ทุกฺขิโต    พาฬฺหคิลาโน    อิเมหิ   จตูหิ   อสฺสาสนิเยหิ   
ธมฺเมหิ   อสสฺาเสตฺวา   เอวมสฺส   วจนีโย   อตฺถายสฺมโต  มาตาปตูสุ   
อเปกฺขาติ   ฯ   โส   เจ   เอว   วเทยฺย   อตฺถิ   เม  มาตาปตูสุ   
อเปกฺขาติ  ฯ  โส  เอวมสฺส วจนีโย อายสฺมา ๓ โข มาริโส มรณธมฺโม   
สเจปายสฺมา    มาตาปตูสุ    อเปกฺข    กริสฺสติ    มรสิฺสเตว    โน   
#๑ ม. ปเนต ฯ ยุ. น โข เต เอต ฯ ๒ ยุ. อเวจฺจปฺปสาเทน ฯ ๓ ย.ุ อายสฺมาป ฯ    
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เจปายสฺมา   มาตาปตูสุ   อเปกฺข   กรสิฺสติ   มริสสฺเตว   สาธายสฺมา   
ยา  เต  มาตาปตูสุ  อเปกฺขา  ต  ปชหาติ  ฯ  โส  เจ  เอว วเทยฺย   
ยา เม มาตาปตูสุ อเปกฺขา สา ปหีนาติ ฯ   
     [๑๖๓๐]  โส  เอวมสฺส  วจนีโย  อตฺถิ  ปนายสฺมโต  ปุตฺตทาเรสุ   
อเปกฺขาติ   ฯ   โส   เจ   เอว   วเทยฺย   อตฺถิ  เม  ปุตฺตทาเรสุ   
อเปกฺขาติ   ฯ   โส   เอวมสฺส   วจนีโย   อายสฺมา   โข   มาริโส   
มรณธมฺโม   สเจปายสฺมา   ปุตฺตทาเรสุ   อเปกฺข   กริสฺสติ  มริสสฺเตว   
โน  เจปายสฺมา  ปุตฺตทาเรสุ  อเปกฺข  กริสฺสติ  มรสิฺสเตว  สาธายสฺมา   
ยา   เต   ปุตฺตทาเรสุ   อเปกฺขา   ต   ปชหาติ  ฯ  โส  เจ  เอว   
วเทยฺย ยา เม ปุตฺตทาเรสุ อเปกฺขา สา ปหีนาติ ฯ   
     [๑๖๓๑]   โส  เอวมสฺส  วจนีโย  อตฺถิ  ปนายสฺมโต  มานุสเกสุ   
ป ฺจสุ   กามคุเณสุ  อเปกฺขาติ  ฯ  โส  เจ  เอว  วเทยฺย  อตฺถ ิ เม   
มานุสเกสุ   ป ฺจสุ   กามคุเณสุ  อเปกฺขาติ  ฯ  โส  เอวมสฺส  วจนีโย   
มานุสเกหิ   โข   อาวุโส   กาเมหิ   ทิพฺพา  กามา  อภิกฺกนฺตตรา  จ   
ปณีตตรา   จ   สาธายสฺมา   มานุสเกหิ   กาเมหิ  จิตฺต  วุฏาเปตฺวา   
จาตุมฺมหาราชิเกสุ  เทเวสุ  จิตฺต  อธิโมเจหีติ  ฯ  โส เจ เอว วเทยฺย   
มานุสเกหิ   เม   กาเมหิ   จิตฺต   วุฏ ิต  จาตุมฺมหาราชิเกสุ  เทเวสุ   
จิตฺต อธิโมจิตนฺติ ฯ   
     [๑๖๓๒]  โส  เอวมสฺส  วจนีโย  จาตุมฺมหาราชิเกหิ  โข อาวุโส   
เทเวหิ   ตาวตึสา  เทวา  อภิกฺกนฺตตรา  จ  ปณีตตรา  จ  สาธายสฺมา    
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จาตุมฺมหาราชิเกหิ   เทเวหิ   จิตฺต   วุฏาเปตฺวา  ตาวตึเสสุ  เทเวสุ   
จิตฺต   อธิโมเจหีติ   ฯ   โส   เจ  เอว  วเทยฺย  จาตุมฺมหาราชิเกหิ   
เม   เทเวหิ  จิตฺต  วุฏ ิต  ตาวตึเสสุ  เทเวสุ  จิตฺต  อธิโมจิตนฺติ  ฯ   
โส   เอวมสฺส   วจนีโย   ตาวตึเสหิ   โข   อาวุโส  เทเวหิ  ยามา   
เทวา  ฯ  ตุสติา  เทวา  ฯ  นิมฺมานรตี  เทวา  ฯ  ปรนมิฺมิตวสวตฺติโน   
เทวา   ฯ   ปรนิมฺมิตวสวตฺตีหิ   โข   อาวุโส   เทเวหิ   พฺรหฺมโลโก   
อภิกฺกนฺตตโร    จ    ปณีตตโร    จ   สาธายสฺมา   ปรนิมฺมิตวสวตฺตีหิ   
เทเวหิ   จิตฺต   วุฏาเปตฺวา  พฺรหฺมโลเก  จิตฺต  อธิโมเจหีติ  ฯ  โส   
เจ   เอว   วเทยฺย   ปรนิมฺมติวสวตฺตีหิ   เม   เทเวหิ  จิตฺต  วุฏ ิต   
พฺรหฺมโลเก จิตฺต อธิโมจิตนฺติ ฯ   
     [๑๖๓๓]   โส   เอวมสฺส   วจนีโย  พฺรหฺมโลโกป  โข  อาวุโส   
อนิจฺโจ   อทฺธุโว   สกฺกายปริยาปนฺโน   สาธายสฺมา  พฺรหฺมโลกา  จิตฺต   
วุฏาเปตฺวา  สกฺกายนิโรเธ  จิตฺต  อุปสหราติ  ฯ  โส เจ เอว วเทยฺย   
พฺรหฺมโลกา  เม  จิตฺต  วุฏ ิต  สกฺกายนิโรเธ  จิตฺต  อุปสหตนฺติ  ๑ ฯ   
เอว  วิมุตฺตจิตฺตสฺส  โข  มหานาม  อุปาสกสฺส  วสฺสสต ๒ วิมุตฺตจิตฺเตน   
ภิกฺขุนา     น     กิ ฺจิ    นานากรณ    วทามิ    ยทิท    วิมุตฺติยา   
วิมุตฺตนฺติ ๓ ฯ   
     [๑๖๓๔]    จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ธมมฺา   ภาวิตา   พหุลีกตา   
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตนฺติ  ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ สปปฺุริสสเสโว   
#๑ ม. ย.ุ อุปสหรามีติ ฯ ๒ ม. ย.ุ อาสวา ฯ ๓ ม. ยุ. วิมุตฺตินฺติ ฯ    
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สทฺธมฺมสฺสวน   โยนิโสมนสิกาโร   ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ   ฯ   อิเม   โข   
ภิกฺขเว   จตฺตาโร   ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลกีตา  โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๓๕]    จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว   ธมฺมา   ภาวิตา   พหุลีกตา   
สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๓๖] อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๓๗] อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๓๘] ป ฺาปฏิลาภาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๓๙] ป ฺาวุฑฺฒิยา สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๔๐] ป ฺาเวปุลฺลาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
                      สปฺป ฺวคฺโค ฉฏโ ฯ   
                           ตสฺสุทฺทาน   
          สคาถก วสฺสวุตฺถ           ธมฺมทนิฺนคิลายน ๑   
          จตุโร ผลา ปฏิลาโภ        วุฑฺฒิ เวปุลฺลตาย จาติ ฯ   
                        __________________ 
#๑ ม. ธมฺมทนิฺน ฺจ คิลาน ฯ    
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                     มหาป ฺวคฺโค สตฺตโม   
                                    [๑]   
        [๑๖๔๑] มหาป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๔๒] ปุถุป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๔๓] วิปุลป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๔๔] คมฺภีรป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๔๕] อปฺปมตฺตป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๔๖] ภูริป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๔๗] ป ฺาพาหุลฺลาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๔๘] สีฆป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๔๙] ลหุป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๕๐] หาสป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๕๑] ชวนป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๕๒] ติกฺขป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
        [๑๖๕๓]   นิพฺเพธิกป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  ฯ  กตเม  จตฺตาโร  ฯ   
สปฺปุริสสเสโว   สทฺธมฺมสฺสวน   โยนโิสมนสิกาโร  ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ  ฯ   
อิเม    โข    ภิกฺขเว    จตฺตาโร    ธมฺมา    ภาวิตา    พหุลีกตา   
นิพฺเพธิกป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ ฯ   
                  มหาป ฺวคฺโค สตฺตโม ฯ   
#๑ ม. จตฺตาโร เม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา มหาป ฺตาย สวตฺตนฺติ ฯ   
#กตเม จตฺตาโร ฯ สปฺปุรสิสเสโว สทฺธมฺมสฺสวน โยนิโสมนสิกาโร   
#ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปตฺติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา ... ฯ    
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                                   ตสฺสุทฺทาน   
                  มหาปุถุวิปุลคมฺภีร           อปฺปมตฺตภูริพาหุล ๑   
                  สฆีลหุหาสชวน-            ติกฺขนิพฺเพธิกาย จาติ ฯ   
                             โสตาปตฺติสยุตฺต สมตฺต ฯ   
                                  _____________ 
#๑ ม. อปฺปมตฺตภูริพาหุลฺล ฯ    
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                                   สจฺจสยุตฺต   
                                   _________  
                                สมาธิวคฺโค ปโม   
     [๑๖๕๔]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  สมาธึ  ภิกฺขเว  ภาเวถ  ฯ สมาหิโต   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ  กิ ฺจิ  ยถาภตู  ปชานาติ  ฯ   
อิท    ทุกฺขนฺติ    ยถาภูต    ปชานาติ   อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภตู   
ปชานาติ   อย   ทุกขฺนิโรโธติ  ยถาภูต  ปชานาติ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ    ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ   สมาธึ   ภิกฺขเว   ภาเวถ   ฯ   
สมาหิโต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ  ตสมฺา  ติห  ภิกขฺเว   
อิท   ทกฺุขนฺติ   โยโค   กรณีโย   อย   ทุกฺขสมุทโยติ  โยโค  กรณีโย   
อย   ทกฺุขนิโรโธติ   โยโค   กรณีโย   อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏปิทาติ   
โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๕๕]   ปฏิสลลฺาเน   ภิกฺขเว   โยคมาปชฺชถ   ฯ  ปฏิสลลฺีโน   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ  กิ ฺจิ  ยถาภตู  ปชานาติ  ฯ   
อิท    ทุกฺขนฺติ    ยถาภูต    ปชานาติ   อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภตู   
ปชานาติ   อย   ทุกฺขนิโรโธติ  ยถาภูต  ปชานาติ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ  ปฏสิลฺลาเน  ภิกขฺเว  โยคมาปชฺชถ  ฯ   
ปฏิสลลฺีโน    ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    ยถาภูต    ปชานาติ    ฯ    ตสฺมา   
ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทกฺุขนฺติ   โยโค   กรณีโย   อย   ทุกฺขสมุทโยติ    
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โยโค  กรณีโย  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  โยโค  กรณีโย  อย ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๕๖]   เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  กุลปุตฺตา  สมฺมา   
อคารสฺมา    อนคาริย   ปพฺพชึสุ   สพฺเพ   เต   จตุนฺน   อริยสจฺจาน   
ยถาภูต  อภิสมยาย  ฯ  เย  หิ  เกจิ  ภิกขฺเว  อนาคตมทฺธาน กุลปุตฺตา   
สมฺมา     อคารสฺมา     อนคาริย     ปพฺพชิสฺสนฺติ     สพฺเพ    เต   
จตุนฺน   อริยสจฺจาน   ยถาภูต   อภิสมยาย  ฯ  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว   
เอตรหิ   กลุปุตฺตา   สมฺมา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชนฺติ  สพฺเพ   
เต   จตุนฺน   อริยสจฺจาน  ยถาภูต  อภิสมยาย  ฯ  กตเมส  จตุนฺน  ฯ   
ทุกฺขสฺส    อริยสจฺจสฺส    ทุกฺขสมุทยสฺส    อริยสจฺจสฺส    ทุกฺขนิโรธสฺส   
อริยสจฺจสฺส    ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย    อริยสจฺจสฺส    ฯ   เย   หิ   
เกจิ   ภิกฺขเว   อตีตมทฺธาน   กุลปุตฺตา   สมฺมา  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชึสุ     ปพฺพชิสฺสนฺติ     ปพฺพชนฺติ     สพฺเพ    เต    อิเมสเยว   
จตุนฺน   อริยสจฺจาน   ยถาภูต   อภิสมยาย   ฯ   ตสฺมา  ติห  ภิกขฺเว   
อิท    ทุกฺขนฺติ    โยโค    กรณีโย    ฯเปฯ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๕๗]   เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  กุลปุตฺตา  สมฺมา   
อคารสฺมา    อนคาริย   ปพฺพชิตา   ยถาภูต   อภิสเมสุ   สพฺเพ   เต   
จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ยถาภูต   อภิสเมสุ  ฯ  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว   
อนาคตมทฺธาน    กุลปุตฺตา   สมฺมา   อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิตา    
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ยถาภูต   อภิสเมสฺสนฺติ   สพฺเพ   เต   จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ  ยถาภูต   
อภิสเมสฺสนฺติ   ฯ   เย   ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กุลปุตฺตา  สมฺมา   
อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิตา   ยถาภูต   อภิสเมนฺติ   สพฺเพ   เต   
จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ยถาภูต   อภิสเมนฺติ   ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ  ฯ   
ทุกฺข    อริยสจฺจ    ทุกฺขสมุทโย    อรยิสจฺจ   ทุกฺขนิโรโธ   อรยิสจฺจ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ  ฯ  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว อตีตมทฺธาน   
กุลปุตฺตา     สมฺมา    อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชิตา    ยถาภตู   
อภิสเมสุ   อภิสเมสฺสนฺติ   อภิสเมนฺติ   สพฺเพ   เต   อิมานิ   จตฺตาริ            
อริยสจฺจานิ   ยถาภูต   อภิสเมนฺติ   ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   
ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   
โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๕๘]  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา   
วา  ยถาภูต  อภิสมฺพุชฺฌึสุ  ๑  สพฺเพ  เต  จตฺตาริ อริยสจฺจานิ ยถาภูต   
อภิสมฺพุชฺฌึสุ   ฯ   เย   ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  อนาคตมทฺธาน  สมณา  วา   
พฺราหฺมณา   วา   ยถาภูต   อภิสมฺพุชฺฌสิฺสนฺติ  ๒  สพฺเพ  เต  จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ   ยถาภูต   อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ   ฯ   เย   หิ  เกจิ  ภิกฺขเว   
เอตรหิ   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   ยถาภูต  อภิสมฺพุชฺฌนฺติ  ๓   
สพฺเพ    เต    จตฺตาริ    อรยิสจฺจานิ   ยถาภูต   อภิสมฺพุชฺฌนฺติ   ฯ   
กตมานิ   จตฺตาริ   ฯ   ทุกขฺ  อริยสจฺจ  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   
อริยสจฺจ   ฯ   เย   ๔  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  สมณา  วา   
#๑ ม. อภิสมโฺพชฺฌึสุ ฯ ๒ ม. อภิสมโฺพชฺฌิสฺสนติฺ ฯ  ๓ ม. อภิสมฺโพชฺฌนฺติ ฯ   
#เอวมุปริ ฯ ๔ ย.ุ เยป ห ิฯ เอวมุปริ ฯ    
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พฺราหฺมณา   วา   ยถาภูต   อภิสมฺพุชฺฌสึุ  อภิสมฺพุชฌฺิสฺสนฺติ  อภิ- 
สมฺพุชฺฌนฺติ  สพฺเพ     เต    อิมานิ    จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ยถาภูต   
อภิสมฺพุชฺฌนฺติ    ฯ    ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   โยโค   
กรณีโย ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๕๙]  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา   
วา   ยถาภูต   อภิสมฺพุทฺธ  ปกาเสสุ  สพฺเพ  เต  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ   
ยถาภูต    อภิสมฺพุทฺธ    ปกาเสสุ    ฯ    เย   หิ   เกจิ   ภิกฺขเว   
อนาคตมทฺธาน   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   ยถาภูต   อภิสมฺพุทฺธ   
ปกาเสสฺสนฺติ   สพฺเพ   เต   จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ยถาภูต  อภิสมฺพุทฺธ   
ปกาเสสฺสนฺติ  ฯ  เยหิ  เกจิ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา   
วา   ยถาภูต  อภิสมฺพุทฺธ  ปกาเสนฺติ  สพฺเพ  เต  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ   
ยถาภูต   อภิสมฺพุทฺธ   ปกาเสนฺติ   ฯ   กตมานิ   จตฺตาริ   ฯ   ทุกขฺ   
อริยสจฺจ    ฯเปฯ   ทุกฺขนโิรธคามินีปฏิปทา   อริยสจฺจ   ฯ   เย   หิ   
เกจิ   ภิกฺขเว   อตีตมทฺธาน   สมณา   วา   พฺราหฺมณา  วา  ยถาภูต   
อภิสมฺพุทฺธ   ปกาเสสุ   ปกาเสสฺสนฺติ   ปกาเสนฺติ   สพฺเพ  เต  อิมานิ   
จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ยถาภูต   อภิสมฺพุทฺธ   ปกาเสสุ   ปกาเสสฺสนฺติ   
ปกาเสนฺติ   ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย   
ฯเปฯ อย ทุกขฺนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๖๐]  มา  ภิกฺขเว  ปาปเก  อกุสเล  วิตกฺเก วิตกฺเกถ ๑ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วิตกฺเกยฺยาถ ฯ    
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เสยฺยถีท   ฯ   กามวิตกฺก   พฺยาปาทวิตกฺก   วิหึสาวิตกฺก  ฯ  ต  กสิฺส   
เหตุ   ฯ   เนเต  ภิกฺขเว  วิตกฺกา  อตฺถส ฺหิตา  นาทิพฺรหฺมจริยกา  น   
นิพฺพิทาย   น   วิราคาย  น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิ ฺาย  น   
สมฺโพธาย  น  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺติ  ฯ  วิตกฺกนฺตา  ๑  จ  โข ตุเมฺห   
ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ  วิตกฺเกยฺยาถ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  วิตกฺเกยฺยาถ   
อย    ทุกฺขนิโรโธติ   วิตกฺเกยฺยาถ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏปิทาติ   
วิตกฺเกยฺยาถ  ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ เอเต ภิกฺขเว วิตกฺกา อตฺถส ฺหิตา [๒]   
เอเต  อาทิพฺรหฺมจริยกา  เอเต  นิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย อุปสมาย   
อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   สวตฺตนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว   
อิท   ทกฺุขนฺติ   โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ   
โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๖๑]  มา  ภิกฺขเว  ปาปก  อกุสล  จิตฺต  จินฺเตถ ๓ สสฺสโต   
โลโกติ    วา    อสสฺสโต   โลโกติ   วา   อนฺตวา   โลโกติ   วา   
อนนฺตวา   โลโกติ   วา   ต   ชีว   ต   สรีรนฺติ   วา   อ ฺ  ชีว   
อ ฺ    สรรีนฺติ    วา   โหติ   ตถาคโต   ปร   มรณาติ   วา   น   
โหติ   ตถาคโต   ปร  มรณาติ  วา  โหติ  จ  น  จ  โหติ  ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   วา  เนว  โหติ  น  น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ   
วา   ฯ   ต   กสิฺส   เหตุ   ฯ  เนสา  ภิกฺขเว  จินฺตา  อตฺถส ฺหิตา   
นาทิพฺรหฺมจริยกา   น   นพฺิพิทาย   น   วิราคาย   น   นิโรธาย   น   
#๑ ม. ย.ุ วิตกฺเกนฺตา ฯ ๒ ยุ. พฺรหฺมจรยิกา ฯ ๓ ม. ยุ. จินฺเตยฺยาถ ฯ    
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อุปสมาย  น  อภิ ฺาย  น  สมฺโพธาย  น  นิพฺพานาย  สวตฺตติ  ๑  ฯ   
จินฺเตนฺตา   จ   โข   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   จินฺเตยฺยาถ   
อย    ทุกฺขสมุทโยติ    จินฺเตยฺยาถ   อย   ทุกฺขนิโรโธติ   จินฺเตยฺยาถ   
อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   จินเฺตยฺยาถ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ   
เอสา   ภิกฺขเว   จินฺตา  อตฺถส ฺหิตา  เอสา  อาทิพฺรหฺมจริยกา  เอสา   
นิพฺพิทาย    วิราคาย    นโิรธาย    อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   
นิพฺพานาย    สวตฺตติ    ฯ    ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   
โยโค    กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   โยโค   
กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๖๒]  มา  ภิกฺขเว  วิคฺคาหิกกถ กเถุ ๒ น ตฺว อิม ธมฺมวินย   
อาชานาสิ    อห    อิม    ธมฺมวินย    อาชานามิ    กึ   ตฺว   อิม   
ธมฺมวินย   อาชานิสฺสสิ   มิจฺฉาปฏิปนฺโน  ตฺวมสิ  อหมสฺมิ  สมมฺาปฏิปนฺโน   
ปุเร    วจนีย    ปจฺฉา    อวจ    ปจฺฉา    วจนีย    ปุเร   อวจ   
สหิต   เม   อสหิตนฺเต   อาจิณฺณนฺเต  ๓  วิปราวตฺต  อาโรปโต  เต   
วาโท  ปรวาทปฺปโมกฺขาย  ๔  นิคฺคหิโตสิ นิพฺเพเธหิ วา สเจ ปโหสีติ ฯ   
ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  เนสา  ภิกฺขเว  กถา  อตฺถส ฺหิตา นาทิพฺรหฺมจริยกา   
น    นิพฺพิทาย    น   วิราคาย   น   นิโรธาย   น   อุปสมาย   น   
อภิ ฺาย   น   สมฺโพธาย   น   นิพฺพานาย  สวตฺตติ  ฯ  กเถนฺตา  จ   
โข   ตุเมฺห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   กเถยฺยาถ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ   
#๑ ยุ. สวตฺตนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. กเถยฺยาถ ฯ ๓ ม. อธิจิณฺณ เต ... ฯ   
#๔ ม. ย.ุ จรวาทปฺปโมกฺขาย ฯ    
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กเถยฺยาถ    อย    ทุกฺขนิโรโธติ   กเถยฺยาถ   อย   ทุกขฺนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ ฯเปฯ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๖๓] มา ภิกฺขเว อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ กเถุ ๑ ฯ เสยฺยถีท ฯ   
ราชกถ   โจรกถ  มหามตฺตกถ  เสนากถ  ภยกถ  ยุทธฺกถ  ๒  อนนฺกถ   
ปานกถ    วตฺถกถ   สยนกถ   มาลากถ   คนฺธกถ   าติกถ   ยานกถ   
คามกถ  นิคมกถ  นครกถ  ชนปทกถ  อิตฺถีกถ  ปรุิสกถ  ๓  สรุากถ ๔   
วิสิขากถ     กุมฺภฏานกถ    ปุพฺพเปตกถ    นานตฺตกถ    โลกกฺขายิก   
สมุทฺทกฺขายิก   อิติภวาภวกถ   อิติ  วา  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  เนสา   
ภิกฺขเว    กถา   อตฺถส ฺหิตา   นาทิพฺรหฺมจริยกา   น   นิพฺพิทาย   น   
วิราคาย   น   นิโรธาย   น   อุปสมาย  น  อภิ ฺาย  น  สมฺโพธาย   
น   นิพฺพานาย   สวตฺตติ   ฯ  กเถนฺตา  จ  โข  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อิท   
ทุกฺขนฺติ   กเถยฺยาถ   อย  ทุกฺขสมุทโยติ  กเถยฺยาถ  อย  ทุกฺขนิโรโธติ   
กเถยฺยาถ     อย    ทุกฺขนิโรธคามินี    ปฏิปทาติ    กเถยฺยาถ    ฯ   
ต  กิสฺส  เหตุ ฯ เอสา ภิกฺขเว กถา อตฺถส ฺหิตา เอสา อาทิพฺรหฺมจริยกา   
เอสา     นิพฺพิทาย    วิราคาย    นโิรธาย    อุปสมาย    อภิ ฺาย   
สมฺโพธาย    นิพฺพานาย   สวตฺตติ   ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   
ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   
โยโค กรณีโยติ ฯ   
                    สมาธิวคฺโค ปโม ฯ   
#๑ ม. ย.ุ กเถยฺยาถ ฯ ๒ ย.ุ สุทฺธกถ ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
#๔ สูรกถนฺติป ปาโ ฯ    
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                                   ตสฺสุทฺทาน   
                  สมาธิปฏิสลฺลานา           กลุปุตฺตา อปเร เทฺว   
                  สมณพฺราหฺมณวิตกฺก- ๑      จินฺตา วิคฺคาหิกา กถาติ ๒ ฯ   
                                  _____________ 
#๑ ม. สมณพฺราหฺมณา วิตกฺก ฯ ย.ุ สมณพฺราหฺมณา วิตกฺกา ฯ ๒ สี. กเถน จาติ ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 528 

                           ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนวคฺโค ทุติโย   
     [๑๖๖๔]   เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  พาราณสิย  วิหรติ   
อิสิปตเน  มิคทาเย  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ป ฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
เทฺวเม  ภิกฺขเว  อนฺตา  ปพฺพชิเตน  น  เสวิตพฺพา ฯ กตเม เทฺว ๑ ฯ   
โย   จาย   กาเมสุ   กามสุขลฺลิกานุโยโค   หีโน  คมโฺม  โปถชฺุชนิโก   
อนริโย    อนตฺถส ฺหิโต    โย    จาย    อตฺตกิลมถานุโยโค   ทุกโฺข   
อนริโย  อนตฺถส ฺหิโต  ฯ  เอเตเต  ๒  ภิกฺขเว  อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม   
มชฺฌิมา    ปฏิปทา    ตถาคเตน    อภิสมฺพุทฺธา   จกขฺุกรณี   าณกรณี   
อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นพฺิพานาย   สวตฺตติ  ฯ  กตมา  จ   
สา   ภิกฺขเว   มชฺฌิมา   ปฏิปทา   ตถาคเตน   อภิสมฺพุทฺธา  จกฺขุกรณี   
าณกรณี   อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นพฺิพานาย   สวตฺตติ  ฯ   
อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ เสยยฺถีท ฯ สมฺมาทิฏ ิ สมฺมาสงฺกปฺโป   
สมฺมาวาจา      สมฺมากมฺมนฺโต      สมมฺาอาชีโว      สมฺมาวายาโม   
สมฺมาสติ    สมฺมาสมาธิ    ฯ    อย   โข   สา   ภิกฺขเว   มชฌฺิมา   
ปฏิปทา    ตถาคเตน    อภิสมฺพุทฺธา   จกฺขุกรณี   าณกรณี   อุปสมาย   
อภิ ฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ   
     [๑๖๖๕]  อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกขฺ  อริยสจฺจ ฯ ชาติป ทุกขฺา   
#๑ สี. อิท ปาทฺวย น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม เอเต โข ฯ    
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ชราป  ทกฺุขา  พฺยาธีป  ๑  ทุกฺขา  มรณมฺป  ทุกฺข  อปฺปเยหิ สมฺปโยโค   
ทุกฺโข   ปเยหิ   วิปฺปโยโค   ทุกโฺข   ยมฺปจฺฉ   น  ลภติ  ตมฺป  ทกฺุข   
สงฺขิตฺเตน   ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  ๒  ทุกฺขา  ฯ  อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว   
ทุกฺขสมุทโย  ๓  อริยสจฺจ  ฯ  ยาย ตณฺหา โปโนพฺภวิกา นนฺทิราคสหคตา   
ตตฺรตตฺราภินนฺทินี     ฯ     เสยฺยถีท    ฯ    กามตณฺหา    ภวตณฺหา   
วิภวตณฺหา   ฯ  อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ  ๕  อริยสจฺจ  ฯ   
โย   ตสฺสา   เยว   ตณฺหาย   อเสสวิราคนิโรโธ  จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค   
มุตฺติ   อนาลโย   ฯ   อิท   โข  ปน  ภิกขฺเว  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   
อริยสจฺจ   ฯ   อยเมว   อรโิย   อฏงฺคิโก  มคฺโค  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ   
สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ฯ   
     [๑๖๖๖]  อิท  ทุกฺข  อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว ปพฺุเพ อนนุสฺสุเตสุ   
ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   
อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ   ต   โข   ปนิท   ทกฺุข  อริยสจฺจ   
ปริ ฺเยฺยนฺติ   เม   ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  ฯเปฯ  ปริ ฺาตนฺติ  เม  ภิกขฺเว   
ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ป ฺา   
อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๑๖๖๗]   อิท   ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ป ฺา  อุทปาทิ   
วิชฺชา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ  ต  โข  ปนิท  ทุกฺขสมุทโย   
อริยสจฺจ   ปหาตพฺพนฺติ   เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   ฯเปฯ  ปหีนนฺติ  เม   
#๑ ม. ย.ุ พฺยาธิป ฯ ๒ โป. ปุ ฺจุปาทานกฺขนฺธาป ฯ ๓ ม. ย.ุ ทุกขฺสมุทย ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ทุกขฺนิโรธ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ   
ป ฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๑๖๖๘]   อิท   ทุกฺขนิโรโธ   อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ป ฺา  อุทปาทิ   
วิชฺชา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ  ต  โข  ปนิท  ทุกฺขนิโรโธ   
อริยสจฺจ   สจฺฉิกาตพฺพนฺติ   เม   ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ   
จกฺขุ   อุทปาทิ   าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   อุทปาทิ   วิชฺชา   อุทปาทิ   
อาโลโก  อุทปาทิ  ฯ  ต  โข  ปนิท  ทุกขฺนิโรโธ  อรยิสจฺจ  สจฺฉิกตนฺติ   
เม   ภิกฺขเว   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  าณ   
อุทปาทิ ป ฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๑๖๖๙]   อิท  ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกขฺเว   
ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ป ฺา   
อุทปาทิ   วิชชฺา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ   ต   โข  ปนิท   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   อริยสจฺจ   ภาเวตพฺพนฺติ   เม  ภิกฺขเว  ฯเปฯ   
ภาวิตนฺติ   เม   ภิกฺขเว   ปพฺุเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ   
าณ    อุทปาทิ    ป ฺา    อุทปาทิ    วิชฺชา    อุทปาทิ   อาโลโก   
อุทปาทิ ฯ   
     [๑๖๗๐]   ยาวกีว ฺจ   เม   ภิกฺขเว  อิเมสุ  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ   
เอวนฺติปริวฏฏ    ทฺวาทสาการ    ยถาภูต    าณทสฺสน   น   สุวิสุทฺธ   
อโหสิ   เนว  ตาวาห  ภิกฺขเว  สเทวเก  โลเก  สมารเก  สพฺรหฺมเก    
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สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุทฺโธ   ๑   ปจฺจ ฺาสึ  ฯ  ยโต  จ  โข  เม  ภิกฺขเว  อิเมสุ   
จตูสุ   อริยสจฺเจสุ   เอวนฺติปริวฏฏ   ทวฺาทสาการ  ยถาภูต  าณทสฺสน   
สุวิสุทฺธ  อโหสิ  อถาห  ภิกฺขเว  สเทวเก  โลเก  สมารเก  สพฺรหฺมเก   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุทฺโธ   ปจฺจ ฺาสึ   ฯ   าณ ฺจ   ปน   เม   ทสฺสน   อุทปาทิ   
อกุปฺปา   เม   วิมุตฺติ  ๒  อยมนฺติมา  ชาติ  นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโวติ  ฯ   
อิทมโวจ   ภควา   ฯ   อตฺตมนา   ป ฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  ภควโต  ภาสิต   
อภินนฺทุนฺติ ๓ ฯ   
     [๑๖๗๑]   อิมสฺมิ ฺจ   ปน  เวยฺยากรณสฺมึ  ภ ฺมาเน  อายสฺมโต   
โกณฺฑ ฺสฺส   วิรช   วีตมล   ธมฺมจกขฺุ   อุทปาทิ   ยงฺกิ ฺจิ  สมุทยธมฺม   
สพฺพนฺต   นโิรธธมฺมนฺติ   ฯ   ปวตฺติเต   จ   ๔  ภควตา  ธมฺมจกฺเก   
ภุมฺมา   เทวา   สทฺทมนุสสฺาเวสุ   เอต  ภควตา  พาราณสิย  อิสปิตเน   
มิคทาเย   อนุตฺตร   ธมฺมจกฺก   ปวตฺติต   อปฺปฏิวตฺติย   สมเณน   วา   
พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา  เกนจิ วา   
โลกสฺมินฺติ  ฯ  ภุมฺมาน  เทวาน  สทฺท  สุตฺวา  จาตุมฺมหาราชิกา  เทวา   
สทฺทมนุสฺสาเวสุ    เอต    ภควตา   พาราณสิย   อิสปิตเน   มิคทาเย   
อนุตฺตร   ธมมฺจกฺก   ปวตฺติต   อปฺปฏิวตฺติย   สมเณน  วา  พฺราหฺมเณน   
#๑ ม. ย.ุ อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ยุ. เจโตวิมุตฺติ ฯ ๓ ย.ุ อภินนฺทุ ฯ   
#๔ สี. ม. จ ปน ฯ    
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วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา  เกนจิ วา โลกสฺมินฺติ ฯ   
จาตุมฺมหาราชิกาน   เทวาน  สทฺท  สุตฺวา  ตาวตึสา  เทวา  ฯ  ยามา   
เทวา  ฯ  ตุสติา  เทวา  ฯ  นิมฺมานรตี  เทวา  ฯ ปรนิมฺมิตวสวตฺตี ๑   
เทวา   ฯ   พฺรหฺมกายิกา   เทวา   สทฺทมนุสฺสาเวสุ   เอต   ภควตา   
พาราณสิย    อิสิปตเน    มคิทาเย    อนตฺุตร    ธมฺมจกฺก    ปวตฺติต   
อปฺปฏิวตฺติย  สมเณน  วา  พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา   
พฺรหฺมุนา  วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺติ ฯ   
     [๑๖๗๒]  อิติห  เตน ขเณน [๒] เตน มุหุตฺเตน ยาว พฺรหฺมโลกา   
สทฺโท   อพฺภุคฺคจฺฉิ   ฯ  อย ฺจ  ทสสหสฺสี  โลกธาตุ  สงฺกมฺป  สมฺปกมฺป   
สมฺปเวธิ  ฯ  อปฺปมาโณ  จ  โอฬาโร  ๓  โอภาโส  โลเก ปาตุรโหสิ   
อติกฺกมฺเมว ๔ เทวาน เทวานุภาวนฺติ ฯ   
     [๑๖๗๓]   อถ  โข  ภควา  อุทาน  อุทาเนสิ  อ ฺาสิ  วต  โภ   
โกณฺฑ ฺโ   อ ฺาสิ   วต   โภ  โกณฺฑ ฺโติ  ฯ  อิติ  หิท  อายสฺมโต   
โกณฺฑ ฺสฺส อ ฺาโกณฺฑ ฺโเตฺวว นาม อโหสีติ ฯ   
     [๑๖๗๔]   อิท   ทกฺุข   อริยสจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  ตถาคตาน  ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกขฺุ   อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ป ฺา  อุทปาทิ   
วิชฺชา    อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ   ต   โข   ปนิท   ทุกฺข   
อริยสจฺจ  ปริ ฺเยฺยนฺติ  ภิกฺขเว  ตถาคตาน  ปุพฺเพ  ฯเปฯ  ปริ ฺาตนฺติ   
ภิกฺขเว   ตถาคตาน   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   อุทปาทิ   
#๑ ยุ. วสวตฺติโน ฯ ๒ ม. ยุ. เตน ลเยน ฯ ๓ ม. ยุ. อุฬาโร ฯ   
#๔ สี. ม. ย.ุ อติกฺกมฺม ฯ    
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าณ    อุทปาทิ    ป ฺา    อุทปาทิ    วิชฺชา    อุทปาทิ   อาโลโก   
อุทปาทิ ฯ   
     [๑๖๗๕]  อิท  ทกฺุขสมุทโย  อริยสจฺจนฺติ  ภิกฺขเว ตถาคตาน ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   
อุทปาทิ  วิชชฺา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ  ฯ  ต โข ปนิท ทุกฺขสมุทโยฟ   
อริยสจฺจ     ปหาตพฺพนฺติ    ภิกฺขเว    ตถาคตาน    ปุพฺเพ    ฯเปฯ   
ปหีนนฺติ   ภิกฺขเว   ตถาคตาน   ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ   ธมฺเมสุ   จกฺขุ   
อุทปาทิ    าณ    อุทปาทิ    ป ฺา    อุทปาทิ    วิชฺชา    อุทปาทิ   
อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๑๖๗๖]  อิท  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจนฺติ  ภิกขฺเว ตถาคตาน ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   
อุทปาทิ   วิชชฺา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ   ต   โข  ปนิท   
ทุกฺขนิโรโธ   อริยสจฺจ   สจฺฉิกาตพฺพนฺติ   ภิกฺขเว   ตถาคตาน   ปุพฺเพ   
ฯเปฯ   สจฺฉิกตนฺติ   ภิกฺขเว   ตถาคตาน  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ   
จกฺขุ     อุทปาทิ     าณ    อุทปาทิ    ป ฺา    อุทปาทิ    วิชฺชา   
อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ   
     [๑๖๗๗]    อิท   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   อรยิสจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   
ตถาคตาน   ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ   
ป ฺา   อุทปาทิ   วิชชฺา   อุทปาทิ   อาโลโก   อุทปาทิ   ฯ  ต  โข   
ปนิท    ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา    อริยสจฺจ    ภาเวตพฺพนฺติ    ภิกฺขเว    
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ตถาคตาน   ปุพฺเพ   ฯเปฯ   ภาวิตนฺติ   ภิกฺขเว   ตถาคตาน   ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ    ธมฺเมสุ    จกฺขุ    อุทปาทิ    าณ   อุทปาทิ   ป ฺา   
อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทีติ ฯ   
     [๑๖๗๘]  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  อริยสจฺจานิ  ฯ กตมานิ จตฺตาริ ฯ   
ทุกฺข    อริยสจฺจ    ทุกฺขสมุทโย    อรยิสจฺจ   ทุกฺขนิโรโธ   อรยิสจฺจ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจ ฯ   
     [๑๖๗๙]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว ทุกฺข อริยสจฺจ ฯ ป ฺจุปาทานกฺขนฺธาติสฺส   
วจนีย    ฯ    กตเม    ป ฺจ   ๑   ฯ   รูปปูาทานกฺขนฺโธ   ฯเปฯ   
วิ ฺาณูปาทานกฺขนฺโธ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺข อริยสจฺจ ฯ   
     [๑๖๘๐]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  ฯ ยาย ตณฺหา   
โปโนพฺภวิกา   นนฺทิราคสหคตา   ตตฺรตตฺราภินนฺทินี   ฯ   เสยยฺถีท   ฯ   
กามตณฺหา    ภวตณฺหา    วิภวตณฺหา    ฯ    อิท    วุจฺจติ   ภิกฺขเว   
ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ ฯ   
     [๑๖๘๑]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ ฯ โย ตสฺสา เยว   
ตณฺหาย   อเสสวิราคนิโรโธ   จาโค   ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย  ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ ฯ   
     [๑๖๘๒]   กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ  ฯ   
อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ เสยยฺถีท ฯ ฯ ส.ี กตเม ป ฺจ เสยฺยถีทนฺติ ปมาทเลโข ฯ    
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     [๑๖๘๓]   อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ฯ  ตสฺมา   
ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๘๔]  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  อริยสจฺจานิ  ฯ กตมานิ จตฺตาริ ฯ   
ทุกฺข    อริยสจฺจ    ทุกฺขสมุทโย    อรยิสจฺจ   ทุกฺขนิโรโธ   อรยิสจฺจ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจ ฯ   
     [๑๖๘๕]   กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ฯ  ฉ  อชฺฌตฺติกานิ   
อายตนานีติสฺส   วจนีย   ฯ   กตมานิ   ฉ   ฯ   จกฺขฺวายตน   ฯเปฯ   
มนายตน ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺข อริยสจฺจ ฯ   
     [๑๖๘๖]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  ฯ ยาย ตณฺหา   
โปโนพฺภวิกา   นนฺทิราคสหคตา   ตตฺรตตฺราภินนฺทินี   ฯ   เสยยฺถีท   ฯ   
กามตณฺหา    ภวตณฺหา    วิภวตณฺหา    ฯ    อิท    วุจฺจติ   ภิกฺขเว   
ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ ฯ   
     [๑๖๘๗]  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ ฯ โย ตสฺสาเยว                
ตณฺหาย   อเสสวิราคนิโรโธ   จาโค   ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย  ฯ   
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ ฯ   
     [๑๖๘๘]   กตม ฺจ  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ  ฯ   
อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ   
สมฺมาสมาธิ    ฯ    อิท    วุจฺจติ    ภิกฺขเว   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   
อริยสจฺจ ฯ    
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     [๑๖๘๙]   อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ฯ  ตสฺมา   
ติห    ภิกฺขเว    อิท    ทุกฺขนฺติ    โยโค    กรณีโย   ฯเปฯ   อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๙๐]  ธาเรถ  โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  มยา จตฺตาริ อริยสจฺจานิ   
เทสิตานีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อห  โข  ภนฺเต  ธาเรมิ  ภควตา  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  เทสิตานีติ  ฯ   
ยถากถ  ปน  ตฺว  ภิกฺขุ  ธาเรสิ  มยา จตฺตาริ อริยสจฺจานิ เทสิตานีติ ฯ   
ทุกฺข   ขฺวาห   ภนฺเต   ภควตา   ปม   อริยสจฺจ   เทสิต   ธาเรมิ   
ทุกฺขสมุทย   ขฺวาห   ภนฺเต   ภควตา  ทุติย  อริยสจฺจ  เทสิต  ธาเรมิ   
ทุกฺขนิโรธ   ขฺวาห   ภนฺเต   ภควตา  ตติย  อริยสจฺจ  เทสิต  ธาเรมิ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท    ขฺวาห    ภนฺเต   ภควตา   จตุตฺถ   อริยสจฺจ   
เทสิต   ธาเรมิ   ฯ   เอว  ขฺวาห  ภนฺเต  ธาเรมิ  ภควตา  จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ เทสิตานีติ ฯ   
     [๑๖๙๑]  สาธุ  สาธุ  ภิกฺขุ  สาธุ  โข  ตฺว  ภิกฺขุ  ธาเรสิ มยา   
จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ  เทสิตานิ  ๑  ฯ  ทกฺุข  โข  ภิกฺขุ  มยา  ปม   
อริยสจฺจ   เทสิต   ตถา   น   ธาเรหิ  ทุกขฺสมุทโย  โข  ภิกฺขุ  มยา   
ทุติย   อริยสจฺจ   เทสิต   ตถา   น  ธาเรหิ  ทกฺุขนิโรโธ  โข  ภิกขฺุ   
มยา  ตติย  อริยสจฺจ  เทสิต  ตถา น ธาเรหิ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา ๒   
โข   ภิกฺขุ   มยา   จตุตฺถ   อริยสจฺจ   เทสิต  ตถา  น  ธาเรหิ  ฯ   
เอว   โข   ภิกฺขุ   ธาเรหิ  มยา  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  เทสิตานิ  ฯ   
#๑ ม. เทสิตานีติ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ยุ. ...ปฏิปท ฯ    
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ตสฺมา   ติห   ภิกฺขุ   อิท   ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๙๒]  ธาเรถ  โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  มยา จตฺตาริ อริยสจฺจานิ   
เทสิตานีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อห  โข  ภนฺเต  ธาเรมิ  ภควตา  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  เทสิตานีติ  ฯ   
ยถากถ  ปน  ตฺว  ภิกฺขุ  ธาเรสิ  มยา จตฺตาริ อริยสจฺจานิ เทสิตานีติ ฯ   
ทุกฺข  ขฺวาห  ภนฺเต  ภควตา  ปม  อริยสจฺจ  เทสิต  ธาเรมิ ฯ โย หิ   
โกจิ   ภนฺเต  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เอว  วเทยฺย  เนต  ทุกขฺ   
ปม    อริยสจฺจ   ย   สมเณน   โคตเมน   เทสิต   อหเมต   ทุกฺข   
ปม    อริยสจฺจ    ปจฺจกฺขาย    อ ฺ    ทุกฺข    ปม    อริยสจฺจ   
ป ฺเปสฺสามีติ  เนต  าน  วิชชฺติ  ฯ  ทุกฺขสมุทย  ขฺวาห ภนฺเต ภควตา   
ฯเปฯ    ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท    ขฺวาห    ภนฺเต    ภควตา   จตุตฺถ   
อริยสจฺจ   เทสิต   ธาเรมิ   ฯ   โย   หิ  โกจิ  ภนฺเต  สมโณ  วา   
พฺราหฺมโณ    วา    เอว    วเทยฺย    เนต   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   
จตุตฺถ    อริยสจฺจ    ย    สมเณน    โคตเมน    เทสิต    อหเมต   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท     จตุตฺถ     อริยสจฺจ     ปจฺจกฺขาย     อ ฺ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท   จตุตฺถ   อริยสจฺจ   ป ฺเปสฺสามีติ   เนต  าน   
วิชฺชติ    ฯ    เอว    ขฺวาห   ภนฺเต   ธาเรมิ   ภควตา   จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ เทสิตานีติ ฯ   
     [๑๖๙๓]  สาธุ  สาธุ  ภิกฺขุ  สาธุ  โข  ตฺว  ภิกฺขุ  ธาเรสิ มยา    
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จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   เทสิตานิ   ฯ   ทุกฺข   โข  ภิกฺขุ  มยา  ปม   
อริยสจฺจ   เทสิต   ตถา  น  ธาเรหิ  ฯ  โย  ห ิ โกจิ  ภิกฺขุ  สมโณ   
วา   พฺราหฺมโณ   วา   เอว   วเทยฺย   เนต  ทุกฺข  ปม  อริยสจฺจ   
ย   ๑   สมเณน   โคตเมน   เทสิต  อหเมต  ทุกฺข  ปม  อริยสจฺจ   
ปจฺจกฺขาย    อ ฺ    ทุกฺข   ปม   อริยสจฺจ   ป ฺเปสฺสามีติ   เนต   
าน   วิชฺชติ   ฯ   ทุกฺขสมุทโย   โข  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  ทกฺุขนิโรโธ  โข   
ภิกฺขุ    ฯเปฯ    ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   โข   ภิกขฺุ   มยา   จตุตฺถ   
อริยสจฺจ   เทสิต   ตถา  น  ธาเรหิ  ฯ  โย  ห ิ โกจิ  ภิกฺขุ  สมโณ   
วา   พฺราหฺมโณ   วา   เอว   วเทยฺย   เนต  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   
จตุตฺถ  อริยสจฺจ  ย สมเณน โคตเมน เทสิต อหเมต ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท   
จตุตฺถ     อรยิสจฺจ     ปจฺจกฺขาย     อ ฺ     ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท   
จตุตฺถ    อริยสจฺจ    ป ฺเปสฺสามีติ    เนต    าน    วิชฺชติ    ฯ   
เอว  โข  ตฺว  ภิกฺขุ  ธาเรหิ  มยา  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  เทสิตานิ ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขุ   อิท   ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๙๔]  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อวิชฺชา   อวิชฺชาติ   ภนฺเต   วุจฺจติ   กตมา  นุ  โข  ภนฺเต  อวิชฺชา   
กิตฺตาวตา   จ  อวิชชฺาคโต  โหตีติ  ฯ  ย  โข  ภิกฺขุ  ทกฺุเข  อ ฺาณ   
ทุกฺขสมุทเย    อ ฺาณ    ทุกฺขนิโรเธ    อ ฺาณ    ทุกฺขนิโรธคามินิยา   
ปฏิปทาย   อ ฺาณ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขุ   อวิชชฺา   เอตฺตาวตา   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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จ   อวิชชฺาคโต   โหติ   ฯ   ตสฺมา  ติห  ภิกฺขุ  อิท  ทกฺุขนฺติ  โยโค   
กรณีโย ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโย ฯ   
     [๑๖๙๕]  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
วิชฺชา   วิชชฺาติ   ภนฺเต   วุจฺจติ   กตมา   น ุ  โข   ภนฺเต  วิชฺชา   
กิตฺตาวตา   จ   วิชฺชาคโต   โหตีติ   ฯ  ย  โข  ภิกฺขุ  ทุกฺเข  าณ   
ทุกฺขสมุทเย     าณ     ทกฺุขนิโรเธ     าณ     ทกุขฺนิโรธคามินิยา   
ปฏิปทาย   าณ   ฯ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขุ   วิชฺชา   เอตฺตาวตา  จ   
วิชฺชาคโต   โหติ  ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกขฺุ  อิท  ทกฺุขนฺติ  โยโค  กรณีโย   
ฯเปฯ อย ทุกขฺนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๙๖]   อิท  ทกฺุข  อริยสจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  มยา  ป ฺตฺต  ตตฺถ   
อปริมาณา    วณฺณา    อปริมาณา   พฺย ฺชนา   อปรมิาณา   สงฺกาสนา   
อิติปท   ทุกขฺ   อริยสจฺจนฺติ  ฯ  อิท  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจนฺติ  ภิกฺขเว   
ฯเปฯ    อิท    ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   อริยสจฺจนฺติ   ภิกฺขเว   มยา   
ป ฺตฺต     ตตฺถ     อปรมิาณา     วณฺณา    อปริมาณา    พฺย ฺชนา   
อปริมาณา   สงฺกาสนา   อิติปท  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อรยิสจฺจนฺติ  ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย  ฯเปฯ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๖๙๗]  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  ตถานิ  อวิตถานิ ๑ อน ฺถานิ ฯ   
กตมานิ   จตฺตาริ   ฯ   อิท   ทุกฺขนฺติ   ภิกฺขเว   ตถเมต  อวิตถเมต   
#๑ สี. อวิตฺถานิ ฯ    
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อน ฺถเมต  ฯ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ตถเมต  อวิตถเมต  อน ฺถเมต  ฯ   
เมต   ฯ   อย   ทุกฺขนิโรโธติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏปิทาติ   
ตถเมต   อวิตถเมต   อน ฺถเมต   ฯ   อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ   
ตถานิ   อวิตถานิ   อน ฺถานิ   ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทกฺุขนฺติ   
โยโค    กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   โยโค   
กรณีโยติ ฯ   
                   ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนวคฺโค ทุติโย ฯ   
                           ตสฺสุทฺทาน   
        ตถาคเตน เทฺว วุตฺตา ๑         ขนฺธา อายตเนน จ   
        ธารณาย ๒ จ เทฺว วุตฺตา อวิชฺชา  วิชฺชา สงฺกาสนา ตเถน จาติ ๓ ฯ   
                          _____________ 
#๑ ม. ธมฺมจกฺก ตถาคต ฯ ๒ ม. ธารณา จ เทฺว อวิชฺชา ฯ ย.ุ ธารณาย เทฺว ... ฯ   
#๓ ม. ... ตถาติ ฯ    
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                    โกฏิคามวคฺโค ตติโย   
     [๑๖๙๘]  เอก  สมย  ภควา  วชฺชีสุ  วิหรติ  โกฏคิาเม  ฯ ตตฺร   
โข    ภควา    ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    จตุนนฺ   ภิกฺขเว   อริยสจฺจาน   
อนนุโพธา  อปฺปฏิเวธา  เอวมิท  ทีฆมทฺธาน  สนฺธาวิต  สสริต  มม ฺเจว   
ตุมฺหาก ฺจ   ฯ   กตเมส   จตุนฺน   ฯ   ทุกฺขสฺส  ภิกขฺเว  อริยสจฺจสฺส   
อนนุโพธา    อปฺปฏิเวธา    เอวมิท    ทฆีมทฺธาน   สนฺธาวิต   สสริต   
มม ฺเจว      ตุมฺหาก ฺจ     ทุกฺขสมุทยสฺส     อริยสจฺจสฺส     ฯเปฯ   
ทุกฺขนิโรธสสฺ   อริยสจฺจสฺส   ฯ   ทุกขฺนิโรธคามินีปฏิปทาย   อริยสจฺจสฺส   
อนนุโพธา    อปฺปฏิเวธา    เอวมิท    ทฆีมทฺธาน   สนฺธาวิต   สสริต   
มม ฺเจว   ตุมฺหาก ฺจ   ฯ   ตยิท   ภิกฺขเว   ทุกฺข  อรยิสจฺจ  อนุพุทฺธ   
ปฏิวิทฺธ    ทกฺุขสมุทโย    อริยสจฺจ    อนุพุทฺธ   ปฏิวิทฺธ   ทุกฺขนิโรโธ   
อริยสจฺจ     อนุพุทฺธ    ปฏิวิทฺธ    ทกุขฺนิโรธคามินีปฏิปทา    อริยสจฺจ   
อนุพุทฺธ   ปฏิวิทฺธ   ฯ   อุจฺฉินฺนา  ภวตณฺหา  ขีณา  ภวเนตฺติ  นตฺถิทานิ   
ปุนพฺภโวติ   ฯ   อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สคุโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
  [๑๖๙๙] จตุนฺน อริยสจฺจาน          ยถาภูตมทสฺสนา   
         สสริต ทีฆมทฺธาน           ตาสุ ตาเสฺวว ชาติสุ ฯ   
         ยานิ เอตานิ ทิฏานิ        ภวเนตฺติ สมูหตา   
         อุจฺฉินฺน มูล ทุกฺขสฺส         นตฺถทิานิ ปุนพฺภโวติ ฯ    
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     [๑๗๐๐]   เย   หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
อิท     ทกฺุขนฺติ     ยถาภูต     นปฺปชานนฺติ     อย    ทุกฺขสมุทโยติ   
ยถาภูต   นปปฺชานนฺติ   อย   ทุกฺขนิโรโธติ   ยถาภตู  นปฺปชานนฺติ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี    ปฏิปทาติ    ยถาภูต    นปฺปชานนฺติ    ฯ   นเมเต   
ภิกฺขเว   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   สมเณสุ   วา  สมณสมฺมตา   
พฺราหฺมเณสุ    วา   พฺราหฺมณสมฺมตา   น   จ   ปเนเต   อายสฺมนโฺต   
สาม ฺตฺถ   วา   พฺราหฺม ฺตฺถ   วา   ทิฏเว   ธมฺเม  สย  อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ   
     [๑๗๐๑]   เย   จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา   
วา    อิท    ทกฺุขนฺติ    ยถาภูต    ปชานนฺติ    อย    ทกฺุขสมุทโยติ   
ยถาภูต    ปชานนฺติ    อย   ทุกฺขนิโรโธติ   ยถาภูต   ปชานนฺติ   อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี    ปฏิปทาติ    ยถาภูต   ปชานนฺติ   ฯ   เต   โขเม   
ภิกฺขเว   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   สมเณสุ  เจว  สมณสมฺมตา   
พฺราหฺมเณสุ     จ     พฺราหฺมณสมฺมตา     เต    จ    ปนายสฺมนฺโต   
สาม ฺตฺถ ฺจ    พฺราหฺม ฺตฺถ ฺจ    ทิฏเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรนฺตีติ   ฯ  อิทมโวจ  ภควา  อิท  วตฺวาน   
สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
  [๑๗๐๒] เย ทุกฺข นปฺปชานนฺติ        อโถ ทกฺุขสฺส สมฺภว   
         ยตฺถ จ สพฺพโส ทุกขฺ        อเสส อุปรุชฺฌติ ฯ   
         ต ฺจ มคฺค น ชานนฺติ        ทุกฺขูปสมคามิน    
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         เจโตวิมุตฺติหีนา เต         อโถ ป ฺาวิมุตฺติยา   
         อภพฺพา เต อนฺตกิริยาย      เต เว ชาติชรูปคา ฯ   
         เย จ ทกฺุข ปชานนฺติ        อโถ ทุกฺขสฺส สมฺภว   
         ยตฺถ จ สพฺพโส ทุกขฺ        อเสส อุปรุชฺฌติ ฯ   
         ต ฺจ มคฺค ปชานนฺติ         ทุกฺขูปสมคามิน   
         เจโตวิมุตฺติสมฺปนฺนา         อโถ ป ฺาวิมุตฺติยา   
         ภพฺพา เต อนฺตกิริยาย       น เต ชาติชรูปคาติ ฯ   
     [๑๗๐๓]   สาวตฺถี   ฯ   จตฺตารีมานิ   ภิกฺขเว  อรยิสจฺจานิ  ฯ   
กตมานิ   จตฺตาริ   ฯ   ทุกขฺ  อริยสจฺจ  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   
อริยสจฺจ    ฯ    อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ฯ   
อิเมส   โข   ภิกฺขเว   จตุนฺน   อริยสจฺจาน   ยถาภูต  อภิสมฺพุทฺธตฺตา   
ตถาคโต   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธติ   วุจฺจติ   ฯ   ตสฺมา  ติห  ภิกขฺเว   
อิท   ทกฺุขนฺติ   โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ   
โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๐๔]  สาวตฺถี  ฯ  เย  ห ิ เกจิ ภิกขฺเว อตีตมทฺธาน อรหนฺโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธา     ยถาภูต    อภิสมฺพุชฌฺึสุ    สพฺเพ    เต    จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ ยถาภูต อภิสมฺพุชฺฌึสุ ฯ เยป ๑ หิ เกจิ ภิกฺขเว อนาคตมทฺธาน   
อรหนฺโต     สมฺมาสมฺพุทฺธา     ยถาภูต     อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ    สพฺเพ   
เต  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ยถาภูต  อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนติฺ  ฯ  เยป  ห ิ เกจิ   
ภิกฺขเว   เอตรหิ   อรหนฺโต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   ยถาภูต   อภิสมพฺุชฺฌนฺติ   
#๑ โป. ม. เย หิ เกจิ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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สพฺเพ   เต   จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ยถาภูต  อภิสมฺพุชฺฌนฺติ  ฯ  กตมานิ   
จตฺตาริ   ฯ   ทุกฺข   อริยสจฺจ   ทุกฺขสมุทโย   อริยสจฺจ   ทุกฺขนิโรโธ   
อริยสจฺจ  ทุกขฺนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ  ฯ  เยป  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว   
อตีตมทฺธาน     อรหนโฺต     สมฺมาสมฺพุทฺธา    ยถาภูต    อภิสมฺพุชฺฌึสุ   
อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ    อภิสมฺพุชฺฌนฺติ    สพฺเพ    เต    อิมานิ    จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ   ยถาภูต   อภิสมฺพุชฺฌนฺติ   ฯ   ตสฺมา   ติห  ภิกฺขเว  อิท   
ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   
โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๐๕]   ชานโต  อห  ภิกฺขเว  ปสฺสโต  อาสวาน  ขย  วทามิ   
โน   อชานโต  อปสฺสโต  ฯ  กิ ฺจ  ภิกขฺเว  ชานโต  กึ  ๑  ปสฺสโต   
อาสวาน   ขโย   โหติ   ฯ   อิท  ทกฺุขนฺติ  ภิกฺขเว  ชานโต  ปสฺสโต   
อาสวาน   ขโย   โหติ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ชานโต  ปสฺสโต  อาสวาน   
ขโย   โหติ   อย   ทกฺุขนิโรโธติ   ชานโต   ปสฺสโต  อาสวาน  ขโย   
โหติ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ชานโต   ปสฺสโต  อาสวาน   
ขโย   โหติ  ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ชานโต  เอว  ปสสฺโต  อาสวาน   
ขโย   โหติ   ฯ   ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย   
ฯเปฯ อย ทุกขฺนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๐๖]  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อนุกมฺเปยฺยาถ  เย  จ โสตพฺพ   
ม ฺเยฺยุ   มิตฺตา   วา  อมจฺจา  วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  เต   
โว   ภิกฺขเว   จตุนฺน  อริยสจฺจาน  ยถาภูต  อภิสมยาย  สมาทเปตพฺพา   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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นิเวเสตพฺพา  ปติฏาเปตพฺพา  ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ ทุกฺขสฺส อริยสจฺจสฺส   
ทุกฺขสมุทยสฺส       อริยสจฺจสฺส       ทกฺุขนิโรธสฺส       อริยสจฺจสฺส   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย   อริยสจฺจสฺส   ฯ   เย   หิ   เกจิ   ภิกขฺเว   
อนุกมฺเปยฺยาถ   เย   จ   โสตพฺพ   ม ฺเยฺยุ   มิตฺตา   วา  อมจฺจา   
วา   าตี   วา   สาโลหิตา   วา  ฯเปฯ  เต  โว  ภิกฺขเว  อิเมส   
จตุนฺน   อริยสจฺจาน   ยถาภูต  อภิสมยาย  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา   
ปติฏาเปตพฺพา   ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   โยโค   
กรณีโย ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๐๗]  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  อริยสจฺจานิ  ฯ กตมานิ จตฺตาริ ฯ   
ทุกฺข    อริยสจฺจ    ทุกฺขสมุทโย    อรยิสจฺจ   ทุกฺขนิโรโธ   อรยิสจฺจ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   อริยสจฺจ   ฯ   อิมานิ   โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ    ตถานิ    อวิตถานิ   อน ฺถานิ   ตสฺมา   อริยสจฺจานีติ   
วุจฺจนฺติ   ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย   
ฯเปฯ อย ทุกขฺนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๐๘]  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  อริยสจฺจานิ  ฯ กตมานิ จตฺตาริ ฯ   
ทุกฺข    อริยสจฺจ    ทุกฺขสมุทโย    อรยิสจฺจ   ทุกฺขนิโรโธ   อรยิสจฺจ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา    อริยสจฺจ   ฯ   สเทวเก   โลเก   สมารเก   
สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย   ตถาคโต   
อริโย   ตสฺมา   อริยสจฺจานีติ   วุจฺจนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท   
ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ    
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โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๐๙]  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  อริยสจฺจานิ  ฯ กตมานิ จตฺตาริ ฯ   
ทุกฺข    อริยสจฺจ    ทุกฺขสมุทโย    อรยิสจฺจ   ทุกฺขนิโรโธ   อรยิสจฺจ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   อริยสจฺจ   ฯ   อิมานิ   โข  ภิกฺขเว  จตฺตาริ   
อริยสจฺจานิ  ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อริยสจฺจาน อตฺถิ อริยสจฺจ   
ปริ ฺเยฺย   อตฺถิ   อริยสจฺจ   ปหาตพฺพ   อตฺถ ิ อรยิสจฺจ  สจฺฉิกาตพฺพ   
อตฺถิ    อริยสจฺจ    ภาเวตพฺพ    ฯ    กตม ฺจ   ภิกฺขเว   อริยสจฺจ   
ปริ ฺเยฺย   ฯ   ทุกฺข   ภิกฺขเว   อริยสจฺจ   ปริ ฺเยฺย   ทุกฺขสมุทโย   
อริยสจฺจ ปหาตพฺพ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ สจฺฉิกาตพฺพ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา   
อริยสจฺจ     ภาเวตพฺพ     ฯ     ตสฺมา     ติห    ภิกฺขเว    อิท   
ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   
โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๑๐]  เอก  สมย  สมฺพหุลา  เถรา ภิกฺขู เจติเยส ุ๑ วิหรนฺติ   
สหชนิเย  ๒  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุลาน  เถราน  ภิกฺขูน   
ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน   มณฺฑลมาเฬ  สนฺนิสินฺนาน  สนฺนิปติตาน   
อยมนฺตรากถา    อุทปาทิ    โย   น ุ  โข   อาวุโส   ทุกฺข   ปสฺสติ   
ทุกฺขสมุทยป    โส    ปสสฺติ    ทุกฺขนิโรธป   ปสฺสติ   ทุกฺขนิโรธคามินึ   
ปฏิปทป ปสฺสตีติ ฯ   
     [๑๗๑๑]  เอว  วุตฺเต อายสฺมา ควมฺปติตฺเถโร ๓ ภิกฺขู เอตทโวจ   
#๑ สี. เจติสุ ฯ ม. ยุ. เจเตสุ ฯ ๒ ม. ย.ุ สห ฺจนิเก ฯ ๓ ย.ุ ควมฺปติ เถเร ฯ    
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สมฺมุขา    เมต   อาวุโส   ภควโต   สุต   สมฺมุขา   ปฏิคฺคหิต   โย   
ภิกฺขเว    ทุกขฺ    ปสฺสติ    ทุกฺขสมุทยป   โส   ปสสฺติ   ทุกฺขนิโรธป   
ปสฺสติ    ทุกขฺนิโรธคามินึ    ปฏิปทป    ปสฺสติ   ฯ   โย   ทุกฺขสมุทย   
ปสฺสติ   ทุกขฺป   โส   ปสฺสติ   ทุกฺขนิโรธป   ปสสฺติ   ทุกฺขนิโรธคามินึ   
ปฏิปทป    ปสฺสติ    ฯ    โย    ทุกฺขนิโรธ    ปสฺสติ   ทุกฺขป   โส   
ปสฺสติ   ทุกขฺสมุทยป   ปสฺสติ   ทุกขฺนิโรธคามินึ   ปฏิปทป   ปสฺสติ   ฯ   
โย   ทุกฺขนิโรธคามินึ   ปฏิปท  ปสฺสติ  ทุกฺขป  โส  ปสฺสติ  ทุกขฺสมุทยป   
ปสฺสติ ทุกฺขนิโรธป ปสฺสตีติ ฯ   
                              โกฏิคามวคฺโค ตติโย ฯ   
                                    ตสฺสุทฺทาน   
                  เทฺว วชฺช ีสมมฺาสมฺพุทฺโธ     อรห อาสวกฺขโย   
                  มตฺิต ๑ ตถา จ โลโก จ    อภิ ฺเยฺย ๒ ควมฺปตีติ ฯ   
                                  ______________ 
#๑ ยุ. มิตฺตา ฯ ๒ สี. ม. ปริ ฺเยฺย ฯ    
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                     สีสปาปณฺณวคฺโค จตุตฺโถ   
        [๑๗๑๒]   เอก   สมย  ภควา  โกสมฺพิย  วิหรติ  สีสปาวเน  ฯ   
อถ   โข   ภควา   ปริตฺตานิ   สีสปาปณฺณานิ  ปาณินา  คเหตฺวา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   กตม   น ุ  โข   พหุตร  ฯ   
ยานิ   วา   มยา   ปริตฺตานิ   สีสปาปณฺณานิ   ปาณินา  คหิตานิ  ยทิท   
อุปริ  สีสปาวเนติ  ฯ  อปปฺมตฺตกานิ ภนฺเต ภควตา ปริตฺตานิ สีสปาปณฺณานิ   
ปาณินา     คหิตานิ    อถ    โข    เอตาเนว    พหุตรานิ    ยทิท   
อุปริ   สีสปาวเนติ   ฯ   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เอตเทว  พหุตร  ย   
โว  มยา  อภิ ฺาย  อนกฺขาต  [๑]  ฯ  กสฺมา  เจต  ภิกฺขเว  มยา   
อนกฺขาต   ฯ   น   เหต   ภิกฺขเว   อตฺถส ฺหิต   นาทิพฺรหฺมจริยก  น   
นิพฺพิทาย   น   วิราคาย   น   นิโรธาย   น  อุปสมาย  น  อภิ ฺาย   
น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ ตสฺมาต มยา อนกฺขาต ฯ   
     [๑๗๑๓]  กิ ฺจิ  ภิกฺขเว  มยา  อกฺขาต  ฯ  อิท  ทกฺุขนฺติ ภิกฺขเว   
มยา   อกฺขาต   อย   ทุกฺขสมุทโยติ  มยา  อกฺขาต  อย  ทุกฺขนิโรโธติ   
มยา     อกฺขาต     อย     ทกฺุขนิโรธคามินี     ปฏิปทาติ     มยา   
อกฺขาต  ฯ  กสฺมา  เจต  ภิกฺขเว  มยา  อกฺขาต  ฯ  เอต ฺหิ  ภิกฺขเว   
อตฺถส ฺหิต   เอต  อาทิพฺรหฺมจริยก  เอต  นิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย   
อุปสมาย  อภิ ฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ  ฯ  ตสฺมาต  [๒]   
#๑ ยุ. อปฺปมตฺตก อกฺขาต ฯ ๒ ม. มยา ฯ    
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อกฺขาต   ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย    
ฯเปฯ อย ทุกขฺนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๑๔]  โย  ภิกฺขเว  เอว  วเทยฺย  อห ทุกฺข อรยิสจฺจ ยถาภูต   
อนภิสเมจฺจ   ทุกฺขสมุทย   อริยสจฺจ   ยถาภูต   อนภิสเมจฺจ  ทุกฺขนิโรธ   
อริยสจฺจ    ยถาภูต    อนภิสเมจฺจ    ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปท   อริยสจฺจ   
ยถาภูต     อนภิสเมจฺจ    สมฺมา    ทุกขฺสฺสนฺต    กริสฺสามีติ    เนต   
าน  วิชฺชติ  ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  โย  เอว วเทยฺย อห ขทิรปตฺตาน   
วา   สรลสปตฺตาน   วา  อามลกปตฺตาน  วา  ปฏุ  กริตฺวา  อุทก  วา   
ตาลปตฺต   วา  หริสฺสามีติ  ๑  เนต  าน  วิชชฺติ  ฯ  เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว  โย  เอว  วเทยฺย  อห  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อนภิสเมจฺจ   
ฯเปฯ     ทุกขฺนิโรธคามินีปฏิปท    อริยสจฺจ    ยถาภูต    อนภิสเมจฺจ   
สมฺมา ทุกฺขสฺสนฺต กริสสฺามีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ   
     [๑๗๑๕]  โย  จ  โข  ภิกฺขเว  เอว  วเทยฺย อห ทุกขฺ อริยสจฺจ   
ยถาภูต  อภิสเมจฺจ  ทุกฺขสมุทย  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อภิสเมจฺจ ทุกฺขนิโรธ   
อริยสจฺจ    ยถาภูต    อภิสเมจฺจ    ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท    อรยิสจฺจ   
ยถาภูต    อภิสเมจฺจ    สมมฺา    ทุกฺขสฺสนฺต    กริสสฺามีติ   านเมต   
วิชฺชติ   ฯ   เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  โย  เอว  วเทยฺย  อห  ปทุมปตฺตาน   
วา   ปลาสปตฺตาน   วา   มาลุวปตฺตาน  วา  ปฏุ  กริตฺวา  อุทก  วา   
ตาลปตฺต  วา  หริสฺสามีติ  านเมต  วิชฺชติ  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
โย   เอว   วเทยฺย  อห  ทกฺุข  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อภิสเมจฺจ  ฯเปฯ   
#๑ ม. อาหรสิฺสามีติ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท     อริยสจฺจ     ยถาภูต    อภิสเมจฺจ    สมฺมา   
ทุกฺขสฺสนฺต   กริสฺสามีติ   านเมต   วิชชฺติ   ฯ   ตสฺมา  ติห  ภิกขฺเว   
อิท    ทุกฺขนฺติ    โยโค    กรณีโย    ฯเปฯ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๑๖]  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว  ทณฺโฑ  อุปริเวหาส  ขิตฺโต  สกิมฺป   
มูเลน   นิปตติ   สกิมฺป   มชฺเฌน   นิปตติ  สกิมฺป  อคฺเคน  นิปตติ  ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อวิชฺชา   นีวรณา   สตฺตา  ตณฺหาส ฺโชนา   
สนฺธาวนฺตา   สสรนฺตา   สกิมฺป   อสฺมา   โลกา   ปร  โลก  คจฺฉนฺติ   
สกิมฺป   ปรสฺมา  โลกา  อิม  โลก  อาคจฺฉนฺติ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ   
อทิฏตฺตา  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อริยสจฺจาน  ฯ  กตเมส  จตุนฺน  ฯ ทกฺุขสฺส   
อริยสจฺจสฺส     ฯเปฯ    ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปทาย    อริยสจฺจสฺส    ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย  ฯเปฯ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๑๗]  อาทิตฺเต  ภิกฺขเว เจเล วา สีเส วา กิมสฺส กรณียนฺติ ฯ   
อาทิตฺเต  ภนฺเต  เจเล  วา  สีเส  วา  ตสฺเสว  เจลสฺส  วา  สีสสฺส   
วา   นิพฺพาปนาย   อธิมตฺโต   ฉนฺโท   จ  วายาโม  จ  อุสฺสาโห  จ   
อุสฺโสฬฺหี   จ   อปฺปฏิวานิ   จ   สติ   จ   สมฺปช ฺ ฺจ  กรณียนติฺ  ฯ   
อาทิตฺต   ภิกฺขเว   เจล   วา  สีส  วา  อชฺฌุเปกฺขิตฺวา  อมนสิกริตฺวา   
อนภิสเมตาน    จตุนฺน   อริยสจฺจาน   ยถาภูต   อภิสมยาย   อธิมตฺโต   
ฉนฺโท   จ   วายาโม   จ  อุสฺสาโห  จ  อุสฺโสฬฺหี  จ  อปฺปฏิวานิ  จ    
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สติ   จ   สมปฺช ฺ ฺจ   กรณีย   ฯ   กตเมส   จตุนฺน   ฯ   ทุกฺขสฺส   
อริยสจฺจสฺส     ฯเปฯ    ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปทาย    อริยสจฺจสฺส    ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย  ฯเปฯ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๑๘]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส วสฺสสตายุโก วสฺสสตชีวิตเมน   
เอว    วเทยฺย    เอหมฺโภ    ปุริส    ปุพฺพณฺหสมย   ต   สตฺติสเตน   
หนิสฺสนฺติ     มชฺฌนฺติกสมย     สตฺติสเตน     หนิสสฺนฺติ    สายณฺหสมย   
สตฺติสเตน   หนิสฺสนฺติ   ฯ   โส   โข   ตฺว   อมฺโภ   ปุริส   ทิวเส   
ทิวเส  ตีหิ  ๑  สตฺติสเตหิ ห ฺมาโน วสฺสสตายุโก วสฺสสตชีวี วสฺสสตสฺส   
อจฺจเยน    อนภิสเมตานิ    จตฺตาริ   อรยิสจฺจานิ   อภิสเมสฺสสีติ   ฯ   
อตฺถวสิเกน   ภิกฺขเว  กุลปุตฺเตน  อล  อุปคนฺตุ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ   
อนมตคฺโคย  ภิกฺขเว  สสาโร  ปุพฺพา  โกฏิ  น  ป ฺายติ สตฺติปฺปหาราน   
อสิปฺปหาราน   อุสุปฺปหาราน   ๒   ผรสุปฺปหาราน   ฯ   เอว   เจต   
ภิกฺขเว  อสฺส  น  โข  ปนาห  ภิกฺขเว  สห  ทุกฺเขน  สห  โทมนสเฺสน   
จตุนฺน   อริยสจฺจาน   อภิสมย   วทามิ   ฯ   อปจาห  ภิกฺขเว  สหาว   
สุเขน   สหาว   โสมนสฺเสน   จตุนฺน  อริยสจฺจาน  อภิสมย  วทามิ  ฯ   
กตเมส  จตุนฺน  ฯ  ทุกฺขสสฺ  อริยสจฺจสฺส  ฯเปฯ ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปทาย   
อริยสจฺจสฺส    ฯ    ตสฺมา    ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกขฺนฺติ   โยโค   
กรณีโย ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๑๙]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปุริโส   ย   อิมสมฺึ  ชมฺพุทีเป  ติณ- 
#๑ ม. ย.ุ อาเมณฺฑิต ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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กฏสาขาปลาส  ตจฺเฉตฺวา  ๑  เอกชฌฺ  สหเรยฺย  เอกชฺฌ สหริตฺวา   
สูล   กเรยฺย   สูล   กตฺวา   เย  มหาสมุทฺเท  มหนฺตกา  ปาณา  เต   
มหนฺตเกสุ   สูเลสุ   อาวุเนยฺย   เย   มหาสมุทฺเท   มชฺฌิมกา  ปาณา   
เต   มชฌฺิมเกสุ   สูเลสุ  อาวุเนยฺย  เย  มหาสมุทฺเท  สุขุมกา  ปาณา   
เต  สุขุมเกสุ  สูเลสุ  อาวุเนยฺย  ฯ อปรยิาทินฺนา จ ภิกฺขเว มหาสมุทฺเท   
โอฬาริกา   ปาณา   อสฺสุ   อถ   อิมสมฺึ  ชมฺพุทีเป  ติณกฏสาขาปลาส   
ปริกฺขย     ปริยาทาน     คจฺเฉยฺย    ฯ    อิโต    ๒    พหุตรา   
โข  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺเท  สุขุมกา  ปาณา  เย  น  สกุรา  สูเลน  ๓   
อาวุนิตุ  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  สุขุมกตฺตา  ๔  ภิกฺขเว อตฺตภาวสฺส ฯ   
เอว   มหา  โข  ภิกฺขเว  อปาโย  ฯ  เอว  มหนฺตสฺมา  โข  ภิกฺขเว   
อปายสฺมา   ปริมุตฺโต   ทฏิ ิสมฺปนฺโน   ปุคฺคโล   อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต   
ปชานาติ  ฯเปฯ  อย  ทุกขฺนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย  ฯเปฯ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๒๐] สุริยสฺส ๕ ภิกฺขเว อุทยโต เอต ปุพฺพงฺคม เอต ปุพฺพนิมิตฺต   
ยทิท    อรุณุคฺค    ฯ    เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   จตุนฺน   
อริยสจฺจาน   ยถาภูต   อภิสมยาย   เอต   ปุพฺพงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต   
ยทิท  สมฺมาทิฏ ิ  ฯ  สมมฺาทิฏ ิกสฺเสต  ๖  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข   
อิท    ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   ปชานิสฺสติ   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ    ยถาภูต    ปชานิสฺสติ   ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   
#๑ ยุ. ต เฉตฺวา ฯ ๒ ยุ. อโต ฯ ๓ ม. ยุ. สูเลสุ ฯ ๔ ม. ย.ุ สุขุมตฺตา ฯ   
#๕ ม. สรูิยสสฺ ฯ ๖ ม. ... ตสฺเสต ฯ    
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ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   
โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๒๑]  ยาวกีว ฺจ  ภิกฺขเว  จนฺทิมสุริยา  โลเก นุปฺปชชฺนติฺ เนว   
ตาว   มหโต  อาโลกสฺส  ปาตุภาโว  โหติ  มหโต  โอภาสสฺส  อนฺธตม   
ตทา    โหติ   อนฺธการติมิสา   เนว   ตาว   รตฺตินฺทิวา   ป ฺายนฺติ   
น    มาสทฺธมาสา    ป ฺายนฺติ    น   อุตุสวจฺฉรา   ป ฺายนฺติ   ฯ   
ยโต   จ   โข   ภิกฺขเว  จนทฺิมสุริยา  โลเก  อุปฺปชชฺนฺติ  อถ  มหโต   
อาโลกสฺส   ปาตุภาโว   โหติ   มหโต  โอภาสสฺส  เนว  อนฺธตม  ๑   
ตทา    โหติ    น    อนฺธการติมิสา    อถ   รตฺตินฺทิวา   ป ฺายนฺติ   
มาสทฺธมาสา    ป ฺายนฺติ    อุตุสวจฺฉรา   ป ฺายนฺติ   ฯ   เอวเมว   
โข  ภิกฺขเว  ยาวกีว ฺจ  ตถาคโต  โลเก  นุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
เนว    ตาว    มหโต    อาโลกสฺส    ปาตุภาโว    โหติ    มหโต   
โอภาสสฺส   อนฺธตม   ตทา   โหติ  อนธฺการติมิสา  เนว  ตาว  จตุนฺน   
อริยสจฺจาน   อาจิกฺขณา   โหติ  เทสนา  ป ฺาปนา  ปฏปนา  วิวรณา   
วิภชนา   อุตฺตานีกมฺม   ฯ   ยโต   จ  โข  ภิกฺขเว  ตถาคโต  โลเก   
อุปฺปชฺชติ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   อถ   มหโต  อาโลกสฺส  ปาตุภาโว   
โหติ    มหโต    โอภาสสฺส    เนว    อนฺธตม    ตทา   โหติ   น   
อนฺธการติมิสา   อถ   จตุนฺน   อริยสจฺจาน   อาจิกฺขณา  โหติ  เทสนา   
ป ฺาปนา   ปฏปนา   วิวรณา   วิภชนา   อุตฺตานีกมฺม   ฯ   กตเมส   
จตุนฺน    ฯ   ทุกฺขสฺส   อรยิสจฺจสฺส   ฯเปฯ   ทุกฺขนโิรธคามินีปฏิปทาย   
#๑ ม. อนฺธการตม ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 554 

อริยสจฺจสฺส   ฯ   ตสฺมา   ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย   
ฯเปฯ อย ทุกขฺนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๒๒]   เย   หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
อิท   ทกฺุขนฺติ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ    ยถาภูต    นปปฺชานนฺติ    เต    อ ฺสฺส   สมณสฺส   วา(   
พฺราหฺมณสฺส   วา  มุข  โอโลเกนฺติ  ๑  อย  นูน  ภว  ชาน  ชานาติ   
ปสฺส   ปสฺสตีติ   ฯ   เสยยฺถาป  ภิกฺขเว  ตูลปจุ  วา  กปฺปาสปจุ  วา   
ลหุโก  วาตุปาทาโน  สเม  ภูมิภาเค  นิกฺขิตฺโต  ตเมน  ปุรตฺถิโม วาโต   
ปจฺฉิเมน   สหเรยฺย   ปจฺฉิโม   วาโต   ปุรตฺถิเมน  สหเรยฺย  อุตฺตโร   
วาโต   ทกฺขิเณน   สหเรยฺย   ทกฺขิโณ  วาโต  อุตฺตเรน  สหเรยฺย  ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   ลหุกตฺตา  ภิกฺขเว  กปฺปาสปจุโน  ฯ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   เย   หิ   เกจิ   สมณา   วา   พฺราหฺมณา  วา  อิท   
ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนโิรธคามินี  ปฏิปทาติ   
ยถาภูต      นปฺปชานนฺติ      เต      อ ฺสฺส     สมณสฺส     วา   
พฺราหฺมณสฺส   วา   มุข   โอโลเกนฺติ   อย   นูน  ภว  ชาน  ชานาติ   
ปสฺส   ปสฺสตีติ   ฯ   ต   กิสฺส  เหตุ  ฯ  อทิฏตฺตา  ภิกฺขเว  จตุนฺน   
อริยสจฺจาน ฯ   
     [๑๗๒๓]  เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา พฺราหฺมณา วา   
อิท    ทุกฺขนฺติ    ยถาภูต   ปชานนฺติ   ฯเปฯ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ    ยถาภูต    ปชานนฺติ   เต   น   อ ฺสฺส   สมณสฺส   วา   
#๑ ม. ย.ุ อุลโฺลเกนฺติ ฯ เอวมุปริป ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 555 

พฺราหฺมณสฺส   วา   มุข   โอโลเกนฺติ   อย   นูน  ภว  ชาน  ชานาติ   
ปสฺส   ปสฺสตีติ   ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อโยขีโล  วา  อินฺทขีโล  วา   
คมฺภีรเนโม   สุนิขาโต   อจโล   อสมฺปกมฺป   ปุรตฺถมิาย  เจป  ทสิาย   
อาคจฺเฉยฺย  ภุสา  วาตวุฏ ิ  เนว  [๑]  สงฺกมฺเปยฺย  น สมฺปกมฺเปยฺย   
น   สมฺปจาเลยฺย   ปจฺฉิมาย   เจป   ทสิาย   ฯเปฯ  อุตฺตราย  เจป   
ทิสาย   ฯ   ทกฺขิณาย   เจป   ทิสาย   อาคจฺเฉยฺย   ภุสา  วาตวุฏ ิ   
เนว   สงฺกมฺเปยฺย   น   สมฺปกมฺเปยฺย  น  สมฺปจาเลยฺย  ฯ  ต  กิสสฺ   
เหตุ   ฯ   คมภีฺรตฺตา   ภิกขฺเว   เนมสฺส  สุนิขาตตฺตา  อินฺทขีลสฺส  ฯ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เย  ๒  เกจิ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา วา อิท   
ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   ปชานนฺติ   ฯเปฯ   อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ   
ยถาภูต   ปชานนฺติ   เต   น   อ ฺสฺส   สมณสฺส   วา   พฺราหฺมณสฺส   
วา  มุข  โอโลเกนฺติ  อย  นูน  ภว  ชาน  ชานาติ  ปสฺส  ปสฺสตีติ  ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   สุทิฏตฺตา   ภิกฺขเว   จตุนฺน  อริยสจฺจาน  ฯ   
กตเมส  จตุนฺน  ฯ  ทุกฺขสสฺ  อริยสจฺจสฺส  ฯเปฯ ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปทาย   
อริยสจฺจสฺส     ฯ     ตสฺมา     ติห     ภิกฺขเว    อิท    ทุกฺขนฺติ   
โยโค    กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   โยโค   
กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๒๔]   โย   หิ  โกจิ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อิท  ทุกขฺนฺติ  ยถาภูต   
ปชานาติ  ฯเปฯ  อย  ทุกขฺนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ   
ปุรตฺถิมาย   เจป   ทิสาย   อาคจฺเฉยฺย   สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา   
#๑ ยุ. น ฯ เอวมุปริ ฯ ๒ ม. ย.ุ เย จ โข เกจิ ฯ    
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วาทตฺถิโก  วาทคเวสี  วาทมสฺส  อาโรเปสฺสามีติ  ฯ  ต  วต สหธมฺเมน   
สงฺกมฺเปสฺสติ      วา      สมฺปกมฺเปสฺสติ     วา     สมฺปจาเลสฺสติ   
วาติ   เนต   าน   วิชฺชติ  ฯ  ปจฺฉิมาย  เจป  ทิสาย  ฯ  อุตฺตราย   
เจป   ทิสาย   ฯ   ทกฺขิณาย   เจป  ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  สมโณ  วา๗   
พฺราหฺมโณ   วา   วาทตฺถิโก  วาทคเวสี  วาทมสฺส  อาโรเปสฺสามีติ  ฯ   
ต    วต    สหธมฺเมน    สงฺกมฺเปสฺสติ    วา   สมฺปกมเฺปสฺสติ   วา   
สมฺปจาเลสฺสติ   วาติ   เนต   าน   วิชชฺติ   ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว   
สิลายูโป   โสฬสกุกฺกโุก   ๑   ตสฺสสสฺุ   อฏกุกฺก ุ  เหฏาเนมงฺคมา   
อฏกุกฺกุ   อุปริเนมสฺส   ปุรตฺถิมาย   เจป   ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  ภุสา   
วาตวุฏ ิ   เนว   สงฺกมฺเปยยฺ   น   สมฺปกมฺเปยฺย   น   สมฺปจาเลยฺย   
ปจฺฉิมาย  เจป  ทิสาย  ฯ  อุตฺตราย  เจป  ทิสาย  ฯ  ทกฺขิณาย  เจป   
ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  ภุสา  วาตวุฏ ิ  เนว  สงฺกมฺเปยฺย  น สมฺปกมฺเปยฺย   
น   สมฺปจาเลยฺย  ฯ  ต  กสิฺส  เหตุ  ฯ  คมฺภีรตฺตา  ภิกฺขเว  เนมสฺส   
สุนิขาตตฺตา  สิลายูปสฺส  ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  โย  ห ิ โกจิ ภิกฺขุ   
อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯเปฯ  อย  ทกฺุขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ   
ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ   ปรุตฺถิมาย  เจป  ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  สมโณ   
วา  พฺราหฺมโณ  วา  วาทตฺถิโก  วาทคเวสี  วาทมสฺส อาโรเปสฺสามีติ ฯ   
ต    วต    สหธมฺเมน    สงฺกมฺเปสฺสติ    วา   สมฺปกมเฺปสฺสติ   วา   
สมฺปจาเลสฺสติ  วาติ  เนต  าน  วิชฺชติ  ฯ  ปจฺฉิมาย  เจป  ทิสาย ฯ   
#๑ โสฬลกุกกฺูติป ปาโ ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 557 

อุตฺตราย  เจป  ทิสาย  ฯ  ทกฺขิณาย  เจป  ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  สมโณ   
วา  พฺราหฺมโณ  วา  วาทตฺถิโก  วาทคเวสี  วาทมสฺส อาโรเปสฺสามีติ ฯ   
ต    วต    สหธมฺเมน    สงฺกมฺเปสฺสติ    วา   สมฺปกมเฺปสฺสติ   วา   
สมฺปจาเลสฺสติ  วาติ  เนต  าน  วิชฺชติ  ฯ  ต กิสฺส เหตุ ฯ สุทิฏตฺตา   
ภิกฺขเว    จตุนฺน   อริยสจฺจาน   ฯ   กตเมส   จตุนฺน   ฯ   ทุกฺขสฺส   
อริยสจฺจสฺส   ฯเปฯ   ทุกขฺนิโรธคามินีปฏิปทาย   อริยสจฺจสฺส  ฯ  ตสฺมา   
ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
                    สีสปาปณฺณวคฺโค ๑ จตุตฺโถ ฯ   
                           ตสฺสุทฺทาน   
          สีสปา ขทิโร ทณฺโฑ         เจลา สตฺติสเตน จ   
          ปาณา สุริยูปมา เทฺวธา      อินฺทขีโล จ วาทินาติ ๒ ฯ   
                  ____________________________ 
#๑ สีสปาวนวคฺโคติ วา ปาโ ฯ ๒ ม. ยุ. วาทิโนติ ฯ    
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                    ปปาตวคฺโค ป ฺจโม   
     [๑๗๒๕]   เอก   สมย   ภควา   ราชคเห   วิหรติ   เวฬุวเน   
กลนฺทกนิวาเป  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว   
อ ฺตโร    ปุริโส    ราชคหา   นิกฺขมิตฺวา   โลกจินฺต   จินฺเตสฺสามีติ   
เยน   สุมาคธา   ๑  โปกฺขรณี  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  สุมาคธาย   
โปกฺขรณิยา   ตีเร   นิสีท ิ  โลกจินฺต   จินฺเตนฺโต   ฯ   อทฺทสา  โข   
ภิกฺขเว   โส   ปุริโส   สุมาคธาย  โปกฺขรณิยา  ตีเร  จตุรงฺคินึ  เสน   
ภิสมุฬาล   ปวิสนฺต   ฯ   ทิสฺวานสฺส   เอตทโหสิ  อุมฺมตฺโตสฺมิ  นามาห   
วิเจโตสฺมิ   นามาห   ย   โลเก   นตฺถ ิ  ต  มยา  ทิฏนฺติ  ฯ  อถ   
โข   โส   ภิกขฺเว  ปุริโส  นคร  ปวิสิตฺวา  มหาชนกายสฺส  อาโรเจสิ   
อุมฺมตฺโตสฺมิ   นามาห   ภนฺเต   วิเจโตสฺมิ  นามาห  ภนฺเต  ย  โลเก   
นตฺถิ  ต  มยา  ทฏินฺติ  ฯ  ยถากถ  ปน  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  อุมฺมตฺโต   
กถ   วิเจโต  กิ ฺจ  โลเก  นตฺถิ  ยนฺตยา  ทิฏนฺติ  ฯ  อิธาห  ภนฺเต   
ราชคหา    นกิฺขมิตฺวา    โลกจินฺต    จินฺเตสฺสามีติ   เยน   สุมาคธา   
โปกฺขรณี     เตนุปสงฺกมึ    อุปสงฺกมิตฺวา    สุมาคธาย    โปกฺขรณิยา   
ตีเร  นิสีทึ  โลกจินฺต  จินฺเตนฺโต  ฯ  อทฺทส  ขฺวาห  ภนฺเต  สุมาคธาย   
โปกฺขรณิยา   ตีเร   จตุรงฺคินึ   เสน   ภิสมุฬาล   ปวิสนฺต   ฯ  เอว๗   
ขฺวาห   ภนฺเต   อุมฺมตฺโต   เอว   วิเจโต   อิท ฺจ  โลเก  นตฺถิ  ย   
#๑ สี. สุมาควา ฯ    
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มยา   ทฏินฺติ   ฯ  ตคฺฆ  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  อุมฺมตโฺต  ตคฺฆ  วิเจโต   
อิท ฺจ   โลเก   นตฺถิ   ย   ตยา  ทิฏนติฺ  ฯ  ต  โข  ปน  ภิกฺขเว   
โส ปุรโิส ภูตเยว อทฺทส โน อภูต ฯh   
     [๑๗๒๖]    ภูตปุพฺพ    ภิกฺขเว   เทวาสุรสงฺคาโม   สมุปพฺยูโฬหฺ   
อโหสิ   ฯ   ตสฺมึ   โข  ปน  ภิกฺขเว  สงฺคาเม  เทวา  ชินึส ุ อสุรา   
ปราชินึสุ   ฯ   ปราชิตา   จ  โข  ภิกฺขเว  อสุรา  ภีตา  ภิสมุฬาเลน   
อสุรปุร  ปวิสึสุ  เทวานเยว  [๑]  โมหยมานา  ฯ  ตสฺมา ติห ภิกฺขเว   
มา   โลกจินตฺ   จินฺเตถ   สสฺสโต   โลโกติ   วา  อสสฺสโต  โลโกติ   
วา   อนฺตวา   โลโกติ   วา   อนนฺตวา   โลโกติ   วา  ต  ชีว  ต   
สรีรนฺติ   วา   อ ฺ   ชีว   อ ฺ   สรรีนฺติ   วา   โหติ   ตถาคโต   
ปร   มรณาติ   วา   น  โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา  โหติ  จ   
น   จ   โหติ  ตถาคโต  ปร  มรณาติ  วา  เนว  โหติ  น  น  โหติ   
ตถาคโต   ปร   มรณาติ  วา  ฯ  ต  กิสสฺ  เหตุ  ฯ  เนสา  ภิกฺขเว   
จินฺตา   อตฺถส ฺหิตา   น  อาทิพฺรหฺมจริยกา  น  นิพฺพิทาย  น  วิราคาย   
น  นิโรธาย  น  อุปสมาย  น  อภิ ฺาย  น  สมโฺพธาย  น  นิพฺพานาย   
สวตฺตติ ฯ   
     [๑๗๒๗]   จินฺเตนฺตา   จ   โข   ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ   
จินฺเตยฺยาถ   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  จินฺเตยฺยาถ  ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   เอสา   ภิกฺขเว   จินตฺา  อตฺถส ฺหิตา  เอสา   
อาทิพฺรหฺมจริยกา   เอสา   นิพฺพิทาย   วิราคาย   นิโรธาย   อุปสมาย   
#๑ ยุ. โข ภายมานา ฯ    
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อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   สวตฺตติ   ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว   
อิท   ทกฺุขนฺติ   โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ   
โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๒๘]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห วิหรติ คิชฌฺกูเฏ ปพฺพเต ฯ   
อถ  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อายาม  ภิกฺขเว  เยน  ปฏิภาณกูโฏ   
เตนุปสงฺกมิสฺสาม   ทิวาวิหารายาติ   ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู   
ภควโต   ปจฺจสฺโสสุ   ฯ   อถ   โข  ภควา  สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ   
เยน   ปฏิภาณกูโฏ   เตนปุสงฺกมิ   ฯ   อทฺทสา   โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ   
ปฏิภาณกูเฏ    มหนฺต   ปปาต   ทิสฺวาน   ภควนฺต   เอตทโวจ   มหา   
วตาย   ภนฺเต  ปปาโต  สมุหา  วตาย  ๑  ภนฺเต  ปปาโต  อตฺถิ  น ุ  
โข    ภนฺเต   อิมมฺหา   ปปาตา   อ ฺโ   ปปาโต   มหนฺตตโร   จ   
ภยานกตโร   จาติ  ฯ  อตฺถิ  โข  ภิกฺขุ  ๒  อิมมฺหา  ปปาตา  อ ฺโ   
ปปาโต   มหนฺตตโร  จ  ภยานกตโร  จาติ  ฯ  กตโม  จ  ๓  ภนฺเต   
อิมมฺหา ปปาตา อ ฺโ ปปาโต มหนฺตตโร จ ภยานกตโร จาติ ฯ   
     [๑๗๒๙]   เย   ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
อิท    ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ   อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภูต   
นปฺปชานนฺติ     อย    ทกุขฺนิโรโธติ    ยถาภูต    นปปฺชานนฺติ    อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  นปฺปชานนฺติ  ฯ  เต  ชาติ- 
สวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ   อภิรมนฺติ     ชราสวตฺตนิเกสุ    สงฺขาเรสุ   
#๑ ม. ย.ุ สุภยานโก ฯ ๒ ยุ. ภิกฺขเว ฯ ๓ ม. ยุ. ปน ฯ    
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อภิรมนฺติ   มรณสวตฺตนิเกสุ    สงฺขาเรสุ    อภิรมนฺติ  โสกปริเทว- 
ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกสุ   สงฺขาเรสุ  อภิรมนฺติ  ฯ  เต   
ชาติสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  อภิรตา  ชราสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ อภิรตา   
มรณสวตฺตนิเกสุ     สงฺขาเรสุ     อภิรตา     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺ-   
สุปายาสสวตฺตนิเกสุ   สงฺขาเรสุ   อภิรตา   ชาติสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร   
อภิสงฺขโรนฺติ   ชราสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  อภิสงฺขโรนฺติ  มรณสวตฺตนิเกป   
สงฺขาเร     อภิสงฺขโรนฺติ     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกป   
สงฺขาเร    อภิสงฺขโรนฺติ    ฯ    เต    ชาติสวตฺตนิเกป    สงฺขาเร   
อภิสงฺขริตฺวา   ชราสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  อภิสงฺขริตฺวา  มรณสวตฺตนิเกป   
สงฺขาเร     อภิสงฺขริตฺวา     โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกป   
สงฺขาเร     อภิสงฺขริตฺวา    ชาติปปาตมฺป    ปปตนฺติ    ชราปปาตมฺป   
ปปตนฺติ   มรณปปาตมฺป   ปปตนฺติ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปปาตมฺป   
ปปตนฺติ     ฯ     เต     น     ปริมุจฺจนฺติ     ชาติยา     ชราย   
มรเณน   โสเกหิ   ปริเทเวหิ   ทกฺุเขหิ   โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ  น   
ปริมุจฺจนฺติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ   
     [๑๗๓๐]  เย  จ  โข  เกจิ ภิกฺขเว ๑ สมณา วา พฺราหฺมณา วา                     
อิท    ทุกฺขนฺติ    ยถาภูต   ปชานนฺติ   ฯเปฯ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ   ยถาภูต   ปชานนฺติ  ฯ  เต  ชาติสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  น   
อภิรมนฺติ   ชราสวตฺตนิเกสุ   สงฺขาเรสุ   น  อภิรมนติฺ  มรณสวตฺตนิเกสุ   
สงฺขาเรสุ    น    อภิรมนฺติ   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกสุ   
#๑ ยุ. ภิกฺขุ ฯ    
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ปายาสสวตฺตนิเกสุ   สงฺขาเรสุ   น  อภิรมนฺติ  ฯ  เต  ชาติสวตฺตนิเกสุ   
สงฺขาเรสุ  อนภิรตา  ชราสวตฺตนิเกสุ สงฺขาเรสุ อนภิรตา มรณสวตฺตนิเกสุ   
สงฺขาเรสุ      อนภิรตา      โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกสุ   
สงฺขาเรสุ      อนภิรตา      ชาติสวตฺตนิเกป      สงฺขาเร      น   
อภิสงฺขโรนฺติ  ชราสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  น อภิสงฺขโรนฺติ มรณสวตฺตนิเกป   
สงฺขาเร   น   อภิสงฺขโรนฺติ   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกป   
สงฺขาเร     น     อภิสงฺขโรนฺติ     ฯ     เต     ชาติสวตฺตนิเกป   
สงฺขาเร        อนภิสงฺขริตฺวา       ชราสวตฺตนิเกป       สงฺขาเร   
อนภิสงฺขริตฺวา      มรณสวตฺตนิเกป      สงฺขาเร      อนภิสงฺขริตฺวา   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกป     สงฺขาเร    อนภิสงฺขริตฺวา   
ชาติปปาตมฺป   น   ปปตนฺติ   ชราปปาตมฺป   น  ปปตนฺติ  มรณปปาตมฺป   
น       ปปตนฺติ       โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปปาตมฺป      น   
ปปตนฺติ  ฯ  เต  ปริมุจฺจนฺติ  ชาติยา  ชราย  มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ   
ทุกฺเขหิ   โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหิ   ปริมุจฺจนฺติ  ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ  ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว  ๑  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๓๑]   อตฺถ ิ  ภิกฺขเว   มหาปรฬิาโห   นาม   นิรโย  ตตฺถ   
ยงฺกิ ฺจิ    จกขฺุนา    รูป    ปสฺสติ    อนิฏรูป ฺเว    ปสฺสติ   โน   
อิฏรูป    อกนฺตรูป ฺเว    ปสฺสติ    โน   กนฺตรูป   อมนาปรูป ฺเว   
ปสฺสติ    โน   มนาปรูป   ยงฺกิ ฺจิ   โสเตน   สทฺท   สุณาติ   ฯเปฯ   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ยงฺกิ ฺจิ   กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสติ  ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  มนสา  ธมฺม  วิชานาติ   
อนิฏรูป ฺเว    วิชานาติ   โน   อิฏรูป   อกนฺตรปู ฺเว   วิชานาติ   
โน กนฺตรูป อมนาปรูป ฺเว วิชานาติ โน มนาปรปูนฺติ ฯ   
     [๑๗๓๒]  เอว  วุตฺเต  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ มหา   
วต   โส   ภนฺเต  ปริฬาโห  สุมหา  วต  โส  ภนฺเต  ปริฬาโห  อตฺถ ิ  
นุ  โข  ภนฺเต  เอตมฺหา  ปริฬาหา  อ ฺโ  ปรฬิาโห  มหนฺตตโร จ ๑   
ภยานกตโร   จาติ   ฯ   อตฺถิ  โข  ภิกฺขุ  เอตมฺหา  ปริฬาหา  อ ฺโ   
ปริฬาโห   มหนฺตตโร   จ   ภยานกตโร  จาติ  ฯ  กตโม  ปน  ภนฺเต   
เอตมฺหา ปริฬาหา อ ฺโ ปริฬาโห มหนฺตตโร จ ภยานกตโร จาติ ฯ   
     [๑๗๓๓]  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  ๒  สมณา  วา พฺราหฺมณา วา   
อิท   ทกฺุขนฺติ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ   ฯ  เต  ชาติสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ   
อภิรมนฺติ  ฯเปฯ  อภิรตา  อภิสงฺขโรนฺติ  ฯ อภิสงฺขริตฺวา ชาติปริฬาเหนป   
ปริฑยฺหนฺติ       ชราปรฬิาเหนป      ปรฑิยฺหนฺติ      มรณปริฬาเหนป   
ปริฑยฺหนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปริฬาเหนป   
ปริฑยฺหนฺติ    ฯ    เต   น   ปริมุจฺจนฺติ   ชาติยา   ชราย   มรเณน   
โสเกหิ   ปริเทเวหิ   ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ  น  ปริมจฺุจนฺติ   
ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ   
     [๑๗๓๔]  เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา พฺราหฺมณา วา   
อิท    ทุกฺขนฺติ    ยถาภูต   ปชานนฺติ   ฯเปฯ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   
#๑ โป. ม. เจว ฯ ๒ ย.ุ ภิกขฺุ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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ปฏิปทาติ   ยถาภูต   ปชานนฺติ   ฯ   เต   ชาติสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ   
นาภิรมนฺติ   ฯเปฯ   อนภิรตา  ฯ  น  อภิสงฺขโรนฺติ  ฯ  อนภิสงฺขริตฺวา   
ชาติปริฬาเหนป    น    ปริฑยฺหนฺติ   ชราปริฬาเหนป   น   ปรฑิยฺหนฺติ   
มรณปริฬาเหนป  น  ปรฑิยฺหนฺติ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปริฬาเหนป   
น    ปริฑยฺหนฺติ    ฯ   เต   ปริมุจฺจนฺติ   ชาติยา   ชราย   มรเณน   
โสเกหิ   ปริเทเวหิ   ทุกฺเขหิ   โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหิ   ปริมุจฺจนฺติ   
ทุกฺขสฺมาติ   วทามิ   ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค   
กรณีโย ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๓๕]  โย  จ  ๑ โข ภิกฺขเว เอว วเทยฺย อห ทุกขฺ อริยสจฺจ   
ยถาภูต   อนภิสเมจฺจ   ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท  อริยสจฺจ  ยถาภูต   
อนภิสเมจฺจ   สมฺมา   ทุกขฺสฺสนฺต   กรสิฺสามีติ   เนต  าน  วิชชฺติ  ฯ   
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  โย  เอว  วเทยฺย  อห  กฏูาคารสฺส  เหฏ ิม  ฆร   
อกริตฺวา  อุปริม  ฆร  อาโรเปสฺสามีติ  เนต  าน  วิชฺชติ  ฯ เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   โย   เอว   วเทยฺย   อห   ทุกฺข  อริยสจฺจ  ยถาภูต   
อนภิสเมจฺจ     ฯเปฯ    ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปท    อริยสจฺจ    ยถาภูต   
อนภิสเมจฺจ สมฺมา ทุกฺขสฺสนฺต กริสสฺามีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ   
     [๑๗๓๖]  โย  จ  โข  ภิกฺขเว  เอว  วเทยฺย อห ทุกขฺ อริยสจฺจ   
ยถาภูต   อภิสเมจฺจ   ฯเปฯ   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท  อริยสจฺจ  ยถาภูต   
อภิสเมจฺจ    สมฺมา   ทุกฺขสฺสนฺต   กรสิฺสามีติ   านเมต   วิชชฺติ   ฯ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   โย   เอว   วเทยฺย  อห  กูฏาคารสฺส  เหฏ ิม   
#๑ ยุ. ห ิฯ    
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ฆร   กริตฺวา   อุปริม   ฆร   อาโรเปสฺสามีติ   านเมต   วิชฺชติ  ฯ   
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  โย  เอว  วเทยฺย  อห  ทุกฺข อริยสจฺจ ยถาภูต   
อภิสเมจฺจ     ฯเปฯ     ทุกขฺนิโรธคามินีปฏิปท    อริยสจฺจ    ยถาภูต   
อภิสเมจฺจ    สมฺมา   ทุกฺขสฺสนฺต   กรสิฺสามีติ   านเมต   วิชชฺติ   ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย  ฯเปฯ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๓๗]   เอก   สมย   ภควา   เวสาลิย   วิหรติ   มหาวเน   
กูฏาคารสาลาย  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา อานนฺโท ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย  เวสาลิย  ๑  ปณฺฑาย  ปาวิสิ  ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา   
อานนฺโท   สมฺพหุเล   ลิจฺฉวิกุมารเก   สณฺาคาเร   อุปาสน  กโรนฺเต   
ทูรโตว   สุขุเมน  ตาฬจฺฉิคฺคเฬน  อสน  อติปาเตนฺเต  โปขานุโปข  ๒   
อวิราธิต   ฯ   ทิสฺวานสฺส   เอตทโหสิ  สิกฺขิตา  วติเม  ลิจฺฉวิกุมารกา   
สุสิกฺขิตา   วติเม   ลิจฺฉวิกุมารกา   ยตฺร   หิ  นาม  ทูรโตว  สุขุเมน   
ตาฬจฺฉิคฺคเฬน อสน อติปาเตสฺสนฺติ โปขานุโปข อวิราธิตนฺติ ฯ   
     [๑๗๓๘]  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เวสาลิย ปณฺฑาย จริตฺวา   
ปจฺฉาภตฺต     ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต     เยน     ภควา     เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธาห  ภนฺเต   
ปุพฺพณฺหสมย     นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    เวสาลิย    ปณฺฑาย   
#๑ ม. ย.ุ เวสาลึ ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ สี. ม. ย.ุ โปงฺขานุโปงฺข ฯ เอวมุปริป ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 566 

ปาวิสึ  ฯ  อทฺทส  ขฺวาห  ภนฺเต  สมฺพหุเล  ลิจฺฉวิกุมารเก  สณฺาคาเร   
อุปาสน  กโรนฺเต  ทูรโตว  สุขุเมน  ตาฬจฺฉิคฺคเฬน  อสน  อติปาเตนฺเต   
โปขานุโปข   อวิราธิต   ฯ   ทิสฺวาน  เม  เอตทโหสิ  สิกฺขิตา  วติเม   
ลิจฺฉวิกุมารกา   สุสิกฺขิตา   วติเม   ลิจฺฉวิกุมารกา   ยตฺร   หิ   นาม   
ทูรโตว   สุขุเมน   ตาฬจฺฉิคฺคเฬน   อสน   อติปาเตสฺสนฺติ  โปขานุโปข   
อวิราธิตนฺติ   ฯ  ต  ก ึ ม ฺสิ  อานนฺท  กตม  นุ  โข  ทุกฺกรตร  วา   
ทุรภิสมฺภวตร   วา   ฯ   โย   ทูรโตว  สุขุเมน  ตาฬจฺฉิคฺคเฬน  อสน   
อติปาเตยฺย    โปขานุโปข   อวิราธิต   โย   วา   สตฺตธา   ภินฺนสสฺ   
วาลสฺส    โกฏิยา    โกฏ ึ   ปฏิวิชฺเฌยฺยาติ   ฯ   เอตเทว   ภนฺเต   
ทุกฺกรตร ฺเจว   ทรุภิสมฺภวตร ฺจ   โย   วา  สตฺตธา  ภินฺนสฺส  วาลสฺส   
โกฏิยา  โกฏ ึ ปฏิวิชฺเฌยฺยาติ  ฯ  อถ  โข เต ๑ อานนฺท ทุปฺปฏิวิชฺฌตร   
ปฏิวิชฺฌนฺติ    เย    อิท    ทุกฺขนฺติ    ยถาภูต    ปฏิวิชฺฌนฺติ   ฯเปฯ   
อย    ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ยถาภูต   ปฏิวิชฺฌนฺติ   ฯ   ตสฺมา   
ติหานนฺท   อิท   ทกฺุขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๓๙]   อตฺถ ิ ภิกฺขเว  โลกนฺตรกิา  อฆา  อสวุตา  อนฺธการา   
อนฺธการติมิสา       ยตฺถปเมส      จนฺทิมสุริยาน      เอวมหิทฺธิกาน   
เอวมหานุภาวาน อาภาย ๒ นานุโภนฺตีติ ฯ   
     [๑๗๔๐]   เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ�    
มหา  วต  โส  ภนฺเต  อนฺธกาโร  สุมหา  วต  โส  ภนฺเต  อนฺธกาโร   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ โป. ย.ุ อาภา ฯ    
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อตฺถิ   นุ   โข   ภนฺเต   เอตมฺหา   อนฺธการา   อ ฺโ   อนฺธกาโร   
มหนฺตตโร   จ   ภยานกตโร   จาติ   ฯ   อตฺถ ิ โข  ภิกฺขุ  เอตมฺหา   
อนฺธการา   อ ฺโ   อนฺธกาโร   มหนฺตตโร  จ  ภยานกตโร  จาติ  ฯ   
กตโม  ปน  ภนฺเต  เอตมฺหา  อนฺธการา  อ ฺโ  อนฺธกาโร  มหนฺตตโร   
จ ภยานกตโร จาติ ฯ   
     [๑๗๔๑]  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขุ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท   
ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนโิรธคามินี  ปฏิปทาติ   
ยถาภูต   นปปฺชานนฺติ   ฯ   เต  ชาติสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  อภิรมนฺติ   
ฯเปฯ   อภิรตา   ฯ   อภิสงฺขโรนฺติ   ฯ  อภิสงฺขริตฺวา  ชาตนฺธการมฺป   
ปปตนฺติ      ชรนฺธการมปฺ     ปปตนฺติ     มรณนฺธการมฺป     ปปตนฺติ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสนฺธการมฺป  ปปตนฺติ  ฯ  เต  น  ปริมุจฺจนฺติ   
ชาติยา   ชราย   มรเณน   โสเกหิ   ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ   
อุปายาเสหิ น ปริมุจฺจนฺติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ   
     [๑๗๔๒]  เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขุ  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา   
อิท    ทุกฺขนฺติ    ยถาภูต   ปชานนฺติ   ฯเปฯ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ   ยถาภูต   ปชานนฺติ   ฯ   เต   ชาติสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ   
นาภิรมนฺติ   ฯเปฯ   อนภิรตา  ฯ  น  อภิสงฺขโรนฺติ  ฯ  อนภิสงฺขริตฺวา   
ชาตนฺธการมฺป   น   ปปตนฺติ  ชรนฺธการมฺป  น  ปปตนฺติ  มรณนฺธการมฺป   
น       ปปตนฺติ      โสกปรเิทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสนฺธการมฺป      น   
ปปตนฺติ   ฯ   เต   ปริมุจฺจนฺติ   ชาติยา   ชราย   มรเณน   โสเกหิ    
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ปริเทเวหิ   ทกฺุเขหิ   โทมนสฺเสหิ   อุปายาเสหิ  ปริมุจฺจนฺติ  ทุกฺขสฺมาติ   
วทามิ   ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทกฺุขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ   
อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๔๓]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  มหาสมุทฺเท เอกจฺฉิคฺคฬ ยุค   
ปกฺขิเปยฺย  ตตฺราปสฺส  กาโณ  กจฺฉโป  โส  ๑  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส   
อจฺจเยน    สกึ   สกึ   อุมมฺุชฺเชยฺย   ฯ   ต   กึ   ม ฺถ   ภิกฺขเว   
อป  นุ  โส  ๒  กาโณ  กจฺฉโป  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน สกึ   
สกึ   อุมฺมุชชฺนฺโต   อมุสฺมึ   เอกจฺฉิคฺคเฬ  ยุเค  คีว  ปเวเสยฺยาติ  ฯ   
ยทิ   นูน   ภนฺเต   กทาจิ   กรหจิ   ทีฆสฺส  อทฺธุโน  อจฺจเยนาติ  ฯ   
ขิปฺปตร   โข   โส   ภิกฺขเว   กาโณ  กจฺฉโป  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส   
อจฺจเยน   สก ึ  สกึ   อุมฺมชฺุชนฺโต   อมุสฺมึ   เอกจฺฉิคฺคเฬ  ยุเค  คีว   
ปเวเสยฺย   ฯ   น   เตฺววาห   ภิกฺขเว   สกึ  วินิปาตคเตน  พาเลน   
มนุสฺสตฺต   วทามิ   ฯ   ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ  น  เหตฺถ  ภิกฺขเว  อตฺถิ   
ธมฺมจริยา    สมจริยา   กสุลกิริยา   ปุ ฺกิริยา   อ ฺม ฺขาทิกา   ฯ   
เอตฺถ  ภิกฺขเว  วตฺตติ  ทพฺุพลขาทิกา  ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ อทิฏตฺตา   
ภิกฺขเว    จตุนฺน   อริยสจฺจาน   ฯ   กตเมส   จตุนฺน   ฯ   ทุกฺขสฺส   
อริยสจฺจสฺส     ฯเปฯ    ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปทาย    อริยสจฺจสฺส    ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย  ฯเปฯ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๔๔]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อย  มหาปวี  เอโกทิกา ๓ อสฺส   
#๑ ยุ. โย ฯ ๒ ม. โข ฯ ๓ ม. ยุ. เอโกทกา ฯ    
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ตตฺร    ปุรโิส    เอกจฺฉิคฺคฬ    ยุค   ปกขิฺเปยฺย   ตเมน   ปุรตฺถโิม   
วาโต   ปจฺฉิเมน   สหเรยฺย   ปจฺฉิโม   วาโต   ปุรตฺถิเมน  สหเรยฺย   
อุตฺตโร    วาโต   ทกฺขิเณน   สหเรยฺย   ทกฺขิโณ   วาโต   อุตฺตเรน   
สหเรยฺย    ตตฺรสฺส   กาโณ   กจฺฉโป   โส   วสฺสสตสฺส   วสฺสสตสฺส   
อจฺจเยน    สกึ   สกึ   อุมมฺุชฺเชยฺย   ฯ   ต   กึ   ม ฺถ   ภิกฺขเว   
อป   น ุ  โข   ๑  กาโณ  กจฺฉโป  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน   
สกึ  สก ึ อุมมฺุชฺชนฺโต  อมุสฺมึ  เอกจฺฉิคฺคเฬ  ยุเค  คีว  ปเวเสยฺยาติ ฯ   
อธิจฺจมิท   ภนฺเต   ย   โส   กาโณ   กจฺฉโป  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส   
อจฺจเยน   สก ึ  สกึ   อุมฺมชฺุชนฺโต   อมุสฺมึ   เอกจฺฉิคฺคเฬ  ยุเค  คีว   
ปเวเสยฺยาติ   ฯ   เอว   อธิจฺจมิท   ภิกฺขเว  ย  มนุสฺสตฺต  ลภติ  ฯ   
เอว   อธิจฺจมิท   ภิกฺขเว   ย   ตถาคโต   โลเก   อุปฺปชฺชติ   อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ฯ   เอว   อธิจฺจมิท   ภิกฺขเว   ย  ตถาคตปฺปเวทิโต   
ธมฺมวินโย   โลเก   ทิปฺปติ   ฯ  ตสฺสิท  ๒  ภิกฺขเว  มนุสฺสตฺต  ลทฺธ   
ตถาคโต  จ  ๓  โลเก  อุปปฺนฺโน อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตถาคตปฺปเวทิโต   
จ    ธมฺมวินโย   โลเก   ทปิฺปติ   ฯ   ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   
ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   
โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๔๕]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ปุริโส  สิเนรุสฺส  ปพฺพตราชสฺส   
สตฺต   มุคฺคมตฺติโย   ปาสาณสกฺขรา   อุปนิกฺขิเปยฺย   ฯ  ต  ก ึ ม ฺถ   
#๑ โป. ยุ. โส ฯ ๒ ส.ี ตติย ฯ ๓ ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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ภิกฺขเว   กตม   นุ   โข  พหุตร  ฯ  ยา  จ  ๑  สตฺต  มคฺุคมตฺติโย   
ปาสาณสกฺขรา  อุปนิกฺขิตฺตา  โย  จ  ๑ สิเนรุ ปพฺพตราชาติ ฯ เอตเทว   
ภนฺเต  พหุตร  ยทิท  สิเนรุ  ปพฺพตราชา  อปฺปมตฺติกา  สตฺต มุคฺคมตฺติโย   
ปาสาณสกฺขรา    อุปนิกฺขิตฺตา    สงฺขมฺป    น    อุเปนฺติ    อุปนิธมฺป   
น    อุเปนฺติ    กลภาคมฺป    น    อุเปนฺติ    สิเนรุ   ปพฺพตราชาน   
อุปนิธาย    สตฺต    มุคฺคมตฺติโย    ปาสาณสกฺขรา   อุปนิกฺขิตฺตาติ   ฯ   
เอวเมว    โข    ภิกฺขเว   อริยสาวกสฺส   ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส   ปุคฺคลสฺส   
อภิสเมตาวิโน   เอตเทว   พหุตร   ทกุขฺ   ยทิท   ปริกฺขีณ  ปรยิาทินฺน   
อปฺปมตฺตก    อวสิฏ   สงฺขมฺป   น   อุเปติ   อุปนิธมฺป   น   อุเปติ   
กลภาคมฺป    น    อุเปติ    ปุริม   ทุกฺขกขฺนฺธ   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   
อุปนิธาย   ยทิท   สตฺตกฺขตฺตตปรมตา   ฯ   โย   อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต   
ปชานาติ  ฯเปฯ  อย  ทุกขฺนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ   
ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย  ฯเปฯ  อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๔๖]   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สิเนรุ  ปพฺพตราชา  ๒  ปริกขฺย   
ปริยาทาน   คจฺเฉยฺย   เปตฺวา  สตฺต  มุคฺคมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา  ฯ   
ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   กตม   น ุ  โข  พหุตร  ฯ  ย  ๓  วา   
สิเนรุสฺส  ปพฺพตราชสฺส  ปริกฺขีณ  ปรยิาทินฺน  ยา  จ  สตฺต  มุคฺคมตฺติโย   
ปาสาณสกฺขรา     อวสฏิาติ     ฯ     เอตเทว    ภนเฺต    พหุตร   
สิเนรุสฺส    ปพฺพตราชสฺส    ยทิท   ปรกิฺขีณ   ปริยาทินฺน   อปฺปมตฺติกา   
#๑ ม. วา ฯ ๒ ม. ย.ุ ปพฺพตราชาย ฯ ๓ ม. ยุ. ยา ฯ    
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สตฺต   มุคฺคมตฺติโย   ปาสาณสกฺขรา   อวสิฏา   สงฺขมฺป   น  อุเปนฺติ   
อุปนิธมฺป   น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺป  น  อุเปนฺติ  สิเนรุสฺส  ปพฺพตราชสฺส   
ปริกฺขีณ    ปริยาทินฺน   อุปนิธาย   สตฺต   มุคฺคมตฺติโย   ปาสาณสกฺขรา   
อวสิฏาติ   ฯ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  ทฏิ ิสมฺปนฺนสฺส   
ปุคฺคลสฺส     อภิสเมตาวิโน     เอตเทว     พหุตร    ทุกฺข    ยทิท   
ปริกฺขีณ    ปริยาทินฺน    อปฺปมตฺตก    อวสิฏ   สงฺขมฺป   น   อุเปติ   
อุปนิธมฺป    น   อุเปติ   กลภาคมฺป   น   อุเปติ   ปรุมิ   ทุกฺขกฺขนฺธ๔   
ปริกฺขีณ   ปรยิาทินฺน   อุปนิธาย   ยทิท  สตฺตกฺขตฺตตปรมตา  ฯ  โย  อิท   
ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   ปชานาติ   ฯเปฯ   อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ   
ยถาภูต  ปชานาติ  ฯ  ตสมฺา  ติห  ภิกขฺเว  อิท  ทุกขฺนฺติ โยโค กรณีโย   
ฯเปฯ อย ทุกขฺนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
                        ปปาตวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                            ตสฺสุททฺาน   
          จินฺตา ปปาโต ปริฬาโห      กฏู วาลนฺธการิน ๑   
          ฉิคฺคเฬน จ เทฺว วุตฺตา      สิเนรุ อปเร ทุเวติ ฯ   
                      ___________________ 
#๑ สี. กุฏงฺคลนฺธการิน ฯ ม. กูฏ วาลนฺธกาโร จ ฯ ย.ุ กฏุาคารนฺธการิน ฯ    
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                    อภิสมยวคฺโค ฉฏโ   
     [๑๗๔๗]   อถ  โข  ภควา  ปริตฺต  นขสิขาย  ปสุ  อาโรเปตฺวา   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ต   ก ึ ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  น ุ โข  พหุตร  ฯ   
โย  วาย  มยา  ปริตฺโต  นขสิขาย  ปสุ อาโรปโต อย วา มหาปวีติ ฯ   
เอตเทว     ภนฺเต     พหุตร     ยทิท    มหาปวี    อปฺปมตฺตกาย   
ภควตา   ปรตฺิโต   นขสิขาย   ปสุ   อาโรปโต   สงฺขมฺป   น  อุเปติ   
อุปนิธมฺป   น   อุเปติ   กลภาคมฺป   น   อุเปติ   มหาปวึ  อุปนิธาย   
ภควตา   ปรตฺิโต   นขสิขาย   ปสุ   อาโรปโตติ   ฯ   เอวเมว  โข   
ภิกฺขเว    อรยิสาวกสฺส    ทิฏ ิสมฺปนฺนสฺส    ปุคฺคลสฺส   อภิสเมตาวิโน   
เอตเทว    พหุตร    ทุกฺข   ยทิท   ปริกขีฺณ   ปริยาทนิฺน   อปฺปมตฺตก   
อวสิฏ   สงฺขมฺป   น   อุเปติ   อุปนิธมฺป   น  อุเปติ  กลภาคมฺป  น   
อุเปติ    ปรุิม    ทุกฺขกฺขนธฺ   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   อุปนิธาย   ยทิท   
สตฺตกฺขตฺตตปรมตา   ฯ   โย   อิท   ทกุขฺนฺติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯเปฯ   
อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ยถาภูต   ปชานาติ  ฯ  ตสฺมา  ติห   
ภิกฺขเว   อิท   ทุกฺขนฺติ   โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๔๘]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   โปกฺขรณี   ป ฺาส   โยชนานิ   
อายาเมน    ป ฺาส    โยชนานิ    วิตฺถาเรน    ป ฺาส   โยชนานิ   
อุพฺเพเธน   ปุณฺณา   อุทกสฺส   สมติตฺติกา   กากเปยฺยา   ตโต  ปุริโส    
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กุสคฺเคน   อุทก   อุทฺธเรยฺย   ฯ   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   กตม   
นุ   โข   พหุตร   ฯ  ย  วา  กุสคฺเคน  อุพฺภต  ย  วา  โปกฺขรณิยา   
อุทกนฺติ   ฯ   เอตเทว   ภนฺเต   พหุตร   ยทิท   โปกขฺรณิยา   อุทก   
อปฺปมตฺตก   กุสคฺเคน   อุทก   อุพฺภต   สงฺขมฺป   น  อุเปติ  อุปนิธมฺป   
น   อุเปติ   กลภาคมฺป   น   อุเปติ   โปกฺขรณิยา   อุทก   อุปนิธาย   
กุสคฺเคน  อุทก  อุพฺภตนฺติ  ฯ  เอวเมว  ๑  โข  ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส   
ฯเปฯ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๔๙]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ยตฺถมิา   มหานทิโย  สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ  ฯ  เสยฺยถีท  ฯ  คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  ฯ  ตโต   
ปุริโส   เทฺว   วา   ตีณิ   วา   อุทกผุสิตานิ   อุทฺธเรยฺย  ฯ  ต  กึ   
ม ฺถ   ภิกขฺเว  กตม  น ุ โข  พหุตร  ฯ  ยานิ  วา  ๒  เทฺว  วา   
ตีณิ   วา   อุทกผุสิตานิ   อุพฺภตานิ   ย   วา   สมฺเภชฺช  อุทกนฺติ  ฯ   
เอตเทว    ภนฺเต    พหุตร   ยทิท   สมฺเภชฺช   อุทก   อปฺปมตฺตกานิ   
เทฺว   วา   ตีณิ   วา   อุทกผุสิตานิ   อุพฺภตานิ  สงฺขมฺป  น  อุเปนฺติ   
อุปนิธมฺป   น   อุเปนฺติ   กลภาคมฺป   น   อุเปนฺติ   สมฺเภชฺช   อุทก   
อุปนิธาย   เทฺว   วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสติานิ  อุพฺภตานีติ  ฯ  เอวเมว   
โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส (โสเยว เปยฺยาโล) โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๕๐]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ยตฺถมิา   มหานทิโย  สสนฺทนฺติ   
สเมนฺติ   ฯ   เสยฺยถีท  ฯ  คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  ฯ  ต   
อุทก   ปริกฺขย   ปริยาทาน   คจฺเฉยฺย  เปตฺวา  เทฺว  วา  ตีณิ  วา   
#๑ ยุ. เอว โข ฯ ๒ ม. ยาน ิเทฺว วา ฯ    
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อุทกผุสิตานิ   ฯ  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร  ฯ  ย   
วา  สมฺเภชฺช  อุทก ปริกฺขีณ ปริยาทินฺน อุปนิธาย ๑ เทฺว ๒ วา ตีณิ ๓   
วา   อุทกผุสติานิ   อวสิฏานีติ  ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  สมฺเภชฺช   
อุทก   ยทิท   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   อปฺปมตฺตกานิ   เทฺว   วา   ตีณิ   
วา   อุทกผุสติานิ   อวสิฏานิ   สงฺขมฺป   น   อุเปนฺติ   อุปนิธมปฺ  น   
อุเปนฺติ   กลภาคมฺป   น  อุเปนฺติ  สมฺเภชฺช  อุทก  ปริกฺขีณ  ปรยิาทินฺน   
อุปนิธาย   เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ  อวสิฏานีติ  ฯ  เอวเมว   
โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส ฯเปฯ โยโค กรณีโยติ ฯ                                      
     [๑๗๕๑]  เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส มหาปวิยา สตฺต โกลฏ ิมตฺติโย   
คุฬิกา    อุปนิกฺขิเปยฺย    ฯ    ต    กึ    ม ฺถ    ภิกขฺเว   กตม   
นุ    โข    พหุตร   ฯ   ยา   วา   สตฺต   โกลฏ ิมตฺติโย   คุฬิกา   
อุปนิกฺขิตฺตา   อย   วา  มหาปวีติ  ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  ยทิท   
มหาปวี    อปฺปมตฺติกา   สตฺต   โกลฏ ิมตฺติโย   คุฬิกา   อุปนิกขิฺตฺตา   
สงฺขมฺป   น   อุเปนฺติ   อุปนิธมฺป  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺป  น  อุเปนฺติ   
มหาปวี   อุปนิธาย   สตฺต   โกลฏ ิมตฺติโย   คุฬิกา  อุปนิกฺขิตฺตาติ  ฯ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อรยิสาวกสฺส  (โสเยว  เปยฺยาโล)  โยโค   
กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๕๒]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   มหาปวี   ปริกขฺย  ปริยาทาน   
คจฺเฉยฺย   เปตฺวา   สตฺต   โกลฏ ิมตฺติโย  คุฬกิา  ฯ  ต  กึ  ม ฺถ   
ภิกฺขเว   กตม   นุ   โข   พหุตร   ฯ  ย  วา  มหาปวิยา  ปริกฺขีณ   
#๑ ม. ย.ุ ยานิ ฯ ๒-๓ ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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ปริยาทินฺน   ยา   วา   สตฺต   โกลฏ ิมตฺติโย   คุฬิกา  อวสิฏาติ  ฯ   
เอตเทว   ภนฺเต   พหุตร   มหาปวิยา   ยทิท   ปริกขีฺณ   ปริยาทินฺน   
อปฺปมตฺติกา    สตฺต    โกลฏ ิมตฺติโย    คุฬิกา    อวสิฏา   สงฺขมฺป   
น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺป น อุเปนฺติ มหาปวิยา ๑   
ปริกฺขีณ    ปริยาทินฺน    อุปนิธาย    สตฺต    โกลฏ ิมตฺติโย    คุฬิกา   
อวสิฏาติ    ฯ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อริยสาวกสฺส   (โสเยว   
เปยฺยาโล) โยโค กรณีโยติ ฯ   
    [๑๗๕๓]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  มหาสมุทฺเท ๒ เทฺว วา ตีณิ   
วา  อุทกผุสิตานิ  อุทฺธเรยฺย  ๓  ฯ  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ   
โข  พหุตร  ฯ  ยานิ  วา  ๔  เทฺว  วา ตีณิ วา อุทกผุสิตานิ อุพฺภตานิ   
ย   วา   มหาสมุทฺเท   อุทกนฺติ   ฯ   เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  ยททิ   
มหาสมุทฺเท   อุทก   อปฺปมตฺตกานิ   เทฺว   วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสติานิ   
อุพฺภตานิ   สงฺขมฺป   น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺป  น   
อุเปนฺติ  มหาสมุทฺเท  อุทก  อุปนิธาย  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสติานิ   
อุพฺภตานีติ     ฯ     เอวเมว     โข     ภิกฺขเว     อริยสาวกสฺส   
(โสเยว เปยฺยาโล) โยโค กรณีโยติ ฯ   
    [๑๗๕๔]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺโท  ๕  ปริกฺขย ปริยาทาน   
คจฺเฉยฺย   เปตฺวา   เทฺว   วา   ตีณิ   วา  อุทกผุสิตานิ  ฯ  ต  กึ   
ม ฺถ   ภิกขฺเว   กตม   นุ   โข   พหุตร   ฯ  ย  วา  มหาสมุทฺเท   
#๑ ม. ย.ุ ปวี ฯ   ๒ ม. มหาสมุทฺทโต ฯ  ๓ ม. อุทธฺริตานิ ฯ  ๔ ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ  
#เอวมุปริป ฯ   ๕ ม. ยุ. มหาสมุทฺเท อุทก ฯ    
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อุทก  ปรกิฺขีณ  ปริยาทินนฺ  ยานิ  วา  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ   
อวสิฏานีติ     ฯ     เอตเทว     ภนฺเต     พหุตร    มหาสมุทฺเท   
อุทก   [๑]   ปริกฺขีณ  ปรยิาทินฺน  อปฺปมตฺตกานิ  เทฺว  วา  ตีณิ  วา   
อุทกผุสิตานิ   อวสิฏานิ   สงฺขมฺป   น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปนฺติ   
กลภาคมฺป    น   อุเปนฺติ   มหาสมุทฺเท   อุทก   ปรกิฺขีณ   ปริยาทินฺน   
อุปนิธาย  [๒]  เทฺว  วา  ตีณิ วา อุทกผุสิตานิ อวสิฏานีติ ฯ เอวเมว   
โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส (โสเยว เปยฺยาโล) โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๕๕]  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  หิมวโต  ปพฺพตราชสฺส สตฺต   
สาสปมตฺติโย    ปาสาณสกฺขรา    อุปนิกฺขิเปยฺย   ฯ   ต   กึ   ม ฺถ   
ภิกฺขเว   กตม   นุ   โข   พหุตร   ฯ  ยา  วา  สตฺต  สาสปมตฺติโย   
ปาสาณสกฺขรา    อุปนิกฺขิตฺตา   อย   วา   หิมวา   ปพฺพตราชาติ   ฯ   
เอตเทว   ภนฺเต   พหุตร   ยทิท   หิมวา   ปพฺพตราชา   อปฺปมตฺติกา   
สตฺต    สาสปมตฺติโย    ปาสาณสกฺขรา    อุปนิกฺขิตฺตา    สงฺขมฺป   น   
อุเปนฺติ   อุปนิธมฺป   น   อุเปนฺติ   กลภาคมฺป   น   อุเปนฺติ  หิมวนฺต   
ปพฺพตราชาน  อุปนิธาย  สตฺต สาสปมตฺติโย ปาสาณสกฺขรา อุปนิกฺขิตฺตาติ ฯ   
เอวเมว     โข     ภิกฺขเว     อริยสาวกสฺส     ฯเปฯ     โยโค   
กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๕๖]   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   หิมวา   ปพฺพตราชา   ปรกิฺขย   
ปริยาทาน   คจฺเฉยฺย  เปตฺวา  สตฺต  สาสปมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา  ฯ   
ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร  ฯ  ย  วา  หิมวโต   
#๑ ม. ย.ุ ยททิ ฯ ๒ ม. ยานิ ฯ    
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ปพฺพตราชสฺส   ปริกฺขีณ   ปริยาทินฺน   ยา   วา   สตฺต   สาสปมตฺติโย   
ปาสาณสกฺขรา   อวสฏิาติ   ฯ   เอตเทว   ภนฺเต   พหุตร   หิมวโต   
ปพฺพตราชสฺส    ยทิท    ปริกฺขีณ    ปริยาทินฺน    อปฺปมตฺติกา    สตฺต   
สาสปมตฺติโย   ปาสาณสกฺขรา  อวสิฏา  สงฺขมฺป  น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺป   
น    อุเปนฺติ    กลภาคมฺป    น    อุเปนฺติ   หิมวโต   ปพฺพตราชสฺส   
ปริกฺขีณ   ปรยิาทินฺน   อุปนิธาย   สตฺต   สาสปมตฺติโย   ปาสาณสกฺขรา   
อวสิฏาติ   ฯ   เอวเมว   โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  ทฏิ ิสมฺปนฺนสฺส   
ปุคฺคลสฺส     อภิสเมตาวิโน     เอตเทว     พหุตร    ทุกฺข    ยทิท   
ปริกฺขีณ    ปริยาทินฺน    อปฺปมตฺตก    อวสิฏ   สงฺขมฺป   น   อุเปติ   
อุปนิธมฺป    น   อุเปติ   กลภาคมฺป   น   อุเปติ   ปรุมิ   ทุกฺขกฺขนฺธ   
ปริกฺขีณ    ปริยาทินฺน   อุปนิธาย   ยททิ   สตฺตกฺขตฺตตปรมตา   ฯ   โย   
อิท    ทุกฺขนฺติ    ยถาภูต   ปชานาติ   ฯเปฯ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ   ยถาภูต   ปชานาติ   ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกขฺเว  อิท  ทุกขฺนฺติ   
โยโค    กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   โยโค   
กรณีโยติ ฯ   
                      อภิสมยวคฺโค ฉฏโ ฯ   
                           ตสฺสุทฺทาน   
          นขสิขาโปกฺขรณิโย          สมฺเภชฺช อปเร ทเุว   
          ปวี เทฺวสมุทเฺทหิ          เทฺวมา จ ปพฺพตูปมาติ ฯ   
                      __________________  
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             อามกธ ฺเปยฺยาเล ปมวคฺโค สตฺตโม   
     [๑๗๕๗]   อถ  โข  ภควา  ปริตฺต  นขสิขาย  ปสุ  อาโรเปตฺวา   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ต   ก ึ ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  น ุ โข  พหุตร  ฯ   
โย   วาย   มยา   ปริตฺโต   นขสิขาย   ปสุ   อาโรปโต   อย  วา   
มหาปวีติ   ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  ยทิท  มหาปวี  อปฺปมตฺตกาย   
ภควตา    ปรตฺิโต    นขสิขาย    ปสุ    อาโรปโต    สงฺขมฺป    น   
อุเปติ    อุปนธิมฺป   น   อุเปติ   กลภาคมฺป   น   อุเปติ   มหาปวึ   
อุปนิธาย   ภควตา   ปริตฺโต  นขสิขาย  ปสุ  อาโรปโตติ  ฯ  เอวเมว   
โข  ภิกฺขเว  อปฺปมตฺตกา  ๑  เต  สตฺตา  เย  มนสฺุเสสุ ปจฺจาชายนฺติ   
อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย อ ฺตฺร มนุสฺเสหิ ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   อทิฏตฺตา   ภิกฺขเว   จตุนฺน  อริยสจฺจาน  ฯ   
กตเมส      จตุนฺน      ฯ      ทุกฺขสฺส     อริยสจฺจสฺส     ฯเปฯ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย    อริยสจฺจสฺส    ฯ    ตสฺมา   ติห   ภิกฺขเว   
อิท    ทุกฺขนฺติ    โยโค    กรณีโย    ฯเปฯ   อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๕๘]  อถ  โข  ภควา  ปริตฺต นขสิขาย ปสุ อาโรเปตฺวา ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ต   ก ึ  ม ฺถ   ภิกฺขเว   กตม   น ุ  โข   พหุตร  ฯ   
โย  วาย  มยา  ปริตฺโต  นขสิขาย  ปสุ อาโรปโต อย วา มหาปวีติ ฯ   
เอตเทว     ภนฺเต     พหุตร     ยทิท    มหาปวี    อปฺปมตฺตกาย   
#๑ ยุ. อปฺปกา ฯ เอวมุปริป ฯ    



สุตฺต ส. มหาวารวคฺโค - หนาท่ี 579 

ภควตา   ปรตฺิโต   นขสิขาย   ปสุ   อาโรปโต   สงฺขมฺป   น  อุเปติ   
อุปนิธมฺป   น   อุเปติ   กลภาคมฺป   น   อุเปติ   มหาปวึ  อุปนิธาย   
ภควตา  ปริตฺโต  นขสิขาย  ปสุ  อาโรปโตติ  ฯ  เอวเมว  โข ภิกฺขเว   
อปฺปมตฺตกา   เต   สตฺตา   เย   มชฺฌิเมสุ   ชนปเทส ุ  ปจฺจาชายนฺติ   
อถ  โข  เอเตว พหุตรา สตฺตา เย ปจฺจนฺติเมสุ ชนปเทสุ ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
อวิ ฺาตาเรสุ มิลกฺขูสุ ๑ ฯเปฯ   
     [๑๗๕๙]   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปปฺมตฺตกา  เต  สตฺตา  เย   
อริเยน   ปน   ป ฺาจกฺขุนา   สมนฺนาคตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา   
สตฺตา เย อวิชฺชาคตา สมฺมูฬฺหา ฯเปฯ   
     [๑๗๖๐]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา  ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา   
เย สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๖๑]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา เย ถลชา   
อถ   โข   เอเตว   พหุตรา   สตฺตา  เย  อุทกชา  ฯเปฯ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  มตฺเตยฺยา  อถ  โข  เอเตว   
พหุตรา สตฺตา เย อมตฺเตยฺยา ฯเปฯ   
     [๑๗๖๒]  เอวเมว  โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย เปตฺเตยฺยา   
อถ โข เอเตว พหุตรา สตฺตา เย อเปตฺเตยฺยา ฯเปฯ   
     [๑๗๖๓]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา เต สตฺตา เย สาม ฺา   
ฯเปฯ อถ โข เอเตว พหุตรา สตฺตา เย อสาม ฺา ฯเปฯ   
#๑ ม. ย.ุ มลิกฺเขสุ ฯ    
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     [๑๗๖๔]  เอวเมว  โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย พฺราหฺม ฺา   
อถ โข เอเตว พหุตรา สตฺตา เย อพฺราหฺม ฺา ฯเปฯ   
     [๑๗๖๕]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
กุเลเชฏาปจายิโน   อถ   โข   เอเตว   ๑   พหุตรา  สตฺตา  เย   
อกุเลเชฏาปจายิโนติ ๒ ฯ   
                         วคฺโค ฯ   
                         อุทฺทาน   
      อ ฺตฺร ปจฺจนฺต ป ฺาย ๓   สรุาเมรยโอทกา   
      มตฺเตยฺยเปตฺเตยฺยา จาป ๔  สาม ฺ พฺราหฺมปจายิกนฺติ ฯ   
                       _____________ 
#๑ ยุ. เอเต ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ม. กุเลอเชฏาปจายิโนติ ฯ ยุ. กุเล   
#เชฏาปจายิโนติ ฯ ๓ ม. ป ฺา ฯ ๔ ยุ. เมตฺเตยฺยา เปตฺเตยฺยา จาป ฯ    
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             อามกธ ฺเปยฺยาเล ทุติยวคฺโค อฏโม   
     [๑๗๖๖]  เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ปาณาติปาตา   
ปฏิวิรตา   อถ   โข   เอเตว   พหุตรา   สตฺตา   เย  ปาณาติปาตา   
อปฺปฏิวิรตา ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯเปฯ   
     [๑๗๖๗]  เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย อทินฺนาทานา   
ปฏิวิรตา   อถ   โข   เอเตว   พหุตรา   สตฺตา   เย  อทินฺนาทานา   
อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๖๘]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต สตฺตา เย กาเมสุ   
มิจฺฉาจารา   ปฏิวิรตา   อถ   โข   เอเตว   พหุตรา   สตฺตา   เย   
กาเมสุ มิจฺฉาจารา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๖๙]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย มุสาวาทา   
ปฏิวิรตา    อถ   โข   เอเตว   พหุตรา   สตฺตา   เย   มุสาวาทา   
อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๗๐]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต สตฺตา เย ปสุณาย   
วาจาย   ปฏิวิรตา   อถ   โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ปสุณาย   
วาจาย อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๗๑]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต สตฺตา เย ผรุสาย   
วาจาย   ปฏิวิรตา   อถ   โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ผรุสาย   
วาจาย อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ    
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     [๑๗๗๒]  เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย สมฺผปฺปลาปา   
ปฏิวิรตา   อถ   โข   เอเตว   พหุตรา   สตฺตา   เย  สมฺผปฺปลาปา   
อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๗๓]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
พีชคามภูตคามสมารมฺภา   ปฏิวิรตา   อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา   
เย พีชคามภูตคามสมารมฺภา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๗๔]  เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย วิกาลโภชนา   
ปฏิวิรตา   อถ   โข   เอเตว   พหุตรา   สตฺตา   เย  วิกาลโภชนา   
อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๗๕]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา   ปฏวิิรตา   อถ   โข  เอเตว   
พหุตรา     สตฺตา     เย     มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา   
อปฺปฏิวิรตา ฯ   
                                   วคฺโค ฯ   
                                   อุทฺทาน   
          ปาณ อทินฺน กาเมสุ         มุสาวาท ฺจ เปสุ ฺ   
          ผรุส ๑ สมฺผปฺปลาป พีช     วิกาเล คนฺธวิเลปนนฺติ ฯ   
                    _______________________ 
#๑ ม. ผรุส สมฺผปฺปลาป พีช ฺจ วิกาล คนฺธนฺติ ฯ    
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              อามกธ ฺเปยฺยาเล ตติยวคฺโค นวโม   
     [๑๗๗๖]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เยซ   
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา  ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา สตฺตา เย   
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา อปฺปฏิวิรตา ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯเปฯ   
     [๑๗๗๗]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
อุจฺจาสยนมหาสยนา   ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย   
อุจฺจาสยนมหาสยนา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๗๘]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา  ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย   
ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๗๙]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
อามกธ ฺปฏิคฺคหณา   ปฏิวิรตา   อถ   โข   เอเตว   พหุตรา  สตฺตา   
เย อามกธ ฺปฏิคฺคหณา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๘๐]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย อามกมส-   
ปฏิคฺคหณา ปฏิวิรตา อถ โข เอเตว พหุตรา สตฺตา เย อามกมสปฏิคฺคหณา   
อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๘๑]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
อิตฺถีกุมาริกปฏิคฺคหณา   ปฏิวิรตา   อถ   โข   เอเตว  พหุตรา  สตฺตา   
เย อิตฺถีกุมาริกปฏิคฺคหณา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ    
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     [๑๗๘๒]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
ทาสีทาสปฏิคฺคหณา   ปฏิวิรตา   อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย   
ทาสีทาสปฏิคฺคหณา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๘๓]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
อเชฬกปฏิคฺคหณา   ปฏิวิรตา   อถ   โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย   
อเชฬกปฏิคฺคหณา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๘๔]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
กุกฺกุฏสูกรปฏิคฺคหณา   ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย   
กุกฺกุฏสูกรปฏิคฺคหณา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๘๕]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
หตฺถิควสฺสวฬวาปฏิคฺคหณา  ๑  ปฏิวิรตา  อถ  โข เอเตว พหุตรา สตฺตา   
เย หตฺถิควสฺสวฬวาปฏิคฺคหณา อปฺปฏิวิรตา ฯ   
                        วคฺโค ฯ   
                        อุทฺทาน   
         นจฺจ สยน รชต            ธ ฺ มส กุมาริกา ๒   
         ทาสี อเชฬก ฺเจว          กุกกฺุฏสูกรหตฺถิโนติ ฯ   
                    ___________________ 
#๑ ม. ... วฬวปฏิคฺคหณา ฯ เอวมุปริป ฯ ๒ ย.ุ กุมาริย ฯ    
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             อามกธ ฺเปยฺยาเล จตุตฺถวคฺโค ทสโม   
     [๑๗๘๖]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา   ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย   
เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๘๗]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย กยวิกฺกยา   
ปฏิวิรตา    อถ   โข   เอเตว   พหุตรา   สตฺตา   เย   กยวิกฺกยา   
อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๘๘]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา  ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา สตฺตา เย   
ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๘๙]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา  ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย   
ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๙๐]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
อุกฺโกฏนว ฺจนนิกติสาวิโยคา  ๑  ปฏวิิรตา อถ โข เอเตว พหุตรา สตฺตา   
เย อุกฺโกฏนว ฺจนนิกติสาวิโยคา อปฺปฏิวิรตา ฯเปฯ   
     [๑๗๙๑]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
เฉทนวธนพนฺธนวิปราโมสอาโลปสหสาการา   ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว   
พหุตรา     สตฺตา    เย    เฉทนวธนพนฺธนวิปราโมสอาโลปสหสาการา   
#๑ ม. ... นกิติสาจิโยคา ฯ เอวมุปริป ฯ    
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อปฺปฏิวิรตา   ฯ   ต   กิสฺส   เหตุ   ฯ   อทิฏตฺตา  ภิกฺขเว  จตุนฺน   
อริยสจฺจาน   ฯ   กตเมส   จตุนฺน   ฯ   ทุกฺขสฺส  อรยิสจฺจสฺส  ฯเปฯ   
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย   อริยสจฺจสฺส   ฯ   ตสฺมา   ติห  ภิกขฺเว  อิท   
ทุกฺขนฺติ   โยโค   กรณีโย   ฯเปฯ   อย   ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   
โยโค กรณีโยติ ฯ   
     [๑๗๙๒]   อถ  โข  ภควา  ปริตฺต  นขสิขาย  ปสุ  อาโรเปตฺวา   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ต   ก ึ ม ฺถ  ภิกฺขเว  กตม  น ุ โข  พหุตร  ฯ   
โย   วาย   มยา   ปริตฺโต   นขสิขาย   ปสุ   อาโรปโต   อย  วา   
มหาปวีติ   ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  ยทิท  มหาปวี  อปฺปมตฺตกาย   
ภควตา    ปรตฺิโต    นขสิขาย    ปสุ    อาโรปโต    สงฺขมฺป    น   
อุเปติ    อุปนธิมฺป   น   อุเปติ   กลภาคมฺป   น   อุเปติ   มหาปวึ   
อุปนิธาย   ภควตา   ปริตฺโต  นขสิขาย  ปสุ  อาโรปโตติ  ฯ  เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา   เต   สตฺตา   เย  มนุสฺสา  จุตา  มนุสฺเสสุ   
ปจฺจาชายนฺติ   อถ   โข   เอเตว   พหุตรา   สตฺตา   เย   มนุสฺสา   
จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ฯเปฯ   
     [๑๗๙๓]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต สตฺตา เย มนุสฺสา   
จุตา   มนุสฺเสสุ   ปจฺจาชายนฺติ   อถ   โข   เอเตว  พหุตรา  สตฺตา   
เย   มนุสฺสา  จุตา  ติรจฺฉานโยนิยา  ปจฺจาชายนฺติ  ฯ  (อิมินา  นเยน   
ป ฺจ   คติโย   วิตฺถาเรตพฺพา)   ฯ   เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  อปฺปกา   
เต   สตฺตา   เย   มนุสฺสา   จุตา   เทเวสุ  ปจฺจาชายนฺติ  อถ  โข    
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เอเตว   พหุตรา  สตฺตา  เย  มนุสฺสา  จุตา  นิรเย  ปจฺจาชายนฺติ  ฯ   
ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯ ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
     [๑๗๙๔]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา เย เทวา   
จุตา   เทเวสุ   ปจฺจาชายนฺติ   อถ   โข   เอเตว   พหุตรา  สตฺตา   
เย  เทวา  จุตา  นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
     [๑๗๙๕]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา เย เทวา   
จุตา   มนุสฺเสสุ   ปจฺจาชายนฺติ   อถ   โข   เอเตว  พหุตรา  สตฺตา   
เย  เทวา  จุตา  นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
     [๑๗๙๖]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา เย นิรยา   
จุตา   มนุสฺเสสุ   ปจฺจาชายนฺติ   อถ   โข   เอเตว  พหุตรา  สตฺตา   
เย  นิรยา  จุตา  นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯ              
ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
     [๑๗๙๗]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา เย นิรยา   
จุตา   เทเวสุ   ปจฺจาชายนฺติ   อถ   โข   เอเตว   พหุตรา  สตฺตา   
เย  นิรยา  จุตา  นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
     [๑๗๙๘]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  ติรจฺฉาน- 
โยนิยา   จุตา   มนุสฺเสสุ  ปจฺจาชายนฺติ  อถ  โข   เอเตว   พหุตรา    
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สตฺตา  เย  ติรจฺฉานโยนิยา  จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ ติรจฺฉานโยนิยา   
ปจฺจาชายนฺติ ฯ ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
     [๑๗๙๙]   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย   
ติรจฺฉานโยนิยา   จุตา   เทเวสุ   ปจฺจาชายนฺติ   อถ   โข   เอเตว   
พหุตรา   สตฺตา   เย  ติรจฺฉานโยนิยา  จุตา  นิรเย  ปจฺจาชายนฺติ  ฯ   
ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯ ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
     [๑๘๐๐]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ปตฺติวิสยา   
จุตา    มนุสฺเสสุ    ปจฺจาชายนฺติ    อถ    โข    เอเตว   พหุตรา   
สตฺตา  เย  ปตฺติวิสยา  จุตา  นิรเย  ปจฺจาชายนฺติ  ฯ  ติรจฺฉานโยนิยา   
ปจฺจาชายนฺติ ฯ ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
     [๑๘๐๑]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ปตฺติวิสยา   
จุตา    เทเวสุ    ปจฺจาชายนฺติ    อถ    โข    เอเตว    พหุตรา   
สตฺตา เย ปตฺติวิสยา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
     [๑๘๐๒]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ปตฺติวิสยา   
จุตา    เทเวสุ    ปจฺจาชายนฺติ    อถ    โข    เอเตว    พหุตรา   
สตฺตา เย ปตฺติวิสยา จุตา ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ฯ   
     [๑๘๐๓]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ปตฺติวิสยา   
จุตา    เทเวสุ    ปจฺจาชายนฺติ    อถ    โข    เอเตว    พหุตรา   
สตฺตา   เย   ปตฺติวิสยา  จุตา  ปตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ  ฯ  ต  กสิฺส   
เหตุ   ฯ   อทิฏตฺตา   ภิกขฺเว   จตุนฺน   อริยสจฺจาน   ฯ   กตเมส    
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จตุนฺน  ฯ  ทกฺุขสฺส  อริยสจฺจสฺส  ทุกฺขสมุทยสฺส  อริยสจฺจสฺส ทุกฺข- 
นิโรธสฺส  อริยสจฺจสฺส   ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย    อริยสจฺจสฺส   ฯ   
ตสฺมา   ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  อย  ทุกฺขสมุทโยติ   
โยโค      กรณีโย     อย     ทุกฺขนิโรโธติ     โยโค     กรณีโย   
อย    ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   โยโค   กรณีโยติ   ฯ   อิทมโวจ   
ภควา ฯ อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                                        [๑]   
                     จกฺกเปยฺยาลิ สมตฺติ ฯ   
                      สจฺจสยุตฺต สมตฺต ฯ   
                     มหาวารสยุตฺต นิฏ ิต ฯ   
                           ตสฺสุทฺทาน   
          มคฺคโพชฺฌงฺค สติยา         อินทฺฺริยสมฺมปฺปธาน จ   
          พลิทฺธปิาทานุรุทฺธา          ฌานานาปานสยุต   
          โสตาปตฺติ สจฺจ ฺจาติ        เทสิตานิ สยมฺภุนา ๒   
          มหาวารวคฺคนาเมน         วิสฺสุตานิ ทฺวาทสาติ ๓ ฯ   
                    _______________________ 
#๑ ยุ. อามกธ ฺณเปยฺยาล ฯ จกฺกเปยฺยาลสมตฺติ ฯ ๒ ม. มหาวคฺโคติ วุจฺจตีติ ฯ   
#๓ ม. อิท ปาททฺวย นตฺถิ ฯ   


