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ลำดับขั้นตอนของการศึกษาลำดับขั้นตอนของการศึกษา
ครั้งที่  ๖๒  ความตางแหงบุคคล  ตอนที่ ๕

อ.สุภีร  ทุมทอง
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สาระธรรมจากพระสุตตันตปฎก

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สํวิชฺชมานา โลกสฺมึ. 

กตเม ตโย. อนฺโธ  เอกจกฺขุ  ทฺวิจกฺขุ.
อํ.ติก  ๒๐/๒๙ อันธสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อนฺโธ. 

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ตถารูป จกฺขุ น โหติ,  

ยถารูเปน จกฺขุนา อนธิคตํ วา โภคํ อธิคจฺเฉยฺย, 

อธิคตํ วา โภคํ ผาตึ กเรยฺย.  

ตถารูปมฺปสฺส จกฺขุ น โหติ, 

ยถารูเปน จกฺขุนา กุสลากุสเล ธมฺเม ชาเนยฺย,  

สาวชฺชานวชฺเช ธมฺเม ชาเนยฺย, หีนปฺปณีเต ธมฺเม ชาเนยฺย, 

กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค ธมฺเม ชาเนยฺย. (๑)
อํ.ติก  ๒๐/๒๙ อันธสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เอกจกฺขุ. 

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ตถารูป จกฺขุ โหติ, 

ยถารูเปน จกฺขุนา อนธิคตํ วา โภคํ อธิคจฺเฉยฺย, 

อธิคตํ วา โภคํ ผาตึ กเรยฺย. 

ตถารูปมฺปสฺส จกฺขุ น โหติ,  

ยถารูเปน จกฺขุนา กุสลากุสเล 

ธมฺเม ชาเนยฺย, สาวชฺชานวชฺเช ธมฺเม ชาเนยฺย, 

หีนปฺปณีเต ธมฺเม ชาเนยฺย, 

กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค ธมฺเม ชาเนยฺย. (๒)
อํ.ติก  ๒๐/๒๙ อันธสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ทฺวิจกฺขุ. 

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ตถารูป จกฺขุ โหติ, 

ยถารูเปน จกฺขุนา อนธิคตํ วา โภคํ อธิคจฺเฉยฺย, 

อธิคตํ วา โภคํ ผาตึ กเรยฺย. 

ตถารูปมฺปสฺส จกฺขุ โหติ, 

ยถารูเปน จกฺขุนา กุสลากุสเล ธมฺเม ชาเนยฺย, 

สาวชฺชานวชฺเช ธมฺเม ชาเนยฺย, 

หีนปฺปณีเต ธมฺเม ชาเนยฺย, 

กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค ธมฺเม ชาเนยฺย. (๓)
อํ.ติก  ๒๐/๒๙ อันธสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สํวิชฺชมานา โลกสฺมึ. 

กตเม ตโย. คูถภาณี ปุปฺผภาณี มธุภาณี.
อํ.ติก  ๒๐/๒๘  คูถภาณีสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล คูถภาณี. 

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สภาคโต วา ปริสาคโต วา 

าติมชฺฌคโต วา ปูคมชฺฌคโต วา ราชกุลมชฺฌคโต วา อภินีโต 

สกฺขิปฺุโ “เอหมฺโภ ปุริส ยํ ชานาสิ,  ตํ วเทหี”ติ. 

โส อชานํ วา อาห “ชานามี”ติ, ชานํ วา อาห “น ชานามี”ติ, 

อปสฺสํ วา อาห “ปสฺสามี”ติ, ปสฺสํ วา อาห “น ปสฺสามี”ติ, 

อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา 

สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ. (๑)
อํ.ติก  ๒๐/๒๘  คูถภาณีสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปุปฺผภาณี. 

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สภาคโต วา ปริสาคโต วา 

าติมชฺฌคโต วา ปูคมชฺฌคโต วา ราชกุลมชฺฌคโต วา อภินีโต 

สกฺขิปฺุโ “เอหมฺโภ ปุริส ยํ ชานาสิ,  ตํ วเทหี”ติ. 

โส อชานํ วา อาห “น ชานามี”ติ, ชานํ วา อาห “ชานามี”ติ, 

อปสฺสํ วา อาห “น ปสฺสามี”ติ, ปสฺสํ วา อาห “ปสฺสามี”ติ, 

อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา 

น สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ. (๒)
อํ.ติก  ๒๐/๒๘  คูถภาณีสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล มธุภาณี. 

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ผรุสํ วาจํ ปหาย 

ผรุสาย  วาจาย  ปฏิวิรโต โหติ,  ยา สา วาจา เนฬา 

กณฺณสุขา เปมนิยา หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา, 

ตถารูป วาจํ ภาสิตา โหติ.(๓)
อํ.ติก  ๒๐/๒๘  คูถภาณีสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สํวิชฺชมานา โลกสฺมึ. 

กตเม ตโย. สุปฺปเมยฺโย ทุปฺปเมยฺโย อปฺปเมยฺโย.
อํ.ติก  ๒๐/๑๑๖ อัปปเมยยสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สุปฺปเมยฺโย. 

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อุทฺธโต โหติ อุนฺนโฬ จปโล 

มุขโร วิกิณฺณวาโจ มฺุสฺสติ อสมฺปชาโน อสมาหิโต 

วิพฺภนฺตจิตฺโต ปากตินฺทฺริโย. (๑)
อํ.ติก  ๒๐/๑๑๖ อัปปเมยยสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ทุปฺปเมยฺโย. 

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อนุทฺธโต โหติ อนุนฺนโฬ 

อจปโล อมุขโร อวิกิณฺณวาโจ อุปฺิตสฺสติ สมฺปชาโน 

สมาหิโต  เอกคฺคจิตฺโต สํวุตินฺทฺริโย. (๒)
อํ.ติก  ๒๐/๑๑๖ อัปปเมยยสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อปฺปเมยฺโย. 

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรหํ โหติ ขีณาสโว. 

อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อปฺปเมยฺโย. (๓)
อํ.ติก  ๒๐/๑๑๖ อัปปเมยยสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สํวิชฺชมานา โลกสฺมึ. กตเม ตโย. 

อตฺถิ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ชิคุจฺฉิตพฺโพ  น เสวิตพฺโพ 

น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ, (๑)

อตฺถิ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ 

น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ,  (๒)

อตฺถิ ภิกฺขเว ปุคฺคโล  เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ. (๓)
อํ.ติก  ๒๐/๒๗ ชิคุจฉิตัพพสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว  ปุคฺคโล ชิคุจฺฉิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ 

น ปยิรุปาสิตพฺโพ.   อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ทุสฺสีโล โหติ 

ปาปธมฺโม อสุจิ  สงฺกสฺสรสมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต อสฺสมโณ  

สมณปฏิฺโ  อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจาริปฏิฺโ อนฺโตปูติ อวสฺสุโต 

กสมฺพุชาโต,  ตํ กิสฺส เหตุ. 

กิฺจาป ภิกฺขเว เอวรูปสฺส  ปุคฺคลสฺส น ทิฺานุคตึ อาปชฺชติ,  

อถ โข นํ ปาปโก กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉติ 

“ปาปมิตฺโต ปุริสปุคฺคโล ปาปสหาโย ปาปสมฺปวงฺโก”ติ (๑)
อํ.ติก  ๒๐/๒๗ ชิคุจฉิตัพพสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว  ปุคฺคโล อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ 

น ปยิรุปาสิตพฺโพ.  

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล โกธโน โหติ  อุปายาสพหุโล, 

อปฺปมฺป วุตฺโต สมาโน อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ ปติตฺถียติ, 

โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ. (๒)
อํ.ติก  ๒๐/๒๗ ชิคุจฉิตัพพสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ. 

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม, .. ตํ กิสฺส เหตุ. 

กิฺจาป ภิกฺขเว เอวรูปสฺส ปุคฺคลสฺส น ทิฺานุคตึ อาปชฺชติ, 

อถ โข นํ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ 

“กลฺยาณมิตฺโต ปุริสปุคฺคโล กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโก”ติ. (๓)
อํ.ติก  ๒๐/๒๗ ชิคุจฉิตัพพสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สํวิชฺชมานา โลกสฺมึ. กตเม ตโย. 

อตฺถิ ภิกฺขเว ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ, 

อตฺถิ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ, 

อตฺถิ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สกฺกตฺวา ครุกตฺวา เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ 

ปยิรุปาสิตพฺโพ. 
อํ.ติก  ๒๐/๒๖ เสวิตัพพสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ. 

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล หีโน โหติ สีเลน สมาธินา ปฺาย. 

เอวรูโป ภิกฺขเว ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ 

อฺตฺร อนุทยา อฺตฺร อนุกมฺปา. (๑)
อํ.ติก  ๒๐/๒๖ เสวิตัพพสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ. 

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สทิโส โหติ สีเลน สมาธินา ปฺาย. 

ตํ กิสฺส เหตุ.  สีลสามฺคตานํ สตํ สีลกถา จ โน ภวิสฺสติ, 

สา จ โน ปวตฺตนี ภวิสฺสติ, สา จ โน ผาสุ ภวิสฺสติ. 

สมาธิสามฺคตานํ สตํ สมาธิกถา จ โน ภวิสฺสติ, 

สา จ โน ปวตฺตนี  ภวิสฺสติ, สา จ โน ผาสุ ภวิสฺสติ. 

ปฺาสามฺคตานํ สตํ ปฺากถา จ โน ภวิสฺสติ, 

สา จ โน ปวตฺตนี  ภวิสฺสติ, สา จ โน ผาสุ ภวิสฺสตีติ. (๒)
อํ.ติก  ๒๐/๒๖ เสวิตัพพสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สกฺกตฺวา ครุกตฺวา เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ 

ปยิรุปาสิตพฺโพ.  อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อธิโก โหติ สีเลน 

สมาธินา ปฺาย. ตํ กิสฺส เหตุ. อิติ อปริปูรํ วา สีลกฺขนฺธํ 

ปริปูเรสฺสามิ, ปริปูรํวา สีลกฺขนฺธํ ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเหสฺสามิ. 

อปริปูรํ วา สมาธิกฺขนฺธํ ปริปูเรสฺสามิ,  ปริปูรํ วา สมาธิกฺขนฺธํ ตตฺถ 

ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเหสฺสามิ. อปริปูรํ วา ปฺากฺขนฺธํ ปริปูเรสฺสามิ, 

ปริปูรํ วา ปฺากฺขนฺธํ ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเหสฺสามีติ. (๓)
อํ.ติก  ๒๐/๒๖ เสวิตัพพสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

เอวเมว โข ภิกฺขเว ตโย ปุคฺคลา สนฺโต สํวิชฺชมานา ภิกฺขูสุ. 

กตเม ตโย. นิราโส อาสํโส วิคตาโส. 
อํ.ติก  ๒๐/๑๓ อาสํสสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล นิราโส.  

อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ทุสฺสีโล โหติ ปาปธมฺโม อสุจิ 

สงฺกสฺสรสมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต อสฺสมโณ สมณปฏิฺโ 

อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจาริปฏิฺโ อนฺโตปูติ อวสฺสุโต กสมฺพุชาโต. 

โส สุณาติ  “อิตฺถนฺนาโม กิร ภิกฺขุ อาสวานํ  ขยา  อนาสวํ  

เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฺเว ธมฺเม สยํ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา 

อุปสมฺปชฺช วิหรตี”ติ.  ตสฺส น เอวํ โหติ  “กทาสฺสุ นาม อหมฺป 

อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฺเว ธมฺเม 

สยํ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสามี”ติ. (๑)
อํ.ติก  ๒๐/๑๓ อาสํสสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อาสํโส. 

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม. 

โส สุณาติ  “อิตฺถนฺนาโม กิร ภิกฺขุ อาสวานํ ขยา อนาสวํ 

เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฺเว ธมฺเม สยํ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา 

อุปสมฺปชฺช วิหรตี”ติ.  ตสฺส เอวํ โหติ  “กทาสฺสุ นาม อหมฺป 

อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฺเว ธมฺเม 

สยํ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสามี”ติ. (๒)
อํ.ติก  ๒๐/๑๓ อาสํสสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล วิคตาโส. 

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรหํ โหติ ขีณาสโว. โส สุณาติ “อิตฺถนฺนาโม 

กิร ภิกฺขุ อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ 

ทิฺเว ธมฺเม สยํ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตี”ติ. 

ตสฺส น เอวํ โหติ “กทาสฺสุ นาม อหมฺป อาสวานํ ขยา อนาสวํ 

เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฺเว ธมฺเม สยํ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา 

อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสามี”ติ. ตํ กิสฺส เหตุ.   ยา หิสฺส ภิกฺขเว 

ปุพฺเพ  อวิมุตฺตสฺส วิมุตฺตาสา, สาสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธา. (๓)
อํ.ติก  ๒๐/๑๓ อาสํสสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สํวิชฺชมานา โลกสฺมึ. กตเม ตโย. 

อวกุชฺชปฺโ ปุคฺคโล อุจฺฉงฺคปฺโ ปุคฺคโล ปุถุปฺโ ปุคฺคโล.
อํ.ติก  ๒๐/๓๐ อันธสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว อวกุชฺชปฺโ ปุคฺคโล. อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล 

อารามํ คนฺตา โหติ อภิกฺขณํ ภิกฺขูนํ สนฺติเก ธมฺมสฺสวนาย, ตสฺส 

ภิกฺขู ธมฺมํ เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ 

สาตฺถํ สพฺยฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสนฺติ. 

โส ตสฺมึ อาสเน นิสินฺโน ตสฺสา กถาย เนวาทึ มนสิกโรติ, น มชฺฌํ 

มนสิกโรติ, น ปริโยสานํ มนสิกโรติ, วฺุิโตป ตมฺหา อาสนา 

ตสฺสา กถาย เนวาทึ มนสิกโรติ, น มชฺฌํ มนสิกโรติ, 

น ปริโยสานํ มนสิกโรติ.  เสยฺยถาป ภิกฺขเว กุมฺโภ นิกฺกุชฺโช 

ตตฺร อุทกํ อาสิตฺตํ วิวฺฏติ โน สณฺาติ. (๑)
อํ.ติก  ๒๐/๓๐ อวกุชชสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว อุจฺฉงฺคปฺโ ปุคฺคโล. อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล 

อารามํ คนฺตา โหติ อภิกฺขณํ ภิกฺขูนํ สนฺติเก ธมฺมสฺสวนาย, ตสฺส 

ภิกฺขู ธมฺมํ เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ 

สาตฺถํ สพฺยฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสนฺติ. 

โส ตสฺมึ อาสเน นิสินฺโน ตสฺสา กถาย อาทิมฺป มนสิกโรติ, 

มชฺฌมฺป มนสิกโรติ, ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ, วฺุิโต จ โข 

ตมฺหา อาสนา ตสฺสา กถาย เนวาทึ มนสิกโรติ, น มชฺฌํ มนสิกโรติ, 

น ปริโยสานํ มนสิกโรติ.  เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริสสฺส อุจฺฉงฺเค 

นานาขชฺชกานิ อากิณฺณานิ ติลา ตณฺฑุลา โมทกา พทรา. 

โส ตมฺหา อาสนา วฺุหนฺโต สติสมฺโมสา ปกิเรยฺย. (๒)
อํ.ติก  ๒๐/๓๐ อวกุชชสูตร

Tuesday, May 14, 13 



ติกบุคคล 

กตโม จ ภิกฺขเว  ปุถุปฺโ ปุคฺคโล.  อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล 

อารามํ คนฺตา โหติ อภิกฺขณํ ภิกฺขูนํ สนฺติเก ธมฺมสฺสวนาย. ตสฺส 

ภิกฺขู ธมฺมํ เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ 

สาตฺถํ สพฺยฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสนฺติ. 

โส ตสฺมึ อาสเน นิสินฺโน ตสฺสา กถาย อาทิมฺป มนสิกโรติ, 

มชฺฌมฺป มนสิกโรติ, ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ, วฺุิโตป ตมฺหา 

อาสนา ตสฺสา กถาย อาทิมฺป มนสิกโรติ, มชฺฌมฺป มนสิกโรติ, 

ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ. เสยฺยถาป ภิกฺขเว กุมฺโภ อุกฺกุชฺโช, 

ตตฺร อุทกํ อาสิตฺตํ สณฺาติ โน วิวฺฏติ. (๓)
อํ.ติก  ๒๐/๓๐ อวกุชชสูตร

Tuesday, May 14, 13 



สวัสดีครับ

Tuesday, May 14, 13 


