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สุตฺตนฺตปฏเก ทีฆนิกายสฺส
ปโม ภาโค
___________
สีลกฺขนฺธวคฺโค ปโม
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
พฺรหฺมชาลสุตฺต ปม
[๑] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา อนฺตรา จ ราชคห
อนฺตรา จ นาฬนฺท อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ มหตา ภิกฺขุสเฆน
สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ ฯ สุปฺปโยป โข ปริพฺพาชโก อนฺตรา
จ ราชคห อนฺตรา จ นาฬนฺท อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ สทฺธึ
อนฺเตวาสินา พฺรหฺมทตฺเตน มาณเวน ฯ ตตฺร สุท สุปฺปโย
ปริพฺพาชโก อเนกปริยาเยน พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ ธมฺมสฺส
อวณฺณ ภาสติ สฆสฺส อวณฺณ ภาสติ ฯ สุปฺปยสฺส ปน
ปริพฺพาชกสฺส อนฺเตวาสี พฺรหฺมทตฺโต มาณโว อเนกปริยาเยน
พุทฺธสฺส วณฺณ ภาสติ ธมฺมสฺส วณฺณ ภาสติ สฆสฺส วณฺณ
ภาสติ ฯ อิติห เต อุโภ อาจริยนฺเตวาสี อฺมฺสฺส อุชุวิปจฺจนิกวาทา ๑
ภควนฺต ปฏ ิโต ปฏิโต อนุพนฺธา ๒ โหนฺติ ภิกฺขุสฆฺจ ฯ
อถโข ภควา อมฺพลฏิกาย ราชาคารเก เอกรตฺติวาส อุปคฺฉิ
#๑ สี. อุชุวิปจฺจนีกวาทา ฯ ๒ อนุพทฺธาติป ปาโ ฯ
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สทฺธึ ภิกฺขสุ เฆน ฯ สุปฺปโยป โข ปริพฺพาชโก อมฺพลฏิกาย
ราชาคารเก เอกรตฺติวาส อุปคฺฉิ ๑ สทฺธึ อนฺเตวาสินา พฺรหฺมทตฺเตน
มาณเวน ฯ ตตฺรป สุท สุปฺปโย ปริพฺพาชโก อเนกปริยาเยน
พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ สฆสฺส อวณฺณ
ภาสติ ฯ สุปฺปยสฺส ปน ปริพฺพาชกสฺส อนฺเตวาสี พฺรหฺมทตฺโต
มาณโว อเนกปริยาเยน พุทฺธสฺส วณฺณ ภาสติ ธมฺมสฺส วณฺณ
ภาสติ สฆสฺส วณฺณ ภาสติ ฯ อิติห เต อุโภ อาจริยนฺเตวาสี
อฺมฺสฺส อุชุวิปจฺจนิกวาทา ภควนฺต ปฏิโต ปฏิโต อนุพนฺธา
โหนฺติ ภิกฺขุสฆฺจ ฯ อถโข สมฺพหุลาน ภิกฺขนู  รตฺติยา ปจฺจูสสมย
ปจฺจุฏิตาน มณฺฑลมาเฬ สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อย สขิยธมฺโม ๒
อุทปาทิ อจฺฉริย อาวุโส อพฺภูต ๓ อาวุโส ยาวฺจิท เตน
ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สตฺตาน นานาธิมุตฺติกตา
สุปฏิวิทิตา ๔ อย หิ สุปฺปโย ปริพฺพาชโก อเนกปริยาเยน
พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ สฆสฺส อวณฺณ
ภาสติ สุปปฺ ยสฺส ปน ปริพฺพาชกสฺส อนฺเตวาสี พฺรหฺมทตฺโต
มาณโว อเนกปริยาเยน พุทฺธสฺส วณฺณ ภาสติ ธมฺมสฺส วณฺณ
ภาสติ สฆสฺส วณฺณ ภาสติ อิติห อิเม อุโภ ๕ อาจริยนฺเตวาสี
อฺมฺสฺส อุชุวิปจฺจนิกวาทา ภควนฺต ปฏิโต ปฏ ิโต
#๑ อุปคจฺฉีติป ปาโ ฯ ๒ สขิยาธมฺโมติป ปาโ ฯ ๓ ยุ. อพฺภุต ฯ
#๔ สุปฺปฏิวทิ ิตาติป ปาโ ฯ ๕ อิติห เต อิเม อุโภติป ปาโ ฯ

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 3

อนุพนฺธา โหนฺติ ภิกฺขสุ ฆฺจาติ ฯ อถโข ภควา เตส ภิกฺขูน อิม
สขิยธมฺม วิทิตฺวา เยน มณฺฑลมาโฬ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ นิสชฺช โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา สนฺนิปติตา กา
จ ปน โว อนฺตรา กถา วิปฺปกตาติ ฯ เอว วุตฺเต เต ภิกฺขู
ภควนฺต เอตทโวจจ อิธ ภนฺเต อมฺหาก รตฺติยา ปจฺจูสสมย
ปจฺจุฏิตาน มณฺฑลมาเฬ สนฺนิสินนฺ าน สนฺนปิ ติตาน อย สขิยธมฺโม
อุทปาทิ อจฺฉริย อาวุโส อพฺภูต อาวุโส ยาวฺจิท เตน
ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สตฺตาน
นานาธิมุตฺติกตา สุปฏิวทิ ิตา อย หิ สุปฺปโย ปริพฺพาชโก อเนกปริยาเยน
พุทฺธสฺส อวณฺณ ภาสติ ธมฺมสฺส อวณฺณ ภาสติ
สฆสฺส อวณฺณ ภาสติ สุปฺปยสฺส ปน ปริพฺพาชกสฺส อนฺเตวาสี
พฺรหฺมทตฺโต มาณโว อเนกปริยาเยน พุทฺธสฺส วณฺณ ภาสติ
ธมฺมสฺส วณฺณ ภาสติ สฆสฺส วณฺณ ภาสติ อิติห อิเม
อุโภ อาจริยนฺเตวาสี อฺมฺสฺส อุชุวิปจฺจนิกวาทา ภควนฺต
ปฏิโต ปฏ ิโต อนุพนฺธา โหนฺติ ภิกฺขุสฆฺจาติ อย โข โน
ภนฺเต อนฺตรา กถา วิปฺปกตา อถ ภควา อนุปฺปตฺโตติ ฯ
มม วา ภิกขฺ เว ปเร อวณฺณ ภาเสยฺยุ ธมฺมสฺส วา อวณฺณ
ภาเสยฺยุ สฆสฺส วา อวณฺณ ภาเสยฺยุ ตตฺร ตุเมฺหหิ น
อาฆาโต น อปจฺจโย น เจตโส อนภิรทฺธิ กรณียา ฯ มม วา
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ภิกฺขเว ปเร อวณฺณ ภาเสยฺยุ ธมฺมสฺส วา อวณฺณ ภาเสยฺยุ
สฆสฺส วา อวณฺณ ภาเสยฺยุ ตตฺร เจ ตุเมฺห อสฺสถ กุปตา
วา อนตฺตมนา วา ตุมฺหฺเวสฺส เตน อนฺตราโย ฯ มม วา ภิกฺขเว
ปเร อวณฺณ ภาเสยฺยุ ธมฺมสฺส วา อวณฺณ ภาเสยฺยุ สฆสฺส วา
อวณฺณ ภาเสยฺยุ ตตฺร เจ ตุเมฺห อสฺสถ กุปตา วา อนตฺตมนา
วา อปนุ ตุเมฺห ปเรส สุภาสิต วา ทุพฺภาสิต วา อาชาเนยฺยาถาติ ฯ
โนเหต ภนฺเต ฯ มม วา ภิกฺขเว ปเร อวณฺณ ภาเสยฺยุ
ธมฺมสฺส วา อวณฺณ ภาเสยฺยุ สฆสฺส วา อวณฺณ ภาเสยฺยุ
ตตฺร ตุเมฺหหิ อภูต อภูตโต นิพฺเพเตพฺพ อิติเปต อภูต
อิติเปต อตจฺฉ นตฺถิเปต อเมฺหสุ น จ ปเนต อเมฺหสุ สวิชฺชตีติ ฯ
มม วา ภิกขฺ เว ปเร วณฺณ ภาเสยฺยุ ธมฺมสฺส วา วณฺณ
ภาเสยฺยุ สฆสฺส วา วณฺณ ภาเสยฺยุ ตตฺร ตุเมฺหหิ น อานนฺโท น
โสมนสฺส น เจตโส อุพพฺ ิลาวิตตฺต กรณีย ฯ มม วา ภิกฺขเว ปเร
วณฺณ ภาเสยฺยุ ธมฺมสฺส วา วณฺณ ภาเสยฺยุ สฆสฺส วา วณฺณ
ภาเสยฺยุ ตตฺร เจ ตุเมฺห ภิกฺขเว อสฺสถ อานนฺทิโน สุมนา
อุพฺพิลาวิตตฺตา ตุมฺหฺเวสฺส เตน อนฺตราโย ฯ มม วา ภิกฺขเว
ปเร วณฺณ ภาเสยฺยุ ธมฺมสฺส วา วณฺณ ภาเสยฺยุ สฆสฺส วา
วณฺณ ภาเสยฺยุ ตตฺร ตุเมฺหหิ ภูต ภูตโต ปฏิชานิตพฺพ อิติเปต
ภูต อิติเปต ตจฺฉ อตฺถิเปต อเมฺหสุ สวิชฺชติ จ ปเนต อเมฺหสูติ ฯ
[๒] อปฺปมตฺตก โข ปเนต ภิกฺขเว โอรมตฺตก สีลมตฺตก เยน
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ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ กตมฺเจต
ภิกฺขเว อปฺปมตฺตก โอรมตฺตก สีลมตฺตก เยน ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส
วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๓] ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต สมโณ
โคตโม นิหติ ทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป
วิหรตีติ ฯ อิติ วา หิ ภิกฺขเว ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส
วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ อทินฺนาทาน ปหาย อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ทินฺนาทายี ทินฺนปาฏิกขี อเถเนน สุจิภูเตน
อตฺตนา วิหรตีติ ฯ อิติ วา หิ ภิกฺขเว ปุถชุ ฺชโน ตถาคตสฺส วณฺณ
วทมาโน วเทยฺย ฯ อพฺรหฺมจริย ปหาย พฺรหฺมจารี สมโณ
โคตโม อาราจารี วิรโต เมถุนา คามธมฺมาติ ฯ อิติ วา หิ
ภิกฺขเว ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๔] มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม
สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ เโต ๑ ปจฺจยิโก อวิสวาทโก โลกสฺสาติ ฯ
อิติ วา หิ ภิกฺขเว ปุถชุ ฺชโน ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน
วเทยฺย ฯ ปสุณ วาจ ปหาย ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต สมโณ
โคตโม อิโต สุตฺวา น อมุตฺร อกฺขาตา อิเมส เภทาย อมุตฺร
วา สุตฺวา น อิเมส อกฺขาตา อมูส เภทาย ฯ อิติ ภินฺนาน
วา สนฺธาตา สหิตาน วา อนุปฺปทาตา สมคฺคาราโม สมคฺครโต
#๑ สี. เถโต ฯ
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สมคฺคนนฺที สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตาติ ฯ อิติ วา หิ ภิกฺขเว
ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ ผรุส วาจ
ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ยา สา วาจา
เนลา กณฺณสุขา เปมนียา หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา
ตถารูป วาจ ภาสิตาติ ฯ อิติ วา หิ ภิกฺขเว ปุถุชชฺ โน
ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ สมฺผปฺปลาป ปหาย
สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที
ธมฺมวาที วินยวาที นิธานวตึ วาจ ภาสิตา กาเลน สาปเทส
ปริยนฺตวตึ อตฺถสฺหิตนฺติ ฯ อิติ วา หิ ภิกขฺ เว ปุถชุ ฺชโน
ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๕] พีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโมติ ฯ
อิติ วา หิ ภิกฺขเว ฯเปฯ
[๖] เอกภตฺติโก สมโณ โคตโม รตฺตูปรโต วิรโต วิกาลโภชนา ฯ
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ
มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ
อุจฺจาสยนมหาสยนา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ
[๗] อามกธฺปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ
อามกมสปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ อิตฺถีกุมาริกปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ ทาสีทาสปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต สมโณ
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โคตโม ฯ อเชฬกปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ กุกฺกฏุ สูกรปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ หตฺถิควสฺสวฬวาปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ
[๘] ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ
กยวิกฺกยา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา
ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม ฯ อุกฺโกฏนวฺจนนิกติสาวิโยคา ปฏิวิรโต
สมโณ โคตโม ฯ เฉทนวธพนฺธนวิปราโมสอาโลปสหสาการา ปฏิวิรโต
สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกขฺ เว ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส
วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
จูฬสีล นิฏิต ฯ
[๙] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ8
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป พีชคามภูตคามสมารมฺภ อนุยุตฺตา
วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ มูลพีช ขนฺธพีช ผลพีช อคฺคพีช พีชพีชเมว
ปฺจม อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปา พีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวริ โต
สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกขฺ เว ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส
วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๑๐] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป สนฺนิธิการกปริโภค ๑ อนุยตุ ฺตา
#๑ สนฺนิธิการปริโภคนฺติป ปาโ ฯ
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วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ อนฺนสนฺนิธิ ๑ ปานสนฺนิธิ วตฺถสนฺนิธิ
ยานสนฺนิธิ สยนสนฺนิธิ วิเลปนสนฺนิธิ คนฺธสนฺนิธิ อามิสสนฺนิธิ อิติ
วา ฯ อิติ เอวรูปา สนฺนิธิการกปริโภคา ปฏิวิรโต สมโณ
โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกฺขเว ปุถชุ ฺชโน ตถาคตสฺส วณฺณ
วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๑๑] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป วิสูกทสฺสน อนุยตุ ฺตา วิหรนฺติ ฯ
เสยฺยถีท ฯ นจฺจ คีต วาทิต เปกฺข อกฺขาน ปาณิสฺสร เวตาฬ
กุมฺภถูน โสภนครก ๒ จณฺฑาล วส โธวน หตฺถิยุทฺธ อสฺสยุทฺธ
มหิสยุทฺธ อุสภยุทฺธ อชยุทฺธ เมณฺฑยุทฺธ กุกฺกฏุ ยุทฺธ วฏฏกยุทฺธ
ทณฺฑยุทฺธ มุฏิยุทฺธ นิพฺพุทฺธ อุยฺโยธิก พลคฺค เสนาพฺยูห
อนีกทสฺสน อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปา วิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต
สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกขฺ เว ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส
วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๑๒] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป ชูตปฺปมาทฏานานุโยคมนุยุตฺตา
วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ อฏปท ทสปท อากาส ปริหารปถ
สนฺติก ขลิก ๓ ฆฏิก สลากหตฺถ อกฺข ปงฺคจีร วงฺกก โมกฺขจิก
#๑ อนฺนสนฺนิธินฺติป อนฺนสนฺนิธีติป ทิสฺสติ ฯ ๒ โสภนนงฺครกนฺติป
#โสภณครกนฺติป โสภนกรณนฺติป โสภณกนฺติป ปานฺตร ฯ ๓ พลิก ฯ
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จิงฺคุลิก ๑ ปตฺตาฬฺหก รถก ธนุก อกฺขลิก มเนสิก ๒ ยถาวชฺช อิติ
วา ฯ อิติ เอวรูปา ชูตปฺปมาทฏานานุโยคา ปฏิวิรโต สมโณ
โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกฺขเว ปุถชุ ฺชโน ตถาคตสฺส วณฺณ
วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๑๓] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป อุจฺจาสยนมหาสยน อนุยุตฺตา
วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ อาสนฺทึ ปลฺลงฺก โคณก จิตฺตก ปฏิก
ปฏลิก ตูลกิ  วิกติก อุทฺธโลมึ ๓ เอกนฺตโลมึ กฏิสฺส ๔ โกเสยฺย
กุตฺตก ๕ หตฺถตฺถร อสฺสตฺถร รถตฺถร อชินปฺปเวณึ กาทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณ
สอุตฺตรจฺฉท อุภโตโลหิตกูปธาน อิติ วา ฯ อิติ
เอวรูปา อุจฺจาสยนมหาสยนา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ
วา หิ ภิกฺขเว ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๑๔] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป มณฺฑนวิภูสนฏานานุโยค อนุยุตฺตา
วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ อุจฺฉาทน ปริมทฺทน นหาปน สมฺพาหน อาทาส
อฺชน มาลาวิเลปน มุขจุณฺณก มุขาเลป ๖ หตฺถพนฺธ สิขาพนฺธ
ทณฺฑ นาลิก อสึ ขคฺค ฉตฺต จิตฺรุปาหน อุณฺหีส มณึ วาลวีชนึ
โอทาตานิ วตฺถานิ ทีฆทสานิ อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปา
#๑ จิงฺคุลก ฯ ๒ มาเนสิก ฯ ๓ อุทฺทโลมึ ฯ ๔ กฏฏสิ ฺส ฯ
#๕ กุฏฏก ฯ ๖ มุขาเลปน ฯ
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มณฺฑนวิภูสนฏานานุโยคา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ
ภิกฺขเว ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๑๕] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป ติรจฺฉานกถ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ ฯ
เสยฺยถีท ฯ ราชกถ โจรกถ มหามตฺตกถ เสนากถ ภยกถ
ยุทฺธกถ อนฺนกถ ปานกถ วตฺถกถ สยนกถ มาลากถ คนฺธกถ
าติกถ ยานกถ คามกถ นิคมกถ นครกถ ชนปทกถ อิตฺถีกถ
ปุริสกถ ๑ สูรกถ วิสิขากถ กุมฺภฏานกถ ปุพพฺ เปตกถ นานตฺตกถ
โลกกฺขายิก สมุทฺทกฺขายิก อิติ ภวาภวกถ อิติ วา ฯ อิติ
เอวรูปาย ติรจฺฉานกถาย ปฏิวิรโต สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ
วา หิ ภิกฺขเว ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๑๖] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป วิคฺคาหิกกถ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ ฯ
เสยฺยถีท ฯ น ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ อห อิม ธมฺมวินย
อาชานามิ ฯ กึ ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานิสฺสสิ มิจฺฉาปฏิปนฺโน
ตฺวมสิ อหมสฺมิ สมฺมาปฏิปนฺโน ฯ สหิต เม อสหิตนฺเต ฯ ปุเร
วจนีย ปจฺฉา อวจ ฯ ปจฺฉา วจนีย ปุเร อวจ ฯ อธิจิณฺณนฺเต
วิปฺปราวตฺต ฯ อาโรปโต เต วาโท ฯ นิคฺคหิโต ตฺวมสิ ฯ จร
วาทปฺปโมกฺขาย นิพฺเพเหิ วา สเจ ปโหสีติ ฯ อิติ เอวรูปาย
#๑ สี. ปุริสกถนฺติ อิท นตฺถิ ฯ
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วิคฺคาหิกกถาย ปฏิวิรโต สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกขฺ เว
ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๑๗] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยค อนุยุตฺตา
วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ รฺ ราชมหามตฺตาน ขตฺติยาน พฺราหฺมณาน
คหปติกาน กุมาราน อิธ คจฺฉ อมุตฺร คจฺฉ อิท หร อมุตรฺ อิท
อาหราติ ฯ อิติ เอวรูปา ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา ปฏิวิรโต
สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกขฺ เว ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส
วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๑๘] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต กุหกา จ โหนฺติ ลปกา จ เนมิตฺติกา
จ นิปฺเปสิกา จ ลาเภน จ ลาภ นิชคิ ึสิตาโร ฯ อิติ เอวรูปา
กุหนลปนา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกฺขเว
ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
มชฺฌิมสีล นิฏิต ฯ
[๑๙] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ องฺค นิมิตฺต อุปฺปาท สุปน
ลกฺขณ มูสกิ จฺฉินฺน อคฺคิโหม ทพฺพิโหม ถุสโหม กณโหม
ตณฺฑุลโหม สปฺปโหม เตลโหม มุขโหม โลหิตโหม องฺควิชฺชา
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วตฺถุวิชฺชา เขตฺตวิชฺชา สิววิชฺชา ภูตวิชฺชา ภูรวิ ิชฺชา อหิวิชฺชา
วิสวิชฺชา วิจฺฉิกวิชฺชา มูสิกวิชฺชา สกุณวิชฺชา วายสวิชฺชา ปกฺกชฺฌาน
สรปริตฺตาน มิคจกฺก อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย
มิจฺฉาชีวา ปฏิวริ โต สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกฺขเว
ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๒๐] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ มณิลกฺขณ ทณฺฑลกฺขณ วตฺถลกฺขณ
สตฺถลกฺขณ ๑ อสิลกฺขณ อุสลุ กฺขณ ธนุลกฺขณ อาวุธลกฺขณ ๒
อิตฺถีลกฺขณ ปุริสลกฺขณ กุมารลกฺขณ กุมารีลกฺขณ ทาสลกฺขณ
ทาสีลกฺขณ หตฺถลิ กฺขณ อสฺสลกฺขณ มหิสลกฺขณ อุสภลกฺขณ
โคลกฺขณ อชลกฺขณ เมณฺฑลกฺขณ กุกฺกฏุ ลกฺขณ วฏฏกลกฺขณ
โคธาลกฺขณ กณฺณิกาลกฺขณ กจฺฉปลกฺขณ มิคลกฺขณ อิติ วา ฯ
อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต สมโณ
โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกฺขเว ปุถชุ ฺชโน ตถาคตสฺส วณฺณ
วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๒๑] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ รฺ นิยฺยาน ภวิสฺสติ ฯ
#๑ สี. ยุ. สตฺถลกฺขณนฺติ อิท น ทิสฺสติ ฯ ๒ สี. อายุธลกฺขณ ฯ
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รฺ อนิยยฺ าน ภวิสฺสติ ฯ อพฺภนฺตราน รฺ อุปยาน ภวิสฺสติ ฯ
พาหิราน รฺ อปยาน ภวิสฺสติ ฯ พาหิราน รฺ อุปยาน
ภวิสฺสติ ฯ อพฺภนฺตราน รฺ อปยาน ภวิสฺสติ ฯ อพฺภนฺตราน
รฺ ชโย ภวิสฺสติ ฯ พาหิราน รฺ ปราชโย ภวิสฺสติ ฯ
พาหิราน รฺ ชโย ภวิสฺสติ ฯ อพฺภนฺตราน รฺ ปราชโย
ภวิสฺสติ ฯ อิติ อิมสฺส ชโย ภวิสฺสติ อิมสฺส ปราชโย
ภวิสฺสติ อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา
ปฏิวิรโต สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกฺขเว ปุถุชชฺ โน
ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๒๒] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ จนฺทคฺคาโห ภวิสฺสติ ฯ สุริยคฺคาโห
ภวิสฺสติ ฯ นกฺขตฺตคฺคาโห ภวิสฺสติ ฯ จนฺทิมสุริยาน ปถคมน
ภวิสฺสติ ฯ จนฺทิมสุริยาน อุปฺปถคมน ภวิสฺสติ ฯ นกฺขตฺตาน
ปถคมน ภวิสฺสติ ฯ นกฺขตฺตาน อุปฺปถคมน ภวิสฺสติ ฯ อุกกฺ าปาโต
ภวิสฺสติ ฯ ทิสาฑาโห ภวิสฺสติ ฯ ภูมิจาโล ภวิสฺสติ ฯ เทวทุนฺทุภิ
ภวิสฺสติ ฯ จนฺทิมสุริยนกฺขตฺตาน อุคฺคมน โอคฺคมน สกิเลส
โวทาน ภวิสฺสติ ฯ เอววิปาโก จนฺทคฺคาโห ภวิสฺสติ ฯ เอววิปาโก
สุริยคฺคาโห ภวิสฺสติ ฯ เอววิปาโก นกฺขตฺตคฺคาโห ภวิสฺสติ ฯ
เอววิปาก จนฺทิมสุริยาน ปถคมน ภวิสฺสติ ฯ เอววิปาก จนฺทิมสุริยาน
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อุปฺปถคมน ภวิสฺสติ ฯ เอววิปาก นกฺขตฺตาน ปถคมน
ภวิสฺสติ ฯ เอววิปาก นกฺขตฺตาน อุปฺปถคมน ภวิสฺสติ ฯ เอววิปาโก
อุกฺกาปาโต ภวิสฺสติ ฯ เอววิปาโก ทิสาฑาโห ภวิสฺสติ ฯ
เอววิปาโก ภูมิจาโล ภวิสฺสติ ฯ เอววิปาโก ๑ เทวทุนฺทุภิ ภวิสฺสติ ฯ
เอววิปาก จนฺทิมสุริยนกฺขตฺตาน อุคฺคมน โอคฺคมน สกิเลส โวทาน
ภวิสฺสติ อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา
ปฏิวิรโต สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกฺขเว ปุถุชชฺ โน
ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๒๓] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน ชีวิก
กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ สุวุฏิกา ภวิสฺสติ ฯ ทุพพฺ ุฏิกา ภวิสฺสติ ฯ
สุภิกฺข ภวิสฺสติ ฯ ทุพฺภิกฺข ภวิสสฺ ติ ฯ เขม ภวิสฺสติ ฯ
ภย ภวิสฺสติ ฯ โรโค ภวิสฺสติ ฯ อาโรคฺย ภวิสฺสติ ฯ มุททฺ า
คณนา สขาน กาเวยฺย โลกายต อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปาย
ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ
วา หิ ภิกฺขเว ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๒๔] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ อาวาหน วิวาหน สวทน วิวทน
#๑ เอววิปากาติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ
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สงฺกิรณ วิกริ ณ สุภคกรณ ทุพฺภคกรณ วิรุทฺธคพฺภกรณ ชิวฺหานิพนฺธน
หนุสหนน หตฺถาภิชปฺปน กณฺณชปฺปน อาทาสปณฺห
กุมารีปณฺห เทวปณฺห อาทิจฺจุปฏาน มหตุปฏาน อพฺภุชฺชลน
สิรีวฺหายน อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา
ปฏิวิรโต สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกฺขเว ปุถุชชฺ โน
ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
[๒๕] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ สนฺติกมฺม ปณิธิกมฺม ภูตฺติกมฺม ๑
ภูริกมฺม วสฺสกมฺม โวสฺสกมฺม วตฺถุกมฺม วตฺถุปริกรณ อาจมน
นหาปน ชูหน วมน วิเรจน อุทฺธวิเรจน อโธวิเรจน สีสวิเรจน
กณฺณเตล เนตฺตปฺปาน นตฺถุกมฺม อฺชน ปจฺจฺชน สาลากิย
สลฺลกตฺติย ทารกติกิจฺฉา มูลเภสชฺชาน อนุปปฺ ทาน โอสธีน
ปฏิโมกฺโข อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา
ปฏิวิรโต สมโณ โคตโมติ ฯ อิติ วา หิ ภิกฺขเว ปุถุชชฺ โน
ตถาคตสฺส วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ อิท โข ต ภิกฺขเว
อปฺปมตฺตก โอรมตฺตก สีลมตฺตก เยน ปุถชุ ฺชโน ตถาคตสฺส
วณฺณ วทมาโน วเทยฺย ฯ
มหาสีล นิฏ ิต ฯ
#๑ สี. ยุ. ภูตตฺ ิกมฺมนฺติ อิท นตฺถิ ฯ
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[๒๖] อตฺถิ ภิกฺขเว อฺเ ว ธมฺมา คมฺภีรา ทุทฺทสา ทุรนุโพธา
สนฺตา ปณีตา อตกฺกาวจรา นิปุณา ปณฺฑิตเวทนียา เย ตถาคโต
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ เยหิ ตถาคตสฺส ยถาภุจฺจ
วณฺณ สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ฯ กตเม จ เต ภิกฺขเว ธมฺมา
คมฺภีรา ทุททฺ สา ทุรนุโพธา สนฺตา ปณีตา อตกฺกาวจรา นิปุณา
ปณฺฑิตเวทนียา เย ตถาคโต สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ
เยหิ ตถาคตสฺส ยถาภุจฺจ วณฺณ สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ฯ
[๒๗] สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา ปุพฺพนฺตกปฺปกา
ปุพฺพนฺตานุทิฏิโน ปุพฺพนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ
อภิวทนฺติ อฏารสหิ วตฺถูหิ ฯ เต จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
กิมาคมฺม กิมารพฺภ ปุพฺพนฺตกปฺปกา ปุพฺพนฺตานุทิฏิโน ปุพฺพนฺต
อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ อภิวทนฺติ อฏารสหิ วตฺถูหิ ฯ
สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา สสฺสต อตฺตานฺจ
โลกฺจ ปฺเปนฺติ ๑ จตูหิ วตฺถูหิ ฯ เต จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
กิมาคมฺม กิมารพฺภ สสฺสตวาทา สสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ
ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถหู ิ ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมโณ
วา พฺราหฺมโณ วา อาตปฺปมนฺวาย ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย
อปฺปมาทมนฺวาย สมฺมามนสิการมนฺวาย ตถารูป เจโตสมาธึ
ผุสติ ยถา สมาหิเต จิตฺเต (๒ ปริสทุ ฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
#๑ ปฺาเปนฺติ ฯ ๒ สี. ปริสุทฺเธตฺยาทีนิ นตฺถิ ฯ

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 17

วิคตูปกฺกิเลเส) อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ เสยฺยถีท ฯ
เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ติสฺโสป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย
ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย วีสมฺป ๑ ชาติโย ตึสมฺป ๒ ชาติโยฏ
จตฺตาฬีสมฺป ๓ ชาติโย ปฺาสมฺป ชาติโย ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป
ชาติสตสหสฺสมฺป อเนกานิป ชาติสตานิ อเนกานิป ชาติสหสฺสานิ
อเนกานิป ชาติสตสหสฺสานิ ฯ อมุตฺราสึ เอวนาโม
เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต
โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ๔ ตตฺราปาสึ เอวนาโม
เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ ฯ อิติ สาการ
สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ โส เอวมาห
สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จ วฺโฌ กูฏฏโ เอสิกฏายี ิโต ๕
เต จ สตฺตา สนฺธาวนฺติ สสรนฺติ จวนฺติ อุปปชฺชนฺติ อตฺถิเตฺวว
สสฺสติสม ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อห หิ อาตปฺปมนฺวาย ปธานมนฺวาย
อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย สมฺมามนสิการมนฺวาย ตถารูป
เจโตสมาธึ ผุสามิ ยถา สมาหิเต จิตฺเต อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรามิ ฯ เสยฺยถีท ฯ เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย
ติสฺโสป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย
#๑ วีสติมฺป ฯ ๒ ยุ. ตีสมฺป ฯ ๓ จตฺตารีสมฺป ฯ ๔ อุปฺปาทึ ฯ
#๕ เอกฏายิฏิโต ฯ
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วีสมฺป ชาติโย ตึสมฺป ชาติโย จตฺตาฬีสมฺป ชาติโย ปฺาสมฺป
ชาติโย ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป อเนกานิป
ชาติสตานิ อเนกานิป ชาติสหสฺสานิ อเนกานิป ชาติสตสหสฺสานิ ฯ
อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ
ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ ฯ
อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรามิ ฯ
อิมินามห เอต ชานามิ ยถา สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จ วฺโฌ
กูฏฏโ เอสิกฏายี ิโต เต จ สตฺตา สนฺธาวนฺติ สสรนฺติ
จวนฺติ อุปปชฺชนฺติ อตฺถเิ ตฺวว สสฺสติสมนฺติ ฯ อิท ภิกฺขเว ปม
าน ย อาคมฺม ย อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา
สสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ
[๒๘] ทุติเย จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
สสฺสตวาทา สสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อาตปฺปมนฺวาย
ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย สมฺมามนสิการมนฺวาย
ตถารูป เจโตสมาธึ ผุสติ ยถา สมาหิเต จิตฺเต อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ เสยฺยถีท ฯ เอกมฺป สวฏฏวิวฏฏ เทฺวป
สวฏฏวิวฏฏานิ ตีณิป สวฏฏวิวฏฏานิ จตฺตาริป สวฏฏวิวฏฏานิ
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ปฺจป สวฏฏวิวฏฏานิ ทสป สวฏฏวิวฏฏานิ ฯ อมุตฺราสึ เอวนาโม
เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต
โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ตตฺราปาสึ เอวนาโม
เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต
โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ ฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส
อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ โส เอวมาห สสฺสโต
อตฺตา จ โลโก จ วฺโฌ กูฏฏโ เอสิกฏายี ิโต เต
จ สตฺตา สนฺธาวนฺติ สสรนฺติ จวนฺติ อุปปชฺชนฺติ อตฺถิเตฺวว
สสฺสติสม ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อหฺหิ อาตปฺปมนฺวาย ปธานมนฺวาย
อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย สมฺมามนสิการมนฺวาย ตถารูป
เจโตสมาธึ ผุสามิ ยถา สมาหิเต จิตฺเต อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรามิ ฯ เสยฺยถีท ฯ เอกมฺป สวฏฏวิวฏฏ เทฺวป สวฏฏวิวฏฏานิ
ตีณิป สวฏฏวิวฏฏานิ จตฺตาริป สวฏฏวิวฏฏานิ ปฺจป สวฏฏวิวฏฏานิ
ทสป สวฏฏวิวฏฏานิ อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต
เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส
ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต
เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส
ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ ฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรามิ ฯ อิมินามห เอต ชานามิ ยถา สสฺสโต
อตฺตา จ โลโก จ วฺโฌ กูฏฏโ เอสิกฏายี ิโต เต
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จ สตฺตา สนฺธาวนฺติ สสรนฺติ จวนฺติ อุปปชฺชนฺติ อตฺถิเตฺวว
สสฺสติสมนฺติ ฯ อิท ภิกฺขเว ทุติย าน ย อาคมฺม ย อารพฺภ
เอเก สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา สสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ
ปฺเปนฺติ ฯ
[๒๙] ตติเย จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
สสฺสตวาทา สสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อาตปฺปมนฺวาย
ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย สมฺมามนสิการมนฺวาย
ตถารูป เจโตสมาธึ ผุสติ ยถา สมาหิเต จิตฺเต อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ เสยฺยถีท ฯ ทสป สวฏฏวิวฏฏานิ วีสมฺป
สวฏฏวิวฏฏานิ ตึสมฺป สวฏฏวิวฏฏานิ จตฺตาฬีสมฺป สวฏฏวิวฏฏานิ ฯ
อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร
อุทปาทึ ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ ฯ
อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ โส
เอวมาห สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จ วฺโฌ กูฏฏโ เอสิกฏายี
ิโต เต จ สตฺตา สนฺธาวนฺติ สสรนฺติ จวนฺติ อุปปชฺชนฺติ
อตฺถิเตฺวว สสฺสติสม ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อหฺหิ อาตปฺปมนฺวาย
ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย สมฺมามนสิการ-
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มนฺวาย ตถารูป เจโตสมาธึ ผุสามิ ยถา สมาหิเต จิตฺเต อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรามิ ฯ เสยฺยถีท ฯ ทสป สวฏฏวิวฏฏานิ
วีสมฺป สวฏฏวิวฏฏานิ ตึสมฺป สวฏฏวิวฏฏานิ จตฺตาฬีสมฺป สวฏฏวิวฏฏานิ ฯ
อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร
อุทปาทึ ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ ฯ
อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรามิ ฯ
อิมินามห เอต ชานามิ ยถา สสฺสโต อตฺตา จ โลโก จ
วฺโฌ กูฏฏโ เอสิกฏายี ิโต เต จ สตฺตา สนฺธาวนฺติ
สสรนฺติ จวนฺติ อุปปชฺชนฺติ อตฺถิเตฺวว สสฺสติสมนฺติ ฯ อิท
ภิกฺขเว ตติย าน ย อาคมฺม ย อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา
สสฺสตวาทา สสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ
[๓๐] จตุตฺเถ จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
สสฺสตวาทา สสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ตกฺกี โหติ วิมสี ๑
โส ตกฺกปริยาหต วิมสานุจริต สย ปาฏิภาณ เอวมาห สสฺสโต
อตฺตา จ โลโก จ วฺโฌ กูฏฏโ เอสิกฏายี ิโต เต
จ สตฺตา สนฺธาวนฺติ สสรนฺติ จวนฺติ อุปปชฺชนฺติ อตฺถิเตฺวว
#๑ สี. วีมสี ฯ
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สสฺสติสมนฺติ ฯ อิท ภิกฺขเว จตุตฺถ าน ย อาคมฺม ย อารพฺภ
เอเก สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา สสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ
ปฺเปนฺติ ฯ อิเมหิ โข เต ภิกฺขเว สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา
สสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ ฯ เย หิ
เกจิ ภิกฺขเว สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา สสฺสต อตฺตานฺจ
โลกฺจ ปฺเปนฺติ สพฺเพ เต อิเมเหว จตูหิ วตฺถูหิ เอเตส
วา อฺตเรน นตฺถิ อิโต พหิทฺธา ฯ ตยิท ภิกฺขเว ตถาคโต
ปชานาติ อิเม ทิฏิฏานา เอวคหิตา เอวปรามฏา เอวคติกา
ภวนฺติ เอวอภิสมฺปรายาติ ฯ ตฺจ ตถาคโต ปชานาติ ตโต
จ อุตฺตริตร ปชานาติ ตฺจ ปชานน ๑ น ปรามสติ ฯ อปรามสโต
จสฺส ปจฺจตฺตฺเว นิพฺพุติ วิทิตา เวทนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา ฯ อนุปาทา
วิมุตฺโต ภิกขฺ เว ตถาคโต ฯ อิเม โข เต ภิกฺขเว ธมฺมา
คมฺภีรา ทุททฺ สา ทุรนุโพธา สนฺตา ปณีตา อตกฺกาวจรา นิปุณา
ปณฺฑิตเวทนียา เย ตถาคโต สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ
เยหิ ตถาคตสฺส ยถาภุจฺจ วณฺณ สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ฯ
ปมภาณวาร ฯ
[๓๑] สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา เอกจฺจสสฺสติกา
เอกจฺจอสสฺสติกา เอกจฺจ สสฺสต เอกจฺจ อสสฺสต อตฺตานฺจ
#๑ ชานน ฯ
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โลกฺจ ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ ฯ เต จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
กิมาคมฺม กิมารพฺภ เอกจฺจสสฺสติกา เอกจฺจอสสฺสติกา
เอกจฺจ สสฺสต เอกจฺจ อสสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ
จตูหิ วตฺถูหิ ฯ โหติ โข โส ภิกฺขเว สมโย ย กทาจิ กรหจิ
ทีฆสฺส อทฺธุโน อจฺจเยน อย โลโก สวฏฏติ ฯ สวฏฏมาเน
โลเก เยภุยฺเยน สตฺตา อาภสฺสรสวตฺตนิกา โหนฺติ ฯ เต ตตฺถ
โหนฺติ มโนมยา ปติภกฺขา สยมฺปภา อนฺตลิกขฺ จรา สุภฏายิโน
จิร ทีฆมทฺธาน ติฏนฺติ ฯ โหติ โข โส ภิกฺขเว สมโย ย
กทาจิ กรหจิ ทีฆสฺส อทฺธุโน อจฺจเยน อย โลโก วิวฏฏติ ฯ
วิวฏฏมาเน โลเก สฺุ พฺรหฺมวิมาน ปาตุภวติ ฯ อถ อฺตโร
สตฺโต อายุกฺขยา วา ปฺุกฺขยา วา อาภสฺสรกายา จวิตฺวา
สฺุ พฺรหฺมวิมาน อุปปชฺชติ ฯ โสป ตตฺถ โหติ มโนมโย
ปติภกฺโข สยมฺปโภ อนฺตลิกฺขจโร สุภฏายี จิร ทีฆมทฺธาน
ติฏติ ฯ ตตฺถ ตสฺส เอกสฺส ทีฆรตฺต นิวุสิตตฺตา อนภิรติ ปริตสฺสนา
อุปฺปชฺชติ อโห วต อฺเป สตฺตา อิตฺถตฺต อาคจฺเฉยฺยุนฺติ ฯ
อถฺเป สตฺตา อายุกฺขยา วา ปฺุกฺขยา วา อาภสฺสรกายา
จวิตฺวา พฺรหฺมวิมาน อุปปชฺชนฺติ ตสฺส สตฺตสฺส สหพฺยต ฯ
เตป ตตฺถ โหนฺติ มโนมยา ปติภกฺขา สยมฺปภา อนฺตลิกฺขจรา
สุภฏายิโน จิร ทีฆมทฺธาน ติฏนฺติ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว โย โส
สตฺโต ปม อุปปนฺโน ตสฺส เอว โหติ อหมสฺมิ พฺรหฺมา
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มหาพฺรหฺมา อภิภู อนภิภูโต อฺทตฺถุทโส วสวตฺติ อิสฺสโร
กตฺตา นิมฺมิตา ๑ เสฏโ สชฺชิตา ๒ วสี ปตา ภูตภพฺยาน มยา
อิเม สตฺตา นิมฺมิตา ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ มม หิ ปุพฺเพ
เอตทโหสิ อโห วต อฺเป สตฺตา อิตฺถตฺต อาคจฺเฉยฺยุนฺติ ฯ
อิติ มม จ มโนปณิธิ อิเม จ สตฺตา อิตฺถตฺต อาคตาติ ฯ
เยป เต สตฺตา ปจฺฉา อุปปนฺนา เตสมฺป เอว โหติ อย โข
ภว พฺรหฺมา มหาพฺรหฺมา อภิภู อนภิภูโต อฺทตฺถุทโส วสวตฺติ
อิสฺสโร กตฺตา นิมฺมิตา เสฏโ สชฺชิตา วสี ปตา ภูตภพฺยาน
อิมินา มย โภตา พฺรหฺมุนา นิมฺมิตา ฯ ต กิสสฺ เหตุ ฯ
อิมฺหิ มย อทฺทสาม อิธ ปม อุปปนฺน มย ปนมฺหา ปจฺฉา
อุปปนฺนาติ ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว โย โส สตฺโต ปม อุปปนฺโน
โส ทีฆายุกตโร จ โหติ วณฺณวนฺตตโร จ มเหสกฺขตโร จ ฯ
เย ปน เต สตฺตา ปจฺฉา อุปปนฺนา เต อปฺปายุกตรา จ
โหนฺติ ทุพฺพณฺณตรา จ อปฺเปสกฺขตรา จ ฯ าน โข ปเนต
ภิกฺขเว วิชชฺ ติ ย อฺตโร สตฺโต ตมฺหา กายา จวิตฺวา
อิตฺถตฺต อาคจฺฉติ อิตฺถตฺต อาคโต สมาโน อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชติ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต สมาโน อาตปฺปมนฺวาย
ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย สมฺมามนสิการมนฺวาย
ตถารูป เจโตสมาธึ ผุสติ ยถา สมาหิเต จิตฺเต ต ปุพฺเพนิวาส
#๑ สี. ยุ. นิมมฺ าตา ฯ ๒ สี. ยุ. สฺชิตา ฯ
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อนุสฺสรติ ตโต ปรนฺนานุสฺสรติ ฯ โส เอวมาห โย โข โส
ภว พฺรหฺมา มหาพฺรหฺมา อภิภู อนภิภูโต อฺทตฺถุทโส วสวตฺติ
อิสฺสโร กตฺตา นิมฺมิตา เสฏโ สชฺชิตา วสี ปตา ภูตภพฺยาน
เยน มย โภตา พฺรหฺมนุ า นิมฺมิตา โส นิจฺโจ ธุโว สสฺสโต
อวิปริณามธมฺโม สสฺสติสม ตเถว สฺสติ ฯ เย ปน มย
อหุมฺหา เตน โภตา พฺรหฺมุนา นิมมฺ ิตา เต มย อนิจฺจา อทฺธุวา
อปฺปายุกา จวนธมฺมา อิตฺถตฺต อาคตาติ ฯ อิท ภิกฺขเว ปม
าน ย อาคมฺม ย อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา เอกจฺจสสฺสติกา
เอกจฺจอสสฺสติกา เอกจฺจ สสฺสต เอกจฺจ อสสฺสต อตฺตานฺจ
โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ
[๓๒] ทุติเย จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
เอกจฺจสสฺสติกา เอกจฺจอสสฺสติกา เอกจฺจ สสฺสต เอกจฺจ อสสฺสต
อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ สนฺติ ภิกฺขเว ขิฑฺฑาปโทสิกา
นาม เทวา ฯ เต อติเวล หสฺสขิฑฺฑารติธมฺมสมาปนฺนา วิหรนฺติ ฯ
เตส อติเวล หสฺสขิฑฺฑารติธมฺมสมาปนฺนาน วิหรต สติ ปมุสฺสติ ๑ ฯ
สติยา สมฺโมสา เต เทวา ตมฺหา กายา จวนฺติ ฯ าน โข
ปเนต ภิกฺขเว วิชฺชติ ย อฺตโร สตฺโต ตมฺหา กายา จวิตฺวา
อิตฺถตฺต อาคจฺฉติ อิตฺถตฺต อาคโต สมาโน อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชติ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต สมาโน อาตปฺปมนฺวาย
#๑ สมฺมุสฺสติ ฯ
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ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย สมฺมามนสิการมนฺวาย
ตถารูป เจโตสมาธึ ผุสติ ยถา สมาหิเต จิตฺเต ต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ตโต ปร นานุสฺสรติ ฯ โส เอวมาห
เย โข เต โภนฺโต เทวา น ขิฑฺฑาปโทสิกา เต น อติเวล
หสฺสขิฑฺฑารติรมฺมสมาปนฺนา วิหรนฺติ ฯ เตส น อติเวล
หสฺสขิฑฺฑารติธมฺมสมาปนฺนาน วิหรต สติ น ปมุสฺสติ ฯ สติยา
อสมฺโมสา เต เทวา ตมฺหา กายา น จวนฺติ นิจฺจา ธุวา
สสฺสตา อวิปริณามธมฺมา สสฺสติสม ตเถว สฺสนฺติ ฯ เย ปน
มย อหุมฺหา ๑ ขิฑฺฑาปโทสิกา เต มย อติเวล หสฺสขิฑฺฑารติธมฺมสมาปนฺนา
วิหริมฺหา ๒ ฯ เตสนฺโน อติเวล หสฺสขิฑฺฑารติธมฺมสมาปนฺนาน
วิหรต สติ ปมุสฺสติ ฯ สติยา สมฺโมสา เอว มย
ตมฺหา กายา จุตา อนิจฺจา อทฺธุวา อปฺปายุกา จวนธมฺมา
อิตฺถตฺต อาคตาติ ฯ อิท ภิกฺขเว ทุติย าน ย อาคมฺม
ย อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา เอกจฺจสสฺสติกา เอกจฺจอสสฺสติกา
เอกจฺจ สสฺสต เอกจฺจ อสสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ
ปฺเปนฺติ ฯ
[๓๓] ตติเย จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
เอกจฺจสสฺสติกา เอกจฺจอสสฺสติกา เอกจฺจ สสฺสต เอกจฺจ อสสฺสต
อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ สนฺติ ภิกฺขเว มโนปโทสิกา
#๑ สี. อหุมหฺ ฯ ๒ สี. วิหริมฺห ฯ
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นาม เทวา ฯ เต อติเวล อฺมฺ อุปนิชฺฌายนฺติ ฯ
เต อติเวล อฺมฺ อุปนิชฺฌายนฺตา อฺมฺมฺหิ จิตฺตานิ
ปโทเสนฺติ ฯ เต อฺมฺ ปทุฏจิตฺตา กิลนฺตกายา
กิลนฺตจิตฺตา ฯ เต เทวา ตมฺหา กายา จวนฺติ ฯ าน โข
ปเนต ภิกฺขเว วิชฺชติ ย อฺตโร สตฺโต ตมฺหา กายา จวิตฺวา
อิตฺถตฺต อาคจฺฉติ อิตฺถตฺต อาคโต สมาโน อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชติ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต สมาโน อาตปฺปมนฺวาย
ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย สมฺมามนสิการมนฺวาย
ตถารูป เจโตสมาธึ ผุสติ ยถา สมาหิเต จิตฺเต ต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ ตโต ปร นานุสฺสรติ ฯ โส เอวมาห เย โข เต โภนฺโต
เทวา น มโนปโทสิกา เต นาติเวล อฺมฺ อุปนิชฺฌายนฺติ ฯ
เต นาติเวล อฺมฺ อุปนิชฺฌายนฺตา อฺมฺมฺหิ จิตฺตานิ
นปฺปทุสฺเสนฺติ ๑ ฯ เต อฺมฺ อปฺปทุฏจิตฺตา อกิลนฺตกายา
อกิลนฺตจิตฺตา ฯ เต เทวา ตมฺหา กายา น จวนฺติ นิจฺจา ธุวา
สสฺสตา อวิปริณามธมฺมา สสฺสติสม ตเถว สฺสนฺติ ฯ เย ปน มย
อหุมฺหา ๒ มโนปโทสิกา เต มย อติเวล อฺมฺ อุปนิชฺฌายิมฺหา ๓ ฯ
เต มย อติเวล อฺมฺ อุปนิชฌ
ฺ ายนฺตา อฺมฺมฺหิ จิตฺตานิ
ปโทสิมฺหา ๔ ฯ เต มย อฺมฺ ปทุฏจิตฺตา กิลนฺตกายา
#๑ สี. นปฺปทูเสนฺติ ฯ ๒ สี. อหุมฺห ฯ ๓ สี. อุปนิชฌ
ฺ ายิมฺห ฯ
#๔ สี. ปโทสิมฺห ฯ
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กิลนฺตจิตฺตา ฯ เอว มย ตมฺหา กายา จุตา อนิจฺจา อทฺธุวา
อปฺปายุกา จวนธมฺมา อิตฺถตฺต อาคตาติ ฯ อิท ภิกฺขเว ตติย
าน ย อาคมฺม ย อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา เอกจฺจสสฺสติกา
เอกจฺจอสสฺสติกา เอกจฺจ สสฺสต เอกจฺจ อสสฺสต อตฺตานฺจ
โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ
[๓๔] จตุตฺเถ จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
เอกจฺจสสฺสติกา เอกจฺจอสสฺสติกา เอกจฺจ สสฺสต เอกจฺจ อสสฺสต
อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมโณ
วา พฺราหฺมโณ วา ตกฺกี โหติ วิมสี ฯ โส ตกฺกปริยาหต
วิมสานุจริต สยปาฏิภาณ ๑ เอวมาห ย โข อิท วุจฺจติ จกฺขุนฺติป
โสตนฺติป ฆานนฺติป ชิวฺหาติป กาโยติป อย อตฺตา อนิจฺโจ
อทฺธุโว อสสฺสโต วิปริณามธมฺโม ฯ ยฺจ โข อิท วุจฺจติ
จิตฺตนฺติ วา มโนติ วา วิฺาณนฺติ วา อย อตฺตา นิจฺโจ
ธุโว สสฺสโต อวิปริณามธมฺโม สสฺสติสม ตเถว สฺสตีติ ฯ
อิท ภิกฺขเว จตุตฺถ าน ย อาคมฺม ย อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา
เอกจฺจสสฺสติกา เอกจฺจอสสฺสติกา เอกจฺจ สสฺสต
เอกจฺจ อสสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ อิเมหิ โข
เต ภิกฺขเว สมณพฺราหฺมณา เอกจฺจสสฺสติกา เอกจฺจอสสฺสติกา
เอกจฺจ สสฺสต เอกจฺจ อสสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ
#๑ สี. ยุ. สยปฏิภาน ฯ
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จตูหิ วตฺถูหิ ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา
วา เอกจฺจสสฺสติกา เอกจฺจอสสฺสติกา เอกจฺจ สสฺสต เอกจฺจ
อสสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ สพฺเพ เต อิเมเหว
จตูหิ วตฺถูหิ เอเตส วา อฺตเรน นตฺถิ อิโต พหิทฺธา ฯ
ตยิท ภิกฺขเว ตถาคโต ปชานาติ อิเม ทิฏิฏานา เอวคหิตา
เอวปรามฏา เอวคติกา ภวนฺติ เอวอภิสมฺปรายาติ ฯ ตฺจ
ตถาคโต ปชานาติ ตโต จ อุตฺตริตร ปชานาติ ตฺจ ปชานน
น ปรามสติ ฯ อปรามสโต จสฺส ปจฺจตฺตฺเว นิพพฺ ุติ
วิทิตา เวทนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา ฯ อนุปาทา วิมุตฺโต ภิกฺขเว
ตถาคโต ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว ธมฺมา คมฺภีรา ทุทฺทสา ทุรนุโพธา
สนฺตา ปณีตา อตกฺกาวจรา นิปุณา ปณฺฑิตเวทนียา เย ตถาคโต
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ เยหิ ตถาคตสฺส ยถาภุจฺจ
วณฺณ สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ฯ
[๓๕] สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา อนฺตานนฺติกา อนฺตานนฺต
โลกสฺส ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ ฯ เต จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
กิมาคมฺม กิมารพฺภ อนฺตานนฺติกา อนฺตานนฺต โลกสฺส
ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถหู ิ ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมโณ
วา พฺราหฺมโณ วา อาตปฺปมนฺวาย ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย
อปฺปมาทมนฺวาย สมฺมามนสิการมนฺวาย ตถารูป เจโตสมาธึ ผุสติ
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ยถา สมาหิเต จิตฺเต อนฺตสฺี โลกสฺมึ วิหรติ ฯ โส เอวมาห
อนฺตวา อย โลโก ปริวฏโม ฯ ต กิสสฺ เหตุ ฯ อห หิ อาตปฺปมนฺวาย
ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย สมฺมามนสิการมนฺวาย
ตถารูป เจโตสมาธึ ผุสามิ ยถา สมาหิเต จิตฺเต
อนฺตสฺี โลกสฺมึ วิหรามิ ฯ อิมนิ ามห เอต ชานามิ ยถา
อนฺตวา อย โลโก ปริวฏโมติ ฯ อิท ภิกฺขเว ปม าน ย
อาคมฺม ย อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา อนฺตานนฺติกา อนฺตานนฺต
โลกสฺส ปฺเปนฺติ ฯ
[๓๖] ทุติเย จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
อนฺตานนฺติกา อนฺตานนฺต โลกสฺส ปฺเปนฺติ ฯ อิธ ภิกขฺ เว
เอกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อาตปฺปมนฺวาย ปธานมนฺวาย
อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย สมฺมามนสิการมนฺวาย ตถารูป
เจโตสมาธึ ผุสติ ยถา สมาหิเต จิตฺเต อนนฺตสฺี โลกสฺมึ
วิหรติ ฯ โส เอวมาห อนนฺโต อย โลโก อปริยนฺโต เย
เต สมณพฺราหฺมณา เอวมาหสุ อนฺตวา อย โลโก ปริวฏโมติ ฯ
เตส มุสา ฯ อนนฺโต อย โลโก อปริยนฺโต ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ
อห หิ อาตปฺปมนฺวาย ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย
สมฺมามนสิการมนฺวาย ตถารูป เจโตสมาธึ ผุสามิ ยถา
สมาหิเต จิตฺเต อนนฺตสฺี โลกสฺมึ วิหรามิ ฯ อิมินามห เอต
ชานามิ ยถา อนนฺโต อย โลโก อปริยนฺโตติ ฯ อิท ภิกฺขเว
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ทุติย าน ย อาคมฺม ย อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา
อนฺตานนฺติกา อนฺตานนฺต โลกสฺส ปฺเปนฺติ ฯ
[๓๗] ตติเย จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
อนฺตานนฺติกา อนฺตานนฺต โลกสฺส ปฺเปนฺติ ฯ อิธ ภิกขฺ เว
เอกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อาตปฺปมนฺวาย ปธานมนฺวาย
อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย สมฺมามนสิการมนฺวาย ตถารูป
เจโตสมาธึ ผุสติ ยถา สมาหิเต จิตฺเต อุทฺธมโธ อนฺตสฺี
โลกสฺมึ วิหรติ ติริย อนนฺตสฺี ฯ โส เอวมาห อนฺตวา จ
อย โลโก อนนฺโต จ เย เต สมณพฺราหฺมณา เอวมาหสุ อนฺตวา
อย โลเก ปริวฏโมติ ฯ เตส มุสา ฯ เยป เต สมณพฺราหฺมณา
เอวมาหสุ อนนฺโต อย โลโก อปริยนฺโตติ ฯ เตสป มุสา ฯ
อนฺตวา จ อย โลโก อนนฺโต จ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อห หิ
อาตปฺปมนฺวาย ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย
สมฺมามนสิการมนฺวาย ตถารูป เจโตสมาธึ ผุสามิ ยถา สมาหิเต
จิตฺเต อุทฺธมโธ อนฺตสฺี โลกสฺมึ วิหรามิ ติริย อนนฺตสฺี ฯ
อิมินามห เอต ชานามิ ยถา อนฺตวา จ อย โลโก อนนฺโต จาติ ฯ
อิท ภิกฺขเว ตติย าน ย อาคมฺม ย อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา
อนฺตานนฺติกา อนฺตานนฺต โลกสฺส ปฺเปนฺติ ฯ
[๓๘] จตุตฺเถ จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
อนฺตานนฺติกา อนฺตานนฺต โลกสฺส ปฺเปนฺติ ฯ อิธ ภิกขฺ เว

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 32

เอกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ตกฺกี โหติ วิมสี ฯ
โส ตกฺกปริยาหต วิมสานุจริต สยปาฏิภาณ เอวมาห เนวาย
โลโก อนฺตวา น ปนานนฺโต เย เต สมณพฺราหฺมณา เอวมาหสุ
อนฺตวา อย โลโก ปริวฏโมติ ฯ เตสมฺป มุสา ฯ เยป เต
สมณพฺราหฺมณา เอวมาหสุ อนนฺโต อย โลโก อปริยนฺโตติ ฯ
เตสมฺป มุสา ฯ เยป เต สมณพฺราหฺมณา เอวมาหสุ อนฺตวา
จ อย โลโก อนนฺโต จาติ ฯ เตสมฺป มุสา ฯ เนวาย โลโก
อนฺตวา น ปนานนฺโตติ ฯ อิท ภิกขฺ เว จตุตฺถ าน ย อาคมฺม
ย อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา อนฺตานนฺติกา อนฺตานนฺต โลกสฺส
ปฺเปนฺติ ฯ อิเมหิ โข เต ภิกฺขเว สมณพฺราหฺมณา อนฺตานนฺติกา
อนฺตานนฺต โลกสฺส ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ ฯ เย หิ เกจิ
ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อนฺตานนฺติกา อนฺตานนฺต
โลกสฺส ปฺเปนฺติ สพฺเพ เต อิเมเหว จตูหิ วตฺถูหิ เอเตส
วา อฺตเรน นตฺถิ อิโต พหิทฺธา ฯ ตยิท ภิกฺขเว ตถาคโต
ปชานาติ อิเม ทิฏิฏานา เอวคหิตา เอวปรามฏา เอวคติกา
ภวนฺติ เอวอภิสมฺปรายาติ ฯ ตฺจ ตถาคโต ปชานาติ ตโต จ
อุตฺตริตร ปชานาติ ตฺจ ปชานน น ปรามสติ ฯ อปรามสโต จสฺส
ปจฺจตฺตฺเว นิพฺพุติ วิทิตา เวทนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา ฯ อนุปาทา
วิมุตฺโต ภิกขฺ เว ตถาคโต ฯ อิเม โข เต ภิกฺขเว ธมฺมา คมฺภีรา
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ทุทฺทสา ทุรนุโพธา สนฺตา ปณีตา อตกฺกาวจรา นิปุณา ปณฺฑิตเวทนียา
เย ตถาคโต สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ เยหิ
ตถาคตสฺส ยถาภุจฺจ วณฺณ สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ฯ
[๓๙] สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา อมราวิกฺเขปกา ตตฺถ
ตตฺถ ปณฺห ปุฏา สมานา วาจาวิกฺเขป อาปชฺชนฺติ อมราวิกฺเขป
จตูหิ วตฺถหู ิ ฯ เต จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม
กิมารพฺภ อมราวิกฺเขปกา ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห ปุฏา สมานา
วาจาวิกฺเขป อาปชฺชนฺติ อมราวิกฺเขป จตูหิ วตฺถูหิ ฯ อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อิท กุสลนฺติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ อิท อกุสลนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ ตสฺส เอว
โหติ อห โข อิท กุสลนฺติ ยถาภูต นปฺปชานามิ อิท อกุสลนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานามิ อหฺเจ โข ๑ ปน อิท กุสลนฺติ ยถาภูต
อปฺปชานนฺโต อิท อกุสลนฺติ ยถาภูต อปฺปชานนฺโต อิท กุสลนฺติ
วา พฺยากเรยฺย อิท อกุสลนฺติ วา พฺยากเรยฺย ต มมสฺส มุสา ย
มมสฺส มุสา โส มมสฺส วิฆาโต โย มมสฺส วิฆาโต โส มมสฺส
อนฺตราโยติ ฯ อิติ โส มุสาวาทภยา มุสาวาทปริเชคุจฺฉา เนวิท
กุสลนฺติ พฺยากโรติ น ปนิท อกุสลนฺติ พฺยากโรติ ตตฺถ ตตฺถ
ปณฺห ปุฏโ  สมาโน วาจาวิกฺเขป อาปชฺชติ อมราวิกฺเขป
เอวนฺติป เม โน ฯ ตถาติป เม โน ฯ อฺถาติป เม โน ฯ โนติป
#๑ สี. ยุ. อหฺเจว โข ฯ
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เม โน ฯ โน โนติป เม โนติ ฯ อิท ภิกฺขเว ปม าน ย
อาคมฺม ย อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา อมราวิกฺเขปกา ตตฺถ
ตตฺถ ปณฺห ปุฏา สมานา วาจาวิกฺเขป อาปชฺชนฺติ อมราวิกฺเขป ฯ
[๔๐] ทุติเย จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
อมราวิกฺเขปกา ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห ปุฏา สมานา วาจาวิกฺเขป
อาปชฺชนฺติ อมราวิกฺเขป ฯ อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ สมโณ วา
พฺราหฺมโณ วา อิท กุสลนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อิท อกุสลนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อห โข อิท กุสลนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานามิ อิท อกุสลนฺติ ยถาภูต นปฺปชานามิ
อหฺเจ โข ๑ ปน อิท กุสลนฺติ ยถาภูต อปฺปชานนฺโต อิท
อกุสลนฺติ ยถาภูต อปฺปชานนฺโต อิท กุสลนฺติ วา พฺยากเรยฺย
อิท อกุสลนฺติ วา พฺยากเรยฺย ตตฺถ เม อสฺส ฉนฺโท
วา ราโค วา โทโส วา ปฏิโฆ วา ยตฺถ เม อสฺส
ฉนฺโท วา ราโค วา โทโส วา ปฏิโฆ วา ต มมสฺส
อุปาทาน ย มมสฺส อุปาทาน โส มมสฺส วิฆาโต โย มมสฺส
วิฆาโต โส มมสฺส อนฺตราโยติ ฯ อิติ โส อุปาทานภยา
อุปาทานปริเชคุจฺฉา เนวิท กุสลนฺติ พฺยากโรติ น ปนิท อกุสลนฺติ
พฺยากโรติ ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห ปุฏโ  สมาโน วาจาวิกฺเขป
อาปชฺชติ อมราวิกฺเขป เอวนฺติป เม โน ฯ ตถาติป เม โน ฯ
#๑ สี. ยุ. อหฺเจว โข ฯ
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อฺถาติป เม โน ฯ โนติป เม โน ฯ โน โนติป เม
โนติ ฯ อิท ภิกฺขเว ทุติย าน ย อาคมฺม ย อารพฺภ
เอเก สมณพฺราหฺมณา อมราวิกฺเขปกา ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห ปุฏา
สมานา วาจาวิกฺเขป อาปชฺชนฺติ อมราวิกฺเขป ฯ
[๔๑] ตติเย จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
อมราวิกฺเขปกา ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห ปุฏา สมานา วาจาวิกฺเขป
อาปชฺชนฺติ อมราวิกฺเขป ฯ อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ สมโณ วา
พฺราหฺมโณ วา อิท กุสลนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อิท อกุสลนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ ตสฺส เอว โหติ อห โข อิท
กุสลนฺติ ยถาภูต นปฺปชานามิ อิท อกุสลนฺติ ยถาภูต นปฺปชานามิ
อหฺเจ โข ๑ ปน อิท กุสลนฺติ ยถาภูต อปฺปชานนฺโต อิท
อกุสลนฺติ ยถาภูต อปฺปชานนฺโต อิท กุสลนฺติ วา พฺยากเรยฺย
อิท อกุสลนฺติ วา พฺยากเรยฺย สนฺติ หิ โข สมณพฺราหฺมณา
ปณฺฑิตา นิปุณา กตปรปฺปวาทา วาลเวธิรูปา เต ภินฺทนฺตา
มฺเ จรนฺติ ปฺาคเตน ทิฏิคตานิ เต ม ตตฺถ สมนุยฺุเชยฺยุ
สมนุคฺคาเหยฺยุ สมนุภาเสยฺยุ เย ม ตตฺถ สมนุยฺุเชยฺยุ
สมนุคฺคาเหยฺยุ สมนุภาเสยฺยุ เตสาห น สมฺปาเยยฺย ๒ ยฺจาห ๓
น สมฺปาเยยฺย โส มมสฺส วิฆาโต โย มมสฺส วิฆาโต โส
#๑ สี. ยุ. อหฺเจว โข ฯ ๒ สมฺปาเหยฺย สมฺปาเปยฺย สมฺปเยยฺย
# สมฺปาเทยฺย ฯ ๓ สี. ยุ. เยสาห ฯ
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มมสฺส อนฺตราโยติ ฯ อิติ โส อนุโยคภยา อนุโยคปริเชคุจฺฉา
เนวิท กุสลนฺติ พฺยากโรติ น ปนิท อกุสลนฺติ พฺยากโรติ ตตฺถ
ตตฺถ ปณฺห ปุฏโ สมาโน วาจาวิกฺเขป อาปชฺชติ อมราวิกเฺ ขป
เอวนฺติป เม โน ฯ ตถาติป เม โน ฯ อฺถาติป
เม โน ฯ โนติป เม โน ฯ โน โนติป เม โนติ ฯ อิท
ภิกฺขเว ตติย าน ย อาคมฺม ย อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา
อมราวิกฺเขปกา ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห ปุฏา สมานา วาจาวิกฺเขป
อาปชฺชนฺติ อมราวิกฺเขป ฯ
[๔๒] จตุตฺเถ จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
อมราวิกฺเขปกา ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห ปุฏา สมานา วาจาวิกฺเขป
อาปชฺชนฺติ อมราวิกฺเขป ฯ อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ สมโณ วา
พฺราหฺมโณ วา มนฺโท โหติ โมมูโห ฯ โส มนฺทตฺตา โมมูหตฺตา
ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห ปุฏโ  สมาโน วาจาวิกฺเขป อาปชฺชติ
อมราวิกฺเขป อตฺถิ ปโร โลโกติ อิติ เจ ม ปุจฺฉสิ อตฺถิ
ปโร โลโกติ อิติ เจ เม อสฺส อตฺถิ ปโร โลโกติ อิติ
เตน ๑ พฺยากเรยฺย เอวนฺติป เม โน ฯ ตถาติป เม โน ฯ
อฺถาติป เม โน ฯ โนติป เม โน ฯ โน โนติป เม
โน ฯ นตฺถิ ปโร โลโก ฯเปฯ อตฺถิ จ นตฺถิ จ ปโร
โลโก ฯ เนวตฺถิ น นตฺถิ ปโร โลโก ฯ อตฺถิ สตฺตา
#๑ เตน เต น ฯ
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โอปปาติกา ฯ นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา ฯ อตฺถิ จ นตฺถิ
จ สตฺตา โอปปาติกา ฯ เนวตฺถิ น นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา ฯ
อตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก ฯ นตฺถิ สุกฏทุกกฺ ฏาน
กมฺมาน ผล วิปาโก ฯ อตฺถิ จ นตฺถิ จ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน
ผล วิปาโก ฯ เนวตฺถิ น นตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล
วิปาโก ฯ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ฯ น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา ฯ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ฯ
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ อิติ เจ ม
ปุจฺฉสิ ฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
อิติ เจ เม อสฺส เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
อิติ เต น ๑ พฺยากเรยฺย เอวนฺติป เม โน ฯ ตถาติป เม
โน ฯ อฺถาติป เม โน ฯ โนติป เม โน ฯ โน โนติป
เม โนติ ฯ อิท ภิกฺขเว จตุตฺถ าน ย อาคมฺม ย อารพฺภ
เอเก สมณพฺราหฺมณา อมราวิกฺเขปกา ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห ปุฏา
สมานา วาจาวิกฺเขป อาปชฺชนฺติ อมราวิกฺเขป ฯ อิเมหิ โข
เต ภิกฺขเว สมณพฺราหฺมณา อมราวิกฺเขปกา ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห
ปุฏา สมานา วาจาวิกฺเขป อาปชฺชนฺติ อมราวิกฺเขป จตูหิ วตฺถูหิ ฯ
เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อมราวิกฺเขปกา
ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห ปุฏ า สมานา วาจาวิกฺเขป อาปชฺชนฺติ
#๑ เต นนฺติป เตนาติป ปาโ ฯ
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อมราวิกฺเขป สพฺเพ เต อิเมเหว จตูหิ วตฺถูหิ เอเตส วา
อฺตเรน นตฺถิ อิโต พหิทฺธา ฯเปฯ เยหิ ตถาคตสฺส
ยถาภุจฺจ วณฺณ สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ฯ
[๔๓] สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา
อธิจฺจสมุปฺปนฺน อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ทฺวีหิ วตฺถูหิ ฯ
เต จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา
อธิจฺจสมุปฺปนฺน อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ
ทฺวีหิ วตฺถูหิ ฯ สนฺติ ภิกฺขเว อสฺีสตฺตา ๑ นาม เทวา
สฺุปฺปาทา จ ปน เต เทวา ตมฺหา กายา จวนฺติ ฯ าน
โข ปเนต ภิกฺขเว วิชฺชติ ย อฺตโร สตฺโต ตมฺหา กายา
จวิตฺวา อิตฺถตฺต อาคจฺฉติ อิตฺถตฺต อาคโต สมาโน อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชติ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต สมาโน
อาตปฺปมนฺวาย ปธานมนฺวาย อนุโยคมนฺวาย อปฺปมาทมนฺวาย
สมฺมามนสิการมนฺวาย ตถารูป เจโตสมาธึ ผุสติ ยถา สมาหิเต
จิตฺเต สฺุปฺปาท อนุสฺสรติ ตโต ปร นานุสฺสรติ ฯ โส
เอวมาห อธิจฺจสมุปฺปนฺโน อตฺตา จ โลโก จ ฯ ต กิสฺส
เหตุ ฯ อห หิ ปุพฺเพ นาโหสึ โสมฺหิ เอตรหิ อหุตฺวา
สนฺตตาย ปริณโตติ ฯ อิท ภิกฺขเว ปม าน ย อาคมฺม ย
อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา อธิจฺจสมุปฺปนฺน
#๑ สี. ยุ. อสฺสตฺตา ฯ
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อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ
[๔๔] ทุติเย จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา อธิจจฺ สมุปฺปนฺน อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา
ตกฺกี โหติ วิมสี ฯ โส ตกฺกปริยาหต วิมสานุจริต สยปาฏิภาณ
เอวมาห อธิจฺจสมุปฺปนฺโน อตฺตา จ โลโก จาติ ฯ อิท
ภิกฺขเว ทุติเย าน ย อาคมฺม ย อารพฺภ เอเก สมณพฺราหฺมณา
อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา อธิจจฺ สมุปฺปนฺน อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ฯ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว สมณพฺราหฺมณา อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา
อธิจฺจสมุปฺปนฺน อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ทฺวีหิ วตฺถูหิ ฯ
เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา
อธิจฺจสมุปฺปนฺน อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ สพฺเพ เต
อิเมเหว ทฺวีหิ วตฺถูหิ เอเตส วา อฺตเรน นตฺถิ อิโต
พหิทฺธา ฯเปฯ เยหิ ตถาคตสฺส ยถาภุจฺจ วณฺณ สมฺมา
วทมานา วเทยฺยุ ฯ อิเมหิ โข เต ภิกฺขเว สมณพฺราหฺมณา
ปุพฺพนฺตกปฺปกา ปุพฺพนฺตานุทิฏิโน ปุพฺพนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ
อธิมุตฺติปทานิ อภิวทนฺติ อฏารสหิ วตฺถูหิ ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว
สมณา วา พฺราหฺมณา วา ปุพฺพนฺตกปฺปกา ปุพฺพนฺตานุทิฏิโน
ปุพฺพนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ อภิวทนฺติ สพฺเพ
เต อิเมเหว อฏารสหิ วตฺถูหิ เอเตส วา อฺตเรน นตฺถิ
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อิโต พหิทฺธา ฯ ตยิท ภิกฺขเว ตถาคโต ปชานาติ อิเม ทิฏิฏ านา
เอวคหิตา เอวปรามฏา เอวคติกา ภวนฺติ เอวอภิสมฺปรายาติ ฯ
ตฺจ ตถาคโต ปชานาติ ตโต จ อุตฺตริตร ปชานาติ ตฺจ
ปชานน น ปรามสติ ฯ อปรามสโต จสฺส ปจฺจตฺตฺเว
นิพฺพุติ วิทติ า เวทนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา ฯ อนุปาทา วิมุตฺโต
ภิกฺขเว ตถาคโต ฯ อิเม โข เต ภิกฺขเว ธมฺมา คมฺภีรา
ทุทฺทสา ทุรนุโพธา สนฺตา ปณีตา อตกฺกาวจรา นิปุณา ปณฺฑิตเวทนียา
เย ตถาคโต สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ เยหิ
ตถาคตสฺส ยถาภุจฺจ วณฺณ สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ฯ
[๔๕] สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา อปรนฺตกปฺปกา
อปรนฺตานุทิฏิโน อปรนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ
อภิวทนฺติ จตุจตฺตาฬีสาย วตฺถหู ิ ฯ เต จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
กิมาคมฺม กิมารพฺภ อปรนฺตกปฺปกา อปรนฺตานุทิฏิโน อปรนฺต
อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ อภิวทนฺติ จตุจตฺตาฬีสาย
วตฺถูหิ ฯ
[๔๖] สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
สฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา สฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ โสฬสหิ
วตฺถูหิ ฯ เต จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
อุทฺธมาฆตนิกา สฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา สฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ
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โสฬสหิ วตฺถูหิ ฯ รูป อตฺตา โหติ อโรโค ปร มรณา
สฺีติ น ปฺเปนฺติ ฯ อรูป อตฺตา โหติ อโรโค ปร
มรณา สฺีติ น ปฺเปนฺติ ฯ รูป จ อรูป จ อตฺตา
โหติ ฯเปฯ เนวรูปนารูป อตฺตา โหติ ฯ อนฺตวา อตฺตา
โหติ ฯ อนนฺตวา อตฺตา โหติ ฯ อนฺตวา จ อนนฺตวา จ
อตฺตา โหติ ฯ เนวนฺตวานานนฺตวา อตฺตา โหติ ฯ เอกตฺตสฺี
อตฺตา โหติ ฯ นานตฺตสฺี อตฺตา โหติ ฯ ปริตฺตสฺี
อตฺตา โหติ ฯ อปฺปมาณสฺี อตฺตา โหติ ฯ เอกนฺตสุขี
อตฺตา โหติ ฯ เอกนฺตทุกฺขี อตฺตา โหติ ฯ สุขทุกฺขี อตฺตา
โหติ ฯ อทุกฺขมสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปร มรณา สฺีติ
น ปฺเปนฺติ ฯ อิเมหิ โข เต ภิกฺขเว สมณพฺราหฺมณา
อุทฺธมาฆตนิกา สฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา สฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ
โสฬสหิ วตฺถูหิ ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา
อุทฺธมาฆตนิกา สฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา สฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ
สพฺเพ เต อิเมเหว โสฬสหิ วตฺถหู ิ เอเตส วา อฺตเรน
นตฺถิ อิโต พหิทฺธา ฯเปฯ เยหิ ตถาคตสฺส ยถาภุจฺจ วณฺณ
สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ฯ
[๔๗] สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
อสฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา อสฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ อฏหิ
วตฺถูหิ ฯ เต จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ อุทฺธ-
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มาฆตนิกา อสฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา อสฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ
อฏหิ วตฺถหู ิ ฯ รูป อตฺตา โหติ อโรโค ปร มรณา อสฺีติ
น ปฺเปนฺติ ฯ อรูป อตฺตา โหติ อโรโค ปร มรณา
อสฺีติ น ปฺเปนฺติ ฯ รูป จ อรูป จ อตฺตา โหติ ฯเปฯ
เนวรูปนารูป อตฺตา โหติ ฯ อนฺตวา อตฺตา โหติ ฯ อนนฺตวา
อตฺตา โหติ ฯ อนฺตวา จ อนนฺตวา จ อตฺตา โหติ ฯ เนวนฺตวา
นานนฺตวา อตฺตา โหติ อโรโค ปร มรณา อสฺีติ น ปฺเปนฺติ ฯ
อิเมหิ โข เต ภิกฺขเว สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา ๑ อสฺีวาทา
อุทฺธมาฆตนา ๒ อสฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ อฏหิ วตฺถหู ิ ฯ เย
หิ เกจิ ภิกขฺ เว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อุทฺธมาฆตนิกา
อสฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา อสฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ สพฺเพ เต
อิเมเหว อฏหิ วตฺถูหิ เอเตส วา อฺตเรน นตฺถิ อิโต พหิทฺธา
ฯเปฯ เยหิ ตถาคตสฺส ยถาภุจฺจ วณฺณ สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ฯ
[๔๘] สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
เนวสฺีนาสฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา เนวสฺีนาสฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ
อฏหิ วตฺถูหิ ฯ เต จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม
กิมารพฺภ อุทฺธมาฆตนิกา เนวสฺีนาสฺีวาทา อุทธฺ มาฆตนา
เนวสฺีนาสฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ อฏหิ วตฺถูหิ ฯ รูป อตฺตา
โหติ อโรโค ปร มรณา เนวสฺีนาสฺีติ น ปฺเปนฺติ ฯ
#๑ ยุ. อุทฺธมาฆาตนิกา ฯ ๒ ยุ. อุทฺธมาฆาตนา ฯ
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อรูป อตฺตา โหติ ฯเปฯ รูป จ อรูป จ อตฺตา โหติ ฯ
เนวรูปนารูป อตฺตา โหติ ฯ อนฺตวา อตฺตา โหติ ฯ อนนฺตวา
อตฺตา โหติ ฯ อนฺตวา จ อนนฺตวา จ อตฺตา โหติ ฯ เนวนฺตวานานนฺตวา
อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณา เนวสฺีนาสฺีติ น
ปฺเปนฺติ ฯ อิเมหิ โข เต ภิกฺขเว สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
เนวสฺีนาสฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา เนวสฺีนาสฺิมตฺตาน
ปฺเปนฺติ อฏหิ วตฺถูหิ ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา
พฺราหฺมณา วา อุทฺธมาฆตนิกา เนวสฺีนาสฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา
เนวสฺีนาสฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ สพฺเพ เต อิเมเหว อฏหิ
วตฺถูหิ เอเตส วา อฺตเรน นตฺถิ อิโต พหิทฺธา ฯเปฯ เยหิ
ตถาคตสฺส ยถาภุจฺจ วณฺณ สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ฯ
[๔๙] สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา อุจฺเฉทวาทา สโต
สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺเปนฺติ สตฺตหิ วตฺถหู ิ ฯ
เต จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ อุจฺเฉทวาทา
สโต สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺเปนฺติ สตฺตหิ วตฺถูหิ ฯ อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เอววาที โหติ เอวทิฏิ
ยโต โข โภ อย อตฺตา รูป จาตุมฺมหาภูติโก มาตาเปตฺติกสมฺภโว
กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา
โข โภ อย อตฺตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหตีติ ฯ อิตฺเถเก สโต
สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห
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อตฺถิ โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถีติ
วทามิ โน จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน
โหติ อตฺถิ โข โภ อฺโ อตฺตา ทิพฺโพ รูป กามาวจโร
กวฬิงฺการาหารภกฺโข ต ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ ตมห
ชานามิ ปสฺสามิ โส โข โภ อตฺตา ยโต กายสฺส เภทา
อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปร มรณา เอตฺตาวตา โข โภ
อย อตฺตา สมฺมา สมุจฉฺ ินฺโน โหตีติ ฯ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส
อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ โข
โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถีติ วทามิ โน
จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหติ
อตฺถิ โข โภ อฺโ อตฺตา ทิพฺโพ รูป มโนมโย สพฺพงฺคปจฺจงฺคี
อหีนินฺทฺริโย ต ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ ตมห ชานามิ
ปสฺสามิ โส โข โภ อตฺตา ยโต กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ
วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา โข โภ อย อตฺตา
สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหตีติ ฯ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส
วิภว ปฺเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ โข โภ เอโส
อตฺตา ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถีติ วทามิ โน จ โข โภ อย
อตฺตา เอตฺตาวตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหติ อตฺถิ โข โภ อฺโ
อตฺตา สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา
#สี. ยุ. ต ตฺว (จตูสุ าเนสุ) ฯ
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นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตนูปโค
ย ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ ตมห ชานามิ ปสฺสามิ
โส โข โภ อตฺตา ยโต กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น
โหติ ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา โข โภ อย อตฺตา สมฺมา
สมุจฺฉินฺโน โหตีติ ฯ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว
ปฺเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ โข โภ เอโส อตฺตา
ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถีติ วทามิ โน จ โข โภ อย
อตฺตา เอตฺตาวตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหติ อตฺถิ โข โภ
อฺโ อตฺตา สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต
วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตนูปโค ย ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ
ตมห ชานามิ ปสฺสามิ โส โข โภ อตฺตา ยโต กายสฺส เภทา
อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา โข โภ
อย อตฺตา สมฺมา สมุจฉฺ ินฺโน โหตีติ ฯ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส
อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ
โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถีติ วทามิ โน
จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหติ อตฺถิ
โข โภ อฺโ อตฺตา สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกกฺ มฺม
นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตนูปโค ย ตฺว น ชานาสิ น
ปสฺสสิ ตมห ชานามิ ปสฺสามิ โส โข โภ อตฺตา ยโต
กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา
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โข โภ อย อตฺตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหตีติ ฯ อิตฺเถเก สโต
สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห
อตฺถิ โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถีติ วทามิ
โน จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหติ
อตฺถิ โข โภ อฺโ อตฺตา สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม ๑
เนวสฺานาสฺายตนูปโค ย ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ
ตมห ชานามิ ปสฺสามิ โส โข โภ อย ๒ อตฺตา ยโต กายสฺส
เภทา อุจฺฉิชฺชติ วินสฺสติ น โหติ ปรมฺมรณา เอตฺตาวตา โข
โภ อย อตฺตา สมฺมา สมุจฺฉินฺโน โหตีติ ฯ อิตฺเถเก สโต
สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺเปนฺติ ฯ อิเมหิ โข เต ภิกขฺ เว
สมณพฺราหฺมณา อุจฺเฉทวาทา สโต สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว
ปฺเปนฺติ สตฺตหิ วตฺถูหิ ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา
พฺราหฺมณา วา อุจฺเฉทวาทา สโต สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว
ปฺเปนฺติ สพฺเพ เต อิเมเหว สตฺตหิ วตฺถูหิ ฯปฯ เยหิ ตถาคตสฺส
ยถาภุจฺจ วณฺณ สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ฯ
[๕๐] สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา
สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺติ ปฺจหิ
วตฺถูหิ ฯ เต จ โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา กิมาคมฺม กิมารพฺภ
#๑ ยุ. สนฺตเมต ปณีตเมตนฺติ เนว-โค ฯ ๒ สี. ยุ. อยนฺติ ปาโ
#น ทิสฺสติ ฯ
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ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺติ
ปฺจหิ วตฺถูหิ ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมโณ วา
พฺราหฺมโณ วา เอววาที โหติ เอวทิฏ ิ ยโต โข โภ อย อตฺตา
ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจาเรติ เอตฺตาวตา
โข โภ อย อตฺตา ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต ๑ โหตีติ ฯ
อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺติ ฯ ตมฺโ
เอวมาห อตฺถิ โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ เนโส
นตฺถีติ วทามิ โน จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา
ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหติ ต กิสฺส เหตุ กามา หิ โภ อนิจฺจา
ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา เตส วิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺชนฺติ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ยโต โข โภ อย อตฺตา วิวิจฺเจว
กาเมหิ วิวจิ ฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช
ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอตฺตาวตา โข โภ
อย อตฺตา ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหตีติ ฯ อิตฺเถเก สโต
สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห
อตฺถิ โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถีติ
วทามิ โน จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต
โหติ ต กิสฺส เหตุ ยเทว ตตฺถ วิตกฺกิต
วิจาริต เอเตน เอต โอฬาริก อกฺขายติ ยโต โข โภ อย อตฺตา
#๑ ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปตฺโตติป ปาโ ฯ
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วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว
อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
เอตฺตาวตา โข โภ อย อตฺตา ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต
โหตีติ ฯ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺติ ฯ
ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ
เนโส นตฺถตี ิ วทามิ โน จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา
ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหติ ต กิสฺส เหตุ ยเทว ตตฺถ
ปติคต เจตโส อุพฺพิลาวิตตฺต เอเตเนต โอฬาริก อกฺขายติ
ยโต โข โภ อย อตฺตา ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก
จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ
ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอตฺตาวตา โข โภ อย อตฺตา
ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหตีติ ฯ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส
ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺติ ฯ ตมฺโ เอวมาห อตฺถิ
โข โภ เอโส อตฺตา ย ตฺว วเทสิ เนโส นตฺถีติ วทามิ โน
จ โข โภ อย อตฺตา เอตฺตาวตา ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต โหติ
ต กิสฺส เหตุ ยเทว ตตฺถ สุขมิติ เจตโส อาโภโค เอเตเนต
โอฬาริก อกฺขายติ ยโต โข โภ อย อตฺตา สุขสฺส จ ปหานา
ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพ ว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา
อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
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เอตฺตาวตา โข โภ อย อตฺตา ปรมทิฏธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต
โหตีติ ฯ อิตฺเถเก สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺติ ฯ
อิเมหิ โข เต ภิกฺขเว สมณพฺราหฺมณา ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา สโต
สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺติ ปฺจหิ วตฺถูหิ ฯ เย หิ
เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา
สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺติ สพฺเพ เต อิเมเหว
ปฺจหิ วตฺถูหิ ฯเปฯ เยหิ ตถาคตสฺส ยถาภุจฺจ วณฺณ สมฺมา
วทมานา วเทยฺยุ ฯ อิเมหิ โข เต ภิกขฺ เว สมณพฺราหฺมณา อปรนฺตกปฺปกา
อปรนฺตานุทิฏิโน อปรนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ
อภิวทนฺติ จตุจตฺตาฬีสาย วตฺถูหิ ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว
สมณา วา พฺราหฺมณา วา อปรนฺตกปฺปกา อปรนฺตานุทิฏิโน
อปรนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ อภิวทนฺติ สพฺเพ เต
อิเมเหว จตุจตฺตาฬีสาย วตฺถูหิ ฯเปฯ เย หิ ตถาคตสฺส ยถาภุจฺจ
วณฺณ สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ฯ อิเมหิ โข เต ภิกขฺ เว สมณพฺราหฺมณา
ปุพฺพนฺตกปฺปกา จ อปรนฺตกปฺปกา จ ปุพพฺ นฺตาปรนฺตกปฺปกา
จ ปุพฺพนฺตาปรนฺตานุทิฏิโน ปุพฺพนฺตาปรนฺต อารพฺภ
อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ อภิวทนฺติ ทฺวาสฏิยา วตฺถูหิ ฯ
เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา ปุพฺพนฺตกปฺปกา
วา อปรนฺตกปฺปกา วา ปุพฺพนฺตาปรนฺตกปฺปกา วา ปุพฺพนฺตาปรนฺตานุทิฏิโน ปุพฺพนฺตาปรนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติ-
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ปทานิ อภิวทนฺติ สพฺเพ เต อิเมเหว ทฺวาสฏิยา วตฺถูหิ เอเตส
วา อฺตเรน นตฺถิ อิโต พหิทฺธา ฯ ตยิท ภิกฺขเว ตถาคโต
ปชานาติ อิเม ทิฏิฏานา เอวคหิตา เอวปรามฏา เอวคติกา
ภวนฺติ เอว อภิสมฺปรายาติ ฯ ตฺจ ตถาคโต ปชานาติ ตโต จ
อุตฺตริตร ปชานาติ ตฺจ ปชานน น ปรามสติ อปรามสโต จสฺส
ปจฺจตฺตฺเว นิพฺพุติ วิทิตา เวทนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา ฯ อนุปาทา
วิมุตฺโต ภิกขฺ เว ตถาคโต ฯ อิเม โข เต ภิกฺขเว ธมฺมา คมฺภีรา
ทุทฺทสา ทุรนุโพธา สนฺตา ปณีตา อตกฺกาวจรา นิปุณา ปณฺฑิตเวทนียา
เย ตถาคโต สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ เยหิ
ตถาคตสฺส ยถาภุจฺจ วณฺณ สมฺมา วทมานา วเทยฺยุ ฯ
[๕๑] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา
สสฺสต อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ ตทป เตส
ภวต สมณพฺราหฺมณาน อชานต อปสฺสต เวทยิต ตณฺหาคตาน
ปริตสฺสิต วิปฺผนฺทิตเมว ๑ ฯ
[๕๒] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา เอกจฺจสสฺสติกา
เอกจฺจอสสฺสติกา เอกจฺจ สสฺสต เอกจฺจ อสสฺสต อตฺตานฺจ
โลกฺจ ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ ตทป เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน
อชานต อปสฺสต เวทยิต ตณฺหาคตาน ปริตสฺสิต วิปฺผนฺทิตเมว ฯ
#๑ สี. ปริตสิตวิปฺผนฺทิตเมว ฯ
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[๕๓] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อนฺตานนฺติกา
อนฺตานนฺต โลกสฺส ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ ตทป เตส ภวต
สมณพฺราหฺมณาน อชานต อปสฺสต เวทยิต ตณฺหาคตาน ปริตสฺสิต
วิปฺผนฺทิตเมว ฯ
[๕๔] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อมราวิกฺเขปกา
ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห ปุฏ า สมานา วาจาวิกฺเขป อาปชฺชนฺติ
อมราวิกฺเขป จตูหิ วตฺถหู ิ ตทป เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน
อชานต อปสฺสต เวทยิต ตณฺหาคตาน ปริตสฺสิต วิปฺผนฺทิตเมว ฯ
[๕๕] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา
อธิจฺจสมุปฺปนฺน อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ทฺวีหิ วตฺถูหิ
ตทป เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน อชานต อปสฺสต เวทยิต
ตณฺหาคตาน ปริตสฺสิต วิปฺผนฺทิตเมว ฯ
[๕๖] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา ปุพฺพนฺตกปฺปกา
ปุพฺพนฺตานุทิฏิโน ปุพฺพนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ
อภิวทนฺติ อฏารสหิ วตฺถูหิ ตทป เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน
อชานต อปสฺสต เวทยิต ตณฺหาคตาน ปริตสฺสิต วิปฺผนฺทิตเมว ฯ
[๕๗] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
สฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา สฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ โสฬสหิ
วตฺถูหิ ตทป เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน อชานต อปสฺสต
เวทยิต ตณฺหาคตาน ปริตสฺสิต วิปฺผนฺทิตเมว ฯ
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[๕๘] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
อสฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา อสฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ อฏหิ
วตฺถูหิ ตทป เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน อชานต อปสฺสต
เวทยิต ตณฺหาคตาน ปริตสฺสิต วิปฺผนฺทิตเมว ฯ
[๕๙] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
เนวสฺีนาสฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา เนวสฺีนาสฺิมตฺตาน
ปฺเปนฺติ อฏหิ วตฺถูหิ ตทป เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน
อชานต อปสฺสต เวทยิต ตณฺหาคตาน ปริตสฺสิต วิปฺผนฺทิตเมว ฯ
[๖๐] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อุจฺเฉทวาทา สโต
สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺเปนฺติ สตฺตหิ วตฺถูหิ ตทป
เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน อชานต อปสฺสต เวทยิต ตณฺหาคตาน
ปริตสฺสิต วิปฺผนฺทิตเมว ฯ
[๖๑] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา
สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺติ ปฺจหิ
วตฺถูหิ ตทป เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน อชานต อปสฺสต
เวทยิต ตณฺหาคตาน ปริตสฺสิต วิปฺผนฺทิตเมว ฯ
[๖๒] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อปรนฺตกปฺปกา
อปรนฺตานุทิฏิโน อปรนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ
อภิวทนฺติ จตุจตฺตาฬีสาย วตฺถูหิ ตทป เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน
อชานต อปสฺสต เวทยิต ตณฺหาคตาน ปริตสฺสิต วิปฺผนฺทิตเมว ฯ
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[๖๓] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา ปุพฺพนฺตกปฺปกา
จ อปรนฺตกปฺปกา จ ปุพฺพนฺตาปรนฺตกปฺปกา จ ปุพฺพนฺตาปรนฺตานุทิฏิโน
ปุพฺพนฺตาปรนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ
อภิวทนฺติ ทฺวาสฏิยา วตฺถูหิ ตทป เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน
อชานต อปสฺสต เวทยิต ตณฺหาคตาน ปริตสฺสิต วิปฺผนฺทิตเมว ฯ
[๖๔] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา สสฺสต
อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ ตทป ผสฺสปจฺจยา ฯ
[๖๕] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา เอกจฺจสสฺสติกา
เอกจฺจอสสฺสติกา เอกจฺจ สสฺสต เอกจฺจ อสสฺสต อตฺตานฺจ
โลกฺจ ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ ตทป ผสฺสปจฺจยา ฯ
[๖๖] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อนฺตานนฺติกา
อนฺตานนฺต โลกสฺส ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ ตทป ผสฺสปจฺจยา ฯ
[๖๗] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อมราวิกฺเขปกา
ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห ปุฏ า สมานา วาจาวิกฺเขป อาปชฺชนฺติ
อมราวิกฺเขป จตูหิ วตฺถูหิ ตทป ผสฺสปจฺจยา ฯ
[๖๘] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา
อธิจฺจสมุปฺปนฺน อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ทฺวีหิ วตฺถูหิ ตทป
ผสฺสปจฺจยา ฯ
[๖๙] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา ปุพฺพนฺตกปฺปกา
ปุพฺพนฺตานุทิฏิโน ปุพฺพนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ
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อภิวทนฺติ อฏารสหิ วตฺถูหิ ตทป ผสฺสปจฺจยา ฯ
[๗๐] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
สฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา สฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ โสฬสหิ
วตฺถูหิ ตทป ผสฺสปจฺจยา ฯ
[๗๑] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
อสฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา อสฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ อฏหิ
วตฺถูหิ ตทป ผสฺสปจฺจยา ฯ
[๗๒] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
เนวสฺีนาสฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา เนวสฺีนาสฺิมตฺตาน
ปฺเปนฺติ อฏหิ วตฺถูหิ ตทป ผสฺสปจฺจยา ฯ
[๗๓] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อุจฺเฉทวาทา สโต
สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺเปนฺติ สตฺตหิ วตฺถูหิ ตทป
ผสฺสปจฺจยา ฯ
[๗๔] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา
สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺติ ปฺจหิ
วตฺถูหิ ตทป ผสฺสปจฺจยา ฯ
[๗๕] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อปรนฺตกปฺปกา
อปรนฺตานุทิฏิโน อปรนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ
อภิวทนฺติ จตุจตฺตาฬีสาย วตฺถูหิ ตทป ผสฺสปจฺจยา ฯ
[๗๖] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา ปุพฺพนฺตกปฺปกา จ
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อปรนฺตกปฺปกา จ ปุพฺพนฺตาปรนฺตกปฺปกา จ ปุพฺพนฺตาปรนฺตานุทิฏิโน
ปุพฺพนฺตาปรนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ
อภิวทนฺติ ทฺวาสฏิยา วตฺถูหิ ตทป ผสฺสปจฺจยา ฯ
[๗๗] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา สสฺสต
อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ เต วต อฺตฺร
ผสฺสา ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๗๘] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา เอกจฺจสสฺสติกา
เอกจฺจอสสฺสติกา เอกจฺจ สสฺสต เอกจฺจ อสสฺสต อตฺตานฺจ๓
โลกฺจ ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ เต วต อฺตฺร ผสฺสา
ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๗๙] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อนฺตานนฺติกา
อนฺตานนฺต โลกสฺส ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ เต วต อฺตฺร
ผสฺสา ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๘๐] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อมราวิกฺเขปกา
ตตฺถ ตตฺถ ปณฺห ปุฏ า สมานา วาจาวิกฺเขป อาปชฺชนฺติ
อมราวิกฺเขป จตูหิ วตฺถหู ิ เต วต อฺตฺร ผสฺสา ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ
เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๘๑] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา
อธิจฺจสมุปฺปนฺน อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ ทฺวีหิ วตฺถูหิ
เต วต อฺตฺร ผสฺสา ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
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[๘๒] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา ปุพฺพนฺตกปฺปกา
ปุพฺพนฺตานุทิฏิโน ปุพฺพนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ
อภิวทนฺติ อฏารสหิ วตฺถูหิ เต วต อฺตฺร ผสฺสา
ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๘๓] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
สฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา สฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ โสฬสหิ วตฺถูหิ
เต วต อฺตฺร ผสฺสา ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๘๔] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
อสฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา อสฺิมตฺตาน ปฺเปนฺติ อฏหิ
วตฺถูหิ เต วต อฺตฺร ผสฺสา ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๘๕] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
เนวสฺีนาสฺีวาทา อุทฺธมาฆตนา เนวสฺีนาสฺิมตฺตาน
ปฺเปนฺติ อฏหิ วตฺถูหิ เต วต อฺตฺร ผสฺสา ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ
เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๘๖] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อุจฺเฉทวาทา สโต
สตฺตสฺส อุจฺเฉท วินาส วิภว ปฺเปนฺติ สตฺตหิ วตฺถูหิ เต
วต อฺตฺร ผสฺสา ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๘๗] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา
สโต สตฺตสฺส ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺติ ปฺจหิ วตฺถูหิ
เต วต อฺตฺร ผสฺสา ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
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[๘๘] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา อปรนฺตกปฺปกา
อปรนฺตานุทิฏิโน อปรนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ
อภิวทนฺติ จตุจตฺตาฬีสาย วตฺถูหิ เต วต อฺตฺร ผสฺสา
ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ เน าน วิชฺชติ ฯ
[๘๙] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา ปุพฺพนฺตกปฺปกา จ
อปรนฺตกปฺปกา จ ปุพฺพนฺตาปรนฺตกปฺปกา จ ปุพฺพนฺตาปรนฺตานุทิฏิโน
ปุพฺพนฺตาปรนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ
อภิวทนฺติ ทฺวาสฏิยา วตฺถูหิ เต วต อฺตฺร ผสฺสา
ปฏิสเวทิสฺสนฺตีติ เน าน วิชฺชติ ฯ
[๙๐] ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา สสฺสตวาทา สสฺสต
อตฺตานฺจ โลกฺจ ปฺเปนฺติ จตูหิ วตฺถูหิ เยป เต สมณพฺราหฺมณา
เอกจฺจสสฺสติกา เอกจฺจอสสฺสติกา เยป เต สมณพฺราหฺมณา
อนฺตานนฺติกา เยป เต สมณพฺราหฺมณา อมราวิกฺเขปกา
เยป เต สมณพฺราหฺมณา อธิจฺจสมุปฺปนฺนิกา เยป เต สมณพฺราหฺมณา
ปุพฺพนฺตกปฺปกา เยป เต สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา
สฺีวาทา เยป เต สมณพฺราหฺมณา อุทธฺ มาฆตนิกา
อสฺีวาทา เยป เต สมณพฺราหฺมณา อุทฺธมาฆตนิกา เนวสฺีนาสฺีวาทา
เยป เต สมณพฺราหฺมณา อุจฺเฉทวาทา เยป เต
สมณพฺราหฺมณา ทิฏธมฺมนิพฺพานวาทา เยป เต สมณพฺราหฺมณา
อปรนฺตกปฺปกา เยป เต สมณพฺราหฺมณา ปุพฺพนฺตกปฺปกา จ
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อปรนฺตกปฺปกา จ ปุพฺพนฺตาปรนฺตกปฺปกา จ ปุพฺพนฺตาปรนฺตานุทิฏิโน
ปุพฺพนฺตาปรนฺต อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ
อภิวทนฺติ ทฺวาสฏิยา วตฺถูหิ สพฺเพ เต ฉหิ ผสฺสายตเนหิ
ผุสฺสาผุสฺสา ๑ ปฏิสเวเทนฺติ ฯ เตส เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ ฯ
ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ ฯ อย
อิเมหิ สพฺเพเหว อุตฺตริตร ปชานาติ ฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเวY
สมณา วา พฺราหฺมณา วา ปุพฺพนฺตกปฺปกา วา อปรนฺตกปฺปกา
วา ปุพฺพนฺตาปรนฺตกปฺปกา วา ปุพฺพนฺตาปรนฺตานุทิฏิโน ปุพฺพนฺตาปรนฺต
อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ อภิวทนฺติ สพฺเพ เต
อิเมเหว ทฺวาสฏิยา วตฺถหู ิ อนฺโตชาลิกตา เอตฺถ สิตา ว อุมฺมุชฺชมานา
อุมฺมุชฺชนฺติ เอตฺถ ปริยาปนฺนา อนฺโตชาลิกตา ว อุมฺมชุ ฺชมานา
อุมฺมุชฺชนฺติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ทกฺโข เกวฏโฏ วา
เกวฏฏนฺเตวาสี วา สุขุมจฺฉิทฺทเกน ๒ ชาเลน ปริตฺต อุทกรหท
โอตฺถเรยฺย ตสฺส เอวมสฺส เย โข เกจิ อิมสฺมึ อุทกรหเท
โอฬาริกา ปาณา สพฺเพเปเต อนฺโตชาลิกตา เอตฺถ สิตา ว
#๑ สี. ผุสฺส ผุสฺส ฯ อฏกถาย ผุสฺสา ผุสฺสา ฯ ๒ สี. สุขุมจฺฉินฺเนน ฯ
#อ. สุขุมจฺฉิเกน ฯ
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อุมฺมุชฺชมานา อุมฺมุชฺชนฺติ เอตฺถ ปริยาปนฺนา อนฺโตชาลิกตา ว
อุมฺมุชฺชมานา อุมฺมุชชฺ นฺตีติ เอวเมว โข ภิกฺขเว เย หิ เกจิ
สมณา วา พฺราหฺมณา วา ปุพฺพนฺตกปฺปกา วา อปรนฺตกปฺปกา
วา ปุพฺพนฺตาปรนฺตกปฺปกา วา ปุพฺพนฺตาปรนฺตานุทิฏิโน ปุพฺพนฺตาปรนฺต
อารพฺภ อเนกวิหิตานิ อธิมุตฺติปทานิ อภิวทนฺติ สพฺเพ เต
อิเมเหว ทฺวาสฏิยา วตฺถหู ิ อนฺโตชาลิกตา เอตฺถ สิตา ว อุมฺมุชฺชมานา
อุมฺมุชฺชนฺติ เอตฺถ ปริยาปนฺนา อนฺโตชาลิกตา ว อุมฺมชุ ฺชมานา
อุมฺมุชฺชนฺติ ฯ อุจฺฉินฺนภวเนตฺติโก ภิกฺขเว ตถาคตสฺส กาโย
ติฏติ ยาวสฺส กาโย สฺสติ ตาว น ทกฺขนฺติ เทวมนุสฺสา
กายสฺส เภทา อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา น น ทกฺขนฺติ เทวมนุสฺสา
เสยฺยถาป ภิกฺขเว อมฺพปณฺฑิยา วณฺฏจฺฉินฺนาย ยานิ กานิจิ
อมฺพานิ วณฺฏปฏิพนฺธานิ ๑ สพฺพานิ ตานิ ตทนฺวยานิ ภวนฺติ
เอวเมว โข ภิกฺขเว อุจฺฉินฺนภวเนตฺติโก ตถาคตสฺส กาโย ติฏติ
ยาวสฺส กาโย สฺสติ ตาว น ทกฺขนฺติ เทวมนุสฺสา กายสฺส
เภทา อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา น น ทกฺขนฺติ เทวมนุสฺสาติ ฯ เอว
วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ อจฺฉริย ภนฺเต
อพฺภูต ๒ ภนฺเต โกนาโม อย ภนฺเต ธมฺมปริยาโยติ ฯ ตสฺมาติห
ตฺว อานนฺท อิม ธมฺมปริยาย อตฺถชาลนฺติป น ธาเรหิ ธมฺมชาลนฺติป
น ธาเรหิ พฺรหฺมชาลนฺติป น ธาเรหิ ทิฏิชาลนฺติป น ธาเรหิ
#๑ สี. วณฺฏป นิพนฺธนานิ ฯ ๒ สี. ยุ. อพฺภุต ฯ
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อนุตฺตโร สงฺคามวิชโยติป น ธาเรหีติ ฯ อิทมโวจ ภควา ฯ
อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ อิมสฺมึ จ ปน
เวยฺยากรณสฺมึ ภฺมาเน ทสสหสฺสี ๑ โลกธาตุ อกมฺปตฺถาติ ฯ
พฺรหฺมชาลสุตตฺ  ปม นิฏิต ฯ
__________________
#สี. สหสฺสี ฯ
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สามฺผลสุตฺต ทุติย
[๙๑] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ ชีวกสฺส
โกมารภจฺจสฺส อมฺพวเน มหตา ภิกขฺ ุสเฆน สทฺธึ อฑฺฒเตฬเสหิ
ภิกฺขุสเตหิ ฯ เตน โข ปน สมเยน ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ
เวเทหิปุตฺโต ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส โกมุทิยา จาตุมฺมาสินิยา
ปุณฺณาย ปุณฺณมาย รตฺติยา ราชามจฺจปริวุโต อุปริปาสาทวรคโต
นิสินฺโน โหติ ฯ อถโข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต
อุทาน อุทาเนสิ รมณียา วต โภ โทสินา รตฺติ อภิรูปา วต
โภ โทสินา รตฺติ ทสฺสนียา วต โภ โทสินา รตฺติ ปาสาทิกา
วต โภ โทสินา รตฺติ ลกฺขฺา วต โภ โทสินา รตฺติ ก นุ
ขฺวชฺช สมณ วา พฺราหฺมณ วา ปยิรปุ าเสยฺยาม ๑ ยนฺโน ปยิรปุ าสโต
จิตฺต ปสีเทยฺยาติ ฯ เอว วุตฺเต อฺตโร ราชามจฺโจ ราชาน
มาคธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺต เอตทโวจ อย เทว ปูรโณ กสฺสโป
สฆี เจว คณี จ คณาจริโย จ าโต ยสสฺสี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต
พหุชนสฺส รตฺตฺู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต ต เทโว
ปูรณ กสฺสป ปยิรุปาสตุ อปฺเปวนาม เทวสฺส ปูรณ กสฺสป
ปยิรุปาสโต จิตฺต ปสีเทยฺยาติ ฯ เอว วุตฺเต ราชา มาคโธ
อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ อฺตโรป โข ราชา#๑ ยุ. ปยิรูปาเสยฺยาม ฯ
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มจฺโจ ราชาน มาคธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺต เอตทโวจ อย เทว
มกฺขลิ โคสาโล สฆี เจว คณี จ คณาจริโย จ าโต
ยสสฺสี ติตถฺ กโร สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส รตฺตฺู จิรปพฺพชิโต
อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต ต เทโว มกฺขลึ โคสาล ปยิรุปาสตุ
อปฺเปวนาม เทวสฺส มกฺขลึ โคสาล ปยิรุปาสโต จิตฺต ปสีเทยฺยาติ ฯ
เอว วุตฺเต ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ
อฺตโรป โข ราชามจฺโจ ราชาน มาคธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺต
เอตทโวจ อย เทว อชิโต เกสกมฺพโล สฆี เจว คณี จ
คณาจริโย จ าโต ยสสฺสี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส
รตฺตฺู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต ต เทโว อชิต
เกสกมฺพล ปยิรุปาสตุ อปฺเปวนาม เทวสฺส อชิต เกสกมฺพล
ปยิรุปาสโต จิตฺต ปสีเทยฺยาติ ฯ เอว วุตฺเต ราชา มาคโธ
อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ อฺตโรป โข ราชามจฺโจ
ราชาน มาคธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺต เอตทโวจ อย เทว
ปกุโธ กจฺจายโน สฆี เจว คณี จ คณาจริโย จ าโต
ยสสฺสี ติตถฺ กโร สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส รตฺตฺู จิรปพฺพชิโต
อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต ต เทโว ปกุธ กจฺจายน ปยิรุปาสตุ
อปฺเปวนาม เทวสฺส ปกุธ กจฺจายน ปยิรุปาสโต จิตฺต ปสีเทยฺยาติ ฯ
เอว วุตฺเต ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต
ตุณฺหี อโหสิ ฯ อฺตโรป โข ราชามจฺโจ ราชาน มาคธ

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 63

อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺต เอตทโวจ อย เทว สฺชโย เวลฏปุตฺโต ๑
สฆี เจว คณี จ คณาจริโย จ าโต ยสสฺสี ติตฺถกโร
สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส รตฺตฺู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต
ต เทโว สฺชย เวลฏปุตฺต ปยิรุปาสตุ อปฺเปวนาม
เทวสฺส สฺชย เวลฏปุตฺต ปยิรุปาสโต จิตฺต ปสีเทยฺยาติ ฯ
เอว วุตฺเต ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ
อฺตโรป โข ราชามจฺโจ ราชาน มาคธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺต
เอตทโวจ อย เทว นิคณฺโ นาฏปุตฺโต สฆี เจว คณี จ
คณาจริโย จ าโต ยสสฺสี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส
รตฺตฺู จิรปพฺพชิโต อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต ต เทโว นิคณฺ
นาฏปุตฺต ปยิรุปาสตุ อปฺเปวนาม เทวสฺส นิคณฺ นาฏปุตฺต
ปยิรุปาสโต จิตฺต ปสีเทยฺยาติ ฯ เอว วุตฺเต ราชา มาคโธ
อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ
[๙๒] เตน โข ปน สมเยน ชีวโก โกมารภจฺโจ รฺโ มาคธสฺส
อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺส อวิทูเร ตุณฺหีภูโต นิสินฺโน โหติ ฯ
อถโข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ชีวก โกมารภจฺจ
เอตทโวจ ตฺว ปน สมฺม ชีวก กึ ตุณฺหีติ ฯ อย เทว ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อมฺหาก อมฺพวเน วิหรติ มหตา ภิกฺขุสเฆน
สทฺธึ อฑฺฒเตฬเสหิ ภิกขฺ ุสเตหิ ต โข ปน ภควนฺต เอว กลฺยาโณ
#๑ สี. เวลฏิปุตฺโต ฯ
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กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ต เทโว ภควนฺต ปยิรปุ าสตุ
อปฺเปวนาม เทวสฺส ภควนฺต ปยิรุปาสโต จิตฺต ปสีเทยฺยาติ ฯ
เตนหิ สมฺม ชีวก หตฺถยิ านานิ กปฺปาเปหีติ ฯ เอว เทวาติ โข
ชีวโก โกมารภจฺโจ รฺโ มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺส
ปฏิสุณิตฺวา ๑ ปฺจมตฺตานิ หตฺถินิยาสตานิ ๒ กปฺปาเปตฺวา รฺโ จ
อาโรหณีย ๓ นาค รฺโ มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺส
ปฏิเวเทสิ กปฺปตานิ โข เต เทว หตฺถิยานานิ ยสฺสทานิ กาล
มฺสีติ ฯ อถโข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ปฺจสุ
หตฺถินิยาสเตสุ ปจฺเจกา อิตฺถิโย อาโรเปตฺวา อาโรหณีย นาค
อภิรูหิตฺวา อุกฺกาสุ ธาริยมานาสุ ราชคหมฺหา นิยฺยาสิ มหจฺจราชานุภาเวน
เยน ชีวกสฺส โกมารภจฺจสฺส อมฺพวน เตน ปายาสิ ฯ
อถโข รฺโ มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺส อวิทูเร
อมฺพวนสฺส อหุเทว ภย อหุ ฉมฺภิตตฺต อหุ โลมหโส ฯ อถโข
ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ภีโต สวิคฺโค โลมหฏชาโต
ชีวก โกมารภจฺจ เอตทโวจ กจฺจิ ม สมฺม ชีวก น วฺเจสิ
กจฺจิ ม สมฺม ชีวก น ปลมฺเภสิ กจฺจิ ม สมฺม ชีวก น ปจฺจตฺถิกาน
#๑ สี. ยุ. ปฏิสฺสุตฺวา ฯ ๒ สี. ยุ. หตฺถินกิ าสตานิ ฯ ๓ สี. อาโรหินิย
#อาโรหนิย ฯ
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เทสิ กถ หิ นาม ตาวมหโต ภิกฺขุสฆสฺส อฑฺฒเตฬสาน ภิกขฺ ุสตาน
เนว ขิปตสทฺโท ภวิสฺสติ น อุกฺกาสิตสทฺโท น นิคฺโฆโสติ ฯ
มา ภายิ มหาราช มา ภายิ มหาราช น ต เทว วฺเจมิ น
ต เทว ปลมฺภามิ น ต เทว ปจฺจตฺถิกาน เทมิ อภิกฺกม มหาราช
อภิกฺกม มหาราช เอเต มณฺฑลมาเฬ ปทีปา ฌายนฺตีติ ฯ อถโข
ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ยาวติกา นาคสฺส ภูมิ
นาเคน คนฺตฺวา นาคา ปจฺโจโรหิตฺวา ปทิโก ว ๑ เยน มณฺฑลมาฬสฺส
ทฺวาร เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ชีวก โกมารภจฺจ
เอตทโวจ กห ปน สมฺม ชีวก ภควาติ ฯ เอโส มหาราช
ภควา มชฺฌิม ถมฺภ นิสฺสาย ปุรตฺถาภิมุโข นิสินฺโน ปุรกฺขโต
ภิกฺขุสฆสฺสาติ ฯ อถโข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิโต โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ตุณฺหีภูต
ตุณฺหีภูต ภิกฺขุสฆ อนุวิโลเกตฺวา รหทมิว วิปฺปสนฺน อุทาน
อุทาเนสิ อิมินา เม อุปสเมน อุทยภทฺโท ๒ กุมาโร สมนฺนาคโต
โหตุ เยเนตรหิ อุปสเมน ภิกฺขุสโฆ สมนฺนาคโตติ ฯ อาคมา โข
ตฺว มหาราช ยถาเปมนฺติ ฯ ปโย เม ภนฺเต อุทยภทฺโท กุมาโร
อิมินา เม ภนฺเต อุปสเมน อุทยภทฺโท กุมาโร สมนฺนาคโต โหตุ
เยเนตรหิ อุปสเมน ภิกฺขุสโฆ สมนฺนาคโตติ ฯ
#๑ สี. ปตฺติโก ว ฯ ๒ สี. อุทายิภทฺโท ฯ

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 66

[๙๓] อถโข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ภิกฺขุสฆสฺส อฺชลึ อุปนาเมตฺวา ๑ เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ภควนฺต
เอตทโวจ ปุจฺเฉยฺยามห ภนฺเต ภควนฺต กิฺจิเทว เทส เลสมตฺต ๒
สเจ เม ภควา โอกาส โกโรติ ปณฺหสฺส เวยฺยากรณายาติ ฯ
ปุจฺฉ มหาราช ยทากขสีติ ฯ ยถา นุ โข อิมานิ ภนฺเต
ปุถุสิปฺปายตนานิ เสยฺยถีท หตฺถาโรหา อสฺสาโรหา รถิกา ธนุคฺคหา ๓
เจลกา จลกา ปณฺฑทายิกา ๔ อุคฺคา ราชปุตฺตา ปกฺขนฺทิโน มหานาคา
สุรา จมฺมโยธิโน ทาสกปุตฺตา อาฬาริกา กปฺปกา นฺหาปกา ๕ สูทา
มาลาการา รชกา เปสการา นลการา กุมฺภการา คณกา มุทฺทิกา
ยานิ วา ปนฺานิป เอวคตานิ ปุถุสิปฺปายตนานิ เต ทิฏเ ว
ธมฺเม สนฺทฏิ ิก สิปฺปผล อุปชีวนฺติ เต เตน อตฺตาน สุเขนฺติ
ปเณนฺติ ๖ มาตาปตโร สุเขนฺติ ปเณนฺติ ปุตฺตทาร สุเขนฺติ ปเณนฺติ
มิตฺตามจฺเจ สุเขนฺติ ปเณนฺติ สมณพฺราหฺมเณสุ อุทฺธคฺคิก ทกฺขิณ
ปติฏเปนฺติ โสวคฺคิก สุขวิปาก สคฺคสวตฺตนิก สกฺกา นุ โข ภนฺเต
เอวเมว ทิฏเ ว ธมฺเม สนฺทฏิ ิก สามฺผล ปฺเปตุนฺติ ฯ
อภิชานาสิ โน ตฺว มหาราช อิม ปณฺห อฺเป สมณพฺราหฺมเณ
#๑ สี. ปนาเมตฺวา ฯ ยุ. ปณาเมตฺวา ฯ ๒ สี. กฺจิเทว เทส ฯ
#เลสมตฺตนฺติ ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๓ สี. ธนุคฺคาหา ฯ ๔ สี. ปณฺฑทาวิกา ฯ
#๕ สี. นหาปกา ฯ ๖ สี. ปเนนฺติ ฯ อ. ปเณนฺติ ฯ
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ปุจฺฉิตาติ ฯ อภิชานามห ภนฺเต อิม ปณฺห อฺเ สมณพฺราหฺมเณ
ปุจฺฉิตาติ ฯ ยถา กถ ปน เต มหาราช พฺยากรึสุ สเจ เต อครุ
ภาสสฺสูติ ฯ น โข เม ภนฺเต ครุ ยตฺถสฺส ภควา นิสินฺโน
ภควนฺตรูโป วาติ ฯ เตนหิ มหาราช ภาสสฺสูติ ฯ
[๙๔] เอกมิทาห ภนฺเต สมย เยน ปูรโณ กสฺสโป เตนุปสงฺกมึ
อุปสงฺกมิตฺวา ปูรเณน กสฺสเปน สทฺธึ สมฺโมทึ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสที ึ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อห
ภนฺเต ปูรณ กสฺสป เอตทโวจ ยถา นุ โข อิมานิ โภ กสฺสป
ปุถุสิปฺปายตนานิ เสยฺยถีท หตฺถาโรหา อสฺสาโรหา รถิกา ธนุคฺคหา
เจลกา จลกา ปณฺฑทายิกา อุคฺคา ราชปุตฺตา ปกฺขนฺทิโน มหานาคา
สุรา จมฺมโยธิโน ทาสกปุตฺตา อาฬาริกา กปฺปกา นฺหาปกา
สูทา มาลาการา รชกา เปสการา นลการา กุมภฺ การา คณกา
มุทฺทิกา ยานิ วา ปนฺานิป เอวคตานิ ปุถสุ ิปฺปายตนานิ เต
ทิฏเ ว ธมฺเม สนฺทฏิ  ิก สิปฺปผล อุปชีวนฺติ เต ๑ เตน
อตฺตาน สุเขนฺติ ปเณนฺติ มาตาปตโร สุเขนฺติ ปเณนฺติ ปุตฺตทาร
สุเขนฺติ ปเณนฺติ มิตฺตามจฺเจ สุเขนฺติ ปเณนฺติ สมณพฺราหฺมเณสุ ๒
อุทฺธคฺคิก ทกฺขิณ ปติฏ เปนฺติ ๓ โสวคฺคิก สุขวิปาก สคฺคสวตฺตนิก
สกฺกา นุ โข โภ กสฺสป เอวเมว ทิฏเ ว ธมฺเม สนฺทฏิ ิก
#๑ สีหลโปตฺถเก เตติ ปาโ น โหติ ฯ ๒ สมณพฺราหฺมเณสุ
#วาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๓ สี. ปติฏาเปนฺติ ฯ
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สามฺผล ปฺเปตุนฺติ เอว วุตฺเต ภนฺเต ปูรโณ กสฺสโป
ม เอตทโวจ กโรโต โข มหาราช การยโต ฉินฺทโต เฉทาปยโต
ปจโต ปจาปยโต โสจยโต โสจาปยโต กิลมยโต กิลมาปยโต
ผนฺทโต ผนฺทาปยโต ปาณมติปาปยโต ๑ อทินฺน อาทิยโต สนฺธึ
ฉินฺทโต นิลฺโลป หรโต เอกาคาริก กโรโต ปริปนฺเถ ติฏโต
ปรทาร คจฺฉโต มุสา ภณโต กรโต น กริยติ ๒ ปาป ขุรปริยนฺเตน
เจป จกฺเกน โย อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอก มสขล
เอก มสปฺุช กเรยฺย นตฺถิ ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ ปาปสฺส
อาคโม ทกฺขิณฺเจป คงฺคาย ตีร ๓ คจฺเฉยฺย ๔ หนนฺโต ฆาเตนฺโต
ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต ปจาเปนฺโต ๕ นตฺถิ ตโตนิทาน
ปาป นตฺถิ ปาปสฺส อาคโม อุตฺตรฺเจป คงฺคาย ตีร ๖ คจฺเฉยฺย
ททนฺโต ททาเปนฺโต ๗ ยชนฺโต ยชาเปนฺโต ๘ นตฺถิ ตโตนิทาน ปฺุ
นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโม ทาเนน ทเมน สยเมน สจฺจวาเจน ๙
นตฺถิ ตโตนิทาน ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ อิตฺถ โข
เม ภนฺเต ปูรโณ กสฺสโป สนฺทฏิ ิก สามฺผล ปุฏโ  สมาโน
อกิริย พฺยากาสิ เสยฺยถาป ภนฺเต อมฺพ วา ปุฏโ ลพุช
#๑ สีหลโปตฺถเก ปจโต ปาจยโต โสจยโต กิลมยโต ผนฺทาปยโต
#ปาณมติมาปยโตติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๒ สี. กรียติ ฯ ๓ สี. คงฺคาตีร ฯ
#๔ สี. อาคจฺเฉยฺย ฯ ๕ สี. ปาจนฺโต ฯ ๖ สี. คงฺคาตีร ฯ
#๗ สี. ทาเปนฺโต ฯ ๘ สี. ยาเชนฺโต ฯ ๙ สี. สจฺจวชฺเชน ฯ
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พฺยากเรยฺย ลพุช วา ปุฏโ อมฺพ พฺยากเรยฺย เอวเมว โข
เม ภนฺเต ปูรโณ กสฺสโป สนฺทฏิ ิก สามฺผล ปุฏโ  สมาโน
อกิริย พฺยากาสิ ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอตทโหสิ กถ หิ นาม
มาทิโส สมณ วา พฺราหฺมณ วา วิชิเต วสนฺต อปสาเทตพฺพ
มฺเยฺยาติ โส โข อห ภนฺเต ปูรณสฺส กสฺสปสฺส ภาสิต
เนว อภินนฺทึ นปฺปฏิกโฺ กสึ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อนตฺตมโน
อนตฺตมนวาจ อนิจฺฉาเรตฺวา ตเมว วาจ อนุคฺคณฺหนฺโต
อนิกฺกุชฺเชนฺโต ๑ อุฏายาสนา ปกฺกามึ ฯ
[๙๕] เอกมิทาห ภนฺเต สมย เยน มกฺขลิ โคสาโล เตนุปสงฺกมึ
อุปสงฺกมิตฺวา มกฺขลินา โคสาเลน สทฺธึ สมฺโมทึ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึ เอกมนฺต นิสินโฺ น
โข อห ภนฺเต มกฺขลึ โคสาล เอตทโวจ ยถา นุ โข อิมานิ
โภ โคสาล ปุถุสิปฺปายตนานิ ฯเปฯ สกฺกา นุ โข โภ โคสาล
เอวเมว ทิฏเ  ว ธมฺเม สนฺทิฏิก สามฺผล ปฺเปตุนฺติ
เอว วุตฺเต ภนฺเต มกฺขลิ โคสาโล ม เอตทโวจ นตฺถิ มหาราช
เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน สกิเลสาย อเหตู อปฺปจฺจยา สตฺตา
สกิลิสฺสนฺติ นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน วิสุทฺธิยา อเหตู
อปฺปจฺจยา สตฺตา วิสุชฌ
ฺ นฺติ นตฺถิ อตฺตกาเร นตฺถิ ปรกาเร
นตฺถิ ปุริสกาเร นตฺถิ พล นตฺถิ วิริย นตฺถิ ปุริสถาโม นตฺถิ
#๑ สี. อนิกกฺ ชุ ฺชนฺโต ฯ
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ปุริสปรกฺกโม สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภูตา สพฺเพ
ชีวา อวสา อพลา อวิรยิ า นิยติสงฺคติภาวปริณตา ฉเสฺววาภิชาตีสุ
สุขฺจ ทุกฺขฺจ ปฏิสเวเทนฺติ จุทฺทส โข ปนิมานิ มหาราช ๑
โยนิปมุขสตสหสฺสานิ สฏี จ ๒ สตานิ ฉ สตานิ ปฺจ จ กมฺมุโน
สตานิ ปฺจ จ กมฺมานิ ตีณิ จ กมฺมานิ กมฺเม จ อุปฑฺฒกมฺเม ๓
จ ทฺวฏิปฏิปทา ทฺวฏนฺตรกปฺปา ๔ ฉฬาภิชาติโย อฏปุรสิ ภูมิโย
เอกูนปฺาส อาชีวกสเต เอกูนปฺาส ปริพฺพาชกสเต เอกูนปฺาส
นาควาสสเต ๕ วีเส อินฺทฺริยสเต ตึเส นิรยสเต ฉตฺตึสรโชธาตุโย
สตฺตสฺีคพฺภา
สตฺตอสฺีคพฺภา
สตฺตนิคณฺิคพฺภา
สตฺตเทวา สตฺตมนุสฺสา ๖ สตฺตปสาจา ๗ สตฺตสรา สตฺตปวุฏา
สตฺตปปาตา สตฺตปปาตสตานิ สตฺตสุปนา สตฺตสุปนสตานิ
จุลฺลาสีติมหากปฺปโน ๘ สตสหสฺสานิ ยานิ พาเล จ ปณฺฑิเต จ
สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺติ ตตฺถ นตฺถิ อิมินาห
สีเลน วา วตฺเตน วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน วา อปริปกฺก
วา กมฺม ปริปาเจสฺสามิ ปริปกฺก วา กมฺม ผุสฺสา ผุสฺสา
พฺยนฺติกริสฺสามีติ ๙ เหว นตฺถิ โทณมิเต สุขทุกฺเข ปริยนฺตกเต
#๑ สี. มหาราชาติ ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๒ สี. สฏิฺจ ฯ ๓ สี. อฑฺฒกมฺเม
#จ ฯ ๔ สี. วฏิปฏิปทา วฏนฺตรกปฺปา ฯ ๕ สี. นาคาวสสเต ฯ
#ยุ. นาคาวาสสเต ฯ ๖ สี. มานุสา ฯ ๗ สี. เปสาจา ฯ
#๘ สี. มหากปฺปุโน ฯ ๙ สี. ผุสฺส ผุสสฺ พฺยนฺติกริสฺสามีติ ฯ
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สสาเร นตฺถิ หานวฑฺฒเน ๑ นตฺถิ อุกฺกสาวกฺกเส เสยฺยถาป นาม
สุตฺตคุเล ขิตฺเต นิพฺเพิยมานเมว ปเลติ ๒ เอวเมว พาเล จ
ปณฺฑิเต จ สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺตีติ อิตฺถ
โข เม ภนฺเต มกฺขลิ โคสาโล สนฺทิฏิก สามฺผล ปุฏโ
สมาโน สสารสุทฺธึ พฺยากาสิ เสยฺยถาป ภนฺเต อมฺพ วา ปุฏโ
ลพุช พฺยากเรยฺย ลพุช วา ปุฏโ อมฺพ พฺยากเรยฺย เอวเมว
โข เม ภนฺเต มกฺขลิ โคสาโล สนฺทิฏิก สามฺผล ปุฏโ
สมาโน สสารสุทฺธึ พฺยากาสิ ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอตทโหสิ
กถ หิ นาม มาทิโส สมณ วา พฺราหฺมณ วา วิชิเต วสนฺต
อปสาเทตพฺพ มฺเยฺยาติ โส โข อห ภนฺเต มกฺขลิสฺส โคสาลสฺส
ภาสิต เนว อภินนฺทึ นปฺปฏิกฺโกสึ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา
อนตฺตมโน อนตฺตมนวาจ อนิจฺฉาเรตฺวา ตเมว วาจ อนุคฺคณฺหนฺโต
อนิกฺกุชฺเชนฺโต อุฏายาสนา ปกฺกามึ ฯ
[๙๖] เอกมิทาห ภนฺเต สมย เยน อชิโต เกสกมฺพโล ๓
เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา อชิเตน เกสกมฺพเลน สทฺธึ สมฺโมทึ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึ เอกมนฺต นิสินโฺ น
โข อห ภนฺเต อชิต เกสกมฺพล เอตทโวจ ยถา นุ โข อิมานิ
โภ อชิต ปุถุสิปฺปายตนานิ ฯเปฯ สกฺกา นุ โข โภ อชิต
เอวเมว ทิฏเ  ว ธมฺเม สนฺทิฏิก สามฺผล ปฺเปตุนฺติ
#๑ สี. หายนวทฺธเน ฯ ๒ สี. ผเลติ ฯ ๓ สี. อชิโต เกสกมฺพลิ ฯ
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เอว วุตฺเต ภนฺเต อชิโต เกสกมฺพโล ม เอตทโวจ นตฺถิ มหาราช
ทินฺน นตฺถิ ยิฏ นตฺถิ หุตฺต นตฺถิ สุกฏทุกกฺ ฏาน กมฺมาน
ผล วิปาโก นตฺถิ อย โลโก นตฺถิ ปรโลโก ๑ นตฺถิ มาตา
นตฺถิ ปตา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา
สมคฺคคตา ๒ สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺติ จาตุมฺมหาภูติโก อย ปุริโส
ยทา กาล กโรติ ปวี ปวิกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ ๓ อาโป
อาโปกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ เตโช เตโชกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ
วาโย วาโยกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ อากาส อินทฺ ฺริยานิ สกมนฺติ
อาสนฺทิปฺจมา ปุริสา ต ๔ อาทาย คจฺฉนฺติ ยาว อาฬาหนา
ปทานิ ปฺายนฺติ ๕ กาโปตกานิ อฏีนิ ภวนฺติ ภสฺสนฺตา หุติโย
ทตฺตุปฺตฺตมิท ๖ ทาน เตส ตุจฺฉ มุสา วิลาโป ๗ เย เกจิ
อตฺถิกวาท วทนฺติ พาเล จ ปณฺฑิเต จ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชนฺติ
วินสฺสนฺติ น โหนฺติ ปร มรณาติ อิตฺถ โข เม ภนฺเต อชิโต
เกสกมฺพโล สนฺทิฏิก สามฺผล ปุฏโ สมาโน อุจฺเฉท ๘
พฺยากาสิ เสยฺยถาป ภนฺเต อมฺพ วา ปุฏโ ลพุช พฺยากเรยฺย
#๑ สี. ปโร โลโก ฯ ๒ สมคฺคตา สมฺมคฺคตาติป เทฺว ปาา
#ทิสฺสนฺติ ฯ ๓ สี. อนุปคจฺฉติ ฯ ๔ สี. มต ฯ ๕ สี. อาลาหนา
#ปทานิ ปฺาเปนฺตีติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๖ สี. ทตฺตุปฺตฺต
#ยทิท ฯ ๗ สี. มุสาวิโลโป ฯ ๘ สี. อุจฺเฉทวาท ฯ
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ลพุช วา ปุฏโ อมฺพ พฺยากเรยฺย เอวเมว โข เม ภนฺเต
อชิโต เกสกมฺพโล สนฺทิฏิก สามฺผล ปุฏโ สมาโน
อุจฺเฉท พฺยากาสิ ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอตทโหสิ กถ หิ นาม
มาทิโส สมณ วา พฺราหฺมณ วา วิชิเต วสนฺต อปสาเทตพฺพ
มฺเยฺยาติ โส โข อห ภนฺเต อชิตสฺส เกสกมฺพลสฺส ภาสิต เนว
อภินนฺทึ นปฺปฏิกฺโกสึ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อนตฺตมโน
อนตฺตมนวาจ อนิจฺฉาเรตฺวา ตเมว วาจ อนุคฺคณฺหนฺโต อนิกกฺ ุชฺเชนฺโต
อุฏายาสนา ปกฺกามึ ฯ
[๙๗] เอกมิทาห ภนฺเต สมย เยน ปกุโธ กจฺจายโน เตนุปสงฺกมึ
อุปสงฺกมิตฺวา ปกุเธน กจฺจายเนน สทฺธึ สมฺโมทึ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสที ึ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อห
ภนฺเต ปกุธ กจฺจายน เอตทโวจ ยถา นุ โข อิมานิ โภ
กจฺจายน ปุถุสิปฺปายตนานิ ฯเปฯ สกฺกา นุ โข โภ กจฺจายน เอวเมว
ทิฏเ ว ธมฺเม สนฺทฏิ  ิก สามฺผล ปฺเปตุนฺติ เอว วุตฺเต
ภนฺเต ปกุโธ กจฺจายโน ม เอตทโวจ สตฺติเม มหาราช กายา อกฏา
อกฏวิธา อนิมฺมิตา อนิมฺมาตา วฺฌา กูฏฏา เอสิกฏายิฏิตา ๑
เต น อิฺชนฺติ น วิปริณมนฺติ น อฺมฺ พฺยาพาเธนฺติ นาล
อฺมฺสฺส สุขาย วา ทุกฺขาย วา สุขทุกฺขาย วา กตเม
สตฺต ปวิกาโย อาโปกาโย เตโชกาโย วาโยกาโย สุเข ทุกฺเข ชีเว
#๑ เอสิกฏายิฏิกาติป ปาโ ฯ
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สตฺตเม อิเม สตฺตกายา ๑ อกฏา อกฏวิธา อนิมมฺ ิตา อนิมฺมาตา
วฺฌา กูฏฏา เอสิกฏายิฏิตา เต น อิฺชนฺติ น วิปริณมนฺติ
น อฺมฺ พฺยาพาเธนฺติ นาล อฺมฺสฺส สุขาย วา
ทุกฺขาย วา สุขทุกฺขาย วา ตตฺถ นตฺถิ หนฺตา วา ฆาเตตา วา
โสตา วา สาเวตา วา ๒ วิฺาตา วา วิฺาเปตา วา โส หิ ๓
ติณฺเหน สตฺเถน สีส ฉินฺทติ น โกจิ กฺจิ ชีวติ า ๔ โวโรเปติ
สตฺตนฺนเยว กายาน อนฺตเรน สตฺถมนุปตฺตตีติ ๕ อิตฺถ โข เม ภนฺเต
ปกุโธ กจฺจายโน สนฺทฏิ ิก สามฺผล ปุฏโ สมาโน อฺเน
อฺ พฺยากาสิ เสยฺยถาป ภนฺเต อมฺพ วา ปุฏโ ลพุช
พฺยากเรยฺย ลพุช วา ปุฏโ อมฺพ พฺยากเรยฺย เอวเมว โข เม
ภนฺเต ปกุโธ กจฺจายโน สนฺทิฏิก สามฺผล ปุฏโ สมาโน
อฺเน อฺ พฺยากาสิ ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอตทโหสิ กถ หิ นาม
มาทิโส สมณ วา พฺราหฺมณ วา วิชิเต วสนฺต อปสาเทตพฺพ
มฺเยฺยาติ โส โข อห ภนฺเต ปกุธสฺส กจฺจายนสฺส ภาสิต เนว
อภินนฺทึ นปฺปฏิกฺโกสึ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อนตฺตมโน
อนตฺตมนวาจ อนิจฺฉาเรตฺวา ตเมว วาจ อนุคฺคณฺหนฺโต อนิกกฺ ุชฺเชนฺโต
อุฏายาสนา ปกฺกามึ ฯ
[๙๘] เอกมิทาห ภนฺเต สมย เยน นิคณฺโ นาฏปุตฺโต
#๑ สี. สนฺติเม สตฺตกายา ฯ ๒ สี. โสเวตา วา ฯ ๓ สี. โสป ฯ
#๔ สี. กาจิ ชีวิตา ฯ ๕ สี. สตฺถวิวรมนุปตนฺติ ฯ
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เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา นิคณฺเน นาฏปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทึ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อห ภนฺเต นิคณฺ นาฏปุตฺต เอตทโวจ ยถา นุ โข
อิมานิ โภ อคฺคิเวสฺสน ปุถุสิปฺปายตนานิ ฯเปฯ สกฺกา นุ โข
โภ อคฺคิเวสฺสน เอวเมว ทิฏเ ว ธมฺเม สนฺทิฏ ิก สามฺผล
ปฺเปตุนฺติ เอว วุตฺเต ภนฺเต นิคณฺโ นาฏปุตโฺ ต ม เอตทโวจ
อิธ มหาราช นิคณฺโ จาตุยามสวรสวุโต โหติ กถฺจ โข ๑ มหาราช
นิคณฺโ จาตุยามสวรสวุโต โหติ อิธ มหาราช นิคณฺโ สพฺพวาริวาริโต
จ โหติ สพฺพวาริยุตฺโต จ สพฺพวาริธุโต จ สพฺพวาริผุโฏ ๒
จ เอว โข ๓ มหาราช นิคณฺโ จาตุยามสวรสวุโต โหติ ยโต โข
มหาราช นิคณฺโ เอว จาตุยามสวรสวุโต โหติ อย วุจฺจติ มหาราช
นิคณฺโ นาฏปุตฺโต ๔ คตตฺโต จ ยตตฺโต จ ิตตฺโต จาติ อิตฺถ
โข เม ภนฺเต นิคณฺโ นาฏปุตฺโต สนฺทิฏิก สามฺผล ปุฏโ
สมาโน จาตุยามสวร พฺยากาสิ เสยฺยถาป ภนฺเต อมฺพ วา ปุฏโ(
ลพุช พฺยากเรยฺย ลพุช วา ปุฏโ อมฺพ พฺยากเรยฺย เอวเมว
โข ภนฺเต นิคณฺโ นาฏปุตฺโต สนฺทิฏิก สามฺผล ปุฏโ
สมาโน จาตุยามสวร พฺยากาสิ ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอตทโหสิ กถ
หิ นาม มาทิโส สมณ วา พฺราหฺมณ วา วิชิเต วสนฺต อปสาเทตพฺพ
#๑ สี. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ สี. สพฺพวาริปุฏโ ฯ ๓ สี. โขสทฺโท
#นตฺถิ ฯ ๔ ยุ. -ผุฏโ ฯ สี. นาฏปุตฺโตติ ปาโ นตฺถิ ฯ
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มฺเยฺยาติ โส โข อห ภนฺเต นิคณฺสฺส นาฏปุตฺตสฺส ภาสิต เนว
อภินนฺทึ นปฺปฏิกฺโกสึ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อนตฺตมโน
อนตฺตมนวาจ อนิจฺฉาเรตฺวา ตเมว วาจ อนุคฺคณฺหนฺโต อนิกกฺ ุชฺเชนฺโต
อุฏายาสนา ปกฺกามึ ฯ
[๙๙] เอกมิทาห ภนฺเต สมย เยน สฺชโย เวลฏปุตฺโต ๑
เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา สฺชเยน เวลฏปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทึ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อห ภนฺเต สฺชย เวลฏปุตฺต เอตทโวจ ยถา นุ โข
อิมานิ โภ สฺชย ปุถุสปิ ฺปายตนานิ ฯเปฯ สกฺกา นุ โข โภ สฺชย
เอวเมว ทิฏเ ว ธมฺเม สนฺทิฏิก สามฺผล ปฺเปตุนฺติ เอว
วุตฺเต ภนฺเต สฺชโย เวลฏปุตฺโต ม เอตทโวจ อตฺถิ ปโร โลโกติ
อิติ เจ ม ปุจฺฉสิ อตฺถิ ปโร โลโกติ อิติ เจ เม อสฺส อตฺถิ
ปโร โลโกติ อิติ เตน ๒ พฺยากเรยฺย เอวนฺติป เม โน ตถาติป
เม โน อฺถาติป เม โน โนติป เม โน โน โนติป เม โน นตฺถิ
ปโร โลโก อตฺถิ จ นตฺถิ จ ปโร โลโก เนว อตฺถิ น นตฺถิ
ปโร โลโก อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
อตฺถิ จ นตฺถิ จ สตฺตา โอปปาติกา เนว อตฺถิ น นตฺถิ สตฺตา
โอปปาติกา อตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก อิติ เจ
ม ปุจฺฉสิ อตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก อิติ เจ
#๑ สี. เวลฏิปุตฺโต ฯ ๒ เต น ฯ
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เม อสฺส อตฺถิ สุกฏทุกกฺ ฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก อิติ เตน
พฺยากเรยฺย นตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก อตฺถิ จ
นตฺถิ จ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก เนว อตฺถิ น นตฺถิ
สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา
น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ อิติ เจ
ม ปุจฺฉสิ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ อิติ เจ เม
อสฺส เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ อิติ เตน พฺยากเรยฺย
เอวนฺติป เม โน ตถาติป เม โน อฺถาติป เม โน โนติป
เม โน โน โนติป เม โนติ อิตฺถ โข เม ภนฺเต สฺชโย เวลฏปุตฺโต
สนฺทิฏิก สามฺผล ปุฏโ สมาโน วิกฺเขป พฺยากาสิ เสยฺยถาป
ภนฺเต อมฺพ วา ปุฏโ  ลพุช พฺยากเรยฺย ลพุช วา ปุฏโ อมฺพ
พฺยากเรยฺย เอวเมว โข ภนฺเต สฺชโย เวลฏปุตฺโต สนฺทิฏ ิก
สามฺผล ปุฏโ สมาโน วิกฺเขป พฺยากาสิ ตสฺส มยฺห ภนฺเต
เอตทโหสิ อยฺจ อิเมส สมณพฺราหฺมณาน สพฺพพาโล สพฺพมูโฬฺห
กถ หิ นาม สนฺทิฏิก สามฺผล ปุฏโ  สมาโน วิกฺเขป
พฺยากริสฺสตีติ ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอตทโหสิ กถฺหิ นาม มาทิโส
สมณ วา พฺราหฺมณ วา วิชิเต วสนฺต อปสาเทตพฺพ มฺเยฺยาติ
โส โข อห ภนฺเต สฺชยสฺส เวลฏปุตฺตสฺส ภาสิต เนว อภินนฺทึ
นปฺปฏิกฺโกสึ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อนตฺตมโน อนตฺต-
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มนวาจ อนิจฺฉาเรตฺวา ตเมว วาจ อนุคฺคณฺหนฺโต อนิกฺกุชฺเชนฺโต
อุฏายาสนา ปกฺกามึ ฯ
[๑๐๐] โสห ภนฺเต ภควนฺตมฺป ปุจฺฉามิ ยถา นุ โข อิมานิ ภนฺเต
ปุถุสิปฺปายตนานิ เสยฺยถีท หตฺถาโรหา อสฺสาโรหา รถิกา ธนุคฺคหา
เจลกา จลกา ปณฺฑทายิกา อุคฺคา ราชปุตฺตา ปกฺขนฺทิโน มหานาคา
สุรา จมฺมโยธิโน ทาสกปุตฺตา อาฬาริกา กปฺปกา นฺหาปกา สูทา
มาลาการา รชกา เปสการา นลการา กุมฺภการา คณกา มุทฺทิกา
ยานิ วา ปนฺานิป เอวคตานิ ปุถุสิปฺปายตนานิ เต ทิฏเ ว
ธมฺเม สนฺทฏิ ิก สิปฺปผล อุปชีวนฺติ เต เตน อตฺตาน สุเขนฺติ
ปเณนฺติ มาตาปตโร สุเขนฺติ ปเณนฺติ ปุตฺตทาร สุเขนฺติ ปเณนฺติ
มิตฺตามจฺเจ สุเขนฺติ ปเณนฺติ สมณพฺราหฺมเณสุ อุทฺธคฺคิก ทกฺขิณ
ปติฏาเปนฺติ โสวคฺคิก สุขวิปาก สคฺคสวตฺตนิก สกฺกา นุ โข
ภนฺเต เอวเมว ทิฏเ ว ธมฺเม สนฺทฏิ ิก สามฺผล ปฺเปตุนฺติ ฯ
สกฺกา มหาราช เตนหิ มหาราช ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ
ยถา เต ขเมยฺย ตถา ต พฺยากเรยฺยาสิ ต กึ มฺสิ
มหาราช อิธ เต อสฺส ปุรโิ ส ทาโส กมฺมกโร ปุพฺพุฏายี
ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสฺสาวี มนาปจารี ปยวาที มุขุลฺโลกิโก ๑ ตสฺส
เอวมสฺส อจฺฉริย วต โภ อพฺภูต วต โภ ปฺุาน คติ
ปฺุาน วิปาโก อย หิ ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต
#๑ สี. มุขุลโฺ ลกโก ฯ
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มนุสฺโส อหป มนุสฺโส อย หิ ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต
ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจาเรติ เทโว มฺเ
อห ปนมฺหสิ ฺส ๑ ทาโส กมฺมกโร ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี
กึการปฏิสฺสาวี มนาปจารี ปยวาที มุขุลฺโลกิโก โส วตสฺสาห ปฺุานิ
กเรยฺย ยนฺนูนาห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ โส อปเรน
สมเยน เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺย ฯ โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน
กาเยน สวุโต วิหเรยฺย วาจาย สวุโต วิหเรยฺย มนสา สวุโต
วิหเรยฺย ฆาสจฺฉาทนปรมตาย สนฺตฏุ โ ๒ อภิรโต ปวิเวเก ฯ
ตฺเจเก ๓ ปุริสา เอวมาโรเจยฺยุ ยคฺเฆ เทว ชาเนยฺยาสิ โย เต
โส ปุรโิ ส ทาโส กมฺมกโร ปุพฺพุฏ ายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสฺสาวี
มนาปจารี ปยวาที มุขลุ ฺโลกิโก โส เทว เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โส
เอว ปพฺพชิโต สมาโน กาเยน สวุโต วิหรติ วาจาย สวุโต
วิหรติ มนสา สวุโต วิหรติ ฆาสจฺฉาทนปรมตาย สนฺตุฏโ อภิรโต
ปวิเวเกติ ฯ อปนุ ตฺว เอว วเทยฺยาสิ เอตุ เม โภ โส ปุรโิ ส
ปุนเทว โหตุ ทาโส กมฺมกโร ปุพฺพฏุ ายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสฺสาวี
มนาปจารี ปยวาที มุขุลฺโลกิโกติ ฯ โนเหต ภนฺเต
#๑ อห ปนมฺหสฺสาติป ปาโ ฯ ๒ สี. สณฺิโต ฯ ๓ สี. ตฺเจ เต ฯ
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อถโข น มยเมว อภิวาเทยฺยามป ปจฺจุฏเยฺยามป อาสเนนป
นิมนฺเตยฺยาม อภินิมนฺเตยฺยามป น จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าเรหิ ธมฺมกิ ปสฺส รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทเหยฺยามาติ ฯ
ต กึ มฺสิ มหาราช ยทิ เอว สนฺเต โหติ วา
สนฺทิฏิก สามฺผล โน วาติ ฯ อทฺธา โข ภนฺเต เอว
สนฺเต โหติ สนฺทฏิ ิก สามฺผลนฺติ ฯ อิท โข เต มหาราช
มยา ปม ทิฏเ ว ธมฺเม สนฺทิฏิก สามฺผล ปฺตฺตนฺติ ฯ
[๑๐๑] สกฺกา ปน ภนฺเต อฺป เอวเมว ทิฏเ  ว ธมฺเม
สนฺทิฏิก สามฺผล ปฺเปตุนฺติ ฯ สกฺกา มหาราช เตนหิ
มหาราช ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ยถา เต ขเมยฺย ตถา
น พฺยากเรยฺยาสิ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช อิธ เต อสฺส
ปุริโส กสฺสโก คหปติโก การการโก ราสิวฑฺฒโก ฯ ตสฺส
เอวมสฺส อจฺฉริย วต โภ อพฺภูต วต โภ ปฺุาน คติ ปฺุาน
วิปาโก อย หิ ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต มนุสโฺ ส
อหมฺป มนุสฺโส อย หิ ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต
ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจาเรติ เทโว มฺเ
อห ปนมฺหสิ ฺส กสฺสโก คหปติโก การการโก ราสิวฑฺฒโก โส
วตสฺสาห ปฺุานิ กเรยฺย ยนฺนนู าห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ โส อปเรน สมเยน อปฺป วา โภคกฺขนฺธ ปหาย
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มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ ปหาย อปฺป วา าติปริวฏฏ ปหาย
มหนฺต วา าติปริวฏฏ ปหาย เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺย ฯ โส
เอว ปพฺพชิโต สมาโน กาเยน สวุโต วิหเรยฺย วาจาย สวุโต
วิหเรยฺย มนสา สวุโต วิหเรยฺย ฆาสจฺฉาทนปรมตาย สนฺตฏุ โ
อภิรโต ปวิเวเก ฯ ตฺเจเก ปุริสา เอวมาโรเจยฺยุ ยคฺเฆ เทว
ชาเนยฺยาสิ โย เต โส ปุริโส กสฺสโก คหปติโก การการโก
ราสิวฑฺฒโก โส เทว เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โส เอว ปพฺพชิโต
สมาโน กาเยน สวุโต วิหรติ วาจาย สวุโต วิหรติ มนสา
สวุโต วิหรติ ฆาสจฺฉาทนปรมตาย สนฺตุฏโ อภิรโต ปวิเวเกติ ฯ
อปนุ ตฺว เอว วเทยฺยาสิ เอตุ เม โภ โส ปุริโส ปุนเทว
โหตุ กสฺสโก คหปติโก การการโก ราสิวฑฺฒโกติ ฯ โน เหต
ภนฺเต อถโข น มยเมว อภิวาเทยฺยามป ปจฺจุฏเยฺยามป อาสเนนป
นิมนฺเตยฺยาม อภินิมนฺเตยฺยามป น จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าเรหิ ธมฺมกิ ปสฺส รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทเหยฺยามาติ ฯ
ต กึ มฺสิ มหาราช ยทิ เอว สนฺเต โหติ วา
สนฺทิฏิก สามฺผล โน วาติ ฯ อทฺธา โข ภนฺเต เอว
สนฺเต โหติ สนฺทฏิ ิก สามฺผลนฺติ ฯ อิท โข เต มหาราช
มยา ทุติย ทิฏเ ว ธมฺเม สนฺทิฏิก สามฺผล ปฺตฺตนฺติ ฯ
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[๑๐๒] สกฺกา ปน ภนฺเต อฺป ทิฏเ ว ธมฺเม สนฺทิฏ ิก
สามฺผล ปฺเปตุ อิเมหิ สนฺทิฏ ิเกหิ สามฺผเลหิ อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจาติ ฯ สกฺกา มหาราช เตนหิ มหาราช
สุณาหิ ๑ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
ราชา ๒ มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
ภควา เอตทโวจ อิธ มหาราช ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ๓ โส อิม
โลก สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ ฯ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ ฯ ต ธมฺม สุณาติ คหปติ วา
คหปติปุตฺโต วา อฺตรสฺมึ วา กุเล ปจฺฉา ๔ ชาโต ฯ โส ต
ธมฺม สุตฺวา ตถาคเต สทฺธ ปฏิลภติ ฯ โส เตน สทฺธาปฏิลาเภน
สมนฺนาคโต อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ สมฺพาโธ ฆราวาโส รชาปโถ ๕
อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา นยิท สุกร อคาร อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณ
เอกนฺตปริสุทฺธ สขลิขิต พฺรหฺมจริย จริตุ ยนฺนูนาห
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
#๑ สี. สุโณหีติ วา ปาโ ฯ ๒ สี. มหาราชา ฯ ๓ สี. ภควา ฯ
#๔ สี. ปจฺจา ฯ ๕ สี. รโชปโถ ฯ
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อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ โส อปเรน สมเยน อปฺป วา โภคกฺขนฺธ
ปหาย มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ ปหาย อปฺป วา าติปริวฏฏ
ปหาย มหนฺต วา าติปริวฏฏ ปหาย เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ ฯ
โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ
สิกฺขาปเทสุ กายกมฺมวจีกมฺเมน ๑ สมนฺนาคโต กุสเลน ปริสทุ ฺธาชีโว
สีลสมฺปนฺโน อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต
สนฺตุฏโ ฯ
[๑๐๓] กถฺจ มหาราช ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน โหติ อิธ มหาราช
ภิกฺขุ ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ นิหติ ทณฺโฑ
นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป วิหรติ ฯ อิทปสฺส
โหติ สีลสฺมึ ฯ อทินฺนาทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ
ทินฺนาทายี ทินฺนปาฏิกงฺขี อเถเนน สุจิภูเตน อตฺตนา วิหรติ ฯ อิทปสฺส
โหติ สีลสฺมึ ฯ อพฺรหฺมจริย ปหาย พฺรหฺมจารี โหติ อาราจารี
วิรโต เมถุนา คามธมฺมา ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ มุสาวาท ปหาย
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ เโต ๒ ปจฺจยิโก
อวิสวาทโก โลกสฺส ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ ปสุณ วาจ ปหาย
ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ อิโต สุตฺวา น อมุตฺร อกฺขาตา
#๑ สี. กายวจีกมฺเมน ฯ ๒ สี. เถโต ฯ
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อิเมส เภทาย อมุตฺร วา สุตฺวา น อิเมส อกฺขาตา อมูส เภทาย
อิติ ภินฺนาน วา สนฺธาตา สหิตาน วา อนุปฺปทาตา สมคฺคาราโม
สมคฺครโต สมคฺคนนฺที สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา โหติ ฯ อิทปสฺส
โหติ สีลสฺมึ ฯ ผรุส วาจ ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต
โหติ ยา สา วาจา เนลา กณฺณสุขา เปมนียา หทยงฺคมา โปรี
พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ ฯ อิทปสฺส
โหติ สีลสฺมึ ฯ สมฺผปฺปลาป ปหาย สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต
โหติ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที นิธานวตึ
วาจ ภาสิตา โหติ กาเลน สาปเทส ปริยนฺตวตึ อตฺถสฺหิต ฯ
อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ พีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวิรโต โหติ ฯ
เอกภตฺติโก โหติ รตฺตูปรโต วิรโต วิกาลโภชนา ฯ นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต โหติ ฯ มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา
ปฏิวิรโต โหติ ฯ อุจฺจาสยนมหาสยนา ปฏิวิรโต
โหติ ฯ ชาตรูปรชฏปฏิคคฺ หณา ๑ ปฏิวิรโต โหติ ฯ อามกธฺปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต โหติ ฯ อามกมสปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต
โหติ ฯ อิตถฺ ีกุมาริกปฏิคฺคหณา ๒ ปฏิวิรโต โหติ ฯ ทาสีทาสปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต โหติ ฯ อเชฬกปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ ฯ
กุกฺกุฏสูกรปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ ฯ หตฺถิควาสฺสวฬวาปฏิคฺคหณา
ปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ ฯ เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา ปฏิวริ โต
#๑ สี. ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา ฯ ๒ สี. อิตฺถีกุมารีปฏิคฺคหณา ฯ
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โหติ ฯ ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ ฯ กยวิกฺกยา
ปฏิวิรโต โหติ ฯ ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา ปฏิวิรโต โหติ ฯ
อุกฺโกฏนวฺจนนิกติสาวิโยคา ปฏิวริ โต โหติ ฯ เฉทนวธพนฺธนวิปราโมสอาโลปสหสาการา ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
จุลฺลสีล นิฏิต ๑ ฯ
[๑๐๔] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป พีชคามภูตคามสมารมฺภ อนุยุตฺตา
วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ มูลพีช ขนฺธพีช ผลพีช อคฺคพีช พีชพีชเมว
ปฺจม อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปา พีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวริ โต
โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๐๕] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป สนฺนิธิการปริโภค อนุยตุ ฺตา
วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ อนฺนสนฺนิธิ ๒ ปานสนฺนิธิ วตฺถสนฺนิธิ
ยานสนฺนิธิ สยนสนฺนิธิ คนฺธสนฺนิธิ อามิสสนฺนิธิ อิติ วา ฯ อิติ
เอวรูปา สนฺนิธิการปริโภคา ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ
สีลสฺมึ ฯ
[๑๐๖] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป วิสูกทสฺสน อนุยตุ ฺตา วิหรนฺติ ฯ
#๑ สี. จุลลฺ สีล นิฏิตนฺติ อิท นตฺถิ ฯ ๒ อนฺนสนฺนิธินฺติป อนฺนสนฺนธิติป
#ปาโ ทิสฺสติ ฯ

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 86

เสยฺยถีท ฯ นจฺจ คีต วาทิต เปกฺข อกฺขาน ปาณิสฺสร เวตาฬ
กุมฺภถูน โสภนครก จณฺฑาล วส โธวน หตฺถิยุทฺธ อสฺสยุทฺธ
มหิสยุทฺธ อุสภยุทฺธ อชยุทฺธ เมณฺฑยุทฺธ กุกฺกฏุ ยุทฺธ วฏฏกยุทฺธ
ทณฺฑยุทฺธ มุฏิยุทฺธ นิพฺพุทฺธ อุยฺโยธิก พลคฺค เสนาพฺยูห
อนีกทสฺสน อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปา วิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต
โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๐๗] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป ชูตปฺปมาทฏานานุโยคมนุยุตฺตา
วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ อฏปท ทสปท อากาส ปริหารปถ
สนฺติก ขลิก ฆฏิก สลากหตฺถ อกฺข ปงฺกจีร วงฺกก โมกฺขจิก
จิงฺคุลก ปตฺตาฬฺหก รถก ธนุก อกฺขริก มาเนสิก ๑ ยถาวชฺช อิติ
วา ฯ อิติ เอวรูปา ชูตปฺปมาทฏานานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ ฯ
อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๐๘] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป อุจฺจาสยนมหาสยน อนุยุตฺตา
วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ อาสนฺทึ ปลฺลงฺก โคณก จิตฺตก ปฏิก ปฏลิก
ตูลิก วิกติก อุทฺธโลมึ ๒ เอกนฺตโลมึ กฏิสฺส โกเสยฺย กุตฺตก หตฺถตฺถร
อสฺสตฺถร รถตฺถร อชินปฺปเวณึ กาทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณ สอุตฺตรจฺฉท
อุภโตโลหิตกูปธาน อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปา อุจฺจาสยน#๑ สี. มโนสิก ฯ (มเนสิกนฺติ ปาเน ภวิตพฺพ) ฯ ๒ สี. อุทฺทโลมึ ฯ
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มหาสยนา ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๐๙] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป มณฺฑนวิภูสนฏานานุโยค อนุยุตฺตา
วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ อุจฺฉาทน ปริมทฺทน นฺหาปน สมฺพาหน
อาทาส อฺชน มาลาคนฺธวิเลปน มุขจุณฺณ มุขวิเลปน หตฺถพนฺธ ๑
สิขาพนฺธ ทณฺฑ นาลิก อสึ ขคฺค ฉตฺต จิตฺรุปาหน อุณฺหีส มณึ
วาลวีชนึ โอทาตานิ วตฺถานิ ทีฆทสานิ อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปา
มณฺฑนวิภูสนฏานานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๑๐] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป ติรจฺฉานกถ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ ฯ
เสยฺยถีท ฯ ราชกถ โจรกถ มหามตฺตกถ เสนากถ ภยกถ ยุทธฺ กถ
อนฺนกถ ปานกถ วตฺถกถ สยนกถ มาลากถ คนฺธกถ าติกถ
ยานกถ คามกถ นิคมกถ นครกถ ชนปทกถ อิตฺถีกถ ปุริสกถ ๒
สูรกถ วิสิขากถ กุมฺภฏานกถ ปุพพฺ เปตกถ นานตฺตกถ โลกกฺขายิก
สมุทฺทกฺขายิก อิติ ภวาภวกถ อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานกถาย
ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๑๑] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป วิคฺคาหิกกถ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ ฯ
#๑ สี. มาลาวิเลปน มุขจุณฺณก มุขาเลป หตฺถพนฺธน ฯ ๒ สี.
#ปุริสกถนฺติ ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
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เสยฺยถีท ฯ ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ อห อิม ธมฺมวินย
อาชานามิ กึ ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานิสฺสสิ มิจฺฉาปฏิปนฺโน
ตฺวมสิ อหมสฺมิ สมฺมาปฏิปนฺโน สหิต เม อสหิตนฺเต ปุเร
วจนีย ปจฺฉา อวจ ปจฺฉา วจนีย ปุเร อวจ อธิจิณฺณนฺเต
วิปราวตฺต อาโรปโต เต วาโท นิคฺคหิโตสิ จรวาทปฺปโมกฺขาย
นิพฺเพเหิ วา สเจ ปโหสีติ อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปาย
วิคฺคาหิกกถาย ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๑๒] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูป ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคมนุยุตฺตา
วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ รฺ ราชมหามตฺตาน ขตฺติยาน พฺราหฺมณาน
คหปติกาน กุมาราน อิธ คจฺฉ อมุตฺร คจฺฉ อิท หร อมุตรฺ
อิท อาหราติ อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปา ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา
ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๑๓] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต กุหกา จ โหนฺติ ลปกา จ เนมิตฺติกา
จ นิปฺเผสิกา จ ๑ ลาเภน จ ลาภ นิชิคึสิตาโร อิติ วา ๒ ฯ
อิติ เอวรูปา กุหนลปนา ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
มชฺฌิมสีล นิฏิต ๓ ฯ
#๑ สี. นิมิตฺตกา จ นิปฺเปสิกา จ ฯ ๒ สี. อิติ วาติ อิท นตฺถิ ฯ
#๓ สี. มชฺฌมิ สีล นิฏิตนฺติ อิทป นตฺถิ ฯ
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[๑๑๔] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ องฺค นิมิตฺต อุปปฺ าฏ ๑ สุปน 
ลกฺขณ มูสกิ จฺฉินฺน อคฺคิโหม ทพฺพิโหม ถุสโหม กณโหม
ตณฺฑุลโหม สปฺปโหม เตลโหม มุขโหม โลหิตโหม องฺควิชฺชา
วตฺถุวิชฺชา เขตฺตวิชฺชา สิววิชฺชา ภูตวิชฺชา ภูรวิ ิชฺชา อหิวิชฺชา
วิสวิชฺชา วิจฺฉิกวิชฺชา มูสิกวิชฺชา สกุณวิชฺชา วายสวิชฺชา ปกฺกชฺฌาน
สรปริตฺตาน มิคปกฺก อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย
มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๑๕] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ มณิลกฺขณ วตฺถลกฺขณ ทณฺฑลกฺขณ
สตฺถลกฺขณ อสิลกฺขณ อุสุลกฺขณ ธนุลกฺขณ อาวุธลกฺขณ ๒ อิตฺถลี กฺขณ
ปุริสลกฺขณ กุมารลกฺขณ กุมารีลกฺขณ ทาสลกฺขณ
ทาสีลกฺขณ หตฺถลิ กฺขณ อสฺสลกฺขณ มหิสลกฺขณ อุสภลกฺขณ
โคลกฺขณ อชลกฺขณ เมณฺฑลกฺขณ กุกฺกฏุ ลกฺขณ วฏฏกลกฺขณ
โคธาลกฺขณ กณฺณิกลกฺขณ กจฺฉปลกฺขณ มิคลกฺขณ อิติ วา ฯ
อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต โหติ ฯ
อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
#๑ สี. อุปฺปาท ฯ ๒ สี อายุธลกฺขณ ฯ
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[๑๑๖] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ รฺ นิยฺยาน ภวิสฺสติ รฺ
อนิยฺยาน ภวิสฺสติ อพฺภนฺตราน รฺ อุปยาน ภวิสฺสติ พาหิราน
รฺ อปยาน ภวิสฺสติ พาหิราน รฺ อุปยาน ภวิสสฺ ติ
อพฺภนฺตราน รฺ อปยาน ภวิสฺสติ อพฺภนฺตราน รฺ ชโย
ภวิสฺสติ พาหิราน รฺ ปราชโย ภวิสฺสติ พาหิราน รฺ
ชโย ภวิสฺสติ อพฺภนฺตราน รฺ ปราชโย ภวิสฺสติ อิติ อิมสฺส
ชโย ภวิสฺสติ ๑ อิมสฺส ปราชโย ภวิสฺสติ อิติ วา ฯ อิติ
เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส
โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๑๗] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ จนฺทคฺคาโห ภวิสฺสติ สุริยคฺคาโห
ภวิสฺสติ นกฺขตฺตคฺคาโห ภวิสฺสติ จนฺทิมสุริยาน ปถคมน ภวิสฺสติ
จนฺทิมสุริยาน อุปฺปถคมน ภวิสฺสติ นกฺขตฺตาน ปถคมน ภวิสฺสติ
นกฺขตฺตาน อุปฺปถคมน ภวิสฺสติ อุกฺกาปาโต ภวิสฺสติ ทิสาฑาโห
ภวิสฺสติ ภูมจิ าโล ภวิสสฺ ติ เทวทุนทฺ ุภิ ภวิสฺสติ จนฺทิมสุริยนกฺขตฺตาน
อุคฺคมน โอคฺคมน สกิเลส โวทาน ภวิสฺสติ เอววิปาโก
#๑ สี. ภวิสฺสตีติ ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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จนฺทคฺคาโห ภวิสฺสติ เอววิปาโก สุริยคฺคาโห ภวิสฺสติ
เอววิปาโก นกฺขตฺตคฺคาโห ภวิสฺสติ เอววิปาก จนฺทิมสุริยาน
ปถคมน ภวิสฺสติ เอววิปาก จนฺทมิ สุริยาน อุปฺปถคมน ภวิสฺสติ
เอววิปาก นกฺขตฺตาน ปถคมน ภวิสฺสติ เอววิปาก นกฺขตฺตาน
อุปฺปถคมน ภวิสฺสติ เอววิปาโก อุกฺกาปาโต ภวิสฺสติ เอววิปาโก
ทิสาฑาโห ภวิสฺสติ เอววิปาโก ภูมิจาโล ภวิสฺสติ
เอววิปาโก เทวทุนฺทุภิ ภวิสฺสติ เอววิปาก จนฺทิมสุริยนกฺขตฺตาน
อุคฺคมน โอคฺคมน สกิเลส โวทาน ภวิสฺสติ อิติ วา ฯ อิติ
เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส
โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๑๘] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ สุวุฏิกา ภวิสสฺ ติ ทุพฺพุฏิกา
ภวิสฺสติ สุภิกฺข ภวิสฺสติ ทุพฺภิกขฺ  ภวิสฺสติ เขม ภวิสสฺ ติ
ภย ภวิสฺสติ โรโค ภวิสฺสติ อาโรคฺย ภวิสฺสติ มุทฺทา คณนา
สขาน กาเวยฺย โลกายต อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย
มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๑๙] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ อาวาหน วิวาหน สวทน วิวทน
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สกิรณ วิกิรณ สุภตกรณ ทุพฺภตกรณ วิรุทฺธคพฺภกรณ ชิวหฺ านิพนฺธน
หนุสหนน หตฺถาภิชปฺปน กณฺณชปฺปน อาทาสปฺห
กุมารีปฺห เทวปฺห อาทิจฺจุปฏาน มหตุปฏาน อพฺภชุ ฺชลน
สิริวฺหายน อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา
ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๒๐] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน
ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ สนฺติกมฺม ปณิธิกมฺม ภูมิกมฺม
ภูริกมฺม วสฺสกมฺม โวสฺสกมฺม วตฺถุกมฺม วตฺถุปริกิรณ อาจมน
นฺหาปน ชุหน ๑ วมน วิเรจน อุทฺธวิเรจน อโธวิเรจน สีสวิเรจน
กณฺณเตล เนตฺตปฺปาน ๒ นตฺถกุ มฺม อฺชน ปจฺจฺชน สาลากิย
สลฺลกตฺติย ทารกติกิจฺฉ ๓ มูลเภสชฺชาน อนุปปฺ ทาน โอสธีน
ปฏิโมกฺโข อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา
ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ
[๑๒๑] ส โข โส มหาราช ภิกฺขุ เอว สีลสมฺปนฺโน น กุโตจิ
ภย สมนุปสฺสติ ยทิท สีลสวรโต ฯ เสยฺยถาป มหาราช ขตฺติโย
มุทฺธาวสิตฺโต นิหตปจฺจามิตฺโต น กุโตจิ ภย สมนุปสฺสติ ยทิท
ปจฺจตฺถิกโต เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ เอว สีลสมฺปนฺโน
#๑ สี. นหาปน ทุหน ฯ ๒ สี. เนตฺตตปฺปน ฯ ๓ สี. สลฺลกตฺติก
#ทารกติกิจฺฉา ฯ
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น กุโตจิ ภย สมนุปสฺสติ ยทิท สีลสวรโต ฯ โส อิมนิ า
อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต อนวชฺชสุข ปฏิสเวเทติ ฯ
เอว โข มหาราช ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน โหติ ฯ
มหาสีล นิฏ ิต ฯ
[๑๒๒] กถฺจ มหาราช ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ ฯ
อิธ มหาราช ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมติ ฺตคฺคาหี โหติ
นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ
โสเตน สทฺท สุตฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี
ยตฺวาธิกรณเมน โสตินทฺ ฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ
รกฺขติ โสตินฺทฺริย โสตินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ ฆาเนน คนฺธ
ฆายิตฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน
ฆานินฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ ฆานินฺทฺริย
ฆานินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ ชิวหฺ าย รส สายิตฺวา น
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน ชิวฺหินฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ ชิวฺหินฺทฺรยิ 
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ชิวฺหินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา น
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน กายินฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ
ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ กายินฺทฺริย กายินฺทฺริเย
สวร อาปชฺชติ ฯ มนสา ธมฺม วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ
นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺรยิ  อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินฺทรฺ ิย มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ
โส อิมินา อริเยน อินฺทฺรยิ สวเรน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต อพฺยาเสกสุข
ปฏิสเวเทติ เอว โข มหาราช ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ ฯ
[๑๒๓] กถฺจ มหาราช ภิกฺขุ สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต
โหติ อิธ มหาราช ภิกขฺ ุ อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี
โหติ อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ สมฺมิฺชิเต ปสาริเต
สมฺปชานการี โหติ สฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ อสิเต
ปเต ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี โหติ อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม
สมฺปชานการี โหติ คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต
ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ ฯ เอว โข มหาราช ภิกขฺ ุ
สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต โหติ ฯ
[๑๒๔] กถฺจ มหาราช ภิกฺขุ สนฺตุฏโ โหติ อิธ มหาราช
ภิกฺขุ สนฺตุฏโ โหติ กายปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน
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ปณฺฑปาเตน โส เยน เยเนว ปกฺกมติ สมาทาเยว ปกฺกมติ ฯ
เสยฺยถาป มหาราช ปกฺขี สกุโณ เยน เยเนว เฑติ สปตฺตภาโร ว
เฑติ เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ สนฺตุฏโ โหติ กายปริหาริเกน
จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน ปณฺฑปาเตน โส เยน เยเนว ปกฺกมติ
สมาทาเยว ปกฺกมติ ฯ เอว โข มหาราช ภิกฺขุ สนฺตุฏโ  โหติ ฯ
[๑๒๕] โส อิมินา จ อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อิมินา
จ อริเยน อินฺทฺริยสวเรน สมนฺนาคโต อิมินา จ อริเยน
สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต อิมาย จ อริยาย สนฺตุฏิยา
สมนฺนาคโต วิวิตฺต เสนาสน ภชติ อรฺ รุกฺขมูล ปพฺพต
กนฺทร คิริคหุ  สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส ปลาลปฺุช ฯ โส
ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ
กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา ฯ โส อภิชฺฌ โลเก
ปหาย วิคตาภิชฺเฌน เจตสา วิหรติ อภิชฺฌาย จิตฺต ปริโสเธติ
พฺยาปาทปโทส ปหาย อพฺยาปนฺนจิตฺโต วิหรติ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป
พฺยาปาทปโทสา จิตฺต ปริโสเธติ ถีนมิทฺธ ปหาย
วิคตถีนมิทฺโธ วิหรติ อาโลกสฺี สโต สมฺปชาโน ถีนมิทธฺ า จิตฺต
ปริโสเธติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหาย อนุทฺธโต วิหรติ อชฺฌตฺต
วูปสนฺตจิตฺโต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต ปริโสเธติ วิจิกิจฺฉ ปหาย
ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิหรติ อกถงฺกถี กุสเลสุ ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาย
จิตฺต ปริโสเธติ ฯ
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[๑๒๖] เสยฺยถาป มหาราช ปุริโส อิณ อาทาย กมฺมนฺเต ปโยเชยฺย
ตสฺส เต กมฺมนฺตา ๑ สมิชฺเฌยฺยุ โส ยานิ จ โปราณานิ อิณมูลานิ
ตานิ จ พฺยนฺตีกเรยฺย สิยา จสฺส ๒ อุตฺตรึ อวสิฏ ทารภรณาย
ตสฺส เอวมสฺส อห โข ปุพฺเพ อิณมาทาย กมฺมนฺเต ปโยเชสึ
ตสฺส เม เต กมฺมนฺตา สมิชฺฌึสุ โสห ยานิ จ โปราณานิ อิณมูลานิ
ตานิ จ พฺยนฺตีอกาสึ อตฺถิ จ เม อุตฺตรึ อวสิฏ  ทารภรณายาติ ฯ
โส ตโตนิทาน ลเภถ ปาโมชฺช อธิคจฺเฉยฺย ๓ โสมนสฺส ฯ
เสยฺยถาป มหาราช ปุรโิ ส อาพาธิโก อสฺส ทุกขฺ ิโต พาฬฺหคิลาโน
ภตฺตฺจสฺส นจฺฉาเทยฺย น จสฺส กาเย พลมตฺตา ฯ โส อปเรน
สมเยน ตมฺหา อาพาธา มุจฺเจยฺย ภตฺตฺจสฺส ฉาเทยฺย สิยา
จสฺส กาเย พลมตฺตา ตสฺส เอวมสฺส อห โข ปุพฺเพ อาพาธิโก
อโหสึ ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน ภตฺตฺจ เม น ฉาเทสิ น จ เม
อาสิ กาเย พลมตฺตา โสมฺหิ เอตรหิ ตมฺหา อาพาธา มุตฺโต
กตฺตฺจ เม ฉาเทติ อตฺถิ จ เม กาเย พลมตฺตาติ ฯ โส
ตโตนิทาน ลเภถ ปาโมชฺช อธิคจฺเฉยฺย โสมนสฺส ฯ เสยฺยถาป
มหาราช ปุริโส พนฺธนาคาเร พนฺโธ อสฺส โส อปเรน สมเยน
ตมฺหา พนฺธนา มุจฺเจยฺย โสตฺถินา อพฺภเยน น จสฺส กิฺจิ
โภคาน วโย ตสฺส เอวมสฺส อห โข ปุพฺเพ พนฺธนาคาเร พนฺโธ
อโหสึ โสมฺหิ เอตรหิ ตมฺหา พนฺธนา มุตฺโต โสตฺถินา อพฺภเยน
#๑ กมฺมนฺโตติป ปาโ ฯ ๒ สี. สิยา ตสฺส ฯ ๓ อธิคจฺเฉปติ ปาโ ฯ
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นตฺถิ จ เม กิฺจิ โภคาน วโยติ ฯ โส ตโตนิทาน ลเภถ
ปาโมชฺช อธิคจฺเฉยฺย โสมนสฺส ฯ เสยฺยถาป มหาราช ปุรโิ ส
ทาโส อสฺส อนตฺตาธีโน ปราธีโน น เยนกามคโม โส อปเรน
สมเยน ตมฺหา ทาสพฺยา มุจฺเจยฺย อตฺตาธีโน อปราธีโน ภุชสิ ฺโส
เยนกามคโม ตสฺส เอวมสฺส อห โข ปุพฺเพ ทาโส อโหสึ
อนตฺตาธีโน ปราธีโน น เยนกามคโม โสมฺหิ เอตรหิ ตมฺหา
ทาสพฺยา มุตฺโต อตฺตาธีโน อปราธีโน ภุชิสโฺ ส เยนกามคโมติ
โส ตโตนิทาน ลเภถ ปาโมชฺช อธิคจฺเฉยฺย โสมนสฺส ฯ เสยฺยถาป
มหาราช ปุริโส สธโน สโภโค กนฺตาร อทฺธานมคฺค ปฏิปชฺเชยฺย
ทุพฺภิกฺข สปฺปฏิภย โส อปเรน สมเยน ต กนฺตาร นิตฺถเรยฺย
โสตฺถินา คามนฺต อนุปาปุเณยฺย เขม อปฺปฏิภย ตสฺส เอวมสฺส
อห โข ปุพฺเพ สธโน สโภโค กนฺตาร อทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชึ
ทุพฺภิกฺข สปฺปฏิภย โสมฺหิ เอตรหิ ต กนฺตาร นิตฺถิณฺโณ โสตฺถินา
คามนฺต อนุปฺปตฺโต เขม อปฺปฏิภยนฺติ โส ตโตนิทาน ลเภถ
ปาโมชฺช อธิคจฺเฉยฺย โสมนสฺส ฯ เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ
ยถาอิณ ยถาโรค ยถาพนฺธนาคาร ยถาทาสพฺย ยถากนฺตารทฺธานมคฺค
เอว อิเม ปฺจ นีวรเณ อปฺปหีเน อตฺตนิ สมนุปสฺสติ ฯ
เสยฺยถาป มหาราช ยถาอานณฺย ยถาอาโรคฺย ยถาพนฺธนาโมกฺข
ยถาภุชิสฺส ยถาเขมนฺตภูมึ เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ อิเม ปฺจ
นีวรเณ ปหีเน อตฺตนิ สมนุปสฺสติ ฯ
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[๑๒๗] ตสฺสิเม ปฺจ นีวรเณ ปหีเน อตฺตนิ สมนุปสฺสโต
ปาโมชฺช ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ
ปสฺสทฺธกาโย สุข ปฏิสเวเทติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ โส
วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช
ปติสุข ปมชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ โส อิมเมว กาย
วิเวกเชน ปติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส
กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส วิเวกเชน ปติสุเขน อปฺผุฏ โหติ ฯ
เสยฺยถาป มหาราช ทกฺโข นฺหาปโก วา นฺหาปกนฺเตวาสี วา
กสถาเล นฺหานียจุณฺณานิ อากิริตฺวา อุทเกน ปริปฺโผสก สนฺเนยฺย
สาย นฺหานียปณฺฑิเสฺนหานุคตา เสฺนหปเรตา ๑ สนฺตรพาหิรา ผุฏา
เสฺนเหน น จ ปคฺฆรติ ๒ เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ อิมเมว
กาย วิเวกเชน ปติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ
นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส วิเวกเชน ปติสุเขน อปฺผุฏ โหติ ฯ
อิทป โข มหาราช สนฺทิฏิก สามฺผล ปุริเมหิ สนฺทฏิ ิเกหิ
สามฺผเลหิ อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๑๒๘] ปุน จปร มหาราช ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช
ปติสุข ทุตยิ ชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ โส อิมเมว กาย
สมาธิเชน ปติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ
#๑ สี. ยาสฺส นหานียปณฺฑิสิเนหานุเสนปเรตา ฯ ๒ สี. ปคฺฆรณี ฯ
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นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส สมาธิเชน ปติสุเขน อปฺผุฏ
โหติ ฯ เสยฺยถาป มหาราช อุทกรหโท คมฺภีโร อุพฺภิโตทโก
ตสฺส เนวสฺส ปุรตฺถิมาย ทิสาย อุทกสฺส อายมุข น ทกฺขิณาย
ทิสาย อุทกสฺส อายมุข น ปจฺฉิมาย ทิสาย อุทกสฺส อายมุข
น อุตฺตราย ทิสาย อุทกสฺส อายมุข เทโว วา น กาเลน กาล
สมฺมาธาร อนุปฺปเวจฺเฉยฺย อถโข ตมฺหา วา อุทกรหทา สีตา
วาริธารา อุพฺภิชฺชิตฺวา ตเมว อุทกรหท สีเตน วารินา อภิสนฺเทยฺย
ปริสนฺเทยฺย ปริปูเรยฺย ปริปฺผเรยฺย นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต
อุทกรหทสฺส สีเตน วารินา อปฺผุฏ อสฺส เอวเมว โข มหาราช
ภิกฺขุ อิมเมว กาย สมาธิเชน ปตสิ ุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ
ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส สมาธิเชน
ปติสุเขน อปฺผุฏ โหติ ฯ อิทป โข มหาราช สนฺทิฏิก สามฺผล
ปุริเมหิ สนฺทิฏิเกหิ สามฺผเลหิ อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๑๒๙] ปุน จปร มหาราช ภิกฺขุ ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ
วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา
อาจิกฺขนฺติ อุปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ โส อิมเมว กาย นิปฺปติเกน สุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ
ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส นิปปฺ ติเกน
สุเขน อปฺผุฏ โหติ ฯ เสยฺยถาป มหาราช อุปฺปลินิย วา ปทุมินิย วา
ปุณฺฑรีกินิย วา อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ
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วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ อุทกานุคตานิ อนฺโตนิมคุ ฺคโปสีนิ
ตานิ ยาว จ อคฺคา ยาว จ มูลา สีเตน วารินา อภิสนฺนานิ
ปริปูรานิ ปริปฺผฏานิ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวต อุปฺปลาน วา
ปทุมาน วา ปุณฺฑรีกาน วา สีเตน วารินา อปฺผุฏ อสฺส เอวเมว
โข มหาราช ภิกฺขุ อิเมว กาย นิปฺปติเกน สุเขน อภิสนฺเทติ
ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส
นิปฺปติเกน สุเขน อปฺผุฏ โหติ ฯ อิทป โข มหาราช สนฺทิฏิก
สามฺผล ปุริเมหิ สนฺทิฏิเกหิ สามฺผเลหิ อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ
[๑๓๐] ปุน จปร มหาราช ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส
จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ โส อิมเมว
กาย ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน ผริตฺวา นิสนิ ฺโน โหติ นาสฺส
กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน อปฺผุฏ
โหติ ฯ เสยฺยถาป มหาราช ปุริโส โอทาเตน วตฺเถน สสีส
ปารุปตฺวา นิสินฺโน อสฺส นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส โอทาเตน
วตฺเถน อปฺผุฏ อสฺส เอวเมว โข มหาราช ภิกขฺ ุ อิมเมว กาย
ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน ผริตฺวา นิสินฺโน โหติ นาสฺส
กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน อปฺผุฏ
โหติ ฯ อิทป โข มหาราช สนฺทิฏิก สามฺผล ปุริเมหิ
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สนฺทิฏิเกหิ สามฺผเลหิ อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๑๓๑] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต าณทสฺสนาย
จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส เอว ปชานาติ อย โข เม
กาโย รูป จาตุมฺมหาภูติโก มาตาเปตฺติกสมฺภโว โอทนกุมมฺ าสุปจโย
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺโม อิทฺจ ปน เม วิฺาณ
เอตฺถ นิสฺสติ  เอตฺถ ปฏิพทฺธนฺติ ฯ เสยฺยถาป มหาราช มณิเวฬุริโย
สุโภ ชาติมา อฏโส สุปริกมฺมกโต อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน สพฺพาการสมฺปนฺโน
ตตฺรสฺส สุตฺต อาวุต นีล วา ปต วา โลหิต วา
โอทาต วา ปณฺฑรสุตฺต ๑ วา ตเมน จกฺขุมา ปุริโส หตฺเถ
กริตฺวา ปจฺจเวกฺเขยฺย อย โข มณิเวฬุริโย สุโภ ชาติมา อฏโส
สุปริกมฺมกโต อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน สพฺพาการสมฺปนฺโน ตตฺริท สุตฺต
อาวุต นีล วา ปต วา โลหิต วา โอทาต วา ปณฺฑรสุตฺต วาติ
เอวเมว โข มหาราช ภิกขฺ ุ เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
าณทสฺสนาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ โส เอว ปชานาติ
อย โข เม กาโย รูป จาตุมฺมหาภูติโก มาตาเปตฺติกสมฺภโว
โอทนกุมฺมาสุปจโย อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺโม อิทฺจ
ปน เม วิฺาณ เอตฺถ นิสฺสิต เอตฺถ ปฏิพทฺธนฺติ ฯ อิทป โข
#๑ สี. ปณฺฑสุ ุตฺต ฯ

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 102

มหาราช สนฺทิฏิก สามฺผล ปุริเมหิ สนฺทฏิ ิเกหิ สามฺผเลหิ
อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๑๓๒] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต มโนมย
อภินิมฺมินนาย จิตฺต อภินีหรติ อภินนิ ฺนาเมติ ฯ โส อิมมฺหา กายา
อฺ กาย อภินิมฺมินาติ รูป มโนมย สพฺพงฺคปจฺจงฺค อหีนินฺทฺริย
เสยฺยถาป มหาราช ปุรโิ ส มฺุชมฺหา อิสิก ปพฺพาเหยฺย ตสฺส
เอวมสฺส อย มฺุโช อย อิสิกา อฺโ มฺุโช อฺา อิสิกา
มฺุชมฺหา เตฺวว อิสิกา ปพาฬฺหาติ ๑ เสยฺยถา วา ปน มหาราช
ปุริโส อสึ โกสิยา ปพาเหยฺย ตสฺส เอวมสฺส อย อสิ อย
โกสิ อฺโ อสิ อฺา โกสิ โกสิยา เตฺวว อสิ ปพฺพาฬฺหาติ
เสยฺยถา วา ปน มหาราช ปุริโส อหึ กรณฺฑา อุทฺธเรยฺย ตสฺส
เอวมสฺส อย อหิ อย กรณฺโฑ อฺโ อหิ อฺโ กรณฺโฑ
กรณฺฑา เตฺวว อหิ อุทธฺ ริโตติ เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ เอว
สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส
มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต มโนมย อภินิมฺมินนาย
จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส อิมมฺหา กายา อฺ กาย
อภินิมฺมินาติ รูป มโนมย สพฺพงฺคปจฺจงฺค อหีนินฺทฺริย ฯ อิทป โข
มหาราช สนฺทิฏิก สามฺผล ปุริเมหิ สนฺทฏิ ิเกหิ สามฺผเลหิ
#๑ สี. ปวาลฺหาติ ฯ
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อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๑๓๓] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อิทฺธิวิธาย
จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ โส อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภติ
เอโกป หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาป หุตฺวา เอโก โหติ อาวิภาว(
ติโรภาว ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ ติโรปพฺพต อสชฺชมาโน คจฺฉติ
เสยฺยถาป อากาเส ปวิยาป อุมฺมุชชฺ นิมฺมุชชฺ  กโรติ เสยฺยถาป
อุทเก อุทเกป อภิชฺชมาเน คจฺฉติ เสยฺยถาป ปวิย อากาเสป
ปลฺลงฺเกน กมติ เสยฺยถาป ปกฺขสี กุโณ อิเมป จนฺทิมสุริเย
เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว ปาณินา ปริมสติ ปริมชฺชติ ยาว
พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ เสยฺยถาป มหาราช ทกฺโข
กุมฺภกาโร วา กุมฺภการนฺเตวาสี วา สุปริกมฺมกตาย มตฺติกาย
ย ยเทว ภาชนวิกตึ อากงฺเขยฺย ตนฺตเทว กเรยฺย อภินิปฺผาเทยฺย
เสยฺยถา วา ปน มหาราช ทกฺโข ทนฺตกาโร วา ทนฺตการนฺเตวาสี
วา สุปริกมฺมกตสฺมึ ทนฺตสฺมึ ย ยเทว ทนฺตวิกตึ อากงฺเขยฺย ตนฺตเทว
กเรยฺย อภินปิ ฺผาเทยฺย เสยฺยถา วา ปน มหาราช ทกฺโข สุวณฺณกาโร
วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา สุปริกมฺมกตสฺมึ สุวณฺณสฺมึ
ย ยเทว สุวณฺณวิกตึ อากงฺเขยฺย ตนฺตเทว กเรยฺย อภินิปฺผาเทยฺย
เอวเมว โข มหาราช ภิกขฺ ุ เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
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อิทฺธิวิธาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ
ปจฺจนุโภติ เอโกป หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาป หุตฺวา เอโก โหติ
อาวิภาว ติโรภาว ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ ติโรปพฺพต อสชฺชมาโน
คจฺฉติ เสยฺยถาป อากาเส ปวิยาป อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺช กโรติ
เสยฺยถาป อุทเก อุทเกป อภิชฺชมาเน คจฺฉติ เสยฺยถาป ปวิย
อากาเสป ปลฺลงฺเกน กมติ เสยฺยถาป ปกฺขีสกุโณ อิเมป จนฺทิมสุริเย
เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว ปาณินา ปริมสติ ปริมชฺชติ ยาว
พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ อิทป โข มหาราช สนฺทิฏิก
สามฺผล ปุริเมหิ สนฺทิฏิเกหิ สามฺผเลหิ อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ
[๑๓๔] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ทิพฺพาย
โสตธาตุยา จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส ทิพฺพาย โสตธาตุยา
วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท สุณาติ ทิพฺเพ จ มานุเส จ
เย ทูเร สนฺติเก จ เสยฺยถาป มหาราช ปุริโส อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน
โส สุเณยฺย เภริสทฺทป มุทิงฺคสทฺทป สขสทฺทป ปณวสทฺทป
เทณฺฑิมสทฺทป ตสฺส เอวมสฺส เภริสทฺโท อิตปิ  มุทิงฺคสทฺโท อิติป
สขสทฺโท อิติป ปณวสทฺโท อิติป เทณฺฑิมสทฺโท อิติป เอวเมว โข
มหาราช ภิกขฺ ุ เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ทิพฺพาย#
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โสตธาตุยา จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ โส ทิพฺพาย โสตธาตุยา
วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท สุณาติ ทิพฺเพ จ มานุเส
จ เย ทูเร สนฺติเก จ ฯ อิทป โข มหาราช สนฺทิฏิก สามฺผล
ปุริเมหิ สนฺทิฏิเกหิ สามฺผเลหิ อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๑๓๕] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
เจโตปริยาณาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส ปรสตฺตาน
ปรปุคฺคลาน เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ 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
สขิตฺต วา จิตฺต สขิตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ วิกฺขิตฺต วา จิตฺต
วิกฺขิตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ มหคฺคต วา จิตฺต มหคฺคต จิตฺตนฺติ
ปชานาติ อมหคฺคต วา จิตฺต อมหคฺคต จิตฺตนฺติ ปชานาติ สอุตฺตร
วา จิตฺต สอุตฺตร จิตฺตนฺติ ปชานาติ อนุตฺตร วา จิตฺต อนุตฺตร
จิตฺตนฺติ ปชานาติ สมาหิต วา จิตฺต สมาหิต จิตฺตนฺติ ปชานาติ
อสมาหิต วา จิตฺต อสมาหิต จิตฺตนฺติ ปชานาติ วิมุตฺต วา จิตฺต
วิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ อวิมุตฺต วา จิตฺต อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ
ปชานาติ ฯ เสยฺยถาป มหาราช อิตฺถี วา ปุริโส วา ทหโร
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วา ยุวา มณฺฑนกชาติโก อาทาเส วา ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อจฺเฉ
วา อุทกปตฺเต สก มุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน สกณิก วา สกณิกนฺติ
ชาเนยฺย อกณิก วา อกณิกนฺติ ชาเนยฺย เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ
เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส
มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต เจโตปริยาณาย จิตฺต
อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ โส ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน เจตสา เจโต
ปริจฺจ ปชานาติ สราค วา จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตราค
วา จิตฺต วีตราค จิตฺตนฺติ ปชานาติ สโทส วา จิตฺต สโทส
จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตโทส วา จิตตฺ  วีตโทส จิตฺตนฺติ ปชานาติ
สโมห วา จิตฺต สโมห จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตโมห วา จิตฺต
วีตโมห จิตตฺ นฺติ ปชานาติ สขิตฺต วา จิตฺต สขิตฺต จิตฺตนฺติ
ปชานาติ วิกฺขิตฺต วา จิตฺต วิกฺขิตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ มหคฺคต
วา จิตฺต มหคฺคต จิตฺตนฺติ ปชานาติ อมหคฺคต วา จิตฺต อมหคฺคต
จิตฺตนฺติ ปชานาติ สอุตฺตร วา จิตตฺ  สอุตฺตร จิตฺตนฺติ ปชานาติ
อนุตฺตร วา จิตฺต อนุตตฺ ร จิตฺตนฺติ ปชานาติ สมาหิต วา จิตฺต
สมาหิต จิตฺตนฺติ ปชานาติ อสมาหิต วา จิตฺต อสมาหิต จิตฺตนฺติ
ปชานาติ วิมุตฺต วา จิตฺต วิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ อวิมุตฺต วา
จิตฺต อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ ฯ อิทป โข มหาราช สนฺทิฏิก
สามฺผล ปุริเมหิ สนฺทิฏิเกหิ สามฺผเลหิ อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ
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[๑๓๖] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินีหรติ อภินนิ ฺนาเมติ ฯ โส อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกป ชาตึ เทฺวป ชาติโย
ติสฺโสป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย
วีสมฺป ชาติโย ตึสมฺป ชาติโย จตฺตาฬีสป ชาติโย ปฺาสป
ชาติโย สตป ชาติโย สหสฺสป ชาติโย สตสหสฺสมฺป ชาติโย ๑
อเนเกป สวฏฏกปฺเป อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป
อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ตตฺราปาสึ
เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ ฯ อิติ สาการ
สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ เสยฺยถาป มหาราช
ปุริโส สกมฺหา คามา อฺ คาม คจฺเฉยฺย ตมฺหาป คามา อฺป
คาม คจฺเฉยฺย โส ตมฺหา คามา สกเยว คาม ปจฺจาคจฺเฉยฺย
ตสฺส เอวมสฺส อห โข สกมฺหา คามา อมม คาม อคฺฉึ ตตฺราห
เอว อฏาสึ เอว นิสีทึ เอว อภาสึ เอว ตุณฺหี อโหสึ ตมฺหาป
คามา อมม คาม อคฺฉึ ตตฺราปาห เอว อฏาสึ ๒ เอว นิสที ึ๔
#๑ สี. ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป ฯ ๒ สี. อาคจฺฉึ
#ตตฺราปาสึ เอว อฏาสึ ฯ
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เอว อภาสึ เอว ตุณฺหี อโหสึ โสมฺหิ ตมฺหา คามา สกเยว คาม
ปจฺจาคโตติ เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ เอว สมาหิเต จิตฺเต
ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย
ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินีหรติ
อภินินฺนาเมติ โส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกป
ชาตึ เทฺวป ชาติโย ติสโฺ สป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป
ชาติโย ทสป ชาติโย วีสป ชาติโย ตึสป ชาติโย จตฺตาฬีสป
ชาติโย ปฺาสป ชาติโย สตป ชาติโย สหสฺสป ชาติโย สตสหสฺสป
ชาติโย อเนเกป สวฏฏกปฺเป อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป
สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ
เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต
อมุตฺร อุทปาทึ ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ
เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต
อิธูปปนฺโนติ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ
อิทป โข มหาราช สนฺทิฏิก สามฺผล ปุริเมหิ สนฺทฏิ ิเกหิ
สามฺผเลหิ อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๑๓๗] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต สตฺตาน
จุตูปปาตาณาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส ทิพเฺ พน
จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
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อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา
อริยาน อุปวาทกา มิจฉฺ าทิฏิกา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา เต
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปนฺนา
อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน
สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา
สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนาติ อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน
อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน
ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต
ปชานาติ ฯ เสยฺยถาป มหาราช มชฺเฌ สิงฺฆาฏเก ปาสาโท
ตตฺร จกฺขุมา ปุรโิ ส ิโต ปสฺเสยฺย มนุสฺเส เคห ปวิสนฺเตป
นิกฺขมนฺเตป รถิยาย วิถึ สฺจรนฺเตป มชฺเฌ สิงฆฺ าฏเก นิสนิ ฺเนป
ตสฺส เอวมสฺส เอเต มนุสฺสา เคห ปวิสนฺติ เอเต นิกฺขมนฺติ
เอเต รถิยาย วิถึ สฺจรนฺติ เอเต มชฺเฌ สิงฺฆาฏเก นิสินฺนาติ
เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ
ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต
อาเนฺชปฺปตฺเต สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ โส ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 110

ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ
สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมปู เค สตฺเต ปชานาติ อิเม วต โภนฺโต
สตฺตา กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา
มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏิกา
มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา
กายสุจริเตน สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน
สมนฺนาคตา อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา
เต กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปนฺนาติ อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ
ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมปู เค สตฺเต ปชานาติ ฯ อิทป
โข มหาราช สนฺทฏิ ิก สามฺผล ปุริเมหิ สนฺทิฏิเกหิ สามฺผเลหิ
อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๑๓๘] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อาสวาน
ขยาณาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส อิท ทุกขฺ นฺติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ อิเม อาสวาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสว-
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สมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ
อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตสฺส เอว
ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ภวาสวาป
จิตฺต วิมุจฺจติ อวิชชฺ าสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ
าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ เสยฺยถาป มหาราช ปพฺพตสเขเป อุทกรหโท
อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน อนาวิโล ตตฺถ จกฺขุมา ปุรโิ ส ตีเร ิโต
ปสฺเสยฺย สิปฺปกสมฺพุกป สกฺขรกลป มจฺฉคุมฺพป จรนฺตป ติฏนฺตป
ตสฺส เอวมสฺส อย โข อุทกรหโท อจฺโฉ วิปปฺ สนฺโน อนาวิโล
ตตฺถิเม สิปปฺ กสมฺพุกาป สกฺขรกลป ๑ มจฺฉคุมฺพาป จรนฺติป
ติฏนฺติปติ เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ เอว สมาหิเต จิตฺเต
ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย
ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อาสวาน ขยาณาย จิตฺต อภินีหรติ
อภินินฺนาติ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อิเม อาสวาติ
ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย
อาสวนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตสฺส เอว ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป
#๑ สี. สกฺขรกลาป ฯ
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จิตฺต วิมุจฺจติ ภวาสวาป จิตฺต วิมจุ ฺจติ อวิชฺชาสวาป จิตฺต
วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ
อิทป โข มหาราช สนฺทิฏิก สามฺผล ปุริเมหิ สนฺทฏิ ิเกหิ
สามฺผเลหิ อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ อิมสฺมา จ ปน ๑
มหาราช สนฺทิฏิกา สามฺผลา อฺ สนฺทิฏิก สามฺผล
อุตฺตริตร วา ปณีตตร วา นตฺถีติ ฯ
[๑๓๙] เอว วุตฺเต ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต
ภควนฺต เอตทโวจ อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป
ภนฺเต นิกฺกชุ ฺชิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬหฺ สฺส
วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต
เอสาห ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสฆฺจ
อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคต อจฺจโย
ม ภนฺเต อจฺจคมา ยถาพาล ยถามูฬฺห ยถาอกุสล โยห ภนฺเต ๒
ปตร ธมฺมิก ธมฺมราชาน อิสฺสริยสฺส การณา ชีวิตา โวโรเปสึ
ตสฺส เม ภนฺเต ภควา อจฺจย อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหาตุ อายตึ
สวรายาติ ฯ ตคฺฆ ตฺว มหาราช อจฺจโย อจฺจคมา ยถาพาล
#๑ สีหลโปตฺถเก อิท นิปาตทฺวย ต ทิสฺสติ ฯ ๒ สี. ภนฺเตติ
#ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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ยถามูฬฺห ยถาอกุสล โย ๑ ตฺว ปตร ธมฺมิก ธมฺมราชาน อิสฺสริยสฺส
การณา ชีวติ า โวโรเปสิ ยโต จ โข ตฺว มหาราช อจฺจย
อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรสิ ตนฺเต มย ปฏิคฺคณฺหาม
วุฑฺฒิ เหสา มหาราช อริยสฺส วินเย โย อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา
ยถาธมฺม ปฏิกโรติ อายตึ สวร อาปชฺชตีติ ฯ
[๑๔๐] เอว วุตฺเต ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต
ภควนฺต เอตทโวจ หนฺท จทานิ มย ภนฺเต คจฺฉาม พหุกิจฺจา
มย พหุกรณียาติ ฯ ยสฺสทานิ ตฺว มหาราช กาล มฺสีติ ฯ
อถโข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ภควโต ภาสิต
อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา อจิรปกฺกนฺตสฺส รฺโ
มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺส ภิกฺขู อามนฺเตสิ ขตาย
ภิกฺขเว ราชา อุปหตาย ภิกฺขเว ราชา สจาย ภิกฺขเว ราชา
ปตร ธมฺมิก ธมฺมราชาน ชีวิตา น โวโรเปสฺสถ อิมสฺมึเยวสฺส
อาสเน วีรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุปฺปชฺชิสฺสถาติ ฯ อิทมโวจ
ภควา ฯ อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ
สามฺผลสุตฺต นิฏิต ทุติย ฯ
__________________
#๑ สี. ย ฯ
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สีลกฺขนฺธวคฺเค อมฺพฏสุตฺต ตติย
[๑๔๑] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริกฺจรมาโน
มหตา ภิกฺขุสเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ เยน อิจฺฉานงฺคลนฺนาม ๑
โกสลาน พฺราหฺมณคาโม ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา
อิจฺฉานงฺคเล วิหรติ อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ ฯ
[๑๔๒] เตน โข ปน สมเยน พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ อุกฺกฏ
อชฺฌาวสติ สตฺตุสฺสท สติณกฏโทก สธฺ ราชโภคฺค รฺา
ปเสนทิโกสเลน ทินฺน ราชทาย พฺรหฺมเทยฺย ฯ อสฺโสสิ โข
พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ สมโณ ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตโฺ ต
สกฺยกุลา ปพฺพชิโต โกสเลสุ จาริกฺจรมาโน มหตา ภิกฺขุสเฆน
สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ อิจฺฉานงฺคล อนุปฺปตฺโต อิจฺฉานงฺคเล
วิหรติ อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ ต โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ โส อิม โลก สเทวก
สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
#๑ สี. อิจฺฉานงฺกล นาม ฯ

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 115

ปกาเสติ สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต ทสฺสน โหตีติ ฯ
[๑๔๓] เตน โข ปน สมเยน พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส
อมฺพฏโ นาม มาณโว อนฺเตวาสี โหติ อชฺฌายโก มนฺตธโร
ติณฺณ เวทาน ปารคู สนิฆณฺฑุเกตุภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน
ปทโก เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ
อนวโย อนฺุาตปฏิฺาโต สเก อาจริยเก เตวิชฺชเก ปาวจเน
ยมห ชานามิ ต ตฺว ชานาสิ ย ตฺว ชานาสิ ตมห ชานามีติ ฯ
อถโข พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ อมฺพฏ มาณว อามนฺเตสิ อย
ตาต อมฺพฏ สมโณ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต
โกสเลสุ จาริกฺจรมาโน มหตา ภิกฺขุสเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ
ภิกฺขุสเตหิ อิจฺฉานงฺคล อนุปฺปตฺโต อิจฺฉานงฺคเล วิหรติ อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ
ต โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท
อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน
พุทฺโธ ภควาติ โส อิม โลก สเทวก สมารก สพฺรหฺมก
สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ  ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
ปกาเสติ สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต ทสฺสน โหตีติ เอหิ
ตฺว ตาต อมฺพฏ มาณว เยน สมโณ โคตโม เตนุปสงฺกม
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อุปสงฺกมิตฺวา สมณ โคตม ชานาหิ ยทิ วา ต ภวนฺต โคตม
ตถาสนฺตเยว สทฺโท อพฺภุคฺคโต ยทิ วา โน ตถา ยทิ วา
โส ภว โคตโม ตาทิโส ยทิ วา น ตาทิโส ตถา มยนฺต
ภวนฺต โคตม เวทิสฺสามาติ ฯ ยถากถ ปนาห โภ ต ภวนฺต
โคตม ชานิสฺสามิ ยทิ วา ต ภวนฺต โคตม ตถาสนฺตเยว
สทฺโท อพฺภุคฺคโต ยทิ วา โน ตถา ยทิ วา โส ภว โคตโม
ตาทิโส ยทิ วา น ตาทิโสติ ฯ อาคตานิ โข ตาต อมฺพฏ
อมฺหาก มนฺเตสุ ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ เยหิ สมนฺนาคตสฺส
มหาปุริสสฺส เทฺว ว คติโย ภวนฺติ อนฺา สเจ อคาร อชฺฌาวสติ
ราชา โหติ จกฺกวตฺติ ธมฺมิโก ธมฺมราชา จาตุรนฺโต วิชิตาวี
ชนปทฏาวริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต ตสฺสิมานิ สตฺต รตนานิ
ภวนฺติ เสยฺยถีท จกฺกรตน หตฺถริ ตน อสฺสรตน มณิรตน อิตฺถีรตน
คหปติรตน ปริณายกรตนเมว สตฺตม ปโรสหสฺส โข ปนสฺส
ปุตฺตา ภวนฺติ สูรา วีรงฺครูปา ปรเสนปฺปมทฺทนา โส อิม ปวึ
สาครปริยนฺต อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน อภิวิชิย อชฺฌาวสติ
สเจ ปน อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ อรห โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โลเก วิวฏจฺฉโท อห โข ปน ตาต อมฺพฏ มนฺตาน
ทาตา ตฺว มนฺตาน ปฏิคฺคหิตาติ ฯ เอว โภติ โข อมฺพฏโ
มาณโว พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส ปฏิสฺสตุ ฺวา อุฏายาสนา
พฺราหฺมณ โปกฺขรสาตึ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา วฬวารถ-
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มารุยฺห สมฺพหุเลหิ มาณเวหิ สทฺธึ เยน อิจฺฉานงฺคลวนสณฺโฑ เตน
ปายาสิ ยาวติกา ยานสฺส ภูมิ ยาเนน คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา
ปตฺติโก ว อาราม ปาวิสิ ฯ
[๑๔๔] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู อพฺโภกาเส
จงฺกมนฺติ ฯ อถโข อมฺพฏโ มาณโว เยน เต ภิกขฺ ู เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู เอตทโวจ กห นุ โข โภ เอตรหิ โส ภว
โคตโม วิหรติ ต หิ มย ภวนฺต โคตม ทสฺสนาย อิธูปสงฺกนฺตาติ ฯ
อถโข เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ อย โข อมฺพฏโ มาณโว
อภิฺาตโกลฺโ เจว อภิฺาตสฺส จ พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส
อนฺเตวาสี อครุ โข ปน ภควโต เอวรูเปหิ กุลปุตฺเตหิ
สทฺธึ กถาสลฺลาโป โหตีติ ฯ เต อมฺพฏ มาณว เอตทโวจจ
เอโส อมฺพฏ วิหาโร สวุตทฺวาโร เตน อปฺปสทฺโท อุปสงฺกมิตฺวา
อตรมาโน อาฬินฺท ปวิสิตฺวา อุกกฺ าสิตฺวา อคฺคฬ อาโกเฏหิ
วิวริสฺสติ เต ภควา ทฺวารนฺติ ฯ อถโข อมฺพฏโ มาณโว เยน
โส วิหาโร สวุตทฺวาโร เตน อปฺปสทฺโท อุปสงฺกมิตฺวา อตรมาโนก
อาฬินฺท ปวิสิตฺวา อุกฺกาสิตฺวา อคฺคฬ อาโกเฏสิ ฯ วิวริ ภควา
ทฺวาร ฯ ปาวิสิ อมฺพฏโ มาณโว ฯ มาณวกาป โข ปวิสติ ฺวา
ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ
[๑๔๕] อมฺพฏโ ปน มาณโว จงฺกมนฺโตป นิสินฺเนน ภควตา
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กฺจิ กฺจิ กถ สาราณีย วีติสาเรติ ิโตป นิสนิ ฺเนน ภควตา
กฺจิ กฺจิ กถ สาราณีย วีติสาเรติ ฯ อถโข ภควา อมฺพฏ
มาณว เอตทโวจ เอว นุ เต อมฺพฏ พฺราหฺมเณหิ วุฑฺเฒหิ
มหลฺลเกหิ อาจริยปาจริเยหิ สทฺธึ กถาสลฺลาโป โหติ ยถยิท จร
ติฏ นิสินฺเนน มยา กฺจิ กฺจิ กถ สาราณีย วีติสาเรสีติ ฯ
โน หิท โภ โคตม คจฺฉนฺโต วา หิ โภ โคตม คจฺฉนฺเตน
พฺราหฺมโณ พฺราหฺมเณน สทฺธึ สลฺลปตุมรหติ ิโต วา หิ โภ
โคตม ิเตน พฺราหฺมโณ พฺราหฺมเณน สทฺธึ สลฺลปตุมรหติ นิสินฺโน
วา หิ โภ โคตม นิสนิ ฺเนน พฺราหฺมโณ พฺราหฺมเณน สทฺธึ
สลฺลปตุมรหติ สยาโน วา หิ โภ โคตม สยาเนน พฺราหฺมโณ
พฺราหฺมเณน สทฺธึ สลฺลปตุมรหติ เย จ โข โภ โคตม มุณฑ
ฺ กา
สมณกา อิพฺภา กณฺหา พนฺธุปาทปจฺจา เตหิป เม สทฺธึ เอว
กถาสลฺลาโป โหติ ยถริว โภตา โคตเมนาติ ฯ อตฺถิกวโต โข ปน
เต อมฺพฏ อิธาคมน อโหสิ ยาเยว โข ปนตฺถาย อาคจฺเฉยฺยาถ
ตเมว อตฺถ สาธุก มนสิกเรยฺยาถ อวุสิตวาเยว โข ปน อมฺพฏโ
มาณโว วุสิตมานี กิมฺตฺร อวุสิตตฺตาติ ฯ อถโข อมฺพฏโ
มาณโว ภควตา อวุสิตวาเทน วุจฺจมาโน กุปโ ต อนตฺตมโน
ภควนฺตเยว ขขเสนฺโต ภควนฺตเยว วมฺเภนฺโต ภควนฺตเยว วทมาโน
สมโณ จ เม โภ โคตโม ปาปโต ภวิสฺสตีติ ภควนฺต เอตทโวจ
จณฺฑา โภ โคตม สกฺยชาติ ผรุสา โภ โคตม สกฺยชาติ ลหุสา

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 119

โภ โคตม สกฺยชาติ รภสา โภ โคตม สกฺยชาติ อิพฺภา สนฺตา
อิพฺภา สมานา น พฺราหฺมเณ สกฺกโรนฺติ น พฺราหฺมเณ ครุกโรนฺติ
น พฺราหฺมเณ มาเนนฺติ น พฺราหฺมเณ ปูเชนฺติ น พฺราหฺมเณ
อปจายนฺติ ตยิท โภ โคตม น ฉนฺน ๑ ตยิท นปฺปฏิรูป ยทิเม
สกฺยา อิพฺภา สนฺตา อิพฺภา สมานา น พฺราหฺมเณ สกฺกโรนฺติ
น พฺราหฺมเณ ครุกโรนฺติ น พฺราหฺมเณ มาเนนฺติ น พฺราหฺมเณ
ปูเชนฺติ น พฺราหฺมเณ อปจายนฺตีติ ฯ อิติห อมฺพฏโ มาณโว
อิม ปม สเกฺยสุ อิพฺภาวาท นิปาเตสิ ฯ
[๑๔๖] กึ ปน เต อมฺพฏ สกฺยา อปรทฺธุนฺติ ฯ เอกมิทาห
โภ โคตม สมย อาจริยสฺส พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส เกนจิเทว
กรณีเยน กปลวตฺถุ อคมาสึ เยน สกฺยาน สณฺาคาร เตนุปสงฺกมึ
เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา สกฺยา เจว สกฺยกุมารา จ สณฺาคาเร
อุจฺเจสุ อาสเนสุ นิสินฺนา โหนฺติ อฺมฺ องฺคุลิปโตทเกหิ ๒
สฺชคฺฆนฺตา สงฺกีฬนฺตา อฺทตฺถุ มมฺเว มฺเ อนุชคฺฆนฺตา
น ม โกจิ อาสเนนป นิมนฺเตสิ ตยิท โภ โคตม น ฉนฺน ตยิท
นปฺปฏิรูป ยทิเม สกฺยา อิพฺภา สนฺตา อิพฺภา สมานา น พฺราหฺมเณ
สกฺกโรนฺติ น พฺราหฺมเณ ครุกโรนฺติ น พฺราหฺมเณ มาเนนฺติ น
พฺราหฺมเณ ปูเชนฺติ น พฺราหฺมเณ อปจายนฺตีติ ฯ อิติห อมฺพฏโ
มาณโว อิท ทุติย สเกฺยสุ อิพฺภาวาท นิปาเตสิ ฯ
#๑ สี. น จ ฉนฺน ฯ ๒ องฺคุลิปโตทเกนาติป ปาโ ฯ
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[๑๔๗] ลฏกิกาป โข อมฺพฏ สกุณิกา สเก กุลาวเก กามลาปนี
โหติ สก โข ปเนต อมฺพฏ สกฺยาน ยทิท กปลวตฺถุ น อรหตายสฺมา
อมฺพฏโ อิมาย อปฺปมตฺตาย อภิสชฺชิตุนฺติ จตฺตาโรเม โภ โคตม
วณฺณา ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา ฯ อิเมส หิ โภ
โคตม จตุนฺน วณฺณาน ตโย วณฺณา ขตฺติยา จ เวสฺสา จ สุทฺทา
จ อฺทตฺถุ พฺราหฺมณสฺเสว ปริจารกา สมฺปชฺชนฺติ ตยิท โภ
โคตม น ฉนฺน ตยิท นปฺปฏิรูป ยทิเม สกฺยา อิพฺภา สนฺตา
อิพฺภา สมานา น พฺราหฺมเณ สกฺกโรนฺติ น พฺราหฺมเณ ครุกโรนฺติ
น พฺราหฺมเณ มาเนนฺติ น พฺราหฺมเณ ปูเชนฺติ น พฺราหฺมเณ
อปจายนฺตีติ ฯ อิติห อมฺพฏโ มาณโว อิท ตติย สเกฺยสุ
อิพฺภาวาท นิปาเตสิ ฯ
[๑๔๘] อถโข ภควโต เอตทโหสิ อติพาฬฺห โข อย อมฺพฏโ
มาณโว สเกฺยสุ อิพฺภาวาเทน นิมฺมเทติ ยนฺนูนาห โคตฺต ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ
อถโข ภควา อมฺพฏ มาณว เอตทโวจ กถโคตฺโตสิ อมฺพฏาติ ฯ
กณฺหายโนหมสฺมิ โภ โคตมาติ ฯ โปราณ โข ปน เต อมฺพฏ
มาตาเปตฺติก นาม โคตฺต อนุสฺสรโต อยฺยปุตฺตา สกฺยา ภวนฺติ
ทาสิปุตฺโต ตฺวมสิ สกฺยาน สกฺยา โข ปน อมฺพฏ ราชาน
อุกฺกาก ๑ ปตามห ทหนฺติ ๒ ฯ
[๑๔๙] ภูตปุพฺพ อมฺพฏ ราชา อุกฺกาโก ยา สา มเหสี
#๑ สี. โอกฺกาก ฯ ๒ สี. ทิสฺสนฺติ ฯ
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ปยา มนาปา ตสฺสา ปุตฺตสฺส รชฺช ปริณาเมตุกาโม เชฏกุมาเร
รฏสฺมา ปพฺพาเชสิ อุกฺกามุข กรกณฺฑฑ หตฺถินิกสินิปุร ฯ เต
รฏสฺมา ปพฺพาชิตา หิมวนฺตปสฺเส โปกฺขรณิยา ตีเร มหาสากวนสณฺโฑ
วนสณฺโฑ ตตฺถ วาส กปฺเปสุ ฯ เต ชาติสมฺเภทภยา สกาหิ ภคนีหิ
สทฺธึ สวาส กปฺเปสุ ฯ อถโข อมฺพฏ ราชา อุกฺกาโก อมจฺเจ
ปาริสชฺเช อามนฺเตสิ กห นุ โข โภ เอตรหิ กุมารา สมฺมนฺตตี ิ ฯ
อตฺถิ เทว หิมวนฺตปสฺเส โปกฺขรณิยา ตีเร มหาสากวนสณฺโฑ
ตตฺเถตรหิ กุมารา สมฺมนฺติ เต ชาติสมฺเภทภยา สกาหิ ภคินีหิ
สทฺธึ สวาส กปฺเปนฺตีติ ฯ อถโข อมฺพฏ ราชา อุกฺกาโก อุทาน
อุทาเนสิ สกฺยา วต โภ กุมารา ปรมสกฺยา วต โภ กุมาราติ ฯ
ตทคฺเค โข ปน อมฺพฏ สกฺยา ปฺายนฺติ ฯ โส จ สกฺยาน
ปุพฺพปุริโส ฯ รฺโ โข ปน อมฺพฏ อุกฺกากสฺส ทิสา นาม
ทาสี อโหสิ สา กณฺห นาม ชเนสิ ฯ ชาโต กโณฺห ปพฺยาหาสิ
โธวถ ม อมฺม นฺหาเปถ ม อมฺม อิมสฺมา ม อมฺม อสุจิสฺมา
ปริโมเจถ อตฺถาย เต ๑ ภวิสฺสามีติ ฯ ยถา โข ปน อมฺพฏ
เอตรหิ มนุสฺสา ปสาเจ ปสาจาติ สฺชานนฺติ เอวเมว โข อมฺพฏ
เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา ปสาเจ กณฺหาติ สฺชานนฺติ ฯ
เต เอวมาหสุ อย ชาโต ปพฺยาหาสิ กโณฺห ชาโต ปสาโจ
ชาโตติ ฯ ตทคฺเค โข ปน อมฺพฏ กณฺหายนา ปฺายนฺติ ฯ โส
#๑ โวติป ปาโ ฯ
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จ กณฺหายนาน ปุพฺพปุรโิ ส ฯ อิติ โข เต อมฺพฏ โปราณ
มาตาเปตฺติก นาม โคตฺต อนุสฺสรโต อยฺยปุตฺตา สกฺยา ภวนฺติ
ทาสิปุตฺโต ตฺวมสิ สกฺยานนฺติ ฯ
[๑๕๐] เอว วุตฺเต เต มาณวกา ภควนฺต เอตทโวจจ มา ภว
โคตโม อมฺพฏ มาณว อติพาลฺห ทาสิปุตฺตวาเทน นิมฺมาเทสิ
สุชาโต จ โภ โคตม อมฺพฏโ มาณโว กุลปุตฺโต จ อมฺพฏโ
มาณโว พหุสฺสุโต จ อมฺพฏโ มาณโว กลฺยาณวากฺกรโณ จ
อมฺพฏโ มาณโว ปณฺฑิโต จ อมฺพฏโ มาณโว ปโหติ จ
อมฺพฏโ มาณโว โภตา โคตเมน สทฺธึ อสฺมึ วจเน ปติมนฺเตตุนฺติ ฯ
อถโข ภควา เต มาณวเก เอตทโวจ สเจ โข ตุมหฺ าก มาณวกาน
เอว โหติ ทุชฺชาโต จ อมฺพฏโ มาณโว อกุลปุตฺโต จ อมฺพฏโ
มาณโว อปฺปสฺสุโต จ อมฺพฏโ มาณโว อกลฺยาณวากฺกรโณ
จ อมฺพฏโ มาณโว ทุปฺปฺโ จ อมฺพฏโ มาณโว น
จ ปโหติ อมฺพฏโ มาณโว สมเณน โคตเมน สทฺธึ อสฺมึ
วจเน ปติมนฺเตตุนฺติ ติฏตุ อมฺพฏโ มาณโว ตุเมฺห มยา สทฺธึ
มนฺตโวฺห อสฺมึ วจเน สเจ ปน ตุมหฺ าก มาณวกาน เอว โหติ
สุชาโต จ อมฺพฏโ มาณโว กุลปุตฺโต จ อมฺพฏโ มาณโว
พหุสฺสุโต จ อมฺพฏโ มาณโว กลฺยาณวากฺกรโณ จ อมฺพฏโ
มาณโว ปณฺฑิโต จ อมฺพฏโ มาณโว ปโหติ จ อมฺพฏโ
มาณโว สมเณน โคตเมน สทฺธึ อสฺมึ วจเน ปติมนฺเตตุนฺติ
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ติฏถ ตุเมฺห อมฺพฏโ มาณโว มยา สทฺธึ อสฺมึ วจเน ปติมนฺเตตูติ ฯ
สุชาโต จ โภ โคตม อมฺพฏโ มาณโว กุลปุตฺโต
จ อมฺพฏโ มาณโว พหุสฺสุโต จ อมฺพฏโ มาณโว กลฺยาณวากฺกรโณ
จ อมฺพฏโ มาณโว ปณฺฑิโต จ อมฺพฏโ มาณโว
ปโหติ จ อมฺพฏโ มาณโว โภตา โคตเมน สทฺธึ อสฺมึ วจเน
ปติมนฺเตตุ ตุณฺหี มย ภวิสฺสาม อมฺพฏโ มาณโว โภตา โคตเมน
สทฺธึ อสฺมึ วจเน ปติมนฺเตตูติ ฯ
[๑๕๑] อถโข ภควา อมฺพฏ มาณว เอตทโวจ อย โข ปน
เต อมฺพฏ สหธมฺมิโก ปโฺห อาคจฺฉติ อกามาป พฺยากาตพฺโพ
สเจ ตฺว น พฺยากริสฺสสิ อฺเน วา อฺ ปติจริสฺสสิ ตุณฺหี
วา ภวิสฺสสิ ปกฺกมิสฺสสิ วา เอตฺเถว เต สตฺตธา มุทฺธา ผลีสสฺ ติ
ต กึ มฺสิ อมฺพฏ กินฺติ เต สุต พฺราหฺมณาน วุฑฺฒาน
มหลฺลกาน อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน กุโตปภูติกา กณฺหายนา
โก จ กณฺหายนาน ปุพฺพปุริโสติ ฯ เอว วุตฺเต อมฺพฏโ มาณโว
ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป โข ภควา อมฺพฏ มาณว เอตทโวจ
ต กึ มฺสิ อมฺพฏ กินฺติ เต สุต พฺราหฺมณาน วุฑฺฒาน
มหลฺลกาน อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน กุโตปภูติกา กณฺหายนา
โก จ กณฺหายนาน ปุพฺพปุริโสติ ฯ ทุติยมฺป โข อมฺพฏโ
มาณโว ตุณฺหี อโหสิ ฯ อถโข ภควา อมฺพฏ มาณว
เอตทโวจ พฺยากโรหิทานิ อมฺพฏ นทานิ เต ตุณฺหีภาวสฺส กาโล

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 124

โย โข อมฺพฏ ตถาคเตน ยาวตติยก สหธมฺมกิ  ปฺห ปุฏโ 
น พฺยากโรติ เอตฺเถวสฺส สตฺตธา มุทฺธา ผลิสฺสตีติ ฯ
[๑๕๒] เตน โข ปน สมเยน วชิรปาณิ ยกฺโข มหนฺต
อโยกูฏ อาทาย อาทิตฺต สมฺปชฺชลิต สโชติภูต อมฺพฏสฺส
มาณวสฺส อุปริเวหาส ิโต โหติ สจาย อมฺพฏโ มาณโว
ภควตา ยาวตติยก สหธมฺมิก ปฺห ปุฏโ  น พฺยากริสฺสติ
เอตฺเถวสฺส สตฺตธา มุทฺธ ผาเลสฺสามีติ ฯ ต โข ปน วชิรปาณึ
ยกฺข ภควา เจว ปสฺสติ อมฺพฏโ จ มาณโว ฯ อถโข
อมฺพฏโ มาณโว ภีโต สวิคฺโค โลมหฏชาโต ภควนฺตเยว
ตาณ คเวสิ ภควนฺตเยว เลณ คเวสิ ภควนฺตเยว สรณ คเวสิ
อุปนิสีทิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ กิเมต ภว โคตโม อาห ปุน
ภว โคตโม พฺรูตูติ ฯ ต กึ มฺสิ อมฺพฏ กินฺติ เต สุต
พฺราหฺมณาน วุฑฺฒาน มหลฺลกาน อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน
กุโตปภูติกา กณฺหายนา โก จ กณฺหายนาน ปุพฺพปุริโสติ ฯ
เอวเมว โภ โคตม สุต ยเทว ภว โคตโม อาห ตโตปภูติกา
กณฺหายนา โส จ กณฺหายนาน ปุพฺพปุริโสติ ฯ
[๑๕๓] เอว วุตฺเต เต มาณวกา อุนฺนาทิโน อุจฺจาสทฺทา
มหาสทฺทา อเหสุ ทุชชฺ าโต กิร โภ อมฺพฏโ มาณโว อกุลปุตฺโต
กิร โภ อมฺพฏโ มาณโว ทาสิปุตฺโต กิร โภ อมฺพฏโ
มาณโว สกฺยาน อยฺยปุตฺตา กิร โภ อมฺพฏสฺส มาณวสฺส
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สกฺยา ภวนฺติ ธมฺมวาทีเยว ๑ กิร มย สมณ โคตม อปสาเทตพฺพ
อมฺิมฺหาติ ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ อติพาฬฺห โข อิเม
มาณวกา อมฺพฏ มาณว ทาสิปุตฺตวาเทน นิมฺมาเทนฺติ ยนฺนูนาห
ปริโมเจยฺยนฺติ ฯ อถโข ภควา เต มาณวเก เอตทโวจ มา
โข ตุเมฺห มาณวกา อมฺพฏ มาณวก อติพาฬฺห ทาสิปุตตฺ วาเทน
นิมฺมาเทถ อุฬาโร จ โส กโณฺห อิสิ อโหสิ โส ทกฺขิณ
ชนปท คนฺตฺวา พฺรหฺมมนฺเต อธิยิตฺวา ราชาน อุกฺกาก อุปสงฺกมิตฺวามทฺทรูป ๒ ธีตร ยาจิ ฯ ตสฺส ราชา อุกฺกาโก เนวเร มยฺห
ทาสิปุตฺโต สมาโน มทฺทรูป ธีตร ยาจตีติ กุปโต อนตฺตมโน ขุรปฺป
สนฺนยฺหิ ฯ โส ต ขุรปฺป เนว อสกฺขิ มฺุจิตุ โน ปติสหริตุ ฯ
[๑๕๔] อถโข มาณวกา อมจฺจา ปาริสชฺชา กณฺห อิสึ
อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจจ โสตฺถิ ภทนฺเต โหตุ รฺโ โสตฺถิ
ภทนฺเต โหตุ รฺโติ ฯ โสตฺถิ ภวิสฺสติ รฺโ อปจ ราชา
ยทิ อโธ ขุรปฺป มฺุจิสฺสติ ยาวตา รฺโ วิชิต เอตฺตาวตา ปวี
อุทิยิสฺสตีติ ฯ โสตฺถิ ภทนฺเต โหตุ รฺโ โสตฺถิ ชนปทสฺสาติ ฯ
โสตฺถิ ภวิสสฺ ติ รฺโ โสตฺถิ ชนปทสฺส อปจ ราชา ยทิ อุทฺธ
ขุรปฺป มฺุจิสฺสติ ยาวตา รฺโ วิชิต เอตฺตาวตา สตฺต วสฺสานิ
เทโว น วสฺสิสฺสตีติ ฯ โสตฺถิ ภทนฺเต โหตุ รฺโ โสตฺถิ
ชนปทสฺส เทโว ปวสฺสตูติ ฯ โสตฺถิ ภวิสฺสติ รฺโ โสตฺถิ
#๑ สี. ธมฺมวาทิฺเว ฯ ๒ สี. ขุทฺทรูป ฯ
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ชนปทสฺส เทโว ปวสฺสสิ ฺสติ อปจ ราชา เชฏกุมาเร ขุรปฺป
ปติฏาเปตุ โสตฺถิกุมาโร ปลฺโลโม ภวิสฺสตีติ ฯ อถโข มาณวกา
ราชา อุกกฺ าโก เชฏกุมาเร ขุรปฺป ปติฏาเปสิ โสตฺถิกุมาโร
ปลฺโลโม ภวิสฺสตีติ ฯ อถโข มาณวกา ราชา อุกฺกาโก เชฏกุมาเร
ขุรปฺป ปติฏ าเปสิ ฯ โสตฺถิกุมาโร ปลฺโลโม สมภวิ ฯ ตสฺส
ราชา อุกฺกาโก ภีโต พฺรหฺมทณฺเฑน ตชฺชิโต มทฺทรูป ธีตร อทาสิ ฯ
มา โข ตุเมฺห มาณวกา อมฺพฏ มาณว อติพาฬฺห ทาสิปุตฺตวาเทน
นิมฺมาเทถ อุฬาโร โส กโณฺห อิสิ อโหสีติ ฯ
[๑๕๕] อถโข ภควา อมฺพฏ มาณว อามนฺเตสิ ต กึ
มฺสิ อมฺพฏ อิธ ขตฺติยกุมาโร พฺราหฺมณกฺาย สทฺธึ
สวาส กปฺเปยฺย เตส สวาสมนฺวาย ปุตฺโต ชาเยถ โย โส
ขตฺติยกุมาเรน พฺราหฺมณกฺาย ปุตฺโต อุปปฺ นฺโน อปนุ โส
ลเภถ พฺราหฺมเณสุ อาสน วา อุทก วาติ ฯ ลเภถ โภ โคตม ฯ
อปนุ น พฺราหฺมณา โภเชยฺยุ สทฺเท วา ถาลิปาเก วา ยฺเ
วา ปาหุเน วาติ ฯ โภเชยฺยุ โภ โคตม ฯ อปนุ น พฺราหฺมณา
มนฺเต วาเจยฺยุ วา โน วาติ ฯ วาเจยฺยุ โภ โคตม ฯ อปนุสฺส
อิตฺถีสุ อาวฏ วา อสฺส อนาวฏ วาติ ฯ อนาวฏ หิสฺส โภ
โคตม ฯ อปนุ ขตฺติยาภิเสเกน อภิสิฺเจยฺยุนฺติ ฯ โน หิท โภ
โคตม ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ มาติโต หิ โภ โคตม อนุปปนฺโนติ ฯ
[๑๕๖] ต กิมฺมฺสิ อมฺพฏ อิธ พฺราหฺมณกุมาโร ขตฺติย-
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กฺาย สทฺธึ สวาส กปฺเปยฺย เตส สวาสมนฺวาย ปุตฺโต ชาเยถ
โย โส พฺราหฺมณกุมาเรน ขตฺติยกฺาย ปุตฺโต อุปฺปนฺโน อปนุ
โส ลเภถ พฺราหฺมเณสุ อาสน วา อุทก วาติ ฯ ลเภถ โภ
โคตม ฯ อปนุ น พฺราหฺมณา โภเชยฺยุ สทฺเท วา ถาลิปาเก
วา ยฺเ วา ปาหุเน วาติ ฯ โภเชยฺยุ โภ โคตม ฯ อปนุ น
พฺราหฺมณา มนฺเต วาเจยฺยุ วา โน วาติ ฯ วาเจยฺยุ โภ โคตม ฯ
อปนุสฺส อิตฺถีสุ อาวฏ วา อสฺส อนาวฏ วาติ ฯ อนาวฏ หิสฺส
โภ โคตม ฯ อปนุ น ขตฺติยาภิเสเกน อภิสิฺเจยฺยุนฺติ ฯ โน หิท
โภ โคตม ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ ปติโต หิ โภ โคตม อนุปปนฺโนติ ฯ
[๑๕๗] อิติ โข อมฺพฏ อิตฺถิยา วา อิตฺถึ กริตฺวา ปุริเสน
วา ปุริส กริตฺวา ขตฺติยา ว เสฏา หีนา พฺราหฺมณา ฯ ต
กึ มฺสิ อมฺพฏ อิธ พฺราหฺมณา พฺราหฺมณ กิสฺมิฺจิเทว
ปกรเณ ขุรมุณฺฑ กริตฺวา ภสฺสปุเฏน วธิตฺวา รฏา วา นครา
วา ปพฺพาเชยฺยุ อปนุ โส ลเภถ พฺราหฺมเณสุ อาสน วา อุทก
วาติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯ อปนุ น พฺราหฺมณา โภเชยฺยุ
สทฺเท วา ถาลิปาเก วา ยฺเ วา ปาหุเน วาติ ฯ โน หิท
โภ โคตม ฯ อปนุ น พฺราหฺมณา มนฺเต วาเจยฺยุ วา โน
วาติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯ อปนุสฺส อิตฺถีสุ อาวฏ วา
อสฺส อนาวฏ วาติ ฯ อาวฏ หิสฺส โภ โคตม ฯ
[๑๕๘] ต กึ มฺสิ อมฺพฏ อิธ ขตฺติยา ขตฺติย กิสฺมิฺจิเทว
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ปกรเณ ขุรมุณฺฑ กริตฺวา ภสฺสปุเฏน วธิตฺวา รฏา วา นครา
วา ปพฺพาเชยฺยุ อปนุ โส ลเภถ พฺราหฺมเณสุ อาสน วา อุทก
วาติ ฯ ลเภถ โภ โคตม ฯ อปนุ น พฺราหฺมณา โภเชยฺยุ
สทฺเท วา ถาลิปาเก วา ยฺเ วา ปาหุเน วาติ ฯ โภเชยฺยุ
โภ โคตม ฯ อปนุ น พฺราหฺมณา มนฺเต วาเจยฺยุ วา โน
วาติ ฯ วาเจยฺยุ โภ โคตม ฯ อปนุสฺส อิตฺถีสุ อาวฏ วา
อสฺส อนาวฏ วาติ ฯ อนาวฏฺหิสฺส โภ โคตม ฯ เอตฺตาวตา
โข อมฺพฏ ขตฺติโย ปรมนิหีนตปฺปตฺโต โหติ ยทิท ขตฺติยา
ขุรมุณฺฑ กริตฺวา ภสฺสปุเฏน วธิตฺวา รฏา วา นครา วา
ปพฺพาเชนฺติ ฯ อิติ โข อมฺพฏ ยทาป ขตฺติโย ปรมนิหีนตปฺปตฺโต
โหติ ตทาป ขตฺติยา ว เสฏา หีนา พฺราหฺมณา ฯ พฺรหฺมนุ า
เจสา อมฺพฏ สนงฺกุมาเรน คาถา ภาสิตา
[๑๕๙] ขตฺติโย เสฏโ ชเนตสฺมึ เย โคตฺตปฏิสาริโน
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโ เทวมานุเสติ ฯ
[๑๖๐] สา โข ปเนสา อมฺพฏ พฺรหฺมุนา สนงฺกุมาเรน คาถา
สุคีตา น ทุคฺคีตา สุภาสิตา น ทุพฺภาสิตา อตฺถสฺหิตา โน
อนตฺถสฺหิตา อนุมตา มยา อหป อมฺพฏ เอว วทามิ
[๑๖๑] ขตฺติโย เสฏโ ชเนตสฺมึ เย โคตฺตปฏิสาริโน
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโ เทวมานุเสติ ฯ
ภาณวาร ปม ฯ
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[๑๖๒] กตม ปน ต โภ โคตม จรณ กตมา สา วิชฺชาติ ฯ
น โข อมฺพฏ อนุตตฺ ราย วิชฺชาจรณสมฺปทาย ชาติวาโท วา
วุจฺจติ โคตฺตวาโท วา วุจฺจติ มานวาโท วา วุจจฺ ติ อรหสิ วา
ม ตฺว น วา ม ตฺว อรหสีติ ยตฺถ โข อมฺพฏ อาวาโห วา
โหติ วิวาโห วา โหติ อาวาหวิวาโห วา โหติ เอตฺเถต วุจฺจติ
ชาติวาโท วา อิติป โคตฺตวาโท วา อิติป มานวาโท วา
อิติป อรหสิ วา ม ตฺว น วา ม ตฺว อรหสีติ เย หิ เกจิ
อมฺพฏ ชาติวาทวินิพทฺธา วา โคตฺตวาทวินิพทฺธา วา มานวาทวินิพทฺธา
วา อาวาหวิวาหวินิพทฺธา วา อารกา เต อนุตฺตราย
วิชฺชาจรณสมฺปทาย ปหาย โข อมฺพฏ ชาติวาทวินิพทฺธฺจ
โคตฺตวาทวินิพทฺธฺจ มานวาทวินิพทฺธฺจ อาวาหวิวาหวินิพทฺธฺจ
อนุตฺตราย วิชฺชาจรณสมฺปทาย สจฺฉิกิริยา โหตีติ ฯ
[๑๖๓] กตม ปน ต โภ โคตม จรณ กตมา สา วิชฺชาติ ฯ
อิธ อมฺพฏ ตถาคโต โลเก อุปปฺ ชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ฯเปฯ (ยถา สามฺผเล ๑ เอว วิตฺถาเรตพฺพ) ฯเปฯ เอว โข
อมฺพฏ ภิกขฺ ุ สีลสมฺปนฺโน โหติ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อิทปสฺส โหติ จรณสฺมึ ฯเปฯ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
ทุติย ฌาน ตติย ฌาน จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
อิทปสฺส โหติ จรณสฺมึ ฯ อิทป โข ต อมฺพฏ จรณ ฯ
#๑ สี. สามฺผล ฯ
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าณทสฺสนาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯเปฯ อิทปสฺส
โหติ วิชฺชาย ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ อิทปสฺส
โหติ วิชฺชาย ฯ อย โข สา อมฺพฏ วิชชฺ า ฯ อย วุจฺจติ
อมฺพฏ วิชชฺ าสมฺปนฺโน อิติป จรณสมฺปนฺโน อิติป วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน
อิติป ฯ อิมาย จ อมฺพฏ วิชฺชาสมฺปทาย จรณสมฺปทาย
อฺา วิชฺชาสมฺปทา จรณสมฺปทา อุตฺตริตรา วา
ปณีตตรา วา นตฺถิ ฯ อิมาย โข อมฺพฏ อนุตฺตราย วิชฺชาจรณสมฺปทาย
จตฺตาริ อปายมุขานิ ภวนฺติ ฯ กตมานิ จตฺตาริ ฯ
อิธ อมฺพฏ เอกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อิมเยว อนุตฺตร
วิชฺชาจรณสมฺปท อนภิสมฺภูณมาโน ขาริวิวิธมาทาย อรฺวนมชฺโฌคาหติ
ปวตฺตผลโภชโน ภวิสฺสามีติ ฯ โส อฺทตฺถุ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนสฺเสว ปริจารโก สมฺปชฺชติ ฯ อิมาย โข อมฺพฏ%
อนุตฺตราย วิชฺชาจรณสมฺปทาย อิท ปม อปายมุข ภวติ ฯ
[๑๖๔] ปุน จปร อมฺพฏ อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ
วา อิมฺเจว อนุตฺตร วิชฺชาจรณสมฺปท อนภิสมฺภูณมาโน ปวตฺตผลโภชนตฺตฺจ
อนภิสมฺภูณมาโน กุททฺ าลปฏก อาทาย อรฺวนมชฺโฌคาหติ
กณฺฑมูลผลโภชโน ภวิสฺสามีติ ฯ โส อฺทตฺถุ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺนสฺเสว ปริจารโก สมฺปชฺชติ ฯ อิมาย โข อมฺพฏ
อนุตฺตราย วิชฺชาจรณสมฺปทาย อิท ทุติย อปายมุข ภวติ ฯ
[๑๖๕] ปุน จปร อมฺพฏ อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ
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วา อิมฺเจว อนุตฺตร วิชฺชาจรณสมฺปท อนภิสมฺภูณมาโน ปวตฺตผลโภชนตฺตฺจ อนภิสมฺภูณมาโน กณฺฑมูลผลโภชนตฺตฺจ อนภิสมฺภูณมาโน คามสามนฺต วา นิคมสามนฺต วา อคฺยาคาร กริตฺวา
อคฺคึ ปริจรนฺโต อจฺฉติ ฯ โส อฺทตฺถุ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺนสฺเสว
ปริจารโก สมฺปชฺชติ ฯ อิมาย โข อมฺพฏ อนุตฺตราย วิชฺชาจรณสมฺปทาย อิท ตติย อปายมุข ภวติ ฯ
[๑๖๖] ปุน จปร อมฺพฏ อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ
วา อิมฺเจว อนุตฺตร วิชฺชาจรณสมฺปท อนภิสมฺภูณมาโน ปวตฺตผลโภชนตฺตฺจ
อนภิสมฺภูณมาโน กณฺฑมูลผลโภชนตฺตฺจ อนภิสมฺภูณมาโน
อคฺคิปริจริยฺจ อนภิสมฺภูณมาโน จาตุมฺมหาปเถ จตุทฺวาร
อคาร กริตฺวา อจฺฉติ โย อิมาหิ จตูหิ ทิสาหิ อาคมิสฺสติ สมโณ
วา พฺราหฺมโณ วา ตมห ยถาสตฺติ ยถาพล ปฏิปูชิสฺสามีติ ฯ
โส อฺทตฺถุ วิชฺชาจรณสมฺปนฺนสฺเสว ปริจารโก สมฺปชฺชติ ฯ
อิมาย โข อมฺพฏ อนุตฺตราย วิชฺชาจรณสมฺปทาย อิท จตุตฺถ
อปายมุข ภวติ ฯ อิมาย โข อมฺพฏ อนุตฺตราย วิชฺชาจรณสมฺปทาย
อิมานิ จตฺตาริ อปายมุขานิ ภวนฺติ ฯ
[๑๖๗] ต กึ มฺสิ อมฺพฏ อปนุ ตฺว อิมาย อนุตฺตราย
วิชฺชาจรณสมฺปทาย สนฺทิสฺสสิ สาจริยโกติ ฯ โน หิท โภ โคตม
โก จาห โภ โคตม สาจริยโก กา จ อนุตฺตรา วิชฺชาจรณสมฺปทา อารกาห โภ โคตม อิมาย อนุตฺตราย วิชฺชาจรณ-
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สมฺปทาย สาจริยโกติ ฯ ต กึ มฺสิ อมฺพฏ อปนุ ตฺว
อิมเยว อนุตฺตร วิชฺชาจรณสมฺปท อนภิสมฺภูณมาโน ขาริววิ ิธมาทาย
อรฺวนมชฺโฌคาหสิ สาจริยโก ปวตฺตผลโภชนา ภวิสฺสามาติ ฯ
โน หิท โภ โคตม ฯ ต กึ มฺสิ อมฺพฏ อปนุ ตฺว
อิมฺเจว อนุตฺตร วิชชฺ าจรณสมฺปท อนภิสมฺภูณมาโน ปวตฺตผลโภชนตฺตฺจ อนภิสมฺภูณมาโน กุททฺ าลปฏก อาทาย อรฺวนมชฺโฌคาหสิ สาจริยโก กณฺฑมูลผลโภชนา ภวิสสฺ ามาติ ฯ โน หิท
โภ โคตม ฯ ต กึ มฺสิ อมฺพฏ อปนุ ตฺว อิมฺเจว
อนุตฺตร วิชฺชาจรณสมฺปท อนภิสมฺภูณมาโน ปวตฺตผลโภชนตฺตฺจ
อนภิสมฺภูณมาโน กณฺฑมูลผลโภชนตฺตฺจ อนภิสมฺภูณมาโน คามสามนฺตH
วา นิคมสามนฺต วา อคฺยาคาร กริตฺวา อคฺคึ ปริจรนฺโต
อจฺฉสิ สาจริยโกติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯ ต กึ มฺสิ อมฺพฏ
อปนุ ตฺว อิมฺเจว อนุตฺตร วิชฺชาจรณสมฺปท อนภิสมฺภูณมาโน
ปวตฺตผลโภชนตฺตฺจ อนภิสมฺภูณมาโน กณฺฑมูลผลโภชนตฺตฺจ
อนภิสมฺภูณมาโน อคฺคิปริจริยฺจ อนภิสมฺภูณมาโน จาตุมฺมหาปเถ
จตุทฺวาร อคาร กริตฺวา อจฺฉสิ สาจริยโก โย อิมาหิ จตูหิ
ทิสาหิ อาคมิสฺสติ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ตมห ยถาสตฺติ
ยถาพล ปฏิปูชิสฺสามีติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯ อิติ โข อมฺพฏ
อิมาย เจว ตฺว อนุตฺตราย วิชชฺ าจรณสมฺปทาย ปริหีโน สาจริยโก
เย หิ เกจิเม อนุตฺตราย วิชชฺ าจรณสมฺปทาย จตฺตาริ อปายมุขานิ
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ภวนฺติ ตโต จ ปริหีโน สาจริยโก ฯ
[๑๖๘] ภาสิตา โข ปน เต เอสา อมฺพฏ อาจริเยน
พฺราหฺมเณน โปกฺขรสาตินา วาจา เกจิ มุณฺฑกา สมณกา อิพฺภา
กณฺหา พนฺธุปาทปจฺจา กา จ เต วิชชฺ าน พฺราหฺมณาน
สากจฺฉาติ ฯ อตฺตนา อาปายิโกป อปริปูรมาโน ฯ ปสฺส
อมฺพฏ ยาว อปรทฺธฺจ เต อิท อาจริยสฺส พฺราหฺมณสฺส
โปกฺขรสาติสฺส ฯ พฺราหฺมโณ โข ปน อมฺพฏ โปกฺขรสาติ
รฺโ ปเสนทิโกสลสฺส ทตฺติก ภฺุชติ ตสฺส ราชา ปเสนทิโกสโล
สมฺมุขีภาวป น ททาติ ยทาป เตน มนฺเตติ ติโรทุสฺสนฺเตน
มนฺเตติ ฯ ยสฺส โข ปน อมฺพฏ ธมฺมิก ปยาต ภิกฺข
ปฏิคฺคเณฺหยฺย กถ ตสฺส ราชา ปเสนทิโกสโล สมฺมุขีภาวป น
ทเทยฺย ฯ ปสฺส อมฺพฏ ยาว อปรทฺธฺจ เต อิท อาจริยสฺส
พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส ฯ
[๑๖๙] ต กึ มฺสิ อมฺพฏ อิธ ราชา ปเสนทิโกสโล
หตฺถิคีวาย วา นิสินฺโน รถูปตฺถเร วา ิโต อุคฺเคหิ วา
ราชฺเหิ วา กิฺจิเทว มนฺตน มนฺเตยฺย ฯ โส ตมฺหา ปเทสา
อปกฺกมฺม เอกมนฺต ติฏเยฺย อถ อาคจฺเฉยฺย สุทฺโท วา สุทฺททาโส
วา โส ตสฺมึ ปเทเส ิโต มนฺตน มนฺเตยฺย เอวป ราชา
ปเสนทิโกสโล อาห เอวป ราชา ปเสนทิโกสโล อาหาติ ฯ
อปนุ โข ราชภณิต วา ภณติ ราชมนฺตน วา มนฺเตติ ตาวตา
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โส อสฺส ราชา วา ราชมหามตฺโต วาติ ฯ โน หิท
โภ โคตม ฯ เอวเมว โข ตฺว อมฺพฏ เย เตป อเหสุ
พฺราหฺมณาน ปุพฺพกา อิสโย มนฺตาน กตฺตาโร มนฺตาน ปวตฺตาโร
เยสมิท เอตรหิ พฺราหฺมณา โปราณ มนฺตปท คีต ปวุตฺต
สมิหิต ตทนุคายนฺติ ตทนุภาสนฺติ ภาสิตมนุภาสนฺติ วาจิตมนุวาเจนฺติ
เสยฺยถีท อฏโก วามโก วามเทโว เวสฺสามิตฺโต ยมตคฺคี
องฺคีรโส ภารทฺวาโช วาเสฏโ กสฺสโป ภคุ ตฺยาห มนฺเต
อธิยามิ สาจริยโก ตาวตา ตฺว ภวิสฺสสิ อิสิ วา อิสิตาย
วา ปฏิปนฺโนติ เนต าน วิชชฺ ติ ฯ ต กึ มฺสิ อมฺพฏ
กินฺติ เต สุต พฺราหฺมณาน วุฑฺฒาน มหลฺลกาน อาจริยปาจริยาน
ภาสมานาน เย เต อเหสุ พฺราหฺมณาน ปุพพฺ กา อิสโย
มนฺตาน กตฺตาโร มนฺตาน ปวตฺตาโร เยสมิท เอตรหิ พฺราหฺมณา
โปราณมนฺตปท คีต ปวุตฺต สมิหิต ตทนุคายนฺติ ตทนุภาสนฺติ
ภาสิตมนุภาสนฺติ วาจิตมนุวาเจนฺติ เสยฺยถีท อฏโก วามโก
วามเทโว เวสฺสามิตฺโต ยมตคฺคี องฺคีรโส ภารทฺวาโช วาเสฏโ
กสฺสโป ภคุ เอว สุ เต สุนฺหาตา สุวิลิตฺตา กปฺปตเกสมสฺสู
อามุตฺตมาลาภรณา โอทาตวตฺถวสนา ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปตา
สมงฺคิภูตา ปริจาเรนฺติ เสยฺยถาป ตฺว เอตรหิ สาจริยโกติ ฯ โน
หิท โภ โคตม ฯเปฯ เอว สุ เต สาลีน โอทน วิจิตฺตกาฬก
อเนกสูป อเนกพฺยฺชน ปริภฺุชนฺติ เสยฺยถาป ตฺว เอตรหิ
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สาจริยโกติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯเปฯ เอว สุ เต
เวฏกนตปสฺสาหิ นารีหิ ปริจาเรนฺติ เสยฺยถาป ตฺว เอตรหิ
สาจริยโกติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯเปฯ เอว สุ เต
กุตฺตวาเลหิ วฬวารเถหิ ทีฆาหิ ปโตทลฏีหิ วาหเน วิตุทนฺตา
วิจริสฺสนฺติ เสยฺยถาป ตฺว เอตรหิ สาจริยโกติ ฯ โน หิท โภ
โคตม ฯเปฯ เอว สุ เต อุกฺกิณฺณปริกฺขาสุ อุกฺขิตฺตปลิฆาสุ
นครูปการิกาสุ ทีฆาสิพทฺเธหิ ปุริเสหิ รกฺขาเปนฺติ เสยฺยถาป ตฺว
เอตรหิ สาจริยโกติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯเปฯ อิติ โข
อมฺพฏ เนว ตฺว อิสิ น ปน อิสิตาย ปฏิปนฺโน สาจริยโก
ยสฺส โข ปน อมฺพฏ มยิ กงฺขา วา วิมติ วา โส ม
ปเฺหน อห เวยฺยากรเณน โสธิสฺสามีติ ฯ
[๑๗๐] อถโข ภควา วิหารา นิกขฺ มฺม จงฺกม อพฺภุฏาสิ ฯ
อมฺพฏโป มาณโว วิหารา นิกฺขมฺม จงฺกม อพฺภุฏาสิ ฯ
อถโข อมฺพฏโ มาณโว ภควนฺต จงฺกมนฺต อนุจงฺกมมาโน
ภควโต กาเย ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ สมฺมนฺเนสิ ฯ อทฺทสา
โข อมฺพฏโ มาณโว ภควโต กาเย ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ
เยภุยฺเยน เปตฺวา เทฺว ทฺวีสุ มหาปุริสลกฺขเณสุ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ
นาธิมุจฺจติ น สมฺปสีทติ โกโสหิเต จ วตฺถคุเยฺห ปหูตชิวหฺ ตาย
จ ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ ปสฺสติ โข เม อย อมฺพฏโ
มาณโว ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ เยภุยฺเยน เปตฺวา เทฺว

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 136

ทฺวีสุ มหาปุริสลกฺขเณสุ อมฺพฏโ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ
น สมฺปสีทติ โกโสหิเต จ วตฺถคุเยฺห ปหูตชิวฺหตาย จาติ ฯ
อถโข ภควา ตถารูป อิทฺธาภิสขาร อภิสขาเรสิ ยถา อทฺทส
อมฺพฏโ มาณโว ภควโต โกโสหิตวตฺถคุยฺห ฯ อถโข ภควา
ชิวฺห นินฺนาเมตฺวา อุโภป กณฺณโสตานิ อนุมสิ ปฏิมสิ อุโภป
นาสิกโสตานิ อนุมสิ ปฏิมสิ เกวลมฺป นลาฏมณฺฑล ชิวฺหาย
ฉาเทสิ ฯ
[๑๗๑] อถโข อมฺพฏสฺส มาณวสฺส เอตทโหสิ สมนฺนาคโต
โข สมโณ โคตโม ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ ปริปุณฺเณหิ โน
อปริปุณฺเณหีติ ฯ ภควนฺต เอตทโวจ หนฺท จทานิ มย โภ โคตม
คจฺฉาม พหุกิจฺจา มย พหุกรณียาติ ฯ ยสฺสทานิ ตฺว อมฺพฏ
กาล มฺสีติ ฯ อถโข อมฺพฏโ มาณโว วฬวารถมารุยฺห
ปกฺกามิ ฯ
[๑๗๒] เตน โข ปน สมเยน พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ อุฏาย
นิกฺขมิตฺวา มหตา พฺราหฺมณคเณน สทฺธึ สเก อาราเม นิสินฺโน
โหติ อมฺพฏเยว มาณว ปติมาเนนฺโต ฯ อถโข อมฺพฏโ
มาณโว เยน สโก อาราโม เตน ปายาสิ ยาวติกา ยานสฺส ภูมิ
ยาเนน คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติโก ว เยน พฺราหฺมโณ
โปกฺขรสาติ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา พฺราหฺมณ โปกฺขรสาตึ
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺน โข อมฺพฏ
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มาณว พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ เอตทโวจ กจฺจิ ตาต อมฺพฏ
อทฺทส ต ภวนฺต โคตมนฺติ ฯ อทฺทสาม โข มย โภ ต ภวนฺต
โคตมนฺติ ฯ กจฺจิ ตาต อมฺพฏ ต ภวนฺต โคตม ตถาสนฺตเยว
สทฺโท อพฺภุคฺคโต โน อฺถา กจฺจิ ปน โภ โส ภว โคตโม
ตาทิโส โน อฺาทิโสติ ฯ ตถาสนฺตเยว โภ ต ภวนฺต โคตม
ตถาสทฺโท อพฺภุคฺคโต โน อฺถา ตาทิโส ว โภ โส ภว
โคตโม โน อฺาทิโส สมนฺนาคโต ว โภ โส ภว โคตโม
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ ปริปุณฺเณหิ โน อปริปุณฺเณหีติ ฯ อหุ
ปน เต ตาต อมฺพฏ สมเณน โคตเมน สทฺธึ โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ
อหุ โข เม โภ สมเณน โคตเมน สทฺธึ โกจิเทว
กถาสลฺลาโปติ ฯ ยถากถ ปน เต ตาต อมฺพฏ อหุ สมเณน
โคตเมน สทฺธึ โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ อถโข อมฺพฏโ มาณโว
ยาวตโก อโหสิ ภควตา สทฺธึ กถาสลฺลาโป ต สพฺพ พฺราหฺมณสฺส
โปกฺขรสาติสฺส อาโรเจสิ ฯ
[๑๗๓] เอว วุตฺเต พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ อมฺพฏ มาณว
เอตทโวจ อโห วต เร อมฺหาก ปณฺฑิตก อโห วต เร อมฺหาก
พหุสฺสุตก อโห วต เร อมฺหาก เตวิชฺชก เอวรูเปน กิร โภ
ปุริโส อตฺถจรเกน กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย ยเทว โข ตฺว อมฺพฏ ต ภวนฺต
โคตม เอว อาสชฺช อาสชฺช อวจาสิ อถโข ภว โคตโม อเมฺหหิ
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เอว อุปเนยฺย อุปเนยฺย อวจ อโห วต เร อมฺหาก ปณฺฑิตก
อโหสิ วต เร อมฺหาก พหุสฺสุตก อโห วต เร อมฺหาก เตวิชฺชก
เอวรูเปน กิร โภ ปุริโส อตฺถจรเกน กายสฺส เภทา ปร มรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺยาติ ฯ กุปโต อนตฺตมโน
อมฺพฏ มาณว ปทสาเยว ปวตฺเตสิ อิจฺฉติ จ ตาวเทว ภควนฺต
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ฯ อถโข เต พฺราหฺมณา พฺราหฺมณ
โปกฺขรสาตึ เอตทโวจจ อติวิกาโล โข โภ อชฺช สมณ โคตม
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ เสฺวทานิ ภว โปกฺขรสาติ สมณ โคตม
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ
[๑๗๔] อถโข พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ สเก นิเวสเน ปณีต
ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา ยาเน อาโรเปตฺวา อุกฺกาสุ
ธาริยมานาสุ อุกฺกฏาย นิยฺยาสิ เยน อิจฺฉานงฺคลวนสณฺโฑ เตน
ปายาสิ ยาวติกา ยานสฺส ภูมิ ยาเนน คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา
ปตฺติโก ว เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ
สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯถ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ ภควนฺต เอตทโวจ
อาคมา นุ ขฺวิธ โภ โคตม อมฺหาก อนฺเตวาสี อมฺพฏโ
มาณโวติ ฯ อาคมา โข เตธ พฺราหฺมณ อนฺเตวาสี อมฺพฏโ
มาณโวติ ฯ อหุ ปน เต โภ โคตม อมฺพฏเน มาณเวน สทฺธึ
โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ อหุ โข เม พฺราหฺมณ อมฺพฏเน
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มาณเวน สทฺธึ โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ ยถากถ ปน เต โภ
โคตม อหุ อมฺพฏเน มาณเวน สทฺธึ โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ
อถโข ภควา ยาวตโก อโหสิ อมฺพฏเน มาณเวน สทฺธึ กถาสลฺลาโป
ต สพฺพ พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส อาโรเจสิ ฯ
[๑๗๕] เอว วุตฺเต พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ ภควนฺตเมตทโวจ
พาโล โภ โคตม อมฺพฏโ มาณโว ขมตุ ภว โคตโม อมฺพฏสฺส
มาณวสฺสาติ ฯ สุขี โหตุ พฺราหฺมณ อมฺพฏโ มาณโวติ ฯ อถโข
พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ ภควโต กาเย ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ
สมฺมนฺเนสิ ฯ อทฺทสา โข พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ ภควโต กาเย
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ เยภุยฺเยน เปตฺวา เทฺว ทฺวีสุ มหาปุริสลกฺขเณสุ
กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น สมฺปสีทติ โกโสหิเต
จ วตฺถคุเยฺห ปหูตชิวฺหตาย จ ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ
ปสฺสติ โข เม อย พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ
เยภุยฺเยน เปตฺวา เทฺว ทฺวีสุ มหาปุริสลกฺขเณสุ กงฺขติ
วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น สมฺปสีทติ โกโสหิเต จ วตฺถคุเยฺห
ปหูตชิวฺหตาย จาติ ฯ อถโข ภควา ตถารูป อิทฺธาภิสขาร
อภิสขาเรสิ ยถา อทฺทส พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ ภควโต โกโสหิต
วตฺถคุยฺห ฯ อถโข ภควา ชิวฺห นินฺนาเมตฺวา อุโภป กณฺณโสตานิ
อนุมสิ ปฏิมสิ อุโภป นาสิกโสตานิ อนุมสิ ปฏิมสิ เกวลมฺป
นลาฏมณฺฑล ชิวฺหาย ฉาเทสิ ฯ อถโข พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส
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เอตทโหสิ สมนฺนาคโต โข สมโณ โคตโม ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ
ปริปุณฺเณหิ โน อปริปุณฺเณหีติ ฯ ภควนฺต เอตทโวจ
อธิวาเสตุ ภว โคตโม อชฺชตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสเฆนาติ ฯ
อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ
ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา ภควโต กาล อาโรเจสิ กาโล โภ
โคตม นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ
[๑๗๖] อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
สทฺธึ ภิกฺขสุ เฆน เยน พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส นิเวสน
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข
พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ ภควนฺต ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน
สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ มาณวกา จ ภิกฺขุสฆ ฯ อถโข
พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ ภควนฺต ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ อฺตร
นีจ อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺนสฺส โข
พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส ภควา อนุปุพฺพีกถ กเถสิ เสยฺยถีท
ทานกถ สีลกถ สคฺคกถ กามาน อาทีนว โอการ สกิเลส เนกฺขมฺเม
อานิสส ปกาเสสิ ฯ ยทา ภควา อฺาสิ พฺราหฺมณ โปกฺขรสาตึ
กลฺลจิตฺต มุทุจิตฺต วินีวรณจตฺต อุทคฺคจิตฺต ปสนฺนจิตฺต อถสฺส
ยา พุทฺธาน สามุกฺกสิกา ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย
นิโรธ มคฺค ฯ เสยฺยถาป นาม สุทฺธ วตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว
รชน ปฏิคคฺ เณฺหยฺย เอวเมว โข พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส
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ตสฺมึเยว อาสเน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ย กิฺจิ
สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ
[๑๗๗] อถโข พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ ทิฏ ธมฺโม ปตฺตธมฺโม
วิทิตธมฺโม ปริโยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถกโถ เวสารชฺชปฺปตฺโต
อปรปฺปจฺจโย สตฺถุ สาสเน ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป โภ
โคตม นิกกฺ ชุ ฺชิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬหฺ สฺส
วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โข โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน
ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห โภ โคตม สปุตฺโต สภริโย สปริโส
สามจฺโจ ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสฆฺจ
อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคต
ยถา จ ภว โคตโม อุกกฺ ฏาย อฺานิ อุปาสกกุลานิ อุปสงฺกมติ
เอวเมว โข ภว โคตโม โปกฺขรสาติกุล อุปสงฺกมตุ ตตฺถ เย
เต มาณวกา วา มาณวิกา วา ภวนฺต โคตม อภิวาเทสฺสนฺติ
วา ปจฺจุฏิสฺสนฺติ วา อาสน วา อุทก วา ทสฺสนฺติ จิตฺต วา
ปสาเทสฺสนฺติ เตส ต ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ กลฺยาณ
วุจฺจติ พฺราหฺมณาติ ฯ
อมฺพฏสุตฺต ตติย นิฏิต ฯ
____________________
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โสณทณฺฑสุตฺต จตุตฺถ
[๑๗๘] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา องฺเคสุ จาริกฺจรมาโน
มหตา ภิกขฺ ุสเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขสุ เตหิ เยน
จมฺปา ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา จมฺปาย วิหรติ คคฺคราย
โปกฺขรณิยา ตีเร ฯ
[๑๗๙] เตน โข ปน สมเยน โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ จมฺป
อชฺฌาวสติ สตฺตุสฺสท สติณกฏโทก สธฺ ราชโภคฺค รฺา
มาคเธน เสนิเยน พิมฺพสิ าเรน ทินนฺ  ราชทาย พฺรหฺมเทยฺย ฯ
อสฺโสสุ โข จมฺเปยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา สมโณ ขลุ โภ
โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต องฺเคสุ จาริกฺจรมาโน
มหตา ภิกฺขุสเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ จมฺป อนุปฺปตฺโต
จมฺปาย วิหรติ คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเร ต โข ปน ภวนฺต
โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ โส อิม โลก
สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต
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ทสฺสน โหตีติ ฯ อถโข จมฺเปยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา จมฺปาย
นิกฺขมิตฺวา สฆาสฆีคณีภูตา เยน คคฺครา โปกฺขรณี เตนุปสงฺกมนฺติ ฯ
[๑๘๐] เตน โข ปน สมเยน โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ อุปริปาสาเท
ทิวาเสยฺย อุปคโต โหติ ฯ อทฺทสา โข โสณทณฺโฑ
พฺราหฺมโณ จมฺเปยฺยเก พฺราหฺมณคหปติเก จมฺปาย นิกฺขมิตฺวา
สฆาสฆีคณีภูเต เยน คคฺครา โปกฺขรณี เตนุปสงฺกมนฺเต ทิสฺวา
ขตฺต อามนฺเตสิ กึ นุ โข โภ ขตฺเต จมฺเปยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา
จมฺปาย นิกฺขมิตฺวา สฆาสฆีคณีภูตา เยน คคฺครา
โปกฺขรณี เตนุปสงฺกมนฺตีติ ฯ อตฺถิ โข โภ สมโณ โคตโม
สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต องฺเคสุ จาริกฺจรมาโน มหตา
ภิกฺขุสเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ จมฺป อนุปฺปตฺโต จมฺปาย
วิหรติ คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเร ต โข ปน ภวนฺต โคตม
เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ตเมเต ภวนฺต
โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมนฺตีติ ฯ เตนหิ โภ ขตฺเต เยน จมฺเปยฺยกา
พฺราหฺมณคหปติกา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา จมฺเปยฺยเก พฺราหฺมณคหปติเก
เอว วเทสิ โสณทณฺโฑ โภ พฺราหฺมโณ เอวมาห
อาคเมนฺตุ กิร ภวนฺโต โสณทณฺโฑป พฺราหฺมโณ สมณ โคตม
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ เอว โภติ โข โส ขตฺโต โสณ-
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ทณฺฑสฺส พฺราหฺมณสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน จมฺเปยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา จมฺเปยฺยเก พฺราหฺมณคหปติเก
เอตทโวจ โสณทณฺโฑ โภ พฺราหฺมโณ เอวมาห อาคเมนฺตุ กิร
ภวนฺโต โสณทณฺโฑป พฺราหฺมโณ สมณ โคตม ทสฺสนาย
อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ
[๑๘๑] เตน โข ปน สมเยน นานาเวรชฺชกาน พฺราหฺมณาน
ปฺจมตฺตานิ พฺราหฺมณสตานิ จมฺปาย ปฏิวสนฺติ เกนจิเทว
กรณีเยน ฯ อสฺโสสุ โข เต พฺราหฺมณา โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ
สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ อถโข เต พฺราหฺมณา
เยน โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา โสณทณฺฑ
พฺราหฺมณ เอตทโวจจ สจฺจ กิร ภว โสณทณฺโฑ สมณ
โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ เอว โข เม โภ โหติ อหมฺป
สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสามีติ ฯ มา ภว โสณทณฺโฑ
สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิ น อรหติ ภว โสณทณฺโฑ
สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ สเจ ภว โสณทณฺโฑ สมณ
โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสติ โภโต โสณทณฺฑสฺส ยโส หายิสฺสติ
สมณสฺส โคตมสฺส ยโส อภิวฑฺฒิสฺสติ ยมฺป โภโต โสณทณฺฑสฺส
ยโส หายิสฺสติ สมณสฺส โคตมสฺส ยโส อภิวฑฺฒิสฺสติ อิมินา
จงฺเคน น อรหติ ภว โสณทณฺโฑ สมณ โคตม ทสฺสนาย
อุปสงฺกมิตุ สมโณ เตฺวว โคตโม อรหติ ภวนฺต โสณทณฺฑ
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ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ภว หิ โสณทณฺโฑ อุภโต สุชาโต มาติโต
จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต
อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน ยมฺป ภว โสณทณฺโฑ อุภโต สุชาโต
มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา
อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน อิมินา จงฺเคน น อรหติ ภว
โสณทณฺโฑ สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ สมโณ เตฺวว
โคตโม อรหติ ภวนฺต โสณทณฺฑ ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ภว
หิ โสณทณฺโฑ อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค ฯเปฯ ภว
หิ โสณทณฺโฑ อชฺฌายโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู
สนิฆณฺฑุเกตุภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน ปทโก เวยฺยากรโณ
โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ อนวโย ภว หิ โสณทณฺโฑ
อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต
พฺรหฺมวณฺณิ พฺรหฺมวจฺฉสิ ๑ อกฺขทุ ฺทาวกาโส ทสฺสนาย ภวฺหิ
โสณทณฺโฑ สีลวา วุฑฺฒสีลี ๒ วุฑฺฒสีเลน สมนฺนาคโต ภว
หิ โสณทณฺโฑ กลฺยาณวาโจ กลฺยาณวากฺกรโณ โปริยา วาจาย
สมนฺนาคโต วิสฺสฏาย อเนลคลาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา ภว
หิ โสณทณฺโฑ พหูน อาจริยปาจริโย ตีณิ มาณวกสตานิ มนฺเต
วาเจติ พหุกา โข ปน นานาทิสา นานาชนปทา มาณวกา
อาคจฺฉนฺติ โภโต โสณทณฺฑสฺส สนฺติเก มนฺตตฺถิกา มนฺเต
#๑ สี. พฺรหฺมวณฺณี พฺรหฺมวฑฺฒี ฯ ๒ สี. วุทฺธสีลี ฯ
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อธิยิตุกามา ภวฺหิ โสณทณฺโฑ ชิณฺโณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก
อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต สมโณ โคตโม ตรุโณ เจว ตรุณปพฺพชิโต
จ ภวฺหิ โสณทณฺโฑ รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส
พิมฺพิสารสฺส สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชโิ ต อปจิโต ภวฺหิ
โสณทณฺโฑ พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส สกฺกโต ครุกโต มานิโต
ปูชิโต อปจิโต ภวฺหิ โสณทณฺโฑ จมฺป อชฺฌาวสติ สตฺตุสฺสท
สติณกฏโทก สธฺ ราชโภคฺค รฺา มาคเธน เสนิเยน
พิมฺพิสาเรน ทินฺน ราชทาย พฺรหฺมเทยฺย ยมฺป ภว โสณทณฺโฑ
จมฺป อชฺฌาวสติ สตฺตุสฺสท สติณกฏโทก สธฺ ราชโภคฺค
รฺา มาคเธน เสนิเยน พิมฺพิสาเรน ทินฺน ราชทาย พฺรหฺมเทยฺย
อิมินา จงฺเคน น อรหติ ภว โสณทณฺโฑ สมณ โคตม ทสฺสนาย
อุปสงฺกมิตุ สมโณ เตฺวว โคตโม อรหติ ภวนฺต โสณทณฺฑ
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุนฺติ ฯ
[๑๘๒] เอว วุตฺเต โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ เต พฺราหฺมเณ
เอตทโวจ เตนหิ โภ มมป สุณาถ ยถา มยเมว อรหาม ต
ภวนฺต โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ น เตฺวว อรหติ โส ภว
โคตโม อมฺหาก ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ สมโณ ขลุ โภ โคตโม
อุภโต สุชาโต มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา
ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน ยป โภ สมโณ
โคตโม อุภโต สุชาโต มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว
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สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน อิมินา
จงฺเคน น อหรติ โส ภว โคตโม อมฺหาก ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ
อถโข มยเมว อรหาม ต ภวนฺต โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ
สมโณ ขลุ โภ โคตโม มหนฺต าติสฆ โอหาย ปพฺพชิโต
ฯเปฯ สมโณ ขลุ โภ โคตโม ปหูต หิรฺ สุวณฺณ โอหาย
ปพฺพชิโต ภูมิคตฺจ เวหาสฏฺจ สมโณ ขลุ โภ โคตโม ทหโร
ว สมาโน สุสู กาฬเกโส ภเทฺรน โยพฺพเนน สมนฺนาคโต ปเมน
วยสา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต สมโณ ขลุ โภ โคตโม
อกามกาน มาตาปตูน อสฺสุมุขาน รุทนฺตาน เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต
สมโณ ขลุ โภ โคตโม อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย
วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต พฺรหฺมวณฺณิ พฺรหฺมวจฺฉสิ อกฺขุทฺทาวกาโส
ทสฺสนาย สมโณ ขลุ โภ โคตโม สีลวา อริยสีลี กุสลสีลี
กุสลสีเลน สมนฺนาคโต สมโณ ขลุ โภ โคตโม กลฺยาณวาโจ
กลฺยาณวากฺกรโณ โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต วิสฺสฏาย
อเนลคลาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา สมโณ ขลุ โภ โคตโม
พหูน อาจริยปาจริโย สมโณ ขลุ โภ โคตโม ขีณกามราโค
วิคตจาปลฺโล สมโณ ขลุ โภ โคตโม กมฺมวาที กิรยิ วาที
อปาปปุเรกฺขาโร พฺรหฺมฺาย ปชาย สมโณ ขลุ โภ โคตโม
อุจฺจากุลา ปพฺพชิโต อภินฺนขตฺติยกุลา สมโณ ขลุ โภ โคตโม
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อฑฺฒา ๑ กุลา ปพฺพชิโต มหทฺธนา มหาโภคา สมณ ขลุ โภ
โคตม ติโรรฏา ติโรชนปทา สปุจฺฉิตุ อาคจฺฉนฺติ สมณ ขลุ
โภ โคตม อเนกานิ เทวตาสหสฺสานิ ปาเณหิ สรณงฺคตานิ สมณ
ขลุ โภ โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ
สมโณ ขลุ โภ โคตโม ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต
สมโณ ขลุ โภ โคตโม เอหิสาคตวาที สขิโล ๒ สมฺโมทโก อพฺภากุฏิโก
อุตฺตานมุโข ปุพฺพภาสี สมโณ ขลุ โภ โคตโม จตุนฺน
ปริสาน สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต สมณ ขลุ โภ
โคตม พหู เทวา จ มนุสฺสา จ อภิปฺปสนฺนา สมโณ ขลุ โภ
โคตโม ยสฺมึ คาเม วา นิคเม วา ปฏิวสติ น ตสฺมึ คาเม วา
นิคเม วา อมนุสฺสา มนุสฺเส วิเหเนฺติ สมโณ ขลุ โภ โคตโม
สฆีคณีคณาจริโย ปุถุตติ ฺถกราน อคฺคมกฺขายติ ยถา โข ปน โภ
เอเตส สมณพฺราหฺมณาน ยถา วา ตถา วา ยโส สมุทาคจฺฉติ
น เหว สมณสฺส โคตมสฺส ยโส สมุทาคโต อถโข อนุตตฺ ราย
วิชฺชาจรณสมฺปทาย สมณสฺส โคตมสฺส ยโส สมุทาคโต สมณ
ขลุ โภ โคตม ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร สปุตฺโต สภริโย
#๑ อทฺธาติป อทฺธกุลาติป อฑฺฒกุลาติป ปาโ ฯ ๒ สี. เอหิสาหตวาที
#สุขิโล ฯ
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สปริโส สามจฺโจ ปาเณหิ สรณงฺคโต สมณ ขลุ โภ โคตม
ราชา ปเสนทิโกสโล สปุตฺโต สภริโย สปริโส สามจฺโจ ปาเณหิ
สรณงฺคโต สมณ ขลุ โภ โคตม พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ สปุตฺโต
สภริโย สปริโส สามจฺโจ ปาเณหิ สรณงฺคโต สมโณ ขลุ โภ
โคตโม รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส สกฺกโต ครุกโต
มานิโต ปูชโิ ต อปจิโต สมโณ ขลุ โภ โคตโม รฺโ ปเสนทิโกสลสฺส
สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต สมโณ ขลุ
โภ โคตโม พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส สกฺกโต ครุกโต มานิโต
ปูชิโต อปจิโต สมโณ ขลุ โภ โคตโม จมฺป อนุปฺปตฺโต จมฺปาย
วิหรติ คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเร เย โข ปน โภ เกจิ สมณา
วา พฺราหฺมณา วา อมฺหาก คามกฺเขตฺต อาคจฺฉนฺติ อติถิโน เต
โหนฺติ อติถิโน ปนเมฺหหิ สกฺกาตพฺพา ครุกาตพฺพา มาเนตพฺพา
ปูเชตพฺพา อปเจตพฺพา ยมฺป โภ สมโณ โคตโม จมฺป อนุปฺปตฺโต
จมฺปาย วิหรติ คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเร อติถสิ ฺมาก สมโณ
โคตโม อติถิ โข ปนเมฺหหิ สกฺกาตพฺโพ ครุกาตพฺโพ มาเนตพฺโพ
ปูเชตพฺโพ อปจิตพฺโพ อิมินา จงฺเคน น อรหติ โส ภว โคตโม
อมฺหาก ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ อถโข มยเมว อรหาม ต ภวนฺต
โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ เอตฺตเก โข อห โภโต โคตมสฺส
วณฺเณ ปริยาปุณามิ โน จ โข โส ภว โคตโม เอตฺตกวณฺโณ
อปริมาณวณฺโณ หิ โส ภว โคตโมติ ฯ
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[๑๘๓] เอว วุตฺเต เต พฺราหฺมณา โสณฑณฺฑ พฺราหฺมณ
เอตทโวจจ ยถา โข ภว โสณทณฺโฑ สมณสฺส โคตมสฺส วณฺเณ
ภาสติ อิโต เจป โส ภว โคตโม โยชนสเต วิหรติ อลเมว
สทฺเธน กุลปุตฺเตน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ อป ปุโฏเสนาติ ๑ ฯ เตนหิ
โภ สพฺเพ ว มย สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ
อถโข โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ มหตา พฺราหฺมณคเณน สทฺธึ
เยน คคฺครา โปกฺขรณี เตนุปสงฺกมิ ฯ อถโข โสณทณฺฑสฺส
พฺราหฺมณสฺส ติโรวนสณฺฑคตสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ
อหฺเจว โข ปน สมณ โคตม ปฺห ปุจฺเฉยฺย ตตฺร เจ ม
สมโณ โคตโม เอว วเทยฺย น โข เอส พฺราหฺมณ ปโฺห
เอว ปุจฺฉิตพฺโพ เอว นาเมส พฺราหฺมณ ปโฺห ปุจฺฉิตพฺโพติ
เตน ม อย ปริสา ปริภเวยฺย พาโล โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ
อพฺยตฺโต นาสกฺขิ สมณ โคตม โยนิโส ปฺห ปุจฺฉิตุนฺติ ย โข
ปนาย ปริสา ปริภเวยฺย ยโสป ตสฺส หาเยถ ยสฺส โข ปน ยโส
หาเยถ โภคาป ตสฺส หาเยยฺยุ ยโสลทฺธา โข ปนมฺหาก โภคา
มฺเจว ปน สมโณ โคตโม ปฺห ปุจฺเฉยฺย ตสฺส จาห ปฺหสฺส
เวยฺยากรเณน จิตฺต น อาราเธยฺย ตตฺร เจ ม สมโณ โคตโม
เอว วเทยฺย น โข เอส พฺราหฺมณ ปโฺห เอว พฺยากาตพฺโพ
เอว นาเมส พฺราหฺมณ ปโฺห พฺยากาตพฺโพติ เตน ม อย ปริสา
#๑ สี. ปุฏเสนาติ ฯ
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ปริภเวยฺย พาโล โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ อพฺยตฺโต นาสกฺขิ
สมณสฺส โคตมสฺส ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน จิตฺต อาราเธตุนฺติ
ย โข ปนาย ปริสา ปริภเวยฺย ยโสป ตสฺส หาเยถ ยสฺส โข
ปน ยโส หาเยถ โภคาป ตสฺส หาเยยฺยุ ยโสลทฺธา โข ปนมฺหาก
โภคา อหฺเจว โข ปน เอว สมีปคโต สมาโน อทิสฺวา ว
สมณ โคตม นิวตฺเตยฺย เตน ม อย ปริสา ปริภเวยฺย พาโล&
โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ อพฺยตฺโต มานถทฺโธ ภีโต โน วิสหิ
สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ กถฺหิ นาม เอว สมีปคโต
สมาโน อทิสฺวา สมณ โคตม นิวตฺติสฺสตีติ ย โข ปนาย ปริสา
ปริภเวยฺย ยโสป ตสฺส หาเยถ ยสฺส โข ปน ยโส หาเยถ โภคาป
ตสฺส หาเยยฺยุ ยโสลทฺธา โข ปนมฺหาก โภคาติ ฯ
[๑๘๔] อถโข โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ จมฺเปยฺยกาป โข พฺราหฺมณคหปติกา
อปฺเปกจฺเจ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ อปฺเปกจฺเจ
ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ นามโคตฺต สาเวตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ
อปฺเปกจฺเจ ตุณฺหีภูตา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ ตตฺร สุท โสณทณฺโฑ
พฺราหฺมโณ เอตเทว พหุลมนุวิตกฺเกนฺโต นิสินฺโน โหติ อหฺเจว
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โข ปน สมณ โคตม ปฺห ปุจฺเฉยฺย ตตฺร เจ ม สมโณ
โคตโม เอว วเทยฺย น โข เอส พฺราหฺมณ ปโฺห เอว
ปุจฺฉิตพฺโพ เอว นาเมส พฺราหฺมณ ปโฺห ปุจฺฉิตพฺโพติ เตน ม
อย ปริสา ปริภเวยฺย พาโล โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ อพฺยตฺโต
นาสกฺขิ สมณ โคตม โยนิโส ปฺห ปุจฺฉิตุนฺติ ย โข ปนาย
ปริสา ปริภเวยฺย ยโสป ตสฺส หาเยถ ยสฺส โข ปน ยโส
หาเยถ โภคาป ตสฺส หาเยยฺยุ ยโสลทฺธา โข ปนมฺหาก โภคา
มฺเจว โข ปน สมโณ โคตโม ปฺห ปุจฺเฉยฺย ตสฺส จาห
ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน จิตฺต น อาราเธยฺย ตตฺร เจ ม สมโณ
โคตโม เอว วเทยฺย น โข เอส พฺราหฺมณ ปโฺห เอว
พฺยากาตพฺโพ เอว นาเมส พฺราหฺมณ ปโฺห พฺยากาตพฺโพติ
เตน ม อย ปริสา ปริภเวยฺย พาโล โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ
อพฺยตฺโต นาสกฺขิ สมณสฺส โคตมสฺส ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน
จิตฺต อาราเธตุนฺติ ย โข ปนาย ปริสา ปริภเวยฺย ยโสป ตสฺส
หาเยถ ยสฺส โข ปน ยโส หาเยถ โภคาป ตสฺส หาเยยฺยุ
ยโสลทฺธา โข ปนมฺหาก โภคา อโห วต ม สมโณ โคตโม
สเก อาจริยเก เตวิชฺชเก ม ปฺห ปุจฺเฉยฺย อทฺธา ว ตสฺสาห
จิตฺต อาราเธยฺย ปฺหสฺส เวยฺยากรเณนาติ ฯ
[๑๘๕] อถโข ภควโต โสณทณฺฑสฺส พฺราหฺมณสฺส เจตสา
เจโตปริวิตกฺกมฺาย เอตทโหสิ วิหฺติ โข อย โสณทณฺโฑ
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พฺราหฺมโณ สเกน จิตฺเตน ยนนูนาห โสณทณฺฑ พฺราหฺมณ สเก
อาจริยเก เตวิชฺชเก ปฺห ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อถโข ภควา โสณทณฺฑ
พฺราหฺมณ เอตทโวจ กตีหิ ปน พฺราหฺมณ องฺเคหิ สมนฺนาคต
พฺราหฺมณา พฺราหฺมณ ปฺเปนฺติ พฺราหฺมโณสฺมีติ จ วทมาโน
สมฺมา วเทยฺย น จ ปน มุสาวาท อาปชฺเชยฺยาติ ฯ อถโข
โสณทณฺฑสฺส พฺราหฺมณสฺส เอตทโหสิ ย วต โน อโหสิ อิจฺฉิต
ย อากงฺขิต ย อธิปฺเปต ย อภิปตฺถิต อโห วต ม สมโณ
โคตโม สเก อาจริยเก เตวิชฺชเก ปฺห ปุจฺเฉยฺย อทฺธา ว
ตสฺสาห จิตฺต อาราเธยฺย ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน ตตฺร เจ ม
สมโณ โคตโม สเก อาจริยเก เตวิชฺชเก ปฺห ปุจฺฉติ อทฺธา
ว ตสฺสาห จิตฺต อาราเธสฺสามิ ปฺหสฺส เวยฺยากรเณนาติ ฯ
[๑๘๖] อถโข โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ อพฺภุนฺนาเมตฺวา กาย
อนุวิโลเกตฺวา ปริส ภควนฺต เอตทโวจ ปฺจหิ โภ โคตม องฺเคหิ
สมนฺนาคต พฺราหฺมณา พฺราหฺมณ ปฺเปนฺติ พฺราหฺมโณสฺมีติ จ
วทมาโน สมฺมา วเทยฺย น จ ปน มุสาวาท อาปชฺเชยฺย กตเมหิ
ปฺจหิ อิธ โภ โคตม พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต โหติ มาติโต
จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต
อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน อชฺฌายโก จ โหติ มนฺตธโร ติณณ
ฺ 
เวทาน ปารคู สนิฆณฺฑเุ กตุภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน
ปทโก เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ อนวโย อภิรูโป
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จ โหติ ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต
พฺรหฺมวณฺณิ พฺรหฺมวจฺฉสิ อกฺขุทฺทาวกาโส ทสฺสนาย สีลวา จ
โหติ วุฑฺฒสีลี วุฑฺฒสีเลน สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต จ โหติ เมธาวี
ปโม วา ทุติโย วา ปูช ปคฺคณฺหนฺตาน อิเมหิ โข โภ โคตม
ปฺจหิ องฺเคหิ สมนฺนาคต พฺราหฺมณา พฺราหฺมณ ปฺเปนฺติ
พฺราหฺมโณสฺมีติ จ วทมาโน สมฺมา วเทยฺย น จ ปน มุสาวาท
อาปชฺเชยฺยาติ ฯ
[๑๘๗] อิเมส ปน พฺราหฺมณ ปฺจนฺน องฺคาน สกฺกา เอก
องฺค ปยิตฺวา จตูหิ องฺเคหิ สมนฺนาคต พฺราหฺมณ ปฺเปตุ
พฺราหฺมโณสฺมีติ จ วทมาโน สมฺมา วเทยฺย น จ ปน มุสาวาท
อาปชฺเชยฺยาติ ฯ สกฺกา โภ โคตม อิเมส หิ โภ โคตม ปฺจนฺน
องฺคาน วณฺณ ปยาม กึ หิ วณฺโณ กริสฺสติ ยโต โข โภ
โคตม พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต โหติ มาติโต จ ปติโต จ
สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ
ชาติวาเทน อชฺฌายโก จ โหติ มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู
สนิฆณฺฑุเกตุภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน ปทโก เวยฺยากรโณ
โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ อนวโย สีลวา จ โหติ วุฑฺฒสีลี
วุฑฺฒสีเลน สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต จ โหติ เมธาวี ปโม วา
ทุติโย วา ปูช ปคฺคณฺหนฺตาน อิเมฺหิ โข โภ โคตม จตูหิ องฺเคหิ
สมนฺนาคต พฺราหฺมณา พฺราหฺมณ ปฺเปนฺติ พฺราหฺมโณสฺมีติ จ
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วทมาโน สมฺมา วเทยฺย น จ ปน มุสาวาท อาปชฺเชยฺยาติ ฯ
[๑๘๘] อิเมส ปน พฺราหฺมณ จตุนฺน องฺคาน สกฺกา เอก
องฺค ปยิตฺวา ตีหิ องฺเคหิ สมนฺนาคต พฺราหฺมณ ปฺเปตุ
พฺราหฺมโณสฺมีติ จ วทมาโน สมฺมา วเทยฺย น จ ปน มุสาวาท
อาปชฺเชยฺยาติ ฯ สกฺกา โภ โคตม อิเมส หิ โภ โคตม จตุนฺน
องฺคาน มนฺเต ปยาม กึ หิ มนฺตา กริสฺสนฺติ ยโต โข โภ
โคตม พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต โหติ มาติโต จ ปติโต จ
สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ
ชาติวาเทน สีลวา จ โหติ วุฑฺฒสีลี วุฑฺฒสีเลน สมนฺนาคโต
ปณฺฑิโต จ โหติ เมธาวี ปโม วา ทุติโย วา ปูช ปคฺคณฺหนฺตาน
อิเมหิ โข โภ โคตม ตีหิ องฺเคหิ สมนฺนาคต พฺราหฺมณา
พฺราหฺมณ ปฺเปนฺติ พฺราหฺมโณสฺมีติ จ วทมาโน สมฺมา วเทยฺย
น จ ปน มุสาวาท อาปชฺเชยฺยาติ ฯ
[๑๘๙] อิเมส ปน พฺราหฺมณ ติณฺณ องฺคาน สกฺกา เอก
องฺค ปยิตฺวา ทฺวีหิ องฺเคหิ สมนฺนาคต พฺราหฺมณ ปฺเปตุ
พฺราหฺมโณสฺมีติ จ วทมาโน สมฺมา วเทยฺย น จ ปน มุสาวาท
อาปชฺเชยฺยาติ ฯ สกฺกา โภ โคตม อิเมส หิ โภ โคตม ติณฺณ
องฺคาน ชาตึ ปยาม กึ หิ ชาติ กริสฺสติ ยโต โข โภ โคตม
พฺราหฺมโณ สีลวา จ โหติ วุฑฺฒสีลี วุฑฺฒสีเลน สมนฺนาคโต
ปณฺฑิโต จ โหติ เมธาวี ปโม วา ทุติโย วา ปูช ปคฺคณฺหนฺตาน
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อิเมหิ โข โภ โคตม ทฺวีหิ องฺเคหิ สมนฺนาคต พฺราหฺมณา
พฺราหฺมณ ปฺเปนฺติ พฺราหฺมโณสฺมีติ จ วทมาโน สมฺมา วเทยฺย
น จ ปน มุสาวาท อาปชฺเชยฺยาติ ฯ
[๑๙๐] เอว วุตฺเต เต พฺราหฺมณา โสณทณฺฑ พฺราหฺมณ
เอตทโวจจ มา ภว โสณทณฺโฑ เอว อวจ มา ภว โสณทณฺโฑ
เอว อวจ อปวทติ ภว โสณทณฺโฑ วณฺณ อปวทติ มนฺเต
อปวทติ ชาตึ เอกเสน ภว โสณทณฺโฑ สมณสฺสเยว โคตมสฺส
วาท อนุปกฺขนฺทตีติ ฯ อถโข ภควา เต พฺราหฺมเณ เอตทโวจ สเจ
โข ตุมฺหาก พฺราหฺมณาน เอว โหติ อปฺปสฺสโุ ต จ โสณทณฺโฑ
พฺราหฺมโณ อกลฺยาณวากฺกรโณ จ โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ
ทุปฺปฺโ จ โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ น จ ปโหติ โสณทณฺโฑ
พฺราหฺมโณ สมเณน โคตเมน สทฺธึ อสฺมึ วจเน ปติมนฺเตตุนฺติ
ติฏตุ โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ ตุเมฺห มยา สทฺธึ มนฺตโวฺห สเจ
ปน ตุมฺหาก พฺราหฺมณาน เอว โหติ พหุสฺสโุ ต จ โสณทณฺโฑ
พฺราหฺมโณ กลฺยาณวากฺกรโณ จ โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ ปณฺฑิโต
จ โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ ปโหติ จ โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ
สมเณน โคตเมน สทฺธึ อสฺมึ วจเน ปติมนฺเตตุนฺติ ติฏถ ตุเมฺห
โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ มยา สทฺธึ ปติมนฺเตตูติ ฯ
[๑๙๑] เอว วุตฺเต โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ
ติฏตุ ภว โคตโม ตุณฺหี ภว โคตโม โหตุ อหเมว เตส
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สหธมฺเมน ปฏิวจน กริสฺสามีติ ฯ อถโข โสณทณฺโฑ เต พฺราหฺมเณ
เอตทโวจ มา ภวนฺโต เอว อวจุตฺถ มา ภวนฺโต เอว อวจุตฺถ
อปวทติ ภว โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ วณฺณ อปวทติ มนฺเต
อปวทติ ชาตึ เอกเสน ภว โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ สมณสฺเสว
โคตมสฺส วาท อนุปกฺขนฺทตีติ นาห โภ อปวทามิ วณฺณ วา
มนฺเต วา ชาตึ วาติ ฯ
[๑๙๒] เตน โข ปน สมเยน โสณทณฺฑสฺส พฺราหฺมณสฺส
ภาคิเนยฺโย องฺคโก นาม มาณวโก ตสฺส ปริสาย นิสินโฺ น
โหติ ฯ อถโข โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ เต พฺราหฺมเณ เอตทโวจ
ปสฺสนฺติ โน โภนฺโต อิม องฺคก มาณวก อมฺหาก ภาคิเนยฺยนฺติ ฯ
เอว โภ องฺคโก โข โภ มาณวโก อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก
ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต พฺรหฺมวณฺณิ พฺรหฺมวจฺฉสิ
อกฺขุทฺทาวกาโส ทสฺสนาย นาสฺส อิมิสฺส ปริสาย สมสโม อตฺถิ
วณฺเณน เปตฺวา สมณ โคตม ฯ องฺคโก โข มาณวโก อชฺฌายโก
มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู สนิฆณฺฑุเกตุภาน สากฺขรปฺปเภทาน
อิติหาสปฺจมาน ปทโก เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ
อนวโย อหมสฺส มนฺเต วาเจตา องฺคโก โข มาณวโก อุภโต
สุชาโต มาติโต จ ปตโิ ต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา
ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน อหมสฺส มาตาปตโร ชานามิ องฺคโก โข มาณวโก ปาณป หเนยฺย อทินฺนป
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อาทิเยยฺย ปรทารป คจฺเฉยฺย มุสาป ภาเสยฺย มชฺชป ปเวยฺย
เอตฺถทานิ กึ วณฺโณ กริสฺสติ กึ มนฺตา กึ ชาติ ยโต โข โภ
พฺราหฺมโณ สีลวา จ โหติ วุฑฺฒสีลี วุฑฺฒสีเลน สมนฺนาคโต
ปณฺฑิโต จ โหติ เมธาวี ปโม วา ทุติโย วา ปูช ปคฺคณฺหนฺตาน
อิเมหิ โข โภ ทฺวีหิ องฺเคหิ สมนฺนาคต พฺราหฺมณา พฺราหฺมณ
ปฺเปนฺติ พฺราหฺมโณสฺมีติ จ วทมาโน สมฺมา วเทยฺย น จ
ปน มุสาวาท อาปชฺเชยฺยาติ ฯ
[๑๙๓] อิเมส ปน พฺราหฺมณ ทฺวินฺน องฺคาน สกฺกา เอก
องฺค ปยิตฺวา เอเกน องฺเคน สมนฺนาคต พฺราหฺมณ ปฺเปตุ
พฺราหฺมโณสฺมีติ จ วทมาโน สมฺมา วเทยฺย น จ ปน มุสาวาท
อาปชฺเชยฺยาติ ฯ โน หิท โภ โคตม สีลปริโธตา หิ โภ โคตม
ปฺา ปฺาปริโธต สีล ยตฺถ สีล ตตฺถ ปฺา ยตฺถ ปฺา
ตตฺถ สีล สีลวโต ปฺา ปฺวโต สีล สีลปฺานฺจ ปน
โลกสฺมึ อคฺคมกฺขายติ เสยฺยถาป โภ โคตม หตฺเถน วา หตฺถ
โธเวยฺย ปาเทน วา ปาท โธเวยฺย เอวเมว โข โภ โคตม
สีลปริโธตา ปฺา ปฺาปริโธต สีล ยตฺถ สีล ตตฺถ ปฺา
ยตฺถ ปฺา ตตฺถ สีล สีลวโต ปฺา ปฺวโต สีล
สีลปฺานฺจ ปน โลกสฺมึ อคฺคมกฺขายตีติ ฯ
[๑๙๔] เอวเมต พฺราหฺมณ เอวเมต พฺราหฺมณ สีลปริโธตา
หิ พฺราหฺมณ ปฺา ปฺาปริโธต สีล ยตฺถ สีล ตตฺถ
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ปฺา ยตฺถ ปฺา ตตฺถ สีล สีลวโต ปฺา ปฺวโต
สีล สีลปฺานฺจ ปน โลกสฺมึ อคฺคมกฺขายติ เสยฺยถาป พฺราหฺมณ
หตฺเถน วา หตฺถ โธเวยฺย ปาเทน วา ปาท โธเวยฺย เอวเมว
โข พฺราหฺมณ สีลปริโธตา ปฺา ปฺาปริโธต สีล ยตฺถ
สีล ตตฺถ ปฺา ยตฺถ ปฺา ตตฺถ สีล สีลวโต ปฺา
ปฺวโต สีล สีลปฺานฺจ ปน โลกสฺมึ อคฺคมกฺขายตีติ
กตม ปน ต พฺราหฺมณ สีล กตมา ปน สา ปฺาติ ฯ
เอตฺตกปรมา จ มย โภ โคตม กิสฺมึ อตฺเถ สาธุ วต ภวนฺตเยว
โคตม ปฏิภาตุ เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถติ ฯ
[๑๙๕] เตนหิ พฺราหฺมณ สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอว โภติ โข โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
ภควา เอตทโวจ อิธ พฺราหฺมณ ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ (ยถา สามฺผเล เอว วิตฺถาเรตพฺพ)
ฯเปฯ เอว โข ปน พฺราหฺมณ ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน โหติ ฯ อิทป
โข ต พฺราหฺมณ สีล ฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ ทุติย
ฌาน ฯ ตติย ฌาน ฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯเปฯ
าณทสฺสนาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯเปฯ อิทมฺปสฺส๔
โหติ ปฺาย ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ อิทมฺปสฺส
โหติ ปฺาย ฯ อย โข สา พฺราหฺมณ ปฺาติ ฯ
[๑๙๖] เอว วุตฺเต โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ
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อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป โภ โคตม
นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา
มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน ธมฺโม
ปกาสิโต เอสาห ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสฆฺจ
อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
สรณงฺคต อธิวาเสตุ จ เม ภว โคตโม สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ
ภิกฺขุสเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข
โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ ภควโต อธิวาสน วิทติ ฺวา อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๑๙๗] อถโข โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
สเก นิเวสเน ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา ภควโต
กาล อาโรจาเปสิ กาโล โภ โคตม นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ อถโข
ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สทฺธึ ภิกขฺ ุสเฆน
เยน โสณทณฺฑสฺส พฺราหฺมณสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสที ิ ฯ อถโข โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ
พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสฆ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา
สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ
[๑๙๘] อถโข โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ ภควนฺต ภุตฺตาวึ
โอนีตปตฺตปาณึ อฺตร นีจ อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
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เอกมนฺต นิสินฺโน โข โสณทณฺโฑ พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ
อหฺเจว โข ปน โภ โคตม ปริสคโต สมาโน อาสนา วุฏหิตฺวา
ภวนฺต โคตม อภิวาเทยฺย เตน ม สา ปริสา ปริภเวยฺย ย
โข ปน สา ปริสา ปริภเวยฺย ยโสป ตสฺส หาเยถ ยสฺส โข
ปน ยโส หาเยถ โภคาป ตสฺส หาเยยฺยุ ยโสลทฺธา โข ปนมฺหาก
โภคา อหฺเจว โข ปน โก โคตม ปริสคโต สมาโน อฺชลึ
ปคฺคณฺเหยฺย อาสนา เม ต ภว โคตโม ปจฺจุฏาน ธาเรตุ
อหฺเจว โข ปน โภ โคตม ปริสคโต สมาโน เวฏน โอมฺุเจยฺย
สิรสา เม ต ภว โคตโม อภิวาทน ธาเรตุ อหฺเจว โข ปน โภ โคตม
ยานคโต สมาโน ยานา ปจฺโจโรหิตวฺ า ภวนฺต โคตม อภิวาเทยฺย
เตน ม สา ปริสา ปริภเวยฺย ย โข ปน สา ปริสา ปริภเวยฺย ยโสป
ตสฺส หาเยถ ยสฺส โข ปน ยโส หาเยถ โภคาป ตสฺส หาเยยฺยุ
ยโสลทฺธา โข ปนมฺหาก โภคา อหฺเจว โข ปน โภ โคตม
ยานคโต สมาโน ปโตทลฏึ อพฺภุนฺนเมยฺย ยานา เม ต ภว โคตโม
ปจฺโจโรหน ธาเรตุ อหฺเจว โข ปน โภ โคตม ยานคโต สมาโน
ฉตฺต อปนาเมยฺย สิรสา เม ต ภว โคตโม อภิวาทน ธาเรตูติ ฯ
อถโข ภควา โสณทณฺฑ พฺราหฺมณ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา
สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามีติ ฯ
โสณทณฺฑสุตฺต จตุตฺถ นิฏ ิต ฯ
____________________
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กูฏทนฺตสุตตฺ  ปฺจม
[๑๙๙] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา มคเธสุ จาริกฺจรมาโน
มหตา ภิกขฺ ุสเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขสุ เตหิ เยน
ขานุมตฺต นาม มคธาน พฺราหฺมณคาโม ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท
ภควา ขานุมตฺเต วิหรติ อมฺพลฏิกาย ฯ เตน โข ปน สมเยน
กูฏทนฺโต พฺราหฺมโณ ขานุมตฺต อชฺฌาวสติ สตฺตุสฺสท สติณกฏโทก
สธฺ ราชโภคฺค รฺา มาคเธน เสนิเยน พิมฺพิสาเรน ทินฺน
ราชทาย พฺรหฺมเทยฺย ฯ
[๒๐๐] เตน โข ปน สมเยน กูฏทนฺตสฺส พฺราหฺมณสฺส
มหายฺโ อุปกฺขโฏ โหติ ฯ สตฺต จ อุสภสตานิ สตฺต จ
วจฺฉตรสตานิ สตฺต จ วจฺฉตริสตานิ สตฺต จ อชสตานิ สตฺต
จ อุรพฺภสตานิ ถูนูปนีตานิ โหนฺติ ยฺตฺถาย ฯ อสฺโสสุ โข
ขานุมตฺตกา พฺราหฺมณคหปติกา สมโณ ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต
สกฺยกุลา ปพฺพชิโต มคเธสุ จาริกฺจรมาโน มหตา ภิกฺขุสเฆน
สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกขฺ ุสเตหิ ขานุมตฺต อนุปฺปตฺโต ขานุมตฺเต
วิหรติ อมฺพลฏิกาย ต โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ โส อิม โลก สเทวก
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สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ
พฺรหฺมจริย ปกาเสติ สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต ทสฺสน
โหตีติ ฯ อถโข ขานุมตฺตกา พฺราหฺมณคหปติกา ขานุมตฺตา
นิกฺขมิตฺวา สฆาสฆีคณีภูตา เยน อมฺพลฏิกา เตนุปสงฺกมนฺติ ฯ
[๒๐๑] เตน โข ปน สมเยน กูฏทนฺโต พฺราหฺมโณ อุปริปาสาเท
ทิวาเสยฺย อุปคโต โหติ ฯ อทฺทสา โข โส กูฏทนฺโต พฺราหฺมโณ
ขานุมตฺเต พฺราหฺมณคหปติเก ขานุมตฺตา นิกฺขมิตฺวา สฆาสฆีคณีภูเต
เยน อมฺพลฏิกา เตนุปสงฺกมนฺเต ทิสฺวา ขตฺต อามนฺเตสิ
กินฺนุ โข โภ ขตฺเต ขานุมตฺตกา พฺราหฺมณคหปติกา ขานุมตฺตา
นิกฺขมิตฺวา สฆาสฆีคณีภูตา เยน อมฺพลฏิกา เตนุปสงฺกมนฺตีติ ฯ
อตฺถิ โข โภ สมโณ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต
มคเธสุ จาริกฺจรมาโน มหตา ภิกฺขุสเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ
ภิกฺขุสเตหิ ขานุมตฺต อนุปฺปตฺโต ขานุมตฺเต วิหรติ อมฺพลฏิกาย
ต โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต
อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุรสิ ทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควาติ ตเมเต ภวนฺต โภ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมนฺตีติ ฯ
อถโข กูฏทนฺตสฺส พฺราหฺมณสฺส เอตทโหสิ สุต โข ปน เมต
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สมโณ โคตโม ติวิธ ยฺสมฺปท โสฬสปริกขฺ าร ชานาตีติ น
โข ปนาห ชานามิ ติวิธ ยฺสมฺปท โสฬสปริกฺขาร อิจฺฉามิ
จาห มหายฺ ยชิตุ ยนฺนูนาห สมณ โคตม อุปสงฺกมิตฺวา
ติวิธ ยฺสมฺปท โสฬสปริกฺขาร ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อถโข กูฏทนฺโต
พฺราหฺมโณ ขตฺต อามนฺเตสิ เตนหิ โภ ขตฺเต เยน ขานุมตฺตกา
พฺราหฺมณคหปติกา เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา ขานุมตฺตเก พฺราหฺมณคหปติเก
เอว วเทหิ กูฏทนฺโต โภ พฺราหฺมโณ เอวมาห อาคเมนฺตุ
กิร ภวนฺโต กูฏทนฺโตป พฺราหฺมโณ สมณ โคตม ทสฺสนาย
อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ เอว โภติ โข โส ขตฺตา กูฏทนฺตสฺส
พฺราหฺมณสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน ขานุมตฺตกา พฺราหฺมณคหปติกา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ขานุมตฺตเก พฺราหฺมณคหปติเก เอตทโวจ
กูฏทนฺโต โภ พฺราหฺมโณ เอวมาห อาคเมนฺตุ กิร ภวนฺโต
กูฏทนฺโตป พฺราหฺมโณ สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ
[๒๐๒] เตน โข ปน สมเยน อเนกานิ พฺราหฺมณสตานิ ขานุมตฺเต
ปฏิวสนฺติ กูฏทนฺตสฺส พฺราหฺมณสฺส มหายฺ อนุภวิสฺสามาติ ฯ
อสฺโสสุ โข เต พฺราหฺมณา กูฏทนฺโต กิร พฺราหฺมโณ สมณ
โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ อถโข เต พฺราหฺมณา เยน
กูฏทนฺโต พฺราหฺมโณ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา กูฏทนฺต พฺราหฺมณ
เอตทโวจจ สจฺจ กิร ภว กูฏทนฺโต สมณ โคตม ทสฺสนาย
อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ เอว โข เม โภ โหติ อหป สมณ โคตม
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ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสามีติ ฯ มา ภว กูฏทนฺโต สมณ โคตม
ทสฺสนาย อุปสงฺกม น อรหติ ภว กูฏทนฺโต สมณ โคตม
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ สเจ ภว กูฏทนฺโต สมณ โคตม ทสฺสนาย
อุปสงฺกมิสฺสติ โภโต กูฏทนฺตสฺส ยโส หายิสฺสติ สมณสฺส โคตมสฺส
ยโส อภิวฑฺฒิสฺสติ ยมฺป โภโต กูฏทนฺตสฺส ยโส หายิสฺสติ
สมณสฺส โคตมสฺส ยโส อภิวฑฺฒิสฺสติ อิมินา จงฺเคน น อรหติ
ภว กูฏทนฺโต สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ สมโณ เตฺวว
โคตโม อรหติ ภวนฺต กูฏทนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ภว หิ
กูฏทนฺโต อุภโต สุชาโต มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก
ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ  ชาติวาเทน ยป
ภว กูฏทนฺโต อุภโต สุชาโต มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก
ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกฏุ โ ชาติวาเทน
อิมินา จงฺเคน น อรหติ ภว กูฏทนฺโต สมณ โคตม ทสฺสนาย
อุปสงฺกมิตุ สมโณ เตฺวว โคตโม อรหติ ภวนฺต กูฏทนฺต
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ภว หิ กูฏทนฺโต อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค
ปหูตวิตฺตูปกรโณ ปหูตชาตรูปรชโต ภวฺหิ กูฏทนฺโต อชฺฌายโก
มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู สนิฆณฺฑุเกตุภาน สากฺขรปฺปเภทาน
อิติหาสปฺจมาน ปทโก เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ
อนวโย ภวฺหิ กูฏทนฺโต อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย
วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต พฺรหฺมวณฺณิ พฺรหฺมวจฺฉสิ อกฺขุทฺทาว-
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กาโส ทสฺสนาย ภวฺหิ กูฏทนฺโต สีลวา วุฑฺฒสีลี วุฑฺฒสีเลน
สมนฺนาคโต ภวฺหิ กูฏทนฺโต กลฺยาณวาโจ กลฺยาณวากฺกรโณ
โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต วิสสฺ ฏาย อเนลคลาย อตฺถสฺส
วิฺาปนิยา ภวฺหิ กูฏทนฺโต พหูน อาจริยปาจริโย ตีณิ
มาณวกสตานิ มนฺเต วาเจสิ พหู โข ปน นานาทิสา นานาชนปทา
มาณวกา อาคจฺฉนฺติ โภโต กูฏทนฺตสฺส สนฺติเก มนฺตตฺถิกา มนฺเต
อธิยิตุกามา ภวฺหิ กูฏทนฺโต ชิณโฺ ณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต
วโยอนุปฺปตฺโต สมโณ โคตโม ตรุโณ เจว ตรุณปพฺพชิโต จ
ภวฺหิ กูฏทนฺโต รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมฺพิสารสฺส สกฺกโต
ครุกโต มานิโต ปูชโิ ต อปจิโต ภวฺหิ กูฏทนฺโต พฺราหฺมณสฺส
โปกฺขรสาติสฺส สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต ภวฺหิ
กูฏทนฺโต ขานุมตฺต อชฺฌาวสติ สตฺตุสฺสท สติณกฏโทก สธฺ
ราชโภคฺค รฺา มาคเธน เสนิเยน พิมฺพิสาเรน ทินฺน ราชทาย
พฺรหฺมเทยฺย ยมฺป ภว กูฏทนฺโต ขานุมตฺต อชฺฌาวสติ สตฺตุสฺสท
สติณกฏโทก สธฺ ราชโภคฺค รฺา มาคเธน เสนิเยน
พิมฺพิสาเรน ทินฺน ราชทาย พฺรหฺมเทยฺย อิมินา จงฺเคน น อรหติ
ภว กูฏทนฺโต สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ สมโณ เตฺวว
โคตโม อรหติ ภวนฺต กูฏทนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุนฺติ ฯ
[๒๐๓] เอว วุตฺเต กูฏทนฺโต พฺราหฺมโณ เต พฺราหฺมเณ
เอตทโวจ เตนหิ โภ มมป สุณาถ ยถา มยเมว อรหาม ต
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ภวนฺต โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ น เตฺวว อรหติ โส ภว
โคตโม อมฺหาก ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ สมโณ ขลุ โภ โคตโม
อุภโต สุชาโต มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา
ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน ยมฺป โภ สมโณ
โคตโม อุภโต สุชาโต มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก
ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกฏุ โ ชาติวาเทน
อิมินา จงฺเคน น อรหติ โส ภว โคตโม อมฺหาก ทสฺสนาย
อุปสงฺกมิตุ อถโข มยเมว อรหาม ต ภวนฺต โคตม ทสฺสนาย
อุปสงฺกมิตุ สมโณ ขลุ โภ โคตโม มหนฺต าติสฆ โอหาย
ปพฺพชิโต สมโณ ขลุ โภ โคตโม ปหูต หิรฺสุวณฺณ โอหาย
ปพฺพชิโต ภูมิคตฺจ เวหาสฏฺจ สมโณ ขลุ โภ โคตโม
ทหโร ว สมาโน สุสู กาฬเกโส ภเทฺรน โยพฺพเนน สมนฺนาคโต
ปเมน วยสา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต สมโณ ขลุ โภ
โคตโม อกามกาน มาตาปตูน อสฺสุมุขาน รุทนฺตาน เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิโต สมโณ ขลุ โภ โคตโม อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก
ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต พฺรหฺมวณฺณิ พฺรหฺมวจฺฉสิ
อกฺขุทฺทาวกาโส ทสฺสนาย สมโณ ขลุ โภ โคตโม สีลวา
อริยสีลี กุสลสีลี กุสลสีเลน สมนฺนาคโต สมโณ ขลุ โภ โคตโม
กลฺยาณวาโจ กลฺยาณวากฺกรโณ โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต
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วิสฺสฏาย อเนลคลาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา สมโณ ขลุ โภ
โคตโม พหูน อาจริยปาจริโย สมโณ ขลุ โภ โคตโม ขีณกามราโค
วิคตจาปลฺโล สมโณ ขลุ โภ โคตโม กมฺมวาที กิรยิ วาที
อปาปปุเรกฺขาโร พฺรหฺมมฺาย ปชาย สมโณ ขลุ โภ โคตโม
อุจฺจากุลา ปพฺพชิโต อภินฺนขตฺติยกุลา สมโณ ขลุ โภ โคตโม
อฑฺฒกุลา ปพฺพชิโต มหทฺธนา มหาโภคา สมณ ขลุ โภ โคตม
ติโรรฏา ติโรชนปทา สปุจฺฉิตุ อาคจฺฉนฺติ สมณ ขลุ โภ โคตม
อเนกานิ เทวตาสหสฺสานิ ปาเณหิ สรณงฺคตานิ สมณ ขลุ โภ
โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ สมโณ ขลุ โภ
โคตโม ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต สมโณ ขลุ โภ
โคตโม เอหิสาคตวาที สขิโล สมฺโมทโก อพฺภากุฏิโก อุตฺตานมุโข
ปุพฺพภาสี สมโณ ขลุ โภ โคตโม จตุนฺน ปริสาน สกฺกโต
ครุกโต มานิโต ปูชโิ ต อปจิโต สมณ ขลุ โภ โคตม พหู
เทวา จ มนุสฺสา จ อภิปฺปสนฺนา สมโณ ขลุ โภ โคตโม ยสฺมึ
คาเม วา นิคเม วา ปฏิวสติ น ตสฺมึ คาเม วา นิคเม วา
อมนุสฺสา มนุสฺเส วิเหเนฺติ สมโณ ขลุ โภ โคตโม สฆีคณีคณาจริโย
ปุถุติตฺถกราน อคฺคมกฺขายติ ยถา โข ปน โภ
เอเตส สมณพฺราหฺมณาน ยถา วา ตถา วา ยโส สมุทาคจฺฉติ

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 169

น เหว สมณสฺส โคตมสฺส ยโส สมุทาคโต อถโข อนุตตฺ ราย
วิชฺชาจรณสมฺปทาย สมณสฺส โคตมสฺส ยโส สมุทาคโต สมณ
ขลุ โภ โคตม ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร สปุตฺโต
สภริโย สปริโส สามจฺโจ ปาเณหิ สรณงฺคโต สมณ ขลุ โภ
โคตม ราชา ปเสนทิโกสโล สปุตโฺ ต สภริโย สปริโส สามจฺโจ
ปาเณหิ สรณงฺคโต สมณ ขลุ โภ โคตม พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ
สปุตฺโต สภริโย สปริโส สามจฺโจ ปาเณหิ สรณงฺคโต สมโณ
ขลุ โภ โคตโม รฺโ มาคธสฺส เสนิยสฺส พิมพฺ ิสารสฺส สกฺกโต
ครุกโต มานิโต ปูชโิ ต อปจิโต สมโณ ขลุ โภ โคตโม รฺโ
ปเสนทิโกสลสฺส สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชโิ ต อปจิโต สมโณ
ขลุ โภ โคตโม พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส สกฺกโต ครุกโต
มานิโต ปูชิโต อปจิโต สมโณ ขลุ โภ โคตโม ขานุมตฺต
อนุปฺปตฺโต ขานุมตฺเต วิหรติ อมฺพลฏิกาย เย โข ปน เกจิ
สมณา วา พฺราหฺมณา วา อมฺหาก คามกฺเขตฺต อาคจฺฉนฺติ
อติถิโน เต โหนฺติ อติถี โข ปน อเมฺหหิ สกฺกาตพฺพา ครุกาตพฺพา
มาเนตพฺพา ปูเชตพฺพา อปเจตพฺพา อย โข สมโณ โคตโม
ขานุมตฺต อนุปฺปตฺโต ขานุมตฺเต วิหรติ อมฺพลฏิกาย อติถิ อมฺหาก
สมโณ โคตโม อติถิ โข ปนเมฺหหิ สกฺกาตพฺโพ ครุกาตพฺโพ
มาเนตพฺโพ ปูเชตพฺโพ อปเจตพฺโพ อิมินา จงฺเคน น อรหติ โส
ภว สมโณ โคตโม อมฺหาก ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ อถโข มยเมว
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อรหาม ต ภวนฺต โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ เอตฺตเก โข
อห โภโต โคตมสฺส วณฺเณ ปริยาปุณามิ โน จ โข โส ภว
โคตโม เอตฺตกวณฺโณ อปริมาณวณฺโณ หิ โส ภว โคตโมติ ฯ
[๒๐๔] เอว วุตฺเต เต พฺราหฺมณา กูฏทนฺต พฺราหฺมณ
เอตทโวจจ ยถา โข ภว กูฏทนฺโต สมณสฺส โคตมสฺส วณฺณ
ภาสติ อิโต เจป โส ภว โคตโม โยชนสเต วิหรติ อลเมว
สทฺเธน กุลปุตฺเตน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ อป ปุโฏเสนาติ ฯ เตนหิ
โภ สพฺเพ ว มย สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ
อถโข กูฏทนฺโต พฺราหฺมโณ มหตา พฺราหฺมณคเณน สทฺธึ เยน
อมฺพลฏิกา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ า โข ปน ขานุมตฺตกา พฺราหฺมณคหปติกา
อปฺเปกจฺเจ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ อปฺเปกจฺเจ
ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ นามโคตฺต สาเวตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ
อปฺเปกจฺเจ ตุณฺหีภูตา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
กูฏทนฺโต พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ สุต เมต โภ โคตม
สมโณ โคตโม ติวิธ ยฺสมฺปท โสฬสปริกขฺ าร ชานาตีติ น
โข ปนาห ชานามิ ติวธิ  ยฺสมฺปท โสฬสปริกฺขาร อิจฺฉามห
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มหายฺ ยชิตุ สาธุ เม ภว โคตโม ติวิธ ยฺสมฺปท
โสฬสปริกฺขาร เทเสตูติ ฯ
[๒๐๕] เตนหิ พฺราหฺมณ สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอว โภติ โข กูฏทนฺโต พฺราหฺมโณ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา
เอตทโวจ ภูตปุพฺพ พฺราหฺมณ ราชา มหาวิชิโต นาม อโหสิ อฑฺโฒ
มหทฺธโน มหาโภโค ปหูตชาตรูปรชโต ปหูตวิตฺตูปกรโณ ปหูตธนธฺโ ปริปณ
ุ ฺณโกสโกฏาคาโร ฯ อถโข พฺราหฺมณ รฺโ
มหาวิชิตสฺส รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก
อุทปาทิ อธิคตา โข เม วิปุลา มานุสกา โภคา มหนฺต ปวิมณฺฑล
อภิวิชิย อชฺฌาวสามิ ยนฺนูนาห มหายฺ ยเชยฺย ย มม อสฺส
ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ อถโข พฺราหฺมณ ราชา มหาวิชิโต
ปุโรหิต พฺราหฺมณ อามนฺตาเปตฺวา เอตทโวจ อิธ มยฺห พฺราหฺมณ
รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ อธิคตา
โข เม วิปุลา มานุสกา โภคา มหนฺต ปวิมณฺฑล อภิวิชิย
อชฺฌาวสามิ ยนฺนูนาห มหายฺ ยเชยฺย ย มม อสฺส ทีฆรตฺต
หิตาย สุขายาติ อิจฺฉามห พฺราหฺมณ มหายฺ ยชิตุ อนุสาสตุ
ม ภว ย มม อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ
[๒๐๖] เอว วุตฺเต พฺราหฺมณ ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ ราชาน
มหาวิชิต เอตทโวจ โภโต โข รฺโ ชนปโท สกณฺฏโก
สอุปฺปโฬ คามฆาตาป ทิสฺสนฺติ นิคมฆาตาป ทิสฺสนฺติ นครฆาตาป
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ทิสฺสนฺติ ปนฺถทุหนาป ทิสฺสนฺติ ฯ ภว โข ปน ราชา เอว
สกณฺฏเก ชนปเท สอุปปฺ เฬ วลึ อุทธฺ เรยฺย อกิจฺจการี อสฺส เตน
ภว ราชา ฯ สิยา โข ปน โภโต รฺโ เอวมสฺส อหเมต
ทุสฺสุขิล วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย
วา สมูหนิสสฺ ามีติ ฯ น โข ปเนตสฺส ทุสฺสุขิลสฺส เอว สมฺมา
สมุคฺฆาโต โหติ ฯ เย เต หตาวเสสกา ภวิสฺสนฺติ เต ปจฺฉา
รฺโ ชนปเท วิเหเสฺสนฺติ ฯ อปจ โข อิท สวิธาน อาคมฺม
เอวเมตสฺส ทุสฺสุขิลสฺส สมฺมา สมุคฺฆาโต โหติ ฯ เตนหิ ภว
ราชา สิยา โข ปน เย โภโต รฺโ ชนปเท อุสฺสหนฺติ
กสิโครกฺเข เตส ภว ราชา วีชภตฺต อนุปฺปเทตุ เย โภโต
รฺโ ชนปเท อุสฺสหนฺติ วาณิชฺชาย เตส ภว ราชา ปาภต
อนุปฺปเทตุ เย โภโต รฺโ ชนปเท อุสฺสหนฺติ ราชโปริสา เตส
ภว ราชา ภตฺตเวตฺตน กปฺเปตุ เต ว มนุสฺสา สกมฺมปสุตา รฺโ
ชนปท น วิเหเสฺสนฺติ ฯ มหา จ รฺโ กาสิโก ภวิสสฺ ติ
เขมฏิตา ชนปทา อกณฺฏกา อนุปฺปฬ า มนุสฺสา จ มุทา โมทมานา
อุเร ปุตฺเต นจฺเจนฺตา อปารุตฆรา มฺเ วิหริสฺสนฺตีติ ฯ เอว
โภติ โข พฺราหฺมณ ราชา มหาวิชิโต ปุโรหิตสฺส พฺราหฺมณสฺส
ปฏิสฺสุตฺวา เย ปน รฺโ ชนปเท อุสฺสหึสุ กสิโครกฺเข เตส
ราชา มหาวิชิโต พีชภตฺต อนุปฺปทาสิ เย รฺโ ชนปเท อุสฺสหึสุ
วาณิชฺชาย เตส ราชา มหาวิชิโต ปาภต อนุปฺปทาสิ เย รฺโ
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ชนปเท อุสฺสหึสุ ราชโปริสา เตส ราชา มหาวิชิโต ภตฺตเวตฺตน
กปฺเปสิ เต ว มนุสฺสา สกมฺมปสุตา รฺโ ชนปท น วิเหเสุ ฯ
มหา จ รฺโ ราสิโก อโหสิ เขมฏิตา ชนปทา อกณฺฏกา
อนุปฺปฬา มนุสฺสา มุทา โมทมานา อุเร ปุตฺเต นจฺเจนฺตา
อปารุตฆรา มฺเ วิหรึสุ ฯ
[๒๐๗] อถโข พฺราหฺมณ ราชา มหาวิชิโต ปุโรหิต พฺราหฺมณ
อามนฺตาเปตฺวา เอตทโวจ สมูหโต โข เม โภ โส ทุสฺสุขิโล
โภโต สวิธาน อาคมฺม มหา จ เม ราสิโก เขมฏิตา ชนปทา
อกณฺฏกา อนุปฺปฬา มนุสฺสา มุทา โมทมานา อุเร ปุตฺเต นจฺเจนฺตา
อปารุตฆรา มฺเ วิหรนฺติ อิจฺฉามห พฺราหฺมณ มหายฺ ยชิตุ
อนุสาสตุ ม ภว ย มม อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ
เตนหิ ภว เย โภโต รฺโ ชนปเท ขตฺติยา อนุยนฺตา เนคมา
เจว ชานปทา จ เต ภว ราชา อามนฺตยต ฯ อิจฺฉามห โภ
มหายฺ ยชิตุ อนุชานนฺตุ เม ภวนฺโต ย มม อสฺส ทีฆรตฺต
หิตาย สุขายาติ ฯ เย โภโต รฺโ ชนปเท อมจฺจา ปาริสชฺชา
เนคมา เจว ชานปทา จ ฯเปฯ พฺราหฺมณมหาสาลา เนคมา
เจว ชานปทา จ ฯเปฯ คหปติกา เนจยิกา เนคมา เจว ชานปทา
จ เต ภว ราชา อามนฺตยต ฯ อิจฺฉามห โภ มหายฺ ยชิตุ
อนุชานนฺตุ เม ภวนฺโต ย มม อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ
เอว โภติ โข พฺราหฺมณ ราชา มหาวิชิโต ปุโรหิตสฺส พฺราหฺมณสฺส
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ปฏิสฺสุตฺวา เย รฺโ ชนปเท ขตฺติยา อนุยนฺตา เนคมา เจว
ชานปทา จ เต ราชา มหาวิชิโต อามนฺเตสิ อิจฺฉามห โภ
มหายฺ ยชิตุ อนุชานนฺตุ เม ภวนฺโต ย มม อสฺส ทีฆรตฺต
หิตาย สุขายาติ ฯ ยชต ภว ราชา ยฺ ยฺกาโล มหาราชาติ ฯ
เย รฺโ ชนปเท อมจฺจา ปาริสชฺชา เนคมา เจว
ชานปทา จ ฯเปฯ พฺราหฺมณมหาสาลา เนคมา เจว ชานปทา
จ ฯเปฯ คหปติกา เนจยิกา เนคมา เจว ชานปทา จ เต ราชา
มหาวิชิโต อามนฺเตสิ อิจฺฉามห โภ มหายฺ ยชิตุ อนุชานนฺตุ
เม ภวนฺโต ย มม อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ ยชต
ภว ราชา ยฺ ยฺกาโล มหาราชาติ ฯ อิติ อิเม จตฺตาโร
อนุมติปกฺขา ตสฺเสว ยฺสฺส ปริกฺขารา ภวนฺติ ฯ
[๒๐๘] ราชา มหาวิชิโต อฏหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต อุภโต
สุชาโต มาติโต จ ปตโิ ต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา
ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน อภิรูโป ทสฺสนีโย
ฯเปฯ อกฺขุทฺทาวกาโส ทสฺสนาย อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค
ปหูตชาตรูปรชโต ปหูตวิตฺตูปกรโณ ปหูตธนธฺโ ปริปุณณ
ฺ โกสโกฏาคาโร พลวา จตุรงฺคินิยา เสนาย สมนฺนาคโต อสฺสวาย
โอวาทปฏิการาย ตปติ มฺเ ปจฺจตฺถิเก ยสสา สทฺโธ ทายโก
ทานปติโก อนาวฏทฺวาโร สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน
โอปานภูโต ปฺุานิ กโรติ พหุสฺสุโต ตสฺส ตสฺส สุตชาตสฺส ตสฺส

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 175

ตสฺเสว โข ปน ภาสิตสฺส อตฺถ ชานาติ อย อิมสฺส ภาสิตสฺส
อตฺโถ อย อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถติ ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี
ปฏิพโล อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน อตฺเถ จินฺเตตุ ฯ ราชา มหาวิชิโต
อิเมหิ อฏหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต ฯ อิติ อิมานิป อฏงฺคานิ
ตสฺเสว ยฺสฺส ปริกฺขารา ภวนฺติ ฯ
[๒๐๙] ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ จตูหงฺเคหิ สมนฺนาคโต อุภโต
สุชาโต มาติโต จ ปตโิ ต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา
ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน อชฺฌายโก มนฺตธโร
ติณฺณ เวทาน ปารคู สนิฆณฺฑุเกตุภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน
ปทโก เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ
อนวโย สีลวา วุฑฺฒสีลี วุฑฺฒสีเลน สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต
พฺยตฺโต เมธาวี ปโม วา ทุติโย วา ปูชมฺปคฺคณฺหนฺตาน ฯ
ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ อิเมหิ จตูหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต ฯ อิติ
อิมานิป จตฺตาริ องฺคานิ ตสฺเสว ยฺสฺส ปริกฺขารา ภวนฺติ ฯ
[๒๑๐] อถโข พฺราหฺมณ ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ รฺโ
มหาวิชิตสฺส ปุพฺเพ ว ยฺา ติสฺโส วิธา เทเสสิ สิยา โข
ปน โภโต รฺโ มหายฺ ยชมานสฺส ๑ โกจิเทว วิปฺปฏิสาโร
มหา วต เม โภคกฺขนฺโธ วิคจฺฉิสฺสตีติ โส โภตา รฺา
วิปฺปฏิสาโร น กรณีโย ฯ สิยา โข ปน โภโต รฺโ
#๑ สี. ยิฏุกามสฺส ฯ
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มหายฺ ยชมานสฺส โกจิเทว วิปฺปฏิสาโร มหา วต เม
โภคกฺขนฺโธ วิคจฺฉตีติ โส โภตา รฺา วิปฺปฏิสาโร น
กรณีโย ฯ สิยา โข ปน โภโต รฺโ มหายฺ ยชมานสฺส
โกจิเทว วิปปฺ ฏิสาโร มหา วต เม โภคกฺขนฺโธ วิคโตติ โส
โภตา รฺา วิปฺปฏิสาโร น กรณีโย ฯ อิเม ๑ พฺราหฺมณ
ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ รฺโ มหาวิชิตสฺส ปุพฺเพ ว ยฺา
ติสฺโส วิธา เทเสสิ ฯ
[๒๑๑] อถโข พฺราหฺมณ ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ รฺโ มหาวิชิตสฺส
ปุพฺเพ ว ยฺา ทสหากาเรหิ ปฏิคฺคาหเกสุ วิปฺปฏิสาร
ปฏิวิเนสิ ฯ อาคมิสฺสนฺติ โข โภโต ยฺ ปาณาติปาติโนป
ปาณาติปาตาป ปฏิวิรตา ฯ เย ตตฺถ ปาณาติปาติโน เตสเยว
เย ตตฺถ ปาณาติปาติโน เตสเยว เตน เย ตตฺถ ปาณาติปาตา
ปฏิวิรตา เต อารพฺภ ยชต ภว สชฺชต ภว โมทต ภว จิตฺตเมว
ภว อนฺตร ปสาเทตุ ฯ
[๒๑๒] อาคมิสฺสนฺติ โข โภโต ยฺ อทินฺนาทายิโนป อทินฺนาทานาป
ปฏิวิรตา เย ตตฺถ อทินฺนาทายิโน เตสเยว เตน เย ตตฺถ๖
อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา เต อารพฺภ ยชต ภว สชฺชต ภว โมทต
ภว จิตฺตเมว ภว อนฺตร ปสาเทตุ ฯ
[๒๑๓] อาคมิสฺสนฺติ โข โภโต ยฺ กาเมสุ มิจฺฉาจาริโนป
#๑ อิมา โขติป ปาเน ภวิตพฺพ ฯ
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กาเมสุ มิจฺฉาจาราป ปฏิวิรตา เย ตตฺถ กาเมสุ มิจฺฉาจาริโน
เตสเยว เตน เย ตตฺถ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ ตา เต
อารพฺภ ยชต ภว สชฺชต ภว โมทต ภว จิตฺตเมว ภว อนฺตร
ปสาเทตุ ฯ
[๒๑๔] อาคมิสฺสนฺติ โข โภโต ยฺ มุสาวาทิโนป มุสาวาทา
ปฏิวริ ตาป เย ตตฺถ มุสาวาทิโน เตสเยว เตน เย ตตฺถ มุสาวาทา
ปฏิวิรตา เต อารพฺภ ยชต ภว สชฺชต ภว โมทต ภว จิตฺตเมว
ภว อนฺตร ปสาเทตุ ฯ
[๒๑๕] อาคมิสฺสนฺติ โข โภโต ยฺ ปสุณวาจิโนป ปสุณาย
วาจาย ปฏิวริ ตาป เย ตตฺถ ปสุณวาจิโน เตสเยว เตน เย ตตฺถ
ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรตา เต อารพฺภ ยชต ภว สชฺชต ภว
โมทต ภว จิตฺตเมว ภว อนฺตร ปสาเทตุ ฯ
[๒๑๖] อาคมิสฺสนฺติ โข โภโต ยฺ ผรุสวาจิโนป ผรุสาย
วาจาย ปฏิวริ ตาป เย ตตฺถ ผรุสวาจิโน เตสเยว เตน เย ตตฺถ
ผรุสวาจาย ปฏิวิรตา เต อารพฺภ ยชต ภว สชฺชต ภว โมทต
ภว จิตฺตเมว ภว อนฺตร ปสาเทตุ ฯ
[๒๑๗] อาคมิสฺสนฺติ โข โภโต ยฺ สมฺผปฺปลาปโนป
สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรตาป เย ตตฺถ สมฺผปฺปลาปโน เตสเยว เตน
เย ตตฺถ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรตา เต อารพฺภ ยชต ภว สชฺชต
ภว โมทต ภว จิตฺตเมว ภว อนฺตร ปสาเทตุ ฯ
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[๒๑๘] อาคมิสฺสนฺติ โข โภโต ยฺ อภิชฺฌาลุโนป อนภิชฺฌาลุโนป
เย ตตฺถ อภิชฺฌาลุโน เตสเยว เตน เย ตตฺถ
อนภิชฺฌาลุโน เต อารพฺภ ยชต ภว สชฺชต ภว โมทต ภว
จิตฺตเมว ภว อนฺตร ปสาเทตุ ฯ
[๒๑๙] อาคมิสฺสนฺติ โข โภโต ยฺ พฺยาปนฺนจิตฺตาป
อพฺยาปนฺนจิตฺตาป เย ตตฺถ พฺยาปนฺนจิตฺตาป เตสเยว เตน เย
ตตฺถ อพฺยาปนฺนจิตฺตา เต อารพฺภ ยชต ภว สชฺชต ภว โมทต
ภว จิตฺตเมว ภว อนฺตร ปสาเทตุ ฯ
[๒๒๐] อาคมิสฺสนฺติ โข โภโต ยฺ มิจฺฉาทิฏิกาป
สมฺมาทิฏิกาป เย ตตฺถ มิจฺฉาทิฏิกา เตสเยว เตน เย ตตฺถ
สมฺมาทิฏิกา เต อารพฺภ ยชต ภว สชฺชต ภว โมทต ภว
จิตฺตเมว ภว อนฺตร ปสาเทตูติ ฯ อิเมหิ โข พฺราหฺมณ ปุโรหิโต
พฺราหฺมโณ รฺโ มหาวิชิตสฺส ปุพฺเพ ว ยฺา ทสหากาเรหิ
ปฏิคฺคาหเกสุ วิปฺปฏิสาร ปฏิวิเนสิ ฯ
[๒๒๑] อถโข พฺราหฺมณ ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ รฺโ
มหาวิชิตสฺส มหายฺ ยชมานสฺส โสฬสหิ อากาเรหิ จิตฺต
สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ สิยา โข ปน โภโต
รฺโ มหายฺ ยชมานสฺส โกจิเทว วตฺตา ราชา โข มหาวิชิโต
มหายฺ ยชติ โน จ ขฺวสฺส อามนฺติตา ขตฺติยา อนุยนฺตา
เนคมา เจว ชานปทา จ อถ จ ปน ภว ราชา เอวรูป มหายฺ
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ยชตีติ ฯ เอวป โข โภโต รฺโ วตฺตา ธมฺมโต นตฺถิ ฯ
โภโต โข ปน รฺโ อามนฺติตา ขตฺติยา อนุยนฺตา เนคมา
เจว ชานปทา จ อิมินาเปต ภว ราชา ชานาตุ ยชต ภว สชฺชต
ภว โมทต ภว จิตฺตเมว ภว อนฺตร ปสาเทตุ ฯ
[๒๒๒] สิยา โข ปน โภโต รฺโ มหายฺ ยชมานสฺส
โกจิเทว วตฺตา ราชา โข มหาวิชิโต มหายฺ ยชติ โน จ
ขฺวสฺส อามนฺติตา อมจฺจา ปาริสชฺชา เนคมา เจว ชานปทา จ
ฯเปฯ พฺราหฺมณมหาสาลา เนคมา เจว ชานปทา จ ฯ คหปติเนจยิกา
เนคมา เจว ชานปทา จ อถ จ ปน ภว ราชา เอวรูป
มหายฺ ยชตีติ ฯ เอวป โข โภโต รฺโ วตฺตา ธมฺมโต
นตฺถิ ฯ โภโต โข ปน รฺโ อามนฺติตา คหปติเนจยิกา เนคมา
เจว ชานปทา จ ฯ อิมินาเปต ภว ราชา ชานาตุ ยชต ภว
สชฺชต ภว โมทต ภว จิตฺตเมว ภว อนฺตร ปสาเทตุ ฯ
[๒๒๓] สิยา โข ปน โภโต รฺโ มหายฺ ยชมานสฺส
โกจิเทว วตฺตา ราชา โข มหาวิชิโต มหายฺ ยชติ โน จ
โข อุภโต สุชาโต มาติโต จ ปตโิ ต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว
สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน อถ จ
ปน ภว ราชา เอวรูป มหายฺ ยชตีติ ฯ เอวมฺป โข โภโต
รฺโ วตฺตา ธมฺมโต นตฺถิ ฯ ภว โข ปน ราชา อุภโต
สุชาโต มาติโต จ ปตโิ ต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา
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ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน ฯ อิมินาเปต ภว
ราชา ชานาตุ ยชต ภว สชฺชต ภว โมทต ภว จิตฺตเมว ภว
อนฺตร ปสาเทตุ ฯ
[๒๒๔] สิยา โข ปน โภโต รฺโ มหายฺ ยชมานสฺส
โกจิเทว วตฺตา ราชา โข มหาวิชิโต มหายฺ ยชติ โน จ
โข อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคโต พฺรหฺมวณฺณิ พฺรหฺมวจฺฉสิ อกฺขทุ ฺทาวกาโส ทสฺสนาย
ฯเปฯ โน จ โข อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค ปหูตชาตรูปรชโต
ปหูตวิตฺตูปกรโณ ปหูตธนธฺโ ปริปุณฺณโกสโกฏาคาโร ฯเปฯ
โน จ โข พลวา จตุรงฺคินิยา เสนาย สมนฺนาคโต อสฺสวาย
โอวาทปฏิการาย ตปติ มฺเ ปจฺจตฺถิเก ยสสา โน จ โข
สทฺโธ ทายโก ทานปติ อนาวฏทฺวาโร สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน โอปานภูโต ปฺุานิ กโรติ โน จ โข พหุสสฺ ุโต
ตสฺส ตสฺส สุตชาตสฺส โน จ โข ตสฺส ตสฺเสว โข ปน ภาสิตสฺส
อตฺถ ชานาติ อย อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ อย อิมสฺส ภาสิตสฺส
อตฺโถติ โน จ โข ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี ปฏิพโล อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน อตฺเถ จินฺเตตุ อถ จ ปน ภว ราชา เอวรูป
มหายฺ ยชตีติ ฯ เอวป โข โภโต รฺโ วตฺตา ธมฺมโต
นตฺถิ ฯ ภว โข ปน ราชา ปณฺฑโิ ต วิยตฺโต เมธาวี ปฏิพโล
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน อตฺเถ จินเฺ ตตุ อิมินาเปต ภว ราชา
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ชานาตุ ยชต ภว สชฺชต ภว โมทต ภว จิตฺตเมว ภว
อนฺตร ปสาเทตุ ฯ
[๒๒๕] สิยา โข ปน โภโต รฺโ มหายฺ ยชมานสฺส
โกจิเทว วตฺตา ราชา โข มหาวิชิโต มหายฺ ยชติ โน จ
ขฺวสฺส ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต มาติโต จ ปตโิ ต
จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ
ชาติวาเทน อถ จ ปน ภว ราชา เอวรูป มหายฺ ยชตีติ ฯ
เอวป โข โภโต รฺโ วตฺตา ธมฺมโต นตฺถิ ฯ โภโต โข
ปน รฺโ ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต มาติโต จ
ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต
อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน อิมินาเปต ภว ราชา ชานาตุ ยชต ภว
สชฺชต ภว โมทต ภว จิตฺตเมว ภว อนฺตร ปสาเทตุ ฯ
[๒๒๖] สิยา โข ปน โภโต รฺโ มหายฺ ยชมานสฺส
โกจิเทว วตฺตา ราชา โข มหาวิชิโต มหายฺ ยชติ โน จ
ขฺวสฺส ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ อชฺฌายโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน
ปารคู สนิฆณฺฑุเกตุภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน ปทโก
เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ อนวโย โน จ ขฺวสฺส
ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ สีลวา วุฑฒ
ฺ สีลี วุฑฺฒสีเลน สมนฺนาคโต
โน จ ขฺวสฺส ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี
ปโม วา ทุติโย วา ปูช ปคฺคณฺหนฺตาน อถ จ ปน ภว
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ราชา เอวรูป มหายฺ ยชตีติ ฯ เอวป โภโต รฺโ วตฺตา
ธมฺมโต นตฺถิ ฯ โภโต โข ปน รฺโ ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ
ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี ปโม วา ทุติโย วา ปูช ปคฺคณฺหนฺตาน
อิมินาเปต ภว ราชา ชานาตุ ยชต ภว สชฺชต ภว โมทต ภว
จิตฺตเมว ภว อนฺตร ปสาเทตูติ ฯ อิเมหิ โข พฺราหฺมณ ปุโรหิโต
พฺราหฺมโณ รฺโ มหาวิชิตสฺส มหายฺ ยชมานสฺส โสฬสหิ
อากาเรหิ จิตฺต สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ
[๒๒๗] ตสฺมึ โข ปน พฺราหฺมณ ยฺเ เนว คาโว หฺึสุ
น อเชฬกา หฺึสุ น กุกฺกฏุ สูกรา หฺึสุ น วิวิธา ปาณา
สฆาต อาปชฺชึสุ น รุกขฺ า ฉินฺทึสุ ๑ ยูปตฺถาย น ทพฺพา ลายึสุ
ปริหึสตฺถาย ฯ เยปสฺส อเหสุ ทาสาติ วา เปสฺสาติ วา กมฺมกราติ
วา เตป น ทณฺฑตชฺชติ า น ภยตชฺชิตา น อสฺสุมุขา โรทมานา
ปริกมฺมานิ อกสุ ฯ อถโข เย อิจฺฉึสุ เต อกสุ เย น
อิจฺฉึสุ น เต อกสุ ฯ ย อิจฺฉึสุ ต อกสุ ย น อิจฺฉึสุ
น ต อกสุ ฯ สปฺปเตลนวนีตทธิมธุผาณิเตน เจว โส ยฺโ
นิฏานมคมาสิ ฯ
[๒๒๘] อถโข พฺราหฺมณ ขตฺติยา อนุยนฺตา เนคมา เจว
ชานปทา จ ฯ อมจฺจา ปาริสชฺชา เนคมา เจว ชานปทา จ ฯ
พฺราหฺมณมหาสาลา เนคมา เจว ชานปทา จ ฯ คหปติเนจยิกา
#๑ ฉิชฺชึสูติ วา ปาโ ฯ
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เนคมา เจว ชานปทา จ ปหูต สาปเตยฺย อาทาย ราชาน
มหาวิชิต อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาหสุ อิท เต เทว ปหูต สาปเตยฺย
เทวเยว อุทฺทิสฺส อาภต ต เทโว ปฏิคฺคณฺหาตูติ ฯ อล โภ
มมาป อิท ปหูต สาปเตยฺย ธมฺมิเกน พลินา อภิสขต ตฺจ
โว โหตุ อิโต จ ภิยฺโย หรถาติ ฯ เต รฺา ปฏิกฺขิตฺตา
เอกมนฺต อปกฺกมฺม เอว สมจินฺเตสุ น โข เอต อมฺหาก ปฏิรูป
ย มย อิมานิ สาปเตยฺยานิ ปุนเทว สกานิ ฆรานิ ปฏิคฺคเณฺหยฺยาม
ราชา โข มหาวิชิโต มหายฺ ยชติ หนฺทสฺส มย อนุยาคิโน
โหมาติ ฯ
[๒๒๙] อถโข พฺราหฺมณ ปุรตฺถิเมน ยฺวาตสฺส ขตฺติยา
อนุยนฺตา เนคมา เจว ชานปทา จ ทานานิ ปฏเปสุ ฯ ทกฺขิเณน
ยฺวาตสฺส อมจฺจา ปาริสชฺชา เนคมา เจว ชานปทา จ ทานานิ
ปฏเปสุ ฯ ปจฺฉิเมน ยฺวาตสฺส พฺราหฺมณมหาสาลา เนคมา
เจว ชานปทา จ ทานานิ ปฏเปสุ ฯ อุตฺตเรน ยฺวาตสฺส
คหปติเนจยิกา เนคมา เจว ชานปทา จ ทานานิ ปฏเปสุ ฯ
เตสุป โข พฺราหฺมณ ยฺเสุ เนว คาโว หฺึสุ น อเชฬกา
หฺึสุ น กุกกฺ ุฏสูกรา หฺึสุ น วิวิธา ปาณา สฆาต
อาปชฺชึสุ น รุกฺขา ฉินฺทสึ ุ ยูปตฺถาย น ทพฺพา ลายึสุ ปริหึสตฺถาย ฯ เย เนส อเหสุ ทาสาติ วา เปสฺสาติ วา กมฺมกราติ
วา เตป น ทณฺฑตชฺชติ า น ภยตชฺชิตา น อสฺสุมุขา โรทมานา
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ปริกมฺมานิ อกสุ ฯ อถโข เย อิจฺฉึสุ เต อกสุ เย น อิจฺฉึสุ
น เต อกสุ ฯ ย อิจฺฉึสุ ต อกสุ ย น อิจฺฉึสุ ต น อกสุ ฯ
สปฺปเตลนวนีตทธิมธุผาณิเตน เจว โส ยฺโ นิฏานมคมาสิ ฯ
อิติ จตฺตาโร จ อนุมติปกฺขา ราชา มหาวิชิโต อฏหิ องฺเคหิ
สมนฺนาคโต ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ จตูหงฺเคหิ สมนฺนาคโต ติสฺโส
วิธา อย วุจฺจติ พฺราหฺมณ ติวิธา ยฺสมฺปทา โสฬสปริกฺขาราติ ฯ
[๒๓๐] เอว วุตฺเต เต พฺราหฺมณา อุนฺนาทิโน อุจฺจาสทฺทา
มหาสทฺทา อเหสุ อโห ยฺโ อโห ยฺสมฺปทาติ ฯ กูฏทนฺโต
ปน พฺราหฺมโณ ตุณฺหีภูโต ว นิสนิ ฺโน โหติ ฯ อถโข เต
พฺราหฺมณา กูฏทนฺต พฺราหฺมณ เอตโทวจจ กสฺมา ปน ภว กูฏทนฺโต
สมณสฺส โคตมสฺส สุภาสิต สุภาสิตโต นาพฺภนุโมทตีติ ฯ นาห
โภ สมณสฺส โคตมสฺส สุภาสิต สุภาสิตโต น อพฺภนุโมทามิ
มุทฺธาป ตสฺส นิปฺปเตยฺย ๑ โย สมณสฺส โคตมสฺส สุภาสิต
สุภาสิตโต น อพฺภานุโมเทยฺย อปจ เม โภ เอว โหติ สมโณ
โคตโม เอวมาห เอว เม สุตนฺติ วา เอว อรหติ ภวิตุนฺติ วา
อปจ สมโณ โคตโม เอว ตทา อาสิ อิตฺถ ตทา อาสิเตฺวว
ภาสติ ตสฺส มยฺห โภ เอว โหติ อทฺธา สมโณ โคตโม เตน
สมเยน ราชา โหติ มหาวิชิโต ยฺสามี ปุโรหิโต ตสฺส ยฺสฺส
ยาเชตาติ อภิชานาติ ปน ภว โคตโม เอวรูป ยฺ ยชิตฺวา
#๑ สี. วิปเตยฺย ฯ
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วา ยาเชตฺวา วา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปฺปชฺชิตาติ ฯ อภิชานามาห พฺราหฺมณ เอวรูป ยฺ ยชิตฺวา
จ ยาเชตฺวา จ กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก๓
อุปปชฺชิตาติ อห เตน สมเยน พฺราหฺมณ ปุโรหิโต พฺราหฺมโณ
อโหสึ ตสฺส ยฺสฺส ยาเชตาติ ฯ
[๒๓๑] อตฺถิ ปน โภ โคตม อฺโ ยฺโ อิมาย ติวิธาย
ยฺสมฺปทาย โสฬสปริกฺขาราย อปฺปตฺถตโร จ อปฺปสมารมฺภตโร
จ มหปฺผลตโร จ มหานิสสตโร จาติ ฯ อตฺถิ พฺราหฺมณ อฺโ
ยฺโ อิมาย ติวิธาย ยฺสมฺปทาย โสฬสปริกฺขาราย อปฺปตฺถตโร
จ อปฺปสมารมฺภตโร จ มหปฺผลตโร จ มหานิสสตโร จาติ ฯ
กตโม ปน โภ โคตม โส ยฺโ อิมาย ติวิธาย ยฺสมฺปทาย
โสฬสปริกฺขาราย อปฺปตฺถตโร จ อปฺปสมารมฺภตโร จ มหปฺผลตโร
จ มหานิสสตโร จาติ ฯ ยานิ โข ตานิ พฺราหฺมณ นิจฺจทานานิ
อนุกูลยฺานิ สีลวนฺเต ปพฺพชิเต อุทฺทิสฺส ทียนฺติ อย โข
ปน พฺราหฺมณ ยฺโ อิมาย ติวิธาย ยฺสมฺปทาย โสฬสปริกฺขาราย
อปฺปตฺถตโร จ อปฺปสมารมฺภตโร จ มหปฺผลตโร จ
มหานิสสตโร จาติ ฯ โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก ปจฺจโย
เยนต ๑ นิจฺจทาน อนุกูลยฺ อิมาย ติวิธาย ยฺสมฺปทาย
โสฬสปริกฺขาราย อปฺปตฺถตรฺจ อปฺปสมารมฺภตรฺจ มหปฺผลตรฺจ
#๑ เยเนตนฺติ วา ปาโ ฯ
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มหานิสสตรฺจาติ ฯ น โข พฺราหฺมณ เอวรูป ยฺ อุปสงฺกมนฺติ
อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺนา ต กิสฺส เหตุ
ทิสฺสนฺติ เหตฺถ พฺราหฺมณ ทณฺฑปฺปหาราป คลคฺคหาป ตสฺมา
เอวรูป ยฺ น อุปสงฺกมนฺติ อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺค วา
สมาปนฺนา ยานิ โข ปน ตานิ พฺราหฺมณ นิจฺจทานานิ อนุกูลยฺานิ
สีลวนฺเต ปพฺพชิเต อุทฺทิสฺส ทียนฺติ เอวรูป โข ปน
พฺราหฺมณ ยฺ อุปสงฺกมนฺติ อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺค วา
สมาปนฺนา ต กิสฺส เหตุ น เหตฺถ พฺราหฺมณ ทิสฺสนฺติ
ทณฺฑปฺปหาราป คลคฺคหาป ตสฺมา เอวรูป ยฺ อุปสงฺกมนฺติ
อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺนา อย โข พฺราหฺมณ
เหตุ อย ปจฺจโย เยนต นิจฺจทาน อนุกูลยฺ อิมาย ติวิธาย
ยฺสมฺปทาย โสฬสปริกฺขาราย อปฺปตฺถตรฺจ อปฺปสมารมฺภตรฺจ
มหปฺผลตรฺจ มหานิสสตรฺจาติ ฯ
[๒๓๒] อตฺถิ ปน โภ โคตม อฺโ ยฺโ อิมาย จ
ติวิธาย ยฺสมฺปทาย โสฬสปริกฺขาราย อิมินา จ นิจฺจทาเนน
อนุกูลยฺเน อปฺปตฺถตโร จ อปฺปสมารมฺภตโร จ มหปฺผลตโร
จ มหานิสสตโร จาติ ฯ อตฺถิ โข พฺราหฺมณ อฺโ ยฺโ
อิมาย จ ติวิธาย ยฺสมฺปทาย ฯเปฯ กตโม ปน โส โภ
โคตม อฺโ ยฺโ อิมาย จ ติวิธาย ยฺสมฺปทาย ฯเปฯ
โย โข พฺราหฺมณ จาตุทฺทิส สฆ อุทฺทิสฺส วิหาร กโรติ อยฺจ
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โข พฺราหฺมณ ยฺโ อิมาย จ ติวิธาย ยฺสมฺปทาย โสฬสปริกฺขาราย
อิมินา จ นิจฺจทาเนน อนุกลู ยฺเน อปฺปตฺถตโร จ
อปฺปสมารมฺภตโร จ มหปฺผลตโร จ มหานิสสตโร จาติ ฯ
[๒๓๓] อตฺถิ ปน โภ โคตม อฺโ ยฺโ อิมาย จ
ติวิธาย ฯเปฯ มหานิสสตโร จาติ ฯ อตฺถิ โข พฺราหฺมณ
อฺโ ยฺโ ฯเปฯ กตโม ปน โส โภ โคตม อฺโ
ยฺโ ฯเปฯ โย โข พฺราหฺมณ ปสนฺนจิตฺโต พุทฺธ สรณ
คจฺฉติ ธมฺม สรณ คจฺฉติ สฆ สรณ คจฺฉติ อย โข พฺราหฺมณ
ยฺโ อิมาย จ ติวิธาย ยฺสมฺปทาย โสฬสปริกฺขาราย อิมินา
จ นิจฺจทาเนน อนุกูลยฺเน อิมินา จ วิหารทาเนน อปฺปตฺถตโร
จ อปฺปสมารมฺภตโร จ มหปฺผลตโร จ มหานิสสตโร จาติ ฯ
[๒๓๔] อตฺถิ ปน โภ โคตม อฺโ ยฺโ อิมาย จ
ติวิธาย ยฺสมฺปทาย โสฬสปริกฺขาราย อิมินา จ นิจฺจทาเนน
อนุกูลยฺเน ฯเปฯ อปฺปตฺถตโร จ อปฺปสมารมฺภตโร จ
มหปฺผลตโร จ มหานิสสตโร จาติ ฯ อตฺถิ โข พฺราหฺมณ
อฺโ ยฺโ อิมาย จ ติวิธาย ฯเปฯ กตโม ปน โส โภ
โคตม อฺโ ยฺโ อิมาย จ ติวิธาย ฯเปฯ โย โข
พฺราหฺมณ ปสนฺนจิตฺโต สิกฺขาปทานิ สมาทิยติ ปาณาติปาตา เวรมณี
อทินฺนาทานา เวรมณี กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี มุสาวาทา
เวรมณี สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณี อย โข พฺราหฺมณ
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ยฺโ อิมาย จ ติวธิ าย ยฺสมฺปทาย โสฬสปริกฺขาราย
อิมินา จ นิจฺจทาเนน อนุกูลยฺเน ฯเปฯ อปฺปตฺถตโร จ
อปฺปสมารมฺภตโร จ มหปฺผลตโร จ มหานิสสตโร จาติ ฯ
[๒๓๕] อตฺถิ ปน โภ โคตม อฺโ ยฺโ อิมาย จ
ติวิธาย ยฺสมฺปทาย โสฬสปริกฺขาราย อิมินา จ นิจฺจทาเนน
อนุกูลยฺเน ฯเปฯ อตฺถิ โข พฺราหฺมณ อฺโ ยฺโ อิมาย
จ ติวิธาย ยฺสมฺปทาย โสฬสปริกฺขาราย อิมินา จ นิจฺจทาเนน
อนุกูลยฺเน อิมินา จ วิหารทาเนน อิเมหิ จ สรณคมเนหิ อิเมหิ
จ สิกฺขาปเทหิ อปฺปตฺถตโร จ อปฺปสมารมฺภตโร จ มหปฺผลตโร
จ มหานิสสตโร จาติ ฯ กตโม ปน โส โภ โคตม อฺโ
ยฺโ อิมาย จ ติวิธาย ยฺสมฺปทาย ฯเปฯ อปฺปตฺถตโร
จ อปฺปสมารมฺภตโร จ มหปฺผลตโร จ มหานิสสตโร จาติ ฯ
อิธ พฺราหฺมณ ตถาคโต โลเก อุปปฺ ชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ฯเปฯ (ยถา สามฺผเล เอว สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ) ฯเปฯ
เอว โข พฺราหฺมณ ภิกขฺ ุ สีลสมฺปนฺโน โหติ ฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อย โข พฺราหฺมณ ยฺโ ปุริเมหิ
ยฺเหิ อปฺปตฺถตโร จ อปฺปสมารมฺภตโร จ มหปฺผลตโร จ
มหานิสสตโร จ ฯ ทุติย ฌาน ฯ ตติย ฌาน ฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อยป โข พฺราหฺมณ ยฺโ ปุริเมหิ
ยฺเหิ อปฺปตฺถตโร จ อปฺปสมารมฺภตโร จ มหปฺผลตโร จ
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มหานิสสตโร จ ฯ าณทสฺสนาย จิตฺต อภินหี รติ อภินินนฺ าเมติ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาติ ฯ อย โข พฺราหฺมณ ยฺโ ปุริเมหิ ยฺเหิ
อปฺปตฺถตโร จ อปฺปสมารมฺภตโร จ มหปฺผลตโร จ มหานิสสตโร
จ อิมาย จ พฺราหฺมณ ยฺสมฺปทาย อฺา ยฺสมฺปทา
อุตฺตริตรา วา ปณีตตรา วา นตฺถีติ ฯ
[๒๓๖] เอว วุตฺเต กูฏทนฺโต พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป โภ โคตม
นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา
มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน ธมฺโม
ปกาสิโต เอสาห ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสฆฺจ
อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
สรณงฺคต เอสาห โภ โคตม สตฺต จ อุสภสตานิ สตฺต จ
วจฺฉตรสตานิ สตฺต จ วจฺฉตริสตานิ สตฺต จ อชสตานิ สตฺต
จ อุรพฺภสตานิ มฺุจามิ ๑ ชีวิต เทมิ หริตานิ เจว ติณานิ ขาทนฺตุ
สีตานิ จ ปานียานิ ปวนฺตุ สีโต เนส วาโต อุปวายตูติ ฯ
[๒๓๗] อถโข ภควา กูฏทนฺตสฺส พฺราหฺมณสฺส อนุปพุ ฺพีกถ
กเถสิ เสยฺยถีท ทานกถ สีลกถ สคฺคกถ กามาน อาทีนว โอการ
#๑ สี. มฺุจาเปมิ ฯ
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สงฺกิเลส นิกฺขเม ๑ อานิสส ปกาเสสิ ฯ ยทา ภควา อฺาสิ
กูฏทนฺต พฺราหฺมณ กลฺลจิตฺต มุทจุ ิตฺต วินีวรณจิตฺต อุทคฺคจิตฺต
ปสนฺนจิตฺต อถ ยา พุทธฺ าน สามุกฺกสิกา ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ
ทุกฺข สมุทย นิโรธ มคฺค ฯ เสยฺยถาป นาม สุทฺธ วตฺถ
อปคตกาฬก สมฺมเทว รชน ปฏิคฺคเณฺหยฺย เอวเมว กูฏทนฺตสฺส
พฺราหฺมณสฺส ตสฺมึเยว อาสเน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ
ย กิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ อถโข กูฏทนฺโต
พฺราหฺมโณ ทิฏธมฺโม ปตฺตธมฺโม วิทิตธมฺโม ปริโยคาฬฺหธมฺโม
ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถกโถ เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุสาสเน
ภวนฺต เอตทโวจ อธิวาเสตุ เม ภว โคตโม สฺวาตนาย
ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ
อถโข กูฏทนฺโต พฺราหฺมโณ ภควโต อธิวาสน วิทิตวฺ า อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๒๓๘] อถโข กูฏทนฺโต พฺราหฺมโณ ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
สเก ยฺวาเต ปณีต ขาทนียโภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา ภควโต
กาล อาโรจาเปสิ กาโล โภ โคตม นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ อถโข
ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สทฺธึ ภิกขฺ ุสเฆน
เยน กูฏทนฺตสฺส พฺราหฺมณสฺส ยฺวาโต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข กูฏทนฺโต
#๑ เนกฺขมฺเมติป ปาเน ภวิตพฺพ ฯ
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พฺราหฺมโณ พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสฆ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน
สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ อถโข กูฏทนฺโต พฺราหฺมโณ
ภควนฺต ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ อฺตร นีจ อาสน คเหตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข กูฏทนฺต พฺราหฺมณ ภควา
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกามีติ ฯ
กูฏทนฺตสุตฺต ปฺจม นิฏิต ฯ
_________________
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มหาลิสุตฺต ฉฏ
[๒๓๙] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ
มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
โกสลกา จ พฺราหฺมณทูตา มาคธกา จ พฺราหฺมณทูตา เวสาลิย
ปฏิวิสนฺติ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อสฺโสสุ โข เต โกสลกา จ
พฺราหฺมณทูตา มาคธกา จ พฺราหฺมณทูตา สมโณ ขลุ โภ
โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ต โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท
อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา ฯเปฯ พุทฺโธ ภควาติ โส
อิม โลก สเทวก สมารก ฯเปฯ ตถารูปาน อรหต ทสฺสน
โหตีติ ฯ อถโข เต โกสลกา จ พฺราหฺมณทูตา มาคธกา จ
พฺราหฺมณทูตา เยน มหาวน กูฏาคารสาลา เตนุปสงฺกมึสุ ฯ
[๒๔๐] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา นาคิโต ภควโต อุปฏาโก
โหติ ฯ อถโข เต โกสลกา จ พฺราหฺมณทูตา มาคธกา จ
พฺราหฺมณทูตา เยนายสฺมา นาคิโต เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต นาคิต เอตทโวจจ กห นุ โข โภ นาคิต เอตรหิ โส ภว
โคตโม วิหรติ ทสฺสนกามา หิ มย ต ภวนฺต โคตมนฺติ ฯ อกาโล
โข อาวุโส ภควนฺต ทสฺสนาย ปฏิสลฺลีโน ภควาติ ฯ อถโข เต
โกสลกา จ พฺราหฺมณทูตา มาคธกา จ พฺราหฺมณทูตา ตตฺเถว
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เอกมนฺต นิสีทึสุ ทิสฺวา ว มย ต ภวนฺต โคตม คจฺฉิสฺสามาติ ฯ
[๒๔๑] โอฏทฺโธป โข ลิจฺฉวิ มหติยา ลิจฺฉวิปริสาย สทฺธึ
เยน มหาวน กูฏาคารสาลา เยนายสฺมา นาคิโต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต นาคิต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิโต โข โอฏทฺโธป ลิจฺฉวิ อายสฺมนฺต นาคิต เอตทโวจ
กหนฺนุ โข ภนฺเต นาคิต เอตรหิ โส ภควา วิหรติ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ทสฺสนกามา หิ มย ต ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ ฯ
อกาโล โข มหาลิ ภควนฺต ทสฺสนาย ปฏิสลฺลีโน
ภควาติ ฯ โอฏทฺโธป ลิจฺฉวิ ตตฺเถว เอกมนฺต นิสีทิ ทิสวฺ า
วาห ต ภควนฺต คมิสฺสามิ อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ ฯ
[๒๔๒] อถโข สีโห สมณุทฺเทโส เยนายสฺมา นาคิโต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต นาคิต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิโต โข สีโห สมณุทฺเทโส อายสฺมนฺต นาคิต เอตทโวจ
เอเต ภนฺเต กสฺสป สมฺพหุลา โกสลกา จ พฺราหฺมณทูตา มาคธกา
จ พฺราหฺมณทูตา อิธปู สงฺกนฺตา ภควนฺต ทสฺสนาย โอฏทฺโธป
ลิจฺฉวิ มหติยา ลิจฺฉวิปริสาย สทฺธึ อิธูปสงฺกนฺโต ภควนฺต ทสฺสนาย
สาธุ ภนฺเต กสฺสป ลภต เอสา ชนตา ภควนฺต ทสฺสนายาติ ฯ
เตนหิ สีห ตฺวฺเว ภควโต อาโรเจหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
สีโห สมณุทฺเทโส อายสฺมโต นาคิตสฺส ปฏิสสฺ ุตฺวา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
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เอกมนฺต ิโต โข สีโห สมณุทฺเทโส ภควนฺต เอตทโวจ เอเต ภนฺเต
สมฺพหุลา โกสลกา จ พฺราหฺมณทูตา มาคธกา จ พฺราหฺมณทูตา
อิธูปสงฺกนฺตา ภควนฺต ทสฺสนาย โอฏทฺโธป ลิจฺฉวิ มหติยา
ลิจฺฉวิปริสาย สทฺธึ อิธปู สงฺกนฺโต ภควนฺต ทสฺสนาย สาธุ ภนฺเต
ลภต เอสา ชนตา ภควนฺต ทสฺสนายาติ ฯ เตนหิ สีห วิหารปจฺฉายาย
อาสน ปฺเปหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข สีโห สมณุทฺเทโส
ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา วิหารปจฺฉายาย อาสน ปฺเปสิ ฯ อถโข
ภควา วิหารา นิกฺขมฺม วิหารปจฺฉายาย ปฺตฺตาสเน นิสีทิ ฯ
อถโข เต โกสลกา จ พฺราหฺมณทูตา มาคธกา จ พฺราหฺมณทูตา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯบ
[๒๔๓] โอฏทฺโธป ลิจฺฉวิ มหติยา ลิจฺฉวิปริสาย สทฺธึ เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข โอฏทฺโธป ลิจฺฉวิ ภควนฺต
เอตทโวจ ปุริมานิ ภนฺเต ทิวสานิ ปุริมตรานิ สุนกฺขตฺโต ลิจฺฉวิปุตฺโต
เยนาห เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ม เอตทโวจ ยทคฺเค อห
มหาลิ ภควนฺต อุปนิสฺสาย วิหรามิ น จิร ตีณิ วสฺสานิ ทิพฺพานิ หิ
โข รูปานิ ปสฺสามิ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ โน จ
โข ทิพฺพานิ สทฺทานิ สุณามิ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ
สนฺตาเนว นุ โข ภนฺเต สุนกฺขตฺโต ลิจฺฉวิปุตฺโต ทิพฺพานิ สทฺทานิ
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นาสฺโสสิ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ ตานิ อุทาหุ อสนฺตานีติ ฯ
สนฺตาเนว โข มหาลิ สุนกฺขตฺโต ลิจฺฉวิปุตฺโต ทิพฺพานิ
สทฺทานิ นาสฺโสสิ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ โน อสนฺตานีติ ฯ
โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน สุนกฺขตฺโต
ลิจฺฉวิปุตฺโต สนฺตาเนว ทิพฺพานิ สทฺทานิ น อสฺโสสิ ปยรูปานิ
กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ โน อสนฺตานีติ ฯ
[๒๔๔] อิธ มหาลิ ภิกฺขุโน ปุรตฺถิมาย ทิสาย เอกสภาวิโต
สมาธิ โหติ ทิพฺพาน รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน
รชนิยาน โน จ โข ทิพฺพาน สทฺทาน สวนาย ปยรูปาน
กามูปสฺหิตาน รชนิยาน โส ปุรตฺถิมาย ทิสาย เอกสภาวิเต
สมาธิมฺหิ ทิพฺพาน รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน
รชนิยาน โน จ โข ทิพฺพาน สทฺทาน สวนาย ปยรูปาน
กามูปสฺหิตาน รชนิยาน ปุรตฺถิมาย ทิสาย ทิพฺพานิ รูปานิ
ปสฺสติ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ โน จ โข ทิพฺพานิ
สทฺทานิ สุณาติ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ ต กิสฺส
เหตุ เอว เหต มหาลิ โหติ ภิกฺขุโน ปุรตฺถิมาย ทิสาย เอกสภาวิเต
สมาธิมฺหิ ทิพฺพาน รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน
รชนิยาน โน จ โข ทิพฺพาน สทฺทาน สวนาย ปยรูปาน
กามูปสฺหิตาน รชนิยาน ฯ
[๒๔๕] ปุน จปร มหาลิ ภิกฺขโุ น ทกฺขิณาย ทิสาย ฯเปฯ
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ปจฺฉิมาย ทิสาย ฯเปฯ อุตฺตราย ทิสาย ฯเปฯ อุทฺธมโธ
ติริย เอกสภาวิโต สมาธิ โหติ ทิพฺพาน รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน
กามูปสฺหิตาน รชนิยาน โน จ โข ทิพฺพาน สทฺทาน
สวนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน รชนิยาน โส อุทฺธมโธ
ติริย เอกสภาวิเต สมาธิมฺหิ ทิพฺพาน รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน
กามูปสฺหิตาน รชนิยาน โน จ โข ทิพฺพาน สทฺทาน สวนาย
ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน รชนิยาน อุทฺธมโธ ติริย ทิพฺพานิ
รูปานิ ปสฺสติ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ โน จ โข
ทิพฺพานิ สทฺทานิ สุณาติ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ
ต กิสฺส เหตุ เอว เหต มหาลิ โหติ ภิกฺขุโน อุทฺธมโธ
ติริย เอกสภาวิเต สมาธิมฺหิ ทิพฺพาน รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน
กามูปสฺหิตาน รชนิยาน โน จ โข ทิพฺพาน สทฺทาน สวนาย
ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน รชนิยาน ฯ
[๒๔๖] อิธ มหาลิ ภิกฺขุโน ปุรตฺถิมาย ทิสาย เอกสภาวิโต
สมาธิ โหติ ทิพฺพาน สทฺทาน สวนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน
รชนิยาน โน จ โข ทิพฺพาน รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน
กามูปสฺหิตาน รชนิยาน โส ปุรตฺถิมาย ทิสาย เอกสภาวิเต
สมาธิมฺหิ ทิพฺพาน สทฺทาน สวนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน
รชนิยาน โน จ โข ทิพฺพาน รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน
กามูปสฺหิตาน รชนิยาน ปุรตฺถิมาย ทิสาย ทิพฺพานิ สทฺทานิ
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สุณาติ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ โน จ โข ทิพฺพานิ
รูปานิ ปสฺสติ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ ต กิสฺส
เหตุ เอว เหต มหาลิ โหติ ภิกฺขุโน ปุรตฺถิมาย ทิสาย เอกสภาวิเต
สมาธิมฺหิ ทิพฺพาน สทฺทาน สวนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน
รชนิยาน โน จ โข ทิพฺพาน รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน
รชนิยาน ฯ
[๒๔๗] ปุน จปร มหาลิ ภิกฺขโุ น ทกฺขิณาย ทิสาย ฯเปฯ
ปจฺฉิมาย ทิสาย ฯเปฯ อุตฺตราย ทิสาย ฯเปฯ อุทฺธมโธ
ติริย เอกสภาวิโต สมาธิ โหติ ทิพฺพาน สทฺทาน สวนาย ปยรูปาน
กามูปสฺหิตาน รชนิยาน โน จ โข ทิพฺพาน รูปาน ทสฺสนาย
ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน รชนิยาน โส อุทฺธมโธ ติริย เอกสภาวิเต
สมาธิมฺหิ ทิพฺพาน สทฺทาน สวนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน
รชนิยาน โน จ โข ทิพฺพาน รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน
กามูปสฺหิตาน รชนิยาน อุทฺธมโธ ติริย ทิพฺพานิ สทฺทานิ
สุณาติ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ โน จ โข ทิพฺพานิ
รูปานิ ปสฺสติ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ ต กิสฺส
เหตุ เอว เหต มหาลิ โหติ ภิกฺขุโน อุทฺธมโธ ติริย เอกสภาวิเต
สมาธิมฺหิ ทิพฺพาน สทฺทาน สวนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน
รชนิยาน โน จ โข ทิพฺพาน รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน รชนิยาน ฯ
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[๒๔๘] อิธ มหาลิ ภิกฺขุโน ปุรตฺถิมาย ทิสาย อุภยสภาวิโต
สมาธิ โหติ ทิพฺพานฺจ รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน
รชนิยาน ทิพฺพานฺจ สทฺทาน สวนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน
รชนิยาน โส ปุรตฺถิมาย ทิสาย อุภยสภาวิเต สมาธิมฺหิ ทิพฺพานฺจ
รูปาน ทสฺสนาย ฯเปฯ ทิพฺพานฺจ สทฺทาน สวนาย ฯเปฯ
ปุรตฺถิมาย ทิสาย ทิพฺพานิ จ รูปานิ ปสฺสติ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ
รชนิยานิ ทิพฺพานิ จ สทฺทานิ สุณาติ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ
รชนิยานิ ต กิสฺส เหตุ เอว เหต มหาลิ โหติ
ภิกฺขุโน ปุรตฺถิมาย ทิสาย อุภยสภาวิเต สมาธิมฺหิ ทิพฺพานฺจ
รูปาน ทสฺสนาย ฯเปฯ ทิพฺพานฺจ สทฺทาน สวนาย ปยรูปาน
กามูปสฺหิตาน รชนิยาน ฯ
[๒๔๙] ปุน จปร มหาลิ ภิกฺขโุ น ทกฺขิณาย ทิสาย ฯเปฯ
ปจฺฉิมาย ทิสาย ฯเปฯ อุตฺตราย ทิสาย ฯเปฯ อุทฺธมโธ
ติริย อุภยสภาวิโต สมาธิ โหติ ทิพฺพานฺจ รูปาน ทสฺสนาย
ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน รชนิยาน ทิพฺพานฺจ สทฺทาน สวนาย
ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน รชนิยาน โส อุทฺธมโธ ติริย อุภยสภาวิเต สมาธิมฺหิ ทิพฺพานฺจ รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน รชนิยาน ทิพฺพานฺจ สทฺทาน สวนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน รชนิยาน อุทฺธมโธ ติริย ทิพฺพานิ รูปานิ ปสฺสติ
ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ ทิพฺพานิ จ สทฺทานิ สุณาติ
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ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ รชนิยานิ ต กิสฺส เหตุ เอว เหต
มหาลิ โหติ ภิกฺขุโน อุทฺธมโธ ติริย อุภยสภาวิเต สมาธิมฺหิ
ทิพฺพานฺจ รูปาน ทสฺสนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน รชนิยาน
ทิพฺพานฺจ สทฺทาน สวนาย ปยรูปาน กามูปสฺหิตาน รชนิยาน
อย โข มหาลิ เหตุ อย ปจฺจโย เยน สนฺตาเนว สุนกฺขตฺโต
ลิจฺฉวิปุตฺโต ทิพฺพานิ สทฺทานิ น อสฺโสสิ ปยรูปานิ กามูปสฺหิตานิ
รชนิยานิ โน อสนฺตานีติ ฯ
[๒๕๐] เอตาส นูน ภนฺเต สมาธิภาวนาน สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู
ภควติ พฺรหฺมจริย จรนฺตตี ิ ฯ น โข มหาลิ เอตาส สมาธิภาวนาน
สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย จรนฺติ อตฺถิ โข มหาลิ
อฺเ ธมฺมา อุตฺตริตรา จ ปณีตตรา จ เยส สจฺฉิกิริยาเหตุ
ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย จรนฺตีติ ฯ กตเม ปน ภนฺเต ธมฺมา
อุตฺตริตรา จ ปณีตตรา จ เยส สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู ภควติ
พฺรหฺมจริย จรนฺตีติ ฯ อิธ มหาลิ ภิกฺขุ ติณฺณ สฺโชนาน
ปริกฺขยา โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน
อย โข มหาลิ ธมฺโม อุตฺตริตโร จ ปณีตตโร จ
ยสฺส สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย จรนฺติ ฯ
[๒๕๑] ปุน จปร มหาลิ ภิกฺขุ ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา
ราคโทสโมหาน ตนุตตฺ า สกทาคามี โหติ สกิเทว อิม โลก
อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ อย โข มหาลิ ธมฺโม อุตฺตริตโร จ
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ปณีตตโร จ ยสฺส สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย จรนฺติ ฯ
[๒๕๒] ปุน จปร มหาลิ ภิกฺขุ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม
ตสฺมา โลกา อย โข มหาลิ ธมฺโม อุตฺตริตโร จ
ปณีตตโร จ ยสฺส สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย จรนฺติ ฯ
[๒๕๓] ปุน จปร มหาลิ ภิกฺขุ อาสวาน ขยา อนาสว
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อยป โข มหาลิ ธมฺโม อุตฺตริตโร จ
ปณีตตโร จ ยสฺส สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย จรนฺติ
อิเม โข เต มหาลิ ธมฺมา อุตฺตริตรา จ ปณีตตรา จ เยส
สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย จรนฺตีติ ฯ
[๒๕๔] อตฺถิ นุ โข ภนฺเต มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอเตส
ธมฺมาน สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อตฺถิ โข มหาลิ มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา
เอเตส ธมฺมาน สจฺฉิกิรยิ ายาติ ฯ กตโม ปน ภนฺเต มคฺโค
กตมา ปฏิปทา เอเตส ธมฺมาน สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อยเมว อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา
สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ
อย โข มหาลิ มคฺโค อย ปฏิปทา เอเตส ธมฺมาน
สจฺฉิกิริยาย ฯ
[๒๕๕] เอกมิทาห มหาลิ สมย โกสมฺพิย วิหรามิ โฆสิตาราเม ฯ
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อถโข เทฺว ปพฺพชิตา มณฺฑิโย จ ปริพฺพาชโก ชาลิโย
จ ทารุปตฺติกนฺเตวาสี เยนาห เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา มยา
สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
อฏสุ ฯ เอกมนฺต ิตา โข เต เทฺว ปพฺพชิตา ม เอตทโวจจ
กินฺนุ โข อาวุโส โคตม ต ชีว ต สรีร อุทาหุ อฺ
ชีว อฺ สรีรนฺติ ฯ เตนหาวุโส สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ
ภาสิสฺสามิ ฯ อิธาวุโส ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ฯเปฯ (ยถา สามฺผเล เอว วิตฺถาเรตพฺพ) ฯเปฯ
เอว โข อาวุโส ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน โหติ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ โย นุ โข อาวุโส ภิกฺขุ เอว ชานาติ
เอว ปสฺสติ กลฺลนฺนุ โข ตสฺเสต วจนาย ต ชีว ต สรีรนฺติ
วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ โย โส อาวุโส ภิกฺขุ
เอว ชานาติ เอว ปสฺสติ น กลฺล ตสฺเสต วจนาย ต ชีว ต
สรีรนฺติ วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วา ฯ อห โข ปเนต
อาวุโส เอว ชานามิ เอว ปสฺสามิ อถ จ ปนาห น วทามิ ต
ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ ทุติย
ฌาน ฯ ตติย ฌาน ฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
โย นุ โข อาวุโส ภิกฺขุ เอว ชานาติ เอว ปสฺสติ กลฺลนฺนุ โข
ตสฺเสต วจนาย ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว อฺ
สรีรนฺติ วาติ ฯ โย โส อาวุโส ภิกฺขุ เอว ชานาติ เอว
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ปสฺสติ น กลฺล ตสฺเสต วจนาย ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ
ชีว อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ อห โข ปเนต อาวุโส เอว
ชานามิ เอว ปสฺสามิ อถ จ ปนาห น วทามิ ต ชีว ต สรีรนฺติ
วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ าณทสฺสนาย จิตฺต
อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โย นุ โข อาวุโส ภิกขฺ ุ ฯเปฯ นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ โย นุ โข อาวุโส ภิกฺขุ เอว ชานาติ
เอว ปสฺสติ กลฺล นุ โข ตสฺเสต วจนาย ต ชีว ต สรีรนฺติ วา
อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ โย โส อาวุโส ภิกฺขุ เอว
ชานาติ เอว ปสฺสติ น กลฺล ตสฺเสต วจนาย ต ชีว ต
สรีรนฺติ วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ อห โข ปเนต
อาวุโส เอว ชานามิ เอว ปสฺสามิ อถ จ ปนาห น วทามิ
ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ
อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมโน โอฏทฺโธ ลิจฺฉวิ ภควโต ภาสิต
อภินนฺทีติ ฯ
มหาลิสุตฺต ฉฏ นิฏิต ฯ
_____________________
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ชาลิยสุตฺต สตฺตม
[๒๕๖] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา โกสมฺพิย วิหรติ
โฆสิตาราเม ฯ อถโข เทฺว ปพฺพชิตา มณฺฑิโย จ ปริพฺพาชโก
ชาลิโย จ ทารุปตฺติกนฺเตวาสี เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอกมนฺต ิตา โข เต เทฺว ปพฺพชิตา
ภควนฺต เอตทโวจจ กินฺนุ โข อาวุโส โภ โคตม ต ชีว ต
สรีร อุทาหุ อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ ฯ เตนหาวุโส สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอวมาวุโสติ โข เต เทฺว
ปพฺพชิตา ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ อิธ อาวุโส
ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ (ยถา
สามฺผเล เอว วิตฺถาเรตพฺพ) ฯเปฯ เอว โข อาวุโส ภิกฺขุ
สีลสมฺปนฺโน โหติ ฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
[๒๕๗] โย นุ โข อาวุโส ภิกฺขุ เอว ชานาติ เอว ปสฺสติ
กลฺลนฺนุ โข ตสฺเสต วจนาย ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว
อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ โย โส อาวุโส ภิกฺขุ เอว ชานาติ
เอว ปสฺสติ น กลฺล ตสฺเสต วจนาย ฯเปฯ อห โข ปเนต
อาวุโส เอว ชานามิ เอว ปสฺสามิ อถ จ ปนาห น วทามิ
ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ ทุติย
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ฌาน ฯ ตติย ฌาน ฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
[๒๕๘] โย นุ โข อาวุโส ภิกฺขุ เอว ชานาติ เอว ปสฺสติ
กลฺล นุ โข ตสฺเสต วจนาย ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว
อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ โย โส อาวุโส ภิกฺขุ เอว ชานาติ เอว
ปสฺสติ น กลฺล ตสฺเสต วจนาย ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ
ชีว อฺ สรีรนฺติ วา ฯ อห โข ปเนต อาวุโส เอว ชานามิ
เอว ปสฺสามิ อถ จ ปนาห น วทามิ ต ชีว ต สรีรนฺติ
วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ าณทสฺสนาย จิตฺต
อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โย นุ โข อาวุโส ภิกฺขุ ฯเปฯ
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ
[๒๕๙] โย นุ โข อาวุโส ภิกฺขุ เอว ชานาติ เอว ปสฺสติ
กลฺล นุ โข ตสฺเสต วจนาย ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว
อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ โย โส อาวุโส ภิกฺขุ เอว ชานาติ เอว
ปสฺสติ น กลฺล ตสฺเสต วจนาย ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ
ชีว อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ อห โข ปเนต อาวุโส เอว ชานามิ
เอว ปสฺสามิ อถ จ ปนาห น วทามิ ต ชีว ต สรีรนฺติ วา
อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วาติ ฯ อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมนา
เต เทฺว ปพฺพชิตา ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ
ชาลิยสุตฺต สตฺตม นิฏิต ฯ
_______________________
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มหาสีหนาทสุตฺต อฏม
[๒๖๐] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา อุชฺุาย วิหรติ
กณฺณกถเล มิคทาเย ฯ อถโข อเจโล กสฺสโป เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข
อเจโล กสฺสโป ภควนฺต เอตทโวจ สุตเมต โภ โคตม สมโณ
โคตโม สพฺพนฺตป ครหติ สพฺพนฺตปสฺสึ ลูขาชีวึ เอกเสน อุปกฺโกสติ
อุปวทตีติ เย เต โภ โคตม เอวมาหสุ สมโณ โคตโม
สพฺพนฺตป ครหติ สพฺพนฺตปสฺสึ ลูขาชีวึ เอกเสน อุปกฺโกสติ
อุปวทตีติ กจฺจิ เต โภโต โคตมสฺส วุตฺตวาทิโน น จ ภวนฺต
โคตม อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺติ ธมฺมสฺส จ อนุธมฺม พฺยากโรนฺติ
น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุวาโท คารยฺห าน อาคจฺฉติ
อนพฺภกฺขาตุกามา หิ มย ภวนฺต โคตมนฺติ ฯ เย เต กสฺสป
เอวมาหสุ สมโณ โคตโม สพฺพนฺตป ครหติ สพฺพนฺตปสฺสึ ลูขาชีวึ
เอกเสน อุปกฺโกสติ อุปวทตีติ น เม เต วุตฺตวาทิโน อพฺภาจิกฺขนฺติ
น จ ม เต อสตา อภูเตน ฯ อิธาห กสฺสป เอกจฺจ ตปสฺสึ
ลูขาชีวึ ปสฺสามิ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปนฺน อิธ
ปนาห กสฺสป เอกจฺจ ตปสฺสึ ลูขาชีวึ ปสฺสามิ ทิพฺเพน จกฺขุนา
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วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ
สคฺค โลก อุปปนฺน ฯ อิธ ปนาห กสฺสป เอกจฺจ ตปสฺสึ
อปฺปทุกฺขวิหารึ ปสฺสามิ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปนฺน ฯ อิธ ปนาห กสฺสป เอกจฺจ ตปสฺสึ อปฺปทุกขฺ วิหารึ
ปสฺสามิ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺน ฯ โสห
กสฺสป อิเมส ตปสฺสีน เอว อาคติฺจ คติฺจ จุติฺจ อุปปตฺติฺจ
ยถาภูต ปชานามิ โสห กึ สพฺพนฺตป ครหิสสฺ ามิ สพฺพนฺตปสฺสึ
ลูขาชีวึ เอกเสน อุปกฺโกสิสฺสามิ อุปวทิสฺสามิ ฯ
[๒๖๑] สนฺติ กสฺสป เอเก สมณพฺราหฺมณา ปณฺฑิตา นิปุณา
กตปรปฺปวาทา วาลเวธิรูปา เต ภินฺทนฺตา มฺเ จรนฺติ ปฺาคเตน
ทิฏิคตานิ ฯ เตหิปเม สทฺธึ เอกจฺเจสุ าเนสุ สเมนฺติ
เอถจฺเจสุ าเนสุ น สเมนฺติ ฯ ยนฺเต เอกจฺจ ๑ วเทนฺติ สาธูติ
มยป ต เอกจฺจ วเทม สาธูติ ฯ ยนฺเต เอกจฺจ วเทนฺติ น
สาธูติ มยป ต เอกจฺจ วเทม น สาธูติ ฯ ยนฺเต เอกจฺจ
วเทนฺติ สาธูติ มย ต เอกจฺจ วเทม น สาธูติ ฯ ยนฺเต เอกจฺจ
วเทนฺติ น สาธูติ มย ต เอกจฺจ วเทม สาธูติ ฯ ย มย
เอกจฺจ วเทม สาธูติ ปเรป ต เอกจฺจ วเทนฺติ สาธูติ ฯ ย
#๑ สี. ยนฺเตกจฺเจ ฯ
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มย เอกจฺจ วเทม น สาธูติ ปเรป ต เอกจฺจ วเทนฺติ น
สาธูติ ฯ ย มย เอกจฺจ วเทม สาธูติ ปเรป ต เอกจฺจ
วเทนฺติ น สาธูติ ฯ ย มย เอกจฺจ วเทม น สาธูติ ปเรป
ต เอกจฺจ วเทนฺติ สาธูติ ฯ ตฺยาห อุปสงฺกมิตฺวา เอว วทามิ
เยสุ โน อาวุโส าเนสุ น สเมนฺติ ติฏนฺตุ ตานิ านานิ เยสุ
าเนสุ สเมนฺติ ตตฺถ วิฺู สมนุยฺุชนฺต สมนุคฺคาหนฺต สมนุภาสนฺต
สตฺถารา วา สตฺถาร สเฆน วา สฆ เย อิเมส ภวต
ธมฺมา อกุสลา อกุสลสขาตา สาวชฺชา สาวชฺชสขาตา อเสวิตพฺพา
อเสวิตพฺพสขาตา นอลมริยา นอลมริยสขาตา กณฺหา กณฺหสขาตา
โก อิเม ธมฺเม อนวเสส ปหาย วตฺตติ สมโณ โคตโม ปเร
วา ปน โภนฺโต คณาจริยาติ ฯ
[๒๖๒] าน โข ปเนต กสฺสป วิชฺชติ ย วิฺู สมนุยฺุชนฺตา
สมนุคฺคาหนฺตา สมนุภาสนฺตา เอว วเทยฺยุ เย อิเมส ภวต
ธมฺมา อกุสลา อกุสลสขาตา สาวชฺชา สาวชฺชสขาตา อเสวิตพฺพา
อเสวิตพฺพสขาตา นอลมริยา นอลมริยสขาตา กณฺหา กณฺหสขาตา
สมโณ โคตโม อิเม ธมฺเม อนวเสส ปหาย วตฺตติ ย วา ปน
โภนฺโต ปเร คณาจริยาติ ฯ อิติห กสฺสป วิฺู สมนุยฺุชนฺตา
สมนุคฺคาหนฺตา สมนุภาสนฺตา อเมฺห ว ตตฺถ เยภุยฺเยน ปสเสยฺยุ ฯ
[๒๖๓] อปรป โน กสฺสป วิฺู สมนุยฺุชนฺต สมนุคคฺ าหนฺต
สมนุภาสนฺต สตฺถารา วา สตฺถาร สเฆน วา สฆ เย อิเมส
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ภวต ธมฺมา กุสลา กุสลสขาตา อนวชฺชสขาตา
เสวิตพฺพา เสวิตพฺพสขาตา อลมริยา อลมริยสขาตา สุกกฺ า
สุกฺกสขาตา โก อิเม ธมฺเม อนวเสส โภนฺโต สมาทาย วตฺตติ
สมโณ โคตโม ปเร วา ปน โภนฺโต คณาจริยาติ ฯ าน โข
ปเนต กสฺสป วิชชฺ ติ ย วิฺู สมนุยฺุชนฺตา สมนุคฺคาหนฺตา
สมนุภาสนฺตา เอว วเทยฺยุ เย อิเมส ภวต ธมฺมา กุสลา
กุสลสขาตา อนวชฺชา อนวชฺชสขาตา เสวิตพฺพา เสวิตพฺพสขาตา
อลมริยา อลมริยสขาตา สุกฺกา สุกฺกสขาตา สมโณ โคตโม
อิเม ธมฺเม อนวเสส สมาทาย วตฺตติ ย วา ปน โภนฺโต ปเร
คณาจริยาติ ฯ อิติห กสฺสป วิฺู สมนุยฺุชนฺตา สมนุคฺคาหนฺตา
สมนุภาสนฺตา อเมฺห ว ตตฺถ เยภุยฺเยน ปสเสยฺยุ ฯ
[๒๖๔] อปรป โน กสฺสป วิฺู สมนุยฺุชนฺต สมนุคคฺ าหนฺต
สมนุภาสนฺต สตฺถารา วา สตฺถาร สเฆน วา สฆ เย อิเมส
ภวต ธมฺมา กุสลา กุสลสขาตา สาวชฺชา สาวชฺชสขาตา
อเสวิตพฺพา อเสวิตพฺพสขาตา นอลมริยา นอลมริยสขาตา กณฺหา
กณฺหสขาตา โก อิเม ธมฺเม อนวเสส ปหาย วตฺตติ โคตมสาวกสโฆ
วา ปเร วา ปน โภนฺโต คณาจริยสาวกสฆาติ ฯ
าน โข ปเนต กสฺสป วิชชฺ ติ ย วิฺู สมนุยฺุชนฺตา
สมนุคฺคาหนฺตา สมนุภาสนฺตา เอว วเทยฺยุ เย อิเมส ภวต
ธมฺมา อกุสลา อกุสลสขาตา สาวชฺชา สาวชฺชสขาตา อเสวิตพฺพา
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อเสวิตพฺพสขาตา นอลมริยา นอลมริยสขาตา กณฺหา กณฺหสขาตา
โคตมสาวกสโฆ อิเม ธมฺเม อนวเสส ปหาย วตฺตติ ย วา
ปน โภนฺโต ปเร คณาจริยสาวกสฆาติ ฯ อิตหิ กสฺสป วิฺู
สมนุยฺุชนฺตา สมนุคคฺ าหนฺตา สมนุภาสนฺตา อเมฺห ว ตตฺถ
เยภุยฺเยน ปสเสยฺยุ ฯ
[๒๖๕] อปรป โน กสฺสป วิฺู สมนุยฺุชนฺต สมนุคคฺ าหนฺต
สมนุภาสนฺต สตฺถารา วา สตฺถาร สเฆน วา สฆ เย อิเมส
ภวต ธมฺมา กุสลา กุสลสขาตา อนวชฺชา อนวชฺชสขาตา
เสวิตพฺพา เสวิตพฺพสขาตา อลมริยา อลมริยสขาตา สุกกฺ า
สุกฺกสขาตา โก อิเม ธมฺเม อนวเสส สมาทาย วตฺตติ โคตมสาวกสโฆ
วา ปเร วา ปน โภนฺโต คณาจริยสาวกสฆาติ ฯ
าน โข ปเนต กสฺสป วิชชฺ ติ ย วิฺู สมนุยฺุชนฺตา
สมนุคฺคาหนฺตา สมนุภาสนฺตา เอว วเทยฺยุ เย อิเมส ภวต ธมฺมา
กุสลา กุสลสขาตา อนวชฺชา อนวชฺชสขาตา เสวิตพฺพา เสวิตพฺพสขาตา
อลมริยา อลมริยสขาตา สุกฺกา สุกฺกสขาตา โคตมสาวกสโฆ
อิเม ธมฺเม อนวเสส สมาทาย วตฺตติ ย วา ปน
โภนฺโต ปเร คณาจริยสาวกสฆาติ ฯ อิติห กสฺสป วิฺู
สมนุยฺุชนฺตา สมนุคคฺ าหนฺตา สมนุภาสนฺตา อเมฺห ว ตตฺถ
เยภุยเฺ ยน ปสเสยฺยุ ฯ อตฺถิ กสฺสป มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺโน สามฺเว สฺสติ สาม ทกฺขติ สมโณ โคตโม
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กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาทีติ ฯ กตโม จ
กสฺสป มคฺโค กตมา จ ปฏิปทา ยถาปฏิปนฺโน สามฺเว
สฺสติ สาม ทกฺขติ สมโณ โคตโม กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที
ธมฺมวาที วินยวาทีติ ฯ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท
สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ อย โข กสฺสป
มคฺโค อย ปฏิปทา ยถาปฏิปนฺโน สามฺเว สฺสติ สาม
ทกฺขติ สมโณ โคตโม กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที
วินยวาทีติ ฯ
[๒๖๖] เอว วุตฺเต อเจโล กสฺสโป ภควนฺต เอตทโวจ อิเมป
โข อาวุโส โคตม ตโปปกฺกมา เอเตส สมณพฺราหฺมณาน สามฺสขาตา
จ พฺรหฺมฺสขาตา จ อเจลโก จ โหติ มุตฺตาจาโร
หตฺถาวเลขโน น เอหิภทนฺติโก น ติฏภทนฺติโก นาภิหต น
อุทฺทิสฺส กต น นิมนฺตน สาทิยติ โส น กุมภฺ ิมุขา ปฏิคฺคณฺหาติ
น กโลปมุขา ปฏิคฺคณฺหาติ น เอฬกมนฺตร น ทณฺฑกมนฺตร น
มุสลมนฺตร น ทฺวินฺน ภฺุชมานาน น คพฺภินิยา น ปายมานาย
น ปุริสนฺตรคตาย น สกิตฺตีสุ น ยตฺถ สา อุปฏิโต โหติ น
ยตฺถ มกฺขิกา สณฺฑสณฺฑจารินี น มจฺฉ น มส น สุร น
เมรย น ถุโสทก ปวติ ฯ โส เอกาคาริโก วา โหติ เอกาโลปโก
ทฺวาคาริโก วา โหติ ทฺวาโลปโก สตฺตาคาริโก วา โหติ สตฺตาโลปโก
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เอกิสฺสาป ทตฺติยา ยาเปติ ทฺวีหิป ทตฺตีหิ ยาเปติ สตฺตหิป
ทตฺตีหิ ยาเปติ เอกาหิกป อาหาร อาหาเรติ ทฺวีหิกป อาหาร
อาหาเรติ สตฺตาหิกป อาหาร อาหาเรติ ฯ อิติ เอวรูป อทฺธมาสิกป
ปริยายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ อิเมป โข อาวุโส โคตม
ตโปปกฺกมา เอเตส สมณพฺราหฺมณาน สามฺสขาตา จ พฺรหฺมฺสขาตา
จ สากภกฺโข วา โหติ สามากภกฺโข วา โหติ นิวารภกฺโข
วา โหติ ททฺทุลภกฺโข วา โหติ นิยาสภกฺโข วา โหติ
หตภกฺโข วา โหติ กณฺณภกฺโข วา โหติ อาจามภกฺโข วา
โหติ ปฺากภกฺโข วา โหติ ติณภกฺโข วา โหติ โคมยภกฺโข
วา โหติ วนมูลผลาหาโร ยาเปติ ปวตฺตผลโภชี ฯ อิเม โข
อาวุโส โคตม ตโปปกฺกมา เอเตส สมณพฺราหฺมณาน สามฺสขาตา
จ พฺรหฺมฺสขาตา จ สาณานิป ธาเรติ มสาณานิป
ธาเรติ ฉวทุสฺสานิป ธาเรติ ปสุกูลานิป ธาเรติ ติริฏานิป ธาเรติ
อชินานิป ธาเรติ อชินกฺขิปป ธาเรติ กุสจีรป ธาเรติ วากจีรป
ธาเรติ ผลกจีรป ธาเรติ เกสกมฺพลป ธาเรติ วาลกมฺพลป ธาเรติ
อุลูกปกฺขป ธาเรติ เกสมสฺสุโลจโกป โหติ เกสมสฺสุโลจนานุโยคมนุยุตฺโต
อุพฺภฏโกป โหติ อาสนปฏิกฺขิตฺโต อุกฺกฏุ ิโกป โหติ
อุกฺกุฏิกปฺปธานมนุยุตฺโต กณฺฏกปสฺสยิโกป โหติ กณฺฏกปสฺสเย
เสยฺย กปฺเปติ ผลกเสยฺยป กปฺเปติ ตณฺฑิลเสยฺยป กปฺเปติ
เอกปสฺสยิโกป โหติ รโชชลฺลธโร อพฺโภกาสิโก โหติ ยถา-
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สนฺถติโก เวกฏิโกป โหติ วิกฏโภชนานุโยคมนุยุตฺโต อาปานโกป
โหติ อาปานกมนุยุตฺโต สาย ตติยกป อุทโกโรหนานุโยคมนุยุตฺโต
วิหรตีติ ฯ
[๒๖๗] อเจลโก เจป กสฺสป โหติ มุตฺตาจาโร หตฺถาวเลขโน
ฯเปฯ อิติ เอวรูป อทฺธมาสิกป ปริยายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺโต
วิหรติ ฯ ตสฺส วาย สีลสมฺปทา จิตฺตสมฺปทา ปฺาสมฺปทา
อภาวิตา โหติ อสจฺฉิกตา ฯ อถโข โส อารกา จ สามฺา
อารกา จ พฺรหฺมฺา ฯ ยโต โข กสฺสป ภิกฺขุ อเวร อพฺยาปชฺฌ
เมตฺตจิตฺต ภาเวติ อาสวานฺจ ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ กสฺสป ภิกฺขุ สมโณ อิตปิ  พฺราหฺมโณ
อิติป ฯ สากภกฺโข เจป กสฺสป โหติ สามากภกฺโข ฯเปฯ
วนมูลผลาหาโร ยาเปติ ปวตฺตผลโภชี ฯ ตสฺส วาย สีลสมฺปทา
จิตฺตสมฺปทา ปฺาสมฺปทา อภาวิตา โหติ อสจฺฉิกตา ฯ อถโข
โส อารกา จ สามฺา อารกา จ พฺรหฺมฺา ฯ ยโต โข
กสฺสป ภิกขฺ ุ อเวร อพฺยาปชฺฌ เมตฺตจิตฺต ภาเวติ อาสวานฺจ
ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเ ว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ กสฺสป
ภิกฺขุ สมโณ อิติป พฺราหฺมโณ อิติป ฯ สาณานิ เจป กสฺสป
ธาเรติ มสาณานิป ธาเรติ ฯเปฯ สาย ตติยกป อุทโก-
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โรหนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ ฯ ตสฺส วาย สีลสมฺปทา จิตฺตสมฺปทา ปฺาสมฺปทา อภาวิตา โหติ อสจฺฉิกตา ฯ อถโข โส
อารกา จ สามฺา อารกา จ พฺรหฺมฺา ฯ ยโต โข กสฺสป
ภกฺขุ อเวร อพฺยาปชฺฌ เมตฺตจิตฺต ภาเวติ อาสวานฺจ ขยา
อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ กสฺสป ภิกขฺ ุ
สมโณ อิติป พฺราหฺมโณ อิติปติ ฯ
[๒๖๘] เอว วุตฺเต อเจโล กสฺสโป ภควนฺต เอตทโวจ
ทุกฺกร โภ โคตม สามฺ ทุกฺกร พฺรหฺมฺนฺติ ฯ ปกติ โข
เอสา กสฺสป โลกสฺมึ ทุกฺกร สามฺ ทุกฺกร พฺรหฺมฺนฺติ ฯ
อเจลโก เจป กสฺสป โหติ มุตฺตาจาโร หตฺถาวเลขโน ฯเปฯ
อิติ เอวรูป อทฺธมาสิกป ปริยายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ ฯ
อิมาย จ กสฺสป มตฺตาย อิมินา จ ตโปปกฺกเมน สามฺ วา
อภวิสฺส พฺรหฺมฺ วา ทุกฺกร สุทุกฺกร เนต อภวิสฺส กลฺล
วจนาย ทุกกฺ ร สามฺ ทุกฺกร พฺรหฺมฺนฺติ สกฺกา จ ปเนต
อภวิสฺส กาตุ คหปตินา วา คหปติปุตฺเตน วา อนฺตมโส
กุมฺภทาสิยาป หนฺทาห อเจลโก โหมิ มุตฺตาจาโร หตฺถาวเลขโน
ฯเปฯ อิติ เอวรูป อทฺธมาสิกป ปริยายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺโต
วิหรามีติ ฯ ยสฺมา จ โข กสฺสป อฺเตฺรว อิมาย จ มตฺตาย
อฺตฺร อิมินา จ ตโปปกฺกเมน สามฺ วา โหติ พฺรหฺมฺ
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วา ทุกฺกร สุทุกฺกร ตสฺมา เอต กลฺล วจนาย ทุกฺกร สามฺ
ทุกฺกร พฺรหฺมฺนฺติ ฯ ยโต โข กสฺสป ภิกฺขุ อเวร อพฺยาปชฺฌ
เมตฺตจิตฺต ภาเวติ อาสวานฺจ ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ กสฺสป ภิกฺขุ สมโณ อิตปิ  พฺราหฺมโณ
อิติป ฯ สากภกฺโข เจป กสฺสป โหติ สามากภกฺโข ฯเปฯ
วนมูลผลาหาโร ยาเปติ ปวตฺตผลโภชี ฯ อิมาย จ กสฺสป มตฺตาย
อิมินา จ ตโปปกฺกเมน สามฺ วา อภวิสฺส พฺรหฺมฺ วา
ทุกฺกร สุทกุ กฺ ร เนต อภวิสฺส กลฺล วจนาย ทุกฺกร สามฺ
ทุกฺกร พฺรหฺมฺนฺติ ฯ สกฺกา จ ปเนต อภวิสฺส กาตุ คหปตินา
วา คหปติปุตฺเตน วา อนฺตมโส กุมฺภทาสิยาป หนฺทาห สากภกฺโข
โหมิ สามากภกฺโข วา ฯเปฯ วนมูลผลาหาโร ยาเปมิ ปวตฺตผลโภชีติ ฯ
ยสฺมา จ โข กสฺสป อฺเตฺรว อิมาย มตฺตาย
อฺตฺร อิมินา จ ตโปปกฺกเมน สามฺ วา โหติ พฺรหฺมฺ
วา ทุกฺกร สุทุกฺกร ตสฺมา เอต กลฺล วจนาย ทุกฺกร สามฺ
ทุกฺกร พฺรหฺมฺนฺติ ฯ ยโต โข กสฺสป ภิกฺขุ อเวร อพฺยาปชฺฌ
เมตฺตจิตฺต ภาเวติ อาสวานฺจ ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ กสฺสป ภิกฺขุ สมโณ อิตปิ  พฺราหฺมโณ
อิติป ฯ สาณานิ เจป กสฺสป ธาเรติ มสาณานิป ธาเรติ ฯเปฯ
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สาย ตติยกป อุทโกโรหนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ ฯ อิมาย จ
กสฺสป มตฺตาย อิมินา จ ตโปปกฺกเมน สามฺ วา อภวิสฺส
พฺรหฺมฺ วา ทุกฺกร สุทุกฺกร เนต อภวิสฺส กลฺล วจนาย
ทุกฺกร สามฺ ทุกฺกร พฺรหฺมฺนฺติ ฯ สกฺกา จ ปเนต
อภวิสฺส กาตุ คหปตินา วา คหปติปุตฺเตน วา อนฺตมโส กุมภฺ ทาสิยาป
หนฺทาห สาณานิป ธาเรมิ มสาณานิป ธาเรมิ ฯเปฯ
สาย ตติยกป อุทโกโรหนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรามีติ ฯ ยสฺมา จ
โข กสฺสป อฺเตฺรว อิมาย จ มตฺตาย อฺตฺร อิมินา จ
ตโปปกฺกเมน สามฺ วา โหติ พฺรหฺมฺ วา ทุกฺกร สุทุกฺกร
ตสฺมา เอต กลฺล วจนาย ทุกกฺ ร สามฺ ทุกฺกร พฺรหฺมฺนฺติ ฯ
ยโต โข กสฺสป ภิกฺขุ อเวร อพฺยาปชฺฌ เมตฺตจิตฺต ภาเวติ
อาสวานฺจ ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเ ว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ
กสฺสป ภิกฺขุ สมโณ อิติป พฺราหฺมโณ อิติปติ ฯ
[๒๖๙] เอว วุตฺเต อเจโล กสฺสโป ภควนฺต เอตทโวจ
ทุชฺชาโน โภ โคตม สมโณ ทุชฺชาโน พฺราหฺมโณติ ฯ ปกติ โข
เอสา กสฺสป โลกสฺมึ ทุชชฺ าโน สมโณ ทุชฺชาโน พฺราหฺมโณติ ฯ
อเจลโก เจป กสฺสป โหติ มุตฺตาจาโร หตฺถาวเลขโน ฯเปฯ
อิติ เอวรูป อทฺธมาสิกป ปริยายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ
อิมาย จ กสฺสป มตฺตาย อิมินา จ ตโปปกฺกเมน สมโณ วา
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อภวิสฺส พฺราหฺมโณ วา ทุชฺชาโน สุทุชฺชาโน เนต อภวิสฺส กลฺล
วจนาย ทุชชฺ าโน สมโณ ทุชฺชาโน พฺราหฺมโณติ ฯ สกฺกา จ
ปเนต อภวิสฺส าตุ คหปตินา วา คหปติปุตฺเตน วา อนฺตมโส
กุมฺภทาสิยาป อยป อเจโล มุตฺตาจาโร หตฺถาวเลขโน ฯเปฯ อิติ
เอวรูป อทฺธมาสิกป ปริยายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรตีติ ฯ
ยสฺมา จ โข กสฺสป อฺเตฺรว อิมาย จ มตฺตาย อฺตฺร
อิมินา จ ตโปปกฺกเมน สมโณ วา โหติ พฺราหฺมโณ วา ทุชฺชาโน
สุทุชฺชาโน ตสฺมา เอต กลฺล วจนาย ทุชฺชาโน สมโณ ทุชฺชาโน
พฺราหฺมโณติ ฯ ยโต โข กสฺสป ภิกขฺ ุ อเวร อพฺยาปชฺฌ เมตฺตจิตฺต
ภาเวติ อาสวานฺจ ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเ
ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อย
วุจฺจติ กสฺสป ภิกฺขุ สมโณ อิติป พฺราหฺมโณ อิติป ฯ สากภกฺโข
เจป กสฺสป โหติ สามากภกฺโข ฯเปฯ วนมูลผลาหาโร ยาเปติ
ปวตฺตผลโภชี ฯ อิมาย จ กสฺสป มตฺตาย อิมินา จ ตโปปกฺกเมน
สมโณ วา อภวิสฺส พฺราหฺมโณ วา ทุชฺชาโน สุทุชฺชาโน เนต
อภวิสฺส กลฺล วจนาย ทุชฺชาโน สมโณ ทุชฺชาโน พฺราหฺมโณติ ฯ
สกฺกา จ ปเนโส อภวิสฺส าตุ คหปตินา วา คหปติปุตฺเตน
วา อนฺตมโส กุมฺภทาสิยาป อย สากภกฺโข วา โหติ สามากภกฺโข
ฯเปฯ วนมูลผลาหาโร ยาเปติ ปวตฺตผลโภชีติ ฯ ยสฺมา จ
โข กสฺสป อฺเตฺรว อิมาย จ มตฺตาย อฺตฺร อิมินา จ
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ตโปปกฺกเมน สมโณ วา โหติ พฺราหฺมโณ วา ทุชฺชาโน สุทุชฺชาโน
ตสฺมา เอต กลฺล วจนาย ทุชฺชาโน สมโณ ทุชฺชาโน พฺราหฺมโณติ ฯ
ยโต จ โข กสฺสป ภิกขฺ ุ อเวร อพฺยาปชฺฌ เมตฺตจิตฺต ภาเวติ
อาสวานฺจ ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเ ว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ
กสฺสป ภิกขฺ ุ สมโณ อิติป พฺราหฺมโณ อิติป ฯ สาณานิ
เจป กสฺสป ธาเรติ มสาณานิป ธาเรติ ฯเปฯ สาย ตติยกป
อุทโกโรหนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ ฯ อิมาย จ กสฺสป มตฺตาย
อิมินา จ ตโปปกฺกเมน สมโณ วา อภวิสฺส พฺราหฺมโณ วา
ทุชฺชาโน สุทุชฺชาโน เนต อภวิสฺส กลฺล วจนาย ทุชฺชาโน สมโณ
ทุชฺชาโน พฺราหฺมโณติ ฯ สกฺกา จ ปเนโส อภวิสฺส าตุ
คหปตินา วา คหปติปุตฺเตน วา อนฺตมโส กุมฺภทาสิยาป อย
สาณานิป ธาเรติ มสาณานิป ธาเรติ ฯเปฯ สาย ตติยกป
อุทโกโรหนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรตีติ ฯ ยสฺมา จ โข กสฺสป
อฺเตฺรว อิมาย จ มตฺตาย อฺตฺร อิมินา จ ตโปปกฺกเมน
สมโณ วา โหติ พฺราหฺมโณ วา ทุชฺชาโน สุทชุ ฺชาโน ตสฺมา
เอต กลฺล วจนาย ทุชชฺ าโน สมโณ ทุชฺชาโน พฺราหฺมโณติ
ยโต จ โข กสฺสป ภิกขฺ ุ อเวร อพฺยาปชฺฌ เมตฺตจิตฺต ภาเวติ
อาสวานฺจ ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเ ว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ
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กสฺสป ภิกฺขุ สมโณ อิติป พฺราหฺมโณ อิติปติ ฯ
[๒๗๐] เอว วุตฺเต อเจโล กสฺสโป ภควนฺต เอตทโวจ กตมา
ปน สา โภ โคตม สีลสมฺปทา กตมา จิตฺตสมฺปทา กตมา
ปฺาสมฺปทาติ ฯ อิธ กสฺสป ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ วิตฺถาเรตพฺโพ ฯ กถฺจ กสฺสป ภิกฺขุ
สีลสมฺปนฺโน โหติ อิธ กสฺสป ภิกฺขุ ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต โหติ นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป วิหรติ อิทปสฺส โหติ สีลสมฺปทาย ฯเปฯ
โส อิมินา อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต อนวชฺชสุข
ปฏิสเวเทติ เอว กสฺสป ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน โหติ อย โข สา
กสฺสป สีลสมฺปทา ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิทปสฺส
โหติ จิตฺตสมฺปทาย อย โข กสฺสป จิตฺตสมฺปทา ฯเปฯ าณทสฺสนาย
จิตฺต อภินหี รติ อภินนิ ฺนาเมติ อิทปสฺส โหติ ปฺาสมฺปทาย
ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ อิทปสฺส โหติ
ปฺาสมฺปทา อย โข กสฺสป าณสมฺปทา ฯ อิมาย จ กสฺสป
สีลสมฺปทาย จิตฺตสมฺปทาย ปฺาสมฺปทาย อฺา สีลสมฺปทา
จิตฺตสมฺปทา ปฺาสมฺปทา อุตฺตริตรา วา ปณีตตรา วา นตฺถิ ฯ
[๒๗๑] สนฺติ กสฺสป เอเก สมณพฺราหฺมณา สีลวาทา เต
อเนกปริยาเยน สีลวณฺณ ภาสนฺติ ฯ ยาวตา กสฺสป อริย ปรม
สีล นาห ตตฺถ อตฺตโน สมสม สมนุปสฺสามิ กุโต ภิยโฺ ย อถโข
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อหเมว ตตฺถ ภิยฺโย ยทิท อธิสีล ฯ สนฺติ กสฺสป เอเก
สมณพฺราหฺมณา ตโปชิคจุ ฺฉวาทา เต อเนกปริยาเยน ตโปชิคจุ ฺฉาย
วณฺณ ภาสนฺติ ฯ ยาวตา กสฺสป อริยา ปรมา ตโปชิคุจฺฉา
นาห ตตฺถ อตฺตโน สมสม สมนุปสฺสามิ กุโต ภิยฺโย อถโข
อหเมว ตตฺถ ภิยฺโย ยทิท อธิเชคุจฺฉ ฯ สนฺติ กสฺสป เอเก
สมณพฺราหฺมณา ปฺาวาทา เต อเนกปริยาเยน ปฺาย วณฺณ
ภาสนฺติ ฯ ยาวตา กสฺสป อริยา ปรมา ปฺา นาห ตตฺถ
อตฺตโน สมสม สมนุปสฺสามิ กุโต ภิยฺโย อถโข อหเมว ตตฺถ
ภิยฺโย ยทิท อธิปฺ ฯ สนฺติ กสฺสป เอเก สมณพฺราหฺมณา
วิมุตฺติวาทา เต อเนกปริยาเยน วิมตุ ฺติยา วณฺณ ภาสนฺติ ฯ
ยาวตา กสฺสป อริยา ปรมา วิมุตฺติ นาห ตตฺถ อตฺตโน สมสม
สมนุปสฺสามิ กุโต ภิยโฺ ย อถโข อหเมว ตตฺถ ภิยฺโย ยทิท
อธิวิมุตฺติ ฯ
[๒๗๒] าน โข ปเนต กสฺสป วิชฺชติ ย อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา เอว วเทยฺยุ สีหนาท โข สมโณ โคตโม นทติ
ตฺจ โข สฺุาคาเร นทติ โน จ ปริสาสูติ ฯ เต มา
เหวนฺติสฺสุ วจนียา ฯ สีหนาทฺจ สมโณ โคตโม นทติ ปริสาสุ
จ นทติ โน จ สฺุาคาเร นทตีติ เอวมสฺสุ กสฺสป วจนียา ฯ
าน โข ปเนต กสฺสป วิชฺชติ ย อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา
เอว วเทยฺยุ สีหนาท สมโณ โคตโม นทติ ปริสาสุ จ นทติ

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 220

โน จ โข วิสารโท นทตีติ ฯ เต มา เหวนฺติสฺสุ วจนียา ฯ
สีหนาทฺจ สมโณ โคตโม นทติ ปริสาสุ จ นทติ วิสารโท จ
นทตีติ เอวมสฺสุ กสฺสป วจนียา ฯ าน โข ปเนต กสฺสป
วิชฺชติ ย อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอว วเทยฺยุ สีหนาทฺจ
สมโณ โคตโม นทติ ปริสาสุ จ นทติ วิสารโท จ นทติ โน
จ โข น ปฺห ปุจฺฉนฺติ ปฺหฺจ น ปุจฺฉนฺติ โน จ โข เนส
ปฺห ปุฏโ  พฺยากโรติ ปฺหฺจ เนส ปุฏโ พฺยากโรติ โน
จ ปฺหสฺส พฺยากรเณน จิตฺต อาราเธติ ปฺหสฺส จ พฺยากรเณน
จิตฺต อาราเธติ โน จ โข โสตพฺพ มฺนฺติ โสตพฺพฺจสฺส
มฺนฺติ โน จ โข สุตฺวา ปสีทนฺติ สุตฺวา จสฺส ปสีทนฺติ โน
จ โข ปสนฺนา ปสนฺนาการ กโรนฺติ ปสนฺนา จ ปสนฺนาการ
กโรนฺติ โน จ โข ตถตฺตาย ปฏิปชฺชนฺติ ตถตฺตาย จ ปฏิปชฺชนฺติ
โน จ โข ปฏิปนฺนา อาราเธนฺตีติ ฯ เต มา เหวนฺติสฺสุ วจนียา ฯ
สีหนาทฺจ สมโณ โคตโม นทติ ปริสาสุ จ นทติ วิสารโท จ
นทติ ปฺหฺจ น ปุจฺฉนฺติ ปฺหฺจ เนส ปุฏโ พฺยากโรติ
ปฺหสฺส จ เวยฺยากรเณน จิตฺต อาราเธติ โสตพฺพฺจสฺส มฺนฺติ
สุตฺวา จสฺส ปสีทนฺติ ปสนฺนา จ ปสนฺนาการ กโรนฺติ ตถตฺตาย
ปฏิปชฺชนฺติ ปฏิปนฺนา จ อาราเธนฺตีติ เอวมสฺสุ กสฺสป วจนียา ฯ
เอกมิทาห กสฺสป สมย ราชคเห วิหรามิ คิชฌ
ฺ กูเฏ ปพฺพเต ฯ
ตตฺร ม อฺตโร เต สพฺรหฺมจารี นิโคฺรโธ นาม ปริพฺพาชโก
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อธิเชคุจฺเฉ ปฺห ปุจฺฉิ ตสฺสาห อธิเชคุจฺเฉ ปฺห ปุฏโ  พฺยากาสึ
พฺยากเต จ ปน เม อตฺตมโน อโหสิ ปร วิย มตฺตายาติ ฯ
[๒๗๓] โก หิ ภนฺเต ภควโต ธมฺม สุตฺวา น อตฺตมโน อสฺส
ปร วิย มตฺตาย อหป ภนฺเต ภควโต ธมฺม สุตฺวา อตฺตมโน
ปร วิย มตฺตาย อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป
ภนฺเต นิกฺกชุ ฺชิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬหฺ สฺส
วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม เทสิโต
เอสาห ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสฆฺจ
ลเภยฺยาห ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺย อุปสมฺปทนฺติ ฯ
[๒๗๔] โย โข กสฺสป อฺติตฺถิยปุพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
อากงฺขติ ปพฺพชฺช อากงฺขติ อุปสมฺปท โส จตฺตาโร มาเส
ปริวสติ จตุนฺน มาสาน อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา ภิกฺขู ปพฺพาเชนฺติ
อุปสมฺปาเทนฺติ ภิกฺขุภาวาย อปจ เมตฺถ ปุคฺคลเวมตฺตตา วิทิตาติ ฯ
สเจ ภนฺเต อฺติตฺถิยปุพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อากงฺขติ ปพฺพชฺช
อากงฺขติ อุปสมฺปท จตฺตาโร มาเส ปริวสติ จตุนฺน มาสาน อจฺจเยน
อารทฺธจิตฺตา ภิกฺขู ปพฺพาเชนฺติ อุปสมฺปาเทนฺติ ภิกฺขุภาวาย อห
จตฺตาริ วสฺสานิ ปริวสิสฺสามิ จตุนฺน วสฺสาน อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา
ภิกฺขู ปพฺพาเชนฺติ อุปสมฺปาเทนฺติ ภิกฺขุภาวายาติ ฯ อลตฺถ โข
อเจโล กสฺสโป ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท ฯ
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อจิรูปสมฺปนฺโน โข ปนายสฺมา กสฺสโป เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต
อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร โข ปนายสฺมา กสฺสโป อรหต อโหสีติ ฯ
มหาสีหนาทสุตฺต อฏม นิฏิต ฯ
_______________________
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โปฏปาทสุตฺต นวม
[๒๗๕] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺสาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน โปฏปาโท
ปริพฺพาชโก สมยปฺปวาทเก ติณฺฑุกาจิเร เอกสาริเก มลฺลิการาเม
ปฏิวสติ มหติยา ปริพฺพาชกปริสาย สทฺธึ ตึสมตฺเตหิ ปริพฺพาชกสเตหิ ฯ
อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
สาวตฺถิย ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ อติปปฺ โค
โข ตาว สาวตฺถิย ปณฑ
ฺ าย จริตุ ยนฺนูนาห เยน สมยปฺปวาทโก
ติณฺฑุกาจิโร เอกสาลิโก มลฺลิการาโม เยน โปฏปาโท ปริพฺพาชโก
เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ ฯ อถโข ภควา เยน สมยปฺปวาทโก ติณฺฑุกาจิโร
เอกสาลิโก มลฺลิการาโม เตนุปสงฺกมิ ฯ
[๒๗๖] เตน โข ปน สมเยน โปฏปาโท ปริพฺพาชโก มหติยา
ปริพฺพาชกปริสาย สทฺธึ นิสินฺโน โหติ อุนฺนาทินิยา อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทาย
อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ กเถนฺติยา ฯ เสยฺยถีท ฯ ราชกถ
โจรกถ มหามตฺตกถ เสนากถ ภยกถ ยุทฺธกถ อนฺนกถ ปานกถ
วตฺถกถ สยนกถ มาลากถ คนฺธกถ าติกถ ยานกถ คามกถ
นิคมกถ นครกถ ชนปทกถ อิตฺถีกถ ปุริสกถ สุรากถ วิสขิ ากถ
กุมฺภฏานกถ ปุพฺพเปตกถ นานตฺตกถ โลกกฺขายิก สมุทฺทกฺขายิก
อิติภวาภวกถ อิติ วา ฯ อทฺทสา โข โปฏปาโท ปริพฺพาชโก
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ภควนฺต ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน สกปริส สณฺเปสิ
อปฺปสทฺทา โภนฺโต โหนฺตุ มา โภนฺโต สทฺทมกตฺถ อย สมโณ
โคตโม อาคจฺฉติ อปฺปสทฺทกาโม โข ปนายสฺมา โส อปฺปสทฺทสฺส
วณฺณวาที อปฺเปวนาม อปฺปสทฺท ปริส วิทิตฺวา อุปสงฺกมิตพฺพ
มฺเยฺยาติ ฯ เอว วุตฺเต เต ปริพฺพาชกา ตุณฺหี อเหสุ ฯ
[๒๗๗] อถโข ภควา เยน โปฏปาโท ปริพฺพาชโก เตนุปสงฺกมิ ฯ
อถโข โปฏปาโท ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ เอตุ โข ภนฺเต
ภควา สฺวาคต ภนฺเต ภควโต จิรสฺส โข ภนฺเต ภควา อิม
ปริยายมกาสิ ยทิท อิธาคมนาย นิสที ตุ ภนฺเต ภควา อิทมาสน
ปฺตฺตนฺติ ฯ นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ โปฏปาโทป
โข ปริพฺพาชโก อฺตร นีจ อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข โปฏปาท ปริพฺพาชก ภควา เอตทโวจ
กาย โนตฺถ โปฏปาท เอตรหิ กถาย สนฺนิสินนฺ า กา จ ปน
โว อนฺตรากถา วิปฺปกตาติ ฯ
[๒๗๘] เอว วุตฺเต โปฏปาโท ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ
ติฏเตสา ภนฺเต กถา ยาย มย เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา
เนสา ภนฺเต กถา ภควโต ทุลลฺ ภา ภวิสฺสติ ปจฺฉาป สวนาย
ปุริมานิ ภนฺเต ทิวสานิ ปุริมตรานิ นานาติตฺถิยาน สมณพฺราหฺมณาน
โกตุหลสาลาย สนฺนิสินนฺ าน สนฺนปิ ติตาน อภิสฺานิโรเธ กถา
อุทปาทิ กถ นุ โข โภ อภิสฺานิโรโธ โหตีติ ตเตฺรกจฺเจ
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เอวมาหสุ อเหตุ อปฺปจฺจยา ปุริสสฺส สฺา อุปฺปชฺชติป นิรุชฺฌติป
ยสฺมึ สมเย อุปฺปชฺชติ สฺี ตสฺมึ สมเย โหติ ยสฺมึ สมเย
นิรุชฺฌติ อสฺี ตสฺมึ สมเย โหตีติ อิตฺเถเก อภิสฺานิโรธ
ปฺเปนฺติ ตมฺโ เอวมาห น โข ปน เมต โภ เอว ภวิสสฺ ติ
สฺา หิ โภ ปุริสสฺส อตฺตา โส จ โข อุเปติป อเปติป
ยสฺมึ สมเย อุเปติ สฺี ตสฺมึ สมเย โหติ ยสฺมึ สมเย อเปติ
อสฺี ตสฺมึ สมเย โหตีติ อิตฺเถเก อภิสฺานิโรธ ปฺเปนฺติ
ตมฺโ เอวมาห น โข ปน เมต โภ เอว ภวิสฺสติ สนฺติ หิ
โภ สมณพฺราหฺมณา มหิทฺธิกา มหานุภาวา เต อิมสฺส ปุรสิ สฺส
สฺ อุปกฑฺฒนฺติป อปกฑฺฒนฺติป ยสฺมึ สมเย อุปกฑฺฒนฺติ
สฺี ตสฺมึ สมเย โหติ ยสฺมึ สมเย อปกฑฺฒนฺติ อสฺี๙
ตสฺมึ สมเย โหตีติ อิตฺเถเก อภิสฺานิโรธ ปฺเปนฺติ ตมฺโ
เอวมาห น โข ปน เมต โภ เอว ภวิสฺสติ สนฺติ หิ โภ เทวา
มหิทฺธิกา มหานุภาวา เต อิมสฺส ปุริสสฺส สฺ อุปกฺกฑฺฒนฺติป
อปกฺกฑฺฒนฺติป ยสฺมึ สมเย อุปกฺกฑฺฒนฺติ สฺี ตสฺมึ สมเย
โหติ ยสฺมึ สมเย อปกฺกฑฺฒนฺติ อสฺี ตสฺมึ สมเย โหตีติh
อิตฺเถเก อภิสฺานิโรธ ปฺเปนฺติ ตสฺส มยฺห ภนฺเต ภควนฺตเยว
อารพฺภ สติ อุทปาทิ อโห นูน ภควา อโห นูน สุคโต โย
อิเมส ธมฺมาน สุกุสโลติ ภควา ภนฺเต กุสโล ภควา ปกตฺู
อภิสฺานิโรธสฺส กถนฺนุ โข ภนฺเต อภิสฺานิโรโธ โหตีติ ฯ
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[๒๗๙] ตตฺร โปฏปาท เย เต สมณพฺราหฺมณา เอวมาหสุ
อเหตุ อปฺปจฺจยา ปุริสสฺส สฺา อุปฺปชฺชติป นิรชุ ฺฌติปติ อาทิโต
ว เนส อปรทฺธ ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ สเหตุ หิ โปฏปาท สปฺปจฺจยา
ปุริสสฺส สฺา อุปฺปชฺชติป นิรชุ ฺฌติป สิกขฺ า เอกา สฺา
อุปฺปชฺชติป สิกฺขา เอกา สฺา นิรุชฺฌติป กา จ สิกฺขาติ
ภควา อโวจ ฯ อิธ โปฏปาท ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ (ยถา สามฺผเล เอว วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ
เอว โข โปฏปาท ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน โหติ ฯเปฯ ตสฺสิเม
ปฺจ นีวรเณ ปหีเน อตฺตนิ สมนุปสฺสโต ปาโมชฺช ชายติ
ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย
สุข เวทยติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ โส วิวิจฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺส ยา ปุริมา กามสฺา สา นิรุชฺฌติ
วิเวกชปติสุขสุขุมสจฺจสฺา ตสฺมึ สมเย โหติ วิเวกชปติสุขสุขุมสจฺจสฺีเยว
ตสฺมึ โหติ เอวป สิกฺขา เอกา สฺา อุปฺปชฺชติ
สิกฺขา เอกา สฺา นิรุชฺฌติ อยป สิกขฺ าติ ภควา อโวจ ฯ
[๒๘๐] ปุน จปร โปฏปาท ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช
ปติสุข ทุตยิ  ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺส ยา ปุรมิ า วิเวกชปติสุขสุขุมสจฺจสฺา สา นิรชุ ฺฌติ สมาธิชปติสุขสุขุมสจฺจสฺา
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ตสฺมึ สมเย โหติ สมาธิชปติสุขสุขุมสจฺจสฺีเยว ตสฺมึ สมเย
โหติ เอวป สิกฺขา เอกา สฺา อุปฺปชฺชติ สิกฺขา เอกา สฺา
นิรุชฺฌติ อยป สิกฺขาติ ภควา อโวจ ฯ
[๒๘๑] ปุน จปร โปฏปาท ภิกฺขุ ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก
จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ย ต
อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺส ยา ปุริมา สมาธิชปติสุขสุขุมสจฺจสฺา
สา นิรุชฌ
ฺ ติ อุเปกฺขาสุขสุขุมสจฺจสฺา ตสฺมึ สมเย โหติ
อุเปกฺขาสุขสุขุมสจฺจสฺีเยว ตสฺมึ สมเย โหติ เอวป สิกฺขา
เอกา สฺา อุปฺปชฺชติ สิกฺขา เอกา สฺา นิรุชฌ
ฺ ติ อยป
สิกฺขาติ ภควา อโวจ ฯ
[๒๘๒] ปุน จปร โปฏปาท ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส
จ ปหานา ปุพฺเพ ว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺส ยา
ปุริมา อุเปกฺขาสุขสุขุมสจฺจสฺา สา นิรุชฌ
ฺ ติ อทุกฺขมสุขสุขุมสจฺจสฺา
ตสฺมึ สมเย โหติ อทุกฺขมสุขสุขุมสจฺจสฺีเยว ตสฺมึ
สมเย โหติ เอวป สิกฺขา เอกา สฺา อุปฺปชฺชติ สิกฺขา เอกา
สฺา นิรุชฺฌติ อยป สิกขฺ าติ ภควา อโวจ ฯ
[๒๘๓] ปุน จปร โปฏปาท ภิกฺขุ สพฺพโส รูปสฺาน
สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา
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อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ตสฺส ยา
ปุริมา รูปสฺา สา นิรุชฺฌติ อากาสานฺจายตนสุขุมสจฺจสฺา
ตสฺมึ สมเย โหติ อากาสานฺจายตนสุขุมสจฺจสฺีเยว ตสฺมึ
สมเย โหติ เอวป สิกฺขา เอกา สฺา อุปฺปชฺชติ สิกฺขา เอกา
สฺา นิรุชฺฌติ อยป สิกขฺ าติ ภควา อโวจ ฯ
[๒๘๔] ปุน จปร โปฏปาท ภิกฺขุ สพฺพโส อากาสานฺจายตน
สมติกฺกมฺม อนนฺต วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ตสฺส ยา ปุรมิ า อากาสานฺจายตนสุขุมสจฺจสฺา สา
นิรุชฺฌติ วิฺาณฺจายตนสุขุมสจฺจสฺา ตสฺมึ สมเย โหติ
วิฺาณฺจายตนสุขุมสจฺจสฺีเยว ตสฺมึ สมเย โหติ เอวป
สิกฺขา เอกา สฺา อุปฺปชฺชติ สิกฺขา เอกา สฺา นิรุชฺฌติ
อยป สิกฺขาติ ภควา อโวจ ฯ
[๒๘๕] ปุน จปร โปฏปาท ภิกฺขุ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน
สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ตสฺส ยา ปุริมา วิฺาณฺจายตนสุขุมสจฺจสฺา สา นิรุชฺฌติ
อากิฺจฺายตนสุขุมสจฺจสฺา ตสฺมึ สมเย โหติ
อากิฺจฺายตนสุขุมสจฺจสฺีเยว ตสฺมึ สมเย โหติ เอวป สิกฺขา เอกา
สฺา อุปฺปชฺชติ สิกฺขา เอกา สฺา นิรุชฌ
ฺ ติ อยป สิกฺขาติ
ภควา อโวจ ฯ
[๒๘๖] ยถา โข โปฏปาท ภิกขฺ ุ อิธ สกสฺี โหติ โส
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ตโต อมุตฺร ตโต อมุตฺร อนุปุพฺเพน สฺคฺค ผุสติ ตสฺส สฺคฺเค
ิตสฺส เอว โหติ เจตยมานสฺส เม ปาปโย อเจตยมานสฺส เม
เสยฺโย อหฺเจว โข ปน เจเตยฺย อภิสขเรยฺย อิมา จ เม
สฺา นิรชุ ฺเฌยฺยุ อฺา จ โอฬาริกา สฺา อุปฺปชฺเชยฺยุ
ยนฺนูนาห น เจว เจเตยฺย น จ อภิสขเรยฺยนฺติ ฯ โส น เจว
เจเตติ น จ อภิสขโรติ ตสฺส อเจตยโต อนภิสขรโต ตา เจว
สฺา นิรุชฺฌนฺติ อฺา จ โอฬาริกา สฺา น อุปฺปชฺชนฺติ
โส นิโรธ ผุสติ ฯ เอว โข โปฏปาท อนุปุพฺพาภิสฺานิโรธสมฺปชานสมาปตฺติ โหติ ฯ ต กึ มฺสิ โปฏปาท อป
นุ โข เต อิโต ปุพฺเพ เอวรูปา อนุปุพฺพาภิสฺานิโรธสมฺปชานสมาปตฺติ สุตปุพฺพาติ ฯ โน เหต ภนฺเต เอว โข อห ภนฺเต
ภควตา ธมฺม เทสิต ๑ อาชานามีติ ฯ ยโต โข โปฏปาท ภิกฺขุ
สกสฺี โหติ โส ตโต อมุตฺร ตโต อมุตฺร อนุปุพฺเพน สฺคฺค
ผุสติ ตสฺส สฺคฺเค ิตสฺส เอว โหติ เจตยมานสฺส เม ปาปโย
อเจตยมานสฺส เม เสยฺโย อหฺเจว โข ปน เจเตยฺย อภิสขเรยฺย
อิมา จ เม สฺา นิรชุ ฺเฌยฺยุ อฺา จ โอฬาริกา สฺา
อุปฺปชฺเชยฺยุ ยนฺนูนาห น เจว เจเตยฺย น จ อภิสขเรยฺยนฺติ ฯ
โส น เจว เจเตติ น จ อภิสขโรติ ตสฺส อเจตยโต อนภิสขรโต
ตา เจว สฺา นิรุชฌ
ฺ นฺติ อฺา จ โอฬาริกา สฺา น
#๑ สี. ภควโต ภาสิต ฯ
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อุปฺปชฺชนฺติ โส นิโรธ ผุสติ ฯ เอว โข โปฏปาท
อนุปุพฺพาภิสฺานิโรธสมฺปชานสมาปตฺติ โหตีติ ฯ
[๒๘๗] เอว โปฏปาทาติ ฯ เอกฺเจว นุ โข ภนฺเต ภควา
สฺคฺค ปฺเปติ อุทาหุ ปุถูป สฺคฺเค ปฺเปตีติ ฯ
เอกป โข โปฏปาท อห สฺคฺค ปฺเปมิ ปุถูป สฺคฺเค
ปฺเปมีติ ฯ ยถากถ ปน ภนฺเต ภควา เอกป สฺคฺค
ปฺเปติ ปุถูป สฺคฺเค ปฺเปตีติ ฯ ยถา ยถา โข
โปฏปาท นิโรธ ผุสติ ตถา ตถา อห สฺคฺค ปฺเปมิ
เอว โข อห โปฏปาท เอกป สฺคฺค ปฺเปมิ ปุถูป
สฺคฺเค ปฺเปมีติ ฯ
[๒๘๘] สฺา นุ โข ภนฺเต ปม อุปฺปชฺชติ ปจฺฉา าณ
อุทาหุ าณ ปม อุปฺปชฺชติ ปจฺฉา สฺา อุทาหุ สฺา จ
าณ จ อปุพฺพ อจริม อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ สฺา โข โปฏปาท
ปม อุปฺปชฺชติ ปจฺฉา าณ สฺุปฺปาทา จ ปน าณุปฺปาโท
โหติ โส เอว ปชานาติ อิทปฺปจฺจยา กิร เม าณ อุทปาทีติ ฯ
อิมินา จ โข เอต โปฏปาท ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา สฺา
ปม อุปฺปชฺชติ ปจฺฉา าณ สฺุปฺปาทา จ ปน าณุปฺปาโท
โหตีติ ฯ
[๒๘๙] สฺา นุ โข ภนฺเต ปุรสิ สฺส อตฺตา อุทาหุ อฺา
สฺา อฺโ อตฺตาติ ฯ กึ ปน ตฺว โปฏปาท อตฺตาน
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ปจฺเจสีติ ฯ โอฬาริก โข อห ภนฺเต อตฺตาน ปจฺเจมิ รูป
จาตุมฺมหาภูติก กวลีการภกฺขนฺติ ฯ โอฬาริโก จ หิ เต โปฏปาท
อตฺตา อภวิสฺส รูป จาตุมฺมหาภูติโก กวลีการภกฺโข ฯ เอว
สนฺต โข เต โปฏปาท อฺา จ สฺา อภวิสฺส อฺโ
อตฺตา ฯ ตทิมินาเปต โปฏปาท ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา จ
อฺา สฺา ภวิสฺสติ อฺโ อตฺตา ฯ ติฏเตว อย
โปฏปาท โอฬาริโก อตฺตา รูป จาตุมฺมหาภูติโก กวลีการภกฺโข
อถ อิมสฺส ปุริสสฺส อฺา ว สฺา อุปฺปชฺชติ อฺา ว
สฺา นิรุชฺฌติ อิมินา โข เอต โปฏปาท ปริยาเยน เวทิตพฺพ
ยถา อฺา ว สฺา ภวิสฺสติ อฺโ อตฺตาติ ฯ
[๒๙๐] มโนมย โข อห ภนฺเต อตฺตาน ปจฺเจมิ สพฺพงฺคปจฺจงฺค
อหีนินฺทฺริยนฺติ ฯ มโนมโย จ หิ เต โปฏปาท อตฺตา
อภวิสฺส สพฺพงฺคปจฺจงฺคี อหีนินฺทรฺ ิโย ฯ เอว สนฺตป โข เต
โปฏปาท อฺา จ สฺา ภวิสฺสติ อฺโ อตฺตา ฯ
ตทิมินาเปต โปฏปาท ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา อฺา ว
สฺา ภวิสฺสติ อฺโ อตฺตา ฯ ติฏเตว สาย จ โปฏปาท
มโนมโย อตฺตา สพฺพงฺคปจฺจงฺคี อหีนินฺทฺริโย ฯ อถโข อิมสฺส
ปุริสสฺส อฺา ว สฺา อุปฺปชฺชติ อฺา สฺา นิรุชฺฌติ ฯ
อิมินาป โข เอต โปฏปาท ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา อฺา
จ สฺา ภวิสฺสติ อฺโ อตฺตาติ ฯ
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[๒๙๑] อรูป โข อห ภนฺเต อตฺตาน ปจฺเจมิ สฺามยนฺติ ฯ
อรูป จ หิ เต โปฏปาท อตฺตา ภวิสฺสติ สฺามโย ฯ เอว
สนฺตป โข เต โปฏปาท อฺา ว สฺา ภวิสฺสติ อฺโ
อตฺตา ฯ ตทิมินาเปต โปฏปาท ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา อฺา
ว สฺา ภวิสฺสติ อฺโ อตฺตา ฯ ติฏเตว สาย โปฏปาท
อรูป อตฺตา สฺามโย อถ อิมสฺส ปุริสสฺส อฺา ว สฺา
อุปฺปชฺชติ อฺา ว สฺา นิรุชฌ
ฺ ติ ฯ อิมนิ าป โข เอต
โปฏปาท ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา อฺา ว สฺา ภวิสฺสติ
อฺโ อตฺตาติ ฯ
[๒๙๒] สกฺกา จ ปเนต ภนฺเต มยา าตุ สฺา ปุริสสฺส
อตฺตาติ วา อฺา จ สฺา อฺโ จ อตฺตาติ วาติ ฯ
ทุชฺชาน โข เอต โปฏปาท ตยา อฺทิฏิเกน อฺขนฺติเกน
อฺรุจิเกน อฺตฺถ อาโยเคน อฺตฺถาจริยเกน สฺา ปุริสสฺส
อตฺตาติ วา อฺา จ สฺา อฺโ จ อตฺตาติ วาติ ฯ
สเจ ต ภนฺเต มยา ทุชฺชาน อฺทิฏิเกน อฺขนฺติเกน
อฺรุจิเกน อฺตฺถ อาโยเคน อฺตฺถาจริยเกน สฺา ปุริสสฺส
อตฺตาติ วา อฺา จ สฺา อฺโ จ อตฺตาติ วา ฯ กึ
ปน ภนฺเต สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ เอตป
โข โปฏปาท มยา อพฺยากต สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ ฯ กึ ปน ภนฺเต อสสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ
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โมฆมฺนฺติ ฯ เอตป โข โปฏปาท มยา อพฺยากต อสสฺสโต
โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ กึ ปน ภนฺเต อนฺตวา
โลโก ฯเปฯ อนนฺตวา โลโก ฯ ต ชีว ต สรีร ฯ อฺ
ชีว อฺ สรีร ฯ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ฯ น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา ฯ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ฯ
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ ฯ เอตป โข โปฏปาท มยา อพฺยากต เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ
กสฺมา ปเนต ภนฺเต ภควตา อพฺยากตนฺติ ฯ น เหต โปฏปาท
อตฺถสฺหิต น ธมฺมสฺหิต น อาทิพฺรหฺมจริยก น นิพฺพทิ าย น
วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย น อภิฺาย น สมฺโพธาย
น นิพฺพานาย สวตฺตติ ตสฺมาต มยา อพฺยากตนฺติ ฯ
[๒๙๓] กึ ปน ภนฺเต ภควตา พฺยากตนฺติ ฯ อิท ทุกฺขนฺติ
โข โปฏปาท มยา พฺยากต อย ทุกฺขสมุทโยติ โข โปฏปาท
มยา พฺยากต อย ทุกฺขนิโรโธติ โข โปฏปาท มยา พฺยากต
อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โข โปฏปาท มยา พฺยากตนฺติ ฯ
กสฺมา ปเนต ภนฺเต ภควตา พฺยากตนฺติ ฯ เอต หิ โปฏปาท
อตฺถสฺหิต เอต ธมฺมสฺหิต เอต อาทิพฺรหฺมจริยก นิพพฺ ิทาย
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย
สวตฺตติ ตสฺมา เหต มยา พฺยากตนฺติ ฯ เอวเมต ภควา เอวเมต
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สุคต ยสฺสทานิ ภนฺเต ภควา กาล มฺตีติ ฯ อถโข ภควา
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
[๒๙๔] อถโข เต ปริพฺพาชกา อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต
โปฏปาท ปริพฺพาชก สมนฺตโต วาจาย สนฺนิปโตทเกน สฺชมฺภริมกสุ
เอวเมว ปนาย ภว โปฏปาโท ยฺเทว สมโณ
โคตโม ภาสติ ตนฺตเทวสฺส อพฺภนุโมทติ เอวเมต ภควา เอวเมต
สุคตาติ น โข ปน มย กิฺจิ สมณสฺส โคตมสฺส เอกสิก
ธมฺม เทสิต อาชานาม สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ
วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วาติ ฯ
[๒๙๕] เอว วุตฺเต โปฏปาโท ปริพฺพาชโก เต ปริพฺพาชเก
เอตทโวจ อหป โข โภ น กิฺจิ สมณสฺส โคตมสฺส เอกสิก
ธมฺม เทสิต อาชานามิ สสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา อปจ สมโณ โคตโม
ภูต ตจฺฉ ตถ ปฏิปท ปฺเปติ ธมฺมฏิตต ธมฺมนิยามต ภูต
โข ปน ตจฺฉ ตถ ปฏิปท ปฺเปนฺตสฺส ธมฺมฏิตต ธมฺมนิยามต
กถ หิ นาม มาทิโส วิฺู ปุริโส สมณสฺส โคตมสฺส สุภาสิต
สุภาสิตโต น อพฺภนุโมเทยฺยาติ ฯ
[๒๙๖] อถโข ทฺวีหตีหสฺส อจฺจเยน จิตฺโต จ หตฺถิสาริปตุ ฺโต
โปฏปาโท จ ปริพฺพาชโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
จิตฺโต หตฺถสิ าริปุตฺโต ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ
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โปฏปาโท ปน ปริพพฺ าชโก ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น
โข โปฏปาโท ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ ตทา ม ภนฺเต
เต ปริพฺพาชกา อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต สมนฺตโต วาจาย
สนฺนิปโตทเกน สฺชมฺภริมกสุ เอวเมว ปนาย ภว โปฏปาโท
ปริพฺพาชโก ยฺเทว สมโณ โคตโม ภาสติ ตนฺตเทวสฺส
อพฺภนุโมทติ เอวเมต ภควา เอวเมต สุคตาติ น โข ปน มย
กิฺจิ สมณสฺส โคตมสฺส เอกสิก ธมฺม เทสิต อาชานาม สสฺสโต
โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วาติ เอว วุตฺตาห ภนฺเต เต
ปริพฺพาชเก เอตทโวจ อหป โข โภ น กิฺจิ สมณสฺส โคตมสฺส
เอกสิก ธมฺม เทสิต อาชานามิ สสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ วา อปจ สมโณ
โคตโม ภูต ตจฺฉ ตถ ปฏิปท ปฺเปติ ธมฺมฏิตต ธมฺมนิยามต
ภูต โข ปน ตจฺฉ ตถ ปฏิปท ปฺเปนฺตสฺส ธมฺมฏิตต
ธมฺมนิยามต กถ หิ นาม มาทิโส วิฺู ปุริโส สมณสฺส
โคตมสฺส สุภาสิต สุภาสิตโต น อนุโมเทยฺยาติ ฯ
[๒๙๗] สพฺเพเหว โข เอเต โปฏปาท ปริพฺพาชกา อนฺธา
อจกฺขุกา ตฺวฺเว เนส เอโก จกฺขุมา ฯ เอกสิกาป หิ โข
โปฏปาท มยา ธมฺมา เทสิตา ปฺตฺตา ฯ อเนกสิกาป หิ
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โข โปฏปาท มยา ธมฺมา เทสิตา ปฺตฺตา ฯ กตเม จ
โปฏปาท มยา อเนกสิกา ธมฺมา เทสิตา ปฺตฺตา ฯ สสฺสโต
โลโกติ โข โปฏปาท มยา อเนกสิโก ธมฺโม เทสิโต ปฺตฺโต ฯ
อสสฺสโต โลโกติ โข โปฏปาท มยา อเนกสิโก ธมฺโม เทสิโต
ปฺตฺโต ฯ อนฺตวา โลโกติ โข โปฏปาท มยา อเนกสิโก
ธมฺโม เทสิโต ปฺตฺโต ฯ อนนฺตวา โลโกติ โข โปฏปาท มยา
อเนกสิโก ธมฺโม เทสิโต ปฺตฺโต ฯ ต ชีว ต สรีรนฺติ โข
โปฏปาท มยา อเนกสิโก ธมฺโม เทสิโต ปฺตฺโต ฯ อฺ
ชีว อฺ สรีรนฺติ โข โปฏปาท มยา อเนกสิโก ธมฺโม เทสิโต
ปฺตฺโต ฯ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ โข โปฏปาท มยา
ฯเปฯ น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ โข โปฏปาท มยา ฯเปฯ
โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ โข โปฏปาท มยา
ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปร มรณาติ โข
โปฏปาท มยา อเนกสิโก ธมฺโม เทสิโต ปฺตฺโต ฯ กสฺมา
เจเต โปฏปาท มยา อเนกสิกา ธมฺมา เทสิตา ปฺตฺตา ฯ น
เหเต โปฏปาท อตฺถสฺหิตา น ธมฺมสฺหิตา น อาทิพฺรหฺมจริยกา
น นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย น อภิฺาย น
สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตนฺติ ตสฺมา เอเต มยา อเนกสิกา
ธมฺมา เทสิตา ปฺตฺตา ฯ
[๒๙๘] กตเม จ โปฏปาท มยา เอกสิกา ธมฺมา เทสิตา
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ปฺตฺตา ฯ อิท ทุกขฺ นฺติ โข โปฏปาท มยา เอกสิโก ธมฺโม
เทสิโต ปฺตฺโต ฯ อย ทุกฺขสมุทโยติ โข โปฏปาท มยา
เอกสิโก ธมฺโม เทสิโต ปฺตฺโต ฯ อย ทุกฺขนิโรโธติ โข
โปฏปาท มยา เอกสิโก ธมฺโม เทสิโต ปฺตฺโต ฯ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ โข โปฏปาท มยา เอกสิโก ธมฺโม
เทสิโต ปฺตฺโต ฯ กสฺมา เจเต โปฏปาท มยา เอกสิกา
ธมฺมา เทสิตา ปฺตฺตา ฯ เอเต โปฏปาท มยา อตฺถสฺหิตา
เอเต ธมฺมสฺหิตา เอเต อาทิพฺรหฺมจริยกา เอเต นิพฺพิทาย วิราคาย
นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตนฺติ
ตสฺมา เอเต มยา เอกสิกา ธมฺมา เทสิตา ปฺตฺตา ฯ
[๒๙๙] สนฺติ โข โปฏปาท เอเต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน เอกนฺตสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ตฺยาห
อุปสงฺกมิตฺวา เอว วทามิ สจฺจ กิร ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอววาทิโน
เอวทิฏิโน เอกนฺตสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ เต
เจ เม เอว ปุฏา อามาติ ปฏิชานนฺติ ตฺยาห เอว วทามิ
อปจ ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอกนฺตสุข โลก ชาน ปสฺส
วิหรถาติ ฯ อิติ ปุฏา โนติ วทนฺติ ตฺยาห เอว วทามิ อปจ ปน
ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอก วา รตฺตึ เอก วา ทิวส อุปฑฺฒ วา
รตฺตึ อุปฑฺฒ วา ทิวส เอกนฺตสุขึ อตฺตาน สมฺปชานถาติ ฯ
อิติ ปุฏา โนติ วทนฺติ ตฺยาห เอว วทามิ อปจ ปน ตุเมฺห
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อายสฺมนฺโต ชานาถ อย มคฺโค อย ปฏิปทา เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส
สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อิติ ปุฏา โนติ วทนฺติ ตฺยาห เอว วทามิ อปจ
ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต ยา ตา เทวตา เอกนฺตสุข โลก อุปปนฺนา
ตาส ภาสมานาน สทฺท สุณาถ สุปฏิปนฺนตฺถ มาริสา อุชุปฏิปนฺนตฺถ
มาริสา เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส สจฺฉิกิริยาย มยป หิ มาริสา เอวปฏิปนฺนา
เอกนฺตสุข โลก อุปปนฺนาติ ฯ อิติ ปุฏา โนติ วทนฺติ ฯ
ต กึ มฺสิ โปฏปาท นนุ เอว สนฺเต เตส สมณพฺราหฺมณาน
อปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ อทฺธา โข ภนฺเต เอว สนฺเต
เตส สมณพฺราหฺมณาน อปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ
[๓๐๐] เสยฺยถาป โปฏปาท ปุรโิ ส เอว วเทยฺย อห ยา
อิมสฺมึ ชนปเท ชนปทกลฺยาณี ต อิจฺฉามิ ต กาเมมีติ ตเมน
เอว วเทยฺยุ อมฺโภ ปุรสิ ย ตฺว ชนปทกลฺยาณึ อิจฺฉสิ กาเมสิ
ชานาสิ ต ชนปทกลฺยาณึ ขตฺติยึ วา พฺราหฺมณึ วา เวสฺสึ วา
สุทฺทึ วาติ ฯ อิติ ปุฏโ โนติ วเทยฺย ตเมน เอว วเทยฺยุ
อมฺโภ ปุริส ย ตฺว ชนปทกลฺยาณึ อิจฺฉสิ กาเมสิ ชานาสิ ต
ชนปทกลฺยาณึ เอวนามา วา เอวโคตฺตา วา ทีฆา วา รสฺสา
วา มชฺฌิมา วา กณฺหา วา สามา วา มงฺคุรจฺฉวิ วาติ อสุกสฺมึ
คาเม วา นิคเม วา นคเร วาติ ฯ อิติ ปุฏโ  โนติ วเทยฺย
ตเมน เอว วเทยฺยุ อมฺโภ ปุริส ย ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ
ต ตฺว อิจฺฉสิ กาเมสีติ ฯ อิติ ปุฏโ อามาติ วเทยฺย ฯ ต กึ
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มฺสิ โปฏปาท นนุ เอว สนฺเต ตสฺส ปุริสสฺส อปฺปาฏิหิริกต
ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ อทฺธา โข ภนฺเต เอว สนฺเต ตสฺส ปุรสิ สฺส
อปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ เอวเมว โข โปฏปาท เย
เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน เอกนฺตสุขี อตฺตา
โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ตฺยาห อุปสงฺกมิตฺวา เอว วทามิ
สจฺจ กิร ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอววาทิโน เอวทิฏิโน เอกนฺตสุขี
อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ เต เจ เม เอว ปุฏา
อามาติ ปฏิชานนฺติ ตฺยาห เอว วทามิ อปจ ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต
เอกนฺตสุข โลก ชาน ปสฺส วิหรถาติ ฯ อิติ ปุฏา โนติ วทนฺติ
ตฺยาห เอว วทามิ อปจ ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอก วา รตฺตึ
เอก วา ทิวส อุปฑฺฒ วา รตฺตึ อุปฑฺฒ วา ทิวส เอกนฺตสุขึ
อตฺตาน สมฺปชานถาติ ฯ อิติ ปุฏ า โนติ วทนฺติ ตฺยาห เอว
วทามิ อปจ ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต ชานาถ อย มคฺโค อย
ปฏิปทา เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อิติ ปุฏ า
โนติ วทนฺติ ตฺยาห เอว วทามิ อปจ ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต
ยา ตา เทวตา เอกนฺตสุข โลก อุปปนฺนา ตาส ภาสมานาน สทฺท
สุณาถ สุปฏิปนฺนตฺถ มาริสา อุชปุ ฏิปนฺนตฺถ มาริสา เอกนฺตสุขสฺส
โลกสฺส สจฺฉิกิริยาย มยป หิ มาริสา เอวปฏิปนฺนา เอกนฺตสุข
โลก อุปปนฺนาติ ฯ อิติ ปุฏา โนติ วทนฺติ ฯ ต กึ มฺสิ
โปฏปาท นนุ เอว สนฺเต เตส สมณพฺราหฺมณาน อปฺปาฏิหิริกต
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ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ อทฺธา โข ภนฺเต เอว สนฺเต เตส
สมณพฺราหฺมณาน อปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ
[๓๐๑] เสยฺยถาป โปฏปาท ปุริโส จาตุมฺมหาปเถ นิสฺเสณึ
กเรยฺย ปาสาทสฺส อาโรหนาย ตเมน เอว วเทยฺยุ อมฺโภ ปุรสิ
ยสฺส ตฺว ปาสาทสฺส อาโรหนาย นิสฺเสณึ กโรสิ ชานาสิ ต
ปาสาท ปุรตฺถิมาย วา ทิสาย ทกฺขิณาย วา ทิสาย ปจฺฉิมาย
วา ทิสาย อุตฺตราย วา ทิสาย อุจฺโจ วา นีโจ วา มชฺโฌ
วาติ ฯ อิติ ปุฏโ โนติ วเทยฺย ตเมน เอว วเทยฺยุ อมฺโภ ปุรสิ
ย ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ ตสฺส ตฺว ปาสาทสฺส อาโรหนาย
นิสฺเสณึ กโรสีติ ฯ อิติ ปุฏโ อามาติ วเทยฺย ฯ ต กึ มฺสิ
โปฏปาท นนุ เอว สนฺเต ตสฺส ปุริสสฺส อปฺปาฏิหิริกต ภาสิต
สมฺปชฺชตีติ ฯ อทฺธา โข ภนฺเต เอว สนฺเต ตสฺส ปุริสสฺส
อปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ เอวเมว โข โปฏปาท เย
เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน เอกนฺตสุขี อตฺตา
โหติ อโรโค ปร มรณาติ ตฺยาห อุปสงฺกมิตฺวา เอว วทามิ
สจฺจ กิร ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอววาทิโน เอวทิฏิโน เอกนฺตสุขี
อตฺตา โหติ อโรโค ปร มรณาติ ฯ เต เจ เม เอว
ปุฏา อามาติ ปฏิชานนฺติ ตฺยาห เอว วทามิ อปจ ปน ตุเมฺห
อายสฺมนฺโต เอกนฺตสุข โลก ชาน ปสฺส วิหรถาติ ฯ อิติ ปุฏโ
โนติ วทนฺติ ตฺยาห เอว วทามิ อปจ ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต
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เอก วา รตฺตึ เอก วา ทิวส อุปฑฺฒ วา รตฺตึ อุปฑฺฒ วา
ทิวส เอกนฺตสุขึ อตฺตาน สมฺปชานถาติ ฯ อิติ ปุฏา โนติ
วทนฺติ ตฺยาห เอว วทามิ อปจ ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต ชานาถ
อย มคฺโค อย ปฏิปทา เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
อิติ ปุฏา โนติ วทนฺติ ตฺยาห เอว วทามิ อปจ ปน ตุเมฺห
อายสฺมนฺโต ยา ตา เทวตา เอกนฺตสุข โลก อุปปนฺนา ตาส
ภาสมานาน สทฺท สุณาถ สุปฏิปนฺนตฺถ มาริสา อุชุปฏิปนฺนตฺถ
มาริสา เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส สจฺฉิกิริยาย มยป หิ มาริสา เอวปฏิปนฺนา
เอกนฺตสุข โลก อุปปนฺนาติ ฯ อิติ ปุฏา โนติ วทนฺติ ฯ
ต กึ มฺสิ โปฏปาท นนุ เอว สนฺเต เตส สมณพฺราหฺมณาน
อปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ อทฺธา โข ภนฺเต เอว สนฺเต
เตส สมณพฺราหฺมณาน อปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ
[๓๐๒] ตโย โขเม โปฏปาท อตฺตปฏิลาภา โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภ
มโนมโย อตฺตปฏิลาโภ อรูโป อตฺตปฏิลาโภ ฯ กตโม
จ โปฏปาท โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภ ฯ รูป จาตุมฺมหาภูติโก
กวลีการภกฺโข อย โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภ ฯ กตโม มโนมโย
อตฺตปฏิลาโภ ฯ รูป มโนมโย สพฺพงฺคปจฺจงฺคี อหีนินฺทรฺ ิโย อย
มโนมโย อตฺตปฏิลาโภ ฯ กตโม อรูโป อตฺตปฏิลาโภ ฯ อรูป
สฺามโย อย อรูโป อตฺตปฏิลาโภ ฯ
[๓๐๓] โอฬาริกสฺสป โข อห โปฏปาท อตฺตปฏิลาภสฺส
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ปหานาย ธมฺม เทเสมิ ยถาปฏิปนฺนาน โว สกิเลสิกา ธมฺมา
ปหียิสฺสนฺติ โวทานิยา ธมฺมา อภิวฑฺฒิสฺสนฺติ ปฺาปาริปูรึ
เวปุลฺลตฺตฺจ ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหริสฺสถาติ ฯ สิยา โข ปน เต โปฏปาท เอวมสฺส สกิเลสิกา
ธมฺมา ปหียสิ ฺสนฺติ โวทานิยา ธมฺมา อภิวฑฺฒิสฺสนฺติ ปฺาปาริปูรึ
เวปุลฺลตฺตฺจ ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหริสฺสติ ทุกฺโข จ วิหาโรติ ฯ น โข ปเนต โปฏปาท เอว
ทฏพฺพ สกิเลสิกา เจว ธมฺมา ปหียิสฺสนฺติ โวทานิยา จ ธมฺมา
อภิวฑฺฒิสฺสนฺติ ปฺาปาริปูรึ เวปุลฺลตฺตฺจ ทิฏเ ว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสติ ปาโมชฺชฺเจว ภวิสฺสติ
ปติ จ ปสฺสทฺธิ จ สติ จ สมฺปชฺฺจ สุโข จ วิหาโร ฯ
[๓๐๔] มโนมยสฺสป โข อห โปฏปาท อตฺตปฏิลาภสฺส
ปหานาย ธมฺม เทเสมิ ยถาปฏิปนฺนาน โว สกิเลสิกา ธมฺมา
ปหียิสฺสนฺติ โวทานิยา ธมฺมา อภิวฑฺฒิสฺสนฺติ ปฺาปาริปูรึ
เวปุลฺลตฺตฺจ ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหริสฺสถาติ ฯ สิยา โข ปน เต โปฏปาท เอวมสฺส สกิเลสิกา
ธมฺมา ปหียสิ ฺสนฺติ โวทานิยา ธมฺมา อภิวฑฺฒิสฺสนฺติ ปฺาปาริปูรึ
เวปุลฺลตฺตฺจ ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหริสฺสติ ทุกฺโข จ วิหาโรติ ฯ น โข ปเนต โปฏปาท เอว
ทฏพฺพ สกิเลสิกา เจว ธมฺมา ปหียิสฺสนฺติ โวทานิยา จ ธมฺมา
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อภิวฑฺฒิสฺสนฺติ (เปยฺยาโล) ปาโมชฺชฺเจว ภวิสฺสติ ปติ จ
ปสฺสทฺธิ จ สติ จ สมฺปชฺฺจ สุโข จ วิหาโร ฯ
[๓๐๕] อรูปสฺสป โข อห โปฏปาท อตฺตปฏิลาภสฺส ปหานาย
ธมฺม เทเสมิ ยถาปฏิปนฺนาน โว สกิเลสิกา ธมฺมา ปหียิสฺสนฺติ
โวทานิยา ธมฺมา อภิวฑฺฒิสฺสนฺติ ปฺาปาริปูรึ เวปุลลฺ ตฺตฺจ
ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ ฯ
(เปยฺยาโล) ปามุชฺชฺเจว ภวิสฺสติ ปติ จ ปสฺสทฺธิ จ สติ จ
สมฺปชฺฺจ สุโข จ วิหาโร ฯ
[๓๐๖] ปเร เจ โปฏปาท อเมฺห เอว ปุจฺเฉยฺยุ กตโม ปน
โส อาวุโส ๑ โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภ ยสฺส ตุเมฺห ปหานาย
ธมฺม เทเสถ ยถาปฏิปนฺนาน โว สกิเลสิกา ธมฺมา ปหียิสฺสนฺติ
โวทานิยา ธมฺมา อภิวฑฺฒิสฺสนฺติ ปฺาปาริปูรึ เวปุลลฺ ตฺตฺจ
ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ ฯ
เตส มย เอว ปุฏา เอว พฺยากเรยฺยาม อย วา โส อาวุโส
โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภ ยสฺส มย ปหานาย ธมฺม เทเสม ยถาปฏิปนฺนาน
โว สกิเลสิกา ธมฺมา ปหียิสฺสนฺติ โวทานิยา ธมฺมา
อภิวฑฺฒิสฺสนฺติ ปฺาปาริปูรึ เวปุลฺลตฺตฺจ ทิฏเ ว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ ฯ
[๓๐๗] ปเร เจ โปฏปาท อเมฺห เอว ปุจฺเฉยฺยุ กตโม ปน โส
#๑ สี. กตมา ปนาวุโส ฯ
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อาวุโส มโนมโย อตฺตปฏิลาโภ ฯ (โสเยว เปยฺยาโล) กตโม ปน
โส อรูโป อตฺตปฏิลาโภ ยสฺส ตุเมฺห ปหานาย ธมฺม เทเสถ ยถาปฏิปนฺนาน
โว สกิเลสิกา ธมฺมา ปหียิสฺสนฺติ โวทานิยา ธมฺมา
อภิวฑฺฒิสฺสนฺติ ฯเปฯ อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ ฯ ต กึ มฺสิ
โปฏปาท นนุ เอว สนฺเต สปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ
อทฺธา โข ภนฺเต เอว สนฺเต สปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ
[๓๐๘] เสยฺยถาป โข โปฏปาท ปุรโิ ส นิสฺเสณึ กเรยฺย?
ปาสาทสฺส อาโรหนาย ตสฺเสว ปาสาทสฺส เหฏา ตเมน เอว
วเทยฺยุ อมฺโภ ปุริส ยสฺส ตฺว ปาสาทสฺส อาโรหนาย นิสฺเสณึ
กโรสิ ชานาสิ ต ปาสาท ปุรตฺถิมาย วา ทิสาย ทกฺขิณาย วา
ทิสาย ปจฺฉิมาย วา ทิสาย อุตฺตราย วา ทิสาย อุจฺโจ วา
นีโจ วา มชฺโฌ วาติ ฯ โส เจ เอว วเทยฺย อย วา โส
อาวุโส ปาสาโท ยสฺสาห อาโรหนาย นิสฺเสณึ กโรมิ ตสฺเสว
ปาสาทสฺส เหฏาติ ฯ ต กึ มฺสิ โปฏปาท นนุ เอว
สนฺเต ตสฺส ปุริสสฺส สปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ อทฺธา
โข ภนฺเต เอว สนฺเต ตสฺส ปุริสสฺส สปฺปาฏิหิรกิ ต ภาสิต
สมฺปชฺชตีติ ฯ เอวเมว โข โปฏปาท ปเร เจ อเมฺห เอว
ปุจฺเฉยฺยุ กตโม ปน โส อาวุโส โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภ ฯเปฯ
กตโม ปน โส อาวุโส มโนมโย อตฺตปฏิลาโภ ฯ กตโม ปน
โส อาวุโส อรูโป อตฺตปฏิลาโภ ยสฺส ตุเมฺห ปหานาย ธมฺม
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เทเสถ ยถาปฏิปนฺนาน โว สกิเลสิกา ธมฺมา ปหียิสฺสนฺติ โวทานิยา
ธมฺมา อภิวฑฺฒิสฺสนฺติ ปฺาปาริปูรึ เวปุลฺลตฺตฺจ ทิฏเ ว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ ฯ เตส มย
เอว ปุฏา เอว พฺยากเรยฺยาม อย วา โส อาวุโส อรูโป
อตฺตปฏิลาโภ ยสฺส มย ปหานาย ฯเปฯ ต กึ มฺสิ
โปฏปาท นนุ เอว สนฺเต สปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ
อทฺธา โข ภนฺเต เอว สนฺเต สปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ
[๓๐๙] เอว วุตฺเต จิตฺโต หตฺถิสาริปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ
ยสฺมึ ภนฺเต สมเย โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภ โหติ โมฆสฺส ตสฺมึ
สมเย มโนมโย อตฺตปฏิลาโภ โหติ โมโฆ อรูโป อตฺตปฏิลาโภ
โหติ โอฬาริโกปสฺส อตฺตปฏิลาโภ ตสฺมึ สมเย สจฺโจ โหติ
ยสฺมึ ภนฺเต สมเย มโนมโย อตฺตปฏิลาโภ โหติ โมฆสฺส ตสฺมึ
สมเย โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภ โหติ โมโฆ อรูโป อตฺตปฏิลาโภ
โหติ มโนมโย อตฺตปฏิลาโภ ตสฺมึ สมเย สจฺโจ โหติ ยสฺมึ
ภนฺเต สมเย อรูโป อตฺตปฏิลาโภ โหติ โมฆสฺส ตสฺมึ สมเย
โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภ โหติ โมโฆ มโนมโย อตฺตปฏิลาโภ โหติ
อรูโป อตฺตปฏิลาโภ ตสฺมึ สมเย สจฺโจ โหตีติ ฯ ยสฺมึ จิตฺต
สมเย โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภ โหติ เนว ตสฺมึ สมเย มโนมโย
อตฺตปฏิลาโภติ สขฺย ๑ คจฺฉติ น จ อรูโป อตฺตปฏิลาโภติ สขฺย
#๑ สี. สงฺข ฯ
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คจฺฉติ โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภเตฺวว ตสฺมึ สมเย สขฺย คจฺฉติ ฯ
ยสฺมึ จิตฺต สมเย มโนมโย อตฺตปฏิลาโภ โหติ เนว ตสฺมึ
สมเย โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภติ สขฺย คจฺฉติ น จ อรูโป
อตฺตปฏิลาโภติ สขฺย คจฺฉติ มโนมโย อตฺตปฏิลาโภเตฺวว ตสฺมbึ
สมเย สขฺย คจฺฉติ ฯ ยสฺมึ จิตฺต สมเย อรูโป อตฺตปฏิลาโภ โหติ
เนว ตสฺมึ สมเย โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภติ สขฺย คจฺฉติ น จ
มโนมโย อตฺตปฏิลาโภติ สขฺย คจฺฉติ อรูโป อตฺตปฏิลาโภเตฺวว
ตสฺมึ สมเย สขฺย คจฺฉติ ฯ
[๓๑๐] สเจ ต จิตฺต เอว ปุจฺเฉยฺยุ อโหสิ ตฺว อตีตมทฺธาน
น ตฺว น อโหสิ ภวิสฺสสิ ตฺว อนาคตมทฺธาน น ตฺว น ภวิสสฺ สิ
อตฺถิ ตฺว เอตรหิ น ตฺว นตฺถีติ ฯ เอว ปุฏโ ตฺว จิตฺต
กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ ฯ สเจ ม ภนฺเต เอว ปุจฺเฉยฺยุ อโหสิ
ตฺว อตีตมทฺธาน น ตฺว น อโหสิ ภวิสฺสสิ ตฺว อนาคตมทฺธาน
น ตฺว น ภวิสฺสสิ อตฺถิ ตฺว เอตรหิ น ตฺว นตฺถีติ ฯ เอว
ปุฏโ อห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺย อโหสาห อตีตมทฺธาน นาห
น อโหสึ ภวิสฺสามห อนาคตมทฺธาน นาห น ภวิสฺสามิ อตฺถาห
เอตรหิ นาห นตฺถีติ ฯ เอว ปุฏโ อห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ
[๓๑๑] สเจ ปน ต จิตฺต เอว ปุจฺเฉยฺยุ โย เต อโหสิ อตีโต
อตฺตปฏิลาโภ โสเยว เต อตฺตปฏิลาโภ สจฺโจ โมโฆ อนาคโต
โมโฆ ปจฺจุปฺปนฺโน โย เต ภวิสฺสติ อนาคโต อตฺตปฏิลาโภ
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โสเยว เต อตฺตปฏิลาโภ สจฺโจ โมโฆ อตีโต โมโฆ ปจฺจุปฺปนฺโน
โย เต เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺโน อตฺตปฏิลาโภ โสเยว เต อตฺตปฏิลาโภ
สจฺโจ โมโฆ อตีโต โมโฆ อนาคโตติ ฯ เอว ปุฏโ ตฺว จิตฺต
กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ ฯ สเจ ปน ม ภนฺเต เอว ปุจฺเฉยฺยุ โย
เต อโหสิ อตีโต อตฺตปฏิลาโภ โสเยว เต อตฺตปฏิลาโภ สจฺโจ
โมโฆ อนาคโต โมโฆ ปจฺจุปฺปนฺโน โย เต ภวิสฺสติ อนาคโต
อตฺตปฏิลาโภ โสเยว เต อตฺตปฏิลาโภ สจฺโจ โมโฆ อตีโต
โมโฆ ปจฺจุปฺปนฺโน โย เต เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺโน อตฺตปฏิลาโภ
โสเยว เต อตฺตปฏิลาโภ สจฺโจ โมโฆ อตีโต โมโฆ อนาคโตติ ฯ
เอว ปุฏโ อห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺย โย จ เม อโหสิ อตีโต
อตฺตปฏิลาโภ โสเยว เม อตฺตปฏิลาโภ ตสฺมึ สมเย สจฺโจ อโหสิ
โมโฆ อนาคโต โมโฆ ปจฺจุปฺปนฺโน โย จ เม ภวิสฺสติ อนาคโต
อตฺตปฏิลาโภ โสเยว เม อตฺตปฏิลาโภ ตสฺมึ สมเย สจฺโจ ภวิสฺสติ
โมโฆ อตีโต โมโฆ ปจฺจุปฺปนฺโน โย จ เม เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺโน
อตฺตปฏิลาโภ โสเยว เม อตฺตปฏิลาโภ สจฺโจ โมโฆ อตีโต โมโฆ
อนาคโตติ ฯ เอว ปุฏโ อห ภนฺเต เอว พฺยากเรยฺยนฺติ ฯ
[๓๑๒] เอวเมว โข จิตฺต ยสฺมึ สมเย โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภ
โหติ เนว ตสฺมึ สมเย มโนมโย อตฺตปฏิลาโภติ สขฺย คจฺฉติ น
อรูโป อตฺตปฏิลาโภติ สขฺย คจฺฉติ โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภเตฺวว
ตสฺมึ สมเย สขฺย คจฺฉติ ฯ ยสฺมึ จิตฺต สมเย มโนมโย
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อตฺตปฏิลาโภ โหติ ฯเปฯ ยสฺมึ จิตฺต สมเย อรูโป อตฺตปฏิลาโภ
โหติ เนว ตสฺมึ สมเย โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภติ สขฺย คจฺฉติ น
มโนมโย อตฺตปฏิลาโภติ สขฺย คจฺฉติ อรูโป อตฺตปฏิลาโภเตฺวว
ตสฺมึ สมเย สขฺย คจฺฉติ ฯ เสยฺยถาป จิตฺต ควา ขีร ขีรมฺหา
ทธิ ทธิมฺหา นวนีต นวนีตมฺหา สปฺป สปฺปมหฺ า สปฺปมณฺโฑ ฯ
ยสฺมึ สมเย ขีร โหติ เนว ตสฺมึ สมเย ทธีติ สขฺย คจฺฉติ น
จ นวนีตนฺติ สขฺย คจฺฉติ น จ สปฺปติ สขฺย คจฺฉติ น จ
สปฺปมณฺโฑติ สขฺย คจฺฉติ ขีรเตฺวว ตสฺมึ สมเย สขฺย คจฺฉติ ฯ
ยสฺมึ สมเย ทธิ โหติ ฯ นวนีต โหติ ฯ สปฺป โหติ ฯ
สปฺปมณฺโฑ โหติ เนว ตสฺมึ สมเย ขีรนฺติ สขฺย คจฺฉติ น
ทธีติ สขฺย คจฺฉติ น นวนีตนฺติ สขยฺ  คจฺฉติ น สปฺปติ สขฺย
คจฺฉติ สปฺปมณฺโฑเตฺวว ตสฺมึ สมเย สขฺย คจฺฉติ ฯ เอวเมว
โข จิตฺต ยสฺมึ สมเย โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภ โหติ เนว
ตสฺมึ สมเย มโนมโย อตฺตปฏิลาโภติ สขฺย คจฺฉติ น อรูโป
อตฺตปฏิลาโภติ สขฺย คจฺฉติ โอฬาริโก อตฺตปฏิลาโภเตฺวว ตสฺมึ
สมเย สขฺย คจฺฉติ ฯ ยสฺมึ สมเย จิตฺต มโนมโย อตฺตปฏิลาโภ
โหติ ฯเปฯ อรูโป อตฺตปฏิลาโภ โหติ เนว ตสฺมึ สมเย โอฬาริโก
อตฺตปฏิลาโภติ สขฺย คจฺฉติ น จ มโนมโย อตฺตปฏิลาโภติ
สขฺย คจฺฉติ อรูโป อตฺตปฏิลาโภเตฺวว ตสฺมึ สมเย สขฺย
คจฺฉติ ฯ อิมา โข จิตฺต โลกสมฺา โลกนิรุตฺติโย โลกโวหารา
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โลกปฺตฺติโย ยาหิ ตถาคโต โวหรติ อปรามสนฺโตติ ฯ
[๓๑๓] เอว วุตฺเต โปฏปาโท ปริพฺพาชโก ภควนฺตเมตทโวจ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต ฯเปฯ อุปาสก ม ภควา
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ จิตโฺ ต ปน หตฺถสิ าริปุตฺโต
ภควนฺตเมตทโวจ อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกกฺ นฺต ภนฺเต
เสยฺยถาป ภนฺเต ปฏิจฺฉนฺน ฯเปฯ จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ
เอวเมว ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต
ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสฆฺจ ลเภยฺยาห ภนฺเต
ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺย อุปสมฺปทนฺติ ฯ อลตฺถ โข
จิตฺโต หตฺถสิ าริปุตฺโต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท ฯ
อจิรูปสมฺปนฺโน โข อายสฺมา หตฺถิสาริปุตฺโต เอโก วูปกฏโ
อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย
กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร
พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ขีณา ชาติ วุสติ  พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร โข อายสฺมา
หตฺถิสาริปุตฺโต อรหต อโหสีติ ฯ
โปฏปาทสุตฺต นวม นิฏิต ฯ
_______________________
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สุภสุตฺต ทสม
[๓๑๔] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย อายสฺมา อานนฺโท สาวตฺถิย
วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺสาราเม อจิรปรินิพฺพุเต ภควติ ฯ
[๓๑๕] เตน โข ปน สมเยน สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต
สาวตฺถิย ปฏิวสติ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อถโข สุโภ มาณโว
โตเทยฺยปุตฺโต อฺตร มาณวก อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว มาณวก
เยน สมโณ อานนฺโท เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน
สมณ อานนฺท อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร
ปุจฺฉ สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต ภวนฺต อานนฺท อปฺปาพาธ
อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉตีติ เอวฺจ วเทหิ
สาธุ กิร ภว อานนฺโท เยน สุภสฺส มาณวสฺส โตเทยฺยปุตฺตสฺส
นิเวสน เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ เอว โภติ โข โส
มาณวโก สุภสฺส มาณวสฺส โตเทยฺยปุตฺตสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา
อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ
สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส มาณวโก อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ
สุโภ โข มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต ภวนฺต อานนฺท อปฺปาพาธ
อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉติ เอวฺจ วเทติ
สาธุ กิร ภว อานนฺโท เยน สุภสฺส มาณวสฺส โตเทยฺยปุตฺตสฺส
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นิเวสน เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ
[๓๑๖] เอว วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท ต มาณวก เอตทโวจ
อกาโล โข มาณวก อตฺถิ เม อชฺช เภสชฺชมตฺตา ปตา อปฺเปวนาม
เสฺวป อุปสงฺกเมยฺยาม กาลฺจ สมยฺจ อุปาทายาติ ฯ
เอว โภติ โข โส มาณวโก อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปฏิสฺสุตฺวา
อุฏายาสนา เยน สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา สุภ มาณว โตเทยฺยปุตฺต เอตทโวจ อโวจุมฺหา
โข มย โภโต วจเนน ต ภวนฺต อานนฺท สุโภ มาณโว
โตเทยฺยปุตฺโต ภวนฺต อานนฺท อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน
พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉติ เอวฺจ วเทติ สาธุ กิร ภว อานนฺโท
เยน สุภสฺส มาณวสฺส โตเทยฺยปุตตฺ สฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมตุ
อนุกมฺป อุปาทายาติ เอว วุตฺเต โภ สมโณ อานนฺโท ม
เอตทโวจ อกาโล โข มาณวก อตฺถิ เม อชฺช เภสชฺชมตฺตา
ปตา อปฺเปวนาม เสฺวป อุปสงฺกเมยฺยาม กาลฺจ สมยฺจ
อุปาทายาติ เอตฺตาวตาป โข โภ กตเมว เอต ยโต โข โส
ภว อานนฺโท โอกาสมกาสิ สฺวาตนายป อุปสงฺกมนายาติ ฯ
[๓๑๗] อถโข อายสฺมา อานนฺโท ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เจตเกน ภิกฺขุนา
ปจฺฉาสมเณน เยน สุภสฺส มาณวสฺส โตเทยฺยปุตฺตสฺส นิเวสน
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข
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สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น
โข สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ
ภวฺหิ อานนฺโท ตสฺส โภโต โคตมสฺส ทีฆรตฺต อุปฏาโก
สนฺติกาวจโร สมีปจารี ภวเมต อานนฺโท ชาเนยฺย เยส โส ภว
โคตโม ธมฺมาน วณฺณวาที อโหสิ ยตฺถ จ อิม ชนต สมาทเปสิ
นิเวเสสิ ปติฏาเปสิ กตเมสาน โข โภ อานนฺท ธมฺมาน โส
ภว โคตโม วณฺณวาที อโหสิ กตฺถ จ อิม ชนต สมาทเปสิ
นิเวเสสิ ปติฏาเปสีติ ฯ ติณฺณ โข มาณวก ขนฺธาน โส
ภควา วณฺณวาที อโหสิ เอตฺถ จ อิม ชนต สมาทเปสิ นิเวเสสิ
ปติฏาเปสิ กตเมส ติณฺณ อริยสฺส สีลกฺขนฺธสฺส อริยสฺส
สมาธิกฺขนฺธสฺส อริยสฺส ปฺากฺขนฺธสฺส อิเมส โข มาณวก
ติณฺณ ขนฺธาน โส ภควา วณฺณวาที อโหสิ เอตฺถ จ อิม
ชนต สมาทเปสิ นิเวเสสิ ปติฏาเปสีติ ฯ
[๓๑๘] กตโม ปน โส โก อานนฺท อริโย สีลกฺขนฺโธ ยสฺส
โส ภว โคตโม วณฺณวาที อโหสิ ยตฺถ จ อิม ชนต สมาทเปสิ
นิเวเสสิ ปติฏาเปสีติ ฯ อิธ มาณว ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ฯเปฯ โส อิม โลก
สเทวก สมารก ฯเปฯ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ ฯ ต
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ธมฺม สุณาติ คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อฺตรสฺมึ วา
กุเล ปจฺฉาชาโต โส ต ธมฺม สุตฺวา ตถาคเต สทฺธ ปฏิลภติ
โส เตน สทฺธาปฏิลาเภน สมนฺนาคโต อิติป ปฏิสฺจิกฺขติ สมฺพาโธ
ฆราวาโส รชาปโถ อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา นยิท สุกร อคาร
อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปณ
ุ ฺณ เอกนฺตปริสุทฺธ สขลิขิต พฺรหฺมจริย
จริตุ ยนฺนูนาห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ โส อปเรน สมเยน อปฺป
วา โภคกฺขนฺธ ปหาย มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ ปหาย อปฺป วา
าติปริวฏฏ ปหาย มหนฺต วา าติปริวฏฏ ปหาย เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชติ ฯ โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ
อาจารโคจรสมฺปนฺโน อนุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ
สิกฺขาปเทสุ กายกมฺมวจีกมฺเมน สมนฺนาคโต กุสเลน ปริสทุ ฺธาชีโว
สีลสมฺปนฺโน อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต
สนฺตุฏโ ฯ
[๓๑๙] กถฺจ มาณว ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน โหติ อิธ มาณว ภิกฺขุ
ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ นิหิตทณฺโฑ
นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป วิหรติ ฯ ยป
มาณว ภิกฺขุ ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ
นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป
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วิหรติ อิทปสฺส โหติ สีลสฺมึ (ตโต ปร สพฺพ วิตฺถาเรตพฺพ) ฯเปฯ
[๓๒๐] ยถา วา ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ
โภชนานิ ภฺุชิตฺวา เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย
มิจฺฉาชีเวน ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ สนฺติกมฺม ปณิธกิ มฺม
ภูมิกมฺม ภูริกมฺม วสฺสกมฺม โวสฺสกมฺม วตฺถุกมฺม วตฺถปุ ริกรณ
อาจมน นฺหาปน ชุหน วมน วิเรจน อุทฺธวิเรจน อโธวิเรจน
สีสวิเรจน กณฺณเตล เนตฺตปฺปาน นตฺถุกมฺม อฺชน ปจฺจฺชน
สาลากิย สลฺลกตฺติย ทารกติกิจฺฉ มูลเภสชฺชาน อนุปฺปทาน โอสธีน
ปฏิโมกฺโข อิติ วา ฯ อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา
ปฏิวิรโต โหติ ฯ ยป มาณว ภิกฺขุ ยถา วา
ปเนเก โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สทฺธาเทยฺยานิ โภชนานิ ภฺุชิตฺวา
เต เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีเวน ชีวิก กปฺเปนฺติ ฯ
เสยฺยถีท ฯ สนฺติกมฺม ปณิธิกมฺม ฯเปฯ โอสธีน ปฏิโมกฺโข อิติ
วา ฯ อิติ เอวรูปาย ติรจฺฉานวิชฺชาย มิจฺฉาชีวา ปฏิวิรโต โหติ
อิทมฺปสฺส โหติ สีลสฺมึ ฯ ส โข โส มาณว ภิกฺขุ เอว
สีลสมฺปนฺโน น กุโตจิ ภย สมนุปสฺสติ ยทิท สีลสวรโต ฯ
เสยฺยถาป มาณว ราชา ขตฺติโย มุทฺธาวสิตฺโต นิหตปจฺจามิตฺโต
น กุโตป ภย สมนุปสฺสติ ยทิท ปจฺจตฺถิกโต เอวเมว โข
มาณว ภิกฺขุ เอว สีลสมฺปนฺโน น กุโตป ภย สมนุปสฺสติ ยทิท
สีลสวรโต ฯ โส อิมินา อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 255

อนวชฺชสุข ปฏิสเวเทติ ฯ เอว โข มาณว ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน
โหติ ฯ อย โข โส มาณว อริโย สีลกฺขนฺโธ ยสฺส โส
ภควา วณฺณวาที อโหสิ เอตฺถ จ อิม ชนต สมาทเปสิ นิเวเสสิ
ปติฏาเปสิ อตฺถิ เจเวตฺถ อุตฺตรึ กรณียนฺติ ฯ อจฺฉริย โภ
อานนฺท อพฺภูต โภ อานนฺท โส จาย โภ อานนฺท อริโย
สีลกฺขนฺโธ ปริปุณโฺ ณ โน อปริปุณฺโณ เอว ปริปุณฺณฺจาห
โภ อานนฺท อริย สีลกฺขนฺธ อิโต พหิทฺธา อฺเสุ สมณพฺราหฺมเณสุ
น สมนุปสฺสามิ ฯ เอว ปริปณ
ุ ฺณฺจ โภ อานนฺท
อริย สีลกฺขนฺธ อิโต พหิทฺธา อฺเ สมณพฺราหฺมณา อตฺตนิ
สมนุปสฺเสยฺยุ เต ตาวตเกเนว อตฺตมนา อสฺสุ อลเมตฺตาวตา
กตเมตฺตาวตา อนุปฺปตฺโต โน สามฺตฺโถ นตฺถิ โน กิฺจิ
อุตฺตรึ กรณียนฺติ ฯ อถ จ ปน ภว อานนฺโท เอวมาห อตฺถิ
เจเวตฺถ อุตฺตรึ กรณียนฺติ ฯ
[๓๒๑] กตโม ปน โส โภ อานนฺท อริโย สมาธิกฺขนฺโธ ยสฺส
โส ภว โคตโม วณฺณวาที อโหสิ ยตฺถ จ อิม ชนต สมาทเปสิ
นิเวเสสิ ปติฏาเปสีติ ฯ กถฺจ ปน มาณว ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร
โหติ ฯ อิธ มาณว ภิกขฺ ุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี
โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ
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โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ฯ ชิวฺหาย
รส สายิตฺวา ฯ กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯ มนสา ธมฺม
วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน
มนินฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินทฺ ฺริย
มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ โส อิมินา อริเยน อินฺทฺริยสวเรน
สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต อพฺยาเสกสุข ปฏิสเวเทติ ฯ เอว โข มาณว
ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ ฯ
[๓๒๒] กถฺจ มาณว ภิกฺขุ สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต
โหติ ฯ อิธ มาณว ภิกขฺ ุ อภิกฺกนฺเต ปฏิกกฺ นฺเต สมฺปชานการี
โหติ อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ สมฺมิฺชิเต ปสาริเต
สมฺปชานการี โหติ สฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ
อสิเต ปเต ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี โหติ อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม
สมฺปชานการี โหติ คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต
ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ เอว โข มาณว ภิกฺขุ
สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต โหติ ฯ
[๓๒๓] กถฺจ มาณว ภิกฺขุ สนฺตุฏโ โหติ ฯ อิธ มาณว
ภิกฺขุ สนฺตุฏโ โหติ กายปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน
ปณฺฑปาเตน โส เยน เยเนว ปกฺกมติ สมาทาเยว ปกฺกมติ่
เสยฺยถาป มาณว ปกฺขี สกุโณ เยน เยเนว เฑติ สปตฺตภาโรเยว
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เฑติ เอวเมว โข มาณว ภิกฺขุ สนฺตุฏโ โหติ กายปริหาริเกน
จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน ปณฺฑปาเตน โส เยน เยเนว ปกฺกมติ
สมาทาเยว ปกฺกมติ ฯ เอว โข มาณว ภิกฺขุ สนฺตุฏโ โหติ ฯ
[๓๒๔] โส อิมินา จ อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อิมินา
จ อริเยน อินฺทฺริยสวเรน สมนฺนาคโต อิมินา จ อริเยน สติสมฺปชฺเน
สมนฺนาคโต อิมาย จ อริยาย สนฺตุฏิยา สมนฺนาคโต
วิวิตฺต เสนาสน ภชติ อรฺ รุกขฺ มูล ปพฺพต กนฺทร คิริคุห
สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส ปลาลปฺุช ฯ โส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมุข
สตึ อุปฏเปตฺวา ฯ โส อภิชฺฌ โลภ ปหาย วิคตาภิชฺเฌน
เจตสา วิหรติ อภิชฌ
ฺ าย จิตฺต ปริโสเธติ พฺยาปาทปโทส ปหาย
อพฺยาปนฺนจิตฺโต วิหรติ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป พฺยาปาทปโทสา
จิตฺต ปริโสเธติ ถีนมิทฺธ ปหาย วิคตถีนมิทฺโธ วิหรติ อาโลกสฺี
สโต สมฺปชาโน ถีนมิทธฺ า จิตฺต ปริโสเธติ อุทธฺ จฺจกุกฺกุจฺจ ปหาย
อนุทฺธโต วิหรติ อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต
ปริโสเธติ วิจิกิจฺฉ ปหาย ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิหรติ อกถงฺกถี กุสเลสุ
ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปรีโสเธติ ฯ
[๓๒๕] เสยฺยถาป มาณว ปุริโส อิณ อาทาย กมฺมนฺเต
ปโยเชยฺย ตสฺส เต กมฺมนฺตา สมิชเฺ ฌยฺยุ ฯ โส ยานิ จ
โปราณานิ อิณมูลานิ ตานิ จ พฺยนฺตีกเรยฺย สิยา จสฺส อุตฺตรึ
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อวสิฏ ทารภรณาย ฯ ตสฺส เอวมสฺส อห โข ปุพฺเพ อิณ
อาทาย กมฺมนฺเต ปโยเชสึ ตสฺส เต เม กมฺมนฺตา สมิชฺฌสึ ุ
โสห ยานิ โปราณานิ อิณมูลานิ ตานิ จ พฺยนฺตีอกาสึ อตฺถิ จ
เม อุตฺตรึ อวสิฏ ทารภรณายาติ ฯ โส ตโตนิทาน ลเภถ
ปาโมชฺช อธิคจฺเฉ โสมนสฺส ฯ เสยฺยถาป มาณว ปุริโส อาพาธิโก
อสฺส ทุกฺขโิ ต พาฬฺหคิลาโน ภตฺตฺจสฺส นจฺฉาเทยฺย น จสฺส
กาเย พลมตฺตา ฯ โส อปเรน สมเยน ตมฺหา อาพาธา มุจฺเจยฺย
ภตฺตฺจสฺส ฉาเทยฺย สิยา จสฺส กาเย พลมตฺตา ฯ ตสฺส
เอวมสฺส อห โข ปุพฺเพ อาพาธิโก อโหสึ ทุกขฺ ิโต พาฬฺหคิลาโน
ภตฺตฺจ เม นจฺฉาเทสิ น จ เม อาสิ กาเย พลมตฺตา โสมฺหิ
เอตรหิ ตมฺหา อาพาธา มุตฺโต ภตฺตฺจ เม ฉาเทสิ อตฺถิ จ
เม กาเย พลมตฺตาติ ฯ โส ตโตนิทาน ลเภถ ปาโมชฺช อธิคจฺเฉ
โสมนสฺส ฯ เสยฺยถาป มาณว ปุรโิ ส พนฺธนาคาเร พนฺโธ อสฺส
โส อปเรน สมเยน ตมฺหา พนฺธนาคารา มุจฺเจยฺย โสตฺถนิ า
อภเยน น จสฺส กิฺจิ โภคาน วโย ฯ ตสฺส เอวมสฺส อห
โข ปุพฺเพ พนฺธนาคาเร พนฺโธ อโหสึ โสมฺหิ เอตรหิ ตมฺหา
พนฺธนาคารา มุตฺโต โสตฺถินา อภเยน นตฺถิ จ เม กิฺจิ โภคาน
วโยติ ฯ โส ตโตนิทาน ลเภถ ปาโมชฺช อธิคจฺเฉ โสมนสฺส ฯ
เสยฺยถาป มาณว ปุริโส ทาโส อนตฺตาธีโน ปราธีโน น เยนกามคโม ฯ โส อปเรน สมเยน ตมฺหา ทาสพฺยา มุจฺเจยฺย
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อตฺตาธีโน อปราธีโน ภุชิสฺโส เยนกามคโม ฯ ตสฺส เอวมสฺส อห
โข ปุพฺเพ ทาโส อโหสึ น อตฺตาธีโน ปราธีโน น เยนกามคโม
โสมฺหิ เอตรหิ ตมฺหา ทาสพฺยา มุตฺโต อตฺตาธีโน อปราธีโน
ภุชิสฺโส เยนกามคโมติ ฯ โส ตโตนิทาน ลเภถ ปาโมชฺช อธิคจฺเฉ
โสมนสฺส ฯ เสยฺยถาป มาณว ปุริโส สธโน สโภโค กนฺตารทฺธานมคฺค
ปฏิปชฺเชยฺย ทุพฺภิกฺข สปฺปฏิภย ฯ โส อปเรน
สมเยน ต กนฺตาร นิตถฺ เรยฺย โสตฺถินา คามนฺต อนุปาปุเณยฺย
เขม อปฺปฏิภย ฯ ตสฺส เอวมสฺส อห โข ปุพฺเพ สธโน สโภโค
กนฺตารทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชึ ทุพฺภิกฺข สปฺปฏิภย โสมฺหิ เอตรหิ ต
กนฺตาร นิตถฺ ิณฺโณ โสตฺถินา คามนฺต อนุปฺปตฺโต เขม อปฺปฏิภยนฺติ ฯ
โส ตโตนิทาน ลเภถ ปาโมชฺช อธิคจฺเฉ โสมนสฺส ฯ
เอวเมว โข มาณว ภิกขฺ ุ ยถาอิณ ยถาโรค ยถาพนฺธนาคาร
ยถาทาสพฺย ยถากนฺตารทฺธานมคฺค อิเม ปฺจ นีวรเณ อปฺปหีเน
อตฺตนิ สมนุปสฺสติ ฯ เสยฺยถาป มาณว ยถาอานณฺย ยถาอาโรคฺย
ยถาพนฺธนาโมกฺข ยถาภุชิสฺส ยถาเขมนฺตภูมึ เอวเมว ภิกฺขุ อิเม
ปฺจ นีวรเณ ปหีเน อตฺตนิ สมนุปสฺสติ ตสฺสิเม ปฺจ นีวรเณ
ปหีเน อตฺตนิ สมนุปสฺสโต ปาโมชฺช ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ
ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข ปเวเทติ สุขิโน
จิตฺต สมาธิยติ ฯ โส วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ
สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
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โส อิมเมว กาย วิเวกเชน ปติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ
ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส วิเวกเชน
ปติสุเขน อปฺผุต โหติ ฯ เสยฺยถาป มาณว ทกฺโข นฺหาปโก วา
นฺหาปกนฺเตวาสี วา กสถาเล นฺหานียจุณฺณานิ อากิริตฺวา อุทเกน
ปริปฺโผสก สนฺเทยฺย ปริสนฺเทยฺย สาย นฺหานียปณฺฑิ เสฺนหานุคตา
เสฺนหปเรตา สนฺตรพาหิรา ผุตา เสฺนเหน น จ ปคฺฆรติ เอวเมว
โข มาณว ภิกฺขุ ฯเปฯ ย หิ มาณว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิมเมว กาย วิเวกเชน ปติสุเขน
อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต
กายสฺส วิเวกเชน ปติสุเขน อปฺผุต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ
สมาธิมฺหิ ฯ
[๓๒๖] ปุน จปร มาณว ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช
ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ โส อิมเมว กาย
สมาธิเชน ปติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ
นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส สมาธิเชน ปติสุเขน น อปฺผุต
โหติ ฯ เสยฺยถาป มาณว อุทกรหโท คมฺภีโร อุพฺภิโตทโก
ตสฺส เนวสฺส ปุรตฺถิมาย ทิสาย อุทกสฺส อายมุข น ทกฺขิณาย
ทิสาย อุทกสฺส อายมุข น ปจฺฉิมาย ทิสาย น อุตฺตราย ทิสาย
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อุทกสฺส อายมุข เทโว ปน กาเลน กาล สมฺมาธาร อนุปฺปเวจฺเฉยฺย
อถโข ตมฺหา จ อุทกรหทา สีตา วาริธารา อุพฺภิชฺชิตฺวา ตเทว
อุทกรหท สีเตน วารินา อภิสนฺเทยฺย ปริสนฺเทยฺย ปริปูเรยฺย
ปริปฺผเรยฺย นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต อุทกรหทสฺส สีเตน วารินา
อปฺผุต อสฺส เอวเมว โข มาณว ภิกฺขุ ฯเปฯ ยป มาณว
ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อิมเมว กาย สมาธิเชน ปติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ
ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส สมาธิเชน
ปติสุเขน อปฺผุต โหติ ฯ อิทมฺปสฺส โหติ สมาธิสฺมึ ฯ
[๓๒๗] ปุน จปร มาณว ภิกฺขุ ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก
จ วิหรติ สโต สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต
อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ โส อิมเมว กาย นิปฺปติเกน สุเขน อภิสนฺเทติ
ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส
นิปฺปติเกน สุเขน อปฺผุต โหติ ฯ เสยฺยถาป มาณว อุปฺปลินิย
วา ปทุมินิย วา ปุณฺฑรีกินิย วา อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา
ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ
อุทกานุคตานิ อนฺโต นิมุคฺคโปสีนิ ตานิ ยาว จ อคฺคานิ ยาว
จ มูลานิ สีเตน วารินา อภิสนฺนานิ ปริสนฺนานิ ปริปูรานิ ปริปฺผุตานิ
นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวต อุปฺปลาน วา ปทุมาน วา ปุณฺฑรีกาน
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วา สีเตน วารินา อปฺผุต อสฺส เอวเมว โข มาณว ภิกฺขุ
ฯเปฯ ยป มาณว ภิกฺขุ ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิมเมว กาย นิปฺปติเกน สุเขน อภิสนฺเทติ
ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส
นิปฺปติเกน สุเขน อปฺผุต โหติ ฯ อิทมฺปสฺส โหติ สมาธิสฺมึ ฯ
[๓๒๘] ปุน จปร มาณว ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส
จ ปหานา ปุพฺเพ ว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ โส อิมเมว
กาย ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน ผริตฺวา นิสินฺโน โหติ8
นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน
อปฺผุต โหติ ฯ เสยฺยถาป มาณว ปุริโส โอทาเตน วตฺเถน
สสีส ปารุปตฺวา นิสินฺโน อสฺส นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส
โอทาเตน วตฺเถน อปฺผุต โหติ เอวเมว โข มาณว ภิกฺขุ ฯเปฯ
ยป มาณว ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิมเมว กาย ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน
ผริตฺวา นิสนิ ฺโน โหติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส ปริสุทฺเธน
เจตสา ปริโยทาเตน อปฺผุต โหติ ฯ อิทปสฺส โหติ สมาธิสฺมึ ฯ อย
โข โส มาณว อริโย สมาธิกฺขนฺโธ ยสฺส โส ภควา วณฺณวาที
อโหสิ เอตฺถ จ อิม ชนต สมาทเปสิ นิเวเสสิ ปติฏาเปสิ
อตฺถิ เจเวตฺถ อุตฺตรึ กรณียนฺติ ฯ อจฺฉริย โภ อานนฺท อพฺภูต
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โภ อานนฺท โส จาย โภ อานนฺท อริโย สมาธิกฺขนฺโธ ปริปุณฺโณ
โน อปริปณ
ุ ฺโณ เอว ปริปุณฺณฺจาห โภโต อานนฺทสฺส อริย
สมาธิกฺขนฺธ อิโต พหิทธฺ า อฺเสุ สมณพฺราหฺมเณสุ น สมนุปสฺสามิ
เอว ปริปุณฺณฺจ โภ อานนฺท อริย สมาธิกฺขนฺธ อิโต
พหิทฺธา อฺเ สมณพฺราหฺมณา อตฺตนิ สมนุปสฺเสยฺยุ เต ตาวตเกเนว
อตฺตมนา อสฺสุ อลเมตฺตาวตา กตเมตฺตาวตา อนุปฺปตฺโต โน
สามฺตฺโถ นตฺถิ โน กิฺจิ อุตฺตรึ กรณียนฺติ ฯ อถ จ ปน ภว
อานนฺโท เอวมาห อตฺถิ เจเวตฺถ อุตฺตรึ กรณียนฺติ ฯ
[๓๒๙] กตโม ปน โส โภ อานนฺท อริโย ปฺากฺขนฺโธ ยสฺส
โส ภว โคตโม วณฺณวาที อโหสิ ยตฺถ จ อิม ชนต สมาทเปสิ
นิเวเสสิ ปติฏาเปสิ ฯ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
าณทสฺสนาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส เอว ปชานาติ
อย โข เม กาโย รูป จาตุมฺมหาภูติโก มาตาเปตฺติกสมฺภโว
โอทนกุมฺมาสุปจโย นิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺโม อิทฺจ
ปน เม วิฺาณ เอตฺถ สิต เอตฺถ ปฏิพทฺธนฺติ ฯ เสยฺยถาป
มาณว มณิเวฬุริโย สุโภ ชาติมา อฏโส สุปริกมฺมกโต อจฺโฉ
วิปฺปสนฺโน สพฺพาการสมฺปนฺโน ตตฺรสฺส สุตฺต อาวุต นีล วา ปต
วา โลหิต วา โอทาต วา ปณฺฑุสุตฺต วา ตเมน จกฺขุมา ปุรโิ ส
หตฺเถ กริตวฺ า ปจฺจเวกฺเขยฺย อย โข มณิเวฬุริโย สุโภ ชาติมา
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อฏโส สุปริกมฺมกโต อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน สพฺพาการสมฺปนฺโน ตตฺริท
สุตฺต อาวุต นีล วา ปต วา โลหิต วา โอทาต วา ปณฺฑุสุตฺต
วาติ เอวเมว โข มาณว ภิกฺขุ ฯเปฯ ยป มาณว ภิกฺขุ เอว
สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส
มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต าณทสฺสนาย จิตฺต
อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ โส เอว ปชานาติ อย โข เม
กาโย รูป จาตุมฺมหาภูติโก มาตาเปตฺติกสมฺภโว โอทนกุมมฺ าสุปจโย
นิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺโม อิทฺจ ปน เม วิฺาณ
เอตฺถ สิต เอตฺถ ปฏิพทฺธนฺติ ฯ อิทปสฺส โหติ ปฺาย ฯ
[๓๓๐] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต มโนมย
อภินิมฺมินาย จิตฺต อภินหี รติ อภินินนฺ าเมติ ฯ โส อิมมฺหา กายา
อฺ กาย อภินินฺนาเมติ รูป มโนมย สพฺพงฺคปจฺจงฺค อหีนินฺทฺริย ฯ
เสยฺยถาป มาณว ปุริโส มฺุชมฺหา อิสิก ปวาเหยฺย ตสฺส เอวมสฺส
อย มฺุโช อย อิสิกา อฺโ มฺุโช อฺา อิสิกา มฺุชมฺหา
เตฺวว อิสิกา ปวาลฺหาติ ฯ เสยฺยถาป มาณว ปุรโิ ส อสึ
โกสิยา ปวาเหยฺย ตสฺส เอวมสฺส อย อสิ อย โกสิ อฺา
อสิ อฺา โกสิ โกสิยา เตฺวว อสิ ปวาลฺหาติ ฯ เสยฺยถาป
มาณว ปุริโส อหึ กรณฺฑา อุทฺธเรยฺย ตสฺส เอวมสฺส อย อหิ
อย กรณฺโฑ อฺโ อหิ อฺโ กรณฺโฑ กรณฺฑา เตฺวว อหิ

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 265

อุทฺธริโตติ ๑ เอวเมว โข มาณว ภิกฺขุ ฯเปฯ ยป มาณว ภิกฺขุ
เอว สมาหิเต จิตฺเต ฯเปฯ อาเนฺชปฺปตฺเต มโนมย อภินิมมฺ ินาย
จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯเปฯ อิทปสฺส โหติ ปฺาย ฯ
[๓๓๑] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อิทฺธิวิธาย
จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภติ
เอโกป หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาป หุตฺวา เอโก โหติ อาวิภาว
ติโรภาว ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ ติโรปพฺพต อสชฺชมาโน คจฺฉติ
เสยฺยถาป อากาเส ฯ โส ปวิยาป อุมฺมุชฺชนิมฺมชุ ฺช กโรติ เสยฺยถาป
อุทเก อุทเกป อภิชฺชมาเน คจฺฉติ เสยฺยถาป ปวิย อากาเสป
ปลฺลงฺเกน กมติ เสยฺยถาป ปกฺขี สกุโณ อิเมป จนฺทิมสุริเย
เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว ปาณินา ปริมสติ ปริมชฺชติ ยาว
พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ เสยฺยถาป มาณว ทกฺโข
กุมฺภกาโร วา กุมฺภการนฺเตวาสี วา สุปริกมฺมกตาย มตฺติกาย ย
ยเทว ภาชนวิกตึ อากงฺเขยฺย ตนฺตเทว กเรยฺย อภินิปฺผาเทยฺย
เสยฺยถาป วา ปน มาณว ทกฺโข ทนฺตกาโร วา ทนฺตการนฺเตวาสี
วา สุปริกมฺมกตสฺมึ ทนฺตสฺมึ ย ยเทว ทนฺตวิกตึ อากงฺเขยฺย
ตนฺตเทว กเรยฺย อภินิปฺผาเทยฺย เสยฺยถาป วา ปน มาณว
ทกฺโข สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา สุปริกมฺมกตสฺมึa
#๑ สีหลโปตฺถเก อุพฺภโต ฯ
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สุวณฺณสฺมึ ย ยเทว สุวณฺณวิกตึ อากงฺเขยฺย ตนฺตเทว กเรยฺย
อภินิปฺผาเทยฺย เอวเมว โข มาณว ภิกฺขุ เอว สมาหิเต จิตฺเต
ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย
ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อิทฺธิวิธาย จิตฺต อภินีหรติ อภินนิ ฺนาเมติ
โส อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภติ เอโกป หุตฺวา พหุธา โหติ
ฯเปฯ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ อิทมฺปสฺส
โหติ ปฺาย ฯ
[๓๓๒] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ฯเปฯ อาเนฺชปฺปตฺเต
ทิพฺพาย โสตธาตุยา จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส ทิพฺพาย
โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท สุณาติ
ทิพฺเพ จ มานุเส จ เย ทูเร สนฺติเก จ ฯ เสยฺยถาป มาณว
ปุริโส อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โส สุเณยฺย เภริสทฺทป มุทิงฺคสทฺทป ๑
สขสทฺทป ปณวสทฺทป เทณฺฑิมสทฺทป ตสฺส เอวมสฺส เภริสทฺโท
อิติป มุทิงฺคสทฺโท อิติป สขสทฺโท อิติป ปณวสทฺโท อิติป
เทณฺฑิมสทฺโท อิติป เอวเมว โข มาณว ภิกขฺ ุ ฯเปฯ ยป
มาณว ภิกขฺ ุ เอว สมาหิเต จิตฺเต ฯเปฯ อาเนฺชปฺปตฺเต
ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกกฺ นฺตมานุสิกาย อุโภป สทฺเท
#๑ อิโต ปร สีหลโปตฺถเก สขปณวเทณฺฑิมสทฺทมฺป ตสฺส เอวมสฺส
#เภริสทฺโท อิติป มุทิงฺคสทฺโท อิติป สขปณวเทณฺฑิมสทฺโท อิติปติ
#อีทิโส ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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สุณาติ ทิพฺเพ จ มานุเส จ เย ทูเร สนฺติเก จ ฯ อิทมฺปสฺส
โหติ ปฺาย ฯ
[๓๓๓] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต เจโตปริยาณาย
จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส ปรสตฺตาน
ปรปุคฺคลาน เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ สราค วา จิตฺต
สราค จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตราค วา จิตฺต วีตราค จิตฺตนฺติ
ปชานาติ สโทส วา จิตฺต ลโทส จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตโทส
วา จิตฺต วีตโทส จิตฺตนฺติ ปชานาติ สโมห วา จิตฺต สโมห
จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตโมห วา จิตฺต วีตโมห จิตฺตนฺติ ปชานาติ
สขิตฺต วา จิตฺต สขิตฺต 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
จตฺตนฺติ ปชานาติ สมาหิต วา จิตฺต สมาหิต จิตฺตนฺติ ปชานาติ
อสมาหิต วา จิตฺต อสมาหิต จิตฺตนฺติ ปชานาติ วิมุตฺต วา
จิตฺต วิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ อวิมุตฺต วา จิตฺต อวิมุตฺต
จตฺตนฺติ ปชานาติ ฯ เสยฺยถาป มาณว อิตฺถี วา ปุริโส วา
ทหโร ยุวา มณฺฑนชาติโก อาทาเส วา ปริสุทเฺ ธ ปริโยทาเต
อจฺเฉ วา อุทกปตฺเต สกมุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน สกณิก วา
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สกณิกนฺติ ปชาเนยฺย อกณิก วา อกณิกนฺติ ปชาเนยฺย เอวเมว
โข มาณว ภิกฺขุ ฯเปฯ ยป มาณว ภิกฺขุ เอว สมาหิเต
จิตฺเต ฯเปฯ อาเนฺชปฺปตฺเต เจโตปริยาณาย จิตฺต อภินหี รติ
อภินินฺนาเมติ ฯ โส ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน เจตสา เจโต ปริจฺจ
ชานาติ สราค วา จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ ปชานาติ ฯเปฯ อวิมุตฺต
วา จิตฺต อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ ฯ อิทมฺปสฺส โหติ ปฺาย ฯ
[๓๓๔] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ฯเปฯ อาเนฺชปฺปตฺเต
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส
อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกป ชาตึ เทฺวป
ชาติโย ติสฺโสป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป
ชาติโย วีสป ชาติโย ตึสป ชาติโย จตฺตาฬีสป ชาติโย ปฺาสป
ชาติโย ชาติสตป ชาติสหสฺสป ชาติสตสหสฺสป อเนเกป สวฏฏกปฺเป
อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ เอวนาโม
เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตรฺ อุทปาทึ ตตฺราปาสึ เอวนาโม
เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ ฯ อิติ สาการ
สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ เสยฺยถาป มาณว
ปุริโส สกมฺหาป คามา อฺ คาม คจฺเฉยฺย ตมฺหาป คามา
อฺป คาม คจฺเฉยฺย โส ตมฺหา คามา สกเยว คาม ปจฺจา-
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คจฺเฉยฺย ตสฺส เอวมสฺส อห โข สกมฺหา คามา อมม คาม
อคจฺฉึ ๑ ตตฺถาป เอว ๒ อฏาสึ เอว นิสีทึ เอว อภาสึ เอว
ตุณฺหี อโหสึ โส ตมฺหา คามา อมม คาม อคจฺฉึ ตตฺราป
เอว อฏาสึ เอว นิสีทึ เอว อภาสึ เอว ตุณหฺ ี อโหสึ
โสมฺหิ ตมฺหา คามา สกเยว คาม ปจฺจาคโตติ เอวเมว โข
มาณว ภิกฺขุ ฯเปฯ ยป มาณว ภิกขฺ ุ เอว สมาหิเต จิตฺเต
ฯเปฯ อาเนฺชปฺปตฺเต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินีหรติ
อภินินฺนาเมติ โส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกป
ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ อิทปสฺส โหติ ปฺาย ฯ
[๓๓๕] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ฯเปฯ อาเนฺชปฺปตฺเต
สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส
ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏิกา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา
เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน
#๑ อคฺฉินฺติ วา ปาโ ฯ ๒ สี. ตตฺร เอว ฯ
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สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา
อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนาติ อิติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ฯ เสยฺยถาป มาณว มชฺเฌ สึฆาฏเก
ปาสาโท ตตฺถ จกฺขุมา ปุรโิ ส ิโต ปสฺเสยฺย มนุสฺเส เคห
ปวิสนฺเตป นิกฺขมนฺเตป รถิยาย วิถึ สฺจรนฺเตป มชฺเฌ สึฆาฏเก
นิสินฺเนป ตสฺส เอวมสฺส เอเต มนุสฺสา เคห ปวิสนฺติ เอเต
นิกฺขมนฺติ เอเต รถิยายป วิถึ สฺจรนฺติ เอเต มชฺเฌ สึฆาฏเก
นิสินฺนาติ เอวเมว โข มาณว ภิกฺขุ ฯเปฯ ยป มาณว ภิกฺขุ เอว
สมาหิเต จิตฺเต ฯเปฯ อาเนฺชปฺปตฺเต สตฺตาน จุตูปปาตาณาย
จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน
อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน
ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต
ปชานาติ ฯ อิทมฺปสฺส โหติ ปฺาย ฯ
[๓๓๖] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อาสวาน
ขยาณาย จิตฺต อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ โส อิท ทุกขฺ นฺติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย
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ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ อิเม อาสวาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ
ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ
อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตสฺส เอว
ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ภวาสวาป จิตฺต
วิมุจฺจติ อวิชฺชาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ
าณ โหติ ฯ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ เสยฺยถาป มาณว ปพฺพตสเขปอุทกรหโท
อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน อนาวิโล ตตฺถ จกฺขุมา ปุริโส ตีเร ิโต ปสฺเสยฺย
สิปฺปกสมฺพุกป สกฺขรกลป มจฺฉคุมฺพป จรนฺตป ติฏนฺตป ตสฺส
เอวมสฺส อย โข อุทกรหโท อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน อนาวิโล ตตฺริเม
สิปฺปกสมฺพุกาป สกฺขรกลาป มจฺฉคุมฺพาป จรนฺตาป ติฏ นฺตาป ๑
เอวเมว โข มาณว ภิกฺขุ ฯเปฯ ยป มาณว ภิกฺขุ เอว สมาหิเต
จิตฺเต ฯเปฯ อาเนฺชปฺปตฺเต อาสวาน ขยาณาย จิตฺต อภินีหรติ
อภินินฺนาเมติ ฯ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย
อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ตสฺส เอว ชานโต
เอว ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ภวาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ
อวิชฺชาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ฯ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ฯ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
#๑ สี. จรนฺตปิ  ติฏนฺติป ฯ
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ปชานาติ ฯ อิทมฺปสฺส โหติ ปฺาย ฯ
[๓๓๗] อย โข โส มาณว อริโย ปฺากฺขนฺโธ ยสฺส โส
ภควา วณฺณวาที อโหสิ เอตฺถ จ อิม ชนต สมาทเปสิ นิเวเสสิ
ปติฏาเปสิ นตฺถิ เจเวตฺถ อุตฺตรึ กรณียนฺติ ฯ อจฺฉริย โภ อานนฺท
อพฺภูต โภ อานนฺท โสวาย โภ อานนฺท อริโย ปฺากฺขนฺโธ
ปริปุณฺโณ โน อปริปณ
ุ ฺโณ เอว ปริปุณฺณฺจาห โภ อานนฺท
อริย ปฺากฺขนฺธ อิโต พหิทฺธา อฺเสุ สมณพฺราหฺมเณสุ น
สมนุปสฺสามิ นตฺถิ โน กิฺจิ อุตฺตรึ กรณียนฺติ ฯ อภิกฺกนฺต โภ
อานนฺท อภิกฺกนฺต โภ อานนฺท เสยฺยถาป โภ อานนฺท นิกฺกชุ ฺชิต
วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ
ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โข โภตา อานนฺเทน อเนกปริยาเยน ธมฺโม
ปกาสิโต เอสาห โภ อานนฺท ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ
ธมฺมฺจ ภิกขฺ ุสฆฺจ อุปาสก ม ภว อานนฺท ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
สุภสุตฺต ทสม นิฏิต ฯ
_______________
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เกวฏฏสุตฺต เอกาทสม
[๓๓๘] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา นาลนฺทาย วิหรติ
ปาวาริกมฺพวเน ฯ อถโข เกวฏโฏ คหปติปุตฺโต เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข เกวฏโฏ คหปติปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ
อย ภนฺเต นาลนฺทา อิทฺธา เจว ผีตา จ พหุชนา อากิณฺณมนุสฺสา
ภควติ อภิปฺปสนฺนา สาธุ ภนฺเต ภควา เอก ภิกฺขุ สมาทิสตุ
โย อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อิทฺธิปาฏิหาริย กริสฺสติ เอวาย นาลนฺทา
ภิยฺโยโส มตฺตาย ภควติ อภิปฺปสีทิสฺสตีติ ฯ เอว วุตฺเต ภควา
เกวฏฏ คหปติปุตฺต เอตทโวจ น โข อห เกวฏฏ ภิกฺขูน เอว ธมฺม
เทเสมิ เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว คิหีน โอทาตวสนาน อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา
อิทฺธิปาฏิหาริย กโรถาติ ฯ ทุติยมฺป โข เกวฏโฏ คหปติปุตฺโต
ภควนฺต เอตทโวจ นาห ภนฺเต ภควนฺต เปสึ อปจ เอว วทามิ อย
ภนฺเต นาลนฺทา อิทฺธา เจว ผีตา จ พหุชนา อากิณฺณมนุสฺสา
ภควติ อภิปฺปสนฺนา สาธุ ภนฺเต ภควา เอก ภิกฺขุ สมาทิสตุ
โย อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อิทฺธิปาฏิหาริย กริสฺสติ เอวาย นาลนฺทา
ภิยฺโยโส มตฺตาย ภควติ อภิปฺปสีทิสฺสตีติ ฯ ตติยมฺป ฯเปฯ
[๓๓๙] ตีณิ โข อิมานิ เกวฏฏ ปาฏิหาริยานิ มยา สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ กตมานิ ตีณิ อิทฺธิปาฏิหาริย
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อาเทสนาปาฏิหาริย อนุสาสนิปาฏิหาริย ฯ กตมฺจ เกวฏฏ อิทฺธิปาฏิหาริย อิธ เกวฏฏ ภิกฺขุ อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภติ
เอโกป หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาป หุตฺวา เอโก โหติ อาวิภาว
ติโรภาว ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ ติโรปพฺพต อสชฺชมาโน คจฺฉติ
เสยฺยถาป อากาเส ปวิยา อุมฺมุชชฺ นิมฺมุชชฺ  กโรติ เสยฺยถาป
อุทเก อุทเกป อภิชฺชมาเน คจฺฉติ เสยฺยถาป ปวิยา อากาเสป
ปลฺลงฺเกน กมติ เสยฺยถาป ปกฺขี สกุโณ อิเมป จนฺทิมสุริเย
เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว ปาณินา ปริมสติ ปริมชฺชติ ยาว
พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ ตเมน อฺตโร สทฺโธ
ปสนฺโน ปสฺสติ ต ภิกฺขุ อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภนฺต เอโกป
หุตฺวา พหุธา โหนฺต พหุธาป หุตฺวา เอโก โหนฺต อาวิภาว
ติโรภาว ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ ติโรปพฺพต อสชฺชมาน คจฺฉนฺต
เสยฺยถาป อากาเส ปวิยา อุมฺมุชชฺ นิมฺมุชฺช กโรนฺต เสยฺยถาป
อุทเก อุทเกป อภิชฺชมาเน คจฺฉนฺต เสยฺยถาป ปวิยา อากาเสป
ปลฺลงฺเกน กมนฺต เสยฺยถาป ปกฺขี สกุโณ อิเมป จนฺทิมสุริเย
เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว ปาณินา ปริมสนฺต ปริมชฺชนฺต ยาว
พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตนฺต ฯ ตเมน โส สทฺโธ ปสนฺโน
อฺตรสฺส อสฺสทฺธสฺส อปฺปสนฺนสฺส อาโรเจติ อจฺฉริย วต โภ
อพฺภูต วต โภ สมณสฺส มหิทฺธิกตา มหานุภาวตา อมาห ภิกฺขุ
อทฺทส อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภนฺต เอโกป หุตฺวา พหุธา โหนฺต
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พหุธาป หุตฺวา เอโก โหนฺต ฯเปฯ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส
วตฺเตนฺตนฺติ ฯ ตเมน โส อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน ต สทฺธ ปสนฺน
เอว วเทยฺย อตฺถิ โข โภ คนฺธาริ นาม วิชชฺ า ตาย โส ภิกฺขุ
อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภติ ฯเปฯ ยาว พฺรหฺมโลกาป
กาเยน วส วตฺเตตีติ ฯ ต กึ มฺสิ เกวฏฏ อป นุ โส
อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน ต สทฺธ ปสนฺน เอว วเทยฺยาติ ฯ วเทยฺย
ภนฺเตติ ฯ อิม โข อห เกวฏฏ อิทฺธิปาฏิหาริเย อาทีนว สมฺปสฺสมาโน อิทฺธปิ าฏิหาริเยน อฏฏิยามิ หรายามิ ชิคุจฺฉามิ ฯ
[๓๔๐] กตมฺจ เกวฏฏ อาเทสนาปาฏิหาริย ฯ อิธ เกวฏฏ
ภิกฺขุ ปรสตฺตาน ปรปุคคฺ ลาน จิตฺตมฺป อาทิสติ เจตสิกมฺป อาทิสติ
วิตกฺกิตมฺป อาทิสติ วิจาริตมฺป อาทิสติ เอวมฺป เต มโน อิตฺถมฺป
เต มโน อิติป เต จิตฺตนฺติ ฯ ตเมน อฺตโร สทฺโธ ปสนฺโน
ปสฺสติ ต ภิกฺขุ ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน จิตฺตมฺป อาทิสนฺต
เจตสิกมฺป อาทิสนฺต วิตกฺกิตมฺป อาทิสนฺต วิจาริตมฺป อาทิสนฺต
เอวมฺป เต มโน อิตฺถมฺป เต มโน อิติป เต จิตฺตนฺติ ฯ ตเมน
โส สทฺโธ ปสนฺโน อฺตรสฺส อสฺสทฺธสฺส อปฺปสนฺนสฺส อาโรเจติ
อจฺฉริย วต โภ อพฺภูต วต โภ สมณสฺส มหิทธฺ ิกตา มหานุภาวตา
อมาห ภิกฺขุ อทฺทส ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน จิตฺตมฺป อาทิสนฺต
เจตสิกมฺป อาทิสนฺต วิตกฺกิตมฺป อาทิสนฺต วิจาริตมฺป อาทิสนฺต
เอวป เต มโน อิตฺถมฺป เต มโน อิตปิ  เต จิตฺตนฺติ ฯ ตเมน
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โส อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน ต สทฺธ ปสนฺน เอว วเทยฺย อตฺถิ
โข โภ มณิกา นาม วิชชฺ า ตาย โส ภิกฺขุ ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน
จิตฺตมฺป อาทิสติ เจตสิกมฺป อาทิสติ วิตกฺกิตมฺป อาทิสติ วิจาริตมฺป
อาทิสติ เอวมฺป เต มโน อิตฺถมฺป เต มโน อิติป เต จิตฺตนฺติ ฯ
ต กึ มฺสิ เกวฏฏ อป นุ โส อสฺสทฺโธ อปฺปสนฺโน ต
สทฺธ ปสนฺน เอว วเทยฺยาติ ฯ วเทยฺย ภนฺเตติ ฯ อิม โข
อห เกวฏฏ อาเทสนาปาฏิหาริเย อาทีนว สมฺปสฺสมาโน
อาเทสนาปาฏิหาริเยน อฏฏิยามิ หรายามิ ชิคุจฺฉามิ ฯ
[๓๔๑] กตมฺจ เกวฏฏ อนุสาสนิปาฏิหาริย ฯ อิธ เกวฏฏj
ภิกฺขุ เอวมนุสาสติ เอว วิตกฺเกถ มา เอว วิตกฺกยิตฺถ เอว
มนสิกโรถ มา เอว มนสิกโรถ อิท ปชหถ อิท อุปสมฺปชฺช
วิหรถาติ ฯ อิท วุจฺจติ เกวฏฏ อนุสาสนิปาฏิหาริย ฯ
[๓๔๒] ปุน จปร เกวฏฏ อิธ ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ (ยถา สามฺผเล เอว วิตฺถาเรตพฺพ)
ฯเปฯ อิทป วุจฺจติ เกวฏฏ อนุสาสนิปาฏิหาริย ฯ ทุติย ฌาน ฯ
ตติย ฌาน ฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิท
วุจฺจติ เกวฏฏ อนุสาสนิปาฏิหาริย ฯเปฯ าณทสฺสนาย จิตฺต
อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ อิท วุจฺจติ เกวฏฏ อนุสาสนิปาฏิหาริย ฯ
ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ อิท วุจฺจติ อนุสาสนิปาฏิหาริย ฯ
อิมานิ โข เกวฏฏ ตีณิ ปาฏิหาริยานิ มยา สย

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 277

อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ ฯ
[๓๔๓] ภูตปุพฺพ เกวฏฏ อิมสฺมเึ ยว ภิกฺขุสเฆ อฺตรสฺส
ภิกฺขุโน เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ กตฺถ นุ โข ๑ อิเม
จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ เสยฺยถีท ปวีธาตุ อาโปธาตุ
เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ อถโข เกวฏฏ ภิกฺขุ ตถารูป สมาธึ
สมาปชฺชิ ยถา สมาหิเต จิตฺเต เทวยานิโย มคฺโค ปาตุรโหสิ ฯ
อถโข โส เกวฏฏ ภิกฺขุ เยน จาตุมฺมหาราชิกา เทวา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา จาตุมฺมหาราชิเก เทเว เอตทโวจ กตฺถ นุ โข
อาวุโส อิเม จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ เสยฺยถีท
ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ เอว วุตฺเต เกวฏฏ
จาตุมฺมหาราชิกา เทวา ต ภิกฺขุ เอตทโวจจ มยป โข ภิกฺขุ น
ชานาม ยตฺถิเม จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ เสยฺยถีท
ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ อตฺถิ โข ภิกฺขุ
จตฺตาโร มหาราชาโน อเมฺหหิ อภิกฺกนฺตตรา จ ปณีตตรา จ
เต โข เอว ชาเนยฺยุ ยตฺถิเม จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา
นิรุชฺฌนฺติ เสยฺยถีท ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ
อถโข เกวฏฏ ภิกฺขุ เยน จตฺตาโร มหาราชาโน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา จตฺตาโร มหาราชาโน เอตทโวจ กตฺถ นุ โข
อาวุโส อิเม จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ เสยฺยถีท
#๑ สี. กถนฺนุ โข ฯ
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ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ เอว วุตฺเต เกวฏฏ
จตฺตาโร มหาราชาโน ต ภิกฺขุ เอตทโวจจ มยป โข ภิกฺขุ น
ชานาม ยตฺถิ ฯเปฯ วาโยธาตูติ อตฺถิ โข ภิกฺขุ ตาวตึสา นาม
เทวา อเมฺหหิ อภิกฺกนฺตตรา จ ปณีตตรา จ เต โข เอว
ชาเนยฺยุ ยตฺถิเม จตฺตาโร ฯเปฯ วาโยธาตูติ ฯ อถโข เกวฏฏ
ภิกฺขุ เยน ตาวตึสา เทวา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ตาวตึเส
เทเว เอตทโวจ กตฺถ นุ โข อาวุโส อิเม จตฺตาโร มหาภูตา
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ เสยฺยถีท ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ
วาโยธาตูติ ฯ เอว วุตฺเต เกวฏฏ ตาวตึสา เทวา ต ภิกฺขุ
เอตทโวจจ มยป โข ภิกฺขุ น ชานาม ยตฺถิเม ฯเปฯ วาโยธาตูติ
อตฺถิ โข ภิกฺขุ สกฺโก เทวานมินฺโท อเมฺหหิ อภิกฺกนฺตตโร จ
ปณีตตโร จ โส โข เอว ชาเนยฺย ยตฺถิเม จตฺตาโร ฯเปฯ
วาโยธาตูติ ฯ อถโข โส เกวฏฏ ภิกขฺ ุ เยน สกฺโก เทวานมินฺโท
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา สกฺก เทวานมินฺท เอตทโวจ กตฺถ นุ
โข อาวุโส จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา นิรชุ ฌ
ฺ นฺติ เสยฺยถีท
ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ เอว วุตฺเต เกวฏฏ
สกฺโก เทวานมินฺโท ต ภิกฺขุ เอตทโวจ อหป โข ภิกฺขุ น
ชานามิ ยตฺถิเม จตฺตาโร ฯเปฯ วาโยธาตูติ อตฺถิ โข ภิกฺขุ
ยามา นาม เทวา ฯเปฯ สุยาโม นาม เทวปุตฺโต ฯเปฯ
ตุสิตา นาม เทวา ฯเปฯ สนฺตุสิโต นาม เทวปุตฺโต ฯเปฯ
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นิมฺมานรตี นาม เทวา ฯเปฯ สุนิมมฺ ิโต นาม เทวปุตฺโต ฯเปฯ
ปรนิมฺมิตวสวตฺตี นาม เทวา ฯเปฯ ปรนิมฺมติ วสวตฺติ นาม
เทวปุตฺโต อเมฺหหิ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จ โส โข เอว
ชาเนยฺย ยตฺถิเม จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ เสยฺยถีท
ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ
[๓๔๔] อถโข โส เกวฏฏ ภิกฺขุ เยน วสวตฺติ เทวปุตฺโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา วสวตฺตึ เทวปุตฺต เอตทโวจ กตฺถ นุ โข
อาวุโส อิเม จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ เสยฺยถีท
ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ เอว วุตฺเต เกวฏฏ
วสวตฺติ เทวปุตฺโต ต ภิกฺขุ เอตทโวจ อหป โข ภิกฺขุ น ชานามิ
ยตฺถิเม จตฺตาโร มหาภูตา อปริสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ เสยฺยถีท ปวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ อตฺถิ โข ภิกขฺ ุ พฺรหฺมกายิกา
นาม เทวา อเมฺหหิ อภิกฺกนฺตตรา จ ปณีตตรา จ เต โข เอว
ชาเนยฺยุ ยตฺถิเม จตฺตาโร ฯเปฯ วาโยธาตูติ ฯ อถโข เกวฏฏ
ภิกฺขุ ตถารูป สมาธึ สมาปชฺชิ ยถา สมาหิเต จิตฺเต พฺรหฺมยานิโย
มคฺโค ปาตุรโหสิ ฯ
[๓๔๕] อถโข โส เกวฏฏ ภิกฺขุ เยน พฺรหฺมกายิกา เทวา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา พฺรหฺมกายิเก เทเว เอตทโวจ กตฺถ นุ
โข อาวุโส อิเม จตฺตาโร ฯเปฯ วาโยธาตูติ ฯ เอว วุตฺเต
เกวฏฏ พฺรหฺมกายิกา เทวา ต ภิกฺขุ เอตทโวจจ มยป โข ภิกฺขุ
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น ชานาม ยตฺถิเม ฯเปฯ วาโยธาตูติ อตฺถิ โข ภิกฺขุ พฺรหฺมา
มหาพฺรหฺมา อภิภู อนภิภูโต อฺทตฺถุทโส วสวตฺติ อิสฺสโร
กตฺตา นิมฺมติ า เสฏโ สชฺชิตา วสี ปตา ภูตภพฺยาน อเมฺหหิ
อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จ โส โข เอว ชาเนยฺย ยตฺถิเม
จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ เสยฺยถีท ปวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ กห ปนาวุโส เอตรหิ โส
มหาพฺรหฺมาติ ฯ มยป โข ภิกฺขุ น ชานาม ยตฺถ วา พฺรหฺมา
เยน วา พฺรหฺมา อปจ ภิกฺขุ ยถา นิมิตฺตา ทิสฺสนฺติ อาโลโก
สฺชายติ โอภาโส ปาตุภวติ พฺรหฺมา ปาตุภวิสฺสติ พฺรหฺมุโน
เหต ปุพฺพนิมิตฺต ปาตุภาวาย ยทิท อาโลโก สฺชายติ โอภาโส
ปาตุภวตีติ ฯ อถโข โส เกวฏฏ มหาพฺรหฺมา นจิรสฺเสว ปาตุรโหสิ ฯ
[๓๔๖] อถโข โส เกวฏฏ ภิกฺขุ เยน มหาพฺรหฺมา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ต มหาพฺรหฺมาน เอตทโวจ กตฺถ นุ โข อาวุโส
อิเม จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ เสยฺยถีท ปวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ เอว วุตฺเต เกวฏฏ โส
มหาพฺรหฺมา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ อหมสฺมิ ภิกฺขุ พฺรหฺมา มหาพฺรหฺมา
อภิภู อนภิภูโต อฺทตฺถุทโส วสวตฺติ อิสฺสโร กตฺตา นิมฺมิตา
เสฏโ สชฺชติ า วสี ปตา ภูตภพฺยานนฺติ ฯ ทุติยมฺป โข เกวฏฏ โส
ภิกฺขุ ต มหาพฺรหฺมาน เอตทโวจ น โข อห ต อาวุโส เอว
ปุจฺฉามิ ตฺวมสิ พฺรหฺมา มหาพฺรหฺมา อภิภู อนภิภูโต อฺทตฺถุทโส
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วสวตฺติ อิสฺสโร กตฺตา นิมฺมิตา สชฺชิตา วสี ปตา ภูตภพฺยาน
เอวฺจ โข อหนฺต อาวุโส เอว ปุจฺฉามิ กตฺถ นุ โข อาวุโส
อิเม จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ เสยฺยถีท ปวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ ทุติยมฺป โข เกวฏฏ โส
มหาพฺรหฺมา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ อหมสฺมิ ภิกฺขุ พฺรหฺมา มหาพฺรหฺมา
อภิภู อนภิภูโต อฺทตฺถุทโส วสวตฺติ อิสฺสโร กตฺตา นิมฺมิตา
เสฏโ สชฺชิตา วสี ปตา ภูตภพฺยานนฺติ ฯ ตติยมฺป โข เกวฏฏ
โส ภิกฺขุ ต มหาพฺรหฺมาน เอตทโวจ น โข อหนฺต อาวุโส เอว
ปุจฺฉามิ ตฺวมสิ พฺรหฺมา มหาพฺรหฺมา อภิภู อนภิภูโต อฺทตฺถุทโส
วสวตฺติ อิสฺสโร กตฺตา นิมฺมิตา เสฏโ สชฺชติ า วสี ปตา
ภูตภพฺยาน เอวฺจ โข อหนฺต อาวุโส เอว ปุจฺฉามิ กตฺถ นุ โข
อาวุโส อิเม จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ เสยฺยถีท
ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ
[๓๔๗] อถโข เกวฏฏ โส มหาพฺรหฺมา ต ภิกฺขุ พาหาย
คเหตฺวา เอกมนฺต อปเนตฺวา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ อิเม โข ม
ภิกฺขุ พฺรหฺมกายิกา เทวา เอว ชานนฺติ นตฺถิ กิฺจิ พฺรหฺมุโน
อฺาต นตฺถิ กิฺจิ พฺรหฺมุโน อทิฏ นตฺถิ กิฺจิ พฺรหฺมุโน
อวิทิต นตฺถิ กิฺจิ พฺรหฺมุโน อสจฺฉิกตนฺติ ตสฺมา อหเมเตส
สมฺมุขา น พฺยากาสึ อหป โข ภิกฺขุ น ชานามิ ยตฺถิเม จตฺตาโร
มหาภูตา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ เสยฺยถีท ปวีธาตุ อาโปธาตุ
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เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ตสฺมา ติห ภิกขฺ ุ ตุเมฺหเวต ทุกฺกฏ ตุเมฺหเวต
อปรทฺธ ย ตฺว ภควนฺต อภิมฺุจิตฺวา ๑ พหิทฺธา ปริเยฏึ อาปชฺชสิ
อิมสฺส ปฺหสฺส เวยฺยากรณาย คจฺฉ ตฺว ภิกฺขุ ตเมว ภควนฺต
อุปสงฺกมิตฺวา อิม ปฺห ปุจฺฉ ยถา เต ภควา พฺยากโรติ ตถา
น ธาเรยฺยาสีติ ฯ
[๓๔๘] อถโข เกวฏฏ โส ภิกฺขุ เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส
สมฺมิฺชิต วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย
เอวเมว พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต มม ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ อถโข
โส เกวฏฏ โส ภิกฺขุ ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นสินฺโน โข เกวฏฏ โส ภิกฺขุ ม เอตทโวจ กตฺถ นุ โข ภนฺเต
อิเม จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ เสยฺยถีท ปวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ เอว วุตฺเต อห เกวฏฏ ต
ภิกฺขุ เอตทโวจ ภูตปุพพฺ  ภิกฺขุ สามุทฺทิกา พาณิชา ตีรทสฺสึ สกุณ
คเหตฺวา นาวาย อชฺโฌคาหนฺติ เต อตีรทสฺสินิยา นาวาย ตีรทสฺสึ
สกุณ มฺุจนฺติ โส คจฺฉติ ปุรตฺถิม ทิส คจฺฉติ ทกฺขิณ ทิส
คจฺฉติ ปจฺฉิม ทิส คจฺฉติ อุตฺตร ทิส คจฺฉติ อุทฺธ ทิส คจฺฉติ
อนุทิส สเจ โส สมนฺตา ตีร ปสฺสติ ตถาปกฺกนฺโต ว โหติ สเจ
ปน โส สมนฺตา ตีร น ปสฺสติ ตเมว นาว ปจฺจาคจฺฉติ อยเมว
โข ตฺว ภิกขฺ ุ ยโต ยาว พฺรหฺมโลกา ปริเยสมาโน อิมสฺส
#๑ สี. อติสิตวฺ า ฯ
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ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน อชฺฌคมา อถโข มยฺหเมว สนฺติเก
ปจฺจาคโต น โข เอโส ภิกฺขุ ปโฺห เอว ปุจฺฉิตพฺโพ กตฺถ นุ
โข ภนฺเต อิเม จตฺตาโร มหาภูตา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ เสยฺยถีท
ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ เอวฺจ โข โส
ภิกฺขุ ปโฺห ปุจฺฉิตพฺโพ ฯ
[๓๔๙] กตฺถ อาโป จ ปวี จ เตโช วาโย น คาธติ
กตฺถ ทีฆฺจ รสฺสฺจ อนน ถูล สุภาสุภ
กตฺถ นามฺจ รูปฺจ อเสส อุปรุชฺฌตีติ ฯ
ตตฺร เวยฺยากรณ ภวติ ฯ
[๓๕๐] วิฺาณ อนิทสฺสน อนนฺต สพฺพโต ปภ
เอตฺถ อาโป จ ปวี จ เตโช วาโย น คาธติ
เอตฺถ ทีฆฺจ รสฺสฺจ อนน ถูล สุภาสุภ
เอตฺถ นามฺจ รูปฺจ อเสส อุปรุชฺฌติ
วิฺาณสฺส นิโรเธน เอตฺเถต อุปรุชฺฌตีติ ฯ
อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมโน เกวฏโฏ คหปติปุตฺโต ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
เกวฏฏสุตฺต เอกาทสม นิฏ ิต ฯ
___________________________
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โลหิจฺจสุตฺต ทฺวาทสม
[๓๕๑] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก
จรมาโน มหตา ภิกฺขุสเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ เยน
สาลวติกา ตทวสริ ฯ เตน โข ปน สมเยน โลหิจฺโจ พฺราหฺมโณ
สาลวติก อชฺฌาวสติ สตฺตุสฺสท สติณกฏโทก สธฺ ราชโภคฺค
รฺา ปเสนทิโกสเลน ทินฺน ราชทาย พฺรหฺมเทยฺย ฯ
[๓๕๒] เตน โข ปน สมเยน โลหิจฺจสฺส พฺราหฺมณสฺส เอวรูป
ปาปก ทิฏ ิคต อุปฺปนฺน โหติ อิธ สมโณ วา พฺราหฺมโณ
วา กุสล ธมฺม อธิคจฺเฉยฺย กุสล ธมฺม อธิคนฺตฺวา น ปรสฺส
อาโรเจยฺย กิฺหิ ปโร ปรสฺส กริสฺสติ เสยฺยถาป นาม ปุราณ
พนฺธน ฉินฺทิตฺวา อฺ นว พนฺธน กเรยฺย เอว สมฺปทมิท
ปาปก โลภธมฺม วทามิ กิฺหิ ปโร ปรสฺส กริสสฺ ตีติ ฯ อสฺโสสิ
โข โลหิจฺโจ พฺราหฺมโณ สมโณ ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต
สกฺยกุลา ปพฺพชิโต โกสเลสุ จาริกฺจรมาโน มหตา ภิกฺขุสเฆน
สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ สาลวติก อนุปปฺ ตฺโต ต โข ปน
ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส
ภควา ฯเปฯ พุทฺโธ ภควาติ โส อิม โลก สเทวก สมารก
สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
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ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ
พฺรหฺมจริย ปกาเสติ สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต ทสฺสน โหตีติ ฯ
[๓๕๓] อถโข โลหิจฺโจ พฺราหฺมโณ โรสิก นฺหาปต อามนฺเตสิ
เอหิ ตฺว สมฺม โรสิเก เยน สมโณ โคตโม เตนุปสงฺกม
อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน สมณ โคตม อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก
ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉ โลหิจฺโจ โภ โคตม พฺราหฺมโณ
ภวนฺต โคตม อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร
ปุจฺฉตีติ เอวฺจ วเทหิ อธิวาเสตุ กิร ภว โคตโม โลหิจฺจสฺส
พฺราหฺมณสฺส สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสเฆนาติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข โรสิโก นฺหาปโก โลหิจฺจสฺส พฺราหฺมณสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โรสิโก นฺหาปโก ภควนฺต เอตทโวจ
โลหิจฺโจ ภนฺเต พฺราหฺมโณ ภควนฺต อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก
ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉติ เอวฺจ วเทติ อธิวาเสตุ กิร
ภนฺเต ภควา โลหิจฺจสฺส พฺราหฺมณสฺส สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ
ภิกฺขุสเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ
[๓๕๔] อถโข โรสิโก นฺหาปโต ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เยน โลหิจฺโจ
พฺราหฺมโณ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา โลหิจฺจ พฺราหฺมณ เอตทโวจ
อโวจุมฺหา โข มย โภโต วจเนน ต ภควนฺต โลหิจฺโจ ภนฺเต

สุตฺต ที. สีลกฺขนฺธวคฺโค - หนาที่ 286

พฺราหฺมโณ ภควนฺต อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร
ปุจฺฉติ เอวฺจ วเทติ อธิวาเสตุ กิร ภนฺเต ภควา โลหิจฺจสฺส
พฺราหฺมณสฺส สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสเฆนาติ อธิวุฏ ฺจ
ปน เตน ภควตาติ ฯ อถโข โลหิจฺโจ พฺราหฺมโณ ตสฺสา รตฺติยา
อจฺจเยน สเก นิเวสเน ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาเทตฺวา
โรสิก นฺหาปต อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว สมฺม โรสิเก เยน สมโณ
โคตโม เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส กาล
อาโรเจหิ กาโล โภ โคตม นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ เอว โภติ
โข โรสิโก นฺหาปโต โลหิจฺจสฺส พฺราหฺมณสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข โรสิโก นฺหาปโต ภควโต กาล
อาโรเจสิ กาโล ภนฺเต นิฏ ิต ภตฺตนฺติ ฯ
[๓๕๕] อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
สทฺธึ ภิกฺขุสเฆน เยน สาลวติกา เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปน
สมเยน โรสิโก นฺหาปโต ภควนฺต ปฏิโต ปฏิโต อนุพนฺโธ
โหติ ฯ อถโข โรสิโก นฺหาปโต ภควนฺต เอตทโวจ โลหิจฺจสฺส ภนฺเต
พฺราหฺมณสฺส เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน โหติ อิธ สมโณ
วา พฺราหฺมโณ วา กุสล ธมฺม อธิคจฺเฉยฺย กุสล ธมฺม อธิคนฺตฺวา
น ปรสฺส อาโรเจยฺย กิฺหิ ปโร ปรสฺส กริสฺสติ เสยฺยถาป
นาม ปุราณ พนฺธน ฉินฺทิตฺวา อฺ นว พนฺธน กเรยฺย เอว
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สมฺปทมิท ปาปก โลภธมฺม วทามิ กิฺหิ ปโร ปรสฺส กริสฺสตีติ
สาธุ ภนฺเต ภควา โลหิจฺจ พฺราหฺมณ เอตสฺมา ปาปกา ทิฏ ิคตา
วิเวเจตูติ ฯ อปฺเปวนาม สิยา โรสิเก อปฺเปวนาม สิยา โรสิเกติ ฯ
อถโข ภควา เยน โลหิจฺจสฺส พฺราหฺมณสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข โลหิจฺโจ
พฺราหฺมโณ พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสฆ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน
สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ
[๓๕๖] อถโข โลหิจฺโจ พฺราหฺมโณ ภควนฺต ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ
อฺตร นีจ อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข โลหิจฺจ พฺราหฺมณ ภควา เอตทโวจ สจฺจ
กิร โลหิจฺจ เต เอวรูป ปาปก ทิฏ ิคต อุปฺปนฺน อิธ สมโณ
วา พฺราหฺมโณ วา กุสล ธมฺม อธิคจฺเฉยฺย กุสล ธมฺม อธิคนฺตฺวา
น ปรสฺส อาโรเจยฺย กิฺหิ ปโร ปรสฺส กริสฺสติ เสยฺยถาป
นาม ปุราณ พนฺธน ฉินฺทิตฺวา อฺ นว พนฺธน กเรยฺย เอว
สมฺปทมิท ปาปก โลภธมฺม วทามิ กิฺหิ ปโร ปรสฺส กริสสฺ ตีติ ฯ
เอว โภ โคตม ฯ ต กึ มฺสิ โลหิจฺจ นนุ ตฺว สาลวติก
อชฺฌาวสสีติ ฯ เอว โภ โคตม ฯ โย นุ โข โลหิจฺจ เอว
วเทยฺย โลหิจฺโจ พฺราหฺมโณ สาลวติก อชฺฌาวสติ ยา สาลวติกาย
สมุทย สฺชาติ โลหิจโฺ จ ว ต พฺราหฺมโณ เอกโก ปริภฺุเชยฺย
น อฺเส ทเทยฺยาติ เอววาที โส เย ต อุปชีวนฺติ เตส
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อนฺตรายกโร วา โหติ โน วาติ ฯ อนฺตรายกโร โภ โคตม ฯ
อนฺตรายกโร สมาโน หิตานุกมฺป วา เตส โหติ อหิตานุกมฺป วาติ ฯ
อหิตานุกมฺป โภ โคตม ฯ อหิตานุกมฺปสฺส เมตฺต วา เตสุ จิตฺต
ปจฺจุปฏิต โหติ สปตฺติก วาติ ฯ สปตฺติก โภ โคตม ฯ สปตฺติเก
จิตฺเต ปจฺจุปฏิเต มิจฺฉาทิฏิ วา โหติ สมฺมาทิฏิ วาติ ฯ
มิจฺฉาทิฏิ โภ โคตม ฯ มิจฺฉาทิฏิสฺส โข อห โลหิจฺจ ทฺวินฺน
คตีน อฺตร คตึ วทามิ นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา ฯ
[๓๕๗] ต กึ มฺสิ โลหิจฺจ นนุ ราชา ปเสนทิโกสโล
กาสิโกสล อชฺฌาวสตีติ ฯ เอว โภ โคตม ฯ โย นุ โข
โลหิจฺจ เอว วเทยฺย ราชา ปเสนทิโกสโล กาสิโกสล อชฺฌาวสติ
ยา กาสิโกสเล สมุทย สฺชาติ ราชา ว ต ปเสนทิโกสโล
เอกโก ปริภ
ุ ฺเชยฺย น อฺเส ทเทยฺยาติ เอววาที โส เย
ราชาน ปเสนทิโกสล อุปชีวนฺติ ตุเมฺห เจว อฺเ จ เตส
อนฺตรายกโร วา โหติ โน วาติ ฯ อนฺตรายกโร โภ โคตม ฯ
อนฺตรายกโร สมาโน หิตานุกมฺป วา เตส โหติ อหิตานุกมฺป วาติ ฯ
อหิตานุกมฺป โภ โคตม ฯ อหิตานุกมฺปสฺส เมตฺต วา เตสุ จิตฺต
ปจฺจุปฏิต โหติ สปตฺติก วาติ ฯ สปตฺติก โภ โคตม ฯ สปตฺติเก
จิตฺเต ปจฺจุปฏิเต มิจฺฉาทิฏิ วา โหติ สมฺมาทิฏิ วาติ ฯ
มิจฺฉาทิฏิ โภ โคตม ฯ มิจฺฉาทิฏิสฺส โข อห โลหิจฺจ ทฺวินฺน
คตีน อฺตร คตึ วทามิ นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา ฯ
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[๓๕๘] อิติ กิร โลหิจฺจ โย เอว วเทยฺย โลหิจฺโจ พฺราหฺมโณ
สาลวติก อชฺฌาวสติ ยา สาลวติกาย สมุทย สฺชาติ โลหิจฺโจ
ว ต พฺราหฺมโณ เอกโก ปริภฺุเชยฺย น อฺเส ทเทยฺยาติ
เอววาที โส เย ต อุปชีวนฺติ เตส อนฺตรายกโร โหติ อนฺตรายกโร
สมาโน อหิตานุกมฺป โหติ อหิตานุกมฺปสฺส สปตฺติก จิตฺต ปจฺจุปฏิต
โหติ สปตฺติเก จิตฺเต ปจฺจุปฏิเต มิจฺฉาทิฏิ โหติ ฯ
เอวเมว โข โลหิจฺจ โย เอว วเทยฺย อิธ สมโณ วา พฺราหฺมโณ
วา กุสล ธมฺม อธิคจฺเฉยฺย กุสล ธมฺม อธิคนฺตฺวา น ปรสฺส
อาโรเจยฺย กิฺหิ ปโร ปรสฺส กริสฺสตีติ ฯ เสยฺยถาป นาม
ปุราณ พนฺธน ฯเปฯ กริสฺสตีติ ฯ เอววาที โส เย เต
กุลปุตฺตา ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย อาคมฺม เอวรูป อุฬาร วิเสส
อธิคจฺฉนฺติ โสตาปตฺติผลป สจฺฉิกโรนฺติ สกทาคามิผลป สจฺฉิกโรนฺติ
อนาคามิผลป สจฺฉิกโรนฺติ อรหตฺตป สจฺฉิกโรนฺติ เย จิเม ทิพฺพา
คพฺภา ปริปาเจนฺติ ทิพฺพาน ภวาน อภินิพฺพตฺติยา เตส อนฺตรายกโร
โหติ อนฺตรายกโร สมาโน อหิตานุกมฺป โหติ อหิตานุกมฺปสฺส
สปตฺติก จิตฺต ปจฺจุปฏิต โหติ สปตฺติเก จิตฺเต ปจฺจุปฏิเต
มิจฺฉาทิฏิ โหติ ฯ มิจฉฺ าทิฏิสฺส โข อห โลหิจฺจ ทฺวินฺน คตีน
อฺตร คตึ วทามิ นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา ฯ
[๓๕๙] อิติ กิร โลหิจฺจ โย เอว วเทยฺย ราชา ปเสนทิโกสโล
กาสิโกสล อชฺฌาวสติ ยา กาสิโกสเล สมุทย สฺชาติ ราชา ว
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ต ปเสนทิโกสโล เอกโก ปริภฺุเชยฺย น อฺเส ทเทยฺยาติ
เอววาที โส เย ราชาน ปเสนทิโกสล อุปชีวนฺติ ตุเมฺห เจว
อฺเ จ เตส อนฺตรายกโร โหติ อนฺตรายกโร สมาโน อหิตานุกมฺป
โหติ อหิตานุกมฺปสฺส สปตฺติก จิตฺต ปจฺจุปฏิต โหติ สปตฺติเก
จิตฺเต ปจฺจุปฏิเต มิจฺฉาทิฏิ โหติ ฯ เอวเมว โข โลหิจฺจ
โย เอว วเทยฺย อิธ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา กุสล๎
ธมฺม อธิคจฺเฉยฺย กุสล ธมฺม อธิคนฺตฺวา น ปรสฺส อาโรเจยฺย
กิฺหิ ปโร ปรสฺส กริสฺสตีติ ฯ เสยฺยถาป นาม ปุราณ พนฺธน
ฉินฺทิตฺวา อฺ นว พนฺธน กเรยฺย เอว สมฺปทมิท ปาปกมฺม
โลภธมฺม วทามิ กิฺหิ ปโร ปรสฺส กริสฺสตีติ ฯ เอววาที โส
เย เต กุลปุตฺตา ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย อาคมฺม เอวรูป
อุฬาร วิเสส อธิคจฺฉนฺติ โสตาปตฺติผลป สจฺฉิกโรนฺติ สกทาคามิผลป
สจฺฉิกโรนฺติ อนาคามิผลป สจฺฉิกโรนฺติ อรหตฺตป สจฺฉิกโรนฺติ เย
จิเม ทิพฺพา คพฺภา ปริปาเจนฺติ ทิพฺพาน ภวาน อภินิพฺพตฺติยา
เตส อนฺตรายกโร โหติ อนฺตรายกโร สมาโน อหิตานุกมฺป โหติ๘
อหิตานุกมฺปสฺส สปตฺติก จิตฺต ปจฺจุปฏิต โหติ สปตฺติเก จิตฺเต
ปจฺจุปฏิเต มิจฺฉาทิฏิ โหติ ฯ มิจฉฺ าทิฏิสฺส โข อห โลหิจฺจ
ทฺวินฺน คตีน อฺตร คตึ วทามิ นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา ฯ
[๓๖๐] ตโย โขเม โลหิจฺจ สตฺถาโร เย โลเก โจทนารหา โย
จ ปเนวรูเป สตฺถาโร โจเทติ สา โจทนา ภูตา ตจฺฉา ธมฺมิกา
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อนวชฺชา กตเม ตโย อิธ โลหิจฺจ เอกจฺโจ สตฺถา ยสฺสตฺถาย
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ สฺวาสฺส สามฺตฺโถ
อนนุปฺปตฺโต โหติ ฯ โส ต สามฺตฺถ อนนุปาปุณิตฺวา สาวกาน
ธมฺม เทเสติ อิท โว หิตาย อิท โว สุขายาติ ฯ ตสฺส สาวกา น
สุสฺสนฺติ น โสต โอทหนฺติ น อฺาจิตฺต อุปฏเปนฺติ โวกฺกมฺม
จ สตฺถุ สาสนา วตฺตนฺติ ฯ โส เอวมสฺส โจเทตพฺโพ อายสฺมา
โข ยสฺสตฺถาย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โส เต สามฺตฺโถ
อนนุปฺปตฺโต ต ตฺว สามฺตฺถ อนนุปาปุณิตฺวา สาวกาน ธมฺม
เทเสสิ อิท โว หิตาย อิท โว สุขายาติ ฯ ตสฺส เต สาวกา น
สุสฺสนฺติ น โสต โอทหนฺติ น อฺาจิตฺต อุปฏเปนฺติ โวกฺกมฺม
จ สตฺถุ สาสนา วตฺตนฺติ เสยฺยถาป นาม โอสกฺกนฺติยา วา
อุสกฺเกยฺย ปรมฺมุขึ วา อาลิงฺเคยฺย เอว สมฺปทมิท ปาปก โลภธมฺม
วทามิ กิฺหิ ปโร ปรสฺส กริสฺสตีติ ฯ อย โข โลหิจฺจ ปโม(
สตฺถา โย โลเก โจทนารโห โย จ ปเนวรูป สตฺถาร โจเทติ
สา โจทนา ภูตา ตจฺฉา ธมฺมิกา อนวชฺชา ฯ
[๓๖๑] ปุน จปร โลหิจฺจ อิเธกจฺโจ สตฺถา ยสฺสตฺถาย
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ สฺวาสฺส สามฺตฺโถ
อนนุปฺปตฺโต โหติ ฯ โส ต สามฺตฺถ อนนุปาปุณิตฺวา สาวกาน
ธมฺม เทเสติ อิท โว หิตาย อิท โว สุขายาติ ฯ ตสฺส เต สาวกา
สุสฺสนฺติ โสต โอทหนฺติ อฺาจิตฺต อุปฏเปนฺติ น จ โวกฺกมฺม
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สตฺถุ สาสนา วตฺตนฺติ ฯ โส เอวมสฺส โจเทตพฺโพ อายสฺมา
โข ยสฺสตฺถาย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โส เต
สามฺตฺโถ อนนุปฺปตฺโต ต ตฺว สามฺตฺถ อนนุปาปุณิตฺวา
สาวกาน ธมฺม เทเสสิ อิท โว หิตาย อิท โว สุขายาติ ฯ
ตสฺส เต สาวกา สุสฺสนฺติ โสต โอทหนฺติ อฺาจิตฺต อุปฏเปนฺติ
น จ โวกฺกมฺม สตฺถุ สาสนา วตฺตนฺติ เสยฺยถาป นาม สก
เขตฺต โอหาย ปรกฺเขตฺต นิทฺทายิตพฺพ มฺเยฺย เอว สมฺปทมิท
ปาปก โลภธมฺม วทามิ กิฺหิ ปโร ปรสฺส กริสฺสตีติ ฯ อย
โข โลหิจฺจ ทุติโย สตฺถา โย โลเก โจทนารโห โย จ ปเนวรูป
สตฺถาร โจเทติ สา โจทนา ภูตา ตจฺฉา ธมฺมิกา อนวชฺชา ฯ
[๓๖๒] ปุน จปร โลหิจฺจ อิเธกจฺโจ สตฺถา ยสฺสตฺถาย
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ สฺวาสฺส สามฺตฺโถ
อนุปฺปตฺโต โหติ ฯ โส ต สามฺตฺถ อนุปาปุณิตฺวา สาวกาน
ธมฺม เทเสติ อิท โว หิตาย อิท โว สุขายาติ ฯ ตสฺส สาวกา
น สุสฺสนฺติ น โสต โอทหนฺติ น อฺาจิตฺต อุปฏเปนฺติ
โวกฺกมฺม จ สตฺถุ สาสนา วตฺตนฺติ ฯ โส เอวมสฺส โจเทตพฺโพ
อายสฺมา โข ยสฺสตฺถาย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โส
เต สามฺตฺโถ อนุปฺปตฺโต ต ตฺว สามฺตฺถ อนุปาปุณิตฺวา
สาวกาน ธมฺม เทเสสิ อิท โว หิตาย อิท โว สุขายาติ ฯ
ตสฺส เต สาวกา น สุสฺสนฺติ น โสต โอทหนฺติ น อฺาจิตฺต
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อุปฏเปนฺติ โวกฺกมฺม จ สตฺถุ สาสนา วตฺตนฺติ เสยฺยถาป
นาม ปุราณ พนฺธน ฉินฺทิตฺวา อฺ นว พนฺธน กเรยฺย เอว
สมฺปทมิท ปาปก โลภธมฺม วทามิ กิฺหิ ปโร ปรสฺส กริสสฺ ตีติ ฯ
อย โข โลหิจฺจ ตติโย สตฺถา โย โลเก โจทนารโห โย จ ปเนวรูป
สตฺถาร โจเทติ สา โจทนา ภูตา ตจฺฉา ธมฺมิกา อนวชฺชา ฯ
อิเม โข โลหิจฺจ ตโย สตฺถาโร เย โลเก โจทนารหา โย จ ปเนวรูเป
สตฺถาโร โจเทติ สา โจทนา ภูตา ตจฺฉา ธมฺมิกา อนวชฺชาติ ฯ
[๓๖๓] เอว วุตฺเต โลหิจฺโจ พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ
อตฺถิ ปน โภ โคตม โกจิ สตฺถา โย โลเก น โจทนารโหติ ฯ
อตฺถิ โข โลหิจฺจ สตฺถา โย โลเก น โจทนารโหติ ฯ กตโม
ปน โภ โคตม สตฺถา โย โลเก น โจทนารโหติ ฯ อิธ
โลหิจฺจ ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ
(ยถา สามฺผเล เอว วิตฺถาเรตพฺพ) ฯเปฯ เอว โข โลหิจฺจ
ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน โหติ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
ยสฺมึ โข โลหิจฺจ สตฺถริ สาวโก เอวรูป อุฬาร วิเสส อธิคจฺฉติ ฯ
อย โข โลหิจฺจ สตฺถา โย โลเก น โจทนารโห โย ปเนวรูป
สตฺถาร โจเทติ สา โจทนา อภูตา อตจฺฉา อธมฺมิกา
สาวชฺชา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯ ตติย ฌาน ฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ ยสฺมึ โข โลหิจฺจ สตฺถริ สาวโก เอวรูป
อุฬาร วิเสส อธิคจฺฉติ ฯ อยป โข โลหิจฺจ สตฺถา โย โลเก
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น โจทนารโห โย จ ปเนวรูป สตฺถาร โจเทติ สา โจทนา
อภูตา อตจฺฉา อธมฺมิกา สาวชฺชา ฯเปฯ าณทสฺสนาย จิตฺต
อภินีหรติ อภินินฺนาเมติ ฯ ยสฺมึ โข โลหิจฺจ สตฺถริ สาวโก
เอวรูป ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ ยสฺมึ โข
โลหิจฺจ สตฺถริ สาวโก เอวรูป อุฬาร วิเสส อธิคจฺฉติ ฯ อย
โข โลหิจฺจ สตฺถา โย โลเก น โจทนารโห โย จ ปเนวรูป
สตฺถาร โจเทติ สา โจทนา อภูตา อตจฺฉา อธมฺมิกา สาวชฺชาติ ฯ
[๓๖๔] เอว วุตฺเต โลหิจฺโจ พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ
เสยฺยถาป โภ โคตม ปุริโส ปุริส นรกปปาต ปปตนฺต เกเสสุ
คเหตฺวา อุทฺธริตฺวา ถเล ปติฏาเปยฺย เอวเมวาห โภตา โคตเมน
นรกปปาต ปปตนฺโต อุทฺธริตฺวา ถเล ปติฏาปโต อภิกฺกนฺต
โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป โภ โคตม นิกฺกชุ ฺชิต
วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย ฯเปฯ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯเปฯ
โลหิจฺจสุตฺต ทฺวาทสม นิฏิต ฯ
__________________
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เตวิชฺชสุตฺต เตรสม
[๓๖๕] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริกฺจรมาโน
มหตา ภิกขฺ ุสเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขสุ เตหิ เยน
มนสากตนฺนาม โกสลาน พฺราหฺมณคาโม ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท
ภควา มนสากเต วิหรติ อุตฺตเรน มนสากตสฺส อจิรวติยา นทิยา
ตีเร อมฺพวเน ฯ
[๓๖๖] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา อภิฺาตา อภิฺาตา
พฺราหฺมณมหาสาลา มนสากเต ปฏิวสนฺติ เสยฺยถีท วงฺกี พฺราหฺมโณ
ตารุกฺโข พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ พฺราหฺมโณ ชาณุโสนิ พฺราหฺมโณ
โตเทยฺยพฺราหฺมโณ อฺเ จ อภิฺาตา อภิฺาตา พฺราหฺมณมหาสาลา ฯ
อถโข วาเสฏภารทฺวาชาน มาณวาน ชงฺฆวิหาร
อนุจงฺกมนฺตาน อนุวิจรนฺตาน มคฺคามคฺเค กถา อุทปาทิ วาเสฏโ
มาณโว เอวมาห อยเมว อุชุมคฺโค อยมฺชสายโน นิยฺยานิโก
นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส พฺรหฺมสหพฺยตาย ยฺวาย อกฺขาโต พฺราหฺมเณน
โปกฺขรสาตินาติ ฯ ภารทฺวาโชป มาณโว เอวมาห อยเมว
อุชุมคฺโค อยมฺชสายโน นิยฺยานิโก นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส พฺรหฺมสหพฺยตาย
ยฺวาย อกฺขาโต พฺราหฺมเณน ตารุกฺเขนาติ ฯ เนว โข
อสกฺขิ วาเสฏโ มาณโว ภารทฺวาช มาณว สฺาเปตุ น
ปน อสกฺขิ ภารทฺวาโช มาณโว วาเสฏ มาณว สฺาเปตุ ฯ
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[๓๖๗] อถโข วาเสฏโ มาณโว ภารทฺวาช มาณว อามนฺเตสิ
อย โข ปน ภารทฺวาช สมโณ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา
ปพฺพชิโต มนสากเต วิหรติ อุตฺตเรน มนสากตสฺส อจิรวติยา
นทิยา ตีเร อมฺพวเน ต โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ
ภควาติ อายาม ภารทฺวาช เยน สมโณ โคตโม เตนุปสงฺกมิสฺสาม
อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ สมณ โคตม ปุจฺฉิสฺสาม ยถา โน สมโณ
โคตโม พฺยากริสฺสติ ตถา น ธาเรสฺสามาติ ฯ เอว โภติ โข
ภารทฺวาโช มาณโว วาเสฏสฺส มาณวสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๓๖๘] อถโข วาเสฏภารทฺวาชา มาณวา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน
โข วาเสฏโ มาณโว ภควนฺต เอตทโวจ อิธ โภ โคตม
อมฺหาก ชงฺฆวิหาร อนุจงฺกมนฺตาน อนุวิจรนฺตาน มคฺคามคฺเค กถา
อุทปาทิ อห เอว วทามิ อยเมว อุชุมคฺโค อยมฺชสายโน
นิยฺยานิโก นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส พฺรหฺมสหพฺยตาย ยฺวาย อกฺขาโต
พฺราหฺมเณน โปกฺขรสาตินาติ ภารทฺวาโช มาณโว เอวมาห อยเมว
อุชุมคฺโค อยมฺชสายโน นิยฺยานิโก นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส พฺรหฺมสหพฺยตาย ยฺวาย อกฺขาโต พฺราหฺมเณน ตารุกฺเขนาติ เอตฺถ โภ
โคตม อตฺเถว วิคฺคโห อตฺถิ วิวาโท อตฺถิ นานาวาโทติ ฯ อิติ
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กิร วาเสฏ ตฺว เอว วเทสิ อยเมว อุชุมคฺโค อยมฺชสายโน
นิยฺยานิโก นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส พฺรหฺมสหพฺยตาย ยฺวาย อกฺขาโต
พฺราหฺมเณน โปกฺขรสาตินาติ ภารทฺวาโช มาณโว เอวมาห อยเมว
อุชุมคฺโค อยมฺชสายโน นิยฺยานิโก นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส พฺรหฺมสหพฺยตาย
ยฺวาย อกฺขาโต อกฺขาโต พฺราหฺมเณน ตารุกฺเขนาติ อถ กิสฺมึ
ปน โว วาเสฏ วิคฺคโห กิสฺมึ วิวาโท กิสฺมึ นานาวาโทติ ฯ
มคฺคามคฺเค โภ โคตม กิฺจาป โภ โคตม พฺราหฺมณา นานามคฺเค
ปฺเปนฺติ อทฺธริยา พฺราหฺมณา ติตฺติริยา พฺราหฺมณา ฉนฺโทกา
พฺราหฺมณา พวฺหริธา พฺราหฺมณา อถโข สพฺพานิ ตานิ นิยยฺ านิกานิ
นิยฺยนฺติ ตกฺกรสฺส พฺรหฺมสหพฺยตาย เสยฺยถาป โภ โคตม คามสฺส
วา นิคมสฺส วา อวิทูเร พหูนิ เจป นานามคฺคานิ ภวนฺติ อถโข}
สพฺพานิ ตานิ คามสโมสรณานิ ภวนฺติ เอวเมว โข โภ โคตม
กิฺจาป พฺราหฺมณา นานามคฺเค ปฺเปนฺติ อทฺธริยา พฺราหฺมณา
ติตฺติริยา พฺราหฺมณา ฉนฺโทกา พฺราหฺมณา พวฺหริธา พฺราหฺมณา
อถโข สพฺพานิ ตานิ นิยยฺ านิกานิ นิยฺยนฺติ ตกฺกรสฺส พฺรหฺมสหพฺยตายาติ ฯ
นิยฺยนฺตีติ วาเสฏ วเทสิ ฯ นิยฺยนฺตีติ โภ โคตม
วทามิ ฯ นิยยฺ นฺตีติ วาเสฏ วเทสิ ฯ นิยฺยนฺตีติ โภ โคตม วทามิ ฯ
นิยฺยนฺตีติ วาเสฏ วเทสิ ฯ นิยฺยนฺตีติ โภ โคตม วทามีติ ฯ
[๓๖๙] กึ ปน วาเสฏ อตฺถิ โกจิ เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน
เอกพฺราหฺมโณป เยน พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโติ ฯ โน หิท โภ
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โคตม ฯ กึ ปน วาเสฏ อตฺถิ โกจิ เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน
เอกาจริโยป เยน พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโ ติ ฯ โน หิท โภ
โคตม ฯ กึ ปน วาเสฏ อตฺถิ โกจิ เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน
อาจริยปาจริโยป เยน พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโติ ฯ โน หิท โภ
โคตม ฯ กึ ปน วาเสฏ อตฺถิ โกจิ เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน
ยาว สตฺตมาจริยมหยุคา เยน พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโติ ฯ โน
หิท โภ โคตม ฯ กึ ปน วาเสฏ อตฺถิ เย เต เตวิชฺชาน
พฺราหฺมณาน ปุพฺพกา อิสโย มนฺตาน กตฺตาโร มนฺตาน ปวตฺตาโร
เยสมิท เอตรหิ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา ปุราณ มนฺตปท คีต ปวุตฺต
สมีหิต ตทนุคายนฺติ ตทนุภาสนฺติ ภาสิตมนุภาสนฺติ วาจิตมนุวาเจนฺติ
เสยฺยถีท อฏโก วามโก วามเทโว เวสฺสามิตฺโต ยมตคฺคี
องฺคิรโส ภารทฺวาโช วาเสฏโ กสฺสโป ภคุ เตป น เอวมาหสุ
มยเมต ชานาม มยเมต ปสฺสาม ยตฺถ วา พฺรหฺมา เยน วา
พฺรหฺมา ยหึ วา พฺรหฺมาติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯ
[๓๗๐] อิติ กิร วาเสฏ นตฺถิ โกจิ เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน
เอกพฺราหฺมโณป เยน พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโติ ฯ โน หิท โภ
โคตม ฯ กึ ปน วาเสฏ นตฺถิ โกจิ เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน
เอกาจริโยป เยน พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโ ติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯ
กึ ปน วาเสฏ นตฺถิ โกจิ เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน อาจริยปาจริโยป เยน พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโ ติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯ
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กึ ปน วาเสฏ นตฺถิ โกจิ เตวิชชฺ าน พฺราหฺมณาน ยาว
สตฺตมาจริยมหยุคา เยน พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโ ติ ฯ โน หิท โภ
โคตม ฯ กึ ปน วาเสฏ เยป เต กิร เตวิชชฺ าน พฺราหฺมณาน
ปุพฺพกา อิสโย มนฺตาน กตฺตาโร มนฺตาน ปวตฺตาโร เยสมิท
เอตรหิ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา โปราณ มนฺตปท คีต ปวุตฺต
สมีหิต ตทนุคายนฺติ ตทนุภาสนฺติ ภาสิตมนุภาสนฺติ วาจิตมนุวาเจนฺติ
เสยฺยถีท อฏโก วามโก วามเทโว เวสฺสามิตฺโต ยมตคฺคี องฺคิรโส
ภารทฺวาโช วาเสฏโ กสฺสโป ภคุ เตป น เอวมาหสุ มยเมต
ชานาม มยเมต ปสฺสาม ยตฺถ วา พฺรหฺมา เยน วา พฺรหฺมา
ยหึ วา พฺรหฺมาติ ฯ เต ว เตวิชฺชา พฺราหฺมณา เอวมาหสุ
มย น ชานาม มย น ปสฺสาม ตสฺส สหพฺยตาย มคฺค
เทเสม อยเมว อุชุมคฺโค อยมฺชสายโน นิยยฺ านิโก นิยยฺ าติ
ตกฺกรสฺส พฺรหฺมสหพฺยตายาติ ฯ
[๓๗๑] ต กึ มฺสิ วาเสฏ นนุ เอว สนฺเต เตวิชฺชาน
พฺราหฺมณาน อปฺปาฏิหริ ิกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ อทฺธา โข
โภ โคตม เอว สนฺเต เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน อปฺปาฏิหิรกิ ต
ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ สาธุ วาเสฏ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา ย น
ชานนฺติ ย น ปสฺสนฺติ ตสฺส สหพฺยตาย มคฺค เทสิสฺสนฺติ
อยเมว อุชมุ คฺโค อยมฺชสายโน นิยฺยานิโก นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส
พฺรหฺมสหพฺยตายาติ เนต าน วิชฺชติ ฯ เสยฺยถาป วาเสฏ
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อนฺธเวณีปรปรสสตฺตา ปุริโมป น ปสฺสติ มชฺฌิโมป น ปสฺสติ
ปจฺฉิโมป น ปสฺสติ เอวเมว โข วาเสฏ อนฺธเวณูปม มฺเ
เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน ภาสิต ปุรโิ มป น ปสฺสติ มชฺฌโิ มป น
ปสฺสติ ปจฺฉิโมป น ปสฺสติ เตสมิท เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน
ภาสิต หสฺสกเยว สมฺปชฺชติ นามกเยว สมฺปชฺชติ ริตฺตกเยว
สมฺปชฺชติ ตุจฺฉกเยว สมฺปชฺชติ ฯ ต กึ มฺสิ วาเสฏ
ปสฺสนฺติ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา จนฺทิมสุริเย อฺเ วาป พหู ชนา8
ยโต จ จนฺทิมสุริยา อุคฺคจฺฉนฺติ ยตฺถ จ โอคจฺฉนฺติ อายาจนฺติ
โถมยนฺติ ปฺชลิกา นมสฺสมานา อนุปริวตฺตนฺตีติ ฯ เอว โภ
โคตม ปสฺสนฺติ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา จนฺทิมสุริเย อฺเ วาป
พหู ชนา ยโต จ จนฺทิมสุริยา อุคฺคจฺฉนฺติ ยตฺถ จ โอคจฺฉนฺติ
อายาจนฺติ โถมยนฺติ ปฺชลิกา นมสฺสมานา อนุปริวตฺตนฺตีติ ฯ
[๓๗๒] ต กึ มฺสิ วาเสฏ ย ปสฺสนฺติ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา
จนฺทิมสุริเย อฺเ วาป พหู ชนา ยโต จ จนฺทิมสุริยา อุคฺคจฺฉนฺติ
ยตฺถ จ โอคจฺฉนฺติ อายาจนฺติ โถมยนฺติ ปฺชลิกา นมสฺสมานา
อนุปริวตฺตนฺตีติ เตสมฺป ปโหนฺติ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา จนฺทิมสุริยาน
สหพฺยตาย มคฺค เทเสตุ อยเมว อุชุมคฺโค อยมฺชสายโน นิยยฺ านิโก
นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส จนฺทมิ สุริยาน สหพฺยตายาติ ฯ โน หิท โภ
โคตม ฯ อิติ กิร วาเสฏ ย ปสฺสนฺติ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา
จนฺทิมสุริเย อฺเ วาป พหู ชนา ยโต จ จนฺทิมสุริยา อุคฺคจฺฉนฺติ
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ยตฺถ จ โอคจฺฉนฺติ อายาจนฺติ โถมยนฺติ ปฺชลิกา นมสฺสมานา
อนุปริวตฺตนฺติ เตสป น ปโหนฺติ จนฺทิมสุริยาน สหพฺยตาย มคฺค
เทเสตุ อยเมว อุชุมคฺโค อยมฺชสายโน นิยยฺ านิโก นิยยฺ าติ
ตกฺกรสฺส จนฺทิมสุริยาน สหพฺยตายาติ กึ ปน น กิร เตวิชเฺ ชหิ
พฺราหฺมเณหิ พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโ  นป กิร เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน
อาจริเยหิ พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโ นป กิร เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน
อาจริยปาจริเยหิ พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโ นป กิร เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน
ยาว สตฺตมาจริยมหยุคา พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโ  เยป กิร เตวิชฺชาน
พฺราหฺมณาน ปุพฺพกา อิสโย มนฺตาน กตฺตาโร มนฺตาน ปวตฺตาโร
เยสมิท เอตรหิ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา โปราณ มนฺตปท คีต ปวุตฺตh
สมีหิต ตทนุคายนฺติ ตทนุภาสนฺติ ภาสิตมนุภาสนฺติ วาจิตมนุวาเจนฺติ
เสยฺยถีท อฏโก วามโก วามเทโว เวสฺสามิตฺโต ยมตคฺคี องฺคิรโส
ภารทฺวาโช วาเสฏโ กสฺสโป ภคุ เตป น เอวมาหสุ มยเมต
ชานาม มยเมต ปสฺสาม ยตฺถ วา พฺรหฺมา เยน วา พฺรหฺมา
ยหึ วา พฺรหฺมาติ ฯ เต ว เตวิชฺชา พฺราหฺมณา เอวมาหสุ
ย น ชานาม ย น ปสฺสาม ตสฺส สหพฺยตาย มคฺค เทเสม
อยเมว อุชมุ คฺโค อยมฺชสายโน นิยฺยานิโก นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส
พฺรหฺมสหพฺยตายาติ ฯ
[๓๗๓] ต กึ มฺสิ วาเสฏ นนุ เอว สนฺเต เตวิชฺชาน
พฺราหฺมณาน อปฺปาฏิหิรกิ ต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ อทฺธา โข โภ
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โคตม เอว สนฺเต เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน อปฺปาฏิหิริกต ภาสิต
สมฺปชฺชตีติ ฯ สาธุ วาเสฏ เต จ วาเสฏ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา
ย น ชานนฺติ ย น ปสฺสนฺติ ตสฺส สหพฺยตาย มคฺค เทเสสฺสนฺติ
อยเมว อุชมุ คฺโค อยมฺชสายโน นิยฺยานิโก นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส
พฺรหฺมสหพฺยตายาติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๓๗๔] เสยฺยถาป วาเสฏ ปุริโส เอว วเทยฺย อห ยา
อิมสฺมึ ชนปเท ชนปทกลฺยาณี ต อิจฺฉามิ ต กาเมมีติ ฯ ตเมน
เอว วเทยฺยุ อมฺโภ ปุรสิ ย ตฺว ชนปทกลฺยาณึ อิจฺฉสิ กาเมสิ
ชานาสิ ต ชนปทกลฺยาณึ ขตฺติยึ วา พฺราหฺมณึ วา เวสฺสึ วา
สุทฺทึ วาติ ฯ อิติ ปุฏโ โนติ วเทยฺย ฯ ตเมน เอว วเทยฺยุ
อมฺโภ ปุริส ย ตฺว ชนปทกลฺยาณึ อิจฺฉสิ กาเมสิ ชานาสิ ต
ชนปทกลฺยาณึ เอวนามา วา เอวโคตฺตา วา ทีฆา วา รสฺสา
วา มชฺฌิมา วา กาฬิกา วา สามา วา มงฺคุรจฺฉวิ วาติ อมุกสฺมึ
คาเม วา นิคเม วา นคเร วาติ ฯ อิติ ปุฏโ  โนติ วเทยฺย ฯ
ตเมน เอว วเทยฺยุ อมฺโภ ปุริส ย ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ
ต ตฺว อิจฺฉสิ กาเมสีติ ฯ อิติ ปุฏโ อามาติ วเทยฺย ฯ ต
กึ มฺสิ วาเสฏ นนุ เอว สนฺเต ตสฺส ปุริสสฺส อปฺปาฏิหริ ิกต
ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ อทฺธา โข โภ โคตม เอว สนฺเต ตสฺส
ปุริสสฺส อปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ เอวเมว โข วาเสฏ
น กิร เตวิชฺเชหิ พฺราหฺมเณหิ พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโ ฯเปฯ
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[๓๗๕] เสยฺยถาป วาเสฏ ปุรโิ ส จาตุมฺมหาปเถ นิสฺเสณึ
กเรยฺย ปาสาทสฺส อาโรหนาย ฯ ตเมน เอว วเทยฺยุ อมฺโภ ปุริส
ย ตฺว ปาสาทสฺส อาโรหนาย นิสฺเสณึ กโรสิ ชานาสิ ต ปาสาท
ปุรตฺถิมาย วา ทิสาย ทกฺขิณาย วา ทิสาย ปจฺฉิมาย วา ทิสาย
อุตฺตราย วา ทิสาย อุจฺโจ วา นีโจ วา มชฺโฌ วาติ ฯ อิติ
ปุฏโ โนติ วเทยฺย ฯ ตเมน เอว วเทยฺยุ อมฺโภ ปุริส ย ตฺว
น ชานาสิ น ปสฺสสิ ตสฺส ตฺว ปาสาทสฺส อาโรหนาย นิสฺเสณึ
กโรสีติ ฯ อิติ ปุฏโ  อามาติ วเทยฺย ฯ ต กึ มฺสิ วาเสฏ
นนุ เอว สนฺเต ตสฺส ปุริสสฺส อปฺปาฏิหิริกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ
อทฺธา โภ โคตม เอว สนฺเต ตสฺส ปุริสสฺส อปฺปาฏิหิริกต ภาสิต
สมฺปชฺชตีติ ฯ เอวเมว โข วาเสฏ น กิร เตวิชฺเชหิ พฺราหฺมเณหิ
พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโ นป กิร เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน อาจริเยหิ
พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโ  นป กิร เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน อาจริยปาจริเยหิ
พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโ  นป กิร เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน
ยาว สตฺตมาจริยมหยุคา พฺรหฺมา สกฺขิ ทิฏโ  เยป กิร เตวิชฺชาน
พฺราหฺมณาน ปุพฺพกา อิสโย มนฺตาน กตฺตาโร มนฺตาน ปวตฺตาโร
เยสมิท เอตรหิ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา โปราณ มนฺตปท คีต ปวุตฺต
สมีหิต ตทนุคายนฺติ ตมนุภาสนฺติ ภาสิตมนุภาสนฺติ วาจิตมนุวาเจนฺติ
เสยฺยถีท อฏโก วามโก วามเทโว เวสฺสามิตฺโต ยมตคฺคี องฺคิรโส
ภารทฺวาโช วาเสฏโ กสฺสโป ภคุ เตป น เอวมาหสุ มยเมต
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ชานาม มยเมต ปสฺสาม ยตฺถ วา พฺรหฺมา เยน วา พฺรหฺมา
ยหึ วา พฺรหฺมาติ ฯ เต ว เตวิชฺชา พฺราหฺมณา เอวมาหสุ ย น
ชานาม ย น ปสฺสาม ตสฺส สหพฺยตาย มคฺค เทเสม อยเมว
อุชุมคฺโค อยมฺชสายโน นิยฺยานิโก นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส พฺรหฺมสหพฺยตายาติ ฯ
ต กึ มฺสิ วาเสฏ นนุ เอว สนฺเต เตวิชฺชาน
พฺราหฺมณาน อปฺปาฏิหิรกิ ต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ อทฺธา โข โภ
โคตม เอว สนฺเต เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน อปฺปาฏิหิริกต ภาสิต
สมฺปชฺชตีติ ฯ สาธุ วาเสฏ เต จ วาเสฏ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา
ย น ชานนฺติ ย น ปสฺสนฺติ ตสฺส สหพฺยตาย มคฺค เทเสสฺสนฺติ
อยเมว อุชมุ คฺโค อยมฺชสายโน นิยฺยานิโก นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส
พฺรหฺมสหพฺยตายาติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๓๗๖] เสยฺยถาป วาเสฏ อย อจิรวตี นที ปูรา อุทกสฺส
สมติตฺติกา กากเปยฺยา อถโข ปุรโิ ส อาคจฺเฉยฺย ปารตฺถิโก
ปารคเวสี ปารคามี ปาร ตริตุกาโม โส โอริเม ตีเร ิโต
ปาริมนฺตีร อเวฺหยฺย เอหิ ปารา ปาร เอหิ ปารา ปารนฺติ ฯ ต
กึ มฺสิ วาเสฏ อป นุ ตสฺส ปุริสสฺส อวฺหายนเหตุ วา
อายาจนเหตุ วา ปตฺถนเหตุ วา อภินนฺทนเหตุ วา อจิรวติยา นทิยา
ปาริมนฺตีร โอริมนฺตีร อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯ
เอวเมว โข วาเสฏ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา เย ธมฺมา พฺราหฺมณกรณา เต ธมฺเม ปหาย วตฺตมานา เย ธมฺมา อพฺราหฺมณกรณา
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เต ธมฺเม สมาทาย วตฺตมานา เอวมาหสุ อินฺท อวฺหยาม โสม
อวฺหยาม วรุณ อวฺหยาม อิสาน อวฺหยาม ปชาปตึ อวฺหยาม
พฺรหฺมาน อวฺหยาม มหินฺท อวฺหยามาติ ฯ เต จ วาเสฏ
เตวิชฺชา พฺราหฺมณา เย ธมฺมา พฺราหฺมณกรณา เต ธมฺเม ปหาย
ปวตฺตมานา เย ธมฺมา อพฺราหฺมณกรณา เต ธมฺเม สมาทาย
วตฺตมานา อวฺหายนเหตุ วา อายาจนเหตุ วา ปตฺถนเหตุ วา
อภินนฺทนเหตุ วา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา พฺรหฺมาน สหพฺยูปคา
ภวิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๓๗๗] เสยฺยถาป วาเสฏ อย อจิรวตี นที ปูรา อุทกสฺส
สมติตฺติกา กากเปยฺยา อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ปารตฺถิโก ปารคเวสี
ปารคามี ปาร ตริตุกาโม โส โอริเม ตีเร ทฬฺหาย รชฺชุยา
ปจฺฉาพาห คาฬฺหพนฺธน พนฺโธ ต กึ มฺสิ วาเสฏ นนุ โส
ปุริโส อจิรวติยา นทิยา โอริมา ตีรา ปาริมนฺตรี  คจฺเฉยฺยาติ ฯ
โน หิท โภ โคตม ฯ เอวเมว โข วาเสฏ ปฺจิเม กามคุณา
อริยสฺส วินเย อทฺทุนตฺ ิป วุจฺจนฺติ พนฺธนนฺติป วุจฺจนฺติ กตเม
ปฺจ จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา
กามูปสฺหิตา รชนิยา โสตวิฺเยฺยา สทฺทา ฯเปฯ ฆานวิฺเยฺยา
คนฺธา ฯ ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ฯ กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา
อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนิยาติ ฯ
อิเม โข วาเสฏ ปฺจ กามคุณา อริยสฺส วินเย อทฺทุนฺติป
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วุจฺจนฺติ พนฺธนนฺติป วุจจฺ นฺติ อิเม โข วาเสฏ ปฺจ กามคุเณ
เตวิชฺชา พฺราหฺมณา คธิตา มุจฺฉิตา อชฺโฌสนฺนา อนาทีนวทสฺสาวิโน
อนิสฺสรณปฺา ปริภฺุชนฺติ ฯ เต จ วาเสฏ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา
เย ธมฺมา พฺราหฺมณกรณา เต ธมฺเม ปหาย วตฺตมานา เย ธมฺมา
อพฺราหฺมณกรณา เต ธมฺเม สมาทาย วตฺตมานา ปฺจ กามคุเณ
คธิตา มุจฺฉิตา อชฺโฌสนฺนา อนาทีนวทสฺสาวิโน อนิสฺสรณปฺา
ปริภฺุชนฺติ กามฉนฺทพนฺธา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา พฺรหฺมาน
สหพฺยูปคา ภวิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๓๗๘] เสยฺยถาป วาเสฏ อย อจิรวตี นที ปูรา อุทกสฺส
สมติตฺติกา กากเปยฺยา อถโข ปุรโิ ส อาคจฺเฉยฺย ปารตฺถิโก
ปารคเวสี ปารคามี ปาร ตริตุกาโม โส โอริเม ตีเร สสีส
ปารุปตฺวา นิปชฺเชยฺย ฯ ต กึ มฺสิ วาเสฏ อป นุ โข โส
ปุริโส อจิรวติยา นทิยา โอริมา ตีรา ปาริมนฺตีร คจฺเฉยฺยาติ ฯ โน
หิท โภ โคตม ฯ เอวเมว โข วาเสฏ ปฺจิเม นีวรณา อริยสฺส
วินเย อาวรณาติป วุจฺจนฺติ นีวรณาติป วุจฺจนฺติ โอนาหนาติป
วุจฺจนฺติ ปริโยหนาติป วุจฺจนฺติ กตเม ปฺจ กามฉนฺทนีวรณ
พฺยาปาทนีวรณ ถีนมิทธฺ นีวรณ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ วิจิกิจฺฉานีวรณ
อิเม โข วาเสฏ ปฺจ นีวรณา อริยสฺส วินเย
อาวรณาติป วุจฺจนฺติ นีวรณาติป วุจฺจนฺติ โอนาหนาติป วุจฺจนฺติ
ปริโยหนาติป วุจฺจนฺติ ฯ
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[๓๗๙] อิเมหิ โข วาเสฏ ปฺจหิ นีวรเณหิ เตวิชฺชา
พฺราหฺมณา อาวุฏา นิวุฏา โอผุตา ปริโยนทฺธา ฯ เต จ วาเสฏ
เตวิชฺชา พฺราหฺมณา เย ธมฺมา พฺราหฺมณกรณา เต ธมฺเม ปหาย
วตฺตมานา เย ธมฺมา อพฺราหฺมณกรณา เต ธมฺเม สมาทาย
วตฺตมานา ปฺจหิ นีวรเณหิ อาวุฏา นิวุฏา โอผุตา ปริโยนทฺธา
เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา พฺรหฺมสหพฺยูปคา ภวิสฺสนฺตีติ เนต
าน วิชฺชติ ฯ
[๓๘๐] ต กึ มฺสิ วาเสฏ กินฺติ เต สุต พฺราหฺมณาน
วุฑฺฒาน มหลฺลกาน อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน สปริคฺคโห วา
พฺรหฺมา อปริคฺคโห วาติ ฯ อปริคฺคโห โภ โคตม ฯ สเวรจิตฺโต วา
อเวรจิตฺโต วาติ ฯ อเวรจิตฺโต โภ โคตม ฯ สพฺยาปชฺฌจิตฺโต
วา อพฺยาปชฺฌจิตฺโต วาติ ฯ อพฺยาปชฺฌจิตฺโต โภ โคตม ฯ
สกิลิฏจิตฺโต วา อสกิลิฏจิตฺโต วาติ ฯ อสกิลิฏจิตฺโต โภ
โคตม ฯ วสวตฺติ วา อวสวตฺติ วาติ ฯ วสวตฺติ โภ โคตม ฯ ต
กึ มฺสิ วาเสฏ สปริคฺคหา วา เตวิชฺชา พฺราหฺมณา อปริคฺคหา
วาติ ฯ สปริคฺคหา โภ โคตม ฯ สเวรจิตฺตา วา อเวรจิตฺตา วาติ ฯ
สเวรจิตฺตา โภ โคตม ฯ สพฺยาปชฺฌจิตฺตา วา อพฺยาปชฺฌจิตฺตา
วาติ ฯ สพฺยาปชฺฌจิตฺตา โภ โคตม ฯ สกิลิฏจิตฺตา วา
อสกิลิฏจิตฺตา วาติ ฯ สกิลิฏจิตฺตา โภ โคตม ฯ วสวตฺตี
วา อวสวตฺตี วาติ ฯ อวสวตฺตี โภ โคตม ฯ
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[๓๘๑] อิติ กิร เต วาเสฏ สปริคคฺ หา เตวิชฺชา พฺราหฺมณา
อปริคฺคโห พฺรหฺมา อป นุ โข สปริคฺคหาน เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน
อปริคฺคเหน พฺรหฺมุนา สทฺธึ สสนฺทติ สเมตีติ ฯ โน เหต โภ โคตม ฯ
สาธุ วาเสฏ เต จ วาเสฏ สปริคคฺ หา เตวิชฺชา พฺราหฺมณา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปริคฺคหสฺส พฺรหฺมุโน สหพฺยูปคา
ภวิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชชฺ ติ ฯ อิติ กิร เต วาเสฏ สเวรจิตฺตา
เตวิชฺชา พฺราหฺมณา อเวรจิตฺโต พฺรหฺมา อป นุ โข สเวรจิตฺตาน
เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน อเวรจิตฺเตน พฺรหฺมุนา สทฺธึ สสนฺทติ
สเมตีติ ฯ โน เหต โภ โคตม ฯ อิติ กิร เต วาเสฏ
สพฺยาปชฺฌจิตฺตา เตวิชชฺ า พฺราหฺมณา อพฺยาปชฺฌจิตฺโต พฺรหฺมา
สกิลิฏจิตฺตา เตวิชฺชา พฺราหฺมณา อสกิลิฏจิตฺโต พฺรหฺมา อวสวตฺตี
เตวิชฺชา พฺราหฺมณา วสวตฺติ พฺรหฺมา อป นุ โข อวสวตฺตีน
เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน วสวตฺตินา พฺรหฺมุนา สทฺธึ สสนฺทติ สเมตีติ ฯ
โน เหต โภ โคตม ฯ สาธุ วาเสฏ เต จ วาเสฏ อวสวตฺตี
เตวิชฺชา พฺราหฺมณา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา วสวตฺติสฺส พฺรหฺมุโน
สหพฺยูปคา ภวิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ อิธ โข ปน เต
วาเสฏ เตวิชฺชา พฺราหฺมณา อาสีทิตฺวา สสีทนฺติ สสีทิตฺวา
วิสตฺต ปาปุณนฺติ สุขตร มฺเ ตรนฺติ ตสฺมา อิท เตวิชฺชาน
พฺราหฺมณาน เตวิชฺชาอิริณนฺติป วุจฺจติ เตวิชฺชาวิวนนฺติป วุจฺจติ
เตวิชฺชาพฺยสนนฺติป วุจฺจตีติ ฯ
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[๓๘๒] เอว วุตฺเต วาเสฏโ มาณโว ภควนฺต เอตทโวจ
สุต เมต โภ โคตม สมโณ โคตโม พฺรหฺมาน สหพฺยตาย มคฺค
ชานาตีติ ฯ ต กึ มฺสิ วาเสฏ อาสนฺเน อิโต มนสากต
น อิโต ทูเร มนสากตนฺติ ฯ เอว โภ โคตม อาสนฺเน อิโต
มนสากต น อิโต ทูเร มนสากตนฺติ ฯ ต กึ มฺสิ วาเสฏ อิธ
ปุริโส มนสากเต ชาตสวฑฺโฒ ตเมน มนสากตา ตาวเทว อวสต
มนสากตสฺส มคฺค ปุจฺเฉยฺย สิยา นุ โข วาเสฏ ตสฺส ปุรสิ สฺส
มนสากเต ชาตสวฑฺฒสฺส มนสากตสฺส มคฺค ปุฏสฺส ทนฺธายิตตฺต
วา วิตฺถายิตตฺต วาติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ
อสุโก หิ โภ โคตม ปุริโส มนสากเต ชาตสวฑฺโฒ ตสฺส สพฺพาเนว
มนสากตสฺส มคฺคานิ สุวิทิตานีติ ฯ สิยา โข วาเสฏ ตสฺส ปุริสสฺส
มนสากเต ชาตสวฑฺฒสฺส มนสากตสฺส มคฺค ปุฏสฺส ทนฺธายิตตฺต
วา วิตฺถายิตตฺต วา น เตฺวว ตถาคตสฺส พฺรหฺมโลเก วา พฺรหฺมโลกคามินิยา
วา ปฏิปทาย ปุฏสฺส ทนฺธายิตตฺต วา วิตฺถายิตตฺต
วา พฺรหฺมานฺจาห วาเสฏ ปชานามิ พฺรหฺมโลกฺจ พฺรหฺมโลกคามินิฺจ
ปฏิปท ยถาปฏิปนฺโน จ พฺรหฺมา พฺรหฺมโลก อุปปนฺโน
ตฺจ ปชานามีติ ฯ
[๓๘๓] เอว วุตฺเต วาเสฏโ มาณโว ภควนฺต เอตทโวจ
สุต เมต โภ โคตม สมโณ โคตโม พฺรหฺมาน สหพฺยตาย มคฺค
เทเสตีติ สาธุ โน ภว โภ โคตโม พฺรหฺมาน สหพฺยตาย มคฺค
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เทเสตุ อุลฺลมุ ฺปตุ ภว โภ โคตโม พฺราหฺมณึ ปชนฺติ ฯ เตนหิ
วาเสฏ สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว โภติ โข
วาเสฏโ มาณโว ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ อิธ
วาเสฏ ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ
(ยถา สามฺผล เอว วิตฺถาเรตพฺพ) ฯเปฯ เอว โข วาเสฏ
ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน โหติ ฯเปฯ ตสฺสิเม ปฺจ นีวรเณ ปหีเนx
อตฺตนิ สมนุปสฺสโต ปามุชฺช ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส
กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวเทติ สุขิโน จิตฺต
สมาธิยติ ฯ โส เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ
ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ
สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ
เสยฺยถาป วาเสฏ พลวา สขธโม อปฺปกสิเรเนว จตุททฺ ิสา
วิฺาเปยฺย เอวเมว โข วาเสฏ เอว ภาวิตาย เมตฺตาย
เจโตวิมุตฺติยา ย ปมาณกต กมฺม น ต ตตฺราวสิสฺสติ น ต
ตตฺราวติฏติ ฯ อยป โข วาเสฏ พฺรหฺมาน สหพฺยตาย มคฺโค ฯ
[๓๘๔] ปุน จปร วาเสฏ ภิกฺขุ กรุณาสหคเตน เจตสา
ฯเปฯ มุทิตาสหคเตน เจตสา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา
เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุตยิ  ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ
อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขา-
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สหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ เสยฺยถาป วาเสฏ พลวา สขธโม
อปฺปกสิเรเนว จตุทฺทิสา วิฺาเปยฺย เอวเมว โข วาเสฏ เอว
ภาวิตาย อุเปกฺขาย เจโตวิมุตฺติยา ย ปมาณกต กมฺม น ต
ตตฺราวสิสฺสติ น ต ตตฺราวติฏติ ฯ อย โข วาเสฏ พฺรหฺมาน
สหพฺยตาย มคฺโค ฯ ต กึ มฺสิ วาเสฏ เอววิหารี ภิกฺขุ
สปริคฺคโห วา อปริคฺคโห วาติ ฯ อปริคฺคโห โภ โคตม ฯ
สเวรจิตฺโต วา อเวรจิตฺโต วาติ ฯ อเวรจิตฺโต โภ โคตม ฯ
สพฺยาปชฺฌจิตฺโต วา อพฺยาปชฺฌจิตฺโต วาติ ฯ อพฺยาปชฺฌจิตฺโต
โภ โคตม ฯ สกิลิฏจิตฺโต วา อสกิลิฏจิตฺโต วาติ ฯ อสกิลฏิ จิตฺโต
โภ โคตม ฯ วสวตฺติ วา อวสวตฺติ วาติ ฯ วสวตฺติ โภ
โคตม ฯ อิติ กิร วาเสฏ อปริคฺคโห ภิกฺขุ อปริคฺคโห พฺรหฺมา
อป นุ โข อปริคฺคหสฺส ภิกฺขุโน อปริคฺคเหน พฺรหฺมุนา สทฺธึ
สสนฺทติ สเมตีติ ฯ เอว โภ โคตม ฯ สาธุ วาเสฏ โส จ
วาเสฏ อปริคฺคโห ภิกขฺ ุ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปริคคฺ หสฺส
พฺรหฺมุโน สหพฺยูปโค ภวิสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ฯ อิติ กิร
วาเสฏ อเวรจิตฺโต ภิกฺขุ อเวรจิตฺโต พฺรหฺมา ฯเปฯ อพฺยาปชฺฌจิตฺโต
ภิกฺขุ อพฺยาปชฺฌจิตฺโต พฺรหฺมา ฯ อสกิลิฏ จิตฺโต ภิกขฺ ุ
อสกิลิฏจิตฺโต พฺรหฺมา ฯ วสวตฺติ ภิกฺขุ วสวตฺติ พฺรหฺมา อป
นุ โข วสวตฺติสฺส ภิกฺขโุ น วสวตฺตินา พฺรหฺมุนา สทฺธึ สสนฺทติ
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สเมตีติ ฯ เอว โภ โคตม ฯ สาธุ วาเสฏ โส จ วาเสฏ
วสวตฺติ ภิกขฺ ุ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา วสวตฺติสฺส พฺรหฺมุโน
สหพฺยูปโค ภวิสฺสตีติ ฯ านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๓๘๕] เอว วุตฺเต วาเสฏภารทฺวาชา มาณวา ภควนฺต
เอตทโวจจ อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป
โภ โคตม นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย
มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย
จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โข โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน
ธมฺโม ปกาสิโต เอเต มย ภวนฺต โคตม สรณ
คจฺฉาม ธมฺมฺจ ภิกฺขุสฆฺจ อุปาสเก โน ภว โคตโม ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคเตติ ฯ
เตวิชฺชสุตฺต เตรสม นิฏิต ฯ
_____________________
ตสฺสุทฺทาน
พฺรหฺมา สามฺ อมฺพฏ โสณกูฏ มหาลิ ชาลินี
สีหโปฏปาทสุโภ เกวฏโฏ โลหิจฺจ เตวิชฺชา เตรสาติ ฯ
สีลกฺขนฺธวคฺโค นิฏิโต ฯ
______________

