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สุตฺตนฺตปฏเก ทีฆนิกายสฺส
ทุติโย ภาโค
__________
มหาวคฺโค
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
มหาปทานสุตฺต
[๑] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม กเรริกุฏิกาย ฯ อถโข สมฺพหุลาน
ภิกฺขูน ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน กเรริมณฺฑลมาเฬ สนฺน-ิ
สินฺนาน สนฺนิปติตาน ปุพฺเพนิวาสปฏิสยุตฺตา ธมฺมี กถา อุทปาทิ
อิติป ปุพฺเพนิวาโส อิตปิ  ปุพฺเพนิวาโสติ ฯ อสฺโสสิ โข ภควา
ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย เตส ภิกฺขูน
อิม กถาสลฺลาป ฯ อถโข ภควา อุฏายาสนา เยน กเรริมณฺฑลมาโฬ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีทิ ฯ
นิสชฺช โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ
กถาย สนฺนสิ ินฺนา กา จ ปน โว อนฺตรากถา วิปฺปกตาติ ฯ เอว
วุตฺเต เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ อิธ ภนฺเต อมฺหาก ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน กเรริมณฺฑลมาเฬ สนฺนิสินฺนาน สนฺน-ิ
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ปติตาน ปุพฺเพนิวาสปฏิสยุตฺตา ธมฺมี กถา อุทปาทิ อิติป ปุพฺเพนิวาโส
อิติป ปุพฺเพนิวาโสติ อย โข โน ภนฺเต อนฺตรากถา
วิปฺปกตา อถ ภควา อนุปฺปตฺโตติ ฯ อิจฺเฉยฺยาถ โน ตุเมฺห
ภิกฺขเว ปุพฺเพนิวาสปฏิสยุตฺต ธมฺมึ กถ โสตุนฺติ ฯ เอตสฺส ภควา
กาโล เอตสฺส สุคต กาโล ย ภควา ปุพฺเพนิวาสปฏิสยุตฺต
ธมฺมึ กถ กเรยฺย ภควโต วจน ๑ สุตวฺ า ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ
เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
อิโต โส ภิกฺขเว เอกนวุโต กปฺโป ๒ ย วิปสฺสี ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก อุทปาทิ ฯ อิโต โส ภิกฺขเว เอกตึโส
กปฺโป ๓ ย สิขี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก อุทปาทิ ฯ
ตสฺมึเยว โข ภิกฺขเว เอกตึเส กปฺเป เวสฺสภู ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โลเก อุทปาทิ ฯ อิมสฺมึเยว โข ภิกฺขเว ภทฺทกปฺเป
กกุสนฺโธ ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก อุทปาทิ ฯ อิมสฺมึเยว
โข ภิกฺขเว ภทฺทกปฺเป โกนาคมโน ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โลเก อุทปาทิ ฯ อิมสฺมึเยว โข ภิกฺขเว ภทฺทกปฺเป กสฺสโป
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก อุทปาทิ ฯ อิมสฺมึเยว โข
ภิกฺขเว ภทฺทกปฺเป อห เอตรหิ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก
อุปฺปนฺโน ฯ
[๒] วิปสฺสี ภิกฺขเว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ขตฺติโย
#๑ ม. วจนนฺติปท น ทิสสฺ ติ ฯ ๒ โป. ม. เอกนวุติกปฺเป ฯ ๓ โป. ม. เอกตึสกปฺเป ฯ
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ชาติยา อโหสิ ขตฺติยกุเล อุทปาทิ ฯ สิขี ภิกฺขเว ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ขตฺติโย ชาติยา อโหสิ ขตฺติยกุเล อุทปาทิ ฯ
เวสฺสภู ภิกขฺ เว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ขตฺติโย ชาติยา
อโหสิ ขตฺติยกุเล อุทปาทิ ฯ กกุสนฺโธ ภิกฺขเว ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ พฺราหฺมโณ ชาติยา อโหสิ พฺราหฺมณกุเล
อุทปาทิ ฯ โกนาคมโน ภิกฺขเว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
พฺราหฺมโณ ชาติยา อโหสิ พฺราหฺมณกุเล อุทปาทิ ฯ กสฺสโป
ภิกฺขเว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ พฺราหฺมโณ ชาติยา อโหสิ
พฺราหฺมณกุเล อุทปาทิ ฯ อห ภิกฺขเว เอตรหิ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ขตฺติโย ชาติยา อโหสึ ขตฺติยกุเล อุปฺปนฺโน ฯ
[๓] วิปสฺสี ภิกฺขเว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โกณฺฑฺโ
โคตฺเตน อโหสิ ฯ สิขี ภิกฺขเว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โกณฺฑฺโ โคตฺเตน อโหสิ ฯ เวสฺสภู ภิกฺขเว ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ โกณฺฑฺโ โคตฺเตน อโหสิ ฯ กกุสนฺโธ ภิกฺขเว
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ กสฺสโป โคตฺเตน อโหสิ ฯ โกนาคมโน
ภิกฺขเว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ กสฺสโป โคตฺเตน อโหสิ ฯ
กสฺสโป ภิกขฺ เว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ กสฺสโป โคตฺเตน
อโหสิ ฯ อห ภิกฺขเว เอตรหิ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โคตโม
โคตฺเตน อโหสึ ฯ
[๔] วิปสฺสิสฺส ภิกขฺ เว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
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อสีติวสฺสสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ อโหสิ ฯ สิขสิ ฺส ภิกฺขเว ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สตฺตติวสฺสสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ
อโหสิ ฯ เวสฺสภุสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
สฏิวสฺสสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ อโหสิ ฯ กกุสนฺธสฺส ภิกฺขเว
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส จตฺตาฬีสวสฺสสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ
อโหสิ ฯ โกนาคมนสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ตึสวสฺสสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ อโหสิ ฯ กสฺสปสฺส
ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส วีสติวสฺสสหสฺสานิ
อายุปฺปมาณ อโหสิ ฯ มยฺห ภิกฺขเว เอตรหิ อปฺปก อายุปฺปมาณ
ปริตฺต ลหุก โย จิร ชีวติ โส วสฺสสต อปฺป วา ภิยฺโย ฯ
[๕] วิปสฺสี ภิกฺขเว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปาฏลิยา
มูเล อภิสมฺพุทฺโธ ฯ สิขี ภิกฺขเว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ปุณฺฑรีกสฺส มูเล อภิสมฺพุทฺโธ ฯ เวสฺสภู ภิกขฺ เว ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ สาลสฺส มูเล อภิสมฺพุทฺโธ ฯ กกุสนฺโธ ภิกฺขเว
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ สิรีสสฺส มูเล อภิสมฺพุทฺโธ ฯ โกนาคมโน
ภิกฺขเว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุทุมพฺ รสฺส มูเล
อภิสมฺพุทฺโธ ฯ กสฺสโป ภิกฺขเว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
นิโคฺรธสฺส มูเล อภิสมฺพุทฺโธ ฯ อห ภิกฺขเว เอตรหิ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ อสฺสตฺถสฺส มูเล อภิสมฺพุทฺโธ ฯ
[๖] วิปสฺสิสฺส ภิกขฺ เว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
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ขณฺฑติสฺส นาม สาวกยุค อโหสิ อคฺค ภทฺทยุค ฯ สิขิสฺส
ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อภิภูสมฺภว นาม
สาวกยุค อโหสิ อคฺค ภทฺทยุค ฯ เวสฺสภุสฺส ภิกฺขเว ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส โสนุตฺตร ๑ นาม สาวกยุค อโหสิ อคฺค
ภทฺทยุค ฯ กกุสนฺธสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
วิธูรสฺชีว นาม สาวกยุค อโหสิ อคฺค ภทฺทยุค ฯ โกนาคมนสฺส
ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ภิยฺโยสุตฺตร นาม
สาวกยุค อโหสิ อคฺค ภทฺทยุค ฯ กสฺสปสฺส ภิกฺขเว ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ติสฺสภารทฺวาช นาม สาวกยุค อโหสิ
อคฺค ภทฺทยุค ฯ มยฺห ภิกฺขเว เอตรหิ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาน
นาม สาวกยุค อโหสิ อคฺค ภทฺทยุค ฯ
[๗] วิปสฺสิสฺส ภิกขฺ เว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ตโย สาวกาน สนฺนิปาตา อเหสุ เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต
อโหสิ อฏสฏิภิกฺขุสตสหสฺส เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ
ภิกฺขุสตสหสฺส เอโก สาวกาน สนฺนปิ าโต อโหสิ อสีติภิกฺขุสหสฺสานิ ฯ
วิปสฺสิสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อิเม ตโย สาวกาน สนฺนิปาตา อเหสุ สพฺเพสเยว ขีณาสวาน ฯ
สิขิสฺส ภิกขฺ เว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ตโย สาวกาน
สนฺนิปาตา อเหสุ เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ ภิกฺขุสตสหสฺส
เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ อสีติภิกฺขุสหสฺสานิ
#๑ ม. ยุ. โสณุตฺตร ฯ
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เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ สตฺตติภิกฺขุสหสฺสานิ ฯ สิขิสฺส
ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อิเม ตโย สาวกาน
สนฺนิปาตา อเหสุ สพฺเพสเยว ขีณาสวาน ฯ เวสฺสภุสฺส ภิกฺขเว
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ตโย สาวกาน สนฺนิปาตา อเหสุ
เอโก สาวกาน สนฺนปิ าโต อโหสิ อสีติภิกฺขุสหสฺสานิ เอโก
สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ สตฺตติภิกฺขุสหสฺสานิ เอโก สาวกาน
สนฺนิปาโต อโหสิ สฏิภิกฺขุสหสฺสานิ ฯ เวสฺสภุสฺส ภิกฺขเว ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อิเม ตโย สาวกาน สนฺนิปาตา อเหสุ
สพฺเพสเยว ขีณาสวาน ฯ กกุสนฺธสฺส ภิกขฺ เว ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ จตฺตาฬีสภิกฺขุสหสฺสานิ ฯ
กกุสนฺธสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อย เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ สพฺเพสเยว
ขีณาสวาน ฯ โกนาคมนสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
เอโก สาวกาน สนฺนปิ าโต อโหสิ ตึสภิกฺขุสหสฺสานิ ฯ
โกนาคมนสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อย
เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ สพฺเพสเยว ขีณาสวาน ฯ
กสฺสปสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เอโก
สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ วีสติภิกฺขุสหสฺสานิ ฯ กสฺสปสฺส
ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อย เอโก สาวกาน
สนฺนิปาโต อโหสิ สพฺเพสเยว ขีณาสวาน ฯ มยฺห ภิกฺขเว เอตรหิ
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เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ อฑฺฒเตฬสานิ ภิกฺขุสตานิ ฯ
มยฺห ภิกฺขเว อย เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ สพฺเพสเยว
ขีณาสวาน ฯ
[๘] วิปสฺสิสฺส ภิกขฺ เว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อโสโก นาม ภิกฺขเว อุปฏาโก อโหสิ อคฺคุปฏาโก ฯ สิขิสฺส
ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เขมงฺกโร นาม ภิกฺขุ
อุปฏาโก อโหสิ อคฺคุปฏาโก ฯ เวสฺสภุสฺส ภิกฺขเว ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อุปสนฺโต ๑ นาม ภิกขฺ ุ อุปฏาโก อโหสิ
อคฺคุปฏาโก ฯ กกุสนฺธสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
วุฑฺฒิโช ๒ นาม ภิกฺขุ อุปฏาโก อโหสิ อคฺคุปฏาโก ฯ
โกนาคมนสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส โสตฺถิโช
นาม ภิกฺขุ อุปฏาโก อโหสิ อคฺคุปฏาโก ฯ กสฺสปสฺส
ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สพฺพมิตฺโต นาม ภิกฺขุ
อุปฏาโก อโหสิ อคฺคุปฏาโก ฯ มยฺห ภิกฺขเว เอตรหิ อานนฺโท
นาม ภิกฺขุ อุปฏาโก อโหสิ อคฺคุปฏาโก ฯ
[๙] วิปสฺสิสฺส ภิกขฺ เว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
พนฺธุมา ๓ นาม ราชา ปตา อโหสิ พนฺธุมตี นาม เทวี มาตา
อโหสิ ชเนตฺตี ๔ พนฺธมุ สฺส รฺโ พนฺธุมตี นาม นคร ราชธานี
อโหสิ ฯ สิขิสฺส ภิกขฺ เว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
#๑ ยุ. อุปสนฺนโก ฯ ๒ ม. ยุ. พุทฺธิโช ฯ ๓ โป. พนฺธโุ ม ฯ ๔ ม. ชเนตฺติ ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อรุโณ นาม ราชา ปตา อโหสิ ปภาวตี นาม เทวี มาตา
อโหสิ ชเนตฺตี อรุณสฺส รฺโ อรุณวตี นาม นคร ราชธานี
อโหสิ ฯ เวสฺสภุสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
สุปฺปตีโต นาม ราชา ปตา อโหสิ ยสวตี นาม เทวี มาตา
อโหสิ ชเนตฺตี สุปฺปตีตสฺส รฺโ อโนม นาม นคร ราชธานี
อโหสิ ฯ กกุสนฺธสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อคฺคิทตฺโต นาม พฺราหฺมโณ ปตา อโหสิ วิสาขา นาม พฺราหฺมณี
มาตา อโหสิ ชเนตฺตี ฯ เตน โข ปน ภิกฺขเว สมเยน เขโม
นาม ราชา อโหสิ เขมสฺส รฺโ เขมวตี นาม นคร ราชธานี
อโหสิ ฯ โกนาคมนสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ยฺทตฺโต นาม พฺราหฺมโณ ปตา อโหสิ อุตฺตรา นาม
พฺราหฺมณี มาตา อโหสิ ชเนตฺตี ฯ เตน โข ปน ภิกฺขเว
สมเยน โสโภ นาม ราชา อโหสิ โสภสฺส รฺโ โสภวตี
นาม นคร ราชธานี อโหสิ ฯ กสฺสปสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส พฺรหฺมทตฺโต นาม พฺราหฺมโณ ปตา อโหสิ
ธนวตี นาม พฺราหฺมณี มาตา อโหสิ ชเนตฺตี ฯ เตน โข ปน
ภิกฺขเว สมเยน กึกี ๑ นาม ราชา อโหสิ กึกิสสฺ รฺโ พาราณสี
นาม นคร ราชธานี อโหสิ ฯ มยฺห ภิกฺขเว เอตรหิ สุทโฺ ธทโน
นาม ราชา ปตา อโหสิ มายา ๒ นาม เทวี มาตา อโหสิ ชเนตฺตี
กปลวตฺถุ นาม นคร ราชธานี อโหสีติ ฯ อิทมโวจ ภควา อิท
#๑ ม. กิกี ฯ ๒ โป. มหามายา ฯ
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วตฺวาน สุคโต อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ
[๑๐] อถโข เตส ภิกขฺ ูน อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต อยมนฺตรากถา
อุทปาทิ อจฺฉริย อาวุโส อพฺภูต อาวุโส ตถาคตสฺส
มหิทฺธิกตา มหานุภาวตา ยตฺร หิ นาม ตถาคโต อตีเต พุทฺเธ
ปรินิพฺพุเต ฉินฺนปปฺเจ ฉินฺนวฏเม ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต
ชาติโตป อนุสฺสริสฺสติ นามโตป อนุสฺสริสสฺ ติ โคตฺตโตป
อนุสฺสริสฺสติ อายุปฺปมาณโตป อนุสฺสริสฺสติ สาวกยุคโตป อนุสฺสริสฺสติ
สาวกสนฺนิปาตโตป อนุสฺสริสฺสติ เอวชจฺจา เต ภควนฺโต
อเหสุ อิติป เอวนามา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติป เอวโคตฺตา
เต ภควนฺโต อเหสุ อิติป เอวสีลา เต ภควนฺโต อเหสุ อิตปิ 
เอวธมฺมา เต ภควนฺโต อเหสุ อิตปิ  เอวปฺา เต ภควนฺโต
อเหสุ อิติป เอววิหารี เต ภควนฺโต อเหสุ อิติป เอววิมุตฺตา
เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปติ ฯ กึ นุ โข อาวุโส ตถาคตสฺเสว
นุ โข เอสา ธมฺมธาตุ สุปฺปฏิวทิ ฺธา ยสฺสา ธมฺมธาตุยา
สุปฺปฏิวิทฺธตฺตา ตถาคโต อตีเต พุทฺเธ ปรินิพฺพุเต ฉินฺนปปฺเจ
ฉินฺนวฏเม ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต ชาติโตป อนุสฺสรติ
นามโตป อนุสฺสรติ โคตฺตโตป อนุสฺสรติ อายุปฺปมาณโตป อนุสฺสรติ
สาวกยุคโตป อนุสฺสรติ สาวกสนฺนิปาตโตป อนุสฺสรติ เอวชจฺจา
เต ภควนฺโต อเหสุ อิติป เอวนามา ฯ เอวโคตฺตา ฯ เอวสีลา ฯ เอวธมฺมา ฯ เอวปฺา ฯ เอววิหารี ฯ เอววิมุตฺตา
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เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปติ อุทาหุ เทวตา ตถาคตสฺส เอตมตฺถ
อาโรเจสุ เยน ตถาคโต อตีเต พุทฺเธ ปรินิพฺพุเต ฉินฺนปปฺเจ
ฉินฺนวฏเม ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต ชาติโตป อนุสฺสรติ
นามโตป อนุสฺสรติ โคตฺตโตป อนุสฺสรติ อายุปฺปมาณโตป อนุสฺสรติ
สาวกยุคโตป อนุสฺสรติ สาวกสนฺนิปาตโตป อนุสฺสรติ เอวชจฺจา
เต ภควนฺโต อเหสุ อิติป เอวนามา ฯ เอวโคตฺตา ฯ เอวสีลา ฯ
เอวธมฺมา ฯ เอวปฺา ฯ เอววิหารี ฯ เอววิมุตฺตา
เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปต ิ ฯ อยฺจ หิ ๑ เตส ภิกขฺ ูน อนฺตรากถา
วิปฺปกตา โหติ ฯ
[๑๑] อถโข ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน
กเรริมณฺฑลมาโฬ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ ฯ นิสชฺช โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ กาย นุตฺถ ภิกขฺ เว
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา กา จ ปน โว อนฺตรากถา วิปฺปกตาติ ฯ
เอว วุตฺเต เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ อิธ ภนฺเต
อมฺหาก อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต อยมนฺตรากถา อุทปาทิ อจฺฉริย
อาวุโส อพฺภูต อาวุโส ตถาคตสฺส มหิทฺธิกตา มหานุภาวตา
ยตฺร หิ นาม ตถาคโต อตีเต พุทฺเธ ปรินิพฺพุเต ฉินฺนปปฺเจ
ฉินฺนวฏเม ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต ชาติโตป อนุสฺสริสฺสติ
นามโตป อนุสฺสริสฺสติ โคตฺตโตป อนุสฺสริสสฺ ติ อายุปฺปมาณโตป
อนุสฺสริสฺสติ สาวกยุคโตป อนุสฺสริสฺสติ สาวกสนฺนิปาตโตป
#๑ ม. ยุ. หิท ฯ
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อนุสฺสริสฺสติ เอวชจฺจา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติป
ฯเปฯ เอววิมุตฺตา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปติ ฯ กึ นุ โข
อาวุโส ตถาคตสฺเสว นุ โข เอสา ธมฺมธาตุ สุปฺปฏิวิทฺธา ยสฺสา
ธมฺมธาตุยา สุปฺปฏิวิทฺธตฺตา ตถาคโต อตีเต พุทฺเธ ปรินิพฺพุเต
ฉินฺนปปฺเจ ฉินฺนวฏเม ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต ชาติโตป
อนุสฺสรติ นามโตป อนุสฺสรติ โคตฺตโตป อนุสฺสรติ อายุปฺปมาณโตป
อนุสฺสรติ สาวกยุคโตป อนุสฺสรติ สาวกสนฺนิปาตโตป
อนุสฺสรติ เอวชจฺจา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติป เอวนามา ฯ
เอวโคตฺตา ฯ เอวสีลา ฯ เอวธมฺมา ฯ เอวปฺา ฯ เอววิหารี ฯ
เอววิมุตฺตา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปติ อุทาหุ เทวตา
ตถาคตสฺส เอตมตฺถ อาโรเจสุ เยน ตถาคโต อตีเต พุทฺเธ
ปรินิพฺพุเต ฉินฺนปปฺเจ ฉินฺนวฏเม ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต
ชาติโตป อนุสฺสรติ นามโตป ฯเปฯ สาวกสนฺนิปาตโตป
อนุสฺสรติ เอวชจฺจา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติป เอวนามา ฯเปฯ
เอววิมุตฺตา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปติ อย โข โน ภนฺเต
อนฺตรากถา วิปฺปกตา [๑] อถ ภควา อนุปฺปตฺโตติ ฯ ตถาคตสฺเสเวสา
ภิกฺขเว ธมฺมธาตุ สุปฺปฏิวิทฺธา ยสฺสา ธมฺมธาตุยา สุปฺปฏิวิทฺธตฺตา
ตถาคโต อตีเต พุทฺเธ ปรินิพฺพุเต ฉินฺนปปฺเจ ฉินฺนวฏเม
ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต ชาติโตป อนุสฺสรติ
นามโตป อนุสฺสรติ โคตฺตโตป อนุสฺสรติ อายุปฺปมาณโตป อนุสฺสรติ
#๑ ม. โหติ ฯ
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สาวกยุคโตป อนุสฺสรติ สาวกสนฺนิปาตโตป อนุสฺสรติ เอวชจฺจา
เต ภควนฺโต อเหสุ อิติป เอวนามา ฯเปฯ เอววิมุตฺตา เต
ภควนฺโต อเหสุ อิติปติ เทวตาป ตถาคตสฺส เอตมตฺถ อาโรเจสุ
เยน ตถาคโต อตีเต พุทฺเธ ปรินิพฺพุเต ฉินฺนปปฺเจ ฉินฺนวฏเม
ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต ชาติโตป อนุสฺสรติ นามโตป
ฯเปฯ สาวกสนฺนิปาตโตป อนุสฺสรติ เอวชจฺจา เต ภควนฺโต
อเหสุ อิติป เอวนามา ฯเปฯ เอววิมุตฺตา เต ภควนฺโต อเหสุ
อิติปติ ฯ อิจฺเฉยฺยาถ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว ภิยฺโยโส มตฺตาย
ปุพฺเพนิวาสปฏิสยุตฺต ธมฺมึ กถ โสตุนฺติ ฯ เอตสฺส ภควา กาโล
เอตสฺส สุคต กาโล ย ภควา ภิยฺโยโส มตฺตาย ปุพฺเพนิวาสปฏิสยุตฺต
ธมฺมึ กถ กเรยฺย ภควโต สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ
เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
อิโต โส ภิกฺขเว เอกนวุโต ๑ กปฺโป ย วิปสฺสี ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก อุทปาทิ ฯ วิปสฺสี ภิกฺขเว ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ขตฺติโย ชาติยา อโหสิ ขตฺติยกุเล อุทปาทิ ฯ
วิปสฺสี ภิกฺขเว ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โกณฺฑฺโ โคตฺเตน
อโหสิ ฯ วิปสฺสิสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อสีติวสฺสสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ อโหสิ ฯ วิปสฺสี ภิกฺขเว ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปาฏลิยา มูเล อภิสมฺพุทฺโธ ฯ วิปสฺสิสฺส
#๑ ม. เอกนวุติกปฺเป ฯ
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ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ขณฺฑติสฺส นาม
สาวกยุค อโหสิ อคฺค ภทฺทยุค ฯ วิปสฺสิสฺส ภิกฺขเว ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ตโย สาวกาน สนฺนิปาตา อเหสุ
เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ อฏสฏิภิกฺขุสตสหสฺส เอโก
สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ ภิกขฺ ุสตสหสฺส เอโก สาวกาน
สนฺนิปาโต อโหสิ อสีติภิกฺขุสหสฺสานิ ฯ วิปสฺสิสฺส ภิกฺขเว ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อิเม ตโย สาวกาน สนฺนิปาตา อเหสุ
สพฺเพสเยว ขีณาสวาน ฯ วิปสฺสิสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อโสโก นาม ภิกขฺ ุ อุปฏาโก อโหสิ อคฺคุปฏาโก ฯ
วิปสฺสิสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
พนฺธุมา นาม ราชา ปตา อโหสิ พนฺธุมตี นาม เทวี มาตา
อโหสิ ชเนตฺตี พนฺธุมสฺส รฺโ พนฺธุมตี นาม นคร ราชธานี
อโหสิ ฯ
[๑๒] อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสี โพธิสตฺโต ตุสิตา กายา จวิตฺวา
สโต สมฺปชาโน มาตุ กุจฺฉึ โอกฺกมิ ฯ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
[๑๓] ธมฺมตา เอกา ภิกฺขเว ยทา โพธิสตฺโต ตุสิตา กายา
จวิตฺวา มาตุ กุจฺฉึ โอกฺกมติ ฯ อถ สเทวเก โลเก สมารเก
สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อปฺปมาโณ
โอฬาโร ๑ โอภาโส โลเก ปาตุภวติ อติกฺกมฺเมว ๒ เทวาน
เทวานุภาว ฯ ยาป ตา โลกนฺตริกา อฆา อสวุตา [๓] อนฺธการ#๑ ยุ. อุฬาโร ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. อติกฺกมฺม ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. ยุ. อนฺธการา ฯ
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ติมิสา ยตฺถปเม จนฺทิมสุริยา เอวมหิทฺธิกา เอวมหานุภาวา อาภาย
นานุโภนฺติ ตตฺถป อปฺปมาโณ โอฬาโร โอภาโส ปาตุภวติ
อติกฺกมฺเมว เทวาน เทวานุภาว ฯ เยป ตตฺถ สตฺตา อุปปนฺนา
เตป เตโนภาเสน อฺมฺ สฺชานนฺติ อฺเป กิร โภ
สนฺติ สตฺตา อิธูปปนฺนาติ ฯ อยฺจ ทสสหสฺสี โลกธาตุ สงฺกมฺปติ
สมฺปกมฺปติ สมฺปเวเธติ อปฺปมาโณ จ โอฬาโร โอภาโส โลเก
ปาตุภวติ อติกฺกมฺเมว เทวาน เทวานุภาว ฯ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
[๑๔] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ยทา โพธิสตฺโต มาตุ กุจฺฉึ
โอกฺกนฺโต โหติ จตฺตาโร [๑] เทวปุตฺตา จาตุทฺทิส ๒ รกฺขาย อุปคจฺฉนฺติ มา น โพธิสตฺต วา โพธิสตฺตมาตร วา มนุสโฺ ส วา
อมนุสฺโส วา โกจิ [๓] วิเหเสีติ ฯ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
[๑๕] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ยทา โพธิสตฺโต มาตุ กุจฺฉึ
โอกฺกนฺโต โหติ ปกติยา สีลวตี โพธิสตฺตมาตา โหติ วิรตา
ปาณาติปาตา วิรตา อทินฺนาทานา วิรตา กาเมสุมิจฺฉาจารา วิรตา
มุสาวาทา วิรตา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ฯ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
[๑๖] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ยทา โพธิสตฺโต มาตุ กุจฺฉึ
โอกฺกนฺโต โหติ น โพธิสตฺตมาตุ ปุริเสสุ มานส อุปฺปชฺชติ
กามคุณูปสหิต อนติกฺกมนิยา ว ๔ โพธิสตฺตมาตา โหติ เกนจิ
ปุริเสน รตฺตจิตฺเตน ฯ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
[๑๗] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ยทา โพธิสตฺโต มาตุ กุจฺฉึ
#๑ ม. ยุ. น ฯ ๒ ม. จตุทฺทิส ฯ ๓ ม. ยุ. วา ฯ ๔ ม. ยุ. จ ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 15

โอกฺกนฺโต โหติ ลาภินี โพธิสตฺตมาตา โหติ ปฺจนฺน กามคุณาน ฯ
สา ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปตา สมงฺคิภูตา ปริจาเรติ ฯ
อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
[๑๘] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ยทา โพธิสตฺโต มาตุ กุจฺฉึ
โอกฺกนฺโต โหติ น โพธิสตฺตมาตุ โกจิเทว อาพาโธ อุปฺปชฺชติ
สุขินี โพธิสตฺตมาตา โหติ อกิลนฺตกายา โพธิสตฺตฺจ โพธิสตฺตมาตา
ติโรกุจฺฉิคต ปสฺสติ สพฺพงฺคปจฺจงฺค ๑ อหีนินฺทฺริย ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว มณิเวฬุริโย สุโภ ชาติมา อฏโส สุปริกมฺมกโต
อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน สพฺพาการสมฺปนฺโน ตตฺรสฺส สุตฺต อาวุต นีล
วา ปต วา โลหิตก ๒ วา โอทาต วา ปณฺฑุสุตฺต วา ตเมน
จกฺขุมา ปุริโส หตฺเถสุ กริตฺวา ปจฺจเวกฺเขยฺย อย โข มณิเวฬุริโย
สุโภ ชาติมา อฏโส สุปริกมฺมกโต อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน
สพฺพาการสมฺปนฺโน ตตฺรสฺส ๓ สุตฺต อาวุต นีล วา ปต วา
โลหิตก วา โอทาต วา ปณฺฑุสุตฺต วา เอวเมว โข ภิกฺขเว
ยทา โพธิสตฺโต มาตุ กุจฺฉึ โอกฺกนฺโต โหติ น โพธิสตฺตมาตุ
โกจิเทว อาพาโธ อุปปฺ ชฺชติ สุขินี โพธิสตฺตมาตา โหติ
อกิลนฺตกายา โพธิสตฺตฺจ โพธิสตฺตมาตา ติโรกุจฺฉิคต ปสฺสติ
สพฺพงฺคปจฺจงฺค ๑ อหีนินฺทฺริย ฯ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
[๑๙] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว สตฺตาหชาเต โพธิสตฺเต โพธิสตฺตมาตา
กาล กโรติ ตุสิต กาย อุปปชฺชติ ฯ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
#๑ โป. ยุ. สพฺพงฺคปจฺจงฺคึ ฯ ๒ ม. ยุ. โลหิต ฯ ๓ ม. ยุ. ตตฺริท ฯ
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[๒๐] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ยถา อฺา อิตฺถิกา นว
วา ทส วา มาเส คพฺภ กุจฺฉินา ปริหริตฺวา วิชายนฺติ น เหว [๑]
โพธิสตฺตมาตา วิชายติ ฯ ทเสว มาสานิ โพธิสตฺต โพธิสตฺตมาตา
กุจฺฉินา ปริหริตฺวา วิชายติ ฯ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
[๒๑] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ยถา อฺา อิตฺถิกา นิสินฺนา
วา นิปนฺนา วา วิชายนฺติ น เหว โพธิสตฺต โพธิสตฺตมาตา
วิชายติ ิตา จ โพธิสตฺต โพธิสตฺตมาตา วิชายติ ฯ อยเมตฺถ
ธมฺมตา ฯ
[๒๒] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ยทา โพธิสตฺโต มาตุ กุจฺฉิสฺมา
นิกฺขมติ เทวา ปม ปฏิคฺคณฺหนฺติ ปจฺฉา มนุสฺสา ฯ อยเมตฺถ
ธมฺมตา ฯ
[๒๓] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ยทา โพธิสตฺโต มาตุ กุจฺฉิสฺมา
นิกฺขมติ อปฺปตฺโต จ ๒ โพธิสตฺโต ปวึ โหติ จตฺตาโร น
เทวปุตฺตา ปฏิคฺคเหตฺวา มาตุ ปุรโต เปนฺติ อตฺตมนา เทวิ
โหหิ มเหสกฺโข เต ปุตฺโต อุปฺปนฺโนติ ฯ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
[๒๔] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ยทา โพธิสตฺโต มาตุ กุจฺฉิสฺมา
นิกฺขมติ วิสโท ๒ ว นิกฺขมติ อมกฺขิโต อุทฺเทน ๓ อมกฺขิโต เสเมฺหน
อมกฺขิโต รุหิเรน อมกฺขิโต เกนจิ อสุจินา สุทฺโธ วิสุทโฺ ธ ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว มณิรตน กาสิเก วตฺเถ นิกฺขิตฺต เนว มณิรตน
กาสิก วตฺถ มกฺเขติ นป กาสิก วตฺถ มณิรตน มกฺเขติ ต
#๑ ม. ยุ. ว. ฯ ๒ โป. วิสุทโฺ ธ ฯ ๓ ม. ยุ. อุเทน ฯ ๔ ม. ยุ. วิสโท ฯ
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กิสฺส เหตุ อุภินฺน สุทฺธตฺตา เอวเมว โข ภิกฺขเว ยทา
โพธิสตฺโต มาตุ กุจฺฉิสฺมา นิกฺขมติ วิสโท ๑ ว นิกฺขมติ อมกฺขิโต
อุทฺเทน ๒ อมกฺขิโต เสเมฺหน อมกฺขิโต รุหิเรน อมกฺขิโต เกนจิ
อสุจินา สุทฺโธ วิสุทฺโธ ๓ ฯ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ(
[๒๕] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ยทา โพธิสตฺโต มาตุ กุจฺฉิสฺมา
นิกฺขมติ เทฺว อุทกสฺส ธารา อนฺตลิกฺขา ปาตุภวนฺติ เอกา
สีตสฺส เอกา อุณฺหสฺส เยน โพธิสตฺตสฺส อุทกกิจฺจ กโรนฺติ
มาตุ จ ฯ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
[๒๖] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว สมฺปติชาโต โพธิสตฺโต สเมหิ
ปาเทหิ ปติฏหิตฺวา อุตฺตเรนาภิมุโข ๔ สตฺตปทวีติหาเรน คจฺฉติ
เสตมฺหิ ฉตฺเต อนุธาริยมาเน ๕ สพฺพา จ ทิสา อนุวิโลเกติ
อาสภิฺจ วาจ ภาสติ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏโหมสฺมิ
โลกสฺส เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา เม ๖ ชาติ
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
[๒๗] ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ยทา โพธิสตฺโต มาตุ กุจฺฉิสฺมา
นิกฺขมติ อถ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา
ปชาย สเทวมนุสฺสาย อปฺปมาโณ โอฬาโร โอภาโส
ปาตุภวติ อติกฺกมฺเมว เทวาน เทวานุภาว ฯ ยาป ตา โลกนฺตริกา
อฆา อสวุตา [๗] อนฺธการติมิสา ยตฺถปเม จนฺทิมสุริยา เอวมหิทฺธิกา
เอวมหานุภาวา อาภาย นานุโภนฺติ ตตฺถป อปฺปมาโณ โอฬาโร
#๑ โป. วิสุทโฺ ธ ฯ ๒ ม. ยุ. อุเทน ฯ ๓ ม. ยุ. วิสโท ฯ ๔ ม. อุตฺตเรน มุโข ฯ
#ยุ. อุตฺตราภิมุโข ฯ ๕ ยุ. อนุหีรมาเน ฯ ๖ ม. ยุ. เมสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๗ ม. ยุ. อนฺธการา ฯ
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โอภาโส ปาตุภวติ อติกฺกมฺเมว เทวาน เทวานุภาว ฯ เยป ตตฺถ
สตฺตา อุปปนฺนา เตป เตโนภาเสน อฺมฺ สฺชานนฺติ
อฺเป กิร โภ สนฺติ สตฺตา อิธูปปนฺนาติ ฯ อยฺจ ทสสหสฺสี
โลกธาตุ สงฺกมฺปติ สมฺปกมฺปติ สมฺปเวเธติ อปฺปมาโณ จ
โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุภวติ อติกฺกมฺเมว เทวาน
เทวานุภาว ฯ อยเมตฺถ ธมฺมตา ฯ
[๒๘] [๑] ชาเต โข ปน ภิกฺขเว วิปสฺสิมฺหิ กุมาเร พนฺธุมโต
รฺโ ปฏิเวเทสุ ปุตฺโต เต เทว ชาโต ต เทโว ปสฺสตูติ ฯ
อทฺทสา โข ภิกฺขเว พนฺธุมา ราชา วิปสฺสึ กุมาร ทิสฺวา เนมิตเฺ ต
พฺราหฺมเณ อามนฺตาเปตฺวา เอตทโวจ ปสฺสนฺตุ โภนฺโต เนมิตฺตา
พฺราหฺมณา กุมารนฺติ ฯ อทฺทสสุ โข ภิกฺขเว น เนมิตฺตา
พฺราหฺมณา วิปสฺสึ กุมาร ทิสฺวา พนฺธุมนฺต ๒ ราชาน เอตทโวจุ
อตฺตมโน เทว โหหิ มเหสกฺโข เต [๓] ปุตฺโต อุปฺปนฺโน ลาภา เต
มหาราช สุลทฺธนฺเต มหาราช ยสฺส เต กุเล เอวรูโป ปุตโฺ ต
อุปฺปนฺโน อย หิ เทว กุมาโร ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ
สมนฺนาคโต เยหิ สมนฺนาคตสฺส มหาปุริสสฺส เทฺว ว คติโย ภวนฺติ
อนฺา สเจ อคาร อชฺฌาวสติ ราชา โหติ จกฺกวตฺติ ธมฺมิโก
ธมฺมราชา จาตุรนฺโต วิชติ าวี ชนปทฏาวริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต
ตสฺสิมานิ สตฺตรตนานิ ภวนฺติ เสยฺยถีท จกฺกรตน
หตฺถิรตน อสฺสรตน มณิรตน อิตถฺ ีรตน คหปติรตน ปรินายกรตนเมว
#๑ โป. ธมฺมตา เอสา ฯ ๒ ยุ. พนฺธุม ฯ ๓ ยุ. เทฺว ฯ
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สตฺตม ปโรสหสฺส โข ปนสฺส ปุตตฺ า ภวนฺติ สูรา วีรงฺครูปา
ปรเสนปฺปมทฺทนา ๑ โส อิม ปวึ สาครปริยนฺต อทณฺเฑน อสตฺเถน
ธมฺเมน อภิวิชิย อชฺฌาวสติ สเจ โข ปน อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชติ อรห โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก วิวฏจฺฉโท ฯ กตเมหิ
จาย เทว กุมาโร ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต เยหิ
สมนฺนาคตสฺส มหาปุริสสฺส เทฺว ว คติโย ภวนฺติ อนฺา สเจ
อคาร อชฺฌาวสติ ราชา โหติ จกฺกวตฺติ ธมฺมิโก ธมฺมราชา
จาตุรนฺโต วิชิตาวี ชนปทฏาวริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต
ตสฺสิมานิ สตฺตรตนานิ ภวนฺติ เสยฺยถีท จกฺกรตน ฯเปฯ
อภิวิชิย อชฺฌาวสติ สเจ โข ปน อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ
อรห โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก วิวฏจฺฉโท ฯ
[๒๙] อย หิ เทว กุมาโร สุปปฺ ติฏิตปาโท ยปาย เทว
กุมาโร สุปปฺ ติฏิตปาโท อิทมฺปสสฺ มหาปุรสิ สฺส มหาปุริสลกฺขณ
ภวติ ฯ
อิมสฺส เทว กุมารสฺส เหฏาปาทตเลสุ จกฺกานิ ชาตานิ
สหสฺสารานิ สเนมิกานิ สนาภิกานิ สพฺพาการปริปูรานิ ยป เทว
อิมสฺส กุมารสฺส เหฏาปาทตเลสุ จกฺกานิ ชาตานิ สหสฺสารานิ
สเนมิกานิ สนาภิกานิ สพฺพาการปริปูรานิ อิทมฺปสฺส ๒ มหาปุริสสฺส
มหาปุริสลกฺขณ ภวติ ฯ
#๑ ปรเสนาปมทฺทนาติป ปาเน ภวิตพฺพ ฯ ๒ ม. อิทมฺปมสฺส ฯ
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อย หิ เทว กุมาโร อายตปณฺหิ ฯ
อย หิ เทว กุมาโร ทีฆงฺคุลี ฯ
อย หิ เทว กุมาโร มุทุตลนหตฺถปาโท ๑ ฯ
อย หิ เทว กุมาโร ชาลหตฺถปาโท ฯ
อย หิ เทว กุมาโร อุสฺสงฺขปาโท ฯ
อย หิ เทว กุมาโร เอณิชงฺโฆ ฯ
อย หิ เทว กุมาโร ิตโก ว อโนนมนฺโต อุโภหิ
ปาณิตเลหิ ชนฺนุกานิ ปริมสติ ๒ ปริมชฺชติ ฯ
อย หิ เทว กุมาโร โกโสหิตวตฺถคุโยฺห ฯ
อย หิ เทว กุมาโร สุวณฺณวณฺโณ กาฺจนสนฺนิภตโจ ๓ ฯ
อย หิ เทว กุมาโร สุขุมจฺฉวี สุขุมตฺตา ฉวิยา รโชชลฺล
กาเย น อุปลิปฺปติ ๔ ฯ
อย หิ เทว กุมาโร เอเกกโลโม เอเกกานิ โลมานิ
โลมกูเปสุ ชาตานิ ฯ
อย หิ เทว กุมาโร อุทฺธคฺคโลโม อุทฺธคฺคานิ โลมานิ
ชาตานิ นีลานิ อฺชนวณฺณานิ กุณฺฑลาวตฺตานิ ทกฺขิณาวตฺตชาตานิ ฯ
อย หิ เทว กุมาโร พฺรหฺมุชุคตฺโต ฯ
อย หิ เทว กุมาโร สตฺตุสฺสโท ฯ
#๑ อฏกถาย มุทุตลุนหตฺถปาโท ฯ ๒ ม. ปรามสติ ฯ ๓ ม. ยุ. กาฺจนสนฺนิภตฺตโจ ฯ
#๔ อุปลิมฺปตีติป ปาโ ฯ
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อย หิ เทว กุมาโร สีหปุพฺพทฺธกาโย ฯ
อย หิ เทว กุมาโร ปตฺตนฺตรโส ๑ ฯ
อย หิ เทว กุมาโร นิโคฺรธปริมณฺฑโล ยาวตกฺวสฺส
กาโย ตาวตกฺวสฺส พฺยาโม ยาวตกฺวสฺส พฺยาโม ตาวตกฺวสฺส
กาโย ฯ
อย หิ เทว กุมาโร สมวฏฏกฺขนฺโธ ฯ
อย หิ เทว กุมาโร รสคฺคสคฺคี ฯ
อย หิ เทว กุมาโร สีหหนุ ฯ
อย หิ เทว กุมาโร จตฺตาฬีสทนฺโต ฯ
อย หิ เทว กุมาโร สมทนฺโต ฯ
อย หิ เทว กุมาโร อวิรฬทนฺโต ๒ ฯ
อย หิ เทว กุมาโร สุสุกฺกทาโ ฯ
อย หิ เทว กุมาโร ปหูตชิโวฺห ฯ
อย หิ เทว กุมาโร พฺรหฺมสฺสโร กรวิกภาณี ฯ
อย หิ เทว กุมาโร อภินีลเนตฺโต ฯ
อย หิ เทว กุมาโร โคปขุโม ฯ
อิมสฺส เทว กุมารสฺส อุณฺณา ภมุกนฺตเร ชาตา โอทาตา มุทุ
ตูลสนฺนิภา ฯ ยป เทว อิมสฺส กุมารสฺส อุณณ
ฺ า ภมุกนฺตเร
ชาตา โอทาตา มุทุ ตูลสนฺนิภา [๓] ฯ
#๑ สี. ม. ยุ. จิตนฺตรโส ฯ ๒ สี. ยุ. อวิวรทนฺโต ฯ ๓ สพฺพโปตฺถเกสุ เอตฺถนฺตเร
#อิทมฺปมสฺส มหาปุริสสฺส มหาปุริสลกฺขณ ภวตีติ อิเม ปาา ปากฏา ฯ
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อย หิ เทว กุมาโร อุณฺหีสสีโส ยปาย เทว กุมาโร
อุณฺหีสสีโส อิทมฺปสฺส มหาปุริสสฺส มหาปุริสลกฺขณ ภวติ ฯ
[๓๐] อิเมหิ โข อย เทว กุมาโร ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ
สมนฺนาคโต เยหิ สมนฺนาคตสฺส มหาปุริสสฺส เทฺว ว คติโย
ภวนฺติ อนฺา สเจ อคาร อชฺฌาวสติ ราชา โหติ จกฺกวตฺติ
ธมฺมิโก ธมฺมราชา จาตุรนฺโต วิชิตาวี ชนปทฏาวริยปฺปตฺโต
สตฺตรตนสมนฺนาคโต ตสฺสิมานิ สตฺตรตนานิ ภวนฺติ เสยฺยถีท
จกฺกรตน หตฺถิรตน อสฺสรตน มณิรตน อิตฺถีรตน คหปติรตน
ปรินายกรตนเมว สตฺตม ปโรสหสฺส โข ปนสฺส ปุตฺตา ภวนฺติ
สูรา วีรงฺครูปา ปรเสนปฺปมทฺทนา โส อิม ปวึ สาครปริยนฺต
อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน สเมน อภิวิชิย อชฺฌาวสติ สเจ
โข ปน อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ อรห โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โลเก วิวฏจฺฉโท โหติ ฯ
[๓๑] อถโข ภิกฺขเว พนฺธุมา ราชา เนมิตฺเต พฺราหฺมเณ
อหเตหิ วตฺเถหิ อจฺฉาเทตฺวา ๑ สพฺพกาเมหิ สนฺตปฺเปสิ ฯ อถโข
ภิกฺขเว พนฺธุมา ราชา วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส ธาติโย อุปฏาเปสิ ฯ
อฺา ขีร ปาเยนฺติ อฺา นฺหาเปนฺติ ๒ อฺา ธาเรนฺติ
อฺา องฺเกน ปริหรนฺติ ฯ ชาตสฺส โข ปน ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส
กุมารสฺส เสตจฺฉตฺต ธารยิตฺถ ทิวา เจว รตฺตึ จ มา น สีต
#๑ ม. ยุ. อจฺฉาทาเปตฺวา ฯ ๒ นหาเปนฺตีติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ
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วา อุณฺห วา ติณ วา รโช วา อุสฺสาโว วาติ [๑] ฯ ชาโต โข
ปน ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร พหุโน ชนสฺส ปโย อโหสิ มนาโป ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว อุปฺปล วา ปทุม วา ปุณฺฑรีก วา พหุโน
ชนสฺส ปย มนาป เอวเมว โข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร พหุโน
ชนสฺส ปโย อโหสิ มนาโป ฯ สฺวาสฺสุท องฺเกเนว องฺก
ปริหริยติ ฯ ชาโต โข ปน ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร [๒] มฺชุสฺสโร จ
อโหสิ วคฺคุสฺสโร จ มธุรสฺสโร จ เปมนียสฺสโร จ ฯ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว หิมวนฺเต ปพฺพเต กรวิกา นาม สกุณชาติ มฺชุสฺสรา จ
วคฺคุสฺสรา จ มธุรสฺสรา จ เปมนียสฺสรา จ เอวเมว โข ภิกฺขเว
วิปสฺสี กุมาโร มฺชุสฺสโร จ อโหสิ วคฺคุสฺสโร จ มธุรสฺสโร จ
เปมนียสฺสโร จ ฯ ชาตสฺส โข ปน ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส
กมฺมวิปากช ทิพฺพจกฺขุ ปาตุรโหสิ เยน ทูร ๓ สมนฺตา โยชน
ปสฺสติ ทิวา เจว รตฺตึ จ ฯ ชาโต โข ปน ภิกขฺ เว วิปสฺสี
กุมาโร อนิมฺมิสฺสนฺโต ๔ เปกฺขติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว เทวตา ๕ ตาวตึสา
อนิมฺมิสฺสนฺตา ๔ เปกฺขนฺติ เอวเมว โข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร
อนิมฺมิสฺสนฺโต ๔ เปกฺขติ ๖ ฯ ชาตสฺส โข ปน ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส
กุมารสฺส [๗] วิปสฺสีเตฺวว สมฺา อุทปาทิ ฯ อถโข ภิกฺขเว
พนฺธุมา ราชา อฏฏกรเณ ๘ นิสินโฺ น วิปสฺสึ กุมาร องฺเก
นิสีทาเปตฺวา อฏเฏ ๙ อนุสาสติ ฯ ตตฺร สุท ภิกขฺ เว วิปสฺสี กุมาโร
ปตุ องฺเก นิสินฺโน วิเจยฺย วิเจยฺย อตฺเถ ปนายติ าเณน ๑๐ ฯ
#๑ ม. พาธยิตฺถาติ ฯ ยุ. พาธติ ฯ ๒ ม. พฺรหฺมสฺสโร ฯ ๓ ม. ยุ. สุท ฯ
#๔ ม. ยุ. อนิมิสนฺโต ฯ ๕ ม. ยุ. เทวา ฯ ๖ สพฺพโปตฺถเกสุ อิติสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
#๗ ม. ยุ. วิปสฺสี ฯ ๘ ม. ยุ. อตฺถกรเณ ฯ ๙ ม. ยุ. อตฺเถ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๑๐ ม. ยุ. าเยน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วิเจยฺย วิเจยฺย กุมาโร อฏเฏ ปนายติ าเณนาติ ฯ อถโข
ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส ภิยฺโยโส มตฺตาย [๑] วิปสฺสีเตฺวว
สมฺา อุทปาทิ ฯ อถโข ภิกฺขเว พนฺธุมา ราชา วิปสฺสสิ ฺส
กุมารสฺส ตโย ปาสาเท การาเปสิ เอก วสฺสิก เอก เหมนฺติก
เอก คิมฺหิก ปฺจกามคุณานิ อุปฏาเปสิ ฯ ตตฺร สุท ภิกฺขเว
วิปสฺสี กุมาโร วสฺสิเก ปาสาเท [๒] จตฺตาโร มาเส นิปฺปุริเสหิ ตุริเยหิ
ปริจารยมาโน น เหฏาปาสาท โอโรหตีติ ฯ
ปมภาณวาร ฯ
[๓๒] อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร พหุนฺน ๓ วสฺสาน พหุนฺน
วสฺสสตาน พหุนฺน วสฺสสหสฺสาน อจฺจเยน สารถึ อามนฺเตสิ โยเชหิ
สมฺม สารถิ ภทฺทานิ ภทฺทานิ ยานานิ อุยฺยานภูมึ คจฺฉาม สุภูมึ ๔-ท
ทสฺสนายาติ ฯ เอว เทวาติ โข ภิกฺขเว สารถิ วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส
ปฏิสฺสุตฺวา ภทฺทานิ ภทฺทานิ ยานานิ โยเชตฺวา วิปสฺสิกุมารสฺส
ปฏิเวเทสิ ยุตฺตานิ โข เต เทว ภทฺทานิ ภทฺทานิ ยานานิ
ยสฺสทานิ กาล มฺสีติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร
ภทฺร ๕ ยาน อภิรุหิตฺวา ๖ ภทฺเทหิ ภทฺเทหิ ยาเนหิ อุยฺยานภูมึ
นิยฺยาสิ ฯ อทฺทสา โข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร อุยฺยานภูมึ
นิยฺยนฺโต ปุริส ชิณฺณ โคปานสิวงฺก ภคฺค ๗ ทณฺฑปรายน ปเวธมาน
คจฺฉนฺต อาตุร คตโยพฺพน ทิสฺวา สารถึ อามนฺเตสิ อย ปน
สมฺม สารถิ ปุรโิ ส กึกโต เกสาปสฺส น ยถา อฺเส
#๑ ม. ยุ. วิปสฺสี ฯ ๒ ยุ. วสฺสิเก ฯ ๓ ม. พหูน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๔ ยุ. ภูมึ ฯ ๕ ม. ภทฺท ภทฺท ฯ ยุ. ภทฺท ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๖ โป. อภิรยุ ฺหิตฺวา ฯ ๗ ม. ยุ. โภคฺค ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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กาโยปสฺส น ยถา อฺเสนฺติ ฯ เอโส โข เทว ชิณโฺ ณ
นามาติ ฯ กึ ปเนโส สมฺม สารถิ ชิณฺโณ นามาติ ฯ เอโส
โข เทว ชิณฺโณ นาม นทานิ เตน จิร ชีวิตพฺพ ภวิสฺสตีติ ฯ
กึ ปน สมฺม สารถิ อหป ชราธมฺโม ชร อนตีโตติ ฯ ตฺวฺจ
เทว มยฺจมฺหา สพฺเพ ชราธมฺมา ชร อนตีตาติ ฯ เตนหิ
สมฺม สารถิ อลนฺทานชฺช อุยฺยานภูมิยา อิโต ๑ จ อนฺเตปุร
ปจฺจนิยฺยาหีติ ฯ เอว เทวาติ โข ภิกฺขเว สารถิ วิปสฺสิสฺส
กุมารสฺส ปฏิสฺสุตฺวา ตโต จ อนฺเตปุร ปจฺจนิยฺยาสิ ฯ ตตฺร
สุท ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร อนฺเตปุร คโต ทุกฺขี ทุมฺมโน
ปชฺฌายติ ธิรตฺถุ กิร โภ ชาติ นาม ยตฺร หิ นาม ชาตสฺส
ชรา ปฺายิสฺสตีติ ฯ
[๓๓] อถโข ภิกฺขเว พนฺธุมา ราชา สารถึ อามนฺตาเปตฺวา
เอตทโวจ กจฺจิ สมฺม สารถิ กุมาโร อุยฺยานภูมิยา อภิรมิตฺถ
กจฺจิ สมฺม สารถิ กุมาโร อุยฺยานภูมิยา อตฺตมโน อโหสีติ
น โข เทว กุมาโร อุยยฺ านภูมิยา อภิรมิตฺถ น โข เทว
กุมาโร อุยฺยานภูมิยา อตฺตมโน อโหสีติ ฯ กึ ปน สมฺม สารถิ
อทฺทส กุมาโร อุยฺยานภูมึ นิยฺยนฺโตติ ฯ อทฺทสา โข เทว กุมาโร
อุยฺยานภูมึ นิยฺยนฺโต ปุริส ชิณฺณ โคปานสิวงฺก ภคฺค ทณฺฑปรายน
ปเวธมาน คจฺฉนฺต อาตุร คตโยพฺพน ทิสฺวา ม เอตทโวจ
อย ปน สมฺม สารถิ ปุริโส กึกโต เกสาปสฺส น ยถาอฺเส
#๑ โป. อิโตป ฯ ม. ยุ. อิโตว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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กาโยปสฺส น ยถา อฺเสนฺติ เอโส โข เทว ชิณฺโณ นามาติ
กึ ปเนโส สมฺม สารถิ ชิณฺโณ นามาติ เอโส โข เทว ชิณฺโณ
นาม นทานิ เตน จิร ชีวิตพฺพ ภวิสฺสตีติ กึ ปน สมฺม
สารถิ อหป ชราธมฺโม ชร อนตีโตติ ตฺวฺจ เทว มยฺจมฺหา
สพฺเพ ชราธมฺมา ชร อนตีตาติ เตนหิ สมฺม สารถิ อลนฺทานชฺช
อุยฺยานภูมิยา อิโต จ อนฺเตปุร ปจฺจนิยฺยาหีติ เอว เทวาติ
โข อห เทว วิปสฺสิสสฺ กุมารสฺส ปฏิสฺสุตฺวา ตโต จ อนฺเตปุร
ปจฺจนิยฺยาสึ โส โข เทว กุมาโร อนฺเตปุร คโต ทุกฺขี ทุมฺมโน
ปชฺฌายติ ธิรตฺถุ กิร โภ ชาติ นาม ยตฺร หิ นาม ชาตสฺส
ชรา ปฺายิสฺสตีติ ฯ อถโข ภิกฺขเว พนฺธุมสฺส รฺโ เอตทโหสิ
มา เหว โข วิปสฺสี กุมาโร น รชฺช กาเรสิ มา เหว วิปสฺสี
กุมาโร อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิ มา เหว เนมิตฺตาน
พฺราหฺมณาน สจฺจ อสฺส วจนนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขเว พนฺธุมา
ราชา วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส ภิยโฺ ยโส มตฺตาย ปฺจกามคุณานิ
อุปฏาเปสิ ยถา วิปสฺสี กุมาโร รชฺช กาเรยฺย ยถา วิปสฺสี
กุมาโร น อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺย ยถา เนมิตฺตาน
พฺราหฺมณาน มิจฺฉา อสฺส วจน ๑ ฯ ตตฺร สุท ภิกฺขเว วิปสฺสี
กุมาโร ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคิภูโต ปริจาเรติ ฯ
[๓๔] อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร พหุนฺน วสฺสาน ฯเปฯ
อทฺทสา โข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร อุยฺยานภูมึ นิยฺยนฺโต ปุริส
#๑ โป. ม. วจนนฺติ ฯ
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อาพาธิก ทุกฺขิต พาฬฺหคิลาน สเก มุตฺตกรีเส ปลิปนฺน สยมาน ๑
อฺเหิ วุฏาปยมาน อฺเหิ สเวสิยมาน ทิสฺวา สารถึ
อามนฺเตสิ อย ปน สมฺม สารถิ ปุริโส กึกโต อกฺขีนิปส ฺส
น ยถา อฺเส สิโรปสสฺ ๒ น ยถา อฺเสนฺติ ฯ เอโส โข
เทว พฺยาธิโก นามาติ ฯ กึ ปเนโส สมฺม สารถิ พฺยาธิโก
นามาติ ฯ เอโส โข เทว พฺยาธิโก นาม อปฺเปวนาม ตมฺหา
อาพาธา วุฏ เหยฺยาติ ฯ กึ ปน สมฺม สารถิ อหป พฺยาธิธมฺโม
พฺยาธึ อนตีโตติ ฯ ตฺวฺจ เทว มยฺจมฺหา สพฺเพ พฺยาธิธมฺมา
พฺยาธึ อนตีตาติ ฯ เตนหิ สมฺม สารถิ อลนฺทานชฺช อุยฺยานภูมิยา
อิโต จ อนฺเตปุร ปจฺจนิยฺยาหีติ ฯ เอว เทวาติ โข ภิกฺขเว สารถิ
วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส ปฏิสฺสุตฺวา ตโต จ อนฺเตปุร ปจฺจนิยยฺ าสิ ฯ
ตตฺร สุท ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร อนฺเตปุร คโต ทุกฺขี ทุมมฺ โน
ปชฺฌายติ ธิรตฺถุ กิร โภ ชาติ นาม ยตฺร หิ นาม ชาตสฺส
ชรา ปฺายิสฺสติ พฺยาธิ ปฺายิสฺสตีติ ฯ
[๓๕] อถโข ภิกฺขเว พนฺธุมา ราชา สารถึ อามนฺตาเปตฺวา
เอตทโวจ กจฺจิ สมฺม สารถิ กุมาโร อุยฺยานภูมิยา อภิรมิตฺถ
กจฺจิ สมฺม สารถิ กุมาโร อุยฺยานภูมิยา อตฺตมโน อโหสีติ ฯ
น โข เทว กุมาโร อุยฺยานภูมิยา อภิรมิตฺถ น โข เทว กุมาโร
อุยฺยานภูมิยา อตฺตมโน อโหสีติ ฯ กึ ปน สมฺม สารถิ อทฺทส
#๑ สี. ม. ยุ. เสมาน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. สโรปสฺส ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ
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กุมาโร อุยฺยานภูมึ นิยฺยนฺโตติ ฯ อทฺทสา โข เทว กุมาโร
อุยฺยานภูมึ นิยฺยนฺโต ปุริส อาพาธิก ทุกฺขิต พาฬฺหคิลาน สเก
มุตฺตกรีเส ปลิปนฺน สยมาน อฺเหิ วุฏาปยมาน อฺเหิ
สเวสิยมาน ทิสฺวา ม เอตทโวจ อย ปน สมฺม สารถิ ปุรโิ ส
กึกโต อกฺขีนิปสฺส น ยถา อฺเส สิโรปสฺส น ยถา
อฺเสนฺติ เอโส โข เทว พฺยาธิโก นามาติ กึ ปเนโส
สมฺม สารถิ พฺยาธิโก นามาติ เอโส โข เทว พฺยาธิโก นาม
อปฺเปวนาม ตมฺหา อาพาธา วุฏเหยฺยาติ กึ ปน สมฺม สารถิ
อหป พฺยาธิธมฺโม พฺยาธึ อนตีโตติ ตฺวฺจ เทว มยฺจมฺหา
สพฺเพ พฺยาธิธมฺมา พฺยาธึ อนตีตาติ เตนหิ สมฺม สารถิ
อลนฺทานชฺช อุยฺยานภูมิยา อิโต จ อนฺเตปุร ปจฺจนิยฺยาหีติ
เอว เทวาติ โข อห เทว วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส ปฏิสฺสุตฺวา ตโต จ
อนฺเตปุร ปจฺจนิยฺยาสึ เอโส ๑ โข เทว กุมาโร อนฺเตปุร คโต
ทุกฺขี ทุมฺมโน ปชฺฌายติ ธิรตฺถุ กิร โภ ชาติ นาม ยตฺร
หิ นาม ชาตสฺส ชรา ปฺายิสฺสติ พฺยาธิ ปฺายิสฺสตีติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว พนฺธุมสฺส รฺโ เอตทโหสิ มา เหว โข
วิปสฺสี กุมาโร น รชฺช กาเรสิ มา เหว วิปสฺสี กุมาโร
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิ ๒ มา เหว เนมิตตฺ าน พฺราหฺมณาน
สจฺจ อสฺส วจนนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขเว พนฺธุมา ราชา วิปสฺสิสฺส
กุมารสฺส ภิยฺโยโส มตฺตาย ปฺจกามคุณานิ อุปฏาเปสิ ยถา
#๑ ม. ยุ. โส โข ฯ ๒ โป. ปพฺพชิโต ฯ
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วิปสฺสี กุมาโร รชฺช กาเรยฺย ยถา วิปสฺสี กุมาโร น อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพเชยฺย ยถา เนมิตฺตาน พฺราหฺมณาน มิจฺฉา อสฺส
วจน ๑ ฯ ตตฺร สุท ภิกขฺ เว วิปสฺสี กุมาโร ปฺจกามคุเณหิ สมปฺปโต
สมงฺคิภูโต ปริจาเรติ ฯเปฯ
[๓๖] อทฺทสา โข ภิกขฺ เว วิปสฺสี กุมาโร อุยฺยานภูมึ นิยฺยนฺโต
มหาชนกาย สนฺนิปติต นานารตฺตานฺจ ทุสฺสาน วิลาต กยิรมาน
ทิสฺวา สารถึ อามนฺเตสิ กึ นุ โข โส สมฺม สารถิ มหาชนกาโย
สนฺนิปติโต นานารตฺตานฺจ ทุสฺสาน วิลาต กริยตีติ ฯ เอโส โข
เทว กาลกโต นามาติ ฯ เตนหิ สมฺม สารถิ เยน โส กาลกโต
เตน รถ เปเสหีติ ฯ เอว เทวาติ โข ภิกฺขเว สารถิ วิปสฺสิสฺส
กุมารสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน โส กาลกโต เยน รถ เปเสสิ ๒ ฯ
อทฺทสา โข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร เปต กาลกต ทิสฺวา สารถึ
อามนฺเตสิ กึ ปนาย สมฺม สารถิ กาลกโต นามาติ ฯ เอโส โข
เทว กาลกโต นาม นทานิ ต ทกฺขนฺติ ๓ มาตา วา ปตา วา
อฺเ วา าติสาโลหิตา โสป น ทกฺขิสฺสติ มาตร วา ปตร วา
อฺเ วา าติสาโลหิเตติ ฯ กึ ปน สมฺม สารถิ อหป
มรณธมฺโม มรณ อนตีโต มป น ทกฺขนฺติ ๔ เทโว วา เทวี วา
อฺเ วา าติสาโลหิตา อหป น ทกฺขิสฺสามิ เทว วา เทวึ วา
อฺเ วา าติสาโลหิเตติ ฯ ตฺวฺจ เทว มยฺจมฺหา สพฺเพ
มรณธมฺมา มรณ อนตีตา ตป น ทกฺขนฺติ เทโว วา เทวี วา
#๑ โป. ม. วจนนฺติ ฯ ๒ โป. ยุ. เปเสหีติ ฯ ๓ ยุ. ทกฺขินฺติ ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ ๔ โป. ทกฺขินฺติ ฯ
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อฺเ วา าติสาโลหิตา ตฺวป น ทกฺขิสฺสสิ เทว วา เทวึ วา
อฺเ วา าติสาโลหิเตติ ฯ เตนหิ สมฺม สารถิ อลนฺทานชฺช
อุยฺยานภูมิยา อิโต จ อนฺเตปุร ปจฺจนิยฺยาหีติ ฯ เอว เทวาติ โข
ภิกฺขเว สารถิ วิปสฺสิสสฺ กุมารสฺส ปฏิสฺสุตฺวา ตโต จ อนฺเตปุร
ปจฺจนิยฺยาสิ ฯ ตตฺร สุท ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร อนฺเตปุร คโต
ทุกฺขี ทุมฺมโน ปชฺฌายติ ธิรตฺถุ กิร โภ ชาติ นาม ยตฺร
หิ นาม ชาตสฺส ชรา ปฺายิสฺสติ พฺยาธิ ปฺายิสฺสติ
มรณ ปฺายิสฺสตีติ ฯ
[๓๗] อถโข ภิกฺขเว พนฺธุมา ราชา สารถึ อามนฺตาเปตฺวา
เอตทโวจ กจฺจิ สมฺม สารถิ กุมาโร อุยฺยานภูมิยา อภิรมิตฺถ
กจฺจิ สมฺม สารถิ กุมาโร อุยฺยานภูมิยา อตฺตมโน อโหสีติ ฯ
น โข เทว กุมาโร อุยฺยานภูมิยา อภิรมิตฺถ น โข เทว กุมาโร
อุยฺยานภูมิยา อตฺตมโน อโหสีติ ฯ กึ ปน สมฺม สารถิ อทฺทส
กุมาโร อุยฺยานภูมึ นิยฺยนฺโตติ ฯ อทฺทสา โข เทว กุมาโร
อุยฺยานภูมึ นิยฺยนฺโต มหาชนกาย สนฺนิปติต นานารตฺตานฺจ
ทุสฺสาน วิลาต กยิรมาน ทิสฺวา ม เอตทโวจ กึ นุ โข
โส สมฺม สารถิ มหาชนกาโย สนฺนิปติโต นานารตฺตานฺจ
ทุสฺสาน วิลาต กยิรตีติ เอโส โข เทว กาลกโต นามาติ
เตนหิ สมฺม สารถิ เยน โส กาลกโต เตน รถ เปเสหีติ
เอว เทวาติ โข อห เทว วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน
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โส กาลกโต เตน รถ เปเสสึ อทฺทสา โข เทว กุมาโร
ปุริส เปต กาลกต ทิสวฺ า ม เอตทโวจ กึ ปนาย สมฺม
สารถิ กาลกโต นามาติ เอโส โข เทว กาลกโต นาม นทานิ
ต ทกฺขนฺติ มาตา วา ปตา วา อฺเ วา าติสาโลหิตา
โสป น ทกฺขิสฺสติ มาตร วา ปตร วา อฺเ วา าติสาโลหิเตติ
กึ ปน สมฺม สารถิ อหป มรณธมฺโม มรณ อนตีโต มป
น ทกฺขนฺติ เทโว วา เทวี วา อฺเ วา าติสาโลหิตา
อหป น ทกฺขิสฺสามิ เทว วา เทวึ วา อฺเ วา าติสาโลหิเตติ
ตฺวฺจ เทว มยฺจมฺหา สพฺเพ มรณธมฺมา มรณ อนตีตา
ตป น ทกฺขนฺติ เทโว วา เทวี วา อฺเ วา าติสาโลหิตา
ตฺวป น ทกฺขิสฺสสิ เทว วา เทวึ วา อฺเ วา าติสาโลหิเตติ
เตนหิ สมฺม สารถิ อลนฺทานชฺช อุยฺยานภูมิยา อิโต จ อนฺเตปุร
ปจฺจนิยฺยาหีติ เอว เทวาติ โข อห เทว วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส
ปฏิสฺสุตฺวา ตโต จ อนฺเตปุร ปจฺจนิยฺยาสึ โส โข เทว กุมาโร
อนฺเตปุร คโต ทุกฺขี ทุมฺมโน ปชฺฌายติ ธิรตฺถุ กิร โภ ชาติ
นาม ยตฺร หิ นาม ชาตสฺส ชรา ปฺายิสฺสติ พฺยาธิ
ปฺายิสฺสติ มรณ ปฺายิสฺสตีติ ฯ อถโข ภิกฺขเว พนฺธุมสฺส
รฺโ เอตทโหสิ มา เหว โข วิปสฺสี กุมาโร น รชฺช กาเรสิ
มา เหว โข วิปสฺสี กุมาโร อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิ มา
เหว โข เนมิตฺตาน พฺราหฺมณาน สจฺจ อสฺส วจนนฺติ ฯ
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อถโข ภิกฺขเว พนฺธุมา ราชา วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส ภิยฺโยโส
มตฺตาย ปฺจกามคุณานิ อุปฏาเปสิ ยถา วิปสฺสี กุมาโร รชฺช
กาเรยฺย ยถา วิปสฺสี กุมาโร น อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺย
ยถา เนมิตฺตาน พฺราหฺมณาน มิจฺฉา อสฺส วจน ฯ ตตฺร สุท
ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคิภูโต
ปริจาเรติ ฯ
[๓๘] อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร พหุนฺน วสฺสาน พหุนฺน
วสฺสสตาน พหุนฺน วสฺสสหสฺสาน อจฺจเยน สารถึ อามนฺเตสิ
โยเชหิ สมฺม สารถิ ภทฺทานิ ภทฺทานิ ยานานิ อุยฺยานภูมึ คจฺฉาม
สุภูมึ ทสฺสนายาติ ฯ เอว เทวาติ โข ภิกฺขเว สารถิ วิปสฺสสิ ฺส
กุมารสฺส ปฏิสฺสุตฺวา ภทฺทานิ ภทฺทานิ ยานานิ โยเชตฺวา วิปสฺสิสฺส
กุมารสฺส ปฏิเวเทสิ ยุตฺตานิ โข [๑] เทว ภทฺทานิ ภทฺทานิ ยานานิ
ยสฺสทานิ กาล มฺสีติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร ภทฺร
ยาน อภิรุหติ ฺวา ภทฺเทหิ ภทฺเทหิ ยาเนหิ อุยฺยานภูมึ นิยฺยาสิ ฯ
อทฺทสา โข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร อุยฺยานภูมึ นิยฺยนฺโต ปุริส
ภณฺฑฑ ปพฺพชิต กาสายวสน ทิสฺวา สารถึ อามนฺเตสิ อย
ปน สมฺม สารถิ ปุรโิ ส กึกโต สีสปสฺส น ยถา อฺเส
วตฺถานิปสฺส น ยถา อฺเสนฺติ ฯ เอโส โข เทว ปพฺพชิโต
นามาติ ฯ กึ ปเนโส สมฺม สารถิ ปพฺพชิโต นามาติ ฯ เอโส
โข เทว ปพฺพชิโต นาม สาธุ ธมฺมจริยา สาธุ สมจริยา
#๑ ม. ยุ. เต ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 33

สาธุ กุสลจริยา ๑ สาธุ ปฺุกิริยา สาธุ อวิหึสา สาธุ
ภูตานุกมฺปาติ ฯ สาธุ โข โส สมฺม สารถิ ปพฺพชิโต นาม
สาธุ [๒] ธมฺมจริยา สาธุ สมจริยา สาธุ กุสลจริยา สาธุ
ปฺุกิริยา สาธุ อวิหึสา สาธุ ภูตานุกมฺปา ๓ เตนหิ สมฺม
สารถิ เยน โส ปพฺพชิโต เตน รถ เปเสหีติ ฯ เอว เทวาติ
โข ภิกฺขเว สารถิ วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส ปฏิสฺสตุ ฺวา เยน โส
ปพฺพชิโต เตน รถ เปเสสิ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร
ต ปพฺพชิต เอตทโวจ ตฺว ปน สมฺม กึกโต สีสป เต
น ยถา อฺเส วตฺถานิป เต น ยถา อฺเสนฺติ ฯ อห
โข เทว ปพฺพชิโต นามาติ ฯ กึ ปน ตฺว สมฺม ปพฺพชิโต
นามาติ ฯ อห โข เทว ปพฺพชิโต นาม สาธุ ธมฺมจริยา
สาธุ สมจริยา สาธุ กุสลจริยา สาธุ ปฺุกิริยา สาธุ
อวิหึสา สาธุ ภูตานุกมฺปาติ ฯ สาธุ โข ตฺว สมฺม ปพฺพชิโต
นาม สาธุ ธมฺมจริยา สาธุ สมจริยา สาธุ กุสลจริยา
สาธุ ปฺุกิริยา สาธุ อวิหึสา สาธุ ภูตานุกมฺปาติ ฯ อถโข
ภิกฺขเว วิปสฺสี กุมาโร สารถึ อามนฺเตสิ เตนหิ สมฺม สารถิ
รถ อาทาย อิโตว อนฺเตปุร ปจฺจานิยฺยาหิ อห ปน อิเธว
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ เอว เทวาติ โข ภิกฺขเว สารถิ
#๑ สี. ม. ยุ. กุสลกิริยา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. - สมฺม สารถิ ฯ ยุ. - หิ
#สมฺม สารถิ ฯ ๓ โป. ม. - ภูตานุกมฺปาติ ฯ
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วิปสฺสิสฺส กุมารสฺส ปฏิสฺสุตฺวา รถ อาทาย ตโต จ อนฺเตปุร
ปจฺจานิยฺยาสิ ฯ วิปสฺสี ปน กุมาโร ตตฺเถว เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิ ๑ ฯ
อสฺโสสิ โข ภิกฺขเว พนฺธุมติยา ราชธานิยา มหาชนกาโย
จตุราสีติปาณสหสฺสานิ วิปสฺสี กิร กุมาโร เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโตติ ฯ
สุตฺวาน เนส เอตทโหสิ น หิ นูน โส โอรโก ธมฺมวินโย
น สา โอริกา ๒ ปพฺพชฺชา ยตฺถ วิปสฺสี กุมาโร เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิโต วิปสฺสี หิ ๓ นาม กุมาโร เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสติ
กิมงฺค ปน น ๔ มยนฺติ ฯ อถโข [๕] ภิกฺขเว มหาชนกายา ๖
จตุราสีติปาณสหสฺสานิ เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา วิปสฺสึ โพธิสตฺต อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิต
อนุปพฺพชึสุ ฯ ตาย สุท ภิกฺขเว ปริสาย ปริวุโต วิปสฺสี โพธิสตฺโต
คามนิคมชนปทราชธานีสุ จาริก จรติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส
โพธิสตฺตสฺส รโหคตสฺส ปฏิสลฺลนี สฺส เอว เจตโส ปริวติ กฺโก
อุทปาทิ น โข ปเนต ๗ ปฏิรูป โยห อากิณฺโณ วิหรามิ
ยนฺนูนาห เอโก คณมฺหา วูปกฏโ วิหเรยฺยนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขเว
วิปสฺสี โพธิสตฺโต อปเรน สมเยน เอโก คณมฺหา วูปกฏโ
#๑ โป. ปพฺพชิโตติ ฯ ๒ โป. ม. โอรกา ฯ ๓ ม. ยุ. ป ฯ ๔ โป. ม.
#นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕ ยุ. โส. ฯ ๖ ม. ยุ. มหาชนกาโย ฯ ๓ ม. ยุ. เมต ฯ
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วิหาสิ ฯ อฺเเนว ตานิ จตุราสีติปพฺพชิตสหสฺสานิ อคมสุ ฯ
อฺเน [๑] วิปสฺสี โพธิสตฺโต ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส
วาสูปคตสฺส รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก
อุทปาทิ กิจฉฺ  วตาย โลโก อาปนฺโน ชายติ จ ชียติ จ
มียติ จ จวติ จ อุปปชฺชติ จ อถ จ ปนิมสฺส ทุกฺขสฺส
นิสฺสรณ นปฺปชานาติ ชรามรณสฺส กุทสฺสุ ๒ นาม อิมสฺส ทุกฺขสฺส
นิสฺสรณ ปฺายิสฺสติ ชรามรณสฺสาติ ฯ
[๓๙] อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ
นุ โข สติ ชรามรณ โหติ กึปจฺจยา ชรามรณนฺติ ฯ อถโข
ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย
อภิสมโย ชาติยา โข สติ ชรามรณ โหติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ
กิมฺหิ นุ โข สติ ชาติ โหติ กึปจฺจยา ชาตีติ ฯ อถโข ภิกฺขเว
วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย อภิสมโย
ภเว โข สติ ชาติ โหติ ภวปจฺจยา ชาตีติ ฯ อถโข ภิกฺขเว
วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข สติ ภโว โหติ
กึปจฺจยา ภโวติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส
โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย อภิสมโย อุปาทาเน โข สติ ภโว
โหติ อุปาทานปจฺจยา ภโวติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสสฺ
โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข สติ อุปาทาน โหติ
#๑ ม. มคฺเคน ฯ ๒ ม. ยุ. กุทาสฺสุ ฯ
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กึปจฺจยา อุปาทานนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส
โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย อภิสมโย ตณฺหาย โข สติ
อุปาทาน โหติ ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺติ ฯ อถโข ภิกขฺ เว
วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข สติ ตณฺหา โหติ
กึปจฺจยา ตณฺหาติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสสฺ โพธิสตฺตสฺส
โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย อภิสมโย เวทนาย โข สติ
ตณฺหา โหติ เวทนาปจฺจยา ตณฺหาติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส
โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข สติ เวทนา โหติ กึปจฺจยา
เวทนาติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา
อหุ ปฺาย อภิสมโย ผสฺเส โข สติ เวทนา โหติ ผสฺสปจฺจยา
เวทนาติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ
นุ โข สติ ผสฺโส โหติ กึปจฺจยา ผสฺโสติ ฯ อถโข ภิกฺขเว
วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย อภิสมโย
สฬายตเน โข สติ ผสฺโส โหติ สฬายตนปจฺจยา ผสฺโสติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสสฺ โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข
สติ สฬายตน โหติ กึปจฺจยา สฬายตนนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขเว
วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย อภิสมโย
นามรูเป โข สติ สฬายตน โหติ นามรูปปจฺจยา สฬายตนนฺติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสสฺ โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข
สติ นามรูป โหติ กึปจฺจยา นามรูปนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขเว
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วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย อภิสมโย
วิฺาเณ โข สติ นามรูป โหติ วิฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสสฺ โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข
สติ วิฺาณ โหติ กึปจฺจยา วิฺาณนฺติ ฯ อถโข ภิกขฺ เว
วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย อภิสมโย
นามรูเป โข สติ วิฺาณ โหติ นามรูปปจฺจยา วิฺาณนฺติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสสฺ โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ ปจฺจุทาวตฺตติ
โข อิท วิฺาณ นามรูปมฺหา นาปร คจฺฉติ เอตฺตาวตา
ชาเยถ วา ชีเยถ วา มีเยถ วา จเวถ วา อุปปชฺเชถ วา ยทิท
นามรูปปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา
สฬายตน สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา
ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส
สมุทโย โหติ ฯ สมุทโย สมุทโยติ โข ภิกขฺ เว วิปสฺสิสฺส
โพธิสตฺตสฺส ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุ อุทปาทิ าณ
อุทปาทิ ปฺา อุทปาทิ วิชฺชา อุทาปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ
[๔๐] อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ
นุ โข อสติ ชรามรณ น โหติ กิสฺส นิโรธา ชรามรณนิโรโธติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 38

อภิสมโย ชาติยา โข อสติ ชรามรณ น โหติ ชาตินิโรธา
ชรามรณนิโรโธติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสสฺ โพธิสตฺตสฺส
เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข อสติ ชาติ น โหติ กิสฺส นิโรธา
ชาตินิโรโธติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส
โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย อภิสมโย ภเว โข อสติ ชาติ น โหติ
ภวนิโรธา ชาตินิโรโธติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส
เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข อสติ ภโว น โหติ กิสฺส นิโรธา
ภวนิโรโธติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส
โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย อภิสมโย อุปาทาเน โข อสติ ภโว
น โหติ อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส
โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข อสติ อุปาทาน น โหติ
กิสฺส นิโรธา อุปาทานนิโรโธติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส
โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย อภิสมโย ตณฺหาย
โข อสติ อุปาทาน น โหติ ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสสฺ โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข
อสติ ตณฺหา น โหติ กิสฺส นิโรธา ตณฺหานิโรโธติ ฯ อถโข
ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย
อภิสมโย เวทนาย โข อสติ ตณฺหา น โหติ เวทนานิโรธา
ตณฺหานิโรโธติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ
กิมฺหิ นุ โข อสติ เวทนา น โหติ กิสฺส นิโรธา เวทนานิโรโธติ ฯ
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อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย
อภิสมโย ผสฺเส โข อสติ เวทนา น โหติ ผสฺสนิโรธา
เวทนานิโรโธติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ
กิมฺหิ นุ โข อสติ ผสฺโส น โหติ กิสฺส นิโรธา ผสฺสนิโรโธติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย
อภิสมโย สฬายตเน โข อสติ ผสฺโส น โหติ สฬายตนนิโรธา
ผสฺสนิโรโธติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ
กิมฺหิ นุ โข อสติ สฬายตน น โหติ กิสฺส นิโรธา สฬายตนนิโรโธติ ฯ
อถโข ภิกขฺ เว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา
อหุ ปฺาย อภิสมโย นามรูเป โข อสติ สฬายตน น โหติ
นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส
โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข อสติ นามรูป น โหติ
กิสฺส นิโรธา นามรูปนิโรโธติ ฯ อถโข ภิกขฺ เว วิปสฺสิสฺส
โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย อภิสมโย วิฺาเณ
โข อสติ นามรูป น โหติ วิฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสสฺ โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ กิมฺหิ นุ โข
อสติ วิฺาณ น โหติ กิสฺส นิโรธา วิฺาณนิโรโธติ ฯ อถโข
ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปฺาย
อภิสมโย นามรูเป โข อสติ วิฺาณ น โหติ นามรูปนิโรธา
วิฺาณนิโรโธติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ
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อธิคโต โข มฺยาย มคฺโค ๑ โพธาย ๒ ยทิท นามรูปนิโรธา
วิฺาณนิโรโธ วิฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ นามรูปนิโรธา
สฬายตนนิโรโธ สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรธา ผสฺสนิโรธา
เวทนานิโรโธ เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ ตณฺหานิโรธา
อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ
ชาตินิโรธา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ ฯ นิโรโธ
นิโรโธติ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ
ธมฺเมสุ จกฺขุ อุทปาทิ าณ อุทปาทิ ปฺา อุทปาทิ
วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ฯ
[๔๑] อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสี โพธิสตฺโต อปเรน สมเยน
ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อุทยพฺพยานุปสฺสี วิหาสิ อิติ รูป
อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม อิติ เวทนา
อิติ เวทนาย สมุทโย อิติ เวทนาย อตฺถงฺคโม อิติ สฺา
อิติ สฺาย สมุทโย อิติ สฺาย อตฺถงฺคโม อิติ สงฺขารา
อิติ สงฺขาราน สมุทโย อิติ สงฺขาราน อตฺถงฺคโม อิติ วิฺาณ
อิติ วิฺาณสฺส สมุทโย อิติ วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ ตสฺส
ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อุทยพฺพยานุปสฺสิโน วิหรโต นจิรสฺเสว
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจีติ ๓ ฯ
ทุติยภาณวาร ฯ
#๑ ยุ. วิปสฺสนามคฺโค ฯ ๒ ม. สมฺโพธาย ฯ ๓ โป. วิมุจฺจติ ฯ
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[๔๒] อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสสฺ ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เอตทโหสิ ยนฺนนู าห ธมฺม เทเสยฺยนฺติ ฯ อถโข
ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เอตทโหสิ
อธิคโต โข เม อย ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต
ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย อาลยรามา โข
ปนาย ปชา อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตา อาลยรามาย โข ปน
ปชาย อาลยรตาย อาลยสมฺมุทิตาย ทุทฺทส อิท าน ยทิท
อิทปฺปจฺจยตา ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อิทมฺป โข าน ทุทฺทส ยทิท
สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ
นิพฺพาน อหฺเจว โข ปน ธมฺม เทเสยฺย ปเร จ เม น
อาชาเนยฺยุ โส มมสฺส กิลมโถ สา มมสฺส วิเหสาติ ฯ
อปสฺสุท ๑ ภิกฺขเว วิปสฺสึ ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ อิมา
อนจฺฉริยา คาถา ปฏิภสุ ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา
กิจฺเฉน เม อธิคต หลนฺทานิ ปกาสิตุ
ราคโทสปเรเตหิ นาย ธมฺโม สุสมฺพุทฺโธ ฯ
ปฏิโสตคามึ นิปุณ คมฺภีร ทุทฺทส อณณ
ราครตฺตา น ทกฺขนฺติ ตโมกฺขนฺเธน อาวุตาติ ฯ
[๔๓] อิติห ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ปฏิสฺจิกฺขโต อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺต นมิ โน ธมฺมเทสนาย ฯ
#๑ สี. ม. ยุ. อปสฺสุ ฯ
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[๔๔] อถโข ภิกฺขเว อฺตรสฺส มหาพฺรหฺมุโน วิปสฺสสิ ฺส
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย
เอตทโหสิ นสฺสติ วต โภ โลโก วินสฺสติ วต โภ โลโก
ยตฺร หิ นาม วิปสฺสิสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺต นมิ ๑ โน ธมฺมเทสนายาติ ฯ อถโข โส
ภิกฺขเว มหาพฺรหฺมา เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมฺม
ิ ฺชิต
วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว [๒]
พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต วิปสฺสิสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ อถโข [๓] ภิกฺขเว มหาพฺรหฺมา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา ทกฺขิณชานุมณฺฑล ปวิย นิทหนฺโต ๔ เยน วิปสฺสี ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ เตนฺชลึ ปณาเมตฺวา วิปสฺสึ ภควนฺต
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ เอตทโวจ เทเสตุ ภนฺเต ภควา ธมฺม
เทเสตุ สุคโต ธมฺม สนฺตีธ ๕ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา อสฺสวนตา
ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อฺาตาโรติ ฯ เอว
วุตฺเต ภิกฺขเว วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ต มหาพฺรหฺมาน
เอตทโวจ มยฺหป โข พฺรเหฺม เอตทโหสิ ยนฺนูนาห ธมฺม
เทเสยฺยนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห พฺรเหฺม เอตทโหสิ อธิคโต โข เม
อย ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต
อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย อาลยรามา โข ปนาย ปชา
อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตา อาลยรามาย โข ปน ปชาย อาลยรตาย
#๑ ม. ยุ. นมติ ฯ ๒ โป. ม. โข ฯ ๓ ม. ยุ. โส ฯ ๔ ม. ยุ. นิหนฺตฺวา ฯ
#๕ ม. ยุ. สนฺติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อาลยสมฺมุทิตาย ทุทฺทส อิท าน ยทิท อิทปฺปจฺจยตา
ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อิทมฺป โข าน ทุทฺทส ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน ๑ อหฺเจว
โข ปน ธมฺม เทเสยฺย ปเร จ เม น อาชาเนยฺยุ โส มมสฺส กิลมโถ
สา มมสฺส วิเหสาติ ฯ อปสฺสุท ๒ พฺรเหฺม อิมา อนจฺฉริยา คาถา
ปฏิภสุ ปุพฺเพ เม อสฺสตุ ปุพฺพา กิจฺเฉน เม อธิคต หลนฺทานิ
ปกาสิตุ ฯเปฯ อาวุตาติ อิติห เม พฺรเหฺม ปฏิสฺจิกฺขโต
อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺต นมิ โน ธมฺมเทสนายาติ ฯ ทุติยมฺป โข
ภิกฺขเว โส มหาพฺรหฺมา ฯเปฯ ตติยมฺป โข ภิกขฺ เว โส มหาพฺรหฺมา
วิปสฺสึ ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ เอตทโวจ เทเสตุ ภนฺเต
ภควา ธมฺม เทเสตุ สุคโต ธมฺม สนฺตีธ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา
อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อฺาตาโรติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ พฺรหฺมโุ น
[๓] อชฺเฌสน วิทิตฺวา สตฺเตสุ [๔] การฺุต ปฏิจฺจ พุทฺธจกฺขุนา
โลก โวโลเกสิ ฯ อทฺทสา โข ภิกฺขเว วิปสฺสี ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต สตฺเต
อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทรฺ ิเย สฺวากาเร
ทฺวากาเร สุวิฺาปเย ทุวิฺาปเย ภพฺเพ ๕ อภพฺเพ อปฺเปกจฺเจ
ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน ๖ วิหรนฺเต ฯ เสยฺยถาป นาม อุปฺปลินิย วา
#๑ โป. นิพฺพานนฺติ ฯ ๒ สี. ม. ยุ. อปสฺสุม ฯ ๓ ม. ยุ. จ ฯ ๔ โป. ม. ยุ. จ ฯ
#๕ ม. ยุ. ภพฺเพ อภพฺเพติ ปาทฺวย นตฺถิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๖ ม. ... ทสฺสาวิเน ฯ
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ปทุมินิย วา ปุณฺฑรีกินยิ  วา อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ
วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ ๑ อุทกานุคตานิ
อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา
ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ สโมทกิตานิ
อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก
ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ อุทกา อจฺจุคฺคมฺม ติฏนฺติ ๒ อนุปลิตฺตานิ
อุทเกน เอวเมว โข ภิกขฺ เว วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต อทฺทส สตฺเต อปฺปรชกฺเข
มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิฺาปเย
ทุวิฺาปเย ภพฺเพ อภพฺเพ อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน
วิหรนฺเต [๓] ฯ อถโข [๔] ภิกฺขเว มหาพฺรหฺมา วิปสฺสิสฺส ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย วิปสฺสึ
ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ คาถาหิ อชฺฌภาสิ
[๔๕] เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏิโต
ยถาป ปสฺเส ชนต สมนฺตโต
ตถูปม ธมฺมมย สุเมธโส
ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุ
โสกาวกิณฺณ ๕ ชนตมเปตโสโก
อเวกฺขสฺสุ ชาติชราภิภูต ฯ
#๑ สพทฺธานีติป ปาโ ฯ ๒ ม. ิตานิ ฯ ยุ. นฺติ ฯ ๓ ม. อปฺเปกจฺเจ น
#ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิเน ฯ ๔ ม. ยุ. โส ฯ ๕ ม. ยุ. โสกวติณฺณ ฯ
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อุฏเ หิ วีร วิชิตสงฺคาม
สตฺถวาห อนณ วิวร ๑ โลเก
เทเสตุ ๒ ภควา ธมฺม อฺาตาโร ภวิสฺสนฺตีติ ฯ
[๔๖] เอว วุตฺเต ๓ ภิกฺขเว วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ต มหาพฺรหฺมาน คาถาย อชฺฌภาสิ
อปารุตา เต ๔ อมตสฺส ทฺวารา
เย โสตวนฺโต ปมฺุจนฺตุ สทฺธ
วิหึสสฺี ปคุณ นภาสึ
ธมฺม ปณีต มนุเชสุ พฺรเหฺมติ ฯ
[๔๗] อถโข [๕] ภิกฺขเว มหาพฺรหฺมา กตาวกาโส โขมฺหิ
วิปสฺสินา ภควตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ธมฺมเทสนายาติ
วิปสฺสึ ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ
กตฺวา ตตฺเถว อนฺตรธายิ ฯ
[๔๘] อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสสฺ ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เอตทโหสิ กสฺส นุ โข อห ปม ธมฺม เทเสยฺย
โก อิม ธมฺม ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตีติ ฯ อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เอตทโหสิ อย โข ขณฺโฑ จ
ราชปุตฺโต ติสฺโส จ ปุโรหิตปุตฺโต พนฺธุมติยา ราชธานิยา ปฏิวสนฺติ
ปณฺฑิตา วิยตฺตา เมธาวิโน ทีฆรตฺต อปฺปรชกฺขชาติกา ยนฺนูนาห
ขณฺฑสฺส จ ราชปุตฺตสฺส ติสฺสสฺส จ ปุโรหิตปุตฺตสฺส ปม ธมฺม
#๑ ม. ยุ. วิจร ฯ ๒ ม. เทสสฺสุ ฯ ๓ ม. ยุ. อถโข ฯ ๔ ม. ยุ. เตส ฯ
#๕ ม. ยุ. โส ฯ
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เทเสยฺย เต อิม ธมฺม ขิปฺปเมว อาชานิสฺสนฺตีติ ฯ อถโข
ภิกฺขเว วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ เสยฺยถาป นาม
พลวา ปุริโส สมฺมิฺชติ  วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห
สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว โพธิรุกฺขมูเล อนฺตรหิโต พนฺธุมติยา
ราชธานิยา เขเม มิคทาเย ปาตุรโหสิ ฯ อถโข ภิกขฺ เว วิปสฺสี ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ มิคทายปาล ๑ อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว สมฺม
มิคทายปาล พนฺธุมตึ ราชธานึ ปวิสิตฺวา ขณฺฑฺจ ราชปุตฺต
ติสฺสฺจ ปุโรหิตปุตฺต เอว วเทหิ วิปสฺสี [๒] ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ พนฺธุมตึ ราชธานึ อนุปฺปตฺโต เขเม มิคทาเย วิหรติ
โส ตุมฺหาก ทสฺสนกาโมติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข ภิกฺขเว มิคทายปาโล
วิปสฺสิสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปฏิสฺสุตฺวา พนฺธุมตึ
ราชธานึ ปวิสิตฺวา ขณฺฑฺจ ราชปุตฺต ติสสฺ ฺจ ปุโรหิตปุตฺต
เอตทโวจ วิปสฺสี [๓] ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ พนฺธุมตึ ราชธานึ
อนุปฺปตฺโต เขเม มิคทาเย วิหรติ โส ตุมฺหาก ทสฺสนกาโมติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว ขณฺโฑ จ ราชปุตโฺ ต ติสฺโส จ ปุโรหิตปุตฺโต
ภทฺทานิ ภทฺทานิ ยานานิ โยชาเปตฺวา ภทฺท ภทฺท ยาน อภิรุหิตฺวา
ภทฺเทหิ ภทฺเทหิ ยาเนหิ พนฺธุมติยา ราชธานิยา นิยึสุ เยน เขโม
มิคทาโย เตน ปายึสุ ยาวติกา ยานสฺส ภูมิ ยาเนน คนฺตฺวา
ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติกา ๔ เยน วิปสฺสี ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา วิปสฺสึ ภควนฺต
#๑ ม. ยุ. ทายปาล ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒-๓ ม. ยุ. ภนฺเต ฯ ๔ ม. ยุ. ปตฺติกาว ฯ
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อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เตส วิปสฺสี
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อนุปพุ ฺพีกถ กเถสิ เสยฺยถีท ทานกถ
สีลกถ สคฺคกถ กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม ๑
อานิสส ปกาเสสิ ฯ ยทา เต ภควา อฺาสิ กลฺลจิตฺเต
มุทุจิตฺเต วินีวรณจิตฺเต อุทคฺคจิตฺเต ปสนฺนจิตฺเต อถ ยา พุทฺธาน
สามุกฺกสิกา ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย นิโรธ
มคฺค ฯ เสยฺยถาป นาม สุทฺธวตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว รชน
ปฏิคฺคเณฺหยฺย เอวเมว ขณฺฑสฺส จ ราชปุตฺตสฺส ติสฺสสฺส จ
ปุโรหิตปุตฺตสฺส ตสฺมึเยว อาสเน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ
ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ เต ทิฏธมฺมา
ปตฺตธมฺมา วิทิตธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา ติณฺณวิจิกิจฺฉา
วิคตกถกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา สตฺถุ สาสเน วิปสฺสึ
ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ เอตทโวจุ อภิกฺกนฺต ภนฺเต
อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย
ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย
อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺติ
เอวเมว ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอเต มย
ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉาม ธมฺมฺจ ลเภยฺยาม มย ภนฺเต
ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺยาม อุปสมฺปทนฺติ ฯ อลตฺถุ
#๑ นิกฺขเมติป ปาโ ฯ
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โข ภิกฺขเว ขณฺโฑ จ ราชปุตฺโต ติสฺโส จ ปุโรหิตปุตฺโต
วิปสฺสิสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สนฺติเก ปพฺพชฺช
อลตฺถุ อุปสมฺปท ฯ เต วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ
สงฺขาราน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม ๑ อานิสส ปกาเสสิ ฯ
เตส วิปสฺสนิ า ภควตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺสิยมานาน สมาทปยมานาน สมุตฺเตชิยมานาน สมฺปหสิยมานาน
นจิรสฺเสว อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสุ ฯ
[๔๙] อสฺโสสิ โข ภิกฺขเว พนฺธุมติยา ราชธานิยา มหาชนกาโย
จตุราสีติปาณสหสฺสานิ วิปสฺสี กิร ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
พนฺธุมตึ ราชธานึ อนุปฺปตฺโต เขเม มิคทาเย วิหรติ ขณฺโฑ จ
กิร ราชปุตฺโต ติสฺโส จ ปุโรหิตปุตฺโต วิปสฺสสิ ฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สนฺติเก เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตาติ ฯ สุตฺวาน เนส
เอตทโหสิ น หิ นูน โส โอรโก ธมฺมวินโย น สา โอริกา ๒
ปพฺพชฺชา ยตฺถ ขณฺโฑ จ ราชปุตโฺ ต ติสฺโส จ ปุโรหิตปุตฺโต
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิตา ขณฺโฑ จ หิ นาม ราชปุตฺโต ติสฺโส จ
ปุโรหิตปุตฺโต เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสนฺติ กิมงฺค ปน น ๓ มยนฺติ จ
#๑ ม. ยุ. นิพพฺ าเน ฯ ๒ ม. ยุ. โอรกา ฯ ๓ โป. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อถโข โส ภิกฺขเว มหาชนกาโย จตุราสีติปาณสหสฺสานิ พนฺธุมติยา
ราชธานิยา นิกฺขมิตฺวา เยน เขโม มิคทาโย เยน วิปสฺสี ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา วิปสฺสึ ภควนฺต
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เตส วิปสฺสี
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อนุปพุ ฺพีกถ กเถสิ เสยฺยถีท ทานกถ
สีลกถ สคฺคกถ กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม
อานิสส ปกาเสสิ ฯ ยทา เต ภควา อฺาสิ กลฺลจิตฺเต มุทุจิตฺเต
วินีวรณจิตฺเต อุทคฺคจิตฺเต ปสนฺนจิตฺเต อถ ยา พุทฺธาน สามุกฺกสิกา
ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย นิโรธ มคฺค ฯ เสยฺยถาป
นาม สุทฺธวตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว รชน ปฏิคฺคเณฺหยฺย เอวเมว
เตส จตุราสีติปาณสหสฺสาน ตสฺมึเยว อาสเน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ
อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ เต
ทิฏธมฺมา ปตฺตธมฺมา วิทิตธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา ติณณ
ฺ วิจิกิจฺฉา
วิคตกถกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา สตฺถุ สาสเน
วิปสฺสึ ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ เอตทโวจุ อภิกฺกนฺต
ภนฺเต อภิกกฺ นฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกกฺ ุชฺชิต วา
อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺติ เอวเมว ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต
เอเต มย ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉาม ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ
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ลเภยฺยาม มย ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺยาม
อุปสมฺปทนฺติ ฯ อลตฺถุ โข ภิกฺขเว ตานิ จตุราสีติปาณสหสฺสานิ
วิปสฺสิสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สนฺติเก ปพฺพชฺช
อลตฺถุ อุปสมฺปท ฯ เต วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ
สงฺขาราน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส นิพฺพาเน ๑ อานิสส ปกาเสสิ ฯ
เตส วิปสฺสนิ า ภควตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺสิยมานาน สมาทปยมานาน สมุตฺเตชิยมานาน สมฺปหสิยมานาน
นจิรสฺเสว อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสุ ฯ
[๕๐] อสฺโสสุ โข ภิกฺขเว ตานิ [๒] จตุราสีติปพฺพชิตสหสฺสานิ
วิปสฺสี กิร ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ พนฺธุมตึ ราชธานึ
อนุปฺปตฺโต เขเม มิคทาเย วิหรติ ธมฺมฺจ กิร เทเสตีติ ฯ
อถโข ภิกฺขเว ตานิ จตุราสีติปพฺพชิตสหสฺสานิ เยน พนฺธมุ ตี
ราชธานี เยน เขโม มิคทาโย เยน วิปสฺสี ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา วิปสฺสึ ภควนฺต
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เตส
วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อนุปุพฺพีกถ กเถสิ เสยฺยถีท
ทานกถ สีลกถ สคฺคกถ กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส
เนกฺขมฺเม อานิสส ปกาเสสิ ฯ ยทา เต ภควา อฺาสิ กลฺลจิตฺเต
#๑ เนกฺขมฺเมติป ปาเน ภวิตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. ปุริมานิ ฯ
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มุทุจิตฺเต วินีวรณจิตฺเต อุทคฺคจิตฺเต ปสนฺนจิตฺเต อถ ยา พุทฺธาน
สามุกฺกสิกา ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย นิโรธ มคฺค ฯ
เสยฺยถาป นาม สุทฺธวตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว รชน ปฏิคฺคเณฺหยฺย
เอวเมว เตส จตุราสีติปพฺพชิตสหสฺสาน ตสฺมึเยว อาสเน วิรช
วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺก
ิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ ฯ เต ทิฏ ธมฺมา ปตฺตธมฺมา วิทิตธมฺมา ปริโยคาฬฺหธมฺมา
ติณฺณวิจิกิจฺฉา วิคตกถกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา
สตฺถุ สาสเน วิปสฺสึ ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ เอตทโวจุ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป [๑] ภนฺเต นิกกฺ ุชฺชิต
วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺติ เอวเมว ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต
เอเต มย ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉาม ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ
ลเภยฺยาม มย ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺยาม
อุปสมฺปทนฺติ ฯ อลตฺถุ โข ภิกฺขเว ตานิ จตุราสีติปพฺพชิตสหสฺสานิ
วิปสฺสิสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สนฺติเก ปพฺพชฺช
อลตฺถุ อุปสมฺปท ฯ เต วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ
สงฺขาราน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม ๒ อานิสส ปกาเสสิ ฯ
เตส วิปสฺสนิ า ภควตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ธมฺมิยา กถาย
#๑ โป. ม. นาม ฯ ๒ ม. ยุ. นิพฺพาเน ฯ
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สนฺทสฺสิยมานาน สมาทปยมานาน สมุตฺเตชิยมานาน สมฺปหสิยมานาน
นจิรสฺเสว อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสุ ฯ
[๕๑] เตน โข ปน ๑ สมเยน พนฺธุมติยา ราชธานิยา มหาภิกฺขุสงฺโฆ ปฏิวสติ อฏสฏิภิกฺขุสตสหสฺส ฯ อถโข ภิกขฺ เว
วิปสฺสิสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส รโหคตสฺส
ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ มหา โข เอตรหิ
ภิกฺขุสงฺโฆ พนฺธุมติยา ราชธานิยา ปฏิวสติ อฏสฏิภิกฺขุสตสหสฺส
ยนฺนูนาห ภิกฺขู อนุชาเนยฺย จรถ ภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตาย
พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน
มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺม อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสถ สนฺตีธ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา
อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อฺาตาโร
อปจ ฉนฺน ฉนฺน วสฺสาน อจฺจเยน พนฺธุมตี ราชธานี
อุปสงฺกมิตพฺพา ปาติโมกฺขุทฺเทสายาติ ฯ อถโข ภิกฺขเว อฺตโร
มหาพฺรหฺมา วิปสฺสิสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เจตสา
เจโตปริวิตกฺกมฺาย เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมฺม
ิ ฺชิต
วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว
พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต วิปสฺสิสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
#๑ สี. ม. ยุ. เตน โข ปน ภิกฺขเว ฯ
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ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ อถโข โส ภิกฺขเว มหาพฺรหฺมา เอกส อุตฺตราสงฺคฆ
กริตฺวา เยน วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา
วิปสฺสึ ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ เอตทโวจ
เอวเมต ภควา เอวเมต สุคต มหา โข ภนฺเต เอตรหิ
ภิกฺขุสงฺโฆ พนฺธุมติยา ราชธานิยา ปฏิวสติ อฏสฏิภิกฺขุสตสหสฺส
อนุชานาตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขู จรถ ภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตาย
พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน
มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺม อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสถ สนฺตีธ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา
อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส
อฺาตาโร ๑ อปจ ภนฺเต มย ตถา กริสฺสาม ยถา ภิกฺขู ฉนฺน
ฉนฺน วสฺสาน อจฺจเยน พนฺธุมตึ ราชธานึ อุปสงฺกมิสฺสนฺติ
ปาติโมกฺขุทฺเทสายาติ ฯ อิทมโวจ ภิกฺขเว โส มหาพฺรหฺมา อิท
วตฺวา วิปสฺสึ ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ
กตฺวา ตตฺเถว อนฺตรธายิ ฯ
[๕๒] อถโข ภิกฺขเว วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
สายณฺหสมเย ๒ ปฏิสลฺลานา วุฏิโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ อิธ มยฺห
ภิกฺขเว รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ
มหา โข เอตรหิ ภิกฺขสุ งฺโฆ พนฺธมุ ติยา ราชธานิยา ปฏิวสติ
#๑ ม. อฺาตาโรติ ฯ ๒ ม. สายณฺหสมย ฯ
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อฏสฏิภิกฺขุสตสหสฺส ยนฺนูนาห ภิกฺขู อนุชาเนยฺย จรถ
ภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย
หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ เทเสถ
ภิกฺขเว ธมฺม อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ
สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสถ สนฺตีธ
สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ ภวิสฺสนฺติ
ธมฺมสฺส อฺาตาโร อปจ ฉนฺน ฉนฺน วสฺสาน อจฺจเยน
พนฺธุมตี ราชธานี อุปสงฺกมิตพฺพา ปาติโมกฺขุทฺเทสายาติ อถโข
ภิกฺขเว อฺตโร มหาพฺรหฺมา มม เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย
เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมฺม
ิ ฺชิต วา พาห ปสาเรยฺย
ปสาริต วา พาห สมฺม
ิ ฺเชยฺย เอวเมว พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต
มม ปุรโต ปาตุรโหสิ อถโข โส ภิกฺขเว มหาพฺรหฺมา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยนาห เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา ม เอตทโวจ
เอวเมต ภควา เอวเมต สุคต มหา โข ภนฺเต เอตรหิ ภิกฺขุสงฺโฆ
พนฺธุมติยา ราชธานิยา ปฏิวสติ อฏสฏิภิกฺขุสตสหสฺส
อนุชานาตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขู จรถ ภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตาย
พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน
มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺม อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสทุ ฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสถ สนฺตีธ สตฺตา อปฺปรชกฺข-
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ชาติกา อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส
อฺาตาโร ๑ อปจ ภนฺเต มย ตถา กริสฺสาม ยถา ภิกฺขู
ฉนฺน ฉนฺน วสฺสาน อจฺจเยน พนฺธุมตึ ราชธานึ อุปสงฺกมิสฺสนฺติ
ปาติโมกฺขุทฺเทสายาติ อิทมโวจ ภิกขฺ เว โส มหาพฺรหฺมา อิท
วตฺวา ม อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถว อนฺตรธายิ ฯ
อนุชานามิ ภิกฺขเว จรถ จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน มา เอเกน เทฺว
อคมิตฺถ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺม อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ
พฺรหฺมจริย ปกาเสถ สนฺตีธ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา อสฺสวนตา
ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อฺาตาโร อปจ ๒
มย ตถา กริสฺสาม ยถา ฉนฺน ฉนฺน วสฺสาน อจฺจเยน พนฺธุมตี
ราชธานี อุปสงฺกมิตพฺพา ปาติโมกฺขุทฺเทสายาติ ฯ อถโข [๓] ภิกฺขเว
ภิกฺขู เยภุยฺเยน เอกาเหเนว ชนปทจาริก ปกฺกมึสุ ฯ
[๕๓] เตน โข ปน สมเยน ชมฺพูทีเป จตุราสีติอาวาสสหสฺสานิ
โหนฺติ ฯ เอกมฺหิ วสฺเส นิกฺขนฺเต เทวตา สทฺทมนุสฺสาเวสุ นิกฺขนฺต
โข มาริสา เอกวสฺส ปฺจิทานิ วสฺสานิ เสสานิ ปฺจนฺน
วสฺสาน อจฺจเยน พนฺธุมตี ราชธานี อุปสงฺกมิตพฺพา ปาติโมกฺขุทฺเทสายาติ ฯ
ทฺวีสุ วสฺเสสุ นิกฺขนฺเตสุ เทวตา สทฺทมนุสฺสาเวสุ
#๑ ม. อฺาตาโรติ ฯ ๒ โป. อปจ ภนฺเต มย ฯ ม. ยุ. อปจ ภิกฺขเว ฉนฺน
#ฉนฺน ... ฯ มย ตถา กริสสฺ าม ยถาติ ปาา ปน นตฺถิ ฯ อิโต ปร ยาว
#ปาติโมกฺขุทฺเทสายาตีติ อติเรก ปาธา ภวิตพฺพ ฯ ๓ ยุ. เต ฯ
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นิกฺขนฺตานิ โข มาริสา เทฺว วสฺสานิ จตฺตารีทานิ วสฺสานิ เสสานิ
จตุนฺน วสฺสาน อจฺจเยน พนฺธุมตี ราชธานี อุปสงฺกมิตพฺพา
ปาติโมกฺขุทฺเทสายาติ ฯ ตีสุ วสฺเสสุ นิกฺขนฺเตสุ เทวตา
สทฺทมนุสฺสาเวสุ นิกฺขนฺตานิ โข มาริสา ตีณิ วสฺสานิ ตีณีทานิ
วสฺสานิ เสสานิ ติณฺณ วสฺสาน อจฺจเยน พนฺธุมตี ราชธานี
อุปสงฺกมิตพฺพา ปาติโมกฺขุทฺเทสายาติ ฯ จตูสุ วสฺเสสุ นิกขฺ นฺเตสุ
เทวตา สทฺทมนุสฺสาเวสุ นิกฺขนฺตานิ โข มาริสา จตฺตาริ วสฺสานิ
เทฺวทานิ วสฺสานิ เสสานิ ทฺวินฺน วสฺสาน อจฺจเยน พนฺธมุ ตี
ราชธานี อุปสงฺกมิตพฺพา ปาติโมกฺขุทฺเทสายาติ ฯ ปฺจสุ วสฺเสสุ
นิกฺขนฺเตสุ เทวตา สทฺทมนุสฺสาเวสุ นิกฺขนฺตานิ โข มาริสา ปฺจ
วสฺสานิ เอกทานิ วสฺส เสส เอกสฺส วสฺสสฺส อจฺจเยน พนฺธุมตี
ราชธานี อุปสงฺกมิตพฺพา ปาติโมกฺขุทฺเทสายาติ ฯ ฉสุ วสฺเสสุ
นิกฺขนฺเตสุ เทวตา สทฺทมนุสฺสาเวสุ นิกฺขนฺตานิ โข มาริสา
ฉพฺพสฺสานิ สมโยทานิ พนฺธุมตี ๑ ราชธานี อุปสงฺกมิตพฺพา
ปาติโมกฺขุทฺเทสายาติ ฯ อถโข เต ภิกฺขเว ภิกขฺ ู อปฺเปกจฺเจ
สเกน อิทฺธานุภาเวน อปฺเปกจฺเจ เทวตาน ๒ อิทฺธานุภาเวน เอกาเหเนว
พนฺธุมตึ ราชธานึ อุปสงฺกมึสุ ปาติโมกฺขุทฺเทสายาติ ฯ
[๕๔] ตตฺร สุท ภิกขฺ เว วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ภิกฺขุสงฺเฆ เอว ปาติโมกฺข อุทฺทิสฺสติ ๓
#๑ ม. ยุ. พนฺธุมตึ ราชธานึ อุปสงฺกมิตุ ฯ ๒ ยุ. เทวาน ฯ ๓ ม. ยุ. อุทฺทิสติ ฯ
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ขนฺตี ปรม ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพาน ปรม วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
[๑] สมโณ โหติ ปร วิเหยนฺโต ฯ
สพฺพปาปสฺส อกรณ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปน เอต พุทฺธานสาสน ฯ
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สวโร
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตฺจ สยนาสน
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอต พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ
[๕๕] เอกมิทาห ภิกขฺ เว สมย อุกฺกฏาย วิหรามิ สุภวเน ๒
สาลราชมูเล ฯ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว รโหคตสฺส ปฏิสลฺลนี สฺส
เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ น โข โส สุทธฺ าวาโส ๓
สุลภรูโป โย มยา อนาวุตฺถปุพฺโพ ๔ อิมินา ทีเฆน อทฺธุนา
อฺตฺร สุทฺธาวาเสหิ เทเวหิ ยนฺนูนาห เยน สุทฺธาวาสา
เทวา เตน อุปสงฺกเมยฺยนฺติ ฯ อถโขห ภิกฺขเว เสยฺยถาป
นาม พลวา ปุรโิ ส สมฺมิฺชิต วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต
วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว อุกฺกฏาย สุภวเน สาลราชมูเล
อนฺตรหิโต อวิเหสุ เทเวสุ ปาตุรโหสึ ฯ ตสฺมึเยว โข ภิกฺขเว
เทวนิกาเย อเนกานิ ๕ เทวตาสตานิ อเนกานิ เทวตาสหสฺสานิ เยนาห
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ
#๑ ม. น ฯ ๒ ม. ยุ. สุภควเน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ยุ. สตฺตาวาโส ฯ
#๔ ม. อนชฺฌาวุตฺถปุพฺโพ ฯ ๕ ม. ยุ. อเนกานิ เทวตาสหสฺสานีติ ปาทฺวย นตฺถิ ฯ
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เอกมนฺต ิตา โข ภิกขฺ เว ตา เทวตา ม เอตทโวจุ อิโต
โส มาริส ๑ เอกนวุโต กปฺโป ย วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โลเก อุทปาทิ วิปสฺสี มาริส ๒ ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ขตฺติโย ชาติยา อโหสิ ขตฺติยกุเล อุทปาทิ วิปสฺสี
มาริส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โกณฺฑฺโ โคตฺเตน อโหสิ
วิปสฺสิสฺส มาริส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อสีติวสฺสสหสฺสานิ
อายุปฺปมาณ อโหสิ วิปสฺสี มาริส ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปาฏลิยา มูเล อภิสมฺพุทฺโธ วิปสฺสิสฺส มาริส
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ขณฺฑติสฺส นาม สาวกยุค
อโหสิ อคฺค ภทฺทยุค วิปสฺสิสฺส มาริส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ตโย สาวกาน สนฺนิปาตา อเหสุ เอโก
สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ อฏสฏิภิกฺขุสตสหสฺส เอโก สาวกาน
สนฺนิปาโต อโหสิ ภิกฺขุสตสหสฺส เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ
อสีติภิกฺขุสหสฺสานิ ๓ วิปสฺสิสฺส มาริส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อิเม ตโย สาวกาน สนฺนิปาตา อเหสุ สพฺเพสเยว
ขีณาสวาน วิปสฺสิสฺส มาริส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อโสโก นาม ภิกฺขุ อุปฏาโก อโหสิ อคฺคุปฏาโก วิปสฺสิสฺส
มาริส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส พนฺธุมา นาม ราชา
ปตา อโหสิ พนฺธุมตี นาม เทวี มาตา อโหสิ ชเนตฺตี พนฺธุมสฺส
รฺโ พนฺธุมตี นาม นคร ราชธานี อโหสิ วิปสฺสิสสฺ
#๑ โป. ม. มาริสา เอกนวุติกปฺเป ฯ ยุ. เอกนวุเต กปฺเป ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๒ ม. สพฺพตฺถ มาริสา ฯ ๓ ยุ. อสีติภิกฺขุสตสหสฺสนิ ฯ
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มาริส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เอว อภินิกฺขมน อโหสิ
เอว ปพฺพชฺชา เอว ปธาน เอว อภิสมฺโพธิ เอว ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน
เต มย มาริส วิปสฺสิมฺหิ ภควติ พฺรหฺมจริย
จริตฺวา กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา อิธูปปนฺนาติ ฯ ตสฺมึเยว โข
ภิกฺขเว เทวนิกาเย อเนกานิ เทวตาสตานิ อเนกานิ เทวตาสหสฺสานิ [๑]
เยนาห เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
อฏสุ ฯ เอกมนฺต ิตา โข ภิกฺขเว ตา เทวตา ม เอตทโวจุ
อิโต ๒ โส มาริส เอกตึโส กปฺโป ย สิขี ภควา ฯเปฯ เต มย
มาริส สิขิมหฺ ิ ภควติ ฯเปฯ ตสฺมึเยว โข มาริส เอกตึเส
กปฺเป เวสฺสภู ภควา ฯเปฯ เต มย มาริส เวสฺสภุมฺหิ ภควติ
ฯเปฯ อิมสฺมึเยว โข มาริส ภทฺทกปฺเป กกุสนฺโธ ฯ โกนาคมโน ฯ
กสฺสโป ภควา ฯเปฯ เต มย มาริส กกุสนฺธมฺหิ ฯ โกนาคมนมฺหิ ฯ
กสฺสปมฺหิ ภควติ พฺรหฺมจริย จริตฺวา กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา
อิธูปปนฺนาติ ฯ ตสฺมึเยว โข ภิกฺขเว เทวนิกาเย อเนกานิ เทวตาสตานิ
อเนกานิ เทวตาสหสฺสานิ เยนาห เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอกมนฺต ิตา โข ภิกฺขเว
ตา เทวตา ม เอตทโวจุ อิมสฺมึเยว โข มาริส ภทฺทกปฺเป
ภควา เอตรหิ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน ภควา
มาริส ขตฺติโย ชาติยา ขตฺติยกุเล อุปฺปนฺโน ภควา มาริส
โคตโม โคตฺเตน ภควโต มาริส อปฺปก อายุปฺปมาณ ปริตฺต
#๑ ม. อเนกานิ เทวตาสตสหสฺสานิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. อิโต โส
#มาริส ฯเปฯ เอตทโวจุนฺติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ลหุก ๑ โย จิร ชีวติ โส วสฺสสต อปฺป วา ภิยโฺ ย ภควา
มาริส อสฺสตฺถสฺส มูเล อภิสมฺพุทฺโธ ภควโต มาริส สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาน ๒
นาม สาวกยุค อโหสิ อคฺค ภทฺทยุค ภควโต
มาริส เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ อฑฺฒเตฬสานิ ภิกฺขุสตานิ
ภควโต มาริส อย เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ สพฺเพสเยว
ขีณาสวาน ภควโต มาริส อานนฺโท นาม ภิกฺขุ อุปฏาโก
อโหสิ อคฺคุปฏาโก ภควโต มาริส สุทฺโธทโน นาม ราชา
ปตา มายา นาม เทวี มาตา ชเนตฺตี กปลวตฺถนุ คร ราชธานี
อโหสิ ภควโต มาริส เอว อภินิกฺขมน อโหสิ เอว ปพฺพชฺชา
เอว ปธาน เอว อภิสมฺโพธิ เอว ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน เต มย
มาริส ภควติ พฺรหฺมจริย จริตฺวา กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา
อิธูปปนฺนาติ ฯ อถโขห ภิกฺขเว อวิเหหิ เทเวหิ สทฺธึ เยน
อตปฺปา เทวา เตนุปสงฺกมึ ฯ อถโขห ภิกฺขเว อวิเหหิ จ เทเวหิ
อตปฺเปหิ จ เทเวหิ สทฺธึ เยน สุทสฺสา เทวา เตนุปสงฺกมึ ฯ
อถโขห ภิกขฺ เว อวิเหหิ จ เทเวหิ อตปฺเปหิ จ เทเวหิ สุทสฺเสหิ จ
เทเวหิ สทฺธึ เยน สุทสฺสี เทวา เตนุปสงฺกมึ ฯ อถโขห ภิกฺขเว
อวิเหหิ จ เทเวหิ อตปฺเปหิ จ เทเวหิ สุทสฺเสหิ จ เทเวหิ สุทสฺสีหิ จ
เทเวหิ สทฺธึ เยน อกนิฏ า เทวา เตนุปสงฺกมึ ฯ ตสฺมึเยว โข
ภิกฺขเว เทวนิกาเย อเนกานิ เทวตาสตานิ อเนกานิ เทวตาสหสฺสานิ
เยนาห เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต!
#๑ ม. ยุ. ลหุส ฯ ๒ ยุ. ... โมคฺคลฺลานา ฯ
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อฏสุ ฯ เอกมนฺต ิตา โข ภิกฺขเว ตา เทวตา ม เอตทโวจุ อิโต
โส มาริส เอกนวุโต กปฺโป ย วิปสฺสี ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โลเก อุทปาทิ ฯ วิปสฺสี มาริส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ขตฺติโย ชาติยา อโหสิ ขตฺติยกุเล อุทปาทิ วิปสฺสี
มาริส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โกณฺฑฺโ โคตฺเตน อโหสิ
วิปสฺสิสฺส มาริส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อสีติวสฺสสหสฺสานิ
อายุปฺปมาณ อโหสิ วิปสฺสี มาริส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ปาฏลิยา มูเล อภิสมฺพุทฺโธ วิปสฺสิสฺส มาริส ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ขณฺฑติสฺส นาม สาวกยุค อโหสิ อคฺค
ภทฺทยุค วิปสฺสิสฺส มาริส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ตโย สาวกาน สนฺนิปาตา อเหสุ เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต
อโหสิ อฏสฏิภิกฺขุสตสหสฺส เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ
ภิกฺขุสตสหสฺส เอโก สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ อสีติภิกฺขุสหสฺสานิ
วิปสฺสิสฺส มาริส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อิเม ตโย สาวกาน สนฺนิปาตา อเหสุ สพฺเพสเยว ขีณาสวาน
วิปสฺสิสฺส มาริส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อโสโก นาม
ภิกฺขุ อุปฏาโก อโหสิ อคฺคุปฏาโก วิปสฺสิสสฺ มาริส ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส พนฺธุมา นาม ราชา ปตา อโหสิ
พนฺธุมตี นาม เทวี มาตา อโหสิ ชเนตฺตี พนฺธุมสฺส รฺโ
พนฺธุมตี นาม นคร ราชธานี อโหสิ วิปสฺสิสฺส มาริส ภควโต
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อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เอว อภินิกฺขมน อโหสิ เอว ปพฺพชฺชา
เอว ปธาน เอว อภิสมฺโพธิ เอว ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน เต
มย มาริส วิปสฺสิมฺหิ ภควติ พฺรหฺมจริย จริตฺวา กาเมสุ กามฉนฺท
วิราเชตฺวา อิธูปปนฺนาติ ฯ ตสฺมึเยว โข ภิกฺขเว เทวนิกาเย อเนกานิ
เทวตาสตานิ อเนกานิ เทวตาสหสฺสานิ เยนาห เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอกมนฺต ิตา
โข ภิกฺขเว ตา เทวตา ม เอตทโวจุ อิโต โส มาริส เอกตึโส
กปฺโป ย สิขี ภควา ฯเปฯ เต มย มาริส สิขิมหฺ ิ ภควติ ฯเปฯ
ตสฺมึเยว โข มาริส เอกตึเส กปฺเป เวสฺสภู ภควา ฯเปฯ เต มย
มาริส เวสฺสภุมฺหิ ภควติ ฯเปฯ อิมสฺมึเยว โข มาริส ภทฺทกปฺเป
กกุสนฺโธ ฯ โกนาคมโน ฯ กสฺสโป ภควา ฯเปฯ เต มย
มาริส กกุสนฺธมฺหิ ฯ โกนาคมนมฺหิ ฯ กสฺสปมฺหิ ภควติ พฺรหฺมจริย
จริตฺวา กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา อิธูปปนฺนาติ ฯ ตสฺมึเยว
โข ภิกฺขเว เทวนิกาเย อเนกานิ เทวตาสตานิ อเนกานิ เทวตาสหสฺสานิ
เยนาห เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอกมนฺต ิตา โข ภิกฺขเว ตา เทวตา ม
เอตทโวจุ อิมสฺมึเยว โข มาริส ภทฺทกปฺเป ภควา เอตรหิ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน ภควา มาริส ขตฺติโย ชาติยา
ขตฺติยกุเล อุปฺปนฺโน ภควา มาริส โคตโม โคตฺเตน ภควโต
มาริส อปฺปก อายุปฺปมาณ ปริตฺต ลหุก โย จิร ชีวติ โส
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วสฺสสต อปฺป วา ภิยฺโย ภควา มาริส อสฺสตฺถสฺส มูเล
อภิสมฺพุทฺโธ ภควโต มาริส สารีปตุ ฺตโมคฺคลฺลาน นาม สาวกยุค
อโหสิ อคฺค ภทฺทยุค ภควโต มาริส เอโก สาวกาน สนฺนปิ าโต
อโหสิ อฑฺฒเตฬสานิ ภิกฺขุสตานิ ภควโต มาริส อย เอโก
สาวกาน สนฺนิปาโต อโหสิ สพฺเพสเยว ขีณาสวาน ภควโต
มาริส อานนฺโท นาม ภิกฺขุ อุปฏาโก อคฺคุปฏาโก ภควโต
มาริส สุทโฺ ธทโน นาม ราชา ปตา มายา นาม เทวี มาตา
ชเนตฺตี กปลวตฺถุ นาม นคร ราชธานี ภควโต มาริส เอว อภินิกฺขมน
อโหสิ เอว ปพฺพชฺชา เอว ปธาน เอว อภิสมฺโพธิ เอว
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน เต มย มาริส ภควติ พฺรหฺมจริย จริตฺวา
กาเมสุ กามฉนฺท วิราเชตฺวา อิธูปปนฺนาติ ฯ
[๕๖] อิติ โข ภิกฺขเว ตถาคตสฺเสเวสา ธมฺมธาตุ สุปฺปฏิวิทธฺ า
ยสฺสา ธมฺมธาตุยา สุปปฺ ฏิวิทฺธตฺตา ตถาคโต อตีเต พุทฺเธ
ปรินิพฺพุเต ฉินฺนปปฺเจ ฉินฺนวฏเม ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต
ชาติโตป อนุสฺสรติ นามโตป อนุสฺสรติ โคตฺตโตป อนุสฺสรติ
อายุปฺปมาณโตป อนุสฺสรติ สาวกยุคโตป อนุสฺสรติ สาวกสนฺนิปาตโตป
อนุสฺสรติ เอวชจฺจา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติป
เอวนามา ฯ เอวโคตฺตา ฯ เอวสีลา ฯ เอวธมฺมา ฯ เอวปฺา ฯ
เอววิหารี ฯ เอววิมุตฺตา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปติ ฯ
เทวตาป ๑ ตถาคตสฺส เอตมตฺถ อาโรเจสุ เยน ตถาคโต อตีเต
#๑ ยุ. เทวตาป ตถาคตสฺส อเหสุ ฯเปฯ อิติปติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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พุทฺเธ ปรินพิ ฺพุเต ฉินฺนปปฺเจ ฉินฺนวฏเม ปริยาทินฺนวฏเฏ สพฺพทุกฺขวีติวตฺเต
ชาติโตป อนุสฺสรติ นามโตป อนุสฺสรติ โคตฺตโตป
อนุสฺสรติ อายุปฺปมาณโตป อนุสสฺ รติ สาวกยุคโตป อนุสฺสรติ
สาวกสนฺนิปาตโตป อนุสฺสรติ เอวชจฺจา เต ภควนฺโต อเหสุ
อิติป เอวนามา ฯ เอวโคตฺตา ฯ เอวสีลา ฯ เอวธมฺมา ฯ
เอวปฺา ฯ เอววิหารี ฯ เอววิมุตฺตา เต ภควนฺโต อเหสุ
อิติปติ ฯ อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต
อภินนฺทุนฺติ ฯ
มหาปทานสุตฺต นิฏิต ปม ฯ
____________
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มหานิทานสุตฺต
[๕๗] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา กุรูสุ วิหรติ
กมฺมาสทมฺม ๑ นาม กุรูน นิคโม ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา อานนฺโท
ภควนฺต เอตทโวจ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภูต ภนฺเต ยาวคมฺภีโร
จาย ภนฺเต ปฏิจฺจสมุปฺปาโท คมฺภีราวภาโส จ อถ
จ ปน เม อุตฺตานกุตฺตานโก วิย ขายตีติ ฯ มา เหว อานนฺท
อวจ มา เหว อานนฺท อวจ คมฺภีโร จาย ๒ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท
คมฺภีราวภาโส จ ฯ เอตสฺส อานนฺท ธมฺมสฺส อนนุโพธา
อปฺปฏิเวธา เอวมย ปชา ตนฺตากุลกชาตา คุณคณฺิกชาตา ๓
มฺุชปพฺพชภูตา ๔ อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต สสาร นาติวตฺตติ ฯ อตฺถิ
อิทปฺปจฺจยา ชรามรณนฺติ อิติ ปุฏเน สตา อานนฺท อตฺถตี ิสฺส
วจนีย ฯ กึปจฺจยา ชรามรณนฺติ อิติ เจ วเทยฺย ชาติปจฺจยา
ชรามรณนฺติ อิจฺจสฺส วจนีย ฯ อตฺถิ อิทปฺปจฺจยา ชาตีติ อิติ
ปุฏเน สตา อานนฺท อตฺถีติสฺส วจนีย ฯ กึปจฺจยา ชาตีติ
อิติ เจ วเทยฺย ภวปจฺจยา ชาตีติ อิจฺจสฺส วจนีย ฯ อตฺถิ
อิทปฺปจฺจยา ภโวติ อิติ ปุฏเน สตา อานนฺท อตฺถีติสฺส
#๑ กมฺมาสธมฺมนฺติป ปาโ ฯ ๒ ม. ยุ. อานนฺท ฯ ๓ ม. ยุ. กุลคณฺิกชาตา ฯ
#๔ สี. มฺุชพพฺพชภูตา ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 66

วจนีย ฯ กึปจฺจยา ภโวติ อิติ เจ วเทยฺย อุปาทานปจฺจยา
ภโวติ อิจฺจสฺส วจนีย ฯ อตฺถิ อิทปฺปจฺจยา อุปาทานนฺติ อิติ
ปุฏเน สตา อานนฺท อตฺถีติสฺส วจนีย ฯ กึปจฺจยา อุปาทานนฺติ
อิติ เจ วเทยฺย ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺติ อิจฺจสฺส วจนีย ฯ
อตฺถิ อิทปฺปจฺจยา ตณฺหาติ อิติ ปุฏเน สตา อานนฺท อตฺถีติสฺส
วจนีย ฯ กึปจฺจยา ตณฺหาติ อิติ เจ วเทยฺย เวทนาปจฺจยา
ตณฺหาติ อิจฺจสฺส วจนีย ฯ อตฺถิ อิทปฺปจฺจยา เวทนาติ
อิติ ปุฏเน สตา อานนฺท อตฺถตี ิสฺส วจนีย ฯ กึปจฺจยา
เวทนาติ อิติ เจ วเทยฺย ผสฺสปจฺจยา เวทนาติ อิจฺจสฺส วจนีย ฯ
อตฺถิ อิทปฺปจฺจยา ผสฺโสติ อิติ ปุฏเน สตา อานนฺท อตฺถีติสฺส
วจนีย ฯ กึปจฺจยา ผสฺโสติ อิติ เจ วเทยฺย นามรูปปจฺจยา
ผสฺโสติ อิจฺจสฺส วจนีย ฯ อตฺถิ อิทปฺปจฺจยา นามรูปนฺติ
อิติ ปุฏเน สตา อานนฺท อตฺถตี ิสฺส วจนีย ฯ กึปจฺจยา
นามรูปนฺติ อิติ เจ วเทยฺย วิฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ อิจฺจสฺส
วจนีย ฯ อตฺถิ อิทปฺปจฺจยา วิฺาณนฺติ อิติ ปุฏเน สตา
อานนฺท อตฺถีติสฺส วจนีย ฯ กึปจฺจยา วิฺาณนฺติ อิติ เจ
วเทยฺย นามรูปปจฺจยา วิฺาณนฺติ อิจฺจสฺส วจนีย ฯ อิติ
โข อานนฺท นามรูปปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นามรูป
นามรูปปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา
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ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
สมฺภวนฺติ ฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย/
โหติ ฯ
[๕๘] ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ฯ
ตทานนฺท อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา ชาติปจฺจยา
ชรามรณ ฯ ชาติ จ ๑ หิ อานนฺท นาภวิสฺส สพฺเพน สพฺพ
สพฺพถา สพฺพ กสฺสจิ กิมฺหิจิ เสยฺยถีท เทวาน วา เทวตฺตาย
คนฺธพฺพาน วา คนฺธพฺพตฺตาย ยกฺขาน วา ยกฺขตฺตาย ภูตาน วา
ภูตตฺตาย มนุสฺสาน วา มนุสฺสตฺตาย จตุปฺปทาน วา
จตุปฺปทตฺตาย ปกฺขีน วา ปกฺขิตฺตาย สิรึสปาน วา สิรึสปตฺตาย ฯ
เตส เตสฺจ ๒ หิ อานนฺท สตฺตาน ตถตฺตาย ชาติ นาภวิสฺส ฯ
สพฺพโส ชาติยา อสติ ชาตินิโรธา อป นุ โข ชรามรณ
ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ เอต
นิทาน เอส สมุทโย เอส ปจฺจโย ชรามรณสฺส ยทิท
ชาติ ฯ ภวปจฺจยา ชาตีติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ฯ ตทานนฺท
อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา ภวปจฺจยา ชาติ ฯ
ภโว จ ๓ หิ อานนฺท นาภวิสฺส สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ
กสฺสจิ กิมฺหจิ ิ เสยฺยถีท กามภโว วา รูปภโว วา อรูปภโว
วา ฯ สพฺพโส ภเว อสติ ภวนิโรธา อป นุ โข ชาติ
ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว8
#๑-๒-๓ ยุ. ว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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เหตุ เอต นิทาน เอส สมุทโย เอส ปจฺจโย ชาติยา
ยทิท ภโว ฯ อุปาทานปจฺจยา ภโวติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ฯ
ตทานนฺท อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา อุปาทานปจฺจยา
ภโว ฯ อุปาทานฺจ หิ อานนฺท นาภวิสฺส สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา
สพฺพ กสฺสจิ กิมฺหิจิ เสยฺยถีท กามุปาทาน วา ทิฏุปาทาน วา
สีลพฺพตุปาทาน วา อตฺตวาทุปาทาน วา ฯ สพฺพโส อุปาทาเน
อสติ อุปาทานนิโรธา อป นุ โข ภโว ปฺาเยถาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ เอต นิทาน เอส
สมุทโย เอส ปจฺจโย ภวสฺส ยทิท อุปาทาน ฯ ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทานนฺติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ฯ ตทานนฺท อิมินาเปต
ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ฯ
ตณฺหา จ หิ อานนฺท นาภวิสฺส สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ
กสฺสจิ กิมหฺ ิจิ เสยฺยถีท รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา
รสตณฺหา โผฏพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา ฯ สพฺพโส ตณฺหาย
อสติ ตณฺหานิโรธา อป นุ โข อุปาทาน ปฺาเยถาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ เอต นิทาน
เอส สมุทโย เอส ปจฺจโย อุปาทานสฺส ยทิท ตณฺหา ฯ
เวทนาปจฺจยา ตณฺหาติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ฯ ตทานนฺท
อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ฯ
เวทนา จ หิ อานนฺท นาภวิสฺส สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ
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กสฺสจิ กิมหฺ ิจิ เสยฺยถีท จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา โสตสมฺผสฺสชา
เวทนา ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา
กายสมฺผสฺสชา เวทนา มโนสมฺผสฺสชา เวทนา ฯ สพฺพโส เวทนาย
อสติ เวทนานิโรธา อป นุ โข ตณฺหา ปฺาเยถาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ เอต นิทาน เอส
สมุทโย เอส ปจฺจโย ตณฺหาย ยทิท เวทนา ฯ
[๕๙] อิติ โข ปเนต อานนฺท เวทน ปฏิจฺจ ตณฺหา ตณฺห
ปฏิจฺจ ปริเยสนา ปริเยสน ปฏิจฺจ ลาโภ ลาภ ปฏิจฺจ วินิจฺฉโย
วินิจฺฉย ปฏิจฺจ ฉนฺทราโค ฉนฺทราค ปฏิจฺจ อชฺโฌสาน อชฺโฌสาน
ปฏิจฺจ ปริคฺคโห ปริคฺคห ปฏิจฺจ มจฺฉริย มจฺฉริย ปฏิจฺจ
อารกฺโข อารกฺข ๑ ปฏิจฺจ อารกฺขาธิกรณ ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทตุวตุวเปสฺุมุสาวาทา อเนเก ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา สมฺภวนฺตีติ อิติ ๒ โข ปเนต วุตฺต ฯ ตทานนฺท อิมินาเปต
ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา อารกฺขาธิกรณ ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทตุวตุวเปสฺุมุสาวาทา อเนเก ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา สมฺภวนฺติ ๓ ฯ อารกฺโข จ หิ อานนฺท นาภวิสฺส สพฺเพน
สพฺพ สพฺพถา สพฺพ กสฺสจิ กิมฺหจิ ิ ฯ สพฺพโส อารกฺเข อสติ
อารกฺขนิโรธา อป นุ โข ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทตุวตุวเปสฺุมุสาวาทา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภเวยฺยุนฺติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ เอต นิทาน
#๑ ม. ยุ. อารกฺข ปฏิจฺจาติ ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. อิติ โข ปเนต
#วุตฺต ฯเปฯ เวทิตพฺพ ยถาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. สมฺภวนฺตีติ
#อิโต โข ปเนต เวทิตพฺพ ยถา ฯ
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เอส สมุทโย เอส ปจฺจโย ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทตุวตุวเปสฺุมุสาวาทาน อเนเกส ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
สมฺภวาย ยทิท อารกฺโข ฯ มจฺฉริย ปฏิจฺจ อารกฺโขติ อิติ โข
ปเนต วุตฺต ฯ ตทานนฺท ๑ อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา
มจฺฉริย ปฏิจฺจ อารกฺโข ฯ มจฺฉริยฺจ หิ อานนฺท นาภวิสฺส
สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ กสฺสจิ กิมฺหิจิ ฯ สพฺพโส มจฺฉริเย
อสติ มจฺฉริยนิโรธา อป นุ โข อารกฺโข ปฺาเยถาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ เอต นิทาน
เอส สมุทโย เอส ปจฺจโย อารกฺขสฺส ยทิท มจฺฉริย ฯ
ปริคฺคห ปฏิจฺจ มจฺฉริยนฺติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ฯ ตทานนฺท
อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา ปริคฺคห ปฏิจฺจ มจฺฉริย ฯ
ปริคฺคโห จ หิ อานนฺท นาภวิสฺส สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ
กสฺสจิ กิมฺหจิ ิ ฯ สพฺพโส ปริคฺคเห อสติ ปริคฺคหนิโรธา อป
นุ โข มจฺฉริย ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท
เอเสว เหตุ เอต นิทาน เอส สมุทโย เอส
ปจฺจโย มจฺฉริยสฺส ยทิท ปริคฺคโห ฯ อชฺโฌสาน ปฏิจฺจ
ปริคฺคโหติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ฯ ตทานนฺท อิมินาเปต ปริยาเยน
เวทิตพฺพ ยถา อชฺโฌสาน ปฏิจฺจ ปริคฺคโห ฯ อชฺโฌสานฺจ
หิ อานนฺท นาภวิสฺส สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ กสฺสจิ กิมฺหิจิ ฯ
สพฺพโส อชฺโฌสาเน อสติ อชฺโฌสานนิโรธา อป นุ โข ปริคฺคโห
#๑ โป. ตสฺมาติหานนฺท ฯ
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ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ
เอต นิทาน เอส สมุทโย เอส ปจฺจโย ปริคคฺ หสฺส ยทิท
อชฺโฌสาน ฯ ฉนฺทราค ปฏิจฺจ อชฺโฌสานนฺติ อิติ โข ปเนต
วุตฺต ฯ ตทานนฺท อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา ฉนฺทราค
ปฏิจฺจ อชฺโฌสาน ฯ ฉนฺทราโค จ หิ อานนฺท นาภวิสฺส สพฺเพน
สพฺพ สพฺพถา สพฺพ กสฺสจิ กิมฺหจิ ิ ฯ สพฺพโส ฉนฺทราเค อสติ
ฉนฺทราคนิโรธา อป นุ โข อชฺโฌสาน ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ เอต นิทาน เอส
สมุทโย เอส ปจฺจโย อชฺโฌสานสฺส ยทิท ฉนฺทราโค ฯ
วินิจฺฉย ปฏิจฺจ ฉนฺทราโคติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ฯ ตทานนฺท
อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา วินิจฺฉย ปฏิจฺจ ฉนฺทราโค ฯ
วินิจฺฉโย จ หิ อานนฺท นาภวิสฺส สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ
กสฺสจิ กิมฺหจิ ิ ฯ สพฺพโส วินิจฺฉเย อสติ วินิจฺฉยนิโรธา อป
นุ โข ฉนฺทราโค ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ เอต ทิทาน เอส สมุทโย เอส
ปจฺจโย ฉนฺทราคสฺส ยทิท วินิจฺฉโย ฯ ลาภ ปฏิจฺจ วินิจฺฉโยติ
อิติ โข ปเนต วุตฺต ฯ ตทานนฺท อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ
ยถา ลาภ ปฏิจฺจ วินิจฺฉโย ฯ ลาโภ จ หิ อานนฺท นาภวิสฺส
สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ กสฺสจิ กิมฺหิจิ ฯ สพฺพโส ลาเภ
อสติ ลาภนิโรธา อป นุ โข วินิจฺฉโย ปฺาเยถาติ ฯ โน
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เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ เอต นิทาน เอส
สมุทโย เอส ปจฺจโย วินิจฺฉยสฺส ยทิท ลาโภ ฯ ปริเยสน
ปฏิจฺจ ลาโภติ อิติ โข ปเนต วุตตฺ  ฯ ตทานนฺท อิมินาเปต
ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา ปริเยสน ปฏิจฺจ ลาโภ ฯ ปริเยสนา จ
หิ อานนฺท นาภวิสฺส สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ กสฺสจิ กิมฺหิจิ ฯ
สพฺพโส ปริเยสนาย อสติ ปริเยสนานิโรธา อป นุ โข ลาโภ
ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ
เอต นิทาน เอส สมุทโย เอส ปจฺจโย ลาภสฺส ยทิท
ปริเยสนา ฯ ตณฺห ปฏิจฺจ ปริเยสนาติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ฯ
ตทานนฺท อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา ตณฺห ปฏิจฺจ
ปริเยสนา ฯ ตณฺหา จ หิ อานนฺท นาภวิสฺส สพฺเพน สพฺพ
สพฺพถา สพฺพ กสฺสจิ กิมฺหิจิ เสยฺยถีท กามตณฺหา ภวตณฺหา
วิภวตณฺหา ฯ สพฺพโส ตณฺหาย อสติ ตณฺหานิโรธา อป นุ โข
ปริเยสนา ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท
เอเสว เหตุ เอต นิทาน เอส สมุทโย เอส ปจฺจโย
ปริเยสนาย ยทิท ตณฺหา ฯ
[๖๐] อิติ โข อานนฺท อิเม เทฺว ธมฺมา ทฺวเยน เวทนาย
เอกสโมสรณา ภวนฺติ ฯ ผสฺสปจฺจยา เวทนาติ อิติ โข ปเนต
วุตฺต ฯ ตทานนฺท อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา
ผสฺสปจฺจยา เวทนา ๑ ฯ ผสฺโส จ หิ อานนฺท นาภวิสฺส สพฺเพน
#๑ ม. เวทนาติ ฯ
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สพฺพ สพฺพถา สพฺพ กสฺสจิ กิมฺหจิ ิ เสยฺยถีท จกฺขุสมฺผสฺโส
โสตสมฺผสฺโส ฆานสมฺผสฺโส ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโส มโนสมฺผสฺโส ฯ
สพฺพโส ผสฺเส อสติ ผสฺสนิโรธา อป นุ โข เวทนา
ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ
เอต นิทาน เอส สมุทโย เอส ปจฺจโย เวทนาย ยทิท
ผสฺโส ฯ นามรูปปจฺจยา ผสฺโสติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ฯ ตทานนฺท
อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา นามรูปปจฺจยา ผสฺโส ฯ
เยหิ อานนฺท อากาเรหิ เยหิ ลิงฺเคหิ เยหิ นิมิตฺเตหิ เยหิ อุทฺเทเสหิ
นามกายสฺส ปฺตฺติ โหติ เตสุ อากาเรสุ เตสุ ลิงฺเคสุ เตสุ
นิมิตฺเตสุ เตสุ อุทฺเทเสสุ อสติ อป นุ โข รูปกาเย อธิวจนสมฺผสฺโส
ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เยหิ อานนฺท อากาเรหิ เยหิ
ลิงฺเคหิ เยหิ นิมิตฺเตหิ เยหิ อุทฺเทเสหิ รูปกายสฺส ปฺตฺติ โหติ
เตสุ อากาเรสุ เตสุ ลิงฺเคสุ เตสุ นิมิตเฺ ตสุ เตสุ อุทฺเทเสสุ อสติ
อป นุ โข นามกาเย ปฏิฆสมฺผสฺโส ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ เยหิ อานนฺท อากาเรหิ เยหิ ลิงฺเคหิ เยหิ นิมิตฺเตหิ
เยหิ อุทฺเทเสหิ นามกายสฺส จ รูปกายสฺส จ ปฺตฺติ โหติ
เตสุ อากาเรสุ เตสุ ลิงฺเคสุ เตสุ นิมิตเฺ ตสุ เตสุ อุทฺเทเสสุ อสติ
อป นุ โข อธิวจนสมฺผสฺโส วา ปฏิฆสมฺผสฺโส วา ปฺาเยถาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ เยหิ อานนฺท อากาเรหิ เยหิ ลิงฺเคหิ เยหิ
นิมิตฺเตหิ เยหิ อุทฺเทเสหิ นามรูปสฺส ปฺตฺติ โหติ เตสุ
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อากาเรสุ เตสุ ลิงฺเคสุ เตสุ นิมิตฺเตสุ เตสุ อุทฺเทเสสุ อสติ
อป นุ โข ผสฺโส ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ เอต นิทาน เอส สมุทโย เอส
ปจฺจโย ผสฺสสฺส ยทิท นามรูป ฯ วิฺาณปจฺจยา นามรูปนฺติ
อิติ โข ปเนต วุตฺต ฯ ตทานนฺท อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ
ยถา วิฺาณปจฺจยา นามรูป ฯ วิฺาณฺจ หิ อานนฺท มาตุ
กุจฺฉิสฺมึ น โอกฺกมิสฺสถ อป นุ โข นามรูป มาตุ กุจฺฉิสฺมึ
สมุจฺฉิชฺชิสฺสถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ วิฺาณฺจ หิ อานนฺท
มาตุ กุจฺฉิสฺมึ โอกฺกมิตวฺ า โวกฺกมิสฺสถ อป นุ โข นามรูป
อิตฺถตฺตาย อภินิพฺพตฺติสฺสถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ วิฺาณฺจ
หิ อานนฺท ทหรสฺเสว สโต โวจฺฉิชฺชิสฺสถ กุมารกสฺส วา กุมาริกาย
วา อป นุ โข นามรูป วุฑฺฒึ วิรุฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสถาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ เอต นิทาน
เอส สมุทโย เอส ปจฺจโย นามรูปสฺส ยทิท วิฺาณ ฯ
นามรูปปจฺจยา วิฺาณนฺติ อิติ โข ปเนต วุตตฺ  ฯ ตทานนฺท
อิมินาเปต ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา นามรูปปจฺจยา วิฺาณ ฯ
วิฺาณฺจ หิ อานนฺท นามรูเป ปติฏ น ลภึสฺสถ อป นุ โข
อายตึ ชาติชรามรณทุกขฺ สมุทยสมฺภโว ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเสว เหตุ เอต นิทาน เอส สมุทโย
เอส ปจฺจโย วิฺาณสฺส ยทิท นามรูป ฯ เอตฺตาวตา โข
#๑ ยุ. มาตุกจุ ฺฉึ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อานนฺท ชาเยถ วา ชีเยถ วา มีเยถ วา จเวถ วา อุปปชฺเชถ วา ฯ
เอตฺตาวตา โข อธิวจนปโถ เอตฺตาวตา นิรุตฺติปโถ เอตฺตาวตา
ปฺตฺติปโถ เอตฺตาวตา ปฺาวจร เอตฺตาวตา วฏฏ วตฺตติ ฯ
อิตฺถตฺต ปฺาปนาย ยทิท นามรูป สห วิฺาเณน ฯ [๑]
[๖๑] กิตฺตาวตา จ อานนฺท อตฺตาน ปฺเปนฺโต ปฺเปติ ๒ ฯ
รูป วา หิ อานนฺท ปริตฺต อตฺตาน ปฺเปนฺโต ปฺเปติ รูป
เม ปริตฺโต อตฺตาติ ฯ รูป วา หิ อานนฺท อนนฺต อตฺตาน
ปฺเปนฺโต ปฺเปติ รูป เม อนนฺโต อตฺตาติ ฯ อรูป
วา หิ อานนฺท ปริตฺต อตฺตาน ปฺเปนฺโต ปฺเปติ อรูป
เม ปริตฺโต อตฺตาติ ฯ อรูป วา หิ อานนฺท อนนฺต อตฺตาน
ปฺเปนฺโต ปฺเปติ อรูป เม อนนฺโต อตฺตาติ ฯ ตตฺรานนฺท
โย โส รูป ปริตฺต อตฺตาน ปฺเปนฺโต ปฺเปติ เอตรหิ วา
โส รูป ปริตฺต อตฺตาน ปฺเปนฺโต ปฺเปติ ตถาภาวึ ๓ วา
โส รูป ปริตฺต อตฺตาน ปฺเปนฺโต ปฺเปติ อตถ วา ปน
สนฺต ตถตฺตาย อุปกปฺเปสฺสามีติ อิติ วา ปนสฺส โหติ ฯ เอว
สนฺต โข อานนฺท รูป ปริตฺตตฺตานุทิฏิ อนุเสตีติ อิจฺจาล วจนาย ฯ
ตตฺรานนฺท โย โส รูป อนนฺต อตฺตาน ปฺเปนฺโต ปฺเปติ
เอตรหิ วา โส รูป อนนฺต อตฺตาน ปฺเปนฺโต ปฺเปติ
ตถาภาวึ ๔ วา โส รูป อนนฺต อตฺตาน ปฺเปนฺโต ปฺเปติ
#๑ สี. ม. อฺมฺปจฺจยตา ปวตฺตติ ฯ ๒ ปฺาเปนฺโต ปฺาเปตีติป ปาโ ฯ
#๓-๔ ม. ยุ. ตตฺถ ภาวึ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อตถ วา ปน สนฺต ตถตฺตาย อุปกปฺเปสฺสามีติ อิติ วา ปนสฺส
โหติ ฯ เอว สนฺต โข อานนฺท รูป อนนฺตตฺตานุทิฏิ อนุเสตีติ
อิจฺจาล วจนาย ฯ ตตฺรานนฺท โย โส อรูป ปริตฺต อตฺตาน
ปฺเปนฺโต ปฺเปติ เอตรหิ วา โส อรูป ปริตฺต อตฺตาน
ปฺเปนฺโต ปฺเปติ ตถาภาวึ วา โส อรูป ปริตฺต อตฺตาน
ปฺเปนฺโต ปฺเปติ อตถ วา ปน สนฺต ตถตฺตาย
อุปกปฺเปสฺสามีติ อิติ วา ปนสฺส โหติ ฯ เอว สนฺต โข อานนฺท
อรูป ปริตฺตตฺตานุทิฏิ อนุเสตีติ อิจฺจาล วจนาย ฯ ตตฺรานนฺท โย
โส อรูป อนนฺต อตฺตาน ปฺเปนฺโต ปฺเปติ เอตรหิ วา
โส อรูป อนนฺต อตฺตาน ปฺเปนฺโต ปฺเปติ ตถาภาวึ วา
โส อรูป อนนฺต อตฺตาน ปฺเปนฺโต ปฺเปติ อตถ วา ปน
สนฺต ตถตฺตาย อุปกปฺเปสฺสามีติ อิติ วา ปนสฺส โหติ ฯ เอว สนฺต
โข อานนฺท อรูป อนนฺตตฺตานุทิฏิ อนุเสตีติ อิจฺจาล วจนาย ฯ
เอตฺตาวตา โข อานนฺท อตฺตาน ปฺเปนฺโต ปฺเปตีติ ฯ
[๖๒] กิตฺตาวตา จ อานนฺท อตฺตาน น ปฺเปนฺโต น
ปฺเปติ ฯ รูป วา หิ อานนฺท ปริตฺต อตฺตาน น ปฺเปนฺโต
น ปฺเปติ รูป เม ปริตฺโต อตฺตาติ ฯ รูป วา หิ อานนฺท
อนนฺต อตฺตาน น ปฺเปนฺโต น ปฺเปติ รูป เม อนนฺโต
อตฺตาติ ฯ อรูป วา หิ อานนฺท ปริตฺต อตฺตาน น ปฺเปนฺโต
น ปฺเปติ อรูป เม ปริตฺโต อตฺตาติ ฯ อรูป วา หิ อานนฺท
#๑ ม. ยุ. ปฺเปติ ฯ
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อนนฺต อตฺตาน น ปฺเปนฺโต น ปฺเปติ อรูป เม อนนฺโต
อตฺตาติ ฯ ตตฺรานนฺท โย โส รูป ปริตฺต อตฺตาน น ปฺเปนฺโต
น ปฺเปติ เอตรหิ วา โส รูป ปริตฺต อตฺตาน น ปฺเปนฺโต
น ปฺเปติ ตถาภาวึ วา โส รูป ปริตฺต อตฺตาน น ปฺเปนฺโต
น ปฺเปติ อตถ วา ปน สนฺต ตถตฺตาย อุปกปฺเปสฺสามีติ
อิติ วา ปนสฺส น โหติ ฯ เอว สนฺต โข อานนฺท รูป
ปริตฺตตฺตานุทิฏิ นานุเสตีติ อิจฺจาล วจนาย ฯ ตตฺรานนฺท โย
โส รูป อนนฺต อตฺตาน น ปฺเปนฺโต น ปฺเปติ เอตรหิ
วา โส รูป อนนฺต อตฺตาน น ปฺเปนฺโต น ปฺเปติ
ตถาภาวึ วา โส รูป อนนฺต อตฺตาน น ปฺเปนฺโต น ปฺเปติ
อตถ วา ปน สนฺต ตถตฺตาย อุปกปฺเปสฺสามีติ อิติ วา ปนสฺส
น โหติ ฯ เอว สนฺต โข อานนฺท รูป อนนฺตตฺตานุทิฏิ นานุเสตีติ
อิจฺจาล วจนาย ฯ ตตฺรานนฺท โย โส อรูป ปริตฺต อตฺตาน
น ปฺเปนฺโต น ปฺเปติ เอตรหิ วา โส อรูป ปริตฺต
อตฺตาน น ปฺเปนฺโต น ปฺเปติ ตถาภาวึ วา โส อรูป
ปริตฺต อตฺตาน น ปฺเปนฺโต น ปฺเปติ อตถ วา ปน
สนฺต ตถตฺตาย อุปกปฺเปสฺสามีติ อิติ วา ปนสฺส น โหติ ฯ
เอว สนฺต โข อานนฺท อรูป ปริตฺตตฺตานุทิฏิ นานุเสตีติ อิจฺจาล
วจนาย ฯ ตตฺรานนฺท โย โส อรูป อนนฺต อตฺตาน น ปฺเปนฺโต
น ปฺเปติ เอตรหิ วา โส อรูป อนนฺต อตฺตาน น ปฺเปนฺโต
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น ปฺเปติ ตถาภาวึ วา โส อรูป อนนฺต อตฺตาน น
ปฺเปนฺโต น ปฺเปติ อตถ วา ปน สนฺต ตถตฺตาย
อุปกปฺเปสฺสามีติ อิติ วา ปนสฺส น โหติ ฯ เอว สนฺต โข
อานนฺท อรูป อนนฺตตฺตานุทิฏิ นานุเสตีติ อิจฺจาล วจนาย ฯ
เอตฺตาวตา โข อานนฺท อตฺตาน น ปฺเปนฺโต น ปฺเปตีติ ฯ
[๖๓] กิตฺตาวตา จ อานนฺท อตฺตาน สมนุปสฺสมาโน
สมนุปสฺสติ ฯ เวทน วา หิ อานนฺท อตฺตาน สมนุปสฺสมาโน
สมนุปสฺสติ เวทนา เม อตฺตาติ น เหว โข เม เวทนา อตฺตา
อปฺปฏิสเวทโน เม อตฺตาติ [๑] ฯ น เหว โข เม เวทนา อตฺตา
โนป อปฺปฏิสเวทโน เม อตฺตา อตฺตา เม เวทยติ เวทนาธมฺโม
หิ เม อตฺตาติ อิติ วา หิ อานนฺท อตฺตาน สมนุปสฺสมาโน
สมนุปสฺสติ ฯ ตตฺรานนฺท โย โส เอวมาห เวทนา เม อตฺตาติ
โส เอวมสฺส วจนีโย ติสฺโส โข อิมา อาวุโส เวทนา สุขา
เวทนา ทุกขฺ า เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา อิมาส โข ตฺว
ติสฺสนฺน เวทนาน กตม อตฺตโต สมนุปสฺสสีติ ฯ ยสฺมึ อานนฺท
สมเย สุข เวทน เวเทติ เนว ตสฺมึ สมเย ทุกฺข เวทน เวเทติ
น อทุกฺขมสุข เวทน เวเทติ สุขเยว ตสฺมึ สมเย เวทน เวเทติ ฯ
ยสฺมึ อานนฺท สมเย ทุกฺข เวทน เวเทติ เนว ตสฺมึ สมเย
สุข เวทน เวเทติ น อทุกฺขมสุข เวทน เวเทติ ทุกฺขเยว
ตสฺมึ สมเย เวทน เวเทติ ฯ ยสฺมึ อานนฺท สมเย อทุกฺขมสุข
#๑ ม. ยุ. อิติ วา หิ อานนฺท สมนุปสฺสมาโน สมนุปสฺสติ ฯ
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เวทน เวเทติ เนว ตสฺมึ สมเย สุข เวทน เวเทติ น ทุกฺข
เวทน เวเทติ อทุกฺขมสุขเยว ตสฺมึ สมเย เวทน เวเทติ ฯ
สุขาป โข อานนฺท เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา
ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา ฯ ทุกฺขาป โข
อานนฺท เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา
วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา ฯ อทุกฺขมสุขาป โข อานนฺท
เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา
วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา ฯ ตสฺส สุข เวทน เวทยมานสฺส เอโส
เม อตฺตาติ โหติ ตสฺสาเยว สุขาย เวทนาย นิโรธา พฺยคา
เม อตฺตาติ โหติ ฯ ทุกฺข เวทน เวทยมานสฺส เอโส เม
อตฺตาติ โหติ ฯ ตสฺสาเยว ทุกฺขาย เวทนาย นิโรธา พฺยคา
เม อตฺตาติ โหติ ฯ อทุกฺขมสุข เวทน เวทยมานสฺส เอโส
เม อตฺตาติ โหติ ตสฺสาเยว อทุกฺขมสุขาย เวทนาย นิโรธา
พฺยคา เม อตฺตาติ โหติ ฯ อิติ โส ทิฏเ ว ธมฺเม อนิจฺจ
สุขทุกฺขโวกิณฺณ อุปฺปาทวยธมฺม อตฺตาน สมนุปสฺสมาโน สมนุปสฺสติ
โย โส เอวมาห เวทนา เม อตฺตาติ ฯ ตสฺมาติหานนฺท
เอเตนเปต นกฺขมติ เวทนา เม อตฺตาติ สมนุปสฺสิตุ
ตตฺรานนฺท โย โส เอวมาห น เหว โข เม เวทนา อตฺตา
อปฺปฏิสเวทโน เม อตฺตาติ โส เอวมสฺส วจนีโย ยตฺถ
ปนาวุโส สพฺพโส เวทยิต อตฺถิ ๑ อป นุ โข ตตฺถ อสฺมีติ ๒
#๑ ม. ยุ. นตฺถิ ฯ ๒ ม. อยมหมสฺมีติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สิยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท เอเตนเปต
นกฺขมติ น เหว โข เม เวทนา อตฺตา อปฺปฏิสเวทโน เม
อตฺตาติ สมนุปสฺสิตุ ฯ ตตฺรานนฺท โย โส เอวมาห น เหว
โข เม เวทนา อตฺตา โนป อปฺปฏิสเวทโน [๑] อตฺตา อตฺตา
เม เวทยติ เวทนาธมฺโม หิ เม อตฺตาติ ฯ โส เอวมสฺส
วจนีโย เวทนา จ หิ อาวุโส สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ
อปริเสสา นิรุชฺเฌยฺยุ สพฺพโส เวทนาย อสติ เวทนานิโรธา
อป นุ โข ตตฺถ อหมสฺมีติ ๒ สิยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ตสฺมาติหานนฺท เอเตนเปต นกฺขมติ น เหว โข เม เวทนา
อตฺตา โนป อปฺปฏิสเวทโน [๓] อตฺตา อตฺตา เม เวทยติ
เวทนาธมฺโม หิ เม อตฺตาติ สมนุปสฺสิตุ ฯ
[๖๔] ยโต โข อานนฺท ภิกฺขุ เนว เวทน อตฺตาน
สมนุปสฺสติ โนป อปฺปฏิสเวทน อตฺตาน สมนุปสฺสติ โนป อตฺตา
[๔] เวทยติ เวทนาธมฺโม หิ เม อตฺตาติ สมนุปสฺสติ ฯ โส เอว
สมนุปสฺสนฺโต ๕ น ๖ กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ อนุปาทิยฺจ น
ปริตสฺสติ อปริตสฺส ปจฺจตฺตฺเว ปรินิพฺพายติ ขีณา ชาติ
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ
เอว วิมุตฺต ๗ โข อานนฺท ภิกฺขุ โย เอว วเทยฺย โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา อิติสา ทิฏีติ ๘ ตทกลฺล ฯ น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา
#๑-๓-๔ ม. ยุ. เม ฯ ๒ ยุ. อยมหมสฺมีติ ฯ ๕ ม. นสมนุปสฺสนฺโต ฯ
#ยุ. อสมนุปสฺสนฺโต ฯ ๖ ม. น จ ฯ ๗ ม. ยุ. วิมุตฺตจิตฺต ฯ
#๘ อิติสฺส ทิฏีตีติป ปาโ ฯ
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อิติสา ทิฏีติ ตทกลฺล ฯ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา อิติสา ทิฏีติ ตทกลฺล ฯ เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา อิติสา ทิฏีติ ตทกลฺล ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ
ยาวตานนฺท อธิวจน ยาวตา อธิวจนปโถ ยาวตา นิรุตฺติปโถ ๑
ยาวตา ปฺตฺติ ยาวตา ปฺตฺติปโถ ยาวตา ปฺาปน
ยาวตา ปฺาวจร ยาวตา วฏฏ วตฺตติ ตาวตา วฏฏ
วตฺตติ ตทภิฺา วิมตุ ฺโต ภิกฺขุ ตทภิฺา วิมุตฺต ภิกขฺ ุ
น ชานาติ น ปสฺสติ อิติสา ทิฏีติ ตทกลฺล ฯ
[๖๕] สตฺต โข อิมา ๒ อานนฺท วิฺาณฏิติโย เทฺว
อายตนานิ ฯ กตมา สตฺต ฯ สนฺตานนฺท สตฺตา นานตฺตกายา
นานตฺตสฺิโน เสยฺยถาป มนุสฺสา เอกจฺเจ จ เทวา เอกจฺเจ จ
วินิปาติกา อย ปมา วิฺาณฏิติ ฯ สนฺตานนฺท สตฺตา นานตฺตกายา
เอกตฺตสฺิโน เสยฺยถาป เทวา พฺรหฺมกายิกา ปมาภินิพฺพตฺตา
จตุอปายิกา ๓ สตฺตา จ อย ทุตยิ า วิฺาณฏิติ ฯ
สนฺตานนฺท สตฺตา เอกตฺตกายา นานตฺตสฺิโน เสยฺยถาป เทวา
อาภสฺสรา อย ตติยา วิฺาณฏิติ ฯ สนฺตานนฺท สตฺตา
เอกตฺตกายา เอกตฺตสฺิโน เสยฺยถาป เทวา สุภกิณฺหา อย
จตุตฺถา วิฺาณฏิติ ฯ สนฺตานนฺท สตฺตา สพฺพโส รูปสฺาน
สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา
อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตนูปคา อย ปฺจมา
#๑ ม. ยุ. นิรตุ ฺติ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ.
#จตุอปายิกา สตฺตาติ อิเม เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ
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วิฺาณฏิติ ฯ สนฺตานนฺท สตฺตา สพฺพโส อากาสานฺจายตน
สมติกฺกมฺม อนนฺต วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตนูปคา อย ฉฏา
วิฺาณฏิติ ฯ สนฺตานนฺท สตฺตา สพฺพโส วิฺาณฺจายตน
สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตนูปคา อย สตฺตมา
วิฺาณฏิติ ฯ อสฺิสตฺตายตน ๑ เนวสฺานาสฺายตนเมว
ทุติย ฯ ตตฺรานนฺท ยาย ปมา วิฺาณฏิติ นานตฺตกายา
นานตฺตสฺิโน เสยฺยถาป มนุสฺสา เอกจฺเจ จ เทวา เอกจฺเจ
จ วินิปาติกา โย นุ โข อานนฺท ตฺจ ปชานาติ ตสฺสา
จ สมุทย ปชานาติ ตสฺสา จ อตฺถงฺคม ปชานาติ ตสฺสา
จ อสฺสาท ปชานาติ ตสฺสา จ อาทีนว ปชานาติ ตสฺสา จ
นิสฺสรณ ปชานาติ กลฺล นุ เตน ตทภินนฺทิตุนฺติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯเปฯ ตตฺรานนฺท ยาย สตฺตมา วิฺาณฏิติ สพฺพโส
วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตนูปคา
โย นุ โข อานนฺท ตฺจ ปชานาติ ตสฺสา จ
สมุทย ปชานาติ ตสฺสา จ อตฺถงฺคม ปชานาติ ตสฺสา จ
อสฺสาท ปชานาติ ตสฺสา จ อาทีนว ปชานาติ ตสฺสา จ
นิสฺสรณ ปชานาติ กลฺล นุ เตน ตทภินนฺทิตุนฺติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ ตตฺรานนฺท ยมิท อสฺิสตฺตายตน โย นุ โข อานนฺท
ตฺจ ปชานาติ ตสฺสา จ สมุทย ปชานาติ ตสฺสา จ อตฺถงฺคม
#๑ อสฺสตฺตายตนนฺติ วา ปาโ ฯ
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ปชานาติ ตสฺสา จ อสฺสาท ปชานาติ ตสฺสา จ อาทีนว
ปชานาติ ตสฺสา จ นิสสฺ รณ ปชานาติ กลฺล นุ เตน ตทภินนฺทิตุนฺติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ตตฺรานนฺท ยมิท เนวสฺานาสฺายตน
โย นุ โข อานนฺท ตฺจ ปชานาติ ตสฺสา จ
สมุทย ปชานาติ ตสฺสา จ อตฺถงฺคม ปชานาติ ตสฺสา จ
อสฺสาท ปชานาติ ตสฺสา จ อาทีนว ปชานาติ ตสฺสา จ นิสสฺ รณ
ปชานาติ กลฺล นุ เตน ตทภินนฺทิตุนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยโต โข อานนฺท ภิกฺขุ อิมาสฺจ สตฺตนฺน วิฺาณฏิตีน
อิเมสฺจ ทฺวินฺน อายตนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ
อย วุจฺจตานนฺท ภิกฺขุ ปฺาวิมุตฺโต ฯ
[๖๖] อฏ โข อิเม อานนฺท วิโมกฺขา ฯ กตเม อฏ ฯ
รูป รูปานิ ปสฺสติ อย ปโม วิโมกฺโข ฯ อชฺฌตฺตอรูปสฺี
พหิทฺธารูปานิ ปสฺสติ อย ทุตโิ ย วิโมกฺโข ฯ สุภนฺเตว
อธิมุตฺโต โหติ อย ตติโย วิโมกฺโข ฯ สพฺพโส รูปสฺาน
สมติกฺกมฺม ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา
อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย
จตุตฺโถ วิโมกฺโข ฯ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม
อนนฺต วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย
ปฺจโม วิโมกฺโข ฯ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม
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นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ฉฏโ
วิโมกฺโข ฯ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย สตฺตโม วิโมกฺโข ฯ
สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิต นิโรธ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย อฏโม วิโมกฺโข ฯ อิเม โข อานนฺท
อฏ วิโมกฺขา ฯ ยโต โข อานนฺท ภิกฺขุ อิเม อฏ วิโมกฺเข
อนุโลมป สมาปชฺชติ ปฏิโลมป สมาปชฺชติ อนุโลมปฏิโลมป
สมาปชฺชติ ยตฺถิจฺฉก ยทิจฺฉก ยาวติจฺฉก สมาปชฺชติป วุฏ าติป
อาสวานฺจ ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเ ว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจตานนฺท
ภิกฺขุ อุภโตภาควิมุตฺโต ฯ อิมาย จ อานนฺท อุภโตภาควิมุตฺติยา
อฺา อุภโตภาควิมุตฺติ อุตฺตริตรา วา ปณีตตรา วา
นตฺถีติ ฯ อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมโน อายสฺมา อานนฺโท
ภควโต ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
มหานิทานสุตฺต นิฏิต ทุติย ฯ
________________
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มหาปรินิพฺพานสุตฺต
[๖๗] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ
คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ฯ เตน โข ปน สมเยน ราชา มาคโธ
อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต วชฺชึ ๑ อภิยาตุกาโม โหติ ฯ โส เอวมาห
อห หิ เม วชฺชึ เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว อุจฺเฉชฺชามิ วชฺชึ
วินาเสสฺสามิ วชฺชึ อนยพฺยสน อาปาเทสฺสามิ วชฺชินฺติ ฯ อถโข
ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต วสฺสการ พฺราหฺมณ
มคธมหามตฺต อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว พฺราหฺมณ เยน ภควา
เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา
วนฺทาหิ อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉ
ราชา ภนฺเต มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ภควโต ปาเท
สิรสา วนฺทติ อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร
ปุจฺฉตีติ เอวฺจ วเทหิ ราชา ภนฺเต มาคโธ อชาตสตฺตุ
เวเทหิปุตฺโต วชฺชึ อภิยาตุกาโม โส เอวมาห อห หิ เม
วชฺชี เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว อุจฺเฉชฺชามิ วชฺชึ วินาเสสฺสามิ
วชฺชึ อนยพฺยสน อาปาเทสฺสามิ วชฺชินฺติ ยถา จ เต ภควา
พฺยากโรติ ต สาธุก อุคฺคเหตฺวา มม อาโรเจยฺยาสิ น หิ
ตถาคตา วิตถ ภณนฺตีติ ฯ เอว โภติ โข วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ
มคธมหามตฺโต รฺโ มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺส
ปฏิสฺสุตฺวา ภทฺทานิ ภทฺทานิ ยานานิ โยเชตฺวา ภทฺท ภทฺท ยาน
#๑ ม. ยุ. วชฺชี ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. อุจฺเฉจฺฉามิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 86

อภิรุหิตฺวา ภทฺเทหิ ภทฺเทหิ ยาเนหิ ราชคหมฺหา นิยฺยาสิ เยน
คิชฺฌกูโฏ ปพฺพโต เตน ปายาสิ ยาวติกา ยานสฺส ภูมิ
ยาเนน คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติโก ว เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น
โข วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธมหามตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ
ราชา โภ โคตม มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต โภโต โคตมสฺส
ปาเท สิรสา วนฺทติ อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล
ผาสุวิหาร ปุจฺฉติ ราชา โภ โคตม มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต
วชฺชึ อภิยาตุกาโม โส เอวมาห อห หิ เม วชฺชี
เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว อุจฺเฉชฺชามิ วชฺชึ วินาเสสฺสามิ วชฺชึ๕
อนยพฺยสน อาปาเทสฺสามิ วชฺชินฺติ ฯ
[๖๘] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ปฏิโต ิโต โหติ ภควนฺต วีชิยมาโน ๑ ฯ อถโข ภควา
อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ กินตฺ ิ เต อานนฺท สุต วชฺชี
อภิณฺหสนฺนิปาตา สนฺนิปาตพหุลาติ ฯ สุต เมต ภนฺเต วชฺชี
อภิณฺหสนฺนิปาตา สนฺนิปาตพหุลาติ ฯ ยาวกีวฺจ อานนฺท วชฺชี
อภิณฺหสนฺนิปาตา สนฺนิปาตพหุลา ภวิสฺสนฺติ ๒ วุฑฺฒิเยว ๒ อานนฺท
#๑ ม. วิชยมาโน ฯ ยุ. วิชมาโน ฯ ๒ อภิณฺหสนฺนิปาตา ภวิสฺสนฺติ สนฺนิปาตพหุลาติป
#ปากฺกเมน ภวิตพฺพ ฯ ๓ ม. ยุ. วุทฺธิเยว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วชฺชีน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ กินฺติ เต อานนฺท สุต วชฺชี
สมคฺคา สนฺนิปตนฺติ สมคฺคา วุฏ หนฺติ สมคฺคา วชฺชิกรณียานิ
กโรนฺตีติ ฯ สุต เมต ภนฺเต วชฺชี สมคฺคา สนฺนิปตนฺติ สมคฺคา
วุฏหนฺติ สมคฺคา วชฺชิกรณียานิ กโรนฺตีติ ฯ ยาวกีวฺจ อานนฺท
วชฺชี สมคฺคา สนฺนิปติสฺสนฺติ สมคฺคา วุฏหิสฺสนฺติ สมคฺคา วชฺชิกรณียานิ
กริสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว อานนฺท วชฺชีน ปาฏิกงฺขา โน
ปริหานิ ฯ กินฺติ เต อานนฺท สุต วชฺชี อปฺตฺต น ปฺเปนฺติ ๑
ปฺตฺต น สมุจฺฉินฺทนฺติ ยถาปฺตฺเต โปราเณ วชฺชิธมฺเม
สมาทาย วตฺตนฺตีติ ฯ สุต เมต ภนฺเต วชฺชี อปฺตฺต น
ปฺเปนฺติ ปฺตฺต น สมุจฺฉินฺทนฺติ ยถาปฺตฺเต โปราเณ
วชฺชิธมฺเม สมาทาย วตฺตนฺตีติ ฯ ยาวกีวฺจ อานนฺท วชฺชี
อปฺตฺต น ปฺเปสฺสนฺติ ปฺตฺต น สมุจฺฉินฺทิสฺสนฺติ
ยถาปฺตฺเต โปราเณ วชฺชิธมฺเม สมาทาย วตฺติสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว
อานนฺท วชฺชีน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ กินตฺ ิ เต อานนฺท
สุต วชฺชี เย เต วชฺชนี  วชฺชิมหลฺลกา เต สกฺกโรนฺติ
ครุกโรนฺติ ๒ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ เตสฺจ โสตพฺพ มฺนฺตีติ ฯ
สุต เมต ภนฺเต วชฺชี เย เต วชฺชนี  วชฺชิมหลฺลกา เต
สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ เตสฺจ โสตพฺพ
มฺนฺตีติ ฯ ยาวกีวฺจ อานนฺท วชฺชี เย เต วชฺชีน
#๑ ปฺาเปนฺตีติป ปาโ ฯ ๒ ม. ครุ กโรนฺติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วชฺชิมหลฺลกา เต สกฺกริสฺสนฺติ ครุกริสฺสนฺติ มาเนสฺสนฺติ ปูเชสฺสนฺติ
เตสฺจ โสตพฺพ มฺิสฺสนฺติ วุฑฒ
ฺ ิเยว อานนฺท วชฺชีน ปาฏิกงฺขา
โน ปริหานิ ฯ กินตฺ ิ เต อานนฺท สุต วชฺชี ยา
ตา กุลิตถฺ ิโย กุลกุมาริโย ตา น โอกฺกสฺส ปสยฺห วาเสนฺตีติ ฯ
สุต เมต ภนฺเต วชฺชี ยา ตา กุลติ ฺถิโย กุลกุมาริโย ตา
น โอกฺกสฺส ปสยฺห วาเสนฺตีติ ฯ ยาวกีวฺจ อานนฺท วชฺชี
ยา ตา กุลิตฺถิโย กุลกุมาริโย ตา น โอกฺกสฺส ปสยฺห
วาเสสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว อานนฺท วชฺชนี  ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ
กินฺติ เต อานนฺท สุต วชฺชี ยานิ ตานิ วชฺชีน วชฺชิเจติยานิ
อพฺภนฺตรานิ เจว พาหิรานิ จ ตานิ สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ
มาเนนฺติ ปูเชนฺติ เตสฺจ ทินฺนปุพพฺ  กตปุพฺพ ธมฺมิก พลึ โน
ปริหาเปนฺตีติ ฯ สุต เมต ภนฺเต วชฺชี ยานิ ตานิ วชฺชี
วชฺชิเจติยานิ อพฺภนฺตรานิ เจว พาหิรานิ จ ตานิ สกฺกโรนฺติ
ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ เตสฺจ ทินฺนปุพพฺ  กตปุพฺพ ธมฺมิก
พลึ โน ปริหาเปนฺตีติ ฯ ยาวกีวฺจ อานนฺท วชฺชี ยานิ ตานิ
วชฺชีน วชฺชิเจติยานิ อพฺภนฺตรานิ เจว พาหิรานิ จ ตานิ
สกฺกริสฺสนฺติ ครุกริสฺสนฺติ มาเนสฺสนฺติ ปูเชสฺสนฺติ เตสฺจ ทินฺนปุพฺพ
กตปุพฺพ ธมฺมิก พลึ โน ปริหาเปสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว อานนฺท
วชฺชีน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ กินฺติ เต อานนฺท สุต วชฺชีน
อรหนฺเตสุ ธมฺมิการกฺขาวรณคุตฺติ สุสวิหิตา กินฺติ อนาคตา จ
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อรหนฺโต วิชิต อาคจฺเฉยฺยุ อาคตา จ อรหนฺโต วิชิเต ผาสุ
วิหเรยฺยุนฺติ ฯ สุต เมต ภนฺเต วชฺชีน อรหนฺเตสุ ธมฺมิการกฺขาวรณคุตฺติ
สุสวิหิตา กินฺติ อนาคตา จ อรหนฺโต วิชติ  อาคจฺเฉยฺยุ
อาคตา จ อรหนฺโต วิชิเต ผาสุ วิหเรยฺยุนฺติ ฯ ยาวกีวฺจ อานนฺท
วชฺชีน อรหนฺเตสุ ธมฺมกิ ารกฺขาวรณคุตฺติ สุสวิหิตา ภวิสฺสติ กินฺติ
อนาคตา จ อรหนฺโต วิชิต อาคจฺเฉยฺยุ อาคตา จ อรหนฺโต
วิชิเต ผาสุ วิหเรยฺยุนฺติ วุฑฺฒิเยว อานนฺท วชฺชนี  ปาฏิกงฺขา
โน ปริหานีติ ฯ
[๖๙] อถโข ภควา วสฺสการ พฺราหฺมณ มคธมหามตฺต
อามนฺเตสิ เอกมิทาห พฺราหฺมณ สมย เวสาลิย วิหรามิ สารนฺทเท
เจติเย ตตฺราห วชฺชีน อิเม สตฺต อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสึ
ยาวกีวฺจ พฺราหฺมณ อิเม สตฺต อปริหานิยา ธมฺมา วชฺชสี ุ
สฺสนฺติ อิเมสุ จ สตฺตสุ อปริหานิเยสุ ธมฺเมสุ วชฺชี สนฺทิสสฺ ิสฺสนฺติ
วุฑฺฒิเยว พฺราหฺมณ วชฺชีน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานีติ ฯ เอว
วุตฺเต วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธมหามตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ
เอกเมเกนป โภ โคตม อปริหานิเยน ธมฺเมน สมนฺนาคตาน วชฺชีน
วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ โก ปน วาโท สตฺตหิ
อปริหานิเยหิ ธมฺเมหิ อกรณียา จ ๑ โภ โคตม วชฺชี รฺา
มาคเธน อชาตสตฺตุนา เวเทหิปุตฺเตน ยทิท ยุทฺธสฺส อฺตฺร
อุปลาปนาย อฺตฺร มิถุเภทาย หนฺท จทาหิ มย โภ โคตม
#๑ ม. ยุ. ว ฯ
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คจฺฉาม พหุกิจฺจา มย พหุกรณียาติ ฯ ยสฺสทานิ ตฺว พฺราหฺมณ
กาล มฺสีติ ฯ อถโข วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธมหามตฺโต
ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
[๗๐] อถโข ภควา อจิรปกฺกนฺเต วสฺสกาเร พฺราหฺมเณ
มคธมหามตฺเต อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ คจฺฉ ตฺว อานนฺท
ยาวติกา ภิกฺขู ราชคห อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ เต สพฺเพ อุปฏานสาลาย
สนฺนิปาเตหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ปฏิสฺสุตฺวา ยาวติกา ภิกฺขู ราชคห อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ เต
สพฺเพ อุปฏานสาลาย สนฺนิปาเตตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต
ิโต โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สนฺนิปติโต
ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ ยสฺสทานิ ภนฺเต ภควา กาล มฺสีติ ฯ
อถโข ภควา อุฏายาสนา เยน อุปฏานสาลา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ นิสชฺช โข ภควา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ สตฺต โว ภิกฺขเว อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ ยาวกีวฺจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู อภิณฺหสนฺนิปาตา สนฺนิปาตพหุลา ภวิสสฺ นฺติ
วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู สมคฺคา สนฺนิปติสฺสนฺติ สมคฺคา วุฏหิสฺสนฺติ สมคฺคา
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สงฺฆกรณียานิ กริสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา
โน ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขู อปฺตฺต น ปฺเปสฺสนฺติ
ปฺตฺต น สมุจฺฉินฺทิสฺสนฺติ ยถาปฺตฺเตสุ สิกฺขาปเทสุ
สมาทาย วตฺติสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว ภิกขฺ เว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน
ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ู เย เต ภิกฺขู เถรา
รตฺตฺู จิรปพฺพชิตา สงฺฆปตโร สงฺฆปรินายกา เต สกฺกริสฺสนฺติ
ครุกริสฺสนฺติ มาเนสฺสนฺติ ปูเชสฺสนฺติ เตสฺจ โสตพฺพ
มฺิสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกขฺ ูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ
ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ู อุปฺปนฺนาย ตณฺหาย โปโนพฺภวิกาย น
วส คจฺฉิสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน
ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ู อารฺเกสุ เสนาสเนสุ
สาเปกฺขา ภวิสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว ภิกขฺ เว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน
ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขู ปจฺจตฺตฺเว สตึ อุปฏเปสฺสนฺติ
กินฺติ อนาคตา จ เปสลา สพฺรหฺมจารี อาคจฺเฉยฺยุ
อาคตา จ เปสลา สพฺรหฺมจารี ผาสุ ๑ วิหเรยฺยนุ ฺติ วุฑฺฒิเยว
ภิกฺขเว ภิกขฺ ูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว
อิเม สตฺต อปริหานิยา ธมฺมา ภิกฺขสู ุ สฺสนฺติ อิเมสุ จ สตฺตสุ
อปริหานิเยสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขู สนฺทสิ ฺสิสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว
ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ๒ ฯ
#๑ ม. ผาสุ ฯ ๒ โน ปริหานีตีติป ปาเน ปน ภวิตพฺพ ฯ
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[๗๑] อปเรป โว ๑ ภิกขฺ เว สตฺต อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ ยาวกีวฺจ
ภิกฺขเว ภิกฺขู น กมฺมารามา ภวิสฺสนฺติ น กมฺมรตา น กมฺมารามต
อนุยุตฺตา วุฑฺฒิเยว ภิกขฺ เว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ
ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ู น ภสฺสารามา ภวิสฺสนฺติ น ภสฺสรตา
น ภสฺสารามต อนุยุตฺตา วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกขฺ ูน ปาฏิกงฺขา
โน ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขู น นิทฺทารามา ภวิสฺสนฺติ
น นิทฺทารตา น นิทฺทารามต อนุยุตฺตา วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกขฺ ูน
ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ู น สงฺคณิการามา
ภวิสฺสนฺติ น สงฺคณิการตา น สงฺคณิการามต อนุยุตตฺ า
วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ
ภิกฺขเว ภิกฺขู น ปาปจฺฉา ภวิสฺสนฺติ น ปาปกาน อิจฺฉาน วส คตา
วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ
ภิกฺขเว ภิกฺขู น ปาปมิตฺตา ภวิสฺสนฺติ น ปาปสหายา น ปาปสมฺปวงฺกรา
วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกขฺ ูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ
ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ู น โอรมตฺตเกน วิเสสาธิคเมน อนฺตรา
โวสาน อาปชฺชิสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน
ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว อิเม สตฺต อปริหานิยา ธมฺมา
#๑ สี. ยุ. โข ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ภิกฺขูสุ สฺสนฺติ อิเมสุ จ สตฺตสุ อปริหานิเยสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขู
สนฺทิสฺสิสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน
ปริหานิ ฯ
[๗๒] อปเรป โว ภิกฺขเว สตฺต อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ ยาวกีวฺจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู สทฺธา ภวิสฺสนฺติ ฯเปฯ หิริมนา ภวิสฺสนฺติ ฯ
โอตฺตปฺป ภวิสฺสนฺติ ฯ พหุสฺสุตา ภวิสฺสนฺติ ฯ อารทฺธวิริยา
ภวิสฺสนฺติ ฯ อุปฏิตสฺสตี ภวิสสฺ นฺติ ฯ ปฺวนฺโต ภวิสฺสนฺติ
วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ
ภิกฺขเว อิเม สตฺต อปริหานิยา ธมฺมา ภิกฺขูสุ สฺสนฺติ อิเมสุ
จ สตฺตสุ อปริหานิเยสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขู สนฺทิสสฺ ิสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว
ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ
[๗๓] อปเรป โว ภิกฺขเว สตฺต อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ ยาวกีวฺจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวสฺสนฺติ ฯเปฯ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค
ภาเวสฺสนฺติ ฯ วิรยิ สมฺโพชฺฌงฺค ภาเวสฺสนฺติ ฯ
ปติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวสฺสนฺติ ฯ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวสฺสนฺติ ฯ
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวสฺสนฺติ ฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวสฺสนฺติ
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วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ
ภิกฺขเว อิเม สตฺต อปริหานิยา ธมฺมา ภิกฺขูสุ สฺสนฺติ อิเมสุ
จ สตฺตสุ อปริหานิเยสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขู สนฺทิสสฺ ิสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว
ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ
[๗๔] อปเรป โว ภิกฺขเว สตฺต อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ ยาวกีวฺจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู อนิจฺจสฺ ภาเวสฺสนฺติ ฯเปฯ อนตฺตสฺ
ภาเวสฺสนฺติ ฯ อสุภสฺ ภาเวสฺสนฺติ ฯ อาทีนวสฺ ภาเวสฺสนฺติ ฯ
ปหานสฺ ภาเวสฺสนฺติ ฯ วิราคสฺ ภาเวสฺสนฺติ ฯ นิโรธสฺ
ภาเวสฺสนฺติ วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ
ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว อิเม สตฺต อปริหานิยา ธมฺมา ภิกฺขูสุ สฺสนฺติ
อิเมสุ จ สตฺตสุ อปริหานิเยสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขู สนฺทิสฺสิสสฺ นฺติ
วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ
[๗๕] อปเรป โว ภิกฺขเว ฉ อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ ยาวกีวฺจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู เมตฺต กายกมฺม ปจฺจุปฏเปสฺสนฺติ สพฺรหฺมจารีสุ
อาวิ เจว รโห จ วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขนู  ปาฏิกงฺขา โน
ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขู เมตฺต วจีกมฺม ปจฺจุปฏ-

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 95

เปสฺสนฺติ ฯเปฯ เมตฺต มโนกมฺม ปจฺจุปฏเปสฺสนฺติ สพฺรหฺมจารีสุ
อาวิ เจว รโห จ วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน
ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ู เย เต ลาภา ธมฺมิกา
ธมฺมลทฺธา อนฺตมโส ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตป ตถารูเปหิ ลาเภหิ
น ๑ อปฺปฏิวิภตฺตโภคี ภวิสฺสนฺติ สีลวนฺเตหิ สพฺรหฺมจารีหิ สาธารณโภคี
วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกขฺ ูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ
ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ู ยานิ ตานิ สีลานิ อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ
อสพลานิ อกมฺมาสานิ ภุชิสฺสานิ วิฺูปสตฺถานิ อปรามฏานิ
สมาธิสวตฺตนิกานิ ตถารูเปสุ สีเลสุ สีลสามฺคตา วิหริสฺสนฺติ
สพฺรหฺมจารีหิ อาวิ เจว รโห จ วุฑฺฒิเยว ภิกขฺ เว ภิกฺขูน
ปฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขู ยาย
ทิฏิ อริยา นิยฺยานิกา นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส สมฺมาทุกฺขกฺขยาย
ตถารูปาย ทิฏิยา ทิฏิสามฺคตา วิหริสฺสนฺติ สพฺรหฺมจารีหิ
อาวิ เจว รโห จ วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน
ปริหานิ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว อิเม ฉ อปริหานิยา ธมฺมา ภิกฺขูสุ
สฺสนฺติ อิเมสุ จ ฉสุ อปริหานิเยสุ ธมฺเมสุ ภิกขฺ ู สนฺทิสฺสิสสฺ นฺติ
วุฑฺฒิเยว ภิกฺขเว ภิกฺขูน ปาฏิกงฺขา โน ปริหานีติ ฯ ตตฺรป
สุท ภควา ราชคเห วิหรนฺโต คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต เอตเทว พหุล
ภิกฺขูน ธมฺมึ กถ กโรติ อิติ สีล อิติ สมาธิ อิติ ปฺา
สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสโส สมาธิปริภาวิตา
#๑ ม. ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ อติเรโก ภเวยฺย ฯ
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ปฺา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา ปฺาปริภาวิต จิตฺต สมฺมเทว
อาสเวหิ วิมุจฺจติ เสยฺยถีท กามาสวา ภวาสวา ๑ อวิชฺชาสวาติ ฯ
[๗๖] อถโข ภควา ราชคเห ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา อายสฺมนฺต
อานนฺท อามนฺเตสิ อายามานนฺท เยน อมฺพลฏิกา เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน
อมฺพลฏิกา ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา อมฺพลฏิกาย วิหรติ
ราชาคารเก ฯ ตตฺรป สุท ภควา อมฺพลฏิกาย วิหรนฺโต ราชาคารเก
เอตเทว พหุล ภิกฺขูน ธมฺมึ กถ กโรติ อิติป สีล
อิติป สมาธิ อิติป ปฺา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล
โหติ มหานิสโส สมาธิปริภาวิตา ปฺา มหปฺผลา โหติ
มหานิสสา ปฺาปริภาวิต จิตฺต สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ
เสยฺยถีท กามาสวา ภวาสวา อวิชฺชาสวาติ ฯ
[๗๗] อถโข ภควา อมฺพลฏิกาย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา
อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ อายามานนฺท เยน นาฬนฺทา
เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท
ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ
เยน นาฬนฺทา ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา นาฬนฺทาย วิหรติ
#๑ อิโต ปร ปายโต ทิฏาสวาติ ทิสฺสติ สุตฺตนฺตนเยน ปน ตโย อาสวา าตพฺพา ฯ
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ปาวาทิกมฺพวเน ฯ อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ เอว
ปสนฺโน อห ภนฺเต ภควติ น จาหุ น จ ภวิสฺสติ น เจตรหิ
วิชฺชติ อฺโ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ภควตา
ภิยฺโยภิฺาตโร ยทิท สมฺโพธิยนฺติ ฯ อุฬารา โข เต อย
สารีปุตฺต อาสภิวาจา ๑ ภาสิตา เอกโส คหิโต สีหนาโท นทิโต
เอว ปสนฺโน อห ภนฺเต ภควติ น จาหุ น จ ภวิสฺสติ น
เจตรหิ วชฺชติ อฺโ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ภควตา
ภิยฺโยภิฺาตโร ยทิท สมฺโพธิยนฺติ กึ นุ ๒ สารีปุตฺต เย เต
อเหสุ อตีตมทฺธาน อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา สพฺเพ เต ภควนฺโต
เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทติ า เอวสีลา เต ภควนฺโต อเหสุ
อิติป เอวธมฺมา ฯ เอวปฺา ฯ เอววิหารี ฯ เอววิมุตฺตา
เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปต ิ ฯ โน เหต ภนฺเตติ ๓ ฯ กึ ปน [๔]
สารีปุตฺต เย เต ภวิสฺสนฺติ อนาคตมทฺธาน อรหนฺโต
สมฺมาสมฺพุทฺธา สพฺเพ เต ภควนฺโต เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิตา
เอวสีลา เต ภควนฺโต ภวิสฺสนฺติ อิติป เอวธมฺมา ฯ เอวปฺา ฯ
เอววิหารี ฯ เอววิมุตฺตา เต ภควนฺโต ภวิสฺสนฺติ อิติปติ ฯ โน
เหต ภนฺเตติ ฯ กึ ปน สารีปุตฺต เต อห เอตรหิ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิโต เอวสีโล ภควา
#๑ ม. ยุ. อาสภี วาจา ฯ ๒ ม. เต ฯ ๓ ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ สพฺพตฺถ
#อีทิสเมว ฯ ๔ ม. เต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อิติป เอวธมฺโม ฯ เอวปฺโ ฯ เอววิหารี ฯ เอววิมุตฺโต ภควา
อิติปติ ฯ โน เหต ภนฺเตติ ฯ เอตฺถ จ หิ ๑ เต สารีปุตฺต
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ อรหนฺเตสุ สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ เจโตปริฺาย
าณ ๒ นตฺถิ อถ กิฺเจตรหิ เต อย สารีปุตฺต อุฬารา อาสภิวาจา
ภาสิตา เอกโส คหิโต สีหนาโท นทิโต เอว ปสนฺโน อห
ภนฺเต ภควติ น จาหุ น จ ภวิสฺสติ น เจตรหิ วิชชฺ ติ อฺโ
สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ภควตา ภิยฺโยภิฺาตโร ยทิท
สมฺโพธิยนฺติ ฯ น โข เม ภนฺเต อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ อรหนฺเตสุ
สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ เจโตปริฺาย าณ อตฺถิ อปจ [๓] ธมฺมนฺวโย
วิทิโต เสยฺยถาป ภนฺเต รฺโ ปจฺจนฺติม นคร ทฬฺหทฺวาร ๔
ทฬฺหปาการโตรณ เอกทฺวาร ตตฺรสฺส โทวาริโก ปณฺฑโิ ต
วิยตฺโต เมธาวี อาตาน ๕ นิวาเรตา าตาน ปเวเสตา โส
ตสฺส นครสฺส สมนฺตา อนุจริยาย ๖ ปถ อนุกฺกมมาโน น ปสฺเสยฺย
ปาการสนฺธึ วา ปาการวิวร วา อนฺตมโส พิฬารนิกฺขมนมตฺตป ๗
น ปสฺเสยฺย ตสฺส เอวมสฺส เย โข เกจิ โอฬาริกา ปาณา
อิม นคร ปวิสนฺติ วา นิกฺขมนฺติ วา สพฺเพ เต อิมินา ทฺวาเรน
ปวิสนฺติ วา นิกฺขมนฺติ วาติ เอวเมว โข เม ภนฺเต ธมฺมนฺวโย
วิทิโต เย เต ภนฺเต อเหสุ อตีตมทฺธาน อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา
#๑ สี. ม. ยุ. เอตฺเถว หิ ฯ ๒ สี. เจโตปริฺาณ ฯ ม. ยุ. เจโตปริยาณ ฯ
#๓ ม. เม ฯ ๔ สี. ม. ยุ. ทลฺหุทฺทาป ฯ ๕ ม. ยุ. อฺาตาน ฯ ๖ ม. ยุ.
#อนุปริยาย ฯ ๗ สี. ม. ยุ. วิลารนิสฺสกฺกนมตฺตมฺป ฯ
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สพฺเพ เต ภควนฺโต ปฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส
อุปกฺกิเลเส ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ จตูสุ สติปฏาเนสุ สุปติฏิตจิตฺตา
สตฺต โพชฺฌงฺเค ยถาภูต ภาเวตฺวา อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ
อภิสมฺพุชฺฌึสุ เยป เต ภนฺเต ภวิสสฺ นฺติ อนาคตมทฺธาน อรหนฺโต
สมฺมาสมฺพุทฺธา สพฺเพ เต ภควนฺโต ปฺจ นีวรเณ ปหาย
เจตโส อุปกฺกิเลเส ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ จตูสุ สติปฏาเนสุ
สุปติฏิตจิตฺตา สตฺต โพชฺฌงฺเค ยถาภูต ภาเวตฺวา อนุตฺตร
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ ภควาป ภนฺเต เอตรหิ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปฺาย
ทุพฺพลีกรเณ จตูสุ สติปฏาเนสุ สุปติฏิตจิตฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค
ยถาภูต ภาเวตฺวา อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ ตตฺรป
สุท ภควา นาฬนฺทาย วิหรนฺโต ปาวาทิกมฺพวเน เอตเทว พหุล
ภิกฺขูน ธมฺมึ กถ กโรติ อิติป สีล อิติป สมาธิ อิติป
ปฺา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสโส
สมาธิปริภาวิตา ปฺา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา ปฺาปริภาวิต
จิตฺต สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ เสยฺยถีท กามาสวา ภวาสวา
อวิชฺชาสวาติ ฯ
[๗๘] อถโข ภควา นาฬนฺทาย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา อายสฺมนฺต
อานนฺท อามนฺเตสิ อายามานนฺท เยน ปาฏลิคาโม เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
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ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน
ปาฏลิคาโม ตทวสริ ฯ อสฺโสสุ โข ปาฏลิคามิยา ๑ อุปาสกา
ภควา กิร ปาฏลิคาม อนุปฺปตฺโตติ ฯ อถโข ปาฏลิคามิยา
อุปาสกา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺนา โข
ปาฏลิคามิยา อุปาสกา ภควนฺต เอตทโวจุ อธิวาเสตุ โน ภนฺเต
ภควา อาวสถาคารนฺติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข
ปาฏลิคามิยา อุปาสกา ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เยน อาวสถาคาร
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา สพฺพสนฺถริต ๒ สนฺถต อาวสถาคาร
สนฺถริตฺวา อาสนานิ ปฺเปตฺวา อุทกมณิก ๓ ปติฏาเปตฺวา
เตลปฺปทีป อาโรเปตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอกมนฺต ิตา โข
ปาฏลิคามิยา อุปาสกา ภควนฺต เอตทโวจุ สพฺพสนฺถริต สนฺถต
ภนฺเต อาวสถาคาร อาสนานิ ปฺตฺตานิ อุทกมณิโก
ปติฏาปโต เตลปฺปทีโป อาโรปโต ยสฺสทานิ ภนฺเต ภควา กาล
มฺตีติ ฯ อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย ๔ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวร
อาทาย สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน เยน อาวสถาคาร เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปาเท ปกฺขาเลตฺวา อาวสถาคาร ปวิสิตฺวา มชฺฌิม
#๑ ม. ปาฏลิคามิกา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ สี. ม. ยุ. สพฺพสนฺถรึ ฯ ๓ ยุ.
#อุทกมณึ ฯ ๔ ม. สายณฺหสมย ฯ
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ถมฺภ นิสฺสาย ปุรตฺถาภิมุโข นิสีทิ ฯ ภิกฺขุสงฺโฆป โข ปาเท
ปกฺขาเลตฺวา อาวสถาคาร ปวิสิตฺวา ปจฺฉิมภิตฺตึ นิสฺสาย ปุรตฺถาภิมุโข
นิสีทิ ภควนฺตฺเว ปุรกฺขตฺวา ฯ ปาฏลิคามิยาป โข อุปาสกา
ปาเท ปกฺขาเลตฺวา อาวสถาคาร ปวิสิตฺวา ปุรตฺถิมภิตฺตึ นิสฺสาย
ปจฺฉิมาภิมุขา นิสีทึสุ ภควนฺตฺเว ปุรกฺขตฺวา ฯ
[๗๙] อถโข ภควา ปาฏลิคามิเย อุปาสเก อามนฺเตสิ ปฺจิเม
คหปตโย อาทีนวา ทุสฺสีลสฺส สีลวิปตฺติยา ฯ กตเม ปฺจ ฯ อิธ
คหปตโย ทุสฺสีโล สีลวิปนฺโน ปมาทาธิกรณ มหตึ โภคชานึ
นิคจฺฉติ อย ปโม อาทีนโว ทุสสฺ ีลสฺส สีลวิปตฺติยา ฯ ปุน
จปร คหปตโย ทุสฺสลี สฺส สีลวิปนฺนสฺส ปาปโก กิตฺตสิ ทฺโท
อพฺภุคฺคจฺฉติ อย ทุติโย อาทีนโว ทุสฺสลี สฺส สีลวิปตฺติยา ฯ
ปุน จปร คหปตโย ทุสฺสีโล สีลวิปนฺโน ยฺเทว ปริส
อุปสงฺกมติ ยทิ ขตฺติยปริส ยทิ พฺราหฺมณปริส ยทิ คหปติปริส
ยทิ สมณปริส อวิสารโท อุปสงฺกมติ มงฺกุภโู ต อย ตติโย
อาทีนโว ทุสฺสีลสฺส สีลวิปตฺติยา ฯ ปุน จปร คหปตโย ทุสฺสีโล
สีลวิปนฺโน สมฺมูโฬฺห กาล กโรติ อย จตุตฺโถ อาทีนโว ทุสฺสีลสฺส
สีลวิปตฺติยา ฯ ปุน จปร คหปตโย ทุสฺสีโล สีลวิปนฺโน กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ อย
ปฺจโม อาทีนโว ทุสสฺ ีลสฺส สีลวิปตฺติยา ฯ อิเม โข คหปตโย
ปฺจ อาทีนวา ทุสฺสีลสฺส สีลวิปตฺติยา ฯ
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[๘๐] ปฺจิเม คหปตโย อานิสสา สีลวโต สีลสมฺปทาย ฯ
กตเม ปฺจ ฯ อิธ คหปตโย สีลวา สีลสมฺปนฺโน อปฺปมาทาธิกรณ
มหนฺต โภคกฺขนฺธ อธิคจฺฉติ อย ปโม อานิสโส สีลวโต
สีลสมฺปทาย ฯ ปุน จปร คหปตโย สีลวโต สีลสมฺปนฺนสฺส
กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ อย ทุตโิ ย อานิสโส สีลวโต
สีลสมฺปทาย ฯ ปุน จปร คหปตโย สีลวา สีลสมฺปนฺโน ยฺเทว
ปริส อุปสงฺกมติ ยทิ ขตฺติยปริส ยทิ พฺราหฺมณปริส ยทิ คหปติปริส
ยทิ สมณปริส วิสารโท อุปสงฺกมติ อมงฺกุภโู ต อย ตติโย
อานิสโส สีลวโต สีลสมฺปทาย ฯ ปุน จปร คหปตโย สีลวา
สีลสมฺปนฺโน อสมฺมูโฬฺห กาล กโรติ อย จตุตฺโถ อานิสโส
สีลวโต สีลสมฺปทาย ฯ ปุน จปร คหปตโย สีลวา สีลสมฺปนฺโน
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ อย
ปฺจโม อานิสโส สีลวโต สีลสมฺปทาย ฯ อิเม โข คหปตโย
ปฺจ อานิสสา สีลวโต สีลสมฺปทายาติ ฯ
[๘๑] อถโข ภควา ปาฏลิคามิเย อุปาสเก พหุเทว รตฺตึ
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา
อุยฺโยเชสิ อภิกฺกนฺตา โข คหปตโย รตฺติ ยสฺสทานิ ตุเมฺห
กาล มฺถาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข ปาฏลิคามิยา อุปาสกา
ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา อุฏ ายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ
กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ อถโข ภควา อจิรปกฺกนฺเตสุ ปาฏลิคามิเยสุ
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อุปาสเกสุ สฺุาคาร ปาวิสิ ฯ
[๘๒] เตน โข ปน สมเยน สุนธิ วสฺสการา มคธมหามตฺตา
ปาฏลิคาเม นคร มาเปนฺติ วชฺชีน ปฏิพาหาย ฯ เตน โข ปน
สมเยน สมฺพหุลา เทวตาโย สหสฺเสว ปาฏลิคาเม วตฺถูนิ
ปริคฺคณฺหนฺติ ฯ ยสฺมึ ปเทเส มเหสกฺขา เทวตา วตฺถูนิ ปริคฺคณฺหนฺติ
มเหสกฺขาน ตตฺถ รฺ ราชมหามตฺตาน จิตฺตานิ นมนฺติ นิเวสนานิ
มาเปตุ ยมฺหิ ปเทเส มชฺฌิมา เทวตา วตฺถูนิ ปริคฺคณฺหนฺติ
มชฺฌิมาน ตตฺถ รฺ ราชมหามตฺตาน จิตฺตานิ นมนฺติ นิเวสนานิ
มาเปตุ ยมฺหิ ปเทเส นีจา เทวตา วตฺถูนิ ปริคฺคณฺหนฺติ นีจาน
ตตฺถ รฺ ราชมหามตฺตาน จิตฺตานิ นมนฺติ นิเวสนานิ มาเปตุ ฯ
อทฺทสา โข ภควา ทิพเฺ พน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
ตา เทวตาโย สหสฺเสว ปาฏลิคาเม วตฺถูนิ ปริคฺคณฺหนฺติโย ฯ
อถโข ภควา รตฺติยา ปจฺจูสสมเย ปจฺจุฏาย อายสฺมนฺต อานนฺท
อามนฺเตสิ โก ๑ นุ โข อานนฺท ปาฏลิคาเม นคร มาเปตีติ ฯ
สุนิธวสฺสการา ภนฺเต มคธมหามตฺตา ปาฏลิคาเม นคร มาเปนฺติ
วชฺชีน ปฏิพาหายาติ ฯ เสยฺยถาป อานนฺท เทเวหิ ตาวตึเสหิ
สทฺธึ สกฺโก ๒ มนฺเตตฺวา เอวเมว โข อานนฺท สุนิธวสฺสการา
มคธมหามตฺตา ปาฏลิคาเม นคร มาเปนฺติ วชฺชีน ปฏิพาหาย
อิธาห อานนฺท อทฺทส ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สมฺพหุลา เทวตาโย สหสฺเสว ปาฏลิคาเม วตฺถูนิ ปริคฺคณฺหนฺติโย
#๑ ม. เก นุ โข- มาเปนฺตีติ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ยมฺหิ ปเทเส มเหสกฺขา เทวตา วตฺถูนิ ปริคฺคณฺหนฺติ มเหสกฺขาน
ตตฺถ รฺ ราชมหามตฺตาน จิตฺตานิ นมนฺติ นิเวสนานิ มาเปตุ
ยมฺหิ ปเทเส มชฺฌิมา เทวตา วตฺถูนิ ปริคฺคณฺหนฺติ มชฺฌิมาน
ตตฺถ รฺ ราชมหามตฺตาน จิตฺตานิ นมนฺติ นิเวสนานิ มาเปตุ
ยมฺหิ ปเทเส นีจา เทวตา วตฺถูนิ ปริคฺคณฺหนฺติ นีจาน ตตฺถ
รฺ ราชมหามตฺตาน จิตฺตานิ นมนฺติ นิเวสนานิ มาเปตุ ยาวตา
อานนฺท อริย อายตน ยาวตา วิณิปฺปโถ อิท อคฺคนคร
ภวิสฺสติ ปาฏลิปุตฺต ปุฏเภทน ปาฏลิปุตฺตสฺส โข อานนฺท ตโย
อนฺตรายา ภวิสฺสนฺติ อคฺคิโต วา อุทกโต วา มิถุเภทา วาติ ฯ
[๘๓] อถโข สุนิธวสฺสการา มคธมหามตฺตา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอกมนฺต ิตา
โข สุนิธวสฺสการา มคธมหามตฺตา ภควนฺต เอตทโวจุ อธิวาเสตุ
โน ภนฺเต ภว โคตโม อชฺชตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ
อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข สุนิธวสฺสการา
มคธมหามตฺตา ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา เยน สโก อาวสโถ
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา สเก อาวสเถ ปณีต ขาทนีย
โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา ภควโต กาล อาโรจาเปสุ กาโล โภ
โคตม นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน เยน สุนิธวสฺสการาน
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มคธมหามตฺตาน อาวสโถ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต
อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข สุนิธวสฺสการา มคธมหามตฺตา พุทฺธปฺปมุข
ภิกฺขุสงฺฆ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปสุ
สมฺปวาเรสุ ฯ อถโข สุนิธวสฺสการา มคธมหามตฺตา ภควนฺต
ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ อฺตร นีจ อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต
นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺเน โข สุนิธวสฺสกาเร มคธมหามตฺเต
ภควา อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิ
[๘๔] ยสฺมึ ปเทเส กปฺเปติ วาส ปณฺฑิตชาติโย ๑
สีลวนฺเตตฺถ โภเชตฺวา สฺเต พฺรหฺมจาริโน ๒ ฯ
ยา ตตฺถ เทวตา อาสุ ๓ ตาส ทกฺขิณมาทิเส
ตา ปูชิตา ปูชยนฺติ มานิตา มานยนฺติ น ฯ
ตโต น อนุกมฺปนฺติ มาตา ปุตฺตว โอรส
เทวตานุกมฺปโต โปโส สทา ภทฺรานิ ปสฺสตีติ ฯ
[๘๕] อถโข ภควา สุนิธวสฺสกาเร มคธมหามตฺเต อิมาหิ
คาถาหิ อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ เตน โข ปน
สมเยน สุนธิ วสฺสการา มคธมหามตฺตา ภควนฺต ปฏิโต ปฏิโต
อนุพนฺธา โหนฺติ เยนชฺช สมโณ โคตโม ทฺวาเรน นิกฺขมิสฺสติ
ต โคตมทฺวาร นาม ภวิสฺสติ เยน ติตฺเถน คงฺคานทึ ๔ ตริสสฺ ติ
ต โคตมติตฺถ นาม ภวิสฺสตีติ ฯ อถโข ภควา เยน ทฺวาเรน
#๑ ยุ. ... ชาติโก ฯ ๒ ม. ยุ. พฺรหฺมจารโย ฯ ๓ ยุ. อสฺสุ ฯ ๔ สี. ม. ยุ. คงฺค
#นทึ ฯ
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นิกฺขมิ ต โคตมทฺวาร นาม อโหสิ ฯ อถโข ภควา เยน
คงฺคา นที เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปน สมเยน คงฺคา นที
ปูรา โหติ สมติตฺติกา กากเปยฺยา ฯ อปฺเปกจฺเจ มนุสฺสา นาว
ปริเยสนฺติ อปฺเปกจฺเจ อุฬุมฺป ปริเยสนฺติ อปฺเปกจฺเจ กุลลฺ 
พนฺธนฺติ ปารา ปาร ๑ คนฺตุกามา ฯ อถโข ภควา เสยฺยถาป
นาม พลวา ปุรโิ ส สมฺมิฺชิต วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต
วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว คงฺคาย นทิยา โอริเม ตีเร
อนฺตรหิโต ปาริเม ตีเร ปจฺจุฏาสิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ อทฺทสา
โข ภควา เต มนุสฺเส อปฺเปกจฺเจ นาว ปริเยสนฺเต อปฺเปกจฺเจ
อุฬุมฺป ปริเยสนฺเต อปฺเปกจฺเจ กุลลฺ  พนฺธนฺเต ปารา ปาร
คนฺตุกาเม ฯ อถโข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม
อุทาน อุทาเนสิ
เย ตรนฺติ อณฺณว สร
เสตุ กตฺวาน วิสชฺช ปลฺลลานิ
กุลฺล [๒] ชโน จ ๓ พนฺธติ ติณฺณา เมธาวิโน ชนาติ ฯ
ปมภาณวาร ๔ ฯ
[๘๖] อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ
อายามานนฺท เยน โกฏิคาโม เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา
มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน โกฏิคาโม ตทวสริ ฯ ตตฺร
#๑ สี. ยุ. อปราปร ฯ ม. อปารา ปาร ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ยุ. โอรา ปาร ฯ
#๒ ม. ยุ. หิ ฯ ๓ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ม. ... วาโร ฯ
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สุท ภควา โกฏิคาเม วิหรติ ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
จตุนฺน ภิกฺขเว อริยสจฺจาน อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท ทีฆมทฺธาน
สนฺธาวิต สสริต มมฺเจว ตุมฺหากฺจ ฯ กตเมส จตุนฺน ฯ
ทุกฺขสฺส ภิกฺขเว อริยสจฺจสฺส อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท
ทีฆมทฺธาน สนฺธาวิต สสริต มมฺเจว ตุมฺหากฺจ ฯ ทุกขฺ สมุทยสฺส
ภิกฺขเว อริยสจฺจสฺส อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท ทีฆมทฺธาน
สนฺธาวิต สสริต มมฺเจว ตุมฺหากฺจ ฯ ทุกขฺ นิโรธสฺส ภิกฺขเว
อริยสจฺจสฺส อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท ทีฆมทฺธาน สนฺธาวิต
สสริต มมฺเจว ตุมฺหากฺจ ฯ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย
ภิกฺขเว อริยสจฺจสฺส อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท ทีฆมทฺธาน
สนฺธาวิต สสริต มมฺเจว ตุมฺหากฺจ ฯ ตยิท ภิกฺขเว ทุกฺข
อริยสจฺจ อนุพุทฺธ ปฏิวิทฺธ ทุกฺขสมุทโย ๑ อริยสจฺจ อนุพุทฺธ
ปฏิวิทฺธ ทุกขฺ นิโรโธ ๒ อริยสจฺจ อนุพุทฺธ ปฏิวทิ ฺธ ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทา อริยสจฺจ อนุพุทฺธ ปฏิวิทฺธ อุจฺฉินฺนา ภวตณฺหา
ขีณา ภวเนตฺติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ อิทมโวจ ภควา อิท
วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
[๘๗] จตุนฺน อริยสจฺจาน ยถาภูต อทสฺสนา
สสริต ๓ ทีฆมทฺธาน ตาสุ ตาเสฺวว ชาติสุ ฯ
ตานิ เอตานิ ทิฏานิ ภวเนตฺติ สมูหตา
อุจฺฉินฺน มูล ทุกฺขสฺส นตฺถทิ านิ ปุนพฺภโวติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ทุกขฺ สมุทย ฯ ๒ ม. ยุ. ทุกฺขนิโรธ ฯ ๓ ม. ยุ. สสิต ฯ
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[๘๘] ตตฺรป สุท ภควา โกฏิคาเม วิหรนฺโต เอตเทว พหุล
ภิกฺขูน ธมฺมึ กถ กโรติ อิติ สีล อิติ สมาธิ อิติ ปฺา
สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสโส สมาธิปริภาวิตา
ปฺา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา ปฺาปริภาวิต จิตฺต
สมฺมเทว อาสเวหิ วิมจุ ฺจติ เสยฺยถีท กามาสวา ภวาสวา
อวิชฺชาสวาติ ฯ
[๘๙] อถโข ภควา โกฏิคาเม ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา อายสฺมนฺต
อานนฺท อามนฺเตสิ อายามานนฺท เยน นาทิกา ๑ เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน
นาทิกา ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา นาทิเก วิหรติ คิฺชกาวสเถ ฯ
อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สาโฬฺห
นาม ภนฺเต ภิกฺขุ นาทิเก กาลกโต ตสฺส กา คติ โก
อภิสมฺปราโย นนฺทา นาม ภนฺเต ภิกฺขุนี นาทิเก กาลกตา
ตสฺสา กา คติ โก อภิสมฺปราโย สุทตฺโต นาม ภนฺเต
อุปาสโก นาทิเก กาลกโต ตสฺส กา คติ โก อภิสมฺปราโย
สุชาตา นาม ภนฺเต อุปาสิกา นาทิเก กาลกตา ตสฺสา กา
#๑ สี. ม. นาติกา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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คติ โก อภิสมฺปราโย กกุโธ ๑ นาม ภนฺเต อุปาสโก นาทิเก
กาลกโต ตสฺส กา คติ โก อภิสมฺปราโย การฬิมฺโภ ๒
นาม ภนฺเต อุปาสโก ฯเปฯ นิกโฏ นาม ภนฺเต อุปาสโก ฯเปฯ
กฏิสฺสโห นาม ภนฺเต อุปาสโก ฯเปฯ ตุฏโ  นาม ภนฺเต
อุปาสโก ฯเปฯ สนฺตุฏโ  นาม ภนฺเต อุปาสโก ฯเปฯ ภโฏ ๓
นาม ภนฺเต อุปาสโก ฯเปฯ สุภโฏ ๔ นาม ภนฺเต อุปาสโก
นาทิเก กาลกโต ตสฺส กา คติ โก อภิสมฺปราโยติ ฯ สาโฬฺห
อานนฺท ภิกขฺ ุ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเ ว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ
นนฺทา อานนฺท ภิกฺขนุ ี ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน
ปริกฺขยา โอปปาติกา ตตฺถ ปรินิพพฺ ายินี อนาวตฺติธมฺมา ตสฺมา
โลกา สุทตฺโต อานนฺท อุปาสโก ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา
ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา สกทาคามี สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา
ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสติ สุชาตา อานนฺท อุปาสิกา ติณฺณ สฺโชนาน
ปริกฺขยา โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนา ๕
กกุโธ อานนฺท อุปาสโก ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน
ปริกฺขยา โอปปาติโก ตตฺถ ปรินิพพฺ ายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา
โลกา การฬิมฺโภ อานนฺท อุปาสโก ฯเปฯ นิกโฏ อานนฺท
อุปาสโก ฯ กฏิสฺสโห อานนฺท อุปาสโก ฯ ตุฏโ อานนฺท
#๑ ม. กุกฺกุโฏ ฯ ๒ สี. ยุ. กาลิงฺโค ฯ ม. กาฬิมโฺ ภ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ สี. ม. ยุ. ภทฺโท ฯ ๔ สี. ม. ยุ. สุภทฺโท ฯ ๕ ม. สมฺโพธิปรายณา ฯ
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อุปาสโก ฯ สนฺตุฏโ อานนฺท อุปาสโก ฯ ภโฏ อานนฺท
อุปาสโก ฯ สุภโฏ อานนฺท อุปาสโก ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก ตตฺถ ปรินพิ ฺพายี อนาวตฺติธมฺโม
ตสฺมา โลกา ปโรปฺาส ๑ อานนฺท นาทิเก อุปาสกา กาลกตา
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติกา ตตฺถ
ปรินิพฺพายิโน อนาวตฺติธมฺมา ตสฺมา โลกา ฉาธิกา ๒ นวุติ อานนฺท
นาทิเก อุปาสกา กาลกตา ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา
ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา สกทาคามิโน สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา
ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺติ ทสาติเรกานิ ๓ อานนฺท ปฺจสตานิ นาทิเก
อุปาสกา กาลกตา ติณณ
ฺ  สฺโชนาน ปริกขฺ ยา โสตาปนฺนา
อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนา อนจฺฉริย โข ปเนต
อานนฺท ย มนุสฺสภูโต กาล กเรยฺย ตสฺมึ ตสฺมึ โข ๔ กาลกเต
ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ ปุจฺฉิสฺสถ วิเหสาเวสา ๕
อานนฺท ตถาคตสฺส ตสฺมาติหานนฺท ธมฺมทาส นาม ธมฺมปริยาย
เทเสสฺสามิ เยน สมนฺนาคโต อริยสาวโก อากงฺขมาโน อตฺตนา
ว อตฺตาน พฺยากเรยฺย ขีณนิรโยมฺหิ ขีณติรจฺฉานโยนิ ๖
ขีณเปตฺติวิสโย ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต โสตาปนฺโนหมสฺมิ
อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ กตโม จ โส อานนฺท
ธมฺมาทาโส ธมฺมปริยาโย เยน สมนฺนาคโต อริยสาวโก อากงฺขมาโน
อตฺตนา ว อตฺตาน พฺยากเรยฺย ขีณนิรโยมฺหิ ขีณติรจฺฉานโยนิ
#๑ ม. ปโรปฺาส ฯ ๒ ม. ยุ. สาธิกา ฯ ๓ ม. ยุ. สาติเรกานิ ฯ
#๔ ม. ตสฺมึ เยว กาลกเต ฯ ยุ. ... เจ ฯ ๕ ม. วิเหสา เหสา ฯ
#๖ ยุ. ... โยนิโย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ขีณเปตฺติวิสโย ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต โสตาปนฺโนหมสฺมิ
อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ อิธานนฺท อริยสาวโก
พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ อิตปิ  โส ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ธมฺเม
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ
วิฺูหีติ สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ สุปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ ยทิท จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา เอส
ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย
อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ อริยกนฺเตหิ สีเลหิ
สมนฺนาคโต โหติ อขณฺเฑหิ อจฺฉิทฺเทหิ อสพเลหิ อกมฺมาเสหิ
ภุชิสฺเสหิ วิฺูปสตฺเถหิ อปรามฏเหิ สมาธิสวตฺตนิเกหิ อย
โข อานนฺท ธมฺมาทาโส ธมฺมปริยาโย เยน สมนฺนาคโต
อริยสาวโก อากงฺขมาโน อตฺตนา ว อตฺตาน พฺยากเรยฺย
ขีณนิรโยมฺหิ ขีณติรจฺฉานโยนิ ขีณเปตฺติวิสโย ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต
โสตาปนฺโนหมสฺมิ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
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ตตฺรป สุท ภควา นาทิเก วิหรนฺโต คิฺชกาวสเถ เอตเทว
พหุล ภิกฺขูน ธมฺมึ กถ กโรติ อิติ สีล อิติ สมาธิ อิติ
ปฺา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสโส
สมาธิปริภาวิตา ปฺา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา ปฺาปริภาวิต
จิตฺต สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ เสยฺยถีท กามาสวา ภวาสวา
อวิชฺชาสวาติ ฯ
[๙๐] อถโข ภควา นาทิเก ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา อายสฺมนฺต
อานนฺท อามนฺเตสิ อายามานนฺท เยน เวสาลี เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน
เวสาลี ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา เวสาลิย วิหรติ
อมฺพปาลิวเน ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ สโต ภิกฺขเว
ภิกฺขุ วิหเรยฺย สมฺปชาโน อย เต ๑ อมฺหาก อนุสาสนี ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี
วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ
เวทนาสุ ฯ จิตฺเต ฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ
อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส ฯ
เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สมฺปชาโน โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต
สมฺปชานการี โหติ อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ
#๑ ม. ยุ. โว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สมฺมิฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ
สมฺปชานการี โหติ อสิเต ปเต ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี
โหติ อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี โหติ คเต ิเต
นิสินฺเน สุตเฺ ต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ ฯ
เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺปชาโน โหติ ฯ สโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ
วิหเรยฺย สมฺปชาโน อย โว อมฺหาก อนุสาสนีติ ฯ
[๙๑] อสฺโสสิ โข อมฺพปาลี คณิกา ภควา กิร เวสาลึ
อนุปฺปตฺโต เวสาลิย วิหรติ มยฺห อมฺพวเนติ ฯ อถโข อมฺพปาลี
คณิกา ภทฺทานิ ภทฺทานิ ยานานิ โยชาเปตฺวา ภทฺท ภทฺท ยาน
อภิรุหิตฺวา ภทฺเทหิ ภทฺเทหิ ยาเนหิ เวสาลิยา นิยฺยาสิ เยน
สโก อาราโม เตน ปายาสิ ยาวติกา ยานสฺส ภูมิ ยาเนน
คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติกา ๑ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อมฺพปาลึ คณิก ภควา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ
สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข อมฺพปาลี คณิกา
ภควตา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา
ภควนฺต เอตทโวจ อธิวาเสตุ เม ภนฺเต ภควา สฺวาตนาย ภตฺต
สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข
อมฺพปาลี คณิกา ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏ ายาสนา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปตฺติกาว ฯ
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[๙๒] อสฺโสสุ โข เวสาลิกา ลิจฺฉวี ภควา กิร เวสาลึ
อนุปฺปตฺโต เวสาลิย วิหรติ อมฺพปาลิวเนติ ฯ อถโข เต ลิจฉฺ วี
ภทฺทานิ ภทฺทานิ ยานานิ โยชาเปตฺวา ภทฺท ภทฺท ยาน อภิรุหิตฺวา
ภทฺเทหิ ภทฺเทหิ ยาเนหิ เวสาลิยา นิยฺยึสุ ฯ ตตฺร เอกจฺเจ ลิจฺฉวี
นีลา โหนฺติ นีลวณฺณา นีลวตฺถา นีลาลงฺการา เอกจฺเจ ลิจฺฉวี
ปตา โหนฺติ ปตวณฺณา ปตวตฺถา ปตาลงฺการา เอกจฺเจ ลิจฺฉวี
โลหิตกา ๑ โหนฺติ โลหิตกวณฺณา โลหิตกวตฺถา โลหิตกาลงฺการา
เอกจฺเจ ลิจฺฉวี โอทาตา โหนฺติ โอทาตวณฺณา โอทาตวตฺถา
โอทาตาลงฺการา ฯ อถโข อมฺพปาลี คณิกา ทหราน ทหราน
ลิจฺฉวีน อกฺเขน อกฺข จกฺเกน จกฺก ยุคฺเคน ยุคฺค ๒ ปฏิวฏเฏสิ ฯ
อถโข เต ลิจฺฉวี อมฺพปาลึ คณิก เอตทโวจุ กึ เช อมฺพปาลิ
ทหราน ทหราน ลิจฺฉวีน อกฺเขน อกฺข จกฺเกน จกฺก ยุคฺเคน
ยุคฺค ปฏิวฏเฏสีติ ฯ ตถา หิ ปน เม อยฺยปุตฺตา ภควา นิมนฺติโต
สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ เทหิ เช อมฺพปาลิ
เอต ภตฺต สตสหสฺเสนาติ ฯ สเจ หิ ๓ เม อยฺยปุตฺตา เวสาลึ
สาหาร ทสฺสถ เอวป มหนฺต ๔ ภตฺต น ทสฺสามีติ ฯ อถโข
เต ลิจฺฉวี องฺคุลี โปเสุ ๕ ชิตมฺหา วต โภ อมฺพปาลิกาย
วฺจิตมฺหา ๖ วต โภ อมฺพปาลิกายาติ ๗ ฯ อถโข เต ลิจฺฉวี
#๑ โลหิตา ... โลหิตาลงฺการา ๒ ยุโรปยวินยโปตฺถเกเยว อีสาย อีส จกฺเกน จกฺก
#ยุคฺเคน ยุคฺค อกฺเขน อกฺขนฺติ ปาลิกฺกโม ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. ป ฯ ๔ ม. เอวมห ต
#๕ ม. องฺคุลึ โผเฏสุ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๖ สี. ยุ. ปราชิตมฺหา ฯ
#๗ ม. อมฺพกายาติ ฯ
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เยน อมฺพปาลิวน เตน ปายึสุ ฯ อทฺทสา โข ภควา เต
ลิจฺฉวี ทูรโต ว อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวาน ภิกฺขู อามนฺเตสิ เยส
ภิกฺขเว ภิกขฺ ูน เทวา ตาวตึสา อทิฏปุพฺพา โอโลเกถ ภิกฺขเว
ลิจฺฉวิปริส อวโลเกถ ๑ ภิกฺขเว ลิจฺฉวิปริส อุปสหรถ ภิกขฺ เว
ลิจฺฉวิปริส ตาวตึสสทิสนฺติ ฯ อถโข เต ลิจฺฉวี ยาวติกา ยานสฺส
ภูมิ ยาเนน คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติกา ว เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺเน โข เต ลิจฺฉวี ภควา ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข เต
ลิจฺฉวี ภควตา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา
สมฺปหสิตา ภควนฺต เอตทโวจุ อธิวาเสตุ โน ภนฺเต ภควา
สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ [๒] ฯ อธิวาสิต ๓ โข เม ลิจฺฉวี
สฺวาตนาย อมฺพปาลิคณิกาย ภตฺตนฺติ ๔ ฯ อถโข เต ลิจฺฉวี องฺคุลี
โปเสุ ชิตมฺหา วต โภ อมฺพปาลิกาย วฺจิตมฺหา วต โภ
อมฺพปาลิกายาติ ฯ อถโข เต ลิจฺฉวี ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ปกฺกมึสุ ฯ อถโข อมฺพปาลี คณิกา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
สเก อาราเม ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา ภควโต
#๑ ม. อปโลเกถ ฯ ๒ ม. อถโข ภควา เต ลิจฺฉวี เอตทโวจ ฯ ๓ สี. ม. ยุ.
#อธิวุตตฺ  ฯ ๔ ยุโรปยวินยโปตฺถเก ปน อธิวุตฺโถมฺหิ ลิจฺฉวี สฺวาตนาย คณิกาย
#ภตฺตนฺตีติ ปาลิกฺกโม ทิสฺสติ ฯ
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กาล อาโรจาเปสิ กาโล ภนฺเต นิฏ ิต ภตฺตนฺติ ฯ อถโข
ภควา ปุพพฺ ณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวร อาทาย สทฺธึ
ภิกฺขุสงฺเฆน เยน อมฺพปาลิคณิกาย ปริเวสน ๑ เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข อมฺพปาลี คณิกา
พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา
สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ อถโข อมฺพปาลี คณิกา ภควนฺต
ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ อฺตร นีจ อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺนา โข อมฺพปาลี คณิกา ภควนฺต
เอตทโวจ อิมาห ภนฺเต อาราม พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส
ทมฺมีติ ฯ ปฏิคฺคเหสิ ภควา อาราม ฯ อถโข ภควา อมฺพปาลึ
คณิก ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา
สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ ตตฺร ๒ สุท ภควา เวสาลิย
วิหรนฺโต อมฺพปาลิวเน เอตเทว พหุล ภิกฺขูน ธมฺมึ กถ กโรติ
อิติ สีล อิติ สมาธิ อิติ ปฺา สีลปริภาวิโต สมาธิ
มหปฺผโล โหติ มหานิสโส สมาธิปริภาวิตา ปฺา มหปฺผลา
โหติ มหานิสสา ปฺาปริภาวิต จิตฺต สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ
เสยฺยถีท กามาสวา ภวาสวา อวิชฺชาสวาติ ฯ
[๙๓] อถโข ภควา อมฺพปาลิวเน ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา
อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ อายามานนฺท เยน
เวฬุวคามโก เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา
#๑ ยุ. ปริเวสนา ฯ ๒ ม. ยุ. ตตฺรป ฯ ๓ ยุ. เพลุวคามโก ฯ
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อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน
สทฺธึ เยน เวฬุวคามโก ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา
เวฬุวคามเก วิหรติ ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เอถ
ตุเมฺห ภิกฺขเว สมนฺตา เวสาลึ ยถามิตฺต ๑ ยถาสนฺทิฏ
ยถาสมฺภตฺต วสฺส อุปคจฺฉถ อห ปน อิเธว เวฬุวคามเก วสฺส
อุปคจฺฉามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปฏิสฺสุณติ ฺวา
สมนฺตา เวสาลึ ยถามิตฺต ยถาสนฺทิฏ  ยถาสมฺภตฺต วสฺส อุปคจฺฉฉ ๓ ฯ
ภควา ปน ตตฺเถว เวฬุวคามเก วสฺส อุปคจฺฉิ ฯ อถโข ภควโต
วสฺสูปคตสฺส ขโร อาพาโธ อุปฺปชฺชิ พาฬฺหา เวทนา วตฺตนฺติ
มรณนฺติกา ฯ ตตฺร ๔ สุท ภควา สโต สมฺปชาโน อธิวาเสสิ
อวิหฺมาโน ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ น โข เม ต
ปฏิรูป โยห อนามนฺเตตฺวา อุปฏาเก อนปโลเกตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ
ปรินิพฺพาเยยฺย ยนฺนูนาห อิม อาพาธ วิริเยน ปฏิปฺปณาเมตฺวา
ชีวิตสงฺขาร อธิฏาย วิหเรยฺยนฺติ ฯ อถโข ภควา ต อาพาธ
วิริเยน ปฏิปฺปณาเมตฺวา ชีวิตสงฺขาร อธิฏาย วิหาสิ ฯ อถโข(
ภควโต โส อาพาโธ ปฏิปฺปสฺสมฺภิ ฯ อถโข ภควา คิลานา
วุฏิโต อจิรวุฏิโต เคลฺา วิหารา นิกฺขมฺม วิหารปฺปจฺฉายาย
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
#๑ สี. ยถาขิตฺต ฯ ๒ ม. ยุ. อุเปถ ฯ ๓ ม. อุปคจฺฉึสุ ฯ ๔ ยุ. ตา ฯ
#๕ ยุ. อธิวาเสติ ฯ
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เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต
เอตทโวจ ทิฏา [๑] ภนฺเต ภควโต ผาสุ ทิฏ [๒] ภนฺเต ภควโต
ขมนีย อปจ เม ภนฺเต มธุรกชาโต วิย กาโย ทิสาป เม
น ปกฺขายนฺติ ธมฺมาป ม น ปฏิภนฺติ ภควโต เคลฺเน
อปจ เม ภนฺเต อโหสิ กาจิเทว อสฺสาสมตฺตา น ตาว ภควา
ปรินิพฺพายิสฺสติ น ยาว ภควา ภิกฺขุสงฺฆ อารพฺภ กิฺจิเทว
อุทาหรตีติ ฯ กึ ปนานนฺท ภิกฺขุสงฺโฆ มยิ ปจฺจาสึสติ ๓ เทสิโต
อานนฺท มยา ธมฺโม อนนฺตร อพาหิร กริตฺวา นตฺถานนฺท
ตถาคตสฺส ธมฺเมสุ อาจริยมุฏิ ยสฺส นูน อานนฺท เอวมสฺส
อห ภิกฺขุสงฺฆ ปริหริสสฺ ามีติ วา มมุทฺเทสิโก ภิกฺขุสงฺโฆติ วา
โส นูน อานนฺท ภิกฺขุสงฺฆ อารพฺภ กิฺจิเทว อุทาหเรยฺย ฯ
ตถาคตสฺส โข อานนฺท น เอว โหติ อห โข ภิกฺขุสงฺฆ
ปริหริสฺสามีติ วา มมุทเฺ ทสิโก ภิกขฺ ุสงฺโฆติ วา ฯ สกึ อานนฺท
ตถาคโต ภิกฺขุสงฺฆ อารพฺภ กิฺจิเทว อุทาหริสฺสติ ฯ อห โข
ปนานนฺท เอตรหิ ชิณฺโณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต
อสีติโก เม วโย วตฺตติ ฯ เสยฺยถาป อานนฺท ชรสกฏ ๔
เวฬุมิสฺสเกน ๕ ยาเปติ เอวเมว โข อานนฺท เวฬุมิสฺสเกน มฺเ
ตถาคตสฺส กาโย ยาเปติ ฯ ยสฺมึ อานนฺท สมเย ตถาคโตA
สพฺพนิมิตฺตาน อมนสิการา เอกจฺจาน เวทนาน นิโรธา อนิมิตฺต
เจโตสมาธึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ผาสุตโร อานนฺท ตสฺมึ สมเย
#๑ ม. ทิฏโ เม ฯ ยุ. ทิฏา เม ฯ ๒ ม. ยุ. เม ฯ ๓ ม. ปจฺจาสีสติ ฯ
#๔ ม. ชชฺชรสกฏ ฯ ๕ ม. เวขมิสฺสเกน ฯ ยุ. เวฆ ... ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ตถาคตสฺส กาโย โหติ ฯ ตสฺมาติหานนฺท อตฺตทีปา วิหรถ
อตฺตสรณา อนฺสรณา ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนฺสรณา ฯ
กถฺจ อานนฺท ภิกฺขุ อตฺตทีโป วิหรติ อตฺตสรโณ อนฺสรโณ
ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อนฺสรโณ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุ กาเย
กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ เวทนาสุ ฯ จิตฺเต ฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ
อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส ฯ เอว
โข อานนฺท ภิกฺขุ อตฺตทีโป วิหรติ อตฺตสรโณ อนฺสรโณ
ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อนฺสรโณ ฯ เย หิ เกจิ อานนฺท
เอตรหิ วา มม วา อจฺจเยน อตฺตทีปา วิหริสฺสนฺติ อตฺตสรณา
อนฺสรณา ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนฺสรณา ตมตคฺเค
เม เต อานนฺท ภิกฺขู ภวิสฺสนฺติ เย เกจิ สิกฺขากามาติ ฯ
มหาปรินิพฺพาเน คามกณฺฑ สมตฺต ฯ
ทุติยภาณวาร ฯ
[๙๔] อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เวสาลึ ปณฑ
ฺ าย ปาวิสิ เวสาลิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ คณฺหาหิ
อานนฺท นิสีทน เยน ปาวาล ๑ เจติย เตนุปสงฺกมิสฺสาม
ทิวาวิหารายาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ปฏิสฺสุณิตฺวา นิสีทน อาทาย ภควนฺต ปฏิโต ปฏิโต อนุพนฺธิ ฯ
#๑ ม. ยุ. จาปาล ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อถโข ภควา เยน ปาวาล เจติย เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อายสฺมาป โข อานนฺโท ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข อายสฺมนฺต
อานนฺท ภควา เอตทโวจ รมณียา อานนฺท เวสาลี รมณีย
อุเทน เจติย รมณีย โคตมก เจติย รมณีย สตฺตมฺพ เจติย
รมณีย พหุปุตฺต เจติย รมณีย สารนฺทท เจติย รมณีย
ปาวาล เจติย ยสฺส กสฺสจิ อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา
พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏ ิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา โส
อากงฺขมาโน อานนฺท กปฺป วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วา
ตถาคตสฺส โข อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา พหุลกี ตา
ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา โส อากงฺขมาโน
อานนฺท ตถาคโต กปฺป วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วาติ ฯ เอวป
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควตา โอฬาริเก นิมติ ฺเต กยิรมาเน
โอฬาริเก โอภาเส กยิรมาเน นาสกฺขิ ปฏิวิชฺฌติ ุ น ภควนฺต
ยาจิ ติฏตุ ภนฺเต ภควา กปฺป ติฏตุ สุคโต กปฺป
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานนฺติ ยถา ต มาเรน ปริยุฏิตจิตฺโต ฯ ทุติยมฺป
โข ภควา ฯเปฯ ตติยมฺป โข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท
อามนฺเตสิ รมณียา อานนฺท เวสาลี รมณีย อุเทน เจติย
รมณีย โคตมก เจติย รมณีย สตฺตมฺพ เจติย รมณีย
#๑ ยุ. สตฺตมฺพก ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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พหุปุตฺต เจติย รมณีย สารนฺทท เจติย รมณีย ปาวาล
เจติย ยสฺส กสฺสจิ อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา
พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏ ิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา โส
อากงฺขมาโน กปฺป วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วา ตถาคตสฺส
โข อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา
วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา โส อากงฺขมาโน
อานนฺท ตถาคโต กปฺป วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วาติ ฯ เอวป
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควตา โอฬาริเก นิมติ ฺเต กยิรมาเน
โอฬาริเก โอภาเส กยิรมาเน นาสกฺขิ ปฏิวิชฺฌติ ุ น ภควนฺต
ยาจิ ติฏตุ ภนฺเต ภควา กปฺป ติฏตุ สุคโต กปฺป
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานนฺติ ยถา ต มาเรน ปริยุฏิตจิตฺโต ฯ อถโข
ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ คจฺฉ ตฺว อานนฺท
ยสฺสทานิ กาล มฺสีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท
ภควโต ปฏิสฺสุณิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ
กตฺวา อวิทูเร อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสที ิ ฯ
[๙๕] อถโข มาโร ปาปมา อจิรปกฺกนฺเต อายสฺมนฺเต อานนฺเท
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิโต โข มาโร ปาปมา ภควนฺต เอตทโวจ
ปรินิพฺพาตุทานิ ภนฺเต ภควา ปรินิพฺพาตุ สุคโต ปรินิพฺพาน-
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กาโลทานิ ภนฺเต ภควโต ภาสิตา โข ปเนสา ภนฺเต ภควตา
วาจา น ตาวาห ปาปม ปรินิพฺพายิสฺสามิ ยาว เม ภิกฺขู
น สาวกา ภวิสฺสนฺติ วิยตฺตา วินีตา วิสารทา พหุสฺสุตา ธมฺมธรา
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สามีจิปฏิปนฺนา อนุธมฺมจาริโน สก อาจริยก
อุคฺคเหตฺวา อาจิกฺขิสฺสนฺติ เทเสสฺสนฺติ ปฺเปสฺสนฺติ ปฏเปสฺสนฺติ
วิวริสฺสนฺติ วิภชิสฺสนฺติ อุตฺตานีกริสฺสนฺติ อุปปฺ นฺน ปรปฺปวาท
สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริย ธมฺม เทเสสฺสนฺตีติ
เอตรหิ โข ปน ภนฺเต ภิกฺขู ภควโต สาวกา วิยตฺตา วินีตา
วิสารทา พหุสฺสุตา ธมฺมธรา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สามีจิปฏิปนฺนา
อนุธมฺมจาริโน สก อาจริยก อุคฺคเหตฺวา อาจิกฺขนฺติ เทเสนฺติ
ปฺเปนฺติ ปฏเปนฺติ วิวรนฺติ วิภชนฺติ อุตฺตานีกโรนฺติ อุปฺปนฺน
ปรปฺปวาท สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริย ธมฺม
เทเสนฺติ ปรินิพฺพาตุทานิ ภนฺเต ภควา ปรินพิ ฺพาตุ สุคโต
ปรินิพฺพานกาโลทานิ ภนฺเต ภควโต ภาสิตา โข ปเนสา ภนฺเต
ภควตา วาจา น ตาวาห ปาปม ปรินิพฺพายิสฺสามิ ยาว เม
ภิกฺขุนิโย น สาวิกา ภวิสฺสนฺติ วิยตฺตา วินีตา วิสารทา พหุสฺสุตา
ธมฺมธรา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สามีจิปฏิปนฺนา อนุธมฺมจารินิโย
สก อาจริยก อุคฺคเหตฺวา อาจิกฺขิสฺสนฺติ ปฺเปสฺสนฺติ
ปฏเปสฺสนฺติ วิวริสฺสนฺติ วิภชิสสฺ นฺติ อุตฺตานีกริสฺสนฺติ อุปฺปนฺน
ปรปฺปวาท สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริย ธมฺม
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เทเสสฺสนฺตีติ เอตรหิ โข ปน ภนฺเต ภิกฺขุนิโย ภควโต สาวิกา
วิยตฺตา วินีตา วิสารทา พหุสฺสุตา ธมฺมธรา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา
สามีจิปฏิปนฺนา อนุธมฺมจารินิโย สก อาจริยก อุคฺคเหตฺวา อาจิกฺขนฺติ
เทเสนฺติ ปฺเปนฺติ ปฏเปนฺติ วิวรนฺติ วิภชนฺติ อุตฺตานีกโรนฺติ
อุปฺปนฺน ปรปฺปวาท สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริย
ธมฺม เทเสนฺติ ปรินิพพฺ าตุทานิ ภนฺเต ภควา ปรินิพฺพาตุ
สุคโต ปรินพิ ฺพานกาโลทานิ ภนฺเต ภควโต ภาสิตา โข ปเนสา
ภนฺเต ภควตา วาจา น ตาวาห ปาปม ปรินพิ ฺพายิสฺสามิp
ยาว เม อุปาสกา น สาวกา ภวิสฺสนฺติ วิยตฺตา วินีตา วิสารทา
พหุสฺสุตา ธมฺมธรา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สามีจิปฏิปนฺนา อนุธมฺมจาริโน
สก อาจริยก อุคฺคเหตฺวา อาจิกฺขิสฺสนฺติ เทเสสฺสนฺติ
ปฺเปสฺสนฺติ ปฏเปสฺสนฺติ วิวริสฺสนฺติ วิภชิสฺสนฺติ อุตฺตานีกริสฺสนฺติ
อุปฺปนฺน ปรปฺปวาท สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา
สปฺปาฏิหาริย ธมฺม เทเสสฺสนฺตีติ เอตรหิ โข ปน ภนฺเต
อุปาสกา ภควโต สาวกา วิยตฺตา วินีตา วิสารทา พหุสฺสตุ า
ธมฺมธรา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สามีจิปฏิปนฺนา อนุธมฺมจาริโน
สก อาจริยก อุคฺคเหตฺวา อาจิกฺขนฺติ เทเสนฺติ ปฺเปนฺติ
ปฏเปนฺติ วิวรนฺติ วิภชนฺติ อุตฺตานีกโรนฺติ อุปฺปนฺน ปรปฺปวาท
สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริย ธมฺม เทเสนฺติ
ปรินิพฺพาตุทานิ ภนฺเต ภควา ปรินิพฺพาตุ สุคโต ปรินิพฺพาน-

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 124

กาโลทานิ ภนฺเต ภควโต ภาสิตา โข ปเนสา ภนฺเต ภควตา
วาจา น ตาวาห ปาปม ปรินิพฺพายิสฺสามิ ยาว เม อุปาสิกา
น สาวิกา ภวิสฺสนฺติ วิยตฺตา วินีตา วิสารทา พหุสฺสุตา ธมฺมธรา
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สามีจิปฏิปนฺนา อนุธมฺมจารินิโย สก อาจริยก
อุคฺคเหตฺวา อาจิกฺขิสฺสนฺติ เทเสสฺสนฺติ ปฺเปสฺสนฺติ ปฏเปสฺสนฺติ
วิวริสฺสนฺติ วิภชิสฺสนฺติ อุตฺตานีกริสฺสนฺติ อุปปฺ นฺน ปรปฺปวาท
สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริย ธมฺม เทเสสฺสนฺตีติ
เอตรหิ โข ปน ภนฺเต อุปาสิกา ภควโต สาวิกา วิยตฺตา วินีตา
วิสารทา พหุสฺสุตา ธมฺมธรา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สามีจิปฏิปนฺนา
อนุธมฺมจารินิโย สก อาจริยก อุคฺคเหตฺวา อาจิกฺขนฺติ เทเสนฺติ
ปฺเปนฺติ ปฏเปนฺติ วิวรนฺติ วิภชนฺติ อุตฺตานีกโรนฺติ อุปฺปนฺน
ปรปฺปวาท สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริย ธมฺม
เทเสนฺติ ปรินิพฺพาตุทานิ ภนฺเต ภควา ปรินพิ ฺพาตุ สุคโต
ปรินิพฺพานกาโลทานิ ภนฺเต ภควโต ภาสิตา โข ปเนสา ภนฺเต
ภควตา วาจา น ตาวาห ปาปม ปรินิพฺพายิสฺสามิ ยาว เม
อิท พฺรหฺมจริย น อิทฺธฺเจว ภวิสสฺ ติ ผีตฺจ วิตฺถาริก พหุชฺ
ปุถุภูต ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตนฺติ เอตรหิ โข ปน
ภนฺเต ภควโต อิท พฺรหฺมจริย อิทฺธฺเจว ผีตฺจ วิตฺถาริก
พหุชฺ ปุถุภูต ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิต ปรินิพฺพาตุทานิ
ภนฺเต ภควา ปรินิพฺพาตุ สุคโต ปรินิพฺพานกาโลทานิ ภนฺเต
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ภควโตติ ฯ เอว วุตฺเต ภควา มาร ปาปมนฺต เอตทโวจ
อปฺโปสฺสุกฺโก ตฺว ปาปม โหหิ น จิร ตถาคตสฺส ปรินิพฺพาน
ภวิสฺสติ อิโต ติณฺณ มาสาน อจฺจเยน ตถาคโต ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฯ
อถโข ภควา ปาวาลเจติเย สโต สมฺปชาโน อายุสงฺขาร
โอสฺสชฺชิ ๑ ฯ โอสฺสฏเ จ ภควตา ๒ อายุสงฺขาเร มหา ภูมิจาโล
อโหสิ ภึสนโก โลมหโส ๓ เทวทุนฺทภิโย จ ผลึสุ ฯ อถโข ภควา
เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ
[๙๖] ตุลมตุลฺจ สมฺภว
ภวสงฺขารมวสฺสชฺชิ มุนิ
อชฺฌตฺตรโต สมาหิโต
อภินฺทิ ๔ กวจมิวตฺตสมฺภวนฺติ ฯ
[๙๗] อถโข อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ อจฺฉริย วต
โภ อพฺภูต วต โภ มหา วตาย ภูมิจาโล สุมหา วตาย
ภูมิจาโล ภึสนโก โลมหโส ๕ เทวทุนฺทภิโย ๖ จ ผลึสุ โก นุ โข
เหตุ โก ปจฺจโย มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวายาติ ฯ อถโข
อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภตู 
ภนฺเต มหา วตาย ภนฺเต ภูมิจาโล สุมหา วตาย ภนฺเต
ภูมิจาโล ภึสนโก โลมหโส เทวทุนฺทภิโย จ ผลึสุ โก นุ โข
#๑ ม. ยุ. โอสฺสชิ ฯ ๒ ยุ. ภควโต ฯ ๓ ม. สโลมหโส ฯ ๔ ยุ. อภิท ฯ
#๕ ม ยุ. สโลมหโส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๖ ม. ยุ. เทวทุนฺทุภิโย ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ
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ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวายาติ ฯ
[๙๘] อฏ โข อิเม อานนฺท เหตู อฏ ปจฺจยา มหโต
ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย ฯ กตเม อฏ ฯ อย อานนฺท มหาปวี
อุทเก ปติฏ ิตา อุทก วาเต ปติฏ ิต วาโต อากาสฏโ
โหติ โส โข อานนฺท สมโย ย มหาวาตา วายนฺติ มหาวาตา
วายนฺตา อุทก กมฺเปนฺติ อุทก กมฺปต ปวึ กมฺเปติ อย
ปโม เหตุ ปโม ปจฺจโย มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย ฯ
ปุน จปร อานนฺท สมโณ วา โหติ พฺราหฺมโณ วา อิทฺธมิ า
เจโตวสิปฺปตฺโต เทโว วา มหิทฺธิโก มหานุภาโว ตสฺส ๑ ปริตฺตา
ปวิสฺา ภาวิตา โหติ อปฺปมาณา อาโปสฺา โส อิม
ปวึ กมฺเปติ สงฺกมฺเปติ สมฺปกมฺเปติ สมฺปเวเธติ อย ทุติโย
เหตุ ทุติโย ปจฺจโย มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย ฯ ปุน
จปร อานนฺท ยทา โพธิสตฺโต ตุสติ า กายา จวิตฺวา สโต
สมฺปชาโน มาตุ กุจฺฉึ โอกฺกมติ ตทาย ปวี กมฺปติ สงฺกมฺปติ
สมฺปกมฺปติ สมฺปเวธติ อย ตติโย เหตุ ตติโย ปจฺจโย มหโต
ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย ฯ ปุน จปร อานนฺท ยทา โพธิสตฺโต
สโต สมฺปชาโน มาตุ กุจฺฉิมฺหา นิกฺขมติ ตทาย ปวี กมฺปติ
สงฺกมฺปติ สมฺปกมฺปติ สมฺปเวธติ อย จตุตฺโถ เหตุ จตุตฺโถ
ปจฺจโย มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย ฯ ปุน จปร อานนฺท
#๑ สี. ยุ. ยสฺส ฯ
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ยทา ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌติ ตทาย
ปวี กมฺปติ สงฺกมฺปติ สมฺปกมฺปติ สมฺปเวธติ อย ปฺจโม
เหตุ ปฺจโม ปจฺจโย มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย ฯ ปุน
จปร อานนฺท ยทา ตถาคโต อนุตฺตร ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสิ ๑
ตทาย ปวี กมฺปติ สงฺกมฺปติ สมฺปกมฺปติ สมฺปเวธติ อย
ฉฏโ เหตุ ฉฏโ ปจฺจโย มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย ฯ
ปุน จปร อานนฺท ยทา ตถาคโต สโต สมฺปชาโน อายุสงฺขาร
โอสฺสชฺชติ ตทาย ปวี กมฺปติ สงฺกมฺปติ สมฺปกมฺปติ สมฺปเวธติ
อย สตฺตโม เหตุ สตฺตโม ปจฺจโย มหโต ภูมิจาลสฺส
ปาตุภาวาย ฯ ปุน จปร อานนฺท ยทา ตถาคโต อนุปาทิเสสาย
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพพฺ ายติ ตทาย ปวี กมฺปติ สงฺกมฺปติ
สมฺปกมฺปติ สมฺปเวธติ อย อฏโม เหตุ อฏโม ปจฺจโย
มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย ฯ อิเม โข อานนฺท อฏ เหตู
อฏ ปจฺจยา มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวายาติ ฯ
[๙๙] อฏ โข อิมา อานนฺท ปริสา ฯ กตมา อฏ ฯ ขตฺติยปริสา
พฺราหฺมณปริสา คหปติปริสา สมณปริสา จาตุมฺมหาราชิกปริสา
ตาวตึสปริสา มารปริสา พฺรหฺมปริสา ฯ อภิชานามิ โข
ปนาห อานนฺท อเนกสต ขตฺติยปริส อุปสงฺกมิตฺวา ๒ ฯ ตตฺรป มยา
สนฺนิสินฺนปุพฺพฺเจว สลฺลปตปุพฺพฺจ สากจฺฉา จ สมาปชฺชิตปุพฺพา ฯ
#๑ ม. ยุ. ปวตฺเตติ ฯ ๒ อุปสงฺกมิตาติป ปาโ ฯ
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ตตฺถ ยาทิสโก เตส วณฺโณ โหติ ตาทิสโก มยฺห
วณฺโณ โหติ ยาทิสโก เตส สโร โหติ ตาทิสโก มยฺห สโร
โหติ ฯ ธมฺมิยา จ กถาย สนฺทสฺเสมิ สมาทเปมิ สมุตฺเตเชมิ
สมฺปหเสมิ ภาสมานฺจ ม น ชานนฺติ โก นุ โข อย ภาสติ เทโว
วา มนุสฺโส วาติ ฯ ธมฺมยิ า จ กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อนฺตรธายามิ อนฺตรหิตฺจ ม น
ชานนฺติ โก นุ โข อย อนฺตรหิโต เทโว วา มนุสฺโส วาติ ฯ
อภิชานามิ โข ปนาห อานนฺท อเนกสต พฺราหฺมณปริส ฯเปฯ
คหปติปริส ฯเปฯ สมณปริส ฯเปฯ จาตุมฺมหาราชิกปริส ฯเปฯ
ตาวตึสปริส ฯเปฯ มารปริส ฯเปฯ พฺรหฺมปริส อุปสงฺกมิตฺวา ฯ
ตตฺรป มยา สนฺนิสินฺนปุพฺพฺเจว สลฺลปตปุพฺพฺจ สากจฺฉา จ
สมาปชฺชิตปุพฺพา ฯ ตตฺถ ยาทิสโก เตส วณฺโณ โหติ ตาทิสโก
มยฺห วณฺโณ โหติ ยาทิสโก เตส สโร โหติ ตาทิสโก
มยฺห สโร โหติ ฯ ธมฺมิยา จ กถาย สนฺทสฺเสมิ สมาทเปมิ
สมุตฺเตเชมิ สมฺปหเสมิ ภาสมานฺจ ม น ชานนฺติ โก นุ
โข อย ภาสติ เทโว วา มนุสฺโส วาติ ฯ ธมฺมิยา จ กถาย
สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อนฺตรธายามิ
อนฺตรหิตฺจ ม น ชานนฺติ โก นุ โข อย อนฺตรหิโต
เทโว วา มนุสฺโส วาติ ฯ อิมา โข อานนฺท อฏ ปริสา ฯ
[๑๐๐] อฏ โข อิมานิ อานนฺท อภิภายตนานิ ฯ กตมานิ
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อฏ ฯ อชฺฌตฺตรูปสฺี เอโก พหิทฺธารูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี
โหติ อิท ปม อภิภายตน ฯ อชฺฌตฺตรูปสฺี เอโก
พหิทฺธารูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท ทุติย
อภิภายตน ฯ อชฺฌตฺตอรูปสฺี เอโก พหิทธฺ ารูปานิ ปสฺสติ
ปริตฺตานิ สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ
เอวสฺี โหติ อิท ตติย อภิภายตน ฯ อชฺฌตฺตอรูปสฺี
เอโก พหิทฺธารูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท จตุตฺถ
อภิภายตน ฯ อชฺฌตฺตอรูปสฺี เอโก พหิทธฺ ารูปานิ ปสฺสติ
นีลานิ นีลวณฺณานิ นีลนิทสฺสนานิ นีลนิภาสานิ เสยฺยถาป นาม
อุมฺมาปุปฺผ นีล นีลวณฺณ นีลนิทสฺสน นีลนิภาส เสยฺยถา ๑ วา
ปน ต วตฺถ พาราณเสยฺยก อุภโตภาควิมฏ นีล นีลวณฺณ
นีลนิทสฺสน นีลนิภาส เอวเมว อชฺฌตฺตอรูปสฺี เอโก
พหิทฺธารูปานิ ปสฺสติ นีลานิ นีลวณฺณานิ นีลนิทสฺสนานิ นีลนิภาสานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท ปฺจม
อภิภายตน ฯ อชฺฌตฺตอรูปสฺี เอโก พหิทธฺ ารูปานิ ปสฺสติ
ปตานิ ปตวณฺณานิ ปตนิทสฺสนานิ ปตนิภาสานิ เสยฺยถาป นาม
กณฺณิการปุปฺผ ปต ปตวณฺณ ปตนิทสฺสน ปตนิภาส เสยฺยถา
#๑ ม. เสยฺยถาป ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วา ปน ต วตฺถ พาราณเสยฺยก อุภโตภาควิมฏ ปต ปตวณฺณ
ปตนิทสฺสน ปตนิภาส เอวเมว อชฺฌตฺตอรูปสฺี เอโก
พหิทฺธารูปานิ ปสฺสติ ปตานิ ปตวณฺณานิ ปตนิทสฺสนานิ ปตนิภาสานิ
ตานิ อภิภุยยฺ ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท ฉฏ
อภิภายตน ฯ อชฺฌตฺตอรูปสฺี เอโก พหิทธฺ ารูปานิ ปสฺสติ
โลหิตกานิ โลหิตกวณฺณานิ โลหิตกนิทสฺสนานิ โลหิตกนิภาสานิ
เสยฺยถาป นาม พนฺธชุ ีวก ปุปฺผ โลหิตก โลหิตกวณฺณ
โลหิตกนิทสฺสน โลหิตกนิภาส เสยฺยถา วา ปน ต วตฺถ พาราณเสยฺยก
อุภโตภาควิมฏ โลหิตก โลหิตกวณฺณ โลหิตกนิทสฺสน
โลหิตกนิภาส เอวเมว อชฺฌตฺตอรูปสฺี เอโก พหิทฺธารูปานิ ปสฺสติ
โลหิตกานิ โลหิตกวณฺณานิ โลหิตกนิทสฺสนานิ โลหิตกนิภาสานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท สตฺตม
อภิภายตน ฯ อชฺฌตฺตอรูปสฺี เอโก พหิทธฺ ารูปานิ ปสฺสติ
โอทาตานิ โอทาตวณฺณานิ โอทาตนิทสฺสนานิ โอทาตนิภาสานิ
เสยฺยถาป นาม โอสธิตารกา โอทาตา โอทาตวณฺณา
โอทาตนิทสฺสนา โอทาตนิภาสา เสยฺยถา วา ปน ต วตฺถ
พาราณเสยฺยก อุภโตภาควิมฏ โอทาต โอทาตวณฺณ โอทาตนิทสฺสน
โอทาตนิภาส เอวเมว อชฺฌตฺตอรูปสฺี เอโก พหิทฺธารูปานิ
ปสฺสติ โอทาตานิ โอทาตวณฺณานิ โอทาตนิทสฺสนานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท อฏม
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อภิภายตน ฯ อิมานิ โข อานนฺท อฏ อภิภายตนานิ ฯ
[๑๐๑] อฏ โข อิเม อานนฺท วิโมกฺขา ฯ กตเม อฏ ฯ
รูป รูปานิ ปสฺสติ อย ปโม วิโมกฺโข ฯ อชฺฌตฺตอรูปสฺี
พหิทฺธารูปานิ ปสฺสติ อย ทุตโิ ย วิโมกฺโข ฯ สุภนฺเตว อธิมุตฺโต
โหติ อย ตติโย วิโมกฺโข ฯ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา
ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต
อากาโสติ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย จตุตฺโถ
วิโมกฺโข ฯ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต
วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ปฺจโม
วิโมกฺโข ฯ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ
กิฺจีติ อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ฉฏโ
วิโมกฺโข ฯ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย สตฺตโม วิโมกฺโข ฯ
สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย อฏโม วิโมกฺโข ฯ อิเม โข อานนฺท
อฏ วิโมกฺขา ฯ
[๑๐๒] เอกมิทาห อานนฺท สมย อุรุเวลาย วิหรามิ นชฺชา
เนรฺชราย ตีเร อชปาลนิโคฺรเธ ปมาภิสมฺพุทฺโธ ฯ อถโข
อานนฺท มาโร ปาปมา เยนาห เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข อานนฺท ม โร ปาปมา
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ม เอตทโวจ ปรินิพฺพาตุทานิ ภนฺเต ภควา ปรินิพฺพาตุ สุคโต
ปรินิพฺพานกาโลทานิ ภนฺเต ภควโตติ เอว วุตฺเต อห อานนฺท
มาร ปาปมนฺต ๑ เอตทโวจ น ตาวาห ปาปม ปรินิพฺพายิสฺสามิ
ยาว เม ภิกขฺ ู น สาวกา ภวิสฺสนฺติ วิยตฺตา วินีตา วิสารทา
พหุสฺสุตา ธมฺมธรา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สามีจิปฏิปนฺนา
อนุธมฺมจาริโน สก อาจริยก อุคฺคเหตฺวา อาจิกฺขิสฺสนฺติ เทเสสฺสนฺติ
ปฺเปสฺสนฺติ ปฏเปสฺสนฺติ วิวริสฺสนฺติ วิภชิสสฺ นฺติ
อุตฺตานีกริสฺสนฺติ ๒ อุปฺปนฺน ปรปฺปวาท สหธมฺเมน สุนคิ ฺคหิต ๓
นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริย ธมฺม เทเสสฺสนฺติ ฯ น ตาวาห ปาปม
ปรินิพฺพายิสฺสามิ ยาว เม ภิกฺขุนิโย น สาวิกา ภวิสฺสนฺติ วิยตฺตา
วินีตา วิสารทา พหุสสฺ ุตา ธมฺมธรา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา
สามีจิปฏิปนฺนา อนุธมฺมจารินิโย สก อาจริยก อุคฺคเหตฺวา
อาจิกฺขิสฺสนฺติ เทเสสฺสนฺติ ปฺเปสฺสนฺติ ปฏเปสฺสนฺติ วิวริสฺสนฺติ
วิภชิสฺสนฺติ อุตฺตานีกริสฺสนฺติ อุปปฺ นฺน ปรปฺปวาท สหธมฺเมน
สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริย ธมฺม เทเสสฺสนฺติ ฯ น
ตาวาห ปาปม ปรินิพพฺ ายิสฺสามิ ยาว เม อุปาสกา น สาวกา
ภวิสฺสนฺติ วิยตฺตา วินีตา วิสารทา พหุสฺสุตา ธมฺมธรา
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สามีจิปฏิปนฺนา อนุธมฺมจาริโน สก อาจริยก
อุคฺคเหตฺวา อาจิกฺขิสฺสนฺติ เทเสสฺสนฺติ ปฺเปสฺสนฺติ ปฏเปสฺสนฺติ
วิวริสฺสนฺติ วิภชิสฺสนฺติ อุตฺตานีกริสฺสนฺติ อุปปฺ นฺน ปรปฺปวาท
#๑ ยุ. ปาปม ฯ ๒ ยุ. อุตฺตานิกริสฺสนฺติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ยุ. สุนิคฺคีห ฯ
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สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริย ธมฺม เทเสสฺสนฺติ ฯ
น ตาวาห ปาปม ปรินพิ ฺพายิสฺสามิ ยาว เม อุปาสิกา น สาวิกา
ภวิสฺสนฺติ วิยตฺตา วินีตา วิสารทา พหุสฺสุตา ธมฺมธรา
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สามีจิปฏิปนฺนา อนุธมฺมจารินิโย สก อาจริยก
อุคฺคเหตฺวา อาจิกฺขิสฺสนฺติ เทเสสฺสนฺติ ปฺเปสฺสนฺติ ปฏเปสฺสนฺติ
วิวริสฺสนฺติ วิภชิสฺสนฺติ อุตฺตานีกริสฺสนฺติ อุปปฺ นฺน ปรปฺปวาท
สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตฺวา สปฺปาฏิหาริย ธมฺม เทเสสฺสนฺติ ฯ
น ตาวาห ปาปม ปรินพิ ฺพายิสฺสามิ ยาว เม อิท พฺรหฺมจริย
อิทฺธฺเจว ภวิสฺสติ ผีตฺจ วิตฺถาริก พหุชฺ ปุถุภูต ยาว
เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตนฺติ ฯ อิทาเนว ๑ โข อานนฺท อชฺช ปาวาเล ๒
เจติเย มาโร ปาปมา เยนาห เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข อานนฺท มาโร ปาปมา(
ม เอตทโวจ ปรินิพฺพาตุทานิ ภนฺเต ภควา ปรินิพฺพาตุ สุคโต
ปรินิพฺพานกาโลทานิ ภนฺเต ภควโต ภาสิตา โข ปเนสา ภนฺเต
ภควตา วาจา น ตาวาห ปาปม ปรินิพฺพายิสฺสามิ ยาว เม
ภิกฺขู น สาวกา ภวิสฺสนฺติ ฯ ยาว เม ภิกฺขุนิโย น สาวิกา
ภวิสฺสนฺติ ฯ ยาว เม อุปาสกา น สาวกา ภวิสฺสนฺติ ฯ ยาว
เม อุปาสิกา น สาวิกา ภวิสฺสนฺติ ฯ ยาว เม อิท พฺรหฺมจริย [๓]
อิทฺธฺเจว [๔] ภวิสฺสติ ผีตฺจ วิตฺถาริก พหุชฺ ปุถุภูต ยาว
เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตนฺติ ฯ เอตรหิ โข ปน ภนฺเต ภควโต
#๑ ยุ. อิทานิเจว โข ฯ ๒ ม. ยุ. จาปาเล ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓-๔ ม. ยุ. น ฯ
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พฺรหฺมจริย อิทฺธฺเจว ผีตฺจ วิตฺถาริก พหุชฺ ปุถุภูต ยาว
เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิต ปรินิพฺพาตุทานิ ภนฺเต ภควา
ปรินิพฺพาตุ สุคโต ปรินพิ ฺพานกาโลทานิ ภนฺเต ภควโตติ ฯ เอว
วุตฺเต อห อานนฺท มาร ปาปมนฺต เอตทโวจ อปฺโปสฺสุกโฺ ก
ตฺว ปาปม โหหิ น จิร ตถาคตสฺส ปรินิพฺพาน ภวิสฺสติ อิโต
ติณฺณ มาสาน อจฺจเยน ตถาคโต ปรินิพฺพายิสฺสตีติ อิทาเนว
โข อานนฺท อชฺช ปาวาเล เจติเย ตถาคเตน สเตน สมฺปชาเนน
อายุสงฺขาโร โอสฺสฏโติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต
เอตทโวจ ติฏตุ ภนฺเต ภควา กปฺป ติฏตุ สุคโต กปฺป
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ อลทานิ อานนฺท มา ตถาคต ยาจิ
อกาโลทานิ อานนฺท ตถาคต ยาจนายาติ ฯ ทุติยมฺป โข อายสฺมา
อานนฺโท ฯเปฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต
เอตทโวจ ติฏตุ ภนฺเต ภควา กปฺป ติฏตุ สุคโต กปฺป
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ สทฺทหสิ ตฺว อานนฺท ตถาคตสฺส โพธินฺติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯ อถ กิฺจรหิ ตฺว อานนฺท ตถาคต ยาวตติยก
อภินิปฺปเฬสีติ ฯ สมฺมขุ า เม ต ภนฺเต ภควโต สุต สมฺมขุ า
ปฏิคฺคหิต ยสฺส กสฺสจิ อานนฺท จตฺตาโร อิทธฺ ิปาทา ภาวิตา
พหุลีกตา ยานีกตา ๑ วตฺถุกตา อนุฏ ิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา โส
#๑ ยุ. ยานิกตา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อากงฺขมาโน กปฺป วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วา ตถาคตสฺส
โข อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา
วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา อากงฺขมาโน อานนฺท
ตถาคโต กปฺป วา ติฏเ ยฺย กปฺปาวเสส วาติ ฯ สทฺทหสิ ตฺว
อานนฺทาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ตสฺมาติหานนฺท ตุเยฺหเวต ทุกฺกฏ
ตุเยฺหเวต อปรทฺธ ย ตฺว ตถาคเตน เอว โอฬาริเก นิมิตฺเต
กยิรมาเน โอฬาริเก โอภาเส กยิรมาเน นาสกฺขิ ปฏิวิชฺฌิตุ น
ตถาคต ยาจิ ติฏตุ [๑] ภควา กปฺป ติฏตุ สุคโต กปฺป
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานนฺติ สเจ ตฺว อานนฺท ตถาคต ยาเจยฺยาสิ เทฺว ว
เต วาจา ตถาคโต ปฏิกฺขิเปยฺย อถ ตติยก อธิวาเสยฺย
ตสฺมาติหานนฺท ตุเยฺหเวต ทุกฺกฏ ตุเยฺหเวต อปรทฺธ ฯ
[๑๐๓] เอกมิทาห อานนฺท สมย ราชคเห วิหรามิ คิชฺฌกูเฏ
ปพฺพเต ฯ ตตฺราป โข ตาห อานนฺท อามนฺเตสึ รมณีย
อานนฺท ราชคห รมณีโย [๒] คิชฌ
ฺ กูโฏ ปพฺพโต ยสฺส กสฺสจิ
อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา
อนุฏิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา โส อากงฺขมาโน กปฺป วา
ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วา ฯ ตถาคตสฺส โข อานนฺท จตฺตาโร
อิทฺธิปาทา ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา
สุสมารทฺธา โส ๓ อากงฺขมาโน อานนฺท ตถาคโต กปฺป วา
#๑ ม. ภนฺเต ฯ ๒ ม. อานนฺท ฯ ๓ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วาติ เอวมฺป โข ตฺว อานนฺท ตถาคเตน
โอฬาริเก นิมิตฺเต กยิรมาเน โอฬาริเก โอภาเส กยิรมาเน นาสกฺขิ
ปฏิวิชฺฌิตุ น ตถาคต ยาจิ ติฏตุ [๑] ภควา กปฺป ติฏตุ
สุคโต กปฺป พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย
หิตาย สุขาย เทวมนุสสฺ านนฺติ สเจ ตฺว อานนฺท ตถาคต
ยาเจยฺยาสิ เทฺว ว เต วาจา ตถาคโต ปฏิกฺขิเปยฺย อถ
ตติยก อธิวาเสยฺย ตสฺมาติหานนฺท ตุเยฺหเวต ทุกฺกฏ ตุเยฺหเวต
อปรทฺธ ฯ
[๑๐๔] เอกมิทาห อานนฺท สมย ตตฺเถว ราชคเห วิหรามิ
โคตมนิโคฺรเธ ๒ ฯเปฯ ตตฺเถว ราชคเห วิหรามิ โจรปฺปปาเต ฯ
ตตฺเถว ราชคเห วิหรามิ เวภารปสฺเส สตฺตปณฺณคุหาย ๓ ฯ ตตฺเถว
ราชคเห วิหรามิ อิสิคิลปิ สฺเส กาฬสิลาย ฯ ตตฺเถว ราชคเห
วิหรามิ สีตวเน สปฺปโสณฺฑิกปพฺภาเร ฯ ตตฺเถว ราชคเห วิหรามิ
ตโปทาราเม ฯ ตตฺเถว ราชคเห วิหรามิ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
ตตฺเถว ราชคเห วิหรามิ ชีวกมฺพวเน ฯ ตตฺเถว ราชคเห วิหรามิ
มทฺทกุจฺฉิสฺมึ มิคทาเย ฯ ตตฺราป โข ตาห อานนฺท อามนฺเตสึ
รมณีย อานนฺท ราชคห รมณีโย คิชฺฌกูโฏ ปพฺพโต รมณีโย
โคตมนิโคฺรโธ รมณีโย โจรปฺปปาโต รมณียา เวภารปสฺเส
สตฺตปณฺณคุหา รมณียา อิสิคิลิปสฺเส กาฬสิลา รมณีโย สีตวเน
สปฺปโสณฺฑิกปพฺภาโร รมณีโย ตโปทาราโม รมณีโย
#๑ ม. ภนฺเต ฯ ๒ ยุ. นิโครฺธาราเม ฯ ๓ ม. ยุ. สตฺตปณฺีคุหาย ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ
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เวฬุวนกลนฺทกนิวาโป ๑ รมณีย ชีวกมฺพวน รมณีโย มทฺทกุจฺฉิมิคทาโย ๒
ยสฺส กสฺสจิ อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา พหุลีกตา
ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา โส อากงฺขมาโน
กปฺป วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วา ฯ ตถาคตสฺส โข อานนฺท
จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏิตา
ปริจิตา สุสมารทฺธา โส ๓ อากงฺขมาโน อานนฺท ตถาคโต กปฺป วา
ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วาติ เอวมฺป โข ตฺว อานนฺท ตถาคเตน
โอฬาริเก นิมิตฺเต กยิรมาเน โอฬาริเก โอภาเส กยิรมาเน นาสกฺขิ
ปฏิวิชฺฌิตุ น ตถาคต ยาจิ ติฏตุ ภควา กปฺป ติฏตุ
สุคโต กปฺป พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย
หิตาย สุขาย เทวมนุสสฺ านนฺติ สเจ ตฺว อานนฺท ตถาคต
ยาเจยฺยาสิ เทฺว ว เต วาจา ตถาคโต ปฏิกฺขิเปยฺย อถ
ตติยก อธิวาเสยฺย ตสฺมาติหานนฺท ตุเยฺหเวต ทุกฺกฏ ตุเยฺหเวต
อปรทฺธ ฯ
[๑๐๕] เอกมิทาห อานนฺท สมย อิเธว เวสาลิย วิหรามิ
อุเทเน เจติเย ฯ ตตฺราป โข ตาห อานนฺท อามนฺเตสึ รมณียา
อานนฺท เวสาลี รมณีย อุเทน เจติย ยสฺส กสฺสจิ อานนฺท
จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏิตา
ปริจิตา สุสมารทฺธา โส อากงฺขมาโน กปฺป วา ติฏเยฺย
กปฺปาวเสส วา ฯ ตถาคตสฺส โข อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา
#๑ ม. ยุ. เวฬุวเน ฯ ๒ ม. ยุ. มทฺทกุจฺฉิสฺมึ ฯ ๓ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา
โส ๑ อากงฺขมาโน อานนฺท ตถาคโต กปฺป วา ติฏเยฺย
กปฺปาวเสส วาติ เอวมฺป โข ตฺว อานนฺท ตถาคเตน โอฬาริเก
นิมิตฺเต กยิรมาเน โอฬาริเก โอภาเส กยิรมาเน นาสกฺขิ ปฏิวิชฺฌิตุ
น ตถาคต ยาจิ ติฏตุ ภควา กปฺป ติฏตุ สุคโต กปฺป
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานนฺติ สเจ ตฺว อานนฺท ตถาคต ยาเจยฺยาสิ เทฺว
ว เต วาจา ตถาคโต ปฏิกฺขิเปยฺย อถ ตติยก อธิวาเสยฺย
ตสฺมาติหานนฺท ตุเยฺหเวต ทุกกฺ ฏ ตุเยฺหเวต อปรทฺธ ฯ
[๑๐๖] เอกมิทาห อานนฺท สมย อิเธว เวสาลิย วิหรามิ
โคตมเก เจติเย ฯเปฯ อิเธว เวสาลิย วิหรามิ สตฺตมฺเพ
เจติเย ฯ อิเธว เวสาลิย วิหรามิ พหุปุตฺเต เจติเย ฯ อิเธว
เวสาลิย วิหรามิ สารนฺทเท เจติเย ฯ อิทาเนว โข ตาห อานนฺท
อชฺช ปาวาเล เจติเย อามนฺเตสึ รมณียา อานนฺท เวสาลี
รมณีย อุเทน เจติย รมณีย โคตมก เจติย รมณีย สตฺตมฺพ
เจติย รมณีย พหุปุตฺต เจติย รมณีย สารนฺทท เจติย รมณีย
ปาวาล เจติย ยสฺส กสฺสจิ อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา
พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏ ิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา โส
อากงฺขมาโน กปฺป วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วา ฯ ตถาคตสฺส
โข อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา โส อากงฺขมาโน อานนฺท
ตถาคโต กปฺป วา ติฏเ ยฺย กปฺปาวเสส วาติ เอวมฺป โข
ตฺว อานนฺท ตถาคเตน โอฬาริเก นิมิตฺเต กยิรมาเน โอฬาริเก
โอภาเส กยิรมาเน นาสกฺขิ ปฏิวิชฌ
ฺ ิตุ น ตถาคต ยาจิ ติฏ ตุ
ภควา กปฺป ติฏตุ สุคโต กปฺป พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย
โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ สเจ
ตฺว อานนฺท ตถาคต ยาเจยฺยาสิ เทฺว ว เต วาจา ตถาคโต
ปฏิกฺขิเปยฺย อถ ตติยก อธิวาเสยฺย ตสฺมาติหานนฺท ตุเยฺหเวต
ทุกฺกฏ ตุเยฺหเวต อปรทฺธ น นุ เอว ๑ อานนฺท มยา ปฏิกจฺเจว ๒
อกฺขาต สพฺเพเหว ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว
อฺถาภาโว ต กุเตตฺถ อานนฺท ลพฺภา ยนฺต ชาต ภูต
สงฺขต ปโลกธมฺม ต วต มา ปลุชชฺ ีติ เนต าน วิชชฺ ติ ฯ
ย โข ปเนต อานนฺท ตถาคเตน จตฺต วนฺต มุตฺต ปหีน
ปฏินิสฺสฏ โอสฺสฏโ อายุสงฺขาโร เอกเสน วาจา [๓] ภาสิตา
น จิร ตถาคตสฺส ปรินิพฺพาน ภวิสฺสติ อิโต ติณฺณ มาสาน
อจฺจเยน ตถาคโต ปรินพิ ฺพายิสฺสตีติ ตฺจ ๔ ตถาคโต ชีวิตเหตุ
ปุน ปจฺจาคมิสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ ฯ อายามานนฺท เยน
มหาวน เยน ๕ กูฏาคารสาลา เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข
#๑ ม. เอต ฯ ๒ สี. ยุ. ปฏิคจฺเจว ฯ ๓ ยุ. ภควตา ฯ ๔ ยุ. ต วจน ฯ
#๕ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ภควา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ เยน มหาวน เยน
กูฏาคารสาลา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท
อามนฺเตสิ คจฺฉ ตฺว อานนฺท ยาวติกา ภิกฺขู เวสาลึ อุปนิสสฺ าย
วิหรนฺติ เต สพฺเพ อุปฏานสาลาย สนฺนิปาเตหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปฏิสฺสุณิตฺวา ๑ ยาวติกา ภิกฺขู
เวสาลึ อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ เต สพฺเพ อุปฏานสาลาย
สนฺนิปาเตตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข อายสฺมา
อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สนฺนิปติโต ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ
ยสฺสทานิ ภนฺเต ภควา กาล มฺตีติ ฯ
[๑๐๗] อถโข ภควา เยน อุปฏานสาลา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ นิสชฺช โข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ ตสฺมาติห ภิกฺขเว เย เต ๒ มยา ธมฺมา อภิฺา
เทสิตา เต โว สาธุก อุคฺคเหตฺวา อาเสวิตพฺพา ภาเวตพฺพา
พหุลีกาตพฺพา ยถยิท พฺรหฺมจริย อทฺธนิย อสฺส จิรฏิติก
ตทสฺส พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย
สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ กตเม จ เต ภิกฺขเว ธมฺมา มยา อภิฺา
เทสิตา เย เต ๓ สาธุก อุคฺคเหตฺวา อาเสวิตพฺพา ภาเวตพฺพา
พหุลีกาตพฺพา ยถยิท พฺรหฺมจริย อทฺธนิย อสฺส จิรฏิติก
ตทสฺส พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย
#๑ ยุ. ปฏิสฺสตุ ฺวา ฯ ๒ ยุ. โว ฯ ๓ ม. ยุ. โว ฯ
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สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ เสยฺยถีท ฯ จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร
สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ
พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ อิเม
โข เต ๑ ภิกฺขเว ธมฺมา มยา อภิฺา เทสิตา เย ๒ เต สาธุก
อุคฺคเหตฺวา อาเสวิตพฺพา ภาเวตพฺพา พหุลีกาตพฺพา ยถยิท
พฺรหฺมจริย อทฺธนิย อสฺส จิรฏิติก ตทสฺส พหุชนหิตาย
พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ หนฺททานิ ภิกฺขเว
อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ
น จิร ตถาคตสฺส ปรินิพฺพาน ภวิสฺสติ อิโต ติณฺณ มาสาน
อจฺจเยน ตถาคโต ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฯ อิทมโวจ ภควา อิท
วตฺวาน ๓ สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา ๔
[๑๐๘] ทหราป จ เย วุฑฺฒา เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา
อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา ฯ
ยถาป กุมฺภการสฺส กต มตฺติกภาชน
ขุทฺทกฺจ มหนฺตฺจ ยฺจ ปกฺก ยฺจ อามก
สพฺพ เภทปริยนฺต
เอว มจฺจานชีวิต ฯ
อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. เต โว ฯ ม. เย โว ฯ ๓ ยุ. วตฺวา ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ ๔ อิโต ปร สีหลโปตฺถเก ปริปกฺโก วโย มยฺห ... ทุกขฺ สฺสนฺต
#กริสฺสตีติ ทิสฺสติ ฯ
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ปริปกฺโก วโย มยฺห ปริตฺต มม ชีวิต
ปหาย โว คมิสฺสามิ กต เม สรณมตฺตโน ฯ
อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต สุสลี า โหถ ภิกฺขโว
สุสมาหิตสงฺกปฺปา
สจิตฺตมนุรกฺขถ ฯ
โย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อปฺปมตฺโต วิหริสฺสติ ๑
ปหาย ชาติสสาร
ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสตีติ ฯ
ตติยภาณวาร ฯ ๒
[๑๐๙] อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เวสาลึ ปณฑ
ฺ าย ปาวิสิ เวสาลิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต นาคาวโลกิต ๓ เวสาลึ อปโลเกตฺวา อายสฺมนฺต
อานนฺท อามนฺเตสิ อิท ปจฺฉิมก อานนฺท ตถาคตสฺส
เวสาลิยา ๔ ทสฺสน ภวิสฺสติ อายามานนฺท เยน ภณฺฑคาโม ๕
เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน
ภณฺฑคาโม ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา ภณฺฑคาเม วิหรติ ฯ
ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ จตุนฺน ภิกฺขเว ธมฺมาน
อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท ทีฆมทฺธาน สนฺธาวิต สสริต
มมฺเจว ตุมฺหากฺจ ฯ กตเมส จตุนฺน ฯ อริยสฺส ภิกฺขเว
สีลสฺส อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท ทีฆมทฺธาน สนฺธาวิต
#๑ สี. ยุ. วิเหสฺสติ ฯ ม. วิหสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ตติยกภาณวาร นิฏิต ฯ ม. ตติโย
#ภาณวาโร ฯ ๓ ม. ยุ. นาคาปโลกิต ฯ ๔ ยุ. เวสาลิทสฺสน ฯ ๕ ม. ภณฺฑคาโม ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สสริต มมฺเจว ตุมฺหากฺจ ฯ อริยสฺส ภิกขฺ เว สมาธิสฺส
อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท ทีฆมทฺธาน สนฺธาวิต สสริต
มมฺเจว ตุมฺหากฺจ ฯ อริยาย ภิกฺขเว ปฺาย อนนุโพธา
อปฺปฏิเวธา เอวมิท ทีฆมทฺธาน สนฺธาวิต สสริต มมฺเจว
ตุมฺหากฺจ ฯ อริยาย ภิกฺขเว วิมุตฺติยา อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา
เอวมิท ทีฆมทฺธาน สนฺธาวิต สสริต มมฺเจว ตุมฺหากฺจ ฯ
ตยิท ภิกฺขเว อริย สีล อนุพุทฺธ ปฏิวิทฺธ อริโย สมาธิ
อนุพุทฺโธ ปฏิวิทฺโธ อริยา ปฺา อนุพุทฺธา ปฏิวิทฺธา อริยา
วิมุตฺติ อนุพุทฺธา ปฏิวิทฺธา อุจฺฉินฺนา ภวตณฺหา ขีณา ภวเนตฺติ
นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต
อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
[๑๑๐] สีล สมาธิ ปฺา จ วิมตุ ฺติ จ อนุตฺตรา
อนุพุทฺธา อิเม ธมฺมา โคตเมน ยสสฺสินา
อิติ พุทฺโธ อภิฺาย ธมฺมมกฺขาติ ๑ ภิกฺขุน
ทุกฺขสฺสนฺตงฺกโร สตฺถา จกฺขุมา ปรินิพฺพุโพติ ฯ
[๑๑๑] ตตฺรป สุท ภควา ภณฺฑคาเม วิหรนฺโต เอตเทว พหุล
ภิกฺขูน ธมฺมึ กถ กโรติ อิติ สีล อิติ สมาธิ อิติ ปฺา
สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสโส สมาธิปริภาวิตา
ปฺา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา ปฺาปริภาวิต จิตฺต สมฺมเทว
อาสเวหิ วิมุจฺจติ เสยฺยถีท กามาสวา ภวาสวา [๒] อวิชฺชาสวาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ธมฺมมกฺขาสิ ฯ ๒ ยุ. ทิฏาสวา ฯ
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[๑๑๒] อถโข ภควา ภณฺฑคาเม ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา อายสฺมนฺต
อานนฺท อามนฺเตสิ อายามานนฺท เยน หตฺถิคาโม อมฺพคาโม
ชมฺพุคาโม เยน โภคนคร เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา
มหตา ภิกขฺ ุสงฺเฆน สทฺธึ เยน โภคนคร ตทวสริ ฯ ตตฺร
สุท ภควา โภคนคเร วิหรติ อานนฺเท เจติเย ฯ ตตฺร โข ภควา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว มหาปเทเส เทเสสฺสามิ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
[๑๑๓] อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว วเทยฺย สมฺมขุ า เมต
อาวุโส ภควโต สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต อย ธมฺโม อย
วินโย อิท สตฺถุ สาสนนฺติ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ภาสิต เนว
อภินนฺทิตพฺพ นปฺปฏิกโฺ กสิตพฺพ ฯ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา
ตานิ ปทพฺยฺชนานิ สาธุก อุคฺคเหตฺวา สุตฺเต โอสาเรตพฺพานิ ๑ วินเย
สนฺทสฺเสตพฺพานิ ฯ ตานิ เจ สุตฺเต โอสาริยมานานิ ๒ วินเย
สนฺทสฺสิยมานานิ น เจว สุตฺเต โอสรนฺติ ๓ น จ ๔ วินเย สนฺทสิ ฺสนฺติ ฯ
นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา อิท น เจว ตสฺส ภควโต วจน
อิมสฺส จ ภิกฺขุโน ทุคฺคหิตนฺติ อิติ เหต ภิกฺขเว ฉฑฺเฑยฺยาถ ฯ
ตานิ เจ สุตฺเต โอสาริยมานานิ วินเย สนฺทสฺสิยมานานิ สุตฺเต
#๑ ยุ. โอตาเรตพฺพานิ ฯ ๒ ยุ. โอตาริยมานานิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ สี. ยุ.
#โอตรนฺติ ฯ ๔ ยุ. น วินเย ฯ
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เจ ๑ โอสรนฺติ วินเย เจ ๒ สนฺทิสฺสนฺติ ฯ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา
อิท ตสฺส ภควโต วจน อิมสฺส จ ภิกฺขุโน สุคหิตนฺติ อิท
ภิกฺขเว ปม มหาปเทส ธาเรยฺยาถ ฯ
[๑๑๔] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เอว วเทยฺย อมุกสฺมึ นาม
อาวาเส สงฺโฆ วิหรติ สเถโร สปาโมกฺโข ตสฺส เม สงฺฆสฺส
สมฺมุขา สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต อย ธมฺโม อย วินโย อิท
สตฺถุ สาสนนฺติ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ภาสิต เนว อภินนฺทิตพฺพ
นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพ ฯ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกโฺ กสิตฺวา ตานิ
ปทพฺยฺชนานิ สาธุก อุคฺคเหตฺวา สุตฺเต โอสาเรตพฺพานิ วินเย
สนฺทสฺเสตพฺพานิ ฯ ตานิ เจ สุตฺเต โอสาริยมานานิ วินเย
สนฺทสฺสิยมานานิ น เจว สุตฺเต โอสรนฺติ น จ วินเย สนฺทิสฺสนฺติ ฯ
นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา อิท น เจว ตสฺส ภควโต วจน ตสฺส
จ ภิกฺขุสงฺฆสฺส ทุคฺคหิตนฺติ อิติ เหต ภิกฺขเว ฉฑฺเฑยฺยาถ ฯ
ตานิ เจ สุตฺเต โอสาริยมานานิ วินเย สนฺทสฺสิยมานานิ สุตฺเต
เจ ๓ โอสรนฺติ วินเย จ สนฺทิสฺสนฺติ ฯ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา
อิท ตสฺส ภควโต วจน ตสฺส จ สงฺฆสฺส สุคหิตนฺติ อิท
ภิกฺขเว ทุติย มหาปเทส ธาเรยฺยาถ ฯ
[๑๑๕] อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เอว วเทยฺย อมุกสฺมึ นาม
อาวาเส สมฺพหุลา เถรา ภิกฺขู วิหรนฺติ พหุสฺสตุ า อาคตาคมา
ธมฺมธรา วินยธรา มาติกาธรา เตส เม เถราน สมฺมุขา สุต
#๑-๒-๓ ม. ยุ. เจว ... จ ฯ
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สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุ สาสนนฺติ
ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ภาสิต เนว อภินนฺทิตพฺพ ฯเปฯ น
วินเย สนฺทสิ ฺสนฺติ ฯ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา อิท น เจว
ตสฺส ภควโต วจน เตสฺจ เถราน ทุคฺคหิตนฺติ อิติ เหต
ภิกฺขเว ฉฑฺเฑยฺยาถ ฯ ตานิ เจ สุตฺเต โอสาริยมานานิ ฯเปฯ
วินเย สนฺทสิ ฺสนฺติ ฯ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา อิท ตสฺส
ภควโต วจน เตสฺจ เถราน สุคหิตนฺติ อิท ภิกฺขเว ตติย
มหาปเทส ธาเรยฺยาถ ฯ
[๑๑๖] อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว วเทยฺย อมุกสฺมึ นาม
อาวาเส [๑] เถโร ภิกฺขุ วิหรติ พหุสสฺ ุโต อาคตาคโม ธมฺมธโร
วินยธโร มาติกาธโร ตสฺส เม เถรสฺส สมฺมุขา สุต สมฺมุขา
ปฏิคฺคหิต อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุ สาสนนฺติ ตสฺส
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ภาสิต เนว อภินนฺทิตพฺพ นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพ ฯ
อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา ตานิ ปทพฺยฺชนานิ สาธุก อุคฺคเหตฺวา
สุตฺเต โอสาเรตพฺพานิ วินเย สนฺทสฺสิตพฺพานิ ๒ ฯ ตานิ เจ สุตฺเต
โอสาริยมานานิ วินเย สนฺทสฺสิยมานานิ น เจว สุตฺเต โอสรนฺติ
น จ ๓ วินเย สนฺทิสฺสนฺติ ฯ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ ฯเปฯ อทฺธา
อิท ตสฺส ภควโต วจน ตสฺส จ เถรสฺส สุคหิตนฺติ อิท
ภิกฺขเว จตุตฺถ มหาปเทส ธาเรยฺยาถ ๔ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร มหาปเทเส ธาเรยฺยาถาติ ฯ ตตฺรป สุท ภควา โภคนคเร
#๑ ม. ยุ. เอโก ฯ ๒ ม. ยุ. สนฺทสฺเสตพฺพานิ ฯ ๓ ยุ. น วินเย ... ฯ ๔ ยุ.
#ธาเรยฺยาถาติ ฯ
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วิหรติ ๑ อานนฺเท เจติเย เอตเทว พหุล ภิกฺขูน ธมฺมึ กถ
กโรติ อิติ สีล อิติ สมาธิ อิติ ปฺา สีลปริภาวิโต
สมาธิ มหปฺผโล โหติ มหานิสโส สมาธิปริภาวิตา ปฺา
มหปฺผลา โหติ มหานิสสา ปฺาปริภาวิต จิตฺต สมฺมเทว
อาสเวหิ วิมุจฺจติ เสยฺยถีท กามาสวา ภวาสวา อวิชฺชาสวาติ ฯ
[๑๑๗] อถโข ภควา โภคนคเร ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา อายสฺมนฺต
อานนฺท อามนฺเตสิ อายามานนฺท เยน ปาวา เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน
ปาวา ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา ปาวาย วิหรติ จุนฺทสฺส
กมฺมารปุตฺตสฺส อมฺพวเน ฯ อสฺโสสิ โข จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต
ภควา กิร ปาว อนุปฺปตฺโต ปาวาย วิหรติ มยฺห อมฺพวเนติ ฯ
อถโข จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข จุนฺท กมฺมารปุตฺต ภควา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ
สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถโข จุนโฺ ท กมฺมารปุตฺโต
ภควตา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต
สมฺปหสิโต ภควนฺต เอตทโวจ อธิวาเสตุ เม ภนฺเต ภควา
สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ
อถโข จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา
#๑ ม. ยุ. วิหรนฺโต ฯ
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อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
อถโข จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน สเก นิเวสเน
ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา ปหูตฺจ สูกรมทฺทว
ภควโต กาล อาโรจาเปสิ กาโล ภนฺเต นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ
อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สทฺธึ
ภิกฺขุสงฺเฆน เยน จุนฺทสฺส กมฺมารปุตฺตสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺตาสเน นิสีทิ ฯ นิสชฺช โข ภควา จุนฺท
กมฺมารปุตฺต อามนฺเตสิ ยนฺเต จุนฺท สูกรมทฺทว ปฏิยตฺต เตน
ม ปริวิส ย ปนฺ ขาทนีย โภชนีย ปฏิยตฺต เตน ภิกฺขุสงฺฆ
ปริวิสาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต ภควโต
ปฏิสฺสุตฺวา ย อโหสิ สูกรมทฺทว ปฏิยตฺต เตน ภควนฺต
ปริวิสิ ย ปนฺ ขาทนีย โภชนีย ปฏิยตฺต เตน ภิกฺขุสงฺฆ
ปริวิสิ ฯ อถโข ภควา จุนฺท กมฺมารปุตฺต อามนฺเตสิ ยนฺเต
จุนฺท สูกรมทฺทว อวสิฏ ต โสพฺเภ นิขณาหิ นาหนฺต
จุนฺท ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา
ปชาย สเทวมนุสฺสาย ยสฺส ต ปริภุตฺต สมฺมา
ปริณาม คจฺเฉยฺย อฺตฺร ตถาคตสฺสาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต ภควโต ปฏิสสฺ ุตฺวา ย อโหสิ สูกรมทฺทว
อวสิฏ ต โสพฺเภ นิขณิตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
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นิสินฺน โข จุนฺท กมฺมารปุตฺต ภควา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา
สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
อถโข ภควโต จุนฺทสฺส กมฺมารปุตฺตสฺส ภตฺต ภุตฺตาวิสฺส ขโร
อาพาโธ อุปฺปชฺชิ โลหิตปกฺขนฺทิกา สพาฬฺหา ๑ เวทนา วตฺตนฺติ
มรณนฺติกา ฯ ตาป ๒ สุท ภควา สโต สมฺปชาโน อธิวาเสสิ
อวิหฺมาโน ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ
อายามานนฺท เยน กุสนิ ารา เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๑๑๘] จุนฺทสฺส ภตฺต ภฺุชติ ฺวา กมฺมารสฺสาติ เม สุต
อาพาธ สมฺผุสิ ธีโร สพาฬฺห ๓ มรณนฺติก ฯ
ภุตฺตสฺส เว ๔ สูกรมทฺทเวน
พฺยาธี สพาฬฺหา ๕ อุทปาทิ สตฺถุ ๖
วิเรจมาโน ๗ ภควา อโวจ
คจฺฉามห กุสินร นครนฺติ ฯ
(อิมา คาถาโย สงฺคีติกาเล สงฺคีติการเกหิ วุตฺตา ๘-)
[๑๑๙] อถโข ภควา มคฺคา โอกฺกมฺม เยน อฺตร รุกฺขมูล
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ
อิงฺฆ เม ตฺว อานนฺท จตุคฺคุณ สงฺฆาฏึ ปฺเปหิ ๙ กิลนฺโตสฺมิ
อานนฺท นิสีทิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท
#๑-๕ ม. ยุ. ปพาฬฺหา ฯ ๒ ม. ยุ. ตา ฯ ๓ ม. ยุ. ปพาฬฺห ฯ ๔ ม. ยุ. จ ฯ
#๖ โป. ม. ยุ. สตฺถุโน ฯ ๗ ยุ. วิริจฺจมาโน ฯ ๘ สี. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
#๙ โป. ยุ. ปฺาเปสิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา จตุคฺคุณ สงฺฆาฏึ ปฺเปสิ ฯ นิสีทิ ภควา
ปฺตฺเต อาสเน ฯ นิสชฺช โข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท
อามนฺเตสิ อิงฺฆ เม ตฺว อานนฺท ปานีย อาหร ปปาสิโตสฺมิ
อานนฺท ปวสิ ฺสามีติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต
เอตทโวจ อิทานิ ภนฺเต ปฺจมตฺตานิ สกฏสตานิ อภิกฺกนฺตานิ
ต จกฺกจฺฉินฺน อุทก ปริตฺต ลุฬิต อาวิล สนฺทติ อย ภนฺเต
กกุธนที ๑ อวิทูเร อจฺโฉทกา สาโตทกา สีโตทกา เสโตทกา ๒
สุปติตฺถา รมณียา เอตฺถ ภควา ปานียฺจ ปวิสฺสติ คตฺตานิ
จ สีตีกริสฺสตีติ ๓ ฯ ทุติยมฺป โข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท
อามนฺเตสิ อิงฺฆ เม ตฺว อานนฺท ปานีย อาหร ปปาสิโตสฺมิ
อานนฺท ปวสิ ฺสามีติ ฯ ทุติยมฺป โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต
เอตทโวจ อิทานิ ภนฺเต ปฺจมตฺตานิ สกฏสตานิ อภิกฺกนฺตานิ
ต จกฺกจฺฉินฺน อุทก ปริตฺต ลุฬิต อาวิล สนฺทติ อย ภนฺเต
กกุธนที อวิทูเร อจฺโฉทกา สาโตทกา สีโตทกา เสโตทกา
สุปติตฺถา รมณียา เอตฺถ ภควา ปานียฺจ ปวิสฺสติ คตฺตานิป ๔
สีตีกริสฺสตีติ ฯ ตติยมฺป โข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ
อิงฺฆ เม ตฺว อานนฺท ปานีย อาหร ปปาสิโตสฺมิ อานนฺท
ปวิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
#๑ สี. ยุ. กกุตฺถา นทีติป กกุธา นทีติป ปาโ ฯ ม. กกุธานที ฯ ๒ สี. ยุ.
#อจฺโฉทิกา สาโตทิกา สีโตทิกา เสตกา ฯ ๓ โป. ยุ. สีต กริสฺสตีติ ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ยุ. คตฺตานิ จ ฯ
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ปฏิสฺสุตฺวา ปตฺต คเหตฺวา เยน สา นทิกา เตนุปสงฺกมิ ฯ
อถโข สา นทิกา จกฺกจฺฉินฺนา ปริตฺตา ลุฬิตา อาวิลา สนฺทมานา
อายสฺมนฺเต อานนฺเท อุปสงฺกมนฺเต อจฺฉา วิปฺปสนฺนา อนาวิลา
สนฺทติ ๑ ฯ อถโข อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ อจฺฉริย
วต โภ อพฺภุต วต โภ ตถาคตสฺส มหิทฺธิกตา มหานุภาวตา ๒
อย หิ สา นทิกา จกฺกจฺฉินฺนา ปริตฺตา ลุฬิตา อาวิลา สนฺทมานา
มยิ อุปสงฺกมนฺเต อจฺฉา วิปฺปสนฺนา อนาวิลา สนฺทตีติ ฯ ปตฺเตน
ปานีย อาทาย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
เอตทโวจ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต ภนฺเต ตถาคตสฺส มหิทฺธิกตา
มหานุภาวตา ๓ อิทานิ สา ภนฺเต นทิกา จกฺกจฺฉินฺนา ปริตฺตา
ลุฬิตา อาวิลา สนฺทมานา มยิ อุปสงฺกมนฺเต อจฺฉา วิปฺปสนฺนา
อนาวิลา สนฺทิตฺถ ปวตุ ภควา ปานีย ปวตุ สุคโต ปานียนฺติ ฯ
อถโข ภควา ปานีย อปายิ ฯ
[๑๒๐] เตน โข ปน สมเยน ปุกกฺ ุโส มลฺลปุตฺโต อาฬารสฺส
กาลามสฺส สาวโก กุสนิ าราย ปาว อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ ฯ
อทฺทสา โข ปุกฺกุโส มลฺลปุตฺโต ภควนฺต อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล
นิสินฺน ทิสฺวาน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
ปุกฺกุโส มลฺลปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต
ภนฺเต สนฺเตน วต ภนฺเต ปพฺพชิตา วิหาเรน วิหรนฺติ ภูตปุพฺพ
#๑ ม. ยุ. สนฺทิตฺถ ฯ ๒-๓ โป. มหานุภาวกตา ฯ
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ภนฺเต อาฬาโร กาลาโม อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน มคฺคา โอกฺกมฺม
อวิทูเร อฺตรสฺมึ รุกขฺ มูเล ทิวาวิหาร ๑ นิสที ิ อถโข ภนฺเต
ปฺจมตฺตานิ สกฏสตานิ อาฬาร กาลาม นิสฺสาย นิสฺสาย อติกฺกมึสุ
อถโข ภนฺเต อฺตโร ปุริโส ตสฺส สกฏสตฺถสฺส ปฏิโต
ปฏิโต อาคจฺฉนฺโต เยน อาฬาโร กาลาโม เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อาฬาร กาลาม เอตทโวจ อป ภนฺเต ปฺจมตฺตานิ
สกฏสตานิ อติกฺกนฺตานิ อทฺทสาติ น โข อห อาวุโส
อทฺทสนฺติ กึ ปน ภนฺเต สทฺท อสฺโสสีติ น โข อห อาวุโส
สทฺท อสฺโสสินฺติ กึ ปน ภนฺเต สุตฺโต อโหสีติ น โข
อห อาวุโส สุตฺโต อโหสินฺติ กึ ปน ภนฺเต สฺี อโหสีติ
เอวมาวุโสติ โส ตฺว ภนฺเต สฺี สมาโน ชาคโร ปฺจมตฺตานิ
สกฏสตานิ นิสฺสาย นิสฺสาย อติกฺกนฺตานิ เนว อทฺทส น
ปน สทฺท อสฺโสสิ อป หิ ๒ เต ภนฺเต สงฺฆาฏิ รเชน โอกิณณ
ฺ าติ
เอวมาวุโสติ อถโข ภนฺเต ตสฺส ปุริสสฺส เอตทโหสิ อจฺฉริย
วต โภ อพฺภุต วต โภ สนฺเตน วต โภ ปพฺพชิตา วิหาเรน
วิหรนฺติ ยตฺร หิ นาม สฺี สมาโน ชาคโร ปฺจมตฺตานิ
สกฏสตานิ นิสฺสาย นิสสฺ าย อติกฺกนฺตานิ เนว ทกฺขติ น ปน
สทฺท โสสฺสตีติ อาฬาเร กาลาเม อุฬาร ปสาท ปเวเทตฺวา
ปกฺกามีติ ฯ ต กึ มฺสิ ปุกฺกุส กตม นุ โข ทุกฺกรตร
วา ทุรภิสมฺภวตร วา โย วา สฺี สมาโน ชาคโร ปฺจมตฺตานิ
#๑ ยุ. ทิวาวิหาเร ฯ ๒ ม. สุ. ฯ
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สกฏสตานิ นิสฺสาย นิสฺสาย อติกฺกนฺตานิ เนว ปสฺเสยฺย
น ปน สทฺท สุเณยฺย โย วา สฺี สมาโน ชาคโร เทเว
วสฺสนฺเต เทเว คฬคฬายนฺเต วิชฺชุตาสุ ๑ นิจฺฉรนฺตีสุ อสนิยา ผลนฺติยา
เนว ปสฺเสยฺย น ปน สทฺท สุเณยฺยาติ ฯ กึ หิ ภนฺเต [๒]
กริสฺสนฺติ ปฺจ วา สกฏสตานิ ฉ วา สกฏสตานิ สตฺต วา
สกฏสตานิ อฏ วา สกฏสตานิ นว วา สกฏสตานิ ทส วา
สกฏสตานิ ฯเปฯ สหสฺส วา สกฏสตานิ ๓ อถโข เอตเทว
ทุกฺกรตรฺเจว ทุรภิสมฺภวตรฺจ โย สฺี สมาโน ชาคโร
เทเว วสฺสนฺเต เทเว คฬคฬายนฺเต วิชฺชุตาสุ นิจฉฺ รนฺตีสุ อสนิยา
ผลนฺติยา เนว ปสฺเสยฺย น ปน สทฺท สุเณยฺยาติ ฯ
[๑๒๑] เอกมิทาห ปุกฺกุส สมย อาตุมาย วิหรามิ ภูสาคาเร ฯ
เตน โข ปน สมเยน เทเว วสฺสนฺเต เทเว คฬคฬายนฺเต วิชฺชุตาสุ
นิจฺฉรนฺตีสุ อสนิยา ผลนฺติยา อวิทูเร ภูสาคารสฺส เทฺว กสฺสกา
ภาตโร หตา จตฺตาโร จ พลิพทฺทา ฯ อถโข ปุกฺกุส อาตุมาย
มหาชนกาโย นิกฺขมิตฺวา เยน เต เทฺว กสฺสกา ภาตโร หตา
จตฺตาโร จ พลิพทฺทา เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปนาห ปุกฺกสุ
สมเยน ภูสาคารา นิกฺขมิตฺวา ภูสาคารทฺวาเร อพฺโภกาเส จงฺกมามิ ฯ
อถโข ปุกกฺ ุส อฺตโร ปุริโส ตมฺหา มหาชนกายา เยนาห
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
#๑ ม. วิชฺชลุ ลฺ ตาสุ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. ตานิ ฯ ๓ ม. สกฏสตสหสฺส
#วา ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 154

เอกมนฺต ิต โข อห ปุกฺกุส ต ปุริส เอตทโวจ กินฺนุ โข
โส อาวุโส มหาชนกาโย สนฺนิปติโตติ ฯ อิทานิ ภนฺเต เทเว
วสฺสนฺเต เทเว คฬคฬายนฺเต วิชฺชุตาสุ นิจฺฉรนฺตีสุ อสนิยา ผลนฺติยา
เทฺว กสฺสกา ภาตโร หตา จตฺตาโร จ พลิพทฺทา เอตฺถ ๑ โส
มหาชนกาโย สนฺนิปติโต ตฺว ปน ภนฺเต กฺว อโหสีติ ฯ
อิเธว โข อห อาวุโส อโหสินฺติ ฯ กึ ปน ภนฺเต อทฺทสาติ ฯ
น โข อห อาวุโส อทฺทสนฺติ ฯ กึ ปน ภนฺเต สทฺท อสฺโสสีติ ฯ
น โข อห อาวุโส สทฺท อสฺโสสินตฺ ิ ฯ กึ ปน ภนฺเต สุตฺโต
อโหสีติ ฯ น โข อห อาวุโส สุตฺโต อโหสินตฺ ิ ฯ กึ ปน
ภนฺเต สฺี อโหสีติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ โส ตฺว ภนฺเต สฺี
สมาโน ชาคโร เทเว วสฺสนฺเต เทเว คฬคฬายนฺเต วิชฺชุตาสุ
นิจฺฉรนฺตีสุ อสนิยา ผลนฺติยา เนว อทฺทส น ปน สทฺท
อสฺโสสีติ ฯ เอวมาวุโสติ ฯ อถโข ปุกกฺ ุส ตสฺส ปุริสสฺส
เอตทโหสิ อจฺฉริย วต โภ อพฺภุต วต โภ สนฺเตน วต
โภ ปพฺพชิตา วิหาเรน วิหรนฺติ ยตฺร หิ นาม สฺี สมาโน
ชาคโร เทเว วสฺสนฺเต เทเว คฬคฬายนฺเต วิชฺชุตาสุ นิจฺฉรนฺตีสุ
อสนิยา ผลนฺติยา เนว ทกฺขิสฺสติ ๒ น ปน สทฺท สุณิสฺสตีติ ฯ
มยิ อุฬาร ปสาท ปเวเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามีติ ฯ
เอว วุตฺเต ปุกฺกุโส มลฺลปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ เอสาห
ภนฺเต โย [๓] อาฬาเร กาลาเม ปสาโท ต มหาวาเต วา โอผุนามิ
#๑ ม. ยุ. เอตฺเถ ฯ ๒ ม. ทกฺขติ ฯ ยุ. ทกฺขิติ ฯ ๓ ม. ยุ. เม. ฯ
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สีฆโสตาย วา นทิยา ปวาเหมิ อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต
ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกุชชฺ ิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน
วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา
เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺติ ๑ เอวเมว
ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต ภควนฺต
สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ อถโข ปุกฺกุโส มลฺลปุตฺโต
อฺตร ปุริส อามนฺเตสิ อิงฺฆ เม ตฺว ภเณ สิงฺคิวณฺณ
ยุคมฏ ธารณีย อาหราติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข โส ปุรโิ ส
ปุกฺกุสสฺส มลฺลปุตฺตสฺส ปฏิสฺสุตฺวา ต สิงฺคิวณฺณ ยุคมฏ ธารณีย
อาหริ ฯ อถโข ปุกฺกโุ ส มลฺลปุตโฺ ต ต สิงฺคิวณฺณ ยุคมฏ
ธารณีย ภควโต อุปนาเมสิ อิท ภนฺเต สิงฺคิวณฺณ ยุคมฏ
ธารณีย ต เม ภนฺเต ภควา ปฏิคฺคณฺหาตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ
เตนหิ ปุกฺกสุ เอเกน ม อจฺฉาเทหิ เอเกน อานนฺทนฺติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข ปุกฺกุโส มลฺลปุตฺโต ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา เอเกน
ภควนฺต อจฺฉาเทสิ เอเกน อายสฺมนฺต อานนฺท ฯ อถโข ภควา
ปุกฺกุส มลฺลปุตฺต ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ
สมฺปหเสสิ ฯ อถโข ปุกฺกุโส มลฺลปุตฺโต ภควตา ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
#๑ โป. ม. ทกฺขนฺตีติ ฯ ยุ. ทกฺขินฺตีติ ฯ
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[๑๒๒] อถโข อายสฺมา อานนฺโท อจิรปกฺกนฺเต ปุกฺกุเส มลฺลปุตฺเต
ต สิงฺคิวณฺณ ยุคมฏ ธารณีย ภควโต กาย อุปนาเมสิ ฯ
ต ภควโต กาย อุปนามิต หตจฺฉิก ๑ วิย ขายติ ฯ อถโข
อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภตุ 
ภนฺเต ยาว ปริสุทฺโธ ภนฺเต ตถาคตสฺส ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต
อิท ภนฺเต สิงฺคิวณฺณ ยุคมฏ ธารณีย ภควโต กาย อุปนามิต
หตจฺฉิก ๑ วิย ขายตีติ ฯ เอวเมต อานนฺท ทฺวีสุ โข อานนฺท
กาเลสุ อติวิย ตถาคตสฺส กาโย ปริสุทฺโธ โหติ ฉวิวณฺโณ
ปริโยทาโต กตเมสุ ทฺวีสุ ยฺจ อานนฺท รตฺตึ ตถาคโต
อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌติ ยฺจ รตฺตึ อนุปาทิเสสาย
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายติ อิเมสุ โข อานนฺท ทฺวีสุ กาเลสุ
อติวิย ตถาคตสฺส กาโย ปริสุทฺโธ โหติ ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต
อชฺช โข ปนานนฺท รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม กุสินาราย อุปวตฺตเน
มลฺลาน สาลวเน อนฺตเร ยมกสาลาน ตถาคตสฺส ปรินิพพฺ าน
ภวิสฺสติ อายามานนฺท เยน กกุธนที เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๑๒๓] สิงฺคิวณฺณ ยุคมฏ ปุกกฺ ุโส อภิหารยิ
เตน อจฺฉาทิโต สตฺถา โสมวณฺโณ ๒ อโสภถาติ ฯ
[๑๒๔] อถโข ภควา มหตา ภิกขฺ ุสงฺเฆน สทฺธึ เยน กกุธนที
#๑ ม. หตจฺจิก ฯ ยุ. วีตจฺจีก ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ สี. ยุ. เหมวณฺโณ ฯ
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เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา กกุธนทึ อชฺโฌคาเหตฺวา นฺหาตฺวา
จ ปวิตฺวา จ ปจฺจุตฺตริตฺวา เยน อมฺพวน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต จุนฺทก อามนฺเตสิ อิงฺฆ เม ตฺว จุนฺทก จตุคฺคุณ
สงฺฆาฏึ ปฺเปหิ กิลนฺโตสฺมิ จุนฺทก นิปชฺชิสฺสามีติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา จุนฺทโก ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา จตุคฺคุณ
สงฺฆาฏ ปฺเปสิ ฯ อถโข ภควา ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย
กปฺเปสิ ปาเทน ๑ ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน อุฏานสฺ
มนสิกริตฺวา ฯ อายสฺมา ปน จุนฺทโก ตตฺเถว ภควโต ปุรโต
นิสีทิ ฯ
[๑๒๕] คนฺตฺวาน พุทฺโธ นทิก ๒ กกุธ
อจฺโฉทก สาโตทก วิปฺปสนฺน
โอคาหิ สตฺถา อกิลนฺตรูโป ๓
ตถาคโต อปฺปฏิโม จ โลเก ฯ
นฺหาตฺวา จ ปวิตฺวา จุทกานิ ๔ สุตฺวา
ปุรกฺขโต ภิกขฺ ุคณสฺส มชฺเฌ
สตฺถา ๕ ปวตฺตา ภควา อิธ ธมฺเม
อุปาคมิ อมฺพวน มเหสิ ฯ
อามนฺตยี จุนฺทก นาม ภิกฺขุ
จตุคฺคุณ สนฺถริ ๖ เม นิปชฺชึ ๗
โส โจทิโต ๘ ภาวิตตฺเตน จุนฺโท
#๑ ม. ยุ. ปาเท ฯ ๒ ยุ. นทิย ฯ ๓ ยุ. สุกิลนฺตรูโป ฯ ๔ ม. ยุ. จุทตาริ
#สตฺถา ฯ ๕ ม. วตุตา ฯ ๖ ม. สนฺถร ฯ ยุ. ปตฺถร ฯ ๗ ม. ยุ. นิปชฺช ฯ
#๘ ยุ. โมทิโต ฯ
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จตุคฺคุณ สนฺถริ ๑ ขิปฺปเมว
นิปชฺชิ สตฺถา อกิลนฺตรูโป ๒
จุนฺโทป ตตฺถ ปมุเข นิสีทีติ ฯ
[๑๒๖] อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ สิยา โข
ปนานนฺท จุนฺทสฺส กมฺมารปุตฺตสฺส โกจิ วิปปฺ ฏิสาร อุปปฺ าเทยฺย
ตสฺส เต อาวุโส จุนฺท อลาภา ตสฺส เต ทุลฺลทฺธ ยสฺส เต
ตถาคโต ปจฺฉิม ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา ปรินิพฺพุโตติ จุนฺทสฺส
โข อานนฺท กมฺมารปุตฺตสฺส เอว วิปฺปฏิสาโร ปฏิวิเนตพฺโพ
ตสฺส เต อาวุโส จุนฺท ลาภา ตสฺส เต สุลทฺธ ยสฺส เต
ตถาคโต ปจฺฉิม ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา ปรินิพฺพุโต สมฺมุขา
เมต อาวุโส จุนฺท ภควโต สุต สมฺมุขา ปฏิคคฺ หิต เทฺวเม
ปณฺฑปาตา สมสมผลา สมสมวิปากา อติวิย อฺเหิ ปณฺฑปาเตหิ
มหปฺผลตรา จ มหานิสสตรา จ ฯ กตเม เทฺว ฯ ยฺจ ปณฺฑปาต
ปริภฺุชิตฺวา ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌติ
ยฺจ ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา ตถาคโต อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
ปรินิพฺพายติ อิเม เทฺว ปณฺฑปาตา สมสมผลา สมสมวิปากา
อติวิย อฺเหิ ปณฺฑปาเตหิ มหปฺผลตรา จ มหานิสสตรา
จ อายุสวตฺตนิก อายสฺมตา จุนฺเทน กมฺมารปุตฺเตน กมฺม
อุปจิต วณฺณสวตฺตนิก อายสฺมตา จุนฺเทน กมฺมารปุตฺเตน กมฺม
อุปจิต สุขสวตฺตนิก อายสฺมตา ฯเปฯ ยสสวตฺตนิก ฯเปฯ
#๑ ยุ. ปตฺถริ ฯ ๒ ยุ. สุกลิ นฺตรูโป ฯ
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สคฺคสวตฺตนิก ฯเปฯ อธิปเตยฺยสวตฺตนิก อายสฺมตา จุนฺเทน
กมฺมารปุตฺเตน กมฺม อุปจิตนฺติ จุนฺทสฺส อานนฺท กมฺมารปุตฺตสฺส
เอว วิปฺปฏิสาโร ปฏิวิเนตพฺโพติ ฯ อถโข ภควา เอตมตฺถ
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ
[๑๒๗] ททโต ปฺุ ปวฑฺฒติ
สยมโต เวร น วียติ ๑
กุสโล ว ชหาติ ปาปก
ราคโทสโมหกฺขยา นิพฺพุโตติ ๒ ฯ
จตุตฺถภาณวาร ฯ
[๑๒๘] อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ อายามานนฺท
เยน หิรฺวติยา นทิยา ปาริมนฺตีร เยน กุสินารา
อุปวตฺตน มลฺลาน สาลวน เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา
มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน หิรฺวติยา นทิยา ปาริมนฺตีร
เยน กุสินารา อุปวตฺตน มลฺลาน สาลวน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ อิงฺฆ เม ตฺว อานนฺท
อนฺตเรน ยมกสาลาน อุตฺตรสีสก มฺจก ปฺเปหิ กิลนฺโตสฺมิ
อานนฺท นิปชฺชิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท
ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา อนฺตเรน ยมกสาลาน อุตฺตรสีสก มฺจก
ปฺเปสิ ฯ อถโข ภควา ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปสิ
#๑ ม. ยุ. น จียติ ฯ ๒ โป. ปรินิพฺพุโต ฯ ม. สนิพฺพุโต ฯ ยุ. ส นิพฺพุโต ฯ
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ปาเทน ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน ฯ
[๑๒๙] เตน โข ปน สมเยน ยมกสาลา สพฺพผาลิผุลฺลา
โหนฺติ อกาลปุปฺเผหิ เต ตถาคตสฺส สรีร โอกิรนฺติ อชฺโฌกิรนฺติ
อภิปฺปกิรนฺติ ตถาคตสฺส ปูชาย ฯ ทิพฺพานิป มนฺทารวปุปฺผานิ
อนฺตลิกฺขา ปปตนฺติ ตานิ ตถาคตสฺส สรีร โอกิรนฺติ อชฺโฌกิรนฺติ
อภิปฺปกิรนฺติ ตถาคตสฺส ปูชาย ฯ ทิพฺพานิป จนฺทนจุณฺณานิ
อนฺตลิกฺขา สมฺปตนฺติ ๑ ตานิ ตถาคตสฺส สรีร โอกิรนฺติ อชฺโฌกิรนฺติ
อภิปฺปกิรนฺติ ตถาคตสฺส ปูชาย ฯ ทิพฺพานิป ตุริยานิ อนฺตลิกฺเข
วชฺชนฺติ ๒ ตถาคตสฺส ปูชาย ฯ ทิพฺพานิป สงฺคีตานิ อนฺตลิกฺเข
วตฺตนฺติ ตถาคตสฺส ปูชาย ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท
อามนฺเตสิ สพฺพผาลิผุลฺลา โข อานนฺท ยมกสาลา อกาลปุปฺเผหิ
[๓] ตถาคตสฺส สรีร โอกิรนฺติ อชฺโฌกิรนฺติ อภิปฺปกิรนฺติ ตถาคตสฺส
ปูชาย ทิพพฺ านิป มนฺทารวปุปฺผานิ อนฺตลิกขฺ า ปปตนฺติ ตานิ
ตถาคตสฺส สรีร โอกิรนฺติ อชฺโฌกิรนฺติ อภิปฺปกิรนฺติ ตถาคตสฺส
ปูชาย ทิพฺพานิป จนฺทนจุณฺณานิ อนฺตลิกฺขา ปปตนฺติ ตานิ
ตถาคตสฺส สรีร โอกิรนฺติ อชฺโฌกิรนฺติ อภิปฺปกิรนฺติ ตถาคตสฺส
ปูชาย ทิพฺพานิป ตุริยานิ อนฺตลิกฺเข วชฺชนฺติ ตถาคตสฺส ปูชาย
ทิพฺพานิป สงฺคีตานิ อนฺตลิกฺเข วตฺตนฺติ ตถาคตสฺส ปูชาย น
โข อานนฺท เอตฺตาวตา ว ตถาคโต สกฺกโต วา โหติ ครุกโต
วา มานิโต วา ปูชิโต วา อปจิโต วา โย โข อานนฺท
#๑ ม. ยุ. ปปตนฺติ ฯ ๒ ยุ. วชฺเชนฺติ ฯ ๓ ม. เต ฯ
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ภิกฺขุ วา ภิกขฺ ุนี วา อุปาสโก วา อุปาสิกา วา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน
วิหรติ สามีจิปฏิปนฺโน อนุธมฺมจารี โส ตถาคต
สกฺกโรติ ครุกโรติ มาเนติ ปูเชติ [๑] ปรมาย ปูชาย ตสฺมาติหานนฺท
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา วิหริสฺสาม สามีจิปฏิปนฺนา อนุธมฺมจาริโนติ
เอวฺหิ โว อานนฺท สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๑๓๐] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุปวาโณ ภควโต
ปุรโต ิโต โหติ ภควนฺต วีชมาโน ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต
อุปวาณ อปสาเทติ ๒ อเปหิ ภิกฺขุ มา เม ปุรโต อฏาสีติ ฯ
อถโข อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา
อุปวาโณ ทีฆรตฺต ภควโต อุปฏาโก สนฺตกิ าวจโร สมีปจารี
อถ จ ปน ภควา ปจฺฉิเม กาเล อายสฺมนฺต อุปวาณ อปสาเทติ ๓
อเปหิ ภิกฺขุ มา เม ปุรโต อฏาสีติ โก นุ โข เหตุ โก
ปจฺจโย ย ภควา อายสฺมนฺต อุปวาณ อปสาเทติ อเปหิ
ภิกฺขุ มา เม ปุรโต อฏาสีติ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท
ภควนฺต เอตทโวจ อย ภนฺเต อายสฺมา อุปวาโณ ทีฆรตฺต
ภควโต อุปฏาโก สนฺติกาวจโร สมีปจารี อถ จ ปน ภควา
ปจฺฉิเม กาเล อายสฺมนฺต อุปวาณ อปสาเทติ อเปหิ ภิกฺขุ
มา เม ปุรโต อฏาสีติ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย
ย ภควา อายสฺมนฺต อุปวาณ อปสาเทติ อเปหิ ภิกฺขุ มา เม
ปุรโต อฏาสีติ ฯ เยภุยฺเยน อานนฺท ทสสุ โลกธาตูสุ เทวตา
#๑ ม. อปจิยติ ฯ ๒-๓ ม. อปสาเรสิ ฯ ยุ. อปสาเทสิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สนฺนิปติตา ตถาคต ทสฺสนาย ยาวตา อานนฺท กุสินารา อุปวตฺตน
มลฺลาน สาลวน สมนฺตโต ทฺวาทส โยชนานิ นตฺถิ โส ปเทโส
วาลคฺคโกฏินิตุทฺทนมตฺโตป มเหสกฺขาหิ เทวตาหิ อปฺผุโฏ เทวตา
อานนฺท อุชฺฌายนฺติ ทูรา วตมฺหา อาคตา ตถาคต ทสฺสนาย
กทาจิ กรหจิ ตถาคโต ๑ โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
อชฺเชว รตฺติยา ปจฺฉิมยาเม ตถาคตสฺส ปรินพิ ฺพาน ภวิสฺสติ
อยฺจ มเหสกฺโข ภิกฺขุ ภควโต ปุรโต ิโต โอวาเรนฺโต น
มย ลภาม ปจฺฉิเม กาเล ตถาคต ทสฺสนายาติ [๒] ฯ กถภูตา ปน
ภนฺเต ภควา เทวตา มนสิกโรนฺตีติ ๓ ฯ สนฺตานนฺท เทวตา
อากาเส ปวีสฺินิโย เกเส ปกิริย กนฺทนฺติ พาหา ปคฺคยฺห
กนฺทนฺติ ฉินฺนปาท ๔ วิย ปปตนฺติ อาวฏฏนฺติ วิวฏฏนฺติ อติขิปฺป
ภควา ปรินพิ ฺพายิสฺสติ อติขิปฺป สุคโต ปรินิพฺพายิสฺสติ อติขิปฺป
จกฺขุมา โลเก ๕ อนฺตรธายิสฺสตีติ สนฺตานนฺท เทวตา ปวิยา
ปวีสฺินิโย เกเส ปกิริย กนฺทนฺติ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ
ฉินฺนปาท วิย ปปตนฺติ อาวฏฏนฺติ วิวฏฏนฺติ อติขิปฺป ภควา
ปรินิพฺพายิสฺสติ อติขิปฺป สุคโต ปรินิพฺพายิสฺสติ อติขิปฺป จกฺขุมา
โลเก อนฺตรธายิสฺสตีติ ยา ปน ตา เทวตา วีตราคา ตา
สตา สมฺปชานา อธิวาเสนฺติ อนิจฺจา สงฺขารา ต กุเตตฺถ
ลพฺภาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ตถาคตา --- สมฺมาสมฺพุทฺธา ฯ ๒ ยุ. (เทวตา อานนฺท อุชฺฌายนฺตีติ ฯ)
#๓ ม. ยุ. มนสิกโรตีติ ฯ ๔ ม. ยุ. ฉินนฺ ปาต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๕ สี. ม. ยุ. จกฺขุ โลเก ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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[๑๓๑] ปุพฺเพ ภนฺเต ทิสาสุ วสฺส วุตฺถา ภิกฺขู อาคจฺฉนฺติ
ตถาคต ทสฺสนาย เต มย ลภาม มโนภาวนีเย ภิกฺขู ทสฺสนาย
ลภาม ปยิรปู าสนาย ภควโต ปน มย ภนฺเต อจฺจเยน น
ลภิสฺสาม มโนภาวนีเย ภิกฺขู ทสฺสนาย น ลภิสฺสาม
ปยิรูปาสนายาติ ฯ จตฺตารีมานิ อานนฺท สทฺธสฺส กุลปุตตฺ สฺส
ทสฺสนียานิ สเวชนียานิ านานิ ฯ กตมานิ จตฺตาริ ฯ อิธ ตถาคโต
ชาโตติ อานนฺท สทฺธสฺส กุลปุตตฺ สฺส ทสฺสนีย สเวชนีย าน อิธ
ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ อานนฺท สทฺธสฺส
กุลปุตฺตสฺส ทสฺสนีย สเวชนีย าน อิธ ตถาคเตน ๑ อนุตฺตร
ธมฺมจกฺก ปวตฺติตนฺติ อานนฺท สทฺธสฺส กุลปุตฺตสฺส ทสฺสนีย
สเวชนีย าน อิธ ตถาคโต อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
ปรินิพฺพุโตติ อานนฺท สทฺธสฺส กุลปุตฺตสฺส ทสฺสนีย สเวชนีย าน
อิมานิ โข อานนฺท จตฺตาริ สทฺธสฺส กุลปุตตฺ สฺส ทสฺสนียานิ
สเวชนียานิ านานิ อาคมิสฺสนฺติ โข อานนฺท สทฺธา ภิกขฺ ู
ภิกฺขุนิโย อุปาสกา อุปาสิกาโย อิธ ตถาคโต ชาโตติป อิธ
ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติป อิธ ตถาคเตน ๒
อนุตฺตร ธมฺมจกฺก ปวตฺติตนฺติป อิธ ตถาคโต อนุปาทิเสสาย
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุโตติป เย หิ เกจิ อานนฺท เจติยจาริก
อาหิณฺฑนฺตา ปสนฺนจิตฺตา กาล กริสฺสนฺติ สพฺเพ เต กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสนฺตีติ ฯ
#๑-๒ โป. ตถาคโต ... ปวตฺตตีติ ฯ
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[๑๓๒] กถ มย ภนฺเต มาตุคาเม ปฏิปชฺชามาติ ฯ อทสฺสน
อานนฺทาติ ฯ ทสฺสเน ภควา สติ กถ ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ อนาลาโป
อานนฺทาติ ฯ อาลปนฺเต ๑ ภนฺเต กถ ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ สติ อานนฺท
อุปฏาเปตพฺพาติ ฯ
[๑๓๓] กถ มย ภนฺเต ตถาคตสฺส สรีเร ปฏิปชฺชามาติ ฯ
อพฺยาวฏา ตุเมฺห อานนฺท โหถ ตถาคตสฺส สรีร ปูชาย อิงฺฆ
ตุเมฺห อานนฺท สทตฺเถ ฆฏถ สทตฺเถ ๒ อนุยฺุชถ สทตฺเถ
อปฺปมตฺตา อาตาปโน ปหิตตฺตา วิหรถ สนฺตานนฺท
ขตฺติยปณฺฑิตาป พฺราหฺมณปณฺฑิตาป คหปติปณฺฑิตาป ตถาคเต
อภิปฺปสนฺนา เต ตถาคตสฺส สรีรปูช กริสฺสนฺตีติ ฯ กถ ปน
ภนฺเต ตถาคตสฺส สรีเร ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ ยถา โข อานนฺท
รฺโ จกฺกวตฺติสฺส สรีเร ปฏิปชฺชนฺติ เอว ตถาคตสฺส สรีเร
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ กถ ปน ภนฺเต รฺโ จกฺกวตฺติสสฺ สรีเร
ปฏิปชฺชนฺตีติ ฯ รฺโ อานนฺท จกฺกวตฺติสฺส สรีร อหเตน
วตฺเถน เวเนฺติ อหเตน วตฺเถน เวเตฺวา วิหเตน กปฺปาเสน
เวเนฺติ วิหเตน กปฺปาเสน เวเตฺวา อหเตน วตฺเถน เวเนฺติ
เอเตน อุปาเยน ปฺจหิ ยุคสเตหิ รฺโ จกฺกวตฺติสฺส สรีเร ๓
เวเตฺวา อยสาย เตลโทณิยา ปกฺขปิ ตฺวา อฺิสฺสา อยสาย
โทณิยา ปฏิกฺกุชฺชิตฺวา สพฺพคนฺธาน จิตก กริตฺวา รฺโ จกฺกวตฺติสฺส
สรีร ฌาเปนฺติ ๔ จาตุมฺมหาปเถ รฺโ จกฺกวตฺติสฺส ถูป
#๑ โป. ม. ยุ. อาลปนฺเตน ปน ฯ ๒ ยุ. สทตฺถ ฯ ๓ ม. ยุ.
#สรีร ฯ ๔ โป. ชาเลนฺติ ฯ
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กโรนฺติ เอว โข อานนฺท รฺโ จกฺกวตฺติสฺส สรีเร ปฏิปชฺชนฺติ
ยถา โข อานนฺท รฺโ จกฺกวตฺติสฺส สรีเร ปฏิปชฺชนฺติ เอว
ตถาคตสฺส สรีเร ปฏิปชฺชิตพฺพ จาตุมฺมหาปเถ ตถาคตสฺส ถูโป
กาตพฺโพ ตตฺถ เย เต มาล วา คนฺธ วา จุณณ
ฺ ก วา
อาโรเปสฺสนฺติ วา อภิวาเทสฺสนฺติ วา จิตฺต วา ปสาเทสฺสนฺติ
เตสนฺต ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ
[๑๓๔] จตฺตาโรเม อานนฺท ถูปารหา ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ
ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ถูปารโห ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ
ถูปารโห ตถาคตสฺส สาวโก ถูปารโห ราชา จกฺกวตฺติ ถูปารโห ๑ ฯ
กิฺจานนฺท ๒ อตฺถวส ปฏิจฺจ ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ถูปารโห ฯ อย ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ถูโปติ
อานนฺท พหู ๓ ชนา จิตฺต ปสาเทนฺติ เต ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ อิท
โข อานนฺท อตฺถวส ปฏิจฺจ ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ถูปารโห ฯ กิฺจานนฺท อตฺถวส ปฏิจฺจ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ถูปารโห ฯ
อย ตสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส ถูโปติ อานนฺท พหู ชนา จิตฺต
ปสาเทนฺติ เต ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ อิท โข อานนฺท อตฺถวส ปฏิจฺจ
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ถูปารโห ฯ กิฺจานนฺท อตฺถวส ปฏิจฺจ ตถาคตสฺส
#๑ โป. ม. ถูปารโหติ ฯ ๒ สี. กตมาจานนฺท ฯ ยุ. กตมฺจานนฺท ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ยุ. พหุชโน ... ปสาเทติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สาวโก ถูปารโห ฯ อย ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
สาวกถูโปติ อานนฺท พหู ชนา จิตฺต ปสาเทนฺติ เต ตตฺถ
จิตฺต ปสาเทตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชนฺติ อิท โข อานนฺท อตฺถวส ปฏิจฺจ ตถาคตสฺส สาวโก
ถูปารโห ฯ กิฺจานนฺท อตฺถวส ปฏิจฺจ ราชา จกฺกวตฺติ ถูปารโห ฯ
อย ตสฺส ธมฺมิกสฺส ธมฺมรฺโ ถูโปติ อานนฺท พหู ชนา จิตฺต
ปสาเทนฺติ เต ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ อิท โข อานนฺท อตฺถวส ปฏิจฺจ
ราชา จกฺกวตฺติ ถูปารโห อิเม โข อานนฺท จตฺตาโร ถูปารหาติ ฯ
[๑๓๕] อถโข อายสฺมา อานนฺโท วิหาร ปวิสิตฺวา กปสีส
อาลมฺพิตฺวา โรทมาโน อฏาสิ อหฺจ วตมฺหิ เสกฺโข สกรณีโย
สตฺถุ จ เม ปรินิพฺพาน ภวิสฺสติ โย มม อนุกมฺปโกติ ฯ อถโข
ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ กห นุ โข ภิกฺขเว อานนฺโทติ ฯ เอโส
ภนฺเต อายสฺมา อานนฺโท วิหาร ปวิสิตฺวา กปสีส อาลมฺพติ ฺวา
โรทมาโน ิโต อหฺจ วตมฺหิ เสกฺโข สกรณีโย สตฺถุ
จ เม ปรินพิ ฺพาน ภวิสฺสติ โย มม อนุกมฺปโกติ ฯ อถโข
ภควา อฺตร ภิกฺขุ อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว ภิกฺขุ มม
วจเนน อานนฺท อามนฺเตหิ สตฺถา ต อาวุโส อานนฺท
อามนฺเตตีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา
เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท
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เอตทโวจ สตฺถา ต อาวุโส อานนฺท อามนฺเตตีติ ฯ เอวมาวุโสติ
โข อายสฺมา อานนฺโท ตสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสฺสุตวฺ า เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข อายสฺมนฺต อานนฺท ภควา เอตทโวจ อล
อานนฺท มา โสจิ มา ปริเทวิ น นุ เอว ๑ อานนฺท มยา
ปฏิกจฺเจว อกฺขาต สพฺเพเหว ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว
วินาภาโว อฺถาภาโว ต กุเตตฺถ [๒] ลพฺภา ยนฺต ชาต ภูต
สงฺขต ปโลกธมฺม ต วต มา ปลุชชฺ ีติ เนต าน วิชชฺ ติ
ทีฆรตฺต โข เต อานนฺท ตถาคโต ปจฺจุปฏิโต เมตฺเตน
กายกมฺเมน หิเตน สุเขน อทฺวเยน อปฺปมาเณน เมตฺเตน วจีกมฺเมน
หิเตน สุเขน อทฺวเยน อปฺปมาเณน เมตฺเตน มโนกมฺเมน หิเตน
สุเขน อทฺวเยน อปฺปมาเณน กตปฺุโสิ ตฺว อานนฺท ปธานมนุยฺุช
ขิปฺป โหหิป ๓ อนาสโวติ ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
เยป เต ภิกขฺ เว อเหสุ อตีตมทฺธาน อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา
เตสมฺป ภควนฺตาน เอตปรมาเยว อุปฏากา อเหสุ เสยฺยถาป
มยฺห อานนฺโท เยป เต ภิกฺขเว ภวิสฺสนฺติ อนาคตมทฺธาน
อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา เตสมฺป ภควนฺตาน เอตปรมาเยว
อุปฏากา ภวิสฺสนฺติ เสยฺยถาป มยฺห อานนฺโท ปณฺฑิโต [๔]
ภิกฺขเว อานนฺโท ชานาติ อย กาโล ตถาคต ทสฺสนาย
อุปสงฺกมิตุ อย กาโล ภิกฺขูน อย กาโล ภิกฺขุนีน อย กาโล
#๑ ม. ยุ. เอต ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อานนฺท ฯ ๓ ม. ยุ. โหหิสิ ฯ ๔ ยุ. โข ฯ
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อุปาสกาน อย กาโล อุปาสิกาน อย กาโล รฺโ ราชมหามตฺตาน
อย กาโล ติตฺถิยาน อย กาโล ติตฺถิยสาวกานนฺติ ฯ
[๑๓๖] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา ๑ อานนฺเท ฯ
กตเม จตฺตาโร ฯ สเจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุปริสา อานนฺท ทสฺสนาย
อุปสงฺกมติ ทสฺสเนน สา อตฺตมนา โหติ ตตฺร เจ อานนฺโท
ธมฺม ภาสติ ภาสิเตนป สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตา ว
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุปริสา โหติ อถ อานนฺโท ตุณฺหี โหติ สเจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนีปริสา อานนฺท ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ ทสฺสเนน สา
อตฺตมนา โหติ ตตฺร เจ อานนฺโท ธมฺม ภาสติ ภาสิเตนป
สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตา ว ภิกฺขเว ภิกฺขุนีปริสา โหติ
อถ ๒ อานนฺโท ตุณฺหี โหติ สเจ ภิกฺขเว อุปาสกปริสา อานนฺท
ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ ทสฺสเนน สา อตฺตมนา โหติ ตตฺร เจ
อานนฺโท ธมฺม ภาสติ ภาสิเตนป สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตา ว
ภิกฺขเว อุปาสกปริสา โหติ อถ ๓ อานนฺโท ตุณฺหี โหติ สเจ
ภิกฺขเว อุปาสิกาปริสา อานนฺท ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ ทสฺสเนน
สา อตฺตมนา โหติ ตตฺร เจ อานนฺโท ธมฺม ภาสติ ภาสิเตนป
สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตา ว ภิกขฺ เว อุปาสิกาปริสา โหติ
อถ ๔ อานนฺโท ตุณฺหี โหติ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อจฺฉริยา
อพฺภุตธมฺมา ๕ อานนฺเท ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา
รฺเ จกฺกวตฺติมฺหิ [๖] สเจ ภิกฺขเว ขตฺติยปริสา ราชาน จกฺกวตฺตึ
#๑-๕ ม. ยุ. อพฺภุตา ธมฺมา ฯ ๒-๓-๔ ม. อถโข ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
#๖ ม. กตเม จตฺตาโร ฯ
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ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ ทสฺสเนน สา อตฺตมนา โหติ ตตฺร เจ
ราชา จกฺกวตฺติ ภาสติ ภาสิเตนป สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตา ว
ภิกฺขเว ขตฺติยปริสา โหติ อถ ราชา จกฺกวตฺติ ตุณฺหี โหติ ฯ
สเจ ภิกฺขเว พฺราหฺมณปริสา ฯ คหปติปริสา ฯ สมณปริสา
ราชาน จกฺกวตฺตึ ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ ทสฺสเนน สา อตฺตมนา
โหติ ตตฺร เจ ราชา จกฺกวตฺติ ภาสติ ภาสิเตนป สา อตฺตมนา
โหติ อติตฺตา ว ภิกฺขเว สมณปริสา โหติ อถ ราชา จกฺกวตฺติ
ตุณฺหี โหตีติ ๑ เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อจฺฉริยา
อพฺภุตธมฺมา อานนฺท สเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุปริสา อานนฺท ทสฺสนาย
อุปสงฺกมติ ทสฺสเนน สา อตฺตมนา โหติ ตตฺร เจ อานนฺโท
ธมฺม ภาสติ ภาสิเตนป สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตา ว ภิกฺขเว
ภิกฺขุปริสา โหติ อถ อานนฺโท ตุณฺหี โหติ ฯ สเจ ภิกฺขเว
ภิกฺขุนีปริสา ฯ อุปาสกปริสา ฯ อุปาสิกาปริสา อานนฺท ทสฺสนาย
อุปสงฺกมติ ทสฺสเนน สา อตฺตมนา โหติ ตตฺร เจ อานนฺโท
ธมฺม ภาสติ ภาสิเตนป สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตา ว ภิกฺขเว
อุปาสิกาปริสา โหติ อถโข อานนฺโท ตุณฺหี โหติ อิเม โข
ภิกฺขเว จตฺตาโร อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา อานนฺเทติ ฯ
[๑๓๗] เอว วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ
มา ภนฺเต ภควา อิมสฺมึ ขุทฺทกนครเก ๒ อุชชฺ งฺคลนครเก สาขานครเก
ปรินิพฺพายิ ๓ สนฺติ [๔] ภนฺเต อฺานิ มหานครานิ เสยฺยถีท
#๑ ม. ยุ. โหติ ฯ ๒ ยุ. กุฑฺฑนครเก ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ ๓ ยุ.
#ปรินิพฺพายตุ ฯ ๔ ยุ. หิ ฯ
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จมฺปา ราชคห สาวตฺถี สาเกต โกสมฺพี พาราณสี เอตฺถ ภควา
ปรินิพฺพายตุ เอตฺถ พหู ขตฺติยมหาสาลา พฺราหฺมณมหาสาลา
คหปติมหาสาลา ตถาคเต อภิปฺปสนฺนา เต ตถาคตสฺส สรีรปูช
กริสฺสนฺตีติ ฯ มา เหว อานนฺท อวจ มา เหว อานนฺท อวจ
ขุทฺทกนครก อุชฺชงฺคลนครก สาขานครกนฺติ ภูตปุพฺพ อานนฺท
ราชา มหาสุทสฺสโน นาม อโหสิ จกฺกวตฺติ ธมฺมิโก ธมฺมราชา
จาตุรนฺโต วิชิตาวี ชนปทฏาวริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต
รฺโ อานนฺท มหาสุทสฺสนสฺส อย กุสินารา กุสาวตี นาม
ราชธานี อโหสิ ปุรตฺถเิ มน จ ปจฺฉิเมน จ ทฺวาทสโยชนานิ
อายาเมน อุตฺตเรน จ ทกฺขเิ ณน จ สตฺตโยชนานิ วิตฺถาเรน
กุสาวตี อานนฺท ราชธานี อิทฺธา เจว อโหสิ ผีตา จ พหุชนา
จ อากิณฺณมนุสฺสา จ สุภิกฺขา จ เสยฺยถาป อานนฺท เทวาน
อาลกมนฺทา นาม ราชธานี อิทฺธา เจว อโหสิ ผีตา จ พหุชนา
จ อากิณฺณยกฺขา จ สุภกิ ฺขา จ เอวเมว โข อานนฺท กุสาวตี
ราชธานี อิทฺธา เจว อโหสิ ผีตา จ พหุชนา จ อากิณฺณมนุสฺสา
จ สุภิกฺขา จ กุสาวตี อานนฺท ราชธานี ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺตา
อโหสิ ทิวา เจว รตฺติฺจ เสยฺยถีท หตฺถิสทฺเทน อสฺสสทฺเทน
รถสทฺเทน เภริสทฺเทน มุทิงฺคสทฺเทน ๑ วีณาสทฺเทน คีตสทฺเทน
สมฺมสทฺเทน ตาลสทฺเทน ๒ [๓] อสถ ๔ ปวถ ขาทถาติ ทสเมน
สทฺเทน คจฺฉ ตฺว อานนฺท กุสินาราย ปวิสิตฺวา โกสินารกาน
#๑ ยุ. มุติงฺค ... ฯ ๒ ม. ปาณิตาลสทฺเทน ฯ ๓ โป. ม. สงฺขสทฺเทน ฯ
#๔ ม. ยุ. อสนาถ ฯ อิเม อสมปาา อฺตฺถาป เอว าตพฺพา ฯ
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มลฺลาน อาโรเจหิ อชฺช โข วาสิฏา ๑ รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม
ตถาคตสฺส ปรินิพฺพาน ภวิสฺสติ อภิกฺกมถ วาสิฏา อภิกฺกมถ
วาสิฏา มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ อมฺหากฺจ โน
คามกฺเขตฺเต ตถาคตสฺส ปรินิพฺพาน อโหสิ น มย ลภิมฺหา
ปจฺฉิเม กาเล ตถาคต ทสฺสนายาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา
อานนฺโท ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวร อาทาย
อทุติโย ๒ กุสินาราย ปาวิสิ ฯ เตน โข ปน สมเยน โกสินารกา
มลฺลา สณฺาคาเร สนฺนปิ ติตา โหนฺติ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ
อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน โกสินารกาน มลฺลาน สณฺาคาร
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา โกสินารกาน มลฺลาน อาโรเจสิ อชฺช
โข วาสิฏา รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม ตถาคตสฺส ปรินิพฺพาน
ภวิสฺสติ อภิกฺกมถ วาสิฏา อภิกกฺ มถ วาสิฏ า มา ปจฺฉา
วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ อมฺหากฺจ โน คามกฺเขตฺเต ตถาคตสฺส
ปรินิพฺพาน อโหสิ น มย ลภิมฺหา ปจฺฉิเม กาเล ตถาคตสฺส ๓
ทสฺสนายาติ ฯ อิทมายสฺมโต อานนฺทสฺส สุตฺวา มลฺลา จ
มลฺลปุตฺตา จ มลฺลสุณสิ า จ มลฺลปชาปติโย จ อฆาวิโน ทุมฺมนา
เจโตทุกฺขสมปฺปตา อปฺเปกจฺเจ เกเส ปกิริย กนฺทนฺติ พาหา
ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ ฉินฺนปาท วิย ปปตนฺติ อาวฏฏนฺติ วิวฏฏนฺติ อติขิปฺป
ภควา ปรินพิ ฺพายิสฺสติ อติขิปฺป สุคโต ปรินิพฺพายิสฺสติ อติขิปฺป
#๑ สี. ม. ยุ. วาเสฏา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ สี. ม. ยุ. อตฺตทุติโย ฯ
#๓ ม. ยุ. ตถาคต ฯ
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จกฺขุมา โลเก อนฺตรธายิสฺสตีติ ฯ อถโข มลฺลา จ มลฺลปุตตฺ า
จ มลฺลสุณิสา จ มลฺลปชาปติโย จ อฆาวิโน ทุมฺมนา เจโตทุกฺขสมปฺปตา
เยน อุปวตฺตน มลฺลาน สาลวน เยนายสฺมา อานนฺโท
เตนุปสงฺกมึสุ ฯ อถโข อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ สเจ
โข อห โกสินารเก มลฺเล เอกเมก ภควนฺต วนฺทาเปสฺสามิ
อวนฺทิโต จ ภควา โกสินารเกหิ มลฺเลหิ ภวิสฺสติ อถาย รตฺติ
วิภายิสฺสติ ยนฺนูนาห โกสินารเก มลฺเล กุลปริวตฺตโส กุลปริวตฺตโส
เปตฺวา ภควนฺต วนฺทาเปยฺย อิตฺถนฺนาโม ภนฺเต มลฺโล
สปุตฺโต สภริโย สปริโส สามจฺโจ ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตีติ ฯ
อถโข อายสฺมา อานนฺโท โกสินารเก มลฺเล กุลปริวตฺตโส
กุลปริวตฺตโส เปตฺวา ภควนฺต วนฺทาเปสิ อิตฺถนฺนาโม ภนฺเต มลฺโล
สปุตฺโต สภริโย สปริโส สามจฺโจ ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตีติ ฯ
อถโข อายสฺมา อานนฺโท เอเตน อุปาเยน ปเมเนว ยาเมน
โกสินารเก มลฺเล ภควนฺต วนฺทาเปสิ ฯ
[๑๓๘] เตน โข ปน สมเยน สุภทฺโท นาม ปริพฺพาชโก
กุสินาราย ปฏิวสติ ฯ อสฺโสสิ โข สุภทฺโท ปริพฺพาชโก อชฺเชว
[๑] รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม สมณสฺส โคตมสฺส ปรินิพฺพาน ภวิสฺสตีติ ฯ
อถโข สุภทฺทสฺส ปริพพฺ าชกสฺส เอตทโหสิ สุต โข ปน เมต
ปริพฺพาชกาน วุฑฺฒาน มหลฺลกาน อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน
กทาจิ กรหจิ ตถาคตา โลเก อุปฺปชฺชนฺติ อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา ๒
#๑ ยุ. กิร ฯ ๒ ม. ยุ. สมฺมาสมฺพุทฺธาติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อชฺเชว รตฺตยิ า ปจฺฉิเม ยาเม สมณสฺส โคตมสฺส ปรินิพฺพาน
ภวิสฺสติ อตฺถิ จ เม อย กงฺขาธมฺโม อุปฺปนฺโน เอวมฺปสนฺโน
อห สมเณ โคตเม ปโหติ เม สมโณ โคตโม ตถา ธมฺม
เทเสตุ ยถา อห อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺยนฺติ ฯ อถโข
สุภทฺโท ปริพฺพาชโก เยน อุปวตฺตน มลฺลาน สาลวน
เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท
เอตทโวจ สุต เมต โภ อานนฺท ปริพฺพาชกาน วุฑฺฒาน มหลฺลกาน
อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน กทาจิ กรหจิ ตถาคตา โลเก
อุปฺปชฺชนฺติ อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา อชฺเชว รตฺติยา ปจฺฉิเม
ยาเม สมณสฺส โคตมสฺส ปรินิพฺพาน ภวิสฺสติ อตฺถิ จ เม
อย กงฺขาธมฺโม อุปฺปนฺโน เอวมฺปสนฺโน อห สมเณ โคตเม
ปโหติ เม สมโณ โคตโม ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถา อห
อิม กงฺขาธมฺม ปชเหยฺย สาธาห ๑ โภ อานนฺท ลเภยฺย สมณ
โคตม ทสฺสนายาติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท สุภทฺท
ปริพฺพาชก เอตทโวจ อล อาวุโส สุภทฺท มา ตถาคต วิเหเสิ
กิลนฺโต ภควาติ ฯ ทุตยิ มฺป โข สุภทฺโท ปริพพฺ าชโก ฯเปฯ
ตติยมฺป โข สุภทฺโท ปริพฺพาชโก อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ
สุต เมต โภ อานนฺท ปริพฺพาชกาน วุฑฺฒาน มหลฺลกาน
อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน กทาจิ กรหจิ ตถาคตา โลเก อุปปฺ ชฺชนฺติ
#๑ สี. ยุ. สฺวาห ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา อชฺเชว รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม สมณสฺส
โคตมสฺส ปรินิพฺพาน ภวิสฺสติ อตฺถิ จ เม อย กงฺขาธมฺโม
อุปฺปนฺโน เอวมฺปสนฺโน อห สมเณ โคตเม ปโหติ เม
สมโณ โคตโม ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถา อห อิม กงฺขาธมฺม
ปชเหยฺย ๑ สาธาห โภ อานนฺท ลเภยฺย สมณ โคตม ทสฺสนายาติ ฯ
ตติยมฺป โข อายสฺมา อานนฺโท สุภทฺท ปริพพฺ าชก เอตทโวจ
อล อาวุโส สุภทฺท มา ตถาคต วิเหเสิ กิลนฺโต ภควาติ ฯ
อสฺโสสิ โข ภควา อายสฺมโต อานนฺทสฺส สุภทฺเทน ปริพฺพาชเกน
สทฺธึ อิม กถาสลฺลาป ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท
อามนฺเตสิ อล อานนฺท มา สุภทฺท วาเรสิ ลภตุ ๒ อานนฺท
สุภทฺโท ตถาคต ทสฺสนาย ยงฺกิฺจิ ม สุภทฺโท ปุจฺฉิสฺสติ
สพฺพนฺต อฺาเปกฺโข ว ม ปุจฺฉิสฺสติ โน วิเหสาเปกฺโข
ยฺจสฺสาห ปุฏโ พฺยากริสฺสามิ ต ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตีติ ฯ
อถโข อายสฺมา อานนฺโท สุภทฺท ปริพฺพาชก เอตทโวจ
คจฺฉาวุโส สุภทฺท กโรติ เต ภควา โอกาสนฺติ ฯ อถโข สุภทฺโท
ปริพฺพาชโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข สุภทฺโท ปริพฺพาชโก ภควนฺต
เอตทโวจ เยเม โภ โคตม สมณพฺราหฺมณา สงฺฆิโน คณิโน
คณาจริยา าตา ยสสฺสิโน ติตฺถกรา สาธุสมฺมตา พหุชนสฺส
#๑ โป. ม. ปชเหยฺยนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. ลภต ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 175

เสยฺยถีท ปูรโณ กสฺสโป มกฺขลิ โคสาโล อชิโต เกสกมฺพโล ๑
ปกุโธ กจฺจายโน สฺชโย เวลฏปุตฺโต ๒ นิคณฺโ นาฏปุตฺโต
สพฺเพ เต สกาย ปฏิฺาย อพฺภฺึสุ สพฺเพ ๓ ปน น อพฺภฺึสุฌ
อุทาหุ เอกจฺเจ น อพฺภฺึสูติ ฯ อล สุภทฺท ติฏเตต
สพฺเพ เต สกาย ปฏิฺาย อพฺภฺึสุ สพฺเพ ๔ ปน น อพฺภฺึสุ
อุทาหุ เอกจฺเจ อพฺภฺึสุ เอกจฺเจ น อพฺภฺึสูติ ธมฺมนฺเต
สุภทฺท เทสิสฺสามิ ต สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข สุภทฺโท ปริพฺพาชโก ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
ภควา เอตทโวจ ยสฺมึ โข สุภทฺท ธมฺมวินเย อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค น อุปลพฺภติ สมโณป ตตฺถ น อุปลพฺภติ ทุติโยป
ตตฺถ สมโณ น อุปลพฺภติ ตติโยป ตตฺถ สมโณป น อุปลพฺภติ
จตุตฺโถป ตตฺถ สมโณ น อุปลพฺภติ ยสฺมิฺจ โข สุภทฺท
ธมฺมวินเย อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค อุปลพฺภติ สมโณป ตตฺถ
อุปลพฺภติ ทุติโยป ตตฺถ สมโณ อุปลพฺภติ ตติโยป ตตฺถ
สมโณ อุปลพฺภติ จตุตฺโถป ตตฺถ สมโณ อุปลพฺภติ อิมสฺมึ
โข สุภทฺท ธมฺมวินเย อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค อุปลพฺภติ
อิเธว สุภทฺท สมโณ อิธ ทุติโย สมโณ อิธ ตติโย สมโณ
อิธ จตุตฺโถ สมโณ สฺุา ปรปฺปวาทา สมเณภิ อฺเหิ
#๑ สี. ยุ. เกสกมฺพลี ฯ ๒ สี. ยุ. เวลฏิปุตฺโต ฯ ๓-๔ ม. ยุ. สพฺเพว ฯ
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อิเม จ สุภทฺท ภิกฺขู สมฺมา วิหเรยฺยุ อสฺุโ โลโก อรหนฺเตหิ
อสฺสาติ ฯ
[๑๓๙] เอกูนตึส- ๑ วยสา สุภทฺท
ย ปพฺพชึ กึกุสลานุเอสี
วสฺสานิ ปฺาสสมาธิกานิ
ยโต อห ปพฺพชิโต สุภทฺท
ายสฺส ธมฺมสฺส ปเทสวตฺติ
อิโต พหิทฺธา สมโณป นตฺถิ ฯ
ทุติโยป สมโณ นตฺถิ ตติโยป สมโณ นตฺถิ จตุตฺโถป สมโณ
นตฺถิ สฺุา ปรปฺปวาทา สมเณภิ อฺเหิ อิเม จ สุภทฺท
ภิกฺขู สมฺมา วิหเรยฺยุ อสฺุโ โลโก อรหนฺเตหิ อสฺสาติ ฯ
[๑๔๐] เอว วุตฺเต สุภทฺโท ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกชุ ชฺ ิต
วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺติ เอวเมว ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต
เอสาห ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ
ลเภยฺยามห ๒ ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺย อุปสมฺปทนฺติ ฯ
โย โข สุภทฺท อฺติตฺถิยปุพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
#๑ สี. ม. ยุ. เอกูนตึโส ฯ ๒ ม. ยุ. ลเภยฺยาห ฯ
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อากงฺขติ ปพฺพชฺช อากงฺขติ อุปสมฺปท โส จตฺตาโร
มาเส ปริวสติ จตุนฺน มาสาน อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา ภิกขฺ ู
ปพฺพาเชนฺติ อุปสมฺปาเทนฺติ ภิกฺขุภาวาย อปจ เมตฺถ ปุคฺคลเวมตฺตตา
วิทิตาติ ฯ สเจ ภนฺเต อฺติตฺถิยปุพฺพา อิมสฺมึ
ธมฺมวินเย อากงฺขนฺตา ปพฺพชฺช อากงฺขนฺตา อุปสมฺปท จตฺตาโร
มาเส ปริวสนฺติ จตุนฺน มาสาน อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา ภิกขฺ ู
ปพฺพาเชนฺติ อุปสมฺปาเทนฺติ ภิกฺขุภาวาย อห จตฺตาริ วสฺสานิ
ปริวสิสฺสามิ จตุนฺน วสฺสาน อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา ภิกฺขู ปพฺพาเชนฺตุ
อุปสมฺปาเทนฺตุ ภิกฺขุภาวายาติ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต
อานนฺท อามนฺเตสิ เตนหานนฺท สุภทฺท ปริพฺพาชก ปพฺพาเชถาติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข
สุภทฺโท ปริพฺพาชโก อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ ลาภา
เต ๑ อาวุโส อานนฺท สุลทฺธ เต ๒ อาวุโส อานนฺท เย เอตฺถ
สตฺถารา ๓ สมฺมุขา อนฺเตวาสิกาภิเสเกน อภิสิตฺตาติ ฯ อลตฺถ โข
สุภทฺโท ปริพฺพาชโก ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท ฯ
อจิรูปสมฺปนฺโน โข ปนายสฺมา สุภทฺโท 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 วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร
#๑-๒ ม. ยุ. โว ฯ ๓ ม. สตฺถุ ฯ
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อิตฺถตฺตายาติ อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร โข ปน อายสฺมา สุภทฺโท
อรหต อโหสิ ฯ โส ภควโต ปจฺฉิโม สกฺขิสาวโก อโหสีติ ฯ
ปฺจมภาณวาร สมตฺต ฯ
[๑๔๑] อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ สิยา
โข ปนานนฺท ตุมฺหาก เอวมสฺส อตีตสตฺถุก ปาวจน นตฺถิ
โน สตฺถาติ น โข ปเนต อานนฺท เอว ทฏพฺพ โย โว
อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปฺตฺโต โส โว
มมจฺจเยน สตฺถา ยถา โข ปนานนฺท เอตรหิ ภิกฺขู อฺมฺ
อาวุโสวาเทน สมุทาจรนฺติ น เต มมจฺจเยน เอว สมุทาจริตพฺพ
เถรตเรน อานนฺท ภิกฺขนุ า นวกตโร ภิกฺขุ นาเมน วา โคตฺเตน
วา อาวุโสวาเทน วา สมุทาจริตพฺโพ นวกตเรน ภิกฺขุนา เถรตโร
ภิกฺขุ ภนฺเตติ วา อายสฺมาติ วา สมุทาจริตพฺโพ อากงฺขมาโน
อานนฺท สงฺโฆ มมจฺจเยน ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ
สมูหนตุ ฉนฺนสฺส อานนฺท ภิกฺขโุ น มมจฺจเยน พฺรหฺมทณฺโฑ
ทาตพฺโพติ ฯ กตโม ปน ภนฺเต พฺรหฺมทณฺโฑติ ฯ ฉนฺโน
อานนฺท ภิกฺขุ ย อิจฺเฉยฺย ต วเทยฺย โส ภิกฺขูหิ เนว
วตฺตพฺโพ น โอวทิตพฺโพ น อนุสาสิตพฺโพติ ฯ
[๑๔๒] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ สิยา โข ปน ภิกฺขเว
เอกภิกฺขุสฺสป กงฺขา วา วิมติ วา พุทฺเธ วา ธมฺเม วา สงฺเฆ
วา มคฺเค วา ปฏิปทาย วา ปุจฺฉถ ภิกฺขเว มา ปจฺฉา
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วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ สมฺมุขีภูโต โน สตฺถา อโหสิ น มย
สิกฺขิมฺหา ภควนฺต สมฺมขุ า ปฏิปุจฺฉิตุนฺติ ฯ เอว วุตฺเต เต ภิกฺขู
ตุณฺหี อเหสุ ฯ ทุติยมฺป โข ภควา ฯเปฯ ตติยมฺป โข ภควา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ สิยา โข ปน ภิกฺขเว เอกภิกฺขุสฺสป กงฺขา วา
วิมติ วา พุทเฺ ธ วา ธมฺเม วา สงฺเฆ วา มคฺเค วา ปฏิปทาย วา
ปุจฺฉถ ภิกขฺ เว มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ สมฺมุขีภูโต
โน สตฺถา อโหสิ น มย สิกฺขิมฺหา ภควนฺต สมฺมุขา ปฏิปุจฺฉิตุนฺติ ฯ
ตติยมฺป โข เต ภิกฺขู ตุณฺหี อเหสุ ฯ อถโข
ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ สิยา โข ปน ภิกฺขเว สตฺถุ คารเวนป น
ปุจฺเฉยฺยาถ สหายโกป ภิกฺขเว สหายกสฺส อาโรเจตูติ ฯ เอว
วุตฺเต เต ภิกฺขู ตุณฺหี อเหสุ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท
ภควนฺต เอตทโวจ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต ภนฺเต เอว ปสนฺโน
อห ภนฺเต อิมสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ นตฺถิ อิมสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ เอกภิกฺขุสฺสาป
กงฺขา วา วิมติ วา พุทเฺ ธ วา ธมฺเม วา สงฺเฆ วา
มคฺเค วา ปฏิปทาย วาติ ฯ ปสาทา โข ตฺว อานนฺท วเทสิ
าณเมว เหตฺถ อานนฺท ตถาคตสฺส นตฺถิ อิมสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ
เอกภิกฺขุสฺสาป กงฺขา วา วิมติ วา พุทฺเธ วา ธมฺเม วา สงฺเฆ
วา มคฺเค วา ปฏิปทาย วา อิเมส หิ อานนฺท ปฺจนฺน
ภิกฺขุสตาน โย ปจฺฉิมโก ภิกฺขุ โส โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม
นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
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[๑๔๓] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ หนฺททานิ ภิกฺขเว
อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ ฯ
อย ตถาคตสฺส ปจฺฉิมา วาจา ฯ
[๑๔๔] อถโข ภควา ปมชฺฌาน สมาปชฺชิ ปมชฺฌานา
วุฏหิตฺวา ทุติยชฺฌาน สมาปชฺชิ ทุติยชฺฌานา วุฏหิตฺวา ตติยชฺฌาน
สมาปชฺชิ ตติยชฺฌานา วุฏหิตฺวา จตุตฺถชฺฌาน สมาปชฺชิ
จตุตฺถชฺฌานา วุฏหิตฺวา อากาสานฺจายตน สมาปชฺชิ
อากาสานฺจายตนสมาปตฺติยา วุฏ หิตฺวา วิฺาณฺจายตน สมาปชฺชิ
วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติยา วุฏหิตฺวา อากิฺจฺายตน สมาปชฺชิ
อากิฺจฺายตนสมาปตฺติยา วุฏหิตฺวา เนวสฺานาสฺาตยน
สมาปชฺชิ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา วุฏหิตฺวา
สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺชิ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท
อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ เอตทโวจ ปรินิพฺพุโต ภนฺเต อนุรุทธฺ
ภควาติ ฯ นาวุโส อานนฺท ภควา ปรินิพฺพุโต สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปนฺโนติ ฯ อถโข ภควา สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา
วุฏหิตฺวา เนวสฺานาสฺายตน สมาปชฺชิ เนวสฺานาสฺายตนสมาปตฺติยา วุฏหิตฺวา อากิฺจฺายตน สมาปชฺชิ
อากิฺจฺายตนสมาปตฺติยา วุฏหิตฺวา วิฺาณฺจายตน สมาปชฺชิ
วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติยา วุฏ หิตฺวา อากาสานฺจายตน
สมาปชฺชิ อากาสานฺจายตนสมาปตฺตยิ า วุฏ หิตฺวา จตุตฺถ ฌาน

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 181

สมาปชฺชิ จตุตฺถา ฌานา วุฏหิตฺวา ตติย ฌาน สมาปชฺชิ
ตติยา ฌานา วุฏหิตฺวา ทุติย ฌาน สมาปชฺชิ ทุติยา ฌานา
วุฏหิตฺวา ปม ฌาน สมาปชฺชิ ปมา ฌานา วุฏหิตฺวา
ทุติย ฌาน สมาปชฺชิ ทุติยา ฌานา วุฏหิตฺวา ตติย ฌาน
สมาปชฺชิ ตติยา ฌานา วุฏหิตฺวา จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชิ ฯ
จตุตฺถา ฌานา วุฏหิตฺวา สมนนฺตรา ภควา ปรินิพฺพายิ ฯ
[๑๔๕] ปรินิพฺพุเต ภควติ สห ปรินิพฺพานา มหาภูมิจาโล
อโหสิ ภึสนโก โลมหโส เทวทุนฺทภิโย จ ผลึสุ ฯ
[๑๔๖] ปรินิพฺพุเต ภควติ สห ปรินิพฺพานา พฺรหฺมา สหมฺปติ
อิม คาถ อภาสิ
สพฺเพ ว นิกฺขิปสฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสย
ยตฺถ เอตาทิโส สตฺถา โลเก อปฺปฏิปุคฺคโล
ตถาคโต พลปฺปตฺโต สมฺพทุ ฺโธ ปรินิพพฺ ุโตติ ฯ
[๑๔๗] ปรินิพฺพุเต ภควติ สห ปรินิพฺพานา สกฺโก เทวานมินฺโท
อิม คาถ อภาสิ
อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตส วูปสโม สุโขติ ฯ
[๑๔๘] ปรินิพฺพุเต ภควติ สห ปรินิพฺพานา อายสฺมา อนุรุทฺโธ
อิมา คาถา อภาสิ
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นาหุ อสฺสาสปสฺสาโส ิตจิตฺตสฺส ตาทิโน
อเนชฺโช ๑ สนฺติมารพฺภ ย กาลมกรี มุนิ ฯ
อสลฺลีเนน จิตฺเตน เวทน อชฺฌวาสยิ
ปชฺโชตสฺเสว นิพฺพาน วิโมกฺโข เจตโส อหูติ ฯ
[๑๔๙] ปรินิพฺพุเต ภควติ สห ปรินิพฺพานา อายสฺมา อานนฺโท
อิม คาถ อภาสิ
ตทาสิ ย ภึสนก
ตทาสิ โลมหสน
สพฺพาการวรูเปเต สมฺพุทฺเธ ปรินิพฺพุเตติ ฯ
[๑๕๐] ปรินิพฺพุเต ภควติ เย เตตฺถ ๒ ภิกฺขู อวีตราคา
อปฺเปกจฺเจ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ ฉินฺนปาท วิย ปปตนฺติ
อาวฏฏนฺติ วิวฏฏนฺติ อติขิปฺป ภควา ปรินพิ ฺพุโต อติขิปฺป
สุคโต ปรินิพฺพุโต อติขิปฺป จกฺขุมา โลเก อนฺตรหิโตติ ฯ
เย ปน เต ภิกฺขู วีตราคา เต สตา สมฺปชานา อธิวาเสนฺติ
อนิจฺจา วต สงฺขารา ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ ฯ
[๑๕๑] อถโข อายสฺมา อนุรุทโฺ ธ ภิกฺขู อามนฺเตสิ อล
อาวุโส มา โสจิตฺถ มา ปริเทวิตฺถ น นุ เอต อาวุโส
ภควตา ปฏิกจฺเจว อกฺขาต สพฺเพเหว ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว
วินาภาโว อฺถาภาโว ต กุเตตฺถ อาวุโส ลพฺภา
ยนฺต ชาต ภูต สงฺขต ปโลกธมฺม ต วต มา ปลุชชฺ ีติ เนต
#๑ ม. ยุ. อเนโช ฯ ๒ สี. ตตฺถ เย เต ฯ ม. ยุ. เย เต ตตฺถ ฯ
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าน วิชชฺ ติ เทวตา อาวุโส อุชฺฌายนฺตีติ ฯ กถภูตา ปน
ภนฺเต อนุรทุ ฺธ เทวตา มนสิกโรนฺตีติ ๑ ฯ สนฺตาวุโส อานนฺท
เทวตา อากาเส ปวีสฺินิโย เกเส ปกิริย กนฺทนฺติ พาหา
ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ ฉินนฺ ปาท วิย ปปตนฺติ อาวฏฏนฺติ วิวฏฏนฺติ
อติขิปฺป ภควา ปรินิพฺพโุ ต อติขิปฺป สุคโต ปรินิพฺพุโต อติขิปฺป
จกฺขุมา โลเก อนฺตรหิโตติ สนฺตาวุโส อานนฺท เทวตา ปวิยา
ปวีสฺินิโย เกเส ปกิริย กนฺทนฺติ ฯเปฯ อนฺตรหิโตติ ฯ ยา
ปน เทวตา วีตราคา ตา สตา สมฺปชานา อธิวาเสนฺติ อนิจฺจา
สงฺขารา ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ ฯ อถโข อายสฺมา จ อนุรุทโฺ ธ
อายสฺมา จ อานนฺโท ต รตฺตาวเสส ธมฺมิยา กถาย วีตินาเมสุ ฯ
อถโข อายสฺมา อนุรุทโฺ ธ อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ คจฺฉ
อาวุโส อานนฺท กุสินาร ปวิสิตฺวา โกสินารกาน มลฺลาน อาโรเจหิ
ปรินิพฺพุโต วาสิฏา ภควา ยสฺสทานิ กาล มฺถาติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท อายสฺมโต อนุรุทฺธสฺส
ปฏิสฺสุตฺวา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวร อาทาย อทุติโย
กุสินาร ปาวิสิ ฯ
[๑๕๒] เตน โข ปน สมเยน โกสินารกา มลฺลา สณฺาคาเร๓
สนฺนิปติตา โหนฺติ เกน ๒ กรณีเยน ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท
เยน โกสินารกาน มลฺลาน สณฺาคาร เตนุปสงฺกมิ อุป#๑ ม. ยุ. มนสิกโรตีติ ฯ ๒ สี. ม. ยุ. เตเนว ฯ
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สงฺกมิตฺวา โกสินารกาน มลฺลาน อาโรเจสิ ปรินิพฺพุโต วาสิฏา
ภควา ยสฺสทานิ กาล มฺถาติ ฯ อิทมายสฺมโต อานนฺทสฺส
สุตฺวา มลฺลา จ มลฺลปุตฺตา จ มลฺลสุณิสา จ มลฺลปชาปติโย
จ อฆาวิโน ทุมฺมนา เจโตทุกฺขสมปฺปตา อปฺเปกจฺเจ เกเส
ปกิริย กนฺทนฺติ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ ฉินฺนปาท วิย ปปตนฺติ
อาวฏฏนฺติ วิวฏฏนฺติ อติขิปฺป ภควา ปรินพิ ฺพุโต อติขิปฺป
สุคโต ปรินิพฺพุโต อติขิปฺป จกฺขุมา โลเก อนฺตรหิโตติ ฯ
อถโข โกสินารกา มลฺลา ปุริเส อาณาเปสุ เตนหิ ภเณ
กุสินาราย คนฺธมาลฺจ สพฺพฺจ ตาฬาวจร สนฺนิปาเตถาติ ฯ
อถโข โกสินารกา มลฺลา คนฺธมาลฺจ สพฺพฺจ ตาฬาวจร
ปฺจ [๑] ทุสฺสยุคสตานิ อาทาย เยน อุปวตฺตน มลฺลาน สาลวน
เยน ภควโต สรีร เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต สรีร
นจฺเจหิ คีเตหิ วาทิเตหิ มาเลหิ คนฺเธหิ สกฺกโรนฺตา ครุกโรนฺตา
มาเนนฺตา ปูเชนฺตา เจลวิตานานิ กโรนฺตา มณฺฑลมาลานิ ๒
ปฏิยาเทนฺตา เอว ต ๓ ทิวส วีตินาเมสุ ฯ อถโข โกสินารกาน
มลฺลาน เอตทโหสิ อติวิกาโล โข อชฺช ภควโต สรีร ฌาเปตุ
เสฺวทานิ มย ภควโต สรีร ฌาเปสฺสามาติ ฯ อถโข โกสินารกา
มลฺลา ภควโต สรีร นจฺเจหิ คีเตหิ วาทิเตหิ มาเลหิ คนฺเธหิ
สกฺกโรนฺตา ครุกโรนฺตา มาเนนฺตา ปูเชนฺตา เจลวิตานานิ กโรนฺตา
มณฺฑลมาลานิ ๔ ปฏิยาเทนฺตา ทุตยิ มฺป ทิวส วีตินาเมสุ ตติยมฺป
#๑ ม. ยุ. จ ฯ ๒-๔ ม. มณฺฑลมาเฬ ฯ ๓ ม. เอกทิวส ฯ
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ทิวส วีตินาเมสุ จตุตฺถมฺป ทิวส วีตินาเมสุ ปฺจมมฺป ทิวส
วีตินาเมสุ ฉฏมฺป ทิวส วีตินาเมสุ ฯ อถโข สตฺตมมฺป ทิวส
โกสินารกาน มลฺลาน เอตทโหสิ มย ภควโต สรีร นจฺเจหิ
คีเตหิ วาทิเตหิ มาเลหิ คนฺเธหิ สกฺกโรนฺตา ครุกโรนฺตา มาเนนฺตา
ปูเชนฺตา ทกฺขิเณน ทกฺขิณ นครสฺส หริตฺวา พาหิเรน พาหิร
ทกฺขิณโต นครสฺส ภควโต สรีร ฌาเปสฺสามาติ ฯ
[๑๕๓] เตน โข ปน สมเยน อฏ มลฺลา ปาโมกฺขา
สีสนฺหาตา ๑ อหตานิ วตฺถานิ นิวตฺถา มย ภควโต สรีร
อุจฺจาเรสฺสามาติ น สกฺโกนฺติ อุจฺจาเรตุ ฯ อถโข โกสินารกา
มลฺลา อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ เอตทโวจุ โก นุ โข ภนฺเต อนุรุทฺธ
เหตุ โก ปจฺจโย เยนิเม อฏ มลฺลา ปาโมกฺขา สีสนฺหาตา
อหตานิ วตฺถานิ นิวตฺถา มย ภควโต สรีร อุจฺจาเรสฺสามาติ
น สกฺโกนฺติ อุจฺจาเรตุนฺติ ฯ อฺถา โข วาสิฏา ตุมฺหาก
อธิปฺปาโย อฺถา เทวตาน อธิปฺปาโยติ ฯ กถ ปน ภนฺเต
เทวตาน อธิปฺปาโยติ ฯ ตุมฺหาก โข วาสิฏา อธิปฺปาโย มย
ภควโต สรีร นจฺเจหิ คีเตหิ วาทิเตหิ มาเลหิ คนฺเธหิ สกฺกโรนฺตา
ครุกโรนฺตา มาเนนฺตา ปูเชนฺตา ทกฺขิเณน ทกฺขิณ นครสฺส หริตฺวา
พาหิเรน พาหิร ทกฺขิณโต นครสฺส ภควโต สรีร ฌาเปสฺสามาติ
เทวตาน โข วาสิฏา อธิปฺปาโย มย ภควโต สรีร ทิพฺเพหิ
#๑ สี. ม. ยุ. สีส นหาตา ฯ
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นจฺเจหิ คีเตหิ วาทิเตหิ มาเลหิ คนฺเธหิ สกฺกโรนฺตา ครุกโรนฺตา
มาเนนฺตา ปูเชนฺตา อุตฺตเรน อุตฺตร นครสฺส หริตฺวา อุตตฺ เรน
ทฺวาเรน นคร ปวิสิตฺวา มชฺเฌน มชฺฌ นครสฺส หริตฺวา ปุรตฺถิเมน
ทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา ปุรตฺถิมโต นครสฺส มกุฏพนฺธน นาม
มลฺลาน เจติย เอตฺถ ภควโต สรีร ฌาเปสฺสามาติ ฯ ยถา
ภนฺเต เทวตาน อธิปฺปาโย ตถา โหตูติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน โกสินารา ๑ ยาว สนฺธิสมลสกฏิรา ชนฺนุมตฺเตน โอธินา
มนฺทารวปุปฺเผหิ สณฺิตา ๒ โหติ ฯ อถโข เทวา จ โกสินารกา
จ มลฺลา ภควโต สรีร ทิพฺเพหิ จ มานุสเกหิ จ นจฺเจหิ คีเตหิ
วาทิเตหิ มาเลหิ คนฺเธหิ สกฺกโรนฺตา ครุกโรนฺตา มาเนนฺตา
ปูเชนฺตา อุตฺตเรน อุตฺตร นครสฺส หริตฺวา อุตฺตเรน ทฺวาเรน
นคร ปวิสิตฺวา มชฺเฌน มชฺฌ นครสฺส หริตฺวา ปุรตฺถิเมน ทฺวาเรน
นิกฺขมิตฺวา ปุรตฺถิมโต นครสฺส มกุฏพนฺธน นาม มลฺลาน เจติย
เอตฺถ ภควโต สรีร นิกขฺ ิปสุ ฯ อถโข โกสินารกา มลฺลา
อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจุ กถ มย ภนฺเต อานนฺท ตถาคตสฺส
สรีเร ปฏิปชฺชามาติ ฯ ยถา โข วาสิฏา รฺโ จกฺกวตฺติสฺส
สรีเร ปฏิปชฺชนฺติ เอว ตถาคตสฺส สรีเร ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ กถ
ปน ภนฺเต อานนฺท รฺโ จกฺกวตฺติสฺส สรีเร ปฏิปชฺชนฺตีติ ฯ
รฺโ วาสิฏา จกฺกวตฺติสฺส สรีร อหเตน วตฺเถน เวเนฺติ
อหเตน วตฺเถน เวเตฺวา วิหเตน กปฺปาเสน เวเนฺติ วิหเตน
#๑ ม. ยุ. กุสนิ ารา ยาว สนฺธิสมลสกฏีรา ฯ ๒ ม. ยุ. สณฺตา ฯ
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กปฺปาเสน เวเตฺวา อหเตน วตฺเถน เวเนฺติ เอเตน อุปาเยน
ปฺจหิ ยุคสเตหิ รฺโ จกฺกวตฺติสฺส สรีร เวเตฺวา อยสาย ๑
เตลโทณิยา ปกฺขิปตฺวา อฺิสฺสา อยสาย ๒ โทณิยา ปฏิกกฺ ุชฺชิตฺวา
สพฺพคนฺธาน จิตก กริตวฺ า รฺโ จกฺกวตฺติสฺส สรีร ฌาเปนฺติ
จาตุมฺมหาปเถ รฺโ จกฺกวตฺติสฺส ถูป กโรนฺติ เอว โข
วาสิฏา รฺโ จกฺกวตฺติสฺส สรีเร ปฏิปชฺชนฺติ ยถา โข
วาสิฏา รฺโ จกฺกวตฺติสฺส สรีเร ปฏิปชฺชนฺติ เอว ตถาคตสฺส
สรีเร ปฏิปชฺชิตพฺพ จาตุมฺมหาปเถ ตถาคตสฺส ถูโป กาเรตพฺโพ ๓
ตตฺถ เย มาล วา คนฺธ วา จุณฺณก วา อาโรเปสฺสนฺติ วา
อภิวาเทสฺสนฺติ วา จิตฺต วา ปสาเทสฺสนฺติ เตสนฺต ภวิสสฺ ติ
ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ อถโข โกสินารกา มลฺลา ปุริเส
อาณาเปสุ เตนหิ ภเณ มลฺลาน วิหตกปฺปาส สนฺนิปาเตถาติ ฯ
อถโข โกสินารกา มลฺลา ภควโต สรีร อหเตน วตฺเถน เวเสุ
อหเตน วตฺเถน เวเตฺวา วิหเตน กปฺปาเสน เวเสุ วิหเตน
กปฺปาเสน เวเตฺวา อหเตน วตฺเถน เวเสุ เอเตน อุปาเยน
ปฺจหิ ยุคสเตหิ ภควโต สรีร เวเตฺวา อยสาย เตลโทณิยา
ปกฺขิปตฺวา อฺิสฺสา อยสาย โทณิยา ปฏิกฺกชุ ฺชิตฺวา สพฺพคนฺธาน
จิตก กริตฺวา ภควโต สรีร จิตก อาโรเปสุ ฯ
[๑๕๔] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา มหากสฺสโป ปาวาย
กุสินาร อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ
#๑-๒ ม. อายสาย ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ยุ. กาตพฺโพ ฯ
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ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสตหิ ฯ อถโข อายสฺมา มหากสฺสโป มคฺคา
โอกฺกมฺม อฺตรมฺหิ รุกฺขมูเล นิสีทิ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตโร อาชีวโก กุสินาราย มนฺทารวปุปฺผ คเหตฺวา ปาว
อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา มหากสฺสโป
ต อาชีวก ทูรโต ว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ต อาชีวก เอตทโวจ
อปาวุโส อมฺหาก สตฺถาร ชานาสีติ ฯ อามาวุโส ชานามิ อชฺช
สตฺตาห ปรินิพฺพุโต สมโณ โคตโม ตโต เม อิท มนฺทารวปุปฺผ
คหิตนฺติ ฯ ตตฺถ เย เต ภิกฺขู อวีตราคา อปฺเปกจฺเจ พาหา
ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ ฉินนฺ ปาท วิย ปปตนฺติ อาวฏฏนฺติ วิวฏฏนฺติ
อติขิปฺป ภควา ปรินิพฺพโุ ต อติขิปฺป สุคโต ปรินิพฺพุโต อติขิปฺป
จกฺขุมา โลเก อนฺตรหิโตติ ฯ เย ปน เต ภิกขฺ ู วีตราคา
เต สตา สมฺปชานา อธิวาเสนฺติ อนิจฺจา สงฺขารา ต กุเตตฺถ
ลพฺภาติ ฯ
[๑๕๕] เตน โข ปน สมเยน สุภทฺโท นาม วุฑฺฒปพฺพชิโต
ตสฺส ปริสาย นิสินฺโน โหติ ฯ อถโข สุภทฺโท วุฑฺฒปพฺพชิโต
เต ภิกฺขู เอตทโวจ อล อาวุโส มา โสจิตฺถ มา ปริเทวิตฺถ
สุมุตฺตา มย เตน มหาสมเณน อุปทฺทูตา จ โหม อิท เต ๑
กปฺปติ อิท เต น กปฺปตีติ อิทานิ ปน มย ย อิจฺฉิสฺสาม
ต กริสฺสาม ย น อิจฺฉิสฺสาม ต น กริสฺสามาติ ฯ อถโข
#๑ โวติป ปาโ ฯ
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[๑] มหากสฺสโป ภิกฺขู อามนฺเตสิ อล อาวุโส มา โสจิตฺถ มา
ปริเทวิตฺถ น นุ เอว ๒ อาวุโส ภควตา ปฏิกจฺเจว อกฺขาต
สพฺเพเหว ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว อฺถาภาโว
ต กุเตตฺถ อาวุโส ลพฺภา ยนฺต ชาต ภูต สงฺขต ปโลกธมฺม
ต วต มา ปลุชฺชีติ เนต าน วิชฺชตีติ ฯ
[๑๕๖] เตน โข ปน สมเยน จตฺตาโร มลฺลปาโมกฺขา สีสนฺหาตา ๓
อหตานิ วตฺถานิ นิวตฺถา มย ภควโต จิตก อาฬิมฺเปสฺสามาติ
น สกฺโกนฺติ อาฬิมฺเปตุ ฯ อถโข โกสินารกา มลฺลา
อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ เอตทโวจุ โก นุ โข ภนฺเต อนุรุทฺธ เหตุ
โก ปจฺจโย เยนิเม จตฺตาโร มลฺลปาโมกฺขา สีสนฺหาตา อหตานิ
วตฺถานิ นิวตฺถา มย ภควโต จิตก อาฬิมฺเปสฺสามาติ น
สกฺโกนฺติ อาฬิมฺเปตุนฺติ ฯ อฺถา โข วาสิฏา เทวตาน
อธิปฺปาโยติ ฯ กถ ปน ภนฺเต เทวตาน อธิปฺปาโยติ ฯ เทวตาน
โข วาสิฏา อธิปฺปาโย อย อายสฺมา มหากสฺสโป ปาวาย
กุสินาร อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ
ภิกฺขุสเตหิ น ตาว ภควโต จิตโก ปชฺชลิสฺสติ
ยาวายสฺมา มหากสฺสโป ภควโต ปาเท สหตฺถา ๔ วนฺทิสฺสตีติ ฯ
ยถา ภนฺเต เทวตาน อธิปฺปาโย ตถา โหตูติ ฯ อถโข อายสฺมา
มหากสฺสโป เยน กุสินาราย ๕ มกุฏพนฺธน มลฺลาน เจติย เยน
#๑ ม. ยุ. อายสฺมา ฯ ๒ ม. ยุ. เอต ฯ ๓ สี. ยุ. สีส นหาตา ฯ
#๔ ม. ยุ. สิรสา ฯ ๕ ม. กุสินารา ฯ
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ภควโต จิตโก เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เอกส จีวร กตฺวา
อฺชลึ ปณาเมตฺวา ติกขฺ ตฺตุ จิตก ปทกฺขิณ กตฺวา ปาทโต
วิวริตฺวา ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทิ ฯ ตานิป โข ปฺจ
ภิกฺขุสตานิ เอกส จีวร กตฺวา อฺชลึ ปณาเมตฺวา ติกฺขตฺตุ
ปทกฺขิณ กตฺวา ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทึสุ ฯ วนฺทิเต [๑] ปนายสฺมตา
มหากสฺสเปน เตหิ จ ปฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สยเมว ภควโต
จิตโก ปชฺชลิ ฯ ฌายมานสฺส โข ปน ภควโต สรีรสฺส ย
อโหสิ ฉวีติ วา จมฺมนฺติ วา มสนฺติ วา นฺหารูติ วา
ลสิกาติ วา ตสฺส เนว ฉาริกา ปฺายิตฺถ น มสิ สรีราเนว
อวสิสฺสึสุ ฯ เสยฺยถาป นาม สปฺปสฺส วา เตลสฺส วา ฌายมานสฺส
เนว ฉาริกา ปฺายติ น มสิ เอวเมว ภควโต สรีรสฺส
ฌายมานสฺส ย อโหสิ ฉวีติ วา จมฺมนฺติ วา มสนฺติ
วา นฺหารูติ วา ลสิกาติ วา ตสฺส เนว ฉาริกา ปฺายิตฺถ
น มสิ สรีราเนว อวสิสฺสึสุ ฯ เตสฺจ ปฺจนฺน ทุสฺสยุคสตาน
เทฺว ว ทุสสฺ านิ ฑยฺหสึ ุ ยฺจ สพฺพอพฺภนฺตริม ยฺจ พาหิร ฯ
ทฑฺเฒ โข ปน ภควโต สรีเร อนฺตลิกฺขา อุทกธารา ปาตุภวิตฺวา
ภควโต จิตก นิพฺพาเปสิ ฯ อุทก สาลโตป อพฺภุนฺนมิตฺวา
ภควโต จิตก นิพฺพาเปสิ ฯ โกสินารกา ๒ มลฺลา สพฺพคนฺโธทเกน
ภควโต จิตก นิพฺพาเปสุ ฯ อถโข โกสินารกา มลฺลา ภควโต
สรีรานิ สตฺตาห สณฺาคาเร สตฺติปฺชร กตฺวา ธนุปาการ
#๑ ม. ยุ. จ ฯ ๒ ม. ยุ. โกสินารกาป ฯ
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ปริกฺขิปตฺวา นจฺเจหิ คีเตหิ วาทิเตหิ มาเลหิ คนฺเธหิ สกฺกรึสุ
ครุกรึสุ มาเนสุ ปูเชสุ ฯ
[๑๕๗] อสฺโสสิ โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต
ภควา กิร กุสินาราย ปรินิพฺพุโตติ ฯ อถโข ราชา มาคโธ
อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต โกสินารกาน มลฺลาน ทูต ปาเหสิ
ภควาป ขตฺติโย อหป ขตฺติโย อห อรหามิ ภควโต สรีราน
ภาค อหป ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ กริสสฺ ามีติ ฯ อสฺโสสุ
โข เวสาลิกา ลิจฺฉวี ภควา กิร กุสินาราย ปรินิพฺพุโตติ ฯ
อถโข เวสาลิกา ลิจฺฉวี โกสินารกาน มลฺลาน ทูต ปาเหสุ
ภควาป ขตฺติโย มยมฺป ขตฺติยา มยมฺป อรหาม ภควโต สรีราน
ภาค มยมฺป ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ กริสฺสามาติ ฯ
อสฺโสสุ โข กาปลวตฺถวา ๑ สกฺยา ภควา กิร กุสินาราย
ปรินิพฺพุโตติ ฯ อถโข กาปลวตฺถวา สกฺยา โกสินารกาน มลฺลาน
ทูต ปาเหสุ ภควา อมฺหาก าติเสฏโ มยมฺป อรหาม ภควโต
สรีราน ภาค มยมฺป ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ กริสฺสามาติ ฯ
อสฺโสสุ โข อลฺลกปฺปกา ถูลโย ๓ ภควา กิร กุสินาราย
ปรินิพฺพุโตติ ฯ อถโข อลฺลกปฺปกา ถูลโย โกสนารกาน มลฺลาน
ทูต ปาเหสุ ภควาป ขตฺติโย มยมฺป ขตฺติยา มยมฺป อรหาม
ภควโต สรีราน ภาค มยมฺป ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ
#๑-๒ ม. กปลวตฺถุวาสี ฯ ๓ สี. ม. ยุ. พุลโย ฯ
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กริสฺสามาติ ฯ อสฺโสสุ โข รามคามกา โกฬิยา ภควา กิร
กุสินาราย ปรินิพฺพุโตติ ฯ อถโข รามคามกา โกฬิยา โกสินารกาน
มลฺลาน ทูต ปาเหสุ ภควาป ขตฺติโย มยมฺป ขตฺติยา มยมฺป
อรหาม ภควโต สรีราน ภาค มยมฺป ภควโต สรีราน ถูปฺจ
มหฺจ กริสฺสามาติ ฯ อสฺโสสิ โข เวฏทีปโก พฺราหฺมโณ
ภควา กิร กุสินาราย ปรินิพฺพุโตติ ฯ อถโข เวฏทีปโก พฺราหฺมโณ
โกสินารกาน มลฺลาน ทูต ปาเหสิ ภควาป ขตฺติโย อหมฺป
พฺราหฺมโณ อหมฺป อรหามิ ภควโต สรีราน ภาค อหมฺป
ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ กริสฺสามีติ ฯ อสฺโสสุ โข
ปาเวยฺยกา มลฺลา ภควา กิร กุสินาราย ปรินิพพฺ ุโตติ ฯ อถโข
ปาเวยฺยกา มลฺลา โกสินารกาน มลฺลาน ทูต ปาเหสุ ภควาป
ขตฺติโย มยมฺป ขตฺติยา มยมฺป อรหาม ภควโต สรีราน ภาค
มยมฺป ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ กริสสฺ ามาติ ฯ เอว
วุตฺเต โกสินารกา มลฺลา เต สงฺเฆ คเณ เอตทโวจุ ภควา
อมฺหาก คามกฺเขตฺเต ปรินิพฺพุโต น มย ทสฺสาม ภควโต
สรีราน ภาคนฺติ ฯ
[๑๕๘] เอว วุตฺเต โทโณ พฺราหฺมโณ เต สงฺเฆ คเณ
เอตทโวจ
สุณนฺตุ โภนฺโต มม เอกวากฺย ๒
อมฺหาก พุทฺโธ อหุ ขนฺติวาโท
#๑ ม. เอกวาจ ฯ
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น หิ สาธุย อุตฺตมปุคฺคลสฺส
สรีรภาเค สิย ๑ สมฺปหาโร ฯ
สพฺเพ ว โภนฺโต สหิตา สมคฺคา
สมฺโมทมานา กโรมฏ ภาเค
วิตฺถาริกา โหนฺตุ ทิสาสุ ถูปา
พหู ๒ ชนา จกฺขุมโต ปสนฺนาติ ฯ
[๑๕๙] เตนหิ พฺราหฺมณ ตฺวฺเจว ภควโต สรีรานิ อฏธา
สม สุวิภตฺต วิภชาหีติ ฯ เอว โภติ เอว โภติ โข โทโณ
พฺราหฺมโณ เตส สงฺฆาน คณาน ปฏิสฺสุณิตฺวา ภควโต สรีรานิ
อฏธา สม สุวิภตฺต วิภชิตฺวา เต สงฺเฆ คเณ เอตทโวจ
อิม เม โภนฺโต ตุมฺพ เทนฺตุ ๓ อหป ตุมฺพสฺส ถูปฺจ มหฺจ
กริสฺสามีติ ฯ อทสุ โข เต โทณสฺส พฺราหฺมณสฺส ตุมฺพ ฯ
[๑๖๐] อสฺโสสุ โข ปปฺผลิวนิยา โมริยา ภควา กิร กุสินาราย
ปรินิพฺพุโตติ ฯ อถโข ปปฺผลิวนิยา โมริยา โกสินารกาน มลฺลาน
ทูต ปาเหสุ ภควาป ขตฺติโย มยมฺป ขตฺติยา มยมฺป อรหาม
ภควโต สรีราน ภาค มยมฺป ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ
กริสฺสามาติ ฯ นตฺถิ ภควโต สรีราน ภาโค วิภตฺตานิ ภควโต
สรีรานิ อิโต องฺคาร หรถาติ ฯ เต ตโต องฺคาร อาหรึสุ ฯ
[๑๖๑] อถโข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ราชคเห
ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ อกาสิ ฯ เวสาลิกาป ลิจฉฺ วี
#๑ ม. ยุ. สิยา ฯ ๒ ยุ. พหุชฺชโน ... ปสนฺโนติ ฯ ๓ ม. ยุ. ททนฺตุ ฯ
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เวสาลิย ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ อกสุ ฯ กาปลวตฺถวาป ๑
สกฺยา กปลวตฺถุสฺมึ ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ อกสุ ฯ อลฺลกปฺปกาป
ถูลโย อลฺลกปฺเป ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ อกสุ ฯ
รามคามกาป โกฬิยา รามคาเม ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ
อกสุ ฯ เวฏทีปโกป พฺราหฺมโณ เวฏทีเป ภควโต สรีราน
ถูปฺจ มหฺจ อกาสิ ฯ ปาเวยฺยกาป มลฺลา ปาวาย ภควโต
สรีราน ถูปฺจ มหฺจ อกสุ ฯ โกสินารกาป มลฺลา กุสินาราย
ภควโต สรีราน ถูปฺจ มหฺจ อกสุ ฯ โทโณป พฺราหฺมโณ
ตุมฺพสฺส ถูปฺจ มหฺจ อกาสิ ฯ ปปฺผลิวนิยาป โมริยา ปปฺผลิวเน
องฺคาราน ถูปฺจ มหฺจ อกสุ ฯ อิติ อฏ สรีรตฺถูปา ๒
นวโม ตุมฺพถูโป ทสโม องฺคารถูโป เอวเมต ภูตปุพฺพนฺติ ฯ
[๑๖๒] อฏโทณ จกฺขุมโต สรีร
สตฺตโทณ ชมฺพุทีเป มเหนฺติ
เอกฺจ โทณ ปุริสวรุตฺตมสฺส
รามคาเม นาคราชา มเหนฺติ ๓ ฯ
เอกา หิ ทาา ติทิเวหิ ปูชิตา
เอกา ปน คนฺธารปุเร มหิยฺยติ
กาลิงฺครฺโ วิชิเต ปุเนก
เอก ปุน ๔ นาคราชา มเหนฺติ ๕ ฯ
#๑ ม. กปลวตฺถุวาสีป ฯ ๒ สี. อฏสรีรตฺถูปานฺจ ฯ ยุ. อฏสฺส ... ฯ
#๓-๕ ม. มเหติ ฯ ๔ ม. ปน ฯ
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ตสฺเสว เตเชน อย วสุนฺธรา
อายาคเสฏเหิ มหี อลงฺกตา
เอว อิม จกฺขุมโต สรีร
สุสกฺกต สกฺกตสกฺกเตหิ ฯ
เทวินฺทนาคินฺทนรินฺทปูชิโต
มนุสสฺ ินฺทเสฏเหิ ๑ ตเถว ปูชโิ ต
ต ต ๒ วนฺทถ ปฺชลิกา ภวิตฺวา
พุทฺธา ๓ หเว กปฺปสเตหิ ทุลฺลภาติ ฯ
จตฺตาฬีสสมา ๔ ทนฺตา
เกสา โลมา จ สพฺพโส
เทวา หรึสุ เอเกก
จกฺกวาฬปรมฺปราติ ฯ
มหาปรินิพฺพานสุตฺต นิฏิต ตติย ฯ
________________
#๑ ยุ. มนุสฺสเสฏเหิ ฯ ๒ ม. ยุ. ต วนฺทถ ... ฯ ๓ ยุ. พุทฺโธ ... ทุลฺลโภติ ฯ
#๔ ยุ. จตฺตาฬีสสมา ทนฺตา ... ปรมฺปราติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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มหาสุทสฺสนสุตฺต
[๑๖๓] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา กุสินาราย วิหรติ
อุปวตฺตเน มลฺลาน สาลวเน อนฺตเร ยมกสาลาน ปรินิพฺพานสมเย ฯ
อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ มา ภนฺเต
ภควา อิมสฺมึ ขุทฺทกนครเก อุชชฺ งฺคลนครเก สาขานครเก
ปรินิพฺพายิ สนฺติ ภนฺเต อฺานิ มหานครานิ เสยฺยถีท จมฺปา
ราชคห สาวตฺถี สาเกต โกสมฺพี พาราณสี เอตฺถ ภควา
ปรินิพฺพายตุ เอตฺถ พหู ขตฺติยมหาสาลา พฺราหฺมณมหาสาลา
คหปติมหาสาลา ตถาคเต อภิปฺปสนฺนา เต ตถาคตสฺส สรีรปูช
กริสฺสนฺตีติ ฯ มา เหว อานนฺท อวจ ขุทฺทกนครก อุชฺชงฺคลนครก
สาขานครกนฺติ ฯ ภูตปุพฺพ อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน นาม
อโหสิ ขตฺติโย มุทฺธาวสิตฺโต จาตุรนฺโต วิชิตาวี ชนปทฏาวริยปฺปตฺโต ฯ
รฺโ อานนฺท มหาสุทสฺสนสฺส อย กุสินารา
กุสาวตี นาม ราชธานี อโหสิ [๑] ฯ ปุรตฺถิเมน จ ปจฺฉิเมน จ
ทฺวาทสโยชนานิ อายาเมน อุตฺตเรน จ ทกฺขิเณน จ สตฺตโยชนานิ
วิตฺถาเรน กุสาวตี อานนฺท ราชธานี อิทฺธา เจว อโหสิ ผีตา
จ พหุชนา จ อากิณฺณมนุสฺสา จ สุภิกฺขา จ ฯ เสยฺยถาป
#๑ ยุ. สา โข อานนฺท กุสาวตี ปจฺฉิเมน จ ปุรตฺถิเมน จ ฯ
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อานนฺท เทวาน อาลกมนฺทา นาม ราชธานี อิทฺธา เจว อโหสิ ๑
ผีตา จ พหุชนา จ อากิณฺณยกฺขา จ สุภิกฺขา จ เอวเมว
โข อานนฺท กุสาวตี ราชธานี อิทฺธา เจว อโหสิ ผีตา จ พหุชนา
จ อากิณฺณมนุสฺสา จ สุภิกฺขา จ ฯ กุสาวตี อานนฺท ราชธานี
ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺตา อโหสิ ทิวา เจว รตฺตึ จ เสยฺยถีท
หตฺถิสทฺเทน อสฺสสทฺเทน รถสทฺเทน เภริสทฺเทน มุทิงฺคสทฺเทน
วีณาสทฺเทน คีตสทฺเทน สมฺมสทฺเทน ตาลสทฺเทน อสถ ปวถ
ขาทถาติ ทสเมน สทฺเทน ฯ กุสาวตี อานนฺท ราชธานี สตฺตหิ
ปากาเรหิ ปริกฺขิตฺตา อโหสิ [๒] เอโก ปากาโร โสวณฺณมโย
เอโก รูปยมโย ๓ เอโก เวฬุริยมโย เอโก ผลิกมโย เอโก
โลหิตงฺกมโย ๔ เอโก มสารคลฺลมโย เอโก สพฺพรตนมโย ฯ
กุสาวติยา อานนฺท ราชธานิยา จตุนฺน วณฺณาน ทฺวารานิ อเหสุ
เอก ทฺวาร โสวณฺณเมย เอก รูปยมย เอก เวฬุริยมย เอก
ผลิกมย ฯ เอกเมกสฺมึ ทฺวาเร สตฺต สตฺต เอสิกา นิขาตา
อเหสุ ติโปริสงฺคา ติโปริส นิขาตา ๕ ทฺวาทสโปริสา ๖ อุพฺเพเธน ฯ
เอกา เอสิกา โสวณฺณมยา เอกา รูปยมยา เอกา เวฬุริยมยา
เอกา ผลิกมยา เอกา โลหิตงฺกมยา เอกา มสารคลฺลมยา
เอกา สพฺพรตนมยา ฯ กุสาวตี อานนฺท ราชธานี สตฺตหิ
ตาลปนฺตีหิ ปริกฺขิตฺตา อโหสิ เอกา ตาลปนฺติ โสวณฺณมยา เอกา
รูปยมยา เอกา เวฬุริยมยา เอกา ผลิกมยา เอกา โลหิตงฺกมยา
#๑ ม. โหติ ฯ ๒ ยุ. ตตฺถ ฯ ๓ ยุ. รูปมโย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ โป.
#โลหิตงฺคมโย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๕ ยุ. ติโปริส นิขาตาติ
#อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๖ ยุ. จตุโปริสา ฯ
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เอกา มสารคลฺลมยา เอกา สพฺพรตนมยา ฯ โสวณฺณมยสฺส
ตาลสฺส โสวณฺณมโย ขนฺโธ อโหสิ รูปยมยานิ ปตฺตานิ
จ ผลานิ จ ฯ รูปยมยสฺส ตาลสฺส รูปยมโย ขนฺโธ อโหสิ
โสวณฺณมยานิ ปตฺตานิ จ ผลานิ จ ฯ เวฬุริยสฺส ตาลสฺส
เวฬุริยมโย ขนฺโธ อโหสิ ผลิกมยานิ ปตฺตานิ จ ผลานิ จ ฯ
ผลิกมยสฺส ตาลสฺส ผลิกมโย ขนฺโธ อโหสิ เวฬุริยมยานิ
ปตฺตานิ จ ผลานิ จ ฯ โลหิตงฺกมยสฺส ตาลสฺส โลหิตงฺกมโย
ขนฺโธ อโหสิ มสารคลฺลมยานิ ปตฺตานิ จ ผลานิ จ ฯ
มสารคลฺลมยสฺส ตาลสฺส มสารคลฺลมโย ขนฺโธ อโหสิ โลหิตงฺกมยานิ
ปตฺตานิ จ ปตฺตานิ จ ผลานิ จ ฯ สพฺพรตนมยสฺส ตาลสฺส
สพฺพรตนมโย ขนฺโธ อโหสิ สพฺพรตนมยานิ ปตฺตานิ จ ผลานิ
จ ฯ ตาส โข ปนานนฺท ตาลปนฺตีน วาเตริตาน สทฺโท อโหสิ
วคฺคู ๑ จ รชนิโย จ กมฺมนิโย ๒ จ มทนิโย จ ฯ เสยฺยถาป
อานนฺท ปฺจงฺคิกสฺส ตุริยสฺส สุวินีตสฺส สุปฺปฏิตาฬิตสฺส ๓ กุสเลหิ ๔
สุสมนฺนาหตสฺส ๕ สทฺโท โหติ วคฺคู จ รชนิโย จ กมฺมนิโย จ
มทนิโย จ เอวเมว โข อานนฺท ตาส ตาลปนฺตีน วาเตริตาน
สทฺโท อโหสิ วคฺคู จ รชนิโย จ กมฺมนิโย จ มทนิโย จ ฯ
เย โข ปนานนฺท เตน สมเยน กุสาวติยา ราชธานิยา ธุตฺตา
อเหสุ โสณฺฑา ปปาสา เต ตาส ตาลปนฺตีน วาเตริตาน
#๑ ม. วคฺคุ ฯ ๒ ม. ขมนิโย ฯ ยุ. กมนิโย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ยุ. สุปฺปฏิปตาฬิตสฺส ฯ ๔ ม. สุกสุ เลหิ ฯ ๕ ม. สมนฺนาหตสฺส ฯ
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สทฺเทน ปริจาเรสุ ฯ
[๑๖๔] ราชา อานนฺท มหาสุทสฺสโน สตฺตหิ รตเนหิ สมนฺนาคโต
อโหสิ จตูหิ จ อิทฺธีหิ ฯ กตเมหิ สตฺตหิ ฯ
อิธานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส
สีสนฺหาตสฺส อุโปสถิกสฺส อุปริปาสาทวรคตสฺส ทิพฺพ จกฺกรตน
ปาตุรโหสิ สหสฺสาร สเนมิก สนาภิก สพฺพาการปริปูร ทิสฺวา
รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส เอตทโหสิ สุต โข ปเนต ๑ ยสฺส
รฺโ ขตฺติยสฺส มุทฺธาวสิตฺตสฺส ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส สีสนฺหาตสฺส
อุโปสถิกสฺส อุปริปาสาทวรคตสฺส ทิพฺพ จกฺกรตน ปาตุภวติ
สหสฺสาร สเนมิก สนาภิก สพฺพาการปริปูร โส โหติ ราชา
จกฺกวตฺตีติ อสฺส นุ โข อห ราชา จกฺกวตฺตีติ ฯ อถโข
อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน อุฏายาสนา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา วาเมน หตฺเถน สุวณฺณภิงฺคาร คเหตฺวา ทกฺขิเณน หตฺเถน
จกฺกรตน อพฺภุกฺกิริ ปวตฺตตุ ภว จกฺกรตน อภิวิชินาตุ ภว
จกฺกรตนนฺติ ฯ อถโข ต อานนฺท จกฺกรตน ปุรตฺถิมทิส ปวตฺตติ ๒ ฯ
อนุเทว ๓ ราชา มหาสุทสฺสโน สทฺธึ จตุรงฺคินิยา เสนาย ฯ ยสฺมึ
โข ปนานนฺท ปเทเส จกฺกรตน ปติฏาสิ ๔ ตตฺถ ราชา
มหาสุทสฺสโน วาส อุปคจฺฉิ สทฺธึ จตุรงฺคินิยา เสนาย ฯ เย โข
ปนานนฺท ปุรตฺถิมาย ทิสาย ปฏิราชาโน เต ราชาน มหาสุทสฺสน
#๑ สี. ปน เมต ฯ ๒ ม. ปวตฺติ ฯ ๓ สี. ม. ยุ. อนฺวเทว ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ ๔ โป. ปติฏติ ฯ
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อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาหสุ เอหิ โข มหาราช สฺวาคต [๑] มหาราช
สก เต มหาราช อนุสาส มหาราชาติ ฯ ราชา มหาสุทสฺสโน
เอวมาห ปาโณ น หนฺตพฺโพ อทินฺน นาทาตพฺพ กาเมสุ
มิจฺฉา น จริตพฺพา มุสา น ภาสิตพฺพา มชฺช น ปาตพฺพ
ยถาภุตฺตฺจ ภฺุชถาติ ฯ เย โข ปนานนฺท ปุรตฺถิมาย ทิสาย
ปฏิราชาโน เต รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส อนุยนฺตา ๒ อเหสุ ฯ
อถโข ต อานนฺท จกฺกรตน ปุรตฺถิม สมุทฺท อชฺโฌคาเหตฺวา
ปจฺจุตฺตริตฺวา ทกฺขิณ ทิส ปวตฺตติ ๓ ทกฺขิณ สมุทฺท
อชฺโฌคาเหตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา ปจฺฉิม ทิส ปวตฺตติ ปจฺฉิม สมุทฺท
อชฺโฌคาเหตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา อุตฺตร ทิส ปวตฺตติ ฯ อนุเทว
ราชา มหาสุทสฺสโน สทฺธึ จตุรงฺคินิยา เสนาย ฯ ยสฺมึ โข
ปนานนฺท ปเทเส จกฺกรตน ปติฏาสิ ตตฺถ ราชา มหาสุทสฺสโน
วาส อุปคจฺฉิ สทฺธึ จตุรงฺคินิยา เสนาย ฯ เย โข ปนานนฺท
อุตฺตราย ทิสาย ปฏิราชาโน เต ราชาน มหาสุทสฺสน
อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาหสุ เอหิ โข มหาราช สฺวาคต มหาราช
สก เต มหาราช อนุสาส มหาราชาติ ฯ ราชา มหาสุทสฺสโน
เอวมาห ปาโณ น หนฺตพฺโพ อทินฺน นาทาตพฺพ กาเมสุ
มิจฺฉา น จริตพฺพา มุสา น ภาสิตพฺพา มชฺช น ปาตพฺพ
ยถาภุตฺตฺจ ภฺุชถาติ ฯ เย โข ปนานนฺท อุตฺตราย ทิสาย
#๑ ม. เต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ สี. ยุ. อนุยุตฺตา ฯ ๓ ม. ยุ. ปวตฺติ ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ปฏิราชาโน เต รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส อนุยนฺตา อเหสุ ฯ
อถโข ต อานนฺท จกฺกรตน สมุททฺ ปริยนฺต ปวึ อภิวิชิตฺวา ๑
กุสาวตึ ราชธานึ ปจฺจาคนฺตฺวา รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส
อนฺเตปุรทฺวาเร อตฺถกรณปมุเข อกฺขาหต มฺเ อฏาสิ รฺโ
มหาสุทสฺสนสฺส อนฺเตปุร อุปโสภยมาน ฯ รฺโ อานนฺท
มหาสุทสฺสนสฺส เอวรูป จกฺกรตน ปาตุรโหสิ ฯ
[๑๖๕] ปุน จปร อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส หตฺถิรตน
ปาตุรโหสิ สพฺพเสโต สตฺตปฺปติฏโ  อิทฺธิมา เวหาสงฺคโม
อุโปสโถ นาม นาคราชา ฯ [๒] ทิสฺวา รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส
จิตฺต ปสีทิ ภทฺทก วต โภ หตฺถิยาน สเจ ทมถ อุเปยฺยาติ ฯ
อถโข ต อานนฺท หตฺถริ ตน เสยฺยถาป นาม ภทฺโท ๓ หตฺถาชานีโย
ทีฆรตฺต สุปริทนฺโต เอวเมว ทมถ อุปคจฺฉิ ฯ ภูตปุพฺพ
อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน ตเมว หตฺถิรตน วีมสมาโน
ปุพฺพณฺหสมย อภิรุหิตฺวา สมุทฺทปริยนฺต ปวึ อนุยายิตฺวา ๔ กุสาวตึ
ราชธานึ ปจฺจาคนฺตฺวา ปาตราสมกาสิ ฯ รฺโ อานนฺท
มหาสุทสฺสนสฺส เอวรูป หตฺถิรตน ปาตุรโหสิ ฯ
[๑๖๖] ปุน จปร อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส อสฺสรตน
ปาตุรโหสิ สพฺพเสโต กากสีโส มฺุชเกโส อิทฺธิมา เวหาสงฺคโม
วลาหโก นาม อสฺสราชา ฯ ทิสฺวา รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส
จิตฺต ปสีทิ ภทฺทก วต โภ อสฺสยาน สเจ ทมถ อุเปยฺยาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อภิวิชินิตฺวา ฯ ๒ โป. ม. ต ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. คนฺธหตฺถาชานีโย ฯ ๔ ยุ. อนุสสายิตฺวา ฯ
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อถโข ต อานนฺท อสฺสรตน เสยฺยถาป นาม ภทฺโท อสฺสาชานีโยป
ทีฆรตฺต สุปริทนฺโต เอวเมว ทมถ อุปคจฺฉิ ฯ ภูตปุพฺพ อานนฺท
ราชา มหาสุทสฺสโน ตเมว อสฺสรตน วีมสมาโน ปุพฺพณฺหสมย
อภิรุหิตฺวา สมุทฺทปริยนฺต ปวึ อนุยายิตฺวา ๑ กุสาวตึ ราชธานึ
ปจฺจาคนฺตฺวา ปาตราสมกาสิ ฯ รฺโ อานนฺท มหาสุทสฺสนสฺส
เอวรูป อสฺสรตน ปาตุรโหสิ ฯ
[๑๖๗] ปุน จปร อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส มณิรตน
ปาตุรโหสิ [๒] มณิเวฬุริโย สุโภ ชาติมา อฏโส สุปริกมฺมกโต
อจฺโฉ วิปปฺ สนฺโน สพฺพาการสมฺปนฺโน ฯ ตสฺส โข ปนานนฺท
มณิรตนสฺส อาภา สมนฺตา โยชน ผุฏา อโหสิ ฯ ภูตปุพฺพ
อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน ตเมว มณิรตน วีมสมาโน จตุรงฺคินึ
เสน สนฺนยฺหิตฺวา มณึ ธชคฺค อาโรเปตฺวา รตฺตนฺธการติมิสาย
ปายาสิ ๓ ฯ เย โข ปนานนฺท สมนฺตา คามา อเหสุ เต ๔ โอภาเสน
กมฺมนฺเต ปโยเชสุ ทิวาติ มฺมานา ฯ รฺโ อานนฺท
มหาสุทสฺสนสฺส เอวรูป มณิรตน ปาตุรโหสิ ฯ
[๑๖๘] ปุน จปร อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส อิตถฺ ีรตน
ปาตุรโหสิ อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคตา นาติทีฆา นาติรสฺสา นาติกิสา นาติถูลา
นาติกาฬิกา ๕ นาจฺโจทาตา อติกฺกนฺตา มนุสฺสีวณฺณ ๖ อปฺปตฺตา
ทิพฺพวณฺณ ฯ ตสฺส โข ปนานนฺท อิตฺถีรตนสฺส เอวรูโป
#๑ ยุ. อนุสายิตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. โส อโหสิ ฯ ๓ ยุ. ปายาติ ฯ ๔ ม. ยุ. เต
#เตโนภาเสน ฯ ๕ ยุ. นาติกาฬี ฯ ๖ ม. มานุสิวณฺณ ฯ ยุ. มานุส วณฺณ ฯ
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กายสมฺผสฺโส โหติ เสยฺยถาป นาม ตูลปจุโน วา กปฺปาสปจุโน
วา ฯ ตสฺส โข ปนานนฺท อิตฺถีรตนสฺส สีเต อุณฺหานิ คตฺตานิ
โหนฺติ อุเณฺห สีตานิ ฯ ตสฺส โข ปนานนฺท อิตฺถีรตนสฺส
กายโต จนฺทนคนฺโธ วายติ มุขโต อุปฺปลคนฺโธ ฯ ต โข
ปนานนฺท อิตฺถีรตน รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส ปุพฺพุฏายินี อโหสิ
ปจฺฉานิปาตินี กึการปฏิสาวินี มนาปจารินี ปยวาทินี ฯ ต โข
ปนานนฺท อิตฺถีรตน ราชาน มหาสุทสฺสน มนสาป โน อติจารี ๑
กุโต ปน กาเยน ฯ รฺโ ปนานนฺท มหาสุทสฺสนสฺส เอวรูป
อิตฺถีรตน ปาตุรโหสิ ฯ
[๑๖๙] ปุน จปร อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส คหปติรตน
ปาตุรโหสิ ฯ ตสฺส กมฺมวิปากช ทิพฺพจกฺขุ ปาตุรโหสิ เยน
นิธึ ปสฺสติ สสฺสามิกมฺป อสฺสามิกมฺป ฯ โส ราชาน มหาสุทสฺสน
อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห อปฺโปสฺสุกโฺ ก ตฺว เทว โหหิ อห
เต ธเนน ธนกรณีย กริสฺสามีติ ฯ ภูตปุพฺพ อานนฺท ราชา
มหาสุทสฺสโน ตเมว คหปติรตน วีมสมาโน นาว อภิรุหติ ฺวา
มชฺเฌ คงฺคาย นทิยา โสต โอคาหิตฺวา ๒ คหปติรตน เอตทโวจ
อตฺโถ เม คหปติ หิรฺสุวณฺเณนาติ ฯ เตนหิ มหาราช เอกตีร ๓
นาว อุเปตูติ ฯ อิเธว เม คหปติ อตฺโถ ว หิรฺสุวณฺเณนาติ ฯ
อถโข ต อานนฺท คหปติรตน อุโภหิ หตฺเถหิ อุทก โอมสิตฺวา
ปูร หิรฺสุวณฺณสฺส กุมฺภึ อุทฺธริตฺวา ราชาน มหาสุทสฺสน
#๑ ม. อติจริ ฯ ๒ ยุ. โอคาเหตฺวา ฯ
#๓ ม. เอก ตีร นาวา ... ฯ ยุ. เอก ว ตีร นาวา ฯ
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เอตทโวจ อลเมตฺตาวตา มหาราช กตเมตฺตาวตา มหาราชาติ ฯ
ราชา มหาสุทสฺสโน เอวมาห อลเมตฺตาวตา คหปติ กตเมตฺตาวตา
คหปติ ปูชติ เมตฺตาวตา คหปตีติ ฯ รฺโ อานนฺท
มหาสุทสฺสนสฺส เอวรูป คหปติรตน ปาตุรโหสิ ฯ
[๑๗๐] ปุน จปร อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส ปริณายกรตน
ปาตุรโหสิ ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี ปฏิพโล ราชาน มหาสุทสฺสน
อุเปยฺยาเปตพฺพ ๑ อุเปยฺยาเปตุ อเปยฺยาเปตพฺพ อเปยฺยาเปตุ
เปตพฺพ เปตุ ฯ โส ราชาน มหาสุทสฺสน อุปสงฺกมิตฺวา
เอวมาห อปฺโปสฺสุกฺโก ตฺว เทว โหหิ อหมนุสาสิสฺสามีติ ฯ
รฺโ อานนฺท มหาสุทสฺสนสฺส เอวรูป ปริณายกรตน
ปาตุรโหสิ ฯ ราชา อานนฺท มหาสุทสฺสโน อิเมหิ สตฺตหิ รตเนหิ
สมนฺนาคโต อโหสิ ฯ
[๑๗๑] [๒] ราชา อานนฺท มหาสุทสฺสโน จตูหิ อิทฺธีหิ สมนฺนาคโต
โหติ ๓ ฯ กตมาหิ จตูหิ อิทฺธีหิ ฯ
อิธานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน อภิรูโป อโหสิ ทสฺสนีโย
ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต อติวิย อฺเหิ
มนุสฺเสหิ ฯ ราชา อานนฺท มหาสุทสฺสโน อิมาย ปมาย อิทฺธิยา
สมนฺนาคโต อโหสิ ฯ
[๑๗๒] ปุน จปร อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน ทีฆายุโก
อโหสิ จิรฏิติโก อติวยิ อฺเหิ มนุสฺเสหิ ฯ ราชา อานนฺท
#๑ สพฺพโปตฺถเกสุ อุปยาเปตพฺพ อุปยาเปตุ อปยาเปตพฺพ อปยาเปตุ ฯ ๒ ยุ. ปุน
#จปร อานนฺท ราช ... ฯ ๓ ม. ยุ. อโหสิ ฯ
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มหาสุทสฺสโน อิมาย ทุติยาย อิทฺธิยา สมนฺนาคโต อโหสิ ฯ
[๑๗๓] ปุน จปร อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน อปฺปาพาโธ
อโหสิ อปฺปาตงฺโก สมเวปากินิยา คหณิยา สมนฺนาคโต นาติสีตาย
นาจฺจุณฺหาย อติวิย อฺเหิ มนุสฺเสหิ ฯ ราชา อานนฺท
มหาสุทสฺสโน อิมาย ตติยาย อิทฺธิยา สมนฺนาคโต อโหสิ ฯ
[๑๗๔] ปุน จปร อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน
พฺราหฺมณคหปติกาน ปโย อโหสิ มนาโป ฯ เสยฺยถาป อานนฺท ปตา
ปุตฺตาน ปโย โหติ มนาโป เอวเมว โข อานนฺท ราชา
มหาสุทสฺสโน พฺราหฺมณคหปติกาน ปโย อโหสิ มนาโป ฯ
รฺโ ๑ ปน อานนฺท มหาสุทสฺสนสฺส พฺราหฺมณคหปติกา ปยา
อเหสุ มนาปา ฯ เสยฺยถาป อานนฺท ปตุ ปุตฺตา ปยา โหนฺติ
มนาปา เอวเมว โข อานนฺท รฺโป มหาสุทสฺสนสฺส
พฺราหฺมณคหปติกา ปยา อเหสุ มนาปา ฯ ภูตปุพฺพ อานนฺท ราชา
มหาสุทสฺสโน จตุรงฺคินิยา เสนาย อุยฺยานภูมึ นิยฺยาสิ ฯ อถโข
อานนฺท พฺราหฺมณคหปติกา ราชาน มหาสุทสฺสน อุปสงฺกมิตฺวา
เอวมาหสุ อตรมาโน เทว ยาหิ ยถา ต มย จิรตร ปสฺเสยฺยามาติ ฯ
ราชาป อานนฺท มหาสุทสฺสโน สารถิ อามนฺเตสิ อตรมาโน
สารถิ รถ เปเสหิ ยถา อห พฺราหฺมณคหปติเก จิรตร
ปสฺเสยฺยนฺติ ฯ ราชา อานนฺท มหาสุทสฺสโน อิมาย จตุตฺถาย ๒
อิทฺธิยา สมนฺนาคโต อโหสิ ฯ ราชา อานนฺท มหาสุทสฺสโน
#๑ ม. ยุ. รฺโป อานนฺท ฯ ๒ ม. จตุตฺถิยา ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 206

อิมาหิ จตูหิ อิทฺธีหิ สมนฺนาคโต อโหสิ ฯ
[๑๗๕] อถโข อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส เอตทโหสิ
ยนฺนูนาห อิมาสุ ตาลนฺตริกาสุ ธนุสเต ธนุสเต โปกฺขรณิโย
มาเปยฺยนฺติ ฯ มาเปสิ โข อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน ตาสุ
ตาลนฺตริกาสุ ธนุสเต ธนุสเต โปกฺขรณิโย ฯ ตา โข ปนานนฺท
โปกฺขรณิโย จตุนฺน วณฺณาน อิฏ กาหิ จิตา อเหสุ เอกา
อิฏกา โสวณฺณมยา เอกา รูปย มยา เอกา เวฬุริยมยา เอกา
ผลิกมยา ฯ ตาสุ โข ปนานนฺท โปกฺขรณีสุ จตฺตาริ ๑ โสปาณานิ
อเหสุ จตุนนฺ  วณฺณาน เอก โสปาณ โสวณฺณมย เอก
รูปยมย เอก เวฬุริยมย เอก ผลิกมย ฯ โสวณฺณมยสฺส
โสปาณสฺส โสวณฺณมยา ถมฺภา อเหสุ รูปยมยา สุจิโย ๒ จ
อุณฺหีสฺจ ฯ รูปย มยสฺส โสปาณสฺส รูปยมยา ถมฺภา อเหสุ
โสวณฺณมยา สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ เวฬุริยมยสฺส โสปาณสฺส
เวฬุริยมยา ถมฺภา อเหสุ ผลิกมยา สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ
ผลิกมยสฺส โสปาณสฺส ผลิกมยา ถมฺภา อเหสุ เวฬุริยมยา
สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ ตา โข ปนานนฺท โปกฺขรณิโย ทฺวีหิ
เวทิกาหิ ปริกฺขิตฺตา อเหสุ เอกา เวทิกา โสวณฺณมยา เอกา
รูปยมยา ฯ โสวณฺณมยาย เวทิกาย โสวณฺณมยา ถมฺภา อเหสุ
รูปยมยา สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ รูปยมยาย เวทิกาย รูปยมยา
ถมฺภา อเหสุ โสวณฺณมยา สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ อถโข
#๑ ม. ยุ. อาเมฺฑิต ฯ ๒ ม. ยุ. สูจิโย ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 207

อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส เอตทโหสิ ยนฺนูนาห อิมาสุ
โปกฺขรณีสุ เอวรูป มาล โรปาเปยฺย อุปฺปล ปทุม กุมุท
ปุณฺฑรีก สพฺโพตุก สพฺพชนสฺส อนาวฏฏนฺติ ๑ ฯ โรปาเปสิ โข
อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน ตาสุ โปกฺขรณีสุ เอวรูป มาล
อุปฺปล ปทุม กุมุท ปุณฺฑรีก สพฺโพตุก สพฺพชนสฺส อนาวฏฏ ๒ ฯ
อถโข อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส เอตทโหสิ ยนฺนูนาห
อิมาส โปกฺขรณีน ตีเร นฺหาปเก ปุริเส เปยฺย เย อาคตาคต
ชน นฺหาเปสฺสนฺตีติ ฯ เปสิ ๓ โข อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน
ตาส โปกฺขรณีน ตีเร นฺหาปเก ปุริเส เย อาคตาคต ชน
นฺหาเปสุ ๔ ฯ อถโข อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส เอตทโหสิ
ยนฺนูนาห อิมาส โปกฺขรณีน ตีเร เอวรูป ทาน ปฏเปยฺย อนฺน
อนฺนตฺถิกสฺส ปาน ปานตฺถิกสฺส วตฺถ วตฺถตฺถิกสฺส ยาน
ยานตฺถิกสฺส สยน สยนตฺถิกสฺส อิตฺถึ อิตฺถติ ฺถิกสฺส หิรฺ
หิรฺตฺถิกสฺส สุวณฺณ สุวณฺณตฺถิกสฺสาติ ฯ ปฏเปสิ โข
อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน ตาส โปกฺขรณีน ตีเร เอวรูป ทาน
อนฺน อนฺนตฺถิกสฺส ปาน ปานตฺถิกสฺส วตฺถ วตฺถตฺถกิ สฺส
ยาน ยานตฺถิกสฺส สยน สยนตฺถกิ สฺส อิตฺถึ อิตฺถิตฺถิกสฺส
หิรฺ หิรฺตฺถิกสฺส สุวณฺณ สุวณฺณตฺถิกสฺสาติ ฯ
[๑๗๖] อถโข อานนฺท พฺราหฺมณคปติกา ปหูต สาปเตยฺย
อาทาย ราชาน มหาสุทสฺสน อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาหสุ อิท เทว
#๑ ม. อนาวฏนฺติ ฯ ยุ. อนาจารนฺติ ฯ ๒ ม. อนาวฏ ฯ ยุ. อนาจาร ฯ
#๓ ม. ปฏเปสิ ฯ ๔ ยุ. นฺหาเปยฺยุ ฯ
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ปหูต สาปเตยฺย เทวสฺเสว ๑ อุทฺทิสฺส อาภต ต เทโว
ปฏิคฺคณฺหาตูติ ฯ อล โภ มมมิท ๒ ปหูต สาปเตยฺย ธมฺมเิ กน
พลินา อภิสงฺขต ต โว โหตุ อิโต จ ภิยฺโย หรถาติ ฯ
เต รฺา ปฏิกฺขิตฺตา เอกมนฺต อปกฺกมฺม เอว สมจินฺเตสุ
น โข เอว ๓ อมฺหาก ปฏิรูป ย [๔] อิมานิ สาปเตยฺยานิ ปุนเทว
สกานิ ฆรานิ ปฏิหาเรยฺยาม ๕ ยนฺนูน มย รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส
นิเวสน มาเปยฺยามาติ ฯ เต ราชาน มหาสุทสฺสน อุปสงฺกมิตฺวา
เอวมาหสุ นิเวสน เต เทว มาเปยฺยามาติ ๖ ฯ อธิวาเสสิ โข
อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน ตุณฺหีภาเวน ฯ
[๑๗๗] อถโข อานนฺท สกฺโก เทวานมินฺโท รฺโ
มหาสุทสฺสนสฺส เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย วิสฺสกมฺม ๗ เทวปุตฺต
อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว สมฺม วิสฺสกมฺม รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส
นิเวสน มาเปหิ ธมฺม นาม ปาสาทนฺติ ฯ เอว ภทฺท ตวาติ
โข อานนฺท วิสฺสกมฺโม เทวปุตโฺ ต สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส
ปฏิสฺสุณิตฺวา เสยฺยถาป นาม พลวา ปุรโิ ส สมฺมิฺชิต วา
พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว
เทเวสุ ตาวตึเสสุ อนฺตรหิโต รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส ปุรโต
ปาตุรโหสิ ฯ อถโข อานนฺท วิสฺสกมฺโม เทวปุตฺโต ราชาน
มหาสุทสฺสน เอตทโวจ นิเวสน เต เทว มาเปสฺสามิ ธมฺม
#๑ สี. เทวเทว ฯ ยุ. เทวเยว อุทฺทิสฺส อาหต ฯ ๒ ม. มมปท ฯ ยุ. มมป ฯ
#๓ ม. ยุ. เอต ฯ ๔ ยุ. มย ฯ ๕ โป. ปฏิหาเรยฺยามาติ ฯ ยุ. ปฏิหาราม ฯ
#๖ ม. ยุ. มาเปสฺสามาติ ฯ ๗ โป. ม. วิสฺสุกมฺม ฯ เอวมุปริป ฯ
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นาม ปาสาทนฺติ ฯ อธิวาเสสิ โข อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน
ตุณฺหีภาเวน ฯ มาเปสิ โข อานนฺท วิสฺสกมฺโม เทวปุตฺโต รฺโ
มหาสุทสฺสนสฺส นิเวสน ธมฺม นาม ปาสาท ฯ ธมฺโม อานนฺท
ปาสาโท ปุรตฺถิเมน จ ปจฺฉิเมน จ โยชน อายาเมน อโหสิ
อุตฺตเรน จ ทกฺขิเณน จ อฑฺฒโยชน วิตฺถาเรน ฯ ธมฺมสฺส
อานนฺท ปาสาทสฺส ติโปริส อุจฺจตเรน ๑ วตฺถุ จิต อโหสิ จตุนฺน
วณฺณาน อิฏกาหิ เอกา อิฏกา โสวณฺณมยา เอกา รูปยมยา
เอกา เวฬุริยมยา เอกา ผลิกมยา ฯ ธมฺมสฺส อานนฺท ปาสาทสฺส
จตุราสีติถมฺภสหสฺสานิ อเหสุ จตุนฺน วณฺณาน เอโก ถมฺโภ
โสวณฺณมโย เอโก รูปยมโย เอโก เวฬุริยมโย เอโก
ผลิกมโย ฯ ธมฺโม อานนฺท ปาสาโท จตุนฺน วณฺณาน ผลเกหิ
สนฺถโต อโหสิ เอก ผลก โสวณฺณมย เอก รูปยมย เอก
เวฬุริยมย เอก ผลิกมย ฯ ธมฺมสฺส อานนฺท ปาสาทสฺส
จตุวีสติโสปาณานิ อเหสุ จตุนฺน วณฺณาน เอก โสปาณ โสวณฺณมย
เอก รูปยมย เอก เวฬุรยิ มย เอก ผลิกมย ฯ โสวณฺณมยสฺส
โสปาณสฺส โสวณฺณมยา ถมฺภา อเหสุ รูปยมยา สุจิโย จ
อุณฺหีสฺจ ฯ รูปย มยสฺส โสปาณสฺส รูปยมยา ถมฺภา อเหสุ
โสวณฺณมยา สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ เวฬุริยมยสฺส โสปาณสฺส
เวฬุริยมยา ถมฺภา อเหสุ ผลิกมยา สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ
ผลิกมยสฺส โสปาณสฺส ผลิกมยา ถมฺภา อเหสุ เวฬุริยมยา
#๑ ยุ. อุจฺจตฺตเนน ฯ
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สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ ธมฺเม อานนฺท ปาสาเท จตุราสีติกูฏาคารสหสฺสานิ อเหสุ จตุนฺน วณฺณาน เอก กูฏาคาร โสวณฺณมย
เอก รูปยมย เอก เวฬุรยิ มย เอก ผลิกมย ฯ โสวณฺณมเย
กูฏาคาเร รูปยมโย ปลฺลงฺโก ปฺตฺโต อโหสิ ฯ รูปย มเย
กูฏาคาเร โสวณฺณมโย ปลฺลงฺโก ปฺตฺโต อโหสิ ฯ เวฬุรยิ มเย
กูฏาคาเร ทนฺตมโย ปลฺลงฺโก ปฺตฺโต อโหสิ ฯ
ผลิกมเย กูฏาคาเร มสารคลฺลมโย ๑ ปลฺลงฺโก ปฺตฺโต อโหสิ ฯ
โสวณฺณมยสฺส กูฏาคารสฺส ทฺวาเร รูปยมโย ตาโล ิโต อโหสิ
ตสฺส รูปยมโย ขนฺโธ โสวณฺณมยานิ ปตฺตานิ จ ผลานิ จ ฯo
รูปยมยสฺส กูฏาคารสฺส ทฺวาเร โสวณฺณมโย ตาโล ิโต อโหสิ
ตสฺส โสวณฺณมโย ขนฺโธ รูปยมยานิ ปตฺตานิ จ ผลานิ จ ฯ
เวฬุริยมยสฺส กูฏาคารสฺส ทฺวาเร ผลิกมโย ตาโล ิโต อโหสิ
ตสฺส ผลิกมโย ขนฺโธ เวฬุริยมยานิ ปตฺตานิ จ ผลานิ จ ฯ
ผลิกมยสฺส กูฏาคารสฺส ทฺวาเร เวฬุริยมโย ตาโล ิโต อโหสิ
ตสฺส เวฬุริยมโย ขนฺโธ ผลิกมยานิ ปตฺตานิ จ ผลานิ จ ฯ
[๑๗๘] อถโข อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส เอตทโหสิ
ยนฺนูนาห มหาวิยูหสฺส กูฏาคารสฺส ทฺวาเร สพฺพโสวณฺณมย
ตาลวน มาเปยฺย ยตฺถ ทิวาวิหาร นิสีทิสฺสามีติ ฯ มาเปสิ โข
อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน มหาวิยูหสฺส กูฏาคารสฺส ทฺวาเร
สพฺพโสวณฺณมย ตาลวน ยตฺถ ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ ธมฺโม
#๑ สี. ม. ยุ. สารมโย ฯ
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อานนฺท ปาสาโท ทฺวหี ิ เวทิกาหิ ปริกฺขิตฺโต อโหสิ เอกา
เวทิกา โสวณฺณมยา เอกา รูปยมยา ฯ โสวณฺณมยาย เวทิกาย
โสวณฺณมยา ถมฺภา อเหสุ รูปยมยา สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ
รูปยมยาย เวทิกาย รูปย มยา ถมฺภา อเหสุ โสวณฺณมยา สุจิโย
จ อุณฺหีสฺจ ฯ ธมฺโม อานนฺท ปาสาโท ทฺวีหิ กิงฺกณิกชาเลหิ ๑
ปริกฺขิตฺโต อโหสิ เอก ชาล โสวณฺณมย เอก [๒] รูปยมย ฯ
โสวณฺณมยสฺส ชาลสฺส รูปยมยา กิงกฺ ณิกา ๓ อเหสุ ฯ รูปยมยสฺส
ชาลสฺส โสวณฺณมยา กิงฺกณิกา อเหสุ ฯ เตส โข อานนฺท
กิงฺกณิกชาลาน วาเตริตาน สทฺโท อโหสิ วคฺคู จ รชนิโย จ
กมฺมนิโย ๔ จ มทนิโย จ ฯ เสยฺยถาป อานนฺท ปฺจงฺคิกสฺส
ตุริยสฺส สุวนิ ีตสฺส สุปฺปฏิตาฬิตสฺส ๕ กุสเลหิ ๖ สุสมนฺนาหตสฺส ๗ สทฺโท
โหติ วคฺคู จ รชนิโย จ กมฺมนิโย จ มทนิโย จ เอวเมว
โข อานนฺท เตส กิงฺกณิกชาลาน วาเตริตาน สทฺโท อโหสิ
วคฺคู จ รชนิโย จ กมฺมนิโย จ มทนิโย จ ฯ เย โข ปนานนฺท
เตน สมเยน กุสาวติยา ราชธานิยา ธุตฺตา อเหสุ โสณฺฑา ปปาสา
เต เตส กิงฺกณิกชาลาน วาเตริตาน สทฺเทน ปริจาเรสุ ฯ นิฏิโต
โข อานนฺท ๘ ธมฺโม ปาสาโท ทุทฺทิกฺโข อโหสิ มุสติ จกฺขูนิ ฯ
เสยฺยถาป อานนฺท วสฺสาน ปจฺฉิเม มาเส สรทสมเย วิสุทฺเธ ๙
อุปวิทฺเธ ๑๐ วิคตวลาหเก เทเว อาทิจฺโจ นภ อพฺภุสฺสกฺกมาโน ๑๑
#๑ ม. กิงฺกิณิกชาเลหิ ฯ ยุ. กิงฺกิณิกชาลาหิ ฯ ๒ ยุ. ชาล ฯ ๓ ยุ. กิงฺกิณิโย ฯ
#สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ยุ. กมนิโย ฯ เอวมุปริป ฯ ๕ ยุ. สุปปฺ ฏิปตาฬิตสฺส ฯ
#๖ ม. สุกุสเลหิ ฯ ๗ ม. ยุ. สมนฺนาหตสฺส ฯ ๘ ม. ยุ. ปนานนฺท ฯ ๙ ม. ยุ. อย
#ปาโ นตฺถิ ฯ ๑๐ ม. ยุ. วิทฺเธ ฯ ๑๑ ม. อพฺภุคฺคมมาโน ฯ ยุ. อพฺภุสฺสุกฺกมาโน ฯ
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ทุทฺทิกฺโข ๑ อโหสิ มุสติ จกฺขูนิ เอวเมว โข อานนฺท ธมฺโม
ปาสาโท ทุทฺทิกฺโข อโหสิ มุสติ จกฺขูนิ ฯ อถโข อานนฺท
รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส เอตทโหสิ ยนฺนูนาห ธมฺมสฺส ปาสาทสฺส
ปุรโต ธมฺม นาม โปกฺขรณึ มาเปยฺยนฺติ ฯ มาเปสิ โข อานนฺท
ราชา มหาสุทสฺสโน ธมฺมสฺส ปาสาทสฺส ปุรโต ธมฺม นาม
โปกฺขรณึ ฯ ธมฺมา อานนฺท โปกฺขรณี ปุรตฺถิเมน จ ปจฺฉิเมน จ
โยชน อายาเมน อโหสิ อุตฺตเรน จ ทกฺขิเณน จ อฑฺฒโยชน
วิตฺถาเรน ฯ ธมฺมา อานนฺท โปกฺขรณี จตุนฺน วณฺณาน อิฏกาหิ
จิตา อโหสิ เอกา อิฏกา โสวณฺณมยา เอกา รูปยมยา เอกา
เวฬุริยมยา เอกา ผลิกมยา ฯ ธมฺมาย [๒] อานนฺท โปกฺขรณิยา
จตุวีสติโสปาณานิ อเหสุ จตุนฺน วณฺณาน เอก โสปาณ
โสวณฺณมย เอก รูปยมย เอก เวฬุริยมย เอก ผลิกมย ฯ
โสวณฺณมยสฺส โสปาณสฺส โสวณฺณมยา ถมฺภา อเหสุ รูปยมยา
สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ รูปย มยสฺส โสปาณสฺส รูปย มยา ถมฺภา
อเหสุ โสวณฺณมยา สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ เวฬุริยมยสฺส
โสปาณสฺส เวฬุริยมยา ถมฺภา อเหสุ ผลิกมยา สุจิโย จ
อุณฺหีสฺจ ฯ ผลิกมยสฺส โสปาณสฺส ผลิกมยา ถมฺภา อเหสุ
เวฬุริยมยา สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ ธมฺมา อานนฺท โปกฺขรณี
ทฺวีหิ เวทิกาหิ ปริกฺขิตฺตา อโหสิ เอกา เวทิกา โสวณฺณมยา
เอกา รูปยมยา ฯ โสวณฺณมยาย เวทิกาย โสวณฺณมยา ถมฺภา
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ ทุทิกโฺ ข ฯ ๒ ยุ. จ ฯ
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อเหสุ รูปยมยา สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ รูปยมยาย เวทิกาย
รูปยมยา ถมฺภา อเหสุ โสวณฺณมยา สุจิโย จ อุณฺหีสฺจ ฯ
ธมฺมา อานนฺท โปกฺขรณี สตฺตหิ ตาลปนฺตีหิ ปริกฺขิตฺตา อโหสิ
เอกา ตาลปนฺติ โสวณฺณมยา เอกา รูปย มยา เอกา เวฬุริยมยา
เอกา ผลิกมยา เอกา โลหิตงฺกมยา เอกา มสารคลฺลมยา
เอกา สพฺพรตนมยา ฯ โสวณฺณมยสฺส ตาลสฺส โสวณฺณมโย
ขนฺโธ อโหสิ รูปยมยานิ ปตฺตานิ จ ผลานิ จ ฯ รูปยมยสฺส
ตาลสฺส รูปยมโย ขนฺโธ อโหสิ โสวณฺณมยานิ ปตฺตานิ จ
ผลานิ จ ฯ เวฬุริยมยสฺส ตาลสฺส เวฬุริยมโย ขนฺโธ อโหสิ
ผลิกมยานิ ปตฺตานิ จ ผลานิ จ ฯ ผลิกมยสฺส ตาลสฺส ผลิกมโย
ขนฺโธ อโหสิ เวฬุริยมยานิ ปตฺตานิ จ ผลานิ จ ฯ โลหิตงฺกมยสฺส
ตาลสฺส โลหิตงฺกมโย ขนฺโธ อโหสิ มสารคลฺลมยานิ ปตฺตานิ จ
ผลานิ จ ฯ มสารคลฺลมยสฺส ตาลสฺส มสารคลฺลมโย ขนฺโธ
อโหสิ โลหิตงฺกมยานิ ปตฺตานิ จ ผลานิ จ ฯ สพฺพรตนมยสฺส
ตาลสฺส สพฺพรตนมโย ขนฺโธ อโหสิ สพฺพรตนมยานิ ปตฺตานิ จ
ผลานิ จ ฯ ตาส โข ปนานนฺท ตาลปนฺตีน วาเตริตาน สทฺโทR
อโหสิ วคฺคู จ รชนิโย จ กมฺมนิโย จ มทนิโย จ ฯ เสยฺยถาป
อานนฺท ปฺจงฺคิกสฺส ตุริยสฺส สุวนิ ีตสฺส สุปปฺ ฏิตาฬิตสฺส กุสเลหิ
สุสมนฺนาหตสฺส สทฺโท อโหสิ วคฺคู จ รชนิโย จ กมฺมนิโย จ
มทนิโย จ เอวเมว โข อานนฺท ตาส ตาลปนฺตีน วาเตริตาน
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สทฺโท อโหสิ วคฺคู จ รชนิโย จ กมฺมนิโย จ มทนิโย จ ฯ
เย โข ปนานนฺท เตน สมเยน กุสาวติยา ราชธานิยา ธุตฺตา
อเหสุ โสณฺฑา ปปาสา เต ตาส ตาลปนฺตีน วาเตริตาน
สทฺเทน ปริจาเรสุ ฯ นิฏิเต โข ปนานนฺท ธมฺเม ปาสาเท
นิฏิตาย จ ธมฺมาย โปกฺขรณิยา ราชา มหาสุทสฺสโน เย โข
ปนานนฺท ๑ เตน สมเยน สมเณสุ วา สมณสมฺมตา พฺราหฺมเณสุ
วา พฺราหฺมณสมฺมตา เต สพฺพกาเมหิ สนฺตปฺเปตฺวา ธมฺม
ปาสาท อภิรุหีติ ฯ
ปมภาณวาร ฯ
[๑๗๙] อถโข อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส เอตทโหสิ
กิสฺส นุ โข เม อิท กมฺมสฺส ผล กิสฺส กมฺมสฺส วิปาโก
เยนาห เอตรหิ เอวมหิทฺธิโก เอวมหานุภาโวติ ฯ อถโข อานนฺท
รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส เอตทโหสิ ติณฺณ โข เม อิท กมฺมาน
ผล ติณฺณ กมฺมาน วิปาโก เยนาห เอตรหิ เอวมหิทฺธิโก
เอวมหานุภาโว เสยฺยถีท ทานสฺส ทมสฺส สฺมสฺสาติ ฯ
อถโข อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน เยน มหาวิยูห กูฏาคาร
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มหาวิยูหสฺส กูฏาคารสฺส ทฺวาเร ิโต
อุทาน อุทาเนสิ ติฏ กามวิตกฺก ติฏ พฺยาปาทวิตกฺก ติฏ
วิหึสาวิตกฺก เอตฺตาวตา กามวิตกฺก เอตฺตาวตา พฺยาปาทวิตกฺก
เอตฺตาวตา วิหึสาวิตกฺกาติ ฯ อถโข อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน
#๑ ม. ยุ. โข ปนานนฺทาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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มหาวิยูห กูฏาคาร ปวิสิตฺวา โสวณฺณมเย ปลฺลงฺเก นิสินโฺ น
วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร
วิเวกช ปตสิ ุข ปมชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหาสิ วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร
สมาธิช ปติสุข ทุติยชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ปติยา จ วิราคา
อุเปกฺขโก จ วิหาสิ สโต สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทสิ
ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติยชฺฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหาสิ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว
โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ
จตุตฺถชฺฌาน อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ฯ
[๑๘๐] อถโข อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน มหาวิยูหา
กูฏาคารา นิกฺขมิตฺวา โสวณฺณมย กูฏาคาร ปวิสิตฺวา รูปยมเย ปลฺลงฺเก
นิสินฺโน เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหาสิ ตถา
ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ
สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหาสิ
กรุณาสหคเตน เจตสา ฯ มุทิตาสหคเตน เจตสา ฯ อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตวฺ า วิหาสิ ตถา ทุติย ตถา
ตติย ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
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อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหาสิ ฯ
[๑๘๑] รฺโ อานนฺท มหาสุทสฺสนสฺส จตุราสีตินครสหสฺสานิ
อเหสุ กุสาวตีราชธานีปมุขานิ จตุราสีติปาสาทสหสฺสานิ อเหสุ
ธมฺมปาสาทปมุขานิ
จตุราสีติกูฏาคารสหสฺสานิ
อเหสุ
มหาวิยูหกูฏาคารปมุขานิ จตุราสีติปลฺลงฺกสหสฺสานิ อเหสุ โสวณฺณมยานิ
รูปยมยานิ ทนฺตมยานิ มสารคลฺลมยานิ ๑ โคณกตฺถตานิ ปฏิกตฺถตานิ ๒
ปฏลิกตฺถตานิ กทลิมคิ ปวรปจฺจตฺถรณานิ สอุตฺตรจฺฉทานิ ๓
อุภโตโลหิตกุปธานานิ จตุราสีตินาคสหสฺสานิ อเหสุ โสวณฺณาลงฺการานิ
โสวณฺณธชานิ เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ อุโปสถนาคราชปมุขานิ
จตุราสีติอสฺสสหสฺสานิ อเหสุ โสวณฺณาลงฺการานิ โสวณฺณธชานิ
เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ วลาหกอสฺสราชปมุขานิ จตุราสีติรถสหสฺสานิ อเหสุ
สีหจมฺมปริวารานิ พฺยคฺฆจมฺมปริวารานิ ทีปจมฺมปริวารานิ
ปณฺฑุกมฺพลปริวารานิ
โสวณฺณาลงฺการานิ โสวณฺณธชานิ
เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ เวชยนฺตรถปมุขานิ จตุราสีติมณิสหสฺสานิ อเหสุ
มณิรตนปมุขานิ จตุราสีติอิตฺถีสหสฺสานิ อเหสุ สุภทฺทาเทวีปมุขานิ
จตุราสีติคหปติสหสฺสานิ อเหสุ คหปติรตนปมุขานิ จตุราสีติขตฺติยสหสฺสานิ
อเหสุ อนุยนฺตานิ ๔ ปริณายกรตนปมุขานิ จตุราสีติเธนุสหสฺสานิ
อเหสุ ทุหสนฺทนานิ ๕ กสูปธารณานิ ๖ จตุราสีติวตฺถโกฏิสหสฺสานิ
อเหสุ โขมสุขุมาน กปฺปาสิกสุขุมาน โกเสยฺยสุขุมาน
#๑ ม. ยุ. สารมยานิ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๓ ยุ. สอุตฺตรจฺฉทนานิ ฯ ๔ สี. ยุ. อนุยุตฺตานิ ฯ ๕ สี. ม. ยุ. ทุกลุ สนฺทนานิ ฯ
#๖ สี. กสุปสนฺทนานิ ฯ
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กมฺพลสุขุมาน ฯ รฺโ อานนฺท มหาสุทสฺสนสฺส ๑ จตุราสีติถาลิปากสหสฺสานิ
อเหสุ สาย ปาต ภตฺตาภิหาโร อภิหรยิตฺถ ฯ ๒
[๑๘๒] เตน โข ปนานนฺท สมเยน รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส
จตุราสีตินาคสหสสานิ สาย ปาต อุปฏาน อาคจฺฉนฺติ ฯ อถโข
อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส เอตทโหสิ อิมานิ โข เม
จตุราสีตินาคสหสฺสานิ สาย ปาต อุปฏาน อาคจฺฉนฺติ ยนฺนูน
วสฺสสตสฺส วสฺสสตสฺส อจฺจเยน เทฺวจตฺตาฬีส เทฺวจตฺตาฬีส
นาคสหสฺสานิ สกึ สกึ อุปฏาน อาคจฺเฉยฺยุนฺติ ฯ อถโข อานนฺท
ราชา มหาสุทสฺสโน ปริณายกรตน อามนฺเตสิ อิมานิ โข เม
สมฺม ปริณายกรตน จตุราสีตินาคสหสฺสานิ สาย ปาต อุปฏาน
อาคจฺฉนฺติ เตนหิ สมฺม ปริณายกรตน วสฺสสตสฺส วสฺสสตสฺส
อจฺจเยน เทฺวจตฺตาฬีส เทฺวจตฺตาฬีส นาคสหสฺสานิ สกึ สกึ
อุปฏาน อาคจฺฉนฺตูติ ฯ เอว เทวาติ [๓] อานนฺท ปริณายกรตน
รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข อานนฺท รฺโ
มหาสุทสฺสนสฺส อปเรน สมเยน วสฺสสตสฺส วสฺสสตสฺส อจฺจเยน
เทฺวจตฺตาฬีส เทฺวจตฺตาฬีส นาคสหสฺสานิ สกึ สกึ อุปฏาน
อาคมึสุ ฯ อถโข อานนฺท สุภทฺทาย เทวิยา พหุนฺน วสฺสาน
พหุนฺน วสฺสสตาน พหุนฺน วสฺสสหสฺสาน อจฺจเยน เอตทโหสิ
จิร ทิฏโ โข เม ราชา มหาสุทสฺสโน ยนฺนนู าห ราชาน
มหาสุทสฺสน ทสฺสนาย อุปสงฺกเมยฺยนฺติ ฯ อถโข อานนฺท สุภทฺทา
#๑ ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. อภิหริยิตฺถ ฯ ๓ โป. ม. ยุ. โข ฯ
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เทวี อิตฺถาคาร อามนฺเตสิ เอตฺถ ตุมฺเห สีสนฺหายถ ๑ ปตานิ
วตฺถานิ ปารุปถ จิร ทิฏโ โน ราชา มหาสุทสฺสโน ราชาน
มหาสุทสฺสน ทสฺสนาย อุปสงฺกเมยฺยามาติ ฯ ๒ เอว อยฺเยติ โข
อานนฺท อิตฺถาคาร สุภทฺทาย เทวิยา ปฏิสฺสุณิตฺวา สีสนฺหายิตฺวา
ปตานิ วตฺถานิ ปารุปตวฺ า เยน สุภทฺทา เทวี เตนุปสงฺกมิ ฯ
อถโข อานนฺท สุภทฺทา เทวี ปริณายกรตน อามนฺเตสิ กปฺเปหิ
สมฺม ปริณายกรตน จตุรงฺคินึ เสน จิร ทิฏโ  โน ราชา
มหาสุทสฺสโน ราชาน มหาสุทสฺสน ทสฺสนาย อุปสงฺกเมยฺยามาติ ฯ ๓
เอว เทวีติ โข อานนฺท ปริณายกรตน สุภทฺทาย เทวิยา
ปฏิสฺสุณิตฺวา จตุรงฺคินึ เสน กปฺปาเปตฺวา สุภทฺทาย เทวิยา ปฏิเวเทสิ
กปฺปตา โข เต เทวิ จตุรงฺคินี เสนา ยสฺสทานิ กาล
มฺสีติ ฯ อถโข อานนฺท สุภทฺทา เทวี จตุรงฺคินิยา เสนาย
สทฺธึ อิตฺถาคาเรน เยน ธมฺโม ปาสาโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ธมฺม ปาสาท อภิรุหติ ฺวา เยน มหาวิยูห กูฏาคาร
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มหาวิยหู สฺส กูฏาคารสฺส ทฺวารพาห
อาลมฺพิตฺวา อฏาสิ ฯ อถโข อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน
สทฺท สุตฺวา ๔ กินฺนุ โข โส มหโต วิย ชนกายสฺส สทฺโทติ
มหาวิยูหา กูฏาคารา นิกฺขมนฺโต อทฺทส สุภทฺท เทฺวึ ทฺวารพาห
อาลมฺพิตฺวา ิต ทิสฺวา สุภทฺท เทวึ เอตทโวจ เอตฺเถว
เทวิ ติฏ มา ปาวิสีติ ฯ อถโข อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน
#๑ ม. ยุ. สีสานิ นฺหายถ ฯ ๒-๓ ม. ยุ. อุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ ๔ ยุ. อิเม ปาา
#นตฺถิ ฯ
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อฺตร ปุริส อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว อมฺโภ ปุรสิ มหาวิยูหา
กูฏาคารา โสวณฺณมย ปลฺลงฺก นีหริตฺวา สพฺพโสวณฺณมเย
ตาลวเน ปฺเปหีติ ฯ เอว เทวาติ โข อานนฺท โส ปุรโิ ส
รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส ปฏิสฺสุตฺวา มหาวิยูหา กูฏาคารา โสวณฺณมย
ปลฺลงฺก นีหริตฺวา สพฺพโสวณฺณมเย ตาลวเน ปฺเปสิ ฯ
อถโข อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย
กปฺเปสิ ปาเทน ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน ฯ
[๑๘๓] อถโข อานนฺท สุภทฺทาย เทวิยา เอตทโหสิ วิปฺปสนฺนานิ
โข รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส อินฺทฺริยานิ ปริสุทฺธานิ ๑
ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต มา เหว โข ราชา มหาสุทสฺสโน
กาลมกาสีติ ฯ ราชาน มหาสุทสฺสน เอตทโวจ อิมานิ [๒] เต
เทว จตุราสีตินครสหสฺสานิ กุสาวตีราชธานีปมุขานิ เอตฺถ เทว
ฉนฺท ชเนหิ ชีวิเต อเปกฺข กโรหิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติปาสาทสหสฺสานิ
ธมฺมปาสาทปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ชเนหิ
ชีวิเต อเปกฺข กโรหิ อิมานิ [๓] เต เทว จตุราสีติกูฏาคารสหสฺสานิ
มหาวิยูหกูฏาคารปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ชเนหิ ชีวิเต
อเปกฺข กโรหิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติปลฺลงฺกสหสฺสานิ
โสวณฺณมยานิ รูปยมยานิ ทนฺตมยานิ มสารคลฺลมยานิ โคณกตฺถตานิ
ปฏิกตฺถตานิ
ปฏลิกตฺถตานิ
กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณานิ
สอุตฺตรจฺฉทานิ อุภโตโลหิตกุปธานานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ชเนหิ
#๑ ม. ยุ. ปริสุทฺโธ ฯ ๒ ยุ. โข ฯ ๓ โป. โข ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 220

ชีวิเต อเปกฺข กโรหิ อิมานิ เต เทว จตุราสีตินาคสหสฺสานิ
โสวณฺณาลงฺการานิ
โสวณฺณธชานิ เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ
อุโปสถนาคราชปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ชเนหิ ชีวิเต อเปกฺข
กโรหิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติอสฺสสหสฺสานิ โสวณฺณาลงฺการานิ
โสวณฺณธชานิ เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ วลาหกอสฺสราชปมุขานิ
เอตฺถ เทว ฉนฺท ชเนหิ ชีวิเต อเปกฺข กโรหิ อิมานิ
เต เทว จตุราสีติรถสหสฺสานิ สีหจมฺมปริวารานิ พฺยคฺฆจมฺมปริวารานิ
ทีปจมฺมปริวารานิ ปณฺฑุกมฺพลปริวารานิ โสวณฺณาลงฺการานิ
โสวณฺณธชานิ เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ เวชยนฺตรถปมุขานิ เอตฺถ
เทว ฉนฺท ชเนหิ ชีวิเต อเปกฺข กโรหิ อิมานิ เต เทว
จตุราสีติมณิสหสฺสานิ มณิรตนปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ชเนหิ
ชีวิเต อเปกฺข กโรหิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติอิตฺถีสหสฺสานิ
อิตฺถีรตนปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ชเนหิ ชีวิเต อเปกฺข
กโรหิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติคหปติสหสฺสานิ คหปติรตนปมุขานิ
เอตฺถ เทว ฉนฺท ชเนหิ ชีวิเต อเปกฺข กโรหิ อิมานิ เต
เทว จตุราสีติขตฺติยสหสฺสานิ อนุยนฺตานิ ปริณายกรตนปมุขานิ
เอตฺถ เทว ฉนฺท ชเนหิ ชีวิเต อเปกฺข กโรหิ อิมานิ เต
เทว จตุราสีติเธนุสหสฺสานิ ทุหสนฺทนานิ กสุปธารณานิ เอตฺถ
เทว ฉนฺท ชเนหิ ชีวิเต อเปกฺข กโรหิ อิมานิ เต เทว
จตุราสีติวตฺถโกฏิสหสฺสานิ โขมสุขุมาน กปฺปาสิกสุขุมาน โกเสยฺย-
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สุขุมาน กมฺพลสุขุมาน เอตฺถ เทว ฉนฺท ชเนหิ ชีวิเต
อเปกฺข กโรหิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติถาลิปากสหสฺสานิ
สาย ปาต ภตฺตาภิหาโร อภิหรยิตฺถ ๑ เอตฺถ เทว ฉนฺท ชเนหิ
ชีวิเต อเปกฺข กโรหีติ เอว วุตฺเต อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน
สุภทฺท เทวึ เอตทโวจ ทีฆรตฺต โข ม ตฺว เทวิ อิฏเหิ
กนฺเตหิ มนาเปหิ สมุทาจริตฺวา อถ จ ปน ม ตฺว ปจฺฉิเม
กาเล อนิฏเหิ อกนฺเตหิ อมนาเปหิ สมุทาจรสีติ ฯ กถฺจ หิ
ต เทว สมุทาจรามีติ ฯ เอว โข ม ตฺว เทวิ สมุทาจร
สพฺเพเหว [๒] ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว อฺถาภาโว
มา โข ตฺว เทว สาเปกฺโข กาลมกาสิ ทุกฺขา สาเปกฺขสฺส
กาลกิริยา ครหิตา จ สาเปกฺขสฺส กาลกิริยา อิมานิ เต
เทว จตุราสีตินครสหสฺสานิ กุสาวตีราชธานีปมุขานิ เอตฺถ เทว
ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา ๓ อกาสิ อิมานิ เต เทว
จตุราสีติปาสาทสหสฺสานิ ฯเปฯ มา อกาสิ อิมานิ เต เทว
จตุราสีติกูฏาคารสหสฺสานิ ฯเปฯ มา อกาสิ อิมานิ เต เทว
จตุราสีติปลฺลงฺกสหสฺสานิ โสวณฺณมยานิ รูปยมยานิ ทนฺตมยานิ
มสารคลฺลมยานิ โคณกตฺถตานิ ปฏิกตฺถตานิ ปฏลิกตฺถตานิ
กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณานิ สอุตฺตรจฺฉทานิ อุภโตโลหิตกุปธานานิ เอตฺถ
เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ เต
เทว จตุราสีตินาคสหสฺสานิ โสวณฺณาลงฺการานิ โสวณฺณธชานิ
#๑ ม. อภิหริยติ ฯ ยุ. อภิหริยิตฺถ ฯ ๒ ม. ยุ. เทว ฯ ๓ ม. มากาสิ ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ
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เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ อุโปสถนาคราชปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท
ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติอสฺสสหสฺสานิ
โสวณฺณาลงฺการานิ
โสวณฺณธชานิ เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ
วลาหกอสฺสราชปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห
ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติรถสหสฺสานิ
สีหจมฺมปริวารานิ พฺยคฺฆจมฺมปริวารานิ ทีปจมฺมปริวารานิ ปณฺฑุกมฺพลปริวารานิ
โสวณฺณาลงฺการานิ
โสวณฺณธชานิ เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ
เวชยนฺตรถปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต
อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติมณิสหสฺสานิ
มณิรตนปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา
อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติอิตฺถีสหสฺสานิ สุภทฺทาเทวิปมุขานิ
เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสิ
อิมานิ เต เทว จตุราสีติคหปติสหสฺสานิ คหปติรตนปมุขานิ เอตฺถ
เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ เต
เทว จตุราสีติขตฺติยสหสฺสสานิ อนุยนฺตานิ ปริณายกรตนปมุขานิ
เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ
เต เทว จตุราสีติเธนุสหสฺสานิ ทุหสนฺทนานิ กสุปธารณานิ เอตฺถ
เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ เต
เทว จตุราสีติวตฺถโกฏิสหสฺสานิ โขมสุขุมาน กปฺปาสิกสุขุมาน
โกเสยฺยสุขมุ าน กมฺพลสุขุมาน เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต
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อเปกฺข มา อกาสิ ฯ อิมานิ เต เทว จตุราสีติถาลิปากสหสฺสานิ
สาย ปาต ภตฺตาภิหาโร อภิหรยิตฺถ เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห
ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสีติ ฯ เอว วุตฺเต อานนฺท สุภทฺทา
เทวี ปโรทิ อสฺสูนิ ปวตฺเตสิ ฯ อถโข อานนฺท สุภทฺทา เทวี
อสฺสูนิ ปมชฺชิตฺวา ๑ ราชาน มหาสุทสฺสน เอตทโวจ สพฺเพเหว
เทว ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว อฺาถาภาโว มา
โข ตฺว เทว สาเปกฺโข กาลมกาสิ ทุกฺขา สาเปกฺขสฺส กาลกิริยา
ครหิตา [๒] สาเปกฺขสฺส กาลกิริยา อิมานิ โข เต เทว
จตุราสีตินครสหสฺสานิ กุสาวตีราชธานีปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห
ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติปาสาทสหสฺสานิ
ธมฺมปาสาทปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต
อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติกูฏาคารสหสฺสานิ
มหาวิยูหกูฏาคารปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข
มา อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติปลฺลงฺกสหสฺสานิ โสวณฺณมยานิ๓
รูปยมยานิ ทนฺตมยานิ มสารคลฺลมยานิ โคณกตฺถตานิ ปฏิกตฺถตานิ
ปฏลิกตฺถตานิ
กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณานิ สอุตฺตรจฺฉทานิ
อุภโตโลหิตกุปธานานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข
มา อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีตินาคสหสฺสานิ โสวณฺณาลงฺการานิ
โสวณฺณธชานิ เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ อุโปสถนาคราชปมุขานิ
เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ
#๑ ม. ปฺุฉิตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. จ ฯ
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เต เทว จตุราสีติอสฺสสหสฺสานิ โสวณฺณาลงฺการานิ โสวณฺณธชานิ
เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ วลาหกอสฺสราชปมุขานิ เอตฺถ เทว
ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติรถสหสฺสานิ
สีหจมฺมปริวารานิ พฺยคฺฆจมฺมปริวารานิ ทีปจมฺมปริวารานิ
ปณฺฑุกมฺพลปริวารานิ
โสวณฺณาลงฺการานิ โสวณฺณธชานิ
เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ เวชยนฺตรถปมุขานิ เอตฺถ เทว
ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ เต เทว
จตุราสีติมณิสหสฺสานิ มณิรตนปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห
ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติอิตฺถีสหสฺสานิ
อิตฺถีรตนปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข
มา อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติคหปติสหสฺสานิ คหปติรตนปมุขานิ
เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา
อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติขตฺติยสหสฺสานิ อนุยนฺตานิ
ปริณายกรตนปมุขานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข
มา อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติเธนุสหสฺสานิ ทุหสนฺทนานิ
กสุปธารณานิ เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา
อกาสิ อิมานิ เต เทว จตุราสีติวตฺถโกฏิสหสฺสานิ โขมสุขมุ าน
กปฺปาสิกสุขุมาน โกเสยฺยสุขุมาน กมฺพลสุขุมาน เอตฺถ เทว
ฉนฺท ปชห ชีวิเต อเปกฺข มา อกาสิ อิมานิ เต เทว
จตุราสีติถาลิปากสหสฺสานิ สาย ปาต ภตฺตาภิหาโร อภิหรยิตฺถ
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เอตฺถ เทว ฉนฺท ปชห ชีวเิ ต อเปกฺข มา อกาสีติ ฯ
[๑๘๔] อถโข อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน นจิรเยว ๑
กาลมกาสิ ฯ เสยฺยถาป อานนฺท คหปติสฺส วา คหปติปุตฺตสฺส วา
มนฺุ โภชน ภุตฺตาวิสฺส ภตฺตสมฺมโท โหติ เอวเมว โข
อานนฺท รฺโ มหาสุทสฺสนสฺส มรณนฺติกา เวทนา อโหสิ ฯ
กาลกโต จ อานนฺท ราชา มหาสุทสฺสโน สุคตึ พฺรหฺมโลก
อุปปชฺชิ ฯ ราชา อานนฺท มหาสุทสฺสโน จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ
กุมารกีฬ ๒ กีฬิ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ โอปรชฺช กาเรสิ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ รชฺช กาเรสิ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ คิหิภูโต ๓ ธมฺเม
ปาสาเท พฺรหฺมจริย อาจริ ๔ ฯ โส จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร
ภาเวตฺวา กายสฺส เภทา ปร มรณา พฺรหฺมโลกุปโค อโหสิ ฯ
[๑๘๕] สิยา นุ โข ปนานนฺท เอวมสฺส อฺโ นูน เตน
สมเยน ราชา มหาสุทสฺสโน อโหสีติ น โข ปเนต อานนฺท
เอว ทฏพฺพ อห เตน สมเยน ราชา มหาสุทสฺสโน อโหสึ
มม ตานิ จตุราสีตินครสหสฺสานิ กุสาวตีราชธานีปมุขานิ มม
ตานิ จตุราสีติปาสาทสหสฺสานิ ธมฺมปาสาทปมุขานิ มม ตานิ
จตุราสีติกูฏาคารสหสฺสานิ มหาวิยูหกูฏาคารปมุขานิ มม ตานิ
จตุราสีติปลฺลงฺกสหสฺสานิ โสวณฺณมยานิ รูปยมยานิ ทนฺตมยานิ
มสารคลฺลมยานิ โคณกตฺถตานิ ปฏิกตฺถตานิ ปฏลิกตฺถตานิ
#๑ สี. ม. ยุ. น จิรสฺเสว ฯ ๒ ยุ. กุมารกีฬิก ฯ ๓ ม. ยุ. คิหีภูโต ฯ
#๔ ม. ยุ. จริ ฯ
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กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรณานิ สุอุตฺตรจฺฉทานิ อุภโตโลหิตกุปธานานิ มม
ตานิ จตุราสีตินาคสหสฺสานิ โสวณฺณาลงฺการานิ โสวณฺณธชานิ
เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ อุโปสถนาคราชปมุขานิ มม ตานิ จตุราสีติอสฺสสหสฺสานิ
โสวณฺณาลงฺการานิ
โสวณฺณธชานิ เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ
วลาหกอสฺสราชปมุขานิ มม ตานิ จตุราสีติรถสหสฺสานิ
สีหจมฺมปริวารานิ พฺยคฺฆจมฺมปริวารานิ ทีปจมฺมปริวารานิ(
ปณฺฑุกมฺพลปริวารานิ
โสวณฺณาลงฺการานิ โสวณฺณธชานิ
เหมชาลปฏิจฺฉนฺนานิ เวชยนฺตรถปมุขานิ มม ตานิ จตุราสีติมณิสหสฺสานิ
มณิรตนปมุขานิ มม ตานิ จตุราสีติอิตฺถีสหสฺสานิ
สุภทฺทาเทวีปมุขานิ มม ตานิ จตุราสีติคหปติสหสฺสานิ คหปติรตนปมุขานิ
มม ตานิ จตุราสีติขตฺติยสหสฺสานิ อนุยนฺตานิ
ปริณายกรตนปมุขานิ มม ตานิ จตุราสีติเธนุสหสฺสานิ ทุหสนฺทนานิ
กสุปธารณานิ มม ตานิ จตุราสีติวตฺถโกฏิสหสฺสานิ โขมสุขุมาน
กปฺปาสิกสุขุมาน โกเสยฺยสุขุมาน กมฺพลสุขุมาน มม ตานิ
จตุราสีติถาลิปากสหสฺสานิ สาย ปาต ภตฺตาภิหาโร อภิหรยิตถฺ เตส โข
ปนานนฺท จตุราสีตินครสหสฺสาน เอกฺเว ต นคร โหติ ย เตน
สมเยน อชฺฌาวสามิ ยทิท กุสาวตี ราชธานี เตส โข ปนานนฺท
จตุราสีติปาสาทสหสฺสาน เอโกเยว โส ปาสาโท โหติ ย เตน
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สมเยน อชฺฌาวสามิ ยทิท ธมฺโม ปาสาโท เตส โข ปนานนฺท
จตุราสีติกูฏาคารสหสฺสาน เอกฺเว ต กูฏาคาร โหติ ย เตน
สมเยน อชฺฌาวสามิ ยทิท มหาวิยูห กูฏาคาร เตส โข ปนานนฺท
จตุราสีติปลฺลงฺกสหสฺสาน เอโกเยว โส ปลฺลงฺโก โหติ ย เตน
สมเยน ปริภฺุชามิ โสวณฺณมโย วา รูปย มโย วา ทนฺตมโย
วา มสารคลฺลมโย วา เตส โข ปนานนฺท จตุราสีตินาคสหสฺสานฯ
เอโกเยว โส นาโค โหติ ย เตน สมเยน อภิรุหามิ ยทิท
อุโปสโถ นาคราชา เตส โข ปนานนฺท จตุราสีติอสฺสสหสฺสาน
เอโกเยว โส อสฺโส โหติ ย เตน สมเยน อภิรุหามิ ยทิท
วลาหโก อสฺสราชา เตส โข ปนานนฺท จตุราสีติรถสหสฺสาน
เอโกเยว โส รโถ โหติ ย เตน สมเยน อภิรหุ ามิ ยทิท
เวชยนฺตรโถ เตส โข ปนานนฺท จตุราสีติอิตฺถีสหสฺสาน เอกาเยว
สา อิตฺถี โหติ ยา เตน สมเยน ปจฺจุปฏาติ ขตฺติยายินี ๑
วา เวสฺสายินี วา ๒ เตส โข ปนานนฺท จตุราสีติวตฺถโกฏิสหสฺสาน
เอกเยว ต ทุสฺสยุค โหติ ย เตน สมเยน ปริทหามิ โขมสุขุม
วา กปฺปาสิกสุขุม วา โกเสยฺยสุขุม วา กมฺพลสุขุม วา เตส
โข ปนานนฺท จตุราสีติถาลิปากสหสฺสาน เอโกเยว โส ถาลิปาโก
โหติ ยโต นาฬิโกทน ปรม ภฺุชามิ ตทุปย ฺจ สูเปยฺย
ปสฺสานนฺท สพฺเพ เต สงฺขารา อตีตา นิรุทธฺ า วิปริณตา
เอว อนิจฺจา โข อานนฺท สงฺขารา เอว อธุวา โข อานนฺท
สงฺขารา เอว อนสฺสาสิกา โข อานนฺท สงฺขารา ยาวฺจิท
#๑ ม. ขตฺติยานี วา เวสฺสินี วา ฯ ยุ. ขตฺติยานี วา เวลามิกานิ วา ฯ
#๒ สี. ขตฺติยายินี วา เวลานิมิกานิ วา ฯ
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อานนฺท อลเมว สพฺพสงฺขาเรสุ นิพฺพินฺทิตุ อล วิรชฺชิตุ อล
วิมุจฺจิตุ ปกฺขิตฺต โข ปนาห อานนฺท อภิชานามิ อิมสฺมึ
ปเทเส สรีร นิกฺขิปต ยฺจ โข ราชา วสมาโน จกฺกวตฺติ
ธมฺมิโก ธมฺมราชา จาตุรนฺโต วิชิตาวี ชนปทฏาวริยปฺปตฺโต
สตฺตรตนสมนฺนาคโต อย สตฺตโม สรีรนิกฺเขโป น โข ปนาห
อานนฺท ต ปเทส สมนุปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ยตฺถ ตถาคโต
อฏม สรีร นิกฺขิเปยฺยาติ ฯ อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน
สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
[๑๘๖] อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปปฺ าทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฌ
ฺ นฺติ เตส วูปสโม สุโขติ ฯ
มหาสุทสฺสนสุตฺต นิฏิต จตุตฺถ ฯ
________________
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ชนวสภสุตฺต
[๑๘๗] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา นาทิเก ๑ วิหรติ
คิฺชกาวสเถ ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควา ปริโต ปริโต
ชนปเทสุ ปริจารเก อพฺภตีเต กาลกเต อุปปตฺตีสุ พฺยากโรติ
กาสีโกสเลสุ วชฺชีมลฺเลสุ เจติวเสสุ ๒ กุรุปฺจาเลสุ มจฺฉสุรเสเนสุ ๓
อสุ อมุตฺร อุปปนฺโน อสุ อมุตฺร อุปปนฺโน ปโรปฺาสา
นาทิกิยา ๔ ปริจารกา อพฺภตีตา กาลกตา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติกา ตตฺถ ปรินิพพฺ ายิโน อนาวตฺติธมฺมา
ตสฺมา โลกา สาธิกา นวุติ นาทิกยิ า ปริจารกา อพฺภตีตา
กาลกตา ติณฺณ สฺโชนาน ปริกขฺ ยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา
สกทาคามิโน สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺติ
สาติเรกานิ ปฺจสตานิ นาทิกิยา ปริจารกา อพฺภตีตา กาลกตา
ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา
สมฺโพธิปรายนาติ ฯ
[๑๘๘] อสฺโสสุ โข นาทิกิยา ปริจารกา ภควา กิร ปริโต ปริโต
ชนปเทสุ ปริจารเก อพฺภตีเต กาลกเต อุปปตฺตีสุ พฺยากโรติ
กาสีโกสเลสุ วชฺชีมลฺเลสุ เจติวเสสุ กุรุปฺจาเลสุ มจฺฉสุรเสเนสุ อสุ
อมุตฺร อุปปนฺโน อสุ อมุตฺร อุปปนฺโน ปโรปฺาสา นาทิกิยา
ปริจารกา อพฺภตีตา กาลกตา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน
#๑ ม. นาติเก ฯ ๒ ม. เจติยวเสสุ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. มชฺฌ ... ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ทาติกิยา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ปริกฺขยา โอปปาติกา ตตฺถ ปรินิพพฺ ายิโน อนาวตฺติธมฺมา ตสฺมา
โลกา สาธิกา นวุติ นาทิกิยา ปริจารกา อพฺภตีตา กาลกตา
ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา สกทาคามิโน
สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺติ สาติเรกานิ
ปฺจสตานิ นาทิกิยา ปริจารกา อพฺภตีตา กาลกตา ติณฺณ
สฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ
เตน จ นาทิกิยา ปริจารกา อตฺตมนา อเหสุ ปมุทิตา
ปติโสมนสฺสชาตา ภควโต ปฺหาเวยฺยากรณ ๑ สุตฺวา ฯ
[๑๘๙] อสฺโสสิ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควา กิร ปริโต
ปริโต ชนปเทสุ ปริจารเก อพฺภตีเต กาลกเต อุปปตฺตีสุ พฺยากโรติ
กาสีโกสเลสุ วชฺชีมลฺเลสุ เจติวเสสุ กุรุปฺจาเลสุ มจฺฉสุรเสเนสุ
อสุ อมุตฺร อุปปนฺโน อสุ อมุตฺร อุปปนฺโน ปโรปฺาสา
นาทิกิยา ปริจารกา อพฺภตีตา กาลกตา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติกา ตตฺถ ปรินิพพฺ ายิโน อนาวตฺติธมฺมา
ตสฺมา โลกา สาธิกา นวุติ นาทิกยิ า ปริจารกา อพฺภตีตา
กาลกตา ติณฺณ สฺโชนาน ปริกขฺ ยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา
สกทาคามิโน สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺติ
สาติเรกานิ ปฺจสตานิ นาทิกิยา ปริจารกา อพฺภตีตา กาลกตา
ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา
สมฺโพธิปรายนาติ เตน จ นาทิกิยา ปริจารกา อตฺตมนา อเหสุ
#๑ ม. ยุ. ปฺหเวยฺยากรณ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ปมุทิตา ปติโสมนสฺสชาตา ภควโต ปฺหาเวยฺยากรณ สุตฺวาติ ฯ
อถโข อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ อิเม โข ปนาป อเหสุ
มาคธิกา ๑ ปริจารกา พหู เจว รตฺตฺู จ อพฺภตีตา กาลกตา
สฺุา มฺเ องฺคมคธา มาคธิเกหิ ปริจารเกหิ อพฺภตีเตหิ
กาลกเตหิ เตน โข ปนาป อเหสุ พุทฺเธ ปสนฺนา ธมฺเม
ปสนฺนา สงฺเฆ ปสนฺนา สีเลสุ ปริปูรีการิโน ๒ เต อพฺภตีตา
กาลกตา ภควตา อพฺยากตา เตสปสฺส สาธุ เวยฺยากรณ
พหุชโน ปสีเทยฺย ตโต คจฺเฉยฺย สุคตึ อย โข ปนาป
อโหสิ ราชา มาคโธ เสนิโย พิมพฺ ิสาโร ธมฺมิโก ธมฺมราชา
หิโต พฺราหฺมณคหปติกาน เนคมานฺเจว ชานปทานฺจ อปสฺสุท
มนุสฺสา กิตตฺ ิยมานรูปา วิหรนฺติ เอว โส โน ธมฺมิโก ธมฺมราชา
สุขาเปตฺวา กาลกโต เอว มย ตสฺส ธมฺมิกสฺส ธมฺมรฺโ
วิชิเต ผาสุก ๓ วิหริมฺหาติ โส โข ปนาป อโหสิ พุทฺเธ ปสนฺโน
ธมฺเม ปสนฺโน สงฺเฆ ปสนฺโน สีเลสุ ปริปูรกี ารี อปสฺสุท มนุสฺสา
เอวมาหสุ ยาว มรณกาลาป ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
ภควนฺต กิตฺติยมานรูโป กาลกโตติ โส อพฺภตีโต กาลกโต
ภควตา อพฺยากโต ตสฺสปสฺส สาธุ เวยฺยากรณ พหุชโน
ปสีเทยฺย ตโต คจฺเฉยฺย สุคตึ ภควโต โข ปน สมฺโพธิ
มาคเธสุ ยตฺถ โข ปน ภควโต สมฺโพธิ มาคเธสุ กถ ตตฺร
#๑ มาคธกาติป ปาโ ฯ ๒ ม. ยุ. ปริปรู การิโน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. ยุ. ผาสุ ฯ
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ภควา มาคธิเก ปริจารเก อพฺภตีเต กาลกเต อุปปตฺตีสุ น
พฺยากเรยฺย ภควา เจ โข ปน มาคธิเก ปริจารเก อพฺภตีเต
กาลกเต อุปปตฺตีสุ น พฺยากเรยฺย นินฺนมนา ๑ เตนสฺสุ มาคธิกา
ปริจารกา เยน โข ปนสฺสุ นินฺนมนา มาคธิกา ปริจารกา
กถนฺเต ภควา น พฺยากเรยฺยาติ ฯ อิทมายสฺมา อานนฺโท
มาคธิเก ปริจารเก อารพฺภ เอโก รโห อนุวิจินฺเตตฺวา รตฺติยา
ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สุต เมต ภนฺเต ภควา
กิร ปริโต ปริโต ชนปเทสุ ปริจารเก อพฺภตีเต กาลกเต อุปปตฺตีสุ
พฺยากโรติ กาสีโกสเลสุ วชฺชีมลฺเลสุ เจติวเสสุ กุรุปฺจาเลสุ
มจฺฉสุรเสเนสุ อสุ อมุตฺร อุปปนฺโน อสุ อมุตฺร อุปปนฺโน
ปโรปฺาสา นาทิกิยา ปริจารกา อพฺภตีตา กาลกตา ปฺจนฺน
โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติกา ตตฺถ
ปรินิพฺพายิโน อนาวตฺติธมฺมา ตสฺมา โลกา สาธิกา นวุติ นาทิกิยา
ปริจารกา อพฺภตีตา กาลกตา ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา
ราคโทสโมหาน ตนุตตฺ า สกทาคามิโน สกิเทว อิม โลก
อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺติ สาติเรกานิ ปฺจสตานิ นาทิกิยา
ปริจารกา อพฺภตีตา กาลกตา ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา
#๑ สี. ยุ. ทีนมานา ฯ ม. ทีนมนา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 233

โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ เตน จ
นาทิกิยา ปริจารกา อตฺตมนา อเหสุ ปมุทิตา ปติโสมนสฺสชาตา
ภควโต ปฺหาเวยฺยากรณ สุตฺวา อิเม โข ปนาป ภนฺเต
อเหสุ มาคธิกา ปริจารกา พหู เจว รตฺตฺู จ อพฺภตีตา
กาลกตา สฺุา มฺเ องฺคมคธา มาคธิเกหิ ปริจารเกหิ
อพฺภตีเตหิ กาลกเตหิ เตน โข ปนาป ภนฺเต อเหสุ พุทฺเธ
ปสนฺนา ธมฺเม ปสนฺนา สงฺเฆ ปสนฺนา สีเลสุ ปริปูรกี าริโน
เต อพฺภตีตา กาลกตา ภควตา อพฺยากตา เตสปสฺส สาธุ
เวยฺยากรณ พหุชโน ปสีเทยฺย ตโต คจฺเฉยฺย สุคตึ อย
โข ปนาป ภนฺเต อโหสิ ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
ธมฺมิโก ธมฺมราชา หิโต พฺราหฺมณคหปติกาน เนคมานฺเจว
ชานปทานฺจ อปสฺสุท มนุสฺสา กิตฺติยมานรูปา วิหรนฺติ เอว
โน โส ธมฺมิโก ธมฺมราชา สุขาเปตฺวา กาลกโต เอว มย
ตสฺส ธมฺมิกสฺส ธมฺมรฺโ วิชิเต ผาสุก วิหริมฺหาติ โส โข
ปนาป ภนฺเต อโหสิ พุทฺเธ ปสนฺโน ธมฺเม ปสนฺโน สงฺเฆ
ปสนฺโน สีเลสุ ปริปูรกี ารี อปสฺสุท มนุสฺสา เอวมาหสุ ยาว
มรณกาลาป ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร ภควนฺต กิตฺติยมานรูโป
กาลกโตติ โส อพฺภตีโต กาลกโต ภควตา อพฺยากโต
ตสฺสปสสฺ สาธุ เวยฺยากรณ พหุชโน ปสีเทยฺย ตโต คจฺเฉยฺย
สุคตึ ภควโต โข ปน ภนฺเต สมฺโพธิ มาคเธสุ ยตฺถ โข
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ปน ภนฺเต ภควโต สมฺโพธิ มาคเธสุ กถ ตตฺร ภควา มาคธิเก
ปริจารเก อพฺภตีเต กาลกเต อุปปตฺตีสุ น พฺยากเรยฺย ภควา
เจ โข ปน ภนฺเต มาคธิเก ปริจารเก อพฺภตีเต กาลกเตถ
อุปปตฺตีสุ น พฺยากเรยฺย นินฺนมนา เตนสฺสุ มาคธิกา ปริจารกา
เยน โข ปนสฺสุ นินฺนมนา มาคธิกา ปริจารกา กถ เต ภควา
น พฺยากเรยฺยาติ ฯ อิทมายสฺมา อานนฺโท มาคธิเก ปริจารเก
อารพฺภ ภควโต สมฺมุขา ปริกถ กตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๑๙๐] อถโข ภควา อจิรปกฺกนฺเต อายสฺมนฺเต อานนฺเท
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวร อาทาย นาทิก ปณฑ
ฺ าย
ปาวิสิ นาทิเก ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฑ
ฺ ปาตปฏิกฺกนฺโต
ปาเท ปกฺขาเลตฺวา คิฺชกาวสถ ปวิสิตฺวา มาคธิเก ปริจารเก
อารพฺภ อฏิกตฺวา ๑ มนสิกตฺวา สพฺพ ๒ เจตโส สมนฺนาหริตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสที ิ คตึ เนส ชานิสฺสามิ อภิสมฺปราย
ยคติกา เต ภวนฺโต ยอภิสมฺปรายาติ ฯ อทฺทสา โข ภควา
มาคธิเก ปริจารเก ยคติกา เต ภวนฺโต ยอภิสมฺปรายา ๓ ฯ อถโข
ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต คิฺชกาวสถา นิกฺขมิตฺวา
วิหารจฺฉายาย ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ
[๑๙๑] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
#๑ อฏึกตฺวา ฯ ๒ สพฺพเจตโส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ยอภิสมฺปรายาติ ฯ
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นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ อุปสนฺตปติสฺโส ๑
ภนฺเต ภควา ภาติริว ภควโต มุขวณฺโณ วิปฺปสนฺนตฺตา
อินฺทฺริยาน สนฺเตน นูนชฺช ภนฺเต ภควา วิหาเรน วิหาสีติ ฯ ยเทว
โข เม ตฺว อานนฺท มาคธิเก ปริจารเก อารพฺภ สมฺมุขา ปริกถ
กตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกนฺโต ตเทวาห นาทิเก ปณฺฑาย จริตฺวา
ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต ปาเท ปกฺขาเลตฺวา คิฺชกาวสถ
ปวิสิตฺวา มาคธิเก ปริจารเก อารพฺภ อฏิกตฺวา มนสิกตฺวา
สพฺพ เจตโส สมนฺนาหริตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทึ คตึ
เนส ชานิสฺสามิ อภิสมฺปราย ยคติกา เต ภวนฺโต ยอภิสมฺปรายาติ
อทฺทส โข อห อานนฺท มาคธิเก ปริจารเก ยคติกา เต ภวนฺโต
ยอภิสมฺปรายา อถโข อานนฺท อนฺตรหิโต ยกฺโข สทฺทมนุสฺสาเวสิ
ชนวสโภ อห ภควา ชนวสโภ อห สุคตาติ อภิชานาสิ โน
ตฺว อานนฺท อิโต ปุพฺเพ เอวรูป นามเธยฺย สุต ๒ ยทิท
ชนวสโภติ ฯ น โข อห ภนฺเต อภิชานามิ อิโต ปุพฺเพ
เอวรูป นามเธยฺย สุต ๓ ยทิท ชนวสโภติ อปจ เม ภนฺเต
โลมานิ หฏานิ ชนวสโภติ นามเธยฺย สุตฺวา ตสฺส มยฺห
ภนฺเต เอตทโหสิ น หิ นูน ๔ โส โอรโก ยกฺโข ภวิสฺสติ
ยทิท ๕ เอวรูป นามเธยฺย สุปฺตฺต ๖ ยทิท ชนวสโภติ ฯ อนฺตรา
โข อานนฺท สทฺทสฺส ปาตุภาโว อุฬารวณฺโณ เม ยกฺโข สมฺมุเข
#๑ สี. ยุ. อุปสนฺตปฺปทิสฺโส ฯ ม. อุปสนฺตปทิสฺโส ฯ ๒-๓ ยุ. สุตฺวา ฯ
#๔ สี. นห นูน ฯ ๕ ยุ. ยสฺสิท ฯ ๖ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปาตุรโหสิ ทุติยมฺป สทฺทมนุสฺสาเวสิ พิมฺพิสาโร อห ภควา
พิมฺพิสาโร อห สุคต อิท สตฺตม โข อห ภนฺเต เวสฺสวณสฺส
มหาราชสฺส สหพฺยต อุปปชฺชามิ โส อิโต จุโต มนุสฺเสสุ
ราชา ภวิตุ ปโหมิ ๑
[๑๙๒] อิโต สตฺต ตโต สตฺต สสรามิ ๒ จตุทฺทส
นิวาสมภิชานามิ
ยตฺถ เม วุสิต ปุเร ฯ
ทีฆรตฺต โข อห ภนฺเต อวินิปาโต อวินิปาต สฺชานามิ อาสา
จ ปน เม สนฺติฏติ สกทาคามิตายาติ ฯ อจฺฉริยมิท อายสฺมโต
ชนวสภสฺส ยกฺขสฺส อพฺภูตมิท อายสฺมโต ชนวสภสฺส ยกฺขสฺส
ทีฆรตฺต โข อห ภนฺเต อวินิปาโต อวินิปาต สฺชานามีติ
ปเวเทสิ ๓ อาสา จ ปน เม สนฺติฏติ สกทาคามิตายาติ ปเวเทสิ
กุโตนิทาน ปนายสฺมา ชนวสโภ ยกฺโข เอวรูป อุฬารวิเสสาธิคม
สฺชานาตีติ ฯ น อฺตฺร ภควา ตว สาสนา น อฺตฺร
สุคต ตว สาสนา ยทคฺเค อห ภนฺเต ภควติ เอกนฺตโต ๔
อภิปฺปสนฺโน ตทคฺเค อห ภนฺเต ทีฆรตฺต อวินปิ าโต อวินปิ าต
สฺชานามิ อาสา จ ปน เม สนฺติฏติ สกทาคามิตาย อิธาห
ภนฺเต เวสฺสวเณน มหาราเชน เปสิโต วิรูฬฺหกสฺส มหาราชสฺส
สนฺติเก เกนจิเทว กรณีเยน อทฺทส ภควนฺต อนฺตรามคฺเค
#๑ สี. ตโต จุโต มนุสฺสา ราชา อมนุสฺสา ราชา ทิวิ โหมิ ฯ ม. ยุ. โส ตโต
#จุโต มนุสฺสราชา ภวิตุ ปโหมิ ฯ ๒ ม. ยุ. สสารานิ ฯ ๓ ม. ยุ. จ วเทสิ ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ สี. ยุ. เอกนฺตคโต ฯ ม. เอกนฺติคโต ฯ
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คิฺชกาวสถ ปวิสิตฺวา มาคธิเก ปริจารเก อารพฺภ อฏิกตฺวา
มนสิกตฺวา สพฺพ เจตโส สมนฺนาหริตฺวา นิสินฺน คตึ เนส
ชานิสฺสามิ อภิสมฺปราย ยคติกา เต ภวนฺโต ยอภิสมฺปรายาติ
อนจฺฉริย โข ปเนต ภนฺเต ย เวสฺสวณสฺส มหาราชสฺส ตสฺส
ปริสาย ภาสโต สมฺมขุ า ปฏิคฺคหิต ยคติกา เต ภวนฺโต
ยอภิสมฺปรายาติ ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอตทโหสิ ภควนฺตฺจ
ทกฺขามิ อิทฺจ ภควโต อาโรเจสฺสามีติ อิเม โข เม ภนฺเต เทฺว
ปจฺจยา ภควนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ปุริมานิ ภนฺเต ทิวสานิ
ปุริมตรานิ ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส วสฺสูปนายิกาย ปุณณ
ฺ มาย
รตฺติยา เกวลกปฺปา จ เทวา ตาวตึสา สุธมฺมาย สภาย สนฺนิสินฺนา
โหนฺติ สนฺนิปติตา มหตี จ ทิพฺพปริสา สมนฺตโต นิสินฺนา
โหนฺติ จตฺตาโร จ มหาราชาโน จตุทฺทิสา นิสินฺนา โหนฺติ
ปุรตฺถิมาย ทิสาย ธตรฏโ มหาราชา ปจฺฉิมาภิมุโข นิสนิ ฺโน
โหติ เทเวหิ ๑ ปุรกฺขตฺวา ทกฺขิณาย ทิสาย วิรูฬหฺ โก มหาราชา
อุตฺตราภิมุโข นิสินฺโน โหติ เทเวหิ ปุรกฺขตฺวา ปจฺฉิมาย ทิสาย
วิรูปกฺโข มหาราชา ปุรตฺถิมาภิมุโข นิสินฺโน โหติ เทเวหิ ปุรกฺขตฺวา
อุตฺตราย ทิสาย เวสฺสวโณ มหาราชา ทกฺขิณาภิมุโข นิสินฺโน โหติ
เทเวหิ ปุรกฺขตฺวา ยทา ภนฺเต เกวลกปฺปา จ เทวา ตาวตึสา
สุธมฺมาย สภาย นิสินฺนา โหนฺติ สนฺนิปติตา มหตี จ ทิพฺพปริสา
สมนฺตโต นิสินฺนา โหนฺติ จตฺตาโร จ มหาราชาโน จตุทฺทิสา
#๑ ม. ยุ. เทเว ปุรกฺขตฺวา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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นิสินฺนา โหนฺติ อิท เนส โหติ อาสนสฺมึ อถ ปจฺฉา อมฺหาก
อาสน โหติ เย เต ภนฺเต เทวา ภควติ พฺรหฺมจริย จริตฺวา
อธุนูปปนฺนา ตาวตึสกาย เต อฺเ เทเว อติวิโรเจนฺติ วณฺเณน
เจว ยสสา จ เตน สุท ภนฺเต เทวา ตาวตึสา อตฺตมนา โหนฺติ
ปมุทิตา ปติโสมนสฺสชาตา ทิพฺพา วต โภ กายา ปริปูเรนฺติ
หายนฺติ อสุรกายาติ อถโข ภนฺเต สกฺโก เทวานมินฺโท เทวาน
ตาวตึสาน สมฺปสาท วิทิตฺวา อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิ
[๑๙๓] โมทนฺติ วต โภ เทวา ตาวตึสา สหินฺทกา
ตถาคต นมสฺสนฺตา
ธมฺมสฺส จ สุธมฺมต ฯ
นเว ๒ ว เทเว ปสฺสนฺตา วณฺณวนฺเต ยสสฺสิโน ๓
สุคตสฺมึ พฺรหฺมจริย
จริตฺวาน อิธาคเต ฯ
เต อฺเ อติโรจนฺติ วณฺเณน ยสสายุนา
สาวกา ภูริปฺสฺส
วิเสสุปคตา อิธ ฯ
อิท ทิสฺวาน นนฺทนฺติ ตาวตึสา สหินฺทกา
ตถาคต นมสฺสนฺตา
ธมฺมสฺส จ สุธมฺมตนฺติ ฯ
[๑๙๔] เตน สุท ภนฺเต เทวา ตาวตึสา ภิยฺโยโส มตฺตาย
อตฺตมนา โหนฺติ ปมุทติ า ปติโสมนสฺสชาตา ทิพฺพา วต โภ
กายา ปริปูเรนฺติ หายนฺติ อสุรกายาติ อถโข ภนฺเต เยนตฺเถน
เทวา ตาวตึสา สุธมฺมาย สภาย สนฺนิสินฺนา โหนฺติ สนฺนปิ ติตา
ต อตฺถ จินฺตยิตฺวา ต อตฺถ มนฺตยิตวฺ า วุตฺตวจนาป ต ๔ จตฺตาโร
#๑ ม. ยุ. อติโรจนฺติ ฯ ๒ ม. นเว เทเว จ ปสฺสนฺตา ฯ ๓ ม. ยสสฺสิเน ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ ม. วุตฺตวจนาปต ฯ
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มหาราชาโน ตสฺมึ อตฺเถ โหนฺติ ปจฺจนุสิฏวจนาป ๑ ต จตฺตาโร
มหาราชาโน ตสฺมึ อตฺเถ โหนฺติ สเกสุ สเกสุ อาสเนสุ ิตา
อวิปกฺกนฺตา ฯ
เต วุตฺตวากฺยา ราชาโน ปฏิคคฺ ยฺหานุสาสนึ
วิปฺปสนฺนมนา สนฺตา อฏสุ สมฺหิ อาสเนติ ฯ
[๑๙๕] อถโข ภนฺเต อุตฺตราย ทิสาย อุฬาโร อาโลโก
สฺชายิ โอภาโส ปาตุรโหสิ อติกกฺ มฺเมว เทวาน เทวานุภาว
อถ ๒ ภนฺเต สกฺโก เทวานมินฺโท เทเว ตาวตึเส อามนฺเตสิ ยถา
โข มาริสา นิมิตฺตา ทิสฺสนฺติ อาโลโก สฺชายติ โอภาโส
ปาตุภวติ พฺรหฺมา ปาตุภวิสฺสติ พฺรหฺมุโน เหต ปุพฺพนิมิตฺต
ปาตุภาวาย ยทิท อาโลโก สฺชายติ โอภาโส ปาตุภวตีติ ฯ
ยถา นิมิตฺตา ทิสฺสนฺติ พฺรหฺมา ปาตุภวิสฺสติ
พฺรหฺมุโน เหต ปุพฺพนิมิตฺต ๓ โอภาโส วิปุโล มหาติ ฯ
[๑๙๖] อถ ภนฺเต เทวา ตาวตึสา ยถาสเกสุ อาสเนสุ นิสีทสึ ุ
โอภาสเมต สฺสาม ย วิปาโก ภวิสฺสติ สจฺฉิกตฺวา ว น
คมิสฺสามาติ ฯ จตฺตาโรป มหาราชาโน ยถาสเกสุ อาสเนสุ
นิสีทึสุ โอภาสเมต สฺสาม ย วิปาโก ภวิสฺสติ สจฺฉิกตฺวา
ว น คมิสฺสามาติ ฯ อิท สุตฺวา เทวา ๔ ตาวตึสา เอกคฺคา
สมาปชฺชึสุ โอภาสเมต สฺสาม ย วิปาโก ภวิสฺสติ
สจฺฉิกตฺวา ว น คมิสฺสามาติ ยทา ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร
#๑ ม. ปจฺจนุสิฏวจนาปต ฯ ๒ ม. อถโข ฯ ๓ ม. ยุ. นิมิตฺต ฯ ๔ ม. อย
#ปาโ นตฺถิ ฯ
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เทวาน ตาวตึสาน ปาตุภวติ โอฬาริก อตฺตภาว อภินิมฺมินิตฺวา
ปาตุภวติ โย โข ปน ภนฺเต พฺรหฺมุโน ปกติวณฺโณ
อนภิสมฺภวนีโย โส เทวาน ตาวตึสาน จกฺขปุ ถสฺมึ ยทา
ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร เทวาน ตาวตึสาน ปาตุภวติ โส
อฺเ เทเว อติโรจติ วณฺเณน เจว ยสสา จ เสยฺยถาป
ภนฺเต โสวณฺณวิคฺคโห มานุส วิคฺคห อติโรจติ เอวเมว โข
ภนฺเต ยทา พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร เทวาน ตาวตึสาน ปาตุภวติ
โส อฺเ เทเว อติโรจติ วณฺเณน เจว ยสสา จ ยทา
ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร เทวาน ตาวตึสาน ปาตุภวติ น
ตสฺส ปริสาย โกจิ เทโว อภิวาเทติ วา ปจฺจุฏเติ วา อาสเนน
วา นิมนฺเตติ สพฺเพ ว ตุณฺหีภูตา ปฺชลิกา ปลฺลงฺเก นิสีทนฺติ
ยสฺสทานิ เทวสฺส อิจฺฉิสฺสติ พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร ตสฺส เทวสฺส
ปลฺลงฺเก นิสีทิสฺสติ ๑ ยสฺส โข ปน ภนฺเต เทวสฺส พฺรหฺมา
สนงฺกุมาโร ปลฺลงฺเก นิสีทติ อุฬาร โส ลภติ เทโว เวทปฏิลาภ
อุฬาร โส ลภติ เทโว โสมนสฺสปฏิลาภ เสยฺยถาป ภนฺเต ราชา
ขตฺติโย มุทธฺ าวสิตฺโต อธุนาวสิตฺโต ๒ รชฺเชน อุฬาร โส ลภติ
เวทปฏิลาภ อุฬาร โส ลภติ โสมนสฺสปฏิลาภ เอวเมว โข ภนฺเต
ยสฺส เทวสฺส พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร ปลฺลงฺเก นิสีทติ อุฬาร โส
ลภติ เทโว เวทปฏิลาภ อุฬาร โส ลภติ เทโว โสมนสฺสปฏิลาภ
#๑ ม. ยุ. นิสที ิสฺสตีติ ฯ ๒ อธุนาภิสิตฺโตติป ปาโ ฯ
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อถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร โอฬาริก อตฺตภาว อภินิมฺมินิตฺวา
กุมารวณฺโณ ๑ หุตฺวา ปฺจสิโข เทวาน ตาวตึสาน ปาตุรโหสิ โส
เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา อากาเส อนฺตลิกฺเข ปลฺลงฺเกน นิสที ิ ฯ
เสยฺยถาป ภนฺเต พลวา ปุริโส สุปจฺจตฺถเต วา ปลฺลงฺเก สเม
วา ภูมิภาเค ปลฺลงฺเกน นิสีเทยฺย เอวเมว โข ภนฺเต พฺรหฺมา
สนงฺกุมาโร เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา อากาเส อนฺตลิกฺเข ปลฺลงฺเก ๒
นิสีทิตฺวา เทวาน ตาวตึสาน สมฺปสาท วิทิตฺวา อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิ
[๑๙๗] โมทนฺติ วต โภ เทวา ตาวตึสา สหินฺทกา
ตถาคต นมสฺสนฺตา ธมฺมสฺส จ สุธมฺมต ฯ
นเว ว เทเว ปสฺสนฺตา วณฺณวนฺเต ยสสฺสิโน
สุคตมฺหิ พฺรหฺมจริย จริตวฺ าน อิธาคเต ฯ
เต อฺเ อติโรจนฺติ วณฺเณน ยสสายุนา
สาวกา ภูริปฺสฺส วิเสสุปคตา อิธ ฯ
อิท ทิสฺวาน นนฺทนฺติ ตาวตึสา สหินฺทกา
ตถาคต นมสฺสนฺตา ธมฺมสฺส จ สุธมฺมตนฺติ ฯ
[๑๙๘] อิทมตฺถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร อภาสิตฺถ ฯ อิทมตฺถ
ภนฺเต พฺรหฺมุโน สนงฺกมุ ารสฺส ภาสโต อฏงฺคสมนฺนาคโต สโร
โหติ วิสฺสฏโ จ วิฺเยฺโย จ มฺชู จ สวนีโย จ พินฺทุ
จ อวิสารี จ คมฺภีโร จ นินฺนาที จ ฯ ยถาปริส โข ปนฑ
ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร สเรน จ วิฺาเปติ น จสฺส พหิทฺธา
#๑ ม. ยุ. กุมารวณฺณี ฯ ๒ ม. ยุ. ปลฺลงฺเกน ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 242

ปริสาย โฆโส นิจฺฉรติ ฯ ยสฺส โข ปน ภนฺเต เอว
อฏงฺคสมนฺนาคโต สโร โหติ โส วุจฺจติ พฺรหฺมสฺสโรติ ฯ
อถโข ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร เตตฺตึเส อตฺตภาเว อภินิมฺมินิตฺวา
เทวาน ตาวตึสาน ๑ ปจฺเจกปลฺลงฺเก นิสีทิตฺวา เทเว ตาวตึเส อามนฺเตสิ
ต กึ มฺนฺติ โภนฺโต เทวา ตาวตึสา ยาวฺเจโส ๒ ภควา
พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย
หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ เย หิ เกจิ โภนฺโต ๓ พุทฺธ สรณ
คตา ธมฺม สรณ คตา สงฺฆ สรณ คตา สีเลสุ ปริปูรีการิโน
เต กายสฺส เภทา ปร มรณา อปฺเปกจฺเจ ปรินิมฺมิตวสวตฺตีน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ นิมฺมานรตีน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ ตุสิตาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ ยามาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ
อปฺเปกจฺเจ ตาวตึสาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ อปฺเปกจฺเจ
จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชนฺติ เย สพฺพนิหีน
กาย ปริปูเรนฺติ เต คนฺธพฺพกาย ปริปูเรนฺตีติ ฯ
[๑๙๙] อิทมตฺถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร อภาสิตฺถ ๔ ฯ
อิทมตฺถ ภนฺเต พฺรหฺมโุ น สนงฺกุมารสฺส ภาสโต โฆโสเยว เทวา
มฺนฺติ ยฺวาย มม ปลฺลงฺเก สฺวาย เอโก จ ๕ ภาสตีติ ฯ
เอกสฺมึ ภาสมานสฺมึ สพฺเพ ภาสนฺติ นิมฺมิตา
เอกสฺมึ ตุณฺหิมาสิเน สพฺเพ ตุณฺหี ภวนฺติ เต ฯ
#๑ ม. ยุ. ปจฺเจกปลฺลงฺเกสุ ปลฺลงฺเกน ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ ๒ ม. ยาวฺจ โส ฯ
#ยุ. ยาว จ โส ฯ ๓ ม. ยุ. โภ ฯ ๔ ม. ภาสิตฺถ ฯ ๕ ม. ยุ. เอโกว ฯ อิโต
#ปร อีทิสเมว ฯ
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ตทสฺสุ เทวา มฺนฺติ ตาวตึสา สหินฺทกา
ยฺวาย มม ปลฺลงฺกสฺมึ สฺวาย เอโก จ ภาสตีติ ฯ
[๒๐๐] อถโข ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร เอกตฺเตน อตฺตาน
อุปสหรติ เอกตฺเตน อตฺตาน อุปสหริตฺวา สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส
ปลฺลงฺเก นิสีทิตฺวา เทเว ตาวตึเส อามนฺเตสิ ต กึ มฺนฺติ
โภนฺโต เทวา ตาวตึสา ยาว สุปฺตฺตาปเม ๑ เตน ภควตา
ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ๒
อิทฺธิพหุลีกตาย ๓ อิทฺธิวิเสวิตาย ๔ อิทฺธิวิกุพฺพนตาย กตเม จตฺตาโร
อิธ โภ ภิกขฺ ุ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ
วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต
อิทฺธิปาท ภาเวติ อิเม โข โภ เตน ภควตา
ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตฺตาโร อิทฺธิปาทา
ปฺตฺตา อิทฺธิพหุลีกตาย อิทฺธิวิเสวิตาย อิทฺธิวิกุพฺพนตาย เยป ๕
หิ เกจิ โภ อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา วา อเนกวิหิต
อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภสุ สพฺเพ เต อิเมสฺเว จตุนฺน อิทฺธิปาทาน
ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา เยป ๖ หิ เกจิ โภ อนาคตมทฺธาน
สมณา วา พฺราหฺมณา วา อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภสฺสนฺติ
#๑ ม. สุปฺตฺตาจิเม ฯ ยุ. สุปฺตฺตาวิเม ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๒ ม. สุปฺตฺตา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ อิทฺธปิ หุตายาติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ
#๔ อิทฺธิอาเสวิตายาติ วา อิทฺธิวิสตายาติ วา ปาโ ฯ ม. ยุ. อิทฺธิวิสวิตาย ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๕ ม. ยุ. เยหิ ฯ ๖ ยุ. เยหิป ฯ
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สพฺเพ เต อิเมสฺเว จตุนฺน อิทฺธิปาทาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา
เยป หิ เกจิ โภ เอตรหิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา อเนกวิหิต
อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภนฺติ สพฺเพ เต อิเมสฺเว จตุนฺน อิทฺธิปาทาน
ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา ปสฺสนฺติ โน โภนฺโต เทวา ตาวตึสา
มมปม ๑ เอวรูป อิทฺธานุภาวนฺติ ฯ เอว มหาพฺรเหฺมติ ฯ อหป
โข โภ อิเมสเยว จตุนฺน อิทฺธิปาทาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา
เอวมหิทฺธิโก เอวมหานุภาโวติ ฯ
[๒๐๑] อิทมตฺถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร อภาสิตฺถ ฯ อิทมตฺถ
ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร ภาสิตฺวา เทเว ตาวตึเส อามนฺเตสิ
ต กึ มฺนฺติ โภนฺโต เทวา ตาวตึสา ยาวฺจิท เตน
ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ตโย
โอกาสาธิคมา อนุพุทฺธา สุขสฺสาธิคมาย ฯ กตเม ตโย ฯ
[๒๐๒] อิธ โภ เอกจฺโจ สสฏโ วิหรติ กาเมหิ สสฏโ
อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ฯ โส อปเรน สมเยน อริยธมฺม สุณาติ
โยนิโส มนสิกโรติ ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺชติ ฯ โส อริยธมฺมสฺสวน
อาคมฺม โยนิโส มนสิการ ธมฺมานุธมฺม ๒ ปฏิปชฺชติ อสสฏโ
วิหรติ กาเมหิ อสสฏโ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ฯ ตสฺส อสสฏสฺส
กาเมหิ อสสฏสฺส อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อุปฺปชฺชติ สุข สุขา
ภิยฺโย โสมนสฺส ฯ เสยฺยถาป โภ ปมุทา ๓ ปาโมชฺช ๔ ชาเยถ
#๑ สี. ยุ. มมป น ฯ ม. มมปม ฯ ๒ ม. ยุ. ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปตฺตึ ฯ
#๓ ยุ. มุทา ปามุชฺช ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ ปามุชฺชนฺตีติ วา ปาโ ฯ
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เอวเมว โข โภ อสสฏสฺส กาเมหิ อสสฏสฺส อกุสเลหิ ธมฺเมหิ
อุปฺปชฺชติ สุข สุขา ภิยฺโย โสมนสฺส ฯ อย โข โภ เตน
ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ปโม
โอกาสาธิคโม อนุพุทฺโธ สุขสฺสาธิคมาย ฯ
[๒๐๓] ปุน จปร โภ อิเธกจฺจสฺส โอฬาริกา กายสงฺขารา
อปฺปฏิปฺปสฺสทฺธา โหนฺติ โอฬาริกา วจีสงฺขารา อปฺปฏิปปฺ สฺสทฺธา
โหนฺติ โอฬาริกา จิตฺตสงฺขารา อปฺปฏิปฺปสฺสทฺธา โหนฺติ ฯ โส
อปเรน สมเยน อริยธมฺม สุณาติ โยนิโส มนสิกโรติ
ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺชติ ฯ ตสฺส อริยธมฺมสฺสวน อาคมฺม โยนิโส
มนสิการ ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺชนฺตสฺส ๑ โอฬาริกา กายสงฺขารา
ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ โอฬาริกา วจีสงฺขารา ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ โอฬาริกา
จิตฺตสงฺขารา ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ ฯ ตสฺส โอฬาริกาน กายสงฺขาราน
ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา โอฬาริกาน วจีสงฺขาราน ปฏิปฺปสฺสทฺธยิ า โอฬาริกาน
จิตฺตสงฺขาราน ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา อุปฺปชฺชติ สุข สุขา ภิยฺโย
โสมนสฺส ฯ เสยฺยถาป โภ ปมุทา ปาโมชฺช ชาเยถ เอวเมว
โข โภ โอฬาริกาน กายสงฺขาราน ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา โอฬาริกาน
วจีสงฺขาราน ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา โอฬาริกาน จิตฺตสงฺขาราน
ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา อุปฺปชฺชติ สุข สุขา ภิยฺโย โสมนสฺส ฯ อย โข
โภ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
ทุติโย โอกาสาธิคโม อนุพุทฺโธ สุขสฺสาธิคมาย ฯ
#๑ ม. ยุ. ธมฺมา ... ปฏิปตฺตึ ฯ
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[๒๐๔] ปุน จปร โภ อิเธกจฺโจ อิท กุสลนฺติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ อิท อกุสลนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อิท สาวชฺชนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ อิท อนวชฺชนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ
อิท เสวิตพฺพนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อิท น เสวิตพฺพนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ อิท หีนนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อิท
ปณีตนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อิท กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯ โส อปเรน สมเยน อริยธมฺม สุณาติ
โยนิโส มนสิกโรติ ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺชติ ฯ โส อริยธมฺมสฺสวน
อาคมฺม โยนิโส มนสิการ ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺชติ ๑ อิท กุสลนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ อิท อกุสลนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อิท
สาวชฺชนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อิท อนวชฺชนฺติ ยถาภูต ปชานาติ๏
อิท เสวิตพฺพนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อิท น เสวิตพฺพนฺติ ยถาภูต
ปชานาติ อิท หีนนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อิท ปณีตนฺติ ยถาภูต
ปชานาติ อิท กณฺหสุกกฺ สปฺปฏิภาคนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตสฺส
เอว ชานโต เอว ปสฺสโต อวิชชฺ า ปหียติ วิชชฺ า อุปฺปชฺชติ ฯ
ตสฺส อวิชชฺ าวิราคา วิชฺชุปฺปาทา อุปฺปชฺชติ สุข สุขา ภิยฺโย
โสมนสฺส ฯ เสยฺยถาป โภ ปมุทา ปาโมชฺช ชาเยถ เอวเมว
โข โภ อวิชฺชาวิราคา วิชฺชุปฺปาทา อุปฺปชฺชติ สุข สุขา ภิยโฺ ยฟ
โสมนสฺส ฯ อย โข โภ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา
สมฺมาสมฺพุทฺเธน ตติโย โอกาสาธิคโม อนุพุทฺโธ สุขสฺสาธิคมาย ฯ
#๑ ม. ยุ. ธมฺมา ... ปฏิปตฺตึ ฯ
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อิเม โข โภ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
ตโย โอกาสาธิคมา อนุพุทฺธา สุขสฺสาธิคมายาติ ฯ
[๒๐๕] อิทมตฺถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร อภาสิตฺถ ฯ
อิทมตฺถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร ภาสิตฺวา เทเว ตาวตึเส
อามนฺเตสิ ต กึ มฺนฺติ โภนฺโต เทวา ตาวตึสา ยาว
สุปฺตฺตาปเม เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
จตฺตาโร สติปฏานา กุสลสฺสาธิคมาย กตเม จตฺตาโร
อิธ โภ ภิกฺขุ อชฺฌตฺต กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส อชฺฌตฺต กาเย
กายานุปสฺสี วิหรนฺโต ตตฺถ สมฺมา สมาธิยติ สมฺมา วิปฺปสีทติ ฯ
โส ตตฺถ สมฺมาสมาหิโต สมฺมาวิปฺปสนฺโน พหิทฺธา ปรกาเย
าณทสฺสน อภินิพฺพตฺเตติ ฯ อชฺฌตฺต เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี
วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส
อชฺฌตฺต เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรนฺโต ตตฺถ สมฺมา สมาธิยติ
สมฺมา วิปฺปสีทติ ฯ โส ตตฺถ สมฺมาสมาหิโต สมฺมาวิปปฺ สนฺโน
พหิทฺธา ปรเวทนาสุ าณทสฺสน อภินิพฺพตฺเตติ ฯ อชฺฌตฺต จิตฺเต
จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺส อชฺฌตฺต จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรนฺโต ตตฺถ
สมฺมา สมาธิยติ สมฺมา วิปฺปสีทติ ฯ โส ตตฺถ สมฺมาสมาหิโต
สมฺมาวิปฺปสนฺโน พหิทธฺ า ปรจิตฺเต าณทสฺสน อภินิพฺพตฺเตติ ฯ
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อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา
วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรนฺโต ตตฺถ สมฺมา สมาธิยติ สมฺมา วิปฺปสีทติ ฯ โส
ตตฺถ สมฺมาสมาหิโต สมฺมาวิปฺปสนฺโน พหิทฺธา ปรธมฺเมสุ
าณทสฺสน อภินิพฺพตฺเตติ ฯ อิเม โข โภ เตน ภควตา ชานตา
ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตฺตาโร สติปฏานา ปฺตฺตา
กุสลสฺสาธิคมายาติ ฯ
[๒๐๖] อิทมตฺถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร อภาสิตฺถ ฯ
อิทมตฺถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร ภาสิตฺวา เทเว ตาวตึเส
อามนฺเตสิ ต กึ มฺนฺติ โภนฺโต เทวา ตาวตึสา ยาว
สุปฺตฺตาปเม เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา
สมฺมาสมฺพุทฺเธน สตฺต สมาธิปริกฺขารา สมฺมาสมาธิสฺส ภาวนาย ๑
สมฺมาสมาธิสฺส ปาริปูรยิ า กตเม สตฺต สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป
สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ ฯ ยา โข โภ อิเมหิ สตฺตหงฺเคหิ จิตฺตสฺส เอกคฺคตา
ปริกฺขตา อย วุจฺจติ โภ อริโย สมฺมาสมาธิ สอุปนิโส
อิติป สปริกฺขาโร อิตปิ  สมฺมาทิฏิสฺส โภ สมฺมาสงฺกปฺโป
ปโหติ สมฺมาสงฺกปฺปสฺส สมฺมาวาจา ปโหติ สมฺมาวาจสฺส
สมฺมากมฺมนฺโต ปโหติ สมฺมากมฺมนฺตสฺส สมฺมาอาชีโว ปโหติ
สมฺมาอาชีวสฺส สมฺมาวายาโม ปโหติ สมฺมาวายามสฺส สมฺมาสติ
#๑ ม. ปริภาวนาย ฯ
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ปโหติ สมฺมาสติสฺส สมฺมาสมาธิ ปโหติ สมฺมาสมาธิสฺส
สมฺมาาณ ปโหติ สมฺมาาณสฺส สมฺมาวิมุตฺติ ปโหติ ฯ
ยฺหิ ต โภ สมฺมาวทมาโน วเทยฺย สฺวากฺขาโต ภควตา
ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต
เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ๑ อปารุตา เต ๒ อมตสฺส ทฺวาราติ ฯ
อิทเมว ต สมฺมาสมฺพุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคต ๓
สมฺมาวทมาโน วเทยฺย สฺวากฺขาโต หิ [๔] ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏิโก
อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหิ
อปารุตา เต อมตสฺส ทฺวาราติ ฯ เย หิ เกจิ โภ พุทฺเธ
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตา ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตา
สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตา อริยกนฺเตหิ สีเลหิ
สมนฺนาคตา ฯ เย จิเม โอปปาติกา ธมฺเม วินีตา สาติเรกานิ
จตุวีสติสตสหสฺสานิ มาคธิกา ปริจารกา อพฺภตีตา กาลกตา
ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา
สมฺโพธิปรายนา ฯ อตฺถิ เจเวตฺถ สกทาคามิโน อถาย ๕ อิตรา
ปชา ปฺุภาคาติ มม ๖ โน สงฺขาตุ [๗] สกฺโกมิ มุสาวาทสฺส
โอตฺตปฺปนฺติ ฯ
[๒๐๗] อิทมตฺถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร อภาสิตฺถ ฯ
อิทมตฺถ ภนฺเต พฺรหฺมุโน สนงฺกมุ ารสฺส ภาสโต เวสฺสวณสฺส
มหาราชสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ อจฺฉริย วต โภ
#๑ ม. วิฺูหิ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ยุ.
#สมฺมาสมฺพุทฺเธ - สมนฺนาคตนฺติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๔ ม. ยุ. โภ ฯ ๕ ม. อตฺถาย ฯ
#๖ ม. ยุ. เม มโน ฯ ๗ ม. ยุ. โนป ฯ
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อพฺภูต วต โภ เอวรูโปป นาม อุฬาโร สตฺถา ภวิสฺสติ
เอวรูป อุฬาร ธมฺมกฺขาน เอวรูปา อุฬารา วิเสสาธิคมา
ปฺายิสฺสนฺตีติ ฯ อถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร เวสฺสวณสฺส
มหาราชสฺส เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย เวสฺสวณ มหาราชาน
เอตทโวจ ต กึ มฺติ ภว เวสฺสวโณ มหาราชา อตีตมฺป
อทฺธาน เอวรูโป อุฬาโร สตฺถา อโหสิ เอวรูป อุฬาร ธมฺมกฺขาน
เอวรูปา อุฬารา วิเสสาธิคมา ปฺายึสุ อนาคตมฺป อทฺธาน
เอวรูโป อุฬาโร สตฺถา ภวิสฺสติ เอวรูป อุฬาร ธมฺมกฺขาน
เอวรูปา อุฬารา วิเสสาธิคมา ปฺายิสฺสนฺตีติ ฯ
[๒๐๘] อิทมตฺถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร เทวาน ตาวตึสาน
อภาสิ ฯ อิทมตฺถ เวสฺสวโณ มหาราชา พฺรหฺมโุ น สนงฺกุมารสฺส
เทวาน ตาวตึสาน ภาสโต สมฺมุขา สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต ๑
สาย ปริสาย ๒ อาโรเจสิ ฯ อิทมตฺถ ชนวสโภ ยกฺโข เวสฺสวณสฺส
มหาราชสฺส สาย ปริสาย ภาสโต สมฺมุขา สุต สมฺมุขา
ปฏิคฺคหิต ๓ ภควโต อาโรเจสิ ฯ อิทมตฺถ ภควา ชนวสภสฺส
ยกฺขสฺส สมฺมุขา สุตฺวา สมฺมุขา ปฏิคฺคเหตฺวา สามฺจ อภิฺาย
อายสฺมโต อานนฺทสฺส อาโรเจสิ ฯ อิทมตฺถ อายสฺมา อานนฺโท
ภควโต สมฺมุขา สุตฺวา สมฺมุขา ปฏิคฺคเหตฺวา อาโรเจสิ ภิกฺขูน
#๑ สี. ยุ. สุตวฺ า สมฺมุขา ปฏิคฺคเหตฺวา ฯ ๒ สี. ยุ. สปริสาย ฯ ม. สย ปริสาย ฯ
#๓ สี. ยุ. สุตฺวา สมฺมุขา ปฏิคฺคเหตฺวา ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 251

ภิกฺขุนีน อุปาสกาน อุปาสิกาน ฯ ตยิท พฺรหฺมจริย อิทฺธฺเจว
ผีตฺจ วิตถฺ าริก ๑ พหุชฺ ปุถุภูต ยาว เทวมนุสฺเสหิ
สุปฺปกาสิตนฺติ ฯ
ชนวสภสุตฺต นิฏิต ปฺจม ฯ
______________
#๑ ยุ. วิตฺถาริต ฯ
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มหาโควินฺทสุตฺต
[๒๐๙] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควตา ราชคเห วิหรติ
คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ฯ อถโข ปฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต อภิกกฺ นฺตาย
รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺโณ เกวลกปฺป คิชฺฌกูฏ ปพฺพต โอภาเสตฺวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข ปฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต
ภควนฺต เอตทโวจ ย [๑] เม ภนฺเต เทวาน ตาวตึสาน สมฺมุขา
สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต อาโรเจเมต ๒ [๓] ภควโตติ ฯ อาโรเจหิ
เม ตฺว ปฺจสิขาติ ภควา อโวจ ฯ ปุริมานิ ภนฺเต ทิวสานิ
ปุริมตรานิ ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส ปวารณาย ปุณฺณมาย
รตฺติยา เกวลกปฺปา จ เทวา ตาวตึสา สุธมฺมาย สภาย
สนฺนิสินฺนา โหนฺติ สนฺนิปติตา มหตี จ ทิพพฺ ปริสา สมนฺตโต
นิสินฺนา โหนฺติ จตฺตาโร จ มหาราชาโน จตุทฺทิสา นิสนิ ฺนา
โหนฺติ ปุรตฺถิมาย ทิสาย ธตรฏโ มหาราชา ปจฺฉาภิมุโข
นิสินฺโน โหติ เทเวหิ ๔ ปุรกฺขตฺวา ทกฺขิณาย ทิสาย วิรูฬหฺ โก
มหาราชา อุตฺตราภิมุโข นิสินฺโน โหติ เทเวหิ ปุรกฺขตฺวา ปจฺฉิมาย
ทิสาย วิรูปกฺโข มหาราชา ปุรตฺถาภิมุโข นิสนิ ฺโน โหติ เทเวหิ
ปุรกฺขตฺวา อุตฺตราย ทิสาย เวสฺสวโณน มหาราชา ทกฺขิณาภิมุโข
นิสินฺโน โหติ เทเวหิ ปุรกฺขตฺวา ยทา [๕] ภนฺเต เกวลกปฺปา จ
#๑ ม. โข ฯ ๒ ม. อาโรเจมิ ต ๓ ยุ. ภนฺเต ฯ ๔ ม. ยุ. เทเว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๕ ม. ปน ฯ
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เทวา ตาวตึสา สุธมฺมาย สภาย สนฺนิสินฺนา โหนฺติ สนฺนปิ ติตา
มหตี จ ทิพฺพปริสา สมนฺตโต นิสินฺนา โหนฺติ จตฺตาโร จ
มหาราชาโน จตุทฺทิสา นิสินฺนา โหนฺติ อิท เนส โหติ อาสนสฺมึ
อถ ปจฺฉา อมฺหาก อาสน โหติ เย เต ภนฺเต เทวา ภควติ
พฺรหฺมจริย จริตฺวา อธุนูปปนฺนา ตาวตึสกาย ๑ เต อฺเ เทเว
อติโรจนฺติ วณฺเณน เจว ยสสา จ เตน สุท ภนฺเต เทวา
ตาวตึสา อตฺตมนา โหนฺติ ปมุทติ า ปติโสมนสฺสชาตา ทิพฺพา
วต โภ กายา ปริปูเรนฺติ หายนฺติ อสุรกายาติ อถโข ภนฺเต
สกฺโก เทวานมินฺโท เทวาน ตาวตึสาน สมฺปสาท วิทิตฺวา อิมาหิ
คาถาหิ อนุโมทิ
[๒๑๐] โมทนฺติ วต โภ เทวา ตาวตึสา สหินฺทกา
ตถาคต นมสฺสนฺตา ธมฺมสฺส จ สุธมฺมต ฯ
นเว ว เทเว ปสฺสนฺตา วณฺณวนฺเต ยสสฺสิโน
สุคตสฺมึ พฺรหฺมจริย จริตวฺ าน อิธาคเต ฯ
เต อฺเ อติโรจนฺติ วณฺเณน ยสสายุนา
สาวกา ภูริปฺสฺส วิเสสูปคตา อิธ ฯ
อิท ทิสฺวาน นนฺทนฺติ ตาวตึสา สหินฺทกา
ตถาคต นมสฺสนฺตา ธมฺมสฺส จ สุธมฺมตนฺติ ฯ
[๒๑๑] เตน สุท ภนฺเต เทวา ตาวตึสา ภิยฺโยโส มตฺตาย
อตฺตมนา โหนฺติ ปมุทติ า ปติโสมนสฺสชาตา ทิพฺพา วต โภ
#๑ ยุ. ตาวตึสกายา ฯ
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กายา ปริปูเรนฺติ หายนฺติ อสุรกายาติ ฯ อถ ภนฺเต สกฺโก
เทวานมินฺโท เทวาน ตาวตึสาน สมฺปสาท วิทิตฺวา เทเว ตาวตึเส
อามนฺเตสิ อิจฺเฉยฺยาถ โน ตุเมฺห มาริสา ตสฺส ภควโต อฏ
ยถาภุจฺเจ วณฺเณ โสตุนตฺ ิ ฯ อิจฺฉาม มย มาริสา ตสฺส ภควโต
อฏ ยถาภุจฺเจ วณฺเณ โสตุนฺติ ฯ อถ ๑ ภนฺเต สกฺโก เทวานมินฺโท
เทวาน ตาวตึสาน ภควโต อฏ ยถาภุจฺเจ วณฺเณ ปยิรุทาหาสิ
ต กึ มฺนฺติ โภนฺโต เทวา ตาวตึสา ยาวฺเจโส ๒ ภควา
พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย ๓ อตฺถาย หิตาย
สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ เอว พหุชนหิตาย ปฏิปนฺน พหุชนสุขาย
โลกานุกมฺปาย ๔ อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน อิมินาปงฺเคน
สมนฺนาคต สตฺถาร เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม น ปเนตรหิ
อฺตฺร เตน ภควตา ฯ สฺวากฺขาโต โข ปน ตสฺส ๕ ภควโต
ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต
เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ฯ เอว โอปนยิกสฺส ธมฺมสฺส เทเสตาร
อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต สตฺถาร เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม น
ปเนตรหิ อฺตฺร เตน ภควตา ฯ อิท กุสลนฺติ โข ปน เตน
ภควตา สุปฺตฺต อิท อกุสลนฺติ สุปฺตฺต ฯ อิท สาวชฺช ฯ
อิท อนวชฺช ฯ อิท เสวิตพฺพ ฯ อิท น เสวิตพฺพ ฯ อิท
หีน ฯ อิท ปณีต อิท กณฺหสุกกฺ สปฺปฏิภาคนฺติ สุปฺตฺต ฯ
เอว กุสลากุสลสาวชฺชานวชฺชเสวิตพฺพาเสวิตพฺพหีนปฺปณีตกณฺหสุกฺก#๑ ม. อถโข ฯ ๒ ม. ยาวฺจ โส ฯ ยุ. ยาวจสฺส โส ฯ ๓-๔ ยุ. ... กมฺปกาย ฯ
#๕ ม. เตน ภควตา ฯ
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สปฺปฏิภาคาน ธมฺมาน ปฺเปตาร ๑ อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต
สตฺถาร เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม น ปเนตรหิ อฺตฺร เตน
ภควตา ฯ สุปฺตฺตา โข ปน เตน ภควตา สาวกาน นิพฺพานคามินี
ปฏิปทา สสนฺทติ นิพพฺ านฺจ ปฏิปทา จ ฯ เสยฺยถาป นาม
คงฺโคทก ยมุโนทเกน สสนฺทติ สเมติ เอวเมว สุปฺตฺตา เตน
ภควตา สาวกาน นิพฺพานคามินี ปฏิปทา สสนฺทติ นิพพฺ านฺจ
ปฏิปทา จ ฯ เอว นิพฺพานคามินิยา ปฏิปทาย ปฺเปตาร
อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต สตฺถาร เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม น
ปเนตรหิ อฺตฺร เตน ภควตา ฯ ลทฺธสหาโย โข ปน โส
ภควา เสขานฺเจว ปฏิปทาน ขีณาสวานฺจ วุสิตวต เตน ๒
ภควา อปนุชฺช เอการามต อนุยุตฺโต วิหรติ ฯ เอว เอการามต
อนุยุตฺต อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต สตฺถาร เนว อตีตเส
สมนุปสฺสาม น ปเนตรหิ อฺตฺร เตน ภควตา ฯ อภินิปฺผนฺโน ๓
โข ปน ตสฺส ภควโต ลาโภ อภินิปฺผนฺโน สิโลโก ยาว
มฺเ ขตฺติยา สมฺปยายมานรูปา วิหรนฺติ วิคตมโท โข ปน
โส ภควา อาหาร อาหาเรติ ฯ เอว วิคตมท อาหาร อาหาริยมาน
อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต สตฺถาร เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม น
ปเนตรหิ อฺตฺร เตน ภควตา ฯ ยถาวาที โข ปน โส
ภควา ตถาการี ยถาการี ตถาวาที อิติ ยถาวาที ตถาการี
#๑ ม. ยุ. ปฺาเปตาร ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. เต ฯ
#๓ ม. `อภินิปฺผนฺโน โข ปน- เตน ภควตาติ ปานฺตเร
#`ลทฺธสหาโย โข ปน- เตน ภควตาติ อิเม ปาา อตฺถิ ฯ
#ยุ. อภินิปฺปนฺโน ฯ เอวมุปริป ฯ
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ยถาการี ตถาวาที ฯ เอว ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺน อิมินาปงฺเคน
สมนฺนาคต สตฺถาร เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม น ปเนตรหิ
อฺตฺร เตน ภควตา ฯ ติณฺณวิจิกิจฺโฉ โข ปน โส ภควา
วิคตกถกโถ ปริโยสิตสงฺกปฺโป อชฺฌาสย อาทิพฺรหฺมจริย ฯ เอว
ติณฺณวิจิกิจฺฉ วิคตกถกถ ปริโยสิตสงฺกปฺป อชฺฌาสย อาทิพฺรหฺมจริย
อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต สตฺถาร เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม
น ปเนตรหิ อฺตฺร เตน ภควตาติ ฯ อิเม โข ภนฺเต สกฺโก
เทวานมินฺโท เทวาน ตาวตึสาน ภควโต อฏ ยถาภุจฺเจ วณฺเณ
ปยิรุทาหาสิ ฯ
[๒๑๒] เตน สุท ภนฺเต เทวา ตาวตึสา ภิยฺโยโส มตฺตาย
อตฺตมนา โหนฺติ ปมุทติ า ปติโสมนสฺสชาตา ภควโต อฏ
ยถาภุจฺเจ วณฺเณ สุตฺวา ฯ ตตฺร [๑] ภนฺเต เอกจฺเจ เทวา
เอวมาหสุ อโห วต มาริสา จตฺตาโร สมฺมาสมฺพุทฺธา โลเก
อุปฺปชฺเชยฺยุ ธมฺมฺจ เทเสยฺยุ ยถริว ภควา ตทสฺส
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ เอกจฺเจ เทวา เอวมาหสุ ติฏนฺติ มาริสา
จตฺตาโร สมฺมาสมฺพุทฺธา อโห วต มาริสา ตโย สมฺมาสมฺพุทฺธา
โลเก อุปฺปชฺเชยฺยุ ธมฺมฺจ เทเสยฺยุ ยถริว ภควา ตทสฺส
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ เอกจฺเจ เทวา เอวมาหสุ ติฏนฺตุ มาริสา
#๑ ยุ. โข ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 257

ตโย สมฺมาสมฺพุทฺธา อโห วต มาริสา เทฺว สมฺมาสมฺพุทฺธา
โลเก อุปฺปชฺเชยฺยุ ธมฺมฺจ เทเสยฺยุ ยถริว ภควา ตทสฺส
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ เอว วุตฺเต ภนฺเต สกฺโก เทวานมินฺโท เทเว
ตาวตึเส เอตทโวจ อฏาน โข ปเนต มาริสา อนวกาโส ย
เอกิสฺสา โลกธาตุยา เทฺว อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา อปุพฺพ อจริม
อุปฺปชฺเชยฺยุ เนต าน วิชฺชติ อโห วต มาริสา โส จ ภควา
อปฺปาพาโธ อปฺปาตงฺโก จิร ทีฆมทฺธาน ติฏเยฺย ตทสฺส
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ อถโข ภนฺเต เยนตฺเถน เทวา ตาวตึสา
สุธมฺมาย สภาย สนฺนิสนิ ฺนา โหนฺติ สนฺนิปติตา ต อตฺถ จินฺตยิตฺวา
ต อตฺถ มนฺตยิตฺวา วุตฺตวจนาป ต จตฺตาโร มหาราชาโน ตสฺมึ
อตฺเถ โหนฺติ ปจฺจนุสิฏ วจนาป ต จตฺตาโร มหาราชาโน ตสฺมึ
อตฺเถ โหนฺติ สเกสุ สเกสุ อาสเนสุ ิตา อวิปกฺกนฺตา ฯ
[๒๑๓] เต วุตฺตวากฺยา ราชาโน ปฏิคฺคยฺหานุสาสนึ
วิปฺปสนฺนมนา สนฺตา อฏสุ สมฺหิ อาสเนติ ฯ
[๒๑๔] อถโข ภนฺเต อุตฺตราย ทิสาย อุฬาโร อาโลโก
สฺชายติ ๑ โอภาโส ปาตุรโหสิ อติกฺกมฺเมว เทวาน เทวานุภาว ฯ
อถ ๒ ภนฺเต สกฺโก เทวานมินฺโท เทเว ตาวตึเส อามนฺเตสิ ยถา
โข มาริสา นิมิตฺตา ทิสฺสนฺติ [๓] อาโลโก สฺชายติ โอภาโส
#๑ ม. ยุ. สฺชายิ ฯ ๒ ม. อถโข ฯ ๓ ม. อุฬาโร ฯ
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ปาตุภวติ พฺรหฺมา ปาตุภวิสฺสติ พฺรหฺมุโน เหต ปุพฺพนิมิตฺต
ปาตุภาวาย ยทิท อาโลโก สฺชายติ โอภาโส ปาตุภวตีติ ฯ
[๒๑๕] ยถา นิมิตฺตา ทิสฺสนฺติ พฺรหฺมา ปาตุภวิสฺสติ
พฺรหฺมุโน เหต ปุพฺพนิมิตฺต ๑ โอภาโส วิปโุ ล มหาติ ฯ
[๒๑๖] อถ ๒ ภนฺเต เทวา ตาวตึสา ยถาสเกสุ อาสเนสุ นิสีทึสุ
โอภาสเมต สฺสาม ย วิปาโก ภวิสฺสติ สจฺฉิกตฺวา ว น
คมิสฺสามาติ ฯ จตฺตาโรป มหาราชาโน ยถาสเกสุ อาสเนสุ นิสีทึสุ
โอภาสเมต สฺสาม ย วิปาโก ภวิสฺสติ สจฺฉิกตฺวา ว น
คมิสฺสามาติ ฯ อิท สุตวฺ า เทวา ตาวตึสา เอกคฺคา สมาปชฺชึสุ
โอภาสเมต สฺสาม ย วิปาโก ภวิสฺสติ สจฺฉิกตฺวา ว น
คมิสฺสามาติ ฯ ยทา ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร เทวาน ตาวตึสาน
ปาตุภวติ โอฬาริก อตฺตภาว อภินิมฺมินิตฺวา ปาตุภวติ ฯ โย
โข ปน ภนฺเต พฺรหฺมุโน ปกติวณฺโณ อนภิสมฺภวนีโย โส
เทวาน ตาวตึสาน จกฺขุปถสฺมึ ฯ ยทา ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร
เทวาน ตาวตึสาน ปาตุภวติ โส อฺเ เทเว อติวิโรจติ วณฺเณน
เจว ยสสา จ ฯ เสยฺยถาป ภนฺเต โสวณฺโณ วิคฺคโห มานุส
วิคฺคห อติวิโรจติ ๓ เอวเมว โข ภนฺเต ยทา พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร
เทวาน ตาวตึสาน ปาตุภวติ โส อฺเ เทเว อติวิโรจติ วณฺเณน
เจว ยสสา จ ฯ ยทา ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร เทวาน ตาวตึสาน
ปาตุภวติ น ตสฺส ปริสาย โกจิ เทโว อภิวาเทติ วา ปจฺจุฏเติ
#๑ ม. ยุ. นิมติ ฺต ฯ ๒ ม. อถโข ฯ ๓ ม. ยุ. อติโรจติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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วา อาสเนน วา นิมนฺเตติ ฯ สพฺเพ ว ตุณฺหีภูตา ปฺชลิกา
ปลฺลงฺเก นิสีทนฺติ ยสฺสทานิ เทวสฺส อิจฺฉิสฺสติ พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร
ตสฺส เทวสฺส ปลฺลงฺเก นิสีทิสฺสตีติ ฯ ยสฺส โข ปน ภนฺเต เทวสฺส
พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร ปลฺลงฺเก นิสที ติ อุฬาร โส ลภติ เทโว
เวทปฏิลาภ อุฬาร โส ลภติ เทโว โสมนสฺสปฏิลาภ ฯ เสยฺยถาป
ภนฺเต ราชา ขตฺติโย มุทธฺ าวสิตฺโต อธุนาวสิตฺโต ๑ รชฺเชน อุฬาร
โส ลภติ เวทปฏิลาภ อุฬาร โส ลภติ โสมนสฺสปฏิลาภ เอวเมว
โข ภนฺเต ยสฺส เทวสฺส พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร ปลฺลงฺเก นิสที ติ
อุฬาร โส ลภติ เทโว เวทปฏิลาภ อุฬาร โส ลภติ เทโว
โสมนสฺสปฏิลาภ ฯ อถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร เทวาน
ตาวตึสาน สมฺปสาท วิทิตฺวา อนฺตรหิโต อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิ
[๒๑๗] โมทนฺติ วต โภ เทวา ตาวตึสา สหินฺทกา
ตถาคต นมสฺสนฺตา
ธมฺมสฺส จ สุธมฺมต ฯ
นเว ว เทเว ปสฺสนฺตา วณฺณวนฺเต ยสสฺสิโน
สุคตสฺมึ พฺรหฺมจริย
จริตฺวาน อิธาคเต ฯ
เต อฺเ อติโรจนฺติ วณฺเณน ยสสายุนา
สาวกา ภูริปฺสฺส
วิเสสูปคตา อิธ ฯ
อิท ทิสฺวาน นนฺทนฺติ
ตาวตึสา สหินฺทกา
ตถาคต นมสฺสนฺตา
ธมฺมสฺส จ สุธมฺมตนฺติ ฯ
[๒๑๘] อิทมตฺถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร อภาสิตฺถ ฯ อิทมตฺถ
#๑ ม. ยุ. อธุนาภิสิตฺโต ฯ
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ภนฺเต พฺรหฺมุโน สนงฺกมุ ารสฺส ภาสโต อฏงฺคสมนฺนาคโต สโร
โหติ วิสฺสฏโ จ วิฺเยฺโย จ มฺชู จ สวนีโย จ พินฺทุ จ
อวิสารี จ คมฺภีโร จ นินฺนาที จ ฯ ยถาปริส โข ปน ภนฺเต
พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร สเรน วิฺาเปติ น จสฺส พหิทฺธา ปริสาย
โฆโส นิจฺฉรติ ฯ ยสฺส โข ปน ภนฺเต เอว อฏงฺคสมนฺนาคโต
สโร โหติ โส วุจฺจติ พฺรหฺมสฺสโรติ ฯ อถโข ภนฺเต เทวา
ตาวตึสา พฺรหฺมาน สนงฺกุมาร เอตทโวจุ สาธุ มหาพฺรเหฺม เอตเทว
มย สงฺขาย โมทาม อตฺถิ จ สกฺเกน เทวานมินฺเทน ตสฺส ภควโต
อฏ ยถาภุจฺจา วณฺณา ภาสิตา เต จ มย สงฺขาย โมทามาติ ฯ
อถโข ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร สกฺก เทวานมินฺท เอตทโวจ
สาธุ เทวานมินฺท มยป ตสฺส ภควโต อฏ ยถาภุจฺเจ วณฺเณ~
สุเณยฺยามาติ ฯ เอว มหาพฺรเหฺมติ โข ภนฺเต สกฺโก เทวานมินฺโท
พฺรหฺมุโน สนงฺกุมารสฺเสว ๑ ปฏิสฺสตุ ฺวา ๒ ภควโต อฏ ยถาภุจฺเจ
วณฺเณ ปยิรทุ าหาสิ ต กึ มฺติ ๓ ภว มหาพฺรหฺมา ยาวฺเจโส
ภควา พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย
หิตาย สุขาย เทวมนุสสฺ าน ฯ เอว พหุชนหิตาย ปฏิปนฺน
พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน
อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต สตฺถาร เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม น
ปเนตรหิ อฺตฺร เตน ภควตา ฯ สฺวากฺขาโต โข ปน ตสฺส ภควโต
#๑ พฺรหฺมาสนงฺกุมารสฺเสวาติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๓ ม. มฺสิ ฯ
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ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต
เวทิตพฺโพ วิฺูหิ ฯ เอว โอปนยิกสฺส ธมฺมสฺส เทเสตาร
อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต สตฺถาร เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม น
ปเนตรหิ อฺตฺร เตน ภควตา ฯ อิท กุสลนฺติ โข ปน เตน
ภควตา สุปฺตฺต อิท อกุสลนฺติ สุปฺตฺต ฯ อิท สาวชฺช ฯ
อิท อนวชฺช ฯ อิท เสวิตพฺพ ฯ อิท น เสวิตพฺพ ฯ อิท หีน ฯ
อิท ปณีต ฯ อิท กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคนฺติ สุปฺตฺต ฯ เอว
กุสลากุสลสาวชฺชานวชฺชเสวิตพฺพาเสวิตพฺพหีนปฺปณีตกณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคาน
ธมฺมาน ปฺเปตาร อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต สตฺถาร
เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม น ปเนตรหิ อฺตฺร เตน ภควตา ฯ
สุปฺตฺตา โข ปน เตน ภควตา สาวกาน นิพฺพานคามินี ปฏิปทา
สสนฺทติ นิพฺพานฺจ ปฏิปทา จ ฯ เสยฺยถาป นาม คงฺโคทก
ยมุโนทเกน สสนฺทติ สเมติ เอวเมว สุปฺตฺตา เตน ภควตา
สาวกาน นิพฺพานคามินี ปฏิปทา สสนฺทติ นิพพฺ านฺจ ปฏิปทา จ ฯ
เอว นิพฺพานคามินิยา ปฏิปทาย ปฺเปตาร อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต
สตฺถาร เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม น ปเนตรหิ อฺตฺร เตน
ภควตา ฯ ลทฺธสหาโย โข ปน โส ภควา เสขานฺเจว ปฏิปทาน
ขีณาสวานฺจ วุสิตวต เตน ๑ ภควา อปนุชชฺ เอการามต อนุยุตฺโต
วิหรติ ฯ เอว เอการามต อนุยุตฺต อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต สตฺถาร
เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม น ปเนตรหิ อฺตฺร เตน ภควตา ฯ
#๑ ม. ยุ. เต ฯ
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อภินิปฺผนฺโน โข ปน ตสฺส ภควโต ลาโภ อภินิปฺผนฺโน สิโลโก
ยาว มฺเ ขตฺติยา สมฺปยายมานรูปา วิหรนฺติ วิคตมโท โข
ปน โส ภควา อาหาร อาหาเรติ ฯ เอว วิคตมท อาหารมาหาริยมาน ๑
อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต สตฺถาร เนว อตีตเส
สมนุปสฺสาม น ปเนตรหิ อฺตฺร เตน ภควตา ฯ ยถาวาที
โข ปน โส ภควา ตถาการี ยถาการี ตถาวาที อิติ ยถาวาที
ตถาการี ยถาการี ตถาวาที ฯ เอว ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺน
อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต สตฺถาร เนว อตีตเส สมนุปสฺสาม น
ปเนตรหิ อฺตฺร เตน ภควตา ฯ ติณฺณวิจิกิจฺโฉ โข ปน
โส ภควา วิคตกถกโถ ปริโยสิตสงฺกปฺโป อชฺฌาสย
อาทิพฺรหฺมจริย ฯ เอว ติณฺณวิจิกิจฺฉ วิคตกถกถ ปริโยสิตสงฺกปฺป
อชฺฌาสย อาทิพฺรหฺมจริย อิมินาปงฺเคน สมนฺนาคต สตฺถาร เนว
อตีตเส สมนุปสฺสาม น ปเนตรหิ อฺตฺร เตน ภควตาติ ฯ
อิเม โข ภนฺเต สกฺโก เทวานมินฺโท พฺรหฺมุโน สนงฺกุมารสฺส
ภควโต อฏ ยถาภุจฺเจ วณฺเณ ปยิรุทาหาสิ ฯ
[๒๑๙] เตน สุท ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร อตฺตมโน โหติ
ปมุทิโต ปติโสมนสฺสชาโต ภควโต อฏ ยถาภุจฺเจ วณฺเณ
สุตฺวา ฯ อถ ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร โอฬาริก อตฺตภาว
อภินิมฺมินิตฺวา กุมารวณฺโณ ๒ หุตวฺ า ปฺจสิโข เทวาน ตาวตึสาน
#๑ ม. อาหาร อาหรยมาน ฯ ๒ สี. ม. ยุ. กุมารวณฺณี ฯ
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ปาตุรโหสิ ฯ โส เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา อากาเส อนฺตลิกฺเข
ปลฺลงฺเกน นิสีทิ ฯ เสยฺยถาป ภนฺเต พลวา ปุรโิ ส สุปจฺจตฺถเต
วา ปลฺลงฺเก สเม วา ภูมิภาเค ปลฺลงฺเกน นิสีเทยฺย เอวเมว
โข ภนฺเต พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา อากาเส
อนฺตลิกฺเข ปลฺลงฺเกน นิสีทิตฺวา เทเว ตาวตึเส อามนฺเตสิ ต
กึ มฺนฺติ โภนฺโต เทวา ตาวตึสา ยาว ทีฆรตฺต มหาปฺโ
ว ๑ โส ภควา อโหสิ ฯ ภูตปุพฺพ โภ ราชา ทิสมฺปติ นาม
อโหสิ ฯ ทิสมฺปติสฺส รฺโ โควินฺโท นาม พฺราหฺมโณ
ปุโรหิโต อโหสิ ฯ ทิสมฺปติสฺส รฺโ เรณุ นาม กุมาโร
ปุตฺโต อโหสิ ฯ โควินฺทสฺส พฺราหฺมณสฺส โชติปาโล นาม
มาณโว ปุตโฺ ต อโหสิ ฯ อิติ เรณุ จ ราชปุตฺโต โชติปาโล จ
มาณโว อฺเ จ ฉ ขตฺติยา อิจฺเจเต อฏ สหายา อเหสุ ฯ
อถโข โภ อโหรตฺตาน อจฺจเยน โควินฺโท พฺราหฺมโณ กาลมกาสิ ฯ
โควินฺเท พฺราหฺมเณ กาลกเต ราชา ทิสมฺปติ ปริเทเวสิ ยสฺมึ
วต โภ มย สมเย โควินฺเท พฺราหฺมเณ สพฺพกิจฺจานิ
สมฺมโวสฺสชฺชิตฺวา ๒ ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปต า สมงฺคิภูตา ปริจาเรม
ตสฺมึ โข ปน สมเย โควินฺโท พฺราหฺมโณ กาลกโตติ ฯa
เอว วุตฺเต โภ เรณุ ราชปุตฺโต ราชาน ทิสมฺปตึ เอตทโวจ
มา โข ตฺว เทว โควินเฺ ท พฺราหฺมเณ กาลกเต อติพาฬฺห
ปริเทเวสิ อตฺถิ เทว โควินฺทสฺส พฺราหฺมณสฺส โชติปาโล นาม
#๑ ยุ. จ ฯ ๒ ม. สมฺมา ... ฯ ยุ. สม ... ฯ
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มาณโว ปุตฺโต ปณฺฑติ ตโร เจว ปตรา อลมตฺถทสตโร เจว
ปตรา เยป ๑ ตสฺส ปตา อตฺเถ อนุสาสิ เตป โชติปาลสฺเสว
มาณวสฺส อนุสาสนียาติ ฯ เอว กุมาราติ ฯ เอว เทวาติ ฯ
อถโข โภ ราชา ทิสมฺปติ อฺตร ปุริส อามนฺเตสิ เอหิ
ตฺว อมฺโภ ปุริส เยน โชติปาโล นาม มาณโว เตนุปสงฺกม
อุปสงฺกมิตฺวา โชติปาล มาณว เอว วเทหิ ภวมตฺถุ ภวนฺต
โชติปาล มาณว ราชา ทิสมฺปติ ภวนฺต โชติปาล มาณว
อามนฺตยติ ราชา ทิสมฺปติ โภโต โชติปาลสฺส มาณวสฺส
ทสฺสนกาโมติ ฯ เอว เทวาติ โข โภ โส ปุริโส ทิสมฺปติสสฺ
รฺโ ปฏิสฺสุตฺวา เยน โชติปาโล มาณโว เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา โชติปาล มาณว เอตทโวจ ภวมตฺถุ ภวนฺต
โชติปาล มาณว ราชา ทิสมฺปติ ภวนฺต โชติปาล มาณว
อามนฺตยติ ราชา ทิสมฺปติ โภโต โชติปาลสฺส มาณวสฺส
ทสฺสนกาโมติ ฯ เอว โภติ โข โภ ๒ โชติปาโล มาณโว ตสฺส
ปุริสสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน ราชา ทิสมฺปติ เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ทิสมฺปตินา รฺา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ 
โข โภ โชติปาล มาณว ราชา ทิสมฺปติ เอตทโวจ
อนุสาสตุ โน ภว โชติปาโล มาณโว มา โน ภว โชติปาโล
มาณโว อนุสาสนียา ปจฺจพฺยาหาสิ เปตฺติเก ต าน เปสฺสามิ
#๑ ม. ยุ. เยปสฺส ฯ ๒ ม. โส ฯ
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โควินฺทิเย อภิสิฺจิสฺสามีติ ฯ เอว โภติ โข [๑] โชติปาโล มาณโว
ทิสมฺปติสฺส รฺโ ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข โภ ราชา ทิสมฺปติ
โชติปาล มาณว โควินฺทิเย อภิสิฺจิ [๒] เปตฺติเก าเน เปสิ ฯ
อภิสิตฺโต โชติปาโล มาณโว โควินฺทิเย เปตฺติเก าเน ปโต
เยปสฺส ปตา อตฺเถ อนุสาสิ เตป อตฺเถ อนุสาสติ เยปสฺส
ปตา อตฺเถ นานุสาสิ เตป อตฺเถ นานุสาสติ ๓ เยปสฺส ปตา
กมฺมนฺเต อภิสมฺโภสิ เตป กมฺมนฺเต อภิสมฺโภติ เยปสสฺ
ปตา กมฺมนฺเต นาภิสมฺโภสิ เตป กมฺมนฺเต นาภิสมฺโภติ ๔ ฯ
ตเมน มนุสฺสา เอวมาหสุ โควินฺโท วต โภ พฺราหฺมโณ
มหาโควินฺโท วต โภ พฺราหฺมโณติ ฯ อิมินา โข เอว ๕ โภ
ปริยาเยน โชติปาลสฺส มาณวสฺส [๖] มหาโควินฺโทเตฺวว สมฺา
อุทปาทิ ฯ
[๒๒๐] อถโข โภ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ เยน เต ฉ
ขตฺติยา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต ฉ ขตฺติเย เอตทโวจ
ทิสมฺปติ โข โภ ราชา ชิณฺโณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต
วโยอนุปฺปตฺโต โก นุ โข ปน โภ ชานาติ ชีวิตาน ๗ าน โข
ปเนต วิชฺชติ ย ทิสมฺปติมฺหิ รฺเ กาลกเต ราชกตฺตาโร
เรณณ ราชปุตฺต รชฺเช อภิสิฺเจยฺยุ อายนฺตุ โภนฺโต เยน
เรณุ ราชปุตฺโต เตนุปสงฺกมถ อุปสงฺกมิตฺวา เรณณ ราชปุตฺต
เอว วเทถ มย โข โภโต เรณุสฺส สหายา ปยา มนาปา
#๑ ม. โภ โส ฯ ๒ ม. ต ฯ ๓ ม. อนุสาสติ ฯ ๔ ม. อภิสมฺโภติ ฯ
#๕ ยุ. เอต ฯ ๖ ม. โควินฺโท ฯ ยุ. มหาโควินฺโท ... ฯ
#๗ ม. ชีวิต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อปฺปฏิกูลา ยสุโข ภว ตสุขา มย ยทุกฺโข ภว ตทุกฺขา มย
ทิสมฺปติ โข โภ ราชา ชิณฺโณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต
วโยอนุปฺปตฺโต โก นุ โข ปน โภ ชานาติ ชีวิตาน าน
โข ปเนต วิชฺชติ ย ทิสมฺปติมฺหิ รฺเ กาลกเต ราชกตฺตาโร
ภวนฺต เรณณ รชฺเช อภิสิฺเจยฺยุ สเจ ภว เรณุ รชฺช ลเภถ
สวิภเชถ โน รชฺเชนาติ ฯ เอว โภติ โข [๑] เต ฉ ขตฺติยา
มหาโควินฺทสฺส พฺราหฺมณสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน เรณุ ราชปุตฺโต
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา เรณณ ราชปุตตฺ  เอตทโวจุ มย
โข โภโต เรณุสฺส สหายา ปยา มนาปา อปฺปฏิกูลา ยสุโข
ภว ตสุขา มย ยทุกฺโข ภว ตทุกฺขา มย ทิสมฺปติ โข โภ
ราชา ชิณโฺ ณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต
โก นุ โข ปน โภ ชานาติ ชีวิตาน าน โข ปเนต วิชฺชติ
ย ทิสมฺปติมฺหิ รฺเ กาลกเต ราชกตฺตาโร ภวนฺต เรณณ
รชฺเช อภิส
ิ ฺเจยฺยุ สเจ ภว เรณุ รชฺช ลเภถ สวิภเชถ
โน รชฺเชนาติ ฯ โก นุ โข โภ อฺโ มม วิชิเต สุข
ภเวยฺยาถ ๒ อฺตฺร ภวนฺเตหิ สจาห โภ รชฺช ลภิสฺสามิ
สวิภชิสฺสามิ โว รชฺเชนาติ ฯ อถโข โภ อโหรตฺตาน อจฺจเยน
ราชา ทิสมฺปติ กาลมกาสิ ฯ ทิสมฺปติมฺหิ รฺเ กาลกเต
ราชกตฺตาโร เรณณ ราชปุตฺต รชฺเช อภิสิฺจึสุ ฯ อภิสิตฺโต เรณุ
#๑ ม. ยุ. โภ ฯ ๒ สี. สุเมเธยฺยาถ ฯ ม. สุโข ภเวถ ฯ ยุ. สุขเมเธยฺยาถ ฯ
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รชฺเชน ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโ ต สมงฺคิภูโต ปริจาเรติ ฯ
อถโข โภ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ เยน เต ฉ ขตฺติยา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต ฉ ขตฺติเย เอตทโวจ ทิสมฺปติ
โข โภ ราชา กาลกโต อภิสิตฺโต [๑] เรณุ รชฺเชน ปฺจหิ
กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคิภูโต ปริจาเรติ โก นุ โข ปน
โภ ชานาติ มทนิยา กามา อายนฺตุ โภนฺโต เยน เรณุ
ราชา เตนุปสงฺกมถ อุปสงฺกมิตฺวา เรณณ ราชาน เอว วเทถ
ทิสมฺปติ โว โภ ราชา กาลกโต อภิสิตฺโต ภว เรณุ รชฺเชน
สรติ ภว ต วจนนฺติ ฯ เอว โภติ โข [๒] เต ฉ ขตฺติยา
มหาโควินฺทสฺส พฺราหฺมณสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน เรณุ ราชา
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา เรณณ ราชาน เอตทโวจุ ทิสมฺปติ
โข โภ ราชา กาลกโต อภิสิตฺโต ภว เรณุ รชฺเชน สรติ
ภว ต วจนนฺติ ฯ สรามห โภ ต วจนนฺติ ๓ ฯ โก นุ โข
โภ ปโหติ อิม มหาปวึ อุตฺตเรน อายต ทกฺขเิ ณน สกฏมุข
สตฺตธา สม สุวิภตฺต วิภชิตุนฺติ ฯ โก นุ โข โภ อฺโ ปโหติ
อฺตฺร มหาโควินฺเทน พฺราหฺมเณนาติ ฯ อถโข โภ เรณุ
ราชา อฺตร ปุริส อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว อมฺโภ ปุริส
เยน มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา
มหาโควินฺท พฺราหฺมณ เอว วเทหิ ราชา ต ภนฺเต เรณุ
อามนฺเตตีติ ฯ เอว เทวาติ โข โภ โส ปุรโิ ส เรณุสฺส รฺโ
#๑ ยุ. ภว ฯ ๒ ม. โภ ฯ ๓ ม. ยุ. วจน ฯ
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ปฏิสฺสุตฺวา เยน มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา มหาโควินฺท พฺราหฺมณ เอตทโวจ ราชา ต ภนฺเต
เรณุ อามนฺเตตีติ ฯ เอว โภติ โข โภ [๑] มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ
ตสฺส ปุริสสฺส ปฏิสฺสตุ ฺวา เยน เรณุ ราชา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เรณุนา รฺา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข
โภ มหาโควินฺท พฺราหฺมณ เรณุ ราชา เอตทโวจ เอตุ ภว
โควินฺโท อิม มหาปวึ อุตฺตเรน อายต ทกฺขเิ ณน สกฏมุข
สตฺตธา สม สุวิภตฺต วิภเชตูติ ๒ ฯ เอว โภติ โข โภ [๓] มหาโควินฺโท
พฺราหฺมโณ เรณุสฺส รฺโ ปฏิสฺสตุ ฺวา อิม มหาปวึ อุตฺตเรน
อายต ทกฺขิเณน สกฏมุข สตฺตธา สม สุวิภตฺต วิภชิ สพฺพานิ
สกฏมุขานิ ปฏเปสิ ๔ ฯ ตตฺร สุท มชฺเฌ เรณุสฺส รฺโ
ชนปโท โหติ
[๒๒๑] ทนฺตปุร กาลิงฺคาน อสฺสกานฺจ โปตน
มาหิสฺสติ ๕ อวนฺตีน โสจิรานฺจ ๖ โรรุก
มิถลิ า จ วิเทหาน จมฺปา องฺเคสุ มาปตา
พาราณสี จ กาสีน เอเต โควินฺทมาปตาติ ฯ
[๒๒๒] อถโข โภ เต ฉ ขตฺติยา ยถาสเกน ลาเภน
อตฺตมนา อเหสุ ปริปุณณ
ฺ สงฺกปฺปา ย วต โน อโหสิ อิจฺฉิต
ย อากงฺขิต [๗] อธิปฺเปต ย อภิปตฺถิต ต โน ลทฺธนฺติ ฯ
#๑-๓ ม. โส ฯ ๒ ม. ยุ. วิภชตูติ ฯ ๔ ยุ. อฏเปสิ ฯ ๕ ม. มเหสย ฯ
#๖ ม. ยุ. โสวีรานฺจ ฯ ๗ ม. ยุ. ย ฯ
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[๒๒๓] สตฺตภู พฺรหฺมทตฺโต จ เวสฺสภู ภรโต สห
เรณุ เทฺว ธตรฏา จ ตทาสุ สตฺต ภารวาติ ๑ ฯ
ปมภาณวาร นิฏิต ฯ
[๒๒๔] อถโข โภ เต ฉ ขตฺติยา เยน มหาโควินฺโท
พฺราหฺมโณ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา มหาโควินฺท พฺราหฺมณ
เอตทโวจุ ยถา โข ภว โภ โควินฺโท เรณุสฺส รฺโ สหาโย
ปโย มนาโป อปฺปฏิกูโล เอวเมว โข ภว โควินฺโท พฺราหฺมโณ
อมฺหากป สหาโย ปโย มนาโป อปฺปฏิกูโล อนุสาสตุ โน ภว
โควินฺโท พฺราหฺมโณ มา โน ภว โควินฺโท พฺราหฺมโณ
อนุสาสนิยา ปจฺจพฺยาหาสีติ ฯ เอว โภติ โข โภ ๒ มหาโควินฺโท
พฺราหฺมโณ เตส ฉนฺน ขตฺติยาน มุทฺธาภิสิตฺตาน ๓ ปจฺจสฺโสสิ ฯ
อถโข โภ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ อนุสาสนิยา ๔ สตฺต จ ราชาโน
ขตฺติเย มุทฺธาภิสิตฺเต รชฺเชน ๕ อนุสาสิ สตฺต จ พฺราหฺมณมหาสาเล
สตฺต จ นฺหาตกสตานิ มนฺเต วาเจสิ ฯ อถโข โภ มหาโควินฺทสฺส
พฺราหฺมณสฺส อปเรน สมเยน เอวกลฺยาโณ กิตตฺ ิสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉิ
สกฺขิ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ พฺรหฺมาน ปสฺสติ สกฺขิ
มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ พฺรหฺมุนา สากจฺเฉติ สลฺลปติ มนฺเตตีติ ฯ
อถโข โภ มหาโควินฺทสฺส พฺราหฺมณสฺส เอตทโหสิ มยฺห โข
เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต สกฺขิ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ
พฺรหฺมาน ปสฺสติ สกฺขิ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ พฺรหฺมุนา
#๑ ม. ภารธาติ ฯ ยุ. ภารตาติ ฯ ๒ ม. โส ฯ ๓-๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๕ ม. ยุ. มุทธฺ าวสิตฺเต รชฺเช ฯ
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สากจฺเฉติ สลฺลปติ มนฺเตตีติ น โข ปนาห พฺรหฺมาน ปสฺสามิ
น พฺรหฺมุนา สากจฺเฉมิ น พฺรหฺมุนา สลฺลเปมิ ๑ น พฺรหฺมุนา
มนฺเตมิ สุต โข ปน เมต พฺราหฺมณาน วุฑฺฒาน มหลฺลกาน
อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน โย วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส
ปฏิสลฺลียติ กรุณ ฌาน ฌายติ โส พฺรหฺมาน ปสฺสติ พฺรหฺมุนา
สากจฺเฉติ สลฺลปติ มนฺเตตีติ ยนฺนนู าห วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส
ปฏิสลฺลีเยยฺย กรุณ ฌาน ฌาเยยฺยนฺติ ฯ อถโข [๒] มหาโควินฺโท
พฺราหฺมโณ เยน เรณุ ราชา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
เรณณ ราชาน เอตทโวจ มยฺห โข โภ เอวกลฺยาโณ
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต สกฺขิ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ พฺรหฺมาน
ปสฺสติ สกฺขิ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ พฺรหฺมุนา สากจฺเฉติ
สลฺลปติ มนฺเตตีติ น โข ปนาห โภ พฺรหฺมาน ปสฺสามิ น
พฺรหฺมุนา สากจฺเฉมิ น พฺรหฺมุนา สลฺลเปมิ น พฺรหฺมนุ า
มนฺเตมิ สุต โข ปน เมต พฺราหฺมณาน วุฑฺฒาน มหลฺลกาน
อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน โย วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส
ปฏิสลฺลียติ กรุณ ฌาน ฌายติ โส พฺรหฺมาน ปสฺสติ พฺรหฺมุนา
สากจฺเฉติ สลฺลปติ มนฺเตตีติ อิจฺฉามห โภ วสฺสิเก จตฺตาโร
มาเส ปฏิสลฺลียิตุ กรุณ ฌาน ฌายิตุ นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ
อฺตฺร เอเกน ภตฺตาหาเรนาติ ๓ ฯ ยสฺสทานิ ภว
โควินฺโท กาล มฺตีติ ฯ อถโข มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ
#๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ สลฺลปามิ ฯ ๒ ม. ยุ. โภ ฯ ๓ ม. ยุ. ภตฺตาภิหาเรนาติ ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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เยน เต ฉ ขตฺติยา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต ฉ ขตฺติเย
เอตทโวจ มยฺห โข โภ เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต
สกฺขิ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ พฺรหฺมาน ปสฺสติ สกฺขิ
มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ พฺรหฺมุนา สากจฺเฉติ สลฺลปติ มนฺเตตีติ
น โข โภ ปนาห พฺรหฺมาน ปสฺสามิ น พฺรหฺมุนา สากจฺเฉมิ
น พฺรหฺมุนา สลฺลเปมิ น พฺรหฺมุนา มนฺเตมิ สุต โข ปน เมต
พฺราหฺมณาน วุฑฺฒาน มหลฺลกาน อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน
โย วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส ปฏิสลฺลียติ กรุณ ฌาน ฌายติ
โส พฺรหฺมาน ปสฺสติ พฺรหฺมุนา สากจฺเฉติ สลฺลปติ มนฺเตตีติ
อิจฺฉามห โภ วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส ปฏิสลฺลยี ิตุ กรุณ ฌาน
ฌายิตุ นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ อฺตฺร เอเกน
ภตฺตาหาเรนาติ ฯ ยสฺสทานิ ภว โควินฺโท กาล มฺตีติ ฯ อถโข
โภ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ เยน สตฺต จ พฺราหฺมณมหาสาลา
สตฺต จ นฺหาตกสตานิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา สตฺต จ
พฺราหฺมณมหาสาเล สตฺต จ นฺหาตกสตานิ เอตทโวจ มยฺห
โข โภ เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต สกฺขิ มหาโควินฺโท
พฺราหฺมโณ พฺรหฺมาน ปสฺสติ สกฺขิ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ
พฺรหฺมุนา สากจฺเฉติ สลฺลปติ มนฺเตตีติ น โข ปนาห โภ
พฺรหฺมาน ปสฺสามิ น พฺรหฺมุนา สากจฺเฉมิ น พฺรหฺมุนา
สลฺลเปมิ น พฺรหฺมุนา มนฺเตมิ สุต โข ปน เมต พฺราหฺมณาน
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วุฑฺฒาน มหลฺลกาน อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน โย วสฺสิเก
จตฺตาโร มาเส ปฏิสลฺลยี ติ กรุณ ฌาน ฌายติ โส พฺรหฺมาน
ปสฺสติ พฺรหฺมุนา สากจฺเฉติ สลฺลปติ มนฺเตตีติ เตนหิ โภ
ยถาสุเต ยถาปริยตฺเต มนฺเต วิตฺถาเรน สชฺฌาย กโรถ
อฺมฺฺจ มนฺเต วาเจถ อิจฺฉามห โภ วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส
ปฏิสลฺลียิตุ กรุณ ฌาน ฌายิตุ นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ
อฺตฺร เอเกน ภตฺตาหาเรนาติ ฯ ยสฺสทานิ ภว โควินฺโท
กาล มฺตีติ ฯ อถโข โภ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ เยน
จตฺตารีสา ภริยา สาทิสิโย เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา จตฺตารีสา
ภริยา สาทิสิโย เอตทโวจ มยฺห โข โภติ เอวกลฺยาโณ
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต สกฺขิ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ พฺรหฺมาน
ปสฺสติ สกฺขิ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ พฺรหฺมุนา สากจฺเฉติ
สลฺลปติ มนฺเตตีติ น โข ปนาห โภติ พฺรหฺมาน ปสฺสามิ
น พฺรหฺมุนา สากจฺเฉมิ น พฺรหฺมุนา สลฺลเปมิ น พฺรหฺมุนา
มนฺเตมิ สุต โข ปน เมต พฺราหฺมณาน วุฑฺฒาน มหลฺลกาน
อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน โย วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส
ปฏิสลฺลียติ กรุณ ฌาน ฌายติ โส พฺรหฺมาน ปสฺสติ พฺรหฺมุนา
สากจฺเฉติ [๑] สลฺลปติ [๒] มนฺเตตีติ อิจฺฉามห โภติ วสฺสิเก จตฺตาโร
มาเส ปฏิสลฺลียิตุ กรุณ ฌาน ฌายิตุ นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ
อฺตฺร เอเกน ภตฺตาหาเรนาติ ฯ ยสฺสทานิ ภว โควินฺโท
#๑-๒ ม. พฺรหฺมุนา ฯ
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กาล มฺตีติ ฯ อถโข โภ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ ปุรตฺถิเมน
นครสฺเสว นว สณฺาคาร ๑ การาเปตฺวา วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส
ปฏิสลฺลียิ กรุณ ฌาน ฌายิ ฯ นาสฺส ๒ โกจิ อุปสงฺกมติ ๓
อฺตฺร เอเกน ภตฺตาหาเรนาติ ๔ ฯ อถโข โภ มหาโควินฺทสฺส
พฺราหฺมณสฺส จตุนฺน มาสาน อจฺจเยน อหุเทว อุกฺกณฺนา อหุ
ปริตสฺสนา สุต โข ปเนต พฺราหฺมณาน วุฑฺฒาน มหลฺลกาน
อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน โย วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส
ปฏิสลฺลียติ กรุณ ฌาน ฌายติ โส พฺรหฺมาน ปสฺสติ พฺรหฺมุนา
สากจฺเฉติ สลฺลปติ มนฺเตตีติ น โข ปนาห พฺรหฺมาน ปสฺสามิ
น พฺรหฺมุนา สากจฺเฉมิ น พฺรหฺมุนา สลฺลเปมิ น พฺรหฺมุนา
มนฺเตมีติ ฯ อถโข โภ พฺรหฺมา สนงฺกุมาโร มหาโควินฺทสฺส
พฺราหฺมณสฺส เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย เสยฺยถาป นาม
พลวา ปุริโส สมฺมิฺชติ  วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห
สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต มหาโควินฺทสฺส
พฺราหฺมณสฺส สมฺมุเข ปาตุรโหสิ ฯ อถโข โภ มหาโควินฺทสฺส
พฺราหฺมณสฺส อหุเทว ภย อหุ ฉมฺภิตตฺต อหุ โลมหโส
ยถาต อทิฏ ปุพฺพ รูป ทิสฺวา ฯ อถโข โภ มหาโควินฺโท
พฺราหฺมโณ ภีโต สวิคฺโค โลมหฏชาโต พฺรหฺมาน สนงฺกุมาร
คาถาย อชฺฌภาสิ
#๑ ม. สนฺธาคาร ฯ ๒ สี. นสฺสุ จ ฯ ม. นาสฺสุธ ฯ ยุ. นาสฺสุท ฯ ๓ ยุ. อุปสงฺคมิ ฯ
#๔ ม. ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ
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[๒๒๕] วณฺณวา ยสวา สิริมา โก นุ ตฺวมสิ มาริส
อชานนฺตา ต ปุจฺฉาม กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ
ม เว กุมาร ชานนฺติ พฺรหฺมโลเก สนนฺตน
สพฺเพ ชานนฺติ ม เทวา เอว โควินฺท ชานหิ ฯ
อาสน อุทก ปชฺช มธุปากฺจ ๑ พฺรหฺมุโน
อคฺเฆ ภวนฺต ปุจฺฉาม อคฺฆ กุรุตุ โน ภว ฯ
ปฏิคคฺ ณฺหาม เต อคฺฆ ย ตฺว โควินฺท ภาสสิ
ทิฏเ ธมฺเม หิตตฺถาย สมฺปรายสุขาย จ
กตาวกาโส ปุจฺฉสฺสุ ยงฺกิฺจิ อภิปตฺถิตนฺติ ฯ
[๒๒๖] อถโข โภ มหาโควินฺทสฺส พฺราหฺมณสฺส เอตทโหสิ
กตาวกาโส โขมฺหิ พฺรหฺมุนา สนงฺกุมาเรน กินฺนุ โข อห พฺรหฺมาน
สนงฺกุมาร ปุจฺเฉยฺย ทิฏธมฺมิก วา อตฺถ สมฺปรายิก วาติ ฯ
อถโข โภ มหาโควินฺทสฺส พฺราหฺมณสฺส เอตทโหสิ กุสโล โข
อห ทิฏธมฺมิกาน อตฺถาน อฺเป ม ทิฏธมฺมิก อตฺถ
ปุจฺฉนฺติ ยนฺนูนาห พฺรหฺมาน สนงฺกุมาร สมฺปรายิกฺเว อตฺถ
ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อถโข โภ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ พฺรหฺมาน
สนงฺกุมาร คาถาย อชฺฌภาสิ
[๒๒๗] ปุจฺฉามิ พฺรหฺมาน สนงฺกุมาร
กงฺขี อกงฺขึ ปรเวทิเยสุ
กตฺถฏิโต กิมฺหิ จ สิกฺขมาโน
#๑ ม. มธุสากฺจ ฯ
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ปปฺโปติ มจฺโจ อมต พฺรหฺมโลกนฺติ ฯ
หิตฺวา มมตฺต มนุเชสุ พฺรเหฺม
เอโกทิภูโต กรุณาธิมุตฺโต ๑
นิรามคนฺโธ วิรโต เมถุนสฺมา
เอตฺถฏิโต เอตฺถ จ สิกฺขมาโน
ปปฺโปติ มจฺโจ อมต พฺรหฺมโลกนฺติ ฯ
[๒๒๘] หิตฺวา มมตฺตนฺติ อห ๒ โภโต อาชานามิ ฯ อิเธกจฺโจ
อปฺป วา โภคกฺขนฺธ ปหาย มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ ปหาย อปฺป
วา าติปริวฏฏ ปหาย มหนฺต วา าติปริวฏฏ ปหาย เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชติ อิติ หิตฺวา มมตฺตติ สห ๓ โภโต อาชานามิ ฯ
เอโกทิภูโตติ สห ๔ โภโต อาชานามิ ฯ อิเธกจฺโจ วิวิตฺต เสนาสน
ภชติ อรฺ รุกฺขมูล ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปตฺถ
อพฺโภกาส ปลาลปฺุช ปฏิสลฺลียติ ๕ อิติ เอโกทิภูโตติ สห ๖ โภโต
อาชานามิ ฯ กรุณาธิมุตฺโตติ สห โภโต อาชานามิ ฯ อิเธกจฺโจ
กรุณาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุตยิ 
ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก กรุณาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
#๑ ม. กรุเณธิมุตฺโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ สี. ยุ. มมตฺตตาห ฯ ๓ สี.
#ยุ. มมตฺตตาห ฯ ม. มมตฺตนฺติ อห ฯ มมตฺตติปหนฺติ ปน ปาเน ภวิตพฺพ ฯ
#๔ เอโกทิภโู ตติปหนฺติ ปาเน ภวิตพฺพ ม. ... อห ฯ ยุ. ... จาห ฯ ๕ ม. ยุ. อย
#ปาโ นตฺถิ ฯ ๖ ม. อห ฯ ยุ. ปห ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ อิติ กรุณาธิมุตฺโตติ
สห โภโต อาชานามิ ฯ อามคนฺเธ จ ๑ โข อห โภโต
ภาสมานสฺส น จ ๒ อาชานามิ
[๒๒๙] เก อามคนฺธา มนุเชสุ พฺรเหฺม
เอเต อวิทฺธา ๓ อิธ พฺรูหิ ธีร
เกนาวุฏา ๔ วาติ ปชา กุรรุ ู ๕
อาปายิกา นีวุตพฺรหฺมโลกาติ ฯ
โกโธ โมสวชฺช นิกติ จ โทพฺโภ ๖
กทริยตา อติมาโน อุสฺสุยา ๗
อิจฺฉา วิจิกิจฺฉา ปรเหนา จ
โลโภ จ โทโส จ มโท จ โมโห
เอเตสุ ยุตฺตา อนิรามคนฺธา
อาปายิกา นีวุตพฺรหฺมโลกาติ ฯ
[๒๓๐] ยถา โข อห โภโต อามคนฺเธ ภาสมานสฺส อาชานามิ
เต น สุนมิ ฺมทยา อคาร อชฺฌาวสตา ปพฺพชิสฺสามห โภ
อคารมฺหา อนคาริยนฺติ ฯ ยสฺสทานิ ภว โควินฺโท กาล มฺตีติ ฯ
อถโข โภ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ เยน เรณุ ราชา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เรณณ ราชาน เอตทโวจ อฺทานิ
ภว ปุโรหิต ปริเยสตุ โย โภโต รชฺช อนุสาสิสฺสติ อิจฺฉามห
#๑ ยุ. ว ฯ ๒ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. อวิทฺวา ฯ ๔ ม. ยุ. เกนาวฏา ฯ
#๕ สี. ยุ. กฺรฏุ รู ฯ ม. กุรตุ ุ ฯ ๖ ม. ทุพโฺ ภ ฯ ยุ. โทโภ ฯ ๗ ม. อุสูยา ฯ
#ยุ. อสุยยา ฯ
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โภ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตุ ยถา โข ปน เม สุต
พฺรหฺมุโน อามคนฺเธ ภาสมานสฺส เต น สุนมิ ฺมทยา อคาร
อชฺฌาวสตา ปพฺพชิสฺสามห โภ อคารสฺมา อนคาริยนฺติ ฯ
[๒๓๑] อามนฺตยามิ ราชาน
เรณณ ภูมิปตึ อห
ตฺว ปชานสฺสุ รชฺเชน นาห โปโรหจฺเจ ๑ รเม ฯ
สเจ เต อูนกาเมหิ
อห ปริปรู ยามิ เต
โย ต หึสติ วาเรมิ
ภูมิเสนาปตี อห
ตฺว ปตา ๒ อห ปุตฺโต จ ๓ มา โน โควินฺท ปาชหิ ฯ
น มตฺถิ อูนกาเมหิ
หึสิโต เม น วิชชฺ ติ
อมนุสฺสวโจ สุตฺวา
ตสฺมาห น คเห รเม ฯ
อมนุสฺโส กถวณฺโณ
กนฺเต ๔ อตฺถ อภาสถ
ยฺจ สุตฺวา ชหาสิ โน เคเห อเมฺห จ เกวเล ๕ ฯ
อุปวุตฺถสฺส เม ปุพฺเพ ยิฏกามสฺส ๖ เม สโต
อคฺคิ ปชฺชลิโต อาสิ
กุสปตฺตปริตฺถโต ฯ
ตโต เม พฺรหฺมา ปาตุรหุ พฺรหฺมโลกา สนนฺตโน
โส เม ปฺห วิยากาสิ ต สุตฺวา น คเห รเม ฯ
สทฺทหามิ อห โภโต
ย ตฺว โควินฺท ภาสสิ
อมนุสฺสวโจ สุตฺวา
กถ วตฺเตถ อฺถา
เต ต อนุวตฺติสฺสาม ๗ สตฺถา โควินฺท โน ภว ๘ ฯ
#๑ ม. โปโรหิจฺเจ ฯ ๒ ยุ. ปตาสิ ฯ ๓ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ม. กึ
#เต ฯ ๕ ม. เกวลี ฯ ๖ ม. ยิฏุ ... ฯ ยุ. ยฏุ ... ฯ ๗ อนุปพฺพชิสฺสามาติป
#ปาโ ฯ ๘ ยุ. ภว ฯ
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มณิ ยถา เวฬุริโย
อกาโส ๑ วิมโล สุโภ
เอว สุตฺวา ๒ จริสฺสาม โควินทฺ สฺสานุสาสเนติ ฯ
[๒๓๒] สเจ ภว โควินฺโท อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสติ
มยมฺป ๓ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสาม อถ ยา เต คติ
สา โน คติ ภวิสฺสตีติ ฯ อถโข โภ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ
เยน เต ฉ ขตฺติยา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต ฉ ขตฺติเย
เอตทโวจ อฺทานิ โภ ๔ ภวนฺโต ปุโรหิต ปริเยสนฺตุ โย
ภวนฺตาน รชฺเช อนุสาสิสฺสติ อิจฺฉามห โภ อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิตุ ยถา โข ปน เม สุต พฺรหฺมุโน อามคนฺเธ ภาสมานสฺส
เต น สุนิมมฺ ทยา อคาร อชฺฌาวสตา ปพฺพชิสฺสามห โภ อคารสฺมา
อนคาริยนฺติ ฯ อถโข โภ เต ฉ ขตฺติยา เอกมนฺต อปกฺกมฺม เอว
สมจินฺเตสุ อิเม โข โภ ๕ พฺราหฺมณา นาม ธนลุทฺธา ยนฺนูน
มย มหาโควินฺท พฺราหฺมณ ธเนน สิกฺเขยฺยามาติ ฯ เต มหาโควินฺท
พฺราหฺมณ อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาหสุ สวิชฺชติ โข โภ อิเมสุ สตฺตสุ
รชฺเชสุ ปหูต สาปเตยฺย ตโต โภโต ยาวตเกน อตฺโถ ตาวตก
อาหรียตนฺติ ๖ ฯ อล โภ มมปท ปหูต สาปเตยฺย ภวนฺตานเยว
ตถา สาปเตยฺย ๗ อห สพฺพ ปหาย อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิสฺสามิ ยถา โข ปน เม สุต พฺรหฺมุโน อามคนฺเธ ภาสมานสฺส
เต น สุนิมมฺ ทยา อคาร อชฺฌาวสตา ปพฺพชิสฺสามห โภ อคารสฺมาา
อนคาริยนฺติ ฯ อถโข โภ เต ฉ ขตฺติยา เอกมนฺต อปกฺกมฺม เอว
#๑ ม. ยุ. อกาโจ ฯ ๒ ม. ยุ. สุทฺธา ฯ ๓ ยุ. อหป ... ปพฺพชิสฺสามิ ฯ ๔-๕ ม. ยุ.
#โภสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖ ยุ. อาหเรยฺยตนฺติ ฯ ๗ ม. วาหสา ตมห สพฺพ ฯ ยุ. วาหสา
#ตมห ยส ฯ
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สมจินฺเตสุ อิเม โข โภ ๑ พฺราหฺมณา นาม อิตฺถีลุทฺธา ยนฺนูน
มย มหาโควินฺท พฺราหฺมณ อิตฺถีหิ สิกฺเขยฺยามาติ ฯ เต มหาโควินฺท
พฺราหฺมณ อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาหสุ สวิชฺชนฺติ โข โภ
อิเมสุ สตฺตสุ รชฺเชสุ ปหูตา อิตฺถโิ ย ตโต โภโต ยาวติกาหิ
อตฺโถ ตาวติกา อานียตาติ ๒ ฯ อล โภ มมปมา ๓ จตฺตารีสา
ภริยา สาทิสิโย ตาวาห ๔ สพฺพา ปหาย อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิสฺสามิ ยถา โข ปน เม สุต พฺรหฺมโุ น อามคนฺเธ
ภาสมานสฺส เต น สุนมิ ฺมทยา อคาร อชฺฌาวสตา ปพฺพชิสฺสามห
โภ อคารสฺมา อนคาริยนฺติ ฯ สเจ ภว โควินฺโท อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิสฺสติ มยมฺป อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสาม
อถ ยา เต คติ สา โน คติ ภวิสฺสตีติ ฯ
[๒๓๓] สเจ ปชหถ กามานิ ยตฺถ สตฺโต ปุถุชชฺ โน
อารมฺภโวฺห ทฬฺหา โหถ ขนฺตีพลสมาหิตา ฯ
เอส มคฺโค อุชุมคฺโค เอส มคฺโค อนุตฺตโร
สทฺธมฺโม สพฺภิ รกฺขิโต พฺรหฺมโลกูปปตฺติยาติ ฯ
[๒๓๔] เตนหิ ภว มหาโควินฺโท สตฺต วสฺสานิ อาคเมตุ
สตฺตนฺน วสฺสาน อจฺจเยน มยมฺป อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสาม
อถ ยา เต คติ สา โน คติ ภวิสฺสตีติ ฯ อติจิร โข โภ
สตฺต วสฺสานิ นาห สกฺโกมิ ภวนฺเต สตฺต วสฺสานิ อาคเมตุ
#๑ ม. ยุ. โภสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. อานียตนฺติ ฯ ๓ ม. มมปตา ฯ ๔ สี.
#ตาปห ฯ ม. ยุ. ตาปาห ฯ
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โก นุ โข ปน โภ ชานาติ ชีวิตาน คมนีโย สมฺปราโย
มนฺตาย โวฏพฺพ ๑ กตฺตพฺพ กุสล จริตพฺพ พฺรหฺมจริย นตฺถิ
ชาตสฺส อมรณ ยถา โข ปน เม สุต พฺรหฺมุโน อามคนฺเธ
ภาสมานสฺส เต น สุนมิ ฺมทยา อคาร อชฺฌาวสตา ปพฺพชิสฺสามห
โภ อคารสฺมา อนคาริยนฺติ ฯ เตนหิ ภว โควินฺโท ฉ วสฺสานิ
อาคเมตุ ฯเปฯ ปฺจ วสฺสานิ อาคเมตุ ฯ จตฺตาริ วสฺสานิ
อาคเมตุ ฯ ตีณิ วสฺสานิ อาคเมตุ ฯ เทฺว วสฺสานิ อาคเมตุ ฯ
เอก วสฺส อาคเมตุ เอกสฺส วสฺสสฺส อจฺจเยน มยมฺป อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิสฺสาม อถ ยา เต คติ สา โน คติ ภวิสฺสตีติ ฯ
อติจิร โข โภ เอก วสฺส นาห สกฺโกมิ ภวนฺเต เอก วสฺส
อาคเมตุ โก นุ โข ปน โภ ชานามิ ชีวิตาน คมนีโย
สมฺปราโย มนฺตาย โวฏพฺพ กตฺตพฺพ กุสล จริตพฺพ
พฺรหฺมจริย นตฺถิ ชาตสฺส อมรณ ยถา โข ปน เม สุต
พฺรหฺมุโน อามคนฺเธ ภาสมานสฺส เต น สุนมิ ฺมทยา อคาร
อชฺฌาวสตา ปพฺพชิสฺสามห โภ อคารสฺมา อนคาริยนฺติ ฯ
เตนหิ ภว โควินฺโท สตฺต มาสานิ อาคเมตุ สตฺตนฺน มาสาน
อจฺจเยน มยมฺป อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสสฺ าม อถ ยา
เต คติ สา โน คติ ภวิสฺสตีติ ฯ อติจิร โข โภ สตฺต
มาสานิ นาห สกฺโกมิ ภวนฺเต สตฺต มาสานิ อาคเมตุ โก
นุ โข ปน โภ ชานาติ ชีวิตาน คมนีโย สมฺปราโย มนฺตาย
#๑ ม. มนฺตาย โพทฺธพฺพ ฯ ยุ. โพธพฺพ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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โวฏพฺพ กตฺตพฺพ กุสล จริตพฺพ พฺรหฺมจริย นตฺถิ ชาตสฺส
อมรณ ยถา โข ปน เม สุต พฺรหฺมโุ น อามคนฺเธ ภาสมานสฺส
เต น สุนิมมฺ ทยา อคาร อชฺฌาวสตา ปพฺพชิสฺสามห โภ อคารสฺมา
อนคาริยนฺติ ฯ เตนหิ ภว โควินฺโท ฉ มาสานิ อาคเมตุ ฯ ปฺจ
มาสานิ อาคเมตุ ฯ จตฺตาริ มาสานิ อาคเมตุ ฯ ตีณิ มาสานิ
อาคเมตุ ฯ เทฺว มาสานิ อาคเมตุ ฯ เอก มาส อาคเมตุ ฯ
อทฺธมาส ๑ อาคเมตุ อทฺธมาสสฺส อจฺจเยน มยมฺป อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิสฺสาม อถ ยา เต คติ สา โน คติ ภวิสฺสตีติ ฯ
อติจิร โข โภ อทฺธมาโส นาห สกฺโกมิ ภวนฺเต อทฺธมาส
อาคเมตุ โก นุ โข ปน โภ ชานาติ ชีวิตาน คมนีโย
สมฺปราโย มนฺตาย โวฏพฺพ กตฺตพฺพ กุสล จริตพฺพ
พฺรหฺมจริย นตฺถิ ชาตสฺส อมรณ ยถา โข ปน เม สุต
พฺรหฺมุโน อามคนฺเธ ภาสมานสฺส เต น สุนมิ ฺมทยา อคาร
อชฺฌาวสตา ปพฺพชิสฺสามห โภ อคารสฺมา อนคาริยนฺติ ฯ เตนหิ
ภว โควินฺโท สตฺตาห อาคเมตุ ยาว มย สเก ปุตฺตภาตโร
รชฺเช อนุสาสิสฺสาม สตฺตาหสฺส อจฺจเยน มยมฺป อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิสฺสาม อถ ยา เต คติ สา โน คติ ภวิสฺสตีติ ฯ
น จิร โข โภ สตฺตาห อาคมิสฺสามห ภวนฺเต สตฺตาหนฺติ ฯ
อถโข โภ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ เยน เต สตฺต จ พฺราหฺมณ#๑ อฑฺฒมาสนฺติป ปาโ ฯ
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มหาสาลา สตฺต จ นฺหาตกสตานิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
สตฺต จ พฺราหฺมณมหาสาเล สตฺต จ นฺหาตกสตานิ เอตทโวจ
อฺทานิ ภวนฺโต อาจริย ปริเยสนฺตุ โย ภวนฺตาน มนฺเต
วาเจสฺสติ อิจฺฉามห โภ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตุ ยถา
โข ปน เม สุต พฺรหฺมโุ น อามคนฺเธ ภาสมานสฺส เต น
สุนิมฺมทยา อคาร อชฺฌาวสตา ปพฺพชิสฺสามห โภ อคารสฺมา
อนคาริยนฺติ ฯ มา ภว โควินฺโท อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิ
ปพฺพชฺชา โภ อปฺเปสกฺขา จ อปฺปลาภา จ พฺรหฺมฺ
มเหสกฺขฺจ มหาลาภฺจาติ ฯ มา ภวนฺโต เอว อวจุตฺถ
มา ภวนฺโต เอว อวจุตฺถ ปพฺพชฺชา อปฺเปสกฺขา จ อปฺปลาภา จ
พฺรหฺมฺ มเหสกฺขฺจ มหาลาภฺจาติ โก นุ โข โภ อฺตฺร ๑
มยา มเหสกฺขตโร วา มหาลาภตโร วา อห โว วา ๒ เอตรหิ
ราชาว ๓ รฺ พฺรหฺมาว ๔ พฺราหฺมณาน เทวตาว ๕ คหปติกาน ตมห
สพฺพ ปหาย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสามิ ยถา โข ปน
เม สุต พฺรหฺมุโน อามคนฺเธ ภาสมานสฺส เต น สุนิมฺมทยา
อคาร อชฺฌาวสตา ปพฺพชิสฺสามห โภ อคารสฺมา อนคาริยนฺติ ฯ
สเจ ภว โควินฺโท อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสติ มยมฺป
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสาม อถ ยา เต คติ สา โน คติ
ภวิสฺสตีติ ฯ อถโข โภ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ เยน จตฺตารีสา
#๑ อฺโติ วา ปาโ ฯ ๒ สี. ม. ยุ. อห หิ โภ ฯ ๓-๔-๕ ยุ. ... จ ฯ
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ภริยา สาทิสิโย เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา จตฺตารีสา ภริยา
สาทิสิโย เอตทโวจ ยา โภติ น อิจฉฺ ติ สกานิ วา าติกุลานิ
คจฺฉนฺตุ ๑ อฺ วา ภตฺตาร ปริเยสนฺตุ ๒ อิจฺฉามห โภติ
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตุ ยถา โข ปน เม สุต พฺรหฺมโุ น
อามคนฺเธ ภาสมานสฺส เต น สุนมิ ฺมทยา อคาร อชฺฌาวสตา
ปพฺพชิสฺสามห โภติ อคารสฺมา อนคาริยนฺติ ฯ ตฺวฺเว โน
าติ าติกามาน ตฺว ปน ภตฺตา ภตฺตุกามาน สเจ ภว
โภ ๓ โควินฺโท อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสติ มยมฺป โภ ๔
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสาม อถ ยา เต คติ สา โน
คติ ภวิสฺสตีติ ฯ อถโข โภ มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ ตสฺส
สตฺตาหสฺส อจฺจเยน เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิ ฯ ปพฺพชิตฺจ ปน
มหาโควินฺท พฺราหฺมณ สตฺต จ ราชาโน ขตฺติยา มุทฺธาวสิตฺตา
สตฺต จ พฺราหฺมณมหาสาลา สตฺต จ นฺหาตกสตานิ จตฺตารีสา จ
ภริยา สาทิสิโย อเนกานิ จ ขตฺติยสหสฺสานิ อเนกานิ จ พฺราหฺมณสหสฺสานิ
อเนกานิ จ คหปติสหสฺสานิ อเนกา ๕ จ อิตฺถาคารา
อิตฺถิโย เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
มหาโควินฺท พฺราหฺมณ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิต อนุปพฺพชึสุ ฯ
ตาย สุท โภ ปริสาย ปริวโุ ต มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ คามนิคมราชธานีสุ
จาริก จรติ ฯ ย โข ปน โภ เตน สมเยน มหาโควินฺโท
#๑ ม. ยุ. คจฺฉตุ ฯ ๒ ม. ยุ. ปริเยสตุ ฯ ๓-๔ ม. ยุ. โภสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕ ม.
#อเนเกหิ อิตฺถาคาเรหิ ฯ
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พฺราหฺมโณ คาม วา นิคม วา อุปสงฺกมติ ตตฺถ ราชาว โหติ
รฺ พฺรหฺมาว พฺราหฺมณาน เทวตาว คหปติกาน ฯ เย [๑] โข
ปน โภ เตน สมเยน มนุสฺสา ขิปนฺติ วา อุปกฺขลนฺติ วา เต
เอวมาหสุ นมตฺถุ มหาโควินฺทสฺส พฺราหฺมณสฺส นมตฺถุ สตฺตปุโรหิตสฺสาติ ฯ
มหาโควินฺโท [๒] พฺราหฺมโณ เมตฺตาสหคเตน เจตสา
อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน เอก ทิส ผริตฺวา วิหาสิ ตถา ทุติย ตถา
ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหาสิ กรุณาสหคเตน
เจตสา ฯเปฯ มุทิตาสหคเตน เจตสา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา ฯเปฯ สาวกานฺจ พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย มคฺค
เทเสสิ ฯ เย โข ปน โภ เตน สมเยน มหาโควินฺทสฺส พฺราหฺมณสฺส
สาวกา สพฺเพน สพฺพ สาสน อาชานึสุ เต กายสฺส เภทา ปร
มรณา สุคตึ พฺรหฺมโลก อุปปชฺชึสุ ฯ เย น สพฺเพน สพฺพ สาสน
อาชานึสุ เต กายสฺส เภทา ปร มรณา อปฺเปกจฺเจ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชึสุ อปฺเปกจฺเจ นิมฺมานรตีน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชึสุ อปฺเปกจฺเจ ตุสิตาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชึสุ อปฺเปกจฺเจ ยามาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชึสุ
อปฺเปกจฺเจ ตาวตึสาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชึสุ อปฺเปกจฺเจ
จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชึสุ ฯ เย [๓] สพฺพนิหีนกาย
#๑ ยุ. เย จ โข ปน ฯ ม. เย โข ปน โภติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. โภ ฯ
#๓ ยุ. สพฺเพ ฯ

สุตฺต ที. มหาวคฺโค - หนาที่ 285

ปริปูเรสุ เต คนฺธพฺพกาย ปริปูเรสุ ฯ อิติ โข ปน ๑ สพฺเพสเยว
เตส กุลปุตฺตาน อโมฆา ปพฺพชฺชา อโหสิ อวชฺชา ๒ สผลา
สอุทฺรยาติ ๓ ฯ สรติ ต ภควาติ ฯ สรามห โภ ปฺจสิข
อหนฺเตน สมเยน มหาโควินฺโท พฺราหฺมโณ อโหสึ อห ต ๔
สาวกาน พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย มคฺค เทเสสึ ต โข ปน
ปฺจสิข พฺรหฺมจริย น นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย น
อุปสมาย น อภิฺาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตติ
ยาวเทว พฺรหฺมโลกูปปตฺติยา อิท โข ปน เม ปฺจสิข พฺรหฺมจริย
เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย
สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ กตมฺจ ๕ ต ปฺจสิข พฺรหฺมจริย
เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย
นิพฺพานาย สวตฺตติ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท
สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ อิท โข ต
ปน ปฺจสิข พฺรหฺมจริย เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย
อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ เย โข
ปน เม ปฺจสิข สาวกา สพฺเพน สพฺพ สาสน อาชานนฺติ
เต อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเ ว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ เย น
#๑ ม. ยุ. โภ ฯ ๒ อวฺฌาติ วา อวชฺฌาติ วา ปาโ ฯ ๓ ยุ. สอุทฺทสิ าติ ฯ
#๔ ม. ยุ. เตส ฯ ๕ ยุ. กตมฺจ ... สวตฺตตีติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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สพฺเพน สพฺพ สาสน อาชานนฺติ เต ๑ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติกา โหนฺติ ตตฺถ ปรินิพพฺ ายิโน
อนาวตฺติธมฺมา ตสฺมา โลกา ฯ เย น สพฺเพน สพฺพ สาสน
อาชานนฺติ อปฺเปกจฺเจ ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน
ตนุตฺตา สกทาคามิโน โหนฺติ สกิเทว อิม โลก
อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺติ ๒ ฯ เย น สพฺเพน สพฺพ สาสน
อาชานนฺติ อปฺเปกจฺเจ ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺนา
โหนฺติ อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนา ฯ อิติ โข ปฺจสิข
สพฺเพสฺเว อิเมส กุลปุตฺตาน อโมฆา ปพฺพชฺชา อวชฺชา สผลา
สอุทฺรยาติ ๓ ฯ อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมโน ปฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต
ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ
มหาโควินฺทสุตฺต นิฏิต ฉฏ ฯ
________________
#๑ ยุ. อปฺเปกจฺเจ ฯ ๒ ยุ. กโรนฺติ ฯ ๓ ยุ. สอุทฺทิสาติ ฯ
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มหาสมยสุตฺต
[๒๓๕] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ
กปลวตฺถุสฺมึ มหาวเน มหตา ภิกขฺ ุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ
ภิกฺขุสเตหิ สพฺเพเหว อรหนฺเตหิ ฯ ทสหิ จ โลกธาตูหิ เทวตา
เยภุยฺเยน สนฺนิปติตา โหนฺติ ภควนฺต ทสฺสนาย ภิกฺขุสงฺฆฺจ ฯ
อถโข จตุนฺน สุทฺธาวาสกายิกาน เทวาน ๑ เอตทโหสิ อย โข
ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสฺมึ มหาวเน มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน
สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ สพฺเพเหว อรหนฺเตหิ ทสหิ จ
โลกธาตูหิ เทวตา เยภุยฺเยน สนฺนิปติตา โหนฺติ ภควนฺต ทสฺสนาย
ภิกฺขุสงฺฆฺจ ยนฺนูน มยมฺป เยน ภควา เตนุปสงฺกเมยฺยาม
อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต สนฺติเก ปจฺเจกคาถ ๒ ภาเสยฺยามาติ ฯ
อถโข ตา เทวตา เสยฺยถาป นาม พลวา ปุรโส สมฺมิฺชิต
วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว
สุทฺธาวาเสสุ เทเวสุ อนฺตรหิตา ภควโต ปุรโต ปาตุรหสุ ฯ อถโข
ตา เทวตา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอกมนฺต
ิตา โข เอกา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ
[๒๓๖] มหาสมโย ปวนสฺมึ
เทวกายา สมาคตา
#๑ ม. เทวตาน ฯ ๒ ปายโต เอว ฯ ปจฺเจกคาถาติป ปาเน ปน ภวิตพฺพ ฯ ม.
#ปจฺเจก คาถ ฯ
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อาคตมฺห อิม ธมฺมสมย
ทกฺขิตาเยว ๑ อปราชิตสงฺฆนฺติ ฯ
[๒๓๗] อถโข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ
ตตฺร ภิกฺขโว สมาทหสุ
จิตฺต อตฺตโน อุชุกมกสุ
สารถีว เนตฺตานิ คเหตฺวา
อินฺทฺริยานิ รกฺขนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ
[๒๓๘] อถโข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ
เฉตฺวา ขีล เฉตฺวา ปลีฆ
อินฺทขีล โอหจฺจมเนชา ๒
เต จรนฺติ สุทฺธา วิมลา
จกฺขุมตา สุทนฺตา สุสูนาคาติ ๓ ฯ
[๒๓๙] อถโข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ
เย เกจิ พุทฺธ สรณ คตาเส
น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ ๔
ปหาย มานุส เทห
เทวกาย ปริปูเรสฺสนฺตีติ ฯ
[๒๔๐] อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ เยภุยฺเยน ภิกฺขเว
ทสสุ โลกธาตูสุ เทวตา สนฺนิปติตา โหนฺติ ตถาคต ทสฺสนาย
#๑ ม. ยุ. ทกฺขิตาเย ฯ ๒ ม. ยุ. อูหจฺจมเนชา ฯ ๓ ม. ยุ. สุสุนาคาติ ฯ
#๔ สพฺพตฺถ ปายโต อปายนฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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ภิกฺขุสงฺฆฺจ เยป เต ภิกฺขเว อเหสุ อตีตมทฺธาน อรหนฺโต
สมฺมาสมฺพุทฺธา เตสมฺป ภควนฺตาน เอตปรมาเยว ๑ เทวตา
สนฺนิปติตา อเหสุ เสยฺยถาป มยฺห เอตรหิ เยป เต ภิกฺขเว
ภวิสฺสนฺติ อนาคตมทฺธาน อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา เตสมฺป
ภควนฺตาน เอตปรมาเยว ๒ เทวตา สนฺนิปติตา ภวิสฺสนฺติ เสยฺยถาป
มยฺห เอตรหิ อาจิกฺขิสฺสามิ ภิกฺขเว เทวกายาน นามานิ
กิตฺตยิสฺสามิ ภิกฺขเว เทวกายาน นามานิ เทสิสฺสามิ ภิกขฺ เว
เทวกายาน นามานิ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอวมฺภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
[๒๔๑] สิโลกมนุกสฺสามิ
ยตฺถ ภุมฺมา ตทสฺสิตา
เย สิตา คิริคพฺภร
ปหิตตฺตา สมาหิตา ฯ
ปุถู สีหาว สลฺลีนา
โลมหสาภิสมฺภุโน
โอทาตมนสา สุทฺธา วิปฺปสนฺนมนาวิลา ๓ ฯ
ภิยฺโย ปฺจสเต ตฺวา วเน กาปลวตฺถเว
ตโต อามนฺตยิ สตฺถา สาวเก สาสเน รเต
เทวกายา อภิกฺกนฺตา เต วิชานาถ ภิกฺขโว
เต จ อาตปฺปมกรุ
สุตฺวา พุทฺธสฺส สาสน ฯ
เตสมฺปาตุรหุ าณ
อมนุสฺสาน ทสฺสน
อปฺเปเก สตมทฺทกฺขุ สหสฺส อถ สตฺตรึ ฯ
สต เอเก สหสฺสาน อมนุสฺสานมทฺทสุ
#๑-๒ ม. เอตปรมาเยว ฯ ๓ ยุ. วิปฺปสนฺนามนาวิลา ฯ
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อปฺเปเกนนฺตมทฺทกฺขุ ทิสา สพฺพา ผุฏา อหุ ฯ
ตฺจ สพฺพ อภิฺาย ววกฺขิตฺวาน ๑ จกฺขุมา
ตโต อามนฺตยิ สตฺถา สาวเก สาสเน รเต
เทวกายา อภิกฺกนฺตา เต วิชานาถ ภิกฺขโว
เย โวห กิตฺตยิสฺสามิ คิราหิ อนุปุพฺพโส ฯ
สตฺตสหสฺสา ว ๒ ยกฺขา ภุมมฺ า กาปลวตฺถวา
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต ๓ วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
ฉสหสฺสา เหมวตา
ยกฺขา นานตฺตวณฺณิโน
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
สาตาคิรา ติสหสฺสา ยกฺขา นานตฺตวณฺณิโน
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
อิจฺเจเต โสฬสสหสฺสา ยกฺขา นานตฺตวณฺณิโน
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
เวสฺสามิตฺตา ปฺจสตา ยกฺขา นานตฺตวณฺณิโน
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
#๑ ววตฺถิตฺวานาติ วา ปาโ ฯ ๒ ม. เต ฯ ๓ สี. ยุ. สพฺพตฺถ ชุตมี นฺโต ฯ
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โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
กุมฺภีโร ราชคหิโก
เวปุลฺลสฺส นิเวสน
ภิยฺโย ๑ น สตสหสฺส ยกฺขาน ปยิรุปาสติ ฯ
กุมฺภีโร ราชคหิโก
โสปาค สมิตึ วน ฯ
[๒๔๒] ปุริมฺจ ทิส ราชา
ธตรฏโ ปสาสติ
คนฺธพฺพาน อาธิปติ
มหาราชา ยสสฺสิ โส ฯ
ปุตฺตาป ตสฺส พหโว อินฺทนามา มหพฺพลา ๒
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
ทกฺขิณฺจ ทิส ราชา วิรูโฬฺห ตปฺปสาสติ ๓
กุมฺภณฺฑาน อาธิปติ
มหาราชา ยสสฺสิ โส ฯ
ปุตฺตาป ตสฺส พหโว อินฺทนามา มหพฺพลา
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
ปจฺฉิมฺจ ทิส ราชา วิรูปกฺโข ปสาสติ
นาคาน อาธิปติ
มหาราชา ยสสฺสิ โส ฯ
ปุตฺตาป ตสฺส พหโว อินฺทนามา มหพฺพลา
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
#๑ ภีโยติป ปาโ ฯ ๒ อฏกถาย สพฺพวาเรสุ มหาพลาติ ปาโ ฯ ๓ ม. ยุ. ต
#ปสาสติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
อุตฺตรฺจ ทิส ราชา กุเวโร ตปฺปสาสติ
ยกฺขาน อาธิปติ
มหาราชา ยสสฺสิ โส ฯ
ปุตฺตาป ตสฺส พหโว อินฺทนามา พหพฺพลา
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
โมทนานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
ปุริมทิส ธตรฏโ
ทกฺขิเณน วิรูฬฺหโก
ปจฺฉิเมน วิรูปกฺโข
กุเวโร อุตฺตร ทิส
จตฺตาโร เต มหาราชา สมนฺตา จตุโร ทิสา
ททฺทลฺลมานา ๑ อฏสุ วเน กาปลวตฺถเว ฯ
[๒๔๓] เตส มายาวิโน ทาสา อาคู ๒ วฺจนิกา สา
มายา กุเฏณฺฑุ เวเฏณฺฑุ ๓ วิฏ ๔ จ วิฏโ ฏ ๕ สห
จนฺทโน กามเสฏโ จ กินนฺ ุฆณฺฑุ ๖ นิฆณฺฑุ จ ฯ
ปนาโท โอปมฺโ จ เทวสุโต จ มาตลิ
จิตฺตเสโน จ คนฺธพฺโพ นโฬราชา ชโนสโภ ๗
อาคู ๘ ปฺจสิโข เจว ติมฺพรู สุริยวจฺฉสา ๙ ฯ
เอเต จฺเ จ ราชาโน คนฺธพฺพา สห ราชุภิ
โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
อถาคู ๑๐ นาภสา นาคา เวสาลา สห ตจฺฉกา
#๑ ททฬฺหมานาติป ปาโ ฯ ๒ ม. อาคค ฯ สี. ยุ. อาคค ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ มา. วิเฏณฺฑุ ฯ ๔ ม. ยุ. วิฏจฺจ ฯ ๕ ยุ. วิฏจฺโจ ฯ ๖ ม. กินฺนิ ฆณฺฑุ ฯ
#๗ ม. ยุ. ชเนสฺสโภ ฯ ๘ ม. อาคา ฯ ยุ. อาคุ ฯ ๙ สี. ยุ. สุริยวจฺจสา ฯ
#๑๐ ม. อถาคค ฯ ยุ. อถาคุ ฯ เอวมีทิเสสุ ปเทสุ ฯ
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กมฺพลสฺสตรา อาคู
ปายาคา สห าติภิ
ยามุนา ธตรฏา จ อาคู นาคา ยสสฺสิโน
เอราวโณ มหานาโค โสปาค สมิตึ วน ฯ
[๒๔๔] เย นาคราเช สหสา หรนฺติ
ทิพฺพา ทิชา ปกฺขิ วิสุทฺธจกฺขู
เวหายสา ๑ เต วนมชฺฌปตฺตา
จิตฺรา สุปณฺณา อิติ เตส นาม
อภยนฺตทา นาคราชานมาสี
สุปณฺณโต เขมมกาสิ พุทฺโธ
สณฺหาหิ วาจาหิ อุปวฺหยนฺตา
นาคา สุปณฺณา สรณมกสุ พุทธฺ  ฯ
ชิตา วชิรหตฺเถน
สมุทฺท อสุรา สิตา
ภาตโร วาสวสฺเสเต อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน ฯ
กาลกฺชา มหาภิสฺมา ๒ อสุรา ทานเวฆสา
เวปจิตฺติ สุจิตฺติ จ
ปหาราโท นมุจี สห ฯ
สตฺจ พลิปุตฺตาน
สพฺเพ เวโรจนามกา
สนฺนยฺหิตฺวา พลึ เสน ๓ ราหุภทฺทมุปาคมม
สมโยทานิ ภทฺทนฺเต ภิกฺขนู  สมิตึ วน ฯ
[๒๔๕] อาโป จ เทวา ปวี จ เตโช วาโย ตทาคมม
วรุณา วารุณา ๔ เทวา โสโม จ ยสสา สห ฯ
#๑ สี. ยุ. เวหาสยา ฯ ๒ สี. ยุ. มหาภึสา ฯ ๓ ม. พลิเสน ฯ
#๔ ม. วารณา วารณา เทวา ฯ
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เมตฺตากรุณากายิกา อาคู เทวา ยสสฺสิโน
ทเสเต ทสธา กายา สพฺเพ นานตฺตวณฺณิโน
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
เวณฺฑู ๑ จ เทวา สหลี จ อสมา จ ทุเว ยมา
จนฺทสฺสูปนิสา เทวา จนฺทมาคู ปุรกฺขิตา ฯ
สุริยสฺสูปนิสา เทวา สุรยิ มาคู ปุรกฺขิตา
นกฺขตฺตานิ ปุรกฺขตฺวา อาคู มนฺทวลาหกา
วสูน วาสโว เสฏโ สกฺโก ปาค ๒ ปุรนิ ฺทโท ฯ
ทเสเต ทสธา กายา สพฺเพ นานตฺตวณฺณิโน
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
อถาคู สหภู เทวา
ชลมคฺคิสิขาริว
อริฏกา จ โรชา จ อุมฺมาปุปฺผนิภาสิโน
วรุณา สหธมฺมา จ
อจฺจุตา จ อเนชกา
สูเลยฺยรุจิรา อาคู
อาคู วาสวเนสิโน ฯ
ทเสเต ทสธา กายา สพฺเพ นานตฺตวณฺณิโน
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
สมานา มหาสมานา มานุสา มานุสุตฺตมา
#๑ ม. เวณฺฑุ เทวา สหลิ จ ฯ ๒ ม. ปาคา ฯ
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ขิฑฺฑาปทูสิกา ๑ อาคู อาคู มโนปทูสิกา ๒
อถาคู หรโย เทวา เย จ โลหิตวาสิโน
ปารคา มหาปารคา อาคู เทวา ยสสฺสิโน ฯ
ทเสเต ทสธา กายา สพฺเพ นานตฺตวณฺณิโน
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน%
โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
สุกฺกา กรุมฺหา ๓ อรุณา อาคู เวฆนสา สห ฯ
โอทาตคยฺหา ปาโมกฺขา อาคู เทวา วิจกฺขณา
สทามตฺตา หารคชา มิสฺสกา จ ยสสฺสิโน
ถนย อาคา ๔ ปชุนฺโน โย ทิสา อภิวสฺสติ ฯ
ทเสเต ทสธา กายา สพฺเพ นานตฺตวณฺณิโน
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
เขมิยา ตุสิตา ยามา กฏกา จ ยสสฺสิโน
ลมฺพติ กา ๕ ลามเสฏา โชตินามา จ อาสวา
นิมฺมานรติโน อาคู
อถาคู ปรนิมฺมิตา ฯ
ทเสเต ทสธา กายา สพฺเพ นานตฺตวณฺณิโน
อิทฺธิมนฺโต ชุติมนฺโต วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
โมทมานา อภิกฺกามม ภิกฺขูน สมิตึ วน ฯ
#๑ ม. ขิฑฺฑาปโทสิกา ฯ ๒ ม. มโนปโทสิกา ฯ ๓ ม. กรุมฺภา ฯ ๔ เยภุยฺเยน อาคูติ
#ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๕ ม. ยุ. ลมฺพีตกา ฯ
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สฏเเต เทวนิกายา สพฺเพ นานตฺตวณฺณิโน
นามนฺวเยน อาคฺฉฉ เย จฺเ สทิสา สห
ปวุตฺถชาติมกฺขีล ๑ โอฆติณฺณมนาสว
ทกฺเขโมฆตร นาค
จนฺทว อสิตาติต ๒ ฯ
[๒๔๖] สุพฺรหฺมา ปรมตฺโต จ ปุตฺตา อิทฺธิมโต สห
สนงฺกุมาโร ติสฺโส จ โสปาค สมิตึ วน ฯ
สหสฺสพฺรหฺมโลกาน
มหาพฺรหฺมาภิติฏติ
อุปปนฺโน ชุติมนฺโต
ภิสมฺ ากาโย ยสสฺสิ โส ฯ
ทเสตฺถ อิสฺสรา อาคู ปจฺเจกวสวตฺติโน
เตสฺจ มชฺฌโต อาคา ๓ หาริโต ปริวาริโต ฯ
เต จ สพฺเพ อภิกฺกนฺเต สินฺเท ๔ เทเว สพฺรหฺมเก
มารเสนา อภิกฺกามิ ปสฺส กณฺหสฺส มนฺทิย ฯ
เอถ คณฺหถ พนฺธถ
ราเคน พนฺธมตฺถุ โว
สมนฺตา ปริวาเรถ
มา โว มฺุจิตฺถ โกจิ น ฯ
อิติ ตตฺถ มหาเสโน กณฺหเสน อเปสยิ
ปาณินา ตลมาหจฺจ
สร กตฺวาน เภรว ฯ
ยถา ปาวุสฺสโก เมโฆ ถนยนฺโต สวิชชฺ โุ ก
ตทา โส ปจฺจุทาวตฺติ สงฺกทุ ฺโธ อสยวเส ๕ ฯ
ตฺจ สพฺพ อภิฺาย ววกฺขิตฺวาน ๖ จกฺขุมา
#๑ ม. ปวุฏชาติมลิล ฯ สี. ยุ. ปวุตฺถชาตึ อขิล ฯ ๒ อสิตาติคนฺติ วา ปาโ ฯ
#ยุ. อสิตาติก ฯ ๓ ปายโต อาคูติ ปาโจ ทิสฺสติ ฯ ๔ ม. สอินฺเท ฯ ยุ. สอินฺทเทเว ฯ
#๕ สี. ยุ. วสี ฯ ๖ ม. ววตฺถิตฺวาน ฯ
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ตโต อามนฺตยิ สตฺถา สาวเก สาสเน รเต
มารเสนา อภิกฺกนฺตา เต วิชานาถ ภิกฺขโว
เต จ อาตปฺปมกรุ
สุตฺวา พุทฺธสฺส สาสน ฯ
วีตราเคหิ ปกฺกามม
เนส โลมมฺป ๑ อิฺชยุ
สพฺเพ วิชิตสงฺคามา ภยาตีตา ยสสฺสิโน
โมทนฺติ สห ภูเตหิ
สาวกา เต ชเนสุตาติ ฯ
มหาสมยสุตฺต นิฏิต สตฺตม ฯ
____________
#๑ ม. โลมาป ฯ
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สกฺกปฺหสุตฺต
[๒๔๗] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา มคเธสุ วิหรติ
ปาจีนโต ราชคหสฺส อมฺพสณฺโฑ ๑ นาม พฺราหฺมณคาโม ตสฺสุตฺตรโต
เวทิยเก ปพฺพเต อินฺทสาลคุหาย ฯ เตน โข ปน สมเยน
สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส อุสฺสุกฺก อุทปาทิ ภควนฺต ทสฺสนาย ฯ
อถโข สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส เอตทโหสิ กห นุ โข ภควา
เอตรหิ วิหรติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ อทฺทสา โข สกฺโก
เทวานมินฺโท ภควนฺต มคเธสุ วิหรนฺต ปาจีนโต ราชคหสฺส
อมฺพสณฺโฑ นาม พฺราหฺมณคาโม ตสฺสุตฺตรโต เวทิยเก ปพฺพเต
อินฺทสาลคุหาย ทิสฺวาน เทเว ตาวตึเส อามนฺเตสิ อย มาริสา
ภควา มคเธสุ วิหรติ ปาจีนโต ราชคหสฺส อมฺพสณฺโฑ นาม
พฺราหฺมณคาโม ตสฺสุตตฺ รโต เวทิยเก ปพฺพเต อินฺทสาลคุหาย
ยทิ ปน มาริสา มยนฺต ภควนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกเมยฺยาม
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ ฯ เอว ภทฺทนฺตวาติ โข เทวา ตาวตึสา
สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ อถโข สกฺโก เทวานมินฺโท
ปฺจสิข คนฺธพฺพปุตฺต ๒ อามนฺเตสิ อย ตาต ปฺจสิข ภควา(
มคเธสุ วิหรติ ปาจีนโต ราชคหสฺส อมฺพสณฺโฑ นาม พฺราหฺมณคาโม
ตสฺสุตฺตรโต เวทิยเก ปพฺพเต อินฺทสาลคุหาย ยทิ หิ ๓
#๑ ม. ยุ. อมฺพสณฺฑา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. คนฺธพฺพเทวปุตฺต ฯ
#๓ ม. ยุ. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ปน ตาต ปฺจสิข มย ต ภควนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกเมยฺยาม
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ ฯ เอว ภทฺทนฺตวาติ โข ปฺจสิโข
คนฺธพฺพปุตฺโต ๑ สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปฏิสสฺ ุตฺวา เวฬุวปณฺฑุวีณ ๒
อาทาย สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส อนุจริย อุปาคมิ ฯ อถโข สกฺโก
เทวานมินฺโท เทเวหิ ตาวตึเสหิ ปริวุโต ปฺจสิเขน คนฺธพฺพปุตฺเตน
ปุรกฺขโต เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมฺม
ิ ฺชิต วา พาห
ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว โข เทเวสุ
ตาวตึเสสุ อนฺตรหิโต มคเธสุ ปาจีนโต ราชคหสฺส อมฺพสณฺโฑ
นาม พฺราหฺมณคาโม ตสฺสุตฺตรโต เวทิยเก ปพฺพเต ปจฺจุฏาสิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน เวทิยโก ปพฺพโต อติริว โอภาสชาโต โหติ
อมฺพสณฺโฑ จ พฺราหฺมณคาโม ยถา ต เทวาน เทวานุภาเวน ฯ
อปสฺสุท ปริโต คาเมสุ มนุสฺสา เอวมาหสุ อาทิตฺตสฺสุ นามชฺช
เวทิยโก ปพฺพโต ฌายตสฺสุ นามชฺช เวทิยโก ปพฺพโต ชลตสฺสุ ๓
นามชฺช เวทิยโก กึ สุ นามชฺช เวทิยโก ปพฺพโต อติริว โอภาสชาโต
อมฺพสณฺโฑ จ พฺราหฺมณคาโมติ ฯ สวิคฺคา โลมหฏชาตา
อเหสุ ฯ อถโข สกฺโก เทวานมินฺโท ปฺจสิข คนฺธพฺพปุตฺต
อามนฺเตสิ ทุรุปสงฺกมา โข ตาต ปฺจสิข ตถาคตา มาทิเสน
ฌายี ฌานรตา ตทนนฺตร ๔ ปฏิสลฺลีนา ยทิ ปน ตฺว ตาต ปฺจสิข
ภควนฺต ปม ปสาเทยฺยาสิ ตยา ตาต ปม ปสาทิต ปจฺฉา
#๑ ม. คนฺธพฺพเทวปุตฺโต ฯ ๒ ม. ยุ. เพลุวปณฺฑุวีณ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ฌายิตสฺสุ ... ชลิตสฺสูติป ปาทฺวเยน ภวิตพฺพ ฯ ๔ ม. ตทนฺตร ฯ
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มย ต ภควนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกเมยฺยาม อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ ฯ
เอว ภทฺทนฺตวาติ โข ปฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต
สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เวฬุวปณฺฑุวีณ อาทาย เยน
อินฺทสาลคุหา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เอตฺตาวตา เม
ภควา เนว อวิทูเร โข ๑ วสติ นาจฺจาสนฺเนน สทฺทฺจ เม โสสฺสตีติ
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข ปฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต
เวฬุวปณฺฑุวีณ อาทาย ๒ อสฺสาเวสิ อิมา จ คาถาโย อภาสิ
พุทฺธูปสฺหิตา ธมฺมูปสฺหิตา สงฺฆูปสฺหิตา ๓ อรหนฺตูปสฺหิตา
กามูปสฺหิตา
[๒๔๘] วนฺเท เต ปตร ภทฺเท ติมพฺ รุ สุริยวจฺฉเส ๔
เยน ชาตาสิ กลฺยาณี อานนฺทชนนี มม ฯ
วาโตว เสทต กนฺโต ปานียว ปปาสโต
องฺคิรสี ๕ ปยา เมสิ ธมฺโม อรหต ๖ อิว ฯ
อาตุรสฺเสว เภสชฺช โภชนว ชิฆจฺฉโต
ปรินพิ ฺพาปยิ ๗ ภทฺเท ชลนฺตมิว วารินา ฯ
สีโตทก โปกฺขรณึ
ยุตฺต กิฺชกฺขเรณุนา
นาโค ฆมฺมาภิตตฺโตว โอคาเห เต ถนูทร ฯ
อจฺจงฺกุโสว นาโค จ ชิต เม ตุตฺตโตมร
การณ นปฺปชานามิ สมฺมตฺโต ลกฺขณูรุยา ฯ
#๑ ม. อวิทูเร ภวิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ สี. สงฺฆูปสฺหิตาติ ปาโ
#น ทิสฺสติ ฯ ๔ สี. ยุ. สุริยวจฺจเส ฯ ๕ ม. องฺครสิ ฯ ยุ. องฺคีรสี ฯ ๖ ม.
#อรหตามิว ฯ ๗ ม. ปรินพิ ฺพาปย ม ฯ
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ตยิ คธิตจิตฺโตสฺมิ ๑ จิตฺต วิปริณามิต
ปฏิคคฺ นฺตุ น สกฺโกมิ วงฺกฆตฺโตว ๒ อมฺพุโช ฯ
วามูรุ สช ม ภทฺเท สช ม มนฺทโลจเน
ปลิสสฺ ช ม กลฺยาณิ เอต เม อภิปตฺถิต ฯ
อปฺปโก วต เม สนฺโต กาโม เวลฺลติ เกสิยา
อเนกภาโว ๓ สมปาทิ ๔ อรหนฺเตว ทกฺขิณา ฯ
ย เม อตฺถิ กต ปฺุ อรหนฺเตสุ ตาทิสุ
ต เม สพฺพงฺคกลฺยาณิ ตยา สทฺธึ วิปจฺจต ฯ
ย เม อตฺถิ กต ปฺุ อสฺมึ ปวิมณฺฑเล
ต เม สพฺพงฺคกลฺยาณิ ตยา สทฺธึ วิปจฺจต ฯ
สกฺยปุตฺโตว ฌาเนน เอโกทิ นิปโก สโต
อมต มุนิ ชิคึสาโน ๕ ตมห สุริยวจฺฉเส ฯ
ยถาป มุนิ นนฺเทยฺย ปตฺวา สมฺโพธิมุตฺตม
เอว นนฺเทยฺย กลฺยาณิ มิสฺสภาว ๖ คโต ตยา ฯ
สกฺโก เจ เม วร ทชฺชา ตาวตึสานมิสฺสโร
ตาห ภทฺเท วเรยฺยาเห เอว กาโม ทโฬฺห มม ฯ
สาลว น จิร ผุลฺล ปตร เต สุเมธเส
วนฺทมาโน นมสฺสามิ ยสฺสาเสตาทิสี ปชาติ ฯ
[๒๔๙] เอว วุตฺเต ภควา ปฺจสิข คนฺธพฺพปุตฺต เอตทโวจ
#๑ ม. ... เคธิต ... ฯ ๒ วงฺกฆโสวาติป ปาโ ฯ ม. วงฺกฆสฺโต ว ฯ ยุ. วงฺกฆสโตว ฯ
#๓ อเนกภาโคติป ปาโ ฯ ๔ ม. สมุปปฺ าทิ ฯ ๕ ม. ชิคีสาโน ฯ ๖ ม. ยุ. มิสฺสภี าว ฯ
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สสนฺทติ โข เต ปฺจสิข ตนฺติสสฺ โร คีตสฺสเรน คีตสฺสโร จ
ตนฺติสฺสเรน เนว ๑ ปน เต ปฺจสิข ตนฺติสฺสโร คีตสฺสร อติวตฺตติ
น ๒ คีตสฺสโร จ ตนฺติสสฺ ร กทา สยูฬฺหา ปน เต ปฺจสิข อิมา
คาถา พุทฺธปู สฺหิตา ธมฺมูปสฺหิตา สงฺฆูปสฺหิตา อรหนฺตูปสฺหิตา
กามูปสฺหิตาติ ฯ เอกมิทาห ภนฺเต สมย ภควา
อุรุเวลาย วิหรติ นชฺชา เนรฺชราย ตีเร อชปาลนิโคฺรเธ
ปมาภิสมฺพุทฺโธ ฯ เตน โข ปนาห ภนฺเต สมเยน ภทฺทา นาม
สุริยวจฺฉสา ติมฺพรุโน คนฺธพฺพรฺโ ธีตา ตมาภิกงฺขามิ ฯ
สา โข ปน ภนฺเต ภคินี ปรกามินี โหติ สิขณฺฑิ ๓ นาม มาตลิสฺส.
สงฺคาหกสฺส ปุตฺโต ตมาภิกงฺขติ ฯ ยโต โข อห ภนฺเต ต ภคินึ
นาลตฺถ เกนจิ ปริยาเยน อถาห เวฬุวปณฺฑุวีณ อาทาย เยน
ติมฺพรุโน คนฺธพฺพรฺโ นิเวสน เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา
เวฬุวปณฺฑุวีณ อสฺสาเวสึ อิมา [๔] คาถา อภาสึ พุทฺธูปสฺหิตา
ธมฺมูปสฺหิตา สงฺฆูปสฺหิตา อรหนฺตูปสฺหิตา กามูปสฺหิตา
วนฺเท เต ปตร ภทฺเท ติมฺพรุ สุริยวจฺฉเส
เยน ชาตาสิ กลฺยาณี อานนฺทชนนี มม ฯ ฯเปฯ
สาลว น จิร ผุลฺล ปตร เต สุเมธเส
วนฺทมาโน นมสฺสามิ ยสฺสาเสตาทิสี ปชาติ ฯ
[๒๕๐] เอว วุตฺเต ภนฺเต ภทฺทา สุริยวจฺฉสา ม เอตทโวจ
น โข เม มาริส โส ภควา สมฺมุขา ทิฏโ อปจ สุโตเยว เม โส
#๑ ม. ยุ. น จ ปน ฯ ๒ ม. ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. สิขณฺฑี ฯ
#๔ ม. ยุ. อิมา จ คาถาโย ฯ
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ภควา เทวาน ตาวตึสาน สุธมฺมาย สภาย อุปนจฺจนฺติยา ยโต
โข ตฺว มาริส ต ภควนฺต กิตฺเตสิ โหตุ โน อชฺช สมาคโมติ ฯ
โสเยว โน ภนฺเต ตสฺสา ภคินิยา สทฺธึ สมาคโม อโหสิ น ๑
วทามิ ตโต ปจฺฉาติ ฯ อถโข สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส เอตทโหสิ
ปฏิสมฺโมทติ โข ๒ ปฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต ภควตา ภควา จ
ปฺจสิเขนาติ ฯ อถโข สกฺโก เทวานมินฺโท ปฺจสิข คนฺธพฺพปุตฺต
อามนฺเตสิ อภิวาเทหิ เม ตฺว ตาต ปฺจสิข ภควนฺต สกฺโก
ภนฺเต เทวานมินฺโท สามจฺโจ สปริชโน ภควโต ปาเท สิรสา
วนฺทตีติ ฯ เอว ภทฺทนฺตวาติ โข ปฺจสิโข คนฺธพฺพปุตฺโต สกฺกสฺส
เทวานมินฺทสฺส ปฏิสฺสตุ ฺวา ภควนฺต อภิวาเทสิ ๓ สกฺโก ภนฺเต
เทวานมินฺโท สามจฺโจ สปริชโน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตีติ ฯ
เอว สุขี โหตุ ปฺจสิข สกฺโก เทวานมินฺโท สามจฺโจ สปริชโน
สุขกามา หิ เทวา มนุสสฺ า อสุรา นาคา คนฺธพฺพา เย จฺเ
สนฺติ ปุถุกายาติ ฯ
[๒๕๑] เอวฺจ ปน ตถาคตา เอวรูเป มเหสกฺเข ยกฺเข
อภิวทนฺติ ฯ อภิวทิโต สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต อินฺทสาลคุห
ปวิสิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เทวาป
ตาวตึสา อินฺทสาลคุห ปวิสิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
อฏสุ ฯ ปฺจสิโขป คนฺธพฺพปุตฺโต อินฺทสาลคุห ปวิสิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เตน โข ปน สมเยน
#๑ ม. ยุ. น จทานิ ฯ ๒ ม. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. อภิวาเทติ ฯ
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อินฺทสาลคุหา วิสมา สนฺติ สมา สมปาทิ สมฺพาธา สนฺติ อุรทุ ฺธา ๑
สมปาทิ อนฺธกาโร คุหาย อนฺตรธายิ อาโลโก อุทปาทิ ยถา ต
เทวาน เทวานุภาเวน ฯ
[๒๕๒] อถโข ภควา สกฺก เทวานมินฺท เอตทโวจ อจฺฉริยมิท
อายสฺมโต โกสิยสฺส อพฺภูตมิท อายสฺมโต โกสิยสฺส ตว
พหุกิจฺจสฺส พหุกรณียสฺส ยทิท อิธาคมนนฺติ ฯ จิรปฏิกาห ภนฺเต
ภควนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุกาโม อปจ เทวาน ตาวตึสาน
เกหิจิ กิจฺจกรณีเยหิ พฺยาวโฏ เอวาห นาสกฺขึ ภควนฺต ทสฺสนาย
อุปสงฺกมิตุ ฯ เอกมิท ภนฺเต สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
สลฬาคารเก ฯ อถโขห ภนฺเต สาวตฺถึ อคมาสึ ภควนฺต
ทสฺสนาย ฯ เตน โข ปน ภนฺเต สมเยน ภควา อฺตเรน
สมาธินา นิสินฺโน โหติ ฯ ภุชคี ๒ นาม เวสฺสวณสฺส มหาราชสฺส
ปริจาริกา ภควนฺต ปจฺจุปฏิตา โหติ ปฺชลิกา นมสฺสมานา
ติฏติ ฯ อถโขห ภนฺเต ภุชคึ เอตทโวจ อภิวาเทหิ เม ตฺว
ภคินิ ภควนฺต สกฺโก ภนฺเต เทวานมินฺโท สามจฺโจ สปริชโน
ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตีติ ฯ เอว วุตฺเต ภนฺเต สา ภุชคี
ม เอตทโวจ อกาโล โข มาริส ภควนฺต ทสฺสนาย ปฏิสลฺลีโน
ภควาติ ฯ เตนหิ ภคินิ ยทา ภควา ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏิโต
โหติ อถ มม วจเนน ภควนฺต อภิวาเทหิ สกฺโก ภนฺเต
#๑ สี. ยุ. อุรนุ ฺทา ฯ ม. อุรทุ ฺทา ฯ ๒ สี. ยุ. ภฺุชตี จ นาม ฯ ม. ภูชติ จ นาม ฯ
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เทวานมินฺโท สามจฺโจ สปริชโน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตีติ ฯ
กจฺจิ เม สา ภนฺเต ภคินี ภควนฺต อภิวาเทสิ สรติ ภควา ตสฺสา
ภคินิยา วจนนฺติ ฯ อภิวาเทสิ ม สา เทวานมินฺท ภคินี สรามห
ตสฺสา ภคินิยา วจน อปจาห อายสฺมโต จกฺกเนมิสทฺเทน ๑ ตมฺหา
สมาธิมฺหา วุฏิโตติ ฯ เย เต ภนฺเต เทวา อเมฺหหิ ปมตร
ตาวตึสกาย อุปปนฺนา เตส เม สมฺมุขา สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต
ยทา ตถาคตา โลเก อุปฺปชฺชนฺติ อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา ทิพฺพา
กายา ปริปูเรนฺติ หายนฺติ อสุรกายาติ ฯ ต เม อิท ภนฺเต
สกฺขิทิฏ ยโต ตถาคโต โลเก อุปฺปนฺโน อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ทิพฺพา กายา ปริปูเรนฺติ หายนฺติ อสุรกายาติ ฯ อิเธว ภนฺเต
กปลวตฺถุสฺมึ โคปกา นาม สกฺยธีตา อโหสิ พุทฺเธ ปสนฺนา
ธมฺเม ปสนฺนา สงฺเฆ ปสนฺนา สีเลสุ ปริปูรกี ารินี ๒ สา อิตฺถีจิตฺต ๓
วิราเชตฺวา ปุริสจิตฺต ๔ ภาเวตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ
สคฺค โลก อุปปนฺนา เทวาน ตาวตึสาน สหพฺยต อมฺหาก
ปุตฺตตฺต อชฺฌุปคตา ตตฺราป น เอว ชานนฺติ โคปโก เทวปุตฺโต
โคปโก เทวปุตฺโตติ ฯ อฺเป ภนฺเต ตโย ภิกฺขู ภควติ
พฺรหฺมจริย จริตฺวา หีน คนฺธพฺพกาย อุปปนฺนา เต ปฺจหิ
กามคุเณหิ สมปฺปตา สมงฺคิภูตา ปริจารยมานา อมฺหาก อุปฏาน
อาคจฺฉนฺติ อมฺหาก ปาริจริย ฯ เต อมฺหาก อุปฏาน อาคเต
อมฺหาก ปาริจริย โคปโก เทวปุตฺโต ปฏิโจเทสิ กุโตมุขา นาม
#๑ ม. เนมิสทฺเทน ฯ ๒ ม. ยุ. ปริปูรการินี ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม.
#อิตฺถิตฺต ฯ ๔ ม. ปุริสตฺต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ตุเมฺห มาริสา ตสฺส ภควโต ธมฺม อายูหิตฺถ ๑ อห หิ นาม
อิตฺถิกา สมานา พุทฺเธ ปสนฺนา ธมฺเม ปสนฺนา สงฺเฆ ปสนฺนา
สีเลสุ ปริปรู ีการินี อิตถฺ ีจิตฺต วิราเชตฺวา ปุริสจิตฺต ภาเวตฺวา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนา เทวาน
ตาวตึสาน สหพฺยต สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปุตฺตตฺต อชฺฌุปคตา
อิธาป ม เอว ชานนฺติ โคปโก เทวปุตฺโต โคปโก เทวปุตฺโตติ
ตุเมฺห ปน มาริสา ภควติ พฺรหฺมจริย จริตฺวา หีน
คนฺธพฺพกาย อุปปนฺนา ทุทฺทฏิ รูป วต โภ อทฺทสาม เย
มย อทฺทสาม สหธมฺมิเก หีน คนฺธพฺพกาย อุปปนฺเนติ ฯ เตส
ภนฺเต โคปเกน เทวปุตฺเตน ปฏิโจทิตาน เทฺว เทวา ทิฏเ ว
ธมฺเม สตึ ปฏิลภึสุ กาย พฺรหฺมปุโรหิต ฯ เอโก ปน เทโว
กาเม อชฺฌาวสิ ฯ
[๒๕๓] อุปาสิกา จกฺขุมโต อโหสึ
นามป มยฺห อหุ โคปกาติ
พุทฺเธ จ ธมฺเม จ อภิปฺปสนฺนา
สงฺฆฺจุปฏาสึ ปสนฺนจิตฺตา ฯ
ตสฺเสว พุทฺธสฺส สุธมฺมตาย
สกฺกสฺส ปุตฺโตมฺหิ มหานุภาโว
มหาชุติโก ติทิวูปปนฺโน
ชานนฺติ ม อิธาป โคปโกติ ฯ
#๑ ม. อสฺสุตถฺ ฯ ยุ. อสฺสุตฺวา ฯ
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อทฺทส ภิกฺขโว ทิฏปุพฺเพ
คนฺธพฺพกายูปคเต วสิเน
อิเม หิ เต โคตมสาวกาเส
เย จ มย ปุพฺเพ มนุสฺสภูตา ฯ
อนฺเนน ปาเนน อุปฏหิมฺหา
ปาทูปสงฺคยฺห สเก นิเวสเน
กุโตมุขา นาม อิเม ภวนฺโต
พุทฺธสฺส ธมฺม ๑ น ปฏิคฺคเหสุ ฯ
ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ หิ ธมฺโม
สุเทสิโต จกฺขุมตานุพุทฺโธ
อหป ตุเมฺห ว อุปาสมานา ๒
สุตฺวาน อริยาน สุภาสิตานิ ฯ
สกฺกสฺส ปุตฺโตมฺหิ มหานุภาโว
มหาชุติโก ติทิวูปปนฺโน
ตุเมฺห ปน เสฏมุปาสมานา
อนุตฺตเร ๓ พฺรหฺมจริย จริตฺวา ฯ
หีนกาย อุปปนฺนา ภวนฺโต
อนานุโลมา ภวตูปปตฺติ
ทุททฺ ิฏรูป วต อทฺทสาม
สหธมฺมิเก หีนกายูปปนฺเน ฯ
#๑ ม. ... ธมฺมานิ ปฏิคฺคเหสุ ฯ ๒ ม. อุปาสมาโน ฯ ๓ ม. อนุตตฺ ร ฯ
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คนฺธพฺพกายูปคตา ภวนฺโต
เทวานมาคจฺฉถ ปาริจริย
อคาเร วสโต มยฺห อิม ปสฺส วิเสสต ฯ
อิตฺถี หุตฺวา สฺวาชฺช ๑ ปุโมมฺหิ เทวา
ทิพฺเพหิ กาเมหิ สมงฺคิภูโต
เต โจทิตา โคตมสาวเกน
สเวคมาปาทุ สเมจฺจ โคปก ฯ
หนฺท วิคายาม ๒ วิยายมาม
มา โน มย ปรเปสฺสา อหุมฺหา
เตส ทุเว วีริยมารภึสุ
อนุสฺสร โคตมสาสนานิ ฯ
อิเธว จิตฺตานิ วิราชยิตฺวา
กาเมสุ อาทีนวมทฺทสึสุ
เต กามสฺโชนพนฺธนานิ
ปาปมโต ๓ โยคานิ ทุรจฺจยานิ ฯ
นาโคว สนฺตานิ ๔ คุณานิ เฉตฺวา ๕
เทเว ตาวตึเส อติกฺกมึสุ
สอินฺทเทวา สปชาปตีกา
สพฺเพ สุธมฺมาย สภายุปวิฏา ฯ
#๑ ม. ยุ. สฺวชฺช ปุโมมฺหิ เทโว ฯ ๒ ม. วิยายาม พฺยายาม ฯ ยุ. วิตายาม ฯ
#๓ ม. ยุ. ปาปมโยคานิ ฯ ๔ ม. สนฺนานิ ฯ ๕ สี. ยุ. เภตฺวา ฯ
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เตสนฺนิสินฺนา ๑ น อติกฺกมึสุ
วีรา วิราคา วิรช กโรนฺตา
เต ทิสฺวา สเวคมกาสิ วาสโว
เทวาภิภู เทวคณสฺส มชฺเฌ ฯ
อิเม หิ เต หีนกายูปปนฺนา
เทเว ตาวตึเส อติกฺกมนฺติ
สเวคชาตสฺสว ๒ เต นิสมฺม
[๓] โคปโก วาสว อชฺฌภาสิ ฯ
พุทฺโธ ชนินฺทตฺถิ มนุสฺสโลเก
กามาภิภู สกฺยมุนีติ ายติ
ตสฺเสว เต ปุตฺตา สติยา วิหีนา
จุทิตา ๔ มยา เต สติ ปจฺจลตฺถุ ฯ
ติณฺณ เตส อวสิเนตฺถ เอโก
คนฺธพฺพกายูปคโต วสีโน
เทฺว ว ๕ สมฺโพธิปทานุสาริโน
เทเวป หีเฬนฺติ สมาหิตตฺตา ฯ
เอตาทิสี ธมฺมปกาสเนตฺถ
น ตตฺถ กึ กงฺขติ โกจิ สาวโก
นิตฺติณฺณโอฆ วิจิกิจฺฉฉินฺน
พุทฺธ นมสฺสาม ชิน ชนินฺท ฯ
#๑ ม. เตส นิสินฺนาน อติกฺกมึสุ ฯ ยุ. เต สนฺนิสินฺนาน ... ฯ ๒ ม. ยุ.
#สเวคชาตสฺส วโจ นิสมฺม ฯ ๓ ม. ยุ. โส ... ฯ ๔ ม. โจทิตา ฯ ๕ ม. จ ฯ ยุ. เจว ฯ
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ย เต ธมฺม อิธฺาย วิเสส อชฺฌคมสุ ๑ เต
กาย พฺรหฺมปุโรหิต ทุเว เตส วิเสสคู ฯ
ตสฺส ธมฺมสฺส ปตฺติยา อาคตมฺหาป ๒ มาริส
กตาวกาสา ภควตา ปฺห ปุจฺเฉมุ มาริสาติ ฯ
[๒๕๔] อถโข ภควโต เอตทโหสิ ทีฆรตฺต วิสุทฺโธ โข อย
สกฺโก ๓ ยงฺกิฺจิ ม ปฺห ปุจฺฉิสฺสติ สพฺพนฺต อตฺถสฺหิตเยว
ปุจฺฉิสฺสติ โน อนตฺถสฺหิต ยฺจสฺสาห ปุฏโ พฺยากริสฺสามิ
ต ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตีติ ฯ อถโข ภควา สกฺก เทวานมินฺท
คาถาย อชฺฌภาสิ
ปุจฺฉ วาสว ม ปฺห ยงฺกิฺจิ มนสิจฺฉสิ
ตสฺส ตสฺเสว ปฺหสฺส อห อนฺต กโรมิ เตติ ฯ
ปมภาณวาร ฯ
[๒๕๕] กตาวกาโส สกฺโก เทวานมินฺโท ภควตา ๔ อิม ภควนฺต
ปม ปฺห อปุจฺฉิ กึสฺโชนา นุ โข มาริส เทวา มนุสฺสา
อสุรา นาคา คนฺธพฺพา เย จฺเ สนฺติ ปุถุกายา เต อเวราถ
อทณฺฑา อสปตฺตา อพฺยาปชฺฌา วิหเรมุ อเวริโนติ อิติ จ
เนส โหติ อถ จ ปน สเวรา สทณฺฑา สสปตฺตา สพฺยาปชฺฌา
วิหรนฺติ สเวริโนติ ฯ อิตฺถ สกฺโก เทวานมินฺโท ภควนฺต [๕] ปฺห
อปุจฺฉิ ฯ ตสฺส ภควา ปฺห ปุฏโ พฺยากาสิ อิสฺสามจฺฉริยสฺโชนา
โข เทวานมินฺท เทวา มนุสฺสา อสุรา นาคา คนฺธพฺพา
#๑ ม. ยุ. อชฺฌคสุ ฯ ๒ ม. อาคตมฺหาสิ ฯ ยุ. ... เส ฯ ๓ ม. ยุ. ยกฺโข ฯ
#๔ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ สี. ยุ. อิม ปม ... ฯ
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เย จฺเ สนฺติ ปุถุกายา เต อเวรา อทณฺฑา อสปตฺตา
อพฺยาปชฺฌา วิหเรมุ อเวริโนติ อิติ จ เนส โหติ อถ
จ ปน สเวรา สทณฺฑา สสปตฺตา สพฺยาปชฺฌา วิหรนฺตา
สเวริโนติ ฯ อิตฺถ ภควา สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปฺห ปุฏโ
พฺยากาสิ ฯ อตฺตมโน สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิต
อภินนฺทิ อนุโมทิ เอวเมต ภควา เอวเมต สุคต ติณฺณา
เมตฺถ กงฺขา วิคตา กถกถา ภควโต ปฺหาเวยฺยากรณ
สุตฺวาติ ฯ
[๒๕๖] อิติห สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา ภควนฺต อุตฺตรึ ปฺห อปุจฺฉิ อิสฺสามจฺฉริย ปน
มาริส กึนิทาน กึสมุทย กึชาติก กึปภว กิสฺมึ หิ สติ อิสฺสามจฺฉริย
โหติ กิสฺมึ หิ อสติ อิสฺสามจฺฉริย น โหตีติ ฯ
อิสฺสามจฺฉริย โข เทวานมินฺท ปยาปฺปยนิทาน ปยาปฺปย สมุทย
ปยาปฺปยชาติก ปยาปฺปยปภว ปยาปฺปเย สติ อิสฺสามจฺฉริย
โหติ ปยาปฺปเย อสติ อิสฺสามจฺฉริย น โหตีติ ฯ ปยาปฺปย 
ปน มาริส กึนิทาน กึสมุทย กึชาติก กึปภว กิสฺมึ สติ ปยาปฺปย
โหติ กิสฺมึ อสติ ปยาปฺปย น โหตีติ ฯ ปยาปฺปย โข เทวานมินฺท
ฉนฺทนิทาน ฉนฺทสมุทย ฉนฺทชาติก ฉนฺทปภว ฉนฺเท
สติ ปยาปฺปย  โหติ ฉนฺเท อสติ ปยาปฺปย น โหตีติ ฯ ฉนฺโท
ปน มาริส กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว กิสฺมึ สติ
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ฉนฺโท โหติ กิสฺมึ อสติ ฉนฺโท น โหตีติ ฯ ฉนฺโท โข
เทวานมินฺท วิตกฺกนิทาโน วิตกฺกสมุทโย วิตกฺกชาติโก วิตกฺกปภโว
วิตกฺเก สติ ฉนฺโท โหติ วิตกฺเก อสติ ฉนฺโท น โหตีติ ฯ
วิตกฺโก ปน มาริส กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว
กิสฺมึ สติ วิตกฺโก โหติ กิสฺมึ อสติ วิตกฺโก น โหตีติ ฯ
วิตกฺโก โข เทวานมินฺท ปปฺจสฺาสงฺขานิทาโน ปปฺจสฺาสงฺขาสมุทโย
ปปฺจสฺาสงฺขาชาติโก ปปฺจสฺาสงฺขาปภโว
ปปฺจสฺาสงฺขาย สติ วิตกฺโก โหติ ปปฺจสฺาสงฺขาย
อสติ วิตกฺโก น โหตีติ ฯ
[๒๕๗] กถปฏิปนฺโน ปน มาริส ภิกฺขุ ปปฺจสฺาสงฺขานิโรธสารุปปฺ คามินีปฏิปท ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ โสมนสฺส จาห ๑
เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป โทมนสฺส
จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป อุเปกฺข
จาห เทวานมินฺท ทุวเิ ธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป
โสมนสฺส จาห เทวานมินฺท ทุวเิ ธน วทามิ เสวิตพฺพป
อเสวิตพฺพปติ ฯ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
ตตฺถ ย ชฺา โสมนสฺส อิม โข เม โสมนสฺส เสวโต
อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ เอวรูป
โสมนสฺส น เสวิตพฺพ ฯ ตตฺถ ย ชฺา โสมนสฺส อิม
#๑ สี. ยุ. สพฺพวาเรสุ ปหนฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ม. ปาห ฯ
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โข เม โสมนสฺส เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวรูป โสมนสฺส เสวิตพฺพ ฯ ตตฺถ ยฺเจ
สวิตกฺก สวิจาร ยฺเจ อวิตกฺก อวิจาร เย อวิตกฺเก อวิจาเร
[๑] ปณีตตเร โสมนสฺส จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป
อเสวิตพฺพปติ ฯ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
โทมนสฺส จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ ฯ
อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ ตตฺถ
ย ชฺา โทมนสฺส อิม โข เม โทมนสฺส เสวโต อกุสลา
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ เอวรูป โทมนสฺส
น เสวิตพฺพ ฯ ตตฺถ ย ชฺา โทมนสฺส อิม โข เม
โทมนสฺส เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา
อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวรูป โทมนสฺส เสวิตพฺพ ฯ ตตฺถ ยฺเจ
สวิตกฺก สวิจาร ยฺเจ อวิตกฺก อวิจาร เย อวิตกฺเก อวิจาเร
ปณีตตเร โทมนสฺส จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป
อเสวิตพฺพปติ ฯ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
อุเปกฺข จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ ฯ
อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ ตตฺถ
ย ชฺา อุเปกฺข อิม โข เม อุเปกฺข เสวโต อกุสลา ธมฺมา
อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ เอวรูปา อุเปกฺขา น
เสวิตพฺพา ฯ ตตฺถ ย ชฺา อุเปกฺข อิม โข เม อุเปกฺข
#๑ ม. เต ฯ สี. ยุ. เส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ
เอวรูปา อุเปกฺขา เสวิตพฺพา ฯ ตตฺถ ยฺเจ สวิตกฺก สวิจาร
ยฺเจ อวิตกฺก อวิจาร เย อวิตกฺเก อวิจาเร ปณีตตเร
อุเปกฺข จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ ฯ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ เอวปฏิปนฺโน
โข เทวานมินฺท ภิกฺขุ ปปฺจสฺาสงฺขานิโรธสารุปฺปคามินีปฏิปท
ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ อิตฺถ ภควา สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปฺห
ปุฏโ พฺยากาสิ ฯ อตฺตมโน สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต
ภาสิต อภินนฺทิ อนุโมทิ เอวเมต ภควา เอวเมต สุคต
ติณฺณา เมตฺถ กงฺขา วิคตา กถกถา ภควโต ปฺหาพฺยากรณ
สุตฺวาติ ฯ
[๒๕๘] อิติห สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา ภควนฺต อุตฺตรึ ๑ ปฺห อปุจฺฉิ กถ ปฏิปนฺโน ปน
มาริส ภิกฺขุ ปาติโมกฺขสวราย ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ กายสมาจาร
จาห เทวานมินฺท ทุวเิ ธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป
วจีสมาจาร จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป
ปริเยสน จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป
อเสวิตพฺพป ฯ กายสมาจาร จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ
เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ ฯ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต
ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ ตตฺถ ย ชฺา กายสมาจาร อิม โข เม
#๑ ม. อุตตริ ฯ
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กายสมาจาร เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺตีติ เอวรูโป กายสมาจาโร น เสวิตพฺโพ ฯ ตตฺถ ย
ชฺา กายสมาจาร อิม โข เม กายสมาจาร เสวโต อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวรูโป กายสมาจาโร
เสวิตพฺโพ ฯ กายสมาจาร จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน
วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ ฯ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต
ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ วจีสมาจาร จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ
เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ ฯ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต
ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ ตตฺถ ย ชฺา วจีสมาจาร อิม โข เม
วจีสมาจาร เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺตีติ เอวรูโป วจีสมาจาโร น เสวิตพฺโพ ฯ ตตฺถ ย
ชฺา วจีสมาจาร อิม โข เม วจีสมาจาร เสวโต อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวรูโป วจีสมาจาโร
เสวิตพฺโพ ฯ วจีสมาจาร จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน
วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ ฯ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต
ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ ปริเยสน จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ
เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ ฯ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต
ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ ตตฺถ ย ชฺา ปริเยสน อิม โข เม ปริเยสน
เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ
เอวรูปา ปริเยสนา น เสวิตพฺพา ฯ ตตฺถ ย ชฺา ปริเยสน
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อิม โข เม ปริเยสน เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวรูปา ปริเยสนา เสวิตพฺพา ฯ ปริเยสน
จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ ฯ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตตฺ  ฯ เอวปฏิปนฺโน โข
เทวานมินฺท ภิกฺขุ ปาติโมกฺขสวราย ปฏิปนฺโน โหตีติ ฯ
[๒๕๙] กถปฏิปนฺโน ปน มาริส ภิกฺขุ อินฺทฺรยิ สวราย ปฏิปนฺโน
โหตีติ ฯ จกฺขุวิฺเยฺย รูป จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ
เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป ฯ โสตวิฺเยฺย สทฺท จาห เทวานมินฺท
ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป ฯ ฆานวิฺเยฺย คนฺธ
จาห เทวานมินฺท ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป ฯ ชิวหฺ าวิฺเยฺย
รส จาห เทวานมินฺท ฯเปฯ กายวิฺเยฺย โผฏพฺพ
จาห เทวานมินฺท ฯเปฯ มโนวิฺเยฺย ธมฺม จาห เทวานมินฺท
ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ ฯ เอว วุตฺเต สกฺโก
เทวานมินฺโท ภควนฺต เอตทโวจ อิมสฺส โข อห ภนฺเต ภควตา
สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามิ ยถารูป
ภนฺเต จกฺขุวิฺเยฺย รูป เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ
กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ เอวรูป จกฺขุวิฺเยฺย รูป น
เสวิตพฺพ ฯ ยถารูปฺจ โข ภนฺเต จกฺขุวิฺเยฺย รูป เสวโต
อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวรูป
จกฺขุวิฺเยฺย รูป เสวิตพฺพ ฯ ยถารูปฺจ โข ภนฺเต โสต-
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วิฺเยฺย สทฺท เสวโต ฯเปฯ ฆานวิฺเยฺย คนฺธ เสวโต
ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺเยฺย รส เสวโต ฯเปฯ กายวิฺเยฺย
โผฏพฺพ เสวโต ฯเปฯ มโนวิฺเยฺย ธมฺม เสวโต อกุสลา
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตติ เอวรูโป
มโนวิฺเยฺโย ธมฺโม น เสวิตพฺโพ ฯ ยถารูปฺจ โข ภนฺเต
มโนวิฺเยฺย ธมฺม เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวรูโป มโนวิฺเยฺโย ธมฺโม เสวิตพฺโพ ฯ
อิมสฺส โข อห ภนฺเต ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน
อตฺถ อาชานนฺโต ติณฺณา เมตฺถ กงฺขา วิคตา กถกถา ภควโต
ปฺหาเวยฺยากรณ สุตฺวาติ ฯ
[๒๖๐] อิติห สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา ภควนฺต อุตฺตรึ ปฺห อปุจฺฉิ สพฺเพ ว นุ โข
มาริส สมณพฺราหฺมณา เอกนฺตวาทา เอกนฺตสีลา เอกนฺตจฺฉนฺทา
เอกนฺตอชฺโฌสานาติ ฯ น โข เทวานมินฺท สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา
เอกนฺตวาทา เอกนฺตสีลา เอกนฺตจฺฉนฺทา เอกนฺตอชฺโฌสานาติ ฯ
กสฺมา ปน มาริส น สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา เอกนฺตวาทา
เอกนฺตสีลา เอกนฺตจฺฉนฺทา เอกนฺตอชฺโฌสานาติ ฯ อเนกธาตุ นานาธาตุ โข เทวานมินฺท โลโก ตสฺมึ อเนกธาตุมฺหิ นานาธาตุมฺหิ
โลเก ย ยเทว สตฺตา ธาตุ อภินิวิสนฺติ ต ตเทว ถามสา
ปรามาสา อภินิวิสฺส โวหรนฺติ อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
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ตสฺมา น สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา เอกนฺตวาทา เอกนฺตสีลา
เอกนฺตจฺฉนฺทา เอกนฺตอชฺโฌสานาติ ฯเปฯ
[๒๖๑] สพฺเพ ว นุ โข มาริส สมณพฺราหฺมณา อจฺจนฺตนิฏา
อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสานาติ ฯ น
โข เทวานมินฺท สพฺเพ สมณพฺรหฺมณา อจฺจนฺตนิฏา อจฺจนฺตโยคกฺเขมี
อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสานาติ ฯ กสฺมา ปน
มาริส น สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา อจฺจนฺตนิฏา อจฺจนฺตโยคกฺเขมี
อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสานาติ ฯ เย โข เต เทวานมินฺท
ภิกฺขู ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตา เต อจฺจนฺตนิฏา อจฺจนฺตโยคกฺเขมี
อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสานา ตสฺมา น สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา
อจฺจนฺตนิฏา
อจฺจนฺตโยคกฺเขมี
อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี
อจฺจนฺตปริโยสานาติ ฯ อิตฺถ ภควา สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปฺห
ปุฏโ พฺยากาสิ ฯ อตฺตมโน สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิต
อภินนฺทิ อนุโมทิ เอวเมต ภควา เอวเมต สุคต ติณฺณา เมตฺถ
กงฺขา วิคตา กถกถา ภควโต ปฺหาเวยฺยากรณ สุตฺวาติ ฯ
[๒๖๒] อิติห สกฺโก เทวานมินฺโท ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ เอชา ภนฺเต โรโค
เอชา คณฺโฑ เอชา สลฺล เอชา อิม ปุริส ปริกฑฺฒติ ตสฺส
ตสฺเสว ภวสฺส อภินิพฺพตฺติยา ๑ ตสฺมา อย ปุริโส อุจฺจาวจมาปชฺชติ ฯ
#๑ อภินิปฺผตฺติยาติ วา ปาโ ฯ --เยสาห ภนฺเต ปฺหาน อิโต พหิทธฺ า อฺเสุ สมณพฺราหฺมเณสุ
โอกาสกมฺมป นาลตฺถ เต เม ภควตา พฺยากตา
ทีฆรตฺตานุปสฺสตา ๑ ยฺจ ปน ๒ เม วิจิกิจฺฉากถกถาสลฺล ตฺจ
ภควตา อพฺพูฬฺหนฺติ ฯ อภิชานาสิ โน ตฺว เทวานมินฺท อิเม
ปเฺห อฺเ สมณพฺราหฺมเณ ปุจฺฉิโตติ ฯ อภิชานามห ภนฺเต

อิเม ปเฺห อฺเ สมณพฺราหฺมเณ ปุจฺฉิโตติ ฯ ยถากถ ปน
เต เทวานมินฺท พฺยากรึสุ ๓ สเจ เต อครุ ภาสสฺสูติ ฯ น โข
เม ภนฺเต ครุ ยตฺถสฺส ภควา นิสนิ ฺโน ภควนฺตรูโป จาติ ฯ
เตนหิ เทวานมินฺท ภาสสฺสูติ ฯ เยสาห ๔ ภนฺเต มฺามิ สมณพฺราหฺมณา
อารฺกา ปนฺตเสนาสนาติ ตฺยาห อุปสงฺกมิตฺวา อิเม
ปเฺห ปุจฺฉามิ เต มยา ปุฏา น สมฺปายนฺติ อสมฺปายนฺตา
มมเยว ปฏิปุจฺฉนฺติ โกนาโม อายสฺมาติ เตสาห ปุฏโ
พฺยากโรมิ อห โข มาริส สกฺโก เทวานมินฺโทติ เต มมเยว
อุตฺตรึ ปฏิปจุ ฺฉนฺติ กึ ปนายสฺมา เทวานมินฺท ๕ กมฺม กตฺวา
อิม าน ปตฺโตติ เตสาห ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม เทเสมิ
เต ตาวตเกเนว อตฺตมนา โหนฺติ สกฺโก จ โน เทวานมินฺโท
ทิฏโ ยฺจ โน อปุจฺฉิมฺหา ตฺจ โน พฺยากาสีติ เต
อฺทตฺถุ มมเยว สาวกา สมฺปชฺชนฺติ น จาห เตส อห โข
ปน ภนฺเต ภควโต สาวโก โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต
#๑ ม. ทีฆรตฺตานุสยิตฺจ ปน เม ฯ สี. ยุ. ทีฆรตฺตานุสยิโน ยฺจ ปน ... ฯ
#๒ ตฺจ ปนาติ วา ปาโ ฯ ๓ ม. ยุ. พฺยากสุ ฯ ๔ ม. เยสฺวาห ฯ ๕ สี. ยุ.
#เทวานมินฺโท ฯ --สมฺโพธิปรายโนติ ฯ อภิชานาสิ โน ตฺว เทวานมินฺท อิโต ปุพฺเพ
เอวรูป เวทปฏิลาภ โสมนสฺสปฏิลาภนฺติ ฯ อภิชานามห ภนฺเต
อิโต ปุพฺเพ เอวรูป เวทปฏิลาภ โสมนสฺสปฏิลาภนฺติ ฯ ยถากถ
ปน ตฺว เทวานมินทฺ อภิชานาสิ อิโต ปุพฺเพ เอวรูป เวทปฏิลาภ
โสมนสฺสปฏิลาภนฺติ ฯ
[๒๖๓] ภูตปุพฺพ ภนฺเต เทวาสุรสงฺคาโม สมุปพฺยุโฬฺห ๑ อโหสิ ฯ
ตสฺมึ โข ปน ภนฺเต สงฺคาเม เทวา ชินึสุ อสุรา ว ปราชยึสุ ฯ
ตสฺส มยฺห ภนฺเต ต สงฺคาม อภิวิชินิตฺวา อภิวิชิตสงฺคามสฺส
เอตทโหสิ ยา เจวทานิ ทิพฺพา โอชา ยา จ อสุรา โอชา

อุภยเมตฺถ ๒ เทวา ปริภฺุชิสฺสนฺตีติ โส โข ปน เม ภนฺเต
เวทปฏิลาโภ โสมนสฺสปฏิลาโภ สทณฺฑาวจโร สสตฺถาวจโร น
นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย น อภิฺาย น
สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตติ โย โข ปน เม อย
ภนฺเต ภควโต ธมฺม สุตฺวา เวทปฏิลาโภ โสมนสฺสปฏิลาโภ โส
อทณฺฑาวจโร อสตฺถาวจโร เอกนฺตนิพฺพิพาย วิราคาย นิโรธาย
อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตตีติ ฯ กถ ๓
ปน ตฺว เทวานมินฺท อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน เอวรูป เวทปฏิลาภ
โสมนสฺสปฏิลาภ ปเวเทสีติ ฯ ฉ โข อห ภนฺเต อตฺถวเส
สมฺปสฺสมาโน เอวรูป เวทปฏิลาภ โสมนสฺสปฏิลาภ ปเวเทมิ ฯ
#๑ สี. ยุ. สมูปพฺพุโลฺห ฯ ๒ สี. ม. อุภยเมต ฯ ๓ ม. ยุ. กึ ฯ
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[๒๖๔] อิเธว ติฏมานสฺส เทวภูตสฺส เม สโต
ปุเนวายุ ๑ ว เม ลทฺโธ เอว ชานาหิ มาริสาติ
อิม โข อห ภนฺเต ปม อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน เอวรูป
เวทปฏิลาภ โสมนสฺสปฏิลาภ ปเวเทมิ ฯ
[๒๖๕] จุตาห ทิวิยา กายา อายุ หิตฺวา อมานุส
อมูโฬฺห คพฺภเมสฺสามิ ๒ ยตฺถ เม รมตี มโนติ
อิม โข อห ภนฺเต ทุติย อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน เอวรูป
เวทปฏิลาภ โสมนสฺสปฏิลาภ ปเวเทมิ ฯ
[๒๖๖] สฺวาห อมูฬฺหปฺหสฺส วิหร สาสเน รโต
าเยน วิหริสฺสามิ สมฺปชาโน ปฏิสฺสโตติ
อิม โข อห ภนฺเต ตติย อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน เอวรูป
เวทปฏิลาภ โสมนสฺสปฏิลาภ ปเวเทมิ ฯ
[๒๖๗] าเยน จ เม ปรโต สมฺโพธิ เจ ภวิสฺสติ
อฺาตา วิหริสฺสามิ เสฺวว อนฺโต ภวิสสฺ ตีติ
อิม โข อห ภนฺเต จตุตฺถ อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน เอวรูป
เวทปฏิลาภ โสมนสฺสปฏิลาภ ปเวเทมิ ฯ
[๒๖๘] จุตาห มานุสา กายา อายุ หิตฺวาน มานุส
ปุน เทโว ภวิสฺสามิ เทวโลกสฺมิมุตฺตโมติ
อิม โข อห ภนฺเต ปฺจม อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน เอวรูป
เวทปฏิลาภ โสมนสฺสปฏิลาภ ปเวเทมิ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปุนรายุ จ ... ฯ ๒ ยุ. คพฺภมิสฺสามิ ฯ
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[๒๖๙] เต ปณีตตรา เทวา อกนิฏา ยสสฺสิโน
อนฺติเม วตฺตมานมฺหิ โส นิวาโส ภวิสฺสตีติ
อิม โข อห ภนฺเต ฉฏ อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน เอวรูป
เวทปฏิลาภ โสมนสฺสปฏิลาภ ปเวเทมิ ฯ อิเม โข อห ภนฺเต
ฉ อตฺถวเส สมฺปสฺสมาโน เอวรูป เวทปฏิลาภ โสมนสฺสปฏิลาภ
ปเวเทมิ ฯ
[๒๗๐] อปริโยสิตสงฺกปฺโป วิจิกิจฺฉากถกถี
วิจร ๑ ทีฆมทฺธาน อเนฺวสนฺโต ตถาคต ฯ
ยสฺส ๒ มฺามิ สมเณ ปวิวิตฺตวิหาริโน
สมฺพุทฺธา อิติ มฺมาโน คจฺฉามิ เต ๓ อุปาสิตุ ฯ
กถ อาราธนา โหติ กถ โหติ วิราธนา
อิติ ปุฏา น สมฺโภนฺติ ๔ มคฺเค ปฏิปทาสุ จ ฯ
ตฺยสฺส ๕ ยทา ม ชานนฺติ สกฺโก เทวานมาคโต
ตฺยสฺส ๖ มเมว ปุจฺฉนฺติ กึ กตฺวา ปาปุณี อิท ฯ
เตส ยถาสุต ธมฺม เทสยามิ ชเน สุต ๗
เตน อตฺตมนา โหนฺติ ทิฏโ โน วาสโวติ จ ฯ
ยทา จ สมฺพุทฺธมทฺทกฺขึ วิจิกิจฺฉาวิตารณ
โสมฺหิ วีตภโย อชฺช สมฺพุทฺธ ปยิรุปาสยึ ๘
ตณฺหาสลฺลสฺส หนฺตาร พุทฺธ อปฺปฏิปคุ ฺคล
#๑ ม. วิจรึ ฯ ยุ. วิจรี ฯ ๒ ม. ยุ. ยสฺสุ ฯ ๓ สี. โน ฯ ๔ ม. น สมฺปายนฺติ ฯ
#๕-๖ ม. ตฺยสฺสุ ตฺยาสฺสุ ฯ ๗ ม. ชเนสุต ฯ ๘ ม. ยุ. ปยิรุปาสิย ฯ
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อห วนฺเท มหาวีร พุทฺธมาทิจฺจพนฺธุน ฯ
ย กโรมเส ๑ พฺรหฺมุโน สม เทเวหิ มาริส
ตทชฺช ตุยฺห ทสฺสามิ หนฺท สาม กโรม เต ฯ
ตฺวเมว สิว ๒ สมฺพุทฺโธ ตุว สตฺถา อนุตฺตโร
สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ นตฺถิ เต ปฏิปุคฺคโลติ ฯ
[๒๗๑] อถโข สกฺโก เทวานมินฺโท ปฺจสิข คนฺธพฺพปุตฺต
อามนฺเตสิ พหูปกาโร โข เมสิ ตฺว ตาต ปฺจสิข ย
ตฺว ภควนฺต ปม ปสาเทสิ ตยา ตาต ปม ปสาทิต
ปจฺฉา มย ต ภควนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกมิมฺหา อรหนฺต
สมฺมาสมฺพุทฺธ เปตฺติเก [๓] าเน ปยิสฺสามิ คนฺธพฺพราชา
ภวิสฺสสิ ภทฺทฺจ เต สุริยวจฺฉส ทมฺมิ สา หิ เต อภิปตฺถติ าติ ฯ
อถโข สกฺโก เทวานมินฺโท ปาณินา ปวึ ปรามสิตฺวา ติกฺขตฺตุ
อุทาน อุทาเนสิ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ
[๒๗๒] อิมสฺมิฺจ ปน เวยฺยากรณสฺมึ ภฺมาเน สกฺกสฺส
เทวานมินฺทสฺส วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ
สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ อฺเสฺจ อสีติยา
เทวตาสหสฺสาน ฯ อิติ เย สกฺเกน เทวานมินฺเทน อชฺฌิฏปฺหา
#๑ ม. กโรมสิ ฯ ๒ ม. อสิ ฯ ๓ ม. วา ฯ
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ปุฏา เต ภควตา พฺยากตา ฯ ตสฺมา อิมสฺส เวยฺยากรณสฺส
สกฺกปโฺหเตฺวว อธิวจนนฺติ ฯ
สกฺกปฺหสุตฺต นิฏิต อฏม ฯ
________________
มหาสติปฏานสุตฺต
[๒๗๓] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา กุรสู ุ วิหรติ
กมฺมาสทมฺม ๑ นาม กุรนู  นิคโม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ ๑ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา
เอตทโวจ เอกายโน อย ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน วิสุทฺธิยา
โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส
อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท จตฺตาโร สติปฏานา ฯ
กตเม จตฺตาโร ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ
อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส
เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย
โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ อาตาป
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ
อุทฺเทสวารกถา นิฏิตา ฯ
[๒๗๔] กถฺจ [๓] ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต
วา นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ
อุปฏเปตฺวา ฯ โส สโต ว อสฺสสติ สโต ๔ ปสฺสสติ ทีฆ
#๑ ม. ยุ. กมฺมาสธมฺม นาม ฯ ๒ ม. ภทฺทนฺเตติ ฯ ๓ ม. ปน ฯ ๔ ม. สโตว ฯ
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วา อสฺสสนฺโต ทีฆ อสฺสสามีติ ปชานาติ ทีฆ วา ปสฺสสนฺโต
ทีฆ ปสฺสสามีติ ปชานาติ รสฺส วา อสฺสสนฺโต รสฺส อสฺสสามีติ
ปชานาติ รสฺส วา ปสฺสสนฺโต รสฺส ปสฺสสามีติ ปชานาติ
สพฺพกายปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ สพฺพกายปฏิสเวที
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร อสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขติ ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ทกฺโข ภมกาโร วา ภมการนฺเตวาสี วา ทีฆ
วา อฺฉนฺโต ๑ ทีฆ อฺฉามีติ ปชานาติ รสฺส วา อฺฉนฺโต
รสฺส อฺฉามีติ ปชานาติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ทีฆ วา
อสฺสสนฺโต ทีฆ อสฺสสามีติ ปชานาติ ทีฆ วา ปสฺสสนฺโต ทีฆ
ปสฺสสามีติ ปชานาติ รสฺส วา อสฺสสนฺโต รสฺส อสฺสสามีติ
ปชานาติ รสฺส วา ปสฺสสนฺโต รสฺส ปสฺสสามีติ ปชานาติ
สพฺพกายปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ สพฺพกายปฏิสเวที
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ อิติ อชฺฌตฺต
วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ พหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี
วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ วยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ
วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ ฯ อตฺถิ กาโยติ
#๑ อฺชนฺโตติป อจฺฉนฺโตติป ปาโ ฯ
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วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา โหติ ยาวเทว าณมตฺตาย
ปฏิสฺสติมตฺตาย ฯ อนิสฺสิโต จ วิหรติ น จ กิฺจิ โลเก
อุปาทิยติ ฯ เอวมฺป [๑] ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ
อานาปานปพฺพ นิฏิต ฯ
[๒๗๕] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ คจฺฉนฺโต วา คจฺฉามีติ
ปชานาติ ิโต วา ิโตมฺหีติ ปชานาติ นิสินฺโน วา
นิสินฺโนมฺหีติ ปชานาติ สยาโน วา สยาโนมฺหีติ ปชานาติ ฯ
ยถา ยถา วา ปนสฺส กาโย ปณิหิโต โหติ ตถา ตถา
นมฺปชานาติ ๒ ฯ อิติ อชฺฌตฺต วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ
พหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ
วยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา
กายสฺมึ วิหรติ ฯ อตฺถิ กาโยติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา
โหติ ยาวเทว าณมตฺตาย ปฏิสสฺ ติมตฺตาย ฯ อนิสฺสิโต จ
วิหรติ น จ กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ ฯ เอวมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ
อิริยาปถปพฺพ นิฏิต ฯ
[๒๗๖] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต
สมฺปชานการี โหติ อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ
สมฺมิฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ
#๑ ม. โข ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. น ปชานาติ ฯ
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สมฺปชานการี โหติ อสิเต ปเต ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี
โหติ อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี โหติ คเต ิเต
นิสินฺเน สุตเฺ ต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ พหิทฺธา วา กาเย
กายานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี
วิหรติ สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ วยธมฺมานุปสฺสี
วา กายสฺมึ วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ ฯ
อตฺถิ กาโยติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา โหติ ยาวเทว
าณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย ฯ อนิสสฺ ิโต จ วิหรติ น จ กิฺจิ โลเก
อุปาทิยติ ฯ เอวมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ
สมฺปชฺปพฺพ นิฏิต ฯ
[๒๗๗] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กาย อุทฺธ ปาทตลา
อโธ เกสมตฺถกา ตจปริยนฺต ปูรนฺนานปฺปการสฺส อสุจิโน
ปจฺจเวกฺขติ อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ
มส นหารู อฏี อฏิมิฺช วกฺก หทย ยกน กิโลมก ปหก
ปปฺผาส อนฺต อนฺตคุณ อุทริย กรีส ปตฺต เสมฺห ปุพฺโพ
โลหิต เสโท เมโท อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา
มุตฺตนฺติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อุภโตมุขา มูโตฬี ๑ ปูรา
นานาวิหิตสฺส ธฺสฺส เสยฺยถีท สาลีน วีหีน มุคฺคาน มาสาน
#๑ ปูโตฬีติป ปาโ ฯ ม. ปุโตฬิ ยุ. มุโตลิ ฯ
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ติลาน ตณฺฑุลาน ตเมน จกฺขุมา ปุริโส มฺุจิตฺวา ปจฺจเวกฺเขยฺย
อิเม สาลี อิเม วีหี อิเม มุคฺคา อิเม มาสา อิเม ติลา
อิเม ตณฺฑุลาติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กาย อุทฺธ
ปาทตลา อโธ เกสมตฺถกา ตจปริยนฺต ปูรนฺนานปฺปการสฺส อสุจิโน
ปจฺจเวกฺขติ อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ
มส นหารู อฏี อฏิมิฺช วกฺก หทย ยกน กิโลมก ปหก
ปปฺผาส อนฺต อนฺตคุณ อุทริย กรีส ปตฺต เสมฺห ปุพฺโพ
โลหิต เสโท เมโท อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา
มุตฺตนฺติ ฯ อิติ อชฺฌตฺต วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ พหิทฺธา
วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี
วิหรติ สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ วยธมฺมานุปสฺสี
วา กายสฺมึ วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ
วิหรติ ฯ อตฺถิ กาโยติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา โหติ ยาวเทว
าณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย ฯ อนิสฺสิโต จ วิหรติ น จ กิฺจิ
โลเก อุปาทิยติ ฯ เอวมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ
ปฏิกูลมนสิการปพฺพ นิฏิต ฯ
[๒๗๘] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อิมเมว กาย ยถาิต
ยถาปณิหิต ธาตุโส ปจฺจเวกฺขติ อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย ปวีธาตุ
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ทกฺโข
โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี วา คาวึ วธิตฺวา จาตุมฺมหาปเถ
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วิลโส ปฏิวภิ ชิตฺวา นิสนิ ฺโน อสฺส เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
อิมเมว กาย ยถาิต ยถาปณิหิต ธาตุโส ปจฺจเวกฺขติ อตฺถิ
อิมสฺมึ กาเย ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตูติ ฯ อิติ
อชฺฌตฺต วา ฯเปฯ วิหรติ ฯ
ธาตุมนสิการปพฺพ นิฏิต ฯ
[๒๗๙] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาป ปสฺเสยฺย สรีร
สีวถิกาย ๑ ฉฑฺฑิต เอกาหมต วา ทฺวีหมต วา ตีหมต วา อุทฺธุมาตก
วินีลก วิปุพพฺ กชาต ฯ โส อิมเมว กาย อุปสหรติ อยมฺป โข
กาโย เอวธมฺโม เอวภาวี เอวอนตีโตติ ฯ อิติ อชฺฌตฺต วา ฯเปฯ
วิหรติ ฯ
[๒๘๐] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาป ปสฺเสยฺย สรีร
สีวถิกาย ฉฑฺฑิต กาเกหิ วา ขชฺชมาน กุลเลหิ วา ขชฺชมาน
คิชฺเฌหิ วา ขชฺชมาน [๒] สุวาเนหิ วา ขชฺชมาน สิคาเลหิ วา
ขชฺชมาน วิวิเธหิ วา ปาณกชาเตหิ ขชฺชมาน ฯ โส อิมเมว
กาย อุปสหรติ อยมฺป โข กาโย เอวธมฺโม เอวภาวี เอวอนตีโตติ ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ พหิทฺธา วา
กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี
วิหรติ สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ วยธมฺมานุปสฺสี
วา กายสฺมึ วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ
วิหรติ ฯ อตฺถิ กาโยติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา โหติ ยาวเทว
#๑ ม. สพฺพตฺถ สิวถิกาย ฯ ๒ ม. กงฺเกหิ วา ขชฺชมาน สุนเขหิ วา ขชฺชมาน
#พฺยคฺเฆหิ วา ขชฺชมาน ทีปหิ วา ขชฺชมาน สิงฺคาเลหิ วา ... ฯ
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าณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย ฯ อนิสฺสิโต จ วิหรติ น จ กิฺจิ
โลเก อุปาทิยติ ฯ เอวมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ
[๒๘๑] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาป ปสฺเสยฺย สรีร
สีวถิกาย ฉฑฺฑิต อฏิสงฺขลิก ๑ สมสโลหิต นหารุสมฺพนฺธ ฯเปฯ
[๒๘๒] อฏิสงฺขลิก นิมฺมสโลหิตมกฺขิต นหารุสมฺพนฺธ ฯเปฯ
[๒๘๓] อฏิสงฺขลิก อปคตมสโลหิต นหารุสมฺพนฺธ ฯเปฯ
[๒๘๔] อฏิกานิ อปคตนหารุสมฺพนฺธานิ ๒ ทิสาวิทิสาวิกฺขิตฺตานิ
อฺเน หตฺถฏิก อฺเน ปาทฏิก [๓] อฺเน ชงฺฆฏิก อฺเน
อูรุฏิก อฺเน กฏฏิก ๔ อฺเน ปฏฏิก อฺเน กณฺฏกฏิก
อฺเน ผาสุกฏิก อฺเน อุรฏิก อฺเน อสฏิก
อฺเน พาหุฏิก อฺเน คีวฏิก อฺเน หนุกฏิก อฺเน
ทนฺตฏิก อฺเน สีสกฏาห ฯ โส อิมเมว กาย อุปสหรติ
อยมฺป โข กาโย เอวธมฺโม เอวภาวี เอวอนตีโตติ ฯ อิติ อชฺฌตฺต
วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ พหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี
วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ วยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ
วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ ฯ อตฺถิ กาโยติ
#๑ ม. อฏิกสงฺขลิก ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ สี. อปกตสมฺพนฺธานิ ฯ อิมสฺมิฺจ
#ปพฺเพ หตฺถฏิก ปาทฏิก ชงฺฆฏิก อุรฏิก กฏฏิก ปฏิกณฺฏกนฺติ เอว
#ปากฺกโม ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. โคปฺผกฏิก ... ฯ ๔ ม. กฏิฏ ... ผาสุกฏิก
#ปฏิฏิก ... ขนฺธฏิก ... อฺเน คีวฏิก ... ฯ --วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา โหติ ยาวเทว าณมตฺตาย
ปฏิสฺสติมตฺตาย ฯ อนิสฺสิโต จ วิหรติ น จ กิฺจิ โลเก
อุปาทิยติ ฯ เอวมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ
[๒๘๕] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสยฺยถาป ปสฺเสยฺย สรีร

สีวถิกาย ฉฑฺฑิต อฏิกานิ เสตานิ สงฺขวณฺณสนฺนิภานิ ๑ ฯเปฯ
[๒๘๖] อฏิกานิ ปฺุชกิตานิ เตโรวสฺสิกานิ ฯเปฯ
[๒๘๗] อฏิกานิ ปูตีนิ จุณฺณกชาตานิ ฯ โส อิมเมว กาย
อุปสหรติ อยมฺป โข กาโย เอวธมฺโม เอวภาวี เอวอนตีโตติ ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ พหิทฺธา วา กาเย
กายานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ วยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ
วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา กายสฺมึ วิหรติ ฯ อตฺถิ กาโยติ
วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา โหติ ยาวเทว าณมตฺตาย
ปฏิสฺสติมตฺตาย ฯ อนิสฺสิโต จ วิหรติ น จ กิฺจิ โลเก
อุปาทิยติ ฯ เอวมฺป โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ ฯ
นวสีวถิกาปพฺพ นิฏิต ฯ
กายานุปสฺสนา นิฏิตา ฯ
[๒๘๘] กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุข วา เวทน เวทยมาโน สุข เวทน เวทยามีติ
#๑ สี. ยุ. สงฺขวณฺณูปนิภานิ ฯ ม. สงฺขวณฺณปฏิภาคานิ ฯ
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ปชานาติ ทุกฺข วา เวทน เวทยมาโน ทุกฺข เวทน เวทยามีติ
ปชานาติ อทุกฺขมสุข วา เวทน เวทยมาโน อทุกฺขมสุข เวทน
เวทยามีติ ปชานาติ สามิส วา สุข เวทน เวทยมาโน สามิส
สุข เวทน เวทยามีติ ปชานาติ นิรามิส วา สุข เวทน เวทยมาโน
นิรามิส สุข เวทน เวทยามีติ ปชานาติ สามิส วา ทุกฺข เวทน
เวทยมาโน สามิส ทุกฺข เวทน เวทยามีติ ปชานาติ นิรามิส
วา ทุกฺข เวทน เวทยมาโน นิรามิส ทุกฺข เวทน เวทยามีติ
ปชานาติ สามิส วา อทุกฺขมสุข เวทน เวทยมาโน สามิส๗
อทุกฺขมสุข เวทน เวทยามีติ ปชานาติ นิรามิส วา อทุกฺขมสุข
เวทน เวทยมาโน นิรามิส อทุกฺขมสุข เวทน เวทยามีติ ปชานาติ ฯ
อิติ อชฺฌตฺต วา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ พหิทฺธา วา
เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา เวทนาสุ
เวทนานุปสฺสี วิหรติ สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา เวทนาสุ วิหรติ
วยธมฺมานุปสฺสี วา เวทนาสุ วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา
เวทนาสุ วิหรติ ฯ อตฺถิ เวทนาติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา
โหติ ยาวเทว าณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย ฯ อนิสฺสิโต จ วิหรติ
น จ กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ เวทนาสุ
เวทนานุปสฺสี วิหรติ ฯ
เวทนานุปสฺสนา นิฏิตา ฯ
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[๒๘๙] กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สราค วา จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ ปชานาติ
วีตราค วา จิตฺต วีตราค จิตฺตนฺติ ปชานาติ สโทส วา
จิตฺต สโทส จิตฺตนฺติ ปชานาติ วีตโทส วา จิตฺต วีตโทส
จิตฺตนฺติ ปชานาติ สโมห วา จิตฺต สโมห จิตฺตนฺติ ปชานาติ
วีตโมห วา จิตฺต วีตโมห จิตฺตนฺติ ปชานาติ สงฺขิตฺต วา
จิตฺต สงฺขิตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ วิกฺขิตฺต วา จิตฺต วิกฺขิตฺต
จิตฺตนฺติ ปชานาติ มหคฺคต วา จิตฺต มหคฺคต จิตฺตนฺติ
ปชานาติ อมหคฺคต วา จิตฺต อมหคฺคต จิตฺตนฺติ ปชานาติ
สอุตฺตร วา จิตฺต สอุตฺตร จิตฺตนฺติ ปชานาติ อนุตฺตร วา
จิตฺต อนุตฺตร จิตฺตนฺติ ปชานาติ สมาหิต วา จิตฺต สมาหิต
จิตฺตนฺติ ปชานาติ อสมาหิต วา จิตฺต อสมาหิต จิตฺตนฺติ
ปชานาติ วิมุตฺต วา จิตฺต วิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ อวิมุตฺต
วา จิตฺต อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ ฯ อิติ อชฺฌตฺต วา
จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ พหิทฺธา วา จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี
วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ สมุทยธมฺมานุปสฺสี
วา จิตฺตสฺมึ วิหรติ วยธมฺมานุปสฺสี วา จิตฺตสฺมึ
วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา จิตฺตสฺมึ วิหรติ ฯ อตฺถิ
จิตฺตนฺติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา โหติ ยาวเทว าณมตฺตาย
ปฏิสฺสติมตฺตาย ฯ อนิสฺสิโต จ วิหรติ น จ กิฺจิ โลเก
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อุปาทิยติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ ฯ
จิตฺตานุปสฺสนา นิฏิตา ฯ
[๒๙๐] กถฺจ [๑] ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ปฺจสุ นีวรเณสุ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ปฺจสุ นีวรเณสุ ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สนฺต วา อชฺฌตฺต กามจฺฉนฺท อตฺถิ เม
อชฺฌตฺต กามจฺฉนฺโทติ ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต กามจฺฉนฺท
นตฺถิ เม อชฺฌตฺต กามจฺฉนฺโทติ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส
กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส
กามจฺฉนฺทสฺส ปหาน โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ ปหีนสฺส
กามจฺฉนฺทสฺส อายตึ อนุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ฯ สนฺต
วา อชฺฌตฺต พฺยาปาท อตฺถิ เม อชฺฌตฺต พฺยาปาโทติ ปชานาติ
อสนฺต วา อชฺฌตฺต พฺยาปาท นตฺถิ เม อชฺฌตฺต พฺยาปาโทติ
ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส พฺยาปาทสฺส อุปฺปาโท โหติ
ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส พฺยาปาทสฺส ปหาน โหติ
ตฺจ ปชานาติ ยถา จ ปหีนสฺส พฺยาปาทสฺส อายตึ อนุปฺปาโท
โหติ ตฺจ ปชานาติ ฯ สนฺต วา อชฺฌตฺต ถีนมิทฺธ ๒ อตฺถิ
เม อชฺฌตฺต ถีนมิทฺธนฺติ ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต ถีนมิทฺธผ
นตฺถิ เม อชฺฌตฺต ถีนมิทฺธนฺติ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส
ถีนมิทฺธสฺส อุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส
#๑ ม. สพฺพตฺถ ปน สทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ถินมิทธฺ  ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ
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ถีนมิทฺธสฺส ปหาน โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ ปหีนสฺส
ถีนมิทฺธสฺส อายตึ อนุปปฺ าโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ฯ สนฺต วา
อชฺฌตฺต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ อตฺถิ เม อชฺฌตฺต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนฺติ
ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ นตฺถิ เม
อชฺฌตฺต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนฺติ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส อุปปฺ าโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ
อุปฺปนฺนสฺส อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ปหาน โหติ ตฺจ ปชานาติ
ยถา จ ปหีนสฺส อุทธฺ จฺจกุกฺกุจฺจสฺส อายตึ อนุปฺปาโท โหติ
ตฺจ ปชานาติ ฯ สนฺต วา อชฺฌตฺต วิจิกิจฺฉ อตฺถิ เม
อชฺฌตฺต วิจิกิจฺฉาติ ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต วิจิกิจฺฉ
นตฺถิ เม อชฺฌตฺต วิจิกิจฺฉาติ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนาย
วิจิกิจฺฉาย อุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนาย
วิจิกิจฺฉาย ปหาน โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ ปหีนาย
วิจิกิจฺฉาย อายตึ อนุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ฯ อิติ
อชฺฌตฺต วา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ พหิทฺธา วา ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา ธมฺเมสุ วิหรติ วยธมฺมานุปสฺสี
วา ธมฺเมสุ วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา ธมฺเมสุ วิหรติ ฯ
อตฺถิ ธมฺมาติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา โหติ ยาวเทว
าณมตฺตาย ปฏิสฺสติ มตฺตาย ฯ อนิสฺสิโต จ วิหรติ น จ
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กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ ฯ เอวมฺป โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ปฺจสุ นีวรเณสุ ฯ
นีวรณปพฺพ นิฏิต ฯ
[๒๙๑] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ
ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อิติ รูป อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม อิติ
เวทนา อิติ เวทนาย สมุทโย อิติ เวทนาย อตฺถงฺคโม อิติ
สฺา อิติ สฺาย สมุทโย อิติ สฺาย อตฺถงฺคโม
อิติ สงฺขารา อิติ สงฺขาราน สมุทโย อิติ สงฺขาราน อตฺถงฺคโม
อิติ วิฺาณ อิติ วิฺาณสฺส สมุทโย อิติ วิฺาณสฺส
อตฺถงฺคโมติ ฯ อิติ อชฺฌตฺต วา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ
พหิทฺธา วา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา ธมฺเมสุ
วิหรติ วยธมฺมานุปสฺสี วา ธมฺเมสุ วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี
วา ธมฺเมสุ วิหรติ ฯ อตฺถิ ธมฺมาติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา
โหติ ยาวเทว าณมตฺตาย ปฏิสสฺ ติมตฺตาย ฯ อนิสฺสิโต จ
วิหรติ น จ กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ ฯ เอวมฺป โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ ฯ
ขนฺธปพฺพ นิฏิต ฯ
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[๒๙๒] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ ธมฺมาปสฺสี วิหรติ
ฉสุ อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ อายตเนสุ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ฉสุ อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ อายตเนสุ ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขฺุจ ปชานาติ รูเป จ ปชานาติ ยฺจ
ตทุภย ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สฺโชน ๑ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ
อนุปฺปนฺนสฺส สฺโชนสฺส อุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ
ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส สฺโชนสฺส ปหาน โหติ ตฺจ ปชานาติ
ยถา จ ปหีนสฺส สฺโชนสฺส อายตึ อนุปฺปาโท โหติ ตฺจ
ปชานาติ ฯ โสตฺจ ปชานาติ สทฺเท จ ปชานาติ ฯ ฆานฺจ
ปชานาติ คนฺเธ จ ปชานาติ ฯ ชิวฺหฺจ ปชานาติ รเส จ
ปชานาติ ฯ กายฺจ ปชานาติ โผฏพฺเพ จ ปชานาติ ฯ
มนฺจ ปชานาติ ธมฺเม จ ปชานาติ ยฺจ ตทุภย ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ สฺโชน ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส
สฺโชนสฺส อุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ
อุปฺปนฺนสฺส สฺโชนสฺส ปหาน โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ
ปหีนสฺส สฺโชนสฺส อายตึ อนุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ จ
อิติ อชฺฌตฺต วา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ พหิทฺธา วา ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา ธมฺเมสุ วิหรติ วยธมฺมานุปสฺสี
วา ธมฺเมสุ วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา ธมฺเมสุ วิหรติ ฯ
#๑ ม. สโชน ฯ เอวมุปริป ฯ
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อตฺถิ ธมฺมาติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา โหติ ยาวเทว
าณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย ฯ อนิสฺสิโต จ วิหรติ น จ
กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ ฯ เอวมฺป โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ ฉสุ อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ อายตเนสุ ฯ
อายตนปพฺพ นิฏิต ฯ
[๒๙๓] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ
สตฺตสุ โพชฺฌงฺเคสุ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ สตฺตสุ โพชฺฌงฺเคสุ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สนฺต วา
อชฺฌตฺต สติสมฺโพชฺฌงฺค อตฺถิ เม อชฺฌตฺต สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ
ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต สติสมฺโพชฺฌงฺค นตฺถิ เม
อชฺฌตฺต สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส
สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ
อุปฺปนฺนสฺส สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาปาริปูริ ๑ โหติ ตฺจ
ปชานาติ ฯ สนฺต วา อชฺฌตฺต ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ
สนฺต วา อชฺฌตฺต วิริยสมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ สนฺต วา อชฺฌตฺต
ปติสมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ สนฺต วา อชฺฌตฺต ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ
สนฺต วา อชฺฌตฺต สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค ฯเปฯ สนฺต วา
อชฺฌตฺต อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค อตฺถิ เม อชฺฌตฺต อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ
ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค
นตฺถิ เม อชฺฌตฺต อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ ปชานาติ ยถา จ
#๑ ม. สพฺพตฺถ ภาวนาปาริปูรี ฯ
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อนุปฺปนฺนสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาโท โหติ ตฺจ
ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส
ภาวนาปาริปูริ โหติ ตฺจ ปชานาติ ฯ อิติ อชฺฌตฺต วา
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ พหิทฺธา วา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ
สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา ธมฺเมสุ วิหรติ วยธมฺมานุปสฺสี วา ธมฺเมสุ
วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา ธมฺเมสุ วิหรติ ฯ อตฺถิ ธมฺมาติ
วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา โหติ ยาวเทว าณมตฺตาย
ปฏิสฺสติมตฺตาย ฯ อนิสฺสิโต จ วิหรติ น จ กิฺจิ โลเก
อุปาทิยติ ฯ เอวมฺป โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ สตฺตสุ โพชฺฌงฺเคสุ ฯ
โพชฺฌงฺคปพฺพ นิฏิต ฯ
ปมภาณวาร ฯ
[๒๙๔] ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ
จตูสุ อริยสจฺเจสุ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ จตูสุ อริยสจฺเจสุ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิท
ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกขฺ สมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ [๑] ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ทุกฺข อริยสจฺจ ฯ
ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป ทุกขฺ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป
#๑ ม. ปมภาณวาโร นิฏิโต ฯ --ทุกฺขา อปฺปเยหิ สมฺปโยโคป ทุกโฺ ข ปเยหิ
วิปฺปโยโคป ทุกโฺ ข ยมฺปจฺฉ น ลภติ ตมฺป ทุกฺข สงฺขิตฺเตน
ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา ฯ
[๒๙๕] กตมา จ ภิกขฺ เว ชาติ ฯ ยา เตส เตส สตฺตาน

ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชาติ สฺชาติ โอกฺกนฺติ นิพฺพตฺติ ๑
อภินิพฺพตฺติ ขนฺธาน ปาตุภาโว อายตนาน ปฏิลาโภ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ชาติ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว ชรา ฯ ยา เตส เตส สตฺตาน
ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชรา ชีรณตา ขณฺฑิจฺจ ปาลิจฺจ วลิตจตา ๒
อายุโน สหานิ อินฺทฺริยาน ปริปาโก อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ชรา ฯ
กตมฺจ ภิกฺขเว มรณ ฯ ยา ๓ เตส เตส สตฺตาน ตมฺหา ตมฺหา
สตฺตนิกายา จุติ จวนตา เภโท อนฺตรธาน มจฺจุ มรณ กาลกิริยาร
ขนฺธาน เภโท กเฬวรสฺส นิกฺเขโป ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโท อิท
วุจฺจติ ภิกฺขเว มรณ ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว โสโก ฯ โย โข ภิกฺขเว
อฺตรฺตเรน พฺยสเนน สมนฺนาคตสฺส อฺตรฺตเรน
ทุกฺขธมฺเมน ผุฏสฺส โสโก โสจนา โสจิตตฺต อนฺโตโสโก
อนฺโตปริโสโก อย วุจฺจติ ภิกฺขเว โสโก ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
ปริเทโว ฯ โย โข ภิกฺขเว อฺตรฺตเรน พฺยสเนน สมนฺนาคตสฺส
อฺตรฺตเรน ทุกฺขธมฺเมน ผุฏ สฺส อาเทโว ปริเทโว อาเทวนา
ปริเทวนา อาเทวิตตฺต ปริเทวิตตฺต อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว ปริเทโว ฯ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ วลิตฺตจตาติป ปาโ ฯ ๓ ม. ย ฯ
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กตมฺจ ภิกฺขเว ทุกฺข ฯ ย โข ภิกฺขเว กายิก ทุกฺข กายิก
อสาต กายสมฺผสฺสช ทุกฺข อสาต เวทยิต อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว
ทุกฺข ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว โทมนสฺส ฯ ย โข ภิกฺขเว เจตสิก
ทุกฺข เจตสิก อสาต มโนสมฺผสฺสช ๑ ทุกฺข อสาต เวทยิต อิท
วุจฺจติ ภิกฺขเว โทมนสฺส ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อุปายาโส ฯ
โย โข ภิกฺขเว อฺตรฺตเรน พฺยสเนน สมนฺนาคตสฺส
อฺตรฺตเรน ทุกขฺ ธมฺเมน ผุฏสฺส อายาโส อุปายาโส
อายาสิตตฺต อุปายาสิตตฺต อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อุปายาโส ฯ
กตโม ๒ จ ภิกฺขเว อปฺปเยหิ สมฺปโยโค ทุกโฺ ข ฯ อิธ ยสฺส เต
โหนฺติ อนิฏา อกนฺตา อมนาปา รูปา สทฺทา คนฺธา รสา
โผฏพฺพา [๓] เย วา ปนสฺส โหนฺติ อนตฺถกามา อหิตกามา
อผาสุกกามา อโยคกฺเขมกามา เตส ๔ สงฺคติ สมาคโม สโมธาน
มิสฺสีภาโว อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อปฺปเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว ปเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข ฯ อิธ ยสฺส เต
โหนฺติ อิฏา กนฺตา มนาปา รูปา สทฺทา คนฺธา รสา โผฏพฺพา
เย วา ปนสฺส โหนฺติ อตฺถกามา หิตกามา ผาสุกกามา โยคกฺเขมกามา
มาตา วา ปตา วา ภาตา วา ภคินี วา มิตฺตา วา อมจฺจา
วา าติสาโลหิตา วา เตส อสงฺคติ อสมาคโม อสโมธาน
อมิสฺสีภาโว อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข ๒ ฯ
#๑ เจโตสมฺผสฺสชนฺติ วา ปาโ ฯ ๒-๒ ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๓ ม. ธมฺมา ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ยา เตหิ สทฺธึ สงฺคติ ... อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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กตมฺจ ภิกฺขเว ยมฺปจฺฉ น ลภติ ตมฺป ทุกฺข ฯ ชาติธมฺมาน
ภิกฺขเว สตฺตาน เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺชติ อโห วต มย น
ชาติธมฺมา อสฺสาม น จ วต โน ชาติ อาคจฺเฉยฺยาติ น
โข ปเนต อิจฺฉาย ปตฺตพฺพ อิทมฺป ยมฺปจฺฉ น ลภติ ตมฺป
ทุกฺข ฯ ชราธมฺมาน ภิกฺขเว สตฺตาน ฯ พฺยาธิธมฺมาน ภิกฺขเว
สตฺตาน ฯ มรณธมฺมาน ภิกฺขเว สตฺตาน ฯ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมาน ภิกฺขเว สตฺตาน เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺชติ
อโห วต มย น โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา อสฺสาม
น จ วต โน โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา อาคจฺเฉยฺยุนฺติ
น โข ปเนต อิจฺฉาย ปตฺตพฺพ อิทมฺป ยมฺปจฺฉ น ลภติ
ตมฺป ทุกฺข ฯ กตเม จ ภิกฺขเว สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา
ทุกฺขา ฯ เสยฺยถีท รูปปู าทานกฺขนฺโธ ๑ เวทนูปาทานกฺขนฺโธ
สฺูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิฺาณูปาทานกฺขนฺโธ
อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา ฯ
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺข อริยสจฺจ ฯ
[๒๙๖] กตมฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย ๒ อริยสจฺจ ฯ ยาย ตณฺหา
โปโนพฺภวิกา ๓ นนฺทิราคสหคตา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี เสยฺยถีท
กามตณฺหา ภวตณฺหา วิภวตณฺหา ฯ
[๒๙๗] สา โข ปเนสา ภิกฺขเว ตณฺหา กตฺถ อุปฺปชฺชมานา
อุปฺปชฺชติ กตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ ย โลเก ปยรูป สาตรูป
#๑ ม. รูปุปาทานกฺขนฺโธ ... วิฺาณุปา ... ฯ ๒ ม. ทุกฺขสมุทย ฯ
#๓ สี. ยุ. โปโนภวิกา ฯ
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เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา
นิวิสติ ฯ กิฺจ โลเก ปยรูป สาตรูป ฯ จกฺขุ โลเก ปยรูป
สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ
นิวิสมานา นิวิสติ ฯ โสต โลเก ฯ ฆาน โลเก ฯ ชิวฺหา
โลเก ฯ กาโย โลเก ฯ มโน โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา อุปปฺ ชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ
รูปา โลเก ฯ สทฺทา โลเก ฯ คนฺธา โลเก ฯ รสา โลเก ฯ
โผฏพฺพา โลเก ฯ ธมฺมา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา อุปปฺ ชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ
จกฺขุวิฺาณ โลเก ฯ โสตวิฺาณ โลเก ฯ ฆานวิฺาณ โลเก ฯ
ชิวฺหาวิฺาณ โลเก ฯ กายวิฺาณ โลเก ฯ มโนวิฺาณ
โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ
เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส โลเก ฯ โสตสมฺผสฺโส
โลเก ฯ ฆานสมฺผสฺโส โลเก ฯ ชิวฺหาสมฺผสฺโส โลเก ฯ
กายสมฺผสฺโส โลเก ฯ มโนสมฺผสฺโส โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา อุปปฺ ชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ
จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา โลเก ฯ โสตสมฺผสฺสชา เวทนา โลเก ฯ
ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา โลเก ฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา โลเก ฯ
กายสมฺผสฺสชา เวทนา โลเก ฯ มโนสมฺผสฺสชา เวทนา โลเก
ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ
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เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ รูปสฺา โลเก ฯ สทฺทสฺา
โลเก ฯ คนฺธสฺา โลเก ฯ รสสฺา โลเก ฯ โผฏพฺพสฺา
โลเก ฯ ธมฺมสฺา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา อุปปฺ ชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ
รูปสฺเจตนา โลเก ฯ สทฺทสฺเจตนา โลเก ฯ คนฺธสฺเจตนา
โลเก ฯ รสสฺเจตนา โลเก ฯ โผฏพฺพสฺเจตนา โลเก ฯ
ธมฺมสฺเจตนา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา
อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ รูปตณฺหา โลเก ฯ
สทฺทตณฺหา โลเก ฯ คนฺธตณฺหา โลเก ฯ รสตณฺหา โลเก ฯ
โผฏพฺพตณฺหา โลเก ฯ ธมฺมตณฺหา โลเก ปยรูป สาตรูป
เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา
นิวิสติ ฯ รูปวิตกฺโก โลเก ฯ สทฺทวิตกฺโก โลเก ฯ คนฺธวิตกฺโก
โลเก ฯ รสวิตกฺโก โลเก ฯ โผฏพฺพวิตกฺโก โลเก ฯ
ธมฺมวิตกฺโก โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา
อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา นิวิสติ ฯ รูปวิจาโร โลเก ฯ
สทฺทวิจาโร โลเก ฯ คนฺธวิจาโร โลเก ฯ รสวิจาโร โลเก ฯ
โผฏพฺพวิจาโร โลเก ฯ ธมฺมวิจาโร โลเก ปยรูป สาตรูป
เอตฺเถสา ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เอตฺถ นิวิสมานา
นิวิสติ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ ฯ
[๒๙๘] กตมฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ ๑ อริยสจฺจ ฯ โย
#๑ ม. ทุกฺขนิโรธ ฯ
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ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราคนิโรโธ จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ
อนาลโย ฯ สา โข ปเนสา ภิกฺขเว ตณฺหา กตฺถ ปหียมานา
ปหียติ กตฺถ นิรุชฌ
ฺ มานา นิรชุ ฺฌติ ฯ ย โลเก ปยรูป
สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา
นิรชุ ฺฌติ ฯ กิฺจ โลเก ปยรูป สาตรูป ฯ จกฺขุ โลเก
ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ
นิรุชฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ ฯ โสต โลเก ฯ ฆาน โลเก ฯ ชิวฺหา
โลเก ฯ กาโย โลเก ฯ มโน โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ ฯ รูปา
โลเก ฯ สทฺทา โลเก ฯ คนฺธา โลเก ฯ รสา โลเก ฯ โผฏพฺพา
โลเก ฯ ธมฺมา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา
ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรชุ ฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ ฯ จกฺขุวิฺาณ
โลเก ฯ โสตวิฺาณ โลเก ฯ ฆานวิฺาณ โลเก ฯ
ชิวฺหาวิฺาณ โลเก ฯ กายวิฺาณ โลเก ฯ มโนวิฺาณ
โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ
เอตฺถ นิรชุ ฌ
ฺ มานา นิรุชฺฌติ ฯ จกฺขุสมฺผสฺโส โลเก ฯ
โสตสมฺผสฺโส โลเก ฯ ฆานสมฺผสฺโส โลเก ฯ ชิวฺหาสมฺผสฺโส
โลเก ฯ กายสมฺผสฺโส โลเก ฯ มโนสมฺผสฺโส โลเก ปยรูป
สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา
นิรุชฺฌติ ฯ จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา โลเก ฯ โสตสมฺผสฺสชา เวทนา
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โลเก ฯ ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา โลเก ฯ ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา
โลเก ฯ กายสมฺผสฺสชา เวทนา โลเก ฯ มโนสมฺผสฺสชา เวทนา
โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ
เอตฺถ นิรุชฌ
ฺ มานา นิรชุ ฺฌติ ฯ รูปสฺา โลเก ฯ สทฺทสฺา
โลเก ฯ คนฺธสฺา โลเก ฯ รสสฺา โลเก ฯ โผฏพฺพสฺา
โลเก ฯ ธมฺมสฺา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา
ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรุชฌ
ฺ มานา นิรุชฌ
ฺ ติ ฯ
รูปสฺเจตนา โลเก ฯ สทฺทสฺเจตนา โลเก ฯ คนฺธสฺเจตนา
โลเก ฯ รสสฺเจตนา โลเก ฯ โผฏพฺพสฺเจตนา โลเก ฯ
ธมฺมสฺเจตนา โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา
ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรชุ ฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ ฯ รูปตณฺหา
โลเก ฯ สทฺทตณฺหา โลเก ฯ คนฺธตณฺหา โลเก ฯ รสตณฺหา
โลเก ฯ โผฏพฺพตณฺหา โลเก ฯ ธมฺมตณฺหา โลเก ปยรูป
สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ
นิรุชฺฌมานา นิรุชฌ
ฺ ติ ฯ รูปวิตกฺโก โลเก ฯ สทฺทวิตกฺโก โลเก ฯ
คนฺธวิตกฺโก โลเก ฯ รสวิตกฺโก โลเก ฯ โผฏพฺพวิตกฺโก
โลเก ฯ ธมฺมวิตกฺโก โลเก ปยรูป สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา
ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรชุ ฺฌมานา นิรชุ ฺฌติ ฯ รูปวิจาโร
โลเก ฯ สทฺทวิจาโร โลเก ฯ คนฺธวิจาโร โลเก ฯ รสวิจาโร
โลเก ฯ โผฏพฺพวิจาโร โลเก ฯ ธมฺมวิจาโร โลเก ปยรูป
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สาตรูป เอตฺเถสา ตณฺหา ปหียมานา ปหียติ เอตฺถ นิรุชฺฌมานา
นิรุชฺฌติ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ ฯ
[๒๙๙] กตมฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ ฯ
อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว
สมฺมาทิฏิ ฯ ย โข ภิกฺขเว ทุกฺเข าณ ทุกฺขสมุทเย าณ
ทุกฺขนิโรเธ าณ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย าณ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว สมฺมาทิฏิ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ
เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป อพฺยาปาทสงฺกปฺโป อวิหึสาสงฺกปฺโป อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาวาจา ฯ
มุสาวาทา เวรมณี ปสณ
ุ าย วาจาย เวรมณี ผรุสาย วาจาย
เวรมณี สมฺผปฺปลาปา เวรมณี อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
สมฺมาวาจา ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สมฺมากมฺมนฺโต ฯ ปาณาติปาตา
เวรมณี อทินฺนาทานา เวรมณี กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมากมฺมนฺโต ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
สมฺมาอาชีโว ฯ อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก มิจฺฉาอาชีว ปหาย
สมฺมาอาชีเวน ชีวิก กปฺเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาอาชีโว ฯ
กตโม จ ภิกขฺ เว สมฺมาวายาโม ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปปฺ าทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ
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วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปปฺ นฺนาน ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ
จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน
อุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ
วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
สมฺมาวายาโม ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาสติ ฯ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ ฯเปฯ
จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาป
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว สมฺมาสติ ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว สมฺมาสมาธิ ฯ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก
สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว
อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา
ปุพฺเพ ว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อย วุจฺจติ
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ภิกฺขเว สมฺมาสมาธิ ฯ อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา
อริยสจฺจ ฯ อิติ อชฺฌตฺต วา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ
พหิทฺธา วา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อชฺฌตฺตพหิทฺธา วา
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา ธมฺเมสุ วิหรติ
วยธมฺมานุปสฺสี วา ธมฺเมสุ วิหรติ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา
ธมฺเมสุ วิหรติ ฯ อตฺถิ ธมฺมาติ วา ปนสฺส สติ ปจฺจุปฏิตา
โหติ ยาวเทว าณมตฺตาย ปฏิสฺสติมตฺตาย ฯ อนิสฺสิโต จ วิหรติ
น จ กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ ฯ เอวมฺป โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ จตูสุ อริยสจฺเจสุ ฯ
สจฺจปพฺพ นิฏิต ฯ
ธมฺมานุปสฺสนา นิฏิตา ฯ
[๓๐๐] โย หิ โกจิ ภิกฺขเว อิเม จตฺตาโร สติปฏาเน เอว
ภาเวยฺย สตฺต วสฺสานิ ตสฺส ทฺวินนฺ  ผลาน อฺตร ผล
ปาฏิกงฺข ทิฏเ ว ธมฺเม อฺา สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตา ฯ
ติฏนฺตุ ภิกขฺ เว สตฺต วสฺสานิ ฯ โย หิ โกจิ ภิกขฺ เว อิเม จตฺตาโร
สติปฏาเน เอว ภาเวยฺย ฉ วสฺสานิ ฯ ปฺจ วสฺสานิ ฯ จตฺตาริ
วสฺสานิ ฯ ตีณิ วสฺสานิ ฯ เทฺว วสฺสานิ ฯ เอก วสฺส ฯเปฯ
ติฏตุ ภิกฺขเว เอก วสฺส ฯ โย หิ โกจิ ภิกฺขเว อิเม จตฺตาโร
สติปฏาเน เอว ภาเวยฺย สตฺต มาสานิ ตสฺส ทฺวินฺน ผลาน
อฺตร ผล ปาฏิกงฺข ทิฏเ ว ธมฺเม อฺา สติ วา
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อุปาทิเสเส อนาคามิตา ฯ ติฏนฺตุ ภิกฺขเว สตฺต มาสานิ ฯ โย หิ
โกจิ ภิกฺขเว อิเม จตฺตาโร สติปฏาเน เอว ภาเวยฺย ฉ มาสานิ ฯ
ปฺจ มาสานิ ฯ จตฺตาริ มาสานิ ฯ ตีณิ มาสานิ ฯ เทฺว
มาสานิ ฯ เอก มาส ฯ อทฺธมาส ๑ ฯเปฯ ติฏ ตุ ภิกฺขเว
อทฺธมาโส ฯ โย หิ โกจิ ภิกฺขเว อิเม จตฺตาโร สติปฏาเน
เอว ภาเวยฺย สตฺตาห ตสฺส ทฺวินนฺ  ผลาน อฺตร ผล
ปาฏิกงฺข ทิฏเ ว ธมฺเม อฺา สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตา ๒ ฯ
เอกายโน อย ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน
สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท จตฺตาโร สติปฏานาติ ฯ อิติ
ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ อิทมโวจ ภควา ฯ
อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ
มหาสติปฏานสุตฺต นิฏิต นวม ฯ
____________________
#๑ ม. อฑฺฒมาส ฯ ๒ ม. อนาคามิตาติ ฯ
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ปายาสิราชฺสุตฺต ๑
[๓๐๑] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย อายสฺมา กุมารกสฺสโป
โกสเลสุ จาริก จรมาโน มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ
ภิกฺขุสเตหิ เยน เสตพฺยา นาม โกสลาน นคร ตทวสริ ฯ
ตตฺร สุท อายสฺมา กุมารกสฺสโป เสตพฺยาย วิหรติ อุตฺตเรน
เสตพฺย สีสปาวเน ๒ ฯ เตน โข ปน สมเยน ปายาสิ ราชฺโ
เสตพฺย อชฺฌาวสติ สตฺตุสฺสท สติณกฏโทก สธฺ ราชโภคฺค
รฺา ปเสนทินา โกสเลน ทินฺน ราชทาย พฺรหฺมเทยฺย ฯ
เตน โข ปน สมเยน ปายาสิสฺส ราชฺสฺส เอวรูป ปาปก
ทิฏิคต อุปปฺ นฺน โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา
โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน ๓ กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
อสฺโสสุ โข เสตพฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา สมโณ ขลุ โภ
กุมารกสฺสโป สมณสฺส โคตมสฺส สาวโก โกสเลสุ จาริก จรมาโน
มหตา ภิกขฺ ุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขสุ เตหิ เสตพฺย
อนุปฺปตฺโต เสตพฺยาย วิหรติ อุตฺตเรน เสตพฺย สีสปาวเน ฯ ต โข
ปน ภวนฺต กุมารกสฺสป เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต
ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี พหุสฺสุโต จิตฺตกถี กลฺยาณปฏิภาโณ
พุทฺโธ ๔ เจว อรหา จ สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต
ทสฺสน โหตีติ ฯ อถโข เสตพฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา เสตพฺยาย
#๑ ยุ. ปายาสิสุตฺตนฺต ฯ ม. ปายาสิสุตฺต ฯ ๒ ม. ยุ. สึสปาวเน ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ ๓ สี. ยุ. สุกฺกฏทุกฺกฏาน ฯ ๔ ม. วุทโฺ ธ ฯ ยุ. วุฑฺโฒ ฯ อิโต
#ปร อีทิสเมว ฯ
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นิกฺขมิตฺวา สงฺฆสงฺฆีคณีภูตา ๑ อุตฺตเรนมุขา คจฺฉนฺติ เยน
สีสปาวน ๒ ฯ
[๓๐๒] เตน โข ปน สมเยน ปายาสิ ราชฺโ อุปริปาสาเท
ทิวาเสยฺย อุปคโต โหติ ฯ อทฺทสา โข ปายาสิ ราชฺโ
เสตพฺยเก พฺราหฺมณคหปติเก เสตพฺยาย นิกฺขมิตวฺ า สงฺฆสงฺฆีคณีภูเต
อุตฺตเรนมุเข คจฺฉนฺเต ๓ ทิสฺวา ขตฺต อามนฺเตสิ กึ นุ
โข โภ ขตฺเต เสตพฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา เสตพฺยาย นิกฺขมิตฺวา
สงฺฆสงฺฆีคณีภูตา อุตฺตเรนมุขา คจฺฉนฺติ เยน สีสปาวนนฺติ ๔ ฯ
อตฺถิ โข โภ สมโณ กุมารกสฺสโป สมณสฺส โคตมสฺส สาวโก
โกสเลสุ จาริก จรมาโน มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ
ภิกฺขุสเตหิ เสตพฺย อนุปฺปตฺโต เสตพฺยาย วิหรติ อุตฺตเรน เสตพฺย
สีสปาวเน ต โข ปน ภวนฺต กุมารกสฺสป เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท
อพฺภุคฺคโต ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี พหุสสฺ ุโต จิตฺตกถี
กลฺยาณปฏิภาโณ พุทฺโธ เจว อรหา จ ๕ ตเมเต ภวนฺต
กุมารกสฺสป ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสนฺตีติ ๖ ฯ เตนหิ โภ ขตฺเต
เยน เสตพฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา
เสตพฺยเก พฺราหฺมณคหปติเก เอว วเทหิ ปายาสิ โภ ราชฺโ
#๑ สี. สงฺฆาสงฺฆีคณีภูตา ฯ ๒ อิโต ปร สี. ยุ. เตนุปสงฺกมนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
#๓ อิโต ปร สี. ยุ. เตนุปสงฺกมนฺเตติ ทิสฺสติ ฯ ๔ ม. เยน สึสปาวน ฯ
#๕ ม. ยุ. จาติ ฯ ๖ ม. ยุ. อุปสงฺกมนฺตีติ ฯ
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เอวมาห อาคเมนฺตุ กิร ภวนฺโต ปายาสิ ๑ ราชฺโ สมณ
กุมารกสฺสป ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ ๒ ปุรา สมโณ กุมารกสฺสโป
เสตพฺยเก พฺราหฺมณคหปติเก พาเล อพฺยตฺเต สฺาเปติ
อิติป อตฺถิ ปโร ๓ โลโก อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ
สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ นตฺถิ หิ โภ ขตฺเต
ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน
กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ เอว โภติ โข โส ขตฺตา ปายาสิสฺส
ราชฺสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน เสตพฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เสตพฺยเก พฺราหฺมณคหปติเก เอตทโวจ
ปายาสิ โภ ราชฺโ เอวมาห อาคเมนฺตุ กิร ภวนฺโต ปายาสิ ๔
ราชฺโ สมณ กุมารกสฺสป ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ อถโข
ปายาสิ ราชฺโ เสตพฺยเกหิ พฺราหฺมณคหปติเกหิ ปริวโุ ต
เยน สีสปาวน เยนายสฺมา กุมารกสฺสโป เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา กุมารกสฺสเปน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เสตพฺยกาป โข
พฺราหฺมณคหปติกา อปฺเปกจฺเจ อายสฺมนฺต กุมารกสฺสป
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ อายสฺมตา กุมารกสฺสเปน
สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ เยนายสฺมา กุมารกสฺสโป เตนฺชลึ
ปณาเมตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ นามโคตฺต สาเวตฺวา
#๑-๔ ม. ปายาสิป ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. ปรโลโก ฯ
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เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ ตุณฺหีภูตา เอกมนฺต นิสีทสึ ุ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข ปายาสิ ราชฺโ อายสฺมนฺต กุมารกสฺสป
เอตทโวจ อหฺหิ โภ กสฺสป เอววาที เอวทิฏ ี อิติป นตฺถิ
ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน
กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ โสห ๑ ราชฺ เอววาทึ เอวทิฏึ
อทฺทส วา อสฺโสสึ วา กถฺหิ นาม เอว วเทยฺย อิติป
นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน
กมฺมาน ผล วิปาโกติ เตนหิ ราชฺ ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ
ยถา เต ขเมยฺย ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ ต กึ มฺสิ ราชฺ
อิเม จนฺทิมสุริยา อิมสฺมึ วา โลเก ปรสฺมึ วา เทวา วา [๒] มนุสฺสา
วาติ ฯ อิเม โภ กสฺสป จนฺทิมสุรยิ า ปรสฺมึ โลเก น อิมสฺมึ
เทวา เต น มนุสฺสาติ ฯ อิมินาป โข เต ราชฺ ปริยาเยน
เอว โหตุ อิติป อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
[๓๐๓] กิฺจาป ภว กสฺสโป เอวมาห อถโข เอวมฺเม
เอตฺถ โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ อตฺถิ ปน ราชฺ
ปริยาโย เยน เต ปริยาเยน เอว โหติ อิติป นตฺถิ ปโร
โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกกฺ ฏาน กมฺมาน
ผล วิปาโกติ ฯ อตฺถิ โภ กสฺสป ปริยาโย เยน เม ปริยาเยน
#๑ ม. ยุ. นาห ฯ ๒ ม. ยุ. เต ฯ
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เอว โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ ยถากถ วิย
ราชฺาติ ฯ อิธ เม โภ กสฺสป มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา
ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี กาเมสุ มิจฺฉาจารี มุสาวาที ปสุณาวาจา
ผรุสวาจา สมฺผปฺปลาป อภิชฌ
ฺ าลู พฺยาปนฺนจิตฺตา
มิจฺฉาทิฏี เต อปเรน สมเยน อาพาธิกา โหนฺติ ทุกฺขิตา
พาฬฺหคิลานา ยทาห ชานามิ นทานิเม อิมมฺหา อาพาธา
วุฏหิสฺสนฺตีติ ตฺยาห อุปสงฺกมิตฺวา เอว วทามิ สนฺติ โข โภ
เอเก สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน เย เต ปาณาติปาตี
อทินฺนาทายี กาเมสุ มิจฺฉาจารี มุสาวาที ปสุณาวาจา
ผรุสวาจา สมฺผปฺปลาป อภิชฺฌาลู พฺยาปนฺนจิตฺตา มิจฺฉาทิฏี
เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชนฺตีติ ภวนฺโต โข ปาณาติปาตี อทินนฺ าทายี กาเมสุ
มิจฺฉาจารี มุสาวาที ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สมฺผปฺปลาป
อภิชฺฌาลู พฺยาปนฺนจิตฺตา มิจฺฉาทิฏี สเจ เตส ภวติ ๑
สมณพฺราหฺมณาน สจฺจ วจน ภวนฺโต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชิสฺสนฺติ สเจ โภ กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺยาถ
เยน เม อาคนฺตฺวา อาโรเจยฺยาถ อิติป อตฺถิ ปโร โลโก
อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล
#๑ ม. ยุ. ภวต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วิปาโกติ ภวนฺโต โข ปน เม สทฺธายิกา ปจฺจยิกา ย
ภวนฺเตภิ ทิฏ ยถา สาม ทิฏ เอวเมต ภวิสฺสตีติ เต
เม สาธูติ ปฏิสฺสุตฺวา เนว อาคนฺตฺวา อาโรเจนฺติ น ปน
ทูต ปหิณนฺติ อยมฺป โข โภ กสฺสป ปริยาโย เยน เม
ปริยาเยน เอว โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา
โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
[๓๐๔] เตนหิ ราชฺ ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฉฺ ิสฺสามิ ยถา
เต ขเมยฺย ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ ต กึ มฺสิ ราชฺ
อิธ เต ปุริสา โจร อาคุจารึ คเหตฺวา ทสฺเสยฺยุ อยนฺเต ภนฺเต
โจโร อาคุจารี อิมสฺส ย อิจฺฉสิ ต ทณฺฑ วเทหีติ ๑ เต
ตฺว เอว วเทยฺยาสิ เตนหิ โภ อิม ปุริส ทฬฺหาย รชฺชุยา
ปจฺฉาพาห คาฬฺหพนฺธน พนฺธิตฺวา ขุรมุณฺฑ กาเรตฺวา ๒ ขรสฺสเรน
ปณเวน รถิยาย ๓ รถิย สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก ปริเนตฺวา ทกฺขิเณน
ทฺวาเรน นิกขฺ มิตฺวา ทกฺขิณโต นครสฺส อาฆาตเน สีส ฉินฺทถาติ
เต เต สาธูติ ปฏิสฺสุตฺวา ต ปุริส ทฬฺหาย รชฺชยุ า ปจฺฉาพาห
คาฬฺหพนฺธน พนฺธิตฺวา ขุรมุณฺฑ กาเรตฺวา ขรสฺสเรน ปณเวน
รถิยาย รถิย สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก ปริเนตฺวา ทกฺขิเณน ทฺวาเรน
นิกฺขมิตฺวา ทกฺขิณโต นครสฺส อาฆาตเน นิสีทาเปยฺยุ ลเภยฺย
นุ โข โภ ๔ โจโร โจรฆาเตสุ อาคเมนฺตุ ตาว ภวนฺโต โจรฆาตา
#๑ สี. ม. ยุ. ปเณหีติ ฯ ๒ สี. ม. ยุ. กริตฺวา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. รถิกาย รถิก ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ยุ. โส ฯ
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อมุกสฺมึ [๑] คาเม วา นิคเม วา มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา
ยาวาห เตส อุทฺทิสิตฺวา ๒ อาคจฺฉามีติ อุทาหุ วิปฺปลปนฺตสฺเสว
โจรฆาตา สีส ฉินฺเทยฺยุนฺติ ฯ น หิ โส โภ กสฺสป โจโร
ลเภยฺย โจรฆาเตสุ อาคเมนฺตุ ตาว ภวนฺโต โจรฆาตา อมุกสฺมึ
คาเม วา นิคเม วา มิตตฺ ามจฺจา าติสาโลหิตา ยาวาห เตส
อุทฺทิสิตฺวา อาคจฺฉามีติ อถโข น วิปฺปลปนฺตสฺเสว โจรฆาตา
สีส ฉินฺเทยฺยุนฺติ ฯ โส หิ นาม ราชฺ โจโร มนุสโฺ ส
มนุสฺสภูเตสุ โจรฆาเตสุ น ลภิสฺสติ อาคเมนฺตุ ตาว ภวนฺโต
โจรฆาตา อมุกสฺมึ คาเม วา นิคเม วา มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา
ยาวาห เตส อุทฺทิสิตฺวา อาคจฺฉามีติ กึ ปน เต
มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี กาเมสุ
มิจฺฉาจารี มุสาวาที ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สมฺผปฺปลาป
อภิชฺฌาลู พฺยาปนฺนจิตฺตา มิจฺฉาทิฏี [๓] กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปนฺนา ลภิสฺสนฺติ นิรยปาเลสุ
อาคเมนฺตุ ตาว ภวนฺโต นิรยปาลา ยาว มย ปายาสิสฺส
ราชฺสฺส คนฺตฺวา อาโรเจม อิติป อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ
สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก ๔
อิมินาป โข เต ราชฺ ปริยาเยน เอว โหตุ อิติป อตฺถิ
ปโร โลโก อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน
กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
#๑ ม. ยุ. เม ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. อุทฺทสฺเสตฺวา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. เต ฯ ๔ ม. ยุ. วิปาโกติ ฯ
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[๓๐๕] กิฺจาป ภว กสฺสโป เอวมาห อถโข เอวมฺเม
เอตฺถ โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ อตฺถิ ปน ราชฺ
ปริยาโย เยน เต ปริยาเยน เอว โหติ อิติป นตฺถิ ปโร
โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกกฺ ฏาน กมฺมาน
ผล วิปาโกติ ฯ อตฺถิ โภ กสฺสป ปริยาโย เยน เม ปริยาเยน
เอว โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ ยถากถ วิย
ราชฺาติ ฯ อิธ เม โภ กสฺสป มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา
ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา กาเมสุ มิจฺฉาจารา
ปฏิวิรตา มุสาวาทา ปฏิวิรตา ปสุณวาจา ๑ ปฏิวิรตา ผรุสวาจา ๒
ปฏิวิรตา สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรตา อนภิชฺฌาลู อพฺยาปนฺนจิตฺตา
สมฺมาทิฏี เต อปเรน สมเยน อาพาธิกา โหนฺติ ทุกฺขิตา
พาฬฺหคิลานา ยทาห ชานามิ นทานิเม อิมมฺหา อาพาธา
วุฏหิสฺสนฺตีติ ตฺยาห อุปสงฺกมิตฺวา เอว วทามิ สนฺติ โข
โภ เอเก สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏ ิโน เย เต
ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา กาเมสุ มิจฺฉาจารา
ปฏิวิรตา มุสาวาทา ปฏิวิรตา ปสณ
ุ าวาจา ปฏิวิรตา ผรุสวาจา
ปฏิวิรตา สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรตา อนภิชฺฌาลู อพฺยาปนฺนจิตฺตา
สมฺมาทิฏี เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
#๑-๒ ม. ยุ. ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรตา ผรุสาย วาจาย ... ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อุปปชฺชนฺตีติ ภวนฺโต โข ปาณาติปาตา ปฏิวริ ตา อทินฺนาทานา
ปฏิวิรตา กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ ตา มุสาวาทา ปฏิวิรตา
ปสุณาวาจา ปฏิวิรตา ผรุสวาจา ปฏิวิรตา สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรตา
อนภิชฺฌาลู อพฺยาปนฺนจิตฺตา สมฺมาทิฏี สเจ เตส ภวติ
สมณพฺราหฺมณาน สจฺจ วจน ภวนฺโต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสนฺติ สเจ โภ กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺยาถ เยน เม อาคนฺตฺวา
อาโรเจยฺยาถ อิติป อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ภวนฺโต โข ปน
เม สทฺธายิกา ปจฺจยิกา ย ภวนฺเตภิ ทิฏ ยถา สาม ทิฏ
เอวเมต ภวิสฺสตีติ เต เม สาธูติ ปฏิสฺสุตฺวา เนว อาคนฺตฺวา
อาโรเจนฺติ น ปน ทูต ปหิณนฺติ อยมฺป โข โภ กสฺสป ปริยาโย
เยน เม ปริยาเยน เอว โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ
สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
[๓๐๖] เตนหิ ราชฺ อุปมนฺเต กริสฺสามิ อุปมายปเธกจฺเจ ๑
วิฺู ปุรสิ า ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานนฺติ เสยฺยถาป
ราชฺ ปุรโิ ส คูถกูเป สสีสโก ๒ นิมฺมุคฺโค ๓ อสฺส อถ ตฺว
ปุริเส อาณาเปยฺยาสิ เตนหิ โภ ต ปุริส ตมฺหา คูถกูปา
อุทฺธรถาติ เต ๔ เต สาธูติ ปฏิสฺสุตวฺ า ต ปุริส ตมฺหา คูถกูปา
อุทฺธเรยฺยุ เต ตฺว เอว วเทยฺยาสิ เตนหิ โภ ตสฺส ปุริสสฺส
#๑ ม. อุปมายมิเธกจฺเจ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. สสีสก ฯ ๓ ม. ยุ. นิมุคฺโค ฯ
#๔ ม. ยุ. เตติ เอกปทเมว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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กายา เวฬุเปสิกาหิ คูถ สุนิมฺมชฺชิต นิมฺมชฺชถาติ เต เต สาธูติ
ปฏิสฺสุตฺวา ตสฺส ปุริสสฺส กายา เวฬุเปสิกาหิ คูถ สุนิมฺมชฺชิต
นิมฺมชฺเชยฺยุ เต ตฺว เอว วเทยฺยาสิ เตนหิ โภ ตสฺส
ปุริสสฺส กาย ปณฺฑุมตฺติกาย ติกฺขตฺตุ อุพฺพฏิต ๑ อุพฺพเฏถาติ เต
เต สาธูติ ปฏิสฺสุตฺวา ๒ ตสฺส ปุริสสฺส กาย ปณฺฑุมตฺติกาย
ติกฺขตฺตุ อุพฺพฏิต อุพฺพเฏยฺยุ เต ตฺว เอว วเทยฺยาสิ เตนหิ
โภ ต ปุริส เตเลน อพฺภฺชิตฺวา สุขุเมน จุณฺเณน ติกฺขตฺตุ
สุปฺปโธต กโรถาติ เต ต ปุริส เตเลน อพฺภฺชิตฺวา สุขุเมน
จุณฺเณน ติกฺขตฺตุ สุปฺปโธต กเรยฺยุ เต ตฺว เอว วเทยฺยาสิ
เตนหิ โภ ตสฺส ปุริสสฺส เกสมสฺสุ กปฺเปถาติ เต ตสฺส ปุรสิ สฺส
เกสมสฺสุ กปฺเปยฺยุ [๓] ตฺว เอว วเทยฺยาสิ เตนหิ [๔] ตสฺส ปุรสิ สฺส
มหคฺฆฺจ มาล มหคฺฆฺจ วิเลปน มหคฺฆานิ จ วตฺถานิ อุปหรถาติ
เต ตสฺส ปุริสสฺส มหคฺฆฺจ มาล มหคฺฆฺจ วิเลปน มหคฺฆานิ จ
วตฺถานิ อุปหเรยฺยุ เต ตฺว เอว วเทยฺยาสิ เตนหิ โภ ต
ปุริส ปาสาท อาโรเปตฺวา ปฺจ กามคุณานิ อุปฏเปถาติ ๕ เต
ต ปุริส ปาสาท อาโรเปตฺวา ปฺจ กามคุณานิ อุปฏเปยฺยุ ๖
ต กึ มฺสิ ราชฺ อป นุ ตสฺส ปุริสสฺส สุนฺหาตสฺส ๗
สุวิสิตฺตสฺส ๘ กปฺปตเกสมสฺสุสฺส ๙ อามุตฺตมณิภรณสฺส ๑๐
โอทาตวตฺถวสนสฺส อุปริปาสาทวรคตสฺส ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปตสฺส
#๑ ม. ยุ. สุพพฺ ฏฏิต อุพฺพฏเฏถาติ ฯ ๒ ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ยุ. เต ฯ ๔ ม. ยุ. โภ ฯ ๕ ม. อุปฏาเปถาติ ฯ ๖ ม.
#อุปฏาเปยฺยุ ฯ ๗ สุนหาตสฺสาติป ปาโ ฯ ๘ ม. ยุ. สุวิลิตฺตสฺส ฯ
#๙ ม. สุกปฺปต ... ฯ ๑๐ ม. อามุกฺกมาลาภรณสฺส ฯ
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สมงฺคิภูตสฺส ปริจารยมานสฺส ปุนเทว ตสฺมึ คูถกูเป นิมฺมุชชฺ ิตุกามฺยตา
อสฺสาติ ฯ โน หีท โภ กสฺสป ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ
อสุจิ โภ กสฺสป คูถกูโป อสุจิ เจว อสุจิสงฺขาโต จ ทุคฺคนฺโธ จ
ทุคฺคนฺธสงฺขาโต จ เชคุจฺโฉ จ เชคุจฺฉสงฺขาโต จ ปฏิกโู ล จ
ปฏิกูลสงฺขาโต จาติ ฯ เอวเมว โข ราชฺ มนุสฺสา เทวาน
อสุจิ เจว อสุจิสงฺขาตา จ ทุคฺคนฺธา จ ทุคฺคนฺธสงฺขาตา จ
เชคุจฺฉา จ เชคุจฺฉสงฺขาตา จ ปฏิกลู า จ ปฏิกลู สงฺขาตา จ
โยชนสต โข ราชฺ มนุสฺสคนฺโธ เทเว อุพฺพาหติ ๑ กึ ปน เต
มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา อทินนฺ าทานา
ปฏิวิรตา กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ ตา มุสาวาทา ปฏิวิรตา
ปสุณาวาจา ปฏิวิรตา ผรุสวาจา ปฏิวิรตา สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรตา
อนภิชฺฌาลู อพฺยาปนฺนจิตฺตา สมฺมาทิฏี กายสฺส เภทา ปรมฺมรฌา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนา เต อาคนฺตฺวา อาโรเจสฺสนฺติ อิติป
อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน
กมฺมาน ผล วิปาโกติ อิมินาป โข เต ราชฺ ปริยาเยน
เอว โหตุ อิติป อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
[๓๐๗] กิฺจาป ภว กสฺสโป เอวมาห อถโข เอวมฺเม
เอตฺถ โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกาฑ
นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ อตฺถิ ปน [๒] ราชฺ
#๑ ม. อพฺพาธติ ฯ ๒ ม. โภ ฯ
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ปริยาโย ฯเปฯ อตฺถิ โภ กสฺสป ปริยาโย ฯเปฯ ยถากถ
วิย ราชฺาติ ฯ อิธ เม โภ กสฺสป มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตาฤ
ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา อทินฺนาทานา ปฏิวริ ตา กาเมสุ
มิจฺฉาจารา ปฏิวิรตา มุสาวาทา ปฏิวิรตา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
ปฏิวิรตา เต อปเรน สมเยน อาพาธิกา โหนฺติ
ทุกฺขิตา พาฬฺหคิลานา ยทาห ชานามิ นทานิเม อิมมฺหา
อาพาธา วุฏ หิสฺสนฺตีติ ตฺยาห อุปสงฺกมิตฺวา เอว วทามิ สนฺติ
โข โภ เอเก สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน เย เต
ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา กาเมสุ มิจฺฉาจารา
ปฏิวิรตา มุสาวาทา ปฏิวิรตา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรตา
เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ
เทวาน ตาวตึสาน สหพฺยตนฺติ ภวนฺโต โข ปาณาติปาตา
ปฏิวิรตา อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ ตา
มุสาวาทา ปฏิวิรตา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรตา สเจ
เตส ภวติ สมณพฺราหฺมณาน สจฺจ วจน ภวนฺโต กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสนฺติ เทวาน ตาวตึสาน
สหพฺยต สเจ โข โภ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺเชยฺยาถ เทวาน ตาวตึสาน สหพฺยต เยน เม
อาคนฺตฺวา อาโรเจยฺยาถ อิติป อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ สตฺตา
โอปปาติกา อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ภวนฺโต
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โข ปน เม สทฺธายิกา ปจฺจยิกา ย ภวนฺเตภิ ทิฏ ยถา
สาม ทิฏ เอวเมต ภวิสฺสตีติ เต เม สาธูติ ปฏิสฺสุตฺวา
เนว อาคนฺตฺวา อาโรเจนฺติ น ปน ทูต ปหิณนฺติ อยมฺป
โข โภ กสฺสป ปริยาโย เยน เม ปริยาเยน เอว โหติ อิติป
นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน(
กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
[๓๐๘] เตนหิ ราชฺ ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฉฺ ิสฺสามิ ยถา
เต ขเมยฺย ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ ย โข ปน ราชฺ
มานุสก วสฺสสต เทวาน ตาวตึสาน เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว
ตาย รตฺติยา ตึส รตฺติโย มาโส เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย
สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพ วสฺสสหสฺส เทวาน ตาวตึสาน
อายุปฺปมาณ เย เต มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา ปาณาติปาตา
ปฏิวิรตา อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ ตา
มุสาวาทา ปฏิวิรตา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรตา [๑] กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนา เทวาน ตาวตึสาน
สหพฺยต สเจ ปน เตส เอว ภวิสสฺ ติ ยาว มย เทฺว วา
ตีณิ วา รตฺตินฺทิวา ๒ ทิพฺเพหิ ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปตา
สมงฺคิภูตา ปริจาเรม อถ มย ปายาสิสฺส ราชฺสฺส คนฺตฺวา
อาโรเจยฺยาม อิติป อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ อป นุ เต อาคนฺตฺวา
#๑ ม. ยุ. เต ฯ ๒ ยุ. รตฺตนิ ฺทิวานิ ฯ
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อาโรเจยฺยุ อิติป อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ โน หีท โภ
กสฺสป อป หิ มย โภ กสฺสป จิรกาลกตาป ภเวยฺยาม โก
ปเนต โภโต กสฺสปสฺส อาโรเจติ อตฺถิ เทวา ตาวตึสาติ วา
เอวทีฆายุกา เทวา ตาวตึสาติ วา น มย โภโต กสฺสปสฺส
สทฺทหาม อตฺถิ เทวา ตาวตึสาติ วา เอวทีฆายุกา เทวา
ตาวตึสาติ วา ฯ เสยฺยถาป ราชฺ ชจฺจนฺโธ ปุริโส น ปสฺเสยฺย
กณฺหสุกฺกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย นีลกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย
ปตกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย โลหิตกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย
มฺเชฏกานิ ๑ รูปานิ น ปสฺเสยฺย สมวิสม น ปสฺเสยฺย
ตารกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย จนฺทิมสุริเย โส เอว วเทยฺย
นตฺถิ กณฺหสุกฺกานิ รูปานิ นตฺถิ กณฺหสุกฺกาน รูปาน ทสฺสาวี
นตฺถิ นีลกานิ รูปานิ นตฺถิ นีลกาน รูปาน ทสฺสาวี นตฺถิ
ปตกานิ รูปานิ นตฺถิ ปตกาน รูปาน ทสฺสาวี นตฺถิ โลหิตกานิ
รูปานิ นตฺถิ โลหิตกาน รูปาน ทสฺสาวี นตฺถิ มฺเชฏกานิ
รูปานิ นตฺถิ มฺเชฏกาน รูปาน ทสฺสาวี นตฺถิ สมวิสม
นตฺถิ สมวิสมสฺส ทสฺสาวี นตฺถิ ตารกานิ รูปานิ นตฺถิ ตารกาน
รูปาน ทสฺสาวี นตฺถิ จนฺทิมสุริยา นตฺถิ จนฺทิมสุริยาน ทสฺสาวี
อหเมต น ชานามิ อหเมต น ปสฺสามิ ตสฺมา ต นตฺถีติ
สมฺมา นุ โข โภ ๒ ราชฺ วทมาโน วเทยฺยาติ ฯ โน หีท
#๑ ม. ยุ. มฺชิฏกานิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. โส ฯ
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โภ กสฺสป อตฺถิ กณฺหสุกฺกานิ รูปานิ อตฺถิ กณฺหสุกฺกาน
รูปาน ทสฺสาวี อตฺถิ นีลกานิ รูปานิ อตฺถิ นีลกาน รูปาน
ทสฺสาวี ฯเปฯ อตฺถิ สมวิสม อตฺถิ สมวิสมสฺส ทสฺสาวี
อตฺถิ ตารกานิ รูปานิ อตฺถิ ตารกาน รูปาน ทสฺสาวี อตฺถิ
จนฺทิมสุริยา อตฺถิ จนฺทิมสุริยาน ทสฺสาวี อหเมต น ชานามิ
อหเมต น ปสฺสามิ ตสฺมา ต นตฺถตี ิ น หิ โส โภ กสฺสป
สมฺมา วทมาโน วเทยฺยาติ ฯ เอวเมว โข ตฺว ราชฺ ชจฺจนฺธูปโม
มฺเ ปฏิภาสิ ยเมต ๑ เอว วเทสิ โก ปเนต โภโต กสฺสปสฺส
อาโรเจติ อตฺถิ เทวา ตาวตึสาติ วา เอวทีฆายุกา เทวา
ตาวตึสาติ วา น มย โภโต กสฺสปสฺส สทฺทหาม อตฺถิ
เทวา ตาวตึสาติ วา เอวทีฆายุกา เทวา ตาวตึสาติ วา ๒ น
โข ราชฺ เอว ปโร โลโก ทฏพฺโพ ยถา ตฺว มฺสิ
อิมินา มสจกฺขุนา เย โข เต ราชฺ สมณพฺราหฺมณา
อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวนฺติ ๓ เต ตตฺถ
อปฺปมตฺตา อาตาปโน ปหิตตฺตา วิหรนฺตา ทิพพฺ จกฺขุ วิโสเธนฺติ
เต ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน อิมฺเจว โลก
ปสฺสนฺติ ปรฺจ สตฺเต จ โอปปาติเก เอวฺจ โข ราชฺ
ปโร โลโก ทฏพฺโพ น เตฺวว ยถา ตฺว มฺสิ อิมินา
มสจกฺขุนา อิมินาป โข เต ราชฺ ปริยาเยน เอว โหตุ
#๑ ม. ยุ. ย ม ตว ... ฯ ๒ ม. วาติ ฯ ๓ สี. ยุ. อิโต ปร
#อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานีติ ทิสฺสติ ฯ
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อิติป อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ
สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
[๓๐๙] กิฺจาป ภว กสฺสโป เอวมาห อถโข เอวมฺเม
เอตฺถ โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ อตฺถิ ปน ราชฺ
ปริยาโย ฯเปฯ อตฺถิ โภ กสฺสป ปริยาโย ฯเปฯ ยถากถ
วิย ราชฺาติ ฯ อิธาห โภ กสฺสป ปสฺสามิ สมณพฺราหฺมเณ
สีลวนฺเต กลฺยาณธมฺเม ชีวิตุกาเม อมริตุกาเม สุขกาเม ทุกฺขปฏิกูเล
ตสฺส มยฺห โภ กสฺสป เอว โหติ สเจ โข อิเม
โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา เอว ชาเนยฺยุ
อิโต โน มตาน เสยฺโย ภวิสฺสตีติ อิทานีเม โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา วิส วา ขาเทยฺยุ สตฺถ วา
อาหเรยฺยุ อุพฺพนฺธิตฺวา วา กาล กเรยฺยุ ปปาเต วา ปปเตยฺยุ
ยสฺมา จ โข อิเม โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา
น เอว ชานนฺติ อิโต โน มตาน เสยฺโย ภวิสฺสตีติ ตสฺมา
อิเม โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา ชีวติ ุกามา
อมริตุกามา สุขกามา ทุกฺขปฏิกูลา ๑ อยมฺป โข โภ กสฺสป ปริยาโย
เยน เม ปริยาเยน เอว โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ
สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
#๑ ม. อิโต ปร อตฺตาน น มาเรนฺตีติป ปาโ ฯ
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[๓๑๐] เตนหิ ราชฺ อุปมนฺเต กริสฺสามิ อุปมายปเธกจฺเจ
วิฺู ปุริสา ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานนฺติ ภูตปุพฺพ ราชฺ
อฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส เทฺว ปชาปติโย อเหสุ เอกิสฺสา
ปุตฺโต อโหสิ ทสวสฺสุทฺเทสิโก วา ทฺวาทสวสฺสุทฺเทสิโก วา เอกา
คพฺภินี อุปวิชฺา อถโข โส พฺราหฺมโณ กาลมกาสิ อถโข
โส มาณวโก มาตุสปตึ ๑ เอตทโวจ ยมิท โภติ ธน วา
ธฺ วา รชต วา ชาตรูป วา สพฺพนฺต มยฺห นตฺถิ
ตุเยฺหตฺถ กิฺจิ ปตุ เม สนฺตโก ๒ โภติ ทายชฺช นิยฺยาเทหีติ ฯ
เอว วุตฺเต สา พฺราหฺมณี ต มาณวก เอตทโวจ อาคเมหิ
ตาว ตาต ยาว วิชายามิ สเจ กุมารโก ภวิสสฺ ติ ตสฺสป
เอกเทโส ภวิสฺสติ สเจ กุมาริกา ภวิสฺสติ สาป เต อุปโภคฺคา ๓
ภวิสฺสตีติ ฯ ทุติยมฺป โข โส มาณวโก มาตุสปตึ เอตทโวจ
ยมิท โภติ ธน วา ธฺ วา รชต วา ชาตรูป วา สพฺพนฺต
มยฺห นตฺถิ ตุเยฺหตฺถ กิฺจิ ปตุ เม สนฺตโก ๔ โภติ ทายชฺช
นิยฺยาเทหีติ ฯ ทุติยมฺป โข สา พฺราหฺมณี ต มาณวก เอตทโวจ
อาคเมหิ ตาว ตาต ยาว วิชายามิ สเจ กุมารโก ภวิสฺสติ
ตสฺสป เอกเทโส ภวิสฺสติ สเจ กุมาริกา ภวิสสฺ ติ สาป เต
อุปโภคฺคา ภวิสฺสตีติ ฯ ตติยมฺป โข โส มาณวโก มาตุสปตึ
เอตทโวจ ยมิท โภติ ธน วา ธฺ วา รชต วา ชาตรูป
#๑ มาตุสปตฺตินฺติ วา ปาโ ฯ ๒-๔ สี. ม. ยุ. อย น ทิสฺสติ ฯ
#๓ ม. ยุ. โอปโภคฺคา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วา สพฺพนฺต มยฺห นตฺถิ ตุเยฺหตฺถ กิฺจิ ปตุ เม สนฺตโก
โภติ ทายชฺช นิยฺยาเทหีติ ฯ อถโข สา พฺราหฺมณี สตฺถ คเหตฺวา
โอวรก ปวิสิตฺวา อุทร อุปฺปาเตสิ ๑ ยาว วิชานามิ ยทิ วา
กุมารโก ยทิ วา กุมาริกาติ สา อตฺตานฺเจว ชีวิตฺจ คพฺภฺจ
สาปเตยฺยฺจ ยถา ต พาลา อพฺยตฺตา อนยพฺยสน อาปนฺนา
อโยนิโส ทายชฺช คเวสนฺตี เอวเมว โข ตฺว ราชฺ พาโล
อพฺยตฺโต อนยพฺยสน อาปชฺชิสฺสสิ อโยนิโส ปรโลก คเวสนฺโต
เสยฺยถา ๒ พฺราหฺมณี พาลา อพฺยตฺตา อนยพฺยสน อาปนฺนา อโยนิโส
ทายชฺช คเวสนฺตี ฯ น โข ราชฺ สมณพฺราหฺมณา สีลวนฺโต
กลฺยาณธมฺมา อปกฺก ปริปาเจนฺติ อปจ ปริปาก อาคเมนฺติ
ปณฺฑิตา ฯ ๓ อฺเหิ ๔ ราชฺ สมณพฺราหฺมณาน สีลวนฺตาน
กลฺยาณธมฺมาน ชีวิเตน ยถา ๕ ราชฺ สมณพฺราหฺมณา สีลวนฺโต
กลฺยาณธมฺมา จิร ทีฆมทฺธาน ติฏนฺติ ตถา ๖ พหุปฺุ ปสวนฺติ
พหุชนหิตาย จ ปฏิปชฺชนฺติ พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย ๗ อตฺถาย
หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ อิมินาป โข [๘] ราชฺเ ปริยาเยน
เอว โหตุ อิติป อตฺถิ ปโร โลโก ฯเปฯ ผล วิปาโกติ ฯ
[๓๑๑] กิฺจาป ภว กสฺสโป เอวมาห อถโข เอวมฺเม
เอตฺถ โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก ฯเปฯ ผล วิปาโกติ ฯ
อตฺถิ ปน ราชฺ ปริยาโย ฯเปฯ อตฺถิ โภ กสฺสป
ปริยาโย ฯเปฯ ยถากถ วิย ราชฺาติ ฯ อิธ เม โภ กสฺสป ปุริสา
#๑ ม. ยุ. โอปาเทสิ ฯ ๒ ม. ยุ. เสยฺยถาป สา ... ฯ ๓ ม. ปณฺฑิตาน ฯ
#๔ ม. ยุ. อตฺโถ หิ ฯ ๕-๖ ม. ยุ. ยถา ยถาโข ... ตถา ตถา ฯ
#๗ ม. ยุ. โลกานุกมฺปกาย ฯ ๘ ม. ยุ. เต ฯ
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โจร อาคุจารึ คเหตฺวา ทสฺเสนฺติ อยนฺเต ภนฺเต โจโร อาคุจารี
อิมสฺส ย อิจฺฉสิ ต ทณฺฑ วเทหีติ ๑ ตฺยาห เอว วทามิ
เตนหิโภ อิม ปุริส ชีวนฺตเยว กุมฺภิยา ปกฺขิปตฺวา มุข ปทหิตฺวา
อลฺเลน จมฺเมน โอนทฺธติ ฺวา อลฺลาย มตฺติกาย พหลวิเลปน ๒
กริตฺวา อุทธฺ น อาโรเปตฺวา อคฺคึ เทถาติ เต เม สาธูติ
ปฏิสฺสุตฺวา ต ปุริส ชีวนฺตเยว กุมฺภิยา ปกฺขิปตฺวา มุข ปทหิตฺวา
อลฺเลน จมฺเมน โอนทฺธติ ฺวา อลฺลาย มตฺติกาย พหลวิเลปน กริตฺวา
อุทฺธน อาโรเปตฺวา อคฺคึ เทนฺติ ฯ ยทา มย ชานาม กาลกโต
โส ปุรโิ สติ อถ ต กุมฺภึ โอโรเปตฺวา อุพฺภินฺทิตฺวา มุข วิวริตวฺ า
สณิก วิโลเกม ๓ อปฺเปวนามสฺส ชีว นิกฺขมนฺต ปสฺเสยฺยามาติ
เนวสฺส มย ชีว นิกฺขมนฺต ปสฺสาม ฯ อยมฺป โข โภ กสฺสป
ปริยาโย เยน เม ปริยาเยน เอว โหติ อิติป นตฺถิ ปโร
โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกกฺ ฏาน กมฺมาน
ผล วิปาโกติ ฯ เตนหิ ราชฺ ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ
ยถา เต ขเมยฺย ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ ฯ อภิชานาสิ โน ตฺว
ราชฺ ทิวาเสยฺย อุปคโต สุปนก ปสฺสิตฺวา ๔ อารามรามเณยฺยก
วนรามเณยฺยก ภูมิรามเณยฺยก โปกฺขรณีรามเณยฺยกนฺติ ฯ อภิชานามห
โภ กสฺสป ทิวาเสยฺย อุปคโต สุปนก ปสฺสิตฺวา อารามรามเณยฺยก
วนรามเณยฺยก ภูมิรามเณยฺยก โปกฺขรณีรามเณยฺยกนฺติ ฯ รกฺขนฺติ
#๑ ม. ยุ. ปเณหีติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ สี. ม. ยุ. พหลาวเลปน ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ยุ. นิลฺโลเกม ฯ ๔ ม. ปสฺสิตา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ต ตมฺหิ สมเย ขุชชฺ าป วามนกาป ๑ เจลาวิกาป ๒ โกมาริกาปติ ฯ
เอว ๓ โภ กสฺสป รกฺขนฺติ ม ตมฺหิ สมเย ขุชชฺ าป วามนกาป
เจลาวิกาป โกมาริกาปติ ฯ อป นุ ตา ตุยฺห ชีว ปสฺสนฺติ
ปวิสนฺต วา นิกฺขมนฺต วาติ ฯ โน หีท โภ กสฺสป ฯ ตา หิ
นาม ราชฺ ตุยฺห ชีวนฺตสฺส ชีวนฺติโย ชีว น ปสฺสิสฺสนฺติ
ปวิสนฺต วา นิกฺขมนฺต วา กึ ปน ตฺว กาลกตสฺส ชีว
ปสฺสิสฺสสิ ปวิสนฺต วา นิกฺขมนฺต วา ฯ อิมินาป โข เต ราชฺ
ปริยาเยน เอว โหตุ อิติป อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ สตฺตา
โอปปาติกา อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
[๓๑๒] กิฺจาป ภว กสฺสโป เอวมาห อถโข เอวมฺเม
เอตฺถ โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ อตฺถิ ปน ราชฺ
ปริยาโย ฯเปฯ อตฺถิ โภ กสฺสป ปริยาโย ฯเปฯ ยถากถ
วิย ราชฺาติ ฯ อิธ เม โภ กสฺสป ปุริสา โจร อาคุจารึ
คเหตฺวา ทสฺเสนฺติ อยนฺเต ภนฺเต โจโร อาคุจารี อิมสฺส ย
อิจฺฉสิ ต ทณฺฑ วเทหีติ ตฺยาห เอว วทามิ เตนหิ โภ
อิม ปุริส ชีวนฺตเยว ตุลาย ตุเลตฺวา ชิยาย อนสฺสาสก มาเรตฺวา
ปุนเทว ตุลาย ตุเลถาติ เต เม สาธูติ ปฏิสฺสุตวฺ า ต ปุริส
ชีวนฺตเยว ตุลาย ตุเลตฺวา ชิยาย อนสฺสาสก มาเรตฺวา ปุเนว
ตุลาย ตุเลนฺติ ฯ ยทา โส ชีวติ ตทา ลหุตโร จ โหติ
#๑ ยุ. วามนิกาป ฯ ๒ ม. เวลาสิกาป ฯ ยุ. เวลานิกาป ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ยุ. เอวมฺป ฯ
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มุทุตโร จ กมฺมฺตโร จ ยทา ปน โส กาลกโต โหติ
ตทา ครุตโร จ โหติ ปตฺถินฺนตโร จ อกมฺมฺตโร จ ฯ
อยมฺป โข โภ กสฺสป ปริยาโย เยน เม ปริยาเยน เอว โหติ
อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ
สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
[๓๑๓] เตนหิ ราชฺ อุปมนฺเต กริสฺสามิ อุปมายปเธกจฺเจ
วิฺู ปุริสา ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานนฺติ ฯ เสยฺยถาป ราชฺ
ปุริโส ทิวสนฺตตฺต อโยคุฬ อาทิตฺต สมฺปชฺชลิต สฺโชติภูต ตุลาย
ตุเลยฺย ๑ ตเมน อปเรน สมเยน สีต นิพฺพุต ตุลาย ตุเลยฺย กทา
นุ โข โส อโยคุโฬ ลหุตโร วา โหติ มุทุตโร วา กมฺมฺตโร
วา ยทา วา อาทิตฺโต สมฺปชฺชลิโต สฺโชติภูโต ยทา วา สีโต
นิพฺพุโตติ ยทา โส โภ กสฺสป อโยคุโฬ เตโชสหคโต จ โหติ
วาโยสหคโต จ อาทิตฺโต สมฺปชฺชลิโต สฺโชติภูโต ตทา
ลหุตโร จ โหติ มุทุตโร จ กมฺมฺตโร จ ยทา ปน โส
อโยคุโฬ เนว เตโชสหคโต โหติ น วาโยสหคโต สีโต นิพฺพุโต
ตทา ครุตโร จ โหติ ปตฺถินฺนตโร จ อกมฺมฺตโร จาติ ฯ
เอวเมว โข ราชฺ ยทา อย กาโย อายุสหคโต จ โหติ
อุสฺมาสหคโต จ วิฺาณสหคโต จ ตทา ลหุตโร จ โหติ
มุทุตโร จ กมฺมฺตโร จ ยทา ปนาย กาโย เนว
อายุสหคโต จ โหติ น อุสฺมาสหคโต จ น วิฺาณสหคโต จ
#๑ ยุ. โตเลยฺย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ตทา ครุตโร จ โหติ ปตฺถินฺนตโร จ อกมฺมฺตโร จ ฯ
อิมินาป โข เต ราชฺ ปริยาเยน เอว โหตุ อิติป อตฺถิ
ปโร โลโก อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน
กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
[๓๑๔] กิฺจาป ภว กสฺสโป เอวมาห อถโข เอวมฺเม
เอตฺถ โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ อตฺถิ ปน ราชฺ
ปริยาโย ฯเปฯ อตฺถิ โภ กสฺสป ปริยาโย ฯเปฯ ยถากถ วิย
ราชฺาติ ฯ อิธ เม โภ กสฺสป ปุริสา โจร อาคุจารึ คเหตฺวา
ทสฺเสนฺติ อยนฺเต ภนฺเต โจโร อาคุจารี อิมสฺส ย อิจฺฉสิ
ต ทณฺฑ วเทหีติ ตฺยาห เอว วทามิ เตนหิ โภ อิม ปุริส
อนุปหจฺจ ฉวิฺจ จมฺมฺจ มสฺจ นหารฺุจ อฏิฺจ
อฏิมิฺชฺจ ชีวิตา โวโรเปถ อปฺเปวนามสฺส ชีว นิกฺขมนฺต
ปสฺเสยฺยามาติ เต เม สาธูติ ปฏิสสฺ ุตฺวา ต ปุริส อนุปหจฺจ
ฉวิฺจ จมฺมฺจ มสฺจ นหารฺุจ อฏิฺจ อฏิมิฺชฺจ ชีวิตา
โวโรเปนฺติ ฯ ยทา โส อทฺธมโต โหติ ตฺยาห เอว วทามิ
เตนหิ โภ อิม ปุริส อุตฺตาน นิปาเตถ อปฺเปวนามสฺส ชีว
นิกฺขมนฺต ปสฺเสยฺยามาติ เต ต ปุริส อุตฺตาน นิปาเตนฺติ ฯ
เนวสฺส มย ชีว นิกฺขมนฺต ปสฺสาม ตฺยาห เอว วทามิ เตนหิ
โภ อิม ปุรสิ  อวกุชฺช นิปาเตถ ปสฺเสน นิปาเตถ ทุติเยน
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ปสฺเสน นิปาเตถ อุทธฺ  เปถ โอมุทฺธก เปถ ปาณินา
อาโกเฏถ เลณฺฑุนา ๑ อาโกเฏถ ทณฺเฑน อาโกเฏถ สตฺเถน
อาโกเฏถ โอธุนาถ สนฺธุนาถ นิทฺธุนาถ อปฺเปวนามสฺส ชีว
นิกฺขมนฺต ปสฺเสยฺยามาติ เต ต ปุริส โอธุนนฺติ สนฺธุนนฺติ
นิทฺธุนนฺติ ฯ เนวสฺส มย ชีว นิกฺขมนฺต ปสฺเสยฺยาม ๒ ฯ ตสฺส
ตเทว จกฺขุ โหติ เต รูปา ตฺจายตน นปฺปฏิสเวเทติ ฯ ตเทว
โสต โหติ เต สทฺทา ตฺจายตน นปฺปฏิสเวเทติ ฯ ตเทว
ฆาน โหติ เต คนฺธา ตฺจายตน นปฺปฏิสเวเทติ ฯ สาเยว ๓-"
ชิวฺหา โหติ เต รสา ตฺจายตน นปฺปฏิสเวเทติ ฯ เสฺวว
กาโย โหติ เต โผฏพฺพา ตฺจายตน นปฺปฏิสเวเทติ ฯ อยมฺป
โข โภ กสฺสป ปริยาโย เยน เม ปริยาเยน เอว โหติ อิติป
นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน
กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
[๓๑๕] เตนหิ ราชฺ อุปมนฺเต กริสฺสามิ อุปมายปเธกจฺเจ
วิฺู ปุริสา ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานนฺติ ฯ ภูตปุพฺพ ราชฺ
อฺตโร สงฺขธโม สงฺขมาทาย ปจฺจนฺติม ชนปท อคมาสิ ฯ
โส เยน อฺตโร คาโม เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มชฺเฌ
คามสฺส ิโต ติกฺขตฺตุ สงฺข อุปฬาเสตฺวา สงฺข ภูมิย นิกฺขิปต ฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อถโข ราชฺ เตส ปจฺจนฺตชนปทาน มนุสฺสาน ๔
#๑ เลฑฺฑุนาติป ปาโ ฯ ๒ ม. ปสฺสาม ฯ ๓ ม. สาว ฯ ๔ สี. ยุ.
#ปจฺจนฺตชาน มนุสฺสาน ฯ ม. ปจฺจนฺตชนปทมนุสสฺ าน ฯ
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เอตทโหสิ อมฺโภ กสฺส ๑ นุ โข เอโส สทฺโท เอวรชนิโย
เอวกมฺมนิโย เอวมทนิโย เอวพนฺธนิโย เอวมฺุจนิโยติ ฯ สนฺนิปติตฺวา
ต สงฺขธม เอตทโวจุ อมฺโภ กสฺส นุ โข เอโส สทฺโท
เอวรชนิโย เอวกมฺมนิโย เอวมทนิโย เอวพนฺธนิโย เอวมฺุจนิโยติ
เอโส โข โภ สงฺโข นาม ยสฺส โส สทฺโท เอวรชนิโย
เอวกมฺมนิโย เอวมทนิโย เอวพนฺธนิโย เอวมฺุจนิโยติ ฯ เต ต
สงฺข อุตฺตาน นิปาเตสุ วเทหิ โภ สงฺข วเทหิ โภ สงฺขาติ ฯ
เนว โส สงฺโข สทฺทมกาสิ ฯ เต ต สงฺข อวกุชฺช นิปาเตสุ ปสฺเสน
นิปาเตสุ ทุติเยน ปสฺเสน นิปาเตสุ อุทฺธ เปสุ โอมุทฺธก
เปสุ ปาณินา อาโกเฏสุ เลณฺฑนุ า อาโกเฏสุ ทณฺเฑน
อาโกเฏสุ สตฺเถน อาโกเฏสุ โอธุนสึ ุ สนฺธุนึสุ นิทฺธุนึสุ วเทหิ
โภ สงฺข วเทหิ โภ สงฺขาติ ฯ เนว โส สงฺโข สทฺทมกาสิ ฯ
อถโข ราชฺ ตสฺส สงฺขธมสฺส เอตทโหสิ ยาว โข ๒ พาลา
อิเม ปจฺจนฺตชนปทา มนุสฺสา กถฺหิ นาม อโยนิโส สงฺขสทฺท
คเวสิสฺสนฺตีติ ฯ เตส เปกฺขมานาน สงฺข คเหตฺวา ติกฺขตฺตุ สงฺข
อุปฬาเสตฺวา สงฺข อาทาย ปกฺกามิ ฯ อถโข ราชฺ เตส
ปจฺจนฺตชนปทาน มนุสสฺ าน เอตทโหสิ ยทา กิร โภ อย สงฺโข
นาม ปุริสสหคโต จ โหติ วายามสหคโต จ วาโยสหคโต ๓ จ
ตทาย สงฺโข สทฺท กโรติ ยทา ปนาย สงฺโข เนว ปุริสสหคโต
โหติ น วายามสหคโต น วาโยสหคโต นาย สงฺโข สทฺท
#๑ ยุ. กิสฺส นุ โข ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. โข สทฺโท นตฺถิ ฯ
#๓ ม. วายุสหคโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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กโรตีติ ฯ เอวเมว โข ราชฺ ยทาย กาโย อายุสหคโต จ
โหติ อุสฺมาสหคโต จ วิฺาณสหคโต จ ตทา อภิกฺกมติป
ปฏิกฺกมติป ติฏติป นิสีทติป เสยฺยป กปฺเปติ จกฺขุนาป รูป
ปสฺสติ โสเตนป สทฺท สุณาติ ฆาเนนป คนฺธ ฆายติ
ชิวฺหายป รส สายติ กาเยนป โผฏพฺพ ผุสติ มนสาป ธมฺม
วิชานาติ ยทา ปนาย กาโย เนว อายุสหคโต จ โหติ น
อุสฺมาสหคโต จ น วิฺาณสหคโต จ ตทา เนว อภิกฺกมติ
น ปฏิกฺกมติ น ติฏติ น นิสีทติ น เสยฺย กปฺเปติ จกฺขุนาป
รูป น ปสฺสติ โสเตนป สทฺท น สุณาติ ฆาเนนป คนฺธ น
ฆายติ ชิวฺหายป รส น สายติ กาเยนป โผฏพฺพ น ผุสติ
มนสาป ธมฺม น วิชานาติ ฯ อิมินาป โข เต ราชฺ ปริยาเยน
เอว โหตุ อิติป อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
อตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
ปมภาณวาร ฯ
[๓๑๖] กิฺจาป ภว กสฺสโป เอวมาห อถโข เอวมฺเม
เอตฺถ โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ อตฺถิ ปน ราชฺ
ปริยาโย ฯเปฯ อตฺถิ โภ กสฺสป ปริยาโย ฯเปฯ ยถากถ วิย
ราชฺาติ ฯ อิธ เม โภ กสฺสป ปุริสา โจร อาคุจารึ คเหตฺวา
ทสฺเสนฺติ อย เต ภนฺเต โจโร อาคุจารี อิมสฺส ย อิจฺฉสิ
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ต ทณฺฑ วเทหีติ ตฺยาห เอว วทามิ เตนหิ โภ อิมสฺส
ปุริสสฺส ฉวึ ฉินฺทถ อปฺเปวนามสฺส ชีว ปสฺเสยฺยามาติ เต
ตสฺส ปุริสสฺส ฉวึ ฉินฺทนฺติ ฯ เนวสฺส มย ชีว ปสฺสาม ฯ ตฺยาห
เอว วทามิ เตนหิ โภ อิมสฺส ปุริสสฺส จมฺม ฉินฺทถ มส ฉินฺทถ
นหารุ ฉินฺทถ อฏึ ฉินฺทถ อฏิมิฺช ฉินทฺ ถ อปฺเปวนามสฺส
ชีว ปสฺเสยฺยามาติ เต ตสฺส ปุริสสฺส อฏิมิฺช ฉินฺทนฺติ ฯ
เนวสฺส มย ชีว ปสฺสาม ๑ ฯ อยมฺป โข โภ กสฺสป ปริยาโย
เยน เม ปริยาเยน เอว โหติ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ
สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ
[๓๑๗] เตนหิ ราชฺ อุปมนฺเต กริสฺสามิ อุปมายปเธกจฺเจ
วิฺู ปุริสา ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานนฺติ ฯ ภูตปุพฺพ ราชฺ
อฺตโร อคฺคิโก ชฏิโล อรฺายตเน ปณฺณกุฏิยา สมฺมติ ๒ ฯ
อถโข ราชฺ อฺตโร ชนปโท สตฺถวาโส ๓ วุฏาสิ ฯ อถโข
โส สตฺถวาโส ๔ ตสฺส อคฺคิกสฺส ชฏิลสฺส อสฺสมสฺส สามนฺตา
เอกรตฺตึ วสิตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข ราชฺ ตสฺส อคฺคิกสฺส ชฏิลสฺส
เอตทโหสิ ยนฺนูนาห เยน โส สตฺถวาโส เตนุปสงฺกเมยฺย
อปฺเปวนาเมตฺถ กิฺจิ อุปกรณ อธิคจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อถโข โส
อคฺคิโก ชฏิโล กาลสฺเสว วุฏาย เยน โส สตฺถวาโส
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อทฺทส ตสฺมึ สตฺถวาเส ทหร กุมาร
#๑ ม. ปสฺเสยฺยาม ฯ ๒ ม. สี. ยุ. วสติ ฯ ๓ สี. ยุ. ชนปทปเทโส ฯ
#ม. ชนปเท สตฺโถ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ยุ. โส สตฺโถ ฯ
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มณฺฑ อุตฺตานเสยฺยก ฉฑฺฑิต ฯ ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ น โข
เม ต ปฏิรปู  ย เม เปกฺขมานสฺส มนุสฺสภูโต กาล กเรยฺย
ยนฺนูนาห อิม ทารก อสฺสม เนตฺวา อาปาเทยฺย โปเสยฺย
วฑฺเฒยฺยนฺติ ฯ อถโข โส อคฺคิโก ชฏิโล ต ทารก อสฺสม
เนตฺวา อาปาเทสิ โปเสสิ วฑฺเฒสิ ฯ ยทา โส ทารโก
ทสวสฺสุทฺเทสิโก วา โหติ ทฺวาทสวสฺสุทฺเทสิโก วา อถโข ตสฺส
อคฺคิกสฺส ชฏิลสฺส ชนปเท กิฺจิเทว กรณีย อุปฺปชฺชิ ฯ อถโข
โส อคฺคิโก ชฏิโล ต ทารก เอตทโวจ อิจฺฉามห ตาต ชนปท
คนฺตุ อคฺคึ ตาต ปริจเรยฺยาสิ มา จ เต อคฺคิ นิพฺพายิ
สเจ ว ๑ เต อคฺคิ นิพฺพาเยยฺย อย วาสี อิมานิ กฏานิ อิท
อรณิสหิต อคฺคึ นิพฺพตฺเตตฺวา อคฺคึ ปริจเรยฺยาสีติ ฯ อถโข
โส อคฺคิโก ชฏิโล ต ทารก เอว อนุสาสิตฺวา ชนปท อคมาสิ ฯ
ตสฺส ขิฑฺฑาปสุตสฺส อคฺคิ นิพฺพายิ ฯ อถโข ตสฺส ทารกสฺส
เอตทโหสิ ปตา โข ม เอว อวจ อคฺคึ ตาต ปริจเรยฺยาสิ
มา จ เต อคฺคิ นิพฺพายิ สเจ ว เต อคฺคิ นิพฺพาเยยฺย อย
วาสี อิมานิ กฏานิ อิท อรณิสหิต อคฺคึ นิพฺพตฺเตตฺวา อคฺคึ
ปริจเรยฺยาสีติ ยนฺนูนาห อคฺคึ นิพฺพตฺเตตฺวา อคฺคึ ปริจเรยฺยนฺติ ฯ
อถโข โส ทารโก อรณิสหิต วาสิยา ตจฺฉิ อปฺเปวนาม อคฺคึ
อธิคจฺเฉยฺยนฺติ ฯ เนว โส อคฺคึ อธิคจฺฉิ อรณิสหิต ทฺวิธา
ผาเลสิ ติธา ผาเลสิ จตุธา ผาเลสิ ปฺจธา ผาเลสิ ทสธา
#๑ ม. ... จ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ผาเลสิ วีสติธา ๑ ผาเลสิ สกลิก สกลิก อกาสิ สกลิก สกลิก
กริตฺวา อุทุกขฺ เล โกเฏสิ อุทุกฺขเล โกเฏตฺวา มหาวาเต โอผุนิ ๒
อปฺเปวนาม อคฺคึ อธิคจฺเฉยฺยนฺติ ฯ เนว โส อคฺคึ อธิคจฺฉิ ฯ
อถโข โส อคฺคิโก ชฏิโล ชนปเท ต กรณีย ตีเรตฺวา เยน
สโก อสฺสโม เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ทารก เอตทโวจ
กจฺจิ เต ตาต อคฺคิ นิพพฺ ุโตติ ฯ อิธ เม ตาต ขิฑฺฑาปสุตสฺส
อคฺคิ นิพฺพายิ ตสฺส เม เอตทโหสิ ปตา โข ม เอว อวจ
อคฺคึ ตาต ปริจเรยฺยาสิ มา จ เต ตาต อคฺคิ นิพฺพายิ สเจ ว
เต อคฺคิ นิพฺพาเยยฺย อย วาสี อิมานิ กฏานิ อิท อรณิสหิต
อคฺคึ นิพฺพตฺเตตฺวา อคฺคึ ปริจเรยฺยาสีติ ยนฺนูนาห อคฺคึ
นิพฺพตฺเตตฺวา อคฺคึ ปริจเรยฺยนฺติ อถโขห ตาต อรณิสหิต
วาสิยา ตจฺฉึ อปฺเปวนาม อคฺคึ อธิคจฺเฉยฺยนฺติ ฯ เนวาห
อคฺคึ อธิคจฺฉึ อรณิสหิต ทฺวิธา ผาเลสึ ติธา ผาเลสึ จตุธา
ผาเลสึ ปฺจธา ผาเลสึ ทสธา ผาเลสึ วีสติธา ๓ ผาเลสึ สกลิก
สกลิก อกาสึ สกลิก สกลิก กริตฺวา อุทุกฺขเล โกเฏสึ อุทกุ ฺขเล
โกเฏตฺวา มหาวาเต โอผุนึ ๔ อปฺเปวนาม อคฺคึ อธิคจฺเฉยฺยนฺติ(
เนวาห อคฺคึ อธิคจฺฉินฺติ ฯ อถโข ตสฺส อคฺคิกสฺส ชฏิลสฺส
เอตทโหสิ ยาว พาโล อย ทารโก อพฺยตฺโต กถฺหิ นาม
อโยนิโส อคฺคึ คเวสิสฺสตีติ ฯ ตสฺส เปกฺขมานสฺส อรณิสหิต
#๑-๓ สี. ม. ยุ. สตธา ฯ ๒ ม. ยุ. โอปุนิ ฯ ๔ ม. ยุ. โอปุนึ ฯ
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คเหตฺวา อคฺคึ นิพฺพตฺเตตฺวา ต ทารก เอตทโวจ เอว โข
ตาต อคฺคิ นิพฺพตฺเตตพฺโพ น เตฺวว ยถา ตฺว พาโล อพฺยตฺโต
อโยนิโส อคฺคึ คเวสิสฺสสีติ ๑ ฯ เอวเมว โข ตฺว ราชฺ พาโล
อพฺยตฺโต อโยนิโส ปรโลก คเวสิสฺสสิ ปฏินสิ ฺสชฺเชต ราชฺ
ปาปก ทิฏ ิคต ปฏินสิ ฺสชฺเชต ราชฺ ปาปก ทิฏิคต มา
เต อโหสิ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ
[๓๑๘] กิฺจาป ภว กสฺสโป เอวมาห อถโข เนวาห สกฺโกมิ
อิท ปาปก ทิฏิคต ปฏินิสฺสชฺชิตุ ราชาป ม ปเสนทิ โกสโล
ชานาติ ติโรราชาโนป ปายาสิ ราชฺโ เอววาที เอวทิฏ ี
อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ
สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ สจาห โภ กสฺสป อิท
ปาปก ทิฏิคต ปฏินิสสฺ ชฺชิสฺสามิ ภวิสฺสนฺติ เม วตฺตาโร ยาว
พาโล ปายาสิ ราชฺโ อพฺยตฺโต ทุคฺคหิตคาหีติ โกเปนป น
หริสฺสามิ มกฺเขนป น หริสฺสามิ ปฬาเสนป น หริสฺสามีติ ฯ
[๓๑๙] เตนหิ ราชฺ อุปมนฺเต กริสฺสามิ อุปมายปเธกจฺเจ
วิฺู ปุริสา ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานนฺติ ฯ ภูตปุพฺพ ราชฺ
มหาสกฏสตฺโถ สกฏสหสฺส ปุรตฺถิมา ชนปทา ปจฺฉิม ชนปท
อคมาสิ ฯ โสเยว ๒ คจฺฉติ ขิปฺปเยว ปริยาทิยติ ติณ กฏโทก
หริตกปณฺณ ๓ ฯ ตสฺมึ โข ปน สตฺเถ เทฺว สตฺถวาหา อเหสุ
#๑ ม. คเวสีติ ฯ ๒ ม. ยุ. โส เยน เยน ... ฯ ๓ สี. ยุ. หริตกวนฺต ฯ
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เอโก ปฺจนฺน สกฏสตาน เอโก ปฺจนฺน สกฏสตาน ฯ อถโข
เตส สตฺถวาหาน เอตทโหสิ อย โข มหาสกฏสตฺโถ สกฏสหสฺส
เต มย เยน เยน คจฺฉาม ขิปฺปเมว ปริยาทิยติ ติณ กฏโทก
หริตกปณฺณ ยนฺนูน มย อิม สตฺถ ทฺวิธา วิภเชยฺยาม เอกโต
ปฺจ สกฏสตานิ เอกโต ปฺจ สกฏสตานีติ ฯ เต ต สตฺถ
ทฺวิธา วิภชึสุ เอกโต ปฺจ สกฏสตานิ เอกโต ปฺจ
สกฏสตานิ ฯ เอโก ตาว สตฺถวาโห พหุ ติณฺจ กฏฺจ อุทกฺจ
อาโรเปตฺวา สตฺถ ปยาเปสิ ๑ ฯ ทฺวีหตีหปยาโต ๒ โข ปน โส สตฺโถ
อทฺทส ปุริส กาฬ โลหิตกฺขึ ๓ อาสนฺนทฺธกลาป กุมุทมาล ๔ อลฺลวตฺถ
อลฺลเกส กทฺทมมกฺขิเตหิ จกฺเกหิ ภเทฺรน รเถน ปฏิปถ อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวา เอตทโวจ กุโต โภ อาคจฺฉสีติ ฯ อมุกมฺหา ชนปทาติ ฯ
กุหึ คมิสฺสสีติ ฯ อมุก นาม ชนปทนฺติ ฯ กจฺจิ โภ ปุรโต กนฺตาเร
มหาเมโฆ อภิปฺปวุฏโติ ฯ เอว โภ ปุรโต กนฺตาเร มหาเมโฆ
อภิปฺปวุฏโ อาสิตฺโตทกานิ วฏมานิ พหุ ติณฺจ กฏฺจ
อุทกฺจ ฉฑฺเฑถ โภ ปุราณานิ ติณานิ กฏานิ อุทกานิ
ลหุภาเรหิ สกเฏหิ สีฆ สีฆ คจฺฉถ มา โยคฺคานิ กิลมิตฺถาติ ฯ อถโข
โส สตฺถวาโห สตฺถิเก อามนฺเตสิ อย โภ ปุรโิ ส เอวมาห
ปุรโต กนฺตาเร มหาเมโฆ อภิปฺปวุฏโ อาสิตฺโตทกานิ วฏมานิL
พหุ ติณฺจ กฏฺจ อุทกฺจ ฉฑฺเฑถ โภ ปุราณานิ
ติณานิ กฏานิ อุทกานิ ลหุภาเรหิ สกเฏหิ สีฆ คจฺฉถ
#๑ สี. ยุ. ปายาเปสิ ฯ ๒ สี. ยุ. ... ปายาโต ฯ ๓ ม. โลหิตกฺข สนฺนทฺธกลาป ฯ
#๔ ม. กุมุทมาลึ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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มา โยคฺคานิ กิลมิตฺถาติ ฉฑฺเฑถ โภ ปุราณานิ ติณานิ กฏานิ
อุทกานิ ลหุภาเรหิ สกเฏหิ สตฺถ ปยาเปถาติ ฯ เอว โภติ
โข เต สตฺถิกา ตสฺส สตฺถวาหสฺส ปฏิสฺสตุ ฺวา ฉฑฺเฑตฺวา
ปุราณานิ ติณานิ กฏานิ อุทกานิ ลหุภาเรหิ สกเฏหิ สตฺถ
ปยาเปสุ ฯ เต ปเมป สตฺถวาเส น อทฺทสสุ ติณ วา กฏ
วา อุทก วา ทุติเยป สตฺถวาเส ฯ ตติเยป สตฺถวาเส ฯ จตุตฺเถป
สตฺถวาเส ฯ ปฺจเมป สตฺถวาเส ฯ ฉฏเป สตฺถวาเส ฯ
สตฺตเมป สตฺถวาเส น อทฺทสสุ ติณ วา กฏ วา อุทก วา
สพฺเพ ว อนยพฺยสน อาปชฺชึสุเยว ๑ ฯ ตสฺมึ สตฺเถ อเหสุ มนุสฺสา
วา ปสู วา ฯ สพฺเพ ว โส ยกฺโข อมนุสฺโส ภกฺเขสิ ฯ
อฏิกาเนว เสสานิ ๒ ฯ ยทา อฺาสิ ทุติโย สตฺถวาโห
พหุนิกฺขนฺตโร โขทานิ โส สตฺโถติ พหุ ติณฺจ กฏฺจ อุทกฺจ
อาโรเปตฺวา สตฺถ ปยาเปสิ ฯ ทฺวหี ตีหปยาโต โข ปน โส
สตฺโถ อทฺทส ปุริส กาฬ โลหิตกฺขึ อาสนฺนทฺธกลาป กุมุทมาล
อลฺลวตฺถ อลฺลเกส กทฺทมมกฺขิเตหิ จกฺเกหิ ภเทฺรน รเถน ปฏิปถ
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา เอตทโวจ กุโต โภ อาคจฺฉสีติ ฯ อมุกมฺหา
ชนปทาติ ฯ กุหึ คมิสสฺ สีติ ฯ อมุก นาม ชนปทนฺติ ฯ กจฺจิ
โภ ปุรโต กนฺตาเร มหาเมโฆ อภิปฺปวุฏโติ ฯ เอว โภ
ปุรโต กนฺตาเร มหาเมโฆ อภิปฺปวุฏโ อาสิตฺโตทกานิ วฏมานิ
#๑ ม. ยุ. อาปชฺชึสุ ฯ เย จ ตสฺมึ ... ฯ ๒ สี. ยุ. เสเสสิ ฯ
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พหุ ติณฺจ กฏฺจ อุทกฺจ ฉฑฺเฑถ โภ ปุราณานิ
ติณานิ กฏานิ อุทกาน ลหุภาเรหิ สกเฏหิ สีฆ สีฆ คจฺฉถ
มา โยคฺคานิ กิลมิตฺถาติ ฯ อถโข โส สตฺถวาโห สตฺถิเก
อามนฺเตสิ อย โภ ปุรโิ ส เอวมาห ปุรโต กนฺตาเร มหาเมโฆ
อภิปฺปวุฏโ อาสิตฺโตทกานิ วฏมานิ พหุ ติณฺจ กฏฺจ
อุทกฺจ ฉฑฺเฑถ โภ ปุราณานิ ติณานิ กฏานิ อุทกานิ
ลหุภาเรหิ สกเฏหิ สีฆ สีฆ คจฺฉถ มา โยคฺคานิ กิลมิตถฺ าติ
อย โภ ปุรโิ ส เนว อมฺหาก มิตฺโต น าติสาโลหิโต กถ
มย อิมสฺส สทฺธาย คมิสฺสาม น โว ฉฑฺเฑตพฺพานิ ปุราณานิ
ติณานิ กฏานิ อุทกานิ ฯ ยถาภเตน ๑ ภณฺเฑน สตฺถ ปยาเปถ
น โน ปุราณ ฉฑฺเฑสฺสามาติ ฯ เอว โภติ โข เต สตฺถิกา
ตสฺส สตฺถวาหสฺส ปฏิสสฺ ุตฺวา ยถาภเตน ภณฺเฑน สตฺถ ปยาเปสุ ฯ
เต ปเมป สตฺถวาเส น อทฺทสสุ ติณ วา กฏ วา อุทก วา
ทุติเยป สตฺถวาเส ฯ ตติเยป สตฺถวาเส ฯ จตุตฺเถป สตฺถวาเส ฯ
ปฺจเมป สตฺถวาเส ฯ ฉฏเป สตฺถวาเส ฯ สตฺตเมป สตฺถวาเส
น อทฺทสสุ ติณ วา กฏ วา อุทก วา ตฺจ สตฺถ
อทฺทสสุ อนยพฺยสน อาปนฺนเยว ๒ ฯ ตสฺมึ สตฺเถ อเหสุ มนุสฺสา
วา ปสู วา ฯ เตสฺจ อฏิกาเนว อทฺทสสุ ฯ เตน ยกฺเขน
อมนุสฺเสน ภกฺขิตา ๓ ฯ อถโข โส สตฺถวาโห สตฺถิเก อามนฺเตสิ
อย โข โภ โส สตฺโถ อนยพฺยสน อาปนฺโน ยถา ต เตน
#๑ ม. ยุ. ยถากเตน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. อาปนฺน ฯ เย จ ... ฯ
#ยุ. อาปนฺน ฯ เย ว ฯ ๓ ม. ยุ. ภกฺขิตาน ฯ
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พาเลน สตฺถวาเหน ปริณายเกน ฯ เตนหิ โภ ยานมฺหาก
สตฺเถ อปฺปสารานิ ปณิยานิ ตานิ ฉฑฺเฑตฺวา ยานิ อิมสฺมึ
สตฺเถ มหาสารานิ ปณิยานิ ตานิ อาทิยถาติ ฯ เอว โภติ
โข เต สตฺถิกา ตสฺส สตฺถวาหสฺส ปฏิสฺสุตฺวา ยานิ สกสฺมึ
สตฺเถ อปฺปสารานิ ปณิยานิ ตานิ ฉฑฺเฑตฺวา ยานิ ตสฺมึ
สตฺเถ มหาสารานิ ปณิยานิ ตานิ อาทิยิตฺวา โสตฺถินา ต
กนฺตาร นิตถฺ รึสุ ยถา ต ปณฺฑิเตน สตฺถวาเหน ปริณายเกน ฯ
เอวเมว โข ตฺว ราชฺ พาโล อพฺยตฺโต อนยพฺยสน อาปชฺชิสฺสสิ
อโยนิโส ปรโลก คเวสนฺโต เสยฺยถาป โส ปุรโิ ส สตฺถวาโห
เยป ตว โสตพฺพ สทฺธาตพฺพ ๑ มฺิสฺสนฺติ เตป อนยพฺยสน
อาปชฺชิสฺสนฺติ เสยฺยถาป เต สตฺถิกา ปฏินิสสฺ ชฺเชต ราชฺ
ปาปก ทิฏ ิคต ปฏินสิ ฺสชฺเชต ราชฺ ปาปก ทิฏิคต มา
เต อโหสิ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ
[๓๒๐] กิฺจาป ภว กสฺสโป เอวมาห อถโข เนวาห
สกฺโกมิ อิท ปาปก ทิฏิคต ปฏินิสฺสชฺชิตุ ราชาป ม ปเสนทิ
โกสโล ชานาติ ติโรราชาโนป ปายาสิ ราชฺโ เอววาที
เอวทิฏี อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ สจาห โภ
กสฺสป อิม ปาปก ทิฏิคต ปฏินิสฺสชฺชิสฺสามิ ภวิสฺสนฺติ เม
วตฺตาโร ยาว พาโล ปายาสิ ราชฺโ อพฺยตฺโต ทุคฺคหิตคาหีติ
#๑ ยุ. สทฺทหาตพฺพ ฯ
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โกเปนป น หริสฺสามิ มกฺเขนป น หริสฺสามิ ปฬาเสนป น
หริสฺสามีติ ฯ
[๓๒๑] เตนหิ ราชฺ อุปมนฺเต กริสฺสามิ อุปมายปเธกจฺเจ
วิฺู ปุริสา ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานนฺติ ฯ ภูตปุพฺพ ราชฺ
อฺตโร สูกรโปสโก ปุริโส สกมฺหา คามา อฺ คาม
อคมาสิ ตตฺถ อทฺทส ปหูต สุกฺข คูถ ฉฑฺฑิต ฯ ทิสฺวานสฺส
เอตทโหสิ อย โข ปหูโต สุกฺขคูโถ ฉฑฺฑิโต ๑ มม สูกราน
ภกฺโข ๒ ยนฺนูนาห อิโต สุกฺขคูถ หเรยฺยนฺติ ฯ โส อุตฺตราสงฺค/
ปตฺถริตฺวา ปหูต สุกฺขคูถ อากิริตฺวา ภณฺฑิก พนฺธิตฺวา สีเส
อุจฺโจโรเปตฺวา ๓ อคมาสิ ฯ ตสฺส อนฺตรามคฺเค มหาอกาลเมโฆ
ปาวสฺสิ ฯ โส อุคฺฆรนฺต ปคฺฆรนฺต ยาว อคฺคนขา คูเถน
มกฺขิโต คูถภาร อาทาย อคมาสิ ฯ ตเมน มนุสฺสา ทิสฺวา
เอวมาหสุ กจฺจิ โน ตฺว ภเณ อุมฺมตฺโต กจฺจิ นุ ๔ วิเจโต ๕
กถฺหิ นาม อุคฺฆรนฺต ปคฺฆรนฺต ยาว อคฺคนขา คูเถน มกฺขิโต
คูถภาร หริยิสฺสสีติ ๖ ฯ ตุเมฺห เขฺวตฺถ ภเณ อุมฺมตฺตา ตุเมฺห
วิเจตา ๗ ตถา หิ ปน เม สูกรภตฺตนฺติ ฯ เอวเมว โข ตฺว
ราชฺ คูถภาริกูปโม ๘ มฺเ ปฏิภาสิ ปฏินิสฺสชฺเชต ราชฺ
ปาปก ทิฏ ิคต ปฏินสิ ฺสชฺเชต ราชฺ ปาปก ทิฏิคต มา
เต อโหสิ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ
#๑ ม. ฉฑฺฑโิ ต มมฺจ สูกรภตฺต ฯ ยุ. ฉฑฺฑิโต มมฺจ ฯ ๒ สี. มมฺจ สูกรภตฺโต ฯ
#๓ ม. อจฺจาโรเปตฺวา ฯ สี. ยุ. อุพฺพาเหตฺวา ฯ ๔ ม. ยุ. นุสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕-๗ ยุ.
#เวเจโต เวเจตา ฯ ๖ หริสสฺ สีติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ ๘ สี. ยุ. คูถหาริกูปโม ฯ
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[๓๒๒] กิฺจาป ภว กสฺสโป เอวมาห อถโข เนวาห
สกฺโกมิ อิท ปาปก ทิฏิคต ปฏินิสฺสชฺชิตุ ราชาป ม ปเสนทิ
โกสโล ชานาติ ติโรราชาโนป ปายาสิ ราชฺโ เอววาที
เอวทิฏี อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ สจาห โภ กสฺสป
อิท ปาปก ทิฏิคต ปฏินิสฺสชฺชิสสฺ ามิ ภวิสฺสนฺติ เม วตฺตาโร
ยาว พาโล ปายาสิ ราชฺโ อพฺยตฺโต ทุคฺคหิตคาหีติ โกเปนป
น หริสฺสามิ มกฺเขนป น หริสฺสามิ ปฬาเสนป น หริสฺสามีติ ฯ
[๓๒๓] เตนหิ ราชฺ อุปมนฺเต กริสฺสามิ อุปมายปเธกจฺเจ
วิฺู ปุริสา ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานนฺติ ฯ ภูตปุพฺพ ราชฺ
เทฺว อกฺขธุตฺตา อกฺเขหิ ทิพฺพึสุ ฯ เอโก อกฺขธุตฺโต อาคตาคต กลึ
คิลติ ฯ อทฺทสา โข ทุติโย อกฺขธุตฺโต ต อกฺขธุตฺต อาคตาคต
กลึ คิลนฺต ทิสฺวา ต อกฺขธุตฺต เอตทโวจ ตฺว โข สมฺม
เอกนฺติเกน ชินาสิ เทหิ เม สมฺม อกฺเข ปโชหริสฺสามีติ ๑ ฯ
เอว สมฺมาติ โข โส อกฺขธุตฺโต ตสฺส อกฺขธุตฺตสฺส อกฺเข
ปาทาสิ ฯ อถโข โส อกฺขธุตฺโต อกฺเข วิเสน ปริภาเวตฺวา ต
อกฺขธุตฺต เอตทโวจ เอหิ โข สมฺม อกฺเขหิ ทิพฺพิสฺสามาติ ฯ
เอว สมฺมาติ โข โส อกฺขธุตฺโต ตสฺส อกฺขธุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ
ทุติยมฺป โข เต อกฺขธุตฺตา อกฺเขหิ ทิพฺพึสุ ฯ ทุติยมฺป โข
#๑ ปโชหิสสฺ ามีตีติ ปน ปาเน ภวิตพฺพ ฯ
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โส อกฺขธุตฺโต อาคตาคต กลึ คิลติ ฯ อทฺทสา โข ทุติโย
อกฺขธุตฺโต ต อกฺขธุตฺต ทุติยมฺป อาคตาคต กลึ คิลนฺต ทิสฺวา
ต อกฺขธุตฺต เอตทโวจ
[๓๒๔] ลิตฺต ปรเมน เตชสา
คิลมกฺข ปุริโส น พุชฺฌติ
คิลเร ๑ ปาปธุตฺตา กปณา
เต กฏก ภวิสฺสตีติ ฯ
[๓๒๕] เอวเมว โข ตฺว ราชฺ อกฺขธุตฺตกูปโม ๒ มฺเ
ปฏิภาสิ ปฏินิสฺสชฺเชต ราชฺ ปาปก ทิฏิคต ปฏินิสสฺ ชฺเชต
ราชฺ ปาปก ทิฏิคต มา เต อโหสิ ทีฆรตฺต อหิตาย
ทุกฺขายาติ ฯ
[๓๒๖] กิฺจาป ภว กสฺสโป เอวมาห อถโข เนวาห
สกฺโกมิ อิท ปาปก ทิฏิคต ปฏินิสฺสชฺชิตุ ราชาป ม ปเสนทิ
โกสโล ชานาติ ติโรราชาโนป ปายาสิ ราชฺโ เอววาที
เอวทิฏี อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ สจาห โภ กสฺสป
อิท ปาปก ทิฏิคต ปฏินิสฺสชฺชิสสฺ ามิ ภวิสฺสนฺติ เม วตฺตาโร
ยาว พาโล ปายาสิ ราชฺโ อพฺยตฺโต ทุคฺคหิตคาหีติ โกเปนป
น หริสฺสามิ มกฺเขนป น หริสฺสามิ ปฬาเสนป น หริสฺสามีติ ฯ
[๓๒๗] เตนหิ ราชฺ อุปมนฺเต กริสฺสามิ อุปมายปเธกจฺเจ
#๑ ม. ยุ. คิลเร คิล ปาปธุตฺต ปจฺฉา เต กฏก ภวิสฺสตีติ ฯ ๒ ยุ. อกฺขธุตฺตูปโม ฯ
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วิฺู ปุริสา ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานนฺติ ฯ ภูตปุพฺพ ราชฺ
อฺตโร ชนปเท ๑ วุฏ าสิ ฯ อถโข สหายโก สหายก อามนฺเตสิ
อายาม สมฺม เยน โส ชนปโท เตนุปสงฺกมิสฺสาม อปฺเปวนาเมตฺถ
กิฺจิ ธน อธิคจฺเฉยฺยามาติ ฯ เอว สมฺมาติ โข สหายโก
สหายกสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ เต เยน โส ชนปโท เยน อฺตร
คามปชฺช ๒ เตนุปสงฺกมึสุ ตตฺถ อทฺทสสุ ปหูต สาณ ฉฑฺฑิต ฯ
ทิสฺวา สหายโก สหายก อามนฺเตสิ อิท โข สมฺม ปหูต
สาณ ฉฑฺฑติ  เตนหิ สมฺม ตฺวฺจ สาณภาร พนฺธ อหฺจ
สาณภาร พนฺธิสฺสามิ อุโภ สาณภาร อาทาย คมิสฺสามาติ ฯ เอว
สมฺมาติ โข สหายโก สหายกสฺส ปฏิสฺสุตฺวา สาณภาร พนฺธิ ฯ
เต อุโภ สาณภาร อาทาย เยน อฺตร คามปชฺช เตนุปสงฺกมึสุ
ตตฺถ อทฺทสสุ ปหูต สาณสุตฺต ฉฑฺฑิต ฯ ทิสฺวา
สหายโก สหายก อามนฺเตสิ ยสฺส โข สมฺม อตฺถาย อิจฺเฉยฺยาม
สาณ อิท ปหูต สาณสุตฺต ฉฑฺฑติ  เตนหิ สมฺม ตฺวฺจ
สาณภาร ฉฑฺเฑหิ อหฺจ สาณภาร ฉฑฺเฑสฺสามิ อุโภ
สาณสุตฺตภาร อาทาย คมิสฺสามาติ ฯ อย โข เม สมฺม สาณภาโร
ทุราคโต ๓ จ สุสนฺนทฺโธ จ อล เม ตฺว ปชานาหีติ ฯ อถโข
โส สหายโก สาณภาร ฉฑฺเฑตฺวา สาณสุตฺตภาร อาทิยิ ฯ เต
เยน อฺตร คามปชฺช เตนุปสงฺกมึสุ ตตฺถ อทฺทสสุ ปหูตา
สาณิโย ฉฑฺฑิตา ฯ ทิสฺวา สหายโก สหายก อามนฺเตสิ ยสฺส
#๑ ม. ยุ. ชนปโท ฯ ๒ ม. คามปฏฏ ฯ สี. คามปตฺต ฯ ยุ. คามปทฺธน ฯ อิโต
#ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ยุ. ทุราภโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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โข สมฺม อตฺถาย อิจฺเฉยฺยาม สาณ วา สาณสุตฺต วา อิมา
ปหูตา สาณิโย ฉฑฺฑติ า เตนหิ สมฺม ตฺวฺจ สาณภาร
ฉฑฺเฑหิ อหฺจ สาณสุตฺตภาร ฉฑฺเฑสฺสามิ อุโภ สาณิภาร
อาทาย คมิสฺสามาติ ฯ อย โข เม สมฺม สาณภาโร ทุราคโต จ
สุสนฺนทฺโธ จ อล เม ตฺว ปชานาหีติ ฯ อถโข โส สหายโก
สาณสุตฺตภาร ฉฑฺเฑตฺวา สาณิภาร อาทิยิ ฯ เต เยน อฺตร
คามปชฺช เตนุปสงฺกมึสุ ตตฺถ อทฺทสสุ ปหูต โขม ฉฑฺฑิต ฯ
ทิสฺวา ปหูต โขมสุตฺต ฉฑฺฑิต ฯ ทิสฺวา ปหูต โขมทุสฺส
ฉฑฺฑิต ฯ ทิสฺวา ปหูต กปฺปาส ฉฑฺฑิต ฯ ทิสฺวา ปหูต
กปฺปาสิกสุตฺต ฉฑฺฑิต ฯ ทิสฺวา ปหูต กปฺปาสิกทุสฺส ฉฑฺฑิต ฯ
ทิสฺวา ปหูต อยส ฉฑฺฑิต ฯ ทิสวฺ า ปหูต โลห ฉฑฺฑิต ฯ
ทิสฺวา ปหูต ติปป ฉฑฺฑิต ฯ ทิสฺวา ปหูต สิส ฉฑฺฑิต ฯ ทิสฺวา
ปหูต สชฺฌฌ ๑ ฉฑฺฑิต ฯ ทิสฺวา ปหูต สุวณฺณ ฉฑฺฑิต ฯ ทิสฺวา
สหายโก สหายก อามนฺเตสิ ยสฺส โข สมฺม อตฺถาย อิจฺเฉยฺยาม
สาณ วา สาณสุตฺต วา สาณิโย วา โขม วา โขมสุตฺต วา
โขมทุสฺส วา กปฺปาส วา กปฺปาสิกสุตฺต วา กปฺปาสิกทุสฺส
วา อยส วา โลห วา ติปป วา สิส วา สชฺฌฌ วา อิท ปหูต
สุวณฺณ ฉฑฺฑิต เตนหิ สมฺม ตฺวฺจ สาณภาร ฉฑฺเฑหิ
อหฺจ สชฺฌุภาร ฉฑฺเฑสฺสามิ อุโภ สุวณฺณภาร อาทาย
คมิสฺสามาติ ฯ อย โข เม สมฺม สาณภาโร ทุราคโต จ สุสนฺนทฺโธ
#๑ ม. สชฺฌ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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จ อล เม ตฺว ปชานาหีติ ฯ อถโข โส สหายโก สชฺฌุภาร
ฉฑฺเฑตฺวา สุวณฺณภาร อาทิยิ ฯ เต เยน สโก คาโม เตนุปสงฺกมึสุ ฯ
ตตฺถ โย โส สหายโก สาณภาร อาทาย อคมาสิ
ตสฺส เนว มาตาปตโร อภินนฺทึสุ น ปุตฺตทารา อภินนฺทึสุ น
มิตฺตามจฺจา อภินนฺทึสุ น จ ตโตนิทาน สุข โสมนสฺส อธิคจฺฉิ ฯ
โย ปน โส สหายโก สุวณฺณภาร อาทาย อคมาสิ ตสฺส
มาตาปตโร ๑ อภินนฺทสึ ุ ปุตฺตทาราป อภินนฺทสึ ุ มิตฺตามจฺจาป
อภินนฺทึสุ ตโตนิทานฺจ สุข โสมนสฺส อธิคจฺฉิ ฯ เอวเมว
โข [๒] ราชฺ สาณภาริกูปโม มฺเ ปฏิภาสิ ปฏินิสฺสชฺเชต
ราชฺ ปาปก ทิฏิคต ปฏินิสฺสชฺเชต ราชฺ ปาปก ทิฏิคต
มา เต อโหสิ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ
[๓๒๘] ปุริเมน ๓ จาห โอปมฺเมน โภโต กสฺสปสฺส อตฺตมโน
อภิรทฺโธ อปจาห อิมานิ วิจิตฺรานิ ปฺหาปฏิภาณานิ โสตุกาโม
เอวาห ภวนฺต กสฺสป ปจฺจนิก กาตพฺพ อวมฺิสฺส อภิกฺกนฺต
โภ กสฺสป อภิกฺกนฺต โภ กสฺสป เสยฺยถาป โภ กสฺสป
นิกฺกุชฺชิต วา อุกกฺ ุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส
วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย
จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺติ เอวเมว โภตา กสฺสเปน อเนกปริยาเยน
ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห โภ กสฺสป ภควนฺต โคตม
สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภว กสฺสโป
#๑ ม. มาตาปตโรป ฯ ๒ ม. ยุ. ตฺว ฯ ๓ ม. ปุริเมเนว อห ฯ ยุ.
#ปุริเมเนวาห ฯ
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ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคต อิจฺฉามิ จาห โภ กสฺสป
มหายฺ ยชิตุ อนุสาสตุ ม ภว กสฺสโป ย มม อสฺส
ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ ยถารูเป โข ราชฺ ยฺเ
คาโว วา หฺนฺติ อเชฬกา วา หฺนฺติ กุกฺกุฏสูกรา วา
หฺนฺติ วิวิธา วา ปาณา สงฺฆาต อาปชฺชนฺติ ปฏิคฺคาหกา จ
โหนฺติ มิจฉฺ าทิฏี มิจฉฺ าสงฺกปฺปา มิจฺฉาวาจา มิจฺฉากมฺมนฺตา
มิจฺฉาอาชีวา มิจฺฉาวายามา มิจฺฉาสตี มิจฺฉาสมาธี ฯ เอวรูโป
โข ราชฺ ยฺโ น มหปฺผโล โหติ น มหานิสโส น
มหาชุติโก น มหาวิปฺผาโร ฯ เสยฺยถาป ราชฺ กสฺสโก
พีชนงฺคล อาทาย วน ปวิเสยฺย โส ตตฺถ ทุกฺเขตฺเต ทุพฺภุมฺเม ๑
อวิหตขาณุกณฺฏเก พีชานิ ปติฏาเปยฺย ขณฺฑานิ ปูตีนิ วาตาตปหตานิ
อสารทานิ อสุขสยิตานิ เทโว จ น กาเลน กาล
สมฺมาธาร อนุปฺปเวจฺเฉยฺย อป นุ ตานิ พีชานิ วุฑฺฒึ วิรฬุ ฺหึ
เวปุลฺล อาปชฺเชยฺยุ กสฺสโก วา วิปุล ผล อธิคจฺเฉยฺยาติ ฯ
น ๒ เอว โภ กสฺสป ฯ เอวเมว โข ราชฺ ยถารูเป ยฺเ
คาโว วา หฺนฺติ อเชฬกา วา หฺนฺติ กุกฺกุฏสูกรา วา
หฺนฺติ วิวิธา วา ปาณา สงฺฆาต อาปชฺชนฺติ ปฏิคฺคาหกา จ
โหนฺติ มิจฉฺ าทิฏี มิจฉฺ าสงฺกปฺปา มิจฺฉาวาจา มิจฺฉากมฺมนฺตา
มิจฺฉาอาชีวา มิจฺฉาวายามา มิจฺฉาสตี มิจฺฉาสมาธี ฯ เอวรูโป
#๑ ทุพฺภูเมติ วา ปาโ ฯ ๒ ม. ยุ. โน หิท โภ กสฺสป ฯ
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โข ราชฺ ยฺโ น มหปฺผโล โหติ น มหานิสโส น
มหาชุติโก น มหาวิปฺผาโร ฯ ยถารูเป จ โข ราชฺ ยฺเ
เนว คาโว หฺนฺติ น อเชฬกา หฺนฺติ น กุกฺกฏุ สูกรา
หฺนฺติ น วิวิธา [๑] ปาณา สงฺฆาต อาปชฺชนฺติ ปฏิคฺคาหกา จ
โหนฺติ สมฺมาทิฏี สมฺมาสงฺกปฺปา สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺตา
สมฺมาอาชีวา สมฺมาวายามา สมฺมาสตี สมฺมาสมาธี ฯ เอวรูโป
โข ราชฺ ยฺโ มหปฺผโล โหติ มหานิสโส มหาชุติโก
มหาวิปฺผาโร ฯ เสยฺยถาป ราชฺ กสฺสโก พีชนงฺคล อาทาย
วน ปวิเสยฺย โส ตตฺถ สุกฺเขตฺเต สุภุมฺเม สิวหิ ตขาณุกณฺฏเก
พีชานิ ปติฏ าเปยฺย อขณฺฑานิ อปูตีนิ อวาตาตปหตานิ สารทานิ
สุขสยิตานิ เทโว จ กาเลน กาล สมฺมาธาร อนุปฺปเวจฺเฉยฺย
อป นุ ตานิ พีชานิ วุฑฺฒึ วิรุฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺเชยฺยุ กสฺสโก
วา วิปุล ผล อธิคจฺเฉยฺยาติ ฯ เอว โภ กสฺสป ฯ เอวเมว โข
ราชฺ ยถารูเป ยฺเ เนว คาโว หฺนฺติ น อเชฬกา
หฺนฺติ น กุกฺกฏุ สูกรา หฺนฺติ น วิวิธา [๒] ปาณา สงฺฆาต
อาปชฺชนฺติ ปฏิคฺคาหกา จ โหนฺติ สมฺมาทิฏี สมฺมาสงฺกปฺปา
สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺตา สมฺมาอาชีวา สมฺมาวายามา สมฺมาสตี
สมฺมาสมาธี ฯ เอวรูโป โข ราชฺ ยฺโ มหปฺผโล โหติ
มหานิสโส มหาชุติโก มหาวิปฺผาโรติ ฯ
[๓๒๙] อถโข ปายาสิ ราชฺโ ทาน ปฏเปสิ สมณ#๑-๒ ม. วา ฯ
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พฺราหฺมณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน ฯ ตสฺมึ โข ปน ทาเน
เอวรูป โภชน ทียติ กาณาชิก ๑ พิลงฺคทุติย โจรกานิ ๒ จ วตฺถานิ
คุฬวาลกานิ ฯ ตสฺมึ โข ปน ทาเน อุตฺตโร นาม มาณโว
วาวโฏ ๓ อโหสิ ฯ โส ทาน ทตฺวา เอวมนุทฺทิสติ อิมินา ทาเนน
ปายาสึ ราชฺเมว อิมสฺมึ โลเก สมาคจฺฉึ มา ปรสฺมินฺติ ฯ
อสฺโสสิ โข ปายาสิ ราชฺโ อุตฺตโร กิร มาณโว ทาน ทตฺวา
เอวมนุทฺทิสติ อิมินา ๔ ทาเนน ปายาสึ ราชฺเมว อิมสฺมึ โลเก
สมาคจฺฉึ มา ปรสฺมินฺติ ฯ อถโข ปายาสิ ราชฺโ อุตตฺ ร
มาณว อามนฺตาเปตฺวา เอตทโวจ สพฺพ ๕ กิร ตฺว ตาต อุตฺตร
ทาน ทตฺวา เอวมนุทฺทิสสิ อิมินา ทาเนน ปายาสึ ราชฺเมว
อิมสฺมึ โลเก สมาคจฺฉึ มา ปรสฺมินฺติ ฯ เอว โภ ฯ กสฺมา ปน
ตฺว ตาต อุตฺตร ทาน ทตฺวา เอวมนุทฺทิสสิ อิมินา ทาเนน
ฯเปฯ มา ปรสฺมินฺติ น นุ มย ตาต อุตฺตร ปฺุตฺถิกา
ทานสฺเสว ผล ปาฏิกงฺขโิ นติ ฯ โภโต โข ทาเน เอวรูป โภชน
ทียติ กาณาชิก พิลงฺคทุติย [๖] ภว ปาทาป น อิจฺเฉยฺย สมฺผุสิตุ
กุโต ภฺุชิตุ โจรกานิ จ วตฺถานิ คุฬวาลกานิ ภว ปาทาป
น อิจฺเฉยฺย สมฺผุสิตุ กุโต ปริทหิตุ ภว โข ปนมฺหาก
ปโย มนาโป กถ มย ปย มนาป อมนาเปน สโยเชมาติ ฯ
เตนหิ ตฺว ตาต อุตฺตร ยาทิสาห โภชน ภฺุชามิ ตาทิส
#๑ กฌาชกนฺติ วา ปาโ ฯ ๒ ม. โธรกานิ ฯ สี. ยุ. เถรกานิ ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ ๓ สี. ยุ. วฺยาวโฏ ฯ ๔ ม. อิมิมาห ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๕ ม. ยุ. สจฺจ ฯ ๖ ม. ย ฯ
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โภชน ปฏเปหิ ยาทิสานิ จาห วตฺถานิ ปริทหามิ ตาทิสานิ
จ วตฺถานิ ปฏเปหีติ ฯ เอว โภติ โข อุตฺตโร มาณโว
ปายาสิราชฺสฺส ๑ ปฏิสฺสุตฺวา ยาทิส โภชน ปายาสิ ราชฺโ
ภฺุชติ ตาทิส โภชน ปฏเปสิ ยาทิสานิ จ วตฺถานิ ปายาสิ
ราชฺโ ปริทหติ ตาทิสานิ จ วตฺถานิ ปฏเปสิ ฯ อถโข
ปายาสิ ราชฺโ อสกฺกจฺจ ทาน ทตฺวา อสหตฺถา ทาน ทตฺวา
อจิตฺติกต ๒ ทาน ทตฺวา อปวิฏ ๓ ทาน ทตฺวา กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชิ สฺุ
เสรีสกวิมาน ฯ โย ปเนตสฺส ทาเน วาวโฏ อโหสิ อุตฺตโร นาม
มาณโว โส สกฺกจฺจ ทาน ทตฺวา สหตฺถา ทาน ทตฺวา จิตฺติกต
ทาน ทตฺวา อนปวิฏ ทาน ทตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิ เทวาน ตาวตึสาน สหพฺยต ฯ
[๓๓๐] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ควมฺปติ อภิกฺขณ
สฺุ เสรีสกวิมาน ทิวาวิหาร คจฺฉติ ฯ อถโข ปายาสิเทวปุตฺโต
เยนายสฺมา ควมฺปติ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
ควมฺปตึ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิต โข
ปายาสิเทวปุตฺต อายสฺมา ควมฺปติ เอตทโวจ โกสิ ตฺว อาวุโสติ ฯ
อห ภนฺเต ปายาสิ ราชฺโติ ฯ น นุ ตฺว อาวุโส เอวทิฏิโก
อโหสิ อิตปิ  นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
#๑ ปายาสิสฺส ราชฺสฺสาติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ ม. อีทิสเมว ฯ ๒ ม. อจิตฺตีกต ฯ
#๓ สี. ม. ยุ. อปวิทฺธ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ ฯ สจฺจาห ภนฺเต
เอวทิฏิโก อโหสึ อิติป นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สตฺตา
โอปปาติกา นตฺถิ สุกตทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโกติ อปจาห
อยฺเยน กุมารกสฺสเปน เอตสฺมา ปาปกา ทิฏิคตา วิเวจิโตติ ฯ
โย ปน เต อาวุโส ทาเน วาวโฏ อโหสิ อุตฺตโร นาม มาณโว
โส กุหึ อุปปนฺโนติ ฯ โย เม ภนฺเต ทาเน วาวโฏ อโหสิ
อุตฺตโร นาม มาณโว โส สกฺกจฺจ ทาน ทตฺวา สหตฺถา
ทาน ทตฺวา จิตฺติกต ทาน ทตฺวา อนปวิฏ ทาน ทตฺวา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺโน เทวาน ตาวตึสาน
สหพฺยต อห ปน ภนฺเต อสกฺกจฺจ ทาน ทตฺวา อสหตฺถา
ทาน ทตฺวา อจิตฺติกต ทาน ทตฺวา อปวิฏ ทาน ทตฺวา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปนฺโน
สฺุ เสรีสกวิมาน เตนหิ ภนฺเต ควมฺปติ มนุสฺสโลก คนฺตฺวา
เอวมาโรเจหิ สกฺกจฺจ ทาน เทถ สหตฺถา ทาน เทถ จิตฺติกต
ทาน เทถ อนปวิฏ ทาน เทถ ปายาสิ ราชฺโ อสกฺกจฺจ
ทาน ทตฺวา อสหตฺถา ทาน ทตฺวา อจิตฺติกต ทาน ทตฺวา
อปวิฏ ทาน ทตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา จาตุมฺมหาราชิกาน
เทวาน สหพฺยต อุปปนฺโน สฺุ เสรีสกวิมาน โย ปน ตสฺส
ทาเน วาวโฏ อโหสิ อุตฺตโร นาม มาณโว โส สกฺกจฺจ ทาน
ทตฺวา สหตฺถา ทาน ทตฺวา จิตฺติกต ทาน ทตฺวา อนปวิฏ ทาน
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ทตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺโน
เทวาน ตาวตึสาน สหพฺยตนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา ควมฺปติ
มนุสฺสโลก อาคนฺตฺวา เอวมาโรเจสิ สกฺกจฺจ ทาน เทถ สหตฺถา
ทาน เทถ จิตฺติกต ทาน เทถ อนปวิฏ ทาน เทถ ปายาสิ
ราชฺโ อสกฺกจฺจ ทาน ทตฺวา อสหตฺถา ทาน ทตฺวา อจิตฺติกต
ทาน ทตฺวา อปวิฏ ทาน ทตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปนฺโน สฺุ เสรีสกวิมาน
โย ปน ตสฺส ทาเน วาวโฏ อโหสิ อุตฺตโร นาม มาณโว โส
สกฺกจฺจ ทาน ทตฺวา สหตฺถา ทาน ทตฺวา จิตฺติกต ทาน ทตฺวา
อนปวิฏ ทาน ทตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปนฺโน เทวาน ตาวตึสาน สหพฺยตนฺติ ฯ
ปายาสิราชฺสุตฺต นิฏิต ทสม ฯ
________
ตสฺสุทฺทาน
อปทาน ๑ นิทานฺจ นิพฺพานฺจ สุทสฺสน
ชนวสภโควินฺท สมย สกฺกปฺหก ๒
สติปฏานปายาสิ มหาวคฺโคติ วุจฺจตีติ ๓ ฯ
________
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