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สุตฺตนฺตปฏเก มชฺฌิมนิกายสฺส
ทุตโิ ย ภาโค
_________
มชฺฌิมปณฺณาสก
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คหปติวคฺโค
________
กนฺทรกสุตฺต
[๑] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา จมฺปาย วิหรติ
คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเร มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ฯ อถ
โข เปสฺโส จ หตฺถาโรหปุตฺโต กนฺทรโก จ ปริพฺพาชโก เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา เปสฺโส หตฺถาโรหปุตฺโต
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ กนฺทรโก ปน ปริพฺพาชโก
ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย ๑ วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข กนฺทรโก ปริพฺพาชโก
ตุณฺหีภูต ตุณฺหีภูต ๒ ภิกฺขุสงฺฆ อนุวิโลเกตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ
อจฺฉริย โภ โคตม อพฺภูต โภ โคตม ยาวฺจีท โภตา
#๑ สี. ยุ. เอว ฯ ม. สารณีย ฯ ๒ ม. เอกเมว ทิสฺสติ ฯ
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โคตเมน สมฺมา ภิกฺขุสงฺโฆ ปฏิปาทิโต เยป เต โภ โคตม
อเหสุ อตีตมทฺธาน อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา เตป ภควนฺโต
เอตปรมเยว สมฺมา ภิกขฺ ุสงฺฆ ปฏิปาเทสุ เสยฺยถาป เอตรหิ
โภตา โคตเมน สมฺมา ภิกฺขุสงฺโฆ ปฏิปาทิโต เยป เต โภ
โคตม ภวิสฺสนฺติ อนาคตมทฺธาน อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา เตป
ภควนฺโต เอตปรมเยว สมฺมา ภิกฺขสุ งฺฆ ปฏิปาเทสฺสนฺติ เสยฺยถาป
เอตรหิ โภตา โคตเมน สมฺมา ภิกฺขุสงฺโฆ ปฏิปาทิโตติ ฯ
[๒] เอวเมต กนฺทรก เอวเมต กนฺทรก เยป เต กนฺทรก
อเหสุ อตีตมทฺธาน อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา เตป ภควนฺโต
เอตปรมเยว สมฺมา ภิกขฺ ุสงฺฆ ปฏิปาเทสุ เสยฺยถาป เอตรหิ
มยา สมฺมา ภิกฺขุสงฺโฆ ปฏิปาทิโต เยป เต กนฺทรก ภวิสฺสนฺติ
อนาคตมทฺธาน อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา เตป ภควนฺโต เอตปรมเยว
สมฺมา ภิกขฺ ุสงฺฆ ปฏิปาเทสฺสนฺติ เสยฺยถาป เอตรหิ
มยา สมฺมา ภิกฺขุสงฺโฆ ปฏิปาทิโต สนฺติ หิ กนฺทรก ภิกขฺ ู
อิมสฺมึ ภิกขฺ ุสงฺเฆ อรหนฺโต ขีณาสวา วุสิตวนฺโต กตกรณียา
โอหิตภารา อนุปฺปตฺตสทตฺถา ปริกขฺ ีณภวสฺโชนา ๑ สมฺมทฺาวิมุตฺตา
สนฺติ ปน ๒ กนฺทรก ภิกฺขู อิมสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ เสขา ๓
สนฺตตสีลา สนฺตตวุตฺติโน นิปกา นิปกวุตฺติโน เต จตูสุ สติปฏาเนสุ
สุปติฏิตจิตฺตา ๓ วิหรนฺติ กตเมสุ จตูสุ อิธ กนฺทรก
ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย
#๑ ม. ปริกฺ...สโยชนา ฯ ๒ ม. หิ ฯ ๓ ม. เสกฺขา ฯ ๔ ม. สุปฏิต... ฯ
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โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ อาตาป
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี
วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ ฯ
[๓] เอว วุตฺเต เปสฺโส หตฺถาโรหปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ
อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภูต ภนฺเต ยาว สุปฺตฺตา จิเม ๑ จตฺตาโร
สติปฏานา สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมาย ๒ ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย
มยมฺป หิ ภนฺเต คิหี โอทาตวสนา กาเลน กาล
อิเมสุ จตูสุ สติปฏาเนสุ สุปติฏ ิตจิตฺตา วิหราม อิธ มย
ภนฺเต กาเย กายานุปสฺสิโน ๓ วิหราม อาตาปโน สมฺปชานา สติมนฺโต
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส เวทนาสุ เวทนานุปสฺสิโน ๓
วิหราม อาตาปโน สมฺปชานา สติมนฺโต วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส
จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสิโน วิหราม อาตาปโน สมฺปชานา
สติมนฺโต วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสิโน
วิหราม อาตาปโน สมฺปชานา สติมนฺโต วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺส อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภูต ภนฺเต ยาวฺจีท
ภนฺเต ภควา เอว มนุสฺสคหเณ เอว มนุสฺสกสเฏ เอว มนุสฺสสาเยฺเย
#๑ โป. ยุ. ภนฺเต ภควตา ฯ ๒ สี. ยุ. อตฺถคมาย ฯ ๓ ยุ. -นุปสฺสี ฯ
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วตฺตมาเน สตฺตาน หิตาหิต ชานาติ คหณเฺหต
ภนฺเต ยทิท มนุสฺสา อุตฺตานกเฺหต ภนฺเต ยทิท ปสโว
อหฺหิ ภนฺเต ปโหมิ หตฺถิทมฺม สาเรตุ ยาวตเกน อนฺตเรน
จมฺป คตาคต กริสฺสติ สพฺพานิ ตานิ สาเยฺยานิ กูเฏยฺยานิ
วงฺเกยฺยานิ ชิเมฺหยฺยานิ ปาตุกริสฺสติ อมฺหากมฺปน ภนฺเต ทาสาติ
วา เปสฺสาติ วา กมฺมกราติ วา อฺถา จ กาเยน สมุทาจรนฺติ
อฺถา จ ๑ วาจาย อฺถา จ เนส จิตฺต โหติ
อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภูต ภนฺเต ยาวฺจีท ภนฺเต ภควา เอว
มนุสฺสคหเณ เอว มนุสสฺ กสเฏ เอว มนุสฺสสาเยฺเย วตฺตมาเน
สตฺตาน หิตาหิต ชานาติ คหณเฺหต ภนฺเต ยทิท มนุสฺสา
อุตฺตานกเฺหต ภนฺเต ยทิท ปสโวติ ฯ
[๔] เอวเมต เปสฺส เอวเมต เปสฺส คหณเฺหต เปสฺส
ยทิท มนุสสฺ า อุตฺตานกเฺหต เปสฺส ยทิท ปสโว จตฺตาโรเม
เปสฺส ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร
อิธ เปสฺส เอกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
อิธ ปน เปสฺส เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปรนฺตโป
โหติ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ เปสฺส เอกจฺโจ ปุคฺคโล
อตฺตนฺตโป จ โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป จ
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ ปน เปสฺส เอกจฺโจ ปุคฺคโล
เนวตฺตนฺตโป โหติ นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป น
#๑ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 5

ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏเว
ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน๛
อตฺตนา วิหรติ อิเมส เปสฺส จตุนฺน ปุคฺคลาน กตโม เต
ปุคฺคโล จิตฺต อาราเธตีติ ฯ
[๕] ยฺวาย ภนฺเต ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
อย เม ปุคฺคโล จิตฺต นาราเธติ โยปาย
ภนฺเต ปุคฺคโล ปรนฺตโป ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อยมฺป เม
ปุคฺคโล จิตฺต นาราเธติ โยปาย ภนฺเต ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป
จ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
อยมฺป เม ปุคฺคโล จิตฺต นาราเธติ โย จ โข
อย ภนฺเต ปุคฺคโล เนวตฺตนฺตโป นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
น ปรนฺตโป น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส อนตฺตนฺตโป
อปรนฺตโป ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที
พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรติ อย ๑ เม ปุคฺคโล จิตฺต อาราเธตีติ ฯ
กสฺมา ปน เต เปสฺส อิเม ตโย ปุคฺคลา จิตฺต นาราเธนฺตีติ ฯ
[๖] ยฺวาย ภนฺเต ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
โส อตฺตาน สุขกาม ทุกฺขปฏิกฺกูล อาตาเปติ
ปริตาเปติ อิมินา เม อย ปุคฺคโล จิตฺต นาราเธติ โยปาย
ภนฺเต ปุคฺคโล ปรนฺตโป ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส ปร
สุขกาม ทุกฺขปฏิกฺกูล อาตาเปติ ปริตาเปติ อิมินา เม อย
#๑ ม. อยเมว เม ฯ
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ปุคฺคโล จิตฺต นาราเธติ โยปาย ภนฺเต ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป
จ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
โส อตฺตานฺจ ปรฺจ สุขกาม ๑ ทุกฺขปฏิกฺกลู  อาตาเปติ
ปริตาเปติ อิมินา เม อย ปุคฺคโล จิตฺต นาราเธติ โย
จ โข อย ภนฺเต ปุคฺคโล เนวตฺตนฺตโป นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
น ปรนฺตโป น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส
อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต
สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรติ อิมินา เม อย ปุคฺคโล
จิตฺต อาราเธติ หนฺท จทานิ มย ภนฺเต คจฺฉาม พหุกิจฺจา
มย พหุกรณียาติ ฯ ยสฺสทานิ ตฺว เปสฺส กาล มฺสีติ ฯ
อถ โข เปสฺโส หตฺถาโรหปุตฺโต ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ปกฺกามิ ๒ ฯ
[๗] อถ โข ภควา อจิรปกฺกนฺเต เปสฺเส หตฺถาโรหปุตฺเต
ภิกฺขู อามนฺเตสิ ปณฺฑิโต ภิกฺขเว เปสฺโส หตฺถาโรหปุตฺโต
มหาปฺโ ภิกฺขเว เปสฺโส หตฺถาโรหปุตฺโต สเจ ภิกฺขเว
เปสฺโส หตฺถาโรหปุตฺโต มุหุตฺต นิสีเทยฺย ยาวสฺสาห ๓ อิเม จตฺตาโร
ปุคฺคเล วิตฺถาเรน วิภชิสฺสามิ มหตา อตฺเถน สยุตฺโต อภวิสฺส ๓
อปจ ภิกฺขเว เอตฺตาวตาป เปสฺโส หตฺถาโรหปุตฺโต มหตา
อตฺเถน สยุตฺโตติ ฯ เอตสฺส ภควา กาโล เอตสฺส สุคต กาโล
#๑ ยุ. สุขกาเม ทุกฺขปฏิกกฺ ุเล ฯ ๒ ม. ปกฺกมิ ฯ ๓ ม. ยาวาสฺสาห ฯ
#๔ โป. ม. ยุ. อคมิสฺส ฯ
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ย ภควา อิเม จตฺตาโร ปุคฺคเล วิตฺถาเรน วิภเชยฺย วิตฺถาเรน ๑
ภควโต สุตวฺ า ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ
[๘] ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกขฺ เว ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป
อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
อเจลโก ๒ โหติ มุตฺตาจาโร หตฺถาวเลขโน ๓ น เอหิภทนฺติโก น
ติฏภทนฺติโก นาภิหต น อุทฺทิสฺส กต น นิมนฺตน สาทิยติ
โส น กุมภฺ ิมุขา ปฏิคคฺ ณฺหาติ น กโฬปมุขา ๓ ปฏิคฺคณฺหาติ
น เอลกมนฺตร ๕ น ทณฺฑมนฺตร น มูสลมนฺตร น ทฺวินฺน
ภฺุชมานาน น คพฺภินิยา น ปายมานาย น ปุริสนฺตรคตาย น
สงฺกิตฺตีสุ น ยตฺถ สา อุปฏิโต โหติ น ยตฺถ มกฺขิกา
สณฺฑสณฺฑจารินี น มจฺฉ น มส น สุร น เมรย น ถุโสทก
ปวติ ฯ โส เอกาคาริโก วา โหติ เอกาโลปโก ทฺวาคาริโก
วา โหติ ทฺวาโลปโก ฯเปฯ สตฺตาคาริโก วา โหติ สตฺตาโลปโก
เอกิสฺสาป ทตฺติยา ยาเปติ ทฺวีหิป ทตฺตีหิ ยาเปติ ฯเปฯ
สตฺตหิป ทตฺตีหิ ยาเปติ เอกาหิกมฺป อาหาร อาหาเรติ ทฺวีหิกมฺป
อาหาร อาหาเรติ ฯเปฯ สตฺตาหิกมฺป อาหาร อาหาเรติ อิติ
เอวรูปมฺป อทฺธมาสิก ๖ ปริยายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ ฯ
#๑ ม. ยุ. วิตถฺ าเรนาติ นตฺถิ ฯ ๒ ม. อเจฬโก ฯ ๓ สี. ม. ยุ. หตฺถาปเลขโน ฯ
#๔ ม. กโลปมุขา ฯ ๕ ม. เอฬกมนฺตร ฯ ๖ อฑฺฒมาสิกนฺติ ยุตฺตตร ฯ
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โส สากภกฺโข วา โหติ สามากภกฺโข วา โหติ นีวารภกฺโข
วา โหติ ททฺทุลภกฺโข วา โหติ หฏภกฺโข วา โหติ กณภกฺโข
วา โหติ อาจามภกฺโข วา โหติ ปฺากภกฺโข วา โหติ
ติณภกฺโข วา โหติ โคมยภกฺโข วา โหติ วนมูลผลาหาโร
วา ยาเปติ ปวตฺตผลโภชี ฯ โส สาณานิป ธาเรติ มสาณานิป
ธาเรติ ฉวทุสฺสานิป ธาเรติ ปสุกูลานิป ธาเรติ ติรฏี านิป
ธาเรติ อชินานิป ๑ ธาเรติ อชินกฺขิปมฺป ธาเรติ กุสจีรมฺป ธาเรติ
วากจีรมฺป ธาเรติ ผลกจีรมฺป ธาเรติ เกสกมฺพลมฺป ธาเรติ
วาลกมฺพลมฺป ๒ ธาเรติ อุฬูกปกฺขมฺป ธาเรติ เกสมสฺสุโลจโกป
โหติ เกสมสฺสุโลจนานุโยคมนุยุตฺโต อุพฺภตฺถโกป โหติ
อาสนปฏิกฺขิตฺโต อุกฺกฏุ ิโกป โหติ อุกฺกฏุ ิกปฺปธานมนุยุตฺโต
กณฺฏกาปสฺสยิโกป โหติ กณฺฏกาปสฺสเย เสยฺย กปฺเปติ สายตติยกมฺป
อุทโกโรหนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ อิติ เอวรูป อเนกวิหิต กายสฺส
อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ
[๙] กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปรนฺตโป ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล โอรพฺภิโก ๓
โหติ สูกริโก สากุณิโก ๓ มาควิโก ลุทฺโท มจฺฉฆาตโก โจโร
โจรฆาตโก ๕ พนฺธนาคาริโก เย วา ปนฺเป เกจิ กุรูรกมฺมนฺตา
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปรนฺตโป ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ
#๑ โป. อชินป ฯ ๒ ม. วาฬฺกมฺพลมฺป ฯ ๓ ม. โอรมฺภิโก ฯ ๔ ยุ. สากนฺติโก ฯ
#๕ ม. โคฆาตโก ฯ
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[๑๐] กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ราชา วา โหติ ขตฺติโย
มุทฺธาวสิตฺโต พฺราหฺมโณ วา มหาสาโล โส ปุรตฺถิเมน นครสฺส
นว สนฺถาคาร การาเปตฺวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา ขราชิน
นิวาเสตฺวา สปฺปเตเลน กาย อพฺภฺชิตฺวา มิควิสาเณน ปฏึ
กณฺฑุวมาโน นว ๑ สนฺถาคาร ปวิสติ สทฺธึ มเหสิยา พฺราหฺมเณน
จ ปุโรหิเตน โส ตตฺถ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา หริตปุ ลิตฺตาย ๒ เสยฺย
กปฺเปติ โส ๓ เอกิสฺสา คาวิยา สรูปวจฺฉาย ย เอกสฺมึ ถเน
ขีร โหติ เตน ราชา ยาเปติ ย ทุติยสฺมึ ถเน ขีร โหติ เตน
มเหสี ยาเปติ ย ตติยสฺมึ ถเน ขีร โหติ เตน พฺราหฺมโณ
ปุโรหิโต ยาเปติ ย จตุตฺถสฺมึ ถเน ขีร โหติ เตน อคฺคึ ชุหติ ๓
อวเสเสน วจฺฉโก ยาเปติ โส เอวมาห เอตฺตกา อุสภา
หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺตกา วจฺฉตรา หฺนฺตุ ยฺตฺถาย
เอตฺตกา ๕ วจฺฉตริโย หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺตกา อชา
หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺตกา อุรพฺภา หฺนฺตุ ยฺตฺถาย
เอตฺตกา อสฺสา หฺนฺตุ ยฺตฺถาย ๖ เอตฺตกา รุกฺขา ฉิชชฺ นฺตุ
ยูปตฺถาย เอตฺตกา ทพฺพา ลุยนฺตุ ๗ ปริสนฺถายาติ ๘ เยปสฺส เต
โหนฺติ ทาสาติ วา เปสฺสาติ วา กมฺมกราติ วา เตป ทณฺฑตชฺชิตา
#๑ ยุ. นวนฺติ นตฺถิ ฯ ๒ สี. ยุ. หริตุปตฺตาย ฯ ๓ ม. ยุ. โสติ นตฺถิ ฯ
#๔ ม. ยุ. ชุหนฺติ ฯ ๕ ยุ. เอตฺติกา ฯ ๖ อสฺสา ... ยฺตฺตายาติ นตฺถิ ฯ
#๗ ม. ยุ. ลูยนฺตุ ฯ ๘ ม. ปริหึสตฺถาย. ยุ. พริหิสตฺถาย ฯ
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ตชฺชิตา ภยตชฺชิตา อสฺสุมุขา รุทมานา ๑ ปริกมฺมานิ กโรนฺติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
ปรนฺตโป จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ
[๑๑] กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนวตฺตนฺตโป [๒]
นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป ๓ น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต
นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรติ ฯ อิธ ภิกฺขเว
ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน
พุทฺโธ ภควา โส อิม โลก สเทวก สมารก สพฺรหฺมก
สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
ปกาเสติ ฯ ต ธมฺม สุณาติ คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา
อฺตรสฺมึ วา กุเล ปจฺฉา ชาโต ๓ โส ต ธมฺม สุตฺวา
ตถาคเต สทฺธ ปฏิลภติ โส เตน สทฺธาปฏิลาเภน สมนฺนาคโต
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ สมฺพาโธ ฆราวาโส รชาปโถ อพฺโภกาโส
ปพฺพชฺชา น ยิท สุกร อคาร อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณ
เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต พฺรหฺมจริย จริตุ ยนฺนูนาห เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
#๑ ม. โรทมานา ฯ ๒-๓ ม. จ ฯ ๔ ยุ. ปจฺจาชาโต.
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ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ โส อปเรน สมเยน อปฺป วา โภคกฺขนฺธ ปหาย
มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ ปหาย อปฺป วา าติปริวฏฏ ปหาย
มหนฺต วา าติปริวฏฏ ปหาย เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ ฯ
[๑๒] โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน ภิกฺขูน สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน
ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ
นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป
วิหรติ อทินฺนาทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ
ทินฺนาทายี ทินฺนปาฏิกงฺขี อเถเนน ๑ สุจิภูเตน อตฺตนา วิหรติ
อพฺรหฺมจริย ปหาย พฺรหฺมจารี โหติ อาราจารี วิรโต ๒ เมถุนา
คามธมฺมา มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สจฺจวาที
สจฺจสนฺโธ เถโต ปจฺจยิโก อวิสวาทโก โลกสฺส ปสุณ วาจ
ปหาย ปสณ
ุ าย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ อิโต สุตฺวา น อมุตฺร
อกฺขาตา อิเมส เภทาย อมุตฺร วา สุตฺวา น อิเมส อกฺขาตา
อมูส เภทาย อิติ ภินฺนาน วา สนฺธาตา สหิตาน ๓ วา อนุปฺปทาตา
สมคฺคาราโม สมคฺครโต สมคฺคนนฺที สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา
โหติ ผรุส วาจ ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ยา
สา วาจา เนลา กณฺณสุขา เปมนียา หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา
พหุชนมนาปา ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ สมฺผปฺปลาป
ปหาย สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที
#๑ โป. อถเนน ฯ ๒ ม. ปฏิวิรโต ฯ ๓ โป. สมาหิตาน ฯ
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ธมฺมวาที วินยวาที นิธานวตึ วาจ ภาสิตา กาเลน สาปเทส
ปริยนฺตวตึ อตฺถสฺหิต ฯ โส วีชคาม ภูตคามสมารมฺภา ปฏิวิรโต
โหติ เอกภตฺติโก โหติ รตฺตูปรโต วิรโต วิกาลโภชนา
นจฺจ คีต วาทิต วิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต โหติ มาลา คนฺธ วิเลปนธารณ
มณฺฑน วิภูสนฏานา ปฏิวิรโต โหติ อุจฺจาสยน มหาสยนา
ปฏิวิรโต โหติ ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ
อามกธฺปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ อามกมสปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต โหติ อิตฺถกี ุมาริกาปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ
ทาสีทาสปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ อเชลกปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต
โหติ กุกกฺ ุฏสูกรปฏิคคฺ หณา ปฏิวิรโต โหติ หตฺถิ ควาสฺสวฬวปฏิคฺคหณา ๑
ปฏิวิรโต โหติ เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต
โหติ ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ กยวิกกฺ ยา
ปฏิวิรโต โหติ ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา ปฏิวิรโต
โหติ อุกฺโกฏนวฺจนนิกติสาวิโยคา ๒ ปฏิวิรโต โหติ
เฉทนวธพนฺธนวิปราโมสอาโลปสหสาการา ๓ ปฏิวิรโต โหติ ฯ โส
สนฺตุฏโ โหติ กายปริหารีเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน ปณฺฑปาเตน
เยน ๓ เยเนว ปกฺกมติ สมาทาเยว ปกฺกมติ ฯ เสยฺยถาป
นาม ปกฺขี สกุโณ เยน ๕ เยเนว เฑติ สปตฺตภาโรว เฑติ
เอวเมว ภิกฺขุ สนฺตุฏโ  โหติ กายปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉปิ ริหาริเกน
ปณฺฑปาเตน เยน ๖ เยเนว ปกฺกมติ สมาทาเยว
#๑ โป. วลวา... ฯ ยุ. วฬวา... ฯ ม. วฬวปฺ... ฯ ๒ ยุ...สาจิโยคา ฯ
#๓ ม. ...สาหสา... ฯ ๔-๕-๖ ม. โส เยน เยน จ ฯ
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ปกฺกมติ ฯ โส อิมินา อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต
อนวชฺชสุข ปฏิสเวเทติ ฯ โส จกฺขนุ า รูป ทิสวฺ า น นิมิตตฺ คฺคาหี
โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต
วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ
ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย
สวร อาปชฺชติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ... ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ...
ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา
ธมฺม วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน
มนินฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ
มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ โส อิมินา อริเยน
อินฺทฺริยสวเรน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต อพฺยาเสกสุข ปฏิสเวเทติ ฯ
โส อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ อาโลกิเต วิโลกิเต
สมฺปชานการี โหติ สมฺมิฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ
สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ อสิเต ปเต ขายิเต
สายิเต สมฺปชานการี โหติ อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี
โหติ คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว
สมฺปชานการี โหติ ฯ
[๑๓] โส อิมินา จ อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อิมินา
จ อริเยน อินฺทฺริยสวเรน สมนฺนาคโต อิมินา จ อริเยน สติ-

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 14

สมฺปชฺเน สมนฺนาคโต วิวิตฺต เสนาสน ภชติ อรฺ รุกขฺ มูล
ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส ปลาลปฺุช ๑ ฯ
โส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา
อุชุ กาย ปณิธาย ปริมขุ  สตึ อุปฏเปตฺวา ฯ โส อภิชฺฌ
โลเก ปหาย วิคตาภิชฺเฌน เจตสา วิหรติ อภิชฺฌาย จิตฺต
ปริโสเธติ พฺยาปาทปโทส ปหาย อพฺยาปนฺนจิตฺโต วิหรติ
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป พฺยาปาทปโทสา จิตฺต ปริโสเธติ ถีนมิทฺธ
ปหาย วิคตถีนมิทฺโธ วิหรติ อาโลกสฺี สโต สมฺปชาโน
ถีนมิทฺธา จิตฺต ปริโสเธติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหาย อนุทฺธโต
วิหรติ อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต ปริโสเธติ
วิจิกิจฺฉ ปหาย ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิหรติ อกถกถี กุสเลสุ ธมฺเมสุ
วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปริโสเธติ ฯ
[๑๔] โส อิเม ปฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส
ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ 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 อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ
กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา
สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา
#๑ โป. ปลาสปฺุช ฯ
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ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา
อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
[๑๕] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ๑
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ โส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ติสฺโสป
ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย วีสมฺป
ชาติโย ตึสมฺป ชาติโย จตฺตาฬีสมฺป ชาติโย ปฺาสมฺป ชาติโย
ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป อเนเกป สวฏฏกปฺเป
อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ เอวนาโม
เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอว สุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ๒ ตตฺราปาสึ
เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอว สุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ ฯ อิติ
สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ
[๑๖] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ โส ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
#๑ สี. ยุ. อาเนชฺชปฺปตฺเต ฯ ๒ สี. ยุ. อุปฺปาทึ ฯ
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อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏิกา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา
เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน
สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา
อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนาติ ฯ อิติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ
จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต
ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ฯ
[๑๗] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อาสวาน
ขยาณาย จิตฺต อภินนิ ฺนาเมติ โส อิท ทุกขฺ นฺติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ อิเม อาสวาติ ยถาภูต ปชานาติ อย
อาสวสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรโธติ ยถาภูต
ปชานาติ อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ
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ตสฺส เอว ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ
ภวาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ อวิชชฺ าสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ
วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
เนวตฺตนฺตโป นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป น
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏเว
ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน
อตฺตนา วิหรตีติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต
อภินนฺทุนฺติ ฯ
กนฺทรกสุตฺต ๑ นิฏิต ปม ฯ
#๑ ม. ยุ. กนฺทรกสุตฺตนฺต ปม ฯ
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อฏกนาครสุตฺต
[๑๘] เอวมฺเม สุต เอก สมย อายสฺมา อานนฺโท เวสาลิย
วิหรติ เวฬุวคามเก ฯ เตน โข ปน สมเยน ทสโม คหปติ
อฏกนาคโร ปาตลิปุตฺต อนุปฺปตฺโต โหติ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ
อถ โข ทสโม คหปติ อฏกนาคโร เยน กุกฺกฏุ าราโม เยน
อฺตโร ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข ทสโม คหปติ อฏกนาคโร
ต ภิกฺขุ เอตทโวจ กห นุ โข ภนฺเต อายสฺมา
อานนฺโท เอตรหิ วิหรติ ทสฺสนกามา หิ มย ต ๑ อานนฺทนฺติ ฯ
เอโส คหปติ อายสฺมา อานนฺโท เวสาลิย วิหรติ เวฬุวคามเกติ ฯ
อถ โข ทสโม คหปติ อฏกนาคโร ปาตลิปุตฺเต ต กรณีย
ตีเรตฺวา เยน เวสาลี เยน ๒ เวฬุวคามโก เยนายสฺมา อานนฺโท
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๑๙] เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข ทสโม คหปติ อฏกนาคโร
อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ อตฺถิ นุ โข ภนฺเต อานนฺท
เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน เอกธมฺโม
อกฺขาโต ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส
วิหรโต อวิมตุ ฺตฺเจว จิตฺต วิมุจฺจติ อปฺปริกฺขีณา จ ๓ อาสวา ปริกฺขย
#๑ ม. ยุ. อายสฺมนฺต ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ๓ ยุ. วา ฯ
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คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺตฺจ ๑ อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาตีติ ฯ อตฺถิ
โข คหปติ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
เอกธมฺโม อกฺขาโต ยตฺถ ภิกขฺ ุโน อปฺปมตฺตสฺส
อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิมุตฺตฺเจว จิตฺต วิมุจจฺ ติ
อปฺปริกฺขีณา จ อาสวา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺตฺจ ๒ อนุตฺตร
โยคกฺเขม อนุปาปุณาตีติ ฯ กตโม ปน ภนฺเต อานนฺท เตน ภควตา
ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน เอกธมฺโม อกฺขาโต
ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต
อวิมุตฺตฺเจว จิตฺต วิมจุ ฺจติ อปฺปริกฺขีณา จ อาสวา ปริกขฺ ย
คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺตฺจ ๓ อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาตีติ ฯ
[๒๐] อิธ คหปติ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ
ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อิทมฺป โข ปม ฌาน อภิสงฺขต
อภิสฺเจตยิต ย โข ปน กิฺจิ อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต ตทนิจฺจ
นิโรธธมฺมนฺติ ปชานาติ โส ตตฺถ ิโต อาสวาน ขย ปาปุณาติ
โน เจ อาสวาน ขย ปาปุณาติ เตเนว ธมฺมราเคน ตาย ธมฺมนนฺทิยา
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ๓ ปริกฺขยา โอปปาติโก
โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา อยมฺป โข
คหปติ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
เอกธมฺโม อกฺขาโต ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน
#๑ ยุ. วา ฯ ๒-๓ อปฺปตฺตฺจาติป ทิสฺสติ ฯ ๔ ม. สพฺพตฺถ สโยชนานนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิมุตฺตฺเจว จิตฺต วิมุจฺจติ อปฺปริกฺขีณา จ
อาสวา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺตฺจ ๑ อนุตฺตร โยคกฺเขม
อนุปาปุณาติ ฯ ปุน จปร คหปติ ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
อิทมฺป โข ทุติย ฌาน อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต ฯเปฯ อนุตฺตร
โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ ฯ ปุน จปร คหปติ ภิกฺขุ ปติยา จ
วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ อิทมฺป โข ตติย ฌาน อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต
ฯเปฯ อนุตตฺ ร โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ ฯ ปุน จปร คหปติ
ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อิทมฺป โข จตุตฺถ ฌาน อภิสงฺขต
อภิสฺเจตยิต ฯเปฯ อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ ฯ
[๒๑] ปุน จปร คหปติ ภิกฺขุ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก
ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ
อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย ๒ สพฺพาวนฺต โลกฟ
เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคคฺเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อยมฺป
โข เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ อภิสงฺขตา อภิสฺเจตยิตา ย โข ปน
กิฺจิ อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต ตทนิจฺจ นิโรธธมฺมนฺติ ปชานาติ
โส ตตฺถ ิโต ฯเปฯ อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ ฯ
#๑ กตุถจิ อปฺปตฺตฺจาติป ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. สพฺพตฺตตาย ฯ ปุนป ปาเ อีทิสเมว ฯ
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ปุน จปร คหปติ ภิกฺขุ กรุณาสหคเตน เจตสา ฯเปฯ มุทิตาสหคเตน
เจตสา ... อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา
วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ
ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน
ผริตฺวา วิหรติ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อยมฺป โข อุเปกฺขา
เจโตวิมุตฺติ อภิสงฺขตา อภิสฺเจตยิตา ย โข ปน กิฺจิ
อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต ตทนิจฺจ นิโรธธมฺมนฺติ ปชานาติ โส
ตตฺถ ิโต ฯเปฯ อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ ฯ
[๒๒] ปุน จปร คหปติ ภิกฺขุ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา
ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต
อากาโสติ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ อยมฺป โข อากาสานฺจายตนสมาปตฺติ อภิสงฺขตา
อภิสฺเจตยิตา ย โข ปน กิฺจิ อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต
ตทนิจฺจ นิโรธธมฺมนฺติ ปชานาติ โส ตตฺถ ิโต ฯเปฯ
อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ ฯ ปุน จปร คหปติ ภิกขฺ ุ
สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต วิฺาณนฺติ
วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
อยมฺป โข วิฺาณฺจายตนสมาปตฺติ อภิสงฺขตา อภิสฺเจตยิตา
ย โข ปน กิฺจิ อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต ตทนิจฺจ นิโรธ-
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ธมฺมนฺติ ปชานาติ โส ตตฺถ ิโต ฯเปฯ อนุตฺตร โยคกฺเขม
อนุปาปุณาติ ฯ ปุน จปร คหปติ ภิกฺขุ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกกฺ มฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อยมฺป โข อากิฺจฺายตนสมาปตฺติ
อภิสงฺขตา อภิสฺเจตยิตา ย โข ปน กิฺจิ อภิสงฺขต
อภิสฺเจตยิต ตทนิจฺจ นิโรธธมฺมนฺติ ปชานาติ โส ตตฺถ ิโต
อาสวาน ขย ปาปุณาติ โน เจ อาสวาน ขย ปาปุณาติ
เตเนว ธมฺมราเคน ตาย ธมฺมนนฺทิยา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี
อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา อย ๑ โข คหปติ เตน ภควตา
ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน เอกธมฺโม อกฺขาโต
ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต
อวิมุตฺตฺเจว จิตฺต วิมจุ ฺจติ อปฺปริกฺขีณา จ อาสวา ปริกขฺ ย
คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺตฺจ อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาตีติ ฯ
[๒๓] เอว วุตฺเต ทสโม คหปติ อฏกนาคโร อายสฺมนฺต
อานนฺท เอตทโวจ เสยฺยถาป ภนฺเต อานนฺท ปุริโส เอก ๒
นิธิมุข คเวสนฺโต สกิเทว เอกาทส นิธิมุขานิ อธิคจฺเฉยฺย เอวเมว
โข อห ภนฺเต เอก อมตทฺวาร คเวสนฺโต สกิเทว เอกาทส
อมตทฺวารานิ อลตฺถ สวนาย เสยฺยถาป ภนฺเต ปุริสสฺส อคาร
เอกาทสทฺวาร โส ตสฺมึ อคาเร อาทิตฺเต เอกเมเกนป ทฺวาเรน
#๑ ม. อยป โข ฯ ๒ ม. เอกว ฯ
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สกฺกุเณยฺย อตฺตาน โสตฺถึ กาตุ เอวเมว โข อห ภนฺเต อิเมส
เอกาทสนฺน อมตทฺวาราน เอกเมเกนป อมตทฺวาเรน สกฺขิสฺสามิ ๑
อตฺตาน โสตฺถึ กาตุ อิเม หิ นาม ภนฺเต อฺติตฺถิยา อาจริยสฺส
อาจริยธน ปริเยสิสฺสนฺติ กิมงฺค ปนาห อายสฺมโต อานนฺทสฺส
ปูช น กริสฺสามีติ ฯ อถ โข ทสโม คหปติ อฏกนาคโร
ปาตลิปุตฺตกฺจ เวสาลิกฺจ ภิกฺขสุ งฺฆ สนฺนปิ าเตตฺวา ปณีเตน
ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ เอกเมกฺจ
ภิกฺขุ ปจฺเจก ทุสฺสยุเคน อจฺฉาเทสิ อายสฺมนฺต ๒ อานนฺท ติจีวเรน
อจฺฉาเทสิ อายสฺมโต ๓ อานนฺทสฺส ปฺจสต ๓ วิหาร การาเปสีติ ฯ
อฏกนาครสุตฺต ๕ นิฏิต ทุติย ฯ
_____________
#๑ ม. ยุ. สกฺกุณิสฺสามิ ฯ ๒ โป. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
#๔ ม. ปฺจสตวิหาร ฯ ๕ ม. ยุ. อฏกนาครสุตฺตนฺต ฯ
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เสขปฏิปทาสุตฺต
[๒๔] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ
กปลวตฺถุสฺมึ นิโคฺรธาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน กาปลวตฺถวาน
สกฺยาน นว สนฺถาคาร อจิรการิต โหติ อนชฺฌาวุฏปุพฺพ ๑
สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เกนจิ วา มนุสสฺ ภูเตน ฯ
อถ โข กาปลวตฺถวา ๒ สกฺยา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข กาปลวตฺถวา สกฺยา ภควนฺต เอตทโวจุ อิธ ภนฺเต
กาปลวตฺถวาน สกฺยาน นว สนฺถาคาร อจิรการิต โหติ ๓ อนชฺฌาวุฏปุพฺพ
สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เกนจิ วา มนุสฺสภูเตน
ต ภนฺเต ภควา ปม ปริภฺุชตุ ภควตา ปม ปริภุตฺต
ปจฺฉา กาปลวตฺถวา สกฺยา ปริภฺุชิสฺสนฺติ ตทสฺส กาปลวตฺถวาน
สกฺยาน ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ
อถ โข กาปลวตฺถวา สกฺยา ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เยน นว
สนฺถาคาร เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา สพฺพสนฺถรึ ๓ สนฺถาคาร
สนฺถราเปตฺวา ๕ อาสนานิ ปฺาเปตฺวา อุทกมณิก ปติฏาเปตฺวา
เตลปฺปทีป อาโรเปตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวาh
#๑ สี. ยุ. อนชฺฌาวุฏ ฯ ๒ โป. สพฺพตฺถ " กาปลวตฺถุกาติ ทิสฺสติ ฯ
#๓ ยุ. โหตีติ นตฺถิ ฯ ๔ โป. " สพฺพสนฺถริสนฺถต ฯ ๕ ยุ. สนฺถริตฺวา ฯ
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ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ เอกมนฺต ิตา โข
กาปลวตฺถวา สกฺยา ภควนฺต เอตทโวจุ สพฺพสนฺถรึ สนฺถต
ภนฺเต สนฺถาคาร อาสนานิ ปฺตฺตานิ ๑ อุทกมณิโก ปติฏ าปโต
เตลปฺปทีโป อาโรปโต ยสฺสทานิ ภนฺเต ภควา กาล มฺตีติ ฯ
[๒๕] อถ โข ภควา นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สทฺธึ
ภิกฺขุสงฺเฆน เยน ๒ สนฺถาคาร เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปาเท
ปกฺขาเลตฺวา สนฺถาคาร ปวิสิตฺวา มชฺฌิมถมฺภ นิสฺสาย ปุรตฺถาภิมุโข
นิสีทิ ฯ ภิกขฺ ุสงฺโฆป โข ปาเท ปกฺขาเลตฺวา สนฺถาคาร ปวิสิตฺวา
ปจฺฉิม ภิตฺตึ นิสฺสาย ปุรตฺถาภิมุโข นิสีทิ ภควนฺตเยว ปุรกฺขตฺวา ๓ ฯ
กาปลวตฺถวาป โข สกฺยา ปาเท ปกฺขาเลตฺวา สนฺถาคาร ปวิสิตฺวา
ปุรตฺถิม ภิตฺตึ นิสฺสาย ปจฺฉิมาภิมุขา นิสีทสึ ุ ภควนฺตเยว
ปุรกฺขตฺวา ๓ ฯ อถ โข ภควา กาปลวตฺถเว สกฺเย ๓ พหุเทว
รตฺตึ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา
สมฺปหเสตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ ปฏิภาตุ ต อานนฺท
กาปลวตฺถวาน สกฺยาน เสโข ปฏิปโท ๕ ปฏิ เม อคิลายติ
ตมห อายมิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท
ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถ โข ภควา จตุคุณ สงฺฆาฏึ ปฺาเปตฺวา
ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปสิ ปาเทน ๖ ปาท
อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน อุฏานสฺ มนสิกริตฺวา ฯ
[๒๖] อถ โข อายสฺมา อานนฺโท มหานาม สกฺก ๗ อามนฺเตสิ
#๑ ปฺาปตานีติ ยุตฺตตร ฯ ๒ โป. นว ฯ ๓ โป. ปุรกฺขิตฺวาติป ทิสฺสติ ฯ
#๔ ยุ สกฺเก ฯ ๕ ยุ. ปาฏิปโท ฯ ๖ ม. ยุ. ปาเท ฯ ๗ ยุ. สกฺย ฯ
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อิธ มหานาม อริยสาวโก สีลสมฺปนฺโน โหติ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร
โหติ โภชเน มตฺตฺู โหติ ชาคริยมนุยุตฺโต โหติ สตฺตหิ
สทฺธมฺเมหิ สมนฺนาคโต โหติ จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี ฯ
[๒๗] กถฺจ มหานาม อริยสาวโก สีลสมฺปนฺโน โหติ ฯ
อิธ มหานาม อริยสาวโก สีลวา โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ
อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย
สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ เอว โข มหานาม อริยสาวโก สีลสมฺปนฺโน
โหติ ฯ
[๒๘] กถฺจ มหานาม อริยสาวโก อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร
โหติ ฯ อิธ มหานาม อริยสาวโก จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย
จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ...
ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ... กาเยน
โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมฺม วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี
โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺริย อสวุต
วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ
ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย สวร
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อาปชฺชติ เอว โข มหานาม อริยสาวโก อินฺทรฺ ิเยสุ คุตฺตทฺวาโร
โหติ ฯ
[๒๙] กถฺจ มหานาม อริยสาวโก โภชเน มตฺตฺู โหติ ฯ
อิธ มหานาม อริยสาวโก ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหาร อาหาเรติ
เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย ยาวเทว
อิมสฺส กายสฺส ิติยา ยาปนาย วิหึสุปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย
อิติ ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ
ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จาติ เอว
โข มหานาม อริยสาวโก โภชเน มตฺตฺู โหติ ฯ
[๓๐] กถฺจ มหานาม อริยสาวโก ชาคริยมนุยุตฺโต โหติ ฯ
อิธ มหานาม อริยสาวโก ทิวส จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ
ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ รตฺติยา ปม ยาม จงฺกเมน นิสชฺชาย
อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ รตฺติยา มชฺฌิม ยาม
ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปสิ ๑ ปาเทน ๒ ปาท อจฺจาธาย สโต
สมฺปชาโน อุฏานสฺ มนสิกริตฺวา รตฺติยา ปจฺฉิม ยาม
ปจฺจุฏาย จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ
เอว โข มหานาม อริยสาวโก ชาคริยมนุยุตฺโต โหติ ฯ
[๓๑] กถฺจ มหานาม อริยสาวโก สตฺตหิ สทฺธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต โหติ ฯ อิธ มหานาม อริยสาวโก สทฺโธ โหติ
สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
#๑ ม. ยุ. กปฺเปติ ฯ ๒ ม. ยุ. ปาเท ฯ
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วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา
เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ หิรมิ า โหติ หิริยติ กายทุจจฺ ริเตน
วจีทุจฺจริเตน มโนทุจฺจริเตน หิริยติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
สมาปตฺติยา โอตฺตปฺป โหติ โอตฺตปฺปติ กายทุจฺจริเตน วจีทุจฺจริเตน
มโนทุจฺจริเตน โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
สมาปตฺติยา พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนจิ โย เย เต
ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถา ๑
สพฺยฺชนา เกวลปริปุณณ
ฺ  ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส
ธมฺมา พหุสสฺ ุตา โหนฺติ ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา
ทิฏิยา สุปฏิวิทฺธา อารทฺธวิริโย โหติ ๒ อกุสลาน
ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา
ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ สติมา โหติ
ปรเมน สติเนปกฺเกน สมนฺนาคโต จิรกตมฺป จิรภาสิตมฺป สริตา
อนุสฺสริตา ปฺวา ๓ โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย สมนฺนาคโต ๓
อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมา ทุกฺขกฺขยคามินิยา เอว โข มหานาม
อริยสาวโก สตฺตหิ สทฺธมฺเมหิ สมนฺนาคโต โหติ ฯ
[๓๒] กถฺจ มหานาม อริยสาวโก จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน ๕
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี ฯ
อิธ มหานาม อริยสาวโก วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ
อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข ปม ฌาน
#๑ โป. สาตฺถ สพฺยฺชน ฯ ๒ ม. ยุ. วิหรติ ฯ ๓ ยุ. ปฺา วา โหติ ฯ
#๔ ม. โหติ ฯ ๕ ยุ. อภิ ฯ
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อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน
เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ
สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ
อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอว โข มหานาม อริยสาวโก จตุนฺน
ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ
อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี ฯ
[๓๓] ยโต ๑ โข มหานาม อริยสาวโก เอว สีลสมฺปนฺโน โหติ
เอว อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ เอว โภชเน มตฺตฺู โหติ
เอว ชาคริยมนุยุตฺโต โหติ เอว สตฺตหิ สทฺธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
โหติ เอว จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏ ธมฺมสุขวิหาราน
นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อย วุจฺจติ มหานาม
อริยสาวโก เสโข ปฏิปโท อปูจฺจณฺฑตาย ๒ สมาปนฺโน ๓ ภพฺโพ
อภินิพฺภิทาย ภพฺโพ สมฺโพธาย ภพฺโพ อนุตฺตรสฺส โยคกฺเขมสฺส
อธิคมาย ฯ เสยฺยถาป มหานาม กุกฺกุฏิยา อณฺฑานิ อฏ วา
ทส วา ทฺวาทส วา ตานสฺสุ กุกกฺ ุฏิยา สมฺมา อธิสยิตานิ
สมฺมา ปริเสจิตานิ สมฺมา ปริภาวิตานิ ๓ กิฺจาป ตสฺสา กุกฺกฏุ ิยา
#๑ โป. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. อปุจฺจณฺฑตาย ฯ
#๓ โป. สมนฺนาคโตติป ทิสฺสติ ฯ ๔ โป. ปริเสทิตานิ ฯ
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น เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย อโห วติเม กุกกฺ ุฏโปตกา ปาทนขสิขาย
วา มุขตุณฺฑเกน วา อณฺฑโกส ปทาเลตฺวา โสตฺถินา
อภินิพฺภิชฺเชยฺยุนฺติ ๑ เอวเมว โข มหานาม ยโต อริยสาวโก
เอว สีลสมฺปนฺโน โหติ เอว อินทฺ ฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ เอว
โภชเน มตฺตฺู โหติ เอว ชาคริยมนุยุตฺโต โหติ เอว สตฺตหิ
สทฺธมฺเมหิ สมนฺนาคโต โหติ เอว จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อย
วุจฺจติ มหานาม อริยสาวโก เสโข ปฏิปโท อปูจฺจณฺฑตาย
สมาปนฺโน ภพฺโพ อภินิพฺภิทาย ภพฺโพ สมฺโพธาย ภพฺโพ
อนุตฺตรสฺส โยคกฺเขมสฺส อธิคมาย ฯ สโข โส ๒ มหานาม
อริยสาวโก อิมเยว ๓ อนุตฺตร อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ อาคมฺม อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป
ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ อยมสฺส ปมาภินิพฺภิทา โหติ กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว
อณฺฑโกสมฺหา ฯ สโข โส มหานาม อริยสาวโก อิมเยว อนุตฺตร
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ อาคมฺม ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ อยมสฺส
ทุติยาภินิพฺภิทา โหติ กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว อณฺฑโกสมฺหา ฯ ส
โข โส มหานาม อริยสาวโก อิมเยว อนุตฺตร อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ
อาคมฺม อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
#๑ โป. เอตฺถนฺตเร " อถ โข ภพฺพาว เต กุกฺกฏุ โปตกา ปาทนขสิขาย วา มุขตุณฺฑเกน วา
#อณฺฑโกส ปทาเลตฺวา โสตฺถินา อภินิพฺภิชฺชิตุนฺติ อิเม ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ
#๒ ยุ. สพฺพตฺถ ส โข โส ฯ ๓ โป. " อนุตฺตร โยคกฺเขม ฯ
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วิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อยมสฺส ตติยาภินิพฺภิทา โหติ กุกกฺ ุฏจฺฉาปกสฺเสว
อณฺฑโกสมฺหา ฯ
[๓๔] ยมฺป ๑ มหานาม อริยสาวโก สีลสมฺปนฺโน โหติ อิทมฺปสฺส
โหติ จรณสฺมึ ยมฺป มหานาม อริยสาวโก อินฺทฺริเยสุ
คุตฺตทฺวาโร โหติ อิทมฺปสฺส โหติ จรณสฺมึ ยมฺป มหานาม
อริยสาวโก โภชเน มตฺตฺู โหติ อิทมฺปสสฺ โหติ จรณสฺมึ
ยมฺป มหานาม อริยสาวโก ชาคริยมนุยุตฺโต โหติ อิทมฺปสฺส
โหติ จรณสฺมึ ยมฺป มหานาม อริยสาวโก สตฺตหิ สทฺธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต โหติ อิทมฺปสฺส โหติ จรณสฺมึ ยมฺป มหานาม
อริยสาวโก จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏ ธมฺมสุขวิหาราน
นิกามลาภี โหติ อกิจฉฺ ลาภี อกสิรลาภี อิทมฺปสฺส โหติ
จรณสฺมึ ยฺจ โข มหานาม อริยสาวโก อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ
อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ อิทมฺปสฺส
โหติ วิชชฺ าย ยมฺป มหานาม อริยสาวโก ทิพฺเพน จกฺขุนา
วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ
อิทมฺปสฺส โหติ วิชฺชาย ยมฺป มหานาม อริยสาวโก อาสวาน
ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิทมฺปสฺส โหติ วิชฺชาย
#๑ ม. ยมฺป โข ฯ
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อย วุจฺจติ มหานาม อริยสาวโก วิชชฺ าสมฺปนฺโน อิติป จรณสมฺปนฺโน
อิติป วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน อิติป ฯ พฺรหฺมนุ าเปสา ๑
มหานาม สนงฺกุมาเรน คาถา ภาสิตา
ขตฺติโย เสฏโ ชเนตสฺมึ เย โคตฺตปฏิสาริโน
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโ เทวมานุเสติ ฯ
[๓๕] สา โข ปเนสา มหานาม พฺรหฺมุนา สนงฺกุมาเรน คาถา
สุคีตา น ทุคฺคีตา สุภาสิตา น ทุพฺภาสิตา อตฺถสฺหิตา โน
อนตฺถสฺหิตา อนุมตา ภควตาติ ฯ อถ โข ภควา อุฏหิตฺวา
อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ สาธุ สาธุ อานนฺท สาธุ โข
ตฺว อานนฺท กาปลวตฺถวาน สกฺยาน เสขปฏิปท อภาสีติ ฯ
อิทมโวจ อายสฺมา อานนฺโท สมนฺุโ สตฺถา อโหสิ
อตฺตมนา กาปลวตฺถวา สกฺยา อายสฺมโต อานนฺทสฺส ภาสิต
อภินนฺทุนฺติ ฯ
เสขปฏิปทาสุตฺต ๒ นิฏิต ตติย ฯ
_______________
#๑ ม. พฺรหฺมุนา โข ปเนสา ฯ ๒ ม. ยุ. เสขสุตฺตนฺต ฯ
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โปตลิยสุตตฺ 
[๓๖] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา องฺคุตฺตราเปสุ วิหรติ
อาปณ นาม องฺคุตฺตราปาน นิคโม ฯ อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย อาปณ ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อาปเณ
ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เยน อฺตโร
วนสณฺโฑ เตนุปสงฺกมิ ๑ ทิวาวิหาราย ต วนสณฺฑ อชฺโฌคเหตฺวา ๒
อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ โปตลิโยป โข คหปติ
สมฺปนฺนนิวาสนปาปุรโณ ๓ ฉตฺตุปาหนาหิ ชงฺฆาวิหาร ๓ อนุจงฺกมมาโน
อนุวิจรมาโน เยน โส วนสณฺโฑ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต
วนสณฺฑ อชฺโฌคเหตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
[๓๗] เอกมนฺต ิต โข โปตลิย คหปตึ ภควา เอตทโวจ
สวิชฺชนฺติ ๕ โข คหปติ อาสนานิ สเจ อากงฺขสิ นิสีทาติ ฯ เอว
วุตฺเต โปตลิโย คหปติ คหปติวาเทน ม สมโณ โคตโม
สมุทาจรตีติ กุปโ ต อนตฺตมโน ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป โข
ภควา โปตลิย คหปตึ เอตทโวจ สวิชฺชนฺติ โข คหปติ อาสนานิ
#๑ โป. อุปสงฺกมิตฺวา ฯ ๒ ม. อชฺโฌคาหิตฺวา ฯ ๓ สี. ม. ยุ. นิวาสนปาวุรโณ ฯ
#๔ ม. ชงฺฆวิหาร ฯ ๕ สี. ยุ. สวิชฺชนฺเต โขติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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สเจ อากงฺขสิ นิสีทาติ ฯ ๑ ทุติยมฺป โข โปตลิโย คหปติ คหปติวาเทน
ม สมโณ โคตโม สมุทาจรตีติ กุปโต อนตฺตมโน ตุณฺหี
อโหสิ ฯ ตติยมฺป โข ภควา โปตลิย คหปตึ เอตทโวจ
สวิชฺชนฺติ โข คหปติ อาสนานิ สเจ อากงฺขสิ นิสีทาติ ฯ เอว
วุตฺเต โปตลิโย คหปติ คหปติวาเทน ม สมโณ โคตโม
สมุทาจรตีติ กุปโต อนตฺตมโน ภควนฺต เอตทโวจ ตยิท โภ
โคตม นจฺฉนฺน ตยิท นปฺปฏิรูป ย ม ตฺว คหปติวาเทน
สมุทาจรสีติ ฯ เต ๒ หิ เต คหปติ อาการา เต ลิงฺคา เต
นิมิตฺตา ยถาต คหปติสฺสาติ ฯ ตถา หิ ปน เม โภ โคตม
สพฺเพ กมฺมนฺตา ปฏิกขฺ ิตฺตา สพฺเพ โวหารา สมุจฺฉินฺนาติ ฯ
ยถากถ ปน เต คหปติ สพฺเพ กมฺมนฺตา ปฏิกขฺ ิตฺตา สพฺเพ
โวหารา สมุจฺฉินฺนาติ ฯ อิธ เม โภ โคตม ย อโหสิ ธน
วา ธฺ วา รชต วา ชาตรูป วา สพฺพนฺต ปุตฺตาน ทายชฺช
นิยฺยาต ตตฺถาห อโนวาที อนุปวาที ฆาสจฺฉาทนปรโม วิหรามิ
เอวฺจ ๓ เม โภ โคตม สพฺเพ กมฺมนฺตา ปฏิกฺขิตฺตา สพฺเพ
โวหารา สมุจฺฉินฺนาติ ฯ อฺถา โข ตฺว คหปติ โวหารสมุจฺเฉท
วเทสิ ๓ อฺถา จ ปน อริยสฺส วินเย โวหารสมุจฺเฉโท โหตีติ ฯ
ยถากถ ปน ภนฺเต อริยสฺส วินเย โวหารสมุจฺเฉโท โหติ สาธุ
เม ภนฺเต ภควา ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถา อริยสฺส วินเย
#๑ โป. เอว วุตฺเต ฯ ๒ โป. ม. เตนหิ ฯ ๓ ยุ. เอว โข เม ฯ ม. เอว
#เม ฯ ๔ สี. ยุ. วทสิ ฯ
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โวหารสมุจฺเฉโท โหตีติ ฯ เตนหิ คหปติ สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ
ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข โปตลิโย คหปติ ภควโต
ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๓๘] ภควา เอตทโวจ อฏ โข อิเม คหปติ ธมฺมา
อริยสฺส วินเย โวหารสมุจฺเฉทาย สวตฺตนฺติ กตเม อฏ
อปาณาติปาต นิสฺสาย ปาณาติปาโต ปหาตพฺโพ ทินฺนาทาน
นิสฺสาย อทินฺนาทาน ปหาตพฺพ สจฺจ วาจ นิสสฺ าย มุสาวาโท
ปหาตพฺโพ อปสุณ วาจ นิสฺสาย ปสุณา วาจา ปหาตพฺพา
อคิทฺธิโลภ นิสฺสาย คิทธฺ ิโลโภ ปหาตพฺโพ อนินทฺ าโรส ๑ นิสฺสาย
นินฺทาโรโส ๒ ปหาตพฺโพ อโกธุปายาส นิสสฺ าย โกธุปายาโส
ปหาตพฺโพ อนติมาน นิสฺสาย อติมาโน ปหาตพฺโพ อิเม โข
คหปติ อฏ ธมฺมา สงฺขิตฺเตน วุตฺตา วิตฺถาเรน อวิภตฺตา
อริยสฺส วินเย โวหารสมุจฺเฉทาย สวตฺตนฺตีติ ฯ เยเม ปน ๓
ภนฺเต ภควตา อฏ ธมฺมา สงฺขิตฺเตน วุตฺตา วิตฺถาเรน อวิภตฺตา
อริยสฺส วินเย โวหารสมุจฺเฉทาย สวตฺตนฺติ สาธุ เม ภนฺเต ภควา
อิเม อฏ ธมฺเม วิตฺถาเรน ๓ วิภชตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ
เตนหิ คหปติ สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข โปตลิโย คหปติ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๓๙] ภควา เอตทโวจ อปาณาติปาต นิสฺสาย ปาณาติปาโต
ปหาตพฺโพติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ
#๑ โป. อนินทฺ าโทส ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ โป. นินฺทาโทโส ฯ สพฺพตฺถ
#อีทิสเมว ฯ ๓ ยุ. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ม. วิตฺถาเรตฺวา ฯ
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วุตฺต อิธ คหปติ อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เยส โข
อห สฺโชนาน เหตุ ปาณาติปาตี อสฺส เตสาห สฺโชนานl
ปหานาย สมุจฺเฉทาย ปฏิปนฺโน อหฺเจว โข ปน ปาณาติปาตี
อสฺส อตฺตาป ม อุปวเทยฺย ปาณาติปาตปจฺจยา อนุวิจฺจ ๑ วิฺู
ครเหยฺยุ ปาณาติปาตปจฺจยา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ
ปาฏิกงฺขา ปาณาติปาตปจฺจยา เอตเทว โข ปน สฺโชน
เอต นีวรณ ยทิท ปาณาติปาโต เย จ ปาณาติปาตปจฺจยา
อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา ปาณาติปาตา ปฏิวิรตสฺส
เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ อปาณาติปาต
นิสฺสาย ปาณาติปาโต ปหาตพฺโพติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต
ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
[๔๐] ทินฺนาทาน นิสฺสาย อทินนฺ าทาน ปหาตพฺพนฺติ อิติ
โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต อิธ คหปติ อริยสาวโก
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เยส โข อห สฺโชนาน เหตุ อทินฺนาทายี๗
อสฺส เตสาห สฺโชนาน ปหานาย สมุจฺเฉทาย ปฏิปนฺโน
อหฺเจว โข ปน อทินฺนาทายี อสฺส อตฺตาป ม อุปวเทยฺย
อทินฺนาทานปจฺจยา อนุวิจฺจ วิฺู ครเหยฺยุ อทินฺนาทานปจฺจยา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา อทินฺนาทานปจฺจยา
เอตเทว โข ปน สฺโชน เอต นีวรณ ยทิท อทินฺนาทาน
เย จ อทินนฺ าทานปจฺจยา อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา
#๑ โป. อนุวิจฺจาป ฯ ม. อนุวิจฺจาป ม ฯ อิโต ปร สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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อทินฺนาทานา ปฏิวิรตสฺส เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น
โหนฺติ ทินนฺ าทาน นิสสฺ าย อทินฺนาทาน ปหาตพฺพนฺติ อิติ ยนฺต
วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯๆ
[๔๑] สจฺจ วาจ นิสฺสาย มุสาวาโท ปหาตพฺโพติ อิติ โข
ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต อิธ คหปติ อริยสาวโก
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เยส โข อห สฺโชนาน เหตุ มุสาวาที
อสฺส เตสาห สฺโชนาน ปหานาย สมุจฺเฉทาย ปฏิปนฺโน
อหฺเจว โข ปน มุสาวาที อสฺส อตฺตาป ม อุปวเทยฺย
มุสาวาทปจฺจยา อนุวิจฺจ วิฺู ครเหยฺยุ มุสาวาทปจฺจยา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา มุสาวาทปจฺจยา
เอตเทว โข ปน สฺโชน เอต นีวรณ ยทิท มุสาวาโท เย
จ มุสาวาทปจฺจยา อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา มุสาวาทา
ปฏิวิรตสฺส เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ
สจฺจ วาจ นิสฺสาย มุสาวาโท ปหาตพฺโพติ อิติ ยนฺต วุตฺต
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
[๔๒] อปสุณ วาจ นิสฺสาย ปสณ
ุ า วาจา ปหาตพฺพาติ อิติ
โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต อิธ คหปติ อริยสาวโก
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เยส โข อห สฺโชนาน เหตุ ปสุณวาโจ ๑
อสฺส เตสาห สฺโชนาน ปหานาย สมุจฺเฉทาย ปฏิปนฺโน
อหฺเจว โข ปน ปสณ
ุ วาโจ ๑ อสฺส อตฺตาป ม อุปวเทยฺย
#๑ ม. ปสุณาวาโจ ฯ
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ปสุณวาจปจฺจยา ๑ อนุวิจฺจ วิฺู ครเหยฺยุ ปสุณวาจปจฺจยา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา ปสุณวาจปจฺจยา
เอตเทว โข ปน สฺโชน เอต นีวรณ ยทิท ปสุณวาจา
เย จ ปสณ
ุ วาจปจฺจยา อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา
ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรตสฺส เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา
น โหนฺติ อปสุณ วาจ นิสฺสาย ปสุณา วาจา ปหาตพฺพาติ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
[๔๓] อคิทฺธิโลภ นิสฺสาย คิทฺธโิ ลโภ ปหาตพฺโพติ อิติ โข
ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต อิธ คหปติ อริยสาวโก
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เยส โข อห สฺโชนาน เหตุ คิทฺธิโลภีถ
อสฺส เตสาห สฺโชนาน ปหานาย สมุจฺเฉทาย ปฏิปนฺโน
อหฺเจว โข ปน คิทธฺ ิโลภี อสฺส อตฺตาป ม อุปวเทยฺย
คิทฺธิโลภปจฺจยา อนุวิจฺจ วิฺู ครเหยฺยุ คิทฺธิโลภปจฺจยา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา คิทฺธิโลภปจฺจยา
เอตเทว โข ปน สฺโชน เอต นีวรณ ยทิท คิทฺธิโลโภ
เย จ คิทธฺ ิโลภปจฺจยา อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา
อคิทฺธิโลภิสฺส ๒ เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ
อคิทฺธิโลภ นิสฺสาย คิทฺธิโลโภ ปหาตพฺโพติ อิติ ยนฺต วุตฺต
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
[๔๔] อนินฺทาโรส นิสฺสาย นินทฺ าโรโส ปหาตพฺโพติ อิติ
#๑ ยุ. ปสุณาวาจาปจฺจยา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. คิทฺธิโลภาปฏิวิรตสฺส ฯ
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โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต อิธ คหปติ อริยสาวโก
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เยส โข อห สฺโชนาน เหตุ นินฺทาโรสี ๑
อสฺส เตสาห สฺโชนาน ปหานาย สมุจฺเฉทาย ปฏิปนฺโน
อหฺเจว โข ปน นินทฺ าโรสี อสฺส อตฺตาป ม อุปวเทยฺย
นินฺทาโรสปจฺจยา อนุวจิ ฺจ วิฺู ครเหยฺยุ นินฺทาโรสปจฺจยา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา นินฺทาโรสปจฺจยา
เอตเทว โข ปน สฺโชน เอต นีวรณ ยทิท นินฺทาโรโส
เย จ นินทฺ าโรสปจฺจยา อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา
อนินฺทาโรสิสฺส เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ
อนินฺทาโรส นิสฺสาย นินฺทาโรโส ปหาตพฺโพติ อิติ ยนฺต วุตฺต
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
[๔๕] อโกธุปายาส นิสฺสาย โกธุปายาโส ปหาตพฺโพติ อิติ
โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต อิธ คหปติ อริยสาวโก
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เยส โข อห สฺโชนาน เหตุ โกธุปายาสี
อสฺส เตสาห สฺโชนาน ปหานาย สมุจฺเฉทาย ปฏิปนฺโน
อหฺเจว โข ปน โกธุปายาสี อสฺส อตฺตาป ม อุปวเทยฺย
โกธุปายาสปจฺจยา อนุวิจฺจ วิฺู ครเหยฺยุ โกธุปายาสปจฺจยา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา โกธุปายาสปจฺจยา
เอตเทว โข ปน สฺโชน เอต นีวรณ ยทิท โกธุปายาโส
เย จ โกธุปายาสปจฺจยา อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา
#๑ โป. ...โทสี ...โทโส ฯ
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อโกธุปายาสิสฺส เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ
อโกธุปายาส นิสฺสาย โกธุปายาโส ปหาตพฺโพติ อิติ ยนฺต วุตฺต
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
[๔๖] อนติมาน นิสฺสาย อติมาโน ปหาตพฺโพติ อิติ โข
ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต อิธ คหปติ อริยสาวโก
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เยส โข อห สฺโชนาน เหตุ อติมานี
อสฺส เตสาห สฺโชนาน ปหานาย สมุจฺเฉทาย ปฏิปนฺโน
อหฺเจว โข ปน อติมานี อสฺส อตฺตาป ม อุปวเทยฺย
อติมานปจฺจยา อนุวิจฺจ วิฺู ครเหยฺยุ อติมานปจฺจยา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา อติมานปจฺจยา เอตเทว
โข ปน สฺโชน เอต นีวรณ ยทิท อติมาโน เย จ
อติมานปจฺจยา อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา อนติมานิสฺส
เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ อนติมาน นิสฺสาย
อติมาโน ปหาตพฺโพติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
อิเม โข คหปติ อฏ ธมฺมา สงฺขิตฺเตน วุตฺตา วิตฺถาเรน
อวิภตฺตา เย อริยสฺส วินเย ปหานาย ๑ โวหารสมุจฺเฉทาย สวตฺตนฺติ
น เตฺวว ตาว คหปติ อริยสฺส วินเย สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา
สพฺพ โวหารสฺส สมุจฺเฉโท โหตีติ ฯ ยถากถ ปน ภนฺเต
อริยสฺส วินเย สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ โวหารสมุจฺเฉโท
โหติ สาธุ เม ภนฺเต ภควา ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถา
#๑ โป. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อริยสฺส วินเย สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ โวหารสฺส สมุจฺเฉโท
โหตีติ ฯ เตนหิ คหปติ สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข โปตลิโย คหปติ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๔๗] ภควา เอตทโวจ เสยฺยถาป คหปติ กุกฺกุโร ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺยปเรโต โคฆาตกสูน ๑ ปจฺจุปฏิโต อสฺส ตเมน ทกฺโข
โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี วา อฏิกงฺกล สุนิกนฺต นิกนฺต
นิมฺมส โลหิตมกฺขิต อุปจฺฉูเภยฺย ต กึ มฺสิ คหปติ อป นุ ๒
โส กุกกฺ ุโร อมุ อฏิกงฺกล สุนิกนฺต นิกนฺต นิมฺมส โลหิตมกฺขิต
ปเลหนฺโต ๓ ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺย ปฏิวิเนยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต
ต กิสฺส เหตุ อทุ หิ ภนฺเต อฏิกงฺกล สุนกิ นฺต นิกนฺต
นิมฺมส โลหิตมกฺขิต ยาวเทว จ ปน โส กุกกฺ ุโร กิลมถสฺส
วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ ฯ เอวเมว โข คหปติ อริยสาวโก
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อฏิกงฺกลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา
พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโยติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา ยาย อุเปกฺขา นานตฺตา นานตฺตสิตา
ต อภินิวชฺเชตฺวา ยาย อุเปกฺขา เอกตฺตา เอกตฺตสิตา ยตฺถ
สพฺพโส โลกามิสุปาทานา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ ตเมว อุเปกฺข
ภาเวติ ฯ
[๔๘] เสยฺยถาป คหปติ คิชฺโฌ วา กงฺโข วา ๓ กุลโล วา
#๑ โป. โคฆาตกุลาน ฯ ๒ ม. อป นุ โข โส ฯ ๓ สี. ยุ. ปลิขาทนฺโต ฯ
#๔ ม. ยุ. กงฺโก วา ฯ
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มสเปสิมาทาย อุฑฺฑเยยฺย ตเมน คิชฺฌาป กงฺขาป กุลลาป
อนุปติตฺวา อนุปติตฺวา วิตจฺเฉยฺยุ ๑ วิราเชยฺยุ ต กึ มฺสิ คหปติ
สเจ โส คิชฺโฌ วา กงฺโข วา กุลโล วา ต มสเปสึ น
ขิปฺปเมว ปฏินิสฺสชฺเชยฺย โส ตโตนิทาน มรณ วา นิคฺคจฺเฉยฺย
มรณมตฺต วา ทุกฺขนฺติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เอวเมว โข คหปติ
อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ มสเปสูปมา กามา วุตฺตา ภควตา
พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโยติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา ยาย อุเปกฺขา นานตฺตา นานตฺตสิตา ต
อภินิวชฺเชตฺวา ยาย อุเปกฺขา เอกตฺตา เอกตฺตสิตา ยตฺถ สพฺพโส
โลกามิสุปาทานา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ตเมว อุเปกฺข ภาเวติ ฯ
[๔๙] เสยฺยถาป คหปติ ปุริโส อาทิตฺต ติณุกฺก อาทาย
ปติวาต คจฺเฉยฺย ต กึ มฺสิ คหปติ สเจ โส ปุรโิ ส
ต อาทิตฺต ติณุกฺก น ขิปฺปเมว ปฏินิสฺสชฺเชยฺย ตสฺส สา
อาทิตฺตา ติณุกฺกา หตฺถ วา ฑเหยฺย พาหุ วา ฑเหยฺย อฺตร
วา อฺตร ๒ วา องฺคปจฺจงฺค วา ๓ ฑเหยฺย โส ตโตนิทาน
มรณ วา นิคจฺเฉยฺย มรณมตฺต วา ทุกฺขนฺติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
เอวเมว โข คหปติ อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ติณุกกฺ ูปมา
กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ
ภิยฺโยติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา ฯเปฯ ตเมว
อุเปกฺข ภาเวติ ฯ
#๑ ม. วิสชฺเชยฺยุ ฯ ๒ ยุ. เอกปทเมว ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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[๕๐] เสยฺยถาป คหปติ องฺคารกาสุ สาธิกโปริสา ปูรา
องฺคาราน วีตจฺจิกาน วีตธูมาน อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ชีวิตุกาโม
อมริตุกาโม สุขกาโม ทุกฺขปฏิกฺกูโล ตเมน เทฺว พลวนฺโต
ปุริสา นานาพาหาสุ คเหตฺวา องฺคารกาสุ อุปกฑฺเฒยฺยุ ต กึ
มฺสิ คหปติ อป นุ โส ปุริโส อิติ จีติ เจว กาย สนฺนาเมยฺยาติ ๑ ฯ
โน ๒ เหต ภนฺเต ต กิสฺส เหตุ วิทิต หิ ภนฺเต
ตสฺส ปุริสสฺส อิมฺจ ๓ อห องฺคารกาสุ ปปติสฺสามิ ตโตนิทาน
มรณ วา นิคฺคจฺฉิสฺสามิ ๓ มรณมตฺต วา ทุกฺขนฺติ ฯ เอวเมว
โข คหปติ อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ องฺคารกาสูปมา
กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ
ภิยฺโยติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา ฯเปฯ ตเมว
อุเปกฺข ภาเวติ ฯ
[๕๑] เสยฺยถาป คหปติ ปุริโส สุปนก ปสฺเสยฺย
อารามรามเณยฺยก วนรามเณยฺยก ภูมิรามเณยฺยก โปกฺขรณิรามเณยฺยก
โส ปฏิพุทโฺ ธ น กิฺจิ ปสฺเสยฺย ๕ เอวเมว โข คหปติ
อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ สุปนกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา
พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโยติ ฯเปฯ ตเมว
อุเปกฺข ภาเวติ ฯ
[๕๒] เสยฺยถาป คหปติ ปุรโิ ส ยาจิตก โภค ยาจิตฺวา ยาน
โอโรเปยฺย ๖ ปวรมณิกณ
ุ ฺฑล โส เตหิ ยาจิตเกหิ โภเคหิ ปุรกฺขโต
#๑ ม. ปนาเมยฺย ฯ ๒ โป. ม. ยุ. เอว ภนฺเต ฯ ๓ ยุ. อิมฺเจ ฯ
#๔ ยุ. นิคจฺฉามิ ฯ ๕ ม. ปฏิปสฺเสยฺย ฯ ๖ ม. ยาน วา โปโรเสยฺย ฯ
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ปริวุโต อนฺตราปณ ปฏิปชฺเชยฺย ตเมน ชโน ทิสฺวา เอว
วเทยฺย โภคี วต โภ ปุริโส เอว กิร โภคิโน โภคานิ
ภฺุชนฺตีติ ตเมน สามิกา ๑ ยตฺถ ยตฺเถว ปสฺเสยฺยุ ตตฺถ
ตตฺเถว สามิกา สานิ ๒ หเรยฺยุ ต กึ มฺสิ คหปติ อล นุ
โข ตสฺส ปุริสสฺส อฺถตฺตายาติ ฯ โน ๓ เหต ภนฺเต ต
กิสฺส เหตุ สามิโน หิ ภนฺเต สานิ หรนฺตีติ ฯ เอวเมว โข
คหปติ อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ยาจิตกูปมา กามา
วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยโฺ ยติ
ฯเปฯ ตเมว อุเปกฺข ภาเวติ ฯ
[๕๓] เสยฺยถาป คหปติ คามสฺส วา นิคมสฺส วา อวิทูเร
ติพฺโพ วนสณฺโฑ ตตฺรสฺส รุกฺโข สมฺปนฺนผโล จ อุปฺปนฺนผโล
จ น จาสฺสุ กานิจิ ผลานิ ภูมิย ปติตานิ อถ ปุรโิ ส
อาคจฺเฉยฺย ผลตฺถิโก ผลคเวสี ผลปริเยสน จรมาโน โส ต
วนสณฺฑ อชฺโฌคาเหตฺวา ต รุกฺข ปสฺเสยฺย สมฺปนฺนผลฺจ
อุปฺปนฺนผลฺจ ตสฺส เอวมสฺส อย โข รุกโฺ ข สมฺปนฺนผโล
จ อุปฺปนฺนผโล จ นตฺถิ จ กานิจิ ผลานิ ภูมยิ  ปติตานิ
ชานามิ โข ปนาห รุกขฺ  อภิรุยฺหิตุ ๓ ยนฺนูนาห อิม รุกฺข
อภิรุยฺหิตฺวา ๕ ยาวทตฺถฺจ ขาเทยฺย อุจฺฉงฺคฺจ ปูเรยฺยนฺติ โส
ต รุกฺข อภิรุยฺหิตฺวา ยาวทตฺถฺจ ขาเทยฺย อุจฺฉงฺคฺจ ปูเรยฺย
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ โป. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. เอว ภนฺเต ฯ
#๔ โป. ยุ. อาโรหิตุ ฯ ๕ โป. อภิรุหิตวฺ า ฯ ม. อาโรหิตฺวา ฯ
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อถ ทุติโย ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ผลตฺถิโก ผลคเวสี ผลปริเยสน
จรมาโน ติณฺห กุธารึ ๑ อาทาย โส ต วนสณฺฑ อชฺโฌคเหตฺวา ๒
ต รุกฺข ปสฺเสยฺย สมฺปนฺนผลฺจ อุปฺปนฺนผลฺจ ตสฺส เอวมสฺส
อย รุกฺโข สมฺปนฺนผโล จ อุปฺปนฺนผโล จ นตฺถิ จ กานิจิ
ผลานิ ภูมิย ปติตานิ น โข ปนาห ชานามิ รุกฺข อภิรุยฺหิตุ ๓
ยนฺนูนาห อิม รุกฺข มูลโต เฉตฺวา ยาวทตฺถฺจ ขาเทยฺย
อุจฺฉงฺคฺจ ปูเรยฺยนฺติ โส ต รุกฺข มูลโต ฉินฺเทยฺย ต กึ
มฺสิ คหปติ อมุโก ๓ โส ๕ ปุริโส ปม รุกฺข อารุโฬฺห สเจ
โข โส น ขิปฺปเมว โอโรเหยฺย ๖ ตสฺส โส รุกฺโข ปปตนฺโต หตฺถ
วา ภฺเชยฺย ๗ ปาท วา ภฺเชยฺย อฺตร วา อฺตร ๘ วา
องฺคปจฺจงฺค ภฺเชยฺย โส ตโตนิทาน มรณ วา นิคฺคจฺเฉยฺย
มรณมตฺต วา ทุกฺขนฺติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เอวเมว โข คหปติ
อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ รุกฺขผลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา
พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโยติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา ยาย อุเปกฺขา นานตฺตา นานตฺตสิตา ต
อภินิวชฺเชตฺวา ยาย อุเปกฺขา เอกตฺตา เอกตฺตสิตา ยตฺถ สพฺพโส
โลกามิสุปาทานา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ตเมว อุเปกฺข ภาเวติ ฯ
[๕๔] ส โข โส คหปติ อริยสาวโก อิมเมว อนุตฺตร
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ อาคมฺม อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ
#๑ โป. กุทฺทาล ฯ ๒ ม. อชฺโฌคาเหตฺวา ฯ ๓ โป. อภิรุหิตุ ฯ ม. อาโรหิตุ ฯ
#๔ สี. ม. อสุโก โย ฯ ๕ โป. โย ฯ ๖ โป. โอคาเหยฺย ฯ
#๗-๘ ยุ. เอกปทเมว ทิสฺสติ ฯ
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เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ
สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ ส โข โส คหปติ
อริยสาวโก อิมเมว อนุตฺตร อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ อาคมฺม ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ฯ ส โข โส คหปติ
อริยสาวโก อิมเยว อนุตฺตร อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ อาคมฺม อาสวาน
ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สยl
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
[๕๕] เอตฺตาวตา โข คหปติ อริยสฺส วินเย สพฺเพน สพฺพ
สพฺพถา สพฺพ โวหารสมุจฺเฉโท โหติ ต กึ มฺสิ คหปติ
ยถา อริยสฺส วินเย สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ โวหารสมุจฺเฉโท
โหติ อป นุ ตฺว เอวรูป โวหารสมุจฺเฉท อตฺตนิ
สมนุปสฺสีติ ๑ ฯ โก จาห ภนฺเต โย ๒ จ อริยสฺส วินเย สพฺเพน
สพฺพ สพฺพถา สพฺพ โวหารสมุจฺเฉโท อารกาห ภนฺเต อริยสฺส
วินเย สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ โวหารสมุจฺเฉทา มย หิ
ภนฺเต ปุพฺเพ อฺติตฺถิเย ปริพฺพาชเก อนาชานีเยว สมาเน
อาชานียาติ อมฺิมฺห ๓ อนาชานีเยว สมาเน อาชานียโภชน
โภชิมฺห ๓ อนาชานานีเยว สมาเน อาชานียฏาเน ปมฺห ภิกฺขู
ปน มย ภนฺเต อาชานีเยว สมาเน อนาชานียาติ อมฺิมฺห
#๑ ม. สมนุปสฺสสีติ ฯ ๒ ม. ยุ. โก ฯ โปฏเกป อีทิโส ฯ ๓ ม. อมฺิม ฯ
#๔ ม. โภชิม ฯ
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อาชานีเยว สมาเน อนาชานียโภชน โภชิมฺห อาชานีเยว สมาเน
อนาชานียฏาเน ปมฺห อิทานิ ปน มย ภนฺเต อฺติตฺถิเย
ปริพฺพาชเก อนาชานีเยว สมาเน อนาชานียาติ ชานิสฺสาม อนาชานีเยว
สมาเน อนาชานียโภชน โภชิสฺสาม อนาชานีเยว สมาเน
อนาชานียฏาเน เปสฺสาม ภิกฺขู ปน มย ภนฺเต อาชานีเยว
สมาเน อาชานียาติ ชานิสฺสาม อาชานีเยว สมาเน อาชานียโภชน
โภชิสฺสาม อาชานีเยว สมาเน อาชานียฏาเน เปสฺสาม
อชเนสิ ๑ วต เม ภนฺเต ภควา สมเณสุ สมณเปม สมเณสุ
สมณปสาท ๒ สมเณสุ สมณคารว อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต
ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกุชชฺ ิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน
วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา
เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ ๓ เอวเมว ๓
ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต ภควนฺต
สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
โปตลิยสุตฺต นิฏิต จตุตฺถ ฯ
__________
#๑ ม. อาชาเนสิ ฯ ๒ โป. สมณมาน ฯ ๓ สี ยุ. ทกฺขินฺตีติ ฯ
#๔ ม. เอวเมว โข ภนฺเต ฯ
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ชีวกสุตฺต
[๕๖] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ
ชีวกสฺส โกมารภจฺจสฺส อมฺพวเน ฯ อถ โข ชีวโก โกมารภจฺโจ
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข ชีวโก โกมารภจฺโจ
ภควนฺต เอตทโวจ สุตเมต ภนฺเต สมณ โคตม อุทฺทิสสฺ
ปาณ อารภนฺติ ต สมโณ โคตโม ชาน อุททฺ ิสฺส กต มส
ปริภฺุชติ ปฏิจฺจ กมฺมนฺติ เย เต ๑ ภนฺเต เอวมาหสุ สมณ
โคตม อุททฺ ิสฺส ปาณ อารภนฺติ ต สมโณ โคตโม ชาน
อุทฺทิสฺส กต มส ปริภฺุชติ ปฏิจฺจ กมฺมนฺติ กจฺจิ เต ภนฺเต
ภควตา วุตตฺ วาทิโน น จ ภควนฺต อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺติ
ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากโรนฺติ น จ โกจิ สหธมฺมิโก
วาทานุวาโท คารยฺหฏาน ๒ อาคจฺฉตีติ ฯ
[๕๗] เย เต ชีวก เอวมาหสุ สมณ โคตม อุทฺทิสฺส
ปาณ อารภนฺติ ต สมโณ โคตโม ชาน อุททฺ ิสฺส กต มส
ปริภฺุชติ ปฏิจฺจ กมฺมนฺติ น เม เต วุตฺตวาทิโน ๓ อพฺภาจิกฺขนฺติ
จ ๓ ม เต อสตา อภูเตน ตีหิ โข อห ชีวก าเนหิ
มส อปฺปริโภคนฺติ วทามิ ทิฏ สุต ปริสงฺกิต อิเมหิ โข อห
#๑ ม. เย เต ภควนฺต ฯ ๒ ยุ คารยฺห านนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๓ โป. วุตฺตวาทิโน
#อสตา อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺติ ตีหิ โข ... ฯ จ ม เต-ติ ตโย ปาา น ทิสสฺ นฺติ ฯ
#๔ ม. ยุ. จ ปน มนฺเต ฯ
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ชีวก ตีหิ าเนหิ มส อปฺปริโภคนฺติ วทามิ ตีหิ โข อห ชีวก
าเนหิ มส ปริโภคนฺติ วทามิ อทิฏ อสุต อปริสงฺกติ 
อิเมหิ โข อห ชีวก ตีหิ าเนหิ มส ปริโภคนฺติ วทามิ ฯ
[๕๘] อิธ ชีวก ภิกขฺ ุ อฺตร คาม วา นิคม วา
อุปนิสฺสาย วิหรติ ฯ โส เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส
ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ
อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน
เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ ตเมน คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา
อุปสงฺกมิตฺวา สฺวาตนาย ภตฺเตน นิมนฺเตติ อากงฺขมาโน ๑ ชีวก
ภิกฺขุ อธิวาเสติ ฯ โส ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน ตสฺส คหปติสฺส วา คหปติปุตฺตสฺส
วา นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต
อาสเน นิสีทติ ฯ ตเมน โส คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา
ปณีเตน ปณฺฑปาเตน ปริวิสติ ฯ ตสฺส น เอว โหติ สาธุ
วต มาย คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา ปณีเตน ปณฺฑปาเตน
ปริวิสติ ๒ อโห วต มาย คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อายติมฺป
เอวรูเปน ปณีเตน ปณฺฑปาเตน ปริวิเสยฺยาติ เอวมฺปสฺส น
โหติ ฯ โส ต ปณฺฑปาต อคธิโต ๓ อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน
อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ ฯ ต กึ มฺสิ
#๑ ม. ยุ. อากงฺขมาโนว ฯ ๒ ม. ปริวิเสยฺยาติ ฯ ๓ ยุ. อคถิโต ฯ
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ชีวก อป นุ โส ภิกฺขุ ตสฺมึ สมเย อตฺตพฺยาพาธาย วา เจเตติ
ปรพฺยาพาธาย วา เจเตติ อุภยพฺยาพาธาย วา เจเตตีติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ นนุ โส ชีวก ภิกฺขุ ตสฺมึ สมเย อนวชฺชเยว
อาหาร อาหาเรตีติ ฯ เอว ภนฺเต สุต เมต ภนฺเต พฺรหฺมา
เมตฺตาวิหารีติ ตมฺเม อิท ภนฺเต ภควา สกฺขิ ทิฏโ ภควา
หิ ภนฺเต เมตฺตาวิหารีติ ฯ เยน โข ชีวก ราเคน เยน โทเสน
เยน โมเหน พฺยาปาทวา ๑ อสฺส โส ราโค โส โทโส โส โมโห
ตถาคตสฺส ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาวงฺคโต ๒
อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม สเจ โข เต ชีวก อิท สนฺธาย ภาสิต
อนุชานามิ เต เอตนฺติ ฯ เอตเทว โข ปน เม ภนฺเต สนฺธาย
ภาสิตนฺติ ๓ ฯ
[๕๙] อิธ ชีวก ภิกฺขุ อฺตร คาม วา นิคม วา อุปนิสฺสาย
วิหรติ ฯ โส กรุณาสหคเตน เจตสา ฯเปฯ มุทิตาสหคเตน
เจตสา ... อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ
ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย
สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา
วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา
วิหรติ ฯ ตเมน คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อุปสงฺกมิตฺวา
สฺวาตนาย ภตฺเตน นิมนฺเตติ อากงฺขมาโน ๓ ชีวก ภิกฺขุ อธิวาเสติ ฯ
โส ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
#๑ โป. พฺยาพาธ ฯ ม. พฺยาปาท วา ฯ ๒ โป. อนภาวงฺกโต ฯ ยุ. อนภาวกโต ฯ
#๓ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ยุ. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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เยน ตสฺส คหปติสฺส วา คหปติปุตฺตสฺส วา นิเวสน
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทติ ฯ ตเมน
โส คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา ปณีเตน ปณฺฑปาเตน
ปริวิสติ ฯ ตสฺส น เอว โหติ สาธุ วต มาย คหปติ วา
คหปติปุตฺโต วา ปณีเตน ปณฺฑปาเตน ปริวิสติ ๑ อโห วต
มาย คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อายติมฺป เอวรูเปน ปณีเตน
ปณฺฑปาเตน ปริวิเสยฺยาติ เอวมฺปสฺส น โหติ ฯ โส ต
ปณฺฑปาต อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี
นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ ฯ ต กึ มฺสิ ชีวก อป นุ โส
ภิกฺขุ ตสฺมึ สมเย อตฺตพฺยาพาธาย วา เจเตติ ปรพฺยาพาธาย
วา เจเตติ อุภยพฺยาพาธาย วา เจเตตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
นนุ โส ชีวก ภิกฺขุ ตสฺมึ สมเย ต ๒ อนวชฺชเยว อาหาร
อาหาเรตีติ ฯ เอว ภนฺเต สุต เมต ภนฺเต พฺรหฺมา
อุเปกฺขาวิหารีติ ฯ ตมฺเม อิท ภนฺเต ภควา สกฺขิ ทิฏโ ภควา หิ
ภนฺเต อุเปกฺขาวิหารีติ ฯ เยน โข ชีวก ราเคน เยน โทเสน
เยน โมเหน วิเหสวา ๓ อสฺส อรติวา อสฺส ปฏิฆวา ๓ อสฺส โส
ราโค โส โทโส โส โมโห ตถาคตสฺส ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล
ตาลาวตฺถุกโต อนภาวงฺคโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม สเจ โข
เต ชีวก อิท สนฺธาย ภาสิต อนุชานามิ เต เอตนฺติ ฯ เอตเทว
โข ปน เม สนฺธาย ภาสิตนฺติ ฯ
#๑ ม. ปริวิเสยฺยาติ ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ โป. วิเหสา อสฺส อรติ
#วา อสฺส ปฏิโฆ วา อสฺส ฯ ม. ยุ. วิเหสา วา ฯ ๔ ม. ปฏิโฆ วา อสฺส ฯ
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[๖๐] โย โข ชีวก ตถาคต วา ตถาคตสาวก วา อุทฺทิสฺส
ปาณ อารภติ โส ปฺจหิ าเนหิ พหุ อปฺุ ปสวติ ยมฺป
โส คหปติ ๑ เอวมาห คจฺฉถ อมุก นาม ปาณ อาเนถาติ
อิมินา ปเมน าเนน พหุ อปฺุ ปสวติ ยมฺป โส ปาโณ
คลปฺปเวธเกน อานียมาโน ทุกฺขโทมนสฺส ปฏิสเวเทติ อิมินา
ทุติเยน าเนน พหุ อปฺุ ปสวติ ยมฺป โส เอวมาห
คจฺฉถ อิม ปาณ อารกถาติ อิมินา ตติเยน าเนน พหุ
อปฺุ ปสวติ ยมฺป โส ปาโณ อารภิยมาโน ทุกฺขโทมนสฺส
ปฏิสเวเทติ อิมินา จตุตฺเถน าเนน พหุ อปฺุ ปสวติ
ยมฺป โส ตถาคต วา ตถาคตสาวก วา อกปฺปเยน อสฺสาเทติ
อิมินา ปฺจเมน าเนน พหุ อปฺุ ปสวติ โย โข ชีวก
ตถาคต วา ตถาคตสาวก วา อุทฺทิสฺส ปาณ อารภติ โส
อิเมหิ ปฺจหิ าเนหิ พหุ อปฺุ ปสวตีติ ฯ
[๖๑] เอว วุตฺเต ชีวโก โกมารภจฺโจ ภควนฺต เอตทโวจ
อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภูต ภนฺเต กปฺปย  วต ภนฺเต ภิกฺขู อาหาร
อาหาเรนฺติ อนวชฺช วต ภนฺเต ภิกฺขู อาหาร อาหาเรนฺติ อภิกฺกนฺต
ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกุชชฺ ิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย
ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร
วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว
ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต ภควนฺต
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภควา
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
ชีวกสุตฺต นิฏิต ปฺจม ฯ
__________
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อุปาลิวาทสุตฺต ๑
[๖๒] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา นาฬนฺทาย วิหรติ
ปาวาริกมฺพวเน ฯ เตน โข ปน สมเยน นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต
นาฬนฺทาย ปฏิวสติ มหติยา นิคนฺถปริสาย สทฺธึ ฯ อถ โข
ทีฆตปสฺสี นิคนฺโถ นาฬนฺทาย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เยน ปาวาริกมฺพวน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิต โข ทีฆตปสฺสึ
นิคนฺถ ภควา เอตทโวจ สวิชฺชนฺติ โข ทีฆตปสฺสิ อาสนานิ
สเจ อากงฺขสิ นิสีทาติ ฯ เอว วุตฺเต ทีฆตปสฺสี นิคนฺโถ อฺตร
นีจ อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๖๓] เอกมนฺต นิสินนฺ  โข ทีฆตปสฺสึ นิคนฺถ ภควา เอตทโวจ
กติ ปน ตปสฺสิ นิคนฺโถ นาฏปุตโฺ ต กมฺมานิ ปฺาเปติ ปาปสฺส
กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยาติ ฯ น โข
อาวุโส โคตม อาจิณฺณ นิคนฺถสฺส นาฏปุตฺตสฺส กมฺม กมฺมนฺติ
ปฺาเปตุ ทณฺฑ ทณฺฑนฺติ โข อาวุโส โคตม อาจิณฺณ
นิคนฺถสฺส นาฏปุตฺตสฺส ปฺาเปตุนฺติ ฯ กติ ปน ตปสฺสิ
นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต ทณฺฑานิ ปฺาเปติ ปาปสฺส กมฺมสฺส
กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยาติ ฯ ตีณิ ๒ อาวุโส โคตม
#๑ ม. อุปาลิสุตฺต ฯ ๒ ม. ยุ. ตีณิ โข อาวุโส ฯ
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นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต ทณฺฑานิ ปฺาเปติ ปาปสฺส กมฺมสฺส
กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา ๑ เสยฺยถีท กายทณฺฑ
วจีทณฺฑ มโนทณฺฑนฺติ ฯ กึ ปน ตปสฺสิ อฺเทว กายทณฺฑ
อฺ วจีทณฺฑ อฺ มโนทณฺฑนฺติ ฯ อฺเทว อาวุโส
โคตม กายทณฺฑ อฺ วจีทณฺฑ อฺ มโนทณฺฑนฺติ ฯ
อิเมส ปน ตปสฺสิ ติณฺณ ทณฺฑาน เอว ปฏิวิภตฺตาน เอว
ปฏิวิสิฏาน กตม ทณฺฑ นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต มหาสาวชฺชตร
ปฺาเปติ ๒ ปาปสฺส กมฺมสฺส กิรยิ าย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา
ยทิ วา กายทณฺฑ ยทิ วา วจีทณฺฑ ยทิ วา มโนทณฺฑนฺติ ฯ
อิเมส โข อาวุโส โคตม ติณฺณ ทณฺฑาน เอว ปฏิวิภตฺตาน
เอว ปฏิวิสฏิ าน กายทณฺฑ นิคนฺโถ นาฏปุตโฺ ต มหาสาวชฺชตร
ปฺาเปติ ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา
โน ตถา วจีทณฺฑ โน ตถา มโนทณฺฑนฺติ ฯ กายทณฺฑนฺติ
ตปสฺสิ วเทสิ ฯ กายทณฺฑนฺติ อาวุโส โคตม วทามิ ฯ กายทณฺฑนฺติ
ตปสฺสิ วเทสิ ฯ กายทณฺฑนฺติ อาวุโส โคตม วทามิ ฯ
กายทณฺฑนฺติ ตปสฺสิ วเทสิ ฯ กายทณฺฑนฺติ อาวุโส โคตม
วทามีติ ฯ อิติห ภควา ทีฆตปสฺสึ นิคนฺถ อิมสฺมึ กถาวตฺถุสฺมึ
ยาวตติยก ๓ ปติฏาเปสิ ฯ
[๖๔] เอว วุตฺเต ทีฆตปสฺสี นิคนฺโถ ภควนฺต เอตทโวจ
ตฺว ปนาวุโส โคตม กติ ทณฺฑานิ ปฺาเปสิ ปาปสฺส กมฺมสฺส
#๑ ม. ปวตฺตยิ าติ ฯ ๒ ม. ปฺเปติ ฯ ๓ ม. ยาวตติยกมฺป ฯ
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กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยาติ ฯ น โข ตปสฺสิ อาจิณฺณ๔
ตถาคตสฺส ทณฺฑ ทณฺฑนฺติ ปฺาเปตุ กมฺม กมฺมนฺติ โข
ตปสฺสิ อาจิณฺณ ตถาคตสฺส ปฺาเปตุนฺติ ฯ ตฺว ปนาวุโส
โคตม กติ กมฺมานิ ปฺาเปสิ ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย
ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยาติ ฯ ตีณิ โข อห ตปสฺสิ กมฺมานิ
ปฺาเปมิ ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา
เสยฺยถีท กายกมฺม วจีกมฺม มโนกมฺมนฺติ ฯ กึ ปนาวุโส โคตม
อฺเทว กายกมฺม อฺ วจีกมฺม อฺ มโนกมฺมนฺติ ฯ
อฺเทว ตปสฺสิ กายกมฺม อฺ วจีกมฺม อฺ มโนกมฺมนฺติ ฯ
อิเมส ปนาวุโส โคตม ติณฺณ กมฺมาน เอว ปฏิวิภตฺตาน เอว
ปฏิวิสิฏาน กตม กมฺม มหาสาวชฺชตร ปฺาเปสิ ปาปสฺส
กมฺมสฺส กิรยิ าย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา ยทิ วา กายกมฺม
ยทิ วา วจีกมฺม ยทิ วา มโนกมฺมนฺติ ฯ อิเมส โข อห
ตปสฺสิ ติณฺณ กมฺมาน เอว ปฏิวภิ ตฺตาน เอว ปฏิวิสิฏาน
มโนกมฺม มหาสาวชฺชตร ปฺาเปมิ ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย
ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา โน ตถา กายกมฺม โน ตถา
วจีกมฺมนฺติ ฯ มโนกมฺมนฺติ อาวุโส โคตม วเทสิ ฯ มโน
กมฺมนฺติ ตปสฺสิ วทามิ ฯเปฯ มโนกมฺมนฺติ อาวุโส โคตม
วเทสิ ฯ มโนกมฺมนฺติ ตปสฺสิ วทามีติ ฯ อิติห ทีฆตปสฺสี
นิคนฺโถ ภควนฺต อิมสฺมึ กถาวตฺถสุ ฺมึ ยาวตติยก ปติฏาเปตฺวา
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อุฏายาสนา เยน นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ ฯ
[๖๕] เตน โข ปน สมเยน นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต มหติยา ๑
คิหิปริสาย สทฺธึ นิสินโฺ น โหติ พาลกินิยา ๒ อุปาลิปฺปมุขาย ฯ
อทฺทสา โข นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต ทีฆตปสฺสึ นิคนฺถ ทูรโตว
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน ทีฆตปสฺสึ นิคนฺถ เอตทโวจ หนฺท กุโต
นุ ตฺว ตปสฺสิ อาคจฺฉสิ ทิวาทิวสฺสาติ ฯ อิโต หิ โข อห
ภนฺเต อาคจฺฉามิ สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกาติ ฯ อหุ ปน
เต ตปสฺสิ สมเณน โคตเมน สทฺธึ โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ
อหุ โข เม ภนฺเต สมเณน โคตเมน สทฺธึ โกจิเทว
กถาสลฺลาโปติ ฯ ยถากถ ปน เต ตปสฺสิ อหุ สมเณน โคตเมน
สทฺธึ โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ อถ โข ทีฆตปสฺสี นิคนฺโถ
ยาวตโก อโหสิ ภควตา สทฺธึ กถาสลฺลาโป ต สพฺพ นิคนฺถสฺส
นาฏปุตฺตสฺส อาโรเจสิ ฯ เอว วุตเฺ ต นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต
ทีฆตปสฺสึ นิคนฺถ เอตทโวจ สาธุ สาธุ ตปสฺสิ ยถา ต สุตวตา
สาวเกน สมฺมเทว สตฺถุ สาสน อาชานนฺเตน เอวเมว ๓ ทีฆตปสฺสินา
นิคนฺเถน สมณสฺส โคตมสฺส พฺยากต กิฺหิ โสภติ
ฉโว มโนทณฺโฑ อิมสฺส เอว โอฬาริกสฺส กายทณฺฑสฺส อุปนิธาย
อถ โข กายทณฺโฑว มหาสาวชฺชตโร ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย
ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา โน ตถา วจีทณฺโฑ โน ตถา
มโนทณฺโฑติ ฯ
#๑ ยุ. มหติยา มหติยา ฯ ๒ ม. ปริสาย ฯ ๓ ยุ. เอวเมว ฯ
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[๖๖] เอว วุตฺเต อุปาลิ คหปติ นิคนฺถ นาฏปุตฺต เอตทโวจ
สาธุ สาธุ ภนฺเต ทีฆตปสฺสี ยถา ต สุตวตา สาวเกน สมฺมเทว
สตฺถุ สาสน อาชานนฺเตน เอวเมว ๑ ภทนฺเตน ทีฆตปสฺสนิ า
สมณสฺส โคตมสฺส พฺยากต กิฺหิ โสภติ ฉโว มโนทณฺโฑ
อิมสฺส เอว โอฬาริกสฺส กายทณฺฑสฺส อุปนิธาย อถ โข
กายทณฺโฑว มหาสาวชฺชตโร ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส
กมฺมสฺส ปวตฺติยา โน ตถา วจีทณฺโฑ โน ตถา มโนทณฺโฑ
หนฺท จาห ภนฺเต คจฺฉามิ สมณสฺส โคตมสฺส
อิมสฺมึ กถาวตฺถุสฺมึ วาท อาโรเปสฺสามิ สเจ เม สมโณ
โคตโม ตถา ปติฏหิสสฺ ติ ยถา ภทนฺเตน ตปสฺสินา ปติฏ าปต
เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส ทีฆโลมิก เอฬก โลเมสุ คเหตฺวา
อากฑฺเฒยฺย ปริกฑฺเฒยฺย สมฺปริกฑฺเฒยฺย เอวเมวาห สมณ
โคตม วาเทน วาท อากฑฺฒิสฺสามิ ปริกฑฺฒิสฺสามิ สมฺปริกฑฺฒิสฺสามิ
เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส โสณฺฑิกากมฺมกาโร ๒
มหนฺต โสณฺฑิกากิลฺช ๓ คมฺภีเร อุทกรหเท ปกฺขิปตฺวา กณฺเณ
คเหตฺวา อากฑฺเฒยฺย ปริกฑฺเฒยฺย สมฺปริกฑฺเฒยฺย เอวเมวาห
สมณ โคตม วาเทน วาท อากฑฺฒิสฺสามิ ปริกฑฺฒิสฺสามิ
สมฺปริกฑฺฒิสฺสามิ เสยฺยถาป นาม พลวา ปุรโิ ส โสณฺฑกิ าธุตฺโต
ถาล ๓ กณฺเณ คเหตฺวา โอธุเนยฺย นิทฺธุเนยฺย นิปฺโปเยฺย ๕
เอวเมวาห สมณ โคตม วาเทน วาท โอธุนสิ ฺสามิ นิทฺธนุ ิสฺสามิ
#๑ ม. ยุ. เอวเมว ฯ ๒ โป. โสณฺฑิกกมฺม กโรนฺโต ฯ ม. ยุ. พลวา โสณฺฑิกากมฺม#กโร ฯ ๓ โป. โสณฺฑิก กิลฺช ฯ ๔ โป. ยุ. วาล ฯ ๕ ยุ. นิจฺฉาเทยฺย ฯ
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นิปฺโปเสฺสามิ ๑ เสยฺยถาป นาม กฺุชโร สฏิหายโน คมฺภีร
โปกฺขรณึ โอคาเหตฺวา สาณโธวิก นาม กีฬติ ชาต กีฬติ
เอวเมวาห สมณ โคตม สาณโธวิก ๒ มฺเ กีฬิตชาต กีฬสิ ฺสามิ
หนฺท จาห ภนฺเต คจฺฉามิ สมณสฺส โคตมสฺส อิมสฺมึ กถาวตฺถุสฺมึ
วาท อาโรเปสฺสามีติ ฯ คจฺฉ ตฺว คหปติ สมณสฺส
โคตมสฺส อิมสฺมึ กถาวตฺถุสฺมึ วาท อาโรเปหิ อห วา คหปติ
สมณสฺส โคตมสฺส วาท อาโรเปยฺย ทีฆตปสฺสี วา นิคนฺโถ
ตฺว วาติ ฯ
[๖๗] เอว วุตฺเต ทีฆตปสฺสี นิคนฺโถ นิคนฺถ นาฏปุตฺต
เอตทโวจ น โข เม ต ภนฺเต รุจฺจติ ย อุปาลิ คหปติ
สมณสฺส โคตมสฺส วาท อาโรเปยฺย สมโณ หิ ภนฺเต โคตโม
มายาวี อาวฏฏนึ มาย ชานาติ ยาย อฺติตฺถิยาน สาวเก
อาวฏเฏตีติ ฯ อฏาน โข เอต ตปสฺสิ อนวกาโส ย อุปาลิ
คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกตฺต อุปคจฺเฉยฺย านฺจ
โข เอต วิชฺชติ ย สมโณ โคตโม อุปาลิสฺส คหปติสฺส
สาวกตฺต อุปคจฺเฉยฺย คจฺฉ ตฺว คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส
อิมสฺมึ กถาวตฺถุสฺมึ วาท อาโรเปหิ อห วา ๓ คหปติ สมณสฺส
โคตมสฺส วาท อาโรเปยฺย ทีฆตปสฺสี วา นิคนฺโถ ตฺว วาติ ฯ
ทุติยมฺป โข ทีฆตปสฺสี นิคนฺโถ นิคนฺถ นาฏปุตฺต เอตทโวจ น
โข เม ต ภนฺเต รุจฺจติ ย อุปาลิ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส
#๑ ยุ. นิจฉาเทสฺสามิ ฯ ๒ โป. สาณโธวิกฺเว ฯ มฺเติ ปท นตฺถิ ฯ
#๓ ม. ยุ. อห วา หิ ฯ
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วาท อาโรเปยฺย สมโณ หิ ภนฺเต โคตโม มายาวี อาวฏฏนึ
มาย ชานาติ ยาย อฺติตฺถิยาน สาวเก อาวฏเฏตีติ ฯ
อฏาน โข เอต ตปสฺสิ อนวกาโส ย อุปาลิ คหปติ สมณสฺส
โคตมสฺส สาวกตฺต อุปคจฺเฉยฺย านฺจ โข เอต วิชฺชติ
ย สมโณ โคตโม อุปาลิสฺส คหปติสฺส สาวกตฺต อุปคจฺเฉยฺย
คจฺฉ ตฺว คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส อิมสฺมึ กถาวตฺถุสฺมึ วาท
อาโรเปหิ อห วา คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส วาท อาโรเปยฺย
ทีฆตปสฺสี วา นิคนฺโถ ตฺว วาติ ฯ ตติยมฺป โข ทีฆตปสฺสี
นิคนฺโถ นิคนฺถ นาฏปุตฺต เอตทโวจ น โข เม ต ภนฺเต รุจฺจติ
ย อุปาลิ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส วาท อาโรเปยฺย สมโณ
หิ ภนฺเต โคตโม มายาวี อาวฏฏนึ มาย ชานาติ ยาย
อฺติตฺถิยาน สาวเก อาวฏเฏตีติ ฯ อฏาน โข เอต ตปสฺสิ
อนวกาโส ย อุปาลิ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกตฺต
อุปคจฺเฉยฺย านฺจ โข เอต วิชชฺ ติ ย สมโณ โคตโม
อุปาลิสฺส คหปติสฺส สาวกตฺต อุปคจฺเฉยฺย คจฺฉ ตฺว คหปติ
สมณสฺส โคตมสฺส อิมสฺมึ กถาวตฺถุสฺมึ วาท อาโรเปหิ อห
วา ๑ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส วาท อาโรเปยฺย ทีฆตปสฺสี
วา นิคนฺโถ ตฺว วาติ ฯ
[๖๘] เอว ภนฺเตติ โข อุปาลิ คหปติ นิคนฺถสฺส นาฏปุตตฺ สฺส
ปฏิสฺสุตฺวา อุฏายาสนา นิคนฺถ นาฏปุตฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ
#๑ ม. ยุ. อห วา หิ ฯ
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กตฺวา เยน ปาวาริกมฺพวน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
อุปาลิ คหปติ ภควนฺต เอตทโวจ อาคมา นุ ขฺวิธ ภนฺเต
ทีฆตปสฺสี นิคนฺโถติ ฯ อาคมา ขฺวิธ คหปติ ทีฆตปสฺสี นิคนฺโถติ ฯ
อหุ ๑ ปน เต ภนฺเต ทีฆตปสฺสินา นิคนฺเถน สทฺธึ โกจิเทว
กถาสลฺลาโปติ ฯ อหุ โข เม คหปติ ทีฆตปสฺสินา นิคนฺเถน
สทฺธึ โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ ยถากถ ปน เต ภนฺเต อหุ
ทีฆตปสฺสินา นิคนฺเถน สทฺธึ โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ อถ โข
ภควา ยาวตโก อโหสิ ทีฆตปสฺสินา นิคนฺเถน สทฺธึ กถาสลฺลาโป
ต สพฺพ อุปาลิสฺส คหปติสฺส อาโรเจสีติ ๒ ฯ เอว วุตฺเต อุปาลิ
คหปติ ภควนฺต เอตทโวจ สาธุ สาธุ ภนฺเต ทีฆตปสฺสี ๓ ยถา
ต สุตวตา สาวเกน สมฺมเทว สตฺถุ สาสน อาชานนฺเตน เอวเมว ๓
ทีฆตปสฺสินา นิคนฺเถน ภควโต พฺยากต กิฺหิ โสภติ ฉโว
มโนทณฺโฑ อิมสฺส เอว โอฬาริกสฺส กายทณฺฑสฺส อุปนิธาย
อถ โข กายทณฺโฑว มหาสาวชฺชตโร ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย
ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา โน ตถา วจีทณฺโฑ โน ตถา
มโนทณฺโฑติ ฯ สเจ โข ตฺว คหปติ สจฺเจ ปติฏาย มนฺเตยฺยาสิ
สิยา โน เอตฺถ กถาสลฺลาโปติ ฯ สจฺเจ อห ภนฺเต ปติฏาย
มนฺเตสฺสามิ โหตุ โน เอตฺถ กถาสลฺลาโปติ ฯ
[๖๙] ต กึ มฺสิ คหปติ อิธสฺส ๕ นิคนฺโถ อาพาธิโก
#๑ ม. อหุ โข ปน ฯ ๒ ยุ. อิติ สทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. ตปสฺสี ฯ
#๔ ม. ยุ. เอวเมว ฯ ๕ ม. อิธาสฺส ฯ
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ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน สีโตทกปฏิกฺขิตฺโต อุณฺโหทกปฏิเสวี โส
สีโตทก อลภมาโน กาล กเรยฺย อิมสฺส ๑ ปน คหปติ
นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต กตฺถุปปตฺตึ ปฺาเปตีติ ฯ อตฺถิ ภนฺเต
มโนสตฺตา นาม เทวา ตตฺถ โส อุปฺปชฺชติ ๒ ต กิสฺส เหตุ
อสุ ๓ หิ ภนฺเต มโนปฏิพทฺโธ กาล กโรตีติ ฯ คหปติ คหปติ ๓
มนสิกโรหิ ๕ มนสิกริตฺวา โข ตฺว คหปติ พฺยากโรหิ น โข
เต สนฺธิยติ ปุริเมน วา ปจฺฉิม ปจฺฉิเมน วา ปุริม ภาสิตา
โข ปน เต คหปติ เอสา วาจา สจฺเจ อห ภนฺเต ปติฏาย
มนฺเตสฺสามิ ๖ โหตุ โน เอตฺถ กถาสลฺลาโปติ ฯ กิฺจาป ภนฺเต
ภควา เอวมาห อถ โข กายทณฺโฑว มหาสาวชฺชตโร ปาปสฺส
กมฺมสฺส กิรยิ าย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา โน ตถา วจีทณฺโฑ
โน ตถา มโนทณฺโฑติ ฯ
[๗๐] ต กึ มฺสิ คหปติ อิธสฺส นิคนฺโถ ๗ จาตุยามสวรสวุโต๗
สพฺพวาริวาริโต สพฺพวาริยุตฺโต สพฺพวาริธุโต สพฺพวาริผุฏโ
โส อภิกฺกมนฺโต ปฏิกฺกมนฺโต พหู ขุทฺทเก ปาเณ
สงฺฆาฏ อาปาเทติ อิมสฺส ปน คหปติ นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต กึ ๘
วิปาก ปฺาเปตีติ ฯ อสฺเจตนิก ภนฺเต นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต
โน มหาสาวชฺช ปฺาเปตีติ ฯ สเจ ปน คหปติ เจเตตีติ ฯ
มหาสาวชฺช ภนฺเต โหตีติ ฯ เจตน ปน คหปติ นิคนฺโถ
นาฏปุตฺโต กิสฺมึ ปฺาเปตีติ ฯ มโนทณฺฑสฺมึ ปน ภนฺเตติ ฯ
#๑ ม. อิธาสฺส ฯ ๒ โป. อุปปชฺชติ ฯ ๓ ม. อมุ หิ ฯ ๔ ม. ทุติยาลปน
#นตฺถิ ฯ ๕ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖ ม. มนฺเตยฺยามิ ฯ ๗ ม. เอตฺถนฺตเร
# นาฏปุตฺโตติ ทิสฺสติ ฯ ๘ ม. ยุ. ก วิปาก ฯ
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คหปติ คหปติ มนสิกโรหิ มนสิกริตฺวา โข คหปติ พฺยากโรหิ
น โข เต สนฺธิยติ ปุรเิ มน วา ปจฺฉิม ปจฺฉิเมน วา ปุริม
ภาสิตา โข ปน เต คหปติ เอสา วาจา สจฺเจ อห ภนฺเต
ปติฏาย มนฺเตสฺสามิ โหตุ โน เอตฺถ กถาสลฺลาโปติ ฯ
กิฺจาป ภนฺเต ภควา เอวมาห อถ โข กายทณฺโฑว มหาสาวชฺชตโร
ปาปสฺส กมฺมสฺส กิรยิ าย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา
โน ตถา วจีทณฺโฑ โน ตถา มโนทณฺโฑติ ฯ ต กึ มฺสิ
คหปติ อย นาฬนฺทา อิทฺธา เจว ผีตา จ พหุชนา อากิณฺณมนุสฺสาติ ฯ
เอว ๑ ภนฺเต อย นาฬนฺทา อิทธฺ า เจว ผีตา จ
พหุชนา อากิณฺณมนุสฺสาติ ฯ ต กึ มฺเสิ คหปติ อิธ
ปุริโส อาคจฺเฉยฺย อุกขฺ ิตฺตาสิโก โส เอว วเทยฺย อห
ยาวติกา อิมิสฺสา นาฬนฺทาย ปาณา เต เอเกน ขเณน เอเกน
มุหุตฺเตน เอกมฺมสขล ๒ เอกมฺมสปฺุช กริสฺสามีติ ฯ ต กึ มฺสิ
คหปติ ปโหติ นุ โข โส ปุรโิ ส ยาวติกา อิมิสฺสา นาฬนฺทาย
ปาณา เต เอเกน ขเณน เอเกน มุหุตฺเตน เอกมฺมสขล
เอกมฺมสปฺุช กาตุนฺติ ฯ ทสป ๓ ภนฺเต ปุริสา วีสมฺป ภนฺเต
ปุริสา ตึสมฺป ภนฺเต ปุริสา จตฺตาฬีสมฺป ภนฺเต ปุริสา ปฺาสมฺป
ภนฺเต ปุริสา นปฺปโหนฺติ ยาวติกา อิมิสฺสา นาฬนฺทาย ปาณา
เต เอเกน ขเณน เอเกน มุหุตฺเตน เอกมฺมสขล เอกมฺมสปฺุช
กาตุ กิฺหิ โสภติ เอโก ฉโว ปุรโิ สติ ฯ ต กึ มฺสิ
#๑ ม. เอว ...มนุสฺสาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. เอกมสขล ฯ ๓ ม. ทสมฺป ฯ
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คหปติ อิธาคจฺเฉยฺย สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อิทฺธิมา
เจโตวสิปฺปตฺโต โส เอว วเทยฺย อห อิม นาฬนฺท เอเกน
มโนปโทเสน ภสฺม กริสฺสามีติ ฯ ต กึ มฺสิ คหปติ
ปโหติ นุ โข โส สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต
อิม นาฬนฺท เอเกน มโนปโทเสน ภสฺม กาตุนฺติ ฯ
ทสป ภนฺเต ๑ นาฬนฺทา วีสมฺป ภนฺเต นาฬนฺทา ตึสมฺป ภนฺเต
นาฬนฺทา จตฺตาฬีสมฺป ภนฺเต นาฬนฺทา ปฺาสมฺป ภนฺเต
นาฬนฺทา ปโหติ โส สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อิทฺธิมา
เจโตวสิปฺปตฺโต อิม นาฬนฺท ๒ เอเกน มโนปโทเสน ภสฺม กาตุ
กิฺหิ โสภติ เอกา ฉวา นาฬนฺทาติ ฯ คหปติ ๓ คหปติ มนสิกโรหิ
นมสิกริตฺวา โข ตฺว คหปติ พฺยากโรหิ น โข เต สนฺธิยติ
ปุริเมน วา ปจฺฉิม ปจฺฉิเมน วา ปุริม ภาสิตา โข ปน เต
คหปติ เอสา วาจา สจฺเจ อห ภนฺเต ปติฏาย มนฺเตสฺสามิ ๓
โหตุ โน เอตฺถ กถาสลฺลาโปติ ฯ กิฺจาป ภนฺเต ภควา
เอวมาห อถ โข กายทณฺโฑว มหาสาวชฺชตโร ปาปสฺส กมฺมสฺส
กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา โน ตถา วจีทณฺโฑ โน
ตถา มโนทณฺโฑติ ฯ ต กึ มฺสิ คหปติ สุตนฺเต ทณฺฑกีรฺ ๕
กาลิงฺคารฺ ๖ เมชฺฌารฺ ๗ มาตงฺคารฺ อรฺ
อรฺภูตนฺติ ฯ เอว ภนฺเต สุต เม ทณฺฑกีรฺ กาลิงฺคารฺ
เมชฺฌารฺ มาตงฺคารฺ อรฺ อรฺภูตนฺติ ฯ
#๑ ม. อิเธว เอกาลปนเมว อตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. อิม นาฬนฺทนฺติ เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ
#๓ ม. เตนหิ คหปติ ฯ ทุติยาลปน นตฺถิ ฯ ๔ ม. มนฺเตยฺยามิ ฯ ๕ ยุ. ทณฺฑการฺ ฯ
#๖ ม. กลิงฺครฺ ฯ ๗ ม. มชฺฌรฺ ฯ
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ต กึ มฺสิ คหปติ กินฺติ เต สุต เกน ๑ ต ทณฺฑกีรฺ
กาลิงฺคารฺ เมชฺฌารฺ มาตงฺคารฺ อรฺ อรฺภูตนฺติ ฯ
สุต เมต ภนฺเต อิสีน มโนปโทเสน ต ทณฺฑกีรฺ
กาลิงฺคารฺ เมชฺฌารฺ มาตงฺคารฺ อรฺ อรฺภูตนฺติ ฯ
คหปติ ๒ คหปติ ๓ มนสิกโรหิ มนสิกริตฺวา โข ตฺว
คหปติ พฺยากโรหิ น โข เต สนฺธยิ ติ ปุริเมน วา ปจฺฉิม
ปจฺฉิเมน วา ปุริม ภาสิตา โข ปน เต คหปติ เอสา วาจา
สจฺเจ อห ภนฺเต ปติฏ าย มนฺเตสฺสามิ ๓ โหตุ โน เอตฺถ
กถาสลฺลาโปติ ฯ
[๗๑] ปุรเิ มนาห ๕ ภนฺเต โอปมฺเมน ภควโต อตฺตมโน อภิรทฺโธ
อปจาห อิมานิ ภควโต วิจิตฺตานิ ปฺหาปฏิภาณานิ โสตุกาโม
เอวาห ภควนฺต ปจฺจนีกาตพฺพ อวมฺิสฺส อภิกฺกนฺต ภนฺเต
อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย
ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร
วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ ๖ เอวเมว ๗
ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต ภควนฺต
สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภควา
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ๘ ฯ
[๗๒] อนุวิจฺจการ โข คหปติ กโรหิ อนุวิจฺจกาโร ตุมฺหาทิสาน
#๑ ม. สุต ฯ ๒ ม. เตนหิ คหปติ ฯ ๓ ม. ทุติยาลปน นตฺถิ ฯ
#๔ ม. มนฺเตยฺยามิ ฯ ๕ ยุ. ปุริเมเนวาหนฺติ ทิสฺสติ ฯ ม. ปุริเมนวาห ฯ
#๖ ยุ. ทกฺขินฺตีติ ฯ ๗ ยุ. เอวเมว ฯ ๘ สี. สรณคต ฯ
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ทิสาน าตมนุสฺสาน สาธุ โหตีติ ฯ อิมินาปาห ๑ ภนฺเต ภควโต
ภิยฺโยโส มตฺตาย อตฺตมโน อภิรทฺโธ ย ม ภควา เอวมาห
อนุวิจฺจการ โข คหปติ กโรหิ อนุวจิ ฺจกาโร ตุมฺหาทิสาน าตมนุสฺสาน
สาธุ โหตีติ ม หิ ภนฺเต อฺติตฺถิยา สาวก ลภิตฺวา
เกวลกปฺป นาฬนฺท ปฏาก ปริหเรยฺยุ อุปาลิ อมฺหาก คหปติ
สาวกตฺต อุปคโตติ อถ จ ปน ม ภควา เอวมาห อนุวิจฺจการ
โข คหปติ กโรหิ อนุวิจฺจกาโร หิ ๒ ตุมหฺ าทิสาน
าตมนุสฺสาน สาธุ โหตีติ เอสาห ภนฺเต ทุติยมฺป ภควนฺต
สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภควา
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
[๗๓] ทีฆรตฺต โข เต คหปติ นิคนฺถาน โอปาณภูต กุล ๓
เยน เตส ๓ อุปคตาน ปณฺฑปาต ๕ ทาตพฺพ มฺเยฺยาสีติ ฯ
อิมินาปาห ภนฺเต ภควโต ภิยฺโยโส มตฺตาย อตฺตมโน อภิรทฺโธ
ย ม ภควา เอวมาห ทีฆรตฺต โข เต คหปติ นิคนฺถาน
โอปาณภูต กุล ๖ เยน เตส ๗ อุปคตาน ปณฺฑปาต ทาตพฺพ
มฺเยฺยาสีติ สุต เมต ภนฺเต สมโณ โคตโม เอวมาห
มยฺหเมว ทาน ทาตพฺพ นาฺเส ทาน ทาตพฺพ มยฺหเมว
สาวกาน ทาน ทาตพฺพ นาฺเส สาวกาน ทาน ทาตพฺพ
มยฺหเมว ทินฺน มหปฺผล นาฺเส ทินฺน มหปฺผล มยฺหเมว
#๑ สี. อิมินาปห ฯ ๒ ยุ. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓-๖ โป. กุลเยว ฯ เยนาติ
#ปาปท นตฺถิ ฯ ๔-๗ ม. ยุ. เนส ฯ ๕ สี. ยุ ปณฺฑก ฯ
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สาวกาน ทินฺน มหปฺผล นาฺเส สาวกาน ทินฺน มหปฺผลนฺติ
อถ จ ปน ม ภควา นิคนฺเถสุป ทาเน สมาทเปติ อปจ
ภนฺเต มยเมตฺถ กาล ชานิสฺสาม เอสาห ภนฺเต ตติยมฺป
ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม
ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
[๗๔] อถ โข ภควา อุปาลิสฺส คหปติสฺส อนุปุพฺพิกถ กเถสิ
เสยฺยถีท ทานกถ สีลกถ สคฺคกถ กามาน อาทีนว โอการ
สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม อานิสส ปกาเสสิ ฯ ยทา ภควา อฺาสิ
อุปาลึ คหปตึ กลฺลจิตฺต มุทุจิตตฺ  วินีวรณจิตฺต อุทคฺคจิตฺต
ปสนฺนจิตฺต อถ ยา พุทฺธาน สามุกฺกสิกา ธมฺมเทสนา ต
ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย นิโรธ มคฺค ฯ เสยฺยถาป นาม สุทธฺ 
วตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว รชน ปฏิคฺคเณฺหยฺย เอวเมว ๑
อุปาลิสฺส คหปติสฺส ตสฺมึเยว อาสเน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ
อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ อถ
โข อุปาลิ คหปติ ทิฏธมฺโม ปตฺตธมฺโม วิทิตธมฺโม ปริโยคาฬฺหธมฺโม
ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถกโถ เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปจฺจโย
สตฺถุ สาสเน ภควนฺต เอตทโวจ หนฺท จทานิ มย
ภนฺเต คจฺฉาม พหุกิจฺจา มย พหุกรณียาติ ฯ ยสฺสทานิ ตฺว
คหปติ กาล มฺสีติ ฯ
[๗๕] อถ โข อุปาลิ คหปติ ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
#๑ ยุ. เอวเมว ฯ
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อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
เยน สก นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา โทวาริก อามนฺเตสิ
อชฺชตคฺเค สมฺม โทวาริก อาวรามิ ทฺวาร นิคนฺถาน นิคนฺถีน
อนาวฏ ทฺวาร ภควโต สาวกาน ๑ ภิกฺขูน ภิกฺขนุ ีน อุปาสกาน
อุปาสิกาน สเจ โกจิ นิคนฺโถ อาคจฺฉติ ตเมน ตฺว เอว
วเทยฺยาสิ ติฏ ภนฺเต มา ปาวิสิ อชฺชตคฺเค อุปาลิ คหปติ
สมณสฺส โคตมสฺส สาวกตฺต อุปคโต อาวฏ ทฺวาร นิคนฺถาน
นิคนฺถีน อนาวฏ ทฺวาร ภควโต สาวกาน ภิกฺขูน ภิกฺขนุ ีน
อุปาสกาน อุปาสิกาน สเจ เต ๒ ภนฺเต ปณฺฑเกน อตฺโถ เอตฺเถว
ติฏ เอตฺเถว เต ๓ อาหริสฺสนฺตีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข โทวาริโก
อุปาลิสฺส คหปติสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๗๖] อสฺโสสิ โข ทีฆตปสฺสี นิคนฺโถ อุปาลิ กิร คหปติ
สมณสฺส โคตมสฺส สาวกตฺต อุปคโตติ ฯ อถ โข ทีฆตปสฺสี
นิคนฺโถ เยน นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
นิคนฺถ นาฏปุตฺต เอตทโวจ สุต ๓ เมต ภนฺเต อุปาลิ กิร
คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกตฺต อุปคโตติ ฯ อฏาน โข
เอต ตปสฺสิ อนวกาโส ย อุปาลิ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส
สาวกตฺต อุปคจฺเฉยฺย านฺจ โข เอต วิชฺชติ ย สมโณ
โคตโม อุปาลิสฺส คหปติสฺส สาวกตฺต อุปคจฺเฉยฺยาติ ฯ ทุติยมฺป
โข ทีฆตปสฺสี นิคนฺโถ นิคนฺถ นาฏปุตฺต เอตทโวจ สุต เมต
#๑ ม. ยุ. สาวกานนฺติ นตฺถิ ฯ ๒-๓ ม. โว ฯ ๔ ม. สุตเมต ฯ
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ภนฺเต อุปาลิ กิร คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกตฺต
อุปคโตติ ฯ อฏาน โข เอต ตปสฺสิ อนวกาโส ย อุปาลิ
คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกตฺต อุปคจฺเฉยฺย านฺจ โข
เอต วิชฺชติ ย สมโณ โคตโม อุปาลิสฺส คหปติสฺส สาวกตฺต
อุปคจฺเฉยฺยาติ ฯ ตติยมฺป โข ทีฆตปสฺสี นิคนฺโถ นิคนฺถ นาฏปุตฺต
เอตทโวจ สุต เมต ภนฺเต อุปาลิ กิร คหปติ สมณสฺส
โคตมสฺส สาวกตฺต อุปคโตติ ฯ อฏาน โข เอต ตปสฺสิ
อนวกาโส ย อุปาลิ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกตฺต
อุปคจฺเฉยฺย านฺจ โข เอต วิชชฺ ติ ย สมโณ โคตโม
อุปาลิสฺส คหปติสฺส สาวกตฺต อุปคจฺเฉยฺยาติ หนฺทาห ภนฺเต
คจฺฉามิ ยาว ชานามิ ยทิ วา อุปาลิ คหปติ สมณสฺส
โคตมสฺส สาวกตฺต อุปคโต ยทิ วา โนติ ฯ คจฺฉ ๑ ตฺว ตปสฺสิ
ชานาหิ ยทิ วา อุปาลิ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกตฺต
อุปคโต ยทิ วา โนติ ฯ
[๗๗] อถ โข ทีฆตปสฺสี นิคนฺโถ เยน อุปาลิสฺส คหปติสฺส
นิเวสน เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข โทวาริโก ทีฆตปสฺสึ
นิคนฺถ ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน ทีฆตปสฺสึ นิคนฺถ เอตทโวจ
ติฏ ภนฺเต มา ปาวิสิ อชฺชตคฺเค อุปาลิ คหปติ สมณสฺส
โคตมสฺส สาวกตฺต อุปคโต อาวฏ ทฺวาร นิคนฺถาน นิคนฺถีน
อนาวฏ ทฺวาร ภควโต สาวกาน ภิกฺขูน ภิกฺขนุ ีน อุปาสกาน
#๑ โป. สจฺจ ฯ
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อุปาสิกาน สเจ เต ภนฺเต ปณฺฑเกน อตฺโถ เอตฺเถว ติฏ
เอตฺเถว เต อาหริสฺสนฺตีติ ฯ น เม อาวุโส ปณฺฑเกน อตฺโถติ
วตฺวา ตโต ปฏินิวตฺติตฺวา เยน นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา นิคนฺถ นาฏปุตฺต เอตทโวจ สจฺจเยว โข ภนฺเต
ย อุปาลิ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกตฺต อุปคโต เอต
โข เต อห ภนฺเต นาลตฺถ น โข เม ต ๑ ภนฺเต รุจฺจติ ย
อุปาลิ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส วาท อาโรเปยฺย สมโณ หิ
ภนฺเต โคตโม มายาวี อาวฏฏนึ มาย ชานาติ ยาย อฺติตฺถิยาน
สาวเก อาวฏเฏตีติ อาวฏโฏ โข เต ภนฺเต อุปาลิ
คหปติ สมเณน โคตเมน อาวฏฏนิยา มายายาติ ฯ อฏาน โข
เอต ๒ ทีฆตปสฺสิ อนวกาโส ย อุปาลิ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส
สาวกตฺต อุปคจฺเฉยฺย านฺจ โข เอต วิชฺชติ ย สมโณ
โคตโม อุปาลิสฺส คหปติสฺส สาวกตฺต อุปคจฺเฉยฺยาติ ฯ ทุติยมฺป
โข ๓ ทีฆตปสฺสี นิคนฺโถ นิคนฺถ นาฏปุตฺต เอตทโวจ สจฺจเยว
โข ภนฺเต ย อุปาลิ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกตฺต
อุปคโต เอต โข เต อห ภนฺเต นาลตฺถ น โข เม ภนฺเต
รุจฺจติ ย อุปาลิ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส วาท อาโรเปยฺย
สมโณ หิ ภนฺเต โคตโม มายาวี อาวฏฏนึ มาย ชานาติ ยาย
อฺติตฺถิยาน สาวเก อาวฏเฏตีติ อาวฏโฏ โข เต ภนฺเต
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ม. ทีฆอิติ น ทิสฺสติ ฯ
#๓ โป. ยุ. ทุติยมฺป โข...ตติยมฺป โข ทีฆตปสฺสีติ ทิสฺสติ ฯ
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อุปาลิ คหปติ สมเณน โคตเมน อาวฏฏนิยา มายายาติ ฯ
อฏาน โข เอต ตปสฺสิ อนวกาโส ย อุปาลิ คหปติ สมณสฺส
โคตมสฺส สาวกตฺต อุปคจฺเฉยฺย านฺจ โข เอต วิชชฺ ติ ย
สมโณ โคตโม อุปาลิสสฺ คหปติสฺส สาวกตฺต อุปคจฺเฉยฺย ๑ [๒] หนฺท
จาห ตปสฺสิ คจฺฉามิ ยาว ๓ สามเยว ชานามิ ยทิ วา อุปาลิ
คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกตฺต อุปคโต ยทิ วา โนติ ฯ
[๗๘] อถ โข นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต มหติยา นิคนฺถปริสาย
สทฺธึ เยน อุปาลิสฺส คหปติสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา
โข โทวาริโก นิคนฺถ นาฏปุตฺต ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน
นิคนฺถ นาฏปุตฺต เอตทโวจ ติฏ ภนฺเต มา ปาวิสิ อชฺชตคฺเค
อุปาลิ คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส สาวกตฺต อุปคโต อาวฏ
ทฺวาร นิคนฺถาน นิคนฺถีน อนาวฏ ทฺวาร ภควโต สาวกาน
ภิกฺขูน ภิกฺขนุ ีน อุปาสกาน อุปาสิกาน สเจ เต ภนฺเต ปณฺฑเกน
อตฺโถ เอตฺเถว ติฏ เอตฺเถว เต อาหริสฺสนฺตีติ ฯ เตนหิ8
สมฺม โทวาริก เยน อุปาลิ คหปติ เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา
อุปาลึ คหปตึ เอว วเทหิ นิคนฺโถ ๓ นาฏปุตฺโต มหติยา นิคนฺถปริสาย
สทฺธึ พหิทวฺ ารโกฏเก ิโต โส เต ทสฺสนกาโมติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข โทวาริโก นิคนฺถสฺส นาฏปุตฺตสฺส ปฏิสฺสตุ ฺวา
เยน อุปาลิ คหปติ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อุปาลึ คหปตึ
เอตทโวจ นิคนฺโถ ภนฺเต นาฏปุตฺโต มหติยา นิคนฺถปริสาย
#๑ ม. อุปคจฺเฉยฺยาติ ฯ ๒ ม. ยุ. ตติยมฺป โข ทีฆตปสฺสิ ฯเปฯ อุปคจฺเฉยฺย ฯ
#๓ ม. ยาว จาห ฯ ๔ ม. นิคนฺโถ ภนฺเต ฯ
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สทฺธึ พหิทฺวารโกฏเก ิโต โส เต ทสฺสนกาโมติ ฯ เตนหิ
สมฺม โทวาริก มชฺฌิมาย ทฺวารสาลาย อาสนานิ ปฺาเปสีติ ๑ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข โทวาริโก อุปาลิสฺส คหปติสฺส ปฏิสฺสตุ ฺวา
มชฺฌิมาย ทฺวารสาลาย อาสนานิ ปฺาเปตฺวา เยน อุปาลิ
คหปติ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อุปาลึ คหปตึ เอตทโวจ
ปฺตฺตานิ โข ภนฺเต มชฺฌิมาย ทฺวารสาลาย อาสนานิ ยสฺสทานิ
กาล มฺสีติ ฯ อถ โข อุปาลิ คหปติ เยน มชฺฌิมา ทฺวารสาลา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ย ตตฺถ อาสน อคฺคฺจ เสฏฺจ
อุตฺตมฺจ ปณีตฺจ ตตฺถ สาม ๒ นิสีทิตฺวา โทวาริก อามนฺเตสิ
เตนหิ สมฺม โทวาริก เยน นิคนฺโถ นาฏปุตโฺ ต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา นิคนฺถ นาฏปุตฺต เอว วเทหิ อุปาลิ ภนฺเต คหปติ
เอวมาห ปวิส กิร ภนฺเต สเจ อากงฺขสีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข โทวาริโก อุปาลิสสฺ คหปติสฺส ปฏิสฺสุตวฺ า เยน นิคนฺโถ
นาฏปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา นิคนฺถ นาฏปุตฺต เอตทโวจ
อุปาลิ ภนฺเต คหปติ เอวมาห ปวิส กิร ภนฺเต สเจ อากงฺขสีติ ฯ
อถ โข นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต มหติยา นิคนฺถปริสาย สทฺธึ เยน
มชฺฌิมา ทฺวารสาลา เตนุปสงฺกมิ ฯฏ
[๗๙] อถ โข อุปาลิ คหปติ ย สุท ปุพฺเพ ๓ ยโต ปสฺสติ
นาฏปุตฺต ๓ ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน ตโต ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ย
ตตฺถ อาสน อคฺคฺจ เสฏฺจ อุตฺตมฺจ ปณีตฺจ ต
#๑ ม. ปฺเปหีติ ฯ ๒ ยุ. สามนฺติ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ปุพฺเพว ฯ ๔ ม. นิคนฺถ
#นาฏปุตฺต ฯ
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อุตฺตราสงฺเคน สมชฺชิตฺวา ๑ ปริคฺคเหตฺวา นิสีทาเปติ โสทานิ ย
ตตฺถ อาสน อคฺคฺจ เสฏฺจ อุตฺตมฺจ ปณีตฺจ ตตฺถ
สาม นิสีทิตวฺ า นิคนฺถ นาฏปุตฺต เอตทโวจ สวิชฺชนฺติ โข ภนฺเต
คหปติ ๒ อาสนานิ สเจ อากงฺขสิ นิสีทาติ ฯ เอว วุตฺเต นิคนฺโถ
นาฏปุตฺโต อุปาลึ คหปตึ เอตทโวจ อุมฺมตฺโตสิ ตฺว คหปติ
ทตฺโตสิ ตฺว คหปติ คจฺฉามห ภนฺเต สมณสฺส โคตมสฺส
วาท อาโรเปสฺสามีติ คนฺตฺวาน มหตาสิ ๓ วาทสงฺฆาเฏน ปฏิมุกฺโก
อาคโต เสยฺยถาป คหปติ ปุริโส อณฺฑหารโก คนฺตฺวา อุพฺภเตหิ
อณฺเฑหิ อาคจฺเฉยฺย เสยฺยถา วา ปน คหปติ ปุรโิ ส อกฺขิกหารโก
คนฺตฺวา อุพฺภเตหิ อกฺขีหิ ๓ อาคจฺเฉยฺย เอวเมว โข ตฺว
คหปติ คจฺฉามห ภนฺเต สมณสฺส โคตมสฺส วาท อาโรเปสฺสามีติ
คนฺตฺวา มหตาสิ วาทสงฺฆาเฏน ปฏิมุกฺโก อาคโต อาวฏโฏ ๕
โขสิ ตฺว คหปติ สมเณน โคตเมน อาวฏฏนิยา มายายาติ ฯ
[๘๐] ภทฺทิกา ภนฺเต อาวฏฏนี มายา กลฺยาณี ภนฺเต
อาวฏฏนี มายา ปยา เม ภนฺเต าติสาโลหิตา อิมาย
อาวฏฏนิยา อาวฏเฏยฺยุ ปยานมฺป เม อสฺส าติสาโลหิตาน
ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย สพฺเพ เจป ภนฺเต ขตฺติยา อิมาย
อาวฏฏนิยา อาวฏเฏยฺยุ สพฺเพสานมฺปสฺส ขตฺติยาน ทีฆรตฺต
หิตาย สุขาย สพฺเพ เจป ภนฺเต พฺราหฺมณา ฯเปฯ เวสฺสา
ฯเปฯ สุททฺ า อิมาย อาวฏฏนิยา อาวฏเฏยฺยุ สพฺเพสานมฺปสฺส
#๑ ยุ. ปมชฺชติ ฺวา ฯ ม. สมฺมชฺชิตฺวา ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. มหตาป ฯ
#๔ ม. อกฺเขหิ ฯ ๕ ม. อาวฏโฏสิ โข ฯ
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สุทฺทาน ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย สเทวโก ๑ เจป ภนฺเต โลโก
สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสา อิมาย
อาวฏฏนิยา อาวฏเฏยฺย ๒ สเทวกสฺสปสฺส ๓ โลกสฺส สมารกสฺส
สพฺรหฺมกสฺส สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ทีฆรตฺต
หิตาย สุขายาติ ๓ เตนหิ ภนฺเต อุปม เต กริสฺสามิ อุปมายปเธกจฺเจ
วิฺู ปุริสา ภาสิตสฺส อตฺถ ชานนฺติ ๕ ฯ
[๘๑] ภูตปุพฺพ ภนฺเต อฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส ชิณฺณสฺส
วุฑฺฒสฺส มหลฺลกสฺส ทหรา ๖ มาณวิกา ปชาปตี อโหสิ คพฺภินี
อุปวิชฺา ฯ อถ โข ภนฺเต สา มาณวิกา ต พฺราหฺมณ
เอตทโวจ คจฺฉ ตฺว พฺราหฺมณ อาปณา มกฺกฏจฺฉาปก กีณิตวฺ า
อาเนหิ โย เม กุมารกสฺส กีฬาปนโก ภวิสฺสตีติ ฯ เอว วุตฺเต
ภนฺเต ๗ โส พฺราหฺมโณ ต มาณวิก เอตทโวจ อาคเมหิ ตาว
โภติ ยาว วิชายสิ สเจ ตฺว โภติ กุมารก วิชายิสฺสสิ ตสฺสา
เต อห อาปณา มกฺกฏจฺฉาปก กีณิตฺวา อานิสฺสามิ โย เต
กุมารกสฺส กีฬาปนโก ภวิสฺสติ สเจ ปน ตฺว โภติ กุมาริก
วิชายิสฺสสิ ตสฺสา เต อห อาปณา มกฺกฏจฺฉาปก กีณิตฺวา
อานิสฺสามิ ยา เต กุมาริกาย กีฬาปนิกา ภวิสฺสตีติ ฯ ทุตยิ มฺป
โข ภนฺเต สา มาณวิกา ต พฺราหฺมณ เอตทโวจ คจฺฉ ตฺว
พฺราหฺมณ อาปณา มกฺกฏจฺฉาปก กีณิตฺวา อาเนหิ โย เม
กุมารกสฺส กีฬาปนโก ภวิสฺสตีติ ฯ ทุติยมฺป โข ภนฺเต โส
#๑ ม. สเทวโกป เจ ฯ ๒ ม. อาวฏเฏยฺยุ ฯ ๓ ม. ปสฺสาติ นตฺถิ ฯ
#๔ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕ ยุ. อาชานนฺติ ฯ ๖ ม. ทหริมาณวิกา ฯ
#๗ ม. ภนฺเตติ อาลปนปท นตฺถิ ฯ
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พฺราหฺมโณ ต มาณวิก เอตทโวจ อาคเมหิ ตาว โภติ ยาว
วิชายสิ สเจ ตฺว โภติ กุมารก วิชายิสฺสสิ ตสฺสา เต อห
อาปณา มกฺกฏจฺฉาปก กีณิตฺวา อานิสฺสามิ โย เต กุมารกสฺส
กีฬาปนโก ภวิสฺสติ สเจ ปน ตฺว โภติ กุมาริก วิชายิสฺสสิ
ตสฺสา เต อห อาปณา มกฺกฏจฺฉาปก กีณิตฺวา อานิสฺสามิ ยา
เต กุมาริกาย กีฬาปนิกา ภวิสฺสตีติ ฯ ตติยมฺป โข ภนฺเต สา
มาณวิกา ต พฺราหฺมณ เอตทโวจ คจฺฉ ตฺว พฺราหฺมณ อาปณา
มกฺกฏจฺฉาปท กีณิตฺวา อาเนหิ โย เม กุมารกสฺส กีฬาปนโก
ภวิสฺสตีติ ฯ อถ โข ภนฺเต โส พฺราหฺมโณ ตสฺสา มาณวิกาย
สารตฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต อาปณา มกฺกฏจฺฉาปก กีณิตฺวา
อาเนตฺวา ต มาณวิก เอตทโวจ อย เต โภติ มยา ๑ อาปณา
มกฺกฏจฺฉาปโก กีณิตฺวา อานีโต โย เต กุมารกสฺส กีฬาปนโก
ภวิสฺสตีติ ฯ เอว วุตฺเต ภนฺเต สา มาณวิกา ต พฺราหฺมณ
เอตทโวจ คจฺฉ ตฺว พฺราหฺมณ อิม มกฺกฏจฺฉาปก อาทาย เยน
รตฺตปาณี รชกปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ ๒ อุปสงฺกมิตฺวา รตฺตปาณึ รชกปุตฺต
เอว วเทหิ อิจฺฉามห สมฺม รตฺตปาณิ อิม มกฺกฏจฺฉาปก
ปตาวเลปน นาม รงฺคชาต รชิต ๓ อาโกฏฏติ ปจฺจาโกฏฏิต
อุภโตภาควิมฏนฺติ ฯ อถ โข ภนฺเต โส พฺราหฺมโณ ตสฺสา
มาณวิกาย สารตฺโต ปฏิพทฺธจิตฺโต ๓ มกฺกฏจฺฉาปก อาทาย เยน
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. เตนุปสงฺกม ฯ ๓ สี. ยุ. รฺชิต ฯ
#๔ ยุ. ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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รตฺตปาณี รชกปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา รตฺตปาณึ รชกปุตฺต
เอตทโวจ อิจฺฉามห สมฺม รตฺตปาณิ อิม มกฺกฏจฺฉาปก
ปตาวเลปน นาม รงฺคชาต รชิต อาโกฏฏติ ปจฺจาโกฏฏิต
อุภโตภาควิมฏนฺติ ฯ เอว วุตฺเต ภนฺเต รตฺตปาณี รชกปุตฺโต
ต พฺราหฺมณ เอตทโวจ อย โข เต ภนฺเต มกฺกฏจฺฉาปโก
รงฺคกฺขโม หิ โข โน อาโกฏฏนกฺขโม โน วิมชฺชนกฺขโมติ ฯ
เอวเมว โข ภนฺเต พาลาน นิคนฺถาน วาโท รงฺคกฺขโม หิ โข
พาลาน โน ปณฺฑิตาน โน อนุโยคกฺขโม โน วิมชฺชนกฺขโม ฯ
อถ โข ภนฺเต โส พฺราหฺมโณ อปเรน สมเยน นว ทุสฺสยุค
อาทาย เยน รตฺตปาณี รชกปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
รตฺตปาณึ รชกปุตฺต เอตทโวจ อิจฺฉามห สมฺม รตฺตปาณิ
อิม นว ทุสสฺ ยุค ปตาวเลปน นาม รงฺคชาต รชิต อาโกฏฏิตปจฺจาโกฏฏิต
อุภโตภาควิมฏนฺติ ฯ เอว วุตเฺ ต ภนฺเต รตฺตปาณี
รชกปุตฺโต ๑ พฺราหฺมณ เอตทโวจ อิท โข เต ภนฺเต นว
ทุสฺสยุค รงฺคกฺขมฺเจว อาโกฏฏนกฺขมฺจ วิมชฺชนกฺขมฺจาติ ฯ
เอวเมว โข ภนฺเต ตสฺส ภควโต วาโท อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
รงฺคกฺขโม เจว ปณฺฑติ าน โน พาลาน อนุโยคกฺขโม จ
วิมชฺชนกฺขโม จาติ ฯ สราชิกา โข ต คหปติ ปริสา เอว
ชานาติ อุปาลิ คหปติ นิคนฺถสฺส นาฏปุตฺตสฺส สาวโกติ กสฺส
ต คหปติ สาวก ธาเรมาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ต ฯ
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[๘๒] เอว วุตฺเต อุปาลิ คหปติ อุฏายาสนา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา นิคนฺถ
นาฏปุตฺต เอตทโวจ เตนหิ ภนฺเต สุโณหิ ยสฺสาห สาวโก ๑
ธีรสฺส วิคตโมหสฺส ๒ ปภินฺนขีลสฺส ๓ วิชิตวิชยสฺส อนิฆสฺส สุสมจิตฺตสฺส
พุทฺธสีลสฺส สาธุปฺสฺส เวสมนฺตรสฺส ๓ วิมลสฺส ภควโต
ตสฺส สาวโกหมสฺมิ อกถกถิสฺส ตุสิตสฺส วนฺตโลกามิสสฺส มุทิตสฺส
กตสมณสฺส มนุชสฺส อนฺติมสรีรสฺส ๕ นรสฺส อโนปมสฺส
วิรชสฺส ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ อสสยสฺส กุสลสฺส ๖ เวนยิกสฺส
สารถิวรสฺส อนุตฺตรสฺส รุจิรธมฺมสฺส นิกฺกงฺขสฺส ปภาสกรสฺส ๗
มานจฺฉิทสฺส วีรสฺส ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ นิสภสฺส อปฺปเมยฺยสฺส
คมฺภีรสฺส โมนปฺปตฺตสฺส เขมงฺกรสฺส เวทสฺส ๘ ธมฺมฏสฺส
สุสวุตตฺตสฺส ๙ สงฺคาติคสฺส มุตฺตสฺส ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ
นาคสฺส ปนฺตเสนสฺส ขีณสฺโชนสฺส มุตตฺ สฺส ปฏิมนฺตกสฺสจ
โมนสฺส ๑๐ ปนฺนธชสฺส วีตราคสฺส ทนฺตสฺส นิปฺปปฺจสฺส
ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ อิสิสตฺตมสฺส อกุหสฺส เตวิชชฺ สฺส
พฺรหฺมสตฺตสฺส ๑๑ นฺหาตกสฺส ปทกสฺส ๑๒ ปสฺสทฺธสฺส วิทติ เวทสฺส
ปุรินฺททสฺส สกฺกสฺส ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ อริยสฺส
ภาวิตตฺตสฺส ปตฺติปตฺตสฺส เวยฺยากรณสฺส สติมโต วิปสฺสิสฺส
อนภิณตสฺส โน อปณตสฺส อาเนชสฺส วสิปฺปตฺตสฺส ภควโต ตสฺส
#๑ ม. สาวโกติ ฯ ๒ โป. วีตโมหสฺส ฯ ๓ ม. ภินฺนขีลสฺส ฯ
#๔ สี. ยุ. เวสฺสนฺตรสฺส ฯ ๕ ม. ยุ. อนฺติมสารีรสฺส ฯ ๖ สี. กลสฺส ฯ
#๗ ม. ปภาสกสฺส ฯ ๘ สี. ม. เทวสฺส ฯ ๙ ม. ยุ. สวุตตฺตสฺส ฯ
#๑๐ ยุ. โธนสฺส ฯ ๑๑ ม. ยุ. พฺรหฺมปตฺตสฺส ฯ ๑๒ โป. ปทกรณสฺส ฯ
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สาวโกหมสฺมิ สมฺมคฺคตสฺส ฌายิสฺส อนนุคตนฺตรสฺส สุทฺธสฺส
อสิตสฺส อปฺปภีตสฺส ๑ ปวิวิตฺตสฺส อคฺคปฺปตฺตสฺส ติณฺณสฺส ตารยนฺตสฺส
ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ สนฺตสฺส ภูริปฺสฺส
มหาปฺสฺส วีตโลภสฺส ตถาคตสฺส สุคตสฺส อปฺปฏิปุคฺคลสฺส
อสมสฺส วิสารทสฺส นิปุณสฺส ภควโต ตสฺส สาวโกหมสฺมิ
ตณฺหจฺฉิทสฺส ๒ พุทฺธสฺส วีตธูมสฺส อนุปลิตฺตสฺส อาหุเนยฺยสฺส
ยกฺขสฺส อุตฺตมปุคฺคลสฺส อตุลสฺส มหโต ยสคฺคปฺปตฺตสฺส ภควโต
ตสฺส สาวโกหมสฺมีติ ฯ
[๘๓] กทา สฺูฬฺหา ปน เต คหปติ อิเม สมณสฺส
โคตมสฺส วณฺณาติ ฯ เสยฺยถาป ภนฺเต นานาปุปฺผาน มหาปุปฺผราสิ
ตเมน ทกฺโข มาลากาโร วา มาลาการนฺเตวาสี วา วิจิตฺรมาล ๓
คนฺเถยฺย เอวเมว โข ภนฺเต โส ภควา อเนกวณฺโณ อเนกสตวณฺโณ
โก หิ ภนฺเต วณฺณารหสฺส วณฺณ น กริสฺสตีติ ฯ
อถ โข นิคนฺถสฺส นาฏปุตฺตสฺส ภควโต สกฺการ อสหมานสฺส
ตตฺเถว อุณฺห โลหิต มุขโต อุคฺคฺฉีติ ฯ
อุปาลิวาทสุตฺต นิฏิต ฉฏ ฯ
_____________
#๑ ยุ. อปฺปหีนสฺส ฯ ๒ ม. ตณฺหจฺฉินฺทิสฺส ฯ
#๓ ม. วิจิตฺต มาล ฯ ยุ. วิจิตฺร ฯ
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กุกกฺ ุโรวาทสุตฺต
[๘๔] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา โกลิเยสุ วิหรติh
หลิทฺทวสน นาม โกลิยาน นิคโม ฯ อถ โข ปุณฺโณ จ
โกลิยปุตฺโต โควตฺติโก อเจโล จ เสนิโย กุกกฺ รุ วตฺติโก เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ปุณฺโณ โกลิยปุตฺโต
โควตฺติโก ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อเจโล ปน
เสนิโย กุกกฺ ุรวตฺติโก ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา กุกฺกุโรว ปลิกณ
ุ ฺิตฺวา ๑ เอกมนฺต นิสที ิ ฯ
เอกมนต นิสินฺโน โข ปุณฺโณ โกลิยปุตฺโต โควตฺติโก ภควนฺต
เอตทโวจ อย ภนฺเต อเจโล เสนิโย กุกฺกรุ วตฺติโก ทุกกฺ รการโก
ฉมาย ๒ นิกฺขิตฺต โภชน ๓ ภฺุชติ ตสฺส ต กุกฺกุรวตฺต ทีฆรตฺต
สมตฺต สมาทินฺน ตสฺส กา คติ โก อภิสมฺปราโยติ ฯ อล
ปุณฺณ ติฏเตต มา ม เอต ปุจฺฉีติ ฯ ทุติยมฺปโข ปุณฺโณv
โกลิยปุตฺโต โควตฺติโก ภควนฺต เอตทโวจ อย ภนฺเต อเจโล
เสนิโย กุกกฺ ุรวตฺติโก ทุกฺกรการโก ฉมาย นิกขฺ ิตฺต โภชน ภฺุชติ
ตสฺส ต กุกฺกุรวตฺต ทีฆรตฺต สมตฺต สมาทินฺน ตสฺส กา คติ โก
อภิสมฺปราโยติ ฯ อล ปุณฺณ ติฏเตต มา ม เอต ปุจฺฉีติ
ตติยมฺป โข ปุณฺโณ โกลิยปุตฺโต โควตฺติโก ภควนฺต เอตทโวจ
#๑ สี. ยุ. ปลิกุชฺชิตฺวา ฯ ๒ ม. ฉมานิกฺขิตฺต ฯ ๓ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อย ภนฺเต อเจโล เสนิโย กุกกฺ ุรวตฺติโก ทุกฺกรการโก ฉมาย
นิกฺขิตฺต โภชน ภฺุชติ ตสฺส ต กุกฺกรุ วตฺต ทีฆรตฺต สมตฺต
สมาทินฺน ตสฺส กา คติ โก อภิสมฺปราโยติ ฯ
[๘๕] อทฺธา โข เต อห ปุณณ
ฺ น ลภามิ อล ปุณณ
ฺ
ติฏเตต มา ม เอต ปุจฺฉีติ อปจ เต อห พฺยากริสฺสามิ
อิธ ปุณฺณ เอกจฺโจ กุกฺกุรวตฺต ภาเวติ ปริปณ
ุ ฺณ อพฺโพกิณฺณ
กุกฺกุรสีล ภาเวติ ปริปุณฺณ อพฺโพกิณฺณ กุกกฺ ุรจิตฺต
ภาเวติ ปริปุณฺณ อพฺโพกิณฺณ กุกกฺ ุรากปฺป ภาเวติ ปริปณ
ุ ฺณ
อพฺโพกิณฺณ โส กุกกฺ รุ วตฺต ภาเวตฺวา ปริปณ
ุ ฺณ อพฺโพกิณฺณ
กุกฺกุรสีล ภาเวตฺวา ปริปุณฺณ อพฺโพกิณฺณ กุกฺกุรจิตฺต ภาเวตฺวา
ปริปุณฺณ อพฺโพกิณฺณ กุกฺกุรากปฺป ภาเวตฺวา ปริปุณฺณ อพฺโพกิณฺณ
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา กุกฺกรุ าน สหพฺยต อุปปชฺชติ
สเจ โข ปนสฺส เอว ทิฏิ โหติ อิมินาห สีเลน วา วตฺเตน
วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน วา เทโว วา ภวิสฺสามิ เทวฺตโร
วาติ สาสฺส ๑ โหติ มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาทิฏิสฺส โข อห ปุณณ
ฺ
ทฺวินฺน คตีน อฺตร คตึ วทามิ นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา
อิติ โข ปุณฺณ สมฺปชฺชมาน กุกฺกุรวตฺต กุกฺกุราน สหพฺยต
อุปเนติ วิปชฺชมาน นิรยนฺติ ฯ เอว วุตฺเต อเจโล เสนิโย
กุกฺกุรวตฺติโก ปโรทิ อสฺสูนิ ปวตฺเตสิ ฯ
[๘๖] อถ โข ภควา ปุณฺณ โกลิยปุตฺต โควตฺติก เอตทโวจ
#๑ ม. สาย ฯ
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เอต โข เต อห ปุณณ
ฺ นาลตฺถ อล ปุณฺณ ติฏเตต
มา ม เอต ปุจฺฉีติ ๑ ฯ นาห ภนฺเต เอต โรทามิ ย ม
ภควา เอวมาห อปจ เม อิท ภนฺเต กุกฺกรุ วตฺต ทีฆรตฺต
สมตฺต สมาทินฺน อย ภนฺเต ปุณโฺ ณ โกลิยปุตฺโต โควตฺติโก
ตสฺส ต โควตฺต ทีฆรตฺต สมตฺต สมาทินฺน ตสฺส กา คติ
โก อภิสมฺปราโยติ ฯ อล เสนิย ติฏ เตต มา ม เอต ปุจฺฉีติ ฯ
ทุติยมฺป โข อเจโล เสนิโย ฯเปฯ ตติยมฺป โข อเจโล เสนิโย
กุกฺกุรวตฺติโก ภควนฺต เอตทโวจ อย ภนฺเต ปุณฺโณ โกลิยปุตฺโต
โควตฺติโก ตสฺส ต โควตฺต ทีฆรตฺต สมตฺต สมาทินฺน
ตสฺส กา คติ โก อภิสมฺปราโยติ ฯ อทฺธา โข เต อห เสนิย
น ลภามิ อล เสนิย ติฏเตต มา ม เอต ปุจฉฺ ีติ อปจ
เต อห พฺยากริสฺสามิ อิธ เสนิย เอกจฺโจ โควตฺต ภาเวติ
ปริปุณฺณ อพฺโพกิณฺณ โคสีล ภาเวติ ปริปณ
ุ ฺณ อพฺโพกิณฺณ
โคจิตฺต ภาเวติ ปริปณ
ุ ฺณ อพฺโพกิณฺณ ควากปฺป ภาเวติ
ปริปุณฺณ อพฺโพกิณฺณ โส โควตฺต ภาเวตฺวา ปริปุณณ
ฺ 
อพฺโพกิณฺณ โคสีล ภาเวตฺวา ปริปุณฺณ อพฺโพกิณฺณ โคจิตฺต
ภาเวตฺวา ปริปุณฺณ อพฺโพกิณฺณ ควากปฺป ภาเวตฺวา ปริปณ
ุ ฺณ
อพฺโพกิณฺณ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา คุนฺน สหพฺยต อุปปชฺชติ
สเจ โข ปนสฺส เอว ทิฏิ โหติ อิมินาห สีเลน วา วตฺเตน
วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน วา เทโว วา ภวิสฺสามิ เทวฺตโร
#๑ ม. ปุจฺฉาติ ฯ
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วาติ สาสฺส โหติ มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาทิฏิสฺส โข อห เสนิย
ทฺวินฺน คตีน อฺตร คตึ วทามิ นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ
วา อิติ โข เสนิย สมฺปชฺชมาน โควตฺต คุนฺน สหพฺยต
อุปเนติ วิปชฺชมาน นิรยนฺติ ฯ เอว วุตฺเต ปุณฺโณ โกลิยปุตฺโต
โควตฺติโก ปโรทิ อสฺสูนิ ปวตฺเตสิ ฯ
[๘๗] อถ โข ภควา อเจล เสนิย กุกฺกรุ วตฺติก เอตทโวจ
เอต โข เต อห เสนิย นาลตฺถ อล เสนิย ติฏ เตต มา
ม เอต ปุจฉฺ ีติ ฯ นาห ภนฺเต เอต โรทามิ ย ม ภควา
เอวมาห อปจ เม อิท ภนฺเต โควตฺต ทีฆรตฺต สมตฺต
สมาทินฺน เอว ปสนฺโน อห ภนฺเต ภควติ ปโหติ ภควา
ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถา อหฺเจวิม โควตฺต ปชเหยฺย อยฺจ
อเจโล เสนิโย กุกฺกรุ วตฺติโก ต กุกกฺ รุ วตฺต ปชเหยฺยาติ ฯ เตนหิ
ปุณฺณ สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข ปุณฺโณ โกลิยปุตฺโต โควตฺติโก ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๘๘] ภควา เอตทโวจ จตฺตารีมานิ ปุณฺณ กมฺมานิ มยา
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ กตมานิ จตฺตาริ อตฺถิ
ปุณฺณ กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก อตฺถิ ปุณฺณ กมฺม สุกฺก สุกกฺ วิปาก
อตฺถิ ปุณณ
ฺ
กมฺม กณฺหสุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก อตฺถิ
ปุณฺณ กมฺม อกณฺห อสุกฺก อกณฺห อสุกกฺ วิปาก ๑ กมฺมกฺขยาย
#๑ สี. ยุ. เอตฺถนุตเร กมฺมนฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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สวตฺตตีติ ๑ ฯ กตมฺจ ปุณฺณ กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก อิธ
ปุณฺณ เอกจฺโจ สพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌ
วจีสงฺขาร อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌ มโนสงฺขาร อภิสงฺขโรติ
โส สพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌ วจีสงฺขาร
อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌ มโนสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌ
โลก อุปปชฺชติ ตเมน สพฺยาปชฺฌ โลก อุปปนฺน สมาน
สพฺยาปชฺฌา ผสฺสา ผุสนฺติ โส สพฺยาปชฺเฌหิ ผสฺเสหิ ผุฏโ
สมาโน สพฺยาปชฺฌ เวทน เวเทติ เอกนฺตทุกฺข เสยฺยถาป
สตฺตา เนรยิกาติ ๑ อิติ โข ปุณฺณ ภูตา ภูตสฺส อุปปตฺติ
โหติ ย กโรติ เตน อุปปชฺชติ อุปปนฺนเมต ผสฺสา ผุสนฺติ
เอวมฺปาห ปุณฺณ กมฺมทายาทา สตฺตาติ วทามิ อิท วุจจฺ ติ
ปุณฺณ กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก ฯ กตมฺจ ปุณฺณ กมฺม
สุกฺก สุกฺกวิปาก อิธ ปุณฺณ เอกจฺโจ อพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร
อภิสงฺขโรติ อพฺยาปชฺฌ วจีสงฺขาร อภิสงฺขโรติ อพฺยาปชฺฌ
มโนสงฺขาร อภิสงฺขโรติ โส อพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร
อภิสงฺขริตฺวา อพฺยาปชฺฌ วจีสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา อพฺยาปชฺฌฏ
มโนสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา อพฺยาปชฺฌ โลก อุปปชฺชติ ตเมน
อพฺยาปชฺฌ โลก อุปปนฺน สมาน อพฺยาปชฺฌา ผสฺสา ผุสนฺติ
โส อพฺยาปชฺเฌหิ ผสฺเสหิ ผุฏโ สมาโน อพฺยาปชฺฌ เวทน
เวเทติ เอกนฺตสุข เสยฺยถาป เทวา สุภกิณฺหา อิติ โข
#๑ ม. ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 84

ปุณฺณ ภูตา ภูตสฺส อุปปตฺติ โหติ ย กโรติ เตน อุปปชฺชติ
อุปปนฺนเมต ผสฺสา ผุสนฺติ เอวมฺปาห ปุณฺณ กมฺมทายาทา
สตฺตาติ วทามิ อิท วุจจฺ ติ ๑ กมฺม สุกฺก สุกกฺ วิปาก ฯ
กตมฺจ ปุณฺณ กมฺม กณฺห สุกฺก กณฺห สุกกฺ วิปาก อิธ ปุณฺณ
เอกจฺโจ สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ
สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป วจีสงฺขาร อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌมฺป
อพฺยาปชฺฌมฺป มโนสงฺขาร อภิสงฺขโรติ โส สพฺยาปชฺฌมฺป
อพฺยาปชฺฌมฺป กายสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌมฺป
อพฺยาปชฺฌมฺป วจีสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป
มโนสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป
โลก อุปปชฺชติ ตเมน สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป โลก
อุปปนฺน สมาน สพฺยาปชฺฌาป อพฺยาปชฺฌาป ผสฺสา ผุสนฺติ
โส สพฺยาปชฺเฌหิป อพฺยาปชฺเฌหิป ผสฺเสหิ ผุฏโ  สมาโน
สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป เวทน เวเทติ โวกิณฺณ สุขทุกฺข
เสยฺยถาป มนุสฺสา เอกจฺเจ จ เทวา เอกจฺเจ จ วินิปาติกา
อิติ โข ปุณฺณ ภูตา ภูตสฺส อุปปตฺติ โหติ ย กโรติ เตน
อุปปชฺชติ อุปปนฺนเมต ๒ ผสฺสา ผุสนฺติ เอวมฺปาห ปุณฺณ กมฺมทายาทา
สตฺตาติ วทามิ อิท วุจฺจติ ปุณฺณ กมฺม กณฺหสุกฺก
กณฺหสุกฺกวิปาก ฯ กตมฺจ ปุณฺณ กมฺม อกณฺห
อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก [๓] กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ตตฺร ปุณฺณ
#๑ ม. ยุ. ปุณณ
ฺ ฯ ๒ ม. อุปฺปนฺนเมต ฯ ยุ. อุปปนฺนเมน ฯ ๓ สี. ยุ. กมฺม ฯ
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ยมิท กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก ตสฺส ปหานาย ยา เจตนา
ยมิท กมฺม สุกฺก สุกกฺ วิปาก ตสฺส ปหานาย ยา เจตนา
ยมิท กมฺม กณฺหสุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก ตสฺส ปหานาย ยา
เจตนา อิท วุจฺจติ ปุณฺณ กมฺม อกณฺห อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก
กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ๑ ฯ อิมานิ โข ปุณฺณ จตฺตาริ
กมฺมานิ มยา สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานีติ ฯ
[๘๙] เอว วุตฺเต ปุณฺโณ โกลิยปุตฺโต โควตฺติโก ภควนฺต
เอตทโวจ อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต
นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา
มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน
ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
สรณงฺคตนฺติ ฯ อเจโล ๒ เสนิโย กุกฺกุรวตฺติโก ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกุชชฺ ิต วา
อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย
อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ
เอวเมว โภตา โคตเมน ๓ อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห
ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ ลเภยฺยาห
ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺย อุปสมฺปทนฺติ ฯ โย โข
#๑ ม. สวตฺตตีติ ฯ ๒ ม. ยุ. อเจโล ปน ฯ ๓ ยุ. เอวเมว ภควตา ฯ
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เสนิย อฺติตฺถิยปุพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อากงฺขติ ปพฺพชฺช
อากงฺขติ อุปสมฺปท โส จตฺตาโร มาเส ปริวสติ จตุนฺน
มาสาน อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา ภิกขฺ ู ปพฺพาเชนฺติ อุปสมฺปาเทนฺติ
ภิกฺขุภาวาย อปจ เมตฺถ ปุคฺคลเวมตฺตตา วิทิตาติ ฯ
[๙๐] สเจ โข ๑ ภนฺเต อฺติตฺถิยปุพฺพา อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
อากงฺขนฺตา ปพฺพชฺช อากงฺขนฺตา อุปสมฺปท ๒ จตฺตาโร มาเส
ปริวสนฺติ จตุนฺน มาสาน อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา ภิกฺขู ปพฺพาเชนฺติ
อุปสมฺปาเทนฺติ ภิกฺขุภาวาย อห จตฺตาริ วสฺสานิ ปริวสิสฺสามิ
จตุนฺน ๓ วสฺสาน อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา ภิกฺขู ปพฺพาเชนฺติ ๓
อุปสมฺปาเทนฺติ ๕ ภิกฺขุภาวายาติ ฯ อลตฺถ โข อเจโล
เสนิโย กุกกฺ ุรวตฺติโก ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท ฯ
อจิรูปสมฺปนฺโน โข ปนายสฺมา เสนิโย เอโก วูปกฏโ
อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย
กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร
พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ขีณา ชาติ วุสติ  พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร จ ๖ โข ปนายสฺมา
เสนิโย อรหต อโหสีติ ฯ
กุกฺกุโรวาทสุตฺต นิฏิต สตฺตม ฯ
______________
#๑ ม. ยุ. โขติ นตฺถิ ฯ ๒ ม. เต ฯ ๓ ยุ. ม ฯ ๔-๕ ม. ยุ. ...ตุ ฯ
#๖ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อภยราชกุมารสุตฺต
[๙๑] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ
เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ อถ โข อภโย ราชกุมาโร เยน
นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา นิคนฺถ นาฏปุตฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๙๒] เอกมนฺต นิสินนฺ  โข อภย ราชกุมาร นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต
เอตทโวจ เอหิ ตฺว ราชกุมาร สมณสฺส โคตมสฺส
วาท อาโรเปหิ เอว เต กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉิสฺสติ ๑
อภเยน ราชกุมาเรน สมณสฺส โคตมสฺส เอว มหิทฺธิกสฺส เอว
มหานุภาวสฺส วาโท อาโรปโตติ ฯ ยถากถ ปนาห ภนฺเต
สมณสฺส โคตมสฺส เอว มหิทฺธิกสฺส เอว มหานุภาวสฺส วาท
อาโรเปสฺสามีติ ฯ เอหิ ตฺว ราชกุมาร เยน สมโณ โคตโม
เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา สมณ โคตม เอว วเทหิ ภาเสยฺย
นุ โข ภนฺเต ตถาคโต ต วาจ ยา สา วาจา ปเรส อปฺปยา
อมนาปาติ สเจ ปน ๒ เต สมโณ โคตโม เอว ปุฏโ เอว
พฺยากโรติ ภาเสยฺย ราชกุมาร ตถาคโต ต วาจ ยา สา
วาจา ปเรส อปฺปยา อมนาปาติ ตเมน ตฺว เอว วเทยฺยาสิ
อถ กิฺจรหิ เต ภนฺเต ปุถุชชฺ เนน นานากรณ ปุถุชชฺ โนป
หิ ต วาจ ภาเสยฺย ยา สา วาจา ปเรส อปฺปยา อมนาปาติ
#๑ ยุ. อพฺภุคฺคฺฉิติ ฯ ม. อุพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ ๒ ยุ. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สเจ ปน เต สมโณ โคตโม เอว ปุฏโ เอว พฺยากโรติ
น ราชกุมาร ตถาคโต ต วาจ ภาเสยฺย ยา สา วาจา ปเรส
อปฺปยา อมนาปาติ ตเมน ตฺว เอว วเทยฺยาสิ อถ กิฺจรหิ
เต ภนฺเต เทวทตฺโต พฺยากโต อาปายิโก เทวทตฺโต เนรยิโก
เทวทตฺโต กปฺปฏโ เทวทตฺโต อเตกิจฺโฉ เทวทตฺโตติ ตาย
จ ปน เต วาจาย เทวทตฺโต กุปโต อโหสิ อนตฺตมโนติ ฯ
อิม โข เต ราชกุมาร สมโณ โคตโม อุภโตโกฏิก ปฺห
ปุฏโ สมาโน เนว สกฺขิติ ๑ อุคคฺ ิลิตุ เนว สกฺขิติ โอคฺคิลิตุ
เสยฺยถาป นาม ปุริสสฺส อยสิงฺฆาฏก ๒ กณฺเ วิลคฺค โส เนว
สกฺกุเณยฺย อุคฺคิลิตุ เนว ๓ สกฺกุเณยฺย โอคฺคิลิตุ เอวเมว โข
เต ราชกุมาร สมโณ โคตโม อิม อุภโตโกฏิก ปฺห ปุฏโ
สมาโน เนว สกฺขิติ อุคฺคิลิตุ เนว สกฺขิติ โอคฺคิลิตุนฺติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข อภโย ราชกุมาโร นิคนฺถสฺส นาฏปุตฺตสฺส ปฏิสฺสุตฺวา
อุฏายาสนา นิคนฺถ นาฏปุตฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ สฺส โข อภยสฺส ราชกุมารสฺส
สุริย โอโลเกตฺวา เอตทโหสิ อกาโล โข อชฺช ภควโต วาท
อาโรเปตุ เสฺวทานาห สเก นิเวสเน ภควโต วาท อาโรเปสฺสามีติ ฯ
ภควนฺต เอตทโวจ อธิวาเสตุ เม ภนฺเต ภควา สฺวาตนาย
อตฺตจตุตฺโถ ภตฺตนฺติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ
#๑ ม. สกฺขติ ฯ ยุ. สกฺขีติ ฯ อิโต ปร อีทิสปาา เอวเมว ปากฏา ฯ
#๒ ยุ. อโย... ฯ ๓ ม. น. ฯ
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อถ โข อภโย ราชกุมาโร ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ๑ ฯ อถ โข
ภควา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยน อภยสฺส ราชกุมารสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถ โข อภโย ราชกุมาโร
ภควนฺต ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ
สมฺปวาเรสิ ฯ อถ โข อภโย ราชกุมาโร ภควนฺต ภุตฺตาวึ
โอนีตปตฺตปาณึ อฺตร นีจ อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๙๓] เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข อภโย ราชกุมาโร ภควนฺต
เอตทโวจ ภาเสยฺย นุ โข ภนฺเต ตถาคโต ต วาจ ยา สา
วาจา ปเรส อปฺปยา อมนาปาติ ฯ น เขฺวตฺถ ๒ ราชกุมาร
เอกเสนาติ ฯ เอตฺถ ภนฺเต อนสฺสุ นิคนฺถาติ ฯ กึ ปน ตฺว
ราชกุมาร เอว วเทสีติ ๓ ฯ เอตฺถ ภนฺเต อนสฺสุ นิคนฺถาติ อิธาห
ภนฺเต เยน นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา
นิคนฺถ นาฏปุตฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึ เอกมนฺต นิสนิ ฺน
โข ม ภนฺเต นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต เอตทโวจ เอหิ ตฺว ราชกุมาร
สมณสฺส โคตมสฺส วาท อาโรเปหิ เอว เต กลฺยาโณ
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉิสฺสติ ๓ อภเยน ราชกุมาเรน สมณสฺส
โคตมสฺส เอว มหิทฺธิกสฺส เอว มหานุภาวสฺส วาโท อาโรปโตติ
เอว วุตฺเต อห ภนฺเต นิคนฺถ นาฏปุตฺต เอตทโวจ ยถากถ
#๑ ม. ปกฺกมิ ฯ ๒ ยุ. น โขตฺถ ฯ ๓ ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔ ม. อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ ยุ. อพฺภุคฺคฺฉีติ ฯ
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ปนาห ภนฺเต สมณสฺส โคตมสฺส เอว มหิทฺธิกสฺส เอว มหานุภาวสฺส
วาท อาโรเปสฺสามีติ เอหิ ตฺว ราชกุมาร เยน
สมโณ โคตโม เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา สมณ โคตม เอว
วเทหิ ภาเสยฺย นุ โข ภนฺเต ตถาคโต ต วาจ ยา สา
วาจา ปเรส อปฺปยา อมนาปาติ สเจ เต สมโณ โคตโม
เอว ปุฏโ  สมาโน ๑ เอว พฺยากโรติ ภาเสยฺย ราชกุมาร
ตถาคโต ต วาจ ยา สา วาจา ปเรส อปฺปยา อมนาปาติ
ตเมน ตฺว เอว วเทยฺยาสิ อถ กิฺจรหิ เต ภนฺเต ปุถชุ ฺชเนน
นานากรณ ปุถุชชฺ โนป หิ ต วาจ ภาเสยฺย ยา สา วาจา ปเรส
อปฺปยา อมนาปาติ สเจ ปน เต สมโณ โคตโม เอว ปุฏโ
เอว พฺยากโรติ น ราชกุมาร ตถาคโต ต วาจ ภาเสยฺย ยา
สา วาจา ปเรส อปฺปยา อมนาปาติ ตเมน ตฺว เอว วเทยฺยาสิ
อถ กิฺจรหิ เต ภนฺเต เทวทตฺโต พฺยากโต อาปายิโก
เทวทตฺโต เนรยิโก เทวทตฺโต กปฺปฏโ เทวทตฺโต อเตกิจฺโฉ
เทวทตฺโตติ ตาย จ ปน เต วาจาย เทวทตฺโต กุปโต อโหสิ
อนตฺตมโนติ อิม โข เต ราชกุมาร สมโณ โคตโม อุภโตโกฏิก
ปฺห ปุฏโ  สมาโน เนว สกฺขิติ อุคฺคิลิตุ เนว สกฺขิติ โอคฺคิลิตุ
เสยฺยถาป นาม ปุริสสฺส อยสิงฺฆาฏก กณฺเ วิลคฺค โส เนว
สกฺกุเณยฺย อุคฺคิลิตุ เนว สกฺกุเณยฺย โอคฺคิลิตุ เอวเมว โข
เต ราชกุมาร สมโณ โคตโม อิม อุภโตโกฏิก ปฺห ปุฏโ
#๑ ม. ยุ. สมาโนติ นตฺถิ ฯ
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สมาโน เนว สกฺขิติ อุคฺคิลิตุ เนว สกฺขิติ โอคฺคิลิตุนฺติ ฯ
[๙๔] เตน โข ปน สมเยน ทหโร ๑ มนฺโท อุตฺตานเสยฺยโก
อภยสฺส ราชกุมารสฺส องฺเก ๒ นิสินโฺ น โหติ ฯ อถ โข ภควา
อภย ราชกุมาร เอตทโวจ ต กึ มฺสิ ราชกุมาร สจาย
กุมาโร ตุยหฺ  วา ปมาทมนฺวาย ธาติยา วา ปมาทมนฺวาย กฏ
วา กล วา มุเข อาหเรยฺย กินฺติ ต ๓ กเรยฺยาสีติ ฯ
อาหเรยฺยสฺสาห ภนฺเต ๓ สจาห ภนฺเต น สกฺกุเณยฺย อาทิเกเนว
อาหริตุ ๕ วาเมน หตฺเถน สีส ปริคฺคเหตฺวา ทกฺขิเณน หตฺเถน
วงฺกงฺคุลึ กตฺวา สโลหิตมฺป อาหเรยฺย ต กิสสฺ เหตุ อตฺถิ
หิ ๖ เม ภนฺเต กุมาเร อนุกมฺปาติ ฯ เอวเมว โข ราชกุมาร
ย ตถาคโต วาจ ๗ ชานาติ อภูต อตจฺฉ อนตฺถสฺหิต สา จ
ปเรส อปฺปยา อมนาปา น ต ตถาคโต วาจ ภาสติ ยมฺป
ตถาคโต วาจ ชานาติ ภูต ตจฺฉ อนตฺถสฺหิต สา จ ปเรส
อปฺปยา อมนาปา ตมฺป ตถาคโต วาจ น ภาสติ ยฺจ
โข ตถาคโต วาจ ชานาติ ภูต ตจฺฉ อตฺถสฺหิต สา จ
ปเรส อปฺปยา อมนาปา ตตฺร กาลฺู ตถาคโต โหติ ตสฺสา
วาจาย เวยฺยากรณาย ย ตถาคโต วาจ ชานาติ อภูต อตจฺฉ
อนตฺถสฺหิต สา จ ปเรส ปยา มนาปา ต ๘ ตถาคโต วาจ
น ภาสติ ยมฺป ตถาคโต วาจ ชานาติ ภูต ตจฺฉ อนตฺถสฺหิต
#๑ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร กุมาโรติ อตฺถิ ฯ ๒ ม. องฺเค ฯ ๓ ม. ยุ. น ฯ
#๔ ม. สเจ ภนฺเต น สกฺกุเณยฺย ฯ ๕ สี. ยุ. อาหตฺตุ ฯ ๖ ยุ. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๗ ม. ต วาจ ฯ ๘ ม. ยุ. น ต ฯ
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สา จ ปเรส ปยา มนาปา ตมฺป ตถาคโต วาจ น ภาสติ
ยฺจ โข ตถาคโต วาจ ชานาติ ภูต ตจฺฉ อตฺถสฺหิต สา
จ ปเรส ปยา มนาปา ตตฺร กาลฺู ตถาคโต โหติ ตสฺสา
วาจาย พฺยากรณาย ๑ ต กิสฺส เหตุ อตฺถิ หิ ๒ ราชกุมาร
ตถาคตสฺส สตฺเตสุ อนุกมฺปาติ ฯ
[๙๕] เย เม ภนฺเต ขตฺติยปณฺฑิตาป พฺราหฺมณปณฺฑิตาป
คหปติปณฺฑิตาป สมณปณฺฑิตาป ปฺห อภิสงฺขริตฺวา ตถาคต
อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉนฺติ ปุพฺเพว นุ โข เอต ภนฺเต ภควโต
เจตโส ปริวติ กฺกิต โหติ เย ม อุปสงฺกมิตวฺ า เอว ปุจฺฉิสฺสนฺติ
เตสาห เอว ปุฏโ เอว พฺยากริสฺสามีติ อุทาหุ านโสเวต
ตถาคต ปฏิภาตีติ ๓ ฯ เตนหิ ราชกุมาร ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฉฺ ิสฺสามิ
ยถา เต ขเมยฺย ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ ต กึ มฺสิ
ราชกุมาร กุสโล ตฺว รถสฺส องฺคปจฺจงฺคานนฺติ ฯ เอว ภนฺเต
กุสโล อห รถสฺส องฺคปจฺจงฺคานนฺติ ฯ ต กึ มฺสิ ราชกุมาร
เย ต อุปสงฺกมิตฺวา เอว ปุจฺเฉยฺยุ กินฺนามิท รถสฺส
องฺคปจฺจงฺคนฺติ ปุพฺเพว นุโข เต เอต เจตโส ๓ ปริวิตกฺกติ 
อสฺส เย ม อุปสงฺกมิตฺวา เอว ปุจฺฉิสฺสนฺติ เตสาห เอว ปุฏโ  ๕
เอว พฺยากริสฺสามีติ อุทาหุ านโสเวต ต ๖ ปฏิภาเสยฺยาติ ฯ
อห หิ ภนฺเต รถิโก สฺาโต กุสโล รถสฺส องฺคปจฺจงฺคาน
สพฺพานิ เม รถสฺส องฺคปจฺจงฺคานิ สุวิทิตานิ านโสเวต ม
#๑ ยุ. เวยฺยากรณาย ๒ ยุ. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ โป. ปฏิภาเสยฺย ฯ ๔ โป. เจตสา ฯ
#๕ ยุ. เอว ปุฏโติ เทฺว ปาา นตฺถิ ฯ ๖ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปฏิภาเสยฺยาติ ฯ เอวเมว โข ราชกุมาร เย เต ขตฺติยปณฺฑิตาป
พฺราหฺมณปณฺฑิตาป คหปติปณฺฑิตาป สมณปณฺฑิตาป ปฺห
อภิสงฺขริตฺวา ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิสฺสนฺติ ๑ านโสเวต
ตถาคต ปฏิภาติ ต กิสสฺ เหตุ สา หิ ราชกุมาร ตถาคตสฺส
ธมฺมธาตุ สุปฏิวิทฺธา ๒ ยสฺสา ธมฺมธาตุยา สุปฏิวิทฺธตฺตา านโสเวต
ตถาคต ปฏิภาตีติ ฯ
[๙๖] เอว วุตฺเต อภโย ราชกุมาโร ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกชุ ชฺ ิต
วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ
ทกฺขนฺตีติ ๓ เอวเมว ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต
เอสาห ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ
อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
อภยราชกุมารสุตฺต นิฏิต อฏม ฯ
_______________
#๑ ม. ยุ. ปุจฉฺ นฺติ ฯ ๒ ม. สุปฺปฏิวิทิตา ฯ ๓ ยุ. ทกฺขินฺตีติ
#ทิสฺสติ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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พหุเวทนิยสุตฺต
[๙๗] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข ปฺจกงฺโค ถปติ
เยนายสฺมา อุทายี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อุทายึ
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๙๘] เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โส ๑ ปฺจกงฺโค ถปติ อายสฺมนฺต
อุทายึ เอตทโวจ กติ นุ โข ภนฺเต อุทายิ เวทนา วุตฺตา
ภควตาติ ฯ ติสฺโส โข คหปติ เวทนา วุตฺตา ภควตา สุขา เวทนา
ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา อิมา โข คหปติ ๒ ติสโฺ ส
เวทนา วุตฺตา ภควตาติ ฯ น โข ภนฺเต อุทายิ ติสฺโส เวทนา
วุตฺตา ภควตา เทฺว เวทนา วุตฺตา ภควตา สุขา เวทนา
ทุกฺขา เวทนา ยาย ภนฺเต อทุกฺขมสุขา เวทนา สนฺตสฺมึ เอสา
ปณีเต สุเข วุตฺตา ภควตาติ ฯ ทุตยิ มฺป โข อายสฺมา อุทายี
ปฺจกงฺค ถปตึ เอตทโวจ น โข คหปติ เทฺว เวทนา วุตฺตา
ภควตา ติสฺโส เวทนา วุตฺตา ภควตา สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา
อทุกฺขมสุขา เวทนา อิมา โข คหปติ ติสฺโส เวทนา วุตฺตา
ภควตาติ ฯ ทุติยมฺป โข ปฺจกงฺโค ถปติ อายสฺมนฺต อุทายึ
เอตทโวจ น โข ภนฺเต อุทายิ ติสโฺ ส เวทนา วุตฺตา ภควตา
เทฺว เวทนา วุตฺตา ภควตา สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา ยาย
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ถปติ ฯ
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ภนฺเต อทุกขฺ มสุขา เวทนา สนฺตสฺมึ เอสา ปณีเต สุเข วุตฺตา
ภควตาติ ฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา อุทายี ปฺจกงฺค ถปตึ
เอตทโวจ น โข คหปติ เทฺว เวทนา วุตฺตา ภควตา ติสฺโส
เวทนา วุตฺตา ภควตา สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา
เวทนา อิมา โข คหปติ ติสฺโส เวทนา วุตฺตา ภควตาติ ฯ
ตติยมฺป โข ปฺจกงฺโค ถปติ อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ
น โข ภนฺเต อุทายิ ติสฺโส เวทนา วุตฺตา ภควตา เทฺว
เวทนา วุตฺตา ภควตา สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา ยาย
ภนฺเต อทุกขฺ มสุขา เวทนา สนฺตสฺมึ เอสา ปณีเต สุเข วุตฺตา
ภควตาติ ฯ เนว โข อสกฺขิ ๑ อายสฺมา อุทายี ปฺจกงฺค ถปตึ
สฺาเปตุ น ปนาสกฺขิ ปฺจกงฺโค ถปติ อายสฺมนฺต อุทายึ
สฺาเปตุ ฯ
[๙๙] อสฺโสสิ โข อายสฺมา อานนฺโท อายสฺมโต อุทายิสสฺ
ปฺจกงฺเคน ถปตินา สทฺธึ อิม กถาสลฺลาป ฯ อถ โข อายสฺมา
อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา
อานนฺโท ยาวตโก อโหสิ อายสฺมโต อุทายิสฺส ปฺจกงฺเคน
ถปตินา สทฺธึ กถาสลฺลาโป ต สพฺพ ภควโต อาโรเจสิ ฯ
เอว วุตฺเต ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ สนฺตฺเว
โข อานนฺท ปริยาย ปฺจกงฺโค ถปติ อุทายิสฺส นาพฺภินุโมทิ ๒
#๑ ม. สกฺขิ ฯ ๒ ม. นาพฺภนุโมทิ ฯ
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สนฺตฺเว จ ปน ปริยาย อุทายี ปฺจกงฺคสฺส ถปติสฺส
นาพฺภินุโมทิ เทฺวปานนฺท เวทนา วุตฺตา มยา ปริยาเยน ติสฺโสป
เวทนา วุตฺตา มยา ปริยาเยน จตสฺโสป ๑ เวทนา วุตฺตา มยา
ปริยาเยน ปฺจป เวทนา วุตฺตา มยา ปริยาเยน ฉป เวทนา
วุตฺตา มยา ปริยาเยน อฏารสป เวทนา วุตฺตา มยา ปริยาเยน
ฉตฺตึสาป เวทนา วุตฺตา มยา ปริยาเยน อฏสตมฺป เวทนา
วุตฺตา มยา ปริยาเยน เอว ปริยายเทสิโต โข อานนฺท มยา
ธมฺโม เอว ปริยายเทสิเต โข อานนฺท มยา ธมฺเม เย
อฺมฺสฺส สุภาสิต สุลปต น สมนุชานิสฺสนฺติ น สมนุมฺิสฺสนฺติ
น สมนุโมทิสฺสนฺติ เตสเมต ปาฏิกงฺข ภณฺฑนชาตา
กลหชาตา วิวาทาปนฺนา อฺมฺ มุขสตฺตีหิ วิตุทนฺตา
วิหริสฺสนฺตีติ เอว ปริยายเทสิโต โข อานนฺท มยา ธมฺโม
เอว ปริยายเทสิเต โข อานนฺท มยา ธมฺเม เย อฺมฺสฺส
สุภาสิต สุลปต สมนุชานิสฺสนฺติ สมนุมฺิสฺสนฺติ สมนุโมทิสฺสนฺติ
เตสเมต ปาฏิกงฺข สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ขีโรทกีภูตา
อฺมฺ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหริสฺสนฺติ ฯ
[๑๐๐] ปฺจ โข อิเม อานนฺท กามคุณา กตเม ปฺจ
จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏ า กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนียา โสตวิฺเยฺยา สทฺทา ... ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา ...
ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ... กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา
#๑ ม. จตสฺโสป เวทนา วุตฺตา มยา ปริยาเยนาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนียา อิเม โข อานนฺท
ปฺจ กามคุณา ฯ ย โข อานนฺท อิเม ปฺจ กามคุเณ
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อิท วุจฺจติ กามสุข ฯ
[๑๐๑] โย โข อานนฺท เอว วเทยฺย เอตปรม สตฺตา
สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตีติ อิทมสฺส นานุชานามิ ต กิสฺส
เหตุ อตฺถานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข
อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ อิธานนฺท ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท โข อานนฺท เอตมฺหา สุขา
อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ โย โข อานนฺท
เอว วเทยฺย เอตปรม สตฺตา สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตีติ
อิทมสฺส นานุชานามิ ต กิสฺส เหตุ อตฺถานนฺท เอตมฺหา
สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ กตมฺจานนฺท
เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ อิธานนฺท
ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว
อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย
ฌาน ... จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท โข อานนฺท
เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ [๑] ฯ
กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร "โย โข เอว วเทยฺย ฯเปฯ อิติ ทิสฺสติ ฯ ยุ. โย โข อานนฺท เอว
#วเทยฺย ฯเปฯ อิติ ทิสฺสติ ฯ อิโต ปรมฺป อีทิสฏาเน ปาา เอวเมว าตพฺพา ฯ
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ปณีตตรฺจ อิธานนฺท ภิกฺขุ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา
ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต
อากาโสติ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท โข
อานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ อิธานนฺท ภิกฺขุ สพฺพโส อากาสานฺจายตน
สมติกฺกมฺม อนนฺต วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อิท โข อานนฺท เอตมฺหา สุขา ฯเปฯ กตมฺจานนฺท
เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ อิธานนฺท
ภิกฺขุ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ
อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท โข อานนฺท เอตมฺหา
สุขา ฯเปฯ กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ อิธานนฺท ภิกฺขุ สพฺพโส อากิฺจฺายตน
สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท โข
อานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ ฯ
[๑๐๒] โย โข อานนฺท เอว วเทยฺย เอตปรม สตฺตา
สุข โสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตีติ อิทมสฺส นานุชานามิ ต กิสฺส
เหตุ อตฺถานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ กตมฺจานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข
อภิกฺกนฺตตรฺจ ปณีตตรฺจ อิธานนฺท ภิกฺขุ สพฺพโส เนว-
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สฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อิท โข อานนฺท เอตมฺหา สุขา อฺ สุข อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ าน โข ปเนต อานนฺท วิชฺชติ ย
อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอว วเทยฺยุ สฺาเวทยิตนิโรธ
สมโณ โคตโม อาห ตฺจ สุขสฺมึ ปฺเปติ ตยิท กึสุ
ตยิท กถสูติ เอววาทิโน อานนฺท อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา
เอวมสฺสุ วจนียา น โข อาวุโส ภควา สุขเยว เวทน สนฺธาย
สุขสฺมึ ปฺเปติ อปจาวุโส ยตฺถ ยตฺถ สุข อุปลพฺภติ ยหึ
ยหึ ต ต ตถาคโต สุขสฺมึ ปฺเปตีติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
พหุเวทนิยสุตฺต นิฏิต นวม ฯ
_______________
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อปณฺณกสุตฺต
[๑๐๓] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริกฺจรมาโน
มหตา ภิกขฺ ุสงฺเฆน สทฺธึ เยน สาลา นาม โกสลาน
พฺราหฺมณคาโม ตทวสริ ฯ อสฺโสสุ โข สาเลยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา
สมโณ ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา
ปพฺพชิโต โกสเลสุ จาริกฺจรมาโน มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ
สาล อนุปฺปตฺโต ฯ ต โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา
เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา ๑ โส อิม โลก สเทวก สมารก
สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ 
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต
ทสฺสน โหตีติ ฯ อถ โข สาเลยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อปฺเปกจฺเจ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ
เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา เอกมนฺต นิสีทสึ ุ
#๑ ม. ภควาติ ฯ
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อปฺเปกจฺเจ ภควโต สนฺติเก นามโคตฺต สาเวตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ
อปฺเปกจฺเจ ตุณฺหีภูตา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ
[๑๐๔] เอกมนฺต นิสินฺเน โข สาเลยฺยเก พฺราหฺมณคหปติเก
ภควา เอตทโวจ อตฺถิ ปน โว คหปตโย โกจิ มนาโป สตฺถา
ยสฺมึ โว อาการวตี สทฺธา ปฏิลทฺธาติ ฯ นตฺถิ โข โน ภนฺเต
โกจิ มนาโป สตฺถา ยสฺมึ โน อาการวตี สทฺธา ปฏิลทฺธาติ ฯ
มนาป โว คหปตโย สตฺถาร อลภนฺเตหิ อย อปณฺณโก ธมฺโม
สมาทาย วตฺติตพฺโพ อปณฺณโก หิ คหปตโย ธมฺโม สมตฺโต
สมาทินฺโน โส โว ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ฯ กตโม
จ คหปตโย อปณฺณโก ธมฺโม ๑ ฯ
[๑๐๕] สนฺติ คหปตโย เอเก สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ นตฺถิ หุต นตฺถิ สุกฏทุกกฺ ฏาน
กมฺมาน ผล วิปาโก นตฺถิ อย โลโก นตฺถิ ปโร
โลโก นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย
อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ
เตสฺเว โข คหปตโย สมณพฺราหฺมณาน เอเก สมณพฺราหฺมณา
อุชุวิปจฺจนีกวาทา เต เอวมาหสุ อตฺถิ ทินฺน อตฺถิ ยิฏ
อตฺถิ หุต อตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก อตฺถิ
อย โลโก อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ มาตา อตฺถิ ปตา อตฺถิ
#๑ ม. สมาทาย...หิตาย สุขาย ฯ
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สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา
สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ ฯ ต กึ มฺถ คหปตโย นนุเม
สมณพฺราหฺมณา อฺมฺ ๑ อุชุวิปจฺจนีกวาทาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
[๑๐๖] ตตฺร คหปตโย เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ นตฺถิ หุต ฯเปฯ เย
อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ
เตสเมต ปาฏิกงฺข ยมิท ๒ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต อิเม
ตโย กุสเล ธมฺเม อภินิพฺพชฺเชตฺวา ยมิท กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต
มโนทุจฺจริต อิเม ตโย อกุสเล ธมฺเม สมาทาย
วตฺติสฺสนฺติ ต กิสฺส เหตุ น หิ เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
ปสฺสนฺติ อกุสลาน ธมฺมาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส กุสลาน
ธมฺมาน เนกฺขมฺเม อานิสส โวทานปกฺข ฯ สนฺตเยว โข ปน
ปร โลก นตฺถิ ปโร โลโกติสฺส ทิฏิ โหติ สาสฺส โหติ
มิจฺฉาทิฏิ ฯ สนฺตเยว โข ปน ปร โลก นตฺถิ ปโร โลโกติ
สงฺกปฺเปติ สฺวาสฺส โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป ฯ สนฺตเยว โข ปน
ปร โลก นตฺถิ ปโร โลโกติ วาจ ภาสติ สาสฺส โหติ
มิจฺฉาวาจา ฯ สนฺตเยว โข ปน ปร โลก นตฺถิ ปโร
โลโกติ อาห เย เต อรหนฺโต ปรโลกวิทุโน เตสมย ปจฺจนีก
กโรติ ฯ สนฺตเยว โข ปน ปร โลก นตฺถิ ปโร โลโกติ
#๑ ม. ยุ. อฺมฺสุส ฯ ๒ ม. ยทิท ฯ สพฺพตฺถาป อีทิสเมว ฯ
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ปร สฺเปติ ๑ สาสฺส โหติ อสทฺธมฺมสฺตฺติ ๒ ตาย จ ปน
อสทฺธมฺมสฺตฺติยา ๓ อตฺตานุกฺกเสติ ปร วมฺเภติ ฯ อิติ ปุพฺเพว
โข ปนสฺส สุสีลฺย ปหีน โหติ ทุสฺสีลฺย ปจฺจุปฏิต อยฺจ
มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาสงฺกปฺโป มิจฺฉาวาจา อริยาน ปจฺจนีกตา
อสทฺธมฺมสฺตฺติ อตฺตุกฺกสนา ปรวมฺภนา ฯ เอวสิเม ๓ อเนเก
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ มิจฺฉาทิฏิปจฺจยา ฯ
[๑๐๗] ตตฺร คหปตโย วิฺู ปุริโส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
สเจ โข นตฺถิ ปโร โลโก เอวมย ภว ปุริสปุคฺคโล กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา ๕ โสตฺถิมตฺตาน กริสฺสติ สเจ โข อตฺถิ ปโร
โลโก เอวมย ภว ปุริสปุคฺคโล กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชิสฺสติ ฯ กาม โข ปน มาหุ
ปโร โลโก โหตุ เนส ภวต สมณพฺราหฺมณาน สจฺจ วจน
อถ จ ปนาย ภว ปุริสปุคฺคโล ทิฏเว ธมฺเม วิฺูน คารโยฺห
ทุสฺสีโล ปุริสปุคฺคโล มิจฺฉาทิฏี นตฺถิกวาโทติ ฯ สเจ โข
อตฺเถว ปโร โลโก เอว อิมสฺส โภโต ปุริสปุคฺคลสฺส อุภยตฺถ
กลิคฺคาโห ๖ ยฺจ ทิฏเว ธมฺเม วิฺูน คารโยฺห ยฺจ
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชิสฺสติ ฯ
เอวมสฺสาย อปณฺณโก ธมฺโม ทุสฺสมตฺโต สมาทินฺโน ๗
เอกส ผริตฺวา ติฏติ ริฺจติ กุสลฏาน ฯ ๘
#๑ ม. ยุ. สฺาเปติ ฯ สพฺพตฺถาป อีทิสเมว ฯ ๒ โป. ...ปฺตฺติ ฯ ๓ โป. ...
#ปฺตฺติยา ฯ ๔ ม. เอวมสฺสิเม ฯ ๕ ม. ยุ. ปรมฺมรณาติ นตฺถิ ฯ ๖ ม. ยุ.
#กลิคฺคโห ฯ ๗ โป. ทุสสฺ มาทินฺโน ฯ ๘ ม. ยุ. กุสล าน ฯ
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[๑๐๘] ตตฺร คหปตโย เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน อตฺถิ ทินนฺ  ฯเปฯ เย อิมฺจ โลก ปรฺจ
โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ เตสเมต ปาฏิกงฺข
ยมิท กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต อิเม ตโย อกุสเล
ธมฺเม อภินิพฺพชฺเชตฺวา ยมิท กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
อิเม ตโย กุสเล ธมฺเม สมาทาย วตฺติสฺสนฺติ ต กิสฺส เหตุ
ปสฺสนฺติ หิ เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา อกุสลาน ธมฺมาน
อาทีนว โอการ สงฺกิเลส กุสลาน ธมฺมาน เนกฺขมฺเม อานิสส
โวทานปกฺข ฯ สนฺตเยว โข ปน ปร โลก อตฺถิ ปโร
โลโกติสฺส ทิฏิ โหติ สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏ ิ ฯ สนฺตเยว
โข ปน ปร โลก อตฺถิ ปโร โลโกติ สงฺกปฺเปติ สฺวาสฺส
โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ สนฺตเยว โข ปน ปร โลก อตฺถิ
ปโร โลโกติ วาจ ภาสติ สาสฺส โหติ สมฺมาวาจา ฯ สนฺตเยว
โข ปน ปร โลก อตฺถิ ปโร โลโกติ อาห เย เต
อรหนฺโต ปรโลกวิทุโน เตสมย น ปจฺจนีก กโรติ ฯ สนฺตเยว
โข ปน ปร โลก อตฺถิ ปโร โลโกติ ปร สฺเปติ
สาสฺส โหติ สทฺธมฺมสฺตฺติ ตาย จ ปน สทฺธมฺมสฺตฺติยา
เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร วมฺเภติ ฯ อิติ ปุพฺเพว โข ปนสฺส
ทุสฺสีลฺย ปหีน โหติ สุสีลฺย ปจฺจุปฏิต อยฺจ สมฺมาทิฏิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา อริยาน อปฺปจฺจนีกตา สทฺธมฺมสฺตฺติ
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อนตฺตุกฺกสนา ๑ อปรวมฺภนา ฯ เอวสิเม ๒ อเนเก กุสลา ธมฺมา
สมฺภวนฺติ สมฺมาทิฏิปจฺจยา ฯ
[๑๐๙] ตตฺร คหปตโย วิฺู ปุริโส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
สเจ โข อตฺถิ ปโร โลโก เอวมย ภว ปุริสปุคฺคโล กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสสฺ ติ ฯ กาม โข
ปน มาหุ ปโร โลโก โหตุ เนส ภวต สมณพฺราหฺมณาน
สจฺจ วจน อถ จ ปนาย ภว ปุริสปุคฺคโล ทิฏเ ว ธมฺเม
วิฺูน ปาสโส สีลวา ปุริสปุคฺคโล สมฺมาทิฏ ี อตฺถิกวาโทติ ฯ
สเจ โข อตฺเถว ปโร โลโก เอว อิมสฺส โภโต ปุริสปุคฺคลสฺส
อุภยตฺถ กฏคฺคาโห ๓ ยฺจ ทิฏเว ธมฺเม วิฺูน ปาสโส
ยฺจ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสสฺ ติ ฯ
เอวมสฺสาย อปณฺณโก ธมฺโม สุสมตฺโต สมาทินฺโน อุภยส
ผริตฺวา ติฏติ ริฺจติ อกุสลฏาน ๓ ฯ
[๑๑๐] สนฺติ คหปตโย เอเก สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน กรโต การยโต ฉินฺทโต เฉทาปยโต ปจโต ๕ ปจาปยโต
โสจโต โสจาปยโต กิลมโต กิลมาปยโต ๖ ผนฺทโต ผนฺทาปยโต
ปาณมติปาตาปยโต ๗ อทินฺน อาทิยโต สนฺธึ ฉินฺทโต นิลโฺ ลป
หรโต เอกาคาริก กโรโต ปริปนฺเถ ติฏโต ปรทาร คจฺฉโต
#๑ ม. อนตฺตกุ ฺกสนาปรวมฺภนา ฯ ๒ ม. เอวมสฺสิเม ฯ ๓ ม. ยุ. กฏคฺคโห ฯ
#๔ ม. ยุ. อกุสล านนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๕ ยุ. ม. ปาจยโต ฯ ๖ สี. ยุ. โสจยโต
#กิลมยโตติ ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ ๗ สี. ยุ. ปาณมติมาปยโต ฯ
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มุสา ภณโต กโรโต น กรียติ ปาป ขุรปริยนฺเตน เจป
จกฺเกน โย อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอกมสขล เอกมสปฺุช
กเรยฺย นตฺถิ ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ ปาปสฺส อาคโม ทกฺขิณ
เจป คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย หนนฺโต ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต
เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต ปาเจนฺโต นตฺถิ ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ
ปาปสฺส อาคโม อุตฺตร เจป คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย ททนฺโต
ทาเปนฺโต ยชนฺโต ยชาเปนฺโต ๑ นตฺถิ ตโตนิทาน ปฺุ นตฺถิ
ปฺุสฺส อาคโม ทาเนน ทเมน สฺเมน สจฺจวชฺเชน นตฺถิ
ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ เตสเยว โข คหปตโย
สมณพฺราหฺมณาน เอเก สมณพฺราหฺมณา อุชุวิปจฺจนีกวาทา เต
เอวมาหสุ กรโต การยโต ฉินฺทโต เฉทาปยโต ปจโต ปจาปยโต
โสจโต โสจาปยโต กิลมโต กิลมาปยโต ผนฺทโต ผนฺทาปยโต
ปาณมติปาตาปยโต อทินฺน อาทิยโต สนฺธึ ฉินฺทโต นิลฺโลป
หรโต เอกาคาริก กโรโต ปริปนฺเถ ติฏโต ปรทาร คจฺฉโต
มุสา ภณโต กโรโต กรียติ ปาป ขุรปริยนฺเตน เจป จกฺเกน
โย อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอกมสขล เอกมสปฺุช กเรยฺย
อตฺถิ ตโตนิทาน ปาป อตฺถิ ปาปสฺส อาคโม ทกฺขิณ เจป
คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย หนนฺโต ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต
ปจนฺโต ปาเจนฺโต อตฺถิ ตโตนิทาน ปาป อตฺถิ ปาปสฺส
อาคโม อุตฺตร เจป คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย ททนฺโต ทาเปนฺโต
#๑ ยุ. ยาเชนฺโต ฯ
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ยชนฺโต ยชาเปนฺโต อตฺถิ ตโตนิทาน ปฺุ อตฺถิ ปฺุสฺส
อาคโม ทาเนน ทเมน สฺเมน สจฺจวชฺเชน ๑ อตฺถิ ปฺุ
อตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ ต กึ มฺถ คหปตโย นนุเม
สมณพฺราหฺมณา อฺมฺสฺส อุชุวิปจฺจนีกวาทาติ ฯ เอว
ภนฺเต ฯ
[๑๑๑] ตตฺร คหปตโย เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน กรโต การยโต ฉินฺทโต เฉทาปยโต ปจโต ปจาปยโต
โสจโต โสจาปยโต กิลมโต กิลมาปยโต ผนฺทโต ผนฺทาปยโต
ปาณมติปาตาปยโต อทินฺน อาทิยโต สนฺธึ ฉินฺทโต นิลฺโลป
หรโต เอกาคาริก กโรโต ปริปนฺเถ ติฏโต ปรทาร คจฺฉโต
มุสา ภณโต กโรโต น กรียติ ปาป ขุรปริยนฺเตน เจป จกฺเกน
โย อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอกมสขล เอกมสปฺุช กเรยฺย
นตฺถิ ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ ปาปสฺส อาคโม ทกฺขิณ เจป
คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย หนนฺโต ฆาเตนฺโต ฯเปฯ ทาเนน ทเมน
สฺเมน สจฺจวชฺเชน นตฺถิ ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ
เตสเมต ปาฏิกงฺข ยมิท กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต อิเม
ตโย กุสเล ธมฺเม อภินิพฺพชฺเชตฺวา ๒ ยมิท กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต
มโนทุจฺจริต อิเม ตโย อกุสเล ธมฺเม สมาทาย วตฺติสฺสนฺติ
ต กิสฺส เหตุ น หิ เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา ปสฺสนฺติ
อกุสลาน ธมฺมาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส กุสลาน ธมฺมาน
#๑ ม. สจฺจวาเจน ฯ ๒ ม. อภินิพฺพิชฺชติ ฺวา ฯ
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เนกฺขมฺเม อานิสส โวทานปกฺข ฯ สนฺตเยว โข ปน กิริย
นตฺถิ กิริยาติสฺส ทิฏิ โหติ สาสฺส โหติ มิจฺฉาทิฏิ ฯ
สนฺตเยว โข ปน กิริย นตฺถิ กิริยาติ สงฺกปฺเปติ สฺวาสฺส
โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป ฯ สนฺตเยว โข ปน กิริย นตฺถิ กิริยาติ
วาจ ภาสติ สาสฺส โหติ มิจฺฉาวาจา ฯ สนฺตเยว โข ปน
กิริย นตฺถิ กิริยาติ อาห เย เต อรหนฺโต กิริยวาทา เตสมย
ปจฺจนีก กโรติ ฯ สนฺตเยว โข ปน กิริย นตฺถิ กิริยาติ ปร
สฺเปติ สาสฺส โหติ อสทฺธมฺมสฺตฺติ ตาย จ ปน อสทฺธมฺมสฺตฺติยา
อตฺตานุกฺกเสติ ปร วมฺเภติ ฯ อิติ ปุพฺเพว โข
ปนสฺส สุสลี ฺย ปหีน โหติ ทุสฺสลี ฺย ปจฺจุปฏิต อยฺจ มิจฺฉาทิฏิ
มิจฺฉาสงฺกปฺโป มิจฺฉาวาจา อริยาน ปจฺจนีกตา อสทฺธมฺมสฺตฺติ
อตฺตุกฺกสนา ๑ ปรวมฺภนา ฯ เอวสิเม ๒ อเนเก ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ มิจฺฉาทิฏิปจฺจยา ฯ
[๑๑๒] ตตฺร คหปตโย วิฺู ปุริโส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
สเจ โข นตฺถิ กิริยา เอวมย ภว ปุริสปุคฺคโล กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา ๓ โสตฺถิมตฺตาน กริสฺสติ ฯ สเจ โข อตฺถิ กิรยิ า
เอวมย ภว ปุริสปุคฺคโล กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺชิสสฺ ติ ฯ กาม โข ปน มาหุ กิริยา โหตุ
เนส ภวต สมณพฺราหฺมณาน สจฺจ วจน อถ จ ปนาย ภว
ปุริสปุคฺคโล ทิฏเว ธมฺเม วิฺูน คารโยฺห ทุสสฺ ีโล ปุริสปุคฺคโล
#๑ ม. อตฺตุกกฺ สนปรวมฺภน ฯ ๒ ม. เอวสฺสิเม ฯ ๓ ม. ยุ. ปรมฺมรณาติ นตฺถิ ฯ
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ปุคฺคโล มิจฺฉาทิฏี อกิริยวาโทติ ฯ สเจ โข อตฺเถว กิริยา
เอว อิมสฺส โภโต ปุริสปุคฺคลสฺส อุภยตฺถ กลิคฺคาโห ยฺจ
ทิฏเว ธมฺเม วิฺูน คารโยฺห ยฺจ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชิสฺสตีติ ๑ ฯ เอวมสฺสาย
อปณฺณโก ธมฺโม ทุสฺสมตฺโต สมาทินฺโน เอกส ผริตฺวา ติฏติ
ริฺจติ กุสลฏาน ฯ
[๑๑๓] ตตฺร คหปตโย เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน กรโต การยโต ฉินฺทโต เฉทาปยโต ปจโต ปจาปยโต
โสจโต โสจาปยโต กิลมโต กิลมาปยโต ผนฺทโต ผนฺทาปยโต
ปาณมติปาตาปยโต อทินฺน อาทิยโต สนฺธึ ฉินฺทโต นิลฺโลป
หรโต เอกาคาริก กโรโต ปริปนฺเถ ติฏโต ปรทาร คจฺฉโต
มุสา ภณโต กรโต กรียติ ปาป ขุรปริยนฺเตน เจป จกฺเกน โย
อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอกมสขล เอกมสปฺุช กเรยฺย อตฺถิ
ตโตนิทาน ปาป อตฺถิ ปาปสฺส อาคโม ทกฺขิณฺเจป คงฺคาย
ตีร คจฺเฉยฺย หนนฺโต ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต
ปาเจนฺโต อตฺถิ ตโตนิทาน ปาป อตฺถิ ปาปสฺส อาคโม
อุตฺตรฺเจป คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย ททนฺโต ทาเปนฺโต ยชนฺโต
ยชาเปนฺโต อตฺถิ ตโตนิทาน ปฺุ อตฺถิ ปฺุสฺส อาคโม
ทาเนน ทเมน สฺเมน สจฺจวชฺเชน อตฺถิ ปฺุ [๑] อตฺถิ
ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ เตสเมต ปาฏิกงฺข ยมิท กายทุจฺจริต
#๑ โป. เอตฺถนฺตเร "อตฺถิ ตโต นิทาน ปฺุนฺติ อิเม ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ
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วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต อิเม ตโย อกุสเล ธมฺเม อภินิพฺพชฺเชตฺวา
ยมิท กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต อิเม ตโย กุสเล ธมฺเม
สมาทาย วตฺติสฺสนฺตีติ ๑ ต กิสฺส เหตุ ปสฺสนฺติ หิ เต ๒ โภนฺโต
สมณพฺราหฺมณา อกุสลาน ธมฺมาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส
กุสลาน ธมฺมาน เนกฺขมฺเม อานิสส โวทานปกฺข ฯ สนฺตเยว
โข ปน กิริย อตฺถิ กิริยาติสฺส ทิฏิ โหติ สาสฺส โหติ
สมฺมาทิฏิ ฯ สนฺตเยว โข ปน กิรยิ  อตฺถิ กิริยาติ สงฺกปฺเปติ
สฺวาสฺส โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ สนฺตเยว โข ปน กิริย อตฺถิ
กิริยาติ วาจ ภาสติ สาสฺส โหติ สมฺมาวาจา ฯ สนฺตเยว
โข ปน กิรยิ  อตฺถิ กิริยาติ อาห เย เต อรหนฺโต กิริยวาทา
เตสมย น ปจฺจนีก กโรติ ฯ สนฺตเยว โข ปน กิริย อตฺถิ
กิริยาติ ปร สฺเปติ สาสฺส โหติ สทฺธมฺมสฺตฺติ ตาย
จ ปน สทฺธมฺมสฺตฺติยา เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร วมฺเภติ ฯ
อิติ ปุพฺเพว โข ปนสฺส ทุสฺสีลฺย ปหีน โหติ สุลีลฺย ปจฺจุปฏิต
อยฺจ สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา อริยาน
อปฺปจฺจนีกตา สทฺธมฺมสฺตฺติ อนตฺตุกฺกสนา อปรวมฺภนา ฯ
เอวสิเม อเนเก กุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ สมฺมาทิฏิปจฺจยา ฯ
[๑๑๔] ตตฺร คหปตโย วิฺู ปุริโส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
สเจ โข อตฺถิ กิริยา เอวมย ภว ปุริสปุคฺคโล กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสติ ฯ กาม โข ปน
#๑ ม. ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. เตติ นตฺถิ ฯ
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มาหุ กิริยา โหตุ เนส ภวต สมณพฺราหฺมณาน สจฺจ วจน
อถ จ ปนาย ภว ปุริสปุคฺคโล ทิฏเว ธมฺเม วิฺูน ปาสโส
สีลวา ปุริสปุคฺคโล สมฺมาทิฏี กิรยิ วาโทติ ฯ สเจ โข อตฺเถว
กิริยา เอว อิมสฺส โภโต ปุริสปุคคฺ ลสฺส อุภยตฺถ กฏคฺคาโห
ยฺจ ทิฏเว ธมฺเม วิฺูน ปาสโส ยฺจ กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสติ ฯ เอวมสฺสาย
อปณฺณโก ธมฺโม สุสมตฺโต สมาทินฺโน ๑ อุภยส ผริตฺวา ติฏติ
ริฺจติ อกุสลฏาน ฯ
[๑๑๕] สนฺติ คหปตโย เอเก สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน สงฺกิเลสายu
อเหตู อปฺปจฺจยา สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย
สตฺตาน วิสุทฺธิยา อเหตู อปฺปจฺจยา สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ นตฺถิ
พล นตฺถิ วิริย นตฺถิ ปุริสถาโม นตฺถิ ปุริสปรกฺกโม สพฺเพ
สตฺตา สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภูตา สพฺเพ ชีวา อวสา อพลา
อวิริยา นิยติสงฺคติภาวปริณตา ๒ ฉเสฺววาภิชาตีสุ สุขทุกฺข
ปฏิสเวเทนฺตีติ เตสเยว โข คหปตโย สมณพฺราหฺมณาน เอเก
สมณพฺราหฺมณา อุชุวิปจฺจนีกวาทา เต เอวมาหสุ อตฺถิ เหตุ
อตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน สงฺกิเลสาย สเหตู สปฺปจฺจยา สตฺตา
สงฺกิลิสฺสนฺติ อตฺถิ เหตุ อตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน วิสุทฺธิยา
สเหตู สปฺปจฺจยา สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ อตฺถิ พล อตฺถิ วิรยิ 
#๑ โป. สุสมาทินฺโน ฯ ๒ ม. ... สภาวปริณตา ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 112

อตฺถิ ปุริสถาโม อตฺถิ ปุริสปรกฺกโม ๑ สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ
ปาณา สพฺเพ ภูตา สพฺเพ ชีวา สวสา ๒ สพลา สวิริยา
นิยติสงฺคติภาวปริณตา ฉเสฺววาภิชาตีสุ สุขทุกขฺ  ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ
ต กึ มฺถ คหปตโย นนุเม สมณพฺราหฺมณา อฺมฺ ๓
อุชุวิปจฺจนีกวาทาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
[๑๑๖] ตตฺร คหปตโย เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน สงฺกิเลสาย
อเหตู อปฺปจฺจยา สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ นตฺถิ เหตุ นตฺถิ
ปจฺจโย สตฺตาน วิสุทฺธยิ า อเหตู อปฺปจฺจยา สตฺตา วิสุชฌ
ฺ นฺติ
นตฺถิ พล นตฺถิ วิริย นตฺถิ ปุริสถาโม นตฺถิ ปุริสปรกฺกโม
สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภูตา สพฺเพ ชีวา อวสา
อพลา อวิรยิ า นิยติสงฺคติภาวปริณตา ฉเสฺววาภิชาตีสุ สุขทุกฺข
ปฏิสเวเทนฺตีติ เตสเมต ปาฏิกงฺข ยมิท กายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต อิเม ตโย กุสเล ธมฺเม อภินิพฺพชฺเชตฺวา ยมิท
กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต อิเม ตโย อกุสเล ธมฺเม
สมาทาย วตฺติสฺสนฺติ ต กิสฺส เหตุ น หิ เต โภนฺโต
สมณพฺราหฺมณา ปสฺสนฺติ อกุสลาน ธมฺมาน อาทีนว โอการ
สงฺกิเลส กุสลาน ธมฺมาน เนกฺขมฺเม อานิสส โวทานปกฺข ฯ
สนฺตเยว โข ปน เหตุ นตฺถิ เหตูติสฺส ทิฏิ โหติ สาสฺส
โหติ มิจฺฉาทิฏิ ฯ สนฺตเยว โข ปน เหตุ นตฺถิ เหตูติ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร นกาโร อตฺถิ ฯ โปตฺถเกป อีทิโสเยว ฯ ๒ ยุ. อวสา อพลา
#อวิริยา ฯ โปตฺถเกป อีทิโสเยว ฯ ๓ ม. ยุ. อฺมฺสฺส ฯ
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สงฺกปฺเปติ สฺวาสฺส โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป ฯ สนฺตเยว โข ปน
เหตุ นตฺถิ เหตูติ วาจ ภาสติ สาสฺส โหติ มิจฺฉาวาจา ฯ
สนฺตเยว โข ปน เหตุ นตฺถิ เหตูติ อาห เย เต อรหนฺโต
เหตุวาทา เตสมย ปจฺจนีก กโรติ ฯ สนฺตเยว โข ปน เหตุ
นตฺถิ เหตูติ ปร สฺเปติ สาสฺส โหติ อสทฺธมฺมสฺตฺติ
ตาย จ ปน อสทฺธมฺมสฺตฺติยา อตฺตานุกฺกเสติ ปร วมฺเภติ ฯ
อิติ ปุพฺเพว โข ปนสฺส สุสีลฺย ปหีน โหติ ทุสสฺ ีลฺย ปจฺจุปฏิต
อยฺจ มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาสงฺกปฺโป มิจฺฉาวาจา อริยาน ปจฺจนีกตา
อสทฺธมฺมสฺตฺติ อตฺตานุกฺกสนา ปรวมฺภนา ฯ เอวสิเม อเนเก
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ มิจฺฉาทิฏิปจฺจยา ฯ
[๑๑๗] ตตฺร คหปตโย วิฺู ปุริโส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
สเจ โข นตฺถิ เหตุ เอวมย ภว ปุรสิ ปุคฺคโล กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา ๑ โสตฺถิมตฺตาน กริสฺสติ ฯ สเจ โข อตฺถิ เหตุ
เอวมย ภว ปุริสปุคฺคโล กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชิสฺสติ ฯ กาม โข ปน มาหุ เหตุ
โหตุ เนส ภวต สมณพฺราหฺมณาน สจฺจ วจน อถ จ ปนาย
ภว ปุริสปุคฺคโล ทิฏเว ธมฺเม วิฺูน คารโยฺห ทุสฺสีโล
ปุริสปุคฺคโล มิจฺฉาทิฏี อเหตุกวาโทติ ฯ สเจ โข อตฺเถว
เหตุ เอว อิมสฺส โภโต ปุริสปุคฺคลสฺส อุภยตฺถ กลิคฺคาโห
ยฺจ ทิฏเว ธมฺเม วิฺูน คารโยฺห ยฺจ กายสฺส เภทา
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชิสฺสติ ฯ เอวมสฺสาย
อปณฺณโก ธมฺโม ทุสฺสมตฺโต สมาทินฺโน เอกส ผริตฺวา ติฏติ
ริฺจติ กุสลฏาน ฯ
[๑๑๘] ตตฺร คหปตโย เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน อตฺถิ เหตุ อตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน สงฺกิเลสาย
สเหตู สปฺปจฺจยา สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ อตฺถิ เหตุ อตฺถิ ปจฺจโย
สตฺตาน วิสุทฺธิยา สเหตู สปฺปจฺจยา สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ อตฺถิ
พล อตฺถิ วิริย อตฺถิ ปุริสถาโม อตฺถิ ปุริสปรกฺกโม สพฺเพ
สตฺตา สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภูตา สพฺเพ ชีวา สวสา สพลา
สวิริยา นิยติสงฺคติภาวปริณตา ฉเสฺววาภิชาตีสุ สุขทุกฺข
ปฏิสเวเทนฺตีติ เตสเมต ปาฏิกงฺข ยมิท กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต
มโนทุจฺจริต อิเม ตโย อกุสเล ธมฺเม อภินิพฺพชฺเชตฺวา ยมิท
กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต อิเม ตโย กุสเล ธมฺเม สมาทาย
วตฺติสฺสนฺติ ต กิสฺส เหตุ ปสฺสนฺติ หิ เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
อกุสลาน ธมฺมาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส กุสลาน
ธมฺมาน เนกฺขมฺเม อานิสส โวทานปกฺข ฯ สนฺตเยว โข ปนฏ
เหตุ อตฺถิ เหตูติสฺส ทิฏิ โหติ สาสฺส โหติ สมฺมาทิฏิ ฯ
สนฺตเยว โข ปน เหตุ อตฺถิ เหตูติ สงฺกปฺเปติ สฺวาสฺส
โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ สนฺตเยว โข ปน เหตุ อตฺถิ เหตูติ
วาจ ภาสติ สาสฺส โหติ สมฺมาวาจา ฯ สนฺตเยว โข ปน
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เหตุ อตฺถิ เหตูติ อาห เย เต อรหนฺโต เหตุวาทา เตสมย
น ปจฺจนีก กโรติ ฯ สนฺตเยว โข ปน เหตุ อตฺถิ เหตูติ
ปร สฺเปติ สาสฺส โหติ สทฺธมฺมสฺตฺติ ตาย จ
ปน สทฺธมฺมสฺตฺติยา เนวตฺตานุกฺกเสติ น ปร วมฺเภติ ฯ
อิติ ปุพฺเพว โข ปนสฺส ทุสฺสีลฺย ปหีน โหติ สุสีลฺย ปจฺจุปฏิต
อยฺจ สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา อริยานต
อปฺปจฺจนีกตา สทฺธมฺมสฺตฺติ อนตฺตุกฺกสนา อปรวมฺภนา ฯ
เอวสิเม อเนเก กุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ สมฺมาทิฏิปจฺจยา ฯ
[๑๑๙] ตตฺร คหปตโย วิฺู ปุริโส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
สเจ โข อตฺถิ เหตุ เอวมย ภว ปุรสิ ปุคฺคโล กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสติ ฯ กาม โข ปน
มาหุ เหตุ โหตุ เนส ภวต สมณพฺราหฺมณาน สจฺจ วจน
อถ จ ปนาย ภว ปุริสปุคฺคโล ทิฏเว ธมฺเม วิฺูน ปาสโส
สีลวา ปุริสปุคฺคโล สมฺมาทิฏี เหตุวาโทติ ฯ สเจ โข อตฺเถว
เหตุ เอว อิมสฺส โภโต ปุริสปุคฺคลสฺส อุภยตฺถ กฏคฺคาโห
ยฺจ ทิฏเว ธมฺเม วิฺูน ปาสโส ยฺจ กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสติ ฯ เอวมสฺสาย
อปณฺณโก ธมฺโม สุสมตฺโต สมาทินฺโน อุภยส ผริตฺวา ติฏติ
ริฺจติ อกุสลฏาน ฯ
[๑๒๐] สนฺติ คหปตโย เอเก สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
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เอวทิฏิโน นตฺถิ สพฺพโส อารุปฺปาติ เตสเยว โข คหปตโย
สมณพฺราหฺมณาน เอเก สมณพฺราหฺมณา อุชุวิปจฺจนีกวาทา เต
เอวมาหสุ อตฺถิ สพฺพโส อารุปฺปาติ ฯ ต กึ มฺถ คหปตโย
นนุเม สมณพฺราหฺมณา อฺมฺสฺส อุชุวิปจฺจนีกวาทาติ ฯ เอว
ภนฺเต ฯ ตตฺร คหปตโย วิฺู ปุริโส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เย
โข เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน
นตฺถิ สพฺพโส อารุปฺปาติ อิท เม อทิฏ เยป เต โภนฺโต
สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏ ิโน อตฺถิ สพฺพโส อารุปฺปาติ
อิท เม อวิทิต อหฺเจว โข ปน อชานนฺโต ๑ อปสฺสนฺโต
เอกเสน อาทาย โวหเรยฺย อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ น
เม ต อสฺส ปฏิรูป เย โข เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
เอววาทิโน เอวทิฏิโน นตฺถิ สพฺพโส อารุปฺปาติ สเจ โข
เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน สจฺจ วจน านเมต วิชชฺ ติ
เย เต เทวา รูปโน มโนมยา อปณฺณก เม ๒ ตตฺรูปปตฺติ
ภวิสฺสติ เย ปน เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน อตฺถิ สพฺพโส อารุปฺปาติ สเจ เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน
สจฺจ วจน านเมต วิชฺชติ เย เต เทวา อรูปโน
สฺามยา อปณฺณก เม ๓ ตตฺรูปปตฺติ ภวิสฺสติ ทิสฺสนฺเต โข
ปน รูปาธิกรณ ๔ ทณฺฑาทานสตฺถาทานกลหวิคฺคหวิวาทตุวตุวเปสฺุ ๕-๖
มุสาวาทา นตฺถิ โข ปเนต สพฺพโส อารุปฺเปติ ฯ โส
#๑ โป. อชาน อชานนฺโต อชาน อปสฺสนฺโต ฯ ๒-๓ โป. อปณฺณกเมต ฯ ๔ ม.
#รูปการณา ฯ ๕ ม. ... สตฺถาทาน ฯ ๖ ม. วิวาทาตุวตุว ฯ
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อิติ ปฏิสงฺขาย รูปานเยว นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน
โหติ ฯ
[๑๒๑] สนฺติ คหปตโย เอเก สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน นตฺถิ สพฺพโส ภวนิโรโธติ ฯ เตสเยว โข คหปตโย
สมณพฺราหฺมณาน เอเก สมณพฺราหฺมณา อุชุวิปจฺจนีกวาทา เต
เอวมาหสุ อตฺถิ สพฺพโส ภวนิโรโธติ ฯ ต กึ มฺถ คหปตโย
นนุเม สมณพฺราหฺมณา อฺมฺสฺส อุชุวปิ จฺจนีกวาทาติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯ ตตฺร คหปตโย วิฺู ปุริโส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
เย ๑ โข เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน
นตฺถิ สพฺพโส ภวนิโรโธติ อิท เม อทิฏ เยป เต โภนฺโต
สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน อตฺถิ สพฺพโส
ภวนิโรโธติ อิท เม อวิทิต อหฺเจว โข ปน อชานนฺโต
อปสฺสนฺโต เอกเสน อาทาย โวหเรยฺย อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ น เม ต อสฺส ปฏิรูป เย โข เต โภนฺโต
สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏ ิโน นตฺถิ สพฺพโส ภวนิโรโธติ
สเจ เตส ภวต สมณพฺราหฺมณาน สจฺจ วจน านเมต วิชชฺ ติ
เย เต เทวา อรูปโน สฺามยา อปณฺณก เม ตตฺรูปปตฺติ
ภวิสฺสติ เย ปน เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน อตฺถิ สพฺพโส ภวนิโรโธติ สเจ เตส ภวต
สมณพฺราหฺมณาน สจฺจ วจน านเมต วิชฺชติ ย ทิฏเว ธมฺเม
#๑ ม. เย จ โข เต ฯ
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ปรินิพฺพายิสฺสามิ ฯ เย โข เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน นตฺถิ สพฺพโส ภวนิโรโธติ เตสมย ทิฏิ สราคาย
สนฺติเก สโยคาย สนฺตเิ ก อภินนฺทนาย สนฺติเก อชฺโฌสานาย
สนฺติเก อุปาทานาย สนฺติเก เย ปน เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
เอววาทิโน เอวทิฏิโน อตฺถิ สพฺพโส ภวนิโรโธติ เตสมย
ทิฏิ อสาราคาย ๑ สนฺติเก อสโยคาย สนฺติเก อนภินนฺทนาย
สนฺติเก อนชฺโฌสานาย สนฺติเก อนุปาทานาย สนฺติเกติ ฯ โส
อิติ ปฏิสงฺขาย ภวานเยว นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน
โหติ ฯ
[๑๒๒] จตฺตาโรเม คหปตโย ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร อิธ คหปตโย เอกจฺโจ ปุคฺคโล
อตฺตนฺตโป โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ คหปตโย
เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปรนฺตโป โหติ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
อิธ คหปตโย เอกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ
คหปตโย เอกจฺโจ ปุคฺคโล เนวตฺตนฺตโป จ โหติ นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส
อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สิติภูโต
สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรติ ฯ
[๑๒๓] กตโม จ คหปตโย ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป อตฺตปริตา#๑ ม. อสราคาย ฯ
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ปนานุโยคมยุตฺโต ฯ อิธ คหปตโย เอกจฺโจ ปุคฺคโล อเจลโก
โหติ มุตฺตาจาโร หตฺถาวเลขโน ฯ ยถา กนฺทรกสุตตฺ  ตถา วิตฺถาโร ฯ
อิติ เอวรูป อเนกวิหิต กายสฺส อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
วิหรติ อย วุจฺจติ คหปตโย ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป
อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ กตโม จ คหปตโย ปุคฺคโล
ปรนฺตโป ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ อิธ คหปตโย ๑ ปุคฺคโล
โอรพฺภิโก โหติ สูกริโก โหติ ฯเปฯ เย วา ปนฺเป เกจิ
กุรูรกมฺมนฺตา อย วุจจฺ ติ คหปตโย ปุคฺคโล ปรนฺตโป
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ กตโม จ คหปตโย ปุคฺคโล
อตฺตนฺตโป จ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป จ
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ อิธ คหปตโย เอกจฺโจ ปุคฺคโล ราชา
วา โหติ ขตฺติโย มุทฺธาวสิตฺโต ฯเปฯ เตป ทณฺฑตชฺชิตา ภยตชฺชิตา
อสฺสุมุขา โรทมานา ปริกมฺมานิ กโรนฺติ อย วุจฺจติ คหปตโย
ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป
จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ กตโม จ คหปตโย ปุคฺคโล
เนวตฺตนฺตโป จ ๒ นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป
จ น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป
ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน
อตฺตนา วิหรติ ฯ อิธ คหปตโย ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ โส อิเม ปฺจ นีวรเณ ปหาย
#๑ โป. ม. ยุ. เอกจฺโจ ปุคฺคโล ฯ ๒ ม. ยุ. อย สทฺโท นตฺถิ. ฯ
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เจตโส อุปกฺกิเลเส ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ วิวิจฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต
สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข
ทุติย ณาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปตยิ า จ วิราคา ฯเปฯ ตติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ
ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต
อาเนฺชปฺปตฺเต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินินนฺ าเมติ ฯ
โส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ
เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ ฯ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ ฯ โส ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ฯ โส เอว สมาหิเต
จิตฺเต ปริสทุ ฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภเู ต
กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อาสวาน ขยาณาย จิตฺต
อภินินฺนาเมติ ฯ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ
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อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตสฺส เอว
ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ภวาสวาป
จิตฺต วิมุจฺจติ อวิชชฺ าสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ
าณ โหติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ อย วุจฺจติ คหปตโย ปุคฺคโล
เนวตฺตนฺตโป นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป น
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏเว
ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา
วิหรตีติ ฯ
[๑๒๔] เอว วุตฺเต สาเลยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา ภควนฺต
เอตทโวจุ อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป
โภ โคตม นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย
มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย
จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ ๑ เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน
ธมฺโม ปกาสิโต เอเต มย ภวนฺต โคตม สรณ
คจฺฉาม ธมฺมฺจ ภิกฺขสุ งฺฆฺจ อุปาสเก โน ภว โคตโม
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปเต สรณงฺคเตติ ฯ
อปณฺณกสุตฺต นิฏิต ทสม ฯ
คหปติวคฺโค ปโม ฯ
_________
#๑ ยุ. ทกฺขินฺตีติ ฯ
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ตสฺส วคฺคสฺส อุทฺทาน
กนฺทรนาครสวโร ๑ โปตลิโย ปุน ชีวกภจฺโจ
อุปาลิทโม ๒ ตถา ๓ กุกฺกโุ ร ๓ อภโย
พหุเวทนิโยป ๕ จ อปณฺณกตาทสโม
ปโม ๖ ปวโร วคฺโค จ ฯ
____________
#๑ ม. เสขวโต จ ฯ ๒ ม. อุปาลิทมฺมโต ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๔ ม. กุกกฺ ุรอภโย ฯ ๕ ม. พหุเวทนิยาปณฺณกโต ทสโม ฯ ๖ ม. ปโม ปวโร
#วคฺโค จาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ภิกฺขุวคฺโค
_______
จูฬราหุโลวาทสุตฺต ๑
[๑๒๕] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ
เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
ราหุโล อมฺพลฏิกาย วิหรติ ฯ อถ โข ภควา สายณฺหสมย
ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน อมฺพลฏิกา เยนายสฺมา ราหุโล
เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา ราหุโล ภควนฺต ทูรโตว
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน อาสน ปฺาเปสิ อุทกฺจ ปาทาน ฯ
นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต อาสเน นิสชฺช ปาเท ปกฺขาเลสิ ฯ
อายสฺมาป โข ราหุโล ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๑๒๖] อถ โข ภควา ปริตฺต อุทกาวเสส อุทกาธาเน
เปตฺวา อายสฺมนฺต ราหุล อามนฺเตสิ ปสฺสสิ โน ตฺว ราหุล
อิม ปริตฺต อุทกาวเสส อุทกาธาเน ปตนฺติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เอว
ปริตฺต โข ราหุล เตส สามฺ เยส นตฺถิ สมฺปชานมุสาวาเท
ลชฺชาติ ฯ อถ โข ภควา ต ๒ ปริตฺต อุทกาวเสส ฉฑฺเฑตฺวา
อายสฺมนฺต ราหุล อามนฺเตสิ ปสฺสสิ โน ตฺว ราหุล อิม ๓ ปริตฺต
อุทกาวเสส ฉฑฺฑิตนฺติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เอว ฉฑฺฑิต โข ราหุล
เตส สามฺ เยส นตฺถิ สมฺปชานมุสาวาเท ลชฺชาติ ฯ อถ โข
#๑ ม. อมฺพลฏิกราหุโลวาทสุตฺต ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. อย ปาโ
#นตฺถิ ฯ ยุ. ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ภควา ต อุทกาธาน นิกฺกุชฺชิตฺวา อายสฺมนฺต ราหุล อามนฺเตสิ
ปสฺสสิ โน ตฺว ราหุล อิม อุทกาธาน นิกฺกชุ ฺชติ นฺติ ฯ เอว
ภนฺเต ฯ เอว นิกฺกุชชฺ ิต โข ราหุล เตส สามฺ เยส นตฺถิ
สมฺปชานมุสาวาเท ลชฺชาติ ฯ อถ โข ภควา ต อุทกาธาน
อุกฺกุชฺชิตฺวา อายสฺมนฺต ราหุล อามนฺเตสิ ปสฺสสิ โน ตฺว
ราหุล อิม อุทกาธาน ริตฺตเยว ๑ ตุจฺฉนฺติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เอว
ริตฺต ตุจฺฉ โข ราหุล เตส สามฺ เยส นตฺถิ สมฺปชานมุสาวาเท
ลชฺชาติ ฯ
[๑๒๗] เสยฺยถาป ราหุล รฺโ นาโค อีสาทนฺโต
อุรุฬฺหวาภิชาโต ๒ สงฺคามาวจโร โส ๓ สงฺคามคโต ปุริเมหิป
ปาเทหิ กมฺม กโรติ ปจฺฉิเมหิป ปาเทหิ กมฺม กโรติ ปุริเมนป
กาเยน กมฺม กโรติ ปจฺฉิเมนป กาเยน กมฺม กโรติ สีเสนป กมฺม
กโรติ กณฺเณหิป กมฺม กโรติ ทนฺเตหิป กมฺม กโรติ นงฺคุฏเนป
กมฺม กโรติ รกฺขเตว โสณฺฑ ฯ ตตฺถ หตฺถาโรหสฺส เอว
โหติ อย โข รฺโ นาโค อีสาทนฺโต อุรุฬหฺ วาภิชาโต ๒
สงฺคามาวจโร สงฺคามคโต ปุริเมหิป ปาเทหิ กมฺม กโรติ
ปจฺฉิเมหิป ปาเทหิ กมฺม กโรติ ปุริเมนป กาเยน กมฺม กโรติ
ปจฺฉิเมนป กาเยน กมฺม กโรติ สีเสนป กมฺม กโรติ กณฺเณหิป กมฺม
กโรติ ทนฺเตหิป กมฺม กโรติ นงฺคุฏเนป กมฺม กโรติ รกฺขเตว
#๑ ม. ยุ. ริตตฺ  ฯ ๒ สี. ยุ. อุพฺพูฬฺหวาภิชาโต ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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โสณฺฑ อปริจฺจตฺต โข รฺโ นาคสฺส ชีวิตนฺติ ฯ ยโต โข
ราหุล รฺโ นาโค อีสาทนฺโต อุรุฬฺหวาภิชาโต สงฺคามาวจโร
สงฺคามคโต ปุริเมหิป ปาเทหิ กมฺม กโรติ ปจฺฉิเมหิป ปาเทหิ
กมฺม กโรติ ฯเปฯ นงฺคุฏเนป กมฺม กโรติ โสณฺฑายป
กมฺม กโรติ ฯ ตตฺถ หตฺถาโรหสฺส เอว โหติ อยฺจ ๑ โข
รฺโ นาโค อีสาทนฺโต อุรุฬฺหวาภิชาโต สงฺคามาวจโร สงฺคามคโต
ปุริเมหิป ปาเทหิ กมฺม กโรติ ปจฺฉิเมหิป ปาเทหิ กมฺม
กโรติ ปุริเมนป กาเยน กมฺม กโรติ ปจฺฉิเมนป กาเยน กมฺม
กโรติ สีเสนป กมฺม กโรติ กณฺเณหิป กมฺม กโรติ ทนฺเตหิป
กมฺม กโรติ นงฺคุฏเนป กมฺม กโรติ โสณฺฑายป กมฺม
กโรติ ปริจจฺ ตฺต โข รฺโ นาคสฺส ชีวิต นตฺถิทานิ กิฺจิ
รฺโ นาคสฺส อกรณียนฺติ ฯ เอวเมว โข ราหุล ยสฺสกสฺสจิ
สมฺปชานมุสาวาเท นตฺถิ ลชฺชา นาห ตสฺส กิฺจิ ปาป กมฺม ๒
อกรณียนฺติ วทามิ ฯ ตสฺมาติห เต ราหุล หสฺสาป น มุสา
ภณิสฺสามีติ เอวฺหิ เต ราหุล สิกฺขิตพฺพ ฯ
[๑๒๘] ต กึ มฺสิ ราหุล กิมตฺถิโย อาทาโสติ ฯ
ปจฺจเวกฺขณตฺโถ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข ราหุล ปจฺจเวกฺขิตฺวา
ปจฺจเวกฺขิตฺวา กาเยน กมฺม กาตพฺพ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา
วาจาย กมฺม กาตพฺพ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา มนสา
กมฺม กาตพฺพ ฯ
#๑ ม. ยุ. อย โข ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๑๒๙] ยเทว ตฺว ราหุล กาเยน กมฺม กตฺตุกาโม อโหสิ ๑
ตเทว เต กายกมฺม ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ยนฺนุ โข อห อิท กาเยน
กมฺม กตฺตุกาโม อิท เม กายกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย
ปรพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย อุภยพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย อกุสล
อิท กายกมฺม ทุกฺขุทฺรย ๒ ทุกฺขวิปากนฺติ ฯ สเจ ตฺว ราหุล
ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข อห อิท กาเยน
กมฺม กตฺตุกาโม อิท เม กายกมฺม อตฺตพฺยาพาธาย ๓ สวตฺเตยฺย
ปรพฺยาพาธาย ๓ สวตฺเตยฺย อุภยพฺยาพาธาย ๕ สวตฺเตยฺย อกุสล
อิท กายกมฺม ทุกฺขุทฺรย ทุกฺขวิปากนฺติ เอวรูป เต ราหุล กาเยน
กมฺม สสกฺก ๖ น กรณีย ฯ สเจ ปน ตฺว ราหุล ปจฺจเวกฺขมาโน
เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข อห อิท กาเยน กมฺม กตฺตุกาโม อิท
เม กายกมฺม เนวตฺตพฺยาพาธายป ๗ สวตฺเตยฺย น ปรพฺยาพาธายป ๘
สวตฺเตยฺย น อุภยพฺยาพาธายป ๙ สวตฺเตยฺย กุสล อิท กายกมฺม
สุขุทฺรย สุขวิปากนฺติ เอวรูป เต ราหุล กาเยน กมฺม กรณีย ฯ
กโรนฺเตนป เต ราหุล กาเยน กมฺม ตเทว เต กายกมฺม
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ยนฺนุ โข อห อิท กาเยน กมฺม กโรมิ อิท
เม กายกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ
อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ อกุสล อิท กายกมฺม ทุกฺขุทฺรย
ทุกฺขวิปากนฺติ ฯ สเจ ๑๐ ตฺว ราหุล ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชาเนยฺยาสิ
ย โข อห อิท กาเยน กมฺม กโรมิ อิท เม กายกมฺม
#๑ ยุ. โหสิ ฯ ๒ ม. ทุกฺขุทย ฯ ๓-๔-๕ โป. ม. ยุ. ปสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ ๖ ม.
#สสกฺก น จ ฯ ๗-๘-๙ ยุ. ปสทุโท น ทิสุสติ ฯ ๑๐ ม. สเจ ปน ฯ
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อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ อุภยพฺยาพาธายป
สวตฺตติ อกุสล อิท กายกมฺม ทุกฺขุทฺรย ทุกฺขวิปากนฺติ
ปฏิสหเรยฺยาสิ ตฺว ราหุล เอวรูป กายกมฺม ฯ สเจ ปน ตฺว
ราหุล ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข อห อิท กาเยน
กมฺม กโรมิ อิท เม กายกมฺม เนวตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ
น ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ น อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ กุสล
อิท กายกมฺม สุขุทฺรย สุขวิปากนฺติ อนุปทชฺเชยฺยาสิ ตฺว ราหุล
เอวรูป กายกมฺม ฯ กตฺวาป เต ราหุล กาเยน กมฺม ตเทว
เต กายกมฺม ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ยนฺนุ โข อห อิท กาเยน
กมฺม อกาสึ อิท เม กายกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ
ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ อกุสล
อิท กาเยน ๑ กมฺม ทุกขฺ ุทฺรย ทุกฺขวิปากนฺติ ฯ สเจ ๒ ตฺว ราหุล
ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข อห อิท กายกมฺม ๓
อกาสึ อิท เม กายกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ ปรพฺยาพาธายป
สวตฺตติ อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ อกุสล อิท กายกมฺม
ทุกฺขุทฺรย ทุกฺขวิปากนฺติ เอวรูป เต ราหุล กายกมฺม สตฺถริ วา
วิฺูสุ วา สพฺรหฺมจารีสุ เทเสตพฺพ วิวริตพฺพ อุตฺตานีกาตพฺพ
เทเสตฺวา วิวริตฺวา อุตฺตานีกตฺวา อายตึ สวร อาปชฺชิตพฺพ ฯ
สเจ ปน ตฺว ราหุล ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข
อห อิท กาเยน กมฺม อกาสึ อิท เม กายกมฺม เนวตฺตพฺยาพาธายป
#๑ ม. ยุ. กายกมฺม ฯ ๒ ม. สเจ โข ฯ ๓ ม. ยุ. กาเยน กมฺม ฯ
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พาธายป สวตฺตติ น ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ น อุภยพฺยาพาธายป
สวตฺตติ กุสล อิท กายกมฺม สุขุทฺรย สุขวิปากนฺติ เตเนว ตฺว
ราหุล ปติปามุชฺเชน วิหเรยฺยาสิ อโหรตฺตานุสิกฺขี ๑ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ
[๑๓๐] ยเทว ตฺว ราหุล วาจาย กมฺม กตฺตุกาโม อโหสิ
ตเทว เต วจีกมฺม ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ยนฺนุ โข อห อิท วาจาย
กมฺม กตฺตุกาโม อิท เม วจีกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย
ปรพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย อุภยพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย อกุสล
อิท วจีกมฺม ทุกฺขุทฺรย ทุกฺขวิปากนฺติ ฯ สเจ ตฺว ราหุล
ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข อห อิท วาจาย
กมฺม กตฺตุกาโม อิท เม วจีกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย
ปรพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย อุภยพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย อกุสล
อิท วจีกมฺม ทุกฺขุทฺรย ทุกฺขวิปากนฺติ เอวรูป เต ราหุล วาจาย
กมฺม สสกฺก น กรณีย ฯ สเจ ปน ตฺว ราหุล ปจฺจเวกฺขมาโน
เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข อห อิท วาจาย กมฺม กตฺตุกาโม
อิท เม วจีกมฺม เนวตฺตพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย น ปรพฺยาพาธายป
สวตฺเตยฺย น อุภยพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย กุสล อิท
วจีกมฺม สุขทุ ฺรย สุขวิปากนฺติ เอวรูป เต ราหุล วาจาย กมฺม
กรณีย ฯ กโรนฺเตนป เต ราหุล วาจาย กมฺม ตเทว เต
วจีกมฺม ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ยนฺนุ โข อห อิท วาจาย กมฺม
กโรมิ อิท เม วจีกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ ปรพฺยาพาธายป
#๑ โป. อโหรตฺตานุสิกฺขิตา ฯ
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สวตฺตติ อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ อกุสล อิท วจีกมฺม
ทุกฺขุทฺรย ทุกฺขวิปากนฺติ ฯ สเจ ๑ ตฺว ราหุล ปจฺจเวกฺขมาโน
เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข อห อิท วาจาย กมฺม กโรมิ อิท
เม วจีกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ
อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ อกุสล อิท วจีกมฺม ทุกขฺ ุทฺรย ทุกฺขวิปากนฺติ
ปฏิสหเรยฺยาสิ ตฺว ราหุล เอวรูป วจีกมฺม ฯ สเจ
ปน ตฺว ราหุล ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข อห
อิท วาจาย กมฺม กโรมิ อิท เม วจีกมฺม เนวตฺตพฺยาพาธายป
สวตฺตติ น ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ น อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ
กุสล อิท วจีกมฺม สุขทุ ฺรย สุขวิปากนฺติ อนุปทชฺเชยฺยาสิ ตฺว
ราหุล เอวรูป วจีกมฺม ฯ กตฺวาป เต ราหุล วาจาย กมฺม
ตเทว เต วจีกมฺม ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ยนฺนุ โข อห อิท วาจาย
กมฺม อกาสึ อิท เม วจีกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ
ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ อกุสล
อิท วจีกมฺม ทุกฺขุทฺรย ทุกฺขวิปากนฺติ ฯ สเจ ๒ ตฺว ราหุล
ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข อห อิท วาจาย
กมฺม อกาสึ อิท เม วจีกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ
ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ อกุสล อิท
วจีกมฺม ทุกฺขุทฺรย ทุกขฺ วิปากนฺติ เอวรูป เต ราหุล วจีกมฺม
สตฺถริ วา วิฺูสุ วา สพฺรหฺมจารีสุ วา เทเสตพฺพ วิวริตพฺพ
#๑ ม. สเจ ปน ฯ ๒ ม. สเจ โข ฯ
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อุตฺตานีกาตพฺพ เทเสตฺวา วิวริตฺวา อุตฺตานีกตฺวา อายตึ สวร
อาปชฺชิตพฺพ ฯ สเจ ปน ตฺว ราหุล ปจฺจเวกฺขมาโน เอว
ชาเนยฺยาสิ ย โข อห อิท วาจาย กมฺม อกาสึ อิท เม
วจีกมฺม เนวตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ น ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ
น อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ กุสล อิท วจีกมฺม สุขุทฺรย สุขวิปากนฺติ
เตเนว ตฺว ราหุล ปติปามุชฺเชน วิหเรยฺยาสิ อโหรตฺตานุสิกฺขี ๑
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ
[๑๓๑] ยเทว ตฺว ราหุล มนสา กมฺม กตฺตุกาโม อโหสิ
ตเทว เต มโนกมฺม ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ยนฺนุ โข อห อิท มนสา
กมฺม กตฺตุกาโม อิท เม มโนกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย
ปรพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย อุภยพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย อกุสล
อิท มโนกมฺม ทุกฺขุทฺรย ทุกฺขวิปากนฺติ ฯ สเจ ตฺว ราหุล
ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข อห อิท มนสา กมฺม
กตฺตุกาโม อิท เม มโนกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย
ปรพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย อุภยพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย อกุสล
อิท มโนกมฺม ทุกฺขุทฺรย ทุกฺขวิปากนฺติ เอวรูป เต ราหุล มนสา
กมฺม สสกฺก น กรณีย ฯ สเจ ปน ตฺว ราหุล ปจฺจเวกฺขมาโน
เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข อห อิท มนสา กมฺม กตฺตุกาโม
อิท เม มโนกมฺม เนวตฺตพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย น ปรพฺยาพาธายป
สวตฺเตยฺย น อุภยพฺยาพาธายป สวตฺเตยฺย กุสล อิท
#๑ โป. ... สิกฺขิตา ฯ อิโต ปร ปาา เอวเมว าตพฺพา ฯ
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มโนกมฺม สุขุทฺรย สุขวิปากนฺติ เอวรูป เต ราหุล มนสา
กมฺม กรณีย ฯ กโรนฺเตนป เต ราหุล มนสา กมฺม ตเทว
เต มโนกมฺม ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ยนฺนุ โข อห อิท มนสา กมฺม
กโรมิ อิท เม มโนกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ ปรพฺยาพาธายป
สวตฺตติ อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ อกุสล อิท มโนกมฺม
ทุกฺขุทฺรย ทุกฺขวิปากนฺติ ฯ สเจ ๑ ตฺว ราหุล ปจฺจเวกฺขมาโน
เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข อห อิท มนสา กมฺม กโรมิ อิท
เม มโนกมฺม อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ
อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ อกุสล อิท มโนกมฺม ทุกฺขุทรฺ ย
ทุกฺขวิปากนฺติ ปฏิสหเรยฺยาสิ ตฺว ราหุล เอวรูป มโนกมฺม ฯ
สเจ ปน ตฺว ราหุล ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชาเนยฺยาสิ ย โข
อห อิท มนสา กมฺม กโรมิ อิท เม มโนกมฺม เนวตฺตพฺยาพาธายป
สวตฺตติ น ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ น อุภยพฺยาพาธายป
สวตฺตติ กุสล อิท มโนกมฺม สุขุทฺรย สุขวิปากนฺติ
อนุปทชฺเชยฺยาสิ ตฺว ราหุล เอวรูป มโนกมฺม ฯ กตฺวาป เต
ราหุล มนสา กมฺม ตเทว เต มโนกมฺม ปจฺจเวกฺขิตพฺพ
ยนฺนุ โข อห อิท มนสา กมฺม อกาสึ อิท เม มโนกมฺม
อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ อกุสล อิท มโนกมฺม ทุกฺขุทรฺ ย ทุกฺขวิปากนฺติ ฯ สเจ ตฺว ราหุล ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชาเนยฺยาสิ
#๑ ม. สเจ ปน ฯ
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ย โข อห อิท มนสา กมฺม อกาสึ อิท เม มโนกมฺม
อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ อุภยพฺยาพาธายป
สวตฺตติ อกุสล อิท มโนกมฺม ทุกฺขุทฺรย ทุกฺขวิปากนฺติ
เอวรูเป ๑ ปน ๒ เต ราหุล มโนกมฺเม ๓ อฏฏิยิตพฺพ หรายิตพฺพ
ชิคุจฺฉิตพฺพ อฏฏิยิตฺวา ๓ หรายิตฺวา ชิคุจฺฉิตฺวา อายตึ สวร
อาปชฺชิตพฺพ ฯ สเจ ปน ตฺว ราหุล ปจฺจเวกฺขมาโน เอว
ชาเนยฺยาสิ ย โข อห อิท มนสา กมฺม อกาสึ อิท เม
มโนกมฺม เนวตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ น ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ
น อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ กุสล อิท มโนกมฺม สุขุทฺรย
สุขวิปากนฺติ เตเนว ตฺว ราหุล ปติปามุชฺเชน วิหเรยฺยาสิ
อโหรตฺตานุสิกฺขี กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ
[๑๓๒] เย หิ เกจิ ราหุล อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา
วา กายกมฺม ปริโสเธสุ วจีกมฺม ปริโสเธสุ มโนกมฺม ปริโสเธสุ
สพฺเพ เต เอวเมว ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา กายกมฺม
ปริโสเธสุ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา วจีกมฺม ปริโสเธสุ
ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา มโนกมฺม ปริโสเธสุ ฯ เยป ๕ หิ
เกจิ ราหุล อนาคตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา วา กายกมฺม ปริโสเธสฺสนฺติ วจีกมฺม ปริโสเธสฺสนฺติ มโนกมฺม ปริโสเธสฺสนฺติ สพฺเพ เต เอวเมว ๖ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา
กายกมฺม ปริโสเธสฺสนฺติ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา วจีกมฺม
#๑ ม. เอวรูป ฯ ๒ ยุ. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. มโนกมฺม อฑฺฑิยิตพฺพ ฯ
#๔ ม. อฑฺฑิยิตฺวา ฯ ๕ ม. เย หิ ป ฯ ๖ ม. ยุ. เอวเมว ฯ
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ปริโสเธสฺสนฺติ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา มโนกมฺม
ปริโสเธสฺสนฺติ ฯ เยป หิ เกจิ ราหุล เอตรหิ สมณา วา พฺราหฺมณา
วา กายกมฺม ปริโสเธนฺติ วจีกมฺม ปริโสเธนฺติ มโนกมฺม ปริโสเธนฺติ
สพฺเพ เต เอวเมว ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา กายกมฺม
ปริโสเธนฺติ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา วจีกมฺม ปริโสเธนฺติ
ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา มโนกมฺม ปริโสเธนฺติ ฯ
ตสฺมาติห เต ๑ ราหุล ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา กายกมฺม
ปริโสเธสฺสามิ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา วจีกมฺม ปริโสเธสฺสามิ ๒
ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปจฺจเวกฺขิตฺวา มโนกมฺม ปริโสเธสฺสามีติ เอวฺหิ
เต ๓ ราหุล สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน อายสฺมา ราหุโล ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
จูฬราหุโลวาทสุตฺต ๓ นิฏิต ปม ฯ
_______________
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ปริโสเธสฺสาม ฯ ๓ ยุ. โว ฯ
#๔ ม. อมฺพลฏิกราหุ... ฯ
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มหาราหุโลวาทสุตฺต
[๑๓๓] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อายสฺมาป
โข ราหุโล ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ภควนฺต
ปฏิโต ปฏ ิโต อนุพนฺธิ ฯ อถ โข ภควา อปโลเกตฺวา ๑
อายสฺมนฺต ราหุล อามนฺเตสิ ยงฺกิฺจิ ราหุล รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน
อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา
หีน วา ปณีต วา ย ทูเร ๒ สนฺติเก วา สพฺพ รูป เนต
มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพนฺติ ฯ รูปเมว นุ โข ภควา รูปเมว นุ โข
สุคตาติ ฯ รูปมฺป ราหุล เวทนาป ราหุล สฺาป ราหุล
สงฺขาราป ราหุล วิฺาณมฺป ราหุลาติ ฯ
[๑๓๔] อถ โข อายสฺมา ราหุโล โก นุชชฺ ภควตา
สมฺมุขา โอวาเทน โอวทิโต คาม ปณฺฑาย ปวิสิสฺสตีติ ตโต
ปฏินิวตฺติตฺวา อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสีทิ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา
อุชุ กาย ปณิธาย ปริมขุ  สตึ อุปฏเปตฺวา ฯ อทฺทสา โข
อายสฺมา สารีปุตฺโต อายสฺมนฺต ราหุล อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล
นิสินฺน ปลฺลงฺก อาภุชติ ฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมุข สตึI
#๑ โป. อวโลเกตฺวา ฯ ๒ ม. ย ทุเร วา ฯ
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อุปฏเปตฺวา ทิสฺวาน อายสฺมนฺต ราหุล อามนฺเตสิ อานาปานสตึ
ราหุล ภาวน ภาเวหิ อานาปานสติ ราหุล ภาวนา ภาวิตา
พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสาติ ฯ อถ โข อายสฺมา
ราหุโล สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา ราหุโล ภควนฺต เอตทโวจ กถ ภาวิตา
นุ โข ภนฺเต อานาปานสติ กถ พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสาติ ฯ
[๑๓๕] ยงฺกิฺจิ ราหุล รูป [๑] อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต กกฺขฬ
ขริคต อุปาทินฺน เสยฺยถีท เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ มส
นฺหารู อฏี อฏิมิฺช วกฺก หทย ยกน กิโลมก ปหก ปปฺผาส
อนฺต อนฺตคุณ อุทริย กรีส ย วา ปนฺมฺป กิฺจิ อชฺฌตฺต
ปจฺจตฺต กกฺขฬ ขริคต อุปาทินฺน อย วุจฺจติ ราหุล อชฺฌตฺติกา
ปวีธาตุ ฯ ยา เจว โข ปน อชฺฌตฺติกา ปวีธาตุ ยา จ
พาหิรา ปวีธาตุ ปวีธาตุเรเวสา ฯ ต เนต มม เนโสหมสฺมิ
น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา ปวีธาตุยา นิพฺพินฺทติ
ปวีธาตุยา จิตฺต วิราเชติ ฯ
[๑๓๖] กตมา จ ราหุล อาโปธาตุ อาโปธาตุ สิยา
อชฺฌตฺติกา สิยา พาหิรา ฯ กตมา จ ราหุล อชฺฌตฺติกา
#๑ โป. เอตฺถนฺตเร "อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก
#วา ฯเปฯ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ ปฺจิมา ราหุล ธาตุโย
#กตมา ปฺจ ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ ฯ กตมา จ
#ราหุล ปวีธาตุ ปวีธาตุ สิยา อชฺฌตฺติกา สิยา พหิรา ฯ กตมา จ ราหุล
#อชฺฌตฺติกา ปวีธาตุ ยนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ
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อาโปธาตุ ย อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต อาโป อาโปคต อุปาทินฺน
เสยฺยถีท ปตฺต เสมฺห ปุพฺโพ โลหิต เสโท เมโท อสฺสุ วสา
เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตฺต ย วา ปนฺมฺป กิฺจิ
อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต อาโป อาโปคต อุปาทินฺน อย วุจฺจติ
ราหุล อชฺฌตฺติกา อาโปธาตุ ฯ ยา เจว โข ปน อชฺฌตฺติกา
อาโปธาตุ ยา จ พาหิรา อาโปธาตุ อาโปธาตุเรเวสา ฯ ต
เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทิสฺวา อาโปธาตุยา นิพฺพินฺทติ อาโปธาตุยา จิตฺต วิราเชติ ฯ
[๑๓๗] กตมา จ ราหุล เตโชธาตุ เตโชธาตุ สิยา
อชฺฌตฺติกา สิยา พาหิรา ฯ กตมา จ ราหุล อชฺฌตฺติกา เตโชธาตุ
ย อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต เตโช เตโชคต อุปาทินฺน เสยฺยถีท เยน
จ สนฺตปติ เยน จ ชีรติ ๑ เยน จ ปริฑยฺหติ เยน จ อสิต
ปต ขายิต สายิต สมฺมา ปริณาม คจฺฉติ ย วา ปนฺมฺป
กิฺจิ อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต เตโช เตโชคต อุปาทินฺน อย วุจจฺ ติ
ราหุล อชฺฌตฺติกา เตโชธาตุ ฯ ยา เจว โข ปน อชฺฌตฺติกา
เตโชธาตุ ยา จ พาหิรา เตโชธาตุ เตโชธาตุเรเวสา ฯ ต เนต
มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทฏพฺพ ฯ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา
เตโชธาตุยา นิพฺพินฺทติ เตโชธาตุยา จิตฺต วิราเชติ ฯ
#๑ ม. ชิรียติ ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 137

[๑๓๘] กตมา จ ราหุล วาโยธาตุ วาโยธาตุ สิยา
อชฺฌตฺติกา สิยา พาหิรา ฯ กตมา จ ราหุล อชฺฌตฺติกา
วาโยธาตุ ย อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต วาโย วาโยคต อุปาทินฺน
เสยฺยถีท อุทฺธงฺคมา วาตา อโธคมา วาตา กุจฺฉิสยา วาตา
โกฏสยา ๑ วาตา องฺคมงฺคานุสาริโน วาตา อสฺสาโส ปสฺสาโส ๒
ย วา ปนฺมฺป กิฺจิ อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต วาโย วาโยคต อุปาทินฺน
อย วุจฺจติ ราหุล อชฺฌตฺติกา วาโยธาตุ ฯ ยา เจว โข
ปน อชฺฌตฺติกา วาโยธาตุ ยา จ พาหิรา วาโยธาตุ
วาโยธาตุเรเวสา ฯ ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอวเมต ยถาภูต
สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา วาโยธาตุยา นิพฺพินฺทติ วาโยธาตุยา จิตฺต
วิราเชติ ฯ
[๑๓๙] กตมา จ ราหุล อากาสธาตุ อากาสธาตุ สิยา
อชฺฌตฺติกา สิยา พาหิรา ฯ กตมา จ ราหุล อชฺฌตฺติกา
อากาสธาตุ ย อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต อากาส อากาสคต อุปาทินฺน
เสยฺยถีท กณฺณจฺฉิทฺท นาสจฺฉิทฺท มุขทฺวาร เยน จ อสิต
ปต ขายิต สายิต อชฺโฌหรติ ยตฺถ จ อสิต ปต ขายิต
สายิต สติฏติ เยน จ อสิต ปต ขายิต สายิต อโธภาคา ๓
นิกขฺ มติ ย วา ปนฺมฺป กิฺจิ อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต อากาส
อากาสคต อฆ อฆคต วิวร วิวรคต อสมฺผุฏ มสโลหิเตหิ
#๑ ม. โกฏาสยา ฯ ๒ ม. ปสฺสาโสติ ฯ ๓ ม. อโธภาค ฯ
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อชฺฌตฺต ๑ อุปาทินฺน อย วุจฺจติ ราหุล อชฺฌตฺติกา อากาสธาตุ ฯ
ยา เจว โข ปน อชฺฌตฺติกา อากาสธาตุ ยา จ พาหิรา อากาสธาตุ
อากาสธาตุเรเวสา ฯ ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ ฯ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทิสฺวา อากาสธาตุยา นิพฺพินฺทติ อากาสธาตุยา
จิตฺต วิราเชติ ฯ
[๑๔๐] ปวีสม ราหุล ภาวน ภาเวหิ ปวีสมฺหิ เต
ราหุล ภาวน ภาวยโต อุปฺปนฺนา มนาปามนาปา ผสฺสา จิตฺต น
ปริยาทาย สฺสนฺติ ฯ เสยฺยถาป ราหุล ปวิยา สุจิมฺป นิกฺขิปนฺติ
อสุจิมฺป นิกฺขิปนฺติ คูถคตมฺป นิกฺขิปนฺติ มุตฺตคตมฺป นิกฺขิปนฺติ
เขฬคตมฺป นิกฺขิปนฺติ ปุพฺพคตมฺป นิกฺขิปนฺติ โลหิตคตมฺป นิกฺขิปนฺติ
น จ เตน ปวี อฏฏิยติ ๒ วา หรายติ วา ชิคจุ ฺฉติ วา
เอวเมว โข ตฺว ราหุล ปวีสม ภาวน ภาเวหิ ปวีสมฺหิ
เต ราหุล ภาวน ภาวยโต อุปฺปนฺนา มนาปามนาปา ผสฺสา
จิตฺต น ปริยาทาย สฺสนฺติ ฯ
[๑๔๑] อาโปสม ราหุล ภาวน ภาเวหิ อาโปสมฺหิ เต
ราหุล ภาวน ภาวยโต อุปฺปนฺนา มนาปามนาปา ผสฺสา จิตฺต
น ปริยาทาย สฺสนฺติ ฯ เสยฺยถาป ราหุล อาปสฺมึ สุจิมปฺ 
โธวนฺติ อสุจิมฺป โธวนฺติ คูถคตมฺป โธวนฺติ มุตฺตคตมฺป โธวนฺติ
เขฬคตมฺป โธวนฺติ ปุพพฺ คตมฺป โธวนฺติ โลหิตคตมฺป โธวนฺติ น
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. อฑฺฑียติ ฯ
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จ เตน อาโป อฏฏิยติ วา หรายติ วา ชิคุจฺฉติ วา เอวเมว
โข ตฺว ราหุล อาโปสม ภาวน ภาเวหิ อาโปสมฺหิ เต
ราหุล ภาวน ภาวยโต อุปฺปนฺนา มนาปามนาปา ผสฺสา จิตฺต
น ปริยาทาย สฺสนฺติ ฯ
[๑๔๒] เตโชสม ราหุล ภาวน ภาเวหิ เตโชสมฺหิ เต
ราหุล ภาวน ภาวยโต อุปฺปนฺนา มนาปามนาปา ผสฺสา จิตฺต น
ปริยาทาย สฺสนฺติ ฯ เสยฺยถาป ราหุล เตโช สุจิมฺป ฑหติ
อสุจิมฺป ฑหติ คูถคตมฺป ฑหติ มุตฺตคตมฺป ฑหติ เขฬคตมฺป
ฑหติ ปุพฺพคตมฺป ฑหติ โลหิตคตมฺป ฑหติ น จ เตน เตโช
อฏฏิยติ วา หรายติ วา ชิคุจฺฉติ วา เอวเมว โข ตฺว ราหุล
เตโชสม ภาวน ภาเวหิ เตโชสมฺหิ เต ราหุล ภาวน ภาวยโต
อุปฺปนฺนา มนาปามนาปา ผสฺสา จิตฺต น ปริยาทาย สฺสนฺติ ฯ
[๑๔๓] วาโยสม ราหุล ภาวน ภาเวหิ วาโยสมฺหิ เต
ราหุล ภาวน ภาวยโต อุปฺปนฺนา มนาปามนาปา ผสฺสา จิตฺต น
ปริยาทาย สฺสนฺติ ฯ เสยฺยถาป ราหุล วาโย สุจิมฺป อุปวายติ
อสุจิมฺป อุปวายติ คูถคตมฺป อุปวายติ มุตฺตคตมฺป อุปวายติ
เขฬคตมฺป อุปวายติ ปุพฺพคตมฺป อุปวายติ โลหิตคตมฺป อุปวายติ
น จ เตน วาโย อฏฏิยติ วา หรายติ วา ชิคุจฺฉติ วา เอวเมว
โข ตฺว ราหุล วาโยสม ภาวน ภาเวหิ วาโยสมฺหิ เต ราหุล
ภาวน ภาวยโต อุปฺปนฺนา มนาปามนาปา ผสฺสา จิตฺต น
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ปริยาทาย สฺสนฺติ ฯ
[๑๔๔] อากาสสม ราหุล ภาวน ภาเวหิ อากาสสมฺหิ เต
ราหุล ภาวน ภาวยโต อุปฺปนฺนา มนาปามนาปา ผสฺสา จิตฺต
น ปริยาทาย สฺสนฺติ ฯ เสยฺยถาป ราหุล อากาโส น กตฺถจิ
ปติฏิโต เอวเมว โข ตฺว ราหุล อากาสสม ภาวน ภาเวหิ
อากาสสมฺหิ เต ราหุล ภาวน ภาวยโต อุปฺปนฺนา มนาปามนาปา
ผสฺสา จิตฺต น ปริยาทาย สฺสนฺติ ฯ
[๑๔๕] เมตฺต ราหุล ภาวน ภาเวหิ เมตฺตฺหิ เต ราหุล
ภาวน ภาวยโต โย พฺยาปาโท โส ปหิยิสฺสติ ฯ กรุณ ราหุล
ภาวน ภาเวหิ กรุณฺหิ เต ราหุล ภาวน ภาวยโต ยา วิเหสา
สา ปหิยิสฺสติ ฯ มุทิต ราหุล ภาวน ภาเวหิ มุทิตฺหิ เต
ราหุล ภาวน ภาวยโต ยา อรติ สา ปหิยิสฺสติ ฯ อุเปกฺข
ราหุล ภาวน ภาเวหิ อุเปกฺขฺหิ เต ราหุล ภาวน ภาวยโต
โย ปฏิโฆ โส ปหิยิสสฺ ติ ฯ อสุภ ราหุล ภาวน ภาเวหิ
อสุภฺหิ เต ราหุล ภาวน ภาวยโต โย ราโค โส ปหิยิสฺสติ ฯ
อนิจฺจสฺ ราหุล ภาวน ภาเวหิ อนิจฺจสฺฺหิ เต ราหุล
ภาวน ภาวยโต โย อสฺมิมาโน โส ปหิยิสฺสติ ฯ
[๑๔๖] อานาปานสตึ ๑ ราหุล ภาวน ภาเวหิ อานาปานสติ ๒
ราหุล ภาวิตา พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา ฯ กถ
ภาวิตา จ ราหุล อานาปานสติ กถ พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ
#๑ โป. อานาปานสฺสตึ ฯ ๒ โป. อานาปานสฺสติ หิ ฯ ม. อานาปานสติ หิ เต ฯ
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มหานิสสา ฯ อิธ ราหุล ภิกฺขุ อรฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา
สฺุาคารคโต วา นิสที ติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย
ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา โส สโตว อสฺสสติ สโต ๑ ปสฺสสติ ฯ
ทีฆ วา อสฺสสนฺโต ทีฆ อสฺสสามีติ ปชานาติ ทีฆ วา
ปสฺสสนฺโต ทีฆ ปสฺสสามีติ ปชานาติ ฯ รสฺส วา อสฺสสนฺโต
รสฺส อสฺสสามีติ ปชานาติ รสฺส วา ปสฺสสนฺโต รสฺส
ปสฺสสามีติ ปชานาติ ฯ สพฺพกายปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
สพฺพกายปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร
อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร ปสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขติ ฯ ปติปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปติปฏิสเวที
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ สุขปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ สุขปฏิสเวที
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขติ ฯ จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ
ปสฺสมฺภย จิตฺตสงฺขาร อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปสฺสมฺภย จิตฺตสงฺขาร
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ จิตฺตปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขติ จิตฺตปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ อภิปฺปโมทย
จิตฺต อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ อภิปฺปโมทย จิตฺต ปสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขติ ฯ สมาทห จิตฺต อสฺสสิสสฺ ามีติ สิกฺขติ สมาทห จิตฺต
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ วิโมจย จิตฺต อสฺสสิสฺสามีติ สิกขฺ ติ
วิโมจย จิตตฺ  ปสฺสสิสสฺ ามีติ สิกฺขติ ฯ อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ
#๑ ม. สโตว ฯ
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สิกฺขติ อนิจฺจานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ วิราคานุปสฺสี
อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ วิราคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขติ ฯ นิโรธานุปสฺสี อสฺสสิสสฺ ามีติ สิกขฺ ติ นิโรธานุปสฺสี
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ เอว ภาวิตา โข
ราหุล อานาปานสติ เอว พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา
เอว ภาวิตาย โข ราหุล อานาปานสติยา เอว พหุลีกตาย เยป
เต จริมกา อสฺสาสปสฺสาสา ๑ เตป วิทิตาว นิรุชฺฌนฺติ โน
อวิทิตาติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน อายสฺมา ราหุโล ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
มหาราหุโลวาทสุตฺต นิฏิต ทุติย ฯ
_____________
#๑ ม. อสฺสาสา ฯ
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จูฬมาลุงฺโกฺยวาทสุตฺต ๑
[๑๔๗] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข อายสฺมโต มาลุงฺกฺยปุตฺตสฺส
รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ
ยานีมานิ ทิฏิคตานิ ภควตา อพฺยากตานิ ปตานิ ปฏิกฺขติ ฺตานิ
สสฺสโต โลโกติป อสสฺสโต โลโกติป อนฺตวา โลโกติป
อนนฺตวา โลโกติป ต ชีว ต สรีรนฺติป อฺ ชีว อฺ
สรีรนฺติป โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติป น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติป โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติป
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติป ตานิ เม
ภควา น พฺยากโรติ ยานิ เม ภควา น พฺยากโรติ ตมฺเม น
รุจฺจติ ตมฺเม นกฺขมติ โสห ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ
ปุจฺฉิสฺสามิ สเจ เม ภควา พฺยากริสฺสติ สสฺสโต โลโกติ
วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วาq
เอวาห ภควติ พฺรหฺมจริย จริสฺสามิ โน เจ [๒] ภควา พฺยากริสฺสติ
สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา อนฺตวา โลโกติ
วา อนนฺตวา โลโกติ วา ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ
ชีว อฺ สรีรนฺติ วา โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา
น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา โหติ จ น จ โหติ
#๑ ม. จุฬมาลุกฺยสุตฺต ๒ ม. ยุ. เมติ อตฺถิ ฯ
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ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ วา เอวาห สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามีติ ฯ
[๑๔๘] อถ โข อายสฺมา มาลุงกฺ ฺยปุตฺโต สายณฺหสมย
ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
อายสฺมา มาลุงฺกฺยปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ อิธ มยฺห ภนฺเต
รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ ยานีมานิ
ทิฏิคตานิ ภควตา อพฺยากตานิ ปตานิ ปฏิกฺขิตฺตานิ
สสฺสโต โลโกติป อสสฺสโต โลโกติป อนฺตวา โลโกติป
อนนฺตวา โลโกติป ต ชีว ต สรีรนฺติป อฺ ชีว อฺ
สรีรนฺติป โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติป น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติป โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติป
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติป ตานิ เม
ภควา น พฺยากโรติ ยานิ เม ภควา น พฺยากโรติ ตมฺเม น
รุจฺจติ ตมฺเม นกฺขมติ โสห ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ
ปุจฺฉิสฺสามิ สเจ [๑] ภควา พฺยากริสฺสติ สสฺสโต โลโกติ วา
อสสฺสโต โลโกติ วา อนฺตวา โลโกติ วา อนนฺตวา โลโกติ
วา ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ
วา โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ วา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
#๑ ม. ยุ. เมติ อตฺถิ ฯ
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วา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา เอวาห
ภควติ พฺรหฺมจริย จริสฺสามิ โน เจ เม ภควา พฺยากริสฺสติ
สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต ๑ โลโกติ วา ฯเปฯ เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา เอวาห สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามีติ ฯ สเจ ภควา ชานาติ สสฺสโต
โลโกติ สสฺสโต โลโกติ เม ภควา พฺยากโรตุ สเจ ภควา
ชานาติ อสสฺสโต โลโกติ อสสฺสโต โลโกติ เม ภควา
พฺยากโรตุ โน เจ ภควา ชานาติ สสฺสโต โลโกติ วา
อสสฺสโต โลโกติ วา อชานโต โข ปน อปสฺสโต เอตเทว
อุชุก โหติ ยทิท น ชานามิ น ปสฺสามีติ ฯ สเจ ภควา
ชานาติ อนฺตวา โลโกติ อนฺตวา โลโกติ เม ภควา พฺยากโรตุ
สเจ ภควา ชานาติ อนนฺตวา โลโกติ อนนฺตวา
โลโกติ เม ภควา พฺยากโรตุ โน เจ ภควา ชานาติ อนฺตวา
โลโกติ วา อนนฺตวา โลโกติ วา อชานโต โข ปน อปสฺสโตฑ
เอตเทว อุชุก โหติ ยทิท น ชานามิ น ปสฺสามีติ ฯ สเจ ภควา
ชานาติ ต ชีว ต สรีรนฺติ ต ชีว ต สรีรนฺติ เม ภควา
พฺยากโรตุ สเจ ภควา ชานาติ อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ
อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ เม ภควา พฺยากโรตุ โน เจ ภควา
ชานาติ ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ
วา อชานโต โข ปน อปสฺสโต เอตเทว อุชกุ  โหติ ยทิท
#๑ ยุ. อสฺสสโต ฯ
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น ชานามิ น ปสฺสามีติ ฯ สเจ ภควา ชานาติ โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ เม ภควา พฺยากโรตุ
สเจ ภควา ชานาติ น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ น
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ เม ภควา พฺยากโรตุ โน เจ
ภควา ชานาติ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา อชานโต โข ปน อปสฺสโต
เอตเทว อุชุก โหติ ยทิท น ชานามิ น ปสฺสามีติ ฯ สเจ
ภควา ชานาติ โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ เม ภควา พฺยากโรตุ
สเจ ภควา ชานาติ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
เม ภควา พฺยากโรตุ โน เจ ภควา ชานาติ โหติ จ น จ
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา อชานโต โข ปน อปสฺสโต เอตเทว
อุชุก โหติ ยทิท น ชานามิ น ปสฺสามีติ ฯ
[๑๔๙] กินนฺ ุ โข ตาห มาลุงฺกฺยปุตฺต เอว อวจ เอหิ
ตฺว มาลุงฺกฺยปุตฺต มยิ พฺรหฺมจริย จร อหนฺเต พฺยากริสฺสามิ
สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา อนฺตวา โลโกติ
วา อนนฺตวา โลโกติ วา ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ
ชีว อฺ สรีรนฺติ วา โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา น
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โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ วา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
วาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ตฺว วา ปน ม เอว อวจ อห
ภนฺเต ภควติ พฺรหฺมจริย จริสฺสามิ ภควา เม พฺยากริสสฺ ติ
สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา อนฺตวา โลโกติ
วา อนนฺตวา โลโกติ วา ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ
ชีว อฺ สรีรนฺติ วา โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา น
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ วา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
วาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ กิร มาลุงฺกฺยปุตฺต เนวาหนฺต
วทามิ เอหิ ตฺว มาลุงฺกฺยปุตฺต มยิ พฺรหฺมจริย จร อหนฺเต
พฺยากริสฺสามิ สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา
ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วาติ
นป กิร ๑ ตฺว วเทสิ อห ภนฺเต ภควติ พฺรหฺมจริย จริสฺสามิ
ภควา เม พฺยากริสฺสติ สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ์
วา ฯเปฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
วาติ เอว สนฺเต โมฆปุริส โก สนฺโต ก ปจฺจาจิกฺขสิ ฯ
[๑๕๐] โย โข มาลุงฺกฺยปุตฺต เอว วเทยฺย น ตาวาห
ภควติ พฺรหฺมจริย จริสฺสามิ ยาว เม ภควา น พฺยากริสฺสติ
สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา ฯเปฯ โหติ จ
#๑ ม. ยุ. นป กิร ม ฯ
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น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วาติ อพฺยากตเมว ต มาลุงฺกฺยปุตฺต
ตถาคเตน อสฺส อถ โข โส ปุคคฺ โล กาล กเรยฺย ฯ
เสยฺยถาป มาลุงฺกฺยปุตฺต ปุริโส สลฺเลน วิทฺโธ อสฺส สวิเสน
คาฬฺหปเลปเนน ตสฺส มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา ภิสกฺก สลฺลกตฺต
อุปฏเปยฺยุ ฯ โส เอว วเทยฺย น ตาวาห อิม สลฺล
อาหริสฺสามิ ยาว น ต ปุริส ชานามิ เยนมฺหิ วิทฺโธ ขตฺติโย
วา พฺราหฺมโณ วา เวสฺโส วา สุทโฺ ท วาติ ฯ โส เอว วเทยฺย
น ตาวาห อิม สลฺล อาหริสฺสามิ ยาว น ต ปุริส ชานามิ
เยนมฺหิ วิทโฺ ธ เอวนาโม เอวโคตฺโต อิติ วาติ ฯ โส เอว
วเทยฺย น ตาวาห อิม สลฺล อาหริสฺสามิ ยาว น ต ปุริส
ชานามิ เยนมฺหิ วิทโฺ ธ ทีโฆ วา รสฺโส วา มชฺฌิโม วาติ ฯ
โส เอว วเทยฺย น ตาวาห อิม สลฺล อาหริสสฺ ามิ ยาว น
ต ปุริส ชานามิ เยนมฺหิ วิทฺโธ กาโฬ วา สาโม วา มงฺคุรจฺฉวี
วาติ ฯ โส เอว วเทยฺย น ตาวาห อิม สลฺล อาหริสฺสามิ
ยาว น ต ปุริส ชานามิ เยนมฺหิ วิทฺโธ อสุกสฺมึ คาเม วา
นิคเม วา นคเร วาติ ฯ โส เอว วเทยฺย น ตาวาห อิม
สลฺล อาหริสฺสามิ ยาว น ต ธนน ชานามิ เยนมฺหิ วิทฺโธ
ยทิ วา จาโป ยทิ วา โกทณฺโฑติ ฯ โส เอว วเทยฺย น
ตาวาห อิม สลฺล อาหริสฺสามิ ยาว น ต ชิย ชานามิ ยายมฺหิ
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วิทฺโธ ยทิ วา อกฺกสฺส ยทิ วา สณฺสฺส ยทิ วา นหารุสฺส
ยทิ วา มรุวาย ยทิ วา ขีรปณฺณิโนติ ฯ โส เอว วเทยฺย
น ตาวาห อิม สลฺล อาหริสฺสามิ ยาว น ต กณฺฑ ชานามิ
เยนมฺหิ วิทฺโธ ยทิ วา คจฺฉ ๑ ยทิ วา โรปมนฺติ ฯ โส เอว
วเทยฺย น ตาวาห อิม สลฺล อาหริสฺสามิ ยาว น ต กณฺฑ
ชานามิ เยนมฺหิ วิทโฺ ธ ยสฺส ปตฺเตหิ วาชิต ยทิ วา คิชฌ
ฺ สฺส
ยทิ วา กงฺขสฺส ๒ ยทิ วา กุลลสฺส ยทิ วา โมรสฺส ยทิ วา
สิถิลหนุโนติ ฯ โส เอว วเทยฺย น ตาวาห อิม สลฺล
อาหริสฺสามิ ยาว น ต กณฺฑ ชานามิ เยนมฺหิ วิทฺโธ ยสฺส
นหารุนา ปริกฺขิตฺต ยทิ วา ควสฺส ๓ ยทิ วา มหิสสฺส ๓ ยทิ วา
โรรุวสฺส ๕ ยทิ วา เสมฺหารสฺสาติ ฯ โส เอว วเทยฺย น
ตาวาห อิม สลฺล อาหริสฺสามิ ยาว น ต กณฺฑ ชานามิ
เยนมฺหิ วิทฺโธ ยทิ วา สลฺล ยทิ วา ขุรปฺป ยทิ วา เวกณฺณ ๖
ยทิ วา นาราจ ยทิ วา วจฺฉทนฺต ยทิ วา กรวีรปตฺตนฺติ ๗
อฺาตเมว ต มาลุงฺกฺยปุตฺต เตน ปุริเสน อสฺส อถ โข ๘
โส ปุริโส กาล กเรยฺย ฯ เอวเมว โข มาลุงฺกฺยปุตฺต โย เอว
วเทยฺย น ตาวาห ภควติ พฺรหฺมจริย จริสฺสามิ ยาว ต ๙ เม
ภควา น พฺยากริสฺสติ สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต
#๑ ม. เอว ฯ สี. ยุ. กจฺฉ ฯ ๒ ยุ. กงฺกสฺส. ๓ สี. ยุ. เอว ฯ
#ม. มิคสฺส ฯ ๔ ม. มหึสสฺส ฯ ๕ ม. เภรวสฺส ฯ ๖ สี. ยุ.
#เวกณฺฑ ฯ เอตฺถนฺตเร ยทิวา ควนฺติ อตฺถิ ฯ ๗ ม. กรจิรปตฺตนฺติ ฯ
#๘ ม. ยุ. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๙ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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โลโกติ วา อนฺตวา โลโกติ วา อนนฺตวา โลโกติ วา
ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วา โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
วา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วาติ อพฺยากตเมว ๑
ต มาลุงฺกฺยปุตฺต ตถาคเตน อสฺส อถ โข โส ปุคฺคโล กาล
กเรยฺย ฯ
[๑๕๑] สสฺสโต โลโกติ มาลุงฺกฺยปุตฺต ทิฏิยา สติ
พฺรหฺมจริยวาโส อภวิสฺสาติ เอว โน อสสฺสโต โลโกติ มาลุงฺกฺยปุตฺต
ทิฏิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส อภวิสฺสาติ เอวมฺป โน
สสฺสโต โลโกติ ๒ มาลุงฺกฺยปุตฺต ทิฏิยา สติ อสสฺสโต โลโกติ
วา ทิฏิยา สติ อตฺเถว ชาติ อตฺถิ ชรา อตฺถิ มรณ สนฺติ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา เยสาห ทิฏเว ธมฺเม นิฆาต
ปฺเปมิ ฯ อนฺตวา โลโกติ มาลุงฺกยฺ ปุตฺต ทิฏิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส
อภวิสฺสาติ เอว โน อนนฺตวา โลโกติ มาลุงฺกฺยปุตฺต
ทิฏิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส อภวิสฺสาติ เอวมฺป โน
อนฺตวา โลโกติ มาลุงฺกฺยปุตฺต ทิฏ ิยา สติ อนนฺตวา โลโกติ
วา ทิฏิยา สติ อตฺเถว ชาติ อตฺถิ ชรา อตฺถิ มรณ สนฺติ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา เยสาห ทิฏเว ธมฺเม นิฆาต
ปฺเปมิ ฯ ต ชีว ต สรีรนฺติ มาลุงฺกฺยปุตฺต ทิฏิยา สติ
#๑ ม. ... เมเวต ฯ ๒ ม. โลโกติ วา ฯ
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พฺรหฺมจริยวาโส อภวิสสฺ าติ เอว โน อฺ ชีว อฺ
สรีรนฺติ มาลุงฺกฺยปุตฺต ทิฏิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส อภวิสฺสาติ
เอวมฺป โน ต ชีว ต สรีรนฺติ มาลุงฺกฺยปุตฺต ทิฏิยา สติ
อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วา ทิฏ ิยา สติ อตฺเถว ชาติ
ฯเปฯ นิฆาต ปฺเปมิ ฯ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
มาลุงฺกฺยปุตฺต ทิฏิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส อภวิสฺสาติ เอว
โน น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ มาลุงฺกฺยปุตฺต ทิฏิยา
สติ พฺรหฺมจริยวาโส อภวิสฺสาติ เอวมฺป โน โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ ๑ มาลุงฺกฺยปุตฺต ทิฏิยา สติ น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ วา ทิฏิยา สติ อตฺเถว ชาติ ฯเปฯ เยสาห
ทิฏเว ธมฺเม นิฆาต ปฺเปมิ ฯ โหติ จ น จ โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณาติ มาลุงฺกฺยปุตฺต ทิฏิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส
อภวิสฺสาติ เอว โน เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ มาลุงฺกฺยปุตฺต ทิฏิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส อภวิสฺสาติ ๒
เอวมฺป โน โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ [๓]
มาลุงฺกฺยปุตฺต ทิฏิยา สติ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ วา ทิฏิยา สติ อตฺเถว ชาติ อตฺถิ ชรา อตฺถติ
มรณ สนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา เยสาห ทิฏเว
ธมฺเม นิฆาต ปฺเปมิ ฯ
[๑๕๒] ตสฺมาติห มาลุงฺกฺยปุตฺต อพฺยากตฺจ เม อพฺยากตโต
#๑ ม. ... ติ วา ฯ ๒ โป. เอตฺถนฺตเร "พฺยากตฺจ เม พฺยากตโต ธาเรถาติ
#ปทานิ ทิสฺสนฺติ ฯ ๓ ม. ตฺว ฯ
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กตโต ธาเรถ พฺยากตฺจ เม พฺยากตโต ธาเรถ ฯ กิฺจ
มาลุงฺกฺยปุตฺต มยา อพฺยากต สสฺสโต โลโกติ มาลุงฺกฺยปุตตฺ
มยา อพฺยากต อสสฺสโต โลโกติ มาลุงฺกฺยปุตฺต ๑ มยา อพฺยากต
อนฺตวา โลโกติ มาลุงฺกฺยปุตฺต ๒ มยา อพฺยากต อนนฺตวา โลโกติ
มาลุงฺกฺยปุตฺต ๓ มยา อพฺยากต ต ชีว ต สรีรนฺติ มยา อพฺยากต
อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ มยา อพฺยากต โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณาติ มยา อพฺยากต น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
มยา อพฺยากต โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
มยา อพฺยากต เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
มยา อพฺยากต ฯ กสฺมา เจต มาลุงฺกฺยปุตฺต มยา อพฺยากต
น เหต มาลุงฺกฺยปุตฺต อตฺถสฺหิต นาทิพฺรหฺมจริยก น นิพพฺ ิทาย
น วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย น อภิฺาย น สมฺโพธาย
น นิพฺพานาย สวตฺตติ ตสฺมา ต มยา อพฺยากต ฯ กิฺจ
มาลุงฺกฺยปุตฺต มยา พฺยากต อิท ทุกฺขนฺติ มาลุงฺกฺยปุตฺต มยา
พฺยากต อย ทุกฺขสมุทโยติ มยา พฺยากต อย ทุกฺขนิโรโธติ
มยา พฺยากต อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ มยา พฺยากต ฯ
กสฺมา เจต มาลุงฺกฺยปุตฺต มยา พฺยากต เอตฺหิ มาลุงฺกฺยปุตฺต
อตฺถสฺหิต เอต อาทิพฺรหฺมจริยก เอต ๓ นิพฺพิทาย วิราคาย
นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพพฺ านาย สวตฺตติ
ตสฺมา ต มยา พฺยากต ฯ ตสฺมาติห มาลุงฺกฺยปุตตฺ อพฺยากตฺจ
#๑-๒-๓ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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เม อพฺยากตโต ธาเรถ พฺยากตฺจ เม พฺยากตโต ธาเรถาติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน อายสฺมา มาลุงฺกฺยปุตฺโต ๑ ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
จูฬมาลุงฺโกฺยวาทสุตฺต ๒ นิฏิต ตติย ฯ
______________
#๑ ยุ. อาทิโต ปฏาย สพฺพตฺถ มาลุงฺกยา-อิติ ทิสฺสติ ฯ มาลุงฺกยาปุตฺโตติ เจตฺถ
#นิทสฺสน ฯ ๒ ม. จูฬมาลุกฺยสุตฺต ฯ
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มหามาลุงฺโกฺยวาทสุตฺต ๑
[๑๕๓] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ
ภควา เอตทโวจ ธาเรถ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว มยา เทสิตานิ
ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานีติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา มาลุงฺกฺยปุตฺโต
ภควนฺต เอตทโวจ อห โข ภนฺเต ธาเรมิ ภควตาโ
เทสิตานิ ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานีติ ฯ ยถากถ ปน ตฺว
มาลุงฺกฺยปุตฺต ๒ ธาเรสิ มยา เทสิตานิ ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานีติ ฯ
สกฺกายทิฏึ โข อห ภนฺเต ภควตา โอรมฺภาคิย
สฺโชน เทสิต ธาเรมิ วิจิกิจฺฉ โข อห ภนฺเต ภควตา
โอรมฺภาคิย สฺโชน เทสิต ธาเรมิ สีลพฺพตปรามาส โข
อห ภนฺเต ภควตา โอรมฺภาคิย สฺโชน เทสิต ธาเรมิ
กามจฺฉนฺท โข อห ภนฺเต ภควตา โอรมฺภาคิย สฺโชน เทสิต
ธาเรมิ พฺยาปาท โข อห ภนฺเต ภควตา โอรมฺภาคิย สฺโชน
เทสิต ธาเรมิ เอว โข อห ภนฺเต ธาเรมิ ภควตา เทสิตานิ
ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานีติ ฯ
[๑๕๔] กสฺส นุ โข นาม ตฺว มาลุงฺกฺยปุตฺต มยา ๓ อิมานิ
เอว ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ เทสิตานิ ธาเรสิ ฯ นนุ
#๑ ม. มหามาลุกฺยสุตฺต ฯ ๒ ม. สพฺพตฺถ "มาลุกฺยปุตฺตาติ ทิสฺสติ ฯ ยุ.
#มาลุงฺกฺยาปุตฺตาติ ฯ ๓ ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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มาลุงฺกฺยปุตฺต อฺติตฺถิยา ปริพพฺ าชกา อิมินา ตรุณูปเมน
อุปารมฺเภน อุปารมฺภิสสฺ นฺติ ทหรสฺส หิ มาลุงฺกฺยปุตฺต กุมารสฺส
มนฺทสฺส อุตฺตานเสยฺยกสฺส สกฺกาโยติป น โหติ กุโต ปนสฺส
อุปฺปชฺชิสฺสติ สกฺกายทิฏ ิ อนุเสติ ๑ เตฺววสฺส สกฺกายทิฏานุสโย
ทหรสฺส หิ มาลุงฺกฺยปุตฺต กุมารสฺส มนฺทสฺส อุตฺตานเสยฺยกสฺส
ธมฺมาติป น โหติ กุโต ปนสฺส อุปฺปชฺชิสฺสติ ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉา
อนุเสติ เตฺววสฺส วิจิกิจฺฉานุสโย ทหรสฺส หิ [๒] กุมารสฺส มนฺทสฺส
อุตฺตานเสยฺยกสฺส สีลาติป น โหติ กุโต ปนสฺส อุปฺปชฺชิสฺสติ
สีเลสุ สีลพฺพตปรามาโส อนุเสติ เตฺววสฺส สีลพฺพตปรามาสานุสโย
ทหรสฺส หิ มาลุงฺกฺยปุตฺต กุมารสฺส มนฺทสฺส อุตฺตานเสยฺยกสฺส
กามาติป น โหติ กุโต ปนสฺส อุปฺปชฺชิสสฺ ติ กาเมสุ
กามจฺฉนฺโท อนุเสติ เตฺววสฺส กามราคานุสโย ทหรสฺส หิ มาลุงฺกฺยปุตฺต
กุมารสฺส มนฺทสฺส อุตฺตานเสยฺยกสฺส สตฺตาติป น โหติ
กุโต ปนสฺส อุปฺปชฺชสิ ฺสติ สตฺเตสุ พฺยาปาโท อนุเสติ เตฺววสฺส
พฺยาปาทานุสโย นนุ มาลุงฺกฺยปุตฺต อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา
อิมินา ตรุณปู เมน อุปารมฺเภน อุปารมฺภิสฺสนฺตีติ ฯ เอว วุตฺเต
อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ เอตสฺส ภควา กาโล
เอตสฺส สุคต กาโล ย ภควา ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ
เทเสยฺย ภควโต สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ เตนหานนฺท
สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
#๑ ม. ยุ. อนุเสเตฺววาสฺส ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
#๒ ม. มาลุกยฺ ปุตฺต ฯ ยุ. มาลุงฺยาปุตฺต ฯ
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อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๑๕๕] ภควา เอตทโวจ อิธานนฺท อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน
อริยาน อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต
สปฺปุริสาน อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม
อวินีโต สกฺกายทิฏิปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ สกฺกายทิฏิปเรเตน
อุปฺปนฺนาย จ สกฺกายทิฏิยา นิสฺสรณ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ตสฺส สา สกฺกายทิฏ ิ ถามคตา อปฺปฏิวินตี า
โอรมฺภาคิยสฺโชน ฯ วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ
วิจิกิจฺฉาปเรเตน อุปฺปนฺนาย จ วิจิกิจฺฉาย นิสฺสรณ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ตสฺส สา วิจิกิจฺฉา ถามคตา อปฺปฏิวินีตา
โอรมฺภาคิยสฺโชน ฯ สีลพฺพตปรามาสปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ
สีลพฺพตปรามาสปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ สีลพฺพตปรามาสสฺส
นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานาติ ตสฺส โส สีลพฺพตปรามาโส
ถามคโต อปฺปฏิวินีโต โอรมฺภาคิยสฺโชน ฯ กามราคปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรติ กามราคปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส
นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานาติ ตสฺส โส กามราโค ถามคโต
อปฺปฏิวินีโต โอรมฺภาคิยสฺโชน ฯ พฺยาปาทปริยุฏิเตน เจตสา
วิหรติ พฺยาปาทปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณ
ยถาภูต นปฺปชานาติ ตสฺส โส พฺยาปาโท ถามคโต อปฺปฏิวินีโต โอรมฺภาคิยสฺโชน ฯ สุตวา จ โข อานนฺท อริย-
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สาวโก อริยาน ทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส โกวิโท อริยธมฺเม สุวินีโต
สปฺปุริสาน ทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส โกวิโท สปฺปุริสธมฺเม สุวินีโต
น สกฺกายทิฏิปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ น สกฺกายทิฏิปเรเตน
อุปฺปนฺนาย จ สกฺกายทิฏิยา นิสฺสรณ ยถาภูต ปชานาติ ตสฺส
สา สกฺกายทิฏิ สานุสยา ปหียติ ฯ น วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรติ น วิจิกิจฺฉาปเรเตน อุปฺปนฺนาย จ วิจิกิจฺฉาย
นิสฺสรณ ยถาภูต ปชานาติ ตสฺส สา วิจิกิจฺฉา สานุสยา
ปหียติ ฯ น สีลพฺพตปรามาสปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ น
สีลพฺพตปรามาสปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ สีลพฺพตปรามาสสฺส
นิสฺสรณ ยถาภูต ปชานาติ ตสฺส โส สีลพฺพตปรามาโส
สานุสโย ปหียติ ฯ น กามราคปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ น
กามราคปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต
ปชานาติ ตสฺส โส กามราโค สานุสโย ปหียติ ฯ น พฺยาปาทปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรติ น พฺยาปาทปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ
พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต ปชานาติ ตสฺส โส พฺยาปาโท
สานุสโย ปหียติ ฯ
[๑๕๖] โย อานนฺท มคฺโค ยา ปฏิปทา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปหานาย ต มคฺค ต ปฏิปท อนาคมฺม
ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ สฺสติ วา ทกฺขติ ๑ วา ปชหิสฺสติ
วาติ เนต าน วิชฺชติ ฯ เสยฺยถาป อานนฺท มหโต รุกฺขสฺส
#๑ ยุ. ทกฺขีติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ติฏโต สารวโต ตจ อจฺเฉตฺวา เผคฺคุ อจฺเฉตฺวา สารจฺเฉโท
ภวิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ เอวเมว โข อานนฺท โย มคฺโค
ยา ปฏิปทา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปหานาย
ต มคฺค ต ปฏิปท อนาคมฺม ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ
สฺสติ วา ทกฺขติ วา ปชหิสฺสติ วาติ เนต าน วิชชฺ ติ ฯ
โย จ โข อานนฺท มคฺโค ยา ปฏิปทา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปหานาย ต มคฺค ต ปฏิปท อาคมฺม ปฺโจรมฺภาคิยานิ
สฺโชนานิ สฺสติ วา ทกฺขติ วา ปชหิสฺสติ
วาติ านเมต วิชฺชติ ฯ เสยฺยถาป อานนฺท มหโต รุกฺขสฺส
ติฏโต สารวโต ตจ เฉตฺวา เผคฺคุ เฉตฺวา สารจฺเฉโท ภวิสฺสตีติ
านเมต วิชชฺ ติ เอวเมว โข อานนฺท โย มคฺโค ยา ปฏิปทา
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปหานาย ต มคฺค ต
ปฏิปท อาคมฺม ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ สฺสติ วา ทกฺขติ
วา ปชหิสฺสติ วาติ านเมต วิชชฺ ติ ฯ เสยฺยถาป อานนฺท คงฺคา
นที ปูรา อุทกสฺส สมติตฺติกา กากเปยฺยา อถ โข ๑ ทุพฺพลโก
ปุริโส อาคจฺเฉยฺย อห อิมิสฺสา คงฺคาย นทิยา ติริย พาหาย
โสต เฉตฺวา โสตฺถินา ปาร คจฺฉิสฺสามีติ โส น สกฺกุเณยฺย
คงฺคาย นทิยา ติริย พาหาย โสต เฉตฺวา โสตฺถินา ปาร คนฺตุ
เอวเมว โข อานนฺท ยสฺสกสฺสจิ สกฺกายนิโรธาย ธมฺเม เทสิยมาเน
จิตฺต น ปกฺขนฺทติ นปฺปสีทติ น สนฺติฏติ น วิมุจฺจติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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เสยฺยถาป โส ทุพฺพลโก ปุรโิ ส เอวเมว เต ทฏพฺพา ฯ
เสยฺยถาป อานนฺท คงฺคา นที ปูรา อุทกสฺส สมติตฺติกา กากเปยฺยา
อถ พลวา ปุริโส อาคจฺเฉยฺย อห อิมิสฺสา คงฺคาย นทิยา
ติริย พาหาย โสต เฉตฺวา โสตฺถนิ า ปาร คมิสฺสามีติ โส
สกฺกุเณยฺย คงฺคาย นทิยา ติริย พาหาย โสต เฉตฺวา โสตฺถินา
ปาร คนฺตุ เอวเมว โข อานนฺท ยสฺสกสฺสจิ สกฺกายนิโรธาย
ธมฺเม เทสิยมาเน จิตฺต ปกฺขนฺทติ ปสีทติ สนฺติฏติ วิมุจฺจติ ฯ
เสยฺยถาป โส พลวา ปุริโส เอวเมว เต ทฏพฺพา ฯ
[๑๕๗] กตโม จ ๑ อานนฺท มคฺโค กตมา จ ปฏิปทา
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปหานาย ฯ อิธานนฺท
ภิกฺขุ อุปธิวเิ วกา อกุสลาน ธมฺมาน ปหานา สพฺพโส กายทุฏุลฺลาน
ปฏิปฺปสฺสทฺธิยา วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ
ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ โส ยเทว ตตฺถ โหติ รูปคต เวทนาคต สฺาคต
สงฺขารคต วิฺาณคต เต ธมฺเม อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต
คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต สฺุโต
อนตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ โส เตหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปฏิปาเปติ ๒
โส เตหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปฏิปาเปตฺวา ๓ อมตาย ธาตุยา จิตฺต
อุปสหรติ เอต สนฺต เอต ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ
#๑ ยุ. กตโม จานนฺท มคฺโค กตมา ปฏิปทาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ สี. ยุ. ปฏิวาเปติ ฯ
#ม. ปติฏาเปติ ฯ ๓ สี. ยุ. ปฏิวาเปตฺวา ฯ ม. ปติฏ าเปตฺวา ฯ
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สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานนฺติ ฯ
โส ตตฺถฏิโต อาสวาน ขย ปาปุณาติ โน เจ อาสวาน
ขย ปาปุณาติ เตเนว ธมฺมราเคน ตาย ธมฺมนนฺทิยา ปฺจนฺน
โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกขฺ ยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถ
ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา ฯ อยมฺป โข อานนฺท
มคฺโค อย ปฏิปทา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปหานาย ฯ
ปุน จปร อานนฺท ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ
ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ โส ยเทว ตตฺถ โหติ
รูปคต เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต ฯเปฯ
สฺโชนาน ปหานาย ฯ
[๑๕๘] ปุน จปร อานนฺท ภิกขฺ ุ สพฺพโส รูปสฺาน
สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อฏงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา
อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ โส
ยเทว ตตฺถ โหติ เวทนาคต สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต เต
ธมฺเม อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต
อาพาธโต ปรโต ปโลกโต สฺุโต อนตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ
โส เตหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปฏิปาเปติ โส เตหิ ธมฺเมหิ จิตฺต
ปฏิปาเปตฺวา อมตาย ธาตุยา จิตฺต อุปสหรติ เอต สนฺต เอต
ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย
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วิราโค นิโรโธ นิพฺพานนฺติ ฯ โส ตตฺถฏิโต อาสวาน ขย
ปาปุณาติ โน เจ อาสวาน ขย ปาปุณาติ เตเนว ธมฺมราเคน
ตาย ธมฺมนนฺทิยา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา
โอปปาติโก โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา ฯ
อยมฺป โข อานนฺท มคฺโค อย ปฏิปทา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปหานาย ฯ ปุน จปร อานนฺท ภิกฺขุ สพฺพโส
อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ โส ยเทว ตตฺถ โหติ เวทนาคต
ฯเปฯ สฺโชนาน ปหานาย ฯ ปุน จปร อานนฺท ภิกขฺ ุ
สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ โส ยเทว ตตฺถ โหติ เวทนาคต
สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต เต ธมฺเม อนิจฺจโต ทุกฺขโต
โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต
สฺุโต อนตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯ โส เตหิ ธมฺเมหิ จิตฺต
ปฏิปาเปติ โส เตหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปฏิปาเปตฺวา อมตาย
ธาตุยา จิตฺต อุปสหรติ เอต สนฺต เอต ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ
นิพฺพานนฺติ ฯ โส ตตฺถฏิโต อาสวาน ขย ปาปุณาติ โน เจ
อาสวาน ขย ปาปุณาติ เตเนว ธมฺมราเคน ตาย ธมฺมนนฺทยิ า
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ
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ตตฺถ ปรินิพพฺ ายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา ฯ อย ๑ โข อานนฺท
มคฺโค อย ปฏิปทา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน
ปหานายาติ ฯ
[๑๕๙] เอโส เจ ภนฺเต มคฺโค เอสา ปฏิปทา ปฺจนฺน
โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปหานาย อถ กิฺจรหิ อิเธกจฺเจ
ภิกฺขู เจโตวิมุตฺติโน เอกจฺเจ ภิกฺขู ปฺาวิมุตฺติโนติ ฯ เอตฺถ
โข เตสาห อานนฺท อินฺทฺริยเวมตฺตต วทามีติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
มหามาลุงฺโกฺยวาทสุตฺต นิฏิต จตุตฺถ ฯ
____________________
#๑ ม. อยป โข ฯ
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ภทฺทาลิสุตฺต
[๑๖๐] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู๔
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ
ภควา เอตทโวจ อห โข ภิกฺขเว เอกาสนโภชน ภฺุชามิ
เอกาสนโภชน โข อห ภิกฺขเว ภฺุชมาโน อปฺปาพาธตฺจ
สฺชานามิ อปฺปาตงฺกตฺจ ลหุฏ านฺจ พลฺจ ผาสุวิหารฺจ
เอถ ตุเมฺหป ภิกฺขเว เอกาสนโภชน ภฺุชถ เอกาสนโภชน
โข ภิกฺขเว ตุเมฺหป ภฺุชมานา อปฺปาพาธตฺจ สฺชานิสฺสถ
อปฺปาตงฺกตฺจ ลหุฏานฺจ พลฺจ ผาสุวิหารฺจาติ ฯ
[๑๖๑] เอว วุตฺเต อายสฺมา ภทฺทาลิ ภควนฺต เอตทโวจ
อห โข ภนฺเต น อุสฺสหามิ เอกาสนโภชน ภฺุชติ ุ เอกาสนโภชนฺหิ
เม ภนฺเต ภฺุชโต สิยา กุกกฺ ุจฺจ สิยา วิปฺปฏิสาโรติ ฯ
เตนหิ ตฺว ภทฺทาลิ ยตฺถ นิมนฺติโต อสฺสสิ ตตฺถ เอกเทส
ภฺุชิตฺวา เอกเทส นีหริตฺวาป ปริภฺุเชยฺยาสิ ๑ เอวมฺป โข ตฺว ๒
ภทฺทาลิ ภฺุชมาโน [๓] ยาเปสฺสสีติ ฯ เอวมฺป โข อห ภนฺเต น
อุสฺสหามิ ภฺุชิตุ เอวมฺป เม ภนฺเต ภฺุชโต สิยา กุกฺกุจจฺ 
สิยา วิปฺปฏิสาโรติ ฯ อถ โข อายสฺมา ภทฺทาลิ ภควตา สิกฺขาปเท
ปฺาปยมาเน ภิกฺขุสงฺเฆ สิกฺข สมาทิยมาเน อนุสฺสาห ปเวเทสิ ฯ
#๑ ม. ยุ. ภฺุเชยฺยาสิ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. เอกาสโน ฯ
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อถ โข อายสฺมา ภทฺทาลิ สพฺพนฺต เตมาส น ภควโต สมฺมขุ ีภาว
อทาสิ ยถาต สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย อปริปูรการี ๑ ฯ
[๑๖๒] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู ภควโต
จีวรกมฺม กโรนฺติ นิฏ ิตจีวโร ภควา เตมาสจฺจเยน จาริก
ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ อถ โข อายสฺมา ภทฺทาลิ เยน เต ภิกฺขู
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เตหิ ภิกขฺ ูหิ สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อายสฺมนฺต ภทฺทาลึ เต ภิกฺขู เอตทโวจุ อิท โข
อาวุโส ภทฺทาลิ ภควโต จีวรกมฺม กรียติ ๒ นิฏิตจีวโร ภควา
เตมาสจฺจเยน จาริก ปกฺกมิสฺสตีติ ๓ ฯ อิงฺฆาวุโส ภทฺทาลิ เอต
เทส ๓ สาธุก มนสิกโรหิ มา เต ปจฺฉา ทุกฺกรตร อโหสีติ ฯ
เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา ภทฺทาลิ เตส ภิกฺขูน ปฏิสฺสุตวฺ า
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา ภทฺทาลิ
ภควนฺต เอตทโวจ อจฺจโย ม ภนฺเต อจฺจคมา ยถาพาล
ยถามูฬฺห ยถาอกุสล โยห ภควตา สิกฺขาปเท ปฺาปยมาเน
ภิกฺขุสงฺเฆ สิกฺข สมาทิยมาเน อนุสฺสาห ปเวเทสึ ๕ ตสฺส เม
ภนฺเต ภควา อจฺจย อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหาตุ อายตึ สวรายาติ ฯ
[๑๖๓] ตคฺฆ ตฺว ภทฺทาลิ อจฺจโย อจฺจคมา ยถาพาล
#๑ อปริปูริการีติป ปาโ ฯ ๒ ม. กรณีย ฯ ๓ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔ ม. โทสก ฯ ยุ. เทสก ฯ ๕ ม. ปเวเทมิ ฯ
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ยถามูฬฺห ยถาอกุสล ย ตฺว มยา สิกฺขาปเท ปฺาปยมาเน
ภิกฺขุสงฺเฆ สิกฺข สมาทิยมาเน อนุสฺสาห ปเวเทสิ [๑] ฯ สมโยป
โข เต ภทฺทาลิ อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ ภควา โข สาวตฺถิย
วิหรติ ภควาป ม ชานิสฺสติ ภทฺทาลิ นาม ภิกขฺ ุ สตฺถุ สาสเน
สิกฺขาย อปริปูรการีติ อยมฺป โข เต ภทฺทาลิ สมโย อปฺปฏิวิทฺโธ
อโหสิ ฯ สมโยป โข เต ภทฺทาลิ อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ สมฺพหุลา
โข ภิกฺขู สาวตฺถิย วสฺส อุปคตา เตป ม ชานิสฺสนฺติ ภทฺทาลิ
นาม ภิกฺขุ สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย อปริปูรการีติ อยมฺป โข
เต ภทฺทาลิ สมโย อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ ฯ สมโยป โข เต
ภทฺทาลิ อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ สมฺพหุลา โข ภิกฺขุนิโย สาวตฺถิย
วสฺส อุปคตา ตาป ม ชานิสฺสนฺติ ภทฺทาลิ นาม ภิกฺขุ
สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย อปริปูรการีติ อยมฺป โข เต ภทฺทาลิ
สมโย อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ ฯ สมโยป โข เต ภทฺทาลิ อปฺปฏิวิทฺโธ
อโหสิ สมฺพหุลา โข อุปาสกา สาวตฺถิย ปฏิวสนฺติ เตป
ม ชานิสฺสนฺติ ภทฺทาลิ นาม ภิกขฺ ุ สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย
อปริปูรการีติ อยมฺป โข เต ภทฺทาลิ สมโย อปฺปฏิวิทโฺ ธ
อโหสิ ฯ สมโยป โข เต ภทฺทาลิ อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ สมฺพหุลา
โข อุปาสิกา สาวตฺถิย ปฏิวสนฺติ ตาป ม ชานิสฺสนฺติ ภทฺทาลิ
นาม ภิกฺขุ สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย อปริปูรการีติ อยมฺป โข
เต ภทฺทาลิ สมโย อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ ฯ สมโยป โข เต
#๑ โป. ยโต จ โข ตฺว ภทฺทาลิ อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรสิ ตนฺเต
#มย ปฏิคฺคณฺหาม วุทฺธิเหสา ภทฺทาลิ อริยสฺส วินเย โย อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา
#ยถาธมฺม ปฏิกโรติ อายตึ สวร อาปชฺชตีติ ทิสสฺ ติ ฯ
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ภทฺทาลิ อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ สมฺพหุลา โข [๑] นานาติตฺถิยา
สมณพฺราหฺมณา สาวตฺถยิ  วสฺส อุปคตา เตป ม ชานิสฺสนฺติ
ภทฺทาลิ นาม ภิกฺขุ สมณสฺส โคตมสฺส สาวโก เถรฺตโร [๒]
สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย อปริปูรการีติ อยมฺป โข เต ภทฺทาลิ
สมโย อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสีติ ฯ อจฺจโย ม ภนฺเต อจฺจคมา
ยถาพาล ยถามูฬฺห ยถาอกุสล โยห ภควตา สิกขาปเท ปฺาปยมาเน
ภิกฺขุสงฺเฆ สิกฺข สมาทิยมาเน อนุสฺสาห ปเวเทสึ ๓ ฯ
ตสฺส เม ภนฺเต ภควา อจฺจย อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหาตุ อายตึ
สวรายาติ ฯ
[๑๖๔] ตคฺฆ ตฺว ภทฺทาลิ อจฺจโย อจฺจคมา ยถาพาล
ยถามูฬฺห ยถาอกุสล ย ตฺว มยา สิกฺขาปเท ปฺาปยมาเน
ภิกฺขุสงฺเฆ สิกฺข สมาทิยมาเน อนุสฺสาห ปเวเทสิ ฯ ต กึ มฺสิ
ภทฺทาลิ อิธสฺส ภิกฺขุ อุภโตภาควิมุตฺโต ตมห เอว วเทยฺย
เอหิ เม ตฺว ภิกฺขุ ปงฺเก สงฺกโม โหตีติ ๓ อป นุ โข โส
สงฺกเมยฺย วา อฺเน วา กาย สนฺนาเมยฺย โนติ วา วเทยฺยาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ต กึ มฺสิ ภทฺทาลิ อิธสฺส ภิกฺขุ
ปฺาวิมุตฺโต กายสกฺขี ทิฏิปฺปตฺโต สทฺธาวิมุตฺโต ธมฺมานุสารี
สทฺธานุสารี ตมห เอว วเทยฺย เอหิ เม ตฺว ภิกฺขุ ปงฺเก
สงฺกโม โหตีติ อป นุ โข โส สงฺกเมยฺย วา อฺเน วา
กาย สนฺนาเมยฺย โนติ วา วเทยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ต
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ภิกฺขุ ฯ ๓ ม. ปเวเทมิ ฯ
#๔ ม. ยุ. โหหีติ ฯ
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กึ มฺสิ ภทฺทาลิ อป นุ ตฺว ภทฺทาลิ ๑ ตสฺมึ สมเย
อุภโตภาควิมุตฺโต วา โหหิ ปฺาวิมุตฺโต วา กายสกฺขี วา
ทิฏิปฺปตฺโต วา สทฺธาวิมุตฺโต วา ธมฺมานุสารี วา สทฺธานุสารี
วาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ นนุ ตฺว ภทฺทาลิ ตสฺมึ สมเย ริตฺโต
ตุจฺโฉ อปรทฺโธติ ฯ เอว ภนฺเต อจฺจโย ม ภนฺเต อจฺจคมา
ยถาพาล ยถามูฬฺห ยถาอกุสล โยห ภควตา สิกขฺ าปเท ปฺาปยมาเน
ภิกฺขุสงฺเฆ สิกฺข สมาทิยมาเน อนุสฺสาห ปเวเทสึ ตสฺส
เม ภนฺเต ภควา อจฺจย อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหาตุ อายตึ สวรายาติ ฯ
[๑๖๕] ตคฺฆ ตฺว ภทฺทาลิ อจฺจโย อจฺจคมา ยถาพาล ยถามูฬฺห
ยถาอกุสล ย ตฺว มยา สิกฺขาปเท ปฺาปยมาเน ภิกฺขุสงฺเฆ
สิกฺข สมาทิยมาเน อนุสฺสาห ปเวเทสิ ยโต จ โข ตฺว
ภทฺทาลิ อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรสิ ตนฺเต มย
ปฏิคฺคณฺหาม วุทฺธิ เหสา ภทฺทาลิ อริยสฺส วินเย โย อจฺจย
อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรติ อายตึ สวร อาปชฺชติ ฯ
[๑๖๖] อิธ ภทฺทาลิ เอกจฺโจ ภิกฺขุ สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย
อปริปูรการี โหติ ตสฺส เอว โหติ ยนฺนูนาห วิวิตฺต เสนาสน
ภเชยฺย อรฺ รุกฺขมูล ปพฺพต กนฺทร คิริคหุ  สุสาน วนปตฺถ
อพฺโภกาส ปลาลปฺุช อปฺเปวนามาห อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา
อลมริยาณทสฺสนวิเสส สจฺฉิกเรยฺยนฺติ ฯ โส วิวิตฺต เสนาสน
ภชติ อรฺ รุกฺขมูล ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปตฺถ
#๑ ม. ภทฺทาลีติ อาลปนปท นตฺถิ ฯ
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อพฺโภกาส ปลาลปฺุช ตสฺส ตถา วูปกฏสฺส วิหรโต สตฺถาป
อุปวทติ อนุวิจฺจ วิฺู สพฺรหฺมจารี อุปวทนฺติ เทวตาป อุปวทนฺติ
อตฺตาป ๑ อตฺตาน อุปวทติ โส สตฺถาราป อุปวทิโต อนุวจิ ฺจ
วิฺูหิ สพฺรหฺมจารีหิ อุปวทิโต เทวตาหิป อุปวทิโต อตฺตนาป
อตฺตา ๒ อุปวทิโต น ๓ อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส
สจฺฉิกโรติ ต กิสฺส เหตุ เอวเฺหต ๓ ภทฺทาลิ โหติ ยถาต
สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย อปริปูรการิสฺส ฯ
[๑๖๗] อิธ ปน ภทฺทาลิ เอกจฺโจ ภิกฺขุ สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย
ปริปูรการี โหติ ตสฺส เอว โหติ ยนฺนูนาห วิวิตฺต เสนาสน
ภเชยฺย อรฺ รุกฺขมูล ปพฺพต กนฺทร คิริคหุ  สุสาน วนปตฺถ
อพฺโภกาส ปลาลปฺุช อปฺเปวนามาห อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา
อลมริยาณทสฺสนวิเสส สจฺฉิกเรยฺยนฺติ ฯ โส วิวิตฺต เสนาสน
ภชติ อรฺ รุกฺขมูล ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปตฺถ
อพฺโภกาส ปลาลปฺุช ตสฺส ตถา วูปกฏสฺส วิหรโต สตฺถาป
น อุปวทติ อนุวิจฺจ วิฺู สพฺรหฺมจารี น อุปวทนฺติ เทวตาป
น อุปวทนฺติ อตฺตาป อตฺตาน น อุปวทติ โส สตฺถาราป
อนุปวทิโต อนุวิจฺจ วิฺูหิ สพฺรหฺมจารีหิ อนุปวทิโต เทวตาหิป
อนุปวทิโต อตฺตนาป อตฺตา อนุปวทิโต อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา
อลมริยาณทสฺสนวิเสส สจฺฉิกโรติ ฯ โส วิวิจฺเจว กาเมหิ
#๑ ม. อตฺตนา ฯ ๒ ม. ยุ. อตฺตานนฺติ สพฺพตฺถ ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. นกาโร นตฺถิ ฯ
#๔ ม. เอวฺหิท ฯ
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วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ต กิสฺส เหตุ เอวเฺหต ภทฺทาลิ
โหติ ยถาต สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย ปริปูรการิสสฺ ฯ ปุน จปร
ภทฺทาลิ ภิกขฺ ุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส
เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ต กิสฺส เหตุ เอวเฺหต ภทฺทาลิ โหติ ยถาต
สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย ปริปูรการิสสฺ ฯ ปุน จปร ภทฺทาลิ ภิกฺขุ
ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ต
กิสฺส เหตุ เอวเฺหต ภทฺทาลิ โหติ ยถาต สตฺถุ สาสเน
สิกฺขาย ปริปูรการิสฺส ฯ ปุน จปร ภทฺทาลิ ภิกฺขุ สุขสฺส จ
ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ต กิสฺส
เหตุ เอวเฺหต ภทฺทาลิ โหติ ยถาต สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย
ปริปูรการิสสฺ ฯ
[๑๖๘] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ ฯ โส อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ ฯเปฯ อิติ
สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ต กิสฺส
เหตุ เอวเฺหต ภทฺทาลิ โหติ ยถาต สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย
ปริปูรการิสสฺ ฯ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสทุ ฺเธ ปริโยทาเต
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อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ ฯ โส ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา ฯเปฯ วินิปาต นิรย อุปปนฺนา อิเม
วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน สมนฺนาคตา ฯเปฯ สุคตึ
สคฺค โลก อุปปนฺนาติ ฯ อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ต กิสฺส
เหตุ เอวเฺหต ภทฺทาลิ โหติ ยถาต สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย
ปริปูรการิสสฺ ฯ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสทุ ฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
อาสวาน ขยาณาย จิตฺต อภินินนฺ าเมติ ฯ โส อิท ทุกขฺ นฺติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต
ปชานาติ อิเม อาสวาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ
ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย
อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตสฺส เอว
ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ทิฏาสวาป
จิตฺต วิมุจฺจติ ภวาสวาป จิตฺต วิมจุ ฺจติ อวิชฺชาสวาป จิตฺต
วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ขีณา ชาติ
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วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ
ต กิสฺส เหตุ เอวเฺหต ภทฺทาลิ โหติ ยถาต สตฺถุ สาสเน
สิกฺขาย ปริปูรการิสฺสาติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา ภทฺทาลิ ภควนฺต
เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยนมิเธกจฺจ
ภิกฺขุ ปวยฺห ๑ ปวยฺห การณ กโรนฺติ โก ปน ภนฺเต เหตุ
โก ปจฺจโย เยนมิเธกจฺจ ภิกฺขุ โน ตถา ๒ ปวยฺห ปวยฺห
การณ กโรนฺตีติ ฯ
[๑๖๙] อิธ ภทฺทาลิ เอกจฺโจ ภิกขฺ ุ อภิณฺหาปตฺติโก โหติ
อาปตฺติพหุโล โส ภิกฺขูหิ วุจจฺ มาโน อฺเนฺ ปฏิจรติ
พหิทฺธา กถ อปนาเมติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ
น สมฺมา วตฺตติ น โลม ปาเตติ น นิตฺถาร วตฺตติ
เยน สงฺโฆ อตฺตมโน โหติ ต กโรมีติ นาห ๓ ฯ ตตฺร ภทฺทาลิ
ภิกฺขูน เอว โหติ อย โข อาวุโส ภิกฺขุ อภิณหฺ าปตฺติโก
อาปตฺติพหุโล โส ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน อฺเนฺ ปฏิจรติ
พหิทฺธา กถ อปนาเมติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ
น สมฺมา วตฺตติ น โลม ปาเตติ น นิตฺถาร วตฺตติ เยน
สงฺโฆ อตฺตมโน โหติ ต กโรมีติ นาห สาธุ วตายสฺมนฺโต
อิมสฺส ภิกฺขโุ น ตถา ตถา อุปปริกฺขถ ยถยิท ๓ อธิกรณ น ๕
ขิปฺปเมว วูปสมฺเมยฺยาติ ฯ ตสฺส โข เอว ภทฺทาลิ ภิกฺขโุ น
#๑ ม. ปสยฺห ปสยฺห ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ตถา ตถา ฯ ๓ โป. อาหาติ
#สพฺพตฺถ ทิสฺสติ ฯ ๔ สี. ยุ. ยถาสฺสิท ฯ ๕ ม. นกาโร นตฺถิ ฯ
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ภิกฺขู ตถา ตถา อุปปริกฺขนฺติ ยถยิท อธิกรณ น ขิปฺปเมว
วูปสมฺมติ ฯ อิธ ปน ภทฺทาลิ เอกจฺโจ ภิกฺขุ อภิณฺหาปตฺติโก
โหติ อาปตฺติพหุโล โส ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน นาฺเนฺ ปฏิจรติ
พหิทฺธา กถ น อปนาเมติ น โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ
ปาตุกโรติ สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ นิตฺถาร วตฺตติ
เยน สงฺโฆ อตฺตมโน โหติ ต กโรมีติ อาห ฯ ตตฺร ภทฺทาลิ
ภิกฺขูน เอว โหติ อย โข อาวุโส ภิกฺขุ อภิณหฺ าปตฺติโก
อาปตฺติพหุโล โส ภิกขฺ ูหิ วุจฺจมาโน นาฺเนฺ ปฏิจรติ
พหิทฺธา กถ น อปนาเมติ น โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ
ปาตุกโรติ สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ นิตฺถาร วตฺตติ เยน
สงฺโฆ อตฺตมโน โหติ ต กโรมีติ อาห สาธุ วตายสฺมนฺโต
อิมสฺส ภิกฺขโุ น ตถา ตถา อุปปริกขฺ ถ ยถยิท อธิกรณ ขิปฺปเมว
วูปสมฺเมยฺยาติ ฯ ตสฺส โข เอว ภทฺทาลิ ภิกฺขโุ น ภิกฺขู ตถา
ตถา อุปปริกขฺ นฺติ ยถยิท อธิกรณ ขิปฺปเมว วูปสมฺมติ ฯ
[๑๗๐] อิธ ภทฺทาลิ เอกจฺโจ ภิกฺขุ อธิจฺจาปตฺติโก โหติ
อนาปตฺติพหุโล โส ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน อฺเนฺ ปฏิจรติ
พหิทฺธา กถ อปนาเมติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ
น สมฺมา วตฺตติ น โลม ปาเตติ น นิตฺถาร วตฺตติ เยน สงฺโฆ
อตฺตมโน โหติ ต กโรมีติ นาห ฯ ตตฺร ภทฺทาลิ ภิกฺขูน
เอว โหติ อย โข อาวุโส ภิกฺขุ อธิจฺจาปตฺติโก อนาปตฺติ-
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พหุโล โส ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน อฺเนฺ ปฏิจรติ พหิทฺธา
กถ อปนาเมติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ น
สมฺมา วตฺตติ น โลม ปาเตติ น นิตฺถาร วตฺตติ เยน สงฺโฆ
อตฺตมโน โหติ ต กโรมีติ นาห สาธุ วตายสฺมนฺโต อิมสฺส
ภิกฺขุโน ตถา ตถา อุปปริกฺขถ ยถยิท อธิกรณ น ๑ ขิปฺปเมว
วูปสมฺเมยฺยาติ ฯ ตสฺส โข เอว ภทฺทาลิ ภิกฺขโุ น ภิกฺขู ตถา
ตถา อุปปริกฺขนฺติ ยถยิท อธิกรณ น ขิปฺปเมว วูปสมฺมติ ฯ
อิธ ปน ภทฺทาลิ เอกจฺโจ ภิกฺขุ อธิจฺจาปตฺติโก โหติ อนาปตฺติพหุโล
โส ภิกฺขหู ิ วุจฺจมาโน นาฺเนฺ ปฏิจรติ น
พหิทฺธา กถ อปนาเมติ น โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ
ปาตุกโรติ สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ นิตฺถาร วตฺตติ เยน
สงฺโฆ อตฺตมโน โหติ ต กโรมีติ อาห ฯ ตตฺร ภทฺทาลิ
ภิกฺขูน เอว โหติ อย โข อาวุโส ภิกฺขุ อธิจฺจาปตฺติโก
อนาปตฺติพหุโล โส ภิกฺขูหิ วุจฺจมาโน นาฺเนฺ ปฏิจรติ
น พหิทฺธา กถ อปนาเมติ น โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ
ปาตุกโรติ สมฺมา วตฺตติ โลม ปาเตติ นิตฺถาร วตฺตติ เยน
สงฺโฆ อตฺตมโน โหติ ต กโรมีติ อาห สาธุ วตายสฺมนฺโต
อิมสฺส ภิกฺขโุ น ตถา ตถา อุปปริกขฺ ถ ยถยิท อธิกรณ ขิปฺปเมว
วูปสมฺเมยฺยาติ ฯ ตสฺส โข เอว ภทฺทาลิ ภิกฺขโุ น ภิกฺขู ตถา
ตถา อุปปริกขฺ นฺติ ยถยิท อธิกรณ ขิปฺปเมว วูปสมฺมติ ฯ
#๑ ม. นกาโร นตฺถิ ฯ
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[๑๗๑] อิธ ภทฺทาลิ เอกจฺโจ ภิกฺขุ สทฺธามตฺตเกน วหติ
เปมมตฺตเกน ฯ ตตฺร ภทฺทาลิ ภิกขฺ ูน เอว โหติ อย โข
อาวุโส ภิกขฺ ุ สทฺธามตฺตเกน วหติ เปมมตฺตเกน สเจ มย อิม
ภิกฺขุ ปวยฺห ปวยฺห การณ กาเรสฺสาม ๑ มา ยมฺปสฺส ต
สทฺธามตฺตก เปมมตฺตก ตมฺหาป ปริหายีติ ฯ เสยฺยถาป ภทฺทาลิ
ปุริสสฺส เอก จกฺขุ ๒ ตสฺส มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา ต เอก
จกฺขุ รกฺเขยฺยุ มา ยมฺปส ฺส ต เอก จกฺขุ ตมฺหาป ปริหายีติ
เอวเมว ๓ โข ๓ ภทฺทาลิ อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ สทฺธามตฺตเกน วหติ
เปมมตฺตเกน ฯ ตตฺร ภทฺทาลิ ภิกขฺ ูน เอว โหติ อย โข
อาวุโส ภิกขฺ ุ สทฺธามตฺตเกน วหติ เปมมตฺตเกน สเจ ๕ มย
อิม ภิกฺขุ ปวยฺห ปวยฺห การณ กาเรสฺสาม ๖ มา ยมฺปสฺส ต
สทฺธามตฺตก เปมมตฺตก ตมฺหาป ปริหายีติ ฯ อย โข ๗ ภทฺทาลิ
เหตุ อย ปจฺจโย เยนมิเธกจฺจ ๘ ภิกฺขุ ปวยฺห ปวยฺห การณ
กาเรนฺติ อย ปน ภทฺทาลิ เหตุ อย ปจฺจโย เยนมิเธกจฺจ ภิกฺขุ
น ตถา ปวยฺห ปวยฺห การณ กาเรนฺตีติ ๙ ฯ โก นุ โข ภนฺเต
เหตุ โก ปจฺจโย เยน ปุพฺเพ อปฺปตรานิ เจว สิกฺขาปทานิ
อเหสุ พหุตรา จ ภิกฺขู อฺาย สณฺหึสุ โก ปน ภนฺเต
เหตุ โก ปจฺจโย เยเนตรหิ พหุตรานิ เจว สิกขฺ าปทานิ อเหสุ
อปฺปตรา จ ภิกฺขู อฺาย สณฺหนฺตีติ ฯ
[๑๗๒] เอวเฺหต ภทฺทาลิ โหติ สตฺเตสุ หายมาเนสุ
#๑-๖ โป. ม. ยุ. กริสฺสาม ฯ ๒ โป. เอกจกฺขุ ฯ ๓ ม. เอวเมว ฯ
#๔-๗ ม. โขติ สทฺโท นตฺถิ ฯ ๕ โป. สพฺเพ ฯ
#๘ ม. เยนมิเธกจฺเจ ภิกฺขู ตถา ตถา ปสยฺห ปสุยฺห การณ
#กโรนฺตีติ ฯ ๙ โป. เยนป อิเธกจฺเจ ภิกฺขู ตถา ปวยฺห การณ กาเรนฺตีติ ฯ
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สทฺธมฺเม อนฺตรธายมาเน พหุตรานิ เจว สิกขฺ าปทานิ โหนฺติ
อปฺปตรา จ ภิกฺขู อฺาย สณฺหนฺติ ฯ น ตาว ภทฺทาลิ
สตฺถา สาวกาน สิกฺขาปท ปฺาเปติ ยาว น อิเธกจฺเจ
อาสวฏานียา ธมฺมา สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ ฯ ยโต จ โข ภทฺทาลิ
อิเธกจฺเจ อาสวฏานียา ธมฺมา สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ อถ สตฺถา
สาวกาน สิกฺขาปท ปฺาเปติ เตสเยว อาสวฏานียาน ธมฺมาน
ปฏิฆาตาย ฯ น ตาว ภทฺทาลิ อิเธกจฺเจ อาสวฏานียา ธมฺมา
สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ ยาว น สงฺโฆ มหตฺต ปตฺโต โหติ ฯ
ยโต จ โข ภทฺทาลิ สงฺโฆ มหตฺต ปตฺโต ๑ โหติ อถ อิเธกจฺเจ
อาสวฏานียา ธมฺมา สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ อถ สตฺถา สาวกาน
สิกฺขาปท ปฺาเปติ เตสเยว อาสวฏานียาน ธมฺมาน ปฏิฆาตาย ฯ
น ตาว ภทฺทาลิ อิเธกจฺเจ อาสวฏานียา ธมฺมา
สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ ยาว น สงฺโฆ ลาภคฺค ปตฺโต โหติ ... ยสคฺค
ปตฺโต โหติ ... พาหุสจฺจ ปตฺโต โหติ ... รตฺตฺุต ปตฺโต โหติ ฯ
ยโต จ โข ภทฺทาลิ สงฺโฆ รตฺตฺุต ปตฺโต โหติ อถ
อิเธกจฺเจ อาสวฏานียา ธมฺมา สงฺเฆ ปาตุภวนฺติ อถ สตฺถา
สาวกาน สิกฺขาปท ปฺาเปติ เตสเยว อาสวฏานียาน ธมฺมาน
ปฏิฆาตาย ฯ
[๑๗๓] อปฺปกา โข ตุเมฺห ภทฺทาลิ เตน สมเยน อหุวตฺถ
ยทา โว อห อาชานียสุสูปม ธมฺมปริยาย เทเสสึ ต สรสิ
#๑ ม. ปตฺโตติ ทิสฺสติ ฯ โหตีติ น ทิสฺสติ ฯ
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ตฺว ๑ ภทฺทาลีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ตตฺร ภทฺทาลิ กึ ๒ เหตุ
ปจฺเจสีติ ฯ โส หิ นูนาห ภนฺเต ทีฆรตฺต สตฺถุ สาสเน
สิกฺขาย อปริปูรการี อโหสินฺติ ฯ น โข ภทฺทาลิ เอเสว เหตุ
เอส ปจฺจโย อปจ เม ตฺว ภทฺทาลิ ทีฆรตฺต เจตสา เจโต
ปริจฺจ วิทิโต นวาย ๓ โมฆปุริโส มยา ธมฺเม เทสิยมาเน อฏิกตฺวา
มนสิกตฺวา สพฺพเจตโส สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสโต ธมฺม
สุณาตีติ อปจ เต อห ภทฺทาลิ อาชานียสุสูปม ธมฺมปริยาย
เทสิสฺสามิ ต สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข อายสฺมา ภทฺทาลิ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๑๗๔] ภควา เอตทโวจ เสยฺยถาป ภทฺทาลิ ทกฺโข อสฺสทมโก
ภทฺร อสฺสาชานีย ลภิตฺวา ปเมเนว มุขาธาเน การณ
กาเรติ ฯ ตสฺส มุขาธาเน การณ การิยมานสฺส โหนฺติเยว
วิสูกายิตานิ วิเสวิตานิ วิปฺผนฺทิตานิ กานิจิ กานิจิ ยถาต อการิตปุพฺพ
การณ การิยมานสฺส ฯ โส อภิณฺหการณา อนุปุพฺพการณา
ตสฺมึ าเน ปรินิพฺพายติ ฯ ยโต โข ภทฺทาลิ ภโทฺร
อสฺสาชานีโย อภิณฺหการณา อนุปุพฺพการณา ตสฺมึ าเน ปรินิพฺพุโต
โหติ ตเมน อสฺสทมโก อุตฺตรึ การณ กาเรติ
ยุคาธาเน ฯ ตสฺส ยุคาธาเน การณ การิยมานสฺส โหนฺติเยว
วิสูกายิตานิ วิเสวิตานิ วิปฺผนฺทิตานิ กานิจิ กานิจิ ยถาต อการิตปุพฺพ
การณ การิยมานสฺส ฯ โส อภิณฺหการณา อนุปุพฺพการณา
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. ก ฯ ๓ ม. น จาย ฯ
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ตสฺมึ าเน ปรินิพฺพายติ ฯ ยโต โข ภทฺทาลิ ภโทฺร อสฺสาชานีโย
อภิณฺหการณา อนุปุพฺพการณา ตสฺมึ าเน ปรินิพฺพุโต โหติ
ตเมน อสฺสทมโก อุตฺตรึ การณ กาเรติ อนุกกฺ เม มณฺฑเล
ขุรกาเส ๑ ธาเว วรตฺเถ ราชคุเณ ราชวเส อุตฺตเม ชเว อุตฺตเม
หเย อุตฺตเม สาขเลฺย ฯ ตสฺส อุตฺตเม ชเว อุตฺตเม หเย
อุตฺตเม สาขเลฺย การณ การิยมานสฺส โหนฺติเยว วิสูกายิตานิ
วิเสวิตานิ วิปฺผนฺทิตานิ กานิจิ กานิจิ ยถาต อการิตปุพฺพ การณ
การิยมานสฺส ฯ โส อภิณฺหการณา อนุปุพฺพการณา ตสฺมึ าเน
ปรินิพฺพายติ ฯ ยโต [๒] โข ภทฺทาลิ ภโทฺร อสฺสาชานีโย อภิณฺหการณา
อนุปุพฺพการณา ตสฺมึ าเน ปรินิพฺพุโต โหติ ตเมน
อสฺสทมโก อุตฺตรึ วณฺณิย จ พลิย ๓ จ อนุปฺปเวจฺฉติ ฯ อิเมหิ
โข ภทฺทาลิ ทสหงฺเคหิ สมนฺนาคโต ภโทฺร อสฺสาชานีโย ราชารโห
โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว ๓ สงฺขฺย คจฺฉติ เอวเมว
โข ภทฺทาลิ ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตตฺ ร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ๕ กตเมหิ ทสหิ อิธ ภทฺทาลิ ภิกขฺ ุ อเสขาย
สมฺมาทิฏิยา สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมฺมาสงฺกปฺเปน
สมนฺนาคโต โหติ อเสขาย สมฺมาวาจาย สมนฺนาคโต โหติ
อเสเขน สมฺมากมฺมนฺเตน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมฺมาอาชีเวน
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมฺมาวายาเมน สมนฺนาคโต
#๑ ยุ. ขุรกาเย ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๓ ม. ปานิยฺจ ฯ
#๔ ยุ. องฺคนฺเตว ฯ ๕ ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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โหติ อเสขาย สมฺมาสติยา สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมฺมาสมาธินา
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมฺมาาเณน สมนฺนาคโต
โหติ อเสขาย สมฺมาวิมุตฺติยา สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข
ภทฺทาลิ ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตตฺ ร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน อายสฺมา ภทฺทาลิ ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
ภทฺทาลิสุตฺต นิฏิต ปฺจม ฯ
____________
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ลฑุกิโกปมสุตฺต ๑
[๑๗๕] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา องฺคุตฺตราเปสุ
วิหรติ อาปณ นาม องฺคุตฺตราปาน นิคโม ฯ อถ โข ภควา
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย อาปณ ปณฑ
ฺ าย
ปาวิสิ ฯ อาปเณ ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
เยนฺตโร วนสณฺโฑ เตนุปสงฺกมิ ทิวาวิหาราย ต
วนสณฺฑ อชฺโฌคเหตฺวา ๒ อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ
อายสฺมาป โข อุทายี ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
อาปณ ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อาปเณ ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เยน โส วนสณฺโฑ เตนุปสงฺกมิ
ทิวาวิหาราย ต วนสณฺฑ อชฺโฌคเหตฺวา ๓ อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล
ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ อถ โข อายสฺมโต อุทายิสฺส รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส
เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ พหุนฺน วต โน ภควา
ทุกฺขธมฺมาน อปหตฺตา ๓ พหุนฺน วต โน ภควา สุขธมฺมาน อุปหตฺตา
พหุนฺน วต โน ภควา อกุสลาน ธมฺมาน อปหตฺตา พหุนฺน วต
โน ภควา กุสลาน ธมฺมาน อุปหตฺตาติ ฯ อถ โข อายสฺมา
อุทายี สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๑๗๖] เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อุทายี ภควนฺต
#๑ ม. ลฏกิโกปมสุตฺต ฯ ๒-๓ โป. ม. อชฺโฌคาเหตฺวา ฯ ยุ. อชฺโฌคาหิตฺวา.
#๔ โป. อุปหนฺตา ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 180

เอตทโวจ อิธ มยฺห ภนฺเต รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว
เจตโส ปริวติ กฺโก อุทปาทิ พหุนฺน วต โน ภควา ทุกฺขธมฺมาน
อปหตฺตา พหุนฺน วต โน ภควา สุขธมฺมาน อุปหตฺตา พหุนฺน
วต โน ภควา อกุสลาน ธมฺมาน อปหตฺตา พหุนฺน วต โน
ภควา กุสลาน ธมฺมาน อุปหตฺตาติ ฯ มยฺหิ ภนฺเต ปุพฺเพ
สายฺเจว ภฺุชาม ปาโต จ ทิวา จ วิกาเล ฯ อหุ โข โส ๑
ภนฺเต สมโย ย ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อิงฺฆ ตุเมฺห ภิกฺขเว
เอต ทิวา วิกาลโภชน ปชหถาติ ฯ ตสฺส มยฺห ภนฺเต อหุเทว
อฺถตฺต อหุเทว ๒ โทมนสฺส ยมฺป โน สทฺธา คหปติกา
ทิวา วิกาเล ปณีต ขาทนีย โภชนีย เทนฺติ ตสฺสป โน ภควา
ปหานมาห ตสฺสป โน สุคโต ปฏินิสฺสคฺคมาหาติ เต มย ภนฺเต
ภควติ เปมฺจ คารวฺจ หิริฺจ โอตฺตปฺปฺจ สมฺปสฺสมานา
เอวนฺต ทิวา วิกาลโภชน ปชหิมฺหา เต มย ภนฺเต สายฺเจว
ภฺุชาม ปาโต จ อหุ โข โส ภนฺเต สมโย ย ภควา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ อิงฺฆ ตุเมฺห ภิกฺขเว เอต รตฺตึ วิกาลโภชน
ปชหถาติ ตสฺส มยฺห ภนฺเต อหุเทว อฺถตฺต อหุเทว
โทมนสฺส ยมฺป โน อิเมส ทฺวินฺน ภตฺตาน ปณีตสงฺขาตตร ๓
ตสฺสป โน ภควา ปหานมาห ตสฺสป โน สุคโต ปฏินิสฺสคฺคมาหาติ ฯ
ภูตปุพฺพ ภนฺเต อฺตโร ปุรโิ ส ทิวา สูเปยฺย ๓
ลภิตฺวา ปชาปตึ ๕ เอวมาห หนฺท ๖ อิม นิกฺขิปถ สาย สพฺเพว
#๑ โป. อหุ โส โข ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. อหุ ฯ ๓ ม. ปณีตสงฺขาต ฯ
#ยุ. ปณีตสงฺขาตตร ฯ ๔ ม. สุขเปยฺย ฯ ๕ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๖ ม. ยุ. หนฺท จ อิม ฯ
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สมคฺคา ภฺุชิสฺสามาติ ยากาจิ ภนฺเต สงฺขติโย สพฺพา ตา
รตฺตึ อปฺปา ทิวา เต มย ภนฺเต ภควติ เปมฺจ คารวฺจ
หิริฺจ โอตฺตปฺปฺจ สมฺปสฺสมานา เอวนฺต รตฺตึ วิกาลโภชน
ปชหิมฺหา ฯ ภูตปุพฺพ ภนฺเต ภิกฺขู รตฺตนฺธการติมิสาย ปณฑ
ฺ าย
จรนฺตา จนฺทนิกมฺป ปวิสนฺติ โอฬิคลฺเลป ปปตนฺติ กณฺฏกราชิมฺป ๑
อาโรหนฺติ สุตฺตมฺป คาวึ อาโรหนฺติ มาณเวหิป สมาคจฺฉนฺติ
กตกมฺเมหิป อกตกมฺเมหิป มาตุคาโมป เต อสทฺธมฺเมน
นิมนฺเตติ ฯ ภูตปุพฺพาห ภนฺเต รตฺตนฺธการติมิสาย ปณฑ
ฺ าย
จรามิ อทฺทสา โข ม ภนฺเต อฺตรา อิตฺถี วิชฺชนฺตริกาย
ภาชน โธวนฺตี ทิสฺวา ม ภีตา วิสสฺ รมกาสิ อพฺภุมฺเม ๒ ปสาโจ
วต มนฺติ ฯ เอว วุตฺเต อห ภนฺเต ต อิตฺถึ เอตทโวจ น ๓
ภคินิ ปสาโจ ภิกฺขุ ปณฺฑาย ิโตติ ฯ ภิกฺขุสฺส อาตุ มาริ ๓
ภิกฺขุสฺส มาตุ มาริ วรนฺเต ภิกฺขุ ติเณฺหน โควิกนฺตเนน ๕ กุจฺฉิ ๖
ปริกนฺโต ๗ น เตฺวว ๘ ย รตฺตนฺธการติมิสาย กุจฺฉิเหตุ ปณฺฑาย
จรสีติ ๙ ฯ ตสฺส มยฺห ภนฺเต ตทนุสฺสรโต เอว โหติ พหุนฺน
วต โน ภควา ทุกฺขธมฺมาน อปหตฺตา พหุนฺน วต โน ภควา
สุขธมฺมาน อุปหตฺตา พหุนฺน วต โน ภควา อกุสลาน ธมฺมาน
อปหตฺตา พหุนฺน วต โน ภควา กุสลาน ธมฺมาน อุปหตฺตาติ ฯ
[๑๗๗] เอวเมว ปนุทายิ อิเธกจฺเจ โมฆปุริสา อิท ปชหถาติ
#๑ สี. ยุ. กณฺฏกวฏฏมฺป ฯ ม. กณฺฏกาวาฏป ฯ ๒ ม. อพฺภู เม ฯ
#๓ ม. นาห ฯ ๔ ม. มารี ฯ ๕ ยุ. โควิกตฺตเนน ฯ ๖ ม. โกฏเก กุจฺฉึ ฯ
#๗ ยุ. ปริกตฺโต ฯ ๘ ม. นเตฺวว วร ฯ ยุ. น เตฺววยา ฯ ๙ ยุ. จรสา ฯ
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มยา วุจฺจมานา เต เอวมาหสุ กึ ปนิมสฺส อปฺปมตฺตกสฺส
โอรมตฺตกสฺส อธิสลฺลิขเตวาย ๑ สมโณติ เต ตฺเจว นปฺปชหนฺติ
มยิ จ อปฺปจฺจย อุปฏเปนฺติ ๒ เย จ ภิกฺขู สิกฺขากามา
เตสนฺต อุทายิ โหติ พลว พนฺธน ทฬฺห พนฺธน ถิร พนฺธน
อปูติก พนฺธน ถูโล กฬิงฺคโร ฯ เสยฺยถาป อุทายิ ลฑุกิกา
สกุณิกา ปูติลตาย พนฺธเนน พนฺธา ๓ ตตฺเถว วธ วา พนฺธ วา
มรณ วา อาคเมติ โย นุ โข อุทายิ เอว วเทยฺย เยน
สา ลฑุกิกา สกุณิกา ปูติลตาย พนฺธเนน พนฺธา ตตฺเถว วธ
วา พนฺธ วา มรณ วา อาคเมติ ตฺหิ ตสฺสา อพล พนฺธน
ทุพฺพล พนฺธน ปูติก พนฺธน อสารก พนฺธนนฺติ สมฺมา ๓ นุ โข โส
อุทายิ วทมาโน วเทยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต เยน สา ภนฺเต
ลฑุกิกา สกุณิกา ปูติลตาย พนฺธเนน พนฺธา ตตฺเถว วธ วา พนฺธ
วา มรณ วา อาคเมติ ตฺหิ ตสฺสา พลว พนฺธน ทฬฺห พนฺธน
ถิร พนฺธน อปูติก พนฺธน ถูโล กฬิงฺคโรติ เอวเมว โข อุทายิ
อิเธกจฺเจ โมฆปุริสา อิท ปชหถาติ มยา วุจฺจมานา เต เอวมาหสุ
กึ ปนิมสฺส อปฺปมตฺตกสฺส โอรมตฺตกสฺส อธิสลฺลิขเตวาย ๕
สมโณติ เต ตฺเจว นปฺปชหนฺติ มยิ จ อปฺปจฺจย อุปฏเปนฺติ
เย จ ภิกฺขู สิกฺขากามา เตสนฺต อุทายิ โหติ พลว พนฺธน
ทฬฺห พนฺธน ถิร พนฺธน อปูติก พนฺธน ถูโล กฬิงฺคโร ฯ
#๑-๕ ม. อธิสลฺเลขเตวาย ฯ ๒ ม. ยุ. อุปฏาเปนฺติ ฯ ๓ สี. ยุ. พทฺธา ฯ
#๔ ยุ. สมฺมนฺนุ ฯ
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[๑๗๘] อิธ ปนุทายิ เอกจฺเจ กุลปุตฺตา อิท ปชหถาติ
มยา วุจฺจมานา เต เอวมาหสุ กึ ปนิมสฺส อปฺปมตฺตกสฺส
โอรมตฺตกสฺส ปหาตพฺพสฺส ยสฺส โน ภควา ปหานมาห ยสฺส
โน สุคโต ปฏินิสฺสคฺคมาหาติ เต ตฺเจว ปชหนฺติ มยิ จ น
อปฺปจฺจย อุปฏเปนฺติ เย จ ภิกฺขู สิกฺขากามา เต ต ปหาย
อปฺโปสฺสุกฺกา ปนฺนโลมา ปรทวุตฺตา ๑ มิคภูเตน เจตสา วิหรนฺติ
เตสนฺต อุทายิ โหติ อพล พนฺธน ทุพฺพล พนฺธน ปูติก พนฺธน
อสารก พนฺธน ฯ เสยฺยถาป อุทายิ รฺโ นาโค อีสาทนฺโต
อุรุฬฺหวาภิชาโต ๒ สงฺคามาวจโร ทเฬฺหหิ วรตฺเตหิ ๓ พนฺธเนหิ
พนฺโธ อีสกเยว กาย สนฺนาเมตฺวา ตานิ พนฺธนานิ สฺฉินฺทิตฺวา
สมฺปทาเลตฺวา เยนกาม ปกฺกมติ โย นุ โข อุทายิ เอว วเทยฺย
เยหิ โส รฺโ นาโค อีสาทนฺโต อุรุฬฺหวาภิชาโต สงฺคามาวจโร
ทเฬฺหหิ วรตฺเตหิ พนฺธเนหิ พนฺโธ อีสกเยว ตาย ๓ สนฺนาเมตฺวา
ตานิ พนฺธนานิ สฺฉินฺทิตฺวา สมฺปทาเลตฺวา เยนกาม
ปกฺกมติ ตฺหิ ตสฺส พลว พนฺธน ทฬฺห พนฺธน ถิร พนฺธน
อปูติก พนฺธน ถูโล กฬิงฺคโรติ สมฺมา นุ โข โส อุทายิ
วทมาโน วเทยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต เยหิ ภนฺเต โส รฺโ
นาโค อีสาทนฺโต อุรุฬหฺ วาภิชาโต สงฺคามาวจโร ทเฬฺหหิ วรตฺเตหิ
พนฺธเนหิ พนฺโธ อีสกเยว กาย สนฺนาเมตฺวา ตานิ พนฺธนานิ
#๑ ม. ปรทตฺตวุตฺตา ฯ ๒ ยุ. อุพฺพุฬหฺ วาภิชาโต ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ
#๓ ยุ. วารตฺเตหิ ฯ ๔ ยุ. กาย ฯ
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สฺฉินฺทิตฺวา สมฺปทาเลตฺวา เยนกาม ปกฺกมติ ตฺหิ ตสฺส
อพล พนฺธน ฯเปฯ อสารก พนฺธนนฺติ ฯ เอวเมว โข อุทายิ
อิเธกจฺเจ กุลปุตฺตา อิท ปชหถาติ มยา วุจฺจมานา เต เอวมาหสุ
กึ ปนิมสฺส อปฺปมตฺตกสฺส โอรมตฺตกสฺส ปหาตพฺพสฺส
ยสฺส โน ภควา ปหานมาห ยสฺส โน สุคโต ปฏินิสฺสคฺคมาหาติ
เต ตฺเจว ปชหนฺติ มยิ จ น อปฺปจฺจย อุปฏเปนฺติ เย จ
ภิกฺขู สิกฺขากามา เต ต ปหาย อปฺโปสฺสุกฺกา ปนฺนโลมา
ปรทวุตฺตา มิคภูเตน เจตสา วิหรนฺติ เตสนฺต อุทายิ โหติ
อพล พนฺธน ปูติก พนฺธน อสารก พนฺธน ฯ
[๑๗๙] เสยฺยถาป อุทายิ ปุริโส ทฬิทฺโท อสฺสโก อนาฬิโย ๑
ตสฺสสฺส เอก อคารก โอลุคฺควิลุคฺค กากาติทายึ ๒ น ปรมรูป
เอกา กโฬปกา ๓ โอลุคคฺ วิลุคฺคา น ปรมรูปา เอกิสฺสา กุมฺภยิ า
ธฺสมวาปก น ปรมรูป เอกา ชายิกา น ปรมรูปา โส
อารามคต ภิกฺขุ ปสฺเสยฺย สุโธตหตฺถปาท มนฺุ โภชน ภุตฺตาวึ
สีตาย ฉายาย นิสินฺน อธิจิตฺเต ยุตตฺ  ฯ ตสฺส เอวมสฺส สุข
วต โภ สามฺ อาโรคฺย วต โภ สามฺ โส วตสฺส ๓
โยห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ โส น สกฺกุเณยฺย เอก
อคารก โอลุคฺควิลุคฺค กากาติทายึ น ปรมรูป ปหาย เอก
#๑ สี. ยุ. อนาฬฺหิโย ฯ ๒ โป. กากาติสาย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ยุ. ขโฏปกา ฯ ๔ ม. วตสฺส ฯ
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กโฬปก โอลุคฺควิลุคฺค น ปรมรูป ปหาย เอกิสฺสา กุมภฺ ิยา
ธฺสมวาปก น ปรมรูป ปหาย เอก ชายิก น ปรมรูป
ปหาย เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตุ ฯ โย นุ โข อุทายิ เอว วเทยฺย
เยหิ โส ปุริโส พนฺธเนหิ พนฺโธ น สกฺโกติ เอก อคารก
โอลุคฺควิลุคฺค กากาติทายึ น ปรมรูป ปหาย เอก กโฬปก
โอลุคฺควิลุคฺค น ปรมรูป ปหาย เอกิสฺสา กุมภฺ ิยา ธฺสมวาปก
น ปรมรูป ปหาย เอก ชายิก น ปรมรูป ปหาย เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิตุ ตฺหิ ตสฺส อพล พนฺธน ทุพฺพล พนฺธน ปูติก พนฺธน
อสารก พนฺธนนฺติ สมฺมา นุ โข โส อุทายิ วทมาโน วเทยฺยาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต เยหิ ๑ ภนฺเต โส ปุรโิ ส พนฺธเนหิ พนฺโธ น
สกฺโกติ เอก อคารก โอลุคฺควิลุคฺค กากาติทายึ น ปรมรูป
ปหาย เอก กโฬปก โอลุคฺควิลุคฺค น ปรมรูป ปหาย เอกิสฺสา
กุมฺภิยา ธฺสมวาปก น ปรมรูป ปหาย เอก ชายิก น ปรมรูป
ปหาย เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตุ ตฺหิ ตสฺส พลว พนฺธน
ทฬฺห พนฺธน ถิร พนฺธน อปูติก พนฺธน ถูโล กฬิงฺคโรติ ฯ
เอวเมว โข อุทายิ อิเธกจฺเจ โมฆปุริสา อิท ปชหถาติ มยา
วุจฺจมานา เต เอวมาหสุ กึ ปนิมสฺส อปฺปมตฺตกสฺส โอร#๑ ม. ยุ. เยหิ โส ภนฺเต ฯ
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มตฺตกสฺส อธิสลฺลิขเตวาย สมโณติ เต ตฺเจว นปฺปชหนฺติ
มยิ จ อปฺปจฺจย อุปฏเปนฺติ เย จ ภิกฺขู สิกฺขากามา
เตสนฺต อุทายิ โหติ พลว พนฺธน ทฬฺห พนฺธน ถิร พนฺธน
อปูติก พนฺธน ถูโล กฬิงคฺ โรติ ฯ
[๑๘๐] เสยฺยถาป อุทายิ คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา
อทฺโธ มหทฺธโน มหาโภโค เนกาน นิกฺขคณาน จโย เนกาน
ธฺคณาน จโย เนกาน เขตฺตคณาน จโย เนกาน วตฺถุคณาน
จโย เนกาน ภริยคณาน จโย เนกาน ทาสคณาน จโย เนกาน
ทาสิคณาน จโย โส อารามคต ภิกฺขุ ปสฺเสยฺย สุโธตหตฺถปาท
มนฺุ โภชน ภุตฺตาวึ สีตาย ฉายาย นิสินฺน อธิจิตฺเต ๑ ยุตฺต ฯ
ตสฺส เอวมสฺส สุข วต โภ สามฺ อาโรคฺย วต โภ
สามฺ โส วตสฺส โยห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ โส
สกฺกุเณยฺย เนกานิ นิกฺขคณานิ ปหาย เนกานิ ธฺคณานิ ปหาย
เนกานิ เขตฺตคณานิ ปหาย เนกานิ วตฺถุคณานิ ปหาย เนกานิ
ภริยคณานิ ปหาย เนกานิ ทาสคณานิ ปหาย เนกานิ ทาสิคณานิ
ปหาย เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตุ ฯ โย นุ โข อุทายิ เอว วเทยฺย
เยหิ โส คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา พนฺธเนหิ พนฺโธ สกฺโกติ
เนกานิ นิกขฺ คณานิ ปหาย เนกานิ ธฺคณานิ ปหาย เนกานิ
#๑ โป. วิวิตเต ฯ
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เขตฺตคณานิ ปหาย เนกานิ วตฺถุคณานิ ปหาย เนกานิ ภริยคณานิ
ปหาย เนกานิ ทาสคณานิ ปหาย เนกานิ ทาสิคณานิ ปหาย
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิตุ ตฺหิ ตสฺส พลว พนฺธน ทฬฺห พนฺธน ถิร
พนฺธน อปูติก พนฺธน ถูโล กฬิงฺคโรติ สมฺมา นุ โข โส อุทายิ
วทมาโน วเทยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต เยหิ ภนฺเต โส คหปติ
วา คหปติปุตฺโต วา พนฺธเนหิ พนฺโธ สกฺโกติ เนกานิ นิกฺขคณานิ
ปหาย เนกานิ ธฺคณานิ ปหาย เนกานิ เขตฺตคณานิ
ปหาย เนกานิ วตฺถุคณานิ ปหาย เนกานิ ภริยคณานิ ปหาย
เนกานิ ทาสคณานิ ปหาย เนกานิ ทาสิคณานิ ปหาย เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิตุ ตฺหิ ตสฺส อพล พนฺธน ทุพฺพล พนฺธน ปูติก พนฺธน
อสารก พนฺธนนฺติ ฯ เอวเมว โข อุทายิ อิเธกจฺเจ กุลปุตฺตา อิท
ปชหถาติ มยา วุจฺจมานา เต เอวมาหสุ กึ ปนิมสฺส อปฺปมตฺตกสฺส
โอรมตฺตกสฺส ปหาตพฺพสฺส ยสฺส โน ภควา ปหานมาห ยสฺส โน
สุคโต ปฏินสิ ฺสคฺคมาหาติ เต ตฺเจว ปชหนฺติ มยิ จ น อปฺปจฺจย
อุปฏเปนฺติ เย จ ภิกฺขู สิกฺขากามา เต ต ปหาย อปฺโปสฺสุกฺกา
ปนฺนโลมา ปรทวุตฺตา มิคภูเตน เจตสา วิหรนฺติ เตสนฺต อุทายิ
โหติ อพล พนฺธน ทุพฺพล พนฺธน ปูติก พนฺธน อสารก พนฺธน ฯ
[๑๘๑] จตฺตาโรเม อุทายิ ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
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กตเม จตฺตาโร อิธุทายิ เอกจฺโจ ปุคฺคโล อุปธิปหานาย ปฏิปนฺโน
โหติ อุปธิปฏินิสฺสคฺคาย ตเมน อุปธิปหานาย ปฏิปนฺน อุปธิปฏินิสฺสคฺคาย อุปธิปฏิสยุตฺตา สรสงฺกปฺปา สมุทาจรนฺติ โส เต
อธิวาเสติ นปฺปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ ๑ น อนภาวงฺคเมติ
อิม โข อห อุทายิ ปุคคฺ ล สยุตฺโตติ วทามิ โน วิสยุตฺโต
ต กิสฺส เหตุ อินฺทฺรยิ เวมตฺตตา หิ เม อุทายิ อิมสฺมึ ปุคฺคเล
วิทิตา ฯ อิธ ปนุทายิ เอกจฺโจ ปุคฺคโล อุปธิปหานาย ปฏิปนฺโน
โหติ อุปธิปฏินิสฺสคฺคาย ตเมน อุปธิปหานาย ปฏิปนฺน อุปธิปฏินิสฺสคฺคาย
อุปธิปฏิสยุตฺตา สรสงฺกปฺปา สมุทาจรนฺติ โส เต
นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ อิมมฺป
โข อห อุทายิ ปุคฺคล สยุตฺโตติ วทามิ โน วิสยุตฺโต ต
กิสฺส เหตุ อินฺทฺริยเวมตฺตตา หิ เม อุทายิ อิมสฺมึ ปุคฺคเล
วิทิตา ฯ อิธ ปนุทายิ เอกจฺโจ ปุคฺคโล อุปธิปหานาย ปฏิปนฺโน
โหติ อุปธิปฏินิสฺสคฺคาย ตเมน อุปธิปหานาย ปฏิปนฺน อุปธิปฏินิสฺสคฺคาย
กทาจิ กรหจิ สติสมฺโมสา อุปธิปฏิสยุตฺตา สรสงฺกปฺปา
สมุทาจรนฺติ ทนฺโธ อุทายิ สตุปฺปาโท อถ โข น ขิปฺปเมว
ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ ฯ เสยฺยถาป อุทายิ
ปุริโส ทิวสสนฺตตฺเต ๒ อโยกฏาเห เทฺว วา ตีณิ วา อุทกผุสิตานิ
นิปาเตยฺย ทนฺโธ อุทายิ อุทกผุสิตาน นิปาโต อถ โข น
ขิปฺปเมว ปริกฺขย ปริยาทาน คจฺเฉยฺย เอวเมว โข อุทายิ
#๑ ม. พฺยนฺตึ กโรติ ฯ ยุ. พยนฺติกโรติ ฯ ๒ ม. ทิวส ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 189

อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อุปธิปหานาย ปฏิปนฺโน โหติ อุปธิปฏินสิ ฺสคฺคาย
ตเมน อุปธิปหานาย ปฏิปนฺน อุปธิปฏินิสฺสคฺคาย กทาจิ กรหจิ
สติสมฺโมสา อุปธิปฏิสยุตฺตา สรสงฺกปฺปา สมุทาจรนฺติ ทนฺโธ
อุทายิ สตุปฺปาโท อถ โข น ขิปฺปเมว ปชหติ วิโนเทติ
พฺยนฺตีกโรติ อนภาวงฺคเมติ อิมมฺป โข อห อุทายิ ปุคฺคล
สยุตฺโตติ วทามิ โน วิสยุตฺโต ต กิสฺส เหตุ อินฺทฺริยเวมตฺตตา
หิ เม อุทายิ อิมสฺมึ ปุคฺคเล วิทิตา ฯ อิธ ปนุทายิ เอกจฺโจ
ปุคฺคโล อุปธิ ทุกฺขสฺส มูลนฺติ อิติ วิทิตฺวา นิรุปธี ๑ โหติ
อุปธิสงฺขเย วิมุตฺโต อิม โข อห อุทายิ ปุคฺคล วิสยุตฺโตติ
วทามิ โน สยุตฺโต ต กิสฺส เหตุ อินฺทฺริยเวมตฺตตา หิ เม
อุทายิ อิมสฺมึ ปุคฺคเล วิทิตา ฯ อิเม ๒ โข อุทายิ จตฺตาโร
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
[๑๘๒] ปฺจ โข อิเม อุทายิ กามคุณา กตเม ปฺจ
จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏ า กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนียา โสตวิฺเยฺยา สทฺทา ... ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา ...
ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ... กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนียา ฯ อิเม โข อุทายิ
ปฺจ กามคุณา ฯ ย โข อุทายิ อิเม ปฺจ กามคุเณ ปฏิจฺจ
อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อิท วุจฺจติ กามสุข มิฬฺหสุข ปุถุชชฺ นสุข
อนริยสุข น อาเสวิตพฺพ ๓ น ภาเวตพฺพ น พหุลีกาตพฺพ
#๑ ยุ. นิรุปธิ ฯ ๒ ม. ยุ. อิเม โข ... โลกสฺมินฺติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ
#๓ ม. เสวิตพฺพ ฯ
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ภายิตพฺพ เอตสฺส สุขสฺสาติ วทามิ ฯ
[๑๘๓] อิธุทายิ ภิกขฺ ุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปตยิ า จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท วุจฺจติ เนกฺขมฺมสุข วิเวกสุข อุปสมสุข
สมฺโพธิสุข ๑ อาเสวิตพฺพ ภาเวตพฺพ พหุลีกาตพฺพ น ภายิตพฺพ
เอตสฺส สุขสฺสาติ วทามิ ฯ
[๑๘๔] อิธุทายิ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิท โข อห อุทายิ อิฺชิตสฺมึ วทามิ
กิฺจ ตตฺถ อิฺชิตสฺมึ เยเทว ๒ ตตฺถ วิตกฺกวิจารา อนิรุทฺธา
โหนฺติ อิท ตตฺถ อิฺชติ สฺมึ ฯ อิธุทายิ ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิทมฺป โข
อห อุทายิ อิฺชิตสฺมึ วทามิ กิฺจ ตตฺถ อิฺชิตสฺมึ ยเทว
ตตฺถ ปติสุข อนิรุทฺธ โหติ อิท ตตฺถ อิฺชิตสฺมึ ฯ อิธุทายิ
ภิกฺขุ ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
อิทมฺป โข อห อุทายิ อิฺชิตสฺมึ วทามิ กิฺจ ตตฺถ อิฺชิตสฺมึ
ยเทว ตตฺถ อุเปกฺขาสุข อนิรุทฺธ โหติ อิท ตตฺถ อิฺชิตสฺมึ ฯ
อิธุทายิ ภิกขฺ ุ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ อิท โข อห อุทายิ อเนฺชิตสฺมึ ๓ วทามิ ฯ
#๑ ม. ยุ. สมฺโพธสุข ฯ ๒ ม. ยเทว ฯ ๓ ม. ยุ. อนิฺชิตสฺมึ ฯ
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[๑๘๕] อิธุทายิ ภิกขฺ ุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิท โข อห อุทายิ อนลนฺติ วทามิ
ปชหถาติ วทามิ สมติกกฺ มถาติ วทามิ ฯ โก จ ตสฺส สมติกกฺ โม
อิธุทายิ ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ตสฺส สมติกฺกโม ฯ อิทมฺป
โข อห อุทายิ อนลนฺติ วทามิ ปชหถาติ วทามิ สมติกฺกมถาติ
วทามิ ฯ โก จ ตสฺส สมติกฺกโม อิธุทายิ ภิกขฺ ุ ปติยา จ
วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ตสฺส
สมติกฺกโม ฯ อิทมฺป โข อห อุทายิ อนลนฺติ วทามิ ปชหถาติ
วทามิ สมติกฺกมถาติ วทามิ ฯ โก จ ตสฺส สมติกฺกโม
อิธุทายิ ภิกขฺ ุ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อย ตสฺส สมติกฺกโม ฯ อิทมฺป โข อห อุทายิ
อนลนฺติ วทามิ ปชหถาติ วทามิ สมติกฺกมถาติ วทามิ ฯ โก
จ ตสฺส สมติกฺกโม อิธุทายิ ภิกฺขุ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา
อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย
ตสฺส สมติกฺกโม ฯ อิทมฺป โข อห อุทายิ อนลนฺติ วทามิ
ปชหถาติ วทามิ สมติกกฺ มถาติ วทามิ ฯ โก จ ตสฺส สมติกกฺ โม
อิธุทายิ ภิกขฺ ุ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต
วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ตสฺส
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สมติกฺกโม ฯ อิทมฺป โข อห อุทายิ อนลนฺติ วทามิ ปชหถาติ
วทามิ สมติกฺกมถาติ วทามิ ฯ โก จ ตสฺส สมติกฺกโม
อิธุทายิ ภิกฺขุ สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ
กิฺจีติ อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ตสฺส
สมติกฺกโม ฯ อิทมฺป โข อห อุทายิ อนลนฺติ วทามิ ปชหถาติ
วทามิ สมติกฺกมถาติ วทามิ ฯ โก จ ตสฺส สมติกฺกโม
อิธุทายิ ภิกฺขุ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม
เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ตสฺส สมติกฺกโม ฯ
อิทมฺป โข อห อุทายิ อนลนฺติ วทามิ ปชหถาติ วทามิ
สมติกฺกมถาติ วทามิ ฯ โก จ ตสฺส สมติกฺกโม อิธุทายิ [๑]
สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย ตสฺส สมติกฺกโม ฯ อิติ โข อห
อุทายิ เนวสฺานาสฺายตนสฺสป ปหาน วทามิ ฯ ปสฺสสิ
โน ตฺว อุทายิ ต สฺโชน อณณ วา ถูล วา ยสฺสาห โน
ปหาน วทามีติ ฯ โน เหต ภนฺเตติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน อายสฺมา อุทายี ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
ลฑุกิโกปมสุตฺต ๒ นิฏิต ฉฏ ฯ
_______________
#๑ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขูติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๒ สี. ม. ยุ. ลฏกโิ กปมสุตฺต ฯ
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จาตุมสุตฺต
[๑๘๖] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา จาตุมาย วิหรติ
อามลกีวเน ฯ เตน โข ปน สมเยน สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปฺปมุขานิ
ปฺจมตฺตานิ ภิกฺขุสตานิ จาตุม อนุปฺปตฺตานิ โหนฺติ
ภควนฺต ทสฺสนาย ฯ เต จ อาคนฺตุกา ภิกฺขู เนวาสิเกหิ ภิกฺขูหิ
สทฺธึ ปฏิสมฺโมทมานา เสนาสนานิ ปฺาปยมานา ปตฺตจีวรานิ
ปฏิสามยมานา อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา อเหสุ ฯ อถ โข ภควา
อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ เก ปเนเต อานนฺท อุจฺจาสทฺทา
มหาสทฺทา เกวฏฏา มฺเ มจฺฉ วิโลเปนฺตีติ ฯ เอตานิ ภนฺเต
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปฺปมุขานิ ปฺจมตฺตานิ ภิกฺขุสตานิ จาตุม
อนุปฺปตฺตานิ ภควนฺต ทสฺสนาย เต อาคนฺตุกา ภิกฺขู เนวาสิเกหิ
ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปฏิสมฺโมทมานา อาสนานิ ปฺาปยมานา ปตฺตจีวรานิ
ปฏิสามยมานา อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทาติ ฯ เตนหานนฺท
มม วจเนน [๑] ภิกฺขู อามนฺเตหิ สตฺถา อายสฺมนฺเต อามนฺเตสึติ ๒ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา เยน
เต ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู เอตทโวจ สตฺถา
อายสฺมนฺเต อามนฺเตตีติ ๓ ฯ เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต
อานนฺทสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺเน โข
#๑ ยุ. เต. ฯ ๒ ยุ. อามนฺเตตีติ ๓ ม. อามนฺเตสีติ ฯ
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เต ภิกฺขู ภควา เอตทโวจ กินฺนุ ตุเมฺห ภิกฺขเว อุจฺจาสทฺทา
มหาสทฺทา เกวฏฏา มฺเ มจฺฉ วิโลเปนฺตีติ ฯ อิมานิ ภนฺเต
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปฺปมุขานิ ปฺจมตฺตานิ ภิกฺขุสตานิ จาตุม
อนุปฺปตฺตานิ ภควนฺต ทสฺสนาย เตเม อาคนฺตุกา ภิกฺขู เนวาสิเกหิ
ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปฏิสมฺโมทมานา เสนาสนานิ ปฺาปยมานา
ปตฺตจีวรานิ ปฏิสามยมานา อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทาติ ฯ คจฺฉถ
ภิกฺขเว ปณาเมมิ โว น โว มม สนฺติเก วตฺถพฺพนฺติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เสนาสน สสาเมตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย ปกฺกมึสุ ฯ
[๑๘๗] เตน โข ปน สมเยน จาตุเมยฺยกา สกฺยา สนฺถาคาเร
สนฺนิปติตา โหนฺติ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อทฺทสสุ ๑ โข
จาตุเมยฺยกา สกฺยา เต ภิกฺขู ทูรโตว อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวาน เยน
เต ภิกฺขู เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู เอตทโวจุ
หนฺท กห ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต คจฺฉถาติ ฯ ภควตา โข
อาวุโส ภิกขฺ ุสงฺโฆ ปณามิโตติ ฯ เตนหายสฺมนฺโต มุหุตตฺ  นิสีทถ
อปฺเปวนาม มย สกฺกุเณยฺยาม ภควนฺต ปสาเทตุนฺติ ฯ เอวมาวุโสติ
โข เต ภิกฺขู จาตุเมยฺยกาน สกฺยาน ปจฺจสฺโสสุ ฯ อถ
โข จาตุเมยฺยกา สกฺยา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
#๑ สี. ยุ. อทฺทสาสุ ฯ
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ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺนา
โข จาตุเมยฺยกา สกฺยา ภควนฺต เอตทโวจุ อภินนฺทตุ ภนฺเต
ภควา ภิกฺขุสงฺฆ อภิวทตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขุสงฺฆ เสยฺยถาป
ภนฺเต ภควตา ปุพฺเพ ภิกฺขุสงฺโฆ อนุคฺคหิโต เอวเมว ภควา
เอตรหิ อนุคฺคณฺหาตุ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺเตตฺถ ภนฺเต ภิกฺขู นวา
อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา อิม ธมฺมวินย เตส [๑] ภควนฺต ทสฺสนาย
อลภนฺตาน สิยา อฺถตฺต สิยา วิปริณาโม เสยฺยถาป ภนฺเต
พีชาน ตรุณาน อุทก อลภนฺตาน สิยา อฺถตฺต สิยา วิปริณาโม
เอวเมว ๒ ภนฺเต สนฺเตตฺถ ภิกฺขู นวา อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา
อิม ธมฺมวินย เตส ภควนฺต ทสฺสนาย อลภนฺตาน สิยา อฺถตฺต
สิยา วิปริณาโม เสยฺยถาป ภนฺเต วจฺฉสฺส ตรุณสฺส
มาตร อปสฺสนฺตสฺส สิยา อฺถตฺต สิยา วิปริณาโม เอวเมว
โข ภนฺเต สนฺเตตฺถ ภิกฺขู นวา อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา อิม
ธมฺมวินย เตส ภควนฺต อปสฺสนฺตาน สิยา อฺถตฺต สิยา
วิปริณาโม อภินนฺทตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขุสงฺฆ อภิวทตุ ภนฺเต
ภควา ภิกฺขุสงฺฆ เสยฺยถาป ภนฺเต ภควตา ปุพฺเพ ภิกฺขุสงฺโฆ
อนุคฺคหิโต เอวเมว ภควา เอตรหิ อนุคฺคณฺหาตุ ภิกฺขุสงฺฆนฺติ ฯ
[๑๘๘] อถ โข พฺรหฺมา สหมฺปติ ภควโต เจตสา เจโต
ปริวิตกฺกมฺาย เสยฺยถาป นาม พลวา ปุรโิ ส สมฺมิฺชิต
วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว
#๑ ม. ต ฯ ๒ ม. ยุ. เอวเมว โข ฯ
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พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ อถ โข
พฺรหฺมา สหมฺปติ เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยน ภควา
เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ อภินนฺทตุ ภนฺเต
ภควา ภิกฺขุสงฺฆ อภิวทตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขุสงฺฆ เสยฺยถาป
ภนฺเต ภควตา ปุพฺเพ ภิกฺขุสงฺโฆ อนุคฺคหิโต เอวเมว ภควา
เอตรหิ อนุคฺคณฺหาตุ ภิกฺขุสงฺฆ สนฺเตตฺถ ภนฺเต ภิกฺขู นวา
อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา อิม ธมฺมวินย เตส ภควนฺต ทสฺสนาย
อลภนฺตาน สิยา อฺถตฺต สิยา วิปริณาโม เสยฺยถาป ภนฺเต
พีชาน ตรุณาน อุทก อลภนฺตาน สิยา อฺถตฺต สิยา วิปริณาโม
เอวเมว ๑ ภนฺเต สนฺเตตฺถ ภิกฺขู นวา อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา
อิม ธมฺมวินย เตส ภควนฺต ทสฺสนาย อลภนฺตาน สิยา อฺถตฺต
สิยา วิปริณาโม เสยฺยถาป ภนฺเต วจฺฉสฺส ตรุณสฺส
มาตร อปสฺสนฺตสฺส สิยา อฺถตฺต สิยา วิปริณาโม เอวเมว
โข ภนฺเต สนฺเตตฺถ ภิกฺขู นวา อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา อิม
ธมฺมวินย เตส ภควนฺต อปสฺสนฺตาน สิยา อฺถตฺต สิยา
วิปริณาโม อภินนฺทตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขุสงฺฆ อภิวทตุ ภนฺเต
ภควา ภิกฺขุสงฺฆ เสยฺยถาป ภนฺเต ภควตา ปุพฺเพ ภิกฺขุสงฺโฆ
อนุคฺคหิโต เอวเมว ๒ ภควา เอตรหิ อนุคฺคณฺหาตุ ภิกฺขุสงฺฆนฺติ ฯ
อสกฺขึสุ โข จาตุเมยฺยกา จ สกฺยา พฺรหฺมา จ สหมฺปติ
ภควนฺต ปสาเทตุ พีชูปเมน จ ตรุณูปเมน จาติ ๓ ฯ
#๑ ยุ. เอวเมว โข ฯ ๒ ยุ. เอวเมว ฯ ๓ ยุ. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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[๑๘๙] อถ โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อุฏเถาวุโส ๑ คณฺหถ ปตฺตจีวร ปสาทิโต ภควา จาตุเมยฺยเกหิ
จ สเกฺยหิ พฺรหฺมุนา จ สหมฺปตินา พีชูปเมน จ ตรุณูปเมน
จาติ ฯ เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส
ปฏิสฺสุตฺวา อุฏายาสนา ปตฺตจีวรมาทาย เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อายสฺมนฺต สารีปุตฺต ภควา เอตทโวจ กินฺติ เต
สารีปุตฺต อโหสิ มยา ภิกฺขุสงฺเฆ ๒ ปณามิเตติ ฯ เอว โข
เม ภนฺเต อโหสิ ภควตา ภิกฺขุสงฺเฆ ปณามิเต อปฺโปสฺสุกฺโกทานิ
ภควา ทิฏ ธมฺมสุขวิหาร อนุยุตฺโต วิหริสฺสติ มยมฺปทานิ
อปฺโปสฺสุกฺกา ทิฏธมฺมสุขวิหารมนุยุตฺตา วิหริสฺสามาติ ฯ อาคเมหิ
ตฺว สารีปุตตฺ อาคเมหิ ตฺว สารีปุตฺต ๓ น โข เต สารีปุตฺต
ปุนป เอวรูป จิตฺต อุปปฺ าเทตพฺพนฺติ ฯ อถ โข ภควา อายสฺมนฺต
มหาโมคฺคลฺลาน อามนฺเตสิ กินฺติ เต โมคฺคลฺลาน อโหสิ มยา
ภิกฺขุสงฺเฆ ปณามิเตติ ฯ เอว โข เม ภนฺเต อโหสิ ภควตา
ภิกฺขุสงฺเฆ ปณามิเต อปฺโปสฺสุกฺโกทานิ ภควา ทิฏธมฺมสุขวิหาร
อนุยุตฺโต วิหริสฺสติ อหฺจทานิ อายสฺมา จ สารีปุตฺโต ภิกฺขุสงฺฆ
ปริหริสฺสามาติ ฯ สาธุ สาธุ โมคฺคลฺลาน อห ๓ วา หิ
#๑ ม. เอว ฯ สี. ยุ. อุฏหถาวุโส ฯ ๒ โป. ม. ภิกฺขุสงฺโฆ ปณามิโตติ ฯ อิโต
#ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. อิโต ปร ทิฏธมฺมสุขวิหารนฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
#๔ ม. อหฺจาป ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 198

โมคฺคลฺลาน ภิกฺขุสงฺฆ ปริหเรยฺย สารีปตุ ฺตโมคฺคลฺลานา วาติ ๑ ฯ
[๑๙๐] อถ โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ จตฺตารีมานิ
ภิกฺขเว ภยานิ อุทโกโรหนฺเต ปาฏิกงฺขิตพฺพานิ กตมานิ จตฺตาริ
อุมฺมิภย ๒ กุมฺภีลภย อาวฏฏภย สุสกุ าภย ๓ อิมานิ โข ๓ ภิกขฺ เว
จตฺตาริ ภยานิ อุทโกโรหนฺเต ปาฏิกงฺขิตพฺพานิ เอวเมว โข
ภิกฺขเว จตฺตารีมานิ ภยานิ อิเธกจฺเจ ปุคฺคเล อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิเต ปาฏิกงฺขิตพฺพานิ กตมานิ จตฺตาริ
อุมฺมิภย กุมฺภีลภย อาวฏฏภย สุสุกาภย ฯ
[๑๙๑] กตมฺจ ภิกฺขเว อุมฺมิภย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
กุลปุตฺโต สทฺธา ๕ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โอติณฺโณมฺหิ
ชาติยา ชราย มรเณน ๖ โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ทุกโฺ ขติณฺโณ ทุกฺขปเรโต อปฺเปวนาม
อิมสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยา ปฺาเยถาติ ฯ ตเมน
ตถา ปพฺพชิต สมาน สพฺรหฺมจารี โอวทนฺติ อนุสาสนฺติ เอวนฺเต
อภิกฺกมิตพฺพ เอวนฺเต ปฏิกฺกมิตพฺพ เอวนฺเต อาโลกิตพฺพ เอวนฺเต
วิโลกิตพฺพ เอวนฺเต สมฺมิฺชิตพฺพ เอวนฺเต ปสาริตพฺพ เอวนฺเต
สงฺฆาฏิปตฺตจีวร ธาเรตพฺพนฺติ ฯ ตสฺส เอว โหติ มย ๗ ปุพฺเพ
อคาริยภูตา สมานา อฺเ โอวทามป ๘ อนุสาสามป ๙ อิเม
ปนมฺหาก ปุตฺตมตฺตา มฺเ นตฺตมตฺตา มฺเ อเมฺห ๑๐ โอวทิตพฺพ
#๑ ม. จาติ. ฯ ๒ ม. อีมภิ ย ฯ สี. ยุ. อูมิภย ฯ ๓. โป. สสสุกาภย ฯ สพฺพตฺถ
#อิทิสเมว ฯ ๔ ม. โขสทฺโท นตฺ ฯ ๕ ถิโป. สทฺโธ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
#๖ สี. ชรามรเณน ฯ ๗. ม. ยุ. มย โข ฯ ๘-๙ ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๑๐ ม. เอว ฯ
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อนุสาสิตพฺพ มฺนฺตีติ ฯ โส สิกขฺ  ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อุมฺมิภยสฺส ภีโต สิกฺข ปจฺจกฺขายาวตฺโต ๑ ฯ
อุมฺมิภยนฺติ โข ภิกฺขเว โกธุปายาสสฺเสต อธิวจน ฯ
[๑๙๒] กตมฺจ ภิกฺขเว กุมภีลภย อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ
กุลปุตฺโต สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โอติณฺโณมฺหิ
ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ทุกโฺ ขติณฺโณ ทุกฺขปเรโต อปฺเปวนาม
อิมสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยา ปฺาเยถาติ ฯ
ตเมน ตถา ปพฺพชิต สมาน สพฺรหฺมจารี โอวทนฺติ อนุสาสนฺติ
อิท เต ขาทิตพฺพ อิท เต น ขาทิตพฺพ อิท เต ภฺุชิตพฺพ
อิท เต น ภฺุชิตพฺพ อิท เต สายิตพฺพ อิท เต น สายิตพฺพ
อิท เต ปาตพฺพ อิท เต น ปาตพฺพ กปฺปย เต ขาทิตพฺพ
อกปฺปย เต น ขาทิตพฺพ กปฺปย เต ภฺุชิตพฺพ อกปฺปย เต น
ภฺุชิตพฺพ กปฺปย เต สายิตพฺพ อกปฺปย เต น สายิตพฺพ
กปฺปย เต ปาตพฺพ อกปฺปย เต น ปาตพฺพ กาเล เต
ขาทิตพฺพ วิกาเล เต น ขาทิตพฺพ กาเล เต ภฺุชิตพฺพ วิกาเล
เต น ภฺุชิตพฺพ กาเล เต สายิตพฺพ วิกาเล เต น สายิตพฺพ
กาเล เต ปาตพฺพ วิกาเล เต น ปาตพฺพนฺติ ฯ ตสฺส เอว
โหติ มย โข ปุพฺเพ อคาริยภูตา สมานา ย อิจฺฉาม ต
ขาทาม ย น อิจฺฉาม น ต ขาทาม ย อิจฺฉาม ต ภฺุชาม
#๑ โป. ม. ยุ. ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺโต ฯ
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ย น อิจฺฉาม น ต ภฺุชาม ย อิจฺฉาม ต สายาม ย น
อิจฺฉาม น ต สายาม ย อิจฺฉาม ต ปวาม ๑ ย น อิจฺฉาม น
ต ปวาม ๒ กปฺปยมฺป ขาทาม อกปฺปยมฺป ขาทาม กปฺปยมฺป
ภฺุชาม อกปฺปยมฺป ภฺุชาม กปฺปยมฺป สายาม อกปฺปยมฺป
สายาม กปฺปยมฺป ปวาม อกปฺปยมฺป ปวาม กาเลป ขาทาม
วิกาเลป ขาทาม กาเลป ภฺุชาม วิกาเลป ภฺุชาม กาเลป
สายาม วิกาเลป สายาม กาเลป ปวาม วิกาเลป ปวาม ยมฺป
โน สทฺธา คหปติกา ทิวา วิกาเล ปณีต ขาทนีย โภชนีย
เทนฺติ ตตฺถปเม มุขาวรณ มฺเ กโรนฺตีติ ฯ โส สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ฯ อย วุจจฺ ติ ภิกฺขเว กุมฺภีลภยสฺส
ภีโต สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺโต ฯ กุมฺภลี ภยนฺติ โข ภิกฺขเว
โอทริกตฺตสฺเสต อธิวจน ฯ
[๑๙๓] กตมฺจ ภิกฺขเว อาวฏฏภย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
กุลปุตฺโต สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โอติณฺโณมฺหิ
ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ทุกโฺ ขติณฺโณ ทุกฺขปเรโต อปฺเปวนาม
อิมสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยา ปฺาเยถาติ ฯ โส
เอว ปพฺพชิโต สมาโน ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย ปวิสติ อรกฺขิเตเนว กาเยน
#๑-๒ สี. ยุ. ปปาม ฯ
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อรกฺขิตาย วาจาย อนุปฏิตาย สติยา อสวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ ฯ
โส ตตฺถ ปสฺสติ คหปตึ วา คหปติปุตฺต วา ปฺจหิ กามคุเณหิ
สมปฺปต สมงฺคีภูต ปริจาริยมาน ฯ ตสฺส เอว โหติ มย ๑ ปุพเฺ พ
อคาริยภูตา สมานา ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปตา สมงฺคีภูตา
ปริจาริมฺหา ๒ สวิชฺชนฺเต ๓ โข กุเล โภคา สกฺกา โภเค จ
ภฺุชิตุ ปฺุานิ จ กาตุนฺติ ฯ โส สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ฯ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อาวฏฏภยสฺส ภีโต สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺโต ฯ อาวฏฏภยนฺติ โข ภิกขฺ เว ปฺจนฺเนต ๓
กามคุณาน อธิวจน ฯ
[๑๙๔] กตมฺจ ภิกฺขเว สุสุกาภย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
กุลปุตฺโต สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โอติณฺโณมฺหิ
ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ทุกโฺ ขติณฺโณ ทุกฺขปเรโต อปฺเปวนาม
อิมสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยา ปฺาเยถาติ ฯ โส
เอว ปพฺพชิโต สมาโน ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย ปวิสติ อรกฺขิเตเนว กาเยน
อรกฺขิตาย วาจาย อนุปฏิตาย สติยา อสวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ ฯ
โส ตตฺถ ปสฺสติ มาตุคาม ทุนฺนิวตฺถ วา ทุปปฺ ารุต วา ตสฺส
มาตุคาม ทิสฺวา ทุนฺนิวตฺถ วา ทุปปฺ ารุต วา ราโค จิตฺต
อนุทฺธเสติ ฯ โส ราคานุทฺธเสน จิตฺเตน สิกฺข ปจฺจกฺขาย
#๑ ม. ยุ. มย โข ฯ ๒ โป. ปริจาริตมฺหา ฯ ๓ ม. สวิชฺชนฺติ โข ปน เม ฯ
#๔ ม. ปฺจนฺน กามคุณานเมต ฯ
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หีนายาวตฺตติ ฯ อย วุจจฺ ติ ภิกฺขเว สุสุกาภยสฺส ภีโต สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺโต ฯ สุสุกาภยนฺติ โข ภิกขฺ เว มาตุคามสฺเสต
อธิวจน ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ ภยานิ
อิเธกจฺเจ ปุคฺคเล อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิเต
ปาฏิกงฺขิตพฺพานีติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต
อภินนฺทุนฺติ ฯ
จาตุมสุตฺต นิฏิต สตฺตม ฯ
_______________
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นฬกปานสุตฺต
[๑๙๕] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา โกสเลสุ วิหรติ นฬกปาเน
ปลาสวเน ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา อภิฺาตา
อภิฺาตา กุลปุตฺตา ภควนฺต อุทฺทิสฺส สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิตา โหนฺติ อายสฺมา จ อนุรุทฺโธ อายสฺมา จ
ภทฺทิโย ๑ อายสฺมา จ กิมฺพิโล อายสฺมา จ ภคุ อายสฺมา จ
โกณฺฑฺโ ๒ อายสฺมา จ เรวโต อายสฺมา จ อานนฺโท อฺเ
จ อภิฺาตา อภิฺาตา กุลปุตฺตา ฯ เตน โข ปน สมเยน
ภควา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต อพฺโภกาเส นิสินฺโน โหติ ฯ อถ โข
ภควา [๓] กุลปุตฺเต อารพฺภ ภิกฺขู อามนฺเตสิ เย เต ภิกฺขเว
กุลปุตฺตา มม อุทฺทิสฺส สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตา
กจฺจิ เต ภิกขฺ เว [๔] อภิรตา พฺรหฺมจริเยติ ฯ [๕] เต ภิกฺขู
ตุณฺหี อเหสุ ฯ ทุติยมฺป โข ภควา เต กุลปุตฺเต อารพฺภ ภิกฺขู
อามนฺเตสิ เย เต ภิกฺขเว กุลปุตฺตา มม อุทฺทิสฺส สทฺธา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตา กจฺจิ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู อภิรตา
พฺรหฺมจริเยติ ฯ ทุติยมฺป โข เต ภิกฺขู ตุณฺหี อเหสุ ฯ ตติยมฺป
โข ภควา เต กุลปุตฺเต อารพฺภ ภิกฺขู อามนฺเตสิ เย เต
ภิกฺขเว กุลปุตฺตา มม อุทฺทิสฺส สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย
#๑ ม. เอว ฯ สี. ยุ. นนฺทโิ ย ฯ ๒ ม. เอว ฯ สี. ยุ. โกณฺฑธาโน ฯ
#๓ โป. ม. ยุ. เต ฯ ๔ โป. ม. ยุ. ภิกฺขู ฯ ๕ เอว วุตฺเต ฯ
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ปพฺพชิตา กจฺจิ เต ภิกขฺ เว ภิกฺขู อภิรตา พฺรหฺมจริเยติ ฯ
ตติยมฺป โข เต ภิกฺขู ตุณฺหี อเหสุ ฯ
[๑๙๖] อถ โข ภควโต เอตทโหสิ ยนฺนูนาห เตว ๑
กุลปุตฺเต ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อถ โข ภควา อายสฺมนฺต อนุรุทธฺ 
อามนฺเตสิ กจฺจิ ตุเมฺห อนุรุทฺธา ๒ อภิรตา พฺรหฺมจริเยติ ฯ
ตคฺฆ มย ภนฺเต อภิรตา พฺรหฺมจริเยติ ฯ สาธุ สาธุ อนุรุทธฺ า
เอต โข อนุรุทฺธา ตุมหฺ าก ปฏิรูป กุลปุตฺตาน สทฺธา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิตาน ย ตุเมฺห อภิรเมยฺยาถ พฺรหฺมจริเย เยน
ตุเมฺห อนุรทุ ฺธา ภเทฺรน โยพฺพเนน สมนฺนาคตา ปเมน วยสา
สุสุกาฬเกสา กาเม ปริภ
ุ ฺเชยฺยาถ เตน ตุเมฺห อนุรุทฺธา ภเทฺรน ๓
โยพฺพเนน สมนฺนาคตา ปเมน วยสา สุสุกาฬเกสา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิตา เต ๓ โข ปน ตุเมฺห อนุรุทฺธา เนว ราชาภินีตา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตา น โจราภินีตา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิตา น อิณฏฏา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตา
น ภยฏฏา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตา น อาชีวิกาปกตา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตา อปจ โขมฺหิ โอติณฺโณ ชาติยา
ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ
ทุกฺโขติณฺโณ ทุกฺขปเรโต อปฺเปวนาม อิมสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิรยิ า ปฺาเยถาติ นนุ ตุเมฺห อนุรทุ ฺธา
เอว สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
#๑ ม. วสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ โป. อนุรุทฺธ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ภเทฺรนป ฯ
#๔ ม. เต จ โข ฯ
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เอว ปพฺพชิเตน จ ปน อนุรุทฺธา กุลปุตฺเตน กิมสฺส ๑ กรณีย ฯ
วิเวก อนุรุทธฺ า กาเมหิ วิเวก อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ปติสุข นาธิคจฺฉติ
อฺ วา ๒ ตโต สนฺตตร ฯ ตสฺส อภิชฺฌาป จิตฺต ปริยาทาย
ติฏติ พฺยาปาโทป จิตตฺ  ปริยาทาย ติฏติ ถีนมิทฺธมฺป จิตฺต
ปริยาทาย ติฏติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจมฺป จิตฺต ปริยาทาย ติฏ ติ
วิจิกิจฺฉาป จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ อรติป จิตตฺ  ปริยาทาย
ติฏติ ตนฺทีป จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ วิเวก อนุรุทฺธา
กาเมหิ วิเวก อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ปติสุข นาธิคจฺฉติ อฺ
วา ตโต สนฺตตร ฯ วิเวก อนุรุทฺธา กาเมหิ วิเวก อกุสเลหิ๋
ธมฺเมหิ ปติสุข อธิคจฺฉติ อฺ วา ตโต สนฺตตร ฯ
ตสฺส อภิชฌ
ฺ าป จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ พฺยาปาโทป
จิตฺต น ปริยาทาย ติฏ ติ ถีนมิทฺธมฺป จิตฺต น ปริยาทาย
ติฏติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจมฺป จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ วิจิกิจฺฉาป
จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ อรติป จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ
ตนฺทีป จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ วิเวก อนุรทุ ฺธา กาเมหิ
วิเวก อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ปติสุข อธิคจฺฉติ อฺ วา ตโต
สนฺตตร ฯ
[๑๙๗] กินฺติ โว อนุรุทฺธา มยิ โหติ เย อาสวา สงฺกิเลสิกา
โปโนพฺภวิกา สทรา ๓ ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณิยา
อปฺปหีนา เต ตถาคตสฺส ตสฺมา ตถาคโต สงฺขาเยก ปฏิเสวติ
สงฺขาเยก อธิวาเสติ สงฺขาเยก ปริวชฺเชติ สงฺขาเยก วิโนเทตีติ ฯ
#๑ ม. กึ มฺสิ กรณียนฺติ ฯ ๒ ม. จ ฯ ๓ โป. สทรถา ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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เอว โข โน ภนฺเต ภควติ โหติ เย อาสวา สงฺกิเลสิกา
โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณิยา ปหีนา
เต ตถาคตสฺส ตสฺมา ตถาคโต สงฺขาเยก ปฏิเสวติ สงฺขาเยก
อธิวาเสติ สงฺขาเยก ปริวชฺเชติ สงฺขาเยก วิโนเทตีติ ฯ สาธุ สาธุ
อนุรุทฺธา ตถาคตสฺส อนุรุทฺธา เย อาสวา สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา
สทรา ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณิยา ปหีนา เต อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา ๑ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เสยฺยถาป
อนุรุทฺธา ตาโล มตฺถกจฺฉินฺโน อภพฺโพ ปุน วิรูฬฺหิยา เอวเมว
โข อนุรุทฺธา ตถาคตสฺส เย อาสวา สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา
สทรา ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณิยา ปหีนา [๒] อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ตสฺมา
ตถาคโต สงฺขาเยก ปฏิเสวติ สงฺขาเยก อธิวาเสติ สงฺขาเยก
ปริวชฺเชติ สงฺขาเยก วิโนเทตีติ ฯ
[๑๙๘] ต กึ มฺสิ อนุรุทฺธา ก อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน
ตถาคโต สาวเก อพฺภตีเต ๓ กาลกเต อุปปตฺตีสุ พฺยากโรติ อสุ
อมุตฺร อุปฺปนฺโน ๓ อสุ อมุตฺร อุปฺปนฺโนติ ๕ ฯ ภควมูลกา ๖ โน ภนฺเต
ธมฺมา ภควเนตฺติกา ภควปฏิสรณา สาธุ วต ภนฺเต ภควนฺตเยว
ปฏิภาตุ เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ ภควโต สุตฺวา ภิกขฺ ู
#๑ ม. เอว อนภาวกตา ฯ สี. ยุ. อนภาวกตา ฯ ๒ โป. เต. ฯ ม. อีทิสเมว ฯ
#๓ โป. อารภติเต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔-๕ โป. ม. อุปปนฺโน ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๖ ม. ยุ. ภควมูลกิ า ฯ
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ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ น โข อนุรุทฺธา ตถาคโต ชนกุหนตฺถ น ชนลปนตฺถ
น ลาภสกฺการสิโลกานิสสตฺถ น อิติ ม ชโน ชานาตูติ
สาวเก อพฺภตีเต กาลกเต อุปปตฺตีสุ พฺยากโรติ อสุ อมุตฺร
อุปฺปนฺโน อสุ อมุตฺร อุปฺปนฺโนติ ฯ สนฺติ จ โข อนุรุทฺธา กุลปุตฺตา
สทฺธา โอฬารเวทา โอฬารปามุชฺชา เต ต สุตฺวา ตถตฺตาย จิตฺต
อุปสหรนฺติ เตส ต อนุรุทธฺ า โหติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย ฯ
[๑๙๙] อิธานุรุทฺธา ภิกฺขุ สุณาติ อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ กาลกโต
โส ภควตา พฺยากโต อฺาย สณฺหีติ น โข โน ภนฺเต
ภควติ เอว โหติ เย อาสวา สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา สทรา
ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณิยา อปฺปหีนา เต ตถาคตสฺส
ตสฺมา ตถาคโต สงฺขาเยก ปฏิเสวติ สงฺขาเยก อธิวาเสติ สงฺขาเยก
ปริวชฺเชติ สงฺขาเยก วิโนเทตีติ โส โข ปนสฺส อายสฺมา สาม
ทิฏโ วา โหติ อนุสฺสวสุโต วา เอวสีโล โส อายสฺมา
อโหสิ อิติป เอวธมฺโม โส อายสฺมา อโหสิ อิติป เอวปฺโ
โส อายสฺมา อโหสิ อิติป เอววิหารี โส อายสฺมา อโหสิ อิติป
เอว วิมุตฺโต โส อายสฺมา อโหสิ อิติปติ ฯ โส ตสฺส สทฺธฺจ
สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ ปฺฺจ อนุสฺสรนฺโต ตถตฺตาย จิตฺต
อุปสหรติ ฯ เอวมฺป โข อนุรุทฺธา ภิกฺขุโน ผาสุวิหาโร โหติ ฯ
อิธานุรุทฺธา ภิกฺขุ สุณาติ อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ กาลกโต โส
ภควตา พฺยากโต ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา
โอปปาติโก ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกาติ
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โส โข ปนสฺส อายสฺมา สาม ทิฏโ วา โหติ อนุสฺสวสุโต
วา เอวสีโล โส อายสฺมา อโหสิ อิติป เอวธมฺโม ฯเปฯ
เอวปฺโ ... เอววิหารี ... เอว วิมุตฺโต โส อายสฺมา
อโหสิ อิติปติ ฯ โส ตสฺส สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ
ปฺฺจ อนุสฺสรนฺโต ตถตฺตาย ๑ จิตฺต อุปสหรติ ฯ เอวมฺปพ
โข อนุรุทฺธา ภิกฺขุโน ผาสุวิหาโร โหติ ฯ อิธานุรุทฺธา ภิกฺขุ
สุณาติ อิตถฺ นฺนาโม ภิกฺขุ กาลกโต โส ภควตา พฺยากโต
ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา
สกทาคามี สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสตีติ
โส โข ปนสฺส อายสฺมา สาม ทิฏโ วา โหติ อนุสฺสวสุโต
วา เอวสีโล โส อายสฺมา อโหสิ อิติป เอวธมฺโม ฯเปฯ
เอวปฺโ ... เอววิหารี ... เอว วิมุตฺโต โส อายสฺมา
อโหสิ อิติปติ ฯ โส ตสฺส สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ
ปฺฺจ อนุสฺสรนฺโต ตถตฺตาย จิตฺต อุปสหรติ ฯ เอวมฺป
โข อนุรุทฺธา ภิกฺขุโน ผาสุวิหาโร โหติ ฯ อิธานุรุทฺธา ภิกฺขุ
สุณาติ อิตถฺ นฺนาโม ภิกฺขุ กาลกโต โส ภควตา พฺยากโต
ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต
สมฺโพธิปรายโนติ โส โข ปนสฺส อายสฺมา สาม ทิฏโ วา โหติ
อนุสฺสวสุโต ๒ วา เอวสีโล โส อายสฺมา อโหสิ อิติป เอวธมฺโม
ฯเปฯ เอวปฺโ ... เอววิหารี ... เอว วิมุตฺโต โส อายสฺมา
#๑ ม. ตทตฺถาย ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. อนุสฺสาสฺสุโต ฯ
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อโหสิ อิติปติ ฯ โส ตสฺส สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ
ปฺฺจ อนุสฺสรนฺโต ตถตฺตาย จิตฺต อุปสหรติ ฯ เอวมฺป
โข อนุรุทฺธา ภิกฺขุโน ผาสุวิหาโร โหติ ฯ
[๒๐๐] อิธานุรุทฺธา ภิกฺขุนี สุณาติ อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี
กาลกตา สา ภควตา พฺยากตา อฺาย สณฺหีติ สา
โข ปนสฺสา ภคินี สาม ทิฏา วา โหติ อนุสฺสวสุตา วา
เอวสีลา สา ภคินี อโหสิ อิติป เอวธมฺมา สา ภคินี อโหสิ
อิติป เอวปฺา สา ภคินี อโหสิ อิติป เอววิหารินี สา
ภคินี อโหสิ อิติป เอว วิมุตฺตา สา ภคินี อโหสิ อิติปติ ฯ
สา ตสฺสา สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ ปฺฺจ อนุสฺสรนฺตี
ตถตฺตาย จิตฺต อุปสหรติ ฯ เอวมฺป โข อนุรทุ ฺธา ภิกฺขุนิยา
ผาสุวิหาโร โหติ ฯ อิธานุรุทฺธา ภิกฺขุนี สุณาติ อิตฺถนฺนามา
ภิกฺขุนี กาลกตา สา ภควตา พฺยากตา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติกา ตตฺถปรินิพพฺ ายินี อนาวตฺติธมฺมา
ตสฺมา โลกาติ สา โข ปนสฺสา ๑ ภคินี สาม ทิฏา
วา โหติ อนุสฺสวสุตา วา เอวสีลา สา ภคินี อโหสิ อิติป
เอวธมฺมา สา ภคินี อโหสิ อิติป เอวปฺา สา ภคินี
อโหสิ อิติป เอววิหารินี สา ภคินี อโหสิ อิติป เอว วิมุตฺตา
สา ภคินี อโหสิ อิติปติ ฯ สา ตสฺสา สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ
จาคฺจ ปฺฺจ อนุสฺสรนฺตี ตถตฺตาย จิตฺต อุปสหรติ ฯ
#๑ ม. ปน ฯ
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เอวมฺป โข อนุรุทฺธา ภิกฺขุนิยา ผาสุวิหาโร โหติ ฯ อิธานุรุทธฺ า
ภิกฺขุนี สุณาติ อิตฺถนฺนามา ภิกฺขนุ ี กาลกตา สา ภควตา
พฺยากตา ติณฺณ สฺโชนาน ปริกขฺ ยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา
สกทาคามินี สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสตีติ
สา โข ปนสฺสา ภคินี สาม ทิฏา วา โหติ อนุสฺสวสุตา วา
เอวสีลา สา ภคินี อโหสิ อิติป เอวธมฺมา ฯเปฯ เอวปฺา ...
เอววิหารินี ... เอว วิมุตตฺ า สา ภคินี อโหสิ อิตปิ ติ ฯ สา
ตสฺสา สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ ปฺฺจ อนุสฺสรนฺตี
ตถตฺตาย จิตฺต อุปสหรติ ฯ เอวมฺป โข อนุรุทฺธา ภิกฺขุนิยา ผาสุวิหาโร
โหติ ฯ อิธานุรุทฺธา ภิกฺขุนี สุณาติ อิตฺถนฺนามา ภิกฺขุนี
กาลกตา สา ภควตา พฺยากตา ติณณ
ฺ  สฺโชนาน ปริกฺขยา
โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ สา โข
ปนสฺสา ภคินี สาม ทิฏ า วา โหติ อนุสฺสวสุตา วา เอวสีลา สา
ภคินี อโหสิ อิติป เอวธมฺมา ฯเปฯ เอวปฺา ... เอววิหารินี ...
เอว วิมุตฺตา สา ภคินี อโหสิ อิติปติ ฯ สา ตสฺสา สทฺธฺจ
สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ ปฺฺจ อนุสฺสรนฺตี ตถตฺตาย จิตฺต
อุปสหรติ ฯ เอวมฺป โข อนุรุทฺธา ภิกฺขุนิยา ผาสุวิหาโร โหติ ฯ
[๒๐๑] อิธานุรุทฺธา อุปาสโก สุณาติ อิตฺถนฺนาโม อุปาสโก
กาลกโต โส ภควตา พฺยากโต ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา อุปปาติโก ตตฺถ ปรินพิ ฺพายี อนาวตฺติธมฺโม
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ตสฺมา โลกาติ โส โข ปนสฺส อายสฺมา สาม ทิฏโ วา โหติ
อนุสฺสวสุโต วา เอวสีโล โส อายสฺมา อโหสิ อิติป เอวธมฺโม
โส อายสฺมา อโหสิ อิติป เอวปฺโ โส อายสฺมา อโหสิ
อิติป เอววิหารี โส อายสฺมา อโหสิ อิติป เอว วิมุตฺโต
โส อายสฺมา อโหสิ อิติปติ ฯ โส ตสฺส สทฺธฺจ สีลฺจ
สุตฺจ จาคฺจ ปฺฺจ อนุสฺสรนฺโต ตถตฺตาย จิตฺต อุปสหรติ ฯ
เอวมฺป โข อนุรุทฺธา อุปาสกสฺส ผาสุวิหาโร โหติ ฯ อิธานุรุทฺธา
อุปาสโก สุณาติ อิตฺถนฺนาโม อุปาสโก กาลกโต โส ภควตา
พฺยากโต ติณฺณ สฺโชนาน ปริกขฺ ยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา
สกทาคามี สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสตีติ
โส โข ปนสฺส อายสฺมา สาม ทิฏโ วา โหติ อนุสฺสวสุโต
วา เอวสีโล โส อายสฺมา อโหสิ อิติป เอวธมฺโม ฯเปฯ
เอวปฺโ ... เอววิหารี ... เอว วิมุตฺโต โส อายสฺมา อโหสิ
อิติปติ ฯ โส ตสฺส สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ ปฺฺจ
อนุสฺสรนฺโต ตถตฺตาย จิตฺต อุปสหรติ ฯ เอวมฺป โข อนุรทุ ฺธา
อุปาสกสฺส ผาสุวิหาโร โหติ ฯ อิธานุรุทฺธา อุปาสโก สุณาติ
อิตฺถนฺนาโม อุปาสโก กาลกโต โส ภควตา พฺยากโต ติณฺณ
สฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ
โส โข ปนสฺส อายสฺมา สาม ทิฏโ วา โหติ
อนุสฺสวสุโต วา เอวสีโล โส อายสฺมา อโหสิ อิติป เอวธมฺโม
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ฯเปฯ เอวปฺโ ... เอววิหารี ... เอว วิมุตฺโต โส อายสฺมา
อโหสิ อิติปติ ฯ โส ตสฺส สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ
ปฺฺจ อนุสฺสรนฺโต ตถตฺตาย จิตฺต อุปสหรติ ฯ เอวมฺป
โข อนุรุทฺธา อุปาสกสฺส ผาสุวิหาโร โหติ ฯ
[๒๐๒] อิธานุรุทฺธา อุปาสิกา สุณาติ อิตฺถนฺนามา อุปาสิกา
กาลกตา สา ภควตา พฺยากตา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติกา ตตฺถ ปรินพิ ฺพายินี อนาวตฺติธมฺมา
ตสฺมา โลกาติ สา โข ปนสฺสา ภคินี สาม ทิฏา
วา โหติ อนุสฺสวสุตา วา เอวสีลา สา ภคินี อโหสิ อิติป
เอวธมฺมา ฯเปฯ เอวปฺา ... เอววิหารินี ... เอว วิมุตฺตา
สา ภคินี อโหสิ อิติปติ ฯ สา ตสฺสา สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ
จาคฺจ ปฺฺจ อนุสฺสรนฺตี ตถตฺตาย จิตฺต อุปสหรติ ฯ
เอวมฺป โข อนุรุทฺธา อุปาสิกาย ผาสุวิหาโร โหติ ฯ อิธานุรุทฺธา
อุปาสิกา สุณาติ อิตฺถนฺนามา อุปาสิกา กาลกตา สา ภควตา
พฺยากตา ติณฺณ สฺโชนาน ปริกขฺ ยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา
สกทาคามินี สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสตีติ
สา โข ปนสฺสา ภคินี สาม ทิฏา วา โหติ อนุสฺสวสุตา วา
เอวสีลา สา ภคินี อโหสิ อิติป เอวธมฺมา ฯเปฯ เอวปฺา ...
เอววิหารินี ... เอว วิมุตตฺ า สา ภคินี อโหสิ อิตปิ ติ ฯ สา8
ตสฺสา สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ ปฺฺจ อนุสฺสรนฺตี
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ตถตฺตาย จิตฺต อุปสหรติ ฯ เอวมฺป โข อนุรทุ ฺธา อุปาสิกาย
ผาสุวิหาโร โหติ ฯ อิธานุรุทฺธา อุปาสิกา สุณาติ อิตฺถนฺนามา
อุปาสิกา กาลกตา สา ภควตา พฺยากตา ติณฺณ สฺโชนาน
ปริกฺขยา โสตาปนฺนา อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ
สา โข ปนสฺสา ภคินี สาม ทิฏา วา โหติ อนุสฺสวสุตา วา
เอวสีลา สา ภคินี อโหสิ อิติป เอวธมฺมา สา ภคินี อโหสิ
อิติป [๑] เอววิหารินี สา ภคินี อโหสิ อิติป เอว วิมุตฺตา สา
ภคินี อโหสิ อิติปติ ฯ สา ตสฺสา สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ
จาคฺจ ปฺฺจ อนุสฺสรนฺตี ตถตฺตาย จิตฺต อุปสหรติ ฯ
เอวมฺป โข อนุรุทฺธา อุปาสิกาย ผาสุวิหาโร โหติ ฯ อิติ โข
อนุรุทฺธา ตถาคโต น ชนกุหนตฺถ น ชนลปนตฺถ น ลาภสกฺการสิโลกานิสสตฺถ
น อิติ ม ชโน ชานาตูติ สาวเก อพฺภตีเต ๒ กาลกเต
อุปปตฺตีสุ พฺยากโรติ อสุ อมุตฺร อุปฺปนฺโน ๓ อสุ อมุตฺร
อุปฺปนฺโนติ ๓ ฯ สนฺติ ๕ โข อนุรุทธฺ า กุลปุตฺตา สทฺธา โอฬารเวทา
โอฬารปามุชชฺ า เต ต สุตฺวา ตถตฺตาย จิตฺต อุปสหรนฺติ
เตสนฺต อนุรุทฺธา โหติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน อายสฺมา อนุรุทโฺ ธ ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
นฬกปานสุตฺต นิฏิต อฏม ฯ
_____________
#๑ โป. ม. เอวปฺา สา ภคินี อโหสิ อิติป ฯ ๒ โป. อารภติ เต ฯ
#๓-๔ โป. ยุ. อุปปนฺโน ฯ ๕ ม. ยุ. สนฺติ จ โข ฯ
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โคลิสฺสานิสุตฺต
[๒๐๓] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ
เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน โคลิสฺสานิ
นาม ภิกฺขุ อารฺโก ๑ ปทรสมาจาโร สงฺฆมชฺเฌ โอสโฏ โหติ
เกนจิเทว กรณีเยน ฯ
[๒๐๔] ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต โคลิสฺสานึ นาม
ภิกฺขุ อารพฺภ ภิกฺขู อามนฺเตสิ อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา
สงฺฆคเตน สงฺเฆ วิหรนฺเตน สพฺรหฺมจารีสุ สคารเวน ภวิตพฺพ
สปฺปติสฺเสน ฯ สเจ อาวุโส อารฺโก ภิกฺขุ สงฺฆคโต สงฺเฆ
วิหรนฺโต สพฺรหฺมจารีสุ อคารโว โหติ อปฺปติสฺโส ตสฺส ภวนฺติ
วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ
เสริวิหาเรน โย อยมายสฺมา สพฺรหฺมจารีสุ อคารโว โหติ อปฺปติสฺโสติ
ตสฺส ๒ ภวนฺติ วตฺตาโร ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา
สงฺฆคเตน สงฺเฆ วิหรนฺเตน สพฺรหฺมจารีสุ สคารเวน ภวิตพฺพ
สปฺปติสฺเสน ฯ
[๒๐๕] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขนุ า สงฺฆคเตน สงฺเฆ วิหรนฺเตน
อาสนกุสเลน ภวิตพฺพ อิติ เถเร จ ภิกฺขู นานุปชชฺช นิสีทิสสฺ ามิ
นเว จ ภิกขฺ ู น อาสเนน ปฏิพาหิสฺสามีติ ฯ สเจ อาวุโส
#๑ โป. อารฺิโก ฯ ๒ ยุ. อคารโว อปฺปติสฺโสติสฺส ฯ
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อารฺโก ภิกฺขุ สงฺฆคโต สงฺเฆ วิหรนฺโต น อาสนกุสโล
โหติ ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร กิมปฺ นิมสฺสายสฺมโต อารฺกสฺส
เอกสฺสารฺเ เสริวิหาเรน โย อยมายสฺมา ๑ อภิสมาจาริกมฺป
ธมฺม น ชานาตีติ ตสฺส ๒ ภวนฺติ วตฺตาโร ตสฺมา อารฺเกน
ภิกฺขุนา สงฺฆคเตน สงฺเฆ วิหรนฺเตน อาสนกุสเลน ภวิตพฺพ ๓ ฯ
[๒๐๖] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา สงฺฆคเตน สงฺเฆ วิหรนฺเตน
นาติกาเลน คาโม ปวิสติ พฺโพ น ๓ ทิวา ปฏิกฺกมิตพฺพ สเจ
อาวุโส อารฺโก ภิกขฺ ุ สงฺฆคโต สงฺเฆ วิหรนฺโต อติกาเลน
คาม ปวิสติ ทิวา ปฏิกฺกมตีติ ๕ ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต
อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ เสริวิหาเรน โย
อยมายสฺมา อติกาเลน คาม ปวิสติ ทิวา ปฏิกกฺ มตีติ ตสฺส ๖
ภวนฺติ วตฺตาโร ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา สงฺฆคเตน สงฺเฆ
วิหรนฺเตน นาติกาเลน คาโม ปวิสิตพฺโพ น ๗ ทิวา ปฏิกฺกมิตพฺพ ฯ
[๒๐๗] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา สงฺฆคเตน สงฺเฆ วิหรนฺเตน
#๑ อิโต ปร อาสนกุสโล น โหตีติ วจน มรมฺมโปตฺถเก ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ชานาตีติสฺส ฯ
#๓ อิโต ปร อภิสมาจาริโกป ธมฺโม ชานิตพฺโพ สเจ อาวุโส อารฺโก ภิกขฺ ุ ...
#อภิสมาจาริกมฺป ธมฺม น ชานาติ ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต ... น
#ชานาตีติ ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา ... อภิสมาจาโร ธมฺโม
#ชานิตพฺโพติ วจน มรมฺมโปตฺถเก ทิสฺสติ ฯ ๔-๗ โป. นาติทิวา ฯ ๕ ม. อิติสทฺโท
#นตฺถิ ฯ ๖ ยุ. ปฏิกฺกมตีติสฺส ฯ
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น ปุเรภตฺต ปจฺฉาภตฺต กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺชติ พฺพ ฯ สเจ
อาวุโส อารฺโก ภิกขฺ ุ สงฺฆคโต สงฺเฆ วิหรนฺโต ปุเรภตฺต
ปจฺฉาภตฺต กุเลสุ จาริตฺต อาปชฺชติ ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร
อยนฺนูนิมสฺสายสฺมโต ๑ อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ เสริวิหาเรน
วิหรโต วิกาเล จริยา พหุลีกตา ตเมน สงฺฆคตมฺป สมุทาจรตีติ
ตสฺส ๒ ภวนฺติ วตฺตาโร ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา สงฺฆคเตน
สงฺเฆ วิหรนฺเตน น ปุเรภตฺต ปจฺฉาภตฺต กุเลสุ จาริตฺต
อาปชฺชิตพฺพ ฯ
[๒๐๘] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา สงฺฆคเตน สงฺเฆ วิหรนฺเตน
อนุทฺธเตน ภวิตพฺพ อจปเลน ฯ สเจ อาวุโส อารฺโก ภิกฺขุ
สงฺฆคโต สงฺเฆ วิหรนฺโต อุทฺธโต โหติ จปโล ตสฺส ภวนฺติ
วตฺตาโร อิทนฺนูนิมสฺสายสฺมโต ๑ อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ๔
เสริวิหาเรน วิหรโต อุทธฺ จฺจ จาปลฺย พหุลีกต ตเมน สงฺฆคตป
สมุทาจรตีติ ตสฺส ๒ ภวนฺติ วตฺตาโร ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา
สงฺฆคเตน สงฺเฆ วิหรนฺเตน อนุทฺธเตน ภวิตพฺพ อจปเลน ฯ
[๒๐๙] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา สงฺฆคเตน สงฺเฆ วิหรนฺเตน
อมุขเรน ภวิตพฺพ อวิกิณฺณวาเจน ฯ สเจ อาวุโส อารฺโก
ภิกฺขุ สงฺฆคโต สงฺเฆ วิหรนฺโต มุขโร โหติ วิกิณฺณวาโจ
ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ
เสริวิหาเรน โย อยมายสฺมา มุขโร วิกิณฺณวาโจติ ตสฺส ๓
#๑ โป. กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต ฯ ๒ ยุ. สมุทาจรตีติสฺส ฯ ๓ ยุ. วิกิณฺณวาโจติสฺส ฯ
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ภวนฺติ วตฺตาโร ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา สงฺฆคเตน สงฺเฆ
วิหรนฺเตน อมุขเรน ภวิตพฺพ อวิกิณฺณวาเจน ฯ
[๒๑๐] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา สงฺฆคเตน สงฺเฆ วิหรนฺเตน
สุวเจน ภวิตพฺพ กลฺยาณมิตฺเตน ฯ สเจ อาวุโส อารฺโก
ภิกฺขุ สงฺฆคโต สงฺเฆ วิหรนฺโต ทุพฺพโจ โหติ ปาปมิตฺโต ตสฺส
ภวนฺติ วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ
เสริวิหาเรน โย อยมายสฺมา ทุพฺพโจ ปาปมิตฺโตติ ตสฺส ภวนฺติ
วตฺตาโร ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา สงฺฆคเตน สงฺเฆ วิหรนฺเตน
สุวเจน ภวิตพฺพ กลฺยาณมิตฺเตน ฯ
[๒๑๑] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาเรน
ภวิตพฺพ ฯ สเจ อาวุโส อารฺโก ภิกฺขุ อินฺทฺรเิ ยสุ คุตฺตทฺวาโร
น โหติ ๑ ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต อารฺกสฺส
เอกสฺสารฺเ เสริวิหาเรน โย อยมายสฺมา อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร
น โหตีติ ตสฺส ๒ ภวนฺติ วตฺตาโร ตสฺมา อารฺเกน
ภิกฺขุนา อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาเรน ภวิตพฺพ ฯ
[๒๑๒] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา โภชเน มตฺตฺุนา ภวิตพฺพ ฯ
สเจ อาวุโส ๓ อารฺโก ภิกฺขุ โภชเน อมตฺตฺู โหติ
ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ
เสริวิหาเรน โย อยมายสฺมา โภชเน อมตฺตฺู ๓ โหตีติ
ตสฺส ๕ ภวนฺติ วตฺตาโร ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา โภชเน
#๑ ยุ. อคุตฺตทฺวาโร โหติ ฯ ๒ ยุ. อคุตฺตทฺวาโรติสฺส ฯ ๓ ม. อาวุโสติ นตฺถิ ฯ
#๔ ม. อมตฺตฺูติ ฯ ๕ ยุ. อมตฺตฺติสฺส ฯ
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มตฺตฺุนา ภวิตพฺพ ฯ
[๒๑๓] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา ชาคริย อนุยุตฺเตน ภวิตพฺพ ฯ
สเจ อาวุโส อารฺโก ภิกฺขุ ชาคริย อนนุยุตฺโต
โหติ ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร กิมปฺ นิมสฺสายสฺมโต อารฺกสฺส
เอกสฺสารฺเ เสริวิหาเรน โย อยมายสฺมา ชาคริย อนนุยตุ ฺโต
โหตีติ ๑ ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา
ชาคริย อนุยตุ ฺเตน ภวิตพฺพ ฯ
[๒๑๔] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา อารทฺธวิริเยน ภวิตพฺพ ฯ
สเจ อาวุโส อารฺโก ภิกฺขุ กุสีโต โหติ ตสฺส ภวนฺติ
วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ
เสริวิหาเรน โย อยมายสฺมา กุสีโต ๒ โหตีติ ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร
ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา อารทฺธวิริเยน ภวิตพฺพ ฯ
[๒๑๕] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา อุปฏิตสตินา ภวิตพฺพ ฯ
สเจ อาวุโส อารฺโก ภิกฺขุ มุฏ สฺสตี โหติ ตสฺส ภวนฺติ
วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ
เสริวิหาเรน โย อยมายสฺมา มุฏสฺสตีติ ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร
ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา อุปฏิตสตินา ภวิตพฺพ ฯ
[๒๑๖] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา สมาหิเตน ภวิตพฺพ ฯ
สเจ อาวุโส อารฺโก ภิกฺขุ อสมาหิโต โหติ ตสฺส ภวนฺติ
วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ
#๑ ยุ. อนนุยตุ ฺโตติสฺส ฯ ๒ ม. กุสโิ ตติ ฯ ยุ. กุสีโตติสฺส ฯ
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เสริวิหาเรน โย อยมายสฺมา อสมาหิโตติ ตสฺส ๑ ภวนฺติ วตฺตาโร
ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา สมาหิเตน ภวิตพฺพ ฯ
[๒๑๗] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขนุ า ปฺวตา ภวิตพฺพ ฯ
สเจ อาวุโส อารฺโก ภิกฺขุ ทุปปฺ ฺโ โหติ ตสฺส ภวนฺติ
วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ
เสริวิหาเรน โย อยมายสฺมา ทุปฺปฺโติ ตสฺส ๒ ภวนฺติ วตฺตาโร
ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา ปฺวตา ภวิตพฺพ ฯ
[๒๑๘] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา อภิธมฺเม อภิวินเย โยโค
กรณีโย ฯ สนฺตาวุโส อารฺก ภิกฺขุ อภิธมฺเม อภิวินเย
ปฺห ปุจฺฉิตาโร ฯ สเจ อาวุโส อารฺโก ภิกฺขุ อภิธมฺเมฎ
อภิวินเย ปฺห ปุฏโ  น สมฺปายติ ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร
กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ เสริวิหาเรน โย
อยมายสฺมา อภิธมฺเม อภิวินเย ปฺห ปุฏโ  น สมฺปายตีติ
ตสฺส ๓ ภวนฺติ วตฺตาโร ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา อภิธมฺเม
อภิวินเย โยโค กรณีโย ฯ
[๒๑๙] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา เย เต สนฺตา วิโมกฺขา
อติกฺกมฺม รูเป อารุปฺปา ตตฺถ โยโค กรณีโย ฯ สนฺตาวุโส
อารฺก ภิกฺขุ เย เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกฺกมฺม รูเป อารุปฺปา
ตตฺถ [๔] ปุจฺฉิตาโร ฯ สเจ อาวุโส อารฺโก ภิกฺขุ เย เต สนฺตา
วิโมกฺขา อติกฺกมฺม รูเป อารุปฺปา ตตฺถ ปฺห ปุฏโ น สมฺปายติ
#๑ ยุ. อสมาหิโตติสฺส ฯ ๒ ยุ. ทุปฺปฺโติสฺส ฯ ๓ ยุ. สมฺปายตีติสฺส ฯ
#๔ โป. ม. ยุ. ปฺห ฯ
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ตสฺส ๑ ภวนฺติ วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ
เสริวิหาเรน โย อยมายสฺมา เย เต สนฺตา วิโมกฺขา
อติกฺกมฺม รูเป อารุปฺปา ตตฺถ ปฺห ปุฏโ  น สมฺปายตีติ
ตสฺส ๒ ภวนฺติ วตฺตาโร ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา เย เต สนฺตา
วิโมกฺขา อติกฺกมฺม รูเป อารุปฺปา ตตฺถ โยโค กรณีโย ฯ
[๒๒๐] อารฺเกนาวุโส ภิกฺขุนา อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม โยโค
กรณีโย ฯ สนฺตาวุโส อารฺก ภิกฺขุ อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม ปฺห
ปุจฺฉิตาโร ฯ สเจ อาวุโส อารฺโก ภิกฺขุ อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม
ปฺห ปุฏโ น สมฺปายติ ตสฺส ๓ ภวนฺติ วตฺตาโร กิมฺปนิมสฺสายสฺมโต
อารฺกสฺส เอกสฺสารฺเ เสริวหิ าเรน โย อยมายสฺมา
ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิโต ตมตฺถ ๓ น ชานาตีติ ตสฺส ๕ ภวนฺติ วตฺตาโร
ตสฺมา อารฺเกน ภิกฺขุนา อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม โยโค กรณีโยติ ฯ
[๒๒๑] เอว วุตฺเต อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน อายสฺมนฺต
สารีปุตฺต เอตทโวจ อารฺเกเนว นุ โข อาวุโส สารีปุตตฺ
ภิกฺขุนา อิเม ธมฺมา สมาทาย วตฺติตพฺพา อุทาหุ คามนฺตวิหารินาปติ ๖ ฯ
อารฺเกนป โข อาวุโส โมคฺคลฺลาน ภิกขฺ ุนา อิเม
ธมฺมา สมาทาย วตฺติตพฺพา ปเคว คามนฺตวิหารินาติ ฯ
โคลิสฺสานิสุตฺต นิฏิต นวม ฯ
_________________
#๑-๓ ยุ. สมฺปายติสฺส ฯ ๒ ยุ. สมฺปายตีติสฺส ฯ ๔ ยุ. ตปตฺถ ฯ
#๕ ยุ. ชานาตีติสฺส ฯ ๖ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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กีฏาคิริสุตฺต
[๒๒๒] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา กาสีสุ จาริก
จรติ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ อห โข ภิกฺขเว อฺเตฺรว [๑] รตฺติโภชนา ๒ ภฺุชามิ
อฺตฺร โข ปนาห ภิกฺขเว รตฺติโภชนา ภฺุชมาโน อปฺปาพาธตฺจ
สฺชานามิ อปฺปาตงฺกตฺจ ลหุฏานฺจ พลฺจ
ผาสุวิหารฺจ เอถ ๓ ตุเมฺหป ภิกขฺ เว อฺเตฺรว รตฺติโภชนา
ภฺุชถ อฺตฺร โข ปน ภิกฺขเว ตุเมฺหป รตฺติโภชนา ภฺุชมานา
อปฺปาพาธตฺจ สฺชานิสฺสถ อปฺปาตงฺกตฺจ ลหุฏานฺจ
พลฺจ ผาสุวิหารฺจาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต
ปจฺจสฺโสสุ ฯ
[๒๒๓] อถ โข ภควา กาสีสุ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน
เยน กีฏาคิริ นาม กาสีน นิคโม ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา
กีฏาคิริสฺมึ วิหรติ กาสีน นิคเม ฯ เตน โข ปน สมเยน
อสฺสชิปุนพฺพสุกา นาม ภิกฺขู กีฏาคิริสฺมึ อาวาสิกา โหนฺติ ฯ
อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อสฺสชิปนุ พฺพสุเก ภิกฺขู เอตทโวจุ ภควา
โข อาวุโส อฺเตฺรว รตฺติโภชนา ภฺุชติ ภิกฺขุสงฺโฆ จ
อฺตฺร โข ปนาวุโส รตฺติโภชนา ภฺุชมานา อปฺปาพาธตฺจ
#๑ ม. เอตฺถนฺตฺเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ โป. ม. รตฺติโภชนนฺติ สพฺพตฺถ ทิสฺสติ ฯ
#๓ โป. เอว ฯ
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สฺชานนฺติ อปฺปาตงฺกตฺจ ลหุฏ านฺจ พลฺจ ผาสุวิหารฺจ
เอถ ๑ ตุเมฺหป อาวุโส อฺเตฺรว รตฺติโภชนา ภฺุชถ อฺตฺร
โข ปนาวุโส ตุเมฺหป รตฺติโภชนา ภฺุชมานา อปฺปาพาธตฺจ
สฺชานิสฺสถ อปฺปาตงฺกตฺจ ลหุฏ านฺจ พลฺจ ผาสุวิหารฺจาติ ฯ
เอว วุตฺเต อสฺสชิปนุ พฺพสุกา ภิกฺขู เต ภิกฺขู
เอตทโวจุ มย โข อาวุโส สายฺเจว ภฺุชาม ปาโต จ
ทิวา จ วิกาเล เต มย สายฺเจว ภฺุชมานา ปาโต จ
ทิวา จ วิกาเล อปฺปาพาธตฺจ สฺชานาม อปฺปาตงฺกตฺจ
ลหุฏานฺจ พลฺจ ผาสุวิหารฺจ เต มย กึ สนฺทิฏิก
หิตฺวา กาลิก อนุธาวิสฺสาม สายฺเจว มย ภฺุชิสฺสาม ปาโต จ
ทิวา จ วิกาเลติ ฯ
[๒๒๔] ยโต ๒ โข เต ภิกฺขู นาสกฺขึสุ อสฺสชิปุนพฺพสฺเก
ภิกฺขู สฺาเปตุ อถ เต ๓ ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ อิธ มย ภนฺเต
เยน อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิมฺหา ๓ อุปสงฺกมิตฺวา
อสฺสชิปุนพฺพสุเก ภิกฺขู เอตทโวจุมฺหา ๕ ภควา โข อาวุโส
อฺเตฺรว รตฺติโภชนา ภฺุชติ ภิกฺขุสงฺโฆ จ อฺตฺร โข
ปนาวุโส รตฺติโภชนา ภฺุชมานา อปฺปาพาธตฺจ สฺชานนฺติ
อปฺปาตงฺกตฺจ ลหุฏานฺจ พลฺจ ผาสุวิหารฺจ เอถ ตุเมฺหป
#๑ โป. เอว ฯ ๒ ม. ยโต จ โข ฯ ๓ ม. ยุ. เต ภิกฺขูติ นตฺถิ ฯ ๔ ม. ยุ. ...
#อุปสงฺกมิมฺห ฯ ๕ ม. ยุ. อโวจุมฺห ฯ
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อาวุโส อฺเตฺรว รตฺติโภชนา ภฺุชถ อฺตฺร โข ปนาวุโส
ตุเมฺหป รตฺติโภชนา ภฺุชมานา อปฺปาพาธตฺจ สฺชานิสฺสถ
อปฺปาตงฺกตฺจ ลหุฏานฺจ พลฺจ ผาสุวิหารฺจาติ เอว
วุตฺเต ภนฺเต ๑ อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกฺขู อเมฺห เอตทโวจุ มย
โข อาวุโส สายฺเจว ภฺุชาม ปาโต จ ทิวา จ วิกาเล เต
มย สายฺเจว ภฺุชมานา ปาโต จ ทิวา จ วิกาเล
อปฺปาพาธตฺจ สฺชานาม อปฺปาตงฺกตฺจ ลหุฏานฺจ พลฺจ
ผาสุวิหารฺจ เต มย กึ สนฺทิฏิก หิตฺวา กาลิก อนุธาวิสฺสาม
สายฺเจว มย ภฺุชิสฺสาม ปาโต จ ทิวา จ วิกาเลติ ยโต
โข มย ภนฺเต นาสกฺขิมฺหา ๒ อสฺสชิปุนพฺพสุเก ภิกฺขู สฺาเปตุ
อถ มย เอตมตฺถ ภควโต อาโรเจมาติ ฯ อถ โข ภควา
อฺตร ภิกฺขุ อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว ภิกฺขุ มม วจเนน อสฺสชิปนุ พฺพสุเก
ภิกฺขู อามนฺเตหิ สตฺถายสฺมนฺเต อามนฺเตตีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ปฏิสสฺ ุตฺวา เยน อสฺสชิปุนพฺพสุกา
ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อสสชิปุนพฺพสุเก ภิกฺขู
เอตทโวจ สตฺถายสฺมนฺเต อามนฺเตตีติ ๓ ฯ เอวมาวุโสติ โข
อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกขฺ ู ตสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสสฺ ุตฺวา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺเน โข อสฺสชิปุนพฺพสุเก ภิกฺขู ภควา
เอตทโวจ สจฺจ กิร ภิกขฺ เว สมฺพหุลา ภิกฺขู ตุเมฺห อุปสงฺกมิตฺวา
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. นาสกฺขิมฺห ฯ ๓. ม. อามนฺเตสีติ ฯ
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เอตทโวจุ ภควา โข อาวุโส อฺเตฺรว รตฺติโภชนา
ภฺุชติ ภิกขฺ ุสงฺโฆ จ อฺตฺร โข ปนาวุโส รตฺติโภชนา
ภฺุชมานา อปฺปาพาธตฺจ สฺชานนฺติ อปฺปาตงฺกตฺจ ลหุฏานฺจ
พลฺจ ผาสุวิหารฺจ เอถ ๑ ตุเมฺหป อาวุโส อฺเตฺรว
รตฺติโภชนา ภฺุชถ อฺตฺร โข ปนาวุโส ตุเมฺหป รตฺติโภชนา
ภฺุชมานา อปฺปาพาธตฺจ สฺชานิสฺสถ อปฺปาตงฺกตฺจ
ลหุฏานฺจ พลฺจ ผาสุวิหารฺจาติ เอว วุตฺเต กิร ๒ ภิกขฺ เว
ตุเมฺห เต ภิกฺขู เอว อวจุตฺถ มย โข ปนาวุโส สายฺเจว
ภฺุชาม ปาโต จ ทิวา จ วิกาเล เต มย สายฺเจว ภฺุชมานา
ปาโต จ ทิวา จ วิกาเล อปฺปาพาธตฺจ สฺชานาม
อปฺปาตงฺกตฺจ ลหุฏ านฺจ พลฺจ ผาสุวิหารฺจ เต
มย กึ สนฺทิฏิก หิตฺวา กาลิก อนุธาวิสฺสาม สายฺเจว มย
ภฺุชิสฺสาม ปาโต จ ทิวา จ วิกาเลติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
[๒๒๕] กินฺนุ เม ตุเมฺห ภิกฺขเว เอว ธมฺม เทสิต อาชานาถ
ยงฺกิฺจาย ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวเทติ สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกฺขมสุข
วา ตสฺส อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา
อภิวฑฺฒนฺตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ นนุ เม ตุเมฺห ภิกฺขเว
เอว ธมฺม เทสิต อาชานาถ อิเธกจฺจสฺส เอวรูป สุข เวทน
เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ
อิธ ปเนกจฺจสฺส เอวรูป สุข เวทน เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา
#๑ โป. เอว ฯ ๒ ม. กึ นุ ภิกฺขเว ฯ
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ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ อิเธกจฺจสฺส เอวรูป
ทุกฺข เวทน เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺติ อิธ ปเนกจฺจสฺส เอวรูป ทุกฺข เวทน เวทิยโต
อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ อิเธกจฺจสฺส
เอวรูป อทุกฺขมสุข เวทน เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา
อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ อิธ ปเนกจฺจสฺส เอวรูป
อทุกฺขมสุข เวทน เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
[๒๒๖] สาธุ ภิกฺขเว มยา เจต ภิกฺขเว อฺาต อภวิสฺส
อทิฏ อวิทติ  อสจฺฉิกต อผุสิต ๑ ปฺาย อิเธกจฺจสฺส เอวรูป
สุข เวทน เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺตีติ เอวมห ๒ อชานนฺโต เอวรูป สุข เวทน ปชหถาติ
วเทยฺย อป นุ เม เอต ภิกฺขเว เอวรูป อภวิสฺสาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ ยสฺมา จ โข เอต ภิกฺขเว มยา าต
ทิฏ วิทิต สจฺฉิกต ผุสิต ปฺาย อิเธกจฺจสฺส เอวรูป สุข
เวทน เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺตีติ ตสฺมาห เอวรูป สุข เวทน ปชหถาติ วทามิ ฯ
มยา เจต ภิกฺขเว อฺาต อภวิสฺส อทิฏ อวิทิต อสจฺฉิกต
อผุสิต ปฺาย อิเธกจฺจสฺส เอวรูป สุข เวทน เวทิยโต
#๑ สี. ยุ. ผสฺสิต ฯ ๒ โป. ม. เอวาห ฯ ๓ ยุ. ปฏิรูป ฯ
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อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวมห
อชานนฺโต เอวรูป สุข เวทน อุปสมฺปชฺช วิหรถาติ วเทยฺย
อป นุ ๑ เม เอต ภิกฺขเว ปฏิรูป อภวิสฺสาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยสฺมา จ โข เอต ภิกขฺ เว มยา าต ทิฏ วิทติ  สจฺฉิกต
ผุสิต ปฺาย อิเธกจฺจสฺส เอวรูป สุข เวทน เวทิยโต อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ ตสฺมาห เอวรูป
สุข เวทน อุปสมฺปชฺช วิหรถาติ วทามิ ฯ
[๒๒๗] มยา เจต ภิกฺขเว อฺาต อภวิสฺส อทิฏ อวิทติ 
อสจฺฉิกต อผุสิต ปฺาย อิเธกจฺจสฺส เอวรูป ทุกฺข เวทน
เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ
เอวมห อชานนฺโต เอวรูป ทุกฺข เวทน ปชหถาติ วเทยฺย อป
นุ เม เอต ภิกฺขเว ปฏิรปู  อภวิสฺสาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
ยสฺมา จ โข เอต ภิกฺขเว มยา าต ทิฏ วิทิต สจฺฉิกต ผุสิต
ปฺาย อิเธกจฺจสฺส เอวรูป ทุกฺข ๒ เวทน เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา
อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ตสฺมาห เอวรูป ทุกฺข
เวทน ปชหถาติ วทามิ ฯ มยา เจต ภิกฺขเว อฺาต อภวิสฺส
อทิฏ อวิทิต อสจฺฉิกต อผุสิต ปฺาย อิเธกจฺจสฺส เอวรูป
ทุกฺข เวทน เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา
อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวมห อชานนฺโต เอวรูป ทุกฺข เวทน อุปสมฺปชฺช
วิหรถาติ วเทยฺย อป นุ เม เอต ภิกฺขเว ปฏิรูป
#๑ ม. นุ โข ฯ ๒ ยุ. อทุกฺขมสุข ฯ
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อภวิสฺสาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ยสฺมา จ โข เอต ภิกฺขเว
มยา าต ทิฏ วิทิต สจฺฉิกต ผุสิต ปฺาย อิเธกจฺจสฺส
เอวรูป ทุกขฺ  เวทน เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ ตสฺมาห เอวรูป ทุกฺข เวทน อุปสมฺปชฺช
วิหรถาติ วทามิ ฯ
[๒๒๘] มยา เจต ภิกฺขเว อฺาต อภวิสฺส อทิฏ อวิทติ 
อสจฺฉิกต อผุสิต ปฺาย อิเธกจฺจสฺส เอวรูป อทุกฺขมสุข
เวทน เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺตีติ เอวมห อชานนฺโต เอวรูป อทุกฺขมสุข เวทน
ปชหถาติ วเทยฺย อป นุ เม เอต ภิกขฺ เว ปฏิรูป อภวิสฺสาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ยสฺมา จ โข เอต ภิกฺขเว มยา าต
ทิฏ วิทิต สจฺฉิกต ผุสิต ปฺาย อิเธกจฺจสฺส เอวรูป อทุกขฺ มสุข
เวทน เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺตีติ ตสฺมาห เอวรูป อทุกฺขมสุข เวทน ปชหถาติ
วทามิ ฯ มยา เจต ภิกขฺ เว อฺาต อภวิสฺส อทิฏ อวิทติ 
อสจฺฉิกต อผุสิต ปฺาย อิเธกจฺจสฺส เอวรูป อทุกฺขมสุข เวทน
เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ
เอวมห อชานนฺโต เอวรูป อทุกขฺ มสุข เวทน อุปสมฺปชฺช
วิหรถาติ วเทยฺย อป นุ เม เอต ภิกขฺ เว ปฏิรูป อภวิสฺสาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ยสฺมา จ โข เอต ภิกฺขเว มยา าต
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ทิฏ วิทิต สจฺฉิกต ผุสิต ปฺาย อิเธกจฺจสฺส เอวรูป อทุกขฺ มสุข
เวทน เวทิยโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา
อภิวฑฺฒนฺตีติ ตสฺมาห เอวรูป อทุกฺขมสุข เวทน อุปสมฺปชฺช
วิหรถาติ วทามิ ฯ
[๒๒๙] นาห ภิกฺขเว สพฺเพสเยว ภิกฺขูน อปฺปมาเทน กรณียนฺติ
วทามิ น ๑ ปนาห ภิกขฺ เว สพฺเพสเยว ภิกฺขูน น อปฺปมาเทน
กรณียนฺติ วทามิ ฯ เย เต ภิกฺขเว ภิกฺขู อรหนฺโต ขีณาสวา
วุสิตวนฺโต กตกรณียา โอหิตภารา อนุปฺปตฺตสทตฺถา ปริกฺขณ
ี ภวสฺโชนา
สมฺมทฺา วิมุตฺตา ตถารูปานาห ภิกฺขเว ภิกฺขูน
น อปฺปมาเทน กรณียนฺติ วทามิ ต กิสฺส เหตุ กตนฺเตส
อปฺปมาเทน อภพฺพา เต ปมชฺชิตุ ฯ เย จ โข เต
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู เสขา อปฺปตฺตมานสา อนุตฺตร โยคกฺเขม ปตฺถยมานา
วิหรนฺติ ตถารูปานาห ภิกฺขเว ภิกฺขูน อปฺปมาเทน
กรณียนฺติ วทามิ ต กิสสฺ เหตุ อปฺเปวนาม อิเม อายสฺมนฺโต
อนุโลมิกานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวมานา กลฺยาณมิตฺเต ภชมานา
อินฺทฺริยานิ สมนฺนานยมานา ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยนุ ฺติ ฯ
อิม โข อห ภิกฺขเว อิเมส ภิกฺขูน อปฺปมาทผล สมฺปสฺสมาโน
อปฺปมาเทน กรณียนฺติ วทามิ ฯ
#๑ ม. น ปนาห ... วทามีติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ
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[๒๓๐] สตฺติเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม สตฺต อุภโตภาควิมุตฺโต ปฺาวิมุตฺโต กายสกฺขี ทิฏิปฺปตฺโต
สทฺธาวิมุตฺโต ธมฺมานุสารี สทฺธานุสารี ฯ
[๒๓๑] กตโม จ ๑ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อุภโตภาควิมุตฺโต อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล เย เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกฺกมฺม
รูเป อารุปฺปา เต กาเยน ผุสิตฺวา ๒ วิหรติ ปฺาย จสฺส
ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
อุภโตภาควิมุตฺโต ฯ อิมสฺส โข อห ภิกฺขเว ภิกฺขุโน น อปฺปมาเทน
กรณียนฺติ วทามิ ต กิสฺส เหตุ กตนฺตสฺส อปฺปมาเทน
อภพฺโพ โส ปมชฺชิตุ ฯ
[๒๓๒] กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปฺาวิมุตฺโต อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล เย เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกฺกมฺม
รูเป อารุปฺปา เต น ๓ กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย จสฺส
ทิสฺวา อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
ปฺาวิมุตฺโต ฯ อิมสฺสป โข อห ภิกฺขเว ภิกฺขุโน น ๓ อปฺปมาเทน
กรณียนฺติ วทามิ ต กิสฺส เหตุ กตนฺตสฺส อปฺปมาเทน
อภพฺโพ โส ปมชฺชิตุ ฯ
[๒๓๓] กตฺโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล กายสกฺขี อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล เย เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกกฺ มฺม รูเป
#๑ โป. จสทฺโทฺ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. สี. สตฺตวาเรสุ ผสฺสติ ฺวาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
#๓ โป. นกาโร นตฺถิ ฯ ๔ ม. นกาโร นตฺถิ ฯ
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อารุปฺปา เต กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา
เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขณ
ี า โหนฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
กายสกฺขี ฯ อิมสฺส โข อห ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน อปฺปมาเทน
กรณียนฺติ วทามิ ต กิสฺส เหตุ อปฺเปวนาม อยมายสฺมา
อนุโลมิกานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวมาโน กลฺยาณมิตฺเต ภชมาโน
อินฺทฺริยานิ สมนฺนานยมาโน ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ
อิม โข อห ภิกฺขเว อิมสฺส ภิกฺขุโน อปฺปมาทผล สมฺปสฺสมาโน
อปฺปมาเทน กรณียนฺติ วทามิ ฯ
[๒๓๔] กตโม จ ภิกขฺ เว ปุคฺคโล ทิฏิปฺปตฺโต ๑ อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล เย เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกกฺ มฺม รูเป
อารุปฺปา เต น ๒ กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย จสฺส
ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ ตถาคตปฺปเวทิตา
จสฺส ธมฺมา ปฺาย โวทิฏา โหนฺติ โวจริตา อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ปุคคฺ โล ทิฏิปฺปตฺโต ฯ อิมสฺสป โข อห ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน อปฺปมาเทน กรณียนฺติ วทามิ ต กิสฺส เหตุ
อปฺเปวนาม อยมายสฺมา อนุโลมิกานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวมาโน
กลฺยาณมิตฺเต ภชมาโน อินฺทฺริยานิ สมนฺนานยมาโน ยสฺสตฺถาย
กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร
#๑ อฺตฺถ ทิฏปฺปตฺโตติป ทิสฺสติ ฯ ๒ โป. นกาโร นตฺถิ ฯ
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พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ อิม โข อห ภิกฺขเว อิมสฺส ภิกฺขุโน
อปฺปมาทผล สมฺปสฺสมาโน อปฺปมาเทน กรณียนฺติ วทามิ ฯ
[๒๓๕] กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สทฺธาวิมุตฺโต อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล เย เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกฺกมฺม
รูเป อารุปฺปา เต น ๑ กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย จสฺส
ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ ตถาคเต จสฺส
สทฺธา นิวิฏ า โหติ มูลชาตา ปติฏิตา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล สทฺธาวิมุตฺโต ฯ อิมสฺสป โข อห ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
อปฺปมาเทน กรณียนฺติ วทามิ ต กิสฺส เหตุ อปฺเปวนาม
อยมายสฺมา อนุโลมิกานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวมาโน กลฺยาณมิตฺเต
ภชมาโน อินฺทฺริยานิ สมนฺนานยมาโน ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหเรยฺยาติ ฯ อิม โข อห ภิกฺขเว อิมสฺส ภิกฺขุโน อปฺปมาทผล
สมฺปสฺสมาโน อปฺปมาเทน กรณียนฺติ วทามิ ฯ
[๒๓๖] กตโม จ ภิกขฺ เว ปุคฺคโล ธมฺมานุสารี อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล เย เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกกฺ มฺม รูเป
อารุปฺปา เต น ๒ กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย จสฺส
ทิสฺวา เอกจฺเจ ๓ อาสวา ปริกฺขีณา ๓ โหนฺติ ตถาคตปฺปเวทิตา
#๑-๒ โป. ม. นกาโร นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. เอกจฺเจติ ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ยุ. อปริกฺขีณา ฯ
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จสฺส ธมฺมา ปฺาย มตฺตโส นิชฺฌาน ขมนฺติ อปจสฺส
อิเม ธมฺมา โหนฺติ เสยฺยถีท สทฺธนิ ฺทฺริย วิริยนิ ฺทฺริย สตินฺทฺริย
สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ธมฺมานุสารี ฯ
อิมสฺสป โข อห ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อปฺปมาเทน
กรณียนฺติ วทามิ ต กิสฺส เหตุ อปฺเปวนาม อยมายสฺมา
อนุโลมิกานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวมาโน กลฺยาณมิตฺเต ภชมาโน
อินฺทฺริยานิ สมนฺนานยมาโน ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ
อิม โข อห ภิกฺขเว อิมสฺส ภิกฺขุโน อปฺปมาทผล สมฺปสฺสมาโน
อปฺปมาเทน กรณียนฺติ วทามิ ฯ
[๒๓๗] กตโม จ ภิกขฺ เว ปุคฺคโล สทฺธานุสารี อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล เย เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกกฺ มฺม รูเป
อารุปฺปา เต น ๑ กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ปฺาย จสฺส
ทิสฺวา เอกจฺเจ อาสวา ปริกฺขีณา โหนฺติ ตถาคเต จสฺส
สทฺธามตฺต โหติ เปมมตฺต อปจสฺส อิเม ธมฺมา โหนฺติ
เสยฺยถีท สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สทฺธานุสารี ฯ อิมสฺสป
โข อห ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อปฺปมาเทน กรณียนฺติ วทามิ ต
กิสฺส เหตุ อปฺเปวนาม อยมายสฺมา อนุโลมิกานิ เสนาสนานิ
#๑ โป. นกาโร นตฺถิ ฯ
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ปฏิเสวมาโน กลฺยาณมิตฺเต ภชมาโน อินฺทฺริยานิ สมนฺนานยมาโน
ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ
ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ อิม โข อห ภิกขฺ เว อิมสฺส
ภิกฺขุโน อปฺปมาทผล สมฺปสฺสมาโน อปฺปมาเทน กรณียนฺติ วทามิ ฯ
[๒๓๘] นาห ภิกฺขเว อาทิเกเนว อฺาราธน วทามิ อปจ
ภิกฺขเว อนุปุพฺพสิกฺขา อนุปุพฺพกิริยา อนุปุพฺพปฏิปทา อฺาราธนา
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว อนุปุพฺพสิกฺขา อนุปุพฺพกิริยา อนุปพุ ฺพปฏิปทา
อฺาราธนา โหติ ฯ อิธ ภิกฺขเว สทฺธาชาโต อุปสงฺกมติ
อุปสงฺกมนฺโต ปยิรุปาสติ ปยิรปุ าสนฺโต โสต โอทหติ
โอหิตโสโต ธมฺม สุณาติ สุตฺวา ธมฺม ๑ ธาเรติ ธตาน ๒ ธมฺมาน
อตฺถ อุปปริกฺขติ อตฺถ อุปปริกฺขโต ธมฺมา นิชฺฌาน ขมนฺติ
ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา ๓ สติ ฉนฺโท ชายติ ฉนฺทชาโต อุสฺสหติ
อุสฺสหิตฺวา ๓ ตุเลติ ตุลยิตฺวา ปทหติ ปหิตตฺโต สมาโน กาเยน
เจว ปรม สจฺจ สจฺฉิกโรติ ปฺาย จ น อติวิชฺฌ ปสฺสติ ฯ
สาป นาม ภิกฺขเว สทฺธา นาโหสิ ตมฺป นาม ภิกฺขเว
อุปสงฺกมน นาโหสิ สาป นาม ภิกฺขเว ปยิรุปาสนา นาโหสิ
ตมฺป นาม ภิกฺขเว โสตาวธาน นาโหสิ ตมฺป นาม ภิกฺขเว
ธมฺมสฺสวน นาโหสิ สาป นาม ภิกฺขเว ธมฺมธารณา นาโหสิ
สาป นาม ภิกฺขเว อตฺถุปปริกฺขตา ๕ นาโหสิ สาป นาม ภิกฺขเว
#๑ ม. ธมฺเมสุ ฯ ๒ ม. ธาตาน ฯ ๓ ม. ธมฺมานิช.ฺ .. ฯ ๔ ม. อุสฺสาเหตฺวา ฯ
#๕ ยุ. อตฺถูปปริกฺขา ฯ
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ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติ นาโหสิ โสป นาม ภิกฺขเว ฉนฺโท นาโหสิ
โสป นาม ภิกฺขเว อุสฺสาโห นาโหสิ สาป นาม ภิกฺขเว ตุลนา
นาโหสิ ตมฺป นาม ภิกฺขเว ปธาน นาโหสิ วิปฺปฏิปนฺนาตฺถ ๑
ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปนฺนาตฺถ ๒ ภิกฺขเว กีวทูเรวิเม ภิกฺขเว โมฆปุริสา
อปกฺกนฺตา อิมสฺมา ธมฺมวินยา ฯ
[๒๓๙] อตฺถิ ภิกฺขเว จตุปฺปท เวยฺยากรณ ยสฺสุทฺทิฏสฺส
วิฺู ปุริโส นจิรสฺเสว ปฺาย อตฺถ อาชาเนยฺย อุทฺทิสิสสฺ าม ๓
โว ภิกฺขเว อาชานิสฺสถ เมตนฺติ ฯ เก จ มย ภนฺเต เก จ
ธมฺมสฺส อฺาตาโรติ ฯ โยป โส ภิกฺขเว สตฺถา อามิสครุโก ๓
อามิสทายาโท อามิเสหิ สสฏโ วิหรติ ตสฺสปาย เอวรูป
ปโณปณวิยา ๕ น อุเปติ เอวฺจ โน อสฺส อถ น กเรยฺยาม
น จ โน เอวมสฺส น น กเรยฺยามาติ ฯ กิมฺปน ภิกฺขเว ย
ตถาคโต สพฺพโส อามิเสหิ วิสสฏโ วิหรติ สทฺธสฺส ภิกฺขเว
สาวกสฺส สตฺถุ สาสเน ปริโยคยฺห ๖ วตฺตโต อยมนุธมฺโม ๗ โหติ
สตฺถา ภควา สาวโกหมสฺมิ ๘ ชานาติ ภควา นาห ชานามีติ ฯ
สทฺธสฺส ภิกฺขเว สาวกสฺส สตฺถุ สาสเน ปริโยคยฺห วตฺตโต
รูฬฺหนีย ๙ สตฺถุ สาสน โหติ โอชวนฺต ฯ สทฺธสฺส ภิกฺขเว สาวกสฺส
สตฺถุ สาสเน ปริโยคยฺห วตฺตโต อยมนุธมฺโม ๑๐ โหติ กาม ตโจ
จ นหารุ จ อฏิ จ อวสุสฺสตุ ๑๑ เม ๑๒ สรีเร อวสุสฺสตุ ๑๓ มสโลหิต
#๑ โป. วิปฺปฏิปนฺนตฺถ ฯ ๒ โป. มิจฉฺ าปฏิปนฺนตฺถ ฯ ๓ ม. อุทฺทิฏสฺสาป
#ภิกฺขเว ฯ ยุ. อุทฺทิสิสฺสามิ ฯ ๔ ม. ยุ. อามิสครุ ฯ ๕ สี. ยุ. ปโณปณวิธา ฯ
#๖ โป. ยุ. ปริโยคาย ฯ ๗-๑๐ โป. อย ปน ธมฺโม ฯ ๘ ม. สาวโกหมสฺมตี ิ ฯ
#๙ ยุ. รูฬฺหฺนยิ  ฯ ๑๑ ม. ยุ. อวสิสฺสตุ ฯ ๑๒ ยุ. เมติ ปาโ นตฺถิ ฯ
#๑๓ ยุ. อุปสุสฺสตุ ฯ
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ยนฺต ปุริสถาเมน ปุรสิ วิริเยน ปุรสิ ปรกฺกเมน ปตฺตพฺพ น ต
อปาปุณิตฺวา วิริยสฺส สณฺาน ภวิสฺสตีติ ฯ สทฺธสฺส ภิกฺขเว
สาวกสฺส สตฺถุ สาสเน ปริโยคยฺห วตฺตโต ทฺวินฺน ผลาน อฺตร
ผล ปาฏิกงฺข ทิฏเว ธมฺเม อฺา สติ วา อุปาทิเสเส
อนาคามิตาติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต
อภินนฺทุนฺติ ฯ
กีฏาคิริสุตฺต นิฏิต ทสม ฯ
ภิกฺขุวคฺโค นิฏิโต ทุติโย ฯ
____________
ตสฺส วคฺคสฺส อุทฺทาน
กฺุชรราหุลสสฺสตโลโก ๑ มาลุงฺกฺยปุตฺโต จ ภทฺทาลินาโม
ทิชขุทฺทสหมฺปติยาจนา นาฬกีปทรคิรินาโม อสโม ปวโร
ทุติโย วรวคฺโค ฯ
__________
#๑ ม. กฺุชโร ราหุโล ยสฺส สตฺถุสฺส โลกา
# มาลุกฺยปุตฺตตถาภทฺทาลินามานิ
# ปฺจนฺน สหมฺปติยาจนาถนาฬิ
# กีฏาคิริ นาม อสโม ปวโร ฯ
#
ทุติโย วรวคฺโค
#
ภิกฺขุวคฺโค นิฏิโต ฯ
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ปริพฺพาชกวคฺโค
________
จูฬวจฺฉโคตฺตสุตฺต ๑
[๒๔๐] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ
มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ เตน โข ปน สมเยน วจฺฉโคตฺโต
ปริพฺพาชโก เอกปุณฺฑรีเก ปริพฺพาชการาเม ปฏิวสติ ฯ อถ
โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เวสาลึ ๒
ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อถ โข ภควโต เอตทโหสิ อติปฺปโค โข
ตาว เวสาลิย ปณฺฑาย จริตุ ยนฺนนู าห เยน เอกปุณฺฑรีโก
ปริพฺพาชการาโม เยน วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ ฯt
อถ โข ภควา เยน เอกปุณฺฑรีโก ปริพฺพาชการาโม เยน วจฺฉโคตฺโต
ปริพฺพาชโก เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข วจฺฉโคตฺโต
ปริพฺพาชโก ภควนฺต [๓] ทูรโต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ภควนฺต เอตทโวจ
เอตุ โข ภนฺเต ภควา สฺวาคต ภนฺเต ภควโต ๓ จิรสฺส โข
ภนฺเต ภควา อิม ปริยายมกาสิ ยทิท อิธาคมนาย นิสีทตุ
ภนฺเต ภควา อิทมาสน ปฺตฺตนฺติ ฯ นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต
อาสเน ฯ วจฺฉโคตฺโตป โข ปริพฺพาชโก อฺตร นีจ อาสน
คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
#๑ ม. ยุ. เตวิชฺชวจฺฉโคตฺตสุตฺต ฯ ๒ โป. เวสาลิย ฯ
#๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร วาสทฺโท อตฺถิ ฯ ๔ โป. ภควา ฯ
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[๒๔๑] เอกมนฺต นิสินฺโน โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก
ภควนฺต เอตทโวจ สุตเมต ภนฺเต สมโณ โคตโม สพฺพฺู
สพฺพทสฺสาวี อปริเสส าณทสฺสน ปฏิชานาติ จรโต จ เม
ติฏโต จ สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส จ สตต สมิต าณทสฺสน
ปจฺจุปฏิตนฺติ เย เต ภนฺเต เอวมาหสุ สมโณ โคตโม
สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวี อปริเสส าณทสฺสน ปฏิชานาติ จรโต
จ เม ติฏโต จ สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส จ สตต สมิต าณทสฺสน
ปจฺจุปฏิตนฺติ กจฺจิ เต ภนฺเต ภควโต วุตฺตวาทิโน
น จ ภควนฺต อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺติ ธมฺมสฺส จานุธมฺม
พฺยากโรนฺติ น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุวาโท คารยฺห
าน อาคจฺฉตีติ ฯ เย เต วจฺฉ เอวมาหสุ สมโณ โคตโม
สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวี อปริเสส าณทสฺสน ปฏิชานาติ จรโต
จ เม ติฏโต จ สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส จ สตต สมิต าณทสฺสน
ปจฺจุปฏิตนฺติ น เม เต วุตฺตวาทิโน อพฺภาจิกฺขนฺติ
จ ปน มนฺเต ๑ อสตา อภูเตนาติ ฯ
[๒๔๒] กถ พฺยากรมานา ปน มย ภนฺเต วุตฺตวาทิโน เจว
ภควโต อสฺสาม น จ ภควนฺต อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺยาม
ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากเรยฺยาม น จ โกจิ สหธมฺมิโก
วาทานุวาโท คารยฺห าน อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ เตวิชฺโช สมโณ
โคตโมติ โข วจฺฉ พฺยากรมาโน วุตฺตวาที เจว เม อสฺส น จ
#๑ ม. ม ฯ
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ม อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺย ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากเรยฺย น จ
โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุวาโท คารยฺห าน อาคจฺเฉยฺย ฯ อห
หิ วจฺฉ ยาวเทว อากงฺขามิ อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรามิ
เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ
สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรามิ ฯ อห หิ วจฺฉ
ยาวเทว อากงฺขามิ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สตฺเต ปสฺสามิ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ
ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานามิ ฯ
อห หิ วจฺฉ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ
เตวิชฺโช สมโณ โคตโมติ โข วจฺฉ พฺยากรมาโน วุตฺตวาที
เจว เม อสฺส น จ ม อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺย ธมฺมสฺส
จานุธมฺม พฺยากเรยฺย น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุวาโท
คารยฺห าน อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ
[๒๔๓] เอว วุตฺเต วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ
อตฺถิ นุ โข โภ โคตม โกจิ คิหี คิหิสฺโชน อปฺปหาย [๑]
กายสฺส เภทา ทุกฺขสฺสนฺตกโรติ ฯ นตฺถิ โข วจฺฉ โกจิ คิหี
คิหิสฺโชน อปฺปหาย กายสฺส เภทา ทุกฺขสฺสนฺตกโรติ ๒ ฯ อตฺถิ
ปน โภ โคตม โกจิ คิหี คิหิสฺโชน อปฺปหาย กายสฺส
เภทา [๓] สคฺคูปโคติ ฯ น ๓ โข วจฺฉ เอกเยว สต น เทฺว สตานิ
#๑ โป. ทิฏเว ธมฺเม ฯ ๒ กตฺถจิ ทุกขฺ สฺสนฺต กโรติ ฯ ๓ โป. ปรมฺมรณา ฯ
#๔ ม. น โข วจฺฉ...สคฺคูปคาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ อิธ ปน อตฺถิ โข วจฺฉ
#โกจิ คิหิ คิหิสฺโชน อปฺปหาย กายสฺส เภทา สคฺคูปโคตีติ อิเม ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ
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น ตีณิ สตานิ น จตฺตาริ สตานิ น ปฺจ สตานิ อถ โข
ภิยฺโยว เย คิหี คิหิสฺโชน อปฺปหาย กายสฺส เภทา
สคฺคูปคาติ ฯ อตฺถิ นุ โข โภ โคตม โกจิ อาชีวโก กายสฺส
เภทา ทุกฺขสฺสนฺตกโรติ ฯ นตฺถิ โข วจฺฉ โกจิ อาชีวโก กายสฺส
เภทา ทุกฺขสฺสนฺตกโรติ ฯ อตฺถิ ปน โภ โคตม โกจิ อาชีวโก
กายสฺส เภทา สคฺคูปโคติ ฯ อิโต โข โส ๑ วจฺฉ เอกนวุโต ๒
กปฺโป ยมห อนุสฺสรามิ นาภิชานามิ ๓ กฺจิ อาชีวก สคฺคูปค
อฺตฺร เอเกน โส จาป ๓ กมฺมวาที กิริยวาทีติ ฯ เอว สนฺเต
โภ โคตม สฺุ อทุ ติตฺถายตน อนฺตมโส สคฺคูปเคนาติ ๕ ฯ
เอว [๖] วจฺฉ สฺุ อทุ ติตฺถายตน อนฺตมโส สคฺคูปเคนาปติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
จูฬวจฺฉโคตฺตสุตฺต นิฏิต ปม ฯ
_______________
#๑ ม. โสติ ปาโ นตฺกิ ฯ ๒ โป. เอกูนนวุติกปฺเป ฯ ม. เอกนวุเต กปฺเป ฯ
#๓ ม. อภิชานามิ น กิฺจิ ฯ ๔ ม. โส ปาสึ ฯ ยุ. โส ปาสิ ฯ ๕ ม. สคฺคูปเคนปติ ฯ
#ยุ. สคฺคูปเคนาปติ ฯ [๖] ยุ. เอตฺถนฺตเร สนฺเตติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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อคฺคิวจฺฉโคตฺตสุตฺต
[๒๔๔] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข วจฺฉโคตฺโต
ปริพฺพาชโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ
[๒๔๕] เอกมนฺต นิสินฺโน โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก
ภควนฺต เอตทโวจ กินฺนุ โข โภ โคตม สสฺสโต โลโก
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี ๑ ภว โคตโมติ ฯ น โข อห
วจฺฉ เอวทิฏี สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ
กึ ๒ ปน โภ โคตม อสสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
เอวทิฏี ภว โคตโมติ ฯ น โข อห วจฺฉ เอวทิฏี อสสฺสโต
โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ กินฺนุ โข โภ โคตม
อนฺตวา โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี ภว
โคตโมติ ฯ น โข อห วจฺฉ เอวทิฏี อนฺตวา โลโก
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ กึ ๓ ปน โภ โคตม อนนฺตวา
โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี ภว โคตโมติ ฯ
น โข อห วจฺฉ เอวทิฏี อนนฺตวา โลโก อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ ฯ กินฺนุ โข โภ โคตม ต ชีว ต สรีร
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ เอวทิฏิ อิติ ทิสฺสติ ฯ ๒-๓ โป. กินฺนุโข ฯ ม. กึ นุ โข ฯ
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อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี ภว โคตโมติ ฯ น โข
อห วจฺฉ เอวทิฏี ต ชีว ต สรีร อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ กึ ๑ ปน โภ โคตม อฺ ชีว อฺ สรีร
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี ภว โคตโมติ ฯ น โข
อห วจฺฉ เอวทิฏี อฺ ชีว อฺ สรีร อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ ฯ กินนฺ ุ โข โภ โคตม โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี ภว โคตโมติ ฯ
น โข อห วจฺฉ เอวทิฏี โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ กึ ๑ ปน โภ โคตม น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี ภว
โคตโมติ ฯ น โข อห วจฺฉ เอวทิฏี น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ กินฺนุ โข โภ
โคตม โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี ภว โคตโมติ ฯ น โข อห
วจฺฉ เอวทิฏี โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ กึ ปน โภ โคตม เนว
โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
เอวทิฏี ภว โคตโมติ ฯ น โข อห วจฺฉ เอวทิฏี
เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ ฯ
#๑ โป. กินฺนุ โข ฯ อิโต ปร สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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[๒๔๖] กินฺนุ โข โภ โคตม สสฺสโต โลโก อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี ภว โคตโมติ อิติ ปุฏโ สมาโน
น โข อห วจฺฉ เอวทิฏี สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ วเทสิ ฯ กึ ปน โภ โคตม อสสฺสโต โลโก
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี ภว โคตโมติ อิติ ปุฏโ
สมาโน น โข อห วจฺฉ เอวทิฏี อสสฺสโต โลโก อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ วเทสิ ฯ กินฺนุ โข โภ โคตม อนฺตวา
โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี ภว โคตโมติ
อิติ ปุฏโ สมาโน น โข อห วจฺฉ เอวทิฏี อนฺตวา
โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วเทสิ ฯ กึ ปน โภ
โคตม อนนฺตวา โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี
ภว โคตโมติ อิติ ปุฏโ สมาโน น โข อห วจฺฉ เอวทิฏี
อนนฺตวา โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วเทสิ ฯ กินฺนุ
โข โภ โคตม ต ชีว ต สรีร อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
เอวทิฏี ภว โคตโมติ อิติ ปุฏโ สมาโน น โข อห วจฺฉ
เอวทิฏี ต ชีว ต สรีร อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วเทสิ ฯ
กึ ปน โภ โคตม อฺ ชีว อฺ สรีร อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี ภว โคตโมติ อิติ ปุฏโ สมาโน น
โข อห วจฺฉ เอวทิฏี อฺ ชีว อฺ สรีร อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ วเทสิ ฯ กินฺนุ โข โภ โคตม โหติ ตถาคโต
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ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏี ภว โคตโมติ
อิติ ปุฏโ สมาโน น โข อห วจฺฉ เอวทิฏี โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วเทสิ ฯ กึ ปน โภ
โคตม น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
เอวทิฏี ภว โคตโมติ อิติ ปุฏโ สมาโน น โข
อห วจฺฉ เอวทิฏี น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ วเทสิ ฯ กินฺนุ โข โภ โคตม โหติ จ
น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
เอวทิฏี ภว โคตโมติ อิติ ปุฏโ สมาโน น โข อห วจฺฉ
เอวทิฏี โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ วเทสิ ฯ กึ ปน โภ โคตม เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
เอวทิฏี ภว โคตโมติ อิติ ปุฏโ สมาโน น โข อห วจฺฉ
เอวทิฏี เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ วเทสิ ฯ กึ ปน ภว โคตโม อาทีนว
สมฺปสฺสมาโน เอว อิมานิ สพฺพโส ทิฏ ิคตานิ อนุปคโตติ ฯ
[๒๔๗] สสฺสโต โลโกติ โข วจฺฉ ทิฏิคตเมต ทิฏ ิคหณ
ทิฏิกนฺตาโร ๑ ทิฏิวิสูก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏ ิสฺโชน สทุกฺข
สวิฆาต สอุปายาส สปริฬาห น นิพฺพิทาย น วิราคาย น
นิโรธาย น อุปสมาย น อภิฺาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย
#๑ ยุ. ทิฏิกนฺตาร ฯ
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สวตฺตติ ฯ อสสฺสโต โลโกติ โข วจฺฉ ฯเปฯ อนฺตวา
โลโกติ โข วจฺฉ ฯเปฯ อนนฺตวา โลโกติ โข วจฺฉ ฯเปฯ
ต ชีว ต สรีรนฺติ โข วจฺฉ ฯเปฯ อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ
โข วจฺฉ ฯเปฯ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ โข วจฺฉ ฯเปฯ
น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ โข วจฺฉ ฯเปฯ โหติ จ น
จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ โข วจฺฉ ฯเปฯ เนว โหติ
น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ โข วจฺฉ ทิฏิคตเมต
ทิฏิคหณ ทิฏิกนฺตาโร ทิฏิวิสูก ทิฏิวิปฺผนฺทิต ทิฏิสฺโชน
สทุกฺข สวิฆาต สอุปายาส สปริฬาห น นิพพฺ ิทาย น วิราคาย
น นิโรธาย น อุปสมาย น อภิฺาย น สมฺโพธาย น
นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ อิม โข อห วจฺฉ อาทีนว สมฺปสฺสมาโน
เอว อิมานิ สพฺพโส ทิฏิคตานิ อนุปคโตติ ฯ อตฺถิ ปน โภโต
โคตมสฺส กิฺจิ ทิฏิคตนฺติ ฯ ทิฏิคตนฺติ โข วจฺฉ อปนีตเมต
ตถาคตสฺส ทิฏเฺหต วจฺฉ ตถาคเตน 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 ตสฺมา ตถาคโต
สพฺพมฺิตาน สพฺพมตฺถิตาน สพฺพาหงฺการมมงฺการมานานุสยาน
#๑ ม. อหงฺการ... ฯ
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ขยา วิราคา นิโรธา จาคา ปฏินิสฺสคฺคา อนุปาทา วิมุตฺโตติ
วทามีติ ฯ
[๒๔๘] เอว วิมุตฺตจิตฺโต ปน โภ โคตม ภิกฺขุ กุหึ
อุปฺปชฺชตีติ ๑ ฯ อุปฺปชฺชตีติ โข วจฺฉ น อุเปติ ฯ เตนหิ โภ
โคตม น อุปฺปชฺชตีติ ฯ น อุปฺปชฺชตีติ โข วจฺฉ น อุเปติ ฯ
เตนหิ โภ โคตม อุปฺปชฺชติ จ น จ อุปฺปชฺชตีติ ฯ อุปฺปชฺชติ
จ น จ อุปปฺ ชฺชตีติ โข วจฺฉ น อุเปติ ฯ เตนหิ โภ โคตม
เนว อุปฺปชฺชติ น น อุปฺปชฺชตีติ ฯ เนว อุปปฺ ชฺชติ น น
อุปฺปชฺชตีติ โข วจฺฉ น อุเปติ ฯ
[๒๔๙] เอว วิมุตฺตจิตฺโต ปน โภ โคตม ภิกฺขุ กุหึ
อุปฺปชฺชตีติ อิติ ปุฏโ สมาโน อุปปฺ ชฺชตีติ ๒ วจฺฉ น อุเปตีติ
วเทสิ ฯ เตนหิ โภ โคตม น อุปฺปชฺชตีติ อิติ ปุฏโ สมาโน
น อุปฺปชฺชตีติ โข วจฺฉ น อุเปตีติ วเทสิ ฯ เตนหิ โภ โคตม
อุปฺปชฺชติ จ น จ อุปปฺ ชฺชตีติ อิติ ปุฏโ สมาโน อุปฺปชฺชติ
จ น จ อุปฺปชฺชตีติ โข วจฺฉ น อุเปตีติ วเทสิ ฯ เตนหิ
โภ โคตม เนว อุปฺปชฺชติ น น อุปฺปชฺชตีติ อิติ ปุฏโ  สมาโน
เนว อุปฺปชฺชติ น น อุปฺปชฺชตีติ โข วจฺฉ น อุเปตีติ วเทสิ ฯ
เอตฺถาห โภ โคตม อฺาณมาปาทึ เอตฺถ สมฺโมหมาปาทึ ฯ
ยาป เม เอสา โภโต โคตมสฺส ปุริเมน กถาสลฺลาเปน อหุ
#๑ อุปปชฺชตีติป ปาโ ฯ ม. สพฺพตฺถ อุปปชฺชตีติ ทิสฺสติ ฯ
#๒ ม. อุปปชฺชตีติ โข วจฺฉ ฯ
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ปสาทมตฺตา สาป เม เอตรหิ อนฺตรหิตาติ ฯ
[๒๕๐] อลฺหิ เต วจฺฉ อฺาณาย อล สมฺโมหาย
คมฺภีโร หย ๑ วจฺฉ ธมฺโม ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต
อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนิโย โส ตยา ทุชฺชาโน อฺทิฏิเกน
อฺกฺขนฺติเกน อฺรุจิเกน อฺตฺถโยเคน ๒ อฺตฺถาจริยเกน
เตนหิ วจฺฉ ตเยเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ยถา เต
ขเมยฺย ตถา ต ๓ พฺยากเรยฺยาสิ ต กึ มฺสิ วจฺฉ สเจ
เต ปุรโต อคฺคิ ชเลยฺย ชาเนยฺยาสิ ตฺว อย เม ปุรโต
อคฺคิ ชลตีติ ฯ สเจ เม โภ โคตม ปุรโต อคฺคิ ชเลยฺย
ชาเนยฺยาห อย เม ปุรโต อคฺคิ ชลตีติ ฯ สเจ ปน ต
วจฺฉ เอว ปุจฺเฉยฺย โย เต อย ปุรโต อคฺคิ ชลติ อย อคฺคิ
กึ ปฏิจฺจ ชลตีติ เอว ปุฏโ ตฺว วจฺฉ กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ ฯ
สเจ ม โภ โคตม เอว ปุจฺเฉยฺย โย เต อย ปุรโต อคฺคิ
ชลติ อย อคฺคิ กึ ปฏิจฺจ ชลตีติ เอว ปุฏโ  อห โภ
โคตม เอว พฺยากเรยฺย โย เม ปุรโต อคฺคิ ชลติ อย อคฺคิ
ติณกฏุปาทาน ปฏิจฺจ ชลตีติ ฯ สเจ ๓ วจฺฉ ปุรโต โส อคฺคิ
นิพฺพาเยยฺย ชาเนยฺยาสิ ตฺว อย เม ปุรโต อคฺคิ นิพฺพุโตติ ฯ
สเจ เม โภ โคตม ปุรโต โส อคฺคิ นิพฺพาเยยฺย ชาเนยฺยาห
อย เม ปุรโต อคฺคิ นิพฺพุโตติ ฯ สเจ ปน ต วจฺฉ เอว
ปุจฺเฉยฺย โย เต อย ปุรโต อคฺคิ นิพฺพุโต โส อคฺคิ อิโต
#๑ โป. จาย ฯ ม. ตถาเยว ฯ ๒ ม. อฺตฺรโยเคน อฺตฺร อาจริยเกน ฯ
#๓ ม. น ฯ ๔ ยุ. สเจ เต วจฺฉ ฯ
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กตม ทิส คโต ปุรตฺถมิ  ๑ วา ปจฺฉิม วา อุตฺตร วา ทกฺขณ
ิ 
วาติ เอว ปุฏโ ตฺว วจฺฉ กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ ฯ น อุเปติ
โภ โคตม ยฺหิ โส โภ โคตม อคฺคิ ติณกฏุปาทานl
ปฏิจฺจ ชลติ ๒ ตสฺส จ ปริยาทานา อฺสฺส จ อนุปหารา ๓
อนาหาโร นิพฺพุโตเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉตีติ ฯ
[๒๕๑] เอวเมว โข วจฺฉ เยน รูเปน ตถาคต ปฺาปยมาโน
ปฺาเปยฺย ต รูป ตถาคตสฺส ปหีน อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต
อนภาวงฺคต ๓ อายตึ อนุปฺปาทธมฺม รูปสงฺขาวิมุตฺโต โข วจฺฉ
ตถาคโต คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาโฬฺห ฯ เสยฺยถาป
มหาสมุทฺโท อุปฺปชฺชตีติ ๕ น อุเปติ น อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ
อุปฺปชฺชติ จ น จ อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ เนว อุปฺปชฺชติ น น
อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ ฯ ยาย เวทนาย ตถาคต ปฺาปยมาโน
ปฺาเปยฺย สา เวทนา ตถาคตสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺคตา ๖ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เวทนาสงฺขาวิมุตฺโต ๗
โข วจฺฉ ตถาคโต คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปปฺ ริโยคาโฬฺห ฯ
เสยฺยถาป มหาสมุทฺโท อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ น
อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ อุปฺปชฺชติ จ น จ อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ
เนว อุปฺปชฺชติ น น อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ ฯ ยาย สฺาย
ตถาคต ปฺาปยมาโน ปฺาเปยฺย สา สฺา ตถาคตสฺส
#๑ ม. ปุรตฺถมิ  วา ทกฺขิณ วา ปจฺฉิม วา อุตฺตร วาติ ฯ ๒ ยุ. อชลีติ ทิสฺสติ ฯ
#๓ โป. อนุปาทานา ฯ ๕ โป. อุปปชฺชตีติ สพฺพตฺถ ทิสฺสติ ฯ
#๔-๖ โป. ...กต ...กตา ฯ ๗ ม. เวทนาสงฺขฺยวิมุตฺโต ฯ
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ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปปฺ าทธมฺมา
สฺาสงฺขาวิมุตฺโต ๑ โข วจฺฉ ตถาคโต คมฺภีโร
อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาโฬฺห ฯ เสยฺยถาป มหาสมุทฺโท อุปปฺ ชฺชตีติ
น อุเปติ น อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ อุปฺปชฺชติ จ น จ
อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ เนว อุปฺปชฺชติ น น อุปฺปชฺชตีติ น
อุเปติ ฯ เยหิ สงฺขาเรหิ ตถาคต ปฺาปยมาโน ปฺาเปยฺย
เต สงฺขารา ตถาคตสฺส ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา สงฺขารสงฺขาวิมุตฺโต โข
วจฺฉ ตถาคโต คมฺภโี ร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาโฬฺห ฯ เสยฺยถาป
มหาสมุทฺโท อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ น อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ
อุปฺปชฺชตีติ จ น จ อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ เนว อุปฺปชฺชติ น น
อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ ฯ เยน วิฺาเณน ตถาคต ปฺาปยมาโน
ปฺาเปยฺย ต วิฺาณ ตถาคตสฺส ปหีน อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต
อนภาวงฺคต อายตึ อนุปฺปาทธมฺม วิฺาณสงฺขาวิมุตฺโต
โข วจฺฉ ตถาคโต คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปปฺ ริโยคาโฬฺห ฯ
เสยฺยถาป มหาสมุทฺโท อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ น อุปฺปชฺชตีติ
น อุเปติ อุปฺปชฺชติ จ น จ อุปฺปชฺชตีติ น อุเปติ เนว
อุปฺปชฺชติ น น อุปฺปชฺชตีติ น อุเปตีติ ๒ ฯ
[๒๕๒] เอว วุตฺเต วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก ภควนฺต
เอตทโวจ เสยฺยถาป โภ โคตม คามสฺส วา นิคมสฺส วา
#๑ ม. ...สงฺขฺย... ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อวิทูเร มหาสาลรุกฺโข ตสฺส อนิจฺจตา สาขาปลาส ๑ ปลุชฺเชยฺย
ตจปปฺปฏิกา ปลุชฺเชยฺยุ เผคฺคุ ๒ ปลุชฺเชยฺย โส อปเรน สมเยน
อปคตสาขาปลาโส อปคตตจปปฺปฏิโก อปคตเผคฺคุโก สุทฺเธ ๓ สาเร
ปติฏิโต เอวเมว โภโต โคตมสฺส ปาวจน อปคตสาขาปลาส
อปคตตจปปฺปฏิก อปคตเผคฺคุก สุทฺเธ ๓ สาเร ปติฏิต อภิกฺกนฺต
โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป โภ โคตม นิกฺกชุ ฺชิต
วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน ธมฺโม
ปกาสิโต เอสาห ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
อคฺคิวจฺฉโคตฺตสุตฺต นิฏิต ทุติย ฯ
_______________
#๑ ม. สาขาปลาสา ปลุชเฺ ชยฺยุ ฯ ๒ ม. เผคฺคู ปลุชฺเชยฺยุ ฯ ๓ ยุ. สุทฺโธ อสฺส ฯ
#๔ ม. ยุ. สุทธฺ นฺติ ทิสฺสติ ฯ
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มหาวจฺฉโคตฺตสุตฺต
[๒๕๓] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ
เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ อถ โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ ทีฆรตฺตาห
โภตา โคตเมน สหกถี สาธุ เม ภว โคตโม สงฺขิตฺเตน
กุสลากุสล เทเสตูติ ฯ สงฺขิตฺเตนป โข เต อห วจฺฉ กุสลากุสล
เทเสยฺย วิตฺถาเรนป โข เต อห วจฺฉ กุสลากุสล เทเสยฺย
อปจ เต อห วจฺฉ สงฺขิตฺเตน กุสลากุสล เทเสสฺสามิ ๑ ต สุณาหิ
สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว โภติ โข วจฺฉโคตฺโต
ปริพฺพาชโก ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๒๕๔] ภควา เอตทโวจ โลโภ ๒ โข วจฺฉ อกุสล อโลโภ
โข วจฺฉ ๓ กุสล โทโส โข วจฺฉ อกุสล อโทโส โข วจฺฉ
กุสล โมโห โข วจฺฉ อกุสล อโมโห โข วจฺฉ กุสล อิติ
โข วจฺฉ อิเม ตโย ธมฺมา อกุสลา ตโย ธมฺมา กุสลา ฯ ปาณาติปาโต
โข วจฺฉ อกุสล ปาณาติปาตา เวรมณี กุสล อทินฺนาทาน
โข วจฺฉ อกุสล อทินนฺ าทานา เวรมณี กุสล กาเมสุมิจฺฉาจาโร
โข วจฺฉ อกุสล กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี กุสล
#๑ โป. เทเสยฺยามิ ฯ ๒ โป. โลโภ ... โทโส ... โมโห ... อกุสล อโลโภ ...
#อโทโส ... อโมโห ... กุสล ฯ ๓ ม. ยุ. โข วจฺฉาติ นตฺถิ ฯ
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มุสาวาโท โข วจฺฉ อกุสล มุสาวาทา เวรมณี กุสล ปสณ
ุ า
วาจา โข วจฺฉ อกุสล ปสุณาย วาจาย เวรมณี กุสล
ผรุสา วาจา โข วจฺฉ อกุสล ผรุสาย วาจาย เวรมณี กุสล
สมฺผปฺปลาโป โข วจฺฉ อกุสล สมฺผปฺปลาปา เวรมณี กุสล
อภิชฺฌา โข วจฺฉ อกุสล อนภิชฌ
ฺ า กุสล พฺยาปาโท โข
วจฺฉ อกุสล อพฺยาปาโท กุสล มิจฺฉาทิฏิ โข วจฺฉ อกุสล
สมฺมาทิฏิ กุสล อิติ โข วจฺฉ อิเม ทส ธมฺมา อกุสลา
ทส ธมฺมา กุสลา ฯ ยโต โข วจฺฉ ภิกฺขุโน ตณฺหา ปหีนา โหติ
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวงฺคตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา
โหติ โส ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว วุสิตวา ๑ กตกรณีโย โอหิตภาโร
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสฺโชโน สมฺมทฺา วิมุตฺโตติ ฯ
[๒๕๕] ติฏตุ ภว โคตโม อตฺถิ ปน ๒ โภโต โคตมสฺส
เอกภิกฺขุ ๓ สาวโก [๔] อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ
น โข วจฺฉ เอกเยว สต น เทฺว สตานิ น ตีณิ สตานิ น
จตฺตาริ สตานิ น ปฺจ สตานิ อถ โข วจฺฉ ๕ ภิยฺโยว เย
ภิกฺขู มม สาวกา อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ๖
วิหรนฺตีติ ฯ ติฏตุ ภว โคตโม ติฏนฺตุ ภิกฺขู อตฺถิ ปน
โภโต โคตมสฺส เอกภิกขฺ ุนีป สาวิกา อาสวาน ขยา อนาสว
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
#๑ โป. วุสิตพฺรหฺมจริโย ฯ ๒ ม. ปน เต ฯ ๓ ม. เอกภิกฺขุป ฯ ๔ ม.
#เอตฺถนฺตเร โยติ ทิสฺสติ ฯ ๕ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ๖ ยุ. อย
#ปาโ น ทิสฺสติ ๖ ยุ. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 252

อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ น โข วจฺฉ เอกเยว สต น เทฺว สตานิ
น ตีณิ สตานิ น จตฺตาริ สตานิ น ปฺจ สตานิ อถ โข
ภิยฺโยว ยา ภิกฺขุนิโย มม สาวิกา อาสวาน ขยา อนาสว
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ
[๒๕๖] ติฏตุ ภว โคตโม ติฏนฺตุ ภิกฺขู ติฏนฺตุ ภิกฺขุนิโย
อตฺถิ ปน โภโต โคตมสฺส เอกุปาสโกป สาวโก คิหี โอทาตวสโน
สพฺรหฺมจารี ๑ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา
โอปปาติโก ตตฺถ ปรินพิ ฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกาติ ฯ
น โข วจฺฉ เอกเยว สต น เทฺว สตานิ น ตีณิ สตานิ
น จตฺตาริ สตานิ น ปฺจ สตานิ อถ โข ภิยฺโยว เย
อุปาสกา มม สาวกา คิหี โอทาตวสนา สพฺรหฺมจาริโน ปฺจนฺน
โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติกา ตตฺถ ปรินิพฺพายิโน
อนาวตฺติธมฺมา ตสฺมา โลกาติ ฯ ติฏตุ ภว โคตโม
ติฏนฺตุ ภิกฺขู ติฏนฺตุ ภิกฺขุนิโย ติฏนฺตุ อุปาสกา คิหี
โอทาตวสนา สพฺรหฺมจาริโน ๒ อตฺถิ ปน โภโต โคตมสฺส
เอกุปาสโกป สาวโก คิหี โอทาตวสโน กามโภคี สาสนกโร
โอวาทปติกโร [๓] ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถกโถ เวสารชฺชปฺปตฺโต
อปรปฺปจฺจโย สตฺถุ สาสเน วิหรตีติ ฯ น โข วจฺฉ เอกเยว
สต น เทฺว สตานิ น ตีณิ สตานิ น จตฺตาริ สตานิ น ปฺจ
#๑ ม. พฺรหฺมจารี โย ฯ ๒ ม. พฺรหฺมจาริโน ฯ ๓ ม. เอตฺถนฺตเร โยติ ทิสฺสติ ฯ
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สตานิ อถ โข ภิยฺโยว เย อุปาสกา มม สาวกา คิหี
โอทาตวสนา กามโภคิโน สาสนกรา โอวาทปติกรา ติณฺณวิจิกิจฺฉา
วิคตกถกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา สตฺถุ สาสเน
วิหรนฺตีติ ฯ ติฏตุ ภว โคตโม ติฏ นฺตุ ภิกฺขู ติฏนฺตุ ภิกขฺ ุนิโย
ติฏนฺตุ อุปาสกา คิหี โอทาตวสนา สพฺรหฺมจาริโน ติฏ นฺตุ
อุปาสกา คิหี โอทาตวสนา กามโภคิโน อตฺถิ ปน โภโต
โคตมสฺส เอกุปาสิกาป สาวิกา คิหี โอทาตวสนา สพฺรหฺมจารินี [๑]
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติกา ตตฺถปรินิพฺพายินี
อนาวตฺติธมฺมา ตสฺมา โลกาติ ฯ น โข วจฺฉ เอกเยว
สต น เทฺว สตานิ น ตีณิ สตานิ น จตฺตาริ สตานิ น ปฺจ
สตานิ อถ โข ภิยฺโยว ยา อุปาสิกา มม สาวิกา คิหี โอทาตวสนา
สพฺรหฺมจารินิโย ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน
ปริกฺขยา โอปปาติกา ตตฺถ ปรินิพพฺ ายินิโย อนาวตฺติธมฺมา ตสฺมา
โลกาติ ฯ ติฏตุ ภว โคตโม ติฏ นฺตุ ภิกฺขู ติฏนฺตุ ภิกขฺ ุนิโย
ติฏนฺตุ อุปาสกา คิหี โอทาตวสนา สพฺรหฺมจาริโน ติฏ นฺตุ
อุปาสกา คิหี โอทาตวสนา กามโภคิโน ติฏนฺตุ อุปาสิกา คิหี
โอทาตวสนา สพฺรหฺมจารินิโย อตฺถิ ปน โภโต โคตมสฺส
เอกุปาสิกาป สาวิกา คิหี โอทาตวสนา กามโภคินี สาสนกรา ๒
โอวาทปติกรา [๓] ติณฺณวิจิกิจฺฉา วิคตกถกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา
อปรปฺปจฺจยา สตฺถุ สาสเน วิหรตีติ ฯ น โข วจฺฉ เอกเยว สต น
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร ยาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. สาสนการี ฯ ๓ ม. เอตฺถนฺตเร ยาติ ทิสฺสติ ฯ
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เทฺว สตานิ น ตีณิ สตานิ น จตฺตาริ สตานิ น ปฺจ สตานิ
อถ โข ภิยโฺ ยว ยา อุปาสิกา มม สาวิกา คิหี โอทาตวสนา
กามโภคินิโย สาสนกรา โอวาทปติกรา ติณฺณวิจิกิจฺฉา วิคตกถกถา
เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา สตฺถุ สาสเน วิหรนฺตีติ ฯ
[๒๕๗] สเจ หิ โภ โคตม อิม ธมฺม ภวเยว โคตโม
อาราธโก อภวิสฺส โน จ โข ภิกฺขู อาราธกา อภวึสุ ๑ เอวมิท
พฺรหฺมจริย อปฺปริปูร อภวิสฺส เตนงฺเคน ยสฺมา จ โข โภ
โคตม อิม ธมฺม ภวฺเจว โคตโม อาราธโก ภิกขฺ ู จ อาราธกา
เอวมิท พฺรหฺมจริย ปริปูร เตนงฺเคน ฯ สเจ หิ โภ โคตม อิม
ธมฺม ภวฺเจว โคตโม อาราธโก อภวิสฺส ภิกฺขู จ อาราธกา
อภวิสฺสสุ โน จ โข ภิกฺขุนิโย อาราธิกา อภวึสุ เอวมิท
พฺรหฺมจริย อปฺปริปูร อภวิสฺส เตนงฺเคน ยสฺมา จ โข โภ
โคตม อิม ธมฺม ภวฺเจว โคตโม อาราธโก ภิกขฺ ู จ อาราธกา
ภิกฺขุนิโย จ อาราธิกา เอวมิท พฺรหฺมจริย ปริปูร เตนงฺเคน ฯ
[๒๕๘] สเจ หิ โภ โคตม อิม ธมฺม ภวฺเจว โคตโม
อาราธโก อภวิสฺส ภิกฺขู จ อาราธกา อภวิสฺสสุ ภิกฺขุนิโย จ
อาราธิกา อภวิสฺสสุ โน จ โข อุปาสกา คิหี โอทาตวสนา สพฺรหฺมจาริโน
อาราธกา อภวึสุ เอวมิท พฺรหฺมจริย อปฺปริปูร อภวิสสฺ
เตนงฺเคน ยสฺมา จ โข โภ โคตม อิม ธมฺม ภวฺเจว โคตโม
อาราธโก ภิกฺขู [๒] อาราธกา ภิกฺขุนิโย จ อาราธิกา อุปาสกา จ
#๑ โป. อภวิสฺสุ ฯ ม. อภวิสฺสสุ ฯ ๒ ยุ. จ ฯ
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คิหี โอทาตวสนา สพฺรหฺมจาริโน อาราธกา ๑ เอวมิท พฺรหฺมจริย
ปริปูร เตนงฺเคน ฯ สเจ หิ โภ โคตม อิม ธมฺม ภวฺเจว
โคตโม อาราธโก อภวิสฺส ภิกฺขู จ อาราธกา อภวิสฺสสุ ภิกขฺ ุนิโย
จ อาราธิกา อภวิสฺสสุ อุปาสกา จ คิหี โอทาตวสนา สพฺรหฺมจาริโน
อาราธกา อภวิสฺสสุ โน จ โข ๒ อุปาสกา คิหี โอทาตวสนา
กามโภคิโน อาราธกา อภวึสุ [๓] เอวมิท พฺรหฺมจริย อปฺปริปูร
อภวิสฺส เตนงฺเคน ยสฺมา จ โข โภ โคตม อิม ธมฺม
ภวฺเจว โคตโม อาราธโก ภิกฺขู จ อาราธกา ภิกฺขุนิโย จ
อาราธิกา อุปาสกา จ คิหี โอทาตวสนา สพฺรหฺมจาริโน อาราธกา
อุปาสกา จ คิหี โอทาตวสนา กามโภคิโน อาราธกา [๔] เอวมิท
พฺรหฺมจริย ปริปูร เตนงฺเคน ฯ สเจ หิ โภ โคตม อิม ธมฺม
ภวฺเจว โคตโม อาราธโก อภวิสฺส ภิกฺขู จ อาราธกา อภวิสฺสสุ
ภิกฺขุนิโย จ อาราธิกา อภวิสฺสสุ อุปาสกา จ คิหี โอทาตวสนา
สพฺรหฺมจาริโน อาราธกา อภวิสฺสสุ อุปาสกา จ คิหี โอทาตวสนา
กามโภคิโน อาราธกา อภวิสฺสสุ โน จ โข ๕ อุปาสิกา
คิหี โอทาตวสนา สพฺรหฺมจารินิโย อาราธิกา อภวึสุ ๖ เอวมิท
พฺรหฺมจริย อปริปูร อภวิสฺส เตนงฺเคน ยสฺมา จ โข โภ
โคตม อิม ธมฺม ภวฺเจว โคตโม อาราธโก ภิกขฺ ู จ อาราธกา
ภิกฺขุนิโย จ อาราธิกา อุปาสกา จ คิหี โอทาตวสนา สพฺรหฺม
จาริโน อาราธกา อุปาสกา จ คิหี โอทาตวสนา กามโภคิโน
#๑ โปตฺถเก อุปาสกา จ คิหี โอทาตวสนา กามโภคิโน อาราธกาติ ทิสฺสติ ฯ
#๒-๕ โป. โน จ โขติ น ทิสฺสติ ฯ ๓ โป. โน จ โข อุปาสิกา คิหี โอทาตวสนา
#พฺรหฺมจารินิโย อาราธกา อภวิสฺสุนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔ โป. อุปาสิกา จ คิหี
#โอทาตวสนา พฺรหฺมจารินิโย อาราธกา ฯ ๖ โป. โน จ โข อุปาสิกา คิหี
#โอทาตวสนา กามโภคินิโย อาราธกา อภวิสฺสุ ฯ
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อาราธกา อุปาสิกา จ คิหี โอทาตวสนา สพฺรหฺมจารินิโย อาราธิกา ๑
เอวมิท พฺรหฺมจริย ปริปูร เตนงฺเคน ฯ สเจ ๒ หิ โภ โคตม
อิม ธมฺม ภวฺเจว โคตโม อาราธโก อภวิสฺส ภิกฺขู จ อาราธกา
อภวิสฺสสุ ภิกฺขุนิโย จ อาราธิกา อภวิสฺสสุ อุปาสกา จ คิหี
โอทาตวสนา สพฺรหฺมจาริโน อาราธกา อภวิสฺสสุ อุปาสกา จ
คิหี โอทาตวสนา กามโภคิโน อาราธกา อภวิสฺสสุ อุปาสิกา จ
คิหี โอทาตวสนา สพฺรหฺมจารินิโย อาราธิกา อภวิสฺสสุ โน จ
โข อุปาสิกา คิหี โอทาตวสนา กามโภคินิโย อาราธิกา อภวึสุ
เอวมิท พฺรหฺมจริย อปฺปริปูร อภวิสฺส เตนงฺเคน ยสฺมา จ โข
โภ โคตม อิม ธมฺม ภวฺเจว โคตโม อาราธโก ภิกฺขู จ
อาราธกา ภิกฺขุนิโย จ อาราธิกา อุปาสกา จ คิหี โอทาตวสนา
สพฺรหฺมจาริโน อาราธกา อุปาสกา จ คิหี โอทาตวสนา กามโภคิโน
อาราธกา อุปาสิกา จ คิหี โอทาตวสนา สพฺรหฺมจารินิโย
อาราธิกา อุปาสิกา จ คิหี โอทาตวสนา กามโภคินิโย อาราธิกา
เอวมิท พฺรหฺมจริย ปริปูร เตนงฺเคน ฯ
[๒๕๙] เสยฺยถาป โภ โคตม คงฺคา นที สมุทฺทนินฺนา
สมุทฺทโปณา สมุทฺทปพฺภารา สมุททฺ  อาหจฺจ ติฏติ เอวเมวาย
โภโต โคตมสฺส ปริสา สคหฏปพฺพชิตา นิพฺพานนินฺนา นิพฺพานโปณา
นิพฺพานปพฺภารา นิพพฺ าน อาหจฺจ ติฏติ ฯ อภิกฺกนฺต
โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป [๓] นิกฺกุชชฺ ิต วา
#๑ โป. อุปาสิกา จ คิหี โอทาตวสนา กามโภคินิโย อาราธกา ฯ ๒ โป. สเจ
#หิ โภ ฯเปฯ ปริปูร เตนงฺเคนาติ นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. โภ โคตม ฯ
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อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย
อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ
เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห
ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ ลเภยฺยาห
โภโต โคตมสฺส สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺย อุปสมฺปทนฺติ ฯ โย
โข วจฺฉ อฺติตฺถิยปุพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อากงฺขติ ปพฺพชฺช
อากงฺขติ อุปสมฺปท โส จตฺตาโร มาเส ปริวสติ จตุนฺน
มาสาน อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา ภิกขฺ ู ปพฺพาเชนฺติ อุปสมฺปาเทนฺติ
ภิกฺขุภาวาย อปจ เขฺวตฺถ ๑ ปุคฺคลเวมตฺตตา วิทิตาติ ฯ สเจ
ภนฺเต อฺติตฺถิยปุพฺพา อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อากงฺขนฺตา ปพฺพชฺช
อากงฺขนฺตา อุปสมฺปท จตฺตาโร มาเส ปริวสนฺติ จตุนฺน มาสาน
อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา ภิกฺขู ปพฺพาเชนฺติ อุปสมฺปาเทนฺติ ภิกฺขุภาวาย
อห จตฺตาริ วสฺสานิ ปริวสิสฺสามิ [๒] จตุนฺน วสฺสาน
อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา ภิกฺขู ปพฺพาเชนฺตุ อุปสมฺปาเทนฺตุ ภิกฺขุภาวายาติ ฯ
อลตฺถ โข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก ภควโต
สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท ฯ
[๒๖๐] อจิรูปสมฺปนฺโน โข ปนายสฺมา วจฺฉโคตฺโต อทฺธมาสูปสมฺปนฺโน
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา
วจฺฉโคตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ ยาวตก ภนฺเต เสเขน าเณน
#๑ ม. เมตฺถ ฯ ๒. ยุ. ม ฯ
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เสขาย วิชฺชาย ปตฺตพฺพ อนุปฺปตฺต [๑] มยา อุตตฺ รึ ๒ เม ภควา
ธมฺม เทเสตูติ ฯ เตนหิ ตฺว วจฺฉ เทฺว ธมฺเม อุตตฺ รึ ภาเวหิ
สมถฺจ ๓ วิปสฺสนฺจ อิเม โข เต วจฺฉ เทฺว ธมฺมา อุตฺตรึ
ภาวิตา สมโถ จ วิปสฺสนา จ อเนกธาตุปฏิเวธาย สวตฺติสฺสนฺติ ฯ
[๒๖๑] โส ตฺว วจฺฉ ยาวเทว อากงฺขิสฺสสิ อเนกวิหิต
อิทฺธิวิธ ปจฺจนุภเวยฺย เอโกป หุตฺวา พหุธาป อสฺส พหุธาป
หุตฺวา เอโก อสฺส อาวิภาว ติโรภาว ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ
ติโรปพฺพต อสชฺชมาโน คจฺเฉยฺย เสยฺยถาป อากาเส ปวิยป
อุมฺมุชฺชนิมฺมชุ ฺช กเรยฺย เสยฺยถาป อุทเก อุทเกป อภิชฺชมาเน
คจฺเฉยฺย เสยฺยถาป ปวิย อากาเสป ปลฺลงฺเกน สงฺกเมยฺย ๓
เสยฺยถาป ปกฺขี สกุโณ อิเมป จนฺทิมสุริเย เอวมหิทฺธิเก
เอวมหานุภาเว ปาณินา ปริมเสยฺย ๕ ปริมชฺเชยฺย ยาว
พฺรหฺมโลกาป กาเยน สวตฺเตยฺยนฺติ ฯ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต
ปาปุณิสฺสสิ สติ สติ อายตเน ฯ
[๒๖๒] โส ตฺว วจฺฉ ยาวเทว อากงฺขิสฺสสิ ทิพฺพาย
โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสกาย ๖ อุโภ สทฺเท สุเณยฺย
เสยฺยถีท ๗ ทิพเพ จ มานุสเก ๘ จ เย ทูเร สนฺตเิ ก จาติ ฯ
ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณิสฺสสิ สติ สติ อายตเน ฯ
[๒๖๓] โส ตฺว วจฺฉ ยาวเทว อากงฺขิสฺสสิ ปรสตฺตาน
ปรปุคฺคลาน เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชาเนยฺย สราค วา จิตฺต
#๑ ม. ต ๒ โป. ม. อุตฺตรึ จ ฯ ๓ ม. สมาธิฺจ ฯ ๔ ม. กเมยฺย ฯ
#โป. จงฺกเมยฺย ฯ ๕ ม. ปรามเสยฺย ฯ ๖ โป. ...มานุสิกาย ฯ
#๗ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ๘ ม. มานุเส ฯ
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สราค จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย วีตราค วา จิตฺต วีตราค จิตฺตนฺติ
ปชาเนยฺย สโทส วา จิตฺต สโทส จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย วีตโทส
วา จิตฺต วีตโทส จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย สโมห วา
จิตฺต สโมห จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย วีตโมห วา จิตฺต วีตโมห
จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย สงฺขิตฺต วา จิตฺต สงฺขติ ฺต จิตฺตนฺติ
ปชาเนยฺย วิกฺขิตฺต วา จิตฺต วิกขฺ ิตฺต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย
มหคฺคต วา จิตฺต มหคฺคต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย อมหคฺคต
วา จิตฺต อมหคฺคต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย สอุตตฺ ร วา จิตตฺ 
สอุตฺตร จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย อนุตตฺ ร วา จิตฺต อนุตฺตร
จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย สมาหิต วา จิตฺต สมาหิต จิตฺตนฺติ
ปชาเนยฺย อสมาหิต วา จิตฺต อสมาหิต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย
วิมุตฺต วา จิตฺต วิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย อวิมุตฺต วา
จิตฺต อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺยนฺติ ฯ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต
ปาปุณิสฺสสิ สติ สติ อายตเน ฯ
[๒๖๔] โส ตฺว วจฺฉ ยาวเทว อากงฺขิสฺสสิ อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสเรยฺย เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย
ติสฺโสป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย
วีสมฺป ชาติโย ตึสมฺป ชาติโย จตฺตาฬีสมฺป ชาติโย ปฺาสมฺป
ชาติโย ชาติสตมฺป ๑ ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป อเนเกป
สวฏฏกปฺเป อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป
#๑ ม. สตมฺป ชาติโย สหสฺสมฺป ชาติโย สตสหสฺสมฺป ชาติโย ฯ
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อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอว
สุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร
อุทปาทึ ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร
เอว สุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต
อิธูปปนฺโนติ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสเรยฺยนฺติ ฯ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณิสฺสสิ สติ
สติ อายตเน ฯ
[๒๖๕] โส ตฺว วจฺฉ ยาวเทว อากงฺขิสฺสสิ ทิพฺเพน จกฺขุนา
วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺเสยฺย จวมาเน อุปปชฺชมาเน
หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชาเนยฺย อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏิกา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา
เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน
สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา
อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต๗
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนาติ ฯ อิติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทเฺ ธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺเสยฺย
จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต
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ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชาเนยฺยนฺติ ฯ ตตฺร ตเตฺรว
สกฺขิภพฺพต ปาปุณิสฺสสิ สติ สติ อายตเน ฯ
[๒๖๖] โส ตฺว วจฺฉ ยาวเทว อากงฺขิสฺสสิ อาสวาน ขยา
อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยนฺติ ฯ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต
ปาปุณิสฺสสิ สติ สติ อายตเนติ ฯ
[๒๖๗] อถ โข อายสฺมา วจฺฉโคตฺโต ภควโต ภาสิต
อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถ โข อายสฺมา วจฺฉโคตฺโต เอโก
วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว
ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ
ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร โข
ปนายสฺมา วจฺฉโคตฺโต อรหต อโหสิ ฯ
[๒๖๘] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู ภควนฺต
ทสฺสนาย คจฺฉนฺติ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา วจฺฉโคตฺโต เต
ภิกฺขู ทูรโตว คจฺฉนฺเต ๑ ทิสฺวาน เยน เต ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู เอตทโวจ หนฺท กห ปน ตุเมฺห
อายสฺมนฺโต คจฺฉถาติ ฯ ภควนฺต โข มย อาวุโส ทสฺสนาย
#๑ ม. อาคจฺฉนฺเต ฯ
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คจฺฉามาติ ฯ เตนหายสฺมนฺโต มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา
วนฺทถ วจฺฉโคตฺโต ๑ ภนฺเต ภิกฺขุ ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทติ
เอวฺจ วเทติ ๒ ปริจิณฺโณ เม ภควา ปริจิณฺโณ เม สุคโตติ ฯ
เอวมาวุโสติ โข เต ภิกขฺ ู อายสฺมโต วจฺฉโคตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ
อถ โข เต ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ๓ เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ า โข
เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ อายสฺมา ภนฺเต วจฺฉโคตฺโต
ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทติ เอวฺจ วเทติ ปริจิณฺโณ เม
ภควา ปริจิณฺโณ เม สุคโตติ ฯ ปุพฺเพว เม ๓ ภิกขฺ เว วจฺฉโคตฺโต ๕
ภิกฺขุ เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิโต เตวิชฺโช วจฺฉโคตฺโต ภิกฺขุ
มหิทฺธิโก มหานุภาโวติ ฯ เทวตาป เม เอตมตฺถ อาโรเจสุ
เตวิชฺโช ภนฺเต วจฺฉโคตฺโต ภิกฺขุ มหิทธฺ ิโก มหานุภาโวติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต
อภินนฺทุนฺติ ฯ
มหาวจฺฉโคตฺตสุตฺต นิฏิต ตติย ฯ
_______________
#๑ ม. วจฺฉโคตฺโต ... วนฺทตีติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ ๒ ม. วเทถ ฯ
#๓ ม. อภิวาเทตฺวา ... เต ภิกฺขูติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ ๔ ม. มยา ฯ
#๕ ม. วจฺฉโคตฺตสฺส ภิกฺขุโน ฯ
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ทีฆนขสุตฺต
[๒๖๙] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ
คิชฺฌกูเฏ [๑] สูกรขตาย ๒ ฯ อถ โข ทีฆนโข ปริพฺพาชโก เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต
ิโต โข ทีฆนโข ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ อหฺหิ
โภ โคตม เอววาที เอวทิฏี สพฺพ เม น ขมตีติ ฯ ยาป
โข เต เอสา อคฺคิเวสฺสน ทิฏิ สพฺพ เม น ขมตีติ เอสาป
เต ทิฏิ น ขมตีติ ฯ เอสา ๓ เจ เม โภ โคตม ทิฏิ ขเมยฺย
ตปสฺส ๓ ตาทิสเมว ตปสฺส ตาทิสเมวาติ ฯ อโต โข เต อคฺคิเวสฺสน
พหู หิ พหุตรา โลกสฺมึ เย เอวมาหสุ ตปสฺส ตาทิสเมว
ตปสฺส ตาทิสเมวาติ เต ตฺเจว ทิฏึ นปฺปชหนฺติ อฺฺจ
ทิฏึ อุปาทิยนฺติ ฯ อโต โข เต อคฺคิเวสฺสน ตนู หิ ตนุตรา
โลกสฺมึ เย เอวมาหสุ ตปสฺส ตาทิสเมว ตปสฺส ตาทิสเมวาติ
เต ตฺเจว ทิฏึ ปชหนฺติ อฺฺจ ทิฏึ น อุปาทิยนฺติ ฯ
[๒๗๐] สนฺติ อคฺคิเวสฺสน ๕ เอเก สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน สพฺพ เม ขมตีติ ฯ สนฺติ อคฺคิเวสฺสน เอเก สมณพฺราหฺมณา
เอววาทิโน เอวทิฏิโน สพฺพ เม น ขมตีติ ฯ
#๑ ม. ปพฺพเต ฯ ๒ ม. สูกรขตาย ฯ ๓ ม. เอสาป เม ฯ ๔ ม. ยุ. ตปสฺส ฯ
#๕ ยุ. สนฺตคฺคิเวสฺสนาติ ทิสฺสติ ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 264

สนฺติ อคฺคิเวสฺสน เอเก สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน
เอกจฺจ เม ขมติ เอกจฺจ เม น ขมตีติ ฯ ตตฺร อคฺคิเวสฺสน
เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน สพฺพ เม
ขมตีติ เตสมย ทิฏิ สราคาย สนฺติเก สโยคาย สนฺติเก อภินนฺทนาย
สนฺติเก อชฺโฌสานาย สนฺติเก อุปาทานาย สนฺติเกติ ฯ
ตตฺร อคฺคิเวสฺสน เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน
สพฺพ เม น ขมตีติ เตสมย ทิฏิ อสาราคาย สนฺติเก อสโยคาย
สนฺติเก อนภินนฺทนาย สนฺติเก อนชฺโฌสานาย สนฺติเก อนุปาทานาย
สนฺติเกติ ฯ เอว วุตฺเต ทีฆนโข ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ
อุกฺกเสติ เม ภว โคตโม ทิฏิคต สมุกฺกเสติ เม ภว โคตโม
ทิฏิคตนฺติ ฯ ตตฺร อคฺคิเวสฺสน เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน
เอวทิฏิโน เอกจฺจ เม ขมติ เอกจฺจ เม น ขมตีติ
ยา หิ เตส ขมติ สาย ทิฏิ สราคาย สนฺติเก สโยคาย
สนฺติเก อภินนฺทนาย สนฺติเก อชฺโฌสานาย สนฺติเก อุปาทานาย
สนฺติเก ยา หิ เตส น ขมติ สาย ทิฏิ อสาราคาย สนฺติเก
อสโยคาย สนฺติเก อนภินนฺทนาย สนฺติเก อนชฺโฌสานาย สนฺติเก
อนุปาทานาย สนฺติเกติ ฯ
[๒๗๑] ตตฺร อคฺคิเวสฺสน ๑ เย เต สมณพฺราหฺมณา เอว
วาทิโน เอวทิฏิโน สพฺพ เม ขมตีติ ตตฺถ วิฺู ปุริโส อิติ
#๑ ยุ. ตตฺรคฺคิเวสฺสนาติ ทิสฺสติ ฯ
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ปฏิสฺจิกฺขติ ยา ๑ โข เม อย ทิฏิ สพฺพ เม ขมตีติ อิมฺเจ ๒
อห ทิฏึ ถามสา ปรามสฺส ๓ อภินวิ ิสฺส โวหเรยฺย อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ ทฺวีหิ เม อสฺส วิคฺคโห โย จาย สมโณ วา
พฺราหฺมโณ วา เอววาที เอวทิฏี สพฺพ เม น ขมตีติ โย
จาย สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เอววาที เอวทิฏี เอกจฺจ
เม ขมติ เอกจฺจ เม น ขมตีติ อิเมหิ เม ๓ อสฺส ทฺวีหิ
วิคฺคโห ฯ อิติ วิคฺคเห สติ วิวาโท วิวาเท สติ วิฆาโต วิฆาเต
สติ วิเหสา ฯ อิติ โส วิคฺคหฺจ วิวาทฺจ วิฆาตฺจ วิเหสฺจ
อตฺตนิ สมฺปสฺสมาโน ตฺเจว ทิฏึ ปชหติ อฺฺจ ทิฏึ
น อุปาทิยติ ฯ เอวเมตาส ทิฏีน ปหาน โหติ เอวเมตาส
ทิฏีน ปฏินิสฺสคฺโค โหติ ฯ ตตฺร อคฺคิเวสฺสน เย เต
สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน สพฺพ เม น ขมตีติ
ตตฺร ๕ วิฺู ปุริโส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ยา ๖ โข เม อย ทิฏ ิ
สพฺพ เม น ขมตีติ อิมฺเจ อห ทิฏึ ถามสา ปรามสฺส
อภินิวิสฺส โวหเรยฺย อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ทฺวีหิ เม
อสฺส วิคฺคโห โย จาย สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เอววาที
เอวทิฏี สพฺพ เม ขมตีติ โย จาย สมโณ วา พฺราหฺมโณ
วา เอววาที เอวทิฏี เอกจฺจ เม ขมติ เอกจฺจ เม น ขมตีติ
อิเมหิ เม ทฺวีหิ อสฺส วิคฺคโห ฯ อิติ วิคฺคเห สติ วิวาโท
วิวาเท สติ วิฆาโต วิฆาเต สติ วิเหสา ฯ อิติ โส วิคฺคหฺจ
#๑-๖ ม. ยา จ โข ฯ ๒ ม. อิมฺจาห ฯ ๓ ม. ปรามสา ฯ ๔ ม. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
#๕ ม. ตตฺถ ฯ
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วิวาทฺจ วิฆาตฺจ วิเหสฺจ อตฺตนิ สมฺปสฺสมาโน ตฺเจว
ทิฏึ ปชหติ อฺฺจ ทิฏึ น อุปาทิยติ ฯ เอวเมตาส ทิฏีน
ปหาน โหติ เอวเมตาส ทิฏีน ปฏินิสฺสคฺโค โหติ ฯ ตตฺร
อคฺคิเวสฺสน เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏ ิโน
เอกจฺจ เม ขมติ เอกจฺจ เม น ขมตีติ ตตฺร วิฺู ปุริโส
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ยา โข เม อย ทิฏิ เอกจฺจ เม ขมติ
เอกจฺจ เม น ขมตีติ อิมฺเจ อห ทิฏึ ถามสา ปรามสฺส
อภินิวิสฺส โวหเรยฺย อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ทฺวีหิ เม
อสฺส วิคฺคโห โย จาย สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เอววาที
เอวทิฏี สพฺพ เม ขมตีติ โย จาย สมโณ วา พฺราหฺมโณ
วา เอววาที เอวทิฏี สพฺพ เม น ขมตีติ อิเมหิ เม อสฺส
ทฺวีหิ วิคฺคโห ฯ อิติ วิคฺคเห สติ วิวาโท วิวาเท สติ วิฆาโต
วิฆาเต สติ วิเหสา ฯ อิติ โส วิคฺคหฺจ วิวาทฺจ วิฆาตฺจ
วิเหสฺจ อตฺตนิ สมฺปสฺสมาโน ตฺเจว ทิฏึ ปชหติ อฺฺจ
ทิฏึ น อุปาทิยติ ฯ เอวเมตาส ทิฏีน ปหาน โหติ เอวเมตาส
ทิฏีน ปฏินสิ ฺสคฺโค โหติ ฯ
[๒๗๒] อย โข ปน อคฺคิเวสฺสน กาโย รูป จาตุมฺมหาภูติโก
มาตาเปตฺติกสมฺภโว โอทนกุมฺมาสูปจโย อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺธนเภทนวิทฺธสนธมฺโม อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต
สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต สฺุโต อนตฺตโต
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สมนุปสฺสิตพฺโพ ฯ ตสฺสิม กาย อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต
คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต สฺุโต
อนตฺตโต สมนุปสฺสโต โย กายสฺมึ กายจฺฉนฺโท กายสิเนโห
กายนฺวยตา สา ปหียติ ฯ
[๒๗๓] ติสฺโส โข อิมา อคฺคิเวสฺสน เวทนา สุขา เวทนา
ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา ฯ ยสฺมึ อคฺคิเวสฺสน สมเย
สุข เวทน เวเทติ เนว ตสฺมึ สมเย ทุกฺข เวทน เวเทติ น
อทุกฺขมสุข เวทน เวเทติ สุขเยว ตสฺมึ สมเย เวทน เวเทติ ฯ
ยสฺมึ อคฺคิเวสฺสน สมเย ทุกฺข เวทน เวเทติ เนว ตสฺมึ สมเย
สุข เวทน เวเทติ น อทุกฺขมสุข เวทน เวเทติ ทุกฺขเยว ตสฺมึ
สมเย เวทน เวเทติ ฯ ยสฺมึ อคฺคิเวสฺสน สมเย อทุกฺขมสุข เวทน
เวเทติ เนว ตสฺมึ สมเย สุข เวทน เวเทติ น ทุกฺข เวทน
เวเทติ อทุกฺขมสุขเยว ตสฺมึ สมเย เวทน เวเทติ ฯ สุขา ๑
อคฺคิเวสฺสน [๒] อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา
วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา ฯ ทุกฺขาป โข อคฺคิเวสฺสน [๓] อนิจฺจา
สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา ฯ
อทุกฺขมสุขาป โข อคฺคิเวสฺสน เวทนา อนิจฺจา สงฺขตา
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา ฯ
เอว ปสฺส อคฺคิเวสฺสน สุตวา อริยสาวโก สุขายป เวทนาย
นิพฺพินฺทติ ทุกฺขายป เวทนาย นิพพฺ ินฺทติ อทุกฺขมสุขายป เวทนาย
#๑ ม. สุขาป โข ฯ ๒-๓ ม. เอตฺถนฺตเร เวทนาติ อย ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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นิพฺพินฺทติ นิพฺพินฺท วิรชฺชติ วิราคา วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ
าณ โหติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ ฯ เอว วิมุตฺตจิตฺโต โข
อคฺคิเวสฺสน ภิกฺขุ น เกนจิ สวทติ น เกนจิ วิวทติ ยฺจ โข
โลเก วุตฺต เตน โวหรติ อปรามสนฺติ ฯ
[๒๗๔] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา สารีปตุ ฺโต ภควโต
ปฏิโต นิสนิ ฺโน ๑ ภควนฺต วีชิยมาโน ฯ อถ โข อายสฺมโต
สารีปุตฺตสฺส เอตทโหสิ เตส เตส กิร โน ภควา ธมฺมาน
อภิฺา ปหานมาห เตส เตส กิร โน สุคโต ธมฺมาน
อภิฺา ปฏินิสฺสคฺคมาหาติ ฯ อิติ หิท อายสฺมโต สารีปตุ ฺตสฺส
ปฏิสฺจิกฺขโต อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจิ ฯ ทีฆนขสฺส
ปริพฺพาชกสฺส วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม
สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ
[๒๗๕] อถ โข ทีฆนโข ปริพฺพาชโก ทิฏธมฺโม ปตฺตธมฺโม
วิทิตธมฺโม ปริโยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถกโถ
เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุ สาสเน ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป โภ
โคตม นิกกฺ ชุ ฺชิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬหฺ สฺส
วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย
จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน
#๑ ม. ิโต โหติ ฯ
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ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภควนฺต [๑] สรณ คจฺฉามิ
ธมฺมฺจ ภิกขฺ ุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
ทีฆนขสุตฺต นิฏิต จตุตฺถ ฯ
_________
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร โคตมนฺติ อย ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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มาคณฺฑิยสุตฺต
[๒๗๖] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา กุรสู ุ วิหรติ
กมฺมาสธมฺม นาม กุรูน นิคโม ภารทฺวาชโคตฺตสฺส พฺราหฺมณสฺส
อคฺยาคาเร ติณสนฺถรเก ฯ อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย กมฺมาสธมฺม ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ กมฺมาสธมฺเม ๑
ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เยน อฺตโร
วนสณฺโฑ เตนุปสงฺกมิ ทิวาวิหาราย ต วนสณฺฑ อชฺโฌคาเหตฺวา
อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ
[๒๗๗] อถ โข มาคณฺฑิโย ๒ ปริพฺพาชโก ชงฺฆาวิหาร
อนุจงฺกมมาโน อนุวิจรมาโน เยน ภารทฺวาชโคตฺตสฺส พฺราหฺมณสฺส
อคฺยาคาร เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข มาคณฺฑิโย ปริพฺพาชโก๕
ภารทฺวาชโคตฺตสฺส พฺราหฺมณสฺส อคฺยาคาเร ติณสนฺถรก [๓]
ทิสฺวาน ภารทฺวาชโคตฺต พฺราหฺมณ เอตทโวจ กสฺส ๓ นวย
สมฺม โภโต ภารทฺวาชสฺส อคฺยาคาเร ติณสนฺถรโก ปฺตฺโต
สมณเสยฺยานุรูป มฺเติ ฯ อตฺถิ โภ มาคณฺฑิย สมโณ โคตโม
สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต ต โข ปน ภวนฺต โคตม
เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
#๑ ม. กมฺมาสธมฺม ฯ ๒ สี. ม. ยุ. มาคนฺทิโย ฯ ๓ ม. ปฺตฺต ฯ
#๔ ม. กิสฺส ตฺว สมฺม ฯ
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ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ตสฺเสสา
โภโต โคตมสฺส เสยฺยา ปฺตฺตาติ ฯ ทุทฺทฏิ  ๑ วต โภ
ภารทฺวาช อทฺทสาม เย มย ตสฺส โภโต โคตมสฺส ภูนหนสฺส ๒
เสยฺย อทฺทสามาติ ฯ รกฺขสฺเสต มาคณฺฑิย วาจ รกฺขสฺเสต
มาคณฺฑิย วาจ พหู หิ ตสฺเสว โภโต โคตมสฺส ขตฺติยปณฺฑิตาป
พฺราหฺมณปณฺฑิตาป คหปติปณฺฑิตาป สมณปณฺฑิตาป
อภิปฺปสนฺนา วินีตา อริเย าเย ธมฺเม กุสเลติ ฯ สมฺมุขา
เจป มย ภารทฺวาช ต ภวนฺต โคตม ปสฺเสยฺยาม สมฺมุขาป
น วเทยฺยาม ภูนหโน ๓ สมโณ โคตโมติ ต กิสฺส เหตุ
เอวฺหิ โน สุตฺเต โอจรตีติ ฯ สเจ ต โภโต มาคณฺฑิยสฺส
อครุ อาโรเจสฺสามิ ๓ ตสฺส ๕ สมณสฺส โคตมสฺสาติ ฯ อปฺโปสฺสุกฺโก
ภว ภารทฺวาโช วุตฺโต จ ๖ น วเทยฺยาติ ฯ
[๒๗๘] อสฺโสสิ โข ภควา ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย
อติกฺกนฺตมานุสกาย ภารทฺวาชโคตฺตสฺส พฺราหฺมณสฺส มาคณฺฑิเยน
ปริพฺพาชเกน สทฺธึ อิม กถาสลฺลาป ฯ อถ โข ภควา สายณฺหสมย
ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน ภารทฺวาชโคตฺตสฺส พฺราหฺมณสฺส อคฺยาคาร
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา นิสีทิ ปฺตฺเต ติณสนฺถรเก ฯ
อถ โข ภารทฺวาชโคตฺโต พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
#๑ ม. ทุทฺทฏิ  ... อทฺทสามาติ อาเมณฺฑิตานิ ฯ ๒ สี. ม. ยุ. ภูนหุโน ฯ
#๓ สี. ม. ยุ. ภูนหุ ฯ ๔ ม. อาโรเจยฺยามิ ฯ ๕ ม. ต ฯ ๖ ม. ว ฯ
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วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข ภารทฺวาชโคตฺต
พฺราหฺมณ ภควา เอตทโวจ อหุ ปน เต ภารทฺวาช
มาคณฺฑิเยน ปริพฺพาชเกน สทฺธึ อิมเยว ติณสนฺถรก อารพฺภ
โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ เอว วุตฺเต ภารทฺวาชโคตฺโต พฺราหฺมโณ
สวิคฺโค โลมหฏชาโต ภควนฺต เอตทโวจ เอตเทว โข ปน
มย โภโต โคตมสฺส อาโรเจตุกามา อถ จ ปน ภว โคตโม
อนกฺขาตเยว อกฺขาสีติ ๑ ฯ อยฺจ หิท ๒ ภควโต ภารทฺวาชโคตฺเตน
พฺราหฺมเณน สทฺธึ อนฺตรากถา วิปปฺ กตา โหติ ฯ อถ โข
มาคณฺฑิโย ปริพฺพาชโก ชงฺฆาวิหาร อนุจงฺกมมาโน อนุวจิ รมาโน
เยน ภารทฺวาชโคตฺตสฺส พฺราหฺมณสฺส อคฺยาคาร เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๒๗๙] เอกมนฺต นิสินฺน โข มาคณฺฑิย ปริพฺพาชก ภควา
เอตทโวจ จกฺขุ ๓ โข มาคณฺฑิย รูปาราม รูปรต รูปสมฺมุทติ 
ต ตถาคตสฺส ทนฺต คุตฺต รกฺขิต สวุต ตสฺส จ สวราย
ธมฺม เทเสติ อิทนฺนุ เต เอต มาคณฺฑิย สนฺธาย ภาสิต
ภูนหโน ๓ สมโณ โคตโมติ ฯ เอตเทว ปน เม โภ โคตม สนฺธาย
ภาสิต ภูนหโน สมโณ โคตโมติ ต กิสฺส เหตุ เอวฺหิ
โน สุตฺเต โอจรตีติ ฯ โสต โข มาคณฺฑิย สทฺทาราม ฯเปฯ
#๑ สี. ยุ. อนกฺขานเยว อกาสีติ ฯ ๒ ม. หิ ฯ ๓ ม. จกฺขุ ฯ ๔ ม. ยุ. ภูนหุ ฯ
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ฆาน โข มาคณฺฑิย คนฺธาราม ... ชิวหฺ า โข มาคณฺฑิย รสารามา
รสรตา รสสมฺมุทิตา สา ตถาคตสฺส ทนฺตา คุตฺตา รกฺขติ า
สวุตา ตสฺส จ สวราย ธมฺม เทเสติ อิทนฺนุ เต เอต
โข ๑ มาคณฺฑิย สนฺธาย ภาสิต ภูนหโน ๒ สมโณ โคตโมติ ฯ
เอตเทว โข ปน เม โภ โคตม สนฺธาย ภาสิต ภูนหโน
สมโณ โคตโมติ ต กิสสฺ เหตุ เอวฺหิ โน สุตเฺ ต โอจรตีติ ฯ
กาโย โข มาคณฺฑิย โผฏพฺพาราโม ฯเปฯ มโน โข มาคณฺฑิย
ธมฺมาราโม ธมฺมรโต ธมฺมสมฺมุทิโต โส ตถาคตสฺส ทนฺโต
คุตฺโต รกฺขิโต สวุโต ตสฺส จ สวราย ธมฺม เทเสติ อิทนฺนุ
เต เอต มาคณฺฑิย สนฺธาย ภาสิต ภูนหโน สมโณ โคตโมติ ฯ
เอตเทว โข ปน เม โภ โคตม สนฺธาย ภาสิต ภูนหโน
สมโณ โคตโมติ ต กิสฺส เหตุ เอวฺหิ โน สุตฺเต โอจรตีติ ฯ
[๒๘๐] ต กึ มฺสิ มาคณฺฑิย อิเธกจฺโจ จกฺขุวิฺเยฺเยหิ
รูเปหิ ปริจาริตปุพฺโพ อสฺส อิฏเหิ กนฺเตหิ มนาเปหิ ปยรูเปหิ
กามูปสฺหิเตหิ รชนีเยหิ โส อปเรน สมเยน รูปานเยว สมุทยฺจ
อฏงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต
วิทิตฺวา รูปตณฺห ปหาย รูปปริฬาห ปฏิวิโนเทตฺวา วิคตปปาโส
อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต วิหเรยฺย อิมสฺส ปน เต มาคณฺฑิย
กิมสฺส วจนียนฺติ ฯ น กิฺจิ โภ โคตม ฯ ต กึ มฺสิ
มาคณฺฑิย อิเธกจฺโจ โสตวิฺเยฺเยหิ สทฺเทหิ ฯเปฯ ฆานวิฺเยฺเยหิ
#๑ ม. ยุ. โขติ ปาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ภูนหุ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ
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คนฺเธหิ ... ชิวฺหาวิฺเยฺเยหิ รเสหิ ... กายวิฺเยฺเยหิ
โผฏพฺเพหิ ปริจาริตปุพฺโพ อสฺส อิฏเหิ กนฺเตหิ มนาเปหิ ปยรูเปหิ
กามูปสฺหิเตหิ รชนีเยเหิ โส อปเรน สมเยน โผฏพฺพานเยว
สมุทยฺจ อฏงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา โผฏพฺพตณฺห ปหาย โผฏพฺพปริฬาห
ปฏิวิโนเทตฺวา วิคตปปาโส อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต
วิหเรยฺย อิมสฺส ปน เต มาคณฺฑิย กิมสฺส วจนียนฺติ ฯ น
กิฺจิ โภ โคตม ฯ
[๒๘๑] อห โข ปน มาคณฺฑิย ปุพฺเพ อาคาริยภูโต สมาโน
ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจาเรสึ จกฺขุวิฺเยฺเยหิ
รูเปหิ อิฏเหิ กนฺเตหิ มนาเปหิ ปยรูเปหิ กามูปสฺหิเตหิ
รชนีเยหิ โสตวิฺเยฺเยหิ สทฺเทหิ ฯเปฯ ฆานวิฺเยฺเยหิ
คนฺเธหิ ... ชิวฺหาวิฺเยฺเยหิ รเสหิ ... กายวิฺเยฺเยหิ โผฏพฺเพหิ
อิฏเหิ กนฺเตหิ มนาเปหิ ปยรูเปหิ กามูปสฺหิเตหิ รชนีเยหิ ฯ
ตสฺส มยฺห มาคณฺฑิย ตโย ปาสาทา อเหสุ เอโก วสฺสิโก
เอโก เหมนฺติโก เอโก คิมฺหิโก ฯ โส โข อห มาคณฺฑิย
วสฺสิเก ปาสาเท จตฺตาโร มาเส นิปฺปรุ ิเสหิ ตุริเยหิ ปริจาริยมาโน
น เหฏาปาสาท โอโรหามิ ฯ โส อปเรน สมเยน กามานเยว
สมุทยฺจ อฏงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต วิทิตฺวา กามตณฺห ปหาย กามปริฬาห ปฏิวิโนเทตฺวา
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วิคตปปาโส อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต วิหรามิ ฯ โส อฺเ
สตฺเต ปสฺสามิ กาเมสุ อวีตราเค กามตณฺหาหิ ขชฺชมาเน กามปริฬาเหน
ปริฑยฺหมาเน กาเม ปฏิเสวนฺเต โส เตส น ปเหมิ
น ตตฺถ อภิรมามิ ต กิสฺส เหตุ ยา หย ๑ มาคณฺฑิย รติ
อฺเตฺรว กาเมหิ อฺตฺร อกุสเลหิ ธมฺเมหิ [๒] ตาย รติยา
รมมาโน หีนสฺส น ปเหมิ น ตตฺถ อภิรมามิ ฯ
[๒๘๒] เสยฺยถาป มาคณฺฑิย คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา
อฑฺโฒ มหทฺธโน มหาโภโค ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต
สมงฺคีภูโต ปริจาเรยฺย จกฺขุวิฺเยฺเยหิ รูเปหิ อิฏเหิ กนฺเตหิ
มนาเปหิ ปยรูเปหิ กามูปสฺหิเตหิ รชนีเยหิ โสตวิฺเยฺเยหิ
สทฺเทหิ ฯเปฯ ฆานวิฺเยฺเยหิ คนฺเธหิ ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺเยฺเยหิ
รเสหิ ฯเปฯ กายวิฺเยฺเยหิ โผฏพฺเพหิ อิฏเหิ กนฺเตหิ
มนาเปหิ ปยรูเปหิ กามูปสฺหิเตหิ รชนีเยหิ ฯ โส กาเยน สุจริต
จริตฺวา วาจาย สุจริต จริตฺวา มนสา สุจริต จริตฺวา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺย เทวาน ตาวตึสาน
สหพฺยต ฯ โส ตตฺถ นนฺทเน วเน อจฺฉราสงฺฆปริวุโต ทิพฺเพหิ
ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจาเรยฺย ฯ โส
ปสฺเสยฺย คหปตึ วา คหปติปุตฺต วา ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปต
สมงฺคีภูต ปริจาริยมาน ฯ ต กึ มฺสิ มาคณฺฑิย อป นุ
โส เทวปุตฺโต นนฺทเน วเน อจฺฉราสงฺฆปริวุโต ทิพฺเพหิ ปฺจหิ
#๑ ม. ปาย ฯ ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร อป ทิพฺพ สุข สมธิคฺคยฺห ติฏตีติ
#ทิสฺสนฺติ ฯ
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กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจาริยมาโน อมุสฺส คหปติสฺส
วา คหปติปุตฺตสฺส วา ปเหยฺย มานุสกาน วา ปฺจนฺน กามคุณาน
มานุสเกหิ วา กาเมหิ อาวฏเฏยฺยาติ ฯ โน เหต ๑ โภ โคตม
ต กิสฺส เหตุ มานุสเกหิ โภ โคตม กาเมหิ ทิพฺพกามา ๒
อภิกฺกนฺตตรา จ ปณีตตรา จาติ ฯ เอวเมว โข อห มาคณฺฑิย
ปุพฺเพ อาคาริยภูโต สมาโน ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต
สมงฺคีภูโต ปริจาเรสึ จกฺขุวิฺเยฺเยหิ รูเปหิ อิฏเหิ กนฺเตหิ
มนาเปหิ ปยรูเปหิ กามูปสฺหิเตหิ รชนีเยหิ โสตวิฺเยฺเยหิ
สทฺเทหิ ฯเปฯ ฆานวิฺเยฺเยหิ คนฺเธหิ ฯเปฯ ชิวฺหาวิฺเยฺเยหิ
รเสหิ ฯเปฯ กายวิฺเยฺเยหิ โผฏพฺเพหิ อิฏเหิ กนฺเตหิ
มนาเปหิ ปยรูเปหิ กามูปสฺหิเตหิ รชนีเยหิ ฯ โส อปเรน
สมเยน กามานเยว สมุทยฺจ อฏงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา กามตณฺห ปหาย กามปริฬาห
ปฏิวิโนเทตฺวา วิคตปปาโส อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต วิหรามิ ฯ
โส อห ๓ อฺเ สตฺเต ปสฺสามิ กาเมสุ อวีตราเค กามตณฺหาหิ
ขชฺชมาเน กามปริฬาเหน ปริฑยฺหมาเน กาเม ปฏิเสวนฺเต โส
เตส น ปเหมิ น ตตฺถ อภิรมามิ ต กิสฺส เหตุ ยา หย
มาคณฺฑิย รติ อฺเตฺรว กาเมหิ อฺตฺร อกุสเลหิ ธมฺเมหิ
อป ทิพฺพ สุข สมธิคคฺ ยฺห ติฏติ ตาย รติยา รมมาโน
หีนสฺส น ปเหมิ น ตตฺถ อภิรมามิ ฯ
#๑ ม. ยุ. หิท ฯ ๒ ยุ. ทิพพฺ า กามา ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๒๘๓] เสยฺยถาป มาคณฺฑิย กุฏี ปุรโิ ส อรุคตฺโต ปกฺกคตฺโต
กิมีหิ ขชฺชมาโน นเขหิ วณมุขานิ วิปฺปตจฺฉมาโน องฺคารกาสุยา
กาย ปริตาเปยฺย ตสฺส มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา
ภิสกฺก สลฺลกตฺต อุปฏเปยฺยุ ตสฺส โส ภิสกฺโก สลฺลกตฺโต
เภสชฺช กเรยฺย โส [๑] เภสชฺช อาคมฺม กุฏเหิ ปริมุจฺเจยฺย
อโรโค อสฺส สุขี เสรี สยวสี เยนกามงฺคโม ฯ โส อฺ กุฏึ
ปุริส ปสฺเสยฺย อรุคตฺต ปกฺกคตฺต กิมีหิ ขชฺชมาน นเขหิ วณมุขานิ
วิปฺปตจฺฉมาน องฺคารกาสุยา [๒] ปริตาเปนฺต ฯ ต กึ มฺสิ
มาคณฺฑิย อป นุ โส ปุริโส อมุสสฺ กุฏิสฺส ปุริสสฺส ปเหยฺย
องฺคารกาสุยา วา เภสชฺช ปฏิเสวนาย วาติ ฯ โน เหต ๓ โภ
โคตม ต กิสฺส เหตุ โรเค หิ โภ โคตม สติ เภสชฺเชน
กรณีย โหติ โรเค อสติ เภสชฺเชน กรณีย น โหตีติ ฯ
เอวเมว โข อห มาคณฺฑิย ปุพฺเพ อาคาริยภูโต สมาโน ปฺจหิ
กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจาเรสึ จกฺขุวิฺเยฺเยหิ รูเปหิ
อิฏเหิ กนฺเตหิ มนาเปหิ ปยรูเปหิ กามูปสฺหิเตหิ รชนีเยหิ
โสตวิฺเยฺเยหิ สทฺเทหิ ฯเปฯ ฆานวิฺเยฺเยหิ คนฺเธหิ ฯเปฯ
ชิวฺหาวิฺเยฺเยหิ รเสหิ ฯเปฯ กายวิฺเยฺเยหิ โผฏพฺเพหิ
อิฏเหิ กนฺเตหิ มนาเปหิ ปยรูเปหิ กามูปสฺหิเตหิ รชนีเยหิ ฯ
โส อปเรน สมเยน กามานเยว สมุทยฺจ อฏงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา กามตณฺห ปหาย
#๑ ม. ยุ. ต ฯ ๒ ม. ยุ. กาย ฯ ๓ ม. ยุ. โน หิท ฯ
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กามปริฬาห ปฏิวิโนเทตฺวา วิคตปปาโส อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต
วิหรามิ ฯ โส อฺเ สตฺเต ปสฺสามิ กาเมสุ อวีตราเค
กามตณฺหาหิ ขชฺชมาเน กามปริฬาเหน ปริฑยฺหมาเน กาเม
ปฏิเสวนฺเต โส เตส น ปเหมิ น ตตฺถ อภิรมามิ ต กิสฺส
เหตุ ยา หย มาคณฺฑิย รติ อฺเตฺรว กาเมหิ อฺตฺร
อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อป ทิพฺพ สุข สมธิคฺคยฺห ติฏติ ตาย
รติยา รมมาโน หีนสฺส น ปเหมิ น ตตฺถ อภิรมามิ ฯ
[๒๘๔] เสยฺยถาป มาคณฺฑิย กุฏี ปุรโิ ส อรุคตฺโต ปกฺกคตฺโต
กิมีหิ ขชฺชมาโน นเขหิ วณมุขานิป วิปฺปตจฺฉมาโน องฺคารกาสุยา
[๑] ปริตาเปยฺย ตสฺส มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา ภิสกฺก สลฺลกตฺต
อุปฏเปยฺยุ ตสฺส โส ภิสกฺโก สลฺลกตฺโต เภสชฺช กเรยฺย
โส [๒] เภสชฺช อาคมฺม กุฏเหิ ปริมุจฺเจยฺย อโรโค อสฺส สุขี
เสรี สยวสี เยนกามงฺคโม ฯ ตเมน เทฺว พลวนฺโต ปุริสา
นานาพาหาสุ คเหตฺวา องฺคารกาสุยา ๓ อุปกฑฺเฒยฺยุ ฯ ต กึ
มฺสิ มาคณฺฑิย อป นุ โส ปุรโิ ส อิติ จีติ เจว กาย
สนฺนาเมยฺยาติ ฯ เอว โภ โคตม ต กิสฺส เหตุ อสุ หิ โภ
โคตม อคฺคิ ทุกฺขสมฺผสฺโส เจว มหาภิตาโป จ มหาปริฬาโห
จาติ ฯ ต กึ มฺสิ มาคณฺฑิย อิทานิ เจว นุ โข โส
อคฺคิ ทุกฺขสมฺผสฺโส เจว มหาภิตาโป จ มหาปริฬาโห จ อุทาหุ
ปุพฺเพป โส อคฺคิ ทุกฺขสมฺผสฺโส เจว มหาภิตาโป จ มหาปริฬาโห
#๑ ม. ยุ. กาย ฯ ๒ ยุ. ต ฯ ๓ ยุ. องฺคารกาสุ ฯ
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จาติ ฯ อิทานิ เจว โภ โคตม โส อคฺคิ ทุกฺขสมฺผสฺโส เจว
มหาภิตาโป จ มหาปริฬาโห จ ปุพฺเพป โส อคฺคิ ทุกฺขสมฺผสฺโส
เจว มหาภิตาโป จ มหาปริฬาโห จ อสุ จ ๑ โภ โคตม
กุฏี ปุรโิ ส อรุคตฺโต ปกฺกคตฺโต กิมีหิ ขชฺชมาโน นเขหิ วณมุขานิ
วิปฺปตจฺฉมาโน อุปหตินฺทฺริโย ทุกฺขสมฺผสฺเสเยว ๒ อคฺคิสฺมึ
สุขมิติ วิปรีตสฺ ปจฺจลตฺถาติ ฯ เอวเมว โข มาคณฺฑิย
อตีตมฺป อทฺธาน กามา ๓ ทุกฺขสมฺผสฺสา เจว มหาภิตาปา จ
มหาปริฬาหา จ อนาคตมฺป อทฺธาน กามา ๓ ทุกฺขสมฺผสฺสา
เจว มหาภิตาปา จ มหาปริฬาหา จ เอตรหิป ปจฺจุปฺปนฺน
อทฺธาน กามา ทุกฺขสมฺผสฺสา เจว มหาภิตาปา จ มหาปริฬาหา
จ อิเม จ มาคณฺฑิย สตฺตา กาเมสุ อวีตราคา กามตณฺหาหิ
ขชฺชมานา กามปริฬาเหน ปริฑยฺหมานา อุปหตินฺทฺริยา ทุกฺขสมฺผสฺเสสุเยว ๓
กาเมสุ สุขมิติ วิปรีตสฺ ปจฺจลตฺถุ ฯ
[๒๘๕] เสยฺยถาป มาคณฺฑิย กุฏี ปุรโิ ส อรุคตฺโต ปกฺกคตฺโต
กิมีหิ ขชฺชมาโน นเขหิ วณมุขานิ วิปฺปตจฺฉมาโน องฺคารกาสุยา
กาย ปริตาเปติ ยถา ยถา หิ [๕] มาคณฺฑิย อสุ กุฏี ปุริโส
อรุคตฺโต ปกฺกคตฺโต กิมีหิ ขชฺชมาโน นเขหิ วณมุขานิ วิปฺปตจฺฉมาโน
องฺคารกาสุยา กาย ปริตาเปติ ตถา ตถา ตสฺเสว
ตานิ วณมุขานิ อสุจิตรานิ เจว โหนฺติ ทุคฺคนฺธตรานิ จ ปูติกตรานิ
#๑ สี. ยุ. อสุ หิ ฯ ๒ ม. ทุกฺขสมฺผสฺโส เจว ฯ ๓ ม. กาโม ทุกขฺ สมฺผสฺโส
#เจว มหาภิตาโป จ มหาปริฬาโห จ ฯ ๔ ม. เจว ฯ ๕ ยุ. โข ฯ
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จ โหติ ๑ เจว กาจิ สาตมตฺตา อสฺสาทมตฺตา ยทิท วณมุขานิ ๒
กณฺฑุวณเหตุ เอวเมว โข มาคณฺฑิย สตฺตา กาเมสุ อวีตราคา
กามตณฺหาหิ ขชฺชมานา กามปริฬาเหน ปริฑยฺหมานา กาเม
ปฏิเสวนฺติ ยถา ยถา [๓] มาคณฺฑิย สตฺตา กาเมสุ อวีตราคา
กามตณฺหาหิ ขชฺชมานา กามปริฬาเหน [๔] ปริฑยฺหมานา กาเม
ปฏิเสวนฺติ ตถา ตถา เตส ๕ สตฺตาน กามตณฺหา เจว ปวฑฺฒติ
กามปริฬาเหน ปริฑยฺหนฺติ เจว ๖ โหติ เจว กาจิ ๗ สาตมตฺตา
อสฺสาทมตฺตา ยทิท ปฺจ กามคุเณ ปฏิจฺจ ฯ
[๒๘๖] ต กึ มฺสิ มาคณฺฑิย อป นุ เต ทิฏโ วา
สุโต วา ราชา วา ราชมหามตฺโต วา ปฺจหิ กามคุเณหิ
สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจาริยมาโน กามตณฺห อปฺปหาย กามปริฬาห
อปฺปฏิวิโนเทตฺวา วิคตปปาโส อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต
วิหาสิ วา วิหรติ วา วิหริสฺสติ วาติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯ
สาธุ มาคณฺฑิย มยาป โข เอต มาคณฺฑิย เนว ทิฏ น สุต
ราชา วา ราชมหามตฺโต วา ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโ ต
สมงฺคีภูโต ปริจาริยมาโน กามตณฺห อปฺปหาย กามปริฬาห
อปฺปฏิวิโนเทตฺวา วิคตปปาโส อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต วิหาสิ
วา วิหรติ วา วิหริสฺสติ วา ฯ อถ โข มาคณฺฑิย เย หิ เกจิ
สมณา วา พฺราหฺมณา วา วิคตปปาสา อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺตา
วิหสุ ๘ วา วิหรนฺติ วา วิหริสฺสนฺติ วา สพฺเพ เต กามานเยว
#๑ ม. โหนฺติ ฯ ๒ ม. วณมุขาน ฯ ๓ ม. โข ฯ ๔ ม. จ ฯ ๕ ม. เตส เตส ฯ
#๖ ม. เจวาติ สทฺโท นตฺถิ ฯ ๗ ม. กาจีติ ปาปท นตฺถิ ฯ
#๘ ม. วิหาสุ ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
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สมุทยฺจ อฏงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต วิทิตฺวา กามตณฺห ปหาย กามปริฬาห ปฏิวิโนเทตฺวา
วิคตปปาสา อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺตา วิหสุ วา วิหรนฺติ วา
วิหริสฺสนฺติ วาติ ฯ
[๒๘๗] อถ โข ภควา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ
อาโรคฺยปรมา ๑ ลาภา นิพฺพาน ปรม สุข
อฏงฺคิโก จ มคฺคาน เขม อมตคามินนฺติ ฯ
เอว วุตฺเต มาคณฺฑิโย ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ อจฺฉริย
โภ โคตม อพฺภูต โภ โคตม ยาว สุภาสิตฺจิท โภตา
โคตเมน อาโรคฺยปรมา ลาภา นิพพฺ าน ปรม สุขนฺติ มยาป ๒
โข เอต โภ โคตม สุต ปุพฺพกาน ปริพฺพาชกาน อาจริยปาจริยาน
ภาสมานาน อาโรคฺยปรมา ลาภา นิพฺพาน ปรม สุขนฺติ ตยิท
โภ โคตม สเมตีติ ฯ ย ปน [๓] เต มาคณฺฑิย สุต ปุพฺพกาน
ปริพฺพาชกาน อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน อาโรคฺยปรมา ลาภา
นิพฺพาน ปรม สุขนฺติ กตมนฺต อาโรคฺย กตมนฺต นิพฺพานนฺติ ฯ
เอว วุตฺเต มาคณฺฑิโย ปริพฺพาชโก สกาเนว สุท ๓ คตฺตานิ
ปาณินา อโนมชฺชติ อิทนฺต โภ โคตม อาโรคฺย อิทนฺต
นิพฺพาน อห ๕ โภ โคตม เอตรหิ อโรโค สุขี น ม กิฺจิ
อาพาธตีติ ฯ
[๒๘๘] เสยฺยถาป มาคณฺฑิย ชจฺจนฺโธ ปุรโิ ส โส น
#๑ ม. สพฺพตฺถ อาโรคฺย ปรม ลาภ ฯ ๒ ม. มยาเปต โภ ฯ ๓ ยุ. เอต ฯ
#๔ ม. สุคตฺตานิ ฯ ๕ ม. ยุ. อหฺหิ ฯ ๖ ม. มนฺติ ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปสฺเสยฺย กณฺหสุกฺกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย นีลกานิ รูปานิ น
ปสฺเสยฺย ปตกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย โลหิตกานิ รูปานิ น
ปสฺเสยฺย มฺเชฏิกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย สมวิสม น ปสฺเสยฺย
ตารกรูปานิ น ปสฺเสยฺย จนฺทิมสุริเย ฯ โส สุเณยฺย จกฺขุมโต
ภาสมานสฺส เฉก วต โภ โอทาต วตฺถ อภิรปู  นิมฺมล
สุจินฺติ ฯ โส โอทาตปริเยสน จเรยฺย ตเมน อฺตโร ปุรโิ ส
เตลมสิกเตน ๑ สาหุฬจีวเรน ๒ วฺเจยฺย ๓ อิทนฺเต อมฺโภ ปุริส
โอทาต วตฺถ อภิรูป นิมฺมล สุจนิ ฺติ ฯ โส ต ปฏิคฺคเณฺหยฺย
ปฏิคฺคเหตฺวา ปารุเปยฺย ปารุเปตฺวา อตฺตมโน อตฺตมนวาจ
นิจฺฉาเรยฺย เฉก วต โภ โอทาต วตฺถ อภิรูป นิมมฺ ล สุจินฺติ ฯ
ต กึ มฺสิ มาคณฺฑิย อป นุ โส ชจฺจนฺโธ ปุริโส ชานนฺโต
ปสฺสนฺโต อมุ เตลมสิกต สาหุฬจีวร ปฏิคฺคเณฺหยฺย ปฏิคฺคเหตฺวา
ปารุเปยฺย ปารุเปตฺวา อตฺตมโน อตฺตมนวาจ นิจฺฉาเรยฺย เฉก
วต โภ โอทาต วตฺถ อภิรูป นิมฺมล สุจินฺติ อุทาหุ จกฺขุมโต
สทฺธายาติ ฯ อชานนฺโต หิ โภ โคตม อปสฺสนฺโต อสุ ๓
โส ชจฺจนฺโธ ปุริโส อมุ เตลมสิกต สาหุฬจีวร ปฏิคฺคเณฺหยฺย
ปฏิคฺคเหตฺวา ปารุเปยฺย ปารุเปตฺวา อตฺตมโน อตฺตมนวาจ
นิจฺฉาเรยฺย เฉก วต โภ โอทาต วตฺถ อภิรูป นิมฺมล สุจินฺติ
อุทาหุ ๕ จกฺขุมโต สทฺธายาติ ๖ ฯ เอวเมว โข มาคณฺฑิย อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา อนฺธา อจกฺขุกา อชานนฺตา อาโรคฺย อปสฺสนฺตา
#๑-๒-๓ ม. เตลมลิกเตน สาหฬิจีเรน คเณหยฺย ฯ ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๕ ม. ยุ. อยมฺป ปาโ นตฺถิ ฯ ๖ ม. สนฺธายาติ ฯ
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นิพฺพาน อถ จ ปนิม คาถ ภาสนฺติ อาโรคฺยปรมา ลาภา
นิพฺพาน ปรม สุขนฺติ ฯ ปุพฺพเกเหสา มาคณฺฑิย อรหนฺเตหิ
สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ คาถา ภาสิตา
อาโรคฺยปรมา ลาภา นิพฺพาน ปรม สุข
อฏงฺคิโก จ มคฺคาน เขม อมตคามินนฺติ
เอสา ๑ เอตรหิ อนุปุพเฺ พน ปุถุชชฺ นคาถา ฯ อย โข มาคณฺฑิย
กาโย โรคภูโต คณฺฑภูโต สลฺลภูโต อฆภูโต อาพาธภูโต โส
ตฺว อิม กาย โรคภูต คณฺฑภูต สลฺลภูต อฆภูต อาพาธภูต
อิทนฺต โภ โคตม อาโรคฺย อิทนฺต นิพฺพานนฺติ วเทสิ ฯ ต
หิ เต มาคณฺฑิย อริย จกฺขุ นตฺถิ เยน ตฺว อริเยน จกฺขุนา
อาโรคฺย ชาเนยฺยาสิ นิพฺพาน ปสฺเสยฺยาสีติ ฯ
[๒๘๙] เอว ปสนฺโน อห โภโต โคตมสฺส ปโหติ เม ภว
โคตโม ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถาห อาโรคฺย ชาเนยฺย นิพฺพาน
ปสฺเสยฺยนฺติ ฯ เสยฺยถาป มาคณฺฑิย ชจฺจนฺโธ ปุริโส [๒] น ปสฺเสยฺย
กณฺหสุกฺกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย นีลกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย
ปตกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย โลหิตกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย
มฺเชฏิกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย สมวิสม น ปสฺเสยฺย ตารกรูปานิ
น ปสฺเสยฺย จนฺทิมสุริเย ฯ ตสฺส มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา
ภิสกฺก สลฺลกตฺต อุปฏเปยฺยุ ตสฺส โส ภิสกฺโก สลฺลกตฺโต
เภสชฺช กเรยฺย โส ต เภสชฺช อาคมฺม น จกฺขูนิ อุปฺปาเทยฺย
#๑ ยุ. สา ฯ ๒ ม. ยุ. โส ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 284

น ๑ จกฺขูนิ วิโสเธยฺย ฯ ต กึ มฺสิ มาคณฺฑิย นนุ โส
เวชฺโช ยาวเทว กิลมถสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ ฯ เอว โภ
โคตม ฯ เอวเมว โข มาคณฺฑิย อหฺเจว ๒ เต ธมฺม เทเสยฺย
อิทนฺต อาโรคฺย อิทนฺต นิพฺพานนฺติ โส ตฺว อาโรคฺย น
ชาเนยฺยาสิ นิพฺพาน น ปสฺเสยฺยาสิ โส มมสฺส กิลมโถ สา
มมสฺส วิเหสาติ ฯ
[๒๙๐] เอว ปสนฺโน อห โภโต โคตมสฺส ปโหติ เม
ภว โคตโม ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถาห อาโรคฺย [๓] นิพฺพาน
ปสฺเสยฺยนฺติ ฯ เสยฺยถาป มาคณฺฑิย ชจฺจนฺโธ ปุรโิ ส โส น
ปสฺเสยฺย กณฺหสุกฺกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย นีลกานิ รูปานิ น
ปสฺเสยฺย ปตกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย โลหิตกานิ รูปานิ น
ปสฺเสยฺย มฺเชฏิกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย สมวิสม น ปสฺเสยฺย
ตารกรูปานิ น ปสฺเสยฺย จนฺทิมสุริเย ฯ โส สุเณยฺย จกฺขุมโต
ภาสมานสฺส เฉก วต โภ โอทาต วตฺถ อภิรปู  นิมฺมล
สุจินฺติ ฯ โส โอทาตปริเยสน จเรยฺย ตเมน อฺตโร ปุรโิ ส
เตลมสิกเตน สาหุฬจีวเรน วฺเจยฺย ๓ อิทนฺเต อมฺโภ ปุริส โอทาต
วตฺถ อภิรูป นิมฺมล สุจินฺติ ฯ โส ต ปฏิคฺคเณฺหยฺย ปฏิคฺคเหตฺวา
ปารุเปยฺย ตสฺส มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา ภิสกฺก สลฺลกตฺต
อุปฏเปยฺยุ ตสฺส โส ภิสกฺโก สลฺลกตฺโต เภสชฺช กเรยฺย
อุทฺธวิเรจน อโธวิเรจน อฺชน ปจฺจฺชน นตฺถุกมฺม ฯ โส ต
#๑ ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. อหฺเจ เต ฯ ๓ ม. ยุ. ชาเนยฺย ฯ
#๔ ม. คเณฺหยฺย ฯ
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เภสชฺช อาคมฺม จกฺขูนิ อุปฺปาเทยฺย จกฺขูนิ วิโสเธยฺย ตสฺส
สห จกฺขุปฺปาทา โย อสุกสฺมึ ๑ เตลมสิกเต สาหุฬจีวเร ฉนฺทราโค
โส ปหีเยถ ตฺเจน ๒ ปุริส อมิตตฺ โตป ทเหยฺย ปจฺจตฺถิกโตป
ทเหยฺย อปจ ชีวิตา โวโรเปตพฺพ มฺเยฺย ทีฆรตฺต วต โภ
อห อิมินา ปุริเสน เตลมสิกเตน สาหุฬจีวเรน นิกโต วฺจิโต
ปลุทฺโธ ๓ อิทนฺเต อมฺโภ ปุริส โอทาต วตฺถ อภิรูป นิมฺมล
สุจินฺติ เอวเมว โข มาคณฺฑิย อหฺเจว เต ธมฺม เทเสยฺย
อิทนฺต อาโรคฺย อิทนฺต นิพฺพานนฺติ ฯ โส ตฺว อาโรคฺย
ชาเนยฺยาสิ นิพฺพาน ปสฺเสยฺยาสิ ตสฺส เต สห จกฺขุปฺปาทา
โย ปฺจสูปาทานกฺขนฺเธสุ ฉนฺทราโค โส ปหีเยถ อปจ เต
เอวมสฺส ทีฆรตฺต วต โภ อห อิมนิ า จิตฺเตน นิกโต วฺจิโต
ปลุทฺโธ ๓ อหฺจ ๕ รูปเยว อุปาทิยมาโน อุปาทิยึ เวทนเยว
อุปาทิยมาโน ทิยมาโน อุปาทิยึ สฺเยว อุปาทิยมาโน อุปาทิยึ
สงฺขารเยว ๖ อุปาทิยมาโน อุปาทิยึ วิฺาณเยว อุปาทิยมาโน
อุปาทิยึ ตสฺส เม อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ
ชาติปจฺจยา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ ฯ
[๒๙๑] เอว ปสนฺโน อห โภโต โคตมสฺส ปโหติ เม ภว
โคตโม ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถาห อิมมฺหา อาสนา อนนฺโธ
วุฏเหยฺยนฺติ ฯ เตนหิ ตฺว มาคณฺฑิย สปฺปรุ ิเส ภเชยฺยาสิ ยโต
#๑ ม. ยุ. อมุสฺมึ ฯ ๒ ม. ยุ. ตฺจ น ฯ ๓-๔ ยุ. ปลทฺโธ ฯ ๕ ม. ยุ. อหฺหิ ฯ
#๖ ม. ยุ. สงฺขาเร เยว ฯ
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โข ตฺว มาคณฺฑิย สปฺปุริเส ภเชสฺสสิ ตโต ตฺว มาคณฺฑิย
สทฺธมฺม โสสฺสสิ ยโต โข ตฺว มาคณฺฑิย สทฺธมฺม โสสฺสสิ
ตโต ตฺว มาคณฺฑิย ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺชิสฺสสิ ยโต โข ตฺว
มาคณฺฑิย ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺชิสสฺ สิ ตโต ๑ ตฺว มาคณฺฑิย
สามเยว สฺสสิ สาม ทกฺขิสฺสสิ ๒ อิเม โรคา คณฺฑา สลฺลา
อิธ โรคา คณฺฑา สลฺลา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ตสฺส เม อุปาทานนิโรธา
ภวนิโรโธ ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา ชรามรณ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ
[๒๙๒] เอว วุตฺเต มาคณฺฑิโย ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป โภ โคตม
นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา
มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ ๓ เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน ธมฺโม
ปกาสิโต เอสาห ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ
ลเภยฺยาห โภโต โคตมสฺส สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺย
อุปสมฺปทนฺติ ฯ โย โข มาคณฺฑิย อฺติตฺถิยปุพฺโพ อิมสฺมึ
ธมฺมวินเย อากงฺขติ ปพฺพชฺช อากงฺขติ อุปสมฺปท โส จตฺตาโร
มาเส ปริวสติ จตุนฺน มาสาน อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา ภิกขฺ ู
#๑ ม. ตโต โข ตฺว ฯ ๒ สี. ยุ. ทกฺขิสิ ฯ ๓ ยุ. ทกฺขินฺตีติ ฯ
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ปพฺพาเชนฺติ อุปสมฺปาเทนฺติ ภิกฺขุภาวาย อปจ เมตฺถ ปุคฺคลเวมตฺตตา
วิทิตาติ ฯ สเจ ภนฺเต อฺติตฺถิยปุพฺพา ๑ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
อากงฺขนฺตา ๒ ปพฺพชฺช อากงฺขนฺตา ๓ อุปสมฺปท จตฺตาโร
มาเส ปริวสนฺติ ๓ จตุนฺน มาสาน อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา ภิกฺขู
ปพฺพาเชนฺติ อุปสมฺปาเทนฺติ [๕] อห จตฺตาริ วสฺสานิ ปริวสิสฺสามิ
จตุนฺน [๖] วสฺสาน อจฺจเยน อารทฺธจิตฺตา ภิกฺขู ปพฺพาเชนฺตุ
อุปสมฺปาเทนฺตุ ภิกฺขุภาวายาติ ฯ อลตฺถ โข มาคณฺฑิโย ปริพฺพาชโก
ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท ฯ อจิรูปสมฺปนฺโน
โข ปนายสฺมา มาคณฺฑิโย เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป
ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ๗ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร โข ปนายสฺมา มาคณฺฑิโย อรหต
อโหสีติ ฯ
มาคณฺฑิยสุตฺต นิฏิต ปฺจม ฯ
____________
#๑ ม. ...ปุพฺโพ ฯ ๒-๓ ม. อากงฺขติ ฯ ๔ ม. ปริวสติ ฯ
#๕ ม. ยุ. ภิกขฺ ุภาวาย ฯ ๖ ยุ. ม ฯ ม. ปพฺพาเชนฺติ ฯ
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สนฺทกสุตฺต
[๒๙๓] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา โกสมฺพิย วิหรติ
โฆสิตาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สนฺทโก ปริพฺพาชโก
ปลกฺขคุหาย ๑ ปฏิวสติ มหติยา ปริพฺพาชกปริสาย สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ
ปริพฺพาชกสเตหิ ฯ อถ โข อายสฺมา อานนฺโท สายณฺหสมย
ปฏิสลฺลานา วุฏิโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ อายามาวุโส เยน
เทวกฏโสพฺโภ เตนุปสงฺกมิสฺสาม คุหาทสฺสนายาติ ฯ เอวมาวุโสติ
โข เต ภิกขฺ ู อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ อถ โข
อายสฺมา อานนฺโท สมฺพหุเลหิ ภิกขฺ ูหิ สทฺธึ เยน เทวกฏโสพฺโภ
เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปน สมเยน สนฺทโก ปริพฺพาชโก มหติยา
ปริพฺพาชกปริสาย สทฺธึ นิสินฺโน โหติ อุนฺนาทินิยา อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทาย ๒
อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ กเถนฺติยา เสยฺยถีท ราชกถ
โจรกถ มหามตฺตกถ เสนากถ ภยกถ ยุทฺธกถ อนฺนกถ
ปานกถ [๓] สยนกถ มาลากถ คนฺธกถ าติกถ ยานกถ คามกถ
นิคมกถ นครกถ ชนปทกถ อิตฺถีกถ [๔] สูรกถ วิสิขากถ กุมฺภฏานกถ
กุมฺภทาสิกถ ปุพฺพเปตกถ นานตฺตกถ โลกกฺขายิก สมุทฺทกฺขายิก
อิติภวาภวกถ อิติ วา ฯ อทฺทสา โข สนฺทโก ปริพฺพาชโก
อายสฺมนฺต อานนฺท ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน สก ปริส
#๑ ม. มิลกฺขคุ ุหาย ฯ ๒ ยุ. อุจฺจาสทฺทาย มหาสทฺทาย ฯ ๓ ยุ. วตฺถกถ ฯ
#๔ ม. ปุริสกถ ฯ
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สณฺเปสิ อปฺปสทฺทา โภนฺโต โหนฺตุ มา โภนฺโต สทฺทมกตฺถ
อย สมณสฺส โคตมสฺส สาวโก อาคจฺฉติ สมโณ อานนฺโท
ยาวตา โข ปน สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา โกสมฺพิย ปฏิวสนฺติ
อยนฺเตส อฺตโร สมโณ อานนฺโท อปฺปสทฺทกามา โข
ปน เต อายสฺมนฺโต อปฺปสทฺทวินีตา อปฺปสทฺทสฺส วณฺณวาทิโน
อปฺเปวนาม อปฺปสทฺท ปริส วิทิตฺวา อุปสงฺกมิตพฺพ มฺเยฺยาติ ฯ
อถ โข เต ปริพฺพาชกา ตุณฺหี อเหสุ ฯ อถ โข อายสฺมา
อานนฺโท เยน สนฺทโก ปริพฺพาชโก เตนุปสงฺกมิ ฯ อถ โข
ปน ๑ สนฺทโก ปริพฺพาชโก อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ เอตุ
โข ภว อานนฺโท สฺวาคต โภโต อานนฺทสฺส จิรสฺส โข ภว
อานนฺโท อิม ปริยายมกาสิ ยทิท อิธาคมนาย นิสีทตุ ภว
อานนฺโท อิทมาสน ปฺตฺตนฺติ ฯ นิสีทิ โข อายสฺมา อานนฺโท
ปฺตฺเต อาสเน ฯ สนฺทโกป โข ปริพฺพาชโก อฺตร นีจ
อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๒๙๔] เอกมนฺต นิสินฺน โข สนฺทก ปริพฺพาชก อายสฺมา
อานนฺโท เอตทโวจ กาย นุตฺถ สนฺทก เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา
กา จ ปน โว อนฺตรากถา วิปฺปกตาติ ฯ ติฏเตสา โภ อานนฺท
กถา ยาย มย เอตรหิ กถาย สนฺนิสนิ ฺนา เนสา โภโต อานนฺทสฺส
กถา ทุลลฺ ภา ภวิสฺสติ ปจฺฉาป สวนาย สาธุ วต ภวนฺตเยว
อานนฺท ปฏิภาตุ สเก อาจริยเก ธมฺมี กถาติ ฯ เตนหิ สนฺทก
#๑ ยุ. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว โภติ โข สนฺทโก
ปริพฺพาชโก อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ อายสฺมา
อานนฺโท เอตทโวจ จตฺตาโรเม สนฺทก เตน ภควตา ชานตา
ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน อพฺรหฺมจริยวาสา อกฺขาตา
จตฺตาริ จ อนสฺสาสิกานิ พฺรหฺมจริยานิ อกฺขาตานิ ยตฺถ วิฺู
ปุริโส สสกฺก ๑ พฺรหฺมจริย น วเสยฺย วสนฺโต จ ๒ นาราเธยฺย
าย ธมฺม กุสลนฺติ ฯ กตเม ปน เต [๓] อานนฺท เตน ภควตา
ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตฺตาโร อพฺรหฺมจริยวาสา
อกฺขาตา ยตฺถ วิฺู ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย น
วเสยฺย วสนฺโต จ นาราเธยฺย าย ธมฺม กุสลนฺติ ฯ
[๒๙๕] อิธ สนฺทก เอกจฺโจ สตฺถา เอววาที โหติ เอวทิฏี
นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ นตฺถิ หุต นตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน
ผล วิปาโก นตฺถิ อย โลโก นตฺถิ ปโร ๓ โลโก นตฺถิ
มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ โลเก
สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก
ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺติ จาตุมฺมหาภูติโก
อย ปุรโิ ส ยทา กาล กโรติ ปวี ปวิกาย อนุเปติ
อนุปคจฺฉติ อาโป อาโปกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ เตโช
เตโชกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ วาโย วาโยกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ๔
#๑ ม. สสกฺก ฯ ๒ สี. ยุ. วสนฺโต วาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. โภ ฯ
#๔ ม. ปรโลโก ฯ
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อากาส อินฺทฺริยานิ สงฺกมนฺติ อาสนฺทิปฺจมา ปุริสา
มต อาทาย คจฺฉนฺติ ยาว อาฬหนา ๑ ปทานิ ปฺายนฺติ
กาโปตกานิ อฏีนิ ภวนฺติ ภสฺมนฺตา หุติโย ทตฺตุปฺตฺต
ยทิท ทาน เตส ตุจฺฉ ๒ มุสา วิลาโป เยเกจิ อตฺถิกวาท วทนฺติ
พาเล จ ปณฺฑิเต จ กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชนฺติ วินสฺสนฺติ น
โหนฺติ ปรมฺมรณาติ ฯ
[๒๙๖] ตตฺร สนฺทก วิฺู ปุรโิ ส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อย
โข ภว สตฺถา เอววาที เอวทิฏี นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ
นตฺถิ หุต นตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผล วิปาโก นตฺถิ
อย โลโก นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ
สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา
สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺติ จาตุมฺมหาภูติโก อย ปุรโิ ส ยทา กาล
กโรติ ปวี ปวิกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ อาโป อาโปกาย
อนุเปติ อนุปคจฺฉติ เตโช เตโชกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ วาโย
วาโยกาย อนุเปติ อนุปคจฺฉติ อากาส อินฺทฺรยิ านิ สงฺกมนฺติ
อาสนฺทิปฺจมา ปุริสา มต อาทาย คจฺฉนฺติ ยาว อาฬหนา
ปทานิ ปฺายนฺติ กาโปตกานิ อฏีนิ ภวนฺติ ภสฺมนฺตา
หุติโย ทตฺตุปฺตฺต ยทิท ทาน เตส ตุจฺฉ มุสา วิลาโป
เยเกจิ อตฺถกิ วาท วทนฺติ พาเล จ ปณฺฑิเต จ กายสฺส เภทา
#๑ ม. ยุ. อาฬาหนา ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ตุจฺฉา ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ
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อุจฺฉิชฺชนฺติ วินสฺสนฺติ น โหนฺติ ปรมฺมรณาติ ฯ สเจ อิมสฺส
โภโต สตฺถโุ น สจฺจ วจน อกเตน เม เอตฺถ กต อวุสิเตน
เม เอตฺถ วุสิต อุโภป มย เอตฺถ สมสมา สามฺ ปตฺตา
โย จาห น วทามิ อุโภป กายสฺส เภทา อุจฺฉิชฺชิสฺสาม
วินสฺสิสฺสาม น ภวิสฺสาม ปรมฺมรณาติ ฯ อติเรก โข ปนิมสฺส
โภโต สตฺถโุ น นคฺคิย มุณฺฑิย อุกฺกุฏิกปฺปธาน เกสมสฺสุโลจน
โยห ปุตฺตสมฺพาธสยน อชฺฌาวสนฺโต กาสิกจนฺทน ปจฺจนุโภนฺโต
มาลาคนฺธวิเลปน ธาเรนฺโต ชาตรูปรชต สาทิยนฺโต อิมินา โภตา
สตฺถารา สมสมคติโก ภวิสฺสามิ อภิสมฺปราย โสห กึ ชานนฺโต
กึ ปสฺสนฺโต อิมสฺมึ สตฺถริ พฺรหฺมจริย จริสฺสามิ โส อพฺรหฺมจริยวาโส
อยนฺติ อิติ วิทิตฺวา ตสฺมา พฺรหฺมจริยา นิพฺพิชฺช
ปกฺกมติ ฯ อย โข สนฺทก เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา
อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ปโม อพฺรหฺมจริยวาโส อกฺขาโต
ยตฺถ วิฺู ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย น วเสยฺย วสนฺโต จ(
นาราเธยฺย าย ธมฺม กุสล ฯ
[๒๙๗] ปุน จปร สนฺทก อิเธกจฺโจ สตฺถา เอววาที โหติ
เอวทิฏี กรโต การยโต ฉินฺทโต เฉทาปยโต ปจโต ปจาปยโต
โสจโต ๑ โสจาปยโต กิลมโต ๒ กิลมาปยโต ผนฺทโต ผนฺทาปยโต
ปาณมติปาตาปยโต ๓ อทินฺน อาทิยโต สนฺธึ ฉินฺทโต นิลฺโลป หรโต
เอกาคาริก ๓ กโรโต ปริปนฺเถ ติฏโต ปรทาร คจฺฉโต มุสา
#๑ ยุ. โรจยโตติ อตฺถิ โสจาปยโตติ จ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. กิลยโตติ อตฺถิ กิลมาปยโตติ
#นตฺถิ ฯ ๓ ม. ปาณมติปาปยโต ฯ ๔ ม. เอกาคาริย ฯ
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ภณโต กรโต น กรียติ ปาป ขุรปริยนฺเตน เจป จกฺเกน โย
อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอก มสขล เอก มสปฺุช กเรยฺย
นตฺถิ ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ ปาปสฺส อาคโม ทกฺขิณฺเจป
คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย หนนฺโต ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต
ปจนฺโต ปาเจนฺโต ๑ นตฺถิ ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ ปาปสฺส
อาคโม อุตฺตรฺเจป คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย ททนฺโต ทาเปนฺโต
ยชนฺโต ยชาเปนฺโต นตฺถิ ตโตนิทาน ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส
อาคโม ทาเนน ทเมน สฺเมน สจฺจวชฺเชน นตฺถิ ปฺุ
นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ
[๒๙๘] ตตฺร สนฺทก วิฺู ปุรโิ ส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อย
โข ภว สตฺถา เอววาที เอวทิฏี กรโต การยโต ฉินฺทโต
เฉทาปยโต ปจโต ปจาปยโต โสจโต โสจาปยโต กิลมโต กิลมาปยโต
ผนฺทโต ผนฺทาปยโต ปาณมติปาตาปยโต อทินฺน อาทิยโต
สนฺธึ ฉินฺทโต นิลโฺ ลป หรโต เอกาคาริก กโรโต ปริปนฺเถ
ติฏโต ปรทาร คจฺฉโต มุสา ภณโต กรโต น กรียติ ปาป
ขุรปริยนฺเตน เจป จกฺเกน โย อิมิสฺสา ปวิยา ปาเณ เอก
มสขล เอก มสปฺุช กเรยฺย นตฺถิ ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ
ปาปสฺส อาคโม ทกฺขิณฺเจป คงฺคาย ตีร คจฺเฉยฺย หนนฺโต
ฆาเตนฺโต ฉินฺทนฺโต เฉทาเปนฺโต ปจนฺโต ปาเจนฺโต นตฺถิ
ตโตนิทาน ปาป นตฺถิ ปาปสฺส อาคโม อุตฺตรฺเจป คงฺคาย
#๑ ม. ปจาเปนฺโต ฯ
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ตีร คจฺเฉยฺย ททนฺโต ทาเปนฺโต ยชนฺโต ยชาเปนฺโต นตฺถิ
ตโตนิทาน ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโม ทาเนน ทเมน
สฺเมน สจฺจวชฺเชน นตฺถิ ปฺุ นตฺถิ ปฺุสฺส อาคโมติ ฯ
สเจ อิมสฺส โภโต สตฺถุโน สจฺจ วจน อกเตน เม เอตฺถ
กต อวุสิเตน เม เอตฺถ วุสิต อุโภป มย เอตฺถ สมสมา
สามฺ ปตฺตา โย จาห น วทามิ อุภินฺน กุรุต ๑ น กรียติ
ปาปนฺติ ฯ อติเรก โข ปนิมสฺส โภโต สตฺถโุ น นคฺคิย มุณฺฑิย
อุกฺกุฏิกปฺปธาน เกสมสฺสุโลจน โยห ปุตฺตสมฺพาธสยน อชฺฌาวสนฺโต
กาสิกจนฺทน ปจฺจนุโภนฺโต มาลาคนฺธวิเลปน ธาเรนฺโต
ชาตรูปรชต สาทิยนฺโต อิมินา โภตา สตฺถารา สมสมคติโก
ภวิสฺสามิ อภิสมฺปราย โสห กึ ชานนฺโต กึ ปสฺสนฺโต อิมสฺมึ
สตฺถริ พฺรหฺมจริย จริสฺสามิ โส อพฺรหฺมจริยวาโส อยนฺติ
อิติ วิทิตฺวา ตสฺมา พฺรหฺมจริยา นิพฺพิชฺช ปกฺกมติ ฯ อย โข
สนฺทก เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
ทุติโย อพฺรหฺมจริยวาโส อกฺขาโต ยตฺถ วิฺู ปุริโส สสกฺก
พฺรหฺมจริย น วเสยฺย วสนฺโต จ นาราเธยฺย าย ธมฺม กุสล ฯ
[๒๙๙] ปุน จปร สนฺทก อิเธกจฺโจ สตฺถา เอววาที โหติ
เอวทิฏี นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน สงฺกิเลสาย อเหตู
อปฺปจฺจยา สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน
วิสุทฺธิยา อเหตู อปฺปจฺจยา สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ นตฺถิ พล
#๑ ม. กต ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 295

นตฺถิ วิริย นตฺถิ ปุริสถาโม นตฺถิ ปุริสปรกฺกโม สพฺเพ สตฺตา
สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภูตา สพฺเพ ชีวา อวสา อพลา อวิริยา
นิยติสงฺคติภาวปริณตา ฉเสฺววาภิชาตีสุ สุขทุกฺข ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ
[๓๐๐] ตตฺร สนฺทก วิฺู ปุรโิ ส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อย
โข ภว สตฺถา เอววาที เอวทิฏี นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย
สตฺตาน สงฺกิเลสาย อเหตู อปฺปจฺจยา สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ
นตฺถิ เหตุ นตฺถิ ปจฺจโย สตฺตาน วิสุทฺธิยา อเหตู อปฺปจฺจยา
สตฺตา วิสุชฌ
ฺ นฺติ นตฺถิ พล นตฺถิ วิริย นตฺถิ ปุริสถาโม นตฺถิ
ปุริสปรกฺกโม สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภูตา สพฺเพ
ชีวา อวสา อพลา อวิรยิ า นิยติสงฺคติภาวปริณตา ฉเสฺววาภิชาตีสุ
สุขทุกฺข ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ สเจ อิมสฺส โภโต สตฺถุโน สจฺจ
วจน อกเตน เม เอตฺถ กต อวุสิเตน เม เอตฺถ วุสิต
อุโภป มย เอตฺถ สมสมา สามฺ ปตฺตา โย จาห น
วทามิ อุโภ อเหตู อปฺปจฺจยา วิสุชฺฌิสฺสามาติ ฯ อติเรก
โข ปนิมสฺส โภโต สตฺถุโน นคฺคิย มุณฺฑิย อุกฺกุฏกิ ปฺปธาน
เกสมสฺสุโลจน โยห ปุตฺตสมฺพาธสยน อชฺฌาวสนฺโต กาสิกจนฺทน
ปจฺจนุโภนฺโต มาลาคนฺธวิเลปน ธาเรนฺโต ชาตรูปรชต
สาทิยนฺโต อิมินา โภตา สตฺถารา สมสมคติโก ภวิสฺสามิ
อภิสมฺปราย โสห กึ ชานนฺโต กึ ปสฺสนฺโต อิมสฺมึ สตฺถริ
พฺรหฺมจริย จริสฺสามิ โส อพฺรหฺมจริยวาโส อยนฺติ อิติ วิทติ ฺวา
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ตสฺมา พฺรหฺมจริยา นิพพฺ ิชฺช ปกฺกมติ ฯ อย โข สนฺทก เตน
ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ตติโย
อพฺรหฺมจริยวาโส อกฺขาโต ยตฺถ วิฺู ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย
น วเสยฺย วสนฺโต จ นาราเธยฺย าย ธมฺม กุสล ฯ
[๓๐๑] ปุน จปร สนฺทก อิเธกจฺโจ สตฺถา เอววาที โหติ
เอวทิฏี สตฺติเม กายา อกฏา อกฏวิธา อนิมมฺ ิตา อนิมฺมาตา
วฺฌา กูฏฏา เอสิกฏายิฏิตา ๑ เต น อิฺชนฺติ น
วิปริณาเมนฺติ นาฺมฺ พฺยาพาเธนฺติ นาล อฺมฺสฺส
สุขาย วา ทุกฺขาย วา สุขทุกฺขาย วา กตเม สตฺต ปวิกาโย
อาโปกาโย เตโชกาโย วาโยกาโย สุเข ทุกฺเข ชีเว
สตฺตเม ๒ อิเม สตฺต กายา อกฏา อกฏวิธา อนิมฺมิตา อนิมฺมาตา
วฺฌา กูฏฏา เอสิกฏายิฏิตา เต น อิฺชนฺติ น
วิปริณาเมนฺติ นาฺมฺ พฺยาพาเธนฺติ นาล อฺมฺสฺส
สุขาย วา ทุกฺขาย วา สุขทุกฺขาย วา ตตฺถ นตฺถิ หนฺตา
วา ฆาเตตา วา โสตา วา สาเวตา วา วิฺาตา วา วิฺาเปตา
วา โยป ติเณฺหน สตฺเถน สีส ฉินฺทติ น โกจิ กฺจิ
ชีวิตา โวโรเปติ สตฺตนฺน เตฺวว กายานมนฺตเรน สตฺถ วิวรมนุปปฺ ตติ ฯ
จุทฺทส โข ปนิมานิ โยนิปฺปมุขสตสหสฺสานิ สฏิฺจ ๓
สตานิ ฉ จ สตานิ ปฺจ จ กมฺมโุ น สตานิ ปฺจ จ กมฺมานิ
#๑ อีสิกฏายิฏิตาติป ปาโ ฯ ๒ ม. เอว ฯ สี. ยุ. สตฺติเม ฯ
#๓ ยุ. สฏิ จ ฯ
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ตีณิ จ กมฺมานิ กมฺเม จ อฑฺฒกมฺเม จ ทฺวฏิปฺปฏิปทา
ทฺวฏนฺตรกปฺปา [๑] ฉฬาภิชาติโย อฏ ปุริสภูมิโย เอกูนปฺาส
อาชีวสเต เอกูนปฺาส ปริพฺพาชกสเต เอกูนปฺาส นาคาวาสสเต
วีเส อินฺทรฺ ิยสเต ตึเส นิรยสเต ฉตฺตึส รโชธาตุโย
สตฺต สฺิคพฺภา สตฺต อสฺิคพฺภา สตฺต นิคนฺถคพฺภา สตฺต
เทวา ๒ สตฺต มานุสา สตฺต ปสาจา สตฺต สรา สตฺต ปวุฏา ๓ สตฺต
ปาสาณา ๓ สตฺต ปปาตา สตฺต ปปาตสตานิ สตฺต สุปนา สตฺต
สุปนสตานิ จูฬาสีติ มหากปฺปโน สตสหสฺสานิ ยานิ ฯ พาเล จ
ปณฺฑิเต จ สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺติ ฯ ตตฺถ
นตฺถิ อิมินาห สีเลน วา วตฺเตน วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน
วา อปฺปริปกฺก วา กมฺม ปริปาเจสฺสามิ ปริปกฺก วา กมฺม ผุสฺส
ผุสฺส พฺยนฺตีกริสฺสามีติ เหว นตฺถิ โทณมิเต สุขทุกฺเข ปริยนฺตกเต
สสาเร นตฺถิ หายนวฑฺฒเน นตฺถิ อุกฺกสาวกเส ฯ เสยฺยถาป
นาม สุตฺตคุเฬ ขิตฺเต นิพฺเพธิยมานเมว ปเลติ เอวเมว พาเล
จ ปณฺฑิเต จ สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺตีติ ฯ
[๓๐๒] ตตฺร สนฺทก วิฺู ปุรโิ ส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อย
โข ภว สตฺถา เอววาที เอวทิฏี สตฺติเม กายา อกฏา อกฏวิธา
อนิมฺมิตา อนิมฺมาตา วฺฌา กูฏฏา เอสิกฏายิฏิตา เต
น อิฺชนฺติ น วิปริณาเมนฺติ นาฺมฺ พฺยาพาเธนฺติ นาล
อฺมฺสฺส สุขาย วา ทุกฺขาย วา สุขทุกฺขาย วา กตเม
#๑ ม. จ ฯ ๒ ม. ทิพฺพา ฯ ๓ ม. สผุฏา ฯ ๔ ยุ. สตฺต ปาสาณาติ ปาโ นตฺถิ ฯ
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สตฺต ปวีกาโย อาโปกาโย เตโชกาโย วาโยกาโย สุเข
ทุกฺเข ชีเว สตฺตเม อิเม สตฺต กายา อกฏา อกฏวิธา
อนิมฺมิตา อนิมฺมาตา วฺฌา กูฏฏา เอสิกฏายิฏิตา เต น
อิฺชนฺติ น วิปริณาเมนฺติ นาฺมฺ พฺยาพาเธนฺติ นาล
อฺมฺสฺส สุขาย วา ทุกฺขาย วา สุขทุกฺขาย วา ตตฺถ
นตฺถิ หนฺตา วา ฆาเตตา วา โสตา วา สาเวตา วา วิฺาตา
วา วิฺาเปตา วา โยป ติเณฺหน สตฺเถน สีส ฉินฺทติ น
โกจิ กฺจิ ชีวิตา โวโรเปติ สตฺตนฺน เตฺวว กายานมนฺตเรน
สตฺถ วิวรมนุปฺปตติ ฯ จุทฺทส โข ปนิมานิ โยนิปฺปมุขสตสหสฺสานิ
สฏิฺจ สตานิ ฉ จ สตานิ ปฺจ จ กมฺมุโน สตานิ ปฺจ
จ กมฺมานิ ตีณิ จ กมฺมานิ กมฺเม จ อฑฺฒกมฺเม จ ทฺวฏิปฺปฏิปทา
ทฺวฏนฺตรกปฺปา ฉฬาภิชาติโย อฏ ปุริสภูมิโย เอกูนปฺาส
อาชีวสเต ๑ เอกูนปฺาส ปริพฺพาชกสเต เอกูนปฺาส
นาคาวาสสเต วีเส อินฺทฺริยสเต ตึเส นิรยสเต ฉตฺตึส รโชธาตุโย
สตฺต สฺิคพฺภา สตฺต อสฺิคพฺภา สตฺต นิคนฺถคพฺภา สตฺต
เทวา สตฺต มานุสา สตฺต ปสาจา สตฺต สรา สตฺต ปวุฏา สตฺต
ปาสาณา สตฺต ปปาตา สตฺต ปปาตสตานิ สตฺต สุปนา สตฺต
สุปนสตานิ จูฬาสีติ มหากปฺปโน สตสหสฺสานิ ยานิ ฯ พาเล จ
ปณฺฑิเต จ สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺติ ฯ ตตฺถ
นตฺถิ อิมินาห สีเลน วา วตฺเตน วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน วา
#๑ ม. อาชีวกสเต ฯ
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อปฺปริปกฺก วา กมฺม ปริปาเจสฺสามิ ปริปกฺก วา กมฺม ผุสสฺ
ผุสฺส พฺยนฺตีกริสฺสามีติ เหว นตฺถิ โทณมิเต สุขทุกฺเข ปริยนฺตกเต
สสาเร นตฺถิ หายนวฑฺฒเน นตฺถิ อุกฺกสาวกเส ฯ เสยฺยถาป
นาม สุตฺตคุเฬ ขิตฺเต นิพฺเพธิยมานเมว ปเลติ เอวเมว พาเล
จ ปณฺฑิเต จ สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺตตี ิ ฯ
สเจ ปน ๑ อิมสฺส โภโต สตฺถโุ น สจฺจ วจน อกเตน เม
เอตฺถ กต อวุสิเตน เม เอตฺถ วุสิต อุโภป มย เอตฺถ
สมสมา สามฺ ปตฺตา โย จาย น วทามิ อุโภ สนฺธาวิตฺวา
สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสามาติ ฯ อติเรก ๒ โข ปนิมสฺส โภโต
สตฺถุโน นคฺคิย มุณฺฑยิ  อุกฺกฏุ ิกปฺปธาน เกสมสฺสุโลจน โยห
ปุตฺตสมฺพาธสยน อชฺฌาวสนฺโต กาสิกจนฺทน ปจฺจนุโภนฺโต
มาลาคนฺธวิเลปน ธาเรนฺโต ชาตรูปรชต สาทิยนฺโต อิมินา โภตา
สตฺถารา สมสมคติโก ภวิสฺสามิ อภิสมฺปราย โสห กึ ชานนฺโต
กึ ปสฺสนฺโต อิมสฺมึ สตฺถริ พฺรหฺมจริย จริสฺสามิ โส อพฺรหฺมจริยวาโส
อยนฺติ อิติ วิทิตฺวา ตสฺมา พฺรหฺมจริยา นิพฺพิชฺช
ปกฺกมติ ฯ อย โข สนฺทก เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา
อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตุตฺโถ อพฺรหฺมจริยวาโส อกฺขาโต
ยตฺถ วิฺู ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย น วเสยฺย วสนฺโต จ
นาราเธยฺย าย ธมฺม กุสล ฯ อิเม โข สนฺทก เตน ภควตา
ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตฺตาโร อพฺรหฺมจริย#๑ ยุ. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. อติเรกตร ฯ
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วาสา อกฺขาตา ยตฺถ วิฺู ปุรโิ ส สสกฺก พฺรหฺมจริย น
วเสยฺย วสนฺโต จ นาราเธยฺย าย ธมฺม กุสลนฺติ ฯ
[๓๐๓] อจฺฉริย โภ อานนฺท อพฺภูต โภ อานนฺท ยาวฺจิท
เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตฺตาโร
อพฺรหฺมจริยวาสาว สมานา ๑ อพฺรหฺมจริยวาสาติ อกฺขาตา ยตฺถ
วิฺู ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย น วเสยฺย วสนฺโต จ นาราเธยฺย
าย ธมฺม กุสล ๒ ฯ กตมานิ ปน ตานิ โภ อานนฺท เตน
ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตฺตาริ
อนสฺสาสิกานิ พฺรหฺมจริยานิ อกฺขาตานิ ยตฺถ วิฺู ปุรโิ ส
สสกฺก พฺรหฺมจริย น วเสยฺย วสนฺโต จ นาราเธยฺย าย
ธมฺม กุสลนฺติ ฯ
[๓๐๔] อิธ สนฺทก เอกจฺโจ สตฺถา สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวี
อปริเสส าณทสฺสน ปฏิชานาติ จรโต จ เม ติฏโต จ
สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส จ สตต สมิต าณทสฺสน ปจฺจุปฏิตนฺติ ฯ
โส สฺุมฺป อคาร ปวิสติ ปณฺฑมฺป น ลภติ กุกกฺ ุโรป
ฑสติ จณฺเฑนป หตฺถินา สมาคจฺฉติ จณฺเฑนป อสฺเสน
สมาคจฺฉติ จณฺเฑนป โคเณน สมาคจฺฉติ อิตฺถิยาป ปุรสิ สฺสป
นามมฺป โคตฺตมฺป ปุจฺฉติ คามสฺสป นิคมสฺสป นามมฺป มคฺคมฺป
ปุจฺฉติ ฯ โส กิมิทนฺติ ปุฏโ สมาโน สฺุ เม อคาร
ปวิสิตพฺพ อโหสิ เตน ปาวิสึ ปณฑ
ฺ  ๓ เม อลทฺธพฺพ อโหสิ
#๑ ม. สมานา อพฺรหฺมจริยวาสาตีติ นตฺถิ ฯ ๒ ม. กุสลนฺติ ฯ
#๓ ม. ปณฺฑป อลทฺธพฺพ ฯ
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เตนาลทฺธ ๑ กุกกฺ ุเรน ฑสิตพฺพ อโหสิ เตนมฺหิ ๒ ทฏโ จณฺเฑน
หตฺถินา สมาคนฺตพฺพ อโหสิ เตน สมาคมึ จณฺเฑน อสฺเสน
สมาคนฺตพฺพ อโหสิ เตน สมาคมึ จณฺเฑน โคเณน สมาคนฺตพฺพ
อโหสิ เตน สมาคมึ อิตฺถิยาป ปุริสสฺสป นามมฺป โคตฺตมฺป
ปุจฺฉิตพฺพ อโหสิ เตน ปุจฺฉึ คามสฺสป นิคมสฺสป นามมฺป
มคฺคมฺป ปุจฺฉิตพฺพ อโหสิ เตน ปุจฺฉินฺติ ฯ ตตฺร ๓ สนฺทก
วิฺู ปุริโส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อย โข ภว สตฺถา สพฺพฺู
สพฺพทสฺสาวี อปริเสส าณทสฺสน ปฏิชานาติ จรโต จ เม
ติฏโต จ สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส จ สตต สมิต าณทสฺสน
ปจฺจุปฏิตนฺติ ฯ โส สฺุมฺป อคาร ปวิสติ ปณฺฑมฺป น ลภติ
กุกฺกุโรป ฑสติ จณฺเฑนป หตฺถนิ า สมาคจฺฉติ จณฺเฑนป
อสฺเสน สมาคจฺฉติ จณฺเฑนป โคเณน สมาคจฺฉติ อิตฺถยิ าป
ปุริสสฺสป นามมฺป โคตฺตมฺป ปุจฺฉติ คามสฺสป นิคมสฺสป นามมฺป
มคฺคมฺป ปุจฺฉติ ฯ โส กิมิทนฺติ ปุฏโ สมาโน สฺุ
อคาร ปวิสติ พฺพ อโหสิ เตน ปาวิสึ ปณฺฑ เม อลทฺธพฺพ
อโหสิ เตนาลทฺธ กุกกฺ เุ รน ฑสิตพฺพ อโหสิ เตนมฺหิ ทฏโ
จณฺเฑน หตฺถินา สมาคนฺตพฺพ อโหสิ เตน สมาคมึ จณฺเฑน
อสฺเสน สมาคนฺตพฺพ อโหสิ เตน สมาคมึ จณฺเฑน โคเณน
สมาคนฺตพฺพ อโหสิ เตน สมาคมึ อิตฺถิยาป ปุริสสฺสป นามมฺป
โคตฺตมฺป ปุจฺฉิตพฺพ อโหสิ เตน ปุจฺฉึ คามสฺสป นิคมสฺสป
#๑ ม. เตน นาลตฺถ ฯ ยุ. เตน นาลทฺธ ฯ ๒ ม. เตน ฯ
#๓ ม. ตตฺร สนฺทก ... ปุจฺฉินฺตีติ นตฺถิ ฯ
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นามมฺป มคฺคมฺป ปุจฉฺ ิตพฺพ อโหสิ เตน ปุจฺฉินฺติ ฯ โส
อนสฺสาสิก อิท พฺรหฺมจริยนฺติ อิติ วิทิตฺวา ตสฺมา พฺรหฺมจริยา
นิพฺพิชฺช ปกฺกมติ ฯ อิท โข สนฺทก เตน ภควตา ชานตา
ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ปม อนสฺสาสิก พฺรหฺมจริย
อกฺขาต ยตฺถ วิฺู ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย น วเสยฺย
วสนฺโต จ นาราเธยฺย าย ธมฺม กุสล ฯ
[๓๐๕] ปุน จปร สนฺทก อิเธกจฺโจ สตฺถา อนุสฺสวิโก โหติ
อนุสฺสวสจฺโจ ฯ โส อนุสฺสเวน อิติหีติหปรมฺปราย ปฏกสมฺปทาย
ธมฺม เทเสติ ฯ อนุสฺสวิกสฺส โข ปน สนฺทก สตฺถุโน อนุสฺสวสจฺจสฺส
สุสุตมฺป โหติ ทุสฺสุตมฺป โหติ ตถาป โหติ อฺถาป
โหติ ฯ ตตฺร สนฺทก วิฺู ปุรโิ ส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อย
โข ภว สตฺถา อนุสฺสวิโก อนุสฺสวสจฺโจ ฯ โส อนุสฺสเวน
อิติหีติหปรมฺปราย ปฏกสมฺปทาย ธมฺม เทเสติ ฯ อนุสฺสวิกสฺส
โข ปน สนฺทก สตฺถุโน อนุสฺสวสจฺจสฺส สุสุตมฺป โหติ ทุสฺสุตมฺป
โหติ ตถาป โหติ อฺถาป โหติ ฯ โส อนสฺสาสิก อิท
พฺรหฺมจริยนฺติ อิติ วิทิตวฺ า ตสฺมา พฺรหฺมจริยา นิพฺพิชฺช ปกฺกมติ ฯ
อิท โข สนฺทก เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
ทุติย อนสฺสาสิก พฺรหฺมจริย อกฺขาต ยตฺถ วิฺู
ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย น วเสยฺย วสนฺโต จ นาราเธยฺย
าย ธมฺม กุสล ฯ
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[๓๐๖] ปุน จปร สนฺทก อิเธกจฺโจ สตฺถา ตกฺกี โหติ
วีมสี ฯ โส ตกฺกปริยาหต วีมสานุจริต สยปฏิภาน ธมฺม เทเสติ ฯ
ตกฺกิสฺส โข ปน สนฺทก สตฺถุโน วีมสิสฺส สุตกฺกิตมฺป โหติ
ทุตฺตกฺกิตมฺป โหติ ตถาป โหติ อฺถาป โหติ ฯ ตตฺร สนฺทก
วิฺู ปุรโิ ส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อย โข ภว สตฺถา ตกฺกี
วีมสี ๑ ฯ โส ตกฺกปริยาหต วีมสานุจริต สยปฏิภาน ธมฺม เทเสติ ฯ
ตกฺกิสฺส โข ปน สตฺถโุ น วีมสิสฺส สุตกฺกิตมฺป โหติ ทุตฺตกฺกิตมฺป
โหติ ตถาป โหติ อฺถาป โหติ ฯ โส อนสฺสาสิก อิท
พฺรหฺมจริยนฺติ อิติ วิทิตวฺ า ตสฺมา พฺรหฺมจริยา นิพฺพิชฺช ปกฺกมติ ฯ
อิท โข สนฺทก เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
ตติย อนสฺสาสิก พฺรหฺมจริย อกฺขาต ยตฺถ วิฺู
ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย น วเสยฺย วสนฺโต จ นาราเธยฺย
าย ธมฺม กุสล ฯ
[๓๐๗] ปุน จปร สนฺทก อิเธกจฺโจ สตฺถา มนฺโท [๒] โมมุโห ฯ
โส มนฺทตฺตา โมมุหตฺตา ตถา ๓ ตถา ปฺห ปุฏโ สมาโน
วาจาวิกฺเขป อาปชฺชติ อมราวิกฺเขป เอวนฺติป เม โน ตถาติป
เม โน อฺถาติป เม โน โนติป เม โน โน โนติป
เม โนติ ฯ ตตฺร สนฺทก วิฺู ปุริโส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
อย โข ภว สตฺถา มนฺโท โมมุโห ฯ โส มนฺทตฺตา โมมุหตฺตา
ตถา ตถา ปฺห ปุฏโ สมาโน วาจาวิกฺเขป อาปชฺชติ อมราวิกฺเขป
#๑ ม. วีมสา ฯ ๒ ม. ยุ. โหติ ฯ ๓ ม. ตตฺถ ตตฺถ ฯ
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เอวนฺติป เม โน ตถาติป เม โน อฺถาติป
เม โน โนติป เม โน โน โนติป เม โนติ ฯ โส อนสฺสาสิก
อิท พฺรหฺมจริยนฺติ อิติ วิทิตฺวา ตสฺมา พฺรหฺมจริยา นิพฺพชิ ฺช
ปกฺกมติ ฯ อิท โข สนฺทก เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา
อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตุตฺถ อนสฺสาสิก พฺรหฺมจริย อกฺขาต
ยตฺถ วิฺู ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย น วเสยฺย วสนฺโต จ
นาราเธยฺย าย ธมฺม กุสลนฺติ ฯ อิมานิ โข สนฺทก เตน ภควตา
ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตฺตาริ อนสฺสาสิกานิ
พฺรหฺมจริยานิ อกฺขาตานิ ยตฺถ วิฺู ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย
น วเสยฺย วสนฺโต จ นาราเธยฺย าย ธมฺม กุสลนฺติ ฯ
[๓๐๘] อจฺฉริย โภ อานนฺท อพฺภูต โภ อานนฺท ยาวฺจิท
เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตฺตาริ
อนสฺสาสิกาเนว ๑ พฺรหฺมจริยานิ อนสฺสาสิกานิ ๒ พฺรหฺมจริยานีติ
อกฺขาตานิ ยตฺถ วิฺู ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย น วเสยฺย วสนฺโต
จ นาราเธยฺย าย ธมฺม กุสล ฯ โส ปน โภ อานนฺท
สตฺถา กึวาที กิมกฺขายี ยตฺถ วิฺู ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย
วเสยฺย วสนฺโต จ อาราเธยฺย าย ธมฺม กุสลนฺติ ฯ
[๓๐๙] อิธ สนฺทก ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา ฯเปฯ โส
#๑ ม. อนสฺสาสิกานิ ฯ ๒ ม. อนสฺสาสิกานิ พฺรหฺมจริยานีตีติ อิเม ปาา น
#ทิสฺสนฺติ ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 305

อิเม ปฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ
วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร
วิเวกช ปตสิ ุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ ยสฺมึ โข
ปน ๑ สนฺทก สตฺถริ สาวโก เอวรูป โอฬารวิเสส อธิคจฺฉติ
ตตฺถ วิฺู ปุรโิ ส สสกฺก พฺรหฺมจริย วเสยฺย วสนฺโต จ
อาราเธยฺย าย ธมฺม กุสล ฯ ปุน จปร สนฺทก ภิกฺขุ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
ยสฺมึ โข ปน สนฺทก สตฺถริ สาวโก เอวรูป โอฬารวิเสส
อธิคจฺฉติ ตตฺถ วิฺู ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย วเสยฺย วสนฺโต
จ อาราเธยฺย าย ธมฺม กุสล ฯ ปุน จปร สนฺทก ภิกฺขุ
ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
ยสฺมึ โข ปน สนฺทก สตฺถริ สาวโก เอวรูป โอฬารวิเสส
อธิคจฺฉติ ตตฺถ วิฺู ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย วเสยฺย วสนฺโต
จ อาราเธยฺย าย ธมฺม กุสล ฯ ปุน จปร สนฺทก ภิกฺขุ
สุขสฺส จ ปหานา ทุกขฺ สฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ ยสฺมึ โข ปน สนฺทก สตฺถริ อริยสาวโก
เอวรูป โอฬารวิเสส อธิคจฺฉติ ตตฺถ วิฺู ปุรโิ ส สสกฺก
พฺรหฺมจริย วเสยฺย วสนฺโต จ อาราเธยฺย าย ธมฺม กุสล ฯ
[๓๑๐] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
#๑ สี. ยุ. สตฺตสุ าเนสุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ๑
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ ฯ โส อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย
ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ
ยสฺมึ โข ปน สนฺทก สตฺถริ สาวโก เอวรูป โอฬารวิเสส
อธิคจฺฉติ ตตฺถ วิฺู ปุริโส สสกฺก พฺรหฺมจริย วเสยฺย วสนฺโต
จ อาราเธยฺย าย ธมฺม กุสล ฯ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต
ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย
ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ๒ สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ ฯ
โส ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต
ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ
สุคเต ทุคฺคเต ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ฯ ยสฺมึ
โข ปน สนฺทก สตฺถริ สาวโก เอวรูป โอฬารวิเสส อธิคจฺฉติ
ตตฺถ วิฺู ปุรโิ ส สสกฺก พฺรหฺมจริย วเสยฺย วสนฺโต จ
อาราเธยฺย าย ธมฺม กุสล ฯ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต
ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย
ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ๓ อาสวาน ขยาณาย จิตฺต อภินฺนาเมติ ฯ
โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย อาสวนิโรธคามินี
#๑-๒-๓ ยุ. อาเนชฺชปฺปตฺเต ฯ
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ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตสฺส เอว ชานโต
เอว ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ภวาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ
อวิชฺชาสวาป จิตฺต วิมจุ ฺจติ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาติ ฯ ยสฺมึ โข ปน สนฺทก สตฺถริ สาวโก เอวรูป
โอฬารวิเสส อธิคจฺฉติ ตตฺถ วิฺู ปุรโิ ส สสกฺก พฺรหฺมจริย
วเสยฺย วสนฺโต จ อาราเธยฺย าย ธมฺม กุสลนฺติ ฯ
[๓๑๑] โย ปน โส โภ อานนฺท ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว
วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขณ
ี ภวสฺโชโน สมฺมทฺา วิมุตฺโต ปริภฺุเชยฺย โส กาเมติ ฯ
โย โส สนฺทก ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย
โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสฺโชโน สมฺมทฺา
วิมุตฺโต อภพฺโพ โส ปฺจ านานิ อชฺฌาจริตุ อภพฺโพ
ขีณาสโว ภิกฺขุ สฺจิจฺจ ปาเณ ชีวิตา โวโรเปตุ อภพฺโพ
ขีณาสโว ภิกฺขุ อทินฺน เถยฺยสงฺขาต อาทาตุ อภพฺโพ ขีณาสโว
ภิกฺขุ เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตุ อภพฺโพ ขีณาสโว ภิกฺขุ สมฺปชานมุสา
ภาสิตุ อภพฺโพ ขีณาสโว ภิกฺขุ สนฺนิธิการก กาเม
ปริภฺุชิตุ เสยฺยถาป ปุพฺเพ อาคาริยภูโต ฯ โย โส สนฺทก
ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปปฺ ตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสฺโชโน สมฺมทฺา วิมุตฺโต อภพฺโพ
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โส อิมานิ ปฺจ านานิ อชฺฌาจริตุนฺติ ฯ
[๓๑๒] โย ปน โส โภ อานนฺท ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว
วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกขีณภวสฺโชโน
สมฺมทฺา วิมุตฺโต ตสฺส จรโต เจว ติฏโต จ
สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส จ สตต สมิต าณทสฺสน ปจฺจุปฏิต
ขีณา เม อาสวาติ ฯ เตนหิ สนฺทก อุปมนฺเต กริสฺสามิ อุปมายปเธกจฺเจ
วิฺู ปุริสา ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานนฺติ ฯ เสยฺยถาป
สนฺทก ปุรสิ สฺส หตฺถปาทา ฉินฺนา ตสฺส จรโต เจว ติฏ โต
จ สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส จ สตต สมิต ฉินฺนาว หตฺถปาทา
อปจ โข ปน ๑ ปจฺจเวกฺขมาโน ชานาติ ฉินฺนา เม หตฺถปาทาติ
เอวเมว โข สนฺทก โย โส ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว วุสิตวา
กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสฺโชโน
สมฺมทฺา วิมุตฺโต ตสฺส จรโต เจว ติฏโต จ สุตฺตสฺส
จ ชาครสฺส จ สตต สมิต ขีณาว อาสวา อปจ โข ปน ๒
ปจฺจเวกฺขมาโน ชานาติ ขีณา เม อาสวาติ ฯ
[๓๑๓] กีว พหุกา ปน โภ อานนฺท อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
นิยฺยาตาโรติ ฯ น โข สนฺทก เอกเยว สต น เทฺว สตานิ น
ตีณิ สตานิ น จตฺตาริ สตานิ น ปฺจ สตานิ อถ โข ภิยโฺ ยว
เย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย นิยฺยาตาโรติ ฯ อจฺฉริย โภ อานนฺท
อพฺภูต โภ อานนฺท น จ นาม สธมฺโมกฺกสนา ภวิสฺสติ
#๑-๒ ยุ. น ฯ
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น ปรธมฺมวมฺภนา อายตเน ว ๑ ธมฺมเทสนา ตาว พหุกา จ
นิยฺยาตาโร ปฺายิสฺสนฺติ อิเม ปนาชีวกา ปุตฺตมตาย ปุตฺตา
อตฺตานฺเจว อุกฺกเสนฺติ ปเร จ วมฺเภนฺติ ตโย เจว นิยฺยาตาโร
ปฺาเปนฺติ เสยฺยถีท นนฺท วจฺฉ กิส สงฺกจิ ฺจ มกฺขลึ
โคสาลนฺติ ฯ อถ โข สนฺทโก ปริพฺพาชโก สก ปริส อามนฺเตสิ
จรนฺตุ โภนฺโต สมเณ โคตเม พฺรหฺมจริยวาโส นทานิ สุกร
อเมฺหหิ ลาภสกฺการสิโลเก ปริจฺจชิตุนฺติ ฯ
อิติ หิท สนฺทโก ปริพฺพาชโก สก ปริส อุยฺโยเชสิ ภควติ
พฺรหฺมจริเยติ ฯ
สนฺทกสุตฺต นิฏิต ฉฏ ฯ
______________
#๑ ยุ. จ. ฯ
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มหาสกุลุทายิสุตฺต
[๓๑๔] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ
เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
อภิฺาตา อภิฺาตา ปริพฺพาชกา โมรนิวาเป ปริพฺพาชการาเม
ปฏิวสนฺติ เสยฺยถีท อนฺนภาโร ๑ วรตโร ๒ สกุลุทายิ จ
ปริพฺพาชโก อฺเ จ อภิฺาตา อภิฺาตา ปริพฺพาชกา ฯ
อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ราชคห
ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อถ โข ภควโต เอตทโหสิ อติปฺปโค โข ตาว
ราชคเห ปณฺฑาย จริตุ ยนฺนูนาห เยน โมรนิวาโป ปริพฺพาชการาโม
เยน สกุลุทายิ จ ๓ ปริพฺพาชโก เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ ฯ อถ
โข ภควา เยน โมรนิวาโป ปริพฺพาชการาโม เตนุปสงฺกมิ ฯ
[๓๑๕] เตน โข ปน สมเยน สกุลุทายิ ปริพฺพาชโก มหติยา
ปริพฺพาชกปริสาย สทฺธึ นิสินฺโน โหติ อุนฺนาทินิยา อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทาย ๓
อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ กเถนฺติยา เสยฺยถีท ราชกถ
โจรกถ มหามตฺตกถ เสนากถ ภยกถ ยุทฺธกถ อนฺนกถ ปานกถ
วตฺถกถ สยนกถ มาลากถ คนฺธกถ าติกถ ยานกถ คามกถ
นิคมกถ นครกถ ชนปทกถ อิตฺถีกถ สูรกถ วิสิขากถ กุมภฺ ฏานกถ
กุมฺภทาสิกถ ๕ ปุพฺพเปตกถ นานตฺตกถ โลกกฺขายิก สมุทฺทกฺขายิก
#๑ ยุ. อนุคาโร ฯ ๒ ยุ. วรธโร สี. วรจโร ฯ ๓ ยุ. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔ ยุ. อุจฺจสทฺทาย ฯ ๕ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อิติภวาภวกถ อิติ วา ฯ อทฺทสา โข สกุลุทายิ ปริพฺพาชโก
ภควนฺต ทูรโต [๑] อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน สก ปริส สณฺเปสิ ๒
อปฺปสทฺทา โภนฺโต โหนฺตุ มา โภนฺโต สทฺทมกตฺถ อย สมโณ
โคตโม อาคจฺฉติ อปฺปสทฺทกาโม โข ปน โส อายสฺมา อปฺปสทฺทวณฺณวาที ๓
อปฺเปวนาม อปฺปสทฺท ปริส วิทิตฺวา อุปสงฺกมิตพฺพ
มฺเยฺยาติ ฯ อถ โข เต ปริพฺพาชกา ตุณฺหี อเหสุ ฯ อถ
โข ภควา เยน สกุลุทายิ ปริพฺพาชโก เตนุปสงฺกมิ ฯ อถ โข
สกุลุทายิ ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ เอตุ โข ภนฺเต
ภควา สฺวาคต ๓ ภนฺเต ภควโต จิรสฺส โข ภนฺเต ภควา อิม
ปริยายมกาสิ ยทิท อิธาคมนาย นิสที ตุ ภนฺเต ภควา อิทมาสน
ปฺตฺตนฺติ ฯ นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ สกุลทุ ายิป
โข ปริพฺพาชโก อฺตร นีจ อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข สกุลุทายิ ปริพฺพาชก ภควา เอตทโวจ
กาย นุตถฺ อุทายิ เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา กา จ ปน โว
อนฺตรากถา วิปฺปกตาติ ฯ
[๓๑๖] ติฏเตสา ภนฺเต กถา ยาย มย เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนา เนสา ภนฺเต กถา ภควโต ทุลลฺ ภา ภวิสฺสติ ปจฺฉาป
สวนาย ปุรมิ านิ ภนฺเต ทิวสานิ ปุริมตรานิ นานาติตฺถิยาน
สมณพฺราหฺมณาน กุตูหลสาลาย ๕ สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อย#๑ ยุ. ว ฯ ๒ ยุ. สณฺาเปสิ ฯ ๓ ยุ. อปฺปสทฺทสฺส ฯ ๔ ยุ. สาคต ฯ
#๕ โกตุหลสาลายนฺติป ปาโ ฯ
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มนฺตรากถา อุทปาทิ ลาภา วต โภ องฺคมคธาน สุลทฺธ วต
โภ องฺคมคธาน ยตฺริเม ๑ สมณพฺราหฺมณา สงฺฆิโน คณิโน
คณาจริยา าตา ยสสฺสิโน ติตฺถกรา สาธุสมฺมตา พหุชนสฺส
ราชคห วสฺสาวาส อุปคตา ๒ ฯ อยมฺป โข ปูรโณ กสฺสโป สงฺฆี
เจว คณี จ คณาจริโย [๓] าโต ยสสฺสี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต
พหุชนสฺส โสป ราชคห วสฺสาวาส อุปคโต ฯ อยมฺป โข
มกฺขลิ โคสาโล ... อชิโต เกสกมฺพโล ... ปกุทโฺ ธ กจฺจายโน ...
สฺชโย เวลฏปุตฺโต ๓ ... นิคนฺโถ ๕ นาฏปุตฺโต สงฺฆี เจว คณี
จ คณาจริโย [๖] าโต ยสสฺสี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส
โสป ราชคห วสฺสาวาส อุปคโต ฯ อยมฺป โข สมโณ โคตโม
สงฺฆี เจว คณี จ คณาจริโย [๗] าโต ยสสฺสี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต
พหุชนสฺส โสป ราชคห วสฺสาวาส อุปคโต ฯ โก นุ โข
อิเมส ภวต ๘ สมณพฺราหฺมณาน สงฺฆีน คณีน คณาจริยาน าตาน
ยสสฺสีน ติตฺถกราน สาธุสมฺมตาน พหุชนสฺส สาวกาน สกฺกโต
ครุกโต มานิโต ปูชโิ ต กถฺจ ปน สาวกา สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
อุปนิสฺสาย วิหรนฺตีติ ฯ
[๓๑๗] ตเตฺรกจฺเจ เอวมาหสุ อย โข ปูรโณ กสฺสโป
สงฺฆี เจว คณี จ คณาจริโย [๑๐] าโต ยสสฺสี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต
พหุชนสฺส โส โข สาวกาน น สกฺกโต น ครุกโต น มานิโต
#๑ ยุ. ยตฺถิเม ฯ ๒ สี. ม. ยุ. โอสฏา ฯ ๓-๖-๗-๑๐ ยุ. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ
#๔ ยุ. เพลฏิปุตฺโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๕ ยุ. นิคณฺโ ฯ ๘ ยุ. ภควต ฯ
#๙ ยุ. กถ ฯ
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น ปูชิโต น จ ปน ปูรณ กสฺสป สาวกา สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ ภูตปุพฺพ ปูรโณ กสฺสโป อเนกสตาย
ปริสาย ธมฺม เทเสสิ ฯ ตตฺร อฺตโร ปูรณสฺส กสฺสปสฺส
สาวโก สทฺทมกาสิ มา โภนฺโต ปูรณ กสฺสป เอตมตฺถ ปุจฺฉิตฺถ
เนโส เอต ชานาติ มยเมต ชานาม อเมฺห เอตมตฺถ ปุจฺฉถ
มยเมต ภวต พฺยากริสสฺ ามาติ ฯ ภูตปุพฺพ ปูรโณ กสฺสโป
พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺโต น ลภติ อปฺปสทฺทา โภนฺโต โหนฺตุ
มา โภนฺโต สทฺทมกตฺถ เนเต ภวนฺเต ปุจฺฉนฺติ อเมฺห เอเต
ปุจฺฉนฺติ มยเมเตส พฺยากริสฺสามีติ ฯ พหู โข ปน ปูรณสฺส
กสฺสปสฺส สาวกา วาท อาโรเปตฺวา อปกฺกนฺตา น ตฺว อิม
ธมฺมวินย อาชานาสิ อห อิม ธมฺมวินย อาชานามิ กึ ตฺว อิม
ธมฺมวินย อาชานิสฺสสิ มิจฺฉาปฏิปนฺโน ตฺวมสิ อหมสฺมิ
สมฺมาปฏิปนฺโน สหิตมฺเม อสหิตนฺเต ปุเร วจนีย ปจฺฉา อวจ
ปจฺฉา วจนีย ปุเร อวจ อธิจิณฺณนฺเต ๑ วิปราวตฺต อาโรปโต
เต วาโท นิคฺคหิโตสิ จร วาทปฺปโมกฺขาย นิพฺเพเธหิ วา สเจ
ปโหสีติ ฯ อิติ ปูรโณ กสฺสโป สาวกาน น สกฺกโต น
ครุกโต น มานิโต น ปูชิโต น จ ปน ปูรณ กสฺสป สาวกา
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ อกุฏโ  จ ปน ปูรโณ
กสฺสโป ธมฺมกฺโกเสนาติ ฯ เอกจฺเจ เอวมาหสุ อยมฺป โข
มกฺขลิ โคสาโล ... อชิโต เกสกมฺพโล ๒ ... ปกุทโฺ ธ กจฺจายโน ...
#๑ ยุ. อวิจิณฺณนฺเต ฯ ๒ ยุ. สพฺพตฺถ เกสกมฺพลีติ ทิสฺสติ ฯ
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สฺชโย เวลฏปุตฺโต ... นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต สงฺฆี เจว คณี
จ คณาจริโย าโต ยสสฺสี ติตฺถกโร สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส
โสป สาวกาน น สกฺกโต น ครุกโต น มานิโต น ปูชโิ ต
น จ ปน นิคนฺถ นาฏปุตฺต สาวกา สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย
วิหรนฺติ ฯ ภูตปุพฺพ นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต อเนกสตาย ปริสาย
ธมฺม เทเสสิ ฯ ตตฺร อฺตโร นิคนฺถสฺส นาฏปุตฺตสฺส สาวโก
สทฺทมกาสิ มา โภนฺโต นิคนฺถ นาฏปุตฺต เอตมตฺถ ปุจฉฺ ิตฺถ
เนโส เอต ชานาติ มยเมต ชานาม อเมฺห เอตมตฺถ ปุจฺฉถ
มยเมต ภวต พฺยากริสสฺ ามาติ ฯ ภูตปุพฺพ นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต
พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺโต น ลภติ อปฺปสทฺทา โภนฺโต โหนฺตุ
มา โภนฺโต สทฺทมกตฺถ เนเต ภวนฺเต ปุจฺฉนฺติ อเมฺห เอเต
ปุจฺฉนฺติ มยเมเตส ๑ พฺยากริสฺสามาติ ฯ พหู โข ปน นิคนฺถสฺส
นาฏปุตฺตสฺส สาวกา วาท อาโรเปตฺวา อปกฺกนฺตา น ตฺว
อิม ธมฺมวินย อาชานาสิ อห อิม ธมฺมวินย อาชานามิ กึ
ตฺว อิม ธมฺมวินย อาชานิสฺสสิ มิจฉฺ าปฏิปนฺโน ตฺวมสิ อหมสฺมิ
สมฺมาปฏิปนฺโน สหิตมฺเม อสหิตนฺเต ปุเร วจนีย ปจฺฉา
อวจ ปจฺฉา วจนีย ปุเร อวจ อธิจิณฺณนฺเต วิปราวตฺต
อาโรปโต เต วาโท นิคฺคหิโตสิ จร วาทปฺปโมกฺขาย นิพฺเพเธหิ
วา สเจ ปโหสีติ ฯ อิติ นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต สาวกาน น
สกฺกโต น ครุกโต น มานิโต น ปูชิโต น จ ปน นิคนฺถ
#๑ ยุ. มยเมต ฯ
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นาฏปุตฺต สาวกา สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ อกุฏโ
จ ปน นิคนฺโถ นาฏปุตฺโต ธมฺมกฺโกเสนาติ ฯ
[๓๑๘] เอกจฺเจ เอวมาหสุ อยมฺป ๑ โข สมโณ โคตโม
สงฺฆี เจว คณี จ คณาจริโย าโต ยสสฺสี ติตฺถกโร
สาธุสมฺมโต พหุชนสฺส โส จ โข สาวกาน สกฺกโต ครุกโต
มานิโต ปูชโิ ต สมณฺจ ปน โคตม สาวกา สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ ภูตปุพฺพ สมโณ โคตโม อเนกสตาย
ปริสาย ธมฺม เทเสสิ ฯ ตตฺร อฺตโร สมณสฺส โคตมสฺส
สาวโก อุกกฺ าสิ ฯ ตเมนมฺตโร สพฺรหฺมจารี ชนฺนุเกน ฆฏเฏสิ
อปฺปสทฺโท อายสฺมา โหตุ มา อายสฺมา สทฺทมกาสิ สตฺถา
โน ภควา ธมฺม เทเสตีติ ฯ ยสฺมึ สมเย สมโณ โคตโม
อเนกสตาย ปริสาย ธมฺม เทเสสิ เนว ตสฺมึ สมเย สมณสฺส
โคตมสฺส สาวกาน ขิปตสทฺโท วา โหติ อุกกฺ าสิตสทฺโท วา
ตเมน มหาชนกาโย ๒ ปจฺจาสึสมานรูโป ปจฺจุปฏิโต โหติ ยนฺโน
ภควา ธมฺม ภาสิสฺสติ ตนฺโน โสสฺสามาติ ฯ เสยฺยถาป นาม
ปุริโส จาตุมฺมหาปเถ ขุทฺท มธธ อเนลก ปเฬยฺย ตเมน มหาชนกาโย
ปจฺจาสึสมานรูโป ปจฺจุปฏิโต อสฺส เอวเมว ยสฺมึ สมเย
สมโณ โคตโม อเนกสตาย ปริสาย ธมฺม เทเสติ เนว ตสฺมึ
สมเย สมณสฺส โคตมสฺส สาวกาน ขิปตสทฺโท วา โหติ อุกฺกาสิตสทฺโท วา ตเมน มหาชนกาโย ปจฺจาสึสมานรูโป ปจฺจุปฏิโต
#๑ ยุ. อย ฯ ๒ ยุ. ชนกาโย ฯ
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โหติ ยนฺโน ภควา ธมฺม ภาสิสฺสติ ตนฺโน โสสฺสามาติ ฯ
เยป สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา สพฺรหฺมจารีหิ สมฺปโยเชตฺวา
สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตนฺติ เตป สตฺถุโน เจว วณฺณวาทิโน
โหนฺติ ธมฺมสฺส จ วณฺณวาทิโน โหนฺติ สงฺฆสฺส จ วณฺณวาทิโน
โหนฺติ อตฺตครหิโนเยว โหนฺติ อนฺครหิโน มยเมวมฺหา
อลกฺขิกา มย อปฺปปฺุา เย มย เอว สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย
ปพฺพชิตฺวา น สกฺขิมฺหา ยาวชีว ปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย
จริตุนฺติ ฯ เต อารามิกภูตา วา อุปาสกภูตา วา ปฺจสุ
สิกฺขาปเทสุ สมาทาย วตฺตนฺติ ฯ อิติ สมโณ โคตโม สาวกาน
สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชิโต สมณฺจ ปน โคตม สาวกา
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺตีติ ฯ กตี ปน ตฺว อุทายิ
มยิ ธมฺเม สมนุปสฺสสิ เยหิ มม สาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ
มาเนนฺติ ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺตีติ ฯ
[๓๑๙] ปฺจ โข อห ภนฺเต ภควติ ธมฺเม สมนุปสฺสามิ
เยหิ ภควนฺต สาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ กตเม ปฺจ ภควา
หิ ภนฺเต อปฺปาหาโร อปฺปาหารตาย จ วณฺณวาที ยมฺป
ภนฺเต ภควา อปฺปาหาโร อปฺปาหารตาย จ วณฺณวาที อิม
โข อห ภนฺเต ภควติ ปม ธมฺม สมนุปสฺสามิ เยน ภควนฺต
สาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา ครุ-
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กตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ
[๓๒๐] ปุน จปร ภนฺเต ภควา สนฺตุฏโ อิตรีตเรน จีวเรน
อิตรีตรจีวรสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาที ยมฺป ภนฺเต ภควา สนฺตุฏโ
อิตรีตเรน จีวเรน อิตรีตรจีวรสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาที อิม โข
อห ภนฺเต ภควติ ทุติย ธมฺม สมนุปสฺสามิ เยน ภควนฺต สาวกา
สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ
[๓๒๑] ปุน จปร ภนฺเต ภควา สนฺตุฏโ อิตรีตเรน
ปณฺฑปาเตน อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาที ยมฺป ภนฺเต
ภควา สนฺตุฏโ อิตรีตเรน ปณฺฑปาเตน อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตุฏิยา
จ วณฺณวาที อิม โข อห ภนฺเต ภควติ ตติย
ธมฺม สมนุปสฺสามิ เยน ภควนฺต สาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ
มาเนนฺติ ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ
[๓๒๒] ปุน จปร ภนฺเต ภควา สนฺตุฏโ อิตรีตเรน เสนาสเนน
อิตรีตรเสนาสนสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาที ยมฺป ภนฺเต ภควา
สนฺตุฏโ อิตรีตเรน เสนาสเนน อิตรีตรเสนาสนสนฺตุฏิยา จ
วณฺณวาที อิม โข อห ภนฺเต ภควติ จตุตฺถ ธมฺม สมนุปสฺสามิ
เยน ภควนฺต สาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ
ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ
[๓๒๓] ปุน จปร ภนฺเต ภควา ปวิวิตฺโต ปวิเวกสฺส จ
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วณฺณวาที ยมฺป ภนฺเต ภควา ปวิวิตฺโต ปวิเวกสฺส จ
วณฺณวาที อิม โข อห ภนฺเต ภควติ ปฺจม ธมฺม สมนุปสฺสามิ
เยน ภควนฺต สาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ
ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ อิเม โข อห
ภนฺเต ภควติ ปฺจ ธมฺเม สมนุปสฺสามิ เยหิ ภควนฺต สาวกา
สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
อุปนิสฺสาย วิหรนฺตีติ ฯ
[๓๒๔] อปฺปาหาโร สมโณ โคตโม อปฺปาหารตาย จ
วณฺณวาทีติ อิติ เจ ม อุทายิ สาวกา สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ
มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ สนฺติ
โข ปน เม อุทายิ สาวกา โกสกาหาราป อทฺธโกสกาหาราป ๑
เวลุวาหาราป อทฺธเวลุวาหาราป ๒ อห โข ปนุทายิ อปฺเปกทา
อิมินา ปตฺเตน สมติตฺติกมฺป ภฺุชามิ ภิยฺโยป ภฺุชามิ ฯ
อปฺปาหาโร สมโณ โคตโม อปฺปาหารตาย จ วณฺณวาทีติ
อิติ เจ ม อุทายิ สาวกา สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ เย เต อุทายิ มม
สาวกา โกสกาหาราป อทฺธโกสกาหาราป เวลุวาหาราป
อทฺธเวลุวาหาราป น มนฺเต อิมินา ธมฺเมน สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ
มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ ฯ
[๓๒๕] สนฺตุฏโ สมโณ โคตโม อิตรีตเรน จีวเรน
อิตรีตรจีวรสนฺตุฏิยา
#๑-๒ ยุ. อฑฺฒ... ฯ
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จ วณฺณวาทีติ อิติ เจ ม อุทายิ สาวกา สกฺกเรยฺยุ
ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ
สนฺติ โข ปน เม อุทายิ สาวกา ปสุกูลิกา ลูขจีวรธรา เต
สุสานา วา สงฺการกุฏา วา ปาปณิกา วา นนฺตกานิ อุจฺจินิตฺวา
สงฺฆาฏึ กริตฺวา ธาเรนฺติ อห โข ปนุทายิ อปฺเปกทา คหปตานิ
จีวรานิ ธาเรมิ ทฬฺหานิ สุตฺตลูขานิ ๑ อลาวุโลมสานิ สนฺตุฏโ
สมโณ โคตโม อิตรีตเรน จีวเรน อิตรีตรจีวรสนฺตุฏิยา จ
วณฺณวาทีติ อิติ เจ ม อุทายิ สาวกา สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ
มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ เย
เต อุทายิ มม สาวกา ปสุกูลิกา ลูขจีวรธรา เต สุสานา วา
สงฺการกุฏา วา ปาปณิกา วา นนฺตกานิ อุจฺจินิตฺวา สงฺฆาฏึ
กริตฺวา ธาเรนฺติ น มนฺเต อิมินา ธมฺเมน สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ
มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ ฯ
[๓๒๖] สนฺตุฏโ สมโณ โคตโม อิตรีตเรน ปณฺฑปาเตน
อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาทีติ อิติ เจ ม อุทายิ
สาวกา สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ สนฺติ โข ปน เม อุทายิ สาวกา ปณฺฑปาติกา
สปทานจาริโน อุจฺจาปเก ๒ วตฺเต รตา เต อนฺตรฆร
ปวิฏา สมานา อาสเนนป นิมนฺติยมานา น สาทิยนฺติ อห
โข ปนุทายิ อปฺเปกทา นิมนฺตเนป ภฺุชามิ สาลีน โอทน
#๑ ยุ. ยตฺถ ลูขานิ ฯ ๒ ยุ. อุจฺเจปเก วเต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วิจิตกาฬก อเนกสูป อเนกพฺยฺชน สนฺตุฏโ สมโณ โคตโม
อิตรีตเรน ปณฺฑปาเตน อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาทีติ
อิติ เจ ม อุทายิ สาวกา สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ
ปูเชยฺยุ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ เย เต อุทายิ
มม สาวกา ปณฺฑปาติกา สปทานจาริโน อุจฺจาปเก วตฺเต รตา
เต อนฺตรฆร ปวิฏา สมานา อาสเนนป นิมนฺติยมานา น สาทิยนฺติ
น มนฺเต อิมินา ธมฺเมน สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ ฯ
[๓๒๗] สนฺตุฏโ สมโณ โคตโม อิตรีตเรน เสนาสเนน
อิตรีตรเสนาสนสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาทีติ อิติ เจ ม อุทายิ
สาวกา สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ สนฺติ โข ปน เม อุทายิ สาวกา รุกฺขมูลกิ า
อพฺโภกาสิกา เต อฏ มาเส ฉนฺน น อุเปนฺติ อห โข ปนุทายิ
อปฺเปกทา กูฏาคาเรสุป วิหรามิ อุลฺลิตฺตาวลิตฺเตสุ นิวาเตสุ
ผุสิตคฺคเฬสุ ปหิตวาตปาเนสุ สนฺตุฏโ สมโณ โคตโม อิตรีตเรน
เสนาสเนน อิตรีตรเสนาสนสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาทีติ อิติ เจ ม
อุทายิ สาวกา สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ สกฺกตฺวา
ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ เย เต อุทายิ มม สาวกา
รุกฺขมูลิกา อพฺโภกาสิกา เต ๑ อฏ มาเส ฉนฺน น อุเปนฺติ
น มนฺเต อิมินา ธมฺเมน สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ ฯ
[๓๒๘] ปวิวิตฺโต สมโณ โคตโม ปวิเวกสฺส จ วณฺณวาทีติ
อิติ เจ ม อุทายิ สาวกา สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ สนฺติ โข ปน เมถ
อุทายิ สาวกา อารฺกา ปนฺตานิ เสนาสนานิ ๑ อรฺวนปตฺถานิ [๒]
อชฺโฌคเหตฺวา วิหรนฺติ เต อนฺวฑฺฒมาส สงฺฆมชฺเฌ โอสรนฺติ
ปาติโมกฺขุทฺเทสาย อห โข ปนุทายิ อปฺเปกทา อากิณฺโณ
วิหรามิ ภิกขฺ ูหิ ภิกฺขุนีหิ อุปาสเกหิ อุปาสิกาหิ รฺา ๓
ราชมหามตฺเตหิ ติตฺถิเยหิ ติตฺถิยสาวเกหิ ปวิวติ ฺโต สมโณ โคตโม
ปวิเวกสฺส จ วณฺณวาทีติ อิติ เจ ม อุทายิ สาวกา สกฺกเรยฺยุ
ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ
เย เต อุทายิ มม สาวกา อารฺกา ปนฺตานิ เสนาสนานิ
อรฺวนปตฺถานิ [๔] อชฺโฌคเหตฺวา วิหรนฺติ เต อนฺวฑฺฒมาส
สงฺฆมชฺเฌ โอสรนฺติ ปาติโมกฺขุทฺเทสาย น มนฺเต อิมินา
ธมฺเมน สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยุ ฯ อิติ โข อุทายิ น ม ๕ สาวกา อิเมหิ
ปฺจหิ ธมฺเมหิ สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา
ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ
[๓๒๙] อตฺถิ โข อุทายิ อฺเ จ ปฺจ ธมฺมา เยหิ
ปฺจหิ ธมฺเมหิ มม สาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ
#๑ ยุ. ปนฺตเสนาสนา ฯ ๒-๔ ยุ. เอตฺถนฺตเร ปนฺตานิ เสนาสนานีติ ทิสฺสติ ฯ
#๓ ยุ. รฺโ ฯ ๕ ยุ. มม ฯ
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ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ กตเม ปฺจ
อิธุทายิ มม สาวกา อธิสีเล สมฺภาเวนฺติ สีลวา สมโณ โคตโม
ปรเมน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโตติ ฯ ยมุทายิ ๑ มม สาวกา
อธิสีเล สมฺภาเวนฺติ สีลวา สมโณ โคตโม ปรเมน สีลกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโตติ ฯ อย โข อุทายิ ปโม ธมฺโม เยน
มม สาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา
ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ
[๓๓๐] ปุน จปร อุทายิ มม สาวกา อภิกฺกนฺเต
าณทสฺสเน สมฺภาเวนฺติ ชานเยวาห สมโณ โคตโม ชานามีติ
ปสฺสเยวาห สมโณ โคตโม ปสฺสามีติ อภิฺาย สมโณ
โคตโม ธมฺม เทเสติ โน อนภิฺาย สนิทาน สมโณ
โคตโม ธมฺม เทเสติ โน อนิทาน สปฺปาฏิหาริย สมโณ
โคตโม ธมฺม เทเสติ โน อปฺปาฏิหาริยนฺติ ฯ ยมุทายิ ๒ มม
สาวกา อภิกฺกนฺเต าณทสฺสเน สมฺภาเวนฺติ ชานเยวาห สมโณ
โคตโม ชานามีติ ปสฺสเยวาห สมโณ โคตโม ปสฺสามีติ
อภิฺาย สมโณ โคตโม ธมฺม เทเสติ โน อนภิฺาย
สนิทาน สมโณ โคตโม ธมฺม เทเสติ โน อนิทาน สปฺปาฏิหาริย
สมโณ โคตโม ธมฺม เทเสติ โน อปฺปาฏิหาริยนฺติ ฯ อย โข
อุทายิ ทุติโย ธมฺโม เยน มม สาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ
มาเนนฺติ ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ
#๑-๒ ยุ. ย ปนุทายิ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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[๓๓๑] ปุน จปร อุทายิ มม สาวกา อธิปฺาย สมฺภาเวนฺติ
ปฺวา สมโณ โคตโม ปรเมน ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
ต วต อนาคต วา วาทปถ น ทกฺขติ อุปฺปนฺน วา ปรปฺปวาท
น สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคหิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ ต
กึ มฺสิ อุทายิ อป นุ เม สาวกา เอว ชานนฺตา เอว
ปสฺสนฺตา อนฺตรนฺตรา กถ โอปาเตยฺยุนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
น โข ปนาห อุทายิ สาวเกสุ อนุสาสนึ ปจฺจาสึสามิ อฺทตฺถุ
มมเยว สาวกา อนุสาสนึ ปจฺจาสึสนฺติ ฯ ยมุทายิ มม สาวกา
อธิปฺาย สมฺภาเวนฺติ ปฺวา สมโณ โคตโม ปรเมน
ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต ต วต ๑ อนาคต วา วาทปถ
น ทกฺขติ อุปฺปนฺน วา ปรปฺปวาท น สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต
นิคฺคหิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ อย โข อุทายิ ตติโย ธมฺโม
เยน มม สาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ
[๓๓๒] ปุน จปร อุทายิ มม สาวกา เยน ทุกฺเขน
ทุกฺโขติณฺณา ทุกฺขปเรตา เต ม อุปสงฺกมิตฺวา ทุกฺข อริยสจฺจ
ปุจฺฉนฺติ เตสาห ทุกฺข อริยสจฺจ ปุฏโ พฺยากโรมิ เตสาห
จิตฺต อาราเธมิ ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน เต ม อุปสงฺกมิตฺวา
ทุกฺขสมุทย ... ทุกฺขนิโรธ ... ทุกฺขนิโรธคามินึ ปฏิปท อริยสจฺจ
ปุจฺฉนฺติ เตสาห ทุกฺขนิโรธคามินึ ปฏิปท อริยสจฺจ ปุฏโ 
#๑ ยุ. วตสทฺโท นตฺถิ ฯ
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พฺยากโรมิ เตสาห จิตฺต อาราเธมิ ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน ฯ
ยมุทายิ มม สาวกา เยน ทุกฺเขน ทุกฺโขติณฺณา ทุกฺขปเรตา
เต ม อุปสงฺกมิตฺวา ทุกฺข อริยสจฺจ ปุจฺฉนฺติ เตสาห ทุกขฺ 
อริยสจฺจ ปุฏโ พฺยากโรมิ เตสาห จิตฺต อาราเธมิ ปฺหสฺส
เวยฺยากรเณน เต ม อุปสงฺกมิตฺวา ทุกฺขสมุทย ... ทุกฺขนิโรธ ...
ทุกฺขนิโรธคามินึ ปฏิปท อริยสจฺจ ปุจฺฉนฺติ เตสาห ทุกฺขนิโรธคามินึ
ปฏิปท อริยสจฺจ ปุฏโ พฺยากโรมิ เตสาห จิตฺต
อาราเธมิ ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน ฯ อย โข อุทายิ จตุตฺโถ
ธมฺโม เยน มม สาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ
ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ
[๓๓๓] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา จตฺตาโร สติปฏาเน ภาเวนฺติ ฯ
อิธุทายิ ภิกขฺ ุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี
วิหรติ ... จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ ... ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี
วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ
ตตฺร จ ปน เม สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา
วิหรนฺติ ฯ
[๓๓๔] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา จตฺตาโร สมฺมปฺปธาเน ภาเวนฺติ ฯ
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อิธุทายิ ภิกขฺ ุ อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย
ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ
อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติ
วายมติ วิรยิ  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 วิรยิ  อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ ตตฺร
จ ปน เม สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา วิหรนฺติ ฯ
[๓๓๕] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา จตฺตาโร อิทฺธิปาเท ภาเวนฺติ ฯ
อิธุทายิ ภิกขฺ ุ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ
วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต
อิทฺธิปาท ภาเวติ ฯ ตตฺร จ ปน เม สาวกา
พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา วิหรนฺติ ฯ
[๓๓๖] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา ปฺจินฺทฺริยานิ ภาเวนฺติ ฯ อิธุทายิ
ภิกฺขุ สทฺธนิ ฺทฺริย ภาเวติ อุปสมคามึ สมฺโพธคามึ วิริยนิ ฺทฺริย
ภาเวติ ... สตินฺทฺริย ภาเวติ ... สมาธินทฺ ฺริย ภาเวติ ... ปฺินฺทฺริย
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ภาเวติ อุปสมคามึ สมฺโพธคามึ ฯ ตตฺร จ ปน เม สาวกา
พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา วิหรนฺติ ฯ
[๓๓๗] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา ปฺจ พลานิ ภาเวนฺติ ฯ อิธุทายิ
ภิกฺขุ สทฺธาพล ภาเวติ อุปสมคามึ สมฺโพธคามึ วิริยพล ภาเวติ ...
สติพล ภาเวติ ... สมาธิพล ภาเวติ ... ปฺาพล ภาเวติ อุปสมคามึ
สมฺโพธคามึ ฯ ตตฺร จ ปน เม สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา
วิหรนฺติ ฯ
[๓๓๘] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน
ปฏิปทา ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวนฺติ ฯ
อิธุทายิ ภิกขฺ ุ สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสสฺ ิต วิราคนิสฺสิต
นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ...
วิริยสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ... ปตสิ มฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ...
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ... สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ...
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต
นิโรธนิสฺสิต โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ ตตฺร จ ปน เม
สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา วิหรนฺติ ฯ
[๓๓๙] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวนฺติ ฯ
อิธุทายิ ภิกขฺ ุ สมฺมาทิฏ ึ ภาเวติ สมฺมาสงฺกปฺป ภาเวติ สมฺมาวาจ
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ภาเวติ สมฺมากมฺมนฺต ภาเวติ สมฺมาอาชีว ภาเวติ สมฺมาวายาม
ภาเวติ สมฺมาสตึ ภาเวติ สมฺมาสมาธึ ภาเวติ ฯ ตตฺร จ ปน
เม สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา วิหรนฺติ ฯ
[๓๔๐] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา อฏ วิโมกฺเข ภาเวนฺติ ฯ รูป
รูปานิ ปสฺสติ อย ปโม วิโมกฺโข ฯ อชฺฌตฺต อรูปสฺี
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อย ทุติโย วิโมกฺโข ฯ สุภนฺเตว
อธิมุตฺโต โหติ อย ตติโย วิโมกฺโข ฯ สพฺพโส รูปสฺาน
สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อฏงฺคมา 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 ตตฺร จ ปน เม
สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา วิหรนฺติ ฯ
[๓๔๑] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
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ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา อฏ อภิภายตนานิ ภาเวนฺติ ฯ
อชฺฌตฺต รูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี
โหติ อิท ปม อภิภายตน ฯ อชฺฌตฺต รูปสฺี เอโก
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท ทุติย อภิภายตน ฯ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ
ปริตฺตานิ สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ
เอวสฺี โหติ อิท ตติย อภิภายตน ฯ อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ [๑] ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ
ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท จตุตฺถ อภิภายตน ฯ อชฺฌตฺต
อรูปสฺี เอโก พหิทธฺ า รูปานิ ปสฺสติ นีลานิ นีลวณฺณานิ
นีลนิทสฺสนานิ นีลนิภาสานิ ฯ เสยฺยถาป นาม อุมฺมารปุปฺผ [๒]
นีลวณฺณ นีลนิทสฺสน นีลนิภาส เสยฺยถาป วา ปน ต วตฺถ
พาราณเสยฺยก อุภโตภาควิมตฺถ ๓ นีล นีลวณฺณ นีลนิทสฺสน นีลนิภาส
เอวเมว ๓ อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ
นีลานิ นีลวณฺณานิ นีลนิทสฺสนานิ นีลนิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺย
ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท ปฺจม อภิภายตน ฯ
อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปตานิ ปตวณฺณานิ
ปตนิทสฺสนานิ ปตนิภาสานิ ฯ เสยฺยถาป นาม กณฺณิการ#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร สุวณฺณทุพฺพณฺณานีติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร นีลนฺติ
#ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. อุภโต-วิมฏ ฯ ๔ ยุ. เอวเมว ฯ
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ปุปฺผ [๑] ปตวณฺณ ปตนิทสฺสน ปตนิภาส เสยฺยถาป วา ปน ต
วตฺถ พาราณเสยฺยก อุภโตภาควิมตฺถ ปต ปตวณฺณ ปตนิทสฺสน
ปตนิภาส เอวเมว ๒ อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ
ปสฺสติ ปตานิ ปตวณฺณานิ ปตนิทสฺสนานิ ปตนิภาสานิ ตานิ
อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท ฉฏ
อภิภายตน ฯ อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ
โลหิตกานิ โลหิตกวณฺณานิ โลหิตกนิทสฺสนานิ โลหิตกนิภาสานิ ฯ
เสยฺยถาป นาม พนฺธุชีวกปุปฺผ โลหิตก โลหิตกวณฺณ โลหิตกนิทสฺสน
โลหิตกนิภาส เสยฺยถาป วา ปน ต วตฺถ พาราณเสยฺยก
อุภโตภาควิมตฺถ โลหิตก โลหิตกวณฺณ โลหิตกนิทสฺสน โลหิตกนิภาส
เอวเมว ๓ อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ
โลหิตกานิ โลหิตกวณฺณานิ โลหิตกนิทสฺสนานิ โลหิตกนิภาสานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท สตฺตม
อภิภายตน ฯ อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ
โอทาตานิ โอทาตวณฺณานิ โอทาตนิทสฺสนานิ โอทาตนิภาสานิ ฯ
เสยฺยถาป นาม โอสธิตารกา โอทาตา โอทาตวณฺณา โอทาตนิทสฺสนา
โอทาตนิภาสา เสยฺยถาป วา ปน ต วตฺถ พาราณเสยฺยก
อุภโตภาควิมตฺถ โอทาต โอทาตวณฺณ โอทาตนิทสฺสน
โอทาตนิภาส เอวเมว ๓ อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ
ปสฺสติ โอทาตานิ โอทาตวณฺณานิ โอทาตนิทสฺสนานิ โอทาต#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ปตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒-๓-๔ ยุ. เอวเมว ฯ
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นิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท
อฏม อภิภายตน ฯ ตตฺร จ ปน เม สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา วิหรนฺติ ฯ
[๓๔๒] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา ทส กสิณายตนานิ ภาเวนฺติ ฯ
ปวีกสิณเมโก สฺชานาติ อุทฺธมโธ ติริย อนฺวย อปฺปมาณ
อาโปกสิณเมโก สฺชานาติ ... เตโชกสิณเมโก สฺชานาติ ...
วาโยกสิณเมโก สฺชานาติ ... นีลกสิณเมโก สฺชานาติ ... ปตกสิณเมโก
สฺชานาติ ... โลหิตกสิณเมโก สฺชานาติ ... โอทาตกสิณเมโก
สฺชานาติ ... อากาสกสิณเมโก สฺชานาติ ... วิฺาณกสิณเมโก
สฺชานาติ อุทฺธมโธ ติริย อนฺวย อปฺปมาณ ฯ ตตฺร
จ ปน เม สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา วิหรนฺติ ฯ
[๓๔๓] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา จตฺตาริ ฌานานิ ๑ ภาเวนฺติ ฯ อิธุทายิ
ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก
สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส
อิมเมว กาย วิเวกเชน ปติสุเขน อภิสนฺเนติ ๒ ปริสนฺเนติ ๓ ปริปูเรติ
ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส วิเวกเชน ปติสุเขน
อปฺผุต โหติ ฯ เสยฺยถาป อุทายิ ทกฺโข นฺหาปโก วา นฺหา#๑ ยุ. จตฺตาโร ฌาเน ฯ ๒ สี. ยุ. จตูสุ าเนสุ อภิสนฺเทติ ฯ ๓ ปริสนฺเทตีติ
#ปาโ ทิสฺสติ ฯ ยุ. จตูสุ าเนสุ ปริสนฺเทติ ฯ
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ปกนฺเตวาสี วา กสถาเล นฺหานิยจุณฺณานิ อากีรติ ฺวา อุทเกน
ปริปฺโผสก ๑ สนฺเนยฺย สาสฺส นฺหานิยปณฺฑิ เสฺนหานุคฺคตา ๒
เสฺนหาปเรตา สนฺตรพาหิรา ผุฏา เสฺนเหน น จ ปคฺฆรินี เอวเมว
โข อุทายิ ภิกฺขุ อิมเมว กาย วิเวกเชน ปติสุเขน อภิสนฺเนติ
ปริสนฺเนติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส
วิเวกเชน ปติสุเขน อปฺผุต โหติ ฯ
[๓๔๔] ปุน จปร อุทายิ ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ
ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิมเมว กาย สมาธิเชน
ปติสุเขน อภิสนฺเนติ ปริสนฺเนติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส
กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส สมาธิเชน ปติสุเขน อปฺผุต โหติ ฯ
เสยฺยถาป อุทายิ อุทกรหโท คมฺภีโร ๓ อุพฺภิโตทโก ๓ ตสฺส
เนวสฺส ปุรตฺถิมาย ทิสาย อุทกสฺสายมุข น ปจฺฉิมาย ทิสาย
อุทกสฺสายมุข น อุตฺตราย ทิสาย อุทกสฺสายมุข น ทกฺขิณาย ทิสาย
อุทกสฺสายมุข เทโว จ กาเลน กาล สมฺมาธาร อนุปฺปเวจฺเฉยฺย
อถ โข ตมฺหา [๕] อุทกรหทา สีตา วาริธารา อุพฺภิชฺชิตฺวา ตเมว
อุทกรหท สีเตน วารินา อภิสนฺเนยฺย ปริสนฺเนยฺย ปริปูเรยฺย
ปริปฺผเรยฺย นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต อุทกรหทสฺส สีเตน วารินา
อปฺผุต อสฺส เอวเมว โข อุทายิ ภิกขฺ ุ อิมเมว กาย สมาธิเชน
ปติสุเขน อภิสนฺเนติ ปริสนฺเนติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ
#๑ ยุ. อย ปาโ เทฺว วาเร อาเมฑิโต ทิสฺสติ ฯ ๒ สี. สุภานุคตา ฯ
#๓ ยุ. คมฺภีโรติ นตฺถิ ฯ ๔ ยุ. อุพฺภิโททโกติ ทิสสฺ ติ ฯ ๕ ยุ. จ ฯ
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สพฺพาวโต กายสฺส สมาธิเชน ปติสุเขน อปฺผุต โหติ ฯ
[๓๔๕] ปุน จปร อุทายิ ภิกฺขุ ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ
ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิมเมว กาย นิปฺปติเกน
สุเขน อภิสนฺเนติ ปริสนฺเนติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ
สพฺพาวโต กายสฺส นิปปฺ ติเกน สุเขน อปฺผุต โหติ ฯ เสยฺยถาป
อุทายิ อุปฺปลินิย วา ปทุมินิย วา ปุณฺฑรีกินิย วา อปฺเปกจฺจานิ
อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก
สวฑฺฒานิ อุทกานุคฺคตานิ อนฺโตนิมฺมุคฺคโปสิตานิ ๑ ตานิ ยาว จ
อคฺคา ยาว จ มูลา เตน ๒ วารินา อภิสนฺนานิ ปริสนฺนานิ ปริปูรานิ
ปริปฺผุตานิ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวต อุปฺปลาน วา ปทุมาน วา
ปุณฺฑรีกาน วา เตน ๒ วารินา อปฺผุต อสฺส เอวเมว [๓] อุทายิ
ภิกฺขุ อิมเมว กาย นิปปฺ ติเกน สุเขน อภิสนฺเนติ ปริสนฺเนติ
ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส นิปปฺ ติเกน
สุเขน อปฺผุต โหติ ฯ
[๓๔๖] ปุน จปร อุทายิ ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิมเมว กาย ปริสุทฺเธน
เจตสา ปริโยทาเตน ผริตฺวา นิสนิ ฺโน โหติ นาสฺส กิฺจิ
สพฺพาวโต กายสฺส ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน อปฺผุต โหติ ฯ
เสยฺยถาป อุทายิ ปุริโส โอทาเตน วตฺเถน สีส ๓ ปารุปตฺวา
นิสินฺโน อสฺส นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส โอทาเตน
#๑ ยุ. อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ ตานิ ฯ ๒ ยุ. สีเตนาติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. โข ฯ
#๔ ยุ. สสีส ฯ
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วตฺเถน อปฺผุต อสฺส เอวเมว โข อุทายิ ภิกฺขุ อิมเมว กาย
ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน ผริตฺวา นิสินฺโน โหติ นาสฺส
กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน อปฺผุต
โหติ ฯ ตตฺร จ ปน เม สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา
วิหรนฺติ ฯ
[๓๔๗] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา เอว ปชานนฺติ อย โข เม กาโย
รูป จาตุมฺมหาภูติโก มาตาเปตฺติกสมฺภโว โอทนกุมฺมาสูปจโย
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺโม อิทฺจ ปน เม
วิฺาณ เอตฺถ สิต เอตฺถ ปฏิพทฺธ ฯ เสยฺยถาป อุทายิ มณิ
เวฬุริโย สุโภ โชติมา ๑ อฏโส สุปริกมฺมกโต อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน
สพฺพาการสมฺปนฺโน ตตฺรสฺส สุตฺต อาวุต นีล วา ปต วา
โลหิต วา โอทาต วา ปณฺฑุสุตฺต วา ตเมน จกฺขุมา ปุริโส
หตฺเถ กริตวฺ า ปจฺจเวกฺเขยฺย อย โข มณิ เวฬุริโย สุโภ
โชติมา ๒ อฏโส สุปริกมฺมกโต อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน สพฺพาการสมฺปนฺโน
ตตฺริท สุตตฺ  อาวุต นีล วา ปต วา โลหิต วา
โอทาต วา ปณฺฑุสุตฺต วาติ เอวเมว โข อุทายิ อกฺขาตา
มยา สาวกาน ปฏิปทา ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา เอว ปชานนฺติ ๓
อย โข เม กาโย รูป จาตุมฺมหาภูติโก มาตาเปตฺติกสมฺภโว
โอทนกุมฺมาสูปจโย อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺโม
#๑-๒ ยุ. ชาติมา ฯ ๓ ยุ. ชานนฺติ ฯ
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อิทฺจ ปน เม ๑ วิฺาณ เอตฺถ สิต เอตฺถ ปฏิพทฺธนฺติ ฯ
ตตฺร จ ปน เม สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา
วิหรนฺติ ฯ
[๓๔๘] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา อิมมฺหา กายา อฺ กาย อภินิมฺมินนฺติ
รูป มโนมย สพฺพงฺคปจฺจงฺค อหีนินฺทฺริย ๒ ฯ เสยฺยถาป
อุทายิ ปุรโิ ส มฺุชมฺหา อีสิก อุพฺพาเหยฺย ตสฺส เอวมสฺส ๓
อย อีสิกา อย มฺุโช ๓ อฺโ มฺุโช อฺา อีสิกา มฺุชมฺหา
เตฺวว อีสิกา อุพฺพาฬฺหาติ ๕ เสยฺยถาป วา ปนุทายิ ปุริโส อสึ
โกสิยา อุพฺพาเหยฺย ๖ ตสฺส เอวมสฺส อย อสิ อย โกสิ
อฺโ อสิ อฺา ๗ โกสิ โกสิยา เตฺวว อสิ อุพฺพาโฬฺหติ
เสยฺยถาป วา ๘ ปนุทายิ ปุริโส อหึ กรณฺฑา อุทฺธเรยฺย ตสฺส
เอวมสฺส อย อหิ อย กรณฺโฑ อฺโ อหิ อฺโ กรณฺโฑ
กรณฺฑา เตฺวว อหิ อุพฺภโตติ เอวเมว โข อุทายิ อกฺขาตา
มยา สาวกาน ปฏิปทา ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา อิมมฺหา
กายา อฺ กาย อภินิมฺมินนฺติ รูป มโนมย สพฺพงฺคปจฺจงฺค ๙
อหีนินฺทฺริย ๑๐ ฯ ตตฺร จ ปน เม สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา
วิหรนฺติ ฯ
[๓๔๙] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภนฺติ
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒-๑๐ ยุ. อภินินฺทฺริย ฯ ๓ ยุ. เอวฺจสฺส ฯ ๔ ยุ.x
#อย มฺุโช. อย อีสิกา ฯ ๕ ยุ. ปพฺพาฬฺหติ ฯ ๖ ยุ. ปพฺพาเหยฺย ฯ ๗ ยุ.
#อฺโ ฯ ๘ ยุ. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ ๙ ยุ. สพฺพงฺคปจฺจงฺคึ ฯ
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เอโกป หุตฺวา พหุธา โหนฺติ พหุธาป หุตฺวา เอโก โหนฺติ
อาวิภาว ติโรภาว ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ ติโรปพฺพต อสชฺชมานา
คจฺฉนฺติ เสยฺยถาป อากาเส ฯ ปวิยาป อุมฺมุชชฺ นิมฺมุชชฺ  กโรนฺติ
เสยฺยถาป อุทเก ฯ อุทเกป อภิชชฺ มาเน คจฺฉนฺติ เสยฺยถาป
ปวิย ฯ อากาเสป ปลฺลงฺเกน กมนฺติ เสยฺยถาป ปกฺขี สกุณา ๑ ฯ
อิเมป จนฺทิมสุริเย เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว ปาณินา ปริมสนฺติ
ปริมชฺชนฺติ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตนฺติ ฯ
เสยฺยถาป อุทายิ ทกฺโข กุมฺภกาโร วา กุมฺภการนฺเตวาสี วา
สุปริกมฺมกตาย มตฺติกาย ยยเทว ภาชนวิกตึ อากงฺเขยฺย ตนฺตเทว
กเรยฺย อภินปิ ฺผาเทยฺย เสยฺยถา วา ปนุทายิ ทกฺโข ทนฺตกาโร
วา ทนฺตการนฺเตวาสี วา สุปริกมฺมกตสฺมึ ทนฺตสฺมึ ยยเทว
ทนฺตวิกตึ อากงฺเขยฺย ตนฺตเทว กเรยฺย อภินิปฺผาเทยฺย เสยฺยถา
วา ปนุทายิ ทกฺโข สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา
สุปริกมฺมกตสฺมึ สุวณฺณสฺมึ ยยเทว สุวณฺณวิกตึ อากงฺเขยฺย
ตนฺตเทว กเรยฺย อภินิปผฺ าเทยฺย เอวเมว โข อุทายิ อกฺขาตา
มยา สาวกาน ปฏิปทา ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา อเนกวิหิต
อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภนฺติ เอโกป หุตวฺ า พหุธา โหนฺติ พหุธาป
หุตฺวา เอโก โหนฺติ อาวิภาว ติโรภาว ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ
ติโรปพฺพต อสชฺชมานา คจฺฉนฺติ เสยฺยถาป อากาเส ฯ ปวิยาป
อุมฺมุชฺชนิมฺมชุ ฺช กโรนฺติ เสยฺยถาป อุทเก ฯ อุทเกป อภิชฺชมาเน
#๑ ยุ. สกุโณ ฯ
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คจฺฉนฺติ เสยฺยถาป ปวิย ฯ อากาเส ๑ ปลฺลงฺเกน กมนฺติ
เสยฺยถาป ปกฺขี สกุณา ฯ อิเมป จนฺทิมสุริเย เอวมหิทฺธิเก
เอวมหานุภาเว ปาณินา ปริมสนฺติ ปริมชฺชนฺติ ยาว พฺรหฺมโลกาป
กาเยน วส วตฺเตนฺติ ฯ ตตฺร จ ปน เม สาวกา พหู
อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา วิหรนฺติ ฯ
[๓๕๐] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย
อติกฺกนฺตมานุสกาย อุโภ สทฺเท สุณนฺติ ทิพฺเพ จ มานุเส จ เย
ทูเร สนฺติเก จ ฯ เสยฺยถาป อุทายิ พลวา สงฺขธโม อปฺปกสิเรน ๒
จ จตุทฺทิสา วิฺาเปยฺย เอวเมว โข อุทายิ อกฺขาตา
มยา สาวกาน ปฏิปทา ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา ทิพฺพาย
โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสกาย ๓ อุโภ สทฺเท สุณนฺติ
ทิพฺเพ จ มานุเส จ เย ทูเร สนฺติเก จ ฯ ตตฺร จ ปน เม
สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา วิหรนฺติ ฯ
[๓๕๑] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา ปรสตฺตาน ปรปุคคฺ ลาน เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชานนฺติ สราค วา จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ
ปชานนฺติ วีตราค วา จิตฺต วีตราค จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ
สโทส วา จิตฺต สโทส จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ วีตโทส วา
จิตฺต วีตโทส จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ สโมห วา จิตฺต สโมห
#๑ ยุ. อากาเสป ฯ ๒ ยุ. อปฺปกสิเรเนว ฯ จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. ...มานุสิกาย ฯ
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จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ วีตโมห วา จิตฺต วีตโมห จิตฺตนฺติ
ปชานนฺติ สงฺขิตฺต วา จิตฺต สงฺขิตฺต จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ
วิกฺขิตฺต วา จิตฺต วิกฺขติ ฺต จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ มหคฺคต วา
จิตฺต มหคฺคต จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ อมหคฺคต วา จิตฺต
อมหคฺคต จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ สอุตฺตร วา จิตฺต สอุตฺตร
จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ อนุตฺตร วา จิตฺต อนุตตฺ ร จิตฺตนฺติ
ปชานนฺติ สมาหิต วา จิตฺต สมาหิต จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ
อสมาหิต วา จิตฺต อสมาหิต จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ วิมตุ ฺต
วา จิตฺต วิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ อวิมุตฺต วา จิตฺต
อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ ฯ เสยฺยถาป อุทายิ อิตฺถี วา
ปุริโส วา ทหโร ยุวา มณฺฑนกชาติโก อาทาเส วา ปริสทุ ฺเธ
ปริโยทาเต อจฺเฉ วา อุทกปตฺเต สก มุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน
สกณิก วา สกณิกนฺติ ปชาเนยฺย อกณิก วา อกณิกนฺติ
ปชาเนยฺย เอวเมว อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน เจตสา เจโต
ปริจฺจ ปชานนฺติ สราค วา จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ
วีตราค วา จิตฺต วีตราค จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ สโทส วา
จิตฺต สโทส จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ วีตโทส วา จิตฺต วีตโทส
จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ สโมห วา จิตฺต ... วีตโมห วา
จิตฺต ... สงฺขิตฺต วา จิตฺต ... วิกฺขิตตฺ  วา จิตฺต ... มหคฺคต
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วา จิตฺต ... อมหคฺคต วา จิตฺต ... สอุตฺตร วา จิตฺต ... อนุตฺตร
วา จิตฺต ... สมาหิต วา จิตฺต ... อสมาหิต วา จิตฺต ... วิมุตฺต
วา จิตฺต ... อวิมุตฺต วา จิตฺต อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานนฺติ ฯ
ตตฺร จ ปน เม สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา
วิหรนฺติ ฯ
[๓๕๒] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺติ
เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ติสฺโสป ชาติโย จตสฺโสป
ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย วีสมฺป ชาติโย ตึสมฺป
ชาติโย จตฺตาฬีสมฺป ชาติโย ปฺาสมฺป ชาติโย ชาติสตมฺป ๑
ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป อเนเกป สวฏฏกปฺเป อเนเกป
วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ เอวนาโม
เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอว สุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ตตฺราปาสึ
เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอว สุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ ฯ อิติ สาการ
สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺติ ฯ เสยฺยถาป
อุทายิ ปุรโิ ส สกมฺหา คามา อฺ คาม คจฺเฉยฺย ตมฺหาป
คามา อฺ คาม คจฺเฉยฺย โส ตมฺหา คามา สกเยว คาม
ปจฺจาคจฺเฉยฺย ตสฺส เอวมสฺส อห โข สกมฺหา คามา อมุ
#๑ กตฺถจิ สตมฺป ชาติโย สหสฺสมฺป ชาติโย สตสหสฺสมฺป ชาติโยติป ทิสฺสติ ฯ
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คาม อาคจฺฉึ ตตฺร เอว อฏาสึ เอว นิสีทึ อภาสึ เอว
ตุณฺหี อโหสึ ตมฺหาป คามา อมุ คาม อาคจฺฉึ ตตฺราป เอว
อฏาสึ เอว นิสีทึ เอว อภาสึ เอว ตุณฺหี อโหสึ โสมฺหิ
ตมฺหา คามา สกเยว คาม ปจฺจาคโตติ เอวเมว โข อุทายิ
อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา
อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ
เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรนฺติ ฯ ตตฺร จ ปน เม สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา
วิหรนฺติ ฯ
[๓๕๓] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสนฺติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต
สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานนฺติ
อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา
มิจฺฉาทิฏิกา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน โภนฺโต
สตฺตา กายสุจริเตน สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค
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โลก อุปปนฺนาติ ฯ อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สตฺเต ปสฺสนฺติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ
ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมปู เค สตฺเต ปชานนฺติ ฯ
เสยฺยถาปสฺสุ อุทายิ ๑ เทฺว อคารา สทฺวารา ตตฺร จกฺขุมา
ปุริโส มชฺเฌ ิโต ปสฺเสยฺย มนุสฺเส เคเห ปวิสนฺเตป นิกฺขมนฺเตป
อนุสจรนฺเตป อนุวิจรนฺเตป เอวเมว โข อุทายิ อกฺขาตา มยา
สาวกาน ปฏิปทา ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา ทิพฺเพน จกฺขุนา
วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสนฺติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน
หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค
สตฺเต ปชานนฺติ ฯ ตตฺร จ ปน เม สาวกา พหู
อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา วิหรนฺติ ฯ
[๓๕๔] ปุน จปร อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช๔
วิหรนฺติ ฯ เสยฺยถาป อุทายิ ปพฺพตสงฺเขเป อุทกรหโท อจฺโฉ
วิปฺปสนฺโน อนาวิโล ตตฺร จกฺขุมา ปุรโิ ส ตีเร ิโต ปสฺเสยฺย
สิปฺปกสมฺพุกมฺป ๒ สกฺขรกลมฺป มจฺฉคุมฺพมฺป จรนฺตมฺป ติฏนฺตมฺป
ตสฺส เอวมสฺส อย โข อุทกรหโท อจฺโฉ วิปปฺ สนฺโน อนาวิโล
ตตฺริเม สิปปฺ กสมฺพุกาป ๓ สกฺขรกลาป ๓ มจฺฉคุมฺพาป จรนฺติป
ติฏนฺติปติ เอวเมว โข อุทายิ อกฺขาตา มยา สาวกาน ปฏิปทา
#๑ ยุ. เสยฺยถาปสฺสุทายิ ฯ ๒-๓ ยุ. สิปปฺ สมฺพุกมฺป ฯ ๔ ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ยถาปฏิปนฺนา เม สาวกา อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรนฺติ ฯ ตตฺร จ ปน เม สาวกา พหู อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา
วิหรนฺติ ฯ
[๓๕๕] อย โข อุทายิ ปฺจโม ธมฺโม เยน มม สาวกา
สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ฯ อิเม โข อุทายิ ปฺจ ธมฺมา เยหิ
มม สาวกา สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ สกฺกตฺวา
ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรนฺตีติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน สกุลทุ ายิ ปริพฺพาชโก ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
มหาสกุลุทายิสุตฺต นิฏิต สตฺตม ฯ
_____________
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สมณมุณฺฑิกสุตฺต
[๓๕๖] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน
อุคฺคาหมาโน ปริพฺพาชโก สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต ๑ สมยปฺปวาทเก
ติณฺฑุกาจีเร ๒ เอกสาลเก มลฺลกิ าย อาราเม ปฏิวสติ มหติยา
ปริพฺพาชกปริสาย สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ปริพฺพาชกสเตหิ ฯ อถ โข
ปฺจกงฺโค ถปติ สาวตฺถิยา นิกฺขมิ ทิวาทิวสฺส ภควนฺต ทสฺสนาย ฯ
อถ โข ปฺจกงฺคสฺส ถปติสฺส เอตทโหสิ อกาโล โข ตาว
ภควนฺต ทสฺสนาย ปฏิสลฺลีโน ภควา มโนภาวนียานมฺป ภิกฺขูน
อสมโย ทสฺสนาย ปฏิสลฺลีนา มโนภาวนียา ภิกฺขู ยนฺนูนาห
เยน สมยปฺปวาทโก ติณฺฑุกาจีโร เอกสาลโก มลฺลิกาย อาราโม
เยน อุคฺคาหมาโน ปริพฺพาชโก สมณมุณฑ
ฺ ิกาปุตฺโต ๓
เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ ฯ อถ โข ปฺจกงฺโค ถปติ เยน สมยปฺปวาทโก
ติณฺฑุกาจีโร เอกสาลโก มลฺลิกาย อาราโม เตนุปสงฺกมิ ฯ
[๓๕๗] เตน โข ปน สมเยน อุคฺคาหมาโน ปริพฺพาชโก
สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต มหติยา ปริพฺพาชกปริสาย สทฺธึ นิสินฺโน
โหติ อุนฺนาทินิยา อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทาย อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ
กเถนฺติยา เสยฺยถีท ราชกถ โจรกถ มหามตฺตกถ เสนากถ
#๑-๓ ยุ. สมณมณฺฑิกาปุตฺโต ฯ ๒ สี. ม. ตินฺทุกาจีเร ฯ
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ภยกถ ยุทฺธกถ อนฺนกถ ปานกถ วตฺถกถ สยนกถ มาลากถ
คนฺธกถ าติกถ ยานกถ คามกถ นิคมกถ นครกถ ชนปทกถ
อิตฺถีกถ สูรกถ วิสิขากถ กุมฺภฏานกถ กุมฺภทาสิกถ ปุพพฺ เปตกถ
นานตฺตกถ โลกกฺขายิก สมุทฺทกฺขายิก อิติภวาภวกถ อิติ วา ฯ
อทฺทสา โข อุคฺคาหมาโน ปริพฺพาชโก สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต ปฺจกงฺค
ถปตึ ทูรโต อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน สก ปริส สณฺเปสิ
อปฺปสทฺทา โภนฺโต โหนฺตุ มา โภนฺโต สทฺทมกตฺถ [๒] สมณสฺส
โคตมสฺส สาวโก อาคจฺฉติ ปฺจกงฺโค ถปติ ยาวตา โข ปน
สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา คิหี โอทาตวสนา สาวตฺถิย ปฏิวสนฺติ
อย เตส อฺตโร ปฺจกงฺโค ถปติ อปฺปสทฺทกามา โข ปน เต
อายสฺมนฺโต อปฺปสทฺทวินีตา อปฺปสทฺทสฺส วณฺณวาทิโน อปฺเปวนาม
อปฺปสทฺท ปริส วิทติ ฺวา อุปสงฺกมิตพฺพ มฺเยฺยาติ ฯ
อถ โข เต ปริพฺพาชกา ตุณฺหี อเหสุ ฯ อถ โข ปฺจกงฺโค
ถปติ เยน อุคฺคาหมาโน ปริพฺพาชโก สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อุคฺคาหมาเนน ปริพฺพาชเกน สมณมุณฺฑิกาปุตฺเตน
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๓๕๘] เอกมนฺต นิสินฺน โข ปฺจกงฺค ถปตึ อุคฺคาหมาโน
ปริพฺพาชโก สมณมุณฑ
ฺ ิกาปุตฺโต เอตทโวจ จตูหิ โข อห
ถปติ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต ปุริสปุคฺคล ปฺาเปมิ สมฺปนฺนกุสล
#๑ ยุ. ทูรโตว ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร อยนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ปรมกุสล อุตฺตมปฺปตฺติปตฺต สมณ อโยชฺฌ กตเมหิ จตูหิ อิธ
ถปติ น กาเยน ปาปก กมฺม กโรติ น ปาปก วาจ ภาสติ
น ปาปก สงฺกปฺป สงฺกปฺเปติ น ปาปก อาชีว อาชีวติ อิเมหิ
โข อห ถปติ จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต ปริสปุคฺคล ปฺาเปมิ
สมฺปนฺนกุสล ปรมกุสล อุตฺตมปฺปตฺติปตฺต สมณ อโยชฺฌนฺติ ฯ
อถ โข ปฺจกงฺโค ถปติ อุคฺคาหมานสฺส ปริพฺพาชกสฺส สมณมุณฺฑิกาปุตฺตสฺส
ภาสิต เนว อภินนฺทิ นปฺปฏิกฺโกสิ อนภินนฺทิตฺวา
อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ภควโต สนฺติเก เอตสฺส
ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานิสฺสามีติ ฯ อถ โข ปฺจกงฺโค ถปติ
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข ปฺจกงฺโค ถปติ
ยาวตโก อโหสิ อุคฺคาหมาเนน ปริพฺพาชเกน สมณมุณฺฑิกาปุตฺเตน
สทฺธึ กถาสลฺลาโป ต สพฺพ ภควโต อาโรเจสิ ฯ
[๓๕๙] เอว วุตฺเต ภควา ปฺจกงฺค ถปตึ เอตทโวจ เอว
สนฺเต โข ถปติ ทหโร กุมาโร มนฺโท อุตฺตานเสยฺยโก สมฺปนฺนกุสโล
ภวิสฺสติ ปรมกุสโล อุตฺตมปฺปตฺติปตฺโต สมโณ อโยชฺโฌ
ยถา อุคฺคาหมานสฺส ปริพฺพาชกสฺส สมณมุณฺฑิกาปุตฺตสฺส วจน ฯ
ทหรสฺส หิ ถปติ กุมารสฺส มนฺทสฺส อุตฺตานเสยฺยกสฺส กาโยติป
น โหติ กุโต ปน กาเยน ปาปก กมฺม กริสฺสติ อฺตฺร
ผนฺทิตมตฺตา ฯ ทหรสฺส หิ ถปติ กุมารสฺส มนฺทสฺส อุตฺตาน-
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เสยฺยกสฺส วาจาติป น โหติ กุโต ปน ปาปก วาจ ภาสิสฺสติ
อฺตฺร โรทิตมตฺตา ฯ ทหรสฺส หิ ถปติ กุมารสฺส มนฺทสฺส
อุตฺตานเสยฺยกสฺส สงฺกปฺโปติป น โหติ กุโต ปน ปาปก
สงฺกปฺป สงฺกปฺปสฺสติ อฺตฺร วิกุชฺชิตมตฺตา ฯ ทหรสฺส หิ
ถปติ กุมารสฺส มนฺทสฺส อุตฺตานเสยฺยกสฺส อาชีโวติป น โหติ
กุโต ปน ปาปก อาชีว อาชีวิสฺสติ อฺตฺร มาตุ ถฺา ฯ
เอว สนฺเต โข ถปติ ทหโร กุมาโร มนฺโท อุตฺตานเสยฺยโก
สมฺปนฺนกุสโล ภวิสฺสติ ปรมกุสโล อุตฺตมปฺปตฺติปตฺโต สมโณ
อโยชฺโฌ ยถา อุคฺคาหมานสฺส ปริพฺพาชกสฺส สมณมุณฺฑิกาปุตฺตสฺส
วจน ฯ
[๓๖๐] จตูหิ โข อห ถปติ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต ปุริสปุคฺคล
ปฺาเปมิ น เจว สมฺปนฺนกุสล น ปรมกุสล น
อุตฺตมปฺปตฺติปตฺต สมณ อโยชฺฌ อปจิม ทหร กุมาร มนฺท
อุตฺตานเสยฺยก สมธิคฺคยฺห ติฏติ กตเมหิ จตูหิ อิธ ถปติ
กาเยน ๑ ปาปก กมฺม กโรติ น ปาปก วาจ ภาสติ น ปาปก
สงฺกปฺป สงฺกปฺเปติ น ปาปก อาชีว อาชีวติ อิเมหิ โข
อห ถปติ จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต ปุริสปุคคฺ ล ปฺาเปมิ น
เจว สมฺปนฺนกุสล น ปรมกุสล น อุตฺตมปฺปตฺติปตฺต สมณ
อโยชฺฌ อปจิม ทหร กุมาร มนฺท อุตฺตานเสยฺยก สมธิคฺคยฺห
ติฏติ ฯ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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[๓๖๑] ทสหิ โข อห ถปติ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต ปุริสปุคฺคล
ปฺาเปมิ สมฺปนฺนกุสล ปรมกุสล อุตฺตมปฺปตฺติปตฺต สมณ
อโยชฺฌ ฯ อิเม อกุสลา สีลา ๑ ตมห ๑ ถปติ เวทิตพฺพนฺติ
วทามิ ฯ อิโตสมุฏานา อกุสลา สีลา ตมห ถปติ เวทิตพฺพนฺติ
วทามิ ฯ อิธ อกุสลา สีลา อปริเสสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ ตมห ถปติ
เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ เอว ปฏิปนฺโน อกุสลาน สีลาน นิโรธาย
ปฏิปนฺโน โหติ ตมห ถปติ เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ อิเม กุสลา
สีลา ตมห ถปติ เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ อิโตสมุฏานา กุสลา
สีลา ตมห ถปติ เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ อิธ กุสลา สีลา
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ตมห ถปติ เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ เอว
ปฏิปนฺโน กุสลาน สีลาน นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ตมห ถปติ
เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ อิเม อกุสลา สงฺกปฺปา ตมห ถปติ
เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ อิโตสมุฏานา อกุสลา สงฺกปฺปา ตมห
ถปติ เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ อิธ อกุสลา สงฺกปฺปา อปริเสสา
นิรุชฺฌนฺติ ตมห ถปติ เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ เอว ปฏิปนฺโน
อกุสลาน สงฺกปฺปาน นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ตมห ถปติ
เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ อิเม กุสลา สงฺกปฺปา ตมห ถปติ
เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ อิโตสมุฏานา กุสลา สงฺกปฺปา ตมห
#๑ สี อเนกวาเรสุ ตหนฺติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. อิเม อกุสลสีลา ตหนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ
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ถปติ เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ อิธ กุสลา สงฺกปฺปา อปริเสสา
นิรุชฺฌนฺติ ตมห ถปติ เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ เอว ปฏิปนฺโน
กุสลาน สงฺกปฺปาน นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ตมห ถปติ
เวทิตพฺพนฺติ วทามิ ฯ
[๓๖๒] กตเม จ ถปติ อกุสลา สีลา ฯ อกุสล กายกมฺมe
อกุสล วจีกมฺม ปาปโก อาชีโว อิเม วุจฺจนฺติ ถปติ อกุสลา
สีลา ฯ อิเม จ ถปติ อกุสลา สีลา กึสมุฏานา ฯ สมุฏานมฺป
เนส วุตฺต ฯ จิตฺตสมุฏานาติสฺส วจนีย ฯ กตม จิตฺต ฯ
จิตฺตมฺป หิ พหุ อเนกวิธ นานปฺปการก ย จิตฺต ๑ สราค
สโทส สโมห อิโตสมุฏ านา อกุสลา สีลา ฯ อิเม จ ถปติ
อกุสลา สีลา กุหึ อปริเสสา นิรชุ ฌ
ฺ นฺติ ฯ นิโรโธป เนส
วุตฺโต ฯ อิธ ถปติ ภิกฺขุ กายทุจฺจริต ปหาย กายสุจริต
ภาเวติ วจีทุจฺจริต ปหาย วจีสุจริต ภาเวติ มโนทุจฺจริต
ปหาย มโนสุจริต ภาเวติ มิจฺฉาชีว ปหาย สมฺมาชีเวน ชีวิต ๒
กปฺเปติ เอตฺเถเต อกุสลา สีลา อปริเสสา นิรชุ ฌ
ฺ นฺติ ฯ กถ
ปฏิปนฺโน ๓ ถปติ อกุสลาน สีลาน นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ
อิธ ถปติ ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย
ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ อุปปฺ นฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท
ชเนติ วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อนุปฺปนฺนาน
#๑ ยุ. สจิตฺต ฯ ๒ ยุ. ชีวกิ  ฯ ๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร จาติ ทิสฺสติ ฯ
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กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย
อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน
ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูรยิ า ฉนฺท
ชเนติ วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ เอว
ปฏิปนฺโน โข ถปติ อกุสลาน สีลาน นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ
[๓๖๓] กตเม จ ถปติ กุสลา สีลา ฯ กุสล กายกมฺม
กุสล วจีกมฺม อาชีวปาริสุทฺธึป โข อห ถปติ สีลสฺมึ วทามิ
อิเม วุจฺจนฺติ ถปติ กุสลา สีลา ฯ อิเม จ ถปติ กุสลา สีลา
กึสมุฏานา ฯ สมุฏานมฺป เนส วุตฺต ฯ จิตฺตสมุฏานาติสฺส
วจนีย ฯ กตม จิตฺต ฯ จิตฺตมฺป หิ พหุ อเนกวิธ นานปฺปการก
ย จิตฺต วีตราค วีตโทส วีตโมห อิโตสมุฏ านา กุสลา
สีลา ฯ อิเม จ ถปติ กุสลา สีลา กุหึ อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ ฯ
นิโรโธป เนส วุตฺโต ฯ อิธ ถปติ ภิกฺขุ สีลวา โหติ โน จ
สีลมโย ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต ปชานาติ
ยตฺถสฺส เต กุสลา สีลา อปริเสสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ ฯ กถ ปฏิปนฺโน
จ ถปติ กุสลาน สีลาน นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ อิธ ถปติ
ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปปฺ าทาย
ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ
อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฯเปฯ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย ฯเปฯ อุปฺปนฺนาน กุสลาน
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ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย
ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ ฯ เอว ปฏิปนฺโน โข ถปติ กุสลาน สีลาน นิโรธาย
ปฏิปนฺโน โหติ ฯ
[๓๖๔] กตเม จ ถปติ อกุสลา สงฺกปฺปา ฯ กามสงฺกปฺโป
พฺยาปาทสงฺกปฺโป วิหึสาสงฺกปฺโป อิเม วุจฺจนฺติ ถปติ อกุสลา
สงฺกปฺปา ฯ อิเม จ ถปติ อกุสลา สงฺกปฺปา กึสมุฏานา ฯ
สมุฏานมฺป เนส วุตฺต ฯ สฺาสมุฏานาติสฺส วจนีย ฯ กตมา
สฺา ฯ สฺาป หิ พหุ อเนกวิธา นานปฺปการกา ยา กามสฺา พฺยาปาทสฺา วิหึสาสฺา อิโตสมุฏ านา อกุสลา
สงฺกปฺปา ฯ อิเม จ ถปติ อกุสลา สงฺกปฺปา กุหึ อปริเสสา
นิรุชฺฌนฺติ ฯ นิโรโธป เนส วุตฺโต ฯ อิธ ถปติ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว
กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอตฺเถเต อกุสลา สงฺกปฺปา
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ กถ ปฏิปนฺโน จ ถปติ อกุสลาน
สงฺกปฺปาน นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ อิธ ถปติ ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ
วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฯเปฯ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน
ธมฺมาน อุปปฺ าทาย ฯเปฯ อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา
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อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท
ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ เอว ปฏิปนฺโน
โข ถปติ อกุสลาน สงฺกปฺปาน นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ
[๓๖๕] กตเม จ ถปติ กุสลา สงฺกปฺปา ฯ เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป
อพฺยาปาทสงฺกปฺโป อวิหึสาสงฺกปฺโป อิเม วุจจฺ นฺติ ถปติ กุสลา
สงฺกปฺปา ฯ อิเม จ ถปติ กุสลา สงฺกปฺปา กึสมุฏานา ฯ
สมุฏานมฺป เนส วุตฺต ฯ สฺาสมุฏานาติสฺส วจนีย ฯ
กตมา สฺา ฯ สฺาป หิ พหุ อเนกวิธา นานปฺปการกา ๑
ยา ๒ เนกฺขมฺมสฺา อพฺยาปาทสฺา อวิหึสาสฺา อิโตสมุฏานา
กุสลา สงฺกปฺปา ฯ อิเม จ ถปติ กุสลา สงฺกปฺปา
กุหึ อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ ฯ นิโรโธป เนส วุตฺโต ฯ อิธ ถปติ
ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ เอตฺเถเต กุสลา สงฺกปฺปา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ ฯ กถ
ปฏิปนฺโน จ ถปติ กุสลาน สงฺกปฺปาน นิโรธาย ปฏิปนฺโน
โหติ ฯ อิธ ถปติ ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน
ธมฺมาน อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
ปหานาย ฯเปฯ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย
ฯเปฯ อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย
เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย
#๑ ยุ. นานปฺปการิกา ฯ ๒ ยุ. ยา อิติ ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
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อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ฯ เอว ปฏิปนฺโน โข ถปติ
กุสลาน สงฺกปฺปาน นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ
[๓๖๖] กตเมหิ [๑] ถปติ ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต ปุริสปุคฺคล
ปฺาเปมิ สมฺปนฺนกุสล ปรมกุสล อุตฺตมปฺปตฺติปตฺต สมณ
อโยชฺฌ ฯ อิธ ถปติ ภิกฺขุ อเสขาย สมฺมาทิฏ ิยา สมนฺนาคโต
โหติ อเสเขน สมฺมาสงฺกปฺเปน สมนฺนาคโต โหติ อเสขาย
สมฺมาวาจาย สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมฺมากมฺมนฺเตน
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมฺมาอาชีเวน สมนฺนาคโต โหติ
อเสเขน สมฺมาวายาเมน สมนฺนาคโต โหติ อเสขาย สมฺมาสติยา
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมฺมาสมาธินา สมนฺนาคโต
โหติ อเสเขน สมฺมาาเณน สมนฺนาคโต โหติ อเสขาย
สมฺมาวิมุตฺติยา สมนฺนาคโต โหติ ฯ อิเมหิ โข อห ถปติ
ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต ปุริสปุคฺคล ปฺาเปมิ สมฺปนฺนกุสล
ปรมกุสล อุตฺตมปฺปตฺติปตฺต สมณ อโยชฺฌนฺติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน ปฺจกงฺโค ถปติ ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
สมณมุณฺฑิกสุตฺต ๒ นิฏิต อฏม
_______________
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร จาหนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. สมณมณฺฑิกสุตฺต ฯ
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จูฬสกุลุทายิสุตฺต
[๓๖๗] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ
เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน สกุลุทายิ
ปริพฺพาชโก โมรนิวาเป ปริพฺพาชการาเม ปฏิวสติ มหติยา ปริพฺพาชกปริสาย
สทฺธึ ฯ อถ โข ภควา ปุพพฺ ณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน ราชคห เตน ๑ ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อถ
โข ภควโต เอตทโหสิ อติปฺปโค โข ตาว ราชคเห ๒ ปณฑ
ฺ าย
จริตุ ยนฺนูนาห เยน โมรนิวาโป ปริพฺพาชการาโม เยน สกุลทุ ายิ
ปริพฺพาชโก เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ ฯ อถ โข ภควา เยน โมรนิวาโป
ปริพฺพาชการาโม เตนุปสงฺกมิ ฯ
[๓๖๘] เตน โข ปน สมเยน สกุลุทายิ ปริพฺพาชโก มหติยา
ปริพฺพาชกปริสาย สทฺธึ นิสินฺโน โหติ อุนฺนาทินิยา อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทาย
อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ กเถนฺติยา เสยฺยถีท ราชกถ
ฯเปฯ อิติภวาภวกถ อิติ วา ฯ อทฺทสา โข สกุลทุ ายิ ปริพฺพาชโก
ภควนฺต ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสวฺ าน สก ปริส สณฺเปสิ
อปฺปสทฺทา โภนฺโต โหนฺตุ มา โภนฺโต สทฺทมกตฺถ อย
สมโณ โคตโม อาคจฺฉติ อปฺปสทฺทกาโม โข ปน โส อายสฺมา
อปฺปสทฺทสฺส วณฺณวาที อปฺเปวนาม อปฺปสทฺท ปริส วิทิตฺวา
อุปสงฺกมิตพฺพ มฺเยฺยาติ ฯ อถ โข เต ปริพฺพาชกา ตุณฺหี
#๑ ยุ. เยน เตนาติ ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ราชคห ฯ
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อเหสุ ฯ อถ โข ภควา เยน สกุลุทายิ ปริพฺพาชโก เตนุปสงฺกมิ ฯ
อถ โข สกุลุทายิ ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ
เอตุ โข ภนฺเต ภควา สฺวาคต ๑ ภนฺเต ภควโต จิรสฺส โข
ภนฺเต ภควา อิม ปริยายมกาสิ ยทิท อิธาคมนาย นิสีทตุ ภนฺเต
ภควา อิทมาสน ปฺตฺตนฺติ ฯ นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ
สกุลุทายิป โข ปริพฺพาชโก อฺตร นีจ อาสน คเหตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข สกุลุทายึ ปริพฺพาชก
ภควา เอตทโวจ กาย นุตฺถ อุทายิ เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา
กา จ ปน โว อนฺตรากถา วิปฺปกตาติ ฯ
[๓๖๙] ติฏเตสา ภนฺเต กถา ยาย มย เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนา เนสา ภนฺเต กถา ภควโต ทุลฺลภา ภวิสฺสติ
ปจฺฉาป สวนาย ยทาห ภนฺเต อิม ปริส อนุปสงฺกนฺโต
โหมิ อถาย ปริสา อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ กเถนฺตี นิสินนฺ า
โหติ ยทา จ โข อห ภนฺเต อิม ปริส อุปสงฺกนฺโต โหมิ
อถาย ปริสา มมเยว มุข โอโลเกนฺตี ๒ นิสินนฺ า โหติ ยนฺโน
สมโณ โคตโม อุทายิ ธมฺม ภาสิสฺสติ ตนฺโน โสสฺสามาติ ฯ
ยทา ปน ภนฺเต ภควา อิม ปริส อุปสงฺกนฺโต โหติ อถ จ ๓
อหฺเจว อยฺจ ปริสา ภควโต ๓ มุข โอโลเกนฺตี ๕ นิสินฺนา โหติ ๖
ยนฺโน ภควา ธมฺม ภาสิสฺสติ ตนฺโน โสสฺสามาติ ฯ เตนหิ
อุทายิ ตฺเเวตฺถ ปฏิภาตุ ยถา ม ปฏิภาเสยฺยาติ ฯ
#๑ ยุ. สาคต ฯ ๒ ยุ. อุลฺโลเกนฺตี ฯ ๓ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ยุ. ภควโตว ฯ
#๕ ยุ. อุลฺโลเกนฺตา ๖ ยุ. โหม ฯ
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[๓๗๐] ปุริมานิ ภนฺเต ทิวสานิ ปุริมตรานิ สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวี
อปริเสส าณทสฺสน ปฏิชานมาโน จรโต จ เม
ติฏโต จ สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส จ สตต สมิต าณทสฺสน
ปจฺจุปฏิตนฺติ โส มยา ปุพฺพนฺต อารพฺภ ปฺห ปุฏโ
สมาโน อฺเนฺ ปฏิจริ พหิทฺธากถ อปนาเมสิ โกปฺจ
โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตฺวากาสิ ตสฺส มยฺห ภนฺเต ภควนฺตเยว
อารพฺภ สติ ๑ อุทปาทิ อโห นูน ภควา อโห นูน สุคโต
โย อิเมส ธมฺมาน กุสโลติ ฯ โก ปเนโส อุทายิ สพฺพฺู
สพฺพทสฺสาวี อปริเสส าณทสฺสน ปฏิชานมาโน จรโต จ
เม ติฏโต จ สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส จ สตต สมิต าณทสฺสน
ปจฺจุปฏิตนฺติ โส ตยา ปุพฺพนฺต อารพฺภ ปฺห ปุฏโ
สมาโน อฺเนฺ ปฏิจริ พหิทฺธากถ อปนาเมสิ โกปฺจ
โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตฺวากาสีติ ฯ นิคนฺโถ ภนฺเต นาฏปุตฺโตติ ฯ
[๓๗๑] โย โข อุทายิ อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสเรยฺย
เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ
สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสเรยฺย โส วา ม ปุพพฺ นฺต
อารพฺภ ปฺห ปุจฺเฉยฺย ต วาห ปุพพฺ นฺต อารพฺภ ปฺห ปุจเฺ ฉยฺย
โส วา เม ปุพฺพนฺต อารพฺภ ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน จิตฺต
อาราเธยฺย ตสฺส วาห ปุพฺพนฺต อารพฺภ ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน
#๑ ยุ. ปติ ฯ
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จิตฺต อาราเธยฺย โย ๑ โข อุทายิ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน
อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺเสยฺย จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน
ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค
สตฺเต ปชาเนยฺย โส วา ม อปรนฺต อารพฺภ ปฺห ปุจฺเฉยฺย
ต วาห อปรนฺต อารพฺภ ปฺห ปุจเฺ ฉยฺย โส วา เม อปรนฺต
อารพฺภ ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน จิตฺต อาราเธยฺย ตสฺส วาห
อปรนฺต อารพฺภ ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน จิตฺต อาราเธยฺย
อปจุทายิ ติฏตุ ปุพพฺ นฺโต ติฏ ตุ อปรนฺโต ธมฺมนฺเต
เทเสสฺสามิ อิมสฺมึ สติ อิท โหติ อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺชติ
อิมสฺมึ อสติ อิท น โหติ อิมสฺส นิโรธา อิท นิรุชฌ
ฺ ตีติ ฯ
อหฺหิ ภนฺเต ยาวตกมฺป เม อิมินา อตฺตภาเวน ปจฺจนุภูต
ตมฺป นปฺปโหมิ อิติ สาการ สอุทฺเทส อนุสสฺ ริตุ กุโต ปนาห
อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสริสสฺ ามิ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ
เทฺวป ชาติโย ติสฺโสป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส
อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสริสฺสามิ เสยฺยถาป ภควา อหฺหิ
ภนฺเต เอตรหิ ปสุปสาจกมฺป น ปสฺสามิ กุโต ปนาห ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกกฺ นฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสิสฺสามิ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานิสฺสามิ เสยฺยถาป ภควา
ยมฺปน ม ภนฺเต ภควา เอวมาห อปจุทายิ ติฏตุ ปุพฺพนฺโต
#๑ ยุ. โส ฯ
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ติฏตุ อปรนฺโต ธมฺมนฺเต ๑ เทเสสฺสามิ อิมสฺมึ สติ อิท โหติ
อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปปฺ ชฺชติ อิมสฺมึ อสติ อิท น โหติ อิมสฺส
นิโรธา อิท นิรชุ ฺฌตีติ ตฺจ ปน เม ภิยฺโยโส มตฺตาย น
ปกฺขายติ อปฺเปวนาม ภนฺเต สเก อาจริยเก ภควโต จิตฺต
อาราเธยฺย ปฺหสฺส เวยฺยกรเณนาติ ฯ
[๓๗๒] กินฺติ ปน เต อุทายิ สเก อาจริยเก โหตีติ ฯ
อมฺหาก ภนฺเต สเก อาจริยเก เอว โหติ อย ปรโม วณฺโณ
อย ปรโม วณฺโณติ ฯ ยมฺปน เต ต ๒ อุทายิ สเก อาจริยเก
เอว โหติ อย ปรโม วณฺโณ อย ปรโม วณฺโณติ กตโม
ปน โส ปรโม วณฺโณติ ฯ ยสฺมา ภนฺเต วณฺณา อฺโ
วณฺโณ อุตฺตริตโร วา ปณีตตโร วา นตฺถิ โส ปรโม
วณฺโณติ ฯ กตโม ปน โส อุทายิ วณฺโณ ยสฺมา วณฺณา
อฺโ วณฺโณ อุตฺตริตโร วา ปณีตตโร วา นตฺถีติ ฯ ยสฺมา
ภนฺเต วณฺณา อฺโ วณฺโณ อุตตฺ ริตโร วา ปณีตตโร วา
นตฺถิ โส ปรโม วณฺโณติ ฯ
[๓๗๓] ทีฆาป โข เต เอสา อุทายิ ผเรยฺย ยสฺมา ภนฺเต
วณฺณา อฺโ วณฺโณ อุตฺตริตโร วา ปณีตตโร วา นตฺถิ
โส ปรโม วณฺโณติ วเทสิ ตฺจ วณฺณ น ปฺาเปสิ ฯ
เสยฺยถาป อุทายิ ปุริโส เอว วเทยฺย อห ยา อิมสฺมึ ชนปเท
ชนปทกลฺยาณี ต อิจฺฉามิ ต กาเมมีติ ฯ ตเมน เอว วเทยฺยุ
#๑ ยุ. เตติ ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. เอต ฯ
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อมฺโภ ปุรสิ ย ตฺว ชนปทกลฺยาณึ อิจฺฉสิ กาเมสิ ชานาสิ
ต ชนปทกลฺยาณึ ขตฺติยึ ๑ วา พฺราหฺมณึ วา เวสฺสึ วา สุทฺทึ
วาติ ฯ อิติ ปุฏโ โนติ วเทยฺย ฯ ตเมน เอว วเทยฺยุ
อมฺโภ ปุรสิ ย ตฺว ชนปทกลฺยาณึ อิจฺฉสิ กาเมสิ ชานาสิ
ต ชนปทกลฺยาณึ เอววณฺณา ๒ เอวโคตฺตา อิติ วาติ ฯเปฯ
ทีฆา วา รสฺสา วา มชฺฌมิ า ๓ วา กาฬี วา สามา วา มงฺคุรจฺฉวี
วาติ อมุกสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม วา นคเร วาติ ฯ อิติ
ปุฏโ โนติ วเทยฺย ฯ ตเมน เอว วเทยฺยุ อมฺโภ ปุริส
ย ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ ต ตฺว อิจฺฉสิ กาเมสีติ ฯ อิติ
ปุฏโ อามาติ วเทยฺย ฯ ต กึ มฺสิ อุทายิ นนุ เอว
สนฺเต ตสฺส ปุริสสฺส อปฺปาฏิหิรีกต ๓ ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ อทฺธา
โข ภนฺเต เอว สนฺเต ตสฺส ปุริสสฺส อปฺปาฏิหิรีกต ภาสิต
สมฺปชฺชตีติ ฯ เอวเมว โข ตฺว อุทายิ ยสฺมา ภนฺเต วณฺณา
อฺโ วณฺโณ อุตฺตริตโร วา ปณีตตโร วา นตฺถิ โส ปรโม
วณฺโณติ วเทสิ ตฺจ วณฺณ น ปฺาเปสีติ ฯ เสยฺยถาป
ภนฺเต มณิ เวฬุรโิ ย สุโภ โชติมา อฏโส สุปริกมฺมกโต
ปณฺฑุกมฺพเล นิกฺขิตฺโต ภาสเตว ตปเตว วิโรจเตว ๕ เอววณฺโณ
อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
[๓๗๔] ต กึ มฺสิ อุทายิ โย วา มณิ เวฬุริโย
#๑ ยุ. ขตฺติยี วา พฺราหฺมณี วา เวสฺสี วา สุทฺที วาติ ฯ ๒ ยุ. เอวนามา ฯ
#๓ สี. มชฺฌา วา ฯ ๔ ยุ. อปฺปาฏิหีรกต ฯ ม. อปฺปาฏิหิรกต ฯ
#สี. อปฺปาฏิหีริก ฯ ๕ สี. ยุ. ภาสติ จ ตปติ จ วิโรจติ จ ฯ
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สุโภ โชติมา อฏโส สุปริกมฺมกโต ปณฺฑกุ มฺพเล นิกขฺ ิตฺโต
ภาสเตว ตปเตว วิโรจเตว โย วา รตฺตนฺธการติมิสาย กิมิ
ขชฺโชปนโก อิเมส อุภนิ ฺน วณฺณาน กตโม วณฺโณ อภิกฺกนฺตตโร
จ ๑ ปณีตตโร จาติ ฯ ยฺวาย ภนฺเต รตฺตนฺธการติมิสาย กิมิ
ขชฺโชปนโก อย อิเมส อุภินฺน วณฺณาน อภิกฺกนฺตตโร จ
ปณีตตโร จาติ ฯ
[๓๗๕] ต กึ มฺสิ อุทายิ โย วา รตฺตนฺธการติมิสาย กิมิ
ขชฺโชปนโก โย วา รตฺตนฺธการติมิสาย เตลปฺปทีโป อิเมส
อุภินฺน วณฺณาน กตโม วณฺโณ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร
จาติ ฯ ยฺวาย ภนฺเต รตฺตนฺธการติมิสาย เตลปฺปทีโป อย
อิเมส อุภินฺน วณฺณาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ
[๓๗๖] ต กึ มฺสิ อุทายิ โย วา รตฺตนฺธการติมิสาย
เตลปฺปทีโป โย วา รตฺตนฺธการติมิสาย มหาอคฺคิกฺขนฺโธ อิเมส
อุภินฺน วณฺณาน กตโม วณฺโณ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร
จาติ ฯ ยฺวาย ภนฺเต รตฺตนฺธการติมิสาย มหาอคฺคิกฺขนฺโธ อย
อิเมส อุภินฺน วณฺณาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ
[๓๗๗] ต กึ มฺสิ อุทายิ โย วา รตฺตนฺธการติมิสาย
อคฺคิกฺขนฺโธ ๒ ยา วา รตฺติยา ปจฺจูสสมย วิทฺเธ วิคตวลาหเก
เทเว โอสธิตารกา อิเมส อุภินฺน วณฺณาน กตโม วณฺโณ
#๑ สี. อเนกาเนสุ วาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. มหาอคฺคิกฺขนฺโธ ฯ
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อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ ยาย ภนฺเต รตฺติยา ปจฺจูสสมย
วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว โอสธิตารกา อย อิเมส อุภินฺน
วณฺณาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ
[๓๗๘] ต กึ มฺสิ อุทายิ ยา วา รตฺติยา ปจฺจูสสมย
วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว โอสธิตารกา โย วา ตทหุโปสเถ
ปณฺณรเส วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว อภิโท อฑฺฒรตฺตสมย
จนฺโท อิเมส อุภินฺน วณฺณาน กตโม วณฺโณ อภิกฺกนฺตตโร
จ ปณีตตโร จาติ ฯ ยฺวาย ภนฺเต ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส
วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว อภิโท อฑฺฒรตฺตสมย จนฺโท อย
อิเมส อุภินฺน วณฺณาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ
[๓๗๙] ต กึ มฺสิ อุทายิ โย วา ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส
วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว อภิโท อฑฺฒรตฺตสมย จนฺโท
โย วา วสฺสาน ปจฺฉิเม มาเส สรทสมเย วิทฺเธ วิคตวลาหเก
เทเว อภิโท มชฺฌนฺติกสมย สุริโย อิเมส อุภนิ ฺน วณฺณาน
กตโม วณฺโณ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ ยฺวาย
ภนฺเต วสฺสาน ปจฺฉิเม มาเส สรทสมเย วิทฺเธ วิคตวลาหเก
เทเว อภิโท มชฺฌนฺติกสมย สุริโย อย อิเมส อุภินฺน วณฺณาน
อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ ตโต โข ๑ เต อุทายิ พหู
หิ พหุตรา เทวา เย อิเมส จนฺทิมสุริยาน อาภา นานุโภนฺติ
#๑ ยุ. อโต โขติ ทิสฺสติ ฯ สี. อถ โข ฯ
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ตฺยาห ปชานามิ อถ จ ปนาห น วทามิ ยสฺมา วณฺณา
อฺโ วณฺโณ อุตฺตริตโร วา ปณีตตโร วา นตฺถีติ อถ จ
ปน ตฺว อุทายิ ยฺวาย วณฺโณ กิมินา ขชฺโชปนเกน นิหีนตโร ๑
จ กิลิฏตโร ๒ จ โส ปรโม วณฺโณติ วเทสิ ตฺจ วณฺณ
น ปฺาเปสีติ ฯ อจฺฉิท ภควา กถ อจฺฉิท สุคต ๓ กถนฺติ ฯ
กึ ปน ตฺว อุทายิ เอว วเทสิ อจฺฉิท ภควา กถ อจฺฉิท
สุคต กถนฺติ ฯ อมฺหาก ภนฺเต สเก อาจริยเก เอว โหติ
อย ปรโม วณฺโณ อย ปรโม วณฺโณติ เต มย ภนฺเต
ภควตา สเก อาจริยเก สมนุยฺุชิยมานา สมนุคฺคาหิยมานา สมนุภาสิยมานา
ริตฺตา ตุจฺฉา อปรทฺธาติ ฯ
[๓๘๐] กึ ปนุทายิ อตฺถิ เอกนฺตสุโข โลโก อตฺถิ อาการวตี
ปฏิปทา เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อมฺหาก ภนฺเต
สเก อาจริยเก เอว โหติ อตฺถิ เอกนฺตสุโข โลโก อตฺถิ
อาการวตี ปฏิปทา เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
กตมา ปน สา อุทายิ อาการวตี ปฏิปทา เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส
สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อิธ ภนฺเต เอกจฺโจ ปาณาติปาต ปหาย
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินนฺ าทาน ปหาย อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจาร ปหาย กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต
โหติ มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ อฺตร
วา ปน ตโปคุณ สมาทาย วตฺตติ อย โข สา ภนฺเต
#๑ ยุ. หีนตโร ฯ ๒ ยุ. ปติกิฏตโร ฯ ๓ ยุ. สพฺพฏาเนสุ สุคโตติ ทิสฺสติ ฯ
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อาการวตี ปฏิปทา เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
[๓๘๑] ต กึ มฺสิ อุทายิ ยสฺมึ สมเย ปาณาติปาต
ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ เอกนฺตสุขี วา ตสฺมึ
สมเย อตฺตา โหติ สุขทุกฺขี วาติ ฯ สุขทุกฺขี ภนฺเตติ ๑ ฯ ต
กึ มฺสิ อุทายิ ยสฺมึ สมเย อทินนฺ าทาน ปหาย อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ เอกนฺตสุขี วา ตสฺมึ สมเย อตฺตา โหติ
สุขทุกฺขี วาติ ฯ สุขทุกฺขี ภนฺเตติ ฯ ต กึ มฺสิ อุทายิ
ยสฺมึ สมเย กาเมสุ มิจฺฉาจาร ปหาย กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต
โหติ เอกนฺตสุขี วา ตสฺมึ สมเย อตฺตา โหติ สุขทุกฺขี วาติ ฯ
สุขทุกฺขี ภนฺเตติ ฯ ต กึ มฺสิ อุทายิ ยสฺมึ สมเย
มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ เอกนฺตสุขี วา
ตสฺมึ สมเย อตฺตา โหติ สุขทุกฺขี วาติ ฯ สุขทุกฺขี ภนฺเตติ ฯ
ต กึ มฺสิ อุทายิ ยสฺมึ สมเย อฺตร ตโปคุณ สมาทาย
วตฺตติ เอกนฺตสุขี วา ตสฺมึ สมเย อตฺตา โหติ สุขทุกฺขี
วาติ ฯ สุขทุกฺขี ภนฺเตติ ฯ ต กึ มฺสิ อุทายิ อป นุ
โข โวกิณณ
ฺ สุขทุกฺข ปฏิปท อาคมฺม เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส
สจฺฉิกิริยา โหตีติ ๒ ฯ อจฺฉิท ภควา กถ อจฺฉิท สุคต กถนฺติ ฯ
กึ ปน ตฺว อุทายิ เอว วเทสิ อจฺฉิท ภควา กถ อจฺฉิท
สุคต กถนฺติ ฯ อมฺหาก ภนฺเต สเก อาจริยเก เอว โหติ
อตฺถิ เอกนฺตสุโข โลโก อตฺถิ อาการวตี ปฏิปทา เอกนฺตสุขสฺส
#๑ ยุ. สพฺพฏาเนสุ อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
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โลกสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ เต มย ภนฺเต ภควตา สเก อาจริยเก
สมนุยฺุชิยมานา สมนุคคฺ าหิยมานา สมนุภาสิยมานา ริตฺตา ตุจฺฉา
อปรทฺธาป กึ ปน ภนฺเต อตฺถิ เอกนฺตสุโข โลโก อตฺถิ
อาการวตี ปฏิปทา เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ อตฺถิ
โข อุทายิ เอกนฺตสุโข โลโก อตฺถิ อาการวตี ปฏิปทา เอกนฺตสุขสฺส
โลกสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ กตมา ปน สา ภนฺเต อาการวตี
ปฏิปทา เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
[๓๘๒] อิธุทายิ ภิกขฺ ุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปตยิ า จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย โข สา อุทายิ อาการวตี ปฏิปทา
เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ กินฺนุ ๑ โข สา ภนฺเต
อาการวตี ปฏิปทา เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส สจฺฉิกิริยาย สจฺฉิกโต
หิสฺส ภนฺเต เอตฺตาวตา เอกนฺตสุโข โลโก โหตีติ ฯ น ขฺวสฺส
อุทายิ เอตฺตาวตา เอกนฺตสุโข โลโก สจฺฉิกโต โหติ อาการวตี
เตฺวว สา ปฏิปทา เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
[๓๘๓] เอว วุตฺเต สกุลุทายิสฺส ปริพฺพาชกสฺส ปริสา อุนนฺ าทินี
อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา อโหสิ เอตฺถ มย อนสฺสาม สาจริยกา
เอตฺถ มย อนสฺสาม สาจริยกา น มย อิโต ภิยโฺ ย อุตฺตริตร
ปชานามาติ ฯ อถ โข สกุลุทายิ ปริพฺพาชโก เต ปริพฺพาชเก
#๑ ยุ. น โข สา ฯ
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อปฺปสทฺเท กตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ กิตฺตาวตา ปนสฺส ภนฺเต
เอกนฺตสุโข โลโก สจฺฉิกโต โหตีติ ฯ
[๓๘๔] อิธุทายิ ภิกขฺ ุ สุขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ยาวตา เทวตา เอกนฺตสุข โลก
อุปปนฺนา ตาหิ เทวตาหิ สทฺธึ สนฺติฏติ สลฺลปติ สากจฺฉ
สมาปชฺชติ เอตฺตาวตา ขฺวสฺส อุทายิ เอกนฺตสุโข โลโก สจฺฉิกโต
โหตีติ ฯ เอตสฺส นูน ภนฺเต เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส
สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู ภควติ พฺรหฺมจริย จรนฺตีติ ฯ น โข อุทายิ
เอตสฺส เอกนฺตสุขสฺส โลกสฺส สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย
จรนฺติ อตฺถิ โข อุทายิ อฺเว ธมฺมา อุตฺตริตรา จ
ปณีตตรา จ เยส สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย จรนฺตตี ิ ฯ
กตเม ปน เต ภนฺเต ธมฺมา อุตฺตริตรา จ ปณีตตรา จ เยส
สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู ภควติ พฺรหฺมจริย จรนฺตีติ ฯ
[๓๘๕] อิธุทายิ ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา ฯเปฯ โส อิเม
ปฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อยมฺป
โข อุทายิ ธมฺโม อุตฺตริตโร จ ปณีตตโร จ ยสฺส สจฺฉิกิรยิ าเหตุ
ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย จรนฺติ ฯ ปุน จปร อุทายิ [๑] วิตกฺกวิจาราน
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขูติ ทิสฺสติ ฯ
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วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ... ตติย ฌาน ... จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อยมฺป โข อุทายิ ธมฺโม อุตฺตริตโร
จ ปณีตตโร จ ยสฺส สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย
จรนฺติ ฯ
[๓๘๖] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ๑
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ โส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ
อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ อยมฺป
โข อุทายิ ธมฺโม อุตฺตริตโร จ ปณีตตโร จ ยสฺส สจฺฉิกิรยิ าเหตุ
ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย จรนฺติ ฯ โส เอว สมาหิเต
จิตฺเต ปริสทุ ฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภเู ต
กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺตฏ
อภินินฺนาเมติ โส ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ
ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ
อยมฺป โข อุทายิ ธมฺโม อุตฺตริตโร จ ปณีตตโร จ ยสฺส สจฺฉิกิริยาเหตุ
ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย จรนฺติ ฯ โส เอว สมาหิเต
จิตฺเต ปริสทุ ฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภเู ต
กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อาสวาน ขยาณาย จิตฺต
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ อาเนชฺชปฺปตฺเตติ ทิสฺสติ ฯ
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อภินินฺนาเมติ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ
ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรโธติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อิเม อาสวาติ ยถาภูต
ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ ฯเปฯ อย อาสวนิโรโธติ ฯเปฯ
อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตสฺส เอว
ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ภวาสวาป จิตฺต
วิมุจฺจติ อวิชฺชาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ
าณ โหติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ อย โข อุทายิ ธมฺโม อุตฺตริตโร จ
ปณีตตโร จ ยสฺส สจฺฉิกิริยาเหตุ ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย จรนฺติ ฯ
อิเม โข อุทายิ ธมฺมา อุตฺตริตรา จ ปณีตตรา จ เยส สจฺฉิกิริยาเหตุ
ภิกฺขู มยิ พฺรหฺมจริย จรนฺตีติ ฯ
[๓๘๗] เอว วุตฺเต สกุลุทายิ ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกชุ ชฺ ิต
วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ ๑ เอวเมว ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม
ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ ลเภยฺยาห ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช
ลเภยฺย อุปสมฺปทนฺติ ฯ
#๑ ยุ. ทกฺขินฺตีติ ฯ
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[๓๘๘] เอว วุตฺเต สกุลุทายิสฺส ปริพฺพาชกสฺส ปริสา สกุลุทายึ
ปริพฺพาชก เอตทโวจ มา ภว อุทายิ สมเณ โคตเม พฺรหฺมจริย
จริ มา ภว อุทายิ อาจริโย หุตฺวา อนฺเตวาสีวาส วสิ
เสยฺยถาป นาม อุทกมณิโก หุตฺวา อุทฺเทกนิโก อสฺส เอว
สมฺปทมิท โภโต อุทายิสฺส ภวิสฺสติ มา ภว อุทายิ สมเณ
โคตเม พฺรหฺมจริย จริ มา ภว อุทายิ อาจริโย หุตฺวา
อนฺเตวาสีวาส วสีติ ฯ
อิติ หิท สกุลุทายิสสฺ ปริพฺพาชกสฺส ปริสา สกุลุทายึ
ปริพฺพาชก อนฺตรายมกาสิ ภควติ พฺรหฺมจริเยติ ฯ
จูฬสกุลุทายิสตุ ฺต นิฏิต นวม ฯ
______________
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เวขณสสุตฺต ๑
[๓๘๙] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข เวขณโส ๒ ปริพฺพาชโก
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
[๓๙๐] เอกมนฺต ิโต โข เวขณโส ปริพฺพาชโก ภควโต
สนฺติเก อุทาน อุทาเนสิ อย ปรโม วณฺโณ อย ปรโม
วณฺโณติ ฯ กึ ปน ตฺว กจฺจาน เอว วเทสิ อย ปรโม
วณฺโณ อย ปรโม วณฺโณติ กตโม [๓] ปรโม วณฺโณติ ฯ
ยสฺมา โภ โคตม วณฺณา อฺโ วณฺโณ อุตตฺ ริตโร วา
ปณีตตโร วา นตฺถิ โส ปรโม วณฺโณติ ฯ กตโม โส
กจฺจาน วณฺโณ ยสฺมา วณฺณา อฺโ วณฺโณ อุตฺตริตโร
วา ปณีตตโร วา นตฺถตี ิ ฯ ยสฺมา โภ โคตม วณฺณา อฺโ
วณฺโณ อุตฺตริตโร วา ปณีตตโร วา นตฺถิ โส ปรโม วณฺโณติ ฯ
[๓๙๑] ทีฆาป โข เต เอสา กจฺจาน ผเรยฺย ยสฺมา โภ
โคตม วณฺณา อฺโ วณฺโณ อุตตฺ ริตโร วา ปณีตตโร วา
นตฺถิ โส ปรโม วณฺโณติ วเทสิ ตฺจ วณฺณ น ปฺาเปสิ ฯ
เสยฺยถาป กจฺจาน ปุรโิ ส เอว วเทยฺย อห ยา อิมสฺมึ
#๑ ยุ. เวขนสฺสสุตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ม. เวขนสสุตฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
#๒ ยุ. เวขนสฺโส ฯ ๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร โสติ ทิสฺสติ ฯ
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ชนปเท ชนปทกลฺยาณี ต อิจฺฉามิ ต กาเมมีติ ฯ ตเมน
เอว วเทยฺยุ อมฺโภ ปุริส ย ตฺว ชนปทกลฺยาณึ อิจฺฉสิ
กาเมสิ ชานาสิ ต ชนปทกลฺยาณึ ๑ ขตฺติยึ วา พฺราหฺมณึ วา
เวสฺสึ วา สุทฺทึ วาติ ฯ อิติ ปุฏโ โนติ วเทยฺย ฯ ตเมน
เอว วเทยฺยุ อมฺโภ ปุริส ย ตฺว ชนปทกลฺยาณึ อิจฺฉสิ
กาเมสิ ชานาสิ ต ชนปทกลฺยาณึ เอววณฺณา เอวโคตฺตา
อิติ วาติ ฯเปฯ ทีฆา วา รสฺสา วา มชฺฌิมา วา กาฬี วา
สามา วา มงฺคุรจฺฉวี วาติ อมุกสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม
วา นคเร วาติ ฯ อิติ ปุฏโ โนติ วเทยฺย ฯ ตเมน เอว
วเทยฺยุ อมฺโภ ปุริส ย ตฺว น ชานาสิ น ปสฺสสิ ต ตฺว
อิจฺฉสิ กาเมสีติ ฯ อิติ ปุฏโ อามาติ วเทยฺย ฯ ต กึ
มฺสิ กจฺจาน นนุ เอว สนฺเต ตสฺส ปุริสสฺส อปฺปาฏิหิรีกต
ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ อทฺธา โข โภ โคตม เอว สนฺเต ตสฺส
ปุริสสฺส อปฺปาฏิหิรีกต ภาสิต สมฺปชฺชตีติ ฯ เอวเมว โข ตฺว
กจฺจาน ยสฺมา โภ โคตม วณฺณา อฺโ วณฺโณ อุตฺตริตโร
วา ปณีตตโร วา นตฺถิ โส ปรโม วณฺโณติ วเทสิ ตฺจ วณฺณ
น ปฺาเปสีติ ฯ เสยฺยถาป โภ โคตม มณิ เวฬุริโย สุโภ โชติมา ๒
อฏโส สุปริกมฺมกโต ปณฺฑุกมฺพเล นิกฺขิตฺโต ภาสเตว ๓ ตปเตว
วิโรจเตว เอววณฺโณ อตฺตา โหติ อโรโค ปรมฺมรณาติ ฯ
[๓๙๒] ต กึ มฺสิ กจฺจาน โย วา มณิ เวฬุริโย
#๑ ยุ. ชนปทกลฺยาณี วา ขตฺติยี วา พฺราหฺมณี วา เวสฺสี วา สุทฺที วาติ ฯ
#๒ ยุ. สพฺพตฺถ ชาติมาติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. ภาสติ จ ตปติ จ วิโรจติ จาติ ทิสฺสติ ฯ
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สุโภ โชติมา อฏโส สุปริกมฺมกโต ปณฺฑกุ มฺพเล นิกขฺ ิตฺโต
ภาสเตว ตปเตว วิโรจเตว โย วา รตฺตนฺธการติมิสาย กิมิ
ขชฺโชปนโก อิเมส อุภนิ ฺน วณฺณาน กตโม วณฺโณ อภิกฺกนฺตตโร
จ ปณีตตโร จาติ ยฺวาย โภ โคตม รตฺตนฺธการติมิสาย
กิมิ ขชฺโชปนโก อย อิเมส อุภนิ ฺน วณฺณาน อภิกฺกนฺตตโร
จ ปณีตตโร จาติ ฯ
[๓๙๓] ต กึ มฺสิ กจฺจาน โย วา รตฺตนฺธการติมิสาย
กิมิ ขชฺโชปนโก โย วา รตฺตนฺธการติมิสาย เตลปฺปทีโป อิเมส
อุภินฺน วณฺณาน กตโม วณฺโณ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร
จาติ ฯ ยฺวาย โภ โคตม รตฺตนฺธการติมิสาย เตลปฺปทีโป อย
อิเมส อุภินฺน วณฺณาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ
[๓๙๔] ต กึ มฺสิ กจฺจาน โย วา รตฺตนฺธการติมิสาย
เตลปฺปทีโป โย วา รตฺตนฺธการติมิสาย มหาอคฺคิกฺขนฺโธ อิเมส
อุภินฺน วณฺณาน กตโม วณฺโณ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร
จาติ ฯ ยฺวาย โภ โคตม รตฺตนฺธการติมิสาย มหาอคฺคิกฺขนฺโธ
อย อิเมส อุภินฺน วณฺณาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ
[๓๙๕] ต กึ มฺสิ กจฺจาน โย วา รตฺตนฺธการติมิสาย
มหาอคฺคิกฺขนฺโธ ยา วา รตฺติยา ปจฺจูสสมย วิทฺเธ วิคตวลาหเก
เทเว โอสธิตารกา อิเมส อุภินฺน วณฺณาน กตโม วณฺโณ
อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ ยาย โภ โคตม รตฺติยา
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ปจฺจูสสมย วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว โอสธิตารกา อย อิเมส
อุภินฺน วณฺณาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ
[๓๙๖] ต กึ มฺสิ กจฺจาน ยา วา รตฺติยา ปจฺจูสสมย
วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว โอสธิตารกา โย วา ตทหุโปสเถ
ปณฺณรเส วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว อภิโท อฑฺฒรตฺตสมย
จนฺโท อิเมส อุภินฺน วณฺณาน กตโม วณฺโณ อภิกฺกนฺตตโร
จ ปณีตตโร จาติ ฯ ยฺวาย โภ โคตม ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส
วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว อภิโท อฑฺฒรตฺตสมย จนฺโท อย
อิเมส อุภินฺน วณฺณาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ
[๓๙๗] ต กึ มฺสิ กจฺจาน โย วา ตทหุโปสเถ
ปณฺณรเส วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว อภิโท อฑฺฒรตฺตสมย
จนฺโท โย วา วสฺสาน ปจฺฉิเม มาเส สรทสมเย วิทฺเธ
วิคตวลาหเก เทเว อภิโท มชฺฌนฺตกิ สมย สุรโิ ย อิเมส อุภนิ ฺน
วณฺณาน กตโม วณฺโณ อภิกกฺ นฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ
ยฺวาย โภ โคตม วสฺสาน ปจฺฉิเม มาเส สรทสมเย วิทฺเธ
วิคตวลาหเก เทเว อภิโท มชฺฌนฺตกิ สมย สุรโิ ย อย อิเมส
อุภินฺน วณฺณาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ
[๓๙๘] ตโต ๑ โข เต กจฺจาน พหู หิ พหุตรา เทวา เย
อิเมส จนฺทมิ สุริยาน อาภา นานุโภนฺติ ตฺยาห ปชานามิ อถ
จ ปนาห น วทามิ ยสฺมา วณฺณา อฺโ วณฺโณ อุตฺตริตโร
#๑ ยุ. อโต ฯ
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วา ๑ ปณีตตโร วา นตฺถีติ อถ จ ปน ตฺว กจฺจาน ยฺวาย
วณฺโณ กิมินา ขชฺโชปนเกน นิหีนตโร ๒ จ กิลฏิ ตโร ๓ จ โส
ปรโม วณฺโณติ วเทสิ ตฺจ วณฺณ น ปฺาเปสิ ๓ ฯ
ปฺจ โข อิเม กจฺจาน กามคุณา กตเม ปฺจ จกฺขุวิฺเยฺยา
รูปา อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนียา โสตวิฺเยฺยา สทฺทา ... ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา ...
ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ... กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา
มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนียา อิเม โข กิจฺจาน
ปฺจ กามคุณา ฯ ย โข กจฺจาน อิเม ปฺจ กามคุเณ
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อิท วุจฺจติ กามสุข ฯ อิติ
กาเมหิ กามสุข กามสุขา กามคฺคสุข ตตฺถ อคฺคมกฺขายตีติ ฯ
[๓๙๙] เอว วุตฺเต เวขณโส ปริพพฺ าชโก ภควนฺต เอตทโวจ
อจฺฉริย โภ โคตม อพฺภูต โภ โคตม ยาว สุภาสิตฺจิท
โภตา โคตเมน กาเมหิ กามสุข กามสุขา กามคฺคสุข ตตฺถ
อคฺคมกฺขายตีติ ฯ ทุชชฺ าน โข เอต กจฺจาน ตยา อฺทิฏิเกน
อฺกฺขนฺติเกน อฺรุจิเกน อฺตฺถโยเคน อฺถาจริยเกน
กาม ๕ วา กามสุข วา กามคฺคสุข วาติ ๖ เย โข เต กจฺจาน
ภิกฺขู อรหนฺโต ขีณาสวา วุสิตวนฺโต กตกรณียา โอหิตภารา
อนุปฺปตฺตสทตฺถา ปริกขฺ ีณภวสฺโชนา สมฺมทฺา วิมุตฺตา เต
#๑ ยุ. จ ฯ ๒ ยุ. หีนตโร ฯ ๓ ยุ. ปติกิฏตโร ฯ ๔ ยุ. ปฺาเปสีติ ฯ
#๕ ม. กามา วา ฯ ๖ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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โข เอต ชาเนยฺยุ กาม วา กามสุข วา กามคฺคสุข วาติ ฯ
[๔๐๐] เอว วุตฺเต เวขณโส ปริพพฺ าชโก กุปโต อนตฺตมโน
ภควนฺตเยว ขขเสนฺโต ภควนฺตเยว วมฺเภนฺโต ภควนฺตเยว วทมาโน
สมโณ [๑] โคตโม ปาปโต ภวิสฺสตีติ ภควนฺต เอตทโวจ เอวเมว
ปนิเธกจฺเจ ๒ สมณพฺราหฺมณา อชานนฺตา ปุพฺพนฺต อชานนฺตา
อปรนฺต อถ จ ปน ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต
กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามาติ ๓ ปฏิชานนฺติ เตสมิท
ภาสิต หสฺสกเยว สมฺปชฺชติ ลามกเยว สมฺปชฺชติ ริตฺตกเยว
สมฺปชฺชติ ตุจฺฉกเยว สมฺปชฺชตีติ ฯ
[๔๐๑] เย โข เต กจฺจาน สมณพฺราหฺมณา อชานนฺตา
ปุพฺพนฺต อชานนฺตา ๓ อปรนฺต ขีณา ชาติ วุสติ  พฺรหฺมจริย กต
กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามาติ ปฏิชานนฺติ เตส โสเยว
สหธมฺมิโก นิคฺคโห โหติ อปจ กจฺจาน ติฏตุ ปุพฺพนฺโต
ติฏตุ อปรนฺโต เอตุ วิฺู ปุริโส อสโ อมายาวี อุชุชาติโก
อหมนุสาสามิ อห ธมฺม เทเสมิ ยถานุสิฏ ตถา ปฏิปชฺชมาโน
นจิรสฺเสว สามฺเว สฺสติ สาม ทกฺขิติ ๕ เอว กิรายสฺมา ๖ พนฺธนา
วิปฺปโมกฺโข โหติ ยทิท อวิชฺชาพนฺธนา ฯ เสยฺยถาป กจฺจาน
ทหโร กุมาโร มนฺโท อุตฺตานเสยฺยโก กณฺปฺจเมหิ พนฺธเนหิ
พนฺโธ ๗ อสฺส สุตฺตพนฺธเนหิ ตสฺส วุฑฺฒิมนฺวาย อินฺทรฺ ิยาน
#๑ ยุ. จ ฯ ๒ ยุ. ปนิเธเก ฯ ๓ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ยุ. อปสฺสนฺตา ฯ
#๕ ยุ. ทกฺขีติ ฯ ๖ สี. ยุ. กิร สมฺมา ฯ ๗ ยุ. พทฺโธ ฯ
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ปริปากมนฺวาย ตานิ พนฺธนานิ มฺุเจยฺยุ ๑ โส โมกฺโขมฺหีติ โข
ชาเนยฺย โน จ พนฺธน เอวเมว โข กจฺจาน เอตุ วิฺู
ปุริโส อสโ อมายาวี อุชชุ าติโก อหมนุสาสามิ อห ธมฺม
เทเสมิ ยถานุสิฏ ตถา ปฏิปชฺชมาโน นจิรสฺเสว สามฺเว
สฺสติ สาม ทกฺขิติ เอว กิรายสฺมา ๒ พนฺธนา วิปฺปโมกฺโข
โหติ ยทิท อวิชฺชาพนฺธนาติ ฯ
[๔๐๒] เอว วุตฺเต เวขณโส ปริพพฺ าชโก ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ อุปาสก
ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
เวขณสสุตฺต นิฏิต ทสม ฯ
ปริพฺพาชกวคฺโค ตติโย ฯ
_______________
ตสฺส วคฺคสฺส อุทฺทาน
ปุณฺฑรี อคฺคิ สหกถินาโม
ทีฆนโข ปุน ภณฺฑรโคตฺโต
สนฺทกุทายิ มุณฺฑิกปุตฺโต
มณิโก ๓ ตถา กจฺจาโน วรวคฺโค ฯ
_________________
#๑ ยุ. มุจฺเจยฺยุ ฯ ๒ ยุ. กิร สมฺมา ฯ ๓ สี. มณิโกตฺถ ฯ
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ราชวคฺโค
_____
ฆฏิการสุตตฺ 
[๔๐๓] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก
จรติ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ฯ อถ โข ภควา มคฺคา
โอกฺกมฺม อฺตรสฺมึ ปเทเส สิต ปาตฺวากาสิ ฯ อถ โข
อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ โก นุ โข เหตุ โก ปจฺจโย
ภควโต สิตสฺส ปาตุกมฺมาย น อการเณน ตถาคตา สิต ปาตุกโรนฺตีติ ฯ
อถ โข อายสฺมา อานนฺโท เอกส อุตฺตราสงฺค ๑
กริตฺวา เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ
โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย ภควโต สิตสฺส ปาตุกมฺมาย
น อการเณน ตถาคตา สิต ปาตุกโรนฺตีติ ฯ
[๔๐๔] ภูตปุพฺพ อานนฺท อิมสฺมึ ปเทเส เวภฬิค ๒ นามฬ
นิคโม ๓ อโหสิ อิทโฺ ธ เจว ผีโต จ พหุชโน อากิณฺณมนุสฺโส ฯ
เวภฬิค โข อานนฺท นิคม กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
อุปนิสฺสาย วิหาสิ ฯ อิธ สุท อานนฺท กสฺสปสฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อาราโม อโหสิ ฯ อิธ สุท อานนฺท กสฺสโป
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ นิสินฺโน ภิกฺขุสงฺฆ โอวทตีติ ฯ
#๑ สี. ยุ. จีวร ฯ ๒ สี. ม. เวภฬิงฺค ฯ ๓ ยุ. คามนิคโม ฯ
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[๔๐๕] อถ โข อายสฺมา อานนฺโท จตุคุณ สงฺฆาฏึ
ปฺาเปตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ เตนหิ ภนฺเต ภควา นิสที ตุ
เอวาย ภูมิปฺปเทโส ทฺวีหิ อรหนฺเตหิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ ปริภุตฺโต
ภวิสฺสตีติ ฯ นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ นิสชฺช โข
ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ ภูตปุพฺพ อานนฺท อิมสฺมึ
ปเทเส เวภฬิค นาม นิคโม อโหสิ อิทฺโธ เจว ผีโต จ พหุชโน
อากิณฺณมนุสฺโส ฯ เวภฬิค โข อานนฺท นิคม กสฺสโป ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุปนิสฺสาย วิหาสิ ฯ อิธ สุท อานนฺท
กสฺสปสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อาราโม อโหสิ ฯ
อิธ สุท อานนฺท กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ นิสินโฺ น ๑
ภิกฺขุสงฺฆ โอวทติ ฯ เวภฬิเค ๒ โข อานนฺท นิคเม ฆฏิกาโร นาม
กุมฺภกาโร กสฺสปสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อุปฏาโก
อโหสิ อคฺคุปฏาโก ฯ ฆฏิการสฺส โข อานนฺท กุมฺภการสฺส
โชติปาโล นาม มาณโว สหาโย อโหสิ ปยสหาโย ฯ อถ
โข อานนฺท ฆฏิกาโร กุมฺภกาโร โชติปาล มาณว อานนฺเตสิ
อายาม สมฺม โชติปาล กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสาม สาธุสมฺมตฺหิ เม ตสฺส ภควโต
ทสฺสน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ
[๔๐๖] เอว วุตฺเต อานนฺท โชติปาโล มาณโว ฆฏิการ
กุมฺภการ เอตทโวจ อล สมฺม ฆฏิการ กึ ปน เตน มุณฺฑเกน
#๑ ยุ. นิสินฺนโก ฯ ๒ ยุ. เวภฬิงฺเค ฯ
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สมณเกน ทิฏเนาติ ฯ ทุติยมฺป โข อานนฺท ฯเปฯ ตติยมฺป
โข อานนฺท ฆฏิกาโร กุมฺภกาโร โชติปาล มาณว เอตทโวจ
อายาม สมฺม โชติปาล กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสาม สาธุสมฺมตฺหิ เม ตสฺส ภควโต
ทสฺสน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ ตติยมฺป โข อานนฺท
โชติปาโล มาณโว ฆฏิการ กุมฺภการ เอตทโวจ อล สมฺม
ฆฏิการ กึ ปน เตน มุณฺฑเกน สมณเกน ทิฏเนาติ ฯ
เตนหิ สมฺม โชติปาล โสตฺติสินาน ๑ อาทาย นทึ คมิสฺสาม
สินายิตุนฺติ ฯ เอว สมฺมาติ โข อานนฺท โชติปาโล มาณโว
ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๔๐๗] อถ โข อานนฺท ฆฏิกาโร จ กุมฺภกาโร โชติปาโล
จ มาณโว โสตฺติสินาน อาทาย นทึ อคมสุ สินายิตุ ฯ อถ
โข อานนฺท ฆฏิกาโร กุมฺภกาโร โชติปาล มาณว อามนฺเตสิ
อย สมฺม โชติปาล กสฺสปสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อวิทูเร อาราโม อายาม สมฺม โชติปาล กสฺสป ภควนฺต
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสสฺ าม สาธุสมฺมตฺหิ
เม ตสฺส ภควโต ทสฺสน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ
[๔๐๘] เอว วุตฺเต อานนฺท โชติปาโล มาณโว ฆฏิการ
กุมฺภการ เอตทโวจ อล สมฺม ฆฏิการ กึ ปน เตน มุณฺฑเกน
#๑ สี. ยุ. โสตฺตึ สินานึ ฯ
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สมณเกน ทิฏเนาติ ฯ ทุติยมฺป โข อานนฺท ฯเปฯ ตติยมฺป
โข อานนฺท ฆฏิกาโร กุมฺภกาโร โชติปาล มาณว เอตทโวจ
อย สมฺม โชติปาล กสฺสปสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อวิทูเร อาราโม อายาม สมฺม โชติปาล กสฺสป ภควนฺต
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสสฺ าม สาธุสมฺมตฺหิ
เม ตสฺส ภควโต ทสฺสน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ ตติยมฺป
โข อานนฺท โชติปาโล มาณโว ฆฏิการ กุมฺภการ เอตทโวจ อล
สมฺม ฆฏิการ กึ ปน เตน มุณฺฑเกน สมณเกน ทิฏเนาติ ฯ
[๔๐๙] อถ โข อานนฺท ฆฏิกาโร กุมฺภกาโร โชติปาล
มาณว โอวฏฏิกาย ปรามสิตฺวา เอตทโวจ อย สมฺม โชติปาล
กสฺสปสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อวิทูเร อาราโม
อายาม สมฺม โชติปาล กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสาม สาธุสมฺมตฺหิ เม ตสฺส ภควโต
ทสฺสน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ อถ โข อานนฺท โชติปาโล
มาณโว โอวฏฏิก วินิเวเตฺวา ฆฏิการ กุมฺภการ เอตทโวจ อล
สมฺม ฆฏิการ กึ ปน เตน มุณฺฑเกน สมณเกน ทิฏเนาติ ฯ
อถ โข อานนฺท ฆฏิกาโร กุมฺภกาโร โชติปาล มาณว สีสนฺหาต
เกเสสุ ปรามสิตฺวา เอตทโวจ อย สมฺม โชติปาล กสฺสปสฺส
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อวิทูเร อาราโม อายาม
สมฺม โชติปาล กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ ทสฺสนาย
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อุปสงฺกมิสฺสาม สาธุสมฺมตฺหิ เม ตสฺส ภควโต ทสฺสน
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ อถ โข อานนฺท โชติปาลสฺส
มาณวสฺส เอตทโหสิ อจฺฉริย วต โภ อพฺภูต วต โภ ยตฺร
หิ นามาย ฆฏิกาโร กุมฺภกาโร อิตฺตรชจฺโจ สมาโน อมฺหาก
สีสนฺหาตาน เกเสสุ ปรามสิตฺวา ๑ มฺิสฺสติ น วติท โอรก
มฺเ ภวิสฺสตีติ ฯ ฆฏิการ กุมฺภการ เอตทโวจ ยาเวตโทหิป
สมฺม ฆฏิการาติ ฯ ยาเวตโทหิป สมฺม โชติปาล ตถา หิ
ปน เม สาธุ สมฺม ต ตสฺส ภควโต ทสฺสน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ
เตนหิ สมฺม ฆฏิการ มฺุจ คมิสฺสามาติ ฯ
[๔๑๐] อถ โข อานนฺท ฆฏิกาโร จ กุมฺภกาโร โชติปาโล
จ มาณโว เยน กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ฆฏิกาโร กุมฺภกาโร กสฺสป ภควนฺต
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ โชติปาโล
ปน มาณโว กสฺสเปน ภควตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สทฺธึ
สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข ๒ ฆฏิกาโร กุมฺภกาโร กสฺสป
ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ เอตทโวจ อย เม ภนฺเต
โชติปาโล มาณโว สหาโย ปยสหาโย อิมสฺส ภควา ธมฺม
เทเสตูติ ฯ
[๔๑๑] อถ โข อานนฺท กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
#๑ ยุ. ปรามสิตพฺพ ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร อานนฺทาติ อาลปน ทิสฺสติ ฯ
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ฆฏิการฺจ กุมฺภการ โชติปาลฺจ มาณว ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถ โข อานนฺท
ฆฏิกาโร จ กุมฺภกาโร โชติปาโล จ มาณโว กสฺสเปน ภควตา
อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปตา
สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา กสฺสปสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา กสฺสป
ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ปกฺกมึสุ ฯ
[๔๑๒] อถ โข อานนฺท โชติปาโล มาณโว ฆฏิการ กุมฺภการ
เอตทโวจ อิม นุ ตฺว สมฺม ฆฏิการ ธมฺม สุณนฺโต
อถ จ ปน ๑ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชสีติ ฯ นนุ จ ม สมฺม
โชติปาล ชานาสิ อนฺเธ ชิณฺเณ มาตาปตโร โปเสมีติ ฯ เตนหิ
สมฺม ฆฏิการ อห อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ
[๔๑๓] อถ โข อานนฺท ฆฏิกาโร จ กุมฺภกาโร โชติปาโล
จ มาณโว เยน กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข อานนฺท
ฆฏิกาโร กุมฺภกาโร กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ
เอตทโวจ อย เม ภนฺเต โชติปาโล มาณโว สหาโย ปยสหาโย
อิม ภควา ปพฺพาเชตูติ ฯ อลตฺถ โข อานนฺท โชติปาโล
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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มาณโว กสฺสปสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สนฺติเก
ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท ฯ อถ โข อานนฺท กสฺสโป ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อจิรูปสมฺปนฺเน โชติปาเล มาณเว
อฑฺฒมาสูปสมฺปนฺเน เวภฬิเค ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน พาราณสี
เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน เยน พาราณสี
ตทวสริ ฯ
[๔๑๔] ตตฺร สุท อานนฺท กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
พาราณสิย วิหรติ อิสปิ ตเน มิคทาเย ฯ อสฺโสสิ โข
อานนฺท กิกิ ๑ กาสิราชา กสฺสโป กิร ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
พาราณสึ อนุปฺปตฺโต พาราณสิย วิหรติ อิสิปตเน มิคทาเยติ ฯ
อถ โข อานนฺท กิกิ กาสิราชา ภทฺรานิ ภทฺรานิ ยานานิ โยชาเปตฺวา
ภทฺร ยาน อภิรูหิตฺวา ภเทฺรหิ ภเทฺรหิ ยาเนหิ พาราณสิยา
นิยฺยาสิ มหจฺจราชานุภาเวน ๒ กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ
ทสฺสนาย ยาวติกา ยานสฺส ภูมิ ยาเนน คนฺตฺวา ยานา
ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติโกว เยน กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต
สมฺมาสมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๔๑๕] เอกมนฺต นิสินฺน โข อานนฺท กิกึ กาสิราชาน
กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ
สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ อถ โข อานนฺท กิกิ กาสิราชา
#๑ ยุ. กิกี ฯ ๒ ยุ. มหตา ราชานุภาเวน ฯ
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กสฺสเปน ภควตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต กสฺสป ภควนฺต
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ เอตทโวจ อธิวาเสตุ เม ภนฺเต ภควา
สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ โข อานนฺท
กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตุณฺหีภาเวน ฯ อถ โข
อานนฺท กิกิ กาสิราชา กสฺสปสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏายาสนา กสฺสป ภควนฺต
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
อถ โข อานนฺท กิกิ กาสิราชา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน สเก
นิเวสเน ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา ปณฺฑุมุทิกสฺส ๑
สาลิโน วิจติ กาฬก อเนกสูป อเนกพฺยฺชน กสฺสปสฺส ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส กาล อาโรจาเปสิ กาโล ภนฺเต
นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ
[๔๑๖] อถ โข อานนฺท กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน กิกิสสฺ
กาสิรฺโ นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ อถ โข อานนฺท กิกิ กาสิราชา
พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา
สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ อถ โข อานนฺท กิกิ กาสิราชา กสฺสป
#๑ สี. ยุ. ปณฺฑุมุฏิกสฺส ฯ
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ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ อฺตร
นีจ อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
อานนฺท กิกิ กาสิราชา กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ
เอตทโวจ อธิวาเสตุ เม ภนฺเต ภควา พาราณสิย วสฺสาวาส
เอวรูป สงฺฆสฺส อุปฏาน ภวิสฺสตีติ ฯ อล มหาราช อธิวุฏโ
เม วสฺสาวาโสติ ฯ ทุติยมฺป โข อานนฺท ฯเปฯ ตติยมฺป โข
อานนฺท กิกิ กาสิราชา กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ
เอตทโวจ อธิวาเสตุ เม ๑ ภควา พาราณสิย วสฺสาวาส เอวรูป
สงฺฆสฺส อุปฏาน ภวิสฺสตีติ ฯ อล มหาราช อธิวุฏโ  เม
วสฺสาวาโสติ ฯ อถ โข อานนฺท กิกิสฺส กาสิรฺโ น เม
กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อธิวาเสสิ พาราณสิย
วสฺสาวาสนฺติ อหุเทว อฺถตฺต อหุ โทมนสฺส ฯ อถ โข อานนฺท
กิกิ กาสิราชา กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ เอตทโวจ
อตฺถิ นุ โข ภนฺเต อฺโ โกจิ มยา อุปฏากตโรติ ฯ
[๔๑๗] อตฺถิ มหาราช เวภฬิค นาม นิคโม ตตฺถ ฆฏิกาโร
นาม กุมฺภกาโร โส เม อุปฏาโก อคฺคุปฏาโก ตุยฺห โข
ปน มหาราช น เม กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
อธิวาเสสิ ๒ พาราณสิย วสฺสาวาสนฺติ อตฺเถว ๓ อฺถตฺต อตฺถิ
โทมนสฺส ตยิท ฆฏิกาเร กุมฺภกาเร นตฺถิ น จ ภวิสฺสติ
ฆฏิกาโร โข มหาราช กุมฺภกาโร พุทฺธ สรณ คโต ธมฺม
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ภนฺเตติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. อธิวาเสติ ฯ ๓ ยุ. อตฺถิ ฯ
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สรณ คโต สงฺฆ สรณ คโต ฆฏิกาโร โข มหาราช กุมฺภกาโร
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต กาเมสุมิจฺฉาจารา
ปฏิวิรโต มุสาวาทา ปฏิวิรโต สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
ปฏิวิรโต ฆฏิกาโร โข มหาราช กุมฺภกาโร พุทฺเธ
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต
สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคโต
ฆฏิกาโร โข มหาราช กุมฺภกาโร ทุกฺเข นิกฺกงฺโข ทุกฺขสมุทเย
นิกฺกงฺโข ทุกฺขนิโรเธ นิกฺกงฺโข ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย
นิกฺกงฺโข ฆฏิกาโร โข มหาราช กุมฺภกาโร เอกภตฺติโก
พฺรหฺมจารี สีลวา กลฺยาณธมฺโม ฆฏิกาโร โข มหาราช
กุมฺภกาโร นิกฺขิตฺตมณิสุวณฺโณ อเปตชาตรูปรชโต ฆฏิกาโร
โข มหาราช กุมฺภกาโร น มุสเลน น สหตฺถา ปวิฺจ ๑ ขนติ
ย โหติ กูลปลุคฺค ๒ วา มูสิกุกฺกโุ ร วา ต กาเชน ๓ อาหริตฺวา
ภาชน กริตวฺ า เอวมาห เอตฺถ โย อิจฺฉติ ตณฺฑุลปติภสฺตานิ
วา มุคฺคปติภสฺตานิ ๓ วา กาฬายปติภสฺตานิ ๓ วา นิกฺขิปตฺวา
ย อิจฺฉติ ต หรตูติ ฆฏิกาโร โข มหาราช กุมภฺ กาโร อนฺเธ
ชิณฺเณ มาตาปตโร โปเสติ ฆฏิกาโร โข มหาราช กุมฺภกาโร
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก ตตฺถปรินิพฺพายี
อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา ฯ
#๑ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. กุลฺลปลุคฺคนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๓ สี. ยุ. กาเมน ฯ
#๔ ยุ. ...ปภิวตฺตานิ ฯ
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[๔๑๘] เอกมิทาห มหาราช สมย เวภฬิเค นาม นิคเม
วิหรามิ ฯ อถ ขฺวาห มหาราช ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส มาตาปตโร
เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส มาตาปตโร
เอตทโวจ หนฺท โก นุ โข อย ภคโว ๑ คโตติ ฯ นิกฺขนฺโต
โข เต ภนฺเต อุปฏาโก อโต กุมภฺ ิยา โอทน คเหตฺวา
ปริโยคา สูป คเหตฺวา ปริภฺุชาติ ฯ อถ ขฺวาห มหาราช
กุมฺภิยา โอทน คเหตฺวา ปริโยคา สูป คเหตฺวา ปริภฺุชิตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกามึ ฯ อถ โข มหาราช ฆฏิกาโร กุมฺภกาโร
เยน มาตาปตโร เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มาตาปตโร
เอตทโวจ โก กุมฺภิยา โอทน คเหตฺวา ปริโยคา สูป คเหตฺวา
ปริภฺุชิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกนฺโตติ ฯ กสฺสโป ตาต ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ กุมฺภิยา โอทน คเหตฺวา ปริโยคา สูป
คเหตฺวา ปริภฺุชิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกนฺโตติ ฯ อถ โข
มหาราช ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส เอตทโหสิ ลาภา วต เม
สุลทฺธ วต เม ยสฺส เม กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
เอว อภิวิสฺสฏโติ ฯ อถ โข มหาราช ฆฏิการ กุมฺภการ
อฑฺฒมาส ปติสุข น วิชหิ สตฺตาห มาตาปตูน ฯ
[๔๑๙] เอกมิทาห มหาราช สมย ตตฺเถว เวภฬิเค นาม
นิคเม วิหรามิ ฯ อถ ขวาห มหาราช ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
#๑ ยุ. ภคฺคโว ฯ
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ปตฺตจีวรมาทาย เยน ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส มาตาปตโร
เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส มาตาปตโร
เอตทโวจ หนฺท โก นุ โข อย ภคโว ๑ คโตติ ฯ นิกฺขนฺโต
โข เต ภนฺเต อุปฏาโก อโต กโฬปยา กุมฺมาส คเหตฺวา
ปริโยคา สูป คเหตฺวา ปริภฺุชาติ ฯ อถ ขฺวาห มหาราช
กโฬปยา กุมฺมาส คเหตฺวา ปริโยคา สูป คเหตฺวา ปริภฺุชิตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกามึ ฯ อถ โข มหาราช ฆฏิกาโร กุมฺภกาโร
เยน มาตาปตโร เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มาตาปตโร
เอตทโวจ โก กโฬปยา กุมฺมาส คเหตฺวา ปริโยคา สูป คเหตฺวา
ปริภฺุชิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกนฺโตติ ฯ กสฺสโป ตาต ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ กโฬปยา กุมมฺ าส คเหตฺวา ปริโยคา สูป
คเหตฺวา ปริภฺุชิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกนฺโตติ ฯ อถ โข
มหาราช ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส เอตทโหสิ ลาภา วต เม
สุลทฺธ วต เม ยสฺส เม กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
เอว อภิวิสฺสฏโติ ฯ อถ โข มหาราช ฆฏิการ กุมฺภการ
อฑฺฒมาส ปติสุข น วิชหิ สตฺตาห มาตาปตูน ฯ
[๔๒๐] เอกมิทาห มหาราช สมย ตตฺเถว เวภฬิเค ๒ นาม
นิคเม วิหรามิ ฯ เตน โข ปน สมเยน กุฏิ โอวสฺสติ ฯ อถ
ขฺวาห มหาราช ภิกฺขู อามนฺเตสึ คจฺฉถ ภิกฺขเว ฆฏิการสฺส
กุมฺภการสฺส นิเวสเน ติณ ชานาถาติ ฯ เอว วุตฺเต มหาราช
#๑ ยุ. ภคฺคโว ฯ ๒ ยุ. เวภฬิงฺเค ฯ
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เต ภิกฺขู ม เอตทโวจุ นตฺถิ โข ภนฺเต ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส
นิเวสเน ติณ อตฺถิ จ ขฺวาสฺส อาเวสน ติณจฺฉทนนฺติ ฯ
คจฺฉถ ภิกฺขเว ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส อาเวสน
อุตฺติณ กโรถาติ ฯ อถ โข เต มหาราช ภิกฺขู ฆฏิการสฺส
กุมฺภการสฺส อาเวสน อุตฺติณมกสุ ฯ อถ โข มหาราช ฆฏิการสฺส
กุมฺภการสฺส มาตาปตโร เต ภิกฺขู เอตทโวจุ เก อาเวสน
อุตฺติณ กโรนฺตีติ ฯ ภิกฺขู ภคินิ กสฺสปสฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส กุฏิ โอวสฺสตีติ ฯ หรถ ภนฺเต หรถ ภทฺรมุขาติ ฯ
อถ โข มหาราช ฆฏิกาโร กุมฺภกาโร เยน มาตาปตโร
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มาตาปตโร เอตทโวจ เก
อาเวสน อุตฺติณมกสูติ ฯ ภิกฺขู ตาต กสฺสปสฺส กิร ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส กุฏิ โอวสฺสตีติ ฯ อถ โข มหาราช
ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส เอตทโหสิ ลาภา วต เม สุลทฺธ วต
เม ยสฺส เม กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ เอว
อภิวิสฺสฏโติ ฯ อถ โข มหาราช ฆฏิการ กุมฺภการ อฑฺฒมาส
ปติสุข น วิชหิ สตฺตาห มาตาปตูน ฯ อถ โข ต มหาราช
อาเวสน สพฺพ เตมาส อากาสจฺฉทน อฏาสิ น จาติวสฺสิ
เอวรูโป จ มหาราช ฆฏิกาโร กุมภฺ กาโรติ ฯ ลาภา ภนฺเต
ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส สุลทฺธ ภนฺเต ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส
ยสฺส ภควา เอว อภิวิสฺสฏโติ ฯ
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[๔๒๑] อถ โข อานนฺท กิกิ กาสิราชา ฆฏิการสฺส กุมฺภการสฺส
ปฺจมตฺตานิ ตณฺฑุลวาหสตานิ ปาเหสิ ปณฺฑุมุทิกสฺส สาลิโน
ตทูปยฺจ สูเปยฺย ฯ อถ โข เต อานนฺท ราชปุริสา ฆฏิการ
กุมฺภการ อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ อิมานิ โว ๑ ภนฺเต ปฺจมตฺตานิ
ตณฺฑุลวาหสตานิ กิกินา กาสิราเชน ปหิตานิ ปณฺฑุมทุ ิกสฺส
สาลิโน ตทูปยฺจ สูเปยฺย ตานิ ภนฺเต ปฏิคฺคณฺหาตูติ ฯ
ราชา โข พหุกิจฺโจ พหุกรณีโย อลมฺเม รฺโว โหตูติ ฯ
[๔๒๒] สิยา โข ปน เต อานนฺท เอวมสฺส อฺโ นูน
เตน สมเยน โชติปาโล มาณโว อโหสีติ ฯ น โข ปเนต
อานนฺท เอว ทฏพฺพ อห เตน สมเยน โชติปาโล มาณโว
อโหสินฺติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
ฆฏิการสุตฺต นิฏิต ปม ฯ
______________
#๑ ยุ. เต ฯ
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รฏปาลสุตฺต
[๔๒๓] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา กุรูสุ จาริกฺจรมาโน
มหตา ภิกขฺ ุสงฺเฆน สทฺธึ เยน ถุลลฺ โกฏิต นาม กุรูน
นิคโม ตทวสริ ฯ อสฺโสสุ โข ถุลลฺ โกฏิตกา พฺราหฺมณคหปติกา
สมโณ ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต กุรูสุ
จาริก จรมาโน มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ถุลลฺ โกฏิต อนุปปฺ ตฺโต
ต โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต
อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุรสิ ทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควา ๑ โส อิม โลก สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ
ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ
โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ
สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต ทสฺสน โหตีติ ฯ
[๔๒๔] อถ โข ถุลฺลโกฏิตกา พฺราหฺมณคหปติกา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อปฺเปกจฺเจ ภควนฺต อภิวเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทสึ ุ
อปฺเปกจฺเจ เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ
#๑ ยุ. ภควาติ ฯ
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อปฺเปกจฺเจ ภควโต สนฺติเก นามโคตฺต สาเวตฺวา เอกมนฺต
นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ ตุณฺหีภูตา เอกมนฺต นิสที ึสุ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺเน โข ถุลลฺ โกฏิตเก พฺราหฺมณคหปติเก ภควา ธมฺมิยา
กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ
[๔๒๕] เตน โข ปน สมเยน รฏปาโล นาม กุลปุตฺโต
ตสฺมึเยว ถุลลฺ โกฏิเต อคฺคกุลิกสฺส ปุตฺโต ติสฺส ปริสาย นิสนิ ฺโน
โหติ ฯ อถ โข รฏปาลสฺส กุลปุตฺตสฺส เอตทโหสิ ยถา
ยถา ขฺวาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ นยิท สุกร อคาร
อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปณ
ุ ฺณ เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต พฺรหฺมจริย
จริตุ ยนฺนนู าห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ อถ โข
ถุลลฺ โกฏิตกา พฺราหฺมณคหปติกา ภควตา ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา ภควโต ภาสิต
อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวาh
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามึสุ ฯ อถ โข รฏปาโล กุลปุตฺโต
อจิรปกฺกนฺเตสุ ถุลลฺ โกฏิตเกสุ พฺราหฺมณคหปติเกสุ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข รฏปาโล กุลปุตฺโต ภควนฺต
เอตทโวจ ยถา ยถาห ภนฺเต ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ
นยิท สุกร อคาร อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณ เอกนฺตปริสุทฺธ
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สงฺขลิขิต พฺรหฺมจริย จริตุ อิจฺฉามห ภนฺเต เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวาห กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิตุ ลเภยฺยาห ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺย
อุปสมฺปทนฺติ ฯ อนฺุาโตสิ ปน ตฺว รฏปาล มาตาปตูหิ
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ น โขห ภนฺเต อนฺุาโต
มาตาปตูหิ อาคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ น โข รฏปาล
ตถาคตา อนนฺุาต มาตาปตูหิ ปุตฺต ปพฺพาเชนฺตีติ ฯ สฺวาห
ภนฺเต ตถา กริสฺสามิ ยถา ม มาตาปตโร อนุชานิสฺสนฺติ
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ
[๔๒๖] อถ โข รฏปาโล กุลปุตฺโต อุฏายาสนา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เยน มาตาปตโร เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา มาตาปตโร เอตทโวจ อมฺมตาต ๑ ยถา ยถาห
ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ นยิท สุกร อคาร อชฺฌาวสตา
เอกนฺตปริปุณฺณ เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต พฺรหฺมจริย จริตุ
อิจฺฉามห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตุ อนุชานาถ ม อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชฺชายาติ ฯ
[๔๒๗] เอว วุตฺเต รฏปาลสฺส กุลปุตฺตสฺส มาตาปตโร
รฏปาล กุลปุตฺต เอตทโวจุ ตฺว โขสิ ตาต รฏปาล อมฺหาก
เอกปุตฺตโก ปโย มนาโป สุเขธิโต ๒ สุขปริหโต ๓ น ตฺว ตาต
#๑ ยุ. อมฺมตาตา ฯ ๒ ยุ. สุเข ิโต ฯ ๓ ยุ. สพฺพตฺถ สุขปริภโตติ ทิสฺสติ ฯ
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รฏปาล กิฺจิ ๑ ทุกขฺ สฺส ชานาสิ เอหิ ตฺว ตาต รฏปาล
ภฺุช จ ปว จ ปริจาเรหิ จ ภฺุชนฺโต ปวนฺโต ปริจาเรนฺโต
กาเม ๒ ปริภฺุชนฺโต ปฺุานิ กโรนฺโต อภิรมสฺสุ น ต มย
อนุชานาม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย มรเณนป เต มย
อกามกา วินา ภวิสฺสาม กึ ปน มย ต ชีวนฺต อนุชานิสสฺ าม
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป
โข รฏปาโล กุลปุตฺโต มาตาปตโร เอตทโวจ อมฺมตาต
ยถา ยถาห ภควตา ธมฺม เทสิต อาชานามิ นยิท สุกร อคาร
อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปณ
ุ ฺณ เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต พฺรหฺมจริย
จริตุ อิจฺฉามห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตุ อนุชานาถ ม อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ ตติยมฺป โข รฏปาลสฺส กุลปุตตฺ สฺส
มาตาปตโร รฏปาล กุลปุตฺต เอตทโวจุ ตฺว โขสิ ตาต
รฏปาล อมฺหาก เอกปุตฺตโก ปโย มนาโป สุเขธิโต ๓ สุขปริหโต
น ตฺว ตาต รฏปาล กิฺจิ ๑ ทุกฺขสฺส ชานาสิ เอหิ ตฺว ตาต
รฏปาล ภฺุช จ ปว จ ปริจาเรหิ จ ภฺุชนฺโต ปวนฺโต
ปริจาเรนฺโต กาเม ปริภฺุชนฺโต ปฺุานิ กโรนฺโต อภิรมสฺสุ
น ต มย อนุชานาม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย มรเณนป
เต มย อกามกา วินา ภวิสฺสาม กึ ปน มย ต ชีวนฺต
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ กสฺสจีติ ทิสฺสติ ฯ ๒ สี. กามานิ ฯ ๓ ยุ. ฉสุ าเนสุ สุเข
#ิโตติ ทิสฺสติ ฯ
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อนุชานิสฺสาม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ
[๔๒๘] อถ โข รฏปาโล กุลปุตฺโต ๑ น ม มาตาปตโร(
อนุชานนฺติ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ตตฺเถว อนนฺตรหิตาย
ภูมิยา นิปชฺชิ อิธ ๒ วา เม มรณ ภวิสฺสติ ปพฺพชฺชา
วาติ ฯ อถ ๓ โข รฏปาโล กุลปุตฺโต เอกมฺป ภตฺต น ภฺุชิ
เทฺวป ภตฺตานิ น ภฺุชิ ตีณิป ภตฺตานิ น ภฺุชิ จตฺตาริป
ภตฺตานิ น ภฺุชิ ปฺจป ภตฺตานิ น ภฺุชิ ฉป ภตฺตานิ น
ภฺุชิ สตฺตป ภตฺตานิ น ภฺุชิ ฯ
[๔๒๙] อถ โข รฏปาลสฺส กุลปุตฺตสฺส มาตาปตโร รฏปาล
กุลปุตฺต เอตทโวจุ ตฺว โขสิ ๓ ตาต รฏปาล อมฺหาก เอกปุตฺตโก
ปโย มนาโป สุเขธิโต สุขปริหโต น ตฺว ตาต รฏปาล
กิฺจิ ทุกฺขสฺส ชานาสิ อุฏเหิ ตาต รฏปาล ภฺุช จ
ปว จ ปริจาเรหิ จ ภฺุชนฺโต ปวนฺโต ปริจาเรนฺโต กาเม
ปริภฺุชนฺโต ปฺุานิ กโรนฺโต อภิรมสฺสุ น ต มย อนุชานาม
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย มรเณนป เต มย อกามกา
วินา ภวิสฺสาม กึ ปน มย ๕ ต ชีวนฺต อนุชานิสฺสาม อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ เอว วุตฺเต รฏปาโล กุลปุตฺโต
ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป โข รฏปาลสฺส กุลปุตฺตสฺส มาตาปตโร
#๑ สี. ยุ. อิโต ปร มาตาปตูสุ ปพฺพชฺช อลภมาโน ตตฺเถว อนนฺตรหิตาย ภูมิยา
#นิปชฺชีติ วจน ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. อิเธว ฯ ๓ ยุ. อิโต ปร อถ โข ... ภฺุชีติ
#วจน น ทิสฺสติ ฯ ๔ ยุ. ต โข ฯ ๕ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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รฏปาล กุลปุตฺต เอตทโวจุ ฯเปฯ ทุติยมฺป โข รฏปาโล
กุลปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ ตติยมฺป โข รฏปาลสฺส กุลปุตตฺ สฺส
มาตาปตโร รฏปาล กุลปุตฺต เอตทโวจุ ตฺว โขสิ ตาต
รฏปาล อมฺหาก เอกปุตฺตโก ปโย มนาโป สุเขธิโต สุขปริหโต
น ตฺว ตาต รฏปาล กิฺจิ ทุกฺขสฺส ชานาสิ อุฏเหิ ตาต
รฏปาล ภฺุช จ ปว จ ปริจาเรหิ จ ภฺุชนฺโต ปวนฺโต
ปริจาเรนฺโต กาเม ปริภฺุชนฺโต ปฺุานิ กโรนฺโต อภิรมสฺสุ
น ต มย อนุชานาม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย มรเณนป
เต มย อกามกา วินา ภวิสฺสาม กึ ปน มย ต ชีวนฺต
อนุชานิสฺสาม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ ตติยมฺป
โข รฏปาโล กุลปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ
[๔๓๐] อถ โข รฏปาลสฺส กุลปุตฺตสฺส สหายกา [๑] เยน
รฏปาโล กุลปุตฺโต เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา รฏปาล
กุลปุตฺต เอตทโวจุ ตฺว โขสิ สมฺม รฏปาล มาตาปตูน
เอกปุตฺตโก ปโย มนาโป สุเขธิโต สุขปริหโต ๒ น ตฺว สมฺม
รฏปาล กิฺจิ ๓ ทุกฺขสฺส ชานาสิ อุฏเหิ สมฺม รฏปาล ภฺุช
จ ปว จ ปริจาเรหิ จ ภฺุชนฺโต ปวนฺโต ปริจาเรนฺโต กาเม
ปริภฺุชนฺโต ปฺุานิ กโรนฺโต อภิรมสฺสุ น ต มาตาปตโร
อนุชานนฺติ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย มรเณนป เต มาตาปตโร
อกามกา วินา ภวิสฺสนฺติ กึ ปน เต ต ชีวนฺต อนุชานิสฺสนฺติ
#๑ ยุ. รฏปาลสฺส กุลปุตตฺ สฺส มาตาปตูน ปฏิสุตฺวา ฯ ๒ ยุ. สุขปริพฺภโต ฯ
#๓ ยุ. กสฺสจิ ทุกฺขสฺส ฯ
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อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ เอว วุตฺเต รฏปาโล
กุลปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข
รฏปาลสฺส กุลปุตฺตสฺส สหายกา รฏปาล กุลปุตฺต เอตทโวจุ
ตฺว โขสิ สมฺม รฏปาล มาตาปตูน เอกปุตฺตโก ปโย มนาโป
สุเขธิโต สุขปริหโต ฯเปฯ อุฏเหิ สมฺม รฏปาล ภฺุช จ
ปว จ ปริจาเรหิ จ ภฺุชนฺโต ปวนฺโต ปริจาเรนฺโต กาเม
ปริภฺุชนฺโต ปฺุานิ กโรนฺโต อภิรมสฺสุ น ต มาตาปตโร
อนุชานนฺติ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย มรเณนป เต มาตาปตโร
อกามกา วินา ภวิสฺสนฺติ กึ ปน เต ต ชีวนฺต อนุชานิสฺสนฺติ
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ ตติยมฺป โข
รฏปาโล กุลปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ อถ โข รฏปาลสฺส
กุลปุตฺตสฺส สหายกา เยน รฏปาลสฺส กุลปุตฺตสฺส มาตาปตโร
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา รฏปาลสฺส กุลปุตฺตสฺส มาตาปตโร
เอตทโวจุ อมฺมตาต เอโส รฏปาโล กุลปุตฺโต ตตฺเถว อนนฺตรหิตาย
ภูมิยา นิปนฺโน อิธ วา เม มรณ ภวิสฺสติ ปพฺพชฺชา
วาติ สเจ ตุเมฺห รฏปาล กุลปุตฺต นานุชานิสสฺ ถ อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชาย ตตฺเถว มรณ ภวิสฺสติ ๑ สเจ ปน ตุเมฺห
รฏปาล กุลปุตฺต อนุชานิสฺสถ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย
ปพฺพชิตป น ทกฺขิสฺสถ สเจ รฏปาโล กุลปุตฺโต นาภิรมิสฺสติ
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย กา ตสฺส อฺา คติ ภวิสฺสติ
#๑ ยุ. อาคมิสฺสติ ฯ
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อิเธว ปจฺจาคมิสฺสติ อนุชานาถ รฏปาล กุลปุตฺต อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชายาติ ฯ
[๔๓๑] อนุชานาม ตาตา รฏปาล กุลปุตตฺ  อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชาย ปพฺพชิเตน จ ปน เต มาตาปตโร อุทฺทสฺเสตพฺพาติ ฯ
อถ โข รฏปาลสฺส กุลปุตฺตสฺส สหายกา เยน รฏปาโล
กุลปุตฺโต เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา รฏปาล กุลปุตฺต
เอตทโวจุ [๑] อนฺุาโตสิ มาตาปตูหิ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชาย
ปพฺพชิเตน จ ปน เต มาตาปตโร อุทฺทสฺเสตพฺพาติ ฯ
[๔๓๒] อถ โข รฏปาโล กุลปุตฺโต อุฏหิตฺวา พล คาเหตฺวา ๒
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข รฏปาโล กุลปุตฺโต ภควนฺต
เอตทโวจ อนฺุาโตมฺหิ อห ภนฺเต มาตาปตูหิ อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชฺชาย ปพฺพาเชตุ ม ภควาติ ฯ อลตฺถ โข รฏปาโล
กุลปุตฺโต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท ฯ
อถ โข ภควา อจิรูปสมฺปนฺเน อายสฺมนฺเต รฏปาเล อฑฺฒมาสูปสมฺปนฺเน
ถุลลฺ โกฏิเต ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน สาวตฺถี เตน จาริก
ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน เยน สาวตฺถี ตทวสริ ฯ
[๔๓๓] ตตฺร สุท ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ อถ โข อายสฺมา รฏปาโล เอโก
วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ตฺว โข สมฺม รฏปาล มาตาปตุนฺน เอกปุตฺตโก ปโย มนาโป
#สุเข ิโต สุขปริภโต; น ตฺว สมฺม รฏปาล กสฺสจิ ทุกฺขสฺส ชานาสิ. อุฏเหิ
#ภฺุช จ ปว จ ปริจาเรหิ จ, ภฺุชนฺโต ปวนฺโต ปริจาเรนฺโต กาเม ปริภฺุชนฺโต
#ปฺุานิ กโรนฺโต อภิรมสฺสูติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๒ ยุ. คเหตฺวา ฯ
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ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ
ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร
โข ปนายสฺมา รฏปาโล อรหต อโหสิ ฯ
[๔๓๔] อถ โข อายสฺมา รฏปาโล เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา รฏปาโล ภควนฺต เอตทโวจ อิจฺฉามห
ภนฺเต มาตาปตโร อุทฺทสฺเสตุ สเจ ม ภควา อนุชานาตีติ ฯ อถ โข [๑]
อายสฺมโต รฏปาลสฺส เจตสา เจโต ปริจฺจ ๒ มนสากาสิ ยถา ๓ ภควา
อฺาสิ อภพฺโพ โข รฏปาโล กุลปุตฺโต สิกฺข ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺติตุนฺติ ฯ อถ โข ภควา อายสฺมนฺต รฏปาล เอตทโวจ
ยสฺสิทานิ ๓ รฏปาล กาล มฺสีติ ฯ อถ โข อายสฺมา รฏปาโล
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เสนาสน สสาเมตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน ถุลฺลโกฏิต เตน จาริก ปกฺกามิ
อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน เยน ถุลฺลโกฏิต ตทวสริ ฯฏ
[๔๓๕] ตตฺร สุท อายสฺมา รฏปาโล ถุลลฺ โกฏิเต วิหรติ
รฺโ โกรพฺยสฺส มิคาจีเร ฯ อถ โข อายสฺมา รฏปาโล
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ถุลฺลโกฏิต ปณฺฑาย
ปาวิสิ ฯ ถุลฺลโกฏิเต สปทาน ปณฺฑาย จรมาโน เยน สกปตุ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ภควาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ปริวิตกฺก ฯ ๓ ยุ. ยทา ฯ
#๔ ยุ. ยสฺสทานิ ตฺว ฯ
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นิเวสน เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต
รฏปาลสฺส ปตา มชฺฌมิ าย ทฺวารสาลาย อุลฺลกิ ขฺ าเปติ ฯ อทฺทสา
โข อายสฺมโต รฏปาลสฺส ปตา อายสฺมนฺต รฏปาล ทูรโตว
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน เอตทโวจ อิเมหิ มุณฺฑเกหิ สมณเกหิ
อมฺหาก เอกปุตฺตโก ปโย มนาโป ปพฺพาชิโตติ ฯ อถ โข
อายสฺมา รฏปาโล สกปตุ นิเวสเน เนว ทาน อลตฺถ น
ปจฺจกฺขาน อฺทตฺถุ ๑ อกฺโกสเมว อลตฺถ ฯ
[๔๓๖] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมโต รฏปาลสฺส
าติทาสี อาภิโทสิก กุมฺมาส ฉฑฺเฑตุกามา โหติ ฯ อถ โข
อายสฺมา รฏปาโล ต าติทาสึ เอตทโวจ สเจ ต ภคินิ
ฉฑฺฑนียธมฺม อิธ เม ปตฺเต อากีราติ ฯ อถ โข อายสฺมโต
รฏปาลสฺส าติทาสี ต อาภิโทสิก กุมฺมาส อายสฺมโต รฏปาลสฺส
ปตฺเต อากีรนฺตี หตฺถานฺจ ปาทานฺจ สรสฺส จ
นิมิตฺต อคฺคเหสิ ฯ อถ โข อายสฺมโต รฏปาลสฺส าติทาสี
เยนายสฺมโต รฏปาลสฺส มาตา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมโต รฏปาลสฺส มาตร เอตทโวจ ยคฺฆยฺเย ชาเนยฺยาสิ
อยฺยปุตฺโต รฏปาโล อนุปฺปตฺโตติ ฯ สเจ เช สจฺจ ภณสิ
อทาสึ ๒ ต กโรมีติ ๓ ฯ อถ โข อายสฺมโต รฏปาลสฺส มาตา
เยนายสฺมโต รฏปาลสฺส ปตา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
#๑ ยุ. อฺทตฺถุ ฯ ๒ สี. ยุ. วทสิ อทาสี ภวสิ ฯ
#๓ ยุ. ต กโรมีติ นตฺถิ ฯ ภวสีติ อิติ ทิสฺสติ ฯ
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อายสฺมโต รฏปาลสฺส ปตร เอตทโวจ ยคฺเฆ คหปติ ชาเนยฺยาสิ
รฏปาโล กิร กุลปุตฺโต อนุปฺปตฺโตติ ฯ
[๔๓๗] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา รฏปาโล ต
อาภิโทสิก กุมฺมาส ๑ อฺตร กุฑฺฑ นิสฺสาย ปริภฺุชติ ฯ อถ
โข อายสฺมโต รฏปาลสฺส ปตา เยนายสฺมา รฏปาโล เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต รฏปาล เอตทโวจ อตฺถิ
นาม ตาต รฏปาล อาภิโทสิก กุมฺมาส ปริภฺุชิสฺสสิ นนุ
ตาต รฏปาล สก เคห คนฺตพฺพนฺติ ฯ กุโต โน คหปติ
อมฺหาก เคห อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตาน อนคารา ๒ มย
คหปติ อคมมฺหา โข เต คหปติ เคห ตตฺถ เนว ทาน
อลตฺถมฺหา น ปจฺจกฺขาน อฺทตฺถุ อกฺโกสเมว อลตฺถมฺหาติ ฯ
เอหิ ตาต รฏปาล ฆร คมิสฺสามาติ ฯ อล คหปติ กต เม
อชฺช ภตฺตกิจฺจนฺติ ฯ เตนหิ ตาต รฏปาล อธิวาเสหิ สฺวาตนาย
ภตฺตนฺติ ฯ อธิวาเสสิ โข อายสฺมา รฏปาโล ตุณฺหีภาเวน ฯ
[๔๓๘] อถ โข อายสฺมโต รฏปาลสฺส ปตา อายสฺมโต
รฏปาลสฺส อธิวาสน วิทิตฺวา เยน สก นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา หริเตน โคมเยน ปวิยา อุปลิมฺเปตฺวา ๓ มหนฺต
#๑ สี. ปูติกุมมฺ าส ฯ ๒ ยุ. อนาคารา ฯ ๓ อิโต ปร สี. ม. ยุ. มหนฺต หิรฺ#สุวณฺณสฺส ปฺุช การาเปตฺวา เต ปฺุเช กิลฺเชหิ ปฏิจฺฉาเทตฺวา อายสฺมโต
#รฏปาลสฺส ปุราณทุติยิเก อามนฺเตสีติ วจน ทิสฺสติ ฯ ยุ. หริเตน โคมเยน
#ปวิยา อุปลิมฺเปตฺวาติ นตฺถิ ฯ
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หิรฺสุวณฺณสฺส ปฺุช การาเปตฺวา เทฺว ปฺุเช การาเปตฺวา
เอก หิรฺสฺส เอก สุวณฺณสฺส มหนฺตา ปฺุชา อเหสุ ฯ
โอรโต ิโต ปุริโส ปารโต ิต ปุริส น ปสฺสติ ตถา ปารโต
ิโต โอรโต ิต เต ปฺุเช กิลฺเชหิ ปฏิจฺฉาทาเปตฺวา มชฺเฌ
อาสน ปฺาเปตฺวา ติโรกรณีย ปริกฺขิปตฺวา อายสฺมโต รฏปาลสฺส
ปุราณทุติยิเก อามนฺเตสิ เอถ ตุเมฺห วธุเก เยน
อลงฺกาเรน อลงฺกตา ปุพฺเพ ปุตฺตสฺส ๑ รฏปาลสฺส ปยา โหถ
มนาปา เตน อลงฺกาเรน อลงฺกโรถาติ ฯ อถ โข อายสฺมโต
รฏปาลสฺส ปตา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน สเก นิเวสเน ปณีต
ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา อายสฺมโต รฏปาลสฺส กาล
อาโรเจสิ กาโล ตาต รฏปาล นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ อถ โข
อายสฺมา รฏปาโล ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยน สกปตุ นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ ฯ อถ โข อายสฺมโต รฏปาลสฺส ปตา ต หิรฺสุวณฺณสฺส
ปฺุช วิวราเปตฺวา อายสฺมนฺต รฏปาล เอตทโวจ
อิท เต ตาต รฏปาล มตฺติก ธน อฺ เปตฺติก อฺ
เปตามห สกฺกา ตาต รฏปาล โภเค จ ภฺุชิตุ ปฺุานิ จ
กาตุ เอหิ ตฺว ตาต รฏปาล สิกขฺ  ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติตฺวา
โภเค จ ภฺุชสฺสุ ปฺุานิ จ กโรหีติ ฯ สเจ ๒ เม ตฺว คหปติ
วจน กเรยฺยาสิ อิม หิรฺสุวณฺณสฺส ปฺุช สกเฏสุ อาโรเปตฺวา
#๑ ยุ. รฏปาลสฺส กุลปุตตฺ สฺส ฯ ๒ ยุ. สเจ โข ฯ
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นิพฺพาหาเปตฺวา มชฺเฌ คงฺคาย นทิยา โสเต โอสีทาเปยฺยาสิ ๑
ต กิสฺส เหตุ อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ หิ เต คหปติ ตโตนิทาน
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ อถ โข อายสฺมโต รฏปาลสฺส
ปุราณทุติยิกา ปจฺเจก ปาเทสุ คเหตฺวา อายสฺมนฺต รฏปาล
เอตทโวจุ กีทิสา นาม ตาต อยฺยปุตฺต อจฺฉราโย ยาส ตฺว
เหตุ พฺรหฺมจริย จรสีติ ฯ น โข มย ภคินิ อจฺฉราน เหตุ
พฺรหฺมจริย จรามาติ ฯ ภคินิวาเทน โน อยฺยปุตฺโต รฏปาโล
สมุทาจรตีติ ตตฺเถว มุจฺฉิตา ปปตึสุ ฯ อถ โข อายสฺมา
รฏปาโล ปตร เอตทโวจ สเจ คหปติ โภชน ทาตพฺพ เทถ
มา โน วิเหเถาติ ฯ ภฺุช ตาต รฏปาล นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ
อถ โข อายสฺมโต รฏปาลสฺส ปตา อายสฺมนฺต รฏปาล
ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ
[๔๓๙] อถ โข อายสฺมา รฏปาโล ภุตฺตาวี โอนีตปตฺตปาณี
ิตโกว อิมา คาถา อภาสิ
ปสฺส จิตฺตกต พิมฺพ อรุกาย สมุสฺสิต
อาตุร พหุสงฺกปฺป ยสฺส นตฺถิ ธุว ิติ
ปสฺส จิตฺตกต รูป มณินา กุณฺฑเลน จ
อฏิตเจน ๒ โอนทฺธ สห วตฺเถภิ โสภติ
อลตฺตกกตา ปาทา มุข จุณฺณกมกฺขิต
#๑ สี. ยุ. โอปลาเปยฺยาสิ ฯ ๒ ยุ. อฏิตฺเจน ฯ
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อล พาลสฺส โมหาย โน จ ปารคเวสิโน
อฏปาทกตา เกสา เนตฺตา อฺชนมกฺขิตา
อล พาลสฺส โมหาย โน จ ปารคเวสิโน
อฺชนีว นวา จิตฺตา ปูติกาโย อลงฺกโต
อล พาลสฺส โมหาย โน จ ปารคเวสิโน
โอทหิ มิคโว ปาส นาสทา วากร มิโค
ภุตฺวา นิวาป คจฺฉามิ กนฺทนฺเต มิคพนฺธเกติ ฯ
อถ โข อายสฺมา รฏปาโล ิตโกว อิมา คาถา ภาสิตฺวา
เยน รฺโ โกรพฺยสฺส มิคาจีร เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ
[๔๔๐] อถ โข ราชา โกรโพฺย มิคว อามนฺเตสิ โสเธหิ [๑]
มิคว มิคาจีร อุยฺยานภูมึ คจฺฉาม สุภูมึ ทสฺสนายาติ ฯ เอว เทวาติS
โข มิคโว รฺโ โกรพฺยสฺส ปฏิสสฺ ุตฺวา มิคาจีร โสเธนฺโต อทฺทส
อายสฺมนฺต รฏปาล อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสินฺน
ทิสฺวาน เยน ราชา โกรโพฺย เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ราชาน
โกรพฺย เอตทโวจ สุทฺธ โข เต เทว มิคาจีร อตฺถิ เจตฺถ
รฏปาโล นาม กุลปุตฺโต อิมสฺมึเยว ถุลลฺ โกฏิเต อคฺคกุลิกสฺส
ปุตฺโต ยสฺส ตฺว อภิณฺห กิตฺตยมาโน อโหสิ โส อฺตรสฺมึ
รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสินฺโนติ ฯ เตนหิ สมฺม มิคว อลนฺทานชฺช
อุยฺยานภูมิยา ตเมวทานิ มย ภวนฺต รฏปาล ปยิรุปาสิสฺสามาติ ฯ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร สมฺมาติ ทิสฺสติ ฯ
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อถ โข ราชา โกรโพฺย ย ตตฺถ ขาทนีย โภชนีย ปติยตฺต
ต สพฺพ วิสชฺเชถาติ วตฺวา ภทฺรานิ ยานานิ โยชาเปตฺวา
ภทฺร ยาน อภิรูหิตฺวา ภเทฺรหิ ภเทฺรหิ ยาเนหิ ถุลลฺ โกฏิตมฺหา
นิยฺยาสิ มหจฺจราชานุภาเวน อายสฺมนฺต รฏปาล ทสฺสนาย ฯ
ยาวติกา ยานสฺส ภูมิ ยาเนน คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา๕
ปตฺติโกว อุสฺสฏาย อุสฺสฏาย ปริสาย เยนายสฺมา รฏปาโล
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา รฏปาเลน สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ
เอกมนฺต ิโต โข ราชา โกรโพฺย อายสฺมนฺต รฏปาล เอตทโวจ
อิธ ภว รฏปาโล กฏตฺถเร ๑ นิสีทตูติ ฯ อล มหาราช นิสที
ตฺว นิสินฺโน อห สเก อาสเนติ ฯ นิสีทิ โข ราชา โกรโพฺย
ปฺตฺเต อาสเน ฯ
[๔๔๑] นิสชฺช โข ราชา โกรโพฺย อายสฺมนฺต รฏปาล
เอตทโวจ จตฺตารีมานิ โภ รฏปาล ปาริชฺุานิ เยหิ ปาริช
ุ ฺเหิ
สมนฺนาคตา อิเธกจฺเจ เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ กตมานิ
จตฺตาริ ชราปาริชฺุ พฺยาธิปาริชฺุ โภคปาริชฺุ าติปาริชฺุ ฯ
[๔๔๒] กตม ๒ โภ รฏปาล ชราปาริชฺุ ฯ อิธ โภ
#๑ สี. ยุ. หตฺถตฺถเร ฯ ๒ ยุ. กตมฺจ ฯ
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รฏปาล เอกจฺโจ ชิณฺโณ โหติ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต
วโยอนุปฺปตฺโต ฯ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อห โขมฺหิ เอตรหิ
ชิณฺโณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปปฺ ตฺโต น โข
ปน มยา สุกร อนธิคต วา โภค ๑ อธิคนฺตุ อธิคต วา โภค ๒
ผาตึ กาตุ ยนฺนูนาห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ โส เตน
ชราปาริชฺุเน สมนฺนาคโต เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ อิท วุจฺจติ
โภ รฏปาล ชราปาริช
ุ ฺ ฯ ภว โข ปน รฏปาโล เอตรหิ
ทหโร ยุวา สุสุกาฬเกโส ภเทฺรน โยพฺพเนน สมนฺนาคโต ปเมน
วยสา ต โภโต รฏปาลสฺส ชราปาริชฺุ นตฺถิ ฯ กึ ภว
รฏปาโล ตฺวา วา ทิสฺวา วา สุตฺวา วา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิโต ฯ
[๔๔๓] กตมฺจ ปน ๓ โภ รฏปาล พฺยาธิปาริชฺุ ฯ อิธ
โภ รฏปาล เอกจฺโจ อาพาธิโก โหติ ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน ฯ
โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อห โขมฺหิ เอตรหิ อาพาธิโก ทุกขฺ ิโต
พาฬฺหคิลาโน น โข ปน มยา สุกร อนธิคต วา โภค ๓ อธิคนฺตุ
อธิคต วา โภค ๕ ผาตึ กาตุ ยนฺนูนาห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ
#๑-๔ สี. ยุ. อนธิคตา วา โภคา ฯ ๒-๕ สี. ยุ. อธิคตา วา โภคา ฯ
#๓ ยุ. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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โส เตน พฺยาธิปาริชฺุเน สมนฺนาคโต เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ
อิท วุจฺจติ โภ รฏปาล พฺยาธิปาริชฺุ ฯ ภว โข ปน รฏปาโล
เอตรหิ อปฺปาพาโธ อปฺปาตงฺโก สมเวปากินิยา คหณิยา
สมนฺนาคโต นาติสีตาย นาจฺจุณฺหาย ต โภโต รฏปาลสฺส
พฺยาธิปาริชฺุ นตฺถิ ฯ กึ ภว รฏปาโล ตฺวา วา ทิสฺวา
วา สุตฺวา วา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต ฯ
[๔๔๔] กตมฺจ โภ รฏปาล โภคปาริชฺุ ฯ อิธ [๑] รฏปาล
เอกจฺโจ อฑฺโฒ โหติ มหทฺธโน มหาโภโค ตสฺส เต
โภคา อนุปพุ ฺเพน ปริกขฺ ย คจฺฉนฺติ ฯ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อห
โข ปุพฺเพ อฑฺโฒ อโหสึ มหทฺธโน มหาโภโค ตสฺส เม เต
โภคา อนุปพุ ฺเพน ปริกขฺ ย คตา น โข ปน มยา สุกร อนธิคเต
วา โภเค ๒ อธิคนฺตุ อธิคเต วา โภเค ๓ ผาตึ กาตุ ยนฺนูนาห
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ โส เตน โภคปาริชฺุเน สมนฺนาคโต
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชติ อิท วุจฺจติ โภ รฏปาล โภคปาริชฺุ ฯ ภว
โข ปน รฏปาโล อิมสฺมึเยว ถุลลฺ โกฏิเต อคฺคกุลิกสฺส ปุตฺโต
ต โภโต รฏปาลสฺส โภคปาริชฺุ นตฺถิ ฯ กึ ภว รฏปาโล
ตฺวา วา ทิสฺวา วา สุตฺวา วา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต
#๑ ยุ. โภ ฯ ๒ ยุ. อิธ เจว อฺตฺถ จ อนธิคตา วา โภคาติ ทิสฺสติ ฯ
#๓ ยุ. อธิคตา วา โภคา ฯ
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[๔๔๕] กตมฺจ โภ รฏปาล าติปาริชฺุ ฯ อิธ โภ
รฏปาล เอกจฺจสฺส พหู โหนฺติ มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา
ตสฺส เต าตกา อนุปุพฺเพน ปริกขฺ ย คจฺฉนฺติ ฯ โส อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ มม โข ปุพฺเพ พหู อเหสุ มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา
ตสฺส เม เต ๑ าตกา อนุปุพฺเพน ปริกฺขย คตา
น โข ปน มยา สุกร อนธิคเต วา โภเค ๒ อธิคนฺตุ อธิคเต
วา โภเค ๓ ผาตึ กาตุ ยนฺนูนาห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ โส
เตน าติปาริชฺุเน สมนฺนาคโต เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ อิท วุจฺจติ
โภ รฏปาล าติปาริชฺุ ฯ โภโต โข ปน รฏปาลสฺส
อิมสฺมึเยว ถุลฺลโกฏิเต พหู มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา โภโต [๔]
รฏปาลสฺส าติปาริชฺุ นตฺถิ ฯ กึ ภว รฏปาโล ตฺวา
วา ทิสฺวา วา สุตฺวา วา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต ฯ อิมานิ
โข [๕] รฏปาล จตฺตาริ ปาริชฺุานิ เยหิ ปาริชฺุเหิ สมนฺนาคตา
อิเธกจฺเจ เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ฯ ตานิ โภโต รฏปาลสฺส
นตฺถิ ฯ กึ ภว รฏปาโล ตฺวา วา ทิสฺวา วา สุตฺวา วา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโตติ ฯ
[๔๔๖] อตฺถิ โข มหาราช เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. อนธิคตา วา โภคา ฯ ๓ ยุ. อธิคตา วา โภคา ฯ
#๔ ยุ. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ อตฺถิ ฯ ๕ ยุ. เอตฺถนฺตเร โภติ อตฺถิ ฯ
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อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตฺตาโร ธมฺมุทฺเทสา อุทฺทิฏา ยมห
ตฺวา จ ทิสฺวา จ สุตฺวา จ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต ฯ
กตเม จตฺตาโร ฯ อุปนียติ โลโก อทฺธุโวติ โข มหาราช
เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ปโม
ธมฺมุทฺเทโส อุทฺทิฏโ ยมห ตฺวา จ ทิสฺวา จ สุตฺวา จ
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต อตาโณ โลโก อนภิสฺสโรติ
โข มหาราช เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
ทุติโย ธมฺมุทฺเทโส อุทฺทิฏโ ยมห ตฺวา จ ทิสฺวา
จ สุตฺวา จ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต อสฺสโก โลโก
สพฺพ ปหาย คมนียนฺติ โข มหาราช เตน ภควตา ชานตา
ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ตติโย ธมฺมทุ ฺเทโส อุทฺทิฏโ
ยมห ตฺวา จ ทิสฺวา จ สุตฺวา จ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต
อูโน โลโก อติตฺโต ตณฺหาทาโสติ โข มหาราช เตน ภควตา
ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตุตฺโถ ธมฺมุทเฺ ทโส
อุทฺทิฏโ ยมห ตฺวา จ ทิสฺวา จ สุตฺวา จ อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิโต ฯ อิเม โข มหาราช เตน ภควตา ชานตา
ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน จตฺตาโร ธมฺมุทฺเทสา อุทฺทิฏา
ยมห ๑ ตฺวา จ ทิสวฺ า จ สุตฺวา จ อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิโตติ ฯ
[๔๔๗] อุปนียติ โลโก อทฺธุโวติ ภว รฏปาโล อาห
#๑ ยุ. เย อห ฯ
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อิมสฺส ปน โภ รฏปาล ภาสิตสฺส กถ อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ
ต กึ มฺสิ มหาราช อโหสิ ตฺว วีสติวสฺสุทฺเทสิโกป
ปณฺณวีสติวสฺสุทฺเทสิโกป ๑ หตฺถิสมฺ ึป กตาวี อสฺสสฺมึป กตาวี รถสฺมึป
กตาวี ธนุสมฺ ึป กตาวี ถรุสฺมึป กตาวี อูรุพลี พาหุพลี อลมตฺโต
สงฺคามาวจโรติ ฯ อโหสิมห โภ รฏปาล วีสติวสฺสุทฺเทสิโกป
ปณฺณวีสติวสฺสุทฺเทสิโกป ๒ หตฺถิสฺมึป กตาวี อสฺสสฺมปึ  กตาวี
รถสฺมึป กตาวี ธนุสฺมึป กตาวี ถรุสฺมึป กตาวี อูรุพลี พาหุพลี
อลมตฺโต สงฺคามาวจโร อปฺเปกทาห โภ รฏปาล อิทฺธิมา ๓
มฺเ น อตฺตโน พเลน สมสม สมนุปสฺสามีติ ฯ ต กึ มฺสิ
มหาราช เอวเมว ตฺว เอตรหิป ๓ อูรุพลี พาหุพลี อลมตฺโต
สงฺคามาวจโรติ ฯ โน หิท โภ รฏปาล เอตรหิ ชิณโฺ ณ
วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต อสีติโก เม วโย ๕
วตฺตติ อปฺเปกทาห โภ รฏปาล อิธ ปาท กริสสฺ ามีติ อฺเเนว
ปาท กโรมีติ ฯ อิท โข ต มหาราช เตน ภควตา ชานตา
ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สนฺธาย ภาสิต อุปนียติ
โลโก อทฺธโุ วติ ยมห ตฺวา จ ทิสฺวา จ สุตฺวา จ อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิโตติ ฯ อจฺฉริย โภ รฏปาล อพฺภูต โภพ
รฏปาล ยาว สุภาสิตฺจิท เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา
อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน อุปนียติ โลโก อทฺธุโวติ อุปนียติ
#๑-๒ ยุ. ปณฺณุ... ฯ ๓ สี. ยุ. อิทฺธิมาว มฺเติ ทิสฺสติ ฯ
#๔ ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕ ยุ. อาสีติโก วโย ฯ เมติ นตฺถิ ฯ
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หิ โภ รฏปาล โลโก อทฺธุโว สวิชฺชนฺเต โข โภ รฏปาล
อิมสฺมึ ราชกุเล หตฺถิกายาป อสฺสกายาป รถกายาป ปตฺติกายาป
เย อมฺหาก อาปทาสุ ปริโยทาย วตฺติสฺสนฺติ ฯ
[๔๔๘] อตาโณ ๑ โลโก อนภิสสฺ โรติ ภว รฏปาโล อาห
อิมสฺส ปน โภ รฏปาล ภาสิตสฺส กถ อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ
ต กึ มฺสิ มหาราช อตฺถิ เต โกจิ อนุสายิโก อาพาโธติ ฯ
อตฺถิ เม โภ รฏปาล อนุสายิโก อาพาโธ ๒ อปฺเปกทา ม โภ
รฏปาล มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา ปริวาเรตฺวา ิตา โหนฺติ
อิทานิ ราชา โกรโพฺย กาล กริสฺสติ อิทานิ ราชา โกรโพฺย
กาล กริสฺสตีติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช ลภสิ ตฺว เต มิตฺตามจฺเจ
าติสาโลหิเต อายนฺตุ เม โภนฺโต มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา
สพฺเพว สนฺตา อิม เวทน สวิภชถ ยถาห ลหุกตริก
เวทน เวทิเยยฺยนฺติ อุทาหุ ตฺวเยว [๓] เวทน เวทิยสีติ ฯ นาห
โภ รฏปาล ลภามิ เต มิตฺตามจฺเจ าติสาโลหิเต [๔] สพฺเพว
สนฺตา อิม เวทน สวิภชถ ยถาห ลหุกตริก เวทน เวทิเยยฺยนฺติ
อถ โข อหเมว ต เวทน เวทิยามีติ ฯ อิท โข ต มหาราช
เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สนฺธาย
ภาสิต อตาโณ โลโก อนภิสฺสโรติ ยมห ตฺวา จ ทิสฺวา
จ สุตฺวา จ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโตติ ฯ อจฺฉริย โภ
รฏปาล อพฺภูต โภ รฏปาล ยาว สุภาสิตฺจิท เตน ภควตา
#๑ ยุ. อตฺตาโณ ฯ ๒ วาตาพาโธ ฯ ๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
#๔ ยุ. เอตฺถนฺตเร อายนฺตุ เม โภนฺโต มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตาติ ทิสฺสติ ฯ
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ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน อตาโณ โลโก อนภิสฺสโรติ
อตาโณ หิ โภ รฏปาล โลโก อนภิสฺสโร สวิชฺชติ
โข โภ รฏปาล อิมสฺมึ ราชกุเล ปหุต หิรฺ สุวณฺณ ภูมิคตฺจ
เวหาสคตฺจ ๑ ฯ
[๔๔๙] อสฺสโก โลโก สพฺพ ปหาย คมนียนฺติ ภว รฏปาโล
อาห อิมสฺส ปน โภ รฏปาล ภาสิตสฺส กถ อตฺโถ
ทฏพฺโพติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช ยถา ตฺว เอตรหิ
ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจาเรสิ ลจฺฉสิ
ตฺว ปรตฺถาป เอวเมวาห อิเมเหว ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต
สมงฺคีภูโต ปริจาเรมีติ อุทาหุ อฺเ อิม โภค ปฏิปชฺชสิ ฺสนฺติ
ตฺว ปน ยถากมฺม คมิสสฺ สีติ ฯ ยถาห โภ รฏปาล เอตรหิ
ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจาเรมิ นาหT
ลจฺฉามิ ปรตฺถาป เอวเมวาห อิเมเหว ปฺจหิ กามคุเณหิ
สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจาเรมีติ อถ โข อฺเ อิม โภค
ปฏิปชฺชิสฺสนฺติ อห ปน ยถากมฺม คมิสฺสามีติ ฯ อิท โข ต
มหาราช เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
สนฺธาย ภาสิต อสฺสโก โลโก สพฺพ ปหาย คมนียนฺติ ยมห
ตฺวา จ ทิสฺวา จ สุตฺวา จ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโตติ ฯ
อจฺฉริย โภ รฏปาล อพฺภูต โภ รฏปาล ยาว สุภาสิตฺจิท
เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน อสฺสโก
#๑ ยุ. เวหาสฏฺจ ฯ
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โลโก สพฺพ ปหาย คมนียนฺติ อสฺสโก หิ โภ รฏปาล
โลโก สพฺพ ปหาย คมนีย ฯ
[๔๕๐] อูโน โลโก อติตฺโต ตณฺหาทาโสติ ภว รฏปาโล
อาห อิมสฺส ปน โภ รฏปาล ภาสิตสฺส กถ อตฺโถ
ทฏพฺโพติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช ผีต กุรุ อชฺฌาวสสีติ ฯ
เอว โภ รฏปาล ผีต กุรุ อชฺฌาวสามีติ ฯ ต กึ มฺสิ
มหาราช อิธ เต ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ปุรตฺถิมาย ทิสาย สทฺธายิโก
ปจฺจยิโก ฯ โส ต อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทยฺย ยคฺเฆ มหาราช
ชาเนยฺยาสิ อห อาคจฺฉามิ ปุรตฺถิมาย ทิสาย ตตฺถทฺทส มหนฺต
ชนปท อิทธฺ ฺเจว ผีตฺจ พหุชน อากิณฺณมนุสฺส พหุ ๑ ตตฺถ
หตฺถิกายา อสฺสกายา รถกายา ปตฺติกายา พหุ ตตฺถ ทนฺตาชิน
พหุ ตตฺถ หิรฺสุวณฺณ อกตฺเจว กตฺจ พหุ ตตฺถ อิตฺถีปริคฺคโห
สกฺกาว ๒ ตาวตฺตเกน พลตฺเถน อภิวิชินิตุ อภิวิชิน มหาราชาติ
กินฺติ น กเรยฺยาสีติ ฯ ตมฺป มย โภ รฏปาล
อภิวิชฺชิย อชฺฌาวเสยฺยามาติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช อิธ
เต ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ปจฺฉิมาย ทิสาย ... อุตฺตราย ทิสาย ...
ทกฺขิณาย ทิสาย ... ปรสมุทฺทโต สทฺธายิโก ปจฺจยิโก ฯ โส
ต อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทยฺย ยคฺเฆ มหาราช ชาเนยฺยาสิ อห
อาคจฺฉามิ ปรสมุทฺทโต ตตฺถทฺทส มหนฺต ชนปท อิทฺธฺเจว
ผีตฺจ พหุชน อากิณฺณมนุสฺส พหุ ตตฺถ หตฺถิกายา อสฺสกายา
#๑ ยุ. พหู ฯ ๒ ยุ. สกฺกา จ ฯ
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รถกายา ปตฺติกายา พหุ ตตฺถ ทนฺตาชิน พหุ ตตฺถ หิรฺสุวณฺณ
อกตฺเจว กตฺจ พหุ ตตฺถ อิตฺถปี ริคฺคโห สกฺกาว ตาวตฺตเกน
พลตฺเถน อภิวิชินิตุ อภิวิชิน มหาราชาติ กินฺติ น กเรยฺยาสีติ ฯ
ตมฺป มย โภ รฏปาล อภิวิชฺชยิ อชฺฌาวเสยฺยามาติ ฯ อิท
โข ต มหาราช เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
สนฺธาย ภาสิต อูโน โลโก อติตฺโต ตณฺหาทาโสติ
ยมห ตฺวา จ ทิสฺวา จ สุตฺวา จ อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิโตติ ฯ อจฺฉริย โภ รฏปาล อพฺภูต โภ รฏปาล
ยาว สุภาสิตฺจิท เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
อูโน โลโก อติตฺโต ตณฺหาทาโสติ อูโน หิ โภ
รฏปาล โลโก อติตฺโต ตณฺหาทาโสติ ฯ
[๔๕๑] อิทมโวจ อายสฺมา รฏปาโล อิท วตฺวา อถาปร
เอตทโวจ
ปสฺสามิ โลเก สธเน มนุสฺเส
ลทฺธาน วิตฺต น ททนฺติ โมหา
ลุทฺธา ธน สนฺนิจย กโรนฺติ
ภิยฺโย จ กาเม อภิปตฺถยนฺติ
ราชา ปสยฺห ๑ ปวึ วิชิตฺวา
สสาครนฺต มหิมาวสนฺโต
โอร สมุทฺทสฺส อติตฺตรูโป
#๑ ยุ. ปสยฺหา ฯ
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ปาร สมุทฺทสฺสป ปตฺถเยถ
ราชา จ อฺเ จ พหู มนุสฺสา
อวีตตณฺหา มรณ อุเปนฺติ
อูนาว หุตฺวาน ชหนฺติ เทห ห
กาเมหิ โลกมฺหิ นหตฺถิ ติตฺติ
กนฺทนฺติ น าติ ปกีริย เกเส
อโห วตาโน อมราติ จาหุ
วตฺเถน น ปารุต นีหริตฺวา
จิต สมาทาย ตโต ฑหนฺติ
โส ฑยฺหติ สูเลหิ ตุชฺชมาโน
เอเกน วตฺเถน ปหาย โภเค
น มิยฺยมานสฺส ภวนฺติ ตาณา
าตี จ มิตฺตา อถ วา สหายา
ทายาทกา ตสฺส ธน หรนฺติ
สตฺโต ปน คจฺฉติ เยน กมฺม
น มิยฺยมาน ธนมนฺเวติ กิฺจิ
ปุตฺตา จ ทารา จ ธนฺจ รฏ
น ทีฆมายุ ลภเต ธเนน
น จาป วิตฺเตน ชร วิหนฺติ
อปฺปกฺจิท ชีวิตมาหุ ธีรา
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อสฺสสฺสต วิปฺปริณามธมฺม
อฑฺฒา ทลิทฺทา จ ผุสนฺติ ผสฺส
พาโล จ ธีโร จ ตเถว ผุฏโ
พาโล หิ พาลฺยา วธิโตว เสติ
ธีโร จ น เวธติ ผสฺสผุฏโ
ตสฺมา หิ ปฺา จ ธเนน เสยฺโย
ยาย โวสาน อิธาธิคจฺฉติ
อโพฺยสิตตฺตา ๑ หิ ภวาภเวสุ
ปาปานิ กมฺมานิ กโรนฺติ โมหา
อุเปติ คพฺภฺจ ปรฺจ โลก
สสารมาปชฺช ปรมฺปราย
ตสฺสปฺปปฺโ อภิสทฺทหนฺโต
อุเปติ คพฺภฺจ ปรฺจ โลก
โจโร ยถา สนฺธิมเุ ข คหิโต
สกมฺมุนา หฺติ ปาปธมฺโม
เอว ปชา เปจฺจ ปรมฺหิ โลเก
สกมฺมุนา หฺติ ปาปธมฺมา ๒
กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา
วิรูปรูเปน มเถนฺติ จิตฺต
อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา
#๑ ยุ. อโสสิตตฺตา ฯ ๒ ยุ. ปาปธมฺโม ฯ
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ตสฺมาห ปพฺพชิโตมฺหิ ราช
ทุมปฺผลาเนว ๑ ปตนฺติ มาณวา
ทหรา จ วุฑฺฒา จ สรีรเภทา
เอต ๒ วิทิตฺวา ปพฺพชิโตมฺหิ ราช
อปณฺณก สามฺเมว เสยฺโยติ ฯ
รฏปาลสุตฺต นิฏิต ทุติย ฯ
_________
#๑ ยุ. นีว ฯ ๒ ยุ. เอตป ทิสฺวา ฯ
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มฆเทวสุตฺต
[๔๕๒] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา มิถิลาย วิหรติ
มฆเทวมฺพวเน ๑ ฯ อถ โข ภควา อฺตรสฺมึ ปเทเส สิต
ปาตฺวากาสิ ฯ อถ โข อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ โก
นุ โข เหตุ โก ปจฺจโย ภควโต สิตสฺส ปาตุกมฺมาย น
อการเณน ตถาคตา สิต ปาตุกโรนฺตีติ ฯ อถ โข อายสฺมา
อานนฺโท เอกส จีวร กตฺวา เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา
ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย ภควโต
สิตสฺส ปาตุกมฺมาย น อการเณน ตถาคตา สิต ปาตุกโรนฺตีติ ฯ
[๔๕๓] ภูตปุพฺพ อานนฺท อิมิสฺสาเยว มิถิลาย ราชา อโหสิ
มฆเทโว ๒ นาม ธมฺมิโก ธมฺมราชา ธมฺเม ิโต มหาราชา ธมฺม
จรติ พฺราหฺมณคหปติเกสุ เนคเมสุ เจว ชานปเทสุ จ อุโปสถฺจ
อุปวสติ จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ อฏมึ จ ปกฺขสฺส ฯ อถ โข
อานนฺท ราชา มฆเทโว พหูน วสฺสาน พหูน ๓ วสฺสสตาน พหูน
วสฺสสหสฺสาน อจฺจเยน กปฺปก อามนฺเตสิ ยทา เม สมฺม
กปฺปก ปสฺเสยฺยาสิ สิรสฺมึ ปลิตานิ ๓ ชาตานิ อถ เม อาโรเจยฺยาสีติ ฯ
เอว เทวาติ โข อานนฺท กปฺปโก รฺโ มฆเทวสฺส
ปจฺจสฺโสสิ ฯ อทฺทสา โข อานนฺท กปฺปโก พหูน
#๑ สี. ยุ. มขาเทวมฺพวเน ฯ ๒ สี. ยุ. มขาเทโว ฯ ๓ ยุ. พหุนฺน ฯ
#๔ ยุ. สพฺพตฺถ ผลิตานีติ ทิสฺสติ ฯ
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วสฺสาน พหูน วสฺสสตาน พหูน วสฺสสหสฺสาน อจฺจเยน รฺโ
มฆเทวสฺส สิรสฺมึ ปลิตานิ ชาตานิ ทิสฺวาน ราชาน มฆเทว
เอตทโวจ ปาตุภูตา โข เทวสฺส เทวทูตา ทิสสฺ นฺติ สิรสฺมึ
ปลิตานิ ชาตานีติ ฯ เตนหิ สมฺม กปฺปก ตานิ ปลิตานิ สาธุก
สณฺฑาเสน อุทฺธริตฺวา มม อฺชลิสฺมึ ปติฏาเปหีติ ฯ เอว
เทวาติ โข อานนฺท กปฺปโก รฺโ มฆเทวสฺส ปฏิสฺสุตวฺ า
ตานิ ปลิตานิ สาธุก สณฺฑาเสน อุทฺธริตฺวา รฺโ มฆเทวสฺส
อฺชลิสฺมึ ปติฏาเปสิ ฯ อถ โข อานนฺท ราชา มฆเทโว
กปฺปกสฺส คามวร ทตฺวา เชฏปุตฺต กุมาร อามนฺตาเปตฺวา
เอตทโวจ ปาตุภูตา โข เม ตาต กุมาร เทวทูตา ทิสฺสนฺติ
สิรสฺมึ ปลิตานิ ชาตานิ ภุตฺตา โข ปน เม มานุสกา กามา
สมโย ทิพฺเพ กาเม ปริเยสิตุ เอหิ ตฺว ตาต กุมาร อิม รชฺช
ปฏิปชฺช อห ปน เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสามิ เตนหิ ตาต
กุมาร ยทา ตฺว ปสฺเสยฺยาสิ สิรสฺมึ ปลิตานิ ชาตานิ อถ
กปฺปกสฺส คามวร ทตฺวา เชฏปุตฺต กุมาร สาธุก รชฺเช สมนุสาสิตฺวา
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยาสิ เยน เม อิท กลฺยาณ วตฺต
นิหิต อนุปปฺ วตฺเตยฺยาสิ มา โข เม ตฺว อนฺติมปุริโส อโหสิ
ยสฺมึ โข ตาต กุมาร ปุริสยุเค วตฺตมาเน เอวรูปสฺส กลฺยาณสฺส
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วตฺตสฺส สมุจฺเฉโท โหติ โส เตส อนฺติมปุริโส โหติ ฯ ตนฺตาห
ตาต กุมาร เอว วทามิ เยน เม อิท กลฺยาณ วตฺต นิหิต
อนุปฺปวตฺเตยฺยาสิ มา โข เม ตฺว อนฺติมปุริโส อโหสีติ ฯ
[๔๕๔] อถ โข อานนฺท ราชา มฆเทโว กปฺปกสฺส คามวร
ทตฺวา เชฏปุตฺต กุมาร สาธุก รชฺเช สมนุสาสิตฺวา อิมสฺมึเยว
มฆเทวมฺพวเน เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิ ฯ โส เมตฺตาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหาสิ ฯ ตถา ทุติย ตถา ตติย
ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย ๑ สพฺพาวนฺต
โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน
อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหาสิ ฯ กรุณาสหคเตน เจตสา
ฯเปฯ มุทิตาสหคเตน เจตสา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา
เอก ทิส ผริตฺวา วิหาสิ ฯ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา
จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย สพฺพาวนฺต
โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน
อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหาสิ ฯ ราชา โข ปนานนฺท
มฆเทโว จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ กุมารกีฬิก กีฬิ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ
อุปรชฺช ๒ กาเรสิ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ รชฺช กาเรสิ
จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ อิมสฺมึเยว มฆเทวมฺพวเน อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิโต พฺรหฺมจริย จริ ฯ โส จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ สพฺพตฺตตายาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. โอปรชฺช ฯ
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ภาเวตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ
[๔๕๕] อถ โข อานนฺท รฺโ มฆเทวสฺส ปุตฺโต พหูน
วสฺสาน พหูน วสฺสสตาน พหูน วสฺสสหสฺสาน อจฺจเยน กปฺปก
อามนฺเตสิ ยทา เม สมฺม กปฺปก ปสฺเสยฺยาสิ สิรสฺมึ ปลิตานิ
ชาตานิ อถ เม อาโรเจยฺยาสีติ ฯ เอว เทวาติ โข อานนฺท
กปฺปโก รฺโ มฆเทวสฺส ปุตตฺ สฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ อทฺทสา
โข อานนฺท กปฺปโก พหูน วสฺสาน พหูน วสฺสสตาน พหูน
วสฺสสหสฺสาน อจฺจเยน รฺโ มฆเทวสฺส ปุตฺตสฺส สิรสฺมึ
ปลิตานิ ชาตานิ ทิสฺวาน รฺโ มฆเทวสฺส ปุตฺต เอตทโวจ
ปาตุภูตา โข เทวสฺส เทวทูตา ทิสฺสนฺติ สิรสฺมึ ปลิตานิ ชาตานีติ ฯ
เตนหิ สมฺม กปฺปก ตานิ ปลิตานิ สาธุก สณฺฑาเสน อุทฺธริตฺวา
มม อฺชลิสฺมึ ปติฏาเปหีติ ฯ เอว เทวาติ โข อานนฺท
กปฺปโก รฺโ มฆเทวสฺส ปุตฺตสฺส ปฏิสฺสตุ ฺวา ตานิ ปลิตานิ
สาธุก สณฺฑาเสน อุทธฺ ริตฺวา รฺโ มฆเทวสฺส ปุตฺตสฺส
อฺชลิสฺมึ ปติฏาเปสิ ฯ อถ โข อานนฺท รฺโ มฆเทวสฺส
ปุตฺโต กปฺปกสฺส คามวร ทตฺวา เชฏปุตฺต กุมาร อามนฺตาเปตฺวา
เอตทโวจ ปาตุภูตา โข เม ตาต กุมาร เทวทูตา
ทิสฺสนฺติ สิรสฺมึ ปลิตานิ ชาตานิ ภุตฺตา โข ปน เม มานุสกา
กามา สมโย ทิพฺเพ กาเม ปริเยสิตุ เอหิ ตฺว ตาต กุมาร
อิม รชฺช ปฏิปชฺช อห ปน เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 419

วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสามิ เตนหิ
ตาต กุมาร ยทา ตฺวมฺป ปสฺเสยฺยาสิ สิรสฺมึ ปลิตานิ ชาตานิ
อถ กปฺปกสฺส คามวร ทตฺวา เชฏปุตฺต กุมาร สาธุก รชฺเช
สมนุสาสิตฺวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยาสิ เยน เม อิท กลฺยาณ
วตฺต นิหิต อนุปฺปวตฺเตยฺยาสิ มา โข เม ตฺว อนฺติมปุริโส
อโหสิ ยสฺมึ โข ตาต กุมาร ปุริสยุเค วตฺตมาเน เอวรูปสฺส
กลฺยาณสฺส วตฺตสฺส สมุจฺเฉโท โหติ โส เตส อนฺติมปุริโส
โหติ ฯ ตนฺตาห ตาต กุมาร เอว วทามิ เยน เม อิท
กลฺยาณ วตฺต นิหิต อนุปฺปวตฺเตยฺยาสิ มา โข เม ตฺว
อนฺติมปุริโส อโหสีติ ฯ
[๔๕๖] อถ โข อานนฺท รฺโ มฆเทวสฺส ปุตฺโต กปฺปกสฺส
คามวร ทตฺวา เชฏปุตตฺ  กุมาร สาธุก รชฺเช สมนุสาสิตฺวา
อิมสฺมึเยว มฆเทวมฺพวเน เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิ ฯ โส เมตฺตาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหาสิ ฯ ตถา ทุติย ตถา ตติย
ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย สพฺพาวนฺต
โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน
อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหาสิ ฯ กรุณาสหคเตน เจตสา
ฯเปฯ มุทิตาสหคเตน เจตสา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา
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เอก ทิส ผริตฺวา วิหาสิ ฯ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา
จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย สพฺพาวนฺต
โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน
อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหาสิ ฯ รฺโ โข ปนานนฺท
มฆเทวสฺส ปุตฺโต จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ กุมารกีฬิก กีฬิ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ
อุปรชฺช กาเรสิ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ รชฺช
กาเรสิ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ อิมสฺมึเยว มฆเทวมฺพวเน อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิโต พฺรหฺมจริย จริ ฯ โส จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร
ภาเวตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ
[๔๕๗] รฺโ โข ปนานนฺท มฆเทวสฺส ปุตฺตปปุตฺตกา ตสฺส
ปรปรา จตุราสีติสหสฺสานิ ๑ อิมสฺมึเยว มฆเทวมฺพวเน เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชึสุ ฯ เต เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา
วิหรึสุ ฯ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ
ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน
เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน
ผริตฺวา วิหรึสุ ฯ กรุณาสหคเตน เจตสา ... มุทิตาสหคเตน
เจตสา ... อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตวฺ า วิหรึสุ ฯ
ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติริย
สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา
#๑ ยุ. จตุราสีติ ขตฺติยสหสฺสานิ ฯ
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วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา
วิหรึสุ ฯ [๑] จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ กุมารกีฬิก กีฬึสุ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ
อุปรชฺช กาเรสุ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ รชฺช กาเรสุ
จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ อิมสฺมึเยว มฆเทวมฺพวเน อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิตา พฺรหฺมจริย จรึสุ ฯ เต จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร
ภาเวตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา พฺรหฺมโลกูปคา
อเหสุ ฯ นิมิ เตส ราชา ปจฺฉิมโก อโหสิ ธมฺมิโก ธมฺมราชา
ธมฺเม ิโต มหาราชา ธมฺม จรติ พฺราหฺมณคหปติเกสุ เนคเมสุ
เจว ชานปเทสุ จ อุโปสถฺจ อุปวสติ จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ
อฏมึ จ ปกฺขสฺส ฯ
[๔๕๘] ภูตปุพฺพ อานนฺท เทวาน ตาวตึสาน สุธมฺมาย
สภาย สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อยมนฺตรากถา อุทปาทิ ลาภา
วต โภ วิเทหาน สุลทฺธ วต โภ วิเทหาน เยส นิมิ ราชา
ธมฺมิโก ธมฺมราชา ธมฺเม ิโต มหาราชา ธมฺม จรติ พฺราหฺมณคหปติเกสุ
เนคเมสุ เจว ชานปเทสุ จ อุโปสถฺจ อุปวสติ
จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ อฏมึ จ ปกฺขสฺสาติ ฯ
[๔๕๙] อถ โข อานนฺท สกฺโก เทวานมินฺโท เทเว ตาวตึเส
อามนฺเตสิ อิจฺเฉยฺยาถ โน ตุเมฺห มาริสา นิมริ าชาน ทฏุนฺติ
อิจฺฉาม มย มาริสา นิมิราชาน ทฏุนฺติ ฯ เตน โข ปนานนฺท
สมเยน นิมิ ราชา ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส สีสนฺหาโต อุโปสถิโก
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ
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อุปริ ปาสาทวรคโต นิสินฺโน โหติ ฯ อถ โข อานนฺท สกฺโก
เทวานมินฺโท เสยฺยถาป นาม พลวา ปุรโิ ส สมฺมิฺชิต วา พาห
ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺม
ิ ฺเชยฺย เอวเมว เทเวสุ
ตาวตึเสสุ อนฺตรหิโต นิมิสฺส รฺโ สมฺมุเข ปาตุรโหสิ ฯ
อถ โข อานนฺท สกฺโก เทวานมินฺโท นิมึ ราชาน เอตทโวจ
ลาภา เต มหาราช สุลทฺธ เต มหาราช เทวา มหาราช
ตาวตึสา สุธมฺมาย สภาย กิตฺตยมานรูปา สนฺนิสินฺนา ลาภา
วต โภ วิเทหาน สุลทฺธ วต โภ วิเทหาน เยส นิมิ ราชา
ธมฺมิโก ธมฺมราชา ธมฺเม ิโต มหาราชา ธมฺม จรติ พฺราหฺมณคหปติเกสุ
เนคเมสุ เจว ชานปเทสุ จ อุโปสถฺจ อุปวสติ
จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ อฏมึ จ ปกฺขสฺสาติ เทวา เต มหาราช
ตาวตึสา ทสฺสนกามา ตสฺส เต อห มหาราช สหสฺสยุตฺต
อาชฺรถ ปหิณิสฺสามิ อภิรุเหยฺยาสิ ๑ มหาราช ทิพฺพ ยาน
อวิกมฺปมาโนติ ฯ อธิวาเสสิ โข อานนฺท นิมิ ราชา ตุณฺหีภาเวน ฯ
อถ โข อานนฺท สกฺโก เทวานมินฺโท นิมิสสฺ รฺโ อธิวาสน
วิทิตฺวา เสยฺยถาป นาม พลวา ปุรโิ ส สมฺมิฺชิต วา พาห
ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว นิมิสฺส รฺโ
สมฺมุเข อนฺตรหิโต เทเวสุ ตาวตึเสสุ ปาตุรโหสิ ฯ
[๔๖๐] อถ โข อานนฺท สกฺโก เทวานมินฺโท มาตลึ สงฺคาหก
อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว สมฺม มาตลิ สหสฺสยุตฺต อาชฺรถ
#๑ ยุ. อภิรูเหยฺยาสิ ฯ
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โยเชตฺวา นิมึ ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทหิ อยนฺเต มหาราช
สหสฺสยุตฺโต อาชฺรโถ สกฺเกน เทวานมินฺเทน เปสิโต อภิรูเหยฺยาสิ
มหาราช ทิพฺพ ยาน อวิกมฺปมาโนติ ฯ เอว ๑ ภทนฺตวาติ
โข อานนฺท มาตลิ สงฺคาหโก สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปฏิสฺสุตฺวา
สหสฺสยุตฺต อาชฺรถ โยเชตฺวา นิมึ ราชาน อุปสงฺกมิตฺวา
เอตทโวจ อย เต มหาราช สหสฺสยุตฺโต อาชฺรโถ สกฺเกน
เทวานมินฺเทน เปสิโต อภิรูห มหาราช ทิพฺพ ยาน อวิกมฺปมาโน
อปจ มหาราช กตเมน ต เนมิ เยน วา ปาปกมฺมา ปาปกาน
กมฺมาน วิปาก ปฏิสเวเทนฺติ เยน วา กลฺยาณกมฺมา กลฺยาณกมฺมาน
วิปาก ปฏิสเวเทนฺตีติ ฯ อุภเยเนว ม มาตลิ เนหีติ ฯ
สปเวสิ ๒ โข อานนฺท มาตลิ สงฺคาหโก นิมึ ราชาน สุธมฺมาย
สภาย ๓ ฯ อทฺทสา โข อานนฺท สกฺโก เทวานมินฺโท นิมึ ราชาน
ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา นิมึ ราชาน เอตทโวจ เอหิ โข
มหาราช สฺวาคต มหาราช เทวา เต มหาราช ตาวตึสา
สุธมฺมาย สภาย กิตฺตยมานรูปา สนฺนิสินฺนา ลาภา วต โภ
วิเทหาน สุลทฺธ วต โภ วิเทหาน เยส นิมิ ราชา ธมฺมิโก
ธมฺมราชา ธมฺเม ิโต มหาราชา ธมฺม จรติ พฺราหฺมณคหปติเกสุ
เนคเมสุ เจว ชานปเทสุ จ อุโปสถฺจ อุปวสติ จาตุทฺทสึ
ปฺจทสึ อฏมึ จ ปกฺขสฺสาติ เทวา เต มหาราช ตาวตึสา
#๑ ยุ. เอว โหตุ ภทฺทนฺตวาติ ฯ ๒ สี. ยุ. สมฺปาเปสิ ฯ ๓ สี. ยุ. สุธมฺม สภ ฯ
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ทสฺสนกามา อภิรม มหาราช เทเวสุ เทวานุภาเวนาติ ฯ อล
มาริส ตตฺเถว ม มิถลิ  ปฏิเนตุ ตถาห ธมฺม จริสฺสามิ
พฺราหฺมณคหปติเกสุ เนคเมสุ เจว ชานปเทสุ จ อุโปสถฺจ
อุปวสิสฺสามิ จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ อฏมึ จ ปกฺขสฺสาติ ฯ อถ
โข อานนฺท สกฺโก เทวานมินฺโท มาตลึ สงฺคาหก อามนฺเตสิ
เอหิ ตฺว สมฺม มาตลิ สหสฺสยุตฺต อาชฺรถ โยเชตฺวา นิมึ
ราชาน ตตฺเถว มิถิล ปฏิเนหีติ ฯ เอว ภทนฺตวาติ ๑ โข อานนฺท
มาตลิ สงฺคาหโก สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปฏิสฺสุตฺวา สหสฺสยุตฺต
อาชฺรถ โยเชตฺวา นิมึ ราชาน ตตฺเถว มิถิล ปฏิเนสิ ฯ
[๔๖๑] ตตฺร สุท อานนฺท มหาราชา ๒ ธมฺม จรติ พฺราหฺมณคหปติเกสุ
เนคเมสุ เจว ชานปเทสุ จ อุโปสถฺจ อุปวสติ
จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ อฏมึ จ ปกฺขสฺสาติ ๓ ฯ อถ โข อานนฺท
นิมิ ราชา พหูน วสฺสาน พหูน วสฺสสตาน พหูน วสฺสสหสฺสาน
อจฺจเยน กปฺปก อามนฺเตสิ ยทา เม สมฺม กปฺปก ปสฺเสยฺยาสิ
สิรสฺมึ ปลิตานิ ชาตานิ อถ เม อาโรเจยฺยาสีติ ฯ เอว เทวาติ โข
อานนฺท กปฺปโก นิมิสฺส รฺโ ปจฺจสฺโสสิ ฯ อทฺทสา โข อานนฺท
กปฺปโก พหูน วสฺสาน พหูน วสฺสสตาน พหูน วสฺสสหสฺสาน
อจฺจเยน นิมิสฺส รฺโ สิรสฺมึ ปลิตานิ ชาตานิ ทิสฺวาน
นิมึ ราชาน เอตทโวจ ปาตุภูตา โข เทวสฺส เทวทูตา ทิสฺสนฺติ
สิรสฺมึ ปลิตานิ ชาตานีติ ฯ เตนหิ สมฺม กปฺปก ตานิ ปลิตานิ
#๑ ยุ. ภทฺทนฺตวาติ ฯ ๒ ยุ. นิมริ าชา ฯ ๓ ยุ. ปกฺขสฺส ฯ
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สาธุก สณฺฑาเสน อุทฺธริตฺวา มม อฺชลิสฺมึ ปติฏาเปหีติ ฯ เอว
เทวาติ โข อานนฺท กปฺปโก นิมิสสฺ รฺโ ปฏิสฺสุตฺวา ตานิ
ปลิตานิ สาธุก สณฺฑาเสน อุทฺธริตฺวา นิมิสฺส รฺโ อฺชลิสฺมึ
ปติฏาเปสิ ฯ อถ โข อานนฺท ราชา ๑ กปฺปกสฺส คามวร ทตฺวา
เชฏปุตฺต กุมาร อามนฺตาเปตฺวา เอตทโวจ ปาตุภูตา โข เม
ตาต กุมาร เทวทูตา ทิสฺสนฺติ สิรสฺมึ ปลิตานิ ชาตานิ ภุตฺตา
โข ปน เม มานุสกา กามา สมโย ทิพฺเพ กาเม ปริเยสิตุ
เอหิ ตฺว ตาต กุมาร อิม รชฺช ปฏิปชฺช อห ปน เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิสฺสามิ เตนหิ ๒ กุมาร ยทา ตฺวมฺป ปสฺเสยฺยาสิ สิรสฺมึ
ปลิตานิ ชาตานิ อถ กปฺปกสฺส คามวร ทตฺวา เชฏปุตฺต กุมาร
สาธุก รชฺเช สมนุสาสิตฺวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยาสิ เยน
เม อิท กลฺยาณ วตฺต นิหิต อนุปปฺ วตฺเตยฺยาสิ มา โข เม
ตฺว อนฺติมปุริโส อโหสิ ยสฺมึ โข ตาต กุมาร ปุริสยุเค
วตฺตมาเน เอวรูปสฺส กลฺยาณสฺส วตฺตสฺส สมุจฺเฉโท โหติ โส
เตส อนฺติมปุริโส โหติ ฯ ตนฺตาห ตาต กุมาร เอว วทามิ
เยน เม อิท กลฺยาณ วตฺต นิหิต อนุปฺปวตฺเตยฺยาสิ มา โข
เม ตฺว อนฺติมปุริโส อโหสีติ ฯ
[๔๖๒] อถ โข อานนฺท นิมิ ราชา กปฺปกสฺส คามวร
#๑ ยุ. นิมริ าชา ฯ ๒ ยุ. ตาต กุมาร ฯ
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ทตฺวา เชฏปุตฺต กุมาร สาธุก รชฺเช สมนุสาสิตฺวา อิมสฺมึเยว
มฆเทวมฺพวเน เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิ ฯ โส เมตฺตาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหาสิ ฯ ตถา ทุติย ตถา ตติย
ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติรยิ  สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย
สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหาสิ ฯ กรุณาสหคเตน
เจตสา ... มุทิตาสหคเตน เจตสา ... อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหาสิ ฯ ตถา ทุติย ตถา ตติย
ตถา จตุตฺถ ฯ อิติ อุทฺธมโธ ติรยิ  สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย
สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหาสิ ฯ นิมิ โข
ปนานนฺท ราชา จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ กุมารกีฬิก กีฬิ
จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ อุปรชฺช กาเรสิ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ รชฺช
กาเรสิ จตุราสีติวสฺสสหสฺสานิ อิมสฺมึเยว มฆเทวมฺพวเน อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิโต พฺรหฺมจริย จริ ฯ โส จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร
ภาเวตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา พฺรหฺมโลกูปโค อโหสิ ฯ
[๔๖๓] นิมิสฺส โข ปนานนฺท รฺโ กฬารชนโก นาม
ปุตโฺ ต อโหสิ ฯ โส น อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิ ฯ โส
ต กลฺยาณ วตฺต สมุจฺฉินฺทิ ฯ โส เตส อนฺติมปุริโส อโหสิ ฯ
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สิยา โข ปน เต อานนฺท เอวมสฺส อฺโ นูน เตน สมเยน
ราชา มฆเทโว อโหสิ เยน ต กลฺยาณ วตฺต นิหิตนฺติ ฯ น
โข ปเนต อานนฺท เอว ทฏพฺพ ฯ อห เตน สมเยน ราชา
มฆเทโว อโหสึ ฯ อห ต กลฺยาณ วตฺต นิหนิ ึ ๑ มยา ต
กลฺยาณ วตฺต นิหิต ปจฺฉิมา ชนตา อนุปฺปวตฺเตสิ ฯ ต โข
ปนานนฺท กลฺยาณ วตฺต น นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย
น อุปสมาย น อภิฺาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตติ
ยาวเทว พฺรหฺมโลกูปปตฺติยา ฯ อิท โข ปนานนฺท เอตรหิ
มยา กลฺยาณ วตฺต นิหิต เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย
อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ กตมฺจานนฺท
เอตรหิ มยา กลฺยาณ วตฺต นิหติ  เอกนฺตนิพฺพิทาย
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย
สวตฺตติ ฯ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ อิท โข อานนฺท เอตรหิ
มยา กลฺยาณ วตฺต นิหิต เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย
อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ฯ ต โว ๒
อห อานนฺท เอว วทามิ เยน เม อิท กลฺยาณ วตฺต นิหิต
อนุปฺปวตฺเตยฺยาถ มา โข เม ตุเมฺห อนฺติมปุรสิ า ๓ อหุวตฺถ
ยสฺมึ โข อานนฺท ปุริสยุเค วตฺตมาเน เอวรูปสฺส กลฺยาณสฺส
#๑ ยุ. นิหนึ ฯ ๒ ยุ. ต โข อห ฯ ๓ ยุ. อนฺติมปุริโส ฯ
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วตฺตสฺส สมุจฺเฉโท โหติ โส เตส อนฺติมปุริโส โหติ ฯ ต โว
อห อานนฺท เอว วทามิ เยน เม อิท กลฺยาณ วตฺต นิหิต
อนุปฺปวตฺเตยฺยาถ มา โข เม ตุเมฺห อนฺติมปุริสา อหุวตฺถาติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมโน อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ
มฆเทวสุตฺต นิฏิต ตติย ฯ
__________
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มธุรสุตฺต
[๔๖๔] เอวมฺเม สุต เอก สมย อายสฺมา มหากจฺจาโน
มธุราย วิหรติ คุนฺธาวเน ๑ ฯ อสฺโสสิ โข ราชา มธุโร อวนฺตปิ ุตฺโต
สมโณ ขลุ โภ กจฺจาโน มธุราย วิหรติ คุนฺธาวเน8
ต โข ปน ภวนฺต กจฺจาน เอว กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต
ปณฺฑิโต วิยตฺโต ๒ เมธาวี พหุสสฺ ุโต จิตฺตกถี กลฺยาณปฏิภาโณ
วุฑฺโฒ เจว อรหา จ สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต
ทสฺสน โหตีติ ฯ อถ โข ราชา มธุโร อวนฺติปุตฺโต ภทฺรานิ
ภทฺรานิ ยานานิ โยชาเปตฺวา ภทฺร ยาน อภิรหู ิตฺวา ภเทฺรหิ
ภเทฺรหิ ยาเนหิ มธุราย นิยฺยาสิ มหจฺจราชานุภาเวน อายสฺมนฺต
มหากจฺจาน ทสฺสนาย ยาวติกา ยานสฺส ภูมิ ยาเนน คนฺตฺวา
ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติโกว เยนายสฺมา มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา มหากจฺจาเนน สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข ราชา มธุโร อวนฺติปตุ ฺโต อายสฺมนฺต มหากจฺจาน
เอตทโวจ พฺราหฺมณา โภ กจฺจาน เอวมาหสุ พฺราหฺมณาว
เสฏโ วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ พฺราหฺมณาว สุกโฺ ก
วณฺโณ กโณฺห อฺโ วณฺโณ พฺราหฺมณาว สุชฌ
ฺ นฺติ โน
อพฺราหฺมณา พฺราหฺมณาว พฺรหฺมุโน ปุตฺตา โอรสา มุขโต
#๑ ยุ. คุนฺทาวเน ฯ ๒ ยุ. วยตฺโต ฯ
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ชาตา พฺรหฺมชา พฺรหฺมนิมฺมิตา พฺรหฺมทายาทาติ อิท ๑ ภว
กจฺจาโน กิมกฺขายีติ ๒ ฯ
[๔๖๕] โฆโสเยว โข เอโส มหาราช โลกสฺมึ พฺราหฺมณาว
เสฏโ วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ พฺราหฺมณาว สุกโฺ ก
วณฺโณ กโณฺห อฺโ วณฺโณ พฺราหฺมณาว สุชฌ
ฺ นฺติ โน
อพฺราหฺมณา พฺราหฺมณาว พฺรหฺมุโน ปุตฺตา โอรสา มุขโต
ชาตา พฺรหฺมชา พฺรหฺมนิมฺมิตา พฺรหฺมทายาทาติ อิมินาป ๓ โข
เอต มหาราช ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา โฆโสเยเวโส โลกสฺมึ
พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ
ต กึ มฺสิ มหาราช ขตฺติยสฺส เจป อิชฺเฌยฺย
ธเนน วา ธฺเน วา รชเตน วา ชาตรูเปน วา ขตฺติโยปสฺสาสฺส
ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสสฺ าวี มนาปจารี ปยวาทีติ ฯ
พฺราหฺมโณปสฺสาสฺส ... เวสฺโสปสฺสาสฺส ... สุทฺโทปสฺสาสฺส
ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสสฺ าวี มนาปจารี ปยวาทีติ ฯ
ขตฺติยสฺส เจป โภ กจฺจาน อิชฺเฌยฺย ธเนน วา ธฺเน วา
รชเตน วา ชาตรูเปน วา ขตฺติโยปสฺสาสฺส ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี
กึการปฏิสฺสาวี มนาปจารี ปยวาที ฯ พฺราหฺมโณปสฺสาสฺส ...
เวสฺโสปสฺสาสฺส ... สุทฺโทปสฺสาสฺส ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสฺสาวี
มนาปจารี ปยวาทีติ ฯ
#๑ สี. อิติ ฯ ยุ. อิธ ฯ ๒ สี. ยุ. กิมาหาติ ฯ ๓ สี. ตทิมินาเปต ฯ ยุ.
#ตทมินาเปต ฯ
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[๔๖๖] ต กึ มฺสิ มหาราช พฺราหฺมณสฺส เจป อิชฺเฌยฺย
ธเนน วา ธฺเน วา รชเตน วา ชาตรูเปน วา พฺราหฺมโณปสฺสาสฺส
ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสสฺ าวี มนาปจารี ปยวาที ฯ
เวสฺโสปสฺสาสฺส ... สุทฺโทปสฺสาสฺส ... ขตฺติโยปสฺสาสฺส
ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสสฺ าวี มนาปจารี ปยวาทีติ ฯ
พฺราหฺมณสฺส เจป โภ กจฺจาน อิชฺเฌยฺย ธเนน วา ธฺเน วา
รชเตน วา ชาตรูเปน วา พฺราหฺมโณปสฺสาสฺส ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี
กึการปฏิสฺสาวี มนาปจารี ปยวาที ฯ เวสฺโสปสฺสาสฺส ...
สุทฺโทปสฺสาสฺส ... ขตฺติโยปสฺสาสฺส ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสฺสาวี
มนาปจารี ปยวาทีติ ฯ
[๔๖๗] ต กึ มฺสิ มหาราช เวสฺสสฺส เจป อิชฺเฌยฺย ธเนน
วา ธฺเน วา รชเตน วา ชาตรูเปน วา เวสฺโสปสฺสาสฺส
ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสสฺ าวี มนาปจารี ปยวาที ฯ
สุทฺโทปสฺสาสฺส ... ขตฺติโยปสฺสาสฺส ... พฺราหฺมโณปสฺสาสฺส
ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสสฺ าวี มนาปจารี ปยวาทีติ ฯ
เวสฺสสฺส เจป โภ กจฺจาน อิชฺเฌยฺย ธเนน วา ธฺเน วา รชเตน
วา ชาตรูเปน วา เวสฺโสปสฺสาสฺส ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี
กึการปฏิสฺสาวี มนาปจารี ปยวาที ฯ สุทฺโทปสฺสาสฺส ...
ขตฺติโยปสฺสาสฺส ... พฺราหฺมโณปสฺสาสฺส ปุพพฺ ุฏายี ปจฺฉานิปาตี
กึการปฏิสฺสาวี มนาปจารี ปยวาทีติ ฯ
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[๔๖๘] ต กึ มฺสิ มหาราช สุทฺทสฺส เจป อิชฺเฌยฺย
ธเนน วา ธฺเน วา รชเตน วา ชาตรูเปน วา สุทฺโทปสฺสาสฺส
ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสสฺ าวี มนาปจารี ปยวาที ฯ
ขตฺติโยปสฺสาสฺส ... พฺราหฺมโณปสฺสาสฺส ... เวสฺโสปสฺสาสฺส
ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี กึการปฏิสสฺ าวี มนาปจารี ปยวาทีติ ฯ
สุทฺทสฺส เจป โภ กจฺจาน อิชฺเฌยฺย ธเนน วา ธฺเน วา
รชเตน วา ชาตรูเปน วา สุทฺโทปสสฺ าสฺส ปุพฺพุฏายี ปจฺฉานิปาตี
กึการปฏิสฺสาวี มนาปจารี ปยวาที ฯ ขตฺติโยปสฺสาสฺส ...
พฺราหฺมโณปสฺสาสฺส ... เวสฺโสปสฺสาสฺส ปุพฺพฏุ ายี ปจฺฉานิปาตี
กึการปฏิสฺสาวี มนาปจารี ปยวาทีติ ฯ
[๔๖๙] ต กึ มฺสิ มหาราช ยทิ เอว สนฺเต อิเม
จตฺตาโร วณฺณา สมา ๑ โหนฺติ โน วา กถ วา เต เอตฺถ
โหตีติ ฯ อทฺธา โข โภ กจฺจาน เอว สนฺเต อิเม จตฺตาโร วณฺณา
สมสมา โหนฺติ นาห ๒ เอตฺถ กิฺจิ นานากรณ สมนุปสฺสามีติ ฯ
[๔๗๐] อิมินาป โข เอต มหาราช ปริยาเยน เวทิตพฺพ
ยถา โฆโสเยเวโส โลกสฺมึ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ
หีโน อฺโ วณฺโณ ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ต กึ มฺสิ
มหาราช อิธาสฺส ขตฺติโย ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี กาเมสุมิจฺฉาจารี
มุสาวาที ปสุณวาโจ ผรุสวาโจ สมฺผปฺปลาป อภิชฺฌาลุ
พฺยาปนฺนจิตฺโต มิจฺฉาทิฏี กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย
#๑ ยุ. สมสมา ฯ ๒ ยุ. สพฺพตฺถ น สนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
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ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย โน วา กถ วา เต เอตฺถ
โหตีติ ฯ ขตฺติโยป หิ โภ กจฺจาน ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี
กาเมสุ มิจฺฉาจารี มุสาวาที ปสุณวาโจ ผรุสวาโจ สมฺผปฺปลาป
อภิชฺฌาลุ พฺยาปนฺนจิตฺโต มิจฺฉาทิฏี กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย เอว เม เอตฺถ โหติ
เอวฺจ ปน เม เอต อรหต สุตนฺติ ฯ
[๔๗๑] สาธุ สาธุ มหาราช สาธุ โข เต เอต มหาราช
เอว โหติ สาธุ จ ปน เต เอต อรหต สุต ต กึ มฺสิ
มหาราช อิธาสฺส พฺราหฺมโณ ... อิธาสฺส เวสฺโส ... อิธาสฺส
สุทฺโท ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏี กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย โน
วา กถ วา เต เอตฺถ โหตีติ ฯ สุทฺโทป หิ โภ กจฺจาน
ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏี กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย เอว เม
เอตฺถ โหติ เอวฺจ ปน เม เอต อรหต สุตนฺติ ฯ
[๔๗๒] สาธุ สาธุ มหาราช สาธุ โข เต เอต มหาราช
เอว โหติ สาธุ จ ปน เต เอต อรหต สุต ต กึ มฺสิ
มหาราช ยทิ เอว สนฺเต อิเม จตฺตาโร วณฺณา สมสมา
โหนฺติ โน วา กถ วา เต เอตฺถ โหตีติ ฯ อทฺธา โข
กจฺจาน เอว สนฺเต อิเม จตฺตาโร วณฺณา สมสมา โหนฺติ นาห
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เอตฺถ กิฺจิ นานากรณ สมนุปสฺสามีติ ฯ
[๔๗๓] อิมินาป โข เอต มหาราช ปริยาเยน เวทิตพฺพ
ยถา โฆโสเยเวโส โลกสฺมึ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ
หีโน อฺโ วณฺโณ ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ต กึ มฺสิ
มหาราช อิธาสฺส ขตฺติโย ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวริ โต มุสาวาทา ปฏิวิรโต
ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรโต อนภิชฺฌาลุ อพฺยาปนฺนจิตฺโต สมฺมาทิฏี กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺย โน วา กถ วา
เต เอตฺถ โหตีติ ฯ ขตฺติโยป หิ โภ กจฺจาน ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต
มุสาวาทา ปฏิวิรโต ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต ผรุสาย วาจาย
ปฏิวิรโต สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต อนภิชฺฌาลุ อพฺยาปนฺนจิตฺโต
สมฺมาทิฏี กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺย
เอว เม เอตฺถ โหติ เอวฺจ ปน เม เอต อรหต สุตนฺติ ฯ
[๔๗๔] สาธุ สาธุ มหาราช สาธุ โข เต เอต มหาราช
เอว โหติ สาธุ จ ปน เต เอต อรหต สุต ต กึ มฺสิ
มหาราช อิธาสฺส พฺราหฺมโณ ... อิธาสฺส เวสฺโส ... อิธาสฺส
สุทฺโท ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต ฯเปฯ สมฺมาทิฏี กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺย โน วา กถ
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วา เต เอตฺถ โหตีติ ฯ สุทฺโทป หิ โภ กจฺจาน ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต ฯเปฯ สมฺมาทิฏี กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺย เอว เม เอตฺถ็
โหติ ฯ เอวฺจ ปน เม เอต อรหต สุตนฺติ ฯ
[๔๗๕] สาธุ สาธุ มหาราช สาธุ โข เต เอต มหาราช
เอว โหติ สาธุ จ ปน เต เอต อรหต สุต ต กึ มฺสิ
มหาราช ยทิ เอว สนฺเต อิเม จตฺตาโร วณฺณา สมสมา
โหนฺติ โน วา กถ วา เต เอตฺถ โหตีติ ฯ อทฺธา โข โภ
กจฺจาน เอว สนฺเต อิเม จตฺตาโร วณฺณา สมสมา โหนฺติ
นาห เอตฺถ กิฺจิ นานากรณ สมนุปสฺสามีติ ฯ
[๔๗๖] อิมินาป โข เอต มหาราช ปริยาเยน เวทิตพฺพ
ยถา โฆโสเยเวโส โลกสฺมึ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ
ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ต กึ มฺสิ มหาราช อิธ
ขตฺติโย สนฺธึ วา ฉินฺเทยฺย นิลโฺ ลป วา หเรยฺย เอกาคาริก
วา กเรยฺย ปริปนฺเถ วา ติฏเยฺย ปรทาร วา คจฺเฉยฺย
ตฺเจเต ปุรสิ า คเหตฺวา ทสฺเสยฺยุ อย เต เทว โจโร อาคุ
จารี อิมสฺส ย อิจฺฉสิ ต ทณฺฑ ปเณหีติ กินฺติ น กเรยฺยาสีติ ฯ
ฆาเตยฺยาม วา โภ กจฺจาน ผาเลยฺยาม ๑ วา ปพฺพาเชยฺยาม
วา ยถาปจฺจย วา กเรยฺยาม ต กิสฺส เหตุ ยา
#๑ สี. ยุ. ชาเปยฺยาม ฯ
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หิสฺส โภ กจฺจาน ปุพฺเพ ขตฺติโยติ สมฺา สาสฺส อนฺตรหิตา
โจโรเตฺวว สงฺข คจฺฉตีติ ฯ
[๔๗๗] ต กึ มฺสิ มหาราช อิธ พฺราหฺมโณ ... อิธ
เวสฺโส ... อิธ สุทฺโท สนฺธึ วา ฉินฺเทยฺย นิลฺโลป วา หเรยฺย
เอกาคาริก วา กเรยฺย ปริปนฺเถ วา ติฏเยฺย ปรทาร วา
คจฺเฉยฺย ตฺเจเต ปุริสา คเหตฺวา ทสฺเสยฺยุ อย เต เทว
โจโร อาคุ จารี อิมสฺส ย อิจฺฉสิ ต ทณฺฑ ปเณหีติ กินฺติฎ
น กเรยฺยาสีติ ฯ ฆาเตยฺยาม วา โภ กจฺจาน ผาเลยฺยาม วา
ปพฺพาเชยฺยาม วา ยถาปจฺจย วา กเรยฺยาม ต กิสฺส เหตุ
ยา หิสฺส โภ กจฺจาน ปุพฺเพ สุทฺโทติ สมฺา สาสฺส
อนฺตรหิตา โจโรเตฺวว สงฺข คจฺฉตีติ ฯ
[๔๗๘] ต กึ มฺสิ มหาราช ยทิ เอว สนฺเต อิเม
จตฺตาโร วณฺณา สมสมา โหนฺติ โน วา กถ วา เต เอตฺถ
โหตีติ ฯ อทฺธา โข โภ กจฺจาน เอว สนฺเต อิเม จตฺตาโร
วณฺณา สมสมา โหนฺติ นาห เอตฺถ กิฺจิ นานากรณ
สมนุปสฺสามีติ ฯ
[๔๗๙] อิมินาป โข เอต มหาราช ปริยาเยน เวทิตพฺพ
ยถา โฆโสเยเวโส โลกสฺมึ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ
หีโน อฺโ วณฺโณ ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ต กึ มฺสิ
มหาราช อิธ ขตฺติโย เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
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อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต อสฺสวิรโต
ปาณาติปาตา วิรโต อทินฺนาทานา วิรโต มุสาวาทา เอกภตฺติโก
พฺรหฺมจารี สีลวา กลฺยาณธมฺโม กินตฺ ิ น กเรยฺยาสีติ ฯ อภิวาเทยฺยาม
วา โภ กจฺจาน ปจฺจุฏเยฺยาม วา อาสเนน วา
นิมนฺเตยฺยาม อภินิมนฺเตยฺยาม วา ๑ น จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ ธมฺมกิ  วา อสฺส รกฺขาวรณคุตฺตึ
สวิทเหยฺยาม ต กิสฺส เหตุ ยา หิสสฺ โภ กจฺจาน ปุพฺเพ
ขตฺติโยติ สมฺา สาสฺส อนฺตรหิตา สมโณเตฺวว สงฺข
คจฺฉตีติ ฯ
[๔๘๐] ต กึ มฺสิ มหาราช อิธ พฺราหฺมโณ ... อิธ
เวสฺโส ... อิธ สุทฺโท เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต อสฺส วิรโต
ปาณาติปาตา วิรโต อทินฺนาทานา วิรโต มุสาวาทา เอกภตฺติโก
พฺรหฺมจารี สีลวา กลฺยาณธมฺโม กินตฺ ิ น กเรยฺยาสีติ ฯ อภิวาเทยฺยาม
วา โภ กจฺจาน ปจฺจุฏเยฺยาม วา อาสเนน วา
นิมนฺเตยฺยาม อภินิมนฺเตยฺยาม วา ๒ น จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ ธมฺมกิ  วา อสฺส รกฺขาวรณคุตฺตึ
สวิทเหยฺยาม ต กิสฺส เหตุ ยา หิสสฺ โภ กจฺจาน ปุพฺเพ
สุทฺโทติ สมฺา สาสฺส อนฺตรหิตา สมโณเตฺวว สงฺข
คจฺฉตีติ ฯ
#๑-๒ ยุ. ป ฯ
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[๔๘๑] ต กึ มฺสิ มหาราช ยทิ เอว สนฺเต อิเม
จตฺตาโร วณฺณา สมสมา โหนฺติ โน วา กถ วา เต เอตฺถ
โหตีติ ฯ อทฺธา โข โภ กจฺจาน เอว สนฺเต อิเม จตฺตาโร
วณฺณา สมสมา โหนฺติ นาห เอตฺถ กิฺจิ นานากรณ สมนุปสฺสามีติ ฯ
[๔๘๒] อิมินา ๑ โข เอต มหาราช ปริยาเยน เวทิตพฺพ
ยถา โฆโสเยเวโส โลกสฺมึ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ หีโน
อฺโ วณฺโณ พฺราหฺมณาว สุกโฺ ก วณฺโณ กโณฺห อฺโ
วณฺโณ พฺราหฺมณาว สุชฺฌนฺติ โน อพฺราหฺมณา พฺราหฺมณาว
พฺรหฺมุโน ปุตฺตา โอรสา มุขโต ชาตา พฺรหฺมชา พฺรหฺมนิมฺมิตา
พฺรหฺมทายาทาติ ฯ
[๔๘๓] เอว วุตฺเต ราชา มธุโร อวนฺติปุตฺโต อายสฺมนฺต
มหากจฺจาน เอตทโวจ อภิกฺกนฺต โภ กจฺจาน อภิกฺกนฺต โภ
กจฺจาน เสยฺยถาป [๒] กจฺจาน นิกกฺ ุชฺชิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย
ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา
เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โภตา
กจฺจาเนน อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภวนฺต
กจฺจาน สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม
ภว กจฺจาโน ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
[๔๘๔] มา โข ม ตฺว มหาราช สรณ อคมาสิ ตเมต
#๑ ยุ. อิมินาป ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร โภติ ทิสฺสติ ฯ
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ตฺว ภควนฺต สรณ คจฺฉ ยมห สรณ คโตติ ฯ กห ปน โภ
กจฺจาน เอตรหิ โส ภควา วิหรติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
ปรินิพฺพุโต โข มหาราช เอตรหิ โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
[๔๘๕] สเจ หิ มย โภ กจฺจาน สุเณยฺยาม ต ภควนฺต
ทสสุ โยชเนสุ ทสป มย โยชนานิ คจฺเฉยฺยาม ต ภควนฺต
ทสฺสนาย อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ สเจ หิ มย โภ กจฺจาน
สุเณยฺยาม ต ภควนฺต วีสติยา โยชเนสุ ... ตึสาย โยชเนสุ ...
จตฺตาฬีสาย โยชเนสุ ... ปฺาสาย โยชเนสุ ปฺาสมฺป มย
โยชนานิ คจฺเฉยฺยาม ต ภควนฺต ทสฺสนาย อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ
โยชนสเต เจป มย โภ กจฺจาน สุเณยฺยาม ต ภควนฺต โยชนสตป
มย คจฺเฉยฺยาม ต ภควนฺต ทสฺสนาย อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ
ยโต จ โข โภ กจฺจาน ปรินพิ ฺพุโต โส ภควา
ปรินิพฺพุตป มย [๑] ภควนฺต สรณ คจฺฉาม ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ
อุปาสก ม ภว กจฺจาโน ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
สรณงฺคตนฺติ ฯ
มธุรสุตฺต นิฏิต จตุตฺถ ฯ
______________
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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โพธิราชกุมารสุตฺต
[๔๘๖] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ภคฺเคสุ วิหรติ
สสสุมารคิเร เภสกฬาวเน มิคทาเย ฯ เตน โข ปน สมเยน
โพธิสฺส ราชกุมารสฺส โกกนุโท ๑ นาม ปาสาโท อจิรการิโต
โหติ อนชฺฌาวุฏโ สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เกนจิ วา
มนุสฺสภูเตน ฯ อถ โข โพธิ ราชกุมาโร สฺชิกาปุตฺต มาณว
อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว สมฺม สฺชิกาปุตฺต เยน ภควา เตนุปสงฺกม
อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺท อปฺปาพาธ
อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉ โพธิ ภนฺเต ราชกุมาโร
ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทติ อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก
ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉตีติ เอวฺจ วเทหิ อธิวาเสตุ
กิร ภนฺเต ภควา โพธิสฺส ราชกุมารสฺส สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ
ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ เอว โภติ โข สฺชิกาปุตฺโต มาณโว โพธิสฺส
ราชกุมารสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควตา สทฺธึ โสมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๔๘๗] เอกมนฺต นิสินฺโน โข สฺชิกาปุตฺโต มาณโว ภควนฺต
เอตทโวจ โพธิ โภ โคตม ราชกุมาโร โภโต โคตมสฺส ปาเท
#๑ สี. ยุ. โกกนโท ฯ
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สิรสา วนฺทติ อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร
ปุจฺฉติ เอวฺจ ปน วเทติ อธิวาเสตุ กิร ภว โคตโม
โพธิสฺส ราชกุมารสฺส สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ
อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถ โข สฺชิกาปุตฺโต มาณโว
ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏายาสนา เยน โพธิ ราชกุมาโร
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา โพธึ ราชกุมาร เอตทโวจ อโวจุมฺหา
โข มย โภโต วจเนน ต ภวนฺต โคตม โพธิ โภ
โคตม ราชกุมาโร โภโต โคตมสฺส ปาเท สิรสา วนฺทติ
อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉติ เอวฺจ
วเทติ อธิวาเสตุ กิร ภว โคตโม โพธิสฺส ราชกุมารสฺส สฺวาตนาย
ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ อธิวุตฺถฺจ ปน สมเณน โคตเมนาติ ฯ
อถ โข โพธิ ราชกุมาโร ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
[๑] นิเวสเน ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา โกกนุทฺจ
ปาสาท โอทาเตหิ ทุสฺเสหิ สนฺถราเปตฺวา ยาว ปจฺฉิมโสปาณกเฬวรา
สฺชิกาปุตฺต มาณว อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว สมฺม
สฺชิกาปุตฺต เยน ภควา เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต
กาล อาโรเจหิ กาโล ภนฺเต นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ เอว โภติ
โข สฺชิกาปุตฺโต มาณโว โพธิสฺส ราชกุมารสฺส ปฏิสสฺ ุตฺวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต กาล อาโรเจสิ
กาโล โภ โคตม นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร สเกติ ทิสฺสติ ฯ
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[๔๘๘] อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยน โพธิสสฺ ราชกุมารสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน
โข ปน สมเยน โพธิ ราชกุมาโร พหิทฺวารโกฏเก ิโต โหติ
ภควนฺต อาคมยมาโน ฯ อทฺทสา โข โพธิ ราชกุมาโร ภควนฺต
ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
ปุรกฺขิตฺวา เยน โกกนุโท ปาสาโท เตนุปสงฺกมิ ฯ อถ โข
ภควา ปจฺฉิม โสปาณกเฬวร นิสฺสาย อฏาสิ ฯ อถ โข โพธิ
ราชกุมาโร ภควนฺต เอตทโวจ อภิรูหตุ ภนฺเต ภควา ทุสสฺ านิ
อภิรูหตุ สุคโต ทุสฺสานิ ย มม อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ
เอว วุตฺเต ภควา ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป โข โพธิ ราชกุมาโร
ภควนฺต เอตทโวจ อภิรูหตุ ภนฺเต ภควา ทุสฺสานิ
อภิรูหตุ สุคโต ทุสฺสานิ ย มม อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ
เอว วุตฺเต ๑ ภควา ตุณฺหี อโหสิ ฯ ตติยมฺป โข โพธิ ราชกุมาโร
ภควนฺต เอตทโวจ อภิรูหตุ ภนฺเต ภควา ทุสฺสานิ
อภิรูหตุ สุคโต ทุสฺสานิ ย มม อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ
อถ โข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อปโลเกสิ ฯ อถ โข
อายสฺมา อานนฺโท โพธึ ราชกุมาร เอตทโวจ สหรตุ ราชกุมาร
ทุสฺสานิ น ภควา เจลปฏิก อกฺกมิสฺสติ ปจฺฉิม ชนต ตถาคโต
อปโลเกตีติ ฯ อถ โข โพธิ ราชกุมาโร ทุสฺสานิ สหราเปตฺวา
อุปริ โกกนุเท [๒] อาสนานิ ปฺาเปสิ ฯ อถ โข ภควา โกกนุท
#๑ ยุ. เอว วุตฺเตติ นตฺถิ ฯ ทุติยมฺป โขติ ทิสฺสติ ฯ
#๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร ปาสาเทติ ทิสฺสติ ฯ
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ปาสาท อภิรูหิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ
อถ โข โพธิ ราชกุมาโร พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ ปณีเตน ขาทนีเยน
โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ อถ โข โพธิ
ราชกุมาโร ภควนฺต ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ อฺตร นีจ
อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โพธิ
ราชกุมาโร ภควนฺต เอตทโวจ มยฺห โข ภนฺเต เอว โหติ
น โข สุเขน สุข อธิคนฺตพฺพ ทุกฺเขน โข สุข อธิคนฺตพฺพนฺติ ฯ
[๔๘๙] มยฺหมฺป โข ราชกุมาร ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส
โพธิสตฺตสฺเสว สโต เอตทโหสิ น โข สุเขน
สุข อธิคนฺตพฺพ ทุกฺเขน โข สุข อธิคนฺตพฺพนฺติ ฯ โส โข อห
ราชกุมาร อปเรน สมเยน ทหโรว สมาโน สุสกุ าฬเกโส ภเทฺรน
โยพฺพเนน สมนฺนาคโต ปเมน วยสา อกามกาน มาตาปตูน
อสฺสุมุขาน โรทนฺตาน เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ
อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชึ ฯ โส เอว ปพฺพชิโต
สมาโน กึกสุ ลคเวสี อนุตฺตร สนฺติวรปท ปริเยสมาโน เยน อาฬาโร
กาลาโม เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา อาฬาร กาลาม เอตทโวจ
อิจฺฉามห อาวุโส กาลาม อิมสฺมึ ธมฺมวินเย พฺรหฺมจริย จริตนุ ฺติ ฯ
เอว วุตฺเต ราชกุมาร อาฬาโร กาลาโม ม เอตทโวจ วิหรตายสฺมา ตาทิโส อย ธมฺโม ยตฺถ วิฺู ปุริโส นจิรสฺเสว สก
อาจริยก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ
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โส โข อห ราชกุมาร นจิรสฺเสว ขิปฺปเมว ต ธมฺม ปริยาปุณึ ฯ
โส โข อห ราชกุมาร ตาวตฺตเกเนว โอฏปหตมตฺเตน ลปตลาปนมตฺเตน
าณวาทฺจ วทามิ เถรวาทฺจ ชานามิ ปสฺสามีติ
จ ปฏิชานามิ อหฺเจว อฺโ จ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร
เอตทโหสิ น โข อาฬาโร กาลาโม อิม ธมฺม เกวล สทฺธามตฺตเกน
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามีติ ปเวเทติ ๑
อทฺธา อาฬาโร กาลาโม อิม ธมฺม ชาน ปสฺส วิหรตีติ ฯ
อถ ขฺวาห ราชกุมาร เยน อาฬาโร กาลาโม เตนุปสงฺกมึ
อุปสงฺกมิตฺวา อาฬาร กาลาม เอตทโวจ กิตฺตาวตา โน
อาวุโส กาลาม อิม ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
ปเวเทสีติ ฯ เอว วุตเฺ ต ราชกุมาร อาฬาโร กาลาโม
อากิฺจฺายตน ปเวเทสิ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ
น โข อาฬารสฺเสว กาลามสฺส อตฺถิ สทฺธา มยฺหปตฺถิ สทฺธา
น โข อาฬารสฺเสว กาลามสฺส อตฺถิ วิริย มยฺหปตฺถิ วิริย
น โข อาฬารสฺเสว กาลามสฺส อตฺถิ สติ ... สมาธิ ... ปฺา
มยฺหปตฺถิ ปฺา ยนฺนูนาห ย ธมฺม อาฬาโร กาลาโม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามีติ ปเวเทติ ตสฺส ธมฺมสฺส
สจฺฉิกิริยาย ปทเหยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ราชกุมาร นจิรสฺเสว
ขิปฺปเมว ต ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ
#๑ สี. ปเวเทสิ ฯ
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อถ ขฺวาห ราชกุมาร เยน อาฬาโร กาลาโม เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา อาฬาร กาลาม เอตทโวจ เอตฺตาวตา โน อาวุโส
กาลาม อิม ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
ปเวเทสีติ ฯ เอตฺตาวตา โข อห อาวุโส อิม ธมฺม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทมีติ ฯ อหป โข อาวุโส
เอตฺตาวตา อิม ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรามีติ ฯ ลาภา โน อาวุโส สุลทฺธ โน อาวุโส เย มย
อายสฺมนฺต ตาทิส สพฺรหฺมจารึ ปสฺสาม อิติ ยาห ธมฺม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทมิ ต ตฺว ธมฺม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ย ตฺว ธมฺม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ตมห ธมฺม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทมิ อิติ ยาห ธมฺม
ชานามิ ต ตฺว ธมฺม ชานาสิ ย ตฺว ธมฺม ชานาสิ ตมห ธมฺม
ชานามิ อิติ ยาทิโส อห ตาทิโส ตุว ยาทิโส ตุว ตาทิโส
อห ฯ เอหิทานิ อาวุโส อุโภ วสนฺตา อิม คณ ปริหรามาติ ฯ
อิติ โข ราชกุมาร อาฬาโร กาลาโม อาจริโย เม สมาโนฮ
อนฺเตวาสึ ม สมาน อตฺตโน สมสม เปสิ อุฬาราย จ ม
ปูชาย ปูเชสิ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ นาย ธมฺโม
นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย น อภิฺาย
น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตติ ยาวเทว อากิฺจฺา-
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ยตนูปปตฺติยาติ ฯ โส โข อห ราชกุมาร ต ธมฺม อนลงฺกริตฺวา
ตสฺมา ธมฺมา นิพฺพิชฺช อปกฺกมึ ฯ
[๔๙๐] โส โข อห ราชกุมาร กึกสุ ลคเวสี อนุตฺตร สนฺติวรปท
ปริเยสมาโน เยน อุทฺทโก รามปุตฺโต เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา
อุทฺทก รามปุตฺต เอตทโวจ อิจฺฉามห อาวุโส
ราม อิมสฺมึ ธมฺมวินเย พฺรหฺมจริย จริตุนฺติ ฯ เอว วุตฺเต
ราชกุมาร อุทฺทโก รามปุตฺโต ม เอตทโวจ วิหรตายสฺมา
ตาทิโส อย ธมฺโม ยตฺถ วิฺู ปุรโิ ส นจิรสฺเสว สก อาจริยก
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ โส โข
อห ราชกุมาร นจิรสฺเสว ขิปฺปเมว ต ธมฺม ปริยาปุณึ ฯ โส
โข อห ราชกุมาร ตาวตฺตเกเนว โอฏปหตมตฺเตน ลปตลาปนมตฺเตน
าณวาทฺจ วทามิ เถรวาทฺจ ชานามิ ปสฺสามีติ
จ ปฏิชานามิ อหฺเจว อฺโ จ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร
เอตทโหสิ น โข ราโม อิม ธมฺม เกวล สทฺธามตฺตเกน สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามีติ ปเวเทติ อทฺธา
ราโม อิม ธมฺม ชาน ปสฺส วิหรตีติ ฯ อถ ขฺวาห ราชกุมาร
เยน อุทฺทโก รามปุตฺโต เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา อุททฺ ก
รามปุตฺต เอตทโวจ กิตตฺ าวตา โน อาวุโส ราม อิม ธมฺม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทสีติ ฯ เอว วุตฺเต
ราชกุมาร อุทฺทโก รามปุตฺโต เนวสฺานาสฺายตน ปเวเทสิ ฯ
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ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ น โข รามสฺเสว อโหสิ
สทฺธา มยฺหปตฺถิ สทฺธา น โข รามสฺเสว อโหสิ วิริย ฯเปฯ
สติ ... สมาธิ ... ปฺา มยฺหปตฺถิ ปฺา ยนฺนูนาห ย
ธมฺม ราโม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามีติ
ปเวเทสิ ตสฺส ธมฺมสฺส สจฺฉิกิริยาย ปทเหยฺยนฺติ ฯ โส โข
อห ราชกุมาร นจิรสฺเสว ขิปฺปเมว ต ธมฺม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ อถ ขฺวาห ราชกุมาร เยน
อุทฺทโก รามปุตฺโต เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา อุทฺทก รามปุตฺต
เอตทโวจ เอตฺตาวตา โน อาวุโส ราม อิม ธมฺม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทสีติ ฯ เอตฺตาวตา โข
อห อาวุโส อิม ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
ปเวเทมีติ ฯ อหป โข อาวุโส เอตฺตาวตา อิม ธมฺม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามีติ ฯ ลาภา โน อาวุโส
สุลทฺธ โน อาวุโส เย มย อายสฺมนฺต ตาทิส สพฺรหฺมจารึ
ปสฺสาม อิติ ย ธมฺม ราโม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช ปเวเทสิ ต ตฺว ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ย ตฺว ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ต ธมฺม ราโม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช ปเวเทสิ อิติ ย ธมฺม ราโม อภิฺาสิ ต ตฺว
ธมฺม ชานาสิ ย ตฺว ธมฺม ชานาสิ ต ธมฺม ราโม อภิฺาสิ
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อิติ ยาทิโส ราโม อโหสิ ตาทิโส ตุว ยาทิโส ตุว ตาทิโส
ราโม อโหสิ เอหิทานิ อาวุโส ตุว อิม คณ ปริหราติ ฯ
อิติ โข ราชกุมาร อุททฺ โก รามปุตฺโต สพฺรหฺมจารี เม สมาโน
อาจริยฏาเนว ๑ ม เปสิ อุฬาราย จ ม ปูชาย ปูเชสิ ฯ ตสฺส
มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ นาย ธมฺโม นิพฺพิทาย น วิราคาย
น นิโรธาย น อุปสมาย น อภิฺาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย
สวตฺตติ ยาวเทว เนวสฺานาสฺายตนูปปตฺติยาติ ฯ โส โข
อห ราชกุมาร ต ธมฺม อนลงฺกริตฺวา ตสฺมา ธมฺมา นิพฺพิชชฺ
อปกฺกมึ ฯ
[๔๙๑] โส โข อห ราชกุมาร กึกสุ ลคเวสี อนุตฺตร สนฺติวรปท
ปริเยสมาโน มคเธสุ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน เยน
อุรุเวฬา เสนานิคโม ตทวสรึ ฯ ตตฺถทฺทส รมณีย ภูมิภาค
ปาสาทิกฺจ วนสณฺฑ นทิฺจ สนฺทนฺตึ สีโตทก ๒ สุปติตฺถ รมณีย
สมนฺตา จ โคจรคาม ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ
รมณีโย วต ภูมิภาโค ปาสาทิโก จ วนสณฺโฑ นที จ สนฺทติ
สีโตทกา สุปติตฺถา รมณียา สมนฺตา จ โคจรคาโม อล
วติท กุลปุตฺตสฺส ปธานตฺถิกสฺส ปธานายาติ ฯ โส โข อห
ราชกุมาร ตตฺเถว นิสีทึ อลมิท ปธานายาติ ฯ
[๔๙๒] อปสฺสุ ม ราชกุมาร ติสโฺ ส อุปมา ปฏิภสุ อนจฺฉริยา
#๑ สี. จ ฯ ๒ สี. ยุ. เสตก ฯ
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ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา ฯ เสยฺยถาป ราชกุมาร อลฺล กฏ สเสฺนห ๑
อุทเก นิกฺขติ ฺต ฯ อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย อุตฺตรารณึ อาทาย
อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ เตโช ปาตุกริสฺสามีติ ฯ ต กึ มฺสิ
ราชกุมาร อป นุ โส ปุริโส อมุ อลฺล กฏ สเสฺนห อุทเก
นิกฺขิตฺต อุตฺตรารณึ อาทาย อภิมตฺถนฺโต อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตยฺย
เตโช ปาตุกเรยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ต กิสสฺ เหตุ
อทฺุหิ ภนฺเต อลฺล กฏ สเสฺนห ตฺจ ปน อุทเก นิกฺขิตฺต
ยาวเทว จ ปน โส ปุรโิ ส กิลมถสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ ฯ
เอวเมว โข ราชกุมาร เย หิ เกจิ สมณา วา พฺราหฺมณา
วา กาเยน เจว กาเมหิ อวูปกฏา วิหรนฺติ โย จ เนส
กาเมสุ กามจฺฉนฺโท กามเสฺนโห กามมุจฺฉา กามปปาสา กามปริฬาโห
โส จ อชฺฌตฺต น สุปหีโน โหติ น สุปฏิปฺปสฺสทฺโธ ฯ
โอปกฺกมิกา เจป เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา ทุกฺขา ติปปฺ า
กฏกา เวทนา เวทิยนฺติ อภพฺพาว เต าณาย ทสฺสนาย
อนุตฺตราย สมฺโพธาย ฯ โน เจป เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติปปฺ า กฏกา เวทนา เวทิยนฺติ อภพฺพาว
เต าณาย ทสฺสนาย อนุตฺตราย สมฺโพธาย ฯ อย โข ม
ราชกุมาร ปมา อุปมา ปฏิภาสิ อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา ฯ
[๔๙๓] อปราป โข ม ราชกุมาร ทุติยา อุปมา ปฏิภาสิ
#๑ สี. สสฺสิเนห ฯ
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อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสตุ ปุพฺพา ฯ เสยฺยถาป ราชกุมาร อลฺล
กฏ สเสฺนห อารกา อุทกา ถเล นิกฺขิตฺต ฯ อถ ปุริโส
อาคจฺเฉยฺย อุตฺตรารณึ อาทาย อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ เตโช
ปาตุกริสฺสามีติ ฯ ต กึ มฺสิ ราชกุมาร อป นุ โส ปุริโส
อมุ อลฺล กฏ สเสฺนห อารกา อุทกา ถเล นิกขฺ ิตฺต อุตฺตรารณึ
อาทาย อภิมตฺถนฺโต อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตยฺย เตโช ปาตุกเรยฺยาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ต กิสสฺ เหตุ อทฺุหิ ภนฺเต อลฺล กฏ
สเสฺนห กิฺจาป อารกา อุทกา ถเล นิกฺขิตฺต ยาวเทว จ
ปน โส ปุริโส กิลมถสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ ฯ เอวเมว
โข ราชกุมาร เย หิ เกจิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา กาเยน
เจว กาเมหิ วูปกฏา วิหรนฺติ โย จ เนส กาเมสุ กามจฺฉนฺโท
กามเสฺนโห กามมุจฺฉา กามปปาสา กามปริฬาโห โส จ อชฺฌตฺต
น สุปหีโน โหติ น สุปฏิปฺปสฺสทฺโธ ฯ โอปกฺกมิกา เจป เต
โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา ทุกฺขา ติปปฺ า กฏกา เวทนา เวทิยนฺติ
อภพฺพาว เต าณาย ทสฺสนาย อนุตฺตราย สมฺโพธาย ฯ โน
เจป เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติปฺปา
กฏกา เวทนา เวทิยนฺติ อภพฺพาว เต าณาย ทสฺสนาย
อนุตฺตราย สมฺโพธาย ฯ อย โข ม ราชกุมาร ทุติยา อุปมา
ปฏิภาสิ อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา ฯ
[๔๙๔] อปราป โข ม ราชกุมาร ตติยา อุปมา ปฏิภาสิ
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อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสตุ ปุพฺพา ฯ เสยฺยถาป ราชกุมาร สุกฺข
กฏ โกฬาป อารกา อุทกา ถเล นิกฺขิตฺต ฯ อถ ปุริโส
อาคจฺเฉยฺย อุตฺตรารณึ อาทาย อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ เตโช
ปาตุกริสฺสามีติ ฯ ต กึ มฺสิ ราชกุมาร อป นุ โส ปุริโส
อมุ สุกฺข กฏ โกฬาป อารกา อุทกา ถเล นิกฺขิตฺต อุตฺตรารณึ
อาทาย อภิมตฺถนฺโต อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตยฺย เตโช ปาตุกเรยฺยาติ ฯ
เอว ภนฺเต ต กิสฺส เหตุ อทฺุหิ ภนฺเต สุกฺข กฏ โกฬาป
ตฺจ ปน อารกา อุทกา ถเล นิกฺขิตฺตนฺติ ฯ เอวเมว โข
ราชกุมาร เย หิ เกจิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา กาเยน
เจว กาเมหิ วูปกฏา วิหรนฺติ โย จ เนส กาเมสุ กามจฺฉนฺโท
กามเสฺนโห กามมุจฺฉา กามปปาสา กามปริฬาโห โส จ อชฺฌตฺต
สุปหีโน โหติ สุปฏิปปฺ สฺสทฺโธ ฯ โอปกฺกมิกา เจป เต โภนฺโต
สมณพฺราหฺมณา ทุกฺขา ติปฺปา กฏกา เวทนา เวทิยนฺติ ภพฺพาว
เต าณาย ทสฺสนาย อนุตฺตราย สมฺโพธาย ฯ โน เจป เต
โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติปฺปา กฏกา
เวทนา เวทิยนฺติ ภพฺพาว เต าณาย ทสฺสนาย อนุตฺตราย
สมฺโพธาย ฯ อย โข ม ราชกุมาร ตติยา อุปมา ปฏิภาสิ
อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสตุ ปุพฺพา ฯ อิมา โข ม ราชกุมาร ติสฺโส
อุปมา ปฏิภสุ ๑ อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา ฯ
#๑ สี. ปฏิภาสุ ฯ
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[๔๙๕] ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ ยนฺนูนาห ทนฺเตภิ
ทนฺตมาธาย ชิวฺหาย ตาลล อาหจฺจ เจตสา จิตฺต อภินิคฺคเณฺหยฺย
อภินิปฺปเฬยฺย อภิสนฺตาเปยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ราชกุมาร
ทนฺเตภิ ทนฺตมาธาย ชิวฺหาย ตาลล อาหจฺจ เจตสา จิตฺต อภินิคฺคณฺหามิ
อภินิปฺปเฬมิ อภิสนฺตาเปมิ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร
ทนฺเตภิ ทนฺตมาธาย ชิวฺหาย ตาลล อาหจฺจ เจตสา จิตฺต อภินิคฺคณฺหโต
อภิปฺปฬยโต อภิสนฺตาปยโต กจฺเฉหิ เสทา มุจฺจนฺติ ฯ
เสยฺยถาป ราชกุมาร พลวา ปุริโส ทุพฺพลตร ปุริส สีเส วา
คเหตฺวา ขนฺเธ วา คเหตฺวา อภินิคฺคเณฺหยฺย อภินิปฺปเฬยฺย
อภิสนฺตาเปยฺย เอวเมว โข เม ราชกุมาร ทนฺเตภิ ทนฺตมาธาย
ชิวฺหาย ตาลล อาหจฺจ เจตสา จิตฺต อภินิคฺคณฺหโต อภินิปปฺ ฬยโต
อภิสนฺตาปยโต กจฺเฉหิ เสทา มุจฺจนฺติ ฯ อารทฺธ โข ปน เม
ราชกุมาร วิริย โหติ อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อปฺปมฺมุฏา ๑
สารทฺโธ จ ปน เม กาโย โหติ อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ เตเนว
ทุกฺขปฺปธาเนน ปธานาภิตุนฺนสฺส สโต ฯ
[๔๙๖] ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ ยนฺนูนาห อปฺปานก
ฌาน ฌาเยยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ราชกุมาร มุขโต จ
นาสโต จ อสฺสาสปสฺสาเส อุปรุนธฺ ึ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร
มุขโต จ นาสโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ อุปรุทฺเธสุ กณฺณโสเตหิ
#๑ สี. ยุ. อสมฺมุฏา ฯ
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วาตาน นิกฺขนฺตาน อธิมตฺโต สทฺโท โหติ ฯ เสยฺยถาป นาม
กมฺมารคคฺคริยา ๑ ธมมานาย อธิมตฺโต สทฺโท โหติ เอวเมว
โข เม ราชกุมาร มุขโต จ นาสโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ
อุปรุทฺเธสุ กณฺณโสเตหิ วาตาน นิกฺขนฺตาน อธิมตฺโต สทฺโท
โหติ ฯ อารทฺธ โข ปน เม ราชกุมาร วิริย โหติ อสลฺลีน
อุปฏิตา สติ อปฺปมฺมฏุ า สารทฺโธ จ ปน เม กาโย โหติ
อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ เตเนว ทุกฺขปฺปธาเนน ปธานาภิตุนฺนสฺส สโต ฯ
[๔๙๗] ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ ยนฺนูนาห อปฺปานกเยว
ฌาน ฌาเยยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ราชกุมาร มุขโต จ
นาสโต จ กณฺณโสตโต จ ๒ อสฺสาสปสฺสาเส อุปรุนฺธึ ฯ ตสฺส
มยฺห ราชกุมาร มุขโต จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ
อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺตา วาตา มุทธฺ าน โอหนนฺติ ฯ
เสยฺยถาป ราชกุมาร พลวา ปุริโส ติเณฺหน สิขเรน มุทฺธาน
อภิมตฺเถยฺย เอวเมว โข เม ราชกุมาร มุขโต จ นาสโต จ
กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺตา วาตา
มุทฺธาน โอหนนฺติ ฯ อารทฺธ โข ปน เม ราชกุมาร วิริย โหติ
อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อปฺปมฺมฏุ า สารทฺโธ จ ปน เม
กาโย โหติ อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ เตเนว ทุกฺขปฺปธาเนน ปธานาภิตุนฺนสฺส
สโต ฯ
#๑ สี. คคฺคาริยา ฯ ๒ สี. ยุ. กณฺณโต จาติ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ
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[๔๙๘] ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ ยนฺนูนาห อปฺปานกเยว
ฌาน ฌาเยยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ราชกุมาร มุขโต
จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเส อุปรุนฺธึ ฯ ตสฺส
มยฺห ราชกุมาร มุขโต จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ
อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺตา สีเส สีสเวทนา โหนฺติ ฯ เสยฺยถาป
ราชกุมาร พลวา ปุริโส ทเฬฺหน วรตฺตกฺขนฺเธน สีเส สีสเวฏน
ทเทยฺย เอวเมว โข เม ราชกุมาร มุขโต จ นาสโต จ
กณฺณโสตโต จ อสฺสสาสปสฺสาเสสุ อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺตา สีเส
สีสเวทนา โหนฺติ ฯ อารทฺธ โข ปน เม ราชกุมาร วิริย โหติ
อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อปฺปมฺมฏุ า สารทฺโธ จ ปน เม
กาโย โหติ อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ เตเนว ทุกฺขปฺปธาเนน ปธานาภิตุนฺนสฺส
สโต ฯ
[๔๙๙] ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ ยนฺนนู าห อปฺปานกเยว
ฌาน ฌาเยยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ราชกุมาร มุขโต จ
นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเส อุปรุนฺธึ ฯ ตสฺส
มยฺห ราชกุมาร มุขโต จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ
อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺตา วาตา กุจฺฉึ ปริกนฺตนฺติ ฯ เสยฺยถาป
ราชกุมาร ทกฺโข โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี วา ติเณฺหน
โควิกนฺตเนน กุจฺฉึ ปริกนฺเตยฺย เอวเมว โข ราชกุมาร มุขโต
จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสสาสปสฺสาเสสุ อุปรุทฺเธสุ
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อธิมตฺตา วาตา กุจฺฉึ ปริกนฺตนฺติ ฯ อารทฺธ โข ปน เม
ราชกุมาร วิริย โหติ อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อปฺปมฺมุฏ า
สารทฺโธ จ ปน เม กาโย โหติ อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ เตเนว
ทุกฺขปฺปธาเนน ปธานาภิตุนฺนสฺส สโต ฯ
[๕๐๐] ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ ยนฺนนู าห อปฺปานกเยว
ฌาน ฌาเยยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ราชกุมาร มุขโต จ
นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเส อุปรุนฺธึ ฯ ตสฺส
มยฺห ราชกุมาร มุขโต จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ
อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺโต กายสฺมึ ฑาโห โหติ ฯ เสยฺยถาป
ราชกุมาร เทฺว พลวนฺโต ปุริสา ทุพฺพลตร ปุรสิ  นานาพาหาสุ
คเหตฺวา องฺคารกาสุยา สนฺตาเปยฺยุ สปริตาเปยฺยุ เอวเมว โข
เม ราชกุมาร มุขโต จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ
อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺโต กายสฺมึ ฑาโห โหติ ฯ อารทฺธ
โข ปน เม ราชกุมาร วิริย โหติ อสลฺลีน อุปฏิตา สติ
อปฺปมฺมุฏา สารทฺโธ จ ปน เม กาโย โหติ อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ
เตเนว ทุกฺขปฺปธาเนน ปธานาภิตุนฺนสฺส สโต ฯ
[๕๐๑] อปสฺสุ ม ราชกุมาร เทวตา ทิสฺวา เอวมาหสุ
กาลกโต สมโณ โคตโมติ ฯ เอกจฺจา เทวตา เอวมาหสุ น
กาลกโต สมโณ โคตโม อปจ กาล กโรตีติ ฯ เอกจฺจา
เทวตา เอวมาหสุ น กาลกโต สมโณ โคตโม นป กาล
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กโรติ อรห สมโณ โคตโม วิหาโร เตฺวว โส อรหโต
เอวรูโป โหตีติ ฯ
[๕๐๒] ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ ยนฺนูนาห สพฺพโส
อาหารุปจฺเฉทาย ปฏิปชฺเชยฺยนฺติ ฯ อถ โข ม ราชกุมาร ตา
เทวตา อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ มา โข ตฺว มาริส สพฺพโส
อาหารุปจฺเฉทาย ปฏิปชฺชิ ฯ สเจ โข ตฺว มาริส สพฺพโส
อาหารุปจฺเฉทาย ปฏิปชฺชิสฺสสิ ตสฺส เต มย ทิพฺพ โอช
โลมกูเปหิ อชฺโฌหริสฺสาม ตาย ตฺว ยาเปสฺสสีติ ฯ ตสฺส
มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ อห เจว โข ปน สพฺพโส
อชทฺธุก ปฏิชาเนยฺย อิมา จ โข เม เทวตา ทิพฺพ โอช
โลมกูเปหิ อชฺโฌหเรยฺยุ ตาย จาห ยาเปยฺย ต มม อสฺส
มุสาติ ฯ โส โข อห ราชกุมาร ตา เทวตา ปจฺจาจิกฺขามิ
อลนฺติ วทามิ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ ยนฺนูนาห
โถก โถก อาหาร อาหาเรยฺย ปสต ปสต ยทิ วา มุคฺคยูส
ยทิ วา กุลตฺถยูส ยทิ วา กฬายยูส ๑ ยทิ วา หเรณุกยูสนฺติ ฯ
โส โข อห ราชกุมาร โถก โถก อาหาร อาหาเรสึ ปสต
ปสต ยทิ วา มุคฺคยูส ยทิ วา กุลตฺถยูส ยทิ วา กฬายยูส
ยทิ วา หเรณุกยูสนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร โถก โถก
อาหาร อาหารยโต ปสต ปสต ยทิ วา มุคคฺ ยูส ยทิ วา
#๑ สี. กาฬยูส ฯ
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กุลตฺถยูส ยทิ วา กฬายยูส ยทิ วา หเรณุกยูส อธิมตฺตกสิมาน
ปตฺโต กาโย โหติ ฯ
[๕๐๓] เสยฺยถาป นาม อสีติกปพฺพานิ วา กาลปพฺพานิ วา
เอวเมวสฺสุ เม องฺคปจฺจงฺคานิ ภวนฺติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ
เสยฺยถาป นาม โอฏปท เอวเมวสฺสุ เม อานิสท โหติ
ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ เสยฺยถาป นาม วฏฏนาวฬี เอวเมวสฺสุ
เม ปฏิกณฺฏโก อุณณ
ฺ ตาวณโต โหติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ
เสยฺยถาป นาม ชชฺชรสาลาย ๑ โคปาณสิโย โอลุคฺควิลุคฺคา ภวนฺติ
เอวเมวสฺสุ เม ผาสุฬิโย โอลุคฺควิลุคฺคา ภวนฺติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ
เสยฺยถาป นาม คมฺภีเร อุทปาเน อุทกตารกา
คมฺภีรคตา โอกฺขายิกา ทิสฺสนฺติ เอวเมวสฺสุ เม อกฺขิกูเปสุ
อกฺขิตารกา คมฺภีรคตา โอกฺขายิกา ทิสฺสนฺติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ
เสยฺยถาป นาม ติตฺติกาลาวุ อามกจฺฉินฺโน วาตาตเปน
สผุสิโต โหติ สมฺมิลาโต เอวเมวสฺสุ เม สีสจฺฉวิ สผุสิตา
โหติ สมฺมิลาตา ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ โส โข อห ราชกุมาร
อุทรจฺฉวึ ปริมสิสฺสามีติ ปฏิกณฺฏกเยว ปริคฺคณฺหามิ ปฏิกณฺฏก ปริมสิสฺสามีติ อุทรจฺฉวึเยว ปริคฺคณฺหามิ ฯ ยาวสฺสุ
เม ราชกุมาร อุทรจฺฉวิ ปฏิกณฺฏก อลฺลีนา โหติ ตาเยวปฺ
ปาหารตาย ฯ โส โข อห ราชกุมาร วจฺจ วา มุตฺต วา
กริสฺสามีติ ตตฺเถว อวกุชฺโช ปปตามิ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ โส
#๑ ยุ. ชรสาลาย ฯ
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โข อห ราชกุมาร อิมเมว กาย อสฺสาเสนฺโต ปาณินา คตฺตานิ
อนุมชฺชามิ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร ปาณินา คตฺตานิ อนุมชฺชโต
ปูติมูลานิ โลมานิ กายสฺมา ปปตนฺติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ
อปสฺสุ ม ราชกุมาร มนุสฺสา ทิสฺวา เอวมาหสุ กาโฬ สมโณ
โคตโมติ ฯ เอกจฺเจ มนุสฺสา เอวมาหสุ น กาโฬ สมโณ
โคตโม สาโม สมโณ โคตโมติ ฯ เอกจฺเจ มนุสฺสา เอวมาหสุ
น กาโฬ สมโณ โคตโม นาป สาโม มงฺคุรจฺฉวี สมโณ
โคตโมติ ฯ ยาวสฺสุ เม ราชกุมาร ตาย ปริสุทโฺ ธ ฉวิวณฺโณ
ปริโยทาโต อุปหโต โหติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ
[๕๐๔] ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ เย โข เกจิ
อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา วา โอปกฺกมิกา ทุกขฺ า
ติปฺปา กฏกา เวทนา เวทยึสุ เอตาวปรม นยิโต ภิยโฺ ย ฯ
เยป หิ เกจิ อนาคตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา วา
โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติปปฺ า กฏกา เวทนา เวทยิสฺสนฺติ เอตาวปรม
นยิโต ภิยโฺ ย ฯ เยป หิ เกจิ เอตรหิ สมณา วา
พฺราหฺมณา วา โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติปฺปา กฏกา เวทนา
เวทิยนฺติ เอตาวปรม นยิโต ภิยฺโย ฯ น โข ปนาห อิมาย
กฏกาย ทุกฺกรการิกาย อธิคจฺฉามิ อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส สิยา นุ โข อฺโ มคฺโค โพธิยาติ ฯ
[๕๐๕] ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ อภิชานามิ โข
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ปนาห ปตุ สกฺกสฺส กมฺมนฺเต สีตาย ชมฺพุฉายาย นิสินโฺ น
วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร
วิเวกช ปตสิ ุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตา สิยา นุ โข
เอโส มคฺโค โพธิยาติ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร สตานุสารีวิฺาณ อโหสิ เอเสว มคฺโค โพธิยาติ ฯ ตสฺส มยฺห
ราชกุมาร เอตทโหสิ กินฺนุ โข อห ตสฺส สุขสฺส ภายามิ
ยนฺต สุข อฺเตฺรว กาเมหิ อฺตฺร อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ ฯ
ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ น โข อห ตสฺส สุขสฺส
ภายามิ ยนฺต สุข อฺเตฺรว กาเมหิ อฺตฺร อกุสเลหิ
ธมฺเมหีติ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ น โข ต
สุกร สุข อธิคนฺตุ เอว อธิมตฺตกสิมาน ปตฺตกาเยน ยนฺนนู าห
โอฬาริก อาหาร อาหาเรยฺย โอทน กุมฺมาสนฺติ ฯ โส โข อห
ราชกุมาร โอฬาริก อาหาร อาหาเรสึ โอทน กุมฺมาส ฯ เตน
โข ปน ม ๑ ราชกุมาร สมเยน ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ปจฺจุปฏิตา
โหนฺติ ยนฺโน สมโณ โคตโม ธมฺม อธิคมิสฺสติ ต โน
อาโรเจสฺสตีติ ฯ ยโต โข อห ราชกุมาร โอฬาริก อาหาร
อาหาเรสึ โอทน กุมฺมาส อถ เม เต ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขูr
นิพฺพิชฺช ปกฺกมึสุ พาหุลฺลิโก สมโณ โคตโม ปธานวิพฺภนฺโต
อาวตฺโต พาหุลฺลายาติ ๒ ฯ โส โข อห ราชกุมาร โอฬาริก อาหาร
#๑ สี. เม ฯ ๒ สี. พาหุลยฺ าย ฯ
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อาหาเรตฺวา พล คาเหตฺวา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุตยิ 
ฌาน ... ตติย ฌาน ... จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ
[๕๐๖] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมสึ ฯ โส อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรามิ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย
ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรามิ ฯ
อย โข เม ราชกุมาร รตฺติยา ปเม ยาเม ปมา วิชฺชา อธิคตา
อวิชฺชา วิหตา วิชชฺ า อุปฺปนฺนา ตโม วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน
ยถาต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ
[๕๐๗] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมสึ ฯ โส ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกกฺ นฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสามิ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานามิ ฯ อย โข เม ราชกุมาร
รตฺติยา มชฺฌิเม ยาเม ทุติยา วิชชฺ า อธิคตา อวิชชฺ า
วิหตา วิชชฺ า อุปฺปนฺนา ตโม วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน
ยถาต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ
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[๕๐๘] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
อาสวาน ขยาณาย จิตฺต อภินินนฺ าเมสึ ฯ โส อิท ทุกขฺ นฺติ
ยถาภูต อพฺภฺาสึ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต อพฺภฺาสึ อิเม อาสวาติ ยถาภูต อพฺภฺาสึ ฯเปฯ
อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต อพฺภฺาสึ ฯ ตสฺส
เม เอว ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจิตฺถ
ภวาสวาป จิตฺต วิมุจฺจิตฺถ อวิชชฺ าสวาป จิตฺต วิมุจฺจิตฺถ วิมุตฺตสฺมึ
วิมุตฺตมิติ าณ อโหสิ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต
กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ อพฺภฺาสึ ฯ อย โข เม ราชกุมาร
รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม ตติยา วิชฺชา อธิคตา อวิชฺชา วิหตา
วิชฺชา อุปฺปนฺนา ตโม วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน ยถาต
อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ
[๕๐๙] ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ อธิคโต โข
เม อย ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต
อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย ฯ อาลยรามา โข ปนาย
ปชา อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตา ฯ อาลยรามาย โข ปน ปชาย
อาลยรตาย อาลยสมฺมุทิตาย ทุทฺทส อิท าน ยทิท อิทปฺปจฺจยตา ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ฯ อิทป โข าน ทุทฺทส ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ
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นิพฺพาน ฯ อหฺเจว โข ปน ธมฺม เทเสยฺย ปเร จ เม น
อาชาเนยฺยุ โส มมสฺส กิลมโถ สา มมสฺส วิเหสาติ ฯ อปสฺสุ
ม ราชกุมาร อิมา อนจฺฉริยา คาถา ปฏิภสุ ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา
กิจฺเฉน เม อธิคต หลนฺทานิ ปกาสิตุ
ราคโทสปเรเตหิ นาย ธมฺโม สุสมฺพุโธ
ปฏิโสตคามึ นิปุณ คมฺภีร ทุทฺทส อณณ
ราครตฺตา น ทกฺขนฺติ ๑ ตโมกฺขนฺเธน อาวุตาติ ฯ
อิติห เม ราชกุมาร ปฏิสฺจิกฺขโต อปฺโปสฺสุกกฺ ตาย จิตฺต นมติ
โน ธมฺมเทสนาย ฯ
[๕๑๐] อถ โข ราชกุมาร พฺรหฺมโุ น สหมฺปติสฺส มม เจตสา
เจโตปริวิตกฺกมฺาย เอตทโหสิ นสฺสติ วต โภ โลโก วินสฺสติ
วต โภ โลโก ยตฺร หิ นาม ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺต นมติ โน ธมฺมเทสนายาติ ฯ
อถ โข ราชกุมาร พฺรหฺมา สหมฺปติ เสยฺยถาป นาม พลวา
ปุริโส สมฺม
ิ ฺชิต วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย
เอวเมว พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต มม ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ
อถ โข ราชกุมาร พฺรหฺมา สหมฺปติ เอกส อุตตฺ ราสงฺค กริตฺวา
เยนาห เตนฺชลึ ปณาเมตฺวา ม เอตทโวจ เทเสตุ เม ภนฺเต
ภควา ธมฺม เทเสตุ สุคโต ธมฺม สนฺติ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา
อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อฺาตาโรติ ฯ
#๑ ยุ. ทกฺขินฺติ ฯ
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อิทมโวจ ราชกุมาร พฺรหฺมา สหมฺปติ อิท วตฺวา
อถาปร เอตทโวจ
ปาตุรโหสิ มคเธสุ ปุพฺเพ
ธมฺโม อสุทฺโธ สมเลหิ จินฺติโต
อปาปุเรต อมตสฺส ทฺวาร
สุณนฺตุ ธมฺม วิมเลนานุพุทฺธ
เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏิโต
ยถาป ปสฺเส ชนต สมนฺตโต
ตถูปม ธมฺมมย สุเมธ
ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุ
โสกาวกิณฺณ ชนตมเปตโสโก
อเวกฺขสฺสุ ชาติชราภิภูต
อุฏเหิ วีร วิชิตสงฺคาม
สตฺถวาห อนณ วิจร โลเก
เทเสตุ ๑ ภควา ธมฺม อฺาตาโร ภวิสฺสนฺตีติ ฯ
[๕๑๑] อถ ขฺวาห ราชกุมาร พฺรหฺมุโน จ อชฺเฌสน วิทติ ฺวา
สตฺเตสุ จ การฺุต ปฏิจฺจ พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกสึ ฯ
อทฺทส โข อห ราชกุมาร พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต สตฺเต
อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร
#๑ สี. ยุ. เทสสฺสูติ ทิสฺสติ ฯ
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สุวิฺาปเย ทุวิฺาปเย อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน
วิหรนฺเต ฯ เสยฺยถาป นาม อุปฺปลินยิ  วา ปทุมนิ ิย วา ปุณฑ
ฺ รีกินิย
วา อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา
อุทเก ชาตานิ อุทเก สพทฺธานิ ๑ อุทกานุคฺคตานิ อนฺโต
นิมฺมุคฺคโปสิตานิ อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ
วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สพทฺธานิ สโมทกณฺิตานิ อปฺเปกจฺจานิ
อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก
สพทฺธานิ อุทกา อจฺจุคฺคมฺม ติฏ นฺติ อนุปลิตฺตานิ อุทเกน
เอวเมว โข อห ราชกุมาร พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกนฺโต
อทฺทส สตฺเต อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทรฺ ิเย
สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิฺาปเย ทุวิฺาปเย อปฺเปกจฺเจ
ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต ฯ อถ ขฺวาห ราชกุมาร
พฺรหฺมาน สหมฺปตึ คาถาย ปจฺจภาสึ
อปารุตา เตส อมตสฺส ทฺวารา
เย โสตวนฺโต ปมฺุจนฺตุ สทฺธ
วิหสึ สฺี ปคุณ น ภาสึ
ธมฺม ปณีต มนุเชสุ พฺรเหฺมติ ฯ
อถ โข ราชกุมาร พฺรหฺมา สหมฺปติ กตาวกาโส โขมฺหิ ภควตา
ธมฺมเทสนายาติ ม อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ
[๕๑๒] ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ กสฺส นุ โข อห
#๑ ยุ. สวทฺธานิ ฯ
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ปม ธมฺม เทเสยฺย โก อิม ธมฺม ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตีติ ฯ
ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ อย โข อาฬาโร กาลาโม
ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี ทีฆรตฺต อปฺปรชกฺขชาติโก ยนฺนนู าห
อาฬารสฺส กาลามสฺส ปม ธมฺม เทเสยฺย โส อิม ธมฺม
ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตีติ ฯ อถ โข ม ราชกุมาร เทวตา
อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ สตฺตาห กาลกโต ภนฺเต อาฬาโร
กาลาโมติ ฯ าณฺจ ปน เม ทสฺสน อุทปาทิ สตฺตาห
กาลกโต อาฬาโร กาลาโมติ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ
มหาชานิโย โข อาฬาโร กาลาโม สเจ หิ โส อิม ธมฺม
สุเณยฺย ขิปฺปเมว อาชาเนยฺยาติ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร
เอตทโหสิ กสฺส นุ โข อห ปม ธมฺม เทเสยฺย โก อิม
ธมฺม ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตีติ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ
อย โข อุททฺ โก รามปุตฺโต ปณฺฑโิ ต วิยตฺโต เมธาวี ทีฆรตฺต
อปฺปรชกฺขชาติโก ยนฺนนู าห อุทฺทกสฺส รามปุตฺตสฺส ปม ธมฺม
เทเสยฺย โส อิม ธมฺม ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตีติ ฯ อถ โข
ม ราชกุมาร เทวตา อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ อภิโทสกาลกโต
ภนฺเต อุทฺทโก รามปุตฺโตติ ฯ าณฺจ ปน เม ทสฺสน
อุทปาทิ อภิโทสกาลกโต อุทฺทโก รามปุตโฺ ตติ ฯ ตสฺส มยฺห
ราชกุมาร เอตทโหสิ มหาชานิโย โข อุทฺทโก รามปุตฺโต
สเจ หิ โส อิม ธมฺม สุเณยฺย ขิปปฺ เมว อาชาเนยฺยาติ ฯ
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ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ กสฺส นุ โข อห ปม
ธมฺม เทเสยฺย โก อิม ธมฺม ขิปฺปเมว อาชานิสฺสตีติ ฯ ตสฺส
มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ พหุการา โข เม ปฺจวคฺคิยา
ภิกฺขู เย ม ปธานปหิตตฺต อุปฏหึสุ ยนฺนูนาห ปฺจวคฺคิยาน
ภิกฺขูน ปม ธมฺม เทเสยฺยนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห ราชกุมาร เอตทโหสิ
กห นุ โข เอตรหิ ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู วิหรนฺตีติ ฯ อทฺทส โข
อห ราชกุมาร ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู พาราณสิย วิหรนฺเต อิสิปตเน มิคทาเย ฯ
อถ โข อห ราชกุมาร อุรุเวลาย ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน
พาราณสี เตน จาริก อปกฺกมึ ๑ ฯ
[๕๑๓] อทฺทสา โข ม ราชกุมาร อุปโก อาชีวโก อนฺตรา
จ คย อนฺตรา จ โพธึ อทฺธานมคฺค ปฏิปนฺน ทิสฺวาน ม
เอตทโวจ วิปฺปสนฺนานิ โข เต อาวุโส อินฺทฺรยิ านิ ปริสุทโฺ ธ
ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต กสิ ตฺว อาวุโส อุททฺ ิสฺส ปพฺพชิโต
โก วา เต สตฺถา กสฺส ๒ วา ธมฺม โรเจสีติ ฯ เอว วุตฺเต
อห ราชกุมาร อุปก อาชีวก คาถาหิ อชฺฌภาสึ
สพฺพาภิภู สพฺพวิทูหมสฺมิ
สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต
สพฺพฺชโห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต
สย อภิฺาย กมุทฺทิเสยฺย
#๑ ยุ. ปกฺกามึ ฯ ๒ ยุ. กสฺส วา ตฺว ฯ
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น เม อาจริโย อตฺถิ สทิโส เม น วิชฺชติ
สเทวกสฺมิ โลกสฺมึ นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโล
อห หิ อรหา โลเก อห สตฺถา อนุตฺตโร
เอโกมฺหิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ สีติภูโตมฺหิ ๑ นิพพฺ ุโต
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตุ คจฺฉามิ กาสิน ปุร
อนฺธภูตสฺมิ โลกสฺมึ อาหฺึ ๒ อมตทุนฺทุภินฺติ ฯ
ยถา โข ตฺว อาวุโส ปฏิชานาสิ อรหาสิ อนนฺตชิโนติ ฯ
มาทิสา เว ชินา โหนฺติ เย ปตฺตา อาสวกฺขย
ชิตา เม ปาปกา ธมฺมา ตสฺมาห อุปกา ชิโนติ ฯ
เอว วุตฺเต ราชกุมาร อุปโก อาชีวโก หุเวยฺยาวุโสติ วตฺวา
สีส อุกฺกสิตฺวา ๓ ชิวฺห นิลฺลาเฬตฺวา ๔ อุมฺมคฺค คเหตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๕๑๔] อถ ขฺวาห อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน เยน พาราณสี
อิสิปตน มิคทาโย เยน ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมึ ฯ
อทฺทสสุ โข ม ราชกุมาร ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ทูรโตว อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวาน อฺมฺ กติก สณฺเปสุ อย อาวุโส สมโณ
โคตโม อาคจฺฉติ พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย
โส เนว อภิวาเทตพฺโพ น ปจฺจุฏ าตพฺโพ นาสฺส ปตฺตจีวร
ปฏิคฺคเหตพฺพ อปจ โข อาสน เปตพฺพ สเจ อากงฺขติ ๕
นิสีทิสฺสตีติ ฯ ยถา ยถา โข อห ราชกุมาร ปฺจวคฺคิเย
#๑ ยุ. สีติภูโตสฺมิ ฯ ๒ ยุ. อาหฺฉ ฯ ๓ สี. โอกปฺเปตฺวา ฯ ยุ. โอกมฺเปตฺวา ฯ
#๔ ปททฺวย สีหฬโปตฺถเก นตฺถิ ฯ ๕ ยุ. อากงฺขิสฺสติ ฯ
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ภิกฺขู อุปสงฺกมึ ตถา ตถา ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู นาสกฺขึสุ สกาย
กติกาย สณฺาตุ อปฺเปกจฺเจ ม ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปตฺตจีวร ปฏิคฺคเหสุ
อปฺเปกจฺเจ อาสน ปฺาเปสุ อปฺเปกจฺเจ ปาโททก
อุปฏเปสุ อปจ โข ม นาเมน จ อาวุโสวาเทน จ สมุทาจรนฺติ ฯ
เอว วุตฺเต อห ราชกุมาร ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู เอตทโวจ
มา ภิกฺขเว ตถาคต นาเมน จ อาวุโสวาเทน จ สมุทาจริตฺถ
อรห ภิกฺขเว ตถาคโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ โอทหถ ภิกฺขเว โสต
อมตมธิคต อหมนุสาสามิ อห ธมฺม เทเสมิ ยถานุสิฏ ตถา
ปฏิปชฺชมานา นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ ฯ เอว วุตฺเต
ราชกุมาร ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ม เอตทโวจุ ตายป โข ตฺว
อาวุโส โคตม อิรยิ าย ตาย ปฏิปทาย ตาย ทุกฺกรการิกาย น
อชฺฌคมา อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส กึ ปน
ตฺว เอตรหิ พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย
อธิคมิสฺสสิ อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสสนฺติ ฯ
เอว วุตฺเต อห ราชกุมาร ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู เอตทโวจ น
ภิกฺขเว ตถาคโต พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต ๑ อาวตฺโต พาหุลฺลาย
อรห ภิกฺขเว ตถาคโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ โอทหถ ภิกฺขเว โสต
อมตมธิคต อหมนุสาสามิ อห ธมฺม เทเสมิ ยถานุสิฏ ตถา
#๑ ยุ. น ปธานวิพฺภนฺโต น อาวตฺโต พาหุลฺลาย ฯ
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ปฏิปชฺชมานา นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ ฯ ทุติยมฺป
โข ราชกุมาร ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ม เอตทโวจุ ตายป โข
ตฺว อาวุโส โคตม อิริยาย ตาย ปฏิปทาย ตาย ทุกฺกรการิกาย
น อชฺฌคมา อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส กึ
ปน ตฺว เอตรหิ พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลายh
อธิคมิสฺสสิ อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสสนฺติ ฯ
ทุตยิ มฺป โข อห ราชกุมาร ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู เอตทโวจ น
ภิกฺขเว ตถาคโต พาหุลลฺ ิโก ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย
อรห ภิกฺขเว ตถาคโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ โอทหถ ภิกฺขเว โสต
อมตมธิคต อหมนุสาสามิ อห ธมฺม เทเสมิ ยถานุสิฏ ตถา
ปฏิปชฺชมานา นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ ฯ ตติยมฺป
โข ราชกุมาร ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ม เอตทโวจุ ตายป โข
ตฺว อาวุโส ๑ อิริยาย ตาย ปฏิปทาย ตาย ทุกฺกรการิกาย น
อชฺฌคมา อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส กึ ปน
ตฺว เอตรหิ พาหุลฺลิโก ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลาย อธิคมิสฺสสิ
อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสสนฺติ ฯ เอว
#๑ ยุ. อาวุโส โคตม ฯ
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วุตฺเต อห ราชกุมาร ปฺจวคฺคิเย ภิกฺขู เอตทโวจ อภิชานาถ
เม โน ตุเมฺห ภิกฺขเว อิโต ปุพฺเพ เอวรูป ภาสิตเมตนฺติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ อรห ภิกฺขเว ตถาคโต สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โอทหถ ภิกฺขเว โสต อมตมธิคต อหมนุสาสามิ อห ธมฺม
เทเสมิ ยถานุสิฏ ตถา ปฏิปชฺชมานา นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย
กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร
พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ ฯ อสกฺขึ โข อห ราชกุมาร ปฺจวคฺคิเย
ภิกฺขู สฺาเปตุ ฯ เทฺวป สุท ราชกุมาร ภิกฺขู โอวทามิ ฯ
ตโย ภิกฺขู ปณฺฑาย จรนฺติ ฯ ย ตโย ภิกฺขู ปณฺฑาย จริตฺวา
อาหรนฺติ เตน ฉพฺพคฺคา ยาเปม ฯ ตโยป สุท ราชกุมาร ภิกฺขู
โอวทามิ ฯ [๑] เทฺว ภิกฺขู ปณฺฑาย จริตฺวา อาหรนฺติ เตน ฉพฺพคฺคา ๒
ยาเปม ฯ อถ โข ราชกุมาร ปฺจวคฺคิยา ภิกฺขู มยา เอว
โอวทิยมานา เอว อนุสาสิยมานา นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา
สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรึสูติ ฯ
[๕๑๕] เอว วุตฺเต โพธิ ราชกุมาโร ภควนฺต เอตทโวจ
กีวจิเรน นุ โข ภนฺเต ภิกฺขุ ตถาคต วินายก ลภมาโน ยสฺสตฺถาย
กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร เทฺว ภิกฺขู ปณฺฑาย จรนฺติ, ยนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ
#๒ ยุ. ฉพฺพคฺโค ฯ
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พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ เตนหิ ราชกุมาร ตเยเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ
ยถา เต ขเมยฺย ตถา ต พฺยากเรยฺยาสิ ต
กึ มฺสิ ราชกุมาร กุสโล ตฺว หตฺถารูเฬฺห องฺกุสคเณฺห ๑
สิปฺเปติ ฯ เอว ภนฺเต กุสโล อห หตฺถารูเฬฺห ๒ องฺกุสคเณฺห
สิปฺเปติ ฯ
[๕๑๖] ต กึ มฺสิ ราชกุมาร อิธ ปุรโิ ส อาคจฺเฉยฺย
โพธิ ราชกุมาโร หตฺถารูฬฺห องฺกุสคณฺห สิปปฺ  ชานาติ ตสฺสาห
สนฺติเก หตฺถารูฬฺห องฺกุสคณฺห สิปปฺ  สิกฺขิสฺสามีติ ฯ โส จสฺส
อสทฺโธ ยาวตฺตก สทฺเธน ปตฺตพฺพ ต น สมฺปาปุเณยฺย ฯ โส
จสฺส พหฺวาพาโธ ๓ ยาวตฺตก อปฺปาพาเธน ปตฺตพฺพ ต น สมฺปาปุเณยฺย ฯ
โส จสฺส สโ มายาวี ยาวตฺตก ๓ อสเน อมายาวินา
ปตฺตพฺพ ต น สมฺปาปุเณยฺย ฯ โส จสฺส กุสีโต ยาวตฺตก
อารทฺธวิริเยน ปตฺตพฺพ ต น สมฺปาปุเณยฺย ฯ โส จสฺส
ทุปฺปฺโ ยาวตฺตก ปฺวตา ๕ ปตฺตพฺพ ต น สมฺปาปุเณยฺย ฯ
ต กึ มฺสิ ราชกุมาร อป นุ โส ปุริโส ตว สนฺติเก
หตฺถารูฬฺห องฺกุสคณฺห สิปฺป สิกฺเขยฺยาติ ฯ เอกเมเกนาป ภนฺเต
องฺเคน สมนฺนาคโต โส ปุริโส น มม สนฺติเก หตฺถารูฬฺห๔
องฺกุสคณฺห สิปฺป สิกฺเขยฺย โก ปน วาโท ปฺจหงฺเคหีติ ฯ
[๕๑๗] ต กึ มฺสิ ราชกุมาร อิธ ปุรโิ ส อาคจฺเฉยฺย
#๑ ยุ. องฺกุสคเยฺห ฯ ๒ ยุ. หตฺถารูเยฺห องฺกุสคเยฺห ฯ ๓ ยุ. พวหาพาโธ ฯ
#๔ ยุ. สพฺพตฺถ ยาวตกนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๕ ยุ. ปฺาวตา ฯ.
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โพธิ ราชกุมาโร หตฺถารูฬฺห องฺกุสคณฺห สิปปฺ  ชานาติ ตสฺสาห
สนฺติเก หตฺถารูฬฺห องฺกุสคณฺห สิปฺป สิกฺขิสฺสามีติ ฯ โส จสฺส
สทฺโธ ยาวตฺตก สทฺเธน ปตฺตพฺพ ต สมฺปาปุเณยฺย ฯ โส จสฺส
อปฺปาพาโธ ยาวตฺตก อปฺปาพาเธน ปตฺตพฺพ ต สมฺปาปุเณยฺย ฯ
โส จสฺส อสโ อมายาวี ยาวตฺตก อสเน อมายาวินา ปตฺตพฺพ
ต สมฺปาปุเณยฺย ฯ โส จสฺส อารทฺธวิริโย ยาวตฺตก อารทฺธวิริเยน
ปตฺตพฺพ ต สมฺปาปุเณยฺย ฯ โส จสฺส ปฺวา ๑ ยาวตฺตก
ปฺวตา ปตฺตพฺพ ต สมฺปาปุเณยฺย ฯ ต กึ มฺสิ ราชกุมาร
อป นุ โส ปุรโิ ส ตว สนฺติเก หตฺถารูฬฺห องฺกุสคณฺห
สิปฺป สิกฺเขยฺยาติ ฯ เอกเมเกนป ภนฺเต องฺเคน สมนฺนาคโต
โส ปุรโิ ส มม สนฺติเก หตฺถารูฬฺห องฺกุสคณฺห สิปฺป สิกฺเขยฺย
โก ปน วาโท ปฺจหงฺเคหีติ ฯ
[๕๑๘] เอวเมว โข ราชกุมาร ปฺจิมานิ ปธานิยงฺคานิ ฯ
กตมานิ ปฺจ ฯ อิธ ราชกุมาร ภิกฺขุ สทฺโธ โหติ สทฺทหติ
ตถาคตสฺส โพธึ อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ฯ อปฺปาพาโธ โหติ
อปฺปาตงฺโก สมเวปากินิยา คหณิยา สมนฺนาคโต นาติสีตาย
นาจฺจุณฺหาย มชฺฌิมาย ปธานกฺขมาย ฯ อสโ โหติ อมายาวี
ยถาภูต อตฺตาน อาวิกตฺตา ๒ สตฺถริ วา วิฺูสุ วา สพฺรหฺมจารีสุ ฯ
#๑ ยุ. ปฺาวา ฯ ๒ ยุ. อาวิกตฺวา ฯ
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จารีสุ ฯ อารทฺธวิริโย โหติ ๑ อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน
ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ
ธมฺเมสุ ฯ ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย สมนฺนาคโต
อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา ฯ อิมานิ โข ราชกุมาร
ปฺจ ปธานิยงฺคานิ ฯ อิเมหิ [๒] ราชกุมาร ปฺจหิ ปธานิยงฺเคหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ตถาคต วินายก ลภมาโน ยสฺสตฺถาย
กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร
พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺย สตฺต วสฺสานิ ฯ ติฏนฺตุ ราชกุมาร สตฺต
วสฺสานิ ฯ อิเมหิ ปฺจหิ ปธานิยงฺเคหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
ตถาคต วินายก ลภมาโน ยสฺสตฺถาย กุลปุตตฺ า สมฺมเทว
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺย
ฉ วสฺสานิ ... ปฺจ วสฺสานิ ... จตฺตาริ วสฺสานิ ... ตีณิ วสฺสานิ ...
เทฺว วสฺสานิ ... เอก วสฺส ฯ ติฏตุ ราชกุมาร เอก วสฺส ฯ
อิเมหิ ปฺจหิ ปธานิยงฺเคหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ตถาคต วินายก
ลภมาโน ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺย สตฺต มาสานิ ฯ
ติฏนฺตุ ราชกุมาร สตฺต มาสานิ ฯ อิเมหิ ปฺจหิ ปธานิยงฺเคหิ
#๑ ยุ. วิหรติ ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร โขติ สทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ตถาคต วินายก ลภมาโน ยสสตฺถาย กุลปุตฺตา
สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหเรยฺย ฉ มาสานิ ... ปฺจ มาสานิ ... จตฺตาริ มาสานิ ...
ตีณิ มาสานิ ... เทฺว มาสานิ ... มาส ๑ ... อฑฺฒมาส ฯ ติฏตุ
ราชกุมาร อฑฺฒมาโส ฯ อิเมหิ ปฺจหิ ปธานิยงฺเคหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ ตถาคต วินายก ลภมาโน ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺย
สตฺต รตฺตินทฺ ิวานิ ฯ ติฏนฺติ ราชกุมาร สตฺต รตฺตินฺทิวานิ ฯ
อิเมหิ ปฺจหิ ปธานิยงฺเคหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ตถาคต วินายก
ลภมาโน ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺย ฉ รตฺตินฺทิวานิ ...
ปฺจ รตฺตินฺทิวานิ ... จตฺตาริ รตฺตินฺทิวานิ ... ตีณิ รตฺตินฺทิวานิ ...
เทฺว รตฺตินฺทิวานิ ... เอก รตฺตินฺทิว ฯ ติฏตุ ราชกุมาร เอโก
รตฺตินฺทิโว ฯ อิเมหิ ปฺจหิ ปธานิยงฺเคหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
ตถาคต วินายก ลภมาโน สายมนุสิฏโ ปาโต วิเสส อธิคมิสฺสติ
ปาตมนุสิฏโ สาย วิเสส อธิคมิสฺสตีติ ฯ เอว วุตฺเต
โพธิ ราชกุมาโร ภควนฺต เอตทโวจ อโห พุทฺโธ อโห ธมฺโม
#๑ ยุ. เอก มาส ฯ
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อโห ธมฺมสฺส สฺวากฺขาตตา ยตฺร หิ นาม สายมนุสิฏโ ปาโต
วิเสส อธิคมิสฺสติ ปาตมนุสิฏโ สาย วิเสส อธิคมิสฺสตีติ ฯ
[๕๑๙] เอว วุตฺเต สฺชิกาปุตฺโต มาณโว โพธึ ราชกุมาร
เอตทโวจ เอวเมว ปนาย ภว โพธิ อโห พุทฺโธ อโห ธมฺโม
อโห ธมฺมสฺส สฺวากฺขาตตาติ ปเวเทติ ๑ อถ จ ปน ภว ๒ น ต
ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉติ ๓ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจาติ ฯ
[๕๒๐] มา เหว สมฺม สฺชิกาปุตฺต อวจ มา เหว สมฺม
สฺชิกาปุตฺต อวจ สมฺมขุ า เม ต [๔] สฺชิกาปุตฺต อยฺยาย สุต
สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต เอกมิท สมฺม สฺชิกาปุตฺต สมย ภควา
โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม อถ โข เม อยฺยา กุจฺฉิมตี ๕
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺนา โข เม อยฺยา ภควนฺต
เอตทโวจ โย เม อย ภนฺเต กุจฺฉิคโต กุมารโก วา กุมาริกา
วา โส ภควนฺต สรณ คจฺฉติ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก
น ๖ ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ เอกมิท
สมฺม สฺชกิ าปุตฺต สมย ภควา อิเธว ภคฺเคสุ วิหรติ สสสุมารคิเร
เภสกฬาวเน มิคทาเย อถ โข ม ธาตี องฺเกน ปายิตฺวา ๗
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ เอกมนฺต ิตา โข [๘] ธาตี ภควนฺต เอตทโวจ
#๑ ยุ. วเทติ ฯ ๒ ยุ. ภวนฺติ นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. คจฺฉามิ ฯ
#๔ ยุ. เอตฺถนฺตเร สมฺมาติ ทิสฺสติ ฯ ๕ ยุ. กุจฺฉิวตี ฯ ๖ ยุ. ต ฯ
#๗ สี. วาหิตฺวา ฯ ๘ ยุ. มม ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 476

อย ภนฺเต โพธิ ราชกุมาโร ภควนฺต สรณ คจฺฉติ ธมฺมฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก น ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
สรณงฺคตนฺติ เอสาห สมฺม สฺชิกาปุตฺต ตติยมฺป ภควนฺต
สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภควา ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
โพธิราชกุมารสุตฺต นิฏิต ปฺจม ฯ
______________
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องฺคุลิมาลสุตฺต
[๕๒๑] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน
รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส วิชเิ ต โจโร องฺคุลิมาโล นาม
โหติ ลุทฺโท โลหิตปาณี หตปหเต นิวิฏโ อทยาปนฺโน ปาณภูเตสุ ฯ
เตน คามาป อคามา กตา นิคมาป อนิคมา กตา
ชนปทาป อชนปทา กตา ฯ โส มนุสฺเส วธิตฺวา วธิตฺวา
องฺคุลีน มาล ธาเรติ ฯ อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปาวิสิ สาวตฺถิย ปณฺฑาย
จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เสนาสน สสาเมตฺวา
ปตฺตจีวร อาทาย เยน โจโร องฺคุลิมาโล เตนทฺธานมคฺค ปฏิปชฺชิ ฯ
อทฺทสสุ ๑ โข โคปาลกา ปสุปาลกา กสฺสกา ปธาวิโน
ภควนฺต เยน โจโร องฺคุลิมาโล เตนทฺธานมคฺคปฏิปนฺน ทิสฺวาน
ภควนฺต เอตทโวจุ มา สมณ เอต มคฺค ปฏิปชฺชิ เอตสฺมึ
สมณ มคฺเค โจโร องฺคุลิมาโล นาม ลุทฺโท โลหิตปาณี
หตปหเต นิวิฏโ อทยาปนฺโน ปาณภูเตสุ เตน คามาป อคามา
กตา นิคมาป อนิคมา กตา ชนปทาป อชนปทา กตา โส
มนุสฺเส วธิตฺวา วธิตฺวา องฺคุลีน มาล ธาเรติ เอตฺหิ สมณ
มคฺค ทสป ปุริสา วีสมฺป ปุริสา ตึสมฺป ปุริสา จตฺตาฬีสมฺป
#๑ ยุ. อทฺทสาสุ ฯ
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ปุริสา สงฺคริตฺวา ๑ สงฺคริตฺวา ปฏิปชฺชนฺติ เตป โจรสฺส องฺคุลิมาลสฺส
หตฺถตฺถ คจฺฉนฺตีติ ฯ เอว วุตฺเต ภควา ตุณฺหีภูโต
อคมาสิ ฯ
[๕๒๒] ทุติยมฺป โข โคปาลกา ปสุปาลกา กสฺสกา ปธาวิโน
ภควนฺต เอตทโวจุ มา สมณ เอต มคฺค ปฏิปชฺชิ เอตสฺมึ
สมณ มคฺเค โจโร องฺคุลิมาโล นาม ลุทฺโท โลหิตปาณี
หตปหเต นิวิฏโ อทยาปนฺโน ปาณภูเตสุ เตน คามาป อคามา
กตา นิคมาป อนิคมา กตา ชนปทาป อชนปทา กตา โส มนุสฺเส
วธิตฺวา วธิตฺวา องฺคุลีน มาล ธาเรติ เอตฺหิ สมณ มคฺค
ทสป ปุริสา วีสมฺป ปุริสา ตึสมฺป ปุริสา จตฺตาฬีสมฺป ปุริสา
สงฺคริตฺวา สงฺคริตฺวา ปฏิปชฺชนฺติ เตป โจรสฺส องฺคุลิมาลสฺส
หตฺถตฺถ คจฺฉนฺตีติ ฯ อถ ๒ โข ภควา ตุณฺหีภูโต อคมาสิ ฯ
[๕๒๓] ตติยมฺป โข โคปาลกา ปสุปาลกา กสฺสกา ปธาวิโน
ภควนฺต เอตทโวจุ มา สมณ เอต มคฺค ปฏิปชฺชิ เอตสฺมึ
สมณ มคฺเค โจโร องฺคุลิมาโล นาม ลุทฺโท โลหิตปาณี
หตปหเต นิวิฏโ อทยาปนฺโน ปาณภูเตสุ เตน คามาป อคามา
กตา นิคมาป อนิคมา กตา ชนปทาป อชนปทา กตา โส
มนุสฺเส วธิตฺวา วธิตฺวา องฺคุลีน มาล ธาเรติ เอตฺหิ สมณ
มคฺค ทสป ปุริสา วีสมฺป ปุริสา ตึสมฺป ปุริสา จตฺตาฬีสมฺป ปุริสา
#๑ สี. สหริตฺวา ฯ ๒ ยุ. ทุติยมฺป ฯ
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สงฺคริตฺวา สงฺคริตฺวา ปฏิปชฺชนฺติ เตป โจรสฺส องฺคุลิมาลสฺส
หตฺถตฺถ คจฺฉนฺตีติ ฯ อถ โข ภควา ตุณฺหีภูโต อคมาสิ ฯ
[๕๒๔] อทฺทสา โข โจโร องฺคุลิมาโล ภควนฺต ทูรโตว
อาคจฺฉนฺต ฯ ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ อจฺฉริย วต โภ อพฺภูต
วต โภ อิมฺหิ มคฺค ทสป ปุริสา วีสมฺป ปุริสา ตึสมฺป
ปุริสา จตฺตาฬีสมฺป ปุริสา [๑] สงฺคริตฺวา ๒ สงฺคริตฺวา ปฏิปชฺชนฺติ
เตป มม หตฺถตฺถ คจฺฉนฺติ อถ จ ปนาย สมโณ เอโก
อทุติโย ปสยฺห มฺเ อาคจฺฉติ ยนฺนูนาห [๓] สมณ ชีวติ า
โวโรเปยฺยนฺติ ฯ อถ โข โจโร องฺคุลิมาโล อสิจมฺม คเหตฺวา
ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวา ภควนฺต ปฏิโต ปฏ ิโต อนุพนฺธิ ฯ
อถ โข ภควา ตถารูป อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขาเรสิ ๓ ยถา โจโร
องฺคุลิมาโล ภควนฺต ปกติยา คจฺฉนฺต สพฺพถาเมน ๕ คจฺฉนฺโต
น สกฺโกติ สมฺปาปุณิตุ ฯ อถ โข โจรสฺส องฺคุลิมาลสฺส
เอตทโหสิ อจฺฉริย วต โภ อพฺภูต วต โภ อหฺหิ ปุพฺเพ
หตฺถึป ธาวนฺต อนุปติตฺวา คณฺหามิ อสฺสป ธาวนฺต อนุปติตวฺ า
คณฺหามิ รถป ธาวนฺต อนุปติตฺวา คณฺหามิ มิคป ธาวนฺต อนุปติตฺวา
คณฺหามิ อถ จ ปนาห อิม สมณ ปกติยา คจฺฉนฺต
สพฺพถาเมน คจฺฉนฺโต น สกฺโกมิ สมฺปาปุณิตุนฺติ ฯ ิโตว ๖
ภควนฺต เอตทโวจ ติฏ สมณ ติฏ สมณาติ ฯ ิโต อห
องฺคุลิมาล ตฺวฺจ ติฏาติ ฯ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ปณฺณาสมฺป ปุริสาติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๒ ยุ. สหริตฺวา ฯ
#๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร อิมนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๔ ยุ. อภิสงฺขาสิ ฯ ๕ ยุ สพฺพตฺถาเมน ฯ
#๖ ยุ. วสทฺโท นตฺถิ ฯ
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[๕๒๕] อถ โข โจรสฺส องฺคุลิมาลสฺส เอตทโหสิ อิเม
โข สมณา สกฺยปุตฺติยา สจฺจวาทิโน สจฺจปฏิฺา อถ จ
ปนาย สมโณ คจฺฉเยวาห ิโต อห องฺคุลิมาล ตฺวฺจ ติฏ าติ
ยนฺนูนาห อิม สมณ ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อถ โข โจโร องฺคุลิมาโล
ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ
คจฺฉ วเทสิ สมณฏิโตมฺหิ
มมฺจ พฺรูสิ ิตมฏิโตสิ
ปุจฉฺ ามิ ต สมณ เอตมตฺถ
กถ ิโต ตฺว อหมฏิโตมฺหิ ฯ
ิโต อห องฺคุลิมาล สพฺพทา
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ
ตุวฺจ ปาเณสุ อสฺโตสิ
ตสฺมา ิโตห ตุวมฏิโตสิ ฯ
จิรสฺส วต เม มหิโต มเหสี
มหาวน สมณ ๑ ปจฺจุปาทิ ๒-V
โสห จริสฺสามิ ปชหิสฺส ๓ ปาป
สุตวฺ าน คาถ ตว ธมฺมยุตฺต
อิเตฺวว โจโร อสิมาวุธฺจ
โสพฺเภ ปปาเต นรเก มนฺวการิ ๓
#๑ สี. ยุ. สมโณย ฯ ๒ ยุ. ปจฺจวาทิ ฯ ๓ ยุ. จิรสฺสา ปหาสฺส ฯ
#๔ ยุ. อนฺวการี ฯ
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อวนฺทิ โจโร สุคตสฺส ปาเท
ตตฺเถว น ปพฺพชฺช อยาจิ ฯ
พุทโฺ ธ จ โข การุณิโก มเหสี
โย สตฺถา โลกสฺส สเทวกสฺส
ตเมหิ ภิกฺขูติ ตทา อโวจ
เอเสว ตสฺส อหุ ภิกฺขุภาโวติ ฯ
อถ โข ภควา อายสฺมตา องฺคุลิมาเลน ปจฺฉาสมเณน เยน
สาวตฺถี เตน จาริก ปกฺกามิ ฯ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน
เยน สาวตฺถี ตทวสริ ฯ
[๕๒๖] ตตฺร สุท ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน รฺโ ปเสนทิสฺส
โกสลสฺส อนฺเตปุรทฺวาเร มหาชนกาโย สนฺนปิ ติตฺวา อุจฺจาสทฺโท
มหาสทฺโท โหติ โจโร เต เทว วิชิเต องฺคุลิมาโล นาม
ลุทฺโท โลหิตปาณี หตปหเต นิวฏิ โ อทยาปนฺโน ปาณภูเตสุ
เตน คามาป อคามา กตา นิคมาป อนิคมา กตา ชนปทาป
อชนปทา กตา โส มนุสฺเส วธิตฺวา วธิตฺวา องฺคุลีน มาล
ธาเรติ ต เทโว ปฏิเสเธตูติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ
โกสโล ปฺจมตฺเตหิ อสฺสสเตหิ สาวตฺถิยา นิกฺขมิตฺวา ๑ ทิวาทิวสฺส
เยน อาราโม เตน ปาวิสิ ยาวติกา ๒ ยานสฺส ภูมิ ยาเนน
คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ๓ ปตฺติโกว เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
#๑ ยุ. นิกฺขมิ ฯ ๒ ยุ. ยาวติโก ฯ ๓ ยุ. ปจฺจาโรหิตฺวา ฯ
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อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๕๒๗] เอกมนฺต นิสินฺน โข ราชาน ปเสนทิโกสล ภควา
เอตทโวจ กินฺนุ เต มหาราช ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
กุปโต เวสาลิกา วา ลิจฺฉวี อฺเ วา ปฏิราชาโนติ ฯ น
โข เม ภนฺเต ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร กุปโต นป
เวสาลิกา ลิจฺฉวี นป อฺเ ปฏิราชาโน โจโร เม ภนฺเต
วิชิเต องฺคุลมิ าโล นาม ลุทฺโท โลหิตปาณี หตปหเต นิวิฏโ
อทยาปนฺโน ปาณภูเตสุ เตน คามาป อคามา กตา นิคมาป
อนิคมา กตา ชนปทาป อชนปทา กตา โส มนุสฺเส วธิตฺวา
วธิตฺวา องฺคุลีน มาล ธาเรติ ตาห ๑ ภนฺเต ปฏิเสธิสฺสามีติ ฯ สเจ
ปน ตฺว มหาราช องฺคุลิมาล ปสฺเสยฺยาสิ เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิต
วิรต ปาณาติปาตา วิรต อทินฺนาทานา วิรต มุสาวาทา เอกภตฺติก
พฺรหฺมจารึ สีลวนฺต กลฺยาณธมฺม กินฺติ ต กเรยฺยาสีติ ฯ
อภิวาเทยฺยาม วา ภนฺเต ปจฺจุฏเยฺยาม วา อาสเนน วา
นิมนฺเตยฺยาม อภินิมนฺเตยฺยาม วา น จีวรปณฑ
ฺ ปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ ธมฺมกิ  วา อสฺส รกฺขาวรณคุตฺตึ
สวิทเหยฺยาม กุโต ปนสฺส ภนฺเต ทุสฺสีลสฺส ปาปธมฺมสฺส
เอวรูโป สีลสยโม ภวิสฺสตีติ ฯ
[๕๒๘] เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา องฺคุลิมาโล ภควโต
#๑ ยุ. นาห ฯ
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อวิทูเร นิสนิ ฺโน โหติ ฯ อถ โข ภควา ทกฺขิณพาห ปคฺคเหตฺวา
ราชาน ปเสนทิโกสล เอตทโวจ เอโส มหาราช องฺคุลิมาโลติ ฯ
อถ โข รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส อหุเทว ภย อหุ ฉมฺภิตตฺต
อหุ โลมหโส ฯ อถ โข ภควา ราชาน ปเสนทิโกสล ภีต
สวิคฺคโลมหฏชาต วิทติ ฺวา ราชาน ปเสนทิโกสล เอตทโวจ มา
ภายิ มหาราช มา ภายิ มหาราช นตฺถิ เต อิโต ๑ ภยนฺติ ฯ
อถ โข รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส ย อโหสิ ภย วา
ฉมฺภิตตฺต วา โลมหโส วา โส ปฏิปฺปสฺสมฺภิ ฯ อถ โข
ราชา ปเสนทิ โกสโล เยนายสฺมา องฺคุลิมาโล เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต องฺคุลิมาล เอตทโวจ อยฺโย โน
ภนฺเต องฺคุลิมาโลติ ฯ เอว มหาราชาติ ฯ กถโคตฺโต [๒] อยฺยสฺส
ปตา กถโคตฺตา อยฺยสฺส มาตาติ ฯ คคฺโค โข มหาราช ปตา
มนฺตานี มาตาติ ฯ อภิรมตุ ภนฺเต อยฺโย คคฺโค มนฺตานีปุตฺโต
อหมยฺยสฺส คคฺคสฺส มนฺตานีปุตฺตสฺส อุสฺสกุ ฺก กริสฺสามิ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อายสฺมา องฺคุลิมาโล อารฺโก โหติ ปณฺฑปาติโก
ปสุกูลิโก เตจีวริโก ฯ อถ โข อายสฺมา องฺคุลิมาโล ราชาน
ปเสนทิโกสล เอตทโวจ อล มหาราช ปริปุณฺณ เม ติจีวรนฺติ ฯ
[๕๒๙] อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
#๑ ยุ. อโต ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร ภนฺเตติ ทิสฺสติ ฯ
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เอกมนฺต นิสินฺโน โข ราชา ปเสนทิ โกสโล ภควนฺต เอตทโวจ
อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภูต ภนฺเต ยาวฺจิท ภนฺเต ภควา อทนฺตาน
ทเมตา อสเมนฺตาน ๑ สเมตา อปฺปรินิพฺพุตาน ปรินิพฺพาเปตา ย
หิ มย ภนฺเต นาสกฺขิมฺหา ทณฺเฑนป สตฺเถนป ทเมตุ โส
ภควตา อทณฺเฑน อสตฺเถน ๒ ทนฺโต หนฺททานิ มย ภนฺเต
คจฺฉาม พหุกิจฺจา มย พหุกรณียาติ ฯ ยสฺสทานิ [๓] มหาราช
กาล มฺสีติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๕๓๐] อถ โข อายสฺมา องฺคุลิมาโล ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา
องฺคุลิมาโล สาวตฺถิย สปทาน ปณฺฑาย จรมาโน อฺตร
อิตฺถึ มูฬฺหคพฺภ วิสาตคพฺภ ฯ ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ กิลิสฺสนฺติ
วต โภ สตฺตา กิลิสฺสนฺติ วต โภ สตฺตาติ ฯ อถ โข อายสฺมา
องฺคุลิมาโล สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา
องฺคุลิมาโล ภควนฺต เอตทโวจ อิธาห ภนฺเต ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวร อาทาย สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปาวิสึ อทฺทส
โข อห ภนฺเต สาวตฺถิย สปทาน ปณฺฑาย จรมาโน อฺตร
อิตฺถึ มูฬฺหคพฺภ วิสาตคพฺภ ทิสฺวาน เม เอตทโหสิ กิลสิ ฺสนฺติ
#๑ ยุ. อสนฺตาน ฯ ๒ ยุ. อสตฺเถเนว ฯ ๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร ตฺวนฺติ ทิสฺสติ ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 485

วต โภ สตฺตา กิลิสฺสนฺติ วต โภ สตฺตาติ ฯ
[๕๓๑] เตนหิ ตฺว องฺคุลิมาล เยน สา อิตฺถี ๑ เตนุปสงฺกม
อุปสงฺกมิตฺวา ต อิตฺถึ เอว วเทหิ ยโตห ภคินิ ชาโต นาภิชานามิ
สฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา โวโรเปตา เตน สจฺเจน โสตฺถิ
เต โหตุ โสตฺถิ คพฺภสฺสาติ ฯ โส หิ นูน เม ภนฺเต สมฺปชานมุสาวาโท
ภวิสฺสติ มยา หิ ภนฺเต พหู สฺจิจฺจ ปาณา
ชีวิตา โวโรปตาติ ฯ เตนหิ ตฺว องฺคุลิมาล เยน สา อิตฺถี ๒
เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา ต อิตฺถึ เอว วเทหิ ยโตห ภคินิ
อริยาย ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา
โวโรเปตา เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต โหตุ โสตฺถิ คพฺภสฺสาติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข อายสฺมา องฺคุลิมาโล ภควโต ปฏิสสฺ ุตฺวา เยน สา
อิตฺถี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต อิตฺถึ เอตทโวจ ยโตห
ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สฺจิจฺจ ปาณ ชีวิตา
โวโรเปตา เตน สจฺเจน โสตฺถิ เต โหตุ โสตฺถิ คพฺภสฺสาติ ฯ
อถ โข โสตฺถิตฺถิยา อโหสิ โสตฺถิ คพฺภสฺส ฯ
[๕๓๒] อถ โข อายสฺมา องฺคุลิมาโล เอโก วูปกฏโ
อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย
กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร
พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
#๑-๒ กตฺถจิ โปตฺถเก เยน สาวตฺถีติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ
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อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ขีณา ชาติ วุสติ  พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร โข ปนายสฺมา
องฺคุลิมาโล อรหต อโหสิ ฯ
[๕๓๓] อถ โข อายสฺมา องฺคุลิมาโล ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถิย ๑ ปณฑ
ฺ าย ปาวิสิ ฯ เตน โข ปน
สมเยน อฺเนป เลฑฺฑุ ขิตฺโต อายสฺมโต องฺคุลิมาลสฺส กาเย
นิปตติ อฺเนป ทณฺโฑ ขิตฺโต อายสฺมโต องฺคุลิมาลสฺส
กาเย นิปตติ อฺเนป สกฺขรา ขิตฺตา อายสฺมโต องฺคุลิมาลสฺส
กาเย นิปตติ ฯ อถ โข อายสฺมา องฺคุลิมาโล ภินฺเนน
สีเสน โลหิเตน คฬนฺเตน ภินฺเนน ปตฺเตน วิปฺผาลิตาย สงฺฆาฏิยา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข ภควา อายสฺมนฺต
องฺคุลิมาล ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน อายสฺมนฺต องฺคุลิมาล
เอตทโวจ อธิวาเสหิ ตฺว พฺราหฺมณ อธิวาเสหิ ตฺว พฺราหฺมณ
ยสฺส โข ตฺว กมฺมสฺส วิปาเกน พหูนิ วสฺสานิ พหูนิ วสฺสสตานิ
พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ นิรเย ปเจยฺยาสิ ตสฺส ตฺว พฺราหฺมณ
กมฺมสฺส วิปาก ทิฏเว ธมฺเม ปฏิสเวเทสีติ ฯ
[๕๓๔] อถ โข อายสฺมา องฺคุลิมาโล รโหคโต ปฏิสลฺลโี น
วิมุตฺติสุข ปฏิสเวที ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ๊
โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ
โสม โลก ปภาเสติ อพฺภามุตฺโตว จนฺทิมา
#๑ ยุ. สาวตฺถึ ฯ
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ยสฺส ปาป กต กมฺม กุสเลน ปถียติ
โสม โลก ปภาเสติ อพฺภามุตฺโตว จนฺทิมา
โย หเว ทหโร ภิกฺขุ ยฺุชติ พุทฺธสาสเน
โสม โลก ปภาเสติ อพฺภามุตฺโตว จนฺทิมา
ทิสา หิ เม ธมฺมกถ สุณนฺตุ
ทิสา หิ เม ยฺุชนฺตุ พุทฺธสาสเน
ทิสา หิ เม เต มนุชา ๑ ภชนฺตุ
เย ธมฺมเมวาทปยนฺติ สนฺโต
ทิสา หิ เม ขนฺติโวทาน ๒ อวิโรธปฺปสสน ๓
สุณนฺตุ ธมฺม กาเลน ตฺจ อนุวิธิยนฺตุ
น หิ ชาตุ โส มม หึเส อฺ วา ปน กฺจิ น
ปปฺปุยยฺ ปรม สนฺตึ
รกฺเขยฺย ตสถาวเร
อุทกฺหิ นยนฺติ เนตฺติกา
อุสุการา นมยนฺติ เตชน
ทารุ นมยนฺติ ตจฺฉกา
อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
ทณฺเฑเนเก ทมยนฺติ
องฺกุเสภิ กสาหิ จ
อทณฺเฑน อสตฺเถน
อห ทณฺโฑมฺหิ ๓ ตาทินา
อหึสโกติ เม นาม
หึสกสฺส ปุเร สโต
อชฺชาห สจฺจนาโมมฺหิ น น หึสามิ กฺจิ น
#๑ ยุ. มนุสฺเส ฯ ๒ ยุ. ขนฺติวาทาน ฯ ๓ ยุ. อวิโรธปฺปสสีน ฯ
#๔ ยุ. ทนฺโตมฺหิ ฯ
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โจโร อห ปุเร อาสึ องฺคุลิมาโลติ วิสฺสุโต
วุยฺหมาโน มโหเฆน พุทฺธ สรณมาคม
โลหิตปาณี ปุเร อาสึ องฺคุลิมาโลติ วิสฺสุโต
สรณคมนปสฺส
ภวเนตฺติ สมูหตา
ตาทิส กมฺม กตฺวาน พหุ ทุคฺคติคามิน
ผุฏโ กมฺมวิปาเกน อนโณ ภฺุชามิ โภชน
ปมาทมนุยฺุชนฺติ
พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา
อปฺปมาทฺจ เมธาวี ธน เสฏว รกฺขติ
มา ปมาทมนุยฺุเชถ มา กามรติสนฺถว
อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ วิปุล สุข
สฺวาคต ๑ นาปคต นยิท ทุมฺมนฺติ ต มม
สุวิภตฺเตสุ ๒ ธมฺเมสุ ย เสฏ ตทุปาคม
สฺวาคต ๓ นาปคต นยิท ทุมมฺ นฺติ ต มม
ติสฺโส วิชฺชา อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ
องฺคุลิมาลสุตฺต นิฏิต ฉฏ ฯ
_____________
#๑-๓ ยุ. สาคต ฯ ๒ ยุ. ปฏิภตฺเตสุ ฯ
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ปยชาติกสุตฺต
[๕๓๕] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺตรสฺส คหปติสฺส เอกปุตฺตโก ปโย มนาโป กาลกโต
โหติ ฯ ตสฺส กาลกิรยิ าย เนว กมฺมนฺตา ปฏิภนฺติ น ภตฺต
ปฏิภาติ ฯ โส อาฬหน คนฺตฺวา คนฺตฺวา กนฺทติ กห เอกปุตฺตก
กห เอกปุตฺตกาติ ฯ อถ โข โส คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๕๓๖] เอกมนฺต นิสินฺน โข ต คหปตึ ภควา เอตทโวจ
น โข เต คหปติ สเก จิตฺเต ิตสฺส อินฺทฺริยานิ อตฺถิ เต
อินฺทฺริยาน อฺถตฺตนฺติ ฯ กึ หิ เม ภนฺเต อินทฺ ฺริยาน นาฺถตฺต ภวิสฺสติ มยฺหฺหิ ภนฺเต เอกปุตฺตโก ปโย มนาโป กาลกโต ตสฺส กาลกิริยาย เนว กมฺมนฺตา ปฏิภนฺติ น ภตฺต ปฏิภาติ
โสห อาฬหน คนฺตฺวา คนฺตฺวา กนฺทามิ กห เอกปุตฺตก กห
เอกปุตฺตกาติ ฯ เอวเมต คหปติ เอวเมต คหปติ ปยชาติกา หิ
คหปติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ปยปฺปภูติกาติ ๑ ฯ ตสฺส ๒
โข นาเมต ภนฺเต เอว ภนฺเต ภวิสฺสติ ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ปยปฺปภูติกา ปยชาติกา หิ โข ภนฺเต
อานนฺทโสมนสฺสา ปยปฺปภูติกาติ ฯ อถ โข โส คหปติ ภควโต
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ ปยปฺปภวิกาติ ฯ ๒ ยุ. กสฺส ฯ
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ภาสิต อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตวฺ า ๑ อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
[๕๓๗] เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา อกฺขธุตฺตา ภควโต
อวิทูเร อกฺเขหิ ทิพฺพนฺติ ฯ อถ โข โส คหปติ เยน เต
อกฺขธุตฺตา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต อกฺขธุตฺเต เอตทโวจ
อิธาห โภนฺโต เยน สมโณ โคตโม เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา
สมณ โคตม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึ เอกมนฺต นิสนิ ฺน
โข ม โภนฺโต สมโณ โคตโม เอตทโวจ น โข [๒] คหปติ
สเก จิตฺเต ิตสฺส อินทฺ ฺริยานิ อตฺถิ เต อินฺทรฺ ิยาน อฺถตฺตนฺติ
เอว วุตฺเต อห โภนฺโต สมณ โคตม เอตทโวจ กึ หิ เม
ภนฺเต อินฺทฺริยาน นาฺถตฺต ภวิสฺสติ มยฺห หิ ภนฺเต เอกปุตฺตโก
ปโย มนาโป กาลกโต ตสฺส กาลกิริยาย เนว กมฺมนฺตา
ปฏิภนฺติ น ภตฺต ปฏิภาติ โสห ๓ อาฬหน คนฺตฺวา คนฺตฺวา
กนฺทามิ กห เอกปุตฺตก กห เอกปุตฺตกาติ เอวเมต คหปติ
เอวเมต คหปติ ปยชาติกา หิ คหปติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
ปยปฺปภูติกาติ ตสฺส ๓ โข นาเมต ภนฺเต เอว ภนฺเต
ภวิสฺสติ ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ปยปฺปภูติกา
ปยชาติกา หิ โข ภนฺเต อานนฺทโสมนสฺสา ปยปฺปภูติกาติ
อถ โขห โภนฺโต สมณสฺส โคตมสฺส ภาสิต อนภินนฺทิตฺวา
อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา ๕ อุฏ ายาสนา ปกฺกามินฺติ ฯ เอวเมต คหปติ
เอวเมต คหปติ ปยชาติกา หิ คหปติ อานนฺทโสมนสฺสา
#๑-๕ ยุ. ปฏิกฺโกสิตฺวา ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. โส ฯ
#๔ ยุ. กสฺส ฯ ภนฺเตติ นตฺถิ ฯ
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ปยปฺปภูติกาติ ฯ อถ โข โส คหปติ สเมติ เม อกฺขธุตฺเตหีติ
ปกฺกามิ ฯ
[๕๓๘] อถ โข อิท กถาวตฺถุ อนุปุพฺเพน ราชนฺเตปุร ปาวิสิ ฯ
อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล มลฺลิก เทวึ อามนฺเตสิ อิทนฺเต
มลฺลิเก สมเณน โคตเมน ภาสิต ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
ปยปฺปภูติกาติ ฯ สเจ ต มหาราช ภควตา
ภาสิต เอวเมตนฺติ ฯ เอวเมว ปนาย มลฺลิกา ยฺเทว สมโณ
โคตโม ภาสติ ต ตเทวสฺส อพฺภนุโมทติ สเจ ต มหาราช
ภควตา ภาสิต เอวเมตนฺติ ฯ เสยฺยถาป นาม อาจริโย ยฺเทว
อนฺเตวาสิสฺส ภาสติ ต ตเทวสฺส อนฺเตวาสี อพฺภนุโมทติ เอวเมต
อาจริย เอวเมต อาจริยาติ เอวเมว โข ตฺว มลฺลิเก ยฺเทว
สมโณ โคตโม ภาสติ ต ตเทวสฺส อพฺภนุโมทสิ สเจ ต
มหาราช ภควตา ภาสิต เอวเมตนฺติ จร ปเร มลฺลิเก วินสฺสาติ ฯ
[๕๓๙] อถ โข มลฺลกิ า เทวี นาฬิชงฺฆ พฺราหฺมณ อามนฺเตสิ
เอหิ ตฺว พฺราหฺมณ เยน ภควา เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา
มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทาหิ อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก
ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉ มลฺลิกา ภนฺเต เทวี ภควโต
ปาเท สิรสา วนฺทติ อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร
ปุจฺฉตีติ เอวฺจ วเทหิ ภาสิตา นุ โข ภนฺเต ภควโต ๑
เอสา วาจา ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ปยปฺป#๑ ยุ. ภควตา ฯ
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ภูติกาติ ยถา [๑] เต ภควา พฺยากโรติ ต สาธุก อุคฺคเหตฺวา
มมาโรเจยฺยาสิ น หิ ตถาคตา วิตถ ภณนฺตีติ ฯ เอว
โภตีติ โข นาฬิชงฺโฆ พฺราหฺมโณ มลฺลิกาย เทวิยา ปฏิสฺสตุ ฺวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข นาฬิชงฺโฆ พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ มลฺลิกา
โภ โคตม เทวี โภโต โคตมสฺส ปาเท สิรสา วนฺทติ อปฺปาพาธ
อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉติ เอวฺจ วเทติ
ภาสิตา นุ โข ภนฺเต ภควา เอสา วาจา ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ปยปฺปภูติกาติ ฯ เอวเมต พฺราหฺมณ
เอวเมต พฺราหฺมณ ปยชาติกา หิ พฺราหฺมณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
ปยปฺปภูติกาติ
ฯ
ตทิมินาเปต
พฺราหฺมณ
ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
ปยปฺปภูติกาติ ฯ
[๕๔๐] ภูตปุพฺพ พฺราหฺมณ อิมิสฺสาเยว สาวตฺถิยา อฺตรสฺสา
อิตฺถิยา มาตา กาลมกาสิ ฯ สา ตสฺสา กาลกิริยาย
อุมฺมตฺติกา ขิตฺตจิตฺตา รถิยาย รถิย สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก อุปสงฺกมิตฺวา
เอวมาห อป เม มาตร อทสฺสถ อป เม มาตร
อทสฺสถาติ ฯ อิมินาป โข เอต พฺราหฺมณ ปริยาเยน เวทิตพฺพ
ยถา ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ปยปฺปภูตกิ าติ ฯ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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ภูตปุพฺพ พฺราหฺมณ อิมสิ ฺสาเยว สาวตฺถิยา อฺตรสฺสา อิตฺถิยา
ปตา กาลมกาสิ ... ภาตา กาลมกาสิ ... ภคินี กาลมกาสิ ...
ปุตฺโต กาลมกาสิ ... ธีตา กาลมกาสิ ... สามิโก กาลมกาสิ ฯ
สา ตสฺส กาลกิริยาย อุมฺมตฺติกา ขิตฺตจิตฺตา รถิยาย รถิย
สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห อป เม สามิก
อทสฺสถ อป เม สามิก อทสฺสถาติ ฯ อิมินาป โข เอต พฺราหฺมณ
ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
ปยปฺปภูติกาติ ฯ
[๕๔๑] ภูตปุพฺพ พฺราหฺมณ อิมิสฺสาเยว สาวตฺถิยา อฺตรสฺส
ปุริสสฺส มาตา กาลมกาสิ ฯ โส ตสฺสา กาลกิริยาย
อุมฺมตฺติโก ขิตฺตจิตฺโต รถิยาย รถิย สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก อุปสงฺกมิตฺวา
เอวมาห อป เม มาตร อทสฺสถ อป เม มาตร
อทสฺสถาติ ฯ อิมินาป โข เอต พฺราหฺมณ ปริยาเยน เวทิตพฺพ
ยถา ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ปยปฺปภูตกิ าติ ฯ
ภูตปุพฺพ พฺราหฺมณ อิมิสฺสาเยว สาวตฺถิยา อฺตรสฺส ปุริสสฺส
ปตา กาลมกาสิ ... ภาตา กาลมกาสิ ... ภคินี กาลมกาสิ ...
ปุตฺโต กาลมกาสิ ... ธีตา กาลมกาสิ ... ปชาปติ กาลมกาสิ ฯ
โส ตสฺสา กาลกิริยาย อุมฺมตฺติโก ขิตฺตจิตฺโต รถิยาย รถิย
สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห อป เม ปชาปตึ
อทสฺสถ อป เม ปชาปตึ อทสฺสถาติ ฯ อิมนิ าป โข เอต
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พฺราหฺมณ ปริยาเยน เวทิตพฺพ ยถา ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ปยปฺปภูติกาติ ฯ
[๕๔๒] ภูตปุพฺพ พฺราหฺมณ อิมสิ ฺสาเยว สาวตฺถิยา อฺตรา
อิตฺถี าติกุล อคมาสิ ฯ ตสฺสา เต าตกา สามิก อจฺฉินฺทิตฺวา
อฺสฺส ทาตุกามา สา จ ต น อิจฺฉติ ฯ อถ โข สา
อิตฺถี ๑ สามิก เอตทโวจ อิเม มม อยฺยปุตฺต าตกา ต
อจฺฉินฺทิตฺวา อฺสฺส ทาตุกามา อหฺจ ต น อิจฺฉามีติ ฯ
อถ โข โส ปุริโส ต อิตฺถึ ทฺวิธา เฉตฺวา อตฺตาน อุปฺผาเลสิ ๒
อุโภ เปจฺจ ภวิสฺสามาติ ฯ อิมินา ๓ โข เอต พฺราหฺมณ ปริยาเยน
เวทิตพฺพ ยถา ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
ปยปฺปภูติกาติ ฯ
[๕๔๓] อถ โข นาฬิชงฺโฆ พฺราหฺมโณ ภควโต ภาสิต
อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา เยน มลฺลกิ า เทวี เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ยาวตโก อโหสิ ภควตา สทฺธึ กถาสลฺลาโป ๓
สพฺพ มลฺลกิ าย เทวิยา อาโรเจสิ ฯ อถ โข มลฺลิกา
เทวี เยน ราชา ปเสนทิ โกสโล เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ราชาน ปเสนทิโกสล เอตทโวจ ต กึ มฺสิ มหาราช ปยา
เต วชิรี กุมารีติ ฯ เอว มลฺลิเก ปยา เม วชิรี กุมารีติ ฯ ต
กึ มฺสิ มหาราช วชิริยา เต กุมาริยา วิปริณามฺถาภาวา
#๑ ยุ. สาวตฺถึ ฯ ๒ ยุ. อุปฺปาเฏสิ ฯ ๓ ยุ. อิมินาป ฯ
#๔ ยุ. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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อุปฺปชฺเชยฺยุ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ วชิริยา เม
มลฺลิเก กุมาริยา วิปริณามฺถาภาวา ชีวิตสฺสป สิยา อฺถตฺต
กึ ปน เม น อุปฺปชฺชิสสฺ นฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ
อิท โข ต มหาราช เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา
อรหตา สมฺมาสมฺพุทเฺ ธน สนฺธาย ภาสิต ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ปยปฺปภูติกาติ ฯ
[๕๔๔] ต กึ มฺสิ มหาราช ปยา เต วาสภขตฺติยาติ ฯ
เอว มลฺลิเก ปยา เม วาสภขตฺติยาติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช
วาสภาย เต ขตฺติยาย วิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺเชยฺยุ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ วาสภาย [๑] มลฺลิเก ขตฺติยาย
วิปริณามฺถาภาวา ชีวิตสฺสป สิยา อฺถตฺต กึ ปน เม
น อุปฺปชฺชสิ ฺสนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ อิท โข
ต มหาราช เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
สนฺธาย ภาสิต ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
ปยปฺปภูติกาติ ฯ
[๕๔๕] ต กึ มฺสิ มหาราช ปโย เต วิฑูฑโภ เสนาปตีติ ฯ
เอว มลฺลิเก ปโย เม วิฑูฑโภ เสนาปตีติ ฯ ต กึ มฺสิ
มหาราช วิฑูฑภสฺส เต เสนาปติสฺส วิปริณามฺถาภาวา
อุปฺปชฺเชยฺยุ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ วิฑูฑภสฺส เม
มลฺลิเก เสนาปติสฺส วิปริณามฺถาภาวา ชีวิตสฺสป สิยา อฺ#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร เมติ ทิสฺสติ ฯ
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ถตฺต กึ ปน เม น อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ อิท โข ต มหาราช เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา
อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สนฺธาย ภาสิต ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ปยปฺปภูติกาติ ฯ
[๕๔๖] ต กึ มฺสิ มหาราช ปยา เต อหนฺติ ฯ
เอว มลฺลิเก ปยา เมสิ ตฺวนฺติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช
มยฺหนฺเต วิปริณามฺถาภาวา อุปฺปชฺเชยฺยุ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ ตุยฺหฺหิ เม มลฺลิเก วิปริณามฺถาภาวา
ชีวิตสฺสป สิยา อฺถตฺต กึ ปน เม น อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ อิท โข ต มหาราช เตน
ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สนฺธาย ภาสิต
ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ปยปฺปภูติกาติ ฯ
[๕๔๗] ต กึ มฺสิ มหาราช ปยา เต กาสิโกสลาติ ฯ
เอว มลฺลิเก ปยา เม กาสิโกสลา กาสิโกสลาน มลฺลิเก
อานุภาเวน กาสิกจนฺทน ปจฺจนุโภม มาลาคนฺธวิเลปน ธาเรมาติ ฯ
ต กึ มฺสิ มหาราช กาสิโกสลาน เต วิปริณามฺถาภาวา
อุปฺปชฺเชยฺยุ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ กาสิโกสลานฺหิ ๑
มลฺลิเก วิปริณามฺถาภาวา ชีวิตสฺสป สิยา อฺถตฺต
กึ ปน เม น อุปฺปชฺชิสสฺ นฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาติ ฯ
อิท โข ต มหาราช เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร เมติ ทิสฺสติ ฯ
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สมฺมาสมฺพุทฺเธน สนฺธาย ภาสิต ปยชาติกา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา ปยปฺปภูติกาติ ๑ ฯ
[๕๔๘] อจฺฉริย มลฺลิเก อพฺภูต มลฺลิเก ยาวฺจ โส
ภควา ปฺาย อติวิชฌ
ฺ มฺเ ๒ ปสฺสติ เอหิ มลฺลิเก
อาจเมหีติ ๓ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล อุฏายาสนา
เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา
ติกฺขตฺตุ อุทาน อุทาเนสิ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ฯเปฯ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ
ปยชาติกสุตฺต สตฺตม ฯ
_________
#๑ ยุ. ปยปฺปภวิกาติ ฯ ๒ ยุ. ปฺาย ฯ ๓ ยุ. อาจาเมหิ ฯ
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พาหิติยสุตฺต
[๕๔๙] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข อายสฺมา อานนฺโท
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปาวิสิ
สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เยน
ปุพฺพาราโม มิคารมาตุยา ปาสาโท เตนุปสงฺกมิ ทิวาวิหาราย ฯ
[๕๕๐] เตน โข ปน สมเยน ราชา ปเสนทิ โกสโล เอกปุณฑ
ฺ รีก
นาค อภิรหู ิตฺวา สาวตฺถิยา นิยยฺ าติ ทิวาทิวสฺส ฯ
อทฺทสา โข ราชา ปเสนทิ โกสโล อายสฺมนฺต อานนฺท ทูรโตว
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา สิริวฑฺฒ มหามตฺต อามนฺเตสิ อายสฺมา
โน เอโส สมฺม สิริวฑฺฒ อานนฺโทติ ฯ เอว มหาราช อายสฺมา
เอโส อานนฺโทติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล อฺตร
ปุริส อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว อมฺโภ ปุริส เยนายสฺมา อานนฺโท
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน อายสฺมโต อานนฺทสฺส
ปาเท สิรสา วนฺทาหิ ราชา ภนฺเต ปเสนทิ โกสโล อายสฺมโต
อานนฺทสฺส ปาเท สิรสา วนฺทตีติ เอวฺจ วเทหิ สเจ กิร
ภนฺเต อายสฺมโต อานนฺทสฺส น กิฺจิ อจฺจายิก กรณีย อาคเมตุ
กิร ภนฺเต [๑] อานนฺโท มุหุตฺต อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ เอว
เทวาติ โข โส ปุรโิ ส รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส ปฏิสฺสตุ ฺวา
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร อายสฺมาติ ทิสฺสติ ฯ
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เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
อานนฺท อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข
โส ปุรโิ ส อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ ราชา ภนฺเต ปเสนทิ
โกสโล อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปาเท สิรสา วนฺทติ [๑] สเจ กิร
ภนฺเต อายสฺมโต อานนฺทสฺส น กิฺจิ อจฺจายิก กรณีย อาคเมตุ
กิร ภนฺเต อายสฺมา อานนฺโท มุหตุ ฺต อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ
อธิวาเสสิ โข อายสฺมา อานนฺโท ตุณฺหีภาเวน ฯ
[๕๕๑] อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล ยาวติกา นาคสฺส
ภูมิ นาเคน คนฺตฺวา นาคา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติโกว เยนายสฺมา
อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข ราชา ปเสนทิ
โกสโล อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ สเจ ภนฺเต อายสฺมโต
อานนฺทสฺส น กิฺจิ อจฺจายิก กรณีย สาธุ ภนฺเต อายสฺมา
อานนฺโท เยน อจิรวติยา นทิยา ตีร เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป
อุปาทายาติ ฯ อธิวาเสสิ โข อายสฺมา อานนฺโท ตุณฺหีภาเวน ฯ
อถ โข อายสฺมา อานนฺโท เยน อจิรวติยา นทิยา ตีร เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล ยาวติกา นาคสฺส
ภูมิ นาเคน คนฺตฺวา นาคา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติโกว เยนายสฺมา
อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร เอวฺจ วเทตีติ ทิสฺสติ ฯ
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อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข ราชา
ปเสนทิ โกสโล อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ อิธ ภนฺเต
อายสฺมา อานนฺโท กฏตฺถเร ๑ นิสที ตูติ ฯ อล มหาราช นิสีท
ตฺว นิสินฺโน อห สเก อาสเนติ ฯ นิสีทิ โข ราชา ปเสนทิ
โกสโล ปฺตฺเต อาสเน ฯ
[๕๕๒] นิสชฺช โข ราชา ปเสนทิ โกสโล อายสฺมนฺต อานนฺท
เอตทโวจ กินฺนุ โข ภนฺเต อานนฺท โส ภควา ตถารูป กายสมาจาร
สมาจเรยฺย ยฺวาย ๒ กายสมาจาโร โอปารมฺโภ สมเณหิ
พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ ฯ น โข มหาราช โส ภควา ตถารูป
กายสมาจาร สมาจเรยฺย ยฺวาย กายสมาจาโร โอปารมฺโภ สมเณหิ
พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ ฯ กึ ปน ภนฺเต อานนฺท โส ภควา
ตถารูป วจีสมาจาร ฯเปฯ มโนสมาจาร สมาจเรยฺย ยฺวาย มโนสมาจาโร
โอปารมฺโภ สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ ฯ น
โข มหาราช โส ภควา ตถารูป มโนสมาจาร สมาจเรยฺย ยฺวาย
มโนสมาจาโร โอปารมฺโภ สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ ฯ
[๕๕๓] อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภูต ภนฺเต ยฺหิ มย ภนฺเต
นาสกฺขิมฺหา ปเฺหน ปริปูเรตุ ต ภนฺเต อายสฺมตา อานนฺเทน
ปฺหสฺส เวยฺยากรเณน ปริปูริต เย เต ภนฺเต พาลา อพฺยตฺตา
อนนุวิจฺจ อปฺปริโยคาเหตฺวา ปเรส วณฺณ วา อวณฺณ วา
ภาสนฺติ น มยนฺต สารโต ปจฺจาคจฺฉาม เย จ โข เต
#๑ ยุ. หตฺถตฺถเร ฯ ๒ ยุ. สพฺพตฺถ ยฺวาสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ
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ภนฺเต ปณฺฑิตา พฺยตฺตา ๑ วิยตฺตา ๒ เมธาวิโน อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา ปเรส วณฺณ วา อวณฺณ วา ภาสนฺติ ต มย
สารโต ปจฺจาคจฺฉาม กตโม ปน ภนฺเต อานนฺท กายสมาจาโร
โอปารมฺโภ สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ ฯ โย
โข มหาราช กายสมาจาโร อกุสโล ฯ กตโม ปน ภนฺเต
กายสมาจาโร อกุสโล ฯ โย โข มหาราช กายสมาจาโร
สาวชฺโช ฯ กตโม ปน ภนฺเต กายสมาจาโร สาวชฺโช ฯ โย
โข มหาราช กายสมาจาโร สพฺยาปชฺโฌ ฯ กตโม ปน ภนฺเต
กายสมาจาโร สพฺยาปชฺโฌ ฯ โย โข มหาราช กายสมาจาโร
ทุกฺขวิปาโก ฯ กตโม ปน ภนฺเต กายสมาจาโร ทุกฺขวิปาโก ฯ
โย โข มหาราช กายสมาจาโร อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ
ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ ตสฺส
อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ เอวรูโป
โข ปน มหาราช กายสมาจาโร โอปารมฺโภ สมเณหิ
พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ ฯ กตโม ปน ภนฺเต อานนฺท วจีสมาจาโร
ฯเปฯ มโนสมาจาโร โอปารมฺโภ สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ
วิฺูหีติ ฯ โย โข มหาราช มโนสมาจาโร อกุสโล ฯ(
กตโม ปน ภนฺเต มโนสมาจาโร อกุสโล ฯ โย โข มหาราช
มโนสมาจาโร สาวชฺโช ฯ กตโม ปน ภนฺเต มโนสมาจาโร
สาวชฺโช ฯ โย โข มหาราช มโนสมาจาโร สพฺยาปชฺโฌ ฯ
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ วฺยตฺตา ฯ
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กตโม ปน ภนฺเต มโนสมาจาโร สพฺยาปชฺโฌ ฯ โย โข
มหาราช มโนสมาจาโร ทุกฺขวิปาโก ฯ กตโม ปน ภนฺเต
มโนสมาจาโร ทุกฺขวิปาโก ฯ โย โข มหาราช มโนสมาจาโร
อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ
อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ เอวรูโป โข มหาราช มโนสมาจาโร โอปารมฺโภ
สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ ฯ
[๕๕๔] กึ นุ โข ภนฺเต อานนฺท โส ภควา สพฺเพสเยว
อกุสลาน ธมฺมาน ปหาน วณฺเณตีติ ฯ สพฺพากุสลธมฺมปหีโน
โข มหาราช ตถาคโต กุสลธมฺมสมนฺนาคโต ๑ ฯ กตโม ปน
ภนฺเต อานนฺท กายสมาจาโร อโนปารมฺโภ สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ
วิฺูหีติ ฯ โย โข มหาราช กายสมาจาโร กุสโล ฯ กตโม
ปน ภนฺเต กายสมาจาโร กุสโล ฯ โย โข มหาราช กายสมาจาโร
อนวชฺโช ฯ กตโม ปน ภนฺเต กายสมาจาโร อนวชฺโช ฯ
โย โข มหาราช กายสมาจาโร อพฺยาปชฺโฌ ฯ
กตโม ปน ภนฺเต กายสมาจาโร อพฺยาปชฺโฌ ฯ โย โข
มหาราช กายสมาจาโร สุขวิปาโก ฯ กตโม ปน ภนฺเต กายสมาจาโร
สุขวิปาโก ฯ โย โข มหาราช กายสมาจาโร เนวตฺตพฺยาพาธายป
สวตฺตติ น ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ น อุภยพฺยาพาธายป
สวตฺตติ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา
#๑ ยุ. กุสลธมฺมสมนฺนาคโตติ ฯ
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ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูโป โข มหาราช กายสมาจาโร
อโนปารมฺโภ สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ ฯ กตโม ปน
ภนฺเต อานนฺท วจีสมาจาโร ฯเปฯ มโนสมาจาโร อโนปารมฺโภ
สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ ฯ โย โข มหาราช มโนสมาจาโร
กุสโล ฯ กตโม ปน ภนฺเต มโนสมาจาโร กุสโล ฯ
โย โข มหาราช มโนสมาจาโร อนวชฺโช ฯ กตโม ปน ภนฺเต
มโนสมาจาโร อนวชฺโช ฯ โย โข มหาราช มโนสมาจาโร
อพฺยาปชฺโฌ ฯ กตโม ปน ภนฺเต มโนสมาจาโร อพฺยาปชฺโฌ ฯ
โย โข มหาราช มโนสมาจาโร สุขวิปาโก ฯ กตโม ปน
ภนฺเต มโนสมาจาโร สุขวิปาโก ฯ โย โข มหาราช มโนสมาจาโร
เนวตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตติ น ปรพฺยาพาธายป สวตฺตติ
น อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตติ ตสฺส อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ
กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูโป โข มหาราช มโนสมาจาโร
อโนปารมฺโภ สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ ฯ
[๕๕๕] กินฺนุ โข ปน ภนฺเต ๑ อานนฺท โส ภควา สพฺเพสเยว
กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปท วณฺเณตีติ ฯ สพฺพากุสลธมฺมปหีโน
โข มหาราช ตถาคโต กุสลธมฺมสมนฺนาคโตติ ฯ
[๕๕๖] อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภูต ภนฺเต ยาว สุภาสิตฺจิท
ภนฺเต อายสฺมตา อานนฺเทน อิมินา จ มย ภนฺเต อายสฺมโต
อานนฺทสฺส สุภาสิเตน อตฺตมนาภิรทฺธา เอว อตฺตมนาภิรทฺธา [๒]
#๑ ยุ. กึ ปน ภนฺเต ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ
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มย ภนฺเต อายสฺมโต อานนฺทสฺส สุภาสิเตน สเจ ภนฺเต
อายสฺมโต อานนฺทสฺส หตฺถริ ตน กปฺเปยฺย หตฺถิรตนมฺป มย
อายสฺมโต อานนฺทสฺส ทเทยฺยาม สเจ ภนฺเต อายสฺมโต
อานนฺทสฺส อสฺสรตน กปฺเปยฺย อสฺสรตนมฺป มย อายสฺมโต
อานนฺทสฺส ทเทยฺยาม สเจ ภนฺเต อายสฺมโต อานนฺทสฺส
คามวร กปฺเปยฺย คามวรมฺป มย อายสฺมโต อานนฺทสฺส
ทเทยฺยาม อปจ ภนฺเต มยมฺปเนต ชานาม เนต อายสฺมโต
อานนฺทสฺส กปฺปตีติ อย เม ภนฺเต พาหิติกา รฺา มาคเธนผ
อชาตสตฺตุนา เวเทหิปุตฺเตน ฉตฺตนาฬิยา ปกฺขิปต ฺวา ปหิตา โสฬสสมา
อายาเมน อฏสมา วิตถฺ าเรน ต ภนฺเต อายสฺมา อานนฺโท
ปฏิคฺคณฺหาตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ อล มหาราช ปริปณ
ุ ฺณ
เม ติจีวรนฺติ ฯ
[๕๕๗] อย ภนฺเต อจิรวตี นที ทิฏา อายสฺมตา เจว
อานนฺเทน อเมฺหหิ จ ยถา ๑ อุปริ ปพฺพเต มหาเมโฆ อภิปฺปวุฏโ
โหติ อถาย อจิรวตี นที อุภโต กุลลฺ านิ ๒ สวิสนฺทนฺตี
คจฺฉติ เอวเมว โข ภนฺเต อายสฺมา อานนฺโท อิมาย พาหิติกาย
อตฺตโน ติจีวร กริสฺสติ ย ปน อายสฺมโต อานนฺทสฺส
ปุราณ ติจีวร ต สพฺรหฺมจารีหิ สวิภชิสฺสติ เอวาย อมฺหาก
ทกฺขิณา สวิสนฺทนฺตี มฺเ คมิสฺสติ ปฏิคคฺ ณฺหาตุ ภนฺเต
อายสฺมา อานนฺโท พาหิติกนฺติ ฯ ปฏิคฺคเหสิ โข อายสฺมา
#๑ ยุ. ยทา ฯ ๒ ยุ. กูลานิ ฯ
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อานนฺโท พาหิติก ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล อายสฺมนฺต
อานนฺท เอตทโวจ หนฺท จทานิ ๑ มย ภนฺเต อานนฺท คจฺฉาม
พหุกิจฺจา มย พหุกรณียาติ ฯ ยสฺสทานิ ตฺว มหาราช กาล
มฺสีติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล อายสฺมโต
อานนฺทสฺส ภาสิต อภินนฺทิตฺวา [๒] อุฏายาสนา อายสฺมนฺต อานนฺท
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๕๕๘] อถ โข อายสฺมา อานนฺโท อจิรปกฺกนฺตสฺส [๓] ปเสนทิสฺส
โกสลสฺส เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา
อานนฺโท ยาวตโก อโหสิ รฺา ปเสนทินา โกสเลน สทฺธึ
กถาสลฺลาโป ต สพฺพ ภควโต อาโรเจสิ ตฺจ พาหิติก ภควโต
ปาทาสิ ฯ อถ โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ลาภา ภิกฺขเว
รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส สุลทฺธ ๓ ภิกฺขเว รฺโ ปเสนทิสฺส
โกสลสฺส ย ราชา ปเสนทิ โกสโล ลภติ อานนฺท ทสฺสนาย
ลภติ ปยิรุปาสนายาติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต
อภินนฺทุนฺติ ฯ
พาหิติยสุตฺต นิฏิต อฏม ฯ
____________
#๑ ยุ. หนฺท ว ทานิ ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร อนุโมทิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
#๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร รฺโติ ทิสฺสติ ฯ ๔ ยุ. สุลทฺธลาภา ฯ
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ธมฺมเจติยสุตฺต
[๕๕๙] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ
เมทฬุป นาม สกฺยาน นิคโม ฯ เตน โข ปน สมเยน ราชา
ปเสนทิ โกสโล นครก ๑ อนุปฺปตฺโต โหติ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ
อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล ทีฆ การายน อามนฺเตสิ โยเชหิ
สมฺม การายน ภทฺรานิ ภทฺรานิ ยานานิ อุยฺยานภูมิย คจฺฉาม
สุภูมึ ทสฺสนายาติ ฯ เอว เทวาติ โข ทีโฆ การายโน รฺโ
ปเสนทิสฺส โกสลสฺส ปฏิสฺสุตฺวา ภทฺรานิ ภทฺรานิ ยานานิ โยชาเปตฺวา
รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส ปฏิเวเทสิ ยุตฺตานิ โข เต
เทว ภทฺรานิ ภทฺรานิ ยานานิ ยสฺสทานิ กาล มฺสีติ ฯ
[๕๖๐] อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล ภทฺร ยาน อภิรูหิตฺวา
ภเทฺรหิ ภเทฺรหิ ยาเนหิ นครกมฺหา นิยฺยาสิ มหจฺจราชานุภาเวน เยน อาราโม เตน ปายาสิ ยาวติกา ยานสฺส ภูมิ
ยาเนน คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติโกว อาราม ปาวิสิ ฯ
อทฺทสา โข ราชา ปเสนทิ โกสโล อาราเม ชงฺฆาวิหาร อนุจงฺกมมาโน
อนุวิจรมาโน รุกฺขมูลานิ ปาสาทิกานิ ปาสาทนียานิ
อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหสฺเสยฺยกานิ
ปฏิสลฺลานสารุปฺปานิ ทิสฺวาน ภควนฺตเยว อารพฺภ ปติ อุทปาทิ
อิมานิ โข ตานิ รุกฺขมูลานิ ปาสาทิกานิ ปาสาทนียานิ อปฺป#๑ ยุ. นงฺครก ฯ
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สทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ วิชนวาตานิ มนุสฺสราหสฺเสยฺยกานิ ปฏิสลฺลานสารุปฺปานิ ยตฺถ สุท มยนฺต ภควนฺต ปยิรุปาสาม
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล
ทีฆ การายน อามนฺเตสิ อิมานิ โข สมฺม การายน ตานิ
รุกฺขมูลานิ ปาสาทิกานิ ปาสาทนียานิ อปฺปสทฺทานิ อปฺปนิคฺโฆสานิ
วิชนวาตานิ มนุสฺสราหสฺเสยฺยกานิ ปฏิสลฺลานสารุปฺปานิ ยตฺถ สุท
มยนฺต ภควนฺต ปยิรุปาสาม อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ กห นุ โข
สมฺม การายน เอตรหิ โส ภควา วิหรติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
อตฺถิ มหาราช เมทฬุป นาม สกฺยาน นิคโม ตตฺถ โส ภควา
เอตรหิ วิหรติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ กีวทูโร ปน สมฺม
การายน นครกมฺหา เมทฬุป นาม สกฺยาน นิคโม โหตีติ ฯ น
ทูเร มหาราช ตีณิ โยชนานิ สกฺกา ทิวสาวเสเสน คนฺตุนฺติ ฯ
เตนหิ สมฺม การายน โยเชหิ ภทฺรานิ ภทฺรานิ ยานานิ คมิสฺสาม
มยนฺต ภควนฺต ทสฺสนาย อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ ฯ เอว
เทวาติ โข ทีโฆ การายโน รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส ปฏิสฺสุตฺวา
ภทฺรานิ ภทฺรานิ ยานานิ โยชาเปตฺวา รฺโ ปเสนทิสฺส
โกสลสฺส ปฏิเวเทสิ ยุตตฺ านิ โข เต เทว ภทฺรานิ ภทฺรานิ
ยานานิ ยสฺสทานิ กาล มฺสีติ ฯ
[๕๖๑] อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล ภทฺร ยาน อภิรูหิตฺวา
ภเทฺรหิ ภเทฺรหิ ยาเนหิ นครกมฺหา เยน เมทฬุป นาม
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สกฺยาน นิคโม เตน ปายาสิ เตเนว ทิวสาวเสเสน เมทฬุป นาม
สกฺยาน นิคม สมฺปาปุณิ เยน อาราโม เตน ปายาสิ ยาวติกา
ยานสฺส ภูมิ ยาเนน คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติโกว
อาราม ปาวิสิ ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู อพฺโภกาเส
จงฺกมนฺติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล เยน เต ภิกฺขู
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู เอตทโวจ กห นุ โข
ภนฺเต เอตรหิ โส ภควา วิหรติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ทสฺสนกามา
หิ มยนฺต ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ ฯ เอโส
มหาราช วิหาโร สวุตทฺวาโร เตน อปฺปสทฺโท อุปสงฺกมิตฺวา
อตรมาโน อาฬินฺท ปวิสิตฺวา อุกฺกาสิตฺวา อคฺคฬ อาโกฏเฏหิ
วิวริสฺสติ เต ภควา ทฺวารนฺติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล
ตตฺเถว ขคฺคฺจ อุณฺหิสฺจ ทีฆสฺส การายนสฺส ปาทาสิ ฯ
อถ โข ทีฆสฺส การายนสฺส เอตทโหสิ รหายติ โขทานิ
มหาราชา อิเธวทานิ มยา าตพฺพนฺติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ
โกสโล เยน โส วิหาโร สวุตทฺวาโร เตน อปฺปสทฺโท อุปสงฺกมิตฺวา
อตรมาโน อาฬินฺท ปวิสิตฺวา อุกฺกาสิตฺวา อคฺคฬ
อาโกฏเฏสิ ฯ วิวริ ภควา ทฺวาร ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ
โกสโล วิหาร ปวิสิตฺวา ภควโต ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา ๑
ภควโต ปาทานิ มุเขน จ ปริจุมฺพติ ปาณีหิ จ ปริสมฺพาหติ
นามฺจ สาเวติ ราชาห ภนฺเต ปเสนทิ โกสโล ราชาห ภนฺเต
#๑ ยุ. ปติตฺวา ฯ
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ปเสนทิ โกสโลติ ฯ กึ ปน ตฺว มหาราช อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน
อิมสฺมึ สรีเร เอวรูป ปรมนิปจฺจการ ๑ กโรสิ มิตฺตูปหาร
อุปทเสสีติ ฯ
[๕๖๒] อตฺถิ โข เม ภนฺเต ภควติ ธมฺมนฺวโย โหติ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สุปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆติ ฯ อิธาห ภนฺเต ภควา ๒ ปสฺสามิ เอเก
สมณพฺราหฺมเณ ปริยนฺตกต พฺรหฺมจริย จรนฺเต ทสป วสฺสานิ
วีสมฺป วสฺสานิ ตึสมฺป วสฺสานิ จตฺตาฬีสมฺป วสฺสานิ ฯ เต
อปเรน สมเยน สุนฺหาตา สุวิลิตฺตา กปฺปตเกสมสฺสู ปฺจหิ กามคุเณหิ
สมปฺปตา สมงฺคีภูตา ปริจาเรนฺติ ๓ ฯ อิธ ปนาห ภนฺเต(
ภิกฺขู ปสฺสามิ ยาวชีว อาปาณโกฏิก ปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย
จรนฺเต ฯ น โข ปนาห ภนฺเต อิโต พหิทฺธา อฺ เอว
ปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย สมนุปสฺสามิ ฯ อยมฺป โข เม ๓
ภนฺเต ภควติ ธมฺมนฺวโย โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆติ ฯ
[๕๖๓] ปุน จปร ภนฺเต ราชาโนป ราชูหิ วิวทนฺติ ขตฺติยาป
ขตฺติเยหิ วิวทนฺติ พฺราหฺมณาป พฺราหฺมเณหิ วิวทนฺติ คหปตโยป
คหปตีหิ วิวทนฺติ มาตาป ปุตฺเตน วิวทติ ปุตฺโตป มาตรา วิวทติ
ปตาป ปุตฺเตน วิวทติ ปุตฺโตป ปตรา วิวทติ [๕] ภาตาป ภคินิยา
#๑ ยุ. ...ปจฺจาการ ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ สี. ปริวาเรนฺติ ฯ
#๔ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ ยุ. เอตฺถนฺตเร ภาตาป ภาตรา วิวทตีติ ทิสฺสนฺติ ฯ
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วิวทติ ภคินีป ภาตรา วิวทติ สหาโยป สหาเยน วิวทติ ฯ อิธ
ปนาห ภนฺเต ภิกฺขู ปสฺสามิ สมคฺเค สมฺโมทมาเน อวิวทมาเน
ขีโรทกีภูเต อฺมฺ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺเต วิหรนฺเต ฯ
น โข ปนาห ภนฺเต อิโต พหิทฺธา อฺ เอว สมคฺค ปริส
สมนุปสฺสามิ ฯ อยมฺป โข เม ภนฺเต ภควติ ธมฺมนฺวโย โหติ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สุปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆติ ฯ
[๕๖๔] ปุน จปราห ภนฺเต อาราเมน อาราม อุยฺยาเนน
อุยฺยาน อนุจงฺกมามิ อนุวิจรามิ โสห ตตฺถ ปสฺสามิ เอเก
สมณพฺราหฺมเณ กิเส ลูเข ทุพฺพณฺเณ อุปณฺฑุปณฺฑุกชาเต ธมนิสนฺถตคตฺเต
น วิย มฺเ จกฺขุ พนฺธนฺเต ชนสฺส ทสฺสนาย ฯ
ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอตทโหสิ ๑ อทฺธา อิเม อายสฺมนฺโต อนภิรตา
วา พฺรหฺมจริย จรนฺติ อตฺถิ วา เตส กิฺจิ ปาป [๒] กต ปฏิจฉฺ นฺน
ตถา อิเม อายสฺมนฺโต กิสา ลูขา ทุพฺพณฺณา อุปณฺฑุปณฺฑุกชาตา
ธมนิสนฺถตคตฺตา น วิย มฺเ จกฺขุ พนฺธนฺติ ชนสฺส
ทสฺสนายาติ ฯ ตฺยาห อุปสงฺกมิตฺวา เอว วทามิ กึ นุ โข
ตุเมฺห อายสฺมนฺโต กิสา ลูขา ทุพฺพณฺณา อุปณฺฑุปณฺฑุกชาตา
ธมนิสนฺถตคตฺตา น วิย มฺเ จกฺขุ พนฺธถ ชนสฺส ทสฺสนายาติ ฯ
เต เอวมาหสุ พนฺธุกโรโค โน มหาราชาติ ฯ อิธ ปนาห ภนฺเต
#๑ สี. ยุ. เอว โหติ ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร กมฺมนฺติ ทิสสฺ ติ ฯ
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ภิกฺขู ปสฺสามิ หฏปฺปหฏเ อุทคฺคุทคฺเค อภิรตรูเป ปณินฺทรฺ ิเย ๑
อปฺโปสฺสุกฺเก ปนฺนโลเม ปรทวุตฺเต มิคภูเตน เจตสา วิหรนฺเต ฯ
ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอตทโหสิ อทฺธา อิเม อายสฺมนฺโต ตสฺส
ภควโต สาสเน อุฬาร ปุพฺเพนาปร วิเสส ชานนฺติ ตถา อิเม
อายสฺมนฺโต หฏปฺปหฏา อุทคฺคุทคฺคา อภิรตรูปา ปณินทฺ ฺริยา ๑
อปฺโปสฺสุกฺกา ปนฺนโลมา ปรทวุตฺตา มิคภูเตน เจตสา วิหรนฺตีติ ฯ
อยมฺป โข เม ภนฺเต ภควติ ธมฺมนฺวโย โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ภควา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆติ ฯ
[๕๖๕] ปุน จปราห ภนฺเต ราชา ขตฺติโย มุทฺธาวสิตฺโต
ปโหมิ ฆาเตตาย วา ฆาเตตุ ชาเปตาย วา ชาเปตุ ปพฺพาเชตาย
วา ปพฺพาเชตุ ฯ ตสฺส มยฺห ภนฺเต อฏฏกรเณ ๒ นิสินฺนสฺส
อนฺตรนฺตรา กถ โอปาเตนฺติ โสห น ลภามิ มา เม โภนฺโต
อฏฏกรเณ นิสินฺนสฺส อนฺตรนฺตรา กถ โอปาเตถ กถาปริโยสาน
เม ภวนฺโต อาคเมนฺตูติ ฯ ตสฺส มยฺห ภนฺเต อนฺตรนฺตรา กถ
โอปาเตนฺติ ฯ อิธ ปนาห ภนฺเต ภิกฺขู ปสฺสามิ ยสฺมึ สมเย
ภควา อเนกสตาย ปริสาย ธมฺม เทเสติ เนว ตสฺมึ สมเย
ภควโต สาวกาน ขิปตสทฺโท วา โหติ อุกฺกาสิตสทฺโท วา ฯ
ภูตปุพฺพ ภนฺเต ภควา อเนกสตาย ปริสาย ธมฺม เทเสสิ ตตฺร
อฺตโร ภควโต สาวโก อุกฺกาสิ ฯ ตเมน อฺตโร สพฺรหฺม#๑ ยุ. ปณิตนิ ฺทฺริเย ฯ ๒ ยุ. อตฺถถรเณ ฯ
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จารี ชนฺนุเกน ฆฏเฏสิ อปฺปสทฺโท อายสฺมา โหตุ มา อายสฺมา
สทฺทมกาสิ สตฺถา โน ภควา ธมฺม เทเสตีติ ฯ ตสฺส มยฺห
ภนฺเต เอตทโหสิ อจฺฉริย วต โภ อพฺภูต วต โภ อทณฺเฑน
วต กิร โภ อสตฺเถน เอว สุวินีตา ปริสา ภวิสสฺ ตีติ ฯ น
โข ปนาห ภนฺเต อิโต พหิทฺธา อฺ เอว สุวินีต ปริส
สมนุปสฺสามิ ฯ อยมฺป โข เม ภนฺเต ภควติ ธมฺมนฺวโย โหติ
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สุปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆติ ฯ
[๕๖๖] ปุน จปราห ภนฺเต ปสฺสามิ อิเธกจฺเจ ขตฺติยปณฺฑิเต
นิปุเณ กตปรปฺปวาเท วาฬเวธิรูเป ฯ เต ภินฺทนฺตา มฺเ จรนฺติ
ปฺาคเตน ทิฏิคตานิ ฯ เต สุณนฺติ สมโณ ขลุ โภ โคตโม
อมุก นาม คาม วา นิคม วา โอสริสฺสตีติ ฯ เต ปฺห อภิสงฺขโรนฺติ
อิม มย ปฺห สมณ โคตม อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิสฺสาม
เอวฺเจ โน ปุฏโ เอว พฺยากริสสฺ ติ เอวมสฺส มย วาท
อาโรเปสฺสาม เอวฺเจป โน ปุฏโ  เอว พฺยากริสฺสติ เอวมฺปสฺส
มย วาท อาโรเปสฺสามาติ ฯ เต สุณนฺติ สมโณ ขลุ โภ
โคตโม อมุก นาม คาม วา นิคม วา โอสโฏติ ฯ เต เยน
ภควา เตนุปสงฺกมนฺติ ฯ เต ภควา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสติ
สมาทเปติ สมุตฺเตเชติ สมฺปหเสติ ฯ เต ภควตา ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺสิตา สมาทปตา สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา น เจว ภควนฺต
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ปฺห ปุจฺฉนฺติ กุตสฺส ๑ วาท อาโรเปสฺสนฺติ อฺทตฺถุ ๒ ภควโต
สาวกา สมฺปชฺชนฺติ ฯ อยมฺป โข เม ภนฺเต ภควติ ธมฺมนฺวโย
โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สุปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆติ ฯ
[๕๖๗] ปุน จปราห ภนฺเต ปสฺสามิ อิเธกจฺเจ พฺราหฺมณปณฺฑิเต
ฯเปฯ คหปติปณฺฑิเต ... สมณปณฺฑิเต นิปุเณ กตปรปฺปวาเท
วาฬเวธิรูเป ฯ เต ภินฺทนฺตา มฺเ จรนฺติ ปฺาคเตน
ทิฏิคตานิ ฯ เต สุณนฺติ สมโณ ขลุ โภ โคตโม
อมุก นาม คาม วา นิคม วา โอสริสฺสตีติ ฯ เต ปฺห
อภิสงฺขโรนฺติ อิม มย ปฺห สมณ โคตม อุปสงฺกมิตฺวา
ปุจฺฉิสฺสาม เอวฺเจ โน ปุฏโ เอว พฺยากริสฺสติ เอวมสฺส
มย วาท อาโรเปสฺสาม เอวฺเจป โน ปุฏโ เอว พฺยากริสฺสติ
เอวปสฺส มย วาท อาโรเปสฺสามาติ ฯ เต สุณนฺติ
สมโณ ขลุ โภ โคตโม อมุก นาม คาม วา นิคม วา
โอสโฏติ ฯ เต เยน ภควา เตนุปสงฺกมนฺติ ฯ เต ภควา
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสติ สมาทเปติ สมุตฺเตเชติ สมฺปหเสติ ฯ
เต ภควตา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสติ า สมาทปตา สมุตฺเตชิตา
สมฺปหสิตา น เจว ภควนฺต ปฺห ปุจฺฉนฺติ กุตสฺส วาท อาโรเปสฺสนฺติ
อฺทตฺถุ ภควนฺตเยว โอกาส ยาจนฺติ อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชาย ฯ เต ภควา ปพฺพาเชติ ฯ เต ตถา
#๑ ยุ. กุโต ฯ ๒ ยุ. อฺทตฺถุ ฯ
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ปพฺพชิตา ๑ สมานา วูปกฏา อปฺปมตฺตา อาตาปโน ปหิตตฺตา
วิหรนฺตา นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ เต เอวมาหสุ มย ๒
วต โภ อนสฺสาม มย หิ ปุพฺเพ อสฺสมณาว สมานา สมณามฺหาติ
ปฏิชานิมฺหา อพฺราหฺมณาว สมานา พฺราหฺมณามฺหาติ ปฏิชานิมฺหา
อนรหนฺโตว สมานา อรหนฺโตมฺหาติ ปฏิชานิมฺหา อิทานิ โขมฺห ๓
สมณา อิทานิ โขมฺห พฺราหฺมณา อิทานิ โขมฺห อรหนฺโตติ ฯ
อยมฺป โข เม ภนฺเต ภควติ ธมฺมนฺวโย โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ภควา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆติ ฯ
[๕๖๘] ปุน จปร ภนฺเต อิเม ๓ อิสิทนฺตปุราณา ๕ ถปตโย
มมภตฺตา มมยานา ๖ อห เนส ชีวติ  ทาตา ยสสฺส อาหตฺตา
อถ จ ปน โน ตถา มยิ นิปจฺจการ กโรนฺติ ยถา ภควติ ฯ
ภูตปุพฺพาห ภนฺเต เสน อพฺภุยฺยาโต สมาโน อิเม ๗ อิสิทนฺตปุราเณ
ถปตโย วีมสมาโน อฺตรสฺมึ สมฺพาเธ อาวสเถ
วาส อุปคจฺฉึ ฯ อถ โข ภนฺเต อิเม อิสิทนฺตปุราณา ถปตโย
พหุเทว รตฺตึ ธมฺมิยา กถาย วีตินาเมตฺวา ยโต อสฺโสสุ โข
#๑ สี. ยุ. ปพฺพาชิตา ฯ ๒ สี. ยุ. มน วต ฯ ๓ ยุ. โขมฺหา ฯ ๔ ยุ. อิเมติ นตฺถิ ฯ
#๕ ยุ. อิสิทตฺตปุราณาติ ทิสฺสติ ฯ ๖ สี. สานา ฯ ๗ ยุ. อิเมว ฯ
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ภควนฺต ตโต สีส กตฺวา ม ปาทโต กริตฺวา นิปชฺชึสุ ฯ ตสฺส
มยฺห ภนฺเต เอตทโหสิ อจฺฉริย วต โภ อพฺภตู  วต โภ
อิเม อิสิทนฺตปุราณา ถปตโย มมภตฺตา มมยานา อห เนส
ชีวิต ทาตา ยสสฺส อาหตฺตา อถ จ ปน โน ตถา มยิ
นิปจฺจการ กโรนฺติ ยถา ภควติ ฯ อทฺธา อิเม อายสฺมนฺโต
ตสฺส ภควโต สาสเน โอฬาร ปุพฺเพนาปร วิเสส ชานนฺตีติ ๑ ฯ
อยมฺป ๒ โข ภนฺเต ภควติ ธมฺมนฺวโย โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ภควา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆติ ฯ
[๕๖๙] ปุน จปร ภนฺเต ภควาป ขตฺติโย อหมฺป ขตฺติโย
ภควาป โกสโล ๓ อหมฺป โกสโล ภควาป อาสีติโก อหมฺป
อาสีติโก ยมฺป โข ๓ ภนฺเต ภควาป ขตฺติโย อหมฺป ขตฺติโย
ภควาป โกสโล อหมฺป โกสโล ภควาป อาสีติโก อหมฺป อาสีติโกติ ๕ ฯพ
อิมินาวารหาเมวาห ภนฺเต ภควติ ปรมนิปจฺจการ
กตฺตุ มิตฺตูปหาร อุปทเสตุ หนฺท จทานิ มย ภนฺเต คจฺฉาม
พหุกิจฺจา มย พหุกรณียาติ ฯ ยสฺสทานิ ตฺว มหาราช กาล
มฺสีติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๕๗๐] อถ โข ภควา อจิรปกฺกนฺตสฺส รฺโ ปเสนทิสฺส
โกสลสฺส ภิกฺขู อามนฺเตสิ เอโส ภิกฺขเว ราชา ปเสนทิ โกสโล
#๑ ยุ. สฺชานนฺตีติ ฯ ๒ ยุ. อยมฺป โข เม ฯ ๓ ยุ. สพฺพตฺถ โกสลโกติ ทิสฺสติ ฯ
#๔ ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ธมฺมเจติยานิ ภาสิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกนฺโต อุคฺคณฺหถ ภิกฺขเว
ธมฺมเจติยานิ ปริยาปุณาถ ภิกฺขเว ธมฺมเจติยานิ ธาเรถ ภิกขฺ เว
ธมฺมเจติยานิ อตฺถสฺหิตานิ ภิกฺขเว ธมฺมเจติยานิ อาทิพฺรหฺมจริยกานีติ ฯ
อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต
อภินนฺทุนฺติ ฯ
ธมฺมเจติยสุตฺต นิฏิต นวม ฯ
______________
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กณฺณกตฺถลสุตฺต
[๕๗๑] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา อุทฺาย ๑ วิหรติ
กณฺณกตฺถเล มิคทาเย ฯ เตน โข ปน สมเยน ราชา ปเสนทิ
โกสโล อุทฺ อนุปฺปตฺโต โหติ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อถ
โข ราชา ปเสนทิ โกสโล อฺตร ปุริส อามนฺเตสิ เอหิ
ตฺว อมฺโภ ปุริส เยน ภควา เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา มม
วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทาหิ อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก
ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉ ราชา ภนฺเต ปเสนทิ โกสโล
ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทติ อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน
พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉตีติ เอวฺจ วเทหิ อชฺช กิร ภนฺเต
ราชา ปเสนทิ โกสโล ปจฺฉาภตฺต ภุตฺตปาตราโส ภควนฺต
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ เอว เทวาติ โข โส ปุรโิ ส
รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โส ปุรโิ ส ภควนฺต เอตทโวจ ราชา ภนฺเต
ปเสนทิ โกสโล ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทติ อปฺปาพาธ
อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉติ เอวฺจ วเทติ
อชฺช กิร ภนฺเต ราชา ปเสนทิ โกสโล ปจฺฉาภตฺต ภุตฺตปาตราโส
ภควนฺต ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ
#๑ ยุ. อุชฺุาย ฯ
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[๕๗๒] อสฺโสสุ โข โสมา จ ภคินี สกุลา จ ภคินี อชฺช
กิร ราชา ปเสนทิ โกสโล ปจฺฉาภตฺต ภุตฺตปาตราโส ภควนฺต
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ อถ โข โสมา จ ภคินี สกุลา จ
ภคินี ราชาน ปเสนทึ โกสล ภตฺตาภิหาเร อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ
เตนหิ มหาราช อมฺหากป วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทาหิ
อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉ โสมา
จ ภนฺเต ภคินี สกุลา จ ภคินี ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทนฺติ
อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉนฺตีติ ฯ
[๕๗๓] อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล ปจฺฉาภตฺต ภุตฺตปาตราโส
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข ราชา
ปเสนทิ โกสโล ภควนฺต เอตทโวจ โสมา จ ภนฺเต ภคินี
สกุลา จ ภคินี ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทนฺติ อปฺปาพาธ
อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉนฺตีติ ฯ กึ ปน มหาราช
โสมา จ ภคินี สกุลา จ ภคินี อฺ ทูต นาลตฺถุนฺติ ฯ
อสฺโสสุ โข ภนฺเต โสมา จ ภคินี สกุลา จ ภคินี อชฺช กิร
ราชา ปเสนทิ โกสโล ปจฺฉาภตฺต ภุตฺตปาตราโส ภควนฺต
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ อถ โข ภนฺเต โสมา จ ภคินี
สกุลา จ ภคินี ม ภตฺตาภิหาเร อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ เตนหิ
มหาราช อมฺหากป วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทาหิ อปฺปา-
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พาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฉฺ โสมา จ [๑]
ภคินี สกุลา จ ภคินี ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทนฺติ อปฺปาพาธ
อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉนฺตีติ ฯ สุขินิโย โหนฺตุ
มหาราช โสมา จ ภคินี สกุลา จ ภคินีติ ฯ
[๕๗๔] อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล ภควนฺต เอตทโวจ
สุต เมต ภนฺเต สมโณ โคตโม เอวมาห นตฺถิ โส สมโณ
วา พฺราหฺมโณ วา โย สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวี ปริเสส ๒ าณทสฺสน
ปฏิชานิสฺสติ เนต าน วิชชฺ ตีติ เย เต ภนฺเต เอวมาหสุ
สมโณ โคตโม เอวมาห นตฺถิ โส สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา
โย สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวี อปฺปริเสส าณทสฺสน ปฏิชานิสฺสติ
เนต าน วิชฺชตีติ กจฺจิ เต ภนฺเต ภควโต วุตฺตวาทิโน น จ
ภควนฺต อพฺภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺติ ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากโรนฺติ
น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุวาโท คารยฺห าน อาคจฺฉตีติ ฯ
เย เต มหาราช เอวมาหสุ สมโณ โคตโม เอวมาห นตฺถิ
โส สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา โย สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวี
อปฺปริเสส าณทสฺสน ปฏิชานิสฺสติ เนต าน วิชฺชตีติ น เม
เต วุตฺตวาทิโน อพฺภาจิกฺขนฺติ จ ปน ม เต อสตา อพฺภูเตนาติ ฯ
[๕๗๕] อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล วิฑูฑภ เสนาปตึ
อามนฺเตสิ โก นุ โข เสนาปติ อิม กถาวตฺถุ ราชนฺเตปุเร
อพฺภุทาหาสีติ ฯ สฺชโย มหาราช พฺราหฺมโณ อากาสโคตฺโตติ ฯ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ภนฺเตติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. อปริเสส ฯ
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อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล อฺตร ปุริส อามนฺเตสิ เอหิ
ตฺว อมฺโภ ปุริส มม วจเนน สฺชย พฺราหฺมณ อากาสโคตฺต
อามนฺเตหิ ราชา ต ๑ ภนฺเต ปเสนทิ โกสโล อามนฺเตตีติ ฯ
เอว เทวาติ โข โส ปุริโส รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส ปฏิสฺสุตฺวา
เยน สฺชโย พฺราหฺมโณ อากาสโคตฺโต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา สฺชย พฺราหฺมณ อากาสโคตฺต เอตทโวจ ราชา
ต ภนฺเต ปเสนทิ โกสโล อามนฺเตตีติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ
โกสโล ภควนฺต เอตทโวจ สิยา นุ โข ภนฺเต ภควตา อฺเทว
กิฺจิ สนฺธาย ภาสิต ตฺจ ชโน อฺถาป ปจฺจาคจฺเฉยฺย
ยถากถ ปน ภนฺเต ภควา อภิชานาติ วาจ ภาสิตาติ ฯ
เอว โข อห มหาราช อภิชานามิ วาจ ภาสิตา นตฺถิ โส
สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา โย สกิเทว สพฺพ สฺสติ สพฺพm
ทกฺขิติ เนต าน วิชฺชตีติ ฯ เหตุรูป ภนฺเต ภควา อาห
สเหตุรูป ปน ภนฺเต ภควา อาห นตฺถิ โส สมโณ วา
พฺราหฺมโณ วา โย สกิเทว สพฺพ สฺสติ สพฺพ ทกฺขิติ เนต
าน วิชชฺ ตีติ จตฺตาโรเม ภนฺเต วณฺณา ขตฺติยา พฺราหฺมณา
เวสฺสา สุทฺทา อิเมส นุ โข ภนฺเต จตุนฺน วณฺณาน สิยา
วิเสโส สิยา นานากรณนฺติ ฯ
[๕๗๖] จตฺตาโรเม มหาราช วณฺณา ขตฺติยา พฺราหฺมณา
เวสฺสา สุททฺ า อิเมส โข มหาราช จตุนฺน วณฺณาน เทฺว
#๑ ยุ. เต ฯ
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วณฺณา อคฺคมกฺขายนฺติ ขตฺติยา จ พฺราหฺมณา จ ยทิท อภิวาทน
ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺมนฺติ ฯ นาห ภนฺเต
ภควนฺต ทิฏธมฺมิก ปุจฺฉามิ สมฺปรายิกาห ภนฺเต ภควนฺต
ปุจฺฉามิ จตฺตาโรเม ภนฺเต วณฺณา ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา
สุทฺทา อิเมส นุ โข ภนฺเต จตุนฺน วณฺณาน สิยา วิเสโส
สิยา นานากรณนฺติ ฯ
[๕๗๗] ปฺจิมานิ มหาราช ปธานิยงฺคานิ ฯ กตมานิ ปฺจ ฯ
อิธ มหาราช ภิกฺขุ สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ
อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุรสิ ทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควาติ ฯ อปฺปาพาโธ โหติ อปฺปาตงฺโก สมเวปากินิยา คหณิยา
สมนฺนาคโต นาติสีตาย นาจฺจุณฺหาย มชฺฌิมาย ปธานกฺขมาย ฯ
อสโ โหติ อมายาวี ยถาภูต อตฺตาน อาวิกตฺตา สตฺถริ วา
วิฺูสุ วา สพฺรหฺมจารีสุ ๑ ฯ อารทฺธวิริโย วิหรติ อกุสลาน
ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม
อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ ปฺวา โหติ
อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมา
ทุกฺขกฺขยคามินิยา ฯ อิมานิ โข มหาราช ปฺจ ปธานิยงฺคานิ ฯ
จตฺตาโรเม มหาราช วณฺณา ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา
เต จสฺสุ อิเมหิ ปฺจหิ ปธานิยงฺเคหิ สมนฺนาคตา ต เนส
#๑ ยุ. พฺรหฺมจารีสุ ฯ
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อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ
[๕๗๘] จตฺตาโรเม ภนฺเต วณฺณา ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา
สุทฺทา เต จสฺสุ อิเมหิ ปฺจหิ ปธานิยงฺเคหิ สมนฺนาคตา เอตฺถ
ปน เนส ภนฺเต สิยา วิเสโส สิยา นานากรณนฺติ ฯ เอตฺถ โข
เนสาห มหาราช ปธานเวมตฺตต ๑ วทามิ ฯ เสยฺยถาปสฺสุ มหาราช
เทฺว หตฺถิทมฺมา วา อสฺสทมฺมา วา โคทมฺมา วา สุทนฺตา สุวินีตา
เทฺว หตฺถิทมฺมา วา อสฺสทมฺมา วา โคทมฺมา วา อทนฺตา
อวินีตา ต กึ มฺสิ มหาราช เย เทฺว ๒ เต หตฺถิทมฺมา
วา อสฺสทมฺมา วา โคทมฺมา วา สุทนฺตา สุวินีตา อป นุ เต
ทนฺตาว ทนฺตการณ คจฺเฉยฺยุ ทนฺตาว ทนฺตภูมึ สมฺปาปุเณยฺยุนฺติ ฯ
เอวเมต ๓ ภนฺเต ฯ เย ปน เต เทฺว หตฺถิทมฺมา วา อสฺสทมฺมา
วา โคทมฺมา วา อทนฺตา อวินีตา อป นุ เต อทนฺตาว ทนฺตการณ
คจฺเฉยฺยุ อทนฺตาว ทนฺตภูมึ สมฺปาปุเณยฺยุ เสยฺยถาป
เต เทฺว หตฺถิทมฺมา วา อสฺสทมฺมา วา โคทมฺมา วา สุทนฺตา
สุวินีตาติ ฯ โน เหต ๓ ภนฺเต ฯ เอวเมว โข มหาราช ยนฺต
สทฺเธน ปตฺตพฺพ อปฺปาพาเธน อสเน อมายาวินา อารทฺธวิริเยน
ปฺวตา ต วต อสทฺโธ พหฺวาพาโธ สโ มายาวี กุสโี ต
ทุปฺปฺโ ปาปุณิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชตีติ ฯ
[๕๗๙] เหตุรูป ภนฺเต ภควา อาห สเหตุรูป ปน ภนฺเต
ภควา อาห จตฺตาโรเม ภนฺเต วณฺณา ขตฺติยา พฺราหฺมณา
#๑ ยุ. ...เวมตฺต ฯ ๒ ยุ. เย เต เทฺว ฯ ๓ ยุ. เอว ภนฺเต ฯ ๔ ยุ. เหว ฯ
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เวสฺสา สุทฺทา เต จสฺสุ อิเมหิ ปฺจหิ ปธานิยงฺเคหิ สมนฺนาคตา
เต จสฺสุ สมฺมปฺปธานา เอตฺถ ปน เตส ภนฺเต สิยา วิเสโส
สิยา นานากรณนฺติ ฯ เอตฺถ โข เนสาห มหาราช น กิฺจิ
นานากรณ วทามิ ยทิท วิมุตฺติยา วิมุตฺตึ ฯ เสยฺยถาป มหาราช
ปุริโส [๑] สุกฺข สาลกฏ อาทาย อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตยฺย เตโช
ปาตุกเรยฺย ฯ อถ อปโร ปุริโส สุกฺข อมฺพกฏ อาทาย อคฺคึ
อภินิพฺพตฺเตยฺย เตโช ปาตุกเรยฺย ฯ อถ จ ๒ อปโร ปุริโส สุกฺข
อุทุมฺพรกฏ อาทาย อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตยฺย เตโช ปาตุกเรยฺย ฯ
ต กึ มฺสิ มหาราช สิยา นุ โข เตส อคฺคีน นานาทารุโต
อภินิพฺพตฺตาน กิฺจิ นานากรณ อจฺจิยา วา อจฺจึ วณฺเณน วา
วณฺณ อาภาย วา อาภนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เอวเมว โข
มหาราช ย ต เตช วิรยิ านิมฺมถิต ปธานาภินิพฺพตฺต นาห ตตฺถ
กิฺจิ นานากรณ วทามิ ยทิท วิมุตฺติยา วิมุตฺตินฺติ ฯ
[๕๘๐] เหตุรูป ภนฺเต ภควา อาห สเหตุรูป ปน ภนฺเต
ภควา อาห กึ ปน ภนฺเต อตฺถิ เทวาติ ฯ กึ ปน ตฺว
มหาราช เอว วเทสิ กึ ปน ภนฺเต อตฺถิ เทวาติ ฯ ยทิ วา
เต ภนฺเต เทวา อาคนฺตาโร อิตฺถตฺต ยทิ วา อนาคนฺตาโร
อิตฺถตฺตนฺติ ฯ เย เต มหาราช เทวา สพฺยาปชฺฌา เต เทวา
อาคนฺตาโร อิตฺถตฺต เย เต เทวา อพฺยาปชฺฌา เต เทวา
อนาคนฺตาโร อิตฺถตฺตนฺติ ฯ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร สุกฺข สากกฏ ... อปโร ปุริโสติ ทิสฺสติ ฯ
#๒ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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[๕๘๑] เอว วุตฺเต วิฑูฑโภ เสนาปติ ภควนฺต เอตทโวจ
เย เต ภนฺเต เทวา สพฺยาปชฺฌา อาคนฺตาโร อิตฺถตฺต เต
เทวา เย เต เทวา อพฺยาปชฺฌา อนาคนฺตาโร อิตฺถตฺต เต
เทเว ตมฺหา านา จาเวสฺสนฺติ วา ปพฺพาเชสฺสนฺติ วาติ ฯ
อถ โข อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ อย โข วิฑูฑโภ
เสนาปติ รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส ปุตฺโต อห ภควโต
ปุตฺโต อย โข กาโล ย ปุตฺโต ปุตฺเตน มนฺเตยฺยาติ ฯ อถ โข
อายสฺมา อานนฺโท วิฑฑ
ู ภ เสนาปตึ อามนฺเตสิ เตนหิ เสนาปติ
ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ยถา เต ขเมยฺย ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ
ต กึ มฺสิ เสนาปติ ยาวตา รฺโ ปเสนทิสฺส
โกสลสฺส วิชิต ยตฺถ จ ราชา ปเสนทิ โกสโล อิสฺสริยาธิปจฺจ
รชฺช กาเรติ ปโหติ ตตฺถ ราชา ปเสนทิ โกสโล สมณ วา
พฺราหฺมณ วา ปฺุวนฺต วา อปฺุวนฺต วา พฺรหฺมจริยวนฺต วา
อพฺรหฺมจริยวนฺต วา ตมฺหา านา จาเวตุ วา ปพฺพาเชตุ วาติ ฯ
ยาวตา โภ รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส วิชติ  ยตฺถ จ ราชา
ปเสนทิ โกสโล อิสฺสริยาธิปจฺจ รชฺช กาเรติ ปโหติ ตตฺถ
ราชา ปเสนทิ โกสโล สมณ วา พฺราหฺมณ วา ปฺุวนฺต วา
อปฺุวนฺต วา พฺรหฺมจริยวนฺต วา อพฺรหฺมจริยวนฺต วา ตมฺหา
านา จาเวตุ วา ปพฺพาเชตุ วาติ ฯ ต กึ มฺสิ เสนาปติ
ยาวตา รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส อวิชิต ยตฺถ จ ราชา
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ปเสนทิ โกสโล น อิสสฺ ริยาธิปจฺจ รชฺช กาเรติ ตตฺถ ๑ ปโหติ
ราชา ปเสนทิ โกสโล สมณ วา พฺราหฺมณ วา ปฺุวนฺต วา
อปฺุวนฺต วา พฺรหฺมจริยวนฺต วา อพฺรหฺมจริยวนฺต วา ตมฺหา
านา จาเวตุ วา ปพฺพาเชตุ วาติ ฯ ยาวตา โภ รฺโ
ปเสนทิสฺส โกสลสฺส อวิชิต ยตฺถ จ ราชา ปเสนทิ โกสโล
น อิสฺสริยาธิปจฺจ รชฺช กาเรติ น ๒ ตตฺถ ปโหติ ราชา ปเสนทิ
โกสโล สมณ วา พฺราหฺมณ วา ปฺุวนฺต วา อปฺุวนฺต
วา พฺรหฺมจริยวนฺต วา อพฺรหฺมจริยวนฺต วา ตมฺหา านา
จาเวตุ วา ปพฺพาเชตุ วาติ ฯ ต กึ มฺสิ เสนาปติ สุตา
เต เทวา ตาวตึสาติ ฯ เอว โภ สุตา เม เทวา ตาวตึสา
อิทานิป โภตา รฺา ปเสนทินา โกสเลน สุตา เทวา ตาวตึสาติ ฯ
ต กึ มฺสิ เสนาปติ ปโหติ ราชา ปเสนทิ โกสโล เทเว
ตาวตึเส ตมฺหา านา จาเวตุ วา ปพฺพาเชตุ วาติ ฯ ทสฺสนายป
โภ ราชา ปเสนทิ โกสโล เทเว ตาวตึเส นปฺปโหติ กุโต
ปน ตมฺหา านา จาเวสฺสติ วา ปพฺพาเชสฺสติ วาติ ฯ เอวเมว
โข เสนาปติ เย เต เทวา สพฺยาปชฺฌา อาคนฺตาโร อิตฺถตฺต
เต เทวา เย เต เทวา อพฺยาปชฺฌา อนาคนฺตาโร อิตฺถตฺต
เต เทเว ทสฺสนายป นปฺปโหนฺติ กุโต ปน ตมฺหา านา
จาเวสฺสนฺติ วา ปพฺพาเชสฺสนฺติ วาติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ
โกสโล ภควนฺต เอตทโวจ โก นามาย ภนฺเต ภิกฺขูติ ฯ
#๑ ยุ. ปโหติ ตตฺถ ฯ ๒ ยุ. น ปโหติ ตตฺถ ฯ
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อานนฺโท นาม มหาราชาติ ฯ
[๕๘๒] อานนฺโท วต โภ อานนฺทรูโป วต โภ เหตุรูป
ภนฺเต อายสฺมา อานนฺโท อาห สเหตุรูป ปน ภนฺเต อายสฺมา
อานนฺโท อาห กึ ปน ภนฺเต อตฺถิ พฺรหฺมาติ ฯ กึ ปน ตฺว
มหาราช เอว วเทสิ กึ ปน ภนฺเต อตฺถิ พฺรหฺมาติ ฯ ยทิ
วา โส ภนฺเต พฺรหฺมา อาคนฺตา อิตฺถตฺต ยทิ วา อนาคนฺตา
อิตฺถตฺตนฺติ ฯ โย โส มหาราช พฺรหฺมา สพฺยาปชฺโฌ โส
พฺรหฺมา อาคนฺตา อิตฺถตฺต โย โส พฺรหฺมา อพฺยาปชฺโฌ โส
พฺรหฺมา อนาคนฺตา อิตฺถตฺตนฺติ ฯ อถ โข อฺตโร ปุริโส
ราชาน ปเสนทึ โกสล เอตทโวจ สฺชโย มหาราช พฺราหฺมโณ
อากาสโคตฺโต อาคโตติ ฯ อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล
สฺชย พฺราหฺมณ อากาสโคตฺต เอตทโวจ โก นุ โข พฺราหฺมณ
อิม กถาวตฺถุ ราชนฺเตปุเร อพฺภุทาหาสีติ ฯ วิฑูฑโภ มหาราช
เสนาปตีติ ฯ วิฑูฑโภ เสนาปติ เอวมาห สฺชโย มหาราช
พฺราหฺมโณ อากาสโคตฺโตติ ฯ อถ โข อฺตโร ปุริโส ราชาน
ปเสนทึ โกสล เอตทโวจ ยานกาโล มหาราชาติ ฯ
[๕๘๓] อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล ภควนฺต เอตทโวจ
สพฺพฺุต มย ภนฺเต ภควนฺต อปุจฺฉิมฺหา สพฺพฺุต ภควา
พฺยากาสิ ตฺจ ปนมฺหาก รุจฺจติ เจว ขมติ จ เตน จมฺหา
อตฺตมนา จาตุวณฺณึ สุทฺธึ มย ภนฺเต ภควนฺต อปุจฺฉิมฺหา
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จาตุวณฺณึ สุทฺธึ ภควา พฺยากาสิ ตฺจ ปนมฺหาก รุจฺจติ เจว
ขมติ จ เตน จมฺหา อตฺตมนา อธิเทเว มย ภนฺเต ภควนฺต
อปุจฺฉิมฺหา อธิเทเว ภควา พฺยากาสิ ตฺจ ปนมฺหาก รุจฺจติ
เจว ขมติ จ เตน จมฺหา อตฺตมนา อธิพฺรหฺมาน มย ภนฺเต
ภควนฺต อปุจฺฉิมฺหา อธิพฺรหฺมาน ภควา พฺยากาสิ ตฺจ
ปนมฺหาก รุจฺจติ เจว ขมติ จ เตน จมฺหา อตฺตมนา ย
ยเทว จ ปน มย [๑] ภควนฺต อปุจฺฉิมฺหา ต ตเทว ภควา
พฺยากาสิ ตฺจ ปนมฺหาก รุจฺจติ เจว ขมติ จ เตน จมฺหา
อตฺตมนา หนฺท จทานิ มย ภนฺเต คจฺฉาม พหุกิจฺจา มย
พหุกรณียาติ ฯ ยสฺสทานิ ตฺว มหาราช กาล มฺสีติ ฯ
อถ โข ราชา ปเสนทิ โกสโล ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ปกฺกามีติ ฯ
กณฺณกตฺถลสุตฺต นิฏิต ทสม ฯ
ราชวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
__________
ตสฺส วคฺคสฺส อุทฺทาน
โชติสหายกรฏนาโม จ ราชา มฆเทวมธุรกถาโพธิ
องฺคุลิมาโล ธมฺมเจติยสโม กณฺณกตฺถโล ทสโม ฯ
_____________
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ภนฺเตติ ทิสฺสติ ฯ
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พฺราหฺมณวคฺโค
_____________
พฺรหฺมายุสุตฺต
[๕๘๔] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา วิเทเหสุ จาริก
จรติ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ ฯ เตน
โข ปน สมเยน พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ มิถลิ าย ปฏิวสติ ชิณฺโณ
วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต วีสวสฺสสติโก ชาติยา
ติณฺณ เวทาน ปารคู สนิฆณฺฑุเกฏภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน
ปทโก เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ
อนวโย ฯ อสฺโสสิ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ สมโณ ขลุ
โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต วิเทเหสุ จาริก
จรติ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ ต
โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต
อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุรสิ ทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควา โส อิม โลก สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ
ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ
โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ
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สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต ทสฺสน โหตีติ ฯ
[๕๘๕] เตน โข ปน สมเยน พฺรหฺมายุสฺส พฺราหฺมณสฺส อุตฺตโร
นาม มาณโว อนฺเตวาสี โหติ ติณฺณ เวทาน ปารคู สนิฆณฺฑุเกฏภาน
สากฺขรปฺปเภทาน อิตหิ าสปฺจมาน ปทโก เวยฺยากรโณ
โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ อนวโย ฯ อถ โข พฺรหฺมายุ
พฺราหฺมโณ อุตฺตร มาณว อามนฺเตสิ อย ตาต อุตฺตร สมโณ
โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต วิเทเหสุ จาริก จรติ
มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ ต โข ปน
ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯเปฯ สาธุ โข ปน ตถารูปาน
อรหต ทสฺสน โหตีติ เอหิ ตฺว ตาต อุตฺตร เยน สมโณ
โคตโม เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา สมณ โคตม ชานาหิ ยทิ
วา ต ภวนฺต โคตม ตถา สนฺตเยว สทฺโท อพฺภุคฺคโต ยทิ
วา โน ตถา ยทิ วา โส ภว โคตโม ตาทิโส ยทิ วา
น ตาทิโส ตยา มย ต ภวนฺต โคตม เทเสสฺสามาติ ๑ ฯ ยถากถ
ปนาห โภ ต ภวนฺต โคตม ชานิสฺสามิ ยทิ วา ต
ภวนฺต โคตม ตถา สนฺตเยว สทฺโท อพฺภุคฺคโต ยทิ วา โน
ตถา ยทิ วา โส ภว โคตโม ตาทิโส ยทิ วา น ตาทิโสติ ฯ
อาคตานิ โข ตาต อุตฺตร อมฺหาก มนฺเตสุ ทฺวตฺตึส มหาปุริสลกฺขณานิ เยหิ สมนฺนาคตสฺส มหาปุริสสฺส เทฺวว คติโย ภวนฺติ
#๑ ยุ. เวทิสสฺ ามาติ ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 530

อนฺา สเจ อคาร อชฺฌาวสติ ราชา โหติ จกฺกวตฺติ ธมฺมิโก
ธมฺมราชา จาตุรนฺโต วิชติ าวี ชนปทตฺถา วิริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต
ตสฺสิมานิ สตฺต รตนานิ ภวนฺติ เสยฺยถีท จกฺกรตน
หตฺถิรตน อสฺสรตน มณิรตน อิตถฺ ีรตน คหปติรตน ปรินายกรตนเมว
สตฺตม ปโรสหสฺส โข ปนสฺส ปุตฺตา ภวนฺติ สูรา
วีรงฺครูปา ปรเสนปฺปมทฺทนา โส อิม ปวึ สาครปริยนฺต
อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน อภิวิชิย อชฺฌาวสติ สเจ โข
ปน อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ อรห โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
โลเก วิวฏจฺฉโท อห โข ปน ตาต อุตฺตร มนฺตาน กตฺตา ๑
ตฺว มนฺตาน ปฏิคฺคเหตาติ ฯ
[๕๘๖] เอว โภติ โข อุตฺตโร มาณโว พฺรหฺมายุสฺส
พฺราหฺมณสฺส ปฏิสฺสุตฺวา อุฏายาสนา พฺรหฺมายุ พฺราหฺมณ อภิวาเทตฺวา
ปทกฺขิณ กตฺวา วิเทเหสุ เยน ภควา เตน จาริก
ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อุตฺตโร
มาณโว ภควโต กาเย ทฺวตฺตึส ๒ มหาปุริสลกฺขณานิ สมฺมนฺเนสิ ฯ
อทฺทสา โข อุตฺตโร มาณโว ภควโต กาเย ทฺวตฺตึส มหาปุริสลกฺขณานิ
เยภุยฺเยน เปตฺวา เทฺว ทฺวีสุ มหาปุริสลกฺขเณสุ
#๑ สี. ทาตา ฯ ๒ ยุ. ทฺวตฺตึเส ฯ
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กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น สปสีทติ โกโสหิเต จ วตฺถคุเยฺห
ปหุตชิวฺหตาย จ ฯ
[๕๘๗] อถ โข ภควโต เอตทโหสิ ปสฺสติ โข เม อย
อุตฺตโร มาณโว ทฺวตฺตึส มหาปุริสลกฺขณานิ เยภุยฺเยน เปตฺวา
เทฺว ทฺวีสุ มหาปุริสลกฺขเณสุ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น
สปสีทติ โกโสหิเต จ วตฺถคุเยฺห ปหุตชิวฺหตาย จาติ ฯ อถ
โข ภควา ตถารูป อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขาเรสิ ๑ ยถา อทฺทส ๒
อุตฺตโร มาณโว ภควา ๓ โกโสหิต วตฺถคุยฺห ฯ อถ โข ภควา
ชิวฺห นินฺนาเมตฺวา อุโภป กณฺณโสตานิ อนุมสิ ปฏิมสิ อุโภป
นาสิกโสตานิ อนุมสิ ปฏิมสิ เกวลกปฺป ๓ นลาฏมณฺฑล ชิวฺหาย
ฉาเทสิ ๕ ฯ
[๕๘๘] อถ โข อุตฺตรสฺส มาณวสฺส เอตทโหสิ สมนฺนาคโต
โข สมโณ โคตโม ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ ยนฺนนู าห
สมณ โคตม อนุพนฺเธยฺย อิริยาปถมสฺส ปสฺเสยฺยนฺติ ฯ อถ โข
อุตฺตโร มาณโว สตฺต มาสานิ ภควนฺต อนุพนฺธิ ฉายาว อนุปายินี ฯ
อถ โข อุตฺตโร มาณโว สตฺตนฺน มาสาน อจฺจเยน
วิเทเหสุ เยน มิถลิ า เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริก
จรมาโน เยน มิถลิ า เยน พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา พฺรหฺมายุ พฺราหฺมณ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
#๑ ยุ. อภิสงฺขาสิ ฯ ๒ ยุ. อทฺทสา ฯ ๓ ยุ. ภควโต ฯ ๔ ยุ. เกวลกมฺป ฯ
#๕ ยุ. ปจฺฉาเทสีติ ทิสฺสติ ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 532

เอกมนฺต นิสินฺน โข อุตฺตร มาณว พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ
เอตทโวจ กจฺจิ ตาต อุตฺตร ต ภวนฺต โคตม ตถา สนฺตเยว
สทฺโท อพฺภุคฺคโต โน อฺถา กจฺจิ ปน โส ภว โคตโม
ตาทิโส โน อฺาทิโสติ ฯ
[๕๘๙] ยถา ๑ สนฺตเยว โภ ต ภวนฺต โคตม ตถา สทฺโท
อพฺภุคฺคโต โน อฺถา ตาทิโส จ โข ๒ โส ภว โคตโม
โน อฺาทิโส สมนฺนาคโต จ โภ โส ภว โคตโม
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ สุปติฏิตปาโท โข ปน โส ภว โคตโม
อิทมฺป ตสฺส โภโต โคตมสฺส มหาปุริสสฺส มหาปุริสลกฺขณ ภวติ
เหฏา โข ปน ตสฺส โภโต โคตมสฺส ปาทตเลสุ จกฺกานิ
ชาตานิ สหสฺสารานิ สเนมิกานิ สนาภิกานิ สพฺพาการปริปูรานิ ฯ
อายตปณฺหิ โข ปน โส ภว โคตโม ทีฆงฺคุลี โข ปน โส
ภว โคตโม มุทุตลุณหตฺถปาโท โข ปน โส ภว โคตโม
ชาลหตฺถปาโท โข ปน โส ภว โคตโม อุสสฺ งฺขปาโท โข
ปน โส ภว โคตโม เอณิชงฺโฆ โข ปน โส ภว โคตโม
ิตโก โข ปน โส ภว โคตโม อโนนมนฺโต ๓ อุโภหิ ปาณิตเลหิ
ชนฺนุกานิ ปริมสติ ปริมชฺชติ โกโสหิตวตฺถคุโยฺห โข ปน โส
ภว โคตโม สุวณฺณวณฺโณ โข ปน โส ภว โคตโม กาฺจนสนฺนิภตโจ
สุขุมจฺฉวี โข ปน โส ภว โคตโม สุขุมตฺตา
ฉวิยา รโชชลฺล กาเยน อุปลิมฺปติ ๔ เอเกกโลโม โข ปน โส
#๑ ยุ. ตถา ฯ ๒ ยุ. โภ ฯ ๓ ยุ. อโนณมนฺโต ฯ ๔ ยุ. อุปลิปฺปติ ฯ
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ภว โคตโม เอเกกานิ โลมานิ โลมกูเปสุ ชาตานิ อุทฺธคฺคโลโม
โข ปน โส ภว โคตโม อุทฺธคฺคานิ โลมานิ ชาตานิ นีลานิ
อฺชนวณฺณานิ กุณฺฑลาวฏฏานิ ปทกฺขิณาวฏฏกชาตานิ พฺรหฺมุชุคตฺโต
โข ปน โส ภว โคตโม สตฺตสุ ฺสโท โข ปน โส
ภว โคตโม สีหปุพฺพฑฺฒกาโย โข ปน โส ภว โคตโม
จิตนฺตรโส โข ปน โส ภว โคตโม นิโคฺรธปริมณฺฑโล โข
ปน โส ภว โคตโม ยาวตกฺวสฺส กาโย ตาวตกฺวสฺส พฺยาโม
ยาวตกฺวสฺส พฺยาโม ตาวตกฺวสฺส กาโย ฯ สมวฏฏกฺขนฺโธ โข
ปน โส ภว โคตโม รสตฺตสคฺคี โข ปน โส ภว โคตโม
สีหหณุ โข ปน โส ภว โคตโม จตฺตาฬีสทนฺโต โข ปน
โส ภว โคตโม สมทนฺโต โข ปน โส ภว โคตโม
อวิรฬทนฺโต ๑ โข ปน โส ภว โคตโม สุสุกกฺ ทาโ โข ปน
โส ภว โคตโม ปหุตชิโวฺห โข ปน โส ภว โคตโม
พฺรหฺมสฺสโร โข ปน โส ภว โคตโม กรวิกภาณี อภินีลเนตฺโต ๒
โข ปน โส ภว โคตโม โคปขุโม โข ปน โส ภว โคตโม
อุณฺณา โข ปนสฺส โภโต โคตมสฺส ภมุกนฺตเร ชาตา โอทาตา
มุทุตลสนฺนิภา ๓ อุณหฺ ิสสีโส โข ปน โส ภว โคตโม อิทมฺป
ตสฺส โภโต โคตมสฺส มหาปุริสสฺส มหาปุริสลกฺขณ ภวติ ฯ
อิเมหิ โข โส โภ ๔ ภว โคตโม ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ
สมนฺนาคโต ฯ คจฺฉนฺโต โข ปน โส ภว โคตโม ทกฺขิเณน ๕
#๑ ยุ. อวิวรทนฺโต ฯ ๒ ยุ. อหินีลเนตฺโต ฯ ๓ ยุ. มุทุตูลสนฺนภิ า ฯ
#๔ ยุ. โภติ นตฺถิ ฯ ๕ ยุ. ทกฺขิเณเนว ฯ
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ปาเทน ปม ปกฺกมติ โส นาติทูเร ปาท อุทฺธรติ นาจฺจาสนฺเน
ปาท นิกฺขปติ ๑ โส นาติสีฆ คจฺฉติ นาติสณิก คจฺฉติ น จ
อทฺธเวน ๒ อทฺธว สงฺฆฏเฏนฺโต คจฺฉติ น จ โคปฺผเกน โคปฺผก
สงฺฆฏเฏนฺโต คจฺฉติ โส คจฺฉนฺโต น สตฺถึ อุนฺนาเมติ น สตฺถึ(
โอนาเมติ น สตฺถึ สนฺนาเมติ น สตฺถึ วินาเมติ คจฺฉโต โข
ปน ตสฺส โภโต โคตมสฺส อารทฺธกาโยว น ๓ อิฺชติ น จ
กายพเลน คจฺฉติ อวโลเกนฺโต โข ปน โส ภว โคตโม สพฺพกาเยเนว
อวโลเกติ โส น อุทธฺ  อุลฺโลเกติ น อโธ โอโลเกติ
น ๓ วิกฺเขปมาโน คจฺฉติ ยุคมตฺตฺจ เปกฺขติ ตโต จสฺส อุตฺตรึ
อนาวฏ าณทสฺสน ภวติ ฯ โส อนฺตรฆร ปวิสนฺโต น กาย
อุนฺนาเมติ น กาย โอนาเมติ น กาย สนฺนาเมติ น กาย วินาเมติ ฯ
โส นาติทูเร นาจฺจาสนฺเน อาสนสฺส ปริวตฺตติ น จ ปาณินา
อาลมฺพิตฺวา อาสเน นิสที ติ น จ อาสนสฺมึ กาย ปกฺขิปติ ฯ
โส อนฺตรฆเร นิสินฺโน สมาโน น หตฺถกุกฺกุจฺจ อาปชฺชติ น
ปาทกุกฺกุจฺจ อาปชฺชติ น จ อทฺธเวน ๒ อทฺธว อาโรเปตฺวา
นิสีทติ น โคปฺผเกน โคปฺผก อาโรเปตฺวา นิสีทติ น จ
ปาณินา หณุก อุปทเหตฺวา ๕ นิสีทติ ฯ โส อนฺตรฆเร นิสินฺโน [๖]
สมาโน น ฉมฺภติ น กมฺปติ น เวธติ น ปริตสฺสติ โส
อจฺฉมฺภี อกมฺป อเวธี อปริตสฺสี วิคตโลมหโส วิเวกาวตฺโต
จ ฯ โส ภว โคตโม อนฺตรฆเร นิสินฺโน โหติ โส ปตฺโตทก
#๑ ยุ. นิกฺขิปติ ฯ ๒ ยุ. อทฺทุเวน อทฺทุว ฯ ๓ ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔ ยุ. น จ วิกฺเปกฺขมาโน ฯ ๕ ยุ. อุปาทิยิตฺวา ฯ ๖ ยุ. วสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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ปฏิคฺคณฺหนฺโต น ปตฺต อุนฺนาเมติ น ปตฺต โอนาเมติ น ปตฺต
สนฺนาเมติ น ปตฺต วินาเมติ โส ปตฺโตทก ปฏิคฺคณฺหาติ
นาติโถก นาติพหุ ฯ โส น ขุลุขลุ ุการก ปตฺต โธวติ น
สปริวตฺตก ปตฺต โธวติ น ปตฺต ภูมิย นิกฺขิเปตฺวา หตฺเถ
โธวติ ฯ หตฺเถสุ โธเตสุ ปตฺโต โธโต โหติ ปตฺเต โธเต
หตฺถา โธตา โหนฺติ ฯ โส ปตฺโตทก ฉฑฺเฑติ นาติทูเร นาจฺจาสนฺเน
น จ วิจฺฉฑฺฑิยมาโน ฯ โส โอทน ปฏิคฺคณฺหนฺโต น
ปตฺต อุนฺนาเมติ น ปตฺต โอนาเมติ น ปตฺต สนฺนาเมติ น
ปตฺต วินาเมติ ฯ โส โอทน ปฏิคฺคณฺหาติ นาติโถก นาติพหุ ฯ
พฺยฺชน [๑] ปน โส ภว โคตโม ปฏิคฺคณฺหาติ ๒ พฺยฺชนมตฺตาย
อาหาเรติ น จ พฺยฺชเนน อาโลป อตินาเมติ ฯ ทฺวตฺติกฺขตฺตุ
โข [๓] ภว โคตโม มุเข อาโลป สปริวตฺเตตฺวา อชฺโฌหรติ ฯ
น จสฺส กาจิ โอทนมิฺชา อสภินฺนา กาย ปวิสติ ฯ น จสฺส
กาจิ โอทนมิฺชา มุเข อวสิฏา โหติ ฯ อฑฺฒาย ๓ อาโลป
อุปนาเมติ ฯ รสปฏิสเวที โข ปน โส ภว โคตโม อาหาร
อาหาเรติ โน จ รสราคปฏิสเวที ฯ อฏงฺคสมนฺนาคต โข
ปน โส ภว โคตโม อาหาร อาหาเรติ เนว ทวาย น มทาย
น มณฺฑนาย น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา
ยาปนาย วิหึสุปรติยา ๕ พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ
เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ
#๑ เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร
#ปน โสติ ทิสฺสติ ฯ ๔ ยุ. อถาปร ฯ ๕ ยุ. วิหิสู... ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 536

เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จาติ ฯ โส ภุตฺตาวี
ปตฺโตทก ปฏิคฺคณฺหนฺโต น ปตฺต อุนฺนาเมติ น ปตฺต โอนาเมติ
น ปตฺต สนฺนาเมติ น ปตฺต วินาเมติ ฯ โส ปตฺโตทก ปฏิคฺคณฺหาติ
นาติโถก นาติพหุ ฯ โส น ขุลขุ ุลุการก ปตฺต โธวติ
น สปริวตฺตก ปตฺต โธวติ น ปตฺต ภูมิย นิกขฺ ิปตฺวา หตฺเถ
โธวติ ฯ หตฺเถสุ โธเตสุ ปตฺโต โธโต โหติ ปตฺเต โธเต
หตฺถา โธตา โหนฺติ ฯ โส ปตฺโตทก ฉฑฺเฑติ นาติทูเร นาจฺจาสนฺเน
น จ วิจฺฉฑฺฑิยมาโน ฯ โส ภุตตฺ าวี น ปตฺต ภูมิย
นิกฺขิปติ นาติทูเร นาจฺจาสนฺเน น จ อนตฺถิโก ปตฺเตน โหติ
น จ อติเวลานุรกฺขี ปตฺตสฺมึ ฯ โส ภุตฺตาวี มุหุตฺต ตุณฺหี
นิสีทติ ฯ น จ อนุโมทนสฺส กาลมตินาเมติ ฯ โส ภุตฺตาวี
อนุโมทติ น ต ภตฺต ครหติ น อฺ ภตฺต ปฏิกงฺขติ ฯ
อฺทตฺถุ ๑ ธมฺมิยา กถาย ต ปริส สนฺทสฺเสติ สมาทเปติ
สมุตฺเตเชติ สมฺปหเสติ ฯ โส ต ปริส ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา
สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมติ ฯ
โส นาติสฆี  คจฺฉติ นาติสณิก คจฺฉติ น จ มฺุจิตุกาโมญ
คจฺฉติ ฯ น จ ตสฺส โภโต โคตมสฺส กาเย จีวร อจฺจุกฺกฏ
โหติ น จ อจฺโจกฺกฏ น จ กายสฺมึ อลฺลีน น จ
กายสฺมา ๒ อปกฺกฏ ฯ น จ ๓ โภโต โคตมสฺส กายสฺมึ ๓ วาโต
จีวร อสวหติ ๕ ฯ น จ ตสฺส โภโต โคตมสฺส กาเย รโชชลฺล
#๑ ยุ. อฺทตฺถุ ฯ ๒ ยุ. กายสฺมึ ฯ ๓ ยุ. น จ ตสฺส ฯ ๔ ยุ. กายมฺหา ฯ
#๕ ยุ. อปวหติ ฯ
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ลิมฺปติ ฯ โส อารามคโต นิสีทติ ปฺตฺเต อาสเน นิสชฺช
ปาเท ปกฺขาเลติ ฯ น จ โส ภว โคตโม ปาทมณฺฑนานุโยคมนุยุตฺโต
วิหรติ ฯ โส ปาเท ปกฺขาเลตฺวา นิสีทติ ปลฺลงฺก
อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมขุ  สตึ อุปฏเปตฺวา ฯ โส
เนว อตฺตพฺยาพาธาย เจเตติ น ปรพฺยาพาธาย เจเตติ น
อุภยพฺยาพาธาย เจเตติ ฯ อตฺตหิต ปรหิต อุภยหิต สพฺพโลกหิตเมว
โส ภว โคตโม จินฺเตนฺโต นิสินฺโน โหติ ฯ โส อารามคโต
ปริสติ ๑ ธมฺม เทเสติ น ต ปริส อุสฺสาเทติ น ต ปริส
อปสาเทติ อฺทตฺถุ ธมฺมิยา กถาย ต ปริส สนฺทสฺเสติ
สมาทเปติ สมุตฺเตเชติ สมฺปหเสติ ฯ อฏงฺคสมนฺนาคโต โข
ปนสฺส โภโต โคตมสฺส มุขโต โฆโส นิจฺฉรติ วิสฺสฏโ จ
วิฺเยฺโย จ มฺชุ จ สวนีโย จ วินฺทุ จ อวิสารี จ คมฺภีโร
จ นินฺนาที จ ฯ ยถา ปริส โข ปน โส ภว โคตโม สเรน
วิฺาเปติ น จสฺส พหิทฺธา ปริสาย โฆโส นิจฺฉรติ ฯ เต
เตน โภตา โคตเมน ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปตา
สมุตฺเตชิตา สมฺปหสิตา อุฏายาสนา ปกฺกมนฺติ อวโลกยมานาเยว
อวิชหนฺตาภาเวน ๒ อทฺทสาม โข มย โภ ต ภวนฺต โคตม
คจฺฉนฺต อทฺทสาม ิต อทฺทสาม อนฺตรฆร ปวิสนฺต อทฺทสาม
อนฺตรฆเร นิสินฺน ตุณฺหีภูต อทฺทสาม อนฺตรฆเร ภฺุชนฺต อทฺทสาม
ภุตฺตาวึ นิสินฺน ตุณฺหีภูต อทฺทสาม ภุตฺตาวึ อนุโมทนฺต อทฺทสาม
#๑ ยุ. ปริสตึ ฯ ๒ ยุ. อวิชหตฺตาภาเวน ฯ
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อาราม อาคจฺฉนฺต ๑ อทฺทสาม อารามคต นิสินฺน ตุณฺหีภูต อทฺทสาม
อารามคต ปริสติ ธมฺม เทเสนฺต เอทิโส จ เอทิโส จ โส ภว
โคตโม ตโต จ ภิยฺโยติ ฯ
[๕๙๐] เอว วุตฺเต พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ อุฏายาสนา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา ติกขฺ ตฺตุ
อุทาน อุทาเนสิ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ...
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ๒ อปฺเปวนาม
มย กทาจิ กรหจิ เตน โภตา โคตเมน สทฺธึ สมาคจฺเฉยฺยาม
อปฺเปวนาม สิยา โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ
[๕๙๑] อถ โข ภควา วิเทเหสุ อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน
เยน มิถิลา ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา มิถิลาย วิหรติ มฆเทวมฺพวเน ๓ ฯ
อสฺโสสุ
โข มิถเิ ลยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา
สมโณ ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตโฺ ต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต
วิเทเหสุ จาริกฺจรมาโน มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ
ภิกฺขุสเตหิ มิถิล อนุปปฺ ตฺโต มิถลิ าย วิหรติ มฆเทวมฺพวเน
ต โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต
อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน
พุทฺโธ ภควา โส อิม โลก สเวทก สมารก สพฺรหฺมก
สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
#๑ ยุ. คจฺฉนฺต ฯ ๒ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. มขา... ฯ
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ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ  ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
ปกาเสติ สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต ทสฺสน โหตีติ ฯ
อถ โข มิถเิ ลยฺยกา พฺราหฺมณคหปติกา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อปฺเปกจฺเจ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ
อปฺเปกจฺเจ ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ เยน ภควา
เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ ภควโต สนฺติเก
นามโคตฺต สาเวตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ ตุณฺหีภูตา
เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ
[๕๙๒] อสฺโสสิ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ สมโณ ขลุ
โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต [๑] มิถลิ าย วิหรติ
มฆเทวมฺพวเนติ ฯ อถ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ สมฺพหุเลหิ
มาณวเกหิ สทฺธึ เยน มฆเทวมฺพวน เตนุปสงฺกมิ ฯ อถ โข
พฺรหฺมายุโน พฺราหฺมณสฺส อวิทูเร อมฺพวนสฺส เอตทโหสิ น
โข เมต ปฏิรูป โยห ปุพฺเพ อปฺปฏิสวิทิโต สมณ โคตม
ทสฺสนาย อุปสงฺกเมยฺยนฺติ ฯ อถ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ
อฺตร มาณวก อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว มาณวก เยน สมโณ
โคตโม เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน สมณ โคตม
อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉ พฺรหฺมายุ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร มิถิล อนุปฺปตฺโตติ ทิสฺสติ ฯ
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โภ โคตม พฺราหฺมโณ ภวนฺต โคตม อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก
ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉตีติ เอวฺจ วเทหิ พฺรหฺมายุ
โภ โคตม พฺราหฺมโณ ชิณฺโณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต
วโยอนุปฺปตฺโต วีสวสฺสสติโก ชาติยา ติณฺณ เวทาน ปารคู
สนิฆณฺฑุเกฏภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน ปทโก
เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ อนวโย ยาวตา โภ
พฺราหฺมณคหปติกา มิถิลาย ปฏิวสนฺติ พฺรหฺมายุ เตส พฺราหฺมโณ
อคฺคมกฺขายติ ยทิท โภเคหิ พฺรหฺมายุ เตส พฺราหฺมโณ อคฺคมกฺขายติ
ยทิท มนฺเตหิ พฺรหฺมายุ เตส พฺราหฺมโณ อคฺคมกฺขายติ
ยทิท อายุนา เจว ยสสา จ โส โภโต โคตมสฺส(
ทสฺสนกาโมติ ฯ
[๕๙๓] เอว โภติ โข โส มาณวโก พฺรหฺมายุสฺส พฺราหฺมณสฺส
ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ
สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิโต โข ๑ มาณวโก ภควนฺต เอตทโวจ
พฺรหฺมายุ โภ โคตม พฺราหฺมโณ ภวนฺต โคตม อปฺปาพาธ
อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉติ พฺรหฺมายุ โภ
โคตม พฺราหฺมโณ ชิณโฺ ณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก อทฺธคโต วโยอนุปฺปตฺโต
วีสวสฺสสติโก ชาติยา ติณฺณ เวทาน ปารคู สนิฆณฺฑุเกฏภาน
สากฺขรปฺปเภทาน อิตหิ าสปฺจมาน ปทโก เวยฺยากรโณ
#๑ ยุ. โส มาณโว ฯ
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โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ อนวโย ยาวตา โภ พฺราหฺมณคหปติกา
มิถิลาย ปฏิวสนฺติ พฺรหฺมายุ เตส พฺราหฺมโณ อคฺคมกฺขายติ
ยทิท โภเคหิ พฺรหฺมายุ เตส พฺราหฺมโณ อคฺคมกฺขายติ
ยทิท มนฺเตหิ พฺรหฺมายุ เตส พฺราหฺมโณ อคฺคมกฺขายติ
ยทิท อายุนา เจว ยสสา จ โส โภโต โคตมสฺส
ทสฺสนกาโมติ ฯ ยสฺสทานิ มาณว พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ กาล
มฺตีติ ฯ อถ โข โส มาณวโก เยน พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา พฺรหฺมายุ พฺราหฺมณ เอตทโวจ
กตาวกาโส โข ภว สมเณน โคตเมน ยสฺสทานิ ภว กาล
มฺตีติ ฯ
[๕๙๔] อถ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯ
อทฺทสา โข สา ปริสา พฺรหฺมายุ พฺราหฺมณ ทูรโตว
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา โอรมตฺถ โอกาสมกาสิ ยถาต าตสฺส
ยสสฺสิโน ฯ อถ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ ต ปริส เอตทโวจ
อล โภ นิสีทถ ตุเมฺห สเก อาสเน อิธาห สมณสฺส โคตมสฺส
สนฺติเก นิสที ิสฺสามีติ ฯ อถ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ ภควโต กาเย ทฺวตฺตึส
มหาปุริสลกฺขณานิ สมฺมนฺเนสิ ฯ อทฺทสา โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ
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ภควโต กาเย ทฺวตฺตึส มหาปุริสลกฺขณานิ เยภุยฺเยน เปตฺวา
เทฺว ทฺวีสุ มหาปุริสลกฺขเณสุ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น
สปสีทติ โกโสหิเต จ วตฺถคุเยฺห ปหุตชิวฺหตาย จ ฯ อถ โข
พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ ภควนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ
เย เม ทฺวตฺตึสาติ สุตา มหาปุรสิ ลกฺขณา
ทุเว เตส น ปสฺสามิ โภโต กายสฺมิ โคตม
กจฺจิ โกโสหิต โภโต วตฺถคุยฺห นรุตฺตม
นารีสห นาม สวฺหยา ๑ กจฺจิ ชิวฺหา นรสฺสกิ า
กจฺจิ ปหุตชิโวฺหสิ
ยถาต ชานิยามเส
นินฺนามเยต ตนุก
กงฺข วินย โน อิเส
ทิฏธมฺมหิตตฺถาย
สมฺปรายสุขาย จ
กตาวกาสา ปุจฺฉาม ยงฺกิฺจิ อภิปตฺถิตนฺติ ฯ
[๕๙๕] อถ โข ภควโต เอตทโหสิ ปสฺสติ โข เม อย
พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ ทฺวตฺตึส มหาปุริสลกฺขณานิ เยภุยฺเยน
เปตฺวา เทฺว ทฺวีสุ มหาปุริสลกฺขเณสุ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ
น สปสีทติ โกโสหิเต จ วตฺถคุเยฺห ปหุตชิวฺหตาย จาติ ฯ อถ โข
ภควา ตถารูป อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขาเรสิ ยถา อทฺทส พฺรหฺมายุ
พฺราหฺมโณ ภควโต โกโสหิต วตฺถคุยฺห ฯ อถ โข ภควา
ชิวฺห นินฺนาเมตฺวา อุโภป กณฺณโสตานิ อนุมสิ ปฏิมสิ อุโภป
#๑ ม. นารีสมานสวฺหยาติ ทิสฺสติ ฯ
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นาสิกโสตานิ อนุมสิ ปฏิมสิ เกวลกปฺป นลาฏมณฺฑล ชิวฺหาย
ฉาเทสิ ฯ อถ โข ภควา พฺรหฺมายุ พฺราหฺมณ คาถาหิ
อชฺฌภาสิ
เย เต ทฺวตฺตึสาติ สุตา มหาปุรสิ ลกฺขณา
สพฺเพ เต มม กายสฺมึ มา เต กงฺขาหุ พฺราหฺมณ
อภิฺเยฺย อภิฺาต ภาเวตพฺพฺจ ภาวิต
ปหาตพฺพ ปหีน เม ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณ
ทิฏธมฺมหิตตฺถาย
สมฺปรายสุขาย จ
กตาวกาโส ปุจฺฉสฺสุ ยงฺกิฺจิ อภิปตฺถิตนฺติ ฯ
[๕๙๖] อถ โข พฺรหฺมายุสฺส พฺราหฺมณสฺส เอตทโหสิ กตาวกาโส
โขมฺหิ สมเณน โคตเมน กึ นุ โข อห สมณ โคตม
ปุจฺเฉยฺย ทิฏธมฺมิก วา อตฺถ สมฺปรายิก วาติ ฯ อถ โข
พฺรหฺมายุสฺส พฺราหฺมณสฺส เอตทโหสิ กุสโล โข อห ทิฏธมฺมิกาน
อตฺถาน อฺเป ม ทิฏธมฺมิก อตฺถ ปุจฺฉนฺติ
ยนฺนูนาห สมณ โคตม สมฺปรายิกเมว อตฺถ ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ
อถ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ ภควนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ
กถ โข พฺราหฺมโณ โหติ กถ ภวติ เวทคู
เตวิชฺโช โภ กถ โหติ โสตฺถโิ ย กินฺติ วุจฺจติ
อรห โภ กถ โหติ กถ ภวติ เกวลี
มุนิ จ โภ กถ โหติ พุทฺโธ กินตฺ ิ ปวุจฺจตีติ ฯ
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[๕๙๗] อถ โข ภควา พฺรหฺมายุ พฺราหฺมณ คาถาหิ ปจฺจภาสิ
ปุพฺเพนิวาส โย เวที สคฺคาปายฺจ ปสฺสติ
อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต อภิฺาโวสิโต มุนิ
จิตฺต วิสุทฺธ ชานาติ มุตฺต ราเคหิ สพฺพโส
ปหีนชาติมรโณ
พฺรหฺมจริยสฺส เกวลี
ปารคู สพฺพธมฺมาน พุทฺโธ ตาทิ ปวุจฺจตีติ ฯ
[๕๙๘] เอว วุตฺเต พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ อุฏายาสนา เอกส
อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ภควโต ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา ภควโต
ปาทานิ มุเขน จ ปริจุมฺพติ ปาณีหิ ๑ ปริสมฺพาหติ นามฺจ
สาเวติ พฺรหฺมายฺวาห โภ โคตม พฺราหฺมโณ พฺรหฺมายฺวาห
โภ โคตม พฺราหฺมโณติ ฯ อถ โข สา ปริสา อจฺฉริยพฺภูตชาตา
อโหสิ อจฺฉริย วต โภ อพฺภูต วต โภ สมณสฺส
มหิทฺธิกตา มหานุภาวตา ยตฺร หิ นามาย พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ
าโต ยสสฺสี เอวรูป ปรม นิปจฺจการ กริสฺสตีติ ฯ อถ โข
ภควา พฺรหฺมายุ พฺราหฺมณ เอตทโวจ อล พฺราหฺมณ อุฏห
นิสีท ตฺว สเก อาสเน ยโต เต มยิ จิตฺต ปสนฺนนฺติ ฯ
อถ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ อุฏหิตฺวา สเก อาสเน นิสีทิ ฯ
[๕๙๙] อถ โข ภควา พฺรหฺมายุสฺส พฺราหฺมณสฺส อนุปพุ ฺพิกถ
กเถสิ เสยฺยถีท ทานกถ สีลกถ สคฺคกถ กามาน
อาทีนว โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม อานิสส ปกาเสสิ ฯ ยทา
#๑ ยุ. ปาณีหิ จ ฯ
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ภควา อฺาสิ พฺรหฺมายุ พฺราหฺมณ กลฺลจิตฺต มุทุจิตฺต วินีวรณจิตฺต
อุทคฺคจิตฺต ปสนฺนจิตฺต อถ ยา พุทฺธาน สามุกฺกสิกา
ธมฺมเทสนา ต ปกาเสสิ ทุกฺข สมุทย นิโรธ มคฺค ฯ
เสยฺยถาป นาม สุทฺธ วตฺถ อปคตกาฬก สมฺมเทว รชน ปฏิคฺคเณฺหยฺย
เอวเมว พฺรหฺมายุสฺส พฺราหฺมณสฺส ตสฺมึเยว อาสเน
วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ ฯ
[๖๐๐] อถ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ ทิฏธมฺโม ปตฺตธมฺโม
วิทิตธมฺโม ปริโยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถกโถ
เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุ สาสเน ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป โภ
โคตม นิกกฺ ชุ ฺชิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬหฺ สฺส
วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน
ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณงฺคต อธิวาเสตุ จ เม ภว โคตโม สฺวาตนาย
ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ อธิวาเสติ ๑ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ
[๖๐๑] อถ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ ภควโต อธิวาสน
วิทิตฺวา อุฏ ายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
#๑ ยุ. อธิวาเสสิ ฯ
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ปกฺกามิ ฯ อถ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ ตสฺสา รตฺติยา
อจฺจเยน สเก นิเวสเน ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา
ภควโต กาล อาโรจาเปสิ กาโล โข ๑ โภ โคตม นิฏิต
ภตฺตนฺติ ฯ อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยน พฺรหฺมายุสฺส พฺราหฺมณสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ
อถ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ สตฺตาห พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ
ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ
อถ โข ภควา ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน วิเทเหสุ จาริก
ปกฺกามิ ฯ
[๖๐๒] อถ โข พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต
กาลมกาสิ ฯ อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข ๒ เต ภิกขฺ ู ภควนฺต เอตทโวจุ พฺรหฺมายุ ภนฺเต
พฺราหฺมโณ กาลกโต ตสฺส กา คติ โก อภิสมฺปราโยติ ฯ
[๖๐๓] ปณฺฑิโต ภิกฺขเว พฺรหฺมายุ พฺราหฺมโณ ปจฺจปาทิ
ธมฺม สานุธมฺม ๓ เนว ม ๓ ธมฺมาธิกรณ วิเหเสสิ พฺรหฺมายุ [๕]
พฺราหฺมโณ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา
โอปปาติโก โหติ ตตฺถปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกาติ ฯ
#๑-๒ ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. ปจฺจปานิธมฺมสฺสานุธมฺม ฯ ๔ ม. น จ มนฺติ
#ทิสฺสติ ฯ ยุ. นว. ม ฯ ๕ เอตฺถนฺตเร ภิกฺขเวติ ทิสฺสติ ฯ
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อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต
อภินนฺทุนฺติ ฯ
พฺรหฺมายุสุตฺต นิฏิต ปม ฯ
__________________
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เสลสุตฺต
[๖๐๔] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา องฺคุตฺตราเปสุ
จาริกฺจรมาโน มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ อฑฺฒเตรเสหิ ภิกฺขุสเตหิ
เยน อาปณ นาม องฺคุตฺตราปาน นิคโม ตทวสริ ฯ
อสฺโสสิ โข เกณิโย ชฏิโล สมโณ ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต
สกฺยกุลา ปพฺพชิโต องฺคุตฺตราเปสุ จาริกฺจรมาโน มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ อฑฺฒเตรเสหิ ภิกฺขุสเตหิ อาปณ อนุปฺปตฺโต
ต โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต
อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุรสิ ทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควา โส อิม โลก สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ
ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ
โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ
สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต ทสฺสน โหตีติ ฯ
[๖๐๕] อถ โข เกณิโย ชฏิโล เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข เกณิย
ชฏิล ภควา ธมฺมยิ า กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 549

สมฺปหเสสิ ฯ อถ โข เกณิโย ชฏิโล ภควตา ธมฺมิยา กถาย
สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต ภควนฺต เอตทโวจ
อธิวาเสตุ เม ภว โคตโม สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ
เอว วุตฺเต ภควา เกณิย ชฏิล เอตทโวจ มหา โข เกณิย
ภิกฺขุสงฺโฆ อฑฺฒเตรสานิ ภิกฺขุสตานิ ตฺวฺจ พฺราหฺมเณสุ อภิปฺปสนฺโนติ ฯ
ทุติยมฺป โข เกณิโย ชฏิโล ภควนฺต เอตทโวจ
กิฺจาป โภ โคตม มหาภิกฺขุสงฺโฆ อฑฺฒเตรสานิ ภิกฺขสุ ตานิ
อหฺจ พฺราหฺมเณสุ อภิปฺปสนฺโน อธิวาเสตุ เม ภว โคตโม
สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกขฺ ุสงฺเฆนาติ ฯ ทุติยมฺป โข ภควา
เกณิย ชฏิล เอตทโวจ มหา โข เกณิย ภิกฺขุสงฺโฆ อฑฺฒเตรสานิ
ภิกฺขุสตานิ ตฺวฺจ ๑ พฺราหฺมเณสุ อภิปฺปสนฺโนติ ฯ ตติยมฺป
โข เกณิโย ชฏิโล ภควนฺต เอตทโวจ กิฺจาป โภ โคตม
มหาภิกฺขุสงฺโฆ อฑฺฒเตรสานิ ภิกฺขสุ ตานิ อหฺจ ๒ พฺราหฺมเณสุ
อภิปฺปสนฺโน อธิวาเสเตฺวว เม ภว โคตโม สฺวาตนาย ภตฺต
สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ อธิวาเสติ ๓ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถ โข
เกณิโย ชฏิโล ภควโต อธิวาสน วิทิตฺวา อุฏ ายาสนา เยน
สโก อสฺสโม เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มิตฺตามจฺเจ าติสาโลหิเต
อามนฺเตสิ สุณนฺตุ เม โภนฺโต มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา
สมโณ ๓ โคตโม นิมนฺติโต สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ
ภิกฺขุสงฺเฆน เยน เม กายเวยฺยาวตฺติก กเรยฺยาถาติ ฯ เอว โภติ
#๑ ยุ. ตวฺจ โข ฯ ๒ ยุ. อหฺจ โข ฯ ๓ ยุ. อธิวาเสสิ ฯ
#๔ ยุ. สมโณ เม โคตโม ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 550

โข เกณิยสฺส ชฏิลสฺส มิตฺตามจฺจา าติสาโลหิตา เกณิยสฺส
ชฏิลสฺส ปฏิสฺสุตฺวา อปฺเปกจฺเจ อุทฺธนานิ ขนนฺติ อปฺเปกจฺเจ
กฏานิ ผาเลนฺติ อปฺเปกจฺเจ ภาชนานิ โธวนฺติ อปฺเปกจฺเจ
อุทกมณิก ปติฏาเปนฺติ อปฺเปกจฺเจ อาสนานิ ปฺาเปนฺติ ฯ
เกณิโยป ๑ ชฏิโล สามฺเว มณฺฑลมาฬ ปฏิยาเทติ ฯ
[๖๐๖] เตน โข ปน สมเยน เสโล พฺราหฺมโณ อาปเณ
ปฏิวสติ ติณฺณ เวทาน ปารคู สนิฆณฺฑุเกฏภาน สากฺขรปฺปเภทาน
อิติหาสปฺจมาน ปทโก เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ
อนวโย ตีณิ มาณวกสตานิ มนฺเต วาเจติ ฯ เตน โข ปน
สมเยน เกณิโย ชฏิโล เสเล พฺราหฺมเณ อภิปฺปสนฺโน โหติ ฯ
อถ โข เสโล พฺราหฺมโณ ตีหิ มาณวกสเตหิ ปริวุโต ชงฺฆาวิหาร
อนุจงฺกมมาโน อนุวิจรมาโน เยน เกณิยสฺส ชฏิลสฺส
อสฺสโม เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข เสโล พฺราหฺมโณ เกณิยสฺมึ ๒
ชฏิเล อปฺเปกจฺเจ อุทฺธนานิ ขนนฺเต อปฺเปกจฺเจ กฏานิ ผาเลนฺเต
อปฺเปกจฺเจ ภาชนานิ โธวนฺเต อปฺเปกจฺเจ อุทกมณิก ปติฏาเปนฺเต
อปฺเปกจฺเจ อาสนานิ ปฺาเปนฺเต เกณิย ๓ ชฏิล สามฺเว
มณฺฑลมาฬ ปฏิยาเทนฺต ทิสฺวาน เกณิย ชฏิล เอตทโวจ กึ
นุ โภโต เกณิยสฺส อาวาโห วา ภวิสฺสติ วิวาโห วา ภวิสสฺ ติ
มหายฺโ วา ปจฺจุปฏิโต ราชา ๓ มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร
นิมนฺติโต สฺวาตนาย สทฺธึ พลกาเยนาติ ฯ น เม โภ เสล
#๑ ยุ. เกณิโย ปน ฯ ๒ ยุ. เกณิยสฺสมิเย ฯ ๓ ยุ. เกณิย ปน ฯ
#๔ ยุ. ราชา วา ฯ
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อาวาโห วา ภวิสฺสติ นป วิวาโห วา ภวิสฺสติ นป ราชา
มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร นิมนฺติโต สฺวาตนาย สทฺธึ พลกาเยน
อปจ โข เม มหายฺโ ปจฺจุปฏิโต อตฺถิ สมโณ โคตโม
สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต องฺคุตฺตราเปสุ จาริกฺจรมาโน
มหตา ภิกขฺ ุสงฺเฆน สทฺธึ อฑฺฒเตรเสหิ ภิกขฺ ุสเตหิ อาปณ
อนุปฺปตฺโต ต โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท
อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา
เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ โส เม นิมนฺติโต สฺวาตนาย
สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ พุทฺโธติ โภ เกณิย วเทสีติ ฯ พุทโฺ ธติ
โภ เสล วทามีติ ฯ พุทฺโธติ โภ เกณิย วเทสีติ ฯ พุทฺโธติ
โภ เสล วทามีติ ฯ อถ โข เสลสฺส พฺราหฺมณสฺส เอตทโหสิ
โฆโสป โข เอโส ทุลลฺ โภ โลกสฺมึ ยทิท พุทฺโธติ อาคตานิ โข
ปนมฺหาก มนฺเตสุ ทฺวตฺตึส มหาปุรสิ ลกฺขณานิ เยหิ สมนฺนาคตสฺส
มหาปุริสสฺส เทฺวว คติโย ภวนฺติ อนฺา สเจ อคาร อชฺฌาวสติ
ราชา โหติ จกฺกวตฺติ ธมฺมิโก ธมฺมราชา จาตุรนฺโต วิชิตาวี
ชนปทตฺถา ๑ วิริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต ตสฺสิมานิ สตฺต
รตนานิ ภวนฺติ เสยฺยถีท จกฺกรตน หตฺถิรตน อสฺสรตน มณิรตน
อิตฺถีรตน คหปติรตน ปรินายกรตนเมว สตฺตม ปโรสหสฺส
โข ปนสฺส ปุตฺตา ภวนฺติ สูรา วีรงฺครูปา ปรเสนปฺปมทฺทนา
#๑ ยุ. ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต ฯ
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โส อิม ปวึ สาครปริยนฺต อทณฺเฑน อสตฺเถน ธมฺเมน อภิวิชิย
อชฺฌาวสติ สเจ ๑ ปน อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ อรห
โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก วิวฏจฺฉโท กห ปน โภ เกณิย
เอตรหิ โส ภว โคตโม วิหรติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
[๖๐๗] เอว วุตฺเต เกณิโย ชฏิโล ทกฺขิณ พาห ปคฺคเหตฺวา
เสล พฺราหฺมณ เอตทโวจ เยเนสา โภ เสล นีลวนราชีติ ฯ
อถ โข เสโล พฺราหฺมโณ ตีหิ มาณวกสเตหิ สทฺธึ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ฯ อถ โข เสโล พฺราหฺมโณ เต มาณวเก อามนฺเตสิ
อปฺปสทฺทา โภนฺโต อาคจฺฉนฺตุ ปเท ปท นิกฺขิปนฺตา ทุรา ๒ สทา
หิ เต ภวนฺโต ๓ สีหาว เอกจรา ยทา จาห โภตา สมเณน
โคตเมน สทฺธึ มนฺเตยฺย มา เม โภนฺโต อนฺตรนฺตรา กถ
โอปาเตถ กถาปริโยสาน จ เม ภวนฺโต อาคเมนฺตูติ ฯ อถ
โข เสโล พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข เสโล พฺราหฺมโณ
ภควโต กาเย ทฺวตฺตึส มหาปุริสลกฺขณานิ สมฺมนฺเนสิ ฯ อทฺทสา
โข เสโล พฺราหฺมโณ ภควโต กาเย ทฺวตฺตึส มหาปุริสลกฺขณานิ
เยภุยฺเยน เปตฺวา เทฺว ทฺวีสุ มหาปุริสลกฺขเณสุ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น สปสีทติ โกโสหิเต จ วตฺถคุเยฺห ปหุตชิวฺหตาย จ ฯ
#๑ ยุ. สเจ โข ฯ ๒ ยุ. ทุราสทา ฯ ๓ ยุ. ภควนฺโต ฯ
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[๖๐๘] อถ โข ภควโต เอตทโหสิ ปสฺสติ โข เม อย
เสโล พฺราหฺมโณ ทฺวตฺตึส มหาปุริสลกฺขณานิ เยภุยฺเยน เปตฺวา
เทฺว ทฺวีสุ มหาปุริสลกฺขเณสุ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น
สปสีทติ โกโสหิเต จ วตฺถคุเยฺห ปหุตชิวฺหตาย จาติ ฯ อถ โข
ภควา ตถารูป อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขาเรสิ ยถา อทฺทส เสโล
พฺราหฺมโณ ภควโต โกโสหิต วตฺถคุยฺห ฯ อถ โข ภควา ชิวฺห
นินฺนาเมตฺวา อุโภป กณฺณโสตานิ อนุมสิ ปฏิมสิ อุโภป นาสิกโสตานิ
อนุมสิ ปฏิมสิ เกวลกปฺป ๑ นลาฏมณฺฑล ชิวฺหาย ฉาเทสิ ฯ
[๖๐๙] อถ โข เสลสฺส พฺราหฺมณสฺส เอตทโหสิ สมนฺนาคโต
โข สมโณ โคตโม ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ ปริปุณฺเณหิ โน
อปฺปริปุณฺเณหิ โน จ โข น ชานามิ พุทฺโธ วา โน วา
สุต ๒ ปน เมต พฺราหฺมณาน วุฑฺฒาน มหลฺลกาน อาจริยปาจริยาน
ภาสมานาน เย เต ภวนฺติ อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา เต สเก
วณฺเณ ภฺมาเน อตฺตาน ปาตุกโรนฺตีติ ยนฺนูนาห สมณ
โคตม สมฺมขุ า สารุปฺปาหิ คาถาหิ อภิตฺถเวยฺยนฺติ ฯ อถ โข
เสโล พฺราหฺมโณ ภควนฺต สมฺมุขา สารุปฺปาหิ คาถาหิ อภิตฺถวิ
ปริปุณณ
ฺ กาโย สุรุจี
สุชาโต จารุทสฺสโน
สุวณฺณวณฺโณสิ ภควา สุสุกกฺ ทาโ สวิริยวา
นรสฺส หิ สุชาตสฺส
เย ภวนฺติ วิสฺสฺุชนา ๓
สพฺเพ เต ตว กายสฺมึ มหาปุริสลกฺขณา
#๑ ยุ. เกวลมฺป ฯ ๒ ยุ. สุต โข ปน ฯ ๓ ยุ. วิยฺชนา ฯ
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ปสนฺนเนตฺโต สุมุโข พฺรหฺมา อุชุ ปตาปวา
มชฺเฌ สมณสงฺฆสฺส
อาทิจฺโจว วิโรจสิ
กลฺยาณทสฺสโน ภิกฺขุ กฺจนสนฺนิภตฺตโจ
กึ เต สมณภาเวน
เอว อุตฺตมวณฺณิโน
ราชา อรหสิ ภวิตุ
จกฺกวตฺติ รเถสโภ
จาตุรนฺโต วิชิตาวี
ชมฺพุสณฺฑสฺส อิสฺสโร
ขตฺติยา โภชราชาโน อนุยุตตฺ า ภวนฺตุ ๑ เต
ราชาภิราชา มนุชินโฺ ท รชฺช กาเรหิ โคตม
ราชาหมสฺมิ เสลาติ [ภควา] ธมฺมราชา อนุตฺตโร
ธมฺเมน จกฺก วตฺเตมิ จกฺก อปฺปฏิวตฺติย
สมฺพุทฺโธ ปฏิชานาสิ [อิติ เสโล พฺราหฺมโณ] ธมฺมราชา อนุตฺตโร
ธมฺเมน จกฺก วตฺเตมิ อิติ ภาสสิ โคตม
โก นุ เสนาปติ โภโต สาวโก สตฺถุ ทนฺวโย
โก ๒ โนม อนุวตฺเตติ ธมฺมจกฺก ปวตฺติต
มยา ปวตฺติต จกฺก [เสลาติ ภควา] ธมฺมจกฺก อนุตฺตร
สารีปุตฺโต อนุวตฺเตติ อนุชาโต ตถาคต
อภิฺเยฺย อภิฺาต ภาเวตพฺพฺจ ภาวิต
ปหาตพฺพ ปหีน เม
ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณ
วินยสฺสุ มยิ กงฺข
อธิมุจฺจสฺสุ พฺราหฺมณ
ทุลลฺ ภ ทสฺสน โหติ
สมฺพุทฺธาน อภิณฺหโส
#๑ ยุ. ภวนฺติ ฯ ๒ ยุ. โก เต อิม ฯ
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เยส เว ๑ ทุลฺลโภ โลเก ปาตุภาโว อภิณฺหโส
โสห พฺราหฺมณ สมฺพุทฺโธ สลฺลกตฺโต อนุตฺตโร
พฺรหฺมภูโต อติตุโล
มารเสนปฺปมทฺทโน
สพฺพามิตฺเต วสีกตฺวา โมทามิ อกุโตภโย
อิม โภนฺโต นิสาเมถ ยถา ภาสติ จกฺขุมา
สลฺลกตฺโต มหาวีโร สีโหว นทตี วเน
พฺรหฺมภูต อติตุล
มารเสนปฺปมทฺทน
โก ทิสวฺ า นปฺปสีเทยฺย อป กณฺหาภิชาติโก
โย ม อิจฺฉติ อนฺเวตุ โย จ ๒ นิจฺฉติ อจฺฉตุ ๓
อิธาห ปพฺพชิสฺสามิ
วรปฺสฺส สนฺติเก
เอวฺเจ ๓ รุจฺจติ โภโต สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน
มยป ปพฺพชิสฺสาม
วรปฺสฺส สนฺติเก
พฺราหฺมณาติ ๕ สตฺตา อิเม ยาจนฺติปฺชลิกตา ๖
พฺรหฺมจริย จริสฺสาม ภควา ตว สนฺติเก
สฺวากฺขาต พฺรหฺมจริย [เสลาติ ภควา] สนฺทิฏิกมกาลิก
ยตฺถ อโมฆา ปพฺพชฺชา อปฺปมตฺตสฺส สิกฺขโตติ ฯ
อลตฺถ โข เสโล พฺราหฺมโณ สปริโส ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช
อลตฺถ อุปสมฺปท ฯ
[๖๑๐] อถ โข เกณิโย ชฏิโล ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
สเก อสฺสเม ปณีต ขาทนีย โภชนีย ปฏิยาทาเปตฺวา ภควโต
#๑ ยุ. โว ฯ ๒ ยุ. วา ฯ ๓ ยุ. คจฺฉตุ ฯ ๔ ยุ. เอตฺเจ ฯ
#๕ ยุ. พฺรหฺมกา ติสตา อิเม ฯ ๖ ยุ. ยาจนฺติ ปฺชลีกตา ฯ
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กาล อาโรจาเปสิ กาโล โภ โคตม นิฏิต ภตฺตนฺติ ฯ อถ โข
ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน เกณิยสฺส
ชฏิลสฺส อสฺสโม เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ อถ โข เกณิโย ชฏิโล พุทฺธปฺปมุข
ภิกฺขุสงฺฆ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ
สมฺปวาเรสิ ฯ อถ โข เกณิโย ชฏิโล ภควนฺต ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ
อฺตร นีจ อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๖๑๑] เอกมนฺต นิสินฺน โข เกณิย ชฏิล ภควา อิมาหิ
คาถาหิ อนุโมทิ
อคฺคิหุตฺตมุขา ๑ ยฺา สา วิตฺติ ฉนฺทโส มุข
ราชา มุข มนุสฺสาน นทีน สาคโร มุข
นกฺขตฺตาน มุข จนฺโท อาทิจฺโจ ตปต มุข
ปฺุมากงฺขมานาน
สงฺโฆ เว ยชต มุขนฺติ ฯ
อถ โข ภควา เกณิย ชฏิล อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ อถ โข อายสฺมา เสโล สปริโส ๒ วูปกฏโ
อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย
กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนาคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร
พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ขีณา ชาติ วุสติ  พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิถตฺตายาติ อพฺภฺาสิ ฯ อฺตโร ๓ โข ปนายสฺมา
#๑ ยุ. อคฺคิหุตฺตมุขา ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร เอโกติ ทิสฺสติ ฯ
#๓ ยุ. อฺตโร จ โข ฯ
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เสโล สปริโส อรหต อโหสิ ฯ
[๖๑๒] อถ โข อายสฺมา เสโล สปริโส เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เอกส จีวร กตฺวา เยน ภควา เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา
ภควนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ
ยนฺต สรณมาคมฺห
อิโต อฏมิ จกฺขุม
สตฺตรตฺเตน ภควา
ทนฺตมฺหา ตว สาสเน
ตุว พุทฺโธ ตุว สตฺถา ตุว มาราภิภู มุนิ
ตุว อนุสเย เฉโก ๑ ติณฺโณ ตาเรสิม ปช
อุปธี เต สมติกฺกนฺตา อาสวา เต ปทาลิตา
สีโหว อนุปาทาโน
ปหีนภยเภรโว
ภิกฺขโวติ ๒ สตฺตา อิเม ติฏนฺติปฺชลิกตา
ปาเท วีร ปสาเรหิ นาคา วนฺทนฺตุ สตฺถุโนติ ฯ
เสลสุตฺต นิฏ ิต ทุติย ฯ
__________
#๑ ยุ. เฉตฺวา ฯ ๒ ยุ. ภิกขฺ โว ติสตา อิเม ติฏนฺติ ปฺชลีกตา ฯ
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อสฺสลายนสุตฺต
[๖๑๓] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน นานาเวรชฺชกาน
พฺราหฺมณาน ปฺจมตฺตานิ พฺราหฺมณสตานิ สาวตฺถิย
ปฏิวสนฺติ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อถ โข เตส พฺราหฺมณาน
เอตทโหสิ อย โข สมโณ โคตโม จาตุวณฺณึ สุทฺธึ ปฺาเปติ
โก นุ โข ปโหติ สมเณน โคตเมน สทฺธึ อสฺมึ วจเน ปฏิมนฺเตตุนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อสฺสลายโน นาม มาณโว
สาวตฺถิย ปฏิวสติ ทหโร วุตฺตสิโร โสฬสวสฺสทุ ฺเทสิโก ชาติยา
ติณฺณ เวทาน ปารคู สนิฆณฺฑุเกฏภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน
ปทโก เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ
อนวโย ฯ อถ โข เตส พฺราหฺมณาน เอตทโหสิ อย โข อสฺสลายโน
มาณโว สาวตฺถิย ปฏิวสติ ทหโร ฯเปฯ อนวโย โส
โข ปโหติ สมเณน โคตเมน สทฺธึ อสฺมึ วจเน ปฏิมนฺเตตุนฺติ ฯ
[๖๑๔] อถ โข เต พฺราหฺมณา เยน อสฺสลายโน มาณโว
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อสฺสลายน มาณว เอตทโวจุ อย
โภ อสฺสลายน สมโณ โคตโม จาตุวณฺณึ สุทฺธึ ปฺาเปติ
เอตุ ภว อสฺสลายน ๑ สมเณน โคตเมน สทฺธึ อสฺมึ วจเน ปฏิมนฺเตตูติ ฯ
เอว วุตฺเต อสฺสลายโน มาณโว เต พฺราหฺมเณ
#๑ ยุ. อสฺสลายโน ฯ ๒ ยุ. ปฏิมนฺเตตุนฺติ ฯ
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เอตทโวจ สมโณ ขลุ โภ โคตโม ธมฺมวาที ธมฺมวาทิโน จ
ปน ทุปฺปฏิมนฺติยา ภวนฺติ นาห สกฺโกมิ สมเณน โคตเมน
สทฺธึ อสฺมึ วจเน ปฏิมนฺเตตุนฺติ ฯ ทุติยมฺป โข เต พฺราหฺมณา
อสฺสลายน มาณว เอตทโวจุ อย โภ อสฺสลายน สมโณ
โคตโม จาตุวณฺณึ สุทธฺ ึ ปฺาเปติ เอตุ ภว อสฺสลายน
สมเณน โคตเมน สทฺธึ อสฺมึ วจเน ปฏิมนฺเตตูติ [๑] ฯ ทุติยมฺป
โข อสฺสลายโน มาณโว เต พฺราหฺมเณ เอตทโวจ สมโณ
ขลุ โภ โคตโม ธมฺมวาที ธมฺมวาทิโน จ ปน ทุปฺปฏิมนฺติยา
ภวนฺติ นาห สกฺโกมิ สมเณน โคตเมน สทฺธึ อสฺมึ วจเน
ปฏิมนฺเตตุนฺติ ฯ ตติยมฺป โข เต พฺราหฺมณา อสฺสลายน มาณว
เอตทโวจุ อย โภ อสฺสลายน สมโณ โคตโม จาตุวณฺณึ
สุทฺธึ ปฺาเปติ เอตุ ภว อสฺสลายน สมเณน โคตเมน
สทฺธึ อสฺมึ วจเน ปฏิมนฺเตตุ จริต โข ปน โภตา อสฺสลายเนน
ปริพฺพาชก มา ภว อสฺสลายโน อยุทฺธปราชิต ปราชยีติ ฯ
เอว วุตฺเต อสฺสลายโน มาณโว เต พฺราหฺมเณ เอตทโวจ
อทฺธา โข อห ภนฺเต น ลภามิ สมโณ ขลุ โภ โคตโม
ธมฺมวาที ธมฺมวาทิโน จ ปน ทุปฺปฏิมนฺติยา ภวนฺติ นาห
สกฺโกมิ สมเณน โคตเมน สทฺธึ อสฺมึ วจเน ปฏิมนฺเตตุ อปจาห
ภวต ๒ วจเนน คมิสฺสามีติ ฯ
[๖๑๕] อถ โข อสฺสลายโน มาณโว มหตา พฺราหฺมณคเณน
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร จริต โข ปน โภตา อสฺสลายเนน ปริพฺพาชกนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ
#๒ ยุ. ภควนฺตาน ฯ
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สทฺธึ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ
สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อสฺสลายโน มาณโว ภควนฺต เอตทโวจ
พฺราหฺมณา โภ โคตม เอวมาหสุ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ
หีโน อฺโ วณฺโณ พฺราหฺมณาว สุกฺโก วณฺโณ กโณฺห
อฺโ วณฺโณ พฺราหฺมณาว สุชฺฌนฺติ โน อพฺราหฺมณา
พฺราหฺมณาว พฺรหฺมโุ น ปุตฺตา โอรสา มุขโต ชาตา พฺรหฺมชา
พฺรหฺมนิมฺมิตา พฺรหฺมทายาทาติ อิธ ภว โคตโม กิมาหาติ ฯ
[๖๑๖] ทิสฺสนฺเต โข ปน อสฺสลายน พฺราหฺมณาน พฺราหฺมณิโย
อุตุนิโยป คพฺภินิโยป วิชายมานาป ปายมานาป เต จ พฺราหฺมณา
โยนิชาว สมานา เอวมาหสุ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ หีโน
อฺโ วณฺโณ พฺราหฺมณาว สุกโฺ ก วณฺโณ กโณฺห อฺโ
วณฺโณ พฺราหฺมณาว สุชฺฌนฺติ โน อพฺราหฺมณา พฺราหฺมณาว
พฺรหฺมุโน ปุตฺตา โอรสา มุขโต ชาตา พฺรหฺมชา พฺรหฺมนิมฺมิตา
พฺรหฺมทายาทาติ ฯ กิฺจาป ภว โคตโม เอวมาห อถ เขฺวตฺถ
พฺราหฺมณา เอวเมต มฺนฺติ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ
ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ฯ
[๖๑๗] ต กึ มฺสิ อสฺสลายน สุตนฺเต โยนกกมฺโพเชสุ ๑
อฺเสุ จ ปจฺจนฺติเมสุ ชนปเทสุ เทฺวว วณฺณา อยฺโย เจว
ทาโส จ อยฺโย หุตฺวา ทาโส โหติ ทาโส หุตวฺ า อยฺโย
#๑ ยุ. โยนกมฺโพเชสุ ฯ
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โหตีติ ฯ เอว โภ สุต เม โยนกกมฺโพเชสุ อฺเสุ จ
ปจฺจนฺติเมสุ ชนปเทสุ เทฺวว วณฺณา อยฺโย เจว ทาโส จ
อยฺโย หุตฺวา ทาโส โหติ ทาโส หุตฺวา อยฺโย โหตีติ ฯ
เอตฺถ อสฺสลายน พฺราหฺมณาน กึ พล โก อสฺสาโส ยเทตฺถ
พฺราหฺมณา เอวมาหสุ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ หีโน
อฺโ วณฺโณ ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ฯ กิฺจาป ภว
โคตโม เอวมาห อถ เขฺวตฺถ พฺราหฺมณา เอวเมต มฺนฺติ
พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ ฯเปฯ
พฺรหฺมทายาทาติ ฯ
[๖๑๘] ต กึ มฺสิ อสฺสลายน ขตฺติโยว นุ โข ปาณาติปาตี
อทินฺนาทายี กาเมสุมิจฺฉาจารี มุสาวาที ปสุณวาโจ ผรุสวาโจ
สมฺผปฺปลาป อภิชฺฌาลุ พฺยาปนฺนจิตฺโต มิจฺฉาทิฏี กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย
โน พฺราหฺมโณ เวสฺโสว ๑ นุ โข ... สุทฺโทว นุ โข ปาณาติปาตี
อทินฺนาทายี กาเมสุมิจฺฉาจารี มุสาวาที ปสุณวาโจ ผรุสวาโจ
สมฺผปฺปลาป อภิชฺฌาลุ พฺยาปนฺนจิตฺโต มิจฺฉาทิฏี กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย
โน พฺราหฺมโณติ ฯ โน หิท โภ โคตม ขตฺติโยป หิ
โภ โคตม ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี กาเมสุมิจฺฉาจารี มุสาวาที
ปสุณวาโจ ผรุสวาโจ สมฺผปฺปลาป อภิชฺฌาลุ พฺยาปนฺนจิตฺโต
#๑ ยุ. จ. ฯ
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มิจฺฉาทิฏี กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปชฺเชยฺย พฺราหฺมโณป หิ โภ โคตม ... เวสฺโสป หิ
โภ โคตม ... สุทฺโทป หิ โภ โคตม ... สพฺเพป หิ โภ โคตม
จตฺตาโร วณฺณา ปาณาติปาติโน อทินฺนาทายิโน กาเมสุมิจฺฉาจาริโน
มุสาวาทิโน ปสุณวาจา ผรุสวาจา สมฺผปฺปลาปโน อภิชฌ
ฺ าลู
พฺยาปนฺนจิตฺตา มิจฺฉาทิฏี กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินปิ าต นิรย อุปปชฺเชยฺยนุ ฺติ ฯ เอตฺถ อสฺสลายน
พฺราหฺมณาน กึ พล โก อสฺสาโส ยเทตฺถ พฺราหฺมณา เอวมาหสุ
พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ ฯเปฯ
พฺรหฺมทายาทาติ ฯ กิฺจาป ภว โคตโม เอวมาห อถ เขฺวตฺถ
พฺราหฺมณา เอวเมต มฺนฺติ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ
หีโน อฺโ วณฺโณ ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ฯ
[๖๑๙] ต กึ มฺสิ อสฺสลายน พฺราหฺมโณว นุ โข
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต กาเมสุมิจฺฉาจารา ๑
ปฏิวิรโต มุสาวาทา ปฏิวิรโต ปสุณาย ๒ วาจาย ปฏิวิรโต ผรุสาย ๓
วาจาย ปฏิวริ โต สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต อนภิชฺฌาลุ อพฺยาปนฺนจิตฺโต
สมฺมาทิฏี กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺเชยฺย โน ขตฺติโย โน เวสฺโส โน สุทโฺ ทติ ฯ โน
หิท โภ โคตม ขตฺติโยป หิ โภ โคตม ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต
#๑ ยุ. กาเมสุมิจฺฉาจารา ฯเปฯ มุสาวาทา ปฏิวิรโตติ นตฺถิ ๒ ยุ. ปสุณาวาจา ฯ
#๓ ยุ. ผรุสาวาจา ฯ
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มุสาวาทา ปฏิวิรโต ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต ผรุสาย วาจาย
ปฏิวิรโต สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต อนภิชฺฌาลุ อพฺยาปนฺนจิตฺโต
สมฺมาทิฏี กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺย
พฺราหฺมโณป หิ โภ โคตม ... เวสฺโสป หิ โภ
โคตม ... สุทฺโทป หิ โภ โคตม ... สพฺเพป หิ โภ โคตม
จตฺตาโร วณฺณา ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา อทินนฺ าทานา ปฏิวิรตา
กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรตา มุสาวาทา ปฏิวิรตา ปสุณาย วาจาย
ปฏิวิรตา ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรตา สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรตา อนภิชฺฌาลู
อพฺยาปนฺนจิตฺตา สมฺมาทิฏี กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺยุนฺติ ฯ เอตฺถ อสฺสลายน พฺราหฺมณาน
กึ พล โก อสฺสาโส ยเทตฺถ พฺราหฺมณา เอวมาหสุ พฺราหฺมณาว
เสฏโ วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ฯ
กิฺจาป ภว โคตโม เอวมาห อถ เขฺวตฺถ พฺราหฺมณา เอวเมต
มฺนฺติ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ
ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ฯ
[๖๒๐] ต กึ มฺสิ อสฺสลายน พฺราหฺมโณว นุ โข
ปโหติ อสฺมึ ปเทเส อเวร อพฺยาปชฺฌ เมตฺตจิตฺต ภาเวตุ โน
ขตฺติโย โน เวสฺโส โน สุทฺโทติ ฯ โน หิท โภ โคตม
ขตฺติโยป หิ โภ โคตม ปโหติ อสฺมึ ปเทเส อเวร อพฺยาปชฺฌ
เมตฺตจิตฺต ภาเวตุ พฺราหฺมโณป หิ โภ โคตม ... เวสฺโสป
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หิ โภ โคตม ... สุทฺโทป หิ โภ โคตม ... สพฺเพป หิ โภ
โคตม จตฺตาโร วณฺณา ปโหนฺติ อสฺมึ ปเทเส อเวร อพฺยาปชฺฌ
เมตฺตจิตฺต ภาเวตุนฺติ ฯ เอตฺถ อสฺสลายน พฺราหฺมณาน กึ
พล โก อสฺสาโส ยเทตฺถ พฺราหฺมณา เอวมาหสุ พฺราหฺมณาว
เสฏโ วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ฯ
กิฺจาป ภว โคตโม เอวมาห อถ เขฺวตฺถ พฺราหฺมณา เอวเมต
มฺนฺติ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ
ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ฯ
[๖๒๑] ต กึ มฺสิ อสฺสลายน พฺราหฺมโณว นุ โข
ปโหติ โสตฺตึ ๑ สินาน อาทาย นทึ คนฺตฺวา รโชชลฺล ปวาเหตุ
โน ขตฺติโย โน เวสฺโส โน สุทโฺ ทติ ฯ โน หิท โภh
โคตม ขตฺติโยป หิ โภ โคตม ปโหติ โสตฺตึ ๒ สินาน อาทาย
นทึ คนฺตฺวา รโชชลฺล ปวาเหตุ พฺราหฺมโณป หิ โภ โคตม ...
เวสฺโสป หิ โภ โคตม ... สุทฺโทป หิ โภ โคตม ... สพฺเพป
หิ โภ โคตม จตฺตาโร วณฺณา ปโหนฺติ โสตฺตึ ๓ สินาน อาทาย
นทึ คนฺตฺวา รโชชลฺล ปวาเหตุนฺติ ฯ เอตฺถ อสฺสลายน พฺราหฺมณาน
กึ พล โก อสฺสาโส ยเทตฺถ พฺราหฺมณา เอวมาหสุ พฺราหฺมณาว
เสฏโ วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ฯ
กิฺจาป ภว โคตโม เอวมาห อถ เขฺวตฺถ พฺราหฺมณา เอวเมต
มฺนฺติ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ
#๑-๒-๓ ยุ. โสตฺถึ สินานึ ฯ
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ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ฯ
[๖๒๒] ต กึ มฺสิ อสฺสลายน อิธ ราชา ขตฺติโย
มุทฺธาวสิตฺโต นานาชจฺจาน ปุริสาน ปุริสสต สนฺนิปาเตยฺย อายนฺตุ
โภนฺโต เย ตตฺถ ขตฺติยกุลา พฺราหฺมณกุลา ราชฺกุลา
อุปฺปนฺนา สากสฺส วา สาลสฺส วา สลฬสฺส วา จนฺทนสฺส วา
ปทุมกสฺส วา อุตฺตรารณึ อาทาย อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตนฺตุ เตโช
ปาตุกโรนฺตุ อายนฺตุ ปน โภนฺโต เย จ ๑ ตตฺถ จณฺฑาลกุลา
เนสาทกุลา เวณุกุลา ๒ รถการกุลา ปุกฺกุสกุลา อุปปฺ นฺนา สาปานโทณิยา
วา สูกรโทณิยา วา รชกโทณิยา วา เอลณฺฑกฏสฺส
วา อุตฺตรารณึ อาทาย อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตนฺตุ เตโช ปาตุกโรนฺตูติ
ต กึ มฺสิ อสฺสลายน โย จ ๓ นุ โข ขตฺติยกุลา พฺราหฺมณกุลา
ราชฺกุลา อุปฺปนฺเนหิ สากสฺส วา สาลสฺส วา สลฬสฺส
วา จนฺทนสฺส วา ปทุมกสฺส วา อุตฺตรารณึ อาทาย อคฺคิ อภินิพฺพตฺโต
เตโช ปาตุกโต โส เอว นุ ขฺวสฺส อคฺคิ อจฺจิมา เจว
วณฺณิมา จ ปภสฺสโร จ เตน จ สกฺกา อคฺคินา อคฺคิกรณีย
กาตุ โย ปน โส จณฺฑาลกุลา เนสาทกุลา เวณุกุลา รถการกุลาh
ปุกฺกุสกุลา อุปฺปนฺเนหิ สาปานโทณิยา วา สูกรโทณิยา
วา รชกโทณิยา วา เอลณฺฑกฏสฺส วา อุตฺตรารณึ อาทาย
อคฺคิ อภินพิ ฺพตฺโต เตโช ปาตุกโต สฺวาสฺส อคฺคิ น เจว
อจฺจิมา น จ วณฺณิมา น จ ปภสฺสโร น จ เตน สกฺกา
#๑ ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. เวณกุลา ฯ ๓ ยุ. โย เอว นุ โข โส ฯ
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อคฺคินา อคฺคิกรณีย กาตุนฺติ ฯ โน หิท โภ โคตม โยป ๑
โส โภ โคตม ขตฺติยกุลา พฺราหฺมณกุลา ราชฺกุลา อุปฺปนฺเนหิ
สากสฺส ๒ วา สาลสฺส วา สลฬสฺส วา จนฺทนสฺส วา ปทุมกสฺส
วา อุตฺตรารณึ อาทาย อคฺคิ อภินิพฺพตฺโต เตโช ปาตุกโต
สฺวาสฺส อคฺคิ อจฺจิมา จ วณฺณิมา จ ปภสฺสโร จ เตน
จ สกฺกา อคฺคินา อคฺคิกรณีย กาตุ โยป โส จณฺฑาลกุลา
เนสาทกุลา เวณุกุลา รถการกุลา ปุกกฺ ุสกุลา อุปปฺ นฺเนหิ สาปานโทณิยา
วา สูกรโทณิยา วา รชกโทณิยา วา เอลณฺฑกฏสฺส
วา อุตฺตรารณึ อาทาย อคฺคิ อภินิพฺพตฺโต เตโช ปาตุกโต
โสปสฺส ๓ อคฺคิ อจฺจิมา จ วณฺณิมา จ ปภสฺสโร จ เตนป จ
สกฺกา [๔] อคฺคิกรณีย กาตุ สพฺโพป หิ โภ โคตม อคฺคิ อจฺจิมา
จ วณฺณิมา จ ปภสฺสโร จ สพฺเพนป จ สกฺกา อคฺคินา
อคฺคิกรณีย กาตุนฺติ ฯ เอตฺถ อสฺสลายน พฺราหฺมณาน กึ พล โก
อสฺสาโส ยเทตฺถ พฺราหฺมณา เอวมาหสุ พฺราหฺมณาว เสฏโ
วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ พฺราหฺมณาว สุกฺโก วณฺโณ
กโณฺห อฺโ วณฺโณ พฺราหฺมณาว สุชฺฌนฺติ โน อพฺราหฺมณา
พฺราหฺมณาว พฺรหฺมโุ น ปุตฺตา โอรสา มุขโต ชาตา พฺรหฺมชา
พฺรหฺมนิมฺมิตา พฺรหฺมทายาทาติ ฯ กิฺจาป ภว โคตโม เอวมาห
อถ เขฺวตฺถ พฺราหฺมณา เอวเมต มฺนฺติ พฺราหฺมณาว เสฏโ
วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ฯ
#๑ ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๓ ยุ. โสจสฺส ฯ ๔ ยุ. อคฺคินา ฯ
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[๖๒๓] ต กึ มฺสิ อสฺสลายน อิธ ขตฺติยกุมาโร
พฺราหฺมณกฺาย สทฺธึ สวาส กปฺเปยฺย เตส สวาสมนฺวาย
ปุตฺโต ชาเยถ โย โส ขตฺติยกุมาเรน พฺราหฺมณกฺาย ปุตฺโต
อุปฺปนฺโน สิยา โส มาตุป สทิโส ปตุป สทิโส ขตฺติโยติป
วตฺตพฺโพ พฺราหฺมโณติป วตฺตพฺโพติ ฯ โย โส โภ โคตม
ขตฺติยกุมาเรน พฺราหฺมณกฺาย ปุตฺโต อุปปฺ นฺโน สิยา โส
มาตุป สทิโส ปตุป สทิโส ขตฺติโยติป วตฺตพฺโพ พฺราหฺมโณติป
วตฺตพฺโพติ ฯ
[๖๒๔] ต กึ มฺสิ อสฺสลายน อิธ พฺราหฺมณกุมาโร
ขตฺติยกฺาย สทฺธึ สวาส กปฺเปยฺย เตส สวาสมนฺวาย ปุตฺโต
ชาเยถ โย โส พฺราหฺมณกุมาเรน ขตฺติยกฺาย ปุตฺโต
อุปฺปนฺโน สิยา โส มาตุป สทิโส ปตุป สทิโส ขตฺติโยติป
วตฺตพฺโพ พฺราหฺมโณติป วตฺตพฺโพติ ฯ โย โส โภ โคตม
พฺราหฺมณกุมาเรน ขตฺติยกฺาย ปุตฺโต อุปปฺ นฺโน สิยา โส
มาตุป สทิโส ปตุป สทิโส ขตฺติโยติป วตฺตพฺโพ พฺราหฺมโณติป
วตฺตพฺโพติ ฯ
[๖๒๕] ต กึ มฺสิ อสฺสลายน อิธ วลว คทฺรเภน
สมฺปโยเชยฺยุ เตส สปโยคมนฺวาย กิสฺสโร ๑ ชาเยถ โย โสป
วลวาย คทฺรเภน กิสฺสโร ๒ อุปฺปนฺโน สิยา โส มาตุป สทิโส
ปตุป สทิโส อสฺโสติป วตฺตพฺโพ คทฺรโภติป วตฺตพฺโพ ฯ โส
#๑-๒ ยุ. กิโสโร ฯ
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กุมารณฺฑุป ๑ โส โภ โคตม อสฺสตโร โหติ อิท หิสฺส โภ
โคตม นานากรณ ปสฺสามิ อมุตฺร จ ปน สาน น กิฺจิ
นานากรณ ปสฺสามีติ ฯ
[๖๒๖] ต กึ มฺสิ อสฺสลายน อิธาสฺสุ เทฺว มาณวกา
ภาตโร โสทริยา ๒ เอโก อชฺฌายโก อุปนีโต เอโก อนชฺฌายโก
อนุปนีโต กเมตฺถ พฺราหฺมณา ปม โภเชยฺยุ สทฺเธ วา
ถาลิปาเก วา ยฺเ วา ปาหุเน วาติ ฯ โย โส โภ โคตม
มาณวโก อชฺฌายโก อุปนีโต ตเมตฺถ พฺราหฺมณา ปม โภเชยฺยุ
สทฺเธ วา ถาลิปาเก วา ยฺเ วา ปาหุเน วา กึ หิ โภ
โคตม อนชฺฌายเก อนุปนีเต ทินฺน มหปฺผล ภวิสฺสตีติ ฯ
[๖๒๗] ต กึ มฺสิ อสฺสลายน อิธาสฺสุ เทฺว มาณวกา
ภาตโร โสทริยา เอโก อชฺฌายโก อุปนีโต ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม
เอโก อนชฺฌายโก อนุปนีโต สีลวา กลฺยาณธมฺโม กเมตฺถ
พฺราหฺมณา ปม โภเชยฺยุ สทฺเธ วา ถาลิปาเก วา ยฺเ
วา ปาหุเน วาติ ฯ โย โส โภ โคตม มาณวโก อนชฺฌายโก
อนุปนีโต สีลวา กลฺยาณธมฺโม ตเมตฺถ พฺราหฺมณา ปม โภเชยฺยุ
สทฺเธ วา ถาลิปาเก วา ยฺเ วา ปาหุเน วา กึ หิ โภ
โคตม ทุสฺสเี ล ปาปธมฺเม ทินฺน มหปฺผล ภวิสฺสตีติ ฯ ปุพฺเพ โข
ตฺว อสฺสลายน ชาตึ อคมาสิ ชาตึ คนฺตฺวา มนฺเต อคมาสิ มนฺเต
#๑ ยุ. เวกุรฺชายาติ ทิสฺสติ ฯ ม. กุณฑ
ฺ นฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. สอุทริยา ฯ
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คนฺตฺวา ตเมว ๑ เปตฺวา ๒ จาตุวณฺณึ สุทฺธึ ปจฺจาคโต ยมห
ปฺเปมีติ ฯ เอว วุตฺเต อสฺสลายโน มาณโว ตุณฺหีภูโต มงฺกุภูโต
ปตฺตกฺขนฺโธ อโธมุโข ปชฺฌายนฺโต อปฺปฏิภาโณ นิสีทิ ฯ
[๖๒๘] อถ โข ภควา อสฺสลายน มาณว ตุณฺหีภูต มงฺกุภูต
ปตฺตกฺขนฺธ อโธมุข ปชฺฌายนฺต อปฺปฏิภาณ วิทิตฺวา อสฺสลายน
มาณว เอตทโวจ ภูตปุพฺพ อสฺสลายน สตฺตนฺน พฺราหฺมณิสีน
อรฺายตเน ปณฺณกุฏีสุ สมฺมนฺตาน เอวรูป ปาปก ทิฏิคต
อุปฺปนฺน โหติ พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ หีโน อฺโ
วณฺโณ ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ฯ อสฺโสสิ โข อสฺสลายน อสิโต
เทวโล อิสิ สตฺตนฺน กิร พฺราหฺมณิสีน อรฺายตเน ปณฺณกุฏีสุ
สมฺมนฺตาน เอวรูป ปาปก ทิฏิคต อุปฺปนฺน [๓] พฺราหฺมณาว เสฏโ
วณฺโณ ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทาติ ฯ อถ โข อสฺสลายน อสิโต
เทวโล อิสิ เกสมสฺสุ กปฺเปตฺวา มฺเชฏวณฺณานิ ทุสฺสานิ นิวาเสตฺวา
อคลิโย ๓ อุปาหนา อาโรหิตฺวา ชาตรูปมย ทณฺฑ คเหตฺวา
สตฺตนฺน พฺราหฺมณิสีน ปตฺถิณฺฑิเล ๕ ปาตุรโหสิ ฯ อถ โข อสฺสลายน
อสิโต เทวโล อิสิ สตฺตนฺน พฺราหฺมณิสีน ปตฺถิณฺฑิเล จงฺกมมาโน
เอวมาห หนฺท โก นุ โข อิเม ภวนฺโต พฺราหฺมณิสโย
คนฺตา ๖ หนฺท โก นุ โข อิเม ภวนฺโต พฺราหฺมณิสโย คนฺตาติ ฯ
อถ โข อสฺสลายน สตฺต ๗ พฺราหฺมณิสโย อสิต เทวล อิสึ เอตทโวจุ
#๑ ยุ. ตเมต ตฺว ฯ ๒ ยุ. เปตฺวาติ นตฺถิ ฯ
#๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร โหตีติ ทิสฺสติ ฯ ๔ ยุ. อฏลิโย ฯ ๕ ยุ. ปตฺถณฺฑิเล ฯ
#๖ สี. ยุ. คตา ฯ ๗ ยุ. สตฺตนฺน พฺราหฺมณิสีน เอตทโหสิ ฯ
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โก นาย คามณฺฑลรูโป วิย สตฺตนฺน พฺราหฺมณิสีน ปตฺถณ
ิ ฺฑิเล
จงฺกมมาโน เอวมาห หนฺท โก นุ โข อิเม ภวนฺโต พฺราหฺมณิสโย
คนฺตา หนฺท โก นุ โข อิเม ภวนฺโต พฺราหฺมณิสโย คนฺตาติ
หนฺท น อภิสปสฺสามาติ ๑ ฯ อถ โข อสฺสลายน สตฺต พฺราหฺมณิสโย
อสิต เทวล อิสึ อภิสปสุ ภสฺมา จปลี ๒ โหหิ ภสฺมา จปลี โหหิ
ภสฺมา จปลี โหหีติ ฯ ยถา ยถา โข อสฺสลายน สตฺต พฺราหฺมณิสโย
อสิต เทวล อิสึ อภิสปสุ ตถา ตถา อสิโต เทวโล อิสิ อภิรปู ตโร
เจว โหติ ทสฺสนียตโร จ ปาสาทิกตโร จ ฯ อถ โข อสฺสลายน
สตฺตนฺน พฺราหฺมณิสีน เอตทโหสิ โมฆ วต โน ตโป อปฺผล
พฺรหฺมจริย มย หิ ปุพฺเพ ย อภิสปาม ภสฺมา จปลี ๓ โหหีติ
ภสฺมา [๔] ภวติ เอกจฺโจ อิม ปน มย ยถา ยถา อภิสปาม ตถา
ตถา อภิรูปตโร เจว โหติ ทสฺสนียตโร จ ปาสาทิกตโร จาติ ฯ
น ภวนฺตาน โมฆ ตโป น ปนาปฺผล พฺรหฺมจริย อิงฺฆ ภวนฺโต
โย มยิ มโนปโทโส ต ปชหถาติ ฯ โย ภวติ มโนปโทโส ต
ปชหาม โก นุ ภว โหตีติ ฯ สุโต โน ภวต อสิโต เทวโล
อิสีติ ฯ เอว โภติ ฯ โส ขฺวาห โภ โหมีติ ฯ อถ โข
อสฺสลายน สตฺต พฺราหฺมณิสโย อสิต เทวล อิสึ อภิวาเทตุ
อุปกฺกมึสุ ฯ ๕ อถ โข อสฺสลายน อสิโต เทวโล อิสิ สตฺต
พฺราหฺมณิสโย เอตทโวจ สุตเมต โภ สตฺตนฺน กิร พฺราหฺมณิสีน
อรฺายตเน ปณฺณกุฏีสุ สมฺมนฺตาน เอวรูป ปาปก ทิฏิคต
#๑ ยุ. อภิสปามาติ ฯ ๒-๓ ยุ. ภสฺมา วสลี โหตีติ ฯ ๔ ยุ. วสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
#๕ ยุ. อุปสงฺกมึสุ ฯ
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อุปฺปนฺน พฺราหฺมณาว เสฏโ วณฺโณ หีโน อฺโ วณฺโณ
พฺราหฺมณาว สุกฺโก วณฺโณ กโณฺห อฺโ วณฺโณ พฺราหฺมณาว
สุชฺฌนฺติ โน อพฺราหฺมณา พฺราหฺมณาว พฺรหฺมโุ น ปุตฺตา โอรสา
มุขโต ชาตา พฺรหฺมชา พฺรหฺมนิมฺมติ า พฺรหฺมทายาทาติ ฯ เอว
โภติ ฯ ชานนฺติ ปน โภนฺโต ยา ชนิมาตา ๑ พฺราหฺมณเยว
อคมาสิ โน อพฺราหฺมณนฺติ ฯ โน หิท โภ ฯ ชานนฺติ ปน
โภนฺโต ยา ชนิมาตุ มาตา ยาว สตฺตมา มาตุ มาตามหยุคา
พฺราหฺมณเยว อคมาสิ โน อพฺราหฺมณนฺติ ฯ โน หิท โภ ฯ
ชานนฺติ ปน โภนฺโต โย ชนิปตา พฺราหฺมณึเยว อคมาสิ โน
อพฺราหฺมณินฺติ ฯ โน หิท โภ ฯ ชานนฺติ ปน โภนฺโต โย
ชนิปตุ ปตา ยาว สตฺตมา ปตุ ปตามหยุคา พฺราหฺมณึเยว
อคมาสิ โน อพฺราหฺมณินฺติ ฯ โน หิท โภ ฯ ชานนฺติ ปน
โภนฺโต ยถา คพฺภสฺส อวกฺกนฺติ โหตีติ ฯ ชานาม มย โภ
ยถา คพฺภสฺส อวกฺกนฺติ โหติ อิธ มาตาปตโร จ ๒ สนฺนิปติตา
โหนฺติ มาตา จ อุตุนี โหติ คนฺธพฺโพ จ ปจฺจุปฏิโต โหติ
เอว ติณฺณ สนฺนิปาตา คพฺภสฺส อวกฺกนฺติ โหตีติ ฯ ชานนฺติ ปน
โภนฺโต ยคฺเฆ โส คนฺธพฺโพ ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ วา
เวสฺโส วา สุทฺโท วาติ ฯ น มย โภ ชานาม ยคฺเฆ โส
คนฺธพฺโพ ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ วา เวสฺโส วา สุทฺโท วาติ ฯ
เอว สนฺเต โภนฺโต ๓ ชานาถ เก ตุเมฺห โหถาติ ฯ เอว สนฺเต
#๑ ยุ. ชนีมาตา ฯ ๒ ยุ. ว ฯ ๓ ยุ. โภ ฯ
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โภ น มย ชานาม เกจิ มย โหมาติ ฯ เต หิ นาม อสฺสลายน
สตฺต พฺราหฺมณิสโย อสิเตน เทวเลน อิสินา สเก ชาติวาเท
สมนุยฺุชิยมานา สมนุคฺคาหิยมานา ๑ สมนุภาสิยมานา น สมฺปายิสฺสนฺติ
กึ ปน ตฺว เอตรหิ มยา สกสฺมึ ชาติวาเท สมนุยฺุชิยมาโน
สมนุคฺคาหิยมาโน สมนุภาสิยมาโน สมฺปายิสฺสสิ เยส ตฺว
สาจริยโก น ปุณฺโณ ทพฺพิคาโหติ ฯ
[๖๒๙] เอว วุตฺเต อสฺสลายโน มาณโว ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
อสฺสลายนสุตฺต นิฏิต ตติย ฯ
___________________
#๑ ยุ. สมนุภาสิยมานา สมนุคฺคาหิยมานา ฯ
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โฆฏมุขสุตตฺ 
[๖๓๐] เอวมฺเม สุต เอก สมย อายสฺมา อุเทโน พาราณสิย
วิหรติ เขมิยมฺพวเน ฯ เตน โข ปน สมเยน โฆฏมุโข พฺราหฺมโณ
พาราณสึ อนุปฺปตฺโต โหติ เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อถ โข
โฆฏมุโข พฺราหฺมโณ ชงฺฆาวิหาร อนุจงฺกมมาโน อนุวิจรมาโน
เยน เขมิยมฺพวน เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา
อุเทโน อพฺโภกาเส จงฺกมติ ฯ อถ โข [๑] โฆฏมุโข พฺราหฺมโณ
เยน อายสฺมา อุเทโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา
อุเทเนน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
อายสฺมนฺต อุเทน จงฺกมนฺต อนุจงฺกมมาโน เอวมาห อมฺโภ
สมณ นตฺถิ ธมฺมิโก ปริพฺพโช ๒ เอว เม เอตฺถ โหติ ตฺจ
โข ภวนฺตรูปาน วา อทสฺสนา โย วา ปเนตฺถ ธมฺโมติ ฯ
[๖๓๑] เอว วุตฺเต อายสฺมา อุเทโน จงฺกมา โอโรหิตฺวา
วิหาร ปวิสติ ฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ โฆฏมุโขป โข
พฺราหฺมโณ จงฺกมา โอโรหิตฺวา วิหาร ปวิสิตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิต โข โฆฏมุข พฺราหฺมณ อายสฺมา
อุเทโน เอตทโวจ สวิชฺชนฺเต โข พฺราหฺมณ อาสนานิ สเจ
อากงฺขสิ นิสีทาติ ฯ เอตเทว โข ปน มย โภโต อุเทนสฺส
อาคมยมานา น นิสีทาม กถ หิ นาม มาทิโส ปุพฺเพ อนิมนฺติโต
#๑ ยุ. โส ฯ ๒ ยุ. ปริพฺพาชโก ฯ
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อาสเน นิสีทิตพฺพ มฺเยฺยาติ ฯ อถ โข โฆฏมุโข พฺราหฺมโณ
อฺตร นีจ อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โฆฏมุโข พฺราหฺมโณ อายสฺมนฺต อุเทน เอตทโวจ
อมฺโภ สมณ นตฺถิ ธมฺมิโก ปริพฺพโช เอว เม เอตฺถ โหติ
ตฺจ โข ภวนฺตรูปาน วา อทสฺสนา โย วา ปเนตฺถ ธมฺโมติ ฯ
สเจ โข ปน เม ตฺว พฺราหฺมณ อนุมฺเยฺย อนุชาเนยฺยาสิ
ปฏิกฺโกเสตพฺพฺจ ปฏิกฺโกเสยฺยาสิ ยสฺส จ ปน เม ภาสิตสฺส
อตฺถ น ชาเนยฺยาสิ มมเยว ตตฺถ อุตฺตรึ ปฏิปจุ ฺเฉยฺยาสิ อิท
โภ อุเทน กถ อิมสฺส กฺวตฺโถติ เอว กตฺวา สิยา โน เอตฺถ
กถาสลฺลาโปติ ฯ อนุมฺเยฺย ขฺวาห โภโต อุเทนสฺส
อนุชานิสฺสามิ ปฏิกฺโกสิตพฺพฺจ ปฏิกฺโกสิสฺสามิ ยสฺส จ ปนาห
โภโต อุเทนสฺส ภาสิตสฺส อตฺถ น ชานิสฺสามิ ภวนฺตเยว ตตฺถ
อุเทน อุตฺตรึ ปฏิปุจฺฉิสสฺ ามิ อิท โภ อุเทน กถ อิมสฺส กฺวตฺโถติ
เอว กตฺวา โหตุ โน เอตฺถ กถาสลฺลาโปติ ฯ
[๖๓๒] จตฺตาโรเม พฺราหฺมณ ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร อิธ พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปุคฺคโล
อตฺตนฺตโป โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ ปน พฺราหฺมณ
เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปรนฺตโป โหติ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ
ปน พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ [๑] อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ ปน
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร โหตีติ ทิสฺสติ ฯ
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พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปุคคฺ โล เนวตฺตนฺตโป โหติ นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส
อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต
สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรติ อิเมส พฺราหฺมณ จตุนฺน
ปุคฺคลาน กตโม เต ปุคคฺ โล จิตฺต อาราเธตีติ ฯ ยฺวาย โภ อุเทน
ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อย เม ปุคฺคโล
จิตฺต นาราเธติ โยปาย โภ อุเทน ปุคคฺ โล ปรนฺตโป ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อยมฺป เม ปุคฺคโล จิตฺต นาราเธติ โยปาย
โภ อุเทน ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
ปรนฺตโป จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อยมฺป เม ปุคฺคโล
จิตฺต นาราเธติ โย จ โข อย โภ อุเทน ปุคฺคโล เนวตฺตนฺตโป
นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส อนตฺตนฺตโป จ อปรนฺตโป จ ทิฏเว ธมฺเม
นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา
วิหรติ อย เม ปุคฺคโล จิตฺต อาราเธตีติ ฯ กสฺมา ปน เต
พฺราหฺมณ อิเม ตโย ปุคฺคลา จิตฺต นาราเธนฺตีติ ฯ ยฺวาย โภ
อุเทน ปุคคฺ โล อตฺตนฺตโป อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส
อตฺตาน สุขกาม ทุกฺขปฏิกฺกูล อาตาเปติ ปริตาเปติ อิมินา เม
อย ปุคฺคโล จิตฺต นาราเธติ โยปาย โภ อุเทน ปุคฺคโล
ปรนฺตโป ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส ปร สุขกาม ทุกฺข-
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ปฏิกฺกูล อาตาเปติ ปริตาเปติ อิมินา เม อย ปุคฺคโล จิตฺต
นาราเธติ โยปาย โภ อุเทน ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส
อตฺตานฺจ ปรฺจ สุขกาเม ทุกฺขปฏิกฺกูเล อาตาเปติ ปริตาเปติ
อิมินา เม อย ปุคฺคโล จิตฺต นาราเธติ โย จ โข อย โภ อุเทน
ปุคฺคโล เนวตฺตนฺตโป นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป
น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป
ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน
อตฺตนา วิหรติ โส อตฺตานฺจ ปรฺจ สุขกาเม ทุกฺขปฏิกฺกูเล
เนว อาตาเปติ น ปริตาเปติ อิมินา เม อย ปุคฺคโล
จิตฺต อาราเธตีติ ฯ
[๖๓๓] เทฺวมา พฺราหฺมณ ปริสา กตมา เทฺว อิธ
พฺราหฺมณ เอกจฺจา ปริสา สารตฺตรตฺตา มณิกณ
ุ ฺฑเลสุ ปุตตฺ ภริย
ปริเยสติ ทาสีทาส ปริเยสติ เขตฺตวตฺถุ ปริเยสติ ชาตรูปรชต
ปริเยสติ อิธ ปน พฺราหฺมณ เอกจฺจา ปริสา อสารตฺตรตฺตา
มณิกุณฺฑเลสุ ปุตฺตภริย ปหาย ทาสีทาส ปหาย เขตฺตวตฺถุ
ปหาย ชาตรูปรชต ปหาย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตา ยฺวาย ๑
พฺราหฺมณ ปุคฺคโล เนวตฺตนฺตโป นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส
อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต
#๑ ยุ. สฺวาย ฯ
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สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรติ อิม ตฺว พฺราหฺมณ
ปุคฺคล กตมสฺส ปริสาย พหุล สมนุปสฺสสิ ยา จาย ๑ ปริสา
สารตฺตรตฺตา มณิกุณฺฑเลสุ ปุตฺตภริย ปริเยสติ ทาสีทาส ปริเยสติ
เขตฺตวตฺถุ ปริเยสติ ชาตรูปรชต ปริเยสติ ยา จาย ๒ ปริสา
อสารตฺตรตฺตา มณิกุณฺฑเลสุ ปุตฺตภริย ปหาย ทาสีทาส ปหาย
เขตฺตวตฺถุ ปหาย ชาตรูปรชต ปหาย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตาติ ฯ
ยฺวาย โภ อุเทน ปุคฺคโล เนวตฺตนฺตโป นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
น ปรนฺตโป น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส อนตฺตนฺตโป
อปรนฺตโป ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต ๓
สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรติ อิมาห ปุคฺคล ยาย
ปริสา อสารตฺตรตฺตา มณิกุณฺฑเลสุ ปุตฺตภริย ปหาย ทาสีทาส
ปหาย เขตฺตวตฺถุ ปหาย ชาตรูปรชต ปหาย อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิตา อิมิสฺส ปริสาย พหุล สมนุปสฺสามีติ ฯ อิทาเนว โข
ปน เต พฺราหฺมณ ภาสิต มย เอว อาชานาม อมฺโภ สมณ นตฺถิ
ธมฺมิโก ปริพฺพโช ๓ เอว เม เอตฺถ โหติ ตฺจ โข ภวนฺตรูปาน
วา อทสฺสนา โย วา ปเนตฺถ ธมฺโมติ ฯ อทฺธา โข เม
สา โภ อุเทน สานุคฺคหา วาจา ภาสิตา อตฺถิ ธมฺมิโก ปริพฺพโช ๕
เอว เม เอตฺถ โหติ เอวฺจ ปน ม ภว อุเทโน ธาเรตุ
เย จิเม โภตา อุเทเนน จตฺตาโร ปุคฺคลา สงฺขิตฺเตน วุตฺตา
วิตฺถาเรน อวิภตฺตา สาธุ เม ภว อุเทโน อิเม จตฺตาโร ปุคฺคเล
#๑-๒ ยุ. วาย ฯ ๓ ยุ. สีติภูโตติ นตฺถิ ฯ ๔-๕ ยุ. ปริพฺพาโช ฯ
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วิตฺถาเรน วิภชตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ เตนหิ พฺราหฺมณ
สุโณหิ ๑ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว โภติ โข
โฆฏมุโข พฺราหฺมโณ อายสฺมโต อุเทนสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๖๓๔] อายสฺมา อุเทโน เอตทโวจ กตโม จ พฺราหฺมณ
ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ พฺราหฺมณ
เอกจฺโจ ปุคฺคโล อเจลโก โหติ มุตฺตาจาโร หตฺถาวเลขโน น
เอหิภทนฺติโก น ติฏภทนฺติโก นาภิหต ๒ น อุทฺทิสฺส กต น
นิมนฺตน สาทิยติ โส น กุมฺภิมุขา ปฏิคฺคณฺหาติ น กโฬปมุขา
ปฏิคฺคณฺหาติ น เอฬกมนฺตร น ทณฺฑมนฺตร น มูสลมนฺตร น
ทฺวินฺน ภฺุชมานาน น คพฺภินิยา น ปายมานาย น ปุริสนฺตรคตาย
น สงฺกิตฺตีสุ น ยตฺถ สา อุปฏิโต โหติ น ยตฺถ มกฺขิกา
สณฺฑสณฺฑจารินี น มจฺฉ น มส น สุร น เมรย น
ถุโสทก ปวติ โส เอกาคาริโก วา โหติ เอกาโลปโก
ทฺวาคาริโก วา โหติ ทฺวาโลปโก ฯเปฯ สตฺตาคาริโก วา โหติ
สตฺตาโลปโก เอกิสฺสาป ทตฺติยา ยาเปติ ทฺวีหิป ทตฺตีหิ ยาเปติ
ตีหิป ทตฺตหี ิ ยาเปติ ฯเปฯ สตฺตหิป ทตฺตีหิ ยาเปติ เอกาหิกป
อาหาร อาหาเรติ ทฺวีหิกป อาหาร อาหาเรติ ฯเปฯ
สตฺตาหิกป อาหาร อาหาเรติ อิติ เอวรูป อฑฺฒมาสิกป
ปริยายภตฺตโภชนานุโยค อนุยุตฺโต วิหรติ โส สากภกฺโข วา โหติ
สามากภกฺโข วา โหติ นีวารภกฺโข วา โหติ ททฺทุลภกฺโข วา
#๑ ยุ. สุณาหิ ฯ ๒ ยุ. นาภิหฏ ฯ
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โหติ หฏภกฺโข วา โหติ กณภกฺโข วา โหติ อาจามภกฺโข
วา โหติ ปฺากภกฺโข วา โหติ ติณภกฺโข วา โหติ โคมยภกฺโข
วา โหติ วนมูลผลาหาโร วา ยาเปติ ปวตฺตผลโภชี โส
สาณานิป ธาเรติ มสาณานิป ธาเรติ ฉวทุสสฺ านิป ธาเรติ
ปสุกูลานิป ธาเรติ ติรีฏานิป ธาเรติ อชินป ๑ ธาเรติ อชินกฺขิปป
ธาเรติ กุสจีรป ธาเรติ วากจีรป ธาเรติ ผลกจีรป ธาเรติ
เกสกมฺพลป ธาเรติ วาลกมฺพลป ธาเรติ อุฬูกปกฺขป ธาเรติ
เกสมสฺสุโลจโกป โหติ เกสมสฺสุโลจนานุโยคมนุยุตฺโต อุพภฺ ฏโกป
โหติ อาสนปฏิกฺขิตฺโต อุกฺกฏุ ิโกป โหติ อุกฺกุฏิกปฺปธานมนุยุตฺโต
กณฺฏกาปสฺสยิโกป โหติ กณฺฏกาปสฺสเย เสยฺย กปฺเปติ
สายตติยกป อุทโกโรหณานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ อิติ เอวรูป
อเนกวิหิต กายสฺส อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ อย
วุจฺจติ พฺราหฺมณ ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ
[๖๓๕] กตโม จ พฺราหฺมณ ปุคฺคโล ปรนฺตโป ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปุคฺคโล โอรพฺภิโก
โหติ สูกริโก สากุณิโก มาควิโก ลุทฺโท มจฺฉฆาตโก โจโร
โจรฆาตโก พนฺธนาคาริโก เย วา ปนฺเป เกจิ กุรรู กมฺมนฺตา
อย วุจฺจติ พฺราหฺมณ ปุคฺคโล ปรนฺตโป ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ
#๑ ยุ. อชินานิป ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 580

[๖๓๖] กตโม จ พฺราหฺมณ ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ
พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปุคฺคโล ราชา วา โหติ ขตฺติโย มุทฺธาวสิตฺโต
พฺราหฺมโณ วา มหาสาโล โส ปุรตฺถิเมน นครสฺส นว สนฺถาคาร
การาเปตฺวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา ขราชิน นิวาเสตฺวา
สปฺปเตเลน กาย อพฺภฺชิตฺวา มิควิสาเณน ปฏึ กณฺฑุวมาโน
สนฺถาคาร ปวิสติ สทฺธึ มเหสิยา พฺราหฺมเณน จ ปุโรหิเตน
โส ตตฺถ อนนฺตรหิตาย ภูมิยา หริตูปลิตฺตาย ๑ เสยฺย กปฺเปติ
โส เอกิสฺสา คาวิยา สรูปวจฺฉาย ย เอกสฺมึ ถเน ขีร โหติ
เตน ราชา ยาเปติ ย ทุติยสฺมึ ถเน ขีร โหติ เตน มเหสี
ยาเปติ ย ตติยสฺมึ ถเน ขีร โหติ เตน พฺราหฺมโณ ปุโรหิโต
ยาเปติ ย จตุตฺถสฺมึ ถเน ขีร โหติ เตน อคฺคึ ชูหติ อวเสเสน
วจฺฉโก ยาเปติ โส เอวมาห เอตฺตกา อุสภา หฺนฺตุ
ยฺตฺถาย เอตฺตกา วจฺฉตรา หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺติกา
วจฺฉตริโย หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺตกา อชา หฺนฺตุ
ยฺตฺถาย เอตฺตกา อุรพฺภา หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺตกา
รุกฺขา ฉิชชฺ นฺตุ ยูปตฺถาย เอตฺตกา ทพฺพา ๒ ลุยนฺติ ปริสนฺถายาติ
เย ปสฺส เต โหนฺติ ทาสาติ วา เปสฺสาติ วา กมฺมกราติ วา
เตป ทณฺฑตชฺชิตา ภยตชฺชิตา อสฺสุมุขา โรทมานา ปริกมฺมานิ
กโรนฺติ อย วุจฺจติ พฺราหฺมณ ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ อตฺต#๑ ยุ. หริตุปตฺตาย ฯ ๒ ยุ. ทพฺภา ลูยนฺตุ พลิหิสตฺถายาติ ฯ
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ปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ
[๖๓๗] กตโม จ พฺราหฺมณ ปุคฺคโล เนวตฺตนฺตโป นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต
นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรติ อิธ
พฺราหฺมณ ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา
เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา โส อิม โลก สเทวก สมารก
สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ ฯ ต ธมฺม สุณาติ คหปติ วา
คหปติปุตฺโต วา อฺตรสฺมึ วา กุเล ปจฺฉาชาโต โส ต
ธมฺม สุตฺวา ตถาคเต สทฺธ ปฏิลภติ ฯ โส เตน สทฺธาปฏิลาเภน
สมนฺนาคโต อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ สมฺพาโธ ฆราวาโส รชาปโถ
อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา น ยิท สุกร อคาร อชฺฌาวสตา
เอกนฺตปริปุณฺณ เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต พฺรหฺมจริย จริตุ ยนฺนูนาห
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ โส อปเรน สมเยน อปฺป วา โภคกฺขนฺธ ปหาย มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ ปหาย อปฺป วา าติปริวฏฏ
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ปหาย มหนฺต วา าติปริวฏฏ ปหาย เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ ฯ
[๖๓๘] โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน ภิกฺขูน สิกขฺ าสาชีวสมาปนฺโน
ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ
นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป
วิหรติ อทินนฺ าทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ ทินฺนาทายี
ทินฺนปาฏิกงฺขี อเถเนน สุจิภูเตน อตฺตนา วิหรติ อพฺรหฺมจริย(
ปหาย พฺรหฺมจารี โหติ อาราจารี วิรโต เมถุนา คามธมฺมา
มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ
เถโต ปจฺจยิโก อวิสวาทโก โลกสฺส ปสุณ วาจ ปหาย
ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ อิโต สุตฺวา น อมุตฺร อกฺขาตา
อิเมส เภทาย อมุตฺร วา สุตฺวา น อิเมส อกฺขาตา อมูส
เภทาย อิติ ภินฺนาน วา สนฺธาตา สหิตาน วา อนุปฺปทาตา
สมคฺคาราโม สมคฺครโต สมคฺคนนฺที สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา
โหติ ผรุส วาจ ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ยา
สา วาจา เนลา กณฺณสุขา เปมนียา หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา
พหุชนมนาปา ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ สมฺผปฺปลาป
ปหาย สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที
ธมฺมวาที วินยวาที นิธานวตึ วาจ ภาสิตา กาเลน สาปเทส
ปริยนฺตวตึ อตฺถสหิต ฯ โส วีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวิรโต
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โหติ เอกภตฺติโก โหติ รตฺตูปรโต วิรโต วิกาลโภชนา
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต โหติ มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา ปฏิวิรโต โหติ อุจฺจาสยนมหาสยนา
ปฏิวิรโต โหติ ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ
อามกธฺปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ อามกมสปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต
โหติ อิตฺถกี ุมาริกาปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ ทาสีทาสปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต โหติ อเชฬกปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ
กุกฺกุฏสูกรปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ หตฺถิควาสฺสวลวปฏิคฺคหณา ๑
ปฏิวิรโต โหติ เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ
ทูเตยฺยปหีณคมนานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ กยวิกฺกยา ปฏิวิรโต
โหติ ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา ปฏิวิรโต โหติ อุกฺโกฏนวฺจนนิกติสาวิโยคา ๒
ปฏิวิรโต โหติ เฉทนวธพนฺธนวิปราโมสอาโลปสหสาการา
ปฏิวิรโต โหติ ฯ โส สนฺตุฏโ  โหติ กายปริหาริเกน
จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน ปณฺฑปาเตน เยน เยเนว ปกฺกมติ
สมาทาเยว ปกฺกมติ ฯ เสยฺยถาป นาม ปกฺขี สกุโณ เยน
เยเนว เฑติ สปตฺตภาโร เฑติ เอวเมว ภิกฺขุ สนฺตุฏโ โหติ
กายปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน ปณฺฑปาเตน เยน เยเนว
ปกฺกมติ สมาทาเยว ปกฺกมติ ฯ โส อิมินา อริเยน สีลกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต อนวชฺชสุข ปฏิสเวเทติ ฯ โส จกฺขุนา รูป
ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน
#๑ ยุ. ..วฬวา... ฯ ๒ ยุ. ..สาจิโยคา ฯ
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จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย
จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ โสเตน สทฺท สุตฺวา ... ฆาเนน
คนฺธ ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ
ผุสิตฺวา ... มนสา ธมฺม วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ
นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺรยิ  อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินฺทรฺ ิย มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ ฯ
โส อิมินา อริเยน อินฺทฺรยิ สวเรน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต อพฺยาเสกสุข
ปฏิสเวเทติ ฯ โส อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี
โหติ อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ สมฺมิฺชิเต
ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี
โหติ อสิเต ปเต ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี โหติ
อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี โหติ คเต ิเต นิสินฺเน
สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี โหติ ฯ
[๖๓๙] โส อิมินา จ อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
อิมินา จ อริเยน อินฺทฺริยสวเรน สมนฺนาคโต อิมินา จ อริเยน
สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต วิวิตฺต เสนาสน ภชติ อรฺ รุกฺขมูล
ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส ปลาลปฺุช ฯ
โส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา
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อุชุ กาย ปณิธาย ปริมขุ  สตึ อุปฏเปตฺวา ฯ โส อภิชฺฌ
โลเก ปหาย วิคตาภิชฺเฌน เจตสา วิหรติ อภิชฺฌาย จิตฺต
ปริโสเธติ พฺยาปาทปฺปโทส ปหาย อพฺยาปนฺนจิตฺโต วิหรติ
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป พฺยาปาทปฺปโทสา จิตตฺ  ปริโสเธติ ถีนมิทฺธ
ปหาย วิคตถีนมิทฺโธ วิหรติ อาโลกสฺี สโต สมฺปชาโน
ถีนมิทฺธา จิตฺต ปริโสเธติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหาย อนุทฺธโต
วิหรติ อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต ปริโสเธติ
วิจิกิจฺฉ ปหาย ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิหรติ อกถกถี กุสเลสุ ธมฺเมสุ
วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปริโสเธติ ฯ
[๖๔๐] โส อิเม ปฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส
ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ 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 อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน
สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก
สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขสฺส
จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ
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[๖๔๑] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ โส อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกป ชาตึ เทฺวป ชาติโย
ติสฺโสป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย
วีสป ชาติโย ตึสป ชาติโย จตฺตาฬีสป ชาติโย ปฺาสป
ชาติโย ชาติสตป ชาติสหสฺสป ชาติสตสหสฺสป อเนเกป สวฏฏกปฺเป
อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ
เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอว สุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ๑
ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอว
สุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ
อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ฯ
[๖๔๒] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ โส ทิพฺเพน จกฺขุนา
วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน
หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมปู เค
สตฺเต ปชานาติ อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา
ฯเปฯ อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏิกา มิจฺฉาทิฏิกมฺม#๑ ยุ. อุปฺปาทึ ฯ
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สมาทานา เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน
สมนฺนาคตา ฯเปฯ อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปนฺนาติ อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ
ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ฯ
[๖๔๓] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทภุ ูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
อาสวาน ขยาณาย จิตฺต อภินินนฺ าเมติ ฯ โส อิท ทุกขฺ นฺติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ อิเม อาสวาติ ยภาภูต ปชานาติ อย
อาสวสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรโธติ ยถาภูต
ปชานาติ อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ
ตสฺส เอว ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ
ภวาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ อวิชชฺ าสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ
วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต
กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ อย วุจฺจติ พฺราหฺมณ
ปุคฺคโล เนวตฺตนฺตโป นาตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป
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น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป
ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรตีติ ฯ
[๖๔๔] เอว วุตฺเต โฆฏมุโข พฺราหฺมโณ อายสฺมนฺต อุเทน
เอตทโวจ อภิกฺกนฺต โภ อุเทน อภิกฺกนฺต โภ อุเทน เสยฺยถาป
โภ อุเทน นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย
มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย
จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ ๑ เอวเมว โภตา อุเทเนน อเนกปริยาเยน
ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภวนฺต อุเทน สรณ คจฺฉามิ
ธมฺมฺจ ภิกขฺ ุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภว อุเทโน ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ มา โข ม ตฺว พฺราหฺมณ
สรณ อคมาสิ ตเมว ตฺว ภควนฺต สรณ คจฺฉาหิ ๒ ยมห
สรณ คโตติ ฯ กห ปน โภ อุเทน เอตรหิ โส ภว โคตโม
วิหรติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ ปรินิพฺพโุ ต โข พฺราหฺมณ
เอตรหิ โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ สเจ หิ มย โภ
อุเทน สุเณยฺยาม ต ภวนฺต โคตม ทสสุ ๓ โยชเนสุ ทสป มย
โยชนานิ คจฺเฉยฺยาม ต ภวนฺต โคตม ทสฺสนาย อรหนฺต
สมฺมาสมฺพุทฺธ สเจ หิ ๓ มย โภ อุเทน สุเณยฺยาม ต ภวนฺต
โคตม วีสติยา โยชเนสุ ... ตึสติยา โยชเนสุ ... จตฺตาฬีสาย
โยชเนสุ ... ปฺาสาย โยชเนสุ ปฺาสป มย โยชนานิ
#๑ ยุ. ทกฺขินฺตีติ ฯ ๒ ยุ. คจฺฉ ฯ ๓ ยุ. ทสสุป ฯ ๔ ยุ. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
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คจฺเฉยฺยาม ต ภวนฺต โคตม ทสฺสนาย อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ
โยชนสเตป มย โภ อุเทน สุเณยฺยาม ต ภวนฺต โคตม โยชนสตป
มย คจฺเฉยฺยาม ต ภวนฺต โคตม ทสฺสนาย อรหนฺต
สมฺมาสมฺพุทฺธ ยโต จ โข โภ อุเทน ปรินิพพฺ ุโต โส ภว
โคตโม ปรินิพฺพุตป มย ต ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉาม
ธมฺมฺจ ภิกขฺ ุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภว อุเทโน ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณงฺคต อตฺถิ จ เม โภ อุเทน องฺคราชา
เทวสิก นิจฺจภิกฺข ททาติ ตโต อห โภโต อุเทนสฺส เอก
นิจฺจภิกฺข ททามีติ ฯ
[๖๔๕] กึ ปน เต พฺราหฺมณ องฺคราชา เทวสิก นิจฺจภิกฺข
ททาตีติ ฯ ปฺจป ๑ โภ อุเทน กหาปณสตานีติ ฯ น โข โน
พฺราหฺมณ กปฺปติ ชาตรูปรชต ปฏิคฺคเหตุนฺติ ฯ สเจ ต โภ ๒
อุเทน น กปฺปติ วิหาร โภโต อุเทนสฺส การาเปสฺสามีติ ฯ
สเจ โข เม ตฺว พฺราหฺมณ วิหาร การาเปตุกาโม ปาฏลิปุตฺเต
สงฺฆสฺส อุปฏานสาล การาเปหีติ ฯ อิมินาห ๓ โภโต อุเทนสฺส
ภิยฺโยโส มตฺตาย อตฺตมโน อภิรทฺโธ ย ม ภว อุเทโน สงฺเฆ
ทาเน ๓ สมาทเปติ เอสาห โภ อุเทน เอติสฺสา จ นิจฺจภิกฺขาย
อปราย จ นิจฺจภิกฺขาย ปาฏลิปุตฺเต สงฺฆสฺส อุปฏานสาล
การาเปสฺสามีติ ฯ
#๑ ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. โภโต อุเทนสฺส น กปฺปติ ฯ ๓ ยุ. อิมินาปห ฯ
#๔ ยุ. ทาน ฯ
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อถ โข โฆฏมุโข พฺราหฺมโณ เอติสฺสา จ นิจฺจภิกฺขาย
อปราย จ นิจฺจภิกฺขาย ปาฏลิปุตฺเต สงฺฆสฺส อุปฏานสาล
การาเปสิ ฯ สา เอตรหิ โฆฏมุขีติ วุจฺจตีติ ฯ
โฆฏมุขสุตฺต นิฏิต จตุตฺถ ฯ
____________
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จงฺกีสุตฺต
[๖๔๖] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริกฺจรมาโน
มหตา ภิกขฺ ุสงฺเฆน สทฺธึ เยน โอปาสาท ๑ นาม
โกสลาน พฺราหฺมณคาโม ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา โอปาสาเท
วิหรติ อุตฺตเรน โอปาสาท เทววเน สาลวเน ฯ เตน โข ปน
สมเยน จงฺกี พฺราหฺมโณ โอปาสาท อชฺฌาวสติ สตฺตุสฺสท
สติณกฏโทก สธฺ ราชโภคฺค รฺา ปเสนทินา โกสเลน
ทินฺน ราชทาย พฺรหฺมเทยฺย ฯ
[๖๔๗] อสฺโสสุ โข โอปาสาทกา ๒ พฺราหฺมณคหปติกา สมโณ
ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต โกสเลสุ จาริกฺจรมาโน
มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ โอปาสาท อนุปฺปตฺโต
โอปาสาเท วิหรติ อุตฺตเรน โอปาสาท เทววเน สาลวเน ต
โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต
อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุรสิ ทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควา โส อิม โลก สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ
โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
#๑ ยุ. โอปสาทนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. โอปสาทกาติ ทิสฺสติ ฯ
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สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ
สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต ทสฺสน โหตีติ ฯ อถ โข
โอปาสาทกา พฺราหฺมณคหปติกา โอปาสาทา นิกฺขมิตฺวา สงฺฆา
สงฺฆีคณีภูตา อุตฺตเรน มุขา ๑ คจฺฉนฺติ เยน เทววน สาลวน ฯ
เตน โข ปน สมเยน จงฺกี พฺราหฺมโณ อุปริ ปาสาเท ทิวา
เสยฺย อุปคโต โหติ ฯ
[๖๔๘] อทฺทสา โข จงฺกี พฺราหฺมโณ โอปาสาทเก พฺราหฺมณคหปติเก
โอปาสาทา นิกฺขมิตฺวา สงฺเฆ สงฺฆีคณีภูเต อุตฺตเรน
มุเข คจฺฉนฺเต เยน เทววน สาลวน ทิสฺวาน ขตฺต อามนฺเตสิ
กินฺนุ โข โภ ขตฺเต โอปาสาทกา พฺราหฺมณคหปติกา โอปาสาทา
นิกฺขมิตฺวา สงฺฆา สงฺฆีคณีภูตา อุตฺตเรน มุขา ๒ คจฺฉนฺติ เยน
เทววน สาลวนนฺติ ฯ อตฺถิ โภ จงฺกิ สมโณ โคตโม สกฺยปุตฺโต
สกฺยกุลา ปพฺพชิโต โกสเลสุ จาริกฺจรมาโน มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ โอปาสาท อนุปฺปตฺโต โอปาสาเท วิหรติ
อุตฺตเรน โอปาสาท เทววเน สาลวเน ต โข ปน ภวนฺต
โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ตเมเต
ภวนฺต โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมนฺตีติ ฯ เตนหิ โภ ขตฺเต
เยน โอปาสาทกา พฺราหฺมณคหปติกา เตนุปสงฺกมิ ๓ อุปสงฺกมิตฺวา
#๑-๒ ยุ. มุเข ฯ ๓ ยุ. เตนุปสงฺกม ฯ
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โอปาสาเท ๑ พฺราหฺมณคหปติเก เอว วเทหิ จงฺกี โภ พฺราหฺมโณ
เอวมาห อาคเมนฺตุ กิร ภวนฺโต จงฺกีป พฺราหฺมโณ สมณ
โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมตีติ ฯ เอว โภติ โข โส ขตฺตา
จงฺกิสฺส พฺราหฺมณสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน โอปาสาทกา พฺราหฺมณคหปติกา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา โอปาสาทเก พฺราหฺมณคหปติเก
เอตทโวจ จงฺกี โภ พฺราหฺมโณ เอวมาห อาคเมนฺตุ
กิร ภวนฺโต จงฺกีป พฺราหฺมโณ สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ
[๖๔๙] เตน โข ปน สมเยน นานาเวรชฺชกาน พฺราหฺมณาน
ปฺจมตฺตานิ พฺราหฺมณสตานิ โอปาสาเท ปฏิวสนฺติ เกนจิเทว
กรณีเยน ฯ อสฺโสสุ โข เต พฺราหฺมณา จงฺกี กิร พฺราหฺมโณ
สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสสฺ ตีติ ฯ อถ ๒ เต พฺราหฺมณา
เยน จงฺกี พฺราหฺมโณ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา จงฺกึ
พฺราหฺมณ เอตทโวจุ สจฺจ กิร ภว จงฺกี สมณ โคตม
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสตีติ ฯ เอว โข ๓ โภ โหติ อหป สมณ
โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสามีติ ฯ มา ภว จงฺกี สมณ
โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิ น อรหติ ภว จงฺกี สมณ โคตม
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ สมโณ เตฺวว โคตโม อรหติ ภวนฺต
จงฺกึ ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ภวฺหิ จงฺกี อุภโตสุชาโต มาติโต
จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต
#๑ ยุ. โอปสาทเก ฯ ๒ ยุ. อถ โข เต ฯ ๓ ยุ. เอว โข เม ฯ
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อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน ยมฺป ภว จงฺกี อุภโตสุชาโต มาติโต
จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต
อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน อิมินาปงฺเคน น อรหติ ภว จงฺกี
สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ สมโณ เตฺวว โคตโม
อรหติ ภวนฺต จงฺกึ ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ภวฺหิ จงฺกี อทฺโธ
มหทฺธโน มหาโภโค ภวฺหิ จงฺกี ติณฺณ เวทาน ปารคู
สนิฆณฺฑุเกฏภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน ปทโก
เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ อนวโย ภวฺหิ จงฺกี
อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต
พฺรหฺมวณฺณี พฺรหฺมวจฺฉสี อขุทฺทาวกาโส ทสฺสนาย ภวฺหิ
จงฺกี สีลวา พุฑฺฒสีลี พุฑฺฒสีเลน ๑ สมนฺนาคโต ภวฺหิ จงฺกี
กลฺยาณวาโจ กลฺยาณวากฺกรโณ โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต
วิสฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา ภวฺหิ จงฺกี
พหุนฺน อาจริยปาจริโย ตีณิ มาณวกสตานิ มนฺเต วาเจติ
ภวฺหิ จงฺกี รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส สกฺกโต ครุกโต
มานิโต ปูชโิ ต อปจิโต ภวฺหิ จงฺกี พฺราหฺมณสฺส โปกฺขรสาติสฺส
สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชโิ ต อปจิโต ภวฺหิ
จงฺกี โอปาสาท อชฺฌาวสติ สตฺตุสฺสท สติณกฏโทก สธฺ
ราชโภคฺค รฺา ๒ ปเสนทินา โกสเลน ทินฺน ราชทาย พฺรหฺมเทยฺย
ยมฺป ภว จงฺกี โอปาสาท อชฺฌาวสติ สตฺตุสฺสท สติณกฏโทก
#๑ ยุ. พุทฺธสีลี พุทฺธสีเลน ฯ ๒ ยุ. รโ
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สธฺ ราชโภคฺค รฺา ปเสนทินา โกสเลน ทินนฺ 
ราชทาย พฺรหฺมเทยฺย อิมินาปงฺเคน น อรหติ ภว จงฺกี สมณ
โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ สมโณ เตฺวว โคตโม อรหติ
ภวนฺต จงฺกึ ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุนฺติ ฯ
[๖๕๐] เอว วุตฺเต จงฺกี พฺราหฺมโณ เต พฺราหฺมเณ เอตทโวจ
เตนหิ โภ มมาป สุณาถ ยถา ยถา มยเมว อรหาม ต
สมณ ๑ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ น เตฺวว อรหติ โส ภว
โคตโม อมฺหาก ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ สมโณ ขลุ โภ โคตโม
อุภโตสุชาโต มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา
ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน ยมฺป ๒ สมโณ
โคตโม อุภโตสุชาโต ฯเปฯ ชาติวาเทน อิมินาปงฺเคน น อรหติ
โส ภว โคตโม อมฺหาก ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ อถ โข
มยเมว อรหาม ต ภวนฺต โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ สมโณ
ขลุ โภ โคตโม ปหูต หิรฺสุวณฺณ โอหาย ปพฺพชิโต
ภูมิคต จ เวหาสฏฺจ สมโณ ขลุ โภ โคตโม ทหโรว
สมาโน สุสุกาฬเกโส ภเทฺรน โยพฺพเนน สมนฺนาคโต ปเมน
วยสา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต สมโณ ขลุ โภ โคตโม
อกามกาน มาตาปตูน อสฺสุมุขาน รุทนฺตาน เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต
สมโณ ขลุ โภ โคตโม อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย
#๑ ยุ. ภวนฺต ฯ ๒ ยุ. ยมฺป โภ ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 596

วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต พฺรหฺมวณฺณี พฺรหฺมวจฺฉสี อขุทฺทาวกาโส ทสฺสนาย สมโณ ขลุ โภ โคตโม สีลวา อริยสีลี
กุสลสีลี กุสเลน สีเลน สมนฺนาคโต สมโณ ขลุ โภ โคตโม
กลฺยาณวาโจ กลฺยาณวากฺกรโณ โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต
วิสฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา สมโณ ขลุ โภ
โคตโม พหุนฺน อาจริยปาจริโย สมโณ ขลุ โภ โคตโม
ขีณกามราโค วิคตจาปลฺโล สมโณ ขลุ โภ โคตโม กมฺมวาที
กิริยวาที อปาปปุเรกฺขาโร พฺรหฺมฺาย ปชาย สมโณ
ขลุ โภ โคตโม อุจฺจากุลา ปพฺพชิโต อสภินฺนา ๑ ขตฺติยกุลา
สมโณ ขลุ โภ โคตโม อทฺธกุลา ปพฺพชิโต มหทฺธนา มหาโภคา
สมณ ขลุ โภ โคตม ติโรรฏา ติโรชนปทา สปุจฺฉิตุ
อาคจฺฉนฺติ สมณ ขลุ โภ โคตม อเนกานิ เทวตาสหสฺสานิ
ปาเณน ๒ สรณ คตานิ สมณ ขลุ โภ โคตม เอวกลฺยาโณ
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ สมโณ ขลุ โภ โคตโม
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต สมณ ขลุ โภ โคตม
ราชา มาคโธ เสนิโย พิมฺพิสาโร สปุตฺตทาโร ปาเณหิ สรณ
คโต สมณ ขลุ โภ โคตม ราชา ปเสนทิ โกสโล [๓] ปาเณหิ
สรณ คโต สมณ ขลุ โภ โคตม พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ
#๑ ยุ. อาทีนขตฺติยกุลา ฯ ๒ ยุ. ปาเณหิ ฯ ๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร สปุตฺตทาโรติ
#ทิสฺสติ ฯ
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สปุตฺตทาโร ปาเณหิ สรณ คโต สมโณ ขลุ โภ โคตโม
โอปาสาท อนุปฺปตฺโต โอปาสาเท วิหรติ อุตฺตเรน โอปาสาท
เทววเน สาลวเน เย ปน โข เกจิ สมณา วา พฺราหฺมณา
วา อมฺหาก คามกฺเขตฺต อาคจฺฉนฺติ อติถิโน ๑ เต โหนฺติ อติถี
โข ปนเมฺหหิ สกฺกาตพฺพา ครุกาตพฺพา มาเนตพฺพา ปูเชตพฺพา
ยมฺป โภ สมโณ โคตโม โอปาสาท อนุปฺปตฺโต โอปาสาเท
วิหรติ อุตฺตเรน โอปาสาท เทววเน สาลวเน อติถิมฺหาก สมโณ
โคตโม อติถิ โข ปนเมฺหหิ สกฺกาตพฺโพ ครุกาตพฺโพ มาเนตพฺโพ
ปูเชตพฺโพ อิมินาปงฺเคน น อรหติ โส ภว โคตโม
อมฺหาก ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ อถ โข มยเมว อรหาม ต
ภวนฺต โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ เอตฺตก โข อห โภ
ตสฺส โภโต โคตมสฺส วณฺณ ปริยาปุณามิ น จ โส ภว
โคตโม เอตฺตกวณฺโณ อปฺปริมาณวณฺโณ หิ โส ภว โคตโม
เอกเมเกนป โภ องฺเคน สมนฺนาคโต น อรหติ โส ภว โคตโม
อมฺหาก ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ อถ โข มยเมว อรหาม ต
ภวนฺต โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุนฺติ ๒ ฯ เตนหิ โภ สพฺเพว
มย สมณ โคตม ทสฺสนาย อุปสงฺกมิสฺสามาติ ฯ อถ โข
จงฺกี พฺราหฺมโณ มหตา พฺราหฺมณคเณน สทฺธึ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เตน โข ปน
#๑ ยุ. อติถี โน เต โหนฺติ ฯ ๒ ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สมเยน ภควา วุฑฺเฒหิ วุฑฺเฒหิ พฺราหฺมเณหิ สทฺธึ กิฺจิ
กิฺจิ กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา นิสินฺโน โหติ ฯ
[๖๕๑] เตน โข ปน สมเยน กาปทิโก ๑ นาม มาณโว
ทหโร วุตฺตสิโร โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก ชาติยา ติณฺณ เวทาน ปารคู
สนิฆณฺฑุ เกฏภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน ปทโก เวยฺยากรโณ
โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ อนวโย ตสฺส ปริสาย นิสนิ ฺโน
โหติ ฯ โส วุฑฺฒาน วุฑฺฒาน พฺราหฺมณาน ภควตา สทฺธึ มนฺตยมานาน
อนฺตรนฺตรา กถ โอปาเตติ ฯ อถ โข ภควา กาปทิก
มาณว อปสาเทสิ มา อายสฺมา ภารทฺวาโช วุฑฺฒาน วุฑฺฒาน
พฺราหฺมณาน มนฺตยมานาน อนฺตรนฺตรา กถ โอปาเตสิ ๒ กถาปริโยสาน
อายสฺมา ภารทฺวาโช อาคเมตูติ ฯ
[๖๕๒] เอว วุตฺเต จงฺกี พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ
มา ภว โคตโม กาปทิก มาณว อปสาเทสิ กุลปุตฺโต จ
กาปทิโก มาณโว พหุสสฺ ุโต จ กาปทิโก มาณโว ปณฺฑิโต ๓
จ กาปทิโก มาณโว กลฺยาณวากฺกรโณ ๓ จ กาปทิโก มาณโว
ปโหติ จ กาปทิโก มาณโว โภตา โคตเมน สทฺธึ อสฺมึ วจเน
ปติมนฺเตตุนฺติ ฯ อถ โข ภควโต เอตทโหสิ อทฺธา โข
กาปทิกสฺส มาณวสฺส เตวิชฺชเก ปาวจเน กต ภวิสฺสติ ตถา
หิ น พฺราหฺมณา สปุเรกฺขโรนฺตีติ ฯ อถ โข กาปทิกสฺส มาณวสฺส
#๑ สี. กาปโก ฯ ยุ. กาปิโก ฯ ๒ ยุ. โอปาเตตุ ฯ ๓ ยุ. กลฺยาณวากฺกรโณ ฯ
#๔ ยุ. ปณฺฑโิ ต ฯ
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เอตทโหสิ ยทา เม สมโณ โคตโม จกฺขุนา จกฺขุ อุปสหริสฺสติ
อถาห สมณ โคตม ปฺห ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ อถ โข
ภควา กาปทิกสฺส มาณวสฺส เจตสา เจโต ปริวิตกฺกมฺาย
เยน กาปทิโก มาณโว เตน จกฺขูนิ อุปสหาสิ ฯ อถ โข
กาปทิกสฺส มาณวสฺส เอตทโหสิ สมนฺนาหรติ โข ม สมโณ
โคตโม ยนฺนูนาห สมณ โคตม ปฺห ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ อถ
โข กาปทิโก มาณโว ภควนฺต เอตทโวจ ยทิท โภ โคตม
พฺราหฺมณาน โปราณ มนฺตปท อิติหีติหปรปราย ปฏกสมฺปทาย
ตตฺถ จ พฺราหฺมณา เอกเสน นิฏ คจฺฉนฺติ อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ อิธ ภว โคตโม กิมาหาติ ฯ
[๖๕๓] กึ ปน ภารทฺวาช อตฺถิ โกจิ พฺราหฺมณาน
เอกพฺราหฺมโณป โย เอวมาห อหเมต ชานามิ อหเมต ปสฺสามิ
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯ กึ ปน
ภารทฺวาช อตฺถิ โกจิ พฺราหฺมณาน เอกาจริโยป เอกาจริยปาจริโยป
ยาว สตฺตมา อาจริยมหยุคา ๑ โย เอวมาห อหเมต
ชานามิ อหเมต ปสฺสามิ อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ โน
หิท โภ โคตม ฯ กึ ปน ภารทฺวาช เยป เต พฺราหฺมณาน
ปุพฺพกา อิสโย มนฺตาน กตฺตาโร มนฺตาน ปวตฺตาโร เยสมิท
เอตรหิ พฺราหฺมณา โปราณ มนฺตปท คีต ปวุตฺต สมิหิต ตทนุคายนฺติ
ตทนุภาสนฺติ ภาสิตมนุภาสนฺติ วาจิตมนุวาเจนฺติ เสยฺยถีท
#๑ ยุ. อาจริยมหยุคาป ฯ
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อฏโก วามโก วามเทโว เวสฺสามิตฺโต ยมตคฺคิ องฺคีรโส ภารทฺวาโช
วาเสฏโ กสฺสโป ภคุ เตป เอวมาหสุ มยเมต
ชานาม มยเมต ปสฺสาม อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ โน หิท
โภ โคตม ฯ
[๖๕๔] อิติ กิร ภารทฺวาช นตฺถิ โกจิ พฺราหฺมณาน
เอกพฺราหฺมโณป โย เอวมาห อหเมต ชานามิ อหเมต ปสฺสามิ
อิทเมว สจฺจ โมฆฺนฺติ นตฺถิ โกจิ พฺราหฺมณาน เอกาจริโยป
เอกาจริยปาจริโยป ยาว สตฺตมา อาจริยมหยุคา โย
เอวมาห อหเมต ชานามิ อหเมต ปสฺสามิ อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ เยป เต พฺราหฺมณาน ปุพฺพกา อิสโย มนฺตาน
กตฺตาโร มนฺตาน ปวตฺตาโร เยสมิท เอตรหิ พฺราหฺมณา
โปราณ มนฺตปท คีต ปวุตฺต สมิหิต ตทนุคายนฺติ ตทนุภาสนฺติ
ภาสิตมนุภาสนฺติ วาจิตมนุวาเจนฺติ เสยฺยถีท อฏโก วามโก
วามเทโว เวสฺสามิตฺโต ยมตคฺคิ องฺคีรโส ภารทฺวาโช วาเสฏโ
กสฺสโป ภคุ เตป น เอวมาหสุ มยเมต ชานาม มยเมต
ปสฺสาม อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ เสยฺยถาป ภารทฺวาช
อนฺธเวณิ ปรมฺปราสสตฺตา ปุริโมป น ปสฺสติ มชฺฌโิ มป น
ปสฺสติ ปจฺฉิโมป น ปสฺสติ เอวเมว โข ภารทฺวาช อนฺธเวณูปม
มฺเ พฺราหฺมณาน ภาสิต สมฺปชฺชติ ปุริโมป น
ปสฺสติ มชฺฌิโมป น ปสฺสติ ปจฺฉิโมป น ปสฺสติ ต กึ มฺสิ
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ภารทฺวาช นนุ เอว สนฺเต พฺราหฺมณาน อมูลิกา สทฺธา
สมฺปชฺชตีติ ฯ น เขฺวตฺถ โภ โคตม พฺราหฺมณา สทฺธายเยว
ปยิรุปาสนฺติ อนุสฺสวาเปตฺถ พฺราหฺมณา ปยิรุปาสนฺตีติ ฯ
[๖๕๕] ปุพฺเพว โข ตฺว ภารทฺวาช สทฺธ อคมาสิ อนุสฺสว
อิทานิ วเทสิ ปฺจ โข อิเม ภารทฺวาช ธมฺมา ทิฏเว ธมฺเม
ทฺวิธาวิปากา กตเม ปฺจ สทฺธา รุจิ อนุสฺสโว อาการปริวิตกฺโก
ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติ อิเม โข ภารทฺวาช ปฺจ ธมฺมา
ทิฏเว ธมฺเม ทฺวิธาวิปากา อปจ ภารทฺวาช สุสทฺทหิต ๑ เยว
โหติ ตฺจ โหติ ริตฺต ตุจฺฉ มุสา โน เจป สุสทฺทหิต
โหติ ตฺจ โหติ ภูต ตจฺฉ อนฺถา อปจ ภารทฺวาช
สุรุจิตเยว โหติ ฯเปฯ สฺวานุสฺสุตเยว โหติ ฯเปฯ สุปริวิตกฺกเยว
โหติ ฯเปฯ สุนชิ ฺฌายิตเยว โหติ ตฺจ โหติ ริตฺต ตุจฺฉ
มุสา โน เจป สุนิชฺฌายิต โหติ ตฺจ โหติ ภูต ตจฺฉ
อนฺถา สจฺจ อนุรกฺขตา ภารทฺวาช วิฺุนา ปุริเสน นาลเมตฺถ
เอกเสน นิฏ คนฺตุ อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ
กิตฺตาวตา ปน โภ โคตม สจฺจานุรกฺขณา โหติ กิตฺตาวตา สจฺจมนุรกฺขติ
สจฺจานุรกฺขณ มย ภวนฺต โคตม ปุจฺฉามาติ ฯ
[๖๕๖] สทฺธา เจป ภารทฺวาช ปุริสสฺส โหติ เอว เม
สทฺธาติ อิติ วท สจฺจมนุรกฺขติ น เตฺวว ตาว เอกเสน นิฏ 
#๑ สี. สุสทฺธติ  ฯ
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คจฺฉติ อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอตฺตาวตา โข ภารทฺวาช
สจฺจมนุรกฺขณา โหติ เอตฺตาวตา สจฺจมนุรกฺขติ เอตฺตาวตา จ
มย สจฺจานุรกฺขณ ปฺาเปม น เตฺวว ตาว สจฺจานุโพโธ
โหติ รุจิ เจป ภารทฺวาช ปุริสสฺส โหติ ... อนุสฺสโว เจป
ภารทฺวาช ปุริสสฺส โหติ ... อาการปริวิตกฺโก เจป ภารทฺวาช
ปุริสสฺส โหติ ... ทิฏ ินิชฺฌานกฺขนฺติ เจป ภารทฺวาช ปุรสิ สฺส
โหติ เอว เม ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺตีติ อิติ วท สจฺจมนุรกฺขติ น
เตฺวว ตาว เอกเสน นิฏ  คจฺฉติ อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
เอตฺตาวตา โข ภารทฺวาช สจฺจมนุรกฺขณา ๑ โหติ เอตฺตาวตา
สจฺจมนุรกฺขติ เอตฺตาวตา จ มย สจฺจานุรกฺขณ ปฺาเปม น
เตฺวว ตาว สจฺจานุโพโธ โหตีติ ฯ เอตฺตาวตา โภ โคตม
สจฺจมนุรกฺขณา โหติ เอตฺตาวตา สจฺจมนุรกฺขติ เอตฺตาวตา จ มย
สจฺจานุรกฺขณ เปกฺขาม กิตฺตาวตา ปน โภ โคตม สจฺจานุโพโธ
โหติ กิตฺตาวตา สจฺจมนุพุชฺฌติ สจฺจานุโพธ มย ภวนฺต โคตม
ปุจฺฉามาติ ฯ
[๖๕๗] อิธ กิร ภารทฺวาช ภิกฺขุ อฺตร คาม วา นิคม
วา อุปนิสฺสาย วิหรติ ฯ ตเมว คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา
อุปสงฺกมิตฺวา ตีสุ ธมฺเมสุ สมนฺเนสติ โลภนีเยสุ ธมฺเมสุ โทสนีเยสุ
ธมฺเมสุ โมหนีเยสุ ธมฺเมสุ อตฺถิ นุ โข อิมสฺส อายสฺมโต
ตถารูปา โลภนียา ธมฺมา ยถารูเปหิ โลภนีเยหิ ธมฺเมหิ ปริยาทินฺนจิตฺโต
#๑ ยุ. สจฺจานุรกฺขณา ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 603

ทินฺนจิตฺโต อชาน วา วเทยฺย ชานามีติ อปสฺส วา วเทยฺย
ปสฺสามีติ ปร วา ตถตฺตาย สมาทเปยฺย ย ปเรส อสฺส
ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ ตเมน สมนฺเนสมาโน เอว
ชานาติ นตฺถิ โข อิมสฺสายสฺมโต ตถารูปา โลภนียา ธมฺมา
ยถารูเปหิ โลภนีเยหิ ธมฺเมหิ ปริยาทินฺนจิตฺโต อชาน วา วเทยฺย
ชานามีติ อปสฺส วา วเทยฺย ปสฺสามีติ ปร วา ตถตฺตาย
สมาทเปยฺย ย ปเรส อสฺส ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ ตถา
โข ปนิมสฺสายสฺมโต กายสมาจาโร ตถา วจีสมาจาโร ยถาต
อลุทฺธสฺส ย โข ปน อยมายสฺมา ธมฺม เทเสติ คมฺภีโร
โส ธมฺโม ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร
นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย น โส ธมฺโม สุเทสิโย ลุทฺเธนาติ ฯ
ยโต น สมนฺเนสมาโน วิสุทฺธ โลภนีเยหิ ธมฺเมหิ ปสฺสติ ๑
สมนุปสฺสติ ตโต น อุตฺตรึ สมนฺเนสติ โทสนีเยสุ ธมฺเมสุ
อตฺถิ นุ โข อิมสฺสายสฺมโต ตถารูปา โทสนียา ธมฺมา ยถารูเปหิ
โทสนีเยหิ ธมฺเมหิ ปริยาทินฺนจิตฺโต อชาน วา วเทยฺย ชานามีติ
อปสฺส วา วเทยฺย ปสฺสามีติ ปร วา ตถตฺตาย สมาทเปยฺย ย
ปเรส อสฺส ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ ตเมน สมนฺเนสมาโน
เอว ชานาติ นตฺถิ โข อิมสฺสายสฺมโต ตถารูปา โทสนียา ธมฺมา
ยถารูเปหิ โทสนีเยหิ ธมฺเมหิ ปริยาทินฺนจิตฺโต อชาน วา วเทยฺย
ชานามีติ อปสฺส วา วเทยฺย ปสฺสามีติ ปร วา ตถตฺตาย
#๑ ยุ. ปสฺสตีติ ปาโ นตฺถิ ฯ
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สมาทเปยฺย ย ปเรส อสฺส ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ ตถา
โข ปนิมสฺสายสฺมโต กายสมาจาโร ตถา วจีสมาจาโร ยถาต
อทุฏสฺส ย โข ปน อยมายสฺมา ธมฺม เทเสติ คมฺภีโร
โส ธมฺโม ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร
นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย น โส ธมฺโม สุเทสิโย ทุฏเนาติ ฯ
ยโต น สมนฺเนสมาโน วิสุทฺธ โทสนีเยหิ ธมฺเมหิ ปสฺสติ ๑
สมนุปสฺสติ ตโต น อุตฺตรึ สมนฺเนสติ โมหนีเยสุ ธมฺเมสุ
อตฺถิ นุ โข อิมสฺสายสฺมโต ตถารูปา โมหนียา ธมฺมา ยถารูเปหิ
โมหนีเยหิ ธมฺเมหิ ปริยาทินฺนจิตฺโต อชาน วา วเทยฺย ชานามีติ
อปสฺส วา วเทยฺย ปสฺสามีติ ปร วา ตถตฺตาย สมาทเปยฺย ย
ปเรส อสฺส ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ ตเมน สมนฺเนสมาโน
เอว ชานาติ นตฺถิ โข อิมสฺสายสฺมโต ตถารูปา โมหนียา
ธมฺมา ยถารูเปหิ โมหนีเยหิ ธมฺเมหิ ปริยาทินฺนจิตฺโต อชาน
วา วเทยฺย ชานามีติ อปสฺส วา วเทยฺย ปสฺสามีติ ปร วา
ตถตฺตาย สมาทเปยฺย ย ปเรส อสฺส ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ
ตถา โข ปนิมสฺสายสฺมโต กายสมาจาโร ตถา วจีสมาจาโร
ยถาต อมูฬหฺ สฺส ย โข ปน อยมายสฺมา ธมฺม เทเสติ
คมฺภีโร โส ธมฺโม ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร
นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย น โส ธมฺโม สุเทสิโย มูเฬฺหนาติ ฯ
ยโต น สมนฺเนสมาโน วิสุทฺธ โมหนีเยหิ ธมฺเมหิ ปสฺสติ
#๑ ยุ. ปสฺสตีติ ปาโ นตฺถิ ฯ
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สมนุปสฺสติ อถ ตมฺหิ สทฺธ นิเวเสติ สทฺธาชาโต อุปสงฺกมติ ๑
อุปสงฺกมนฺโต ปยิรุปาสติ ปยิรุปาสนฺโต โสต โอทหติ โอหิตโสโต
ธมฺม สุณาติ สุตฺวา ธมฺม ธาเรติ ธตาน ๒ ธมฺมาน อตฺถ
อุปปริกฺขติ อตฺถ อุปปริกฺขโต ธมฺมา นิชฺฌาน ขมนฺติ ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา
สติ ฉนฺโท ชายติ ฉนฺทชาโต อุสฺสหติ อุสฺสหิตฺวา
ตุเลติ ตุลยิตวฺ า ปทหติ ปหิตตฺโต สมาโน กาเยน เจว ปรมตฺถสจฺจ ๓
สจฺฉิกโรติ ปฺาย จ ต อติวิชฺฌ ปสฺสติ ฯ เอตฺตาวตา
โข ภารทฺวาช สจฺจานุโพโธ โหติ เอตฺตาวตา สจฺจมนุพุชฺฌติ
เอตฺตาวตา จ มย สจฺจานุโพธ ปฺาเปม น เตฺวว สจฺจานุปตฺติ
โหตีติ ฯ เอตฺตาวตา โภ โคตม สจฺจานุโพโธ โหติ
เอตฺตาวตา สจฺจมนุพุชฺฌติ เอตฺตาวตา จ มย สจฺจานุโพธ เปกฺขาม
กิตฺตาวตา ปน โภ โคตม สจฺจานุปตฺติ โหติ กิตฺตาวตา สจฺจมนุปาปุณาติ
สจฺจานุปตฺตึ มย ภวนฺต โคตม ปุจฺฉามาติ ฯ
[๖๕๘] เตสเยว [๓] ภารทฺวาช ธมฺมาน อาเสวนา ภาวนา
พหุลีกมฺม สจฺจานุปตฺติ โหติ เอตฺตาวตา โข ภารทฺวาช สจฺจานุปตฺติ
โหติ เอตฺตาวตา สจฺจมนุปาปุณาติ เอตฺตาวตา จ มย สจฺจานุปตฺตึ
ปฺาเปมาติ ฯ เอตฺตาวตา โภ โคตม สจฺจานุปตฺติ โหติ
เอตฺตาวตา สจฺจมนุปาปุณาติ เอตฺตาวตา จ มย สจฺจานุปตฺตึ
เปกฺขาม สจฺจานุปตฺติยา ปน โภ โคตม กตโม ธมฺโม พหุกาโร
สจฺจานุปตฺติยา พหุการ ธมฺม มย ภวนฺต โคตม ปุจฺฉามาติ ฯ
#๑ ยุ. อุปสงฺกมตีติ ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. ธาริตาน ฯ ๓ ยุ. ปรมสจฺจ ฯ
#๔ ยุ. เอตฺถนฺตเร โขติ ทิสฺสติ ฯ
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[๖๕๙] สจฺจานุปตฺติยา โข ภารทฺวาช ปธาน พหุการ โน
เจ ต ปทเหยฺย น ยิท สจฺจมนุปาปุเณยฺย ยสฺมา จ โข
ปทหติ ตสฺมา สจฺจมนุปาปุณาติ ตสฺมา สจฺจานุปตฺติยา ปธาน
พหุการนฺติ ฯ ปธานสฺส ปน โภ โคตม กตโม ธมฺโม พหุกาโร
ปธานสฺส พหุการ ธมฺม มย ภวนฺต โคตม ปุจฺฉามาติ ฯ ปธานสฺส
โข ภารทฺวาช ตุลนา พหุกาโร ๑ โน เจ ต ตุเลยฺย น ยิท
ปทเหยฺย ยสฺมา จ โข ตุเลติ ตสฺมา ปทหติ ตสฺมา ปธานสฺส
ตุลนา พหุการาติ ฯ ตุลนาย ปน โภ โคตม กตโม ธมฺโม
พหุกาโร ตุลนาย พหุการ ธมฺม มย ภวนฺต โคตม ปุจฺฉามาติ ฯ
ตุลนาย โข ภารทฺวาช อุสฺสาโห พหุกาโร โน เจ ต อุสฺสเหยฺย
น ยิท ตุเลยฺย ยสฺมา จ โข อุสฺสหติ ตสฺมา ตุเลติ ตสฺมา
ตุลนาย อุสสฺ าโห พหุกาโรติ ฯ อุสฺสาหสฺส ปน โภ โคตม
กตโม ธมฺโม พหุกาโร อุสฺสาหสฺส พหุการ ธมฺม มย ภวนฺต
โคตม ปุจฺฉามาติ ฯ อุสฺสาหสฺส โข ภารทฺวาช ฉนฺโท พหุกาโร
โน เจ ต ฉนฺโท ชาเยถ น ยิท อุสฺสเหยฺย ยสฺมา จ โข
ฉนฺโท ชายติ ตสฺมา อุสฺสหติ ตสฺมา อุสฺสาหสฺส ฉนฺโท
พหุกาโรติ ฯ ฉนฺทสฺส ปน โภ โคตม กตโม ธมฺโม พหุกาโร
ฉนฺทสฺส พหุการ ธมฺม มย ภวนฺต โคตม ปุจฺฉามาติ ฯ ฉนฺทสฺส
โข ภารทฺวาช ธมฺมนิชฌ
ฺ านกฺขนฺติ พหุการา โน เจ ต ธมฺมา
นิชฺฌาน ๒ ขเมยฺยุ น ยิท ฉนฺโท ชาเยถ ยสฺมา จ โข
#๑ ยุ. พหุการา ฯ ๒ ยุ. ธมฺมนิชฺฌาน ฯ
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ธมฺมา นิชฺฌาน ขมนฺติ ตสฺมา ฉนฺโท ชายติ ตสฺมา ฉนฺทสฺส
ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติ พหุการาติ ฯ ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา ปน โภ
โคตม กตโม ธมฺโม พหุกาโร ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา พหุการ
ธมฺม มย ภวนฺต โคตม ปุจฺฉามาติ ฯ ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา
โข ภารทฺวาช อตฺถุปปริกฺขา พหุการา โน เจ ต อตฺถ
อุปปริกฺเขยฺย น ยิท ธมฺมา นิชฺฌาน ขเมยฺยุ ยสฺมา จ โข
อตฺถ อุปปริกฺขติ ตสฺมา ธมฺมา นิชฺฌาน ขมนฺติ ตสฺมา ธมฺมนิชฺฌานกฺขนฺติยา อตฺถุปปริกฺขา พหุการาติ ฯ อตฺถุปปริกฺขาย ปน
โภ โคตม กตโม ธมฺโม พหุกาโร อตฺถุปปริกฺขาย พหุการ
ธมฺม มย ภวนฺต โคตม ปุจฺฉามาติ ฯ อตฺถปุ ปริกฺขาย โข
ภารทฺวาช ธมฺมธารณา พหุการา โน เจ ต ธมฺม ธาเรยฺย
น ยิท อตฺถ อุปปริกฺเขยฺย ยสฺมา จ โข ธมฺม ธาเรติ ตสฺมา
อตฺถ อุปปริกฺขติ ตสฺมา อตฺถุปปริกขฺ าย ธมฺมธารณา พหุการาติ ฯ
ธมฺมธารณาย ปน โภ โคตม กตโม ธมฺโม พหุกาโร
ธมฺมธารณาย พหุการ ธมฺม มย ภวนฺต โคตม ปุจฺฉามาติ ฯ
ธมฺมธารณาย โข ภารทฺวาช ธมฺมสฺสวน พหุการ โน เจ ต
ธมฺม สุเณยฺย น ยิท ธมฺม ธาเรยฺย ยสฺมา จ โข ธมฺม
สุณาติ ตสฺมา ธมฺม ธาเรติ ตสฺมา ธมฺมธารณาย ธมฺมสฺสวน
พหุการนฺติ ฯ ธมฺมสฺสวนสฺส ปน โภ โคตม กตโม ธมฺโม
พหุกาโร ธมฺมสฺสวนสฺส พหุการ ธมฺม มย ภวนฺต โคตม
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ปุจฺฉามาติ ฯ ธมฺมสฺสวนสฺส โข ภารทฺวาช โสตาวธาน พหุการ
โน เจ ต โสต โอทเหยฺย น ยิท ธมฺม สุเณยฺย ยสฺมา
จ โข โสต โอทหติ ตสฺมา ธมฺม สุณาติ ตสฺมา ธมฺมสฺสวนสฺส
โสตาวธาน พหุการนฺติ ฯ โสตาวธานสฺส ปน โภ โคตม กตโม
ธมฺโม พหุกาโร โสตาวธานสฺส พหุการ ธมฺม มย ภวนฺต
โคตม ปุจฺฉามาติ ฯ โสตาวธานสฺส โข ภารทฺวาช ปยิรุปาสนา ๑
พหุการา โน เจ ต ปยิรุปาเสยฺย น ยิท โสต โอทเหยฺย
ยสฺมา จ โข ปยิรุปาสติ ตสฺมา โสต โอทหติ ตสฺมา โสตาวธานสฺส
ปยิรุปาสนา พหุการาติ ฯ ปยิรุปาสนาย ปน โภ โคตม
กตโม ธมฺโม พหุกาโร ปยิรุปาสนาย พหุการ ธมฺม มย
ภวนฺต โคตม ปุจฺฉามาติ ฯ ปยิรุปาสนาย โข ภารทฺวาช อุปสงฺกมน
พหุการ โน เจ ต อุปสงฺกเมยฺย น ยิท ปยิรุปาเสยฺย
ยสฺมา จ โข อุปสงฺกมติ ตสฺมา ปยิรุปาสติ ตสฺมา
ปยิรุปาสนาย อุปสงฺกมน พหุการนฺติ ฯ อุปสงฺกมนสฺส ปน โภ
โคตม กตโม ธมฺโม พหุกาโร อุปสงฺกมนสฺส พหุการ ธมฺม
มย ภวนฺต โคตม ปุจฺฉามาติ ฯ อุปสงฺกมนสฺส โข ภารทฺวาช
สทฺธา พหุการา โน เจ ต สทฺธา ชาเยถ น ยิท อุปสงฺกเมยฺย
ยสฺมา จ โข สทฺธา ชายติ ตสฺมา อุปสงฺกมติ ตสฺมา อุปสงฺกมนสฺส สทฺธา พหุการาติ ฯ
[๖๖๐] สจฺจานุรกฺขณ มย ภวนฺต โคตม อปุจฺฉิมฺหา ๒ สจฺจา#๑ ยุ. ปยิรูปาสนา ฯ ๒ ยุ. อปุจฺฉิมฺห ฯ
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นุรกฺขณ ภว โคตโม พฺยากาสิ ตฺจ ปนมฺหาก รุจฺจติ เจว
ขมติ จ เตน จมฺหา อตฺตมนา สจฺจมนุโพธ มย ภวนฺต โคตม
อปุจฺฉิมฺหา สจฺจมนุโพธ ภว โคตโม พฺยากาสิ ตฺจ ปนมฺหาก
รุจฺจติ เจว ขมติ จ เตน จมฺหา อตฺตมนา สจฺจานุปตฺตึ มย
ภวนฺต โคตม อปุจฺฉิมฺหา สจฺจานุปตฺตึ ภว โคตโม พฺยากาสิ
ตฺจ ปนมฺหาก รุจฺจติ เจว ขมติ จ เตน จมฺหา อตฺตมนา
สจฺจานุปตฺติยา พหุการ ธมฺม มย ภวนฺต โคตม อปุจฺฉิมฺหา
สจฺจานุปตฺติยา พหุการ ธมฺม ภว โคตโม พฺยากาสิ ตฺจ
ปนมฺหาก รุจฺจติ เจว ขมติ จ เตน จมฺหา อตฺตมนา ย ยเทว
จ มย ภวนฺต โคตม อปุจฺฉิมฺหา ต ตเทว ภว โคตโม
พฺยากาสิ ตฺจ ปนมฺหาก รุจฺจติ เจว ขมติ จ เตน จมฺหา
อตฺตมนา มย หิ โภ โคตม ปุพฺเพ เอว ชานาม เก จ
มุณฺฑกา สมณกา อิพฺภา กณฺหา พนฺธุปาทปจฺจา ๑ เก จ ธมฺมสฺส
อฺาตาโรติ อชเนสิ วต เม ภว โคตโม สมเณสุ สมณเปม
สมเณสุ สมณปสาท สมเณสุ สมณคารว อภิกฺกนฺต โภ โคตม
อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
จงฺกีสุตฺต นิฏิต ปฺจม ฯ
____________
#๑ ยุ. พนฺธุปาทาปจฺจา ฯ
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เอสุการีสุตฺต
[๖๖๑] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข เอสุการี พฺราหฺมโณ
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๖๖๒] เอกมนฺต นิสินฺโน โข เอสุการี พฺราหฺมโณ ภควนฺต
เอตทโวจ พฺราหฺมณา โภ โคตม จตสฺโส ปาริจริยา ปฺเปนฺติ ๑
พฺราหฺมณสฺส ปาริจริย ปฺเปนฺติ ขตฺติยสฺส ปาริจริย
ปฺเปนฺติ เวสฺสสฺส ปาริจริย ปฺเปนฺติ สุทฺทสฺส ปาริจริย
ปฺเปนฺติ ตตฺริท โภ โคตม พฺราหฺมณา พฺราหฺมณสฺส
ปาริจริย ปฺเปนฺติ พฺราหฺมโณ วา พฺราหฺมณ ปริจเรยฺย
ขตฺติโย วา พฺราหฺมณ ปริจเรยฺย เวสฺโส วา พฺราหฺมณ ปริจเรยฺย
สุทฺโท วา พฺราหฺมณ ปริจเรยฺยาติ อิท โข โภ โคตม
พฺราหฺมณา พฺราหฺมณสฺส ปาริจริย ปฺเปนฺติ ตตฺริท โภ
โคตม พฺราหฺมณา ขตฺติยสฺส ปาริจริย ปฺเปนฺติ ขตฺติโย
วา ขตฺติย ปริจเรยฺย เวสฺโส วา ขตฺติย ปริจเรยฺย สุทโฺ ท วา
ขตฺติย ปริจเรยฺยาติ อิท โข โภ โคตม พฺราหฺมณา ขตฺติยสฺส
ปาริจริย ปฺเปนฺติ ตตฺริท โภ โคตม พฺราหฺมณา เวสฺสสฺส
ปาริจริย ปฺเปนฺติ เวสฺโส วา เวสฺส ปริจเรยฺย สุทโฺ ท วา
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ ปฺาเปนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ
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เวสฺส ปริจเรยฺยาติ อิท โข โภ โคตม พฺราหฺมณา เวสฺสสฺส
ปาริจริย ปฺเปนฺติ ตตฺริท โภ โคตม พฺราหฺมณา สุททฺ สฺส
ปาริจริย ปฺเปนฺติ สุทฺโทว สุทฺท ปริจเรยฺย โก ปนฺโ
สุทฺท ปริจริสฺสตีติ อิท โข โภ โคตม พฺราหฺมณา สุทฺทสฺส
ปาริจริย ปฺเปนฺติ พฺราหฺมณา โภ โคตม อิมา จตสฺโส
ปาริจริยา ปฺเปนฺติ อิท ๑ ภว โคตโม กิมาหาติ ฯ
[๖๖๓] กึ ปน พฺราหฺมณ สพฺโพ โลโก พฺราหฺมณาน
เอตทพฺภนุชานาติ อิมา จตสฺโส ปาริจริยา ปฺเปนฺตูติ ฯ
โน หิท โภ โคตม ฯ เสยฺยถาป พฺราหฺมณ ปุริโส ทฬิทโฺ ท
อสฺสโก อนาฬฺหิโย ตสฺส อกามสฺส วิส ๒ โอลคฺเคยฺยุ อิทนฺเต
อมฺโภ ปุรสิ มส ขาทิตพฺพ มูลฺจ อนุปฺปทาตพฺพนฺติ เอวเมว
โข พฺราหฺมณ พฺราหฺมณา อปฺปฏิฺาย ๓ เตส สมณพฺราหฺมณาน
อถ จ ปนิมา จตสฺโส ปาริจริยา ปฺเปนฺติ ฯ นาห พฺราหฺมณ
สพฺพ ปริจริตพฺพนฺติ วทามิ น ปนาห พฺราหฺมณ สพฺพ น
ปริจริตพฺพนฺติ วทามิ ฯ ย หิสฺส พฺราหฺมณ ปริจรโต ปาริจริยาเหตุ
ปาปโย อสฺส น เสยฺโย นาหนฺต ปริจริตพฺพนฺติ วทามิ
ยฺจ ขฺวสฺส พฺราหฺมณ ปริจรโต ปาริจริยาเหตุ เสยฺโย อสฺส น
ปาปโย ตมห ปริจริตพฺพนฺติ วทามิ ฯ ขตฺติยฺเจป พฺราหฺมณ
เอว ปุจฺเฉยฺยุ ย วา เต ปริจรโต ปาริจริยาเหตุ ปาปโย
อสฺส น เสยฺโย ย วา เต ปริจรโต ปาริจริยาเหตุ เสยฺโย
#๑ ยุ. อิธ ฯ ๒ ยุ. พิล ฯ ๓ ยุ. อปฺปฏิฺาเย ฯ
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อสฺส น ปาปโย ตเมตฺถ ๑ ปริจเรยฺยาสีติ ฯ ขตฺติโยป หิ พฺราหฺมณ
สมฺมา พฺยากรมาโน เอว พฺยากเรยฺย ย หิ เม ปริจรโต
ปาริจริยาเหตุ ปาปโย อสฺส น เสยฺโย นาหนฺต ปริจเรยฺย
ยฺจ โข เม ปริจรโต ปาริจริยาเหตุ เสยฺโย อสฺส น ปาปโย
ตมห ปริจเรยฺยนฺติ ฯ พฺราหฺมณ เจป พฺราหฺมณ ... เวสฺส เจป
พฺราหฺมณ ... สุทฺท เจป พฺราหฺมณ เอว ปุจฺเฉยฺยุ ย วา เต
ปริจรโต ปาริจริยาเหตุ ปาปโย อสฺส น เสยฺโย ย วา เต
ปริจรโต ปาริจริยาเหตุ เสยฺโย อสฺส น ปาปโย ตเมตฺถ
ปริจเรยฺยาสีติ ฯ สุทฺโทป พฺราหฺมณ สมฺมา พฺยากรมาโน เอว
พฺยากเรยฺย ย หิ เม ปริจรโต ปาริจริยาเหตุ ปาปโย อสฺส
น เสยฺโย นาหนฺต ปริจเรยฺย ยฺจ โข เม ปริจรโต ปาริจริยาเหตุ
เสยฺโย อสฺส น ปาปโย ตมห ปริจเรยฺยนฺติ ฯ
[๖๖๔] นาห พฺราหฺมณ อุจฺจากุลีนตา เสยฺยโสติ วทามิ น
ปนาห พฺราหฺมณ อุจฺจากุลีนตา ปาปยโสติ ๓ วทามิ ฯ นาห
พฺราหฺมณ อุฬารวณฺณตา เสยฺยโสติ วทามิ น ปนาห พฺราหฺมณ
อุฬารวณฺณตา ปาปยโสติ ๓ วทามิ ฯ นาห พฺราหฺมณ อุฬารโภคตา
เสยฺยโสติ ๓ วทามิ น ปนาห พฺราหฺมณ อุฬารโภคตา ปาปยโสติ ๕
วทามิ ฯ อุจฺจากุลีโนป หิ พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ ปาณาติปาตี
โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุมิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ
ปสุณวาโจ โหติ ผรุสวาโจ ๖ โหติ สมฺผปฺปลาป โหติ อภิชฺฌาลุ
#๑ ยุ. กเมตฺถ ฯ ๒-๓-๕ ยุ. ปาปยโสติ ฯ ๔ ยุ. เสยฺยโสติ ฯ ๖ ยุ. ผรุสาวาโจ ฯ
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โหติ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ มิจฺฉาทิฏี ๑ โหติ ตสฺมา น อุจฺจากุลีนตา
เสยฺยโสติ วทามิ ฯ อุจฺจากุลีโนป หิ พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุมิจฺฉาจารา
ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย
ปฏิวิรโต โหติ ผรุสาย วาจาย ปฏิวริ โต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต
โหติ อนภิชฌ
ฺ าลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏี ๒ โหติ
ตสฺมา น อุจฺจากุลีนตา ปาปยโสติ วทามิ ฯ อุฬารวณฺโณป หิ
พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุมิจฺฉาจารี
โหติ มุสาวาที โหติ ปสุณวาโจ โหติ ผรุสวาโจ
โหติ สมฺผปฺปลาป โหติ อภิชฌ
ฺ าลุ โหติ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ
มิจฺฉาทิฏี โหติ ตสฺมา น อุฬารวณฺณตา เสยฺยโสติ วทามิ ฯ
อุฬารวณฺโณป หิ พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต
โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต
โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ
ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ
อนภิชฺฌาลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏี โหติ ตสฺมา
น อุฬารวณฺณตา ปาปยโสติ วทามิ ฯ อุฬารโภโคป หิ พฺราหฺมณ
อิเธกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุมิจฺฉาจารี
โหติ มุสาวาที โหติ ปสุณวาโจ โหติ ผรุสวาโจ โหติ สมฺผปฺปลาป
โหติ อภิชฌ
ฺ าลุ โหติ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ มิจฺฉาทิฏี โหติ
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ มิจฺฉาทิฏีติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. สพฺพตฺถ สมฺมาทิฏีติ ทิสฺสติ ฯ
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ตสฺมา น อุฬารโภคตา เสยฺยโสติ วทามิ ฯ อุฬารโภโคป หิ
พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต
โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ผรุสาย วาจาย
ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อนภิชฺฌาลุ โหติ
อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏี โหติ ตสฺมา น อุฬารโภคตา
ปาปยโสติ วทามิ ฯ นาห พฺราหฺมณ สพฺพ ปริจริตพฺพนฺติ วทามิ
น ปนาห พฺราหฺมณ สพฺพ น ปริจริตพฺพนฺติ วทามิ ฯ ย หิสฺส
พฺราหฺมณ ปริจรโต ปาริจริยาเหตุ สทฺธา วฑฺฒติ สีล วฑฺฒติ
สุต วฑฺฒติ จาโค วฑฺฒติ ปฺา วฑฺฒติ ตมห ปริจริตพฺพนฺติ
วทามีติ ฯ
[๖๖๕] เอว วุตฺเต เอสุการี พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ
พฺราหฺมณา โภ โคตม จตฺตาริ ธนานิ ปฺเปนฺติ พฺราหฺมณสฺส
สทฺธน ๑ ปฺเปนฺติ ขตฺติยสฺส สทฺธน ปฺเปนฺติ เวสฺสสฺส สทฺธน
ปฺเปนฺติ สุทฺทสฺส สทฺธน ปฺเปนฺติ ฯ ตตฺริท โภ โคตม
พฺราหฺมณา พฺราหฺมณสฺส สทฺธน ปฺเปนฺติ ภิกฺขาจริย ภิกฺขาจริยฺจ
ปน พฺราหฺมโณ สทฺธน อติมฺมาโน อกิจฺจการี
โหติ โคโปว อทินฺน อาทิยมาโนติ อิท โข โภ โคตม
พฺราหฺมณา พฺราหฺมณสฺส สทฺธน ปฺเปนฺติ ฯ ตตฺริท โภ
โคตม พฺราหฺมณา ขตฺติยสฺส สทฺธน ปฺเปนฺติ ธนุกลาป
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ สนฺธนนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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ธนุกลาปฺจ ปน ขตฺติโย สทฺธน อติมฺมาโน อกิจฺจการี โหติ
โคโปว อทินฺน อาทิยมาโนติ อิท โข โภ โคตม พฺราหฺมณา
ขตฺติยสฺส สทฺธน ปฺเปนฺติ ฯ ตตฺริท โภ โคตม พฺราหฺมณา
เวสฺสสฺส สทฺธน ปฺเปนฺติ กสิโครกฺข กสิโครกฺขฺจ ปน
เวสฺโส สทฺธน อติมฺมาโน อกิจฺจการี โหติ โคโปว อทินฺน
อาทิยมาโนติ อิท โข โภ โคตม พฺราหฺมณา เวสฺสสฺส สทฺธน
ปฺเปนฺติ ฯ ตตฺริท โภ โคตม พฺราหฺมณา สุทฺทสฺส สทฺธน
ปฺเปนฺติ อสิต พฺยาภงฺคึ อสิต พฺยาภงฺคิฺจ ปน สุทฺโท สทฺธน
อติมฺมาโน อกิจฺจการี โหติ โคโปว อทินนฺ  อาทิยมาโนติ
อิท โข โภ โคตม พฺราหฺมณา สุทฺทสฺส สทฺธน ปฺเปนฺติ ฯ
[๑] อิมานิ จตฺตาริ ธนานิ ปฺเปนฺติ อิธ ภว โคตโม กิมาหาติ ฯ
[๖๖๖] กึ ปน พฺราหฺมณ สพฺโพ โลโก พฺราหฺมณาน
เอตทพฺภนุชานาติ อิมานิ จตฺตาริ ธนานิ ปฺเปนฺตูติ ฯ โน
หิท โภ โคตม ฯ เสยฺยถาป พฺราหฺมณ ปุรโิ ส ทฬิทฺโท อสฺสโก
อนาฬฺหิโย ตสฺส อกามสฺส วิส โอลคฺเคยฺยุ อิทนฺเต อมฺโภ
ปุริส มส ขาทิตพฺพ มูลฺจ อนุปฺปทาตพฺพนฺติ เอวเมว โข
พฺราหฺมณ พฺราหฺมณา อปฺปฏิฺาย เตส สมณพฺราหฺมณาน
อถ จ ปนิมานิ จตฺตาริ ธนานิ ปฺเปนฺติ ฯ อริย โข ปน
อห พฺราหฺมณ โลกุตตฺ ร ธมฺม ปุริสสฺส สทฺธน ปฺเปมิ
โปราณ โข ปนสฺส มาตาเปตฺติก กุลวส อนุสฺสรโต ยตฺถ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร พฺราหฺมณา โภ โคตมาติ ทิสฺสติ ฯ
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ยตฺเถว อตฺตภาวสฺส อภินิพฺพตฺติ โหติ เตน เตเนว สงฺขฺย ๑ คจฺฉติ
ขตฺติยกุเล เจ อตฺตภาวสฺส อภินิพฺพตฺติ โหติ ขตฺติโยเตฺวว
สงฺขฺย คจฺฉติ พฺราหฺมณกุเล เจ อตฺตภาวสฺส อภินิพฺพตฺติ โหติ
พฺราหฺมโณเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ เวสฺสกุเล เจ อตฺตภาวสฺส อภินิพฺพตฺติ
โหติ เวสฺโสเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ สุทฺทกุเล เจ อตฺตภาวสฺส
อภินิพฺพตฺติ โหติ สุทโฺ ทเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ เสยฺยถาป
พฺราหฺมณ ย ยเทว ปจฺจย ปฏิจฺจ อคฺคิ ชลติ เตน เตเนว
สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ กฏฺเจ ปฏิจฺจ อคฺคิ ชลติ กฏคฺคิเตฺวว
สงฺขฺย คจฺฉติ สกลิกฺเจ ปฏิจฺจ อคฺคิ ชลติ สกลิกคฺคิเตฺวว
สงฺขฺย คจฺฉติ ติณฺเจ ปฏิจฺจ อคฺคิ ชลติ ติณคฺคิเตฺวว สงฺขฺย
คจฺฉติ โคมยฺเจ ปฏิจจฺ อคฺคิ ชลติ โคมยคฺคิเตฺวว สงฺขฺย
คจฺฉติ เอวเมว โข อห พฺราหฺมณ อริย โลกุตฺตร ธมฺม
ปุริสสฺส สทฺธน ปฺเปมิ โปราณ โข ปนสฺส มาตาเปตฺติก
กุลวส อนุสสฺ รโต ยตฺถ ยตฺเถว อตฺตภาวสฺส อภินิพฺพตฺติ โหติ
เตน เตเนว สงฺขฺย คจฺฉติ ขตฺติยกุเล เจ อตฺตภาวสฺส อภินิพฺพตฺติ
โหติ ขตฺติโยเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ พฺราหฺมณกุเล เจ
อตฺตภาวสฺส อภินิพฺพตฺติ โหติ พฺราหฺมโณเตฺวว สงฺขฺย คจฺฉติ
เวสฺสกุเล เจ อตฺตภาวสฺส อภินิพฺพตฺติ โหติ เวสฺโสเตฺวว สงฺขฺย
คจฺฉติ สุททฺ กุเล เจ อตฺตภาวสฺส อภินิพฺพตฺติ โหติ สุทฺโทเตฺวว
สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ สงฺขนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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[๖๖๗] ขตฺติยกุลา เจป พฺราหฺมณ อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิโต โหติ โส จ ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย อาคมฺม
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ
อพฺรหฺมจริยา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย ๑
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรโต โหติ อนภิชฺฌาลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต
โหติ สมฺมาทิฏี โหติ อาราธโก โหติ าย ธมฺม กุสล ฯ
พฺราหฺมณกุลา เจป พฺราหฺมณ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต
โหติ โส จ ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย อาคมฺม ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ อพฺรหฺมจริยา ปฏิวิรโต
โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ สมฺมาทิฏ ี โหติ อาราธโก
โหติ าย ธมฺม กุสล ฯ เวสฺสกุลา เจป พฺราหฺมณ อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โส จ ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย
อาคมฺม ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต
โหติ อพฺรหฺมจริยา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ
ฯเปฯ สมฺมาทิฏี โหติ อาราธโก โหติ าย ธมฺม กุสล ฯ
สุทฺทกุลา เจป พฺราหฺมณ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ
โส จ ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย อาคมฺม ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต
โหติ อทินนฺ าทานา ปฏิวิรโต โหติ อพฺรหฺมจริยา ปฏิวิรโต
โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต
#๑ ยุ. ปสุณาวาจาย ฯ
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โหติ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต
โหติ อนภิชฌ
ฺ าลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏี โหติ
อาราธโก โหติ าย ธมฺม กุสล ฯ ต กึ มฺสิ พฺราหฺมณ
พฺราหฺมโณว นุ โข ปโหติ อสฺมึ ปเทเส อเวร อพฺยาปชฺฌ
เมตฺตจิตฺต ภาเวตุ โน ขตฺติโย โน เวสฺโส โน สุทฺโทติ ฯ
โน หิท โภ โคตม ขตฺติโยป หิ โภ โคตม ปโหติ อสฺมึ
ปเทเส อเวร อพฺยาปชฺฌ เมตฺตจิตฺต ภาเวตุ พฺราหฺมโณป
หิ โภ โคตม ... เวสฺโสป หิ โภ โคตม ... สุทโฺ ทป หิ โภ
โคตม ... สพฺเพป หิ โภ โคตม จตฺตาโร วณฺณา ปโหนฺติ
อสฺมึ ปเทเส อเวร อพฺยาปชฺฌ เมตฺตจิตฺต ภาเวตุนฺติ ฯ
[๖๖๘] เอวเมว โข พฺราหฺมณ ขตฺติยกุลา เจป อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โส จ ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย
อาคมฺม ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ
อพฺรหฺมจริยา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวริ โต โหติ ปสุณาย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรโต โหติ อนภิชฺฌาลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ
สมฺมาทิฏี โหติ อาราธโก โหติ าย ธมฺม กุสล ฯ พฺราหฺมณกุลา
เจป พฺราหฺมณ ... เวสฺสกุลา เจป พฺราหฺมณ ... สุทฺทกุลา
เจป พฺราหฺมณ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โส จ
ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย อาคมฺม ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ
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อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ อพฺรหฺมจริยา ปฏิวิรโต โหติ
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ
ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ
อนภิชฺฌาลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏี โหติ
อาราธโก โหติ าย ธมฺม กุสล ฯ ต กึ มฺสิ พฺราหฺมณ
พฺราหฺมโณว นุ โข ปโหติ โสตฺตึ สินาน อาทาย นทึ คนฺตฺวา
รโชชลฺล ปวาเหตุ โน ขตฺติโย โน เวสฺโส โน สุทฺโทติ ฯ
โน หิท โภ โคตม ขตฺติโยป หิ โภ โคตม ปโหติ โสตฺตึ
สินาน อาทาย นทึ คนฺตฺวา รโชชลฺล ปวาเหตุ พฺราหฺมโณป
หิ โภ โคตม ... เวสฺโสป หิ โภ โคตม ... สุทโฺ ทป หิ โภ
โคตม ... สพฺเพป หิ โภ โคตม จตฺตาโร วณฺณา ปโหนฺติ
โสตฺตึ สินาน อาทาย นทึ คนฺตฺวา รโชชลฺล ปวาเหตุนฺติ ฯ
[๖๖๙] เอวเมว โข พฺราหฺมณ ขตฺติยกุลา เจป อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โส จ ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย
อาคมฺม ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ
อพฺรหฺมจริยา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวริ โต โหติ ปสุณาย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรโต โหติ อนภิชฺฌาลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ
สมฺมาทิฏี โหติ อาราธโก โหติ าย ธมฺม กุสล ฯ พฺราหฺมณกุลา เจป พฺราหฺมณ ... เวสฺสกุลา เจป พฺราหฺมณ ... สุทฺทกุลา
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เจป พฺราหฺมณ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โส จ
ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย อาคมฺม ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ
อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ อพฺรหฺมจริยา ปฏิวริ โต โหติ มุสาวาทา
ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ผรุสาย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อนภิชฌ
ฺ าลุ
โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏี โหติ อาราธโก โหติ
าย ธมฺม กุสล ฯ ต กึ มฺสิ พฺราหฺมณ อิธ ราชา
ขตฺติโย มุทธฺ าวสิตฺโต นานาชจฺจาน ปุริสาน ปุริสสต สนฺนปิ าเตยฺย
อายนฺตุ โภนฺโต เย ตตฺถ ขตฺติยกุลา พฺราหฺมณกุลา ราชฺกุลา
อุปฺปนฺนา สากสฺส วา สาลสฺส วา สลฬสฺส วา จนฺทนสฺส วา
ปทุมกสฺส วา อุตฺตรารณึ อาทาย อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตนฺตุ เตโช
ปาตุกโรนฺตุ อายนฺตุ ปน โภนฺโต เย จ ตตฺถ จณฺฑาลกุลา
เนสาทกุลา เวณุกุลา ๑ รถการกุลา ปุกฺกุสกุลา อุปปฺ นฺนา สาปานโทณิยา
วา สูกรโทณิยา วา รชกโทณิยา วา เอลณฺฑกฏสฺส
วา อุตฺตรารณึ อาทาย อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตนฺตุ เตโช ปาตุกโรนฺตูติ ฯ
ต กึ มฺสิ พฺราหฺมณ โย เอว นุ โข โส ขตฺติยกุลา
พฺราหฺมณกุลา ราชฺกุลา อุปฺปนฺเนหิ สากสฺส วา สาลสฺส วา
สลฬสฺส วา จนฺทนสฺส วา ปทุมกสฺส วา อุตตฺ รารณึ อาทาย๔
อคฺคิ อภินิพฺพตฺโต เตโช ปาตุกโต เสฺวว นุ ขฺวสฺส อคฺคิ อจฺจิมา
เจว วณฺณิมา จ ปภสฺสโร จ เตน ๒ สกฺกา อคฺคินา อคฺคิกรณีย
#๑ ยุ. เวณกุลา ฯ ๒ ยุ. เตน จ ฯ
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กรณีย กาตุ โย ปน โส จณฺฑาลกุลา เนสาทกุลา เวณุกุลา
รถการกุลา ปุกฺกุสกุลา อุปฺปนฺเนหิ สาปานโทณิยา วา สูกรโทณิยา
วา รชกโทณิยา วา เอลณฺฑกฏสฺส วา อุตฺตรารณึ อาทายฏ
อคฺคิ อภินพิ ฺพตฺโต เตโช ปาตุกโต สฺวาสฺส อคฺคิ น เจว
อจฺจิมา น จ วณฺณิมา น จ ปภสฺสโร น จ เตน สกฺกา
อคฺคินา อคฺคิกรณีย กาตุนฺติ ฯ โน หิท โภ โคตม โยป โส
โภ โคตม ขตฺติยกุลา พฺราหฺมณกุลา ราชฺกุลา อุปฺปนฺเนหิ
สากสฺส วา สาลสฺส วา สลฬสฺส วา จนฺทนสฺส วา ปทุมกสฺส วา
อุตฺตรารณึ อาทาย อคฺคิ อภินิพฺพตฺโต เตโช ปาตุกโต สฺวาสฺส
อคฺคิ อจฺจิมา เจว วณฺณิมา จ ปภสฺสโร จ เตน จ สกฺกา
อคฺคินา อคฺคิกรณีย กาตุ โยป โส จณฺฑาลกุลา เนสาทกุลา
เวณุกุลา รถการกุลา ปุกฺกุสกุลา อุปฺปนฺเนหิ สาปานโทณิยา วา
สูกรโทณิยา วา รชกโทณิยา วา เอลณฺฑกฏสฺส วา อุตฺตรารณึ
อาทาย อคฺคิ อภินิพฺพตฺโต เตโช ปาตุกโต โสปสฺส ๑ อคฺคิ
อจฺจิมา เจว วณฺณิมา จ ปภสฺสโร จ เตนป จ สกฺกา
อคฺคินา อคฺคิกรณีย กาตุ สพฺโพป หิ โภ โคตม อคฺคิ อจฺจิมา
เจว วณฺณิมา จ ปภสฺสโร จ สพฺเพนป จ สกฺกา อคฺคินา
อคฺคิกรณีย กาตุนฺติ ฯ
[๖๗๐] เอวเมว โข พฺราหฺมณ ขตฺติยกุลา เจป อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โส จ ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย
#๑ ยุ. โสปสฺส ฯ
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อาคมฺม ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต
โหติ อพฺรหฺมจริยา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ
ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ
สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อนภิชฺฌาลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต
โหติ สมฺมาทิฏี โหติ อาราธโก โหติ าย ธมฺม กุสล ฯ
พฺราหฺมณกุลา เจป พฺราหฺมณ ... เวสฺสกุลา เจป พฺราหฺมณ ...
สุทฺทกุลา เจป พฺราหฺมณ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ
โส จ ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย อาคมฺม ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต
โหติ อทินนฺ าทานา ปฏิวิรโต โหติ อพฺรหฺมจริยา ปฏิวิรโต
โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ
ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อนภิชฺฌาลุ
โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏี โหติ อาราธโก
โหติ าย ธมฺม กุสลนฺติ ฯ
[๖๗๑] เอว วุตฺเต เอสุการี พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
เอสุการีสุตฺต นิฏิต ฉฏ ฯ
____________
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ธนฺชานิสุตฺต ๑
[๖๗๒] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา สารีปุตฺโต
ทกฺขิณาคิริสฺมึ จาริกฺจรติ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ฯ
อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ ราชคเห วสฺส วุตฺโถ เยน ทกฺขิณาคิริ
เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน^
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
[๖๗๓] เอกมนฺต นิสินฺน โข ต ภิกฺขุ อายสฺมา สารีปุตฺโต
เอตทโวจ กจฺจาวุโส ภควา อโรโค จ พลวา จาติ ฯ อโรโค
จาวุโส ภควา พลวา จาติ ฯ กจฺจิ ปนาวุโส ภิกฺขุสงฺโฆ อโรโค
จ พลวา จาติ ฯ ภิกฺขุสงฺโฆป โข อาวุโส อโรโค จ พลวา
จาติ ฯ เอตฺถ อาวุโส ตณฺฑุลปาลทฺวาราย ธนฺชานิ นาม
พฺราหฺมโณ อตฺถิ กจฺจาวุโส ธนฺชานิ ๒ พฺราหฺมโณ อโรโค
จ พลวา จาติ ฯ ธนฺชานิป โข อาวุโส พฺราหฺมโณ อโรโค
จ พลวา จาติ ฯ กจฺจิ ปนาวุโส ธนฺชานิ พฺราหฺมโณ
อปฺปมตฺโตติ ฯ กุโต โน อาวุโส ธนฺชานิสฺส พฺราหฺมณสฺส
อปฺปมาโท ธนฺชานิ อาวุโส พฺราหฺมโณ ราชาน นิสฺสาย
พฺราหฺมณคหปติเก วิลุมปฺ ติ พฺราหฺมณคหปติเก นิสฺสาย ราชาน
#๑ ยุ. ธานฺชานิสุตฺต ฯ ๒ ยุ. ธานฺชานิ นาม ฯ
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วิลุมฺปติ ยาปสฺส ภริยา สทฺธา สทฺธา กุลา อานีตา สาป ๑ กาลกตา
อฺสฺส ภริยา อสทฺธา อสทฺธา กุลา อานีตาติ ฯ ทุสฺสุต ๒
วตาวุโส อสฺสุมฺหา [๓] เย มย ธนฺชานึ พฺราหฺมณ ปมตฺต อสฺสุมฺหา
อปฺเปวนาม ๓ มย กทาจิ กรหจิ ธนฺชานินา พฺราหฺมเณน สทฺธึ
สมาคจฺเฉยฺยาม อปฺเปวนาม สิยา โกจิเทว กถาสลฺลาโปติ ฯ
อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ทกฺขิณาคิริสฺมึ ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา
เยน ราชคห เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน
เยน ราชคห ตทวสริ ฯ
[๖๗๔] ตตฺร สุท อายสฺมา สารีปุตฺโต ราชคเห วิหรติ
เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ราชคห [๕] ปาวิสิ ฯ เตน โข
ปน สมเยน ธนฺชานิ พฺราหฺมโณ พหินคเร คาโว โคฏเ
ทุหาเปติ ๖ ฯ อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ราชคเห ปณฺฑาย
จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฑ
ฺ ปาตปฏิกฺกนฺโต เยน ธนฺชานิ พฺราหฺมโณ
เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข ธนฺชานิ พฺราหฺมโณ อายสฺมนฺต
สารีปุตฺต ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน เยนายสฺมา สารีปุตฺโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ อิโต
โภ สารีปุตฺต ปโย ปยต ตว ภตฺตสฺส กาโล ภวิสฺสตีติ ฯ อล
พฺราหฺมณ กต เม อชฺช ภตฺตกิจฺจ อมุกสฺมึ เม รุกฺขมูเล
ทิวาวิหาโร ภวิสฺสติ ตตฺร อาคจฺเฉยฺยาสีติ ฯ เอว โภติ โข
#๑ ยุ. สาปสสฺ ฯ ๒ ยุ. เอตฺถ อาเมณฺฑิต กต ฯ ๓ ยุ. ทุสฺสต ฯ
#๔ ยุ. อปฺเปว จ นาม ฯ ๕ ยุ. เอตฺถนฺตเร ปณฺฑายาติ ทิสฺสติ ฯ
#๖ ยุ. โทหาเปติ ฯ
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ธนฺชานิ ๑ พฺราหฺมโณ อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถ
โข ธนฺชานิ ๒ พฺราหฺมโณ ปจฺฉาภตฺต ภุตฺตปาตราโส เยนายสฺมา
สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตเฺ ตน
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ
[๖๗๕] เอกมนฺต นิสินฺน โข ธนฺชานึ พฺราหฺมณ อายสฺมา
สารีปุตฺโต เอตทโวจ กจฺจิสิ ธนฺชานิ อปฺปมตฺโตติ ฯ กุโต โภ
สารีปุตฺต อมฺหาก อปฺปมาโท เยสนฺโน มาตาปตโร โปเสตพฺพา
ปุตฺตทาโร โปเสตพฺโพ ทาสกมฺมกรโปริส โปเสตพฺพ มิตตฺ ามจฺจาน
มิตฺตามจฺจกรณีย กาตพฺพ าติสาโลหิตาน าติสาโลหิตกรณีย
กาตพฺพ อติถีน อติถิกรณีย กาตพฺพ ปุพฺพเปตาน ปุพฺพเปตกรณีย
กาตพฺพ เทวตาน เทวตากรณีย กาตพฺพ รฺโ ราชกรณีย
กาตพฺพ อยมฺป กาโย ปเณตพฺโพ พฺรูเหตพฺโพติ ฯ
[๖๗๖] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ อิเธกจฺโจ มาตาปตูน ๓
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส ตเมน อธมฺมจริยวิสมจริยาเหตุ
นิรย นิรยปาลา อุปกฑฺเฒยฺยุ ลเภยฺย นุ โข โส อห
โข มาตาปตูน ๓ เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสึ มา ม
นิรย นิรยปาลาติ มาตาปตโร วา ปนสฺส ลเภยฺยุ เอโส โข
อมฺหาก เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสิ มา น นิรย นิรยปาลาติ ฯ
โน หิท โภ สารีปุตตฺ อถ โข น วิกนฺทนฺตเยว
#๑-๒ ยุ. ธานฺชานิ ฯ ๓-๔ ยุ. มาตาปตุนฺน ฯ
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นิรเย นิรยปาลา ปกฺขิเปยฺยุ ฯ
[๖๗๗] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ อิเธกจฺโจ ปุตฺตทารสฺส
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส ตเมน อธมฺมจริยวิสมจริยาเหตุ
นิรย นิรยปาลา อุปกฑฺเฒยฺยุ ลเภยฺย นุ โข โส อห โข
ปุตฺตทารสฺส เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสึ มา ม นิรย
นิรยปาลาติ ปุตฺตทาโร วา ปนสฺส ลเภยฺย เอโส โข อมฺหาก
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสิ มา น นิรย นิรยปาลาติ ฯ
โน หิท โภ สารีปุตฺต อถ โข น วิกนฺทนฺตเยว นิรเย นิรยปาลา
ปกฺขิเปยฺยุ ฯ
[๖๗๘] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ อิเธกจฺโจ ทาสกมฺมกรโปริสสฺส
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส ตเมน อธมฺมจริยวิสมจริยาเหตุ
นิรย นิรยปาลา อุปกฑฺเฒยฺยุ ลเภยฺย นุ โข
โส อห โข ทาสกมฺมกรโปริสสฺส เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี
อโหสึ มา ม นิรย นิรยปาลาติ ทาสกมฺมกรโปริส วา ปนสฺส
ลเภยฺย เอโส โข อมฺหาก เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสิ
มา น นิรย นิรยปาลาติ ฯ โน หิท โภ สารีปตุ ฺต อถ โข
น วิกนฺทนฺตเยว นิรเย นิรยปาลา ปกฺขิเปยฺยุ ฯ
[๖๗๙] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ อิเธกจฺโจ มิตฺตามจฺจาน
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส ตเมน อธมฺมจริยวิสมจริยาเหตุ
นิรย นิรยปาลา อุปกฑฺเฒยฺยุ ลเภยฺย นุ โข โส อห โข
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มิตฺตามจฺจาน เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสึ มา ม นิรย
นิรยปาลาติ มิตฺตามจฺจา วา ปนสฺส ลเภยฺยุ เอโส โข อมฺหาก
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสิ มา น นิรย นิรยปาลาติ ฯ
โน หิท โภ สารีปุตฺต อถ โข น วิกนฺทนฺตเยว นิรเย นิรยปาลา
ปกฺขิเปยฺยุ ฯ
[๖๘๐] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ อิเธกจฺโจ าติสาโลหิตาน
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส ตเมน อธมฺมจริยวิสมจริยาเหตุ
นิรย นิรยปาลา อุปกฑฺเฒยฺยุ ลเภยฺย นุ โข โส อห
โข าติสาโลหิตาน เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสึ มา ม
นิรย นิรยปาลาติ าติสาโลหิตา วา ปนสฺส ลเภยฺยุ เอโส
โข อมฺหาก เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสิ มา น นิรย
นิรยปาลาติ ฯ โน หิท โภ สารีปุตฺต อถ โข น วิกนฺทนฺตเยว
นิรเย นิรยปาลา ปกฺขิเปยฺยุ ฯ
[๖๘๑] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ อิเธกจฺโจ อติถีน เหตุ
อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส ตเมน อธมฺมจริยวิสมจริยาเหตุ นิรย
นิรยปาลา อุปกฑฺเฒยฺยุ ลเภยฺย นุ โข โส อห โข อติถนี 
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสึ มา ม นิรย นิรยปาลาติ
อติถิโน วา ปนสฺส ลเภยฺยุ เอโส โข อมฺหาก เหตุ อธมฺมจารี
วิสมจารี อโหสิ มา น นิรย นิรยปาลาติ ฯ โน หิท โภ
สารีปุตฺต อถ โข น วิกนฺทนฺตเยว นิรเย นิรยปาลา ปกฺขิเปยฺยุ ฯ
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[๖๘๒] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ อิเธกจฺโจ ปุพฺพเปตาน
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส ตเมน อธมฺมจริยวิสมจริยาเหตุ
นิรย นิรยปาลา อุปกฑฺเฒยฺยุ ลเภยฺย นุ โข โส อห โข
ปุพฺพเปตาน เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสึ มา ม นิรย
นิรยปาลาติ ปุพฺพเปตา วา ปนสฺส ลเภยฺยุ เอโส โข อมฺหาก
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสิ มา น นิรย นิรยปาลาติ ฯ
โน หิท โภ สารีปุตฺต อถ โข น วิกนฺทนฺตเยว นิรเย นิรยปาลา
ปกฺขิเปยฺยุ ฯ
[๖๘๓] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ อิเธกจฺโจ เทวตาน
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส ตเมน อธมฺมจริยวิสมจริยาเหตุ
นิรย นิรยปาลา อุปกฑฺเฒยฺยุ ลเภยฺย นุ โข โส อห โข
เทวตาน เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสึ มา ม นิรย นิรยปาลาติ
เทวตา วา ปนสฺส ลเภยฺยุ เอโส โข อมฺหาก เหตุ
อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสิ มา น นิรย นิรยปาลาติ ฯ โน
หิท โภ สารีปุตฺต อถ โข น วิกนฺทนฺตเยว นิรเย นิรยปาลา
ปกฺขิเปยฺยุ ฯ
[๖๘๔] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ อิเธกจฺโจ รฺโ เหตุ
อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส ตเมน อธมฺมจริยวิสมจริยาเหตุ นิรย
นิรยปาลา อุปฑฺเฒยฺยุ ลเภยฺย นุ โข โส อห โข รฺโ
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อโหสึ มา ม นิรย นิรยปาลาติ
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ราชา วา ปนสฺส ลเภยฺย เอโส โข อมฺหาก เหตุ อธมฺมจารี
วิสมจารี อโหสิ มา น นิรย นิรยปาลาติ ฯ โน หิท โภ สารีปุตฺต
อถ โข น วิกนฺทนฺตเยว นิรเย นิรยปาลา ปกฺขิเปยฺยุ ฯ
[๖๘๕] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ อิเธกจฺโจ กายสฺส ปณนาเหตุ
พฺรูหนาเหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส ตเมน อธมฺมจริยวิสมจริยาเหตุ
นิรย นิรยปาลา อุปกฑฺเฒยฺยุ ลเภยฺย นุ โข โส
อห โข กายสฺส ปณนาเหตุ พฺรูหนาเหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี
อโหสึ มา ม นิรย นิรยปาลาติ ปเร วา ปนสฺส ลเภยฺยุ
เอโส โข กายสฺส ปณนาเหตุ พฺรูหนาเหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี
อโหสิ มา น นิรย นิรยปาลาติ ฯ โน หิท โภ สารีปุตฺต อถ
โข น วิกนฺทนฺตเยว นิรเย นิรยปาลา ปกฺขิเปยฺยุ ฯ
[๖๘๖] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ โย วา มาตาปตูน เหตุ
อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส โย วา มาตาปตูน เหตุ ธมฺมจารี
สมจารี อสฺส กตม เสยฺโยติ ฯ โย หิ โภ สารีปตุ ฺต มาตาปตูน
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส น ต เสยฺโย โย จ โข โภ
สารีปุตฺต มาตาปตูน เหตุ ธมฺมจารี สมจารี อสฺส ตเทเวตฺถ
เสยฺโย อธมฺมจริยวิสมจริยาหิ โภ สารีปุตฺต ธมฺมจริยสมจริยา
เสยฺโยติ ฯ อตฺถิ โข ธนฺชานิ อฺเ สเหตุกา ธมฺมิกา
กมฺมนฺตา เยหิ สกฺกา มาตาปตโร เจว โปเสตุ น จ ปาปกมฺม กาตุ ปฺฺุจ ปฏิปท ปฏิปชฺชติ ุ ฯ
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[๖๘๗] ต กึ มฺเสิ ธนฺชานิ โย วา ปุตฺตทารสฺส
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี ๑ อสฺส โย วา ปุตฺตทารสฺส เหตุ
ธมฺมจารี สมจารี อสฺส กตม เสยฺโยติ ฯ โย หิ โภ สารีปุตฺต
ปุตฺตทารสฺส เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส น ต เสยฺโย
โย จ โข โภ สารีปุตฺต ปุตฺตทารสฺส เหตุ ธมฺมจารี สมจารี
อสฺส ตเทเวตฺถ เสยฺโย อธมฺมจริยวิสมจริยาหิ โภ สารีปตุ ฺต
ธมฺมจริยสมจริยา เสยฺโยติ ฯ อตฺถิ โข ธนฺชานิ อฺเ
สเหตุกา ธมฺมิกา กมฺมนฺตา เยหิ สกฺกา ปุตฺตทาเร เจว โปเสตุ
น จ ปาปกมฺม กาตุ ปฺฺุจ ปฏิปท ปฏิปชฺชิตุ ฯ
[๖๘๘] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ โย วา ทาสกมฺมกรโปริสสฺส
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส โย วา ทาสกมฺมกรโปริสสฺส
เหตุ ธมฺมจารี สมจารี อสฺส กตม เสยฺโยติ ฯ
โย หิ โภ สารีปุตฺต ทาสกมฺมกรโปริสสฺส เหตุ อธมฺมจารี
วิสมจารี อสฺส น ต เสยฺโย โย จ โข โภ สารีปุตฺต
ทาสกมฺมกรโปริสสฺส เหตุ ธมฺมจารี สมจารี อสฺส ตเทเวตฺถ
เสยฺโย อธมฺมจริยวิสมจริยาหิ โภ สารีปุตฺต ธมฺมจริยสมจริยา
เสยฺโยติ ฯ อตฺถิ โข ธนฺชานิ อฺเ สเหตุกา ธมฺมิกา
กมฺมนฺตา เยหิ สกฺกา ทาสกมฺมกรโปริส เจว โปเสตุ น จ
ปาปกมฺม กาตุ ปฺฺุจ ปฏิปท ปฏิปชฺชิตุ ฯ
[๖๘๙] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ โย วา มิตฺตามจฺจาน
#๑ ยุ. วิสมจารีติ น ทิสฺสติ ฯ
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เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส โย วา มิตฺตามจฺจาน เหตุ
ธมฺมจารี สมจารี อสฺส กตม เสยฺโยติ ฯ โย หิ โภ สารีปุตฺต
มิตฺตามจฺจาน เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส น ต เสยฺโย
โย จ โข โภ สารีปุตฺต มิตฺตามจฺจาน เหตุ ธมฺมจารี สมจารี
อสฺส ตเทเวตฺถ เสยฺโย อธมฺมจริยวิสมจริยาหิ โภ สารีปตุ ฺต
ธมฺมจริยสมจริยา เสยฺโยติ ฯ อตฺถิ โข ธนฺชานิ อฺเ
สเหตุกา ธมฺมิกา กมฺมนฺตา เยหิ สกฺกา มิตตฺ ามจฺจานฺเจว
มิตฺตามจฺจกรณีย กาตุ น จ ปาปกมฺม กาตุ ปฺฺุจ ปฏิปท
ปฏิปชฺชิตุ ฯ
[๖๙๐] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ โย วา าติสาโลหิตาน
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส โย วา าติสาโลหิตาน เหตุ
ธมฺมจารี สมจารี อสฺส กตม เสยฺโยติ ฯ โย หิ โภ สารีปุตฺต
าติสาโลหิตาน เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส น ต เสยฺโย
โย จ โข โภ สารีปุตฺต าติสาโลหิตาน เหตุ ธมฺมจารี สมจารี
อสฺส ตเทเวตฺถ เสยฺโย อธมฺมจริยวิสมจริยาหิ โภ สารีปตุ ฺต
ธมฺมจริยสมจริยา เสยฺโยติ ฯ อตฺถิ โข ธนฺชานิ อฺเ
สเหตุกา ธมฺมิกา กมฺมนฺตา เยหิ สกฺกา าติสาโลหิตานฺเจว
าติสาโลหิตกรณีย กาตุ น จ ปาปกมฺม กาตุ ปฺฺุจ
ปฏิปท ปฏิปชฺชิตุ ฯ
[๖๙๑] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ โย วา อติถีน เหตุ
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อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส โย วา อติถีน เหตุ ธมฺมจารี สมจารีฏ
อสฺส กตม เสยฺโยติ ฯ โย หิ โภ สารีปุตฺต อติถีน เหตุ
อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส น ต เสยฺโย โย จ โข โภ
สารีปุตฺต อติถีน เหตุ ธมฺมจารี สมจารี อสฺส ตเทเวตฺถ
เสยฺโย อธมฺมจริยวิสมจริยาหิ โภ สารีปุตฺต ธมฺมจริยสมจริยา
เสยฺโยติ ฯ อตฺถิ โข ธนฺชานิ อฺเ สเหตุกา ธมฺมิกา
กมฺมนฺตา เยหิ สกฺกา อติถีนฺเจว อติถิกรณีย กาตุ น จ
ปาปกมฺม กาตุ ปฺฺุจ ปฏิปท ปฏิปชฺชิตุ ฯ
[๖๙๒] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ โย วา ปุพฺพเปตาน
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส โย วา ปุพฺพเปตาน เหตุ
ธมฺมจารี สมจารี อสฺส กตม เสยฺโยติ ฯ โย หิ โภ
สารีปุตฺต ปุพฺพเปตาน เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส น ต
เสยฺโย โย จ โข โภ สารีปุตฺต ปุพพฺ เปตาน เหตุ ธมฺมจารี
สมจารี อสฺส ตเทเวตฺถ เสยฺโย อธมฺมจริยวิสมจริยาหิ โภ
สารีปุตฺต ธมฺมจริยสมจริยา เสยฺโยติ ฯ อตฺถิ โข ธนฺชานิ
อฺเ สเหตุกา ธมฺมิกา กมฺมนฺตา เยหิ สกฺกา ปุพฺพเปตานฺเจว
ปุพฺพเปตกรณีย กาตุ น จ ปาปกมฺม กาตุ
ปฺฺุจ ปฏิปท ปฏิปชฺชิตุ ฯ
[๖๙๓] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ โย วา เทวตาน เหตุ
อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส โย วา เทวตาน เหตุ ธมฺมจารี
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สมจารี อสฺส กตม เสยฺโยติ ฯ โย หิ โภ สารีปุตฺต เทวตาน
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส น ต เสยฺโย โย จ โข
โภ สารีปุตฺต เทวตาน เหตุ ธมฺมจารี สมจารี อสฺส ตเทเวตฺถ
เสยฺโย อธมฺมจริยวิสมจริยาหิ โภ สารีปุตฺต ธมฺมจริยสมจริยา
เสยฺโยติ ฯ อตฺถิ โข ธนฺชานิ อฺเ สเหตุกา ธมฺมิกา
กมฺมนฺตา เยหิ สกฺกา เทวตานฺเจว เทวตากรณีย กาตุ น
จ ปาปกมฺม กาตุ ปฺฺุจ ปฏิปท ปฏิปชฺชิตุ ฯ
[๖๙๔] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ โย วา รฺโ เหตุ
อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส โย วา รฺโ เหตุ ธมฺมจารี
สมจารี อสฺส กตม เสยฺโยติ ฯ โย หิ โภ สารีปุตฺต รฺโ
เหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส น ต เสยฺโย โย จ โข โภ
สารีปุตฺต รฺโ เหตุ ธมฺมจารี สมจารี อสฺส ตเทเวตฺถ เสยฺโย
อธมฺมจริยวิสมจริยาหิ โภ สารีปุตฺต ธมฺมจริยสมจริยา เสยฺโยติ ฯ
อตฺถิ โข ธนฺชานิ อฺเ สเหตุกา ธมฺมิกา กมฺมนฺตา เยหิ
สกฺกา รฺโ เจว ราชกรณีย กาตุ น จ ปาปกมฺม กาตุ
ปฺฺุจ ปฏิปท ปฏิปชฺชิตุ ฯ
[๖๙๕] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ โย วา กายสฺส ปณนาเหตุ
พฺรูหนาเหตุ อธมฺมจารี วิสมจารี อสฺส โย วา กายสฺส ปณนาเหตุ พฺรูหนาเหตุ ธมฺมจารี สมจารี อสฺส กตม เสยฺโยติ ฯ
โย หิ โภ สารีปุตฺต กายสฺส ปณนาเหตุ พฺรูหนาเหตุ อธมฺมจารี
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วิสมจารี อสฺส น ต เสยฺโย โย จ โข โภ สารีปตุ ฺต กายสฺส
ปณนาเหตุ พฺรูหนาเหตุ ธมฺมจารี สมจารี อสฺส ตเทเวตฺถ
เสยฺโย อธมฺมจริยวิสมจริยาหิ โภ สารีปุตฺต ธมฺมจริยสมจริยา
เสยฺโยติ ฯ อตฺถิ โข ธนฺชานิ อฺเ สเหตุกา ธมฺมิกา กมฺมนฺตา
เยหิ สกฺกา กายสฺส ๑ เจว ปเณตุ พฺรูเหตุ น จ ปาปกมฺม กาตุ
ปฺฺุจ ปฏิปท ปฏิปชฺชิตุนฺติ ฯ อถ โข ธนฺชานิ พฺราหฺมโณ
อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏ ายาสนา
ปกฺกามิ ฯ
[๖๙๖] อถ โข ธนฺชานิ พฺราหฺมโณ อปเรน สมเยน
อาพาธิโก โหติ ๒ ทุกขฺ ิโต พาฬฺหคิลาโน ฯ อถ โข ธนฺชานิ
พฺราหฺมโณ อฺตร ปุริส อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว อมฺโภ ปุรสิ
เยน ภควา เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน ภควโต
ปาเท สิรสา วนฺทาหิ ธนฺชานิ ภนฺเต พฺราหฺมโณ อาพาธิโก
ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน โส ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตีติ เยน
จายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกม อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน
อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปาเท สิรสา วนฺทาหิ ธนฺชานิ ภนฺเต
พฺราหฺมโณ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน โส อายสฺมโต
สารีปุตฺตสฺส ปาเท สิรสา วนฺทตีติ เอวฺจ วเทหิ สาธุ กิร
ภนฺเต อายสฺมา สารีปุตฺโต เยน ธนฺชานิสฺส พฺราหฺมณสฺส
นิเวสน เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ
#๑ ยุ. กาย ฯ ๒ ยุ. อโหสิ ฯ
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[๖๙๗] เอว ภนฺเตติ โข โส ปุรโิ ส ธนฺชานิสฺส พฺราหฺมณสฺส [๑]
ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ปุรโิ ส
ภควนฺต เอตทโวจ ธนฺชานิ ภนฺเต พฺราหฺมโณ อาพาธิโก
ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน โส ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตีติ เยนายสฺมา ๒
สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต สารีปุตฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ปุรโิ ส
อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ ธนฺชานิ ภนฺเต พฺราหฺมโณ
อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน โส อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
ปาเท สิรสา วนฺทติ เอวฺจ วเทติ สาธุ กิร ภนฺเต อายสฺมา
สารีปุตฺโต เยน ธนฺชานิสฺส พฺราหฺมณสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมตุ
อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ อธิวาเสสิ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต
ตุณฺหีภาเวน ฯ
[๖๙๘] อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยน ธนฺชานิสฺส พฺราหฺมณสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ นิสชฺช โข อายสฺมา
สารีปุตฺโต ธนฺชานึ พฺราหฺมณ เอตทโวจ กจฺจิ เต ธนฺชานิ
ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิ ทุกฺขา เวทนา ปฏิกกฺ มนฺติ โน
อภิกฺกมนฺติ ปฏิกฺกโมสาน ปฺายติ โน อภิกฺกโมติ ฯ
[๖๙๙] น เม โภ สารีปุตฺต ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร วจนนฺติ ทิสฺสติ ๒ ยุ. เยน จายสฺมา ฯ
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เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโมสาน
ปฺายติ โน ปฏิกฺกโม เสยฺยถาป โภ สารีปุตฺต พลวา ปุรโิ ส
ติเณฺหน สิขเรน มุทฺธาน อภิมตฺเถยฺย เอวเมว โข เม โภ
สารีปุตฺต อธิมตฺตา วาตา มุทฺธาน โอหนนฺติ ๑ น เม โภ สารีปุตฺต
ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน
ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโมสาน ปฺายติ โน ปฏิกฺกโม เสยฺยถาป
โภ สารีปุตฺต พลวา ปุริโส ทเฬฺหน วรตฺตกฺขนฺเธน ๒ สีเส สีสเวธน
ทเทยฺย ๓ เอวเมว โข เม โภ สารีปตุ ฺต อธิมตฺตา สีเส สีสเวทนา
น เม โภ สารีปุตฺต ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา
เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโมสาน ปฺายติ
โน ปฏิกฺกโม เสยฺยถาป โภ สารีปตุ ฺต ทกฺโข โคฆาตโก วา
โคฆาตกนฺเตวาสี วา ติเณฺหน โควิกนฺตเนน กุจฺฉึ ปริกนฺเตยฺย
เอวเมว โข เม โภ สารีปุตฺต อธิมตฺตา วาตา กุจฺฉึ ปริกนฺตนฺติ
น เม โภ สารีปุตฺต ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา
เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโมสาน ปฺายติ
โน ปฏิกฺกโม เสยฺยถาป โภ สารีปตุ ฺต เทฺว พลวนฺโต ปุรสิ า
ทุพฺพลตร ปุริส นานาพาหาสุ คเหตฺวา องฺคารกาสุยา สนฺตาเปยฺยุ
สมฺปริตาเปยฺยุ เอวเมว โข เม โภ สารีปุตฺต อธิมตฺโต กายสฺมึ
ฑาโห น เม โภ สารีปุตฺต ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา
เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโมสาน
#๑ ยุ. อูหนนฺติ ฯ ๒ ยุ. วรตฺตาพนฺเธน ฯ ๓ ยุ. พนฺเธยฺย ฯ
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ปฺายติ โน ปฏิกฺกโมติ ฯ
[๗๐๐] ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ กตม เสยฺโย นิรโย วา
ติรจฺฉานโยนิ วาติ ฯ นิรยา โภ สารีปุตฺต ติรจฺฉานโยนิ เสยฺโยติ ฯ
ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ กตม เสยฺโย ติรจฺฉานโยนิ วา
ปตฺติวิสโย วาติ ฯ ติรจฺฉานโยนิยา โภ สารีปุตฺต ปตฺติวิสโย ๑
เสยฺโยติ ฯ ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ กตม เสยฺโย ปตฺติวิสโย
วา มนุสฺสา วาติ ฯ ปตฺติวิสยา โภ สารีปุตฺต มนุสฺสา เสยฺโยติ ฯ
ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ กตม เสยฺโย มนุสฺสา วา จาตุมฺมหาราชิกา
เทวา วาติ ฯ มนุสฺเสหิ โภ สารีปุตฺต จาตุมฺมหาราชิกา
เทวา เสยฺโยติ ฯ ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ กตม เสยฺโย
จาตุมฺมหาราชิกา ๒ เทวา วา ตาวตึสา เทวา วาติ ฯ จาตุมฺมหาราชิเกหิ
โภ สารีปุตฺต เทเวหิ ตาวตึสา เทวา เสยฺโยติ ฯ ต กึ
มฺสิ ธนฺชานิ กตม เสยฺโย ตาวตึสา เทวา วา ยามา
เทวา วาติ ฯ ตาวตึเสหิ โภ สารีปุตตฺ เทเวหิ ยามา เทวา
เสยฺโยติ ฯ ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ กตม เสยฺโย ยามา
เทวา วา ตุสิตา เทวา วาติ ฯ ยาเมหิ โภ สารีปตุ ฺต เทเวหิ
ตุสิตา เทวา เสยฺโยติ ฯ ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ กตม เสยฺโย
ตุสิตา เทวา วา นิมฺมานรตี เทวา วาติ ฯ ตุสิเตหิ โภ สารีปุตฺต
เทเวหิ นิมฺมานรตี เทวา เสยฺโยติ ฯ ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ
กตม เสยฺโย นิมฺมานรตี เทวา วา ปรนิมฺมิตวสวตฺตี เทวา
#๑ ยุ. เปตฺติวิสโย ๒ ยุ. จาตุมฺมหาราชิกา วา เทวา ตาวตึสา วา เทวาติ ฯ
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วาติ ฯ นิมมฺ านรตีหิ โภ สารีปุตฺต เทเวหิ ปรนิมฺมิตวสวตฺตี เทวา
เสยฺโยติ ฯ ต กึ มฺสิ ธนฺชานิ กตม เสยฺโย ปรนิมฺมิตวสวตฺตี
เทวา วา พฺรหฺมโลโก วาติ ฯ พฺรหฺมโลโกติ ภว สารีปุตฺโต
อาห พฺรหฺมโลโกติ ภว สารีปุตฺโต อาหาติ ฯ อถ โข
อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส เอตทโหสิ อิเม โข พฺราหฺมณา
พฺรหฺมโลกาธิมุตฺตา ยนฺนูนาห ธนฺชานิสฺส พฺราหฺมณสฺส พฺรหฺมาน
สหพฺยตาย มคฺค เทเสยฺยนฺติ ฯ พฺรหฺมาน ๑ ธนฺชานิ สหพฺยตาย
มคฺค เทเสสฺสามิ ต สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอว โภติ โข ธนฺชานิ พฺราหฺมโณ อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๗๐๑] อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ กตโม จ ธนฺชานิ
พฺรหฺมาน สหพฺยตาย มคฺโค อิธ ธนฺชานิ ภิกขฺ ุ เมตฺตาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย
ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย ๒ สพฺพาวนฺต
โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน
อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ อยมฺป โข ธนฺชานิ
พฺรหฺมาน สหพฺยตาย มคฺโค ปุน จปร ธนฺชานิ ภิกฺขุ กรุณาสหคเตน
เจตสา ... มุทิตาสหคเตน เจตสา ... อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย
ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย สพฺพาวนฺต
#๑ ยุ. พฺรหฺมาน เต ฯ ๒ กตฺถจิ สพฺพตฺตตายาติป ทิสฺสติ ฯ
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โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน
อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ อย โข ธนฺชานิ พฺรหฺมาน
สหพฺยตาย มคฺโคติ ฯ เตนหิ โภ สารีปุตฺต มม วจเนน ภควโต
ปาเท สิรสา วนฺทาหิ ธนฺชานิ ภนฺเต พฺราหฺมโณ อาพาธิโก
ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน โส ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตีติ ฯ
[๗๐๒] อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ธนฺชานึ พฺราหฺมณ
สติ อุตฺตริกรณีเย หีเน พฺรหฺมโลเก ปติฏาเปตฺวา อุฏายาสนา
ปกฺกามิ ฯ อถ โข ธนฺชานิ พฺราหฺมโณ อจิรปกฺกนฺเต อายสฺมนฺเต
สารีปุตฺเต กาลมกาสิ พฺรหฺมโลก อุปปชฺชิ ฯ อถ โข ภควา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ เอโส ภิกฺขเว สารีปุตฺโต ธนฺชานึ พฺราหฺมณ
สติ อุตฺตริกรณีเย หีเน พฺรหฺมโลเก ปติฏาเปตฺวา อุฏายาสนา
ปกฺกนฺโตติ ฯ
[๗๐๓] อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ ธนฺชานิ
ภนฺเต พฺราหฺมโณ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน โส ภควโต
ปาเท สิรสา วนฺทตีติ ฯ กึ ปน ตฺว สารีปุตตฺ ธนฺชานึ
พฺราหฺมณ สติ อุตฺตริกรณีเย หีเน พฺรหฺมโลเก ปติฏาเปตฺวา
อุฏายาสนา ปกฺกนฺโตติ ฯ มยฺห โข ภนฺเต เอว อโหสิ
อิเม โข พฺราหฺมณา พฺรหฺมโลกาธิมุตฺตา ยนฺนนู าห ธนฺชานิสฺส
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พฺราหฺมณสฺส พฺรหฺมาน สหพฺยตาย มคฺค เทเสยฺยนฺติ ฯ กาลกโตว ๑
สารีปุตฺต ธนฺชานิ พฺราหฺมโณ พฺรหฺมโลเก ๒ อุปปนฺโนติ ๓ ฯ
ธนฺชานิสุตฺต นิฏิต สตฺตม ฯ
_____________
#ยุ. กาลกโต จ ฯ ๒ ยุ. พฺรหฺมโลกฺจ ฯ ๓ ยุ. อุปฺปนฺโน ฯ
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วาเสฏสุตฺต
[๗๐๔] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา อิจฺฉานงฺคเล วิหรติ
อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ ๑ ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา อภิฺาตา
อภิฺาตา พฺราหฺมณมหาสาลา อิจฺฉานงฺคเล ปฏิวสนฺติ เสยฺยถีท
จงฺกี พฺราหฺมโณ ตารุกโฺ ข พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ พฺราหฺมโณ
ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ โตเทยฺโย พฺราหฺมโณ อฺเ จ
อภิฺาตา อภิฺาตา พฺราหฺมณมหาสาลา ฯ อถ โข วาเสฏภารทฺวาชาน
มาณวาน ชงฺฆาวิหาร อนุจงฺกมนฺตาน อนุวิจรนฺตาน
อยมนฺตรากถา อุทปาทิ กถมฺโภ พฺราหฺมโณ โหตีติ ฯ ภารทฺวาโช
มาณโว เอวมาห ยโต โข โภ อุภโตสุชาโต โหติ มาติโต จ
ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ
ชาติวาเทน เอตฺตาวตา โข โภ พฺราหฺมโณ โหตีติ ฯ
วาเสฏมาณโว เอวมาห ยโต โข โภ สีลวา จ โหติ วตฺตสมฺปนฺโน
จ เอตฺตาวตา โข โภ พฺราหฺมโณ โหตีติ ฯ เนว โข
อสกฺขิ ภารทฺวาโช มาณโว วาเสฏ มาณว สฺาเปตุ น
ปนาสกฺขิ วาเสฏโ มาณโว ภารทฺวาช มาณว สฺาเปตุ ฯ
[๗๐๕] อถ โข วาเสฏโ มาณโว ภารทฺวาช มาณว
อามนฺเตสิ อย โข โภ ภารทฺวาช สมโณ โคตโม สกฺยปุตฺโต
#๑ สี. อิจฺฉานงฺคาลวณสณฺเฑ ฯ
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สกฺยกุลา ปพฺพชิโต อิจฺฉานงฺคเล วิหรติ อิจฉฺ านงฺคลวนสณฺเฑ
ต โข ปน ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต
อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุรสิ ทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควาติ อายาม โภ ภารทฺวาช เยน สมโณ โคตโม เตนุปสงฺกมิสฺสาม
อุปสงฺกมิตฺวา สมณ โคตม เอตมตฺถ ปุจฺฉิสฺสาม
ยถา โน สมโณ โคตโม พฺยากริสฺสติ ตถา น ธาเรสฺสามาติ ฯ เอว
โภติ โข ภารทฺวาโช มาณโว วาเสฏสฺส มาณวสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ
อถ โข วาเสฏภารทฺวาชมาณวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ
[๗๐๖] เอกมนฺต นิสินฺโน โข วาเสฏโ มาณโว ภควนฺต
คาถาหิ อชฺฌภาสิ
อนฺุาตปฏิฺาตา
เตวิชฺชา มยมสฺมุโภ
อห โปกฺขรสาติสฺส
ตารุกฺขสฺสายมาณโว
เตวิชฺชาน ยทกฺขาต ตตฺร เกวลิโนสฺมเส
ปทกสฺมา โน พฺยากรณา ชปฺเป อาจริยสาทิสา
เตสนฺโน ชาติวาทสฺมึ วิวาโท อตฺถิ โคตม
ชาติยา พฺราหฺมโณ โหติ ภารทฺวาโช อิติ ภาสติ
อหฺจ กมฺมุนา พฺรูมิ เอว ชานาหิ จกฺขุม
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เตน สกฺโกม าเปตุ ๑ อฺมฺ มย อุโภ
ภควนฺต ปุฏุ อาคมฺม ๒ สมฺพุทฺธ อิติ วิสฺสุต
จนฺท ยถา ขยาตีต
เปจฺจ ปฺชาลิกา ๓ ชนา
วนฺทมานา นมสฺสนฺติ เอว โลกสฺมิ โคตม
จกฺขุ โลเก สมุปฺปนฺน มย ปุจฺฉาม โคตม
ชาติยา พฺราหฺมโณ โหติ อุทาหุ ภวติ กมฺมุนา
อชานต โน จ ๓ พฺรูหิ ยถา ชาเนมุ พฺราหฺมณ ฯ
[๗๐๗] เตส โวห พฺยาจิกฺขิสฺส ๕ [วาเสฏาติ ภควา] อนุปุพฺพ ยถากถ
ชาติวิภงฺค ปาณาน
อฺมฺา หิ ชาติโย
ติณรุกฺเขป ชานาถ
น วาป ๖ ปฏิชานเน
ลิงฺค ชาติมย เตส
อฺมฺา หิ ชาติโย
ตโต กีเฏ ปฏงฺเค จ ยาว กุนถฺ กิปลฺลิเก
ลิงฺค ชาติมย เตส
อฺมฺา หิ ชาติโย
จตุปฺปเทป ชานาถ
ขุทฺทเก จ มหลฺลเก
ลิงฺค ชาติมย เตส
อฺมฺา หิ ชาติโย
ปาทูทเรป ชานาถ
อุรเค ทีฆปฏิเก
ลิงฺค ชาติมย เตส
อฺมฺา หิ ชาติโย
ตโต มจฺเฉป ชานาถ อุทเก วาริโคจเร
ลิงฺค ชาติมย เตส
อฺมฺา หิ ชาติโย
ตโต ปกฺขปี  ชานาถ ปตฺตยาเน วิหงฺคเม
#๑ ยุ. สฺาตุ ฯ ๒ ยุ. อาคมฺหา ฯ ๓ ยุ. ปฺชลิกา ฯ ๔ ยุ. ปพฺรูหิ ฯ
#๕ ยุ. วฺยกฺขสิ ฺส ฯ ๖ ยุ. น จาป ปฏิชานเร ฯ
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ลิงฺค ชาติมย เตส
อฺมฺา หิ ชาติโย
ยถา เอตาสุ ชาตีสุ ลิงฺค ชาติมย ปุถุ
เอว นตฺถิ มนุสฺเสสุ ลิงฺค ชาติมย ปุถุ
น เกเสหิ น สีเสน น กณฺเณหิ น อกฺขิภิ
น มุเขน น นาสาย น โอฏเหิ ภมูหิ วา
น คีวาย น อเสหิ
น อุทเรน น ปฏิยา
น โสณิยา น อุรสฺมา ๑ น สมฺพาเธ น เมถุเน
น หตฺเถหิ น ปาเทหิ น องฺคุลีหิ นเขหิ วา
น ชงฺฆาหิ น อูรูหิ
น วณฺเณน สเรน วา
ลิงฺค ชาติมยนฺเนว
ยถา อฺาสุ ชาติสุ
ปจฺจตฺตฺจ สรีเรสุ
มนุสฺเสเสฺวต น วิชชฺ ติ
โวการ จ มนุสฺเสสุ สมฺาย ปวุจฺจติ
โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ โครกฺข อุปชีวติ
เอว วาเสฏ ชานาหิ กสฺสโก โส น พฺราหฺมโณ
โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ ปุถุสิปฺเปน ชีวติ
เอว วาเสฏ ชานาหิ สิปฺปโก โส น พฺราหฺมโณ
โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ โวหาร อุปชีวติ
เอว วาเสฏ ชานาหิ วานิชฺโช ๒ โส น พฺราหฺมโณ
โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ ปรเปสฺเสน ชีวติ
เอว วาเสฏ ชานาหิ เปสฺสิโก โส น พฺราหฺมโณ
#๑ ยุ. อุรสา ฯ ๒ ยุ. วาณิโช ฯ
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โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ อทินฺน อุปชีวติ
เอว วาเสฏ ชานาหิ โจโร เอโส น พฺราหฺมโณ
โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ อิสฺสตฺถ อุปชีวติ
เอว วาเสฏ ชานาหิ โยธาชีโว น พฺราหฺมโณ
โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ โปโรหิจฺเจน ชีวติ
เอว วาเสฏ ชานาหิ ยาชโก โส น พฺราหฺมโณ
โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ คาม รฏฺจ ภฺุชติ
เอว วาเสฏ ชานาหิ ราชา เอโส น พฺราหฺมโณ
น จาห พฺราหฺมณ พฺรูมิ โยนิช มตฺติสมฺภว
โภวาที นาม โส โหติ สเว โหติ สกิฺจโน
อกิฺจน อนาทาน
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ
สพฺพ สฺโชน เฉตฺวา โย เว น ปริตสฺสติ
สงฺคาตีต ๑ วิสยุตฺต ตมห พฺรูหิ พฺราหฺมณ
เฉตฺวา นทฺธึ วรตฺตฺจ สนฺธาน ๒ สหนุกฺกม
อุกฺขิตฺตปลิฆ พุทฺธ
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ
อกฺโกส วธพนฺธฺจ
อทุฏโ โย ติติกฺขติ
ขนฺติพล พลานีก
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
อกฺโกธน ธุตวนฺต ๓ สีลวนฺต อนุสฺสุท ๔
ทนฺต อนฺติมสารีร
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
วาริโปกฺขรปตฺเตว
อารคฺเคริว สาสโป
#๑ ยุ. สงฺคาติค ฯ ๒ ยุ. สนฺทาน ฯ ๓ ยุ. วตวนฺต ฯ ๔ ยุ. อนุสฺสท ฯ
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โย น ลิมปฺ ติ กาเมสุ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
โย ทุกฺขสฺส ปชานาติ อิเธว ขยมตฺตโน
ปนฺนภาร วิสยุตฺต
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
คมฺภีรปฺ เมธาวึ
มคฺคามคฺคสฺส โกวิท
อุตฺตมตฺถ อนุปฺปตฺต
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ
อสสฏ คหฏเหิ
อนาคาเรหิ จูภย
อโนกสารึ อปฺปจฺฉ
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ
นิธาย ทณฺฑ ภูเตสุ
ตเสสุ ถาวเรสุ จ
โย น หนฺติ น ฆาเตติ ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ
อวิรุทฺธ วิรุทฺเธสุ
อตฺตทณฺเฑสุ นิพฺพุต
สาทาเนสุ อนาทาน ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
ยสฺส ราโค จ โทโส จ มาโน มกฺโข จ ปาติโต
สาสโปริว อารคฺคา ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ
อกกฺกส วิฺาปนึ
คิร สจฺจ อุทีรเย
ยาย นาภิสเช กิฺจิ ๑ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
โยป ๒ ทีฆว รสฺส วา อณณถูล สุภาสุภ
โลเก อทินฺน นาเมติ ๓ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
อาสา ยสฺส น วิชชฺ นฺติ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ
นิราสาส วิสยุตฺต
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
ยสฺสาลยา น วิชชฺ นฺติ อฺาย อกถกถี
#๑ ยุ. กฺจิ ฯ ๒ ยุ. โย จ ฯ ๓ ยุ. นาทิยติ ฯ
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อมโตคธ อนุปฺปตฺต
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ
โยธ ปฺฺุจ ปาปฺจ อุโภสงฺค อุปจฺจคา
อโสก วิรช สุทฺธ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
จนฺทว วิมล สุทฺธ
วิปฺปสนฺน อนาวิล
นนฺทิภวปริกฺขีณ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
โย อิม ปลิปถ ทุคฺค สสาร โมหมจฺจคา
ติณฺโณปาร คโต ฌายี อเนโช อกถกถี
อนุปาทาย นิพฺพุโต
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
โยธ กาเม ปหนฺตฺวาน อนาคาโร ปริพฺพเช
กามภวปริกฺขีณ ๑
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
โยธ ตณฺห ปหนฺตฺวาน อนาคาโร ปริพฺพเช
กามภวปริกฺขีณ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
หิตฺวา มานุสก โยค ทิพฺพโยค อุปจฺจคา
สพฺพโยควิสยุตฺต
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
หิตฺวา รตึ อรติฺจ
สีติภูต นิรูปธึ
สพฺพโลกาภิภุ วีร
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
จุตึ โย เวทิ สตฺตาน อุปปตฺติฺจ สพฺพโส
อสตฺต สุคต พุทฺธ
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ
ยสฺส คตึ น ชานนฺติ เทวา คนฺธพฺพมานุสา
ขีณาสว อรหนฺต
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
#๑ ยุ. ตณฺหาภวปริกฺขีณ ฯ
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ยสฺส ปุเร จ ปจฺฉา จ มชฺเฌ จ นตฺถิ กิฺจน
อกิฺจน อนาทาน
ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ
อุสภ ปวร วีร
มเหสึ วิชิตาวิน
อเนช นฺหาตก พุทฺธ ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ
ปุพฺเพนิวาส โย เวทิ สคฺคาปายฺจ ปสฺสสิ ๑
อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต ตมห พฺรมู ิ พฺราหฺมณ
สมฺา เหสา โลกสฺมึ นามโคตฺต ปกปฺปตบ
สมุจฺจ ๒ สมุทาคต ตตฺถ ตตฺถ ปกปฺปต
ทีฆรตฺตมนุสยิต
ทิฏิคตมชานต
อชานนฺตา โน จ ๓ พฺรูหนฺติ ชาติยา โหติ พฺราหฺมโณ
น ๓ ชจฺจา วสโล โหติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ
กมฺมุนา ๕ วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ
กสฺสโก กมฺมุนา โหติ สิปฺปโก โหติ กมฺมุนา
วานิชฺโช กมฺมุนา โหติ เปสฺสิโก โหติ กมฺมุนา
โจโรป กมฺมุนา โหติ โยธาชีโวป กมฺมุนา
ยาชโก กมฺมุนา โหติ ราชาป โหติ กมฺมุนา
เอวเมต ยถาภูต
กมฺม ปสฺสนฺติ ปณฺฑิตา
ปฏิจฺจสมุปฺปาททสา
กมฺมวิปากโกวิทา
กมฺมุนา วตฺตติ โลโก กมฺมุนา วตฺตติ ปชา
กมฺมนิ พนฺธนา สตฺตา รถสฺสาณีว ยายโต
#๑ ยุ. ปสฺสติ ฯ ๒ ยุ. สมฺมุจฺจา ฯ ๓ ยุ. ปพฺรุวนฺติ ฯ ๔ น ชจฺจา พฺราหฺมโณ
#โหติ น ชจฺจา โหติ อพฺราหฺมโณ กมฺมนา พฺราหฺมโณ โหติ กมฺมนา โหติ อพฺราหฺมโณ ฯ
#๕ ยุ. สพฺพตฺภ กมฺมนาติ ทิสฺสติ ฯ
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ตเปน พฺรหฺมจริเยน สยเมน ทเมน จ
เอเตน พฺราหฺมโณ โหติ เอต พฺรหฺมานมุตฺตม ๑
ตีหิ วิชฺชาหิ สมฺปนฺโน สนฺโต ขีณปุนพฺภโว
เอว วาเสฏ ชานาหิ พฺรหฺมา สกฺโก วิชานตนฺติ ฯ
[๗๐๘] เอว วุตฺเต วาเสฏภารทฺวาชมาณวา ภควนฺต เอตทโวจุ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป โภ
โคตม นิกกฺ ชุ ฺชิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬหฺ สฺส
วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน
ธมฺโม ปกาสิโต เอเต มย ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉาม
ธมฺมฺจ ภิกขฺ ุสงฺฆฺจ อุปาสเก โน ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปเต สรณงฺคเตติ ๒ ฯ
วาเสฏสุตฺต นิฏิต อฏม ฯ
_____________
#๑ ยุ. พฺราหฺมณมุตฺตม ฯ ๒ ยุ. สรณาคเตติ ฯ
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สุภสุตฺต
[๗๐๙] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน
สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต สาวตฺถิย ปฏิวสติ อฺตรสฺส
คหปติสฺส นิเวสเน เกนจิเทว กรณีเยน ฯ อถ โข สุโภ
มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต ยสฺส คหปติสฺส นิเวสเน ปฏิวสติ ต
คหปตึ เอตทโวจ สุตเมต คหปติ อวิวิตฺตา สาวตฺถี อรหนฺเตหิ
ก ๑ นุ ขฺวชฺช สมณ วา พฺราหฺมณ วา ปยิรุปาเสยฺยามาติ ฯ อย
ภนฺเต ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฑ
ฺ ิกสฺส อาราเม
ต ภนฺเต ภควนฺต ปยิรุปาสสฺสูติ ฯ
[๗๑๐] อถ โข สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต ตสฺส คหปติสฺส
ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺโน โข สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต
ภควนฺต เอตทโวจ พฺราหฺมณา โภ โคตม เอวมาหสุ คหฏโ
อาราธโก โหติ าย ธมฺม กุสล น ปพฺพชิโต อาราธโก
โหติ าย ธมฺม กุสลนฺติ อิธ ภว โคตโม กิมาหาติ ฯ
วิภชวาโท โข อหเมตฺถ มาณว นาหเมตฺถ เอกสวาโท คิหิสฺส
วาห มาณว ปพฺพชิตสฺส วา มิจฺฉาปฏิปตฺตึ [๒] วณฺเณมิ คิหี วา
#๑ ยุ. กนฺนุ ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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หิ มาณว ปพฺพชิโต วา มิจฺฉาปฏิปนฺโน มิจฺฉาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ
น อาราธโก โหติ าย ธมฺม กุสล คิหิสฺส วาห มาณว
ปพฺพชิตสฺส วา สมฺมาปฏิปตฺตึ วณฺเณมิ คิหี วา หิ มาณว
ปพฺพชิโต วา สมฺมาปฏิปนฺโน สมฺมาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ อาราธโก
โหติ าย ธมฺม กุสลนฺติ ฯ
[๗๑๑] พฺราหฺมณา โภ โคตม เอวมาหสุ มหตฺถมิท มหากิจฺจ
มหาธิกรณ มหาสมารมฺภ ฆราวาสกมฺมฏาน มหปฺผล โหติ
อปฺปตฺถมิท อปฺปกิจฺจ อปฺปาธิกรณ อปฺปสมารมฺภ ปพฺพชฺชากมฺมฏาน
อปฺปปฺผล โหตีติ อิธ ภว โคตโม กิมาหาติ ฯ
เอตฺถป โข อห มาณว วิภชวาโท นาหเมตฺถ เอกสวาโท อตฺถิ
มาณว กมฺมฏาน มหตฺถ มหากิจฺจ มหาธิกรณ มหาสมารมฺภ
วิปชฺชมาน อปฺปปฺผล โหติ อตฺถิ มาณว กมฺมฏาน มหตฺถ
มหากิจฺจ มหาธิกรณ มหาสมารมฺภ สมฺปชฺชมาน มหปฺผล โหติ
อตฺถิ มาณว กมฺมฏาน อปฺปตฺถ อปฺปกิจฺจ อปฺปาธิกรณ อปฺปสมารมฺภ
วิปชฺชมาน อปฺปปฺผล โหติ อตฺถิ มาณว กมฺมฏาน
อปฺปตฺถ อปฺปกิจฺจ อปฺปาธิกรณ อปฺปสมารมฺภ สมฺปชฺชมาน
มหปฺผล โหติ ฯ
[๗๑๒] กตม ๑ มาณว กมฺมฏาน มหตฺถ มหากิจฺจ มหาธิกรณ
มหาสมารมฺภ วิปชฺชมาน อปฺปปฺผล โหติ กสิ โข มาณว
กมฺมฏาน มหตฺถ มหากิจฺจ มหาธิกรณ มหาสมารมฺภ วิปชฺชมาน
#๑ ยุ. กตมฺจ ฯ
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อปฺปปฺผล โหติ ฯ กตมฺจ มาณว กมฺมฏาน มหตฺถ มหากิจฺจ
มหาธิกรณ มหาสมารมฺภ สมฺปชฺชมาน มหปฺผล โหติ กสิเยว
โข มาณว กมฺมฏาน มหตฺถ มหากิจฺจ มหาธิกรณ มหาสมารมฺภ
สมฺปชฺชมาน มหปฺผล โหติ ฯ กตมฺจ มาณว กมฺมฏาน
อปฺปตฺถ อปฺปกิจฺจ อปฺปาธิกรณ อปฺปสมารมฺภ วิปชฺชมาน อปฺปปฺผลส
โหติ วนิชชฺ า โข มาณว กมฺมฏาน อปฺปตฺถ อปฺปกิจฺจ
อปฺปาธิกรณ อปฺปสมารมฺภ วิปชฺชมาน อปฺปปฺผล โหติ ฯ กตมฺจ
มาณว กมฺมฏาน อปฺปตฺถ อปฺปกิจฺจ อปฺปาธิกรณ อปฺปสมารมฺภ
สมฺปชฺชมาน มหปฺผล โหติ วนิชฺชาเยว โข มาณว กมฺมฏาน
อปฺปตฺถ อปฺปกิจฺจ อปฺปาธิกรณ อปฺปสมารมฺภ สมฺปชฺชมาน
มหปฺผล โหติ ฯ
[๗๑๓] เสยฺยถาป มาณว กสิกมฺมฏาน มหตฺถ มหากิจฺจ
มหาธิกรณ มหาสมารมฺภ วิปชฺชมาน อปฺปปฺผล โหติ เอวเมว
โข มาณว ฆราวาสกมฺมฏาน มหตฺถ มหากิจฺจ มหาธิกรณ
มหาสมารมฺภ วิปชฺชมาน อปฺปปฺผล โหติ ฯ เสยฺยถาป มาณว
กสิเยว กมฺมฏาน มหตฺถ มหากิจฺจ มหาธิกรณ มหาสมารมฺภ
สมฺปชฺชมาน มหปฺผล โหติ เอวเมว โข มาณว ฆราวาสกมฺมฏาน8
มหตฺถ มหากิจฺจ มหาธิกรณ มหาสมารมฺภ สมฺปชฺชมาน
มหปฺผล โหติ ฯ เสยฺยถาป มาณว วนิชฺชากมฺมฏาน อปฺปตฺถ
อปฺปกิจฺจ อปฺปาธิกรณ อปฺปสมารมฺภ วิปชฺชมาน อปฺปปฺผล โหติ
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เอวเมว โข มาณว ปพฺพชฺชากมฺมฏาน อปฺปตฺถ อปฺปกิจฺจ
อปฺปาธิกรณ อปฺปสมารมฺภ วิปชฺชมาน อปฺปปฺผล โหติ ฯ เสยฺยถาป
มาณว วนิชฺชาเยว กมฺมฏาน อปฺปตฺถ อปฺปกิจฺจ อปฺปาธิกรณ
อปฺปสมารมฺภ สมฺปชฺชมาน มหปฺผล โหติ เอวเมว โข มาณว
ปพฺพชฺชากมฺมฏาน อปฺปตฺถ อปฺปกิจฺจ อปฺปาธิกรณ อปฺปสมารมฺภ
สมฺปชฺชมาน มหปฺผล โหตีติ ฯ
[๗๑๔] พฺราหฺมณา โภ โคตม ปฺจ ธมฺเม ปฺเปนฺติ
ปฺุสฺส กิริยาย กุสลสฺส อาราธนายาติ ฯ เย เต มาณว
พฺราหฺมณา ปฺจ ธมฺเม ปฺเปนฺติ ปฺุสฺส กิริยาย กุสลสฺส
อาราธนาย สเจ เต อครุ สาธุ เต ปฺจ ธมฺเม อิมสฺมึ ๑
ปริสติ ๒ ภาสสฺสูติ ฯ น โข ๓ โภ โคตม ครุ ยตฺถสฺสุ ภวนฺโต
วา นิสินฺนา ภวนฺตรูปา วาติ ฯ เตนหิ มาณว ภาสสฺสูติ ฯ
[๗๑๕] สจฺจ โข โภ โคตม พฺราหฺมณา ปม ธมฺม
ปฺเปนฺติ ปฺุสฺส กิริยาย กุสลสฺส อาราธนาย ตป โข
โภ โคตม พฺราหฺมณา ทุติย ธมฺม ปฺเปนฺติ ปฺุสฺส กิริยาย
กุสลสฺส อาราธนาย พฺรหฺมจริย โข โภ โคตม พฺราหฺมณา
ตติย ธมฺม ปฺเปนฺติ ปฺุสฺส กิริยาย กุสลสฺส อาราธนาย
อชฺเฌน โข โภ โคตม พฺราหฺมณา จตุตฺถ ธมฺม ปฺเปนฺติ
ปฺุสฺส กิริยาย กุสลสฺส อาราธนาย จาค โข โภ โคตม
#๑ อิมิสฺสนฺติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ ๒ ยุ. ปริสตึ ฯ ๓ ยุ. น โข เม ฯ
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พฺราหฺมณา ปฺจม ธมฺม ปฺเปนฺติ ปฺุสฺส กิริยาย กุสลสฺส
อาราธนาย พฺราหฺมณา โภ โคตม อิเม ปฺจ ธมฺเม ปฺเปนฺติ
ปฺุสฺส กิริยาย กุสลสฺส อาราธนายาติ อิธ ภว โคตโม
กิมาหาติ ฯ
[๗๑๖] กึ ปน มาณว อตฺถิ โกจิ พฺราหฺมณาน เอกพฺราหฺมโณป
โย เอวมาห อห อิเมส ปฺจนฺน ธมฺมาน
สย ๑ อภิฺา สจฺฉิกตฺวา วิปาก ปเวเทมีติ ฯ โน หิท โภ
โคตม ฯ กึ ปน มาณว อตฺถิ โกจิ พฺราหฺมณาน เอกาจริโยป
เอกาจริยปาจริโยป ยาว สตฺตมา อาจริยมหยุคา โย เอวมาห
อห อิเมส ปฺจนฺน ธมฺมาน สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา วิปาก
ปเวเทมีติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯ กึ ปน มาณว เยป เต
พฺราหฺมณาน ปุพฺพกา อิสโย มนฺตาน กตฺตาโร มนฺตาน ปวตฺตาโร
เยสมิท เอตรหิ พฺราหฺมณาน ๒ โปราณ มนฺตปท คีต ปวุตฺต
สมิหิต ตทนุคายนฺติ ตทนุภาสนฺติ ภาสิตมนุภาสนฺติ วาจิตมนุวาเจนฺติ
เสยฺยถีท อฏโก วามโก วามเทโว เวสฺสามิตฺโต
ยมตคฺคิ องฺคีรโส ภารทฺวาโช วาเสฏโ กสฺสโป ภคุ เตป
เอวมาหสุ มย อิเมส ปฺจนฺน [๓] สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา วิปาก
ปเวเทมาติ ฯ โน หิท โภ โคตม ฯ
[๗๑๗] อิติ กิร มาณว นตฺถิ โกจิ พฺราหฺมณาน เอกพฺราหฺมโณป
โย เอวมาห อห อิเมส ปฺจนฺน ธมฺมาน สย
#๑ ยุ. สยนฺติ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. พฺราหฺมณาติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร ธมฺมานนฺติ
#ทิสฺสติ ฯ
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อภิฺา สจฺฉิกตฺวา วิปาก ปเวเทมีติ นตฺถิ โกจิ พฺราหฺมณาน
เอกาจริโยป เอกาจริยปาจริโยป ยาว สตฺตมา อาจริยมหยุคา โย
เอวมาห อห อิเมส ปฺจนฺน ธมฺมาน สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
วิปาก ปเวเทมีติ เยป เต พฺราหฺมณาน ปุพฺพกา อิสโย มนฺตาน
กตฺตาโร มนฺตาน ปวตฺตาโร เยสมิท เอตรหิ พฺราหฺมณาน โปราณ
มนฺตปท คีต ปวุตฺต สมิหิต ตทนุคายนฺติ ตทนุภาสนฺติ ภาสิตมนุภาสนฺติ
วาจิตมนุวาเจนฺติ เสยฺยถีท อฏโก วามโก วามเทโว
เวสฺสามิตฺโต ยมตคฺคิ องฺคีรโส ภารทฺวาโช วาเสฏโ กสฺสโป
ภคุ เตป น เอวมาหสุ มย อิเมส ปฺจนฺน ธมฺมาน สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา วิปาก ปเวเทมาติ เสยฺยถาป มาณว
อนฺธเวณิ ปรปราสสตฺตา ปุริโมป น ปสฺสติ มชฺฌิโมป น ปสฺสติ
ปจฺฉิโมป น ปสฺสติ เอวเมว โข มาณว อนฺธเวณูปม มฺเ
พฺราหฺมณาน ภาสิต สมฺปชฺชติ ปุริโมป น ปสฺสติ มชฺฌิโมป
น ปสฺสติ ปจฺฉิโมป น ปสฺสตีติ ฯ
[๗๑๘] เอว วุตฺเต สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต ภควโต ๑
อนฺธเวณูปมฺเมน วุจฺจมาโน กุปโ ต อนตฺตมโน ภควนฺตเยว ขขเสนฺโต
ภควนฺตเยว วมฺเภนฺโต ภควนฺตเยว วทมาโน สมโณ โคตโม
ปาปโต ๒ ภวิสฺสตีติ ภควนฺต เอตทโวจ พฺราหฺมโณ ๓ โคตม
โปกฺขรสาติ โอปมฺโ สุภควนิโก เอวมาห เอวเมว โข ๓
ปนิเม เก สมณพฺราหฺมณา อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส
#๑ ยุ. ภควตา ฯ ๒. ยุ. ปาปโก ฯ ๓ ยุ. พฺราหฺมโณ โภ ฯ ๔ ยุ. โขติ นตฺถิ ฯ
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ปฏิชานนฺติ เตสมิท ภาสิต หสฺสกเยว สมฺปชฺชติ
นามกเยว สมฺปชฺชติ ริตฺตกเยว สมฺปชฺชติ ตุจฺฉกเยว สมฺปชฺชติ
กถ หิ นาม มนุสฺสภูโต อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส
สฺสติ วา ทกฺขิติ ๑ วา สจฺฉิ วา กริสฺสตีติ เนต
าน วิชฺชตีติ ฯ กึ ปน มาณว พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ โอปมฺโ
สุภควนิโก สพฺเพสเยว สมณพฺราหฺมณาน เจตสา เจโต
ปริจฺจ ปชานาตีติ ฯ สกายป หิ โภ โคตม ปุณฺณิกาย ทาสิยา
พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ โอปมฺโ สุภควนิโก [๒] เจตสา เจโต
ปริจฺจ ปชานาติ กุโต ปน สพฺเพสเยว สมณพฺราหฺมณาน เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชานิสฺสตีติ ฯ
[๗๑๙] เสยฺยถาป มาณว ชจฺจนฺโธ ปุรโิ ส โส ๓ น ปสฺเสยฺย
กณฺหสุกฺกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย นีลกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย
ปตกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย โลหิตกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย
มฺเชฏกานิ รูปานิ น ปสฺเสยฺย สมวิสมานิ น ปสฺเสยฺย
ตารกรูปานิ 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
#๑ ยุ. ทกฺขิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. โสติ นตฺถิ ฯ
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ทสฺสาวี นตฺถิ ตารกรูปานิ นตฺถิ ตารกรูปาน ทสฺสาวี
นตฺถิ จนฺทมิ สุริยา นตฺถิ จนฺทิมสุริยาน ทสฺสาวี อหเมต น
ชานามิ อหเมต น ปสฺสามิ ตสฺมา ต ๑ นตฺถีติ สมฺมา นุ โข
โส มาณว วทมาโน วเทยฺยาติ ฯ โน หิท โภ โคตม อตฺถิ
กณฺหสุกฺกานิ รูปานิ อตฺถิ กณฺหสุกฺกาน รูปาน ทสฺสาวี อตฺถิ
นีลกานิ รูปานิ อตฺถิ นีลกาน รูปาน ทสฺสาวี อตฺถิ ปตกานิ
รูปานิ อตฺถิ ปตกาน รูปาน ทสฺสาวี อตฺถิ โลหิตกานิ รูปานิ
อตฺถิ โลหิตกาน รูปาน ทสฺสาวี อตฺถิ มฺเชฏกานิ รูปานิ
อตฺถิ มฺเชฏกาน รูปาน ทสฺสาวี อตฺถิ สมวิสม อตฺถิ สมวิสมสฺส
ทสฺสาวี อตฺถิ ตารกรูปานิ อตฺถิ ตารกรูปาน ทสฺสาวี
อตฺถิ จนฺทมิ สุริยา อตฺถิ จนฺทิมสุริยาน ทสฺสาวี อหเมต น
ชานามิ อหเมต น ปสฺสามิ ตสฺมา ต ๒ นตฺถีติ น หิ ๓ โภ
โคตม สมฺมา วทมาโน วเทยฺยาติ ฯ เอวเมว โข มาณว
พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ โอปมฺโ สุภควนิโก อนฺโธ อจกฺขุโก
โส วต อุตฺตรึ มนุสสฺ ธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส สฺสติ
วา ทกฺขิติ วา สจฺฉิ วา กริสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๗๒๐] ต กึ มฺสิ มาณว เย ปน ๓ เต โกสลิกา ๕
พฺราหฺมณมหาสาลา เสยฺยถีท จงฺกี พฺราหฺมโณ ตารุกโฺ ข
พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ พฺราหฺมโณ ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ
ปตา วา เต โตเทยฺโย กตมา เนส เสยฺยา ย วา เต
#๑-๒ ยุ. ตนฺติ นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. น หิ โส โภ ฯ ๔ ยุ. ปน สทฺโท นตฺถิ ฯ ๕ ยุ.
#โกสลกา ฯ
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สมุจฺฉา ๑ วาจ ภาเสยฺยุ ย วา อสมุจฺฉาติ ๒ ฯ สมุจฺฉา โภ
โคตม ฯ กตมา เตส เสยฺยา ย วา เต มนฺตา วาจ ภาเสยฺยุ
ย วา อมนฺตาติ ฯ มนฺตา โภ โคตม ฯ กตมา เตส เสยฺยา ๓
ย วา เต ปฏิสงฺขาย วาจ ภาเสยฺยุ ย วา อปฺปฏิสงฺขายาติ ฯ
ปฏิสงฺขาย โภ โคตม ฯ กตมา เตส เสยฺยา ๓ ย วา เต
อตฺถสฺหิต วาจ ภาเสยฺยุ ย วา อนตฺถสฺหิตนฺติ ฯ อตฺถสฺหิต
โภ โคตม ฯ
[๗๒๑] ต กึ มฺสิ มาณว ยทิ เอว สนฺเต พฺราหฺมเณน
โปกฺขรสาตินา โอปมฺเน สุภควนิเกน สมุจฺฉา วาจา ภาสิตา
อสมุจฺฉาติ ๕ ฯ สมุจฺฉา โภ โคตม ฯ มนฺตา วาจา ภาสิตา อมนฺตา
วาจาติ ๖ ฯ อมนฺตา โภ โคตม ฯ ปฏิสงฺขาย ภาสิตา ๗ วาจา
อปฺปฏิสงฺขายาติ ๘ ฯ อปฺปฏิสงฺขาย โภ โคตม ฯ อตฺถสฺหิตา
วาจา ภาสิตา อนตฺถสฺหิตาติ ๙ ฯ อนตฺถสฺหิตา โภ โคตม ฯ
[๗๒๒] ปฺจ โข อิเม มาณว นีวรณา กตเม ปฺจ
กามจฺฉนฺทนีวรณ พฺยาปาทนีวรณ ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ
วิจิกิจฺฉานีวรณ อิเม โข มาณว ปฺจ นีวรณา ฯ
อิเมหิ โข มาณว ปฺจหิ นีวรเณหิ พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ
โอปมฺโ สุภควนิโก อาวุโต ๑๐ นิวุโต โอผุโต ปริโยนทฺโธ
โส วต อุตฺตรึ มนุสสฺ ธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส สฺสติ
วา ทกฺขิติ วา สจฺฉิ วา กริสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
#๑ ยุ. สมฺมุสา ฯ ๒ ยุ. อสมฺมุสา ฯ ๓-๔ ยุ. เสยฺโย ฯ ๕ ยุ. อสมฺมุสา วาติ ฯ
#๖ ยุ. อมนฺตา วาติ ฯ ๗ ยุ. วาจา ภาสิตา ฯ ๘ ยุ. อปฺปฏิสงฺขาย วาติ ฯ ๙ ยุ.
#อนตฺถสฺหิตา วาติ ฯ ๑๐ ยุ. อาวโฏ ฯ
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[๗๒๓] ปฺจ โข อิเม มาณว กามคุณา กตเม ปฺจ
จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏ า กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา
รชนียา โสตวิฺเยฺยา สทฺทา ... ฆานวิฺเยฺยา
คนฺธา ... ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา ... กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา
อิฏา กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสฺหิตา รชนียา อิเม
โข มาณว ปฺจ กามคุณา ฯ อิเมหิ โข มาณว ปฺจหิ
กามคุเณหิ พฺราหฺมโณ โปกฺขรสาติ โอปมฺโ สุภควนิโก คธิโต ๑
มุจฺฉิโต อชฺฌาปนฺโน อนาทีนวทสฺสาวี อนิสสฺ รณปฺโ ปริภฺุชติ
โส วต อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส
สฺสติ วา ทกฺขิติ วา สจฺฉิ วา กริสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
[๗๒๔] ต กึ มฺสิ มาณว ย วา ติณกฏุปาทาน
ปฏิจฺจ อคฺคึ ชาเลยฺย ย วา นิสสฺ ฏติณกฏุปาทาน อคฺคึ
ชาเลยฺย กตโม นุ โข อสฺส อคฺคิ อจฺจมิ า เจว ๔ วณฺณิมา
จ ปภสฺสโร จาติ ฯ สเจ ต โภ โคตม าน นิสฺสฏติณกฏุปาทาน
อคฺคึ ชลิตุ ๓ สฺวาสฺส อคฺคิ อจฺจิมา เจว ๒ วณฺณิมา
จ ปภสฺสโร จาติ ฯ อฏาน โข เอต มาณว อนวกาโส
ย นิสฺสฏติณกฏุปาทาน อคฺคึ ชาเลยฺย อฺตฺร อิทฺธิมตา
เสยฺยถาป มาณว ติณกฏุปาทาน ปฏิจฺจ อคฺคิ ชลติ ตถูปมาห
มาณว อิม ปตึ วทามิ ยาย ปติ ปฺจ กามคุเณ ปฏิจฺจ ฯ
เสยฺยถาป มาณว นิสฺสฏติณกฏุปาทาโน ๕ อคฺคิ ชลติ ตถูปมาห
#๑ ยุ. คถิโต ฯ ๒-๔ ยุ. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. ชาลิตุ ฯ ๕ ยุ. ...ปาทาน ปฏิจฺจ ฯ
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มาณว อิม ปตึ วทามิ ยาย ปติ อฺเตฺรว กาเมหิ อฺตฺร
อกุสเลหิ ธมฺเมหิ กตมา จ มาณว ปติ อฺเตฺรว กาเมหิ
อฺตฺร อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อิธ มาณว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อยมฺป โข มาณว ปติ อฺเตฺรว กาเมหิ อฺตฺร อกุสเลหิ
ธมฺเมหิ ฯ ปุน จปร มาณว [๑] วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อยมฺป โข มาณว ปติ อฺเตฺรว
กาเมหิ อฺตฺร อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ฯ
[๗๒๕] เย เต มาณว พฺราหฺมณา ปฺจ ธมฺเม ปฺเปนฺติ
ปฺุสฺส กิริยาย กุสลสฺส อาราธนาย กเมตฺถ พฺราหฺมณา ธมฺม
มหปฺผลตร ปฺเปนฺติ ปฺุสฺส กิริยาย กุสลสฺส อาราธนายาติ ฯ
เยเม โภ โคตม พฺราหฺมณา ปฺจ ธมฺเม ปฺเปนฺติ ปฺุสฺส
กิริยาย กุสลสฺส อาราธนาย จาคเมตฺถ พฺราหฺมณา ธมฺม มหปฺผลตร
ปฺเปนฺติ ปฺุสฺส กิริยาย กุสลสฺส อาราธนายาติ ฯ
[๗๒๖] ต กึ มฺสิ มาณว อิธ อฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส
มหายฺโ ปจฺจุปฏิโต อสฺส ฯ อถ เทฺว พฺราหฺมณา อาคจฺเฉยฺยุ
อิตฺถนฺนามสฺส พฺราหฺมณสฺส มหายฺ อนุภวิสฺสามาติ ฯ ตตฺร ๒
เอกสฺส พฺราหฺมณสฺส เอวมสฺส อโห วตาหเมว ลเภยฺย ภตฺตคฺเค
อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑ น อฺเ ๓ พฺราหฺมณา ลเภยฺยุ
ภตฺตคฺเค อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑนฺติ ฯ าน โข ปเนต
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขูติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. ตตฺเถว ตสฺส ฯ ๓ ยุ. น อฺโ
#พฺราหฺมโณ ลเภยฺย ฯ
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มาณว วิชชฺ ติ ย อฺโ พฺราหฺมโณ ลเภยฺย ภตฺตคฺเค
อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑ น โส พฺราหฺมโณ ลเภยฺย
ภตฺตคฺเค อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑ ฯ อฺเ ๑ พฺราหฺมณา
ลภนฺติ ภตฺตคฺเค อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑ นาห ลภามิ
ภตฺตคฺเค อคฺคาสน อคฺโคทก อคฺคปณฺฑนฺติ อิติ โส กุปโต ๒
อนตฺตมโน อิมสฺส ปน มาณว พฺราหฺมณา กึ วิปาก ปฺเปนฺตีติ ฯ น เขฺวตฺถ โภ โคตม พฺราหฺมณา เอว ทาน เทนฺติ
อิมินา ๓ จ โว กุปโต อนตฺตมโนติ อถ เขฺวตฺถ พฺราหฺมณา
อนุกมฺปชาติกเยว ทาน เทนฺตีติ ฯ เอว สนฺเต โข มาณว
พฺราหฺมณาน อิท ฉฏ ปฺุกิริยาวตฺถุ ๔ โหติ ยทิท อนุกมฺปชาติกนฺติ ๕ ฯ เอว สนฺเต โภ โคตม พฺราหฺมณาน อิท ฉฏ
ปฺุกิริยาวตฺถุ ๖ โหติ ยทิท อนุกมฺปชาติกนฺติ ๗ ฯ
[๗๒๗] เย เต มาณว พฺราหฺมณา ปฺจ ธมฺเม ปฺเปนฺติ
ปฺุสฺส กิริยาย กุสลสฺส อาราธนาย เอเต ๘ กตฺถ พหุล สมนุปสฺสสีติ ฯ เยเม โภ โคตม พฺราหฺมณา ปฺจ ธมฺเม ปฺเปนฺติ
ปฺุสฺส กิริยาย กุสลสฺส อาราธนาย อิมาห ปฺจ ธมฺเม
ปพฺพชิเตสุ พหุล สมนุปสฺสามิ อปฺป คหฏเสุ คหฏโ หิ โภ
โคตม มหตฺโถ มหากิจฺโจ มหาธิกรโณ มหาสมารมฺโภ น
สตต สมิต สจฺจวาที โหติ ปพฺพชิโต โข ปน โภ โคตม
อปฺปตฺโถ อปฺปกิจฺโจ อปฺปาธิกรโณ อปฺปสมารมฺโภ สตต สมิต
#๑ ยุ. อฺโ พฺราหฺมโณ ลภติ ฯ ๒ ยุ. กุปโต โหติ ฯ ๓ ยุ. อิมินา ปโร
#กุปโต โหตุ ฯ ๔-๖ ยุ. .. วตฺถุ ฯ ๕-๗ ยุ. อนุกมฺปาชาติกนฺติ
#๘ ยุ. อิเม ตว ปฺจ
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สจฺจวาที โหติ คหฏโ หิ โภ โคตม มหตฺโถ มหากิจฺโจ
มหาธิกรโณ มหาสมารมฺโภ น สตต สมิต ตปสฺสี โหติ ...
พฺรหฺมจารี โหติ ... สชฺฌายพหุโล โหติ ... จาคพหุโล โหติ
ปพฺพชิโต โข ปน โภ โคตม อปฺปตฺโถ อปฺปกิจฺโจ อปฺปาธิกรโณ
อปฺปสมารมฺโภ สตต สมิต ตปสฺสี โหติ ... พฺรหฺมจารี
โหติ ... สชฺฌายพหุโล โหติ ... จาคพหุโล โหติ ฯ เยเม โภ
โคตม พฺราหฺมณา ๑ ปฺจ ธมฺเม ปฺเปนฺติ ปฺุสฺส กิริยาย
กุสลสฺส อาราธนาย อิมาห ปฺจ ธมฺเม ปพฺพชิเตสุ พหุล
สมนุปสฺสามิ อปฺป คหฏเสูติ ฯ
[๗๒๘] เย เต มาณว พฺราหฺมณา ปฺจ ธมฺเม ปฺเปนฺติ
ปฺุสฺส กิริยาย กุสลสฺส อาราธนาย จิตฺตสฺสาห เอเต ปริกฺขาเร
วทามิ ยทิท จิตฺต อเวร อพฺยาปชฺฌ ตสฺส ภาวนาย ฯ อิธ
มาณว ภิกฺขุ สจฺจวาที โหติ โส สจฺจวาทิมฺหีติ ลภติ อตฺถเวท
ลภติ ธมฺมเวท ลภติ ธมฺมูปสฺหิต ปามุชชฺ  ยนฺต กุสลูปสฺหิต
ปามุชฺช จิตฺตสฺสาห เอต ปริกฺขาร วทามิ ยทิท จิตฺต อเวร
อพฺยาปชฺฌ ตสฺส ภาวนาย ฯ อิธ มาณว ภิกฺขุ ตปสฺสี โหติ ...
พฺรหฺมจารี โหติ ... สชฺฌายพหุโล โหติ ... จาคพหุโล โหติ โส
จาคพหุโลมฺหีติ ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท ลภติ ธมฺมูปสฺหิต
ปามุชฺช ยนฺต กุสลูปสฺหิต ปามุชฺช จิตฺตสฺสาห เอต
ปริกฺขาร วทามิ ยทิท จิตฺต อเวร อพฺยาปชฺฌ ตสฺส ภาวนาย ฯ
#๑ ยุ. สมณพฺราหฺมณา ฯ
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เย เต มาณว พฺราหฺมณา ปฺจ ธมฺเม ปฺเปนฺติ ปฺุสฺส
กิริยาย กุสลสฺส อาราธนาย จิตฺตสฺสาห เอเต ปริกฺขาเร วทามิ
ยทิท จิตฺต อเวร อพฺยาปชฺฌ ตสฺส ภาวนายาติ ฯ เอว วุตฺเต
สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ สุต เมต โภ
โคตม สมโณ โคตโม พฺรหฺมาน สหพฺยตาย มคฺค ปชานาตีติ ๑ ฯ
[๗๒๙] ต กึ มฺสิ มาณว อาสนฺเน อิโต นฬการคาโม
นยิโต ทูเร นฬการคาโมติ ฯ เอว โภ โคตม ๒ อาสนฺเน อิโต
นฬการคาโม นยิโต ทูเร นฬการคาโมติ ฯ ต กึ มฺสิ มาณว
อิธ ๓ ขฺวสฺส ปุรโิ ส นฬการคาเม ชาตวฑฺโฒ ตเมน นฬการคามโต
ตาวเทว อปสกฺก ๔ นฬการคามสฺส มคฺค ปุจฺเฉยฺย สิยา นุ โข
มาณว ตสฺส ปุริสสฺส นฬการคาเม ชาตวฑฺฒสฺส นฬการคามสฺส
มคฺค ปุฏสฺส ทนฺธายิตตฺต วา วิตฺถายิตตฺต วาติ ฯ โน หิท
โภ โคตม ต กิสฺส เหตุ อสฺส ๕ หิ โภ โคตม ปุริสสฺส ๖
นฬการคาเม ชาตวฑฺฒสฺส สพฺพาเนว นฬการคามสฺส มคฺคานิ
สุวิทิตานีติ ฯ สิยา น ๗ โข มาณว ตสฺส ปุรสิ สฺส นฬการคาเม
ชาตวฑฺฒสฺส นฬการคามสฺส มคฺค ปุฏสฺส ทนฺธายิตตฺต วา
วิตฺถายิตตฺต วา น เตฺวว ตถาคตสฺส พฺรหฺมโลก วา พฺรหฺมโลกคามินึ
วา ปฏิปท ปุฏสฺส ทนฺธายิตตฺต วา วิตฺถายิตตฺต วา
พฺรหฺมานฺจาห มาณว ปชานามิ พฺรหฺมโลกฺจ พฺรหฺมโลกคามินิฺจ
ปฏิปท ยถาปฏิปนฺโน จ พฺรหฺมโลก อุปปนฺโน ตฺจ
#๑ ยุ. ชานาตีติ ฯ ๒ ยุ. โคตมาติ นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. อิธสฺส ฯ ๔ ยุ. อวสฏ ฯ
#๕ ยุ. อมุ ฯ ๖ ยุ. ปุริโส นฬการคาเม ชาตวทฺโธ ตสฺส ฯ ๗ ยุ. นุ ฯ
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ปชานามีติ ฯ สุต เมต โภ โคตม สมโณ โคตโม พฺรหฺมาน
สหพฺยตาย มคฺค เทเสตีติ สาธุ เม ภว โคตโม พฺรหฺมาน
สหพฺยตาย มคฺค เทเสตูติ ฯ เตนหิ มาณว สุณาหิ สาธุก
มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว โภติ โข สุโภ มาณโว
โตเทยฺยปุตฺโต ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๗๓๐] ภควา เอตทโวจ กตโม จ มาณว พฺรหฺมาน
สหพฺยตาย มคฺโค อิธ มาณว ภิกฺขุ เมตฺตาสหคเตน เจตสา
เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา
จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย ๑ สพฺพาวนฺต
โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน
อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ เอว ภาวิตาย โข มาณว
เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ย ปมาณกต กมฺม น ต ตตฺราวสิสฺสติ
น ต ตตฺราวติฏติ เสยฺยถาป มาณว พลวา สงฺขธโม อปฺปกสิเรเนว
จาตุทฺทิสา วิฺาเปยฺย เอวเมว โข มาณว เอว ภาวิตาย
เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ย ปมาณกต กมฺม น ต ตตฺราวสิสฺสติ
น ต ตตฺราวติฏติ อยมฺป โข มาณว พฺรหฺมาน สหพฺยตาย
มคฺโค ฯ ปุน จปร มาณว ภิกฺขุ กรุณาสหคเตน เจตสา ... มุทิตาสหคเตน
เจตสา ... อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา
วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ
ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย ๒ สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา
#๑-๒ ยุ. สพฺพตฺตตาย ฯ
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วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา
วิหรติ เอว ภาวิตาย โข มาณว อุเปกฺขาย เจโตวิมุตฺติยา ย
ปมาณกต กมฺม น ต ตตฺราวสิสฺสติ น ต ตตฺราวติฏติ
เสยฺยถาป มาณว พลวา สงฺขธโม อปฺปกสิเรเนว จาตุทฺทิสา
วิฺาเปยฺย เอวเมว โข มาณว เอว ภาวิตาย อุเปกฺขาย
เจโตวิมุตฺติยา ย ปมาณกต กมฺม น ต ตตฺราวสิสฺสติ น ต
ตตฺราวติฏติ อยมฺป โข มาณว พฺรหฺมาน สหพฺยตาย มคฺโคติ ฯ
[๗๓๑] เอว วุตฺเต สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต ภควนฺต
เอตทโวจ อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป
โภ โคตม นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย
มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย
จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ ๑ เอวเมว โภตา ๒ โคตเมน อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ
ธมฺมฺจ ภิกขฺ ุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณงฺคต หนฺท จทานิ มย โภ โคตม คจฺฉาม พหุกิจฺจา
มย พหุกรณียาติ ฯ ยสฺสทานิ ตฺว มาณว กาล มฺสีติ ฯ
อถ โข สุโภ มาณโว โตเทยฺยปุตฺโต ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา [๓]
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
[๗๓๒] เตน โข ปน สมเยน ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ สพฺพเสเตน
วลวาภิรเถน สาวตฺถิยา นิยฺยาติ ทิวาทิวสฺส ฯ อทฺทสา โข
#๑ ยุ. ทกฺขินฺตีติ ฯ ๒ ยุ. โภโต ฯ ๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร อนุโมทิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ
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ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ สุภ มาณว โตเทยฺยปุตฺต ทูรโตว
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน สุภ มาณว โตเทยฺยปุตฺต เอตทโวจ หนฺท ๑
ภว ภารทฺวาโช อาคจฺฉิ ๒ ทิวาทิวสฺสาติ ฯ อิโต หิ โข อห โภ
อาคจฺฉามิ สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกาติ ฯ ต กึ มฺสิ ภว
ภารทฺวาโช สมณสฺส โคตมสฺส ปฺาเวยฺยตฺติย ปณฺฑิโต มฺเติ
โก จาหมฺโภ โก จ สมณสฺส โคตมสฺส ปฺาเวยฺยตฺติย ชานิสฺสามิ
โสป นูนสฺส ตาทิโสว โย สมณสฺส โคตมสฺส ปฺาเวยฺยตฺติย
ชาเนยฺยาติ ฯ อุฬาราย ขลุ ภว ภารทฺวาโช สมณ โคตม
ปสสาย ปสสตีติ ฯ โก จาหมฺโภ โก จ สมณ โคตม ปสสิสฺสามิ
ปสตฺถปฺปสตฺโถ จ ๓ ภว โคตโม เสฏโ เทวมนุสฺสาน เย จิเม
โภ พฺราหฺมณา ปฺจ ธมฺเม ปฺเปนฺติ ปฺุสฺส กิรยิ าย
กุสลสฺส อาราธนาย จิตฺตสฺเสว ๓ สมโณ โคตโม เอเต ปริกฺขาเร
วเทติ ยทิท จิตฺต อเวร อพฺยาปชฺฌ ตสฺส ภาวนายาติ ฯ
[๗๓๓] เอว วุตฺเต ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ สพฺพเสตา
วลวาภิรถา โอโรหิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยน ภควา
เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา อุทาน อุทาเนสิ ลาภา รฺโ ปเสนทิสฺส
โกสลสฺส สุลทฺธ [๕] รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส ยสฺส
วิชิเต ตถาคโต วิหรติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
สุภสุตฺต นิฏิต นวม ฯ
________
#๑ ยุ. หนฺท กุโต นุ ฯ ๒ ยุ. อาคจฺฉติ ฯ ๓ ยุ. จ โส ภว ฯ ๔ ยุ. จิตฺตสฺส
#เต สมโณ โคตโม ปริกฺขาเร วทติ ฯ ๕ ยุ. เอตฺถนฺตเร ลาภาติ ทิสฺสติ ฯ
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สคารวสุตฺต
[๗๓๔] เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก
จรติ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ฯ เตน โข ปน สมเยน ธนฺชานี ๑
นาม พฺราหฺมณี ปจฺจลกปฺเป ๒ ปฏิวสติ อภิปปฺ สนฺนา พุทฺเธ จ
ธมฺเม จ สงฺเฆ จ ฯ อถ โข ธนฺชานี พฺราหฺมณี อุปกฺขลิตฺวา
ติกฺขตฺตุ อุทาน อุทาเนสิ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ...
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ
[๗๓๕] เตน โข ปน สมเยน สคารโว ๓ นาม มาณโว ปจฺจลกปฺเป
ปฏิวสติ ติณฺณ เวทาน ปารคู สนิฆณฺฑุเกฏภาน สากฺขรปฺปเภทาน
อิติหาสปฺจมาน ปทโก เวยฺยากรโณ โลกายต มหาปุริสลกฺขเณสุ
อนวโย ฯ อสฺโสสิ โข สคารโว มาณโว ธนฺชานิยา
พฺราหฺมณิยา เอว วาจ ภาสมานาย สุตฺวาน ธนฺชานึ พฺราหฺมณึ
เอตทโวจ อวภูตา จ ย ธนฺชานี พฺราหฺมณี ปราภูตา จ ย
ธนฺชานี พฺราหฺมณี วิชฺชมานาน เตวิชฺชาน พฺราหฺมณาน อถ จ
ปน ตสฺส มุณฺฑกสฺส สมณสฺส วณฺณ ภาสตีติ ฯ น หิ ปน
ตฺว ตาต ภทฺรมุข ตสฺส ภควโต สีลปฺาณ ชานาสิ สเจ
ตฺว ตาต ภทฺรมุข ตสฺส ภควโต สีลปฺาณ ชาเนยฺยาสิ น ตฺว
ตาต ภทฺรมุข ต ภควนฺต อกฺโกสิตพฺพ ปริภาสิตพฺพ มฺเยฺยาสีติ ฯ
เตนหิ โภติ ยทา สมโณ ๔ ปจฺจลกปฺป อนุปฺปตฺโต โหติ
#๑ ยุ. ธานฺชานี ฯ ๒ ยุ. จนฺทลกปฺเป ฯ ๓ ยุ. สคารโว ฯ ๔ ยุ. สมโณ โคตโม ฯ
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อถ ๑ เม อาโรเจยฺยาสีติ ฯ เอว ภทฺรมุขาติ โข ธนฺชานี พฺราหฺมณี
สคารวสฺส มาณวสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ
[๗๓๖] อถ โข ภควา โกสเลสุ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน
เยน ปจฺจลกปฺป ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา ปจฺจลกปฺเป วิหรติ
โตเทยฺยาน พฺราหฺมณาน อมฺพวเน ฯ อสฺโสสิ โข ธนฺชานี
พฺราหฺมณี ภควา กิร ปจฺจลกปฺป อนุปฺปตฺโต ปจฺจลกปฺเป
วิหรติ โตเทยฺยาน พฺราหฺมณาน อมฺพวเนติ ฯ อถ โข ธนฺชานี
พฺราหฺมณี เยน สคารโว มาณโว เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
สคารว มาณว เอตทโวจ อย ตาต ภทฺรมุข โส ภควา ปจฺจลกปฺป
อนุปฺปตฺโต ปจฺจลกปฺเป วิหรติ โตเทยฺยาน พฺราหฺมณาน
อมฺพวเน ยสฺสทานิ ตฺว ตาต ภทฺรมุข กาล มฺสีติ ฯ เอว
โภตีติ โข สคารโว มาณโว ธนฺชานิยา พฺราหฺมณิยา ปฏิสสฺ ุตฺวา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข สคารโว มาณโว ภควนฺต เอตทโวจ สนฺติ
โข โภ โคตม เอเก สมณพฺราหฺมณา ทิฏธมฺมาภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา อาทิพฺรหฺมจริย ปฏิชานนฺติ ตตฺร โภ โคตม เย
เต สมณพฺราหฺมณา ทิฏ ธมฺมาภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา อาทิพฺรหฺมจริย ปฏิชานนฺติ เตส ภว โคตโม กตโมติ ฯ
[๗๓๗] ทิฏธมฺมาภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตาน อาทิพฺรหฺมจริย
#๑ ยุ. อถ โข เม ฯ
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ปฏิชานนฺตานป โข อห ภารทฺวาช เวมตฺต ๑ วทามิ สนฺติ ภารทฺวาช
เอเก สมณพฺราหฺมณา อนุสฺสวิกา เตน ๒ อนุสสฺ เวน ทิฏธมฺมาภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา อาทิพฺรหฺมจริย ปฏิชานนฺติ เสยฺยถาป
พฺราหฺมณา เตวิชฺชา ฯ สนฺติ ปน ภารทฺวาช เอเก สมณพฺราหฺมณา
เกวล สทฺธามตฺตเกน ทิฏธมฺมาภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา อาทิพฺรหฺมจริย ปฏิชานนฺติ เสยฺยถาป ตกฺกี วีมสี ฯ สนฺติ ภารทฺวาช
เอเก สมณพฺราหฺมณา ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สามเยว ธมฺม
อภิฺาย ทิฏธมฺมาภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา อาทิพฺรหฺมจริย
ปฏิชานนฺติ ตตฺร ภารทฺวาช เย เต สมณพฺราหฺมณา ปุพฺเพ
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สามเยว ธมฺม อภิฺาย ทิฏธมฺมาภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา อาทิพฺรหฺมจริย ปฏิชานนฺติ เตสาหมสฺมิ ตทิมินาเปต ภารทฺวาช ปริยาเยน เวทิตพฺพ ฯ ยถา เย เต สมณพฺราหฺมณา ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สามเยว ธมฺม อภิฺาย
ทิฏธมฺมาภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา อาทิพฺรหฺมจริย ปฏิชานนฺติ
เตสาหมสฺมิ ฯ
[๗๓๘] อิธ เม ภารทฺวาช ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส
โพธิสตฺตสฺเสว สโต เอตทโหสิ สมฺพาโธ ฆราวาโส รชาปโถ
อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา นยิท สุกร อคาร อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณ
เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต พฺรหฺมจริย จริตุ ยนฺนูนาห เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
#๑ ยุ. เวมตฺตต ฯ ๒ ยุ. เต ฯ
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อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช อปเรน สมเยน
ทหโรว สมาโน สุสกุ าฬเกโส ภเทฺรน โยพฺพเนน สมนฺนาคโต
ปเมน วยสา อกามกาน มาตาปตูน อสฺสุมุขาน โรทนฺตาน เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชึ ฯ โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน กึกุสลคเวสี อนุตฺตร
สนฺติวรปท ปริเยสมาโน เยน อาฬาโร กาลาโม เตนุปสงฺกมึ
อุปสงฺกมิตฺวา อาฬาร กาลาม เอตทโวจ อิจฺฉามห อาวุโส
กาลาม อิมสฺมึ ธมฺมวินเย พฺรหฺมจริย จริตุนฺติ ฯ เอว วุตฺเต
ภารทฺวาช อาฬาโร กาลาโม ม เอตทโวจ วิหรตายสฺมา
ตาทิโส อย ธมฺโม ยตฺถ วิฺู ปุรโิ ส นจิรสฺเสว สก อาจริยก
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ โส โข อห
ภารทฺวาช นจิรสฺเสว ขิปฺปเมว ต ธมฺม ปริยาปุณึ ฯ โส โข
อห ภารทฺวาช ตาวตเกเนว โอฏปหตมตฺเตน ลปตลาปนมตฺเตน
าณวาทฺจ วทามิ เถรวาทฺจ ชานามิ ปสฺสามีติ จ ปฏิชานามิ
อหฺเจว อฺเ จ ฯ ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ น
โข อาฬาโร กาลาโม อิม ธมฺม เกวล สทฺธามตฺตเกน สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามีติ ปเวเทติ อทฺธา
อาฬาโร กาลาโม อิม ธมฺม ชาน ปสฺส วิหรตีติ ฯ อถ ขฺวาห
ภารทฺวาช เยน อาฬาโร กาลาโม เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา
อาฬาร กาลาม เอตทโวจ กิตฺตาวตา โน อาวุโส กาลาม อิม
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ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทสีติ ฯ เอว
วุตฺเต ภารทฺวาช อาฬาโร กาลาโม อากิฺจฺายตน ปเวเทสิ ฯ
ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ น โข อาฬารสฺเสว กาลามสฺส
อตฺถิ สทฺธา มยฺหปตฺถิ สทฺธา น โข อาฬารสฺเสว กาลามสฺส
อตฺถิ วิริย มยฺหปตฺถิ วิรยิ  สติ ... สมาธิ ... ปฺา มยฺหปตฺถิ
ปฺา ยนฺนูนาห ย ธมฺม อาฬาโร กาลาโม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามีติ ปเวเทติ ตสฺส ธมฺมสฺส สจฺฉิกิริยาย
ปทเหยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช นจิรสฺเสว ขิปฺปเมว
ต ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ อถ
ขฺวาห ภารทฺวาช เยน อาฬาโร กาลาโม เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา
อาฬาร กาลาม เอตทโวจ เอตฺตาวตา โน อาวุโส
กาลาม อิม ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทสีติ ฯ
เอตฺตาวตา โข อห อาวุโส อิม ธมฺม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทมีติ อหมฺป โข อาวุโส เอตฺตาวตา
อิม ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามีติ ลาภา
โน อาวุโส สุลทฺธ โน อาวุโส เย มย อายสฺมนฺต ตาทิส
สพฺรหฺมจารึ ปสฺสาม อิติ ยาห ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช ปเวเทมิ ต ตฺว ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ย ตฺว ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ตมห ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุป-
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สมฺปชฺช ปเวเทมิ อิติ ยาห ธมฺม ชานามิ ต ตฺว ธมฺม ชานาสิ
ย ตฺว ธมฺม ชานาสิ ตมห ธมฺม ชานามิ อิติ ยาทิโส อห
ตาทิโส ตุว ยาทิโส ตุว ตาทิโส อห เอหิทานิ อาวุโส อุโภ
วสนฺตา อิม คณ ปริหรามาติ ฯ อิติ โข ภารทฺวาช อาฬาโร
กาลาโม อาจริโย เม สมาโน อนฺเตวาสึ ม สมาน อตฺตโน
สมสม เปสิ อุฬาราย จ ม ปูชาย ปูเชสิ ฯ ตสฺส มยฺห
ภารทฺวาช เอตทโหสิ นาย ธมฺโม นิพฺพิทาย น วิราคาย น
นิโรธาย น อุปสมาย น อภิฺาย [๑] น นิพพฺ านาย สวตฺตติ
ยาวเทว อากิฺจฺายตนูปปตฺติยาติ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช
ต ธมฺม อนลงฺกริตฺวา ตสฺมา ธมฺมา นิพฺพิชฺช ๒ ปกฺกามึ ฯ
[๗๓๙] โส โข อห ภารทฺวาช กึกุสลคเวสี อนุตฺตร สนฺติวรปท
ปริเยสมาโน เยน อุทฺทโก รามปุตฺโต เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา
อุทฺทก รามปุตฺต เอตทโวจ อิจฺฉามห อาวุโส ราม อิมสฺมึ
ธมฺมวินเย พฺรหฺมจริย จริตุนฺติ ฯ เอว วุตฺเต ภารทฺวาช อุททฺ โก
รามปุตฺโต ม เอตทโวจ วิหรตายสฺมา ตาทิโส อย ธมฺโม
ยตฺถ วิฺู ปุริโส นจิรสฺเสว สก อาจริยก อภิฺา ๓ สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช นจิรสฺเสว
ขิปฺปเมว ต ธมฺม ปริยาปุณึ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช ตาวตเกเนว
โอฏปหตมตฺเตน ลปตลาปนมตฺเตน าณวาทฺจ วทามิ
เถรวาทฺจ ชานามิ ปสฺสามีติ จ ปฏิชานามิ อหฺเจว อฺเ
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร น สมฺโพธายาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. นิพฺพิชฺชาปกฺกมึ ฯ
#๓ ยุ. สย อภิฺา ฯ
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จ ฯ ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ น โข ราโม อิม
ธมฺม เกวล สทฺธามตฺตเกน สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรามีติ ปเวเทติ ๑ อทฺธา ราโม อิม ธมฺม ชาน ปสฺส วิหรตีติ ๒ ฯ
อถ ขฺวาห ภารทฺวาช เยน อุทฺทโก รามปุตฺโต เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา
อุทฺทก รามปุตฺต เอตทโวจ กิตฺตาวตา โน อาวุโส
ราม ๓ อิม ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทสีติ ฯ
เอว วุตฺเต ภารทฺวาช อุทฺทโก รามปุตฺโต เนวสฺานาสฺายตน
ปเวเทสิ ฯ ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ น โข รามสฺเสว
อโหสิ สทฺธา มยฺหปตฺถิ สทฺธา น โข รามสฺเสว อโหสิ วิรยิ 
ฯเปฯ สติ ... สมาธิ ... ปฺา มยฺหปตฺถิ ปฺา ยนฺนูนาห
ย ธมฺม ราโม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามีติ
ปเวเทสิ ตสฺส ธมฺมสฺส สจฺฉิกิริยาย ปทเหยฺยนฺติ ฯ โส โข
อห ภารทฺวาช นจิรสฺเสว ขิปฺปเมว ต ธมฺม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสึ ฯ อถ ขฺวาห ภารทฺวาช เยน
อุทฺทโก รามปุตฺโต เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา อุทฺทก รามปุตฺต
เอตทโวจ เอตฺตาวตา โน อาวุโส ราม ๔ อิม ธมฺม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช ปเวเทสีติ ฯ เอตฺตาวตา ๕ โข
อห อาวุโส อิม ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
ปเวเทมีติ ๖ อหมฺป โข อาวุโส เอตฺตาวตา อิม ธมฺม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามีติ ลาภา โน อาวุโส
#๑ ยุ. ปเวเทสิ ฯ ๒ ยุ. วิหาสีติ ฯ ๓-๔ ยุ. ราโม ฯ ๕ ยุ. เอตฺตาวตา โข อาวุโส
#ราโม ... ปเวเทสีติ ฯ ๖ ยุ. ปเวเทสีติ ฯ
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สุลทฺธ โน อาวุโส เย มย อายสฺมนฺต ตาทิส สพฺรหฺมจารึ
ปสฺสาม อิติ ย ธมฺม ราโม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
ปเวเทสิ ต ตฺว ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหาสิ ๑ ย ตฺว ธมฺม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหาสิ ต ธมฺม ราโม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
ปเวเทสิ อิติ ย ธมฺม ราโม อภิฺาสิ ๒ ต ตฺว
ธมฺม ชานาสิ ย ตฺว ธมฺม ชานาสิ ต ธมฺม ราโม อภิฺาสิ
อิติ ยาทิโส ราโม อโหสิ ตาทิโส ตุว ยาทิโส ตุว ตาทิโส
ราโม อโหสิ เอหิทานิ อาวุโส ตุว อิม คณ ปริหราติ ฯ อิติ
โข ภารทฺวาช อุทฺทโก รามปุตฺโต สพฺรหฺมจารี เม สมาโน
อาจริยฏาเนว ๓ ม เปสิ อุฬาราย จ ม ปูชาย ปูเชสิ ฯ ตสฺส
มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ นาย ธมฺโม นิพฺพิทาย น วิราคาย
น นิโรธาย น อุปสมาย น อภิฺาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย
สวตฺตติ ยาวเทว เนวสฺานาสฺายตนูปปตฺติยาติ ฯ โส โข
อห ภารทฺวาช ต ธมฺม อนลงฺกริตวฺ า ตสฺมา ธมฺมา นิพฺพิชฺช
ปกฺกามึ ฯ
[๗๔๐] โส โข อห ภารทฺวาช กึกุสลคเวสี อนุตฺตร สนฺติวรปท
ปริเยสมาโน มคเธสุ อนุปุพฺเพน จาริก จรมาโน เยน
อุรุเวลา เสนานิคโม ตทวสริ ๔ ฯ ตตฺถทฺทส รมณีย ภูมภิ าค
ปาสาทิกฺจ วนสณฺฑ นทิฺจ สนฺทนฺตึ สีตูทก ๕ สุปติตฺถ รมณีย
#๑ ยุ. วิหรสิ ฯ ๒ ยุ. อฺาสิ ฯ ๓ ยุ. อาจริยฏาเน จ ฯ ๔ ยุ. ตทวสรึ ฯ
#๕ ยุ. เสตก ฯ
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สมนฺตา ๑ โคจรคาม ฯ ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ รมณีโย
วต ภูมิภาโค ปาสาทิโก จ วนสณฺโฑ นที จ สนฺทนฺตี สีตูทกา
สุปติตฺถา รมณียา สมนฺตา จ โคจรคาโม อล วติท กุลปุตตฺ สฺส
ปธานตฺถิกสฺส ปธานายาติ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช
ตตฺเถว นิสีทึ อลมิท ปธานายาติ ฯ
[๗๔๑] อปสฺสุ ม ภารทฺวาช ติสฺโส อุปมา ปฏิภสุ อนจฺฉริยา
ปุพฺเพ อสฺสตุ ปุพฺพา ฯ เสยฺยถาป ภารทฺวาช อลฺล กฏ สเสฺนห
อุทเก นิกฺขติ ฺต ฯ อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย อุตฺตรารณึ อาทาย
อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ เตโช ปาตุกริสฺสามีติ ฯ ต กึ มฺสิ
ภารทฺวาช อป นุ โส ปุริโส อมุ อลฺล กฏ สเสฺนห อุทเก
นิกฺขิตฺต อุตฺตรารณึ อาทาย อภิมตฺเถนฺโต อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตยฺย
เตโช ปาตุกเรยฺยาติ ฯ โน หิท โภ โคตม ต กิสฺส เหตุ อทฺุหิ
โภ โคตม อลฺล กฏ สเสฺนห ตฺจ ปน อุทเก นิกฺขิตฺต
ยาวเทว จ ปน โส ปุรโิ ส กิลมถสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ ฯ
เอวเมว โข ภารทฺวาช เย หิ เกจิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา
กาเยน เจว กาเมหิ อวูปกฏา วิหรนฺติ ฯ โย จ เนส กาเมสุ
กามจฺฉนฺโท กามเสฺนโห กามมุจฺฉา กามปปาสา กามปริฬาโห โส
จ อชฺฌตฺต น สุปหีโน โหติ น สุปฏิปฺปสฺสทฺโธ ฯ โอปกฺกมิกา เจป
เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา ทุกฺขา ติปฺปา กฏกา เวทนา เวทิยนฺติ
อภพฺพาว เต าณาย ทสฺสนาย อนุตฺตราย สมฺโพธาย ฯ โน เจป
#๑ ยุ. สมนฺตา จ ฯ
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เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติปฺปา กฏกา
เวทนา เวทิยนฺติ อภพฺพาว เต าณาย ทสฺสนาย อนุตฺตราย
สมฺโพธาย ฯ อย โข ม ภารทฺวาช ปมา อุปมา ปฏิภาสิ
อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา ฯ
[๗๔๒] อปราป โข ม ภารทฺวาช ทุติยา อุปมา ปฏิภาสิ
อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสตุ ปุพฺพา ฯ เสยฺยถาป ภารทฺวาช อลฺล
กฏ สเสฺนห อารกา อุทกา ถเล นิกฺขิตฺต ฯ อถ ปุริโส
อาคจฺเฉยฺย อุตฺตรารณึ อาทาย อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ เตโช
ปาตุกริสฺสามีติ ฯ ต กึ มฺสิ ภารทฺวาช อป นุ โส ปุริโส
อมุ อลฺล กฏ สเสฺนห อารกา อุทกา ถเล นิกขฺ ิตฺต อุตฺตรารณึ
อาทาย อภิมตฺเถนฺโต อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตยฺย เตโช ปาตุกเรยฺยาติ ฯ
โน หิท โภ โคตม ต กิสฺส เหตุ อทฺุหิ โภ โคตม อลฺล
กฏ สเสฺนห กิฺจาป อารกา อุทกา ถเล นิกขฺ ิตฺต ยาวเทว
จ ปน โส ปุริโส กิลมถสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ ฯ เอวเมว
โข ภารทฺวาช เย หิ เกจิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา กาเยน
เจว กาเมหิ วูปกฏา ๑ วิหรนฺติ ฯ โย จ เนส กาเมสุ กามจฺฉนฺโท
กามเสฺนโห กามมุจฺฉา กามปปาสา กามปริฬาโห โส จ
อชฺฌตฺต น สุปหีโน โหติ น สุปฏิปฺปสฺสทฺโธ ฯ โอปกฺกมิกา เจป
เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา ทุกฺขา ติปฺปา กฏกา เวทนา เวทิยนฺติ
อภพฺพาว เต าณาย ทสฺสนาย อนุตฺตราย สมฺโพธาย ฯ โน เจป
#๑ ยุ. อวูปกฏา ฯ

สุตฺต ม. มชฺฌิมปณฺณาสก - หนาที่ 677

เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติปฺปา กฏกา
เวทนา เวทิยนฺติ อภพฺพาว เต าณาย ทสฺสนาย อนุตฺตราย
สมฺโพธาย ฯ อย โข ม ภารทฺวาช ทุติยา อุปมา ปฏิภาสิ
อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา ฯ
[๗๔๓] อปราป โข ม ภารทฺวาช ตติยา อุปมา ปฏิภาสิ
อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสตุ ปุพฺพา ฯ เสยฺยถาป ภารทฺวาช สุกฺข
กฏ โกฬาป อารกา อุทกา ถเล นิกฺขิตฺต ฯ อถ ปุริโส
อาคจฺเฉยฺย อุตฺตรารณึ อาทาย อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตสฺสามิ เตโช
ปาตุกริสฺสามีติ ฯ ต กึ มฺสิ ภารทฺวาช อป นุ โส ปุริโส
อมุ สุกฺข กฏ โกฬาป อารกา อุทกา ถเล นิกฺขิตฺต อุตฺตรารณึ
อาทาย อภิมตฺเถนฺโต อคฺคึ อภินิพฺพตฺเตยฺย เตโช ปาตุกเรยฺยาติ ฯ
เอว โภ โคตม ต กิสสฺ เหตุ อทฺุหิ โภ โคตม สุกฺข
กฏ โกฬาป ตฺจ ปน อารกา อุทกา ถเล นิกฺขิตฺตนฺติ ฯ
เอวเมว โข ภารทฺวาช เย หิ เกจิ สมณา วา พฺราหฺมณา
วา กาเยน เจว กาเมหิ วูปกฏา วิหรนฺติ ฯ โย จ เนส
กาเมสุ กามจฺฉนฺโท กามเสฺนโห กามมุจฺฉา กามปปาสา กามปริฬาโห
โส จ อชฺฌตฺต สุปหีโน โหติ สุปฏิปฺปสฺสทฺโธ ฯ
โอปกฺกมิกา เจป เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา ทุกฺขา ติปปฺ า
กฏกา เวทนา เวทิยนฺติ ภพฺพาว เต าณาย ทสฺสนาย
อนุตฺตราย สมฺโพธาย ฯ โน เจป เต โภนฺโต สมณพฺราหฺมณา
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โอปกฺกมิกา ทุกฺขา ติปปฺ า กฏกา เวทนา เวทิยนฺติ ภพฺพาว
เต าณาย ทสฺสนาย อนุตฺตราย สมฺโพธาย ฯ อย โข ม
ภารทฺวาช ตติยา อุปมา ปฏิภาสิ อนจฺฉริยา ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา ฯ
อิมา โข ม ภารทฺวาช ติสฺโส อุปมา ปฏิภสุ อนจฺฉริยา ปุพฺเพ
อสฺสุตปุพฺพา ฯ
[๗๔๔] ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ ยนฺนูนาห ทนฺเตภิ
ทนฺตมาธาย ชิวฺหาย ตาลล อาหจฺจ เจตสา จิตฺต อภินิคฺคเณฺหยฺย
อภินิปฺปเฬยฺย อภิสนฺตาเปยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช
ทนฺเตภิ ทนฺตมาธาย ชิวฺหาย ตาลล อาหจฺจ เจตสา จิตฺต อภินิคฺคณฺหามิ
อภินิปฺปเฬมิ อภิสนฺตาเปมิ ฯ ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช
ทนฺเตภิ ทนฺตมาธาย ชิวฺหาย ตาลล อาหจฺจ เจตสา จิตฺต
อภินิคฺคณฺหโต อภินิปฺปฬ ยโต อภิสนฺตาปยโต กจฺเฉหิ เสทา
มุจฺจนฺติ ฯ เสยฺยถาป ภารทฺวาช พลวา ปุรโิ ส ทุพฺพลตร ปุริส
สีเส วา คเหตฺวา ขนฺเธ วา คเหตฺวา อภินิคฺคเณฺหยฺย อภินิปฺปเฬยฺย
อภิสนฺตาเปยฺย เอวเมว โข เม ภารทฺวาช ทนฺเตภิ
ทนฺตมาธาย ชิวฺหาย ตาลล อาหจฺจ เจตสา จิตฺต อภินิคฺคณฺหโต
อภินิปฺปฬยโต อภิสนฺตาปยโต กจฺเฉหิ เสทา มุจฺจนฺติ ฯ อารทฺธ
โข ปน เม ภารทฺวาช วิริย โหติ อสลฺลีน อุปฏิตา สติ
อปฺปมฺมุฏา ๑ สารทฺโธ จ ปน เม กาโย โหติ อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ
เตเนว ทุกฺขปฺปธาเนน ปธานาภิตุนฺนสฺส สโต ฯ
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ อสมฺมุฏาติ ทิสฺสติ ฯ
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[๗๔๕] ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ ยนฺนูนาห อปฺปานก
ฌาน ฌาเยยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช มุขโต จ นาสโต
จ อสฺสาสปสฺสาเส อุปรุนฺธึ ฯ ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช มุขโต
จ นาสโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ อุปรุทฺเธสุ กณฺณโสเตหิ วาตาน
นิกฺขนฺตาน อธิมตฺโต สทฺโท โหติ ฯ เสยฺยถาป นาม กมฺมารคคฺคริยา
ธมมานาย อธิมตฺโต สทฺโท โหติ เอวเมว โข เม
ภารทฺวาช มุขโต จ นาสโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ อุปรุทฺเธสุ
กณฺณโสเตหิ วาตาน นิกฺขนฺตาน อธิมตฺโต สทฺโท โหติ ฯ
อารทฺธ โข ปน เม ภารทฺวาช วิรยิ  โหติ อสลฺลีน อุปฏิตา
สติ อปฺปมฺมฏุ า สารทฺโธ จ ปน เม กาโย โหติ อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ
เตเนว ทุกฺขปฺปธาเนน ปธานาภิตุนฺนสฺส สโต ฯ
[๗๔๖] ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ ยนฺนูนาห อปฺปานกเยว
ฌาน ฌาเยยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช มุขโต จ
นาสโต จ กณฺณโสตโต ๑ จ อสฺสาสปสฺสาเส อุปรุนฺธึ ฯ ตสฺส
มยฺห ภารทฺวาช มุขโต จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ
อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺตา วาตา มุทฺธาน โอหนนฺติ ๒ ฯ
เสยฺยถาป ภารทฺวาช พลวา ปุริโส ติเณฺหน สิขเรน มุทฺธาน
อภิมตฺเถยฺย เอวเมว โข เม ภารทฺวาช มุขโต จ นาสโต จ
กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺตา วาตา
มุทฺธาน โอหนนฺติ ๓ ฯ อารทฺธ โข ปน เม ภารทฺวาช วิริย โหติ
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ กณฺณโตติ ทิสฺสติ ฯ ๒-๓ ยุ. อูหนนฺติ ฯ
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อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อปฺปมฺมฏุ า สารทฺโธ จ ปน เม
กาโย โหติ อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ เตเนว ทุกฺขปฺปธาเนน ปธานาภิตุนฺนสฺส
สโต ฯ
[๗๔๗] ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ ยนฺนูนาห อปฺปานกเยว
ฌาน ฌาเยยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช มุขโต
จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเส อุปรุนฺธึ ฯ
ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช มุขโต จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ
อสฺสาสปสฺสาเสสุ อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺตา สีเส สีสเวทนา โหติ ฯ
เสยฺยถาป ภารทฺวาช พลวา ปุริโส ทเฬฺหน วรตฺตกฺขนฺเธน สีเส
สีสเวธน ๑ ทเทยฺย เอวเมว โข เม ภารทฺวาช มุขโต จ นาสโต
จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺตา สีเส
สีสเวทนา โหติ ฯ อารทฺธ โข ปน เม ภารทฺวาช วิริย โหติ
อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อปฺปมฺมฏุ า สารทฺโธ จ ปน เม
กาโย โหนฺติ อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ เตเนว ทุกฺขปฺปธาเนน ปธานาภิตุนฺนสฺส
สโต ฯ
[๗๔๘] ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ ยนฺนูนาห อปฺปานกเยว
ฌาน ฌาเยยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช มุขโต
จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเส อุปรุนฺธึ ฯ
ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช มุขโต จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ
อสฺสาสปสฺสาเสสุ อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺตา วาตา กุจฺฉึ ปริกนฺตนฺติ ฯ
#๑ ยุ. สีสเวธ ฯ
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เสยฺยถาป ภารทฺวาช ทกฺโข โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี วา
ติเณฺหน โควิกนฺตเนน กุจฺฉึ ปริกนฺเตยฺย เอวเมว โข ๑ ภารทฺวาช
มุขโต จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาส ปสฺสาเสสุ อุปรุทฺเธสุ ๒
อธิมตฺตา วาตา กุจฺฉึ ปริกนฺตนฺติ ฯ อารทฺธ โข ปน
เม ภารทฺวาช วิริย โหติ อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อปฺปมฺมุฏ า
สารทฺโธ จ ปน เม กาโย โหติ อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ เตเนว
ทุกฺขปฺปธาเนน ปธานาภิตุนฺนสฺส สโต ฯ
[๗๔๙] ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ ยนฺนูนาห อปฺปานกเยว
ฌาน ฌาเยยฺยนฺติ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช มุขโต
จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาส ปสฺสาเส อุปรุนฺธึ ฯ
ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช มุขโต จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ
อสฺสาส ปสฺสาเสสุ อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺโต กายสฺมึ ฑาโห โหติ ฯ
เสยฺยถาป ภารทฺวาช พลวนฺโต [๓] ปุริสา ทุพฺพลตร ปุริส นานาพาหาสุ
คเหตฺวา องฺคารกาสุยา สนฺตาเปยฺยุ [๔] เอวเมว โข เม
ภารทฺวาช มุขโต จ นาสโต จ กณฺณโสตโต จ อสฺสาสปสฺสาเสสุ
อุปรุทฺเธสุ อธิมตฺโต กายสฺมึ ฑาโห โหติ ฯ อารทฺธ
โข ปน เม ภารทฺวาช วิริย โหติ อสลฺลีน อุปฏิตา สติ
อปฺปมฺมุฏา สารทฺโธ จ ปน เม กาโย โหติ อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ
เตเนว ทุกฺขปฺปธาเนน ปธานาภิตุนฺนสฺส สโต ฯ อปสฺสุ ม ภารทฺวาช
เทวตา ทิสวฺ า เอวมาหสุ กาลกโต สมโณ โคตโมติ ฯ
#๑ ยุ. เอวเมว โข เม ฯ ๒ ยุ. มุขโต จ ฯเปฯ อุปรุทฺเธสูติ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ
#๓ ยุ. เอตฺถนฺตเร เทฺวติ ทิสฺสติ ฯ ๔ ยุ. เอตฺถนฺตเร สมฺปริตาเปยฺยุนฺติ
#ทิสฺสติ ฯ
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เอกจฺจา เทวตา เอวมาหสุ น กาลกโต สมโณ โคตโม อปจ
กาล กโรตีติ ฯ เอกจฺจา เทวตา เอวมาหสุ น กาลกโต สมโณ
โคตโม นป กาล กโรติ อรห สมโณ โคตโม วิหาโร
เตฺวว โส อรหโต เอวรูโป โหตีติ ฯ
[๗๕๐] ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ ยนฺนูนาห สพฺพโส
อาหารูปจฺเฉทาย ปฏิปชฺเชยฺยนฺติ ฯ อถ โข ม ภารทฺวาช ตา ๑
เทวตา อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ มา โข ตฺว มาริส สพฺพโส
อาหารูปจฺเฉทาย ปฏิปชฺชิ สเจ โข ตฺว มาริส สพฺพโส
อาหารูปจฺเฉทาย ปฏิปชฺชิสฺสสิ ตสฺส เต มย ทิพฺพ โอช
โลมกูเปหิ อชฺโฌหริสฺสาม ตาย ตุว ยาเปสฺสสีติ ฯ ตสฺส
มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ อห เจว โข ปน สพฺพโส
ชทฺธุก ๒ ปฏิชาเนยฺย อิมา จ โข เม เทวตา ทิพฺพ โอช
โลมกูเปหิ อชฺโฌหเรยฺยุ ตาย จาห ยาเปยฺย ต มม อสฺส
มุสาติ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช ตา เทวตา ปจฺจาจิกฺขามิ
อลนฺติ วทามิ ฯ
[๗๕๑] ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ ยนฺนูนาห โถก
โถก อาหาร อาหเรยฺย ปสต ปสต ยทิ วา มุคฺคยูส ยทิ วา
กุลตฺถยูส ยทิ วา กฬายยูส ยทิ วา หเรณุกยูสนฺติ ฯ โส โข อห
ภารทฺวาช โถก โถก อาหาร อาหาเรสึ ปสต ปสต ยทิ วา
#๑ ยุ. ตาติ น ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. อชทฺธกุ นฺติ ทิสฺสติ ฯ
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มุคฺคยูส ยทิ วา กุลตฺถยูส ยทิ วา กฬายยูส ยทิ วา หเรณุกยูส ฯ
ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช โถก โถก อาหาร อาหารยโต ปสต
ปสต ยทิ วา มุคฺคยูส ยทิ วา กุลตฺถยูส ยทิ วา กฬายยูส
ยทิ วา หเรณุกยูส อธิมตฺตกสิมาน ปตฺโต กาโย โหติ ฯ
เสยฺยถาป นาม อสีติกปพฺพานิ วา กาฬปพฺพานิ วา เอวเมวสฺสุ
เม องฺคปจฺจงฺคานิ ภวนฺติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ เสยฺยถาป นาม
โอฏปท เอวเมวสฺสุ เม อานิสท โหติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ
เสยฺยถาป นาม วฏฏนาวฬี เอวเมวสฺสุ เม ปฏิกณฺฏโก อุณฺณตาวณโต
โหติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ เสยฺยถาป นาม ชชฺชรสาลาย ๑
โคปาณสิโย โอลุคฺควิลุคฺคา ภวนฺติ เอวเมวสฺสุ เม
ผาสุฬิโย โอลุคฺควิลุคฺคา ภวนฺติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ เสยฺยถาป
นาม คมฺภีเร โอทปาเน อุทกตารกา คมฺภีรคตา โอกฺขายิกา
ทิสฺสนฺติ เอวเมวสฺสุ เม อกฺขิกูเปสุ อกฺขิตารกา คมฺภีรคตา
โอกฺขายิกา ทิสฺสนฺติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ เสยฺยถาป นาม
ติตฺติกาลาพุ อามกจฺฉินฺโน วาตาตเปน สผุสิโต ๒ โหติ สมฺมิลาโต
เอวเมวสฺสุ เม สีสจฺฉวิ สผุสิตา โหติ สมฺมิลาตา ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ
โส โข อห ภารทฺวาช อุทรจฺฉวึ ปริมสิสฺสามีติ
ปฏิกณฺฏกเยว ปริคฺคณฺหามิ ปฏิกณฺฏก ปริมสิสฺสามีติ
อุทรจฺฉวึเยว ปริคฺคณฺหามิ ยาวสฺสุ เม ภารทฺวาช อุทรจฺฉวิ
ปฏิกณฺฏก อลฺลีนา โหติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ โส โข อห
#๑ ยุ. ชรสาลาย ฯ ๒ ยุ. สปุฏิโต ฯ
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ภารทฺวาช วจฺจ วา มุตตฺ  วา กริสสฺ ามีติ ตตฺเถว อวกุชโฺ ช
ปปตามิ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ โส โข อห ภารทฺวาช อิมเมว
กาย อสฺสาเสนฺโต ปาณินา คตฺตานิ อนุมชฺชามิ ตสฺส มยฺห
ภารทฺวาช ปาณินา คตฺตานิ อนุมชฺชโต ปูติมูลานิ โลมานิ กายสฺมา
ปปตนฺติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ อปสฺสุ ม ภารทฺวาช มนุสสฺ า
ทิสฺวา เอวมาหสุ กาโฬ สมโณ โคตโมติ ฯ เอกจฺเจ มนุสฺสา
เอวมาหสุ น กาโฬ สมโณ โคตโม สาโม สมโณ โคตโมติ ฯ
เอกจฺเจ มนุสฺสา เอวมาหสุ น กาโฬ สมโณ โคตโม นป
สาโม มงฺคุรจฺฉวี สมโณ โคตโมติ ฯ ยาวสฺสุ เม ภารทฺวาช [๑]
ปริสุทฺโธ ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต อุปหโต โหติ ตาเยวปฺปาหารตาย ฯ
[๗๕๒] ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ เย โข เกจิ
อตีตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา วา โอปกฺกมิกา ทุกขฺ า
ติปฺปา กฏกา เวทนา เวทิยึสุ เอตาวปรม นยิโต ภิยฺโย เยป ๒
เกจิ อนาคตมทฺธาน สมณา วา พฺราหฺมณา วา โอปกฺกมิกา
ทุกฺขา ติปฺปา กฏกา เวทนา เวทิยสิ ฺสนฺติ เอตาวปรม นยิโต
ภิยฺโย เยป ๓ เกจิ เอตรหิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา โอปกฺกมิกา
ทุกฺขา ติปฺปา กฏกา เวทนา เวทิยนฺติ เอตาวปรม นยิโต ภิยโฺ ย ฯ
น โข ปนาห อิมาย กฏกาย ทุกฺกรการิกาย อธิคจฺฉามิ อุตฺตรึ
มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส สิยา นุ โข อฺโ มคฺโค
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ตาวสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒-๓ ยุ. เยป หิ เกจิ ฯ
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โพธิยาติ ๑ ฯ ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ อภิชานามิ โข
ปนาห ปตุ สกฺกสฺส กมฺมนฺเต สีตาย ชมฺพูฉายาย นิสินฺโน วิวิจฺเจว
กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปตสิ ุข
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตา สิยา นุ โข เอโส มคฺโค
โพธิยาติ ๒ ฯ ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช สตานุสาริวิฺาณ อโหสิ
เอเสว ๓ มคฺโค โพธิยาติ ๓ ฯ ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ
กินฺนุ โข อห ตสฺส สุขสฺส ภายามิ ยนฺต สุข อฺเตฺรว
กาเมหิ อฺตฺร อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ ฯ ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช
เอตทโหสิ น โข อห ตสฺส สุขสฺส ภายามิ ยนฺต สุข
อฺเตฺรว กาเมหิ อฺตฺร อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ ฯ
[๗๕๓] ตสฺส มยฺห ภารทฺวาช เอตทโหสิ น โข ต สุกร
สุข อธิคนฺตุ เอว อธิมตฺตกสิมาน ปตฺตกาเยน ยนฺนูนาห โอฬาริก๕
อาหาร อาหเรยฺย โอทน กุมฺมาสนฺติ ฯ โส โข อห ภารทฺวาช
โอฬาริก อาหาร อาหาเรสึ โอทน กุมฺมาส ฯ เตน โข ปน
ม ภารทฺวาช สมเยน ปฺจ ภิกฺขู ปจฺจุปฏิตา โหนฺติ ย โน
สมโณ โคตโม ธมฺม อธิคมิสฺสติ ตนฺโน อาโรเจสฺสตีติ ฯ
ยโต โข อห ภารทฺวาช โอฬาริก อาหาร อาหาเรสึ โอทน
กุมฺมาส อถ เม เต ปฺจ ภิกฺขู นิพฺพิชฺช ปกฺกมึสุ พาหุลฺลโิ ก
สมโณ โคตโม ปธานวิพฺภนฺโต อาวตฺโต พาหุลฺลายาติ ฯ
[๗๕๔] โส โข อห ภารทฺวาช โอฬาริก อาหาร อาหริตฺวา ๕
#๑-๒-๔ ยุ. โพธายาติ ฯ ๓ ยุ. เอโสว ฯ ๕ ยุ. อาหาเรตฺวา ฯ
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พล คเหตฺวา วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหาสึ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส
เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหาสึ ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหาสิ สโต จ
สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทสึ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ
อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหาสึ สุขสฺส
จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหาสึ ฯ
[๗๕๕] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมสึ ฯ โส อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรามิ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป
ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรามิ ฯ อย โข เม ภารทฺวาช รตฺติยา ปเม ยาเม
ปมา วิชฺชา อธิคตา อวิชฺชา วิหตา วิชชฺ า อุปฺปนฺนา ตโม
วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน ยถาต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน
ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ
[๗๕๖] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
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สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมสึ ฯ โส ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกกฺ นฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสามิ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ฯเปฯ
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานามิ ฯ อย โข เม ภารทฺวาช
รตฺติยา มชฺฌิเม ยาเม ทุติยา วิชชฺ า อธิคตา อวิชฺชา วิหตา
วิชฺชา อุปฺปนฺนา ตโม วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน ยถาต
อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ
[๗๕๗] โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
อาสวาน ขยาณาย จิตฺต อภินินนฺ าเมสึ ฯ โส อิท ทุกขฺ นฺติ
ยถาภูต อพฺภฺาสึ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต อพฺภฺาสึ
อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต อพฺภฺาสึ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต อพฺภฺาสึ อิเม อาสวาติ ยถาภูต อพฺภฺาสึ
อย อาสวสมุทโยติ ยถาภูต อพฺภฺาสึ อย อาสวนิโรโธติ
ยถาภูต อพฺภฺาสึ อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต
อพฺภฺาสึ ฯ ตสฺส มยฺห ๑ เอว ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป
จิตฺต วิมุจจฺ ิตฺถ ภวาสวาป จิตฺต วิมุจฺจิตฺถ อวิชฺชาสวาป
จิตฺต วิมุจจฺ ิตฺถ วิมุตตฺ สฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ ๒
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
อพฺภฺาสึ ฯ อย โข เม ภารทฺวาช รตฺติยา ปจฺฉิเม ยาเม
#๑ ยุ. เม ฯ ๒ ยุ. อโหสิ ฯ
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ตติยา วิชฺชา อธิคตา อวิชฺชา วิหตา วิชชฺ า อุปฺปนฺนา ตโม
วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน ยถาต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน
ปหิตตฺตสฺส วิหรโตติ ฯ
[๗๕๘] เอว วุตฺเต สคารโว มาณโว ภควนฺต เอตทโวจ
อฏิตวต โภโต โคตมสฺส ปธาน อโหสิ สปฺปุริสวต โภโต
โคตมสฺส ปธาน อโหสิ ยถาต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส กึ
นุ โข โภ โคตม อตฺถิ เทวาติ ฯ านโส ๑ โข ปเนต ภารทฺวาช
วิทิต ยทิท อตฺถิ เทวาติ ฯ กินฺนุ โข โภ โคตม อตฺถิ
เทวาติ ปุฏโ สมาโน านโส ๒ ปเนต ภารทฺวาช วิทิต ยทิท
อตฺถิ เทวาติ วเทสิ นนุ โภ โคตม เอว สนฺเต ตุจฺฉา มุสา
โหตีติ ฯ อตฺถิ เทวาติ ภารทฺวาช ปุฏโ สมาโน อตฺถิ เทวาติ
โย วเทยฺย านโส วิทติ า เม วิทิตาติ โย วเทยฺย ฯ อถ
เขฺวตฺถ วิฺูปุริเสน เอกเสน นิฏ คนฺตุ ๓ วา ยทิท อตฺถิ เทวาติ ฯ
กิสฺส ปน เม ภว โคตโม อาทิเกเนว น พฺยากาสีติ ฯ อุจฺเจน ๓
สมฺมต โข เอต ภารทฺวาช โลกสฺมึ ยทิท อตฺถิ เทวาติ ฯ
[๗๕๙] เอว วุตฺเต สคารโว มาณโว ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป โภ
โคตม นิกกฺ ชุ ฺชิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬหฺ สฺส
วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต
รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน
#๑-๒ ยุ. านโส เม ต ฯ ๓ ยุ. คนฺตพฺพ ฯ ๔ ยุ. อุจฺเจ ฯ
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ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภวนฺต ๑ โคตม สรณ
คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
สคารวสุตฺต นิฏิต ทสม ฯ
พฺราหฺมณวคฺโค ปฺจโม ฯ
_______________
ตสฺส วคฺคสฺส อุทฺทาน
พฺรหฺมายุ เสลสฺสลายโน โฆฏมุโข จ พฺราหฺมโณ
เอสุจงฺกี ธนฺชานี
วาเสฏโ สุภคารโว ฯ
มชฺฌิมปณฺณาสก สมตฺต ฯ
_________
#ยุ. ภควนฺต ฯ

