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                           สุตฺตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส   
                                  ขุททฺกปาโ   
                                  _____________   
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                              ขุทฺทกปาเ สรณคมน   
        [๑]    พุทฺธ   สรณ   คจฺฉามิ   ธมมฺ   สรณ   คจฺฉามิ   สงฺฆ   
สรณ   คจฺฉามิ   ฯ   ทุติยมฺป   พุทฺธ   สรณ   คจฺฉามิ  ทุติยมฺป  ธมฺม   
สรณ   คจฺฉามิ   ทุติยมฺป   สงฺฆ   สรณ   คจฺฉามิ   ฯ  ตติยมฺป  พุทฺธ   
สรณ    คจฺฉามิ    ตติยมฺป   ธมฺม   สรณ   คจฺฉามิ   ตติยมฺป   สงฺฆ   
สรณ คจฺฉามิ ฯ   
                              สรณคมน ๑ นิฏ ิต ฯ   
                                  __________   
                             ขุทฺทกปาเ ทสสิกฺขาปท   
        [๒]    ปาณาติปาตา    เวรมณี    สิกฺขาปท    สมาทิยามิ   ฯ   
อทินฺนาทานา    เวรมณี    สิกฺขาปท    สมาทิยามิ   ฯ   อพฺรหฺมจริยา   
เวรมณี   สิกขฺาปท   สมาทิยามิ   ฯ   มสุาวาทา   เวรมณี   สิกฺขาปท   
สมาทิยามิ     ฯ    สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา    เวรมณี    สิกฺขาปท   
#๑ สี. ม. สรณตฺตย ฯ    
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สมาทิยามิ    ฯ   วิกาลโภชนา   เวรมณี   สกิฺขาปท   สมาทิยามิ   ฯ   
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา     เวรมณี     สิกฺขาปท     สมาทิยามิ    ฯ   
มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา        เวรมณี       สกิฺขาปท   
สมาทิยามิ   ฯ   อุจฺจาสยนมหาสยนา  เวรมณี  สิกขฺาปท  สมาทิยามิ  ฯ   
ชาตรูปรชฏปฏิคฺคหณา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิยามิ ฯ   
                      ทสสิกฺขาปท นิฏ ิต ฯ   
                          _____________   
                     ขุทฺทกปาเ ทฺวตฺตึสากาโร   
     [๓]   อตฺถิ   อิมสฺมึ  กาเย  เกสา  โลมา  นขา  ทนฺตา  ตโจ   
มส   นฺหารู   อฏ ี   อฏ ิมิ ฺช   วกฺก   หทย   ยกน   กิโลมก  ปหก   
ปปฺผาส   อนฺต   อนฺตคุณ   อุทริย   กรสี  [๑]  ปตฺต  เสมฺห  ปุพฺโพ   
โลหิต   เสโท   เมโท   อสฺสุ   วสา  เขโล  สึฆานิกา  ลสิกา  มุตฺต   
มตฺถเก มตฺถลุงฺคนฺติ ฯ   
                   ทฺวตฺตึสากาโร นิฏ ิโต ฯ   
                      ______________   
                   ขุทฺทกปาเ สามเณรป ฺหา   
     [๔]   เอกนฺนาม   ก ึ  สพฺเพ  สตฺตา  อาหารฏ ิติกา  ฯ  เทฺว   
นาม   ก ึ  นาม ฺจ   รูป ฺจ   ฯ   ตีณิ  นาม  กึ  ติสฺโส  เวทนา  ฯ   
#๑ ม. มตฺถลงฺุค ฯ    
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จตฺตาริ    นาม   กึ   จตฺตาริ   อริยสจฺจานิ   ฯ   ป ฺจ   นาม   ก ึ  
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา   ฯ   ฉ   นาม  กึ  ฉ  อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานิ  ฯ   
สตฺต   นาม   กึ   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   ฯ   อฏ   นาม   กึ  อริโย   
อฏงฺคิโก   มคฺโค   ฯ   นว   นาม   กึ   นว  สตฺตาวาสา  ฯ  ทส   
นาม กึ ทสหงฺเคหิ สมนฺนาคโต อรหาติ วุจฺจตีติ ฯ   
                   สามเณรป ฺหา ๑ นิฏ ิตา ฯ   
                      ______________   
                    ขุทฺทกปาเ มงฺคลสุตฺต   
     [๕]   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  อถ  โข  อ ฺตรา  เทวตา   
อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา     อภิกฺกนฺตวณฺณา     เกวลกปฺป     เชตวน   
โอภาเสตฺวา    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตา   
ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ ฯ   
     [๖] พหู เทวา มนุสฺสา จ        มงฺคลานิ อจินฺตยุ   
         อากงฺขมานา โสตฺถาน       พฺรูห ิมงฺคลมุตฺตม ฯ   
         อเสวนา จ พาลาน         ปณฺฑิตาน ฺจ เสวนา   
         ปูชา จ ปูชนียาน ๒        เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
         ปฏิรูปเทสวาโส จ          ปุพฺเพ จ กตปุ ฺตา   
#๑ ม. กุมารป ฺหา ฯ    ๒ ม. ปชูเนยฺยาน ฯ    
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         อตฺตสมฺมาปณิธิ จ           เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
         พาหุสจฺจ ฺจ สิปฺป ฺจ         วินโย จ สุสิกฺขิโต   
         สุภาสิตา จ ยา วาจา       เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
         มาตาปตุอุปฏาน           ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห   
         อนากุลา จ กมฺมนตฺา        เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
         ทาน ฺจ ธมฺมจริยา จ        าตกาน ฺจ สงฺคโห   
         อนวชชฺานิ กมฺมานิ          เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
         อารตี วิรตี ปาปา          มชฺชปานา จ ส ฺโม   
         อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ        เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
         คารโว จ นิวาโต จ        สนฺตุฏ ี จ กต ฺ ุตา   
         กาเลน ธมฺมสฺสวน          เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
         ขนฺตี จ โสวจสฺสตา         สมณาน ฺจ ทสฺสน   
         กาเลน ธมฺมสากจฺฉา        เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
         ตโป จ พฺรหฺมจริย ฺจ        อริยสจฺจานทสฺสน   
         นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ         เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
         ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ         จิตฺต ยสฺส น กมฺปติ   
         อโสก วิรช เขม           เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
         เอตาทิสานิ กตฺวาน         สพฺพตฺถมปราชิตา   
         สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ       ตนฺเตส มงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ   
                    มงฺคลสุตฺต นิฏ ิต ฯ    
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                       ขุทฺทกปาเ รตนสุตฺต   
           [๗] ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ   
               ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข ฯ   
               สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ   
               อโถป สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิต   
               ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ   
               เมตฺต กโรถ มานุสิยา ปชาย ฯ   
               ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พล ึ  
               ตสฺมา หิ เน รกขฺถ อปฺปมตฺตา ฯ   
               ย กิ ฺจิ วิตฺต อิธ วา หุร วา   
               สคฺเคสุ วา ย รตน ปณีต   
               น โน สม อตฺถิ ตถาคเตน   
               อิทมฺป พุทฺเธ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               ขย วิราค อมต ปณีต   
               ยทชฺฌคา สกฺยมนุี สมาหิโต   
               น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิ ฺจิ   
               อิทมฺป ธมฺเม รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ    
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                      ยมฺพุทฺธเสฏโ ปริวณฺณยี สุจึ   
               สมาธิมานนฺตริก ฺมาหุ   
               สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ   
               อิทมฺป ธมฺเม รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               เย ปุคฺคลา อฏ สต ปสฏา   
               จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ   
               เต ทกขิฺเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา   
               เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทฬฺเหน   
               นิกกฺามิโน โคตมสาสนมฺหิ   
               เต ปตฺติปตฺตา อมต วิคยฺห   
               ลทธฺา มุธา นิพฺพุตึ ภุ ฺชมานา   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               ยถนิฺทขีโล ปวึ สิโต สิยา   
               จตุพฺภิ วาเตภิ อสมฺปกมฺปโย   
               ตถปูม สปฺปุริส วทามิ    
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               โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               เยรยีสจฺจานิ ๑ วิภาวยนฺติ   
               คมฺภีรป ฺเน สุเทสิตานิ   
               กิ ฺจาป เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา   
               น เต ภว อฏมมาทิยนฺติ   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย   
               ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ   
               สกกฺายทิฏ ิ วิจิกิจฺฉิต ฺจ   
               สีลพฺพต วาป ยทตฺถิ กิ ฺจิ   
               จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต   
               ฉ จาภิานานิ อภพฺโพ กาตุ   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               กิ ฺจาป โส กมมฺ กโรติ ปาปก   
               กาเยน วาจายุท เจตสา วา   
               อภพฺโพ โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย   
#๑ อิทานิ ปายโต ปนฺติ "เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺตีติ ฯ"    
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               อภพฺพตา ทิฏปทสฺส วุตฺตา   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค   
               คิมฺหานมาเส ปมสฺมึ คิมฺเห   
               ตถปูม ธมฺมวร อเทสยิ   
               นิพฺพานคามึ ปรม หิตาย   
               อิทมฺป พุทฺเธ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               วโร วร ฺ ู วรโท วราหโร   
               อนุตฺตโร ธมฺมวร อเทสยิ   
               อิทมฺป พุทฺเธ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               ขีณ ปุราณ นว นตฺถิ สมฺภว   
               วิรตฺตจิตฺตายติเก ภวสฺมึ   
               เต ขีณพีชา อวิรุฬฺหิฉนฺทา   
               นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ    
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               ภุมฺมานิ วา ยานิว อนฺตลิกฺเข   
               ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต   
               พุทฺธ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ   
               ภุมฺมานิ วา ยานิว อนฺตลิกฺเข   
               ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต   
               ธมมฺ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ   
               ภุมฺมานิ วา ยานิว อนฺตลิกฺเข   
               ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต   
               สงฺฆ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
                     รตนสุตฺต นฏิ ิต ฯ   
                        _________   
                   ขุทฺทกปาเ ติโรกุฑฺฑกณฺฑ   
     [๘] (มตฺตาสุขปริจฺจาคา         ปสฺเส เจ วิปุล สุข   
         จเช มตฺตาสุข ธีโร         สมปฺสฺส วิปุล สุข ฯ)   
         ติโรกฑฺุเฑสุ ติฏนฺติ         สนธฺิสิงฺฆาฏเกสุ จ   
         ทฺวารพาหาสุ ติฏนฺติ        อาคนฺตฺวาน สก ฆร ฯ   
         ปหุเต ๑ อนฺนปานมฺหิ       ขชฺชโภชฺเช อุปฏ ิเต   
#๑ ม. ปหูเต ฯ    
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         น เตส โกจิ สรติ          สตฺตาน กมฺมปจฺจยา ฯ   
         เอว ททนฺติ าตีน          เย โหนฺติ อนุกมฺปกา   
         สุจึ ปณีต กาเลน           กปฺปย ปานโภชน   
         อิท โว าตีน โหตุ         สุขิตา โหนฺตุ าตโย ฯ   
         เต จ ตตฺถ สมาคนฺตฺวา      าติเปตา สมาคตา   
         ปหุเต ๑ อนฺนปานมฺหิ       สกฺกจฺจ อนุโมทเร   
         จิร ชีวนฺตุ โน าตี         เยส เหตุ ลภามฺหเส ฯ   
         อมฺหาก ฺจ กตา ปูชา        ทายกา จ อนิปฺผลา ฯ   
         น หิ ตตฺถ กสิ อตฺถ ิ        โครกฺเขตฺถ น วิชฺชติ   
         วณิชฺชา ตาทิสี นตฺถิ         หิร ฺเน กยากย ฯ   
         อิโต ทนิฺเนน ยาเปนฺติ       เปตา กาลกตา ตหึ   
         อุนฺนเต ๒ อุทก วุฏ       ยถา นนิฺน ปวตฺตติ   
         เอวเมว อิโต ทินฺน         เปตาน อุปกปฺปติ ฯ   
         ยถา วาริวหา ปูรา         ปริปูเรนติฺ สาคร   
         เอวเมว อิโต ทินฺน         เปตาน อุปกปฺปติ ฯ   
         อทาสิ เม อกาสิ เม        าติมิตฺตา สขา จ เม   
         เปตาน ทกฺขิณ ทชชฺา        ปุพฺเพ กตมนุสฺสร ฯ   
         น หิ รณฺุณ วา โสโก วา     ยาว ฺา ปริเทวนา   
         น ต เปตานมตฺถาย         เอว ติฏนฺติ าตโย ฯ   
         อย ฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา     สงฺฆมฺหิ สุปติฏ ิตา   
#๑ ม. ปหูเต ฯ    ๒ ม. อุนนฺเม ฯ    
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                 ทฆีรตฺต หิตายสฺส           านโส อุปกปปฺติ ฯ   
               โส าติธมฺโม จ อย นิทสฺสิโต   
               เปตานปูชา จ กตา อุฬารา   
               พล ฺจ ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺน   
               ตุมฺเหหิ ปุ ฺ ปสุต อนปฺปกนฺติ ฯ   
                    ติโรกุฑฺฑกณฺฑ นิฏ ิต ฯ   
                      ______________   
                    ขุทฺทกปาเ นิธกิณฺฑ   
     [๙] นิธึ นิเธติ ปุริโส           คมฺภีเร อุทกนฺติเก   
         อตฺเถ กจฺิเจ สมุปฺปนฺเน      อตฺถาย เม ภวิสฺสติ   
         ราชโต วา ทุรุตฺตสฺส        โจรโต ปฬิตสฺส วา   
         อิณสฺส วา ปโมกฺขาย        ทุพฺภิกเฺข อาปทาสุ วา   
         เอตทตฺถาย โลกสฺมึ         นิธ ินาม นิธิยฺยติ ฯ   
         ตาวสฺสุนิหิโต สนฺโต         คมฺภีเร อุทกนฺติเก   
         น สพฺโพ สพฺพทา เยว       ตสฺส ต อุปกปฺปติ   
         นิธิ วา านา จวติ         ส ฺา วาสฺส วิมุยฺหติ   
         นาคา วา อปนาเมนฺติ       ยกฺขา วาป หรนฺติ น   
         อปฺปยา วาป ทายาทา       อุทฺธรนติฺ อปสฺสโต   
         ยทา ปุ ฺกฺขโย โหติ        สพฺพเมต วินสฺสติ ฯ    
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         ยสฺส ทาเนน สีเลน         ส ฺเมน ทเมน จ   
         นิธิ สุนหิิโต โหติ           อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา   
         เจติยมฺหิ จ สงฺเฆ วา       ปุคฺคเล อติถีสุ วา   
         มาตริ ปตริ วาป           อโถ เชฏมฺหิ ภาตริ   
         เอโส นิธิ สุนิหิโต          อเชยฺโย อนุคามิโก   
         ปหาย คมนีเยสุ            เอต อาทาย คจฺฉติ ฯ   
         อสาธารณม ฺเส           อโจรหรโณ นิธ ิฯ   
         กยิราถ ธีโร ปุ ฺานิ        โย นธิิ อนุคามิโก   
         เอส เทวมนุสฺสาน          สพฺพกามทโท นิธิ   
         ย ย เทวาภิปตฺเถนฺติ        สพฺพเมเตน ลพฺภติ   
         สุวณฺณตา สุสรตา           สุสณฺาน ๑ สุรูปตา   
         อาธิปจฺจ ปรวิาโร          สพฺพเมเตน ลพฺภติ ฯ   
         ปเทสรชฺช อิสฺสริย          จกฺกวตฺติสุข ปย   
         เทวรชชฺมฺป ทิพฺเพสุ         สพฺพเมเตน ลพฺภติ ฯ   
         มานุสฺสิกา จ สมฺปตฺติ        เทวโลเก จ ยา รติ   
         ยา จ นพฺิพานสมฺปตฺติ        สพฺพเมเตน ลพฺภติ ฯ   
         มิตฺตสมฺปทมาคมฺม           โยนิโส เจ ปยุ ฺชโต   
         วิชฺชาวิมุตฺติวสีภาโว         สพฺพเมเตน ลพฺภติ ฯ   
         ปฏิสมภิฺทา วิโมกฺขา จ       ยา จ สาวกปารมี   
         ปจฺเจกโพธิ พุทฺธภูมิ         สพฺพเมเตน ลพฺภติ ฯ   
#๑ ม. สุสณฺานา ฯ    
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         เอว มหตฺถิกา เอสา        ยทิท ปุ ฺสมฺปทา   
         ตสฺมา ธีรา ปสสนฺติ         ปณฺฑิตา กตปุ ฺตนฺติ ฯ   
                     นิธิกณฺฑ นฏิ ิต ฯ   
                        _________   
                 ขุทฺทกปาเ กรณียเมตฺตสุตฺต   
    [๑๐] กรณียมตฺถกุสเลน           ยนตฺ สนฺต ปท อภิสเมจฺจุ   
         สกฺโก อุชู จ สุหุช ูจ        สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี   
         สนฺตุสฺสโก จ สุภโร จ       อปฺปกจฺิโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ   
         สนฺตินฺทฺริโย จ นิปโก จ      อปฺปคพฺโภ กุเลสุ อนนุคิทฺโธ ฯ   
         น จ ขุทฺท สมาจเร กิ ฺจิ     เยน วิ ฺ ู ปเร อุปวเทยฺยุ ฯ   
         สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ     สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา   
         เยเกจิ ปาณภูตตฺถิ          ตสา วา ถาวรา วา อนวเสสา   
         ทีฆา วา เย มหนฺตา วา     มชฌฺิมา รสฺสกา อณุกถูลา   
         ทิฏา วา เย ๑ จ อทิฏา เย ๑ จ ทูเร วสนฺติ อวิทูเร   
         ภูตา วา สมฺภเวสี วา       สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา   
         น ปโร ปร นิกุพฺเพถ        นาติม ฺเถ กตฺถจิ น ๒ กิ ฺจิ   
         พฺยาโรสนา ปฏีฆส ฺา       นา ฺม ฺสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยฺย ฯ   
         มาตา ยถา นิย ปุตฺต        อายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข   
         เอวมฺป สพฺพภูเตสุ          มานสมฺภาวเย อปริมาณ   
#๑ ม. เย ว ฯ ๒ ม. น กิ ฺจิ ฯ    
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         เมตฺต ฺจ สพฺพโลกสฺมึ        มานสมฺภาวเย อปริมาณ   
         อุทฺธ อโธ จ ติริย ฺจ        อสมฺพาธ อเวร อสปตฺต   
         ติฏ ฺจร นิสินฺโน วา        สยาโน วา ยาว ตสฺส วิคตมิทฺโธ   
         เอต สตึ อธิฏเยฺย         พฺรหฺมเมต วิหาร อิธมาหุ ๑ ฯ   
         ทิฏ ิ ฺจ อนุปคมฺม           สีลวา ทสฺสเนน สมฺปนฺโน   
         กาเมสุ วิเนยฺย ๒ เคธ     น หิ ชาตุ คพฺภเสยฺย ปุนเรตีติ ฯ   
                    เมตฺตสุตฺต นิฏ ิต ฯ   
                   ขุทฺทกปาโ สมตฺโต ฯ   
                        _________   
#๑ ม. วิหารมิธมาหุ ฯ    ๒ ม. วินย ฯ    
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                 สตฺุตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส   
                       ธมฺมปทคาถา   
                       _____________   
            นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                ธมฺมปทคาถาย ปโม ยมกวคฺโค   
  [๑๑] ๑ มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา        มโนเสฏา มโนมยา   
         มนสา เจ ปทุฏเน         ภาสติ วา กโรติ วา   
         ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ         จกฺกว วหโต ปท ฯ   
         มโนปพฺุพงฺคมา ธมฺมา        มโนเสฏา มโนมยา   
         มนสา เจ ปสนฺเนน         ภาสติ วา กโรติ วา   
         ตโต น สุขมเนฺวติ          ฉายาว อนุปายินี ฯ   
         อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม         อชิน ิม อหาสิ เม   
         เย จ ต อุปนยฺหนฺติ         เวร เตส น สมฺมติ ฯ   
         อกฺโกจฺฉิ ม อวธิ ม         อชิน ิม อหาสิ เม   
         เย จ ต นูปนยฺหนฺติ         เวร เตสูปสมฺมติ ฯ   
         น หิ เวเรน เวรานิ        สมฺมนฺตีธ กุทาจน   
         อเวเรน จ สมฺมนฺติ         เอส ธมฺโม สนนฺตโน ฯ    
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         ปเร จ น วิชานนฺติ         มยเมตฺถ ยมามฺหเส   
         เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ        ตโต สมฺมนฺติ เมธคา ฯ   
         สุภานุปสฺสึ วิหรนตฺ          อินฺทรฺิเยสุ อสวุต   
         โภชนมฺหิ อมตฺต ฺ ๑       กสุีต หีนวีริย   
         ต เว ปสหติ มาโร         วาโต รกุขฺว ทุพฺพล ฯ   
         อสุภานุปสฺสึ วิหรนฺต         อินทฺฺริเยสุ สุสวุต   
         โภชนมฺหิ จ มตฺต ฺ         สทฺธ อารทฺธวีริย   
         ต เว นปฺปสหติ มาโร       วาโต เสลว ปพฺพต ฯ   
         อนิกฺกสาโว กาสาว         โย วตฺถ ปริทเหสฺสติ   
         อเปโต ทมสจฺเจน          น โส กาสาวมรหติ ฯ   
         โย จ วนฺตกสาวสฺส         สีเลส ุสสุมาหิโต   
         อุเปโต ทมสจฺเจน          ส เว กาสาวมรหติ ฯ   
         อสาเร สารมติโน          สาเร จาสารทสฺสิโน   
         เต สาร นาธิคจฺฉนฺติ        มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา ฯ   
         สาร ฺจ สารโต ตฺวา       อสาร ฺจ อสารโต   
         เต สาร อธิคจฺฉนฺติ         สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา ฯ   
         ยถา อคาร ทุจฺฉนฺน         วุฏ ี สมติวิชฺฌติ   
         เอว อภาวิต จิตฺต          ราโค สมติวิชฺฌติ ฯ   
         ยถา อคาร สุจฺฉนฺน         วุฏ ี น สมติวิชฺฌติ   
         เอว สุภาวิต จิตฺต          ราโค น สมติวิชฺฌติ ฯ   
#๑ ม. จามตฺต ฺ ฯ    
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         อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ      ปาปการี อุภยตฺถ โสจติ   
         โส โสจติ โส วิห ฺติ       ทิสฺวา กมฺมกิลิฏมตฺตโน ฯ   
         อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ      กตปุ ฺโ อุภยตฺถ โมทติ   
         โส โมทติ โส ปโมทติ       ทิสฺวา กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโน ฯ   
         อิธ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ      ปาปการี อุภยตฺถ ตปฺปติ   
         ปาป เม กตนฺติ ตปฺปติ       ภิยโฺย ตปฺปติ ทุคฺคตึ คโต ฯ   
         อิธ นนทฺติ เปจฺจ นนฺทติ      กตปุ ฺโ อุภยตฺถ นนฺทติ   
         ปุ ฺ เม กตนฺติ นนทฺติ       ภิยโฺย นนฺทติ สุคตึ คโต ฯ   
               พหุมฺป เจ สหิต ๑ ภาสมาโน   
               น ตกฺกโร โหติ นโร ปมตฺโต   
               โคโปว คาโว คณย ปเรส   
               น ภาควา สาม ฺสฺส โหติ ฯ   
               อปฺปมฺป เจ สหิต ภาสมาโน   
               ธมมฺสฺส โหติ อนุธมฺมจารี   
               ราค ฺจ โทส ฺจ ปหาย โมห   
               สมมฺปฺปชาโน สุวิมุตฺตจิตฺโต   
               อนุปาทิยาโน อิธ วา หุร วา   
               ส ภาควา สาม ฺสฺส โหติ ฯ   
                    ยมกวคฺโค ปโม ฯ   
                    ___________________   
#๑ ม. สหิต. ฯ    
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              ธมมฺปทคาถาย ทุติโย อปฺปมาทวคฺโค   
  [๑๒] ๒ อปฺปมาโท อมต ปท         ปมาโท มจฺจุโน ปท   
         อปฺปมตฺตา น มียนฺติ         เย ปมตฺตา ยถา มตา   
         เอต ๑ วิเสสโต ตฺวา     อปฺปมาทมฺหิ ปณฺฑิตา   
         อปฺปมาเท ปโมทนฺติ         อรยิาน โคจเร รตา   
         เต ฌายิโน สาตติกา        นิจฺจ ทฬหฺปรกฺกมา   
         ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพาน         โยคกฺเขม อนุตฺตร ฯ   
         อุฏานวโต สติมโต         สุจิกมฺมสฺส นิสมมฺการิโน   
         ส ฺตสฺส จ ธมฺมชวิีโน       อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ ฯ   
         อุฏาเนนปฺปมาเทน         ส ฺเมน ทเมน จ   
         ทีป กยิราถ เมธาวี         ย โอโฆ นาภิกรีติ ฯ   
         ปมาทมนุยุ ฺชนฺติ            พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา   
         อปฺปมาท ฺจ เมธาวี         ธน เสฏว รกฺขติ ฯ   
         มา ปมาทมนุยุ ฺเชถ         มา กามรติสนฺถว   
         อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต       ปปโฺปติ วิปุล สุข ฯ   
         ปมาท อปฺปมาเทน          ยทา นทุติ ปณฺฑิโต   
         ป ฺาปาสาทมารุยฺห         อโสโก โสกินึ ปช   
         ปพฺพตฏโว ภุมฺมฏเ        ธโีร พาเล อเวกฺขติ ฯ   
         อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ         สุตฺเตสุ พหุชาคโร   
#๑ ม. เอว ฯ    
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         อพลสฺสว สีฆสฺโส           หิตฺวา ยาติ สุเมธโส ฯ   
         อปฺปาเทน มฆวา           เทวาน เสฏต คโต   
         อปฺปมาท ปสสนฺติ           ปมาโท ครหิโต สทา ฯ   
         อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ          ปมาเท ภยทสฺสิ วา   
         ส ฺโชน อณณ ถูล           ฑห อคฺคีว คจฺฉติ ฯ   
         อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ          ปมาเท ภยทสฺสิ วา   
         อภพฺโพ ปริหานาย          นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก ฯ   
                   อปฺปมาทวคฺโค ทุติโย ฯ   
                       __________   
                ธมฺมปทคาถาย ตติโย จิตฺตวคฺโค   
  [๑๓] ๓ ผนทฺน จปล จิตฺต           ทรุกขฺ ทุนฺนิวารย   
         อุชุ กโรติ เมธาวี          อุสุกาโรว เตชน   
         วาริโชว ถเล ขิตฺโต        โอกโมกตอุพฺภโต   
         ปริผนทฺติท จิตฺต            มารเธยฺย ปหาตเว ฯ   
         ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน          ยตฺถ กามนิปาติโน   
         จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ         จิตฺต ทนฺต สุขาวห ฯ   
         สุทุทฺทส สุนิปุณ             ยตฺถ กามนิปาติน   
         จิตฺต รกฺเขถ เมธาวี        จิตฺต คุตฺต สุขาวห ฯ   
         ทูรงฺคม เอกจร            อสรีร คุหาสย    
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         เย จิตฺต ส ฺเมสฺสนฺติ       โมกขฺนฺติ มารพนฺธนา ฯ   
         อนวฏ ิตจิตฺตสฺส            สทฺธมมฺ อวิชานโต   
         ปริปฺลวปสาทสฺส            ป ฺา น ปริปรูติ   
         อนวสฺสุตจิตฺตสฺส            อนนฺวาหตเจตโส   
         ปุ ฺปาปปหีนสฺส            นตฺถิ ชาครโต ภย ฯ   
               กุมภฺูปม กายมิท วิทิตฺวา   
               นครูปม จิตฺตมิท ถเกตฺวา   
               โยเธถ ๑ มาร ป ฺาวุเธน   
               ชิต ฺจ รกฺเข อนิเวสิโน ๒ สิยา ฯ   
         อจิร วตย กาโย           ปวึ อธิเสสฺสติ   
         ฉุฑฺโฑ ๓  อเปตวิ ฺาโณ     นิรตฺถว กลิงฺคร ฯ   
         ทิโส ทสิ ยนฺต กยริา        เวรี วา ปน เวรนิ   
         มิจฺฉาปณิหิต จิตฺต           ปาปโย น ตโต กเร ฯ   
         น ต มาตา ปตา กยิรา      อ ฺเ วาป จ าตกา   
         สมฺมาปณิหิต จิตฺต           เสยฺยโส น ตโต กเร ฯ   
                    จิตฺตวคฺโค ตติโย ฯ   
                       _____________   
#๑ สี. โยเชถ ฯ  ๒ สพฺพโปตฺถเกสุ อนิเวสโนติ ทิสสฺติ ฯ  ๓ ม. ยุ. ฉุทฺโธ ฯ    
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               ธมมฺปทคาถาย จตุตฺโถ ปุปฺผวคฺโค   
  [๑๔] ๔ โก อิม ปวึ วิเชสฺสติ       ยมโลก ฺจ อิม สเทวก   
         โก ธมมฺปท สุเทสิต         กุสโล ปุปฺผมิว ปเจสฺสติ ฯ   
         เสโข ปวึ วิเชสฺสติ        ยมโลก ฺจ อิม สเทวก   
         เสโข ธมฺมปท สุเทสิต       กุสโล ปุปฺผมิว ปเจสฺสติ ฯ   
               เผณูปม กายมิม วิทิตฺวา   
               มรจิีธมฺม อภิสมฺพุธาโน   
               เฉตฺวาน มารสฺส ปปุปฺผกานิ   
               อทสฺสน มจฺจุราชสฺส คจฺเฉ ฯ   
         ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺต        พฺยาสตฺตมนส นร   
         สุตฺต คาม มโหโฆว         มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ ฯ   
         ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺต        พฺยาสตฺตมนส นร   
         อติตฺต เยว กาเมสุ         อนฺตโก กรุุเต วส ฯ   
         ยถาป ภมโร ปุปฺผ          วณฺณวนฺต ๑ อเหย   
         ปเลติ รสมาทาย           เอว คาเม มุนี จเร ฯ   
         น ปเรส วิโลมานิ          น ปเรส กตากต   
         อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย       กตานิ อกตานิ จ ฯ   
         ยถาป รุจิร ปุปฺผ           วณฺณวนฺต อคนฺธก   
         เอว สุภาสิตา วาจา        อผลา โหติ อกุพฺพโต ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. วณฺณคนฺธ ฯ    
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         ยถาป รุจิร ปุปฺผ           วณฺณวนฺต สคนฺธก ๑   
         เอว สุภาสิตา วาจา        สผลา โหติ สุกุพฺพโต ฯ   
         ยถาป ปุปฺผราสิมฺหา         กยริา มาลาคุเฬ ๒ พหู   
         เอว ชาเตน มจฺเจน        กตฺตพฺพ กุสล พหุ ฯ   
                    น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ   
                    น จนฺทน ตครมลฺลกิา วา   
                    สต ฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ   
                    สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ ฯ   
         จนฺทน ตคร วาป           อุปฺปล อถ วสฺสิก ี  
         เอเตส คนฺธชาตาน         สีลคนฺโธ อนุตฺตโร ฯ   
         อปฺปมตฺโต อย คนฺโธ        ยฺวาย ตครจนฺทนี   
         โย จ สลีวต คนฺโธ         วาติ เทเวสุ อุตฺตโม ฯ   
         เตส สมฺปนฺนสีลาน          อปฺปมาทวิหาริน   
         สมฺมท ฺา วิมุตฺตาน         มาโร มคฺค น วินทฺติ ฯ   
         ยถา สงฺการธานสฺมึ         อุชฺฌิตสฺมึ มหาปเถ   
         ปทุม ตตฺถ ชาเยถ          สุจิคนฺธ มโนรม   
         เอว สงฺการภูเตสุ          อนฺธภูเต ปุถุชชฺเน   
         อติโรจติ ป ฺาย           สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก ฯ   
                    ปุปฺผวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
#๑ โป. ม. สคุนฺธก ฯ     ๒ โป. ม. ยุ. มาลาคุเณ ฯ    
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               ธมมฺปทคาถาย ป ฺจโม พาลวคฺโค   
  [๑๕] ๕ ทีฆา ชาครโต รตฺติ         ทฆี สนฺตสฺส โยชน   
         ทีโฆ พาลาน สสาโร        สทฺธมมฺ อวิชานต ฯ   
         จร ฺเจ นาธิคจฺเฉยฺย        เสยฺย สทิสมตฺตโน   
         เอกจริย ทฬฺห กยิรา        นตฺถ ิพาเล สหายตา ฯ   
         ปุตฺตา มตฺถิ ธนมตฺถ ิ        อิติ พาโล วิห ฺติ   
         อตฺตา หิ อตฺตโน นตฺถิ       กุโต ปุตฺตา กุโต ธน ฯ   
         โย พาโล ม ฺตี พาลฺย      ปณฺฑิโต วาป เตน โส   
         พาโล จ ปณฺฑิตมานี         ส เว พาโลติ วุจฺจติ ฯ   
         ยาวชีวมฺป เจ พาโล        ปณฺฑิต ปยิรุปาสติ   
         น โส ธมฺม วิชานาติ        ทพฺพี สูปรส ยถา ฯ   
         มุหุตฺตมป เจ วิ ฺ ู          ปณฺฑิต ปยิรุปาสติ   
         ขิปฺป ธมฺม วิชานาติ         ชิวฺหา สูปรส ยถา ฯ   
         จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา       อมิตฺเตเนว อตฺตนา   
         กโรนฺตา ปาปก กมฺม        ย โหติ กฏกปฺผล ฯ   
         น ต กมฺม กต สาธุ         ย กตฺวา อนุตปฺปติ   
         ยสฺส อสฺสุมุโข โรท         วิปาก ปฏิเสวติ ฯ   
         ต ฺจ กมฺม กต สาธุ         ย กตฺวา นานุตปฺปติ   
         ยสฺส ปตีโต สุมโน          วิปาก ปฏิเสวติ ฯ    
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         มธุวา ม ฺตี พาโล         ยาว ปาป น ปจฺจติ   
         ยทา จ ปจฺจติ ปาป         อถ (พาโล) ทุกฺข นิคจฺฉติ ฯ   
         มาเส มาเส กุสคฺเคน       พาโล ภุ ฺเชถ โภชน   
         น โส สงฺขาตธมฺมาน        กล อคฺฆติ โสฬสึ ฯ   
         น หิ ปาป กต กมฺม         สชฺชุขีรว มุจฺจติ   
         ฑหนฺต พาลมเนฺวติ          ภสฺมาจฺฉนฺโนว ปาวโก ฯ   
         ยาวเทว อนตฺถาย          ตฺต พาลสฺส ชายติ   
         หนฺติ พาลสฺส สุกกฺส         มุทธฺ อสฺส วิปาตย ฯ   
         อสนฺต ภาวมิจฺเฉยฺย ๑      ปุเรกฺขาร ฺจ ภิกฺขุสุ   
         อาวาเสสุ จ อิสฺสริย        ปูชา ปรกุเลสุ จ   
         มเมว กตม ฺนฺตุ           คิหี ปพฺพชิตา อุโภ   
         มเมว อติวสา อสฺสุ         กิจฺจากิจฺเจสุ กิสฺมิจิ   
         อิติ พาลสฺส สงฺกปฺโป        อิสฺสา มาโน จ วฑฺฒติ ฯ   
         อ ฺา หิ ลาภูปนิสา         อ ฺา นิพฺพานคามินี   
         เอวเมต อภิ ฺาย          ภิกฺขุ พุทธฺสฺส สาวโก   
         สกฺการ นาภินนฺเทยฺย        วิเวกมนุพฺรูหเย ฯ   
                     พาลวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                       _____________   
#๑ โป. ม. ยุ. ภาวนมิจฺเฉยฺย ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 25 

               ธมมฺปทคาถาย ฉฏโ ปณฺฑิตวคฺโค   
  [๑๖] ๖ นิธนีว ปวตฺตาร            ย ปสฺเส วชฺชทสฺสนิ   
         นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ         ตาทิส ปณฺฑิต ภเช   
         ตาทิส ภชมานสฺส           เสยฺโย โหติ น ปาปโย ฯ   
         โอวเทยฺยานุสาเสยฺย        อสพฺภา จ นิวารเย   
         สต หิ โส ปโย โหติ        อสต โหติ อปฺปโย ฯ   
         น ภเช ปาปเก มิตฺเต       น ภเช ปรุิสาธเม   
         ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ       ภเชถ ปุริสุตฺตเม ฯ   
         ธมฺมปติ สุข เสติ           วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
         อริยปปฺเวทิเต ธมฺเม        สทา รมติ ปณฺฑิโต ฯ   
               อุทก ฺหิ นยนฺติ เนตฺติกา   
               อุสุการา นมยนฺติ เตชน   
               ทารุ นมยนฺติ ตจฺฉกา   
               อตฺตาน ทมยนฺติ ปณฺฑิตา ฯ   
         เสโล ยถา เอกฆโน        วาเตน น สมีรติ   
         เอว นินฺทาปสสาสุ          น สมมฺิ ฺชนฺติ ๑ ปณฺฑิตา ฯ   
         ยถาป รหโท คมฺภีโร        วิปฺปสนฺโน อนาวิโล   
         เอว ธมฺมานิ สุตฺวาน        วิปฺปสทีนฺติ ปณฺฑิตา ฯ   
                สพฺพตฺถ เว สปฺปุริสา วชนติฺ ๒   
#๑ ม. ย.ุ สมิ ฺชนฺติ ฯ     ๒ ม. ย.ุ จชนติฺ ฯ    
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               น กามกามา ลปยนฺติ สนฺโต   
               สุเขน ผุฏา อถวา ทุกฺเขน   
               น อุจฺจาวจ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ ฯ   
               น อตฺตเหตุ น ปรสฺส เหตุ   
               น ปุตฺตมิจฺเฉ น ธน น รฏ   
               น อิจฺเฉยฺย อธมฺเมน สมิทฺธิมตฺตโน   
               ส สีลวา ป ฺวา ธมฺมิโก สยิา ฯ   
         อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ        เย ชนา ปารคามิโน   
         อถาย อิตรา ปชา          ตีรเมวานุธาวติ ฯ   
         เย จ โข สมฺมทกฺขาเต      ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน   
         เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ       มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร ฯ   
         กณฺห ธมฺม วิปฺปหาย         สุกฺก ภาเวถ ปณฺฑิโต   
         โอกา อโนกมาคมฺม         วิเวเก ยตฺถ ทรูม   
         ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย          หิตฺวา กาเม อกิ ฺจโน   
         ปริโยทเปยฺย อตฺตาน        จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต ฯ   
         เยส สมฺโพธิยงฺเคสุ         สมฺมา จิตฺต สุภาวิต   
         อาทานปฏินิสฺสคฺเค          อนุปาทาย เย รตา   
         ขีณาสวา ชุติมนฺโต          เต โลเก ปรินิพฺพุตา ฯ   
                    ปณฺฑิตวคฺโค ฉฏโ ฯ   
                      ______________    
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              ธมมฺปทคาถาย สตฺตโม อรหนฺตวคฺโค   
  [๑๗] ๗ คตทฺธิโน วิโสกสฺส          วิปปฺมุตฺตสฺส สพฺพธิ   
         สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส           ปรฬิาโห น วิชชฺติ ฯ   
         อุยฺยุ ฺชนฺติ สตีมนฺโต         น นเิกเต รมนฺติ เต   
         หสาว ปลฺลล หิตฺวา         โอกโมก ชหนฺติ เต ฯ   
         เยส สนฺนิจฺจโย ๑ นตฺถิ     เย ปริ ฺาตโภชนา   
         สุ ฺโต อนิมิตฺโต จ         วิโมกโฺข เยส โคจโร   
         อากาเสว สกุนฺตาน         คติ เตส ทุรนฺนยา ฯ   
         ยสฺสาสวา ปริกฺขีณา         อาหาเร จ อนิสฺสิโต   
         สุ ฺโต อนิมิตฺโต จ         วิโมกโฺข ยสฺส โคจโร   
         อากาเสว สกุนฺตาน         ปทนฺตสฺส ทุรนฺนย ฯ   
               ยสสฺินฺทฺริยานิ สมถงฺคตานิ   
               อสฺสา ยถา สารถินา สุทนฺตา   
               ปหีนมานสฺส อนาสวสฺส   
               เทวาป ตสฺส ปหยนฺติ ตาทิโน ฯ   
               ปวีสโม โน วิรชฺุฌติ   
               อินฺทขีลูปโม ตาทิ สุพฺพโต   
               รหโทว อเปตกทฺทโม   
               สสารา น ภวนฺติ ตาทิโน ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สนนฺิจโย ฯ    
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         สนฺต ตสฺส มน โหติ         สนฺตา วาจา จ กมฺม จ   
         สมฺมท ฺา วิมุตฺตสฺส         อุปสนฺตสฺส ตาทิโน ฯ   
         อสฺสทฺโธ อกต ฺ ู จ         สนฺธจฺิเฉโท จ โย นโร   
         หตาวกาโส วนฺตาโส        ส เว อุตฺตมโปริโส ฯ   
         คาเม วา ยทิ วา ร ฺเ     นินฺเน วา ยทิ วา ถเล   
         ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ       ต ภูมิรามเณยฺยก ฯ   
         รมณียานิ อร ฺานิ          ยตฺถ น รมตี ชโน   
         วีตราคา รเมสฺสนฺติ         น เต กามคเวสิโน ฯ   
                   อรหนฺตวคฺโค สตฺตโม ฯ   
                      ______________   
               ธมมฺปทคาถาย อฏโม สหสฺสวคฺโค   
  [๑๘] ๘ สหสฺสมป เจ วาจา         อนตฺถปทส ฺหิตา   
         เอก อตฺถปท เสยฺโย        ย สุตฺวา อุปสมฺมติ ฯ   
         สหสฺสมป เจ คาถา         อนตฺถปทส ฺหิตา   
         เอก คาถาปท เสยฺโย       ย สุตฺวา อุปสมฺมติ ฯ   
         โย จ คาถาสต ภาเส       อนตฺถปทส ฺหิตา   
         เอก ธมมฺปท เสยฺโย        ย สุตฺวา อุปสมฺมติ ฯ   
         โย สหสฺส สหสฺเสน         สงฺคาเม มานุเส ชิเน   
         เอก ฺจ เชยฺยมตฺตาน        ส เว สงฺคามชุตฺตโม ฯ    
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         อตฺตา หเว ชิต เสยฺโย      ยา จาย อิตรา ปชา   
         อตฺตทนฺตสฺส โปสสฺส         นิจฺจ ส ฺตจาริโน   
         เนว เทโว น คนฺธพฺโพ      น มาโร สห พฺรหฺมุนา   
         ชิต อปชิต กยิรา           ตถารูปสสฺ ชนฺตุโน ฯ   
         มาเส มาเส สหสฺเสน       โย ยเชถ สต สม   
         เอก ฺจ ภาวิตตฺตาน         มุหุตฺตมป ปูชเย   
         สา เยว ปูชนา เสยฺโย      ย ฺเจ วสฺสสต หุต ฯ   
         โย จ วสฺสสต ชนฺตุ         อคฺคึ ปริจเร วเน   
         เอก ฺจ ภาวิตตฺตาน         มุหุตฺตมป ปูชเย   
         สา เยว ปูชนา เสยฺโย      ย ฺเจ วสฺสสต หุต ฯ   
               ยงฺกิ ฺจิ ยิฏ ว หุต ว โลเก   
               สวจฺฉร ยเชถ ปุ ฺเปกฺโข   
               สพฺพป ต น จตุภาคเมติ   
               อภิวาทนา อุชุคเตสุ เสยฺโย ฯ   
         อภิวาทนสีลิสฺส             นิจฺจ วุฑฺฒาปจายิโน   
         จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ      อาย ุวณฺโณ สุข พล ฯ   
         โย จ วสฺสสต ชีเว         ทุสฺสีโล อสมาหิโต   
         เอกาห ชีวิต เสยฺโย        สลีวนฺตสฺส ฌายิโน ฯ   
         โย จ วสฺสสต ชีเว         ทุปฺป ฺโ อสมาหิโต   
         เอกาห ชีวิต เสยฺโย        ป ฺวนฺตสฺส ฌายิโน ฯ    
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         โย จ วสฺสสต ชีเว         กุสโีต หนีวีริโย   
         เอกาห ชีวิต เสยฺโย        วิริย อารภโต ทฬฺห ฯ   
         โย จ วสฺสสต ชีเว         อปสฺส อุทยพฺพย   
         เอกาห ชีวิต เสยฺโย        ปสฺสโต อุทยพฺพย ฯ   
         โย จ วสฺสสต ชีเว         อปสฺส อมต ปท   
         เอกาห ชีวิต เสยฺโย        ปสฺสโต อมต ปท ฯ   
         โย จ วสฺสสต ชีเว         อปสฺส ธมฺมมุตฺตม   
         เอกาห ชีวิต เสยฺโย        ปสฺสโต ธมฺมมุตฺตม ฯ   
                   สหสฺสวคฺโค อฏโม ฯ   
                      ______________   
                ธมฺมปทคาถาย นวโม ปาปวคฺโค   
  [๑๙] ๙ อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ         ปาปา จิตฺต นิวารเย   
         ทนธฺ หิ กรโต ปุ ฺ         ปาปสฺมึ รมตี มโน ฯ   
         ปาป ฺเจ ปุริโส กยิรา       น น กยิรา ปุนปฺปุน   
         น ตมฺห ิฉนฺท กยิราถ        ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย ฯ   
         ปุ ฺ ฺเจ ปุริโส กยิรา       กยิราเถน ปุนปฺปุน   
         ตมฺหิ ฉนฺท กยิราถ          สโุข ปุ ฺสฺส อุจฺจโย ฯ   
         ปาโปป ปสฺสติ ภทฺร         ยาว ปาป น ปจฺจติ   
         ยทา จ ปจฺจติ ปาป         อถ (ปาโป) ปาปานิ ปสฺสติ ฯ   
         ภโทฺรป ปสฺสติ ปาป         ยาว ภทฺร น ปจฺจติ   
         ยทา จ ปจฺจติ ภทฺร         อถ (ภโทฺร) ภทฺรานิ ปสฺสติ ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 31 

         มาวม ฺเถ ปาปสฺส         น มตฺต ๑ อาคมิสฺสติ   
         อุทพินฺทุนิปาเตน            อุทกุมฺโภป ปูรติ   
         อาปูรติ พาโล ปาปสฺส       โถก โถกป อาจิน ฯ   
         มาวม ฺเถ ปุ ฺสฺส         น มตฺต อาคมิสฺสติ   
         อุทพินฺทุนิปาเตน            อุทกุมฺโภป ปูรติ   
         อาปูรติ ธีโร ปุ ฺสฺส        โถก โถกป อาจิน ฯ   
         วาณิโชว ภย มคฺค          อปฺปสตฺโถ มหทฺธโน   
         วิส ชีวิตุกาโมว            ปาปานิ ปริวชฺชเย ฯ   
         ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส      หเรยฺย ปาณินา วิส   
         นาพฺพณ วิสมเนฺวติ          นตฺถ ิปาป อกุพฺพโต ฯ   
               โย อปฺปทุฏสฺส นรสฺส ทุสสฺติ   
               สุทธฺสฺส โปสสสฺ อนงฺคณสฺส   
               ตเมว พาล ปจฺเจติ ปาป   
               สุขุโม รโช ปฏิวาตว ขิตฺโต ฯ   
         คพฺภเมเก อุปปชฺชนติฺ        นิรย ปาปกมฺมิโน   
         สคฺค สุคติโน ยนฺติ          ปรินิพฺพนฺติ อนาสวา ฯ   
               น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ   
               น ปพฺพตาน วิวร ปวีส ๒   
#๑ ยุ. น มนตฺ ฯ ม. น มนทฺ ฯ     ๒ ม. ยุ. ปวิสฺส ฯ    
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               น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส   
               ยตฺรฏ ิโต มุ ฺเจยฺย ปาปกมฺมา ฯ   
               น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ   
               น ปพฺพตาน วิวร ปวีส   
               น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส   
               ยตฺรฏ ิต นปฺปสเหยฺย มจฺจุ ฯ   
                    ปาปวคฺโค นวโม ฯ   
                       __________   
                ธมฺมปทคาถาย ทสโม ทณฺฑวคฺโค   
  [๒๐] ๑๐ สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส       สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน   
          อตฺตาน อุปม กตฺวา        น หเนยฺย น ฆาตเย ฯ   
          สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส       สพฺเพส ชีวิต ปย   
          อตฺตาน อุปม กตฺวา        น หเนยฺย น ฆาตเย ฯ   
          สุขกามานิ ภูตานิ          โย ทณฺเฑน วิหึสติ   
          อตฺตโน สุขเมสาโน        เปจฺจ โส น ลภเต สุข ฯ   
          สุขกามานิ ภูตานิ          โย ทณฺเฑน น หึสติ   
          อตฺตโน สุขเมสาโน        เปจฺจ โส ลภเต สุข ฯ   
          มาโวจ ผรุส ก ฺจิ         วุตฺตา ปฏิวเทยฺยุ ต   
          ทุกฺขา หิ สารมฺภกถา       ปฏิทณฺฑา ผุเสยฺยุ ต ฯ    
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          สเจ เนเรสิ อตฺตาน       กโส อุปหโต ยถา   
          เอส ปตฺโตสิ นิพฺพาน       สารมฺโภ เต น วิชชฺติ ฯ   
          ยถา ทณฺเฑน โคปาโล      คาโว ปาเชติ โคจร   
          เอว ชรา จ มจฺจุ จ       อายุ ปาเชนฺติ ปาณิน ฯ   
          อถ ปาปานิ กมฺมานิ        กร พาโล น พุชฺฌติ   
          เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ      อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ ฯ   
          โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ       อปฺปทุฏเสุ ทุสฺสติ   
          ทสนนฺม ฺตร าน         ขิปปฺเมว นิคจฺฉติ   
          เวทน ผรุส ชานึ          สรีรสฺส จ เภทน   
          ครุก วาป อาพาธ         จิตฺตกฺเขป ว ปาปุเณ   
          ราชโต วา อุปสคฺค        อพฺภกฺขาน ว ทารุณ   
          ปรกิฺขย ว าตีน          โภคาน ว ปภงฺคุณ   
          อถ วาสฺส อคารานิ        อคฺคิ ฑหติ ปาวโก   
          กายสฺส เภทา ทุปฺป ฺโ     นริย โส อุปปชฺชติ ฯ   
               น นคฺคจริยา น ชฏา น ปงฺกา   
               นานาสกา ตณฺฑิลสายิกา วา   
               รโชชลฺล อุกฺกุฏกิปฺปธาน   
               โสเธนฺติ มจฺจ อวิติณฺณกงฺข ฯ   
               อลงฺกโต เจป สม จเรยฺย   
               สนโฺต ทนฺโต นยิโต พฺรหฺมจารี    
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               สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ   
               โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกฺขุ ฯ   
          หิรินิเสโธ ปุรโิส          โกจิ โลกสฺมิ วิชชฺติ   
          โย นิททฺ อปโพเธติ        อสฺโส ภโทฺร กสามิว   
               อสฺโส ยถา ภโทรฺ กสานิวิฏโ   
               อาตาปโน สเวคิโน ภวาถ   
               สทธฺาย สีเลน จ วิริเยน จ   
               สมาธินา ธมฺมวินิจฺฉเยน จ   
               สมปฺนฺนวิชฺชาจรณา ปติสฺสตา   
               ปหสฺสถ ทุกฺขมิท อนปฺปก ฯ   
               อุทก หิ นยนฺติ เนตฺติกา   
               อุสุการา นมยนฺติ เตชน   
               ทารุ นมยนฺติ ตจฺฉกา   
               อตฺตาน ทมยนฺติ สุพฺพตา ฯ   
               ทณฺฑวคฺโค ทสโม ฯ   
                      ______________    
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              ธมมฺปทคาถาย เอกาทสโม ชราวคฺโค   
  [๒๑] ๑๑ โก นุ หาโส กมิานนฺโท     นิจฺจ ปชฺชลิเต สติ   
          อนฺธกาเรน โอนทฺธา       ปทีป น คเวสถ ฯ   
          ปสฺส จิตฺตกต ๑ พิมฺพ      อรุกาย สมุสฺสิต   
          อาตุร พหุสงฺกปฺป          ยสฺส นตฺถิ ธุวณฺ ิติ ฯ   
          ปรชิิณฺณมิท รูป            โรคนิทฺธ ปภงฺคุณ   
          ภิชชฺติ ปูติ สนฺเทโห        มรณนฺต หิ ชีวิต ฯ   
          ยานิมานิ อปตฺถานิ         อลาปูเนว ๒ สารเท   
          กาโปตกานิ อฏ ีนิ         ตานิ ทิสฺวาน กา รติ ฯ   
          อฏ ีน นคร กต           มสโลหิตเลปน   
          ยตฺถ ชรา จ มจฺจุ จ       มาโน มกโฺข จ โอหิโต ฯ8   
               ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา   
               อโถ สรรีมฺป ชร อุเปติ   
               สต ฺจ ธมฺโม น ชร อุเปติ   
               สนโฺต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ ฯ   
          อปฺปสสฺุตาย ปุริโส         พลิวทฺโทว ชีรติ   
          มสานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ        ป ฺา ตสฺส น วฑฺฒติ ฯ   
          อเนกชาติสสาร           สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส   
          คหการก คเวสนฺโต        ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปนุ   
          คหการก ทฏิโสิ          ปุน เคห น กาหสิ   
#๑ โป. จิตฺตีกต ฯ       ๒ ม. อลาพูเนว ฯ    
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          สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา    คหกูฏ วิสงฺขต   
          วิสงฺขารคต จิตฺต          ตณฺหาน ขยมชฺฌคา ฯ   
          อจริตฺวา พฺรหฺมจริย        อลทฺธา โยพฺพเน ธน   
          ชิณฺณโก ฺจาว ฌายนฺติ       ขีณมจฺเฉว ปลฺลเล   
          อจริตฺวา พฺรหฺมจริย        อลทฺธา โยพฺพเน ธน   
          เสนฺติ จาปาติขีณาว        ปุราณานิ อนุตฺถุน ฯ   
                  ชราวคฺโค เอกาทสโม ฯ   
                     _______________   
              ธมมฺปทคาถาย ทฺวาทสโม อตฺตวคฺโค   
  [๒๒] ๑๒ อตฺตาน ฺเจ ปย ช ฺา      รกฺเขยฺย น สุรกฺขิต   
          ติณฺณ อ ฺตร ยาม         ปฏชิคฺเคยฺย ปณฺฑิโต ฯ   
          อตฺตานเมว ปม          ปฏิรูเป นิเวสเย   
          อถ ฺมนุสาเสยฺย          น กิลสิฺเสยฺย ปณฺฑิโต ฯ   
          อตฺตาน ฺเจ ตถา กยิรา     ยถ ฺมนุสาสติ   
          สุทนฺโต วต ทเมถ         อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม ฯ   
          อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ     โก หิ นาโถ ปโร สยิา   
          อตฺตนา หิ สุทนฺเตน        นาถ ลภติ ทุลลฺภ ฯ   
          อตฺตนา ว กต ปาป        อตฺตช อตฺตสมฺภว   
          อภิมตฺถติ ทุมฺเมธ          วชิรวมฺหย มณึ ฯ    
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          ยสฺส อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย        มาลวุา สาลมิโวตฺถต   
          กโรติ โส ตถตฺตาน        ยถา น อิจฺฉตี ทิโส ฯ   
          สุกรานิ อสาธูนิ           อตฺตโน อหิตานิ จ   
          ย เว หิต ฺจ สาธุ ฺจ       ต เว ปรมทุกฺกร ฯ   
          โย สาสน อรหต          อริยาน ธมฺมชีวิน   
          ปฏิกโฺกสติ ทุมฺเมโธ        ทฏิ ึ นิสฺสาย ปาปก   
          ผลานิ กณฺฏกสฺเสว         อตฺตฆ ฺาย ๑ ผลฺลติ ฯ   
          อตฺตนา ว ๒ กต ปาป     อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ   
          อตฺตนา อกต ปาป         อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ   
          สุทฺธ ิอสุทฺธิ ปจฺจตฺต        นา ฺโ อ ฺ วิโสธเย ฯ   
          อตฺตทตฺถ ปรตฺเถน         พหุนาป น หาปเย   
          อตฺตทตฺถมภิ ฺาย          สทตฺถปสุโต สิยา ฯ   
                   อตฺตวคฺโค ทฺวาทสโม ฯ   
                     _______________   
               ธมมฺปทคาถาย เตรสโม โลกวคฺโค   
  [๒๓] ๑๓ หีน ธมฺม น เสเวยฺย       ปมาเทน น สวเส   
          มิจฺฉาทิฏ ึ น เสเวยฺย      น สิยา โลกวฑฺฒโน ฯ   
          อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย      ธมฺม สุจริต จเร   
          ธมฺมจารี สุข เสติ         อสฺมึ โลเก ปรมฺห ิจ ฯ   
#๑ ม. อตฺตฆาตาย ฯ      ๒ ม. ห ิฯ    
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          ธมฺม จเร สุจริต          น น ทุจฺจริต จเร   
          ธมฺมจารี สุข เสติ         อสฺมึ โลเก ปรมฺห ิจ ฯ   
          ยถา ปพฺุพุฬก ปสฺเส        ยถา ปสฺเส มรีจิก   
          เอว โลก อเวกฺขนฺต       มจฺจุราชา น ปสฺสติ ฯ   
          เอถ ปสฺสถิม โลก         จิตฺต ราชรถูปม   
          ยตฺถ พาลา วิสีทนฺติ        นตฺถิ สงฺโค วิชานต ฯ   
          โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชตฺิวา     ปจฺฉา โส นปฺปมชชฺติ   
          โส ๑ อิม โลก ปภาเสติ   อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา ฯ   
          ยสฺส ปาป กต กมมฺ        กุสเลน ปถียติ ๒   
          โส อิม โลก ปภาเสติ      อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา ฯ   
          อนฺธภูโต อย โลโก        ตนุเกตฺถ วิปสฺสติ   
          สกุนโฺต ๓  ชาลมุตฺโตว     อปฺโป สคฺคาย คจฺฉติ ฯ   
          หสา ๔ อาทิจฺจปเถ ยนฺติ   อากาเส ยนฺติ อิทฺธิยา   
          นียนฺติ ธีรา โลกมฺหา       เชตฺวา มาร สวาหน ฯ   
          เอก ธมฺม อตีตสฺส         มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน   
          วิติณฺณปรโลกสฺส           นตฺถิ ปาป อการิย ฯ   
               น เว กทริยา เทวโลก วชนฺติ   
               พาลา หเว นปฺปสสนฺติ ทาน   
               ธีโร จ ทาน อนุโมทมาโน   
#๑ โป. ม. โสม ฯ    ๒ ปหียตีติป ฯ     ๓ ม. สกโุณ ฯ     ๔ ม. ย.ุ หสาทิจฺจปเถ   
#ยนฺติ ฯ    
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               เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺถ ฯ   
          ปวฺยา เอกรชฺเชน        สคฺคสฺส คมเนน วา   
          สพฺพโลกาธิปจฺเจน         โสตาปตฺติผล วร ฯ   
                   โลกวคฺโค เตรสโม ฯ   
                       _____________   
               ธมมฺปทคาถาย จุทฺทสโม พุทฺธวคฺโค   
       [๒๔] ๑๔ ยสฺส ชิต นาวชียติ   
               ชิตมสฺส โน ยาติ โกจิ โลเก   
               ต พุทฺธ อนนฺตโคจร   
               อปท เกน ปเทน เนสฺสถ ฯ   
               ยสสฺ ชาลิน ีวิสตฺติกา   
               ตณฺหา นตฺถิ กุหิ ฺจิ เนตเว   
               ต พุทฺธ อนนฺตโคจร   
               อปท เกน ปเทน เนสฺสถ ฯ   
          เย ฌานปสุตา ธีรา        เนกฺขมฺมูปสเม รตา   
          เทวาป เตส ปหยนฺติ       สมฺพุทธฺาน สตีมต ฯ   
          กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ       กิจฺฉ มจฺจาน ชีวิต   
          กิจฺฉ สทฺธมฺมสฺสวน         กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปโท ๑ ฯ   
          สพฺพปาปสฺส อกรณ         กุสลสฺสูปสมฺปทา ๒   
#๑ ม. พุทฺธานมุปฺปาโท ฯ ยุ. พุทฺธาน อุปฺปาโท ฯ   
#๒ ม. ย.ุ กุสลสฺส อุปฺสมปฺทา ฯ    
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          สจิตฺตปริโยทปน           เอต พุทฺธาน สาสน ฯ   
               ขนฺตี ปรม ตโป ตีติกฺขา   
               นิพฺพาน ปรม วทนฺติ พุทฺธา   
               น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี   
               สมโณ โหติ ปร วิเหยนฺโต ฯ   
          อนูปวาโท อนูปฆาโต       ปาติโมกฺเข จ สวโร   
          มตฺต ฺ ุตา จ ภตฺตสฺมึ       ปนฺต ฺจ สยนาสน   
          อธิจิตฺเต จ อาโยโค       เอต พุทฺธาน สาสน ฯ   
          น กหาปณวสฺเสน          ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ   
          อปฺปสสฺาทา ทุกฺขา กามา    อิติ วิ ฺาย ปณฺฑิโต   
          อป ทพฺิเพสุ กาเมสุ        รตึ โส นาธิคจฺฉติ   
          ตณฺหกฺขยรโต โหติ         สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก ฯ   
          พหุ เว สรณ ยนฺติ         ปพฺพตานิ วนานิ จ   
          อารามรุกฺขเจตฺยานิ        มนุสฺสา ภยตชฺชิตา   
          เนต โข สรณ เขม        เนต สรณมุตฺตม   
          เนต สรณมาคมฺม          สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ ฯ   
          โย จ พุทฺธ ฺจ ธมฺม ฺจ      สงฺฆ ฺจ สรณ คโต   
          จตฺตาริ อริยสจฺจานิ        สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสติ   
          ทุกฺข ทุกฺขสมุปฺปาท         ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม   
          อริยฺจฏฐงฺคิก  มคฺค        ทุกฺขูปสมคามิน  
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         เอต โข สรณ เขม        เอต สรณมุตฺตม   
          เอต สรณมาคมฺม          สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ ฯ   
          ทลฺุลโภ ปุริสาช ฺโ        น โส สพฺพตฺถ ชายติ   
          ยตฺถ โส ชายตี ธีโร       ต กุล สขุเมธติ ฯ   
          สุโข พุทฺธาน อุปฺปาโท      สุขา สทฺธมฺมเทสนา   
          สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี       สมคฺคาน ตโป สุโข ฯ   
          ปชูารเห ปูชยโต          พุทฺเธ ยทิ จ สาวเก   
          ปป ฺจสมติกฺกนฺเต          ติณฺณโสกปริทฺทเว   
          เต ตาทิเส ปูชยโต        นิพฺพุเต อกุโตภเย   
          น สกกฺา ปุ ฺ สงฺขาตุ      อิเมตฺตมป เกนจิ ฯ   
                   พุทฺธวคฺโค จุทฺทสโม ฯ   
                     ปมกภาณวาร ฯ   
                       _____________   
               ธมมฺปทคาถาย ปณฺณรสโม สุขวคฺโค   
  [๒๕] ๑๕ สุสุข วต ชีวาม           เวริเนสุ อเวริโน   
          เวริเนสุ มนุสฺเสสุ         วิหราม อเวริโน ฯ   
          สุสุข วต ชีวาม           อาตุเรสุ อนาตุรา   
          อาตุเรสุ มนุสฺเสสุ         วิหราม อนาตุรา ฯ   
          สุสุข วต ชีวาม           อุสฺสุเกสุ อนุสฺสุกา    
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          อุสฺสุเกสุ มนุสฺเสสุ         วิหราม อนุสฺสุกา ฯ   
          สุสุข วต ชีวาม           เยสนฺโน นตฺถิ กิ ฺจน   
          ปติภกขฺา ภวิสฺสาม         เทวา อาภสฺสรา ยถา ฯ   
          ชย เวร ปสวติ           ทุกฺข เสติ ปราชิโต   
          อุปสนโฺต สุข เสติ         หิตฺวา ชยปราชย ฯ   
          นตฺถ ิราคสโม อคฺคิ        นตฺถิ โทสสโม กล ิ  
          นตฺถ ิขนฺธาทิสา ๑ ทุกฺขา   นตฺถิ สนฺติปร สขุ ฯ   
          ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา       สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา   
          เอต ตฺวา ยถาภูต        นิพฺพาน ปรม สุข ฯ   
          อาโรคฺยปรมา ลาภา       สนฺตุฏ ีปรม ธน   
          วิสฺสาสปรมา าติ         นิพฺพาน ปรม สุข ฯ   
          ปวิเวกรส ปตฺวา          รส อุปสมสฺส จ   
          นิทฺทโร โหติ นิปฺปาโป      ธมฺมปติรส ปว ฯ   
          สาหุ ทสฺสนมริยาน         สนฺนวิาโส สทา สุโข   
          อทสฺสเนน พาลาน         นิจฺจเมว สุขี สิยา ฯ   
          พาลสงฺคตจารี หิ          ทีฆมทฺธาน โสจติ   
          ทุกโฺข พาเลหิ สวาโส      อมิตฺเตเนว สพฺพทา ฯ   
          ธีโร จ สุขสวาโส         าตีนว สมาคโม   
          ตสฺมา หิ   
               ธีร ฺจ ป ฺ ฺจ พหุสฺสุต ฺจ   
#๑ โป. ม. ขนฺธสมา ฯ    
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               โธรยฺหสีล วตวนฺตมริย   
               ต ตาทิส สปฺปุริส สุเมธ   
               ภเชถ นกฺขตฺตปถว จนฺทิมา ฯ   
                   สุขวคฺโค ปณฺณรสโม ฯ   
                     _______________   
               ธมมฺปทคาถาย โสฬสโม ปยวคฺโค   
  [๒๖] ๑๖ อโยเค ยุ ฺชมตฺตาน        โยคสฺมิ ฺจ อโยชย   
          อตฺถ หิตฺวา ปยคฺคาหี       ปเหตตฺตานุโยคิน ฯ   
          มา ปเยหิ สมาค ฺฉิ        อปฺปเยหิ กุทาจน   
          ปยาน อทสฺสน ทุกขฺ        อปฺปยาน ฺจ ทสฺสน   
          ตสฺมา ปย น กยริาถ       ปยาปาโย หิ ปาปโก   
          คนฺถา เตส น วิชฺชนฺติ      เยส นตฺถิ ปยาปฺปย ฯ   
          ปยโต ชายตี โสโก        ปยโต ชายตี ภย   
          ปยโต วิปฺปมุตฺตสฺส         นตฺถิ โสโก กโุต ภย ฯ   
          เปมโต ชายตี โสโก       เปมโต ชายตี ภย   
          เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส        นตฺถิ โสโก กุโต ภย ฯ   
          รติยา ชายตี โสโก        รติยา ชายตี ภย   
          รติยา วิปฺปมุตฺตสฺส         นตฺถิ โสโก กโุต ภย ฯ   
          กามโต ชายตี โสโก       กามโต ชายตี ภย   
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          กามโต วิปฺปมุตฺตสฺส        นตฺถิ โสโก กุโต ภย ฯ   
          ตณฺหาย ชายตี โสโก       ตณฺหาย ชายตี ภย   
          ตณฺหาย วิปฺปมุตฺตสฺส        นตฺถิ โสโก กุโต ภย ฯ   
          สลีทสสฺนสมฺปนฺน           ธมฺมฏ สจฺจวาทิน ๑   
          อตฺตโน กมฺมกุพฺพาน        ต ฺชโน กรุุเต ปย ฯ   
          ฉนฺทชาโต อนกฺขาเต       มนสา จ ผุโ ๒ สิยา   
          กาเม ๓  จ อปฏิพทฺธจิตฺโต  อุทฺธโสโตติ วุจฺจติ ฯ   
          จิรปฺปวาสึ ปุริส           ทูรโต โสตฺถิมาคต   
          าตี มิตฺตา สุหชฺชา จ      อภินนฺทนฺติ อาคต   
          ตเถว กตปุ ฺมฺป          อสฺมา โลกา ปร คต   
          ปุ ฺานิ ปฏิคณฺหนฺติ         ปย าตีว อาคต ฯ   
                     ปยวคฺโค โสฬสโม ฯ   
                       _____________   
              ธมมฺปทคาถาย สตฺตรสโม โกธวคฺโค   
       [๒๗] ๑๗ โกธ ชเห วิปฺปชเหยฺย มาน   
               ส ฺโชน สพฺพมติกฺกเมยฺย   
               ตนฺนามรูปสฺมึ อสชฺชมาน   
               อกิ ฺจน นานุปตนฺติ ทุกฺขา ฯ   
          โย เว อุปฺปติต โกธ       รถ ภนฺตว ธารเย ๔   
#๑ ม. ย.ุ สจฺจเวทิน ฯ    ๒ ม. ย.ุ ผุโฏ ฯ    ๓ ม. ย.ุ กาเมสุ จ ฯ   
#๔ ม. วารเย ฯ   
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          ตมห สารถึ พฺรูม ิ         รสฺมิคฺคาโห อิตโร ชโน ฯ   
          อกฺโกเธน ชิเน โกธ       อสาธธ สาธุนา ชิเน   
          ชิเน กทริย ทาเนน        สจฺเจนาลิกวาทิน ฯ   
          สจฺจ ภเณ น กุชฺเฌยฺย      ทชฺชา อปฺปสฺมิ ๑ ยาจิโต   
          เอเตหิ ตีหิ าเนหิ        คจฺเฉ เทวาน สนฺติเก ฯ   
          อหึสกา เย มุนโย         นิจฺจ กาเยน สวุตา   
          เต ยนติฺ อจฺจุต าน       ยตฺถ คนตฺฺวา น โสจเร ฯ   
          สทา ชาครมานาน         อโหรตฺตานุสิกฺขิน   
          นิพฺพาน อธิมุตฺตาน         อตฺถ คจฺฉนฺติ อาสวา ฯ   
          โปราณเมต อตุล          เนต อชชฺตนามิว   
          นินฺทนฺติ ตุณฺหิมาสีน         นินทฺนฺติ พหุภาณิน   
          มิตภาณิมฺป นินฺทนฺติ         นตฺถ ิโลเก อนินฺทโิต ฯ   
          น จาหุ น จ ภวิสฺสติ       น เจตรหิ วิชฺชติ   
          เอกนฺต นินฺทิโต โปโส      เอกนฺต วา ปสสิโต   
          ย ฺเจ วิ ฺ ู ปสสนฺติ        อนุวิจฺจ สุเว สุเว   
          อจฺฉิทฺทวุตฺตึ เมธาวึ        ป ฺาสีลสมาหิต   
          เนกฺข ชมฺโพนทสฺเสว       โก ต นินฺทิตุมรหติ   
          เทวาป น ปสสนฺติ         พฺรหฺมุนาป ปสสิโต ฯ๓   
          กายปฺปโกป รกฺเขยฺย       กาเยน สวุโต สิยา   
          กายทุจฺจริต หิตฺวา         กาเยน สุจริต จเร   
#๑ ม. อปฺปมปฺ    
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          วจีปโกป รกฺเขยฺย         วาจาย สวุโต สิยา   
          วจีทุจฺจริต หิตฺวา          วาจาย สุจริต จเร   
          มโนปโกป รกฺเขยฺย        มนสา สวุโต สิยา   
          มโนทจฺุจริต หิตฺวา         มนสา สุจริต จเร   
          กาเยน สวุตา ธีรา        อโถ วาจาย สวุตา   
          มนสา สวุตา ธีรา         เต เว สุปริสวุตา ฯ   
                   โกธวคฺโค สตฺตรสโม ฯ   
                      ______________   
              ธมมฺปทคาถาย อฏารสโม มลวคฺโค   
       [๒๘] ๑๘ ปณฺฑุปลาโสวทานิสิ   
               ยมปุริสาป จ ต ๑ อุปฏ ิตา   
               อุยฺโยคมุเข จ ติฏสิ   
               ปาเถยฺยมฺป จ เต น วิชฺชติ ฯ   
               โส กโรหิ ทีปมตฺตโน   
               ขิปฺป วายม ปณฺฑิโต ภว   
               นิทธฺนฺตมโล อนงฺคโณ   
               ทิพฺพ อริยภูมิเมหิสิ ๒ ฯ   
               อุปนีตวโย ว ทานิสิ   
#๑ โป. ม. เต. ฯ     ๒ ม. อริยภูมึ อุเปหิสิ ฯ    
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               สมปฺยาโตสิ ยมสฺส สนฺติก   
               วาโสป จ เต นตฺถิ อนฺตรา   
               ปาเถยฺยมฺป จ เต น วิชฺชติ ฯ   
               โส กโรหิ ทีปมตฺตโน   
               ขิปฺป วายม ปณฺฑิโต ภว   
               นิทธฺนฺตมโล อนงฺคโณ   
               น ปุน ชาติชร อุเปหิสิ ฯ   
          อนุปพฺุเพน เมธาวี         โถก โถก ขเณ ขเณ   
          กมฺมาโร รชตสฺเสว        นิทฺธเม มลมตฺตโน ฯ   
               อยสา ว มล สมุฏ ิต ๑   
               ตทุฏาย ตเมว ขาทติ   
               เอว อติโธนจาริน   
               สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ ฯ   
          อสชฌฺายมลา มนฺตา        อนุฏานมลา ฆรา   
          มล วณฺณสฺส โกสชฺช        ปมาโท รกฺขโต มล ฯ   
          มลิตฺถยิา ทุจฺจริต          มจฺเฉร ททโต มล   
          มลา เว ปาปกา ธมฺมา     อสฺมึ โลเก ปรมฺห ิจ   
          ตโต มลา มลตร          อวิชชฺา ปรม มล   
          เอต มล ปหตฺวาน         นิมฺมลา โหถ ภิกฺขโว ฯ   
#๑ สมุฏายาติป ฯ    
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          สชุีว อหิริเกน            กากสูเรน ธสินา   
          ปกฺขนฺทินา ปคพฺเภน        สงฺกิลฏิเน ชีวิต ฯ   
          หิรีมตา จ ทุชฺชีว          นิจฺจ สุจิคเวสินา   
          อลีเนนาปคพฺเภน          สุทฺธาชีเวน ปสฺสตา ฯ   
          โย ปาณมติมาเปติ         มุสาวาท ฺจ ภาสติ   
          โลเก อทินฺน อาทิยติ       ปรทาร ฺจ คจฺฉติ   
          สุราเมรยปาน ฺจ          โย นโร อนุยุ ฺชติ   
          อิเธวเมโส โลกสฺม ึ       มลู ขนติ อตฺตโน ฯ   
          เอว โภ ปุริส ชานาหิ      ปาปธมฺมา อส ฺตา   
          มา ต โลโภ อธมฺโม จ     จิร ทกฺุขาย รนฺธยุ ฯ   
          ททาติ เว ยถาสทฺธ        ยถาปสาทน ชโน   
          ตตฺถ โย มงฺกุโต โหติ      ปเรส ปานโภชเน   
          น โส ทิวา วา รตฺตึ วา    สมาธึ อธิคจฺฉติ ฯ   
          ยสฺสเจต สมุจฺฉินฺน         มลุฆจฺจ ๑ สมูหต   
          ส เว ทิวา วา รตฺตึ วา    สมาธึ อธิคจฺฉติ ฯ(   
          นตฺถ ิราคสโม อคฺคิ        นตฺถิ โทสสโม คโห   
          นตฺถ ิโมหสม ชาล         นตฺถ ิตณฺหาสมา นที ฯ   
          สุทสสฺ วชฺชม ฺเส         อตฺตโน ปน ทุทฺทส   
          ปเรส หิ โส วชฺชานิ       โอปุนาติ ยถาภุส   
          อตฺตโน ปน ฉาเทติ        กลึว กิตวา สโ ฯ   
#๑ โป. มูลฆจฺฉ ฯ    
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          ปรวชชฺานุปสฺสิสฺส          นิจฺจ อุชฺฌานส ฺ ิโน   
          อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ       อารา โส อาสวกฺขยา ฯ   
          อากาเสว ปท นตฺถ ิ       สมโณ นตฺถิ พาหิโร ๑   
          ปป ฺจาภิรตา ปชา         นิปฺปป ฺจา ตถาคตา ฯ   
          อากาเสว ปท นตฺถ ิ       สมโณ นตฺถิ พาหิโร ๒   
          สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ      นตฺถิ พุทฺธานมิ ฺชิต ฯ   
                   มลวคฺโค อฏารสโม ฯ   
                      ______________   
            ธมฺมปทคาถาย เอกูนวีสติโม ธมฺมฏวคฺโค   
  [๒๙] ๑๙ น เตน โหติ ธมฺมฏโ      เยนตฺถ สหสา นเย   
          โย จ อตฺถ อนตฺถ ฺจ       อุโภ นิจฺเฉยฺย ปณฺฑิโต   
          อสาหเสน ธมฺเมน         สเมน นยตี ปเร   
          ธมฺมสสฺ คุตฺโต เมธาวี      ธมฺมฏโติ ปวุจฺจติ ฯ   
          น เตน ปณฺฑิโต โหติ       ยาวตา พหุ ภาสติ   
          เขมี อเวรี อภโย         ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ ฯ   
          น ตาวตา ธมฺมธโร        ยาวตา พหุ ภาสติ   
          โย จ อปฺปมฺป สุตฺวาน      ธมฺม กาเยน ปสฺสติ   
          ส เว ธมฺมธโร โหติ       โย ธมฺม นปฺปมชฺชติ ฯ   
          น เตน เถโร โหติ        เยนสฺส ปลิตสิโร ฯ   
#๑-๒ ม. ย.ุ พาหิเร ฯ    
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          ปริปกโฺก วโย ตสฺส        โมฆชณฺิโณติ วุจฺจติ ฯ   
          ยมฺห ิสจฺจ ฺจ ธมฺโม จ      อหึสา ส ฺโม ทโม   
          ส เว วนฺตมโล ธโีร       โส เถโรติ ปวุจฺจติ ฯ   
          น วากฺกรณมตฺเตน         วณฺณโปกฺขรตาย วา   
          สาธุรโูป นโร โหติ        อิสฺสุก ีมจฺฉรี สโ ฯ   
          ยสฺส เจต สมุจฺฉินฺน        มลูฆจฺจ สมูหต   
          ส วนฺตโทโส เมธาวี       สาธุรโูปติ วุจฺจติ ฯ   
          น มุณฺฑเกน สมโณ         อพฺพโต อลิก ภณ   
          อิจฺฉาโลภสมาปนฺโน        สมโณ กึ ภวิสฺสติ ฯ   
          โย จ สเมติ ปาปานิ       อณณถูลานิ สพฺพโส   
          สมิตตฺตา หิ ปาปาน        สมโณติ ปวุจฺจติ ฯ   
          น เตน ภิกฺขุ โส โหติ      ยาวตา ภิกฺขเต ปเร   
          วิสฺส ธมฺม สมาทาย        ภิกฺขุ โหติ น ตาวตา ฯ   
          โยธ ปุ ฺ ฺจ ปาป ฺจ       พาเหตฺวา พฺรหฺมจริยวา   
          สงฺขาย โลเก จรติ        ส เว ภิกฺขูติ วุจฺจติ ฯ   
          น โมเนน มุนิ โหติ        มฬฺูหรูโป อวิทฺทสุ   
          โย จ ตุลว ปคฺคยฺห        วรมาทาย ปณฺฑิโต   
          ปาปานิ ปริวชฺเชติ         ส มุนิ เตน โส มุน ิ  
          โย มุนาติ อุโภ โลเก      มุน ิเตน ปวุจฺจติ ฯ   
          น เตน อริโย โหติ        เยน ปาณานิ หึสติ ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 51 

          อหึสา สพฺพปาณาน         อริโยติ ปวุจฺจติ ฯ   
          น สีลพฺพตมตฺเตน          พาหุสจฺเจน วา ปน   
          อถวา สมาธิลาเภน        วิวิตฺตสยเนน วา   
          ผุสามิ เนกฺขมฺมสุข         อปุถชฺุชนเสวิต   
          ภิกฺขุ วิสฺสาสมาปาทิ        อปฺปตฺโต อาสวกฺขย ฯ   
                 ธมฺมฏวคฺโค เอกูนวีสติโม ฯ   
                     __________________   
               ธมมฺปทคาถาย วีสติโม มคฺควคฺโค   
  [๓๐] ๒๐ มคฺคานฏงฺคิโก เสฏโ     สจฺจาน จตุโร ปทา   
          วิราโค เสฏโ ธมฺมาน     ทิปทาน ฺจ จกฺขุมา   
          เอเสว มคฺโค นตฺถ ฺโ     ทสสฺนสฺส วิสุทฺธิยา ฯ   
          เอต ฺหิ ตุเมฺห ปฏปิชฺชถ     มารสฺเสต ๑ ปโมหน   
          เอต ฺหิ ตุเมฺห ปฏปินฺนา     ทุกขฺสฺสนฺต กริสฺสถ ฯ   
          อกฺขาโต โว มยา มคฺโค    อ ฺาย สลฺลสตฺถน ๒   
          ตุเมฺหหิ กิจฺจ อาตปฺป       อกฺขาตาโร ตถาคตา   
          ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ        ฌายโิน มารพนฺธนา ฯ   
          สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ    ยทา ป ฺาย ปสฺสติ   
          อถ นพฺิพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ   
          สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ     ยทา ป ฺาย ปสฺสติ   
#๑ โป. มารเสนปฺปโมหน ฯ     ๒ ม. สลฺลกนฺตน ฯ ยุ. สลลฺสนถฺน ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 52 

          อถ นพฺิพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ   
          สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ      ยทา ป ฺาย ปสฺสติ   
          อถ นพฺิพินฺทติ ทุกฺเข        เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ฯ   
               อุฏานกาลมฺหิ อนุฏหาโน   
               ยุวา พลี อาลสิย อุเปโต   
               สสนฺนสงฺกปปฺมโน กุสโีต   
               ป ฺาย มคฺค อลโส น วินทฺติ ฯ   
               วาจานุรกฺขี มนสา สุสวุโต   
               กาเยน จ อกุสล น กยิรา   
               เอเต ตโย กมฺมปเถ วิโสธเย   
               อาราธเย มคฺค อิสิปฺปเวทิต ฯ   
          โยคา เว ชายตี ๑ ภูริ ๒ อโยคา ภูริสงฺขโย   
          เอต เทฺวธา ปถ ตฺวา     ภวาย วิภวาย จ   
          ตถตฺตาน นิเวเสยฺย        ยถา ภูร ิปวฑฺฒติ ฯ   
          วน ฉินฺทถ มา รกุขฺ        วนโต ชายตี ภย   
          เฉตฺวา วน ฺจ วนถ ฺจ      นิพฺพนา โหถ ภิกขฺโว ฯ   
               ยาว หิ วนโถ น ฉิชฺชติ   
               อณุมตฺโตป นรสฺส นาริสุ   
               ปฏพิทฺธมโน ว ตาว โส   
               วจฺโฉ ขีรปโกว มาตริ ฯ   
#๑ ยุ. ชายเต ฯ     ๒ ยุ. ภูร ีฯ    
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               อุจฺฉินฺท สิเนหมตฺตโน   
               กุมทุ สารทิกว ปาณินา   
               สนติฺมคฺคเมว พฺรูหย   
               นิพฺพาน สุคเตน เทสิต ฯ   
          อิธ วสฺส วสิสฺสามิ         อิธ เหมนฺตคิมฺหิสุ   
          อิติ พาโล วิจินฺเตติ        อนฺตราย น พุชฺฌติ ฯ   
          ต ปุตฺตปสุสมฺมตฺต          พฺยาสตฺตมนส นร   
          สุตฺต คาม มโหโฆว        มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ ฯ   
          น สนติฺ ปุตฺตา ตาณาย      น ปตา นป พนฺธวา   
          อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส         นตฺถิ าตีสุ ตาณตา   
          เอตมตฺถวส ตฺวา         ปณฺฑิโต สีลสวุโต   
          นิพฺพานคมน มคฺค          ขิปฺปเมว วิโสธเย ฯ   
                    มคฺควคฺโค วีสติโม ฯ   
                      ______________   
             ธมฺมปทคาถาย เอกวีสติโม ปกณฺิณกวคฺโค   
  [๓๑] ๒๑ มตฺตาสุขปริจฺจาคา         ปสฺเส เจ วิปุล สุข   
          จเช มตฺตาสุข ธีโร        สมฺปสฺส วิปุล สุข ฯ   
          ปรทุกขฺูปธาเนน           โย ๑ อตฺตโน สุขมิจฺฉติ   
          เวรสสคฺคสสฏโ          เวรา โส น ปริมุจฺจติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ    
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          ย ฺหิ กิจฺจ ตทปวิทฺธ        อกิจฺจ ปน กยิรติ ๑   
          อุนฺนฬาน ปมตฺตาน         เตส วฑฺฒนฺติ อาสวา ฯ   
          เยส ฺจ สุสมารทฺธา        นิจฺจ กายคตา สติ   
          อกิจฺจนฺเต น เสวนฺติ       กิจฺเจ สาตจฺจการิโนใ   
          สตาน สมฺปชานาน         อตฺถ คจฺฉนฺติ อาสวา ฯ   
          มาตร ปตร หนฺตฺวา        ราชาโน เทฺว จ ขตฺติเย   
          รฏ สานุจร หนฺตฺวา       อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ ฯ   
          มาตร ปตร หนฺตฺวา        ราชาโน เทฺว จ โสตฺถิเย   
          เวยฺยคฺฆป ฺจม หนฺตฺวา      อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ ฯ   
          สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนฺติ         สทา โคตมสาวกา   
          เยส ทิวา จ รตฺโต จ      นิจฺจ พุทฺธคตา สติ ฯ   
          สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนฺติ         สทา โคตมสาวกา   
          เยส ทิวา จ รตฺโต จ      นิจฺจ ธมมฺคตา สติ ฯ   
          สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนฺติ         สทา โคตมสาวกา   
          เยส ทิวา จ รตฺโต จ      นิจฺจ สงฺฆคตา สติ ฯ   
          สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนฺติ         สทา โคตมสาวกา   
          เยส ทิวา จ รตฺโต จ      นิจฺจ กายคตา สติ ฯ   
          สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนฺติ         สทา โคตมสาวกา   
          เยส ทิวา จ รตฺโต จ      อหึสาย รโต มโน ฯ   
          สุปฺปพุทฺธ ปพุชฺฌนฺติ         สทา โคตมสาวกา   
#๑ ม. กรียติ ฯ    
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          เยส ทิวา จ รตฺโต จ      ภาวนาย รโต มโน ฯ   
          ทุปฺปพฺพชฺช ทุรภิรม         ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา   
          ทุกโฺข สมานสวาโส        ทุกฺขานุปติตทฺธคู   
          ตสฺมา น จทฺธคู สิยา       น จ ทกฺุขานุปติโต สิยา ฯ   
          สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน      ยโสโภคสมปฺปโต   
          ย ย ปเทส ภชติ          ตตฺถ ตตฺเถว ปูชิโต ฯ   
          ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ      หิมวนฺโตว ปพฺพโต   
          อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ       รตฺติขิตฺตา ๑ ยถา สรา ฯ   
          เอกาสน เอกเสยฺย        เอโก จรมตนฺทิโต   
          เอโก ทมยมตฺตาน         วนนฺเต รมิโต สิยา ฯ   
                 ปกิณฺณกวคฺโค เอกวีสติโม ฯ   
                      ______________   
              ธมมฺปทคาถาย ทฺวาวีสติโม นิรยวคฺโค   
       [๓๒] ๒๒ อภูตวาที นิรย อุเปติ   
               โย วาป กตฺวา น กโรมีติ จาห   
               อุโภป เต เปจฺจ สมา ภวนฺติ   
               นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ ฯ   
          กาสาวกณฺา พหโว        ปาปธมฺมา อส ฺตา   
          ปาปา ปาเปหิ กมฺเมหิ      นิรยนเฺต อุปปชฺชเร ฯ   
#๑ อ ฺตฺถ รตฺตึ ขิตฺตาติป ทิสฺสติ ฯ    
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          เสยฺโย อโยคุโฬ ภุตฺโต     ตตฺโต อคฺคิสิขูปโม   
          ย ฺเจ ภุ ฺเชยฺย ทุสฺสีโล     รฏปณฺฑ อส ฺโต ฯ   
               จตฺตาริ านานิ นโร ปมตฺโต   
               อาปชฺชตี ปรทารูปเสวี   
               อปุ ฺลาภ นนิกามเสยฺย   
               นินทฺ ตติย นิรย จตุตฺถ ฯ   
               อปุ ฺลาโภ จ คตี จ ปาปกา   
               ภีตสฺส ภีตาย รตี จ โถกิกา   
               ราชา จ ทณฺฑ ครุก ปเณติ   
               ตสฺมา นโร ปรทาร น เสเว ฯ   
          กโุส ยถา ทุคฺคหิโต        หตฺถเมวานุกนฺตติ   
          สาม ฺ ทุปฺปรามฏ        นริยายูปกฑฺฒติ ฯ   
          ย กิ ฺจิ สิถิล กมฺม         สงฺกิลฏิ ฺจ ย วต   
          สงฺกสสฺร พฺรหฺมจรยิ        น ต โหติ มหปฺผล ฯ   
          กยริ ฺเจ ๑ กยิรเถน      ทฬฺหเมน ปรกฺกเม   
          สถิิโล หิ ปริพฺพาโช        ภิยฺโย อากิรเต รช ฯ   
          อกต ทุกฺกต เสยฺโย        ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกต   
          กต ฺจ สุกต เสยฺโย        ย กตฺวา นานุตปฺปติ ฯ   
          นคร ยถา ปจฺจนฺต         คุตฺต สนตฺรพาหิร   
#๑ กยิรา เจ กยิราเถนนฺติป ฯ    
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          เอว โคเปถ อตฺตาน       ขโณ โว ๑ มา อุปจฺจคา   
          ขณาตีตา หิ โสจนฺติ        นิรยมหฺิ สมปฺปตา ฯ   
          อลชฺชติาเย ลชฺชนติฺ        ลชฺชิตาเย น ลชชฺเร   
          มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา        สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ ฯ   
          อภเย ภยทสฺสิโน          ภเย จ อภยทสฺสิโน   
          มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา        สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ ฯ   
          อวชฺเช วชฺชมติโน         วชฺเช จ อวชฺชทสฺสิโน   
          มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา        สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ ฯ   
          วชชฺ ฺจ วชฺชโต ตฺวา      อวชชฺ ฺจ อวชฺชโต   
          สมฺมาทิฏ ิสมาทานา        สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคฺคตึ ฯ   
                  นิรยวคฺโค ทฺวาวีสติโม ฯ   
                       __________   
              ธมมฺปทคาถาย เตวีสติโม นาควคฺโค   
  [๓๓] ๒๓ อห นาโคว สงฺคาเม       จาปาโต ปติต สร   
          อติวากฺยนฺติติกฺขิสฺส         ทุสฺสโีล ห ิพหุชชฺโน ฯ   
          ทนฺต นยนฺติ สมิตึ          ทนฺต ราชาภิรูหติ   
          ทนฺโต เสฏโ มนุสเฺสสุ     โยติวากฺยนฺติติกฺขติ ฯ   
          วรมสสฺตรา ทนฺตา         อาชานียา จ สินฺธวา   
          กุ ฺชรา จ มหานาคา       อตฺตทนฺโต ตโต วร ฯ   
#๑ ยุ. เว ฯ    
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          น หิ เอเตหิ ยาเนหิ       คจฺเฉยฺย อคต ทิส   
          ยถาตฺตนา สุทนฺเตน        ทนฺโต ทนฺเตน คจฺฉติ ฯ   
               ธนปาลโก นาม กุ ฺชโร   
               กฏกปฺปเภทโน ทุนฺนิวารโย   
               พทฺโธ กพล น ภุ ฺชติ   
               สุมรติ นาควนสฺส กุ ฺชโร ฯ   
               มิทธฺี ยทา โหติ มหคฺฆโส จ   
               นิททฺายิตา สมฺปริวตฺตสายี   
               มหาวราโหว นิวาปปุฏโ   
               ปุนปฺปุน คพฺภมุเปติ มนฺโท ฯ   
               อิท ปุเร จิตฺตมจาริ จาริก ๑   
               เยนิจฺฉก ยตฺถกาม ยถาสุข   
               ตทชฺชห นิคฺคเหสฺสามิ โยนิโส   
               หตฺถิปฺปภินฺน วิย อกุสคฺคโห ฯ   
          อปฺปมาทรตา โหถ         สจิตฺตมนุรกฺขถ   
          ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตาน        ปงฺเก สนฺโนว ๒ กุ ฺชโร ฯ   
               สเจ ลเภถ นิปก สหาย   
               สทธฺึจร สาธุวิหาริธีร   
               อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ   
               จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา ฯ   
#๑ ยุ. จาริต ฯ     ๒ ยุ. สตฺโตว ฯ    
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               โน เจ ลเภถ นิปก สหาย   
               สทธฺึจร สาธุวิหาริธีร   
               ราชาว รฏ วิชติ ปหาย   
               เอโก จเร มาตงฺคร ฺเว นาโค ฯ   
          เอกสฺส จริต เสยฺโย       นตฺถิ พาเล สหายตา   
               เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา   
               อปฺโปสฺสุกฺโก มาตงฺคร ฺเว นาโค ฯ   
               อตฺถมฺหิ ชาตมหฺิ สุขา สหายา   
               ตุฏ ี สุขา ยา อิตรีตเรน   
               ปุ ฺ สุข ชีวิตสงฺขยมฺหิ   
               สพฺพสฺส ทุกฺขสฺส สุข ปหาน ฯ   
          สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก     อโถ เปตฺเตยฺยตา สุขา   
          สุขา สาม ฺตา โลเก      อโถ พฺรหฺม ฺตา สุขา ฯ   
          สุข ยาว ชรา สลี         สุขา สทฺธา ปติฏ ิตา   
          สุโข ป ฺาย ปฏิลาโภ      ปาปาน อกรณ สุข ฯ   
                    นาควคฺโค เตวีสติโม ฯ   
                       _____________    
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              ธมมฺปทคาถาย จตุวีสติโม ตณฺหาวคฺโค   
       [๓๔] ๒๔ มนุชสฺส ปมตฺตจาริโน   
               ตณฺหา วฑฺฒติ มาลุวา วิย   
               โส ปลวตี ๑ หรุาหุร   
               ผลมิจฺฉว วนสฺมึ วานโร ฯ   
          ย เอสา สหตี ชมฺมี        ตณฺหา โลเก วิสตฺติกา   
          โสกา ตสฺส ปวฑฺฒนฺติ       อภิวฑฺฒว พีรณ ฯ   
          โย เจ ต สหตี ชมฺม ึ      ตณฺห โลเก ทุรจฺจย   
          โสกา ตมฺหา ปปตนฺติ       อุทพินฺทุว โปกฺขรา ฯ   
          ต โว วทามิ ภทฺท โว      ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา   
          ตณฺหาย มูล ขณถ          อุสีรตฺโถว พีรณ ฯ   
          มา โว นฬ ว โสโตว      มาโร ภ ฺช ิปุนปฺปุน ฯ   
               ยถาป มูเล อนุปทฺทเว ทเฬฺห   
               ฉินฺโนป รกฺุโข ปุนเรว รูหติ   
               เอวมฺป ตณฺหานุสเย อนูหเต   
               นิพฺพตฺตติ ทุกฺขมิท ปุนปฺปุน ฯ   
          ยสฺส ฉตฺตึสตีโสตา         มนาปสฺสวนา ภุสา   
          มหา ๒ วหนฺติ ทุทฺทิฏ ึ     สงฺกปฺปา ราคนิสฺสิตา ฯ   
#๑ ปริปฺลวตีติป ฯ       ๒ ยุ. วาหาวหนฺติ ฯ    
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          สวนฺติ สพฺพธี โสตา        ลตา อุพฺภิชฺช ติฏติ   
          ต ฺจ ทิสฺวา ลต ชาต       มลู ป ฺาย ฉินฺทถ ฯ   
               สรติานิ สิเนหิตานิ จ   
               โสมนสฺสานิ ภวนฺติ ชนฺตุโน   
               เต สาตสิตา สุเขสิโน   
               เต เว ชาติชรูปคา นรา ฯ   
               ตสิณาย ปุรกฺขตา ปชา   
               ปรสิปฺปนฺติ สโสว พาธิโต ๑   
               ส ฺโชนสงฺคสตฺตา ๒   
               ทุกขฺมุเปนฺติ ปุนปฺปุน จิราย ฯ   
               ตสิณาย ปุรกฺขตา ปชา   
               ปรสิปฺปนฺติ สโสว พาธิโต ๓    
               ตสฺมา ตสิณ วิโนทเย   
               ภิกขฺุ อากงฺข ๔ วิราคมตฺตโน ฯ   
               โย นิพฺพนโ วนาธิมุตฺโต   
               วนมุตฺโต วนเมว ธาวติ   
               ต ปุคฺคลเมว ปสฺสถ   
               มุตฺโต พนฺธนเมว ธาวติ ฯ   
               น ต ทฬฺห พนฺธนมาหุ ธีรา   
               ยทายส ทารุช ปพฺพช ฺจ   
#๑-๓ ม. พนธุิโต. ฯ    ๒ ม. ย.ุ ส ฺโชนสงฺคสตฺตกา ฯ    ๔ ย.ุ อากงฺขี ฯ    
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               สารตฺตรตฺตา มณิกุณฺฑเลสุ   
               ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา ฯ   
               เอต ทฬฺห พนฺธนมาหุ ธีรา   
               โอหาริน สิถิล ทุปฺปมุ ฺจ   
               เอตป เฉตฺวาน ปริพฺพชนฺติ   
               อนเปกฺขิโน กามสุข ปหาย ฯ   
               เย ราครตฺตานุปตนฺติ โสต   
               สย กต มกฺกฏโกว ชาล   
               เอตมฺป เฉตฺวาน วชนฺติ ธีรา   
               อนเปกฺขิโน สพฺพทุกฺข ปหาย ฯ   
               มุ ฺจ ปุเร มุ ฺจ ปจฺฉโต   
               มชเฺฌ มุ ฺจ ภวสฺส ปารคู   
               สพฺพตฺถ วิมุตฺตมานโส   
               น ปุน ชาติชร อุเปหิสิ ฯ   
               วิตกฺกมถิตสฺส ชนฺตุโน   
               ติพฺพราคสฺส สุภานุปสฺสิโน   
               ภิยฺโย ตณฺหา ปวฑฺฒติ   
               เอส โข ทฬฺห กโรติ พนฺธน ฯ   
               วิตกฺกูปสเม จ โย รโต   
               อสุภ ภาวยตี สทา สโต    
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               เอส โข วฺยนฺติกาหติ   
               เอสจฺเฉจฺฉติ ๑ มารพนฺธน ฯ   
          นฏิ คโต อสนฺตาสี        วีตตโณฺห อนงฺคโณ   
          อจฺฉินฺทิ ภวสลฺลาน ิ        อนฺติโมย สมุสฺสโย ฯ   
          วีตตโณฺห อนาทาโน        นิรุตฺติปทโกวิโท   
          อกฺขราน สนฺนิปาต         ช ฺา ปุพฺพปรานิ จ   
          ส เว อนฺติมสารีโร        มหาป ฺโ มหาปุริโสติ วุจฺจติ ฯ   
               สพฺพาภิภู สพฺพวิทูหมสฺมิ   
               สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต   
               สพฺพ ฺชโห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺโต   
               สย อภิ ฺาย กมุทฺทิเสยฺย ฯ   
               สพฺพทาน ธมฺมทาน ชินาติ   
               สพฺพ รส ธมฺมรโส ชินาติ   
               สพฺพ รตึ ธมฺมรตี ชินาติ   
               ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข ชินาติ ฯ   
          หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธ       โน ๑ เจ ปารคเวสิโน   
          โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ       หนฺติ อ ฺเว อตฺตน ฯ   
          ติณโทสานิ เขตฺตานิ        ราคโทสา อย ปชา   
          ตสฺมา หิ วีตราเคสุ        ทินฺน โหติ มหปฺผล ฯ   
#๑ เอสจฺฉินฺทตีติป ฯ      ๒ โน จ อิติป ฯ    
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          ติณโทสานิ เขตฺตานิ        โทสโทสา อย ปชา   
          ตสฺมา หิ วีตโทเสสุ        ทินฺน โหติ มหปฺผล ฯ   
          ติณโทสานิ เขตฺตานิ        โมหโทสา อย ปชา   
          ตสฺมา หิ วีตโมเหสุ        ทินฺน โหติ มหปฺผล ฯ   
          ติณโทสานิ เขตฺตานิ        อิจฺฉาโทสา อย ปชา   
          ตสฺมา หิ วิคติจฺเฉสุ        ทินฺน โหติ มหปฺผล ฯ   
                  ตณฺหาวคฺโค จตุวีสติโม ฯ   
                     _______________   
              ธมมฺปทคาถาย ป ฺจวีสติโม ภิกฺขุวคฺโค   
  [๓๕] ๒๕ จกฺขุนา สวโร สาธุ        สาธุ โสเตน สวโรh   
          ฆาเนน สวโร สาธุ        สาธุ ชิวฺหาย สวโร   
          กาเยน สวโร สาธุ        สาธุ วาจาย สวโร   
          มนสา สวโร สาธุ         สาธุ สพฺพตฺถ สวโร   
          สพฺพตฺถ สวุโต ภิกฺขุ        สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ ฯ   
               หตฺถส ฺโต ปาทส ฺโต   
               วาจาย ส ฺโต ส ฺตตฺตโม   
               อชฌฺตฺตรโต สมาหิโต   
               เอโก สนฺตุสิโต ตมาหุ ภิกฺขุ ๑ ฯ   
          โย มุขส ฺโต ภิกฺขุ        มนฺตภาณี อนุทฺธโต   
          อตฺถ ธมฺม ฺจ ทเีปติ        มธุร ตสฺส ภาสิต ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺุ ฯ    
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          ธมฺมาราโม ธมฺมรโต       ธมฺม อนุวิจินฺตย   
          ธมฺม อนุสฺสร ภิกขฺุ         สทฺธมฺมา น ปริหายติ ฯ   
          สลาภ นาติม ฺเยฺย        นา ฺเส ปหย ฺจเร   
          อ ฺเส ปหย ภิกฺขุ         สมาธึ นาธิคจฺฉติ ฯ   
          อปฺปลาโภป เจ ภิกฺขุ       สลาภ นาติม ฺติ   
          ต เว เทวา ปสสนฺติ       สุทฺธาชีวึ อตนฺทิต ฯ   
          สพฺพโส นามรูปสฺมึ         ยสฺส นตฺถิ มมายิต   
          อสตา จ น โสจติ         ส เว ภิกฺขูติ วุจฺจติ ฯ   
          เมตฺตาวิหารี โย ภิกขฺุ      ปสนฺโน พุทฺธสาสเนl   
          อธิคจฺเฉ ปท สนฺต         สงฺขารูปสม สุข ฯ   
          สิ ฺจ ภิกฺขุ อิม นาว        สิตฺตา เต ลหุเมสฺสติ   
          เฉตฺวา ราค ฺจ โทส ฺจ     ตโต นิพฺพานเมหิสิ ฯ   
          ป ฺจ ฉินฺเท ป ฺจ ชเห      ป ฺจ อุตฺตริ ภาวเย   
          ป ฺจสงฺคาติโค ภิกฺขุ        โอฆติณฺโณติ วุจฺจติ ฯ   
               ฌาย ภิกฺขุ มา จ ปมาโท   
               มา เต กามคุเณ ภมสฺสุ จิตฺต   
               มา โลหคุฬ คิลี ปมตฺโต   
               มา กนฺทิ ทุกฺขมิทนฺติ ฑยฺหมาโน ฯ   
          นตฺถ ิฌาน อป ฺสฺส        ป ฺา นตฺถิ อฌายโต ๓    
          ยมฺห ิฌาน ฺจ ป ฺา จ      ส เว นิพฺพานสนฺติเก ฯ   
#๑ โป. อฌายิโน ฯ   
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          สุ ฺาคาร ปวิฏสฺส        สนตฺจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน   
          อมานุสี รตี โหติ          สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโต ฯ   
          ยโต ยโต สมฺมสติ         ขนฺธาน อุทยพฺพย   
          ลภตี ปติปาโมชฺช          อมต ต วิชานต ฯ   
          ตตฺรายมาทิ ภวติ          อิธ ป ฺสฺส ภิกฺขุโน   
          อินฺทฺรยิคุตฺติ ๑ สนฺตุฏ ี     ปาติโมกฺเข จ สวโร   
          มิตฺเต ภชสฺสุ กลฺยาเณ      สุทฺธาชีเว อตนฺทิเต ฯ   
          ปฏิสนฺถารวุตฺตฺยสฺส         อาจารกุสโล สิยาB   
          ตโต ปาโมชฺชพหุโล        ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสติ ๒ ฯ   
          วสฺสิกา วิย ปุปฺผานิ        มทฺทวานิ ปมุ ฺจติ   
          เอว ราค ฺจ โทส ฺจ       วิปฺปมุ ฺเจถ ภิกฺขโว ฯ   
          สนฺตกาโย สนฺตวาโจ       สนฺตมโน สุสมาหิโต   
          วนฺตโลกามิโส ภิกขฺุ        อุปสนฺโตติ วุจฺจติ ฯ   
          อตฺตนา โจทยตฺตาน        ปฏิมเสตมตฺตนา   
          โส อตฺตคุตฺโต สติมา       สุข ภิกฺขุ วิหาหิสิ ฯ   
          อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ     อตฺตา หิ อตฺตโน คติ   
          ตสฺมา ส ฺม อตฺตาน       อสฺส ภทฺรว วาณิโช ฯ   
          ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ        ปสนฺโน พุทฺธสาสเน   
          อธิคจฺเฉ ปท สนฺต         สงฺขารูปสม สุข ฯ   
          โย หเว ทหโร ภิกขฺุ       ยุ ฺชติ พุทฺธสาสเน   
#๑ ยุ. อินฺทรฺยิคุตฺโต ฯ  ๒ โป. กริสฺสส ิฯ    
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          โส อิม โลก ปภาเสติ      อพฺภา มุตฺโตว จนฺทิมา ฯ   
                   ภิกฺขุวคฺโค ป ฺจวีสติโม ฯ   
                      ______________   
             ธมฺมปทคาถาย ฉพฺพีสติโม พฺราหฺมณวคฺโค   
  [๓๖] ๒๖ ฉินฺท โสต ปรกฺกมฺม        กาเม ปนูท พฺราหฺมณ   
          สงฺขาราน ขย ตฺวา       อกต ฺ ูสิ พฺราหฺมณ ฯ   
          ยทา ทวฺเยสุ ธมฺเมสุ       ปารคู โหติ พฺราหฺมโณ   
          อถสฺส สพฺเพ สโยคา       อตฺถ คจฺฉนฺติ ชานโต ฯ   
          ยสฺส ปาร อปาร วา       ปาราปาร น วิชชฺติ   
          วีตทฺทร วิส ฺ ุตฺต          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          ฌายึ วิรชมาสีน           กตกิจฺจ อนาสว   
          อุตฺตมตฺถ อนุปฺปตฺต         ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          ทิวา ตปติ อาทิจฺโจ        รตฺติมาภาติ จนฺทิมา   
          สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ      ฌายี ตปติ พฺราหฺมโณ   
          อถ สพฺพมโหรตฺตึ          พุทฺโธ ตปติ เตชสา ฯ   
               พาหิตปาโป หิ พฺราหฺมโณ   
               สมจริยา สมโณติ วุจฺจติ   
               ปพฺพาชยมตฺตโน มล   
               ตสฺมา ปพฺพชิโตติ วุจฺจติ ฯ   
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          น พฺราหฺมณสฺส ปหเรยฺย     นาสฺส มุ ฺเจถ พฺราหฺมโณ   
          ธ ิพฺราหฺมณสฺส หนฺตาร      ตโต ธิ ยสฺส มุ ฺจติ ฯ   
               น พฺราหฺมณสฺเสตทกิ ฺจิ เสยฺโย   
               ยทานิเสโธ มนโส ปเยหิ   
               ยโต ยโต หึสมโน นิวตฺตติ   
               ตโต ตโต สมฺมติเมว ทุกฺข ฯ   
          ยสฺส กาเยน วาจาย       มนสา นตฺถิ ทุกฺกต   
          สวุต ตีหิ าเนหิ          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          ยมฺหา ธมฺม วิชาเนยฺย      สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต   
          สกฺกจฺจ น นมสฺเสยฺย       อคฺคิหุตฺตว พฺราหฺมโณ ฯ   
          น ชฏาหิ น โคตฺเตหิ ๑    น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ   
          ยมฺห ิสจฺจ ฺจ ธมฺโม จ      โส สจีุ ๒ โส จ พฺราหฺมโณ ฯ   
          กินฺเต ชฏาหิ ทุมฺเมธ       กินฺเต อชินสาฏิยา   
          อพฺภนฺตรนฺเต คหณ         พาหิร ปริมชฺชส ิฯ   
          ปสุกูลธร ชนฺตุ            กิสนฺธมนสินฺถต   
          เอก วนสฺมึ ฌายนฺต        ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          น จาห พฺราหฺมณ พฺรูมิ      โยนิช มตฺติสมฺภว   
          โภวาที นาม โส โหติ      ส เว โหติ สกิ ฺจโน   
          อกิ ฺจน อนาทาน          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          สพฺพสโยชน เฉตฺวา        โย เว น ปริตสฺสติ   
#๑ โป. ม. ยุ. โคตุเตน ฯ   ๒ ยุ. สุขี ฯ    
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          สงฺคาติค วิสยุตฺต          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          เฉตฺวา นทฺธึ ๑ วรตฺต ฺจ   สนฺทาน ๒ สหนุกกฺม   
          อุกฺขิตฺตปลิฆ พุทฺธ          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          อกฺโกส วธพนฺธ ฺจ         อทุฏโ โย ติติกฺขติ   
          ขนฺตีพล พลาณีก           ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          อกฺโกธน วตวนฺต          สลีวนฺต อนุสฺสท   
          ทนฺต อนฺติมสารีร          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          วาริ โปกฺขรปตฺเตว        อารคฺเคริว สาสโป   
          โย น ลิมฺปติ กาเมสุ       ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          โย ทุกขฺสฺส ปชานาติ       อิเธว ขยมตฺตโน   
          ปนฺนภาร วิส ฺ ุตฺต         ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          คมฺภีรป ฺ เมธาวึ         มคฺคามคฺคสฺส โกวิท   
          อุตฺตมตฺถ อนุปฺปตฺต         ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          อสสฏ คหฏเหิ          อนาคาเรหิ จูภย   
          อโนกสารึ อปฺปจฺฉ         ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          นิธาย ทณฺฑ ภูเตสุ         ตเสสุ ถาวเรสุ จ   
          โย น หนฺติ น ฆาเตติ      ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          อวิรุทธฺ วิรุทฺเธสุ          อตฺตทณฺเฑสุ นิพฺพุต   
          สาทาเนสุ อนาทาน        ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          ยสฺส ราโค จ โทโส จ     มาโน มกฺโข จ ปาติโต   
#๑ ยุ. นนฺท ีฯ  ๒ ย.ุ สนทฺาม ฯ ม. โป. สนฺธาน ฯ    
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          สาสโปริว อารคฺคา        ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          อกกฺกส วิ ฺาปนึ          คิร สจฺจ อุทีรเย   
          ยาย นาภิสเช ก ฺจิ        ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          โยธ ทฆี วา รสฺส วา      อณณ ถลู สุภาสุภ   
          โลเก อทินฺน นาทิยติ       ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          อาสา ยสฺส น วิชชฺนฺติ      อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ   
          นิราสย ๑ วิสยุตฺต        ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          ยสฺสาลยา น วิชชฺนฺติ       อ ฺาย อกถงฺกถี   
          อมโตคธ อนุปฺปตฺต         ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          โยธ ปุ ฺ ฺจ ปาป ฺจ       อุโภ สงฺค อุปจฺจคา   
          อโสก วิรช สุทฺธ          ตมห พฺรมูิ พฺราหฺมณ ฯ   
          จนฺทว วิมล สุทฺธ          วิปฺปสนฺนมนาวิล   
          นนฺทภิวปริกฺขีณ            ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          โย อิม ปลิปถ ทุคฺค        สสาร โมหมจฺจคา   
          ติณฺโณ ปารคโต ฌายี       อเนโช อกถงฺกถ ี  
          อนุปาทาย นิพฺพุโต         ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          โยธ กาเม ปหนฺตฺวาน      อนาคาโร ปริพฺพเช   
          กามภวปริกฺขีณ            ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          โยธ ตณฺห ปหนฺตฺวาน       อนาคาโร ปริพฺพเช   
#๑ นิราสาสนฺติป ฯ    
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          ตณฺหาภวปริกฺขีณ           ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          หิตฺวา มานุสก โยค        ทิพฺพ โยค อุปจฺจคา   
          สพฺพโยควิสยุตฺต           ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          หิตฺวา รติ ฺจ อรติ ฺจ       สีติภูต นิรูปธึ   
          สพฺพโลกาภิภุ วีร          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          จุตึ โย เวทิ สตฺตาน       อุปปตฺติ ฺจ สพฺพโส   
          อสตฺต สุคต พุทฺธ          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          ยสฺส คตึ น ชานนฺติ        เทวา คนฺธพฺพมานุสา   
          ขีณาสว อรหนฺต           ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          ยสฺส ปุเร จ ปจฺฉา จ      มชฺเฌ จ นตฺถิ กิ ฺจน   
          อกิ ฺจน อนาทาน          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          อุสภ ปวร วีร            มเหสึ วิชติาวิน   
          อเนช นฺหาตก พุทฺธ        ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
          ปุพฺเพนิวาส โย เวทิ       สคฺคาปาย ฺจ ปสฺสติ   
          อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต       อภิ ฺา โวสิโต มุนิ   
          สพฺพโวสิตโวสาน          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
                  พฺราหฺมณวคฺโค ฉพฺพีสติโม ฯ   
                   ธมฺมปทคาถาย อุทฺทาน   
  [๓๗] ๒๗ ยมก อปฺปมท จิตฺต         ปุปฺผ พาเลน ปณฺฑิต   
          อรหนตฺ สหสฺเสน          ปาป ทณฺเฑน เต ทส ฯ    
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          ชรา อตฺตา จ โลโก จ     พุทฺธ สขุ ปเยน จ   
          โกธ มล ฺจ ธมฺมฏ        มคฺควคฺเคน วีสติ ฯ   
          ปกิณฺณ นิรย นาโค         ตณฺห ภิกฺขุ จ พฺราหฺมโณ   
          เอเต ฉพฺพีสตี วคฺคา       เทสิตาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
          ยมเก วีสตี คาถา         อปฺปมาทมฺหิ ทฺวาทส   
          เอกาทสา จิตฺตวคฺเค       ปุปฺผวคฺคมฺหิ โสฬส   
          พาเล สตฺตรสา คาถา      ปณฺฑิตมฺหิ จตุทฺทส   
          อรหนเฺต ทสา คาถา       สหสฺเส โหนฺติ โสฬส   
          เตรสา ปาปวคฺคมฺหิ        ทณฺฑมฺหิ ทส สตฺต จ   
          เอกาทสา ชราวคฺเค       อตฺตวคฺคมฺหิ ทฺวาทส   
          ทฺวาทสา โลกวคฺคมฺหิ       พุทฺธวคฺคมฺหิ โสฬส   
          สุเข จ ปยวคฺเค จ        คาถาโย โหนฺติ ทฺวาทส   
          จุทฺทสา โกธวคฺคมฺหิ        มลวคฺเคกวีสติ   
          สตฺตรสา จ ธมฺมฏเ       มคฺควคฺคมฺหิ ๑ โสฬส   
          ปกิณฺเณ โสฬส คาถา       นิรเย นาเค จุทฺทส   
          ทฺวาวีส ๒ ตณฺหาวคฺคมฺหิ    เตวีสา ภิกฺขุวคฺคกา   
          จตฺตาฬีส จ คาถาโย       พฺราหฺมเณ วคฺคมุตฺตเม   
          คาถาสตานิ จตฺตาริ        เตวีสา จ ปุนาปเร   
          ธมฺมปเท นิปาตมฺหิ         เทสิตาทิจฺจพนฺธุนา ฯ   
                     ธมฺมปท นิฏ ิต ฯ   
#๑ มคฺควคฺเค อฑฺฒอฏารส คาถาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ตณฺหาวคฺเค สตฺตวีสติ คาถาติ   
#ทิสฺสติ ฯ    
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                 สตฺุตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส   
                         อุทาน   
                         ________   
            นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                     ปโม โพธวิคฺโค   
     [๓๘]   ๑   เอวมฺเม   สตุ  ฯ  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย   
วิหรติ   นชฺชา   เนร ฺชราย   ตีเร  โพธริุกฺขมูเล  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   ภควา   สตฺตาห  เอกปลฺลงฺเกน  นิสินฺโน   
โหติ   วิมุตฺติสุข   ปฏิสเวที   ฯ   อถ   โข  ภควา  ตสฺส  สตฺตาหสฺส   
อจฺจเยน    ตมฺหา    สมาธิมฺหา   วุฏหิตฺวา   รตฺติยา   ปม   ยาม   
ปฏิจฺจสมุปฺปาท    อนุโลม    สาธุก    มนสากาสิ   อิติ   อิมสฺม ึ  สติ   
อิท    โหติ    อิมสฺสุปฺปาทา   อิท   อุปปฺชฺชติ   ยทิท   อวิชฺชาปจฺจยา   
สงฺขารา     สงฺขารปจฺจยา     วิ ฺาณ     วิ ฺาณปจฺจยา    นามรปู   
นามรูปปจฺจยา    สฬายตน    สฬายตนปจฺจยา    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา   
เวทนา      เวทนาปจฺจยา     ตณฺหา     ตณฺหาปจฺจยา     อุปาทาน   
อุปาทานปจฺจยา    ภโว    ภวปจฺจยา   ชาติ   ชาติปจฺจยา   ชรามรณ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   สมฺภวนฺติ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ๑   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   สมุทโย  โหตีติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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               ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา   
               อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส   
               อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา   
               ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺมนฺติ ฯ สุตฺต ปม ฯ   
     [๓๙]  ๒  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา อุรุเวลาย วิหรติ   
นชฺชา   เนร ฺชราย   ตีเร   โพธิรุกฺขมูเล   ปมาภิสมพฺุทฺโธ  ฯ  เตน   
โข   ปน   สมเยน   ภควา   สตฺตาห   เอกปลฺลงฺเกน  นิสินฺโน  โหติ   
วิมุตฺติสุข   ปฏิสเวที   ฯ  อถ  โข  ภควา  ตสฺส  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน   
ตมฺหา   สมาธิมฺหา   วุฏหิตฺวา   รตฺติยา  มชฺฌิม  ยาม  ปฏิจฺจสมุปฺปาท   
ปฏิโลม   สาธุก   มนสากาสิ   อิติ   อิมสฺมึ   อสติ   อิท   น   โหติ   
อิมสฺส   นโิรธา   อิท   นริชฺุฌติ   ยทิท  อวิชฺชานิโรธา  สงฺขารนิโรโธ   
สงฺขารนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ     วิ ฺาณนิโรธา     นามรูปนิโรโธ   
นามรูปนิโรธา     สฬายตนนิโรโธ     สฬายตนนิโรธา     ผสฺสนิโรโธ   
ผสฺสนิโรธา   เวทนานิโรโธ  เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ  ตณฺหานิโรธา   
อุปาทานนิโรโธ       อุปาทานนิโรธา      ภวนิโรโธ      ภวนิโรธา   
ชาตินิโรโธ    ชาตินิโรธา   ชรามรณ   โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   
นิรุชฺฌนฺติ   เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกขฺกฺขนฺธสฺส   นิโรโธ  โหตีติ  ฯ   
อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ   วิทิตฺวา   ตาย   เวลาย  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   
               ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา    
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               อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส   
               อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา   
               ยโต ขย ปจฺจยาน อเวทีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๔๐]   ๓   เอวมฺเม   สตุ  ฯ  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย   
วิหรติ   นชฺชา   เนร ฺชราย   ตีเร  โพธริุกฺขมูเล  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   ภควา   สตฺตาห  เอกปลฺลงฺเกน  นิสินฺโน   
โหติ   วิมุตฺติสุข   ปฏิสเวที   ฯ   อถ   โข  ภควา  ตสฺส  สตฺตาหสฺส   
อจฺจเยน    ตมฺหา   สมาธิมฺหา   วุฏหิตฺวา   รตฺติยา   ปจฺฉิม   ยาม   
ปฏิจฺจสมุปฺปาท    อนุโลมปฏิโลม    สาธุก    มนสากาสิ   อิติ   อิมสฺมึ   
สติ   อิท   โหติ   อิมสฺสปฺุปาทา   อิท   อุปฺปชฺชติ   อิมสฺมึ  อสติ  อิท   
น    โหติ   อิมสฺส   นิโรธา   อิท   นริุชฌฺติ   ยทิท   อวิชฺชาปจฺจยา   
สงฺขารา     สงฺขารปจฺจยา     วิ ฺาณ     วิ ฺาณปจฺจยา    นามรปู   
นามรูปปจฺจยา    สฬายตน    สฬายตนปจฺจยา    ผสฺโส    ผสฺสปจฺจยา   
เวทนา      เวทนาปจฺจยา     ตณฺหา     ตณฺหาปจฺจยา     อุปาทาน   
อุปาทานปจฺจยา    ภโว    ภวปจฺจยา   ชาติ   ชาติปจฺจยา   ชรามรณ   
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา    สมฺภวนฺติ    เอวเมตสฺส    เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   สมุทโย   โหติ  ฯ  อวิชฺชาย  เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา   
สงฺขารนิโรโธ     สงฺขารนิโรธา     วิ ฺาณนิโรโธ     วิ ฺาณนิโรธา   
นามรูปนิโรโธ     นามรปูนิโรธา    สฬายตนนิโรโธ    สฬายตนนิโรธา   
ผสฺสนิโรโธ   ผสฺสนิโรธา   เวทนานิโรโธ  เวทนานิโรธา  ตณฺหานิโรโธ    
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ตณฺหานิโรธา      อุปาทานนิโรโธ      อุปาทานนิโรธา     ภวนิโรโธ   
ภวนิโรธา     ชาตินิโรโธ    ชาตินิโรธา    ชรามรณ    โสกปริเทว-   
ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา   นิรุชฺฌนฺติ   เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกขฺกฺขนฺธสฺส   
นิโรโธ    โหตีติ    ฯ    อถ    โข    ภควา   เอตมตฺถ   วิทิตฺวา   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา   
               อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส   
               วิธูปย ติฏติ มารเสน   
               สุรโิยว โอภาสยมนฺตลิกฺขนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๔๑]   ๔   เอวมฺเม   สตุ  ฯ  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย   
วิหรติ   นชฺชา  เนร ฺชราย  ตีเร  อชปาลนิโคฺรเธ  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   ภควา   สตฺตาห  เอกปลฺลงฺเกน  นิสินฺโน   
โหติ   วิมุตฺติสุข   ปฏิสเวที   ฯ   อถ   โข  ภควา  ตสฺส  สตฺตาหสฺส   
อจฺจเยน    ตมฺหา   สมาธิมฺหา   วุฏาสิ   ฯ   อถ   โข   อ ฺตโร   
หุหหกชาติโก   ๑   พฺราหฺมโณ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควตา   สทธฺึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ  เอกมนฺต   ิโต  โข  โส  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   กตฺิตาวตา   นุโข   โภ   โคตม  พฺราหฺมโณ  โหติ  กตเม   
จ   ปน   พฺราหฺมณกรณา   ธมฺมาติ   ฯ   อถ   โข  ภควา  เอตมตฺถ   
#๑ หหหหกชาติโกติป ฯ    
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วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               โย พฺราหฺมโณ พาหิตปาปธมฺโม   
               นิหุหหโก นิกฺกสาโว ยตตฺโต   
               เวทนฺตคู วุสิตพฺรหฺมจริโย   
               ธมเฺมน โส พฺราหฺมโณ ๑ พฺรหฺมวาท วเทยฺย   
               ยสสฺุสฺสทา นตฺถิ กุหิ ฺจิ โลเกติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๔๒]   ๕   เอวมฺเม   สตุ   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน   
สมเยน   อายสฺมา   จ   สารีปุตฺโต   อายสฺมา   จ  มหาโมคฺคลฺลาโน   
อายสฺมา   จ   มหากสฺสโป   อายสฺมา   จ   มหากจฺจาโน   อายสฺมา   
จ   มหาโกฏ ิโต   อายสฺมา  จ  มหากปฺปโน  อายสฺมา  จ  มหาจุนฺโท   
อายสฺมา  จ  อนุรุทฺโธ  อายสฺมา  ๒  จ  เรวโต  อายสฺมา  จ นนฺโท   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   ฯ   อทฺทสา   โข  ภควา  อายสฺมนฺเต   
ทูรโต  ว  อาคจฺฉนฺเต  ทิสฺวาน  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  เอเต  ๓   ภิกขฺเว   
พฺราหฺมณา   อาคจฺฉนฺติ   เอเต   ภิกฺขเว   พฺราหฺมณา  อาคจฺฉนฺตีติ  ฯ   
เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   พฺราหฺมณชาติโก   ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
กิตฺตาวตา    นุโข    ภนฺเต    พฺราหฺมโณ   โหติ   กตเม   จ   ปน   
พฺราหฺมณกรณา   ธมฺมาติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ  วิทิตฺวา   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
     พาหิตฺวา    ปาปเก    ธมฺเม    เย    จรนฺติ    สทา   สตา   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ยุ. ฯเปฯ อายสฺมา จ เรวโต อายสฺมา จ เทวทตฺโต   
#อายสฺมา จ อานนฺโท ฯเปฯ อิติ ทิสฺสติ ฯ  ๓ ม. ยุ. เต ฯ    
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ขีณส ฺโชนา พุทฺธา เต เว โลกสฺม ิพฺราหฺมณาติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๔๓]  ๖   เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา ราชคเห วิหรติ   
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  อายสฺมา   
มหากสฺสโป    ปปฺผลิคุหาย    วิหรติ    อาพาธิโก    โหติ    ทุกฺขิโต   
พาฬฺหคิลาโน   ฯ   อถ   โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป  อปเรน  สมเยน   
ตมฺหา   อาพาธา   วุฏาสิ   ฯ   อถ   โข  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส   
ตมฺหา   อาพาธา   วุฏ ิตสฺส   เอตทโหสิ   ยนฺนูนาห  ราชคห  ปณฺฑาย   
ปาวิเสยฺยนฺติ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  ป ฺจมตฺตานิ  เทวตาสตานิ   
อุสฺสุก  อาปนฺนานิ  โหนฺติ  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส ปณฺฑปาตปฏิลาภาย ฯ   
อถโข       อายสฺมา       มหากสฺสโป      ตานิ      ป ฺจมตฺตานิ   
เทวตาสตานิ   ปฏิกฺขิปตฺวา   ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
ราชคห     ปณฺฑาย     ปาวิสิ     เยน    ทลิทฺทวิสิขา    กปณวิสิขา   
เปสการวิสิขา    ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา   อายสฺมนฺต   มหากสฺสป   
ราชคเห     ปณฺฑาย     จรนฺต    เยน    ทลิทฺทวิสิขา    กปณวิสิขา   
เปสการวิสิขา   ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย   
อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          อน ฺโปสิม ฺาต        ทนฺต สาเร ปติฏ ิต   
          ขีณาสว วนฺตโทส        ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๔๔]  ๗  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก สมย ภควา ปาวาย ๑ วิหรติ   
#๑ ยุ. ปาฏลยิ ฯ    
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อชกลาปเก   เจติเย   อชกลาปกสฺส   ยกฺขสฺส   ภวเน  ฯ  เตน  โข   
ปน   สมเยน   ภควา   รตฺตนฺธการติมิสาย  อพฺโภกาเส  นิสินฺโน  โหติ   
เทโว  จ  เอกเมก  ผุสายติ  ฯ  อถ  โข  อชกลาปโก  ยกฺโข ภควโต   
ภย   ฉมฺภิตตฺต   โลมหส   อุปฺปาเทตุกาโม   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควโต  อวิทูเร  ติกฺขตฺตุ อกฺกุโล ปกฺกุโล ๑ อกกฺุลปกฺกลุิก   
อกาสิ    เอโส    เต    สมณ   ปสาโจติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   
เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          ยทา สเกสุ ธมฺเมสุ      ปารคู โหติ พฺราหฺมโณ   
          อถ เอว ๒ ปสาจ ฺจ    ปกฺกุล ฺจาติวตฺตตีติ ๓  ฯ สตฺตม ฯ   
     [๔๕]   ๘   เอวมฺเม   สตุ   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา   สงฺคามชิ   สาวตฺถึ  อนุปฺปตฺโต  โหติ  ภควนฺต  ทสฺสนาย  ฯ   
อสฺโสสิ   โข   อายสฺมโต   สงฺคามชิสฺส   ปุราณทุติยิกา   อยโฺย   กิร   
สงฺคามชิ   สาวตฺถึ   อนุปปฺตฺโตติ   ฯ   สา   ทารก  อาทาย  เชตวน   
อคมาสิ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  สงฺคามชิ  อ ฺตรสฺมึ   
รุกฺขมูเล   ทวิาวิหาเร   ๔   นิสินฺโน   โหติ   อถ   โข  อายสฺมโต   
สงฺคามชิสฺส    ปุราณทุติยิกา    เยนายสฺมา    สงฺคามชิ    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    สงฺคามชึ    เอตทโวจ    ขุทฺทปุตฺต   หิ   
สมณ   โปส   มนฺติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา   สงฺคามชิ  ตุณฺหี   
อโหสิ    ฯ   ทุติยมฺป   โข   อายสฺมโต   สงฺคามชิสฺส   ปุราณทุติยิกา   
#๑ ม. ย.ุ ปกกฺูโลติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ เอต ฯ  ๓ ยุ. พกฺกุล ฺจ .. ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ทิวาวิหาร    
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อายสฺมนฺต   สงฺคามชึ   เอตทโวจ  ขุทฺทปุตฺต  หิ  สมณ  โปส  มนฺติ  ฯ   
ทุติยมฺป   โข   อายสฺมา   สงฺคามชิ   ตุณฺหี   อโหส ิ ฯ  ตติยมฺป  โข   
อายสฺมโต     สงฺคามชิสฺส     ปุราณทุติยิกา    อายสฺมนฺต    สงฺคามชึ   
เอตทโวจ   ขุทฺทปุตฺต   หิ   สมณ   โปส   มนฺติ   ฯ   ตติยมฺป   โข   
อายสฺมา    สงฺคามชิ    ตุณฺหี    อโหส ิ  ฯ   อถ   โข   อายสฺมโต   
สงฺคามชิสฺส   ปุราณทุติยกิา  ต  ทารก  อาทาย  อายสฺมโต  สงฺคามชิสฺส   
ปุรโต    นิกขิฺปตฺวา    ปกกฺามิ   เอโส   เต   สมณ   ปุตฺโต   โปส   
นนฺติ   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  สงฺคามชิ  ต  ทารก  เนว  โอโลเกสิ   
นาป   อาลป   ฯ   อถ   โข   อายสฺมโต  สงฺคามชิสฺส  ปุราณทุติยกิา   
อวิทูเร   ๑  คนฺตฺวา  อปโลเกตี  อทฺทสายสฺมนฺต  สงฺคามชึ  ต  ทารก   
เนว   โอโลเกนฺต   นาป  อาลปนฺต  ทสิฺวานสฺสา  เอตทโหสิ  น  จาย   
สมโณ   ปุตฺเตนป  อปโลเกนฺตี  ฯ  ตโต  ปฏินิวตฺติตฺวา  ทารก  อาทาย   
ปกฺกามิ    ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา   ทพฺิเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   
อติกฺกนฺตมานุสเกน   อายสฺมโต   สงฺคามชิสฺส  ปรุาณทุติยิกาย  เอวรูปมฺป   
วิปฺปการ    ฯ    อถ    โข    ภควา    เอตมตฺถ   วิทิตฺวา   ตาย   
เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          อายนฺตึ นาภินนฺทติ       ปกกฺามนฺตึ น โสจติ   
          สงฺคา สงฺคามชึ มุตฺต     ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๔๖]  ๙  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  คยาย  วิหรติ   
คยาสีเส   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   สมฺพหุลา  ชฏิลา  สีตาสุ   
#๑ ม. อวิทูร ฯ    
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เหมนฺติกาสุ   รตฺตีสุ   อนฺตรฏเก   หิมปาตสมเย   คยาย  อุมฺมชฺุชนฺติป   
นิมฺมุชฺชนฺติป    อุมฺมุชชฺนิมฺมุชฺชมฺป    กโรนฺติ    โอสิ ฺจนฺติป   อคฺคึป  
ชุหนฺติ   อิมินา   สุทฺธีติ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา   เต  สมฺพหุเล   
ชฏิเล   สีตาสุ   เหมนฺติกาสุ  รตฺตีสุ  อนฺตรฏเก  หมิปาตสมเย  คยาย   
อุมฺมุชฺชนฺเตป     นิมฺมุชชฺนฺเตป    อุมฺมชฺุชนิมฺมชฺุชมฺป    ๑    กโรนฺเต   
โอสิ ฺจนฺเตป   อคฺคึป   ชุหนฺเต   อิมนิา   สุทฺธีติ  ฯ  อถ  โข  ภควา   
เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
        น อุทเกน สุจิ ๒ โหติ   พเหฺวตฺถ นฺหายตี ชโน   
        ยมฺห ิสจฺจ ฺจ ธมฺโม จ    โส ๓  สจีุ โส จ พฺราหฺมโณติ ฯ นวม ฯ   
     [๔๗]   ๑๐   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน   
สมเยน   พาหิโย   ทารุจีริโย  สุปฺปารเก  ปฏิวสติ  สมุทฺทตีเร  สกฺกโต   
โหติ  ครุกโต  มานิโต  ปูชิโต  อปจิโต  ๔ ลาภี จีวรปณฺฑปาตเสนาสน-   
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน   ฯ   อถ   โข   พาหิยสฺส  ทารุจีรยิสฺส   
รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  เย  ๕   
โข   เกจิ   โลเก   อรหนฺโต  วา  อรหตฺตมคฺค  วา  สมาปนฺนา  อห   
เตส   อ ฺตโรติ  ฯ  อถ  โข  พาหิยสฺส  ทารุจีริยสสฺ  ปุราณสาโลหิตา   
เทวตา    อนุกมฺปกา    ๖    อตฺถกามา    พาหิยสฺส    ทารุจีริยสฺส   
เจตสา     เจโตปริวิตกฺกม ฺาย     เยน     พาหิโย     ทารุจีริโย   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   พาหิย   ทารุจีริย   เอตทโวจ  เนว  โข   
#๑ โป. ยุ. อุมฺมุชฺชนิมฺมชุชฺ กโรนฺเตป ฯ ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๒ ม. สุจี ฯ   
#๓ โป. โส สุจิ เจว พฺราหฺมโณติ ฯ  ๔ โป. อส ฺ ิโต ฯ  ๕ ย.ุ เย นุ ฯ   
#๖ โป. อนุกมฺปกามา ฯ    
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ตฺว    พาหิย   อรหา   นาป   อรหตฺตมคฺค   วา   สมาปนฺโน   สาป   
เต   ปฏิปทา   นตฺถ ิ ยาย  ตฺว  อรหา  วา  อสฺสสิ  ๑  อรหตฺตมคฺค   
วา  สมาปนฺโนติ  ฯ  อถ  ๒  เก  จรหิ  สเทวเก โลเก อรหนฺโต วา   
อรหตฺตมคฺค   วา   สมาปนฺนาติ   ฯ  อตฺถิ  พาหิย  อุตฺตเรสุ  ชนปเทสุ   
สาวตฺถี   นาม   นคร   ตตฺถ   โส   ภควา   เอตรหิ   วิหรติ  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ฯ   โส   หิ  พาหิย  ภควา  อรหา  เจว  อรหตฺตาย   
จ   ธมฺม  เทเสตีติ  ฯ  อถ  โข  พาหิโย  ทารุจีริโย  ตาย  เทวตาย   
สเวชิโต  ตาวเทว  สุปฺปารกมฺหา  ปกกฺามิ สพฺพตฺถ เอกรตฺติปริวาเสน ๓    
เยน     ภควา     สาวตฺถิย    วิหรติ    เชตวเน    อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม เตนุปสงฺกมิ ฯ   
     [๔๘]   เตน   โข   ปน  สมเยน  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  อพฺโภกาเส   
จงฺกมนฺติ   ฯ   อถ   โข   พาหิโย   ทารุจีริโย   เยน   ๔   ภิกฺขู   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   เต   ภิกฺขู  เอตทโวจ  กห  นุโข  ภนฺเต   
เอตรหิ    ภควา    วิหรติ    อรห    สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ทสฺสนกามมฺหา   
มย   ต   ภควนฺต   อรหนตฺ   สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ   ฯ  อนฺตรฆร  ปวิฏโ   
โข   พาหิย   ภควา   ปณฺฑายาติ   ฯ   อถ  โข  พาหโิย  ทารุจีริโย   
ตรมานรูโป   เชตวนา   นกิฺขมิตฺวา  สาวตฺถึ  ปวิสิตฺวา  อทฺทส  ภควนฺต   
สาวตฺถิย   ปณฺฑาย   จรนฺต   ปาสาทิก   ปาสาทนีย   ๕   สนฺตินฺทฺริย   
#๑ ม. ย.ุ อสสฺ ฯ  ๒ ยุ. โข ฯ  ๓ ม. เยน สาวตฺถี เชตวน อนาถปณฺฑิกสฺส   
#อาราโม เตนุปสงฺกมิ ฯ  ๔ ม. ย.ุ เยน เต ฯ  ๕ โป. ปาสาทิย ฯ   
#ม. ปาสาทนีย ฯ ย.ุ ทสสฺนิย ฯ   
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สนฺตมานส   อุตฺตมทมถสมถ   อนุปฺปตฺต   ทนฺต   คุตฺต   ยตินฺทฺริย   ๑   
นาค     ทิสฺวาน     เยน     ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควโต   ปาเท   สิรสา   นปิติตฺวา  ภควนฺต  เอตทโวจ  เทเสตุ  เม   
ภนฺเต   ภควา   ธมฺม   เทเสตุ   สุคโต   ธมฺม   ย  มมสฺส  ทีฆรตฺต   
หิตาย สุขายาติ ฯ   
     [๔๙]  เอว  วุตฺเต  ภควา  พาหิย  ทารุจีริย  เอตทโวจ อกาโล   
โข   ตาว   พาหิย  อนฺตรฆร  ๒  ปวิฏมฺหา  ปณฺฑายาติ  ฯ  ทุติยมฺป   
โข   พาหิโย   ทารุจีริโย   ภควนฺต   เอตทโวจ  ทุชชฺาน  โข  ปเนต   
ภนฺเต    ภควโต   วา   ชีวิตนฺตรายาน   มยฺห   วา   ชีวิตนฺตรายาน   
เทเสตุ   เม   ภนฺเต   ภควา   ธมฺม   เทเสตุ   สุคโต   ธมฺม   ย   
มมสฺส  ทีฆรตฺต  หิตาย  สขุายาติ  ฯ  ทติุยมฺป โข ภควา พาหิย ทารุจีริย   
เอตทโวจ    อกาโล    โข    ตาว   พาหิย   อนฺตรฆร   ปวิฏมฺหา   
ปณฺฑายาติ   ฯ   ตติยมฺป  โข  พาหิโย  ทารุจีริโย  ภควนฺต  เอตทโวจ   
ทุชฺชาน   โข   ปเนต   ภนฺเต   ภควโต   วา   ชีวิตนฺตรายาน  มยฺห   
วา   ชีวิตนฺตรายาน   เทเสตุ   เม   ภนฺเต   ภควา   ธมฺม  เทเสตุ   
สุคโต   ธมฺม   ย   มมสฺส   ทีฆรตฺต   หติาย   สุขายาติ   ฯ  ตสฺมา   
ติห   เต   พาหิย   เอว   สกิฺขิตพฺพ  ทิฏเ  ทิฏมตฺต  ภวิสฺสติ  สุเต   
สุตมตฺต      ภวิสฺสติ     มเุต     มุตมตฺต     ภวิสฺสติ     วิ ฺาเต   
วิ ฺาตมตฺต  ภวิสฺสตีติ  เอว ฺหิ  เต  พาหิย  สิกฺขิตพฺพ  ฯ  ยโต ๓  โข   
เต   พาหิย   ทิฏเ   ทฏิมตฺต   ภวิสฺสติ   สุเต   สุตมตฺต   ภวิสฺสติ   
#๑ โป. ยุ. สนฺตินฺทฺริย ฯ  ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓ โป. ตสฺส ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 84 

มุเต     มุตมตฺต     ภวิสฺสติ     วิ ฺาเต    วิ ฺาตมตฺต    ภวิสสฺติ   
ตโต  ตฺว  พาหิย  นตฺถ ิ ๑ ยโต ตฺว พาหิย เนวตฺถิ ๒ [๓] ตโต ตฺว   
พาหิย  เนวิธ  น  หุร  น  อุภยมนฺตเร  ๔  เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺสาติ ฯ   
อถ    โข    พาหิยสฺส    ทารุจีริยสฺส   ภควโต   อิมาย   สงฺขิตฺตาย   
ธมฺมเทสนาย    ตาวเทว   อนุปาทาย   อาสเวหิ   จิตฺต   วิมุจฺจิ   ฯ   
อถ   โข   ภควา   พาหิย   ทารุจีริย   อิมินา  สงฺขิตฺเตน  โอวาเทน   
โอวทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
     [๕๐]   อถ   โข   อจิรปกฺกนฺตสฺส   ภควโต   พาหิย  ทารุจีริย   
คาวี   ตรุณวจฺฉา   อธิปาเตตฺวา  ๕  ชีวิตา  โวโรเปสิ  ฯ  อถ  โข   
ภควา   สาวตฺถิย   ปณฺฑาย   จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
สมฺพหุเลหิ    ภิกฺขูหิ    สทธฺึ   นครมฺหา   นิกฺขมิตฺวา   อทฺทส   พาหิย   
ทารุจีริย    กาลกต   ทิสฺวาน   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   คณฺหาถ   ภิกฺขเว   
พาหิยสฺส    ทารุจีริยสฺส    สรรีก    ม ฺจก   อาโรเปตฺวา   นีหรตฺิวา   
ฌาเปถ   ถูป ฺจสฺส   กโรถ   สพฺรหฺมจารี  โว  ภิกฺขเว  กาลกโตติ  ฯ   
เอว   ภนฺเตติ   โข   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา  ๖  พาหิยสฺส   
ทารุจีริยสฺส    สรรีก    ม ฺจก   อาโรเปตฺวา   นีหรตฺิวา   ฌาเปตฺวา   
ถูป ฺจสฺส    กริตฺวา    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   
[๗]   เอกมนฺต   นิสีทึส ุ เอกมนฺต  นิสนิฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต   
เอตทโวจุ    ทฑฺฒ    ภนฺเต    พาหิยสฺส   ทารุจีริยสฺส   สรีร   ถโูป   
#๑ ม. น เตน ยุ. น ตตฺถ ฯ  ๒ ม. น เตน ยุ. เนวตฺถ ฯJ   
#๓ ตโต ตฺว พาหิย น ตตฺถ ฯ ยโต ตฺว พาหิย น ตตฺถ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ น อุภยมนฺตเรน ฯ ๕ ม. อธิปติตฺวา ฯ  ๖ ย.ุ ปฏิสุณิตฺวา ฯ   
#๗ ม. ยุ. ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ฯ    
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จสฺส   กโต   ตสฺส   กา   คติ   โก   อภิสมฺปราโยติ   ฯ   ปณฺฑิโต   
ภิกฺขเว  พาหิโย  ทารุจีริโย  ปจฺจปาทิ  ๑  ธมฺมสฺสานุธมฺม  น จ [๒]   
ธมฺมาธิกรณ  วิเหเสติ  ๓   ปรินิพฺพุโต ภิกฺขเว พาหิโย ทารุจีริโยติ ฯ อถ   
โข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          ยตฺถ อาโป จ ปวี        เตโช วาโย น คาธติ   
          น ตตฺถ สุกฺกา โชตนฺติ      อาทิจฺโจ นปฺปกาสติ   
          น ตตฺถ จนฺทิมา ภาติ       ตโม ตตฺถ น วิชฺชติ ฯ   
          ยทา จ อตฺตนาเวทิ        มุน ิโมเนน พฺราหฺมโณ   
          อถ รูปา อรูปา จ         สุขทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ ทสม ฯ   
     [๔] ... ... ... ...       ... ... ... ... ... ... ...   
                        โพธิวคฺโค ปโม ฯ   
                           ตสฺสุทฺทาน   
          ตโย ๕ จ โพธิ นิโคฺรโธ   เต เถรา กสฺสเปน จ   
          ปาวาย ๖ สงฺคามชิ       ชฏิลา พาหิเยน เต รสาติ ฯ   
                   อุทาเน ทุติโย มุจฺจลินฺทวคฺโค   
     [๕๑]   ๑   เอวมฺเม   สตุ  ฯ  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย   
วิหรติ   นชฺชา   เนร ฺชราย   ตีเร  มุจฺจลินฺทมูเล  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   ภควา   สตฺตาห  เอกปลฺลงฺเกน  นิสินฺโน   
โหติ  วิมุตฺติสุข  ปฏิสเวที  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  มหาอกาลเมโฆ   
#๑ โป. ปจฺจุปฺปาทิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ม ฯ  ๓ โป. วิเหสติ ฯ ม. วิเหเสสิ ฯ   
#๔ โป. ม. ย.ุ อยมฺป อุทาโน วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ ฯ  ๕ ม. ตโย   
#โพธี จ หหหุงฺโก พฺราหฺมณา กสฺสเปน จ อชสงฺคามชฏลิา พาหิเยนาติ เตรสาติ ฯ   
#๖ ยุ. ปาเตฬี ฯ    
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อุทปาทิ   ฯ   สตฺตาหวทฺทลิกา   สีตวาตา   ทุทฺทนี   ๑  ฯ  อถ  โข   
มุจฺจลินฺโท    นาคราชา    สกภวนา    นิกฺขมิตฺวา    ภควโต    กาย   
สตฺตกฺขตฺตุ    โภเคหิ    ปรกิฺขิปตฺวา    อุปริ    มุทฺธน ิ  มหนฺต   ผณ   
วิหจฺจ    อฏาสิ   มา   ภควนฺต   สีต   มา   ภควนฺต   อุณฺห   มา   
ภควนฺต   ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาติ   ๒   ฯ   อถ   โข  ภควา   
ตสฺส   สตฺตาหสฺส   อจฺจเยน   ตมฺหา   สมาธิมฺหา   วุฏาสิ   ฯ  อถ   
โข    มุจฺจลินโฺท    นาคราชา   วิทฺธ   วิคตพลาหก   เทว   วิทิตฺวา   
ภควโต  กาย  ๓   โภเคหิ  นิเวเตฺวา  สกวณฺณ  อภินิมฺมิตฺวา  ภควโต   
ปุรโต   ว   อฏาสิ   ป ฺชลิโก   ภควนฺต   นมสฺสมาโน  ฯ  อถ  โข   
ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          สุโข วิเวโก ตุฏสฺส       สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต   
          อพฺยาปชฺช สุข โลเก       ปาณภูเตสุ ส ฺโม ๔   
          สุขา วิราคตา โลเก       กามาน สมติกฺกโม   
          อสฺมิมานสฺส [๕] วินโย    เอต เว ปรม สุขนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๕๒]   ๒   เอวมฺเม   สุต   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน   
สมเยน     สมฺพหุลาน     ภิกฺขูน    ปจฺฉาภตฺต    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน   
อุปฏานสาลาย    สนฺนสิินนฺาน   สนฺนิปติตาน   อยมนฺตรากถา   อุทปาทิ   
โก  นุโข  อาวุโส  อิเมส  ทฺวินฺน  ราชนู  มหทฺธนตโร วา มหาโภคตโร   
วา     มหาโกสตโร    วา    มหาวิชิตตโร    วา    มหาวาหนตโร   
#๑ ม. ย.ุ ทุททฺินี ฯ  ๒ ม. ... สรีสปสมผฺสฺโสติ ฯ  ๓ ม. ยุ. กายา   
#โภเค วินิเวเตฺวา สกวณฺณ ปฏิสหริตฺวา มาณวกวณฺณ อภินิมฺมินิตฺวา ฯ  ๔ ม.   
#๔ ม. ย.ุ สยโม ฯ  ๕ ม. ยุ. โย ฯ    
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วา   มหพฺพลตโร   วา   มหิทฺธิกตโร  วา  มหานุภาวตโร  วา  ราชา   
วา   มาคโธ   เสนิโย  พิมฺพิสาโร  ราชา  วา  ปเสนทิ  โกสโลติ  ฯ   
อย ฺจรหิ  เตส  ภิกฺขูน  อนฺตรากถา  ๑  วิปฺปกตา  ฯ  อถ  โข ภควา   
สายณฺหสมย      ปฏิสลลฺานา     วุฏ ิโต     เยน     อุปฏานสาลา   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ   ฯ   นสิชฺช   
โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  กาย  นตฺุถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย   
สนฺนิสินฺนา   สนฺนิปติตา   กา  จ  ปน  โว  อนฺตรากถา  วิปฺปกตาติ  ฯ   
อิธ      ภนฺเต     อมฺหากมฺป     ปจฺฉาภตฺต     ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน   
อุปฏานสาลาย    สนฺนสิินนฺาน   สนฺนิปติตาน   อยมนฺตรากถา   อุทปาทิ   
โก   น ุ  โข   อาวุโส   อิเมส   ทฺวินฺน   ราชูน   มหทฺธนตโร  วา   
มหาโภคตโร  วา  มหาโกสตโร  วา  มหาวิชิตตโร  วา  มหาวาหนตโร   
วา   มหพฺพลตโร   วา   มหิทฺธิกตโร  วา  มหานุภาวตโร  วา  ราชา   
วา   มาคโธ   เสนิโย   พิมพิฺสาโร   ราชา   วา  ปเสนทิ  โกสโลติ   
อย  โข  โน  ภนฺเต  อนฺตรากถา  วิปฺปกตา  อถ  ภควา อนุปฺปตฺโตติ ฯ   
น  เขฺวต  ภิกขฺเว  ตุมฺหาก  ปฏิรูป  กุลปุตฺตาน  สทฺธา  ๒  อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิตาน   ย   ตุเมฺห   เอวรูป   ๓    กถ   กเถยฺยาถ   
สนฺนิปติตาน   โว  ภิกฺขเว  ทฺวย  กรณีย  ธมฺม ี ๔  วา  กถา  อรโิย   
วา   ตุณฺหีภาโวติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย   
เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          ย ฺจ กามสุข โลเก        ย ฺจิท ทิวิย สุข   
#๑ ม. ย.ุ โหติ ฯ  ๒ โป. ยุ สทฺธาย ฯ  ๓ ม. ยุ. เอวรูป ฯ   
#๔ โป. ย.ุ ธมฺมิกถา วา ฯ    
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          ตณฺหกฺขยสุขสฺส ๑ เต      กล นคฺฆนฺติ โสฬสินฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๕๓]   ๓   เอวมฺเม   สตุ   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
สมฺพหุลา  กมุารกา  อนฺตรา  จ  สาวตฺถึ  ๒  อนฺตรา  จ  เชตวน อหึ   
ทณฺเฑน   หนนฺติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา   
เต  ๓   สมฺพหุเล  กุมารเก  อนฺตรา  จ  สาวตฺถึ  อนฺตรา  จ เชตวน   
อหึ   ทณฺเฑน   หนนฺเต  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย   
เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          สุขกามานิ ภูตานิ          โย ทณฺเฑน วิหึสติ   
          อตฺตโน สุขเมสาโน        เปจฺจ โส น ลภเต สุข ฯ   
          สุขกามานิ ภูตานิ          โย ทณฺเฑน น หึสติ   
          อตฺตโน สุขเมสาโน        เปจฺจ โส ลภเต สุขนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๕๔]   ๔   เอวมฺเม   สตุ   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน   
สมเยน   ภควา   สกฺกโต   โหติ   ครุกโต   มานิโต  ปูชิโต  อปจิโต   
ลาภี        จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน       ฯ   
ภิกฺขุสงฺโฆป   สกฺกโต   โหติ   ครุกโต  มานิโต  ปชูโิต  อปจิโต  ลาภี   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน     ฯ     อ ฺติตฺถิยา   
ปน     ปริพฺพาชกา     อสกฺกตา     โหนฺติ    อครุกตา    อมานติา   
#๑ ม. ตณฺหกฺขยสุขสฺเสเต กล นาคฺฆนฺติ ฯ  ๒ โป. สาวตฺถิย อนฺตรา จ เชตวเน   
#อหึ ทณฺเฑหิ ฯ  ๓ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อปูชิตา  น  ๑  อปจิตา  น  ลาภิโน  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺาราน  ฯ  อถ  โข  เต  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา ภควโต   
สกฺการ    อสหมานา    ภิกขฺุสงฺฆสฺส   จ   คาเม   จ   อร ฺเ   จ   
ภิกฺขู   ทิสฺวา   อสพฺภาหิ   ผรุสาหิ   วาจาหิ   อกฺโกสนฺติ   ปริภาสนฺติ   
โรเสนฺติ   วิเหสนฺติ   ๒  ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกขฺู  เยน  ภควา   
เตนุสปงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺนา   โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ   
เอตรหิ   ภนฺเต   ภควา  สกฺกโต  โหติ  ๓   ครุกโต  มานิโต  ปูชโิต   
อปจิโต    ลาภี   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน   ฯ   
ภิกฺขุสงฺโฆป   สกฺกโต   โหติ   ครุกโต  มานิโต  ปชูโิต  อปจิโต  ลาภี   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน     ฯ     อ ฺติตฺถิยา   
ปน     ปริพฺพาชกา     อสกฺกตา     โหนฺติ    อครุกตา    อมานติา   
อปูชิตา   น   อปจิตา   น   ลาภิโน  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺาราน  ฯ  อถ  โข  เต  ภนฺเต  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา   
ภควโต   สกกฺาร   อสหมานา   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   จ   คาเม  จ  อร ฺเ   
จ   ภิกฺขุสงฺฆ   ๔   ทิสฺวา   อสพฺภาหิ   ผรุสาหิ  วาจาหิ  อกฺโกสนฺติ   
ปริภาสนฺติ   โรเสนฺติ   วิเหสนฺติ   ๕  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               คาเม อร ฺเ สุขทุกฺขผุฏา ๖   
               เนวตฺตโต โน ปรโต ทเหถ   
#๑ ม. อนปจิตา ฯ  ๒ ม. วิเหเสนฺติ ฯ  ๓ โป. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
#๔ ม. ภิกฺขู ฯ  ๕ ม. ย ุวิเหเสนฺตีติ ฯ  ๖ ม. ยุ. ผุฏโ ฯ   
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               ผุสนฺติ ผสฺสา อุปธึ ปฏิจฺจ   
               นิรปูธึ เกน ผุเสยฺยุ ๑ ผสฺสาติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๕๕]   ๕   เอวมฺเม   สตุ   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน   
สมเยน    อ ฺตโร   อิจฺฉานงฺคลโก   อุปาสโก   สาวตฺถึ   อนุปปฺตฺโต   
โหติ   เกนจิเทว   กรณีเยน   ฯ   อถ  โข  โส  อุปาสโก  สาวตฺถิย   
ต    กรณีย    ตีเรตฺวา   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินฺน  โข|   
ต   อุปาสก   ภควา   เอตทโวจ   จิรสฺส   โข   ตฺว   อุปาสก  อิม   
ปริยายมกาสิ   ยทิท   อิธาคมนายาติ   ฯ   จิรปฏิกาห  ภนฺเต  ภควนฺต   
ทสฺสนาย  อุปสงฺกมิตุกาโม  อปจาห  เกหิจิ  ๒  กิจฺจกรณีเยหิ  พฺยาวโฏ   
เอวาห   นาสกฺขึ   ภควนฺต   ทสฺสนาย   อุปสงฺกมิตุนฺติ   ฯ   อถ  โข   
ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               สุข วต ตสฺส น โหติ กิ ฺจิ   
               สงฺขาตธมฺมสฺส พหุสฺสุตสฺส   
               สกิ ฺจน ปสฺส วิห ฺมาน   
               ชโน ชนมฺหิ ๓  ปฏิพนฺธรูโปติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๕๖]   ๖   เอวมฺเม   สตุ   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อ ฺตรสฺส     ปริพฺพาชกสฺส    ทหรา    มาณวิกา    ปชาปตี    โหติ   
#๑ ยุ. ผุเสยฺยุ ฯ  ๒ ม. อาเมณฺฑิต ฯ  ๓ โป. ม. ชนสมฺึ ฯ    
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คพฺภินี  อุปวิช ฺา  ๑  ฯ  อถ  โข  สา  ปริพฺพาชิกา [๒] ปริพฺพาชก   
เอตทโวจ   คจฺฉ   ตฺว   พฺราหฺมณ   เตล   อาหร  ย  เม  วิชาตาย   
ภวิสฺสตีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต  โส  ปริพฺพาชโก  ปริพฺพาชิก  เอตทโวจ   
กุโต   ปนาห   โภติยา   ๓   เตล  อาหรามีติ  ฯ  ทุติยมฺป  โข  สา   
ปริพฺพาชิกา    ต    ปริพฺพาชก    เอตทโวจ   คจฺฉ   ตฺว   พฺราหฺมณ   
เตล   อาหร   ย   เม   วิชาตาย   ภวิสฺสตีติ  ฯ  ทุติยมฺป  โข  โส   
ปริพฺพาชโก   ต   ปริพฺพาชิก   เอตทโวจ  กุโต  ปนาห  โภติยา  เตล   
อาหรามีติ    ฯ   ตติยมฺป   โข   สา   ปรพฺิพาชิกา   ต   ปริพฺพาชก   
เอตทโวจ   คจฺฉ   ตฺว   พฺราหฺมณ   เตล   อาหร  ย  เม  วิชาตาย   
ภวิสฺสตีติ   
     [๕๗]   เตน   โข   ปน  สมเยน  ร ฺโ  ปเสนทิสฺส  โกสลสสฺ   
โกฏาคาเร   สมณสฺส   วา   พฺราหฺมณสฺส  วา  สปปฺสฺส  วา  เตลสฺส   
วา   ยาวทตฺถ   ปาตุ   ทียติ   โน   นีหรตุิ   ฯ   อถ   โข   ตสฺส   
ปริพฺพาชกสฺส   เอตทโหสิ   ร ฺโ   โข   ปน   ปเสนทิสฺส   โกสลสฺส   
โกฏาคาเร   สมณสฺส   วา   พฺราหฺมณสฺส  วา  สปปฺสฺส  วา  เตลสฺส   
วา   ยาวทตฺถ   ปาตุ   ทียติ   โน   นีหรตุิ   ยนฺนูนาห   ๔  ร ฺโ   
ปเสนทิสฺส    โกสลสฺส    โกฏาคาร    คนฺตฺวา   เตลสฺส   ยาวทตฺถ   
ปวิตฺวา  ฆร  อาคนฺตฺวา  อุคฺคิริตฺวาน  ๕  ทเทยฺย  ย อิมิสฺสา วิชาตาย   
ภวิสฺสตีติ   ฯ  อถ  โข  โส  ปริพฺพาชโก  ร ฺโ  ปเสนทิสฺส  โกสลสฺส   
โกฏาคาร   คนฺตฺวา   เตลสฺส   ยาวทตฺถ   ปวิตฺวา   ฆร  อาคนฺตฺวา   
#๑ โป. อุปชชฺ วิช ฺา ฯ  ๒ ม. ยุ. ต ฯ  ๓ ม. โภติ ฯ  ๔ โป. กิสสฺ นุโข ฯ   
#๕ โป. อุจฺฉิทิตฺวาน ฯ ม. อุจฺฉทฺทิตฺวาน ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 92 

เนว  สกฺโกติ  อุทฺธ  กาตุ  น  ปน  อโธ  ฯ  โส  ทุกฺขาหิ ติปฺปาหิ ๑   
กฏกาหิ   เวทนาหิ   ผุฏโ   อาวฏฏติ   ปริวฏฏติ   จ   ฯ  อถ  โข   
ภควา     ปุพฺพณฺหสมย     นิวาเสตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย    สาวตฺถึ   
ปณฺฑาย   ปาวิสิ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา  ต  ปริพฺพาชก  ทุกฺขาหิ   
ติปฺปาหิ    กฏกาหิ   เวทนาหิ   ผุฏ   อาวฏฏมาน   ปริวฏฏมาน   ฯ   
อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ   วิทิตฺวา   ตาย   เวลาย  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   
               สุขิโน วต เย อกิ ฺจนา   
               เวทคุโน หิ ชนา อกิ ฺจนา   
               สกิ ฺจน ปสฺส วิห ฺมาน   
               ชโน ชนสฺม ึ๒ ปฏิพทฺธจิตฺโตติ ๓  ฯ ฉฏ ฯ   
     [๕๘]   ๗   เอวมฺเม   สตุ   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อ ฺตรสฺส   อุปาสกสฺส   เอกปุตฺตโก   ปโย   มนาโป   กาลกโต  ๔   
โหติ   ฯ   อถ   โข   สมฺพหุลา   อุปาสกา   อลฺลวตฺถา   อลฺลเกสา   
ทิวาทิวสฺส    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺเน   โข  เต   
อุปาสเก   ภควา   เอตทโวจ   กินฺน ุ  ตุเมฺห   อุปาสกา   อลฺลวตฺถา   
อลฺลเกสา   อิธูปสงฺกมิตฺวา   ๕   ทิวาทิวสฺสาติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  โส   
อุปาสโก  ภควนฺต  เอตทโวจ  มยฺห  โข  ภควา  ๖  เอกปุตฺตโก ปโย   
#๑ โป. ม. ยุ. ติพฺพาหิ ขราหิ ฯ  ๒ ย.ุ ชนมฺหิ ฯ  ๓ ม. ย.ุ ปฏิพนฺธจิตฺโต ฯ   
#๔ ม. ย.ุ กาลงฺกโต ฯ  ๕ ม. ยุ. อิธูปสงฺกมนฺตา ฯ  ๖ ม. ยุ. ภนฺเต ฯ    
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มนาโป   กาลกโต   [๑]  มย  อลลฺวตฺถา  อลลฺเกสา  อิธูปสงฺกมนฺตา   
ทิวาทิวสฺสาติ   ฯ   อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย   
อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               ปยรูปสฺสาทคทฺธิตา ๒ เส   
               เทวกายา ปุถุมานุสา ๓  จ   
               อฆาวิโน ๔ ปรชิุนฺนา   
               มจฺจุราชสฺส วส คจฺฉนฺติ ฯ   
               เย เว ทิวา จ รตฺโต จ   
               อปฺปมตฺตา ชหนฺติ ปยรูป   
               เต เว ขณนฺติ อฆมูล   
               มจฺจุโน อามิส ทุรติวตฺตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๕๙]  ๘  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  กุณฺฑิยาย  ๕   
วิหรติ   กุณฺฑิฏานวเน   ๖   ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สุปฺปวาสา   
โกลิยธีตา   สตฺต   วสฺสานิ   คพฺภ   ธาเรติ   สตฺตาห  มฬฺูหคพฺภา  ฯ   
สา   ทุกฺขาหิ   ติปฺปาหิ   กฏกาหิ   เวทนาหิ   ผุฏา   ตีหิ  วิตกฺเกหิ   
อธิวาเสติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วต  โส  ๗  ภควา  โย  อิมสฺส เอวรูปสฺส   
ทุกฺขสฺส   ปหานาย   ธมมฺ   เทเสติ   สุปฏิปนฺโน   วต  ตสฺส  ภควโต   
สาวกสงฺโฆ   โย   อิมสฺส   เอวรูปสฺส   ทุกฺขสฺส   ปหานาย  ปฏปินฺโน   
สุสุข วต [๘] นิพฺพาน ยตฺถิท ๙ เอวรูป ทุกฺข น สวิชชฺตีติ ฯx   
#๑ ม. ย.ุ เตน ฯ  ๒ โป. ปยรูปสาตรูปคธิตา เย ฯ ม. ปยรูปสฺสาทคธิตาเส ฯ ยุ.   
#ปยรูปาสาตคธิตา เว ฯ  ๓ โป. ปุถุมนุสา จ ฯ ม. ปุถุมนุสฺสา ฯ  ๔ โป. อฌาวิโน   
#ปริสชฺชนา ฯ  ๕ ม. กุณฺฑิกาย ฯ  ๖ ม. กุณฺฑธานวเน ฯ  ๗ ยุ. โภ ฯ   
#๘ ม. ต ฯ  ๙ โป. ยุ. ยททิ ฯ    
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     [๖๐]   อถ   โข   สุปฺปวาสา   โกลยิธีตา   สามิก  อามนฺเตสิ   
เอหิ    ตฺว    อยฺยปุตฺต   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกม   อุปสงฺกมิตฺวา   
มม   วจเนน   ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺทาหิ  อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก   
ลหุฏาน    พล   ผาสุวิหาร   ปุจฺฉ   สปฺุปวาสา   ภนฺเต   โกลิยธตีา   
ภควโต   ปาเท   สิรสา   วนฺทติ   อปฺปาพาธ   อปฺปาตงฺก   ลหุฏาน   
พล    ผาสุวิหาร    ปุจฺฉตีติ    เอว ฺจ   วเทหิ   สุปฺปวาสา   ภนฺเต   
โกลิยธีตา   สตฺต   วสฺสานิ   คพฺภ   ธาเรติ  สตฺตาห  มูฬฺหคพฺภา  สา   
ทุกฺขาหิ    ติปฺปาหิ    กฏกาหิ    เวทนาหิ    ผุฏา   ตีหิ   วิตกฺเกหิ   
อธิวาเสติ   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   วต   โส  ภควา  โย  อิมสฺส  เอวรูปสฺส   
ทุกฺขสฺส   ปหานาย   ธมมฺ   เทเสติ   สุปฏิปนฺโน   วต  ตสฺส  ภควโต   
สาวกสงฺโฆ   โย   อิมสฺส   เอวรูปสฺส   ทุกฺขสฺส   ปหานาย  ปฏปินฺโน   
สุสุข    วต   นิพฺพาน   ยตฺถิท   เอวรูป   ทุกฺข   น   สวิชฺชตีติ   ฯ   
ปรมนฺติ  โข  ๑  โส โกลิยปุตฺโต สุปฺปวาสาย โกลิยธีตาย ปฏิสฺสุตฺวา ๒   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ  ๓   ฯ  เอกมนฺต  นิสนิฺโน  ๔ โข โกลิยปุตฺโต ภควนฺต   
เอตทโวจ   สุปฺปวาสา   ภนฺเต   โกลิยธตีา   ภควโต   ปาเท  สริสา   
วนฺทติ   อปฺปาพาธ   อปฺปาตงฺก   ลหุฏาน   พล   ผาสุวิหาร   ปุจฺฉติ   
เอว ฺจ   วเทติ   สุปฺปวาสา  โกลิยธีตา  สตฺต  วสฺสานิ  คพฺภ  ธาเรติ   
สตฺตาห    มฬฺูหคพฺภา    สา   ทุกฺขาหิ   ติปฺปาหิ   กฏกาหิ   เวทนาหิ   
ผุฏา   ตีหิ   วิตกฺเกหิ   อธิวาเสติ   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วต  โส  ภควา   
#๑ ยุ. โขสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ โป. ปฏิสณิุตฺวา ฯ  ๓ โป. ยุ. อฏาสิ ฯ   
#๔ โป. ย.ุ  ิโต ฯ    
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โย   อิมสฺส   เอวรูปสฺส  ทกฺุขสฺส  ปหานาย  ธมฺม  เทเสติ  สุปฏปินฺโน   
วต   ตสฺส   ภควโต   สาวกสงฺโฆ   โย   อิมสฺส  เอวรูปสฺส  ทกฺุขสฺส   
ปหานาย   ปฏิปนฺโน   สสุุข   วต   นพฺิพาน   ยตฺถทิ   เอวรูป   ทุกฺข   
น    สวิชฺชตีติ   ฯ   สุขินี   โหตุ   สุปฺปวาสา   โกลยิธีตา   อโรคา   
อโรค   ปุตฺต   วิชายตูติ  ฯ  สห  วจนา  จ  ปน  ภควโต  สุปฺปวาสา   
โกลิยธีตา   สุขินี   อโรคา   อโรค   ปตฺุต  วิชายิ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ   
โข   โส   โกลิยปุตฺโต   ภควโต   ภาสิต   อภินนฺทตฺิวา   อนุโมทิตฺวา   
อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   เยน   สก   
ฆร   เตน   ปจฺจายาสิ   ฯ  อทฺทสา  โข  โส  โกลิยปตฺุโต  สุปฺปวาส   
โกลิยธีตร   สุขินึ   อโรค  อโรค  ปุตฺต  วิชาต  ทิสฺวานสฺส  เอตทโหสิ   
อจฺฉริย    วต    โภ    อพฺภูต   วต   โภ   ตถาคตสฺส   มหิทฺธิกตา   
มหานุภาวตา   ยตฺร   ห ิ  นามาย  สุปฺปวาสา  โกลยิธีตา  สห  วจนา   
จ  ปน  ภควโต  สุขินี  อโรคา  อโรค  ปุตฺต  วิชายสิฺสตีติ ๑ อตฺตมโน   
ปมุทิโต ปติโสมนสฺสชาโต อโหสิ ฯ   
     [๖๑]  อถ  โข  สุปฺปวาสา  โกลิยธีตา  สามิก  อามนฺเตสิ  เอหิ   
ตฺว    อยฺยปุตฺต    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกม   อุปสงฺกมิตฺวา   มม   
วจเนน  ภควโต  ปาเท  สริสา  วนฺทาหิ  สุปฺปวาสา  ภนฺเต  โกลิยธีตา   
ภควโต   ปาเท   สิรสา   วนฺทตีติ  เอว ฺจ  วเทหิ  สุปฺปวาสา  ภนฺเต   
โกลิยธีตา   สตฺต   วสฺสานิ   คพฺภ   ธาเรติ  ๒  สตฺตาห  มูฬฺหคพฺภา   
สา   เอตรหิ   สุขินี   อโรคา   อโรค   ปุตฺต  วิชาตา  สา  สตฺตาห   
#๑ ยุ. วิชายติ ฯ  ๒ ยุ. ธาเรสิ ฯ    
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พุทฺธปฺปมุข   ภิกฺขุสงฺฆ   ภตฺเตน   นิมนฺเตติ   อธิวาเสตุ   กิร   ภนฺเต   
ภควา  สุปฺปวาสาย  โกลยิธีตาย  สตฺต  ภตฺตานิ  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ   
ปรมนฺติ     โข     โส    โกลิยปุตฺโต    สุปฺปวาสาย    โกลิยธีตาย   
ปฏิสฺสุตฺวา    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข   โส   
โกลิยปุตฺโต    ภควนฺต    เอตทโวจ   สปฺุปวาสา   ภนฺเต   โกลิยธตีา   
ภควโต   ปาเท   สิรสา   วนฺทติ   เอว ฺจ  วเทติ  สุปปฺวาสา  ภนฺเต   
โกลิยธีตา    สตฺต    วสฺสานิ   คพฺภ   ธาเรสิ   สตฺตาห   มฬฺูหคพฺภา   
สา   เอตรหิ   สุขินี   อโรคา   อโรค   ปุตฺต  วิชาตา  สา  สตฺตาห   
พุทฺธปฺปมุข   ภิกฺขุสงฺฆ   ภตฺเตน   นิมนฺเตติ   อธิวาเสตุ   กิร   ภนฺเต   
ภควา สุปฺปวาสาย โกลิยธตีาย สตฺต ภตฺตานิ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ   
     [๖๒]  เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตเรน อุปาสเกน พุทฺธปฺปมุโข   
ภิกฺขุสงฺโฆ    สฺวาตนาย    ภตฺเตน   นิมนฺติโต   โหติ   ฯ   โส   จ   
อุปาสโก    อายสฺมโต    มหาโมคฺคลฺลานสฺส   อุปฏาโก    โหติ   ฯ   
อถ   โข   ภควา   อายสฺมนฺต  มหาโมคฺคลฺลาน  อามนฺเตสิ  เอหิ  ตฺว   
โมคฺคลฺลาน    เยน    โส    อุปาสโก    เตนุปสงฺกม   อุปสงฺกมิตฺวา   
ต   อุปาสก   เอว   วเทหิ   สุปฺปวาสา   อาวุโส   โกลิยธีตา  สตฺต   
วสฺสานิ   คพฺภ   ธาเรสิ   สตฺตาห   มูฬหฺคพฺภา   สา   เอตรหิ  สขิุนี   
อโรคา   อโรค   ปุตฺต   วิชาตา   สา  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ   
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ภตฺเตน   นิมนฺเตติ   ๑  กโรตุ  สุปฺปวาสา  โกลิยธีตา  สตฺต  ภตฺตานิ   
ปจฺฉา  ๒  โส  กริสฺสติ  ตุยฺห  ๓  โส อุปฏาโกติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข   
อายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน    ภควโต    ปฏิสฺสุตฺวา    เยน    โส   
อุปาสโก    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ต    อุปาสก   เอตทโวจ   
สุปฺปวาสา   อาวุโส  โกลยิธีตา  สตฺต  วสฺสานิ  คพฺภ  ธาเรสิ  สตฺตาห   
มูฬฺหคพฺภา   ฯ   สา   เอตรหิ   สุขินี  อโรคา  อโรค  ปุตฺต  วิชาตา   
สา    สตฺตาห    พุทฺธปฺปมขุ   ภิกฺขุสงฺฆ   ภตฺเตน   นมินฺเตติ   กโรตุ   
สุปฺปวาสา   โกลิยธีตา   สตฺต   ภตฺตานิ   ปจฺฉา   ตฺว   กริสฺสสีติ  ฯ   
สเจ   เม  ภนเฺต  อยฺโย  มหาโมคฺคลฺลาโน  ติณฺณ  ธมฺมาน  ปาฏโิภโค   
โภคาน ฺจ   ชีวิตสฺส   จ   สทฺธาย   จ  กโรตุ  สุปฺปวาสา  โกลิยธีตา   
สตฺต  ภตฺตานิ  ปจฺฉา  ๔  กริสฺสามีติ  ฯ ทฺวินฺน โข เต ๕ อห อาวุโส   
ธมฺมาน   ปาฏิโภโค   โภคาน ฺจ   ชีวิตสฺส   จ   สทฺธาย   ปน   ตฺว   
เยว  ปาฏิโภโคติ  ฯ  สเจ  ๖  ภนฺเต  อยฺโย มหาโมคฺคลฺลาโน ทวิฺนฺน   
ธมฺมาน    ปาฏิโภโค   โภคาน ฺจ   ชีวิตสฺส   จ   กโรตุ   สุปฺปวาสา   
โกลิยธีตา   สตฺต   ภตฺตานิ  ปจฺฉา  กรสิฺสามีติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน     ต    อุปาสก    ส ฺาเปตฺวา    เยน    ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  เอตทโวจ  ส ฺาโต  ๗  ภนฺเต   
โส   อุปาสโก   [๘]   กโรตุ  สุปฺปวาสา  โกลิยธีตา  สตฺต  ภตฺตานิ   
ปจฺฉา   โส   กริสฺสตีติ   ฯ  อถ  โข  สุปปฺวาสา  โกลยิธีตา  สตฺตาห   
พุทฺธปฺปมุข    ภิกฺขุสงฺฆ    ปณีเตน    ขาทนีเยน   โภชนีเยน   สหตฺถา   
#๑ ยุ. นิมนฺเตสีติ ฯ  ๒ ม. ปจฺฉา ตฺว กริสฺสสีติ ฯ  ๓ ม. ยุ. ตุยฺเหโส ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ปจฺฉาห ฯ  ๕ โป. เตนาห ฯ ยุ. เตส ฯ  ๖ ม. ย.ุ สเจ เม ฯ   
#๗ ม. ยุ. ส ฺตฺโต ฯ  ๘ ม. ย.ุ มยา ฯ    
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สนฺตปฺเปสิ     สมฺปวาเรสิ    ต ฺจ    ทารก    ภควนฺต    วนฺทาเปสิ   
ภิกฺขุสงฺฆ  ๑  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ต  ทารก เอตทโวจ   
กจฺจิ   โว   ๒   ทารก   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย   กจฺจิ  น  กิ ฺจิ   
ทุกฺขนฺติ   ฯ   กุโต   เม   ภนฺเต   สารีปตฺุต   ขมนีย  กุโต  ยาปนีย   
สตฺต  เม  วสสฺานิ  โลหิตกุจฺฉิยา  ๓   วุตฺถานีติ  ฯ  อถ โข สุปฺปวาสา   
โกลิยธีตา   ปุตฺโต   เม   ธมฺมเสนาปตินา   สทฺธึ  มนฺเตตีติ  อตฺตมนา   
ปมุทิตา   ปติโสมนสฺสชาตา   อโหสิ   ฯ   อถ   โข  ภควา  สุปฺปวาส   
โกลิยธีตร    อตฺตมน    ปมุทิต   ปติโสมนสฺสชาต   วิทิตฺวา   สุปฺปวาส   
โกลิยธีตร    เอตทโวจ    อิจฺเฉยฺยาสิ    ตฺว    สุปฺปวาเส   อ ฺมฺป   
เอวรูป  ปุตฺตนฺติ  ฯ  อิจฺเฉยฺยาห  ๔  ภนฺเต ภควา อ ฺานิป เอวรูปานิ   
สตฺต   ปุตฺตานีติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ   วิทิตฺวา  ตาย   
เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          อสาต สาตรูเปน          ปยรูเปน อปฺปย   
          ทุกฺข สุขสฺส รูเปน         ปมตฺตมติวตฺตตีติ ฯ อฏม ฯ   
     [๖๓]   ๙   เอวมฺเม   สตุ   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   ปุพฺพาราเม  มิคารมาตุ  ปาสาเท  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
วิสาขาย   มคิารมาตุยา   โกจิเทว  อตฺโถ  ร ฺเ  ปเสนทิมฺหิ  โกสเล   
ปฏิพทฺโธ   ๕  โหติ  ฯ  ต  ราชา  ปเสนทิ  โกสโล  น  ยถาธิปปฺาย   
#๑ โป. ม. ยุ. สพฺพ ฺจ ภิกฺขุสงฺฆ ฯ  ๒ ม. ย.ุ เต ฯ  ๓ อฏกถาย   
#โลหิตกุมฺภิยา อิติ ปาโ ฯ ม. โลหิตกมฺุภิย ฯ  ๔ ม. ยุ. อิจฺเฉยฺยามห ฯ   
#๕ ปฏิพนฺโธติป ปาโ ฯ    
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ตีเรติ  ฯ  อถ  โข  วิสาขา  มิคารมาตา  ทิวาทิวสฺเสว ๑ เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺ  โข  วิสาข  มิคารมาตร  ภควา  เอตทโวจ   
หนฺท   กุโต   นุ   ตฺว  วิสาเข  อาคจฺฉสิ  ทิวาทิวสฺสาติ  ฯ  อิธ  เม   
ภนฺเต    โกจิเทว   อตฺโถ   ร ฺเ   ปเสนทิมฺหิ   โกสเล   ปฏิพทฺโธ   
โหติ   ฯ   ต   ราชา  ปเสนทิ  โกสโล  น  ยถาธิปฺปาย  ตีเรตีติ  ฯ   
อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ   วิทิตฺวา   ตาย   เวลาย  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   
          สพฺพ ปรวส ทุกฺข          สพฺพ อิสฺสริย สุข   
          สาธารเณ วิห ฺนฺติ        โยคา หิ ทุรติกฺกมาติ ฯ นวม ฯ   
     [๖๔]   ๑๐    เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  อนุปยาย   
วิหรติ   อมฺพวเน   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมา  ภทฺทิโย   
กาฬิโคธาย    ปุตฺโต    อร ฺคโตป    รุกฺขมูลคโตป   สุ ฺาคารคโตป   
อภิกฺขณ   อุทาน   อุทาเนสิ   อโห   สุข   อโห   สุขนฺติ  ฯ  อสฺโสสุ   
โข   สมฺพหุลา   ภิกฺขู   อายสฺมโต   ภทฺทิยสฺส   กาฬิโคธาย   ปตฺุตสฺส   
อร ฺคตสฺสป       รุกฺขมูลคตสฺสป      สุ ฺาคารคตสฺสป      อภิกฺขณ   
อุทาน   อุทาเนนฺตสฺส   อโห   สุข   อโห   สุขนฺติ  ฯ  สุตฺวาน  เตส   
เอตทโหสิ   นิสฺสสย   โข   อาวุโส   อายสฺมา   ภทฺทิโย  กาฬิโคธาย   
ปุตฺโต  อนภิรโต  พฺรหฺมจริย  จรติ  ยส  ๒  ปุพฺเพ  อคาริกภูตสฺส  ๓    
รชฺชสุข      โส     ตมนุสฺสรมาโน     อร ฺคโตป     รุกฺขมูลคโตป   
#๑ ม. ทิวาทวิสฺส ฯ ยุ. ทวิาทิวเสเยว ฯ  ๒ ย.ุ ยสฺส ฯ  ๓ โป. ม. อคาริยภูตสฺส ฯ    
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สุ ฺาคารคโตป    อภิกขฺณ    อุทาน    อุทาเนสิ   อโห   สุข   อโห   
สุขนฺติ   ฯ   อถ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  อายสฺมา  ภนฺเต  ภทฺทิโย   
กาฬิโคธาย    ปุตฺโต    อร ฺคโตป    รุกฺขมูลคโตป   สุ ฺาคารคโตป   
อภิกฺขณ    อุทาน    อุทาเนสิ   อโห   สุข   อโห   สุขนฺติ   นิสสฺสย   
โข ภทฺทิโย กาฬิโคธาย ปุตฺโต อนภิรโต ฯเปฯ อโห สุขนฺติ ฯ   
     [๖๕]   อถ   โข   ภควา   อ ฺตร   ภิกฺขุ   อามนฺเตสิ  เอหิ   
ตฺว   ภิกฺขุ   มม   วจเนน   ภทฺทิย   ภิกฺขุ   อามนฺเตหิ   สตฺถา   ต   
อาวุโส  ภทฺทิย  อามนฺเตตีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  โส  ภิกฺขุ ภควโต   
ปฏิสฺสุตฺวา   เยนายสฺมา   ภทฺทิโย   กาฬิโคธาย   ปตฺุโต   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต    ภทฺทิย   กาฬิโคธาย   ปุตฺต   เอตทโวจ   
สตฺถา    ต    อาวุโส    ภทฺทิย    อามนฺเตตีติ    ฯ   เอวมาวุโสติ   
โข   อายสฺมา  ภทฺทิโย  กาฬิโคธาย  ปุตฺโต  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ปฏิสสฺุตฺวา   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต    นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ   โข   อายสฺมนฺต   ภทฺทิย   
กาฬิโคธาย    ปุตฺต   ภควา   เอตทโวจ   สจฺจ   กริ   ตฺว   ภทฺทิย   
อร ฺคโตป     รุกฺขมูลคโตป     สุ ฺาคารคโตป    อภิกฺขณ    อุทาน   
อุทาเนสิ  อโห  สุข  อโห  สุขนฺติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  ฯ  ก  ๑  ปน   
ตฺว    ภทฺทิย    อตฺถวส    สมฺปสฺสมาโน   อร ฺคโตป   รุกฺขมลูคโตป   
#๑ โป. ม. กึ ปน ฯ    
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สุ ฺาคารคโตป    อภิกขฺณ    อุทาน    อุทาเนสิ   อโห   สุข   อโห   
สุขนฺติ  ฯ  ปพฺุเพ  เม  ภนฺเต  อคาริกภูตสฺส  รชฺชสุข  ๑  กาเรนฺตสฺส   
อนฺโตป   อนเฺตปุเร   รกฺขา   สวิทหิตา  ๒  อโหส ิ พหิป  อนฺเตปุเร   
รกฺขา    สวิทหิตา    อโหสิ    อนฺโตป    นคเร   รกขฺา   สวิทหิตา   
อโหสิ   พหิป   นคเร   รกฺขา   สวิทหิตา   อโหสิ   อนฺโตป  ชนปเท   
รกฺขา   สวิทหิตา   อโหส ิ พหิป  ชนปเท  รกฺขา  สวิทหิตา  อโหสิ  ฯ   
โส   โข  อห  ภนฺเต  เอว  รกฺขิโต  โคปโต  สนโฺต  ภีโต  อุพฺพิคฺโค   
อุสฺสงฺกี  อุตฺราสี  ๓   วิหาสึ  เอตรหิ  โข  ปนาห  ภนฺเต  อร ฺคโตป   
รุกฺขมูลคโตป  สุ ฺาคารคโตป  เอกโก  ๔  อภีโต  อนุพฺพิคฺโค อนุสฺสงฺกี   
อนุตฺราสี  ๕  อปฺโปสฺสุกโฺก  ปนฺนโลโม  ปรทวุตฺโต ๖ มิคภูเตน เจตสา   
วิหรามิ   ฯ  อิม  โข  อห  ภนฺเต  อตฺถวส  สมฺปสฺสมาโน  อร ฺคโตป   
รุกฺขมูลคโตป    สุ ฺาคารคโตป    อภิกฺขณ   อุทาน   อุทาเนสึ   อโห   
สุข   อโห   สุขนฺติ   ฯ   อถ   โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย   
เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               ยสสฺนฺตรโต น สนฺติ โกปา   
               อิติ ภวาภวต ฺจ วีติวตฺโต   
               ต วิคตภย สุขึ อโสก   
               เทวา นานุภวนฺติ ทสฺสนายาติ ฯ ทสม ฯ   
                   มุจฺจลินฺทวคฺโค ทุติโย ฯ   
#๑ โป. ม. รชฺช ฯ ย.ุ รชชฺสุข กโรนฺตสฺส ฯ  ๒ โป. ม. ย.ุ สพฺพวาเรสุ   
#สุสวิหิตา ฯ ๓ โป. อุตฺราโส ฯ ยุ. อุตฺรโสฺต ฯ  ๔ ม. เอโก ฯ  ๕ ย.ุ   
#อนุตฺรสฺโต ฯ  ๖ ม. ปรทตฺตวุตฺโต ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
       มุจฺจลินฺโท ราชา ทณฺเฑน       สกฺกาโร อุปาสเกน จ   
       คพฺภินี เอกปุตฺโต จ           สุปฺปวาสา วิสาขา จ   
                    กาฬิโคธาย ภทฺทิโยติ ฯ   
                     __________________   
                   อุทาเน ตติโย นนฺทวคฺโค   
     [๖๖]   ๑   เอวมฺเม   สตุ   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน   
สมเยน   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   ภควโต   อวิทูเร  นิสินฺโน  โหติ  ปลลฺงฺก   
อาภุชิตฺวา   อุชุ   กาย   ปณิธาย   ปุราณกมฺมวิปากช  ทุกฺข  ติปปฺ  ๑   
[๒]   กฏก  เวทน  อธิวาเสนฺโต  สโต  สมฺปชาโน  อวิห ฺมาโน  ฯ   
อทฺทสา   โข   ภควา   ต  ภิกฺขุ  อวิทูเร  นิสินฺน  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา   
อุชุ   กาย   ปณิธาย   ปุราณกมฺมวิปากช   ทุกฺข   ติปฺป   กฏก  เวทน   
อธิวาเสนฺต    สต   สมฺปชาน   อวิห ฺมาน   ฯ   อถ   โข   ภควา   
เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               สพฺพกมฺมชหสฺส ภิกฺขุโน   
               ภูนมานสฺส ๓  ปุเรกฺขต รช   
               อมมสฺส  ิตสฺส ตาทิโน   
               อตฺโถ นตฺถิ ชน ลเปตเวติ ฯ สุตฺต ปม ฯ   
#๑ ม. ติพฺพ ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. ขร ฯ  ๓ โป. ม. ย.ุ ธุนมานสฺส ฯ    
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     [๖๗]   ๒   เอวมฺเม   สตุ   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา   นนฺโท   ภควโต   ภาตา  มาตุจฺฉาปุตฺโต  สมฺพหุลาน  ภิกฺขูน   
เอว   ๑   อาโรเจสิ  อนภิรโต  อห  อาวุโส  พฺรหฺมจริย  จรามิ  น   
สกฺโกมิ  พฺรหฺมจริย  สนธฺาเรตุ  สิกฺข  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺติสฺสามีติ  ฯ   
อถ     โข     อ ฺตโร     ภิกฺขุ    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  อายสฺมา  ภนฺเต  นนโฺท   
ภควโต   ภาตา   มาตุจฺฉาปุตฺโต   สมพฺหุลาน  ภิกขฺูน  เอว  อาโรเจสิ   
อนภิรโต   อห   อาวุโส   พฺรหฺมจริย   จรามิ  น  สกโฺกมิ  พฺรหฺมจริย   
สนฺธาเรตุ    สิกฺข    ปจฺจกฺขาย   หีนายาวตฺติสฺสามีติ   ฯ   อถ   โข   
ภควา   อ ฺตร   ภิกฺขุ   อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว  ภิกฺขุ  มม  วจเนน   
นนฺท   ภิกฺขุ   อามนฺเตหิ   สตฺถา   ต  อาวุโส  นนฺท  อามนฺเตตีติ  ฯ   
เอว   ภนฺเตติ   โข   โส   ภิกฺขุ   ภควโต   ปฏิสฺสุตฺวา  เยนายสฺมา   
นนฺโท    เตนปุสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   นนฺท   เอตทโวจ   
สตฺถา  ต  อาวุโส  นนฺท  อามนฺเตตีติ  ฯ  เอวมาวุโสติ  โข  อายสฺมา   
นนฺโท    ตสฺส    ภิกฺขุโน    ปฏิสฺสุตฺวา   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺน   โข   อายสฺมนฺต   นนฺท   ภควา   เอตทโวจ  สจฺจ  กิร  ตฺว   
นนฺท   สมฺพหุลาน   ภิกฺขูน   เอว   อาโรเจสิ  อนภิรโต  อห  อาวุโส   
#๑ โป. ม. ยุ. สพฺพวาเรสุ เอวมาโรเจสิ ฯ    
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ฯเปฯ   หีนายาวตฺติสฺสามีติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   ฯ  กิสฺส  ปน  ตฺว   
นนฺท    อนภิรโต    พฺรหฺมจริย    จรสิ    น    สกโฺกสิ   พฺรหฺมจรยิ   
สนฺธาเรตุ   สกิฺข  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺติสฺสสีติ  ฯ  สากิยานี  มม  ๑   
ภนฺเต   ชนปทกลฺยาณี   ฆรา  นิกฺขมนฺตสฺส  ๒  อุปฑฺฒุลฺลิขิเตหิ  เกเสหิ   
อปโลเกตฺวา   ม   เอตทโวจ   ตุวฏ   โข  อยฺยปุตฺต  อาคจฺเฉยฺยาสีติ   
โส   โข   อห  ภนฺเต  ต  อนุสฺสรมาโน  อนภิรโต  พฺรหฺมจริย  จรามิ.   
น     สกฺโกม ิ    พฺรหฺมจรยิ     สนฺธาเรตุ     สิกฺข     ปจฺจกฺขาย   
หีนายาวตฺติสฺสามีติ  ฯ  อถ  โข  ภควา อายสฺมนฺต นนฺท พาหาย คเหตฺวา   
เสยฺยถาป   นาม   พลวา   ปุริโส   สมฺมิ ฺชิต   วา  พาห  ปสาเรยฺย   
ปสาริต   วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   เชตวเน   อนฺตรหิโต   
เทเวสุ ตาวตึเสสุ ปาตุรโหสิ ฯ   
     [๖๘]   เตน   โข   ปน   สมเยน   ป ฺจมตฺตานิ  อจฺฉราสตานิ   
สกฺกสฺส   เทวานมินฺทสฺส   อุปฏาน   อาคตานิ   โหนฺติ  กกฏุปทานิ  ฯ   
อถ   ๓    โข  ภควา  อายสฺมนฺต  นนฺท  อามนฺเตสิ  ปสฺสสิ  โน  ตฺว   
นนฺท   อิมานิ   ป ฺจ  อจฺฉราสตานิ  กกุฏปทานีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  ฯ   
ต  ๔  ก ึ ม ฺสิ  นนฺท  กตมา  นุ  โข  อภิรูปตรา  วา  ทสฺสนียตรา   
วา   ปาสาทิกตรา   วา   สากิยานี   วา   ชนปทกลฺยาณี  อิมานิ  วา   
ป ฺจ   อจฺฉราสตานิ   กกฏุปทานีติ   ฯ  เสยฺยถาป  ภนฺเต  ปลุฏมกฺกฏี   
กณฺณนาสจฺฉินฺนา    เอวเมว    โข   ภนฺเต   สากิยานี   ชนปทกลฺยาณี   
#๑ โป. ม. ยุ. ม ฯ  ๒ ย.ุ นกิฺขมนฺต ฯ  ๓ ยุ. เตน โข ฯ  ๔ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อิเมส    ป ฺจนฺน    อจฺฉราสตาน    อุปนิธาย    สงฺขฺยมฺป   น   ๑   
อุเปติ   กลภาคมฺป   น   อุเปติ   อุปนิธมิฺป  น  อุเปติ  ๒  อถ  โข   
อิมานิ   ป ฺจ   อจฺฉราสตานิ   อภิรูปตรานิ   เจว   ทสฺสนียตรานิ   จ   
ปาสาทิกตรานิ    จาติ   ฯ   อภิรม   นนทฺ   อภิรม   นนฺท   อหนฺเต   
ปาฏิโภโค    ป ฺจนฺน    อจฺฉราสตาน   ปฏลิาภาย   กกุฏปทานนฺติ   ฯ   
สเจ  เม  ภนฺเต  ภควา  ปาฏิโภโค  ป ฺจนฺน  อจฺฉราสตาน  ปฏิลาภาย   
กกุฏปทาน   อภิรมิสฺสามห   ภนฺเต   ภควา  ๓   พฺรหฺมจริเยติ  ๔  ฯ   
อถ   โข   ภควา   อายสฺมนฺต   นนฺท   พาหาย  คเหตฺวา  เสยฺยถาป   
นาม   พลวา   ปุรโิส   สมมฺิ ฺชิต   วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสาริต   
วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   เทเวสุ   ตาวตึเสสุ  อนฺตรหิโต   
เชตวเน   ปาตุรโหสิ   ฯ   อสฺโสสุ  โข  ภิกฺขู  อายสฺมา  กิร  นนโฺท   
ภควโต   ภาตา   มาตุจฺฉาปุตฺโต   อจฺฉราน   เหตุ   พฺรหฺมจริย  จรติ   
ภควา    กิรสสฺ    ปาฏิโภโค    ป ฺจนฺน    อจฺฉราสตาน   ปฏิลาภาย   
กกุฏปทานนฺติ ฯ   
     [๖๙]    อถ    โข    อายสฺมโต   นนทฺสฺส   สหายกา   ภิกฺขู   
อายสฺมนฺต   นนฺท  ภตกวาเทน  จ  อุปกฺกิตวาเทน  ๕  จ  สมุทาจรนฺติ   
ภตโก   กิรายสฺมา   นนโฺท   อุปกฺกิตโก   กิรายสฺมา  นนฺโท  อจฺฉราน   
เหตุ    พฺรหฺมจริย    จรติ    ภควา    กริสฺส   ปาฏิโภโค   ป ฺจนฺน   
อจฺฉราสตาน    ปฏิลาภาย   กกุฏปทานนฺติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   
#๑ ม. สพฺพวาเรสุ โนติ ทสิฺสติ ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓ ม. ภควติ ฯ   
#๔ โป. พฺรหฺมจริยนฺติ ฯ  ๕ โป. ม. ยุ. อุปกฺกิตกวาเทน ฯ    
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นนฺโท    สหายกาน    ภิกขฺูน   ภตกวาเทน   จ   อุปกฺกิตวาเทน   จ   
อฏฏิยมาโน   หรายมาโน   ชิคุจฺฉมาโน   เอโก   วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต   
อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต  ๑  น  จิรสฺเสว  ยสฺสตฺถาย  กลุปุตฺตา   
สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริยปริโยสาน   
ทิฏเว     ธมเฺม     สย     อภิ ฺา     สจฺฉิกตฺวา     อุปสมฺปชฺช   
วิหาสิ    ขีณา    ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ    อพฺภ ฺาสิ   ฯ   อ ฺตโร   โข   ปนายสฺมา   นนฺโท   
อรหต อโหสิ ฯ   
     [๗๐]   อถ   โข  อ ฺตรา  เทวตา  อภิกฺกนฺตาย  ๒  รตฺติยา   
อภิกฺกนฺตวณฺณา    เกวลกปฺป    เชตวน   โอภาเสตฺวา   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อวิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต    ิตา  โข  สา  เทวตา  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อายสฺมา   ภนฺเต   นนฺโท   ภควโต   ภาตา  มาตุจฺฉาปุตฺโต  อาสวาน   
ขยา    อนาสว    เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ   ทิฏเว   ธมฺเม   สย   
อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช    วิหรตีติ   ฯ   ภควโตป   าณ   
อุทปาทิ   นนฺโท   อาสวาน   ขยา   อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว     ธมเฺม     สย     อภิ ฺา     สจฺฉิกตฺวา     อุปสมฺปชฺช   
วิหรตีติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา  นนฺโท  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน   
เยน       ภควา       เตนุปสงฺกมิ      อุปสงฺกมิตฺวา      ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา   
#๑ ยุ. วิสารโท ฯ  ๒ ยุ. อติกฺกนฺตาย ฯ    
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นนฺโท   ภควนฺต   เอตทโวจ   ย   เม   ภนฺเต   ภควา   ปาฏิโภโค   
ป ฺจนฺน      อจฺฉราสตาน     ปฏลิาภาย     กกฏุปทาน     มุ ฺจามห   
ภนฺเต   ภควนฺต   เอตสฺมา   ปฏิสฺสวาติ   ฯ   มยาป  โข  เต  นนทฺ   
เจตสา   เจโต   ปริจฺจ   วิทโิต   นนฺโท   อาสวาน   ขยา  อนาสว   
เจโตวิมุตฺตึ     ป ฺาวิมุตฺตึ     ทฏิเว     ธมฺเม    สย    อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา     อุปสมฺปชฺช     วิหรตีติ    เทวตาป    เม    เอตมตฺถ   
อาโรเจสิ   อายสฺมา   ภนฺเต   นนโฺท  ภควโต  ภาตา  มาตุจฺฉาปุตฺโต   
อาสวาน    ขยา    อนาสว    เจโตวิมุตฺตึ    ป ฺาวิมุตฺตึ    ทฏิเว   
ธมฺเม    สย    อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรตีติ   ยเทว   
โข    เต    นนฺท    อนุปาทาย   อาสเวหิ   จิตฺต   วิมตฺุต   อถาห   
มุตฺโต   เอตสฺมา   ปฏิสฺสวาติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทตฺิวา   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
       ยสฺส ติณฺโณ ๑ กามปงฺโก  มทฺทโิต กามกณฺฏโก   
       โมหกฺขย อนุปฺปตฺโต       สุขทุกฺเขสุ น เวธตี ส ภิกฺขูติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๗๑]   ๓   เอวมฺเม   สตุ   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน   
สมเยน     ยโสชปฺปมุขานิ     ป ฺจมตฺตานิ     ภิกฺขุสตานิ     สาวตฺถึ   
อนุปฺปตฺตานิ   โหนฺติ   ภควนฺต   ทสสฺนาย  ฯ  เต  ๒  จ  อาคนฺตุกา   
ภิกฺขู    เนวาสิเกหิ    ภิกฺขูหิ    สทฺธึ   ปฏิสมฺโมทมานา   เสนาสนานิ   
ป ฺาปยมานา   ปตฺตจีวรานิ   ปฏิสามยมานา   อุจฺจาสทฺทา   มหาสทฺทา   
#๑ ม. ย.ุ นิตฺติณฺโณ ปงฺโก ฯ  ๒ โป. ยโต จ ฯ ม. เตธ โข ฯ    
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อเหสุ   ฯ   อถ   โข   ภควา   อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ  เก   
ปเนเต    อานนฺท    อุจฺจาสทฺทา    มหาสทฺทา    เกวฏฏา    ม ฺเ   
มจฺฉวิโลเปติ   ๑   ฯ   เอตานิ   ภนฺเต  ยโสชปฺปมุขานิ  ป ฺจมตฺตานิ   
ภิกฺขุสตานิ   สาวตฺถึ   อนุปฺปตฺตานิ   ภควนฺต   ทสสฺนาย   เต  ๒  จ   
อาคนฺตุกา    ภิกฺขู    เนวาสิเกหิ    ภิกฺขูหิ    สทฺธึ   ปฏิสมฺโมทมานา   
เสนาสนานิ   ป ฺาปยมานา   ปตฺตจีวรานิ   ปฏิสามยมานา  อุจฺจาสทฺทา   
มหาสทฺทาติ   ฯ   เตนหานนฺท   มม   วจเนน   เต  ภิกฺขู  อามนฺเตหิ   
สตฺถา   อายสฺมนฺเต   อามนฺเตตีติ   ฯ   เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา   
อานนฺโท    ภควโต    ปฏิสฺสุตฺวา    เยน   เต   ภิกขฺู   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     เต     ภิกขฺู    เอตทโวจ    สตฺถา    อายสฺมนฺเต   
อามนฺเตตีติ   ฯ   เอวมาวุโสติ  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส   
ปฏิสฺสุตฺวา      เยน      ภควา      เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺเน  โข   
เต   ภิกฺขู   ภควา   เอตทโวจ   กินฺน ุ  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อุจฺจาสทฺทา   
มหาสทฺทา เกวฏฏา ม ฺเ มจฺฉวิโลเปติ ฯ   
     [๗๒]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา   ยโสโช  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อิมานิ    ภนฺเต    ป ฺจมตฺตานิ    ภิกฺขุสตานิ    สาวตฺถึ   อนุปฺปตฺตานิ   
ภควนฺต   ทสฺสนาย   เตเม   อาคนฺตุกา   ภิกฺขู   เนวาสิเกหิ   ภิกฺขูหิ   
สทฺธึ    ปฏิสมฺโมทมานา    เสนาสนานิ    ป ฺาปยมานา   ปตฺตจีวรานิ   
ปฏิสามยมานา    อุจฺจาสทฺทา    มหาสทฺทาติ    ฯ    คจฺฉถ   ภิกขฺเว   
#๑ โป. มจฺฉ วิโลเปนฺตีติ ฯ ยุ. มจฺฉ วิโลปาติ ฯ   
#๒ โป. เต อาคนฺตุกา ฯ ม. เตเต ฯ ยุ. เตเม ฯ    
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โว  ปณาเมมิ  ๑  น  โว  มม  สนฺติเก  วตฺถพฺพนฺติ  ฯ  เอว ภนฺเตติ   
โข    เต    ภิกฺขู    ภควโต    ปฏิสฺสุตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  เสนาสน ปฏิสาเมตฺวา ๒ ปตฺตจีวรมาทาย   
เยน     วชฺช ี    เตน    จาริก    ปกกฺมึสุ    วชฺชีส ุ   อนุปุพฺเพน   
จาริก ฺจรมานา    เยน    วคฺคุมุทานที    เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   
วคฺคุมุทานทีตีเร ปณฺณกุฏิโย กริตฺวา วสฺส อุปคจฺฉึสุ ฯ   
     [๗๓]    อถ    โข    อายสฺมา   ยโสโช   วสฺสูปคโต   ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภควตา   มย   อาวุโส   ปณามิตา  อตฺถกาเมน  หิเตสินา   
อนุกมฺปเกน   อนุกมฺป   อุปาทาย   หนฺท   มย   อาวุโส  ตถา  วิหาร   
กปฺเปม   ยถา   โน   วิหรต   ภควา   อตฺถกาโม   ๓   อสฺสาติ  ฯ   
เอวมาวุโสติ  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  ยโสชสฺส  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  อถ   
โข    เต    ภิกฺขู    วูปกฏา    อปฺปมตฺตา   อาตาปโน   ปหิตตฺตา   
วิหรนฺตา เตเนวนฺตรวสฺเสน สพฺเพเยว ติสฺโส วิชชฺา สจฺฉากสุ ฯ   
     [๗๔]   อถ   โข  ภควา  สาวตฺถิย  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน   
เวสาลี    เตน    จาริก    ปกฺกามิ    อนุปุพฺเพน    จาริก ฺจรมาโน   
เยน   เวสาลี   ตทวสริ   ฯ   ตตฺร   สุท   ภควา  เวสาลิย  วิหรติ   
มหาวเน   กฏูาคารสาลาย   ฯ   อถ   โข   ภควา   วคฺคุมุทาตีริยาน   
ภิกฺขูน   เจตสา   เจโต   ปริจฺจ   มนสกิริตฺวา   อายสฺมนฺต   อานนฺท   
อามนฺเตสิ    อาโลกชาตา    วิย    เม    อานนฺท    เอสา   ทิสา   
โอภาสชาตา  วิย  เม  อานนฺท  เอสา  ทิสา ยสฺส ทสิาย วคฺคุมุทาตีริยา   
#๑ ม. ปนาเมมิ โว ฯ  ๒ ม. สสาเมตฺวา ฯ  ๓ โป. ม. ย.ุ อตฺตมโน ฯ    
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ภิกฺขู    วิหรนฺติ   คนฺตุ   อปฺปฏิกฺกูลาสิ   เม   มนสกิาตุ   ปหิเณยฺยาสิ   
ตฺว  อานนฺท  วคฺคุมุทาตีริยาน  ภิกฺขูน  สนฺติเก  ทูต  สตฺถา  อายสฺมนฺเต   
อามนฺเตติ   สตฺถา   อายสฺมนฺตาน   ทสฺสนกาโมติ   ฯ   เอว  ภนเฺตติ   
โข    อายสฺมา    อานนฺโท   ภควโต   ปฏิสฺสุตฺวา   เยน   อ ฺตโระ   
ภิกฺขุ    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ต   ภิกฺขุ   เอตทโวจ   เอหิ   
ตฺว     อาวุโส     เยน     วคฺคุมุทาตีริยา     ภิกฺขู    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   วคฺคุมุทาตีริเย   ภิกฺขู  เอว  วเทหิ  สตฺถา  อายสฺมนฺเต   
อามนฺเตติ    สตฺถา   อายสฺมนฺตาน   ทสฺสนกาโมติ   ฯ   เอวมาวุโสติ   
โข    โส    ภิกฺขุ   อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   ปฏิสฺสตฺุวา   เสยฺยถาป   
นาม   พลวา   ปุรโิส   สมมฺิ ฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา   
พาห  สมฺมิ ฺเชยฺย  เอวเมว  ๑  มหาวเน  กฏูาคารสาลาย  อนฺตรหิโต   
วคฺคุมุทาย   นทิยา   ตีเร   เตส   ภิกฺขูน  ปุรโต  ปาตุรโหสิ  ฯ  อถ   
โข   โส   ภิกขฺุ  วคฺคุมุทาตีริเย  ภิกฺขู  เอตทโวจ  สตฺถา  อายสฺมนฺเต   
อามนฺเตติ   ๒   สตฺถา  อายสฺมนฺตาน  ทสฺสนกาโมติ  ฯ  เอวมาวุโสติ   
โข   เต   ภิกขฺู   ตสฺส   ภิกฺขุโน  ปฏิสสฺุตฺวา  เสนาสน  ปฏิสาเมตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย    เสยฺยถาป    นาม    พลวา    ปุรโิส    สมฺมิ ฺชิต   
วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสาริต   วา   พาห  สมฺมิ ฺเชยฺย  เอวเมว   
วคฺคุมุทาย    นทิยา    ตีเร   อนฺตรหิตา   มหาวเน   กฏูาคารสาลาย   
ภควโต สมฺมุเข ปาตุรหสุ ๓  ฯ   
     [๗๕]   เตน   โข  ปน  สมเยน  ภควา  อาเน ฺเชน  สมาธินา   
#๑ ม. ย.ุ เอวเมว ฯ  ๒ ยุ. อามนฺเตสิ ฯ  ๓ โป. ม. ยุ. ปาตุรเหสุ ฯ    
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นิสินฺโน   โหติ   ฯ   อถ   โข  เตส  ภิกขฺูน  เอตทโหสิ  กตเมน  น ุ  
โข   ภควา   วิหาเรน   เอตรหิ  วิหรตติี  ฯ  อถ  โข  เตส  ภิกฺขูน   
เอตทโหสิ   อาเน ฺเชน   โข   ภควา  วิหาเรน  เอตรหิ  วิหรตีติ  ฯ   
สพฺเพว  อาเน ฺเชน  สมาธินา  นิสีทึสุ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา อานนฺโท   
อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา   นกิฺขนฺเต   ปเม  ยาเม  อุฏายาสนา  เอกส   
อุตฺตราสงฺค   ๑   กตฺวา  เยน  ภควา  เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา  ภควนฺต   
เอตทโวจ    อภิกฺกนฺตา    ภนฺเต   รตฺติ   นิกฺขนฺโต   ปโม   ยาโม   
จิรนิสินฺนา     อาคนฺตุกา     ภิกฺขู    ปฏสิมฺโมทตุ    ภนฺเต    ภควา   
อาคนฺตุเกหิ  ภิกฺขูหีติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  ภควา  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ ทุติยมฺป   
โข   อายสฺมา   อานนฺโท   อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา   นกิฺขนฺเต  มชฌฺิเม   
ยาเม    อุฏายาสนา   เอกส   อุตฺตราสงฺค   กตฺวา   เยน   ภควา   
เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา     ภควนฺต    เอตทโวจ    อภิกฺกนฺตา    ภนฺเต   
รตฺติ    นิกฺขนฺโต    มชฺฌโิม   ยาโม   จิรนิสินฺนา   อาคนฺตุกา   ภิกฺขู   
ปฏิสมฺโมทตุ   ภนฺเต   ภควา   อาคนฺตุเกหิ   ภิกฺขูหีติ  ฯ  ทุติยมปฺ  โข   
ภควา  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ  ตติยมฺป  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  อภิกฺกนฺตาย   
รตฺติยา   นิกขฺนฺเต   ปจฺฉิเม  ยาเม  อุทธฺเสฺต  ๒  อรเุณ  นนฺทิมุขิยา   
รตฺติยา   อุฏายาสนา   เอกส   อุตฺตราสงฺค   กตฺวา   เยน   ภควา   
เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา     ภควนฺต    เอตทโวจ    อภิกฺกนฺตา    ภนฺเต   
รตฺติ    นิกฺขนฺโต    ปจฺฉิโม    ยาโม    อุทฺธโสฺต   อรุโณ   นนทฺิมุขี   
รตฺติ    จิรนิสนิฺนา   อาคนฺตุกา   ภิกฺขู   ปฏิสมฺโมทตุ   ภนฺเต   ภควา   
#๑ โป. ยุ. จีวร ฯ  ๒ ย.ุ อุทฺธเต ฯ  ๓ โป. ย.ุ จุทฺธโต ฯ    
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อาคนฺตุเกหิ  ภิกฺขูหีติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  ตมฺหา  สมาธิมฺหา วุฏหิตฺวา   
อายสฺมนฺต   อานนฺท   อามนฺเตสิ  สเจ  โข  ตฺว  อานนฺท  ชาเนยฺยาสิ   
เอตฺตกมฺป  เต  น  ปฏิภาเสยฺย  อห ฺจานนฺท  อิมานิ  จ  ป ฺจภิกฺขุสตานิ   
สพฺเพว     อาเน ฺชสมาธินา    นิสินฺนาติ    ๑    ฯ    อถ    โข   
ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               ยสสฺ ชิโต กามกณฺฏโก   
               อกโฺกโส จ วโธ จ พนฺธน ฺจ   
               ปพฺพโต ๒ วิย โส  ิโต อเนโช   
               สุขทุกฺเขสุ น เวธตี ส ภิกฺขูติ ฯ ตติย ฯ   
     [๗๖]  ๔  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
อายสฺมา    สารีปุตฺโต   ภควโต   อวิทูเร   นิสินฺโน   โหติ   ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา   อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมขุ  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  อทฺทสา   
โข    ภควา    อายสฺมนฺต    สารีปุตฺต    อวิทูเร   นิสนิฺน   ปลลฺงฺก   
อาภุชิตฺวา   อุชุ   กาย   ปณิธาย   ปริมขุ  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  อถ   
โข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          ยถาป ปพฺพโต เสโล       อจโล สุปติฏ ิโต   
          เอว โมหกฺขยา ภิกฺขุ       ปพฺพโตว น เวธตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๗๗]  ๕  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
#๑ โป. ม. ยุ. นิสีทิมฺหา ฯ  ๒ ม. ปพฺพโตว ฯ    
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อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   ภควโต  อวิทูเร  นิสนิฺโน  โหติ  ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา    อุชุ    กาย    ปณิธาย    กายคตาย   สติยา   อชฌฺตฺต   
สุปติฏ ิตาย    อทฺทสา    โข    ภควา   อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน   
อวิทูเร   นิสนิฺน   ปลลฺงฺก   อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  กายคตาย   
สติยา   อชฺฌตฺต   สุปติฏ ิตาย  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทตฺิวา   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               สติ กายคตา อุปฏ ิตา   
               ฉสุ ผสฺสายตเนสุ สวุโต   
               สสต ภิกฺขุ สมาหิโต   
               ช ฺา นิพฺพานมตฺตโนติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๗๘]  ๖  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา ราชคเห วิหรติ   
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  เตน  โข ปน สมเยน อายสฺมา ปลินฺทวจฺโฉ   
ภิกฺขู    วสลวาเทน    สมุทาจรติ   ฯ   อถ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขู   
เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺนา   โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต   
เอตทโวจุ    อายสฺมา    ภนฺเต    ปลินทฺวจฺโฉ    ภิกขฺู   วสลวาเทน   
สมุทาจรตีติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  อ ฺตร  ภิกฺขุ  อามนฺเตสิ  เอหิ  ตฺว   
ภิกฺขุ   มม   วจเนน  ปลินทฺวจฺฉ  ภิกฺขุ  อามนฺเตหิ  สตฺถา  ต  อาวุโส   
วจฺฉ   ๑   อามนฺเตตีติ   ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  โส  ภิกขฺุ  ภควโต   
ปฏิสฺสุตฺวา   ๒   เยนายสฺมา   ปลินฺทวจฺโฉ  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
#๑ ม. ย.ุ ปลนิฺทวจฺฉ ฯ  ๒ โป. ปฏิสณิุตฺวา ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 114 

อายสฺมนฺต  ปลินฺทวจฺฉ  เอตทโวจ  สตฺถา ต อาวุโส [๑] อามนฺเตตีติ ฯ   
เอวมาวุโสติ   โข   อายสฺมา   ปลินฺทวจฺโฉ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ปฏสิฺสุตฺวา   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ   โข  อายสฺมนฺต  ปลินทฺวจฺฉ   
ภควา   เอตทโวจ   สจฺจ   กิร   ตฺว   ปลนิฺทวจฺฉ  ภิกฺขู  วสลวาเทน   
สมุทาจรสีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  ฯ อถ โข ภควา อายสฺมโต ปลินฺทวจฺฉสฺส   
ปุพฺเพนิวาส    มนสิกตฺวา    ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    มา   โข   ตุเมฺห   
ภิกฺขเว    วจฺฉสฺส    ภิกฺขุโน    อุชฺฌายตฺิถ    น    ภิกขฺเว   วจฺโฉ   
โทสนฺตโร   ภิกฺขู   วสลวาเทน   สมุทาจรติ  วจฺฉสฺส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน   
ป ฺจ     ชาติสตานิ     อพฺโภกิณฺณานิ    พฺราหฺมณกุเล    ปจฺจาชาตานิ   
โส   ตสฺส   วสลวาโท   ทฆีรตฺต   อชฌฺาจิณฺโณ   ๒  เตนาย  วจฺโฉ   
ภิกฺขู  วสลวาเทน  สมทุาจรตีติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทตฺิวา   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               ยมหฺิ น มายา วตฺตติ ๓  น มาโน   
               โย ขีณโลโภ อมโม นิราโส   
               ปนณฺุณโกโธ อภินิพฺพุตตฺโต   
               โส พฺรหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกฺขูติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๗๙]  ๗  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา ราชคเห วิหรติ   
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  เตน  โข ปน สมเยน อายสฺมา มหากสฺสโป   
ปปฺผลิคุหาย    วิหรติ    สตฺตาห    เอกปลฺลงฺเกน    นิสินฺโน   [๔]   
#๑ ม. ปลินฺทวจฺฉ ฯ  ๒ ม. สมุทาจิณฺโณ ฯ  ๓ ม. วสตี ฯ  ๔ ม. ยุ. โหติ ฯ    
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อ ฺตร   สมาธึ   สมาปชฺชิตฺวา   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป   
ตสฺส   สตฺตาหสฺส   อจฺจเยน  ตมฺหา  สมาธิมฺหา  วุฏาสิ  ฯ  อถ  โข   
อายสฺมโต   มหากสฺสปสฺส   ตมฺหา   สมาธิมฺหา   วุฏ ิตสฺส   เอตทโหสิ   
ยนฺนูนาห   ราชคห  ปณฺฑาย  ปาวิเสยฺยนฺติ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
ป ฺจมตฺตานิ   เทวตาสตานิ   อุสฺสุกฺก   อาปนฺนานิ   โหนฺติ   อายสฺมโต   
มหากสฺสปสฺส   ปณฺฑปาตปฏิลาภาย   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป   
ตานิ     ป ฺจมตฺตานิ     เทวตาสตานิ     ปฏิกขิปตฺวา    ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ราชคห ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ   
     [๘๐]  เตน  โข  ปน  สมเยน  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อายสฺมโต   
มหากสฺสปสฺส   ปณฺฑปาต   ทาตุกาโม   โหติ   ฯ   เปสการกวณฺณ  ๑   
อภินิมฺมินิตฺวา  ตนฺต  วินาติ  ฯ  สุชาตา ๒ อสุรก ฺา ตสร ๓  ปูเรติ ฯ   
อถ    โข    อายสฺมา    มหากสฺสโป   ราชคเห   สปทาน   ปณฺฑาย   
จรมาโน   เยน   สกฺกสฺส   เทวานมินฺทสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมิ  ฯ   
อทฺทสา   โข   สกฺโก   เทวานมินฺโท   อายสฺมนฺต  มหากสฺสป  ทูรโตว   
อาคจฺฉนฺต    ทิสฺวาน    ฆรา    นิกฺขมิตฺวา    ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   หตฺถโต   
ปตฺต   คเหตฺวา   ฆร   ปวิสิตฺวา   ฆฏิยา   โอทน   อุทฺธริตฺวา  ปตฺต   
ปูเรตฺวา  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  อทาสิ  ๔  ฯ โส อโหสิ ปณฺฑปาโต   
อเนกสูโป    อเนกพฺย ฺชโน    [๕]    ฯ    อถ   โข   อายสฺมโต   
มหากสฺสปสฺส   เอตทโหสิ  โก  นุ  โข  อย  สตฺโต  ยสฺสาย  เอวรูโป   
อิทฺธานุภาโวติ  ฯ อถ โข อายสฺมโต มหากสฺสปสฺเสว ๖ เอตทโหสิ สกฺโก   
#๑ ยุ. เปสการิวณฺณ ฯ  ๒ ม. สชุา ฯ  ๓ ยุ. วาสร ฯ  ๔ ย.ุ ปทาสิ ฯ   
#๕ ม. อเนกรสพฺย ฺชโน ฯ ย.ุ อเนกสูปรสพฺย ฺชโน ฯ  ๖ ม. ย.ุ เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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นุ  ๑  โข  เทวานมินฺโทติ  อิติ  วิทิตฺวา  สกฺก  เทวานมินฺท เอตทโวจ   
กต   โข   เต  อิท  โกสิย  มา  ปุนป  เอวรูปมกาสีติ  ฯ  อมฺหากมฺป   
ภนฺเต      กสสฺป     ปุ ฺเน     อตฺโถ     อมฺหากมฺป     ปุ ฺเน   
กรณียนฺติ   ฯ   อถ   โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อายสฺมนฺต  มหากสฺสป   
อภิวาเทตฺวา    ปทกฺขิณ    กตฺวา   เวหาส   อพฺภุคฺคนฺตฺวา   อากาเส   
อนฺตลิกฺเข ติกฺขตฺตุ อุทาน อุทาเนสิ   
          อโห ทาน ปรมทาน     กสฺสเป สุปติฏ ิตด   
          อโห ทาน ปรมทาน     กสฺสเป สุปติฏ ิตนฺติ ฯ   
     [๘๑]   อสฺโสสิ   โข   ภควา   ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  วิสุทฺธาย   
อติกกฺนฺตมานุสิกาย    สกฺกสฺส   เทวานมินฺทสฺส   เวหาส   อพฺภุคฺคนฺตฺวา   
อากาเส อนฺตลิกฺเข ติกฺขตฺตุ อุทาน อุทาเนนฺตสฺส   
          อโห ทาน ปรมทาน     กสฺสเป สุปติฏ ิต   
          อโห ทาน ปรมทาน     กสฺสเป สุปติฏ ิตนฺติ ฯ   
     อถ   โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   
          ปณฺฑปาติกสฺส ภิกฺขุโน    อตฺตภรสฺส อน ฺโปสิโน   
          เทวา ปหยนฺติ ตาทิโน   อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโตติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๘๒]  ๘  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
สมฺพหุลาน   ภิกฺขูน   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน  กเรรมิณฺฑลมาเฬ   
#๑ ม. สกฺโก โข อย เทวานมินฺโท ฯ    
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สนฺนิสินฺนาน    สนฺนิปติตาน    อยมนฺตรากถา    อุทปาทิ    ปณฺฑปาติโก   
อาวุโส     ภิกฺขุ     ปณฺฑาย    จรนฺโต    ลภติ    กาเลน    กาล   
มนาปเก  จกฺขุนา  รูเป  ปสฺสิตุ  ลภติ  กาเลน  กาล  มนาปเก โสเตน   
สทฺเท   โสตุ   ลภติ  กาเลน  กาล  มนาปเก  ฆาเนน  คนฺเธ  ฆายิตุ   
ลภติ   กาเลน   กาล  มนาปเก  ชิวฺหาย  รเส  สายิตุ  ลภติ  กาเลน   
กาล   มนาปเก   กาเยน   โผฏพฺเพ   ผุสิตุ   ปณฺฑปาติโก   อาวุโส   
ภิกฺขุ   สกกฺโต   ครุกโต   มานิโต   ปชูโิต   อปจิโต   ปณฺฑาย  จรติ   
หนฺท   ๑   มย  อาวุโส  ปณฺฑปาติกา  โหม  มยมฺป  ลจฺฉาม  กาเลน   
กาล   มนาปเก   จกฺขุนา   รูเป   ปสฺสิตุ   มยมฺป   ลจฺฉาม  กาเลน   
กาล   มนาปเก   โสเตน   สทฺเท   โสตุ   มยมฺป   ลจฺฉาม  กาเลน   
กาล   มนาปเก   ฆาเนน   คนฺเธ   ฆายิตุ   มยมฺป  ลจฺฉาม  กาเลน   
กาล   มนาปเก   ชิวฺหาย   รเส   สายิตุ   มยมฺป   ลจฺฉาม  กาเลน   
กาล   มนาปเก   กาเยน   โผฏพฺเพ  ผุสิตุ  มยมฺป  สกฺกตา  ครุกตา   
มานิตา   ปูชติา   อปจิตา   ปณฺฑาย   จริสฺสามาติ  ฯ  อย ฺจรหิ  เตส   
ภิกฺขูน   อนฺตรากถา   โหติ   วิปฺปกตา  ฯ  อถโข  ภควา  สายณฺหสมย   
ปฏิสลลฺานา     วุฏ ิโต     เยน     กเรรมิณฺฑลมาโฬ    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     ป ฺตฺเต    อาสเน    นิสีทิ    ฯ    นิสชฺช    โข   
ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   กาย   นุตฺถ   ภิกฺขเว   เอตรหิ   กถาย   
สนฺนิสินฺนา   กา  จ  ปน  โว  อนฺตรากถา  วิปฺปกตาติ  ฯ  อิธ  ภนฺเต   
อมฺหาก      ปจฺฉาภตฺต      ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน     กเรริมณฺฑลมาเฬ   
#๑ โป. ม. ยุ. หนฺท อาวุโส มยมฺป ฯ    
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สนฺนิสินฺนาน    สนฺนิปติตาน    อยมนฺตรากถา    อุทปาทิ    ปณฺฑปาติโก   
อาวุโส   ภิกขฺุ   ปณฺฑาย   จรนฺโต   ลภติ   กาเลน   กาล  มนาปเก   
จกฺขุนา   รูเป  ปสฺสิตุ  ลภติ  กาเลน  กาล  มนาปเก  โสเตน  สทฺเท   
โสตุ   ลภติ   กาเลน   กาล  มนาปเก  ฆาเนน  คนฺเธ  ฆายิตุ  ลภติ   
กาเลน   กาล   มนาปเก  ชวฺิหาย  รเส  สายิตุ  ลภติ  กาเลน  กาล   
มนาปเก   กาเยน   โผฏพฺเพ   ผุสิตุ   ปณฺฑปาติโก   อาวุโส   ภิกฺขุ   
สกฺกโต   ครกุโต   มานิโต   ปชูิโต   อปจิโต   ปณฺฑาย   จรติ  หนฺท   
อาวุโส    มยมฺป    ปณฺฑปาติกา    โหม   มยมฺป   ลจฺฉาม   กาเลน   
กาล   มนาปเก   จกฺขุนา   รูเป   ปสฺสิตุ   มยมฺป   ลจฺฉาม  กาเลน   
กาล   มนาปเก  โสเตน  สทฺเท  โสตุ  มยมฺป  ลจฺฉาม  กาเลน  กาล   
มนาปเก   ฆาเนน   คนฺเธ   ฆายิตุ   มยมฺป   ลจฺฉาม  กาเลน  กาล   
มนาปเก   ชวฺิหาย   รเส   สายิตุ   มยมปฺ   ลจฺฉาม   กาเลน  กาล   
มนาปเก    กาเยน    โผฏพฺเพ   ผุสิตุ   มยมฺป   สกกฺตา   ครุกตา   
มานิตา    ปูชติา   อปจิตา   ปณฺฑาย   จริสฺสามาติ   อย   โข   โน   
ภนฺเต   อนฺตรากถา   วิปฺปกตา   อถ  ๑  ภควา  อนุปฺปตฺโตติ  ฯ  น   
เขฺวต   ภิกฺขเว   ตุมฺหาก   ปฏิรูป  กลุปตฺุตาน  สทฺธา  ๒  อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิตาน   ย   ตุมฺเห   เอวรูป   ๓    กถ   กเถยฺยาถ   
สนฺนิปติตาน  ๔  โว  ภิกฺขเว  ทฺวย กรณีย ธมฺมี ๕ วา กถา อริโย วา   
ตุณฺหีภาโวติ   ฯ   อถโข   ภควา   เอตมตฺถ   วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย   
#๑ โป. ยุ. อถโข ฯ  ๒ ย.ุ สทฺธายา ฯ  ๓ ม. ยุ. เอวรูป ฯ  ๔ ยุ. สนฺนิสินฺนาน   
#สนฺนิปติตาน ฯ ๕ โป. ย.ุ ธมฺมิยา ฯ    
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อิม อุทาน อุทาเนสิ   
       ปณฺฑปาติกสฺส ภิกฺขุโน    อตฺตภรสฺส อน ฺโปสิโน   
       เทวา ปหยนฺติ ตาทิโน   โน เจ สทฺทสิโลกนิสสฺิโตติ ฯ อฏม ฯ   
     [๘๓]   ๙   เอวมฺเม   สตุ   ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
สมฺพหุลาน    ภิกฺขูน    ปจฺฉาภตฺต    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน   มณฺฑลมาเฬ   
สนฺนิสินฺนาน    สนฺนิปติตาน   อยมนฺตรากถา   อุทปาทิ   โก   นุ   โข   
อาวุโส   สิปปฺ   ชานาติ   โก   ก ึ สิปฺป  สิกฺขี  กตร  สิปฺป  สิปฺปาน   
อคฺคนฺติ   ฯ   ตตฺเถกจฺเจ   เอวมาหสุ  หตฺถิสิปฺป  สิปปฺาน  อคฺคนฺติ  ฯ   
เอกจฺเจ    เอวมาหสุ   อสฺสสิปฺป   สิปปฺาน   อคฺคนฺติ   ฯ   เอกจฺเจ   
เอวมาหสุ    รถสิปฺป   สปิฺปาน   อคฺคนฺติ   ฯ   เอกจฺเจ   เอวมาหสุ   
ธนุสิปฺป   สปิฺปาน   อคฺคนฺติ  ฯ  เอกจฺเจ  เอวมาหสุ  ถรุสิปฺป  สปิฺปาน   
อคฺคนฺติ   ฯ   เอกจฺเจ   เอวมาหสุ   มุทธฺาสิปฺป  สิปปฺาน  อคฺคนฺติ  ฯ   
เอกจฺเจ   เอวมาหสุ   คณนาสิปฺป   สปิฺปาน   อคฺคนฺติ   ฯ   เอกจฺเจ   
เอวมาหสุ   สงฺขานสิปฺป   สิปฺปาน   อคฺคนฺติ   ฯ  เอกจฺเจ  เอวมาหสุ   
เลขาสิปฺป   สิปฺปาน   อคฺคนฺติ   ฯ  เอกจฺเจ  เอวมาหสุ  กาเวยฺยสิปฺป   
สิปฺปาน  อคฺคนฺติ  ฯ  เอกจฺเจ  เอวมาหสุ  โลกายตนสิปฺป  ๑  สิปปฺาน   
อคฺคนฺติ  ฯ  เอกจฺเจ  เอวมาหสุ  เขตฺตวิชฺชาสิปฺป ๒ สิปฺปาน อคฺคนฺติ ฯ   
อย ฺจรหิ  เตส  ภิกฺขูน  อนฺตรากถา  โหติ  ๓   วิปปฺกตา  ฯ  อถ  โข   
#๑ ม. ย.ุ โลกายตสิปฺป ฯ  ๒ ม. ขตฺตวิชฺชาสิปฺป ฯ  ๓ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ภควา    สายณฺหสมย    ปฏิสลลฺานา    วุฏ ิโต    เยน   มณฺฑลมาโฬ   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ   ฯ   นสิชฺช   
โข   ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  กาย  นตฺุถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย   
สนฺนิสินฺนา   กา   จ   ปน   โว   อนฺตรากถา   วิปฺปกตาติ   ฯ  อิธ   
ภนฺเต     อมฺหาก    ปจฺฉาภตฺต    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน    มณฺฑลมาเฬ   
สนฺนิสินฺนาน   สนฺนิปติตาน   อนฺตรากถา  อุทปาทิ  โก  นุ  โข  อาวุโส   
สิปฺป    ชานาติ    โก    ก ึ  สิปฺป   สิกฺขี   กตร   สิปปฺ   สิปฺปาน   
อคฺคนฺติ    ตตฺเถกจฺเจ    เอวมาหสุ    หตฺถิสิปฺป    สิปฺปาน   อคฺคนฺติ   
เอกจฺเจ    เอวมาหสุ    อสฺสสิปฺป    สปิฺปาน    อคฺคนฺติ    เอกจฺเจ   
เอวมาหสุ   รถสิปฺป   สิปปฺาน   อคฺคนฺติ  เอกจฺเจ  เอวมาหสุ  ธนุสิปฺป   
สิปฺปาน   อคฺคนฺติ   เอกจฺเจ   เอวมาหสุ   ถรุสิปฺป   สิปฺปาน  อคฺคนฺติ   
เอกจฺเจ    เอวมาหสุ    มทฺุธาสิปฺป    สิปฺปาน    อคฺคนฺติ   เอกจฺเจ   
เอวมาหสุ    คณนาสิปฺป    สิปฺปาน    อคฺคนฺติ   เอกจฺเจ   เอวมาหสุ   
สงฺขานสิปฺป    สิปฺปาน    อคฺคนฺติ   เอกจฺเจ   เอวมาหสุ   เลขาสิปฺป   
สิปฺปาน    อคฺคนฺติ    เอกจฺเจ    เอวมาหสุ   กาเวยฺยสิปฺป   สิปฺปาน   
อคฺคนฺติ    เอกจฺเจ    เอวมาหสุ   โลกายตนสิปฺป   สิปฺปาน   อคฺคนฺติ   
เอกจฺเจ   เอวมาหสุ   เขตฺตวิชฺชาสิปฺป   สิปฺปาน   อคฺคนฺติ   อย  โข   
โน   ภนฺเต   อนฺตรากถา   วิปฺปกตา   อถ   ภควา   อนุปฺปตฺโตติ  ฯ   
น   เขฺวต   ภิกฺขเว   ตุมฺหาก   ปฏริูป  กลุปุตฺตาน  สทฺธา  อคารสฺมา   
อนคาริย    ปพฺพชิตาน    ย    ตุมฺเห    เอวรูป    กถ   กเถยฺยาถ    
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สนฺนิปติตาน   โว   ภิกฺขเว   ทฺวย   กรณีย   ธมฺม ี วา  กถา  อริโย   
วา   ตุณฺหีภาโวติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย   
เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               อสิปฺปชีวี ลหุ อตฺถกาโม   
               ยตินฺทฺริโย สพฺพธิ วิปฺปมุตฺโต   
               อโนกสารี อมโม นิราโส   
               หนฺตฺวา ๑ มาร เอกจโร ส ภิกขฺูติ ฯ นวม ฯ   
     [๘๔]   ๑๐   เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย   
วิหรติ   นชฺชา   เนร ฺชราย   ตีเร  โพธริุกฺขมูเล  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   ภควา   สตฺตาห  เอกปลฺลงฺเกน  นิสินฺโน   
โหติ   วิมุตฺติสุข   ปฏิสเวที   ฯ   อถ   โข  ภควา  ตสฺส  สตฺตาหสฺส   
อจฺจเยน    ตมฺหา    สมาธิมฺหา    วุฏหิตฺวา    พุทธฺจกฺขุนา    โลก   
โวโลเกสิ  ฯ  อทฺทสา  โข ภควา พุทฺธจกฺขุนา [๒] โวโลเกนฺโต สตฺเต   
อเนเกหิ  สนฺตาเปหิ  สนฺตปฺปมาเน  อเนเกหิ  จ ปรฬิาเหหิ ปริฑยฺหมาเน   
ราคเชหิป   โทสเชหิป   โมหเชหิปติ   ฯ   อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
   อย โลโก สนฺตาปชาโต ผสฺสปเรโต โรค วทติ อตฺตโต   
   เยน ๓  หิ ม ฺติ ตโต ต โหติ อ ฺถา   
   อ ฺถาภาวี ภวสตฺโต ๔ โลโก ภวปเรโต ภวเมวาภินนฺทติ   
#๑ โป. ม. หิตฺวา ฯ ยุ. หตฺวา ฯ  ๒ ย.ุ โลก ฯ  ๓ ม. เยน เยน ฯ   
#๔ ย.ุ ภวปฺปตฺโต ฯ    
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   ยทาภินนฺทติ ต ภย ยสฺส ภายติ ต ทุกขฺ   
   ภววิปฺปหานาย โข ปนทิ พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ๑ ฯ   
   เย หิ เกจิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ภเวน ภวสฺส วิปฺปโมกฺขมาหสุ   
   สพฺเพเต อวิปฺปมุตฺตา ภวสฺมาติ วทามิ ฯ   
   เย วา ปน เกจิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา วิภเวน ภวสฺส นิสฺสรณมาหสุ   
   สพฺเพเต อนิสฺสฏา ภวสฺมาติ วทามิ ฯ   
   สพฺพุปธึ ๒ หิ ปฏิจฺจ ทุกฺขมิท สมฺโภติ   
   สพฺพุปาทานกฺขยา นตฺถิ ทุกฺขสฺส สมภฺโว ฯ   
   โลกมิม ปสฺส ปุถุอวิชชฺาย ปเรตา ๓  ภูตา ภูตรตา วา อปริมุตฺตา ฯ   
   เย หิ เกจิ ภวา สพฺพธิ สพฺพตฺถตาย   
   สพฺเพเต ภวา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมา ฯ   
   เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสโต   
   ภวตณฺหา ปหียติ วิภวตณฺหาภินนฺทติ ๕ ฯ   
   สพฺพโส ตณฺหาน ขยา อเสสวิราคนิโรโธ นิพฺพาน   
   ตสฺส นิพฺพุตสฺส ภิกฺขุโน อนุปาทา ปุนพฺภโว น โหติ ฯ   
   อภิภูโต มาโร วิชิตสงฺคาโม อุปจฺจคา สพฺพภวานิ ตาทีติ ฯ ทสม ฯ   
                    นนฺทวคฺโค ตติโย ฯ   
#๑ โป. ยุ. วสฺสตีติ ฯ  ๒ โป. อุปธ ีหิ ฯ ม. อุปธึ หิ ฯ ยุ. น อุปธิ หิ ฯ   
#๓ โป. ปเรตภูตา ภูตโตรตา ภวา ฯ  ๔ โป. ม. ย.ุ วิปริณามธมฺมาติ ฯ   
#๕ ม. วิภว นาภินนฺทตีติป ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
         กมฺม นนฺโท ยโสโช จ      สารีปตฺุโต จ โกลโิต   
         ปลินฺโท กสฺสโป ปณฺโฑ      สิปปฺ โลเกน เต ทสาติ ฯ   
                     _______________   
                 อุทาเน จตุตฺโถ เมฆิยวคฺโค   
     [๘๕]  ๑  เอวมฺเม  สุต  ฯ เอก สมย ภควา จาลิกาย ๑ วิหรติ   
จาลิเก  ปพฺพเต  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา เมฆิโย ภควโต   
อุปฏาโก   โหติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   เมฆิโย  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
อฏาสิ  ฯ  เอกมนฺต   ิโต  โข  อายสฺมา  เมฆิโย  ภควนฺต เอตทโวจ   
อิจฺฉามห  ภนฺเต  ชนฺตุคาเม  ๒  ปณฺฑาย  ปวิสิตุนฺติ  ฯ  ยสฺสทานิ  ตฺว   
เมฆิย   กาล   ม ฺสีติ   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  เมฆิโย  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย  ชนฺตุคาม  ปณฺฑาย  ปาวิสิ  ฯ  ชนฺตุคาเม   
ปณฺฑาย      จริตฺวา      ปจฺฉาภตฺต     ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต     เยน   
กิมิกาฬาย   นทิยา   ตีร  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  กิมิกาฬาย  นทิยา   
ตีเร   ชงฺฆาวิหาร  อนุจงฺกมมาโน  อนวิุจรมาโน  อทฺทสา  โข  อมฺพวน   
ปาสาทิก   รมณีย  ๓   ทสิฺวานสฺส  เอตทโหสิ  ปาสาทิก  วติท  อมฺพวน   
รมณีย    อล    วติท    กลุปุตฺตสฺส   ปธานตฺถิกสฺส   ปธานาย   สเจ   
ม   ภควา   อนุชาเนยฺย  อาคจฺเฉยฺยาห  อิม  อมฺพวน  ปธานายาติ  ฯ   
อถ     โข    อายสฺมา    เมฆิโย    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   
#๑ โป. วาลกิาย วิหรติ วาลิเก ฯ  ๒ ม. ย.ุ ชนฺตุคาม ฯ  ๓ ม. มนุ ฺ ฯ   
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อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสทีิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน   
โข  อายสฺมา  เมฆิโย  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธาห  ภนฺเต  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา      ปตฺตจีวรมาทาย     ชนฺตุคาม     ปณฺฑาย     ปาวิสึ   
ชนฺตุคาเม     ปณฺฑาย     จริตฺวา    ปจฺฉาภตฺต    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
เยน     กิมกิาฬาย     นทิยา    ตีร    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   
กิมิกาฬาย  นทิยา  ตีเร  ชงฺฆาวิหาร  อนุจงฺกมมาโน อนุวิจรมาโน อทฺทส   
อมฺพวน    ปาสาทิก    รมณีย   ทิสฺวาน   เม   เอตทโหสิ   ปาสาทิก   
วติท    อมฺพวน    รมณีย    อล    วติท   กลุปุตฺตสฺส   ปธานตฺถิกสฺส   
ปธานาย    สเจ    ม    ภควา   อนุชาเนยฺย   อาคจฺเฉยฺยาห   อิม   
อมฺพวน    ปธานายาติ    สเจ    ม    ภนฺเต    ภควา   อนุชานาติ   
คจฺเฉยฺยาห [๑] อมฺพวน ปธานายาติ ฯ   
     [๘๖]  เอว  วุตฺเต  ภควา  อายสฺมนฺต เมฆิย เอตทโวจ อาคเมหิ   
ตาว   เมฆิย   เอกโกมฺหิ   ๒   ตาว   ยาว   อ ฺโป  โกจิ  ภิกฺขุ   
อาคจฺฉตีติ   ฯ   ทุติยมฺป   โข  อายสฺมา  เมฆิโย  ภควนฺต  เอตทโวจ   
ภควโต   ภนฺเต   นตฺถ ิ  กิ ฺจิ  อุตฺตรึ  กรณีย  ๓   นตฺถิ  กตสฺส  วา   
ปฏิจโย    มยหฺ   โข   ปน   ภนฺเต   อตฺถิ   อุตฺตรึ   กรณีย   อตฺถิ   
กตสฺส   ปฏิจโย   สเจ   ม   ภนฺเต   ภควา  อนุชานาติ  คจฺเฉยฺยาห   
ต    อมฺพวน   ปธานายาติ   ฯ   ทุติยมฺป   โข   ภควา   อายสฺมนฺต   
เมฆิย   เอตทโวจ   อาคเมหิ   ตาว   เมฆิย  เอกโกมฺหิ  ตาว  ยาว   
อ ฺโป   โกจิ   ภิกฺขุ  อาคจฺฉตีติ  ฯ  ตติยมฺป  โข  อายสฺมา  เมฆิโย   
#๑ ม. ย.ุ ต ฯ  ๒ โป. ยุ. เอกกมฺหา ฯ ม. เอกกมฺหิ ฯ  ๓ ม. อุตฺตริกรณีย ฯ    
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ภควนฺต   เอตทโวจ   ภควโต   ภนฺเต   นตฺถิ   กิ ฺจิ   อุตฺตรึ  กรณีย   
นตฺถิกตสฺส   วา   ปฏิจโย   มยฺห   โข   ปน   ภนฺเต   อตฺถิ  อุตฺตรึ   
กรณีย   อตฺถ ิ  กตสฺส   วา   ปฏิจโย   สเจ   ม  ภควา  อนุชานาติ   
คจฺเฉยฺยาห  ต  อมฺพวน  ปธานายาติ  ฯ  ปธานนฺติ  โข  เมฆิย วทมาน   
กินฺติวเทยฺยาม ยสฺสทานิ ตฺว เมฆิย กาล ม ฺสีติ ฯ   
     [๘๗]   อถ   โข   อายสฺมา   เมฆิโย   อุฏายาสนา  ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา    ปทกฺขิณ    กตฺวา   เยน   ต   อมฺพวน   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ต   อมฺพวน   อชฺโฌคเหตฺวา  ๑  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล   
ทิวาวิหาร   นิสีทิ   ฯ  อถ  โข  อายสฺมโต  เมฆิยสฺส  ตสฺมึ  อมฺพวเน   
วิหรนฺตสฺส   เยภุยฺเยน   ตโย   ปาปกา  อกุสลา  วิตกกฺา  สมุทาจรนฺติ   
เสยฺยถีท    กามวิตกฺโก    พฺยาปาทวิตกฺโก    วิหึสาวิตกฺโก   ฯ   อถ   
โข   อายสฺมโต   เมฆิยสฺส   เอตทโหสิ   อจฺฉริย   วต   โภ  อพฺภูต   
วต    โภ    สทฺธา   จ   วตมฺหิ   อคารสมฺา   อนคาริย   ปพฺพชิโต   
อถ  โข  ๒  ปนิเมหิ  ตีหิ  ปาปเกหิ  อกุสเลหิ วิตกฺเกหิ อนฺวาสโต ๓    
เสยฺยถีท    กามวิตกฺเกน    พฺยาปาทวิตกฺเกน    วิหึสาวิตกฺเกนาติ   ฯ   
อถ    โข   อายสฺมา   เมฆิโย   สายณฺหสมย   ปฏิสลฺลานา   วุฏ ิโต   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา   เมฆิโย   
ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธ [๔] ภนฺเต ตสฺมึ อมฺพวเน วิหรนฺตสฺส เยภุยฺเยน   
#๑ ม. อชฺโฌคาเหตฺวา ฯ  ๒ ม. ย.ุ อถ จ ฯ  ๓ โป. อนุสนฺตา ฯ ม. อนฺวาสตฺตา ฯ   
#ยุ. อนฺวาสนฺโน ฯ  ๔ ม. ยุ. มยฺห ฯ    
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ตโย   ปาปกา   อกุสลา   วิตกฺกา  สมุทาจรนฺติ  เสยฺยถีท  กามวิตกฺโก   
พฺยาปาทวิตกฺโก    วิหึสาวิตกฺโก    ตสฺส    มยฺห   ภนฺเต   เอตทโหสิ   
อจฺฉริย   วต   โภ   อพฺภูต   วต  โภ  สทฺธา  จ  วตมหฺิ  อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโต   อถ   โข   ปนิเมหิ   ตีห ิ  ปาปเกหิ  อกุสเลหิ   
วิตกฺเกหิ    อนฺวาสโต    เสยฺยถีท    กามวิตกฺเกน   พฺยาปาทวิตกฺเกน   
วิหึสาวิตกฺเกนาติ ฯ   
    [๘๘]    อปริปกฺกาย    เมฆิย    เจโตวิมุตฺติยา   ป ฺจ   ธมฺมา   
ปริปากาย  สวตฺตนฺติ  กตเม  ป ฺจ  ๑  อิธ  เมฆิย  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต   
โหติ    กลฺยาณสมฺปวงฺโก   อปริปกฺกาย   เมฆิย   เจโตวิมุตฺติยา   อย   
ปโม   ธมฺโม  ปริปากาย  สวตฺตติ  ฯ  ๒  ปุน  จ  ปร  เมฆิย  ภิกขฺุ   
สีลวา    โหติ    ปาติโมกฺขสวรสวุโต    วิหรติ   อาจารโคจรสมฺปนฺโน   
อณุมตฺเตสุ  วชฺเชสุ  ภยทสฺสาวี  สมาทาย  สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ อปริปกฺกาย   
เมฆิย   เจโตวิมุตฺติยา   อย   ทุติโย   ธมฺโม  ปริปากาย  สวตฺตติ  ฯ   
๓  ปุน  จ  ปร  เมฆิย ภิกขฺุ ยาย กถา อภิสลฺเลขิกา เจโตวิวรณสปฺปายา   
เอกนฺตนิพฺพิทาย     วิราคาย     นโิรธาย     อุปสมาย     อภิ ฺาย   
สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   สวตฺตติ   เสยฺยถีท   อปฺปจฺฉกถา  สนฺตุฏ ิกถา   
ปวิเวกกถา     อสสคฺคกถา    วิริยารมภฺกถา    สลีกถา    สมาธิกถา   
ป ฺากถา       วิมุตฺติกถา       วิมุตฺติาณทสฺสนกถา      เอวรูปยา   
กถาย   นิกามลาภี   โหติ   อกิจฺฉลาภี  อกสิรลาภี  อปริปกฺกาย  เมฆิย   
เจโตวิมุตฺติยา  อย  ตติโย  ธมฺโม  ปริปากาย  สวตฺตติ  ฯ  ๔  ปุน  จ    
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ปร   เมฆิย   ภิกฺขุ  อารทฺธวิริโย  วิหรติ  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย   
กุสลาน   ธมมฺาน  อุปฺปาทาย  ๑  ถามวา  ทฬฺหปรกฺกโม  อนิกขิฺตฺตธุโร   
กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   อปริปกกฺาย   เมฆิย   เจโตวิมุตฺติยา  อย  จตุตฺโถ   
ธมฺโม  ปริปากาย  สวตฺตติ  ฯ  ๕  ปุน  จ  ปร  เมฆิย  ภิกฺขุ  ป ฺวา   
โหติ   อุทยตฺถคามินิยา   ป ฺาย   สมนฺนาคโต   อริยาย   นิพฺเพธิกาย   
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา    อปริปกกฺาย    เมฆิย    เจโตวิมุตฺติยา   อย   
ป ฺจโม  ธมฺโม  ปริปากาย  สวตฺตติ  ฯ อปริปกฺกาย เมฆิย เจโตวิมุตฺติยา   
อิเม    ป ฺจ   ธมฺมา   ปริปากาย   สวตฺตนฺติ   ฯ   กลยฺาณมิตฺตสฺเสต   
เมฆิย    ภิกฺขุโน    ปาฏกิงฺข    กลฺยาณสหายสฺส    กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส   
ย           สีลวา          ภวิสฺสติ          ปาติโมกฺขสวรสวุโต   
วิหริสฺสติ    อาจารโคจรสมฺปนฺโน    อณุมตฺเตสุ    วชฺเชสุ   ภยทสฺสาวี   
สมาทาย    สกิขิสฺสติ    สกิฺขาปเทสุ    ฯ   กลฺยาณมิตฺตสฺเสต   เมฆิย   
ภิกฺขุโน     ปาฏิกงฺข     กลฺยาณสหายสฺส     กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส    ย   
ยาย    กถา    อภิสลฺเลขิกา    เจโตวิวรณสปฺปายา   เอกนฺตนิพฺพิทาย   
วิราคาย    นโิรธาย    อุปสมาย   อภิ ฺาย   สมฺโพธาย   นิพฺพานาย   
สวตฺติสฺสติ     เสยฺยถีท     อปฺปจฺฉกถา    สนฺตุฏ ิกถา    ปวิเวกกถา   
อสสคฺคกถา   วิริยารมฺภกถา  สลีกถา  สมาธิกถา  ป ฺากถา  วิมุตฺติกถา   
วิมุตฺติาณทสฺสนกถา    เอวรูปยา   กถาย   นิกามลาภี   ภวิสฺสติ   ๒   
อกิจฺฉลาภี    อกสิรลาภี    ฯ    กลฺยาณมิตฺตสฺเสต    เมฆิย   ภิกฺขุโน   
ปาฏิกงฺข    กลฺยาณสหายสฺส    กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส    ย   อารทฺธวิริโย   
#๑ ม. ย.ุ อุปสมฺปทาย ฯ  ๒ ยุ. โหติ ฯ    
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วิหริสฺสติ   อกุสลาน   ธมมฺาน   ปหานาย  กุสลาน  ธมฺมาน  อุปฺปาทาย   
ถามวา  ทฬหฺปรกฺกโม  อนิกฺขิตฺตธุโร  กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ กลฺยาณมิตฺตสฺเสต   
เมฆิย    ภิกฺขุโน    ปาฏกิงฺข    กลฺยาณสหายสฺส    กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส   
ย       ป ฺวา       ภวิสฺสติ       อุทยตฺถคามินิยา       ป ฺาย   
สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา ฯ   
     [๘๙]  เตน  จ  ปน  เมฆิย  ภิกฺขุนา  อิเมสุ ป ฺจสุ ๑ ปติฏาย   
จตฺตาโร  ธมมฺา  อุตฺตรึ  ๒  ภาเวตพฺพา  อสุภา  ภาเวตพฺพา  ราคสฺส   
ปหานาย      เมตฺตา      ภาเวตพฺพา     พฺยาปาทสฺส     ปหานาย   
อานาปานสฺสติ   ภาเวตพฺพา   วิตกฺกปุจฺเฉทาย  อนิจฺจส ฺา  ภาเวตพฺพา   
อสฺมิมานสมุคฺฆาตาย    ฯ    อนิจฺจส ฺ ิโน    หิ   เมฆิย   อนตฺตส ฺา   
สณฺาติ     อนตฺตส ฺ ี     อสฺมิมานสมุคฺฆาต     ปาปุณาติ     ทฏิเว   
ธมฺเม   นิพฺพานนฺติ   ฯ   อถ   โข   ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย   
เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               ขุทฺทา ๓  วิตกฺกา สุขุมา วิตกฺกา   
               อนุคตา มนโส อุพฺพิลาปา   
               เอเต อวิทฺวา มนโส วิตกฺเก   
               หุราหุร ธาวติ ภนฺตจิตฺโต ฯ   
               เอเต จ วิทฺวา มนโส วิตกฺเก   
               อาตาปโย สวรติ สติมา   
#๑ ม. ย.ุ ป ฺจสุ ธมฺเมสุ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อุตฺตริ ฯ  ๓ โป. โอฬารา ฯ    
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               อนุคเต มนโส อุพฺพิลาเป   
               อเสสเมเต ปชหาติ พุทฺโธติ ฯ สุตฺต ปม ฯ   
     [๙๐]  ๒  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา กุสินาราย วิหรติ   
อุปวตฺตเน   มลฺลาน   สาลวเน  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สมพฺหุลา   
ภิกฺขู  ภควโต  อวิทูเร  อร ฺกุฏิกาย  วิหรนฺติ  อุทธฺตา  [๑]  อุนฺนฬา   
จปลา    มุขรา   วิกิณฺณวาจา   มุฏสฺสติโน   อสมฺปชานา   อสมาหิตา   
วิพฺภนฺตจิตฺตา   ปากตินฺทฺริยา   ฯ   อทฺทสา  โข  ภควา  เต  สมฺพหุเล   
ภิกฺขู   อวิทูเร   อร ฺกุฏิกาย   วิหรนฺเต   อุทฺธเต   อุนฺนเฬ   จปเล   
มุขเร   วิกิณฺณวาเจ  มุฏสฺสติโน  อสมฺปชาเน  อสมาหิเต  วิพฺภนฺตจิตฺเต   
ปากตินฺทฺริเย   ฯ   อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย   
อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          อรกฺขิเตน กาเยน         มิจฺฉาทิฏ ิคเตน ๒ จ   
          ถีนมิทธฺาภิภูเตน           วส มารสฺส คจฺฉติ ฯ   
          ตสฺมา รกฺขิตจิตฺตสฺส        สมฺมาสงฺกปฺปโคจโร   
          สมฺมาทิฏ ิปุเรกฺขาโร       ตฺวาน อุทยพฺพย   
          ถีนมิทธฺาภิภู ภิกฺขุ          สพฺพา ทุคฺคติโย ชเหติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๙๑]  ๓  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา โกสเลสุ จาริก   
จรติ  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ฯ  อถ  โข  ภควา  มคฺคา  โอกฺกมฺม   
เยน    อ ฺตร    รุกฺขมูล    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   
อาสเน   นิสีทิ   ฯ   อถ   โข   อ ฺตโร   โคปาลโก  เยน  ภควา   
#๑ ยุ. โหนฺติ ฯ  ๒ ม. มิจฺฉาทิฏ ิหเตน ฯ    
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เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺ  โข  ต  โคปาลก  ภควา  ธมฺมิยา  กถาย   
สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ   สมฺปหเสสิ   ฯ   อถ  โข  โส   
โคปาลโก  ภควโต  ธมฺมิยา  กถาย  สนทฺสฺสิโต  สมาทปโต  สมตฺุเตชิโต   
สมฺปหสิโต    ภควนฺต   เอตทโวจ   อธิวาเสตุ   เม   ภนฺเต   ภควา   
สฺวาตนาย    ภตฺต    สทฺธ ึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ   ฯ   อธิวาเสสิ   ภควา   
ตุณฺหีภาเวน   ฯ  อถ  โข  โส  โคปาลโก  ภควโต  อธิวาสน  วิทิตฺวา   
อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   ปกฺกามิ  ฯ   
อถ   โข   โส  โคปาลโก  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน  สเก  นิเวสเน๒   
ปหุต    อปฺโปทกปายาส    ปฏิยาทาเปตฺวา    นว ฺจ   สปฺป   ภควโต   
กาล   อาโรเจสิ  กาโล  ภนฺเต  นิฏ ิต  ภตฺตนฺติ  ฯ  อถ  โข  ภควา   
ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   สทธฺึ   ภิกฺขุสงฺเฆน  เยน   
ตสฺส    โคปาลกสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   
อาสเน   นิสีทิ   ฯ   อถ   โข  ๑  โคปาลโก  พุทฺธปปฺมุข  ภิกฺขุสงฺฆ   
อปฺโปทกปายาเสน    จ   นเวน   จ   สปฺปนา   สหตฺถา   สนฺตปฺเปสิ   
สมฺปวาเรสิ  ฯ  อถ  โข  โส  โคปาลโก ภควนฺต ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ   
อ ฺตร    นจี   อาสน   คเหตฺวา   เอกมนฺต   นิสีท ิ  ฯ   เอกมนฺต   
นิสินฺน   โข   ต   โคปาลก   ภควา   ธมมฺิยา   กถาย  สนฺทสฺเสตฺวา   
สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ   
     [๙๒]    อถ    โข   อจิรปกฺกนฺตสฺส   ภควโต   ต   โคปาลก   
#๑ โป. ม. ยุ. โข โส ฯ    
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อ ฺตโร  ปุริโส  สีมนฺตริกาย  ชีวิตา  โวโรเปสิ  ฯ  อถ  โข สมพฺหุลา   
ภิกฺขู     เยน     ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺา  โข  เต  ภิกฺขู   
ภควนฺต   เอตทโวจุ   เยน   ภนฺเต   โคปาลเกน   อชฺช  พุทฺธปฺปมุโข   
ภิกฺขุสงฺโฆ    อปฺโปทกปายาเสน   จ   นเวน   จ   สปฺปนา   สหตฺถา   
สนฺตปฺปโต   สมฺปวาริโต   โส   กริ   ภนฺเต   โคปาลโก   อ ฺตเรน   
ปุริเสน  สีมนฺตริกาย  ชีวิตา  โวโรปโตติ  ฯ  อถ  โข  ภควา เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          ทิโส ทิส ยนฺต กยริา       เวร ีวา ปน เวริน   
          มิจฺฉาปณิหิต จิตฺต          ปาปโย น ตโต กเรติ ฯ ตติย ฯ   
     [๙๓]  ๔  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา ราชคเห วิหรติ   
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  จ   
สารีปุตฺโต     อายสฺมา     จ     มหาโมคฺคลฺลาโน    กโปตกนฺทราย   
วิหรนฺติ   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ชุณฺหาย   
รตฺติยา   นโวโรปเตหิ   เกเสหิ   อพฺโภกาเส  นิสินฺโน  โหติ  อ ฺตร   
สมาธึ สมาปชฺชิตฺวา ฯ   
     [๙๔]  เตน  โข  ปน  สมเยน  เทฺว  ยกฺขา  สหายกา อุตฺตราย   
ทิสาย   ทกฺขิณทิส   คจฺฉนฺติ   เกนจิเทว   กรณีเยน   ฯ  อทฺทสสุ  โข}   
เต   ยกฺขา   อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   ชุณฺหาย   รตฺติยา  นโวโรปเตหิ   
เกเสหิ   อพฺโภกาเส  นิสินฺน  ทิสฺวาน  เอโก  ยกฺโข  ทุติย  ๑  ยกฺข   
#๑ โป. ทุติยมฺป ฯ    
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เอตทโวจ    ปฏิภาติ    ม   สมฺม   อิมสสฺ   สมณสฺส   สีเส   ปหาร   
ทาตุนฺติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  โส  ยกโฺข  ต  ยกฺข  เอตทโวจ  อล  สมมฺ   
มา   สมณ   อาสาเทสิ   ๑   อุฬาโร   โส  สมฺม  สมโณ  มหิทฺธโิก   
มหานุภาโวติ   ฯ   ทุติยมปฺ   โข   โส   ยกฺโข  ต  ยกฺข  เอตทโวจ   
ปฏิภาติ   ม  สมฺม  อิมสฺส  สมณสฺส  สเีส  ปหาร  ทาตุนฺติ  ฯ  ทติุยมฺป   
โข  โส  ยกฺโข  ต  ยกฺข  เอตทโวจ  อล  สมฺม  มา  สมณ อาสาเทสิ   
อุฬาโร   โส   สมฺม   สมโณ   มหิทฺธโิก   มหานุภาโวติ   ฯ  ตติยมฺป   
โข   โส   ยกโฺข   ต   ยกฺข   เอตทโวจ  ปฏิภาติ  ม  สมฺม  อิมสฺส   
สมณสฺส  สีเส  ปหาร  ทาตุนฺติ  ฯ  ตติยมฺป  โข  โส  ยกโฺข  ต  ยกฺข   
เอตทโวจ   อล   สมฺม   มา   สมณ   อาสาเทสิ  อุฬาโร  โส  สมฺม   
สมโณ   มหิทฺธิโก   มหานุภาโวติ   ฯ  อถ  โข  โส  ยกฺโข  ต  ยกฺข   
อนาทยิตฺวา  อายสฺมโต  สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  สีเส  ปหาร  อทาสิ ฯ [๒]   
อป   เตน  ปหาเรน  สตฺตรตน  วา  อฏรตน  วา  นาค  โอสาเทยฺย   
มหนฺต  วา  ปพฺพตกูฏ  ปทาเลยฺย  ฯ  อถ  จ  ปน  โส ยกฺโข ฑยหฺามีติ   
วตฺวา ตตฺเถว มหานิรย อปตาสิ ๓  ฯ   
     [๙๕]    อทฺทสา   โข   อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   ทิพฺเพน   
จกฺขุนา    วิสทฺุเธน   อติกกฺนฺตมานุสเกน   เตน   ยกฺเขน   อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส   สีเส   ปหาร   ทิยมาน  ทิสฺวาน  เยนายสฺมา  สารีปุตฺโต   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     อายสฺมนฺต    สารีปตฺุต    เอตทโวจ   
กจฺจิ    เต    อาวุโส   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย   กจฺจิ   น   กิ ฺจิ   
#๑ โป. สพฺพวาเรสุ ปหาเรสีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ โป. ตาว ปหาโร อโหสีติ ฯ ม. ตาว   
#มหาปหาโร อโหสิ ฯ  ๓ โป. อวฏาสิ ฯ    
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ทุกฺขนฺติ   ขมนีย   เม   อาวุโส   โมคฺคลฺลาน   ยาปนีย  เม  อาวุโส   
โมคฺคลฺลาน   อป   จ  เม  สีเส  โถก  ทกฺุขนฺติ  ฯ  อจฺฉริย  อาวุโส   
สารีปุตฺต   อพฺภูต   อาวุโส   สารีปุตฺต   ย   ๑  มหิทธฺิโก  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต    มหานุภาโว   อิธ   เต   อาวุโส   สารีปตฺุต   อ ฺตโร   
ยกฺโข   สีเส   ปหาร   อทาสิ   ตาว  มหาปหาโร  อโหสิ  อป  เตน   
ปหาเรน   สตฺตรตน   วา   อฏรตน   วา  นาค  โอสาเทยฺย  มหนฺต   
วา   ปพฺพตกูฏ   วา   ปทาเลยฺยาติ   ฯ   อถ  ปนายสฺมา  สารีปุตฺโต   
เอวมาห   ขมนีย   เม   อาวุโส   โมคฺคลฺลาน  ยาปนีย  เม  อาวุโส   
โมคฺคลฺลาน   อป   จ   เม   สีเส   โถก  ทุกฺขนฺติ  อจฺฉริย  อาวุโส   
โมคฺคลฺลาน    อพฺภูต    อาวุโส    โมคฺคลฺลาน   ย   ๒   มหิทฺธิโก   
อายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   มหานุภาโว   ยตฺร   หิ   นาม  ยกขฺมฺป   
ปสฺสิสฺสติ มย ปเนตรหิ ปสุปสาจกมฺป น ปสฺสามาติ ฯ   
     [๙๖]   อสฺโสสิ   โข   ภควา   ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  วิสุทฺธาย   
อติกฺกนฺตมานุสิกาย    เตส    อุภินฺน    มหานาคาน    เอวรูป    ๓    
กถาสลฺลาป   ฯ   อถ   โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย   
อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          ยสฺส เสลุปม จิตฺต          ิต นานุปกมฺปติ   
          วิรตฺต รชนีเยสุ           โกปเนยฺเย น กุปฺปติ   
          ยสฺเสว ภาวิต จิตฺต        กโุต ต ทุกฺขเมสฺสตีติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๙๗]  ๕  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา โกสมฺพิย วิหรติ   
#๑ โป. ยุ. ย ตฺว ฯ ม. ยาว ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. ยาว ฯ  ๓ โป. ม. ยุ. อิม เอวรูป ฯ    
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โฆสิตาราเม   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  ภควา  อากิณฺโณ  วิหรติ   
ภิกฺขูหิ    ภิกขฺุนีหิ    อุปาสเกหิ   อุปาสิกาหิ   ราชหูิ   ราชมหามตฺเตหิ   
ติตฺถิเยหิ   ติตฺถิยสาวเกหิ   อากิณฺโณ   ทุกฺข   น   ผาสุ   วิหรติ   ฯ   
อถ   โข   ภควโต   เอตทโหสิ  อห  โข  เอตรหิ  อากิณฺโณ  วิหรามิ   
ภิกฺขูหิ    ภิกขฺุนีหิ    อุปาสเกหิ   อุปาสิกาหิ   ราชหูิ   ราชมหามตฺเตหิ   
ติตฺถิเยหิ    ติตฺถิยสาวเกหิ    อากิณฺโณ    ทุกฺข   น   ผาสุ   วิหรามิ   
ยนฺนูนาห   เอโก  คณมฺหา  วูปกฏโ  วิหเรยฺยนฺติ  ฯ  อถ  โข  ภควา   
ปุพฺพณฺหสมย     นิวาเสตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย    โกสมฺพึ    ปณฺฑาย   
ปาวิสิ   ฯ   โกสมฺพิย  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
สาม         เสนาสน         สสาเมตฺวา         ปตฺตจีวรมาทาย   
อนามนฺเตตฺวา   อุปฏาก   อนปโลเกตฺวา   ภิกฺขุสงฺฆ   เอโก  อทุติโย   
เยน   ปาลิเลยฺยก   เตน  จาริก  ปกกฺามิ  อนุปุพฺเพน  จาริก ฺจรมาโน   
เยน ปาลิเลยฺยก ตทวสริ ฯ   
     [๙๘]   ตตฺร   สุท  ภควา  ปาลิเลยฺยเก  วิหรติ  รกฺขิตวนสณฺเฑ   
ภทฺทสาลมูเล    ฯ   อ ฺตโรป   โข   หตฺถินาโค   อากิณฺโณ   วิหรติ   
หตฺถีหิ  หตฺถนิีหิ  หตฺถิกฬุเภหิ  ๑  หตฺถจฺิฉาเปหิ  ฉินฺนคฺคานิ  เจว ติณานิ   
ขาทติ    โอภคฺโคภคฺค ฺจสฺส    สาขาภงฺค    ขาทนฺติ    อาวิลานิ   จ   
ปานียานิ    ปวติ    โอคาหา    จสฺส   อุตฺติณฺณสฺส   หตฺถินิโย   กาย   
อุปนิฆสนฺติโย    คจฺฉนฺติ    อากิณฺโณ   ทุกฺข   น   ผาสุ   วิหรติ   ฯ   
อถ   โข   ตสฺส  หตฺถินาคสฺส  เอตทโหสิ  อห  โข  เอตรหิ  อากิณฺโณ   
#๑ ม. หตฺถกิฬเภหิ ฯ ยุ. หตฺถิกฬเรหิ ฯ    
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วิหรามิ    หตฺถีหิ    หตฺถินหีิ   หตฺถิกุฬเภหิ   หตฺถิจฺฉาเปหิ   ฉินฺนคฺคานิ   
เจว   ติณานิ   ขาทามิ   โอภคฺโคภคฺค ฺจ   เม   สาขาภงฺค   ขาทนฺติ   
อาวิลานิ    จ   ปานียานิ   ปวามิ   โอคาหา   จ   เม   อุตฺติณฺณสฺส   
หตฺถินิโย    กาย    อุปนฆิสนฺติโย    คจฺฉนฺติ    อากิณฺโณ   ทุกขฺ   น   
ผาสุ   วิหรามิ   ยนฺนูนาห   เอโก  คณมฺหา  วูปกฏโ  วิหเรยฺยนฺติ  ฯ   
อถ    โข   โส   หตฺถินาโค   ยถูา   อปกฺกมฺม   เยน   ปาลิเลยฺยก   
รกฺขิตวนสณฺโฑ      ภทฺทสาลมูล      เยน     ภควา     เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ตตฺร   สุท   โส   หตฺถนิาโค   ยสฺม ึ  ปเทเส  ภควา   
วิหรติ    ต   ปเทส   อปหริต ฺจ   กโรติ   โสณฺฑาย   ๑   ภควโต   
ปานีย ปริโภชนีย อุปฏเปติ ๒ ฯ   
     [๙๙]  อถ  โข  ภควโต  รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺีนสสฺ  เอว  เจตโส   
ปริวิตกฺโก   อุทปาทิ   อห   โข   ปุพฺเพ   อากิณฺโณ   วิหาสึ   ภิกขฺูหิ   
ภิกฺขุนีหิ   อุปาสเกหิ   อุปาสิกาหิ   ราชูหิ   ราชมหามตฺเตหิ   ติตฺถิเยหิ   
ติตฺถิยสาวเกหิ    อากิณฺโณ    ทุกฺข    น    ผาสุ    วิหาสึ    โสมฺหิ   
เอตรหิ   อนากิณฺโณ   วิหรามิ   ภิกฺขูหิ  ภิกฺขุนีหิ  อุปาสเกหิ  อุปาสิกาหิ   
ราชูหิ     ราชมหามตฺเตหิ    ติตฺถิเยหิ    ติตฺถิยสาวเกหิ    อนากิณฺโณ   
สุข   ผาสุ   วิหรามีติ  ฯ  ตสฺส  ๓   โข  หตฺถินาคสฺส  เอว  เจตโส   
ปริวิตกฺโก   อุทปาทิ   อห   โข   ปุพฺเพ   อากิณฺโณ   วิหาสึ   หตฺถีหิ   
หตฺถินีหิ    หตฺถิกุฬเภหิ    หตฺถิจฺฉาเปหิ    ฉินฺนคฺคานิ    เจว   ติณานิ   
ขาทึ   โอภคฺโคภคฺค ฺจ   เม  ขาทึสุ  อาวิลานิ  จ  ปานียานิ  ปวึ  ๔   
#๑ ม. โสณฺฑาย จ ฯ  ๒ ม. อุปฏาเปติ ฯ  ๓ ม. ยุ. ตสฺสป โข ฯ   
#๔ ม. อปาวึ ยุ. ปวาสึ ฯ    
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โอคาหา    จ    เม    อุตฺติณฺณสฺส   หตถฺินิโย   กาย   อุปนิฆสนฺติโย   
อคมสุ    อากณฺิโณ    ทุกฺข    น    ผาสุ   วิหาสึ   โสมฺหิ   เอตรหิ   
อนากิณฺโณ    วิหรามิ    หตฺถีหิ   หตฺถนิีหิ   หตฺถิกฬุเภหิ   หตฺถจฺิฉาเปหิ   
อจฺฉินฺนคฺคานิ   เจว   ติณานิ  ขาทามิ  โอภคฺโคภคฺค ฺจ  เม  สาขาภงฺค   
น   ขาทนฺติ   อนาวิลานิ   จ   ปานิยานิ   ปวามิ   โอคาหา  จ  เม   
อุตฺติณฺณสฺส   น  หตฺถินโิย  กาย  ๑  อุปนิฆสนฺติโย  คจฺฉนฺติ  อนากิณฺโณ   
สุข   ผาสุ   วิหรามีติ   ฯ   อถ   โข   ภควา  อตฺตโน  จ  ปวิเวก   
วิทิตฺวา    ตสสฺ    จ    หตฺถนิาคสฺส   เจตสา   เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
      เอต นาคสฺส นาเคน    อีสาทนฺตสฺส หตฺถิโน   
      สเมติ จิตฺต จิตฺเตน     ย ๒ เอโก รมตี วเนติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๑๐๐]   ๖   เอวมฺเม   สตุ  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา    ปณฺโฑลภารทฺวาโช    ภควโต    อวิทูเร   นิสินฺโน   โหติ   
ปลฺลงฺก   อาภุชิตฺวา   อุชุ  กาย  ปณิธาย  อาร ฺโก  ๓   ปณฺฑปาติโก   
ปสุกูลิโก    เตจีวริโก    อปฺปจฺโฉ    สนฺตุฏโ   ปวิวิตฺโต   อสสฏโ   
อารทฺธวิริโย   ธุตวาโท   อธิจิตฺตมนุยุตฺโต   ฯ   อทฺทสา   โข  ภควา   
อายสฺมนฺต   ปณฺโฑลภารทฺวาช   อวิทูเร   นิสินฺน   ปลฺลงฺก   อาภุชิตฺวา   
อุชุ   กาย   ปณิธาย   อาร ฺก   ๔   ปณฺฑปาติก  ปสุกูลิก  เตจีวริก   
อปฺปจฺฉ     สนฺตุฏ     ปวิวิตฺต    อสสฏ    อารทฺธวิริย    ธุตวาท   
#๑ โป. ม. ยุ. น กาย ฯ  ๒ ม. ยเทโก รมตี มโนติ ฯ  ๓ โป. ม. อร ฺ ิโก ฯ   
#๔ โป. ม. อาร ฺ ิก ฯ    
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อธิจิตฺตมนุยุตฺต    ฯ   อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ   วิทิตฺวา   ตาย   
เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
      อนุปวาโท อนุปฆาโต    ปาติโมกเฺข จ สวโร   
      มตฺต ฺ ุตา จ ภตฺตสฺมึ    ปตฺถ ฺจ ๑ สยนาสน   
      อธิจิตฺเต จ อาโยโค    เอต พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๑๐๑]   ๗   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา    สารีปุตฺโต   ภควโต   อวิทูเร   นิสินฺโน   โหติ   ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา    อุชุ    กาย   ปณิธาย   อปฺปจฺโฉ   สนฺตุฏโ   ปวิวิตฺโต   
อสสฏโ   อารทฺธวิริโย   อธิจิตฺตมนุยุตฺโต   ฯ   อทฺทสา   โข  ภควา   
อายสฺมนฺต    สารีปุตฺต   อวิทูเร   นิสินนฺ   ปลลฺงฺก   อาภุชิตฺวา   อุชุ   
กาย    ปณิธาย   อปฺปจฺฉ   สนฺตุฏ   ปวิวิตฺต   อสสฏ   อารทฺธวิริย   
อธิจิตฺตมนุยุตฺต   ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทตฺิวา  ตาย  เวลาย   
อิม อุทาน อุทาเนสิ   
      อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต    มุนโิน โมนปเถสุ สกิฺขโต   
      โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน   อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโตติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๑๐๒]   ๘   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
ภควา   สกฺกโต   โหติ   ครุกโต   มานิโต   ปูชโิต   อปจิโต   ลาภี   
#๑ โป. ม. ปนฺต ฺจ ฯ    
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จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน     ฯ     ภิกฺขุสงฺโฆป   
สกฺกโต     โหติ    ครุกโต    มานิโต    ปูชิโต    อปจิโต    ลาภี   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน   ฯ   อ ฺติตฺถิยา  ปน   
ปริพฺพาชกา   อสกฺกตา   โหนฺติ  อครกุตา  อมานิตา  อปูชิตา  อนปจิตา   
น ลาภิโน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน ฯ   
     [๑๐๓]  อถ  โข  ๑  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  ภควโต สกกฺาร   
อสหมานา   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   จ   เยน  สนฺุทรี  ปริพฺพาชิกา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   สุนฺทร ึ  ปริพฺพาชิก   เอตทโวจุ   อุสฺสหสิ  ภคินิ  าตีน   
อตฺถ   กาตุนฺติ  ฯ  กฺยาห  อยฺยา  กโรมิ  กึ  มยา  สกกฺา  ๒  กาตุ   
ชีวิตมฺป   เม   ปริจฺจตฺต   าตีน   อตฺถายาติ   ฯ   เตน   หิ  ภคินิ   
อภิกฺขณ  เชตวน  คจฺฉาหีติ  ฯ  เอว  อยฺยาติ  โข  สุนฺทรี  ปริพฺพาชิกา   
เตส    อ ฺติตฺถิยาน    ปริพฺพาชกาน   ปฏิสฺสุตฺวา   อภิกฺขณ   เชตวน   
อคฺคมาสิ   ฯ   ยทา   อ ฺ ึสุ  เต  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เต  ๓    
ทิฏา  โข  สนฺุทรี  ปริพฺพาชิกา  พหุชเนน  อภิกฺขณ  เชตวน คจฺฉตีติ ๔   
อถ   น   ชีวิตา   โวโรเปตฺวา  ตตฺเถว  เชตวนสฺส  ปริกฺขากูเป  ๕   
นิกฺขณิตฺวา     เยน     ราชา    ปเสนทิ    โกสโล    เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ราชาน  ปเสนทึ  โกสล  เอตทโวจุ  ยา  สา  มหาราช   
สุนฺทรี   ปรพฺิพาชิกา   สา   โน   น   ทิสฺสตีติ  ฯ  กตฺถ  ปน  ตุเมฺห   
#๑ ม. ย.ุ เต ฯ  ๒ ม. น สกฺกา ฯ  ๓ ม. โว ฯ อฏกถาย โว ทฏิาติ ปาโ   
#ทิสฺสติ วิเสสโต ทิฏา พหุล ทิฏาติ จ วณฺณิยเต ฯ  ๔ ย.ุ อาคจฺฉตีติ ฯ   
#๕ ม. ปริกฺขา กูเป นิกฺขิปตฺวา ฯ ยุ. ปรขิาย กูเป ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 139 

อาสงฺกถาติ  ฯ  เชตวเน  มหาราชาติ  ฯ  เตน  ห ิเชตวน วิจินถาติ ฯ   
อถ  โข  เต  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เชตวน  วิจินิตฺวา  ยถานิกฺขิตฺต   
ปริกฺขากูปา  อุทฺธริตฺวา  ม ฺจก  อาโรเปตฺวา  สาวตฺถึ  ๑  ปเวเสตฺวา   
รถิยาย  รถิย  สิงฺฆาฏเกน  สิงฺฆาฏก  อุปสงฺกมิตฺวา  มนุสฺเส  อุชฌฺาเปสุ   
ปสฺสถยฺยา   สมณาน   สกฺยปุตฺติยาน   กมฺม   อลชชฺิโน   อิเม   สมณา   
สกฺยปุตฺติยา     ทุสฺสีลา    ปาปธมฺมา    มุสาวาทิโน    อพฺรหฺมจาริโน   
อิเม   หิ   นาม   ธมฺมจาริโน   สมจาริโน  พฺรหฺมจาริโน  สจฺจวาทิโน   
สีลวนฺโต    กลฺยาณธมฺมา    ปฏชิานิสฺสนฺติ    นตฺถิ    อิเมส   สาม ฺ   
นตฺถิ    อิเมส    พฺรหฺม ฺ   นฏ   อิเมส   สาม ฺ   นฏ   อิเมส   
พฺรหฺม ฺ    กุโต    อิเมส    สาม ฺ    กุโต    อิเมส    พฺรหฺม ฺ   
อปคตา    อิเม    สาม ฺา    อปคตา    อิเม   พฺรหฺม ฺา   กถ ฺหิ   
นาม ปุริโส ปุริสกิจฺจ กรตฺิวา อิตฺถึ ชีวิตา โวโรเปสฺสตีติ ฯ   
     [๑๐๔]   เตน   โข   ปน   สมเยน   สาวตฺถิย  มนุสฺสา  ภิกฺขู   
ทิสฺวา   อสพฺภาหิ   ผรุสาหิ   วาจาหิ   อกฺโกสนฺติ  ปริภาสนฺติ  โรสนฺติ   
วิเหสนฺติ   อลชชฺิโน   อิเม   สมณา   สกฺยปุตฺติยา  ทุสฺสีลา  ปาปธมฺมา   
มุสาวาทิโน   อพฺรหฺมจาริโน   อิเม   หิ  นาม  ธมฺมจาริโน  สมจาริโน   
พฺรหฺมจาริโน    สจฺจวาทิโน    สลีวนโฺต   กลฺยาณธมฺมา   ปฏิชานิสฺสนฺติ   
นตฺถิ    อิเมส    สาม ฺ   นตฺถิ   อิเมส   พฺรหฺม ฺ   นฏ   อิเมส   
สาม ฺ     นฏ    อิเมส    พฺรหฺม ฺ    กโุต    อิเมส    สาม ฺ   
กุโต    อิเมส    พฺรหฺม ฺ    อปคตา    อิเม    สาม ฺา   อปคตา   
#๑ โป. สาวตฺถิย ฯ    
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อิเม    พฺรหฺม ฺา    กถ ฺหิ    นาม    ปรุิโส    ปุริสกิจฺจ   กริตฺวา   
อิตฺถึ ชีวิตา โวโรเปสฺสตีติ ฯ   
     [๑๐๕]   อถ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขู  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   ปณฺฑาย   ปวิสึสุ   ฯ   สาวตฺถิย   ปณฺฑาย   
จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทึสุ    ฯ   
เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  เอตรหิ  ภนฺเต   
สาวตฺถิย    มนุสฺสา    ภิกขฺู    ทิสฺวา   อสพฺภาหิ   ผรุสาหิ   วาจาหิ   
อกฺโกสนฺติ   ปริภาสนฺติ   โรสนฺติ   วิเหสนฺติ   อลชฺชิโน   อิเม  สมณา   
สกฺยปุตฺติยา     ทุสฺสีลา    ปาปธมฺมา    มุสาวาทิโน    อพฺรหฺมจาริโน   
อิเม   หิ   นาม   ธมฺมจาริโน   สมจาริโน  พฺรหฺมจาริโน  สจฺจวาทิโน   
สีลวนฺโต    กลฺยาณธมฺมา    ปฏชิานิสฺสนฺติ    นตฺถิ    อิเมส   สาม ฺ๓   
นตฺถิ    อิเมส    พฺรหฺม ฺ   นฏ   อิเมส   สาม ฺ   นฏ   อิเมส   
พฺรหฺม ฺ    กุโต    อิเมส    สาม ฺ    กุโต    อิเมส    พฺรหฺม ฺ   
อปคตา    อิเม    สาม ฺา    อปคตา    อิเม   พฺรหฺม ฺา   กถ ฺหิ   
นาม   ปุรโิส   ปุริสกิจฺจ   กริตฺวา   อิตฺถึ   ชีวิตา  โวโรเปสฺสตีติ  ฯ   
เนโส   ภิกฺขเว  สทฺโท  จิร  ภวิสฺสติ  สตฺตาหเมว  ภวิสฺสติ  สตฺตาหสฺส   
อจฺจเยน   อนฺตรธายิสฺสติ   เตน   หิ   ภิกฺขเว   เย   มนุสฺสา  ภิกขฺู   
ทิสฺวา   อสพฺภาหิ   ผรุสาหิ   วาจาหิ   อกฺโกสนฺติ  ปริภาสนฺติ  โรสนฺติ   
วิเหสนฺติ เต ตุเมฺห อิมาย คาถาย ปฏิโจเทถ    
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               อภูตวาที นิรย อุเปติ   
               โย วาป ๑ กตฺวา น กโรมีติ จาห   
               อุโภป เต เปจฺจ สมา ภวนฺติ   
               นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถาติ ฯ   
     [๑๐๖]   อถ   โข   เต   ภิกฺขู   ภควโต  สนฺติเก  อิม  คาถ   
ปริยาปุณิตฺวา    เย    มนสฺุสา    ภิกฺขู   ทิสฺวา   อสพฺภาหิ   ผรุสาหิ   
วาจาหิ    อกโฺกสนฺติ   ปรภิาสนฺติ   โรสนฺติ   วิเหสนฺติ   เต   อิมาย   
คาถาย ปฏิโจทนฺติ   
               อภูตวาที นิรย อุเปติ   
               โย วาป กตฺวา น กโรมีติ จาห   
               อุโภป เต เปจฺจ สมา ภวนฺติ   
               นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถาติ ฯ   
     [๑๐๗]    มนุสฺสาน    เอตทโหสิ    อการกา    อิเม   สมณา   
สกฺยปุตฺติยา   น   อิเมหิ   กต   ปาปนฺติเม   สมณา  สกฺยปุตฺติยาติ  ฯ   
เนว    โส    สทฺโท    จิร   อโหสิ   สตฺตาหเมว   สทฺโท   อโหส ิ  
สตฺตาหสฺส   อจฺจเยน   อนฺตรธายิ  ฯ  อถ  โข  สมพฺหุลา  ภิกฺขู  เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺนา   โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต   
เอตทโวจุ    อจฺฉริย    ภนเฺต   อพฺภูต   ภนฺเต   ยาว   สุภาสิต ฺจิท   
ภนฺเต   ภควตา   เนโส   ภิกฺขเว   สทโฺท   จิร  ภวิสฺสติ  สตฺตาหสฺส   
#๑ ยุ. จาป ฯ  ๒ ยุ. ยาว สภุาสิต โข จิท ฯ    
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อจฺจเยน    อนฺตรธายิสฺสตีติ   อนฺตรหิโต   ภนฺเต   โส   สทฺโทติ   ฯ   
อถ โข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               ตุทนฺติ วาจาย ชนา อส ฺตา   
               ปเรหิ ๑ สงฺคามคตว กุ ฺชร   
               สุตฺวาน วากฺย ผรุส อุทีริต   
               อธิวาสเย ภิกฺขุ อทุฏจิตฺโตติ ฯ อฏม ฯ   
     [๑๐๘]  ๙  เอวมฺเม  สตุ  ฯ  เอก  สมย ภควา ราชคเห วิหรติ   
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  อถ โข อายสฺมโต อุปเสนสฺส วงฺคนฺตปุตฺตสฺส   
รโหคตสฺส    ปฏิสลฺลีนสสฺ    เอว    เจตโส    ปริวิตกฺโก    อุทปาทิ   
ลาภา   วต   เม   สุลทฺธ   วต   เม  สตฺถา  จ  เม  ภควา  อรห   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ     สฺวากฺขาเต     จมฺหิ     ธมฺมวินเย     อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโต   สพฺรหฺมจาริโน   จ  เม  สีลวนฺโต  กลฺยาณธมฺมา   
สีเลสุ   จมฺหิ   ปริปรูิการี   สุสมาหิโต   จมฺหิ   เอกคฺคจิตฺโต   อรหา   
จมฺหิ   ขีณาสโว   มหิทฺธิโก   จมฺหิ   มหานุภาโว   ภทฺทก   เม  ชีวิต   
ภทฺทก    มรณนฺติ    ฯ   อถ   โข   ภควา   อายสฺมโต   อุปเสนสฺส   
วงฺคนฺตปุตฺตสฺส   เจตโส   เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   ตาย   เวลาย   อิม   
อุทาน อุทาเนสิ   
          ย ชีวิต น ตปติ           มรณนฺเต น โสจติ   
          สเจ ทฏิปโท ธีโร        โสกมชเฺฌ น โสจติ   
#๑ โป. ม. สเรหิ ฯ    
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          อุจฺฉินฺนภวตณฺหสฺส          สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน   
          วิกฺขีโณ ชาติสสาโร        นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ ฯ นวม ฯ   
     [๑๐๙]   ๑๐   เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา    สารีปุตฺโต   ภควโต   อวิทูเร   นิสินฺโน   โหติ   ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา   อุชุ   กาย   ปณิธาย  อตฺตโน  อุปสม  ปจฺจเวกฺขมาโน  ฯ   
อทฺทสา   โข   ภควา   อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  อวิทูเร  นิสินฺน  ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา   อุชุ   กาย   ปณิธาย   อตฺตโน  อุปสม  ปจฺจเวกฺขมาน  ฯ   
อถ โข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          อุปสนตฺสนฺตจิตฺตสฺส         เนตฺติจฺฉินฺนสฺส ภิกฺขุโน   
          วิกฺขีโณ ชาติสสาโร        มุตฺโต โส มารพนฺธนาติ ฯ ทสม ฯ   
                    เมฆิยวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
          เมฆิโย ๑ อุทฺธตา โคปาโล ชุณฺหา ๒ นาเคน ป ฺจม   
          ปณฺโฑโล สารีปุตฺโต จ      สุนทฺรี ภวติ อฏม   
          อุปเสโน วงฺคนฺตปุตฺโต      สารปีุตฺโต จ เต รสาติ ฯ   
                      ______________   
#๑ โป. เมฆิย อุทฺธิกโต ปาณชุณฺหนาเคน ป ฺจม ฯ  ๒ ม. ยกโฺข ฯ    
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                อุทาเน ป ฺจโม โสณตฺเถรวคฺโค   
     [๑๑๐]  ๑  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชา   
ปเสนทิ  โกสโล  มลลฺิกาย  เทวิยา  สทฺธึ  อุปริปาสาทวรคโต  โหติ  ฯ   
อถ   โข  ราชา  ปเสนทิ  โกสโล  มลฺลกิ  เทวึ  เอตทโวจ  อตฺถิ  นุ   
โข   เต   มลลฺิเก   โกจ ฺโ  อตฺตนา  ปยตโรติ  ฯ  นตฺถิ  โข  เม   
มหาราช    โกจ ฺโ    อตฺตนา    ปยตโร    ตุยฺห   ปน   มหาราช   
อตฺถ ฺโ   โกจิ   อตฺตนา   ปยตโรติ   ฯ  มยฺหมฺป  มลฺลิเก  นตฺถ ฺโ   
โกจิ  อตฺตนา  ปยตโรติ  ฯ  อถ  โข  ราชา  ปเสนฺทิ โกสโล ปาสาทา   
โอโรหิตฺวา    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน  โข  ราชา   
ปเสนทิ  โกสโล  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธาห  ภนฺเต  มลลฺิกาย  เทวิยา   
สทฺธึ   อุปริปาสาทวรคโต  มลฺลิก  เทวึ  เอตทโวจ  อตฺถิ  น ุ โข  เต   
มลฺลิเก    โกจ ฺโ    อตฺตนา    ปยตโรติ   เอว   วุตฺเต   มลลฺิกา   
เทวี   ๑   เอตทโวจ   นตฺถ ิ โข  เม  มหาราช  โกจ ฺโ  อตฺตนา   
ปยตโร   ตุยหฺ   ปน   มหาราช   อตฺถ ฺโ   โกจิ  อตฺตนา  ปยตโรติ   
เอว   วุตฺเตห  ภนฺเต  มลลฺกิ  เทวึ  เอตทโวจ  มยฺหมฺป  โข  มลลฺิเก   
นตฺถ ฺโ   โกจิ   อตฺตนา   ปยตโรติ   ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
#๑ ม. ย.ุ ม ฯ    
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               สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา   
               เนวชฺฌคา ปยตรมตฺตนา กฺวจิ   
               เอวมฺป ๑ โส ปุถ ุอตฺตา ปเรส   
               ตสฺมา น หึเส ปร อตฺตกาโมติ ฯ สุตฺต ปม ฯ   
     [๑๑๑]  ๒  เอวมฺเม  สตุ  ฯ  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท   
สายณฺหสมย    ปฏิสลลฺานา    วุฏ ิโต    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  อจฺฉริย  ภนฺเต   
อพฺภูต   ภนฺเต   ยาว   อปฺปายุกา  หิ  ภนฺเต  ภควโต  มาตา  อโหสิ   
สตฺตาหชาเต    ภควติ    ภควโต   มาตา   กาลมกาสิ   ตุสิต   กาย   
อุปปชฺชตีติ   ฯ   เอวเมต  อานนฺท  เอวเมต  ๒  อานนฺท  อปฺปายุกา   
หิ    อานนฺท   โพธิสตฺตมาตโร   โหนติฺ   สตฺตาหชาเตสุ   โพธสิตฺเตสุ   
โพธิสตฺตมาตโร   กาล   กโรนฺติ   ตุสติ   กาย   อุปปชฺชนฺตีติ  ฯ  อถ   
โข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               เย เกจิ ภูตา ภวิสฺสนฺติ เย จาป ๓    
               สพฺเพ คมิสฺสนฺติ ปหาย เทห   
               ต สพฺพชานึ กุสโล วิทิตฺวา   
               อาตาปโย พฺรหฺมจริย จเรยฺยาติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๑๑๒]  ๓  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา ราชคเห วิหรติ   
#๑ โป. ม. เอว ปโย ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. เอวเมต อานนฺทาติ ปาตฺตย นตฺถิ ฯ   
#๓ โป. ม. เย วาป ฯ    
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เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  ราชคเห   
สุปฺปพุทฺโธ  นาม  กุฏ ี  มนุสฺสทลิทฺโท  อโหส ิมนุสฺสกปโณ มนุสฺสวราโก ฯ   
เตน    โข    ปน    สมเยน   ภควา   มหติยา   ปริสาย   ปริวุโต   
ธมฺม   เทเสนฺโต   นิสินฺโน   โหติ  ฯ  อทฺทสา  โข  สุปฺปพุทฺโธ  กุฏ ี   
[๑]  มหาชนกาย  ทูรโต  ว  สนฺนิปติต  ทิสฺวานสฺส  เอตทโหสิ นิสฺสสย   
โข   เอตฺถ   กิ ฺจิ   ขาทนีย   วา   โภชนีย  วา  ภาชยิติ  ยนฺนูนาห   
เยน    โส    มหาชนกาโย    เตนุปสงฺกเมยฺย    อปฺเปว   นาเมตฺถ   
กิ ฺจิ   ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  ลเภยฺยนฺติ  ฯ  อถ  โข  สุปฺปพุทฺโธ   
กุฏ ี    เยน   โส   มหาชนกาโย   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   อทฺทสา   โข   
สุปฺปพุทฺโธ   กุฏ ี   ภควนฺต   มหติยา  ปริสาย  ปรวุิต  ธมฺม  เทเสนฺต   
นิสินฺน   ทิสวฺานสฺส   เอตทโหสิ   น   โข  เอตฺถ  กิ ฺจิ  ขาทนีย  วา   
โภชนีย   วา   ภาชิยติ   สมโณ   อย  โคตโม  ปริสติ  ธมฺม  เทเสติ   
ยนฺนูนาหมฺป    ธมฺม   สุเณยฺยนฺติ   ตตฺเถว   เอกมนฺต   นิสีท ิ  อหมฺป   
ธมฺม   โสสฺสามีติ   ฯ   อถ   โข   ภควา  สพฺพาวนฺต  ปริส  เจตสา   
เจโต  ปริจฺจ  มนสากาสิ  โก  นุ  โข  อิธ  ภพฺโพ  ธมฺม วิ ฺาตุนฺติ ฯ   
อทฺทสา    โข    ภควา   สุปฺปพุทฺธ   กุฏ ึ   ตสฺส   ปริสาย   นสิินฺน   
ทิสฺวานสฺส   เอตทโหสิ   อย   โข   อิธ  ภพฺโพ  ธมฺม  วิ ฺาตุนฺติ  ฯ   
สุปฺปพุทฺธ     กุฏ ึ     อารพฺภ     อนุปพฺุพิกถ     กเถสิ    เสยฺยถที   
ทานกถ  สลีกถ  สคฺคกถ  กามาน อาทีนว โอการ สงฺกิเลส เนกฺขมฺเม ๒   
จ    อานิสส    ปกาเสสิ    ฯ   ยทา   ภควา   อ ฺาสิ   สุปฺปพุทฺธ   
#๑ ม. ย.ุ ต ฯ  ๒ โป. ยุ. นกิฺขเม จ ฯ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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กุฏ ึ    กลลฺจิตฺต    มุทุจิตฺต   วินีวรณจิตฺต   อุทคฺคจิตฺต   ปสนฺนจิตฺต  
อถ   ยา   พุทธฺาน   สามุกสิกา   ธมฺมเทสนา   ต   ปกาเสสิ   ทกฺุข   
สมุทย   นิโรธ   มคฺค   ฯ  เสยฺยถาป  นาม  สุทฺธ  วตฺถ  อปคตกาฬก   
สมฺมเทว    รชน    ปฏิคฺคเณฺหยฺย    เอวเมว   สุปฺปพุทฺธสฺส   กุฏ ิสฺส   
ตสฺมึ   เยว   อาสเน   วิรช   วีตมล   ธมมฺจกฺขุ   อุทปาทิ  ย  กิ ฺจิ   
สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ   
     [๑๑๓]   อถ   โข   สุปปฺพุทฺโธ   กุฏ ี   ทฏิธมฺโม  ปตฺตธมฺโม   
วิทิตธมฺโม      ปริโยคาฬหฺธมฺโม      ติณฺณวิจิกิจฺโฉ      วิคตกถงฺกโถ   
เวสารชฺชปฺปตฺโต   อปรปจฺจโย   สตฺถ ุ  สาสเน   อุฏายาสนา   เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  สุปฺปพุทฺโธ  กุฏ ี  ภควนฺตG   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   เสยฺยถาป  ภนฺเต   
นิกฺกุชฺชิต    วา    อุกกฺุชฺเชยฺย   ปฏิจฺฉนฺน   วา   วิวเรยฺย   มูฬฺหสฺส   
วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต   
รูปานิ   ทกฺขนฺตีติ   เอวเมว   ๑   ภควตา   อเนกปริยาเยน  ธมฺโม   
ปกาสิโต  เอสาห  ภนฺเต  ภควนฺต  สรณ  คจฺฉามิ  ธมฺม ฺจ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   
อุปาสก    ม    ภควา    ธาเรตุ    อชชฺตคฺเค    ปาณุเปต    สรณ   
คตนฺติ   ฯ   อถ   โข   สุปปฺพุทฺโธ   กุฏ ี   ภควตา  ธมฺมิยา  กถาย   
สนฺทสฺสิโต    สมาทปโต    สมุตฺเตชิโต   สมฺปหสิโต   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา    อนุโมทิตฺวา    อุฏายาสนา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   
#๑ โป. ยุ. เอวเมว ฯ    
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ปทกฺขิณ   กตฺวา   ปกฺกามิ   ฯ   อถ  โข  อจิรปกฺกนฺต  ๑  สุปฺปพุทฺธ   
กุฏ ึ  คาวี  ตรุณวจฺฉา  อธิปาเตตฺวา  ๒  ชีวิตา  โวโรเปสิ ฯ อถ โข   
สมฺพหุลา     ภิกฺขู    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข   
เต   ภิกฺขู   ภควนฺต   เอตทโวจุ   โย  โส  ภนฺเต  สปฺุปพุทฺโธ  นาม   
กุฏ ี   ภควโต   ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺสิโต  สมาทปโต  สมุตฺเตชิโต   
สมฺปหสิโต   โส   กาลกโต   ตสฺส   กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ  ฯ   
ปณฺฑิโต    ภิกฺขเว    สุปฺปพุทฺโธ    กฏุ ี    ปจฺจปาทิ   ธมฺมสฺสานุธมฺม   
น    จ    ม   ธมฺมาธิกรณ   วิเหเสสิ   สปฺุปพุทฺโธ   ภิกฺขเว   กุฏ ี   
ติณฺณ     ส ฺโชนาน     ปริกฺขยา     โสตาปนฺโน     อวินิปาตธมฺโม   
นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ   
     [๑๑๔]   เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ   
โก   น ุ โข  ภนฺเต  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  สุปฺปพุทโฺธ  กุฏ ี  ๓    
มนุสฺสทลิทฺโท    อโหส ิ   มนุสฺสกปโณ    มนุสฺสวราโกติ   ฯ   ภูตปุพฺพ   
ภิกฺขเว    สุปปฺพุทฺโธ   กุฏ ี   อิมสฺมึ   เยว   ราชคเห   เสฏ ิปุตฺโต   
อโหสิ   ฯ   โส   อุยฺยานภูมึ   นิยฺยนฺโต  อทฺทส  ตครสิขึ  ปจฺเจกพุทฺธ   
นคเร   ปณฺฑาย   จรนฺต   ทิสฺวานสฺส   เอตทโหสิ   กฺวาย  ๔  กฏุ ี   
วิจรตีติ  นิฏ ุหิตฺวา  ๕  อปพฺยามโต  ๖  กริตฺวา  ปกฺกามิ ฯ โส ตสฺส   
กมฺมสฺส  วิปาเกน  พหูนิ  วสฺสานิ  พหูนิ  วสฺสสตานิ  พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ   
พหูนิ     วสฺสสตสหสฺสานิ     นิรเย     ปจิตฺถ    ตสฺเสว    กมฺมสสฺ   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ม. อธิปติตฺวา ฯ  ๓ ม. กุฏ ี อโหสิ มนุสสทลิทฺโท ฯ   
#๔ โป. โกทานิ อย ฯ  ๕ โป. นฏิภิตฺวา ฯ ม. ย.ุ นฏิ ุภิตฺวา ฯ   
#๖ ม. อปสพฺยโต ฯ ย.ุ อปสพฺยามโต ฯ  
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วิปากาวเสเสน    อิมสฺมึ    เยว    ราชคเห   มนุสฺสทลิทฺโท   อโหสิ   
มนุสฺสกปโณ     มนุสฺสวราโก     โส     ตถาคตปฺปเวทิต    ธมมฺวินย   
อาคมฺม   สทฺธ   สมาทยิ   ๑   สลี   สมาทยิ   สุต   สมาทยิ  จาค   
สมาทยิ   ป ฺ   สมาทยิ   โส   ตถาคตปฺปเวทิต   ธมฺมวินย   อาคมฺม   
สทฺธ  สมาทยิตฺวา  สีล  สมาทยิตฺวา  สุต  สมาทยิตฺวา  จาค สมาทยิตฺวา   
ป ฺ    สมาทยิตฺวา    กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   
โลก   อุปปนฺโน   เทวาน   ตาวตึสาน   สหพฺยต   โส   ตตฺถ  อ ฺเ   
เทเว   อติโรจติ   วณฺเณน   เจว  ยสสา  จาติ  ฯ  อถ  โข  ภควา   
เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          จกฺขุมา วิสมานีว          วิชฺชมาเน ปรกฺกเม   
          ปณฺฑิโต ชีวโลกสฺมึ         ปาปานิ ปริวชชฺเยติ ฯ ตติย ฯ   
     [๑๑๕]  ๔  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
สมฺพหุลา  กมุารกา  อนฺตรา  จ  สาวตฺถึ  อนฺตรา  จ  เชตวน  มจฺฉเก   
พาเธนฺติ  ๒  ฯ  อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย   
สาวตฺถึ   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   ฯ   อทฺทสา   โข  ภควา  เต  สมฺพหุเล   
กุมารเก    อนฺตรา   จ   สาวตฺถึ   อนฺตรา   จ   เชตวน   มจฺฉเก   
พาเธนฺเต    ทิสฺวาน    เยน   กุมารกา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
เต    กุมารเก    เอตทโวจ    ภายถ    โว    ตุเมฺห    กมุารกา   
ทุกฺขสฺส   อปฺปย   โว  ทกฺุขนฺติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  ภายาม  มย  ภนเฺต   
#๑ ม. สพฺพตฺถ สมาทิยีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ โป. โพเธนฺติ ฯ    
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ทุกฺขสฺส   อปฺปย   โน   ทุกฺขนฺติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          สเจ ภายถ ทุกฺขสฺส        สเจ โว ทุกฺขมปฺปย   
          มากตฺถ ปาปก กมฺม        อาวี วา ยทิ วา รโห   
          สเจ จ ๑ ปาปก กมมฺ     กริสสฺถ กโรถ วา   
          น โว ทุกฺขา มุตฺตฺยตฺถิ      อุเปจฺจาป ปลายตนฺติ ๒ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๑๑๖]  ๕  เอวมฺเม  สตุ  ฯ  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
ปุพฺพาราเม   มิคารมาตุ  ปาสาเท  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา   
ตทหุโปสเถ   ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   นิสินโฺน   โหติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
อานนฺโท  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา  นิกฺขนฺเต  ๓  ปเม ยาเม อุฏายาสนา   
เอกส    จีวร    ๔   กตฺวา   เยน   ภควา   เตน ฺชลิมปฺณาเมตฺวา   
ภควนฺต     เอตทโวจ     อภิกฺกนฺตา     ภนฺเต    รตฺติ    นิกฺขนฺโต   
ปโม    ยาโม    จิรนิสินโฺน   ภิกฺขุสงฺโฆ   อุทฺทิสตุ   ภนฺเต   ภควา   
ภิกฺขูน   ปาติโมกฺขนฺติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   ภควา   ตุณฺหี  อโหส ิ ฯ   
ทุติยมฺป   โข   อายสฺมา   อานนฺโท   อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา  นิกฺขนฺเต   
มชฺฌิเม   ยาเม   อุฏายาสนา   เอกส   จีวร   กตฺวา  เยน  ภควา   
เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   อภิกกฺนฺตา   ภนฺเต  รตฺติ   
นิกฺขนฺโต     มชฺฌิโม    ยาโม    จิรนิสนิฺโน    ภิกฺขุสงฺโฆ    อุททฺิสตุ   
ภนฺเต   ภควา   ภิกฺขูน   ปาติโมกฺขนฺติ  ฯ  ทุติยมฺป  โข  ภควา  ตุณฺหี   
อโหสิ   ฯ   ตติยมฺป   โข   อายสฺมา  อานนฺโท  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา   
#๑ ยุ. วา ฯ  ๒ โป. ปลายตนนฺติ ฯ  ๓ โป. นกิฺกมนฺเต ฯ  ๔ ม. อุตฺตราสงฺค ฯ    
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นิกฺขนฺเต   ปจฺฉิเม   ยาเม  อุทฺธเสฺต  ๑  อรุเณ  นนฺทมิุขิยา  รตฺติยา   
อุฏายาสนา   เอกส  จีวร  กตฺวา  เยน  ภควา  เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   
ภควนฺต        เอตทโวจ       อภิกฺกนฺตา       ภนฺเต       รตฺติ   
นิกฺขนฺโต   ปจฺฉิโม   ยาโม   อุทฺธโสฺต   ๒   อรุโณ   นนฺทิมุขี  รตฺติ   
จิรนิสินฺโน  ภิกฺขุสงฺโฆ  อุทฺทิสตุ  ภนฺเต  ภควา  ภิกฺขูน  ปาติโมกฺขนฺติ  ฯ   
อปริสุทฺธา     อานนฺท     ปริสาติ    ฯ    อถ    โข    อายสฺมโต   
มหาโมคฺคลฺลานสฺส   เอตทโหสิ   กนฺนุ   โข   ภควา   ปุคฺคล  สนฺธาย   
เอวมาห  อปริสุทฺธา อานนฺท ปริสาติ ฯ อถ โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน   
สพฺพาวนฺต        ภิกฺขุสงฺฆ       เจตสา       เจโต       ปริจฺจ   
มนสากาสิ   ฯ   อทฺทสา   โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ต  ปุคฺคล   
ทุสฺสีล    ปาปธมฺม    อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาร   ปฏจฺิฉนฺนกมฺมนฺต   อสฺสมณ   
สมณปฏิ ฺ        อพฺรหฺมจารึ        พฺรหฺมจาริปฏิ ฺ       อนฺโตปูตึ   
อวสฺสุต     กสมฺพุกชาต    มชฺเฌ    ภิกขฺุสงฺฆสฺส    นิสินฺน    ทิสวฺาน   
อุฏายาสนา   เยน   โส   ปุคฺคโล   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   
ปุคฺคล    เอตทโวจ    อุฏเหาวุโส   ทฏิโสิ   ภควตา   นตฺถิ   เต   
ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ สวาโสติ  ฯ  อถ  ๓   โข  โส  ปุคฺคโล  ตุณฺหี อโหสิ ฯ   
ทุติยมฺป   โข   โส  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ต  ปุคฺคล  เอตทโวจ   
อุฏเหาวุโส    ทฏิโสิ    ภควตา    นตฺถิ    เต    ภิกขฺูหิ    สทฺธึ   
สวาโสติ  ฯ  ทุติยมฺป  โข  โส  ปุคฺคโล  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ  ตติยมปฺ โข   
อายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน   ต   ปุคฺคล   เอตทโวจ   อุฏเหาวุโส   
#๑ โป. อุทฺธเิส ฯ  ๒ ย.ุ อุทฺธโต ฯ  ๓ ม. เอว วุตฺเต โส ปุคฺคโล ฯ    
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ทิฏโสิ   ภควตา   นตฺถิ   เต   ภิกฺขูหิ   สทฺธึ  สวาโสติ  ฯ  ตติยมฺป   
โข  โส  ปุคฺคโล  ตุณฺหี  อโหสิ  ฯ  อถ  โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน   
ต    ปุคฺคล    พาหาย    คเหตฺวา   พหิทฺวารโกฏกา   นิกฺขาเมตฺวา   
สุจิฆฏิก     ทตฺวา     เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต    เอตทโวจ    นกิฺขามิโต    ภนฺเต    โส   ปุคฺคโล   มยา   
ปริสุทฺธา   ปริสา   อุทฺทิสตุ   ภนฺเต   ภควา  ภิกฺขูน  ปาติโมกฺขนฺติ  ฯ   
อจฺฉริย    โมคฺคลฺลาน    อพฺภูต    โมคฺคลฺลาน   ยาว   พาหาคหณาป   
นาเมโส  โมฆปุริโส  อาคมิสฺสตีติ  ๑  ฯ  อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
นทานาห    ภิกฺขเว    อิโต    ปร   อุโปสถ   กริสฺสามิ   ปาติโมกฺข   
อุทฺทิสิสฺสามิ  ตุเมฺห  ๒  เยว  ภิกฺขเว  ๓  อิโต ปร อุโปสถ กเรยฺยาถ   
ปาติโมกฺข    อุทฺทิเสยฺยาถ    อฏานเมต    ภิกฺขเว   อนวกาโส   ย   
ตถาคโต    อปริสุทฺธาย    ปริสาย    อุโปสถ    กเรยฺย   ปาติโมกฺข   
อุทฺทิเสยฺยาถาติ ฯ   
     [๑๑๗]   อฏ ิเม   ภิกขฺเว   มหาสมุทฺเท  อจฺฉริยา  อพฺภูตธมฺมา   
เย ทิสฺวา ทิสฺวา อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ กตเม อฏ   
     ๑     มหาสมุทฺโท     ภิกฺขเว    อนุปพฺุพนินฺโน    อนุปุพฺพโปโณ   
อนุปุพฺพปพฺภาโร  นายตเกเนว  ๔  ปปาโต  ย  ๕ ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท   
อนุปุพฺพนินฺโน   อนุปุพฺพโปโณ   อนุปุพฺพปพฺภาโร   นายตเกเนว   ปปาโต   
อย    ภิกฺขเว    มหาสมุทฺเท    ปโม   อจฺฉริโย   อพฺภูตธมฺโม   ย   
ทิสฺวา ทิสฺวา อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ   
#๑ ม. อาคเมสฺสตีติ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ตุเมฺหวทานิ ฯ ๓ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
#๔ โป. ม. สพฺพตฺถ อายนเกเนวาติ ทิสฺสติ  ๕ โป. อยมฺป ฯ ม. ย.ุ ยมฺป ฯ    
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     ๒  ปุน  จ  ปร  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺโท   ิตธมฺโม  เวล นาติวตฺตติ   
ย   ภิกฺขเว   มหาสมุทฺโท    ิตธมฺโม   เวล   นาติวตฺตติ  อยมฺป  ๑   
ภิกฺขเว    มหาสมุทฺเท   ทติุโย   อจฺฉริโย   อพฺภูตธมฺโม   ย   ทิสวฺา   
ทิสฺวา อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ   
     ๓  ปุน  จ  ปร  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺโท  น  มเตน  กุณเปน สวสติ   
ย   โหติ   มหาสมุทฺเท   มต   กุณป   ต   ขิปฺปเมว   ตีร   วาเหติ   
ถล   อุสฺสาเทติ   ยมฺป   ภิกฺขเว   มหาสมุทฺโท   น   มเตน  กุณเปน   
สวสติ   ย  [๒]  มหาสมุทฺเท  มต  กณุป  ต  ขิปฺปเมว  ตีร  วาเหติ   
ถล    อุสฺสาเทติ   อยมฺป   ภิกฺขเว   มหาสมุทฺเท   ตติโย   อจฺฉริโย   
อพฺภูตธมฺโม ย ทิสฺวา ทิสฺวา อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ   
     ๔  ปุน  จ  ปร  ภิกฺขเว  ยา  กาจิ  มหานทิโย  เสยฺยถีท คงฺคา   
ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  ตา  มหาสมุทฺท  ปตฺตา  ๓   ชหนฺติ ปรุิมานิ   
นามโคตฺตานิ    มหาสมุทฺโท   เตฺวว   สงฺขฺย   คจฺฉนฺติ   ย   ภิกฺขเว   
ยา   กาจิ   มหานทิโย   เสยฺยถีท  คงฺคา  ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี   
ตา   มหาสมุทฺท   ปตฺตา   ชหนฺติ   ปรุมิานิ  นามโคตฺตานิ  มหาสมุทฺโท   
เตฺวว     สงฺขฺย     คจฺฉนฺติ     อยมฺป     ภิกฺขเว     มหาสมุทฺเท   
จตุตฺโถ   อจฺฉริโย  อพฺภูตธมฺโม  ย  ทิสฺวา  ทิสฺวา  อสุรา  มหาสมุทฺเท   
อภิรมนฺติ ฯ   
     ๕  ปุน  จ  ปร  ภิกฺขเว  ยา ๔ โลเก สวนฺติโย มหาสมุทฺเท ๕   
อปฺเปนฺติ  ยา  จ  อนฺตลิกขฺา  ธารา  ปปตนฺติ  ๖ น เตน มหาสมุทฺทสฺส   
#๑ โป. อยมฺป โข ฯ  ๒ ม. โหติ ฯ  ๓ ม. ปตฺวา ฯ  ๔ โป. ยากาจิ ฯ   
#ม. ย.ุ ยา จ ฯ  ๕ ม. ย.ุ มหาสมุทฺท ฯ  ๖ โป. ปวตฺตนฺติ ฯ    
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อูนตฺต    วา    ปูรตฺต    วา    ป ฺายติ    ยมฺป    ภิกฺขเว   ยา   
จ   โลเก   สวนฺติโย   มหาสมุทฺเท   อปฺเปนฺติ   ยา   จ  อนฺตลิกฺขา   
ธารา   ปปตนฺติ   น   เตน   มหาสมุทฺทสฺส   อูนตฺต  วา  ปูรตฺต  วา   
ป ฺายติ     อยมฺป    ภิกขฺเว    มหาสมุทฺเท    ป ฺจโม    อจฺฉริโย   
อพฺภูตธมฺโม ย ทิสฺวา ทิสฺวา อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ   
     ๖   ปุน   จ   ปร   ภิกฺขเว   มหาสมุทฺโท  เอกรโส  โลณรโส   
ยมฺป   ภิกฺขเว   มหาสมุทโฺท   เอกรโส   โลณรโส   อยมฺป   ภิกฺขเว   
มหาสมุทฺเท    ฉฏโ    อจฺฉริโย   อพฺภูตธมฺโม   ย   ทิสฺวา   ทิสวฺา   
อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ   
     ๗   ปุน   จ   ปร  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺโท  พหุรตโน  อเนกรตโน   
ตตฺรีมานิ   รตนานิ   เสยฺยถีท   มุตฺตา   มณิ   เวฬรุิโย  สงฺโข  สิลา   
ปวาฬ   รชต   ชาตรูป   โลหิตงฺโค   มสารคลฺโล   ๑   ย  ภิกฺขเว   
มหาสมุทฺโท    พหุรตโน   อเนกรตโน   ตตฺรีมานิ   รตนานิ   เสยยฺถีท   
มุตฺตา   มณิ  เวฬุริโย  สงฺโข  สลิา  ปวาฬ  รชต  ชาตรูป  โลหิตงฺโค   
มสารคลฺโล    อยมฺป    ภิกขฺเว    มหาสมุทฺเท    สตฺตโม   อจฺฉริโย   
อพฺภูตธมฺโม ย ทิสฺวา ทิสฺวา อสุรา มหาสมุทฺเท อภิรมนฺติ ฯ   
     ๘   ปุน   จ  ปร  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺโท  มหต  ภูตาน  อาวาโส   
ตตฺรีเม  ภูตา  ติมิ  ติมิงฺคโล  ติมิติมิงฺคโล  ๒  อสุรา  นาคา คนฺธพฺพา   
สนฺติ     มหาสมุทฺเท    โยชนสติกาป    อตฺตภาวา    ทฺวิโยชนสติกาป   
อตฺตภาวา    ติโยชนสติกาป   อตฺตภาวา   จตุโยชนสติกาป   อตฺตภาวา   
#๑ ม. มสารคลฺล ฯ  ๒ โป. ติมิติมิงฺคลา ฯ ม. ติมิรมิงฺคลา ฯ ยุ. ติมิรปงฺคโล ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 155 

ป ฺจโยชนสติกาป    อตฺตภาวา    ยมฺป   ภิกฺขเว   มหาสมุทฺโท   มหต   
ภูตาน    อาวาโส    ตตฺรีเม    ภูตา   ติมิ   ติมิงฺคโล   ติมิติมิงฺคโล   
อสุรา   นาคา   คนฺธพฺพา  สนฺติ  มหาสมุทฺเท  โยชนสติกาป  อตฺตภาวา   
ทฺวิโยชนสตกิาป   อตฺตภาวา  ติโยชนสติกาป  อตฺตภาวา  จตุโยชนสติกาป   
อตฺตภาวา     ป ฺจโยชนสติกาป     อตฺตภาวา     อยมฺป     ภิกฺขเว   
มหาสมุทฺเท    อฏโม   อจฺฉริโย   อพฺภูตธมฺโม   ย   ทิสฺวา   ทิสวฺา   
อสุรา  มหาสมุทฺเท  อภิรมนฺติ  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว [๑] มหาสมุทฺเท   
อฏ   อจฺฉรยิา   อพฺภูตธมฺมา  เย  ทิสวฺา  ทิสฺวา  อสุรา  มหาสมุทฺเท   
อภิรมนฺติ ฯ   
     [๑๑๘]  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย อฏ อจฺฉริยา   
อพฺภูตธมฺมา   เย   ทิสฺวา   ทิสฺวา  ภิกฺขู  [๒]  ธมฺมวินเย  อภิรมนฺติ   
กตเม อฏ   
     ๑   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺโท  อนุปุพฺพนินฺโน  อนุปพฺุพโปโณ   
อนุปุพฺพปพฺภาโร      นายตเกเนว      ปปาโต     เอวเมว     โข   
ภิกฺขเว   อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  อนุปุพฺพสกิฺขา  อนุปุพฺพกิริยา  อนปุุพฺพปฏิปทา   
นายตเกเนว    อ ฺาปฏิเวโธ    ย    ภิกฺขเว    อิมสมฺึ   ธมฺมวินเย   
อนุปุพฺพสิกฺขา      อนุปพฺุพกิริยา      อนุปุพฺพปฏิปทา      นายตเกเนว   
อ ฺาปฏิเวโธ   อย   ภิกขฺเว   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   ปโม  อจฺฉริโย   
อพฺภูตธมฺโม ย ทิสฺวา ทิสฺวา ภิกฺขู อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ ฯ   
     ๒   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺโท   ิตธมฺโม  เวล  นาติวตฺตติ   
#๑ ม. อฏ ฯ  ๒ ม. อิมิสมฺึ ฯ    
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เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ย   มยา  สาวกาน  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต  ต   
มม    สาวกา    ชีวิตเหตุป    นาติกฺกมนฺติ    ยมฺป    ภิกฺขเว   มม   
สาวกาน    สกิฺขาปท    ป ฺตฺต    ต    มม    สาวกา   ชีวิตเหตุป   
นาติกฺกมนฺติ   อยมฺป   ภิกขฺเว   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   ทุติโย  อจฺฉรโิย   
อพฺภูตธมฺโม    ย    ทิสฺวา    ทิสฺวา    ภิกขฺู    อิมสฺมึ    ธมฺมวินเย   
อภิรมนฺติ ฯ   
     ๓   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺโท  น  มเตน  กุณเปน  สวสติ   
ย   โหติ   มหาสมุทฺเท   มต   กุณป  ต  ขิปฺปเมว  ตีร  วาเหติ  ถล   
อุสฺสาเทติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  โย  โส  ปุคฺคโล ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม   
อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร     ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต    อสฺสมโณ    สมณปฏิ ฺโ   
อพฺรหฺมจารี        พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโ        อนฺโตปูติ       อวสฺสุโต   
กสมฺพุกชาโต   น   เตน   สงฺโฆ   สวสติ  อถ  โข  [๑]  ขิปฺปเมว   
สนฺนิปติตฺวา    อุกฺขิปติ    กิ ฺจาป   โส   โหติ   มชฺเฌ   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
นิสินฺโน   อถ   โข   โส   อารกา   จ   สงฺฆมฺหา  สงฺโฆ  จ  เตน   
ยมฺป  ภิกฺขเว  โย  โส ปุคฺคโล ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม อสุจิสงฺกสฺสรสมาจาโร   
ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต       อสฺสมโณ       สมณปฏิ ฺโ       อพฺรหมฺจารี   
พฺรหฺมจาริปฏิ ฺโ      อนฺโตปูติ     อวสฺสุโต     กสมฺพุกชาโต     น   
เตน   สงฺโฆ   สวสติ   อถ   โข   ขิปฺปเมว   สนฺนิปติตฺวา   อุกฺขิปติ   
กิ ฺจาป   โส   โหติ   มชฺเฌ   ภิกฺขุสงฺฆสฺส   นิสินโฺน   อถ  โข  โส   
อารกา   จ   สงฺฆมฺหา   สงฺโฆ   จ   เตน   อยมฺป  ภิกฺขเว  อิมสฺมึ   
#๑ ม. ย.ุ น ฯ    
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ธมฺมวินเย   ตติโย   อจฺฉริโย   อพฺภูตธมฺโม   ย  ทสิฺวา  ทิสฺวา  ภิกฺขู   
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ ฯ   
     ๔   เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยา  กาจิ  มหานทิโย  เสยฺยถีท  คงฺคา   
ยมุนา   อจิรวตี   สรภ ู  มหี  ตา  มหาสมุทฺท  ปตฺตา  ชหนฺติ  ปรุิมานิ   
นามโคตฺตานิ    มหาสมุทฺโท    เตฺวว    สงฺขฺย    คจฺฉนฺติ   เอวเมว   
โข    ภิกฺขเว    จตฺตาโร    วณฺณา   ขตฺติยา   พฺราหฺมณา   เวสฺสา   
สุทฺทา    เต    ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย   อคารสฺมา   อนคาริย   
ปพฺพชิตฺวา    ชหนฺติ    ปุรมิานิ    นามโคตฺตานิ   สมณา   สกฺยปุตฺติยา   
เตฺวว   สงฺขฺย  ๑  คจฺฉนฺติ  ยมฺป  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  วณฺณา  ขตฺติยา   
พฺราหฺมณา    เวสฺสา    สุททฺา    เต   ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย   
อคารสฺมา    อนคาริย    ปพฺพชิตฺวา   ชหนฺติ   ปรุิมานิ   นามโคตฺตานิ   
สมณา    สกยฺปุตฺติยา    เตฺวว    สงฺขฺย   คจฺฉนฺติ   อยมฺป   ภิกฺขเว   
อิมสฺมึ    ธมมฺวินเย    จตุตฺโถ   อจฺฉริโย   อพฺภูตธมฺโม   ย   ทิสวฺา   
ทิสฺวา ภิกฺขู อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ ฯ   
     ๕   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ยา  จ  โลเก  สวนฺติโย  มหาสมุทฺท   
อปฺเปนฺติ   ยา  จ  อนฺตลิกขฺา  ธารา  ปปตนฺติ  น  เตน  มหาสมุทฺทสฺส   
อูนตฺต   วา  ปูรตฺต  วา  ป ฺายติ  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว  พหูป  ๒   
ภิกฺขู    อนุปาทิเสสาย    นิพฺพานธาตุยา    ปรินิพฺพายนฺติ    น   เตน   
นิพฺพานธาตุยา   อูนตฺต   วา   ปูรตฺต   วา   ป ฺายติ  ยมฺป  ภิกขฺเว   
ภิกฺขู    อนุปาทิเสสาย    นิพฺพานธาตุยา    ปรินิพฺพายนฺติ    น   เตน   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ สงฺขนฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ พหู เจป ฯ    
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นิพฺพานธาตุยา   อูนตฺต   วา   ปูรตฺต   วา  ป ฺายติ  อยมฺป  ภิกฺขเว   
อิมสฺมึ    ธมมฺวินเย    ป ฺจโม   อจฺจริโย   อพฺภูตธมฺโม   ย   ทิสฺวา   
ทิสฺวา ภิกฺขู อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ ฯ   
     ๖  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺโท  เอกรโส  โลณรโส เอวเมว   
โข   ภิกฺขเว   อย   ธมฺมวินโย   เอกรโส  วิมุตฺติรโส  ยมฺป  ภิกขฺเว   
อย    ธมฺมวินโย    เอกรโส   วิมุตฺติรโส   อยมฺป   ภิกฺขเว   อิมสฺมึ   
ธมฺมวินเย    ฉฏโ    อจฺฉริโย    อพฺภูตธมฺโม   ย   ทสิฺวา   ทิสฺวา   
ภิกฺขู อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ ฯ   
     ๗   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   มหาสมุทฺโท   พหุรตโน   อเนกรตโน   
ตตฺรีมานิ   รตนานิ   เสยฺยถีท   มุตฺตา   มณิ   เวฬรุิโย  สงฺโข  สิลา   
ปวาฬ   รชต  ชาตรูป  โลหิตงฺโค  มสารคลฺโล  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
อย     ธมฺมวินโย    พหุรตโน    อเนกรตโน    ตตฺรีมานิ    รตนานิ   
เสยฺยถีท   จตฺตาโร   สติปฏานา   จตฺตาโร   สมฺมปฺปธานา  จตฺตาโร   
อิทฺธิปฺปาทา     ป ฺจินฺทฺริยานิ    ป ฺจ    พลานิ    สตฺต    โพชฺฌงฺคา   
อริโย   อฏงฺคิโก   มคฺโค   ยมฺป  ภิกขฺเว  อย  ธมมฺวินโย  พหุรตโน   
อเนกรตโน    ตตฺรีมานิ   รตนานิ   เสยยฺถีท   จตฺตาโร   สติปฏานา   
จตฺตาโร         สมฺมปฺปธานา         จตฺตาโร        อิทธฺิปฺปาทา   
ป ฺจินฺทฺริยานิ   ป ฺจ   พลานิ   สตฺต   โพชฺฌงฺคา   อริโย   อฏงฺคิโก   
มคฺโค    อยมฺป    ภิกฺขเว   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   สตฺตโม   อจฺฉริโย   
อพฺภูตธมฺโม ย ทิสฺวา ทิสฺวา ภิกฺขู อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อภิรมนฺติ ฯ    
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     ๘   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   มหาสมุทฺโท   มหต  ภูตาน  อาวาโส   
ตตฺรีเม   ภูตา   ติมิ   ติมิงฺคโล  ติมิติมิงฺคโล  อสุรา  นาคา  คนฺธพฺพา   
สนฺติ     มหาสมุทฺเท    โยชนสติกาป    อตฺตภาวา    ทฺวิโยชนสติกาป   
อตฺตภาวา    ติโยชนสติกาป   อตฺตภาวา   จตุโยชนสติกาป   อตฺตภาวา   
ป ฺจโยชนสติกาป   อตฺตภาวา   เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อย  ธมฺมวินโย   
มหต  ภูตาน  อาวาโส  ตตฺรีเม ภูตา โสตาปนฺโน โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน สกทาคามี สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน     อนาคามี    อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺโน    อรหา   
อรหตฺตาย   ปฏิปนฺโน   ยมฺป   ภิกฺขเว   อย  ธมฺมวินโย  มหต  ภูตาน   
อาวาโส    ตตฺรีเม    ภูตา    โสตาปนฺโน    โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   
ปฏิปนฺโน    สกทาคามี   สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย   ปฏิปนฺโน   อนาคามี   
อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย    ปฏิปนฺโน    อรหา    อรหตฺตาย    ปฏิปนฺโน   
อยมฺป   ภิกฺขเว   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   อฏโม  อจฺฉริโย  อพฺภูตธมฺโม   
ย    ทิสฺวา    ทิสฺวา    ภิกฺขู    อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   อภิรมนฺติ   ฯ   
อิเม   โข   ภิกฺขเว   อิมสมฺึ  ธมฺมวินเย  อฏ  อจฺฉริยา  อพฺภูตธมฺมา   
ย    ทิสฺวา    ทิสฺวา    ภิกฺขู   อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   อภิรมนฺตีติ   ฯ   
อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ   วิทิตฺวา   ตาย   เวลาย  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิฮ   
          ฉนฺนมติวสฺสติ             วิวฏ นาติวสฺสติ   
          ตสฺมา ฉนฺน วิวเรถ        เอวนฺต นาติวสฺสตีติ ฯ ป ฺจม ฯ    
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     [๑๑๙]  ๖  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
อายสฺมา   มหากจฺจาโน   อวนฺตีสุ   วิหรติ   กุรรุฆเร   ๑   ปวตฺเต   
ปพฺพเต  ฯ เตน โข ปน สมเยน โสโณ อุปาสโก โกฏิกณฺโณ ๒ อายสฺมโต   
มหากจฺจานสฺส   อุปฏาโก   โหติ   ฯ   อถ  โข  โสณสฺส  อุปาสกสฺส   
โกฏิกณฺณสฺส    รโหคตสฺส    ปฏิสลลฺีนสฺส   เอว   เจตโส   ปรวิิตกฺโก   
อุทปาทิ   ยถา   ยถา  โข  อยฺโย  มหากจฺจาโน  ธมฺม  เทเสติ  นยทิ   
สุกร   อคาร   อชฌฺาวสตา   เอกนฺตปริปุณฺณ   เอกนฺตปริสุทฺธ  สงฺขลิขิต   
พฺรหฺมจริย    จริตุ    ยนฺนนูาห   เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ   
วตฺถานิ    อจฺฉาเทตฺวา    อคารสฺมา    อนคาริย   ปพฺพเชยฺยนฺติ   ฯ   
อถ   โข   โสโณ   อุปาสโก   โกฏิกณฺโณ   เยนายสฺมา  มหากจฺจาโน   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต    นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   โสโณ   อุปาสโก   
โกฏิกณฺโณ   อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   เอตทโวจ   อิธ   มยฺห  ภนฺเต   
รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก   อุทปาทิ  ยถา   
ยถา   โข   อยฺโย   มหากจฺจาโน  ธมฺม  เทเสติ  นยทิ  สุกร  อคาร   
อชฺฌาวสตา    เอกนฺตปริปณฺุณ    เอกนฺตปริสุทฺธ   สงฺขลิขิต   พฺรหฺมจริย   
จริตุ    ยนฺนนูาห    เกสมสฺสุ    โอหาเรตฺวา    กาสายานิ   วตฺถานิ   
อจฺฉาเทตฺวา    อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพเชยฺยนฺติ   ปพฺพาเชตุ   ม   
#๑ ม. ย.ุ กุรรฆเร  ๒ กฏุิกณฺโณติป ฯ    
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ภนฺเต อยฺโย มหากจฺจาโนติ ฯ   
     [๑๒๐]   เอว   วุตฺเต   อายสฺมา  มหากจฺจาโน  โสณ  อุปาสก   
โกฏิกณฺณ   เอตทโวจ  ทุกฺกร  โข  โสณ  ยาวชีว  เอกภตฺต  เอกเสยฺย   
พฺรหฺมจริย    อิงฺฆ    ตฺว    โสณ    ตตฺเถว   อคาริกภูโต   สมาโน   
พุทฺธาน  สาสน  อนุยุ ฺช  กาลยุตฺต  เอกภตฺต  เอกเสยฺย พฺรหฺมจริยนฺติ ฯ   
อถ     โข    โสณสฺส    อุปาสกสฺส    โกฏิกณฺณสฺส    โย    อโหส ิ  
ปพฺพชฺชาภิสงฺขาโร    โส    ปฏิปสฺสมภิฺ   ฯ   ทุติยมฺป   โข   โสณสฺส   
อุปาสกสฺส    โกฏิกณฺณสฺส    รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสฺส   เอว   เจตโส   
ปริวิตกฺโก   อุทปาทิ   ยถา   ยถา   โข   อยฺโย  มหากจฺจาโน  ธมฺม   
เทเสติ     นยทิ     สุกร    อคาร    อชฺฌาวสตา    เอกนฺตปริปุณฺณ   
เอกนฺตปริสุทฺธ    สงฺขลขิิต    พฺรหฺมจริย   จริตุ   ยนฺนูนาห   เกสมสฺสุ   
โอหาเรตฺวา   กาสายานิ   วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพเชยฺยนฺติ    ฯ    ทุติยมฺป    โข   โสโณ   อุปาสโก   โกฏิกณฺโณ   
เยนายสฺมา    มหากจฺจาโน    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   
มหากจฺจาน     อภิวาเทตฺวา     เอกมนฺต    นิสีท ิ   ฯ    เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   โสโณ   อุปาสโก   โกฏิกณฺโณ  อายสฺมนฺต  มหากจฺจาน   
เอตทโวจ   อิธ   มยฺห  ภนฺเต  รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺีนสฺส  เอว  เจตโส   
ปริวิตกฺโก   อุทปาทิ   ยถา   ยถา   โข   อยฺโย  มหากจฺจาโน  ธมฺม   
เทเสติ  นยิท  สุกร  อคาร  อชฺฌาวสตา  เอกนฺตปริปุณฺณ  เอกนฺตปริสุทฺธ   
สงฺขลิขิต       พฺรหฺมจริย       จริตุ       ยนฺนูนาห      เกสมสฺสุ    
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โอหาเรตฺวา   กาสายานิ   วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพเชยฺยนฺติ    ปพฺพาเชตุ   ม   ภนฺเต   อยฺโย   มหากจฺจาโนติ   ฯ   
ทุติยมฺป    โข   อายสฺมา   มหากจฺจาโน   โสณ   อุปาสก   โกฏกิณฺณ   
เอตทโวจ  ทุกฺกร  โข  โสณ  ยาวชีว  เอกภตฺต  เอกเสยฺย  พฺรหฺมจริย   
อิงฺฆ   ตฺว   โสณ   ตตฺเถว   อคาริกภูโต   สมาโน   พุทฺธาน  สาสน   
อนุยุ ฺช   กาลยุตฺต   เอกภตฺต   เอกเสยฺย   พฺรหฺมจรยินฺติ  ฯ  ทุติยมฺป   
โข   โสณสสฺ   อุปาสกสฺส  โกฏิกณฺณสฺส  โย  อโหสิ  ปพฺพชชฺาภิสงฺขาโร   
โส     ปฏิปสสฺมฺภิ     ฯ    ตติยมฺป    โข    โสณสฺส    อุปาสกสฺส   
โกฏิกณฺณสฺส    รโหคตสฺส    ปฏิสลลฺีนสฺส   เอว   เจตโส   ปรวิิตกฺโก   
อุทปาทิ   ยถา   ยถา  โข  อยฺโย  มหากจฺจาโน  ธมฺม  เทเสติ  นยทิ   
สุกร   อคาร   อชฌฺาวสตา   เอกนฺตปริปุณฺณ   เอกนฺตปริสุทฺธ  สงฺขลิขิต   
พฺรหฺมจริย      จริตุ      ยนนฺูนาห      เกสมสฺสุ      โอหาเรตฺวา   
กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ   
ตติยมฺป     โข     โสโณ     อุปาสโก    โกฏิกณฺโณ    เยนายสฺมา   
มหากจฺจาโน    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน  โข  โสโณ   
อุปาสโก    โกฏิกณฺโณ    อายสฺมนฺต    มหากจฺจาน   เอตทโวจ   อิธ   
มยฺห   ภนฺเต   รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก   
อุทปาทิ   ยถา   ยถา  โข  อยฺโย  มหากจฺจาโน  ธมฺม  เทเสติ  นยทิ   
สุกร   อคาร   อชฌฺาวสตา   เอกนฺตปริปุณฺณ   เอกนฺตปริสุทฺธ  สงฺขลิขิต    
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พฺรหฺมจริย      จริตุ      ยนนฺูนาห      เกสมสฺสุ      โอหาเรตฺวา   
กาสายานิ   วตฺถานิ   อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพเชยฺยนฺติ   
ปพฺพาเชตุ   ม   ภนฺเต  อยฺโย  มหากจฺจาโนติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
มหากจฺจาโน โสณ อุปาสก โกฏิกณฺณ ปพฺพาเชสิ ฯ   
     [๑๒๑]  เตน  โข  ปน  สมเยน อวนฺติทกฺขิณาปโถ ๑ อปฺปภิกขฺุโก   
โหติ    ฯ    อถ    โข   อายสฺมา   มหากจฺจาโน   ติณฺณ   วสฺสาน   
อจฺจเยน    กจฺิเฉน    กสิเรน    ตโต    ตโต   ทสวคฺค   ภิกฺขุสงฺฆ   
สนฺนิปาเตตฺวา  อายสฺมนฺต  โสณ  อุปสมฺปาเทสิ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมโต   
โสณสฺส    วสฺส   วุฏสฺส   รโหคตสสฺ   ปฏิสลฺลนีสฺส   เอว   เจตโส   
ปริวิตกฺโก   อุทปาทิ   น   โข   เม   โส   ภควา   สมมฺุขา  ทิฏโ๓   
อป   จ   สโุต   เยว   เม   โส   ภควา  อีทิโส  จ  อีทโิส  จาติ   
สเจ    ม    อุปชฺฌาโย    อนุชาเนยฺย    คจฺเฉยฺยาห   ต   ภควนฺต   
ทสฺสนาย   อรหนฺต   สมมฺาสมฺพุทฺธนฺติ   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  โสโณ   
สายณฺหสมย     ปฏิสลฺลานา    วุฏ ิโต    เยนายสฺมา    มหากจฺจาโน   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต    นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   อายสฺมา   โสโณ   
อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   เอตทโวจ   อิธ   มยฺห   ภนฺเต  รโหคตสฺส   
ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก   อุทปาทิ  น  โข  เม  โส   
ภควา   สมฺมุขา   ทิฏโ   อป   จ   สโุต   เยว   เม  โส  ภควา   
อีทิโส    จ    อีทิโส    จาติ   สเจ   ม   อุปชฺฌาโย   อนุชาเนยฺย   
#๑ โป. ยุ. อวนฺตีสุ ทกฺขิณาปโถ    
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คจฺเฉยฺยาห   ต   ภควนฺต   ทสฺสนาย   อรหนฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ   ฯ   
สาธุ    สาธุ    โสณ   คจฺฉ   ตฺว   โสณ   ต   ภควนฺต   ทสฺสนาย   
อรหนฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ   ๑   ทกขิฺสฺสสิ   ตฺว   โสณ   ต  ภควนฺต   
ปาสาทิก    ปาสาทนีย   สนฺตินฺทฺริย   สนฺตมานส   อุตฺตมสมถทมถมนุปตฺต   
ทนฺต    คุตฺต    ยตินฺทฺริย   นาค   ทิสฺวาน   มม   วจเนน   ภควโต   
ปาเท    สริสา    วนฺทาหิ   อปฺปาพาธ   อปฺปาตงฺก   ลหุฏาน   พล   
ผาสุวิหาร    ปุจฺฉาติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   โข   อายสฺมา   โสโณ   
อายสฺมโต     มหากจฺจานสฺส     ภาสิต    อภินนฺทิตฺวา    อนโุมทิตฺวา   
อุฏายาสนา   อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
เสนาสน    สสาเมตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    เยน    สาวตฺถี   เตน   
จาริก    ปกฺกามิ   ฯ   อนุปุพฺเพน   จาริก ฺจรมาโน   เยน   สาวตฺถี   
เชตวน    อนาถปณฺฑิกสฺส    อาราโม    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข   อายสฺมา   โสโณ   ภควนฺต   เอตทโวจ   อุปชฺฌาโย   
เม   ภนฺเต   อายสฺมา   มหากจฺจาโน  ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺทติ   
อปฺปาพาธ    อปฺปาตงฺก    ลหุฏาน   พล   ผาสุวิหาร   ปุจฺฉตีติ   ฯ   
กจฺจิ   ภิกฺขุ   ขมนีย   กจฺจิ   ยาปนีย   กจฺจิป  อปฺปกิลมเถน  อทฺธาน   
อาคโต   น   จ   ปณฺฑเกน   กิลนฺโตสีติ   ฯ  ขมนีย  ภควา  ยาปนีย   
ภควา    อปฺปกิลมเถน    จาห   ภนฺเต   อทฺธาน   อาคโต   น   จ   
ปณฺฑเกน กิลนฺโตมฺหีติ ฯ   
#๑ ม. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ    
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     [๑๒๒]   อถ   โข   ภควา   อายสฺมนฺต   อานนฺท   อามนฺเตสิ   
อิมสฺสานนฺท    อาคนฺตุกสฺส    ภิกฺขุโน    เสนาสน    ป ฺาเปหีติ   ฯ   
อถ   โข   อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   เอตทโหสิ  ยสสฺ  โข  ม  ภควา   
อาณาเปติ    อิมสฺส    อานนฺท    อาคนฺตุกสฺส    ภิกฺขุโน    เสนาสน   
ป ฺาเปหีติ   อิจฺฉติ   ภควา   เตน  ภิกขฺุนา  สทฺธึ  เอกวิหาเร  วตฺถุ   
อิจฺฉติ   ภควา   อายสฺมตา   โสเณน   สทฺธึ  เอกวิหาเร  วตฺถุนฺติ  ฯ   
ยสฺมึ   วิหาเร   ภควา   วิหรติ   ตสฺมึ   วิหาเร  อายสฺมโต  โสณสฺส   
เสนาสน   ป ฺาเปสิ  ฯ  อถ  โข  ภควา  พหุเทว  รตฺตึ  อพฺโภกาเส   
นิปชฺชาย   ๑   วีตินาเมตฺวา  ปาเท  ปกขฺาเลตฺวา  วิหาร  ปาวิสิ  ฯ   
อายสฺมาป    โข    โสโณ   พหุเทว   รตฺตึ   อพฺโภกาเส   นิปชชฺาย   
วีตินาเมตฺวา  ปาเท  ปกฺขาเลตฺวา  วิหาร  ปาวิสิ  ฯ  อถ  โข  ภควา   
รตฺติยา    ปจฺจูสสมย    ปจฺจุฏาย    อายสฺมนฺต   มหาโสณ   อชเฺฌสิ   
ปฏิภาตุ   ต   ภิกฺขุ  ธมฺม  ภาสิตุนฺติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา   
โสโณ    ภควโต    ปฏิสสฺุตฺวา    โสฬส   อฏกวคฺคิกานิ   สพฺพาเนว   
สเรน  อภณิ  ฯ  อถ  โข  ภควา อายสฺมโต โสณสสฺส สรภ ฺปริโยสาเน   
อพฺภานุโมทิ      สาธุ      สาธุ      ภิกฺขุ     สุคฺคหิตานิ     ภิกฺขุ   
อฏกวคฺคิกานิ    สุมนสกิตานิ    สุปธาริตานิ    กลฺยาณิยาสิ    วาจาย   
สมนฺนาคโต    วิสฏาย    อเนลาย    ๒    อตฺถสฺส    วิ ฺาปนิยา   
กติวสฺโสสิ   ตฺว   ภิกฺขูติ   ฯ  เอกวสฺโส  อห  ภควาติ  ฯ  กิสฺส  ปน   
#๑ โป. ม. ยุ. นิสฺสชชฺาย ฯ  ๒ ม. อเนลคลาย ฯ    
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ตฺว   ภิกฺขุ   เอว  จิร  อกาสีติ  ฯ  จิร  ทฏิโ  เม  ภนเฺต  กาเมสุ   
อาทีนโว   อป   จ   สมฺพาโธ   ฆราวาโส  พหุกิจฺโจ  พหุกรณีโยติ  ฯ   
อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ   วิทิตฺวา   ตาย   เวลาย  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   
          ทิสฺวา อาทีนว โลเก       ตฺวา ธมฺม นิรูปธิ ๑   
          อรโิย น รมติ ปาเป       ปาเป น รมตี สุจีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๑๒๓]   ๗   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา   กงฺขาเรวโต   ภควโต   อวิทูเร   นิสินฺโน   โหติ  ปลลฺงฺก   
อาภุชิตฺวา     อุชุ    กาย    ปณิธาย    อตฺตโน    กงฺขาวิตรณวิสุทฺธึ   
ปจฺจเวกฺขมาโน   ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา   อายสฺมนฺต  กงฺขาเรวต   
อวิทูเร   นิสนิฺน   ปลลฺงฺก   อาภุชิตฺวา   อุชุ   กาย  ปณิธาย  อตฺตโน   
กงฺขาวิตรณวิสุทฺธึ   ปจฺจเวกฺขมาน   ฯ   อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               ยา กาจิ กงฺขา อิธ วา หุร วา   
               สกเวทิยา วา ปรเวทิยา วา   
               ฌายิโน ๒ ตา ปชหนฺติ สพฺพา   
               อาตาปโน พฺรหฺมจริย จรนฺตาติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๑๒๔]   ๘   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห   
#๑ โป. ม. นริูปธึ ฯ  ๒ ม. เย ฌายิโน ฯ    
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วิหรติ  เวฬุวเน  กลนฺทกนวิาเป  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา   
อานนฺโท    ตทหุโปสเถ    ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   
ราชคห   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   ฯ   อทฺทสา   โข  เทวทตฺโต  อายสฺมนฺต   
อานนฺท    ราชคเห    ปณฺฑาย    จรนฺต   ทิสฺวาน   เยน   อายสฺมา   
อานนฺโท     เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     อายสฺมนฺต     อานนฺท   
เอตทโวจ   อชฺชตคฺเคทานาห   อาวุโส   อานนฺท   อ ฺเตฺรว  ภควตา   
อ ฺตฺร    ภิกฺขุสงฺฆา    อุโปสถ   กริสสฺามิ   สงฺฆกมฺมานิ   จาติ   ฯ   
อถ    โข    อายสฺมา    อานนฺโท    ราชคเห    ปณฺฑาย   จริตฺวา   
ปจฺฉาภตฺต     ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต     เยน     ภควา     เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธาห  ภนฺเต   
ปุพฺพณฺหสมย     นิวาเสตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย    ราชคห    ปณฺฑาย   
ปาวิสึ    อททฺสา   โข   ม   ภนฺเต   เทวทตฺโต   ราชคห   ปณฺฑาย   
จรนฺต     ทิสวฺาน     เยนาห     เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ม   
เอตทโวจ   อชฺชตคฺเคทานาห   อาวุโส   อานนฺท   อ ฺเตฺรว  ภควตา   
อ ฺตฺร   ภิกฺขุสงฺฆา   อุโปสถ   กริสสฺามิ   สงฺฆกมฺมานิ   จาติ   อชชฺ   
ภนฺเต     เทวทตฺโต     สงฺฆ     ภินฺทิสสฺติ    อุโปสถ ฺจ    กริสสฺติ   
สงฺฆกมฺมานิ   จาติ   ฯ   อถ   โข   ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย   
เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          สุกร สาธุนา สาธุ         สาธุ ปาเปน ทุกฺกร    
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          ปาป ปาเปน สุกร         ปาปมรเิยหิ ทุกฺกรนติฺ ฯ อฏม ฯ   
     [๑๒๕]   ๙   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  โกสเลสุ   
จาริก   จรติ   มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
สมฺพหุลา  มาณวกา  ภควโต  อวิทูเร  สทฺทายมานรูปา  ๑ อติกกฺมนฺติ ฯ   
อทฺทสา   โข   ภควา   สมพฺหุเล   มาณวเก  อวิทูเร  สทฺทายมานรูเป   
อติกฺกมนฺเต   ฯ   อถ   โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย   
อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          ปริมฏุา ปณฺฑิตา ภาสา     วาจาโคจรภาณิโน   
          ยาวิจฺฉนฺติ มุขายาม        เยน นตีา น ต วิทูติ ฯ นวม ฯ   
     [๑๒๖]   ๑๐   เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา    จูฬปนฺถโก   ภควโต   อวิทูเร   นิสินฺโน   โหติ   ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา   อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมขุ  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  อทฺทสา   
โข    ภควา    อายสฺมนฺต    จูฬปนฺถก    อวิทูเร   นิสนิฺน   ปลลฺงฺก   
อาภุชิตฺวา   อุชุ   กาย   ปณิธาย   ปริมขุ  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ  อถ   
โข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
                ิเตน กาเยน  ิเตน เจตสา   
               ติฏ นิสนิฺโน อุท วา สยาโน   
               เอต สตึ ภิกฺขุ อธิฏหาโน   
#๑ โป. สทฺธายมานรูปา ฯ ม. สธายมานรูปา ฯ   
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               ลเภถ ปุพฺพาปริย วิเสส   
               ลทธฺาน ปุพฺพาปริย วิเสส   
               อทสฺสน มจฺจุราชสฺส คจฺเฉติ ฯ   
               โสณตฺเถรวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
          ราชา อปฺปายุกา กุฏ ี      กุมารกา จ อุโปสโถ   
          โสโณ จ เรวโต นนโฺท     สทฺทายมานา ปนฺถเกน จาติ ฯ   
                      ______________   
                 อุทาเน ฉฏโ ชจฺจนฺธวคฺโค   
     [๑๒๗]   ๑   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย+   
วิหรติ   มหาวเน   กฏูาคารสาลาย   ฯ  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย    เวสาลึ    ปณฺฑาย    ปาวิสิ    ฯ   
เวสาลิย     ปณฺฑาย     จรตฺิวา     ปจฺฉาภตฺต    ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
อายสฺมนฺต    อานนฺท   อามนฺเตสิ   คณฺหาหิ   อานนฺท   นิสีทน   เยน   
ปาวาลเจติย  ๑  เตนุปสงฺกมิสฺสาม  ๒ ทิวาวิหารายาติ ฯ เอว ภนฺเตติ   
โข  ๓   อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา นิสีทน อาทาย ภควนฺต   
ปฏ ิโต   ปฏ ิโต   อนุพนฺธิ   ฯ  อถ  โข  ภควา  เยน  ปาวาลเจติย   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ป ฺตฺเต     อาสเน    นิสีทิ    ฯ   
#๑ สี. สพฺพวาเรสุ จาปาลเจติย ฯ ม. ย.ุ จาปาล เจติย ฯ   
#๒ ยุ. เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ฯ ๓ ย.ุ ปน ฯ    
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นิสชฺช   โข   ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ  รมณียา  อานนฺท   
เวสาลี   รมณีย   อุเทน   เจติย  ๑  รมณีย  โคตมก  เจติย  รมณีย   
สตฺตมฺพ    เจติย   รมณีย   พหุปุตฺต   เจติย   รมณีย   สารนฺท   ๒   
เจติย   รมณีย   ปาวาล   เจติย  ฯ  ยสฺส  กสฺสจิ  อานนฺท  จตฺตาโร   
อิทฺธิปาทา    ภาวิตา    พหลุีกตา    ยานกีตา    วตฺถกุตา   อนุฏ ิตา   
ปริจิตา    สุสมารทฺธา    โส   อากงฺขมาโน   กปฺป   วา   ติฏเยฺย   
กปฺปาวเสส   วา   ฯ   ตถาคตสฺส  โข  อานนฺท  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา   
ภาวิตา     พหุลีกตา    ยานีกตา    วตฺถกุตา    อนฏุ ิตา    ปริจิตา   
สุสมารทฺธา   โส   ๓    อากงฺขมาโน   อานนฺท  ตถาคโต  กปฺป  วา   
ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วาติ ฯ   
     [๑๒๘]   เอวมฺป   โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควตา  โอฬาริเก   
นิมิตฺเต    กยริมาเน    โอฬาริเก    โอภาเส   กยิรมาเน   นาสกฺขิ   
ปฏิวิชฺฌิตุ    น    ภควนฺต    ยาจิ    ติฏตุ   ภนฺเต   ภควา   กปฺป   
ติฏตุ    สุคโต    กปฺป    พหุชนหิตาย   พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปาย   
อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสานนฺติ  ยถาต มาเรน ปริยฏุ ิตจิตฺโต ฯ   
ทุติยมฺป     โข     ภควา     อายสฺมนฺต     อานนฺท     อามนฺเตสิ   
รมณียา    อานนฺท    เวสาลี    รมณีย    อุเทน    เจติย    รมณีย   
โคตมก    เจติย    รมณีย    สตฺตมฺพ    เจติย    รมณีย    พหุปุตฺต   
เจติย    รมณยี    สารนฺท    เจติย    รมณีย   ปาวาล   ฯ   ยสฺส   
#๑ ม. อุเทนเจติย ฯ ป ฺจวาเรสุ เอว ฯ  ๒ โป. ม. ย.ุ สารนฺทท อานนฺทเจติย ฯ   
#๓ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ  
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กสฺสจิ   อานนฺท   จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา   ภาวิตา  พหุลีกตา  ยานีกตา   
วตฺถุกตา    อนุฏ ิตา    ปรจิิตา    สุสมารทฺธา    โส   อากงฺขมาโน   
กปฺป   วา   ติฏเยฺย   กปปฺาวเสส  วา  ฯ  ตถาคตสฺส  โข  อานนฺท   
จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา  ภาวิตา  พหุลีกตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา   
ปริจิตา    สุสมารทฺธา    โส    อากงฺขมาโน    อานนฺท    ตถาคโต   
กปฺป   วา   ติฏเยฺย   กปปฺาวเสส  วาติ  ฯ  เอวมฺป  โข  อายสฺมา   
อานนฺโท  ภควตา  โอฬาริเก  นิมิตฺเต  กยิรมาเน  โอฬาริเก  โอภาเส   
กยิรมาเน    นาสกฺขิ    ปฏิวิชฺฌิตุ    น    ภควนฺต    ยาจิ    ติฏตุ   
ภนฺเต     ภควา    กปฺป    ติฏตุ    สุคโต    กปฺป    พหุชนหิตาย   
พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปาย   อตฺถาย   หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสานนฺติ   
ยถาต   มาเรน   ปริยฏุ ิตจิตฺโต   ฯ  ตติยมฺป  โข  ภควา  อายสฺมนฺต   
อานนฺท     อามนฺเตสิ     รมณียา     อานนฺท     เวสาลี    รมณีย   
อุเทน   เจติย   รมณีย   โคตมก   เจติย   รมณีย   สตฺตมฺพ   เจติย   
รมณีย     พหุปุตฺต    เจติย    รมณีย    สารนฺท    เจติย    รมณีย   
ปาวาล   เจติย   ฯ   ยสฺส   กสฺสจิ   อานนฺท   จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา   
ภาวิตา     พหุลีกตา    ยานีกตา    วตฺถกุตา    อนฏุ ิตา    ปริจิตา   
สุสมารทฺธา   โส   อากงฺขมาโน   กปฺป   วา   ติฏเยฺย  กปฺปาวเสส   
วา   ฯ   ตถาคตสฺส   โข   อานนฺท   จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา  ภาวิตา   
พหุลีกตา    ยานีกตา    วตฺถุกตา    อนุฏ ิตา   ปริจิตา   สุสมารทฺธา   
โส    อากงฺขมาโน    อานนฺท    ตถาคโต    กปฺป   วา   ติฏเยฺย    
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กปฺปาวเสส  วาติ  ฯ  เอวมฺป  โข อายสฺมา อานนฺโท ภควตา โอฬาริเก   
นิมิตฺเต    กยริมาเน    โอฬาริเก    โอภาเส   กยิรมาเน   นาสกฺขิ   
ปฏิวิชฺฌิตุ   น   ภควนฺต   ยาจิ   ติฏตุ   ภนฺเต  ภควา  กปฺป  ติฏตุ   
สุคโต    กปปฺ    พหุชนหิตาย   พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปาย   อตฺถาย   
หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ยถาต มาเรน ปริยุฏ ิตจิตฺโต ฯ   
     [๑๒๙]   อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ  คจฺฉ   
ตฺว   อานนฺท   ยสฺสทานิ   กาล   ม ฺสีติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ  โข   
อายสฺมา   อานนฺโท   ภควนฺต   ๑  ปฏิสสฺุตฺวา  อุฏายาสนา  ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา  ภควโต  อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล   
นิสีทิ ฯ   
     [๑๓๐]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  อจิรปกฺกนฺเต  อายสฺมนฺเต   
อานนฺเท    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   เอกมนฺต   
อฏาสิ    ฯ    เอกมนฺต     ิโต   โข   มาโร   ปาปมา   ภควนฺต   
เอตทโวจ    ปรินิพฺพาตุทานิ    ภนฺเต    ภควา    ปรนิิพฺพาตุ   สุคโต   
ปรินิพฺพานกาโลทานิ   ภนฺเต   ภควโต   ภาสิตา   โข  ปเนสา  ภนฺเต   
ภควตา   วาจา  น  ตาวาห  ปาปม  ปรินพฺิพายิสฺสามิ  ยาว  เม  ภิกขฺู   
น  สาวกา  ภวิสฺสนฺติ  วิยตฺตา  วินีตา วิสารทปฺปตฺตา ๒ โยคกฺเขมกามา   
พหุสฺสุตา       ธมฺมธรา      ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา      สามีจิปฏิปนฺนา   
อนุธมฺมจาริโน   สก   อาจริยก   อุคฺคเหตฺวา  อาจิกฺขิสฺสนฺติ  เทสิสฺสนฺติ   
ป ฺเปสฺสนฺติ   ปฏเปสฺสนฺติ   วิวรสิฺสนฺติ   วิภชสิฺสนฺติ  อุตฺตานีกริสฺสนฺติ  
#๑ ม. ย.ุ ภควโต ฯ  ๒ โป. วิสารทา ปตฺตโยคกฺเขมา ฯ ม. วิสารทา   
#โยคกฺเขมกามาติ น ทิลฺสติ ฯ  ๓ ยุ. โยคกฺเขมา ฯ    
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อุปฺปนฺน      ปรปฺปวาท      สหธมฺเมน     สุนิคฺคหิต     นิคฺคเหตฺวา   
สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม  เทสิสฺสนฺตีติ  เอตรหิ  ๑  โข  ปน  ภนฺเต  ภิกฺขู   
ภควโต   สาวกา   วิยตฺตา   วินีตา   วิสารทปฺปตฺตา   โยคกฺเขมกามา   
พหุสฺสุตา       ธมฺมธรา      ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา      สามีจิปฏิปนฺนา   
อนุธมฺมจาริโน    สก   อาจริยก   อุคฺคเหตฺวา   อาจิกฺขนฺติ   เทเสนฺติ   
ป ฺเปนฺติ    ปฏเปนฺติ   วิวรนฺติ   วิภชนฺติ   อุตฺตานีกโรนฺติ   อุปฺปนฺน   
ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สุนิคฺคหิต   นิคฺคเหตฺวา   สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม   
เทเสนฺติ    ฯ   ปรินิพฺพาตุทานิ   ภนฺเต   ภควา   ปรนิิพฺพาตุ   สุคโต   
ปรินิพฺพานกาโลทานิ  ภนฺเต  ภควโต  ภาสิตา  โข ปเนสา ๒ ภนฺเต ๓    
ภควตา   วาจา   น   ตาวาห   ปาปม   ปรินิพฺพายิสฺสามิ   ยาว  เม   
ภิกฺขุนิโย   น   ๔  สาวิกา  ภวิสฺสนฺติ  วิยตฺตา  วินีตา  วิสารทปฺปตฺตา   
โยคกฺเขมกามินิโย      พหุสฺสุตา     ธมฺมธรา     ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา   
สามีจิปฏิปนฺนา     อนุธมมฺจารินิโย     สก    อาจริยก    อุคฺคเหตฺวา   
อาจิกฺขิสฺสนฺติ    เทสิสฺสนฺติ    ป ฺเปสฺสนฺติ   ปฏเปสฺสนฺติ   วิวริสฺสนฺติ   
วิภชิสฺสนฺติ     อุตฺตานีกริสฺสนฺติ     อุปปฺนฺน    ปรปฺปวาท    สหธมฺเมน   
สุนิคฺคหิต    นิคฺคเหตฺวา   สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม   เทสิสฺสนฺตีติ   เอตรหิ   
โข    ปน   ภนฺเต   ภิกฺขุนิโย   ภควโต   สาวิกา   วิยตฺตา   วินีตา   
วิสารทปฺปตฺตา  โยคกฺเขมกามินิโย  พหุสฺสุตา ธมฺมธรา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา   
สามีจิปฏิปนฺนา     อนุธมมฺจารินิโย     สก    อาจริยก    อุคฺคเหตฺวา   
อาจิกฺขนฺติ    เทเสนฺติ    ป ฺเปนฺติ    ปฏเปนฺติ   วิวรนฺติ   วิภชนฺติ   
#๑ โป. ต โข ปน เอตรหิ ฯ ยุ. สนฺติ โข ปน ภนฺเต เอตรหิ ฯ  ๒ โป. อย   
#ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔ ย.ุ นสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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อุตฺตานีกโรนฺติ     อุปฺปนฺน     ปรปฺปวาท     สหธมฺเมน     สนุิคฺคหิต   
นิคฺคเหตฺวา   สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม  เทเสนฺติ  ฯ  ปรนิิพฺพาตุทานิ  ภนฺเต   
ภควา    ปรินพฺิพาตุ    สุคโต   ปรินิพฺพานกาโลทานิ   ภนฺเต   ภควโต   
ภาสิตา   โข   ปเนสา   ภนฺเต   ภควตา  วาจา  น  ตาวาห  ปาปม   
ปรินิพฺพายิสฺสามิ    ยาว    เม    อุปาสกา   น   สาวกา   ภวิสฺสนฺติ   
วิยตฺตา     วินีตา     วิสารทปฺปตฺตา     โยคกฺเขมกามา    พหุสฺสุตา   
ธมฺมธรา    ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา   สามีจิปฏิปนฺนา   อนุธมฺมจาริโน   สก   
อาจริยก    อุคฺคเหตฺวา    อาจิกฺขิสฺสนฺติ    เทสิสฺสนฺติ    ป ฺเปสฺสนฺติ   
ปฏเปสฺสนฺติ    วิวริสฺสนฺติ    วิภชิสสฺนฺติ    อุตฺตานีกริสฺสนฺติ   อุปฺปนฺน  
ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สุนิคฺคหิต   นิคฺคเหตฺวา   สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม   
เทสิสฺสนฺตีติ   เอตรหิ   โข   ปน   ภนฺเต  อุปาสกา  ภควโต  สาวกา   
วิยตฺตา   วินีตา   วิสารทปฺปตฺตา   โยคกฺเขมกามา  พหุสฺสุตา  ธมฺมธรา   
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา    สามีจิปฏิปนฺนา   อนุธมฺมจาริโน   สก   อาจริยก   
อุคฺคเหตฺวา   อาจิกฺขนฺติ   เทเสนฺติ   ป ฺเปนฺติ   ปฏเปนฺติ   วิวรนฺติ   
วิภชนฺติ   อุตฺตานีกโรนฺติ   อุปฺปนฺน   ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สุนิคฺคหิต   
นิคฺคเหตฺวา    สปฺปาฏิหาริย    ธมฺม    เทเสนฺติ   ฯ   ปรินิพฺพาตุทานิ   
ภนฺเต    ภควา    ปรินิพฺพาตุ    สุคโต   ปรินิพฺพานกาโลทานิ   ภนฺเต   
ภควโต   ภาสิตา   โข   ปเนสา  ภนฺเต  ภควตา  วาจา  น  ตาวาห   
ปาปม    ปรนิิพฺพายิสฺสามิ    ยาว    เม    อุปาสิกา    น   สาวิกา   
ภวิสฺสนฺติ   วิยตฺตา  วินีตา  วิสารทปฺปตฺตา  โยคกฺเขมกามินิโย  ธมฺมธรา    
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พหุสฺสุตา     ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา     สามีจิปฏิปนฺนา    อนุธมฺมจารินิโย   
สก   อาจริยก   อุคฺคเหตฺวา   อาจิกฺขิสฺสนฺติ   เทสิสสฺนฺติ  ป ฺเปสฺสนฺติ   
ปฏเปสฺสนฺติ    วิวริสฺสนฺติ    วิภชิสสฺนฺติ    อุตฺตานีกริสฺสนฺติ   อุปฺปนฺน  
ปรปฺปวาท     สหธมฺเมน     สุนิคฺคหิต    นิคฺคเหตฺวา    สปฺปาฏหิาริย   
ธมฺม   เทสิสฺสนฺตีติ   เอตรหิ   โข   ปน   ภนฺเต   อุปาสิกา  ภควโต   
สาวิกา     วิยตฺตา     วินีตา    วิสารทปฺปตฺตา    โยคกฺเขมกามินิโย   
ธมฺมธรา       พหุสฺสุตา      ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา      สามีจิปฏิปนฺนา   
อนุธมฺมจารินิโย   สก   อาจริยก   อุคฺคเหตฺวา   อาจิกฺขนฺติ   เทเสนฺติ   
ป ฺเปนฺติ    ปฏเปนฺติ   วิวรนฺติ   วิภชนฺติ   อุตฺตานีกโรนฺติ   อุปฺปนฺน   
ปรปฺปวาท   สหธมฺเมน   สุนิคฺคหิต   นิคฺคเหตฺวา   สปฺปาฏิหาริย   ธมฺม   
เทเสนฺติ    ฯ   ปรินิพฺพาตุทานิ   ภนฺเต   ภควา   ปรนิิพฺพาตุ   สุคโต   
ปรินิพฺพานกาโลทานิ   ภนฺเต   ภควโต   ภาสิตา   โข  ปเนสา  ภนฺเต   
ภควตา   วาจา   น   ตาวาห   ปาปม   ปรินิพฺพายิสฺสามิ   ยาว  เม   
อิท   พฺรหฺมจริย   น   อิทฺธ ฺจ   ภวิสฺสติ   ผีต ฺจ   วิตฺถาริก  พหุช ฺ   
ปุถุภูต    ยาว    เทวมนุสฺเสหิ    สุปฺปกาสิตนฺติ   เอตรหิ   โข   ปน   
ภนฺเต    ภควโต   พฺรหฺมจริย   อิทฺธ ฺจ   ผีต ฺจ   วิตฺถาริก   พหุช ฺ   
ปุถุภูต     ยาว    เทวมนุสฺเสหิ    สุปฺปกาสิต    ฯ    ปรินิพฺพาตุทานิ   
ภนฺเต    ภควา    ปรินิพฺพาตุ    สุคโต   ปรินิพฺพานกาโลทานิ   ภนฺเต   
ภควโตติ ฯ   
     [๑๓๑]   เอว   วุตฺเต   ภควา   มาร   ปาปมนฺต   เอตทโวจ    
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อปฺโปสฺสุโก   ตฺว   ปาปม   โหหิ   น   จิร   ตถาคตสฺส   ปรินิพฺพาน   
ภวิสฺสติ      อิโต      ติณฺณ     มาสาน     อจฺจเยน     ตถาคโต   
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ   ฯ  อถ  โข  ภควา  ปาวาลเจติเย  สโต  สมฺปชาโน   
อายุสงฺขาร    โอสฺสชชฺิ   ฯ   โอสฏเ   จ   ภควตา   อายุสงฺขาเร   
มหาภูมิจาโล   อโหสิ   ภึสนโก   โลมหโส  เทวทุนฺทุภิโย  จ  ผลึสุ  ฯ   
อถ โข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               ตุลมตุล ฺจ สมฺภว   
               ภวสงฺขารมวสฺสชฺช ิมุนิ   
               อชฌฺตฺตรโต สมาหิโต   
               อภินฺทิ กวจมิวตฺตสมฺภวนฺติ ฯ สุตฺต ปม ฯ   
     [๑๓๒]   ๒   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   ปุพฺพาราเม  มิคารมาตุ  ปาสาเท  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
ภควา     สายณฺหสมย     ปฏิสลลฺานา    วุฏ ิโต    พหิทฺวารโกฏเก   
นิสินฺโน   โหติ   ฯ   อถ  โข  ราชา  ปเสนทิ  โกสโล  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทิ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สตฺต  จ  ชฏิลา  สตฺต  จ  นิคนถฺา   
สตฺต   จ   อเจลา   ๑  สตฺต  จ  เอกสาฏา  สตฺต  จ  ปริพฺพาชกา   
ปรูฬฺหกจฺฉนขโลมา  ขารวิีวิธมาทาย  ภควโต  อวิทูเร  อภิกฺกมนฺติ  ๒ ฯ   
อทฺทสา   โข   ราชา   ปเสนทิ  โกสโล  เต  สตฺต  จ  ชฏิเล  สตฺต   
จ   นิคนฺเถ   สตฺต   จ   อเจเล   สตฺต   จ   เอกสาเฏ  สตฺต  จ   
#๑ ม. อเจลกา --- เอกสาฏกา ฯ  ๒ ม. ย.ุ อติกฺกมนฺติ ฯ    
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ปริพฺพาชเก    ปรฬฺูหกจฺฉนขโลเม   ขารีวิวิธมาทาย   ภควโต   อวิทูเร   
อภิกฺกมนฺเต    ทิสฺวาน   อุฏายาสนา   เอกส   อุตฺตราสงฺค   กรตฺิวาพ   
ทกฺขิณชาณุมณฺฑล   ๑   ปวิย   นิหนฺตฺวา  เยน  เต  สตฺต  จ  ชฏลิา   
สตฺต   จ   นคินฺถา  สตฺต  จ  อเจลา  สตฺต  จ  เอกสาฏา  สตฺต  จ   
ปริพฺพาชกา   เตน ฺชลิมปฺณาเมตฺวา   ติกฺขตฺตุ   นาม   สาเวสิ  ราชาห   
ภนฺเต   ปเสนทิ   โกสโล   ราชาห   ภนฺเต   ปเสนทิ   โกสโลติ  ฯ   
อถ   โข   ราชา   ปเสนทิ  โกสโล  อจิรปกฺกนฺเตสุ  เตสุ  สตฺตสุ  จ   
ชฏิเลส ุ  สตฺตสุ   จ   นิคนฺเถสุ   สตฺตสุ   จ   อเจเลสุ   สตฺตสุ  จ   
เอกสาเฏสุ   สตฺตสุ   จ   ปริพฺพาชเกสุ   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน  โข  ราชา  ปเสนทิ  โกสโล  ภควนฺต  เอตทโวจ  เย  ๒ จ   
เต  ภนฺเต  โลเก  อรหนฺโต  วา  อรหตฺตมคฺค  วา  สมาปนฺนา เอเตส   
อ ฺตโรติ ฯ   
     [๑๓๓]  ทุชฺชาน  โข  เอต  มหาราช ตยา คิหินา กามโภคินา ๓    
ปุตฺตสมฺพาธสยน      อชฌฺาวสนฺเตน     กาสิกจนฺทน     ปจฺจนุโภนฺเตน   
มาลาคนฺธวิเลปน   ธารยนฺเตน   ชาตรูปรชต   สาทิยนฺเตน   อิเม  วา   
อรหนฺโต   อิเม   วา  อรหตฺตมคฺค  สมาปนฺนาติ  ฯ  ๑  สวาเสน  โข   
มหาราช  สีล  เวทิตพฺพ  ต ฺจ  โข  ทีเฆน  อทฺธุนา  น  ๔  อิตฺตเรน   
มนสิกโรตา   โน   อมนสิกโรตา   ๕   ป ฺวตา  โน  ทุปฺป ฺเน  ฯ   
๒   สโวหาเรน  โข  มหาราช  โสเจยฺย  เวทิตพฺพ  ต ฺจ  โข  ทีเฆน   
#๑ ยุ. ทกฺขิณ ฯ  ๒ ม. เย โข ฯ ยุ. เย นุ เกจิ โข ฯ  ๓ โป. กามคิทฺธา ฯ   
#ยุ. กามโภชนิา ฯ  ๔ โป. ม. ยุ. น อิตฺตร ฯ  ๕ โป. ย.ุ อมนสิการา ฯ    
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อทฺธุนา   น   อิตฺตเรน   มนสิกโรตา   โน   อมนสิกโรตา   ป ฺวตา   
โน   ทุปฺป ฺเน   ฯ   ๓  อาปทาสุ  โข  มหาราช  ถาโม  เวทิตพฺโพ   
โส   จ   โข   ทีเฆน   อทฺธนุา   น   อิตฺตเรน   มนสิกโรตา   โน   
อมนสิกโรตา   ป ฺวตา   โน   ทุปฺป ฺเน   ฯ   ๔   สากจฺฉาย  โข   
มหาราช   ป ฺา   เวทิตพฺพา   สา   จ   โข   ทีเฆน   อทฺธุนา  น   
อิตฺตเรน     มมสิกโรตา     โน    อมนสิกโรตา    ป ฺวตา    โน   
ทุปฺป ฺเนาติ ฯ   
     [๑๓๔]   อจฺฉริย   ภนฺเต   อพฺภูต   ภนฺเต   ยาว  สุภาสิต ฺจิท   
[๑]  ภควตา  ทุชฺชาน  โข  [๒]  มหาราช  ตยา คิหินา กามโภคินา   
ปุตฺตสมฺพาธสยน อชฺฌาวสนฺเตน กาสิกจนฺทน ปจฺจนุโภนฺเตน มาลาคนฺธวิเลปน   
ธารยนฺเตน    ชาตรูปรชต    สาทิยนฺเตน    อิเม    วา    อรหนโฺต   
อิเม   วา   อรหตฺตมคฺค   สมาปนฺนาติ   ฯ   สวาเสน  โข  มหาราช   
สีล    เวทิตพฺพ    ต ฺจ    โข    ทีเฆน    อทฺธุนา   น   อิตฺตเรน   
มนสิกโรตา    โน    อมนสิกโรตา   ป ฺวตา   โน   ทุปฺป ฺเน   ฯ   
สโวหาเรน  โข  มหาราช  โสเจยฺย  เวทิตพฺพ  ต ฺจ โข ทีเฆน อทฺธุนา   
น    อิตฺตเรน    มนสิกโรตา    โน   อมนสิกโรตา   ป ฺวตา   โน   
ทุปฺป ฺเน   ฯ   อาปทาสุ   โข  มหาราช  ถาโม  เวทิตพฺโพ  โส  จ   
โข   ทีเฆน   อทฺธุนา   น   อิตฺตเรน  มนสิกโรตา  โน  อมนสิกโรตา   
ป ฺวตา   โน   ทุปฺป ฺเน   ฯ   สากจฺฉาย   โข   มหาราช  ป ฺา   
เวทิตพฺพา   สา   จ   โข  ทีเฆน  อทฺธุนา  น  อิตฺตเรน  มนสกิโรตา   
#๑ ม. ภนฺเต ฯ  ๒ ม. เอต ฯ    
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โน   อมนสิกโรตา   ป ฺวตา   โน   ทปฺุป ฺเนาติ  ฯ  เอเต  ภนเฺต   
มม  ปุริสา  โจรา  โอจรกา  ชนปท  โอตริตฺวา  อาคจฺฉนฺติ ๑ ฯ เตหิ   
ปม   โอติณฺณ   อห  ปจฺฉา  โอตริสฺสามิ  ๒  ฯ  อิทานิ  เต  ภนฺเต   
ต    รโชชลลฺ    ปวาเหตฺวา    สุนฺหาตา   สุวิลิตฺตา   กปฺปตเกสมสฺสู   
โอทาตวตฺถวสนา     ป ฺจหิ     กามคุเณหิ     สมปปฺตา    สมงฺคีภูตา   
ปริจาริยนฺตีติ  ๓   ฯ  อถ  โข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม   
อุทาน อุทาเนสิ   
        น วายาเมยฺย สพฺพตฺถ     นา ฺสฺส ปุริโส สยิา   
        นา ฺ นิสฺสาย ชีเวยฺย     ธมฺเมน น วณี ๔ จเรติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๑๓๕]  ๓  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา   
อตฺตโน   อเนเก   ปาปเก   อกุสเล   ธมฺเม  ปหีเน  ปจฺจเวกฺขมาโน   
นิสินฺโน  โหติ  อเนเก  จ  กุสเล ธมฺเม ภาวนาย ๕ ปาริปูริคเต ฯ อถ   
โข  ภควา  อตฺตโน  อเนเก  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  ปหีเน  วิทิตฺวา   
อเนเก   จ  กสุเล  ธมฺเม  ภาวนาย  ปาริปูริคเต  ตาย  เวลาย  อิม   
อุทาน อุทาเนสิ   
        อหุ ปุพฺเพ ตทา นาหุ      นาหุ ปุพฺเพ ตทา อหุ   
        น จาหุ น จ ภวิสฺสติ      น เจตรหิ วิชฺชตีติ ฯ ตติย ฯ   
     [๑๓๖]   ๔   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
#๑ ม. คจฺฉนฺติ ฯ  ๒ โป. โอยายิสฺสามิ ฯ ม. โอสารสิฺสามิ ฯ  ๓ โป.   
#ปริหริสฺสนตีฺติ ฯ ยุ. ปริจาริสฺสนฺตีติ ฯ ม. ปริจาเรสฺสนฺตีติ ฯ  ๔ โป.   
#ม. วณึ ฯ ๕ ม. ภาวนาปาริปูรีคเต ฯ ยุ. ปาริปุริกเต ฯ   
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สมฺพหุลา   นานาติตฺถิยา   สมณพฺราหฺมณา   ปรพฺิพาชกา   สาวตฺถิย  ๑   
ปฏิวสนฺติ  นานาทิฏ ิกา นานาขนฺติกา นานารุจิกา นานาทิฏ ินิสฺสยนิสฺสิตา ฯ   
สนฺเตเก        สมณพฺราหฺมณา        เอววาทิโน       เอวทิฏ ิโน   
๑   สสฺสโต   โลโก   อิทเมว   สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนฺติ  ปเนเก   
สมณพฺราหฺมณา    เอววาทิโน    เอวทิฏ ิโน    ๒   อสสฺสโต   โลโก   
อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนเฺตเก  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน   ๓   อนฺตวา   โลโก   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ  ฯ   
สนฺติ   ปเนเก   สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน  ๔  อนนฺตวา   
โลโก   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺเตเก   สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   ๕   ต   ชีว   ต   สรีร   อิทเมว  สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนฺติ  ปเนเก  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน   
๖    อ ฺ    ชีว   อ ฺ   สรีร   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ฯ   
สนฺเตเก   สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน  ๗  โหติ  ตถาคโต   
ปรมฺมรณา    อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ    ฯ    สนฺติ   ปเนเก   
สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   ๘   น   โหติ   ตถาคโต   
ปรมฺมรณา   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนเฺตเก  สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   ๙   โหติ   จ   น   จ   โหติ  ตถาคโต   
ปรมฺมรณา    อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ    ฯ    สนฺติ   ปเนเก   
สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน  ๑๐  เนว  โหติ  น  น  โหติ   
ตถาคโต    ปรมฺมรณา    อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ    ฯ   เต   
#๑ ยุ. สาวตฺถึ ปณฺฑาย ปวิสนฺติ ฯ    
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ภณฺฑนชาตา     กลหชาตา     วิวาทาปนฺนา     อ ฺม ฺ    มขุสตฺตีหิ   
วิตุทนฺตา   วิหรนฺติ   เอทิโส   ธมฺโม  เนทิโส  ธมโฺม  เนทิโส  ธมฺโม   
เอทิโส ธมฺโมติ ฯ   
     [๑๓๗]   อถ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขู  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   ปณฺฑาย   ปาวิสึสุ   ฯ   สาวตฺถิย  ปณฺฑาย   
จริตฺวา      ปจฺฉาภตฺต      ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา      เยน     ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมตฺิวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺนา   โข   เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  อิธ  ภนฺเต   
สมฺพหุลา    นานาติตฺถิยา    สมณพฺราหฺมณา    ปรพฺิพาชกา    สาวตฺถิย   
ปฏิวสนฺติ  นานาทิฏ ิกา  นานาขนฺติกา  นานารุจิกา นานาทิฏ ินิสฺสยนิสฺสิตา   
สนฺเตเก        สมณพฺราหฺมณา        เอววาทิโน       เอวทิฏ ิโน   
สสฺสโต    โลโก    อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ   สนฺติ   ปเนเก   
สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   อสสฺสโต   โลโก  อิทเมว   
สจฺจ     โมฆม ฺนฺติ     สนฺเตเก     สมณพฺราหฺมณา     เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน  อนฺตวา  โลโก  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  สนฺติ  ปเนเก   
สมณพฺราหฺมณา     เอววาทิโน     เอวทิฏ ิโน     อนนฺตวา    โลโก   
อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   สนฺเตเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน    ต    ชีว    ต   สรรี   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   
สนฺติ   ปเนเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน  อ ฺ  ชีว   
อ ฺ   สรีร   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   สนฺเตเก  สมณพฺราหฺมณา    
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เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   โหติ   ตถาคโต  ปรมฺมรณา  อิทเมว  สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ      สนฺติ     ปเนเก     สมณพฺราหฺมณา     เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน  น  โหติ  ตถาคโต  ปรมฺมรณา  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ   
สนฺเตเก    สมณพฺราหฺมณา    เอววาทิโน    เอวทิฏ ิโน    โหติ   จ   
น   จ   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณา   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   
สนฺติ   ปเนเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน  เนว  โหติ   
น   น   โหติ   ตถาคโต   ปรมฺมรณา   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   
เต    ภณฺฑนชาตา    กลหชาตา   วิวาทาปนฺนา   อ ฺม ฺ   มุขสตฺตีหิ   
วิตุทนฺตา   วิหรนฺติ   เอทิโส   ธมฺโม  เนทิโส  ธมโฺม  เนทิโส  ธมฺโม   
เอทิโส    ธมโฺมติ   ฯ   อ ฺติตฺถิยา   ภิกฺขเว   ปรพฺิพาชกา   อนฺธา   
อจกฺขุกา   อตฺถ   น   ชานนฺติ  อนตฺถ  น  ชานนฺติ  ธมฺม  น  ชานนฺติ   
อธมฺม   น   ชานนฺติ   เต  อตฺถ  อชานนฺตา  อนตฺถ  อชานนฺตา  ธมฺม   
อชานนฺตา   อธมฺม   อชานนฺตา   ภณฺฑนชาตา  กลหชาตา  วิวาทาปนฺนา   
อ ฺม ฺ     มุขสตฺตีหิ     วิตุทนฺตา     วิหรนฺติ    เอทิโส    ธมโฺม   
เนทิโส ธมฺโม เนทิโส ธมโฺม เอทิโส ธมฺโมติ ฯ   
     [๑๓๘]  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  อิมิสฺสา  เยว  สาวตฺถยิา ๑ อ ฺตโร   
ราชา   อโหสิ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว  โส  ราชา  อ ฺตร  ปุริส   
อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว   อมฺโภ  ปรุิส  ยาวติกา  สาวตฺถิยา  ชจฺจนฺธา   
เต  สพฺเพ  เอกชฺฌ  สนฺนปิาเตหีติ  ฯ  เอว  เทวาติ  โข  ภิกฺขเว โส   
ปุริโส   ตสฺส   ร ฺโ   ปฏิสฺสุตฺวา   ยาวติกา   สาวตฺถิยา   ชจฺจนฺธา   
#๑ ยุ. สาวตฺถิย ฯ    
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เต     สพฺเพ     คเหตฺวา    เยน    โส    ราชา    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ต  ราชาน  เอตทโวจ  สนฺนิปาติตา โข เต เทว ยาวติกา   
สาวตฺถิยา    ชจฺจนฺธาติ    ฯ   เตน   ห ิ  ภเณ   ชจฺจนฺธาน   หตฺถ ึ  
ทสฺเสหีติ   ฯ   เอว  เทวาติ  โข  ภิกฺขเว  โส  ปุรโิส  ตสฺส  ร ฺโ   
ปฏิสฺสุตฺวา   ชจฺจนฺธาน   หตฺถึ  ทสฺเสสิ  เอกจฺจาน  ชจฺจนฺธาน  หตฺถิสฺส   
สีส  ทสฺเสสิ  เอทิโส  ชจฺจนฺธา  หตฺถีติ  ฯ  เอกจฺจาน  [๑]  หตฺถิสสฺ   
กณฺณ    ทสฺเสสิ    เอทิโส    ชจฺจนฺธา    หตฺถีติ    ฯ    เอกจฺจาน   
ชจฺจนฺธาน  หตฺถิสฺส  ทนตฺ  ทสฺเสสิ  เอทิโส ชจฺจนฺธา หตฺถีติ ฯ เอกจฺจาน   
ชจฺจนฺธาน     หตฺถิสฺส     โสณฺฑ     ทสฺเสสิ    เอทิโส    ชจฺจนฺธา   
หตฺถีติ   ฯ   เอกจฺจาน   ชจฺจนฺธาน   หตฺถิสฺส  กาย  ทสฺเสสิ  เอทิโส   
ชจฺจนฺธา   หตฺถีติ   ฯ   เอกจฺจาน   หตฺถิสฺส   ปาท  ทสฺเสสิ  เอทิโส   
ชจฺจนฺธา   หตฺถีติ   ฯ   เอกจฺจาน   ชจฺจนฺธาน   หตฺถิสฺส   ปฏ ึ  ๒   
ทสฺเสสิ   เอทิโส  ชจฺจนฺธา  หตฺถีติ  ฯ  เอกจฺจาน  ชจฺจนฺธาน  หตฺถิสฺส   
นงฺคุฏ    ทสฺเสสิ    เอทิโส    ชจฺจนฺธา    หตฺถีติ   ฯ   เอกจฺจานญ   
ชจฺจนฺธาน  หตฺถิสฺส  วาลธึ  ทสฺเสสิ  เอทิโส  ชจฺจนฺธา  หตฺถีติ  ฯ  อถ   
โข   ภิกฺขเว   โส   ปรุิโส   ชจฺจนฺธาน  หตฺถึ  ทสฺเสตฺวา  เยน  โสใ   
ราชา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   ราชาน   เอตทโวจ  ทิฏโ   
โข   เตหิ  เทว  ชจฺจนฺเธหิ  หตฺถ ี ยสฺสทานิ  กาล  ม ฺถาติ  ๓   ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   โส   ราชา   เยน  เต  ชจฺจนฺธา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    เต   ชจฺจนฺเธ   เอตทโวจ   ทิฏโ   โว   ชจฺจนฺธา   
#๑ โป. ม. ยุ. เอกจฺจาน ชจฺจนฺธาน ฯ  ๒ ม. สตฺถ ึฯ  ๓ ม. ยุ. ม ฺสีติ ฯ    
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หตฺถีติ   ฯ   เอว   เทวาติ  ฯ  ทฏิโ  โน  หตฺถีติ  วเทถ  ชจฺจนฺธา   
กีทิโส   หตฺถติี   ฯ   เยหิ   ภิกฺขเว   ชจฺจนฺเธหิ  หตฺถสิฺส  สีส  ทฏิ   
อโหสิ   เต   เอวมาหสุ  เอทิโส  เทว  หตฺถี  เสยฺยถาป  กุมโฺภติ  ฯ   
เยหิ   ภิกฺขเว   ชจฺจนฺเธหิ   หตฺถิสฺส   กณฺโณ   ทิฏโ   อโหส ิ  เต   
เอวมาหสุ  เอทิโส  เทว  หตฺถี  เสยฺยถาป  สุปฺโปติ  ฯ  เยหิ  ภิกฺขเว   
ชจฺจนฺเธหิ   หตฺถิสฺส   ทนฺโต   ทิฏโ  อโหส ิ เต  เอวมาหสุ  เอทิโส   
เทว  หตฺถี  เสยฺยถาป  ผาโลติ  ๑  ฯ เยหิ ภิกฺขเว ชจฺจนฺเธหิ หตฺถิสฺส   
โสณฺโฑ    ทฏิโ   อโหส ิ  เต   เอวมาหสุ   เอทิโส   เทว   หตฺถ ี  
เสยฺยถาป   นงฺคลีสาติ   ฯ  เยหิ  ภิกฺขเว  ชจฺจนฺเธหิ  หตฺถิสฺส  กาโย   
ทิฏโ   อโหสิ   เต   เอวมาหสุ   เอทิโส   เทว   หตฺถี  เสยฺยถาป   
โกฏโติ   ฯ   เยหิ   ภิกฺขเว   ชจฺจนฺเธหิ   หตฺถิสฺส   ปาโท  ทิฏโ   
อโหสิ   เต   เอวมาหสุ   เอทิโส  เทว  หตฺถี  เสยฺยถาป  ถูโณติ  ฯ   
เยหิ    ภิกฺขเว   ชจฺจนฺเธหิ   หตฺถิสฺส   ปฏ ิ   ทิฏา   อโหสิ   เต   
เอวมาหสุ  เอทิโส  เทว  หตฺถี  เสยฺยถาป  อุทุกฺขโลติ  ฯ เยหิ ภิกฺขเว   
ชจฺจนฺเธหิ   หตฺถิสฺส   นงฺคุฏ   ทิฏ  อโหส ิ เต  เอวมาหสุ  เอทิโส   
เทว  หตฺถี  เสยฺยถาป  มสุโลติ  ฯ  เยหิ  ภิกฺขเว  ชจฺจนฺเธหิ  หตฺถิสฺส   
วาลธิ  ทิฏโ  อโหส ิ เต  เอวมาหสุ  เอทิโส  เทว  หตฺถี  เสยฺยถาป   
สมฺมชฺชนีติ   ฯ   เต   เอทิโส   หตฺถ ี  เนทิโส  หตฺถ ี เนทิโส  หตฺถี   
เอทิโส   หตฺถติี   อ ฺม ฺ   มุฏ ีหิ   สยุชฺชึส ุ ๒  ฯ  เตน  จ  ปน   
ภิกฺขเว   โส   ราชา   อตฺตมโน   อโหส ิ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว   
#๑ โป. สลโฺล ฯ ม. ขีโล ฯ  ๒ โป. ม. สสุมฺภึสุ ฯ    
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อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  อนฺธา  อจกฺขุกา  [๑] อตฺถ น ชานนฺติ อนตฺถ   
น   ชานนฺติ   ธมฺม   น   ชานนฺติ   อธมฺม   น   ชานนฺติ  เต  อตฺถ   
อชานนฺตา   อนตฺถ   อชานนฺตา   ธมฺม   อชานนฺตา  อธมฺม  อชานนฺตา   
ภณฺฑนชาตา     กลหชาตา     วิวาทาปนฺนา     อ ฺม ฺ    มชุสตฺตีหิ   
วิตุทนฺตา    วิหรนฺติ    เอทิโส    ธมโฺม   เนทิโส   ธมโฺม   เนทิโส   
ธมฺโม   เอทิโส   ธมฺโมติ   ฯ   อถ   โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          อิเมสุ กิร สชฺชนฺติ       เอเก สมณพฺราหฺมณา   
          วิคฺคยฺห น วิวทนฺติ       ชนา เอกงฺคทสฺสิโนติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๑๓๙]   ๕   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
สมฺพหุลา    นานาติตฺถิยา    สมณพฺราหฺมณา    ปรพฺิพาชกา    สาวตฺถิย   
ปฏิวสนฺติ  นานาทิฏ ิกา นานาขนฺติกา นานารุจิกา นานาทิฏ ินิสฺสยนิสฺสิตา ฯ   
สนฺเตเก        สมณพฺราหฺมณา        เอววาทิโน       เอวทิฏ ิโน   
๑   สสฺสโต   อตฺตา   จ   โลโก  จ  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ฯ   
สนฺติ   ปเนเก   สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน  ๒  อสสฺสโต   
อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนฺเตเก   
สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   ๓   สสฺสโต  จ  อสสฺสโต   
จ   อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนฺติ   
#๑ ม. เต ฯ    
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ปเนเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน  ๔  เนว  สสฺสโต   
นาสสฺสโต   อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ฯ   
สนฺเตเก  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน  ๕  สยงฺกโต  อตฺตา   
จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺติ   ปเนเก   
สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน  ๖  ปรงฺกโต  อตฺตา  จ โลโก   
จ    อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺเตเก   สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน  ๗  สยงฺกโต  จ  ปรงฺกโต  จ อตฺตา จ โลโก   
จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺติ  ปเนเก  สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน     เอวทิฏ ิโน    ๘    อสยงฺกาโร    จ    อปรงฺกาโร   
จ    อธิจฺจสมุปฺปนฺโน    อตฺตา    จ    โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺเตเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน   
๙  สสฺสต  สขุทุกฺข  อตฺตา  จ  โลโก  จ  อิทเมว  สจฺจ โมฆม ฺนฺติ ฯ   
สนฺติ      ปเนเก     สมณพฺราหฺมณา     เอววาทิโน     เอวทิฏ ิโน   
๑๐    อสสฺสต   สุขทุกฺข   อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺเตเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน   
๑๑   สสฺสต ฺจ   อสสฺสต ฺจ   สุขทุกฺข   อตฺตา  จ  โลโก  จ  อิทเมว   
สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺติ   ปเนเก   สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน    ๑๒   เนว   สสฺสต   นาสสฺสต   สุขทกฺุข   อตฺตา   จ   
โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนฺเตเก  สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน     เอวทิฏ ิโน     ๑๓     สยงฺกต    สุขทุกฺข    อตฺตา    
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จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺติ   ปเนเก   
สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน  ๑๔  ปรงฺกต  สุขทุกฺข  อตฺตา   
จ  โลโก  จ  อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนฺเตเก  สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน      เอวทิฏ ิโน      ๑๕      สยงฺกต ฺจ     ปรงฺกต ฺจ   
สุขทุกฺข   อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ  ฯ   
สนฺติ  ปเนเก  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน  ๑๖  อสยงฺการ   
จ   อปรงฺการ   จ   อธิจฺจสมุปฺปนฺน   สขุทุกฺข   อตฺตา  จ  โลโก  จ   
อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ    ฯ   เต   ภณฺฑนชาตา   กลหชาตา   
วิวาทาปนฺนา    อ ฺม ฺ    มุขสตฺตีหิ    วิตุทนฺตา   วิหรนฺติ   เอทิโส   
ธมฺโม เนทิโส ธมฺโม เนทโิส ธมฺโม เอทิโส ธมฺโมติ ฯ   
     [๑๔๐]   อถ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขู  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   ปณฺฑาย   ปาวิสึสุ   ฯ   สาวตฺถิย  ปณฺฑาย   
จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทึสุ    ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺนา   โข   เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  อิธ  ภนฺเต   
สมฺพหุลา    นานาติตฺถิยา    สมณพฺราหฺมณา    ปรพฺิพาชกา    สาวตฺถิย   
ปฏิวสนฺติ  นานาทิฏ ิกา  นานาขนฺติกา  นานารุจิกา นานาทิฏ ินิสฺสยนิสฺสิตา   
สนฺเตเก    สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   สสฺสโต   ๑   
โลโก    อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ   ฯเปฯ   เต   ภณฺฑนชาตา   
#๑ สสฺสโต อตฺตา จ โลโกจาติ อิมสฺส สุตฺตสฺส อาทิมฺหิ ปาโ ทิสฺสติ ฯ    
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กลหชาตา    วิวาทาปนฺนา   อ ฺม ฺ   มุขสตฺตีหิ   วิตุทนฺตา   วิหรนฺติ   
เอทิโส   ธมโฺม  เนทิโส  ธมฺโม  เนทิโส  ธมฺโม  เอทิโส  ธมโฺมติ  ฯ   
อ ฺติตฺถิยา   ภิกฺขเว  ปรพฺิพาชกา  อนฺธา  อจกฺขุกา  อตฺถ  น  ชานนฺติ   
อนตฺถ   น   ชานนฺติ   ธมมฺ   น   ชานนฺติ   อธมฺม  น  ชานนฺติ  เต   
อตฺถ    อชานนฺตา    อนตฺถ   อชานนฺตา   ธมฺม   อชานนฺตา   อธมฺม   
อชานนฺตา     ภณฺฑนชาตา     กลหชาตา    วิวาทาปนฺนา    อ ฺม ฺ   
มุขสตฺตีหิ    วิตุทนฺตา    วิหรนฺติ   เอทิโส   ธมฺโม   เนทิโส   ธมโฺม   
เนทิโส  ธมฺโม  เอทิโส  ธมฺโมติ  ฯ  อถ  โข  ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          อิเมสุ กิร สชฺชนฺติ       เอเก สมณพฺราหฺมณา   
          อนฺตรา จ ๑ วิสีทนฺติ    อปฺปตฺวา ว ตโมคธนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๑๔๑]  ๖  เอวมฺเม  สตุ  ฯ  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
สมฺพหุลา    นานาติตฺถิยา    สมณพฺราหฺมณา    ปรพฺิพาชกา    สาวตฺถิย   
ปฏิวสนฺติ  นานาทิฏ ิกา นานาขนฺติกา นานารุจิกา นานาทิฏ ินิสฺสยนิสฺสิตา ฯ   
สนฺเตเก        สมณพฺราหฺมณา        เอววาทิโน       เอวทิฏ ิโน   
สสฺสโต   อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ  ฯ   
สนฺติ   ปเนเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   อสสฺสโต   
อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนฺเตเก   
สมณพฺราหฺมณา    เอววาทิโน    เอวทิฏ ิโน   สสสฺโต   จ   อสสฺสโต   
#๑ โป. ม. ว ฯ    
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จ   อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนฺติ   
ปเนเก    สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   เนว   สสสฺโต   
นาสสฺสโต   อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ฯ   
สนฺเตเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน  สยงฺกโต  อตฺตา   
จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺติ   ปเนเก   
สมณพฺราหฺมณา    เอววาทิโน    เอวทิฏ ิโน    ปรงฺกโต   อตฺตา   จ   
โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนฺเตเก  สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน     เอวทิฏ ิโน     สยงฺกโต     จ     ปรงฺกโต     จ   
อตฺตา    จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺติ   
ปเนเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   อสยงฺกาโร   จ   
อปรงฺกาโร   จ   อธิจฺจสมุปฺปนฺโน   อตฺตา   จ   โลโก   จ  อิทเมว   
สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ    ฯ    สนฺเตเก    สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน   สสฺสต   สุขทุกฺข   อตฺตา   จ  โลโก  จ  อิทเมว  สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนฺติ  ปเนเก  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน   
อสสฺสต    สขุทุกฺข    อตฺตา    จ    โลโก    จ    อิทเมว   สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺเตเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน   
สสฺสต   จ   อสสฺสต   จ   สุขทุกฺข   อตฺตา   จ  โลโก  จ  อิทเมว   
สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺติ   ปเนเก   สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน   เนว   สสฺสต   นาสสฺสต  สุขทุกฺข  อตฺตา  จ  โลโก  จ   
อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ  ฯ  สนเฺตเก  สมณพฺราหฺมณา  เอววาทิโน    
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เอวทิฏ ิโน     สยงฺกต     สุขทุกฺข     อตฺตา    จ    โลโก    จ   
อิทเมว    สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺติ   ปเนเก   สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   ปรงฺกต   สุขทุกฺข   อตฺตา   จ  โลโก  จ   
อิทเมว     สจฺจ     โมฆม ฺนฺติ    ฯ    สนฺเตเก    สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   สยงฺกต   จ   ปรงฺกต  จ  สขุทุกฺข  อตฺตา   
จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   ฯ   สนฺติ   ปเนเก   
สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   อสยงฺการ   จ  อปรงฺการ   
จ   อธิจฺจสมุปฺปนฺน   สุขทุกฺข   อตฺตา   จ   โลโก  จ  อิทเมว  สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ    ฯ    เต    ภณฺฑนชาตา    กลหชาตา    วิวาทาปนฺนา   
อ ฺม ฺ   มุขสตฺตีหิ   วิตุทนฺตา   วิหรนฺติ   เอทิโส   ธมฺโม   เนทิโส   
ธมฺโม เนทิโส ธมฺโม เอทโิส ธมฺโมติ ฯ   
     [๑๔๒]   อถ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขู  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   ปณฺฑาย   ปาวิสึสุ   ฯ   สาวตฺถิย  ปณฺฑาย   
จริตฺวา      ปจฺฉาภตฺต      ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา      เยน     ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺนา   โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ   
อิธ    ภนฺเต   สมฺพหุลา   นานาติตฺถิยา   สมณพฺราหฺมณา   ปรพฺิพาชกา   
สาวตฺถิย     ปฏิวสนฺติ    นานาทิฏ ิกา    นานาขนฺติกา    นานารุจิกา   
นานาทิฏ ินิสฺสยนิสฺสิตา     สนฺเตเก     สมณพฺราหฺมณา     เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน    สสฺสโต    อตฺตา    จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ    
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โมฆม ฺนฺติ      สนฺติ     ปเนเก     สมณพฺราหฺมณา     เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน    อสสฺสโต    อตฺตา   จ   โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ    สนฺเตเก    สมณพฺราหฺมณา    เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   
สสฺสโต   จ   อสสฺสโต   จ   อตฺตา   จ   โลโก  จ  อิทเมว  สจฺจ   
โมฆม ฺนฺติ      สนฺติ     ปเนเก     สมณพฺราหฺมณา     เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน   เนว  สสฺสโต  นาสสฺสโต  อตฺตา  จ  โลโก  จ  อิทเมว   
สจฺจ     โมฆม ฺนฺติ     สนฺเตเก     สมณพฺราหฺมณา     เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน    สยงฺกโต    ปรงฺกโต    สยงฺกโต   จ   ปรงฺกโต   จ   
อสยงฺกาโร   จ   อปรงฺกาโร  จ  อธิจฺจสมุปฺปนฺโน  อตฺตา  จโลโก  จ   
อิทเมว      สจฺจ      โมฆม ฺนฺติ      สนฺเตเก     สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน  เอวทิฏ ิโน  สสฺสต  สุขทุกฺข  อตฺตา  จ  โลโก  จ อิทเมว   
สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ    สนฺติ    ปเนเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   
เอวทิฏ ิโน     อสสฺสต     สุขทุกฺข     อตฺตา    จ    โลโก    จ   
อิทเมว      สจฺจ      โมฆม ฺนฺติ      สนฺเตเก     สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   สสฺสต  จ  อสสฺสต  จ  สขุทุกฺข  อตฺตา  จ   
โลโก   จ   อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  สนฺติ  ปเนเก  สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน     เอวทิฏ ิโน    เนว    สสสฺต    นาสสฺสต    สุขทุกขฺ   
อตฺตา    จ    โลโก   จ   อิทเมว   สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   สนฺเตเก   
สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   สยงฺกต   สุขทุกฺข   อตฺตา   
จ    โลโก    จ    อิทเมว    สจฺจ   โมฆม ฺนฺติ   สนฺติ   ปเนเก    
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สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   ปรงฺกต   สุขทุกฺข   อตฺตา   
จ   โลโก   จ   อิทเมว  สจฺจ  โมฆม ฺนฺติ  สนฺเตเก  สมณพฺราหฺมณา   
เอววาทิโน    เอวทิฏ ิโน    สยงฺกต    จ    ปรงฺกต   จ   สุขทุกฺข   
อตฺตา     จ     โลโก     จ     อิทเมว     สจฺจ    โมฆม ฺนฺติ   
สนฺติ   ปเนเก   สมณพฺราหฺมณา   เอววาทิโน   เอวทิฏ ิโน   สยงฺการ   
จ   ปรงฺการ   จ   อธิจฺจสมุปฺปนฺน   สุขทุกฺข   อตฺตา   จ  โลโก  จ   
อิทเมว     สจฺจ     โมฆม ฺนฺติ    เต    ภณฺฑนชาตา    กลหชาตา   
วิวาทาปนฺนา   อ ฺม ฺ   มุขสตฺตีหิ  วิตุทนฺตา  วิหรนฺติ  เอทิโส  ธมฺโม   
เนทิโส   ธมโฺม   เนทิโส   ธมฺโม   เอทิโส  ธมโฺมติ  ฯ  อ ฺติตฺถิยา   
ภิกฺขเว   ปรพฺิพาชกา   อนฺธา   อจกฺขุกา   อตฺถ   น  ชานนฺติ  อนตฺถ   
น   ชานนฺติ   ธมฺม   น   ชานนฺติ   อธมฺม   น   ชานนฺติ  เต  อตฺถ   
อชานนฺตา   อนตฺถ   อชานนฺตา   ธมฺม   อชานนฺตา  อธมฺม  อชานนฺตา   
ภณฺฑนชาตา     กลหชาตา     วิวาทาปนฺนา     อ ฺม ฺ    มขุสตฺตีหิ   
วิตุทนฺตา    วิหรนฺติ    เอทิโส    ธมโฺม   เนทิโส   ธมโฺม   เนทิโส   
ธมฺโม   เอทิโส   ธมฺโมติ   ฯ   อถ   โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          อหงฺการปสุตาย ปชา     ปรงฺการูปส ฺหิตา   
          เอตเทเก นาพฺภ ฺสุ     น น สลลฺนฺติ อทฺทสุ   
               เอต ฺจ สลฺล ปฏิคจฺจ ๑ ปสฺสโต   
               อห กโรมีติ น ตสฺส โหติ   
#๑ โป. ม. ปฏิกจฺจ ฯ    
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               ปโร กโรตีติ น ตสฺส ๑ โหติ ฯ   
          มานุเปตา อย ปชา      มานคนฺถา มานวินิพฺพทฺธา ๒   
          ทฏิ ีสุ พฺยารพฺภกตา ๓    สสาร นาติวตฺตตีติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๑๔๓]  ๗  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน สมเยน อายสฺมา   
สุภูติ   ภควโต  อวิทูเร  นสิินฺโน  โหติ  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย   
ปณิธาย   อวิตกฺก   สมาธึ   สมาปชชฺิตฺวา   ฯ   อทฺทสา   โข  ภควา   
อายสฺมนฺต   สุภูตึ   อวิทูเร   นิสินฺน   ปลฺลงฺก   อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย   
ปณิธาย   อวิตกฺก   สมาธึ   สมาปนฺน   ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               ยสสฺ วิตกฺกา วิธูปตา   
               อชฌฺตฺต สุวิกปฺปตา อเสสา   
               ต สงฺคมติจฺจ อรูปส ฺ ี   
               จตุโยคาติคโต น ชาตึ เอตีติ ๔ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๑๔๔]  ๘  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา ราชคเห วิหรติ   
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชคเห  เทฺว   
ปูคา   ๕   อ ฺตริสฺสา   คณิกาย   สารตฺตา   โหนติฺ   ปฏิพทฺธจิตฺตา   
ภณฺฑนชาตา     กลหชาตา     วิวาทาปนฺนา     อ ฺม ฺ     ปาณีหิป   
#๑ โป. นสฺส ฯ  ๒ อฏกถาย มานวินิพฺพนฺธา ฯ  ๓ ม. สารมฺภกถา ฯ ย.ุ พฺยารมฺภกตา ฯ  
#๔ โป. ม. ชาตุเมตีติ ฯ  ๕ โป. สุภา ฯ อฏกถาย สุภา ฯ    
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อุปกฺกมนฺติ      เลฑฺฑูหิป      อุปกฺกมนติฺ     ทณฺเฑหิป     อุปกฺกมนฺติ   
สตฺเถหิป   อุปกฺกมนฺติ   เต   ตตฺถ   มรณมฺป   นิคจฺฉนฺติ   มรณมตฺตมฺป   
ทุกฺข   ฯ   อถ   โข   สมพฺหุลา   ภิกฺขู    ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย    ราชคห    ปณฺฑาย    ปาวิสึสุ   ราชคเห   ปณฺฑาย   
จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทึสุ    ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺนา   โข   เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  อิธ  ภนฺเต   
ราชคเห   เทวฺ   ปูคา   อ ฺตริสฺสา  คณิกาย  สารตฺตา  ปฏิพทฺธจิตฺตา   
ภณฺฑนชาตา     กลหชาตา     วิวาทาปนฺนา     อ ฺม ฺ     ปาณีหิป   
อุปกฺกมนฺติ      เลฑฺฑูหิป      อุปกฺกมนติฺ     ทณฺเฑหิป     อุปกฺกมนฺติ   
สตฺเถหิป   อุปกฺกมนฺติ   เต   ตตฺถ   มรณมฺป   นิคจฺฉนฺติ   มรณมตฺตมฺป   
ทุกฺขนฺติ   ฯ   อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย  อิม   
อุทาน อุทาเนสิ   
          ย ฺจ ปตฺต ย ฺจ ปตฺตพฺพ    อุภยเมต รชานุกณฺิณ   
                     อาตุรสฺสานุสิกฺขโต   
เย   จ   สิกฺขาสารา   สีลพฺพตฺต   ชีวิต   พฺรหฺมจริย   อุปฏานสารา   
อยเมโก อนฺโต ฯ   
     เย จ เอววาทิโน นตฺถิ กาเมสุ โทโสติ อย ทุติโย อนฺโต ฯ   
     อิจฺเจเต อุโภ อนฺตา กฏสิวฑฺฒนา กฏสิโย ทิฏ ี ๑ วฑฺเฒนฺติ ฯ   
  เอเต  เต  อุโภ อนฺเต อนภิ ฺาย โอลยีนฺติ เอเก อติธาวนฺติ เอเก ฯ   
#๑ โป. ม. ทฏิ ึ ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 195 

เย จ โข เต อภิ ฺาย ตตฺร จ นาเหสุ เตน จ อม ฺ ึสุ   
       วฏฏ เตส นตฺถิ ป ฺาปนายาติ ฯ อฏม ฯ   
     [๑๔๕]   ๙   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
ภควา   รตฺตนฺธการติมิสาย   อพฺโภกาเส   นิสินฺโน  โหติ  เตลปฺปทีเปสุ   
ฌายมาเนสุ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุลา  อธิปาตกา  เตสุ   
เตลปฺปทีเปสุ   อาปาตปริปาต   อนย   อาปชฺชนฺติ   พฺยสน   อาปชฺชนฺติ   
อนยพฺยสน   อาปชฺชนฺติ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา   เต   สมฺพหุเล   
อธิปาตเก   เตสุ   เตลปฺปทีเปสุ   อาปาตปริปาต   อนย   อาปชชฺนฺเต   
พฺยสน   อาปชฺชนฺเต   อนยพฺยสน   อาปชฺชนฺเต   ฯ   อถ  โข  ภควา   
เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               อุปาติธาวนฺติ น สารเมนฺติ   
               นว นว พนฺธน พฺรูหยนฺติ   
               ปตนฺติ ปชฺโชตมิวาธิปาตา ๑   
               ทิฏเ สุเต อิติเหเก นิวิฏาติ ฯ นวม ฯ   
     [๑๔๖]  ๑๐  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท ภควนฺต   
เอตทโวจ   ยาวกีว ฺจ   ภนฺเต  ตถาคตา  โลเก  นุปปฺชฺชนฺติ  อรหนฺโต   
#๑ ม. ปชฺโชตมิวาธิปากตา ฯ    
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สมฺมาสมฺพุทฺธา  ตาว  อ ฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  สกฺกตา  โหนฺติ  ครุกตา   
มานิตา    ปูชติา    อปจิตา    ลาภิโน    จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลาน-   
ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน   ยโต   จ   โข   ภนฺเต   ตถาคตา  โลเก   
อุปฺปชฺชนฺติ    อรหนโฺต    สมฺมาสมฺพุทฺธา    อถ    โข    อ ฺติตฺถิยา   
ปริพฺพาชกา   อสกฺกตา   โหนฺติ  อครกุตา  อมานิตา  อปูชิตา  อนปจิตา   
น       ลาภิโน      จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน   
ภควา    เจวทานิ    ภนฺเต    สกฺกโต    โหติ    ครุกโต   มานิโต   
ปูชิโต   อปจิโต  ลาภี  จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน   
ภิกฺขุสงฺโฆ     จาติ    ฯ    เอวเมต    อานนฺท    เอวเมต    ๑   
อานนฺท     ยาวกีว ฺจ    อานนฺท    ตถาคตา    โลเก    นุปฺปชฺชนฺติ   
อรหนฺโต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   ตาว   อ ฺติตฺถิยา   ปริพฺพาชกา   สกฺกตา   
โหนฺติ      ครกุตา      มานิตา     ปูชิตา     อปจิตา     ลาภิโน   
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาราน  ยโต  จ  โข  อานนฺท   
ตถาคตา   โลเก   อุปฺปชฺชนฺติ   อรหนโฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   อถ   โข   
อ ฺติตฺถิยา    ปริพฺพาชกา    อสกฺกตา   โหนฺติ   อครุกตา   อมานิตา   
อปูชิตา    อนปจิตา    น   ลาภิโน   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺาราน   ตถาคโต   ๒  เจวทานิ  สกฺกโต  โหติ  ครุกโต   
มานิโต    ปชูิโต    อปจิโต   ลาภี   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจย-   
เภสชฺชปริกขฺาราน   ภิกขฺุสงฺโฆ   จาติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
#๑ โป. ม. ยุ. เอวเมต อานนฺทาติ ปาตฺตย น ทิสฺสติ ฯ  ๒ โป. ตถาคโต วทานิ   
#ภนฺเต ฯ ม. ยุ. ตถาคโต วทานิ ฯ    
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          โอภาสติ ๑ ตาว โส กิมิ   ยาว น อุณฺณติ ๒ ปภงฺกโร   
          วิโรจนมฺหิ ๓  อุคฺคเต      หตปปฺโภ โหติ น จาป ภาสติ ฯ   
                เอว โอภาสิตเมว ติตฺถิยาน ๔   
               ยาว สมฺมาสมฺพุทฺธา โลเก นปฺุปชฺชนฺติ   
               น ตกฺกิกา สุชฺฌนฺติ น จาป สาวกา   
               ทุททฺิฏ ี น ทุกฺขา ปมุ ฺจเรติ ๕ ฯ ทสม ฯ   
                   ชจฺจนฺธวคฺโค ฉฏโ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
               อายุสมโอสฺสชชฺน ปฏิสลลฺา   
               อาหุ ต ฺจ กิร ติตฺถา   
               สตฺตมมาหุ สุภูตึ   
               คณิกา อุปาติ นวโม   
               อุปฺปชฺชนฺติ จ เต ทสาติ ฯ   
                     _______________   
                  อุทาเน สตฺตโม จูฬวคฺโค   
     [๑๔๗]   ๑   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา    สารีปุตฺโต    อายสฺมนฺต    ลกุณฺกภทฺทิย   อเนกปริยาเยน   
ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺเสติ   สมาทเปติ   สมุตฺเตเชติ  สมฺปหเสติ  ฯ   
#๑ โป. โอภาสติ ตาย ตาว โส ฯ  ๒ โป. อุณฺณปติ ฯ ม. อุณฺณเต ฯ ย.ุ อุณฺณมติ ฯ   
#๓ โป. ม. เวโรจนมฺหิ ฯ  ๔ โป. ตกฺกยิาน ฯ ม. ตกฺกิกาน ฯ  ๕ ม. ย.ุ ปมุจฺจเรติ ฯ   
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อถ    โข    อายสฺมโต    ลกุณฺกภทฺทิยสฺส   อายสฺมตา   สารีปุตฺเตน   
อเนกปริยาเยน    ธมฺมิยา   กถาย   สนทฺสฺสิยมานสฺส   สมาทปยมานสฺส   
สมุตฺเตชิยมานสฺส    สมฺปหสิยมานสฺส    อนุปาทาย    อาสเวหิ    จิตฺต   
วิมุจฺจิ    ฯ    อทฺทสา    โข    ภควา    อายสฺมนฺต   ลกุณฺกภทฺทิย   
อายสฺมตา     สารีปุตฺเตน     อเนกปริยาเยน     ธมฺมิยา     กถาย   
สนฺทสฺสิยมาน      สมาทปยมาน      สมุตฺเตชิยมาน      สมฺปหสิยมาน   
อนุปาทาย   อาสเวหิ   จิตฺต   วิมุตฺต   ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               อุทฺธ อโธ ๑ สพฺพธิ วิปฺปมุตฺโต   
               อยมฺหมสฺมีติ อนานุปสฺสี   
               เอว วิมุตฺโต อุทตาริ โอฆ   
               อติณฺณปุพฺพ อนุนพฺภวายาติ ฯ สุตฺต ปม ฯ   
     [๑๔๘]   ๒   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา    สารีปุตฺโต    อายสฺมนฺต    ลกุณฺกภทฺทิย   เสกฺโขติ   ๒   
ม ฺมาโน    ภิยฺโยโส    มตฺตาย   อเนกปริยาเยน   ธมฺมิยา   กถาย   
สนฺทสฺเสติ  สมาทเปติ  สมุตฺเตเชติ  สมฺปหเสติ  ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา   
อายสฺมนฺต    สารีปุตฺต    อายสฺมนฺต    ลกุณฺกภทฺทิย   เสกฺโขติ   ๓    
ม ฺมาน    ภิยฺโยโส    มตฺตาย    อเนกปริยาเยน   ธมฺมิยา   กถาย   
สนฺทสฺเสนฺต   สมาทเปนฺต   สมุตฺเตเชนฺต   สมฺปหเสนฺต   ฯ   อถ  โข   
#๑ ยุ. อโธ จ ฯ  ๒ ม. เสกขฺ ฯ ยุ. เสโขติ ม ฺมาน ฯ  ๓ โป. เสกฺขม ฺมาน ฯ    
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ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               อจฺฉิชฺชิ ๑ วฏฏ พฺยาคา ๒ นิราส   
               วิสุกฺขา สริตา น สนฺทติ   
               ฉินฺน วฏฏ น วตฺตติ   
               เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๑๔๙]   ๓   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
สาวตฺถิย  มนุสฺสา  เยภุยฺเยน  กาเมสุ  อติเวล  สตฺตา โหนฺติ ๓  รตฺตา   
คิทฺธา   คธิตา  มุจฺฉิตา  อชฺโฌปนฺนา  ๔  สมฺมตฺตกชาตา  ๕  กาเมสุ   
วิหรนฺติ   ฯ   อถ   โข   สมฺพหุลา   ภิกขฺู   ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   ปณฺฑาย   ปาวิสึสุ   ฯ   สาวตฺถิย  ปณฺฑาย   
จริตฺวา      ปจฺฉาภตฺต      ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา      เยน     ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต  นิสนิฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต  เอตทโวจุ  อิธ   
ภนฺเต   สาวตฺถิย  มนุสฺสา  เยภุยฺเยน  กาเมสุ  อติเวล  สตฺตา  โหนฺติ   
รตฺตา   คิทฺธา   คธิตา   มจฺุฉิตา  อชฺโฌปนฺนา  สมมฺตฺตกชาตา  กาเมสุ   
วิหรนฺตีติ   ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย  อิม   
อุทาน อุทาเนสิ   
               กาเมสุ สตฺตา กามสงฺคสตฺตา ๖-   
               สโยชเน วชชฺมปสฺสมานา   
#๑ โป. อจฺฉินฺทิ ฯ ม. อจฺเฉชฺชิ ฯ  ๒ โป. ม. พฺยคา นิราส ฯ  ๓ โป. ม. อย   
#ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔ โป. อชฌฺาปนฺนา ฯ  ๕ ยุ. สมฺปตฺตกชาตา ฯ  ๖ โป. กาเม   
#สงฺคสตฺตา ฯ ยุ. กามสงฺคา สตฺตา ฯ    
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               น หิ ชาตุ สโยชนสงฺคสตฺตา   
               โอฆนฺตเรยฺยุ วิปุล มหนฺตนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๑๕๐]  ๔  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
สาวตฺถิย  ๑  มนุสฺสา  เยภุยฺเยน  กาเมสุ  สตฺตา  โหนฺติ รตฺตา คิทฺธา   
คธิตา    มุจฺฉิตา    อชฺโฌปนฺนา   อนฺธกิตา   สมฺมตฺตกชาตา   กาเมสุ   
วิหรนฺติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
สาวตฺถิย    ปณฺฑาย    ปาวิสิ    ฯ    อทฺทสา    โข   ภควา   เต   
สาวตฺถิย  มนุสฺเส  เยภุยฺเยน  กาเมสุ  สตฺเต  คิทฺเธ คธิเต อชฺโฌปนฺเน   
อนฺธิกเต   สมฺมตฺตกชาเต   กาเมสุ   วิหรนฺเต   ฯ   อถ  โข  ภควา   
เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
        กามนฺธา ชาลส ฺฉนฺนา ๒   ตณฺหาฉทนจฺฉาทิตา   
        ปมตฺตพนฺธุนา ๓  พนฺธา ๔  มจฺฉาว กุมฺมินามุเข   
        ชรามรณ ๕ คจฺฉนฺติ       วจฺโฉ ขีรปโกว มาตรนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
   [๑๕๑]   ๕   เอวมฺเม   สตุ   ฯ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา    ลกุณฺกภทฺทิโย    สมฺพหุลาน    ภิกฺขูน   ปฏ ิโต   ปฏ ิโต   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา   อายสฺมนฺต   
ลกุณฺกภทฺทิย    ทรูโตว    สมฺพหุลาน    ภิกฺขูน    ปฏ ิโต    ปฏ ิโต   
อาคจฺฉนฺต   ทุพฺพณฺณ   ททฺุทสฺสิก   ๖   โอโกฏิมก   เยภุยฺเยน  ภิกฺขูน   
#๑ โป. ม. สาวตฺถิยา ฯ  ๒ โป. ชาลปริกิณฺณา ฯ  ๓ โป. ปมตฺตา พนฺธนา พทฺธา ฯ   
#๔ ม. พทฺธา ฯ  ๕ ม. ชรามรณมเนฺวนฺติ ฯ  ๖ ม. ททฺุทสิก ฯ    
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ปริภูตรูป   ทสิฺวาน   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   ปสฺสถ   โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว   
เอต    ภิกฺขุ    ทูรโตว    สมฺพหุลาน    ภิกฺขูน    ปฏ ิโต   ปฏ ิโต   
อาคจฺฉนฺต    ทุพฺพณฺณ    ทุทฺทสฺสิก    โอโกฏิมก    เยภุยฺเยน   ภิกฺขูน   
ปริภูตรูปนฺติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ  ฯ  เอโส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  มหิทฺธิโก   
มหานุภาโว   น   จ   สา   สมาปตฺติ   สุลภรูปา  ยา  เตน  ภิกฺขุนา   
อสมาปนฺนปุพฺพา    ยสฺส    จตฺถาย   กลุปุตฺตา   สมมฺเทว   อคารสฺมา   
อนคาริย     ปพฺพชนฺติ     ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว   
ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ  ฯ  อถ  โข   
ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
      เนลงฺโค ๑ เสตปจฺฉาโท   เอกาโร วตฺตตี รโถ   
      อนีฆ ปสฺส อายนฺต         ฉินฺนโสต อพนฺธนนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๑๕๒]   ๖   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา   อ ฺาตโกณฺฑ ฺโ   ๒   ภควโต   อวิทูเร   นิสินฺโน  โหติ   
ปลฺลงฺก     อาภุชิตฺวา    อุชุ    กาย    ปณิธาย    ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ   
ปจฺจเวกฺขมาโน   ฯ   อทฺทสา  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  อ ฺาตโกณฺฑ ฺ   
อวิทูเร    นิสนิฺน    ปลฺลงฺก    อาภุชิตฺวา    อุชุ    กาย    ปณิธาย   
ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ   ปจฺจเวกฺขมาน   ฯ   อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
      ยสฺส มูล ฉมา นตฺถิ        ปณฺณา นตฺถิ กโุต ลตา   
#๑ ยุ. เนลคฺโค ฯ  ๒ ม. อ ฺาสิโกณฺฑ ฺโ ฯ    
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      ต ธีร พนฺธนา มุตฺต        โก ต นินฺทตุิมรหติ   
      เทวาป น ปสสนฺติ         พฺรหฺมุนาป ปสสิโตติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๑๕๓]  ๗  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา   
อตฺตโน   ปป ฺจส ฺาสงฺขาปหาน   ปจฺจเวกฺขมาโน   นิสินฺโน   โหติ  ฯ   
อถ   โข   ภควา   อตฺตโน   ปป ฺจส ฺาสงฺขาปหาน   วิทิตฺวา   ตาย   
เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               ยสสฺ ปป ฺจา ธิติ ๑ จ นตฺถิ   
               สนธฺาน ปลิฆ จ วีติวตฺโต   
               น ๒ ต นิตณฺห มุนึ จรนฺต   
               นาวชานาติ สเทวโกป โลโกติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๑๕๔]   ๘   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
อายสฺมา   มหากจฺจาโน   ภควโต   อวิทูเร   นิสินฺโน   โหติ  ปลลฺงฺก   
อาภุชิตฺวา   อุชุ   กาย   ปณิธาย   กายคตาย  สติยา  อชฺฌตฺต  ปรมิุข   
สุปติฏ ิตาย    ฯ    อทฺทสา   โข   ภควา   อายสฺมนฺต   มหากจฺจาน   
อวิทูเร   นิสนิฺน   ปลลฺงฺก   อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  กายคตาย   
สติยา   อชฺฌตฺต   ปริมุข   สุปติฏ ิตาย  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
      ยสฺส สิยา สพฺพทา สติ      สตต กายคตา อุปฏ ิตา   
#๑ ม. ย.ุ  ิติ ฯ  ๒ ม. นสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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      โน จสฺส โน จ เม สิยา    น ภวิสฺสติ น จ เม ภวิสสฺติ   
      อนุปุพฺพวิหารี ตตฺถ         โส กาเลเนว ตเร วิสตฺติกนฺติ ฯ อฏม ฯ   
    [๑๕๕]   ๙   เอวมฺเม   สุต   ฯ   เอก  สมย  ภควา  มลฺเลส ุ  
จาริก ฺจรมาโน   มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  เยน  ถนู  นาม  มลลฺาน   
พฺราหฺมณคาโม   ตทวสริ  ฯ  อสฺโสสุ  โข  ถูเนยฺยกา  พฺราหฺมณคหปติกา   
สมโณ      ขลุ      โภ      โคตโม      สกฺยปุตฺโต     สกฺยกุลา   
ปพฺพชิโต   มลฺเลสุ   จารกิ ฺจรมาโน   มหตา   ภิกขฺุสงฺเฆน  สทฺธึ  ถูน   
อนุปฺปตฺโตติ   อุทปาน   ติณสฺส   จ   ภุสสฺส   จ  ยาว  มุขโต  ปเูรสุ   
มา มุณฺฑกา สมณกา ปานีย อทสูติ ๑ ฯ   
     [๑๕๖]   อถ   โข   ภควา   มคฺคา   โอกฺกมฺม  เยน  อ ฺตร   
รุกฺขมูล   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ   ฯ   
นิสชฺช   โข   ภควา   อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ  อิงฺฆ  เม  ตฺว   
อานนฺท   เอตสฺมา   อุทปานา   ปานีย   อาหราติ   ฯ   เอว  วุตฺเต   
อายสฺมา   อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิทานิ  โส  ภนฺเต  อุทปาโน   
ถูเนยฺยเกหิ   พฺราหฺมณคหปติเกหิ   ติณสฺส   จ  ภุสสสฺ  จ  ยาว  มขุโต   
ปูริโต   มา   มุณฺฑกา   สมณกา   ปานีย   อทสูติ   ฯ   ทุติยมฺป  โข   
ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ  อิงฺฆ  เม  ตฺว อานนฺท เอตสฺมา   
อุทปานา   ปานีย   อาหราติ   ฯ   ทุติยมปฺ   โข  อายสฺมา  อานนฺโท   
ภควนฺต    เอตทโวจ   อิทานิ   โส   ภนฺเต   อุทปาโน   ถูเนยฺยเกหิ   
#๑ โป. ม. อปสูติ ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 204 

พฺราหฺมณคหปติเกหิ  ติณสฺส  จ  ภุสสฺส  จ  ยาว  มขุโต  ปูรโิต  มา เต   
มุณฺฑกา   สมณกา   ปานีย  อทสูติ  ฯ  ตติยมฺป  โข  ภควา  อายสฺมนฺต   
อานนฺท   อามนฺเตสิ   อิงฺฆ   เม   ตฺว   อานนฺท  เอตสฺมา  อุทปานา   
ปานีย   อาหราติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต   
ปฏิสฺสุตฺวา   ปตฺต   คเหตฺวา   เยน   โส   อุทปาโน  เตนุปสงฺกมิ  ฯ   
อถ   โข   อุทปาโน   อายสฺมนฺเต   อานนฺเท   อุปสงฺกมนฺเต  สพฺพนฺต   
ติณ ฺจ    ภุส ฺจ   มุขโต   โอวมิตฺวา   อจฺฉสฺส   อุทกสฺส   อนาวิลสฺส   
วิปฺปสนฺนสฺส   ยาว   มุขโต   ปูริโต   วิสนฺทนฺโต   ม ฺเ  อฏาสิ  ฯ   
อถ   โข   อายสฺมโต   อานนฺทสฺส   เอตทโหสิ   อจฺฉริย   วต   โภ   
อพฺภูต    วต   โภ   ตถาคตสฺส   มหิทธฺิกตา   มหานุภาวกตา   อย ฺหิ   
โส   อุทปาโน   มยิ   อุปสงฺกมนฺเต   สพฺพนฺต   ติณ ฺจ  ภุส ฺจ  มุขโต   
โอวมิตฺวา   อจฺฉสฺส   อุทกสฺส   อนาวิลสฺส   วิปฺปสนฺนสฺส  ยาว  มุขโต   
ปูริโต   วิสนทฺนฺโต   ม ฺเ    ิโตติ   ฯ   ปตฺเตน   ปานีย   อาทาย   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต   เอตทโวจ   
อจฺฉริย     ภนฺเต     อพฺภูต     ภนฺเต     ตถาคตสฺส    มหิทฺธิกตา   
มหานุภาวกตา   อย ฺหิ   โส   ภนฺเต   อุทปาโน   มยิ   อุปสงฺกมนฺเต   
สพฺพนฺต    ติณ ฺจ    ภุส ฺจ    มุขโต   โอวมิตฺวา   อจฺฉสฺส   อุทกสฺส   
อนาวิลสฺส   วิปฺปสนฺนสฺส   ยาว   มุขโต   ปูริโต   วิสนฺทนฺโต   ม ฺเ   
อฏาสิ    ปวตุ    ภควา    ปานีย    ปวตุ   สุคโต   ปานียนฺติ   ฯ   
อถ โข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ    
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      ก ึกยิรา อุทปาเนน        อาปา เจ สพฺพทา สิยุ   
      ตณฺหาย มูลโต เฉตฺวา      กิสฺส ปริเยสน ฺจเรติ ฯ นวม ฯ   
     [๑๕๗]   ๑๐   เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  โกสมฺพิย   
วิหรติ   โฆสติาราเม   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  ร ฺโ  อุเทนสฺส   
อุยฺยานคตสฺส   อนฺเตปุร   ทฑฺฒ   โหติ   ป ฺจ   อิตฺถิสตานิ  กาลกตานิ   
โหนฺติ   สามาวตีปมุขานิ   ฯ   อถ   โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   โกสมพึฺ  ปณฺฑาย  ปาวิสึสุ  ฯ  โกสมฺพิย   
ปณฺฑาย      จริตฺวา      ปจฺฉาภตฺต     ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา     เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺนา   โข  เต  ภิกฺขู  ภควนฺต   
เอตทโวจุ   อิธ   ภนฺเต   ร ฺโ   อุเทนสฺส   อุยฺยานคตสฺส  อนฺเตปุร   
ทฑฺฒ    ป ฺจ    อิตฺถิสตานิ    กาลกตานิ    โหนฺติ    สามาวตีปมุขานิ   
ตาส   ภนฺเต   อุปาสิกาน   คติ   โก   อภิสมฺปราโยติ   ฯ  สนฺเตตฺถ   
ภิกฺขเว    อุปาสิกาโย    โสตาปนฺนา    สนฺติ   สกทาคามินิโย   สนฺติ   
อนาคามินิโย     สพฺพา    ตา    ภิกฺขเว    อุปาสิกาโย    อนิปฺผลา   
กาลกตาติ   ฯ   อถ   โข   ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย   
อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          โมหสมฺพนฺธโน โลโก       ภพฺพรูโปว ทิสสฺติ   
          อุปธิพนฺธโน พาโล         ตมสา ปริวาริโต    
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          สสฺสโตริว ๑ ขายติ       ปสฺสโต นตฺถิ กิ ฺจนนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                     จูฬวคฺโค สตฺตโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
       โหนฺติ ๒ ทุเว ตถา ภทฺทิยา โหนฺติ ทุเว กาเมสุ สตฺตา   
               ลกณฺุโ ตณฺหาขโย จ ปป ฺจขโย จ   
                 กจฺจาโน อุทปาน อุเทโนติ ฯ   
                      ______________   
                อุทาเน อฏโม ปาฏลิคามิวคฺโค   
     [๑๕๘]   ๑   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
ภควา   ภิกฺขูน   ๓    นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย   ธมฺมิยา  กถาย  สนทฺสฺเสติ   
สมาทเปติ   สมุตฺเตเชติ   สมฺปหเสติ   เต   ๔  จ  ภิกขฺู  อฏ ิกตฺวา   
มนสิกตฺวา   สพฺพ ฺเจตโส  สมนฺนาหริตฺวา  โอหิตโสตา  ธมฺม  สุณนฺติ  ฯ   
อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ   วิทิตฺวา   ตาย   เวลาย  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   อตฺถิ   ภิกฺขเว   ตทายตน   ยตฺถ   เนว  ปวี  น  อาโป   
น   เตโช   น   วาโย   น   อากาสาน ฺจายตน  น  วิ ฺาณ ฺจายตน   
น    อากิ ฺจ ฺายตน    น    เนวส ฺานาส ฺายตน    นาย   โลโก   
น   ปรโลโก  น  อุโภ  จนฺทิมสุริยา  ตมห  ๕  ภิกฺขเว  เนว  อาคตึ   
#๑ อฏกถาย สสฺสติ วิย ฯ  ๒ ม. เทฺว ภทฺทิยา เทฺว จ สตฺตา ลกุณฺฑโก   
#ตณฺหาขโย ปป ฺจขโย จ กจฺจาโน อุทปาน ฺจ อุเทโนติ ฯ  ๓ ม. ยุ. ภิกฺขู ฯ   
#๔ ม. เตธ ภิกฺขู อฏ ึ กตฺวา ฯ  ๕ อฏกถาย ตตฺรปาห ฯ ม. ตตฺราปาห ฯ    
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วทามิ   น   คตึ   น    ิตึ  น  จุตึ  น  อุปปตฺตึ  อปฺปติฏ  อปฺปวตฺต   
อนารมฺมณเมว ต เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ ฯ สุตฺต ปม ฯ   
     [๑๕๙]   ๒   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน [๑]   
ภิกฺขูน   นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย   ธมฺมิยา   กถาย   สนทฺสฺเสติ   สมาทเปติ   
สมุตฺเตเชติ   สมฺปหเสติ   ฯ   เต   จ   ภิกฺขู  อฏ ิกตฺวา  มนสิกตฺวา   
สพฺพ ฺเจตโส   สมนฺนาหริตฺวา   โอหิตโสตา   ธมฺม   สุณนฺติ   ฯ   อถ   
โข ภควา เอตมตฺถ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          ทุทฺทส อนต นาม          น หิ สจฺจ สุทสฺสน   
          ปฏิวิทฺธา ตณฺหา ชานโต     ปสฺสโต นตฺถิ กิ ฺจนนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๑๖๐]   ๓   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
ภควา    ภิกฺขูน    นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย    ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสเฺสติ   
สมาทเปติ   สมุตฺเตเชติ   สมฺปหเสติ   ฯ   เต   จ  ภิกฺขู  อฏ ิกตฺวา   
มนสิกตฺวา     สพฺพ ฺเจตโส     สมนฺนาหริตฺวา    โอหิตโสตา    ธมฺม   
สุณนฺติ   ฯ   อถ   โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย  อิม   
อุทาน   อุทาเนสิ   อตฺถิ   ภิกฺขเว   อชาต  อภูต  อกต  อสงฺขต  โน   
เจ   ต  ภิกฺขเว  อภวิสฺส  อชาต  อภูต  อกต  อสงฺขต  นยิธ  ชาตสฺส   
ภูตสฺส    กตสฺส   สงฺขตสฺส   นิสฺสรณ   ป ฺาเยถ   ยสฺมา   จ   โข   
ภิกฺขเว    อตฺถิ    อชาต   อภูต   อกต   อสงฺขต   ตสฺมา   ชาตสฺส   
#๑ ม. ภควา ฯ    
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ภูตสฺส กตสฺส สงฺขตสฺส นิสฺสรณ ป ฺายตีติ ฯ ตติย ฯ   
     [๑๖๑]  ๔  เอวมฺเม  สตุ  ฯ  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา   
ภิกฺขูน   นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย   ธมฺมิยา   กถาย   สนทฺสฺเสติ   สมาทเปติ   
สมุตฺเตเชติ   สมฺปหเสติ   ฯ   เต   จ   ภิกฺขู  อฏ ิกตฺวา  มนสิกตฺวา   
สพฺพ ฺเจตโส   สมนฺนาหริตฺวา   โอหิตโสตา   ธมฺม   สุณนฺติ   ฯ   อถ   
โข   ภควา   เอตมตฺถ  วิทตฺิวา  ตาย  เวลาย  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ   
นิสฺสิตสฺส   [๑]  จลิต  อนิสฺสิตสฺส  จลติ  นตฺถิ  จลิเต  อสติ  ปสสฺทฺธิ   
ปสฺสทฺธิยา   สติ   รติ  ๒  น  โหติ  รติยา  ๓   อสติ  อาคติคติ  น   
โหติ   อาคติคติยา   อสติ   จุตูปปาโต   น   โหติ   จุตูปปาเต  อสติ   
เนวิธ น หุร น ๔ อุภยมนฺตเร เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺสาติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๑๖๒]  ๕  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา มลฺเลสุ จาริก   
จรมาโน   มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   เยน   ปาวา   ตทวสริ   ฯ   
ตตฺร    สุท    ภควา    ปาวาย    วิหรติ   จุนฺทสฺส   กมฺมารปุตฺตสฺส   
อมฺพวเน   ฯ  อสฺโสสิ  โข  จุนฺโท  กมมฺารปุตฺโต  ภควา  กิร  มลเฺลสุ   
จาริก ฺจรมาโน  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ปาวมนุปฺปตฺโต  ๕  ปาวาย   
วิหรติ   มยฺห   อมฺพวเนติ   ฯ   อถ  โข  จุนฺโท  กมฺมารปุตฺโต  เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินนฺ  โข  จุนฺท  กมฺมารปุตฺต  ภควา   
#๑ โป. เจว ฯ ยุ. จ ฯ  ๒ อฏกถาย นติ นติยา ฯ  ๓ ม. นติยา ฯ  ๔ ม. น   
#อุภยมนฺตเรน ฯ  ๕ โป. เจติย อนุปฺปตฺโต ฯ ยุ. ปาวาย ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 209 

ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ  สมฺปหเสสิ  ฯ   
อถ   โข   จุนโฺท   กมฺมารปุตฺโต  ภควตา  ธมฺมิยา  กถาย  สนฺทสฺสิโต   
สมาทปโต   สมุตฺเตชิโต   สมฺปหสิโต   ภควนฺต   เอตทโวจ  อธิวาเสตุ   
เม   ภนฺเต   ภควา   สฺวาตนาย   ภตฺต   สทฺธ ึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ   ฯ   
อธิวาเสติ   ภควา   ตุณฺหีภาเวน   ฯ   อถ  โข  จุนฺโท  กมฺมารปุตฺโต   
ภควโต    อธวิาสน   วิทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ   กตฺวา   ปกฺกามิ   ฯ  อถ  โข  จุนฺโท  กมฺมารปุตฺโต  ตสฺสา   
รตฺติยา    อจฺจเยน    สเก    นิเวสเน    ปณีต   ขาทนีย   โภชนีย   
ปฏิยาทาเปตฺวา  ปหูต  จ  สูกรมทฺทว  ภควโต กาล อาโรเจสิ ๑ กาโล   
ภนฺเต    นฏิ ิต    ภตฺตนฺติ    ฯ    อถ   โข   ภควา   ปพฺุพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน จุนฺทสฺส กมฺมารปุตฺตสฺส   
นิเวสน      เตนุปสงฺกมิ      อุปสงฺกมิตฺวา     ป ฺตฺเต     อาสเน   
นิสีทิ   ฯ   นสิชฺช   โข  ภควา  จุนฺท  กมฺมารปุตฺต  อามนฺเตสิ  ยนฺเต   
จุนฺท   สูกรมทฺทว   ปฏิยตฺต  เตน  ม  ปริวีสิ  ๒  ย  ปน ฺ  ขาทนีย   
โภชนีย   ปฏยิตฺต   เตน   ภิกฺขุสงฺฆ   ปริวีสาติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   
โข   จุนฺโท   กมฺมารปุตฺโต  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา  ย  อโหส ิ สกูรมทฺทว   
ปฏิยตฺต     เตน     ภควนฺต     ปริวีสิ     ย    ปน ฺ    ขาทนีย   
โภชนีย   ปฏยิตฺต   เตน   ภิกฺขุสงฺฆ   ปริวีสติ   ฯ   อถ  โข  ภควา   
จุนฺท   กมฺมารปุตฺต   อามนฺเตสิ   ยนฺเต   จุนฺท   สูกรมทฺทว   อวสิฏ   
ต   โสพฺเภ   นิขณาหิ   นาหนฺต   จุนฺท   ปสฺสามิ   สเทวเก   โลเก   
#๑ ม. ย.ุ อาโรจาเปสิ ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. ปริวิส ฯ    
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สมารเก    สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   
ยสฺส     ต     ปริภุตฺต    สมฺมา    ปริณาม    คจฺเฉยฺย    อ ฺตฺร   
ตถาคตสฺสาติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ  โข  จุนฺโท  กมฺมารปุตฺโต  ภควโต   
ปฏิสฺสุตฺวา   ย   อโหสิ  สกูรมทฺทว  อวสิฏ  [๑]  โสพฺเภ  นิขณิตฺวา   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต    นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ   โข   จุนทฺ   กมฺมารปุตฺต   
ภควา   ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺเสตฺวา   สมาทเปตฺวา  สมุตฺเตเชตฺวา   
สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ   
     [๑๖๓]   อถ   โข   ภควโต   จุนฺทสสฺ   กมมฺารปุตฺตสฺส   ภตฺต   
ภุตฺตาวิสฺส   ขโร   อาพาโธ   อุปฺปชฺช ิ  โลหิตปกฺขนฺทิกา  พาฬหฺา  ๒   
เวทนา  วตฺตนฺตี  มรณนฺติกา  ๓   ฯ  ตตฺร  สุท  ภควา สโต สมฺปชาโน   
อธิวาเสติ   อวิห ฺมาโน   ฯ   อถ   โข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
อามนฺเตสิ   อายามานนฺท   เยน   กุสินารา   เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ   ฯ   
เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ   
          จุนฺทสสฺ ภตฺต ภุ ฺชิตฺวา      กมฺมารสฺสาติ เม สุต   
          อาพาธ สมฺผุสิ ธีโร        ปพาฬหฺ มรณนฺติก ๔ ฯ   
               ภุตฺตสฺส จ สูกรมทฺทเวน   
               พฺยาธิ ปพาโฬฺห อุทปาทิ สตฺถโุน   
               วิรจฺิจมาโน ภควา อโวจ   
               คจฺฉามห กุสินาร นครนฺติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ต ฯ  ๒ ม. ปพาฬฺหา  ๓ ม. ย.ุ มารณนฺติกา ฯ  ๔ โป. กมฺมารปุตฺตสฺส   
#ปตฺต อาพาธ ขร โลหิตปกฺขนฺทิก พาฬฺห มรณนติฺก ฯ    
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     [๑๖๔]    อถ    โข   ภควา   มคฺคา   โอกฺกมฺม   เยน ฺตร   
รุกฺขมูล      เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     อายสฺมนฺต     อานนฺท   
อามนฺเตสิ   อิงฺฆ   เม   ตฺว   อานนฺท   จตุคฺคุณ  สงฺฆาฏึ  ป ฺาเปหิ   
กิลนฺโตสฺมิ   นิสีทิสฺสามีติ   ฯ   เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท   
ภควโต  ปฏสิฺสุตฺวา  จตุคฺคุณ  สงฺฆาฏึ  ป ฺาเปติ  ๑  ฯ  นิสีทิ  ภควา   
ป ฺตฺเต   อาสเน   ฯ   นสิชฺช   โข   ภควา   อายสฺมนฺต   อานนฺท   
อามนฺเตสิ   อิงฺฆ   เม   ตฺว   อานนฺท   ปานีย   อาหร  ปปาสิโตสฺมิ   
อานนฺท   ปวิสฺสามีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต   
เอตทโวจ    อิทานิ    ภนฺเต   ป ฺจมตฺตานิ   สกฏสตานิ   อติกฺกนฺตานิ   
ต   จกฺกจฺฉินฺน   อุทก   ปริตฺต   ลุฬิต   อาวิล   สนฺทติ   อย  ภนฺเต   
กุกุฏา   นที   อวิทูเร   อจฺโฉทกา   สาโตทกา   สีโตทกา  เสโตทกา   
สุปติตฺถา    รมณียา    เอตฺถ   ภควา   ปานีย ฺจ   ปวิสฺสติ   คตฺตานิ   
จ   สีต   กริสสฺตีติ   ฯ   ทติุยมฺป   โข   ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
อามนฺเตสิ   อิงฺฆ   เม   ตฺว   อานนฺท   ปานีย   อาหร  ปปาสิโตสฺมิ   
อานนฺท   ปวิสฺสามีติ   ฯ   ทุติยมฺป   โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต   
เอตทโวจ    อิทานิ    ภนฺเต   ป ฺจมตฺตานิ   สกฏสตานิ   อติกฺกนฺตานิ   
ต   จกฺกจฺฉินฺน   อุทก   ปริตฺต   ลุฬิต   อาวิล   สนฺทติ   อย  ภนฺเต   
กุกุฏา   นที   อวิทูเร   อจฺโฉทกา   สาโตทกา   สีโตทกา  เสโตทกา   
สุปติตฺถา    รมณียา    เอตฺถ   ภควา   ปานีย ฺจ   ปวิสฺสติ   คตฺตานิ   
จ   สีต   กริสสฺตีติ   ฯ   ตติยมฺป   โข   ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท   
#๑ ม. ย.ุ ป ฺาเปสิ ฯ    
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อามนฺเตสิ   อิงฺฆ   เม   ตฺว   อานนฺท   ปานีย   อาหร  ปปาสิโตสฺมิ   
อานนฺท  ปวิสฺสามีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท ภควโต   
ปฏิสฺสุตฺวา ปตฺต คเหตฺวา เยน สา นที เตนุปสงฺกมิ ฯ   
     [๑๖๕]  อถ  โข  สา  นที  จกฺกจฺฉินฺนา  ปริตฺตา  ลุฬิตา อาวิลา   
สนฺทมานา      อายสฺมนฺเต     อานนฺเท     อุปสงฺกมนฺเต     อจฺฉา   
วิปฺปสนฺนา  อนาวิลา  สนฺทติ  ฯ  อถ โข อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ   
อจฺฉริย    วต    โภ    อพฺภูต   วต   โภ   ตถาคตสฺส   มหิทฺธิกตา   
มหานุภาวกตา    อย ฺหิ    สา   นท ี  จกฺกจฺฉินฺนา   ปริตฺตา   ลฬุติา   
อาวิลา   สนทฺมานา   มยิ   อุปสงฺกมนฺเต  อจฺฉา  วิปฺปสนฺนา  อนาวิลา   
สนฺทตีติ   ฯ   ปตฺเตน   ปานีย   อาทาย   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   อจฺฉริย   ภนฺเต   อพฺภูต  ภนฺเต   
ตถาคตสฺส    มหิทฺธิกตา   มหานุภาวกตา   อย ฺหิ   ภนฺเต   สา   นที   
จกฺกจฺฉินฺนา   ปริตฺตา   ลฬุิตา   อาวิลา  สนฺทมานา  มยิ  อุปสงฺกมนฺเต   
อจฺฉา   วิปฺปสนฺนา   อนาวิลา   สนฺทติ   ปวตุ   ภควา   ปานีย  ปวตุ   
สุคโต ปานียนฺติ ฯ อถ โข ภควา ปานีย อปาสิ ๑ ฯ   
     [๑๖๖]   อถ   โข   ภควา   มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  เยน   
กุกุฏา   นที   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   กุกฏุ  นทึ  อชฺโฌคาเหตฺวา   
นหาตฺวา     จ    ปวิตฺวา    จ    ปจฺจุตฺตริตฺวา    เยน    อมฺพวน   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   จุนฺทก   อามนฺเตสิ   อิงฺฆ   
เม   ตฺว   จุนทฺก   จตุคฺคุณ   สงฺฆาฏึ   ป ฺาเปหิ  กิลนฺโตสฺมิ  จุนฺทก   
#๑ ม. อปายิ ฯ   
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นิปชฺชิสฺสามีติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   โข   อายสฺมา  จุนฺทโก  ภควโต   
ปฏิสฺสุตฺวา    จตุคฺคุณ   สงฺฆาฏึ   ป ฺาเปติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   
ทกฺขิเณน    ปสฺเสน   สีหเสยฺย   กปฺเปสิ   ปาเท   ปาท   อจฺจาธาย   
สโต    สมฺปชาโน    อุฏานส ฺ   มนสิกริตฺวา   ฯ   อายสฺมา   ปน   
จุนฺทโก ตตฺเถว ภควโต ปุรโต นิสีท ิฯ   
         [๑๖๗] คนฺตฺวาน พุทฺโธ นทิก กกุุฏ   
               อจฺโฉทก สาโตทก วิปฺปสนนฺ   
               โอคาหิ สตฺถา สุกิลนฺตรูโป   
               ตถาคโต อปฺปฏิโมธ โลเก   
               นหาตฺวา [๑] ปวิตฺวา จ อุตฺตาริ ๒ สตฺถา   
               ปุรกฺขโต ภิกฺขุคณสฺส มชฺเฌ ฯ   
               สตฺถา ปวตฺตา ภควา อิธ ธมฺเม   
               อุปาคมิ อมฺพวน มเหสี ฯ   
               อามนฺตยิ จุนฺทก นาม ภิกฺขุ   
               จตุคฺคุณ สนฺถร เม นิปชฺช ฯ   
               โส โจทิโต ภาวิตตฺเตน จุนฺโท   
               จตุคฺคุณ ปตฺถริ ขิปฺปเมว ฯ   
               นิปชฺช ิสตฺถา สกุิลนฺตรูโป ฯ   
               จุนฺโทป ตตฺถ ปมุเข นิสีทีติ ฯ   
     [๑๖๘]   อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ  สิยา   
#๑ ม. ย.ุ จ ฯ  ๒ ม. จุทตาริ ฯ    
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โข     ปนานนฺท     จุนฺทสฺส    กมฺมารปุตฺตสฺส    โกจิ    วิปฺปฏสิาร   
อุปฺปาทเหยฺย  ๑  ตสฺส เต อาวุโส จุนฺท อลาภา ตสฺส เต [๒] ทุลฺลทฺธ   
ยสฺส   เต   ตถาคโต   ปจฺฉิม  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  ปรินิพฺพุโตติ  ฯ   
จุนฺทสฺส   อานนฺท   กมฺมารปุตฺตสฺส  [๓]  วิปฺปฏิสาโร  ปฏิวิโนเทตพฺโพ   
ตสฺส   เต   อาวุโส   จุนฺท   ลาภา   ตสสฺ   เต  สุลทธฺ  ยสฺส  เต   
ตถาคโต    ปจฺฉิม    ปณฺฑปาต    ปริภุ ฺชิตฺวา    ปรินิพฺพุโต   สมฺมุขา   
เม   ต   อาวุโส   จุนฺท   ภควโต   สุต  สมฺมุขา  ปฏคฺิคหิต  เทฺวเม   
ปณฺฑปาตา  สมสมปฺผลา  ๔  สมสมวิปากา  อติวิย  อ ฺเหิ  ปณฺฑปาเตหิ   
มหปฺผลตรา    จ    มหานิสสตรา    จาติ    กตเม    เทฺว    ย ฺจ   
ปณฺฑปาต      ปริภุ ฺชิตฺวา     ตถาคโต     อนุตฺตร     สมฺมาสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุชฺฌติ     ย ฺจ     ปณฺฑปาต     ปริภุ ฺชิตฺวา     อนุปาทิเสสาย   
นิพฺพานธาตุยา    ปรินิพฺพายติ   อิเม   เทฺว   ปณฺฑปาตา   สมสมปฺผลา   
สมสมวิปากา    อติวิย    อ ฺเหิ    ปณฺฑปาเตหิ    มหปฺผลตรา    จ   
มหานิสสตรา   จ   อายุสวตฺตนิก   อายสฺมตา   จุนฺเทน  กมฺมารปุตฺเตน   
กมฺม    อุปจิต    วณฺณสวตฺตนิก   อายสฺมตา   จุนฺเทน   กมฺมารปุตฺเตน   
กมฺม    อุปจิต    สุขสวตฺตนิก    อายสฺมตา   จุนฺเทน   กมฺมารปุตฺเตน   
อุปจิต    สคฺคสวตฺตนิก    อายสฺมตา   จุนฺเทน   กมมฺารปุตฺเตน   กมฺม   
อุปจิต    ยสสวตฺตนิก    อายสฺมตา    จุนฺเทน   กมมฺารปุตฺเตน   กมฺม(   
อุปจิต    อธปิเตยฺยสวตฺตนิก    อายสฺมตา    จุนฺเทน    กมฺมารปุตฺเตน   
กมฺม    อุปจิตนฺติ    ฯ    จุนฺทสสฺ    อานนฺท   กมฺมารปุตฺตสฺส   เอว   
#๑ โป. อุปฺปาเทยฺย ฯ  ๒ ยุ. อาวุโส ฯ  ๓ ม. เอว ฯ  ๔ โป. สมปผฺลา   
#สมวิปากา ฯ ยุ. สมาสมปฺผลา สมาสมวิปากา ฯ    
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วิปฺปฏิสาโร   ปฏิวิโนเทตพฺโพติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
   ททโต ปุ ฺ ปวฑฺฒติ ส ฺมโต ๑ เวร น จียติ ๒   
   กุสโล จ ชหาติ ปาปก  ราคโทสโมหกฺขยา ปรินิพฺพุโตติ ๓  ฯ ป ฺจม ฯ   
  [๑๖๙]   ๖   เอวมฺเม   สตุ   ฯ   เอก   สมย   ภควา  มคเธสุ   
จาริก ฺจรมาโน    มหตา    ภิกฺขุสงฺเฆน    สทฺธ ึ  เยน   ปาฏลิคาโม   
ตทวสริ  ฯ  อสฺโสสุ  โข  ปาฏลิคามิยา  อุปาสกา  ภควา  กิร  มคเธสุ   
จาริก ฺจรมาโน      มหตา      ภิกฺขุสงฺเฆน     สทฺธ ึ    ปาฏลิคาม   
อนุปฺปตฺโตติ   ฯ   อถ   โข   ปาฏลิคามิยา   อุปาสกา   เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺนา  โข  ปาฏลิคามิยา  อุปาสกา  ภควนฺต   
เอตทโวจุ    อธิวาเสตุ   โน   ภนฺเต   ภควา   อาวสถาคารนฺติ   ฯ   
อธิวาเสติ   ภควา   ตุณฺหีภาเวน  ฯ  อถ  โข  ปาฏลิคามิยา  อุปาสกา   
ภควโต    อธวิาสน   วิทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ    กตฺวา   เยน   อาวสถาคาร   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   
สพฺพสนฺถรึ     อาวสถาคาร    สนถฺริตฺวา    อาสนานิ    ป ฺาเปตฺวา   
อุทกมณิก     ปติฏาเปตฺวา     เตลปฺปทีป     อาโรเปตฺวา     เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   อฏสุ   ฯ   เอกมนฺต    ิตา  โข  ปาฏลิคามิยา  อุปาสกา   
ภควนฺต    เอตทโวจุ    สพฺพสนฺถรึ    สนฺถต    ภนฺเต   อาวสถาคาร   
#๑ ย. ม. สยมโต ฯ  ๒ โป. น วิชฺชติ ฯ  ๓ ม. สนพฺิพุโต ฯ    
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อาสนานิ    ป ฺตฺตานิ    อุทกมณิก    ๑    ปติฏาปต   เตลปฺปทีโป   
อาโรปโต   ยสฺสทานิ  ภนฺเต  ภควา  กาล  ม ฺตีติ  ๒  ฯ  อถ  โข   
ภควา   ปุพฺพณฺหสมย   นวิาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย  สทฺธ ึ ภิกขฺุสงฺเฆน   
เยน      อาวสถาคาร      เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ปาเท   
ปกฺขาเลตฺวา    อาวสถาคาร    ปวิสิตฺวา    มชฺฌิม    ถมฺภ   นิสฺสาย   
ปุรตฺถาภิมุโข    นิสีทิ   ฯ   ภิกฺขุสงฺโฆป   โข   ปาเท   ปกฺขาเลตฺวา   
อาวสถาคาร   ปวิสิตฺวา   ปจฺฉิม   ภตฺตึ   นิสฺสาย  ปรุตฺถาภิมุโข  นิสีทิ   
ภควนฺต   เยว   ปุรกฺขิตฺวา   ฯ  ปาฏลิคามิยาป  โข  อุปาสกา  ปาเท   
ปกฺขาเลตฺวา    อาวสถาคาร    ปวิสิตฺวา    ปุรตฺถิม   ภิตฺตึ   นิสฺสาย   
ปจฺฉิมาภิมุขา นิสีทึสุ ภควนฺต เยว ปุรกฺขิตฺวา ฯ   
     [๑๗๐]   อถ   โข   ภควา  ปาฏลิคามิเย  อุปาสเก  อามนฺเตสิ   
ป ฺจิเม    คหปตโย    อาทีนวา    ทุสสฺีลสฺส    สีลวิปฺปตฺติยา   กตเม   
ป ฺจ    ๑    อิธ    คหปตโย   ทุสฺสีโล   สีลวิปฺปนฺโน   ปมาทาธิกรณ   
มหตึ    โภคชานึ    นิคจฺฉติ    อย    ปโม    อาทีนโว   ทุสฺสีลสสฺ   
สีลวิปฺปตฺติยา   ฯ   ๒  ปนุ  จ  ปร  คหปตโย  ทุสสฺีลสฺส  สีลวิปฺปนฺนสฺส   
ปาปโก   กิตฺติสทฺโท   อพฺภุคฺคโต   อย   ทุติโย   อาทีนโว   ทุสสฺีลสฺส   
สีลวิปฺปตฺติยา   ฯ   ๓   ปนุ   จ  ปร  คหปตโย  ทุสสฺีโล  สีลวิปปฺนฺโน   
ย ฺเทว   ๓    ปริส   อุปสงฺกมติ  ยทิ  ขตฺติยปริส  ยทิ  พฺราหฺมณปริส   
ยทิ     คหปติปริส     ยท ิ    สมณปริส     อวิสารโท    อุปสงฺกมติ   
มงฺกุภูโต    อย    ตติโย    อาทีนโว   ทสฺุสีลสฺส   สลีวิปฺปตฺติยา   ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อุทกมณิโก ปติฏาปโต ฯ  ๒ ม. ม ฺสีติ ฯ  ๓ โป. ยทิเทว ฯ   
#ม. ย.ุ ยเทว ฯ    
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๔   ปุน   จ   ปร   คหปตโย   ทุสฺสีโล  สีลวิปฺปนฺโน  สมฺมูโฬฺห  กาล   
กโรติ    อย    จตุตฺโถ    อาทีนโว    ทุสสฺีลสฺส   สลีวิปฺปตฺติยา   ฯ   
๕   ปุน   จ   ปร   คหปตโย   ทุสฺสีโล  สีลวิปฺปนฺโน  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา    อปาย    ทุคฺคตึ    วินิปาต    นิรย    อุปปชฺชติ    อย   
ป ฺจโม   อาทีนโว   ทุสสฺีลสฺส   สลีวิปฺปตฺติยา  ฯ  อิเม  โข  คหปตโย   
ป ฺจ    อาทีนวา   ทุสฺสีลสฺส   สีลวิปปฺตฺติยา   ฯ   ป ฺจิเม   คหปตโย   
อานิสสา   สีลวโต   สีลสมฺปทาย   กตเม   ป ฺจ   ๑   อิธ  คหปตโย   
สีลวา      สีลสมฺปนฺโน     อปฺปมาทาธิกรณ     มหนฺต     โภคกฺขนฺธ   
อธิคจฺฉติ   อย   ปโม   อานิสโส   สลีวโต  สีลสมปฺทาย  ฯ  ๒  ปุน   
จ    ปร   คหปตโย   สีลวโต   สีลสมฺปนฺนสฺส   กลยฺาโณ   กิตฺติสทฺโท   
อพฺภุคฺคจฺฉติ    อย    ทุติโย    อานิสโส   สีลวโต   สลีสมฺปทาย   ฯ   
๓   ปุน   จ   ปร  คหปตโย  สลีสมฺปนโฺน  ย ฺเทว  ปริส  อุปสงฺกมติ   
ยทิ   ขตฺติยปริส   ยท ิ  พฺราหฺมณปริส   ยทิ  คหปติปริส  ยทิ  สมณปริส   
วิสารโท   อุปสงฺกมติ   อมงฺกุภูโต   อย   ตติโย   อานิสโส   สลีวโต   
สีลสมฺปทาย   ฯ   ๔   ปุน   จ   ปร   คหปตโย  สลีวา  สลีสมฺปนฺโน   
อสมฺมูโฬฺห    กาล    กโรติ    อย    จตุตฺโถ    อานิสโส   สีลวโต   
สีลสมฺปทาย   ฯ   ๕   ปุน   จ   ปร   คหปตโย  สลีวา  สลีสมฺปนฺโน   
กายสฺส    เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   อย   
ป ฺจโม   อานิสโส   สีลวโต   สีลสมฺปทาย   ฯ   อิเม  โข  คหปตโย   
ป ฺจิเม อานิสสา สีลวโต สีลสมฺปทายาติ ฯ    
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     [๑๗๑]  อถ  โข ภควา ปาฏลิคามิเย อุปาสเก พหูเทว รตฺติโย ๑   
ธมฺมิยา     กถาย     สนฺทสฺเสตฺวา    สมาทเปตฺวา    สมุตฺเตเชตฺวา   
สมฺปหเสตฺวา     อุยฺโยเชสิ    อภิกฺกนฺตา    โข    คหปตโย    รตฺติ   
ยสฺสทานิ   กาล   ม ฺถาติ   ฯ   อถ   โข   ปาฏลิคามิยา  อุปาสกา   
ภควโต    ภาสิต   อภินนทฺิตฺวา   อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา    ปทกฺขิณ    กตฺวา   ปกฺกมึสุ   ฯ   อถ   โข   ภควา   
อจิรปกฺกนฺเตสุ ปาฏลิคามิเยสุ อุปาสเกสุ สุ ฺาคาร ปาวิสิ ฯ   
     [๑๗๒]   เตน  โข  ปน  สมเยน  สุนธีวสฺสการา  มคธมหามตฺตา   
ปาฏลิคาเม   นคร   มาเปนฺติ   วชฺชีน  ปฏิพาหาย  ฯ  เตน  โข  ปน   
สมเยน   สมพฺหุลา   เทวตาโย   สหสฺเสว   ๒   ปาฏลิคาเม  วตฺถูนิ   
ปริคฺคณฺหนฺติ   ยสฺม ึ  ปเทเส   มเหสกฺขา  เทวตา  วตฺถูนิ  ปริคฺคณฺหนฺติ   
มเหสกฺขาน     ตตฺถ    ร ฺ    ราชมหามตฺตาน    จิตฺตานิ    นมนติฺ   
นิเวสนานิ   มาเปตุ   ฯ   ยสฺมึ   ปเทเส   มชฺฌิมา   เทวตา  วตฺถูนิ   
ปริคฺคณฺหนฺติ    มชฺฌิมาน    ตตฺถ    ร ฺ    ราชมหามตฺตาน   จิตฺตานิ   
นมนฺติ   นิเวสนานิ   มาเปตุ  ฯ  ยสฺมึ  ปเทเส  นีจา  เทวตา  วตฺถูนิ   
ปริคฺคณฺหนฺติ   นีจาน   ตตฺถ   ร ฺ   ราชมหามตฺตาน   จิตฺตานิ  นมนฺติ   
นิเวสนานิ   มาเปตุ   ฯ   อทฺทสา   โข   ภควา   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   ตา   เทวตาโย  สหสฺเสว  ปาฏลิคาเม   
วตฺถูนิ   ปริคฺคณฺหนฺติโย   ยสฺมึ   ปเทเส   มเหสกฺขา   เทวตา  วตฺถูนิ   
ปริคฺคณฺหนฺติ    มเหสกฺขาน    ตตฺถ   ร ฺ   ราชมหามตฺตาน   จิตฺตานิ   
#๑ ม. ย.ุ รตตึ ฯ  ๒ ม. ย.ุ สหสฺสสฺเสว ฯ    
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นมนฺติ   นิเวสนานิ   มาเปตุ   ฯ   ยสมฺึ   ปเทเส   มชฺฌิมา  เทวตา   
วตฺถูนิ    ปรคฺิคณฺหนฺติ    มชฺฌิมาน    ตตฺถ    ร ฺ    ราชมหามตฺตาน   
จิตฺตานิ   นมนฺติ  นิเวสนานิ  มาเปตุ  ฯ  ยสฺมึ  ปเทเส  นีจา  เทวตา   
วตฺถูนิ     ปรคฺิคณฺหนฺติ     นีจาน    ตตฺถ    ร ฺ    ราชมหามตฺตาน   
จิตฺตานิ   นมนฺติ   นิเวสนานิ   มาเปตุ   ฯ   อถ  โข  ภควา  ตสฺสา   
รตฺติยา    ปจฺจูสสมเย   ปจฺจุฏาย   อายสฺมนฺต   อานนฺท   อามนฺเตสิ   
โก   นโุข   อานนฺท   ปาฏลิคาเม  นคร  มาเปตีติ  ฯ  สุนีธวสฺสการา   
ภนฺเต    มคธมหามตฺตา    ปาฏลิคาเม    นคร    มาเปนฺติ    วชชฺีน   
ปฏิพาหายาติ   ฯ   เสยฺยถาป   อานนฺท   เทเวหิ   ตาวตึเสหิ   สทฺธึ   
มนฺเตตฺวา   เอวเมว   โข   อานนฺท   สนุีธวสฺสการา   มคธมหามตฺตา   
ปาฏลิคาเม   นคร   มาเปนฺติ   วชฺชีน  ปฏิพาหาย  ฯ  อิธาห  อานนฺท   
อทฺทส    ทิพฺเพน   จกฺขุนา   วิสุทฺเธน   อติกฺกนฺตมานุสเกน   สมพฺหุลา   
เทวตาโย    สหสฺเสว    ปาฏลิคาเม   วตฺถูนิ   ปริคฺคณฺหนฺติโย   ยสฺมึ   
ปเทเส    มเหสกฺขา    เทวตา    วตฺถูน ิ  ปริคฺคณฺหนฺติ   มเหสกฺขาน   
ตตฺถ   ร ฺ   ราชมหามตฺตาน  จิตฺตานิ  นมนฺติ  นิเวสนานิ  มาเปตุ  ฯ   
ยสฺมึ    ปเทเส   มชฺฌิมา   เทวตา   วตฺถูนิ   ปริคฺคณฺหนฺติ   มชฌฺิมาน   
ตตฺถ   ร ฺ   ราชมหามตฺตาน  จิตฺตานิ  นมนฺติ  นิเวสนานิ  มาเปตุ  ฯ   
ยสฺมึ   ปเทเส   นีจา   เทวตา   วตฺถูนิ   ปริคฺคณฺหนฺติ   นีจาน  ตตฺถ   
ร ฺ    ราชมหามตฺตาน   จิตฺตานิ   นมนฺติ   นิเวสนานิ   มาเปตุ   ฯ   
ยาวตา    อานนฺท    อริย    อายตน    ยาวตา    วณิปฺปโถ    อิท    
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อคฺคนคร  ภวิสฺสติ  ปูฏเภทน  ๑  ฯ  ปาฏลิปุตฺตสฺส  โข  อานนฺท  ตโย   
อนฺตรายา ภวิสฺสนฺติ อคฺคิโต วา อุทกโต วา มิถุเภทโต วาติ ฯ   
     [๑๗๓]   อถ   โข  สุนธีวสฺสการา  มคธมหามตฺตา  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทึสุ   สมฺโมทนีย   
กถ   สาราณีย   วิติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   อฏสุ  ฯ  เอกมนฺต   ิตา   
โข   สุนีธวสฺสการา   มคธมหามตฺตา   ภควนฺต   เอตทโวจุ  อธิวาเสตุ   
โน   ภว   โคตโม   อชฺชตฺตนาย   ภตฺต   สทฺธ ึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ   ฯ   
อธิวาเสสิ    ภควา    ตุณฺหีภาเวน    ฯ   อถ   โข   สนุีธวสฺสการา   
มคธมหามตฺตา   ภควโต   อธิวาสน   วิทิตฺวา   เยน   สโก  อาวสโถ   
เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา    สเก    อาวสเถ    ปณีต    ขาทนีย   
โภชนีย   ปฏยิาทาเปตฺวา   ภควโต   กาล   อาโรเจสุ   กาโล   โภ   
โคตม   นฏิ ิต  ภตฺตนฺติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย     สทฺธ ึ    ภิกฺขุสงฺเฆน     เยน    สนุีธวสฺสการาน   
มคธมหามตฺตาน       อาวสโถ       เตนปุสงฺกมิ       อุปสงฺกมิตฺวา   
ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ  ฯ  อถ  โข  สุนีธวสฺสการา  มคธมหามตฺตา   
พุทฺธปฺปมุข    ภิกฺขุสงฺฆ    ปณีเตน    ขาทนีเยน   โภชนีเยน   สหตฺถา   
สนฺตปฺเปตฺวา     สมฺปริวาเรสุ     ฯ    อถ    โข    สุนธีวสฺสการา   
มคธมหามตฺตา    ภควนฺต    ภุตฺตาวึ    โอนีตปตฺตปาณึ   อ ฺตร   นีจ   
อาสน   คเหตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทึส ุ  ฯ   เอกมนฺต   นิสินฺเน   โข   
สุนีธวสฺสกาเร มคธมหามตฺเต ภควา อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิ   
#๑ ม. ปาฏลปิุตฺต ปูฏเภทน ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 221 

          ยสฺม ึปเทเส กปฺเปติ     วาส ปณฺฑิตชาติโย   
          สลีวนฺเตตฺถ โภเชตฺวา    ส ฺเต พฺรหฺมจาริโน ฯ   
          ยา ตตฺถ เทวตา อาสุ    ตาส ทกขิฺณมาทิเส   
          ตา ปูชติา ปูชยนฺติ       มานิตา มานยนฺติ น   
          ตโต น อนุกมฺปนติฺ       มาตา ปุตฺตว โอรส ฯ   
          เทวตานกุมฺปโต โปโส    สทา ภทฺรานิ ปสฺสตีติ ฯ   
     [๑๗๔]   อถ   โข   ภควา   สุนิธวสฺสการาน   มคธมหามตฺตาน   
อิมาหิ   คาถาหิ   อนุโมทิตฺวา   อุฏายาสนา   ปกฺกามิ  ฯ  เตน  โข   
ปน    สมเยน    สุนีธวสฺสการา    มคธมหามตฺตา   ภควนฺต   ปฏ ิโต   
ปฏ ิโต   อนุพนฺธา   ๑   โหนฺติ   เยนชชฺ  สมโณ  โคตโม  ทฺวาเรน   
นิกฺขมิสฺสติ   ต   โคตมทฺวาร   นาม  ภวิสฺสติ  ฯ  เยน  ติตฺเถน  คงฺค   
นทึ   ตริสฺสติ   ต   โคตมติตฺถ   นาม  ภวิสฺสตีติ  ฯ  อถ  โข  ภควา   
เยน   ทฺวาเรน   นิกฺขมิ   ต  โคตมทฺวาร  นาม  อโหสิ  ฯ  อถ  โข   
ภควา   เยน   คงฺคา   นที  เตนุปสงฺกมิ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
คงฺคา   นที   ปูรา   โหติ   สมติตฺติกา   กากเปยฺยา  ฯ  อปฺเปกจฺเจ   
มนุสฺสา     นาว    ปริเยสนฺติ    อปฺเปกจฺเจ    อุฬุมฺป    ปริเยสนฺติ   
อปฺเปกจฺเจ   กุลฺล   พนฺธนฺติ   อปารา  ปาร  คนฺตุกามา  ฯ  อถ  โข   
ภควา    เสยฺยถาป   นาม   พลวา   ปรุิโส   สมฺมิ ฺชติ   วา   พาห   
ปสาเรยฺย    ปสาริต   วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   คงฺคาย   
นทิยา    โอรมิตีรา    อนฺตรหิโต    ปารมิตีเร    ปจฺจุฏาสิ    สทธฺึ   
#๑ ยุ. อนุพทฺธา ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 222 

ภิกฺขุสงฺเฆน   ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา  เต  มนุสฺเส  อปฺเปกจฺเจ  นาว   
ปริเยสนฺเต    อปฺเปกจฺเจ   อุฬุมฺป   ปริเยสนฺเต   อปฺเปกจฺเจ   กุลลฺ   
พนฺธนฺเต   อปารา   ปาร   คนฺตุกาเม  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               เย ตรนฺติ อณฺณว สร   
               เสตุ กตฺวาน วิสชฺช ปลลฺลานิ   
               กุลลฺ ฺหิ ชโน พนฺธติ ๑   
               ติณฺณา เมธาวิโน ชนาติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๑๗๕]   ๗   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  โกสเลสุ   
อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน   โหติ   อายสฺมตา  นาคสมาเลน  ปจฺฉาสมเณน  ฯ   
อทฺทสา    โข    อายสฺมา    นาคสมาโล    อนฺตรามคฺเค   ทฺวิธาปถ   
ทิสฺวาน   ภควนฺต   เอตทโวจ   อย   ภนฺเต   ภควา   ปนฺโถ  อิมนิา   
คจฺฉามาติ    ฯ    เอว    วุตฺเต    ภควา   อายสฺมนฺต   นาคสมาล   
เอตทโวจ   อย   นาคสมาล   ปนฺโถ   อิมินา  คจฺฉามาติ  ฯ  ทุติยมฺป   
โข   อายสฺมา   นาคสมาโล   ภควนฺต  เอตทโวจ  อย  ภนฺเต  ภควา   
ปนฺโถ   อิมนิา   คจฺฉามาติ   ฯ   ทุติยมปฺ   โข   ภควา   อายสฺมนฺต   
นาคสมาล   เอตทโวจ   อย  นาคสมาล  ปนฺโถ  อิมนิา  คจฺฉามาติ  ฯ   
ตติยมฺป   โข   อายสฺมา  นาคสมาโล  ภควนฺต  เอตทโวจ  อย  ภนฺเต   
ภควา    ปนฺโถ    อิมินา    คจฺฉามาติ   ฯ   ตติยมฺป   โข   ภควา   
อายสฺมนฺต   นาคสมาล   เอตทโวจ   อย   นาคสมาล   ปนฺโถ  อิมินา   
#๑ ม. ปพนฺธติ ฯ    
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คจฺฉามาติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา  นาคสมาโล  ภควโต  ปตฺตจีวร   
ตตฺเถว  ฉมาย  นิกฺขิปตฺวา  ปกฺกามิ  อิท  ภนฺเต  ภควา  ปตฺตจีวรนฺติ ฯ   
อถ      โข      อายสฺมโต     นาคสมาลสฺส     เตน     ปนฺเถน   
คจฺฉนฺตสฺส  อนฺตรามคฺเค  โจรา  นิกฺขมิตฺวา  หตฺเถหิ  วา  ปาเทหิ  วา   
อาโกเฏสุ   ปตฺต ฺจ   ภินทฺึสุ   สงฺฆาฏิ ฺจ   วิปฺผาเลสุ   ฯ   อถ  โข   
อายสฺมา    นาคสมาโล   ภินฺเนน   ปตฺเตน   วิปฺผาลิตาย   สงฺฆาฏิยา   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน  โข  อายสฺมา  นาคสมาโล   
เอตทโวจ   อิธ  มยฺห  ภนฺเต  เตน  ปนฺเถน  คจฺฉนฺตสฺส  อนฺตรามคฺเค   
โจรา   นกิฺขมิตฺวา   หตฺเถหิ   จ   ปาเทหิ   จ   อาโกเฏสุ  ปตฺต ฺจ   
ภินฺทึสุ  สฆาฏิ ฺจ  วิปฺผาเลสุนฺติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
        สทฺธ ึจรเมกโต วส     มิสฺโส อ ฺชเนน เวทคู   
        วิทิตฺวา ปชหาติ ปาปก   โก ฺโจ ขีรปโกว นินนฺคนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๑๗๖]   ๘   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   ปุพฺพาราเม  มิคารมาตุ  ปาสาเท  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
วิสาขาย   มคิารมาตุยา   นตฺตา   กาลกตา   โหติ  ปยา  มนาปา  ฯ   
อถ   โข   วิสาขา   มิคารมาตา   อลฺลวตฺถา   อลฺลเกสา  ทิวาทิวสฺส   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  วิสาข  มคิารมาตร  ภควา    
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เอตทโวจ  หนฺท  กโุต  น ุ ตฺว  วิสาเข  อาคจฺฉสิ อลฺลวตฺถา อลฺลเกสา   
อิธุปสงฺกนฺตา    ทิวาทิวสฺสาติ    ฯ    นตฺตา    เม    ภนฺเต   ปยา   
มนาปา    กาลกตา   เตนาห   อลฺลวตฺถา   อลลฺเกสา   อิธุปสงฺกนฺตา   
ทิวาทิวสฺสาติ   ฯ   อิจฺเฉยฺยาสิ   ตฺว   วิสาเข   ยาวติกา  สาวตฺถิยา   
มนุสฺสา   ตาวติเก  ปุตฺเต  จ  นตฺตาโร  จาติ  ฯ  อิจฺเฉยฺยาห  ภนฺเต   
ภควา   ยาวติกา   สาวตฺถิยา  มนุสฺสา  ตาวติเก  ปุตฺเต  จ  นตฺตาโร   
จาติ   ฯ   กีว   พหุกา   ปน   วิสาเข  สาวตฺถิยา  มนสฺุสา  เทวสิก   
กาล   กโรนฺตีติ   ฯ  ทสป  ภนฺเต  สาวตฺถิยา  มนุสสฺา  เทวสิก  กาล   
กโรนฺติ   นวป   ภนฺเต   สาวตฺถิยา   มนุสฺสา  เทวสิก  กาล  กโรนฺติ   
อฏป   ภนฺเต   สาวตฺถิยา   มนุสฺสา   เทวสิก  กาล  กโรนฺติ  สตฺตป   
ภนฺเต   สาวตฺถิยา   มนุสสฺา   เทวสิก   กาล   กโรนฺติ   ฉป  ภนฺเต   
สาวตฺถิยา    มนุสฺสา    เทวสิก    กาล    กโรนฺติ   ป ฺจป   ภนฺเต   
สาวตฺถิยา    มนุสฺสา   เทวสิก   กาล   กโรนฺติ   จตฺตาโรป   ภนฺเต   
สาวตฺถิยา   มนุสฺสา  เทวสิก  กาล  กโรนฺติ  ตโยป  ภนฺเต  สาวตฺถิยา   
มนุสฺสา   เทวสิก   กาล   กโรนฺติ  เทฺวป  ภนฺเต  สาวตฺถิยา  มนสฺุสา   
เทวสิก    กาล    กโรนฺติ    เอโกป   ภนฺเต   สาวตฺถิยา   มนุสโฺส   
เทวสิก    กาล    กโรติ   อวิวิตฺตา   ภนฺเต   สาวตฺถิยา   มนุสฺเสหิ   
กาล   กโรนฺเตหีติ   ฯ   ต  กึ  ม ฺสิ  วิสาเข  อป  น ุ ตฺว  กทาจิ   
กรหจิ   อลฺลวตฺถา   วา   ภเวยฺยาสิ  อลฺลเกสา  วาติ  ฯ  โน  เหต   
ภนฺเต  อล  เม  ภนฺเต  ตาว  พหุเกหิ  ปุตฺเตหิ  จ  นตฺตาเรหิ จาติ ฯ    
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เยส   โข   วิสาเข   สต   ปยานิ   สต  เตส  ทุกฺขานิ  เยส  นวุติ   
ปยานิ   นวุติ  เตส  ทกฺุขานิ  เยส  อสีติ  ปยานิ  อสีติ  เตส  ทุกฺขานิ   
เยส    สตฺตติ    ปยานิ    สตฺตติ    เตส    ทุกฺขานิ   เยส   สฏ ี   
ปยานิ    สฏ ี    เตส   ทกุขฺานิ   เยส   ป ฺาส   ปยานิ   ป ฺาส   
เตส   ทุกฺขานิ   เยส   จตฺตาฬีส   ปยานิ   จตฺตาฬีส   เตส  ทุกฺขานิ   
เยส   ตึส   ปยานิ  ตึส  เตส  ทุกฺขานิ  เยส  วีส  ปยานิ  วีส  เตส   
ทุกฺขานิ   เยส   ทส   ปยานิ   ทส  เตส  ทุกฺขานิ  เยส  นว  ปยานิ   
นว   เตส   ทกฺุขานิ   เยส   อฏ   ปยาน ิ  อฏ   เตส   ทุกฺขานิ   
เยส   สตฺต   ปยานิ  สตฺต  เตส  ทุกฺขานิ  เยส  ฉ  ปยานิ  ฉ  เตส   
ทุกฺขานิ   เยส   ป ฺจ   ปยานิ   ป ฺจ   เตส  ทุกฺขานิ  เยส  จตฺตาริ   
ปยานิ   จตฺตาริ   เตส   ทกฺุขานิ   เยส   ตีณิ   ปยานิ   ตีณิ   เตส   
ทุกฺขาน ิ  เยส   เทฺว   ปยานิ  เทฺว  เตส  ทุกฺขานิ  เยส  เอก  ปย   
เอก   เตส   ทกฺุข  เยส  นตฺถิ  ปย  นตฺถิ  เตส  ทุกฺข  อโสกา  เต   
วิรชา   อนุปายาสาติ  วทามีติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทตฺิวา   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
               เยเกจิ โสกา ปรเิทวิตา วา๔   
               ทุกขฺา จ [๑] โลกสฺมึ อเนกรปูา   
               ปย ปฏิจฺจ ภวนฺติ เอเต   
               ปเย อสนฺเต น ภวนฺติ เอเต   
               ตสฺมา หิ เต สุขิโน วีตโสกา   
#๑ โป. เต ฯ    
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               เยส ปย นตฺถิ กหุิ ฺจิ โลเก   
               ตสฺมา อโสก วิรช ปตฺถยาโน   
               ปย น กยริาถ กหุิ ฺจิ โลเกติ ฯ อฏม ฯ   
     [๑๗๗]   ๙   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห   
วิหรติ  เวฬุวเน  กลนฺทกนวิาเป  ฯ  อถ  โข อายสฺมา ทพฺโพ มลลฺปุตฺโต   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  ทพฺโพ มลลฺปุตฺโต   
ภควนฺต     เอตทโวจ    ปรินิพฺพานกาโล    เมทานิ    สุคตาติ    ฯ   
ยสฺสทานิ   ตฺว   ทพฺพ   กาล  ม ฺสีติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  ทพฺโพ   
มลฺลปุตฺโต    อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อากาเส  อนฺตลิกฺเข  ปลฺลงฺเกน  นิสีท ิเตโชธาตุ   
สมาปชฺชิตฺวา    วุฏหิตฺวา    ปรินิพฺพายิ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมโต   
ทพฺพสฺส   มลฺลปุตฺตสฺส   เวหาส   อพฺภุคฺคนฺตฺวา   อากาเส   อนฺตลิกฺเข   
ปลฺลงฺเกน   นิสีทิตฺวา  เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏหิตฺวา  ปรินิพฺพุตสฺส   
สรีรสฺส       ฌายมานสฺส       ฑยฺหมานสฺส      เนว      ฉาริกา   
ป ฺายติ  น  มส ิ ๑  ฯ  เสยฺยถาป  นาม  สปฺปสฺส  วา  เตลสฺส วา   
ฌายมานสฺส    ฑยฺหมานสฺส    เนว    ฉาริกา    ป ฺายติ   น   มสิ   
เอวเมว   อายสฺมโต   ทพฺพสฺส   มลฺลปุตฺตสฺส   เวหาส   อพฺภุคฺคนฺตฺวา   
อากาเส   อนฺตลิกฺเข   ปลลฺงฺเกน   นิสทีิตฺวา  เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตฺวา   
วุฏหิตฺวา    ปรินิพฺพุตสฺส   สรีรสฺส   ฌายมานสฺส   ฑยฺหมานสฺส   เนว   
#๑ โป. น ปสฺสิ ฯ  
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ฉาริกา   ป ฺายิตฺถ   น   มสีติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ   
วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          อเภทิ กาโย นิโรธิ ส ฺา   เวทนาปติทหสุ ๑ สพฺพา   
          วูปสมสึุ สงฺขารา          วิ ฺาณอตฺถมาคมาติ ฯ นวม ฯ   
     [๑๗๘]   ๑๐   เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ   
ภควา     เอตทโวจ    ทพฺพสฺส    ภิกฺขเว    มลลฺปุตฺตสฺส    เวหาส   
อพฺภุคฺคนฺตฺวา   อากาเส   อนฺตลิกฺเข   ปลฺลงฺเกน  นสิีทิตฺวา  เตโชธาตุ   
สมาปชฺชิตฺวา     วุฏหิตฺวา     ปรินิพฺพุตสฺส    สรรีสฺส    ฌายมานสฺส   
ฑยฺหมานสฺส   เนว   ฉารกิา   ป ฺายิตฺถ   น   มส ิ เสยฺยถาป  นาม   
สปฺปสฺส   วา   ฌายมานสฺส   ฑยฺหมานสฺส   เนว   ฉาริกา   ป ฺายติ   
น    มส ิ   เอวเมว    ภิกฺขเว    ทพฺพสฺส    มลฺลปุตฺตสฺส   เวหาส   
อพฺภุคฺคนฺตฺวา   อากาเส   อนฺตลิกฺเข   ปลฺลงฺเกน  นสิีทิตฺวา  เตโชธาตุ   
สมาปชฺชิตฺวา   ปรินิพฺพุตสฺส   สรีรสฺส   ฌายมานสฺส   ฑยฺหมานสฺส  เนว   
ฉาริกา   ป ฺายิตฺถ  น  มสีติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทตฺิวา   
ตาย เวลาย อิม อุทาน อุทาเนสิ   
          อโยฆนหตสฺเสว           ชลโต ชาตเวทสฺส ๒   
          อนุปพฺุพูปสนฺตสฺส           ยถา น ายเต คติ   
#๑ วณฺณนาย เวทนาสีติภวึสุ ฯ  ๒ ม. ชาตเวทโส ฯ    
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          เอว สมฺมาวิมุตฺตาน        กามพนฺโธฆตาริน   
          ป ฺาเปตุ คติ นตฺถิ        ปตฺตาน อจล สุขนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                  ปาฏลิคามิยวคฺโค อฏโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
          นิพฺพานา จตุโร วุตฺตา      จุนฺโท ปาฏลิคามิยา   
          ทฺวิธาปโถ วิสาขา จ       ทพฺเพน จ สห เต ทสาติ ฯ   
               วคฺคมิท ปม วรโพธิ   
               วคฺคมิท ทุติโย มุจฺจลินฺโท   
               นนทฺกวคฺควโร ตติโย   
               เมฆิยวคฺควโร จตุตฺโถ   
               ป ฺจมวคฺควรนฺติ โสโณ   
               ฉฏมวคฺควรนฺติ ชจฺจนฺโธ   
               สตฺตมวคฺควรนฺติ จ จูโฬ   
               ปาฏลิคามิยวรฏมวคฺโค ฯ   
               อสีติอนูนกสุตฺตวร ๑   
               วคฺคมิทฏม สุวิภตฺต   
               ทสสฺิต จกฺขุมตา วิมเลน   
               สทธฺา ๒ หิ ต อุทานนฺติทมาหูติ ฯ   
                      อุทาน สมตฺต ฯ   
#๑ ม. อสีติมนูนกสุตฺตวร ฯ  ๒ ม. อทฺธา ฯ    
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                 สตฺุตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส   
                        อิติวุตฺตก   
                        _________   
            นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                   เอกนิปาตสฺส ปมวคฺโค   
     [๑๗๙]   ๑   วุตฺต   เหต   ภควา   วุตฺตมรหตาติ   เม   สุต   
เอกธมฺม   ภิกฺขเว   ปชหถ   อห  โว  ปาฏิโภโค  อนาคามิตาย  กตม   
เอกธมฺม   โลภ   ภิกฺขเว   เอกธมฺม   ปชหถ   อห   โว  ปาฏิโภโค   
อนาคามิตายาติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   อโวจ   ฯ   ตตฺเถต   อิติ   
วุจฺจติ   
          เยน โลเภน ลุทฺธาเส      สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ   
          ต โลภ สมฺมท ฺาย        ปชหนฺติ วิปสฺสิโน   
         ปหาย น ปุนายนฺติ          อิม โลก กุทาจนนฺติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๑๘๐]   ๒   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
เอกธมฺม    ภิกฺขเว    ปชหถ   อห   โว   ปาฏิโภโค   อนาคามิตาย   
กตม    เอกธมฺม    โทส    ภิกฺขเว   เอกธมฺม   ปชหถ   อห   โว    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 230 

ปาฏิโภโค    อนาคามิตายาติ    ฯ    เอตมตฺถ   ภควา   อโวจ   ฯ   
ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          เยน โทเสน ทุฏาเส      สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ   
          ต โทส สมฺมท ฺาย        ปชหนฺติ วิปสฺสิโน   
          ปหาย น ปุนายนฺติ         อิม โลก กุทาจนนฺติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๑๘๑]   ๓   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
เอกธมฺม   ภิกฺขเว   ปชหถ   อห  โว  ปาฏิโภโค  อนาคามิตาย  กตม   
เอกธมฺม   โมห   ภิกฺขเว   เอกธมฺม   ปชหถ   อห   โว  ปาฏิโภโค   
อนาคามิตายาติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   อโวจ   ฯ   ตตฺเถต   อิติ   
วุจฺจติ   
          เยน โมเหน มูฬฺหาเส      สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ   
          ต โมห สมฺมท ฺาย        ปชหนฺติ วิปสฺสิโน   
          ปหาย น ปุนายนฺติ         อิม โลก กุทาจนนฺติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๑๘๒]   ๔   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
เอกธมฺม   ภิกฺขเว   ปชหถ   อห  โว  ปาฏิโภโค  อนาคามิตาย  กตม   
เอกธมฺม   โกธ   ภิกฺขเว   เอกธมฺม   ปชหถ   อห   โว  ปาฏิโภโค   
อนาคามิตายาติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   อโวจ   ฯ   ตตฺเถต   อิติ   
วุจฺจติ    
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          เยน โกเธน กุทฺธาเส      สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ   
          ต โกธ สมฺมท ฺาย        ปชหนฺติ วิปสฺสิโน   
          ปหาย น ปุนายนฺติ         อิม โลก กุทาจนนฺติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๑๘๓]   ๕   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
เอกธมฺม    ภิกฺขเว    ปชหถ   อห   โว   ปาฏิโภโค   อนาคามิตาย   
กตม    เอกธมฺม    มกฺข    ภิกฺขเว   เอกธมฺม   ปชหถ   อห   โว   
ปาฏิโภโค   อนาคามิตาตาติ   ฯ  เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ  ฯ  ตตฺเถต   
อิติ วุจฺจติ   
          เยน มกฺเขน มกฺขิตาเส ๑  สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึJ   
          ต มกฺข สมฺมท ฺาย        ปชหนฺติ วิปสฺสิโน   
          ปหาย น ปุนายนฺติ         อิม โลก กุทาจนนฺติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๑๘๔]   ๖   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
เอกธมฺม   ภิกฺขเว   ปชหถ   อห  โว  ปาฏิโภโค  อนาคามิตาย  กตม   
เอกธมฺม   มาน   ภิกฺขเว   เอกธมฺม   ปชหถ   อห   โว  ปาฏิโภโค   
อนาคามิตายาติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          เยน มาเนน มตฺตาเส      สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ   
          ต มาน สมฺมท ฺาย        ปชหนฺติ วิปสฺสิโน   
          ปหาย น ปุนายนฺติ         อิม โลก กุทาจนนฺติ ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. มกฺขาเส ฯ    
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อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๑๘๕]   ๗  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  สพฺพ   
ภิกฺขเว  อนภิชาน  อปรชิาน  ตตฺถ  จิตฺต  อวิราชย  ๑ อปฺปชห อภพฺโพ   
ทุกฺขกฺขยาย   สพฺพ ฺจ   โข   ภิกฺขเว   อภิชาน   ปรชิาน  ตตฺถ  จิตฺต   
วิราชย   ปชห  ภพฺโพ  ทกฺุขกฺขยายาติ  ฯ  เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ  ฯ   
ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          โย สพฺพ สพฺพโต ตฺวา     สพฺพตฺเถสุ น รชชฺติ   
          สเว สพฺพ ๒ ปริ ฺา โส   สพฺพ ทุกฺข ๓  อุปจฺจคาติ ฯ   
         อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา   อิติ เม สุตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๑๘๖]   ๘  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  มาน   
ภิกฺขเว    อนภิชาน    อปรชิาน    ตตฺถ   จิตฺต   อวิราชย   อปฺปชห   
อภพฺโพ   [๔]   ทุกฺขกฺขยาย  มาน ฺจ  โข  ภิกฺขเว  อภิชาน  ปรชิาน   
ตตฺถ   จิตฺต   วิราชย   ปชห   ภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยายาติ   ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          มานุเปตา อย ปชา        มานคนฺถา ภเว รตา   
          มาน อปริชานนฺตา         อาคนฺตาโร ปุนพฺภว   
          เย จ มาน ปหนฺตฺวาน      วิมุตฺตา มานสงฺขเย   
          เต มานคนฺถาภิภุโน        สพฺพ ๕ คนฺถ อุปจฺจคุนฺติ ฯ   
อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๑๘๗]   ๙  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  โลภ   
#๑ โป. อวิราชิย ฯ  ๒ ม. สพฺพปริ ฺา โส ฯ  ๓ ม. ทุกฺขมุปจฺจตา ฯ   
#๔ โป. เอตฺถนฺตเร โส ฯ  ๕ ม. สพฺพทุกฺขมุปจฺจคุนฺติ ฯ ยุ. สพฺพทุกฺข-- ฯ    
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ภิกฺขเว   อนภิชาน   อปรชิาน  ตตฺถ  จิตฺต  อวิราชย  อปฺปชห  อภพฺโพ   
ทุกฺขกฺขยาย   โลภ ฺจ   โข   ภิกฺขเว   อภิชาน   ปรชิาน  ตตฺถ  จิตฺต   
วิราชย   ปชห  ภพฺโพ  ทกฺุขกฺขยายาติ  ฯ  เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ  ฯ   
ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          เยน โลเภน ลุทฺธาเส      สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ   
          ต โลภ สมฺมท ฺาย        ปชหนฺติ วิปสฺสิโน   
          ปหาย น ปุนายนฺติ         อิม โลก กุทาจนนฺติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๑๘๘]   ๑๐   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต   
โทส   ภิกฺขเว   อนภิชาน   อปริชาน   ตตฺถ  จิตฺต  อวิราชย  อปฺปชห   
อภพฺโพ    ทกฺุขกฺขยาย    โทส ฺจ   โข   ภิกฺขเว   อภิชาน   ปริชาน   
ตตฺถ   จิตฺต   วิราชย   ปชห   ภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยายาติ   ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          เยน โทเสน ทุฏาเส      สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ   
          ต โทส สมฺมท ฺาย        ปชหนฺติ วิปสฺสิโน   
          ปหาย น ปุนายนฺติ         อิม โลก กุทาจนนฺติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                    ปาฏิโภควคฺโค ปโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                  ราคโทสา ๑ อถ โมโห   
#๑ โป. ราโค โทโส ฯ    
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                    โกธมกฺขา มาน สพฺพ   
                 มานโต ราคโทสา ปุน เทฺว   
                ปกาสิตา วคฺคมหุ ๑ ปมนฺติ ฯ   
                       _____________   
               อิติวุตฺตเก เอกนิปาตสฺส ทุติยวคฺโค   
     [๑๘๙]   ๑  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  โมห   
ภิกฺขเว    อนภิชาน    อปรชิาน    ตตฺถ   จิตฺต   อวิราชย   อปฺปชห   
อภพฺโพ   ทกฺุขกฺขยาย   โมห ฺจ   โข  ภิกฺขเว  อภิชาน  ปริชาน  ตตฺถ   
จิตฺต   วิราชย   ปชห   ภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยายาติ   ฯ  เอตมตฺถ  ภควา   
อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          เยน โมเหน มูฬฺหาเส      สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ   
          ต โมห สมฺมท ฺาย        ปชหนฺติ วิปสฺสิโน   
          ปหาย น ปุนายนฺติ         อิม โลก กุทาจนนฺติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๑๙๐]   ๒  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  โกธ   
ภิกฺขเว    อนภิชาน    อปรชิาน    ตตฺถ   จิตฺต   อวิราชย   อปฺปชห   
อภพฺโพ   ทกฺุขกฺขยาย   โกธ ฺจ   โข  ภิกฺขเว  อภิชาน  ปริชาน  ตตฺถ   
จิตฺต   วิราชย   ปชห   ภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยายาติ   ฯ  เอตมตฺถ  ภควา   
อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
#๑ ม. ย.ุ วคฺคมาหุ ฯ    
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          เยน โกเธน กุทฺธาเส      สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ   
          ต โกธ สมฺมท ฺาย        ปชหนฺติ วิปสฺสิโน   
          ปหาย น ปุนายนฺติ         อิม โลก กุทาจนนฺติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๑๙๑]   ๓  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  มกฺข   
ภิกฺขเว    อนภิชาน    อปรชิาน    ตตฺถ   จิตฺต   อวิราชย   อปฺปชห   
อภพฺโพ   ทกฺุขกฺขยาย   มกฺข ฺจ   โข  ภิกฺขเว  อภิชาน  ปรชิาน  ตตฺถ   
จิตฺต   วิราชย   ปชห   ภพฺโพ   ทุกฺขกฺขยายาติ   ฯ  เอตมตฺถ  ภควา   
อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          เยน มกฺเขน มกฺขิตาเส     สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ   
          ต มกฺข สมฺมท ฺาย        ปชหนฺติ วิปสฺสิโน   
          ปหาย น ปุนายนฺติ         อิม โลก กุทาจนนฺติ ฯ   
        อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๑๙๒]   ๔  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  นาห   
ภิกฺขเว     อ ฺ    เอกนวีรณมฺป    สมนุปสฺสามิ    เยน    นีวรเณน   
นิวุตา    ปชา    ทีฆรตฺต    สนฺธาวนฺติ    สสรนฺติ   ยถยิท   ภิกฺขเว   
อวิชฺชานีวรณ   อวิชชฺานีวรเณน   ห ิ  ภิกฺขเว   นิวุตา   ปชา  ทฆีรตฺต   
สนฺธาวนฺติ   สสรนฺตีติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   อโวจ   ฯ   ตตฺเถต   
อิติ วุจฺจติ   
          นตฺถ ฺโ เอกธมฺโมป       เยเนว นิวุตา ปชา    
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          สสรนฺติ อโหรตฺต          ยถา โมเหน อาวุฏา   
          เย จ โมห ปหนฺตฺวาน      ตโมกขฺนฺธ ปทาลยุ   
          น เต ปุน สสรนฺติ         เหตุ เตส น วิชชฺตีติ ฯ   
        อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๑๙๓]   ๕  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  นาห   
ภิกฺขเว   อ ฺ   เอกสโยชนมฺป   สมนุปสฺสามิ  เยเนว  ๑  สโยชเนน   
สยุตฺตา    สตฺตา    ทีฆรตฺต   สนฺธาวนฺติ   สสรนฺติ   ยถยิท   ภิกฺขเว   
ตณฺหาสโยชน    ตณฺหาสโยชเนน    ห ิ   ภิกฺขเว    สยุตฺตา    สตฺตา   
ทีฆรตฺต   สนฺธาวนฺติ   สสรนฺตีติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   อโวจ   ฯ   
ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ตณฺหาทุติโย ปุรโิส         ทีฆมทฺธาน สสร   
          อิตฺถมภฺาว ฺถาภาว ๒     สสาร นาติวตฺตติ   
          เอตมาทีนว ๓  ตฺวา      ตณฺห ทุกฺขสฺส สมฺภว   
          วีตตโณฺห อนาทาโน        สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ   
        อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๑๙๔]   ๖   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
เสขสฺส    ภิกขฺเว    ภิกฺขุโน   อปฺปตฺตมานสสฺส   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   
ปตฺถยมานสฺส  วิหรโต  อชฺฌตฺติก  องฺคนฺติ  กริตฺวา  น  อ ฺ  เอกงฺคมฺป   
สมนุปสฺสามิ   เอว   พหุการ   ยถยิท   ภิกฺขเว   โยนโิส   มนสิกาโร   
โยนิโส    ภิกขฺเว    ภิกฺขุ    มนสิกโรนฺโต    อกุสล   ปชหติ   กุสล   
#๑ โป. ยุ. เยเนว ฯ ม. เยน ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. อิตฺถภาว ฺถาภาว ฯ   
#๓ ยุ. เอวมาทีนว ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 237 

ภาเวตีติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          โยนิโส มนสิกาโร         ธมฺโม เสขสฺส ภิกฺขุโน   
          นตฺถ ฺโ เอว พหุกาโร     อุตฺตมตฺถสฺส ปตฺติยา   
          โยนิโส ปทห ภิกฺขุ         ขย ทุกขฺสฺส ปาปุเณติ ฯ   
        อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๑๙๕]   ๗   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
เสขสฺส    ภิกขฺเว    ภิกฺขุโน   อปฺปตฺตมานสสฺส   อนุตฺตร   โยคกฺเขม   
ปตฺถยมานสฺส   วิหรโต   พาหิร  องฺคนฺติ  กริตฺวา  น  อ ฺ  เอกงฺคมฺป   
สมนุปสฺสามิ    เอว    พหุการ    ยถยิท    ภิกฺขเว    กลฺยาณมิตฺตตา   
กลฺยาณมิตฺโต   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   อกุสล   ปชหติ   กสุล   ภาเวตีติ  ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          กลฺยาณมิตฺโต โย ภิกฺขุ      สปปฺติสฺโส สคารโว   
          กร มิตฺตานวจน ๑        สมฺปชาโน ปติสฺสโต   
          ปาปุเณ อนุปุพฺเพน         สพฺพสโยชนกฺขยนฺติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๑๙๖]  ๘  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุต เอกธมฺโม   
ภิกฺขเว   โลเก   อุปฺปชชฺมาโน   อุปฺปชฺชติ  พหุชนาหิตาย  พหุชนาสุขาย   
พหุโน     ชนสฺส     อนตฺถาย    อหิตาย    ทุกฺขาย    เทวมนุสฺสาน   
กตโม   เอกธมฺโม   สงฺฆเภโท   สงฺเฆ   โข   ปน   ภิกฺขเว  ภินฺเน   
อ ฺม ฺ    ภณฺฑนานิ    เจว    โหนฺติ    อ ฺม ฺ    ปริภาสา   จ   
#๑ โป. ม. ยุ. มิตฺตาน วจน ฯ  
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โหนฺติ      อ ฺม ฺ      ปริกฺเขปา     จ     โหนฺติ     อ ฺม ฺ   
ปริจฺจชนา    จ    โหนฺติ    ตตฺถ    อปฺปสนฺนา    เจว   นปฺปสีทนติฺ   
ปสนฺนาน ฺจ    เอกจฺจาน   อ ฺถตฺต   โหตีติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   
อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          อาปายิโก เนรยิโก        กปฺปฏโ สงฺฆเภทโก   
          วคฺคาราโม อธมฺมฏโ      โยคกฺเขมโต ๑ ธสติ   
          สงฺฆ ๒ สมคฺค เภตฺวาน    กปฺป นิรยมฺหิ ปจฺจตีติ ฯ   
         อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา   อิติ เม สุตนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๑๙๗]   ๙   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
เอกธมฺโม    ภิกฺขเว   โลเก   อุปฺปชชฺมาโน   อุปฺปชฺชติ   พหุชนหิตาย   
พหุชนสุขาย   พหุโน   ชนสฺส   อตฺถาย   หิตาย   สขุาย  เทวมนุสฺสาน   
กตโม   เอกธมฺโม   สงฺฆสฺส   สามคฺคี   สงฺเฆ   โข   ปน   ภิกฺขเว   
สมคฺเค    น    เจว    อ ฺม ฺ    ภณฺฑนานิ    โหนฺติ    น    จ   
อ ฺม ฺ   ปริภาสา   โหนฺติ   น   จ   อ ฺม ฺ   ปรกิฺเขปา  โหนฺติ   
น   จ   อ ฺม ฺ  ปริจฺจชนา  โหนฺติ  ตตฺถ  อปฺปสนฺนา  เจว  ปสีทนฺติ   
ปสนฺนาน ฺจ   ภิยฺโยภาโว   โหตีติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา  อโวจ  ฯ   
ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี       สมคฺคาน ฺจนุคฺคโห   
          สมคฺครโต ธมฺมฏโ        โยคกฺเขมา น ธสติ   
          สงฺฆ สมคฺค กตฺวาน        กปฺป สคฺคมฺหิ โมทตีติ ฯ   
     อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา       อิติ เม สุตนฺติ ฯ นวม ฯ   
#๑ ม. โยคกฺเขมา ปธสติ ฯ  ๒ โป. สงฺฆสมคฺค ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 239 

     [๑๙๘]   ๑๐   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต   
อิธาห   ภิกฺขเว   เอกจฺจ   ปุคฺคล   ปทฏุจิตฺต  เอว  เจตสา  เจโต   
ปริจฺจ   ปชานามิ   อิมมฺห ิ  จาย   สมเย   ปุคฺคโล   กาล   กเรยฺย   
ยถาภต    นิกขิฺตฺโต    เอว   นิรเย   ต   กิสฺส   เหตุ   จิตฺต ฺหิสฺส   
ภิกฺขเว   ปทฏุ   เจโตปโทสเหตุ   โข   ปน  ภิกฺขเว  เอวมิเธกจฺเจ   
สตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย   
อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ปทฏุจิตฺต ตฺวาน       เอกจฺจ อิธ ปุคฺคล   
          เอตมตฺถ พฺยากาสิ       พุทฺโธ ภิกฺขูน สนฺติเก   
          อิมมฺห ิจาย สมเย       กาล กยิราถ ปุคฺคโล   
          นิรย อุปปชฺเชยฺย        จิตฺต ฺหิสฺส ปทูสิต   
          ยถา หริตฺวา นิกฺขิเปยฺย   เอวเมว ตถาวิโธ   
          เจโตปโทสเหตู หิ       สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตินฺติ ฯ   
    อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                     ทุติยวคฺโค ทุติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
          โมหโกธา ๑ อถ มกฺโข  โมหกามา เสกฺขา ทุเว   
          เภทโมทา ปุคฺคโล จ     วคฺคมาหุ ทุติยนฺติ วุจฺจติ ฯ   
                      ______________   
#๑ ม. โมโห โกโธ ฯ    
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               อิติวุตฺตเก เอกนิปาตสฺส ตติยวคฺโค   
     [๑๙๙]  ๑  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  อิธาห   
ภิกฺขเว   เอกจฺจ   ปุคฺคล   ปสนฺนจิตฺต   เอว  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ   
ปชานามิ   อิมมฺหิ   จาย   สมเย   ปุคฺคโล   กาล   กเรยฺย  ยถาภต   
นิกฺขิตฺโต   เอว   สคฺเค   ต  กิสฺส  เหตุ  จิตฺต ฺหิสฺส  ภิกฺขเว  ปสนฺน   
เจโตปสาทเหตุ   โข   ปน   ภิกฺขเว   เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชนตีฺติ   ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ปสนนฺจิตฺต ตฺวาน         เอกจฺจ อิธ ปุคฺคล   
          เอตมตฺถ พฺยากาสิ         พุทฺโธ ภิกฺขูน สนฺติเก   
          อิมมฺห ิจาย สมเย         กาล กยิราถ ปุคฺคโล   
          สุคตึ อุปปชฺเชยฺย          จิตฺต ฺหิสฺส ปสาทิต   
          ยถา หริตฺวา นิกฺขิเปยฺย     เอวเมว ตถาวิโธ   
          เจโตปสาทเหตู หิ         สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคตินฺติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๒๐๐]   ๒   วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  มา   
ภิกฺขเว    ปุ ฺาน   ภายิตฺถ   สุขสฺเสต   ภิกฺขเว   อธิวจน   อิฏสสฺ   
กนฺตสฺส    ปยสฺส   มนาปสฺส   ยทิท   ปุ ฺานิ   ฯ   อภิชานามิ   โข   
ปนาห   ภิกฺขเว   ทีฆรตฺต   กตาน   ปุ ฺาน   ทีฆรตฺต   อิฏ   กนฺต   
ปย  มนาป  วิปาก  ปจฺจนุภูต  ฯ  สตฺต  วสฺสานิ  เมตฺตจิตฺต  ภาเวตฺวา    
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สตฺต    สวฏฏวิวฏฏกปฺเป    นยิม    โลก   ปุนราคมาสึ   สวฏฏมาเน   
สุท    ภิกฺขเว    กปฺเป   อาภสฺสรูปโค   โหมิ   วิวฏฏมาเน   กปฺเป   
สุ ฺ   พฺรหมฺวิมาน   อุปปชฺชามิ   ฯ   ตตฺร   สุท   ภิกฺขเว   พฺรหฺมา   
โหมิ     มหาพฺรหฺมา    อภิภู    อนภิภูโต    อ ฺทตฺถุทโส    วสวตฺตี   
ฉตฺตึสกฺขตฺตุ  โข  ปนาห ภิกฺขเว สกฺโก อโหสึ เทวานมินฺโท อเนกสตกฺขตฺตุ   
ราชา     อโหสึ     จกฺกวตฺติ    ธมฺมิโก    ธมฺมราชา    จาตุรนฺโต   
วิชิตาวี     ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต    สตฺตรตนสมนฺนาคโต    โก    ปน   
วาโท   ปเทสรชฺชสฺส   ฯ   ตสฺส   มยหฺ   ภิกฺขเว   เอตทโหสิ  กสิฺส   
นุ   โข   เม   อิท   กมฺมสสฺ   ผล  กิสฺส  กมฺมสฺส  วิปาโก  เยนาห   
เอตรหิ   เอวมหิทฺธิโก   เอวมหานุภาโวติ   ฯ   ตสฺส   มยฺห  ภิกขฺเว   
เอตทโหสิ   ติณฺณ   โข   เม   อิท   กมมฺาน   ผล   ติณฺณ   กมฺมาน   
วิปาโก   เยนาห   เอตรหิ   เอวมหิทฺธิโก  เอวมหานุภาโวติ  เสยฺยถีท   
ทานสฺส    ทมสฺส   ส ฺมสฺสาติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   อโวจ   ฯ   
ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ปุ ฺเมว โส สิกฺเขยฺย      อายตคฺค สุขุทฺรย   
          ทาน ฺจ สมจริย ฺจ         เมตฺตจิตฺต ฺจ ภาวเย   
          เอเต ธมฺเม ภาวยิตฺวา     ตโย สุขสมุทฺทเย   
          อพฺยาปชฺช สุข โลก        ปณฺฑิโต อุปปชฺชตีติ ฯญ   
        อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๒๐๑]  ๓  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุต เอกธมฺโม   
#๑ ยุ. สุขินฺทรฺิย ฯ    
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ภิกฺขเว    ภาวิโต    พหุลกีโต    อุโภ   อตฺเถ   สมธคฺิคยฺห   ติฏติ   
ทิฏธมฺมิก ฺเจว   อตฺถ   สมฺปรายิก ฺจ   กตโม   เอกธมฺโม  อปฺปมาโท   
กุสเลสุ    ธมเฺมสุ    ฯ   อย   โข   ภิกฺขเว   เอกธมฺโม   ภาวิโต   
พหุลีกโต   อุโภ   อตฺเถ   สมธิคฺคยฺห   ติฏติ   ทฏิธมฺมกิ ฺเจว  อตฺถ   
สมฺปรายิก ฺจาติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          อปฺปมาท ปสสนฺติ          ปุ ฺกิริยาสุ ปณฺฑิตา   
          อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ      อธิคฺคณฺหาติ ปณฺฑิโต   
          ทฏิเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ   โย จตฺโถ สมฺปรายิโก   
          อตฺถาภิสมยา ธีโร         ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ ฯ   
        อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตฺตนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๐๒]  ๔  วุตฺต  เหต ภควตา วุตฺตมรหตาติ เม สุต เอกปุคฺคลสฺส   
ภิกฺขเว     กปปฺ     สนฺธาวโต    สสรโต    สิยา    เอว    มหา   
อฏ ิกงฺกโล    อฏ ิปุ ฺโช    อฏ ิราสิ   ยถาย   เวปุลลฺปพฺพโต   สเจ   
สหารโก   อสฺส   สมฺภต ฺจ   น   วินสฺเสยฺยาติ   ฯ  เอตมตฺถ  ภควา   
อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          เอกสฺเสเกน กปฺเปน       ปุคฺคลสฺสฏ ิส ฺจโย   
          สิยา ปพฺพตสโม ราสิ       อิติ วุตฺต มเหสินา   
          โส โข ปนาย อกฺขาโต     เวปุลฺโล ปพฺพโต มหา   
          อุตฺตโร คิชฺฌกฏูสสฺ         มคธาน คิริพฺพเช   
          ยโต จ อริยสจฺจานิ        สมฺมปฺป ฺาย ปสฺสติ    
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          ทุกฺข ทุกฺขสมุปฺปาท         ทุกฺขสฺส จ อติกฺกม   
          อริย ฺจฏงฺคิก มคฺค        ทุกฺขูปสมคามิน   
          ส สตฺตกฺขตฺตุ ปรม         สนฺธาวิตฺวาน ปุคฺคโล   
          ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ        สพฺพสโยชนกฺขยาติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๐๓]  ๕  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม สุต เอกธมฺม   
อตีตสฺส    ภิกฺขเว    ปรุิสปุคฺคลสฺส    นาห   ตสฺส   กิ ฺจิ   ปาปกมฺม   
อกรณียนฺติ      วทามิ     กตม     เอกธมฺม     ยถยิท     ภิกฺขเว   
สมฺปชานมุสาวาโทติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   อโวจ  ฯ  ตตฺเถต  อิติ   
วุจฺจติ   
          เอกธมฺม อตีตสฺส          มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน   
          วิติณฺณปรโลกสฺส           นตฺถิ ปาป อการิยนฺติ ฯ   
อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สตุนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๒๐๔]  ๖  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม สุต เอว ฺเจ   
ภิกฺขเว   สตฺตา   ชาเนยฺยุ   ทานสวิภาคสฺส   วิปาก   ยถาห  ชานามิ   
น   อทตฺวา   ภุ ฺเชยฺยุ   น   จ   เนส  มจฺเฉรมล  จิตฺต  ปริยาทาย   
ติฏเยฺย   โยป   เนส   อสฺส   จริโม  อาโลโป  จริม  กพล  ตโตป   
น   อสวิภชิตฺวา   ภุ ฺเชยฺยุ  สเจ  เนส  ปฏิคฺคาหกา  อสฺสุ  ฯ  ยสมฺา   
จ   โข   ภิกฺขเว   สตฺตา   น  เอว  ชานนฺติ  ทานสวิภาคสฺส  วิปาก   
ยถาห    ชานามิ    ตสฺมา   อทตฺวา   ภุ ฺชนฺติ   มจฺเฉรมล ฺจ   เนส    
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จิตฺต   ปริยาทาย   ติฏตีติ   ฯ  เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ  ฯ  ตตฺเถต   
อิติ วุจฺจติ   
          เอว ฺเจ สตฺตา ชาเนยฺยุ    ยถาวุตฺต มเหสินา   
          วิปาก สวิภาคสฺส          ยถา โหติ มหปฺผล   
          วิเนยฺย มจฺเฉรมล         วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
          ทชฺชุ กาเลน อริเยสุ       ยตฺถ ทนิฺน มหปฺผล   
          อนฺน ฺจ ทตฺวาน ๑ พหุโน   ทกฺขิเณยฺเยสุ ทกฺขิณ   
          อิโต จุตา มนุสฺสตฺตา       สคฺค คจฺฉนฺติ ทายกา   
          เต จ สคฺคคตา ๒ ตตฺถ    โมทนติฺ กามกามิโน   
          วิปาก สวิภาคสฺส          อนุโภนติฺ อมจฺฉราติ ฯ   
        อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๒๐๕]   ๗  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ยานิ   
กานิจิ   ภิกฺขเว   โอปธิกานิ   ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ   ๓    สพฺพานิ   ตานิ   
เมตฺตาย    เจโตวิมุตฺติยา   กล   นาคฺฆนฺติ   โสฬสึ   เมตฺตา   เยว   
ตานิ   เจโตวิมุตฺติ   อธิคฺคเหตฺวา   ภาสเต   จ  ตปเต  จ  วิโรจเต   
จ   ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  ยากาจิ  ตารกรูปาน  ปภา  สพฺพา  ตา   
จนฺทปฺปภาย  กล  นาคฺฆนฺติ  โสฬสึ จนฺทปฺปภา เยว ตานิ ๔ อธิคฺคเหตฺวา   
ภาสเต   จ   ตปเต   จ   วิโรจเต   จ   เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   
ยานิ   กานิจิ   โอปธิกานิ   ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ   สพฺพานิ  ตานิ  เมตฺตาย   
เจโตวิมุตฺติยา  กล  นาคฺฆนฺติ  โสฬสึ  เมตฺตา  เยว  ตานิ  เจโตวิมุตฺติ   
#๑ ม. ย.ุ ทตฺวา ฯ  ๒ ย.ุ สคฺคงฺคตา ฯ  ๓ โป. ม. ย.ุ ปุ ฺกิริยวตฺถูนิ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ตา ฯ    
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อธิคฺคเหตฺวา   ภาสเต   จ   ตปเต   จ  วิโรจเต  จ  ฯ  เสยฺยถาป   
ภิกฺขเว   วสฺสาน  ปจฺฉิเม  มาเส  สรทสมเย  วิทฺเธ  ๑  วิคตวาหเก   
เทเว  อาทิจฺโจ  นภ  อพฺภุสฺสกฺกมาโน  สพฺพ  อากาส ๒ ตมคต อภิหจฺจ   
ภาสเต   จ   ตปเต   จ  วิโรจเต  จ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ยานิ   
กานิจิ  โอปธิกานิ  ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ  สพฺพานิ ตานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา   
กล    นาคฺฆนฺติ    โสฬสึ    เมตฺตา    เยว    ตานิ    เจโตวิมุตฺติ   
อธิคฺคเหตฺวา  ภาสเต  จ  ตปเต  จ  วิโรจเต  จ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว   
รตฺติยา  ปจฺจูสสมย  โอสธิตารกา  ภาสเต  จ  ตปเต  จ  วิโรจเต  จ   
เอวเมว   โข   ภิกฺขเว   ยานิ   กานิจิ   โอปธิกานิ  ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ   
สพฺพานิ    ตานิ   เมตฺตาย   เจโตวิมุตฺติยา   กล   นาคฺฆนฺติ   โสฬสึ   
เมตฺตา   เยว   ตานิ   เจโตวิมุตฺติ  อธิคฺคเหตฺวา  ภาสเต  จ  ตปเต   
จ   วิโรจเต   จาติ   ฯ   เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ  ฯ  ตตฺเถต  อิติ   
วุจฺจติ   
          โย [๓] เมตฺต ภาวยติ    อปฺปมาณ ปฏิสฺสโต   
          ตนู ๔ สโยชนา โหนฺติ     ปสฺสโต อุปธิกฺขย   
               เอกมฺป เจ ปาณมทุฏจิตฺโต   
               เมตฺตายติ กุสโล เตน โหติ   
               สพฺเพ จ ปาเณ มนสานุกมฺป   
               พหูตมริโย ๕ ปกโรติ ปุ ฺ   
               เย สตฺตสณฺฑ ปวึ วิชิตฺวา   
#๑ ยุ. วิสุทฺเธ ฯ  ๒ ม. ยุ. อากาสคต ฯ  ๓ ม. ย.ุ จ ฯ  ๔ โป. ยุ. ตนุ ฯ   
#๕ ม. ย.ุ ปหตูมริโย ฯ    
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               ราชีสโย ๑ ยชมานานุปริยคา   
               (อสฺสเมธ ปุริสเมธ   
               สมมฺาปาส วาชเปยฺย นิรคฺคฬ)   
               เมตฺตสฺส จิตฺตสฺส สุภาวิตสฺส   
               กลมฺป เต นานุภวนฺติ โสฬสึ   
               (จนฺทปฺปภา ตารคณาว สพฺเพ)   
          โย น หนฺติ น ฆาเตติ      น ชินาติ น ชาปเย   
          เมตฺตโส สพฺพภูเตสุ        เวร ตสฺส น เกนจีติ ฯ   
         อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา   อิติ เม สุตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
                    ตติยวคฺโค ตติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
          จิตฺต ฌายี ๒ อุโภ อตฺเถ   ปุ ฺ เวปุลฺลปพฺพต   
          สมฺปชานมุสาวาโท         ทาน ฺจ เมตฺตภาว ฺจ   
          สตฺติมานิ จ สุตฺตานิ        ปุริมานิ จ วีสติ   
          เอกธมฺเมสุ สุตฺตนฺตา       สตฺตวีสติ สงฺคหาติ ฯ   
                  เอกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ ๓    
                       __________   
#๑ โป. ม. ราชิสโย ฯ  ๒ ม. จิตฺต เมตฺต ฯ  ๓ โป. ยุ. อิโต ปร เทฺว ธมฺเม   
#อนุกฺกฏีติ ทิสฺสนฺติ ฯ    
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               อิติวุตฺตเก ทุกนิปาตสฺส ปมวคฺโค   
     [๒๐๖]   ๑  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ทฺวีหิ   
ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   ทฏิเว  ธมฺเม  ทุกฺข  วิหรติ   
สวิฆาต     สอุปายาส    สปริฬาห    กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา   
ทุคฺคติ    ปาฏิกงฺขา    กตเมหิ    ทฺวีหิ   อินฺทฺริเยสุ   อคุตฺตทฺวารตาย   
จ  โภชเน  อมตฺต ฺ ุตาย  จ  อิเมหิ  โข  ๑  ภิกฺขเว  ทฺวีหิ  ธมฺเมหิ   
สมนฺนาคโต    ภิกฺขุ    ทฏิเว    ธมฺเม    ทุกฺข    วิหรติ   สวิฆาต   
สอุปายาส     สปริฬาห     กายสฺส    เภทา    ปรมฺมรณา    ทุคฺคติ   
ปาฏิกงฺขาติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          จกฺขุโสต ฺจ ฆาน ฺจ        ชิวฺหา กาโย ตถา มโน   
          เอตานิ ยสฺส ทฺวารานิ      อคุตฺตานิ ๒ จ ภิกฺขุโน   
          โภชนมฺหิ อมตฺต ฺ ู         อินฺทรฺิเยสุ อสวุโต   
          กายทุกฺข เจโตทุกฺข        ทุกฺข โส อธิคจฺฉติ   
          ฑยฺหมาเนน กาเยน        ฑยฺหมาเนน เจตสา   
          ทิวา วา ยทิ วา รตฺตึ      ทุกฺข วิหรติ ตาทิโสติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๒๐๗]   ๒  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ทฺวีหิ   
ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   ทฏิเว   ธมเฺม  สุข  วิหรติ   
อวิฆาต   อนุปายาส   อปริฬาห   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สุคติ   
#๑ โป. ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ อคุตฺตานิธ ฯ    
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ปาฏิกงฺขา   กตเมหิ   ทฺวีหิ   อินฺทรฺิเยสุ   คุตฺตทฺวารตาย   จ  โภชเน   
มตฺต ฺ ุตาย   จ   อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว   ทฺวีหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต   
ภิกฺขุ   ทฏิเว   ธมฺเม   สขุ   วิหรติ   อวิฆาต  อนุปายาส  อปริฬาห   
กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สุคติ  ปาฏิกงฺขาติ  ฯ  เอตมตฺถ  ภควา   
อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          จกฺขุโสต ฺจ ฆาน ฺจ        ชิวฺหา กาโย อโถ ๑ มโน   
          เอตานิ ยสฺส ทฺวารานิ      สุคุตฺตานิ จ ภิกฺขุโน   
          โภชนมฺหิ จ มตฺต ฺ ู        อินฺทฺริเยสุ จ สวุโต   
          กายสุข เจโตสุข          สุข โส อธิคจฺฉติ   
          อฑยฺหมาเนน กาเยน       อฑยฺหมาเนน เจตสา   
          ทิวา วา ยทิ วา รตฺตึ      สุข วิหรติ ตาทิโสติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทุติย ฯผ   
     [๒๐๘]  ๓  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต เทฺวเม   
ภิกฺขเว   ธมมฺา   ตปนียา   กตเม   เทฺว   อิธ   ภิกฺขเว   เอกจฺโจ   
อกตกลฺยาโณ  โหติ  อกตกุสโล  อกตภีรุตฺตาโณ  กตปาโป  กตลุทฺโธ  ๒   
กตกิพฺพิโส    โส    อกต    เม    กลฺยาณนฺติป   ตปฺปติ   กต   เม   
ปาปนฺติป   ตปฺปติ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   เทฺว  ธมฺมา  ตปนียาติ  ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          กายทุจฺจริต กตฺวา         วจีทุจฺจริตานิ วา ๓    
#๑ ม. ย.ุ ตถา ฯ  ๒ ยุ. กตตฺถทฺโธ ฯ  ๓ ม. จ ฯ    
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          มโนทจฺุจริต กตฺวา         ย ฺจ ฺ โทสส ฺหิต ๑   
          อกตฺวา กุสลกมฺม          กตฺวานากุสล พหุ   
          กายสฺส เภทา ทุปฺป ฺโ     นริย โส อุปปชฺชตีติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๐๙]  ๔  วุตฺต  เหต  ภควา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  เทฺวเม   
ภิกฺขเว   ธมมฺา   อตปนียา   กตเม   เทวฺ   อิธ   ภิกฺขเว  เอกจฺโจ   
กตกลฺยาโณ   โหติ   กตกสุโล   กตภีรตฺุตาโณ   อกตปาโป   อกตลุทฺโธ   
อกตกิพฺพิโส    โส    กต   เม   กลฺยาณนฺติป   น   ตปฺปติ   อกตเม   
ปาปนฺติป    น    ตปฺปติ    อิเม    โข    ภิกฺขเว    เทฺว   ธมฺมา   
อตปนียาติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          กายทุจฺจริต หิตฺวา         วจีทุจฺจริตานิ วา   
          มโนทจฺุจริต หิตฺวา         ย ฺจ ฺ โทสส ฺหิต   
          อกตฺวา ๒ อกุสล กมฺม     กตฺวาน กุสล พหุ   
          กายสฺส เภทา สปฺป ฺโ     สคฺค โส อุปปชฺชตีติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๑๐]   ๕   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
ทฺวีหิ   ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ปุคฺคโล   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต   
เอว   นิรเย   กตเมหิ   ทฺวีหิ   ปาปเกน   จ   สีเลน  ปาปกาย  จ   
ทิฏ ิยา   อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว   ทฺวีหิ  ธมฺเมหิ  สมนนฺาคโต  ปุคฺคโล   
ยถาภต   นิกขิฺตฺโต   เอว   นิรเยติ   ฯ  เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ  ฯ   
#๑ ยุ. โทสส ฺ ิต ฯ  ๒ ม. ย.ุ อกตฺวากุสล ฯ    
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ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ปาปเกน จ สีเลน         ปาปกาย จ ทิฏ ิยา   
          เอเตหิ ทฺวีหิ ธมฺเมหิ       โย สมนฺนาคโต นโร   
          กายสฺส เภทา ทุปฺป ฺโ     นริย โส อุปปชฺชตีติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๒๑๑]   ๖  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ทฺวีหิ   
ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ปุคฺคโล   ยถาภต   นิกฺขิตฺโต   เอว   
สคฺเค   กตเมหิ   ทฺวีห ิ  ภทฺทเกน   จ  สีเลน  ภทฺทกิาย  จ  ทฏิ ิยา   
อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว   ทฺวีหิ   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  ยถาภต   
นิกฺขตฺโต   เอว   สคฺเคติ   ฯ   เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ  ฯ  ตตฺเถต   
อิติ วุจฺจติ   
          ภทฺทเกน จ สีเลน         ภทฺทิกาย จ ทิฏ ิยา   
          เอเตหิ ทฺวีหิ ธมฺเมหิ       โย สมนฺนาคโต นโร   
          กายสฺส เภทา สปฺป ฺโ     สคฺค โส อุปปชฺชตีติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๒๑๒]  ๗  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม สุต อนาตาป   
ภิกฺขเว     ภิกขฺุ     อโนตฺตปฺป     อภพฺโพ    สมฺโพธาย    อภพฺโพ   
นิพฺพานาย    อภพฺโพ   อนุตฺตรสฺส   โยคกฺเขมสฺส   อธิคมาย   อาตาป   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   โอตฺตปฺป  ภพฺโพ  สมฺโพธาย  ภพฺโพ  นิพฺพานาย   
ภพฺโพ   อนุตฺตรสฺส   โยคกฺเขมสฺส   อธิคมายาติ   ฯ  เอตมตฺถ  ภควา    
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อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          อนาตาป อโนตปฺป         กุสีโต หีนวีริโย   
          โย ถีนมิทฺธพหุโล          อหิรโิก อนาทโร   
          อภพฺโพ ตาทิโส ภิกฺขุ       ผุฏ ุ สมฺโพธิมุตฺตม   
               โย จ สติมา นิปโก ฌายี   
               อาตาป โอตฺตปฺป จ อปฺปมตฺโต   
               ส ฺโชน ชาติชราย ๑ เฉตฺวา   
               อิเธว สมฺโพธิมนุตฺตร ผุเสติ ฯ   
  อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๑๓]   ๘  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  นยิท   
ภิกฺขเว   พฺรหฺมจริย   วุสสฺติ   ชนกุหนตฺถ  น  ๒  ชนลปนตฺถ  น  ๒   
ลาภสกฺการสิโลกานิสสตฺถ   น   ๒  อิติ  ม  ชโน  ชานาตูติ  อถ  โข   
อิท   ภิกฺขเว   พฺรหฺมจริย   วุสฺสติ   สวรตฺถ ฺเจว   ปหานตฺถ ฺจาติ  ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          สวรตฺถ ปหานตฺถ          พฺรหฺมจริย อนีติห   
          อเทสยิ โส ภควา         นิพฺพาโนคธคามิน   
          เอส มคฺโค มหตฺเถหิ ๓     อนุยาโต มเหสิภิ ๔   
          เย เย ต ปฏิปชฺชนฺติ       ยถา พุทฺเธน เทสิต   
          ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺติ        สตฺถุ สาสนการโินติ ฯ   
#๑ โป. ชาติชราน ฯ  ๒ อฏกถาย น ทิสฺสนฺติ ฯ ย ุนสทฺโท น ทิสฺสติ   
#๓ ม. ยุ. มหตฺเตหิ ฯ  ๔ ย.ุ มเหสิโน ฯ    
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         อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา   อิติ เม สุตนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๒๑๔]   ๙  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  นยิท   
ภิกฺขเว    พฺรหฺมจริย    วุสสฺติ    ชนกุหนตฺถ    น    ชนลปนตฺถ   น   
ลาภสกฺการสิโลกานิสสตฺถ   น   อิติ  ม  ชโน  ชานาตูติ  อถ  โข  อิท   
ภิกฺขเว    พฺรหฺมจริย    วุสสฺติ    อภิ ฺตฺถ ฺเจว   ปริ ฺตฺถ ฺจาติ   ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          อภิ ฺตฺถ ปริ ฺตฺถ         พฺรหฺมจริย อนีติห   
          อเทสยิ โส ภควา         นิพฺพาโนคธคามิน   
          เอส มคฺโค มหตฺเถหิ       อนุยาโต มเหสิภิ   
          เย เย ต ปฏิปชฺชนฺติ       ยถา พุทฺเธน เทสิต   
          ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสนฺติ        สตฺถุ สาสนการโินติ ฯ   
        อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๒๑๕]  ๑๐  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ทฺวีหิ   
ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  ทิฏเว  ธมฺเม  สุขโสมนสฺสพหุโล   
วิหรติ    โยนโิส    อารทฺโธ    โหติ    อาสวาน    ขยายาติ   ๑   
กตเมหิ  ทฺวีหิ  สเวชนีเยสุ  าเนสุ  สเวชเนน  สเวคสฺส ๒ จ โยนิโส   
ปธาเนน   อิเมหิ   โข   ภิกฺขเว   ทฺวีหิ   ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ   
ทิฏเว   ธมฺเม   สุขโสมนสฺสพหุโล   วิหรติ   โยนโิส  อารทฺโธ  โหติ   
อาสวาน ขยายาติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ 
          สเวชนีเยสุ าเนสุ        สวิชฺเชเถว ปณฺฑิโต   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท น ทิสสฺติ ฯ  ๒ ม. สวิคฺคสฺส ฯ    
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          อาตาป นิปโก ภิกขฺุ        ป ฺาย สมเวกฺขิย   
          เอว วิหารี อาตาป        สนฺตวุตฺติ อนุทฺธโต   
          เจโตสมถมนุยุตฺโต         ขย ทุกฺขสฺส ปาปุเณติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                      วคฺโค ปโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
          เทฺวเม ภิกฺขุ ตปนียา       ตปนียา ปรตฺเถหิ   
          อาตาป น ๑ กุหนา จ     โสมนสฺเสน เต ทสาติ ฯ   
                       __________   
               อิติวุตฺตเก ทุกนิปาตสฺส ทุติยวคฺโค   
     [๒๑๖]  ๑  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต ตถาคต   
ภิกฺขเว   อรหนฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธ   เทวฺ   วิตกฺกา   พหุล  สมุทาจรนฺติ   
เขโม   จ   วิตกฺโก   วิเวโก  ๒  จ  ฯ  อพฺยาปชฺฌาราโม  ภิกฺขเว   
ตถาคโต       อพฺยาปชฺฌรโต      ตเมน      ภิกฺขเว      ตถาคต   
อพฺยาปชฺฌาราม   อพฺยาปชฺฌรต   เอเสว   วิตกฺโก   พหุล   สมทุาจรติ   
อิมายาห   อิริยาย   น  กิ ฺจิ  พฺยาพาเธมิ  ตส  วา  ถาวร  วาติ  ฯ   
ปวิเวการาโม    ภิกฺขเว    ตถาคโต   ปวิเวกรโต   ตเมน   ภิกฺขเว   
ตถาคต     ปวิเวการาม    ปวิเวกรต    เอเสว    วิตกโฺก    พหุล   
สมุทาจรติ   ย   อกุสล  ต  ปหีนนฺติ  ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ตุเมฺหป   
#๑ ม. น กุหนา เทฺว ฯ  ๒ ยุ. ปริเวโก ฯ    
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อพฺยาปชฺฌารามา    วิหรถ    อพฺยาปชฺฌรตา    เตส    โว   ภิกฺขเว   
ตุมฺหาก     อพฺยาปชฺฌารามาน    วิหรต    อพฺยาปชฌฺรตาน    เอเสว   
วิตกฺโก    พหุล    สมุทาจริสฺสติ   อิมาย   มย   อิรยิาย   น   กิ ฺจิ   
พฺยาพาเธม  ตส  วา  ถาวร  วาติ  ฯ  ปวิเวการามา  ภิกฺขเว  วิหรถ�    
ปวิเวกรตา   เตส   โว   ภิกฺขเว   ตุมฺหาก   ปวิเวการามาน  วิหรต   
ปวิเวกรตาน    เอเสว   วิตกฺโก   พหุล   สมุทาจริสฺสติ   ก ึ  อกุสล   
กึ   อปฺปหีน   ก ึ ปชหามาติ  ฯ  เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ  ฯ  ตตฺเถต   
อิติ วุจฺจติ   
               ตถาคต พุทฺธ อสยฺหสาหิน   
               เทฺว วิตกฺกา สมุทาจรนฺติ น   
               เขโม วิตกฺโก ปโม อุทีริโต   
               ตโต วิเวโก ทุติโย ปกาสิโต ฯ   
               ตโมนุท ปารคต มเหสึ   
               ต ปตฺติปตฺต วสิม อนาสว   
               วิสนฺตร ตณฺหกฺขเย วิมุตฺต   
               ต เว มุนึ อนฺติมเทหธารึ   
               มารชห พฺรูมิ ชราย ปารคุ ฯ   
               สเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโต   
               ยถาป ปสฺเส ชนต สมนฺตโต   
               ตถปูม ธมฺมมย สุเมโธ    
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               ปาสาทมารุยห สมนฺตจกฺขุ   
               โสกาวติณฺณ ชนตมฺมเปตโสโก ๑   
               อเวกฺขติ ชาติชราภิภูตนฺติ ฯ   
         อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา   อิติ เม สุตนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๒๑๗]   ๒   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
ตถาคตสฺส    ภิกฺขเว   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   เทฺว   ธมมฺเทสนา   
ปริยาเยน   ภวนฺติ   กตมา   เทฺว   ปาป   ปาปกโต   ปสฺสถาติ  อย   
ปมา    ธมมฺเทสนา    ปาป    ปาปกโต   ทิสฺวา   ตตฺถ   นิพฺพินฺทถ   
วิรชฺชถ   วิมจฺุจถาติ   อยมฺป   ๒   ทุติยา   ธมฺมเทสนา   ตถาคตสฺส   
ภิกฺขเว   อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อิมา  เทฺว  ธมฺมเทสนา  ปริยาเยน   
ภวนฺติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ตถาคตสฺส พุทฺธสฺส         สพฺพภูตานุกมฺปโน   
          ปรยิายวจน ปสฺส          เทฺว จ ธมฺมา ปกาสิตา   
          ปาปก ปสฺสถ เฉกา ๓      ตตฺถ ปาป ๔ วิรชฺชถ   
          ตโต วิรตฺตจิตฺตาเส        ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถาติ ฯ   
     อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา       อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๒๑๘]  ๓  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต อวิชฺชา   
ภิกฺขเว    ปุพฺพงฺคมา    อกสุลาน    ธมมฺาน   สมาปตฺติยา   อนฺวเทว   
อหิริก   อโนตฺตปฺป   วิชชฺา   จ   โข   ภิกฺขเว   ปุพฺพงฺคมา  กุสลาน   
#๑ ม. ชนตมเปตโสโก ฯ ยุ. ชนต อเปตโสโก  ๒ ม. ย.ุ ปสทโฺท นตฺถิ ฯ   
#๓ ม. เจต ฯ ยุ. เจก ฯ  ๔ ม. ย.ุ จาป ฯ    
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ธมฺมาน    สมาปตฺติยา    อนฺวเทว    หโิรตฺตปฺปนฺติ    ฯ    เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ยา กาจิมา ทุคฺคติโย       อสฺมึ โลเก ปรมฺห ิจ   
          อวิชชฺามูลกา ๑ สพฺพา     อิจฺฉาโลภสมุสฺสยา   
          ยโต จ โหติ ปาปจฺโฉ      อหิรโิก ๒ อนาทโร   
          ตโต ปาป ปสวติ          อปาย เตน คจฺฉติ ฯ   
          ตสฺมา ฉนฺท ฺจ โลภ ฺจ      อวิชฺช ฺจ วิราชย   
         วิชฺช อุปฺปาทย ภิกฺขุ         สพฺพา ทุคฺคติโย ชเหติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๑๙]   ๔   วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  เต   
ภิกฺขเว   สตฺตา   สุปริหีนา   เย   อรยิาย   ป ฺาย   ปริหีนา   เต   
ทิฏเ  เจว  ๓   ธมฺเม  ทกฺุข  วิหรนฺติ  สวิฆาต  สอุปายาส  สปรฬิาห   
กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา  ฯ  เต  ภิกฺขเว  สตฺตา   
อปริหีนา    เย   อริยาย   ป ฺาย   อปริหีนา   เต   ทิฏเ   เจว   
ธมฺเม   สุข   วิหรนฺติ   อวิฆาต  อนุปายาส  อปริฬาห  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา   สุคติ   ปาฏิกงฺขาติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   อโวจ   ฯ   
ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ป ฺาย ปริหาเนน         ปสฺส โลก สเทวก   
          นิวิฏ นามรูปสฺมึ          อิท สจฺจนฺติ ม ฺติ ฯ   
          ป ฺา หิ เสฏา โลกสฺมึ    ยาย นิพฺเพธคามินี   
#๑ ม. อวิชชฺามูลิกา ฯ  ๒ ม. ย.ุ อหิรโีก ฯ  ๓ ม. ทฏิเว ฯ    
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          สา ๑ จ สมฺมา ปชานาติ   ชาติภวปริกฺขย   
          เตส เทวา มนุสฺสา จ      สมฺพุทธฺาน สตีมต   
          ปหยนฺติ หาสป ฺาน ๒     สรรีนฺติมธารินนฺติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๒๐]  ๕  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต เทฺวเม   
ภิกฺขเว   สุกกฺา   ธมฺมา   โลก   ปาเลนฺติ   กตเม   เทวฺ  หิร ิ ๓    
จ   โอตฺตปฺป   จ  ฯ  อิเม  เจ  ภิกฺขเว  เทฺว  สุกฺกา  ธมมฺา  โลก   
น    ปาเลยฺยุ   นยิธ   ป ฺาเยถ   มาตาติ   วา   มาตุจฺฉาติ   วา   
มาตุลานีติ   วา   อาจริยภิริยาติ   วา   ครูน   ทาราติ  วา  สมฺเภท   
โลโก    อคมิสฺส   ยถา   อเชฬกา   กุกฺกฏุสูกรา   โสณสิงฺคาลา   ฯ   
ยสฺมา   จ   โข  ภิกฺขเว  อิเม  เทฺว  สกฺุกา  ธมฺมา  โลก  ปาเลนฺติ   
ตสฺมา   ป ฺาเยถ  ๔  มาตาติ  วา  มาตุจฺฉาติ  วา  มาตุลานีติ  วา   
อาจริยภิริยาติ  วา  ครูน  ทาราติ  วาติ  ฯ  เอตมตฺถ  ภควา อโวจ ฯ   
ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          เยส เจ หิริโอตฺตปฺป       สพฺพทา จ น วิชฺชติ   
          โวกกฺนฺตา สุกฺกมูลา เต     ชาติมรณคามิโน ฯ   
          เยส ฺจ หิริโอตฺตปฺป        สทา สมฺมา อุปฏ ิตา   
          วิรฬฺูหพฺรหฺมจริยา          เต สนฺโต ขีณปุนพฺภวาติ ฯ   
        อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๒๒๑]   ๖  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  อตฺถิ   
#๑ โป. สา จ ยสฺมา ฯ ม. ยาย สมฺมา ฯ ยุ. ยา ฯ  ๒ ยุ. สป ฺาน ฯ   
#๓ ม. หิรี ฯ  ๔ ม. ยุ. ป ฺายติ ฯ    
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ภิกฺขเว   อชาต   อภูต   อกต   อสงฺขต  โน  เจต  ภิกขฺเว  อภวิสฺส   
อชาต   อภูต   อกต  อสงฺขต  นยิธ  ชาตสฺส  ภูตสฺส  กตสฺส  สงฺขตสฺส   
นิสฺสรณ   ป ฺาเยถ   ฯ   ยสฺมา   จ   โข   ภิกฺขเว   อตฺถิ  อชาต   
อภูต   อกต   อสงฺขต   ตสฺมา   ชาตสฺส   ภูตสฺส   กตสฺส   สงฺขตสฺส   
นิสฺสรณ   ป ฺาเยถาติ   ๑  ฯ  เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ  ฯ  ตตฺเถต   
อิติ วุจฺจติ   
          ชาต ภูต สมุปฺปนฺน         กต สงฺขตมทฺธุว   
          ชรามรณสงฺขต            โรคนิทธฺ ปภงฺคุณ ๒   
          อาหารเนตฺติปฺปภว         นาล ตทภินนฺทิตุ   
          ตสฺส นิสฺสรณ สนตฺ         อตกกฺาวจร ธุวa   
          อชาต อสมุปฺปนฺน          อโสก วิรช ปท   
          นิโรโธ ทุกฺขธมฺมาน        สงฺขารูปสโม สโุขติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๒๒๒]  ๗  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต เทฺวมา   
ภิกฺขเว     นพฺิพานธาตุโย     กตมา     เทฺว    สอุปาทิเสสา    จ   
นิพฺพานธาตุ   อนุปาทิเสสา   จ   นิพฺพานธาตุ   ฯ  กตมา  จ  ภิกฺขเว   
สอุปาทิเสสา   นิพฺพานธาตุ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อรห  โหติ  ขีณาสโว   
วุสิตวา   กตกรณีโย   โอหิตภาโร   อนุปฺปตฺตสทตฺโถ  ปริกฺขีณภวสโยชโน   
สมฺมท ฺา      วิมุตฺโต      ตสฺส      ติฏนฺเตว      ป ฺจินฺทฺริยานิ   
เยส     อวิฆาตตฺตา    ๓     มนาปามนาป    ปจฺจนุโภติ    สุขทุกฺข   
#๑ ม. ป ฺายตีติ ฯ  ๒ ม. ปภงฺคุร ฯ  ๓ โป. อธิคตตฺตา ฯ๗    
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ปฏิสเวทยติ   ๑   ตสฺส   โย  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโย  อย   
วุจฺจติ   ภิกฺขเว   สอุปาทิเสสา   นิพฺพานธาตุ   ฯ  กตมา  จ  ภิกฺขเว   
อนุปาทิเสสา   นิพฺพานธาตุ   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อรห  โหติ  ขีณาสโว   
วุสิตวา   กตกรณีโย   โอหิตภาโร   อนุปฺปตฺตสทตฺโถ  ปริกฺขีณภวสโยชโน   
สมฺมท ฺา        วิมุตฺโต        ตสฺส        อิเธว       ภิกฺขเว   
สพฺพเวทยิตานิ    อนภินนทฺิตานิ    สีติภวิสฺสนฺติ   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   
อนุปาทิเสสา  นิพฺพานธาตุ  ฯ  อิมา  โข ภิกฺขเว เทฺว นิพฺพานธาตุโยติ ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
               เทฺว อิมา จกฺขุมตา ปกาสิตา   
               นิพฺพานธาตู อนิสฺสิเตน ตาทินา   
               เอกา หิ ธาตุ อิธ ทิฏธมฺมกิา   
               สอุปาทิเสสา ภวเนตฺติสงฺขยา   
               อนุปาทิเสสา ปน สมฺปรายิกา   
               ยมหฺิ นิรุชฌฺนฺติ ภวานิ สพฺพโส ฯ   
               เย เอตท ฺาย ปท อสงฺขต   
               วิมุตฺตจิตฺตา ภวเนตฺติสงฺขยา   
               เต ธมฺมสาราธิคมกฺขเย ๒ รตา   
               ปหสุ เต สพฺพภวานิ ตาทิโนติ ฯ   
        อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๒๓] ๘ วุตฺต เหต ภควตา วุตฺตมรหตาติ เม สุต ปฏิสลลฺานารามา   
#๑ โป. ยุ. ปฏิสเวทิยติ ฯ  ๒ ม. ยุ. ธมมฺสาราธิคมา ขเย ฯ    
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สลฺลานารามา  ภิกฺขเว  วิหรถ  ปฏิสลลฺานรตา อชฺฌตฺต เจโตสมถมนุยุตฺตา   
อนิรากตชฺฌานา        วิปสฺสนาย        สมนฺนาคตา       พฺรูเหตา   
สุ ฺาคาราน   ฯ   ปฏิสลฺลานารามาน  ภิกฺขเว  วิหรต  ปฏิสลลฺานรตาน   
อชฺฌตฺต เจโตสมถมนุยุตฺตาน อนิรากตชฺฌานาน   
วิปสฺสนาย     สมนฺนาคตาน     พฺรูเหตาน     สุ ฺาคาราน    ทฺวินฺน   
ผลาน   อ ฺตร   ผล   ปาฏิกงฺข   ทฏิเว   ธมฺเม  อ ฺา  สติ  วา   
อุปาทิเสเส   อนาคามิตาติ   ฯ   เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ  ฯ  ตตฺเถต   
อิติ วุจฺจติ   
          เย สนตฺจิตฺตา นิปกา       สติมนโฺต จ ฌายิโน   
          สมฺมา ธมฺม วิปสฺสนฺติ       กาเมสุ อนเปกฺขิโน   
          อปฺปมาทรตา สนฺตา        ปมาเท ภยทสฺสิโน   
          อภพฺพา ปริหานาย         นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๒๒๔]  ๙  วุตฺต  เหต  ภควตา วุตฺตมรหตาติ เม สุต สิกฺขานิสสา   
ภิกฺขเว    วิหรถ    ป ฺ ุตฺตรา    วิมุตฺติสารา    สตาธิปเตยฺยา    ฯ   
สิกฺขานิสสาน  ภิกฺขเว  วิหรต  ป ฺ ุตฺตราน  วิมุตฺติสาราน สตาธิปเตยฺยาน   
ทฺวินฺน      ผลาน      อ ฺตร      ผล      ปาฏิกงฺข     ทิฏเว   
ธมฺเม   อ ฺา   สติ   วา   อุปาทิเสเส   อนาคามิตาติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
               ปรปิุณฺณเสกฺข ๑ อปหานธมฺม   
#๑ โป. อปรปิุณฺณเสกฺข อปริหานธมฺม ฯ ม. .. สิกขฺ ฯ ยุ. .. เสข ฯ    
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               ป ฺ ุตฺตร ชาติขยนฺตทสฺสึ   
               ต เว มุนึ อนฺติมเทหธารึ   
               มาร ฺชห ๑ พฺรมูิ ชราย ปารคุ ฯ   
               ตสฺมา สทา ฌานรตา สมาหิตา   
               อาตาปโน ชาติขยนฺตทสฺสิโน   
               มาร สเสน อภิภุยฺย ภิกฺขโว   
               ภวถ ชาติมรณสฺส ปารคาติ ฯ   
         อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา   อิติ เม สุตนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๒๒๕]   ๑๐   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต   
ชาคโร   จสฺส   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  วิหเรยฺย  สโต  สมปฺชาโน  สมาหิโต   
ปมุทิโต   วิปฺปสนฺโน   จ   ตตฺถ   กาลวิปสฺสี  จ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  ฯ   
ชาครสฺส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  วิหรโต  สติมโต  ๒ สมฺปชานสฺส สมาหิตสฺส   
ปมุทิตสฺส      วิปฺปสนฺนสสฺ      ตตฺถ      กาลวิปสฺสโิน      กุสเลสุ   
ธมฺเมสุ   ทฺวินฺน   ผลาน   อ ฺตร   ผล   ปาฏิกงฺข   ทฏิเว  ธมฺเม   
อ ฺา   สติ   วา   อุปาทิเสเส   อนาคามิตาติ   ฯ  เอตมตฺถ  ภควา   
อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ชาครนฺตา สุณาเถต        เย สุตฺตา เต ปพุชฺฌถ   
          สุตฺตา ชาคริต เสยฺโย      นตฺถ ิชาครโต ภย ฯ   
               โย ชาคโร จ สติมา สมฺปชาโน   
               สมาหิโต มุทิโต วิปฺปสนฺโน จ   
#๑ ยุ. มาน ฺชห ฯ  ๒ ม. ยุ. สตสฺส ฯ    
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               กาเลน โส สมฺมา ธมฺม ปริวีมสมาโน   
               เอโกทิภูโต วิหเน ตม โส ฯ   
               ตสฺมา หเว ชาคริย ภเชถ   
               อาตาป ภิกฺขุ นิปโก ฌานลาภี   
               สโยชน ชาติชราย เฉตฺวา   
               อิเธว สมฺโพธิมนุตฺตร ผุเสติ ฯ   
        อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทสม ฯ   
     [๒๒๖]   ๑๑   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต   
เทฺวเม   ภิกฺขเว   อาปายิกา  เนรยิกา  อิทมฺปหาย  ๑  กตเม  เทฺว   
โย   [๒]   อพฺรหฺมจารี  พฺรหฺมจารีปฏิ ฺโ  โย  จ  ปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ   
พฺรหฺมจริย   จรนฺต   อมูลเกน   อพฺรหมฺจริเยน   อนุทฺธเสติ   ฯ  อิเม   
โข   ภิกฺขเว   เทฺว  อาปายิกา  เนรยิกา  อิทมฺปหายาติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
               อภูตวาที นิรย อุเปติ   
               โย จาป ๓  กตฺวา น กโรมิจฺจาห   
               อุโภป เต เปจฺจ สมา ภวนฺติ   
               นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ ฯ   
          กาสาวกณฺา พหโว        ปาปธมฺมา อส ฺตา   
          ปาปา ปาเปหิ กมฺเมหิ      นิรย เต อุปปชฺชเร   
          เสยฺโย อโยคุโฬ ภุตฺโต     ตตฺโต อคฺคิสิขูปโม   
#๑ ม. ย.ุ อิทมปฺปหาย ฯ  ๒ ม. จ ฯ  ๓ ม. ย.ุ วาป ฯ โย วาป กตฺวา น กโรมีติ   
#จาหาติ อุทาเน อาคต ฯ    
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          ย ฺเจ ภุ ฺเชยฺย ทุสฺสีโล     รฏปณฺฑ อส ฺโตติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ เอกาทสม ฯ   
     [๒๒๗]   ๑๒  วุตฺต  เหต  ภควา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ทฺวีหิ   
ภิกฺขเว    ทฏิ ิคเตหิ    ปรยิุฏ ิตา    เทวมนุสฺสา   โอลิยนฺติ   เอเก   
อติธาวนฺติ   เอเก   จกฺขุมนฺโต   จ   ปสฺสนฺติ   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   
โอลิยนฺติ  เอเก  ภวารามา  ภิกฺขเว  เทวมนุสฺสา  ภวรตา  ภวสมฺมุทิตา   
เตส      ภวนโิรธาย      ธมฺเม      เทสิยมาเน     จิตฺต     น   
ปกฺขนฺทติ  น  สมฺปสีทติ  น  สนฺติฏติ  นาธิมุจฺจติ  เอว  [๑]  ภิกขฺเว   
โอลิยนฺติ   เอเก   ฯ   กถ ฺจ   ภิกฺขเว  อติธาวนฺติ  เอเก  ภเวเนว   
โข   ปเนเก   อฏฏิยมานา  หรายมานา  ชิคุจฺฉมานา  วิภว  อภินนฺทนฺติ   
ยโต   กิร   โภ   อย   อตฺตา   ๒   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   
อุจฺฉิชฺชติ   วินสฺสติ   น   โหติ   ปรมฺมรณา   เอต  สนฺต  เอต  ปณีต   
เอต   ยาถาวนฺติ   เอว   โข  ภิกฺขเว  อติธาวนฺติ  เอเก  ฯ  กถ ฺจ   
ภิกฺขเว    จกขฺุมนฺโต    ปสฺสนฺติ   อิธ   ภิกฺขุ   ภูต   ภูตโต   ปสฺสติ   
ภูต   ภูตโต   ทิสฺวา   ภูตสฺส  นิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  ปฏิปนฺโน   
โหติ   เอว   โข   ภิกฺขเว   จกฺขุมนฺโต   จ  ปสฺสนฺตีติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          โย ๓  ภูต ภูตโต ทิสฺวา    ภูตสสฺ จ อติกฺกม   
          ยถาภูต ๔ วิมุจฺจนฺติ       ภวตณฺหาปริกฺขยา   
          สเจ ภูต ปริ ฺโ โส       วีตตโณฺห ภวาภเว   
#๑ ม. ย.ุ โข ฯ  ๒ ย.ุ อตฺโถ ฯ  ๓ ม. ยุ. เย ฯ  ๔ ม. ย.ุ ยถาภูเต ฯ    
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          ภูตสฺส วิภวา ภิกฺขู         นาคจฺฉนฺติ ปุนพฺภวนฺติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทฺวาทสม ฯ   
                      วคฺโค ทุติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
          เทฺว อินฺทฺริยา เทฺว ตปนียา  สีเลน อปเร ทุเว   
          อโนตฺตปฺป ๑ กุหนา เทฺว จ สเวชนีเยน เต ทส   
          วิตกฺกา เทสนา วิชฺชา      ป ฺา ธมฺเมน ป ฺจม   
          อชาต ธาตุ สลฺลาน        สิกฺขา ชาคริเยน จ   
          อปาย ทิฏ ิยาเยว ๒      พาวีสติ ปกาสิตาติ ฯ   
                    ทุกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                      ______________   
                อิติวุตฺตเก ติกนิปาตสฺส ปมวคฺโค   
     [๒๒๘]  ๑  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต ตีณีมานิ   
ภิกฺขเว     อกสุลมูลานิ     กตมานิ     ตีณิ     โลโภ     อกุสลมูล   
โทโส   อกุสลมูล   โมโห   อกุสลมลู   ฯ   อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ตีณิ   
อกุสลมูลานติี ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          โลโภ โทโส จ โมโห จ    ปุริส ปาปเจตส   
          หึสนติฺ อตฺตสมฺภูตา         ตจสารว สมฺผลนฺติ ฯ   
        อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตนฺติ ฯ ปม ฯ   
#๑ ม. อโนตฺตาป ฯ  ๒ ม. ยุ. ทิฏ ิยา เจว ฯ   
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     [๒๒๙]  ๒  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ติสโฺส   
อิมา  ภิกฺขเว  ธาตุโย  กตมา  ติสฺโส  รปูธาตุ  อรูปธาตุ  นิโรธธาตุ ฯ   
อิมา    โข    ภิกฺขเว    ติสโฺส   ธาตุโยติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   
อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          รูปธาตุปริ ฺาย ๑        อรูเปสุ อสณฺ ิตา   
          นิโรเธ เย วิมุจฺจนฺติ       เต ชนา มจฺจุหายิโน ฯ   
          กาเยน อมต ธาตุ         ผุสฺสยิตฺวา ๒ นิรูปธึ   
          อุปธิปปฺฏินิสฺสคฺค           สจฺฉิกตฺวา อนาสโว   
          เทเสติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ      อโสก วิรช ปทนติฺ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๒๓๐]  ๓  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ติสฺโส   
อิมา    ภิกฺขเว   เวทนา   กตมา   ติสฺโส   สุขา   เวทนา   ทุกฺขา   
เวทนา    อทกฺุขมสุขา   เวทนา   ฯ   อิมา   โข   ภิกฺขเว   ติสฺโส   
เวทนาติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเตถ อิติ วุจฺจติ   
          สมาหิโต สมฺปชาโน        สโต พุทฺธสฺส สาวโก   
          เวทนา จ ปชานาติ        เวทนาน ฺจ สมฺภว   
          ยตฺถ เจตา นิรุชฺฌนฺติ       มคฺค ฺจ ขยคามิน   
          เวทนาน ขยา ภิกฺขุ        นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโตติ ฯ   
        อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา    อิติ เม สุตนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๓๑]  ๔  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ติสฺโส   
#๑ ม. รูปธาตุ ฯ  ๒ ม. ผุสยิตฺวา ฯ ยุ. ผสฺสยิตฺวา ฯ    
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อิมา    ภิกฺขเว   เวทนา   กตมา   ติสฺโส   สุขา   เวทนา   ทุกฺขา   
เวทนา   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   ฯ   สขุา  ภิกฺขเว  เวทนา  ทุกฺขโต   
ทฏพฺพา     ทุกฺขา    เวทนา    สลลฺโต    ทฏพฺพา    อทุกฺขมสุขา   
เวทนา  อนิจฺจโต  ทฏพฺพา  ฯ  ยโต  จ  ๑ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สุขา   
เวทนา   ทุกขฺโต   ทฏิา   โหติ   ทุกฺขา   เวทนา   สลฺลโต  ทฏิา   
โหติ   อทุกฺขมสุขา   เวทนา   อนิจฺจโต   ทฏิา   โหติ   อย  วุจฺจติ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อรโิย   สมฺมทฺทโส   อจฺเฉจฺฉิ   ๒   ตณฺห  วิวตฺตยิ   
สโยชน   สมมฺามานาภิสมยา   ๓   อนฺตมกาสิ  ทุกขฺสฺสาติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          โย สุข ทุกฺขโต อทฺทกฺขิ ๔  ทุกขฺมทฺทกฺขิ สลฺลโต   
          อทุกฺขมสุข สนฺต           อทฺทกฺขิ น อนิจฺจโต   
          ส เว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ      ยโต ตตฺถ วิมุจฺจติ   
          อภิ ฺาโวสิโต สนฺโต       ส เว โยคาติโค มุนีติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๓๒]  ๕  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ติสฺโส   
อิมา    ภิกฺขเว    เอสนา    กตมา   ติสโฺส   กาเมสนา   ภเวสนา   
พฺรหฺมจริเยสนา  ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เอสนาติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ 
          สมาหิโต สมฺปชาโน        สโต พุทฺธสฺส สาวโก   
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ยุ. อจฺเฉชฺชิ ฯ  ๓ โป. สมฺมทฺทโส มานา - ฯ   
#๔ ม. อทฺท ฯ    
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          เอสนา จ ปชานาติ        เอสนาน ฺจ สมฺภว   
          ยตฺถ เจตา นิรุชฺฌนฺติ       มคฺค ฺจ ขยคามิน   
          เอสนาน ขยา ภิกฺขุ        นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโตติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๒๓๓]  ๖  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ติสฺโส   
อิมา    ภิกฺขเว    เอสนา    กตมา   ติสโฺส   กาเมสนา   ภเวสนา   
พฺรหฺมจริเยสนา  ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เอสนาติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          กาเมสนา ภเวสนา        พฺรหฺมจรเิยสนา สห   
          อิติ สจฺจปรามาโส         ทิฏ ิฏานา สมุสฺสยา   
          สพฺพราควิรตฺตสฺส          ตณฺหกขฺยวิมุตฺติโน   
          เอสนาปฏินิสฺสฏา         ทิฏ ิฏานา สมูหตา   
          เอสนาน ขยา ภิกฺขุ        นิราโส อกถงฺกถีติ ฯ   
    อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา        อิติ เม สุตนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๒๓๔]  ๗  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต ตโยเม   
ภิกฺขเว   อาสวา   กตเม  ตโย  กามาสโว  ภวาสโว  อวิชฺชาสโว  ฯ   
อิเม   โข   ภิกฺขเว  ตโย  อาสวาติ  ฯ  เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ  ฯ   
ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          สมาหิโต สมฺปชาโน        สโต พุทฺธสฺส สาวโก   
          อาสเว จ ปชานาติ        อาสวาน ฺจ สมฺภว    
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          ยตฺถ เจตา นิรุชฺฌนฺติ       มคฺค ฺจ ขยคามิน   
          อาสวาน ขยา ภิกฺขุ        นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโตติ ฯ   
    อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา        อิติ เม สุตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๓๕]  ๘  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต ตโยเม   
ภิกฺขเว   อาสวา   กตเม  ตโย  กามาสโว  ภวาสโว  อวิชฺชาสโว  ฯ   
อิเม   โข   ภิกฺขเว  ตโย  อาสวาติ  ฯ  เอตมตฺถ  ภควา  อโวจ  ฯ   
ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ยสฺส กามาสโว ขีโณ       อวิชชฺา จ วิราชิตา   
          ภวาสโว ปริกฺขีโณ         วิปฺปมุตฺโต นิรูปธิ   
          ธาเรติ อนฺติม เทห        เชตฺวา มาร สวาหนนฺติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๒๓๖]  ๙  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ติสฺโส   
อิมา    ภิกฺขเว    ตณฺหา    กตมา    ติสโฺส   กามตณฺหา   ภวตณฺหา   
วิภวตณฺหา   ฯ   อิมา   โข   ภิกฺขเว   ติสฺโส  ตณฺหาติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ตณฺหาโยเคน สยุตฺตา       รตฺตจิตฺตา ภวาภเว   
          เต โยคยุตฺตา มารสฺส      อโยคกฺเขมิโน ชนา   
          สตฺตา คจฺฉนฺติ สสาร       ชาติมรณคามิโน   
          เย จ ตณฺห ปหนฺตฺวาน      วีตตณฺหา ภวาภเว   
          เต ๑ เว ปารคตา โลเก  เย ปตฺตา อาสวกฺขยนฺติ ฯ   
#๑ ยุ. เต จ ปารงฺคตา ฯ    
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     อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา       อิติ เม สุตนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๒๓๗]   ๑๐  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ตีหิ   
ภิกฺขเว   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  อติกฺกมฺม  มารเธยฺย  อาทิจฺโจว   
วิโรจติ   กตเมหิ   ตีห ิ  อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อเสกฺเขน  สลีกฺขนฺเธน   
สมนฺนาคโต    โหติ   อเสกฺเขน   สมาธิกฺขนฺเธน   สมนฺนาคโต   โหติ   
อเสกฺเขน   ป ฺากฺขนฺเธน  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว   
ตีหิ   ธมฺเมหิ   สมนฺนาคโต   ภิกฺขุ   อติกฺกมฺม   มารเธยฺย  อาทิจฺโจว   
วิโรจตีติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          สลีสมาธิป ฺา ๑ จ       ยสฺส เอเต สุภาวิตา   
          อติกฺกมฺม มารเธยฺย        อาทิจฺโจว วิโรจตีติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                      วคฺโค ปโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
               มูลธาตุ อถ เวทนา ทุเว   
               เอสนา จ ทุเว อาสวา ทุเว   
               ตณฺหาโต [๒] อถ มารเธยฺยโต   
               วคฺคมาหุ ปมนฺติ มุตฺตมนฺติ ฯ   
                     __________________   
#๑ ม. ย.ุ สลี สมาธิ ป ฺา จ ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. จ ฯ    
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               อิติวุตฺตเก ติกนิปาตสฺส ทุติยวคฺโค   
     [๒๓๘]  ๑  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต ตีณีมานิ   
ภิกฺขเว    ปุ ฺกิริยาวตฺถูนิ    กตมานิ   ตีณิ   ทานมย   ปุ ฺกิริยาวตฺถุ   
สีลมย      ปุ ฺกิริยาวตฺถุ      ภาวนามย      ปุ ฺกิริยาวตฺถุ     ฯ   
อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   ตีณิ   ปุ ฺกิริยาวตฺถูนีติ   ฯ  เอตมตฺถ  ภควา   
อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ปุ ฺเมว โส สิกฺเขยฺย      อายตคฺค สุขินฺทฺริย ๑   
          ทาน ฺจ สมจริย ฺจ         เมตฺตจิตฺต ฺจ ภาวเย   
          เอเต ธมฺเม ภาวยิตฺวา     ตโย สุขสมุทฺทเย   
          อพฺยาปชฺฌ สุข โลก        ปณฺฑิโต อุปปชฺชตีติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๒๓๙]  ๒  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต ตีณีมานิ   
ภิกฺขเว   จกฺขูนิ   กตมานิ   ตีณิ   มสจกฺขุ   ทิพฺพจกฺขุ   ป ฺาจกฺขุ  ฯ   
อิมานิ    โข    ภิกฺขเว    ตีณิ    จกฺขูนีติ    ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   
อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          มสจกฺขุ ๒ ทิพฺพจกฺขุ       ป ฺาจกฺขุ อนุตฺตร   
          เอตานิ ตีณิ จกฺขูนิ         อกฺขาสิ ปุริสุตฺตโม   
          มสจกฺขุสฺส อุปฺปาโท        มคฺโค ทิพฺพสฺส จกฺขุโน   
          ยโต าณ อุทปาทิ         ป ฺาจกฺขุ อนุตฺตร   
#๑ ม. สุขุทฺทริย ฯ  ๒ โป. มสจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ ป ฺาจกฺขุ ฯ    
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          ยสฺส จกฺขุสฺส ปฏิลาภา      สพฺพทุกฺขา วิมุจฺจตีติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๒๔๐]  ๓  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต ตีณีมานิ   
ภิกฺขเว    อินทฺฺริยานิ    กตมานิ    ตีณิ   อน ฺต ฺสฺสามีตินฺทฺริย   ๑   
อ ฺ ินฺทฺริย     อ ฺาตาวินฺทฺริย     ฯ     อิมานิ     โข     ภิกฺขเว   
ตีณิ   อินฺทฺรยิานีติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   อโวจ   ฯ  ตตฺเถต  อิติ   
วุจฺจติ   
          เสกฺขสฺส สิกฺขมานสฺส       อุชมุคฺคานุสาริโน   
          ขยสฺม ึปม าณ          ตโต อ ฺา อนนฺตรา   
          ตโต อ ฺา วิมุตฺตสฺส       าณ เว โหติ ตาทิโน   
          อกุปฺปา เม วิมุตฺตีติ        ภวสโยชนกฺขยา   
          สเจ ๒ อินฺทฺริยสมปฺนฺโน    สนโฺต สนฺติปเท รโต   
          ธาเรติ อนฺติม เทห        เชตฺวา มาร สวาหนนฺติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๔๑]  ๔  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต ตโยเม   
ภิกฺขเว   อทฺธา   กตเม   ตโย   อตีโต   อทฺธา   อนาคโต   อทฺธา   
ปจฺจุปฺปนฺโน   อทฺธา   อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย  อทฺธาติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          อกฺเขยฺยส ฺ ิโน สตฺตา      อกฺเขยฺยสฺมึ ปติฏ ิตา   
          อกฺเขยฺย อปริ ฺาย        โยคมายนฺติ มจฺจุโน   
#๑ ม. ย.ุ อน ฺาต ฺสฺสามีตินฺทฺริย ฯ  ๒ ม. ย.ุ ส เส ฯ    
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          อกฺเขยฺย จ ปริ ฺาย       อกฺขาตาร น ม ฺติ   
          ผุฏโ วิโมกฺโข มนสา      สนฺติปทมนุตฺตร   
          ส เว อกฺเขยฺยสมฺปนฺโน     สนฺโต สนฺติปเท รโต   
          สงฺขาย เสวี ธมฺมฏโ      สงฺขฺย ๑ โนเปติ เวทคูติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๔๒]  ๕  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต ตีณีมานิ   
ภิกฺขเว     ทุจฺจริตานิ    กตมานิ    ตีณิ    กายทุจฺจริต    วจีทุจฺจริต   
มโนทุจฺจริต   ฯ   อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ตีณิ  ทุจฺจริตานีติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          กายทุจฺจริต กตฺวา         วจีทุจฺจริตานิ จ   
          มโนทจฺุจริต กตฺวา         ย ฺจ ฺ โทสส ฺหิต   
          อกตฺวา กุสล กมฺม         กตฺวานากุสล พหุ   
          กายสฺส เภทา ทุปฺป ฺโ     นริย โส อุปปชฺชตีติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๒๔๓]  ๖  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต ตีณีมานิ   
ภิกฺขเว     สุจริตานิ     กตมานิ     ตีณิ     กายสุจริต    วจีสุจริต   
มโนสุจริต   ฯ   อิมานิ   โข   ภิกฺขเว  ตีณิ  สุจริตานีติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          กายทุจฺจริต หิตฺวา         วจีทุจฺจริตานิ จ   
          มโนทจฺุจริต หิตฺวา         ย ฺจ ฺ โทสส ฺหิต   
#๑ โป. สงฺข น อุเปติ เวทคู ฯ    
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          อกตฺวากุสล ๑ กมมฺ       กตฺวาน กุสล พหุ   
          กายสฺส เภทา สปฺป ฺโ     สคฺค โส อุปปชฺชตีติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
     [๒๔๔]   ๗   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
ตีณิมานิ     ภิกฺขเว    โสเจยฺยานิ    กตมานิ    ตีณิ    กายโสเจยฺย   
วจีโสเจยฺย  มโนโสเจยฺย  ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ตีณิ โสเจยฺยานีติ ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          กายสุจึ วาจาสุจึ ๒       เจโตสุจิมนาสว   
          สุจึ โสเจยฺยสมฺปนฺน        อาหุ สพฺพปหายินนฺติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๔๕]   ๘   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
ตีณิมานิ     ภิกฺขเว    โมเนยฺยานิ    กตมานิ    ตีณิ    กายโมเนยฺย   
วจีโมเนยฺย  มโนโมเนยฺย  ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ตีณิ โมเนยฺยานีติ ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          กายมุนึ วาจามุนึ ๓        มโนมุนิมนาสว   
          มุน ึโมเนยฺยสมฺปนฺน        อาหุ นินฺหาตปาปกนฺติ ๔ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๒๔๖]   ๙  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ยสฺส   
กสฺสจิ    ภิกขฺเว    ราโค    อปฺปหีโน    โทโส   อปฺปหีโน   โมโห   
อปฺปหีโน   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   พนฺโธ   ๕   มารสฺส  ปฏิมุกฺกสฺส   
#๑ โป. อกตฺวา อกุสล ฯ  ๒ ม. วจีสุจึ ฯ  ๓ ม. วจีมุนึ ฯ  ๔ โป. นิทฺโธตปาปก ฯ   
#๕ ม. พทฺโธ ฯ    
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มารปาโส  ยถากามกรณีโย  จ  ๑  ปาปมโต  ฯ  ยสสฺ  กสฺสจิ ภิกขฺเว   
ราโค  ปหีโน  โทโส  ปหีโน  โมโห  ปหีโน  อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อพนฺโธ   
มารสฺส   โอมุกฺกสฺส  มารปาโส  น  ยถากามกรณีโย  จ  ปาปมโตติ  ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ยสฺส ราโค จ โทโส จ     อวิชฺชา จ วิราชิตา   
          ต ภาวิตตฺต ฺตร          พฺรหฺมภูต ตถาคต   
          พุทฺธ เวรภยาตีต          อาหุ สพฺพปหายินนฺติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๒๔๗]   ๑   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
ยสฺส   กสฺสจิ   ภิกฺขเว  ภิกขฺุสฺส  วา  ภิกขฺุนิยา  วา  ราโค  อปฺปหีโน   
โทโส    อปฺปหีโน    โมโห   อปฺปหีโน   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   น   
อตริ   สมุทฺท   สอูมึ   สวีจึ  สาวฏฏ  สคห  สรกฺขส  ฯ  ยสฺส  กสสฺจิ   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุสฺส   วา   ภิกฺขุนิยา  วา  ราโค  ปหีโน  โทโส  ปหีโน   
โมโห   ปหโีน   อย   วุจฺจติ   ภิกฺขเว   อตริ   สมุทฺท   สอูมึ  สวีจึ   
สาวฏฏ  สคห  สรกฺขส  ติณฺโณ  ปารคโต  ๒ ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณติ ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          ยสฺส ราโค จ โทโส จ     อวิชฺชา จ วิราชิตา   
               โสม สมุทฺท สคห สรกฺขส   
               สอูมิภย ทุตฺตร อจฺจตาริ   
               สงฺคาติโค มจฺจุชโห นริูปธิ   
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๒ ม. ยุ. ปารงฺคโต ฯ    
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               ปหาสิ ทุกฺข อปุนพฺภวาย   
               อตฺถงฺคโต โส น สมานเมติ ฯ   
               อโมหยิ มจฺจุราชนฺติ พฺรูมีติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                      วคฺโค ทุติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
               ปุ ฺ จกฺขุ อถินฺทฺริยา ๑   
               อทฺธา ๒ จริต ทุเว สุจิ   
               มุเน ๓  อถ ราค ทุเว   
               ปุน วคฺคมาหุ ทุติยมุตฺตมนฺติ ฯ   
                      ______________   
                อิติวุตฺตเก ติกนิปาตสฺส ตติยวคฺโค   
     [๒๔๘]  ๑  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ทิฏา   
มยา    ภิกฺขเว   สตฺตา   กายทุจฺจริเตน   สมนฺนาคตา   วจีทุจฺจริเตน   
สมนฺนาคตา     มโนทุจฺจรเิตน    สมนนฺาคตา    อรยิาน    อุปวาทกา   
มิจฺฉาทิฏ ิกา     มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา     เต    กายสฺส    เภทา   
ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปนฺนา  ฯ  ต  โข  ปนาห   
ภิกฺขเว   นา ฺสฺส   สมณสฺส   วา   พฺราหฺมณสฺส   วา  สุตฺวา  วทามิ   
ทิฏา  มยา  ภิกฺขเว  สตฺตา  กายทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา  วจีทุจฺจริเตน   
#๑ โป. ม. อถ อินฺทฺริยาน ิจ ฯ ย.ุ อถ อินฺทฺริยา ฯ  ๒ ม. อทฺธา จ จริต ทุเว   
#โสจิ ฯ  ๓ โป. มุน ีฯ    
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สมนฺนาคตา     มโนทุจฺจรเิตน    สมนนฺาคตา    อรยิาน    อุปวาทกา   
มิจฺฉาทิฏ ิกา     มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา     เต    กายสฺส    เภทา   
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปนนฺา   ฯ  อป  จ   
ภิกฺขเว   ยเทว   สาม   าต   สาม   ทฏิ   สาม  วิทิต  ตเทวาห   
วทามิ   ทิฏา   มยา   ภิกขฺเว   สตฺตา   กายทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา   
วจีทุจฺจริเตน    สมนฺนาคตา    มโนทุจฺจริเตน    สมนนฺาคตา   อริยาน   
อุปวาทกา    มิจฺฉาทิฏ ิกา    มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา    เต   กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปนฺนาติ  ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          มิจฺฉามน ปณิธาย          มิจฺฉาวาจ ๑ อภาสิย   
          มิจฺฉากมฺมานิ กตฺวาน       กาเยน อิธ ปุคฺคโล   
          อปฺปสสฺุโต อปุ ฺกโร       อปฺปสฺมึ อิธ ชีวิเต   
          กายสฺส เภทา ทุปฺป ฺโ     นริย โส อุปปชฺชตีติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๒๔๙]  ๒  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ทิฏา   
มยา    ภิกฺขเว    สตฺตา    กายสุจริเตน   สมนฺนาคตา   วจีสุจริเตน   
สมนฺนาคตา     มโนสุจริเตน    สมนฺนาคตา    อริยาน    อนุปวาทกา   
สมฺมาทิฏ ิกา     สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา     เต    กายสฺส    เภทา   
ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค  โลก  อุปปนนฺา  ฯ  ต  โข  ปนาห  ภิกขฺเว   
นา ฺสฺส   สมณสฺส   วา   พฺราหฺมณสฺส   วา   สุตฺวา   วทามิ  ทิฏา   
#๑ ม. มิจฺฉาวาจ ฺจ ภาสิย ฯ    
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มยา    ภิกฺขเว    สตฺตา    กายสุจริเตน   สมนฺนาคตา   วจีสุจริเตน   
สมนฺนาคตา     มโนสุจริเตน    สมนฺนาคตา    อริยาน    อนุปวาทกา   
สมฺมาทิฏ ิกา     สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา     เต    กายสฺส    เภทา   
ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปนฺนา  ฯ  อป  จ  [๑]  ยเทว   
ภิกฺขเว   สาม   าต   สาม   ทิฏ   สาม   วิทิต  ตเทวาห  วทามิ   
ทิฏา   มยา   ภิกฺขเว  สตฺตา  กายสุจริเตน  สมนฺนาคตา  วจีสุจริเตน   
สมนฺนาคตา     มโนสุจริเตน    สมนฺนาคตา    อริยาน    อนุปวาทกา   
สมฺมาทิฏ ิกา     สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา     เต    กายสฺส    เภทา   
ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปนฺนาติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   
อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          สมฺมามน ปณิธาย          สมฺมาวาจ อภาสิย   
          สมฺมากมฺมานิ กตฺวาน       กาเยน อิธ ปุคฺคโล   
          พหุสสฺุโต ปุ ฺกโร         อปฺปสฺมึ อิธ ชีวิเต   
          กายสฺส เภทา สปฺป ฺโ     สคฺค โส อุปปชฺชตีติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๒๕๐]  ๓  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ติสฺโส   
อิมา    ภิกฺขเว   นิสฺสรณิยา   ธาตุโย   กตมา   ติสฺโส   กามานเมต   
นิสฺสรณ    ยทิท    เนกฺขมฺม    รูปานเมต   นิสฺสรณ   ยทิท   อารุปฺป   
ย   โข   ปน   กิ ฺจิ   ภูต   สงฺขต   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   นิโรโธ  ตสฺส   
นิสฺสรณ   ฯ   อิมา   โข   ภิกฺขเว   ติสฺโส  นิสฺสรณิยา  ธาตุโยติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺเว ฯ    
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เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          กามนิสฺสรณ ตฺวา         รูปาน ฺจ อติกฺกมฺม ๑   
          สพฺพสงฺขารสมถ           ผุส ๒ อาตาป สพฺพทา   
          ส เว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ      ยโต ตตฺถ วิมุจฺจติ   
          อภิ ฺาโวสิโต สนฺโต       ส เว โยคาติโค มุนีติ ฯ   
     อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา       อิติ เม สุตนฺติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๕๑]  ๔  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  รูเปหิ   
ภิกฺขเว    อรปูา    สนฺตตรา    อรูเปหิ    นิโรโธ   สนฺตตโรติ   ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          เย จ รปููปคา สตฺตา       เย จ อรปูฏายิโน   
          นิโรธ อปฺปชานนฺตา        อาคนฺตาโร ปุนพฺภว ฯ   
          เย จ รูเป ปริ ฺาย       อรูเปสุ อสณฺ ิตา   
          นิโรเธ เย วิมุจฺจนฺติ       เต ชนา มจฺจุหายิโน ฯ   
          กาเยน อมต ธาตุ         ผุสฺสยิตฺวา นิรูปธิ ๓    
          อุปธิปปฺฏินิสฺสคฺค           สจฺฉิกตฺวา อนาสโว   
          เทเสติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ      อโสก วิรช ปทนติฺ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๕๒]  ๕  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต ตโยเม   
ภิกฺขเว    ปุตฺตา    สนโฺต    สวิชฺชมานา    โลกสฺม ึ  กตเม   ตโย   
อติชาโต อนุชาโต อวชาโตติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อติกฺกม ฯ ๒ โป. ปสฺส ฯ ๓ ม. ยุ. นิรูปธ ึฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 279 

     ๑   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ปตฺุโต   อติชาโต   โหติ   อิธ  ภิกฺขเว   
ปุตฺตสฺส   มาตาปตโร   โหนฺติ   น  พุทฺธ  สรณ  คตา  น  ธมฺม  สรณ   
คตา   น   สงฺฆ  สรณ  คตา  ปาณาติปาตา  อปฺปฏิวิรตา  อทินฺนาทานา   
อปฺปฏิวิรตา     กาเมสุ     มิจฺฉาจารา     อปฺปฏิวิรตา    มุสาวาทา   
อปฺปฏิวิรตา     สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา     อปปฺฏิวิรตา     ทุสฺสีลา   
ปาปธมฺมา   ฯ   ปุตฺโต   จ   เนส   โหติ   พุทฺธ  สรณ  คโต  ธมมฺ   
สรณ   คโต   สงฺฆ   สรณ   คโต   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรโต   [๑]   
อทินฺนาทานา   ปฏิวิรโต   กาเมสุ   มิจฺฉาจารา   ปฏวิิรโต  มุสาวาทา   
ปฏิวิรโต       สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา       ปฏิวิรโต      สีลวา   
กลฺยาณธมฺโม เอว โข ภิกขฺเว ปุตฺโต อติชาโต โหติ ฯ   
     ๒   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ปุตฺโต   อนุชาโต   โหติ   อิธ  ภิกฺขเว   
ปุตฺตสฺส    มาตาปตโร    โหนฺติ   พุทฺธ   สรณ   คตา   ธมฺม   สรณ   
คตา    สงฺฆ   สรณ   คตา   ปาณาติปาตา   ปฏิวิรตา   อทินฺนาทานา   
ปฏิวิรตา    กาเมสุ    มิจฺฉาจารา   ปฏิวิรตา   มุสาวาทา   ปฏิวิรตา   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา    ปฏิวิรตา    สีลวนฺโต   กลฺยาณธมฺมา   ฯ   
ปุตฺโต  ๒  จ  เนส  โหติ  พุทฺธ  สรณ  คโต  ธมฺม  สรณ  คโต สงฺฆ   
สรณ    คโต    ปาณาติปาตา    ปฏิวิรโต    อทินฺนาทานา   ปฏิวิรโต   
กาเมสุ      มจฺิฉาจารา      ปฏิวิรโต      มุสาวาทา     ปฏิวิรโต   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา      ปฏิวิรโต      สลีวา     กลฺยาณธมฺโม   
เอว โข ภิกฺขเว ปุตฺโต อนุชาโต โหติ ฯ   
#๑ โป. โหติ ฯ ๒ ม. ยุ. ปตฺุโตป เนส ... ฯ    
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     ๓   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ปุตฺโต   อวชาโต   โหติ   อิธ  ภิกฺขเว   
ปุตฺตสฺส   มาตาปตโร   โหนฺติ   พุทฺธ   สรณ  คตา  ธมฺม  สรณ  คตา   
สงฺฆ     สรณ     คตา    ปาณาติปาตา    ปฏิวิรตา    อทินฺนาทานา   
ปฏิวิรตา    กาเมสุ    มิจฺฉาจารา   ปฏิวิรตา   มุสาวาทา   ปฏิวิรตา   
สุราเมรยมชชฺปมาทฏานา    ปฏิวิรตา    สีลวนฺโต   กลฺยาณธมฺมา   ฯ   
ปุตฺโต   จ   เนส  โหติ  น  พุทฺธ  สรณ  คโต  น  ธมมฺ  สรณ  คโต   
น   สงฺฆ   สรณ   คโต   ปาณาติปาตา   อปฺปฏิวิรโต    อทินฺนาทานา   
อปฺปฏิวิรโต     กาเมสุ     มิจฺฉาจารา     อปฺปฏิวิรโต    มุสาวาทา   
อปฺปฏิวิรโต     สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา     อปปฺฏิวิรโต     ทุสฺสีโล   
ปาปธมฺโม   เอว  โข  ภิกฺขเว  ปุตฺโต  อวชาโต  โหติ  ฯ  อิเม  โข   
ภิกฺขเว   ตโย   ปุตฺตา   สนฺโต  สวิชฺชมานา  โลกสมฺินฺติ  ฯ  เอตมตฺถ   
ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          อติชาต อนุชาต           ปุตฺตมิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา   
          อวชาต น อิจฺฉนฺติ         โย โหติ กุลคนฺธโน ฯ   
          เอเต โข ปุตฺตา โลกสฺมึ    เย จ ๑ ภวนฺติ อุปาสกา   
          สทฺธาสีเลน สมฺปนนฺา       วท ฺ ู วีตมจฺฉรา   
          จนฺโท อพฺภฆนา มุตฺโต      ปริสาสุ วิโรจเรติ ฯ   
       อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา     อิติ เม สุตนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๒๕๓]   ๖   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
ตโยเม   ภิกฺขเว   ปุคฺคลา  สนฺโต  สวิชฺชมานา  โลกสฺมึ  กตเม  ตโย   
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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อวุฏ ิกสโม ปเทสวสฺสี สพฺพตฺถาภิวสฺสี ฯ   
     ๑   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ปคฺุคโล  อวุฏ ิกสโม  โหติ  อิธ  ภิกฺขเว   
เอกจฺโจ   ปุคฺคโล   สพฺเพส ฺเว   น   ทาตา   โหติ  สมณพฺราหฺมณ-   
กปณทฺธิกวนิพฺพกยาจกาน   อนฺน  ปาน  วตฺถ  ยาน  มาลาคนฺธ  วิเลปน   
เสยฺยาวสถ   ปทีเปยฺย   เอว   โข   ภิกฺขเว   ปุคฺคโล   อวุฏ ิกสโม   
โหติ ฯ   
     ๒   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ปุคฺคโล   ปเทสวสฺสี  โหติ  อิธ  ภิกฺขเว   
เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  เอกจฺจาน  ทาตา  โหติ  เอกจฺจาน  น ทาตา [๑]   
สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวนิพฺพกยาจกาน     อนฺน    ปาน    วตฺถ    ยาน   
มาลาคนฺธ    วิเลปน   เสยยฺาวสถ   ปทีเปยฺย   เอว   โข   ภิกฺขเว   
ปุคฺคโล ปเทสวสฺสี โหติ ฯ   
     ๓    กถ ฺจ    ภิกฺขเว   ปุคฺคโล   สพฺพตฺถาภิวสฺสี   โหติ   อิธ   
ภิกฺขเว    เอกจฺโจ   ปุคฺคโล   สพฺเพส   ๒   เทติ   สมณพฺราหฺมณ-   
กปณทฺธิกวนิพฺพกยาจกาน   อนฺน  ปาน  วตฺถ  ยาน  มาลาคนฺธ  วิเลปน   
เสยฺยาวสถ   ปทีเปยฺย   เอว   โข   ภิกฺขเว   [๓]  สพฺพตฺถาภิวสฺสี   
โหติ   ฯ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   ตโย  ปุคฺคโล  สนฺโต  สวิชฺชมานา   
โลกสฺมินฺติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          น สมเณ น พฺราหฺมเณ      น ๔ กปณทฺธิเก น วนิพฺพเก   
          ลทฺธาน สวิภาเชติ ๕      อนฺนปาน ฺจ โภชน   
          ต เว อวุฏ ิกสโมติ        อาหุ น ปุริสาธม ฯ   
#๑ ม. ย.ุ โหติ ฯ ๒ สพฺเพสว ฯ ๓ ม. ย.ุ ปุคฺคโล ฯ ๔ น กปณทฺธิกวนิพฺพเก ฯ   
#๕ โป. สวิภชติ ฯ    
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          เอกจฺจาน น ททาติ        เอกจฺจาน ปเวจฺฉติ   
          ต เว ปเทสวสฺสีติ         อาหุ เมธาวิโน ชนา ฯ   
          สุภิกฺขวาโจ ปุริโส         สพฺพภูตานุกมฺปโก   
          อาโมทมาโน ปกิเรติ       เทถ เทถาติ ภาสติ   
          ยถาป เมโฆ ถนยิตฺวา      คชชฺยตฺิวา ปวสฺสติ   
          ถล นนิฺน ฺจ ปูเรติ         อภิสนฺทนฺโต จ ๑ วารินา   
         เอวเมว อิเธกจฺโจ         ปุคฺคโล โหติ ตาทิโส   
         ธมฺเมน สหริตฺวาน          อุฏานาธิคต ธน   
         ตปฺเปติ อนฺนปาเนน         สมฺมา ปตฺเต วนิพฺพเกติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
    [๒๕๔]   ๗   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม   สุต   
ตีณิมานิ    ภิกฺขเว    สุขานิ   ปตฺถยมาโน   สีล   รกเฺขยฺย   ปณฺฑิโต   
กตมานิ    ตีณิ   ปสสา   เม   อาคจฺฉตูติ   สลี   รกฺเขยฺย   ปณฺฑิโต   
โภคา   เม   อุปฺปชฺชนฺตูติ   สีล   รกฺเขยฺย   ปณฺฑิโต  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา    สุคตึ    สคฺค    โลก   อุปปชฺชิสฺสามีติ   สลี   รกฺเขยฺย   
ปณฺฑิโต   ฯ   อิมานิ   โข   ภิกฺขเว   ตีณิ   สุขานิ  ปตฺถยมาโน  สีล   
รกฺเขยฺย   ปณฺฑิโตติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา  อโวจ  ฯ  ตตฺเถต  อิติ   
วุจฺจติ   
          สลี รกเฺขยฺย เมธาวี       ปตฺถยาโน ตโย สุเข   
          ปสส วิตฺตลาภ ฺจ          เปจฺจ สคฺเค ปโมทน ฯ   
#๑ ม. ว ฯ    
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          อกโรนฺโตป เจ ปาป       กโรนฺตมุปเสวติ   
          สงฺกิโย โหติ ปาปสฺมึ       อวณฺโณ จสฺส รูหติ ฯ   
          ยาทิส กุรุเต มิตฺต         ยาทิส ๑ จุปเสวติ   
          ส เว ตาทิสโก โหติ       สหวาโส หิ ตาทิโส ฯ   
          เสวมาโน เสวมาน        สมฺผุฏโ สมฺผุส ปร   
          สโร ทฏุโ กลาปว        อลิตฺตมุปลิมฺปติ ฯ   
          อุปเลปภยา ธีโร          เนว ปาปสขา สิยา ฯ   
          ปูติมจฺฉ กุสคฺเคน          โย นโร อุปนยฺหติ   
          กุสาป ปูติ วายนฺติ         เอว พาลปูเสวนา ฯ   
          ตคฺคร ฺจ ปลาเสน         โย นโร อุปนยฺหติ   
          ปตฺตาป สุรภิ วายนฺติ       เอว ธีรูปเสวนา ฯ   
          ตสฺมา ปตฺตปูฏสฺเสว ๒     ตฺวา สมฺปากมตฺตโน   
          อสนฺเต นุปเสเวยฺย        สนฺเต เสเวยฺย ปณฺฑิโต ฯ   
          อสนฺโต นิรย เนนฺติ        สนฺโต ปาเปนฺติ สุคตินฺติ ฯ   
    อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา        อิติ เม สุตนฺติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๕๕]   ๘   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ   เม  สุต   
ภินฺทนฺตาย    ภิกฺขเว    กาโย   วิ ฺาณ   วิราคธมฺม   สพฺเพ   อุปธี   
อนิจฺจา   ทุกขฺา   วิปริณามธมฺมาติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา  อโวจ  ฯ   
ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          กาย ฺจ ภินฺทนฺต ตฺวา      วิ ฺาณ ฺจ ปภงฺคุณ ๓    
#๑ โป. ยาทิสมูปเสวติ ฯ ม. ยาทิส จูปเสวติ ฯ ๒ ยุ. ปลาสปุฏสฺเสว ฯ๔   
#๓ ม. วิราคุน ฯ ย.ุ วิราคุณ ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 284 

          อุปธีส ุภย ทิสฺวา          ชาติมรณมชฺชคา   
          สมฺปตฺวา ปรม สนตึฺ        กาล กงฺขติ ภาวิตตฺโตติ ๑ ฯ   
     อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา       อิติ เม สุตนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๒๕๖]  ๙  วุตฺต  เหต ภควตา วุตฺตมรหตาติ เม สุต ธาตุโสว ๒   
ภิกขฺเว   สตฺตา   สตฺเตหิ   สทฺธึ   สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   หีนาธิมุตฺติกา   
สตฺตา     หีนาธิมุตฺติเกหิ     สตฺเตหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   
กลฺยาณาธิมุตฺติกา     สตฺตา     กลยฺาณาธิมุตฺติเกหิ    สตฺเตหิ    สทฺธ ึ  
สสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   ฯ   อตีตมฺป   ภิกขฺเว  อทฺธาน  ธาตุโสว  สตฺตา   
สตฺเตหิ   สทฺธึ   สสนฺทึสุ   สมึส ุ  หีนาธิมุตฺติกา  สตฺตา  หีนาธิมุตฺติเกหิ   
สตฺเตหิ     สทฺธึ     สสนฺทึสุ     สมึสุ    กลฺยาณาธิมุตฺติกา    สตฺตา   
กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ   สตฺเตหิ   สทฺธ ึ  สสนฺทึสุ   สมึสุ   ฯ   อนาคตมฺป   
ภิกฺขเว  อทฺธาน  ธาตุโสว  สตฺตา  สตฺเตหิ  สทฺธึ สสนฺทิสฺสนฺติ สเมสฺสนฺติ   
หีนาธิมุตฺติกา    สตฺตา   หีนาธิมุตฺติเกหิ   สตฺเตหิ   สทฺธึ   สสนฺทิสฺสนฺติ   
สเมสฺสนฺติ    กลฺยาณาธิมุตฺติกา    สตฺตา   กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ   สตฺเตหิ   
สทฺธึ   สสนฺทิสฺสนฺติ   สเมสฺสนฺติ   ฯ   เอตรหิป   ภิกฺขเว   ปจฺจุปฺปนฺน   
อทฺธาน  ธาตุโสว  สตฺตา  สตฺเตหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ สเมนฺติ หีนาธิมุตฺติกา   
สตฺตา     หีนาธิมุตฺติเกหิ     สตฺเตหิ    สทฺธึ    สสนฺทนฺติ    สเมนฺติ   
กลฺยาณาธิมุตฺติกา   สตฺตา   กลฺยาณาธิมุตฺติเกหิ  สตฺเตหิ  สทฺธึ  สสนฺทนฺติ   
สเมนฺตีติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          สสคฺคา วนโถ ชาโต       อสสคฺเคน ฉิชฺชติ   
#๑ โป. ภาวิโต ฯ ๒ โป. ม. ย.ุ วสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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          ปริตฺต ทารุมารุยฺห         ยถา สีเท มหณฺณเว   
          เอว กสุีตมาคมฺม          สาธุชีวีป สีทติ ฯ   
          ตสฺมา ต ปริวชฺเชยฺย       กุสีต หนีวีริย   
          ปวิวิตฺเตหิ อริเยหิ         ปหิตตฺเตหิ ฌายิภิ   
          นิจฺจ อารทฺธวิริเยหิ        ปณฺฑิเตหิ สหาวเสติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๒๕๗]  ๑๐  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม สุต ตโยเม   
ภิกฺขเว    ธมมฺา   เสขสฺส   ภิกฺขุโน   ปริหานาย   สวตฺตนฺติ   กตเม   
ตโย   อิธ   ภิกฺขเว   เสโข   ภิกฺขุ   กมฺมาราโม   โหติ   กมฺมรโต   
กมฺมารามตมนุยุตฺโต   ภสฺสาราโม   โหติ  ภสฺสรโต  ภสฺสารามตมนุยุตฺโต   
นิทฺทาราโม        โหติ        นิทฺทารโต       นิทฺทารามตมนุยุตฺโต   
อิเม   โข   ภิกฺขเว   ตโย   ธมฺมา   เสขสฺส   ภิกฺขุโน   ปริหานาย   
สวตฺตนฺติ   ฯ   ตโยเม  ภิกขฺเว  ธมฺมา  เสขสฺส  ภิกฺขุโน  อปริหานาย   
สวตฺตนฺติ   กตเม   ตโย   อิธ  ภิกฺขเว  เสโข  ภิกฺขุ  น  กมฺมาราโม   
โหติ    น    กมฺมรโต    น   กมฺมารามตมนุยุตฺโต   น   ภสฺสาราโม   
โหติ   น   ภสฺสรโต   น   ภสฺสารามตมนุยุตฺโต  น  นิทฺทาราโม  โหติ   
โหติ   น   นทิฺทารโต   น   นิทฺทารามตมนุยุตฺโต   อิเม  โข  ภิกขฺเว   
ตโย    ธมฺมา    เสขสฺส    ภิกฺขุโน    อปริหานาย   สวตฺตนฺตีติ   ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          กมฺมาราโม ภสฺสรโต ๑    นิทฺทาราโม จ อุทฺธโต   
#๑ ม. ภสฺสาราโม ฯ    
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          อภพฺโพ ตาทิโส ภิกฺขุ       ผุฏ ุ สมฺโพธิมุตฺตม ฯ   
          ตสฺมา หิ อปฺปกิจฺจสฺส       อปฺปมิทฺโธ อนุทธฺโต   
          ภพฺโพ  โส ตาทิโส ภิกฺขุ    ผุฏ ุ สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                      วคฺโค ตติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
          เทฺว ทฏิ ี นิสฺสรณ         รูป ปุตฺโต อวุฏ ิเกน จ   
          สุขา จ ภินฺทนา ๑ ธาตุ    ปริหาเนน เต ทสาติ ฯ   
                      ______________   
               อิติวุตฺตเก ติกนิปาตสฺส จตุตฺถวคฺโค   
     [๒๕๘]  ๑  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต ตโยเม   
ภิกฺขเว    อกสุลา    วิตกฺกา    กตเม    ตโย   อนว ฺตฺติปฏิสยุตฺโต   
วิตกฺโก    ลาภสกฺการสิโลกปฏิสยุตฺโต   วิตกฺโก   ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺโต   
วิตกฺโก    อิเม    โข    ภิกขฺเว    ตโย   อกุสลา   วิตกฺกาติ   ฯ   
เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          อนว ฺตฺติส ฺ ุตฺโต          ลาภสกฺการคารโว   
          สหนนฺทิ ๒ อมจฺเจหิ        อารา สโยชนกฺขยา   
          โยธ ๓  ปุตฺเต ๔ ปสุ หิตฺวา วิวาโส ๕ สงฺคหานิ ๖ จ   
          ภพฺโพ โส ตาทิโส ภิกฺขุ      ผุฏ ุ สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ ฯ ปม ฯ   
#๑ โป. ภิทุรา ธาตุ ฯ ม. ภิทุโร ฯ  ๒ ม. สหนนฺที ฯ  ๓ ม. ยุ. โย จ ฯ   
#๔ ม. ปุตฺตปสุ ฯ  ๕ โป. ม. วิวาเห ฯ  ๖ ม. สหรานิ จ ฯ    
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     [๒๕๙]   ๒   ทฏิา  มยา  ภิกฺขเว  สตฺตา  สกฺกาเรน  อภิภูตา   
ปริยาทินฺนจิตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต   
นิรย   อุปปนนฺา   ทฏิา   มยา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อสกฺกาเรน  อภิภูตา   
ปริยาทินฺนจิตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต   
นิรย    อุปปนฺนา   ทฏิา   มยา   ภิกฺขเว   สตฺตา   สกฺกาเรน   จ   
อสกฺกาเรน   จ   ตทุภเยน   อภิภูตา  ปรยิาทินฺนจิตฺตา  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปนนฺา   ฯ  ต  โข   
ปนาห   ภิกฺขเว   นา ฺสฺส   สมณสฺส   วา   พฺราหฺมณสฺส  วา  สุตฺวา   
วทามิ    ทฏิา    มยา    ภิกฺขเว    สตฺตา    สกกฺาเรน   อภิภูตา   
ปริยาทินฺนจิตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต   
นิรย   อุปปนนฺา   ทฏิา   มยา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อสกฺกาเรน  อภิภูตา   
ปริยาทินฺนจิตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต   
นิรย    อุปปนฺนา   ทฏิา   มยา   ภิกฺขเว   สตฺตา   สกฺกาเรน   จ   
อสกฺกาเรน   จ   ตทุภเยน   อภิภูตา  ปรยิาทินฺนจิตฺตา  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย   อุปปนนฺา   ฯ  อป  จ   
ภิกฺขเว   ยเทว   เม  สาม  าต  สาม  ทิฏ  สาม  วิทิต  ตเทวาห   
วทามิ    ทฏิา    มยา    ภิกฺขเว    สตฺตา    สกกฺาเรน   อภิภูตา   
ปริยาทินฺนจิตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต   
นิรย   อุปปนนฺา   ทฏิา   มยา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อสกฺกาเรน  อภิภูตา   
ปริยาทินฺนจิตฺตา   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต    
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นิรย    อุปปนฺนา   ทฏิา   มยา   ภิกฺขเว   สตฺตา   สกฺกาเรน   จ   
อสกฺกาเรน   จ   ตทุภเยน   อภิภูตา  ปรยิาทินฺนจิตฺตา  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปนฺนาติ ฯ   
          ยสฺส สกฺการิยมานสฺส ๑    อสกกฺาเรน จูภย   
          สมาธิ น วิกมฺปติ          อปฺปมาทวิหาริโน   
          ต ฌายิน สาตติก          สุขุมทิฏ ิวิปสฺสก   
          อุปาทานกฺขยาราม         อาหุ สปฺปุริโส อิตีติ ฯ ทุติย ฯ   
     [๒๖๐]  ๓  ตโยเม  ภิกฺขเว  เทเวสุ  เทวสทฺทา นิจฺฉรนฺติ สมยา   
สมย   อุปาทาย   กตเม  ตโย  ๑  ยสฺม ึ ภิกฺขเว  สมเย  อริยสาวโก   
เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา   กาสายานิ  วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา   
อนคาริย    ปพฺพชฺชาย    เจเตติ    ตสฺมึ   [๒]   สมเย   เทเวสุ   
เทวสทฺโท   นิจฺฉรติ   เอโส   อริยสาวโก   มาเรน  สทฺธึ  สงฺคามาย   
เจเตตีติ   อย   ภิกฺขเว   ปโม  เทเวสุ  เทวสทฺโท  นจฺิฉรติ  สมยา   
สมย   อุปาทาย   ฯ   ๒   ปุน   จ   ปร   ภิกฺขเว   ยสมฺึ   สมเย   
อริยสาวโก    สตฺตนฺน   โพธิปกฺขิยาน   ธมฺมาน   ภาวนานุโยคมนุยุตฺโต   
วิหรติ   ตสฺม ึ  ภิกฺขเว   สมเย   เทเวสุ  เทวสทฺโท  นิจฺฉรติ  เอโส   
อริยสาวโก   มาเรน  สทฺธ ึ สงฺคาเมตีติ  อย  ภิกฺขเว  ทุติโย  เทเวสุ   
เทวสทฺโท   นิจฺฉรติ   สมยา   สมย   อุปาทาย   ฯ  ๓  ปุน  จ  ปร   
ภิกฺขเว  ยสฺมึ  สมเย  อริยสาวโก  อาสวาน  ขยา  อนาสว เจโตวิมุตฺตึ   
ป ฺาวิมุตฺตึ     ทิฏเว     ธมฺเม     สย     อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา   
#๑ ม. ย.ุ สกกฺริยมานสฺส ฯ  ๒ ย.ุ ภิกฺขเว ฯ    
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อุปสมฺปชฺช   วิหรติ  ตสฺม ึ ภิกฺขเว  สมเย  เทเวสุ  เทวสทฺโท  นิจฺฉรติ   
เอโส    อริยสาวโก    วิชติสงฺคาโม    ตเมว   สงฺคามสีส   อภิวิชิย   
อชฺฌาวสตีติ    อย   ภิกฺขเว   ตติโย   เทเวสุ   เทวสทฺโท   นิจฺฉรติ   
สมยา   สมย   อุปาทาย   ฯ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   ตโย  เทเวสุ   
เทวสทฺทา นิจฺฉรนฺติ สมยา สมย อุปาทายาติ ฯ   
          ทิสฺวา วิชิตสงฺคาม         สมฺมาสมฺพุทฺธสาวก   
          เทวตาป นมสฺสนฺติ         มหนฺต วีตสารท   
          นโม เต ปุริสาช ฺ        โย ตฺว ทุชฺชยมชฌฺภู ๑   
          เชตฺวาน มจฺจุโน เสน      วิโมกฺเขน อนาวร ๒   
          อิติเหต นมสฺสนฺติ          เทวตา ปตฺตมานส   
          ต ฺหิ ตสฺส นมสฺสนฺติ        เยน มจฺจุวส วเชติ ฯ ตติย ฯ   
     [๒๖๑]   ๔  ยทา  ภิกขฺเว  เทโว  เทวกายา  จวนธมฺโม  โหติ   
ป ฺจสฺส    ปพฺุพนิมิตฺตานิ    ปาตุภวนฺติ    มาลา    มิลายนฺติ   วตฺถานิ   
กิลิสฺสนฺติ     กจฺเฉหิ     เสทา     มุจฺจนฺติ     กาเย     ทุพฺพณฺณิย   
โอกฺกมติ   สเก   เทโว   เทวาสเน   นาภิรมตีติ  ฯ  ตเมน  ภิกฺขเว   
เทวา   จวนธมฺโม   อย   เทวปุตฺโตติ   อิติ   วิทิตฺวา   ตีหิ  วาจาหิ   
อนุโมทนฺติ    อิโต   โภ   สุคตึ   คจฺฉ   สุคตึ   คนฺตฺวา   สลุทฺธลาภ   
ลภ สุลทฺธลาภ ลภิตฺวา สุปติฏ ิโต ภวาหีติ ฯ   
     [๒๖๒]   เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ   
กินฺนุ   โข   ภนฺเต   เทวาน   สุคติคมนสงฺขาต  กิ ฺจิ  ภนฺเต  เทวาน   
#๑ โป. ทุชชฺยมชฺฌยิ ฯ ๒ โป. อนาสว ฯ    
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สุลทฺธลาภสงฺขาต   ก ึ  ปน   ภนฺเต   เทวาน   สุปติฏ ิตสงฺขาตนฺติ  ฯ   
มนุสฺสตฺต   โข   ภิกฺขเว  ๑  เทวาน  สุคติคมนสงฺขาต  ย  มนุสฺสภูโต   
สมาโน    ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย   สทฺธ   ปฏิลภติ   อิท   โข   
ภิกฺขเว    เทวาน    สุลทฺธลาภสงฺขาต    สา   โข   ปนสฺส   สทฺธา   
นิวิฏา    โหติ   มลูชาตา   ปติฏ ิตา   ทฬฺหา   อสหาริยา   สมเณน   
วา  พฺราหฺมเณน  วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา เกนจิ   
วา โลกสฺมึ อิท โข ภิกฺขเว เทวาน สุปติฏ ิตสงฺขาตนฺติ ฯ   
          ยทา เทโว เทวกายา      จวติ อายุสงฺขยา   
          ตโย สทฺทา นิจฺฉรนฺติ       เทวาน อนุโมทต   
          อิโต โภ สุคตึ คจฺฉ        มนุสฺสาน สหพฺยต   
          มนุสฺสภูโต สทฺธมฺเม        ลภ สทฺธ อนุตฺตร   
          สา เต สทฺธา นิวิฏสฺส     มูลชาตา ปติฏ ิตา   
          ยาวชีว อสหิรา           สทฺธมฺเม สุปเวทิเต ฯ   
          กายทุจฺจริต หิตฺวา         วจีทุจฺจริตานิ จ   
          มโนทุจฺจริต หิตฺวา         ย ฺจ ฺ โทสส ฺ ิต   
          กาเยน กุสล กตฺวา        วาจาย กุสล พหุ   
          มนสา กุสล กตฺวา         อปฺปมาณ นิรูปธึ ฯ   
          ตโต โอปธิก ปุ ฺ         กตฺวา ทาเนน ต พหุ   
          อ ฺเป มจฺเจ สทฺธมฺเม     พฺรหฺมจริเย นิเวสย ๒   
          อิมาย อนุกมฺปาย          เทวา เทว ยทา วิทู   
#๑ ม. ภิกฺขุ ฯ ๒ ยุ. นิเวสเย ฯ   
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          จวนฺต อนุโมทนฺติ          เอหิ เทว ปุนปฺปุนนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๖๓]   ๕   ตโยเม   ภิกฺขเว   ปุคฺคลา  โลเก  อุปฺปชฺชมานา   
อุปฺปชฺชนฺติ     พหุชนหิตาย    พหุชนสุขาย    โลกานุกมฺปาย    อตฺถาย   
หิตาย    สุขาย    เทวมนุสสฺาน   กตเม   ตโย   ๑   อิธ   ภิกฺขเว   
ตถาคโต   โลเก   อุปฺปชชฺติ   อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน   
สุคโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร   ปรุิสทมมฺสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   
พุทฺโธ    ภควา    โส   ธมมฺ   เทเสติ   อาทิกลฺยาณ   มชฺเฌกลฺยาณ   
ปริโยสานกลฺยาณ        สาตฺถ        สพฺย ฺชน        เกวลปริปุณฺณ   
ปริสุทฺธ    พฺรหฺมจริย    ปกาเสติ    อย   ภิกฺขเว   ปโม   ปุคฺคโล   
โลเก     อุปปฺชฺชมาโน     อุปฺปชชฺติ     พหุชนหิตาย     พหุชนสขุาย   
โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสาน  ฯ  ๒  ปุน จ ปร   
ภิกฺขเว   ตสฺเสว   สตฺถุโน   สาวโก   อรห  โหติ  ขีณาสโว  วุสิตวา   
กตกรณีโย      โอหิตภาโร     อนุปฺปตฺตสทตฺโถ     ปริกฺขีณภวสโยชโน   
สมฺมท ฺา   วิมุตฺโต   โส   ธมฺม   เทเสติ  อาทิกลยฺาณ  มชฺเฌกลฺยาณ   
ปริโยสานกลฺยาณ        สาตฺถ        สพฺย ฺชน        เกวลปริปุณฺณ   
ปริสุทฺธ    พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   อยมฺป   ภิกฺขเว   ทุติโย   ปุคฺคโล   
โลเก     อุปปฺชฺชมาโน     อุปฺปชชฺติ     พหุชนหิตาย     พหุชนสขุาย   
โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสาน  ฯ  ๓  ปุน จ ปร   
ภิกฺขเว   ตสฺเสว  สตฺถุโน  สาวโก  เสกโฺข  โหติ  ปาฏิปโท  พหุสสฺุโต   
สีลวตูปปนฺโน    โสป    ธมฺม    เทเสติ   อาทิกลฺยาณ   มชฺเฌกลยฺาณ    
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ปริโยสานกลฺยาณ     สาตฺถ     สพฺย ฺชน     เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ   
พฺรหฺมจริย    ปกาเสติ    อยมฺป   ภิกฺขเว   ตติโย   ปคฺุคโล   โลเก   
อุปฺปชฺชมาโน    อุปฺปชชฺติ    พหุชนหิตาย   พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปาย   
อตฺถาย   หิตาย   สุขาย   เทวมนุสฺสาน  ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  ตโย   
ปุคฺคลา   โลเก   อุปฺปชชฺมานา   อุปฺปชฺชนฺติ   พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย   
โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ   
               สตฺถา หิ โลเก ปโม มเหสี   
               ตสฺสนฺวโย สาวโก ภาวิตตฺโต   
               อถาปโร ปาฏิปโทป เสกฺโข   
               พหุสฺสุโต สีลวตูปปนฺโน ฯ   
               เอเต ตโย เทวมนุสฺสเสฏา   
               ปภงฺกรา ธมฺมมุทีริยนฺตา ๑   
               อปาปุรนฺติ ๒ อมตสฺส ทฺวาร   
               โยคา ปโมจนฺติ พหุชน เต ฯ   
               เย สตฺถวาเหน อนุตฺตเรน   
               สุเทสิต มคฺคมนุกฺกมนฺติ   
               อิเธว ทุกฺขสฺส กโรนฺติ อนฺต   
              เย อปฺปมตฺตา สุคตสฺส สาสเนติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๒๖๔]  ๖  อสุภานุปสฺสี  ภิกฺขเว  กายสฺมึ  วิหรถ  อานาปานสฺสติ   
จ    โว    อชฌฺตฺต    ปริมขุ    สุปติฏ ิตา    โหตุ   สพฺพสงฺขาเรสุ   
#๑ ม. ย.ุ ธมมฺมุทีรยนฺตา ฯ ๒ ยุ. อปาวุณนุติ ฯ    
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อนิจฺจานุปสฺสิโน   วิหรถ   ฯ   อสุภานุปสฺสีน   ภิกขฺเว  กายสฺมึ  วิหรต   
โย   สุภาย   ธาตุยา   ราคานุสโย  โส  ปหียติ  ฯ  อานาปานสฺสติยา   
อชฺฌตฺต  ปรมิุข  สุปติฏ ิตาย  ๑  เย  พาหิรา วิตกฺกาสยา วิฆาตปกฺขิกา   
เต    น    โหนฺติ    ฯ    สพฺพสงฺขาเรสุ    อนิจฺจานุปสฺสีน   วิหรต   
ยา อวิชฺชา สา ปหียติ ยา วิชฺชา สา อุปปฺชฺชตีติ ฯ   
          อสุภานุปสฺสี กายสฺมึ        อานาปาเน ปฏิสฺสโต   
          สพฺพสงฺขารสมถ           ปสฺส อาตาป สพฺพทา ฯ   
          ส เว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ      ยโต ตตฺถ วิมุจฺจติ   
          อภิ ฺาโวสิโต สนฺโต       ส เว โยคาติโค มุนีติ ฯ ฉฏ ฯ   
    [๒๖๕]   ๗   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนสฺส   ภิกฺขุโน   อยมนุธมฺโม  โหติ   
เวยฺยากรณาย     ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโนยนฺติ     ภาสมาโน    ธมมฺ ฺเว   
ภาสติ   โน  อธมฺม  วิตกกฺยมาโน  ปน  ๒  ธมฺมวิตกฺก ฺเว  วิตกฺเกติ   
โน  อธมฺมวิตกฺก  ตทุภย  [๓]  อภินิวชฺเชตฺวา  อุเปกฺขโก  วิหรติ สโต   
สมฺปชาโนติ ฯ   
          ธมฺมาราโม ธมฺมรโต       ธมฺม อนุวิจินฺตย   
          ธมฺม อนุสฺสร ภิกขฺุ         สทฺธมฺมา น ปริหายติ ฯ   
          จร วา ยทิ วา ติฏ       นิสินฺโน อุท วา สย   
          อชฌฺตฺต สมย จิตฺต         สนฺติเมวาธิคจฺฉตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๖๖]  ๘  ตโยเม  ภิกฺขเว  อกุสลวิตกฺกา อนฺธกรณา อจกฺขุกรณา   
อ ฺาณกรณา     ป ฺานิโรธิกา     วิฆาตปกฺขิกา    อนิพฺพานสวตฺตนิกา   
#๑ ยุ. สูปฏ ิตาย ฯ ๒ ม. ยุ. วา ฯ ๓ ม. วา ปน ฯ    
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กตเม       ตโย       กามวิตกฺโก       ภิกขฺเว       อนฺธกรโณ   
อจกฺขุกรโณ       อ ฺาณกรโณ      ป ฺานิโรธิโก      วิฆาตปกฺขิโก   
อนิพฺพานสวตฺตนิโก     ฯ     พฺยาปาทวิตกฺโก    ภิกฺขเว    อนฺธกรโณ   
อจกฺขุกรโณ       อ ฺาณกรโณ      ป ฺานิโรธิโก      วิฆาตปกฺขิโก   
อนิพฺพานสวตฺตนิโก     ฯ     วิหึสาวิตกฺโก     ภิกฺขเว     อนฺธกรโณ   
อจกฺขุกรโณ       อ ฺาณกรโณ      ป ฺานิโรธิโก      วิฆาตปกฺขิโกp   
อนิพฺพานสวตฺตนิโก   ฯ   อิเม   โข   ภิกฺขเว  ตโย  อกุสลา  วิตกกฺา   
อนฺธกรณา       อจกฺขุกรณา       อ ฺาณกรณา       ป ฺานิโรธิกา   
วิฆาตปกฺขิกา อนิพฺพานสวตฺตนิกา ฯ   
     [๒๖๗]  ตโยเม  ภิกฺขเว  กุสลา  วิตกฺกา  อนนฺธกรณา จกฺขุกรณา   
าณกรณา      ป ฺาวุทฺธิกา      อวิฆาตปกฺขิกา     นิพฺพานสวตฺตนิกา   
กตเม      ตโย      เนกฺขมมฺวิตกฺโก      ภิกฺขเว      อนนฺธกรโณ   
จกฺขุกรโณ  าณกรโณ  ป ฺาวุทฺธิโก  อวิฆาตปกฺขิโก  นิพฺพานสวตฺตนิโก ฯ   
อพฺยาปาทวิตกฺโก        ภิกฺขเว        อนนฺธกรโณ       จกฺขุกรโณ   
าณกรโณ    ป ฺาวุทฺธิโก    อวิฆาตปกฺขิโก    นพฺิพานสวตฺตนิโก    ฯ   
อวิหึสาวิตกฺโก     ภิกฺขเว     อนนฺธกรโณ    จกฺขุกรโณ    าณกรโณ   
ป ฺาวุทฺธิโก    อวิฆาตปกฺขิโก    นพฺิพานสวตฺตนิโก    ฯ   อิเม   โข   
ภิกฺขเว   ตโย   กุสลา   วิตกฺกา   อนนฺธกรณา  จกฺขุกรณา  าณกรณา   
ป ฺาวุทฺธิกา อวิฆาตปกฺขิกา นิพฺพานสวตฺตนิกาติ ฯ   
               ตโย วิตกฺเก กุสเล วิตกฺกเย    
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               ตโย ปน อกุสเล นิรากเร   
               ส เว วิตกฺกานิ วิจาริตานิ   
               สเมติ วุฏ ีว รช สมูหต   
               ส เว วิตกฺกูปสเมน เจตสา   
               อิเธว โส สนฺติปท สมชชฺคาติ ฯ อฏม ฯ   
     [๒๖๘]   ๙   ตโยเม  ภิกฺขเว  อนฺตรา  มลา  อนฺตรา  อมิตฺตา   
อนฺตรา    สปตฺตา    อนฺตรา   วธกา   อนฺตรา   ปจฺจตฺถิกา   กตเม   
ตโย   โลโภ   ภิกฺขเว   อนฺตรา   มโล   อนฺตรา   อมิตฺโต  อนฺตรา   
สปตฺโต   อนฺตรา   วธโก   อนฺตรา   ปจฺจตฺถิโก   ฯ  โทโส  ภิกฺขเว   
อนฺตรา   มโล   อนฺตรา   อมิตฺโต   อนฺตรา  สปตฺโต  อนฺตรา  วธโก   
อนฺตรา   ปจฺจตฺถิโก   ฯ   โมโห   ภิกฺขเว   อนฺตรา   มโล  อนฺตรา   
อมิตฺโต   อนฺตรา   สปตฺโต   อนฺตรา   วธโก  อนฺตรา  ปจฺจตฺถิโก  ฯ   
อิเม   โข   ภิกฺขเว   ตโย  อนฺตรา  มลา  อนฺตรา  อมตฺิตา  อนฺตรา   
สปตฺตา อนฺตรา วธกา อนฺตรา ปจฺจตฺถิกาติ ฯ   
          อนตฺถชนโน โลโภ         โลโภ จิตฺตปฺปโกปโน   
          ภยมนฺตรโต ชาต          ต ชโน นาวพุชฺฌติ ฯ   
          ลุทฺโธ อตฺถ น ชานาติ      ลุทฺโธ ธมฺม น ปสฺสติ   
          อนฺธตม ตทา โหติ         ย โลโภ สหเต นร ฯ   
          โย จ โลภ ปหนฺตฺวาน      โลภเนยฺเย น ลุพฺภติ   
          โลโภ ปหิยฺยเต ตมฺหา      อุทพินฺทุว ๑ โปกขฺรา ฯ   
#๑ โป. ม. อุทพินฺทูว ฯ    
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          อนตฺถชนโน โทโส         โทโส จิตฺตปฺปโกปโน   
          ภยมนฺตรโต ชาต          ต ชโน นาวพุชฺฌติ ฯ   
          ทฏุโ อตฺถ น ชานาติ      ทฏุโ ธมฺม น ปสสฺติ   
          อนฺธตม ตทา โหติ         ย โทโส สหเต นร ฯ   
          โย จ โทส ปหนฺตฺวาน      โทสเนยฺเย น ทุสสฺติ   
          โทโส ปหยิฺยเต ตมฺหา      ตาลปกฺกว พนฺธนา ฯ   
          อนตฺถชนโน โมโห         โมโห จิตฺตปฺปโกปโน   
          ภยมนฺตรโต ชาต          ต ชโน นาวพุชฺฌติ ฯ   
          มูโฬฺห อตฺถ น ชานาติ      มโูฬฺห ธมฺม น ปสสฺติ   
          อนฺธตม ตทา โหติ         ย โมโห สหเต นร ฯ   
          โย จ โมห ปหนฺตฺวาน      โมหเนยฺเย น มุยฺหติ   
          โมห วิหนฺติ โส สพฺพ       อาทิจฺโจวุทย ตมนฺติ ฯ นวม ฯ   
     [๒๖๙]  ๑๐  ตีห ิ ภิกฺขเว  อสทฺธมฺเมหิ  อภิภูโต  ปริยาทินฺนจิตฺโต   
เทวทตฺโต    อาปายิโก    เนรยิโก   กปปฺฏโ   อเตกิจฺโฉ   กตเมหิ   
ตีหิ    ปาปจฺฉตาย    ภิกฺขเว   อภิภูโต   ปริยาทินฺนจิตฺโต   เทวทตฺโต   
อาปายิโก   เนรนิโก   กปปฺฏโ  อเตกิจฺโฉ  ฯ  ปาปมิตฺตตาย  ภิกฺขเว   
อภิภูโต     ปริยาทินฺนจิตฺโต     เทวทตฺโต     อาปายิโก    เนรยิโก   
กปฺปฏโ   อเตกิจฺโฉ  ฯ  สติ  โข  ปน  อุตฺตรึ  กรณีเย  โอรมตฺตเกน   
วิเสสาธิคเมน  จ  ๑  อนตฺรา  โวสาน  อาปาทิ  ฯ อเิมหิ โข ภิกฺขเว   
ตีหิ   อสทฺธมฺเมหิ   อภิภูโต   ปริยาทนิฺนจิตฺโต   เทวทตฺโต   อาปายิโก   
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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เนรยิโก กปปฺฏโ อเตกิจฺโฉติ ฯ   
          มา ชาตุ โกจิ โลกสฺมึ      ปาปจฺโฉ อุปปชฺชถ   
          ตทิมินาป ชานาถ          ปาปจฺฉาน ยถา คติ ฯ   
          ปณฺฑิโตติ สม ฺาโต        ภาวิตตฺโตติ สมฺมโต   
          ชล ว ยสสา อตฺถา        เทวทตฺโตติ เม ๑ สุต ฯ   
          โส ปมาทมนุจิณฺโณ         อาสชฺช น ตถาคต   
          อวีจินิรย ปตฺโต           จตุทฺวาร ภยานก ฯ   
          อทุฏสฺส หิ โย ทพฺุเภ      ปาปกมฺม อกุพฺพโต   
          ตเมว ปาป ผุสฺเสติ ๒     ทฏุจิตฺต อนาทร ฯ   
          สมุทฺท วิสกุมฺเภน          โย ม ฺเยฺย ปทูสิตุ ๓    
          น โส เตน ปทูเสยฺย       ตสฺมา หิ อุทธี มหา ฯ   
          เอวเมต ตถาคต          โย วาเทน วิหึสติ   
          สมฺมคฺคต สนฺตจิตฺต         วาโท ตมฺหิ น รูหติ ฯ   
          ตาทิส มิตฺต กุพฺเพถ        ต ฺจ เสเวยฺย ปณฺฑิโต   
          ยสฺส มคฺคานุโค ภิกฺขุ       ขย ทกฺุขสฺส ปาปุเณติ ฯ   
    อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา        อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                      วคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
          วิตกฺก สกฺการ สทฺท        จวมาน โลเก อสุภ   
          ธมฺม อนฺธการ มล         เทวทตฺเตน ทสาติ ฯ   
#๑ ม. วิสฺสโุต ฯ ๒ ม. ผุสติ ฯ ๓ โป. ปทูสิต ฯ    
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               อิติวุตฺตเก ติกนิปาตสฺส ป ฺจมวคฺโค   
   [๒๗๐]   ๑  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต  ตโยเม   
ภิกฺขเว    อคฺคปฺปสาทา    กตเม   ตโย   ยาวตา   ภิกขฺเว   สตฺตา   
อปาทา   วา   ทฺวิปาทา   วา   จตุปฺปทา  วา  พหุปฺปทา  วา  รูปโน   
วา   อรูปโน   วา   ส ฺ ิโน   วา  อส ฺ ิโน  วา  เนวส ฺ ีนาส ฺ ิโน   
วา    ตถาคโต    เตส   อคฺคมกฺขายติ   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   เย   
ภิกฺขเว   พุทฺเธ   ปสนฺนา   อคฺเค   เต   ปสนฺนา   อคฺเค  โข  ปน   
ปสนฺนาน   อคฺโค  วิปาโก  โหติ  ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สงฺขตา   
วา   อสงฺขตา   วา   วิราโค  เตส  อคฺคมกฺขายติ  ยทิท  มทนิมฺมทโน   
ปปาสวินโย       อาลยสมคฺุฆาโต       วฏฏปจฺเฉโท      ตณฺหกฺขโย   
วิราโค   นโิรโธ   นิพฺพาน   เย   ภิกฺขเว   วิราเค  ธมฺเม  ปสนฺนา   
อคฺเค   เต   ปสนฺนา   อคฺเค   โข   ปน  ปสนฺนาน  อคฺโค  วิปาโก   
โหติ   ฯ   ยาวตา   ๑  ภิกขฺเว  สงฺขตา  ธมฺมา  อรโิย  อฏงฺคิโก   
มคฺโค    เตส   อคฺคมกฺขายติ   เสยฺยถีท   สมฺมาทิฏ ิ   สมฺมาสงฺกปฺโป   
สมฺมาวาจา      สมฺมากมฺมนฺโต      สมมฺาอาชีโว      สมฺมาวายาโม   
สมฺมาสติ    สมฺมาสมาธิ    เย    ภิกฺขเว    อริยมคฺคธมฺเม   ปสนฺนา   
อคฺเค   เต   ปสนฺนา   อคฺเค   โข   ปน  ปสนฺนาน  อคฺโค  วิปาโก   
โหติ   ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สงฺฆา  วา  คณา  วา  ตถาคตสาวกสงฺโฆ   
เตส     อคฺคมกฺขายติ     ยทิท     จตฺตาริ     ปุริสยุคานิ     อฏ   
#๑ โป. ม. ยุ. ยาวตา ภิกฺขเว สงฺขตา ธมฺมาติ อาทิวจน นตฺถิ ฯ    
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ปุริสปุคฺคลา   ๑   เย  ภิกฺขเว  สงฺเฆ  ปสนฺนา  อคฺเค  เต  ปสนฺนา   
อคฺเค   โข   ปน   ปสนฺนาน   อคฺโค   วิปาโก   โหติ   อิเม   โข   
ภิกฺขเว   ตโย   อคฺคปฺปสาทาติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   อโวจ   ฯ   
ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          อคฺคโต เว ปสนฺนาน       อคฺค ธมฺม วิชานต   
          อคฺเค พุทฺเธ ปสนฺนาน      ทกขิฺเณยฺเย อนุตฺตเร   
          อคฺเค ธมฺเม ปสนฺนาน      วิราคูปสเม สุเข   
          อคฺเค สงฺเฆ ปสนฺนาน      ปุ ฺกฺเขตฺเต อนุตฺตเร   
          อคฺคสฺมึ ทาน ททต         อคฺค ปุ ฺ ปวฑฺฒติ   
          อคฺค อายุ จ วณฺโณ จ      ยโส กตฺิติ สุข พล ฯ   
          อคฺคสฺส ทาตา เมธาวี      อคฺคธมฺมสมาหิโต   
          เทวภูโต มนุสฺโส วา       อคฺคปฺปตฺโต ปโมทตีติ ฯ   
      อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา      อิติ เม สุตนฺติ ฯ ปม ฯ   
     [๒๗๑]    ๒    อนฺตมิท   ภิกฺขเว   ชีวิกาน   ยททิ   ปณฺโฑลยฺ   
อภิลาปาย   ภิกฺขเว   โลกสฺมึ   ปณฺโฑโล  วิจรสิ  ปตฺตปาณีติ  ฯ  ต ฺจ   
โข   เอต   ภิกฺขเว   กุลปุตฺตา   อุเปนฺติ  อตฺถวสิกา  อตฺถวส  ปฏิจฺจ   
เนว   ราชาภินีตา  น  โจราภินีตา  น  อิณฏฏา  ๒  น  ภยฏฏา  ๓    
อาชีวิกา   ปกตา  ๔  อป  จ  โข  โอติณฺณมฺหา  ชาติยา  ชรามรเณน   
โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ  ทุกโฺขติณฺณา  ๕   
#๑ โป. ม. ยุ. เอส ภควโต ฯลฯ โลกสฺส ฯ ๒ อิณฏาติป ฯ ๓ ภยฏาติป ฯ   
#๔ อฏกถาย น อาชีวิกา ปกตา ฯ ๕ ยุ. ทุกฺขาติณฺณา ฯ    
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ทุกฺขปเรตา    อปฺเปว    นาม    อิมสฺส    เกวลสฺส    ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   
อนฺตกิริยา    ป ฺาเยถาติ    ฯ    เอว   ปพฺพชิโต   จาย   ภิกฺขเว   
กุลปุตฺโต   โหติ   ๑  อภิชฌฺาลุ  กาเมสุ  ติพฺพสาราโค  พฺยาปนฺนจิตฺโต   
ปทุฏมนสงฺกปฺโป    มุฏสฺสติ   อสมฺปชาโน   อสมาหิโต   วิพฺภนฺตจิตฺโต   
ปากตินฺทฺริโย    ฯ   เสยฺยถาป   ภิกฺขเว   ฉวาลาต   อุภโต   ปทิตฺต   
มชฺเฌ   คูถคต   ๒   เนว   คาเม   กฏตฺถ   ผรติ   น   อร ฺเ   
ตถูปมาห   ภิกฺขเว   อิม   ปุคฺคล   วทามิ  คิหิโภคา  จ  ๓   ปริหโีน   
สาม ฺตฺถ ฺจ    น   ปรปิูเรตีติ   ฯ   เอตมตฺถ   ภควา   อโวจ   ฯ   
ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          คิหิโภคา จ ปริหีโน        สาม ฺตฺถ ฺจ ทุพฺภโค   
          ปริธสมาโน ปกิเรติ        ฉวาลาต ๔ วินสฺสติ ฯ [๕]   
          เสยฺโย อโยคุโฬ ภุตฺโต     ตตฺโต อคฺคิสิขูปโม   
          ย ฺเจ ภุ ฺเชยฺย ทุสฺสีโล     รฏปณฺฑ อส ฺโตติ ฯ ทุติย ฯ   
   [๒๗๒]    ๓    สงฺฆาฏิกณฺเณ   เจป   ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   คเหตฺวา   
ปฏ ิโต   ปฏ ิโต   อนุพนฺโธ   อสฺส  ปาเท  ปาท  นกิฺขิปนฺโต  โส  จ   
โหติ  อภิชฺฌาลุ  กาเมสุ  ติพฺพสาราโค  พฺยาปนฺนจิตฺโต  ปทุฏมนสงฺกปฺโป   
มุฏสฺสติ         อสมฺปชาโน        อสมาหิโต        วิพฺภนฺตจิตฺโต   
ปากตินฺทฺริโย   อถ   โข   โส   อารกา   ว  มยฺห  อห ฺจ  ตสฺส  ฯ   
ต   กิสฺส   เหตุ   ธมฺม   หิ   โส   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  น  ปสสฺติ  ธมฺม   
#๑ ม. ย.ุ โส จ โหติ ฯ ๒ คูธคตนฺติป ฯ ๓ โป. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ   
#๔ โป. ม. ย.ุ ฉวาลาตว นสฺสติ ฯ ๕ กาสาวกณฺา พหโว ปาปธมฺมา อส ฺตา   
#ปาปา ปาเปหิ กมฺเมหิ นริย เต อุปปชฺชเร ฯ    
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อปสฺสนฺโต   ม   ๑  น  ปสฺสติ  โยชนสเต  เจป  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
วิหเรยฺย   โส   จ   โหติ   อนภิชฺฌาลุ   กาเมสุ   น   ติพฺพสาราโค   
อพฺยาปนฺนจิตฺโต      อปฺปทุฏมนสงฺกปฺโป     อุปฏ ิตสติ     สมฺปชาโน   
สมาหิโต    เอกคฺคจิตฺโต    สวุตินฺทฺริโย   อถ   โข   โส   สนฺติเกว   
มยฺห   อห ฺจ   ตสฺส   ฯ   ต   กิสฺส   เหตุ  ธมฺม  หิ  โส  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ ปสฺสติ ธมฺม ปสฺสนโฺต ม ปสฺสตีติ ฯ   
          อนุพนฺโธป เจ อสฺส        มหิจฺโฉ ว ๒ วิฆาตวา   
          เอชานุโค อเนชสฺส        นิพฺพุตสฺส อนิพฺพุโต   
          คิทฺโธ โส วีตเคธสฺส ๓     ปสฺส ยาว ฺจ อารกา ฯ   
          โย จ ธมฺมมภิ ฺาย        ธมฺมม ฺาย ปณฺฑิโต   
          รหโทว นิวาโต จ         อเนโช วูปสมฺมติ   
          อเนโช โส อเนชสฺส       นิพฺพุตสฺส จ นิพฺพุโต   
          อคิทฺโธ วีตเคธสฺส         ปสฺส ยาว ฺจ สนฺติเกติ ฯ ตติย ฯ   
      [๒๗๓]   ๔   ตโยเม   ภิกฺขเว   อคฺคี  กตเม  ตโย  ราคคฺคิ   
โทสคฺคิ โมหคฺคิ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อคฺคีติ ฯ   
          ราคคฺคิ ทหติ มจฺเจ        รตฺเต กาเมสุ มุจฺฉิเต   
          โทสคฺคิ ปน พฺยาปนฺเน      นเร ปาณาติปาติโน   
          โมหคฺคิ ปน สมฺมูเฬฺห       อริยธมฺเม อโกวิเท ฯ   
          เอเต อคฺคี อชานนฺตา      สกฺกายาภิรตา ปชา   
          เต วฑฺฒยนฺติ นิรย         ติรจฺฉาน ฺจ โยนิโย   
#๑ ม. ย.ุ น ม ปสฺสติ ฯ ๒ โป. ม. จ ฯ ๓ โป. วีตโรธสฺส ฯ    
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          อสุร ปตฺติวิสย ฺจ ๑       อมุตฺตา มารพนฺธนา ฯ   
          เย จ รตฺตินฺทิวา ยุตฺตา     สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน   
          เต นิพฺพาเปนฺติ ราคคฺคึ     นิจฺจ อสุภส ฺ ิโน   
          โทสคฺคึ ปน เมตฺตาย       นิพฺพาเปนฺติ นรุตฺตมา   
          โมหคฺคึ ปน ป ฺาย        ยาย นิพฺเพธคามินี ฯ   
          เต นิพฺพาเปตฺวา นิปกา     รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา   
          อเสส ปรินิพฺพนฺติ          อเสส ทกฺุขมชฺฌคุ ๒ ฯ   
          อริยททฺสา เวทคุโน        สมฺมท ฺาย ปณฺฑิตา   
          ชาติกฺขยมภิ ฺาย          นาคจฺฉนฺติ ปุนพฺภวนฺติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
    [๒๗๔]   ๕   ตถา   ตถา   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อุปปรกิฺเขยฺย  ยถา   
ยถา  ๓   อุปปริกฺขโต  พหิทฺธา  จสฺส  วิ ฺาณ  อวิกฺขิตฺต  [๔] อวิสฏ   
อชฺฌตฺต     อสณฺ ิต     อนุปาทาย    [๕]    อปริตสฺสโต    อายตึ   
ชาติชรามรณทุกฺขสมุทยสมฺภโว น โหตีติ ฯ   
          สตฺตสงฺคปหีนสฺส           เนตฺติจฺฉินฺนสฺส ภิกฺขุโน   
          วิกฺขีโณ ชาติสสาโร        นตฺถิ อสฺส ๖ ปุนพฺภโวติ ฯ ป ฺจม ฯ   
    [๒๗๕]    ๖    ติสฺโส   อิมา   ภิกฺขเว   กามูปปตฺติโย   กตมา   
ติสฺโส     ปจฺจุปฏ ิตกามา    นิมฺมานรติโน    ปรนมิฺมิตวสวตฺติโน    ฯ   
อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส กามูปปตฺติโยติ ฯ   
          ปจฺจุปฏ ิตกามา จ         เย เทวา วสวตฺติโน   
          นิมฺมานรติโน เทวา        เย จ ฺเ กามโภคิโน   
#๑ ม. ย.ุ เปตฺติวิสย ฺจ ฯ ๒ โป. ทุกฺขมชฺฌคา ฯ ๓ โป. ม. ยถาสฺส ฯ   
#๔ ย.ุ โหติ ฯ ๕ ม. น ปริตสฺเสยฺย ฯ พหิทฺธา ภิกฺขเว วิ ฺาเณ อวิกฺขิตฺเต   
#อวิสเฏ สติ อชฺฌตฺต อสณฺ ิเต อนุปาทาย ฯ ๖ โป. ม. ยุ. ตสฺส ฯ    
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          อิตฺถภาว ฺถาภาว [๑]    กามโภเคสุ ปณฺฑิตา ๒   
          สพฺเพ ปริจฺจเช กาเม      เย ทิพฺพา เย จ มานุสา   
          ปยรูปสาตคธิต            เฉตฺวา โสต ทุรจฺจย   
          อเสส ปรินิพฺพนฺติ          อเสส ทกฺุขมชฺฌคุ   
          อริยททฺสา เวทคุโน        สมฺมท ฺาย ปณฺฑิตา   
          ชาติกฺขยมภิ ฺาย          นาคจฺฉนฺติ ปุนพฺภวนฺติ ฯ ฉฏ ฯ   
    [๒๗๖]    ๗   กามโยคยุตฺโต   ภิกฺขเว   ภวโยคยุตฺโต   อาคามี   
โหติ  อาคนฺตฺวา  ๓   อิตฺถตฺต  ฯ กามโยควิสยุตฺโต ภิกฺขเว ภวโยคยุตฺโต   
อนาคามี    โหติ    อนาคนฺตฺวา    อิตฺถตฺต    ฯ    กามโยควิสยุตฺโต   
ภิกฺขเว ภวโยควิสยุตฺโต อรห โหติ ขีณาสโวติ ฯ   
          กามโยเคน สยุตฺตา        ภวโยเคน จูภย   
          สตฺตา คจฺฉนฺติ สสาร       ชาติมรณคามินนฺติ ๔ ฯ   
          เย จ กาเม ปหนฺตฺวาน     อปฺปตฺตา อาสวกฺขย   
          ภวโยเคน สยุตฺตา         อนาคามีติ วุจฺจเร ฯ   
          เย จ โข ฉินฺนสสยา       ขีณมานปุนพฺภวา   
      เต เว ปารคตา โลเก เย ปตฺตา อาสวกฺขยนฺติ ฯ สตฺตม ฯ [๕]   
     [๒๗๗]    ๘    กลฺยาณสีโล    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ   กลฺยาณธมฺโม   
กลฺยาณป ฺโ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย เกวลี วุสิตวา อุตฺตมปุริโสติ วุจฺจติ ฯ   
#๑ สสาร นาติวตฺตเร เอตมาทีนว ตฺวา ฯ ๒ โป. สุสณฺ ิตา ฯ ม. ย.ุ ปณฺฑิโต ฯ   
#๓ ม. ยุ. อาคนฺตา ฯ ๔ ม. ย.ุ อฏกถาย ชาติมรณคามิโน ฯ   
#๕ โป. ม. ยุ. ตติยภาณวาร ฯ    
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      ๑   กถ ฺจ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กลฺยาณสีโล  โหติ  อิธ  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ   สลีวา   โหติ  ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต  วิหรติ  อาจารโคจรสมฺปนฺโน   
อณุมตฺเตสุ    วชฺเชสุ    ภยทสฺสาวี    สมาทาย   สิกขฺติ   สิกฺขาปเทสุ   
เอว    โข    ภิกฺขเว    ภิกฺขุ    กลฺยาณสีโล    โหติ    ฯ    อิติ   
กลฺยาณสีโล   ฯ   ๒  กลฺยาณธมฺโม  จ  กถ  โหติ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกาน   ๑  ธมฺมาน  ภาวนานุโยคมนุยุตฺโต  วิหรติ  เอว   
โข    ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   กลฺยาณธมฺโม   โหติ   ฯ   อิติ   กลฺยาณสีโล   
กลฺยาณธมฺโม   ฯ   ๓   กลฺยาณป ฺโ   จ   กถ   โหติ  อิธ  ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ   อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ   ป ฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว   
ธมฺเม   สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   เอว   โข   
ภิกฺขเว    ภิกขฺุ    กลฺยาณป ฺโ    โหติ    ฯ    อิติ    กลฺยาณสีโล   
กลฺยาณธมฺโม      กลฺยาณป ฺโ      อิมสฺมึ     ธมฺมวินเย     เกวลี   
วุสิตวา อุตฺตมปุริโสติ วุจฺจตีติ ฯ   
          ยสฺส กาเยน วาจาย       มนสา นตฺถิ ทุกฺกฏ   
          ต เว กลฺยาณสีโลติ        อาหุ ภิกฺขุ หิรีมต ฯ   
          ยสฺส ธมฺมา สุภาวิตา       ปตฺตสมฺโพธิคามิโน ๓    
          ต เว กลฺยาณธมฺโมติ       อาหุ ภิกฺขุ อนุสฺสท ฯ   
          โย ทุกขฺสฺส ปชานาติ       อิเธว ขยมตฺตโน   
          ต เว กลฺยาณป ฺโติ       อาหุ ภิกฺขุ อนาสว   
          เตหิ ธมฺเมหิ สมฺปนฺน       อนีฆ ฉินฺนสสย   
#๑ ม. ย.ุ สตฺตนฺน โพธิปกฺขิยาน ฯ   ๒ โป. ม. หิรีมน ฯ   
#๓ ม. สตฺตสมฺโพธิคามิโน ฯ    
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          อสิต สพฺพโลกสฺส          อาหุ สพฺพปหายินนฺติ ฯ อฏม ฯ   
     [๒๗๘]    ๙    เทฺวมานิ   ภิกฺขเว   ทานานิ   อามิสทาน   จ   
ธมฺมทาน   จ   เอตทคฺค   ภิกฺขเว   อิเมส   ทฺวินฺน   ทานาน   ยททิ   
ธมฺมทาน    ฯ    เทฺวเม    ภิกฺขเว   สวิภาคา   อามิสสวิภาโค   จ   
ธมฺมสวิภาโค   จ   เอตทคฺค  ภิกฺขเว  อิเมส  ทฺวินฺน  สวิภาคาน  ยทิท   
ธมฺมสวิภาโค   ฯ   เทฺวเม   ภิกฺขเว   อนุคฺคหา   อามิสานุคฺคโห   จ   
ธมฺมานุคฺคโห    จ   เอตทคฺค   ภิกฺขเว   อิเมส   ทฺวินนฺ   อนุคฺคหาน   
ยทิท ธมฺมานุคฺคโหติ ฯ   
               ยมาหุ ทาน ปรม อนุตฺตร   
               ย สวิภาค ภควา อวณฺณยิ   
               อคฺคมฺหิ เขตฺตมฺหิ ปสนฺนจิตฺโต   
               วิ ฺ ู ปชาน โก น ยเชถ กาเล ฯ   
               เย เจว ภาสนฺติ สุณนฺติ จูภย   
               ปสนฺนจิตฺตา สุคตสฺส สาสเน   
               เตส โส อตฺโถ ปรโม วิสชุฌฺติ   
               เย อปฺปมตฺตา สุคตสฺส สาสเนติ ฯ นวม ฯ   
     [๒๗๙]    ๑๐    ธมฺเมนาห    ภิกฺขเว    เตวิชฺช    พฺราหฺมณ   
ป ฺาเปมิ   นา ฺ   ลปตลาปนมตฺเตน   ฯ  กถ ฺจาห  ภิกฺขเว  ธมฺเมน   
เตวิชฺช    พฺราหฺมณ    ป ฺาเปมิ    นา ฺ    ลปตลาปนมตฺเตน    ฯ   
๑   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรติ  เสยฺยถีท    
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เอกมฺป   ชาตึ   เทฺวป   ชาติโย  ติสฺโสป  ชาติโย  จตสฺโสป  ชาติโย   
ป ฺจป   ชาติโย   ทสป   ชาติโย   วีสมฺป   ชาติโย   ตึสมฺป  ชาติโย   
จตฺตาฬีสมฺป   ชาติโย   ป ฺาสมฺป   ชาติโย   ชาติสตมฺป  ชาติสหสฺสมฺป   
ชาติสตสหสฺสมฺป    อเนเกป    สวฏฏกปฺเป    อเนเกป    วิวฏฏกปฺเป   
อเนเกป  สวฏฏวิวฏฏกปฺเป  อมุตฺราสึ  เอวนาโม  เอวโคตฺโต เอววณฺโณ   
เอวมาหาโร      เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที      เอวมายุปริยนฺโต      โส   
ตโต  จุโต  อมุตฺร  อุทปาทึ  ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ   
เอวมาหาโร      เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที      เอวมายุปริยนฺโต      โส   
ตโต    จุโต    อิธูปปนฺโนติ    อิติ   สาการ   สอุทฺเทส   อเนกวิหิต   
ปุพฺเพนิวาส    อนุสฺสรติ    อยมสฺส   ปมา   วิชฺชา   อธิคตา   โหติ   
อวิชฺชา    วิหตา    วิชฺชา    อุปฺปนฺนา    ตโม    วิหโต   อาโลโก   
อุปฺปนฺโน   ยถาต   อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส   วิหรโต  ฯ   
๒  ปุน  จ  ปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน   
สตฺเต     ปสสฺติ     จวมาเน     อุปปชฺชมาเน     หีเน     ปณีเต   
สุวณฺเณ     ทพฺุพณฺเณ     สุคเต    ทุคฺคเต    ยถากมมฺูปเค    สตฺเต   
ปชานาติ   อิเม   วต   โภนโฺต   สตฺตา   กายทุจฺจริเตน  สมนฺนาคตา   
วจีทุจฺจริเตน    สมนฺนาคตา    มโนทุจฺจริเตน    สมนนฺาคตา   อริยาน   
อุปวาทกา    มิจฺฉาทิฏ ิกา    มิจฺฉาทิฏ ิกมฺมสมาทานา    เต   กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย  อุปปนฺนา  อิเม   
วา   ปน   โภนฺโต   สตฺตา   กายสุจริเตน   สมนฺนาคตา  วจีสุจริเตน    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 307 

สมนฺนาคตา     มโนสุจริเตน    สมนฺนาคตา    อริยาน    อนุปวาทกา   
สมฺมาทิฏ ิกา     สมฺมาทิฏ ิกมฺมสมาทานา     เต    กายสฺส    เภทา   
ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปนฺนาติ   อิติ   ทิพฺเพน  จกฺขุนา   
วิสุทฺเธน     อติกฺกนฺตมานุสเกน     ฯเปฯ     ยถากมฺมูปเค    สตฺเต   
ปชานาติ   อยมสฺส   ทุติยา   วิชชฺา   อธิคตา   โหติ  อวิชฺชา  วิหตา   
วิชฺชา    อุปฺปนฺนา    ตโม    วิหโต    อาโลโก   อุปฺปนฺโน   ยถาต   
อปฺปมตฺตสฺส   อาตาปโน   ปหิตตฺตสฺส    วิหรโต   ฯ  ๓  ปุน  จ  ปร   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   อาสวาน   ขยา   อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ  ป ฺาวิมุตฺตึ   
ทิฏเว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชฺช   วิหรติ   
อยมสฺส   ตติยา   วิชชฺา   อธิคตา   โหติ   อวิชชฺา   วิหตา   วิชฺชา   
อุปฺปนฺนา   ตโม   วิหโต   อาโลโก   อุปฺปนฺโน   ยถาต   อปฺปมตฺตสฺส   
อาตาปโน    ปหิตตฺตสฺส    วิหรโต   ฯ   เอว   โข   อห   ภิกฺขเว   
ธมฺเมน เตวิชฺช พฺราหฺมณ ป ฺาเปมิ นา ฺ ลปตลาปนมตฺเตนาติ ฯ   
          ปุพฺเพนิวาส โย เวทิ ๑     [๒] สคฺคาปาย ฺจ ปสฺสติ   
          อถ ๓  ชาติกฺขย ปตฺโต      อภิ ฺาโวสิโต มุนิ   
          เอตาหิ ตีหิ วิชฺชาหิ         เตวิชฺโช โหติ พฺราหฺมโณ   
          ตมห วทามิ เตวิชฺช         นา ฺ ลปตลาปนนฺติ ฯ   
     อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา        อิติ เม สุตนฺติ ฯ ทสม ฯ   
                      วคฺโค ป ฺจโม ฯ   
#๑ ม. เวติ ฯ ๒ ยุ. ปุพฺเพนิวาส โย เวทิ  สคฺคาปาย ฺจ พฺราหฺมณ   
#                ป ฺาเปมิ น จ อ ฺ  ลปตลาปนมตฺเตน ฯ   
#๓ ม. อโถ ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
          ปาสาทชีวิต สงฺฆาฏิ        อคฺคิ อุปปริกฺขยา   
          อุปปตฺติ กาม กลฺยาณ       ทาน ธมฺเมน เต ทสาติ ฯ   
                    ติกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                     __________________   
                   อิติวุตฺตเก จตุกฺกนิปาโต   
      [๒๘๐]   ๑   วุตฺต   เหต   ภควตา   วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต   
อหมสฺมิ  ภิกขฺเว  พฺราหฺมโณ  ยาจโยโค  สทา  ปยตปาณี  อนฺติมเทหธโร   
อนุตฺตโร     ภิสโก    สลลฺกตฺโต    ตสฺส    เม    ตุเมฺห    ปุตฺตา   
โอรสา   มุขโต   ชาตา   ธมฺมชา   ธมมฺนิมฺมิตา   ธมฺมทายาทา   โน   
อามิสทายาทา    ฯ    เทฺวมานิ    ภิกฺขเว    ทานานิ   อามิสทาน ฺจ   
ธมฺมทาน ฺจ    เอตทคฺค    ภิกฺขเว   อิเมส   ทฺวินฺน   ทานาน   ยททิ   
ธมฺมทาน  ฯ  เทฺวเม  ภิกฺขเว  สวิภาคา  อามิสสวิภาโค จ ธมฺมสวิภาโค   
จ     เอตทคฺค    ภิกฺขเว    อิเมส    ทฺวินนฺ    สวิภาคาน    ยทิท   
ธมฺมสวิภาโค   ฯ   เทฺวเม   ภิกฺขเว   อนุคฺคหา   อามิสานุคฺคโห   จ   
ธมฺมานุคฺคโห    จ   เอตทคฺค   ภิกฺขเว   อิเมส   ทฺวินนฺ   อนุคฺคหาน   
ยทิท   ธมฺมานุคฺคโห   ฯ   เทฺวเม   ภิกขฺเว   ยาคา  อามิสยาโค  จ   
ธมฺมยาโค   จ   เอตทคฺค   ภิกฺขเว   อิเมส   ทฺวินฺน   ยาคาน  ยทิท   
ธมฺมยาโคติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ    
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               โย ธมฺมยาค อยชี ๑ อมจฺฉรี   
               ตถาคโต สพฺพสตฺตานุกมฺป ๒   
               ต ตาทิส เทวมนุสฺสเสฏ   
               สตฺตา นมสฺสนฺติ ภวสฺส ปารคุนฺติ ฯ   
  อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา   อิติ เม สตุนฺติ ฯ ปม ฯ   
      [๒๘๑]   ๒   จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  อปฺปานิ  เจว  สลุภานิ  จ   
ตานิ   จ   อนวชฺชานิ   กตมานิ   จตฺตาริ   ปสุกูล   ภิกฺขเว  จีวราน   
อปฺป ฺจ    สลุภ ฺจ    ต ฺจ    อนวชฺช    ฯ   ปณฺฑิยาโลโป   ภิกฺขเว   
โภชนาน   อปฺป ฺจ   สุลภ ฺจ   ต ฺจ   อนวชฺช   ฯ   รุกฺขมูล  ภิกขฺเว   
เสนาสนาน    อปฺป ฺจ    สุลภ ฺจ    ต ฺจ    อนวชชฺ    ฯ   ปูติมตฺุต   
ภิกฺขเว   เภสชฺชาน   อปฺป ฺจ   สุลภ ฺจ   ต ฺจ   อนวชฺช   ฯ  อิมานิ   
โข    ภิกฺขเว   จตฺตาริ   อปฺปานิ   เจว   สุลภานิ   จ   ตานิ   จ   
อนวชฺชานิ  ฯ  ยโต  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺเปน จ ตุฏโ โหติ สลุเภน   
จ อนวชฺเชน จ อิมสฺสาห อ ฺตร สาม ฺงฺคนฺติ วทามีติ ฯ   
          อนวชเฺชน ตุฏสฺส         อปฺเปน สุลเภน จ   
          น เสนาสนมารพฺภ         จีวร ปานโภชน   
          วิฆาโต โหติ จิตฺตสฺส       ทิสา นปฺปฏิห ฺติ ฯ   
          เยปสฺส ๓  ธมฺมา อกฺขาตา  สาม ฺสฺสานุโลมิกา   
          อธิคฺคหิตา ตุฏสฺส         อปฺปมตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ ทุติย ฯ   
      [๒๘๒]   ๓    ชานโต   อห  ภิกฺขเว  ปสฺสโต  อาสวาน  ขย   
#๑ โป. อสฺสยิ ฯ  ๒ ม. ยุ. สพฺพภูตานุกมฺป ฯ  ๓ ม. ยุ. เยจสฺส ฯ    
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วทามิ   โน   อชานโต   โน   อปสฺสโต   ฯ  กิ ฺจ  ภิกฺขเว  ชานโต   
กึ   ปสฺสโต  อาสวาน  ขโย  โหติ  ฯ  อิท  ทุกฺขนฺติ  ภิกฺขเว  ชานโต   
ปสฺสโต   อาสวาน   ขโย   โหติ   ฯ   อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ภิกฺขเว   
ชานโต  ปสสฺโต  อาสวาน  ขโย  โหติ  ฯ  อย  ทุกขฺนิโรโธติ  ภิกฺขเว   
ชานโต   ปสสฺโต   อาสวาน   ขโย   โหติ   ฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ   ภิกฺขเว   ชานโต   ปสฺสโต   อาสวาน   ขโย   โหติ   ฯ   
เอว โข ภิกฺขเว ชานโต เอว ปสฺสโต อาสวาน ขโย โหตีติ ฯ   
          เสกฺขสฺส สิกฺขมานสฺส       อุชมุคฺคานุสาริโน   
          ขยสฺม ึปม าณ          ตโต อ ฺา อนุตฺตรา ฯ   
          ตโต อ ฺา วิมุตฺตสฺส       วิมุตฺติาณมุตฺตม   
          อุปฺปชชฺติ ขเย าณ        ขีณา สโยชนา อิติ ฯ   
          น เตฺววิท กุสีเตน         พาเลนมวิชานตา   
          นิพฺพาน อธิคนฺตพฺพ         สพฺพคนฺถปโมจนนฺติ ฯ ตติย ฯ   
      [๒๘๓]  ๔  เย  ๑  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา พฺราหฺมณา วา   
อิท    ทุกฺขนฺติ   ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ   อย   ทุกฺขสมุทโยติ   ยถาภูต   
นปฺปชานนฺติ     อย    ทกุขฺนิโรโธติ    ยถาภูต    นปปฺชานนฺติ    อย   
ทุกฺขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ยถาภตู   นปฺปชานนฺติ   ฯ   น  เม  เต   
ภิกฺขเว   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   สมเณสุ   วา  สมณสมฺมตา   
พฺราหฺมเณสุ    วา   พฺราหฺมณสมฺมตา   น   จ   ปเนเต   อายสฺมนโฺต   
สาม ฺตฺถ   วา   พฺรหฺม ฺตฺถ   วา   ทิฏเว   ธมฺเม   สย  อภิ ฺา   
#๑ ม. ย.ุ เย หิ ฯ    
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สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺติ  ฯ  เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา   
วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  ปชานนฺติ  อย ทุกฺขสมุทโยติ   
ยถาภูต     ปชานนฺติ     อย    ทุกฺขนิโรโธติ    ยถาภูต    ปชานนติฺ   
อย   ทกฺุขนิโรธคามินี   ปฏิปทาติ   ยถาภูต  ปชานนฺติ  ฯ  เต  จ  ๑   
โข  เม  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา สมเณสุ เจว สมณสมฺมตา   
พฺราหฺมเณสุ     จ     พฺราหฺมณสมฺมตา     เต    จ    ปนายสฺมนฺโต   
สาม ฺตฺถ ฺจ    พฺรหฺม ฺตฺถ ฺจ    ทิฏเว    ธมฺเม    สย    อภิ ฺา   
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ   
          เย ทุกขฺ นปฺปชานนฺติ       อโถ ทุกฺขสฺส สมฺภว   
          ยตฺถ จ สพฺพโส ทุกขฺ       อเสส อุปรุชฺฌติ   
          ต ฺจ มคฺค น ชานนฺติ       ทุกฺขูปสมคามิน   
          เจโตวิมุตฺติหีนา เต        อโถ ป ฺาวิมุตฺติยา   
          อภพฺพา เต อนฺตกิริยาย     เต เว ชาติชรูปคา ฯ   
          เย จ ทุกฺข ปชานนฺติ       อโถ ทกฺุขสฺส สมฺภว   
          ยตฺถ จ สพฺพโส ทุกขฺ       อเสส อุปรุชฺฌติ   
          ต ฺจ มคฺค ปชานนฺติ        ทุกขฺูปสมคามิน   
          เจโตวิมุตฺติสมฺปนฺนา        อโถ ป ฺาวิมุตฺติยา   
          ภพฺพา เต อนฺตกิริยาย      น เต ชาติชรูปคาติ ฯ จตุตฺถ ฯ   
     [๒๘๔]  ๕  เย  เต  ภิกขฺเว  ภิกฺขู  สลีสมฺปนฺนา  สมาธิสมฺปนฺนา   
ป ฺาสมฺปนฺนา         วิมุตฺติสมฺปนฺนา         วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา   
#๑ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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โอวาทกา     วิ ฺาปกา     สนฺทสฺสกา     สมาทปกา    สมุตฺเตชกา   
สมฺปหสกา   อล   สมกฺขาตาโร   สทฺธมฺมสฺส   ฯ   ทสฺสนมฺปห  ภิกฺขเว   
เตส   ภิกฺขูน   พหุการ   ๑  วทามิ  สวนมฺปห  ภิกฺขเว  เตส  ภิกฺขูน   
พหุการ    วทามิ   อุปสงฺกมนมฺปห   ภิกฺขเว   เตส   ภิกฺขูน   พหุการ   
วทามิ    ปยริปุาสนมฺปห    ภิกฺขเว   เตส   ภิกฺขูน   พหุการ   วทามิ   
อนุสฺสติมฺปห  ๒  ภิกฺขเว  เตส  ภิกฺขูน  พหุการ  วทามิ  อนุปพฺพชฺชมฺปห   
ภิกฺขเว    เตส    ภิกฺขูน   พหุการ   วทามิ   ฯ   ต   กสิฺส   เหตุ   
ตถารูเป   ภิกขฺเว   ภิกฺขู   เสวโต   ภชโต   ปยริุปาสโต  อปริปโูรป   
สีลกฺขนฺโธ     ภาวนาปาริปูรึ     คจฺฉติ    อปริปูโรป    สมาธิกฺขนฺโธ   
ภาวนาปาริปูรึ    คจฺฉติ    อปริปูโรป    ป ฺากฺขนฺโธ   ภาวนาปาริปูรึ   
คจฺฉติ      อปริปูโรป     วิมุตฺติกฺขนฺโธ     ภาวนาปาริปูรึ     คจฺฉติ   
อปริปูโรป      วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺโธ      ภาวนาปาริปูรึ      คจฺฉติ   
เอวรูปา   จ   เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  สตฺถาโรติป  วุจฺจนฺติ  สตฺถวาหาติป   
วุจฺจนฺติ   รณ ฺชหาติป   วุจฺจนฺติ   ตโมนุทาติป   วุจฺจนฺติ  อาโลกกราติป   
วุจฺจนฺติ         โอภาสกราติป        วุจฺจนฺติ        ปชโฺชตกราติป   
วุจฺจนฺติ    [๓]    ปภงฺกราติป    วุจฺจนฺติ    อุกฺกาธาราป   วุจฺจนฺติ   
อริยาติป วุจฺจนฺติ จกฺขุมนฺโตติป วุจฺจนฺตีติ ฯ   
          ปาโมชฺชกรณฏาน ๔      เอต ๕ โหติ วิชานต   
          ยทิท ภาวิตตฺตาน          อริยาน ธมฺมชีวิน ฯ   
          เต โชตยนฺติ สทฺธมฺม       ภาสยนฺติ ปภงฺกรา   
#๑ โป. พหูการ ฯ ม. ย.ุ พหูปการ ฯ   ๒ ม. ย.ุ อนสฺุสรณมฺปห ฯ ๓ ม. ย.ุ   
#อุกฺกาธาราติป วุจฺจนฺติ ฯ  ๔ โป. ปาโมชฺชการณฏาน ฯ ม. ปาโมชฺชกรณ าน ฯ   
#ยุ. ปามุชชฺกรณ าน ฯ ๕ ยุ. เอว ฯ    
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          อาโลกกรณา ธีรา         จกฺขุมนฺโต รณ ฺชหา ฯ   
          เยส เว สาสน สุตฺวา      สมฺมท ฺาย ปณฺฑิตา   
          ชาติกฺขยมภิ ฺาย          นาคจฺฉนฺติ ปุนพฺภวนฺติ ฯ ป ฺจม ฯ   
     [๒๘๕]   ๖   จตฺตาโรเม   ภิกฺขเว  ตณฺหุปฺปาทา  ยตฺถ  ภิกฺขุโน   
ตณฺหา    อุปปฺชฺชมานา   อุปฺปชฺชติ   ฯ   กตเม   จตฺตาโร   จีวรเหตุ   
วา   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ตณฺหา  อุปฺปชชฺมานา  อุปฺปชฺชติ  ปณฺฑปาตเหตุ   
วา     ภิกฺขเว     ภิกฺขุโน     ตณฺหา     อุปฺปชฺชมานา    อุปฺปชฺชติ   
เสนาสนเหตุ   วา   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน  ตณฺหา  อุปฺปชชฺมานา  อุปฺปชฺชติ   
อิติ    ภวาภวเหตุ    วา   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ตณฺหา   อุปฺปชฺชมานา   
อุปฺปชฺชติ   ฯ   อิเม   โข   ภิกฺขเว   จตฺตาโร   ตณฺหุปฺปาทา   ยตฺถ   
ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชตีติ ฯ   
          ตณฺหาทุติโย ปุรโิส         ทีฆมทฺธาน สสร   
          อิตฺถภาว ฺถาภาว         สสาร นาติวตฺตติ ฯ   
          เอตมาทีนว ๑ ตฺวา      ตณฺหา ทุกฺขสฺส สมฺภว   
          วีตตโณฺห อนาทาโน        สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ   
     [๒๘๖]   ๗   สพฺรหฺมกานิ  ภิกฺขเว  ตานิ  กุลานิ  เยส  ปุตฺตาน   
มาตาปตโร   อชฺฌาคาเร   ปูชิตา   โหนฺติ  ฯ  สปุพฺพเทวตานิ  ภิกฺขเว   
ตานิ    กลุานิ    เยส   ปุตฺตาน   มาตาปตโร   อชฌฺาคาเร   ปูชิตา   
โหนฺติ   ฯ   สปุพฺพาจริยานิ   ภิกฺขเว   ตานิ   กลุานิ   เยส  ปุตฺตาน   
มาตาปตโร  อชฺฌาคาเร  ปูชิตา  โหนฺติ  ฯ  สาหุเนยฺยานิ  ๒  ภิกฺขเว   
#๑ ยุ. เอวมาทีนว ฯ  ๒ โป. ม. ย.ุ สาหุเนยฺยกานิ ฯ    
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ตานิ    กลุานิ    เยส   ปุตฺตาน   มาตาปตโร   อชฌฺาคาเร   ปูชิตา   
โหนฺติ  ฯ  พฺรหฺมาติ  ภิกขฺเว  มาตาปตูน  เอต  อธวิจน ฯ ปุพฺพเทวตาติ   
ภิกฺขเว     มาตาปตูน     เอต     อธิวจน     ฯ     ปุพฺพาจริยาติ   
ภิกฺขเว  มาตาปตูน  เอต  อธิวจน  ฯ  อาหุเนยฺยาติ  ภิกฺขเว มาตาปตูน   
เอต    อธิวจน    ฯ   ต   กสิฺส   เหตุ   พหุการา   ๑   ภิกฺขเว   
มาตาปตโร ปุตฺตาน อาปาทกา โปสกา อิมสฺส โลกสฺส ทสฺเสตาโรติ ฯ   
          พฺรหฺมาติ มาตาปตโร       ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร   
          อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตาน      ปชาย อนุกมฺปกา ฯ   
          ตสฺมา หิ เน นมสฺเสยฺย     สกฺกเรยฺย จ ปณฺฑิโต   
          อนฺเนน อโถ ปาเนน       วตฺเถน สยเนน จ   
          อุจฺฉาทเนน นฺหาปเนน      ปาทาน โธวเนน จ ฯ   
          ตาย น ปาริจริยาย        มาตาปตูสุ ปณฺฑิตา   
          อิเธว น ปสสนฺติ          เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ สตฺตม ฯ   
     [๒๘๗]    ๘   พหุการา   ภิกฺขเว   พฺราหฺมณคหปติกา   ตุมฺหาก   
เย   เต   ๒   ปจฺจุปฏ ิตา   จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺช-   
ปริกฺขาเรหิ    ฯ   ตุเมฺหป   ภิกฺขเว   พหกุารา   พฺราหฺมณคหปติกาน   
ย   เนส   ธมมฺ  เทเสถ  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ  ปริโยสานกลฺยาณ   
สาตฺถ      สพฺย ฺชน      เกวลปริปุณฺณ      ปริสุทธฺ      พฺรหฺมจริย   
ปกาเสถ   ฯ   เอวมิท  ภิกขฺเว  อ ฺม ฺ  นิสฺสาย  พฺรหฺมจริย  วุสฺสติ   
โอฆสฺส นิตฺถรณตฺถาย สมฺมาทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ   
#๑ โป. ยุ. พหูปการา ฯ    ๒ ม. ยุ. โว ฯ    
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          สาคารา  อนาคารา จ     อุโภ อ ฺโ ฺนิสฺสิตา   
          อาราธยนฺติ สทฺธมฺม        โยคกฺเขม อนุตฺตร   
          สาคาเรสุ จ จีวร         ปจฺจย สยนาสน   
          อนาคารา ปฏิจฺฉนฺติ        ปริสฺสยวิโนทน ฯ   
          สุคต ปน นิสฺสาย          คหฏา ฆรเมสิโน   
          สทฺทหานา ๑ อรหต       อริยป ฺาย ฌายิโน   
          อิธ ธมมฺ จริตฺวาน         มคฺค สุคติคามิน   
          นนฺทิโน เทวโลกสมฺึ        โมทนฺติ กามกามิโนติ ฯ อฏม ฯ   
   [๒๘๘]   ๙   เย  เกจิ  ภิกขฺเว  ภิกฺขู  กหุา  ถทฺธา  ลปา  สิงฺคี   
อุนฺนฬา   อสมาหิตา   ฯ   น   เม   เต   ภิกฺขเว   ภิกขฺู   มามกา   
อปคตา  จ  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อิมสฺมา  ธมฺมวินยา  น  จ  เต [๒]   
อิมสฺมึ   ธมฺมวินเย   วุฑฺฒึ   วิรฬฺูหึ   เวปุลฺล   อาปชฺชนฺติ  ฯ  เย  จ   
โข   ภิกฺขเว   ภิกฺขู   นิกฺกหุา   นิลลฺปา   ธีรา   อถทธฺา  สุสมาหิตา   
เต  จ  ๓   โข  เม  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  มามกา  อนปคตา จ เต ภิกฺขเว   
ภิกฺขู   อิมสฺมา   ธมฺมวินยา   อิมสฺมึ   ๔   จ  เต  ธมมฺวินเย  วุฑฺฒึ   
วิรูฬฺหึ เวปุลลฺ อาปชฺชนฺตีติ ฯ   
          กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี      อุนฺนฬา อสมาหิตา   
          น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ       สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต ฯ   
          นิกฺกุหา นิลฺลปา ธีรา       อถทฺธา สุสมาหิตา   
          เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ      สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเตติ ฯ นวม ฯ   
#๑ สทฺทหนฺตา ฯ  ๒ โป. ยุ. ภิกฺขเว ฯ   ๓ ม. จสทโท นตฺถิ   
#๔ ม. เต จ อิมสฺมึ ... ฯ ย.ุ เต จ ภิกฺขเว ภิกฺขู อิมสฺมึ ... ฯ    
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     [๒๘๙]  ๑๐  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว ปรุิโส นทิยา โสเตน โอวุเยฺหยฺย   
ปยรูปสาตรูเปน    ตเมน    จกฺขุมา    ปรุิโส   ตีเร    ิโต   ทิสฺวา   
เอว   วเทยฺย   กิ ฺจาป   โข   ตฺว   อมฺโภ   ปุริส  นทิยา  โสเตน   
โอวุยฺหสิ    ปยรูปสาตรูเปน   อตฺถิ   เจตฺถ   เหฏา   รหโท   สอูมี   
สาวฏโฏ    สคโห    สรกขฺโส    ย    ตฺว    อมฺโภ   ปุริส   รหท   
ปาปุณิตฺวา   มรณ   วา   นคิจฺฉสิ   มรณมตฺต   วา   ทุกฺขนฺติ  ฯ  อถ   
โข   โส   ภิกขฺเว   ปุริโส  ตสฺส  ปุริสสสฺ  สทฺท  สุตฺวา  หตฺเถหิ  จ   
ปาเทหิ   จ   ปฏิโสต   วายเมยฺย  ฯ  อุปมา  โข  เม  อย  ภิกฺขเว   
กตา   อตฺถสสฺ  วิ ฺาปนาย  ฯ  อย ฺเจเวตฺถ  ๑  อตฺโถ  นทิยา  ๒   
โสเตนาติ   โข   ภิกฺขเว  ตณฺหาเยต  อธิวจน  ปยรูปสาตรูเปนาติ  ๓    
โข   ภิกฺขเว   ฉนฺเนต   อชฌฺตฺติกาน   อายตนาน   อธิวจน   เหฏา   
รหโทติ   โข   ภิกฺขเว   ป ฺจนฺน   โอรมฺภาคิยาน  สโยชนาน  อธิวจน   
สอูมีติ  ๔  โข  ภิกฺขเว  โกธุปายาสสฺเสต  อธิวจน  สาวฏโฏติ ๕ โข   
ภิกฺขเว   ป ฺจนฺเนต   กามคุณาน  อธิวจน  สคโห  ๖  สรกฺขโสติ  โข   
ภิกฺขเว    มาตุคามสฺเสต   อธิวจน   ปฏิโสตนฺติ   ๗   โข   ภิกขฺเว   
เนกฺขมฺมสฺเสต  อธิวจน  หตฺเถหิ  จ  ปาเทหิ  จ  วายาโมติ โข ภิกขฺเว   
วิริยารมฺภสฺเสต    อธิวจน    จกฺขุมา    ปุรโิส   ตีเร    ิโตติ   โข   
ภิกฺขเว ตถาคตสฺเสต อธิวจน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ   
               สหาป ทุกฺเขน ชเหยฺย กาเม   
               โยคกฺเขม อายตึ ปตฺถยาโน   
#๑ ม. ย.ุ อย ฺเจตฺถ ฯ ๒ ม. ย.ุ นทิยา โสโตติ ฯ ๓ ม. ปยรูป สาตรูป ฯ ย.ุ   
#ปยรูปสาตรูป ฯ  ๔ ม. อูมิภยนฺติ ฯ  ๕ ม. อาวฏฏนฺติ  ๖ ม. คหรกฺขโสติ ฯ   
#๗ ม. ยุ. ปฏโิสโตติ   
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               สมมฺปฺปชาโน สุวิมุตฺตจิตฺโต   
               วิมุตฺติยา ผสฺสเย ตตฺถ ตตฺถ   
               ส เวทคู วูสิตพฺรหฺมจริโย   
               โลกนฺตคู ปารคโตติ วุจฺจตีติ ฯ ทสม ฯ   
     [๒๙๐]  ๑๑  จรโต  เจป  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก   
วา    พฺยาปาทวิตกฺโก    วา    วิหึสาวิตกฺโก   วา   ต ฺเจ   [๑]   
ภิกฺขุ   อธิวาเสติ  นปฺปชหติ  น  วิโนเทติ  น  พฺยนฺตีกโรติ  น  อนภาว   
คเมติ   จรมฺป   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เอวภูโต  อนาตาป  อโนตฺตปฺป  ๒   
สตต    สมิต    กุสีโต    หนีวิริโยติ    วุจฺจติ    ฯ    ิตสฺส   เจป   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   อุปฺปชชฺติ   กามวิตกฺโก   วา  พฺยาปาทวิตกฺโก  วา   
วิหึสาวิตกฺโก    วา    ต ฺเจ    ภิกฺขุ    อธิวาเสติ    นปฺปชหติ   น   
วิโนเทติ   น   พฺยนฺตีกโรติ  น  อนภาว  คเมติ   ิโตป  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   
เอวภูโต    อนาตาป   อโนตฺตปฺป   สตต   สมิต   กุสีโต   หีนวิริโยติ   
วุจฺจติ   ฯ   นสิินฺนสฺส   เจป  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อุปฺปชฺชติ  กามวิตกฺโก   
วา     พฺยาปาทวิตกฺโก     วา     วิหึสาวิตกฺโก     วา     ต ฺเจ   
ภิกฺขุ   อธิวาเสติ  นปฺปชหติ  น  วิโนเทติ  น  พฺยนฺตีกโรติ  น  อนภาว   
คเมติ     นิสนิฺโนป     ภิกขฺเว     ภิกฺขุ     เอวภูโต     อนาตาป   
อโนตฺตปฺป   สตต  สมิต  กุสีโต  หีนวิริโยติ  วุจฺจติ  ฯ  สยานสฺส  เจป   
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ชาครสฺส  อุปฺปชชฺติ  กามวิตกฺโก  วา  พฺยาปาทวิตกฺโก   
วา      วิหึสาวิตกฺโก      วา      ต ฺเจ     ภิกฺขุ     อธิวาเสติ   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺเว ฯ  ๒ ม. อโนตฺตาป ฯ    
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นปฺปชหติ   น  วิโนเทติ  น  พฺยนฺตีกโรติ  น  อนภาว  คเมติ  สยาโนป   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ชาคโร   เอวภูโต  อนาตาป  อโนตฺตปฺป  สตต  สมิต   
กุสีโต หีนวิรโิยติ วุจฺจติ ฯ   
     [๒๙๑]   จรโต   เจป  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อุปฺปชฺชติ  กามวิตกฺโก   
วา   พฺยาปาทวิตกฺโก   วา   วิหึสาวิตกฺโก   วา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   น   
อธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ  อนภาว  คเมติ จรมฺป ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ  เอวภูโต  อาตาป  โอตฺตปฺป ๑ สตต สมิต อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโตติ   
วุจฺจติ   ฯ    ิตสฺส   เจป   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน  อุปฺปชชฺติ  กามวิตกโฺก   
วา   พฺยาปาทวิตกฺโก   วา   วิหึสาวิตกฺโก  วา  ต ฺเจ  ภิกฺขุ  น  ๒   
อธิวาเสติ   ปชหติ   วิโนเทติ   พฺยนฺตีกโรติ   อนภาว   คเมติ   ิโตป   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ  เอวภูโต  อาตาป  โอตฺตปฺป  สตต  สมิต  อารทฺธวิริโย   
ปหิตตฺโตติ    วุจฺจติ    ฯ    นิสินฺนสฺส    เจป    ภิกฺขเว    ภิกฺขุโน   
อุปฺปชฺชติ    กามวิตกฺโก    วา   พฺยาปาทวิตกฺโก   วา   วิหึสาวิตกฺโก   
วา    ต ฺเจ    ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   น   อธิวาเสติ   ปชหติ   วิโนเทติ   
พฺยนฺตีกโรติ  อนภาว  คเมติ  นิสินฺโนป  ภิกฺขเว  ภิกขฺุ  เอวภูโต อาตาป   
โอตฺตปฺป    สตต    สมิต    อารทฺธวิริโย    ปหิตตฺโตติ   วุจฺจติ   ฯ   
สยานสฺส   เจป   ภิกฺขเว   ภิกฺขุโน   ชาครสฺส  อุปฺปชฺชติ  กามวิตกฺโก   
วา   พฺยาปาทวิตกฺโก   วา   วิหึสาวิตกฺโก   วา   ต ฺเจ   ภิกฺขุ   น   
อธิวาเสติ     ปชหติ    วิโนเทติ    พฺยนตีฺกโรติ    อนภาว    คเมติ   
สยาโนป   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ  ชาคโร  เอวภูโต  อาตาป  โอตฺตปฺป  สตต   
#๑ ม. โอตฺตาป ฯ  ๒ ม. ยุ. นาธิวาเสติ ฯ    
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สมิต อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโตติ วุจฺจติ ๑ ฯ   
          จร วา ยทิ วา ติฏ       นิสินฺโน อุทวา สย   
          โย วิตกฺก วิตกฺเกติ        ปาปก เคหนิสฺสิต   
          กุมคฺค ปฏิปนฺโน โส        โมหเนยฺเยสุ มุจฺฉิโต   
          อภพฺโพ ตาทิโส ภิกฺขุ       ผุฏ ุ สมฺโพธิมุตฺตม ฯ   
          โย ๒ จร วา ยทิ วา ติฏ นิสินฺโน อุทวา สย   
          วิตกฺก สมยิตฺวาน          วิตกฺกูปสเม รโต   
          ภพฺโพ โส ตาทิโส ภิกฺขุ     ผุฏ ุ สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ ฯ เอกาทสม ฯ   
     [๒๙๒]  ๑๒  สมฺปนฺนสีลา  ภิกฺขเว  โหถ  ๓   สมฺปนฺนปาติโมกฺขา   
ปาติโมกฺขสวรสวุตา   วิหรถ   อาจารโคจรสมฺปนฺนา  อณุมตฺเตสุ  วชฺเชส ุ  
ภยทสฺสาวิโน  ๔  สมาทาย  สิกฺขถ  สกิฺขาปเทสุ  ฯ สมฺปนฺนสีลาน [๕]   
ภิกฺขเว    ภวต    ๖    สมปฺนฺนปาติโมกฺขาน    ปาติโมกฺขสวรสวุตาน   
วิหรต    อาจารโคจรสมฺปนฺนาน    อณุมตฺเตสุ    วชเฺชสุ   ภยทสฺสาวีน   
สมาทาย   สกิฺขต   สิกฺขาปเทสุ   กิมสสฺ   ๗  ภิกฺขเว  อุตฺตรึ  กรณีย   
จรโต   เจป   ภิกฺขเว   ภิกขฺุโน   อภิชฌฺา   วิคตา  โหติ  พฺยาปาโท   
วิคโต   โหติ   ถีนมิทฺธ   วิคต   โหติ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   วิคต   โหติ   
วิจิกิจฺฉา   ปหีนา   โหติ   อารทฺธวิริย   ๘  โหติ  อสลฺลีน  อุปฏ ิตา   
สติ   อปฺปมฏุา   ๙   ปสสฺทฺโธ   กาโย   อสารทฺโธ  สมาหิต  จิตฺต   
#๑ ม. ย.ุ วุจฺจตีติ ฯ  ๒ ม. โย จ จร วา ติฏ วา ฯ ยุ. โย จร วา   
#โย ติฏ วา ฯ ๓ ม. ย.ุ วิหรถ ฯ  ๔ ย.ุ ภยทสฺสาวี ฯ ๕ ม. โว ฯ   
#๖ ม. ยุ. วิหรต ฯ ๗ ม. กมิสฺส อุตฺตริ กรณีย ฯ ยุ. กิ ฺจสฺส ฯ ๘ ม. ยุ.   
#อารทฺธ โหติ วิริย ฯ ๙ ส.ี ม. ย.ุ อสมฺมุฏา ฯ    
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เอกคฺค   จรป   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   เอวภูโต   อาตาป  โอตฺตปฺป  สตต   
สมิต   อารทฺธวิริโย   ปหติตฺโตติ   วุจฺจติ   ฯ    ิตสฺส  เจป  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน   อภิชฺฌา   วิคตา   โหติ   พฺยาปาโท   วิคโต  โหติ  ถีนมิทฺธ   
วิคต   โหติ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   วิคต   โหติ   วิจิกิจฺฉา   ปหีนา  โหติ   
อารทฺธ    โหติ    วิริย    อสลฺลีน    อุปฏ ิตา    สติ    อปฺปมุฏา   
ปสฺสทฺโธ   กาโย   อสารทฺโธ  สมาหิต  จิตฺต  เอกคฺค   ิโตป  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุ    เอวภูโต    อาตาป   โอตฺตปฺป   สตต   สมิต   อารทฺธวิริโย   
ปหิตตฺโตติ   วุจฺจติ   ฯ   นสิินฺนสฺส   เจป   ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อภิชฺฌา   
วิคตา    โหติ    พฺยาปาโท   วิคโต   โหติ   ถีนมิทฺธ   วิคต   โหติ   
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ    วิคต    โหติ    วิจิกิจฺฉา   ปหีนา   โหติ   อารทฺธ   
โหติ    วิริย    อสลฺลีน    อุปฏ ิตา    สติ    อปฺปมุฏา   ปสฺสทฺโธ   
กาโย    อสารทฺโธ    สมาหิต   จิตฺต   เอกคฺค   นิสนิฺโนป   ภิกขฺเว   
ภิกฺขุ    เอวภูโต    อาตาป    โอตฺตปฺป   สตต   สมิต   อารทฺธวิริย   
ปหิตตฺโตติ   วุจฺจติ   ฯ   สยานสฺส   เจป  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ชาครสฺส   
อภิชฺฌา   วิคตา   โหติ   พฺยาปาโท   วิคโต   โหติ   ถนีมิทฺธ   วิคต   
โหติ    อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ    วิคต    โหติ    วิจิกิจฺฉา    ปหีนา   โหติ   
อารทฺธ    โหติ    วิริย    อสลฺลีน    อุปฏ ิตา    สติ    อปฺปมุฏา   
ปสฺสทฺโธ    กาโย   อสารทฺโธ   สมาหิต   จิตฺต   เอกคฺค   สยาโนป   
ภิกฺขเว   ภิกขฺุ   ชาคโร   เอวภูโต   อาตาป   โอตฺตปฺป  สตต  สมิต   
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโตติ วุจฺจตีติ ฯ    
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          ยต จเร ยต ติฏเ        ยต อจฺเฉ ยต สเย   
          ยต สมฺมิ ฺชเย ภิกฺขุ        ยตเมน ปสารเย   
          อุทฺธ ติริย อปาจีน         ยาวตา ชคโต คติ   
          สมเวกฺขิตา จ ๑ ธมฺมาน   ขนฺธาน อุทยพฺพย   
          เอว วิหาริมาตาป         สนฺตวุตฺตึ อนุทฺธต   
          เจโตสมถสามีจึ           สิกฺขมาน สทา สต   
          สตต ปหิตตฺโตติ           อาหุ ภิกฺขุ ตถาวิธนฺติ ฯ ทฺวาทสม ฯ   
     [๒๙๓]  ๑๓  วุตฺต  เหต  ภควตา  วุตฺตมรหตาติ  เม  สุต โลโก   
ภิกฺขเว    ตถาคเตน    อภิสมฺพุทฺโธ   โลกสฺมา   ตถาคโต   วิสยุตฺโต   
โลกสมุทโย   ภิกฺขเว   ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺโธ  โลกสมุทโย  ตถาคตสฺส   
ปหีโน   โลกนิโรโธ   ภิกขฺเว   ตถาคเตน   อภิสมพฺุทฺโธ   โลกนิโรโธ   
ตถาคตสฺส      สจฺฉิกโต     โลกนิโรธคามินี     ปฏิปทา     ภิกฺขเว   
ตถาคเตน     อภิสมฺพุทฺธา    โลกนิโรธคามินี    ปฏปิทา    ตถาคตสฺส   
ภาวิตา   ฯ   ย  ภิกฺขเว  สเทวกสฺส  โลกสฺส  สมารกสฺส  สพฺรหฺมกสฺส   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา     ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    ทิฏ    สุต    มุต   
วิ ฺาต   ปตฺต   ปริเยสิต   อนุวิจริต   มนสา   ยสมฺา  ต  ตถาคเตน   
อภิสมฺพุทฺธ   ตสฺมา   ตถาคโตติ   วุจฺจติ   ฯ   ย ฺจ   ภิกฺขเว   รตฺตึ   
ตถาคโต     อนุตฺตร    สมฺมาสมฺโพธึ    อภิสมฺพุชฺฌติ    ย ฺจ    รตฺตึ   
อนุปาทิเสสาย    นิพฺพานธาตุยา    ปรนิิพฺพายติ    ยเมตสฺมึ    อนฺตเร   
ภาสติ   ลภติ   นิทฺทิสติ   สพฺพนฺต   ตเถว  โหติ  โน  อ ฺถา  ตสฺมา   
#๑ ยุ. ว ฯ    
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ตถาคโตติ  วุจฺจติ  ฯ  ยถาวาที  ภิกฺขเว ตถาคโต ตถาการี ยถาการี ๑   
ตถาวาที     อิติ     ยถาวาที     ตถาการี    ยถาการี    ตถาวาที   
ตสฺมา   ตถาคโตติ   วุจฺจติ   ฯ   สเทวเก  ภิกฺขเว  โลเก  สมารเก   
สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย   ตถาคโต   
อภิภู     อนภิภูโต    อ ฺทตฺถุทโส    วสวตฺตี    ตสฺมา    ตถาคโตติ   
วุจฺจตีติ ฯ เอตมตฺถ ภควา อโวจ ฯ ตตฺเถต อิติ วุจฺจติ   
          สพฺพโลก อภิ ฺาย         สพฺพโลเก ยถาตถ   
          สพฺพโลกวิสยุตฺโต          สพฺพโลเก อนูปโม ๒   
          สพฺเพ ๓  สพฺพาภิภู ธีโร    สพฺพคนฺถปฺปโมจโน ฯ   
          ผุฏสฺส ๔ ปรมา สนฺติ     นิพฺพาน อกุโตภย ฯ   
          เอส ขีณาสโว พุทฺโธ       อนีโฆ ฉินฺนสสโย   
          สพฺพกมฺมกฺขย ปตฺโต        วิมุตฺโต อุปธิสงฺขเย   
          เอส โส ภควา พุทฺโธ      เอส สโีห อนุตฺตโร   
          สเทวกสฺส โลกสฺส         พฺรหฺมจกฺก ปวตฺตยิ ฯ   
          อิติ เทวา มนุสฺสา จ       เย พุทฺธ สรณ คตา   
          สงฺคมฺม ต นมสฺสนติฺ        มหนฺต วีตสารท ฯ   
          ทนฺโต ทมยต เสฏโ       สนโฺต สมยต อิสี   
          มุตฺโต โมจยต อคฺโค       ติณฺโณ ตารยต วโร ฯ   
          อิติ เหต นมสฺสนฺติ         มหนฺต วีตสารท ฯ   
#๑ ยุ. ยถาวาที ตถาคโต ตถาวาที ฯ  ๒ อฏกถาย สนูสโย ฯ ม. อนูปโย ฯ   
#๓ ม. ส เว ฯ ๔ ม. ผุฏาสฺส ฯ    
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          สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ         นตฺถิ เต ปฏิปุคฺคโลติ ฯ   
     อยมฺป อตฺโถ วุตฺโต ภควตา       อิติ เม สุตนฺติ ฯ เตรสม ฯ   
                    จตุกฺกนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
          พฺราหฺมณา ๑ จตฺตาริ ชาน  สมณสีลา ตณฺหา พฺรหฺมา   
          พหุการา กุหนา ๒ ปรุิสา   จร ๓  สมฺปนฺนโลเกน เตรสาติ ฯ   
                อิติวุตฺตเก ทฺวาทสาธิกสตสุตฺตนฺติ   
                     อิติวุตฺตก นิฏ ิต ฯ   
                      ______________   
               สตฺตวิเสกนิปาต   
               ทุกกฺ พาวีสสุตฺตสงฺคหิต   
               สมป ฺาสมถ ติก   
               เตรส จตุกฺก ฺจ อิติ ยมิท   
               ทฺวิทสุตฺตรสุตฺตสเต   
               สคายตฺิวา สมาทหสุ ปุรา   
               อรหนฺโต จิรฏ ิติยา   
               ตมาหุ นาเมน อิติวุตฺตนฺติ ฯ   
               อิติวุตฺตกปาฬิ นิฏ ิตา ฯ   
               อิท มรมฺมโปตฺถเก อาคต ฯ   
                       _____________   
#๑ ม. พฺราหฺมณสุลภา ฯ  ๒ ม. กุหปุรสิา ฯ  ๓ ม. จรสมฺปนฺน ... ฯ    
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                 สตฺุตนฺตปฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส   
                       สุตฺตนิปาโต   
                       __________   
            นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                     ปโม อุรควคฺโค   
                      ปม อุรคสุตฺต   
       [๒๙๔] ๑ โย เว ๑ อุปฺปติต วิเนติ โกธ   
               วิสฏ สปฺปวิสว โอสเถหิ ๒   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               โย ราคมุทจฺฉิทา อเสส   
               ภึสปุปฺผว ๓  สโรรุห วิคยฺห   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               โย ตณฺหมุทจฺฉิทา อเสส   
               สรติ สีฆสร วิโสสยิตฺวา   
#๑ ม. ย.ุ เวสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. โอสเธหิ ฯ  ๓ ม. ย.ุ ภิสปุปฺผว ฯ    
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               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               โย มานมุทพฺพธี อเสส   
               นฬเสตตว สุทุพฺพล มโหโฆ   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               โย นาชฺฌคมา ภเวสุ สาร   
               วิจิน ปุปฺผมิว อุทุมฺพเรสุ   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               ยสสฺนฺตรโต น สนฺติ โกปา   
               อิติ ภวาภวต ฺจ วีติวตฺโต   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               ยสสฺ วิตกฺกา วิธูปตา   
               อชฌฺตฺต สุวิกปฺปตา อเสสา   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               โย นาจฺจสารี น ปจฺจสารี   
               สพฺพ อจฺจุคมา ๑ อิม ปป ฺจ   
#๑ ม. ย.ุ อจฺจคมา ฯ    
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               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               โย นาจฺจสารี น ปจฺจสารี   
               สพฺพ วิตถมิทนฺติ ตฺวา ๑ โลเก   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               โย นาจฺจสารี น ปจฺจสารี   
               สพฺพ วิตถมิทนฺติ วีตโลโภ   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               โย นาจฺจสารี น ปจฺจสารี   
               สพฺพ วิตถมิทนฺติ วีตราโค   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               โย นาจฺจสารี น ปจฺจสารี   
               สพฺพ วิตถมิทนฺติ วีตโทโส   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               โย นาจฺจสารี น ปจฺจสารี   
               สพฺพ วิตถมิทนฺติ วีตโมโห   
#๑ ม. ตฺว ฯ    
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               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               ยสสฺานุสยา น สนฺติ เกจิ   
               มูลา [๑] อกุสลา สมูหตาเส   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               ยสสฺ ทรถชา น สนฺติ เกจิ   
               โอร อาคมนาย ปจฺจยาเส   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               ยสสฺ วนถชา น สนฺติ เกจิ   
               วินิพนฺธาย ภวาย เหตุกปฺปา   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร   
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ ฯ   
               โย นีวรเณ ปหาย ป ฺจ   
               อนีโฆ ติณฺณกถงฺกโถ วิสลโฺล   
               โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร�    
               อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณนฺติ ฯ   
                     อุรคสุตฺต ปม ฯ   
                      ______________   
#๑ ม. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ    
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             สุตฺตนิปาเต อุรควคฺคสฺส ทุติย ธนิยสุตฺต   
       [๒๙๕] ๒ ปกฺโกทโน ทุกฺขขีโรหมสฺมิ (อิติ ธนิโย โคโป)   
               อนุตีเร มหิยา สมานวาโส   
               ฉนฺนา กุฏิ อาหิโต คินิ   
               อถ เจ ปตฺถยสี ปวสฺส เทว ฯ   
               อกโฺกธโน วิคตขิโลหมสฺมิ (อิติ ภควา)   
               อนุตีเร มหิเยกรตฺติวาโส   
               วิวฏา กุฏ ินิพฺพุโต คินิ   
               อถ เจ ปตฺถยสี ปวสฺส เทว ฯ   
               อนฺธกมกสา น วิชฺชเร (อิติ ธนิโย โคโป)   
               กจฺเฉ รูฬฺหติเณ จรนฺติ คาโว   
               วุฏ ิมฺป สเหยฺยุมาคต   
               อถ เจ ปตฺถยสี ปวสฺส เทว ฯ   
               ภทฺธา ห ิ๑ ภิสี สุสงฺขตา (อิติ ภควา)   
               ติณฺโณ ปารคโต วิเนยฺย โอฆ   
               อตฺโถ ภิสิยา น วิชฺชติ   
               อถ เจ ปตฺถยสี ปวสฺส เทว ฯ   
               โคป มม อสฺสวา อโลลา (อิติ ธนิโย โคโป)   
               ทีฆรตฺต สวาสิยา มนาปา   
#๑ ม. ภทฺธาสิ ฯ    
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               ตสฺสา น สุณามิ กิ ฺจิ ปาป   
               อถ เจ ปตฺถยสี ปวสฺส เทว ฯ   
               จิตฺต มม อสฺสว วิมุตฺต (อิติ ภควา)   
               ทีฆรตฺต ปริภาวิต สุทนฺต   
               ปาป ปน เม น วิชฺชติ   
               อถ เจ ปตฺถยสี ปวสฺส เทว ฯ   
               อตฺตเวตฺตนภโตหมสฺมิ (อิติ ธนิโย โคโป)   
               ปุตฺตา จ เม สมานิยา อโรคา   
               เตส น สุณามิ กิ ฺจิ ปาป   
               อถ เจ ปตฺถยสี ปวสฺส เทว ฯ   
               นาห ภตโกสฺมิ กสฺสจิ (อิติ ภควา)   
               นิพฺพิฏเน จรามิ สพฺพโลเก   
               อตฺโถ ภติยา น วิชฺชติ   
               อถ เจ ปตฺถยสี ปวสฺส เทว ฯ   
               อตฺถิ วสา อตฺถิ เธนุปา (อิติ ธนิโย โคโป)   
               โคธรณิโย ปเวนิโยป อตฺถ ิ  
               อุสโภป ควมฺปตี ๑ จ อตฺถิ   
               อถ เจ ปตฺถยสี ปวสฺส เทว ฯ   
               นตฺถิ วสา นตฺถ ิเธนุปา (อิติ ภควา)   
               โคธรณิโย ปเวนิโยป นตฺถ ิ  
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ ควมฺปตีธาติ ทิสฺสติ ฯ    
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               อุสโภป ควมฺปตี จ นตฺถิ   
               อถ เจ ปตฺถยสี ปวสฺส เทว ฯ   
               ขีลา นิขาตา อสมฺปเวที (อิติ ธนิโย โคโป)   
               ทามา มุ ฺชมยา นวา สุสณฺานา   
               น หิ สกฺขินฺติ เธนุปาป เฉตฺตุ   
               อถ เจ ปตฺถยสี ปวสฺส เทว ฯ   
               อุสโภริว เฉตฺวา ๑ พนฺธนานิ (อิติ ภควา)   
               นาโค ปูติลตว ทาลยิตฺวา   
               นาห ปุน ๒ อุเปสฺส คพฺภเสยฺย   
               อถ เจ ปตฺถยสี ปวสฺส เทว ฯ   
               นินนฺ ฺจ ถล ฺจ ปูรยนฺโต   
               มหาเมโฆ ปาวสฺสิ ตาวเทว   
               สุตฺวา เทวสฺส วสฺสโต   
               อิมมตฺถ ธนิโย อภาสถ   
               ลาภา วต โน อนปฺปกา   
               เย มย ภควนฺต อทฺทสาม   
               สรณ ต อุเปม จกฺขุม   
               สตฺถา โน โหหิ ๓  มหามุนิ ฯ   
               โคป จ อห ฺจ อสฺสวา   
               พฺรหฺมจริย สุคเต จรามเส   
#๑ ม. ย.ุ เฉตฺว ฯ ๒ ม. ปนุุเปสฺส ฯ โป. อุเปยฺย ฯ ๓ โป. ม. ย.ุ ตุว ฯ    
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               ชาติมรณสฺส ปารคา ๑   
               ทุกขฺสฺสนฺตกรา ภวามเส ฯ   
               นนทฺติ ปุตฺเตหิ ปุตฺติมา (อิติ มาโร ปาปมา)   
               โคปโก ๒ โคหิ ตเถว นนฺทติ   
               อุปธีหิ นรสฺส นนฺทนา   
               น หิ โส นนฺทติ โย นิรูปธิ ฯ   
               โสจติ ปุตฺเตหิ ปุตฺติมา (อิติ ภควา)   
               โคปโก โคหิ ตเถว โสจติ   
               อุปธีหิ นรสฺส โสจนา   
               น หิ โส โสจติ โย นิรูปธีติ ฯ   
                     ธนิยสุตฺต ทติุย ฯ   
                      ______________   
           สุตฺตนิปาเต อุรควคฺคสฺส ตติย ขคฺควิสาณสุตฺต   
       [๒๙๖] ๓ สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑส   
               อวิเหย อ ฺตรมฺป เตส   
               น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต สหาย   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               สสคฺคชาตสฺส ภวนฺติ เสฺนหา   
#๑ ม. ปารคู ฯ ๒ โป. โคปโก ฯ ม. โคมา. ฯ ย.ุ ส.ี โคมิโก ฯ    
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               เสฺนหนฺวย ทุกขฺมิท ปโหติ   
               อาทีนว เสฺนหช เปกฺขมาโน   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               มิตฺเต สุหชฺเช อนุกมฺปมาโน   
               หาเปติ อตฺถ ปฏพิทฺธจิตฺโต   
               เอต ภย สนฺถวเปกฺขมาโน ๑   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               วโส วิสาโล ว ยถา วิสตฺโต   
               ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา   
               วสากฬีโร ๒ ว อสชฺชมาโน   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               มิโค อร ฺมฺหิ ยถา อพนฺโธ ๓    
               เยนิจฺฉก คจฺฉติ โคจราย   
               วิ ฺ ู นโร เสริต เปกฺขมาโน   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               อามนฺตนา โหติ สหายมชฺเฌ   
               วาเส าเน คมเน จาริกาย   
               อนภิชฺฌิต เสริต เปกฺขมาโน   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สนถฺเว เปกฺขมาโนติป ฯ ๒ โป. วสกฬิโรว ฯ ม. วสกฺกฬีโรว ฯ   
#๓ ม. ยุ. อพทฺโธ ฯ    
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               ขิฑฺฑา รตี โหติ สหายมชฺเฌ   
               ปุตฺเตสุ จ วิปูล โหติ เปม   
               ปยวิปฺปโยค วิชคุิจฺฉมาโน   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ   
               สนตฺุสฺสมาโน อิตรีตเรน   
               ปรสิฺสยาน สหิตา อฉมฺภี   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               ทุสสฺงฺคหา ปพฺพชิตาป เอเก   
               อโถ คหฏา ฆรมาวสนฺตา   
               อปฺโปสฺสุโก ปรปุตฺเตสุ หุตฺวา   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               โอโรปยิตฺวา คิหิพฺย ฺชนานิ   
               ส ฺฉินฺนปตฺโต ๑ ยถา โกวิฬาโร   
               เฉตฺวาน ธีโร คิหิพนฺธนานิ   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               สเจ ลเภถ นิปก สหาย   
               สทธฺึจร สาธุวิหาริธีร   
               อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ   
               จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา ฯ   
#๑ ยุ. สสีนนปตฺโต ฯ    
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               โน เจ ลเภถ นิปก สหาย   
               สทธฺึจร สาธุวิหาริธีร   
               ราชาว รฏ วิชติ ปหาย   
               เอโก จเร มาตงฺคร ฺเว นาโค ฯ   
               อทฺธา ปสสาม สหายสมฺปท   
               เสฏา สมา เสวิตพฺพา สหายา   
               เอเต อลทฺธา อนวชฺชโภชี   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               ทิสวฺา สุวณฺณสฺส ปภสฺสรานิ   
               กมมฺารปุตฺเตน สุนิฏ ิตานิ   
               สงฺฆฏฏมานานิ ทุเว ภุชสฺมึ   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               เอว ทุติเยน สหามมสฺส   
               วาจาภิลาโป อภิสชฺชนา วา   
               เอต ภย อายติ เปกฺขมาโน   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา   
               วิรปูรูเปน มเถนฺติ จิตฺต   
               อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ    
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               อีตี จ คณฺโฑ จ อุปทฺทโว จ   
               โรโค จ สลลฺ ฺจ ภย ฺจ เมต   
               เอต ภย กามคุเณสุ ทิสฺวา   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               สีต ฺจ อุณฺห ฺจ ขุท ปปาส   
               วาตาตเป ฑสสิรึสเป ๑ จ   
               สพฺพานิเปตานิ อภิสมฺภวิตฺวา   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               นาโคว ยูถานิ วิวชฺชยิตฺวา   
               ส ฺชาตกฺขนฺโธ ปทุมี อุฬาโร   
               ยถาภิรนฺต วิหร ๒ อร ฺเ   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               อฏาน ต สงฺคณิการตสฺส   
               ย ผุสฺสเย ๓  สามยิก วิมุตฺต   
               อาทิจฺจพนฺธุสฺส วโจ นิสมฺม   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               ทิฏ ีวิสูกานิ อุปาติวตฺโต   
               ปตฺโต นิยาม ปฏิลทฺธมคฺโค   
               อุปฺปนฺนาโณมฺหิ อน ฺเนยฺโย   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
#๑ โป. ม. ฑสสรีสเป ฯ ๒ ยุ. วิหเร ฯ ๓ ม. ย.ุ ผสฺสเย ฯ    
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               นิลโฺลลโุป นกิฺกโุห นิปฺปปาโส   
               นิมมฺกฺโข นิทฺธนฺตกสาวโมโห   
               นิราสโย สพฺพโลเก ภวิตฺวา   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               ปาป สหาย ปรวิชฺชเยถ   
               อนตฺถทสฺสึ วิสเม นิวิฏ   
               สย น เสเว ปสุต ปมตฺต   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               พหุสฺสุต ธมฺมธร ภเชถ   
               มิตฺต อุฬาร ปฏภิาณวนฺต   
               อ ฺาย อตฺถานิ วิเนยฺย กงฺข   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               ขิฑฺฑ รตึ กามสุข ฺจ โลเก   
               อนลงฺกริตฺวา อนเปกฺขมาโน   
               วิภูสนฏานา วิรโต สจฺจวาที   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               ปุตฺต ฺจ ทาร ปตร ฺจ มาตร   
               ธนานิ ธ ฺานิ จ พนฺธวานิ ๑   
               หิตฺวาน กามานิ ยโถธิกานิ   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
#๑ ยุ. พนฺธนานิ จ ฯ    
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               สงฺโค เอโส ปรตฺิตเมตฺถ โสขฺย   
               อปฺปสฺสาโท ทุกฺขเมตฺถ ภิยฺโย   
               คณฺโฑ ๑ เอโส อิติ ตฺวา มติมา ๒   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               สนทฺาลยิตฺวาน สโยชนานิ   
               ชาล ว เฉตฺวา ๓  สลิลมฺพุจารี   
               อคฺคีว ทฑฺฒ อนิวตฺตมาโน   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               โอกฺขิตฺตจกฺขุ ๔ น จ ปาทโลโล   
               คุตฺตินฺทฺริโย รกขิฺตมานสาโน   
               อนวสฺสุโต อปรฑิยฺหมาโน   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               โอหารยิตฺวา คิหิพฺย ฺชนานิ   
               ส ฺฉินฺนปตฺโต ๕ ยถา ปาริฉตฺโต   
               กาสายวตฺโถ อภินิกฺขมิตฺวา   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               รเสสุ เคธ อกร อโลโล   
               อน ฺโปสี สปทานจารี   
               กุเล กุเล อปฺปฏพิทฺธจิตฺโต   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
#๑ ม. ย.ุ คโฬ ฯ  ๒ ม. ย.ุ มุตีมา ฯ  ๓ โป. ภิตฺวา ฯ  ๔ โป. ม. ยุ.   
#โอกฺขิตฺตจกฺขู ฯ  ๕ ม. ส ฺฉนฺนปตฺโต ฯ    
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               ปหาย ป ฺจาวรณานิ เจตโส   
               อุปกฺกิเลเส พฺยปนุชฺช สพฺเพ   
               อนิสฺสิโต เฉตฺวา สิเนหโทส   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               วิปฏ ิกตฺวาน สุข ทุกฺข ฺจ   
               ปุพฺเพว จ โสมนสฺสโทมนสฺส   
               ลทธฺานุเปกฺข สมถ วิสุทฺธ   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               อารทฺธวิริโย ปรมตฺถปตฺติยา   
               อลนีจิตฺโต อกุสีตวุตฺตี   
               ทฬหฺนิกฺกโม ถามพลูปปนฺโน   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               ปฏสิลฺลาน ฌานมริ ฺจมาโน   
               ธมเฺมสุ นิจฺจ อนุธมฺมจารี   
               อาทีนว สมฺมสิตา ภเวสุ   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               ตณฺหกฺขย ปตฺถย อปฺปมตฺโต   
               อเนลมูโค สุตวา สติมา   
               สงฺขาตธมฺโม นิยโต ปธานวา   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ    
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               สีโหว สทฺเทสุ อสนฺตสนฺโต   
               วาโตว ชาลมฺหิ อสชฺชมาโน   
               ปทมุว โตเยน อลิมฺปมาโน ๑   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               สีโห ยถา ทาพลี ปสยฺห   
               ราชา มิคาน อภิภุยฺยจารี   
               เสเวถ ปนฺตานิ เสนาสนานิ   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               เมตฺต อุเปกฺข กรุณ วิมุตฺต ๒   
               อาเสวมาโน มุทิต ฺจ กาเล   
               สพฺเพน โลเกน อวิรุชฺฌมาโน   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               ราค ฺจ โทส ฺจ ปหาย โมห   
               สนทฺาลยิตฺวาน สโยชนานิ   
               อสนฺตส ชีวิตสงฺขยมฺหิ   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
               ภชนฺติ เสวนฺติ จ การณตฺถา   
               นิกกฺารณา ทุลฺลภา อชฺช มิตฺตา   
               อตฺตตฺถป ฺา อสุจี มนุสฺสา   
               เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                   ขคฺควิสาณสุตฺต ตติย ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อลปิฺปมาโน ฯ ๒ ม. ย.ุ วิมุตฺตึ ฯ    
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          สุตฺตนิปาเต อุรควคฺคสฺส จตุตฺถ กสิภารทฺวาชสุตฺต   
     [๒๙๗]   ๔   เอวมฺเม   สุต   ฯ  เอก  สมย  ภควา  มคเธสุ   
วิหรติ   ทกฺขิณาคิริสฺมึ   เอกนาฬาย  พฺราหฺมณคาเม  ฯ  เตน  โข  ปน   
สมเยน    กสภิารทฺวาชสฺส    พฺราหฺมณสฺส    ป ฺจมตฺตานิ   นงฺคลสตานิ   
ปยุตฺตานิ   โหนฺติ   วปฺปกาเล   ฯ   อถ   โข   ภควา   ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    เยน   กสิภารทฺวาชสฺส   พฺราหฺมณสฺส   
กมฺมนฺโต   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  กสิภารทฺวาชสฺส   
พฺราหฺมณสฺส     ปริเวสนา     วตฺตติ     ฯ    อถ    โข    ภควา   
เยน   ปริเวสนา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ   
อทฺทสา    โข   กสิภารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ   ภควนฺต   ปณฺฑาย    ิต   
ทิสฺวาน   ภควนฺต   เอตทโวจ   อห   โข   สมณ  กสามิ  จ  วปปฺามิ   
จ   กสิตฺวา   จ   วปฺปตฺวา   จ   ภุ ฺชามิ   ฯ  ตฺวมฺป  สมณ  กสสฺสุ   
จ   วปฺปสฺสุ   จ  กสิตฺวา  จ  วปฺปตฺวา  จ  ภุ ฺชาหีติ  ๑  ฯ  อหมฺป   
โข   พฺราหฺมณ   กสามิ   จ   วปฺปามิ   จ   กสิตฺวา   จ   วปฺปตฺวา   
จ   ภุ ฺชามีติ   ฯ  น  โข  ปน  ๒  สมณ  ปสฺสาม  โภโต  โคตมสฺส   
ยุค  วา  นงฺคล  วา  ผาล  วา  ปาจน  วา  พลิพทฺเธ  ๓   วา  อถ   
จ   ปน   ภว   โคตโม   เอวมาห  อหมฺป  โข  พฺราหฺมณ  กสามิ  จ   
#๑ ม. ย.ุ ภุ ฺชสฺสติ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ปน มย ฯ  ๓ ม. ย.ุ พลิพทฺเท ฯ    
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วปฺปามิ   จ   กสิตฺวา   จ   วปฺปตฺวา   จ   ภุ ฺชามีติ   ฯ  อถ  โข   
กสิภารทฺวาโช พฺราหฺมโณ ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
    [๒๙๘] กสฺสโก ปฏิชานาสิ         น จ ปสฺสาม เต กสึ   
          กส ึโน ปุจฺฉิโต พฺรูหิ       ยถา ชาเนมุ เต กสึ ฯ   
          สทฺธา พีช ตโป วุฏ ิ       ป ฺา เม ยุคนงฺคล   
          หิร ีอีสา มโน โยตฺต       สติ เม ผาลปาจน ฯ   
          กายคุตฺโต วจีคุตฺโต        อาหาเร อุทเร ยโต   
          สจฺจ กโรมิ นิทฺธาน        โสรจฺจมฺเม ปโมจน ฯ   
          วิริย เม ธุรโธรยฺห        โยคกฺเขมาธิวาหน   
          คจฺฉติ อนิวตฺตนฺต          ยตฺถ คนตฺฺวา น โสจติ ฯ   
          เอว เม สา กสิ กฏา     สา โหติ อมตปฺผลา   
          เอต กสึ กสิตฺวาน         สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ   
      [๒๙๙]    อถ    โข    กสิภารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ   มหติยา   
กสปาติยา   ปายาส   วฑฺเฒตฺวา   ภควโต   อุปนาเมสิ   ภุ ฺชตุ   ภว   
โคตโม    ปายาส   กสฺสโก   ภว   ย ฺหิ   ภว   โคตโม   อมตปฺผล   
กสึ กสตีติ ฯ   
               คาถาภิคีตมฺเม อโภชเนยฺย   
               สมปฺสฺสต พฺราหฺมณ เนส ธมฺโม   
               คาถาภิคีต ปนุทนฺติ พุทฺธา   
               ธมเฺม สตี พฺราหฺมณ ๑ วุตฺติเรสา ฯ   
#๑ โป. พฺราหฺมณสฺส ฯ    
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               อ ฺเน จ เกวลิน มเหสึ   
               ขีณาสว กุกฺกุจฺจวูปสนฺต   
               อนฺเนน ปาเนน อุปฏหสฺสุ   
               เขตฺต ฺหิ ต ปุ ฺเปกฺขสฺส โหตีติ ฯ   
     [๓๐๐]   อถ  กสฺส  จาห  โภ  โคตม  อิม  ปายาส  ทมฺมีติ  ฯ   
น  ขฺวาห  ต  พฺราหฺมณ  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก  สมารเก สพฺรหฺมเก   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา     ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    เยน    ๑    โส   
ปายาโส   ภุตฺโต   สมฺมา   ปริณาม   คจฺเฉยฺย   อ ฺตฺร   ตถาคตสฺส   
วา   ตถาคตสาวกสฺส   วา   เตน   หิ   ตฺว   พฺราหฺมณ  ต  ปายาส   
อปฺปหริเต   วา   ฉฑฺเฑหิ   อปฺปาณเก   วา  อุทเก  โอปลาเปหีติ  ฯ   
อถ   โข   กสภิารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ  ต  ปายาส  อปฺปาณเก  อุทเก   
โอปลาเปสิ   ฯ  อถ  โข  โส  ปายาโส  อุทเก  ปกฺขิตฺโต  จิจฺจิฏายติ   
จิฏิจิฏายติ  สธูมายติ   ๒  สมฺปธูมายติ  ฯ  เสยฺยถาป  นาม  อโยคุโล   
ทิวสสนฺตตฺโต    ๓     อุทเก    ปกฺขิตฺโต    จิจฺจิฏายติ    จิฏิจิฏายติ   
สธูมายติ   สมฺปธูมายติ   เอวเมว   โส   ปายาโส   อุทเก  ปกฺขิตฺโต   
จิจฺจิฏายติ จิฏิจิฏายติ สธูมายติ สมฺปธูมายติ ฯ   
     [๓๐๑]  อถ  โข  กสิภารทฺวาโช พฺราหฺมโณ สวิคฺโค โลมหฏชาโต   
เยน     ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควโต    ปาเทสุ   
สิรสา    นิปติตฺวา    ภควนฺต    เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   
#๑ ม. ย.ุ ยสสฺ ฯ ๒ ม. ย.ุ สนฺธูปายติ สมฺปธูปายติ ฯ  ๓ ม. ทิวส สนฺตตฺโต ฯ8    
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อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯ   เสยฺยถาป   โภ  โคตม  นิกฺกุชฺชิต  วา   
อุกฺกุชฺเชยฺย    ปฏิจฺฉนฺน    วา    วิวเรยฺย    มูฬฺหสฺส    วา   มคฺค   
อาจิกฺเขยฺย    อนฺธกาเร    วา   เตลปชโฺชต   ธาเรยฺย   จกฺขุมนฺโต   
รูปานิ   ทกฺขนฺตีติ   เอวเมว  โภตา  โคตเมน  อเนกปริยาเยน  ธมฺโม   
ปกาสิโต    ฯ   เอสาห   ภวนฺต   โคตม   สรณ   คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   
ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ    อุปาสก    ม    ภว    โคตโม   ธาเรตุ   อชชฺตคฺเค   
ปาณุเปต   สรณ   คต   ฯ   ลเภยฺยาห   โภโต   โคตมสฺส   สนฺติเก   
ปพฺพชฺช    ลเภยฺย    อุปสมฺปทนฺติ   ฯ   อลตฺถ   โข   กสิภารทฺวาโช   
พฺราหฺมโณ    ภควโต    สนฺติเก    ปพฺพชฺช    อลตฺถ   อุปสมฺปท   ฯ   
อจิรูปสมฺปนฺโน    โข    ปนายสฺมา    ภารทฺวาโช   เอโก   วูปกฏโ   
อปฺปมตฺโต    อาตาป    ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   นจิรสฺเสว   ยสฺสตฺถาย   
กุลปุตฺตา    สมฺมเทว    อาคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร   
พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช    วิหาสิ   ขีณา   ชาติ   วุสติ   พฺรหฺมจรยิ   กต   กรณีย   
นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   อพฺภ ฺาสิ   ฯ  อ ฺตโร  โข  ๑  ปนายสฺมา   
ภารทฺวาโช อรหต อโหสีติ ฯ   
                   กสิภารทฺวาชสุตฺต จตุตฺถ ฯ   
                      ______________   
#๑ ม. จ ฯ ยุ. จ โข ฯ    
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             สุตฺตนิปาเต อุรควคฺคสฺส ป ฺจม จุนฺทสุตฺต   
       [๓๐๒] ๕ ปุจฺฉามิ มุนึ ปหุตป ฺ (อิติ จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต)   
               พุทฺธ ธมฺมสฺสามึ วีตตณฺห   
               ทิปทุตฺตม ๑ สารถีน ๒ ปวร   
               กติ โลเก สมณา ตทึฆ พฺรูหิ ฯ   
               จตุโร สมณา ป ฺจมตฺถิ ๓  (จุนฺทาติ ภควา)   
               เต เต อาวิกโรมิ สกฺขิปุฏโ   
               มคฺคชิโน มคฺคเทสโก จ   
               มคฺเค ชีวติ โย จ มคฺคทูสี ฯ   
               กมมฺคฺคชิน ๔ วทนฺติ พุทฺธา (อิติ จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต)   
               มคฺคชฺฌายี ๕ อตุโลฺย โหติ   
               มคฺเค ชีวติ เม พฺรูหิ ปุฏโ   
               อถ เม อาวิกโรหิ มคฺคทูสึ ฯ   
               โย ติณฺณกถงฺกโถ วิสลโฺล   
               นิพฺพานาภิรโต อนานุคิทฺโธ   
               โลกสฺส สเทวกสฺส เนตา   
               ตาทึ มคฺคชิน วทนฺติ พุทฺธา ฯ   
               ปรม ปรมนฺติ โยธ ตฺวา   
#๑ ม. ทฺวิปทตฺุตม ฯ ๒ โป. สารถ ึฯ ๓ ยุ. น ป ฺจโมตฺถิ ฯ ๔ โป. ม.   
#กมคฺคชิน ฯ ๕ โป. ม. มคฺคกฺขายี กถ ฯ ยุ. มคฺคชฺฌายี กถ ฯ    
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               อกขฺาติ วิภชติ ๑ อิเธว ธมฺม   
               ต กงฺขจฺฉิท ๒ มุนึ อเนช   
               ทุติย ภิกฺขุนมาหุ มคฺคเทสึ ฯ   
               โย ธมฺมปเท สุเทสิเต   
               มคฺเค ชีวติ ส ฺโต สติมา   
               อนวชฺชปทานิ เสวมาโน   
               ตติย ภิกฺขุนมาหุ มคฺคชีวึ ฯ   
               ฉทน กตฺวาน สุพฺพตาน   
               ปกขฺนฺที กุลทูสโก ปคพฺโภ   
               มายาวี อส ฺโต ปลาโป   
               ปฏริูเปน จ จร ส มคฺคทูสี ฯ   
               เอเต จ ปฏิวิชฺฌ ิโย คหฏโ   
               สุตวา อริยสาวโก สป ฺโ   
               สพฺเพ เน ตาทิสาติ ๓  ตฺวา   
               อิติ ทิสฺวา น หาเปติ ตสฺส สทฺธา   
               กถ ฺหิ ทุฏเน อสมฺปทุฏ   
               สุทธฺ อสุทฺเธน สม กเรยฺยาติ ฯ   
                     จุนฺทสุตฺต ป ฺจม ฯ   
                      ______________   
#๑ ม. วิภชเต ฯ ๒ โป. กงฺขจฺเฉท ฯ  ๓ โป. ม. ยุ. เนตาทิสาติ ฯ    
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            สุตฺตนิปาเต อุรควคฺคสฺส ฉฏ ปราภวสุตฺต   
     [๓๐๓]   ๖   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ    เชตวเน    อนาถปณฺฑิกสฺส    อาราเม    ฯ    อถ    โข   
อ ฺตรา   เทวตา   อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา  เกวลกปฺป   
เชตวน    โอภาเสตฺวา    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ  เอกมนฺต   ิตา  โข   
สา เทวตา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
    [๓๐๔] ปราภวนฺต ปุริส           มย ปุจฺฉาม โคตม ๑   
          ภควนฺต ปุฏ ุมาคมฺม        ก ึปราภวโต มุข ฯ   
          สุวิชาโน ภว โหติ         ทุวิชาโน ปราภโว   
          ธมฺมกาโม ภว โหติ        ธมฺมเทสฺสี ปราภโว   
          อิติ เหต วิชานาม         ปโม โส ปราภโว ฯ   
          ทุติย ภควา พฺรูหิ          กึ ปราภวโต มุข ฯ   
          อสนฺตสฺส ปยา โหนฺติ       สนฺเต น กุรุเต ปย   
          อสต ธมฺม โรเจติ         ต ปราภวโต มุข   
          อิติ เหต วิชานาม         ทุติโย โส ปราภโว ฯ   
          ตติย ภควา พฺรูหิ          กึ ปราภวโต มุข ฯ   
          นิทฺทาสีลี สภาสีลี          อนุฏาตา จ โย นโร   
          อลโส โกธป ฺาโณ        ต ปราภวโต มุข   
#๑ โป. ม. โคตม ฯ    
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          อิติ เหต วิชานาม         ตติโย โส ปราภโว ฯ   
          จตุตฺถ ภควา พฺรูหิ         ก ึปราภวโต มุข ฯ   
          โย มาตร วา ๑ ปตร วา  ชิณฺณก คตโยพฺพน   
          ปหุสนฺโต น ภรติ          ต ปราภวโต มุข   
          อิติ เหต วิชานาม         จตุตฺโถ โส ปราภโว ฯ   
          ป ฺจม ภควา พฺรูหิ         กึ ปราภวโต มุข ฯ   
          โย พฺราหฺมณ วา ๒ สมณ   วา อ ฺ วาป วนิพฺพก   
          มุสาวาเทน ว ฺเจติ        ต ปราภวโต มุข   
          อิติ เหต วิชานาม         ป ฺจโม โส ปราภโว ฯ   
          ฉฏม ภควา พฺรูหิ         กึ ปราภวโต มุข ฯ   
          ปหุตวิตฺโต ๓  ปรุิโส       สหิร ฺโ สโภชโน   
          เอโก ภุ ฺชติ สาทูนิ        ต ปราภวโต มุข   
          อิติ เหต วิชานาม         ฉฏโม โส ปราภโว ฯ   
          สตฺตม ภควา พฺรูหิ         กึ ปราภวโต มุข ฯ   
          ชาติถทฺโธ ธนถทฺโธ        โคตฺตถทฺโธ จ โย นโร   
          ส ฺาตึ อติม ฺเติ         ต ปราภวโต มุข   
          อิติ เหต วิชานาม         สตฺตโม โส ปราภโว ฯ   
          อฏม ภควา พฺรูหิ         กึ ปราภวโต มุข ฯ   
          อิตฺถีธตฺุโต สุราธุตฺโต       อกฺขธุตฺโต จ โย นโร   
          ลทฺธ ลทฺธ วินาเสติ        ต ปราภวโต มุข   
#๑-๒ ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓ ม. ยุ. ปหูตวิตฺโต ฯ    
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          อิติ เหต วิชานาม         อฏโม โส ปราภโว ฯ   
          นวม ภควา พฺรูหิ          กึ ปราภวโต มุข ฯ   
          เสหิ ทาเรหิ อสนฺตุฏโ     เวสิยาสุ ปทุสฺสติ ๑   
          ทุสฺสติ ๒ ปรทาเรสุ       ต ปราภวโต มุข   
          อิติ เหต วิชานาม         นวโม โส ปราภโว ฯ   
          ทสม ภควา พฺรูหิ          กึ ปราภวโต มุข ฯ�    
          อตีตโยพฺพโน โปโส        อาเนติ ติมฺพรุตฺถนึ   
          ตสฺสา อิสฺสา น สุปติ       ต ปราภวโต มุข   
          อิติ เหต วิชานาม         ทสโม โส ปราภโว ฯ   
          เอกาทสม ภควา พฺรูหิ      กึ ปราภวโต มุข ฯ   
          อิตฺถ ึ๓  โสณฺฑึ วิกิรณึ      ปรุสิ วาป ตาทิส   
          อิสฺสรยิสฺมึ เปติ ๔       ต ปราภวโต มุข   
          อิติ เหต วิชานาม         เอกาทสโม ปราภโว ฯ   
          ทฺวาทสม ภควา พฺรูหิ       ก ึปราภวโต มุข ฯ   
          อปฺปโภโค มหาตโณฺห       ขตฺติเย ชายเต กุเล   
          โส ๕ จ รชฺช ปตฺถยติ     ต ปราภวโต มุข ฯ   
          เอเต ปราภเว โลเก      ปณฺฑิโต สมเวกฺขิย   
          อริยทสฺสนสมฺปนฺโน         ส โลก ภชเต สิวนฺติ ฯ   
                     ปราภวสุตฺต ฉฏ ฯ   
                       _____________   
#๑ ยุ. ปทิสฺสติ  ฯ ๒ ย.ุ ทสิฺสติ ฯ  ๓ ยุ. อิตฺถิโสณฺฑึ ฯ  ๔ ย.ุ าเปติ ฯ   
#๕ ยุ. โสธ ฯ    
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             สุตฺตนิปาเต อุรควคฺคสฺส สตฺตม วสลสุตฺต   
     [๓๐๕]  ๗  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม  ฯ  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย    สาวตฺถึ    ปณฺฑาย    ปาวิสิ    ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   อคฺคิกภารทฺวาชสฺส  พฺราหฺมณสฺส  นิเวสเน   
อคฺคิ   ปชชฺลโิต   โหติ   อาหุตี   ๑  ปคฺคหิตา  ฯ  อถ  โข  ภควา   
สาวตฺถิย    สปทาน    ปณฺฑาย   จรมาโน   เยน   อคฺคิกภารทฺวาชสฺส   
พฺราหฺมณสฺส   นิเวสน   เตนุปสงฺกมิ  ฯ  อทฺทสา  โข  อคฺคิกภารทฺวาโช   
พฺราหฺมโณ      ภควนฺต     ทูรโต     ว     อาคจฺฉนฺต     ทิสฺวาน   
ภควนฺต  เอตทโวจ  อเตฺรว  ๒  มุณฺฑก  อเตฺรว ๒ สมณก อเตฺรว ๒   
วสลก ติฏาหีติ ฯ   
     เอว   วุตฺเต   ภควา   อคฺคิกภารทฺวาช   พฺราหฺมณ   เอตทโวจ   
ชานาสิ   ปน   ตฺว  พฺราหฺมณ  วสล  วา  วสลกรเณ  วา  ธมฺเมติ  ฯ   
น   ขฺวาห   โภ   โคตม  ชานามิ  วสล  วา  วสลกรเณ  วา  ธมฺเม   
สาธุ   เม  ภว  โคตโม  ตถา  ธมฺม  เทเสตุ  ยถาห  ชาเนยฺย  วสล   
วา  วสลกรเณ  วา  ธมฺเมติ  ฯ  เตน  ห ิ พฺราหฺมณ  สุณาหิ ๓  สาธุก   
มนสิกโรหิ    ภาสิสฺสามีติ   ฯ   เอว   โภติ   โข   อคฺคิกภารทฺวาโช   
พฺราหฺมโณ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ   
    [๓๐๖] โกธโน อุปนาหี จ         ปาปมกฺขี จ โย นโร   
#๑ โป. ม. อาหุติ ฯ ๒ ม. ยุ. ตเตรว ฯ  ๓ โป. สุโณหิ ฯ    
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          วิปนฺนทิฏ ิ มายาวี         ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๑   
          เอกช วา ทฺวิช ๑ วาป    โยธ ปาณ วิหึสติ   
          ยสฺส ปาเณ ทยา นตฺถิ      ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๒   
          โย หนฺติ อุปรุนฺเธติ ๒     คามานิ นิคมานิ จ   
          นิคฺคาหโก สม ฺาโต       ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๓   
          คาเม วา ยทิ วาร ฺเ     ย ปเรส มมายิต   
          เถยฺยา อทินฺน อาเนติ ๓    ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๔   
          โย หเว อิณมาทาย        ภุ ฺชมาโน ปลายติ   
          น หิ เต อิณมตฺถีติ         ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๕   
          โย เว กิ ฺจิกฺขกมฺยตา      ปนถฺสฺมึ วชต ชน   
          หนฺตา กิ ฺจิกฺขมาเทติ       ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๖R   
          โย อตฺตเหตุ ปรเหตุ       ธนเหตุ จ โย นโร   
          สกฺขิปฏุโ มุสา พฺรูติ       ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๗   
          โย าตีน สขีน วา        ทาเรสุ ปฏิทิสฺสติ   
          สหสา ๔ สมฺปเยน วา     ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๘   
          โย มาตร วา ปตร วา     ชิณฺณก คตโยพฺพน   
          ปหุสนฺโต น ภรติ          ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๙   
          โย มาตร วา ปตร วา     ภาตร ภคินึ สสุ ๕   
          หนฺติ โรเสติ วาจาย       ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๑๐   
          โย อตฺถ ปุจฺฉิโต สนฺโต     อนตฺถมนุสาสติ   
#๑ ยุ. ทชิ ฯ ๒ ม. ย.ุ ปริรนฺุธติ ฯ โป. อุปรุนฺธติ ฯ ๓ ม. อทินฺนมาเนติ ฯ   
#ยุ. อทินฺน อาทิยติ ฯ ๔ ม. สาหสา ฯ  ๕ โป. สขึ ฯ    
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          ปฏิจฺฉนฺเนน มนฺเตติ        ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๑๑   
          โย กตฺวา ปาปก กมฺม      มา ม ช ฺาติ อิจฺฉติ   
          โย ปฏจฺิฉนฺนกมฺมนฺโต       ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๑๒   
          โย เว ปรกุล คนฺตฺวา      ภุตฺวา ๑ จ สุจิโภชน   
          อาคต นปฺปฏิปูเชติ         ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๑๓   
          โย พฺราหฺมณ วา สมณ วา   อ ฺ วาป วนิพฺพก   
          มุสาวาเทน ว ฺเจติ        ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๑๔   
          โย พฺราหฺมณ วา สมณ วา   ภตฺตกาเล อุปฏ ิเต   
          โรเสติ วาจา น จ เทติ    ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๑๕   
          อสต โยธ ปพฺรูติ          โมเหน ปลิคุณฺ ิโต   
          กิ ฺจิกฺข นิชิคึสาโน         ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๑๖   
          โย จตฺตาน สมุกฺกเส       ปเร ๒ จ อวชานติ   
          นิหีโน เสน มาเนน        ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๑๗   
          โรสโก กทรโิย จ         ปาปจฺโฉ มจฺฉรี สโ   
          อหิรโิก อโนตฺตปฺป         ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๑๘   
          โย พุทฺธ ปริภาสติ         อถ วา ตสฺส สาวก   
          ปริพฺพาชก ๓  คหฏ วา    ต ช ฺา วสโล อิติ ฯ ๑๙   
          โย เว อนรห ๔ สนโฺต    อรห ปฏิชานติ ๕   
          โจโร สพฺรหฺมเก โลเก     เอโส ๖ โข วสลาธโม ฯ ๒๐   
          เอเต โข วสลา วุตฺตา     มยา เย เต ปกาสิตา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ภุตฺวาน สุจิโภชน ฯ ๒ ม. ปเร จ มวชานาติ ฯ ยุ. ปร ฺจ มวชานาติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. ปรพฺิพาช ฯ  ๔ ยุ. อนรหา ฯ ๕ ม. ปฏิขานาติ ฯ ๖ โป. เอโส โข   
#วสโลธโม. ฯ ยุ เอส โข วสลาธโม ฯ    
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          น ชจฺจา วสโล โหติ       น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ   
          กมฺมุนา วสโล โหติ        กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ ฯ   
          ตทมินาป ชานาถ          ยถา เมท นิทสฺสน   
          จณฺฑาลปุตฺโต โสปาโก      มาตงฺโค อิติ วิสฺสุโต   
          โส ยสปฺปรมปฺปตฺโต ๑     มาตงฺโค ย สุทุลฺลภ   
          อาค ฺฉฉ ๒ ตสฺสุปฏาน     ขตฺติยา พฺราหฺมณา พหู ฯ   
          โส ๓  เทวยาน อภิรุยฺห    วิรช โส มหาปถ   
          กามราค วิราเชตฺวา       พฺรหฺมโลกูปโค อหุ ฯ   
          น น ชาติ นิวาเรสิ        พฺรหฺมโลกูปปตฺติยา ฯ   
          อชฌฺายิกกุเล ๔ ชาตา     พฺราหฺมณา มนฺตพนฺธวา   
          เต จ ปาเปสุ กมฺเมสุ      อภิณฺหมุปทิสฺสเร   
          ทฏิเว ธมฺเม คารยฺหา     สมฺปราเย จ ทุคฺคติ ฯ   
          น เน ชาติ นิวาเรติ       ทุคฺคจฺจา ๕ ครหาย วา ฯ   
          น ชจฺจา วสโล โหติ       น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ   
          กมฺมุนา วสโล โหติ        กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณติ ฯ   
     [๓๐๗]   เอว   วุตฺเต   อคฺคิกภารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ    อภิกฺกนฺต    โภ    โคตม    อภิกฺกนฺต    โภ    โคตม   
เสยฺยถาป   นกิฺกุชฺชิต   วา   อุกฺกชฺุเชยฺย   ปฏิจฺฉนฺน   วา   วิวเรยฺย   
มูฬฺหสฺส    วา    มคฺค   อาจิกฺเขยฺย   อนฺธกาเร   วา   เตลปชฺโชต   
ธาเรยฺย  จกฺขุมนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  เอวเมว  อเนกปริยาเยน โภตา   
#๑ ม. ย.ุ ยส ปรม ปตฺโต ฯ ๒ โป. ม. อาคจฺฉฉ ฯ ๓ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อชฌฺายกกุเล ฯ ๕ ม. ทุคฺคตฺยา ฯ    
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โคตเมน    ธมฺโม    ปกาสิโต    เอสาห    ภวนฺต    โคตม   สรณ   
คจฺฉามิ   ธมมฺ ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   อุปาสก   ม   ภว  โคตโม  ธาเรตุ   
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ  ฯ   
                      วสลสุตฺต สตฺตม ฯ   
                       _____________   
            สุตฺตนิปาเต อุรควคฺคสฺส อฏม เมตฺตสุตฺต   
       [๓๐๘] ๘ กรณียมตฺถกุสเลน   
               ยนตฺ สนฺต ปท อภิสเมจฺจ   
               สกโฺก อุช ูจ สุหชุู ๑ จ   
               สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี ฯ   
               สนตฺุสฺสโก จ สภุโร จ   
               อปฺปกิจฺโจ จ สลฺลหุกวุตฺติ   
               สนติฺนฺทฺริโย จ นิปโก จ   
               อปฺปคพฺโภ กุเลสุ อนนุคิทฺโธ ฯ   
               น จ ขุทฺท สมาจเร กิ ฺจิ   
               เย น วิ ฺ ู ปเร อุปวเทยฺยุ ฯ   
               สุขิโน วา ๒ เขมิโน โหนฺตุ   
               สพฺเพ ๓  สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา   
               เย เกจิ ปาณภูตตฺถิ   
#๑ ยุ. สชูู จ ฯ ๒ ม. สุขิโน ว ฯ  ๓ ม. สพฺพสตฺตา ฯ    
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               ตสา วา ถาวรา ๑ วา อนวเสสา   
               ทีฆา วา เย ๒ มหนฺตา วา   
               มชฌฺิมา รสฺสกา อณุกถูลา   
               ทิฏา วา เย ๓  จ อทิฏา   
               เย ๔ จ ทูเร วสนฺติ อวิทูเร   
               ภูตา วา สมฺภเวสี วา ๕   
               สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สขิุตตฺตา ฯ   
               น ปโร ปร นิกุพฺเพถ   
               นาติม ฺเถ กตฺถจิ ๖ น กิ ฺจิ   
               พฺยาโรสนา ปฏฆีส ฺา   
               นา ฺม ฺสฺส ทุกฺขมิจฺเฉยฺย ฯ   
               มาตา ยถา นิย ปุตฺต   
               อายุสา เอกปุตฺตมนุรกฺเข   
               เอวมฺป สพฺพภูเตสุ   
               มานสมฺภาวเย ๗ อปริมาณ   
               เมตฺต ฺจ สพฺพโลกสฺม ึ  
               มานสมฺภาวเย ๗ อปริมาณ   
               อุทฺธ อโธ จ ติรยิ ฺจ   
               อสมฺพาธ อเวร อสปตฺต   
               ติฏ ฺจร นิสินฺโน วา ๘   
#๑ ม. ถาวรา อนวเสสา ฯ ๒ ม. เยว มหนฺตา ฯ ๓ ม. เยว อทิฏา ฯ ยุ. เย วา   
#อทิฏา ฯ  ๔ ม. เยว ... ฯ ๕ ม. ภูตา ว สมฺภเวสี ว ฯ ๖ ม. น ก ฺจิ ฯ   
#๗ ม. มานส ... ฯ ๘ ม. นสิินฺโน ว ฯ    
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               สยาโน ๑ วา ยาว ตสฺส วิคตมิทฺโธ ฯ   
               เอต สตึ อธิฏเยฺย   
               พฺรหฺมเมต วิหาร อิธมาหุ ฯ   
               ทิฏ ิ ฺจ อนุปคมฺม สีลวา   
               ทสสฺเนน สมฺปนฺโน9   
               กาเมสุ วิเนยฺย เคธ   
               น หิ ชาตุ คพฺภเสยฺย ปุนเรตีติ ฯ   
                    เมตฺตสุตฺต อฏม ฯ   
                     __________________   
            สุตฺตนิปาเต อุรควคฺคสฺส นวม เหมวตสุตฺต   
  [๓๐๙] ๙ อชฺช ปณฺณรโส อุโปสโถ     (อิติ สาตาคิโร ยกโฺข)   
                                ทิพฺยา ๒ รตฺติ อุปฏ ิตา   
          อโนมนาม สตฺถาร         หนฺท ปสฺสาม โคตม ฯ   
          กจฺจิ มโน สุปณิหิโต        (อิติ เหมวโต ยกฺโข)   
                                สพฺพภูเตสุ ตาทิโน   
          กจฺจิ อิฏเ อนิฏเ จ      สงฺกปฺปสฺส วสีกตา ฯ   
          มโน จสฺส สุปณิหิโต        (อิติ สาตาคิโร ยกฺโข)   
                                สพฺพภูเตสุ ตาทิโน   
          อโถ อิฏเ อนิฏเ จ      สงฺกปฺปสฺส วสีกตา ฯ   
#๑ ม. สยาโน ยาวตาสฺส วิคตมิทฺโธ ฯ ๒ ม. ทิพฺพา ฯ    
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          กจฺจิ อทินฺน นาทิยติ        (อิติ เหมวโต ยกฺโข)   
                                กจฺจิ ปาเณสุ ส ฺโต   
          กจฺจิ อารา ปมาทมฺหา      กจฺจิ ฌาน น ริ ฺจติ ฯ   
          น โส อทินฺน อาทิยติ       (อิติ สาตาคิโร ยกฺโข)   
                                อโถ ปาเณสุ ส ฺโต   
          อโถ อารา ปมาทมฺหา      พุทโฺธ ฌาน น ริ ฺจติ ฯ   
          กจฺจิ มสุา น ภณติ         (อิติ เหมวโต ยกฺโข)   
                                กจฺจิ น ขีณพฺยปฺปโถ   
          กจฺจิ เวภูติย ๑ นาห      กจฺจิ สมฺผ น ภาสติ   
          มุสา จ โส น ภณติ        (อิติ สาตาคิโร ยกฺโข)   
                                อโถ น ขีณพฺยปฺปโถ   
          อโถ เวภูติย นาห         มนฺตา อตฺถ จ ๒ ภาสติ ฯ   
          กจฺจิ น รชชฺติ กาเมสุ      (อิติ เหมวโต ยกฺโข)   
                                กจฺจิ จิตฺต อนาวิล   
          กจฺจิ โมห อติกฺกนฺโต       กจฺจิ ธมฺเมสุ จกฺขุมา ฯ   
          น โส รชฺชติ กาเมสุ       (อิติ สาตาคิโร ยกฺโข)   
                                อโถ จิตฺต อนาวลิ   
          สพฺพโมห อติกฺกนฺโต        พุทฺโธ ธมฺเมสุ จกฺขุมา ฯ   
          กจฺจิ วิชฺชาย สมฺปนโฺน      (อิติ เหมวโต ยกฺโข)   
                                กจฺจิ สสุทฺธจารโณ   
#๑ ป. เวภูติยนฺนาห ฯ ๒ โป. ส ฯ    
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          กจฺจิสฺส อาสวา ขีณา       กจฺจิ นตฺถิ ปุนพฺภโว ฯ   
          วิชชฺาย เจว ๑ สมฺปนฺโน   (อิติ สาตาคิโร ยกโฺข)   
                                อโถ สสุทฺธจารโณ   
          สพฺพสฺส อาสวา ขีณา       นตฺถ ิตสฺส ปุนพฺภโว ฯ   
          สมฺปนฺน มุนิโน จิตฺต        กมฺมนุา ๒ พฺยปฺปเถน จ   
          วิชชฺาจรณสมฺปนฺน          ธมฺมโต น ปสสสิ   
          สมฺปนฺน มุนิโน จิตฺต        กมฺมนุา พฺยปฺปเถน จ   
          วิชชฺาจรณสมฺปนฺน          ธมฺมโต อนุโมทสิ   
          สมฺปนฺน มุนิโน จิตฺต        กมฺมนุา พฺยปฺปเถน จ   
          วิชชฺาจรณสมฺปนฺน          หนฺท ปสสฺาม โคตม ฯ   
          เอณิชงฺฆ กีส ๓  ธรี       อปฺปาหาร อโลลุป   
          มุน ึวนสฺมึ ฌายนฺต         เอหิ ปสฺสาม โคตม ฯ   
          สีห เอกจร นาค          กาเมสุ อนเปกฺขิน   
          อุปสงฺกมฺม ปุจฺฉาม         มจฺจุปาสปโมจน ฯ   
          อกฺขาตาร ปวตฺตาร        สพฺพธมฺมานปารคุ   
          พุทฺธ เวรภยาตีต          มย ปุจฺฉาม โคตม ฯ   
          กิสฺม ึโลโก สมุปฺปนฺโน      (อิติ เหมวโต ยกโฺข)   
                                กิสฺม ึกุพฺพติ สนฺถว   
          กิสฺส โลโก อุปาทาย       กิสฺม ึโลโก วิห ฺติ ฯ   
#๑ ยุ. วิชาย เมว ฯ ๒ ย.ุ กมฺมนา ฯ   ๓ ม. กิส วีร ฯ    
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          ฉสุ โลโก สมุปฺปนฺโน       (เหมวตาติ ภควา)   
                                ฉสุ กพฺุพติ สนฺถว   
          ฉนฺนเมว อุปาทาย         ฉสุ โลโก วิห ฺติ ฯ   
          กตมนตฺ อุปาทาน          ยตฺถ โลโก วิห ฺติ   
          นิยฺยาน ปุจฺฉิโต พฺรูหิ       กถ ทุกฺขา ปมุ ฺจติ ฯ   
          ป ฺจ กามคุณา โลเก       มโนฉฏา ปเวทิตา   
          เอตฺถ ฉนฺท วิราเชตฺวา     เอว ทุกฺขา ปมุ ฺจติ ฯ   
          เอต โลกสฺส นิยฺยาน       อกฺขาต โว ๑ ยถาตถ   
          เอต โว อหมกฺขามิ        เอว ทุกขฺา ปมุ ฺจติ ฯ   
          โกสูธ ตรติ โอฆ          โกธ ตรติ อณฺณว   
          อปฺปติฏเ อนาลมฺเพ       โก คมภีฺเร น สีทติ ฯ   
          สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน        ป ฺวา สุสมาหิโต   
          อชฌฺตฺตส ฺ ี ๒ สติมา      โอฆ ตรติ ทุตฺตร ฯ   
          วิรโต กามส ฺาย         สพฺพสโยชนาติโค ๓    
          นนฺทภิวปริกฺขีโณ           โส คมฺภีเร น สีทติ ฯ   
               คมฺภีรป ฺ นิปุณตฺถทสฺสึ   
               อกิ ฺจน กามภเว อสตฺต   
               ต ปสฺสถ สพฺพธิ วิปฺปมุตฺต   
               ทิเพฺย ปเถ กมฺมาน ๔ มเหสึ   
               อโนมนาม นิปุณตฺถทสฺสึ   
#๑ โป. เต ฯ  ๒ ม. ยุ. อชฌฺตฺตจินฺตี ฯ  ๓ โป. สพฺพโยชนาติโต ฯ ๔ โป.   
#ม. ย.ุ กมมาน ฯ    
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               ป ฺาทท กามาลเย อสตฺต   
               ต ปสฺสถ สพฺพวิทุ สุเมธ   
               อริเย ปเถ กมฺมาน ๑ มเหสึ ฯ   
          สุทฏิ วต โน อชฺช        สุปฺปภาต สุหุฏ ิต   
          ย อทฺทสาม สมฺพุทฺธ        โอฆติณฺณมนาสว ฯ   
          อิเม ทสสตยกฺขา ๒       อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน   
          สพฺเพ ต สรณ ยนฺติ        ตฺว โน สตฺถา อนุตฺตโร ฯ   
          เต มย วิจริสฺสาม         คามา คาม นคา นค   
          นมสฺสมานา สมฺพุทฺธ        ธมฺมสสฺ จ สุธมฺมตนฺติ ฯ   
                    เหมวตสุตฺต นวม ฯ   
                     _______________   
            สุตฺตนิปาเต อุรควคฺคสฺส ทสม อาฬวกสุตฺต   
     [๓๑๐]   ๑๐   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  อาฬวิย   
วิหรติ   อาฬวกสฺส   ยกฺขสฺส   ภวเน   ฯ  อถ  โข  อาฬวโก  ยกฺโข   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต   เอตทโวจ   
นิกฺขม   สมณาติ  ฯ  สาธาวุโสติ  ภควา  นิกฺขมิ  ฯ  ปวิส  สมณาติ  ฯ   
สาธาวุโสติ   ภควา   ปาวิสิ   ฯ   ทุติยมฺป   โข   อาฬวโก   ยกฺโข   
ภควนฺต  เอตทโวจ  นิกฺขม  สมณาติ  ฯ  สาธาวุโสติ  ภควา  นิกขฺมิ  ฯ   
ปวิส   สมณาติ   ฯ   สาธาวุโสติ   ภควา   ปาวิสิ   ฯ  ตติยมฺป  โข   
โส   ๓    อาฬวโก   ยกฺโข  ภควนฺต  เอตทโวจ  นิกฺขม  สมณาติ  ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. กมมาน ฯ ๒ ม. ย.ุ ทสสตา ยกฺขา ฯ ๓ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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สาธาวุโสติ   ภควา  นิกฺขมิ  ฯ  ปวิส  สมณาติ  ฯ  สาธาวุโสติ  ภควา   
ปาวิสิ  ฯ  จตุตฺถมฺป  โข  อาฬวโก  ยกโฺข  ภควนฺต  เอตทโวจ  นิกฺขม   
สมณาติ    ฯ    น   ขฺวาห   อาวุโส   นิกขฺมิสฺสามิ   ยนฺเต   กรณีย   
ต    กโรหีติ    ฯ    ป ฺหนฺต   สมณ   ปจฺุฉิสฺสามิ   สเจ   เม   น   
พฺยากริสฺสสิ  จิตฺต  วา  เต  ขิปสฺสามิ  หทย  วา  เต  ผาเลสฺสามิ ๑   
ปาเทสุ  วา  คเหตฺวา  ปารคงฺคาย  ขิปสฺสามีติ  ฯ  น  ขฺวาหนฺต [๒]   
ปสฺสามิ   สเทวเก   โลเก   สมารเก   สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   
ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   โย   เม   จิตฺต   วา   ขิเปยฺย  หทย  วา   
ผาเลยฺย   ปาเทสุ   วา   คเหตฺวา   ปารคงฺคาย   ขิเปยฺย   อป  จ   
ตุว   อาวุโส   ปุจฺฉ   ยทากงฺขสีติ   ฯ   อถ   โข  อาฬวโก  ยกฺโข   
ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
         [๓๑๑] กึ สูธ วิตฺต ปรุิสสฺส เสฏ   
               กึ สุ สุจิณฺณ สุขมาวหาติ   
               กึ สุ หเว สาธุตร รสาน   
               กถชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏ ฯ   
               สทธฺีธ วิตฺต ปุรสิสฺส เสฏ   
               ธมโฺม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ   
               สจฺจ หเว สาธุตร รสาน   
               ป ฺาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏ ฯ   
           กถ สุ ตรติ โอฆ          กถ สุ ตรติ อณฺณว   
#๑ โป. ผาลิสฺสามิ ฯ ๒ ม. ย.ุ อาวุโส ฯ    
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           กถ สุ ทุกฺขมจฺเจติ         กถ สุ ปริสุชฺฌติ ฯ   
           สทฺธาย ตรติ โอฆ         อปฺปมาเทน อณฺณว   
           วิริเยน ๑ ทุกฺขมจฺเจติ     ป ฺาย ปริสชฺุฌติ ฯ   
           กถ สุ ลภเต ป ฺ         กถ สุ วินฺทเต ธน   
           กถ สุ กิตฺตึ ปปฺโปติ        กถ มตฺิตานิ คนฺถติ   
           อสฺมา โลกา ปร โลก      กถ เปจฺจ น โสจติ ฯ   
           สทฺทหาโน อรหต          ธมฺม นิพฺพานปตฺติยา   
           สุสฺสสู ๒ ลภเต ป ฺ      อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ   
           ปฏิรปูการี ธุรวา          อุฏาตา วินฺทเต ธน   
           สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ       ทท มิตฺตานิ คนฺถติ ฯ   
           ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา      สทฺธสสฺ ฆรเมสิโน   
           สจฺจ ธมฺโม ธิติ จาโค      ส ๓  เว เปจฺจ น โสจติ ฯ   
           อิงฺฆ อ ฺเป ปุจฺฉสฺสุ       ปถุ ูสมณพฺราหฺมเณ   
           ยทิ สจฺจา ทมา จาคา      ขนฺตฺยา ภิยฺโยธ วิชชฺติ ฯ   
           กถ นทุานิ ปุจฺเฉยฺย        ปถุู สมณพฺราหฺมเณ   
           โยห ๔ อชชฺ ปชานามิ     โย อตฺโถ ๕ สมฺปรายิโก   
           อตฺถาย วต เม พุทโฺธ      วาสายาฬวิมาคมา ฯ   
           โยห ๔ อชชฺ ปชานามิ     ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล   
           โส อห วิจริสฺสามิ         คามา คาม ปุรา ปุร   
           นมสสฺมาโน สมพฺุทฺธ        ธมฺมสฺส จ สุธมฺมตนฺติ ฯ   
                     อาฬวกสุตฺต ทสม ฯ   
                     _______________   
#๑ ม. วีริเยน ฯ ๒ ย.ุ สุสสฺูสา ฯ ๓ โป. โส ฯ  ๔ ยุ. โสห ฯ ๕ โป. โย จตฺโถ ฯ    
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           สุตฺตนิปาเต อุรควคฺคสฺส เอกาทสม วิชยสุตฺต   
  [๓๑๒] ๑๑ จร วา ยทิ วา ติฏ       นสิินฺโน อุท วา สย   
           สมฺมิ ฺเชติ ๑ ปสาเรติ     เอสา กายสฺส อิ ฺชนา ฯ   
           อฏ ินฺหารูหิ ๒ สยุตฺโต     ตจมสาวเลปโน   
           ฉวิยา กาโย ปฏิจฺฉนฺโน     ยถาภูต น ทิสฺสติ   
           อนฺตปูโร อุทรปูโร         ยกเปฬสฺส ๓  วตฺถิโน   
           หทยสฺส ปปฺผาสสฺส         วกกฺสฺส ปหกสสฺ จ   
           สิงฺฆาณิกาย เขลสฺส        เสทสฺส จ เมทสฺส จ   
           โลหติสฺส ลสิกาย          ปตฺตสฺส จ วสาย จ ฯ   
           อถสฺส นวหิ โสเตหิ        อสุจี สวติ สพฺพทา   
           อกฺขิมฺหา อกฺขิคูถโก        กณฺณมฺหา กณฺณคูถโก   
           สิงฺฆาณิกา จ นาสโต       มุเขน วมเตกทา   
           ปตฺต เสมฺห จ วมติ        กายมฺหา เสทชลลฺิกา ฯ   
           อถสสฺ สุสิร สีส           มตฺถลุงฺคสฺส ปูริต   
           สุภโต น ม ฺติ พาโล      อวิชฺชาย ปรุกฺขโต ฯ   
           ยทา ๔ จ โส มโต เสติ   อุทฺธุมาโต วินีลโก   
           อปวิฏโ สุสานสฺมึ         อนเปกฺขา โหนฺติ าตโย ฯ   
           ขาทนฺติ น สุวาณา จ ๕    สิงฺคาลา ๖ จ วกา กิมี   
#๑ ม. สมิ ฺเชติ ฯ  ๒ ม. ยุ. อฏ ินฺหารูส ฺ ุตฺโต ฯ  ๓ ม. ยกนเปฬสฺส ฯ   
#๔ โป. ยถา ฯ ๕ ยุ. สุปาณา จ ฯ ๖ ยุ. สิคาลา ฯ    
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           กากา คิชฺฌา จ ขาทนฺติ     เย จ ฺเ สนฺติ ปาณิโน ฯ   
           สุตฺวาน พุทฺธวจน          ภิกฺขุ ป ฺาณวา อิธ   
           โส โข น ปรชิานาติ       ยถาภตู ฺหิ ปสฺสติ ฯ   
           ยถา อิท ตถา เอต        ยถา เอต ตถา อิท   
           อชฺฌตฺต ฺจ พหิทฺธา จ       กาเย ฉนฺท วิราชเย ฯ   
           ฉนฺทราควิรตฺโต โส        ภิกฺขุ ป ฺาณวา อิธ   
           อชฺฌคา อมต สนฺตึ         นิพฺพานปทมจฺจุต ๑ ฯ   
           ทิปาทโกย ๒ อสุจิ        ทุคฺคนฺโธ ปริหรีติ ๓    
           นานากุณปปริปูโร          วิสฺสวนฺโต ตโต ตโต ฯ   
           เอตาทิเสน กาเยน        โย ม ฺเ อุณฺณเมตเว   
           ปร วา อวชาเนยฺย        กิม ฺตฺร อทสฺสนาติ ฯ   
                    วิชยสุตฺต เอกาทสม ฯ   
                      ______________6   
             สุตฺตนิปาเต อุรควคฺคสฺส ทฺวาทสม มุนิสุตฺต   
  [๓๑๓] ๑๒ สนฺถวาโต ภย ชาต        กิเกตา ชายเต รโช   
           อนิเกตมสนฺถว            เอต เว มุนิทสฺสน ฯ   
               โย ชาตมุจฺฉิชฺช น โรปเยยฺย   
               ชายนฺตมสฺส นานุปฺปเวจฺเฉ   
               ตมาหุ เอก มุนิน จรนฺต   
#๑ โป. ม. นพฺิพาน ปทมจฺจุต ฯ ๒ ม. ทฺวิปาทโกย ฯ  ๓ ม. ปรหิารติ ฯ    
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               อทฺทกฺขิ โส สนติฺปท มเหสิ ฯ   
               สงฺขาย วตฺถูนิ ปมาย ๑ พีช   
               สิเนหมสฺส นานุปฺปเวจฺเฉ   
               ส เว มุนิ ชาติขยนฺตทสฺสี   
               ตกฺก ปหาย น อุเปติ สงฺข ฯ   
               อ ฺาย สพฺพานิ นิเวสนานิ   
               อนิกามย อ ฺตรมฺป เตส   
               ส เว มุนิ วีตเคโธ อคิทฺโธ   
               นายูหตี ปารคโต หิ โหติ ฯ   
               สพฺพาภิภุ สพฺพวิทุ สุเมธ   
               สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺต   
               สพฺพ ฺชห ตณฺหกฺขเย วิมุตฺต   
               ต วาป ธีรา มุนิ ๒ เวทยนฺติ ฯ   
               ป ฺาพล สีวลตูปปนฺน   
               สมาหิต ฌานรต สตีม   
               สงฺคา ปมุตฺต อขิล อนาสว   
               ต วาป ธีรา มุนิ ๔ เวทยนฺติ ฯ   
               เอก จรนฺต มุนิ ๓  อปฺปมตฺต   
               นินทฺาปสสาสุ อเวธมาน   
               สีหว สทฺเทสุ อสนฺตสนฺต   
#๑ โป. ปหาย ฯ ๒-๓ ๔ ยุ. มุน ึฯ    
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               วาตว ชาลมฺหิ อสชฺชมาน   
               ปทมุว ๑ โตเยน อลิมฺปมาน ๒   
               เนตารม ฺเสมน ฺเนยฺย   
               ต วาป ธีรา มุนิ เวทยนฺติ ฯ   
               โย โอคหเณ ถมฺโภริวาภิชายติ   
               ยสมฺึ ปเร วาจาปริยนฺต วทนฺติ   
               ต วีตราค สุสมาหิตินฺทฺริย   
               ต วาป ธีรา มุนิ เวทยนฺติ ฯ   
               โย เว  ิตตฺโต ตสรว อุชชฺุ ๓    
               ชิคุจฺฉติ กมฺเมหิ ปาปเกหิ   
               วีมสมาโน วิสม สม ฺจ   
               ต วาป ธีรา มุนิ เวทยนฺติ ฯ   
               โย ส ฺตตฺโต น กโรติ ปาป   
               ทหโร จ มชฺโฌ จ มุนี ยตตฺโต   
               อโรสเนยฺโย น ๔ โรเสติ ก ฺจิ   
               ต วาป ธีรา มุนิ เวทยนฺติ ฯ   
               ยทคฺคโต มชฺฌโต เสสโต วา   
               ปณฺฑ ลเภถ ปรทตฺตูปชีวี   
               นาล ถุตุ นาป ๕ นิปจฺจวาที   
               ต วาป ธีรา มุนิ เวทยนฺติ ฯ   
#๑ ม. ปทฺมว ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อลิปฺปมาน ฯ ๓ โป. ม. อุชชฺู ฯ ๔ ม.   
#น โส โรเสติ ฯ ยุ. โส น โรเสติ ฯ  ๕ ม. ย.ุ โนป ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 366 

               มุน ึจรนฺต วิรต เมถุนสฺมา   
               โย โยพฺพเน น ๑ อุปนิภชฺฌเต กฺวจิ   
               มทปฺปมาทา วิรต วิปฺปยุตฺต   
               ต วาป ธีรา มุนิ เวทยนฺติ ฯ   
               อ ฺาย โลก ปรมตฺถทสฺสึ   
               โอฆ สมุทฺท อติตริย ตาทึ   
               ต ฉินฺนคนฺถ อสิต อนาสว   
               ต วาป ธีรา มุนิ เวทยนฺติ ฯ   
               อสฺมา อุโภ ทูรวิหารวุตฺติโน   
               คิหี ๒ ทารโปสี อมโม จ สุพฺพโต   
               ปรปาณโรธาย คิหี อส ฺโต   
               นิจฺจ มุนี รกฺขติ ปาณิเน ยโต ฯ   
               สิขี ยถา นลีคิโว ๓  วิหงฺคโม   
               หสสฺส โนเปติ ชว กทุาจน   
               เอว คิหี นานุกโรติ ภิกฺขุโน   
               มุนโิน  วิวิตฺตสฺส วนมฺหิ ฌายโตติ ฯ   
                    มุนิสุตฺต ทฺวาทสม ฯ   
                     อุรควคฺโค ปโม   
                        ตสฺสุทฺทาน   
           อุรโค ธนิโย ขคฺค ๔      วิสาโณ กสิ ๕ จุนทฺ จ   
#๑ ม. โน ฯ ๒ ยุ. คิหิ ฯ   ๓ ยุ. นีลคีโว ฯ  ๔ ม. ยุ. เจว ฯ ๕ ม. ยุ.   
#วิสาณ ฺจ ตถา กสิ ฯ   
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           ปราภโว วสโล เมตฺต      เหมวตาฬวโก อถ   
           วิชย มุนิ อุรค            วคฺค วทนฺติ พารส ฯ   
                     _______________   
                 สตฺุตนิปาเต ทุติโย จูฬวคฺโค   
                      ปม รตนสุตฺต   
       [๓๑๔] ๑ ยานีธภูตานิ สมาคตานิ   
               ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข   
               สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ   
               อโถป สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิต   
               ตสฺมา หิ ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ   
               เมตฺต กโรถ มานุสิยา ปชาย ฯ   
               ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พล ึ  
               ตสฺมา หิ เน รกขฺถ อปฺปมตฺตา ฯ   
               ย กิ ฺจิ วิตฺต อิธ วา หุร วา   
               สคฺเคสุ วา ย รตน ปณีต   
               น โน สม อตฺถิ ตถาคเตน(   
               อิทมฺป พุทฺเธ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               ขย วิราค อมต ปณีต    
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               ยทชฺฌคา สกฺยมนุี สมาหิโต   
               น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิ ฺจิ   
               อิทมฺป ธมฺเม รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               ยมพฺุทฺธเสฏโ ๑ ปริวณฺณยี สุจึ   
               สมาธิมานนฺตริก ฺมาหุ   
               สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ   
               อิทมปฺ ธมฺเม รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               เย ปุคฺคลา อฏสต ปสฏา   
               จตฺตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ   
               เต ทกฺขิเณยฺยา สุคตสฺส สาวกา8   
               เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               เย สุปฺปยุตฺตา มนสา ทเฬฺหน   
               นิกกฺามิโน โคตมสาสนมฺหิ   
               เต ปตฺติปตฺตา อมต วิคยฺห   
               ลทธฺา มุธา นิพฺพุตึ ภุ ฺชมานา   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
#๑ ม. ย ... ฯ    
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               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               ยถนิฺทขีโล ปวึ สิโต สิยา   
               จตุพฺภิ วาเตภิ อสมฺปกมฺปโย   
               ตถปูม สปฺปุริส วทามิ   
               โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ   
               คมฺภีรป ฺเน สุเทสิตานิ   
               กิ ฺจาป เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา   
               น เต ภว อฏมมาทิยนฺติ   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย   
               ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ   
               สกกฺายทิฏ ิ วิจิกิจฺฉิต ฺจ   
               สีลพฺพต วาป ยทตฺถิ กิ ฺจิ   
               จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต   
               ฉ ๑ จาภิานานิ อภพฺโพ ๒ กาตุ   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
#๑ ม. ฉจฺจาภิานานิ ฯ ๒ ม. อภพฺพ กาตุ ฯ    
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               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               กิ ฺจาป โส กมมฺ ๑ กโรติ ปาปก   
               กาเยน วาจายุท เจตสา วา   
               อภพฺโพ โส ตสฺส ปฏิจฺฉทาย   
               อภพฺพตา ทิฏปทสฺส วุตฺตา   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค   
               คิมฺหานมาเส ปมสฺมึ คิมฺเห   
               ตถปูม ธมฺมวร อเทสยิ   
               นิพฺพานคามึ ปรม หิตาย   
               อิทมฺป พุทฺเธ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               วโร วร ฺ ู วรโท วราหโร   
               อนุตฺตโร ธมฺมวร อเทสยิ   
               อิทมฺป พุทฺเธ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               ขีณ ปุราณ นว นตฺถิ สมฺภว   
               วิรตฺตจิตฺตายติเก ๒ ภวสฺมึ   
               เต ขีณพีชา อวิรุฬฺหิฉนฺทา   
#๑ ม. กมฺม ฯ  ๒ โป. ยุ. วิรตฺตจิตฺตา อายติเก ฯ    
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               นิพฺพนฺติ ธีรา ยถายมฺปทีโป ๑   
               อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ฯ   
               เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ   
               ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข   
               ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต   
               พุทฺธ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ   
               ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข   
               ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต   
               ธมมฺ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
               ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ   
               ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข   
               ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต   
               สงฺฆ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ ฯ   
                     รตนสุตฺต ปม ฯ   
                      ______________   
#๑ ม. ยถาย ฯ    
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         สุตฺตนิปาเต ทุติยสฺส จูฬวคฺคสฺส ทุติย อามคนฺธสุตฺต   
       [๓๑๕] ๒ สามากจิงฺคุลกจีนกานิ ๑ จ   
               ปตฺตปฺผล มูลปผฺล ควิปฺผล   
               ธมเฺมน ลทฺธ สตมสฺสมานา   
               น กามกามา อลิก ภณนฺติ ฯ   
               ยทสฺสมาโน สุกต สุนิฏ ิต   
               ปเรหิ ทินฺน ปยต ปณีต   
               สาลีนมนฺน ปริภุ ฺชมาโน   
               โส ภุ ฺชสี ๒ กสฺสป อามคนฺธ ฯ   
               น อามคนฺโธ มม กปฺปตีติ   
               อิจฺเจว ตฺว ภาสติ พฺรหฺมพนฺธุ   
               สาลีนมนฺน ปริภุ ฺชมาโน   
               สกนฺุตมเสหิ สุสงฺขเตหิ ฯ   
               ปุจฺฉามิ ต กสฺสป เอตมตฺถ   
               กถปกาโร ตว อามคนฺโธ   
               ปาณาติปาโต วธเฉทพนฺธน   
               เถยยฺ มุสาวาโท นิกตี ว ฺจนานิ จ   
               อชเฺฌนกุตฺต ๓  ปรทารเสวนา   
               เอสามคนฺโธ น หิ มสโภชน ฯ   
#๑ ม. ... จิงฺคูลก ... ฯ ยุ. สามากฑิงฺคลกจีนากานิ จ ฯ ๒ ยุ. ภุ ฺชตี ฯ   
#๓ ยุ. อชฺเชน กุชชฺ ฯ    
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               เย อิธ กาเมสุ อส ฺตา ชนา   
               รเสสุ คิทฺธา ๑ อสุจีกมิสฺสตา ๒   
               นตฺถีกทิฏ ี ๓  วิสมา ทุรนฺนยา   
               เอสามคนฺโธ น หิ มสโภชน ฯ   
               เย ลูขสา ทารุณ ๔ ปฏ ิมสิกา   
               มิตฺตทฺทุโน นิกกฺรุณาติมานิโน   
               อทานสีลา น จ เทนฺติ กสฺสจิ   
               เอสามคนฺโธ น หิ มสโภชน ฯ   
               โกโธ มโท ถมโฺภ ปจฺจุฏาปนา ๕ จ   
               มายา อุสฺสุยา ๖ ภสฺสสมุสฺสโย จ   
               มานาติมาโน จ อสพฺภิ สนฺถโว   
               เอสามคนฺโธ น หิ มสโภชน ฯ   
               เย ปาปสีลา อิณฆา จ สูจกา ๗   
               โวหารกูฏา อิธ ปาฏิรูปกา   
               นราธมา เยธ กโรนฺติ กิพฺพิส   
               เอสามคนฺโธ น หิ มสโภชน ฯ   
               เย อิธ ปาเณสุ อส ฺตา ชนา   
               ปเรสมาทาย วิเหสมุยฺยุตา   
               ทุสสฺีลลุทฺธา ผรสุา อนาทรา   
#๑ โป. เคธา ฯ ๒ โป. อสุจิภาวมิสฺสิตา ฯ ม. อสุจิภาวมสฺสิตา ฯ   
#ยุ. อสุจีกมสิฺสิตา ฯ ๓ ม. นตฺถิกทฏิ ี ฯ ยุ. นตฺถิกทิฏ ิ ฯ   
#๔ โป. ม. ย.ุ ทารุณา ฯ ๕ โป. ม. ปจฺจุปฏาปนา ฯ  ๖ โป. ยุ. อุสฺสุยฺยา ฯ   
#ม. อุสูยา ฯ ๗ โป. ม. ย.ุ อิณฆาตสุจกา ฯ    
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               เอสามคนฺโธ น หิ มสโภชน ฯ   
               เอเตสุ คิทฺธา วิรุทฺธาติปาติโน   
               นิจฺจุยฺยุตา เปจฺจ ตม วชนฺติ เย   
               ปตนฺติ สตฺตา นิรย อวสิรา   
               เอสามคนฺโธ น หิ มสโภชน ฯ   
               น มจฺฉมส ๑ นานาสกตฺต   
               น นคฺคิย (น ๒ มุณฺฑิย ชฏา ๓  ชลลฺ   
               ขราชินานิ) นาคฺคิหุตสฺสุปเสวนา ๔   
               เย วาป โลเก อมรา พหู ตปา   
               มนตฺาหุตี ย ฺมุตูปเสวนา   
               โสเธนฺติ มจฺจ อวิติณฺณกงฺข ฯ   
               โย ๕ เตสุ คุตฺโต วิทิตินฺทฺริโย จเร   
               ธมเฺม  ิโต อชฺชวมทฺทเว รโต   
               สงฺคาติโค สพฺพทุกฺขปฺปหีโน   
               น ลิมฺปติ ทิฏสุเตสุ ธีโร ฯ   
               อิจฺเจตมตฺถ ภควา ปุนปฺปุน   
               อกขฺาสิ น เวทยิ มนฺตปารคู   
               จิตฺราหิ คาถาหิ มุนิปฺปกาสยิ ๖   
               นิรามคนฺโธ อสิโต ทุรนฺนโย ฯ   
               สุตฺวาน พุทฺธสฺส สุภาสิต ปท   
#๑ ม. น มจฺฉมสานมนาสกตฺต ๒ ยุ. นสทฺโท นตฺถิ ๓ โป. น มณฺุฑิย ชฏา น   
#ชลลฺา ฯ ๔ โป. ... อคฺคิหุตสฺสุปเสวนา ฯ ยุ. ขราชินานิวา นาคฺคิหุตสฺสุปเสวนาว   
#ยา ฯ ๕ ยุ. โส ฯ ๖ ม. มุน ีฯ    
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               นิรามคนฺธ สพฺพทุกฺขปฺปนุท ๑   
               นีจมโน วนฺทิ ตถาคตสฺส   
               ตตฺเถว ปพฺพชฺชมโรจยิตฺถาติ ฯ   
                    อามคนฺธสุตฺต ทุติย ฯ   
                       _____________   
           สุตฺตนิปาเต ทุติยสฺส จูฬวคฺคสฺส ตติย หิรสิุตฺต   
       [๓๑๖] ๓ หิรินฺตรนตฺ วิชิคุจฺฉมาน   
               สขาหมสฺมิ ๒ อิติ ภาสมาน   
               สยหฺานิ กมฺมานิ อนาทิยนฺต   
               เนโส มมนฺติ อิติ น วิช ฺา ฯ   
           อนนฺวย ปย วาจ          โย มิตฺเตสุ ปกุพฺพติ   
           อกโรนฺต ภาสมาน         ปริชานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ   
               น โส มิตฺโต โย สทา อปฺปมตฺโต   
               เภทาสงฺกี รนฺธเมวานุปสฺสี   
               ยสมฺึ จ เสติ อุรสีว ปุตฺโต   
               ส เว มิตฺโต โย ปเรหิ อเภชฺโช ๓  ฯ   
           ปามุชชฺกรณ าน          ปสสาวหน สุข   
           ผลานิสโส ภาเวติ         วหนฺโต โปริส ธุร ฯ   
           ปวิเวกรส ปตฺวา          รส อุปสมสฺส จ   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพทุกฺขปฺปนูทน ฯ   ๒ โป. ตวาหมสฺมิ ฯ ม. ตวาหมสฺมิ ฯ   
#๓ โป. อภชโฺช ฯ    
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           นิทฺทโร โหติ นิปปฺาโป      ธมมฺปติรส ปวนฺติ ฯ   
                      หิริสุตฺต ตติย ฯ   
                      ______________   
          สุตฺตนิปาเต ทุติยสฺส จูฬวคฺคสฺส จตุตฺถ มงฺคลสุตฺต   
     [๓๑๗]   ๔   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  อถ  โข  อ ฺตรา   
เทวตา     อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา     อภิกฺกนฺตวณฺณา     เกวลกปฺป   
เชตวน    โอภาเสตฺวา    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ  เอกมนฺต   ิตา  โข   
สา เทวตา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
     [๓๑๘] พหูเทวา มนุสฺสา จ        มงฺคลานิ อจินฺตยุ   
           อากงฺขมานา โสตฺถาน      พฺรูห ิมงฺคลมุตฺตม ฯ   
           อเสวนา จ พาลาน        ปณฺฑิตาน ฺจ เสวนา   
           ปูชา จ ปูชนียาน ๑       เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ๒ ฯ   
           ปฏิรปูเทสวาโส จ         ปุพฺเพ จ กตปุ ฺตา   
           อตฺตสมฺมาปณิธิ จ          เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
           พาหุสจฺจ ฺจ สิปฺป ฺจ        วินโย จ สุสิกขิฺโต   
           สุภาสิตา จ ยา วาจา      เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
           มาตาปตุอุปฏาน          ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห   
#๑ ม. ปชูเนยฺยาน ฯ ๒ ม. เอต ... ฯ    
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           อนากุลา จ กมฺมนตฺา       เอตมฺมงฺคลมุตฺตม   
           ทาน ฺจ ธมฺมจริยา จ       าตกาน ฺจ สงฺคโห   
           อนวชฺชานิ กมฺมานิ         เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
           อารตี วิรติ ปาปา         มชชฺปานา จ ส ฺโม   
           อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ       เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
           คารโว จ นิวาโต จ       สนฺตุฏ ี ๑ จ กต ฺ ุตา   
           กาเลน ธมฺมสฺสวน         เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
           ขนฺตี จ โสวจสฺสตา        สมณาน ฺจ ทสฺสน   
           กาเลน ธมฺมสากจฺฉา       เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
           ตโป จ พฺรหฺมจริย ฺจ ๒    อริยสจฺจานทสฺสน   
           นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ        เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
           ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ        จิตฺต ยสฺส น กมปฺติ   
           อโสก วิรช เขม          เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ฯ   
           เอตาทิสานิ กตฺวาน        สพฺพตฺถมปราชิตา   
           สพฺพตฺถ โสตฺถ ึคจฺฉนฺติ      ตนฺเตส มงฺคลมุตฺตมนฺติ ฯ   
                     มงฺคลสุตฺต จตุตฺถ ฯฬ   
                      ______________   
#๑ ม. สนฺตุฏ ิ ฯ ๒ ยุ. พฺรหฺมจริยา จ ฯ    
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         สุตฺตนิปาเต ทุติยสฺส จูฬวคฺคสฺส ป ฺจม สูจิโลมสุตฺต   
     [๓๑๙]  ๕  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  คยาย วิหรติ   
ฏงฺกิตม ฺเจ   สูจิโลมยกฺขสฺส   ๑  ภวเน  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
ขโร  จ  ยกโฺข  สูจิโลโม  จ  ยกฺโข  ภควโต  อวิทูเร  อติกฺกมนฺติ  ฯ   
อถ   โข  ขโร  ยกฺโข  สูจิโลม  ยกฺข  เอตทโวจ  เอโส  สมโณติ  ฯ   
เนโส  สมโณ  สมณโก  เอโส  ยาว  ๒  อห  ปชานามิ ยทิ วา [๓]   
สมโณ  ยท ิ วา  [๔]  สมณโกติ  ฯ  อถ  โข  สูจิโลโม  ยกฺโข เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควโต   กาย   อุปนาเมสิ   ฯ   
อถ  โข  ภควา  กาย  อปนาเมสิ  ฯ  อถ  โข สูจิโลโม ยกฺโข ภควนฺต   
เอตทโวจ  ภายสิ  ม  สมณาติ  ฯ  น  ขฺวาหนฺต  อาวุโส  ภายามิ  อป   
จ  [๕]  เต  สมฺผสฺโส  ปาปโกติ  ฯ  ป ฺหนฺต  สมณ  ปุจฺฉิสฺสามิ สเจ   
เม   น   พฺยากาสิ   จิตฺต   วา   เต   ขิปสฺสามิ   หทย   วา  เต   
ผาเลสฺสามิ   ปาเทสุ   วา   คเหตฺวา   ปารคงฺคาย   ขิปสฺสามีติ   ฯ   
น   ขฺวาหนฺต  อาวุโส  ปสสฺามิ  สเทวเก  โลเก  สมารเก  สพฺรหฺมเก   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   โย   เม   จิตฺต   วา   
ขิเปยฺย   หทย   วา   ผาเลยฺย   ปาเทสุ  วา  คเหตฺวา  ปารคงฺคาย   
ขิเปยฺย   อป   จ   ตฺว   อาวุโส   ปุจฺฉ   ยทากงฺขสีติ  ฯ  อถ  โข   
สูจิโลโม ยกโฺข ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
     [๓๒๐] ราโค จ โทโส จ กุโตนิทานา   
#๑ ม. ย.ุ สูจิโลมสฺส ยกฺขสฺส ฯ ๒ ม. ยาวาห ฯ ยุ. ยาว ชานามิ ฯ   
#๓ ๔ ม. ยุ. โส ฯ ๕ ยุ. โข ฯ    
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               อรตี รตี โลมหโส กโุตชา   
               กุโต สมุฏาย มโน วิตกฺกา   
               กุมารกา ธงฺกมิโวสฺสชนฺติ ๑ ฯ   
               ราโค จ โทโส จ อิโตนิทานา   
               อรตี รตี โลมหโส อิโตชา   
               อิโต สมุฏาย มโน วิตกฺกา   
               กุมารกา ธงฺกมิโวสฺสชนฺติ ๒ ฯ   
           เสฺนหชา อตฺตสมฺภูตา       นิโคฺรธสฺเสว ขนฺธชา   
           ปุถ ูวิสตฺตา กาเมสุ        มาลุวาว วิตตา วเน ฯ   
               เย น ปชานนฺติ   ยโตนิทาน   
               เต น วิโนเทนฺติ  สุโณห ิยกขฺ   
               ตถตฺุตร ๓  โอฆมิม ตรนฺติ   
               อติณฺณปุพฺพ อปุนพฺภวายาติ ฯ   
                    สูจิโลมสุตฺต ป ฺจม ฯ   
                     __________________   
         สุตฺตนิปาเต ทุติยสฺส จูฬวคฺคสฺส ฉฏ ธมฺมจริยสุตฺต   
   [๓๒๑] ๖ ธมฺมจริย พฺรหฺมจริย        เอตทาหุ วสุตฺตม   
           ปพฺพชิโตป เจ โหติ        อคารสฺมา ๔ อนคาริย ฯ   
           โส เจ มุขรชาติโก        วิเหสาภิรโต มิโค ๕   
#๑-๒ ยุ. วงฺก ... ฯ ๓ โป. ตทุตฺตร ฯ ม. ย.ุ เต ทุตฺตร  ๔ ม. อคารา ฯ   
#๕ ม. ย.ุ มโค ฯ    
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           ชีวิต ตสฺส ปาปโย         รช วฑฺเฒติ อตฺตโน ฯ   
           กลหาภิรโต ภิกฺขุ          โมหธมฺเมน อาวุโต ๑   
           อกฺขาตมฺป น ชานาติ       ธมฺม พุทฺเธน เทสิต ฯ   
           วิเหส ภาวิตตฺตาน         อวิชฺชาย ปุรกฺขโต   
           สงฺกิเลส น ชานาติ        มคฺค นิรยคามิน   
           วินิปาต สมาปนฺโน         คพฺภา คพฺภ ตมา ตม   
           ส เว ตาทิสโก ภิกฺขุ       เปจฺจ ทุกฺข นิคจฺฉติ ฯ   
           คูธกูโป ๒ ยถา อสฺส      สมฺปุณฺโณ คณวสฺสิโก   
           โย จ เอวรูโป อสฺส       ทุพฺพิโสโธ หิ สงฺคโณ ฯ   
           ย เอวรูป ชานาถ         ภิกฺขโว เคหนิสฺสิต   
           ปาปจฺฉ ปาปสงฺกปฺป        ปาปอาจารโคจร ฯ   
           สพฺเพ สมคฺคา หุตฺวาน      อภินพฺิพิชฺชิยาถ ๓  น   
           กรณฺฑ ๔ ว นิทฺธมถ       กสมพฺพ อวกสฺสถ ๕   
           ตโต ปลาเส ๖ วาเหถ    อสฺสมเณ สมณมานิเน ฯ   
           นิทฺธมิตฺวาน ปาปจฺเฉ       ปาปอาจารโคจเร   
           สุทฺธา สุทฺเธหิ สวาส       กปฺปยโวฺห ปติสฺสตา ๗   
           ตโต สมคฺคา นิปกา        ทุกฺขสฺสนฺต กริสสฺถาติ ฯ   
                     ธมฺมจริยสุตฺต ฉฏ ฯ   
#๑ ยุ. อาวโฏ ฯ ๒ ม. ย.ุ คูถกูโป ฯ ๓ ม. อภินิพฺพชฺชยิาถ ฯ ย.ุ อภินิพฺพิชฺชยาถ ฯ   
#๔ โป. การณฺฑว ฯ ม. ยุ. การณฺฑว ฯ ๕ ม. ย.ุ อปกสฺสถ ฯ ๖ ม. ยุ ปลาเป ฯ   
#๗ โป. ปติสฺสวา ฯ    
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                สตฺุตนิปาเต ทุติยสฺส จูฬวคฺคสฺส   
                  สตฺตม พฺราหฺมณธมฺมิกสุตฺต   
     [๓๒๒]   ๗   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา   
โกสลกา    พฺราหฺมณมหาสาลา   ชิณฺณา   วุฑฺฒา   มหลฺลกา   อทฺธคตา   
วโย        อนุปฺปตฺตา       เยน       ภควา       เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทึสุ   สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺนา   โข  เต   
พฺราหฺมณมหาสาลา   ภควนฺต   เอตทโวจุ   สนฺทิสสฺนฺติ   น ุ  โข   โภ   
โคตม  เอตรหิ  พฺราหฺมณา  โปราณาน  พฺราหฺมณาน  พฺราหฺมณธมฺเมติ  ฯ   
น      โข     พฺราหฺมณา     สนฺทิสฺสนติฺ     เอตรหิ     พฺราหฺมณา   
โปราณาน   พฺราหฺมณาน   พฺราหฺมณธมฺเมติ   ฯ  สาธุ  โน  ภว  [๑]   
โคตโม    โปราณาน    พฺราหฺมณาน    พฺราหฺมณธมฺม    ภาสตุ   สเจ   
โภโต   โคตมสฺส   อครูติ   ฯ   เตน   ห ิ พฺราหฺมณา  สุณาถ  สาธกุ   
มนสิกโรถ   ภาสิสฺสามีติ   ฯ  เอว  โภติ  โข  เต  พฺราหฺมณมหาสาลา   
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ   
     [๓๒๓] อิสโย ปุพฺพกา อาสุ        ส ฺตตฺตา ตปสฺสิโน   
           ป ฺจ กามคุเณ หิตฺวา       อตฺตทตฺถมจาริสุ   
           น ปส ูพฺราหฺมณานาสุ       น หิร ฺ น ธานิย   
           สชฺฌายธนธ ฺาสุ          พฺรหฺม นิธึ อปาลยุ ๒   
#๑ โป. โส ฯ ๒ โป. พฺรหมฺนิธิมปาลยุ ฯ ม. ยุ. พฺรหฺม นิธิมปาลยุ ฯ    
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           ย เนส ปกต อาสิ         ทฺวารภตฺต อุปฏ ิต   
           สทฺธาปกตเมสาน          ทาตเว ตทม ฺ ิสุ ฯ   
           นานารตฺเตหิ วตฺเถหิ       สยเนหาวสเถหิ จ   
           ผีตา ชนปทา รฏา        เต นมสฺสึสุ พฺราหฺมเณ ฯ   
           อวชฌฺา พฺราหฺมณา อาสุ     อเชยฺยา ธมฺมรกฺขิตา   
           น เน โกจิ นิวาเรสิ       กุลทฺวาเรสุ สพฺพโส ฯ   
           อฏจตฺตาฬีส วสฺสานิ       (โกมาร) พฺรหฺมจริย จรึสุ เต   
           วิชฺชาจรณปริเยฏ ึ ๑      อจรุ พฺราหฺมณา ปุเร ฯ   
           น พฺราหฺมณา อ ฺมคมม      นป ภริย กิณึสุ เต   
           สมฺปเยเนว สวาส         สงฺคนฺตฺวา สมโรจยุ ฯ   
           อ ฺตฺร ตมฺหา สมยา       อุตุเวรมณิมฺปติ ๒   
           อนฺตรา เมถุน ธมฺม        นาสฺส ุคจฺฉนฺติ พฺราหฺมณา ฯ   
           พฺรหฺมจริย ฺจ สีล ฺจ        อชชฺว มทฺทว ตป   
           โสรจฺจ อวิหึส ฺจ          ขนฺติ ฺจาป อวณฺณยุ ฯ   
           โย เนส ปรโม อาสิ       พฺรหฺมา ทฬฺหปรกฺกโม   
           ส วาป เมถุน ธมฺม        สุปนนฺเตน ๓  นาคมา ฯ   
           ตสฺส วตฺตมนุสิกฺขนฺตา       อิเธเก วิ ฺ ุชาติกา   
           พฺรหฺมจริย ฺจ สีล ฺจ        ขนติฺ ฺจาป อวณฺณยุ ฯ   
           ตณฺฑุล สยน วตฺถ          สปฺปเตล ฺจ ยาจิย   
           ธมฺเมน สโมธาเนตฺวา ๔   ตโต ย ฺมกปฺปยุ   
#๑ ยุ. ... ปริยฏิ ึ ฯ   ๒ โป. อุตุเวรมณีปติ    ๓ โป. ม. สุปนนฺเตป   
#๔ ย.ุ สมุทาเนตฺวา ฯ    
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           อุปฏ ิตสฺมึ ย ฺสฺมึ         นาสฺสุ คาโว หนึสุ เต ฯ   
           ยถา มาตา ปตา ภาตา     อ ฺเ วาป จ าตกา   
           คาโว โน ปรมา มตฺิตา     ยาสุ ชายนฺติ โอสถา ฯ   
           อนฺนทา พลทา เจตา       วณฺณทา สุขทา ตถา   
           เอตมตฺถวส ตฺวา         นาสฺสุ คาโว หนึสุ เต ฯ   
           สุขุมาลา มหากายา        วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน-   
           พฺราหฺมณา เสหิ ธมฺเมหิ     กิจฺจากิจฺเจสุ อุสฺสุกา๓   
           ยาย ๑ โลเก อวตฺตึสุ     สุขเมธิตฺถยมฺปชา ฯ   
           เตส อาสิ วิปลฺลาโส       ทิสฺวาน อณุโต อณณ   
           ราชิโน จ วิยาการ        นาริโย จ สมลงฺกตา   
           รเถ จาช ฺสยุตฺเต        สุกเต จิตฺรสิพฺพเน   
           นิเวสเน นิเวเส จ        วิภตฺเต ภาคโส มิเต   
           โคมณฺฑลปริพฺยุฬฺห ๒       นาริวรคณายุต   
           อุฬาร มานุส โภค         อภิชฺฌายึสุ พฺราหฺมณา ฯ   
           เต ตตฺถ มนฺเต คนฺเถตฺวา   โอกกฺาก ตทุปาคมม   
           ปหูตธนธ ฺโสิ   
           (ยชสสฺุ พหุ เต วิตฺต)      ยชสฺส ุพหุ เต ธน ฯ   
           ตโต จ ราชา ส ฺตฺโต     พฺราหฺมเณหิ รเถสโภ   
           อสฺสเมธ ปุริสเมธ (สมฺมาปาส) วาชเปยฺย นิรคฺคฬ ฯ   
#๑ โป. ม. ยาว ฯ  ๒ ยุ. ปริพฺพูฬฺห ฯ    
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           เอเต ยาเค ยชิตฺวาน      พฺราหฺมณาน อทา ธน   
           คาโว สยน ฺจ วตฺถ ฺจ      นาริโย จ สมลงฺกตา   
           รเถ จาช ฺสยุตฺเต        สุกเต จิตฺรสิพฺพเน ๑   
           นิเวสนานิ รมฺมานิ         สุวิภตฺตานิ สพฺพโส ๒   
           นานาธ ฺสฺส ปูเรตฺวา      พฺราหฺมณาน อทา ธน ฯ   
           เต จ ตตฺถ ธน ลทธฺา      สนฺนิธ ึสมโรจยุ   
           เตส อิจฺฉาวติณฺณาน        ภิยฺโย ตณฺหา ปวฑฺฒถ   
           เต ตตฺถ มนฺเต คนฺเถตฺวา   โอกกฺาก ปุนมุปาคมม ฯ   
           ยถา อาโป จ ปวี จ      หิร ฺ ธนธานิย   
           เอว คาโว มนุสฺสาน       ปริกฺขาโร โส หิ ปาณิน   
           ยชสสฺุ พหุ เต วิตฺต        ยชสฺส ุพหุ เต ธน ฯ   
           ตโต จ ราชา ส ฺตฺโต     พฺราหฺมเณหิ รเถสโภ   
           เนกา สตสหสฺสิโย         คาโว ย ฺเ อฆาตยิ ฯ   
           น ปาทา น วิสาเณน       นาสฺสุ หึสนฺติ เกนจิ   
           คาโว เอฬกสมานา        โสรตา กุมฺภทูหนา   
           ตา วิสาเณ คเหตฺวาน      ราชา สตฺเถน ฆาตยิ ฯ   
           ตโต จ เทวา ปตโร       อินฺโท อสุรรกฺขสา   
           อธมฺโม อิติ ปกฺกนฺทุ        ย สตฺต นิปตี คเว ฯ   
           ตโย โรคา ปุเร อาสุ      อิจฺฉา อนสน ฺชรา   
           ปสูน ฺจ สมารมฺภา         อฏานวุติมาคมม ฯ   
#๑ ม. สพฺพตฺถ จิตฺตสิพฺพเนติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ย.ุ ภาคโส ฯ    
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           เอโส อธมฺโม ทณฺฑาน      โอกกฺนฺโต ปุรโณ ๑ อหุ ๒   
           อทูสิกาโย ๓  ห ฺนฺติ      ธมมฺา ธสนฺติ ยาชกา ฯ   
           เอวเมโส อนุธมฺโม        โปราโณ วิ ฺ ุครหิโต   
           ยตฺถ เอทิสก ปสฺสติ        ยชก ๔ ครหตี ชโน ฯ   
           เอว ธมฺเม วิยาปนฺเน      วิภินฺนา สุทฺทเวสฺสิกา   
           ปุถ ูวิภินฺนา ขตฺติยา        ปตึ ภรยิา ๕ อวม ฺถ ฯ   
           ขตฺติยา พฺรหฺมพนฺธู จ       เย จ ฺเ โคตฺตรกฺขิตา   
           ชาติวาท นิรงฺกตฺวา        กามาน วสมุปาคมุนฺติ ๖ ฯ   
     [๓๒๔]    เอว    วุตฺเต    เต   พฺราหฺมณมหาสาลา   ภควนฺต   
เอตทโวจุ    อภิกฺกนฺต    โภ    โคตม    อภิกฺกนฺต    โภ    โคตม   
เสยฺยถาป   โภ   โคตม   นิกฺกุชฺชิต   วา  อุกฺกุชฺเชยยฺ  ปฏิจฺฉนฺน  วา   
วิวเรยฺย    มฬฺูหสฺส    วา    มคฺค    อาจิกฺเขยฺย   อนฺธกาเร   วา   
เตลปชฺโชต    ธาเรยฺย    จกฺขุมนฺโต    รูปานิ   ทกฺขนฺตีติ   เอวเมว   
โภตา   โคตเมน   อเนกปริยาเยน   ธมโฺม   ปกาสิโต   เอเต   มย   
ภวนฺต    โคตม    สรณ   คจฺฉาม   ธมมฺ ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   อุปาสเก   
โน ภว โคตโม ธาเรตุ อชชฺตคฺเค ปาณุเปเต สรณงฺคเตติ ฯ   
                  พฺราหฺมณธมฺมิกสุตฺต สตฺตม ฯ   
                      ______________   
#๑ ม. ปรุาโณ ฯ ๒ โป. ยุ. อหู ฯ ๓ โป. อทูสิกา เย ฯ ๔ โป. ยาชก ฯ ม. ย.ุ อาชก ฯ   
#๕ ม. ปตึ ภริยาวม ฺถ ฯ ๖ โป. กามาน วสมาคมม ฯ ม. วสมนฺวคุนฺติ ฯ    
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          สุตฺตนิปาเต ทุติยสฺส จูฬวคฺคสฺส อฏม นาวาสุตฺต   
       [๓๒๕] ๘ ยสฺมา  หิ ธมฺม ปุริโส วิช ฺา   
               อินฺทว น เทวตา ปูชเยยฺย   
               โส ปูชิโต ตสฺมึ ปสนฺนจิตฺโต   
               พหุสฺสุโต ปาตุกโรติ ธมฺม ฯ   
               ตทฏ ิกตฺวาน นิสมฺม ธีโร   
               ธมมฺานุธมฺม ปฏิปชชฺมาโน   
               วิ ฺ ู วิภาวี นิปุโณ จ โหติ   
               โย ตาทิส ภชติ อปฺปมตฺโต ฯ   
               ขุทฺท ฺจ พาล อุปเสวมาโน   
               อนาคตตฺถ ฺจ อุสุยฺยก ฺจ   
               อิเธว ธมฺม อวิภาวยิตฺวา   
               อวิติณฺณกงฺโข มรณ อุเปติ ฯ   
               ยถา นโร อาปค โอตริตฺวา   
               มโหทก สลลิ สีฆโสต   
               โส วุยฺหมาโน อนุโสตคามี(   
               กึ โส ปเร สกฺขติ ตารเยตุ ฯ   
               ตเถว ธมฺม อวิภาวยิตฺวา   
               พหุสฺสุตาน อนิสามยตฺถ   
               สย อชาน อวิติณฺณกงฺโข    
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               กึ โส ปเร สกฺขติ นิชฺฌเปตุ ฯ   
               ยถาป นาว ทฬฺหมารุหิตฺวา   
               ปเยนริตฺเตน สมงฺคิภูโต   
               โส ตารเย ตตฺถ พหูป อ ฺเ   
               ตตฺรูปย ฺ ู กุสโล มติมา ๑   
               เอวมฺป โย เวทคุ ภาวิตตฺโต   
               พหุสฺสุโต โหติ อเวธธมฺโม   
               โส โข ปเร นิชฌฺปเย ปชาน   
               โสตาวธาโนปนิสูปปนฺเน ฯ   
               ตสฺมา หเว สปฺปุริส ภเชถ   
               เมธาวิน ฺเจว พหุสฺสุต ฺจ   
               อ ฺาย อตฺถ ปฏิปชชฺมาโน   
               วิ ฺาตธมฺโม ส ๒ สุข ลเภถาติ ฯ   
                      นาวาสุตฺต อฏม   
                        _________   
           สุตฺตนิปาเต ทุติยสฺส จูฬวคฺคสฺส นวม กึสลีสุตฺต   
   [๓๒๖] ๙ กึสีโล กึสมาจาโร         กานิ กมฺมานิ พฺรูหย   
           นโร สมฺมานิวิฏสฺส        อุตฺตมตฺถ ฺจ ปาปุเณ ฯ   
                 วุฑฺฒาปจายี อนุสุยฺยโก สิยา   
#๑ ม. ย.ุ มุตีมา ฯ  ๒ ย.ุ โส ฯ    
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               กาล ฺ ุ จสฺส คุรุน ๑ ทสฺสนาย   
               ธมมฺึ กถ เอรยิต ขณ ฺ ู   
               สุเณยฺย สกฺกจฺจ สุภาสิตานิ ฯ   
               กาเลน คจฺเฉ คุรุน ๑ สกาส(   
               ถมภฺ นิรงฺกตฺวา นิวาตวุตฺตี   
               อตฺถ ธมฺม สยม ๒ พฺรหฺมจริย   
               อนุสฺสเร เจว สมมฺาจเร ๓  จ ฯ   
               ธมมฺาราโม ธมฺมรโต   
               ธมเฺม  ิโต ธมฺมวินิจฺฉย ฺ ู   
               เนวาจเร ธมฺมสนฺโทสวาท   
               ตจฺเฉหิ นีเยถ สภุาสิเตหิ ฯ   
               หสฺส จ ๔ ชปฺป ปริเทว ปโทส   
               มายากต กูหน ๕ คิทฺธิมาน   
               สารมฺภกกฺกสฺสกสาวมุจฺฉ ๖   
               หิตฺวา จเร วีตมโท  ิตตฺโต ฯ   
               วิ ฺาตสารานิ สุภาสิตานิ   
               สุต ฺจ วิ ฺาต สมาธิสาร   
               น ตสฺส ป ฺา จ สุต ฺจ วฑฺฒติ   
               โย สาหโส โหติ นโร ปมตฺโต ฯ   
               ธมเฺม จ เย อริยปฺปเวทิเต รตา   
#๑ ม. ครูน ฯ ยุ. ครุน ฯ ๒ ยุ. ส ฺม ฯ ๓ ม. ยุ. สมาจเร ฯ ๔ ม. ย.ุ   
#จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๕ ม. ย.ุ กุหน ฯ ๖ ม. สารมฺภ กกฺกส กสาว ฺจ มุจฺฉ ฯ    
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               อนุตฺตรา เต วจสา มนสา กมฺมุนา จ   
               เต สนฺติโสรจฺจสมาธิสณฺ ิตา   
               สุตสฺส ป ฺาย จ สารมชฺฌคูติ ฯ   
                      กึสลีสุตฺต นวม ฯ   
                       _____________   
          สุตฺตนิปาเต ทุติยสฺส จูฬวคฺคสฺส ทสม อุฏานสุตฺต   
  [๓๒๗] ๑๐ อุฏหถ นิสทีถ            โก อตฺโถ สุปเตน โว   
           อาตุราน หิ กา นิททฺา      สลลฺวิทฺธาน รุปฺปต ฯ   
           อุฏหถ นิสีทถ            ทฬฺห สิกฺขถ สนฺติยา   
     มา โว ปมตฺเต วิ ฺาย (มจฺจุราชา) อโมหยิตฺถ วสานุเค ฯ   
           ยาย เทวา มนุสฺสา จ      สิตา ติฏนฺติ อตฺถิกา   
           ตรเถต วิสตฺติก           ขโณ โว ๑ มา อุปจฺจคา   
           ขณาตีตา หิ โสจนฺติ        นิรยมฺหิ สมปฺปตา ฯ   
           ปมาโท รโช ปมาทา ๒    ปมาทานุปติโต รโช   
           อปฺปมาเทน วิชฺชาย        อพฺพูเฬฺห ๓  สลลฺมตฺตโนติ ฯ   
                        อุฏานสุตฺต ทสม ฯ   
                          __________   
#๑ ม. ย.ุ เว ฯ  ๒ ม. ปมาโท ฯ ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. อพฺพเห ฯ   
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        สุตฺตนิปาเต ทุติยสฺส จูฬวคฺคสฺส เอกาทสม ราหุลสุตฺต   
  [๓๒๘] ๑๑ กจฺจิ อภิณฺหสวาสา         นาวชานาสิ ปณฺฑิต   
           โอกฺกาธาโร ๑ มนสฺุสาน   กจฺจิ อปจิโต ตยา ฯ   
           นาห อภิณฺหสวาสา         อวชานามิ ปณฺฑิต   
           โอกฺกาธาโร ๒ มนุสฺสาน   นิจฺจ อปจิโต มยา ฯ   
           ป ฺจ กามคุเณ หิตฺวา       ปยรูเป มโนรเม   
           สทฺธาย ฆรา นิกฺขมฺม       ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภว ฯ   
           มิตฺเต ภชสฺสุ กลฺยาเณ      ปนฺต ฺจ ๓  สยนาสน   
           วิวิตฺต อปฺปนิคฺโฆส         มตฺต ฺ ู โหหิ โภชเน ฯ   
           จีวเร ปณฺฑปาเต จ        ปจฺจเย สยนาสเน   
           เอเตสุ ตณฺหมากาสิ ๔     มา โลก ปุนราคมิ   
           สวุโต ปาติโมกฺขสฺมึ        อินฺทฺรเิยสุ จ ป ฺจสุ   
           สตี กายคตา ตฺยตฺถุ        นิพฺพิทาพหุโล ภว ฯ   
           นิมิตฺต ปริวชฺเชหิ          สุภ ราคูปส ฺหิต   
           อสุภาย จิตฺต ภาเวหิ       เอกคฺค สุสมาหิต   
           อนิมิตฺต ฺจ ภาเวหิ         มานานุสยมุชชฺห   
           ตโต มานาภิสมยา         อุปสนฺโต จริสฺสสีติ ฯ   
อิตฺถ สุท ภควา อายสฺมนฺต ราหุล อิมาหิ คาถาหิ อภิณฺห โอวทตีติ ฯ(   
                   ราหุลสุตฺต เอกาทสม ฯ   
#๑-๒ ม. ย.ุ อุกฺกาธาโร ฯ ๓ ปตฺถ ฺจาติป ปาโ ฯ ๔ ตณฺห มากาสีติป ฯ    
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       สุตฺตนิปาเต ทุติยสฺส จูฬวคฺคสฺส ทฺวาทสม วงฺคีสสุตฺต ๑   
     [๓๒๙]  ๑๒  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย ภควา อาฬวิย วิหรติ   
อคฺคาฬเว   เจติเย  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมโต  วงฺคีสสฺส   
อุปชฺฌาโย    นิโคฺรธกปฺโป    นาม    เถโร    อคฺคาฬเว    เจติเย   
อจิรปรินิพฺพุโต   โหติ   ฯ   อถ  โข  อายสฺมโต  วงฺคีสสฺส  รโหคตสฺส   
ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก  อุทปาทิ  ปรินิพฺพุโต  นุ  โข   
เม   อุปชฌฺาโย   อุทาหุ   โน   ปรินิพฺพุโตติ   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
วงฺคีโส   สายณฺหสมย   ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข    อายสฺมา    วงฺคีโส    ภควนฺต    เอตทโวจ   อิธ   
มยฺห   ภนฺเต   รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก   
อุทปาทิ  ปรนิิพฺพุโต  นุ  โข  เม  อุปชฌฺาโย  อุทาหุ  โน ปรินิพฺพุโตติ ฯ   
อถ    โข    อายสฺมา    วงฺคีโส    อุฏายาสนา    เอกส    จีวร   
กตฺวา    เยน    ภควา    เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา    ภควนฺต   คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
         [๓๓๐] ปุจฺฉาม สตฺถาร อโนมป ฺ   
               ทิฏเว ธมฺเม โย วิจิกิจฺฉาน   
               เฉตฺตา อคฺคาฬเว กาลมกาสิ ภิกฺขุ   
               าโต ยสสฺสี อภินิพฺพุตตฺโต ฯ   
#๑ ม. นโิคฺรธกปฺปสุตฺต ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 392 

               นิโคฺรธกปฺโป อิติ ตสฺส นาม   
               ตยา กต ภควา พฺราหฺมณสฺส   
               โส ต นมสฺส อจรึ มุตฺยเปกฺโข   
               อารทฺธวิริโย ทฬฺหธมฺมทสฺสี ฯ   
               ต สาวก สกฺก มยมฺป สพฺเพ   
               อ ฺาตุมิจฺฉาม สมนฺตจกฺขุ   
               สมวฏ ิตา โน สวนาย โสตา   
               ตุว โน สตฺถา ตฺวมนุตฺตโรสิ ฯ   
               ฉินฺเทว โน วิจิกิจฺฉ พฺรูหิ เมต   
               ปรนิิพฺพุต เวทย ภูริป ฺ   
               มชเฺฌ จ ๑ โน ภาส สมนฺตจกฺขุ   
               สกโฺกว เทวาน สหสฺสเนตฺโต ฯ   
               เย เกจิ คนฺถา อิธ โมหมคฺคา   
               อ ฺาณปกฺขา วิจิกิจฺฉานา   
               ตถาคต ปตฺวา น เต ภวนฺติ   
               จกฺขุ หิ เอต ปรม นราน ฯ   
               โน เจ หิ ชาตุ ปรุิโส กิเลเส   
               วาโต ยถา อพฺภฆน วิหาเน   
               ตโมวสฺส นิวุโต สพฺพโลโก   
#๑ ยุ. ว ฯ    
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               น โชติมนฺโตป นรา ตเปยฺยุ ฯ   
               ธีรา จ ปชฺโชตกรา ภวนฺติ   
               ต ต อห ธีร ตเถว ม ฺเ   
               วิปสฺสิน ชานมปุาคมมฺห   
               ปรสิาสุ โน อาวิกโรหิ กปฺป ฯ   
               ขิปฺป คิร เอรย วคฺคุ วคฺคุ   
               หสาว ๑ ปคฺคยฺห สณึ ๒ นิกชฺุช ๓    
               พินฺทุสฺสเรน สุวิกปฺปเตน   
               สพฺเพว เต อุชฺชุคตา สุโณม ฯ   
               ปหีนชาติมรณ อเสส   
               นิคฺคยฺห โธน วเทสฺสามิ ธมฺม   
               น กามกาโร หิ ปุถุชชฺนาน   
               สงฺเขยฺยกาโร จ ตถาคตาน ฯ   
               สมปฺนฺนเวยฺยากรณ ตฺวยิท ๔   
               สมชฺุชป ฺสฺส ๕ สมุคฺคหีต   
               อยม ฺชลี ปจฺฉิโม สุปฺปณามิโต   
               มา โมหยี ชานมโนมป ฺ ฯ   
               ปโรวร อริยธมฺม วิทิตฺวา   
               มา โมหยี ชานมโนมวีร   
               วารึ ยถา ฆมฺมนิ ฆมฺมตตฺโต   
#๑ ม. หโสว ฯ ๒ ม. สณิก ฯ  ๓ ม. ย.ุ นิกูช ฯ ๔ ม. ตเวท ฯ ๕ ม. ย.ุ   
#สมุชฺชุป ฺสฺส ฯ    
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               วาจาภิกงฺขามิ สุตสฺส ๑ วสฺส ฯ   
               ยทตฺถิก ๒ พฺรหฺมจริย อจาริ ๓    
               กปปฺายโน กิ ฺจิสฺส ๔  ต อโมฆ   
               นิพฺพายิ โส อาทุ สอุปาทิเสโส ๕   
               ยถา วิมุตฺโต อหุ ต สุโณม ฯ   
               อจฺเฉจฺฉิ ตณฺห อิธ นามรูเป (ติ ภควา)   
               กณฺหสฺส โสต ทีฆรตฺตานุสยิต   
               อตาริ ชาตึ มรณ อเสส   
               อิจฺจพฺรวี ภควา ป ฺจเสฏโ ฯ   
           เอส สุตฺวา ปสีทามิ        วโจ เต อิสิสตฺตมู   
           อโมฆ กิร เม ปุฏ        น ม ว ฺเจสิ พฺราหฺมโณ   
           ยถาวาที ตถาการี         อหุ พุทธฺสฺส สาวโก   
           อจฺฉิทา มจฺจุโน ชาล       ต ต มายาวิโน ทฬฺห ฯ   
           อทฺทส ภควา อาทึ ๖      อุปาทานสฺส กปฺปโย   
           อจฺจคา วต กปฺปายโน      มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตรนฺติ ฯ   
                     วงฺคีสสุตฺต ทฺวาทสม ฯ   
                        _____________   
#๑ ม. สุตปวสฺส ฯ  ๒ ยุ. ยทตฺถิย ฯ  ๓ ม. อจรี ฯ  ๔ ม. ย.ุ กจฺจิสฺส ฯ   
#๕ ม. สปาทเิสโส ฯ ๖ ม. อาทิ ฯ    
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               สุตฺตนิปาเต ทุติยสฺส จูฬวคฺคสฺส   
               เตรสม สมฺมาปริพฺพาชนิยสุตฺต   
      [๓๓๑] ๑๓ ปุจฺฉามิ มุนึ ปหูตป ฺ   
               ติณฺณ (ปารคต ๑-) ปรินิพฺพุต  ิตตฺต   
               นิกขฺมฺม ฆรา ปนุชฺช กาเม   
               กถ (ภิกฺขุ) สมฺมา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               ยสสฺ มงฺคลา สมูหตา (ติ ภควา)   
               อุปฺปาตา ๒ สุปนา จ ลกฺขณา จ   
               ส ๓  มงฺคลโทสวิปฺปหีโน   
               (ภิกฺขุ) สมฺมา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               ราค วินเยถ มานุเสสุ   
               ทิพฺเพสุ กาเมสุ จาป ภิกฺขุ   
               อติกฺกมฺม ภว สเมจฺจ ธมฺม   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               วิปฏ ิกตฺวา ๔ เปสุณานิ   
               โกธ กทริย ชเหยฺย ภิกฺขุ   
               อนุโรธวิโรธวิปปฺหีโน   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
#๑ ม. ปาร คต ฯ ๒ ยุ. อุปปฺาทา ฯ ๓ ม. โส ฯ ๔ ม. วิปฏ ิกตฺวาน ฯ   
#โป. วิปฏกริตฺวา ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 396 

               หิตฺวาน ปย ฺจ ๑ อปฺปย ฺจ   
               อนุปาทาย อนิสฺสิโต กุหิ ฺจิ   
               สโยชนิเยหิ วิปปฺมุตฺโต   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               น โส อุปธีสุ สารเมติ   
               อาทาเนสุ วิเนยฺย ฉนฺทราค   
               โส อนิสฺสิโต อน ฺเนยฺโย   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               วจสา มนสา จ กมฺมุนา จ   
               อวิรุทฺโธ สมฺมา วิทิตฺวา ธมฺม   
               นิพฺพานปทาภิปตฺถยาโน   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               โย วนฺทติ มนฺติ น ๒ อุณฺณเมยฺย   
               อกฏุโป น สนธฺิเยถ ภิกฺขุ   
               ลทธฺา ปรโภชน น มชฺเช   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               โลภ ฺจ ภว ฺจ วิปฺปหาย   
               วิรโต เฉทนพนฺธนโต ๓  ภิกขฺุ   
               โส ติณฺณกถงฺกโถ วิสลฺโล   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
#๑ โป. ปย ฺเจว ฯ  ๒ ม. นุณฺณเมยฺย ฯ ๓ ม. เฉทนพนฺธนา จ ฯ    
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               สารุปฺปมตฺตโน วิทิตฺวา   
               น ๑ จ ภิกฺขุ หึเสยฺย ก ฺจิ โลเก   
               ยถาตถ ๒ ธมฺม วิทิตฺวา   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               ยสสฺานุสยา น สนฺติ เกจิ   
               มูลา ๓  อกุสลา สมูหตา เส   
               โส นิราสโส ๔ อนาสสาโน   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               อาสวขีโณ ปหีนมาโน   
               สพฺพ ราคปถ อุปาติวตฺโต   
               ทนโฺต ปรินิพฺพุโต  ิตตฺโต   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               สทโฺธ สุตวา นิยามทสฺสี   
               วคฺคคเตสุ น วคฺคสารี   
               ธีโร โลภ โทส วิเนยฺย ปฏิฆ   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               สสุทฺธชิโน วิวฏจฺฉโท   
               ธมเฺมสุ วสี ปารคู อเนโช   
#๑ ม. โน ฯ  ๒ ม. ย.ุ ยถาตถิท ฯ ๓ ม. มูลา จ ฯ ๔ วณฺณนาย นิราโส ฯ   
#ม. นิราโส อนาสิสาโน ฯ ยุ. นิราสโย อนาสสาโน ฯ    
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               สงฺขารนิโรธาณกุสโล   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               อตีเตสุ อนาคเตสุ จาป   
               กปปฺาตีโต อติจฺจสุทฺธิป ฺโ   
               สพฺพายตเนหิ วิปฺปมุตฺโต   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               อ ฺาย ปท สเมจฺจ ธมฺม   
               วิวฏ ทิสฺวาน ปหานมาสวาน   
               สพฺพูปธีน ปริกขฺยา โน ๑   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺย ฯ   
               อทฺธา หิ ภควา ตเถว เอต   
               โย โส เอววิหาริ ทนฺโต ภิกฺขุ   
               สพฺพสโยชนิเย วีติวตฺโต   
               สมมฺา โส โลเก ปริพฺพเชยฺยาติ ฯ   
               สมมฺาปริพฺพาชนิยสุตฺต เตรสม ฯ   
                      ______________   
         สุตฺตนิปาเต ทุติยสฺส จูฬวคฺคสฺส จุทฺทสม ธมฺมิกสุตฺต   
     [๓๓๒]   ๑๔   เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ  โข  ธมฺมิโก   
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อุปาสโก   ป ฺจหิ   อุปาสกสเตหิ   สทธฺึ   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    นิสีทิ    ฯ   
เอกมนฺต    นสิินฺโน    โข    ธมฺมิโก   อุปาสโก   ภควนฺต   คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
         [๓๓๓] ปุจฺฉามิ ต โคตม ภูริป ฺ   
               กถงฺกโร สาวโก สาธุ โหติ   
               โย วา อคารา อนคารเมติ   
               อคาริโน วา ปนปุาสกาเส ฯ   
               ตุว ฺหิ โลกสฺส สเทวกสฺส   
               คตึ ปชานาสิ ปรายน ฺจ   
               น ๑ ตตฺถิ ตุโลยฺ นิปุณตฺถทสฺสี   
               ตุว ฺหิ พุทฺธ ปวร วทนฺติ ฯ   
               สพฺพ ตุว าณมเวจฺจ ธมฺม   
               ปกาเสสิ สตฺเต อนุกมฺปมาโน   
               วิวฏจฺฉโทสิ สมนฺตจกฺขุ   
               วิโรจสิ วิมโล สพฺพโลเก ฯ   
               อคจฺฉิ เต สนฺติเก นาคราชา   
               เอราวโณ นาม ชิโนติ สุตฺวา   
               โสป ตยา มนฺตยิตฺวาชฺฌคมา   
               สาธูติ สุตฺวาน ปตีตรูโป ฯ   
#๑ ม. น จตฺถิ ฯ โป. นตฺถิ ฯ    
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               ราชาป ต เวสฺสวโณ กุเวโร   
               อุเปติ ธมฺม ปรปิุจฺฉมาโน   
               ตสฺสาป ตฺว ปุจฺฉิโต พฺรวีสิ ๑   
               โส จาป สุตฺวาน ปตีตรูโป ฯ   
               เย เกจิเม ติตฺถิยา วาทสีลา   
               อาชีวกา วา ยทิ วา นิคนฺถา   
               ป ฺาย ต นาติตรนฺติ สพฺเพ   
                ิโต วชนฺต วิย สีฆคามึ ฯ   
               เย เกจิเม พฺราหฺมณา วาทสีลา   
               วุฑฺฒา วาป ๒ พฺราหฺมณา สนฺติ เกจิ   
               สพฺเพ ตยี อตฺถพทฺธา ภวนฺติ   
               เย จาป ๓  อ ฺเ วาทิโน ม ฺมานา ฯ   
               อย ฺหิ ธมฺโม นปิุโณ สุโข จ   
               โยย ตยา ภควา สุปฺปวุตฺโต   
               ตเมว สพฺเพ ๔ มย สุสฺสุมานา ๕   
               ต โน วท ๖ ปุจฺฉิโต พุทฺธเสฏ ฯ   
               สพฺเพปเม ภิกฺขโว สนฺนิสินฺนา   
               อุปาสกา จาป ตตฺเถว โสตุ   
               สณุนฺตุ ธมฺม วิมเลนานุพุทฺธ   
#๑ ม. ย.ุ พฺรสูิ ธีร ฯ ๒ ม. ยุ. จาป ฯ ๓ ยุ. วาป จ ฺเ ฯ ๔ ม. สพฺเพป ฯ   
#๕ ม. ย.ุ สุสสฺูสมานา ฯ ๖ ยุ. ตวนฺโน ฯ    
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               สุภาสิต วาสวสฺเสว เทวา ฯ   
               สณุาถ เม ภิกฺขโว สาวยามิ ๑ โว   
               ธมมฺ ธุต ต ฺจ จราถ ๒ สพฺเพ   
               อิรยิาปถ ปพฺพชิตานุโลมิก   
               เสเวถ น อตฺถทสฺสี มติมา ๓  ฯ   
               โน เว วิกาเล วิจเรยฺย ภิกฺขุ   
               คาเม จ ปณฺฑาย จเรยฺย กาเล   
               อกาลจารึ หิ สชนฺติ สงฺคา   
               ตสฺมา วิกาเล น จรนฺติ พุทฺธา ฯ   
               รูปา จ สทฺทา จ รสา จ คนฺธา   
               ผสฺสา จ เย สมฺมทยนฺติ สตฺเต   
               เอเตสุ ธมฺเมสุ วิเนยฺย ฉนฺท   
               กาเลน โส ปวิเส ปาตราส ฯ   
               ปณฺฑ จ ภิกฺขุ สมเยน ลทฺธา   
               เอโก ปฏิกกฺมฺม รโห นิสีเท   
               อชฌฺตฺตจินฺตี น มโน พหิทฺธา   
               นิจฺฉารเย สงฺคหิตตฺตภาโว ฯ   
               สเจป โส สลลฺเป สาวเกน   
               อ ฺเน วา เกนจิ ภิกฺขุนา วา   
#๑ โป. สาวิยามิโว ฯ ม. สาวยิสฺสามิ ฯ ๒ ย.ุ ธราถ ฯ ๓ ม. ยุ. มติุมา ฯ    
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               ธมมฺ ปณีต ตมุทาหเรยฺย   
               น เปสุณ โนป ปรูปวาท ฯ   
               วาท ฺหิ เอเก ปฏิเสนิยนฺติ   
               น เต ปสสาม ปริตฺตป ฺเ   
               ตโต ตโต เน ปสชนฺติ สงฺคา   
               จิตฺต ฺหิ เต ตตฺถ คเมนฺติ ทูเร ฯ   
               ปณฺฑ วิหาร สยนาสน ฺจ   
               อาป ฺจ สงฺฆาฏิรชูปวาหน   
               สุตฺวาน ธมฺม สุคเตน เทสิต   
               สงฺขาย เสเว วรป ฺสาวโก ฯ   
               ตสฺมา หิ ปณฺเฑ สยนาสเน จ   
               อาเป จ สงฺฆาฏิรชูปวาหเน   
               เอเตสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต   
               ภิกขฺุ ยถา โปกฺขเร วาริพินฺทุ ฯ   
               คหฏวตฺต ปน โว วทามิ   
               ยถากโร สาวโก สาธุ โหติ   
               น เหส ลพฺภา สปริคฺคเหน   
               ผสฺเสตุ โย เกวโล ภิกฺขุธมฺโม ฯ   
               ปาณ น หเน น จ ฆาตเยยฺย   
               น จานุช ฺา หนต ปเรส    
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               สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ   
               เย ถาวรา เย จ ตสา สนฺติ โลเก ฯ   
               ตโต อทินฺน ปรวิชฺชเยยฺย   
               กิ ฺจิ กฺวจิ สาวโก พุชฺฌมาโน   
               น หารเย หรต นานุช ฺา   
               สพฺพ อทินฺน ปรวิชฺชเยยฺย ฯ   
               อพฺรหฺมจริย ปรวิชฺชเยยฺย   
               องฺคารกาสุ ชลติว วิ ฺ ู   
               อสมฺภุณนฺโต ปน พฺรหฺมจริย   
               ปรสฺส ทาร นาติกฺกเมยฺย ฯ   
               สภคฺคโต วา ปริสคฺคโต วา   
               เอกสฺส เจโก น มุสา ภเณยฺย   
               น ภาณเย ภณต นานุช ฺา   
               สพฺพ อภูต ปริวชฺชเยยฺย ฯ   
               มชชฺ ฺจ ปาณ น สมาจเรยฺย   
               ธมมฺ อิท โรจเย โย คหฏโ   
               น ปายเย ปวิต ๑ นานุช ฺา   
               อุมฺมาทนนฺต อิติ น วิทิตฺวา ฯ   
               มทา หิ ปาปานิ กโรนฺติ พาลา   
               กาเรนฺติ จ ฺเป ชเน ปมตฺเต   
#๑ ม. ปวต ฯ ยุ. ปปาต ฯ    
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               เอต อปุ ฺายตน วิวชฺชเย   
               อุมฺมาทน โมหน พาลกนฺต ฯ   
               ปาณ น หเน น จาทินฺนมาทิเย   
               มุสา น ภาเส น จ มชฺชโป สยิา   
               อพฺรหฺมจริยา วิรเมยฺย เมถุนา   
               รตฺตึ น ภุ ฺเชยฺย วิกาลโภชน   
               มาล น ธาเร น จ คนฺธมาจเร   
               ม ฺเจ ฉมาย ว สเยถ สนฺถเต   
               เอต หิ อฏงฺคิกมาหุโปสถ   
               พุทฺเธน ทุกฺขนฺตคุนา ปกาสิต ฯ   
               ตโต จ ปกฺขสฺสุปวสฺสุโปสถ   
               จาตุทฺทสึ ป ฺจทสิ ฺจ อฏมึ   
               ปาฏิหาริกปกฺข ฺจ ปสนฺนมานโส   
               อฏงฺคุเปต สุสมตฺตรูป ฯ   
               ตโต จ ปาโต อุปวุฏ ุโปสโถ   
               อนฺเนน ปาเนน จ ภิกฺขุสงฺฆ   
               ปสนฺนจิตฺโต อนุโมทมาโน   
               ยถารห สวิภเชถ วิ ฺ ู ฯ   
               ธมเฺมน มาตาปตโร ภเรยฺย   
               ปโยชเย ธมฺมิก โส วณิชชฺ    
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               เอต คิหีวตฺตยมปฺปมตฺโต   
               สยมฺปเภ นาม อุเปติ เทเวติ ฯ   
                    ธมฺมิกสุตฺต จุทฺทสม ฯ   
                     จูฬวคฺโค ทุติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                     รตนามคนฺโธ หิริ จ   
           มงฺคล สูจิโลเมน          กปโล พฺราหฺมโณป จ   
           นาวา กึสีลอุฏาโน        ราหุโล ปุน วงฺคีโส   
           ปริพฺพาชนิโย ตถา         ธมฺมิก ฺจ วิทุโน อหุ   
                    จุฬวคฺค ฺหิ จุทฺทสาติ ฯ   
                       _____________   
                 สตฺุตนิปาเต ตติโย มหาวคฺโค   
                     ปม ปพฺพชาสุตฺต   
   [๓๕๔] ๑ ปพฺพชฺช กิตฺตยิสฺสามิ        ยถา ปพฺพช ิจกฺขุมา   
           ยถา วีมสมาโน โส        ปพฺพชชฺ สมโรจยิ ฯ   
           สมพฺาโธย ๑ ฆราวาโส    รชสฺสายตน อิติ   
           อพฺโภกาโส จ ปพฺพชฺชา     อิติ ทิสฺวาน ปพฺพชิ ฯ   
           ปพฺพชิตฺวาน กาเยน        ปาปกมฺม วิวชฺชย ิ  
#๑ โป. สมฺพาธาย ฯ    
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           วจีทุจฺจริต หิตฺวา          อาชีว ปริโสธยิ ฯ   
           อคมา ราชคห พุทโฺธ       มคธาน คิริพฺพช   
           ปณฺฑาย อภิหาเรสิ         อากิณฺณวรลกฺขโณ ฯ   
           ตมทฺทสา พิมฺพิสาโร        ปาสาทสฺมึ ปติฏ ิโต   
           ทิสฺวา ลกฺขณสมฺปนฺน        อิมมตฺถ อภาสถ   
           อิม โภนฺโต นิสาเมถ       อภิรโูป พฺรหฺมา สุจิ   
           จรเณน เจว สมฺปนฺโน      ยุคมตฺต ฺจ เปกฺขติ   
           โอกฺขิตฺตจกฺขุ สติมา        นาย นจีกุลามิว   
           ราชทูตาภิธาวนฺตุ          กุห ึภิกขฺุ คมิสฺสติ ฯ   
           เต เปสิตา ราชทูตา       ปฏ ิโต อนุพนฺธิสุ   
           กุหึ คมิสฺสติ ภิกฺขุ          กตฺถ วาโส ภวิสฺสติ ฯ   
           สปทาน จรมาโน          คุตฺตทฺวาโร สุสวุโต   
           ขิปฺป ปตฺต อปูเรสิ         สมฺปชาโน ปติสฺสโต ฯ   
           ส ๑ ปณฺฑจาร จริตฺวา     นิกฺขมฺม นครา มนุิ   
           ปณฺฑว อภิหาเรสิ          เอตฺถ วาโส ภวิสฺสติ ฯ   
           ทิสฺวาน วาสูปคต          ตโย ทตูา อุปาวิสุ   
           เอโก ๒ จ ทูโต อาคนฺตฺวา ราชิโน ปฏิเวทยิ   
           เอส ภิกฺขุ มหาราช        ปณฺฑวสฺส ปุรกฺขโต ๓    
           นิสินโฺน พฺยคฺฆุสโภว        สีโหว คิริคพฺภเร ฯ   
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. เตสุ เอโกว อาคนฺตฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. ปุรตฺถโต ฯ    
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           สุตฺวาน ทูตวจน           ภทฺรยาเนน ๑ ขตฺติโย   
           ตรมานรูโป นิยยฺาสิ        เยน ปณฺฑวปพฺพโต ฯ   
           ส ยานภูมึ ยายิตฺวา        ยานา โอรุยฺห ขตฺติโย   
           ปตฺติโก อุปสงฺกมฺม         อาสชฺช น อุปาวิสิ ฯ   
           นิสชชฺ ราชา สมโฺมทิ       กถ สาราณิย ตโต   
           กถ โส วีติสาเรตฺวา       อิมมตฺถ อภาสถ   
           ยุวา จ ทหโร จาป        ปมุปฺปตฺติโต ๒ สุสู   
           วณฺณาโรเหน สมฺปนฺโน      ชาติมา วิย ขตฺติโย   
           โสภยนฺโต อนีกคฺค         นาคสงฺฆปุรกฺขโต   
           ททามิ โภเค ภุ ฺชสฺสุ       ชาตึ อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต ฯ   
           อุชุ ชนปโท ราช          หิมวนฺตสฺส ปสฺสโต   
           ธนวิรเิยน สมฺปนฺโน        โกสลสฺส ๓  นิเกติโน   
           อาทิจฺจา ๔ นาม โคตฺเตน  สากิยา นาม ชาติยา   
           ตมฺหา กุลา ปพฺพชโิต (มฺหิ)  น กาเม อภิปตฺถย   
           กาเมสฺวาทีนว ทิสฺวา       เนกฺขมฺม ทฏ ุ เขมโต   
           ปธานาย คมิสฺสามิ         เอตฺถ เม ร ฺชตี มโนติ ฯ   
                     ปพฺพชฺชาสตฺุต ปม ฯ   
                      _______________   
#๑ ม. ย.ุ ภททฺยาเนน ฯ ๒ ม. ย.ุ ปมปฺุปตฺติโก สสุุ ฯ  ๓. ม. ย.ุ โกสเลสุ ฯ   
#๔ โป. ม. อาทิจฺโจ ฯ    
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           สุตฺตนิปาเต ตติยสฺส มหาวคฺคสฺส ทุติย ปธานสุตฺต   
   [๓๕๕] ๒ ต ม ปธานปหิตตฺต         นทึ เนร ฺชรมฺปติ   
           วิปรกกฺมฺม ฌายนฺต         โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา   
           นมุจี กรุณ วาจ           ภาสมาโน อุปาคมิ   
           กีโส ตฺวมสิ ทุพฺพณฺโณ       สนฺติเก มรณ ตว ฯ   
           สหสฺสภาโค มรณสสฺ        เอกโส ตว ชีวิต   
           ชีวโต ๑ ชีวิต เสยฺโย     ชีว ปุ ฺานิ กาหสิ ฯ   
           จรโต จ เต พฺรหฺมจริย     อคฺคิหุต ฺจ ชูหโต   
           ปหูต จียเต ปุ ฺ          ก ึปธาเนน กาหสิ ฯ   
           ทุคฺโค มคฺโค ปธานาย      ทุกฺกโร ทรุภิสมฺภโว   
           อิมา คาถา ภณ มาโร      อฏา พุทฺธสฺส สนฺติเก ฯ   
           ต ตถาวาทิน มาร         ภควา เอตทพฺรวิ   
           ปมตฺตพนฺธุ ปาปม          เยนตฺเถน อิธาคโต   
           อณุมตฺโตป ๒ ปุ ฺเน      อตฺโถ มยฺห น วิชฺชติ   
           เยส ฺจ อตฺโถ ปุ ฺเน      เต มาโร วตฺตุมรหติ ฯ   
           อตฺถิ สทฺธา ตโป ๓  วิริย   ป ฺา จ มม วิชฺชติ   
           เอว ม ปหิตตฺตป          ก ึชีวมนุปุจฺฉสิ ฯ   
           นทีนมฺป โสตานิ           อย วาโต วิโสสเย   
#๑ ม. ย.ุ ชีว โภ ฯ ๒ ย.ุ อณุมตฺเตนป ฯ ๓ ม. ตถา ฯ ยุ. ตโต ฯ    
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           กิ ฺจ เม ปหิตตฺตสฺส        โลหิต  นูปสุสฺสเย ฯ   
           โลหิเต สุสฺสมานมฺหิ        ปตฺต เสมฺห ฺจ สุสฺสติ   
           มเสสุ ขียมาเนสุ          ภิยฺโย จิตฺต ปสีทติ   
           ภิยฺโย สติ จ ป ฺา จ      สมาธิ มม ติฏติ ฯ   
           ตสฺส เมว วิหรโต         ปตฺตสฺสุตฺตมเวทน   
           กาเม ๑ นาเปกฺขเต จิตฺต  ปสฺส สตฺตสฺส สุทฺธต ฯ   
           กามา เต ปมา เสนา     ทุติยารติ วุจฺจติ   
           ตติยา ขุปฺปปาสา เต       จตุตฺถี ตณฺหา ปวุจฺจติ   
           ป ฺจม ถีนมิทฺธนฺเต         ฉฏา ภีรู ปวุจฺจติ   
           สตฺตมี ๒ วิจิกิจฺฉา เต     มกฺโข ถมฺโภ เต อฏโม   
           ลาโภ สิโลโก สกกฺาโร     มิจฺฉา ลทฺโธ จ โย ยโส   
           โย จตฺตาน สมุกฺกเส       ปเร จ อวชานติ   
           เอสา นมุจิ เต เสนา      กณฺหสฺสาภิปฺปหารินี   
           น น อสูโร ชินาติ         เชตฺวา จ ลภเต สุข ฯ   
           เอส มุ ฺช ปริหเร         ธิรตฺถุ มม ๓  ชีวิต   
           สงฺคาเม เม มต เสยฺโย    ย ฺเจ ชีเว ปราชิโต ฯ   
           ปคาฬฺหา เอตฺถ น ทิสฺสนฺติ   เอเก สมณพฺราหฺมณา   
           ต ฺจ มคฺค น ชานนฺติ       เยน คจฺฉนฺติ สุพฺพตา ฯ   
           สมนตฺา ธชินึ ทิสวฺา        ยุตฺต มาร สวาหน   
           ยุทฺธาย ปจฺจุคจฺฉามิ        มา ม านา อจาวยิ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ กาเมสุ ฯ  ๒ โป. สตฺตมา ฯ  ๓ ยุ. อิธ ฯ    
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           ยนฺเต ต นปฺปสหติ         เสน โลโก สเทวโก   
           ตนฺเต ป ฺาย เวจฺฉามิ ๑  อาม ปกฺกว ๒ อมฺหนา ฯ   
           วสึ ๓  กริตฺวา สงฺกปฺป     สติ ฺจ สุปติฏ ิต   
           รฏา รฏ วิจริสฺส        สาวเก วินย ปุถ ูฯ   
           เต อปฺปมตฺตา ปหิตตฺตา     มม สาสนการกา   
           อกามสฺส เต คมิสฺสนฺติ      ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเร ฯ   
           สตฺต วสฺสานิ ภควนฺต       อนุพนฺธึ ปทาปท   
           โอตาร นาธิคจฺฉิสฺส        สมฺพุทฺธสฺส สิรีมโต ฯ   
           เมทวณฺณว ปาสาณ         วายโส อนุปริยคา   
           อเปตฺถ มุทุ วินฺเทม        อป อสฺสาทนา สิยา ฯ   
           อลทฺธา ตตฺถ อสฺสาท       วายเสตฺโต อปกฺกมิ   
           กาโกว เสล อาสชชฺ       นิพฺพิชชฺาเปม โคตม ฯ   
           ตสฺส โสกปเรตสฺส         วิณา กจฺฉา อภสฺสถ   
           ตโต โส ทุมฺมโน ยกฺโข     ตตฺเถวนฺตรธายถาติ ฯ   
                       ปธานสุตฺต ทุติย ฯ   
                       ______________   
          สุตฺตนิปาเต ตติยสฺส มหาวคฺคสฺส ตติย สุภาสิตสุตฺต   
     [๓๕๖]   ๓   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร  โข  ภควา   
#๑ ม. เภจฺฉามิ ฯ ย.ุ คจฺฉามิ ฯ ๒ ม. ย.ุ ปตฺต ฯ  ๓ ม. วสีกริตฺวา ฯ    
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ภิกฺขู    อามนฺเตสิ   ภิกฺขโวติ   ฯ   ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู   ภควโต   
ปจฺจสฺโสสุ   ฯ  ภควา  เอตทโวจ  จตูหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา   
วาจา   สุภาสิตา   โหติ   น  ทุพฺภาสิตา  อนวชฺชา  จ  อนนุวชฺชา  จ   
วิ ฺ ูน    กตเมหิ   จตูหิ   อิธ   [๑]   สภุาสิต ฺเว   ภาสติ   โน   
ทุพฺภาสิต    ธมฺม ฺเว    ภาสติ    โน    อธมฺม   ปย ฺเว   ภาสติ   
โน    อปฺปย    สจฺจ ฺเว   ภาสติ   โน   อลกิ   ฯ   อิเมหิ   โข   
ภิกฺขเว   จตูหิ   องฺเคหิ  สมนฺนาคตา  วาจา  สุภาสิตา  โหติ  น  ๒   
ทุพฺภาสิตา อนวชฺชา จ อนนุวชฺชา จ วิ ฺ ูนนฺติ ฯ   
           อิทมโวจ ภควา           อิท วตฺวาน สุคโต   
           อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
               สุภาสิต อุตฺตมมาหุ สนฺโต   
               ธมมฺ ภเณ น ๓  อธมฺม ต ทุติย   
               ปย ภเณ น อปฺปย ๓  ต ตติย   
               สจฺจ ภเณ นาลิกนฺต จตุตฺถนฺติ ฯ   
     [๓๕๗]   อถ   โข   อายสฺมา   วงฺคีโส   อุฏายาสนา  เอกส   
จีวร     กตฺวา    เยน    ภควา    เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา    ภควนฺต   
เอตทโวจ   ปฏิภาติ   ม   ภควา   ปฏิภาติ   ม  สุคตาติ  ฯ  ปฏิภาตุ   
ต  วงฺคีสาติ  ภควา  อโวจ  ฯ  อถ โข อายสฺมา วงฺคีโส [๔] สมฺมุขา   
สารุปฺปาหิ คาถาหิ อภิตฺถวิ   
           ตเมว วาจ ภาเสยฺย       ยายตฺตาน น ตาปเย   
#๑ ม. ย.ุ ภิกขฺเว ภิกฺขุ ฯ ๒ ม. โน ฯ    ๓ ม. ย.ุ นาธมฺม นาปฺปย ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ภควนฺต ฯ    
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           ปเร จ น วิหึเสยฺย        สา เว วาจา สุภาสิตา ฯ   
           ปยวาจเมว ภาเสยฺย       ยา วาจา ปตินนฺทิตา   
           ย อนาทาย ปาปานิ        ปเรส ภาสเต ปย ฯ   
           สจฺจ เว อมตา วาจา      เอส ธมฺโม สนนฺตโน   
           สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ    อหุ สนฺโต ปติฏ ิตา ฯ   
           ย พุทฺโธ ภาสติ วาจ       เขม นพฺิพานปตฺติยา   
           ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย          สา เว วาจานมุตฺตมาติ ฯ   
                      สุภาสิตสุตฺต ตติย ฯ   
                       _______________   
           สุตฺตนิปาเต ตติยสฺส มหาวคฺคสฺส จตุตฺถ สุนฺทริกสุตฺต   
     [๓๕๘]   ๔   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  โกสเลสุ   
วิหรติ  สุนฺทริกาย  นทิยา ตีเร ฯ เตน โข ปน สมเยน สุนฺทริกภารทฺวาโช   
พฺราหฺมโณ      สุนฺทริกาย      นทิยา      ตีเร     อคฺคึ     ชุหติ   
อคฺคิหุต   ปรจิรติ   ฯ   อถ  โข  สุนฺทรกิภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  อคฺคึ   
ชุหิตฺวา    อคฺคิหุต    ปริจริตฺวา    อุฏายาสนา   สมนฺตา   จตุทฺทิสา   
อนุวิโลเกสิ  โก  นุ  โข  อิม  หพฺยเสส  ภุ ฺเชยฺยาติ  ฯ  อทฺทสา  โข   
สุนฺทริกภารทฺวาโช     พฺราหฺมโณ     ภควนฺต    อวิทูเร    อ ฺตรสฺมึ   
รุกฺขมูเล   สสีส   ปารุต   นิสินฺน  ทิสฺวาน  วาเมน  หตฺเถน  หพฺยเสส   
คเหตฺวา  ทกฺขิเณน  หตฺเถน  กมณฺฑลล  [๑]  เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯ   
อถ    โข    ภควา    สุนฺทรกิภารทฺวาชสฺส   พฺราหฺมณสฺส   ปทสทฺเทน   
#๑ ม. ย.ุ คเหตฺวา ฯ    
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สีส   วิวริ   ฯ   อถ   โข   สุนฺทริกภารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ   มณฺุโฑ   
อย   ภว   มณฺุฑโก   อย  ภวนฺติ  ตโต  ปุน  นิวตฺติตุกาโม  อโหสิ  ฯ   
อถ    โข    สนฺุทริกภารทฺวาชสฺส   พฺราหฺมณสฺส   เอตทโหสิ   มณฺุฑาป   
หิเธกจฺเจ    พฺราหฺมณา    ภวนฺติ    ยนนฺูนาห    อุปสงฺกมิตฺวา   ชาตึ   
ปุจฺเฉยฺยนฺติ    ฯ   อถ   โข   สุนฺทริกภารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ   เยน   
ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   กชึจฺโจ   
ภวนฺติ   ฯ  อถ  โข  ภควา  สุนฺทริกภารทฺวาช  พฺราหฺมณ  คาถาย  ๑   
อชฺฌภาสิ   
         [๓๕๙] น พฺราหฺมโณ โนมฺหิ น ราชปุตฺโต   
               น เวสฺสายโน อุท โกจิ โนมฺหิ   
               โคตฺต ปริ ฺาย ปุถชฺุชนาน   
               อกิ ฺจโน มนฺต จรามิ โลเก   
               สงฺฆาฏิวาสี อคโห จรามิ   
               นิวุตฺตเกโส อภินิพฺพุตตฺโต   
               อลมิฺปมาโน อิธ มาณเวหิ   
               อกลฺล ๒ ม (พฺราหฺมณ) ปุจฺฉสิ โคตฺตป ฺห   
               ปุจฺฉนฺติ เว โภ พฺราหฺมณา พฺราหฺมเณหิ   
               สห พฺราหฺมโณ โน  ภวนฺติ ฯ   
           พฺราหฺมโณ เจ ตฺว พฺรูสิ     ม ฺจ พฺรูสิ อพฺราหฺมณ   
           ต ต สาวิตฺตึ ปุจฺฉามิ       ติปท จตุวีสตกฺขร ฯ   
#๑ ม. ย.ุ คาถาหิ ฯ  ๒ โป. ยุ. อกลลฺ ฯ    
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               กึ นิสฺสิตา อิสโย มนุชา   
               ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตาน   
               ย ฺมกปฺปสุ ปุถูธ โลเก ฯ   
               ยทนฺตคู เวทคู ย ฺกาเล   
               ยสสฺาหุตึ ลเภ ตสฺสิชฺเฌติ พฺรมูิ ฯ   
               อทฺธา หิ ตสฺส หตุมิชฺเฌ (ติ พฺราหฺมโณ)   
               ย ตาทิส เวทคุ อทฺทสาม   
               ตุมฺหาทิสาน ฺหิ อทสฺสเนน   
               อ ฺโ ชโน ภุ ฺชติ ปูรฬาส ฯ   
               ตสฺมา ติห ตฺว พฺราหฺมณ อตฺเถน   
               อตฺถิโก อุปสงฺกมฺม ปุจฺฉ   
               สนตฺ วิธูม อนิฆ นิราส   
               อปฺเปวิธ อภิวินฺเท สุเมธ   
               ย ฺเ รโตห ๑ (โภ โคตม) ย ฺ ยิฏ ุกาโม ๒   
               นาห ปชานามิ อนุสาสตุ ม ภว   
               ยตฺถ หุต อิชฺฌเต พฺรูหิ เมต ฯ   
               เตน หิ ตฺว พฺราหฺมณ โอทหสฺสุ โสต   
               ธมมฺ เต เทสิสฺสามิ   
               มา ชาตึ ปุจฺฉ ๓  จรณ ฺจ ปุจฺฉ   
               กฏา หเว ชายติ ชาตเวโท   
#๑ ยุ. รตาห ฯ  ๒ ย.ุ ยฏ ุกาโม ฯ  ๓ ม. ปุจฺฉิ ฯ    
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               นีจากุลีโนป มุน ีธิตีมา   
               อาชานิโย โหติ หิรีนิเสโธ ฯ   
               สจฺเจน ทนฺโต ทมสา อุเปโต   
               เวทนฺตคู วูสิตพฺรหฺมจริโย   
               กาเลน ตมฺหิ หพฺย ปเวจฺเฉ   
               โย พฺราหฺมโณ ปุ ฺเปกฺโข ยเชถ ฯ   
               เย กาเม หิตฺวา อคหา จรนฺติ   
               สุส ฺตตฺตา ตสรว อุชชฺุ ๑   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ   
               โย พฺราหฺมโณ ปุ ฺเปกฺโข ยเชถ ฯ   
               เย วีตราคา สุสมาหิตินฺทฺริยา   
               จนฺโทว ราหุคหณา ปมุตฺโต ๒   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ   
               โย พฺราหฺมโณ ปุ ฺเปกฺโข ยเชถ ฯ   
               อาสชฺชมานา วิจรนฺติ โลเก   
               สทา สตา หิตฺวา มมายิตานิ   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ   
               โย พฺราหฺมโณ ปุ ฺเปกฺโข ยเชถ ฯ   
               โย กาเม หิตฺวา อภิภุยฺยจารี   
               โย เวทิ ชาตีมรณสฺส อนฺต   
               ปรนิิพฺพุโต อุทกรหโทว สโีต   
               ตถาคโต อรหติ ปูรฬาส ฯ   
#๑ โป. ยุ. อุชฺช ุฯ ๒ โป. ม. ย.ุ ปมุตฺตา ฯ    
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               สโม สเมหิ วิสเมหิ ทูเร   
               ตถาคโต โหติ อนนฺตป ฺโ   
               อนูปลิตฺโต อิธ วา หุร วา   
               ตถาคโต อรหติ ปูรฬาส ฯ   
               ยมหฺิ น มายา วสตี น มาโน   
               โย วีตโลโภ อมโม นิราโส   
               ปนนฺุนโกโธ อภินิพฺพุตตฺโต   
               โย พฺราหฺมโณ โสกมล อหาสิ   
               ตถาคโต อรหติ ปูรฬาส ฯ   
               นิเวสน โย มนโส อหาสิ   
               ปรคฺิคหา ยสฺส น สนฺติ เกจิ   
               อนุปาทิยาโน อิธ วา หุร วา   
               ตถาคโต อรหติ ปูรฬาส ฯ   
               สมาหิโต โย อุทตาริ โอฆ�    
               ธมมฺ ฺจ าสิ ๑ ปรมาย ทฏิ ิยา   
               ขีณาสโว อนฺติมเทหธารี   
               ตถาคโต อรหติ ปูรฬาส ฯ   
               ภวาสวา ยสฺส วจี ขรา จ   
               วิธูปตา อตฺถคตา น สนฺติ   
               ส เวทคู สพฺพธิ วิปฺปมุตฺโต   
#๑ ม. ธมฺม จ ฺาสิ ฯ    
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               ตถาคโต อรหติ ปูรฬาส ฯ   
               สงฺคาติโค ยสฺส น สนฺติ สงฺคา   
               โย มานสตฺเตสุ อมานสตฺโต   
               ทุกขฺ ปริ ฺาย สเขตฺตวตฺถุ   
               ตถาคโต อรหติ ปูรฬาส ฯ   
               อาส อนิสฺสาย วิเวกทสฺสี   
               ปรเวทิย ทิฏ ิมุปาติวตฺโต   
               อารมฺมณา ยสฺส น สนฺติ เกจิ   
               ตถาคโต อรหติ ปูรฬาส ฯ   
               ปโรปรา ยสฺส สเมจฺจ ธมฺมา   
               วิธูปตา อตฺถคตา น สนฺติ   
               สนโฺต อุปาทานกฺขเย วิมุตฺโต   
               ตถาคโต อรหติ ปูรฬาส ฯ   
               สโยชน ชาติขยนฺตทสฺสี   
               โย ปานุที ราคปถ อเสส   
               สุทโฺธ นิทฺโทโส วิมโล อกาโม ๑   
               ตถาคโต อรหติ ปูรฬาส ฯ   
               โย อตฺตนาตฺตาน ๒ นานุปสฺสติ   
               สมาหิโต อุชุคโต  ิตตฺโต   
               ส เว อเนโช อขิโล ๓  อกงฺโข   
#๑ ม. ย.ุ อกาโจ ฯ  ๒ ม. อตฺตโน อตฺตาน ฯ ๓ โป. อวิโล ฯ    
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               ตถาคโต อรหติ ปูรฬาส ฯ   
               โมหนฺตรา ยสฺส น สนฺติ เกจิ   
               สพฺเพสุ ธมฺเมสุ จ าณทสฺสี   
               สรรี ฺจ อนฺติม ธาเรติ   
               ปตฺโต จ สมฺโพธิมนุตฺตร สิว   
               เอตฺตาวตา ยกฺขสฺส สุทฺธิ   
               (ตถาคโต ๑ อรหติ ปูรฬาส ฯ)   
               หุต ฺจ มยฺห หุตมตฺถุ สจฺจ   
               ย ตาทิส เวทคุน อลตฺถ   
               พฺรหฺมา หิ สกฺขิ ปฏิคณฺหาตุ เม ภควา   
               ภุ ฺชตุ เม ภควา ปูรฬาส ฯ   
               คาถาภิคีต เม อโภชเนยฺย   
               สมผฺสฺสต พฺราหฺมณ เนส ธมฺโม   
               คาถาภิคีต ปนุทนฺติ พุทฺธา   
               ธมเฺม สติ พฺราหฺมณ วุตฺติเรสา ฯ   
               อ ฺเน จ เกวลิน มเหสึ   
               ขีณาสว กุกฺกุจฺจวูปสนฺต   
               อนฺเนน ปาเนน อุปฏหสฺสุ   
               เขตฺต ฺหิ ต ปุ ฺเปกฺขสฺส โหติ ฯ   
#๑ ยุ. อย ปาโ ทิสฺสติ ฯ    
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               สาธาห ภควา ตถา วิช ฺ   
               โย ทกฺขิณ ภุ ฺเชยฺย มาทิสสสฺ   
               ย ย ฺกาเล ปรเิยสมาโน   
                     ปปฺปุยฺย ตว สาสน ฯ   
           สารมฺภา ยสฺส วิคตา       จิตฺต ยสฺส อนาวิล   
           วิปฺปมุตฺโต จ กาเมหิ       ถีน ยสฺส ปนูทิต   
           สีมนตฺาน วิเนตาร         ชาติมรณโกวิท   
           มุนึ โมเนยฺยสมฺปนฺน        ตาทิส ย ฺมาคต   
           ภกุฏ ึวินยิตฺวาน           ป ฺชลิกา นมสฺสถ   
           ปูเชถ อนฺนปาเนน         เอว อิชฌฺนฺติ ทกฺขิณา ฯ   
           พุทฺโธ ภว อรหติ ปูรฬาส    ปุ ฺกฺเขตฺตมนุตฺตร   
           อายาโค สพฺพโลกสฺมึ ๑    โภโต ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ   
     [๓๖๐]    อถ   โข   สนฺุทริกภารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ   ภควนฺต   
เอตทโวจ    อภิกฺกนฺต    โภ    โคตม    อภิกฺกนฺต    โภ    โคตม   
เสยฺยถาป   โภ   โคตม   นิกฺกุชฺชิต   วา  อุกฺกุชฺเชยยฺ  ปฏิจฺฉนฺน  วา   
วิวเรยฺย    มฬฺูหสฺส    วา    มคฺค    อาจิกฺเขยฺย   อนฺธกาเร   วา   
เตลปชฺโชต    ธาเรยฺย    จกฺขุมนฺโต    รูปานิ   ทกฺขนฺตีติ   เอวเมว   
โภตา   โคตเมน   อเนกปริยาเยน   ธมโฺม  ปกาสิโต  เอสาห  ภวนฺต   
โคตม    สรณ   คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   ภิกขฺุสงฺฆ ฺจ   ลเภยฺยาห   โภโต   
โคตมสฺส    สนฺติเก    ปพฺพชฺช    ลเภยฺย   อุปสมฺปทนฺติ   ฯ   อลตฺถ   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพโลกสฺส ฯ    
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โข    สุนฺทรกิภารทฺวาโช    พฺราหฺมโณ    ภควโต   สนฺติเก   ปพฺพชฺช   
อลตฺถ     อุปสมฺปท    ฯ    ฯเปฯ    อ ฺตโร    โข    ปนายสฺมา   
สุนฺทริกภารทฺวาโช อรหต อโหสีติ ฯ   
                 สนฺุทริกภารทฺวาชสุตฺต จตุตฺถ ฯ   
                     __________________   
            สุตฺตนิปาเต ตติยสฺส มหาวคฺคสฺส ป ฺจม มาฆสุตฺต   
     [๓๖๑]   ๕   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห   
วิหรติ   คิชฌฺกูเฏ   ปพฺพเต   ฯ   อถ   โข   มาโฆ   มาณโว  เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควตา    สทฺธึ    สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   มาโฆ   มาณโว   ภควนฺต   เอตทโวจ   อห ฺหิ   โภ   
โคตม    ทายโก    ทานปติ    วท ฺ ู   ยาจโยโค   ธมฺเมน   โภเค   
ปริเยสามิ    ธมฺเมน    โภเค    ปริเยสิตฺวา   ธมฺมลทฺเธหิ   โภเคหิ   
ธมฺมาธิคเตหิ   เอกสฺสป   ททามิ   ทฺวินนฺมฺป   ททามิ   ติณฺณมฺป  ททามิ   
จตุนฺนมฺป     ททามิ     ป ฺจนฺนมฺป     ททามิ     ฉนนฺมฺป     ททามิ   
สตฺตนฺนมฺป     ททามิ     อฏนฺนมฺป     ททามิ    นวนฺนมฺป    ททามิ   
ทสนฺนมฺป   ททามิ   วีสายป   ททามิ   ตึสายป   ททามิ   จตฺตาฬีสายป   
ททามิ    ป ฺาสายป    ททามิ    สตสฺสป   ททามิ   ภิยฺโยป   ททามิ   
กจฺจาห  ๑  โภ  โคตม  เอว  ททนฺโต  เอว  ยเชนฺโต  ๒ พหุ ปุ ฺ   
#๑ โป. สกฺกจฺจาห ฯ ๒ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ ยชนฺโตติ ทิสสฺติ ฯ    
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ปสวามีติ   ฯ   ตคฺฆ   ตฺว   มาณว   เอว   ททนฺโต  เอว  ยเชนฺโต   
พหุ   ปุ ฺ   ปสวสิ   ฯ   โย   โข  มาณว  ทายโก  ทานปติ  วท ฺ ู   
ยาจโยโค   ธมฺเมน   โภเค   ปริเยสติ   ธมฺเมน  โภเค  ปริเยสิตฺวา   
ธมฺมลทฺเธหิ   โภเคหิ   ธมมฺาธิคเตหิ  เอกสฺสป  ททาติ  ฯเปฯ  สตสฺสป   
ททาติ    ภิยโฺยป    ททาติ    พหุ   โส   ปุ ฺ   ปสวตีติ   ฯ   อถ   
โข มาโฆ มาณโว ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
         [๓๖๒] ปุจฺฉามห โคตม วท ฺ (อิติ มาโฆ มาณโว)   
               กาสายวาสึ อคห ๑ จรนฺต   
               โย ยาจโยโค ทานปตี คหฏโ   
               ปุ ฺตฺถิโก ยชติ ปุ ฺเปกฺโข   
               ทท ปเรส อิธ อนฺนปาน   
               กถ หุต ยชมานสฺส สชฺุเฌ ฯ   
               (โย) ยาจโยโค ทานปตี คหฏโ (มาฆาติ ภควา)   
               ปุ ฺตฺถิโก ยชติ ปุ ฺเปกฺโข   
               ทท ปเรส อิธ อนฺนปาน   
               อาราธเย ทกฺขิเณยฺเยหิ ตาทิ ฯ   
               (โย) ยาจโยโค ทานปตี คหฏโ (อิติ มาโฆ มาณโว)   
               ปุ ฺตฺถิโก ยชติ ปุ ฺเปกฺโข   
               ทท ปเรส อิธ อนฺนปาน   
               อกขฺาหิ เม ภควา ทกฺขิเณยฺเย ฯ   
#๑ โป. อภิณฺห ฯ ย.ุ อคิห ฯ    
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               เย เว อลคฺคา ๑ วิจรนฺติ โลเก   
               อกิ ฺจนา เกวลิโน ยตตฺตา   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ   
               โย พฺราหฺมโณ ปุ ฺเปกฺโข ยเชถ ฯ   
               เย สพฺพสโยชนพนฺธนจฺฉิทา   
               ทนตฺา วิมุตฺตา อนิฆา นิราสา   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ   
               โย พฺราหฺมโณ ปุ ฺเปกฺโข ยเชถ ฯ   
               เย สพฺพส ฺโชนวิปฺปมุตฺตา   
               ทนตฺา วิมุตฺตา อนิฆา นิราสา   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ ฯ   
               ราค ฺจ โทส ฺจ ปหาย โมห   
               ขีณาสวา วูสิตพฺรหฺมจริยา   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ ฯ   
               เยสุ น มายา วสตี น มาโน   
               ขีณาสวา วูสิตพฺรหฺมจริยา   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ ฯ   
               เย วีตโลภา อมมา นิราสา   
               ขีณาสวา วูสิตพฺรหฺมจริยา   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อสตฺตา ฯ    
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               เย เว น ตณฺหาสุ อุปาติปนฺนา ๑   
               วิตเรยฺย โอฆ อมมา จรนฺติ   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ ฯ   
               เยส [๒] ตณฺหา นตฺถิ กุหิ ฺจิ โลเก   
               ภวาภวาย อิธ วา หุร วา   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ ฯ   
               เย กาเม หิตฺวา อคหา จรนฺติ   
               สุส ฺตตฺตา ตสรว อุชชฺุ   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ ฯ   
               เย วีตราคา สุสมาหิตินฺทฺริยา   
               จนฺโทว ราหุคหณา ปมุตฺโต   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ ฯ   
               สมติาวิโน วีตราคา อโกปา   
               เยส คตี นตฺถิ อิธ วิปฺปหาย   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ ฯ   
               ชเหตฺวา ชาติมรณ อเสส   
               กถงฺกถ สพฺพมุปาติวตฺตา   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ ฯ   
               เย อตฺตทีปา วิจรนฺติ โลเก   
               อกิ ฺจนา สพฺพธิ วิปฺปมุตฺตา   
#๑ โป. เย วีตตณฺหาสุ อุปาติวตฺตา ฯ ๒ ยุ. ตุ ฯ    
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               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ ฯ   
               เย เหตฺถ ชานนติฺ ยถาตถา อิท   
               อยมนฺติมา นตฺถิ ปุนพฺภโวติ   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ ฯ   
               โย เวทคู ฌานรโต สตีมา   
               สมโฺพธิปตฺโต สรณ พหุนฺน   
               กาเลน เตสุ หพฺย ปเวจฺเฉ   
               โย พฺราหฺมโณ ปุ ฺเปกฺโข ยเชถ ฯ   
               อทฺธา อโมฆา มม ปุจฺฉนา อหุ   
               อกขฺาสิ เม ภควา ทกฺขิเณยฺเย   
               ตฺว เหตฺถ ชานาสิ ยถาตถา อิท   
               ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโม ฯ   
               (โย) ยาจโยโค ทานปตี คหฏโ (อิติ มาโฆ มาณโว)   
               ปุ ฺตฺถิโก ยชติ ปุ ฺเปกฺโข   
               ทท ปเรส อิธ อนฺนปาน   
               อกขฺาหิ เม ภควา ย ฺสมฺปท ฯ   
               ยชสฺสุ ยชมาโน มาฆาติ ภควา   
               สพฺพตฺถ จ วิปฺปสาเทหิ จิตฺต   
               อารมฺมณ ยชมานสฺส ย ฺโ   
               เอตฺถ ปติฏาย ชหาติ โทส    
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               โส วีตราโค จ วิเนยฺย โทส   
               เมตฺตจิตฺต ภาวย อปฺปมาณ   
               รตฺตินฺทิว สตต อปฺปมตฺโต   
               สพฺพา ทิสา ผรเต อปฺปม ฺ ฯ   
               โก สุชฺฌตี มุ ฺจติ พชฺฌตี จ   
               เกนตฺตนา คจฺฉติ พฺรหฺมโลก   
               อชานโต เม มุนิ พฺรูหิ ปฏุโ   
               ภควา หิ เม สกขิฺ พฺรหฺมชฺช ทิฏโ   
               ตฺว ฺหิ ๑ โน พฺรหฺมสโมสิ สจฺจ   
               กถ อุปปชฺชติ พฺรหฺมโลก (ชติุม ๒-) ฯ   
               โย ยชติ ติวิธ ย ฺสมฺปท (มาฆาติ ภควา)   
               อาราธเย ทกฺขิเณยฺเยหิ ตาทิ   
               เอว ยชิตฺวา สมฺมา ยาจโยโค   
               อุปปชชฺติ พฺรหฺมโลกนฺติ พฺรมูีติ ฯ   
     [๓๖๓]   เอว   วุตฺเต   มาโฆ   มาณโว   ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
                      มาฆสุตฺต ป ฺจม   
                      ______________   
#๑ ม. ตุว ฯ ๒ ยุ. ชุตีมา ฯ    
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           สุตฺตนิปาเต ตติยสฺส มหาวคฺคสฺส ฉฏ สภิยสุตฺต   
     [๓๖๔]   ๖   เอวมฺเม   สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห   
วิหรติ   เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สภิยสฺส   
ปริพฺพาชกสฺส   ปุราณสาโลหิตาย   เทวตาย   ป ฺหา   อุทิฏา   โหนฺติ   
โย   เต   สภิย   สมโณ   วา  พฺราหฺมโณ  วา  อิเม  ปเ ฺห  ปุฏโ   
พฺยากโรติ   ตสฺส   สนฺติเก   พฺรหฺมจรยิ   จเรยฺยาสีติ   ฯ   อถ  โข   
สภิโย  ปริพฺพาชโก  ตสฺสา  เทวตาย  สนฺติเก  [๑] ปเ ฺห อุคฺคเหตฺวา   
เย    เต    สมณพฺราหฺมณา    สงฺฆิโน   คณิโน   คณาจริยา   าตา   
ยสสฺสิโน    ติตฺถกรา    สาธุสมฺมตา    พหุชนสฺส    เสยฺยถีท   ปรูโณ   
กสฺสโป  มกขฺลิ  โคสาโล  อชโิต  เกสกมฺพโล ๒ ปกุทฺโธ ๓  กจฺจายโน   
ส ฺชโย   เวฬฏปุตฺโต   ๔   นิคนฺโถ   นาฏปุตฺโต  เต  อุปสงฺกมิตฺวา   
เต   ปเ ฺห   ปุจฺฉติ   ฯ   เต  สภิเยน  ปริพฺพาชเกน  ปเ ฺห  ปุฏา   
น    สมฺปายนฺติ    อสมฺปายนฺตา    โกป ฺจ    โทส ฺจ    อปฺปจฺจย ฺจ   
ปาตุกโรนฺติ   อป   จ   สภิย   ๕   ปริพฺพาชก   ปฏิปจฺุฉนฺติ  ฯ  อถ   
โข   สภิยสฺส   ปริพฺพาชกสฺส   เอตทโหสิ   เย   โข   เต   โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา    สงฺฆิโน    คณิโน    คณาจริยา    าตา   ยสสสฺิโน   
ติตฺถกรา   สาธุสมฺมตา   พหุชนสฺส   เสยฺยถีท   ปรูโณ  กสฺสโป  ฯเปฯ   
นิคนฺโถ    นาฏปุตฺโต   เต   มยา   ปเ ฺห   ปฏุา   น   สมฺปายนฺติ   
อสมฺปายนฺตา     โกป ฺจ     โทส ฺจ     อปฺปจฺจย ฺจ     ปาตุกโรนฺติ   
#๑ โป. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. เกสกมฺพลิ ฯ ๓ ม. ปกุโธ   
#กจฺจาโน ฯ ยุ. ปกโุธ ฯ ๔ ม. เพลฏปุตฺโต ฯ ยุ. เพลฏ ิปุตฺโต ฯ   
#๕ ม. ย.ุ สภิย ฺเว ฯ    
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อป    จ    ม ฺเเวตฺถ    ปฏิปุจฺฉนฺติ    ยนฺนูนาห    หีนายาวตฺติตฺวา   
กาเม    ปริภุ ฺเชยฺยนฺติ    ฯ    อถ    โข   สภิยสฺส   ปริพฺพาชกสฺส   
เอตทโหสิ   อย   ๑   โข   สมโณ   โคตโม   สงฺฆี  เจว  คณี  จ   
คณาจริโย    าโต   ยสสสฺี   ติตฺถกโร   สาธุสมฺมโต   พหุชนสสฺ   ฯ   
ยนฺนูนาห   สมณ   โคตม   อุปสงฺกมิตฺวา  อิเม  ปเ ฺห  ปุจฺเฉยฺยนฺติ  ฯ   
อถ  โข  สภิยสฺส  ปริพฺพาชกสฺส  เอตทโหสิ  เย  ๒  โข  เต โภนฺโต   
สมณพฺราหฺมณา     ชิณฺณา     วุฑฺฒา    มหลฺลกา    อทฺธคตา    วโย   
อนุปฺปตฺตา   เถรา   รตฺต ฺ ู   จิรปพฺพชิตา  สงฺฆิโน  คณิโน  คณาจริยา   
าตา    ยสสสฺิโน    ติตฺถกรา    สาธุสมฺมตา    พหชุนสฺส   เสยยฺถีท   
ปูรโณ   กสสฺโป   ฯเปฯ  นิคนฺโถ  นาฏปุตฺโต  เตป  ๓   มยา  ปเ ฺห   
ปุฏา     น     สมฺปายนฺติ     อสมฺปายนฺตา     โกป ฺจ    โทส ฺจ   
อปฺปจฺจย ฺจ    ปาตุกโรนฺติ    อป   จ   ม ฺเเวตฺถ   ปฏิปุจฺฉนฺติ   ฯ   
กึ   ปน   เม   สมโณ  โคตโม  อิเม  ปเ ฺห  ปุฏโ  พฺยากริสฺสติ  ฯ   
สมโณ   หิ  โคตโม  ทหโร  เจว  ชาติยา  นโว  จ  ปพฺพชฺชายาติ  ฯ   
อถ    โข    สภิยสฺส    ปรพฺิพาชกสฺส    เอตทโหสิ    สมโณ    โข   
โคตโม   ๔   ทหโรติ  น  อุ ฺาตพฺโพ  น  ปรโิภตพฺโพ  ๕  ทหโรป   
เจ   สมโณ  โหติ  โส  จ  มหิทฺธิโก  โหติ  มหานุภาโว  ฯ  ยนฺนนูาห   
สมณ    โคตม    อุปสงฺกมิตฺวา    อิเม    ปเ ฺห    ปจฺุเฉยฺยนฺติ   ฯ   
#๑ ม. อยมฺป ฯ ๒ ม. เยป ฯ ๓ ย.ุ ปสทโฺท นตฺถ ิฯ ๔ ม. อย ปาโ   
#นตฺถิ ฯ ๕ อิโต ปร มรมฺมโปตฺถเก ทหโรป เจส สมโณ โคตโม มหิทฺธิโก   
#โหติ มหานุภาโวติ ทิสฺสติ ฯ    
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อถ   โข   สภิโย   ปริพฺพาชโก  เยน  ราชคห  เตน  จาริก  ปกกฺามิ   
อนุปุพฺเพน   จาริก ฺจรมาโน   เยน   ราชคห   เวฬุวน  กลนฺทกนวิาโป   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย    วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นิสีท ิ  ฯ   
เอกมนฺต นิสินฺโน โข สภิโย ปริพฺพาชโก ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
         [๓๖๕] กงฺขี เวจิกิจฺฉี อาคม (อิติ สภิโย)   
               ปเ ฺห ปุจฺฉิตุ อภิกงฺขมาโน   
               เตสนฺตกโร ภวาหิ ปเ ฺห เม ปุฏโ   
               อนุปุพฺพ อนุธมฺม พฺยากโรหิ เม ฯ   
               ทูรโต อาคโตสิ สภิยาติ ภควา   
               ปเ ฺห ปุจฺฉิตุ อภิกงฺขมาโน   
               เตสนฺตกโร ภวามิ ปเ ฺห เต ปุฏโ   
               อนุปุพฺพ อนุธมฺม พฺยากโรมิ เต ฯ   
           ปุจฺฉ ม สภิย ป ฺห         ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉสิ   
           ตสฺส ตสฺเสว ป ฺหสฺส       อห อนฺต กโรมิ เตติ ฯ๕   
     [๓๖๖]   อถ   โข   สภิยสฺส  ปริพฺพาชกสฺส  เอตทโหสิ  อจฺฉริย   
วต   โภ   อพฺภูต   วต   โภ   ย   วตาห  อ ฺเสุ  สมณพฺราหฺมเณสุ   
โอกาสกมฺมมตฺตมฺป    นาลตฺถ    ตมฺเม    อิท    สมเณน    โคตเมน   
โอกาสกมฺม   กตนฺติ  อตฺตมโน  ปมุทโิต  ๑  อุทคฺโค  ปติโสมนสฺสชาโต   
#๑ ยุ. โมทิโต ฯ    
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ภควนฺต ป ฺห อปุจฺฉิ   
               กึปตฺตินมาหุ ภิกฺขุน (อิติ สภิโย)   
               โสรต เกน กถ ฺจ ทนฺตมาหุ   
               พุทฺโธติ กถ ปวุจฺจติ   
               ปุฏโ เม ภควา พฺยากโรหิ ๑ ฯ   
               ปชเฺชน กเตน อตฺตนา (สภิยาติ ภควา)   
               ปรนิิพฺพานคโต วิติณฺณกงฺโข   
               วิภว ฺจ ภว ฺจ วิปฺปหาย   
               วุสิตวา ขีณปุนพฺภโว ส ภิกขฺุ ฯ   
               สพฺพตฺถ อุเปกฺขโก สตีมา   
               น โส หึสติ ก ฺจิ สพฺพโลเก   
               ติณฺโณ สมโณ อนาวิโล   
               อุสฺสทา ยสฺส น สนฺติ โสรโต โส   
               ยสสฺินฺทฺริยานิ ภาวิตานิ   
               อชฌฺตฺต พหิทฺธา จ สพฺพโลเก   
               นิพฺพิชฺชิม ๒ ปร ฺจ โลก   
               กาล กงฺขติ ภาวิโต ส ทนโฺต ฯ   
               กปปฺานิ วิเจยฺย เกวลานิ   
               สสาร ทุภย ๓  จุตูปปาต   
#๑ ยุ. วยากโรหิ ฯ ๒ ม. นิพฺพิชฺช อิม ฯ  ๓ วณฺณนาย ตทุภย ฯ    
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               วิคตรชมนงฺคณ วิสุทฺธ   
               ปตฺต ชาติกฺขย ตมาหุ พุทฺธนฺติ ฯ   
     [๓๖๗]    อถ    โข   สภิโย   ปริพฺพาชโก   ภควโต   ภาสิต   
อภินนฺทิตฺวา     อนุโมทิตฺวา    อตฺตมโน    ปมุทิโต    ๑    อุทคฺโค   
ปติโสมนสฺสชาโต ภควนฺต อุตฺตรึ ป ฺห อปุจฺฉิ   
               กึปตฺตินมาหุ พฺราหฺมณ (อิติ สภิโย)   
               สมณ เกน กถ ฺจ นฺหาตโกติ   
               นาโคติ กถ ปวุจฺจติ   
               ปุฏโ เม ภควา พฺยากโรหิ ฯ   
               พาเหตฺวา ๒ สพฺพปาปกานิ (สภิยาติ ภควา)   
               วิมโล สาธุสมาหิโต  ิตตฺโต   
               สสารมติจฺจ เกวลี โส   
               อนิสฺสิโต ๓  ตาทิ ปวุจฺจเต ส ๔ พฺรหฺมา ฯ   
               สมติาวิ ปหาย ปุ ฺปาป   
               วิรโช ตฺวา อิม ปร ฺจ โลก   
               ชาติมรณ อุปาติวตฺโต   
               สมโณ ตาทิ ปวุจฺจเต ตถตฺตา ฯ   
               นินนฺหาย สพฺพปาปกานิ   
               อชฌฺตฺต ฺจ ๕ พหิทฺธา จ สพฺพโลเก   
#๑ ยุ. ปโมทิโต ฯ ๒ โป. ม. พาหิตฺวา ฯ ๓ ม. ย.ุ อสิโต ฯ ๔ ย.ุ อย   
#ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ    
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               เทวมนุสฺเสสุ กปฺปเยสุ   
               กปปฺ เนติ ตมาหุ นฺหาตโกติ ฯ   
               อาคุ น กโรติ กิ ฺจิ โลเก   
               สพฺพสโยเค วิสชฺช พนฺธนานิ   
               สพฺพตฺถ น สชฺชตี วิปฺปมุตฺโต ๑   
               นาโค ตาทิ ปวุจฺจเต ตถตฺตาติ ฯ   
     [๓๖๘]   อถ   โข  สภิโย  ปริพฺพาชโก  ฯเปฯ  ภควนฺต  อุตฺตรึ   
ป ฺห อปุจฺฉิ   
               ก เขตฺตชิน วทนฺติ พุทฺธา (อิติ สภิโย)   
               กุสล เกน กถ ฺจ ปณฺฑิโตติ   
               มุน ินาม กถ ปวุจฺจติ   
               ปุฏโ เม ภควา พฺยากโรหิ ฯ   
               เขตฺตานิ วิเจยฺย เกวลานิ (สภิยาติ ภควา)   
               ทิพฺพ ๒ มานุสก ฺจ พฺรหฺมเขตฺต   
               (สพฺพ) เขตฺตมูลพนฺธนา ปมุตฺโต   
               เขตฺตชิโน ตาทิ ปวุจฺจเต ตถตฺตา ฯ   
               โกสานิ วิเจยฺย เกวลานิ   
               ทิพฺพ มานุสก ฺจ พฺรหฺมโกส   
               (สพฺพ) โกสมูลพนฺธนา ปมุตฺโต   
               กุสโล ตาทิ ปวุจฺจเต ตถตฺตา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ วิมตฺุโต ฯ ๒ โป. ทิพฺย ฯ ย.ุ ทิวย ฯ    
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               ทุภยานิ วิเจยฺย ปณฺฑรานิ   
               อชฌฺตฺต พหิทฺธา จ สุทฺธป ฺโ   
               กณฺหสุกฺก อุปาติวตฺโต   
               ปณฺฑิโต ตาทิ ปวุจฺจเต ตถตฺตา ฯ   
               อสต ฺจ สต ฺจ ตฺวา ธมฺม   
               อชฌฺตฺต พหิทฺธา จ สพฺพโลเก   
               เทวมนุสฺเสหิ ปูชิโย ๑ โส   
               สงฺคชาลมติจฺจ โส มุนีติ ฯ   
     [๓๖๙]   อถ   สภิโย  โข  ปริพฺพาชโก  ฯเปฯ  ภควนฺต  อุตฺตรึ   
ป ฺห อปุจฺฉิ   
               กึปตฺตินมาหุ เวทคุ (อิติ สภิโย)   
               อนุวิทิต เกน กถ ฺจ วิริยวาติ   
               อาชานิโย กินฺติ นาม โหติ   
               ปุฏโ เม ภควา พฺยากโรหิ ฯ   
               เวทานิ วิเจยฺย เกวลานิ (สภิยาติ ภควา)   
               สมณาน ยานิปตฺถิ ๒ พฺราหฺมณาน   
               สพฺพเวทนาสุ วีตราโค   
               สพฺพ เวทมติจฺจ เวทคู โส ฯ   
               อนุวิจฺจ ปป ฺจนามรูป   
#๑ ปูชิโตติป ปาโ ฯ โป. ม. ปูชนิโย ฯ ๒ โป. ยานิมตฺถิ ฯ ม. ยานิธตฺถิ ฯ    
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               อชฌฺตฺต พหิทฺธา จ โรคมูล   
               (สพฺพ) โรคมูลพนฺธนา ปมุตฺโต   
               อนุวิทิโต ตาทิ ปวุจฺจเต ตถตฺตา ฯ   
               วิรโต สพฺพปาปเกหิ   
               นิรยทุกฺขมติจฺจ วิริยวา โส   
               โส วิริยวา ปธานวา   
               ธีโร ตาทิ ปวุจฺจเต ตถตฺตา ฯ   
               ยสสฺสฺสุ ลูนานิ ๑ พนฺธนานิ   
               อชฌฺตฺต พหิทฺธา จ สงฺคมูล   
               สพฺพสงฺคมูลพนฺธนา ปมุตฺโต   
               อาชานิโย ตาทิ ปวุจฺจเต ตถตฺตา ฯ   
     [๓๗๐]   อถ   โข  สภิโย  ปริพฺพาชโก  ฯเปฯ  ภควนฺต  อุตฺตรึ   
ป ฺห อปุจฺฉิ   
               กึปตฺตินมาหุ โสตฺติย (อิติ สภิโย)   
               อรยิ เกน กถ ฺจ จรณวาติ   
               ปรพฺิพาชโก กินติฺ นาม โหติ   
               ปุฏโ เม ภควา พฺยากโรหิ ฯ   
               สุตวา สพฺพธมฺม อภิ ฺาย โลเก (สภิยาติ ภควา)   
               สาวชฺชานวชฺช ยทตฺถิ กิ ฺจิ   
               อภิภุ อกถงฺกถ ึวิมุตฺต   
#๑ โป. ม. ลลุานิ ฯ ย.ุ ลุตานิ ฯ    
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               อนีฆ สพฺพธิมาหุ โสตฺติโยติ ฯ   
               เฉตฺวา อาลยานิ อาสวานิ ๑   
               วิทฺวา โส น อุเปติ คพฺภเสยฺย   
               ส ฺ ติวิธ ปนุชฺช ปงฺก   
               กปปฺ เนติ ตมาหุ อริโยติ ฯ   
               โย อิธ จรเณสุ ปตฺติปตฺโต   
               กุสโล สพฺพทา อชานิ ๒ ธมฺม   
               สพฺพตฺถ น สชฺชตี วิมุตฺตจิตฺโต   
               ปฏฆิา ยสฺส น สนฺติ จรณวา โส ฯ   
               ทุกขฺเวปกฺก ยทตฺถิ กมฺม   
               อุทฺธ อโธ ติริย ฺจาป ๓  มชฺเฌ   
               ปรพฺิพาชยิตฺวา ๔ ปริ ฺจารี   
               มาย มานมโถป โลภโกธ   
               ปรยินฺตมกาสิ นามรูป   
               ต ปริพฺพาชกมาหุ ปตฺติปตฺตนฺติ ฯ   
     [๓๗๑]  อถ  โข  สภิโย  ปริพฺพาชโก  ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา   
อนุโมทิตฺวา     อตฺตมโน     อุทคฺโค     ปมุทิโต    ปติโสมนสฺสชาโต   
อุฏายาสนา  เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยน ภควา เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   
ภควนฺต สมฺมุขา สารุปฺปาหิ คาถาหิ อภิตฺถวิ   
#๑ ม. ย.ุ อาสวานิ อาลยานิ ฯ ๒ โป. ม. อาชานาติ ฯ ๓ โป. ม. ติริย วาป ฯ   
#๔ ย.ุ ปริวชชฺยิตฺวา ฯ    
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               ยานิ จ ตีณิ ยานิ จ สฏ ิ ๑   
               สมณปฺปวาทนิสฺสิตานิ ๒ ภูริป ฺ   
               ส ฺกฺขรส ฺนิสฺสิตานิ   
               โอสรณานิ วิเนยฺย โอฆตมคา  
   
               อนฺตคูสิ ปารคูสิ ๓  ทุกฺขสฺส   
               อรหาสิ (สมฺมาสมฺพุทฺโธ) ขีณาสว ต ๔ ม ฺเ   
               ชุติมา มติมา ปหุตป ฺโ   
               ทุกขฺสฺสนฺตกร ๕ อตาเรสิ ม ฯ   
               ย เม กงฺขิตม ฺาสิ วิจิกิจฺฉ ๖ ม อตารยิ   
               นโม เต (มุนิ) โมนปเถสุ ปตฺติปตฺต   
               อขิลาทิจฺจพนฺธุ ๗ โสรโตสิ ฯ   
           ยา เม กงฺขา ปุเร อาสิ    ตมฺเม พฺยากาสิ จกฺขุมา   
           อทฺธา มุนีส ิสมฺพุทฺโธ       นตฺถิ นีวรณา ตว ฯ   
           อุปายาสา จ เต สพฺเพ     วิทฺธสตฺา วินฬีกตา   
           สีติภูโต ทมปฺปตฺโต         ธิติมา สจฺจนิกฺกโม ฯ   
           ตสฺส เต นาคนาคสฺส       มหาวีรสฺส ภาสโต   
           สพฺเพ เทวา อนุโมทนฺติ     อุโภ นารทปพฺพตา ฯ   
           นโม เต ปุริสาช ฺ        นโม เต ปุริสุตฺตม   
           สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ         นตฺถิ เต ปฏิปุคฺคโล ฯ   
#๑ โป. เตสฏ ี ฯ ๒ ม. ย.ุ สมณปฺปวาทสิตานิ ฯ ๓ ม. ยุ. ปารคู ฯ   
#๔ โป. ขีณาสวนฺติ ม ฺเ ฯ  ๕ ม. ย.ุ ทุกฺขสฺสนฺตกร ฯ ๖ โป. วิจิกิจฺฉา ฯ   
#ม. วิจิกิจฺจา ม ตารยิ ฯ  ๗ ม. ยุ. อขิลอาทิจฺจพนฺธุ ฯ    
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           ตุว พุทฺโธ ตุว สตฺถา       ตุว มาราภิภู มุนิ   
           ตุว อนุสเย เฉตฺวา        ติณฺโณ ตาเรสิม ปช ฯ   
           อุปธี เต สมติกฺกนฺตา       อาสวา เต ปทาลิตา   
           สีโหสิ อนุปาทาโน         ปหีนภยเภรโว   
           ปุณฺฑรีก ยถา วคฺคุ         โตเย น อุปลิมฺปติ   
           เอว ปุ ฺเ จ ปาเป จ     อุภเย ตฺว น ลิมฺปส ิ  
           ปาเท วีร ปสาเรหิ        สภิโย วนฺทติ สตฺถุโนติ ฯ   
     [๓๗๒]   อถ  โข  สภิโย  ปริพฺพาชโก  ภควโต  ปาเทสุ  สิรสา   
นิปติตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   อภิกกฺนฺต   ภนฺเต   อภิกฺกนฺต  ภนฺเต   
เสยฺยถาป    ภนฺเต    นิกกฺชฺุชติ   วา   อุกฺกุชฺเชยฺย   ปฏิจฺฉนฺน   วา   
วิวเรยฺย  มูฬหฺสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปชฺโชต   
ธาเรยฺย     จกฺขุมนฺโต    รูปานิ    ทกขฺนฺตีติ    เอวเมว    ภควตา   
อเนกปริยาเยน   ธมฺโม   ปกาสิโต   เอสาห   ภควนฺต  สรณ  คจฺฉามิ   
ธมฺม ฺจ     ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ    ลเภยฺยาห    ภนฺเต    ภควโต    สนฺติเก   
ปพฺพชฺช   ลเภยฺย   อุปสมฺปทนฺติ   ฯ   โย  โข  สภิย  อ ฺติตฺถิยปุพฺโพ   
อิมสฺมึ     ธมมฺวินเย    อากงฺขติ    ปพฺพชฺช    อากงฺขติ    อุปสมปฺท   
โส    จตฺตาโร    มาเส    ปริวสติ    จตุนฺน    มาสาน   อจฺจเยน   
ปริวุฏปริวาส   ๑   อารทฺธจิตฺตา   ภิกขฺู  ปพฺพาเชนฺติ  อุปสมฺปาเทนฺติ   
ภิกฺขุภาวาย  อป  เจตฺถ  ๒  ปุคฺคลเวมตฺตตา  วิทิตาติ  ฯ  สเจ ภนฺเต   
อ ฺติตฺถิยปุพฺพา     อิมสฺมึ     ธมฺมวินเย     อากงฺขนฺตา     ปพฺพชฺช   
#๑ โป. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ โป. ม. ย.ุ อปจ เมตฺถ ฯ    
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อากงฺขนฺตา   อุปสมฺปท   จตฺตาโร   มาเส   ปริวสนฺติ  จตุนฺน  มาสาน   
อจฺจเยน  ปรวุิฏปริวาเส  อารทฺธจิตฺตา  ภิกฺขู ปพฺพาเชนฺติ อุปสมฺปาเทนฺติ   
ภิกฺขุภาวาย      ฯ      อห      จตฺตาริ     วสฺสานิ     ปรวิสามิ   
จตุนฺน    วสสฺาน    อจฺจเยน    ปริวุฏปริวาส   อารทฺธจิตฺตา   ภิกฺขู   
ปพฺพาเชนฺตุ   อุปสมฺปาเทนฺตุ   ภิกฺขุภาวายาติ   ฯ   อลตฺถ  โข  สภิโย   
ปริพฺพาชโก    ภควโต    สนฺติเก    ปพฺพชฺช   อลตฺถ   อุปสมปฺท   ฯ   
อจิรุปสมฺปนฺโน   โข   ปนายสฺมา   สภิโย  เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต   
อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   น   จิรสฺเสว   ยสฺสตฺถาย   กุลปุตฺตา   
สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริยปริโยสาน   
ทิฏเว     ธมเฺม     สย     อภิ ฺา     สจฺฉิกตฺวา     อุปสมฺปชฺช   
วิหาสิ    ขีณา    ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย   กต   กรณีย   นาปร   
อิตฺถตฺตายาติ    อพฺภ ฺาสิ   ฯ   อ ฺตโร   โข   ปนายสฺมา   สภิโย   
อรหต อโหสีติ ฯ   
                     สภิยสุตฺต ฉฏม ฯ   
                      ______________   
           สุตฺตนิปาเต ตติยสฺส มหาวคฺคสฺส สตฺตม เสลสุตฺต   
     [๓๗๓]  ๗  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา องฺคุตฺตราเปสุ   
จาริก  จรมาโน  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  อฑฺฒเตรเสหิ ๑ ภิกฺขุสเตหิ   
เยน     อาปณ    นาม    องฺคุตฺตราปาน    นิคโม    ตทวสริ    ฯ   
#๑ อย ปาโ อฑฺฒเตฬสอิติป อฑฺฒเตลสอิติป วล ฺชิยติ ฯ    
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อสฺโสสิ   โข   เกณิโย   ชฏิโล  สมโณ  ขลุ  โภ  โคตโม  สกฺยปตฺุโต   
สกฺยกุลา  ปพฺพชิโต  องฺคุตฺตราเปสุ  จาริก  จรมาโน  มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน   
สทฺธึ    อฑฺฒเตรเสหิ    ภิกฺขุสเตหิ    อาปณ    อนุปปฺตฺโต    ฯ   ต   
โข   ปน   ภวนฺต   โคตม   เอว   กลฺยาโณ   กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคโต   
อิติป   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต   
โลกวิทู    อนุตฺตโร    ปรุสิทมฺมสารถิ   สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   
ภควา  ๑  โส  อิม  โลก  สเทวก  สมารก  สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ   
ปช     สเทวมนุสฺส     สย     อภิ ฺา     สจฺฉิกตฺวา     ปเวเทติ   
โส    ธมฺม   เทเสติ   อาทิกลฺยาณ   มชเฺฌกลฺยาณ   ปริโยสานกลฺยาณ   
สาตฺถ    สพฺย ฺชน    เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสติ   
สาธุ   โข   ปน   ตถารูปาน   อรหต   ทสฺสน   โหตีติ  ฯ  อถ  โข   
เกณิโย     ชฏิโล     เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควตา   สทธฺึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ   โข   เกณิย  ชฏลิ  ภควา   
ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺเสสิ   สมาทเปสิ   สมุตฺเตเชสิ  สมฺปหเสสิ  ฯ   
อถ   โข   เกณิโย   ชฏิโล   ภควตา   ธมฺมิยา   กถาย   สนฺทสฺสิโต   
สมาทปโต   สมุตฺเตชิโต   สมฺปหสิโต   ภควนฺต   เอตทโวจ  อธิวาเสตุ   
เม ภว โคตโม สฺวาตนาย ภตฺต สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ   
     [๓๗๔]   เอว   วุตฺเต   ภควา  เกณิย  ชฏิล  เอตทโวจ  มหา   
โข   เกณิย   ภิกฺขุสงฺโฆ   อฑฺฒเตรสานิ   ภิกฺขุสตานิ   ตฺว ฺจ   [๒]   
#๑ ม. ภควาติ ฯ  ๒ ย.ุ โข ฯ    
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พฺราหฺมเณสุ    อภิปฺปสนฺโนติ    ฯ    ทติุยมฺป   โข   เกณิโย   ชฏโิล   
ภควนฺต  เอตทโวจ  กิ ฺจาป  โภ  โคตม  มหา  ภิกขฺุสงฺโฆ อฑฺฒเตรสานิ   
ภิกฺขุสตานิ      อห ฺจ     พฺราหฺมเณสุ     อภิปฺปสนโฺน     อธิวาเสตุ   
เม    ภว   โคตโม   สฺวาตนาย   ภตฺต   สทฺธึ   ภิกฺขุสงฺเฆนาติ   ฯ   
ทุติยมฺป   โข   ภควา   เกณิย   ชฏลิ   เอตทโวจ  มหา  โข  เกณิย   
ภิกฺขุสงฺโฆ  อฑฺฒเตรสานิ  ภิกฺขุสตานิ  ตฺว ฺจ  พฺราหฺมเณสุ อภิปฺปสนฺโนติ ฯ   
ตติยมฺป      โข      เกณิโย     ชฏิโล     ภควนฺต     เอตทโวจ   
กิ ฺจาป   โภ   โคตม   มหา   ภิกฺขุสงฺโฆ   อฑฺฒเตรสานิ   ภิกฺขุสตานิ   
อห ฺจ    พฺราหฺมเณสุ   อภิปฺปสนฺโน   อธิวาเสตุ   เม   ภว   โคตโม   
สฺวาตนาย  ภตฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ   
อถ     โข     เกณิโย    ชฏโิล    ภควโต    อธิวาสน    วิทิตฺวา   
อุฏายาสนา    เยน    สโก    อสฺสโม   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
มิตฺตามจฺเจ   าติสาโลหิเต   อามนฺเตสิ   สุณนฺตุ   เม   โภนฺโต  ๑   
มิตฺตามจฺจา    าติสาโลหิตา    สมโณ    เม    โคตโม    นิมนติฺโต   
สฺวาตนาย   ภตฺต   สทฺธึ   ภิกฺขุสงฺเฆน   เยน   เม   กายเวยฺยาวฏิก   
กเรยฺยาถาติ   ฯ   เอว   โภติ   โข  เกณิยสฺส  ชฏลิสฺส  มิตฺตามจฺจา   
าติสาโลหิตา   เกณิยสฺส   ชฏิลสฺส   ปฏิสฺสุตฺวา  อปฺเปกจฺเจ  อุทฺธนานิ   
ขณนฺติ      อปฺเปกจฺเจ      กฏานิ      ผาเลนฺติ      อปฺเปกจฺเจ   
ภาชนานิ   โธวนฺติ   อปฺเปกจฺเจ   อุทกมณิก  ปติฏาเปนฺติ  อปฺเปกจฺเจ   
อาสนานิ    ป ฺาเปนฺติ    ฯ   เกณิโย   ปน   ชฏิโล   สาม   เยว   
#๑ โป. ม. ภวนฺโต ฯ    
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มณฺฑลมาล ปฏิยาเทติ ฯ   
     [๓๗๕]   เตน   โข   ปน  สมเยน  เสโล  พฺราหฺมโณ  อาปเณ   
ปฏิวสติ   ติณฺณ   เวทาน   ปารคู   สนฆิณฺฑุเกฏภาน   สากฺขรปฺปเภทาน   
อิติหาสป ฺจมาน     ปทโก    เวยฺยากรโณ    โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ   
อนวโย     ตีณิ     จ     มาณวกสตานิ     มนฺเต    วาเจติ    ฯ   
เตน  โข  ปน  สมเยน  เกณิโย  ชฏโิล  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   เกณิยสฺส   ๑   ชฏลิสฺส   อสฺสเม  อปฺเปกจฺเจ  อุทฺธนานิ   
ขณนฺเต    ฯเปฯ    อปฺเปกจฺเจ    อาสนานิ    ป ฺาเปนฺเต   เกณิย   
ปน   ชฏิล   สาม   เยว   มณฺฑลมาล   ปฏิยาเทนฺต   ทิสฺวาน  เกณิย   
ชฏลิ  เอตทโวจ  กึ  นุ  โข  โภโต  เกณิยสฺส  อาวาโห  วา  ภวิสสฺติ   
วิวาโห    วา    ภวิสฺสติ    มหาย ฺโ    วา   ปจฺจุปฏ ิโต   ราชา   
วา  มาคโธ  เสนิโย พิมฺพิสาโร นิมนฺติโต สฺวาตนาย สทฺธึ พลกาเยนาติ ฯ   
น    เม    โภ    เสล    อาวาโห    วา    ภวิสฺสติ   นป   ๒   
วิวาโห    ภวิสฺสติ    นป    ราชา    มาคโธ   เสนิโย   พิมฺพิสาโร   
นิมนฺติโต  สวฺาตนาย  สทฺธึ  พลกาเยน  ฯ  อป  จ  โข  เม มหาย ฺโ   
ปจฺจุปฏ ิโต     อตฺถ ิ    สมโณ    โคตโม    สกฺยปตฺุโต    สกฺยกลุา   
ปพฺพชิโต   องฺคุตฺตราเปสุ   จาริก  จรมาโน  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธ ึ  
#๑ ยุ. เกณิยสฺสมิเย ชฏิเล ฯ  ๒ โป. ม. วิวาโห วา นาป ราชา ฯ    
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อฑฺฒเตรเสหิ   ภิกฺขุสเตหิ   อาปณ   อนุปฺปตฺโต   ต   โข  ปน  ภวนฺต   
โคตม   เอว   กลฺยาโณ   กตฺิติสทฺโท   อพฺภุคฺคโต   อิติป  โส  ภควา   
ฯเปฯ   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   โส   เม  นิมนฺติโต  สวฺาตนาย  ภตฺต   
 
สทฺธึ   ภิกฺขุสงฺเฆนาติ   ฯ   พุทฺโธติ   โภ  เกณิย  วเทสิ  ฯ  พุทฺโธติ   
โภ   เสล  วทามิ  ฯ  พุทฺโธติ  โภ  เกณิย  วเทสิ  ฯ   พุทฺโธติ  โภ   
เสล   วทามีติ  ฯ  อถ  โข  เสลสฺส  พฺราหฺมณสฺส  เอตทโหสิ  โฆโสป   
โข    เอโส    ทุลฺลโภ    โลกสฺมึ   ยทิท   พุทฺโธติ   ฯ   อาคตานิ   
โข   ปน  อสฺมาก  ๑  มนฺเตสุ  ทฺวตฺตึส  ๒  มหาปุรสิลกฺขณานิ  เยหิ   
สมนฺนาคตสฺส   มหาปุริสสฺส   เทฺวว   คติโย   ภวนติฺ   อน ฺา   สเจ   
อคาร    อชฺฌาวสติ   ราชา   โหติ   จกฺกวตฺตี   ธมฺมิโก   ธมฺมราชา   
จาตุรนฺโต     วิชิตาวี     ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต    สตฺตรตนสมนฺนาคโต   
ตสฺสิมานิ    สตฺตรตนานิ    ภวนฺติ    เสยฺยถีท    จกฺกรตน   หตฺถิรตน   
อสฺสรตน     มณิรตน     อิตฺถิรตน     คหปติรตน    ปริณายกรตนเมว   
สตฺตม  ฯ  ปโรสหสฺส  โข  ปนสฺส  ปตฺุตา  ภวนฺติ  ๓   สูรา วิรงฺครูปา   
ปรเสนปฺปมทฺทนา    ฯ    โส   อิม   ปวึ   สาครปริยนฺต   อทณฺเฑน   
อสตฺเถน   ธมฺเมน  อภิวิชยิ  อชฌฺาวสติ  ฯ  สเจ  โข  ปน  อคารสฺมา   
อนคาริย     ปพฺพชติ     อรห     โหติ     สมฺมาสมฺพุทฺโธ    โลเก   
วิวฏจฺฉโท   ๔  ฯ  กห  ปน  โภ  เกณิย  เอตรหิ  โส  ภว  โคตโม   
#๑ โป. ปนสมฺาก ฯ ม. ปนมฺหาก ฯ ๒ พตฺตึสาติป ปาโ ฯ ๓ โป. สนฺติ ฯ   
#๔ อิติสทฺโท อิธ ภวิตุ วฏฏติ ฯ    
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วิหรติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ   
     [๓๗๖]  เอว  วุตฺเต  เกณิโย  ชฏโิล ทกฺขิณ พาห ๑ ปคฺคเหตฺวา   
เสล   พฺราหฺมณ   เอตทโวจ   เยเนสา   โภ   เสล  นลีวนราชีติ  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   
ทุราสทา   หิ   เต   ภวนฺโต  ๒  สีหาว  เอกจรา  ยทา  จาห  โภ   
สมเณน   โคตเมน   สทฺธึ   มนฺเตยฺย   มา  เม  โภนฺโต  อนฺตรนฺตรา   
กถ    โอปาเตถ    กถาปรโิยสาน   เม   ภวนฺโต   อาคเมนฺตูติ   ฯ   
อถ   โข   เสโล  พฺราหฺมโณ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมตฺิวา   
ภควตา      สทฺธึ      สมฺโมทิ     สมฺโมทนีย     กถ     สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน  โข  เสโล   
พฺราหฺมโณ   ภควโต   กาเย  ทฺวตฺตึส  มหาปุริสลกขฺณานิ  สมฺมนฺเนสิ  ฯ   
อทฺทสา  โข  เสโล  พฺราหฺมโณ  ภควโต กาเย ทฺวตฺตึส มหาปุริสลกฺขณานิ   
เยภุยฺเยน      เปตฺวา      เทฺว      ทฺวีสุ      มหาปุริสลกฺขเณสุ   
กงฺขติ     วิจิกิจฺฉติ     นาธิมุจฺจติ     น     สมฺปสีทติ    โกโสหิเต   
จ  วตฺถคุเยฺห  ปหุตชิวฺหตาย  จ  ๓   ฯ  อถ  โข  ภควโต  เอตทโหสิ   
ปสฺสติ   โข   เม   อย  เสโล  พฺราหฺมโณ  ทฺวตฺตึส  มหาปุริสลกขฺณานิ   
เยภุยฺเยน    เปตฺวา    เทฺว    ทฺวีสุ    มหาปุริสลกฺขเณสุ    กงฺขติ   
วิจิกิจฺฉติ    นาธิมุจฺจติ    น   สมฺปสีทติ   โกโสหิเต   จ   วตฺถคุเยฺห   
#๑ โป. ม. พาหุ ฯ ๒ ม. ย.ุ ภควนฺโต ฯ ๓ โป. ม. จาติ ฯ    
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ปหุตชิวฺหตาย   จาติ   ฯ   อถ   โข   ภควา  ตถารูป  อิทฺธาภิสงฺขาร   
อภิสงฺขาเรสิ   ๑  ยถา  อทฺทส  เสโล  พฺราหฺมโณ  ภควโต  โกโสหิต   
วตฺถคุยฺห    ฯ    อถ    โข   ภควา   ชิวฺห   นินฺนาเมตฺวา   อุโภป   
กณฺณโสตานิ   อนุมสิ   ปฏิมสิ   อุโภป   นาสิกโสตานิ   อนุมสิ   ปฏิมส ิ  
เกวลมฺป   นลาฏมณฺฑล   ชิวฺหาย   ฉาเทสิ   ฯ   อถ   โข   เสลสฺส   
พฺราหฺมณสฺส     เอตทโหสิ    สมนฺนาคโต    โข    สมโณ    โคตโม   
ทฺวตฺตึสาย   ๒   มหาปุรสิลกฺขเณหิ   ปริปุณฺเณหิ  โน  อปริปุณฺเณหิ  โน   
จ  โข  น  ชานามิ  พุทฺโธ วา โน วา ฯ สุต โข ปเนต ๓  พฺราหฺมณาน   
วุฑฺฒาน    มหลฺลกาน    อาจริยปาจริยาน    ภาสมานาน    เย   เต   
ภควนฺโต   ๔  อรหนโฺต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  เต  สเก  วณฺเณ  ภ ฺมาเน   
อตฺตาน     ปาตุกโรนฺตีติ     ยนฺนูนาห     สมณ    โคตม    สมฺมุขา   
สารุปฺปาหิ   คาถาหิ   อภิตฺถเวยฺยนฺติ   ฯ  อถ  โข  เสโล  พฺราหฺมโณ   
ภควนฺต สมฺมุขา สารุปฺปาหิ คาถาหิ อภิตฺถวิ   
           ปริปณฺุณกาโย สุรจิุ         สชุาโต จารุทสฺสโน   
           สุวณฺณวณฺโณสิ ภควา        สุสกฺุกทาโฒสิ ๕ วิริยวา   
           นรสฺส หิ สุชาตสสฺ         เย ภวนฺติ วิย ฺชนา   
           สพฺเพ เต ตว กายสฺมึ      มหาปุรสิลกฺขณา ฯ   
           ปสนนฺเนตฺโต สุมุโข        พฺรหา อุชุ ปตาปวา   
#๑ ม. ย.ุ อภิสขาสิ ฯ ๒ โป. ม. ย.ุ ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ ฯ ๓ ม. ยุ.   
#ปน เมต ฯ  ๔ ม. ย.ุ ภวนติฺ ฯ ๕ สุสุกกฺทาโสีติป ฯ    
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           มชฺเฌ สมณสงฺฆสฺส         อาทิจฺโจว วิโรจสิ ฯ   
           กลฺยาณทสฺสโน ภิกฺขุ        กา ฺจนสนฺนิภตโจ ๑   
           กินฺเต สมณภาเวน         เอว อุตฺตมวณฺณิโน ฯ   
           ราชา อรหสิ ภวิตุ         จกฺกวตฺตี รเถสโภ   
           จาตุรนฺโต วิชิตาวี         ชมฺพุสณฺฑสฺส อิสฺสโร   
           ขตฺติยา โภชราชาโน ๒    อนุยนฺตา ๓  ภวนฺติ เต   
           ราชาภิราชา มนุชนิฺโท      รชชฺ กาเรหิ โคตม ฯ   
     [๓๗๗] ราชาหมสฺมิ เสลา (ติ ภควา) ธมฺมราชา อนุตฺตโร   
           ธมฺเมน จกฺก วตฺเตมิ       จกฺก อปฺปติวตฺติย ฯ   
           สมฺพุทฺโธ ปฏชิานาสิ        (อิติ เสโล พฺราหฺมโณ)   
                                 ธมฺมราชา อนุตฺตโร   
           ธมฺเมน จกฺก วตฺเตมิ       อิติ ภาสสิ โคตม   
           โก นุ เสนาปตี โภโต      สาวโก สตฺถุรนฺวโย ๔   
           โก เต อิม อนุวตฺเตติ ๕   ธมฺมจกฺก ปวตฺติต ฯ   
           มยา ปวตฺติต จกฺก         (เลสาติ ภควา) ธมฺมจกฺก อนุตฺตร   
           สารีปุตฺโต อนุวตฺเตติ       อนุชาโต ตถาคต ฯ   
           อภิ ฺเยฺย อภิ ฺาต        ภาเวตพฺพ ฺจ ภาวิต   
           ปหาตพฺพ ปหีนมฺเม         ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณ   
           วินยสฺสุ มยิ กงฺข          อธิมุ ฺจสฺสุ ๖ พฺราหฺมณ   
           ทุลลฺภ ทสฺสน โหติ         สมฺพุทฺธาน อภิณฺหโส ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. ก ฺจน ... ฯ  ๒ โป. โภค ... ฯ ม. โภคิ ... ฯ  ๓ ยุ.   
#อนุยุตฺตา ฯ ๔ ย.ุ สตฺถทนฺวโย ฯ ๕ โป. โก เต ม อนุวตฺตติ ฯ ม. ...   
#ตมนุวตฺเตติ ฯ ๖ โป. ม. ยุ. อธิมุจฺจสฺสุ ฯ    
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            ยสฺส ๑ เว ทุลฺลโภ โลเก ปาตุภาโว อภิณฺหโส   
            โสห พฺราหฺมณ สมฺพุทฺโธ    สลฺลกตฺโต อนุตฺตโร ฯ   
            พฺรหฺมภูโต อติตุโล        มารเสนปฺปมทฺทโน   
            สพฺพามิตฺเต วสีกตฺวา      โมทามิ อกุโตภโย ฯ   
            อิม โภนฺโต ๒ นสิาเมถ   ยถา ภาสติ จกฺขุมา   
            สลฺลกตฺโต มหาวีโร       สโีหว นทตี วเน ฯ   
            พฺรหฺมภูต อติตุล          มารเสนปฺปมทฺทน   
            โก ทสิฺวา นปฺปสีเทยฺย     อป กณฺหาภิชาติโก ฯ   
            โย ม อิจฺฉติ อเนฺวตุ      โย วา นิจฺฉติ คจฺฉตุ   
            อิธาห ปพฺพชิสฺสามิ        วรป ฺสฺส สนฺติเก ฯ   
            เอว เจ ๓  รุจฺจติ โภโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสาสน ๔   
            มยมปฺ ปพฺพชิสฺสาม        วรป ฺสฺส สนฺติเก ฯ   
            พฺราหฺมณา ติสตา อิเม     ยาจนฺติ ป ฺชลีกตา   
            พฺรหฺมจริย จริสฺสาม       ภควา ตว สนฺติเก ฯ   
            สฺวากฺขาต พฺรหฺมจริย (เสลาติ ภควา) สนฺทิฏ ิก อกาลิก   
            ยตฺถ อโมฆา ปพฺพชฺชา     อปฺปมตฺตสฺส สิกฺขโตติ ฯ   
     [๓๗๘]   อลตฺถ   โข   เสโล     พฺราหฺมโณ  สปรโิส  ภควโต   
สนฺติเก   ปพฺพชฺช   อลตฺถ   อุปสมฺปท   ฯ   อถ  โข  เกณิโย  ชฏโิล   
#๑ โป. โย ส เว .. ฯ ม. เยส เว .. ฯ ยุ. เยส เว ฯ ๒  ม. ภวนฺโต ฯ   
#๓ ยุ. เอต ฺเจ ฯ ๔ โป. ม. .. สาสเน ฯ    
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ตสฺสา   รตฺติยา   อจฺจเยน   สเก   อสฺสเม   ปณีต  ขาทนีย  โภชนีย   
ปฏิยาทาเปตฺวา   ภควโต   กาล   อาโรจาเปสิ   กาโล   โภ  โคตม   
นิฏ ิต   ภตฺตนฺติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย    เยน    เกณิยสฺส   ชฏิลสฺส   อสฺสโม   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ป ฺตฺเต   อาสเน   นสิีทิ   สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน  ฯ  อถ   
โข    เกณิโย   ชฏิโล   พุทธฺปฺปมุข   ภิกขฺุสงฺฆ   ปณีเตน   ขาทนีเยน   
โภชนีเยน    สหตฺถา   สนตฺปฺเปสิ   สมปฺวาเรสิ  ฯ  อถ  โข  เกณิโย   
ชฏิโล    ภควนฺต    ภุตฺตาวึ   โอนีตปตฺตปาณึ   อ ฺตร   นีจ   อาสน   
คเหตฺวา   เอกมนฺต   นิสทีิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  เกณิย  ชฏิล   
ภควา อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิ   
           อคฺคิหุต มุขา ย ฺา        สาวิตฺติ ฉนฺทโส มุข   
           ราชา มุข มนุสฺสาน        นทีน สาคโร มุข ฯ   
           นกฺขตฺตาน มุข จนฺโท       อาทิจฺโจ ตปต มุข   
           ปุ ฺมากงฺขมานาน         สงฺโฆ เว ยชต มุขนฺติ ฯ   
     [๓๗๙]  อถ  โข  ภควา  เกณิย  ชฏลิ อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทิตฺวา   
อุฏายาสนา     ปกฺกามิ     ฯ    อถ    โข    อายสฺมา    เสโล   
สปริโส   เอโก   วูปกฏโ   อปฺปมตฺโต   อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต   
น   จิรสฺเสว   ยสฺสตฺถาย   กุลปุตฺตา   สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชนฺติ    ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว   ธมฺเม   สย   
อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช    วิหาสิ    ขีณา    ชาติ   วุสติ    
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พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   อพฺภ ฺาสิ   ฯ   
อ ฺตโร   โข   ปนายสฺมา   เสโล   สปริโส  อรหต  อโหสิ  ฯ  อถ   
โข  อายสฺมา  เสโล  สปรโิส  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
เอกส     จีวร     กตฺวา    เยน    ภควา    เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   
ภควนฺต คาถาย ๑ อชฺฌภาสิ   
           ยนฺต สรณมาคมฺม ๒       อิโต อฏมิ จกฺขุมา ๓    
           สตฺตรตฺเตน ภควา         ทนฺตมฺหา ๔ ตว สาสเน ฯ   
 
           ตุว พุทฺโธ ตุว สตฺถา       ตุว มาราภิภู มุนิ   
           ตุว อนุสเย ๕ เฉตฺวา     ติณฺโณ ตาเรสิม ปช   
           อุปธี เต สมติกฺกนฺตา       อาสวา เต ปทาลิตา   
           สีโหสิ อนุปาทาโน         ปหีนภยเภรโว   
           ภิกฺขโว ติสตา อิเม        ติฏนฺติ ป ฺชลีกตา   
           ปาเท วีร ปสาเรหิ        นาคา วนฺทนฺตุ สตฺถุโนติ ฯ   
                       เสลสุตฺต สตฺตม ฯ   
                       _______________   
           สุตฺตนิปาเต ตติยสฺส มหาวคฺคสฺส อฏม สลฺลสุตฺต   
   [๓๘๐] ๘ อนิมิตฺตมน ฺาต           มจฺจาน อิธ ชีวิต   
           กสิร ฺจ ปริตฺต ฺจ          ต ฺจ ทุกฺเขน ส ฺ ุต ๖ ฯ   
           น หิ โส อุปกฺกโม อตฺถิ     เยน ชาตา น มิยฺยเร   
#๑ ยุ. คาถาหิ ฯ  ๒ ม. ยุ. สรณาคมฺห ฯ  ๓ โป. ม. จกฺขุม ฯ  ๔ ม. ย.ุ   
#ทนฺตมฺห ฯ ๕ โป. อกุสเล ฯ ๖ โป. ม. สยุต ฯ    
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           ชรมปฺ ปตฺวา มรณ         เอวธมฺมา หิ ปาณิโน ฯ   
           ผลานมิว ปกฺกาน          ปาโต ปตนโต ๑ ภย   
           เอว ชาตานมจฺจาน        นิจฺจ มรณโต ภย ฯ   
           ยถาป กุมฺภการสฺส         กตา มตฺติกภาชนา   
           สพฺเพ เภทปริยนฺตา ๒     เอว มจฺจาน ชีวิต ฯ   
           ทหรา จ มหนฺตา จ        เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา   
           สพฺเพ มจฺจุวส ยนฺติ        สพฺเพ มจฺจุปรายนา ฯ   
           เตส มจฺจุปเรตาน         คจฺฉต ปรโลกโต   
           น ปตา ตายเต ปุตฺต       าตี วา ปน าตเก ฯ   
           เปกฺขต เยว าตีน        ปสฺส ลาลปฺปต ปุถุ   
           เอกเมโก ว มจฺจาน       โควชฺโฌ วิย นิยฺยติ   
           เอวมพฺภาหโต โลโก       มจฺจุนา จ ชราย จ   
           ตสฺมา ธีรา น โสจนฺติ      วิทิตฺวา โลกปริยาย ฯ   
           ยสฺส มคฺค น ชานาสิ       อาคตสฺส คตสฺส วา   
           อุโภ อนฺเต อสมฺปสฺส       นิรตฺถ ปริเทวสิ   
           ปริเทวยมาโน เจ         กิ ฺจิ อตฺถ ๓  อุทพฺพเห   
           สมฺมโูฬฺห หึสมตฺตาน        กยริ ๔ เจน วิจกฺขโณ ฯ   
           น หิ รุณฺเณน โสเกน       สนฺตึ ปปฺโปติ เจตโส   
           ภิยฺยสสฺุปฺปชฺชเต ทกฺุข       สรีร จุปห ฺติ ฯ   
           กีโส วิวณฺโณ ภวติ         หึสมตฺตานมตฺตนา ๕   
#๑ ยุ. ปตนา ฯ ๒ ม. ยุ. เภทนปริยนฺตา ฯ  ๓ ม. ยุ. กิ ฺจิทตฺถ ฯ ๔ ม.   
#กยิรา ฯ ๕ โป .. มตฺตโน ฯ    
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           น เตน เปตา ปาเลนฺติ     นริตฺถา ปริเทวนา ฯ   
           โสกมปฺปชห ชนตฺุ          ภิยฺโย ทุกฺข นิคจฺฉติ   
           อนุตฺถุนนฺโต กาลกต        โสกสฺส วสมนฺวคู ฯ   
           อ ฺเป ปสฺส คมิเน        ยถากมฺมูปเค นเร   
           มจฺจุโน วสมาคมฺม         ผนฺทนฺเตวิธ ปาณิโน ฯ   
           เยน เยน หิ ม ฺนติฺ       ตโต ต โหติ อ ฺถา   
           เอตาทิโส วินาภาโว       ปสฺส โลกสฺส ปริยาย ฯ   
           อป ๑ วสฺสสต ชีเว       ภิยฺโย วา ปน มาณโว   
           าติสงฺฆา วินา โหติ       ชหาติ อิธ ชีวิต ฯ   
           ตสฺมา อรหโต สุตฺวา       วิเนยฺย ปริเทวิต   
           เปต กาลกต ทิตฺวา ๒     เนโส ลพฺภา มยา อิติ ฯ   
           ยถา สรณมาทิตฺต          วารินา ปรินิพฺพเย   
           เอวมฺป ธีโร สปฺป ฺโ      ปณฺฑิโต กุสโล นโร   
           ขิปฺปมุปฺปติต โสก          วาโต ตุลว ๓  ธสเย ฯ   
           ปริเทว ปชปฺป ฺจ          โทมนสฺส ฺจ อตฺตโน   
           อตฺตโน สุขเมสาโน        อพฺพุเฬฺห ๔ สลลฺมตฺตโน   
           อพฺพุฬฺหสลฺโล อสิโต        สนตึฺ ปปฺปุยฺย เจตโส   
           สพฺพ โสก อติกฺกนฺโต       อโสโก โหติ นิพฺพุโตติ ฯ   
                      สลฺลสุตฺต อฏม ฯ   
                       ______________   
#๑ ยุ. อป เจ ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. ทิสฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. ตูลว ฯ  ๔ ม. ยุ. อพฺพเห    
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           สุตฺตนิปาเต ตติยสฺส มหาวคฺคสฺส นวม วาเสฏสุตฺต   
     [๓๘๑]  ๙  เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  อิจฺฉานงฺคเล   
วิหรติ   อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  สมพฺหุลา   
อภิ ฺาตา     ๑     พฺราหฺมณมหาสาลา    อิจฺฉานงฺคเล    ปฏิวสนฺติ   
เสยฺยถีท    จงฺกี    พฺราหฺมโณ    ตารุกฺโข   พฺราหฺมโณ   โปกฺขรสาติ   
พฺราหฺมโณ     ชาณุสฺโสณิ    พฺราหฺมโณ    โตเทยฺยพฺราหฺมโณ    อ ฺเ   
จ   อภิ ฺาตา   พฺราหฺมณมหาสาลา  ฯ  อถ  โข  วาเสฏภารทฺวาชาน   
มาณวาน     ชงฺฆาวิหาร     อนุจงฺกมนฺตาน     อนุวิจรนฺตาน     ๒   
อยมนฺตรากถา   อุทปาทิ   กถ   โภ   พฺราหฺมโณ   โหตีติ   ฯ  [๓]   
ภารทฺวาโช  มาณโว  เอวมาห  ยโต  โข  โภ  อุภโต  สชุาโต  [๔]   
มาติโต   จ   ปติโต   จ   สสุทฺธคหณิโก   ยาว  สตฺตมา  ปตามหยุคา   
อกฺขิตฺโต    อนุปกุฏโ    ชาติวาเทน   เอตฺตาวตา   โภ   พฺราหฺมโณ   
โหตีติ  ฯ  วาเสฏโ  มาณโว  เอวมาห  ยโต  โข  โภ สีลวา จ โหติ   
วตฺตสมฺปนฺโน   จ   เอตฺตาวตา   โข   โภ   พฺราหฺมโณ   โหตีติ   ฯ   
เนว    โข    อสกฺขิ    ภารทฺวาโช    มาณโว    วาเสฏ   มาณว   
ส ฺาเปตุ  น  ปน  อสกขิฺ  ๕  วาเสฏโ  มาณโว  ภารทฺวาช  มาณว   
ส ฺาเปตุ   ฯ   อถ   โข   วาเสฏโ   มาณโว   ภารทฺวาช  มาณว   
อามนฺเตสิ   อย   [๖]   โภ  ภารทฺวาช  สมโณ  โคตโม  สกฺยปุตฺโต   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถวาเร อาเมณฺฑิต ฯ  ๒ ยุ. อนุจงฺกมมานาน อนุวิจรมานาน ฯ   
#๓ โป. ม. ต ฯ ๔ ม. ย.ุ โหติ ฯ  ๕ โป. น ปน สกฺขิ ฯ ๖ ม. ยุ. โข ฯ   
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สกฺยกุลา   ปพฺพชิโต   อิจฺฉานงฺคเล   วิหรติ   อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ   ต   
โข   ปน   ภวนฺต   โคตม   เอว   กลฺยาโณ   กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคโต   
อิติป   โส  ภควา  ฯเปฯ  พุทฺโธ  ภควาติ  อายาม  [๑]  ภารทฺวาช   
เยน    สมโณ    โคตโม    เตนุปสงฺกมิสฺสาม   อุปสงฺกมิตฺวา   [๒]   
เอตมตฺถ   ปจฺุฉิสฺสาม   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   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺโน   โข  วาเสฏโ  มาณโว   
ภควนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
     [๓๘๒] อนุ ฺาตปฏิ ฺาตา         เตวิชฺชา มยมสฺสุ โภ   
           อห โปกฺขรสาติสฺส         ตารุกฺขสฺสาย มาณโว ฯ   
           เตวิชฺชาน ยทกฺขาต        ตตฺร เกวลิโนสฺมเส   
           ปทกสฺมา เวยฺยากรณา จ ๓  ชปฺเป อาจริยสาทิสา ฯ   
           เตสนฺโน ชาติวาทมฺหิ       วิวาโท อตฺถิ โคตม   
           ชาติยา พฺราหฺมโณ โหติ     ภารทฺวาโช อิติ ภาสติ   
           อห ฺจ กมฺมุนา พฺรูหิ        เอว ชานาหิ จกฺขุม ฯ   
           เต น สกฺโกม ส ฺาตุ ๔   อ ฺม ฺ มย อุโภ   
           ภวนฺต ปุฏ ุมาคมฺหา        สมฺพุทฺธ อิติ วิสฺสุต ฯ   
#๑ ม. ย.ุ โภ ฯ  ๒ ม. ย.ุ สมณ โคตม ฯ  ๓ ม. ย.ุ จสทฺโท นตฺถ ิฯ ๔ ม.   
#ส ฺาเปตุ ฯ    
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           จนฺท ยถา ขยาตีต         เปจฺจ ป ฺชลิกา ชนา   
           วนฺทมานา นมสฺสนฺติ        เอว โลกสฺม ิโคตม ฯ   
           จกฺขุ โลเก สมุปฺปนฺน       มย ปุจฺฉาม โคตม   
           ชาติโต พฺราหฺมโณ โหติ     อุทาหุ ภวติ กมฺมุนา   
           อชานต โน ปพฺรูห ิ        ยถา ชาเนมุ พฺราหฺมณ ฯ   
           เตส โวห พฺยกฺขิสฺส   
           (วาเสฏาติ ภควา)       อนุปุพฺพ ยถาตถ   
           ชาติวิภงฺค ปาณาน         อ ฺม ฺา หิ ชาติโย ฯ   
           ติณรุกฺเขป ชานาถ         น จาป ปฏิชานเร   
           ลิงฺค ชาติมย เตส         อ ฺม ฺา หิ ชาติโย ฯ   
           ตโต กีเฏ ปฏงฺเค จ       ยาว กนฺุถกิปลลฺิเก   
           ลิงฺค ชาติมย เตส         อ ฺม ฺา หิ ชาติโย ฯ   
           จตุปฺปเทป ชานาถ ๑      ขุทฺทเก จ มหลฺลเก   
           ลิงฺค ชาติมย เตส         อ ฺม ฺา หิ ชาติโย ฯ   
           ปาทูทเรป ชานาถ         อุรเค ทีฆปฏ ิเก   
           ลิงฺค ชาติมย เตส         อ ฺม ฺา หิ ชาติโย ฯ   
           ตโต มจฺเฉป ชานาถ       อุทเก ๒ วาริโคจเร   
           ลิงฺค ชาติมย เตส         อ ฺม ฺา หิ ชาติโย ฯ   
           ตโต ปกฺขีป ชานาถ        ปตฺตยาเน วิหงฺคเม   
           ลิงฺค ชาติมย เตส         อ ฺม ฺา หิ ชาติโย ฯ   
#๑ โป. จตุปฺปเท วิชานาถ ฯ  ๒ ม. ย.ุ โอทเก ฯ    
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           ยถา เอตาสุ ชาตีสุ        ลิงฺค ชาติมย ปุถุ   
           เอว นตฺถิ มนุสฺเสสุ        ลิงฺค ชาติมย ปุถุ ฯ   
           น เกเสหิ น สีเสหิ ๑     น กณฺเณหิ น อกฺขิหิ   
           น มุเขน น นาสาย        น โอฏเหิ ภมูหิ วา   
           น คีวาย น อเสหิ         น อุทเรน น ปฏ ิยา   
           น โสณิยา น อุรสา        น สมพฺาธา น เมถุนา ๒   
           น หตฺเถหิ น ปาเทหิ       น องฺคุลีหิ นเขหิ วา   
           น ชงฺฆาหิ น อูรูหิ         น วณฺเณน สเรน วา   
 
           ลิงฺค ชาติมย เนว         ยถา อ ฺาสุ ชาติสุ ฯ   
           ปจฺจตฺต สสรีเรสุ ๓        มนุสฺเสเสฺวต น วิชฺชติ   
           โวการ ฺจ มนุสฺเสสุ        สม ฺาย ปวุจฺจติ ฯ   
           โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ       โครกฺข อุปชีวติ   
           เอว วาเสฏ ชานาหิ      กสฺสโก โส น พฺราหฺมโณ ฯ   
           โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ       ปุถุสิปเฺปน ชีวติ   
           เอว วาเสฏ ชานาหิ      สิปฺปโก โส น พฺราหฺมโณ ฯ   
           โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ       โวหาร อุปชีวติ   
           เอว วาเสฏ ชานาหิ      วาณิโช โส น พฺราหฺมโณ ฯ   
           โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ       ปรเปสฺเสน ชีวติ   
           เอว วาเสฏ ชานาหิ      เปสฺสิโก โส น พฺราหฺมโณ ฯ   
           โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ       อทินฺน อุปชีวติ   
#๑ ม. ย.ุ สีเสน ฯ   ๒ โป. ม. ย.ุ น สมฺพาเธ น เมถุเน ฯ  ๓ โป. ม.   
#ปจฺจตฺต ฺจ สรีเรสุ ฯ    
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           เอว วาเสฏ ชานาหิ      โจโร เอโส น พฺราหฺมโณ ฯ   
           โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ       อิสฺสตฺถ อุปชีวติ   
           เอว วาเสฏ ชานาหิ      โยธาชโีว ๑ น พฺราหฺมโณ ฯ   
           โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ       โปโรหิจฺเจน ชีวติ   
           เอว วาเสฏ ชานาหิ      ยาชโก โส น พฺราหฺมโณ ฯ   
           โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ       คาม รฏ ฺจ ภุ ฺชติ   
           เอว วาเสฏ ชานาหิ      ราชา เอโส น พฺราหฺมโณ ฯ   
           น จาห พฺราหฺมณ พฺรูมิ      โยนชิ มตฺติกสมฺภว   
           โภวาทิ นาม โส โหติ      ส เว โหติ สกิ ฺจโน   
           อกิ ฺจน อนาทาน          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           สพฺพ สโยชน เฉตฺวา       โย เว นปริตสฺสติ   
           สงฺคาติค ๒ วิสยุตฺต       ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           เฉตฺวา นทฺธึ วรตฺต ฺจ      สนฺธาน สหนุกฺกม   
           อุกฺขิตฺตปลิฆ พุทฺธ          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           อกฺโกส วธพนฺธ ฺจ         อทุฏโ โย ติติกฺขติ   
           ขนฺตี พลานีก             ตมห พฺรมูิ พฺราหฺมณ ฯ   
           อกฺโภธน วตฺตวนฺต         สีลวนตฺ อนุสฺสท   
           ทนฺต อนฺติมสารีร          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           วารี โปกฺขรปตฺเตว        อารคฺเคริว สาสโป   
           โย น ลิมฺปติ กาเมสุ       ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
#๑ โป. โยโธติ โส .. ฯ  ๒ โป. สงฺคาติต ฯ    
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           โย ทกฺุขสฺส ปชานาติ       อิเธว ขยมตฺตโน   
           ปนฺนภาร วิสยุตฺต          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           คมฺภีรป ฺ เมธาวึ         มคฺคามคฺคสฺส โกวิท   
           อุตฺตมตฺถ อนุปฺปตฺต         ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           อสสฏ คหฏเหิ          อนาคาเรหิ จูภย   
           อโนกสารึ อปฺปจฺฉ         ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           นิธาย ทณฺฑ ภูเตสุ         ตเสสุ ถาวเรสุ จ   
           โย น หนฺติ น ฆาเตติ      ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           อวิรุทธฺ วิรุทฺเธสุ          อตฺตทณฺเฑสุ นิพฺพุต   
           สาทาเนสุ อนาทาน        ตมห  พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           ยสฺส ราโค จ โทโส จ     มาโน มกฺโข จ ปาติโต ๑   
           สาสโปริว อารคฺคา        ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           อกกฺกส วิ ฺาปนึ          คิร สจฺจ อุทีรเย   
           ยาย นาภิสเช กิ ฺจิ ๒     ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           โย ๓  จ ทีฆ ฺจ รสฺส วา   อณณถูล สุภาสุภ   
           โลเก อทินฺน นาทิยติ       ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           อาสา ยสฺส น วิชชฺนฺติ      อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ   
           นิราสย ๔ วิสยุตฺต        ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           ยสฺสาลยา น วิชชฺนฺติ       อ ฺาย อกถงฺกถี   
           อมโตคธ อนุปฺปตฺต         ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
#๑ โป. โอหิโต ฯ ๒ โป. ตป ฯ ๓ ม. โยธ ทีฆ ว ฯ ๔ โป. ม. นริาสาส ฯ    
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           โย ๑ จ ปุ ฺ ฺจ ปาป ฺจ   อุโภ สงฺค อุปจฺจคา   
           อโสก วิรช สุทฺธ          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           จนฺทว วิมล สุทฺธ          วิปฺปสนฺนมนาวิล   
           นนฺทภิวปริกฺขีณ            ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           โย อิม ๒ ปลิปถ ทุคฺค     สสาร โมหมจฺจคา   
           ติณฺโณ ปารคโต ฌายี       อเนโช อกถงฺกถ ี  
           อนุปาทาย นิพฺพุโต         ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           โยธ กาเม ปหนฺตฺวาน      อนาคาโร ปริพฺพเช   
           กามราคปริกฺขีณ           ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           โยธ ตณฺห ปหนฺตฺวาน       อนาคาโร ปริพฺพเช   
           ตณฺหาภวปริกฺขีณ           ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           หิตฺวา มานุสก โยค        ทิพฺพ โยค อุปจฺจคา   
           สพฺพโยควิสยุตฺต           ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           หิตฺวา รติ ฺจ อรติ ฺจ       สีติภูต นิรูปธึ   
           สพฺพโลกาภิภุ วีร          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           จุตึ โย เวทิ สตฺตาน       อุปปตฺติ ฺจ สพฺพโส   
           อสตฺต สุคต พุทฺธ          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           ยสฺส คตึ น ชานนฺติ        เทวา คนฺธพฺพมานุสา   
           ขีณาสว อรหนฺต           ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           ยสฺส ปุเร จ ปจฺฉา จ      มชฺเฌ จ นตฺถิ กิ ฺจนฑ   
#๑ ม. ย.ุ โยธ ฯ  ๒ ม. โยม ฯ    
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           อกิ ฺจน อนาทาน          ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           อุสภ ปวร ธีร            มเหสึ วิชติาวิน   
           อเนช นฺหาตก พุทฺธ        ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           ปุพฺเพนิวาส โย เวทิ       สคฺคาปาย ฺจ ปสฺสติ   
           อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต       ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ   
           สม ฺา เหสา โลกสฺมึ      นามโคตฺต ปกปฺปต   
           สมฺมจฺุจา สมุทาคต         ตตฺถ ตตฺถ ปกปฺปต ฯ   
           ทีฆรตฺตมนุสยิต            ทิฏ ิคตมชานต   
           อชานนฺตา โน ปพฺรูหนฺติ ๑  ชาติยา โหติ พฺราหฺมโณ ฯ   
           น ชจฺจา พฺราหฺมโณ โหติ    น ชจฺจา โหติ อพฺราหฺมโณ   
           กมฺมนุา ๒ พฺราหฺมโณ โหติ  กมฺมุนา โหติ อพฺราหฺมโณ ฯ   
           กสฺสโก กมฺมุนา โหติ       สิปฺปโก โหติ กมมฺุนา   
           วาณิโช กมฺมุนา โหติ       เปสสฺิโก โหติ กมฺมุนา   
           โจโรป กมฺมุนา โหติ       โยธาชีโวป กมฺมนุา   
           ยาชโก กมฺมุนา โหติ       ราชาป โหติ กมฺมนุา ฯ   
           เอวเมต ยถาภูต          กมฺม ปสฺสนฺติ ปณฺฑิตา   
           ปฏิจฺจสมุปฺปาททสฺสา        กมฺมวิปากโกวิทา ฯ   
           กมฺมนุา วตฺตตี โลโก       กมฺมนุา วตฺตตี ปชา   
           กมฺมนิพนฺธนา สตฺตา        รถสฺสาณีว ยายโต ฯ   
           ตเปน พฺรหฺมจริเยน        ส ฺเมน ทเมน จ   
#๑ โป. อชานนฺโต นาม พฺรหฺติ ฯ  ม. ยุ. ปพฺรูวนฺติ ฯ  ๒ ย.ุ สพฺพตฺถวาเรสุ   
#กมฺมนาติ ทิสฺสติ ฯ    
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           เอเตน พฺราหฺมโณ โหติ     เอต พฺราหฺมณมุตฺตม   
           ตีหิ วิชฺชาหิ สมฺปนฺโน       สนโฺต ขีณปุนพฺภโว   
           เอว วาเสฏ ชานาหิ      พฺรหฺมา สกฺโก วิชานตนฺติ ฯ   
     [๓๘๓]   เอว   วุตฺเต   วาเสฏภารทฺวาชา   มาณวา  ภควนฺต   
เอตทโวจุ    อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯเปฯ   อุปาสเก   โน   ภว   
โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปเต สรณงฺคเตติ ๑ ฯ   
                    วาเสฏสุตฺต นวม ฯ   
                      ______________   
         สุตฺตนิปาเต ตติยสฺส มหาวคฺคสฺส ทสม โกกาลิกสุตฺต ๒   
     [๓๘๔]   ๑๐   เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม  ฯ  อถ  โข  โกกาลโิกฝ   
ภิกฺขุ   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต    นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน   โข   โกกาลิโก   ภิกขฺุ   
ภควนฺต   เอตทโวจ   ปาปจฺฉา  ภนฺเต  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา  ปาปกาน   
อิจฺฉาน วสงฺคตาติ ฯ   
     [๓๘๕]  เอว  วุตฺเต  ภควา  โกกาลกิ  ภิกฺขุ เอตทโวจ มา เหว   
โกกาลิก  มา  เหว  โกกาลกิ  ปสาเทหิ โกกาลิก สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ   
จิตฺต       เปสลา      สารีปตฺุตโมคฺคลฺลานาติ      ฯ      ทุติยมฺป   
โข  โกกาลิโก  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  กิ ฺจาป  เม  ภนฺเต  ภควา   
สทฺธายิโก  ปจฺจยิโก  อถ  โข  ปาปจฺฉา  ว  ๓   สารปีุตฺตโมคฺคลฺลานา   
#๑ โป. ปาณุเปต สรณงฺคเต ฯ  ย.ุ .. สรณาคเต ฯ  ๒ โป. ย.ุ สพฺพตฺถวาเรสุ   
#โกกาลิยสุตฺตนฺติป โกกาลิโยติป ทิสสฺนฺติ ฯ  ๓ โป. จ ฯ    
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ปาปกาน   อิจฺฉาน   วสงฺคตาติ   ฯ   ทติุยมฺป   โข  ภควา  โกกาลิก   
ภิกฺขุ   เอตทโวจ  มา  เหว  โกกาลิก  มา  เหว  โกกาลิก  ปสาเทหิ   
โกกาลิก  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ  จิตฺต  เปสลา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ ฯ   
ตติยมฺป      โข     โกกาลิโก     ภิกฺขุ     ภควนฺต     เอตทโวจ   
กิ ฺจาป   เม  ภนฺเต  ภควา  สทฺธายิโก  ปจฺจยิโก  อถ  โข  ปาปจฺฉา   
ว    สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา    ปาปกาน    อิจฺฉาน    วสงฺคตาติ    ฯ   
ตติยมฺป   โข  ภควา  โกกาลิก  ภิกฺขุ  เอตทโวจ  มา  เหว  โกกาลิก   
 
มา    เหว   โกกาลิก   ปสาเทหิ   โกกาลิก   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ   
จิตฺต    เปสลา   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ   ฯ   อถ   โข   โกกาลโิก   
ภิกฺขุ    อุฏายาสนา    ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    ปทกฺขิณ    กตฺวา   
ปกฺกามิ  ฯ  อจิรปกฺกนฺตสฺเสว  ๑  โกกาลิกสฺส ภิกฺขุโน สาสปมตฺตาหิ ๒   
ปฬกาหิ   สพฺโพ   กาโย  ผุฏโ  ๓   อโหสิ  ฯ  สาสปมตฺติโย  หุตฺวา   
มุคฺคมตฺ2ติโย   อเหสุ  ฯ  มุคฺคมตฺติโย  หตฺุวา  กฬายมตฺติโย  อเหสุ  ฯ   
กฬายมตฺติโย    หุตฺวา    โกฬฏ ิมตฺติโย   อเหสุ   ฯ   โกฬฏ ิมตฺติโย   
หุตฺวา   โกลมตฺติโย   อเหสุ   ฯ   โกลมตฺติโย  หตฺุวา  อามลกมตฺติโย   
อเหสุ   ฯ   อามลกมตฺติโย   หุตฺวา   เวฬุวสลาฏกมตฺติโย   อเหสุ  ฯ   
เวฬุวสลาฏกมตฺติโย   หุตฺวา   วิลลฺมตฺติโย  ๔  อเหสุ  ฯ  วิลลฺมตฺติโย   
หุตฺวา   ปภิชชฺึสุ   ฯ   ปุพฺพ ฺจ   โลหติ ฺจ   ปคฺฆรึสุ   ฯ   อถ   โข   
โกกาลิโก  ภิกฺขุ  เตเนวาพาเธน กาลมกาสิ ฯ กาลกโต ๕ จ โกกาลิโก   
ภิกฺขุ    ปทุมนิรย    ๖    อุปปชฺชติ    สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ   จิตฺต   
#๑ ม. ย.ุ อจิรปกฺกนฺตสฺส จ ฯ  ๒ ม. ยุ. สาสปมตฺตีหิ ฯ  ๓ ม. ผุโ ฯ  ๔ โป.   
#พิลฺลามตฺติโย ฯ ม. ยุ. พิลฺลมตฺติโย .. ฯ  ๕ โป. ม. กาลงฺกโต ฯ  ๖ โป.   
#ปทุมนิรเย ฯ ม. ปทุม นิรย ฯ    
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อาฆาเตตฺวา   ฯ   อถ   โข   พฺรหฺมา  สหมฺปติ  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา   
อภิกฺกนฺตวณฺโณ    เกวลกปฺป    เชตวน   โอภาเสตฺวา   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
อฏาสิ    ฯ    เอกมนฺต    ิโต   โข   พฺรหฺมา   สหมฺปติ   ภควนฺต   
เอตทโวจ   โกกาลิโก   ภนฺเต   ภิกฺขุ  กาลกโต  กาลกโต  จ  ภนฺเต   
โกกาลิโก   ภิกฺขุ   ปทุมนิรย   อุปปนโฺน   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ  จิตฺต   
อาฆาเตตฺวาติ   ฯ   อิทมโวจ   พฺรหฺมา   สหมฺปติ  อิท  วตฺวา  [๑]   
ปทกฺขิณ   กตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธายิ  ฯ  อถ  โข  ภควา  ตสฺสา  รตฺติยา   
อจฺจเยน   ภิกขฺู   อามนฺเตสิ   อิม   ภิกขฺเว   รตฺตึ  พฺรหฺมา  สหมฺปติ   
อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา     ฯเปฯ    อิทมโวจ    ภิกฺขเว    พฺรหฺมา   
สหมฺปติ อิท วตฺวา [๒] ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
     [๓๘๖]   เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ   
กีวทีฆ   น ุ  โข   ภนฺเต   ปทุมนิรเย   อายุปฺปมาณนฺติ   ฯ  ทีฆ  โข   
ภิกฺขุ   ปทุมนิรเย   อายุปฺปมาณ   ต   น   สุกร   สงฺขาตุ  เอตฺตกานิ   
วสฺสานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   วสฺสสตานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   
วสฺสสหสฺสานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   วสฺสสตสหสฺสานิ  อิติ  วาติ  ฯ   
สกฺกา   ปน   ภนฺเต  อุปม  กาตุนฺติ  ฯ  สกฺกา  ภิกฺขูติ  ภควา  อโวจ   
เสยฺยถาป   ภิกฺขุ   วีสติขาริโก   โกสลโก   ติลวาโห   ตโต   ปุรโิส   
วสฺสสตสฺส   [๓]   วสฺสสหสฺสสฺส  วสสฺสตสหสฺสสฺส  อจฺจเยน  เอกเมก   
ติล   อุทฺธเรยฺย   ขิปฺปตร   โข   โส   ภิกขฺุ   วีสติขาริโก  โกสลโก   
#๑-๒ ม. ย.ุ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ฯ  ๓ โป. ม. ย.ุ อจฺจเยน ฯ    
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ติลวาโห   อิมินา   อุปกฺกเมน  [๑]  ปรยิาทาน  คจฺเฉยฺย  น  เตฺวว   
เอโก   อพฺพุโท   นิรโย   เสยฺยถาป   ภิกฺขุ   วีสติ   อพฺพุทา  นิรยา   
เอวเมโก    นริพฺพุโท   นิรโย   เสยฺยถาป   ภิกฺขุ   วีสติ   นริพฺพุทา   
นิรยา    เอวเมโก    อพโพ    นิรโย    เสยฺยถาป    ภิกฺขุ   วีสติ   
อพพา   นิรยา   เอวเมโก   อหโห   นิรโย   เสยฺยถาป  ภิกฺขุ  วีสติ   
อหหา    นริยา    เอวเมโก    อฏโฏ    นิรโย   เสยฺยถาป   ภิกฺขุ   
วีสติ   อฏฏา   นิรยา   เอวเมโก   กุมโุท   นิรโย  เสยฺยถาป  ภิกฺขุ   
วีสติ    กุมุทา   นิรยา   เอวเมโก   โสคนฺธิโก   นริโย   เสยฺยถาป   
ภิกฺขุ    วีสติ    โสคนธฺิกา    นิรยา   เอวเมโก   อุปฺปลโก   นริโย   
เสยฺยถาป    ภิกฺขุ   วีสติ   อุปฺปลกา   นริยา   เอวเมโก   ปุณฺฑรีโก   
นิรโย    เสยยฺถาป    ภิกฺขุ    วีสติ   ปุณฺฑรีกา   นริยา   เอวเมโก   
ปทุโม   นิรโย   ปทุม   ๒   โข  ปน  ภิกฺขุ  นิรย  โกกาลิโก  ภิกฺขุ   
อุปปนฺโน สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ จิตฺต อาฆาเตตฺวาติ   
               อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต   
                  อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
     [๓๘๗] ปุริสสฺส หิ ชาตสฺส         กุารี ชายเต มุเข   
           ยาย ฉินฺทติ อตฺตาน        พาโล ทุพฺภาสิต ภณ ฯ   
               โย นินฺทิย ปสสติ   
               ต วา นินฺทติ โย ปสสิโย   
               วิจินาติ มุเขน โส กล ึ  
#๑ ม. ย.ุ ปรกิฺขย ฯ  ๒ โป. ปทุเม โข ปน ภิกฺขุ นิรเย ฯ    
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               กลนิา เตน สุข น วินฺทติ ฯ   
               อปฺปมตฺโต อย กลิ ๑   
               โย อกฺเขสุ ธนปฺปราชโย   
               (สพฺพสฺสาป สหาป อตฺตนา)   
               อยเมว มหตฺตโร กล ิ  
               โย สุคเตสุ มน ปโทสเย ฯ   
               สต สหสฺสาน นิรพฺพุทาน   
               ฉตฺตึส ๒ จ ป ฺจ จ อพฺพุทานิ   
               ยมรยิครหี นิรย อุเปติ   
               วาจ มน ฺจ ปณิธาย ปาปก ฯ   
               อภูตวาที นิรย อุเปติ   
               โย วาป กตฺวา น กโรมีติ ๓  จาห   
               อุโภป เต เปจฺจ สมา ภวนฺติ   
               นิหีนกมฺมา มนุชา หิ ๔ ปรตฺถ ฯ   
               โย อปฺปทุฏสฺส นรสฺส ทุสสฺติ   
               สทุธฺสฺส โปสสสฺ อนงฺคณสฺส   
               ตเมว พาล ปจฺเจติ ปาป   
               สุขุโม รโช ปฏิวาตว ขิตฺโต ฯ   
               โย โลภคุเณ ๕ อนุยุตฺโต   
               โส วจสา ปริภาสติ อ ฺเ   
#๑ โป. กล ีฯ ๒ ม. ฉตฺตึสติ ป ฺจ จ ฯ ๓ ม. กโรมิ จาห ฯ ๔ ม. ยุ. หิสทฺโท   
#นตฺถิ ฯ ๕ โป. กามคุเณหิ ฯ    
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               อสทฺโธ กทริโย อวท ฺ ู   
               มจฺฉริ เปสุณิยสฺมึ ๑ อนุยุตฺโต ฯ   
               มุขทุคฺค วิภูตมนริย   
               ภูนหต ๒ ปาปก ทุกฺกตการิ   
               ปุรสินฺต ๓  กลิ อวชาเต   
               มา พหุภาณิธ เนรยิโกส ิฯ   
               รชมากิรสิ ๔ อหิตาย   
               สนเฺต ครหสิ กิพฺพิสฺสการี ๕   
               พหูนิ [๖] ทุจฺจริตานิ จริตฺวา   
               คจฺฉสิ โข ปปต จิรรตฺต ฯ   
               น หิ นสฺสติ กสสฺจิ กมฺม   
               เอติ ห ต ลภเตว สุวามิ   
               ทุกขฺ มนฺโท ปรโลเก   
               อตฺตนิ ปสฺสติ กพฺิพิสฺสการี ฯ   
               อโยสงฺกุสมาหตฏาน   
               ติณฺหธาร อยสูลมุเปติ   
               อถ ตตฺต อโยคุฬสนฺนิภ   
               โภชนมตฺถิ ตถา ปฏิรูป ฯ   
               น หิ วคฺคุ วทนฺติ วทนฺตา   
               นาภิชวนฺติ น ตาณมุเปนฺติ   
#๑ โป. เปสุณิย ฺจ ฯ ม. เปสุณิย ฯ ๒ ม. ย.ุ ภูนหุ ฯ ๓ โป. ปรุิสนฺติมอลชาตมาหุ ฯ   
#๔ ม. รชมากิรสี ฯ  ๕ ม. ยุ. กิพฺพิสการี ฯ  ๖ ย.ุ พหุนิ จ ฯ   
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               องฺคาเร สนฺถเต เสนฺติ ๑   
               อคฺคินิสม ปชฺชลิต ปวิสนฺติ ๒ ฯ   
               ชาเลน จ โอนหิยานา   
               ตตฺถ หนนฺติ อโยมยกูเฏหิ   
               อนฺธ ว ติมิสมายนฺติ   
               ต วิตต [๓] ยถา มหิกาโย ฯ   
               อถ โลหมย ปน กุมฺภึ   
               อคฺคินิสม ปชฺชลิต ปวิสนฺติ   
               ปจฺจนฺติ หิ ตาสุ จิรรตฺต   
               อคฺคินิสมาสุ สมุปฺปลวาสา ๔ ฯ   
               อถ ปุพฺพโลหิตมิสฺเส   
               ตตฺถ ก ึปจฺจติ ๕ กิพฺพิสฺสการี   
               ย ยนฺทิสต อธิเสติ   
               ตตฺถ กลิิสฺสติ สมฺผุสฺสมาโน ฯ   
               ปุฬวาวสเถ สลิลสฺมึ   
               ตตฺถ ก ึปจฺจติ กิพฺพิสฺสการี   
               คนฺตุ น หิ ตีรมปตฺถิ   
               สพฺพสมา หิ สมนฺตกปลฺลา ๖ ฯ   
               อสิปตฺตวน ๗ ปน ติณฺห   
               ต ปวิสนฺติ สมุจฺฉินฺนคตฺตา   
#๑ ม. สยนฺติ ฯ ๒ โป. สพฺพตฺถวาเรสุ อคฺคิ นิส ปชฺชลิต ฯ ม. คินิสมฺปชฺชลติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. หิ ฯ  ๔ ม. .. ปลวาเต ฯ ยุ. .. ปลลาโส ฯ  ๕ โป. ตตฺถ กิลิสฺสติ ฯ   
#๖ โป. สมนตฺผุลฺลา ฯ ๗ โป. อสิตวน ปุณฺณติณฺณ ฯ    
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               ชิวฺห พฬิเสน คเหตฺวา   
               อารจยารจยา วิหนนฺติ ๑ ฯ   
               อถ เวตฺตรณึ ปน ทุคฺค   
 
               ติณฺหธาร ขุรธารมุเปนฺติ ๒   
               ตตฺถ มนฺทา ปปตนฺติ   
               ปาปการา ๓  ปาปานิ กตฺวา ๔ ฯ   
               ขาทนฺติ หิ ตตฺถ รุทนฺเต   
               สามา สพลา กาโกลคณา จ   
               โสณา สิงฺคาลา ปฏิคิชฺฌา   
               กุลลา วายสา จ วิตุทนฺติ ฯ   
               กิจฺฉา วตาย อิธ วุตฺติ   
               ย ชโน ปสฺสติ ๕ กิพฺพิสฺสการี   
               ตสฺมา อิธ ชีวิตเสเส   
               กิจฺจกโร สิยา นโร น จ มชฺเช ๖ ฯ   
               เต คณิตา วิทูหิ ติลวาหา   
               เย ปทุเม นิรเย อุปนีตา   
               นหุตานิ หิ โกฏโิย ป ฺจ ภวนฺติ   
               ทฺวาทส โกฏิสตานิ ปุน ฺา ๗ ฯ   
               ยาว ทุกฺขา นิรยา อิธ วุตฺตา   
               ตตฺถป ตาว จิร วสิตพฺพ   
#๑ โป. อารปยา วิหรนฺติ ฯ ม. อารชยารชยา ... ฯ  ๒ ม. ติณฺหธารขุร ... ฯ   
#๓ ม. ยุ. ปาปกรา ฯ ๔ ม. ย.ุ กริตฺวา ฯ  ๕ ม. ผุสติ ฯ ๖ โป. น ปมชฺชเร ฯ   
#ม. น อปฺปมชฺเช ฯ ๗ โป. ปุน ฺเ ฯ  
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                 ตสฺมา สุจิเปสลสาธุคุเณสุ   
                 วาจ มน ปกต ๑ ปริรกฺเขติ ฯ   
                    โกกาลิกสุตฺต ทสม ฯ   
                       _____________   
        สุตฺตนิปาเต ตติยสฺส มหาวคฺคสฺส เอกาทสม นาลกสุตฺต   
      [๓๘๘] ๑๑ อานนฺทชาเต ติทสคเณ ปตีเต   
               สกกฺ ฺจ ๒ อินฺท สุจิวสเน จ เทเว   
               ทุสสฺ คเหตฺวา อติริว โถมยนฺเต   
               อสิโต อิสิ อทฺทส ทิวาวิหาเร ฯ   
               ทิสวฺาน เทเว ปมุทิตมเน ๓  อุทคฺเค   
               จิตฺตึ กริตฺวา อิทมโวจ ๔ ตตฺถ   
               กึ เทวสงฺโฆ อติริว กลยฺรูโป   
               ทุสสฺ คเหตฺวา รมยถ ๕ ก ึปฏิจฺจ ฯ   
               ยทาป อาสิ อสุเรหิ สงฺคโม ๖   
               ชโย สุราน อสุรา ปราชิตา   
               ตทาป เนตาทิโส โลมหสโน   
               กิมพฺภูต ทฏ ุ มรู ปโมทิตา ฯ   
               เสเฬนฺติ คายนฺติ จ วาทยนฺติ ๗   
               ภุชานิ โผเฏนฺติ ๘ จ นจฺจยนฺติ จ   
#๑ ม. ย.ุ สตต ฯ ๒ โป. สกว ฯ ย.ุ สกฺกจฺจ ฯ  ๓ ม. ย.ุ มุทิตมเน ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อิทมโวจาสิ ฯ ๕ ยุ. ภมุยถ ฯ ๖ ป. สงฺคเห ฯ ๗ ม. ยุ. วาทยนฺติ จ ฯ   
#๘ ม. โปเนฺติ ฯ    
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               ปุจฺฉามิ โวห เมรุมุทฺธวาสิเน   
               ธุนาถ เม สสย ขิปฺป ๑ มาริสา ฯ   
               โส โพธิสตฺโต รตนวโร อตุโลฺย   
               มนสฺุสโลเก หิตสุขตาย ๒ ชาโต   
               สกยฺาน คาเม ชนปเท ลุมฺพิเนยฺเย   
               เตนมฺห ตุฏา อติริว กลฺยรปูา ฯ   
               โส สพฺพสตฺตุตฺตโม อคฺคปุคฺคโล   
               นราสโภ สพฺพปชานมุตฺตโม   
               วตฺเตสฺสติ ๓  จกฺก อิสิวฺหเย วเน   
               นทว สีโห พลวา มิคาภิภู ฯ   
               ต สทฺท สุตฺวา ตุริตมวสรี โส   
               สุทโฺธทนสฺส (ตท) ภวน อุปาวิสิ ๔   
               นิสชฺช ตตฺถ อิทมโวจาป ๕ สเกฺย   
               กุห ึกุมาโร อหมฺป ทฏ ุกาโม ฯ   
               ตโต กุมาร ชลิตมิว สุวณฺณ   
               อุกกฺามุเขว สุกุสลสมฺปหฏ   
               ทททฺลฺลมาน สิริยา อโนมวณฺณ   
               ทสเฺสสุ ปุตฺต อสิตวฺหยสฺส สกฺยา ฯ   
               ทิสวฺา กุมาร สิขิมิว ปชฺชลนฺต   
#๑ โป. ม. ยุ. ขิปฺป ฯ ๒ ม. ย.ุ หิตสุขตฺถาย ฯ ๓ โป. วตฺติสฺสติ ฯ ๔ ย.ุ   
#อุปาคมิ ฯ ๕ ม. ย.ุ อิทมโวจาสิ ฯ    
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               ตาราสภว นภสิคม วิสุทฺธ   
               สุรยินฺตปนฺต สารทริวพฺภมุตฺต ๑   
               อานนฺทชาโต วิปุลมลตฺถ ปตึ ฯ   
               อเนกสาข ฺจ สหสฺสมณฺฑล   
               ฉตฺต มรู ธาเรยฺยมุนฺตลิกฺเข   
               สุวณฺณทณฺฑา วีติปตนฺติ จามรา   
               น ทิสฺสเร จามรฉตฺตคาหกา ฯ   
               ทิสวฺา ชฏี ๒ กณฺหสิริวฺหโย อิสิ   
               สุวณฺณนิกฺข วิย ปณฺฑุกมฺพเล   
               เสต ฺจ ฉตฺต ธารยนฺตมุทฺธนิ ๓    
               อุทคฺคจิตฺโต สุมโน ปฏิคฺคเห ฯ   
               ปฏคฺิคเหตฺวา ปน สกฺยปุงฺคว   
               ชิคึสโก ลกฺขณมนฺตปารคู   
               ปสนฺนจิตฺโต คิรมพฺภุทีรยิ   
               อนุตฺตราย ทิปทานมุตฺตโม ฯ   
               อถตฺตโน คมนมนุสฺสรนฺโต   
               อกลฺยรูโป คฬยติ อสฺสุกานิ   
               ทิสวฺาน สกฺยา อิสิมโวจุ รุทนตฺ   
               โน เจ กุมาเร ภวิสฺสติ อนฺตราโย ฯ   
               ทิสวฺาน สเกฺย อิสิมโวจ อกเลฺย   
#๑ โป. สารททิวาพฺภมุตฺต ฯ ม. ยุ. สรสริวพฺ .. ฯ ๒ โป. ย.ุ ชฏ ิฯ ๓ ม. ย.ุ   
#ธริยนฺต .. ฯ    
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               นาห กุมาเร อหิตมนุสฺสรามิ   
               น จาป อสฺส ภวิสฺสติ อนฺตราโย   
               น โอรกาย อธิมนสา ๑ ภวาถ ฯ   
               สมโฺพธิยคฺค ผุสิสฺสตาย กุมาโร   
               โส ธมฺมจกฺก ปรมวิสุทฺธทสฺสี   
               วตฺเตสฺสตาย พหุชนหิตานุกมฺป   
               วิตฺถาริกสฺส ภวิสฺสติ พฺรหฺมจริย ฯ   
               มม ฺจ อายุ น จิรมิธาวเสโส   
               อถนฺตรา เม ภวิสฺสติ กาลกิรยิา   
               โสห น สุสฺส ๒ อสมธุรสฺส ธมฺม   
               เตนมฺหิ อฏโฏ พฺยสนคโต ๓  อฆาวี ฯ   
               โส สากิยาน วิปุล ชเนตฺวาน ปตึ   
               อนฺเตปุรมฺหา นิรคมา ๔ พฺรหฺมจารี   
               โส ภาคิเนยฺย สย อนุกมฺปมาโน   
               สมาทเปสิ อสมธุรสฺส ธมฺเม   
               พุทฺโธติ โฆส ยทิ ปรโต สุณาสิ   
               สมโฺพธิปตฺโต วิวรติ ๕ ธมฺมมคฺค   
               คนฺตฺวาน ตตฺถ สย ๖ ปริปุจฺฉมาโน   
               จรสฺสุ ตสฺมึ ภควติ พฺรหฺมจริย ฯ   
               เตนานุสิฏโ หิตมเนน ตาทินา   
#๑ ม. อธิมานสา ฯ ๒ ม. โสสฺส ฯ  ๓ โป. ม. พฺยสนงฺคโต ฯ ๔ โป. ม. นิคมา ฯ   
#๕ ยุ. วีจรติ ฯ ๖ ม. ย.ุ สมย ฯ    
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               อนาคเต ปรมวิสุทฺธทสฺสินา   
               โส นาฬโก อุปจิตปุ ฺส ฺจโย   
               ชิน ปติกฺข ปริวสิ รกฺขิตินฺทฺรโิย ฯ   
               สุตฺวาน โฆส ชนิวรจกฺกวตฺตเน   
               คนฺตฺวาน ทิสฺวา อิสินิสภ ปสนฺโน   
               โมเนยฺยเสฏ มุนิวร ๑ อปุจฺฉิ   
               สมาคเต อสิตวฺหยสฺส สาสเนติ ฯ   
                   วตฺถุกถา ๒ นิฏ ิตา ฯ   
     [๓๘๙] อ ฺาตเมต วจน          อสิตสฺส ยถาตถ   
           ต ต โคตม ปุจฺฉามิ ๓      สพฺพธมฺมาน ปารคุ   
           อนาคาริยุเปตสฺส ๔       ภิกฺขาจริย ชิคึสโต   
           มุนึ ปพฺรูหิ เม ปุฏโ       โมเนยฺย อุตฺตม ปท ฯ   
           โมเนยฺยนฺเต อุป ฺ ิสฺสนฺติ    (ภควา) ทุกฺกร ทุรภิสมฺภว   
           หนฺท เต น ปวกฺขามิ       สนฺถมภฺสฺสุ ทโฬฺห ภว ฯ   
           สมานภาว ๕ กุพฺเพถ      คาเม อกุฏวนฺทิต   
           มโนปโทส รกฺเขยฺย        สนโฺต อนุณฺณโคจโร ๖ ฯ   
           อุจฺจาวจา นิจฺฉรนฺติ        ทาเย อคฺคิสิขูปมา   
           นาริโย มุนึ ปโลเภนฺติ      ตา สุ ต มา ปโลเภยฺยุ ๗   
           วิรโต เมถุนา ธมฺมา       หิตฺวา กาเม วราวเร ๘   
#๑ ม. ย.ุ มุนปิวร ฯ  ๒ ม. ยุ. วตฺถุคาถา ฯ  ๓ ย.ุ ปุจฺฉาม ฯ ๔ ม. ยุ.   
#อนคาริยุ ... ฯ ๕ โป. ม. สมานภาค ฯ ๖ ย.ุ วณฺณนาย ฺจ อนุณฺณโต จเร ฯ   
 
#๗ โป. ม. ย.ุ ปโลภยุ ฯ ๘ ม. ปโรปเร ฯ ยุ. ปโรวเร ฯ    
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           อวิรุทโฺธ อสารตฺโต        ปาเณสุ ตสถาวเร ฯ   
           ยถา อห ตถา เอเต       ยถา เอเต ตถา อห   
           อตฺตาน อุปม กตฺวา        น หเนยฺย น ฆาตเย ฯ   
           หิตฺวา อิจฺฉ ฺจ โลภ ฺจ      ยตฺถ สตฺโต ปถุชฺุชโน   
           จกฺขุมา ปฏิปชฺเชยยฺ        ตเรยฺย นรก อิม ฯ   
           โอโนทโร ๑ มิตาหาโร    อปฺปจฺฉสฺส อโลลโุป   
           สทา ๒ อิจฺฉาย นิจฺฉาโต   อนิจฺโฉ โหติ นพฺิพุโต ฯ   
           ส ปณฺฑจาร จริตฺวา        วนนฺตมภิหารเย   
           อุปฏ ิโต รุกฺขมูลสฺมึ        อาสนูปคโต มุนิ ฯ   
           ส ฌานปสุโต ธีโร         วนนฺเต รมิโต สิยา   
           ฌาเยถ รกฺุขมูลสฺม ึ        อตฺตานมภิโตสย ฯ   
           ตโต รตฺยา วิวสเน ๓      คามนฺตมภิหารเย   
           อวฺหาน นาภินนฺเทยฺย       อภิหาร ฺจ คามโต ฯ   
           น มุน ีคามมาคมฺม         กุเลส ุสหสา จเร   
           ฆาเสสน ๔ ฉินฺนกโถ      น วาจมฺปยุตฺต ภเณ ฯ   
           อลตฺถ ยทิท สาธุ          นาลตฺถ กุสลามิติ ๕   
           อุภเยเนว โส ตาทิ        รกฺุขว อุปาติวตฺตติ ๖ ฯ   
           สปตฺตปาณี จรนฺโต         อมูโค มูคสมฺมโต   
           อปฺป ทาน น หิเฬยฺย       ทาตาร นาวชานิยา ฯ   
           อุจฺจาวจา หิ ปฏิปทา       สมเณน ปกาสิตา   
#๑ ม. ย.ุ อูนทูโร ฯ  ๒ ยุ. สเว ฯ ๓ ม. วิวสาเน ฯ  ๔ โป. ฆาเสน ฯ   
#๕ โป. กุสลมิติ ฯ ม. กุสล อิติ ฯ ๖ ม. รุกฺข อุปนิวตฺตติ ฯ ยุ. อูปนิวตฺตติ ฯ    
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           น ปาร ทิคุณ ยนฺติ         น ยิท เอกคุณมุตฺต ๑ ฯ   
           ยสฺส จ วิสตา นตฺถิ        ฉินฺนโสตสฺส ภิกฺขุโน   
           กิจฺจากิจฺจปฺปหีนสฺส         ปริฬาโห น วิชชฺติ ฯ   
           โมเนยฺยนฺเต อุป ฺ ิสฺสนฺติ    (ภควา) ขุรธารูปโม ภเว   
           ชิวฺหาย ตาลล อาหจฺจ       อุทเร ส ฺโต สิยา ฯ   
           อลีนจิตฺโต จ สิยา         น จาป พหุ จินฺตเย   
           นิรามคนฺโธ อสิโต         พฺรหฺมจริยปรายโน   
           เอกาสนสฺส สิกฺเขถ        สมโณปาสนสฺส จ   
           เอกตฺต โมนมกฺขาต        เอโก เว ๒ อภิรมิสฺสสิ ฯ   
                    (อถ ภาสิหิ ๓  ทส ทิสา)   
           สุตฺวา ธรีาน นิคฺโฆส       ฌายีน กามจาคิน   
           ตโต หิริ ฺจ สทฺธ ฺจ        ภิยฺโย กุพฺเพถ มามโก ฯ   
           ต นทหีิ วิชานาถ          โสพฺเภสุ ปทเรสุ จ   
           สนนตฺา ๔ ยนฺติ กสุุพฺภา    ตุณฺหี ยนฺติ มโหทธิ ฯ   
           ยทูนก ต สนติ            ย ปูร สนฺตเมว ต   
           อฑฺฒกุมฺภูปโม พาโล        รหโท ปูโรว ปณฺฑิโต ฯ   
           ย สมโณ พหุ ภาสติ        อุเปต อตฺถส ฺหิต   
           ชาน โส ธมฺม เทเสติ      ชาน โส พหุ ภาสติ ฯ   
           โย จ ชาน สยตตฺโต ๕    ชาน น พหุ ภาสติ   
#๑ ม. ย.ุ --- เอกคุณ มุต ฯ  ๒ ม. ย.ุ เจ ฯ ๓ ม. พาหิสิ ฯ ๔ โป. สณุนฺตา ฯ   
#ม. ย.ุ สณนฺตา ฯ  ๕ ยุ. ยตตฺโต ฯ    
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           ส มุน ิโมนมรหติ          ส มุนิ โมนมชฺฌคฺคาติ ๑ ฯ   
                   นาลกสุตฺต เอกาทสม ฯ   
                      ______________   
                สตฺุตนิปาเต ตติยสฺส มหาวคฺคสฺส   
                 ทวฺาทสม ทฺวยตานุปสฺสนาสุตฺต   
     [๓๙๐]   ๑๒   เอวมฺเม  สุต  ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ   ปุพฺพาราเม  มิคารมาตุ  ปาสาเท  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
ภควา     ตทหุโปสเถ    ปณฺณรเส    ปณฺุณาย    ปุณฺณมาย    รตฺติยา   
ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   อพฺโภกาเส   นิสินโฺน   โหติ   ฯ   อถ  โข  ภควา   
ตุณฺหีภูต   ตุณฺหีภูต  ภิกฺขุสงฺฆ  อนุวิโลเกตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  เย  เต   
ภิกฺขเว   กุสลา   ธมฺมา  อริยา  นิยฺยานกิา  สมฺโพธคิามิโน  ๒  เตส   
โว   ภิกฺขเว   กุสลาน   ธมฺมาน   อริยาน  นิยฺยานิกาน  สมฺโพธคิามีน   
กา   อุปนิสา   สวนายาติ   อิติ   เจ  ภิกฺขเว  ปุจฺฉิตาโร  อสฺส ุ เต   
เอวมสฺสุ   วจนียา   ยาวเทว   ทฺวยตาน  ธมฺมาน  ยถาภูต  าณายาติ   
กิ ฺจ     ทฺวยต     วเทถ     อิท     ทุกฺข    อย    ทุกฺขสมุทโยติ   
อยเมกานุปสฺสนา     อย     ทุกฺขนิโรโธ     อย     ทุกขฺนิโรธคามินี   
ปฏิปทาติ   อย   ทุติยานุปสฺสนา   เอว   สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน  ภิกฺขเว   
ภิกฺขุโน    อปฺปมตฺตสฺส    อาตาปโน    ปหิตตฺตสฺส    วิหรโต   ทฺวินฺน   
ผลาน    อ ฺตร    ผล   ปาฏิกงฺข   ทฏิเว   ธมฺเม   อ ฺา   สติ   
#๑ ม. ย.ุ โมนมชฺชคา ฯ ๒ ม. ย.ุ สมโฺพธคามิโน ฯ    
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วา อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ ฯ   
           อิทมโวจ ภควา           อิท วตฺวาน สุคโต   
                  อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
     [๓๙๑] เย ทุกฺข นปฺปชานนฺติ       อโถ ทกฺุขสฺส สมฺภว   
           ยตฺถ จ สพฺพโส ทกฺุข       อเสส อุปรุชฺฌติ   
           ต ฺจ มคฺค น ชานนฺติ       ทุกฺขูปสมคามิน   
           เจโตวิมุตฺติหีนา เต        อโถ ป ฺาวิมุตฺติยา   
           อภพฺพา เต อนฺตกิริยาย     เต เว ชาติชรูปคา ฯ   
           เย จ ทุกฺข ปชานนฺติ       อโถ ทุกฺขสฺส สมฺภว   
           ยตฺถ จ สพฺพโส ทกฺุข       อเสส อุปรุชฺฌติ   
           ต ฺจ มคฺค ปชานนฺติ        ทุกขฺูปสมคามิน   
           เจโตวิมุตฺติสมฺปนฺนา        อโถ ป ฺาวิมุตฺติยา   
           ภพฺพา เต อนฺตกิริยาย      น เต ชาติชรูปคาติ ฯ   
     [๓๙๒]    สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   สมฺมาทฺวยตานุปสฺสนาติ   
อิติ   เจ   ภิกขฺเว   ปุจฺฉิตาโร  อสฺสุ  สิยาติสฺสุ  วจนียา  ๑  กถ ฺจ   
สิยา      ยงฺกิ ฺจิ      ทุกฺข     สมฺโภติ     สพฺพ     อุปธิปจฺจยาติ   
อยเมกานุปสฺสนา   อุปธีน   เตฺวว   อเสสวิราคนิโรธา   นตฺถ ิ ทุกขฺสฺส   
สมฺภโวติ     อย     ทุติยานุปสฺสนา     เอว    สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน   
ฯเปฯ อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
               อุปธินิทานา ปภวนฺติ ทุกฺขา   
#๑ โป. สิยา ติสฺส วจนีโย ฯ    
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               เย เกจิ โลกสฺม ึอเนกรูปา   
               โย เว อวิทฺวา อุปธึ กโรติ   
               ปุนปฺปุน ทุกฺขมุเปติ มนฺโท   
               ตสฺมา ปชาน อุปธึ น กยริา   
               ทุกขฺสฺส ชาติปฺปภวานุปสฺสีติ ฯ   
     [๓๙๓]    สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   สมฺมาทฺวยตานุปสฺสนาติ   
อิติ   เจ   ภิกขฺเว   ปุจฺฉิตาโร   อสฺส ุ  สยิาติสฺสุ   วจนียา   กถ ฺจ   
สิยา     ยงฺกิ ฺจิ     ทุกฺข     สมฺโภติ     สพฺพ     อวิชชฺาปจฺจยาติ   
อยเมกานุปสฺสนา   อวิชชฺาย   เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  นตฺถิ  ทกฺุขสฺส   
สมฺภโวติ    อย    ทุติยานุปสฺสนา    เอว   สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน   ฯ   
ฯเปฯ อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
           ชาติมรณสสาร            เย วชนฺติ ปุนปฺปุน   
           อิตฺถภาว ฺถาภาว         อวิชชฺาเยว สา คติ ฯ   
           อวิชฺชา หาย มหาโมโห     ยทิท สสฺสต ๑ จิร   
           วิชฺชาคตา จ เย สตฺตา     น ๓  เต คจฺฉนฺติ ปุนพฺภวนฺติ ฯ   
     [๓๙๔]   สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   ฯเปฯ   กถ ฺจ   สิยา   
ยงฺกิ ฺจิ    ทกฺุข   สมโฺภติ   สพฺพ   สงฺขารปจฺจยาติ   อยเมกานุปสฺสนา   
สงฺขาราน    เตฺวว    อเสสวิราคนิโรธา   นตฺถ ิ  ทุกฺขสฺส   สมฺภโวติ   
อย    ทุติยานุปสฺสนา   เอว   สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน   ฯเปฯ   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
#๑ ม. ย.ุ เยนิท สสิต ฯ  ๓ ยุ. นาคจฺฉนฺติ ฯ    
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           ยงฺกิ ฺจิ ทุกฺข สมฺโภติ       สพฺพ สงฺขารปจฺจยา   
           สงฺขาราน นิโรเธน        นตฺถ ิทกฺุขสฺส สมฺภโว ฯ   
           เอตมาทีนว ตฺวา         ทุกฺข สงฺขารปจฺจยา   
           สพฺพสงฺขารสมถา          ส ฺาน ๑ อุปโรธนา   
           เอว ทุกฺขกฺขโย โหติ       เอต ตฺวา ยถาตถ ฯ   
           สมฺมทฺทสา เวทคุโน        สมมฺท ฺาย ปณฺฑิตา   
           อภิภุยฺย ๒ มารสโยค      น คจฺฉนฺติ ปุนพฺภวนฺติ ฯ   
     [๓๙๕]   สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   ฯเปฯ   กถ ฺจ   สิยา   
ยงฺกิ ฺจิ       ทุกฺข       สมโฺภติ       สพฺพ       วิ ฺาณปจฺจยาติ   
อยเมกานุปสฺสนา    วิ ฺาณสฺส    เตฺวว    อเสสวิราคนิโรธา    นตฺถิ   
ทุกฺขสฺส   สมฺภโวติ   อย   ทุติยานุปสฺสนา   เอว  สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน   
ฯเปฯ อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
           ยงฺกิ ฺจิ ทุกฺข สมฺโภติ       สพฺพ วิ ฺาณปจฺจยา   
           วิ ฺาณสฺส นิโรเธน        นตฺถิ ทุกฺขสฺส สมฺภโว ฯ   
           เอตมาทีนว ตฺวา         ทุกฺข วิ ฺาณปจฺจยา   
           วิ ฺาณูปสมา ภิกฺขุ         นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโตติ ฯ   
     [๓๙๖]   สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   ฯเปฯ   กถ ฺจ   สิยา   
ยงฺกิ ฺจิ    ทกฺุข    สมฺโภติ    สพฺพ   ผสฺสปจฺจยาติ   อยเมกานุปสฺสนา   
ผสฺสสฺส   เตฺวว   อเสสวิราคนิโรธา   นตฺถิ   ทุกฺขสฺส   สมฺภโวติ  อย   
ทุติยานุปสฺสนา     เอว     สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน    ฯเปฯ    อถาปร   
#๑ ยุ. ส ฺาย ฯ ๒ โป. อภิภู ฯ    
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เอตทโวจ สตฺถา   
 
           เตส ผสฺสปเรตาน         ภวโสตานุสาริน   
           กุมฺมคฺค ปฏิปนฺนาน         อารา สโยชนกฺขโย ฯ   
           เย จ ผสฺส ปริ ฺาย       ป ฺาย ๑ อุปสเม รตา   
           เตป ๒ ผสฺสาภิสมยา      นิจฺฉาตา ปรินิพฺพุตาติ ฯ   
     [๓๙๗]   สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   ฯเปฯ   กถ ฺจ   สิยา   
ยงฺกิ ฺจิ    ทกฺุข   สมโฺภติ   สพฺพ   เวทนาปจฺจยาติ   อยเมกานุปสฺสนา   
เวทนาน   เตฺวว   อเสสวิราคนิโรธา   นตฺถิ   ทุกฺขสฺส  สมฺภโวติ  อย   
ทุติยานุปสฺสนา     เอว     สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน    ฯเปฯ    อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
           สุข วา ยทิ วา ทุกขฺ       อทุกฺขมสุข สห   
           อชฺฌตฺต ฺจ พหิทฺธา จ       ยงฺกิ ฺจิ อตฺถิ เวทิต   
           เอต ทุกฺขนฺติ ตฺวาน       โมสธมฺม ปโลกิน   
           ผุสฺส ผุสฺส วย ปสสฺ        เอว ตตฺถ วิชานติ ๓  ฯ   
           เวทนาน ขยา เยว ๔     นตฺถ ิทกฺุขสฺส สมฺภโวติ ฯ   
     [๓๙๘]   สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   ฯเปฯ   กถ ฺจ   สิยา   
ยงฺกิ ฺจิ    ทกฺุข    สมฺโภติ   สพฺพ   ตณฺหาปจฺจยาติ   อยเมกานุปสฺสนา   
ตณฺหาย   เตฺวว   อเสสวิราคนิโรธา   นตฺถิ   ทุกฺขสฺส   สมฺภโวติ  อย   
ทุติยานุปสฺสนา     เอว     สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน    ฯเปฯ    อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
#๑ ม. อ ฺายุปสเม ฯ ยุ. อ ฺาย อุปสเม ฯ ๒ ม. ยุ. เต เว ฯ   
#๓ โป. ย.ุ วิรชฺชติ ฯ  ๔ ม. ย.ุ ภิกฺขุ ฯ    
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           ตณฺหาทุติโย ปุริโส         ทีฆมทฺธาน สสร   
           อิตฺถภาว ฺถาภาว         สสาร นาติวตฺตติ ฯ   
           เอตมาทีนว ตฺวา         ตณฺหา ๑ ทุกฺขสฺส สมฺภว   
           วีตตโณฺห อนาทาโน        สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ   
     [๓๙๙]   สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   ฯเปฯ   กถ ฺจ   สิยา   
ยงฺกิ ฺจิ   ทุกขฺ   สมโฺภติ   สพฺพ   อุปาทานปจฺจยาติ   อยเมกานุปสฺสนา   
อุปาทานสฺส   ๒   เตฺวว  อเสสวิราคนิโรธา  นตฺถ ิ ทกฺุขสฺส  สมฺภโวติ   
อย    ทุติยานุปสฺสนา   เอว   สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน   ฯเปฯ   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
           อุปาทานปจฺจยา ภโว       ภูโต ทุกฺข นิคจฺฉติ   
           ชาตสฺส มรณ โหติ         เอโส ทุกฺขสฺส สมฺภโว ฯ   
           ตสฺมา อุปาทานกฺขยา       สมฺมท ฺาย ปณฺฑิตา   
           ชาติกฺขย อภิ ฺาย         น คจฺฉนฺติ ปุนพฺภวนฺติ ฯ   
     [๔๐๐]   สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   ฯเปฯ   กถ ฺจ   สิยา   
ยงฺกิ ฺจิ    ทกฺุข   สมโฺภติ   สพฺพ   อารมฺภปจฺจยาติ   อยเมกานุปสฺสนา   
อารมฺภาน   เตฺวว   อเสสวิราคนิโรธา   นตฺถิ  ทุกฺขสฺส  สมฺภโวติ  อย   
ทุติยานุปสฺสนา     เอว     สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน    ฯเปฯ    อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
           ยงฺกิ ฺจิ ทุกฺข สมฺโภติ       สพฺพ อารมฺภปจฺจยา   
           อารมฺภาน นิโรเธน        นตฺถ ิทุกฺขสฺส สมฺภโว ฯ   
#๑ ม. ตณฺห ฯ ๒ ม. อุปาทานาน ฯ    
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           เอตมาทีนว ตฺวา         ทุกฺข อารมฺภปจฺจยา   
           สพฺพารมฺภ ปฏินิสสฺชฺช       อนารมฺเภ วิมุตฺติโน   
           อุจฺฉินฺนภวตณฺหสฺส          สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน   
           วิกฺขีโณ ๑ ชาติสสาโร     นตฺถ ิตสฺส ปุนพฺภโวติ ฯ   
     [๔๐๑]   สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   ฯเปฯ   กถ ฺจ   สิยา   
ยงฺกิ ฺจิ    ทกฺุข   สมโฺภติ   สพฺพ   อาหารปจฺจยาติ   อยเมกานุปสฺสนา   
อาหาราน    เตฺวว    อเสสวิราคนิโรธา   นตฺถ ิ  ทุกฺขสฺส   สมฺภโวติ   
อย    ทุติยานุปสฺสนา   เอว   สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน   ฯเปฯ   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
           ยงฺกิ ฺจิ ทุกฺข สมฺโภติ       สพฺพ อาหารปจฺจยา   
           อาหาราน นิโรเธน        นตฺถ ิทกฺุขสฺส สมฺภโว ฯ   
           เอตมาทีนว ตฺวา         ทุกฺข อาหารปจฺจยา   
           สพฺพาหาเร ๒ ปริ ฺาย    สพฺพาหารมนิสฺสิโต   
           อาโรคฺย สมฺมท ฺาย       อาสวาน ปริกฺขยา   
           สงฺขาย เสวี ธมฺมฏโ      สงฺขยนฺโนเปติ ๓  เวทคูติ ฯ   
     [๔๐๒]   สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   ฯเปฯ   กถ ฺจ   สยิา   
ยงฺกิ ฺจิ    ทกฺุข    สมฺโภติ   สพฺพ   อิ ฺชิตปจฺจยาติ   อยเมกานุปสฺสนา   
อิ ฺชิตา8น   เตฺวว   อเสสวิราคนิโรธา   นตฺถ ิ ทุกฺขสฺส  สมฺภโวติ  อย   
ทุติยานุปสฺสนา     เอว     สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน    ฯเปฯ    อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
#๑ ยุ. วิติณฺโณ ฯ ๒ ม. ย.ุ สพฺพาหาร ฯ ๓ ย.ุ สงฺข น อุเปติ ฯ    
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           ยงฺกิ ฺจิ ทุกฺข สมฺโภติ       สพฺพ อิ ฺชิตปจฺจยา   
           อิ ฺชิตาน นิโรเธน         นตฺถิ ทุกฺขสฺส สมฺภโว ฯ   
           เอตมาทีนว ตฺวา         ทุกฺข อิ ฺชิตปจฺจยา   
           ตสฺมา หิ ๑ เอช โวสฺสชฺช  สงฺขาเร อุปรุนฺธิยา ๒   
           อเนโช อนุปาทาโน        ตโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ   
     [๔๐๓]   สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   ฯเปฯ   กถ ฺจ   สิยา   
นิสฺสิตสฺส    จลิต   โหตีติ   อยเมกานุปสฺสนา   อนิสฺสิโต   น   จลตีติ   
อย    ทุติยานุปสฺสนา    เอว    สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน    ฯ    ฯเปฯ   
อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
           อนิสฺสิโต น จลติ          นิสฺสิโต จ อุปาทิย   
           อิตฺถภาว ฺถาภาว         สสาร นาติวตฺตติ ฯ   
           เอตมาทีนว ตฺวา         นิสฺสเยสุ มหพฺภย   
           อนิสฺสิโต อนุปาทาโน       สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ   
     [๔๐๔]   สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   ฯเปฯ   กถ ฺจ   สิยา   
รูเปหิ   ภิกฺขเว   อรูปา   ๓    สนฺตตราติ  อยเมกานุปสฺสนา  อรูเปหิ   
นิโรโธ   สนตฺตโรติ   อย   ทุติยานุปสฺสนา  เอว  สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน   
ฯเปฯ อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
           เย จ รปููปคา สตฺตา       เย จ อรปูฏายิโน ๔   
           นิโรธ อปฺปชานนฺตา        อาคนฺตาโร เต ปุนพฺภว   
           เย จ รเูป ปริ ฺาย       อรูเปสุ สุสณฺ ิตา ๕   
#๑ ยุ. หิสทโฺท นตฺถิ ฯ  ๒ ม. ยุ. อุปรนธฺิย ฯ  ๓ ย.ุ สพฺพตฺถ อารุปฺปาติ   
#ทิสฺสติ  ฯ  ๔ ย.ุ อารุปฺปวาสิโน ฯ  ๕ โป. อารูเปสุ จ สณฺ ิตา ฯ ม. อรูเปสุ   
#อสณฺ ิตา ฯ    
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           นิโรเธ  เยว มุจฺจนฺติ ๑   เต ชนา มจฺจุหายิโนติ ฯ   
     [๔๐๕]   สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   ฯเปฯ   กถ ฺจ   สิยา   
ย     ภิกฺขเว     สเทวกสฺส    โลกสฺส    สมารกสฺส    สพฺรหฺมกสสฺ   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   อิท  สจฺจนฺติ  อุปนิชฺฌายิต   
ตทมริยาน     เอต     มุสาติ     ยถาภูต    สมฺมปฺป ฺาย    สุทฏิ   
อยเมกานุปสฺสนา   ย   ภิกขฺเว  สเทวกสฺส  ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสาย  อิท   
มุสาติ     อุปนิชฺฌายิต     ตทมริยาน     เอต    สจฺจนฺติ    ยถาภูต   
สมฺมปฺป ฺาย   สุทฏิ   อย  ทุติยานุปสฺสนา  เอว  สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน   
ฯเปฯ อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
           อนตฺตนิ อตฺตมานี ๒       ปสฺส โลก สเทวก   
           นิวิฏ นามรูปสฺมึ          อิท สจฺจนฺติ ม ฺติ ฯ   
           เยน เยน หิ ม ฺนฺติ       ตโต ต โหติ อ ฺถา   
           ต ฺหิ ตสฺส มุสา โหติ       โมสธมฺม ฺหิ อิตฺตร ฯ   
           อโมสธมฺม นิพฺพาน         ตทรยิา สจฺจโต วิทู   
           เต เว สจฺจาภิสมยา       นิจฺฉาตา ปรินิพฺพุตาติ ฯ   
     [๔๐๖]    สิยา   อ ฺเนป   ปริยาเยน   สมฺมาทฺวยตานุปสฺสนาติ   
อิติ   เจ   ภิกขฺเว   ปุจฺฉิตาโร   อสฺส ุ  สยิาติสฺสุ   วจนียา   กถ ฺจ   
สิยา    ย   ภิกขฺเว   สเทวกสฺส   โลกสฺส   สมารกสฺส   สพฺรหฺมกสฺส   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   อิท   สุขนฺติ  อุปนิชฺฌายิต   
ตทมริยาน     เอต     ทุกฺขนฺติ    ยถาภูต    สมฺมปฺป ฺาย    สุทฏิ   
#๑ ม. ย.ุ นโิรเธ เย วิมุจฺจนฺติ ฯ ๒ ม. อตฺตมานึ ฯ ยุ. อตฺตมาน ฯ    
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อยเมกานุปสฺสนา  ย  ภิกฺขเว  สเทวกสฺส  โลกสฺส  ฯเปฯ สเทวมนุสฺสาย   
อิท      ทุกฺขนฺติ     อุปนชิฌฺายิต     ตทมริยาน     เอต     สุขนฺติ   
ยถาภูต     สมฺมปฺป ฺาย     สุทิฏ     อย    ทุติยานุปสฺสนา    อย   
สมฺมาทฺวยตานุปสฺสิโน     โข     ภิกฺขเว     ภิกฺขุโน     อปฺปมตฺตสฺส   
อาตาปโน  ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  ทฺวินนฺ  ผลาน  อ ฺตร   ผล  ปาฏิกงฺข   
ทิฏเว ธมฺเม อ ฺา สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ ฯ   
           อิทมโวจ ภควา            อิท วตฺวาน สุคโต   
                   อถาปร เอตทโวจ สตฺถา   
           รูปา สทฺทา คนฺธา รสา ๑  ผสฺสา ธมฺมา จ เกวลา   
           อิฏา กนฺตา มนาปา จ     ยาวตตฺถีติ วุจฺจติ   
           สเทวกสฺส โลกสฺส         เอเต โว สุขสมฺมตา   
           ยตฺถ เจเต นิรุชฺฌนฺติ       ต เนส ทุกฺขสมฺมต ฯ   
           สุขนฺติ ทิฏมริเยหิ         สกฺกายสฺสุปโรธน   
           ปจฺจนีกมิท โหติ           สพฺพโลเกน ปสฺสต ฯ   
           ย ปเร สุขโต อาหุ        ตทริยา อาหุ ทุกฺขโต   
           ย ปเร ทุกฺขโต อาหุ       ตทริยา สุขโต วิทู   
           ปสฺส ธมฺม ทุราชาน        สมฺปมูเฬฺหตฺถ อวิทฺทสู ๒ ฯ   
           นิวุตาน ตโม โหติ         อนฺธกาโร อปสฺสต   
           สต ฺจ วิวฏ โหติ          อาโลโก ปสฺสตามิว   
           สนฺติเก น วิชานนฺติ        มคา ธมฺมสฺส โกวิทา ฯ   
#๑ ม. ย.ุ รสา คนฺธา ฯ   ๒ ม. สมฺปมูเฬหฺตฺถวิทฺทสุ ฯ    
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           ภวราคปเรเตหิ           ภวโสตานุสาริหิ   
           มารเธยฺยานุปฺปนฺเนหิ       นาย ธมฺโม สุสมพฺุโธ ฯ   
           โก นุ อ ฺตฺร อริเยหิ ๑   ปท สมฺพุทฺธมรหติ   
           ย ปท สมฺมท ฺาย         ปรินิพฺพนฺติ อนาสวาติ ฯ   
     [๔๐๗]   อิทมโวจ   ภควา   ฯ   อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  ภควโต   
ภาสิต   อภินนฺทุนฺติ   ฯ  อิมสฺมิ ฺจ  ปน  ๒  เวยฺยากรณสฺมึ  ภ ฺมาเน   
สฏ ิมตฺตาน ภิกฺขูน อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสูติ ฯ   
                  ทฺวยตานุปสฺสนาสุตฺต ทฺวาทสม ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
           สจฺจ อุปธิ อวิชฺชา จ       สงฺขารวิ ฺาณป ฺจม ๓    
           ผสฺสเวทนิยา ตณฺหา        อุปาทานารมฺภอาหรา ๔   
           อิ ฺชิต ผนฺทิต ๕ รูป       สจฺจ ทุกฺเขน ๖ โสฬสาติ ฯ   
                      มหาวคฺโค ตติโย ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
           ปพฺพชฺชา จ ปธานา จ      สุภา จ สุนฺทรี ตถา   
           มาฆสุตฺตสภิโย จ          เสโล สลฺล ปวุจฺจติ   
           วาเสฏโ จาป โกกาลิ     นาลโก ทฺวยตานุปสฺสน   
           ทฺวาทเสตานิ สุตฺตานิ       มหาวคฺโคติ วุจฺจตีติ ฯ   
                     ___________________   
#๑ ม. ย.ุ อ ฺตฺรมริเยหิ ฯ  ๒ ย.ุ ... อภินนฺทุ อิมสฺมึ โข ปน ฯ   
#๓ ม. สงฺขาเร ฯ ยุ. สงฺขารา ฯ ๔ ม. ยุ. ... ภา อาหารา ฯ   
#๕ ม. อิ ฺชติ จลิต ฯ ย.ุ อิ ฺชิเต ผนฺทิต ฯ  ๖ โป. ย.ุ สจฺจา ทุกฺเขน ฯ    
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               สุตฺตนิปาเต จตุตฺโถ อฏกวคฺโค ๑   
                       ปม กามสุตฺต   
   [๔๐๘] ๑ กาม กามยมานสฺส         ตสฺส เจ ต สมิชฺฌติ   
           อทฺธา ปติมโน โหติ        ลทฺธา มจฺโจ ยทิจฺฉติ ฯ   
           ตสฺส เจ กามยานสฺส ๒    ฉนฺทชาตสฺส ชนฺตุโน   
           เต กามา ปริหายนฺติ       สลฺลวิทโฺธว รุปฺปติ ฯ   
           โย กาเม ปริวชฺเชติ       สปฺปสฺเสว ปทา สิโร   
           โสม ๓  วิสตฺติก โลเก     สโต สมติวตฺตติ ฯ   
           เขตฺต วตฺถุ หิร ฺ ฺจ ๔    ควาสฺส ๕ ทาสโปริส   
           ถิโย พนฺธู ปุถู ๖ กาเม    โย นโร อนุคิชฺฌติ ๗   
           อพลา น ๘ พลียนติฺ       มทฺทนเฺต น ปริสฺสยา   
           ตโต น ทุกฺขมเนฺวติ        นาว ภินฺนมิโวทก ฯ   
           ตสฺมา ชนฺตุ สทา สโต      กามานิ ปริวชชฺเย   
           เต ปหาย ตเร โอฆ       นาว สิตฺวาว ๙ ปารคูติ ฯ   
                      กามสุตฺต ปม ฯ   
                      _______________   
#๑ อฏกวคฺคิโกติป ฯ ๒ กามยมานสฺสาติป ฯ ๓ โส อิม ฯ ๔ ม. ยุ. หิร ฺ วา ฯ   
#๕ ม. ควสฺส ฯ ๖ ม. ยุ. ปถุ ฯ  ๗ โป. อภิสชฺชติ ฯ ๘ ย.ุ อพลาว น ฯ   
#๙ ยุ. สิ ฺจิตฺวา ฯ    
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          สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส ทุติย คุหฏกสุตฺต   
       [๔๐๙] ๒ สตฺโต คุหาย พหุนาภิฉนฺโน   
               ติฏ นโร โมหนสฺมึ ปคาโฬฺห   
               ทูเร วิเวกา หิ ตถาวิโธ โส   
               กามา หิ โลเก น หิ สุปฺปหายา ฯ   
               อิจฺฉานิทานา ภวสาตพนฺธา ๑   
               เต ทุปฺปมุ ฺจา น หิ อ ฺโมกฺขา   
               ปจฺฉา ปุเร วาป อเปกฺขมานา   
               อิเมว กาเม ปุริเมว ชปฺป ฯ   
               กาเมสุ คิทฺธา ปสุตา ปมูฬฺหา   
               อวทานิยา เต วิสเม นิวิฏา   
               ทุกขฺูปนีตา ปริเทวยนฺติ   
               กึส ูภวิสฺสาม อิโต จุตาเส ฯ   
               ตสฺมา หิ สิกฺเขถ อิเธว ชนฺตุ   
               ย กิ ฺจิ ช ฺา วิสมนฺติ โลเก   
               น ตสฺส เหตุ วิสม จเรยฺย   
               อปฺป ฺหิ ต ชีวิตมาหุ ธีรา ฯ   
               ปสสฺามิ โลเก ปริผนฺทมาน   
               ปช อิม ตณฺหคต ภเวสุ   
#๑ โป. ม. ยุ. พทฺธา ฯ  ๒ ม. อปฺป ฺหิท ฯ  
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               หีนา นรา มจฺจุมุเข ลปนฺติ   
               อวีตตณฺหาเส ภวาภเวสุ ฯ   
               มมายิเต ปสฺสถ ผนฺทมาเน   
               มจฺเฉว อปฺโปทเก ขีณโสเต   
               เอตมฺป ทิสฺวา อมโม จเรยฺย   
               ภเวสุ อาสตฺติมกุพฺพมาโน ฯ8   
               อุโภสุ อนฺเตสุ วิเนยฺย ฉนฺท   
               ผสฺส ปริ ฺาย อนานุคิทฺโธ   
               ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโน   
               น ลิมฺปตี ทิฏสุเตสุ ธีโร ฯ   
               ส ฺ ปริ ฺา ๑ วิตเรยฺย โอฆ   
               ปรคฺิคเหสุ มุนิ โนปลิตฺโต   
               อพฺพูฬฺหสลฺโล จรมปฺปมตฺโต   
               นาสึสติ ๒ โลกมิม ปร ฺจาติ ฯ   
                     คุหฏกสุตฺต ทุติย ฯ   
                      ______________   
#๑ โป. ปริ ฺาย ตเรยฺย ฯ  ๒ ม. นาสสีติ ฯ    
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         สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส ตติย ทุฏฏกสุตฺต   
       [๔๑๐] ๓ วทนฺติ เว ทุฏมนาป เอเก   
               อโถป เว สจฺจมนา วทนฺติ   
               วาท ฺจ ชาต มุนิ โน อุเปติ   
               ตสฺมา มุนี นตฺถิ ขิโล กุหิ ฺจิ ฯ   
               สก ฺหิ ทิฏ ึ กถมจฺจเยยฺย   
               ฉนฺทานุนีโต รุจิยา นิวิฏโ   
               สย สมตฺตานิ ปกุพฺพมาโน ๑   
               ยถา หิ ชาเนยฺย ตถา วเทยฺย ฯ   
               โย อตฺตโน สีลวตานิ ชนฺตุ   
               อนานุปุฏโ จ ๒ ปเรส ปาวา   
               อนริยธมฺม กุสลา ตมาหุ   
               โย อาตุมาน สยเมว ปาวา ฯ   
               สนโฺต จ ภิกฺขุ อภินิพฺพุตตฺโต   
               อิติหนฺติ สีเลสุ อกตฺถมาโน   
               ตมริยธมฺม กุสลา วทนฺติ   
               ยสสฺุสฺสทา นตฺถิ กุหิ ฺจิ โลเก ฯ   
               ปกปฺปตา สงฺขตา ยสฺส ธมฺมา   
               ปุรกฺขตา สนฺติ ๓  อวีวทาตา   
#๑ โป. ปกฺรพฺุพมาโน ฯ ๒ ม. ว ปเรส ปาว ฯ  ๓ โป. สนฺติมวีวทาตา ฯ    
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               ยทตฺตนิ ปสฺสติ อานิสส   
               ต นิสฺสิโต กุปปฺปฏิจฺจ สนฺตึ ฯ   
               ทิฏ ีนิเวสา น หิ สฺวาติวตฺตา   
               ธมเฺมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต   
               ตสฺมา นโร เตสุ นิเวสเนสุ   
               นิรสฺสตี อาทิยติจฺจ ธมฺม ฯ   
               โธนสฺส หิ นตฺถ ิกุหิ ฺจิ โลเก   
               ปกปฺปตา ทิฏ ิ ภวาภเวสุ๓   
               มาย ฺจ มาน ฺจ ปหาย โธโน   
               ส เกน คจฺเฉยฺย อนูปโย โส ฯ   
               อุปโย หิ ธมฺเมสุ อุเปติ วาท   
               อนูปย เกน กถ วเทยฺย   
               อตฺต ๑ นิรตฺต น หิ ตสฺส อตฺถิ   
               อโธสิ โส ทฏิ ิมิเธว สพฺพนฺติ ๒ ฯ   
                    ทุฏฏกสุตฺต ตติย ฯ   
                      ______________   
        สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส จตุตฺถ สุทฺธฏกสุตฺต   
       [๔๑๑] ๔ ปสฺสามิ สทฺุธ ปรม อโรค   
               ทิฏเน สสุทฺธิ นรสฺส โหติ   
#๑ ม. อตฺตา นิรตฺตา ฯ ๒ ยุ. สพฺพาติ ฯ โป. สพฺพ ฺจาติ ฯ    
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               เอวาภิชาน ๑ ปรมนฺติ ตฺวา   
               สุทธฺานุปสฺสีป ปจฺเจติ าณ ฯ   
               ทิฏเน เจ สุทฺธิ นรสฺส โหติ   
               าเณน วา โส ปชหาติ ทุกฺข   
               อ ฺเน โส สุชฌฺติ โสปธีโก   
               ทิฏ ี หิ น ปาว ตถา วทาน ฯ   
               น พฺราหฺมโณ อ ฺโต สุทฺธิมาห   
               ทิฏเ สุเต สีลวเต มุเต วา   
               ปุ ฺเ จ ปาเป จ อนูปลิตฺโต   
               อตฺต ฺชโห น อิธ ๒ ปกุพฺพมาโน ฯ   
               ปุรมิ ปหาย อปร สิตาเส   
               เอชานุคา เต น ตรนฺติ สงฺค   
               เต อุคฺคหายนฺติ นิรสฺสชนฺติ   
               กปว สาข ปมุข ๓  คหาย ฯ   
               สย สมาทาย วตานิ ชนฺตุ   
               อุจฺจาวจ คจฺฉติ ส ฺตตฺโต   
               วิทฺวา จ เวเทหิ สเมจฺจ ธมฺม   
               น อุจฺจาวจ คจฺฉติ ภูริป ฺโ ฯ   
               ส สพฺพธมฺเมสุ วิเสนิภูโต   
               ย กิ ฺจิ ทิฏ ว สุต มุต วา   
#๑ ยุ. เอตาภิชาน ฯ ๒ ม. ยุ. นยิธ ฯ  ๓ โป. ปมุจฺจุคฺคหาย ฯ ม. ปมุ ฺจ   
#คาหาย ฯ ยุ. ปมุ ฺจ ฯ    
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               ตเมว ทสฺสึ วิวฏ จรนฺต   
               เกนีธ โลกสฺมึ วิกปฺปเยยฺย ฯ   
               น กปฺปยนฺติ น ปุเรกฺขโรนฺติ   
               อจฺจนฺตสุทฺธีติ น เต วทนฺติ   
               อาทานคนฺถ คธิต วิสชฺช   
               อาส น กุพฺพนฺติ กุหิ ฺจิ โลเก ฯ   
               สีมาติโค พฺราหฺมโณ ตสฺส นตฺถิ   
               ตฺวา ว ทิสฺวา ว สมุคฺคหีต   
               น ราคราคี น วิราครตฺโต,   
               ตสฺสีธ นตฺถี ปรมุคฺคหีตนฺติ ฯ   
                   สุทฺธฏกสุตฺต จตุตฺถ ฯ   
                    ___________________   
               สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส   
                    ป ฺจม ปรมฏกสุตฺต   
         [๔๑๒] ปรมนฺติ ทฏิ ีสุ ปริพฺพสาโน   
               ยทตฺุตรึ กุรุเต ชนฺตุ โลเก   
               หีนาติ อ ฺเ ตโต สพฺพมาห   
               ตสฺมา วิวาทานิ อวีติวตฺโต ฯ   
               ยทตฺตนี ปสฺสติ อานิสส    
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               ทิฏเ สุเต สีลพฺพเต ๑ มุเต วา   
               ตเทว โส ตตฺถ สมุคฺคหาย   
               นิหีนโต ปสฺสติ สพฺพม ฺ ฯ   
               ต วาป คนฺถ กุสลา วทนฺติ   
               ย นิสฺสิโต ปสสฺติ หีนม ฺ   
               ตสฺมา หิ ทิฏ ว สุต มุต วา   
               สีลพฺพต ภิกฺขุ น นิสฺสเยยฺย ฯ   
               ทิฏ ิมฺป โลกสฺม ึน กปฺปเยยฺย   
               าเณน วา สีลวเตน วาป   
               สโมติ อตฺตานมนูปเนยฺย   
               หีโน น ม ฺเถ วิเสสิ วาป ๒ ฯ   
               อตฺต ปหาย อนุปาทิยาโน   
               าเณป โส นิสสฺย โน กโรติ   
               ส เว วิยตฺเตสุ น วคฺคสารี   
               ทิฏ ิมฺป โส น ปจฺเจติ กิ ฺจิ ฯ   
               ยสสฺูภยนฺเต ปณิธีธ นตฺถิ   
               ภวาภวาย อิธ วา หุร วา   
               นิเวสนา ยสฺส ๓  น สนฺติ เกจิ   
               ธมเฺมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต   
               ตสฺสีธ ทิฏเ ว สุเต มุเต วา   
#๑ ม. ย.ุ สลีวเต ฯ ๒ โป. จาป ฯ  ๓ ม. ยุ. ตสฺส ฯ    
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               ปกปฺปตา นตฺถิ อนูป ส ฺา   
               ต พฺราหฺมณ ทิฏ ิมนาทิยาน   
               เกนีธ โลกสฺมึ วิกปฺปเยยฺย ฯ   
               น กปฺปยนฺติ น ปุเรกฺขโรนฺติ   
               ธมมฺาป เตส น ปฏิจฺฉิตาเส   
               น พฺราหฺมโณ สีลวเตน เนยฺโย   
               ปาร คโต น ปจฺเจติ ตาทีติ ฯ   
                   ปรมฏกสุตฺต ป ฺจม ฯ   
                    ___________________   
         สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส ฉฏ ชราสุตฺต   
   [๔๑๓] ๖ อปฺป วต ชีวิต อิท         โอร วสฺสสตาป มิยฺยติ   
           สเจป ๑ อติจฺจ ชีวติ      อถ โข โส ชรสาป มยิฺยติ ฯ   
           โสจนฺติ ชนา มมายิเต      น ห ิสนฺติ นิจฺจา ปริคฺคหา   
           วินาภาวสนฺตเมวิท         อิติ ทิสวฺา นาคารมาวเส ฯ   
           มรเณนป ต ปหิยฺยติ        ย ปุริโส มมยิทนฺติ ม ฺติ   
           เอตมฺป ๒ วิทิตฺวา ปณฺฑิโต  น มมตฺตาย นเมถ มามโก ฯ   
           สุปเนน ยถาป สงฺคต       ปฏิพุทฺโธ ปุรโิส น ปสฺสติ   
           เอวมฺป ปยายิต ชน        เปต กาลกต น ปสสฺติ ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. โย เจป ฯ  ๒ เอวมฺปติป ฯ    
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           ทิฏาป สุตาป เต ชนา     เยส นามมิท ปวุจฺจติ   
           นามเมวาวสิสฺสติ          อกฺเขยฺย เปตสฺส ชนฺตุโน ฯ   
           โสกปริเทวมจฺฉร          น ชหนฺติ คิทฺธา มมายิเต   
           ตสฺมา มุนโย ปริคฺคห หิตฺวา  อจรึสุ เขมทสฺสิโน ฯ   
           ปฏลินีจรสฺส ภิกฺขุโน        ภชมานสฺส วิวิตฺตมาสน   
           สามคฺคิยมาหุ ตสฺส ต       โย อตฺตาน ภวเน น ทสฺสเย ฯ   
           สพฺพตฺถ มุนี อนิสสฺิโต       น ปย กุพฺพติ โนป อปฺปย   
           ตสฺมึ ปริเทวมจฺฉร         ปณฺเณ วาริ ยถา น ลมิฺปติ ฯ   
           อุทกพินฺทุ ยถาป โปกฺขเร    ปทุเม วาริ ยถา น ลิมฺปติ   
           เอว มุนีโน ปลิมฺปติ        ยทิท ทิฏ สุต มุเตสุ วา ฯ   
           โธโน น หิ เตน ม ฺติ     ยททิ ทิฏ สุต มุเตสุ วา   
           นา ฺเน วิสุทฺธิมิจฺฉติ       น หิ โส รชชฺติ โน วิรชฺชตีติ ฯ   
                      ชราสุตฺต ฉฏม ฯ   
                       ______________   
               สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส   
                  สตฺตม ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺต   
   [๔๑๔] ๗ เมถุนมนุยุตฺตสฺส           (อิจฺจายสฺมา ติสฺสเมตฺเตยฺโย) ๑   
                                 วิฆาต พฺรูหิ มารสิ   
           สุตฺวาน ตว สาสน         วิเวเก สกิฺขิสฺสามเส ฯ   
           เมถุนมนุยุตฺตสฺส           (เมตฺเตยฺยาติ ภควา)   
#๑ ม. ย.ุ ติสโฺส เมตฺเตยฺโย ฯ    
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                                 มุสสฺเต วาป สาสน   
           มิจฺฉา จ ปฏิปชฺชติ         เอต ตสฺมึ อนาริย ฯ   
           เอโก ปุพฺเพ จริตฺวาน      เมถุน โย นิเสวติ   
           ยาน ภนฺตว ต โลเก       หีนมาหุ ปุถุชชฺน ฯ   
           ยโส กิตฺตี จ ยา ปุพฺเพ     หายเต วาป ตสฺส สา   
           เอตมฺป ทิสฺวา สิกฺเขถ      เมถุน วิปฺปหาตเว ฯ   
           สงฺกปฺเปหิ ปเรโต โส ๑   กปโณ วิย ฌายติ   
           สุตฺวา ปเรส นิคฺโฆส       มงฺก ุโหติ ตถาวิโธ ฯ   
           อถ สตฺถานิ กุรุเต         ปรวาเทหิ โจทิโต   
           เอส ขฺวสฺส มหาเคโธ      โมสวชฺช ปคาหติ ฯ   
           ปณฺฑิโตติ สม ฺาโต        เอกจริย อธิฏ ิโต   
           อถาป เมถุเน ยุตฺโต       มนโฺทว ปริกิสฺสติ ฯ   
           เอตมาทีนว ตฺวา         มุนิ ปพฺุพาปเร อิธ   
           เอกจริย ทฬฺห กยริา       น นิเสเวถ เมถุน ฯ   
           วิเวก ฺเว สิกฺเขถ        เอตทริยานมุตฺตม   
           เตน เสฏโ น ม ฺเถ     ส เว นิพฺพานสนฺติเก ฯ   
           ริตฺตสฺส มุนิโน จรโต       กาเมสุ อนเปกฺขิโน   
           โอฆติณฺณสฺส ปหยนฺติ        กาเมสุ คธิตา ปชาติ ฯ   
                   ติสฺสเมตฺเตยฺยสุตฺต สตฺตม ฯ   
#๑ ยุ. โย ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 495 

          สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส อฏม ปสูรสุตฺต   
       [๔๑๕] ๘ อิเธว สุทฺธ ีอิติ วาทยนฺติ   
               นา ฺเสุ ธมฺเมสุ วิสุทฺธิมาหุ   
               ย นิสฺสิตา ตตฺถ สุภ วทานา   
               ปจฺเจกสจฺเจสุ ปุถู นิวิฏา ฯ   
               เต วาทกามา ปริส วิคยฺห   
               พาล ทหนฺตี มิถ ุอ ฺม ฺ   
               วทนฺติ เต อ ฺสิตา กโถชชฺ   
               ปสสกามา กุสลา วทานา ฯ   
               ยุตฺโต กถาย ปรสิาย มชฺเฌ   
               ปสสมิจฺฉ วินิฆาติ โหติ   
               อปาหตสฺมึ ปน มงฺกุ โหติ   
               นินทฺาย โส กุปปฺติ รนฺธเมสี ฯ   
               ยมสฺส วาท ปรหิีนมาหุ   
               อปาหต ป ฺหวิมสกาเส   
               ปรเิทวติ โสจติ หีนวาโท   
               อุปจฺจคา มนฺติ อนุตฺถุนาติ ฯ   
               เอเต วิวาทา สมเณสุ ชาตา   
               เอเตสุ อุคฺฆาติ นิคฺฆาติ โหติ    
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               เอตมฺป ทิสฺวา วิรเม กโถชฺช   
               น ห ฺทตฺถตฺถิ ปสสลาภา ฯ   
               ปสสิโต วา ปน ตตฺถ โหติ   
               อกขฺาย วาท ปริสาย มชฺเฌ   
               โส หสฺสตี อุณฺณมติจฺจ ๑ เตน   
               ปปปฺุยฺย ต อตฺถ ยถา มโน อหุ ๒ ฯ   
               ยา อุณฺณตี สาสฺส วิฆาตภูมิ   
               มานาติมาน วทเต ปเนโส   
               เอตมฺป ทิสฺวา วิรเม กโถชฺช ๓    
               น เตน สุทฺธึ กุสลา วทนฺติ ฯ   
               สูโร ยถา ราชขาทาย ปุฏโ   
               อภิคชฺชเมติ ปฏสิูรมิจฺฉ   
               เยเนว โส เตน ปเลหิ สูร ๔   
               ปุพฺเพว นตฺถี ยททิ ยุธาย ฯ   
               เย ทิฏ ิมุคฺคยฺห วิวาทยนฺติ   
               อิทเมว สจฺจนฺติ จ วาทยนฺติ ๕   
               เต ตฺว วทสฺสุ น หิ เตธ อตฺถิ   
               วาทมฺหิ ชาเต ปฏิเสนิกตฺตา ฯ   
               วิเสนิกตฺวา ปน เย จรนฺติ   
               ทิฏ ีหิ ทิฏ ึ อวิรุชฺฌมานา   
#๑ ม. อุณฺณมตี จ ฯ ๒ โป. มโนหุ ฯ ๓ โป. ม. ย.ุ เอต ป ทิสฺวา น วิวาทเยถ ฯ   
#๔ โป. สรู ฯ ๕ โป. สจฺจนฺติ ปวาทยนฺติ ฯ    
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               เตสุ ตฺว กึ ลเภโถ ปสูร   
               เยสีธ นตฺถี ปรมุคฺคหีต ฯ   
               อถ ตฺว ปวิตกฺกมาคมา   
               มนสา ทิฏ ิคตานิ จินฺตยนฺโต   
               โธเนน ยุค สมาคมา   
               น หิ ตฺว สกฺขสิ สมฺปยาตเวติ ฯ   
                     ปสูรสุตฺต อฏม ฯ   
                     _______________   
        สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส นวม มาคนฺทิยสุตฺต   
       [๔๑๖] ๙ ทิสฺวาน ตณฺห อรติ ฺจ ราค ๑   
               นาโหสิ ฉนฺโท อป เมถุนสฺมึ   
               กิเมวิท มุตฺตกรีสปุณฺณ   
               ปาทาป น สมฺผุสิตุ น อิจฺเฉ ฯ   
               เอตาทิส ฺเจ รตน น อิจฺฉสิ   
               นารึ นรินฺเทหิ พหูหิ ปตฺถิต   
               ทิฏ ีคต สีลวต นุ ชีวิต   
               ภวูปปตฺติ ฺจ วเทสิ กีทิส ฯ   
               อิท วทามีติ น ตสฺส โหติ (มาคนฺทิยาติ ภควา)   
               ธมเฺมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต   
#๑ ม. ย.ุ ราค ฺจ ฯ    
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               ปสสฺ ฺจ ทิฏ ีสุ อนุคฺคหาย   
               อชฌฺตฺตสนฺตึ ปจิน อทฺทส ฯ   
               วินิจฺฉยา ยานิ ปกปฺปตานิ (อิติ มาคนฺทิโย)   
               เต เว มุนี พฺรูส ิอนุคฺคหาย   
               อชฌฺตฺตสนฺตีติ ยเมตมตฺถ   
               กถ นุ ธีเรหิ ปเวทิตนฺต ฯ   
          น ทิฏ ิยา น สุติยา น าเณน (มาคนฺทิยาติ ภควา)   
               สีลพฺพเตนาป น สุทฺธิมาห   
               อทิฏ ิยา อสฺสุติยา อาณา   
               อสีลตา อพฺพตา โนป เตน   
               เอเต จ นิสชฺช อนุคฺคหาย   
               สนโฺต อนิสฺสาย ภว น ชปฺเป ฯ   
          โน เจ กิร ทฏิ ิยา น สุติยา น าเณน (อิติ มาคนฺทิโย)   
               สีลพฺพเตนาป น สุทฺธิมาห   
               อทิฏ ิยา อสฺสุติยา อาณา   
               อสีลตา อพฺพตา โนป เตน   
               ม ฺามห โมมุหเมว ธมฺม   
               ทิฏ ิยา จ เอเก ปจฺเจนฺติ สุทฺธึ ฯ   
          ทฏิ ิ ฺจ ๑ นิสฺสาย อนุปุจฺฉมาโน (มาคนฺทิยาติ ภควา)   
               สมคฺุคหีเตสุ สโมหมาคา   
#๑ ม. ทฏิ ฺจ ฯ    
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               อิโต จ นาทฺทกฺขิ อณุมฺป ส ฺ   
               ตสฺมา ตุว โมมุหโต ทหาสิ   
               สโม วิเสสี อุท วา นิหีโน   
               โย ม ฺตี โส วิวเทถ เตน   
               ตีสุ วิธาสุ อวิกมฺปมาโน   
               สโม วิเสสีติ น ตสฺส โหติ ฯ   
               สจฺจนฺติ โส พฺราหฺมโณ กึ วเทยฺย   
               มุสาติ วา โส วิวเทถ เกน   
               ยสมฺึ สม วิสม วาป ๑ นตฺถิ   
               ส เกน วาท ปฏสิยุเชยฺย ฯ   
               โอกมฺปหาย อนิเกตสารี   
               คาเม อกุพฺพ มุน ิสนฺถวานิ   
               กาเมหิ ริตฺโต อปุเรกฺขราโน   
               กถ น วิคฺคยฺห ชเนน กยิรา ฯ   
               เยหิ วิวิตฺโต วิจเรยฺย โลเก   
               น ตานิ อุคฺคยฺห วเทยฺย นาโค   
               เอลมฺพุช ๒ กณฺฏกวาริช ๓  ยถา   
               ชเลน ปงฺเกน จ นูปลิตฺต ๔   
               เอว มุนี สนฺติวาโท อคิทฺโธ   
               กาเม จ โลเก จ อนูปลิตฺโต ฯ   
#๑ ยุ. จาป ฯ ๒ ม. ชลมฺพุช ฯ ๓ ม. ย.ุ กณฺฏก วาริช ฯ ๔ โป. อนปูลิตฺต ฯ    
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               น เวทคู ทิฏ ิยา น มุติยา ๑   
               ส มานเมติ น หิ ตมฺมโย โส   
               น กมฺมุนา โนป สุเตน เนยฺโย   
               อนูปนีโต ส ๒ นิเวสเนสุ ฯ   
               ส ฺาวิรตฺตสฺส น สนฺติ คนฺถา   
               ป ฺาวิมุตฺตสฺส น สนฺติ โมหา   
               ส ฺ ฺจ ทิฏ ิ ฺจ เย อคฺคเหสุ   
               เต ฆฏฏมานา ๓  วิจรนฺติ โลเกติ ฯ   
                    มาคนฺทิยสุตฺต นวม ฯ   
                     _______________   
         สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส ทสม ปรุาเภทสุตฺต   
  [๔๑๗] ๑๐ กถทสฺสี กถสีโล           อุปสนฺโตติ วุจฺจติ   
           ตมฺเม โคตม ปพฺรูหิ        ปุจฺฉิโต อุตฺตม นร ฯ   
           วีตตโณฺห ปุรา เภทา       (ติ ภควา) ปุพฺพมนฺตมนิสฺสิโต   
           เวมชฺเฌ นุปสงฺเขยฺโย      ตสฺส นตฺถิ ปุเรกฺขต ฯ   
           อกฺโกธโน อสนฺตาสี        อวิกตฺถี อกุกฺกุจฺโจ ๔   
           มนฺตาภาณี อนุทฺธโต        ส เว วาจายโต มุนิ ฯ   
           นิราสตฺตี อนาคเต         อตีต นานุโสจติ   
           วิเวกทสฺสี ผสฺเสสุ         ทิฏ ีสุ จ น นิยฺยติ   
           ปฏลิโีน อกุหโก           อปหาลุ อมจฺฉรี   
#๑ ทิฏ ิยายโก น ... ฯ ๒ โป. ย.ุ โส ฯ  ๓ ม. ยุ. ฆฏฏยนฺตา ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อกกฺุกุโจ    
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           อปฺปคพฺโภ อเชคุจฺโฉ       เปสเุณยฺเย จ โน ยุโต   
           สาติเยสุ อนสฺสาวี         อติมาเน จ โน ยุโต|   
           สโณฺห จ ปฏิภาณวา        น สทฺโธ น วิรชชฺติ   
           ลาภกมฺยา น สิกฺขติ        อลาเภ จ น กุปฺปติ   
           อวิรุทโฺธ จ ตณฺหาย        รเสสุ ๑ นานุคิชฌฺติ   
           อุเปกฺขโก สทา สโต       น โลเก ม ฺเต สม   
           น วิเสสี น นีเจยฺโย       ตสฺส โน สนฺติ อุสฺสทา ฯ   
           ยสฺส นิสฺสยตา ๒ นตฺถิ     ตฺวา ธมฺม อนิสฺสิโต   
           ภวาย วิภวาย วา         ตณฺหา ยสสฺ น วิชชฺติ   
           ต พฺรมูิ อุปสนฺโตติ         กาเมสุ อนเปกฺขิน   
           คนฺถา ตสฺส น วิชฺชนฺติ      อตาริ ๓  โส วิสตฺติก ฯ   
           น ตสฺส ปุตฺตา ปสโว       เขตฺต วตฺถุ ฺจ วิชฺชติ   
           อตฺต วาป นิรตฺต วา ๔    น ตสฺมึ อุปลพฺภติ ฯ   
           เยน น วชฺชุ ปุถชฺุชนา      อโถ สมณพฺราหฺมณา   
           ต ตสฺส อปุรกฺขต          ตสฺมา วาเทสุ เนชติ ๕ ฯ   
           วีตเคโธ อมจฺฉรี          น อุสฺเสสุ วทเต มุนิ   
           น สเมสุ น โอเมสุ        กปฺป เนติ อกปฺปโย ฯ   
           ยสฺส โลเก สก นตฺถิ       อสตา จ น โสจติ   
           ธมฺเมสุ จ น คจฺฉติ        ส เว สนฺโตติ วุจฺจตีติ ฯ   
                       ปุราเภทสุตฺต ทสม   
#๑ ยุ. รเส จ ฯ ๒ ม. นิสฺสยนา ฯ ๓ โป. ม. อตรี ฯ ๔ ม. อตฺตา วาป นิรตฺตา ฯ   
#๕ โป. นิ ฺชติ ฯ    
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               สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส   
               เอกาทสม กลหวิวาทสุตฺต   
      [๔๑๘] ๑๑ กุโต ปหตูา กลหา วิวาทา   
               ปรเิทวโสกา สหมจฺฉรา จ   
               มานาติมานา สหเปสุณา จ   
               กุโต ปหูตา เต ตทิงฺฆ พฺรูหิ ฯ   
               ปยปฺปหูตา กลหา วิวาทา   
               ปรเิทวโสกา สหมจฺฉรา จ   
               มานาติมานา สหเปสุณา จ   
               มจฺเฉรยุตฺตา กลหา วิวาทา   
               วิวาทชาเตสุ จ เปสุณานิ ฯ   
               ปยา สุ โลกสฺมึ กุโตนิทานา   
               เย วาป ๑ โลภา วิจรนฺติ โลเก   
               อาสา จ นิฏา จ กุโตนิทานา   
               เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนติฺ ฯ   
               ฉนฺทานิทานานิ ปยานิ โลเก   
               เย วาป โลภา วิจรนฺติ โลเก   
               อาสา จ นิฏา จ อิโตนิทานา   
               เย สมฺปรายาย นรสฺส โหนติฺ ฯ   
#๑ โป. ม. สพฺพตฺถ วาเรสุ จาป ฯ    
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               ฉนฺโท นุ โลกสฺมึ กุโตนิทาโน   
               วินิจฺฉยา วาป กุโต ปหูตา   
               โกโธ โมสวชฺช ฺจ กถงฺกถา จ   
               เย วาป ธมฺมา สมเณน วุตฺตา ฯ   
               สาต อสาตนฺติ ยมาหุ โลเก   
               ตมูปนิสฺสาย ปโหติ ฉนฺโท   
               รูเปสุ ทิสฺวา วิภว ภว ฺจ   
               วินิจฺฉย กุรเุต ๑ ชนฺตุ โลเก ฯ   
               โกโธ โมสวชฺช ฺจ กถงฺกถา จ   
               เอเตป ธมฺมา ทฺวยเมว สนฺเต   
               กถงฺกถี าณปถาย สิกฺเข   
               ตฺวา ปวุตฺตา สมเณน ธมฺมา ฯ   
               สาต อสาต ฺจ กุโตนิทานา   
               กิสมฺึ อสนฺเต น ภวนฺติ เหเต   
               วิภว ภว ฺจาป ยเมตมตฺถ   
               เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยโตนิทาน ฯ   
               ผสฺสนิทาน สาต อสาต   
               ผสฺเส อสนฺเต น ภวนฺติ เหเต   
               วิภว ภว ฺจาป ยเมตมตฺถ   
               เอตนฺเต ปพฺรูมิ อิโตนิทาน ฯ   
#๑ ม. กุพฺพติ ฯ    
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               ผสฺโส นุ โลกสฺมึ กุโตนิทาโน   
               ปรคฺิคหา วาป กุโต ปหูตา   
               กสมฺึ อสนฺเต น มมตฺตมตฺถิ   
               กสมฺึ วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสา ฯ   
               นาม ฺจ รูป ฺจ ปฏิจฺจ ผสฺโส   
               อิจฺฉานิทานานิ ปริคฺคหานิ   
               อิจฺฉาย ๑ อสนฺตฺยา น มมตฺตมตฺถิ   
               รูเป วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสา ฯ   
               กถสเมตสฺส วิโภติ รูป   
               สุข ทุกฺข วาป กถ วิโภติ   
               เอตมฺเม ปพฺรูหิ ยถา วิโภติ   
               ต ชานิยาม อิติ ๒ เม มโน อหุ ฯ   
               น ส ฺส ฺ ี น วิส ฺส ฺ ี   
               โนป อส ฺ ี น วิภูตส ฺ ี   
               เอวสเมตสฺส วิโภติ รูป   
               ส ฺานิทานา หิ ปป ฺจสงฺขา ฯ   
               ยนตฺ อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยิ โน   
               อ ฺนฺต ปุจฺฉาม ตทิงฺฆ พฺรูหิ   
               เอตฺตาวตคฺค โน ๓  วทนฺติ เหเก   
               ยกขฺสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตาเส   
#๑ ยุ. อิจฺฉา น สนฺตฺยา ฯ ๒ ม. ชานิยามาติ ฯ ๓ ม. นุ ฯ    
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               อุทาหุ อ ฺมฺป วทนฺติ เอตฺโต ฯ   
               เอตฺตาวตคฺคมฺป วทนฺติ เหเก   
               ยกขฺสฺส สุทฺธึ อิธ ปณฺฑิตาเส   
               เตส ปุเนเก สมย วทนฺติ   
               อนุปาทิเสเส กุสลา วทานา ฯ   
               เอเต จ ตฺวา อุปนิสฺสิตาติ   
               ตฺวา มุนี นิสฺสเย โส วิมสี   
               ตฺวา วิมุตฺโต น วิวาทเมติ   
               ภวาภวาย น สเมติ ธีโรติ ฯ   
               กลหวิวาทสุตฺต เอกาทสม ฯ   
                      ______________   
       สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส ทฺวาทสม จูฬวิยูหสุตฺต   
      [๔๑๙] ๑๒ สก สก ทฏิ ิปริพฺพสานา   
               วิคฺคยฺห นานา กุสลา วทนฺติ   
               โย เอว ชานาติ ส เวทิ ธมฺม   
               อิท ปฏิกโฺกสมเกวลี โส ฯ   
               เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ   
               พาโล ปโร อกสุโลติ จาหุ   
               สจฺโจ นุ วาโท กตโม อิเมส    
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               สพฺเพว หีเม กุสลา วทานา ฯ   
               ปรสฺส เจ ธมฺมมนานุชาน   
               พาโล มโค ๑ โหติ นิหีนป ฺโ   
               สพฺเพว พาลา สุนิหีนป ฺา   
               สพฺเพวิเม ทิฏ ิปริพฺพสานา ฯ   
               สนทฺิฏ ิยา เว ปน วีวทาตา ๒   
               สสุทฺธป ฺา กุสลา มตีมา   
               น เตส โกจิ นิหนีป ฺโ ๓    
               ทิฏ ีหิ เตสมฺป ตถา สมตฺตา ฯ   
               น วาหเมต ตถิวนฺติ ๔ พฺรูม ิ  
               ยมาหุ พาโล ๕ มิถุ อ ฺม ฺ   
               สก สก ทิฏ ิมกสุ สจฺจ   
               ตสฺมา หิ พาโลติ ปร ทหนฺติ ฯ   
               ยมาหุ สจฺจ ตถิวนฺติ เอเก   
               ตมาหุ อ ฺเป ๖ ตุจฺฉ มุสาติ   
               เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ ๗   
               กสมฺา น เอก สมณา วทนฺติ ฯ   
               เอก หิ สจฺจ น ทุตียมตฺถิ   
               ยสมฺึ ปชาโน วิวเท ปชาน   
               นานา เต สจฺจานิ สย ถุนนฺติ   
#๑ ม. พาโลมโก ฯ ๒ โป. เจว น เจวทาตา ฯ ม. เจว น วีวทาตา ฯ   
#๓ ม. ยุ. ปรหิีนป ฺโ ฯ ๔ ม. ยุ. ตถิยนฺติ ฯ ๕ ม. ย.ุ พาลา ฯ   
#๖ ม. ยุ. อ ฺเ จ ฯ ๗ ยุ. วิวาทิยนฺติ ฯ    
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               ตสฺมา น เอก สมณา วทนฺติ ฯ   
               กสมฺา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา ฯ   
               ปวาทิยาเส กุสลา วทานา   
               สจฺจานิ สุตานิ พหูนิ นานา   
               อุทาหุ เต ตกฺกมนุสฺสรนฺติ ฯ   
               น เหว สจฺจานิ พหูนิ นานา   
               อ ฺตฺร ส ฺาย นิจฺจานิ โลเก   
               ตกฺก ฺจ ทิฏ ีสุ ปกปฺปยิตฺวา   
               สจฺจ มุสาติ ทฺวยธมฺมมาหุ ฯ   
               ทิฏเ สุเต สีลพฺพเต มุเต วา   
               เอเต จ นิสฺสาย วิมานทสฺสี   
               วินิจฺฉเย ตฺวา ปหสฺสมาโน   
               พาโล ปโร อกสุโลติ จาห ฯ   
               เยเนว พาโลติ ปร ทหาติ   
               เตนาตุมาน กุสโลติ จาห   
               สยมตฺตนา โส กุสโล วทาโน   
               อ ฺ วิมาเนติ ตเทว ปาวา ฯ   
               อติสารทิฏ ิยา โส สมตฺโต   
               มาเนน มตฺโต ปริปุณฺณมานี   
               สยเมว สาม มนสาภิสิตฺโต    
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               ทิฏ ีหิ สา ตสฺส ตถา สมตฺตา ฯ   
               ปรสฺส เจ หิ วจสา นิหีโน   
               ตุโม สหา โหติ นิหีนป ฺโ   
               อถ เจ สย เวทคู โหติ ธีโร   
               น โกจิ พาโล สมเณสุ อตฺถิ ฯ   
               อ ฺ อิโต ยาภิวทนฺติ ธมฺม   
               อปรทฺธา สุทฺธิมเกวลี เต ๑   
               เอวมฺป ติตฺถฺยา ปุถุโส วทนฺติ   
               สนทฺิฏ ิราเคน หิ ตฺยาภิรตฺตา ๒ ฯ   
               อิเธว สุทฺธึ อิติ วาทยนฺติ   
               นา ฺเสุ ธมฺเมสุ วิสุทฺธิมาหุ   
               เอวมฺป ติตฺถฺยา ปุถุโส นิวิฏา   
               สกายเน ตตฺถ ทฬฺห วทานา ฯ   
               สกายเน วาป ทฬฺห วทาโน   
               กเมตฺถ พาโลติ ปร ทเหยฺย   
               สยเมว โส เมธค อาวเหยฺย   
               ปร วท พาลมสุทฺธิธมฺม ฯ   
               วินิจฺฉเย ตฺวา สย ปมาย   
               อุทฺธ โส โลกสฺมึ วิวาทเมติ   
               หิตฺวาน สพฺพานิ วินิจฺฉยานิ   
#๑ ยุ. สุทฺธิมเกวลี โน ฯ ๒ โป. สนฺทฏิ ิราเคน ติตฺถฺยาภิรตฺตา ฯ ย.ุ เตภิรตฺตา ฯ   
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               น เมธค กุรุเต ชนฺตุ โลเกติ ฯ   
                   จูฬวิยูหสุตฺต ทฺวาทสม ฯ   
                      ______________   
       สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส เตรสม มหาวิยูหสุตฺต   
      [๔๒๐] ๑๓ เย เกจิเม ทิฏ ิปริพฺพสานา   
               อิทเมว สจฺจนฺติ วิวาทยนฺติ   
               สพฺเพว เต นินฺทมนฺวานยนฺติ   
               อโถ ปสสมฺป ลภนฺติ ตตฺถ ฯ   
               อปฺป ฺหิ เอต น อล สมาย   
               ทุเว วิวาทสฺส ผลานิ พฺรูมิ   
               เอตมฺป ทิสฺวาน วิวาทเยถ   
               เขมาภิปสฺส อวิวาทภูมึ ฯ   
               ยา กาจิมา สมฺมติโย ปุถชฺุชา   
               สพฺพา ว เอตา น อุเปติ วิทฺวา   
               อนูปโย โส อุปย กิเมยฺย   
               ทิฏเ สุเต ขนฺติมกุพฺพมาโน ฯ   
               สีลตฺุตมา ส ฺเมนาหุ สุทฺธึ   
               วตฺต สมาทาย อุปฏ ิตาเส   
               อิเธว สิกฺเขม อถสฺส สุทฺธ ึ   
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               ภวูปนีตา กุสลา วทานา ฯ   
               สเจ จุโต สีลวตาโต โหติ   
               ปเวธตี กมฺม วิราธยิตฺวา   
               ปชปฺปตี ๑ ปตฺถยตี จ สุทฺธึ   
               สตฺถา ว หีโน ปวส ฆรมฺหา ฯ   
               สีลพฺพต วาป ปหาย สพฺพ   
               ธมมฺ ฺจ สาวชฺชนวชฺชเมต   
               สุทธฺี อสุทฺธีติ อปตฺถยาโน   
               วิรโต จเร สนฺติมนุคฺคหาย ฯ   
               ตมูปนิสฺสาย ชิคุจฺฉิต วา   
               อถ วาป ทิฏ ว สุต มุต วา   
               อุทฺธสรา สุทฺธิมนุตฺถุนนฺติ   
               อวีตตณฺหาเส ภวาภเวสุ ฯ   
               ปตฺถยมานสฺส หิ ชปฺปตานิ   
               ปเวธิต วาป ปกปฺปเตสุ   
               จุตูปปาโต อิธ ยสฺส นตฺถิ   
               ส เกน เวเธยฺย กหุิ ฺจิ ชปฺเป ๒ ฯ   
               ยมาหุ ธมฺม ปรมนฺติ เอเก   
               ตเมว หีนนฺติ ปนาหุ อ ฺเ   
               สจฺโจ นุ วาโท กตโม อิเมส   
#๑ โป. ปชมปฺติ ฯ ๒ โป. กุหึ ปชปฺเป ฯ    
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               สพฺเพว หีเม กุสลา วทานา ฯ   
               สก ฺหิ ธมฺม ปรปิุณฺณมาหุ   
               อ ฺสฺส ธมฺม ปน หีนมาหุ   
               เอวมฺป วิคฺคยฺห วิวาทยนฺติ   
               สก สก สมฺมติมาหุ ๑ สจฺจ ฯ   
               ปรสฺส เจ วมฺภยิเตน หีโน   
               น โกจิ ธมฺเมสุ วิเสสิ อสฺส   
               ปุถหิู อ ฺสฺส วทนฺติ ธมฺม   
               นิหีนโต สมฺหิ ทฬฺห วทานา ฯ   
               สธมฺมปูชา จ ปนา ตเถว   
               ยถา ปสสนฺติ สกายนานิ   
               สพฺเพ ปวาทา ๒ ตถิวา ภเวยฺยุ   
               สุทธฺีหิ เนส ปจฺจตฺตเมว ฯ   
               น พฺราหฺมณสฺส ปรเนยฺยมตฺถิ   
               ธมเฺมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหีต   
               ตสฺมา วิวาทานิ อุปาติวตฺโต   
               น หิ เสฏโต ปสฺสติ ธมฺมม ฺ ฯ   
               ชานามิ ปสฺสามิ ตเถว เอต   
               ทิฏ ิยา เอเก ปจฺเจนฺติ สุทฺธึ   
               อทฺทกฺขิ เจ กิ ฺหิ ตุมสฺส เตน   
#๑ โป. ยุ. สมฺมุติมาหุ ฯ ๒ โป. สพฺเพว วาทา ฯ    
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               อติสิตฺวา อ ฺเน วทนฺติ สุทธฺึ ฯ   
               ปสสฺ นโร ทกฺขติ ๑ นามรูป   
               ทิสวฺาน วา ฺสฺสติ ตานิ เจว   
               กาม พาหุ ปสฺสตุ อปฺปก วา   
               น หิ เตน สุทฺธึ กุสลา วทนฺติ ฯ   
               นิวิสฺสวาที น หิ สุพฺพินาโย   
               ปกปฺปต ทิฏ ิ ปเุรกฺขราโน   
               ยนนฺิสฺสิโต ตตฺถ สุภวทาโน   
               สุทธฺึวโท ๒ ตตฺถ ตถทฺทสา โส ฯ   
               น พฺราหฺมโณ กปฺปมุเปติ สงฺข   
               น ทิฏ ิสารี นป าณพนฺธุ   
               ตฺวา จ โส สมมฺติโย ปุถชฺุชา   
               อุเปกฺขติ อุคฺคหณนฺติม ฺเ ฯ   
               วิสชฺช คนฺถานิ มุนีธ โลเก   
               วิวาทชาเตสุ น วคฺคสารี   
               สนโฺต อสนฺเตสุ อุเปกฺขโก โส   
               อนุคฺคโห อุคฺคหณนฺติม ฺเ ฯ   
               ปุพฺพาสเว หิตฺวา นเว อกุพฺพ   
               น ฉนฺทคู นาป นิวิสฺสวาโท   
               ส วิปฺปมุตฺโต ทิฏ ิคเตหิ ธีโร   
#๑ ยุ. ทกฺขิติ ฯ ๒ โป. สุทธฺิวโท ฯ    
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               น ลิมฺปตี โลเก อนตฺตครหี ฯ   
               ส สพฺพธมฺเมสุ วิเสนิภูโต   
               ย กิ ฺจิ ทิฏ ว ๑ สุต มุต วา   
               สมปฺนฺนภาโร มนุิ วิปฺปมุตฺโต   
               น กปฺปโย นูปรโต น ปตฺถโิยติ ภควาติ ฯ   
                    มหาวิยูหสุตฺต เตรสม   
                      _______________   
        สตฺุตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส จุทฺทสม ตุวฏกสุตฺต   
      [๔๒๑] ๑๔ ปุจฺฉามิ ต อาทิจฺจพนฺธธ   
               วิเวก สนฺติปท ฺจ มเหสึ   
               กถ ทิสฺวา นิพฺพาติ ภิกฺขุ   
               อนุปาทิยาโน โลกสฺมึ กิ ฺจิ ฯ   
               มูล ปป ฺจสงฺขายา (ติ ภควา)   
               มนตฺา อสฺมติี สพฺพมุปรุทฺเธ   
               ยา กาจิ ตณฺหา อชฺฌตฺต   
               ตาส วินยา สทา สโต สิกฺเข ฯ   
               ย กิ ฺจิ ธมฺม อภิช ฺา ๒   
               อชฌฺตฺต อถ วาป พหิทฺธา   
               น เตน ถาม กุพฺเพถ ๓    
#๑ โป. จ ฯ ๒ โป. ธมฺมมภิช ฺา ฯ ๓ โป. กรุุพฺเพถ ฯ    
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               น หิ สา นิพฺพุติ สต วุตฺตา   
               เสยฺโย น เตน ม ฺเยฺย   
               นีเจยฺโย อถ วาป สริกโฺข   
               ปุฏโ อเนกรูเปหิ   
               นาตุมาน วิกปฺปย ติฏเ ฯ   
               อชฌฺตฺตเมว อุปสเม   
               น อ ฺโต ๑ ภิกฺขุ สนฺติเมเสยฺย   
               อชฌฺตฺต อุปสนฺตสฺส   
               นตฺถิ อตฺตา กุโต นิรตฺต วา ๒ ฯ   
               มชเฺฌ ยถา สมุททฺสฺส   
               อูมิ โน ชายติ  ิโต โหติ   
               เอว  ิโต อเนชสฺส   
               อุสฺสท ภิกฺขุ น กเรยฺย กุหิ ฺจิ ฯ   
               อกตฺิตยิ วิวฏจกฺขุ   
               สกขิฺธมฺม ปริสสฺยวินย   
               ปฏปิท ฺจ วเทหิ ภทฺทนฺเต   
               ปาฏิโมกฺข อถ วาป สมาธึ ฯ   
               จกฺขูหิ เนว โลลสฺส   
               คามกถาย อาวรเย โสต   
               รเส จ นานุคิชฺเฌยฺย   
#๑ ยุ. นา ฺโต ฯ ๒ โป. ว ฯ    
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               น จ มมาเยถ กิ ฺจิ โลกสฺมึ ฯ   
               ผสฺเสน ยทา ผุฏสฺส   
               ปรเิทว ภิกฺขุ น กเรยฺย   
               กุหิ ฺจิ ภว ฺจ นาภิชปฺเปยฺย   
               เภรเวสุ จ น สมฺปเวเธยฺย ฯ   
               อนฺนานมโถ ปานาน   
               ขาทนียาน อโถป วตฺถาน   
               ลทธฺา น สนฺนิธึ กยิรา   
               น จ ปริตฺตเส ตานิ อลภมาโน ฯ   
               ฌายี น ปาทโลลสฺส   
               วิรเม กุกฺกุจฺจา นปฺปมชฺเชยฺย   
               อถ วา อาสเนสุ สยเนสุ!   
               อปฺปสทฺเทสุ ภิกฺขุ วิหเรยฺย ฯ   
               นิททฺ พหุล น กเรยฺย   
               ชาคริย ภเชยฺย อาตาป   
               ตนฺทึ มาย หสฺส ขิฑฺฑ   
               เมถุน วิปฺปชเห สวิภูส ฯ   
               อาถพฺพณ สุปน ลกฺขณ   
               โน วิทเห อโถป นกฺขตฺต   
               วิรตุ ฺจ คพฺภกรณ    
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               ติกิจฺฉ มามโก น เสเวยฺย ฯ   
               นินทฺาย นปฺปเวเธยฺย   
               น อุณฺณเมยฺย ปสสิโต ภิกฺขุ   
               โลภ สห มจฺฉริเยน   
               โกธ เปสุณิย ฺจ ปนุเทยฺย ฯ   
               กยวิกฺกเย น ติฏเยฺย   
               อุปวาท ภิกฺขุ น กเรยฺย กุหิ ฺจิ   
               คาเม จ นาภิสชฺเชยฺย   
               ลาภกมฺยา ชน น ลปเยยฺย ฯ   
               น จ กตฺถิตา สิยา ภิกฺขุ   
               น จ วาจ ปยุตฺต ภาเสยฺย   
               ปาคพฺภิย น สิกเฺขยฺย   
               กถ วิคาหิก น กเถยฺย ฯ   
               โมสวชฺเช น นยิเฺยถ   
               สมปฺชาโน สานิ น กยริา   
               อถ ชีวิเตน ป ฺาย   
               สีลพฺพเตน นา ฺมติม ฺเ ฯ   
               สุตฺวา รุสิโต พหุ วาจ   
               สมณาน วา ปุถุวจนาน   
               ผรุเสน นปฺปฏิวชฺชา    
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               น หิ สนฺโต ปฏเิสนิกโรนฺติ ฯ   
               เอต ฺจ ธมฺมม ฺาย   
               วิจิน ภิกฺขุ สทา สโต สิกฺเข   
               สนตีฺติ นิพฺพุตึ ตฺวา   
               สาสเน โคตมสฺส นปฺปมชฺเชยฺย ฯ   
               อภิภู หิ โส อนภิภูโต   
               สกขิฺธมฺม อนีติหมทสฺสี   
               ตสฺมา หิ ตสฺส ภควโต สาสเน   
               อปฺปมตฺโต สทา นมสฺสมนุสกิฺเขติ ภควาติ ฯ   
                    ตุวฏกสุตฺต จุทฺทสม ฯ   
                     __________________   
               สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส   
                   ปณฺณรสม อตฺตทณฺฑสุตฺต   
  [๔๒๒] ๑๕ อตฺตทณฺฑา ภย ชาต        ชน ปสฺสถ เมธค   
           สเวค กิตฺตยิสฺสามิ         ยถา สวิชิต มยา ฯ   
           ผนฺทมาน ปช ทิสฺวา        มจฺเฉ อปฺโปทเก ยถา   
           อ ฺม ฺเหิ พฺยารุทฺเธ      ทิสวฺา ม ภยมาสิวิ ฯ   
           สมนตฺมสาโร โลโก        ทิสา สพฺพา สเมริตา   
           อิจฺฉ ภวนมตฺตโน          นาทฺทสาสึ อโนสิต    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 518 

           โอสาเน เตฺวว พฺยารุทฺเธ   ทิสฺวา เม อรตี อหุ   
           อเถตฺถ สลฺลมทฺทกฺขึ        ทุททฺส หทยนิสสฺิต ฯ   
           เยน สลฺเลน โอติณฺโณ      ทิสา สพฺพา วิธาวติ   
           ตเมว สลฺล อพฺพุยฺห        น ธาวติ น สีทติ ฯ   
           ตตฺถ สิกฺขานุคียนฺติ         ...............   
           (ยานิ โลเก คธิตานิ)      น เตสุ ปสุโต สิยา   
           นิพฺพิชฺช สพฺพโส กาเม      สกิฺเข นิพฺพานมตฺตโน ฯ   
           สจฺโจ สิยา อปฺปคพฺโภ      อมาโย ริตฺตเปสุโณ   
           อกฺโกธโน โลภปาปก ๑    เววิจฺฉ วิตเร มุนิ ฯ   
           นิทฺท ตนฺทึ สเห ถนี        ปมาเทน น สวเส   
           อติมาเน น ติฏเยฺย       นิพฺพานมนโส นโร ฯ   
           โมสวชฺเชน นิยฺเยถ        รูเป เสฺนห น กุพฺพเย   
           มาน ฺจ ปริชาเนยฺย        สาหสา วิรโต จเร ฯ   
           ปุราณ นาภินนฺเทยฺย        นเว ขนฺติมกุพฺพเย   
           หิยฺยมาเน น โสเจยฺย      อากาส น สิโต สิยา ฯ   
           เคธ พฺรูมิ มโหโฆติ        อาชว พฺรูมิ ชปฺปน   
           อารมฺมณ ปกปฺปน          กามปงฺโก ทุรจฺจโย ฯ   
           สจฺจา อโวกฺกมฺม มุนิ       ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณ   
           สพฺพโส ปฏินิสฺสชฺช         ส เว สนฺโตติ วุจฺจติ ฯ   
           ส เว วิทฺวา ๒ ส เวทคู   ตฺวา ธมฺม อนิสฺสิโต   
#๑ ยุ. โลภปาป ฯ ๒ โป. วิทฺธา ฯ    
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           สมฺมา โส โลเก อิรยิาโน   น ปเหตีธ กสฺสจิ ฯ   
           โยธ กาเม อจฺจุตฺตริ ๑    สงฺค โลเก ทุรจฺจย   
           น โส โสจติ นาชฺเฌติ      ฉินฺนโสโต อพนฺธโน ฯ   
           ย ปุพฺเพ ต วิโสเสหิ       ปจฺฉา เต มาหุ กิ ฺจน   
           มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ     อุปสนฺโต จริสฺสส ิฯ   
           สพฺพโส นามรูปสมฺึ         ยสฺส นตฺถิ มมายิต   
           อสตา จ น โสจติ         ส เว โลเก น ชิยฺยติ ฯ   
           ยสฺส นตฺถิ อิท เมติ        ปเรส จาป ๒ กิ ฺจน   
           มมตฺต โส อสวินฺท         นตฺถิ เมติ น โสจติ ฯ   
           อนุฏ ุริ ๓  อนนุคิทฺโธ      อเนโช สพฺพธิ สโม   
           ตมานิสส ปพฺรูมิ           ปุจฺฉิโต อวิกปฺปน ฯ   
           อเนชสฺส วิชานโต         นตฺถิ กาจิ นิสงฺขติ ๔   
           วิรโต โส วิยารมฺภา       เขม ปสฺสติ สพฺพธิ ฯ   
           น สเมสุ น โอเมสุ        น อุสฺเสสุ วทเต มุนิ   
           สนฺโต โส วีตมจฺฉโร       นาเทติ น นิรสฺสตีติ ภควาติ ฯ   
                    อตฺตทณฺฑสุตฺต ปณฺณรสม ฯ   
                       ______________   
#๑ โป. อจฺจตฺตริ ฯ ยุ. อจฺจตริ ฯ  ๒ ย.ุ วาป ฯ  ๓ โป. อนุฏร ิฯ ยุ.   
#อนิฏ ุริ ฯ  ๔ โป. กาจินิ สงฺขิติ ฯ    
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               สุตฺตนิปาเต จตุตฺถสฺส อฏกวคฺคสฺส   
                    โสฬสม สารีปุตฺตสุตฺต   
  [๔๒๓] ๑๖ นเม ทิฏโ อิโต ปุพฺเพ     (อิจฺจายสฺมา สารีปุตฺโต)   
                                 น สโุต อุท กสฺสจิ   
           เอว วคฺคุวโท สตฺถา       ตุสิตา คณิมาคโต ฯ   
           สเทวกสฺส โลกสฺส         ยถา ทสิฺสติ จกฺขุมา   
           สพฺพนฺตม วิโนเทตฺวา       เอโกว รติมชฺฌคา ฯ   
           ต พุทธฺ อสิต ตาทึ         อกุห คณิมาคต   
           พหุนฺนมิธ พทฺธาน          อตฺถ ีปเ ฺหน อาคม   
           ภิกฺขุโน วิชิคุจฺฉโต         ภชโต ริตฺตมาสน   
           รุกฺขมลู สุสาน วา         ปพฺพตาน คุหาสุ วา   
           อุจฺจาวเจสุ สยเนสุ        คีวนฺโต ตตฺถ เภรวา   
           เยหิ ภิกฺขุ น เวเธยฺย      นิคฺโฆเส สยนาสเน ฯ   
           กตี ปริสฺสยา โลเก        คจฺฉโต อคต ทิส   
 
           เย ภิกขฺุ อภิสมฺภเว        ปนฺตมฺหิ สยนาสเน ฯ   
           กฺยาสฺส พฺยปถโย อสฺสุ      กฺยสฺสสฺสุ อิธ โคจรา   
           กานิ สีลพฺพตานสฺส ๑      ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโน   
           ก โส สิกฺข สมาทาย       เอโกท ินิปโก สโต   
           กมฺมาโร รชตสฺเสว        นิทฺธเม มลมตฺตโน ฯ   
#๑ โป. ยุ. สลีพฺพานาสฺสุ ฯ    
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               วิชคุิจฺฉมานสฺส ยทิท ผาสุ (สารีปุตฺตาติ ภควา)   
               ริตฺตาสน สยน เสวโต เจ   
               สมโฺพธิกามสฺส ยถานุธมฺม   
               ตนฺเต ปวกฺขามิ ยถา ปชาน ฯ   
               ป ฺจนฺน ๑ ธีโร ภยาน น ภาเย   
               ภิกขฺุ สโต ส ปรยินฺตจารี   
               ฑสาธิปาตาน สิรึสปาน   
               มนสฺุสผสฺสาน จตุปฺปทาน   
               ปรธมฺมิกานมฺป น สนฺตเสยฺย   
               ทิสวฺาป เตส พหุเภรวานิ   
               อถาปรานิ อภิสมฺภเวยฺย   
               ปรสิฺสยานิ กุสลานุเอสี ฯ   
               อาตงฺกผสฺเสน ขุทาย ผุฏโ   
               สีต อจฺจุณฺห อธิวาสเยยฺย   
               โส เตหิ ผุฏโ พหุธา อโนโก   
               วิรยิ ปรกฺกมฺม ทฬฺห กเรยฺย ฯ   
               เถยยฺ น กเรยฺย น มุสา ภเณยฺย   
               เมตฺตาย ผสฺเส ตสถาวรานิ   
               ยทาวิลตฺต มนโส วิช ฺา   
               กณฺหสฺส ปกฺโขติ วิโนทเยยฺย ฯ   
#๑ โป. ยุ. ป ฺจนฺน ฯ    
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               โกธาติมานสฺส วส น คจฺเฉ   
               มูลมฺป เตส ปลขิ ฺ ติฏเ   
               อถปฺปย วา ปน อปฺปย วา   
               อทฺธา ภวนฺโต อภิสมฺภเวยฺย ฯ   
               ป ฺ ปุรกฺขตฺวา ๑ กลฺยาณปติ   
               วิกขฺมฺภเย ตานิ ปริสฺสยานิ   
               อรตึ สเหถ สยนมฺหิ ปนฺเต   
               จตุโร สเหถ ปรเิทวธมฺเม   
               กึส ูอสิสฺสามิ กวุ วา อสฺสิสฺส   
               ทุกขฺ วต เสตฺถ ๒ กุวชฺชเสสสฺ   
               เอเต วิตกฺเก ปริเทวเนยฺเย   
               วินเยถ เสกฺโข อนิเกตสารี ฯ   
               อนฺน ฺจ ลทฺธา วสน ฺจ กาเล   
               มตฺต โส ช ฺา อิธ โตสนตฺถ   
               โส เตสุ คุตฺโต ยตจาริ คาเม   
               รุสโิตป วาจ ผรุส น วชชฺา ฯ   
               โอกฺขิตฺตจกฺขุ น จ ปาทโลโล   
               ฌานานุยุตฺโต พหุชาครสฺส   
               อุเปกฺขมารพฺภ สมาหิตตฺโต   
               ตกฺกาสย กุกฺกุจฺจิยูปฉินฺเท ฯ   
#๑ โป. ปุรกขิฺตฺวา ฯ ๒ โป. ทุกฺข วสเยถ ฯ    
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               จุทิโต วจีภิ สติมาภินนฺเท   
               สพฺรหฺมจารีสุ ขิล ปภินฺเท   
               วาจ ปมุ ฺเจ กุสล นาติเวล   
               ชนวาทธมฺมาย น เจตเยยฺย ฯ   
               อถาปร ป ฺจ รชานิ โลเก   
               เยส สติมา วินยาย สิกฺเข   
               รูเปสุ สทฺเทสุ อโถ รเสสุ   
               คนฺเธสุ ผสฺเสสุ สเหถ ราค ฯ   
               เอเตส ุธมฺเมสุ วิเนยฺย ฉนฺท   
               ภิกขฺุ สติมา สุวิมุตฺตจิตฺโต   
               กาเลน โส สมฺมาธมฺม ปริวีมสมาโน   
               เอโกทิภูโต วิหเน ตม โสติ ภควาติ ฯ   
                    สารีปุตฺตสุตฺต  โสฬสม ฯ   
                     อฏกวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                         ตสฺสุทฺทาน   
           กามคุห ฺจ ทุฏา จ        สุทฺธ ฺจ ปรม ชรา   
           เมตฺเตยฺโย จ ปสโูร จ     มาคนฺที ปุรเภทน   
           กลห เทฺว จ พฺยูหานิ       ปุนเรว ตุวฏฏก   
           อตฺตทณฺฑวร สุตฺต          เตน สารีปุตฺเตน ๑ โสฬส   
           อิติ เอตานิ สุตฺตานิ        สพฺพานฏกวคฺคิกาติ ฯ   
#๑ ยุ. เถรปเ ฺหน โสฬส ฯ    
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                สตฺุตนิปาเต ป ฺจโม ปารายนวคฺโค   
                          วตฺถุกถา   
     [๔๒๔] โกสลาน ปุรา รมฺมา       อคฺคมา ทกฺขิณาปถ   
           อาจิ ฺ ปตฺถยาโน         พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู ฯ   
           โส อสฺสกสฺส วิสเย        มฬุกสฺส สมาสเน   
           วสี โคธาวรีกุเล          อุ ฺเฉน จ ผเลน จ ฯ   
           ตสฺเสว อุปนิสฺสาย         คาโม จ วิปุโล อหุ   
           ตโต ชาเตน อาเยน       มหาย ฺมกปฺปยิ   
           มหาย ฺ ยชิตฺวาน         ปุน ปาวิสิ อสฺสม ฯ   
           ตสฺมึ ปติปวิฏมฺหิ          อ ฺโ อาค ฺฉิ พฺราหฺมโณ   
           อุคฺฆฏฏปาโท ตสิโต        ปงฺกทนฺโต รชสฺสิโร   
           โส จ น อุปสงฺกมฺม        สตานิ ป ฺจ ยาจติ ฯ   
           ตเมน พาวรี ทิสฺวา        อาสเนน นิมนฺตยิ   
           สุข ฺจ กุสล ปุจฺฉิ          อิท วจนมพฺรวิ   
           ย โข มม เทยฺยธมฺม       สพฺพ วิสชฺชิตมฺมยา   
           อนุชานาหิ เม พฺรเหฺม      นตฺถ ิป ฺจ สตานิ เม ฯ   
           สเจ เม ยาจมานสฺส       ภว นานุปทสฺสติ   
           สตฺตเม ทิวเส ตุยฺห        มุทฺธา ผลตุ สตฺตธา ฯ    
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           อภิสงฺขริตฺวา กุหโก        เภรว โส อกิตฺตยิ   
           ตสฺส ต วจน สุตฺวา        พาวรี ทกฺุขิโต อหุ   
           อุสฺสุสฺสติ อนาหาโร        โสกสลฺลสมปฺปโต   
           อโถป เอวจิตฺตสฺส ๑      ฌาเน น รมตี มโน ฯ   
           อุตฺรสต ทุกฺขิต ทิสฺวา       เทวตา อตฺถกามินี   
           พาวรึ อุปสงฺกมฺม          อิท วจนมพฺรวิ   
           น โส มุทฺธ ปชานาติ       กุหโก โส ธนตฺถโิก   
           มุทฺธนิ มุทฺธาธิปาเต จ ๒   าณ ตสฺส น วิชฺชติ ฯ   
           โภตี จรหิ ชานาติ         ตมฺเม อกฺขาหิ ปุจฺฉิตา   
           มุทฺธ มุทฺธาธิปาต ฺจ        ต สุโณม วโจ ตว ฯ   
           อหมฺเปต ๓  น ชานามิ     าณเมตฺถ ๔ น วิชฺชติ   
           มุทฺธ มุทฺธาธิปาโต จ       ชินาน เหต ๕ ทสฺสน ฯ   
           อถ โก จรหิ ชานาติ       อสฺม ึปวิมณฺฑเล   
           มุทฺธ มุทฺธาธิปาต ฺจ        ต เม อกฺขาหิ เทวเต ฯ   
           ปุรา กปลวตฺถุมฺหา         นิกฺขนฺโต โลกนายโก   
           อปจฺโจ โอกฺกากราชสฺส     สกฺยปุตฺโต ปภงฺกโร ฯ   
           โส ห ิพฺราหฺมณ สมฺพุทฺโธ    สพฺพธมฺมาน ปารคู   
           สพฺพาภิ ฺาพลปฺปตฺโต       สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา   
           สพฺพกมฺมกฺขย ปตฺโต        วิมุตฺโต อุปธิกฺขเย ๖   
           พุทฺโธ โส ภควา โลเก     ธมฺม เทเสสิ จกฺขุมา   
#๑ โป. จินฺเตนฺตสฺส ฯ  ๒ โป. มุทฺธ มุทธฺาธิปาเต วา ฯ  ๓ โป. อหเมต ฯ   
#๔ โป. ย.ุ าณมฺเปตฺถ ฯ  ๕ โป. เหตฺถ ฯ  ๖ ย.ุ อุปธสิงฺขเย ฯ    
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           ต ตฺว คนฺตฺวาน ปุจฺฉสฺสุ     โส เต ต พฺยากริสฺสติ ฯ   
           สมฺพุทฺโธติ วโจ สตฺุวา      อุทคฺโค พาวรี อหุ   
           โสกสฺส ตนุโก อาสิ        ปติ ฺจ วิปุล ลภิ ฯ   
               โส พาวรี อตฺตมโน อุทคฺโค   
               ต เทวต ปุจฺฉติ เวทชาโต   
               กตมมฺหิ ๑ คาเม นิคมมฺหิ วา ปน   
               กตมมฺหิ วา ชนปเท โลกนาโถ   
               ยตฺถ คนฺตฺวา นมสฺเสมุ   
               สมพฺุทฺธ ทิปทุตฺตม ฯ   
               สาวตฺถิย โกสลมนฺทิเร ชิโน   
               ปหูตป ฺโ วรภูริเมธโส   
               โส สกฺยปุตฺโต วิธุโร อนาสโว   
               มุทธฺาธิปาตสฺส วิทู นราสโภ ฯ   
           ตโต อามนฺตยิ สิสฺเส       พฺราหฺมเณ มนฺตปารเค ๒   
           เอถ มาณวา อกฺขิสฺส       สุโณถ วจน มม   
           ยสฺเสโส ทุลลฺโภ โลเก     ปาตุภาโว อภิณฺหโส   
           สฺวาชฺช โลกมฺห ิอุปฺปนฺโน    สมฺพุทฺโธ อิติ วิสฺสุโต   
           ขิปฺป คนฺตฺวาน สาวตฺถึ      ปสสฺโวฺห ทิปทตฺุตม ฯ   
           กถ จรหิ ชาเนมุ          ทิสฺวา พุทฺโธติ พฺราหฺมณ   
           อชานต โน ปพฺรูห ิ        ยถา ชาเนมุ ต มย ฯ   
#๑ โป. กถมฺหิ ฯ  ๒ โป. มนฺตปารคู ฯ    
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           อาคตานิ หิ มนฺเตสุ        มหาปุริสลกฺขณา   
           ทฺวตฺตึสา จ พฺยกฺขฺยาตา ๑  สมตฺตา อนุปุพฺพโส ฯ   
           ยสฺเสเต โหนฺติ คตฺเตสุ     มหาปรุิสลกฺขณา   
           ทุเวว ตสฺส ๒ คติโย      ตติยา ห ิน วิชชฺติ   
           สเจ อคาร อาวสติ ๓      วิเชยฺย ปวึ อิม   
           อทณฺเฑน อสตฺเถน         ธมฺเมน มนุสาสติ   
           สเจ จ โส ปพฺพชติ        อคารา อนคาริย   
           วิวฏจฺฉโท สมฺพุทฺโธ        อรหา ภวติ อนุตฺตโร ฯ   
           ชาติโคตฺต ฺจ ลกฺขณ        มนฺเต สิสฺเส ปุนาปเร   
           มุทฺธ มุทฺธาธิปาต ฺจ        มนสา เยว ปุจฺฉถ ฯ   
           อนาวรณทสฺสาวี           ยท ิพุทฺโธ ภวิสฺสติ   
           มนสา ปุจฺฉิเต ปเ ฺห       วาจาย วิสชฺเชสสฺติ ฯ(   
           พาวริสฺส วโจ สุตฺวา       สิสฺสา โสฬส พฺราหฺมณา   
           อชิโต ติสฺสเมตฺเตยฺโย      ปุณฺณโก อถ เมตฺตคู   
           โธตโก อุปสีโว จ         นนฺโท จ อถ เหมโก   
           โตเทยฺยกปฺปา ทุภโย       ชตุกณฺณี จ ปณฺฑิโต   
           ภทฺราวุโธ อุทโย จ        โปสาโล จาป พฺราหฺมโณ   
           โมฆราชา จ เมธาวี       ปงฺคิโย จ มหาอิสิ   
           ปจฺเจกคณิโน สพฺเพ        สพฺพโลกสฺส วิสฺสุตา   
           ฌายี ฌานรตา ธีรา        ปุพฺพวาสนวาสิตา   
#๑ โป. พฺยาขาตา ฯ ยุ. วฺยาขฺยาตา ฯ ๒ โป. เทฺวเยวสฺส ฯ   
#๓ ยุ. อชฺฌาวสติ ฯ    
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           พาวรึ อภิวาเทตฺวา        กตฺวา จ น ปทกฺขิณ   
           ชฏาชนิธรา สพฺเพ         ปกฺกามม อุตฺตรามุขา   
           มุฬกสฺส ๑ ปติฏาน       ปุร ๒ มาหิสฺสตึ ตทา   
           อุชฺเชนึ จาป โคนทฺธ       เวทิส วนสวฺหย   
           โกสมฺพึ วาป สาเกต       สาวตฺถิ ฺจ ปุรุตฺตม   
           เสตพฺย กปลวตฺถุ          กสุินาร ฺจ มนฺทิร   
           ปาว ฺจ โภคนคร          เวสาลึ มาคธ ปุร   
           ปาสาณก เจติย ฺจ         รมณีย มโนรม   
           ตสิโตว อุทก ๓  สตี       มหาลาภว วาณิโช   
           ฉาย ฆมฺมาภิตตฺโต จ       ตุริตา ปพฺพตมารุหุ ฯ   
           ภควา จ ตมฺหิ สมเย       ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขโต   
           ภิกฺขูน ธมมฺ เทเสติ        สีโหว นทตี วเน ฯ   
           อชิโต อทฺทส สมฺพุทฺธ       วีตรสึว ภาณุม   
           จนฺท ยถา ปณฺณรเส        ปาริปรูึ อุปาคต ฯ   
           อถสสฺ คตฺเต ทิสฺวาน       ปริปรู ๔ วิย ฺชน   
           เอกมนฺต  ิโต หฏโ       มโนปเ ฺห อปุจฺฉถ   
           อาทิสฺส ชมฺมน พฺรหูิ        โคตฺต พฺรูหิ สลกฺขณ   
           มนฺเตสุ ปารมึ พฺรหูิ        กตี วาเจติ พฺราหฺมโณ ฯ   
           วีส วสฺสสต อายุ          โส จ โคตฺเตน พาวรี   
           ตีณิสฺส ๕ ลกฺขณา คตฺเต    ติณฺณ เวทานปารคู   
#๑ ยุ. อฬกสฺส ฯ ๒ ย.ุ ปรุมิ ... ฯ ๓ โป. ย.ุ ตสิโตวุทก ฯ ๔ ย.ุ ปรุปิูร ฺจ ฯ   
#๕ ยุ. ตีณสฺส ฯ    
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           ลกฺขเณ อิติ หาเส จ       สนิฆณฺฑุสเกฏเภ   
           ป ฺจ สตานิ วาเจติ        สทฺธมฺเม ปารมึ คโต ฯ   
           ลกฺขณาน ปวิจย           พาวริสฺส นรุตฺตม   
           ตณฺหจฺฉิท ๑ ปกาเสหิ      มา โน กงฺขายิต อหุ ฯ   
           มุข ชวฺิหาย ฉาเทติ        อุณฺณาสฺส ภมุกนฺตเร   
           โกโสหิต วตฺถคุยฺห         เอว ชานาหิ มาณว ฯ   
           ปุจฺฉ หิ ก ฺจิ ๒ อสุณนฺโต   สตฺุวา ปเ ฺห พฺยากเต   
           วิจินฺเตติ ชโน สพฺโพ       เวทชาโต กต ฺชล ี  
           โก นุ เทโว วา พฺรหฺมา    วา อินฺโท วาป สชุมฺปติ   
           มนสา ปุจฺฉิเต ปเ ฺห       กเมต ปฏิภาสติ ฯ   
           มุทฺธ มุทฺธาธิปาต ฺจ        พาวรี ปริปุจฺฉติ   
           ต พฺยากโรหิ ภควา        กงฺข วินย โน อิเส ฯ   
           อวิชฺชา มุทฺธาติ วิชานาหิ ๓  วิชชฺา มุทฺธาธิปาตนี   
           สทฺธาสติสมาธีหิ           ฉนฺทวิรเิยน สยุตา ฯ   
           ตโต เวเทน มหตา        สณฺมฺเภตฺวาน มาณโว   
           เอกส อชิน กตฺวา         ปาเทสุ สริสา ปติ   
           พาวรี พฺราหฺมโณ โภโต     สห สิสฺเสหิ มาริส   
           อุทคฺคจิตฺโต สุมโน         ปาเท วนฺทติ จกฺขุม ฯ   
           สุขิโต พาวรี โหตุ         สห สิสฺเสหิ พฺราหฺมโณ   
           ตฺว วาป ๔ สุขิโต โหหิ    จิร ชีวาหิ มาณว ฯ   
#๑ โป. ต ปุจฺฉ ฯ ม. กงฺขจฺฉิท ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ปุจฺฉ ฺหิ กิ ฺจิ ฯ   
#๓ ม. ยุ. ชานาติ ฯ ๔ ม. ยุ. ตฺว ฺจาป ฯ    
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           พาวริสฺส จ ตุยฺห วา       สพฺเพส สพฺพสสย   
           กตาวกาสา ปุจฺฉโวฺห       ยงฺกิ ฺจิ มนสิจฺฉถ   
           สมฺพุทฺเธน กโตกาโส       นิสทีิตฺวาน ป ฺชล ี  
           อชิโต ปม ป ฺห          ตตฺถ ปจฺุฉิ ๑ ตถาคตนฺติ ฯ   
                    วตฺถุคาถา นิฏ ิตา ฯ   
                    ___________________   
         สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส ปมา อชิตป ฺหา   
   [๔๒๕] ๑ เกนสฺสุ นิวุโต โลโก       (อิจฺจายสฺมา อชิโต)   
                                 เกนสฺสุ นปฺปกาสติ   
           กิสฺสาภิเลปน พฺรูส ิ        กึสุ ตสฺส มหพฺภย ฯ   
           อวิชฺชาย นิวุโต โลโก      (อชิตาติ ภควา)   
                                 เววิจฺฉา (ปมาทา) นปฺปกาสติ   
           ชปฺปาภิเลปน พฺรูม ิ        ทุกฺขมสฺส มหพฺภย ฯ   
           สวนฺติ สพฺพธิ โสตา        (อิจฺจายสฺมา อชิโต)   
                                 โสตาน กึ นิวารณ   
           โสตาน สวร พฺรูหิ         เกน โสตา ปถิยฺยเร ๒ ฯ   
           ยานิ โสตานิ โลกสมฺึ       (อชิตาติ ภควา) สติ เตส นิวารณ   
           โสตาน สวร พฺรูมิ         ป ฺาเยเต ปถิยฺยเร ๓  ฯ   
           ป ฺา เจว สตี จ ๔      (อิจฺจายสฺมา อชิโต) นามรูป ฺจ มาริส   
#๑ ม. ย.ุ .. ปจฺุฉา ฯ  อิโต ปร สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ  ๒-๓ ม. ปธิยยฺเร ฯ   
#๔ ม. สติย ฺจ ฯ  
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           เอตมฺเม ปุฏโ ปพฺรูมิ      กตฺเถต อุปรุชฺฌติ ฯ   
           ยเมต ป ฺห อปุจฺฉิ         อชิต ต วทามิ เต   
           ยตฺถ นาม ฺจ รูป ฺจ        อเสส อุปรุชฺฌติ   
           วิ ฺาณสฺส นิโรเธน        เอตฺเถต อุปรุชฌฺติ ฯ   
           เย จ สงฺขาตธมฺมาเส      เย จ เสขา ปุถู อิธ   
           เตส เม นิปโก อิรยิ       ปุฏโ ปพฺรูหิ มาริส ฯ   
           กาเมสุ นาภิคิชฺเฌยฺย       มนสานาวิโล สิยา   
           กุสโล สพฺพธมฺมาน         สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ   
                   อชิตมาณวกป ฺหา ปมา ฯ   
                     _______________   
               สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส   
                  ทุติยา ติสฺสเมตฺเตยฺยป ฺหา   
   [๔๒๖] ๒ โกธ สนฺตุสิโต โลเก       (อิจฺจายสฺมา ติสฺสเมตฺเตยฺโย ๑-)   
                                 กสสฺ โน สนฺติ อิ ฺชิตา   
           โก อุภนฺตมภิ ฺาย         มชฺเฌ มนฺตา น ลิมฺปติ   
           ก พฺรูสิ มหาปุริโสติ        โก อิธ สิพฺพนิมจฺจคา ๒ ฯ   
           กาเมสุ พฺรหฺมจริยวา       (เมตฺเตยฺยาติ ภควา)   
                                 วีตตโณฺห สทา สโต   
#๑ ยุ. ติสโฺส เมตฺเตยฺโย ฯ ๒ ม. สิพฺพินมิจฺจคา ฯ    
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           สงฺขาย นิพฺพุโต ภิกฺขุ       ตสฺส โน สนฺติ อิ ฺชิตา   
           โส อุภนฺตมภิ ฺาย         มชฺเฌ มนฺตา น ลิมฺปติ   
           ต พฺรมูิ มหาปุริโสติ        โส อิธ สิพฺพนิมจฺจคาติ ฯ   
               ติสฺสเมตฺเตยฺยมาณวกป ฺหา ทุติยา ฯ   
                      ______________   
       สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส ตติยา ปุณฺณกป ฺหา   
       [๔๒๗] ๓ อเนช มูลทสฺสาวึ (อิจฺจายสฺมา ปุณฺณโก)   
               อตฺถี ปเ ฺหน อาคม   
               กึ นิสฺสิตา อิสโย มนุชา   
               ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตาน   
               ย ฺมกปฺปสุ ๑ ปุถูธ ๒ โลเก   
               ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ   
               เย เกจิเม อิสโย มนุชา (ปุณฺณกาติ ภควา)   
               ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตาน   
               ย ฺมกปฺปสุ ๑ ปุถูธ ๒ โลเก   
               อาสึสมานา ปุณฺณก อิตฺถต ๓    
               ชร ๔ สิตา ย ฺมกปฺปยึสุ ฯ   
               เย เกจิเม อิสโย มนุชา (อิจฺจายสฺมา ปุณฺณโก)   
               ขตฺติยา พฺราหฺมณา เทวตาน   
#๑ โป. ยุ. สพฺพตฺถ ย ฺมกปฺปยึสุ ฯ  ๒ ยุ. ปุท ูอิธ ฯ  ๓ ม. อิตฺถตฺต ฯ   
#ยุ. อิตฺถภาว ฯ ๔ โป. โอร ฯ    
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               ก ฺมกปฺปสุ ปุถูธ โลเก   
               กจฺจิสฺสุ เต ภควา (ย ฺปเถ) อปฺปมตฺตา   
               อตารุ ชาติ ฺจ ชร ฺจ มาริส   
               ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ   
     อาสึสนฺติ ๑ โถมยนฺติ (อภิชปฺปนฺติ) ชุหนฺติ (ปุณฺณกาติ ภควา)   
               กามาภิชปฺปนฺติ ปฏิจฺจ ลาภ   
               เต ยาชโยคา ภวราครตฺตา   
               นาตรึสุ ชาติชรนฺติ พฺรูมิ ฯ   
               เต เจ ๒ นาตรึสุ ยาชโยคา (อิจฺจายสฺมา ปุณฺณโก)   
               ย ฺเหิ ชาติ ฺจ ชร ฺจ มาริส   
               อถ โก จรหิ เทวมนุสฺสโลเก   
               อตาริ ชาติ ฺจ ชร ฺจ มาริส   
               ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ   
               สงฺขาย โลกสฺมึ ปโรวรานิ ๓  (ปุณฺณกาติ ภควา)   
               ยสสฺิ ฺชิต นตฺถิ กุหิ ฺจิ โลเก   
               สนโฺต วิธูโม อนิโฆ นิราโส   
               อตาริ โส ชาติชร ฺจ พฺรูมีติ ฯ   
               ปณฺุณกมาณวกป ฺหา ตติยา ฯ   
                     __________________   
#๑ โป. ม. อาสีสนฺติ ฯ  ๒ โป. เต เว นาตรึสุ ฯ  ๓ ม. ปโรปรานิ ฯ    
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       สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส จตุตฺถี เมตฺตคูป ฺหา   
       [๔๒๘] ๔ ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต (อิจฺจายสฺมา เมตฺตคู)   
               ม ฺามิ ต เวทคุ ภาวิตตฺต   
               กุโต นุ ทุกฺขา สมุปาคตาเม ๑   
               เย เกจิ โลกสฺม ึอเนกรูปา ฯ   
               ทกุขฺสฺส เว ๒ ม ปภว อปุจฺฉสิ (เมตฺตคูติ ภควา)   
               ตนฺเต ปวกฺขามิ ยถา ปชาน   
               อุปธีนิทานา ปภวนฺติ ทุกฺขา   
               เย เกจิ โลกสฺม ึอเนกรูปา   
               โย เว อวิทฺวา ๓  อุปธึ กโรติ   
               ปุนปฺปุน ทุกฺขมุเปติ มนฺโท   
               ตสฺมา ปชาน ๔ อุปธึ น กยริา   
               ทุกขฺสฺส ชาติปฺปภวานุปสฺสี ฯ   
               ยนตฺ อปุจฺฉิมฺห อกิตฺตยิ ๕ โน   
               อ ฺ ๖ ปุจฺฉาม ๗ ตทิงฺฆ พฺรูหิ   
               กถ นุ ธีรา วิตรนฺติ โอฆ   
               ชาติชร ๘ โสกปริทฺทว ฺจ   
               ตมฺเม มุนี สาธุ วิยากโรหิ   
               ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโม ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สมทุาคณา อิเม ฯ ๒ โป. เจ ฯ ๓ โป. อวิทฺธา ฯ ๔ ยุ. ตสฺมา   
#หิ ชาน ฯ ๕ ม. ยุ. อกิตฺตยี ฯ ๖ ม. ยุ. อ ฺ ต ฯ ๗ ยุ. ปุจฺฉามิ ฯ   
#๘ ม. ชาตึ ชร ฯ    
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     กิตฺตยิสฺสามิ เต ธมฺม (เมตฺตคูติ ภควา) ทิฏเ ธมฺเม อนีติห   
           ย วิทิตฺวา สโต จร        ตเร โลเก วิสตฺติก ฯ   
           ต ฺจาห อภินนฺทามิ         มเหสิ ธมฺมมุตฺตม   
           ย วิทิตฺวา สโต จร        ตเร โลเก วิสตฺติก ฯ   
               ยงฺกิ ฺจิ สมฺปชานาสิ (เมตฺตคูติ ภควา)   
               อุทฺธ อโธ ติริย ฺจาป มชฺเฌ   
               เอเตสุ นนฺทิ ฺจ นิเวสน ฺจ   
               ปนชฺุช วิ ฺาณ ภเว น ติฏเ   
               เอววิหารี สโต อปฺปมตฺโต   
               ภิกขฺุ จร หิตฺวา มมายิตานิ   
               ชาติชร โสกปรทิฺทว ฺจ   
               อิเธว วิทฺวา ปชเหยฺย ทุกฺข ฯ   
               เอตาภินนฺทามิ วโจ มเหสิโน   
               สุกตฺิติต โคตม นูปธีก   
               อทฺธา หิ ภควา ปหาสิ ทุกฺข   
               ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโม ฯ   
               เต จาป นูน ปชเหยฺยุ ทุกฺข   
               เย ตฺว มุนี อฏ ิต โอวเทยฺย   
               ต ต นมสฺสามิ สเมจฺจ นาค   
               อปฺเปว ม (ภควา) อฏ ิต โอวเทยฺย ฯ    
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               ย พฺราหฺมณ เวทคุ อภิช ฺ ๑   
               อกิ ฺจน กามภเว อสตฺต   
               อทฺธา หิ โส โอฆมิม อตาริ   
               ติณฺโณ จ ปาร อขิโล อกงฺโข   
               วิทฺวา จ โส ๒ เวทคู นโร อิธ   
               ภวาภเว สงฺคมิม วิสชฺช   
               โส วีตตโณฺห อนิโฆ นิราโส   
               อตาริ โส ชาติชรนฺติ พฺรูมีติ ฯ   
               เมตฺตคูมาณวกป ฺหา จตุตฺถี ฯ   
                      ______________   
         สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส ป ฺจมี โธตกป ฺหา   
   [๔๒๙] ๕ ปุจฺฉามิ ต ภควา          พฺรูหิเมต (อิจฺจายสฺมา โธตโก)   
                  วาจาภิกงฺขามิ มเหสิ ตุยฺห   
           ตว สตฺุวาน นิคฺโฆส        สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโน ฯ   
           เตน หาตปฺป กโรหิ        (โธตกาติ ภควา) อิเธวนิปโกสโต   
           อิโต สุตฺวาน นิคฺโฆส       สกิฺเข นิพฺพานมตฺตโน ฯ   
               ปสสฺามห เทวมนุสฺสโลเก   
               อกิ ฺจน พฺราหฺมณ อิริยมาน   
               ต ต นมสฺสามิ สมนฺตจกฺขุ   
#๑ ม. เวทคุมาภิช ฺา ฯ ยุ. เวทคุ อาภิช ฺา ฯ ๒ โป. วิทฺวา ว โส ฯ ม.   
#วิทฺวาว โย ฯ    
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               ปมุ ฺจ ม สกฺก กถงฺกถาหิ ฯ   
               นาห สมิสฺสามิ ๑ ปโมจนาย   
               กถงฺกถึ โธตก ก ฺจิ โลเก   
               ธมมฺ ฺจ เสฏ อาชานมาโน ๒   
               เอว ตฺว โอฆมิม ตเรสิ ฯ   
               อนุสาส พฺรเหฺม กรุณายมาโน   
               วิเวกธมฺม ยมห วิช ฺ   
               ยถาห อากาโส จ ๓  อพฺยาปชฺชมาโน   
               อิเธว สนฺโต อสิโต จเรยฺย ฯ   
           กิตฺตยิสฺสามิ เต สนฺตึ (โธตกาติ ภควา) ทิฏเ ธมฺเม อนีติห   
           ย วิทิตฺวา สโต จร        ตเร โลเก วิสตฺติก ฯ   
           ต ฺจาห อภินนฺทามิ         มเหสิ สนฺติมุตฺตม   
           ย วิทิตฺวา สโต จร        ตเร โลเก วิสตฺติก ฯ   
               ยงฺกิ ฺจิ สมฺปชานาสิ (โธตกาติ ภควา)   
               อุทฺธ อโธ ติริย ฺจาป มชฺเฌ   
               เอว ๔ วิทิตฺวา สงฺโคติ โลเก   
               ภวาภวาย มากาสิ ตณฺหนฺติ ฯ   
               โธตกมาณวกป ฺหา ป ฺจมี ฯ   
                     __________________   
#๑ ม. สหิสสฺามิ ฯ ยุ. คมิสฺสามิ ฯ ๒ ม. อภิชานมาโน ฯ ๓ โป. ม. ว ฯ   
#๔ ม. ย.ุ เอต ฯ   
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       สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส ฉฏ ี อุปสีวป ฺหา   
       [๔๓๐] ๖ เอโก อห สกฺก มหนฺตโมฆ (อิจฺจายสฺมา อุปสีโว)   
               อนิสฺสิโต โน วิสหามิ ตาริตุ   
               อารมฺมณ พฺรูหิ สมนฺตจกฺขุ   
               ย นิสฺสิโต โอฆมิม ตเรยฺย ฯ   
               อากิ ฺจ ฺ เปกฺขมา โน สติมา (อุปสีวาติ ภควา)   
               นตฺถีติ นิสฺสาย ตรสฺสุ โอฆ   
               กาเม ปหาย วิรโต กถาหิ   
               ตณฺหกฺขย รตฺตมหาภิปสฺส ฯ   
               สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโค (อิจฺจายสฺมา อุปสีโว)   
               อากิ ฺจ ฺ นิสฺสิโต หิตฺวม ฺ ๑   
               ส ฺาวิโมกฺเข ปรเม วิมุตฺโต ๒   
               ติฏเ นุ โส ตตฺถ อนานุวายี ๓  ฯ   
               สพฺเพสุ กาเมสุ โย วีตราโค (อุปสีวาติ ภควา)   
               อากิ ฺจ ฺ นิสฺสิโต หิตฺวม ฺ ๑   
               ส ฺาวิโมกฺเข ปรเม วิมุตฺโต ๒   
               ติฏเยฺย โส ตตฺถ อนานุวายี ๓    
               ติฏเ เจ โส ตตฺถ อนานุวายี ๔   
#๑ โป. ม. หตฺิวาม ฺ ฯ ๒ โป. ปรเมธิมุตฺโต ฯ ๓ ม. ย.ุ อนานุยายี ฯ    
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               ปูคมฺป วสฺสาน สมนฺตจกฺขุ   
               ตตฺเถว โส สีติ สิยา วิมุตฺโต   
               ภเวถ ๑ วิ ฺาณ ตถาวิธสฺส ฯ   
               อจฺจิ ยถา วาตเวเคน ขิตฺต ๒ (อุปสีวาติ ภควา)   
 
               อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺข   
               เอว มุนี นามกายา วิมุตฺโต   
               อตฺถ ปเลติ น อุเปติ สงฺข ฯ   
               อตฺถงฺคโต โส อุท วา โส นตฺถิ ๓    
               อุทาหุ เว สสฺสติยา อโรโค   
               ตมฺเม มุนี สาธุ วิยากโรหิ   
               ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโม ฯ   
               อตฺถงฺคตสฺส น ปมาณมตฺถิ (อุปสีวาติ ภควา)   
               เยน น วชฺชุ ๔ ต ตสฺส นตฺถ ิ  
               สพฺเพสุ ธมฺเมสุ สมูหเตสุ   
               สมหูตา วาทปถาป สพฺเพติ ฯ   
               อุปสีวมาณวกป ฺหา ฉฏ ี ฯ   
                       _____________   
       สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส สตฺตมา นนฺทป ฺหา ฯ   
       [๔๓๑] ๗ สนฺติ โลเก มุนโย (อิจฺจายสฺมา นนฺโท)   
               ชนา วทนฺติ ตยิท กถ สุ   
#๑ โป. ม. จเวถ ฯ ๒ โป. ม. ขิตฺตา ฯ ย.ุ ขิตฺโต ฯ ๓ โป. โส น ปหนมตฺถิ ฯ   
#๔ โป. วชฺชา ตนฺตสฺส .. ฯ ม. วชฺชุ ฯ    
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               าณูปปนฺน มุนิ โน ๑ วทนฺติ   
               อุทาหุ เว ชีวิเตนูปปนฺน ฯ   
               น ทิฏ ิยา น สติุยา น าเณน (น สลีพฺพเตน)   
               มุนธี นนฺท กุสลา วทนฺติ   
               วิเสนิกตฺวา อนิฆา นิราสา   
               วทนฺติ ๒ เย เต มุนโยติ พฺรูม ิฯ   
               เย เกจิเม สมณพฺราหฺมณา เส (อิจฺจายสฺมา นนฺโท)   
               ทิฏเ ๓  สุเตนาป วทนฺติ สุทธฺึ   
               สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ   
               อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธึ ฯ   
               กจฺจิสฺสุ เต (ภควา) ตตฺถ ยถา จรนฺตา   
               อตารุ ชาติ ฺจ ชร ฺจ มาริส   
               ปจฺุฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ   
               เย เกจิเม สมณพฺราหฺมณา เส (นนฺทาติ ภควา)   
               ทิฏเ ๓  สุเตนาป วทนฺติ สุทธฺึ   
               สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ   
               อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธึ   
               กิ ฺจาป เต ตตฺถ ยถา จรนฺติ ๔   
               นาตรึสุ ชาติชรนฺติ พฺรูมิ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ โน มุนึ วทนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. จรนฺติ ฯ ๓ ม. ทิฏสฺสุ เตนาป ฯ   
#๔ โป. วทนฺติ ฯ    
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               เย เกจิเม สมณพฺราหฺมณา เส (อิจฺจายสฺมา นนฺโท)   
               ทิฏเ สุเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ   
               สีลพฺพเตนาป วทนฺติ สุทฺธึ   
               อเนกรูเปน วทนฺติ สุทฺธึ   
               เต เจ ๑ มุนิ พฺรูส ิอโนฆติณฺเณ   
               อถ โก จรหิ เทวมนุสฺสโลเก   
               อตาริ ชาติ ฺจ ชร ฺจ มาริส   
               ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรูหิ เม ต ฯ   
               นาห สพฺเพ สมณพฺราหฺมณา เส (นนฺทาติ ภควา)   
               ชาติชราย นิวุตาติ พฺรูมิ   
               เยสีธ ทิฏ ว สุต มุต วา   
               สีลพฺพต วาป ปหาย สพฺพ   
               อเนกรูปมฺป ปหาย สพฺพ   
               ตณฺห ปริ ฺาย อนาสวา เย ๒   
               เต เว นรา โอฆติณฺณาติ พฺรูมิ ฯ   
               เอตาภินนฺทามิ วโจ มเหสิโน   
               สุกตฺิติต โคตม นูปธีก   
               เยสีธ ทิฏ ว สุต มุต วา   
               สีลพฺพต วาป ปหาย สพฺพ   
#๑ โป. เว ฯ ยุ. สเจ ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. เส ฯ    
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               อเนกรูปมฺป ปหาย สพฺพ   
               ตณฺห ปริ ฺาย อนาสวา เย   
               อหมฺป เต โอฆติณฺณาติ พฺรูมีติ ฯ   
               นนทฺมาณวกป ฺหา สตฺตมา ฯ   
                     _______________   
      สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส อฏมา เหมกป ฺหา   
   [๔๓๒] ๘ เยเม ปุพฺเพ วิยากสุ       (อิจฺจายสฺมา เหมโก)   
                                 (หุร โคตมสาสนา)   
           อิจฺจาสิ อิติ ภวิสฺสติ        สพฺพนฺต อิติหีติห   
                                 สพฺพนฺต ตกฺกวฑฺฒน   
           (นาห ตตฺถ อภิรมึ)   
           ตฺว ฺจ เม ธมฺมมกฺขาหิ      ตณฺหานิคฺฆาตน มุนิ   
           ย วิทิตฺวา สโต จร        ตเร โลเก วิสตฺติก ฯ   
           อิธ ทฏิสุตมุต ๑ (วิ ฺาเตสุ) ปยรูเปสุ เหมก   
           ฉนฺทราควิโนทน           นิพฺพานปทมจฺจุต   
           เอตท ฺาย เย สตา       ทฏิธมฺมาภินิพฺพุตา   
           อุปสนฺตา จ เต สตา ๒    ติณฺณา โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ   
                  เหมกมาณวกป ฺหา อฏมา ฯ   
                       _____________   
#๑ โป. ทิฏ สุต มุต ฯ ม. ยุ. ทฏิสุตมุตวิ ฺาเตสุ ฯ ๒ ม. ยุ. สทา ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 543 

      สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส นวมา โตเทยฺยป ฺหา   
   [๔๓๓] ๙ ยสฺมึ กามา น วสนฺติ       (อิจฺจายสฺมา โตเทยฺโย)   
                                 ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชติ   
           กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ      วิโมกโฺข ตสฺส กีทโิส ฯ   
 ยสฺมึ กามา น วสนฺติ (โตเทยฺยาติ ภควา) ตณฺหา ยสฺส น วิชชฺติ   
           กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ      วิโมกโฺข ตสฺส นาปโร ฯ   
               นิราสโส ๑ โส อุท อาสสาโน   
               ป ฺาณวาโส อุท ป ฺกปฺป   
               มุน ึอห สกฺก ยถา ๒ วิช ฺ   
               ตมฺเม วิยาจิกฺข สมนฺตจกฺขุ ฯ   
               นิราสโส ๓  โส น จ [๔] อาสสาโน   
               ป ฺาณวาโส น จ ป ฺกปฺป   
               เอวมฺป โตเทยฺย มุนึ วิชาน   
               อกิ ฺจน กามภเว อสตฺตนฺติ ฯ   
               โตเทยฺยมาณวกป ฺหา นวมา ฯ   
                       _____________   
#๑-๓ โป. ยุ. นิราสโย ฯ ๒ โป. กถ ฯ ๔ ย.ุ โส ฯ    
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       สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส ทสมา กปฺปป ฺหา   
  [๔๓๔] ๑๐ มชฺเฌ สรสมฺึ ติฏต        (อิจฺจายสฺมา กปฺโป)   
                                 โอเฆ ชาเต มหพฺภเยh   
           ชรามจฺจุปเรตาน          ทีป ปพฺรูหิ มาริส   
           ตฺว ฺจ เม ทีปมกฺขาหิ       ยถายิท นาปร สิยา ฯ   
           มชฺเฌ สรสฺมึ ติฏต  (กปฺปาติ ภควา) โอเฆ ชาเต มหพฺภเย   
           ชรามจฺจุปเรตาน          ทีป ปพฺรูมิ กปฺป เต ฯ   
           อกิ ฺจน อนาทาน          เอต ทปี อนาปร   
           นิพฺพาน อิติ น พฺรมูิ        ชรามจฺจุปริกฺขย ฯ   
           เอตท ฺาย เย สตา       ทฏิธมฺมาภินิพฺพุตา   
           น เต มารวสานุคา        น เต มารสฺส ปฏคูติ ๑ ฯ   
                  กปฺปมาณวกป ฺหา ทสมา ฯ   
                      ______________   
              สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส   
                  เอกาทสมา ชตุกณฺณีป ฺหา   
      [๔๓๕] ๑๑ สุตฺวานห วีร อกามกามึ (อิจฺจายสฺมา ชตุกณฺณี)   
               โอฆาติค ปุฏ ุมกามมาคม   
               สนตีฺปท พฺรูหิ สหาชเนตฺต ๒   
#๑ ม. ย.ุ ปทธฺคูติ ฯ  ๒ ม. สหชเนตฺต ฯ    
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               ยถาตจฺฉ ภควา พฺรูหิ เม ต   
               ภควา หิ กาเม อภิภุยฺย อิริยติ   
               (อาทิจฺโจว ปวึ เตชี เตชสา)   
               ปรตฺิตป ฺสฺส เม ภูริป ฺ   
               อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิช ฺ   
               ชาติชราย อิธ วิปฺปหาน ฯ   
           กาเมสุ วินย เคธ (ชตุกณฺณีติ ภควา) เนกฺขมฺม ทฏ ุ เขมโต   
           อุคฺคหิต นิรตฺต วา       มา เต วิชฺชิตฺถ กิ ฺจน   
           ย ปุพฺเพ ต วิโสเสหิ     ปจฺฉา เต มาหุ กิ ฺจน   
           มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ   อุปสนฺโต จริสฺสสิ   
           สพฺพโส นามรูปสมฺึ       วีตเคธสฺส พฺราหฺมณ   
           อาสวาสฺส น วิชฺชนฺติ     เยหิ มจฺจุวส วเชติ ฯ   
               ชตุกณฺณีมาณวกป ฺหา เอกาทสมา ฯ   
                     __________________   
          สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส   
                  ทฺวาทสมา ภทฺราวุธป ฺหา   
      [๔๓๖] ๑๒ โอก ฺชห ตณฺหจฺฉิท อเนช (อิจฺจายสฺมา ภทฺราวุโธ)   
               นนทฺิ ฺชห โอฆติณฺณ วิมุตฺต   
               กปปฺ ฺชห อภิยาเจ สุเมธ    
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               สุตฺวาน นาคสฺส อปนมิสฺสนฺติ ๑ อิโต   
               นานาชนา ชนปเทหิ สงฺคตา   
               ตว วีร วากฺย อภิกงฺขมานา   
               เตส ตุว สาธุ วิยากโรหิ   
               ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโม ฯ   
               อาทานตณฺห วินเยถ สพฺพ (ภทฺราวุธาติ ภควา)   
               อุทฺธ อโธ ติริย ฺจาป มชฺเฌ   
               ย ย ฺหิ โลกสฺม ึอุปาทิยนฺติ๗   
               เตเนว มาโร อเนฺวติ ชนฺตุ   
               ตสฺมา ปชาน น อุปาทิเยถ   
               ภิกขฺุ สโต กิ ฺจน สพฺพโลเก   
               อาทานสตฺเต อิติ เปกฺขมาโน   
               ปช อิม มจฺจุเธยฺย วิสตฺตนฺติ ฯ   
               ภทฺราวุธมาณวกป ฺหา ทฺวาทสมา ฯ   
                     _______________   
      สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส เตรสมา อุทยป ฺหา   
  [๔๓๗] ๑๓ ฌายึ วิรชมาสิน (อิจฺจายสฺมา อุทโย) กตกิจฺจ อนาสว   
           ปารคุ สพฺพธมฺมาน         อตฺถี ปเ ฺหน อาคม   
           อ ฺ วิโมกฺข ปพฺรูหิ        อวิชชฺาย ปเภทน ฯ   
#๑ โป. อปกมิสฺสนฺติ ฯ    
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           ปหาน กามฉนฺทาน         (อุทยาติ ภควา) โทมนสฺสาน จูภย   
           ถีนสสฺ จ ปนุทน ๑        กุกฺกุจฺจาน นิวารณ   
           อุเปกฺขาสติสสุทฺธ          ธมฺมตกฺกปุเรชว   
           อ ฺ วิโมกฺข ๒ ปพฺรูมิ     อวิชฺชาย ปเภทน ฯ   
           กึสุ ส ฺโชโน โลโก       กึสุ ตสฺส วิจารณา   
           กิสฺสสฺส วิปฺปหาเนน        นิพฺพาน อิติ วุจฺจติ ฯ   
           นนฺทสิ ฺโชโน โลโก       วิตกฺกสฺส วิจารณา   
           ตณฺหาย วิปฺปหาเนน        นิพฺพาน อิติ วุจฺจติ ฯ   
           กถสตสฺส จรโต           วิ ฺาณ อุปรุชฺฌติ   
           ภวนฺต ปุฏ ุมาคมฺม         ต สุโฌม วโจ ตว ฯ   
           อชฺฌตฺต ฺจ พหิทฺธา จ       เวทน นาภินนฺทโต   
           เอวสตสฺส จรโต          วิ ฺาณ อุปรุชฺฌตีติ ฯ   
                 อุทยมาณวกป ฺหา เตรสมา ฯ   
                      ______________   
     สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส จุทฺทสมา โปสาลป ฺหา   
  [๔๓๘] ๑๔ โย อตีต อาทิสติ          (อิจฺจายสฺมา โปสาโล)   
                                 อเนโช ฉินฺนสสโย   
           ปารคู ๓  สพฺพธมฺมาน      อตฺถ ีปเ ฺหน อาคม   
#๑ โป. ม. ปนูทน ฯ ๒ โป. ม. ย.ุ อ ฺาวิโมกฺข ฯ ๓ ม. ปารคุ ฯ    
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           วิภูตรูปส ฺ ิสฺส            สพฺพกายปฺปหายิโน   
           อชฺฌตฺต ฺจ พหิทฺธา จ       นตฺถิ กิ ฺจีติ ปสฺสโต   
           าณ สกฺกานุปุจฺฉามิ        กถ เนยฺโย ตถาวิโธ ฯ   
           วิ ฺาณฏ ิติโย สพฺพา       (โปสาลาติ ภควา)   
                                 อภิชาน ตถาคโต   
           ติฏนฺตเมน ชานาติ        วิมุตฺต ตปฺปรายน   
           อากิ ฺจ ฺาสมฺภว ๑       นนฺทิส ฺโชน อิติ   
           เอวเมว ๒ อภิ ฺาย      ตโต ตตฺถ วิปสฺสติ   
           เอว ๓  าณ กถ ๔ ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส วุสีมโตติ ฯ   
                โปสาลมาณวกป ฺหา จุทฺทสมา ฯ   
                     __________________   
              สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส   
                  ปณฺณรสมา โมฆราชป ฺหา   
  [๔๓๙] ๑๕ ทฺวาห สกฺก ๕ อปุจฺฉิสฺส    (อิจฺจายสฺมา โมฆาราชา)   
                                 น เม พฺยากาสิ จกฺขุมา ๖   
           ยาวตติย ฺจ เทวิสิ         พฺยากโรตีติ เม สุต   
           อย โลโก ปโร โลโก      พฺรหฺมโลโก สเทวโก   
           ทิฏ ินฺเต นาภิชานามิ       โคตมสฺส ยสสฺสิโน   
#๑ ม. อากิ ฺสมฺภว ตฺวา ฯ ยุ. --- ตฺวา ฯ  ๒ โป. ม. เอวเมต ฯ   
#๓ ม. เอต ฯ  ๔ โป. ตถา ฯ  ๕ ม. ย.ุ สกฺก ฯ  ๖ โป. จกฺขุม ฯ    
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           เอว อภิกฺกนฺตทสฺสาวึ       อตฺถี ปเ ฺหน อาคม   
           กถ โลก อเวกฺขนฺต        มจฺจุราชา น ปสฺสติ ฯ   
           สุ ฺโต โลก อเวกฺขสฺสุ     โมฆราช สทา สโต   
           อตฺตานุทิฏ ึ อูหจฺจ         เอว มจฺจุตโร สิยา   
           เอว โลก อเวกฺขนฺต       มจฺจุราชา น ปสฺสตีติ ฯ   
               โมฆราชมาณวกป ฺหา ปณฺณรสมา ฯ   
                     __________________   
              สุตฺตนิปาเต ป ฺจมสฺส ปารายนวคฺคสฺส   
                    โสฬสมา ปงฺคิยป ฺหา   
      [๔๔๐] ๑๖ ชิณฺโณหมสฺมี อพโล วิวณฺโณ ๑ (อิจฺจายสฺมา ปงฺคิโย)   
               เนตฺตา น สุทฺธา สวน น ผาสุ   
               มาหมฺปนสฺส ๒ โมมุโห อนฺตราย ๓    
               อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิช ฺ   
               ชาติชราย อิธ วิปฺปหาน ฯ   
               ทิสวฺาน รูเปสุ วิห ฺมาเน (ปงฺคิยาติ ภควา)   
               รุปปฺนฺติ รูเปสุ ชนา ปมตฺตา   
               ตสฺมา ตุว ปงฺคิย อปฺปมตฺโต   
               ชหสฺสุ รูป อปุนพฺภวาย ฯ   
               ทิสา จตสฺโส วิทิสา จตสฺโส   
#๑ ม. ย.ุ วีตวณฺโณ ฯ ๒ โป. มาหนฺนสฺส ฯ ม. ย.ุ มาหนสฺส ฯ   
#๓ โป. ม. อนฺตราว ฯ    
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               อุทฺธ อโธ ทส ทสิา อิมาโย   
               น ตุยฺห อทิฏ อสุตามุต วา ๑   
               อโถ อวิ ฺาต กิ ฺจิมตฺถิ ๒ โลเก   
               อาจิกฺข ธมฺม ยมห วิช ฺ   
               ชาติชราย อิธ วิปฺปหาน ฯ   
               ต ฺหาธิปนฺเน มนุเช เปกฺขมาโน (ปงฺคิยาติ ภควา)   
               สนตฺาปชาเต ชรสาปเรเต   
               ตสฺมา ตุว ปงฺคิย อปฺปมตฺโต   
               ชหสฺสุ ตณฺห อปุนพฺภวายาติ ฯ   
                ปงฺคิยมาณวกป ฺหา โสฬสมา ฯ   
                     _______________   
     [๔๔๑]  อิทมโวจ  ภควา  มคเธสุ  วิหรนฺโต  ปาสาณเจติเย  ๓    
ปริจาริกโสฬสนฺน   พฺราหฺมณาน   อชฺฌิฏโ   ป ฺห   ๔   พฺยากาสิ  ฯ๓   
เอกเมกสฺส   เจป   ป ฺหสฺส   อตฺถม ฺาย   ธมฺมม ฺาย   ธมฺมานุธมฺม   
ปฏิปชฺเชยฺย    คจฺเฉยฺเยว    ชรามรณสฺส    ปาร    คมนียา    อิเม   
ธมฺมาติ ตสฺมา อิมสฺส ธมฺมปริยายสฺส ปารายนนฺเตฺวว อธิวจน ฯ   
     [๔๔๒] อชิโต ติสฺสเมตฺเตยฺโย      ปุณฺณโก อถ เมตฺตคู   
           โธตโก อุปสีโว จ         นนฺโท จ อถ เหมโก   
           โตเทยฺยกปฺปา ทุภโย       ชตุกณฺณี จ ปณฺฑิโต   
           ภทฺราวุโธ อุทโย จ        โปสาโล จาป พฺราหฺมโณ   
#๑ โป. ม. อสุต มุต ฯ ย.ุ อสุต มุต วา ฯ  ๒ โป. กิ ฺจินมตฺถิ ฯ ม. ย.ุ   
#กิ ฺจนมตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. ปาสาณเก เจติเย ฯ ๔ ม. ปฏุโ ปุฏโ ฯ|   
#ยุ. ปฏุโ ปฏุโ ปณฺเห ฯ    
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           โมฆราชา จ เมธาวี       ปงฺคิโย จ มหา อิสิ   
           เอเต พุทฺธมุปาค ฺฉฉ ๑     สมปฺนฺนจรณ อิสึ   
           ปุจฺฉนฺตา นิปุเณ ปเ ฺห      พุทฺธเสฏ อุปาคมม ฯ   
           เตส พุทฺโธ พฺยากาสิ       ปเ ฺห ปุฏเ ๒ ยถาตถ   
           ป ฺหาน เวยฺยากรเณน      โตเสสิ พฺราหฺมเณ มุน ิฯ   
           เต โตสิตา จกฺขุมตา       พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
           พฺรหฺมจริยมจรึสุ           วรป ฺสฺส สนฺติเก ฯ   
           เอกเมกสฺส ป ฺหสฺส        ยถา พุทฺเธน เทสิต   
           ตถา โย ปฏิปชฺเชยยฺ       คจฺเฉ ปาร อปารโต ๓    
           อปารา ปาร คจฺเฉยฺย      ภาเวนฺโต มคฺคมุตฺตม ฯ   
           มคฺโค โส ปรคมนาย       ตสฺมา ปรายน อิติ ฯ   
                    ___________________   
     [๔๔๓] ปารายนมนุคายิสฺส         (อิจฺจายสฺมา ปงฺคิโย)   
           (ยถา อทฺทกฺขิ ตถา อกฺขาติ) ๔ วิมโล ภูริเมธโส   
           นิกฺกาโม ๕ นิพฺพุโต นาโค ๖  กสิฺส เหตุ มุสา ภเณ ฯ   
           ปหีนมลโมหสฺส            มานมกฺขปฺปหายิโน   
           หนฺทาห กิตฺตยิสฺสามิ        คิร วณฺณูปส ฺหิต ฯ   
               ตโมนุโท พุทฺโธ สมนฺตจกฺขุ   
               โลกนฺตคู สพฺพภวาติวตฺโต   
               อนาสโว สพฺพทุกฺขปฺปหาโน ๗   
#๑ โป. พุทฺธปาคจฺฉฉ ฯ ม. พุทฺธ อุปาคจฺฉฉ ฯ ยุ. ... อุปาค ฺฉฉ ฯ ๒ ม. ยุ.   
#ปุฏโ ฯ ๓ โป. อปารโก ฯ ๔ ม. ยถาทฺทกฺขิ ตถากฺขาสิ ฯ ๕ โป. นิกฺกโม ฯ   
#๖ ม. นิพฺพโน นาโค ฯ ย.ุ นิพฺพาโน นาโถ ฯ ๗ ม. ยุ. --- ปหีโน ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 552 

               สจฺจวฺหโย พฺรหฺมุปาสิโต ๑ เม ฯ   
               ทิโช ยถา กุพฺพนก ปหาย   
               พหุปฺผล กานน อาวเสยฺย   
               เอวมฺปห อปฺปทสฺเส ปหาย   
               มโหทธึ หสริวชฺฌปตฺโต ๒ ฯ   
           เย เม ปุพฺเพ วิยากสุ      (หุร โคตมสาสนา)   
           อิจฺจาสิ อิติ ภวิสฺสติ        สพฺพนฺต อิติหีติห   
                       สพฺพนฺต ตกฺกวฑฺฒน   
           (นาห ตตฺถ อภิรมึ) ๓  ฯ   
           เอโก ตมนุทาสีโน         ชุติมา โส ปภงฺกโร   
           โคตโม ภูริป ฺาโณ        โคตโม ภูริเมธโส   
           โย เม ธมฺมมเทเสสิ       สนฺทิฏ ิกมกาลิก   
           ตณฺหกฺขยมนีติก            ยสฺส นตฺถิ อุปมา กวฺจิ ฯ   
           กินฺนุ ตมฺหา วิปฺปวสสิ       มุหุตฺตมป ปงฺคิย   
           โคตมา ภูริป ฺาณา        โคตมา ภูริเมธสา   
           โย เต ธมฺมมเทเสสิ       สนฺทิฏ ิกมกาลิก   
           ตณฺหกฺขยมนีติก            ยสฺส นตฺถิ อุปมา กวฺจิ ฯ   
           นาห ตมฺหา วิปฺปวสามิ      มุหุตฺตมป พฺราหฺมณ   
           โคตมา ภูริป ฺาณา        โคตมา ภูริเมธสา   
           โย เม ธมฺมมเทเสสิ       สนฺทิฏ ิกมกาลิก   
#๑ ม. ย.ุ พฺรหฺเม อุปาสิโต ฯ ๒ โป. หโสริวชฺฌุปปฺตฺโต ฯ ม. หโสริว อชฌฺปตฺโต ฯ   
#ยุ. หสโว อชฺฌปตฺโต ฯ ๓ ม. ยุ. นา ... มินฺติ นตฺถ ิฯ    
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           ตณฺหกฺขยมนีติก            ยสฺส นตฺถิ อุปมา กวฺจิ ฯ   
               ปสสฺามิ น มนสา จกฺขุนาว   
               รตฺตินฺทิว พฺราหฺมณ อปฺปมตฺโต   
               นมสฺสมาโน วิวสามิ ๑ รตฺตึ   
               เตเนว ม ฺามิ อวิปฺปวาส ฯ   
               สทธฺา จ ปติ จ มโน สติ จ   
               นาเมนฺติ ๒ เม โคตมสาสนมฺหา   
               ย ย ๓  ทิส วชติ ภูริป ฺโ   
               ส เตน เตเนว นโตหมสฺมิ ฯ   
               ชณฺิณสฺส เม ทุพฺพลถามกสฺส   
               เตเนว กาโย น ปเลติ ตตฺถ   
               สงฺกปฺปยนฺตาย วชามิ นิจฺจ   
               มโน หิ เม พฺราหฺมณ เตน ยุตฺโต ฯ   
           ปงฺเก (สยาโน) ปรผินฺทมาโน ทีปา ทีป อุปลฺลวึ ๔   
           อถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ          โอฆติณฺณมนาสว   
               ยถา อหุ วกฺกลิ มุตฺตสทฺโธ   
               ภทฺราวุโธ อาฬวิโคตโม จ   
               เอวเมว ตฺวมฺป ปมุ ฺจสฺสุ สทฺธ   
               คมิสฺสสิ ตฺว ปงฺคิย มจฺจุเธยฺยสฺส ปาร ฯ   
           เอส ภิยฺโย ปสีทามิ         สุตฺวาน มุนิโน วโจ   
#๑ โป. ม. ยุ. วิวเสมิ ฯ ๒ โป. นาเมติ ฯ ม. ยุ. นาเปนฺติเม ฯ ๓ โป. ย ฺจ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อุปปฺลวึ ฯ    
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           วิวฏจฺฉโท สมฺพุทฺโธ        อขิโล ปฏิภาณวา   
           อธิเทเว อภิ ฺาย         สพฺพ เวทิ ปโรวร ๑   
           ป ฺหานนฺตกโร สตฺถา       กงฺขีน ปฏชิานต   
           อสหิร อสงฺกุปฺป           ยสฺส นตฺถิ อุปมา กวฺจิ ฯ   
               อทฺธา คมิสฺสามิ น เมตฺถ กงฺขา   
               เอว ม ธาเรหิ อธิมตฺุตจิตฺตนฺติ ฯ   
               ปารายนวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                       __________   
                   สุตฺตนิปาเต สุตฺตุทฺทาน   
     [๔๔๔] อุรโค ธนิโยป จ          ขคฺควิสาโณ กสิ   
           จุนฺโท ภโว ปุนเทว        วสโล จ กรณีย ฺจ�   
           เหมวโต อถ ยกฺโข        วิชย สตฺุตวร มุนิ ๒ ฯ   
               เสฏโ ปมกฏปวโร วคฺโค   
               ทฺวาทสสุตฺตธโร สุวิภตฺโต   
               เทสิโต จกฺขุมตา วิมเลน   
               สุยยฺติ วคฺควโร อุรโคติ ฯ   
               รตนามคนฺโธ หิริมงฺคลนาโม   
               สูจิโลมกปโล จ พฺราหฺมณธมฺโม   
               นาวา กึสีลอุฏาโน จ   
#๑ ม. วโรวร ฯ ๒ ม. วิชยสุตฺต มุนิสุตฺตวรนฺติ ฯ    
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               ราหุโล จ ปุนป วงฺคีโส   
               สมมฺาปริพฺพาชนิโย ๑ จ ตตฺถ   
               ธมมฺิกสุตฺตวโร สุวิภตฺโต   
               จุทฺทสสุตฺตธโร ทุติยมฺหิq   
               จูฬกวคฺควโรติ ตมาหุ ฯ   
               ปพฺพชฺช ปธานสุภาสิตนาโม   
               ปุรฬาโส ปุนเรว ๒ มาโฆ จ   
               สภิยเกณิยเมว สลฺลนาโม   
               วาเสฏวโร โกกาลิโกป ๓  จ   
               นาฬกสุตฺตวโร สุวิภตฺโต   
               ต อนุปสฺสี ตถา ปุนเทว   
               ทฺวาทสสุตฺตธโร ตติยมฺหิ   
               สุยยฺติ วคฺควโร มหานาโม ฯ   
               กามคุหฏกทุฏฏกนาโม   
               สุทธฺฏวโร ปรมฏกนาโม   
               ชราเมตฺติยสุตฺตวโร สุวิภตฺโต   
               ปสรูมาคนฺทิโย จ ปูรเภโท ๔   
               กลหวิวาโท อุโภ วิยุหา จ   
               ตุวฏกอตฺตทณฺฑสารีปุตฺตา จ   
               โสฬสสุตฺตธโร จตุตฺถมฺหิ   
#๑ ม. สมฺมาปริพฺพาชนีโยปเจตฺถ ฯ ๒ ม. ปุนเทว ฯ ๓ ม. กาลโิกปจ ฯ   
#๔ ม. ปสูรมาคณฺฑิยา ปุราเภโท ฯ    



สุตฺต ขุ. ขุทฺทกปา-ธมฺมปทคาถา-...สุตฺตนิปาตา - หนาท่ี 556 

               อฏกวคฺควโรติ ตมาหุ ฯ   
               มคเธ ชนปเท รมณีเย   
               เทสวเร กตปุ ฺนิเวเส   
               ปาสาณกเจติยวเร สุวิภตฺเต   
               วสี ภควา คณเสฏโ   
               อุภย วา ปุณฺณสมาคต ยมฺหิ   
               ทฺวาทสโยชนิยา ปริสาย   
               โสฬสพฺราหฺมณาน กิร ปฏุโ   
               ปุจฺฉาย โสฬสป ฺหกมฺมิยา   
               นิปปฺกาสยิ ธมฺมมทาสิ   
               อตฺถปกาสกพฺย ฺชนปุณฺณ   
               ธมมฺมเทเสสิ ปรเขมชนิย   
               โลกหิตาย ชิโน ทิปทคฺโค ฯ   
               สุตฺตวร พหุธมฺมวิจิตฺร   
               สพฺพกิเลสโมจนเหตุ ๑   
               เทสยิ สุตฺตวร ทิปทคฺโค ฯ   
               พฺย ฺชนมตฺถปทสมยุตฺต   
               อกขฺรส ฺ ิตโอปมคฺคาฬฺห   
               โลกวิจารณาณปภคฺค   
               เทสยิ สุตฺตวร ทิปทคฺโค ฯ   
#๑ ม. ... ปโมจนเหตุ ฯ    
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               ราคมเล อมล วิมลคฺค   
               โทสมเล อมล วิมลคฺค   
               โมหมเล อมล วิมลคฺค   
               โลกวิจารณาณปภคฺค   
               เทสยิ สุตฺตวร ทิปทคฺโค ฯ   
               เกฺลสมเล อมล วิมลคฺค   
               ทุจฺจริตมเล อมล วิมลคฺค   
               โลกวิจารณาณปภคฺค   
               เทสยิ สุตฺตวร ทิปทคฺโค ฯ   
               อาสวพนฺธนโยคกิเลส   
               นิวรณานิ จ ตีณิ จ มลานิ   
               ตสฺส กิเลสปโมจนเหตุ   
               เทสยิ สุตฺตวร ทิปทคฺโค ฯ   
               นิมมฺลสพฺพกิเลสปนูทน   
               ราควิราคมเนชมโสก   
               สนตฺปณีตสุทุทฺทสธมฺม   
               เทสยิ สุตฺตวร ทิปทคฺโค ฯ   
               ราค ฺจ โทส ฺจ ภ ฺชิตสนฺต ๑   
               โยนิ จ ทุคฺคติป ฺจวิ ฺาณ   
               ตณฺหาตลรตจฺเฉทนตาณปโมกฺข ๒   
#๑ ม. ... โทสกมภ ฺชิตสนฺต ฯ ๒ ม. ตณฺหารตจฺฉทนตาณลตา ... ฯ    
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               เทสยิ สุตฺตวร ทิปทคฺโค ฯ   
               คมฺภีรทุทฺทสสณฺหนิปุณ   
               ปณฺฑิตเวทนิยนิปุณตฺถ ๑   
               โลกวิจารณาณปภคฺค   
               เทสยิ สุตฺตวร ทิปทคฺโค ฯ   
               นวงฺคกุสุมธุวลเวภรณ ๒   
               อินฺทฺริยชฺฌานวิโมกฺขวิภตฺต   
               อฏงฺคิกมคฺควร วรยาน   
               เทสยิ สุตฺตวร ทิปทคฺโค ฯ   
               โสมุปม วิมล ปริสุทฺธ   
               อณฺณวมุปมา รตนสุจิตฺต   
               ปุปผฺสม รวิมูปมเตช   
               เทสยิ สุตฺตวร ทิปทคฺโค ฯ   
               เขมสิว สุขสีตลสนฺต   
               มจฺจุตฺตาณปรมตฺถ   
               ตสฺส สุนิพฺพุตทสฺสนเหตุ   
               เทสยิ สุตฺตวร ทิปทคฺโค ฯ   
                   สุตฺตนิปาโต นิฏ ิโต ฯ   
                     _______________   
#๑ ม. -- เวทนิย --- ฯ ๒ ม. _____ มาลคีเวยฺย ฯ   
#๑ ม. -- เวทนิย --- ฯ ๒ ม. _____ มาลคีเวยฺย ฯ 


