สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 1

สุตฺตนฺตปฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส
ปโม ภาโค
______
เอกนิปาโต
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
เอกธมฺมาทิปาลิ
[๑] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสส ฯ ภควา เอตทโวจ ฯ
[๒] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกรูปป สมนุปสฺสามิ ย เอว
ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ ยถยิท ภิกฺขเว อิตฺถิรูป อิตถฺ ิรูป
ภิกฺขเว ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ ฯ
[๓] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกสทฺทป สมนุปสฺสามิ ย เอว
ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ ยถยิท ภิกฺขเว อิตฺถิสทฺโท
อิตฺถิสทฺโท ภิกฺขเว ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ ฯ
[๔] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกคนฺธป สมนุปสฺสามิ ย เอว
ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ ยถยิท ภิกฺขเว อิตฺถิคนฺโธ
อิตฺถิคนฺโธ ภิกฺขเว ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ ฯ
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[๕] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกรสป สมนุปสฺสามิ ย เอว
ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ ยถยิท ภิกฺขเว อิตฺถิรโส อิตถฺ ิรโส
ภิกฺขเว ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ ฯ
[๖] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกโผฏพฺพป สมนุปสฺสามิ ย
เอว ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ ยถยิท ภิกฺขเว
อิตฺถิโผฏพฺโพ อิตฺถิโผฏพฺโพ ภิกขฺ เว ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย
ติฏตีติ ฯ
[๗] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกรูปป สมนุปสฺสามิ ย เอว
อิตฺถิยา จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ ยถยิท ภิกฺขเว ปุริสรูป ปุรสิ รูป
ภิกฺขเว อิตฺถิยา จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ ฯ
[๘] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกสทฺทป สมนุปสฺสามิ ย เอว
อิตฺถิยา จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ ยถยิท ภิกฺขเว ปุริสสทฺโท
ปุริสสทฺโท ภิกฺขเว อิตฺถิยา จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ ฯ
[๙] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกคนฺธป สมนุปสฺสามิ ย เอว
อิตฺถิยา จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ ยถยิท ภิกฺขเว ปุริสคนฺโธ
ปุริสคนฺโธ ภิกฺขเว อิตฺถิยา จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ ฯ
[๑๐] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกรสป สมนุปสฺสามิ ย เอว
อิตฺถิยา จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ ยถยิท ภิกฺขเว ปุริสรโส ปุรสิ รโส
ภิกฺขเว อิตฺถิยา จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ ฯ
[๑๑] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกโผฏพฺพป สมนุปสฺสามิ ย
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เอว อิตฺถิยา จิตฺต ปริยาทาย ติฏ ติ ยถยิท ภิกฺขเว
ปุริสโผฏพฺโพ ๑ ปุริสโผฏพฺโพ ๒ ภิกฺขเว อิตฺถิยา จิตฺต ปริยาทาย
ติฏตีติ ฯ
วคฺโค ๓ ปโม ฯ
[๑๒] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺโน วา กามจฺฉนฺโท อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน วา กามจฺฉนฺโท
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว สุภนิมิตฺต
สุภนิมิตฺต ภิกฺขเว อโยนิโส มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน เจว กามจฺฉนฺโท
อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน จ กามจฺฉนฺโท ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย
สวตฺตตีติ ฯ
[๑๓] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺโน วา พฺยาปาโท อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน วา พฺยาปาโท
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว ปฏิฆนิมติ ฺต
ปฏิฆนิมิตฺต ภิกฺขเว อโยนิโส มนสิกโรโต อนุปปฺ นฺโน เจว พฺยาปาโท
อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน จ พฺยาปาโท ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย
สวตฺตตีติ ฯ
[๑๔] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺน วา ถีนมิทฺธ อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺน วา ถีนมิทฺธ
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว อรติ ตนฺทิ วิชมฺภิกา
ภตฺตสมฺมโท เจตโส จ ลีนตฺต ลีนจิตฺตสฺส ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนฺเจว
#๑-๒ ยุ. ปุรสิ โผฏพฺพ ฯ ๓ ม. ยุ. รูปาทิวคฺโค ฯ
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ถีนมิทฺธ อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนฺจ ถีนมิทฺธ ภิยโฺ ยภาวาย เวปุลฺลาย
สวตฺตตีติ
[๑๕] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺน วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺน วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว เจตโส
อวูปสโม อวูปสนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนฺเจว อุทธฺ จฺจกุกฺกุจฺจ
อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนฺจ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ภิยโฺ ยภาวาย เวปุลฺลาย
สวตฺตตีติ ฯ
[๑๖] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนา วา วิจิกิจฺฉา
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว อโยนิโส มนสิกาโร
อโยนิโส ภิกฺขเว มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ
อุปฺปนฺนา จ วิจิกิจฺฉา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๗] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺโน วา กามจฺฉนฺโท นุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน วา กามจฺฉนฺโท
ปหียติ ยถยิท ภิกฺขเว อสุภนิมิตฺต อสุภนิมิตฺต ภิกฺขเว โยนิโส
มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน เจว กามจฺฉนฺโท นุปปฺ ชฺชติ อุปฺปนฺโน จj
กามจฺฉนฺโท ปหียตีติ ฯ
[๑๘] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺโน วา พฺยาปาโท นุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน วา พฺยาปาโท

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 5

ปหียติ ยถยิท ภิกฺขเว เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ เมตฺต ภิกฺขเว
เจโตวิมุตฺตึ โยนิโส มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน เจว พฺยาปาโท นุปฺปชฺชติ
อุปฺปนฺโน จ พฺยาปาโท ปหียตีติ ฯ
[๑๙] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺน วา ถีนมิทฺธ นุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺน วา ถีนมิทฺธ ปหียติ
ยถยิท ภิกฺขเว อารมฺภธาตุ นิกกฺ มธาตุ ปรกฺกมธาตุ อารทฺธวิรยิ สฺส
ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนฺเจว ถีนมิทฺธ นุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนฺจ ถีนมิทฺธ
ปหียตีติ ฯ
[๒๐] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺน วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ นุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺน วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ
ปหียติ ยถยิท ภิกฺขเว เจตโส วูปสโม วูปสนฺตจิตฺตสฺส
ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนฺเจว อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ นุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนฺจ
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหียตีติ ฯ
[๒๑] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา วิจิกิจฺฉา นุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนา วา วิจิกิจฺฉา ปหียติ
ยถยิท ภิกฺขเว โยนิโส มนสิกาโร โยนิโส ภิกขฺ เว มนสิกโรโต
อนุปฺปนฺนา เจว วิจิกิจฺฉา นุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนา จ วิจิกิจฺฉา
ปหียตีติ ฯ
วคฺโค ๑ ทุติโย ฯ
[๒๒] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
#๑ ม. ยุ. นีวรณปฺปหานวคฺโค ฯ
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อภาวิต อกมฺมนิย โหติ ยถยิท ภิกขฺ เว จิตฺต จิตฺต ภิกฺขเว
อภาวิต อกมฺมนิย โหตีติ ฯ
[๒๓] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
ภาวิต กมฺมนิย โหติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต ภิกฺขเว
ภาวิต กมฺมนิย โหตีติ ฯ
[๒๔] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
อภาวิต มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต
ภิกฺขเว อภาวิต มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๒๕] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
ภาวิต มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต
ภิกฺขเว ภาวิต มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๒๖] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
อภาวิต อปาตุภูต มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต
จิตฺต ภิกฺขเว อภาวิต อปาตุภูต มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๒๗] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
ภาวิต ปาตุภูต มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต
จิตฺต ภิกฺขเว ภาวิต ปาตุภูต มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๒๘] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
อภาวิต อพหุลีกต มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต
จิตฺต ภิกฺขเว อภาวิต อพหุลีกต มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
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[๒๙] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
ภาวิต พหุลกี ต มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต
จิตฺต ภิกฺขเว ภาวิต พหุลีกต มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๓๐] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
อภาวิต อพหุลีกต ทุกฺขาธิวาห โหติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต
ภิกฺขเว อภาวิต อพหุลีกต ทุกฺขาธิวาห โหตีติ ฯ
[๓๑] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
ภาวิต พหุลกี ต สุขาธิวาห โหติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต
ภิกฺขเว ภาวิต พหุลีกต สุขาธิวาห โหตีติ ฯ
วคฺโค ๑ ตติโย ฯ
[๓๒] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
อทนฺต มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต
ภิกฺขเว อทนฺต มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๓๓] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอวฒ
ทนฺต มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต ภิกฺขเว
ทนฺต มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๓๔] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
อคุตฺต มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต
ภิกฺขเว อคุตฺต มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๓๕] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
#๑ ม. ยุ. อกมฺมนียวคฺโค ... ฯ
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คุตฺต มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต
ภิกฺขเว คุตฺต มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๓๖] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
อรกฺขิต มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต
ภิกฺขเว อรกฺขิต มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๓๗] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
รกฺขิต มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต
ภิกฺขเว รกฺขิต มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๓๘] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
อสวุต มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต
ภิกฺขเว อสวุต มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๓๙] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
สวุต มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต ภิกฺขเว
สวุต มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๔๐] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
อทนฺต อคุตฺต อรกฺขิต อสวุต มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท
ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต ภิกฺขเว อทนฺต อคุตฺต อรกฺขิต อสวุต มหโต
อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๔๑] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
ทนฺต คุตฺต รกฺขิต สวุต มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว
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จิตฺต จิตฺต ภิกฺขเว ทนฺต คุตฺต รกฺขิต สวุต มหโต อตฺถาย
สวตฺตตีติ ฯ
วคฺโค ๑ จตุตฺโถ ฯ
[๔๒] เสยฺยถาป ภิกฺขเว สาลิสูก วา ยวสูก วา มิจฺฉาปณิหิต
หตฺเถน วา ปาเทน วา อกฺกนฺต หตฺถ วา ปาท วา ภิชฺชิสฺสติ ๒
โลหิต วา อุปฺปาเทสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ ต กิสฺส เหตุ
มิจฺฉาปณิหิตตฺตา ภิกฺขเว สาลิสูกสฺส เอวเมว โข ภิกฺขเว โส วต
ภิกฺขุ มิจฺฉาปณิหิเตน จิตฺเตน อวิชชฺ  ภิชฺชิสฺสติ วิชฺช อุปฺปาเทสฺสติ
นิพฺพาน สจฺฉิกริสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ต กิสฺส เหตุ
มิจฺฉาปณิหิตตฺตา ภิกฺขเว จิตฺตสฺสาติ ฯ
[๔๓] เสยฺยถาป ภิกฺขเว สาลิสูก วา ยวสูก วา สมฺมาปณิหิต
หตฺเถน วา ปาเทน วา อกฺกนฺต หตฺถ วา ปาท วา ภิชฺชิสฺสติ
โลหิต วา อุปฺปาเทสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ต กิสฺส เหตุ
สมฺมาปณิหิตตฺตา ภิกฺขเว สาลิสูกสฺส เอวเมว โข ภิกฺขเว โส วต
ภิกฺขุ สมฺมาปณิหิเตน จิตฺเตน อวิชฺช ภิชฺชิสฺสติ วิชฺช อุปฺปาเทสฺสติ
นิพฺพาน สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ต กิสฺส เหตุ
สมฺมาปณิหิตตฺตา ภิกฺขเว จิตฺตสฺสาติ ฯ
[๔๔] อิธาห ภิกฺขเว เอกจฺจ ปุคฺคล ปทุฏจิตฺต เอว เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมมฺหิ เจ อย สมเย ปุคฺคโล กาล
กเรยฺย ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ต กิสฺส เหตุ จิตฺต
#๑ ม. ยุ. อทนฺตวคฺโค ฯ ๒ ม. ยุ. เภจฺฉติ, อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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หิสฺส ภิกฺขเว ปทุฏ เจโตปโทสเหตุ จ ปน ภิกฺขเว เอวมิเธกจฺเจ
สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชนฺตีติ ฯ
[๔๕] อิธาห ภิกฺขเว เอกจฺจ ปุคฺคล ปสนฺนจิตฺต เอว เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมมฺหิ เจ อย สมเย ปุคฺคโล กาล
กเรยฺย ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค ต กิสฺส เหตุ จิตฺต
หิสฺส ภิกฺขเว ปสนฺน เจโตปสาทเหตุ จ ปน ภิกฺขเว เอวมิเธกจฺเจ
สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ
[๔๖] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว อุทกรหโท อาวิโล ลุลิโต กลลีภูโต
ตตฺถ จกฺขุมา ปุรโิ ส ตีเร ิโต น ปสฺเสยฺย สิปฺปสมฺพุกมฺป
สกฺขรกถลมฺป มจฺฉคุมฺพมฺป จรนฺตมฺป ติฏนฺตมฺป ต กิสฺส เหตุ
อาวิลตฺตา ภิกฺขเว อุทกสฺส เอวเมว โข ภิกฺขเว โส วต ภิกฺขุ
อาวิเลน จิตฺเตน อตฺตตฺถ วา สฺสติ ปรตฺถ วา สฺสติ
อุภยตฺถ วา สฺสติ อุตฺตรึ วา มนุสสฺ ธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส
สจฺฉิกริสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ต กิสฺส เหตุ อาวิลตฺตา
ภิกฺขเว จิตฺตสฺสาติ ฯ
[๔๗] เสยฺยถาป ภิกฺขเว อุทกรหโท อจฺโฉ วิปปฺ สนฺโน อนาวิโล
ตตฺถ จกฺขุมา ปุริโส ตีเร ิโต ปสฺเสยฺย สิปฺปสมฺพุกมฺป
สกฺขรกถลมฺป มจฺฉคุมฺพมฺป จรนฺตมฺป ติฏนฺตมฺป ต กิสฺส เหตุ
อนาวิลตฺตา ภิกฺขเว อุทกสฺส เอวเมว โข ภิกฺขเว โส วต ภิกฺขุ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 11

อนาวิเลน จิตฺเตน อตฺตตฺถ วา สฺสติ ปรตฺถ วา สฺสติ
อุภยตฺถ วา สฺสติ อุตฺตรึ วา มนุสสฺ ธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส
สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมต วิชชฺ ติ ต กิสฺส เหตุ
อนาวิลตฺตา ภิกฺขเว จิตฺตสฺสาติ ฯ
[๔๘] เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยานิกานิจิ รุกฺขชาตานิ ๑ จนฺทโน เตส
อคฺคมกฺขายติ ยทิท มุทุตาย เจว กมฺมฺตาย จ เอวเมว โข
อห ภิกฺขเว นาฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว ภาวิต
พหุลีกต มุทฺุจ โหติ กมฺมนิยฺจ ๒ ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต จิตฺต
ภิกฺขเว ภาวิต พหุลีกต มุทฺุจ โหติ กมฺมนิยฺจาติ ฯ
[๔๙] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
ลหุปริวตฺต ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต ยาวฺจิท ภิกฺขเว อุปมาป น
สุกรา ยาว ลหุปริวตฺต จิตฺตนฺติ ฯ
[๕๐] ปภสฺสรมิท ภิกฺขเว จิตฺต ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ
อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลฏิ นฺติ ฯ
[๕๑] ปภสฺสรมิท ภิกฺขเว จิตฺต ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ
อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺตนฺติ ฯ
วคฺโค ๓ ปฺจโม ฯ
[๕๒] ปภสฺสรมิท ภิกฺขเว จิตฺต ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ
อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลฏิ  ต อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน ยถาภูต นปฺปชานาติ
ตสฺมา อสฺสุตวโต ปุถุชชฺ นสฺส จิตฺตภาวนา นตฺถีติ วทามีติ ฯ
#๑ ม. รุกฺขชาตาน ฯ ๒ ม. กมฺมฺฺจ โหตีติ ฯ ๓ ม. ปณิหติ อจฺฉวคฺโคม
#ยุ. ปณิหิตอจฺฉนฺนวคฺโค ฯ
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[๕๓] ปภสฺสรมิท ภิกฺขเว จิตฺต ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ
อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺต ต สุตวา อริยสาวโก ยถาภูต ปชานาติ
ตสฺมา สุตวโต อริยสาวกสฺส จิตฺตภาวนา อตฺถีติ วทามีติ ฯ
[๕๔] อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตป เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เมตฺตจิตฺต อาเสวติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อริตฺตชฺฌาโน วิหรติ สตฺถุสาสนกโร
โอวาทปฏิกโร อโมฆ รฏปณฺฑ ภฺุชติ โก ปน วาโท เย
น พหุลีกโรนฺตีติ ฯ
[๕๕] อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตป เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เมตฺตจิตฺต ภาเวติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อริตฺตชฺฌาโน วิหรติ สตฺถุสาสนกโร
โอวาทปฏิกโร อโมฆ รฏปณฺฑ ภฺุชติ โก ปน วาโท เย น
พหุลีกโรนฺตตี ิ ฯ
[๕๖] อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตป เจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ เมตฺตจิตฺต
มนสิกโรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อริตฺตชฺฌาโน วิหรติ
สตฺถุสาสนกโร โอวาทปฏิกโร อโมฆ รฏปณฺฑ ภฺุชติ โก ปน
วาโท เย น พหุลีกโรนฺตีติ ฯ
[๕๗] เยเกจิ ภิกฺขเว ธมฺมา อกุสลา อกุสลภาคิยา
อกุสลปกฺขิกา สพฺเพ เต มโนปุพฺพงฺคมา มโน เตส ธมฺมาน ปม
อุปฺปชฺชติ อนฺวเทว กุสลา ธมฺมาติ ฯ
[๕๘] เยเกจิ ภิกฺขเว ธมฺมา กุสลา กุสลภาคิยา กุสลปกฺขิกา
สพฺเพ เต มโนปุพฺพงฺคมา มโน เตส ธมฺมาน ปม อุปฺปชฺชติ
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อนฺวเทว กุสลา ธมฺมาติ ฯ
[๕๙] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา วา กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว ปมาโท ปมตฺตสฺส ภิกขฺ เว
อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๖๐] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา วา อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว อปฺปมาโท อปฺปมตฺตสฺส
ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ
อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๖๑] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว โกสชฺช กุสีตสฺส ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว
อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
วคฺโค ๑ ฉฏโ ฯ
[๖๒] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา วา อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว วิริยารมฺโภ อารทฺธวิริยสฺส
ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ
#๑ ม. ยุ. อจฺฉราสงฺฆาฏวคฺโค... ฯ
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อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๖๓] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา วา กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว มหิจฺฉตา มหิจฺฉสฺส ภิกฺขเว
อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๖๔] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา วา อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว อปฺปจฺฉตา อปฺปจฺฉสฺส ภิกฺขเว
อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา จ อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๖๕] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา วา กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว อสนฺตุฏิตา อสนฺตุฏสฺส
ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ
กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๖๖] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา วา อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว สนฺตุฏิตา สนฺตุฏสฺส ภิกฺขเว
อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา จ อกุสลา
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ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๖๗] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา วา กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว อโยนิโส มนสิกาโร อโยนิโส
ภิกฺขเว มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๖๘] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา วา อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว โยนิโส มนสิกาโร โยนิโส
ภิกฺขเว มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๖๙] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา วา กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว อสมฺปชฺ อสมฺปชานสฺส
ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ
กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๗๐] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา วา อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว สมฺปชฺ สมฺปชานสฺส
ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ
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อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๗๑] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา วา กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว ปาปมิตฺตตา ปาปมิตฺตสฺส ภิกฺขเว
อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
วคฺโค ๑ สตฺตโม ฯ
[๗๒] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา วา อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว กลฺยาณมิตฺตตา กลฺยาณมิตฺตสฺส
ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ
อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๗๓] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา วา กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว อนุโยโค อกุสลาน ธมฺมาน
อนนุโยโค กุสลาน ธมฺมาน อนุโยคา ภิกฺขเว อกุสลาน ธมฺมาน
อนนุโยคา กุสลาน ธมฺมาน อนุปปฺ นฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๗๔] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา วา อกุสลา
#๑ ม. ยุ. วิริยารมฺภาทิวคฺโค ... ฯ
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ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว อนุโยโค กุสลาน ธมฺมาน
อนนุโยโค อกุสลาน ธมฺมาน อนุโยคา ภิกฺขเว กุสลาน ธมฺมาน
อนนุโยคา อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๗๕] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา โพชฺฌงฺคา นุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา วา โพชฺฌงฺคา
น ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว อโยนิโส มนสิกาโร
อโยนิโส ภิกฺขเว มนสิกโรโต อนุปปฺ นฺนา เจว โพชฺฌงฺคา นุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนา จ โพชฺฌงฺคา น ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺตีติ ฯ
[๗๖] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา โพชฺฌงฺคา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา วา โพชฺฌงฺคา
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว โยนิโส มนสิกาโร โยนิโส
ภิกฺขเว มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว โพชฺฌงฺคา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา
จ โพชฺฌงฺคา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺตีติ ฯ
[๗๗] อปฺปมตฺติกา เอสา ภิกฺขเว ปริหานิ ยทิท าติ
ปริหานิ เอต ปฏิกิฏ ภิกฺขเว ปริหานีน ยทิท ปฺาปริหานีติ ฯ
[๗๘] อปฺปมตฺติกา เอสา ภิกฺขเว วุฑฺฒิ ยทิท าติวุฑฺฒิ
เอตทคฺค ภิกฺขเว วุฑฺฒีน ยทิท ปฺาวุฑฺฒิ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว
เอว สิกฺขิตพฺพ ปฺาวุฑฺฒิยา วฑฺฒิสฺสามาติ เอว หิ โว
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ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๗๙] อปฺปมตฺติกา เอสา ภิกฺขเว ปริหานิ ยทิท โภคปริหานิ
เอต ปฏิกิฏ ภิกฺขเว ปริหานีน ยทิท ปฺาปริหานีติ ฯ
[๘๐] อปฺปมตฺติกา เอสา ภิกฺขเว วุฑฺฒิ ยทิท โภควุฑฺฒิ
เอตทคฺค ภิกฺขเว วุฑฺฒนี  ยทิท ปฺาวุฑฺฒิ ตสฺมา ติห
ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ ปฺาวุฑฺฒิยา วฑฺฒิสฺสามาติ เอว หิ
โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๘๑] อปฺปมตฺติกา เอสา ภิกฺขเว ปริหานิ ยทิท ยโสปริหานิ
เอต ปฏิกิฏ ภิกฺขเว ปริหานีน ยทิท ปฺาปริหานีติ ฯ
วคฺโค ๑ อฏโม ฯ
[๘๒] อปฺปมตฺติกา เอสา ภิกฺขเว วุฑฺฒิ ยทิท ยโสวุฑฺฒิ
เอตทคฺค ภิกฺขเว วุฑฺฒีน ยทิท ปฺาวุฑฺฒิ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว
เอว สิกฺขิตพฺพ ปฺาวุฑฺฒิยา วฑฺฒิสฺสามาติ เอว หิ โว
ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๘๓] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว ปมาโท ปมาโท
ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๘๔] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว อปฺปมาโท อปฺปมาโท
ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. กลฺยาณมิตฺตาทิวคฺโค ฯ
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[๘๕] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว โกสชฺช โกสชฺช
ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๘๖] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว วิริยารมฺโภ วิริยารมฺโภ
ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๘๗] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว มหิจฺฉตา มหิจฺฉตา
ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๘๘] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว อปฺปจฺฉตา อปฺปจฺฉตา
ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๘๙] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว อสนฺตุฏิตา อสนฺตุฏิตา
ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๙๐] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว สนฺตุฏิตา สนฺตุฏิตา
ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๙๑] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว อโยนิโส มนสิกาโร
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อโยนิโส มนสิกาโร ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๙๒] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย8
เอว มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว โยนิโส มนสิกาโร
โยนิโส มนสิกาโร ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๙๓] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว อสมฺปชฺ อสมฺปชฺ
ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๙๔] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว สมฺปชฺ สมฺปชฺ
ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๙๕] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว ปาปมิตฺตตา ปาปมิตฺตตา
ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๙๖] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว กลฺยาณมิตฺตตา
กลฺยาณมิตฺตตา ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๙๗] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว อนุโยโค อกุสลาน
ธมฺมาน อนนุโยโค กุสลาน ธมฺมาน อนุโยโค ภิกฺขเว อกุสลาน
ธมฺมาน อนนุโยโค กุสลาน ธมฺมาน มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
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[๙๘] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว อนุโยโค กุสลาน
ธมฺมาน อนนุโยโค อกุสลาน ธมฺมาน อนุโยโค ภิกฺขเว กุสลาน
ธมฺมาน อนนุโยโค อกุสลาน ธมฺมาน มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
วคฺโค ๑ นวโม ฯ
[๙๙] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ย เอว มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว
ปมาโท ปมาโท ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๐๐] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ย เอว มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว
อปฺปมาโท อปฺปมาโท ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๐๑] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ย เอว มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว
โกสชฺช โกสชฺช ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๐๒] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ย เอว มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว
วิริยารมฺโภ วิริยารมฺโภ ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๐๓] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ มหิจฺฉตา ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๐๔] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
#๑ ม. ยุ. ปมาทาทิวคฺโค ฯ
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สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ อปฺปจฺฉตา ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๐๕] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ อสนฺตุฏิตา ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๐๖] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ สนฺตุฏิตา ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๐๗] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ อโยนิโส มนสิกาโร ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย
สวตฺตตีติ ฯ
[๑๐๘] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ โยนิโส มนสิกาโร ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๐๙] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ อสมฺปชฺ ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๑๐] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ สมฺปชฺ ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๑๑] พาหิร ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ย เอว มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว
ปาปมิตฺตตา ปาปมิตฺตตา ภิกฺขเว มหโต อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๑๒] พาหิร ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ย เอว มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว
กลฺยาณมิตฺตตา กลฺยาณมิตฺตตา ภิกฺขเว มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
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[๑๑๓] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ย เอว มหโต อนตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว
อนุโยโค อกุสลาน ธมฺมาน อนนุโยโค กุสลาน ธมฺมาน อนุโยโค
ภิกฺขเว อกุสลาน ธมฺมาน อนนุโยโค กุสลาน ธมฺมาน มหโต
อนตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๑๔] อชฺฌตฺติก ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาฺ เอกงฺคป
สมนุปสฺสามิ ย เอว มหโต อตฺถาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว อนุโยโค
กุสลาน ธมฺมาน อนนุโยโค อกุสลาน ธมฺมาน อนุโยโค ภิกฺขเว กุสลาน
ธมฺมาน อนนุโยโค อกุสลาน ธมฺมาน มหโต อตฺถาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๑๕] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย เอว
สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว ปมาโท
ปมาโท ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๑๖] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ยถยิท
ภิกฺขเว อปฺปมาโท อปฺปมาโท ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย
อนนฺตรธานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๑๗] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย เอว
สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตติ ยถยิท ภิกฺขเว โกสชฺช
โกสชฺช ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๑๘] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
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เอว สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ยถยิท
ภิกฺขเว วิรยิ ารมฺโภ วิริยารมฺโภ ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส ิติยา
อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๑๙] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ
มหิจฺฉตา ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๒๐] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ
อปฺปจฺฉตา ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย
สวตฺตตีติ ฯ
[๑๒๑] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ
อสนฺตุฏิตา ภิกขฺ เว สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๒๒] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ สนฺตุฏิตา
ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๒๓] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ อโยนิโส
มนสิกาโร ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๒๔] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ
โยนิโส มนสิกาโร ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย
สวตฺตตีติ ฯ
[๑๒๕] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ
อสมฺปชฺ ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๒๖] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสานิ ฯเปฯ สมฺปชฺ
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ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๒๗] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ
ปาปมิตฺตตา ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๒๘] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ
กลฺยาณมิตฺตตา ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย
สวตฺตตีติ ฯ
[๑๒๙] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ฯเปฯ
อนุโยโค ภิกฺขเว อกุสลาน ธมฺมาน อนนุโยโค กุสลาน ธมฺมาน
สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๓๐] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ โย
เอว สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ยถยิท
ภิกฺขเว อนุโยโค กุสลาน ธมฺมาน อนนุโยโค อกุสลาน ธมฺมาน
อนุโยโค ภิกฺขเว กุสลาน ธมฺมาน อนนุโยโค อกุสลาน ธมฺมาน
สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตตีติ ฯ ๑
วคฺโค ทสโม ฯ
[๑๓๑] เยป ๒ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู อธมฺม ธมฺโมติ ทีเปนฺติ เต
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู พหุชนาหิตาย ปฏิปนฺนา พหุชนาสุขาย พหุโน ชนสฺส
อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสาน พหฺุจ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู
อปฺุ ปสวนฺติ เตจิม สทฺธมฺม อนฺตรธาเปนฺตีติ ฯ
[๑๓๒] เยป เต ภิกฺขเว ภิกฺขู ธมฺม อธมฺโมติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ
#๑ ม. พาตฺตึสติม จตุกฺโกฏิก นิฏิต ฯ ยุ. จตุกฺโกฏิก นิฏิต ฯ
#๒ ม. ยุ. สพฺพตฺถ เย เต ฯ
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อวินย วินโยติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ วินย อวินโยติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ
อภาสิต อลปต ตถาคเตน ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ
ฯเปฯ ภาสิต ลปต ตถาคเตน อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ ฯเปฯ อนาจิณฺณ ตถาคเตน อาจิณฺณ ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ ฯเปฯ อาจิณฺณ ตถาคเตน อนาจิณฺณ ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ ฯเปฯ อปฺปฺตฺต ตถาคเตน ปฺตฺต ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ ฯเปฯ ปฺตฺต ตถาคเตน อปฺปฺตฺต ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ เต ภิกฺขเว ภิกขฺ ู พหุชนาหิตาย ปฏิปนฺนา พหุชนาสุขาย
พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสาน พหฺุจ เต
ภิกฺขเว ภิกฺขู อปฺุ ปสวนฺติ เตจิม สทฺธมฺม อนฺตรธาเปนฺตีติ ฯ
[๑][๑๓๓] เยป เต ภิกฺขเว ภิกฺขู อธมฺม อธมฺโมติ ทีเปนฺติ เต
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู พหุชนหิตาย ปฏิปนฺนา พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน พหฺุจ เต ภิกฺขเว ภิกขฺ ู
ปฺุ ปสวนฺติ เตจิม สทฺธมฺม เปนฺตีติ ฯ๕
[๑๓๔] เยป เต ภิกฺขเว ภิกฺขู ธมฺม ธมฺโมติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ
อวินย อวินโยติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ วินย วินโยติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ
อภาสิต อลปต ตถาคเตน อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ
ฯเปฯ ภาสิต ลปต ตถาคเตน ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ
ฯเปฯ อนาจิณฺณ ตถาคเตน อนาจิณฺณ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ
ฯเปฯ อาจิณฺณ ตถาคเตน อาจิณฺณ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ
#๑ ม. ทุติยปมาทาทิวคฺโค ทสโม ฯ ยุ. อธมฺมาทิวคฺโค ทสโม ฯ
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ฯเปฯ อปฺปฺตฺต ตถาคเตน อปฺปฺตฺต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ
ฯเปฯ ปฺตฺต ตถาคเตน ปฺตฺต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ เต
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู พหุชนหิตาย ปฏิปนฺนา พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน พหฺุจ เต ภิกฺขเว ภิกขฺ ู
ปฺุ ปสวนฺติ เตจิม สทฺธมฺม เปนฺตีติ ฯ
วคฺโค ๑ เอกาทสโม ฯ
[๑๓๕] เยป เต ภิกฺขเว ภิกฺขู อนาปตฺตึ อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ
ฯเปฯ อาปตฺตึ อนาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ ลหุก อาปตฺตึ
ครุกา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ ครุก อาปตฺตึ ลหุกา อาปตฺตีติ
ทีเปนฺติ ฯเปฯ ทุฏุลฺล อาปตฺตึ อทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ
ฯเปฯ อทุฏ ุลฺล อาปตฺตึ ทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ
สาวเสส อาปตฺตึ อนวเสสา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ อนวเสส
อาปตฺตึ สาวเสสา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ สปฺปฏิกมฺม อาปตฺตึ
อปฺปฏิกมฺมา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ อปฺปฏิกมฺม อาปตฺตึ
สปฺปฏิกมฺมา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ เต ภิกฺขเว ภิกขฺ ู พหุชนาหิตาย
ปฏิปนฺนา พหุชนาสุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย
เทวมนุสฺสาน พหฺุจ เต ภิกฺขเว ภิกขฺ ู อปฺุ ปสวนฺติ เตจิม
สทฺธมฺม อนฺตรธาเปนฺตีติ ฯ
[๑๓๖] เยป เต ภิกฺขเว ภิกฺขู อนาปตฺตึ อนาปตฺตีติ ทีเปนฺติ
เต ภิกฺขเว ภิกฺขู พหุชนหิตาย ปฏิปนฺนา พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส
#๑ ม. อธมฺมวคฺโค ฯ
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อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน พหฺุจ เต ภิกฺขเว ภิกขฺ ู
ปฺุ ปสวนฺติ เตจิม สทฺธมฺม เปนฺตีติ ฯ
[๑๓๗] เยป เต ภิกฺขเว ภิกฺขู อาปตฺตึ อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ
เต ภิกฺขเว ภิกฺขู พหุชนหิตาย ปฏิปนฺนา พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน พหฺุจ เต ภิกฺขเว ภิกขฺ ู
ปฺุ ปสวนฺติ เตจิม สทฺธมฺม เปนฺตีติ ฯ
[๑๓๘] เยป เต ภิกฺขเว ภิกฺขู ลหุก อาปตฺตึ ลหุกา อาปตฺตีติ
ทีเปนฺติ ฯเปฯ ครุก อาปตฺตึ ครุกา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ
ทุฏุลฺล อาปตฺตึ ทุฏุลลฺ า อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ฯปฯ อทุฏุลฺล
อาปตฺตึ อทุฏุลฺลา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ สาวเสส อาปตฺตึ
สาวเสสา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ อนวเสส อาปตฺตึ อนวเสสา
อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ สปฺปฏิกมฺม อาปตฺตึ สปฺปฏิกมฺมา
อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ฯเปฯ อปฺปฏิกมฺม อาปตฺตึ อปฺปฏิกมฺมา
อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ เต ภิกฺขเว ภิกขฺ ู พหุชนหิตาย ปฏิปนฺนา
พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน
พหฺุจ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู ปฺุ ปสวนฺติ เตจิม สทฺธมฺม เปนฺตีติ ฯ
วคฺโค ๑ ทฺวาทสโม ฯ
เอกปุคฺคลปาลิ
[๑๓๙] เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
#๑ อนาปตฺติวคฺโค ฯ
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เทวมนุสฺสาน กตโม เอกปุคฺคโล ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อย
โข ภิกฺขเว เอกปุคฺคโล โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปปฺ ชฺชติ พหุชนหิตาย
พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ
[๑๔๐] เอกปุคฺคลสฺส ภิกฺขเว ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โลกสฺมึ
กตมสฺส เอกปุคฺคลสฺส ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อิมสฺส
โข ภิกฺขเว เอกปุคฺคลสฺส ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โสกสฺมินฺติ ฯ
[๑๔๑] เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ
อจฺฉริยมนุสฺโส กตโม เอกปุคฺคโล ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
อย โข ภิกฺขเว เอกปุคฺคโล โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ
อจฺฉริยมนุสฺโสติ ฯ
[๑๔๒] เอกปุคฺคลสฺส ภิกฺขเว กาลกิริยา พหุโน ชนสฺส
อนุตปฺปา โหติ กตมสฺส เอกปุคฺคลสฺส ตถาคตสฺส อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อิมสฺส โข ภิกฺขเว เอกปุคฺคลสฺส กาลกิริยา พหุโน
ชนสฺส อนุตปฺปา โหตีติ ฯ
[๑๔๓] เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ
อทุติโย อสหาโย อปฺปฏิโม อปฺปฏิสโม อปฺปฏิภาโค ๑ อปฺปฏิปุคฺคโล
อสโม อสมสโม ทิปทาน อคฺโค กตโม เอกปุคฺคโล ตถาคโต
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อย โข ภิกฺขเว เอกปุคฺคโล โลเก
อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ อทุติโย อสหาโย อปฺปฏิโม อปฺปฏิสโม
อปฺปฏิภาโค อปฺปฏิปุคฺคโล อสโม อสมสโม ทิปทาน อคฺโคติ ฯ
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๑๔๔] เอกปุคฺคลสฺส ภิกฺขเว ปาตุภาโว ๑ มหโต จกฺขุสฺส
ปาตุภาโว โหติ มหโต อาโลกสฺส ปาตุภาโว โหติ มหโต โอภาสสฺส
ปาตุภาโว โหติ ฉนฺน อนุตฺตริยาน ปาตุภาโว โหติ จตุนฺน
ปฏิสมฺภิทาน สจฺฉิกิริยา โหติ อเนกธาตุปฏิเวโธ โหติ นานาธาตุปฏิเวโธ
โหติ วิชชฺ าวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยา โหติ โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยา
โหติ สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยา โหติ อนาคามิผลสจฺฉิกิริยา
โหติ อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยา โหติ กตมสฺส เอกปุคฺคลสฺส ตถาคตสฺส
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อิมสฺส โข ภิกฺขเว เอกปุคฺคลสฺส
ปาตุภาโว ๒ มหโต จกฺขุสฺส ปาตุภาโว โหติ มหโต อาโลกสฺส
ปาตุภาโว โหติ มหโต โอภาสสฺส ปาตุภาโว โหติ ฉนฺน
อนุตฺตริยาน ปาตุภาโว โหติ จตุนฺน ปฏิสมฺภิทาน สจฺฉิกิริยา โหติ
อเนกธาตุปฏิเวโธ โหติ นานาธาตุปฏิเวโธ โหติ วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยา
โหติ โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยา โหติ สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยา
โหติ อนาคามิผลสจฺฉิกิริยา โหติ อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยา
โหตีติ ฯ
[๑๔๕] นาห ภิกฺขเว อฺ อกปุคฺคลมฺป สมนุปสฺสามิ โย
เอว ตถาคเตน อนุตฺตร ธมฺมจกฺก ปวตฺติต สมฺมเทว อนุปฺปวตฺเตติ
ยถยิท ภิกฺขเว สารีปุตโฺ ต สารีปุตโฺ ต ภิกฺขเว ตถาคเตน
อนุตฺตร ธมฺมจกฺก ปวตฺติต สมฺมเทว อนุปฺปวตฺเตตีติ ฯ
ปุคฺคลวคฺโค ๓ ฯ
#๑-๒ ม. ยุ. ปาตุภาวา ฯ ๓ ม. ยุ. เอกปุคฺคลวคฺโค เตรสโม ฯ
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เอตทคฺคปาลิ
[๑๔๖] เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน รตฺตฺูน ยทิท
อฺาโกณฺฑฺโ ๑ ฯ มหาปฺาน ยทิท สารีปุตฺโต ฯ อิทฺธิมนฺตาน
ยทิท มหาโมคฺคลฺลาโน ฯ ธูตวาทาน ๒ ยทิท มหากสฺสโป ฯ
ทิพฺพจกฺขุกาน ยทิท อนุรุทฺโธ ฯ อุจฺจากุลิกาน ยทิท ภทฺทิโย
กาฬิโคธายปุตฺโต ฯ มฺชุสฺสราน ยทิท ลกุณฏฺ กภทฺทิโย ฯ
สีหนาทิกาน ยทิท ปณฺโฑลภารทฺวาโช ฯ ธมฺมกถิกาน ยทิท
ปุณฺโณ มนฺตานิปุตฺโต ฯ สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
วิภชนฺตาน ยทิท มหากจฺจาโนติ ฯ
วคฺโค ปโม ฯ
[๑๔๗] เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน มโนมย กาย
อภินิมฺมินนฺตาน ยทิท จุลฺลปนฺถโก ฯ เจโตวิวฏฏกุสลาน ๓ ยทิท
จุลฺลปนฺถโก ฯ ปฺาวิวฏฏกุสลาน ๔ ยทิท มหาปนฺถโก ฯ อรณวิหารีน
ยทิท สุภูติ ฯ ทกฺขิเณยฺยาน ยทิท สุภูติ ฯ อารฺกาน ยทิท
เรวโต ขทิรวนิโย ฯ ฌายีน ยทิท กงฺขาเรวโต ฯ อารทฺธวิริยาน
ยทิท โสโณ โกลิวิโส ฯ กลฺยาณวากฺกรณาน ยทิท โสโณ
กุฏิกณฺโณ ฯ ลาภีน ยทิท สีวลี ฯ สทฺธาธิมุตฺตาน ยทิท
วกฺกลีติ ฯ
วคฺโค ทุติโย ฯ
[๑๔๘] เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน สิกฺขากามาน
#๑ ม. อฺาสิโกณฺฑฺโ ฯ ๒ ม. ยุ. ธุตวาทาน ฯ ๓ ยุ. เจโตวิวทฺธกุสลาน ฯ
#๔ ม. สฺาวิวฏฏกุสลาน ฯ ยุ. สฺาวิวทฺธกุสลาน ฯ
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ยทิท ราหุโล ฯ สทฺธาปพฺพชิตาน ยทิท รฏปาโล ฯ ปม สลาก
คณฺหนฺตาน ยทิท กุณฺฑธาโน ฯ ปฏิภาณวนฺตาน ยทิท วงฺคีโส ฯ
สมนฺตปาสาทิกาน ยทิท อุปเสโน วงฺคนฺตปุตฺโต ฯh
เสนาสนปฺาปกาน ยทิท ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต ฯ เทวตาน
ปยมนาปาน ยทิท ปลินทฺ วจฺโฉ ฯ ขิปฺปาภิฺาน ยทิท พาหิโย
ทารุจีริโย ฯ จิตฺตกถิกาน ยทิท กุมารกสฺสโป ฯ ปฏิสมฺภิทปฺปตฺตาน
ยทิท มหาโกฏิโตติ ฯ
วคฺโค ตติโย ฯ
[๑๔๙] เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน พหุสฺสุตาน
ยทิท อานนฺโท ฯ สติมนฺตาน ยทิท อานนฺโท ฯ คติมนฺตาน ยทิท
อานนฺโท ฯ ธิติมนฺตาน ยทิท อานนฺโท ฯ อุปฏากาน ยทิท
อานนฺโท ฯ มหาปริสาน ยทิท อุรุเวลกสฺสโป ฯ กุลปฺปสาทกาน
ยทิท กาฬุทายิ ฯ อปฺปาพาธาน ยทิท พกฺกโุ ล ๑ ฯ ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรนฺตาน ยทิท โสภิโต ฯ วินยธราน ยทิท อุปาลิ ฯ
ภิกฺขุโนวาทกาน ยทิท นนฺทโก ฯ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาราน ยทิท
นนฺโท ฯ ภิกฺขุโอวาทกาน ยทิท มหากปฺปโน ฯ เตโชธาตุกุสลาน
ยทิท สาคโต ฯ ปฏิภาเณยฺยกาน ยทิท ราโธ ฯ ลูขจีวรธราน
ยทิท โมฆราชาติ ฯ
วคฺโค จตุตฺโถ ฯ
#๑ ม. พากุโล ฯ
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[๑๕๐] เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวิกาน ภิกฺขุนีน รตฺตฺูน
ยทิท มหาปชาปตี โคตมี ฯ มหาปฺาน ยทิท เขมา ฯ
อิทฺธิมนฺตาน ยทิท อุปปฺ ลวณฺณา ฯ วินยธราน ยทิท ปฏาจารา ฯ
ธมฺมกถิกาน ยทิท ธมฺมทินฺนา ฯ ฌายีน ยทิท นนฺทา ฯ อารทฺธวิริยาน
ยทิท โสณา ฯ ทิพฺพจกฺขุกาน ยทิท สกุลา ๑ ฯ ขิปฺปาภิฺาน ยทิท
ภทฺทา กุณฺฑลเกสา ฯ ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺตีน ยทิท ภทฺทา กปลานี ๒ ฯ
มหาภิฺปฺปตฺตาน ยทิท ภทฺทา กจฺจานา ๓ ฯ ลูขจีวรธราน ยทิท
กิสาโคตมี ฯ สทฺธาธิมุตฺตาน ยทิท สิคาลมาตาติ ๔ ฯ
วคฺโค ปฺจโม ฯ
[๑๕๑] เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน อุปาสกาน ปม
สรณ คจฺฉนฺตาน ยทิท ตปุสฺสภลฺลิกา วาณิชา ฯ ทายกาน ยทิท
สุทตฺโต คหปติ อนาถปณฺฑิโก ฯ ธมฺมกถิกาน ยทิท จิตฺโต คหปติ
มจฺฉิกสณฺฑิโก ๕ ฯ จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ปริส สคณฺหนฺตาน ยทิท
หตฺถโก อาฬวโก ฯ ปณีตทายกาน ยทิท มหานาโม สกฺโก ฯ
มนาปทายกาน ยทิท อุคฺโค คหปติ เวสาลิโก ฯ สงฺฆุปฏากาน
ยทิท ๖ อุคฺคโต คหปติ ฯ อเวจฺจปฺปสนฺนาน ยทิท สูโร อมฺพฏโ ๗ ฯ
ปุคฺคลปฺปสนฺนาน ยทิท ชีวโก โกมารภจฺโจ ฯ วิสฺสาสกาน ยทิท
นกุลปตา คหปตีติ ฯ
วคฺโค ฉฏโ ฯ
#๑ ม. พกุลา ฯ ๒ ม. กาปลานี ฯ ๓ ม. ภทฺทกจฺจานา ฯ ๔ สิงฺคาลกมาตา ฯ
#๕ มจฺฉิกาสณฺทิโก ฯ ๖ ม. หตฺถิคามโก ฯ ๗ ม. สุรพนฺโธ ฯ
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[๑๕๒] เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวิกาน อุปาสิกาน ปม สรณ
คจฺฉนฺตีน ยทิท สุชาตา เสนานิธีตา ๑ ฯ ทายิกาน ยทิท วิสาขา
มิคารมาตา ฯ พหุสฺสุตาน ยทิท ขุชชฺ ุตฺตรา ฯ เมตฺตาวิหารีน ยทิท
สามาวตี ฯ ฌายีน ยทิท อุตฺตรา นนฺทมาตา ฯ ปณีตทายิกาน
ยทิท สุปฺปวาสา โกลิยธีตา ฯ คิลานุปฏากีน ยทิท สุปฺปย า
อุปาสิกา ฯ อเวจฺจปฺปสนฺนาน ยทิท กาติยานี ฯ วิสฺสาสิกาน ยทิท
นกุลมาตา คหปตานี ฯ อนุสฺสวปฺปนฺนาน ยทิท กาลี อุปาสิกา
กุรรฆริกาติ ๒ ฯ
วคฺโค สตฺตโม ฯ ๓
อฏานปาลิ
[๑๕๓] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล กฺจิ สงฺขาร นิจฺจโต อุปคจฺเฉยฺย เนต าน วิชชฺ ติ
านฺจ โข เอต ภิกฺขเว วิชฺชติ ย ปุถุชชฺ โน กฺจิ สงฺขาร นิจฺจโต
อุปคจฺเฉยฺย านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๕๔] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล กฺจิ สงฺขาร สุขโต อุปคจฺเฉยฺย เนต าน วิชชฺ ติ
านฺจ โข เอต ภิกฺขเว วิชฺชติ ย ปุถุชชฺ โน กฺจิ สงฺขาร สุขโต
อุปคจฺเฉยฺย านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๕๕] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน
#๑ ม. เสนิยธีตา ฯ ๒ ม. กุลฆริกา ฯ ๓ ม. เอตทคฺควคฺโค นิฏิโต ฯ
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ปุคฺคโล กฺจิ ธมฺม อตฺตโต อุปคจฺเฉยฺย เนต าน วิชฺชติ
านฺจ โข เอต ภิกฺขเว วิชฺชติ ย ปุถชุ ฺชโน กฺจิ ธมฺม
อตฺตโต อุปคจฺเฉยฺย านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๕๖] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล มาตร ชีวิตา โวโรเปยฺย เนต าน วิชฺชติ านฺจ
โข เอต ภิกฺขเว วิชฺชติ ย ปุถชุ ฺชโน มาตร ชีวิตา โวโรเปยฺย
านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๕๗] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล ปตร ชีวิตา โวโรเปยฺย เนต าน วิชฺชติ านฺจ
โข เอต ภิกฺขเว วิชชฺ ติ ย ปุถุชชฺ โน ปตร ชีวิตา โวโรเปยฺย
านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๕๘] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล อรหนฺต ชีวิตา โวโรเปยฺย เนต าน วิชฺชติ านฺจ
โข เอต ภิกขฺ เว วิชฺชติ ย ปุถุชชฺ โน อรหนฺต ชีวติ า โวโรเปยฺย
านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๕๙] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล ตถาคตสฺส ทุฏเน จิตฺเตน ๑ โลหิต อุปฺปาเทยฺย เนต าน
วิชฺชติ านฺจ โข เอต ภิกฺขเว วิชชฺ ติ ย ปุถุชชฺ โน ตถาคตสฺส
ทุฏเน จิตฺเตน ๒ โลหิต อุปฺปาเทยฺย านเมต วิชฺชตีติ ฯ
#๑-๒ ม. ปทุฏจิตฺโต ฯ
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[๑๖๐] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล สงฺฆ ภินฺเทยฺย เนต าน วิชฺชติ านฺจ โข เอต
ภิกฺขเว วิชฺชติ ย ปุถชุ ฺชโน สงฺฆ ภินฺเทยฺย านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๖๑] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล อฺ สตฺถาร อุทฺทิเสยฺย เนต าน วิชฺชติ านฺจ
โข เอต ภิกฺขเว วิชชฺ ติ ย ปุถุชชฺ โน อฺ สตฺถาร อุทฺทิเสยฺย
านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๖๒] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย เอกิสฺสา โลกธาตุยา
เทฺว อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา อปุพฺพ อจริม อุปฺปชฺเชยฺยย เนต
าน วิชฺชติ านฺจ โข เอต ภิกขฺ เว วิชฺชติ ย เอกิสฺสา
โลกธาตุยา เอโก ๑ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุปฺปชฺเชยฺย านเมต
วิชฺชตีติ ฯ
วคฺโค ปโม ฯ
[๑๖๓] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย เอกิสฺสา โลกธาตุยา
เทฺว ราชาโน จกฺกวตฺตี อปุพฺพ อจริม อุปฺปชฺเชยฺยย เนต
าน วิชฺชติ านฺจ โข เอต ภิกขฺ เว วิชฺชติ ย เอกิสฺสา
โลกธาตุยา เอโก ราชา จกฺกวตฺติ อุปฺปชฺเชยฺย านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๖๔] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย อิตถฺ ี อรห อสฺส
สมฺมาสมฺพุทฺโธ เนต าน วิชฺชติ านฺจ โข เอต ภิกฺขเว
วิชฺชติ ย ปุริโส อรห อสฺส สมฺมาสมฺพุทฺโธ านเมต
วิชฺชตีติ ฯ
#๑ ม. เอโกว ฯ
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[๑๖๕] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย อิตฺถี ราชา อสฺส
จกฺกวตฺติ เนต าน วิชฺชติ านฺจ โข เอต ภิกฺขเว
วิชฺชติ ย ปุริโส ราชา อสฺส จกฺกวตฺติ านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๖๖] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย อิตฺถี สกฺกตฺต
กาเรยฺย ฯเปฯ มารตฺต กาเรยฺย ฯเปฯ พฺรหฺมตฺต กาเรยฺยh
เนต าน วิชฺชติ านฺจ โข เอต ภิกฺขเว วิชฺชติ ย ปุรโิ ส
สกฺกตฺต กาเรยฺย ฯเปฯ มารตฺต กาเรยฺย ฯเปฯ พฺรหฺมตฺต
กาเรยฺย านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๖๗] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย กายทุจฺจริตสฺส
อิฏโ กนฺโต มนาโป วิปาโก นิพพฺ ตฺเตยฺย เนต าน วิชชฺ ติ
านฺจ โข เอต ภิกฺขเว วิชฺชติ ย กายทุจฺจริตสฺส อนิฏโ
อกนฺโต อมนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๖๘] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย วจีทุจฺจริตสฺส ฯเปฯ
[๑๖๙] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย มโนทุจฺจริตสฺส
อิฏโ กนฺโต มนาโป วิปาโก นิพพฺ ตฺเตยฺย เนต าน วิชชฺ ติ
านฺจ โข เอต ภิกฺขเว วิชฺชติ ย มโนทุจฺจริตสฺส อนิฏโ
อกนฺโต อมนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย านเมต วิชฺชตีติ ฯ
วคฺโค ทุติโย ฯ
[๑๗๐] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย กายสุจริตสฺส
อนิฏโ อกนฺโต อมนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย เนต าน วิชฺชติ
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านฺจ โข เอต ภิกฺขเว วิชชฺ ติ ย กายสุจริตสฺส อิฏโ กนฺโต
มนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๗๑] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย วจีสุจริตสฺส ฯเปฯ
[๑๗๒] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย มโนสุจริตสฺส
อนิฏโ อกนฺโต อมนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย เนต าน วิชฺชติ
านฺจ โข เอต ภิกฺขเว วิชชฺ ติ ย มโนสุจริตสฺส อิฏโ กนฺโต
มนาโป วิปาโก นิพฺพตฺเตยฺย านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๗๓] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย กายทุจฺจริตสมงฺคี
ตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺเชยฺย เนต าน วิชฺชติ านฺจ โข เอต ภิกฺขเว
วิชฺชติ ย กายทุจฺจริตสมงฺคี ตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย านเมต
วิชฺชตีติ ฯ
[๑๗๔] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย วจีทุจฺจริตสมงฺคี
ฯเปฯ
[๑๗๕] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย มโนทุจฺจริตสมงฺคี
ตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺเชยฺย เนต าน วิชฺชติ านฺจ โข เอต ภิกฺขเว
วิชฺชติ ย มโนทุจฺจริตสมงฺคี ตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย านเมต
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วิชฺชตีติ ฯ
[๑๗๖] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย กายสุจริตสมงฺคี
ตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย เนต าน วิชชฺ ติ านฺจ โข เอต
ภิกฺขเว วิชฺชติ ย กายสุจริตสมงฺคี ตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺย านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๑๗๗] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย วจีสุจริตสมงฺคี
ฯเปฯ
[๑๗๘] อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย มโนสุจริตสมงฺคี
ตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺย เนต าน วิชชฺ ติ านฺจ โข เอต
ภิกฺขเว วิชฺชติ ย มโนสุจริตสมงฺคี ตนฺนิทานา ตปฺปจฺจยา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺเชยฺย านเมต
วิชฺชตีติ ฯ
วคฺโค ตติโย ฯ ๑
อปรา เอกธมฺมาทิปาลิ
[๑๗๙] เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต เอกนฺตนิพฺพิทาย
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ
กตโม เอกธมฺโม พุทฺธานุสฺสติ อย โข ภิกฺขเว เอกธมฺโม ภาวิโค
พหุลีกโต เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย
#๑ ม. อฏานปาลิ นิฏิตา ฯ
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สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๑๘๐] เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต เอกนฺตนิพฺพิทาย
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ
กตโม เอกธมฺโม ธมฺมานุสฺสติ ... สงฺฆานุสฺสติ ... สีลานุสฺสติ ...
จาคานุสฺสติ ... เทวตานุสฺสติ ... อานาปานสติ ๑ ... มรณสติ ๒
กายคตาสติ ... อุปสมานุสฺสติ อย โข ภิกฺขเว เอกธมฺโม ภาวิโต พหุลีกโต
เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย
นิพฺพานาย สวตฺตตีติ ฯ
วคฺโค ปโม ฯ
[๑๘๑] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา วา อกุสลา
ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏิ
มิจฺฉาทิฏิกสฺส ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา อุปปฺ ชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
[๑๘๒] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา วา กุสลา
ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว สมฺมาทิฏิ
สมฺมาทิฏิกสฺส ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย
สวตฺตนฺตีติ ฯ
#๑-๒ ม. อานาปานสฺสติ ... มรณสฺสติ ...
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[๑๘๓] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา นุปฺปชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา วา กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาทิฏิกสฺส
ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา นุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ
กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๑๘๔] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา นุปปฺ ชฺชนฺติ อุปปฺ นฺนา วา อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ ยถยิท ภิกฺขเว สมฺมาทิฏิ สมฺมาทิฏิกสฺส
ภิกฺขเว อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา นุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ
อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ ฯ
[๑๘๕] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา มิจฺฉาทิฏิ อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนา วา มิจฺฉาทิฏิJ
ปวฑฺฒติ ยถยิท ภิกฺขเว อโยนิโส มนสิกาโร อโยนิโส ภิกฺขเว
มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว มิจฺฉาทิฏิ อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนา จ
มิจฺฉาทิฏิ ปวฑฺฒตีติ ฯ
[๑๘๖] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยน
อนุปฺปนฺนา วา สมฺมาทิฏิ อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนา วา สมฺมาทิฏิ
ปวฑฺฒติ ยถยิท ภิกฺขเว โยนิโส มนสิกาโร โยนิโส ภิกขฺ เว
มนสิกโรโต อนุปฺปนฺนา เจว สมฺมาทิฏิ อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺนา จ
สมฺมาทิฏิ ปวฑฺฒตีติ ฯ
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[๑๘๗] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยเนว ๑
สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชนฺติ ยถยิท ภิกขฺ เว มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาทิฏิยา ภิกขฺ เว
สมนฺนาคตา สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปชฺชนฺตีติ ฯ
[๑๘๘] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ เยเนว ๒
สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ
ยถยิท ภิกฺขเว สมฺมาทิฏ ิ สมฺมาทิฏ ิยา ภิกฺขเว สมนฺนาคตา สตฺตา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ๓ ฯ
[๑๘๙] มิจฺฉาทิฏิกสฺส ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคลสฺส ยฺเจว กายกมฺม
ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน ยฺจ วจีกมฺม ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน
ยฺจ มโนกมฺม ยถาทิฏ ิสมตฺต สมาทินฺน ยา จ เจตนา ยา จ
ปตฺถนา โย จ ปณิธิ เย จ สงฺขารา สพฺเพ เต ธมฺมา อนิฏาย
อกนฺตาย อมนาปาย อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ ต กิสฺส เหตุ
ทิฏิ หิ ๔ ภิกฺขเว ปาปกา ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว นิมฺพพีช วา โกสาตกีพีช
วา ติตฺตกลาพุพีช วา อลฺลาย ปวิยา นิกฺขิตฺต ยฺเจว
ปวีรส อุปาทิยติ ยฺจ อาโปรส อุปาทิยติ สพฺพนฺต ติตฺตกตฺตาย
กฏกตฺตาย อสาตตฺตาย สวตฺตติ ต กิสฺส เหตุ พีช หิ ๕ ภิกขฺ เว
ปาปก เอวเมว โข ภิกขฺ เว มิจฺฉาทิฏิกสฺส ปุรสิ ปุคฺคลสฺส ยฺเจว
กายกมฺม ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน ยฺจ วจีกมฺม ยถาทิฏ ิสมตฺต
#๑,๒ ม. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. สพฺพตฺถ อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ ๔-๕ ม. หิสฺส ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สมาทินฺน ยฺจ มโนกมฺม ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน ยา จ
เจตนา ยา จ ปตฺถนา โย จ ปณิธิ เย จ สงฺขารา สพฺเพ เต
ธมฺมา อนิฏ าย อกนฺตาย อมนาปาย อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ
ต กิสฺส เหตุ ทิฏิ หิ ภิกฺขเว ปาปกาติ ฯ
[๑๙๐] สมฺมาทิฏิกสฺส ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคลสฺส ยฺเจว กายกมฺม
ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน ยฺจ วจีกมฺม ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน
ยฺจ มโนกมฺม ยถาทิฏ ิสมตฺต สมาทินฺน ยา จ เจตนา ยา จ
ปตฺถนา โย จ ปณิธิ เย จ สงฺขารา สพฺเพ เต ธมฺมา อิฏาย
กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ ต กิสฺส เหตุ ทิฏิ
หิ ภิกฺขเว ภทฺทิกา ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อุจฺฉุพีช วา สาลิพีช วา
มทฺทิกาพีช วา อลฺลาย ปวิยา นิกฺขิตฺต ยฺเจว ปวีรส อุปาทิยติ
ยฺจ อาโปรส อุปาทิยติ สพฺพนฺต มธุรตฺตาย สาตตฺตาย
อเสจนกตฺตาย สวตฺตติ ต กิสฺส เหตุ พีช หิ ภิกฺขเว ภทฺทก เอวเมว
โข ภิกฺขเว สมฺมาทิฏิกสฺส ปุริสปุคคฺ ลสฺส ยฺเจว กายกมฺม ยถาทิฏิสมตฺต
สมาทินฺน ยฺจ วจีกมฺม ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน
ยฺจ มโนกมฺม ยถาทิฏ ิสมตฺต สมาทินฺน ยา จ เจตนา ยา จ
ปตฺถนา โย จ ปณิธิ เย จ สงฺขารา สพฺเพ เต ธมฺมา อิฏาย
กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ ต กิสฺส เหตุ ทิฏิ
หิ ภิกฺขเว ภทฺทิกาติ ฯ
วคฺโค ทุติโย ฯ
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[๑๙๑] เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ
พหุชนาหิตาย พหุชนาสุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย
เทวมนุสฺสาน กตโม เอกปุคฺคโล มิจฺฉาทิฏิโก โหติ วิปรีตทสฺสโน
โส พหุชน สทฺธมฺมา วุฏาเปตฺวา อสทฺธมฺเม ปติฏาเปติ อย
โข ภิกฺขเว เอกปุคฺคโล โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปปฺ ชฺชติ พหุชนาหิตาย
พหุชนาสุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ
[๑๙๒] เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน
กตโม เอกปุคฺคโล สมฺมาทิฏิโก โหติ อวิปรีตทสฺสโน
โส พหุชน อสทฺธมฺมา วุฏาเปตฺวา สทฺธมฺเม ปติฏาเปติ อย
โข ภิกฺขเว เอกปุคฺคโล โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปปฺ ชฺชติ พหุชนหิตาย
พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ
[๑๙๓] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกธมฺมป สมนุปสฺสามิ ย เอว
มหาสาวชฺช ยถยิท ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาทิฏิปรมานิ ภิกฺขเว
วชฺชานีติ ๑ ฯ
[๑๙๔] นาห ภิกฺขเว อฺ เอกปุคฺคลป สมนุปสฺสามิ โย
เอว พหุชนาหิตาย ปฏิปนฺโน พหุชนาสุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย
อหิตาย ทุกขฺ าย เทวมนุสฺสาน ยถยิท ภิกฺขเว มกฺขลิ โมฆปุริโส ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว นทีมุเข ขิป อุฑฺเฑยฺย พหุนฺน มจฺฉาน อหิตาย
ทุกฺขาย อนยาย พฺยสนาย เอวเมว โข ภิกฺขเว มกฺขลิ โมฆปุริโส
#๑ ม. มหาสาวชฺชานีติ ฯ
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มนุสฺสขิปมฺมฺเ โลเก อุปฺปนฺโน พหุนฺน สตฺตาน อหิตาย ทุกฺขาย
อนยาย พฺยสนายาติ ฯ
[๑๙๕] ทุรกฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย จ สมาทเปติ ยฺจ
สมาทเปติ โย จ สมาทปโต ตถตฺตาย ปฏิปชฺชติ สพฺเพ เต
พหห อปฺุ ปสวนฺติ ต กิสสฺ เหตุ ทุรกฺขาตตฺตา ภิกฺขเว
ธมฺมสฺสาติ ฯ
[๑๙๖] สฺวากฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย จ สมาทเปติ ยฺจ
สมาทเปติ โย จ สมาทปโต ตถตฺตาย ปฏิปชฺชติ สพฺเพ เต
พหห ปฺุ ปสวนฺติ ต กิสฺส เหตุ สฺวากฺขาตตฺตา ภิกขฺ เว
ธมฺมสฺสาติ ฯ
[๑๙๗] ทุรกฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย ทายเกน มตฺตา ชานิตพฺพา
โน ปฏิคฺคาหเกน ต กิสฺส เหตุ ทุรกฺขาตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมสฺสาติ ฯ
[๑๙๘] สฺวากฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย ปฏิคฺคาหเกน มตฺตา
ชานิตพฺพา โน ทายเกน ต กิสฺส เหตุ สฺวากฺขาตตฺตา ภิกฺขเว
ธมฺมสฺสาติ ฯ
[๑๙๙] ทุรกฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย อารทฺธวิริโย โส
ทุกฺข วิหรติ ต กิสฺส เหตุ ทุรกฺขาตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมสฺสาติ ฯ
[๒๐๐] สฺวากฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย กุสโี ต โส ทุกขฺ 
วิหรติ ต กิสสฺ เหตุ สฺวากฺขาตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมสฺสาติ ฯ
[๒๐๑] ทุรกฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย กุสโี ต โส สุข
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วิหรติ ต กิสสฺ เหตุ ทุรกฺขาตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมสฺสาติ ฯ
[๒๐๒] สฺวากฺขาเต ภิกฺขเว ธมฺมวินเย โย อารทฺธวิวิโย โส
สุข วิหรติ ต กิสฺส เหตุ สฺวากฺขาตตฺตา ภิกฺขเว ธมฺมสฺสาติ ฯ
[๒๐๓] เสยฺยถาป ภิกขฺ เว อปฺปมตฺตโกป คูโถ ทุคฺคนฺโธ โหติ
เอวเมว โข อห ภิกฺขเว อปฺปมตฺตกป ภว น วณฺเณมิ อนฺตมโส
อจฺฉราสฆาตมตฺตปติ ฯ
[๒๐๔] เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปฺปมตฺตกป มุตฺต ทุคฺคนฺธ โหติ
... อปฺปมตฺตโกป เขโฬ ทุคฺคนฺโธ โหติ ... อปฺปมตฺตโกป ปุพฺโพ
ทุคฺคนฺโธ โหติ ... อปฺปมตฺตกป โลหิต ทุคฺคนฺธ โหติ เอวเมว
โข อห ภิกฺขเว อปฺปมตฺตกป ภว น วณฺเณมิ อนฺตมโส
อจฺฉราสฆาตมตฺตปติ ฯ
วคฺโค ตติโย ฯ
[๒๐๕] เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปฺปมตฺตก อิมสฺมึ ชมฺพูทีเป
อารามรามเณยฺยก วนรามเณยฺยก ภูมิรามเณยฺยก โปกฺขรณีรามเณยฺยก
อถโข เอตเทว พหุตร ยทิท อุกฺกลู วิกูล นทีวิทุคฺค ขาณุกณฺฏกฏาน
ปพฺพตวิสม เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ถลชา
อถโข เอเตว สตฺตา พหุตรา เย โอทกา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว
อปฺปกา เต สตฺตา เย มนุสฺเสสุ ปจฺจาชายนฺติ อถโข เอเตว
สตฺตา พหุตรา เย อฺตฺร มนุสฺเสหิ ปจฺจาชายนฺติ ฯ เอวเมว
โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย มชฺฌิเมสุ ชนปเทสุ ปจฺจาชายนฺติ
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อถโข เอเตว สตฺตา พหุตรา เย ปจฺจนฺติเมสุ ชนปเทสุ ปจฺจาชายนฺติ
อวิฺาตาเรสุ มิลกฺเขสุ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา
เย ปฺวนฺโต อชฬา อเนฬมูคา ปฏิพลา สุภาสิตทุพฺภาสิตสฺส อตฺถมฺาตต
อถโข เอเตว สตฺตา พหุตรา เย ทุปฺปฺา ชฬา
เอฬมูคา น ปฏิพลา สุภาสิตทุพฺภาสิตสฺส อตฺถมฺาตต ฯ เอวเมว
โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย อริเยน ปฺาจกฺขุนา สมนฺนาคตา
อถโข เอเตว สตฺตา พหุตรา เย อวิชชฺ าคตา สมฺมูฬฺหา ฯ เอวเมว
โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ลภนฺติ ตถาคต ทสฺสนาย
อถโข เอเตว สตฺตา พหุตรา เย น ลภนฺติ ตถาคต ทสฺสนาย
เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ลภนฺติ ตถาคตปฺปเวทิต
ธมฺมวินย สวนาย อถโข เอเตว สตฺตา พหุตรา เย น ลภนฺติ
ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย สวนาย ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา
เต สตฺตา เย สุตฺวา ธมฺม ธาเรนฺติ อถโข เอเตว สตฺตา พหุตรา
เย สุตฺวา ธมฺม น ธาเรนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต
สตฺตา เย ธตาน ธมฺมาน อตฺถ อุปปริกฺขนฺติ อถโข เอเตว สตฺตา
พหุตรา เย ธตาน ธมฺมาน อตฺถ น อุปปริกฺขนฺติ ฯ เอวเมว โข
ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺม
ปฏิปชฺชนฺติ อถโข เอเตว สตฺตา พหุตรา เย อตฺถมฺาย
ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺม น ปฏิปชฺชนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว
อปฺปกา เต สตฺตา เย สเวชนีเยสุ าเนสุ สวิชนฺติ อถโข เอเตว
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สตฺตา พหุตรา เย สเวชนีเยสุ าเนสุ น สวิชนฺติ ฯ เอวเมว โข
ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย สวิคฺคา โยนิโส ปทหนฺติ อถโข
เอเตว สตฺตา พหุตรา เย สวิคฺคา โยนิโส น ปทหนฺติ ฯ เอวเมว
โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ววสฺสคฺคารมฺมณ กริตฺวา ลภนฺติ
สมาธึ ลภนฺติ จิตฺตสฺเสกคฺคต อถโข เอเตว สตฺตา พหุตรา เย
ววสฺสคฺคารมฺมณ กริตฺวา น ลภนฺติ สมาธึ น ลภนฺติ จิตฺตสฺเสกคฺคต ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย อนฺนคฺครสคฺคาน ลาภิโน
อถโข เอเตว สตฺตา พหุตรา เย อนฺนคฺครสคฺคาน น ลาภิโน อฺุเฉน
กปาลภตฺเตน ยาเปนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา
เย อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส วิมุตฺติรสสฺส ลาภิโน อถโข เอเตว
สตฺตา พหุตรา เย อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส วิมุตฺติรสสฺส น ลาภิโน ฯ
ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ อตฺถรสสฺส ธมฺมรสสฺส วิมุตฺติรสสฺส
ลาภิโน ภวิสฺสามาติ เอว หิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๒๐๖] เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปฺปมตฺตก อิมสฺมึ ชมฺพูทีเป
อารามรามเณยฺยก วนรามเณยฺยก ภูมิรามเณยฺยก โปกฺขรณีรามเณยฺยก
อถโข เอตเทว พหุตร ยทิท อุกฺกลู วิกูล นทีวิทุคฺค ขาณุกณฺฏกฏาน
ปพฺพตวิสม เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย มนุสสฺ า
จุตา มนุสฺเสสุ ปจฺจาชายนฺติ อถโข เอเตว สตฺตา พหุตรา เย
มนุสฺสา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ
ปตฺติวิสเย ๑ ปจฺจาชายนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา
#๑ ม. เปตฺติวิสเย ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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เย มนุสฺสา จุตา เทเวสุ ปจฺจาชายนฺติ อถโข เอเตว สตฺตา
พหุตรา เย มนุสฺสา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ
ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา
เต สตฺตา เย เทวา จุตา เทเวสุ ปจฺจาชายนฺติ อถโข เอเตว
สตฺตา พหุตรา เย เทวา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ติรจฺฉานโยนิยา
ปจฺจาชายนฺติ ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา
เต สตฺตา เย เทวา จุตา มนุสฺเสสุ ปจฺจาชายนฺติ อถโข เอเตว
สตฺตา พหุตรา เย เทวา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ติรจฺฉานโยนิยา
ปจฺจาชายนฺติ ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต
สตฺตา เย นิรยา จุตา มนุสฺเสสุ ปจฺจาชายนฺติ อถโข เอเตว สตฺตา
พหุตรา เย นิรยา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ
ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา
เต สตฺตา เย นิรยา จุตา เทเวสุ ปจฺจาชายนฺติ อถโข เอเตว
สตฺตา พหุตรา เย นิรยา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ติรจฺฉานโยนิยา
ปจฺจาชายนฺติ ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา
เต สตฺตา เย ติรจฺฉานโยนิยา จุตา มนุสฺเสสุ ปจฺจาชายนฺติ อถโข
เอเตว สตฺตา พหุตรา เย ติรจฺฉานโยนิยา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ
ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ ปตตฺ ิวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ เอวเมว
โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ติรจฺฉานโยนิยา จุตา เทเวสุ
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ปจฺจาชายนฺติ อถโข เอเตว สตฺตา พหุตรา เย ติรจฺฉานโยนิยา
จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจายนฺติ ปตฺติวิสเย
ปจฺจาชายนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา เย ปตฺติวิสยา
จุตา มนุสฺเสสุ ปจฺจาชายนฺติ อถโข เอเตว สตฺตา พหุตรา เย
ปตฺติวิสยา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ติรจฺฉานโยนิยา ปจฺจาชายนฺติ
ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว อปฺปกา เต สตฺตา
เย ปตฺติวิสยา จุตา เทเวสุ ปจฺจาชายนฺติ อถโข เอเตว สตฺตา
พหุตรา เย ปตฺติวิสยา จุตา นิรเย ปจฺจาชายนฺติ ติรจฺฉานโยนิยา
ปจฺจาชายนฺติ ปตฺติวิสเย ปจฺจาชายนฺติ ฯ
วคฺโค จตุตฺโถ ฯ [๑]ปสาทกรธมฺมาทิปาลิ
[๒๐๗] อทฺธมิท ภิกฺขเว ลาภาน ยทิท อารฺกตฺต ๒ ปณฺฑปาติกตฺต
ปสุกูลิกตฺต เตจีวริกตฺต ธมฺมกถิกตฺต วินยธรกตฺต พาหุสจฺจ
ถาวเรยฺย อากปฺปสมฺปทา ปริวารสมฺปทา มหาปริวารตา กุลปุตฺติ ๓
วณฺณโปกฺขรตา กลฺยาณวากฺกรณตา อปฺปจฺฉตา อปฺปาพาธตาติ ฯ
[๒๐๘] อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตป เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปม ฌาน ภาเวติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อริตฺตชฺฌาโน วิหรติ สตฺถุสาสนกโร โอวาทปฏิกโร
อโมฆ รฏปณฺฑ ภฺุชติ โก ปน วาโท เย น
พหุลีกโรนฺตตี ิ ฯ
[๒๐๙] อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตป เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ทุติย ฌาน ภาเวติ
#๑ ม. ชมฺพุทปี เปยฺยาโล นิฏิโต ฯ ๒ ม. อรฺิกตฺต ฯ ๓ ม. ยุ. โกลปุตฺติ ฯ
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... ตติย ฌาน ภาเวติ ... จตุตฺถ ฌาน ภาเวติ ... เมตฺต
เจโตวิมุตฺตึ ภาเวติ ... กรุณ เจโตวิมุตฺตึ ภาเวติ ... มุทิต
เจโตวิมุตฺตึ ภาเวติ ... อุเปกฺข เจโตวิมุตฺตึ ภาเวติ ... กาเย
กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก
อภิชฺฌาโทมนสฺส ... เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี วิหรติ ฯเปฯ จิตฺเต
จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาป
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ... อนุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย
อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ... อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน
ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ ... อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ
วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ... อุปฺปนฺนาน
กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย
ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ
ปทหติ ... ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ...
วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ... จิตฺตสมาธิ*ปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ... วีมสาสมาธิปธานสงฺขาร*สมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ... สทฺธินฺทฺริย ภาเวติ ... วิรยิ ินฺทรฺ ิย
ภาเวติ ... สตินฺทฺริย ภาเวติ ... สมาธินฺทฺริย ภาเวติ ...
ปฺินฺทฺริย ภาเวติ ... สทฺธาพล ภาเวติ ... วิริยพล ภาเวติ ...
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สติพล ภาเวติ ... สมาธิพล ภาเวติ ... ปฺาพล ภาเวติ
... สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ... ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ...
วิริยสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ... ปติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ... ปสฺสทฺธิ*สมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ... สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ... อุเปกฺขา*สมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ... สมฺมาทิฏึ ภาเวติ ... สมฺมาสงฺกปฺป
ภาเวติ ... สมฺมาวาจ ภาเวติ ... สมฺมากมฺมนฺต ภาเวติ ...ฌ
สมฺมาอาชีว ภาเวติ ... สมฺมาวายาม ภาเวติ ... สมฺมาสตึ ภาเวติ
... สมฺมาสมาธึ ภาเวติ ...
[๒๑๐] อชฺฌตฺต รูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตตฺ านิ
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอว สฺี
โหติ ...
[๒๑๑] อชฺฌตฺต รูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอว สฺี
โหติ ...
[๒๑๒] อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตตฺ านิ
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอว สฺี
โหติ ...
[๒๑๓] อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอว
สฺี โหติ ...
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[๒๑๔] อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ นีลานิ
นีลวณฺณานิ นีลนิทสฺสนานิ นีลนิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ
ปสฺสามีติ เอว สฺี โหติ ...
[๒๑๕] อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปตานิ
ปตวณฺณานิ ปตนิทสฺสนานิ ปตนิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ
ปสฺสามีติ เอว สฺี โหติ ...
[๒๑๖] อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ โลหิตกานิ
โลหิตกวณฺณานิ โลหิตกนิทสฺสนานิ โลหิตกนิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺยา
ชานามิ ปสฺสามีติ เอว สฺี โหติ ...
[๒๑๗] อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ โอทาตานิ
โอทาตวณฺณานิ โอทาตนิทสฺสนานิ โอทาตนิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺย
ชานามิ ปสฺสามีติ เอว สฺี โหติ ... รูป รูปานิ ปสฺสติ ...
[๒๑๘] อชฺฌตฺต อรูปสฺี พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ...
สุภนฺเตว อธิมุตฺโต โหติ ...
[๒๑๙] สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา
นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ...
[๒๒๐] สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต
วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ...
[๒๒๑] สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ
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อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ...
[๒๒๒] สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ...
[๒๒๓] สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม
สฺาเวทยิตนิโรธ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ...
[๒๒๔] ปวีกสิณ ภาเวติ ... อาโปกสิณ ภาเวติ ...
เตโชกสิณ ภาเวติ ... วาโยกสิณ ภาเวติ ... นีลกสิณ ภาเวติ
... ปตกสิณ ภาเวติ ... โลหิตกสิณ ภาเวติ ... โอทาตกสิณ
ภาเวติ ... อากาสกสิณ ภาเวติ ... วิฺาณกสิณ ภาเวติ
... อสุภสฺ ภาเวติ ... มรณสฺ ภาเวติ ... อาหาเร
ปฏิกฺกูลสฺ ภาเวติ ... สพฺพโลเก อนภิรตสฺ ภาเวติ ...
อนิจฺจสฺ ภาเวติ ... อนิจฺเจ ทุกฺขสฺ ภาเวติ ... ทุกฺเข
อนตฺตสฺ ภาเวติ ... ปหานสฺ ภาเวติ ... วิราคสฺ
ภาเวติ ... นิโรธสฺ ภาเวติ ... อนิจฺจสฺ ภาเวติ ...
อนตฺตสฺ ภาเวติ ... มรณสฺ ภาเวติ ... อาหาเร ปฏิกฺกลู สฺ
ภาเวติ ... สพฺพโลเก อนภิรตสฺ ภาเวติ ... อฏิกสฺ
ภาเวติ ... ปุฬวกสฺ ภาเวติ ... วินีลกสฺ ภาเวติ
... วิจฺฉิทฺทกสฺ ภาเวติ ... อุทธฺ ุมาตกสฺ ภาเวติ ...
พุทฺธานุสฺสตึ ภาเวติ ... ธมฺมานุสฺสตึ ภาเวติ ... สงฺฆานุสฺสตึ
ภาเวติ ... สีลานุสฺสตึ ภาเวติ ... จาคานุสฺสตึ ภาเวติ ...
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เทวตานุสฺสตึ ภาเวติ ... อานาปานสติ ภาเวติ ... มรณสตึ
ภาเวติ ... กายคตาสตึ ภาเวติ ... อุปสมานุสฺสตึ ภาเวติ ...
ปมชฺฌานสหคต สทฺธนิ ฺทฺริย ภาเวติ ... วิรยิ ินทฺ ฺริย ภาเวติ ...
สตินฺทฺริย ภาเวติ ... สมาธินฺทฺริย ภาเวติ ... ปฺินฺทฺริย ภาเวติ
... สทฺธาพล ภาเวติ ... วิริยพล ภาเวติ ... สติพล ภาเวติ
... สมาธิพล ภาเวติ ... ปฺาพล ภาเวติ ... ทุติยชฺฌานสหคต ฯเปฯ
ตติยชฺฌานสหคต ฯเปฯ จตุตฺถชฺฌานสหคต ฯเปฯ เมตฺตาสหคต
ฯเปฯ กรุณาสหคต ฯเปฯ มุทิตาสหคต ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคต
สทฺธินฺทฺริย ภาเวติ ... วิริยินฺทฺริย ภาเวติ ... สตินฺทฺริย
ภาเวติ ... สมาธินฺทฺริย ภาเวติ ... ปฺินฺทฺริย ภาเวติ ...
สทฺธาพล ภาเวติ ... วิริยพล ภาเวติ ... สติพล ภาเวติ ...
สมาธิพล ภาเวติ ... ปฺาพล ภาเวติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อริตฺตชฺฌาโน วิหรติ สตฺถุสาสนกโร โอวาทปฏิกโร อโมฆ
รฏปณฺฑ ภฺุชติ โก ปน วาโท เย น พหุลีกโรนฺตตี ิ ฯ
[๒๒๕] ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว มหาสมุทฺโท เจตสา ผุโฏ อนฺโตคธา
ตสฺส กุนฺนทิโย ยากาจิ สมุทฺทงฺคมา เอวเมว โข ๑ ภิกฺขเว ยสฺส กสฺสจิ
กายคตาสติ ภาวิตา พหุลกี ตา อนฺโตคธา ตสฺส กุสลา ธมฺมา เยเกจิ
วิชฺชาภาคิยาติ ฯ
[๒๒๖] เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต มหโต สเวคาย
สวตฺตติ มหโต อตฺถาย สวตฺตติ มหโต โยคกฺเขมาย สวตฺตติ
#๑ ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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สติสมฺปชฺาย สวตฺตติ าณทสฺสนปฏิลาภาย สวตฺตติ ทิฏธมฺมสุขวิหาราย
สวตฺตติ วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตติ กตโม
เอกธมฺโม กายคตาสติ อย โข ภิกฺขเว เอกธมฺโม ภาวิโต
พหุลีกโต มหโต สเวคาย สวตฺตติ มหโต อตฺถาย สวตฺตติ มหโต
โยคกฺเขมาย สวตฺตติ สติสมฺปชฺาย สวตฺตติ าณทสฺสนปฏิลาภาย
สวตฺตติ ทิฏธมฺมสุขวิหาราย สวตฺตติ วิชชฺ าวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย
สวตฺตตีติ ฯ
[๒๒๗] เอกธมฺเม ภิกฺขเว ภาวิเต พหุลีกเต กาโยป ปสฺสมฺภติ
จิตฺตป ปสฺสมฺภติ วิตกฺกวิจาราป วูปสมฺมนฺติ เกวลาป วิชชฺ าภาคิยา
ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ กตมสฺมึ เอกธมฺเม กายคตาสติยา ๑
อิมสฺมึ โข ภิกฺขเว เอกธมฺเม ภาวิเต พหุลีกเต กาโยป
ปสฺสมฺภติ จิตฺตป ปสฺสมฺภติ วิตกฺกวิจาราป วูปสมฺมนฺติ เกวลาป
วิชฺชาภาคิยา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺตีติ ฯ
[๒๒๘] เอกธมฺเม ภิกขฺ เว ภาวิเต พหุลีกเต อนุปฺปนฺนา เจว
อกุสลา ธมฺมา นุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา ปหียนฺติ
กตมสฺมึ เอกธมฺเม กายคตาสติยา ๒ อิมสฺมึ โข ภิกฺขเว เอกธมฺเม
ภาวิเต พหุลีกเต อนุปฺปนฺนา เจว อกุสลา ธมฺมา นุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา ปหียนฺตีติ ฯ
[๒๒๙] เอกธมฺเม ภิกขฺ เว ภาวิเต พหุลีกเต อนุปฺปนฺนา เจว
กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย
#๑-๒ ม. กายคตาย สติยา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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เวปุลฺลาย สวตฺตติ กตมสฺมึ เอกธมฺเม กายคตาสติยา อิมสฺมึ
โข ภิกฺขเว เอกธมฺเม ภาวิเต พหุลีกเต อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา
ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ กุสลา ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย
เวปุลฺลาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
[๒๓๐] เอกธมฺม ภิกขฺ เว ภาวิเต พหุลีกเต อวิชฺชา ปหียติ
วิชฺชา อุปฺปชฺชติ อสฺมิมาโน ปหียติ อนุสยา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺติ
สฺโชนา ปหียนฺติ กตมสฺมึ เอกธมฺเม กายคตาสติยา อิมสฺมึ
โข ภิกฺขเว เอกธมฺเม ภาวิเต พหุลกี เต อวิชฺชา ปหียติ วิชฺชา
อุปฺปชฺชติ อสฺมิมาโน ปหียติ อนุสยา สมุคฺฆาต คจฺฉนฺติ
สฺโชนา ปหียนฺตีติ ฯ
[๒๓๑] เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต ปฺาปฺปเภทาย
สวตฺตติ อนุปาทาปรินิพฺพานาย สวตฺตติ กตโม เอกธมฺโม กายคตาสติ
อย โข ภิกขฺ เว เอกธมฺโม ภาวิโต พหุลีกโต ปฺาปฺปเภทาย
สวตฺตติ อนุปาทาปรินิพฺพานาย สวตฺตตีติ ฯ
[๒๓๒] เอกธมฺเม ภิกขฺ เว ภาวิเต พหุลีกเต อเนกธาตุปฏิเวโธ
โหติ นานาธาตุปฏิเวโธ โหติ อเนกธาตุปฏิสมฺภิทา โหติ กตมสฺมึ
เอกธมฺเม กายคตาสติยา อิมสฺมึ โข ภิกฺขเว เอกธมฺเม
ภาวิเต พหุลีกเต อเนกธาตุปฏิเวโธ โหติ นานาธาตุปฏิเวโธ โหติ
อเนกธาตุปฏิสมฺภิทา โหตีติ ฯ
[๒๓๓] เอกธมฺโม ภิกขฺ เว ภาวิโต พหุลีกโต โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย
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สวตฺตติ สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตติ อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย
สวตฺตติ อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตติ กตโม
เอกธมฺโม กายคตาสติ อย โข ภิกฺขเว เอกธมฺโม ภาวิโต พหุลีกโต
โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตติ สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตติ
อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตติ อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยาย สวตฺตตีติ ฯ
[๒๓๔] เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต ปฺาปฏิลาภาย
สวตฺตติ ปฺาวุฑฺฒิยา สวตฺตติ ปฺาเวปุลฺลาย สวตฺตติ
มหาปฺตาย สวตฺตติ ปุถุปฺตาย สวตฺตติ วิปุลปฺตาย
สวตฺตติ คมฺภีรปฺตาย สวตฺตติ อสมตฺถปฺตาย ๑ สวตฺตติ
ภูริปฺตาย สวตฺตติ ปฺาพาหุลฺลาย สวตฺตติ สีฆปฺตาย
สวตฺตติ ลหุปฺตาย สวตฺตติ หาสปฺตาย สวตฺตติ ชวนปฺตาย
สวตฺตติ ติกฺขปฺตาย สวตฺตติ นิพฺเพธิกปฺตาย
สวตฺตติ กตโม เอกธมฺโม กายคตาสติ อย โข ภิกฺขเว เอกธมฺโม
ภาวิโต พหุลีกโต ปฺาปฏิลาภาย สวตฺตติ ปฺาวุฑฺฒิยา
สวตฺตติ ปฺาเวปุลฺลาย สวตฺตติ มหาปฺตาย สวตฺตติ
ปุถุปฺตาย สวตฺตติ วิปุลปฺตาย สวตฺตติ คมฺภีรปฺตาย
สวตฺตติ อสมตฺถปฺตาย ๒ สวตฺตติ ภูรปิ ฺตาย สวตฺตติ
ปฺาพาหุลฺลาย สวตฺตติ สีฆปฺตาย สวตฺตติ ลหุปฺตาย
สวตฺตติ หาสปฺตาย สวตฺตติ ชวนปฺตาย สวตฺตติ ติกฺขปฺตาย
สวตฺตติ นิพฺเพธิกปฺตาย สวตฺตตีติ ฯ
#๑-๒ ม. อสมนฺตปฺตาย ฯ ยุ. อสามนุต ..... ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 59

[๒๓๕] อมตนฺเต ภิกฺขเว น ปริภ
ุ ฺชนฺติ เย กายคตาสตึ น
ปริภฺุชนฺติ ฯ อมตนฺเต ภิกฺขเว ปริภฺุชนฺติ เย กายคตาสตึ
ปริภฺุชนฺตีติ ฯ
[๒๓๖] อมตนฺเตส ภิกฺขเว อปริภุตฺต เยส กายคตาสติ
อปริภุตฺตา ฯ อมตนฺเตส ภิกฺขเว ปริภุตฺต เยส กายคตาสติ
ปริภุตฺตาติ ฯ
[๒๓๗] อมตนฺเตส ภิกฺขเว ปริหีน เยส กายคตาสติ ปริหีนา ฯ
อมตนฺเตส ภิกฺขเว อปริหีน เยส กายคตาสติ อปริหีนาติ ฯ
[๒๓๘] อมตนฺเตส ภิกฺขเว วิรทฺธ เยส กายคตาสติ วิรทฺธา ฯ
อมตนฺเตส ภิกฺขเว อารทฺธ เยส กายคตาสติ อารทฺธาติ ฯ
[๒๓๙] อมตนฺเต ภิกฺขเว ปมาทึสุ เย กายคตาสตึ ปมาทึสุ ฯ
อมตนฺเต ภิกฺขเว น ปมาทึสุ เย กายคตาสตึ น ปมาทึสูติ ฯ
[๒๔๐] อมตนฺเตส ภิกฺขเว ปมุฏ  เยส กายคตาสติ ปมุฏา ฯ
อมตนฺเตส ภิกฺขเว อปฺปมุฏ เยส กายคตาสติ อปฺปมุฏาติ ฯ
[๒๔๑] อมตนฺเตส ภิกฺขเว อนาเสวิต เยส กายคตาสติ
อนาเสวิตา ฯ อมตนฺเตส ภิกฺขเว อาเสวิต เยส กายคตาสติ
อาเสวิตาติ ฯ
[๒๔๒] อมตนฺเตส ภิกฺขเว อภาวิต เยส กายคตาสติ
อภาวิตา ฯ อมตนฺเตส ภิกฺขเว ภาวิต เยส กายคตาสติ ภาวิตาติ ฯ
[๒๔๓] อมตนฺเตส ภิกฺขเว อพหุลีกต เยส กายคตาสติ
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อพหุลีกตา ฯ อมตนฺเตส ภิกฺขเว พหุลีกต เยส กายคตาสติ
พหุลีกตาติ ฯ
[๒๔๔] อมตนฺเตส ภิกฺขเว อนภิฺาต เยส กายคตาสติ
อนภิฺาตา ฯ อมตนฺเตส ภิกฺขเว อภิฺาต เยส กายคตาสติ
อภิฺาตาติ ฯ
[๒๔๕] อมตนฺเตส ภิกฺขเว อปริฺาต เยส กายคตาสติ
อปริฺาตา ฯ อมตนฺเตส ภิกฺขเว ปริฺาต เยส กายคตาสติ
ปริฺาตาติ ฯ
[๒๔๖] อมตนฺเตส ภิกฺขเว อสจฺฉิกต เยส กายคตาสติ
อสจฺฉิกตา ฯ อมตนฺเตส ภิกฺขเว สจฺฉิกต เยส กายคตาสติ
สจฺฉิกตาติ ฯ [๑]- [๒]_______________
เอกนิปาตสฺส สุตฺตสหสฺส สมตฺต ๓ ฯ
#๑ ม. อิทมโว จ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ
#๒ ม. อมตวคฺโค ฯ ๓ ม. เอกกนิปาตปาลิ นิฏิตา ฯ
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สุตฺตนฺตปฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส
ทุกนิปาโต
______
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปมปณฺณาสโก
[๒๔๗] ๑ เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสส ฯ ภควา
เอตทโวจ เทฺวมานิ ภิกขฺ เว วชฺชานิ กตมานิ เทฺว ทิฏธมฺมกิ ฺจ
วชฺช สมฺปรายิกฺจ วชฺช ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ทิฏธมฺมิก วชฺช
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปสฺสติ โจร อาคุจารึ ราชาโน คเหตฺวา วิวิธา
กมฺมกรณา ๑ กโรนฺเต กสาหิป ตาเฬนฺเต เวตฺเตหิป ตาเฬนฺเต
อฑฺฒทณฺฑเกหิป ตาเฬนฺเต หตฺถป ฉินฺทนฺเต ปาทป ฉินฺทนฺเต หตฺถปาทป
ฉินฺทนฺเต กณฺณป ฉินฺทนฺเต นาสป ฉินฺทนฺเต กณฺณนาสป ฉินฺทนฺเต
พิลงฺคถาลิกป กโรนฺเต สงฺขมุณฺฑิกป กโรนฺเต ราหุมุขป กโรนฺเต โชติมาลิกป
กโรนฺเต หตฺถปฺปชฺโชติกป กโรนฺเต เอรกวฏฏิกป กรโนฺเต
จีรกวาสิกป กโรนฺเต เอเณยฺยกป กโรนฺเต พฬิสมสิกป กโรนฺเต
กหาปณกป ๒ กโรนฺเต ขาราปฏิจฺฉกป ๓ กโรนฺเต ปลิฆปริวตฺตกป ๔
กโรนฺเต ปลาลปกป กโรนฺเต ตตฺเตนป เตเลน โอสิฺจนฺเต สุนเขหิป
ขาทาเปนฺเต ชีวนฺตป สูเล อุตฺตาเสนฺเต อสินาป สีส ฉินฺทนฺเต ตสฺส
#๑ ม. กมฺมการณา ฯ โป. วิวิธานิ กมฺมกรณานิ ฯ ๒ ม. กหาปณิกมฺป ฯ ๓ ม. ยุ.
#ขาราปฏิจฺฉิกมฺป ฯ ๔ ม. ยุ. ปลิฆปริวตฺติกมฺป ฯ
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เอว โหติ ยถารูปาน โข ปาปกาน กมฺมาน เหตุ โจร อาคุจารึ
ราชาโน คเหตฺวา วิวิธา กมฺมกรณา กโรนฺติ กสาหิป ตาเฬนฺติ ฯเปฯ
อสินาป สีส ฉินฺทนฺติ อหฺเจว โข ปน เอวรูป ปาปกมฺม กเรยฺย
มป ราชาโน คเหตฺวา เอวรูปา วิวิธา กมฺมกรณา กเรยฺยย กสาหิป
ตาเฬยฺยย ฯเปฯ อสินาป สีส ฉินฺเทยฺยุนฺติ โส ทิฏธมฺมิกสฺส วชฺชสฺส
ภีโต น ปเรส ปาภต ปลุมฺปนฺโต จรติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
ทิฏธมฺมิก วชฺช ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว สมฺปรายิก วชฺช อิธ ภิกขฺ เว
เอกจฺโจ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ กายทุจฺจริตสฺส โข ปาปโก วิปาโก
อภิสมฺปราย วจีทุจฺจริตสฺส โข ปาปโก วิปาโก อภิสมฺปราย มโนทุจฺจริตสฺส
โข ปาปโก วิปาโก อภิสมฺปราย อหฺเจว โข ปน
กาเยน ทุจฺจริต จเรยฺย วาจาย ทุจฺจริต จเรยฺย มนสา ทุจฺจริต
จเรยฺย กิฺจ ต เยนาห กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺเชยฺยนฺติ โส สมฺปรายิกสฺส วชฺชสฺส
ภีโต กายทุจฺจริต ปหาย กายสุจริต ภาเวติ วจีทุจฺจริต ปหาย
วจีสุจริต ภาเวติ มโนทุจฺจริต ปหาย มโนสุจริต ภาเวติ สุทฺธ
อตฺตาน ปริหรติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺปรายิก วชฺช ฯ อิมานิ
โข ภิกฺขเว เทฺว วชฺชานิ ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ
ทิฏธมฺมิกสฺส วชฺชสฺส ภายิสฺสาม สมฺปรายิกสฺส วชฺชสฺส ภายิสฺสาม
วชฺชภีรุโน ภวิสฺสาม วชฺชภยทสฺสาวิโนติ เอว หิ โว ภิกขฺ เว
สิกฺขิตพฺพ วชฺชภีรุโน ภิกฺขเว วชฺชภยทสฺสาวิโน เอต ปาฏิกงฺข ย
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ปริมุจฺจิสฺสติ สพฺพวชฺเชหีติ ฯ
[๒๔๘] ๒ เทฺวมานิ ภิกฺขเว ปธานานิ ทุรภิสมฺภวานิ โลกสฺมึ
กตมานิ เทฺว ยฺจ คิหีน อคาร อชฺฌาวสต จีวรปณฺฑปาตเสนาสน*คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ ารานุปฺปาทนตฺถ ปธาน ยฺจ อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิตาน สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺคตฺถ ปธาน อิมานิ โข
ภิกฺขเว เทฺว ปธานานิ ทุรภิสมฺภวานิ โลกสฺมึ เอตทคฺค ภิกฺขเว
อิเมส ทฺวินนฺ  ปธานาน ยทิท สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺคตฺถ ปธาน ฯ
ตสฺมา ติห ภิกฺขว เอว สิกฺขิตพฺพ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺคตฺถ ปธาน
ปทหิสฺสามาติ เอว หิ โว ภิกขฺ เว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๒๔๙] ๓ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา ตปนียา กตเม เทฺว อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส กายทุจฺจริต กต โหติ อกต โหติ กายสุจริต
วจีทุจฺจริต กต โหติ อกต โหติ วจีสุจริต มโนทุจฺจริต กต โหติ
อกต โหติ มโนสุจริต โส กายทุจฺจริต เม กตนฺติ ตปฺปติ อกต
เม กายสุจริตนฺติ ตปฺปติ วจีทุจฺจริต เม กตนฺติ ตปฺปติ อกต
เม วจีสุจริตนฺติ ตปฺปติ มโนทุจฺจริต เม กตนฺติ ตปฺปติ อกต
เม มโนสุจริตนฺติ ตปฺปติ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา ตปนียาติ ฯ
[๒๕๐] ๔ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา อตปนียา กตเม เทฺว อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส กายสุจริต กต โหติ อกต โหติ กายทุจฺจริต
วจีสุจริต กต โหติ อกต โหติ วจีทุจฺจริต มโนสุจริต กต โหติ
อกต โหติ มโนทุจฺจริต โส กายสุจริต เม กตนฺติ น ตปฺปติ
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อกต เม กายทุจฺจริตนฺติ น ตปฺปติ วจีสุจริต เม กตนฺติ น
ตปฺปติ อกต เม วจีทุจฺจริตนฺติ น ตปฺปติ มโนสุจริต เม
กตนฺติ น ตปฺปติ อกต เม มโนทุจฺจริตนฺติ น ตปฺปติ อิเม
โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา อตปนียาติ ฯ
[๒๕๑] ๕ ทฺวินฺนาห ภิกฺขเว ธมฺมาน อุปฺาสึ ยา จ
อสนฺตุฏิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ยา จ อปฺปฏิวาณิตา ปธานสฺมึ ฯ อปฺปฏิวาณ
สุทาห ภิกฺขเว ปทหามิ กาม ตโจ [๑]- นหารุ จ อฏิ จ
อวสิสฺสตุ สรีเร อุปสุสฺสตุ มสโลหิต ยนฺต ปุริสตฺถาเมน ปุริสวิริเยน
ปุริสปรกฺกเมน ปตฺตพฺพ น ต อปาปุณิตฺวา วิริยสฺส
สณฺาน ภวิสฺสตีติ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว อปฺปมาทาธิคตา โพธิ อปฺปมาทาธิคโต
อนุตฺตโร โยคกฺเขโม ฯ ตุเมฺห เจป ภิกฺขเว อปฺปฏิวาณ
ปทเหยฺยาถ กาม ตโจ [๒]- นหารุ จ อฏิ จ อวสิสฺสตุ สรีเร
อุปสุสฺสตุ มสโลหิต ยนฺต ปุริสตฺถาเมน ปุริสวิริเยน ปุริสปรกฺกเมน
ปตฺตพฺพ น ต อปาปุณิตฺวา วิริยสฺส สณฺาน ภวิสฺสตีติ ตุเมฺหป
ภิกฺขเว น จิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถ ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว
เอว สิกฺขิตพฺพ อปฺปฏิวาณ ปทหิสฺสาม กาม ตโจ [๓]- นหารุ จ
อฏิ จ อวสิสฺสตุ สรีเร อุปสุสฺสตุ มสโลหิต ยนฺต ปุริสตฺถาเมน
ปุริสวิริเยน ปุริสปรกฺกเมน ปตฺตพฺพ น ต อปาปุณิตฺวา วิริยสฺส
#๑-๒-๓ ม. ยุ. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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สณฺาน ภวิสฺสตีติ เอว หิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๒๕๒] ๖ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว ยา จ
สฺโชนิเยสุ ธมฺเมสุ อสฺสาทานุปสฺสิตา ยา จ สฺโชนิเยสุ ธมฺเมสุ
นิพฺพิทานุปสฺสิตา ฯ สฺโชนิเยสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ อสฺสาทานุปสฺสี
วิหรนฺโต ราค นปฺปชหติ โทส นปฺปชหติ โมห นปฺปชหติ ราค
อปฺปหาย โทส อปฺปหาย โมห อปฺปหาย น ปริมุจฺจติ ชาติยา
ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ น
ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ สฺโชนิเยสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ
นิพฺพิทานุปสฺสี วิหรนฺโต ราค ปชหติ โทส ปชหติ โมห ปชหติ ราค
ปหาย โทส ปหาย โมห ปหาย ปริมุจฺจติ ชาติยา ชรามรเณน
โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ปริมจุ ฺจติ
ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๒๕๓] ๗ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กณฺหา กตเม เทฺว
อหิริกฺจ อโนตฺตปฺปฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา กณฺหาติ ฯ
[๒๕๔] ๘ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา สุกฺกา กตเม เทฺว หิรี
จ โอตฺตปฺปฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา สุกฺกาติ ฯ
[๒๕๕] ๙ เทฺวเม ภิกฺขเว สุกฺกา ธมฺมา โลก ปาเลนฺติ กตเม
เทฺว หิรี จ โอตฺตปฺปฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว สุกฺกา ธมฺมา
โลก น ปาเลยฺยย นยิธ ปฺาเยถ มาตาติ วา มาตุจฺฉาติ วา
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มาตุลานีติ วา อาจริยภริยาติ วา ครูน ทาราติ วา สมฺเภท
โลโก อคมิสฺส ยถา อเชฬกา กุกฺกฏุ สูกรา โสณสิคาลา ๑ ฯ ยสฺมา
จ โข ภิกฺขเว อิเม เทฺว สุกฺกา ธมฺมา โลก ปาเลนฺติ ตสฺมา
ปฺายติ มาตาติ วา มาตุจฺฉาติ วา มาตุลานีติ วา
อาจริยภริยาติ วา ครูน ทาราติ วาติ ฯ
[๒๕๖] ๑๐ เทฺวมา ภิกฺขเว วสฺสูปนายิกา กตมา เทฺว ปุริมิกา
จ ปจฺฉิมิกา จ อิมา โข ภิกขฺ เว เทฺว วสฺสูปนายิกาติ ฯ
กมฺมกรณวคฺโค ปโม ฯ
[๒๕๗] ๑๑ เทฺวมานิ ภิกฺขเว พลานิ กตมานิ เทฺว ปฏิสงฺขานพลฺจ
ภาวนาพลฺจ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ปฏิสงฺขานพล อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ กายทุจฺจริตสฺส โข ปาปโก
วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจ วจีทุจฺจริตสฺส ปาปโก
วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจ มโนทุจฺจริตสฺส ปาปโก
วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย
กาทุจฺจริต ปหาย กายสุจริต ภาเวติ วจีทุจฺจริต ปหาย วจีสุจริต
ภาเวติ มโนทุจฺจริต ปหาย มโนสุจริต ภาเวติ สุทฺธ อตฺตาน
ปริหรติ อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว ปฏิสงฺขานพล ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
ภาวนาพล ตตฺร ภิกฺขเว ยทิท ๒ ภาวนาพล เสขเมต ๓ พล เสข
หิ โส ภิกฺขเว พล อาคมฺม ราค ปชหติ โทส ปชหติ โมห ปชหติ
ราค ปหาย โทส ปหาย โมห ปหาย ย อกุสล น ต กโรติ ย
#๑ ม. โสณสึคาลา ฯ ๒ ม. ยมิท ฯ ๓ ม. ยุ. เสขานเมต ฯ
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ปาป น ต เสวติ อิท วุจจฺ ติ ภิกฺขเว ภาวนาพล ฯ อิมานิ โข
ภิกฺขเว เทฺว พลานีติ ฯ
[๒๕๘] ๑๒ เทฺวมานิ ภิกฺขเว พลานิ กตมานิ เทฺว ปฏิสงฺขานพลฺจ
ภาวนาพลฺจ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ปฏิสงฺขานพล อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ กายทุจฺจริตสฺส โข ปาปโก
วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจ วจีทุจฺจริตสฺส ปาปโก
วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจ มโนทุจฺจริตสฺส ปาปโก
วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย
กายทุจฺจริต ปหาย กายสุจริต ภาเวติ วจีทุจฺจริต ปหาย วจีสุจริต
ภาเวติ มโนทุจฺจริต ปหาย มโนสุจริต ภาเวติ สุทฺธ อตฺตาน
ปริหรติ อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว ปฏิสงฺขานพล ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
ภาวนาพล อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต
วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสสฺ ิต โวสฺสคฺคปริณามึ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค
ภาเวติ ... วิริยสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ... ปติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ...
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ... สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ...
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต
โวสฺสคฺคปริณามึ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ภาวนาพล ฯ อิมานิ โข
ภิกฺขเว เทฺว พลานีติ ฯ
[๒๕๙] ๑๓ เทฺวมานิ ภิกฺขเว พลานิ กตมานิ เทฺว ปฏิสงฺขานพลฺจ
ภาวนาพลฺจ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ปฏิสงฺขานพล อิธ
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ภิกฺขเว เอกจฺโจ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ กายทุจฺจริตสฺส โข ปาปโก
วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจ วจีทุจฺจริตสฺส [๑]- ปาปโก
วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจ มโนทุจฺจริตสฺส [๒]- ปาปโก
วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย
กายทุจฺจริต ปหาย กายสุจริต ภาเวติ วจีทุจฺจริต ปหาย วจีสุจริต
ภาเวติ มโนทุจฺจริต ปหาย มโนสุจริต ภาเวติ สุทฺธ อตฺตาน
ปริหรติ อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว ปฏิสงฺขานพล ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
ภาวนาพล อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ
ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว
อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ
กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา
สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา
ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา
อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ภาวนาพล ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว พลานีติ ฯ
[๒๖๐] ๑๔ เทฺวมา ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ธมฺมเทสนา กตมา เทฺว
สงฺขิตฺเตน จ วิตฺถาเรน จ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว ตถาคตสฺส
ธมฺมเทสนาติ ฯ
#๑-๒ ม. โข ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 69

[๒๖๑] ๑๕ ยสฺมึ ภิกขฺ เว อธิกรเณ อาปนฺโน จ ภิกฺขุ โจทโก
จ ภิกฺขุ น สาธุก อตฺตนาว อตฺตาน ปจฺจเวกฺขนฺติ ตเสฺมต ภิกฺขเว
อธิกรเณ ปาฏิกงฺข ทีฆตฺตาย ขรตฺตาย วาฬตฺตาย สวตฺติสฺสติ ภิกฺขู
จ น ผาสส วิหริสฺสนฺติ ฯ ๑ ยสฺมิฺจ โข ภิกฺขเว อธิกรเณ อาปนฺโน
จ ภิกฺขุ โจทโก จ ภิกฺขุ สาธุก อตฺตนาว อตฺตาน ปจฺจเวกฺขนฺติ
ตเสฺมต ภิกขฺ เว อธิกรเณ ปาฏิกงฺข น ทีฆตฺตาย น ขรตฺตาย น
วาฬตฺตาย สวตฺติสฺสติ ภิกฺขู จ ผาสส วิหริสฺสนฺติ ฯ ๒ กถฺจ
ภิกฺขเว อาปนฺโน ภิกฺขุ สาธุก อตฺตนาว อตฺตาน ปจฺจเวกฺขติ อิธ
ภิกฺขเว อาปนฺโน ภิกขฺ ุ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อห โข อกุสล
อาปนฺโน กฺจิเทว ๓ เทส กาเยน ตสฺมา ๔ ม โส ภิกฺขุ อทฺทส
อกุสล อาปชฺชมาน กฺจิเทว เทส กาเยน โน เจ อห อกุสล
อาปชฺเชยฺย กฺจิเทว เทส กาเยน น ม โส ภิกฺขุ ปสฺเสยฺย
อกุสล อาปนฺโน กฺจิเทว เทส กาเยน ยสฺมา จ โข อห
อกุสล อาปนฺโน กฺจิเทว เทส กาเยน ตสฺมา ม โส ภิกฺขุ
อทฺทส อกุสล อาปชฺชมาน กฺจิเทว เทส กาเยน ทิสฺวา จ ปน
ม โส ภิกฺขุ อกุสล อาปชฺชมาน กฺจิเทว เทส กาเยน อนตฺตมโน
อโหสิ อนตฺตมโน สมาโน อนตฺตมนวจน ม โส ภิกฺขุ อวจ
อนตฺตมนวจนาห เตน ภิกฺขุนา วุตฺโต สมาโน อนตฺตมโน อโหสึ
อนตฺตมฺโน สมาโน ปเรส อาโรเจสึ อิติ มเมว ตตฺถ อจฺจโย
#๑-๒ ม. ยุ. วิหริสฺสนฺตีติ ฯ ๓ ม. กิฺจิเทว ฯ ๔ ม. ตสฺมาติ ปาโ นตฺถิ ฯ
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อจฺจคมา สุงฺกทายิกว ภณฺฑสฺมินฺติ เอว โข ภิกฺขเว อาปนฺโน
ภิกฺขุ สาธุก อตฺตนาว อตฺตาน ปจฺจเวกฺขติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
โจทโก ภิกขฺ ุ สาธุก อตฺตนาว อตฺตาน ปจฺจเวกฺขติ อิธ ภิกฺขเว
โจทโก ภิกขฺ ุ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อย โข ภิกฺขุ อกุสล อาปนฺโน
กฺจิเทว เทส กาเยน ตสฺมา ๑ อห อิม ภิกฺขข อทฺทส อกุสล
อาปชฺชมาน กฺจิเทว เทส กาเยน โน เจ อย ภิกฺขุ อกุสล
อาปชฺเชยฺย กฺจิเทว เทส กาเยน นาห อิม ภิกฺขข ปสฺเสยฺย
อกุสล อาปชฺชมาน กฺจิเทว เทส กาเยน ยสฺมา จ โข อย
ภิกฺขุ อกุสล อาปนฺโน กฺจิเทว เทส กาเยน ตสฺมา อห อิม
ภิกฺขข อทฺทส อกุสล อาปชฺชมาน กฺจิเทว เทส กาเยน ทิสฺวา จ
ปนาห อิม ภิกฺขข อกุสล อาปชฺชมาน กฺจิเทว เทส กาเยน
อนตฺตมโน อโหสึ อนตฺตมโน สมาโน อนตฺตมนวจนาห อิม ภิกฺขข
อวจ อนตฺตมนวจนาย ภิกฺขุ มยา วุตฺโต สมาโน อนตฺตมโน อโหสิ
อนตฺตมโน สมาโน ปเรส อาโรเจสิ อิติ มเมว ตตฺถ อจฺจโย
อจฺจคมา สุงฺกทายิกว ภณฺฑสฺมินฺติ เอว โข ภิกฺขเว โจทโก ภิกขฺ ุ สาธุก
อตฺตนาว อตฺตาน ปจฺจเวกฺขติ ฯ ยสฺมึ ภิกฺขเว อธิกรเณ อาปนฺโน
จ ภิกฺขุ โจทโก จ ภิกฺขุ น สาธุก อตฺตนาว อตฺตาน ปจฺจเวกฺขนฺติ ๒
ตเสฺมต ภิกขฺ เว อธิกรเณ ปาฏิกงฺข ทีฆตฺตาย ขรตฺตาย วาฬตฺตาย
สวตฺติสฺสติ ภิกฺขู จ น ผาสส วิหริสฺสนฺติ ฯ ๓ ยสฺมึ จ โข ภิกฺขเว อธิกรเณ
#๑ ม. ยุ. ตสฺมาติ ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. สพฺพตฺถ ปจฺจเวกฺขติ ฯ
#๓ ม. วิหริสสฺ นฺตีติ ฯ
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อาปนฺโน จ ภิกฺขุ โจทโก จ ภิกฺขุ สาธุก อตฺตนาว อตฺตาน
ปจฺจเวกฺขนฺติ ตเสฺมต ภิกฺขเว อธิกรเณ ปาฏิกงฺข น ทีฆตฺตาย
ขรตฺตาย วาฬตฺตาย สวตฺติสฺสติ ภิกฺขู จ ผาสส วิหริสฺสนฺตีติ ฯ
[๒๖๒] ๑๖ อถโข อฺตโร พฺราหฺมโณ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส
พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก
ปจฺจโย เยนมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺตีติ ฯ อธมฺมจริยวิสมจริยาเหตุ โข
พฺราหฺมณ เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺตีติ ฯ โก ปน โภ โคตม เหตุ
โก ปจฺจโย เยนมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ ธมฺมจริยสมจริยาเหตุ โข พฺราหฺมณ
เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชนฺตีติ ฯ อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป
โภ โคตม นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกชุ เฺ ชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย
มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย
จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน
ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ
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ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
สรณ คตนฺติ ฯ
[๒๖๓] ๑๗ อถโข ชานุสฺโสณี ๑ พฺราหฺมโณ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
ชานุสฺโสณี พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข โภ โคตม
เหตุ โก ปจฺจโย เยนมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺตีติ ฯ กตตฺตา จ พฺราหฺมณ
อกตตฺตา จ เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺตีติ ฯ โก ปน โภ โคตม เหตุ
โก ปจฺจโย เยนมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ กตตฺตา จ พฺราหฺมณ อกตตฺตา
จ เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชนฺตีติ ฯ น โข อห อิมสฺส โภโต โคตมสฺส สงฺขิตฺเตน
ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ [๒]- อาชานามิ สาธุ เม ภว โคตโม
ตถาธมฺม เทเสตุ ยถา อห อิมสฺส โภโต โคตมสฺส สงฺขิตฺเตน
ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ [๓]- อาชาเนยฺยนฺติ ฯ เตนหิ พฺราหฺมณ สุณาหิ
สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว โภติ โข ชานุสฺโสณี
พฺราหฺมโณ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ อิธ พฺราหฺมณ
เอกจฺจสฺส กายทุจฺจริต กต โหติ อกต โหติ กายสุจริต วจีทุจฺจริต
#๑ ม. ยุ. ชาณุสฺโสณิ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒-๓ ม. อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ ฯ
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กต โหติ อกต โหติ วจีสุจริต มโนทุจฺจริต กต โหติ อกต
โหติ มโนสุจริต เอว โข พฺราหฺมณ กตตฺตา จ อกตตฺตา จ
เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ อิธ ปน พฺราหฺมณ เอกจฺจสฺส กายสุจริต
กต โหติ อกต โหติ กายทุจฺจริต วจีสุจริต กต โหติ อกต โหติ
วจีทุจฺจริต มโนสุจริต กต โหติ อกต โหติ มโนทุจฺจริต เอว
โข พฺราหฺมณ กตตฺตา จ อกตตฺตา จ เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ อภิกฺกนฺต โภ
โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๒๖๔] ๑๘ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อายสฺมนฺต อานนฺท ภควา เอตทโวจ เอกเสนาห อานนฺท
อกรณีย วทามิ กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต มโนทุจจฺ ริตนฺติ ฯ ยมิท
ภนฺเต ภควตา เอกเสน อกรณีย อกฺขาต กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต
มโนทุจฺจริต ตสฺมึ อกรณีเย กยิรมาเน โก อาทีนโว ปาฏิกงฺโขติ ฯ
ยมิท อานนฺท มยา เอกเสน อกรณีย อกฺขาต กายทุจฺจริต
วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต ตสฺมึ อกรณีเย กยิรมาเน อย อาทีนโว
ปาฏิกงฺโข อตฺตาป อตฺตาน อุปวทติ อนุวิจฺจ วิฺู ครหนฺติ
ปาปโก กิตตฺ ิสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ สมฺมูโฬฺห กาล กโรติ กายสฺส
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เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ยมิท
อานนฺท มยา เอกเสน อกรณีย อกฺขาต กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต
มโนทุจฺจริต ตสฺมึ อกรณีเย กยิรมาเน อย อาทีนโว ปาฏิกงฺโข ฯ
เอกเสนาห อานนฺท กรณีย วทามิ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตนฺติ ฯ
ยมิท ภนฺเต ภควตา เอกเสน กรณีย อกฺขาต กายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต ตสฺมึ กรณีเย กยิรมาเน โก อานิสโส ปาฏิกงฺโขติ ฯ
ยมิท อานนฺท มยา เอกเสน กรณีย อกฺขาต กายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต ตสฺมึ กรณีเย กยิรมาเน อย อานิสโส ปาฏิกงฺโข
อตฺตาป อตฺตาน น อุปวทติ อนุวจิ ฺจ วิฺู ปสสนฺติ กลฺยาโณ
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ อสมฺมูโฬฺห กาล กโรติ กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ยมิท อานนฺท มยา
เอกเสน กรณีย เอกฺขาต กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ตสฺมึ
กรณีเย กยิรมาเน อย อานิสโส ปาฏิกงฺโขติ ฯ
[๒๖๕] ๑๙ อกุสล ภิกฺขเว ปชหถ สกฺกา ภิกฺขเว อกุสล
ปชหิตต โน เจ ๑ ต ภิกฺขเว สกฺกา อภวิสฺส อกุสล ปชหิตต นาห
เอว วเทยฺย อกุสล ภิกขฺ เว ปชหถาติ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว
สกฺกา อกุสล ปชหิตต ตสฺมาห เอว วทามิ อกุสล ภิกฺขเว
ปชหถาติ ฯ อกุสลฺจหิท ภิกฺขเว ปหีน อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺเตยฺย
นาห เอว วเทยฺย อกุสล ภิกฺขเว ปชหถาติ ยสฺมา จ โข
ภิกฺขเว อกุสล ปหีน หิตาย สุขาย สวตฺตติ ตสฺมาห เอว วทามิ
#๑ ม. โน เจท ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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อกุสล ภิกฺขเว ปชหถาติ ฯ กุสล ภิกฺขเว ภาเวถ สกฺกา ภิกฺขเว
กุสล ภาเวตต โน เจต ภิกฺขเว สกฺกา อภวิสฺส กุสล ภาเวตต นาห
เอว วเทยฺย กุสล ภิกฺขเว ภาเวถาติ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว
สกฺกา กุสล ภาเวตต ตสฺมาห เอว วทามิ กุสล ภิกฺขเว ภาเวถาติ ฯ
กุสลฺจหิท ภิกฺขเว ภาวิต อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺเตยฺย นาห
เอว วเทยฺย กุสล ภิกฺขเว ภาเวถาติ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว
กุสล ภาวิต หิตาย สุขาย สวตฺตติ ตสฺมาห เอว วทามิ กุสล
ภิกฺขเว ภาเวถาติ ฯ
[๒๖๖] ๒๐ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย
อนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ กตเม เทฺว ทุนฺนิกฺขิตฺตฺจ ปทพฺยฺชน
อตฺโถ จ ทุนฺนีโต ทุนนฺ ิกฺขิตฺตสฺส ภิกฺขเว ปทพฺยฺชนสฺส อตฺโถป
ทุนฺนโย โหติ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย
อนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ ฯ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส
ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ กตเม เทฺว
สุนิกฺขิตฺตฺจ ปทพฺยฺชน อตฺโถ จ สุนีโต สุนิกฺขิตฺตสฺส ภิกฺขเว
ปทพฺยฺชนสฺส อตฺโถป สุนโย โหติ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา
สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
อธิกรณวคฺโค ทุติโย ฯ
[๒๖๗] ๒๑ เทฺวเม ภิกฺขเว พาลา กตเม เทฺว โย จ อจฺจย
อจฺจยโต น ปสฺสติ โย จ อจฺจย เทเสนฺตสฺส ยถาธมฺม น
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ปฏิคฺคณฺหาติ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว พาลา ฯ เทฺวเม ภิกฺขเว
ปณฺฑิตา กตเม เทฺว โย จ อจฺจย อจฺจยโต ปสฺสติ โย จ
อจฺจย เทเสนฺตสฺส ยถาธมฺม ปฏิคฺคณฺหาติ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว
ปณฺฑิตาติ ฯ
[๒๖๘] ๒๒ เทฺวเม ภิกฺขเว ตถาคต อพฺภาจิกฺขนฺติ กตเม เทฺว
ทุฏโ วา โทสนฺตโร สทฺโธ วา ทุคฺคหิเตน อิเม โข ภิกฺขเว
เทฺว ตถาคต อพฺภาจิกฺขนฺตีติ ฯ
[๒๖๙] ๒๓ เทฺวเม ภิกฺขเว ตถาคต อพฺภาจิกฺขนฺติ กตเม เทฺว
โย จ อภาสิต อลปต ตถาคเตน ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ
ทีเปติ โย จ ภาสิต ลปต ตถาคเตน อภาสิต อลปต
ตถาคเตนาติ ทีเปติ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ตถาคต อพฺภาจิกฺขนฺติ ฯ
เทฺวเม ภิกฺขเว ตถาคต นาพฺภาจิกฺขนฺติ กตเม เทฺว โย จ
อภาสิต อลปต ตถาคเตน อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ ทีเปติ
โย จ ภาสิต ลปต ตถาคเตน ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ ทีเปติ
อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ตถาคต นาพฺภาจิกฺขนฺตีติ ฯ
[๒๗๐] ๒๔ เทฺวเม ภิกฺขเว ตถาคต อพฺภาจิกฺขนฺติ กตเม เทฺว
โย จ เนยฺยตฺถ สุตฺตนฺต นีตตฺโถ สุตฺตนฺโตติ ทีเปติ โย จ
นีตตฺถ สุตฺตนฺต เนยฺยตฺโถ สุตฺตนฺโตติ ทีเปติ อิเม โข ภิกขฺ เว
เทฺว ตถาคต อพฺภาจิกฺขนฺติ ฯ เทฺวเม ภิกฺขเว ตถาคต นาพฺภาจิกฺขนฺติ
กตเม เทฺว โย จ เนยฺยตฺถ สุตฺตนฺต เนยฺยตฺโถ สุตฺตนฺโตติ
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ทีเปติ โย จ นีตตฺถ สุตฺตนฺต นีตตฺโถ สุตฺตนฺโตติ ทีเปติ
อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ตถาคต นาพฺภาจิกฺขนฺตีติ ฯ
[๒๗๑] ๒๕ ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺตสฺส ภิกฺขเว ทฺวินฺน คตีน อฺตรา
คติ ปาฏิกงฺขา นิรโย วา ติรจฺฉานโยนิ วา ๑ ฯ อปฺปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺตสฺส
ภิกฺขเว ทฺวินฺน คตีน อฺตรา คติ ปาฏิกงฺขา เทวา วา มนุสฺสา
วาติ ฯ
[๒๗๒] ๒๖ มิจฺฉาทิฏิกสฺส ภิกฺขเว ทฺวินฺน คตีน อฺตรา
คติ ปาฏิกงฺขา นิรโย วา ติรจฺฉานโยนิ วา ๑ ฯ สมฺมาทิฏิกสฺส
ภิกฺขเว ทวินฺน คตีน อฺตรา คติ ปาฏิกงฺขา เทวา วา มนุสฺสา
วาติ ฯ
[๒๗๓] ๒๗ ทุสฺสีลสฺส ภิกฺขเว เทฺว ปฏิคฺคหา ๒ นิรโย วา
ติรจฺฉานโยนิ วา ๑ ฯ สีลวโต ภิกฺขเว เทฺว ปฏิคฺคหา ๓ เทวา วา
มนุสฺสา วาติ ฯ
[๒๗๔] ๒๘ ทฺวาห ภิกฺขเว อตฺถวเส สมฺปสฺสมาโน อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวามิ กตเม เทฺว อตฺตโน จ
ทิฏธมฺมสุขวิหาร สมฺปสฺสมาโน ปจฺฉิมฺจ ชนต อนุกมฺปมาโน
อิเม โข อห ภิกฺขเว เทฺว อตฺถวเส สมฺปสฺสมาโน อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวามีติ ฯ
[๒๗๕] ๒๙ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา วิชฺชาภาคิยา กตเม เทฺว
สมโถ จ วิปสฺสนา จ ฯ สมโถ ภิกฺขเว ภาวิโต กิมตฺถมนุโภติ ๔
#๑ ม. ยุ. วา-ติ ฯ ๒-๓ ม. ปฏิคฺคาหา ฯ ๔ ม. ยุ. กมตฺถมนุโภติ ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ
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จิตฺต ภาวิยติ ๑ จิตฺต ภาวิต กิมตฺถมนุโภติ โย ราโค โส
ปหียติ ฯ วิปสฺสนา ภิกขฺ เว ภาวิตา กิมตฺถมนุโภติ ปฺา ภาวิยติ
ปฺา ภาวิตา กิมตฺถมนุโภติ ยา อวิชฺชา สา ปหียตีติ ๒ ฯ
[๒๗๖] ๓๐ ราคุปกฺกิลิฏ วา ภิกฺขเว จิตฺต น วิมุจฺจติ
อวิชฺชูปกฺกลิ ฏิ า วา ปฺา น ภาวิยติ อิติ โข ภิกฺขเว ราควิราคา
เจโตวิมุตฺติ อวิชฺชาวิราคา ปฺาวิมุตฺตีติ ฯ
พาลวคฺโค ตติโย ฯ
[๒๗๗] ๓๑ อสปฺปุริสภูมิฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ
สปฺปุริสภูมิฺจ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอวมฺภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสส ฯ ภควา เอตทโวจ
กตมา จ ภิกฺขเว อสปฺปุริสภูมิ อสปฺปุริโส ภิกขฺ เว อกตฺู โหติฎ
อกตเวที อสพฺภิเหต ภิกฺขเว อุปฺาต ยทิท อกตฺุตา
อกตเวทิตา เกวลา เอสา ภิกฺขเว อสปฺปุริสภูมิ ยทิท อกตฺุตา
อกตเวทิตา สปฺปุริโส จ โข ภิกฺขเว กตฺู โหติ กตเวที
สพฺภิเหต ภิกฺขเว อุปฺาต ยทิท กตฺุตา กตเวทิตา เกวลา
เอสา ภิกฺขเว สปฺปุริสภูมิ ยทิท กตฺุตา กตเวทิตาติ ฯ
[๒๗๘] ๓๒ ทฺวินฺนาห ภิกฺขเว น สุปฺปฏิการ วทามิ กตเมส
ทฺวินฺน มาตุ จ ปตุ จ ฯ เอเกน ภิกฺขเว อเสน มาตร
ปริหเรยฺย เอเกน อเสน ปตร ปริหเรยฺย วสฺสสตายุโก วสฺสสตชีวี
โส จ เนส อุจฺฉาทนปริมทฺทนนฺหาปนสมฺพาหเนน ปฏิชคฺเคยฺย เตป
#๑ ม. ยุ. ภาวียติ ฯ ๒ ม. ยุ. ปหียติ ฯ
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ตตฺเถว มุตตฺ กรีส จเชยฺยย น เตฺวว ภิกฺขเว มาตาปตุนฺน กต วา
โหติ ปฏิกต วา อิมิสฺสา จ ภิกฺขเว มหาปวิยา ปหูตสตฺตรตนาย ๑
มาตาปตโร อิสฺสราธิปจฺเจ รชฺเช ปติฏาเปยฺย น เตฺวว ภิกขฺ เว
มาตาปตุนฺน กต วา โหติ ปฏิกต วา ต กิสฺส เหตุ พหูปการา ๒
ภิกฺขเว มาตาปตโร ปุตฺตาน อาปาทกา โปสกา อิมสฺส โลกสฺส
ทสฺเสตาโร ฯ โย จ โข ภิกฺขเว มาตาปตโร อสฺสทฺเธ สทฺธาสมฺปทาย
สมาทเปติ นิเวเสติ ปติฏาเปติ ทุสฺสีเล สีลสมฺปทาย สมาทเปติ
นิเวเสติ ปติฏาเปติ มจฺฉรี จาคสมฺปทาย สมาทเปติ นิเวเสติ
ปติฏาเปติ ทุปฺปฺเ ปฺาสมฺปทาย สมาทเปติ นิเวเสติ ปติฏาเปติ
เอตฺตาวตา โข ภิกฺขเว มาตาปตุนฺน กตฺจ โหติ ปฏิกตฺจาติ [๓]- ฯ
[๒๗๙] ๓๓ อถโข อฺตโร พฺราหฺมโณ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีตสิ าเรตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส
พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ กึวาที ภว โคตโม กิมกฺขายีติ ฯ
กิริยวาที จาห พฺราหฺมณ อกิริยวาที จาติ ฯ ยถากถ ปน ภว
โคตโม กิริยวาที จ อกิรยิ วาที จาติ ฯ อกิรยิ  โข อห พฺราหฺมณ
วทามิ กายทุจฺจริตสฺส วจีทุจฺจริตสฺส มโนทุจฺจริตสฺส อเนกวิหิตาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อกิรยิ  วทามิ กิรยิ ฺจ โข อห
พฺราหฺมณ วทามิ กายสุจริตสฺส วจีสุจริตสฺส มโนสุจริตสฺส
อเนกวิหิตาน กุสลาน ธมฺมาน กิริย วทามิ เอว โข อห พฺราหฺมณ
#๑ ม. ปหูตรตนาย ฯ ๒ ม. พหูการา ฯ ๓ ยุ. อติกตฺจาติ ฯ
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กิริยวาที จ อกิริยวาที จาติ ฯ อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ
อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๒๘๐] ๓๔ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อนาถปณฺฑิโก คหปติ ภควนฺต เอตทโวจ กติ
นุ โข ภนฺเต โลเก ทกฺขิเณยฺยา กตฺถ จ ทาน ทาตพฺพนฺติ ฯ
เทฺว โข คหปติ โลเก ทกฺขิเณยฺยา เสโข จ อเสโข จ อิเม โข
คหปติ เทฺว โลเก ทกฺขิเณยฺยา เอตฺถ จ ทาน ทาตพฺพนฺติ ฯ อิทมโวจ
ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
เสโข จ อเสโข จ อิมสฺมึ โลเก
อาหุเนยฺยา ยชมานาน โหนฺติ
เต อุชภุ ูตา กาเยน วาจาย อุท เจตสา
เขตฺตนฺต ยชมานาน เอตฺถ ทินฺน มลปฺผลนฺติ ฯ
[๒๘๑] ๓๕ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา สารีปุตฺโต
สาวตฺถิย วิหรติ ปุพฺพาราเม มิคารมาตุปาสาเท ฯ ตตฺร โข อายสฺมา
สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส ภิกฺขโวติ ฯ อาวุโสติ โข เต
ภิกฺขู อายสฺมโต สารีปตุ ฺตสฺส ปจฺจสฺโสสส ฯ อายสฺมา สารีปุตฺโต
เอตทโวจ อชฺฌตฺตสฺโชนฺจ อาวุโส ปุคฺคล เทเสสฺสามิ
พหิทฺธาสฺโชนฺจ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
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อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสส ฯ อายสฺมา
สารีปุตฺโต เอตทโวจ กตโม จาวุโส อชฺฌตฺตสฺโชโน ปุคฺคโล
อิธาวุโส ภิกฺขุ สีลวา โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกขฺ ติ สิกฺขาปเทสุ
โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อฺตร เทวนิกาย อุปปชฺชติ โส
ตโต จุโต อาคามี โหติ อาคนฺตา อิตฺถตฺต อย วุจฺจตาวุโส
อชฺฌตฺตสฺโชโน ปุคฺคโล อาคามี อาคนฺตา อิตฺถตฺต ฯ กตโม
จาวุโส พหิทฺธาสฺโชโน ปุคฺคโล อิธาวุโส ภิกฺขุ สีลวา โหติ
ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ โส อฺตร สนฺต
เจโตวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อฺตร เทวนิกาย อุปปชฺชติ โส ตโต จุโต อนาคามี โหติ
อนาคนฺตา อิตฺถตฺต อย วุจฺจตาวุโส พหิทฺธาสฺโชโน ปุคฺคโล
อนาคามี อนาคนฺตา อิตฺถตฺต ฯ ปุน จ ปร อาวุโส ภิกฺขุ สีลวา
โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ
วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ โส กามานเยว
นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ โส ภวานเยว
นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ โส ตณฺหกฺขยาย
ปฏิปนฺโน โหติ โส โลภกฺขาย ปฏิปนฺโน โหติ โส กายสฺส
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เภทา ปรมฺมรณา อฺตร เทวนิกาย อุปปชฺชติ โส ตโต จุโต
อนาคามี โหติ อนาคนฺตา อิตฺถตฺต อย วุจฺจตาวุโส
พหิทฺธาสฺโชโน ปุคฺคโล อนาคามี อนาคนฺตา อิตฺถตฺตนฺติ ฯ
อถโข สมฺพหุลา สมจิตฺตา เทวตา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ เอกมนฺต
ิตา โข ตา เทวตา ภควนฺต เอตทโวจจ เอโส ภนฺเต อายสฺมา
สารีปุตฺโต ปุพฺพาราเม มิคารมาตุปาสาเท ภิกฺขูน อชฺฌตฺตสฺโชนฺจ
ปุคฺคล เทเสติ พหิทฺธาสฺโชนฺจ หฏา ภนฺเต ปริสา สาธุ
ภนฺเต ภควา เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป
อุปาทายาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถโข ภควา
เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมฺมิฺชิต วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต
วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว เชตวเน อนฺตรหิโต ปุพฺพาราเม
มิคารมาตุปาสาเท อายสฺมโต สารีปุตตฺ สฺส ปมุเข ๑ ปาตุรโหสิ ฯ นิสีทิ
ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ อายสฺมาป โข สารีปุตฺโต ภควนฺต๐
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺน โข อายสฺมนฺต
สารีปุตฺต ภควา เอตทโวจ อิธ สารีปุตฺต สมฺพหุลา สมจิตฺตา
เทวตา เยนาห เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต อฏสุ เอกมนฺต ิตา โข สารีปุตฺโต ตา เทวตา ม
เอตทโวจจ เอโส ภนฺเต อายสฺมา สารีปุตฺโต ปุพฺพาราเม
#๑ ม. สมฺมุเข ฯ
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มิคารมาตุปาสาเท ภิกฺขนู  อชฺฌตฺตสฺโชนฺจ ปุคฺคล เทเสติ
พหิทฺธาสฺโชนฺจ หฏา ภนฺเต ปริสา สาธุ ภนฺเต ภควา
เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ตา
โข ปน สารีปุตฺต เทวตา ทสป หุตฺวา วีสติมฺป หุตฺวา ตึสมฺป
หุตฺวา จตฺตาฬีสมฺป หุตฺวา ปฺาสมฺป หุตฺวา สฏิมฺป หุตฺวา
อารคฺคโกฏินิตุทนมตฺเตป ติฏนฺติ น จ อฺมฺ พฺยาพาเธนฺติ
สิยา โข ปน เต ๑ สารีปุตฺต เอวมสฺส ตตฺถ นูน ตาส เทวตาน
ตถาจิตฺต ภาวิต เยน ตา เทวตา ทสป หุตฺวา วีสติมฺป หุตฺวา
ตึสมฺป หุตฺวา จตฺตาฬีสมฺป หุตฺวา ปฺาสมฺป หุตฺวา สฏิมฺป
หุตฺวา อารคฺคโกฏินิตุทนมตฺเตป ติฏนฺติ น จ อฺมฺ
พฺยาพาเธนฺตีติ น โข ปเนต สารีปุตฺต เอว ทฏพฺพ อิเธว [๒]สารีปุตฺต ตาส เทวตาน ตถาจิตฺต ภาวิต เยน ตา เทวตา ทสป
หุตฺวา ฯเปฯ น จ อฺมฺ พฺยาพาเธนฺติ ตสฺมา ติห
สารีปุตฺต เอว สิกฺขิตพฺพ สนฺตินทฺ ฺริยา ภวิสฺสาม สนฺตมานสาติ
เอวฺหิ เต ๓ สารีปุตฺต สิกฺขิตพฺพ สนฺตินฺทฺริยานฺหิ เต ๔ สารีปุตฺต
สนฺตมานสาน สนฺตเยว กายกมฺม ภวิสฺสติ สนฺต วจีกมฺม สนฺต
มโนกมฺม สนฺตเยวุปหาร อุปหริสสฺ าม สพฺรหฺมจารีสูติ เอวฺหิ
เต ๕ สารีปุตฺต สิกฺขิตพฺพ อนสฺสส โข สารีปุตฺต อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา เย อิม ธมฺมปริยาย นาสฺโสสุนฺติ ฯ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. โข ๓-๔-๕ ม. ยุ. โว ฯ
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[๒๘๒] ๓๖ เอก สมย อายสฺมา มหากจฺจาโน วรณาย วิหรติ
กทฺทมทหตีเร ๑ ฯ อถโข อารามทณฺโฑ พฺราหฺมโณ เยนายสฺมา
มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา มหากจฺจาเนน
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อารามทณฺโฑ พฺราหฺมโณ อายสฺมนฺต
มหากจฺจาน เอตทโวจ โก นุ โข โภ กจฺจาน เหตุ โก ปจฺจโย
เยน ขตฺติยาป ขตฺติเยหิ วิวทนฺติ พฺราหฺมณาป พฺราหฺมเณหิ วิวทนฺติ
คหปติกาป
คหปติเกหิ
วิวทนฺตีติ
ฯ
กามราควินิเวสวินิพนฺธปลิเคธปริยุฏานชฺโฌสานเหตุ ๒
โข พฺราหฺมณ ขตฺติยาป ขตฺติยาป วิวทนฺติ
พฺราหฺมณาป พฺราหฺมเณหิ วิวทนฺติ คหปติกาป คหปติเกหิ วิวทนฺตีติ ฯ
โก ปน โภ กจฺจาน เหตุ โก ปจฺจโย เยน สมณาป สมเณหิ
วิวทนฺตีติ ฯ ทิฏิราควินิเวสวินิพนฺธปลิเคธปริยุฏ านชฺโฌสานเหตุ ๓ โข
พฺราหฺมณ สมณาป สมเณหิ วิวทนฺตีติ ฯ อตฺถิ ปน โภ กจฺจาน โกจิ โลกสฺมึ
โย อิมฺเจว กามราควินิเวสวินิพนฺธปลิเคธปริยุฏานชฺโฌสาน ๔
สมติกฺกนฺโต อิมฺจ ทิฏ ิราควินิเวสวินิพนฺธปลิเคธปริยุฏานชฺโฌสาน ๕
สมติกฺกนฺโตติ ฯ อตฺถิ พฺราหฺมณ โลกสฺมึ โย อิมฺเจว
กามราควินิเวสวินิพนฺธปลิเคธปริยุฏานชฺโฌสาน ๖ สมติกฺกนฺโต อิมฺจ
ทิฏิราควินิเวสวินิพนฺธปลิเคธปริยุฏานชฺโฌสาน ๗ สมติกฺกนฺโตติ ฯ โก
ปน โส โภ กจฺจาน โลกสฺมึ โย อิมฺเจว
#๑ ม. ภทฺทสาริตีเร ฯ ๒-๓-๔-๕-๖-๗ ม. กามราคาภินิเวส ... ฯ
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กามราควินิเวสวินิพนฺธปลิเคธปริยุฏานชฺโฌสาน สมติกฺกนฺโต อิมฺจ
ทิฏิราควินิเวสวินิพนฺธปลิเคธปริยุฏานชฺโฌสาน สมติกฺกนฺโตติ ฯ อตฺถิ
พฺราหฺมณ ปุรตฺถิเมสุ ชนปเทสุ สาวตฺถี นาม นคร ตตฺถ โส ภควา เอตรหิ
วิหรติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ โส หิ พฺราหฺมณ ภควา อิมฺเจว
กามราควินิเวสวินิพนฺธปลิเคธปริยุฏานชฺโฌสาน สมติกฺกนฺโต อิมฺจ
ทิฏิราควินิเวสวินิพนฺธปลิเคธปริยุฏานชฺโฌสาน สมติกฺกนฺโตติ ฯ
เอว วุตฺเต อารามทณฺโฑ พฺราหฺมโณ อุฏายาสนา เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา ทกฺขิณชานุมณฺฑล ปวิย นิหนฺตวฺ า เยน ภควา
เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา ติกฺขตฺตต อุทาน อุทาเนสิ นโม ตสฺส ภควโต
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส โย หิ โส
ภควา อิมฺเจว กามราควินิเวสวินิพนฺธปลิเคธปริยุฏานชฺโฌสาน
สมติกฺกนฺโต อิมฺจ ทิฏิราควินิเวสวินิพนฺธปลิเคธปริยุฏานชฺโฌสาน
สมติกฺกนฺโตติ ฯ อภิกฺกนฺต โภ กจฺจาน อภิกฺกนฺต โภ กจฺจาน
เสยฺยถาป โภ กจฺจาน นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา
วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา
เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โภตา
กจฺจาเนน อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห โภ กจฺจาน ต
ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม
ภว กจฺจาโน ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
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[๒๘๓] ๓๗ เอก สมย อายสฺมา มหากจฺจาโน มธุราย วิหรติ
คุนฺทาวเน ฯ อถโข กณฺฑรายโน พฺราหฺมโณ เยนายสฺมา มหากจฺจาโน
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา มหากจฺจาเนน สทฺธึ
สมฺโมทิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข กณฺฑรายโน พฺราหฺมโณ
อายสฺมนฺต มหากจฺจาน เอตทโวจ สุตมฺเมต โภ กจฺจาน น
สมโณ กจฺจาโน พฺราหฺมเณ ชิณฺเณ วุฑฺเฒ มหลฺลเก อทฺธคเต
วโยอนุปฺปตฺเต อภิวาเทติ วา ปจฺจุฏเติ วา อาสเนน วา นิมนฺเตตีติ
ตยิท โภ กจฺจาน ตเถว น หิ ภว กจฺจาโน พฺราหฺมเณ ชิณฺเณ
วุฑฺเฒ มหลฺลเก อทฺธคเต วโยอนุปปฺ ตฺเต อภิวาเทติ วา ปจฺจุฏเติ
วา อาสเนน วา นิมนฺเตติ ตยิท โภ กจฺจาน น สมฺปนฺนเมวาติ ฯ
อตฺถิ พฺราหฺมณ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
วุฑฺฒิภูมิ จ อกฺขาตา ทหรภูมิ จ วุฑฺโฒ เจป พฺราหฺมณ โหติ
อสีติโก ๑ วา นวุติโก วา วสฺสสติโก วา ชาติยา โส จ กาเม
ปริภฺุชติ กามมชฺเฌ วสติ กามปริฬาเหน ปริฑยฺหติ กามวิตกฺเกหิ
ขชฺชติ กามปริเยสนาย อุสฺสุกฺโก อถโข โส พาโล น เถโรเตฺวว
สงฺข คจฺฉติ ทหโร เจป พฺราหฺมณ โหติ ยุวา สุสกู าฬเกโส ภเทฺรน
โยพฺพเนน สมนฺนาคโต ปเมน วยสา โส จ น กาเม ปริภ
ุ ฺชติ
น กามมชฺเฌ วสติ น กามปริฬาเหน ปริฑยฺหติ น กามวิตกฺเกหิ
ขชฺชติ น กามปริเยสนาย อุสฺสุกฺโก อถโข โส ปณฺฑิโต เถโรเตฺวว
สงฺข คจฺฉตีติ ฯ เอว วุตฺเต กณฺฑรายโน พฺราหฺมโณ อุฏายาสนา
#๑ ม. อาสีติโก วา นาวุติโก วา ฯ
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เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ทหราน สุท ๑ ภิกฺขูน ปาเท สิรสา
วนฺทติ วุฑฒ
ฺ า ภวนฺโต วุฑฺฒภูมิย ิตา ทหรา มย ทหรภูมิย
ิตา อภิกฺกนฺต โภ กจฺจาน ฯเปฯ อุปาสก ม ภว กจฺจาโน
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๒๘๔] ๓๘ ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย โจรา พลวนฺโต โหนฺติ ราชาโน
ตสฺมึ สมเย ทุพฺพลา โหนฺติ ตสฺมึ ภิกฺขเว สมเย รฺโ น ผาสุ
โหติ อติยาตต วา นิยฺยาตต วา ปจฺจนฺติเม วา ชนปเท อนุสฺาตต
พฺราหฺมณคหปติกานป ตสฺมึ สมเย น ผาสุ โหติ อติยาตต วา นิยฺยาตต
วา พาหิรานิ วา กมฺมนฺตานิ ปฏิเวกฺขิตต ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺมึ
สมเย ปาปภิกฺขู พลวนฺโต โหนฺติ เปสลา ภิกขฺ ู ตสฺมึ สมเย
ทุพฺพลา โหนฺติ ตสฺมึ ภิกฺขเว สมเย เปสลา ภิกฺขู ตุณฺหีภูตา
ตุณฺหีภูตาว สงฺฆมชฺเฌ สงฺกสายนฺติ ปจฺจนฺติเม วา ชนปเท ภชนฺติ ๒
ตยิท ภิกฺขเว โหติ พหุชนาหิตาย พหุชนาสุขาย พหุโน ชนสฺส
อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสาน ฯ ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย ราชาโน
พลวนฺโต โหนฺติ โจรา ตสฺมึ สมเย ทุพฺพลา โหนฺติ ตสฺมึ
ภิกฺขเว สมเย รฺโ ผาสุ โหติ อติยาตต วา นิยฺยาตต วา ปจฺจนฺติเม
วา ชนปเท อนุสฺาตต พฺราหฺมณคหปติกานป ตสฺมึ สมเย ผาสุ
โหติ อติยาตต วา นิยฺยาตต วา พาหิรานิ วา กมฺมนฺตานิ ปฏิเวกฺขิตต ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺมึ สมเย เปสลา ภิกฺขู พลวนฺโต โหนฺติ
ปาปกา ภิกขฺ ู ตสฺมึ สมเย ทุพฺพลา โหนฺติ ตสฺมึ ภิกฺขเว สมเย
#๑ ม. สต ฯ ๒ ม. อจฺฉนฺติ ฯ
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ปาปภิกฺขู ตุณฺหีภูตา ตุณฺหีภูตาว สงฺฆมชฺเฌ สงฺกสายนฺติ เยน วา
[๑]- เตน วา ปปตนฺติ ๒ ตยิท ภิกฺขเว โหติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย
พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ
[๒๘๕] ๓๙ ทฺวินฺนาห ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปตฺตึ น วณฺเณมิ
คิหิสฺส วา ปพฺพชิตสฺส วา คิหี วา ภิกฺขเว ปพฺพชิโต วา
มิจฺฉาปฏิปนฺโน มิจฺฉาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ นาราธโก โหติ าย
ธมฺม กุสล ฯ ทฺวินฺนาห ภิกฺขเว สมฺมาปฏิปตฺตึ วณฺเณมิ คิหิสฺส
วา ปพฺพชิตสฺส วา คิหี วา ภิกฺขเว ปพฺพชิโต วา สมฺมาปฏิปนฺโน
สมฺมาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ อาราธโก โหติ าย ธมฺม กุสลนฺติ ฯ
[๒๘๖] ๔๐ เย เต ภิกฺขเว ภิกฺขู ทุคฺคหิเตหิ สุตฺตนฺเตหิ
พฺยฺชนปฏิรูปเกหิ อตฺถฺจ ธมฺมฺจ ปฏิพาหนฺติ เต ภิกฺขเว
ภิกฺขู พหุชนาหิตาย ปฏิปนฺนา พหุชนาสุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย
อหิตาย ทุกขฺ าย เทวมนุสฺสาน พหฺุจ เต ภิกฺขเว ภิกขฺ ู
อปฺุ ปสวนฺติ เตจิม สทฺธมฺม อนฺตรธาเปนฺติ ฯ เย เต ภิกขฺ เว
ภิกฺขู สุคฺคหิเตหิ สุตฺตนฺเตหิ พฺยฺชนปฏิรูปเกหิ อตฺถฺจ ธมฺมฺจ
อนุโลเมนฺติ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู พหุชนหิตาย ปฏิปนฺนา พหุชนสุขาย
พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน พหฺุจ เต
ภิกฺขเว ภิกฺขู ปฺุ ปสวนฺติ เตจิม สทฺธมฺม เปนฺตีติ ฯ
สมจิตฺตวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
[๒๘๗] ๔๑ เทฺวมา ภิกฺขเว ปริสา กตมา เทฺว อุตฺตานา จ
#๑ ม. ยุ. ปน ฯ ๒ ม. ปกฺกมนฺติ ฯ
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ปริสา คมฺภีรา จ ปริสา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว อุตฺตานา ปริสา อิธ
ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย ภิกฺขู อุทฺธตา โหนฺติ อุนฺนฬา จปลา มุขรา
วิกิณฺณวาจา มุฏสฺสตี อสมฺปชานา อสมาหิตา วิพฺภนฺตจิตฺตา
ปากตินฺทฺริยา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อุตฺตานา ปริสา ฯ กตมา จ
ภิกฺขเว คมฺภีรา ปริสา อิธ ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย ภิกฺขู
อนุทฺธตา โหนฺติ อนุนฺนฬา อจปลา อมุขรา อวิกิณฺณวาจา
อุปฏิตสฺสตี สมฺปชานา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา สวุตินฺทฺริยา อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว คมฺภีรา ปริสา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว ปริสา
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส ทฺวินฺน ปริสาน ยทิท คมฺภีรา ปริสาติ ฯ
[๒๘๘] ๔๒ เทฺวมา ภิกฺขเว ปริสา กตมา เทฺว วคฺคา จ
ปริสา สมคฺคา จ ปริสา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว วคฺคา ปริสา อิธ
ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย ภิกฺขู ภณฺฑนชาตา กลหชาตา วิวาทาปนฺนา
อฺมฺ มุขสตฺตีหิ วิตุทนฺตา วิหรนฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
วคฺคา ปริสา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สมคฺคา ปริสา อิธ ภิกฺขเว
ยสฺส ปริสาย ภิกฺขู สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ขีโรทกีภูตา
อฺมฺ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหรนฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
สมคฺคา ปริสา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว ปริสา เอตทคฺค ภิกฺขเว
อิมาส ทฺวินฺน ปริสาน ยทิท สมคฺคา ปริสาติ ฯ
[๒๘๙] ๔๓ เทฺวมา ภิกฺขเว ปริสา กตมา เทฺว อนคฺควตี จ
ปริสา อคฺควตี จ ปริสา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว อนคฺควตี ปริสา

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 90

อิธ ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย เถรา ภิกฺขู พาหุลฺลิกา ๑ โหนฺติ สาถลิกา
โวกฺกมเน ปุพฺพงฺคมา ปวิเวเก นิกขฺ ิตฺตธุรา น วิริย อารภนฺติ
อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย
เตส ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏานุคตึ อาปชฺชติ สาป โหติ พาหุลฺลิกา
สาถลิกา โวกฺกมเน ปุพฺพงฺคมา ปวิเวเก นิกฺขิตตฺ ธุรา น วิรยิ 
อารภติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส
สจฺฉิกิริยาย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อนคฺควตี ปริสา ฯ กตมา จ
ภิกฺขเว อคฺควตี ปริสา อิธ ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย เถรา ภิกฺขู น
พาหุลฺลิกา โหนฺติ น สาถลิกา โวกฺกมเน นิกขฺ ิตฺตธุรา ปวิเวเก
ปุพฺพงฺคมา วิริย อารภนฺติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส
อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย เตส ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏ านุคตึ
อาปชฺชติ สาป โหติ น พาหุลฺลิกา น สาถลิกา โวกฺกมเน [๒]นิกฺขิตฺตธุรา ปวิเวเก ปุพฺพงฺคมา วิริย อารภติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา
อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อคฺควตี ปริสา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว ปริสา เอตทคฺค
ภิกฺขเว อิมาส ทฺวินฺน ปริสาน ยทิท อคฺควตี ปริสาติ ฯ
[๒๙๐] ๔๔ เทฺวมา ภิกฺขเว ปริสา กตมา เทฺว อนริยา จ
ปริสา อริยา จ ปริสา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว อนริยา ปริสา อิธ
ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย ภิกฺขู อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานนฺติ
อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต นปฺปชานนฺติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต
#๑ ม. ยุ. พาหุลิกา ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. น ฯ
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นปฺปชานนฺติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต นปฺปชานนฺติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อนริยา ปริสา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว อริยา ปริสา
อิธ ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย ภิกฺขู อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานนฺติ
อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานนฺติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต
ปชานนฺติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานนฺติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยา ปริสา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว ปริสา
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส ทฺวินฺน ปริสาน ยทิท อริยา ปริสาติ ฯ
[๒๙๑] ๔๕ เทฺวมา ภิกฺขเว ปริสา กตมา เทฺว ปริสกสโฏ ๑
จ ปริสมณฺโฑ จ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปริสกสโฏ อิธ ภิกฺขเว
ยสฺส ปริสาย ภิกฺขู ฉนฺทาคตึ คจฺฉนฺติ โทสาคตึ คจฺฉนฺติ โมหาคตึ
คจฺฉนฺติ ภยาคตึ คจฺฉนฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปริสกสโฏ ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว ปริสมณฺโฑ อิธ ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย ภิกฺขู
น ฉนฺทาคตึ คจฺฉนฺติ น โทสาคตึ คจฺฉนฺติ น โมหาคตึ คจฺฉนฺติ
น ภยาคตึ คจฺฉนฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปริสมณฺโฑ ฯ อิมา โข
ภิกฺขเว เทฺว ปริสา เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส ทฺวินฺน ปริสาน
ยทิท ปริสมณฺโฑติ ฯ
[๒๙๒] ๔๖ เทฺวมา ภิกฺขเว ปริสา กตมา เทฺว อุกฺกาจิตวินีตา
ปริสา โน ปฏิปุจฺฉาวินีตา ปฏิปุจฺฉาวินีตา ปริสา โน อุกฺกาจิตวินีตา ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว อุกฺกาจิตวินีตา ปริสา โน ปฏิปุจฺฉาวินีตา อิธ
ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย ภิกขฺ ู เย เต สุตฺตนฺตา ตถาคตภาสิตา คมฺภีรา
#๑ ม. ปริสากสโฏ จ ปริสามณฺโฑ จ ฯ
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คมฺภีรตฺถา โลกุตฺตรา สฺุตปฏิสยุตฺตา เตสุ ภฺมาเนสุ น สุสฺสูสนฺติ
น โสต โอทหนฺติ น อฺาจิตฺต อุปฏาเปนฺติ น จ เต
ธมฺเม อุคฺคเหตพฺพ ปริยาปุณิตพฺพ มฺนฺติ เย ปน เต สุตตฺ นฺตา
กวิกตา ๑ กาเวยฺยา จิตฺตกฺขรา จิตฺตพฺยฺชนา พาหิรกา สาวกภาสิตา
เตสุ ภฺมาเนสุ สุสฺสูสนฺติ โสต โอทหนฺติ อฺาจิตฺต
อุปฏาเปนฺติ เต จ ธมฺเม อุคฺคเหตพฺพ ปริยาปุณิตพฺพ มฺนฺติ
เต [๒]- ต ธมฺม ปริยาปุณิตฺวา น เจว อฺมฺ ปฏิปุจฺฉนฺติ น
ปฏิวิวรนฺติ ๓ อิท กถมิมสฺส กฺวตฺโถติ เต อวิวฏฺเจว น
วิวรนฺติ อนุตฺตานีกตฺจ น อุตฺตานีกโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ จ
กงฺขาานิเยสุ ธมฺเมสุ กงฺข นปฺปฏิวิโนเทนฺติ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว
อุกฺกาจิตวินีตา ปริสา โน ปฏิปุจฺฉาวินีตา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว
ปฏิปุจฺฉาวินีตา ปริสา โน อุกฺกาจิตวินีตา อิธ ภิกขฺ เว ยสฺส ปริสาย
ภิกฺขู เย เต สุตฺตนฺตา กวิกตา กาเวยฺยา จิตฺตกฺขรา จิตฺตพฺยฺชนา
พาหิรกา สาวกภาสิตา เตสุ ภฺมาเนสุ น สุสสฺ ูสนฺติ น โสต
โอทหนฺติ น อฺาจิตฺต อุปฏาเปนฺติ น จ เต ธมฺเม อุคฺคเหตพฺพ
ปริยาปุณิตพฺพ มฺนฺติ เย ปน เต สุตฺตนฺตา ตถาคตภาสิตา
คมฺภีรา คมฺภีรตฺถา โลกุตฺตรา สฺุตปฏิสยุตฺตา เตสุ ภฺมาเนสุ
สุสฺสูสนฺติ โสต โอทหนฺติ อฺาจิตฺต อุปฏาเปนฺติ เต จ ธมฺเม
อุคฺคเหตพฺพ ปริยาปุณิตพฺพ มฺนฺติ เต ต ธมฺม ปริยาปุณิตฺวา
อฺมฺ ปฏิปุจฺฉนฺติ ปฏิวิวรนฺติ อิท กถมิมสฺส กฺวตฺโถติ เต
#๑ ม. ยุ. กวิตา ฯ ๒ ม. จ ฯ ๓ ม. น จ ปฏิวิจรนฺติ ฯ
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อวิวฏฺเจว วิวรนฺติ อนุตฺตานีกตฺจ อุตฺตานีกโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ
จ กงฺขาานิเยสุ ธมฺเมสุ กงฺข ปฏิวิโนเทนฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ปฏิปุจฺฉาวินีตา ปริสา โน อุกฺกาจิตวินีตา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว
ปริสา เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส ทฺวินฺน ปริสาน ยทิท ปฏิปุจฺฉาวินีตา
ปริสา โน อุกฺกาจิตวินีตาติ ฯ
[๒๙๓] ๔๗ เทฺวมา ภิกฺขเว ปริสา กตมา เทฺว อามิสครุ ๑
ปริสา โน สทฺธมฺมครุ ๒ สทฺธมฺมครุ ปริสา โน อามิสครุ ฯ กตมา
จ ภิกฺขเว อามิสครุ ปริสา โน สทฺธมฺมครุ อิธ ภิกฺขเว ยสฺส
ปริสาย ภิกขฺ ู คิหีน โอทาตวสนาน สมฺมุขา อฺมฺสฺส วณฺณ
ภาสนฺติ อสุโก ภิกฺขุ อุภโตภาควิมุตฺโต อสุโก ปฺาวิมุตฺโต
อสุโก กายสกฺขี อสุโก ทิฏิปฺปตฺโต อสุโก สทฺธาวิมุตฺโต อสุโก
ธมฺมานุสารี อสุโก สทฺธานุสารี อสุโก สีลวา กลฺยาณธมฺโม
อสุโก ทุสฺสโี ล ปาปธมฺโมติ เต เตน ลาภ ลภนฺติ เต ต ลาภ
ลภิตฺวา คธิตา ๓ มุจฉฺ ิตา อชฺโฌปนฺนา อนาทีนวทสฺสาวิโน
อนิสฺสรณปฺา ปริภฺุชนฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อามิสครุ ปริสา
โน สทฺธมฺมครุ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สทฺธมฺมครุ ปริสา โน
อามิสครุ อิธ ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย ภิกฺขู น คิหีน โอทาตวสนาน
สมฺมุขา อฺมฺสฺส วณฺณ ภาสนฺติ อสุโก ภิกฺขุ
อุภโตภาควิมุตฺโต อสุโก ปฺาวิมุตฺโต อสุโก กายสกฺขี อสุโก
ทิฏิปฺปตฺโต อสุโก สทฺธาวิมุตฺโต อสุโก ธมฺมานุสารี อสุโก
สทฺธานุสารี อสุโก สีลวา กลฺยาณธมฺโม อสุโก ทุสฺสีโล ปาปธมฺโมติ
#๑-๒ ยุ. อามิสครู สทฺธมฺมครู ฯ ๓ ม. คถิตา ฯ
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เต เตน ลาภ ลภนฺติ เต ต ลาภ ลภิตฺวา อคธิตา อมุจฺฉิตา
อนชฺโฌปนฺนา อาทีนวทสฺสาวิโน นิสฺสรณปฺา ปริภฺุชนฺติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธมฺมครุ ปริสา โน อามิสครุ ฯ อิมา โข ภิกขฺ เว
เทฺว ปริสา เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส ทฺวินฺน ปริสาน ยทิท
สทฺธมฺมครุ ปริสา โน อามิสครูติ ฯ
[๒๙๔] ๔๘ เทฺวมา ภิกฺขเว ปริสา กตมา เทฺว วิสมา จ
ปริสา สมา จ ปริสา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว วิสมา ปริสา อิธ
ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย อธมฺมกมฺมานิ ปวตฺตนฺติ ธมฺมกมฺมานิ
นปฺปวตฺตนฺติ อวินยกมฺมานิ ปวตฺตนฺติ วินยกมฺมานิ นปฺปวตฺตนฺติ
อธมฺมกมฺมานิ ทิปฺปนฺติ ธมฺมกมฺมานิ น ทิปปฺ นฺติ อวินยกมฺมานิ
ทิปฺปนฺติ วินยกมฺมานิ น ทิปฺปนฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว วิสมา
ปริสา ฯ วิสมตฺตา ภิกฺขเว ปริสาย อธมฺมกมฺมานิ ปวตฺตนฺติ
ธมฺมกมฺมานิ นปฺปวตฺตนฺติ อวินยกมฺมานิ ปวตฺตนฺติ วินยกมฺมานิ
นปฺปวตฺตนฺติ อธมฺมกมฺมานิ ทิปฺปนฺติ ธมฺมกมฺมานิ น ทิปฺปนฺติ
อวินยกมฺมานิ ทิปฺปนฺติ วินยกมฺมานิ น ทิปฺปนฺติ ฯ กตมา จ
ภิกฺขเว สมา ปริสา อิธ ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย ธมฺมกมฺมานิ
ปวตฺตนฺติ อธมฺมกมฺมานิ นปฺปวตฺตนฺติ วินยกมฺมานิ ปวตฺตนฺติ
อวินยกมฺมานิ นปฺปวตฺตนฺติ ธมฺมกมฺมานิ ทิปฺปนฺติ อธมฺมกมฺมานิ
น ทิปฺปนฺติ วินยกมฺมานิ ทิปฺปนฺติ อวินยกมฺมานิ น ทิปปฺ นฺติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมา ปริสา ฯ สมตฺตา ภิกฺขเว ปริสาย
ธมฺมกมฺมานิ ปวตฺตนฺติ อธมฺมกมฺมานิ นปฺปวตฺตนฺติ วินยกมฺมานิ
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ปวตฺตนฺติ อวินยกมฺมานิ นปฺปวตฺตนฺติ ธมฺมกมฺมานิ ทิปฺปนฺติ
อธมฺมกมฺมานิ น ทิปฺปนฺติ วินยกมฺมานิ ทิปปฺ นฺติ อวินยกมฺมานิ น
ทิปฺปนฺติ ฯ อิมา โข ภิกขฺ เว เทฺว ปริสา เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส
ทฺวินฺน ปริสาน ยทิท สมา ปริสาติ ฯ
[๒๙๕] ๔๙ เทฺวมา ภิกฺขเว ปริสา กตมา เทฺว อธมฺมิกา
จ ปริสา ธมฺมิกา จ ปริสา ฯเปฯ อิมา โข ภิกขฺ เว เทฺว
ปริสา เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส ทฺวินฺน ปริสาน ยทิท ธมฺมิกา
ปริสาติ ฯ
[๒๙๖] ๕๐ เทฺวมา ภิกฺขเว ปริสา กตมา เทฺว อธมฺมวาทินี
จ ปริสา ธมฺมวาทินี จ ปริสา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว อธมฺมวาทินี
ปริสา อิธ ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย ภิกขฺ ู อธิกรณ อาทิยนฺติ ธมฺมิก
วา อธมฺมิก วา เต ต อธิกรณ อาทิยิตฺวา น เจว อฺมฺ
สฺาเปนฺติ น จ สฺตฺตึ อุปคจฺฉนฺติ น จ นิชฺฌาเปนฺติ
น จ นิชฌ
ฺ ตฺตึ อุปคจฺฉนฺติ เต อสฺตฺติพลา อนิชฺฌตฺติพลา
อปฺปฏินิสฺสคฺคมนฺติโน ตเมว อธิกรณ ถามสา ปรามสฺส ๑ อภินิวิสฺส
โวหรนฺติ อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อธมฺมวาทินี ปริสา ฯ กตมา จ ภิกขฺ เว ธมฺมวาทินี ปริสา อิธ
ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย ภิกฺขู อธิกรณ อาทิยนฺติ ธมฺมิก วา อธมฺมิก
วา เต ต อธิกรณ อาทิยิตฺวา อฺมฺ สฺาเปนฺติ เจว
#๑ ม. ปรามาสา ฯ
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สฺตฺติฺจ อุปคจฺฉนฺติ นิชฺฌาเปนฺติ จ ๑ นิชฌ
ฺ ตฺติฺจ อุปคจฺฉนฺติ
เต สฺตฺติพลา นิชฺฌตฺติพลา ปฏินสิ ฺสคฺคมนฺติโน น ตเมว อธิกรณ
ถามสา ปรามสฺส ๒ อภินิวิสฺส โวหรนฺติ อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ธมฺมวาทินี ปริสา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว
เทฺว ปริสา เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส ทฺวินฺน ปริสาน ยทิท
ธมฺมวาทินี ปริสาติ ฯ
ปริสวคฺโค ปฺจโม ฯ
[๓]ปโม ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ
____________
ทุติยปณฺณาสโก
[๒๙๗] ๕๑ เทฺวเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา โลเก อุปฺปชฺชมานา
อุปฺปชฺชนฺติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย
สุขาย เทวมนุสฺสาน กตเม เทฺว ตถาคโต จ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ราชา จ จกฺกวตฺตี อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ปุคคฺ ลา โลเก
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ
[๒๙๘] ๕๒ เทฺวเม ภิกฺขเว ปุคคฺ ลา โลเก อุปฺปชฺชมานา
อุปฺปชฺชนฺติ อจฺฉริยมนุสฺสา กตเม เทฺว ตถาคโต จ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ราชา จ จกฺกวตฺตี อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ปุคฺคลา โลเก
#๑ ม. ยุ. เจว ฯ ๒ ม. ปรามาสา ฯ
#๓ ม. ยุ.
ตสฺสุทฺทาน
#
อุตฺตานา วคฺคา อคฺควตี
#
อริยา กสโฏ จ ปฺจโม
#
อุกฺกาจิตอามิสฺเจว

#

วิสมา อธมฺมา ธมฺมิเยน จาติ ฯ
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อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ อจฺฉริยมนุสฺสาติ ฯ
[๒๙๙] ๕๓ ทฺวินฺน ภิกฺขเว ปุคฺคลาน กาลกิริยา พหุโน ชนสฺส
อนุตปฺปา โหติ กตเมส ทฺวินฺน ตถาคตสฺส จ อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
รฺโ จ จกฺกวตฺติสฺส อิเมส โข ภิกฺขเว ทฺวินฺน
ปุคฺคลาน กาลกิริยา พหุโน ชนสฺส อนุตปฺปา โหตีติ ฯ
[๓๐๐] ๕๔ เทฺวเม ภิกฺขเว ถูปารหา กตเม เทฺว ตถาคโต
จ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ราชา จ จกฺกวตฺตี อิเม โข ภิกฺขเว
เทฺว ถูปารหาติ ฯ
[๓๐๑] ๕๕ เทฺวเม ภิกฺขเว พุทฺธา กตเม เทฺว ตถาคโต จ
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปจฺเจกพุทฺโธ จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว
พุทฺธาติ ฯ
[๓๐๒] ๕๖ เทฺวเม ภิกฺขเว อสนิยา ผลนฺติยา น สนฺตสนฺติ
กตเม เทฺว ภิกฺขุ จ ขีณาสโว หตฺถาชานิโย จ อิเม โข ภิกฺขเว
เทฺว อสนิยา ผลนฺติยา น สนฺตสนฺตีติ ฯ
[๓๐๓] ๕๗ เทฺวเม ภิกฺขเว อสนิยา ผลนฺติยา น สนฺตสนฺติ
กตเม เทฺว ภิกฺขุ จ ขีณาสโว อสฺสาชานิโย จ อิเม โข ภิกฺขเว
เทฺว อสนิยา ผลนฺติยา น สนฺตสนฺตีติ ฯ
[๓๐๔] ๕๘ เทฺวเม ภิกฺขเว อสนิยา ผลนฺติยา น สนฺตสนฺติ กตเม
เทฺว ภิกฺขุ จ ขีณาสโว สีโห จ มิคราชา อิเม โข ภิกฺขเว
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เทฺว อสนิยา ผลนฺติยา น สนฺตสนฺตีติ ฯ
[๓๐๕] ๕๙ เทฺวเม ภิกฺขเว อตฺถวเส สมฺปสฺสมานา กึปุริสา มานุสึ
วาจ น ภาสนฺติ กตเม เทฺว มา จ มุสา ภณิมหฺ า มา จ
ปร อภูเตน อพฺภาจิกฺขิมฺหาติ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว อตฺถวเส
สมฺปสฺสมานา กึปุริสา มานุสึ วาจ น ภาสนฺตีติ ฯ
[๓๐๖] ๖๐ ทฺวินฺน ภิกฺขเว ธมฺมาน อติตฺโต อปฺปฏิวาโณ มาตุคาโม
กาล กโรติ กตเมส ทฺวินฺน เมถุนธมฺมสมาปตฺติยา จ วิชายนสฺส
จ อิเมส โข ภิกฺขเว ทฺวินฺน ธมฺมาน อติตฺโต อปฺปฏิวาโณ
มาตุคาโม กาล กโรตีติ ฯ
[๓๐๗] ๖๑ อสนฺตสนฺนิวาสฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ
สนฺตสนฺนิวาสฺจ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสส ฯ ภควา เอตทโวจ
กถฺจ ภิกฺขเว อสนฺตสนฺนิวาโส โหติ กถฺจ อสนฺโต สนฺนิวสนฺติ
อิธ ภิกฺขเว เถรสฺส ภิกขฺ ุโน เอว โหติ เถโรป ม น วเทยฺย
มชฺฌิโมป ม น วเทยฺย นโวป ม น วเทยฺย เถรปาห น
วเทยฺย มชฺฌิมปาห น วเทยฺย นวปาห น วเทยฺย เถโร เจป
ม วเทยฺย อหิตานุกมฺป ม วเทยฺย โน หิตานุกมฺป โนติ น
วเทยฺย วิเหเสยฺยป ๑ น ปสฺสมฺปส ฺส น ปฏิกเรยฺย มชฺฌโิ ม
เจป ม วเทยฺย ... นโว เจป ม วเทยฺย อหิตานุกมฺป ม วเทยฺย
โน หิตานุกมฺป โนติ น วเทยฺย วิเหเสยฺยป ๒ น ปสฺสมฺปส ฺส
#๑-๒ ม. วิหเยฺย ฯ
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น ปฏิกเรยฺย มชฺฌิมสฺสป ภิกฺขุโน เอว โหติ ฯเปฯ นวสฺสป
ภิกฺขุโน เอว โหติ เถโรป ม น วเทยฺย มชฺฌิโมป ม น
วเทยฺย นโวป ม น วเทยฺย เถรปาห น วเทยฺย มชฺฌิมปาห
น วเทยฺย นวปาห น วเทยฺย เถโร เจป ม วเทยฺย อหิตานุกมฺป
ม วเทยฺย โน หิตานุกมฺป โนติ น วเทยฺย วิเหเสยฺยป น
ปสฺสมฺปสฺส น ปฏิกเรยฺย มชฺฌิโม เจป ม วเทยฺย ... นโว เจป
ม วเทยฺย อหิตานุกมฺป ม วเทยฺย โน หิตานุกมฺป โนติ น
วเทยฺย วิเหเสยฺยป น ปสฺสมฺปสฺส น ปฏิกเรยฺย เอว โข ภิกฺขเว
อสนฺตสนฺนิวาโส โหติ เอวฺจ อสนฺโต สนฺนวิ สนฺติ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว สนฺตสนฺนิวาโส โหติ กถฺจ สนฺโต สนฺนิวสนฺติ อิธ
ภิกฺขเว เถรสฺส ภิกฺขุโน เอว โหติ เถโรป ม วเทยฺย มชฺฌิโมป
ม วเทยฺย นโวป ม วเทยฺย เถรปาห วเทยฺย มชฺฌิมปาห
วเทยฺย นวปาห วเทยฺย เถโร เจป ม วเทยฺย หิตานุกมฺป ม
วเทยฺย โน อหิตานุกมฺป สาธูติ น วเทยฺย น น วิเหเสยฺย
ปสฺสมฺปสฺส ปฏิกเรยฺย มชฺฌิโม เจป ม วเทยฺย ... นโว เจป
ม วเทยฺย หิตานุกมฺป ม วเทยฺย โน อหิตานุกมฺป สาธูติ น
วเทยฺย น น วิเหเสยฺย ปสฺสมฺปสสฺ ปฏิกเรยฺย มชฺฌิมสฺสป
ภิกฺขุโน เอว โหติ ฯเปฯ นวสฺสป ภิกฺขุโน เอว โหติ เถโรป
ม วเทยฺย มชฺฌิโมป ม วเทยฺย นโวป ม วเทยฺย เถรปาห
วเทยฺย มชฺฌิมปาห วเทยฺย นวปาห วเทยฺย เถโร เจป ม
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วเทยฺย หิตานุกมฺป ม วเทยฺย โน อหิตานุกมฺป สาธูติ น วเทยฺย
น น วิเหเสยฺย ปสฺสมฺปสฺส ปฏิกเรยฺย มชฺฌิโม เจป ม
วเทยฺย ... นโว เจป ม วเทยฺย หิตานุกมฺป ม วเทยฺย โน
อหิตานุกมฺป สาธูติ น วเทยฺย น น วิเหเสยฺย ปสฺสมฺปสฺส
ปฏิกเรยฺย เอว โข ภิกฺขเว สนฺตสนฺนิวาโส โหติ เอวฺจ
สนฺโต สนฺนวิ สนฺตีติ ฯ
[๓๐๘] ๖๒ ยสฺมึ ภิกฺขเว อธิกรเณ อุภโตวจีสสาโร ทิฏิปลาโส
เจตโส อาฆาโต อปฺปจฺจโย อนภิรทฺธิ อชฺฌตฺต อวูปสนฺต โหติ
ตเสฺมต ภิกขฺ เว อธิกรเณ ปาฏิกงฺข ทีฆตฺตาย ขรตฺตาย วาฬตฺตาย
สวตฺติสฺสติ ภิกฺขู จ น ผาสส วิหริสสฺ นฺติ ฯ ยสฺมึ จ โข ภิกขฺ เว
อธิกรเณ อุภโตวจีสสาโร ทิฏิปลาโส เจตโส อาฆาโต อปฺปจฺจโย
อนภิรทฺธิ อชฺฌตฺต สุวปู สนฺต โหติ ตเสฺมต ภิกฺขเว อธิกรเณ
ปาฏิกงฺข น ทีฆตฺตาย ขรตฺตาย วาฬตฺตาย สวตฺติสฺสติ ภิกฺขู จ
ผาสส วิหริสฺสนฺตีติ ฯ
ปุคฺคลวคฺโค ปโม ฯ
[๓๐๙] ๖๓ เทฺวมานิ ภิกฺขเว สุขานิ กตมานิ เทฺว คิหิสุขฺจ
ปพฺพชฺชาสุขฺจ ๑ อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว สุขานิ เอตทคฺค ภิกฺขเว
อิเมส ทฺวินฺน สุขาน ยทิท ปพฺพชฺชาสุขนฺติ ๒ ฯ
[๓๑๐] ๖๔ เทฺวมานิ ภิกฺขเว สุขานิ กตมานิ เทฺว กามสุขฺจ
เนกฺขมฺมสุขฺจ อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว สุขานิ เอตทคฺค ภิกฺขเว
#๑-๒ ม. ปพฺพชิตสุขฺจ ฯ
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อิเมส ทฺวินฺน สุขาน ยทิท เนกฺขมฺมสุขนฺติ ฯ
[๓๑๑] ๖๕ เทฺวมานิ ภิกฺขเว สุขานิ กตมานิ เทฺว อุปธิสุขฺจ
นิรุปธิสุขฺจ อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว สุขานิ เอตทคฺค ภิกฺขเว
อิเมส ทฺวินฺน สุขาน ยทิท นิรุปธิสุขนฺติ ฯ
[๓๑๒] ๖๖ เทฺวมานิ ภิกฺขเว สุขานิ กตมานิ เทฺว สาสวฺจ
สุข อนาสวฺจ สุข อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว สุขานิ เอตทคฺค
ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน สุขาน ยทิท อนาสวสุขนฺติ ๑ ฯ
[๓๑๓] ๖๗ เทฺวมานิ ภิกฺขเว สุขานิ กตมานิ เทฺว สามิสฺจ
สุข นิรามิสฺจ สุข อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว สุขานิ เอตทคฺค
ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน สุขาน ยทิท นิรามิส สุขนฺติ ฯ
[๓๑๔] ๖๘ เทฺวมานิ ภิกฺขเว สุขานิ กตมานิ เทฺว อริยสุขฺจ
อนริยสุขฺจ อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว สุขานิ เอตทคฺค ภิกฺขเว
อิเมส ทฺวินฺน สุขาน ยทิท อริยสุขนฺติ ฯ
[๓๑๕] ๖๙ เทฺวมานิ ภิกฺขเว สุขานิ กตมานิ เทฺว กายิกฺจ
สุข เจตสิกฺจ สุข อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว สุขานิ เอตทคฺค
ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน สุขาน ยทิท เจตสิก สุขนฺติ ฯ
[๓๑๖] ๗๐ เทฺวมานิ ภิกฺขเว สุขานิ กตมานิ เทฺว สปฺปติกฺจ
สุข นิปฺปตกิ ฺจ สุข อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว สุขานิ เอตทคฺค
ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน สุขาน ยทิท นิปฺปติก สุขนฺติ ฯ
[๓๑๗] ๗๑ เทฺวมานิ ภิกฺขเว สุขานิ กตมานิ เทฺว สาตสุขฺจ
#๑ อนาสว สุขนฺติ ปเทน ภวิตพฺพ ฯ
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อุเปกฺขาสุขฺจ อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว สุขานิ เอตทคฺค ภิกฺขเว
อิเมส ทฺวินฺน สุขาน ยทิท อุเปกฺขาสุขนฺติ ฯ
[๓๑๘] ๗๒ เทฺวมานิ ภิกฺขเว สุขานิ กตมานิ เทฺว สมาธิสุขฺจ
อสมาธิสุขฺจ อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว สุขานิ เอตทคฺค ภิกฺขเว
อิเมส ทฺวินฺน สุขาน ยทิท สมาธิสุขนฺติ ฯ
[๓๑๙] ๗๓ เทฺวมานิ ภิกฺขเว สุขานิ กตมานิ เทฺว
สปฺปติการมฺมณฺจ สุข นิปฺปติการมฺมณฺจ สุข อิมานิ โข
ภิกฺขเว เทฺว สุขานิ เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินนฺ  สุขาน ยทิท
นิปฺปติการมฺมณ สุขนฺติ ฯ
[๓๒๐] ๗๔ เทฺวมานิ ภิกฺขเว สุขานิ กตมานิ เทฺว
สาตารมฺมณฺจ สุข อุเปกฺขารมฺมณฺจ สุข อิมานิ โข ภิกฺขเว
เทฺว สุขานิ เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน สุขาน ยทิท
อุเปกฺขารมฺมณ สุขนฺติ ฯ3
[๓๒๑] ๗๕ เทฺวมานิ ภิกฺขเว สุขานิ กตมานิ เทฺว
รูปารมฺมณฺจ สุข อรูปารมฺมณฺจ สุข อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว
สุขานิ เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน สุขาน ยทิท
อรูปารมฺมณ สุขนฺติ ฯ
สุขวคฺโค ทุติโย ฯ
[๓๒๒] ๗๖ สนิมติ ตฺ า ภิกฺขเว อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
โน อนิมิตฺตา ตสฺเสว นิมิตฺตสฺส ปหานา เอวนฺเต ปาปกา อกุสลา
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ธมฺมา น โหนฺตีติ ฯ
[๓๒๓] ๗๗ สนิทานา ภิกฺขเว อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
โน อนิทานา ตสฺเสว นิทานสฺส ปหานา เอวนฺเต ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา น โหนฺตีติ ฯ
[๓๒๔] ๗๘ สเหตุกา ภิกฺขเว อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
โน อเหตุกา ตสฺเสว เหตุสฺส ปหานา เอวนฺเต ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา น โหนฺตีติ ฯ
[๓๒๕] ๗๙ สสงฺขารา ภิกฺขเว อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
โน อสงฺขารา เตสเยว สงฺขาราน ปหานา เอวนฺเต ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา น โหนฺตีติ ฯ
[๓๒๖] ๘๐ สปฺปจฺจยา ภิกฺขเว อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา โน อปฺปจฺจยา ตสฺเสว ปจฺจยสฺส ปหานา เอวนฺเต ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา น โหนฺตีติ ฯ
[๓๒๗] ๘๑ สรูปา ภิกฺขเว อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
โน อรูปา ตสฺเสว รูปสฺส ปหานา เอวนฺเต ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา น โหนฺตีติ ฯ
[๓๒๘] ๘๒ สเวทนา ภิกฺขเว อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
โน อเวทนา ตสฺสาเยว เวทนาย ปหานา เอวนฺเต ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา น โหนฺตีติ ฯ
[๓๒๙] ๘๓ สสฺา ภิกฺขเว อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
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โน อสฺา ตสฺสาเยว สฺาย ปหานา เอวนฺเต ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา น โหนฺตีติ ฯ
[๓๓๐] ๘๔ สวิฺาณา ภิกฺขเว อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา โน อวิฺาณา ตสฺเสว วิฺาณสฺส ปหานา เอวนฺเต
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา น โหนฺตีติ ฯ
[๓๓๑] ๘๕ สงฺขตารมฺมณา ภิกขฺ เว อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา โน อสงฺขตารมฺมณา ตสฺเสว สงฺขตสฺส ปหานา เอวนฺเต
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา น โหนฺตีติ ฯ
สนิมิตฺตวคฺโค ตติโย ฯ
[๓๓๒] ๘๖ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว เจโตวิมุตฺติ
จ ปฺาวิมุตฺติ จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๓๓๓] ๘๗ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว ปคฺคาโห จ
อวิกฺเขโป จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๓๓๔] ๘๘ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว นามฺจ
รูปฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๓๓๕] ๘๙ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว วิชชฺ า จ
วิมุตฺติ จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๓๓๖] ๙๐ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว ภวทิฏิ
จ วิภวทิฏิ จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๓๓๗] ๙๑ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว อหิริกฺจ
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อโนตฺตปฺปฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๓๓๘] ๙๒ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว หิรี จ
โอตฺตปฺปฺจ อิเม โข ภิกขฺ เว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๓๓๙] ๙๓ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว โทวจสฺสตา
จ ปาปมิตฺตตา จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๓๔๐] ๙๔ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว โสวจสฺสตา
จ กลฺยาณมิตฺตตา จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ
[๓๔๑] ๙๕ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว ธาตุกุสลตา
จ มนสิการกุสลตา จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๓๔๒] ๙๖ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว อาปตฺติกุสลตา
จ อาปตฺติวุฏานกุสลตา จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
ธมฺมวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
[๓๔๓] ๙๗ เทฺวเม ภิกฺขเว พาลา กตเม เทฺว โย จ อนาคต
ภาร วหติ โย จ อาคต ภาร น วหติ อิเม โข ภิกฺขเว
เทฺว พาลาติ ฯ
[๓๔๔] ๙๘ เทฺวเม ภิกฺขเว ปณฺฑิตา กตเม เทฺว โย จ
อาคต ภาร วหติ โย จ อนาคต ภาร น วหติ อิเม โข
ภิกฺขเว เทฺว ปณฺฑิตาติ ฯ
[๓๔๕] ๙๙ เทฺวเม ภิกฺขเว พาลา กตเม เทฺว โย จ
อกปฺปเย กปฺปยสฺี โย จ กปฺปเ ย อกปฺปยสฺี อิเม โข
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ภิกฺขเว เทฺว พาลาติ ฯ
[๓๔๖] ๑๐๐ เทฺวเม ภิกฺขเว ปณฺฑิตา กตเม เทฺว โย จ
อกปฺปเย อกปฺปยสฺี โย จ กปฺปเย กปฺปย สฺี อิเม โข
ภิกฺขเว เทฺว ปณฺฑิตาติ ฯ
[๓๔๗] ๑๐๑ เทฺวเม ภิกฺขเว พาลา กตเม เทฺว โย จ
อนาปตฺติยา อาปตฺติสฺี โย จ อาปตฺติยา อนาปตฺติสฺี อิเม
โข ภิกฺขเว เทฺว พาลาติ ฯ
[๓๔๘] ๑๐๒ เทฺวเม ภิกฺขเว ปณฺฑิตา กตเม เทฺว โย จ
อนาปตฺติยา อนาปตฺติสฺี โย จ อาปตฺติยา อาปตฺติสฺี
อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ปณฺฑิตาติ ฯ
[๓๔๙] ๑๐๓ เทฺวเม ภิกฺขเว พาลา กตเม เทฺว โย จ
อธมฺเม ธมฺมสฺี โย จ ธมฺเม อธมฺมสฺี อิเม โข ภิกขฺ เว
เทฺว พาลาติ ฯ
[๓๕๐] ๑๐๔ เทฺวเม ภิกฺขเว ปณฺฑิตา กตเม เทฺว โย จ
อธมฺเม อธมฺมสฺี โย จ ธมฺเม ธมฺมสฺี อิเม โข ภิกขฺ เว
เทฺว ปณฺฑิตาติ ฯ
[๓๕๑] ๑๐๕ เทฺวเม ภิกฺขเว พาลา กตเม เทฺว โย จ
อวินเย วินยสฺี โย จ วินเย อวินยสฺี อิเม โข ภิกฺขเว
เทฺว พาลาติ ฯ
[๓๕๒] ๑๐๖ เทฺวเม ภิกฺขเว ปณฺฑิตา กตเม เทฺว โย จ
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อวินเย อวินยสฺี โย จ วินเย วินยสฺี อิเม โข ภิกฺขเว
เทฺว ปณฺฑิตาติ ฯ
[๓๕๓] ๑๐๗ ทฺวินฺน ภิกฺขเว อาสวา วฑฺฒนฺติ กตเมส ทฺวินฺน
โย จ นกุกกฺ ุจฺจายิตพฺพ กุกฺกุจฺจายติ โย จ กุกฺกจุ ฺจายิตพฺพ น
กุกฺกุจฺจายติ อิเมส โข ภิกฺขเว ทฺวินฺน อาสวา วฑฺฒนฺตีติ ฯ
[๓๕๔] ๑๐๘ ทฺวินนฺ  ภิกฺขเว อาสวา น วฑฺฒนฺติ กตเมส
ทฺวินฺน โย จ นกุกฺกุจจฺ ายิตพฺพ น กุกฺกุจฺจายติ โย จ
กุกฺกุจฺจายิตพฺพ กุกฺกุจฺจายติ อิเมส โข ภิกฺขเว ทฺวินฺน
อาสวา น วฑฺฒนฺตีติ ฯ
[๓๕๕] ๑๐๙ ทฺวินฺน ภิกฺขเว อาสวา วฑฺฒนฺติ กตเมส ทฺวินฺน
โย จ อกปฺปเย กปฺปย สฺี โย จ กปฺปเย อกปฺปยสฺี อิเมส
โข ภิกฺขเว ทฺวินฺน อาสวา วฑฺฒนฺตีติ ฯ
[๓๕๖] ๑๑๐ ทฺวินฺน ภิกฺขเว อาสวา น วฑฺฒนฺติ กตเมส
ทฺวินฺน โย จ อกปฺปเย อกปฺปยสฺี โย จ กปฺปเย กปฺปยสฺี
อิเมส โข ภิกฺขเว ทฺวินฺน อาสวา น วฑฺฒนฺตีติ ฯ
[๓๕๗] ๑๑๑ ทฺวินฺน ภิกฺขเว อาสวา วฑฺฒนฺติ กตเมส ทฺวินฺน
โย จ อนาปตฺติยา อาปตฺติสฺี โย จ อาปตฺติยา อนาปตฺติสฺี
อิเมส โข ภิกฺขเว ทฺวินฺน อาสวา วฑฺฒนฺตีติ ฯ
[๓๕๘] ๑๑๒ ทฺวินนฺ  ภิกฺขเว อาสวา น วฑฺฒนฺติ กตเมส
ทฺวินฺน โย จ อนาปตฺติยา อนาปตฺติสฺี โย จ อาปตฺติยา
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อาปตฺติสฺี อิเมส โข ภิกฺขเว ทฺวินฺน อาสวา น วฑฺฒนฺตีติ ฯ
[๓๕๙] ๑๑๓ ทฺวินฺน ภิกฺขเว อาสวา วฑฺฒนฺติ กตเมส ทฺวินฺน
โย จ อธมฺเม ธมฺมสฺี โย จ ธมฺเม อธมฺมสฺี อิเมส
โข ภิกฺขเว ทฺวินฺน อาสวา วฑฺฒนฺตีติ ฯ
[๓๖๐] ๑๑๔ ทฺวินฺน ภิกฺขเว อาสวา น วฑฺฒนฺติ กตเมส
ทฺวินฺน โย จ อธมฺเม อธมฺมสฺี โย จ ธมฺเม ธมฺมสฺี
อิเมส โข ภิกฺขเว ทฺวินฺน อาสวา น วฑฺฒนฺตีติ ฯ
[๓๖๑] ๑๑๕ ทฺวินฺน ภิกฺขเว อาสวา วฑฺฒนฺติ กตเมส ทฺวนิ ฺน
โย จ อวินเย วินยสฺี โย จ วินเย อวินยสฺี อิเมส
โข ภิกฺขเว ทฺวินฺน อาสวา วฑฺฒนฺตีติ ฯ
[๓๖๒] ๑๑๖ ทฺวินนฺ  ภิกฺขเว อาสวา น วฑฺฒนฺติ กตเมส
ทฺวินฺน โย จ อวินเย อวินยสฺี โย จ วินเย วินยสฺี
อิเมส โข ภิกฺขเว ทฺวินฺน อาสวา น วฑฺฒนฺตีติ ฯ
พาลวคฺโค ปฺจโม ฯ
ทุติโย ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ
____________
ตติยปณฺณาสโก
[๓๖๓] ๑๑๗ เทฺวมา ภิกฺขเว อาสา ทุปฺปชหา กตมา เทฺว
ลาภาสา จ ชีวิตาสา จ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว อาสา ทุปฺปชหาติ ฯ
[๓๖๔] ๑๑๘ เทฺวเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา ทุลลฺ ภา โลกสฺมึ กตเม
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เทฺว โย จ ปุพฺพการี โย จ กตฺู กตเวที อิเม โข
ภิกฺขเว เทฺว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมินตฺ ิ ฯ
[๓๖๕] ๑๑๙ เทฺวเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา ทุลลฺ ภา โลกสฺมึ กตเม
เทฺว ติตฺโต จ ตปฺเปตา จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ปุคฺคลา
ทุลฺลภา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๓๖๖] ๑๒๐ เทฺวเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา ทุตฺตปฺปยา กตเม เทฺว
โย จ ลทฺธ ลทฺธ นิกฺขิปติ โย จ ลทฺธ ลทฺธ วิสฺสชฺเชติ อิเม
โข ภิกฺขเว เทฺว ปุคฺคลา ทุตฺตปฺปยาติ ฯ
[๓๖๗] ๑๒๑ เทฺวเม ภิกฺขเว ปุคคฺ ลา สุตปฺปยา กตเม เทฺว
โย จ ลทฺธ ลทฺธ น นิกขฺ ิปติ โย จ ลทฺธ ลทฺธ น วิสฺสชฺเชติ
อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ปุคฺคลา สุตปฺปยาติ ฯ
[๓๖๘] ๑๒๒ เทฺวเม ภิกฺขเว ปจฺจยา ราคสฺส อุปฺปาทาย กตเม
เทฺว สุภนิมติ ฺตฺจ อโยนิโส จ มนสิกาโร อิเม โข ภิกฺขเว
เทฺว ปจฺจยา ราคสฺส อุปฺปาทายาติ ฯ
[๓๖๙] ๑๒๓ เทฺวเม ภิกฺขเว ปจฺจยา โทสสฺส อุปฺปาทาย กตเม
เทฺว ปฏิฆนิมิตฺตฺจ อโยนิโส จ มนสิกาโร อิเม โข ภิกฺขเว
เทฺว ปจฺจยา โทสสฺส อุปปฺ าทายาติ ฯ
[๓๗๐] ๑๒๔ เทฺวเม ภิกฺขเว ปจฺจยา มิจฺฉาทิฏิยา อุปฺปาทาย
กตเม เทฺว ปรโต จ โฆโส อโยนิโส จ มนสิกาโร อิเม โข
ภิกฺขเว เทฺว ปจฺจยา มิจฺฉาทิฏิยา อุปฺปาทายาติ ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 110

[๓๗๑] ๑๒๕ เทฺวเม ภิกฺขเว ปจฺจยา สมฺมาทิฏิยา อุปฺปาทาย
กตเม เทฺว ปรโต จ โฆโส โยนิโส จ มนสิกาโร อิเม โข
ภิกฺขเว เทฺว ปจฺจยา สมฺมาทิฏิยา อุปฺปาทายาติ ฯ
[๓๗๒] ๑๒๖ เทฺวมา ภิกฺขเว อาปตฺติโย กตมา เทฺว ลหุกา
จ อาปตฺติ ครุกา จ อาปตฺติ อิมา โข ภิกขฺ เว เทฺว อาปตฺติโยติ ฯ
[๓๗๓] ๑๒๗ เทฺวมา ภิกฺขเว อาปตฺติโย กตมา เทฺว
ทุฏุลฺลา จ อาปตฺติ อทุฏุลฺลา จ อาปตฺติ อิมา โข ภิกฺขเว
เทฺว อาปตฺติโยติ ฯ
[๓๗๔] ๑๒๘ เทฺวมา ภิกฺขเว อาปตฺติโย กตมา เทฺว สาวเสสา
จ อาปตฺติ อนวเสสา จ อาปตฺติ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว
อาปตฺติโยติ ฯ
อาสาวคฺโค ปโม ๑ ฯ
[๓๗๕] ๑๒๙ สทฺโธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ เอว สมฺมา อายาจมาโน
อายาเจยฺย ตาทิโส โหมิ ยาทิสา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ เอสา ภิกฺขเว
ตุลา เอต ปมาณ มม สาวกาน ภิกฺขูน ยทิท สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ ฯ
[๓๗๖] ๑๓๐ สทฺธา ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนี เอว สมฺมา อายาจมานา
อายาเจยฺย ตาทิสา ๒ โหมิ ยาทิสา ๓ เขมา จ ภิกฺขุนี อุปฺปลวณฺณา
จาติ เอสา ภิกฺขเว ตุลา เอต ปมาณ มม สาวิกาน ภิกฺขุนีน
ยทิท เขมา จ ภิกฺขุนี อุปฺปลวณฺณา จาติ ฯ
[๓๗๗] ๑๓๑ สทฺโธ ภิกฺขเว อุปาสโก เอว สมฺมา อายาจมาโน
#๑ ยุ. เอกาทสโม ฯ ๒-๓ ม. ตาทิสี ยาทิสี ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อายาเจยฺย ตาทิโส โหมิ ยาทิโส จิตฺโต จ คหปติ หตฺถโก จ
อาฬวโกติ เอสา ภิกฺขเว ตุลา เอต ปมาณ มม สาวกาน
อุปาสกาน ยทิท จิตฺโต จ คหปติ หตฺถโก จ อาฬวโกติ ฯ
[๓๗๘] ๑๓๒ สทฺธา ภิกฺขเว อุปาสิกา เอว สมฺมา อายาจมานา
อายาเจยฺย ตาทิสา โหมิ ยาทิสา ขุชฺชุตฺตรา จ อุปาสิกา
เวฬุกณฺฏกิยา จ นนฺทมาตาติ เอสา ภิกฺขเว ตุลา เอต ปมาณ
มมสาวิกาน อุปาสิกาน ยทิท ขุชชฺ ุตฺตรา จ อุปาสิกา เวฬุกณฺฏกิยา
จ นนฺทมาตาติ ฯ
[๓๗๙] ๑๓๓ ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต
อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช ๑
วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ กตเมหิ ทฺวีหิ อนนุวิจฺจ๕
อปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
วณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ทฺวีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต อสปฺปุริโส ขต อุปหต
อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ
อปฺุ ปสวติ ฯ ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต
สปฺปุริโส อกฺขต อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ
อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ ปฺุ ปสวติ กตเมหิ ทฺวีหิ อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา
วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ทฺวีหิ
#๑ ม. สพฺพตฺถ จสทฺโท อตฺถิ ฯ
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ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปรุ โิ ส อกฺขต อนุปหต
อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ
ปฺุ ปสวตีติ ฯ
[๓๘๐] ๑๓๔ ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต
อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช
วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ กตเมหิ ทฺวีหิ อนนุวิจฺจ
อปริโยคาเหตฺวา อปฺปสาทนีเย าเน ปสาท อุปทเสติ อนนุวิจฺจ
อปริโยคาเหตฺวา ปสาทนีเย าเน อปฺปสาท อุปทเสติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ทฺวีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต อสปฺปรุ ิโส ขต
อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช วิฺูน
พหฺุจ อปฺุ ปสวติ ฯ ทฺวีหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต
พฺยตฺโต สปฺปุริโส อกฺขต อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ
โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ ปฺุ ปสวติ กตเมหิ ทฺวีหิ
อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา อปฺปสาทนีเย าเน อปฺปสาท อุปทเสติ
อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา ปสาทนีเย าเน ปสาท อุปทเสติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ทฺวีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปุริโส
อกฺขต อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช
วิฺูน พหฺุจ ปฺุ ปสวตีติ ฯ
[๓๘๑] ๑๓๕ ทฺวีสุ ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปชฺชมาโน พาโล อพฺยตฺโต
อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช
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วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ กตเมสุ ทฺวีสุ มาตริ จ ปตริ จ
อิเมสุ โข ภิกฺขเว ทฺวีสุ มิจฺฉาปฏิปชฺชมาโน พาโล อพฺยตฺโต
อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ
สานุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ ฯ ทฺวีสุ ภิกฺขเว
สมฺมาปฏิปชฺชมาโน ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปรุ โิ ส อกฺขต อนุปหต
อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ
ปฺุ ปสวติ กตเมสุ ทฺวีสุ มาตริ จ ปตริ จ อิเมสุ โข ๑
ภิกฺขเว ทฺวีสุ สมฺมาปฏิปชฺชมาโน ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปุรโิ ส อกฺขต
อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน
พหฺุจ ปฺุ ปสวตีติ ฯ
[๓๘๒] ๑๓๖ ทฺวีสุ ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปชฺชมาโน พาโล อพฺยตฺโต
อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ
สานุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ กตเมสุ ทฺวีสุ
ตถาคเต จ ตถาคตสาวเก จ อิเมสุ โข ภิกฺขเว ทฺวีสุ มิจฺฉาปฏิปชฺชมาโน
พาโล อพฺยตฺโต อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ
สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ ฯ
ทฺวีสุ ภิกฺขเว สมฺมาปฏิปชฺชมาโน ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปุรโิ ส อกฺขต
อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน
#๑ ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
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พหฺุจ ปฺุ ปสวติ กตเมสุ ทฺวสี ุ ตถาคเต จ ตถาคตสาวเก
จ อิเมสุ โข ภิกฺขเว ทฺวีสุ สมฺมาปฏิปชฺชมาโน ปณฺฑิโต พฺยตฺโต
สปฺปุริโส อกฺขต อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ
อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ ปฺุ ปสวตีติ ฯ
[๓๘๓] ๑๓๗ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว สจิตฺตโวทานฺจ
น จ กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว
ธมฺมาติ ฯ
[๓๘๔] ๑๓๘ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว โกโธ จ
อุปนาโห จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๓๘๕] ๑๓๙ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว โกธวินโย
จ อุปนาหวินโย จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
อายาจนวคฺโค ทุติโย ๑ ฯ
[๓๘๖] ๑๔๐ เทฺวมานิ ภิกฺขเว ทานานิ กตมานิ เทฺว อามิสทานฺจ
ธมฺมทานฺจ อิมานิ โข ภิกขฺ เว เทฺว ทานานิ เอตทคฺค
ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน ทานาน ยทิท ธมฺมทานนฺติ ฯ
[๓๘๗] ๑๔๑ เทฺวเม ภิกฺขเว ยาคา กตเม เทฺว อามิสยาโค
จ ธมฺมยาโค จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ยาคา เอตทคฺค ภิกฺขเว
อิเมส ทฺวินฺน ยาคาน ยทิท ธมฺมยาโคติ ฯ
[๓๘๘] ๑๔๒ เทฺวเม ภิกฺขเว จาคา กตเม เทฺว อามิสจาโค
จ ธมฺมจาโค จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว จาคา เอตทคฺค ภิกฺขเว
#๑ ยุ. ทวาทสโม ฯ
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อิเมส ทฺวินฺน จาคาน ยทิท ธมฺมจาโคติ ฯ
[๓๘๙] ๑๔๓ เทฺวเม ภิกฺขเว ปริจฺจาคา กตเม เทฺว อามิสปริจฺจาโค
จ ธมฺมปริจฺจาโค จ อิเม โข ภิกขฺ เว เทฺว ปริจฺจาคา
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน ปริจฺจาคาน ยทิท ธมฺมปริจฺจาโคติ ฯ
[๓๙๐] ๑๔๔ เทฺวเม ภิกฺขเว โภคา กตเม เทฺว อามิสโภโค
จ ธมฺมโภโค จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว โภคา เอตทคฺค ภิกฺขเว
อิเมส ทฺวินฺน โภคาน ยทิท ธมฺมโภโคติ ฯ
[๓๙๑] ๑๔๕ เทฺวเม ภิกฺขเว สมฺโภคา กตเม เทฺว อามิสสมฺโภโค
จ ธมฺมสมฺโภโค จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว สมฺโภคา
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน สมฺโภคาน ยทิท ธมฺมสมฺโภโคติ ฯ
[๓๙๒] ๑๔๖ เทฺวเม ภิกฺขเว สวิภาคา กตเม เทฺว อามิสสวิภาโค
จ ธมฺมสวิภาโค จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว สวิภาคา
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน สวิภาคาน ยทิท ธมฺมสวิภาโคติ ฯ
[๓๙๓] ๑๔๗ เทฺวเม ภิกฺขเว สงฺคหา กตเม เทฺว
อามิสสงฺคโห จ ธมฺมสงฺคโห จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว สงฺคหา เอตทคฺค
ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน สงฺคหาน ยทิท ธมฺมสงฺคโหติ ฯ
[๓๙๔] ๑๔๘ เทฺวเม ภิกฺขเว อนุคฺคหา กตเม เทฺว
อามิสานุคฺคโห จ ธมฺมานุคฺคโห จ อิเม โข ภิกขฺ เว เทฺว อนุคฺคหา
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน อนุคฺคหาน ยทิท ธมฺมานุคฺคโหติ ฯ
[๓๙๕] ๑๔๙ เทฺวมา ภิกฺขเว อนุกมฺปา กตมา เทฺว
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อามิสานุกมฺปา จ ธมฺมานุกมฺปา จ อิมา โข ภิกขฺ เว เทฺว อนุกมฺปา
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส ทฺวินฺน อนุกมฺปาน ยทิท ธมฺมานุกมฺปาติ ฯ
ทานวคฺโค ตติโย ๑
[๓๙๖] ๑๕๐ เทฺวเม ภิกฺขเว สนฺถารา กตเม เทฺว อามิสสนฺถาโร
จ ธมฺมสนฺถาโร จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว สนฺถารา
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน สนฺถาราน ยทิท ธมฺมสนฺถาโรติ ฯ
[๓๙๗] ๑๕๑ เทฺวเม ภิกฺขเว ปฏิสนฺถารา กตเม เทฺว
อามิสปฏิสนฺถาโร จ ธมฺมปฏิสนฺถาโร จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว
ปฏิสนฺถารา เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน ปฏิสนฺถาราน ยทิท
ธมฺมปฏิสนฺถาโรติ ฯ
[๓๙๘] ๑๕๒ เทฺวมา ภิกฺขเว เอสนา กตมา เทฺว อามิเสสนา
จ ธมฺเมสนา จ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว เอสนา เอตทคฺค ภิกฺขเว
อิมาส ทฺวินฺน เอสนาน ยทิท ธมฺเมสนาติ ฯ
[๓๙๙] ๑๕๓ เทฺวมา ภิกฺขเว ปริเยสนา กตมา เทฺว อามิสปริเยสนา
จ ธมฺมปริเยสนา จ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว ปริเยสนา
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส ทฺวินฺน ปริเยสนาน ยทิท ธมฺมปริเยสนาติ ฯ
[๔๐๐] ๑๕๔ เทฺวมา ภิกฺขเว ปริเยฏิโย กตมา เทฺว อามิสปริเยฏิ
จ ธมฺมปริเยฏิ จ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว
ปริเยฏิโย เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส ทฺวินฺน ปริเยฏีน ยทิท
ธมฺมปริเยฏีติ ฯ
#๑ ยุ. เตรสโม ฯ
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[๔๐๑] ๑๕๕ เทฺวมา ภิกฺขเว ปูชา กตมา เทฺว อามิสปูชา
จ ธมฺมปูชา จ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว ปูชา เอตทคฺค ภิกฺขเว
อิมาส ทฺวินฺน ปูชาน ยทิท ธมฺมปูชาติ ฯ
[๔๐๒] ๑๕๖ เทฺวมานิ ภิกฺขเว อติเถยฺยานิ ๑ กตมานิ เทฺว
อามิสาติเถยฺยฺจ ธมฺมาติเถยฺยฺจ อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว
อติเถยฺยานิ ๒ เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน อติเถยฺยาน ๓ ยทิท
ธมฺมาติเถยฺยนฺติ ฯ
[๔๐๓] ๑๕๗ เทฺวมา ภิกฺขเว อิทฺธิโย กตมา เทฺว อามิสทิ ฺธิ
จ ธมฺมิทฺธิ จ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว อิทฺธิโย เอตทคฺค ภิกฺขเว
อิมาส ทฺวินฺน อิทฺธีน ยทิท ธมฺมิทฺธีติ ฯ
[๔๐๔] ๑๕๘ เทฺวมา ภิกฺขเว วุฑฺฒิโย กตมา เทฺว อามิสวุฑฺฒิ
จ ธมฺมวุฑฒ
ฺ ิ จ อิมา โข ภิกฺขเว เทฺว วุฑฺฒิโย เอตทคฺค
ภิกฺขเว อิมาส ทฺวินฺน วุฑฺฒีน ยทิท ธมฺมวุฑฺฒีติ ฯ
[๔๐๕] ๑๕๙ เทฺวมานิ ภิกฺขเว รตนานิ กตมานิ เทฺว อามิสรตนฺจ
ธมฺมรตนฺจ อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว รตนานิ เอตทคฺค
ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน รตนาน ยทิท ธมฺมรตนนฺติ ฯ
[๔๐๖] ๑๖๐ เทฺวเม ภิกฺขเว สนฺนิจยา กตเม เทฺว อามิสสนฺนิจโย
จ ธมฺมสนฺนิจโย จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว สนฺนิจยา
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน สนฺนิจยาน ยทิท ธมฺมสนฺนิจโยติ ฯ
[๔๐๗] ๑๖๑ เทฺวมานิ ภิกฺขเว เวปุลฺลานิ กตมานิ เทฺว
#๑-๒ ม. ยุ. อาติเถยฺยานิ ฯ ๓ ม. ยุ. อาติเถยฺยาน ฯ
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อามิสเวปุลฺลฺจ ธมฺมเวปุลฺลฺจ อิมานิ โข ภิกฺขเว เทฺว เวปุลฺลานิ
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทฺวินฺน เวปุลฺลาน ยทิท ธมฺมเวปุลฺลนฺติ ฯ
สนฺถารวคฺโค จตุตฺโถ ๑ ฯ
[๔๐๘] ๑๖๒ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว สมาปตฺติกุสลตา
จ สมาปตฺติวุฏานกุสลตา จ อิเม โข ภิกขฺ เว เทฺว
ธมฺมาติ ฯ
[๔๐๙] ๑๖๓ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว อาชฺชวฺจ ๒
มทฺทวฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๔๑๐] ๑๖๔ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว ขนฺติ จ
โสรจฺจ จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯุ
[๔๑๑] ๑๖๕ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว สาขลฺยฺจ
ปฏิสนฺถาโร จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๔๑๒] ๑๖๖ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว อวิหึสา ๓ จ
โสเจยฺยฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๔๑๓] ๑๖๗ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว อินฺทฺริเยสุ
อคุตฺตทฺวารตา จ โภชเน อมตฺตฺุตา จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว
ธมฺมาติ ฯ
[๔๑๔] ๑๖๘ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว อินฺทฺริเยสุ
คุตฺตทฺวารตา จ โภชเน มตฺตฺุตา จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว
ธมฺมาติ ฯ
#๑ ยุ. จุทฺทสโม ฯ ๒ ม. ยุ. อชฺชวฺจ ฯ ๓ ม. อหึสา จ ฯ
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[๔๑๕] ๑๖๙ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว ปฏิสงฺขานพลฺจ
ภาวนาพลฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๔๑๖] ๑๗๐ เทฺวเม ภิกฺเข ธมฺมา กตเม เทฺว สติพลฺจ
สมาธิพลฺจ อิเม โข ภิกขฺ เว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๔๑๗] ๑๗๑ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว สมโถ จ
วิปสฺสนา จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๔๑๘] ๑๗๒ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว สีลวิปตฺติ
จ ทิฏิวิปตฺติ จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๔๑๙] ๑๗๓ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว สีลสมฺปทา๚
จ ทิฏิสมฺปทา จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๔๒๐] ๑๗๔ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว สีลวิสุทฺธิ
จ ทิฏิวิสุทฺธิ จ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๔๒๑] ๑๗๕ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว ทิฏิวิสุทฺธิ
จ ยถา ทิฏิสฺส จ ปธาน อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๔๒๒] ๑๗๖ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว อสนฺตุฏิตา
จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อปฺปฏิวาณิตา จ ปธานสฺมึ อิเม โข ภิกขฺ เว
เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๔๒๓] ๑๗๗ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว มุฏสจฺจฺจ
อสมฺปชฺฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๔๒๔] ๑๗๘ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว สติ จ
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สมฺปชฺฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมาติ ฯ
สมาปตฺติวคฺโค ปฺจโม ๑ ฯ
ตติโย ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ
ปณฺณาสกาสงฺคหิตา สุตฺตนฺตา ๒
[๔๒๕] ๑๗๙ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว โกโธ จ
อุปนาโห ... มกฺโข จ ปฬาโส จ ... อิสฺสา จ มจฺฉริยฺจ ...
มายา จ สาเถยฺยฺจ ... อหิริกฺจ อโนตฺตปฺปฺจ อิเม โข ภิกขฺ เว
เทฺว ธมฺมาติ ฯ ๓
[๔๒๖] ๑๘๐ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม เทฺว อกฺโกโธ จ
อนุปนาโห จ ... อมกฺโข จ อปฬาโส จ ... อนิสฺสา จ อมจฺฉริยฺจ
... อมายา จ อสาเถยฺยฺจ ... หิรี จ โอตฺตปฺปฺจ อิเม โข ภิกฺขเว
เทฺว ธมฺมาติ ฯ
[๔๒๗] ๑๘๑ ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ทุกฺข วิหรติ
กตเมหิ ทฺวีหิ โกเธน จ อุปนาเหน จ ... มกฺเขน จ ปฬาเสน จ ...
อิสฺสาย จ มจฺฉริเยน จ ... มายาย จ สาเถยฺเยน จ ... อหิริเกน
จ อโนตฺตปฺเปน จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทฺวีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ทุกฺข วิหรตีติ ฯ
[๔๒๘] ๑๘๒ ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุข วิหรติ
กตเมหิ ทฺวีหิ อกฺโกเธน จ อนุปนาเหน จ ... อมกฺเขน จ อปฬาเสน
จ ... อนิสฺสาย จ อมจฺฉริเยน จ ... อมายาย จ อสาเถยฺเยน
#๑ ยุ. ปณฺณรสโม ฯ ๒ ม. โกธเปยฺยาล ฯ ๓ ม. ยุ. สพฺพตฺถ อิติสทฺโท นตฺถิ
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จ ... หิริยา จ โอตฺตปฺเปน จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทฺวีหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต สุข วิหรตีติ ฯ
[๔๒๙] ๑๘๓ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน ปริหานาย
สวตฺตนฺติ กตเม เทฺว โกโธ จ อุปนาโห จ ... มกฺโข จ
ปฬาโส จ ... อิสฺสา จ มจฺฉริยฺจ ... มายา จ สาเถยฺยฺจ ...
อหิริกฺจ อโนตฺตปฺปฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา เสขสฺส
ภิกฺขุโน ปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
[๔๓๐] ๑๘๔ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย
สวตฺตนฺติ กตเม เทฺว อกฺโกโธ จ อนุปนาโห จ ... อมกฺโข จ
อปฬาโส จ ... อนิสฺสา จ อมจฺฉริยฺจ ... อมายา จ อสาเถยฺยฺจ
... หิริ จ โอตฺตปฺปฺจ อิเม โข ภิกขฺ เว เทฺว ธมฺมา เสขสฺส
ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
[๔๓๑] ๑๘๕ ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ ทฺวีหิ โกเธน จ อุปนาเหน จ ... มกฺเขน จ
ปฬาเสน จ ... อิสฺสาย จ มจฺฉริเยน จ ... มายาย จ สาเถยฺเยน
จ ... อหิริเกน จ อโนตฺตปฺเปน จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทฺวีหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเยติ ฯ
[๔๓๒] ๑๘๖ ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต
เอว สคฺเค กตเมหิ ทฺวหี ิ อกฺโกเธน จ อนุปนาเหน จ ...
อมกฺเขน จ อปฬาเสน จ ... อนิสฺสาย จ อมจฺฉริเยน จ ... อมายาย
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จ อสาเถยฺเยน จ ... หิริยา จ โอตฺตปฺเปน จ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ทฺวหี ิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว
สคฺเคติ ฯ
[๔๓๓] ๑๘๗ ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อิเธกจฺโจ กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ กตเมหิ
ทฺวีหิ โกเธน จ อุปนาเหน จ ... มกฺเขน จ ปฬาเสน จ ...
... อิสฺสาย จ มจฺฉริเยน จ ... มายาย จ สาเถยฺเยน จ ...
อหิริเกน จ อโนตฺตปฺเปน จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทฺวีหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต อิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ
[๔๓๔] ๑๘๘ ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อิเธกจฺโจ กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ กตเมหิ ทฺวหี ิ
อกฺโกเธน จ อนุปนาเหน จ ... อมกฺเขน จ อปฬาเสน จ ...
อนิสฺสาย จ อมจฺฉริเยน จ ... อมายาย จ อสาเถยฺเยน จ ...
หิริยา จ โอตฺตปฺเปน จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทฺวีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
อิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชตีติ ฯ
[๔๓๕] ๑๘๙ เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา อกุสลา ... เทฺวเม ภิกฺขเว
ธมฺมา กุสลา ... เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา สาวชฺชา ... เทฺวเม ภิกฺขเว
ธมฺมา อนวชฺชา ... เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา ทุกฺขุทฺรยา ... เทฺวเม
ภิกฺขเว ธมฺมา สุขุทฺรยา ... เทฺวเม ภิกขฺ เว ธมฺมา ทุกฺขวิปากา ...
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เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา สุขวิปากา ... เทฺวเม ภิกขฺ เว ธมฺมา
สพฺยาปชฺฌา ... เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา อพฺยาปชฺฌา กตเม เทฺว อกฺโกโธ
จ อนุปนาโห จ ... อมกฺโข จ อปฬาโส จ ... อนิสฺสา จ อมจฺฉริยฺจ
... อมายา จ อสาเถยฺยฺจ ... หิริ จ โอตฺตปฺปฺจ อิเม
โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา อพฺยาปชฺฌาติ ฯ
[๔๓๖] ๑๙๐ เทฺวเม ภิกฺขเว อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน สาวกาน
สิกฺขาปท ปฺตฺต กตเม เทฺว สงฺฆสุฏุตาย สงฺฆผาสุตาย ...
ทุมฺมงฺกูน ปุคฺคลาน นิคฺคหาย เปสลาน ภิกฺขูน ผาสุวิหาราย ...
ทิฏธมฺมิกาน อาสวาน สวราย สมฺปรายิกาน อาสวาน ปฏิฆาตาย
... ทิฏธมฺมกิ าน เวราน สวราย สมฺปรายิกาน เวราน ปฏิฆาตาย
... ทิฏธมฺมกิ าน วชฺชาน สวราย สมฺปรายิกาน วชฺชาน ปฏิฆาตาย
... ทิฏธมฺมกิ าน ภยาน สวราย สมฺปรายิกาน ภยาน ปฏิฆาตาย ...
ทิฏธมฺมิกาน อกุสลาน ธมฺมาน สวราย สมฺปรายิกาน อกุสลาน
ธมฺมาน ปฏิฆาตาย ... คิหีน อนุกมฺปาย ปาปจฺฉาน [๑]- ปกฺขปุ จฺเฉทาย
... อปฺปสนฺนาน ปสาทาย ปสนฺนาน ภิยฺโยภาวาย ... สทฺธมฺมฏิติยา
วินยานุคฺคหาย อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน
สาวกาน สิกฺขาปท ปฺตฺตนฺติ ฯ
[๔๓๗] ๑๙๑ เทฺวเม ภิกฺขเว อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน สาวกาน
ปาติโมกฺข ปฺตฺต ... ปาติโมกฺขุทฺเทสา ปฺตฺตา ๒ ...
ปาติโมกฺขฏปน ปฺตฺต ... ปวารณา ปฺตฺตา ...
ปวารณาฏปน ปฺตฺต
#๑ ม. ภิกฺขูน ฯ ๒ ม. ปาติโมกฺขุทฺเทโส ปฺตฺโต ฯ
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... ตชฺชนียกมฺม ปฺตฺต ... นิยสฺสกมฺม ปฺตฺต ... ปพฺพาชนียกมฺม
ปฺตฺต ... ปฏิสารณียกมฺม ปฺตฺต ... อุกฺเขปนียกมฺม ปฺตฺต
... ปริวาสทาน ปฺตฺต ... มูลายปฏิกสฺสน ปฺตฺต ... มานตฺตทาน
ปฺตฺต ... อพฺภาน ปฺตฺต ... โอสารณ ๑ ปฺตฺต ... นิสฺสารณ ๒
ปฺตฺต ... อุปสมฺปทา ปฺตฺตา ... ตฺติกมฺม ปฺตฺต ...
ตฺติทุติยกมฺม ปฺตฺต ... ตฺติจตุตฺถกมฺม ปฺตฺต ... อปฺปฺตฺเต
ปฺตฺต ... ปฺตฺเต อนุปฺปฺตฺต ... สมฺมุขาวินโย
ปฺตฺโต ... สติวินโย ปฺตฺโต ... อมูฬฺหวินโย ปฺตฺโต ...
ปฏิฺาตกรณ ปฺตฺต ... เยภุยฺยสิกา ปฺตฺตา ... ตสฺสปาปยสิกา
ปฺตฺตา ... ติณวตฺถารโก ปฺตฺโต กตเม เทฺว สงฺฆสุฏ ุตาย
สงฺฆผาสุตาย ... ทุมฺมงฺกูน ปุคฺคลาน นิคฺคหาย เปสลาน ภิกฺขูน
ผาสุวิหาราย ... ทิฏธมฺมิกาน อาสวาน สวราย สมฺปรายิกาน อาสวาน
ปฏิฆาตาย ... ทิฏธมฺมิกาน เวราน สวราย สมฺปรายิกาน เวราน
ปฏิฆาตาย ... ทิฏธมฺมิกาน วชฺชาน สวราย สมฺปรายิกาน วชฺชาน
ปฏิฆาตาย ... ทิฏธมฺมิกาน ภยาน สวราย ... สมฺปรายิกาน ภยาน
ปฏิฆาตาย ... ทิฏธมฺมิกาน อกุสลาน ธมฺมาน สวราย สมฺปรายิกาน
อกุสลาน ธมฺมาน ปฏิฆาตาย ... คิหนี  อนุกมฺปาย ปาปจฺฉาน [๓]ปกฺขุปจฺเฉทาย ... อปฺปสนฺนาน ปสาทาย ปสนฺนาน ภิยฺโยภาวาย ...
สทฺธมฺมฏิติยา วินยานุคฺคหาย อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว อตฺถวเส
ปฏิจฺจ ตถาคเตน สาวกาน ติณวตฺถารโก ปฺตฺโตติ ฯ
#๑ ม. โอสารณีย ฯ ยุ. โวสารณีย ฯ ๒ ม. ยุ. นิสฺสารณีย ฯ ๓ ม. ภิกฺขูน ฯ
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[๔๓๘] ๑๙๒ ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย เทฺว ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม เทฺว สมโถ จ วิปสฺสนา จ ราคสฺส ภิกขฺ เว อภิฺาย
อิเม เทฺว ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ ราคสฺส ภิกฺขเว ปริฺาย ...
ปริกฺขยาย ... ปหานาย ... ขยาย ... วยาย ... วิราคาย ...
นิโรธาย ... จาคาย ... ปฏินิสฺสคฺคาย อิเม เทฺว ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๔๓๙] ๑๙๓ โทสสฺส ... โมหสฺส ... โกธสฺส ...
อุปนาหสฺส ... มกฺขสฺส ... ปฬาสสฺส ... อิสฺสาย ... มจฺฉริยสฺส ...
มายาย ... สาเถยฺยสฺส ... ถมฺภสฺส ... สารมฺภสฺส ... มานสฺส ...
อติมานสฺส ... มทสฺส ... ปมาทสฺส ... อภิฺาย ... ปริฺาย ...
ปริกฺขยาย ... ปหานาย ... ขยาย ... วยาย ... วิราคาย ...
นิโรธาย ... จาคาย ... ปฏินิสฺสคฺคาย อิเม เทฺว ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๑]- ทุกนิปาโต สมตฺโต ๒ ฯ
_______________
#๑ ม. อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ ราคเปยฺยาล
#นิฏิต ฯ ๒ ม. ทุกนิปาตปาลิ นิฏิตา ฯ
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#
#
#

หนา ๑๒๖ นี้ไมมีขอมูล

*
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สุตฺตนฺตปฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส
ติกนิปาโต
______
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปมปณฺณาสโก
พาลวคฺโค ปโม
[๔๔๐] ๑ เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสส ฯ ภควา เอตทโวจ
ยานิกานิจิ ภิกฺขเว ภยานิ อุปฺปชฺชนฺติ สพฺพานิ ตานิ พาลโต อุปฺปชฺชนฺติ
โน ปณฺฑิตโต เยเกจิ อุปทฺทวา อุปฺปชฺชนฺติ สพฺเพ เต พาลโต
อุปฺปชฺชนฺติ โน ปณฺฑิตโต เยเกจิ อุปสคฺคา อุปฺปชฺชนฺติ สพฺเพ
เต พาลโต อุปฺปชฺชนฺติ โน ปณฺฑติ โต ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
นฬาคารา วา ติณาคารา วา อคฺคิ มุกฺโก ๑ กูฏาคารานิป ทหติ
อุลฺลิตฺตาวลิตฺตานิ นิวาตานิ ผุสิตคฺคฬานิ ปหิตวาตปานานิ เอวเมว โข
ภิกฺขเว ยานิกานิจิ ภยานิ อุปฺปชฺชนฺติ สพฺพานิ ตานิ พาลโต อุปฺปชฺชนฺติ
โน ปณฺฑิตโต เยเกจิ อุปทฺทวา อุปฺปชฺชนฺติ สพฺเพ เต
พาลโต อุปปฺ ชฺชนฺติ โน ปณฺฑิตโต เยเกจิ อุปสคฺคา อุปฺปชฺชนฺติ
สพฺเพ เต พาลโต อุปปฺ ชฺชนฺติ โน ปณฺฑิตโต อิติ โข ภิกฺขเว
#๑ โป. ม. มุตฺโต ฯ
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สปฺปฏิภโย พาโล อปฺปฏิภโย ปณฺฑิโต สอุปทฺทโว พาโล อนุปทฺทโว
ปณฺฑิโต สอุปสคฺโค พาโล อนุปสคฺโค ปณฺฑโิ ต นตฺถิ ภิกฺขเว
ปณฺฑิตโต ภย นตฺถิ ปณฺฑิตโต อุปทฺทโว นตฺถิ ปณฺฑิตโต
อุปสคฺโค ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ เยหิ ตีหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ เต ตโย ธมฺเม อภินิวชฺเชตฺวา
เยหิ ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพ เต ตโย ธมฺเม8
สมาทาย วตฺติสฺสามาติ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๔๔๑] ๒ กมฺมลกฺขโณ ภิกฺขเว พาโล กมฺมลกฺขโณ ปณฺฑิโต
อปทาเน โสภติ ๑ ปฺา ๒ ฯ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล
เวทิตพฺโพ กตเมหิ ตีหิ กายทุจฺจริเตน วจีทุจฺจริเตน มโนทุจจฺ ริเตน
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ ฯ
ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพ กตเมหิ ตีหิ
กายสุจริเตน วจีสุจริเตน มโนสุจริเตน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพ ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว
เอว สิกฺขิตพฺพ เยหิ ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ
เต ตโย ธมฺเม อภินิวชฺเชตฺวา เยหิ ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพ เต ตโย ธมฺเม สมาทาย วตฺติสฺสามาติ เอวฺหิ
โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๔๔๒] ๓ ตีณีมานิ ภิกฺขเว พาลสฺส พาลลกฺขณานิ พาลนิมิตฺตานิ
#๑ ม. อปทานโสภนี ฯ ๒ ม. ยุ. ปฺาติ ฯน
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พาลาปทานานิ กตมานิ ตีณิ อิธ ภิกฺขเว พาโล ทุจฺจินฺติตจินฺตี
จ โหติ ทุพฺภาสิตภาสี [๑]- ทุกฺกตกมฺมการี [๒]- โน เจต ๓ ภิกฺขเว
พาโล ทุจฺจินฺติตจินฺตี จ อภวิสฺส ทุพฺภาสิตภาสี ทุกฺกตกมฺมการี เกนZ
น ปณฺฑิตา ชาเนยฺยย พาโล อย ภว อสปฺปุริโสติ ยสฺมา จ โข
ภิกฺขเว พาโล ทุจฺจินฺติตจินฺตี จ โหติ ทุพฺภาสิตภาสี ทุกฺกตกมฺมการี
ตสฺมา น ปณฺฑิตา ชานนฺติ พาโล อย ภว อสปฺปุริโสติ อิมานิ
โข ภิกฺขเว ตีณิ พาลสฺส พาลลกฺขณานิ พาลนิมิตฺตานิ พาลาปทานานิ ฯ
ตีณีมานิ ภิกฺขเว ปณฺฑิตสฺส ปณฺฑิตลกฺขณานิ ปณฺฑิตนิมิตฺตานิ
ปณฺฑิตาปทานานิ กตมานิ ตีณิ อิธ ภิกฺขเว ปณฺฑิโต สุจินฺติตจินฺตี
จ โหติ สุภาสิตภาสี สุกตกมฺมการี โน เจต ๔ ภิกฺขเว ปณฺฑิโต
สุจินฺติตจินฺตี จ อภวิสฺส สุภาสิตภาสี สุกตกมฺมการี เกน น ปณฺฑิตา
ชาเนยฺยย ปณฺฑิโต อย ภว สปฺปุรโิ สติ ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว
ปณฺฑิโต สุจินฺติตจินฺตี จ โหติ สุภาสิตภาสี สุกตกมฺมการี ตสฺมา
น ปณฺฑิตา ชานนฺติ ปณฺฑิโต อย ภว สปฺปุรโิ สติ อิมานิ โข
ภิกฺขเว ตีณิ ปณฺฑิตสฺส ปณฺฑิตลกฺขณานิ ปณฺฑิตนิมิตฺตานิ
ปณฺฑิตาปทานานิ ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ เยหิ ตีหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ เต ตโย ธมฺเม อภินิวชฺเชตฺวา
เยหิ ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพ เต ตโย
ธมฺเม สมาทาย วตฺติสฺสามาติ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
#๑-๒ โป. ม. จ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓-๔ ม. ยุ. โน เจท ฯ
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[๔๔๓] ๔ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ
กตเมหิ ตีหิ อจฺจย อจฺจยโต น ปสฺสติ อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา
ยถาธมฺม น ปฏิกฺกโรติ ปรสฺส โข ปน อจฺจย เทเสนฺตสฺส ยถาธมฺม
น ปฏิคฺคณฺหาติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
พาโล เวทิตพฺโพ ฯ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต
เวทิตพฺโพ กตเมหิ ตีหิ อจฺจย อจฺจยโต ปสฺสติ อจฺจย อจฺจยโต
ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกฺกโรติ ปรสฺส โข ปน อจฺจย เทเสนฺตสฺส
ยถาธมฺม ปฏิคฺคณฺหาติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพติ ฯ
[๔๔๔] ๕ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ็
กตเมหิ ตีหิ อโยนิโส ปฺห กตฺตา โหติ อโยนิโส ปฺห
วิสฺสชฺเชตา โหติ ปรสฺส โข ปน โยนิโส ปฺห วิสฺสชฺชิต
ปริมณฺฑเลหิ ปทพฺยฺชเนหิ สิลฏิ เหิ อุปคเตหิ นาพฺภานุโมทิตา ๑ โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ ฯ
ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพ กตเมหิ
ตีหิ โยนิโส ปฺห กตฺตา โหติ โยนิโส ปฺห วิสฺสชฺเชตา โหติ
ปรสฺส โข ปน โยนิโส ปฺห วิสฺสชฺชิต ปริมณฺฑเลหิ ปทพฺยฺชเนหิ
สิลิฏเหิ อุปคเตหิ อพฺภานุโมทิตา ๒ โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ตีหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพติ ฯ
[๔๔๕] ๖ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ
#๑ ม. ยุ. นาพฺภนุโมทิตา ฯ ๒ ม. ยุ. อพฺภนุโมทิตา ฯ
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กตเมหิ ตีหิ อกุสเลน กายกมฺเมน อกุสเลน วจีกมฺเมน อกุสเลน
มโนกมฺเมน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล
เวทิตพฺโพ ฯ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพ
กตเมหิ ตีหิ กุสเลน กายกมฺเมน กุสเลน วจีกมฺเมน กุสเลน
มโนกมฺเมน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต
เวทิตพฺโพติ ฯ
[๔๔๖] ๗ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ
กตเมหิ ตีหิ สาวชฺเชน กายกมฺเมน สาวชฺเชน วจีกมฺเมน สาวชฺเชน
มโนกมฺเมน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล
เวทิตพฺโพ ฯ ตีหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑโิ ต
เวทิตพฺโพ กตเมหิ ตีหิ อนวชฺเชน กายกมฺเมน อนวชฺเชน
วจีกมฺเมน อนวชฺเชน มโนกมฺเมน อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ตีหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพติ ฯ
[๔๔๗] ๘ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ
กตเมหิ ตีหิ สพฺยาปชฺเฌน ๑ กายกมฺเมน สพฺยาปชฺเฌน วจีกมฺเมน
สพฺยาปชฺเฌน มโนกมฺเมน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ ฯ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพ กตเมหิ ตีหิ อพฺยาปชฺเฌน กายกมฺเมน
อพฺยาปชฺเฌน วจีกมฺเมน อพฺยาปชฺเฌน มโนกมฺเมน อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพ ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว
#๑ ม. สพฺยาพชฺเฌน ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 132

เอว สิกฺขิตพฺพ เยหิ ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ
เต ตโย ธมฺเม อภินิวชฺเชตฺวา เยหิ ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพ เต ตโย ธมฺเม สมาทาย วตฺติสฺสามาติ เอวฺหิ
โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๔๔๘] ๙ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต
อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ
สานุวชฺโช [๑]- วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ กตเมหิ ตีหิ
กายทุจฺจริเตน วจีทุจฺจริเตน มโนทุจจฺ ริเตน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน
ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ อปฺุ
ปสวติ ฯ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปุริโส
อกฺขต อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช [๒]วิฺูน พหฺุจ ปฺุ ปสวติ กตเมหิ ตีหิ กายสุจริเตน
วจีสุจริเตน มโนสุจริเตน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปุริโส อกฺขต อนุปหต อตฺตาน
ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ ปฺุ
ปสวตีติ ฯ
[๔๔๙] ๑๐ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ตโย มเล
อปฺปหาย ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ ตีหิ ทุสฺสีโล จ โหติ
ทุสฺสีลฺยมลฺจสฺส อปฺปหีน โหติ อิสฺสุกี จ โหติ อิสฺสามลฺจสฺส
#๑-๒ โป. ม. จ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อปฺปหีน โหติ มจฺฉรี จ โหติ มจฺเฉรมลฺจสฺส อปฺปหีน โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อิเม ตโย มเล
อปฺปหาย ยถาภต นิกฺขติ ฺโต เอว นิรเย ฯ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ตโย มเล ปหาย ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ
ตีหิ สีลวา จ โหติ ทุสฺสีลฺยมลฺจสฺส ปหีน โหติ อนิสฺสกุ ี จ
โหติ อิสฺสามลฺจสฺส ปหีน โหติ อมจฺฉรี จ โหติ มจฺเฉรมลฺจสฺส
ปหีน โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
อิเม ตโย มเล ปหาย ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
พาลวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ภยลกฺขณา ๑ จินฺตา จ อจฺจยฺจ อโยนิโส
อกุสลฺจ สาวชฺช สพฺยาปชฺฌ ๒ ขต มลนฺติ ฯ
____________
รถการวคฺโค ทุติโย
[๔๕๐] ๑๑ ตีหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต าตโก ๓ ภิกฺขุ
พหุชนาหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ พหุชนาสุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย
อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสาน กตเมหิ ตีหิ อนนุโลมิเก
กายกมฺเม สมาทเปติ อนนุโลมิเก วจีกมฺเม สมาทเปติ อนนุโลมิเกสุ
ธมฺเมสุ สมาทเปติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
าตโก ๔ ภิกฺขุ พหุชนาหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ พหุชนาสุขาย พหุโน
#๑ ม. ภย ลกฺขณจินฺตี จ ฯ ๒ ม. สพฺยาพชฺฌ ฯ ๓-๔ ม. าโต ฯ
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ชนสฺส อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสาน ฯ ตีหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต าตโก ภิกฺขุ พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ
พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน
กตเมหิ ตีหิ อนุโลมิเก กายกมฺเม สมาทเปติ อนุโลมิเก วจีกมฺเม
สมาทเปติ อนุโลมิเกสุ ธมฺเมสุ สมาทเปติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต าตโก ภิกฺขุ พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ
พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ
[๔๕๑] ๑๒ ตีณีมานิ ภิกฺขเว รฺโ ขตฺติยสฺส มุทฺธาภิสิตฺตสฺส ๑
ยาวชีว สรณียานิ ๒ ภวนฺติ กตมานิ ตีณิ ยสฺมึ ภิกฺขเว ปเทเส
ราชา ขตฺติโย มุทฺธาภิสิตฺโต ชาโต โหติ อิท ภิกฺขเว ปม รฺโ
ขตฺติยสฺส มุทฺธาภิสิตฺตสฺส ยาวชีว สรณีย ๓ โหติ ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขเว
ยสฺมึ ปเทเส ราชา ขตฺติโย มุทฺธาภิสิตฺโต โหติ อิท ภิกฺขเว
ทุติย รฺโ ขตฺติยสฺส มุทฺธาภิสิตฺตสฺส ยาวชีว สรณีย โหติ ฯ
ปุน จ ปร ภิกฺขเว ยสฺมึ ปเทเส ราชา ขตฺติโย มุทฺธาภิสิตฺโต สงฺคาม
อภิวิชินิตฺวา วิชิตสงฺคาโม ตเมว สงฺคามสีส อชฺฌาวสติ อิท ภิกฺขเว
ตติย รฺโ ขตฺติยสฺส มุทฺธาภิสิตฺตสฺส ยาวชีว สรณีย โหติ ฯ
อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ รฺโ ขตฺติยสฺส มุทฺธาภิสิตฺตสฺส ยาวชีว
สรณียานิ ภวนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ตีณิมานิ ภิกฺขุสฺส ยาวชีว
สรณียานิ ภวนฺติ กตมานิ ตีณิ ยสฺมึ ภิกฺขเว ปเทเส ภิกขฺ ุ
เกสมสฺสส โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
#๑ โป. ม. ยุ. มุทฺธาวสิตฺตสฺส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒-๓ ม. สารณียานิ
#สารณีย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ อิท ภิกขฺ เว ปม ภิกฺขุสฺส ยาวชีว
สรณีย โหติ ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขเว ยสฺมึ ปเทเส ภิกฺขุ อิท
ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกขฺ สมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ อิท ภิกฺขเว ทุติย ภิกฺขุสฺส ยาวชีว สรณีย
โหติ ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขเว ยสฺมึ ปเทเส ภิกฺขุ อาสวาน ขยา
อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท ภิกฺขเว ตติย ภิกฺขุสฺส ยาวชีว
สรณีย โหติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ ภิกฺขุสฺส ยาวชีว สรณียานิ
ภวนฺตีติ ฯ
[๔๕๒] ๑๓ ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ตโย นิราโส อาสโส วิคตาโส ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
นิราโส อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล นีเจ กุเล ปจฺจาชาโต โหติ
จณฺฑาลกุเล วา เวณกุเล ๑ วา เนสาทกุเล วา รถการกุเล วา [๒]ปุกฺกุสกุเล วา ทฬิทฺเท อปฺปนฺนปานโภชเน กสิรวุตฺติเก ยตฺถ กสิเรน
ฆาสจฺฉาโท ลพฺภติ โส จ โหติ ทุพฺพณฺโณ ทุทฺทสิโก โอโกฏิมโก
พหฺวาพาโธ กาโณ วา กุณี วา ขฺโช วา ปกฺขหโต วา น ลาภีl
อนฺนสฺส ปานสฺส วตฺถสฺส ยานสฺส มาลาคนฺธวิเลปนสฺส เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส
โส สุณาติ อิตฺถนฺนาโม กิร ขตฺติโย ขตฺติเยหิ
ขตฺตยิ าภิเสเกน อภิสิตฺโตติ ตสฺส น เอว โหติ กทาสฺสุ ๓ นาม
#๑ ม. เวนกุเล ฯ ๒ โป. กุมฺภการกุเล วา ฯ ๓ โป. ม. ยุ. สพฺพตฺถ กุทาสฺสุ ฯ
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มป ขตฺติยา ขตฺติยาภิเสเกน อภิสิฺจิสฺสนฺตีติ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว
ปุคฺคโล นิราโส ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อาสโส อิธ ภิกขฺ เว
รฺโ ขตฺติยสฺส มุทฺธาภิสิตฺตสฺส เชฏโ ปุตฺโต โหติ อภิเสเกน ๑
อนภิสิตฺโต มจลปฺปตฺโต โส สุณาติ อิตฺถนฺนาโม กิร ขตฺติโย
ขตฺติเยหิ ขตฺติยาภิเสเกน อภิสิตฺโตติ ตสฺส เอว โหติ กทาสฺสุ นาม
มป ขตฺติยา ขตฺติยาภิเสเกน อภิสิฺจิสฺสนฺตีติ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว
ปุคฺคโล อาสโส ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล วิคตาโส อิธ
ภิกฺขเว ราชา โหติ ขตฺติโย มุทฺธาภิสิตฺโต โส สุณาติ อิตฺถนฺนาโม
กิร ขตฺติโย ขตฺติเยหิ ขตฺติยาภิเสเกน อภิสิตฺโตติ ตสฺส น เอว
โหติ กทาสฺสุ นาม มป ขตฺติยา ขตฺติยาภิเสเกน อภิสิฺจิสฺสนฺตีติ
ต กิสฺส เหตุ ยา หิสฺส ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนภิสิตฺตสฺส อภิเสกาสา
สาสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล วิคตาโส ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ตโย ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา ภิกฺขูสุ
กตเม ตโย นิราโส อาสโส วิคตาโส กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
นิราโส อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ทุสฺสีโล โหติ ปาปธมฺโม
อสุจิ สงฺกสฺสรสมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต อสฺสมโณ สมณปฏิฺโ
อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจาริปฏิฺโ อนฺโตปูติ อวสฺสุโต กสมฺพชุ าโต โส
สุณาติ อิตฺถนฺนาโม กิร ภิกฺขุ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
#๑ ม. ยุ. อภิเสโก ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 137

ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรตีติ ตสฺส น เอว โหติ กทาสฺสุ นาม อหมฺป อาสวาน
ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสามีติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคคฺ โล
นิราโส ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว ปุคฺคโล อาสโส อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม โส สุณาติ อิตฺถนฺนาโม กิร ภิกฺขุ
อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ตสฺส เอว โหติ
กทาสฺสุ นาม อหมฺป อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสามีติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อาสโส ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
วิคตาโส อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรห โหติ ขีณาสโว โส สุณาติ
อิตฺถนฺนาโม กิร ภิกฺขุ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ตสฺส
น เอว โหติ กทาสฺสุ นาม อหมฺป อาสวาน ขยา อนาสว
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสามีติ ต กิสฺส เหตุ ยา หิสสฺ ภิกฺขเว ปุพฺเพ
อวิมุตฺตสฺส วิมุตฺตาสา สาสฺส ปฏิปฺปสฺสทฺธา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล วิคตาโส ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
ภิกฺขูสูติ ฯ
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[๔๕๓] ๑๔ โยป โส ภิกฺขเว ราชา จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก ธมฺมราชา
โสป นาม ๑ อราชก จกฺก ปวตฺเตตีติ ฯ เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ
ภควนฺต เอตทโวจ โก ปน ภนฺเต รฺโ จกฺกวตฺติสฺส ธมฺมิกสฺส
ธมฺมรฺโ ราชาติ ฯ ธมฺโม ภิกขฺ ูติ ภควา อโวจ อิธ ภิกขฺ ุ
ราชา จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก ธมฺมราชา ธมฺมเยว นิสฺสาย ธมฺม สกฺกโรนฺโต
ธมฺม ครุกโรนฺโต ธมฺม อปจายมาโน ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ ธมฺมาธิปเตยฺโย
ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหติ อนฺโตชนสฺมึ ฯ ปุน จ ปร
ภิกฺขุ ราชา จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก ธมฺมราชา ธมฺมเยว นิสฺสาย ธมฺม
สกฺกโรนฺโต ธมฺม ครุกโรนฺโต ธมฺม อปจายมาโน ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ
ธมฺมาธิปเตยฺโย ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหติ ขตฺติเยสุ อนุยนฺเตสุ
พลกายสฺมึ พฺราหฺมณคหปติเกสุ เนคมชานปเทสุ สมณพฺราหฺมเณสุ
มิคปกฺขีสุ ฯ ส โข โส ภิกฺขุ ราชา จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก ธมฺมราชา
ธมฺมเยว นิสสฺ าย ธมฺม สกฺกโรนฺโต ธมฺม ครุกโรนฺโต ธมฺม อปจายมาโน
ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ ธมฺมาธิปเตยฺโย ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหิตฺวา
อนฺโตชนสฺมึ ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหิตฺวา ขตฺติเยสุ อนุยนฺเตสุ
พลกายสฺมึ พฺราหฺมณคหปติเกสุ เนคมชานปเทสุ สมณพฺราหฺมเณสุ
มิคปกฺขีสุ ธมฺเมเนว จกฺก ปวตฺเตติ ต โหติ จกฺก อปฺปฏิวตฺติย
เกนจิ มนุสฺสภูเตน ปจฺจตฺถิเกน ปาณินา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขุ ตถาคโต
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธมฺมิโก ธมฺมราชา ธมฺมเยว นิสฺสาย ธมฺม
สกฺกโรนฺโต ธมฺม ครุกโรนฺโต ธมฺม อปจายมาโน ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ
#๑ โป. โสป น ราชก ฯ ม. โสป น อราชก ฯ
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ธมฺมาธิปเตยฺโย ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหติ กายกมฺมสฺมึ เอวรูป
กายกมฺม เสวิตพฺพ เอวรูป กายกมฺม น เสวิตพฺพนฺติ ฯ ปุน จ ปร
ภิกฺขุ ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธมฺมิโก ธมฺมราชา ธมฺมเยว
นิสฺสาย ธมฺม สกฺกโรนฺโต ธมฺม ครุกโรนฺโต ธมฺม อปจายมาโน
ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ ธมฺมาธิปเตยฺโย ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหติ
วจีกมฺมสฺมึ เอวรูป วจีกมฺม เสวิตพฺพ เอวรูป วจีกมฺม น
เสวิตพฺพนฺติ ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขุ ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธมฺมิโก
ธมฺมราชา ธมฺมเยว นิสฺสาย ธมฺม สกฺกโรนฺโต ธมฺม ครุกโรนฺโต ธมฺม
อปจายมาโน ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ ธมฺมาธิปเตยฺโย ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ
สวิทหติ มโนกมฺมสฺมึ เอวรูป มโนกมฺม เสวิตพฺพ เอวรูป
มโนกมฺม น เสวิตพฺพนฺติ ฯ ส โข โส ภิกฺขุ ตถาคโต อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธมฺมโิ ก ธมฺมราชา ธมฺมเยว นิสฺสาย ธมฺม สกฺกโรนฺโต
ธมฺม ครุกโรนฺโต ธมฺม อปจายมาโน ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ
ธมฺมาธิปเตยฺโย ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหิตฺวา กายกมฺมสฺมึ
ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหิตฺวา วจีกมฺมสฺมึ ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ
สวิทหิตฺวา มโนกมฺมสฺมึ ธมฺเมเนว อนุตฺตร ธมฺมจกฺก ปวตฺเตติ
ต โหติ จกฺก อปฺปฏิวตฺติย สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา
มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๔๕๔] ๑๕ เอก สมย ภควา พาราณสิย วิหรติ อิสิปตเน
มิคทาเย ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ
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เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสส ฯ ภควา เอตทโวจ ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว
ราชา อโหสิ ปเจตโน ๑ นาม อถโข ภิกฺขเว ราชา ปเจตโน รถการ
อามนฺเตสิ อิโต เม สมฺม รถการ ฉนฺน มาสาน อจฺจเยน สงฺคาโม
ภวิสฺสติ สกฺขสิ ๒ เม สมฺม รถการ นว จกฺกยุค กาตุนฺติ สกฺโกมิ
เทวาติ โข ภิกฺขเว รถกาโร รฺโ ปเจตนสฺส ปจฺจสฺโสสิ อถโข
ภิกฺขเว รถกาโร ฉหิ มาเสหิ ฉารตฺตูเนหิ เอก จกฺก นิฏาเปสิ ฯ
อถโข ภิกฺขเว ราชา ปเจตโน รถการ อามนฺเตสิ อิโต เม สมฺม
รถการ ฉนฺน ทิวสาน อจฺจเยน สงฺคาโม ภวิสฺสติ นิฏิต นว
จกฺกยุคนฺติ อิเมหิ โข เทว ฉหิ มาเสหิ ฉารตฺตูเนหิ เอก จกฺก
นิฏิตนฺติ สกฺขสิ ๓ ปน เม สมฺม รถการ อิเมหิ ฉหิ ทิวเสหิ ทุติย
จกฺก นิฏาเปตุนฺติ สกฺโกมิ เทวาติ โข ภิกฺขเว รถกาโร รฺโ
ปเจตนสฺส ปจฺจสฺโสสิ อถโข ภิกฺขเว รถกาโร ฉหิ ทิวเสหิ ทุติย
จกฺก นิฏาเปตฺวา นว จกฺกยุค อาทาย เยน ราชา ปเจตโน
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ราชาน ปเจตน เอตทโวจ อิทนฺเต
เทว นว จกฺกยุค นิฏิตนฺติ ฯ ยฺจ เต อิท สมฺม รถการ จกฺก
ฉหิ มาเสหิ นิฏิต ฉารตฺตูเนหิ ยฺจ เต อิท จกฺก ฉหิ ทิวเสหิ
นิฏิต อิเมส กึ นานากรณ เนส กิฺจิ นานากรณ ปสฺสามีติ ฯ
อตฺเถส เทว นานากรณ ปสฺสตุ เทโว นานากรณนฺติ ฯ อถโข
ภิกฺขเว รถกาโร ย ต จกฺก ฉหิ ทิวเสหิ นิฏิต ต ปวตฺเตสิ
ต ปวตฺติต สมาน ยาวติกา อภิสงฺขารสฺส คติ ตาวติก คนฺตฺวา
#๑ ม. สพฺพตฺถ สเจตโน นาม ฯ ๒-๓ โป. ม. สกฺขสิ ฺสสิ ฯ
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จิงฺคุลายิตฺวา ภูมิย ปปติ ย ปน ต จกฺก ฉหิ มาเสหิ นิฏิต
ฉารตฺตูเนหิ ต ปวตฺเตสิ ต ปวตฺติต สมาน ยาวติกา อภิสงฺขารสฺส
คติ ตาวติก คนฺตฺวา อกฺขาหต มฺเ อฏาสิ ฯ โก นุ โข
สมฺม รถการ เหตุ โก ปจฺจโย ยมิท จกฺก ฉหิ ทิวเสหิ นิฏ ิต
ต ปวตฺติต สมาน ยาวติกา อภิสงฺขารสฺส คติ ตาวติก คนฺตฺวา
จิงฺคุลายิตฺวา ภูมิย ปปติ โก ปน สมฺม รถการ เหตุ โก ปจฺจโย
ยมิท จกฺก ฉหิ มาเสหิ นิฏิต ฉารตฺตูเนหิ ต ปวตฺติต สมาน ยาวติกา
อภิสงฺขารสฺส คติ ตาวติก คนฺตฺวา อกฺขาหต มฺเ อฏาสีติ ฯ
ยมิท เทว จกฺก ฉหิ ทิวเสหิ นิฏิต ตสฺส เนมิป สวงฺกา สโทสา
สกสาวา อาราป สวงฺกา สโทสา สกสาวา นาภิป สวงฺกา สโทสา
สกสาวา ต เนมิยาป สวงฺกตฺตา สโทสตฺตา สกสาวตฺตา อารานป
สวงฺกตฺตา สโทสตฺตา สกสาวตฺตา นาภิยาป สวงฺกตฺตา สโทสตฺตา
สกสาวตฺตา ปวตฺติต สมาน ยาวติกา อภิสงฺขารสฺส คติ ตาวติก
คนฺตฺวา จิงฺคุลายิตฺวา ภูมิย ปปติ ฯ ย ปน [๑]- เทว จกฺก ฉหิ มาเสหิ
นิฏิต ฉารตฺตูเนหิ ตสฺส เนมิป อวงฺกา อโทสา อกสาวา อาราป
อวงฺกา อโทสา อกสาวา นาภิป อวงฺกา อโทสา อกสาวา ต เนมิยาป
อวงฺกตฺตา อโทสตฺตา อกสาวตฺตา อารานป อวงฺกตฺตา อโทสตฺตา
อกสาวตฺตา นาภิยาป อวงฺกตฺตา อโทสตฺตา อกสาวตฺตา ปวตฺติต สมาน
ยาวติกา อภิสงฺขารสฺส คติ ตาวติก คนฺตฺวา อกฺขาหต มฺเ อฏาสีติ ฯ
สิยา โข ปน ภิกฺขเว ตุมหฺ าก เอวมสฺส อฺโ นูน เตน สมเยน
#๑ ม. ยุ. ต ฯ
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โส รถกาโร อโหสีติ น โข ปเนต ภิกฺขเว เอว ทฏพฺพ อห
เตน สมเยน โส รถกาโร อโหสึ ตทาห ภิกฺขเว กุสโล ทารุวงฺกาน
ทารุโทสาน ทารุกสาวาน เอตรหิ โข ปนาห ภิกฺขเว อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ กุสโล กายวงฺกาน กายโทสาน กายกสาวาน กุสโล
วจีวงฺกาน วจีโทสาน วจีกสาวาน กุสโล มโนวงฺกาน มโนโทสาน
มโนกสาวาน ฯ ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนิยา วา กายวงฺโก
อปฺปหีโน กายโทโส กายกสาโว วจีวงฺโก อปฺปหีโน วจีโทโส
วจีกสาโว มโนวงฺโก อปฺปหีโน มโนโทโส มโนกสาโว เอว ปปติตา
เต ภิกฺขเว อิมสฺมา ธมฺมวินยา เสยฺยถาป ต จกฺก ฉหิ ทิวเสหิ
นิฏิต ฯ ยสฺส กสฺสจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขนุ ิยา วา กายวงฺโก
ปหีโน กายโทโส กายกสาโว วจีวงฺโก ปหีโน วจีโทโส วจีกสาโว
มโนวงฺโก ปหีโน มโนโทโส มโนกสาโว เอว ปติฏิตา เต ภิกฺขเว
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย เสยฺยถาป ต จกฺก ฉหิ มาเสหิ นิฏิต ฉารตฺตูเนหิ ฯ
ตสฺมาติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ กายวงฺก ปชหิสฺสาม กายโทส
กายกสาว วจีวงฺก ปชหิสฺสาม วจีโทส วจีกสาว มโนวงฺก ปชหิสฺสาม
มโนโทส มโนกสาวนฺติ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๔๕๕] ๑๖ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อปณฺณกปฏิปท ๑
ปฏิปนฺโน โหติ โยนิ จสฺส อารทฺธา โหติ อาสวาน ขยาย
กตเมหิ ตีหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ
โภชเน มตฺตฺู โหติ ชาคริย อนุยุตฺโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
#๑ ยุ. อปณฺณกต ... ฯ
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ภิกฺขุ อินฺทฺรเิ ยสุ คุตฺตทวาโร โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป
ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน
จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อนฺวาสฺสเวยฺยย ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนทฺ ฺริย
จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน
คนฺธ ฆายิตฺวา ฯเปฯ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ฯเปฯ กาเยน
โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ฯเปฯ มนสา ธมฺม วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี
โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยย ตสฺส
สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินฺทรฺ ิย มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ
เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ โภชเน มตฺตฺู โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส
อาหาร อาหาเรติ เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย
ยาวเทว อมสฺส กายสฺส ิติยา ยาปนาย วิหึสุปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย
อิติ ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน น
อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร
จาติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ โภชเน มตฺตฺู โหติ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ชาคริย อนุยุตฺโต โหติ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ทิวส
จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ รตฺติยา
ปม ยาม จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ
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รตฺติยา มชฺฌิม ยาม ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปติ ปาเทน ๑
ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน อุฏานสฺ มนสิกริตวฺ า รตฺติยา
ปจฺฉิม ยาม ปจฺจุฏาย จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ
จิตฺต ปริโสเธติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ชาคริย อนุยุตฺโต โหติ ฯ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อปณฺณกปฏิปท
ปฏิปนฺโน โหติ โยนิ จสฺส อารทฺธา โหติ อาสวาน ขยายาติ ฯ
[๔๕๖] ๑๗ ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตนฺติ
ปรพฺยาพาธายป สวตฺตนฺติ อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตนฺติ กตเม
ตโย กายทุจฺจริต วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต อิเม โข ภิกฺขเว
ตโย ธมฺมา อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตนฺติ ปรพฺยาพาธายป สวตฺตนฺติ
อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตนฺติ ฯ ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา เนว
อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตนฺติ น ปรพฺยาพาธายป สวตฺตนฺติ น
อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตนฺติ กตเม ตโย กายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต อิเม โข ภิกขฺ เว ตโย ธมฺมา เนว อตฺตพฺยาพาธายป สวตฺตนฺติ
น ปรพฺยาพาธายป สวตฺตนฺติ น อุภยพฺยาพาธายป สวตฺตนฺตีติ ฯ
[๔๕๗] ๑๘ สเจ โว ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอว
ปุจฺเฉยฺยย เทวโลกูปปตฺติยา อาวุโส สมโณ โคตโม พฺรหฺมจริย
วุสฺสตีติ ๒ นนุ ตุเมฺห ภิกฺขเว เอว ปุฏา อฏฏิเยยฺยาถ หราเยยฺยาถ
ชิคุจฺเฉยฺยาถาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อิติ กิร ตุเมฺห ภิกฺขเว ทิพฺเพน
อายุนา อฏฏิยถ หรายถ ชิคุจฺฉถ ทิพฺเพน วณฺเณน ทิพฺเพน
#๑ ม. ยุ. ปาเท ปาท ฯ ๒ ม. วุสฺสถาติ ฯ
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สุเขน ทิพฺเพน ยเสน ทิพฺเพน อธิปเตยฺเยน อฏฏิยถ หรายถ
ชิคุจฺฉถ ฯ ปเคว โข ปน ภิกฺขเว ตุเมฺหหิ กายทุจฺจริเตน อฏฏิยิตพฺพ
หรายิตพฺพ ชิคุจฺฉิตพฺพ วจีทุจฺจริเตน ... มโนทุจฺจริเตน อฏฏิยติ พฺพ
หรายิตพฺพ ชิคุจฺฉิตพฺพนฺติ ฯ
[๔๕๘] ๑๙ ตีหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคโต ปาปณิโก อภพฺโพ
อนธิคต วา โภค อธิคนฺตต อธิคต วา โภค ผาติกาตต ๑ กตเมหิ ตีหิ
อิธ ภิกฺขเว ปาปณิโก ปุพฺพณฺหสมย น สกฺกจฺจ กมฺมนฺต อธิฏาติ
มชฺฌนฺติกสมย น สกฺกจฺจ กมฺมนฺต อธิฏาติ สายณฺหสมย น
สกฺกจฺจ กมฺมนฺต อธิฏาติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ องฺเคหิ
สมนฺนาคโต ปาปณิโก อภพฺโพ อนธิคต วา โภค อธิคนฺตต อธิคต
วา โภค ผาติกาตต ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ อภพฺโพ อนธิคต วา กุสล ธมฺม อธิคนฺตต อธิคต วา กุสล
ธมฺม ผาติกาตต กตเมหิ ตีหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปุพฺพณฺหสมย
น สกฺกจฺจ สมาธินิมิตฺต อธิฏาติ มชฺฌนฺติกสมย น สกฺกจฺจ
สมาธินิมิตฺต อธิฏาติ สายณฺหสมย น สกฺกจฺจ สมาธินิมิตฺต
อธิฏาติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
อภพฺโพ อนธิคต วา กุสล ธมฺม อธิคนฺตต อธิคต วา กุสล ธมฺม
ผาติกาตต ฯ ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต ปาปณิโก ภพฺโพ อนธิคต
วา โภค อธิคนฺตต อธิคต วา โภค ผาติกาตต กตเมหิ ตีหิ
#๑ โป. ม. ผาตึ กาตต ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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อิธ ภิกฺขเว ปาปณิโก ปุพฺพณฺหสมย สกฺกจฺจ กมฺมนฺต อธิฏาติ
มชฺฌนฺติกสมย สกฺกจฺจ กมฺมนฺต อธิฏาติ สายณฺหสมย สกฺกจฺจ
กมฺมนฺต อธิฏาติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต
ปาปณิโก ภพฺโพ อนธิคต วา โภค อธิคนฺตต อธิคต วา โภค
ผาติกาตต ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
ภพฺโพ อนธิคต วา กุสล ธมฺม อธิคนฺตต อธิคต วา กุสล ธมฺม
ผาติกาตต กตเมหิ ตีหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปุพฺพณฺหสมย สกฺกจฺจ
สมาธินิมิตฺต อธิฏาติ มชฺฌนฺติกสมย สกฺกจฺจ สมาธินมิ ิตฺต
อธิฏาติ สายณฺหสมย สกฺกจฺจ สมาธินิมิตฺต อธิฏาติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ อนธิคต วา
กุสล ธมฺม อธิคนฺตต อธิคต วา กุสล ธมฺม ผาติกาตุนฺติ ฯ
[๔๕๙] ๒๐ ตีหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคโต ปาปณิโก นจิรสฺเสว
มหนฺตตฺต ๑ เวปุลฺลตฺต ปาปุณาติ โภเคสุ กตเมหิ ตีหิ อิธ ภิกฺขเว
ปาปณิโก จกฺขุมา จ โหติ วิธูโร จ นิสฺสยสมฺปนฺโน จ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปาปณิโก จกฺขุมา โหติ อิธ ภิกฺขเว ปาปณิโก ปณิย
ชานาติ อิท ปณิย เอว กีต เอว วิกฺกยมาน เอตฺตก มูล ภวิสฺสติ
เอตฺตโก อุทโยติ เอว โข ภิกฺขเว ปาปณิโก จกฺขุมา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปาปณิโก วิธูโร โหติ อิธ ภิกฺขเว ปาปณิโก
กุสโล โหติ ปณิย เกตฺุจ วิกฺเกตฺุจ เอว โข ภิกฺขเว ปาปณิโก
วิธูโร โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปาปณิโก นิสฺสยสมฺปนฺโน โหติ อิธ
#๑ โป. มหตฺต วา เวปุลฺล วา ม. มหตฺต เวปุลฺลตฺต ยุ. มหนฺตตฺต วา เวปุลฺลตฺต
#วา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ภิกฺขเว ปาปณิโก ๑ เย เต คหปตี วา คหปติปุตฺตา วา อฑฺฒา
มหทฺธนา มหาโภคา เต น เอว ชานนฺติ อย โข ภว
ปาปณิโก จกฺขุมา จ วิธูโร จ ปฏิพโล ปุตฺตทารฺจ โปเสตต
อมฺหากฺจ กาเลน กาล อนุปฺปทาตุนฺติ เต น โภเคหิ นิปตนฺติ ๒
อิโต สมฺม ปาปณิก โภเค หริตฺวา ๓ ปุตฺตทารฺจ โปเสหิ อมฺหากฺจ
กาเลน กาล อนุปฺปเทหีติ เอว โข ภิกฺขเว ปาปณิโก
นิสฺสยสมฺปนฺโน โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต
ปาปณิโก นจิรสฺเสว มหนฺตตฺต เวปุลฺลตฺต ปาปุณาติ โภเคสุ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ นจิรสฺเสว
มหนฺตตฺต เวปุลฺลตฺต ปาปุณาติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ กตเมหิ ตีหิ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ จกฺขุมา จ โหติ วิธูโร จ นิสฺสยสมฺปนฺโน จ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขมุ า โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อิท ทุกฺขนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ ... อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต
ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขมุ า โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ วิธูโร โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อารทฺธวิริโย วิหรติ
อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา
ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ เอว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ วิธูโร โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิสฺสยสมฺปนฺโน โหติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เย เต ภิกฺขู พหุสสฺ ุตา อาคตาคมา ธมฺมธรา
วินยธรา มาติกาธรา โส เต กาเลน กาล อุปสงฺกมิตฺวา ปริปุจฺฉติ
#๑ โป. ม. ปาปณิก ฯ ๒ โป. วิกกฺ ีณนฺติ ยุ. นิมนฺตนฺติ ฯ ๓ ม. ยุ. กริตฺวา ฯ
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ปริปฺหติ อิท ภนฺเต กถ อิมสฺส โก อตฺโถติ ตสฺส เต
อายสฺมนฺโต อวิวฏฺเจว วิวรนฺติ อนุตฺตานีกตฺจ อุตฺตานีกโรนฺติ
อเนกวิหิเตสุ จ กงฺขาานิเยสุ ธมฺเมสุ กงฺข ปฏิวิโนเทนฺติ เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิสฺสยสมฺปนฺโน โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ นจิรสฺเสว มหนฺตตฺต เวปุลฺลตฺต
ปาปุณาติ กุสเลสุ ธมฺเมสูติ ฯ
รถการวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
าตโก สรณีโย ภิกฺขุ จกฺกวตฺตี ปเจตโน
อปณฺณกตฺตา เทโว จ เทฺว ปาปณิเกน จาติ ฯ
__________________
ปุคฺคลวคฺโค ตติโย
[๔๖๐] ๒๑ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถโข อายสฺมา จ สวิฏโ ๑ อายสฺมา จ
มหาโกฏิโต เยนายสฺมา สารีปุตโฺ ต เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต นิสินฺน โข
อายสฺมนฺต สวิฏ ๒ อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ ตโยเม อาวุโส
สวิฏ ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม ตโย กายสกฺขิ
ทิฏิปฺปตฺโต ๓ สทฺธาวิมุตฺโต อิเม โข อาวุโส ตโย ปุคฺคลา
#๑-๒ ม. สมิทฺโธ-สมิทฺธ ฯ อิโตปร อีทิสเมว ฯ ๓ ทิฏปฺปตฺโต อิติป ฯ
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สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ อิเมส อาวุโส ติณฺณ ปุคฺคลาน
กตโม เต ปุคฺคโล ขมติ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ ตโยเม
อาวุโส สารีปุตฺต ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม ตโย
กายสกฺขิ ทิฏิปฺปตฺโต สทฺธาวิมุตฺโต อิเม โข อาวุโส ตโย ปุคฺคลา
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ อิเมส อาวุโส ติณฺณ ปุคฺคลาน
ยฺวาย ปุคฺคโล สทฺธาวิมุตฺโต อย เม ปุคฺคโล ขมติ อิเมส
ติณฺณ ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จ ต กิสฺส เหตุ
อิมสฺสาวุโส ปุคฺคลสฺส สทฺธินฺทฺริย อธิมตฺตนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา
สารีปุตฺโต อายสฺมนฺต มหาโกฏิต เอตทโวจ ตโยเม อาวุโส
โกฏิต ปุคคฺ ลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม ตโย กายสกฺขิ
ทิฏิปฺปตฺโต สทฺธาวิมุตฺโต อิเม โข อาวุโส ตโย ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ อิเมส อาวุโส ติณฺณ ปุคฺคลาน กตโม เต
ปุคฺคโล ขมติ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ ตโยเม อาวุโส
สารีปุตฺต ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม ตโย
กายสกฺขิ ทิฏิปฺปตฺโต สทฺธาวิมุตฺโต อิเม โข อาวุโส ตโย
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ อิเมส อาวุโส ติณฺณ
ปุคฺคลาน ยฺวาย ปุคฺคโล กายสกฺขิ อย เม ปุคฺคโล ขมติ อิเมส
ติณฺณ ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จ ต กิสฺส เหตุ
อิมสฺสาวุโส ปุคฺคลสฺส สมาธินฺทฺริย อธิมตฺตนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา
มหาโกฏิโต อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ ตโยเม อาวุโส
สารีปุตฺต ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม ตโย
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กายสกฺขิ ทิฏิปฺปตฺโต สทฺธาวิมุตฺโต อิเม โข อาวุโส ตโย
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ อิเมส อาวุโส ติณฺณฏ
ปุคฺคลาน กตโม เต ปุคฺคโล ขมติ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร
จาติ ฯ ตโยเม อาวุโส โกฏิต ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ กตเม ตโย กายสกฺขิ ทิฏิปฺปตฺโต สทฺธาวิมุตฺโต
อิเม โข อาวุโส ตโย ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
อิเมส อาวุโส ติณฺณ ปุคฺคลาน ยฺวาย ปุคฺคโล ทิฏิปฺปตฺโต
อย เม ปุคฺคโล ขมติ อิเมส ติณฺณ ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร
จ ปณีตตโร จ ต กิสฺส เหตุ อิมสฺสาวุโส ปุคฺคลสฺส
ปฺินฺทฺริย อธิมตฺตนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต อายสฺมนฺต จ
สวิฏ อายสฺมนฺต จ มหาโกฏิต เอตทโวจ พฺยากต โข อาวุโส
อมฺเหหิ สพฺเพเหว ยถาสก ปฏิภาณ อายามาวุโส เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิสฺสาม อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต เอตมตฺถ อาโรเจสฺสาม
ยถา โน ภควา พฺยากริสฺสติ ตถา น ธาเรสฺสามาติ ๑ ฯ เอวมาวุโสติ
โข อายสฺมา จ สวิฏโ อายสฺมา จ มหาโกฏิโต อายสฺมโต
สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสส ฯ อถโข อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ
สวิฏโ อายสฺมา จ มหาโกฏิโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ยาวตโก อโหสิ อายสฺมตา จ
สวิฏเน อายสฺมตา จ มหาโกฏิเตน สทฺธึ กถาสลฺลาโป ต
#๑ โป. ชานิสฺสามาติ ฯ
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สพฺพ ภควโต อาโรเจสิ ฯ นเขฺวตฺถ สารีปุตฺต สุกร เอกเสน พฺยากาตต
อย อิเมส ติณฺณ ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ
าน เหต สารีปุตฺต วิชฺชติ ยฺวาย ปุคฺคโล สทฺธาวิมุตฺโต สฺวาย
อรหตฺตาย ปฏิปนฺโน ยฺวาย ปุคฺคโล กายสกฺขิ สฺวาย สกทาคามี
วา อนาคามี วา โยจาย ปุคฺคโล ทิฏ ิปฺปตฺโต โสปสฺส สกทาคามี
วา อนาคามี วา ฯ นเขฺวตฺถ สารีปุตตฺ สุกร เอกเสน พฺยากาตต อย
อิเมส ติณฺณ ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ าน เหต
สารีปุตฺต วิชฺชติ ยฺวาย ปุคฺคโล กายสกฺขิ สฺวาย อรหตฺตาย
ปฏิปนฺโน ยฺวาย ปุคฺคโล สทฺธาวิมุตฺโต สฺวาย สกทาคามี วา
อนาคามี วา โยจาย ปุคฺคโล ทิฏิปฺปตฺโต โสปสฺส สกทาคามี
วา อนาคามี วา ฯ นเขฺวตฺถ สารีปุตตฺ สุกร เอกเสน พฺยากาตต
อย อิเมส ติณฺณ ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ
าน เหต สารีปุตฺต วิชฺชติ ยฺวาย ปุคฺคโล ทิฏ ิปฺปตฺโต สฺวาย
อรหตฺตาย ปฏิปนฺโน ยฺวาย ปุคฺคโล สทฺธาวิมุตฺโต สฺวาย สกทาคามี
วา อนาคามี วา โยจาย ปุคฺคโล กายสกฺขิ โสปสฺส สกทาคามี
วา อนาคามี วา ฯ นเขฺวตฺถ สารีปุตตฺ สุกร เอกเสน พฺยากาตต
อย อิเมส ติณฺณ ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ
[๔๖๑] ๒๒ ตโยเม ภิกฺขเว คิลานา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ตโย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ คิลาโน ลภนฺโต วา สปฺปายานิ
โภชนานิ อลภนฺโต วา สปฺปายานิ โภชนานิ ลภนฺโต วา สปฺปายานิ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 152

เภสชฺชานิ อลภนฺโต วา สปฺปายานิ เภสชฺชานิ ลภนฺโต วา
ปฏิรูป อุปฏาก อลภนฺโต วา ปฏิรูป อุปฏาก เนว วุฏ าติ
ตมฺหา อาพาธา อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ คิลาโน ลภนฺโต
วา สปฺปายานิ โภชนานิ อลภนฺโต วา สปฺปายานิ โภชนานิ ลภนฺโต
วา สปฺปายานิ เภสชฺชานิ อลภนฺโต วา สปฺปายานิ เภสชฺชานิ
ลภนฺโต วา ปฏิรูป อุปฏาก อลภนฺโต วา ปฏิรูป อุปฏาก
วุฏาติ ตมฺหา อาพาธา อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ คิลาโน
ลภนฺโต สปฺปายานิ โภชนานิ โน อลภนฺโต ลภนฺโต สปฺปายานิ
เภสชฺชานิ โน อลภนฺโต ลภนฺโต ปฏิรูป อุปฏาก โน อลภนฺโต
วุฏาติ ตมฺหา อาพาธา ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย คิลาโน ลภนฺโต
สปฺปายานิ โภชนานิ โน อลภนฺโต ลภนฺโต สปฺปายานิ เภสชฺชานิ
โน อลภนฺโต ลภนฺโต ปฏิรูป อุปฏาก โน อลภนฺโต วุฏาติ
ตมฺหา อาพาธา อิม โข ภิกฺขเว คิลาน ปฏิจฺจ คิลานภตฺต
อนฺุาต คิลานเภสชฺช อนฺุาต คิลานุปฏาโก อนฺุาโต
อิมฺจ ปน ภิกฺขเว คิลาน ปฏิจฺจ อฺเป คิลานา อุปฏาตพฺพา
อิเม โข ภิกฺขเว ตโย คิลานา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ตโยเม คิลานูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ กตเม ตโย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคคฺ โล ลภนฺโต
วา ตถาคต ทสฺสนาย อลภนฺโต วา ตถาคต ทสฺสนาย ลภนฺโต
วา ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย สวนาย อลภนฺโต วา ตถาคตปฺปเวทิต
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ธมฺมวินย สวนาย เนว โอกฺกมติ นิยาม กุสเลสุ ธมฺเมสุ
สมฺมตฺต อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลภนฺโต วา ตถาคต
ทสฺสนาย อลภนฺโต วา ตถาคต ทสฺสนาย ลภนฺโต วา
ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย สวนาย อลภนฺโต วา ตถาคตปฺปเวทิต
ธมฺมวินย สวนาย โอกฺกมติ นิยาม กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต
อิธ ปน ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลภนฺโต ตถาคต ทสฺสนาย โน
อลภนฺโต ลภนฺโต ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย สวนาย โน
อลภนฺโต โอกฺกมติ นิยาม กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต ตตฺร
ภิกฺขเว ยฺวาย ปุคฺคโล ลภนฺโต ตถาคต ทสฺสนาย โน อลภนฺโต
ลภนฺโต ตถาคตปฺปเวทิต ธมฺมวินย สวนาย โน อลภนฺโต โอกฺกมติ
นิยาม กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต อิม โข ภิกฺขเว ปุคฺคล ปฏิจจฺ
ธมฺมเทสนา อนฺุาตา อิมฺจ ปน ภิกฺขเว ปุคฺคล ปฏิจฺจ
อฺเสป ธมฺโม เทเสตพฺโพ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย คิลานูปมา
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๔๖๒] ๒๓ ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ตโย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร
อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌ วจีสงฺขาร อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌ
มโนสงฺขาร อภิสงฺขโรติ โส สพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา
สพฺยาปชฺฌ วจีสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌ มโนสงฺขาร
อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌ โลก อุปปชฺชติ ตเมน สพฺยาปชฺฌ
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โลก อุปปนฺน สมาน สพฺยาปชฺฌา ผสฺสา ผุสนฺติ โส สพฺยาปชฺเฌหิ
ผสฺเสหิ ผุฏโ  สมาโน สพฺยาปชฺฌ เวทน เวทิยติ เอกนฺตทุกฺข
เสยฺยถาป สตฺตา เนรยิกา อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
อพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ อพฺยาปชฺฌ วจีสงฺขาร
อภิสงฺขโรติ อพฺยาปชฺฌ มโนสงฺขาร อภิสงฺขโรติ โส อพฺยาปชฺฌ
กายสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา อพฺยาปชฺฌ วจีสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา
อพฺยาปชฺฌ มโนสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา อพฺยาปชฺฌ โลก อุปปชฺชติ
ตเมน อพฺยาปชฺฌ โลก อุปปนฺน สมาน อพฺยาปชฺฌา ผสฺสา
ผุสนฺติ โส อพฺยาปชฺเฌหิ ผสฺเสหิ ผุฏโ  สมาโน อพฺยาปชฺฌ
เวทน เวทิยติ เอกนฺตสุข เสยฺยถาป เทวา สุภกิณฺหา อิธ ปน
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป กายสงฺขาร
อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป วจีสงฺขาร อภิสงฺขโรติ
สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป มโนสงฺขาร อภิสงฺขโรติ โส
สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป กายสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา
สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป วจีสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา
สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป มโนสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา
สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป โลก อุปปชฺชติ ตเมน สพฺยาปชฺฌมฺป
อพฺยาปชฺฌมฺป โลก อุปปนฺน สมาน สพฺยาปชฺฌาป อพฺยาปชฺฌาป
ผสฺสา ผุสนฺติ โส สพฺยาปชฺเฌหิป อพฺยาปชฺเฌหิป ผสฺเสหิ ผุฏโ
สมาโน สพฺยาปชฺฌมฺป อพฺยาปชฺฌมฺป เวทน เวทิยติ โวกิณณ
ฺ สุขทุกฺข
เสยฺยถาป มนุสฺสา เอกจฺเจ จ เทวา เอกจฺเจ จ วินิปาติกา
อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
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[๔๖๓] ๒๔ ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา ปุคฺคลสฺส พหุการา กตเม
ตโย ย ภิกขฺ เว ปุคฺคล อาคมฺม ปุคฺคโล พุทฺธ สรณ คโต โหติ
ธมฺม สรณ คโต โหติ สงฺฆ สรณ คโต โหติ อย ภิกฺขเว
ปุคฺคโล อิมสฺส ปุคฺคลสฺส พหุกาโร ปุน จ ปร ภิกฺขเว ย ปุคฺคล
อาคมฺม ปุคฺคโล อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อย ภิกฺขเว
ปุคฺคโล อิมสฺส ปุคฺคลสฺส พหุกาโร ปุน จ ปร ภิกฺขเว ย ปุคฺคล
อาคมฺม ปุคฺคโล อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย
ภิกฺขเว ปุคฺคโล อิมสฺส ปุคฺคลสฺส พหุกาโร อิเม โข ภิกฺขเว ตโย
ปุคฺคลา ปุคฺคลสฺส พหุการา ฯ อิเมหิ จ ปน ภิกฺขเว ตีหิ ปุคฺคเลหิ
อิมสฺส ปุคฺคลสฺส นตฺถฺโ ปุคฺคโล พหุการตโรติ วทามิ ฯ อิเมสฺจ
ปน ภิกฺขเว ติณฺณ ปุคฺคลาน อิมินา ปุคฺคเลน น สุปฺปฏิการ
วทามีติ ๑ ยทิท อภิวาทนปจฺจุฏานอฺชลิกมฺมสามีจิกมฺมจีวรปณฺฑปาต
เสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานุปฺปทาเนนาติ ฯ
[๔๖๔] ๒๕ ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ตโย อรุกูปมจิตฺโต ปุคฺคโล วิชชฺ ูปมจิตฺโต ปุคฺคโล
วชิรูปมจิตฺโต ปุคฺคโล ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อรุกูปมจิตฺโต ปุคฺคโล
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล โกธโน โหติ อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป
#๑ โป. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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วุตฺโต สมาโน อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ ปติตฺถียติ โกปฺจ โทสฺจ
อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ เสยฺยถาป ๑ ภิกฺขเว ทุฏารุโก กฏเน วา
กลาย วา ฆฏฏิโต ภิยโฺ ยโส มตฺตาย อาสว เทติ เอวเมว โข
ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โกธโน โหติ อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป
วุตฺโต สมาโน อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ ปติตฺถียติ โกปฺจ
โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อรุกูปมจิตฺโต
ปุคฺคโล ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว วิชฺชูปมจิตฺโต ปุคฺคโล อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
จกฺขุมา ปุรโิ ส รตฺตนฺธการติมิสาย วิชฺชนฺตริกาย รูปานิ ปสฺเสยฺย
เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคคฺ โล อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต
ปชานาต ... อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว วิชฺชปู มจิตฺโต ปุคฺคโล ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
วชิรูปมจิตฺโต ปุคฺคโล อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อาสวาน ขยา
อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว วชิรสฺส นตฺถิ
กิฺจิ อเภชฺช มณิ วา ปาสาโณ วา เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อาสวาน ขยา ... อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
วชิรูปมจิตฺโต ปุคฺคโล ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ปุคฺคลา สนฺโต
#๑ ยุ. เสยฺยถาป นาม ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 157

สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๔๖๕] ๒๖ ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ตโย อตฺถิ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ๑ น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น
ปยิรุปาสิตพฺโพ อตฺถิ ภิกฺขเว ปุคคฺ โล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ
ปยิรุปาสิตพฺโพ อตฺถิ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สกฺกตฺวา ครุกตฺวา เสวิตพฺโพ
ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ
น ภชิตพฺโพ น ปยิรปุ าสิตพฺโพ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
หีโน โหติ สีเลน สมาธินา ปฺาย เอวรูโป ภิกขฺ เว ปุคฺคโล น
เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรปุ าสิตพฺโพ อฺตฺร อนุทยา
อฺตฺร อนุกมฺปา ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ
ปยิรุปาสิตพฺโพ อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สทิโส โหติ สีเลน
สมาธินา ปฺาย เอวรูโป ภิกฺขเว ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ
ปยิรุปาสิตพฺโพ ต กิสสฺ เหตุ สีลสามฺคตาน สต สีลกถา จ
โน ภวิสฺสติ สา จ โน ปวตฺตนี ภวิสฺสติ สา จ โน ผาสุ
ภวิสฺสติ สมาธิสามฺคตาน สต สมาธิกถา จ โน ภวิสสฺ ติ
สา จ โน ปวตฺตนี ภวิสฺสติ สา จ โน ผาสุ ภวิสฺสติ
ปฺาสามฺคตาน สต ปฺากถา จ โน ภวิสฺสติ สา จ โน
ปวตฺตนี ภวิสฺสติ สา จ โน ผาสุ ภวิสฺสตีติ ตสฺมา เอวรูโป
ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรปุ าสิตพฺโพ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล สกฺกตฺวา ครุกตฺวา เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ อิธ
#๑ ม. สพฺพตฺถ กตฺตาปทฺจ กิริยาปทฺจ พหุวจนตฺเถ วตฺตนฺติ ฯ
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ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อธิโก โหติ สีเลน สมาธินา ปฺาย
เอวรูโป ภิกขฺ เว ปุคฺคโล สกฺกตฺวา ครุกตฺวา เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ
ปยิรุปาสิตพฺโพ ต กิสสฺ เหตุ อิติ อปริปูร วา สีลกฺขนฺธ
ปริปูเรสฺสามิ ปริปรู  วา สีลกฺขนฺธ ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเหสฺสามิ
อปริปูร วา สมาธิกฺขนฺธ ปริปูเรสฺสามิ ปริปรู  วา สมาธิกขฺ นฺธ
ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเหสฺสามิ อปริปูร วา ปฺากฺขนฺธ
ปริปูเรสฺสามิ ปริปรู  วา ปฺากฺขนฺธ ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย
อนุคฺคเหสฺสามีติ ตสฺมา เอวรูโป ปุคฺคโล สกฺกตฺวา ครุกตฺวา
เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี
น จ หาเยถ กทาจิ ตุลฺยเสวี
เสฏมุปนม อุเทติ ขิปฺป
ตสฺมา อตฺตโน อุตฺตรึ ภเชถาติ ฯ
[๔๖๖] ๒๗ ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ตโย อตฺถิ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ชิคุจฺฉิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น
ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ อตฺถิ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ
น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ อตฺถิ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรปุ าสิตพฺโพ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล ชิคจุ ฺฉิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ
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อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ทุสฺสโี ล โหติ ปาปธมฺโม อสุจิ
สงฺกสฺสรสมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต อสฺสมโณ สมณปฏิฺโ
อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจาริปฏิฺโ อนฺโตปูติ อวสฺสุโต กสมฺพุชาโต
เอวรูโป ภิกขฺ เว ปุคฺคโล ชิคุจฺฉิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ
น ปยิรุปาสิตพฺโพ ต กิสฺส เหตุ กิฺจาป ภิกฺขเว เอวรูปสฺส
ปุคฺคลสฺส น ทิฏานุคตึ อาปชฺชติ อถโข น ปาปโก กิตตฺ ิสทฺโท
อพฺภุคฺคจฺฉติ ปาปมิตฺโต ปุริสปุคฺคโล ปาปสหาโย ปาปสมฺปวงฺโกติ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว อหิ คูถคโต กิฺจาป น ฑสติ ๑ อถโข น
มกฺเขติ เอวเมว โข ภิกขฺ เว กิฺจาป เอวรูปสฺส ปุคฺคลสฺส น
ทิฏานุคตึ อาปชฺชติ อถโข น ปาปโก กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ
ปาปมิตฺโต ปุริสปุคฺคโล ปาปสหาโย ปาปสมฺปวงฺโกติ ตสฺมา
เอวรูโป ปุคฺคโล ชิคุจฺฉิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น
ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ น
เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล โกธโน โหติ อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป วุตฺโต สมาโน
อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ ปติตฺถยี ติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ
ปาตุกโรติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ทุฏารุโก กฏเน วา กลาย
วา ฆฏฏิโต ภิยฺโยโส มตฺตาย อาสว เทติ เอวเมว โข ภิกฺขเว…
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โกธโน โหติ อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป วุตฺโต
สมาโน อภิสชฺชติ กุปปฺ ติ พฺยาปชฺชติ ปติตฺถียติ โกปฺจ โทสฺจ
อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ติณฺฑุกาลาต
#๑ ยุ. ฑสฺสติ ฯ
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กฏเน วา กลาย วา ฆฏฏิต ภิยฺโยโส มตฺตาย จิจิฏายติ ๑
จิฏิจิฏายติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โกธโน โหติ
อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป วุตฺโต สมาโน อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ
ปติตฺถียติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว คูถกูโป กฏเน วา กลาย วา ฆฏฏโิ ต ภิยฺโยโส มตฺตาย
ทุคฺคนฺโธ โหติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โกธโน
โหติ อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป วุตฺโต สมาโน อภิสชฺชติ กุปฺปติ
พฺยาปชฺชติ ปติตฺถียติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ
เอวรูโป ภิกขฺ เว ปุคฺคโล อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ
น ปยิรุปาสิตพฺโพ ต กิสฺส เหตุ อกฺโกเสยฺยป ม ปริภาเสยฺยป
ม อนตฺถมฺป ม กเรยฺยาติ ตสฺมา เอวรูโป ปุคฺคโล
อชฺฌุเปกฺขิตพฺโพ น เสวิตพฺโพ น ภชิตพฺโพ น ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม เอวรูโป ภิกฺขเว
ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรปุ าสิตพฺโพ ต กิสฺส เหตุ กิฺจาป
ภิกฺขเว เอวรูปสฺส ปุคคฺ ลสฺส น ทิฏานุคตึ อาปชฺชติ อถโข น
กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ กลฺยาณมิตฺโต ปุรสิ ปุคฺคโล
กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโกติ ตสฺมา เอวรูโป ปุคฺคโล
เสวิตพฺโพ ภชิตพฺโพ ปยิรุปาสิตพฺโพ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. จิจฺจิฏายติ ฯ
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นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี
น จ หาเยถ กทาจิ ตุลฺยเสวี
เสฏมุปนม อุเทติ ขิปฺป
ตสฺมา อตฺตโน อุตฺตรึ ภเชถาติ ฯ
[๔๖๗] ๒๘ ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ตโย คูถภาณี ปุปฺผภาณี มธุภาณี ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล คูถภาณี อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สภาคโต ๑ วา
ปริสคโต ๒ วา าติมชฺฌคโต วา ปูคมชฺฌคโต วา ราชกุลมชฺฌคโต
วา อภินีโต สกฺขิ ปุฏโ  เอหมฺโภ ปุริส ย ชานาสิ ต วเทหีติ
โส อชาน วา อาห ชานามีติ ชาน วา อาห น ชานามีติ อปสฺส
วา อาห ปสฺสามีติ ปสฺส วา อาห น ปสฺสามีติ อิติ อตฺตเหตุ
วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา สมฺปชานมุสาภาสิตา โหติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล คูถภาณี ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
ปุปฺผภาณี อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สภาคโต วา ปริสคโต
วา าติมชฺฌคโต วา ปูคมชฺฌคโต วา ราชกุลมชฺฌคโต วา อภินีโต
สกฺขิ ปุฏโ  เอหมฺโภ ปุริส ย ชานาสิ ต วเทหีติ โส อชาน วา อาห
น ชานามีติ ชาน วา อาห ชานามีติ อปสฺส วา อาห น ปสฺสามีติ
ปสฺส วา อาห ปสฺสามีติ อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ
วา น สมฺปชานมุสาภาสิตา โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
#๑ โป. ม. ยุ. สภคฺคโต ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ปริสคฺคโต ฯ
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ปุคฺคโล ปุปผฺ ภาณี ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว ปุคฺคโล มธุภาณี อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ผรุส วาจ ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต
โหติ ยา สา วาจา เนฬา กณฺณสุขา เปมนิยา หทยงฺคมา โปรี
พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล มธุภาณี ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๔๖๘] ๒๙ ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ตโย อนฺโธ เอกจกฺขุ ทฺวิจกฺขุ ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว ปุคคฺ โล อนฺโธ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส ตถารูป จกฺขุ น โหติ ยถารูเปน จกฺขุนา อนธิคต
วา โภค อธิคจฺเฉยฺย อธิคต วา โภค ผาตึ กเรยฺย ตถารูปมฺปสฺส ๑
จกฺขุ น โหติ ยถารูเปน จกฺขุนา กุสลากุสเล ธมฺเม
ชาเนยฺย สาวชฺชานวชฺเช ธมฺเม ชาเนยฺย หีนปฺปณีเต ธมฺเม
ชาเนยฺย กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค ธมฺเม ชาเนยฺย อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล อนฺโธ ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เอกจกฺขุ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส ตถารูป จกฺขุ โหติ ยถารูเปน จกฺขุนา อนธิคต วา
โภค อธิคจฺเฉยฺย อธิคต วา โภค ผาตึ กเรยฺย ตถารูปมฺปสฺส จกฺขุ น
โหติ ยถารูเปน จกฺขุนา กุสลากุสเล ธมฺเม ชาเนยฺย สาวชฺชานวชฺเช
ธมฺเม ชาเนยฺย หีนปฺปณีเต ธมฺเมน ชาเนยฺย กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค
#๑ ตถารูป ปนาสฺส อิติป ฯ
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ธมฺเม ชาเนยฺย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เอกจกฺขุ ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว ปุคคฺ โล ทฺวิจกฺขุ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส ตถารูป จกฺขุ โหติ ยถารูเปน จกฺขุนา อนธิคต วา โภค
อธิคจฺเฉยฺย อธิคต วา โภค ผาตึ กเรยฺย ตถารูปมฺปสฺส จกฺขุ โหติ
ยถารูเปน จกฺขุนา กุสลากุสเล ธมฺเม ชาเนยฺย สาวชฺชานวชฺเช ธมฺเม
ชาเนยฺย หีนปฺปณีเต ธมฺเม ชาเนยฺย กณฺหสุกกฺ สปฺปฏิภาเค ธมฺเม
ชาเนยฺย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ทฺวจิ กฺขุ ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ปุคคฺ ลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
น เจว โภคา ตถารูปา น จ ปฺุานิ กุพฺพติ
อุภยตฺถ กลิคฺคโห ๑ อนฺธสฺส หตจกฺขุโน ฯ
อถาปรายมกฺขาโต เอกจกฺขุ จ ปุคฺคโล
ธมฺมาธมฺเมน สสฏโ ๒ โภคานิ ปริเยสติ
เถยฺเยน กูฏกมฺเมน มุสาวาเทน จูภย
กุสโล โหติ สหาตต ๓ กามโภคี จ มาณโว
อิโต โส นิรย คนฺตฺวา เอกจกฺขุ วิหฺติ ฯ
ทฺวิจกฺขุ ปน อกฺขาโต เสฏโ ปุริสปุคฺคโล
ธมฺมลทฺเธหิ โภเคหิ อุฏานาธิคต ธน
ททาติ เสฏสงฺกปฺโป อพฺยคฺคมนโส ๔ นโร
อุเปติ ภทฺทก าน ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจติ ฯ
อนฺธฺจ เอกจกฺขฺุจ อารกา ปริวชฺชเย
#๑ โป. ม. กลิคฺคาโห ฯ ๒ ม. สฏโ โส ฯ ๓ ม. ยุ. สฆาตต ฯ ๔ ม. อพฺยคฺคมานโส ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 164

ทฺวิจกฺขข ปน เสเวถ เสฏ ปุริสปุคฺคลนฺติ ฯ
[๔๖๙] ๓๐ ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ตโย อวกุชฺชปฺโ ปุคฺคโล อุจฺฉงฺคปฺโ ปุคคฺ โล
ปุถุปฺโ ปุคฺคโล ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อวกุชชฺ ปฺโ ปุคฺคโล
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อาราม คนฺตา โหติ อภิกฺขณ
ภิกฺขูน สนฺติเก ธมฺมสฺสวนาย ตสฺส ภิกฺขู ธมฺม เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสนฺติ โส ตสฺมึ อาสเน
นิสินฺโน ตสฺสา กถาย เนวาทึ มนสิกโรติ น มชฺฌ มนสิกโรติ
น ปริโยสาน มนสิกโรติ วุฏิโตป ตมฺหา อาสนา ตสฺสา กถาย
เนวาทึ มนสิกโรติ น มชฺฌ มนสิกโรติ น ปริโยสาน
มนสิกโรติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว กุมฺโภ นิกฺกุชโฺ ช ตตฺร อุทก
อาสิตฺต วิวฏฏติ โน สณฺาติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อาราม คนฺตา โหติ อภิกฺขณ ภิกฺขูน สนฺติเก ธมฺมสฺสวนาย
ตสฺส ภิกฺขู ธมฺม เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
ปกาเสนฺติ โส ตสฺมึ อาสเน นิสินฺโน ตสฺสา กถาย เนวาทึ
มนสิกโรติ น มชฺฌ มนสิกโรติ น ปริโยสาน มนสิกโรติ
วุฏิโตป ตมฺหา อาสนา ตสฺสา กถาย เนวาทึ มนสิกโรติ น
มชฺฌ มนสิกโรติ น ปริโยสาน มนสิกโรติ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว
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อวกุชฺชปฺโ ปุคฺคโล ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อุจฺฉงฺคปฺโ ปุคฺคโล
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อาราม คนฺตา โหติ อภิกฺขณ
ภิกฺขูน สนฺติเก ธมฺมสฺสวนาย ตสฺส ภิกฺขู ธมฺม เทเสนฺติ
อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน
เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสนฺติ โส ตสฺมึ อาสเน
นิสินฺโน ตสฺสา กถาย อาทิมฺป มนสิกโรติ มชฺฌมฺป มนสิกโรติ
ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ วุฏิโต ๑ ตมฺหา อาสนา ตสฺสา กถาย
เนวาทึ มนสิกโรติ น มชฺฌ มนสิกโรติ น ปริโยสาน
มนสิกโรติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริสสฺส อุจฺฉงฺเค นานาขชฺชกานิ
อากิณฺณานิ ติลา ตณฺฑลุ า โมทกา พทรา โส ตมฺหา อาสนา
วุฏหนฺโต สติสมฺโมสา ปกิเรยฺย เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล อาราม คนฺตา โหติ อภิกฺขณ ภิกฺขูน สนฺติเก ธมฺมสฺสวนาย
ตสฺส ภิกฺขู ธมฺม เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ  ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
ปกาเสนฺติ โส ตสฺมึ อาสเน นิสนิ ฺโน ตสฺสา กถาย อาทิมฺป
มนสิกโรติ มชฺฌมฺป มนสิกโรติ ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ
วุฏิโต ตมฺหา อาสนา ตสฺสา กถาย เนวาทึ มนสิกโรติ น
มชฺฌ มนสิกโรติ น ปริโยสาน มนสิกโรติ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว
อุจฺฉงฺคปฺโ ปุคฺคโล ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปุถุปฺโ ปุคฺคโล
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อาราม คนฺตา โหติ อภิกฺขณ
#๑ โป. ม. ยุ. สพฺพตฺถ วุฏ ิโต จ โข ฯ
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ภิกฺขูน สนฺติเก ธมฺมสฺสวนาย ตสฺส ภิกฺขู ธมฺม เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสนฺติ โส ตสฺมึ อาสเน
นิสินฺโน ตสฺสา กถาย อาทิมฺป มนสิกโรติ มชฺฌมฺป มนสิกโรติ
ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ วุฏิโตป ตมฺหา อาสนา ตสฺสา กถาย
อาทิมฺป มนสิกโรติ มชฺฌมฺป มนสิกโรติ ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว กุมฺโภ อุกฺกุชโฺ ช ตตฺร อุทก อาสิตฺต สณฺาติ
โน วิวฏฏติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อาราม
คนฺตา โหติ อภิกฺขณ ภิกฺขูน สนฺติเก ธมฺมสฺสวนาย ตสฺส
ภิกฺขู ธมฺม เทเสนฺติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสนฺติ
โส ตสฺมึ อาสเน นิสินฺโน ตสฺสา กถาย อาทิมฺป มนสิกโรติ
มชฺฌมฺป มนสิกโรติ ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ วุฏิโตป ตมฺหา
อาสนา ตสฺสา กถาย อาทิมฺป มนสิกโรติ มชฺฌมฺป มนสิกโรติ
ปริโยสานมฺป มนสิกโรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุถุปฺโ ปุคฺคโล ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
อวกุชชฺ ปฺโ ปุรโิ ส ทุมฺเมโธ อวิจกฺขโณ
อภิกฺขณป เจ โหติ คนฺตา ภิกฺขูน ๑ สนฺติเก
อาทึ กถาย มชฺฌฺจ ปริโยสานฺจ ตาทิโส
อุคฺคเหตต น สกฺโกติ ปฺา หิสฺส น วิชชฺ ติ ฯ
#๑ โป. ยุ. ภิกขฺ ูน ฯ
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อุจฺฉงฺคปฺโ ปุริโส เสยฺโย เอเตน วุจฺจติ
อภิกฺขณป เจ โหติ คนฺตา ภิกฺขูน สนฺติเก
อาทึ กถาย มชฺฌฺจ ปริโยสานฺจ ตาทิโส
นิสินฺโน อาสเน ตสฺมึ อุคฺคเหตฺวาน พฺยฺชน
วุฏิโต นปฺปชานาติ คหิต หิสฺส ๑ มุสฺสติ ฯ
ปุถุปฺโ จ ปุริโส เสยฺโย เอเตน ๒ วุจฺจติ
อภิกฺขณป เจ โหติ คนฺตา ภิกฺขูน สนฺติเก
อาทึ กถาย มชฺฌฺจ ปริโยสานฺจ ตาทิโส
นิสินฺโน อาสเน ตสฺมึ อุคฺคเหตฺวาน พฺยฺชน
ธาเรติ เสฏสงฺกปฺโป อพฺยคฺคมนโส นโร
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ทุกฺขสฺสนฺตกโร สิยาติ ฯ
ปุคฺคลวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สวิฏคิลานสงฺขารา พหุการา วชิเรน จ
เสวิชีคุจฺฉคูถภาณี
อนฺโธ จ อวกุชฺชิตาติ ฯ
_______________
เทวทูตวคฺโค จตุตฺโถ
[๔๗๐] ๓๑ สพฺรหฺมกานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ เยส ปุตฺตาน
มาตาปตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ สปุพฺพาจริยกานิ ภิกฺขเว
ตานิ กุลานิ เยส ปุตฺตาน มาตาปตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ
#๑ ม. ยุ. ปสสฺ ฯ ๒ ยุ. เอเตหิ ฯ
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สาหุเนยฺยกานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ เยส ปุตฺตาน มาตาปตโร อชฺฌาคาเร
ปูชิตา โหนฺติ พฺรหฺมาติ ภิกฺขเว มาตาปตุนฺน ๑ เอต อธิวจน ปุพฺพาจริยาติ
ภิกฺขเว มาตาปตุนฺน ๒ เอต อธิวจน อาหุเนยฺยาติ ภิกฺขเว
มาตาปตุนฺน ๓ เอต อธิวจน ต กิสฺส เหตุ พหุการา ภิกฺขเว
มาตาปตโร ปุตฺตาน อาปาทกา โปสกา อิมสฺส โลกสฺส ทสฺเสตาโรติ ฯ
พฺรหฺมาติ มาตาปตโร ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร
อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตาน ปชาย อนุกมฺปกา ฯ
ตสฺมา หิ เน นมสฺเสยฺย สกฺกเรยฺยาถ ปณฺฑิโต
อนฺเนน อถ ปาเนน วตฺเถน สยเนน จ
อุจฺฉาทเนน นฺหาปเนน ปาทาน โธวเนน จ
ตาย [๔]- ปริจริยาย มาตาปตูสุ ปณฺฑิตา
อิเธว น ปสสนฺติ
เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ
[๔๗๑] ๓๒ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สิยา นุ โข ภนฺเต
ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา อิมสฺม
ิ ฺจ สวิฺาณเก
กาเย อหงฺการมมงฺการมานานุสยา นาสฺสุ พหิทฺธา จ สพฺพนิมติ ฺเตสุ ๕
อหงฺการมมงฺการมานานุสยา นาสฺสุ ยฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
อุปสมฺปชฺช วิหรโต อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺติ ตฺจ
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ สิยา อานนฺท
#๑-๒-๓ โป. ม. มาตาปตูน ฯ ๔ โป. ม. ยุ. น ฯ ๕ โป. สพฺพตฺถ สุภนิมิตฺเตสุ ฯ
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ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา อิมสฺม
ิ ฺจ สวิฺาณเก
กาเย อหงฺการมมงฺการมานานุสยา นาสฺสุ พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ
อหงฺการมมงฺการมานานุสยา นาสฺสุ ยฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
อุปสมฺปชฺช วิหรโต อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺติ ตฺจ
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ ยถากถ ปน
ภนฺเต สิยา ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา อิมสฺม
ิ ฺจ
สวิฺาณเก กาเย อหงฺการมมงฺการมานานุสยา นาสฺสุ พหิทฺธา จ
สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานานุสยา นาสฺสุ ยฺจ เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช วิหรโต อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น
โหนฺติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ
อิธานนฺท ภิกฺขุโน เอว โหติ เอต สนฺต เอต ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถๆ
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค คณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพพฺ านนฺติ
เอว โข อานนฺท สิยา ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา
อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย อหงฺการมมงฺการมานานุสยา นาสฺสุ
พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานานุสยา นาสฺสุ ยฺจ
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช วิหรโต อหงฺการมมงฺการมานานุสยา
น โหนฺติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺย
อิทฺจ ปน เมต อานนฺท สนฺธาย ภาสิต ปารายเน ปุณฺณกปเฺห
สงฺขาย โลกสฺมิ ปโรปรานิ
ยสฺสิฺชิต นตฺถิ กุหิฺจิ โลเก
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สนฺโต วิธูโม อนิโฆ ๑ นิราโส
อตาริ โส ชาติชรนฺติ พฺรูมีติ ฯ
[๔๗๒] ๓๓ อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อายสฺมนฺต สารีปุตฺต ภควา เอตทโวจ สงฺขิตฺเตนป
โข อห สารีปุตฺต ธมฺม เทเสยฺย วิตฺถาเรนป โข อห สารีปุตตฺ
ธมฺม เทเสยฺย สงฺขิตฺตวิตฺถาเรนป โข เอห สารีปตุ ฺต ธมฺม เทเสยฺย
ธมฺมสฺส อฺาตาโร จ ทุลฺลภาติ ฯ เอตสฺส ภควา กาโล เอตสฺส
สุคต กาโล ย ภควา สงฺขิตฺเตนป ธมฺม เทเสยฺย วิตฺถาเรนป
ธมฺม เทเสยฺย สงฺขิตฺตวิตฺถาเรนป ธมฺม เทเสยฺย ภวิสฺสนฺติ
ธมฺมสฺส อฺาตาโรติ ฯ ตสฺมา ติห สารีปุตตฺ เอว สิกฺขติ พฺพ
อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น ภวิสฺสนฺติ
พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น ภวิสฺสนฺติ
ยฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช วิหรโต อหงฺการมมงฺการ*มานานุสยา น โหนฺติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช
วิหริสฺสามาติ เอวฺหิ โว สารีปุตฺต สิกฺขิตพฺพ ยโต โข สารีปุตฺต
ภิกฺขุโน อิมสฺมิฺจ สวิฺาณเก กาเย อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น
โหนฺติ พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตสุ อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น
โหนฺติ ยฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช วิหรโต
อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
#๑ ม. อนีโฆ ฯ
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อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจติ สารีปุตฺต ภิกฺขุ อจฺเฉชฺชิ ตณฺห
วิวฏฏยิ ๑ สฺโชน สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกขฺ สฺส อิทฺจ
ปน เมต สารีปุตฺต สนฺธาย ภาสิต ปารายเน อุทยปเฺห
ปหาน กามสฺาน ๒ โทมนสฺสาน จูภย
ถีนสฺส จ ปนูทน
กุกฺกุจฺจาน นิวารณ
อุเปกฺขาสติสสุทฺธ
ธมฺมตกฺกปุเรชว
อฺาวิโมกฺข ปพฺรมู ิ อวิชชฺ ายปฺปเภทนนฺติ ฯ
[๔๗๓] ๓๔ ตีณีมานิ ภิกฺขเว นิทานานิ กมฺมาน สมุทยาย
กตมานิ ตีณิ โลโภ นิทาน กมฺมาน สมุทยาย โทโส นิทาน
กมฺมาน สมุทยาย โมโห นิทาน กมฺมาน สมุทยาย ย ภิกขฺ เว
โลภปกต กมฺม โลภช โลภนิทาน โลภสมุทย ยตฺถสฺส อตฺตภาโว
นิพฺพตฺตติ ตตฺถ ต กมฺม วิปจฺจติ ยตฺถ ต กมฺม วิปจฺจติ
ตตฺถ ตสฺส กมฺมสฺส วิปาก ปฏิสเวเทติ ทิฏเว ธมฺเม อุปปชฺเช ๓
วา อปเร วา ปริยาเย ย ภิกฺขเว โทสปกต กมฺม โทสช
โทสนิทาน โทสสมุทย ยตฺถสฺส อตฺตภาโว นิพฺพตฺตติ ตตฺถ ต กมฺม
วิปจฺจติ ยตฺถ ต กมฺม วิปจฺจติ ตตฺถ ตสฺส กมฺมสฺส วิปาก
ปฏิสเวเทติ ทิฏเว ธมฺเม อุปปชฺเช วา อปเร วา ปริยาเย ย
ภิกฺขเว โมหปกต กมฺม โมหช โมหนิทาน โมหสมุทย ยตฺถสฺส
อตฺตภาโว นิพฺพตฺตติ ตตฺถ ต กมฺม วิปจฺจติ ยตฺถ ต กมฺม
วิปจฺจติ ตตฺถ ตสฺส กมฺมสฺส วิปาก ปฏิสเวเทติ ทิฏเว ธมฺเม
#๑ ยุ. วาวฏฏยิ ฯ ๒ ยุ. กามจฺฉนฺทาน ฯ ๓ ม. อุปปชฺช ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อุปปชฺเช วา อปเร วา ปริยาเย เสยฺยถาป ภิกฺขเว พีชานิ
อขณฺฑานิ อปูตีนิ อวาตาตปหตานิ สารทานิ ๑ สุขสยิตานิ สุเขตฺเต
สุปริกมฺมกตาย ภูมิยา นิกฺขิตฺตานิ เทโว จ สมฺมาธาร
อนุปฺปเวจฺเฉยฺย เอวสฺสุ ตานิ ภิกฺขเว พีชานิ วุฑฒ
ฺ ึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล
อาปชฺเชยฺยย เอวเมว โข ภิกฺขเว ย โลภปกต กมฺม โลภช โลภนิทาน
โลภสมุทย ยตฺถสฺส อตฺตภาโว นิพพฺ ตฺตติ ตตฺถ ต กมฺม วิปจฺจติ
ยตฺถ ต กมฺม วิปจฺจติ ตตฺถ ตสฺส กมฺมสฺส วิปาก ปฏิสเวเทติ
ทิฏเว ธมฺเม อุปปชฺเช วา อปเร วา ปริยาเย ย โทสปกต
กมฺม ฯเปฯ ย โมหปกต กมฺม ฯเปฯ อปเร วา ปริยาเย
อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ นิทานานิ กมฺมาน สมุทยาย ฯ ตีณีมานิ
ภิกฺขเว นิทานานิ กมฺมาน สมุทยาย กตมานิ ตีณิ อโลโภ
นิทาน กมฺมาน สมุทยาย อโทโส นิทาน กมฺมาน สมุทยาย อโมโห
นิทาน กมฺมาน สมุทยาย ย ภิกฺขเว อโลภปกต กมฺม อโลภช
อโลภนิทาน อโลภสมุทย โลเภ วิคเต เอว ต กมฺม ปหีน โหติ
อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาว กต อายตึอนุปฺปาทธมฺม ย
ภิกฺขเว อโทสปกต กมฺม อโทสช อโทสนิทาน อโทสสมุทย โทเส
วิคเต เอว ต กมฺม ปหีน โหติ อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาว
กต อายตึอนุปฺปาทธมฺม ย ภิกฺขเว อโมหปกต กมฺม อโมหช
อโมหนิทาน อโมหสมุทย โมเห วิคเต เอว ต กมฺม ปหีน โหติ
อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาว กต อายตึอนุปฺปาทธมฺม
#๑ ม. สาราทานิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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เสยฺยถาป ภิกฺขเว พีชานิ อขณฺฑานิ อปูตีนิ อวาตาตปหตานิ สารทานิ
สุขสยิตานิ ตานิ ปุรโิ ส อคฺคินา ฑเหยฺย อคฺคินา ฑหิตฺวา
มสึ กเรยฺย มสึ กตฺวา มหาวาเต วา โอผุเนยฺย นทิยา วา
สีฆโสตาย ปวาเหยฺย เอวสฺสุ ตานิ ภิกฺขเว พีชานิ อุจฺฉินฺนมูลานิ
ตาลาวตฺถุกตานิ อนภาว กตานิ อายตึอนุปฺปาทธมฺมานิ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ย อโลภปกต กมฺม อโลภช อโลภนิทาน อโลภสมุทย
โลเภ วิคเต เอว ต กมฺม ปหีน โหติ อุจฺฉินฺนมูล
ตาลาวตฺถุกต อนภาว กต อายตึอนุปฺปาทธมฺม ย อโทสปกต
กมฺม ฯเปฯ ย อโมหปกต กมฺม ฯเปฯ อนภาว กต
อายตึอนุปฺปาทธมฺม อิมานิ โข ภิกขฺ เว ตีณิ นิทานานิ กมฺมาน
สมุทยายาติ ฯ
โลภช โทสชฺเจว โมหชฺจาป ๑ วิทฺทสุ
ยนฺเตน ปกต กมฺม อปฺป วา ยทิ วา พหห
อิเธว ต เวทนีย
วตฺถถ อฺ น วิชฺชติ
ตสฺมา โลภฺจ โทสฺจ โมหฺจาป ๒ วิทฺทสุ
วิชฺช อุปฺปาทย ภิกฺขุ สพฺพา ทุคฺคติโย ชเหติ ฯ
[๔๗๔] ๓๕ เอก สมย ภควา อาฬวิย วิหรติ โคมคฺเค
สึสปาวเน ปณฺณสนฺถเร ๓ ฯ อถโข หตฺถโก อาฬวโก ชงฺฆาวิหาร
อนุจงฺกมมาโน อนุวิจรมาโน อทฺทส ภควนฺต โคมคฺเค สึสปาวเน
ปณฺณสนฺถเร ๔ นิสินนฺ  ทิสฺวาน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
#๑-๒ ม. โมหชฺจาปวิทฺทสุ ฯ ๓-๔ ยุ. ปณฺณสนฺถาเร ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข หตฺถโก อาฬวโก ภควนฺต เอตทโวจ กจฺจิ ภนฺเต ภควา
สุขมสยิตฺถาติ ฯ เอว กุมาร สุขมสยิตฺถ เย จ ปน โลเก สุข
เสนฺติ อห เตส อฺตโรติ ฯ สีตา ภนฺเต เหมนฺติกา รตฺติ
อนฺตรฏโก หิมปาตสมโย ขรา โคกณฺฏกหตา ภูมิ ตนุโก
ปณฺณสนฺถโร วิรฬานิ รุกฺขสฺส ปตฺตานิ สีตานิ กาสายานิ
วตฺถานิ สีโต จ เวรมฺพวาโต วาตีติ ๑ ฯ อถ จ ปน ภควา
เอวมาห เอว กุมาร สุขมสยิตฺถ เย จ ปน โลเก สุข เสนฺติ
อห เตส อฺตโรติ ฯ เตนหิ กุมาร ตเยเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ยถา
เต ขเมยฺย ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ ต กึ มฺสิ กุมาร อิธสฺส
คหปติสฺส วา คหปติปุตฺตสฺส วา กูฏาคาร อุลลฺ ิตฺตาวลิตฺต นิวาต
ผุสิตคฺคฬ ปหิตวาตปาน ตตฺรสฺส ปลฺลงฺโก โคณกตฺถโต ปฏิกตฺถโต
ปฏลิกตฺถโต กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรโณ สอุตฺตรจฺฉโท อุภโตโลหิตกุปธาโน
เตลปฺปทีโป เจตฺถ ฌาเยยฺย จตสฺโส [๒]- ปชาปติโย [๓]มนาปมนาเปน ปจฺจุปฏิตา อสฺสุ ต กึ มฺสิ กุมาร สุข
วา โส สเยยฺย โน วา กถ วา เต เอตฺถ โหตีติ ฯ สุข โส
ภนฺเต สเยยฺย เย จ [๔]- โลเก สุข เสนฺติ โส เตส อฺตโรติ ฯ
ต กึ มฺสิ กุมาร อปนุ ตสฺส คหปติสฺส วา คหปติปุตฺตสฺส
วา อุปฺปชฺเชยฺยย ราคชา ปริฬาหา กายิกา วา เจตสิกา วา เยหิ
โส ราคเชหิ ปริฬาเหหิ ปริฑยฺหมาโน ทุกฺข สเยยฺยาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
#๑ ม. วายติ ฯ ยุ. วาติ ฯ ๒-๓ ยุ. จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๔ ม. ยุ. จ ปน ฯ
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เยหิ โข โส กุมาร คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา ราคเชหิ ปริฬาเหหิ
ปริฑยฺหมาโน ทุกฺข สเยยฺย โส ราโค ตถาคตสฺส ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล
ตาลาวตฺถุกโต อนภาว กโต อายตึอนุปฺปาทธมฺโม ตสฺมาห
สุขมสยิตฺถ ฯ ต กึ มฺสิ กุมาร อปนุ ตสฺส คหปติสฺส วา
คหปติปุตฺตสฺส วา อุปปฺ ชฺเชยฺยย โทสชา ปริฬาหา ฯเปฯ โมหชา
ปริฬาหา กายิกา วา เจตสิกา วา เยหิ โส โมหเชหิ ปริฬาเหหิ
ปริฑยฺหมาโน ทุกฺข สเยยฺยาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เยหิ โข โส
กุมาร คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา โมหเชหิ ปริฬาเหหิ ปริฑยฺหมาโน
ทุกฺข สเยยฺย โส โมโห ตถาคตสฺส ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต
อนภาว กโต อายตึอนุปฺปาทธมฺโม ตสฺมาห สุขมสยิตฺถนฺติ ฯ
สพฺพทา เว สุข เสติ พฺราหฺมโณ ปรินิพฺพุโต
โย น ลิปฺปติ กาเมสุ สีติภูโต นิรูปธิ
สพฺพา อาสตฺติโย เฉตฺวา วิเนยฺย หทเย ทร
อุปสนฺโต สุข เสติ สนฺตึ ปปฺปุยฺย เจตโสติ ฯ
[๔๗๕] ๓๖ ตีณีมานิ ภิกฺขเว เทวทูตานิ กตมานิ ตีณิ อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ กาเยน ทุจฺจริต จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ
มนสา ทุจฺจริต จรติ ฯ โส กาเย ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต
จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต จริตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินปิ าต นิรย อุปปชฺชติ ตเมน ภิกฺขเว นิรยปาลา
นานาพาหาสุ คเหตฺวา ยมสฺส รฺโ ทสฺเสนฺติ อย เทว ปุริโส
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อเมตฺเตยฺโย อเปตฺเตยฺโย อสามฺโ อพฺรหฺมฺโ น กุเลเชฏาปจายี
อิมสฺส เทโว ทณฺฑ ปเณตูติ ตเมน ภิกฺขเว ยโม ราชา ปม
เทวทูต สมนุยฺุชติ สมนุคฺคาหติ สมนุภาสติ อมฺโภ ปุริส น ตฺว
อทฺทส มนุสเฺ สสุ ปม เทวทูต ปาตุภูตนฺติ ฯ โส เอวมาห นาทฺทส
ภนฺเตติ ฯ ตเมน ภิกฺขเว ยโม ราชา เอวมาห อมฺโภ ปุริส น
ตฺว อทฺทส มนุสฺเสสุ อิตฺถึ วา ปุริส วา อสีติก วา นวุติก ๑ วา
วสฺสสติก วา ชาติยา ชิณฺณ โคปานสิวงฺก โภคฺค ทณฺฑปรายน
ปเวธมาน คจฺฉนฺต อาตุร คตโยพฺพน ขณฺฑทนฺต ปลิตเกส วิลูน
ขลิตสิร ๒ วลิต ติลกาหตคตฺตนฺติ ฯ โส เอวมาห อทฺทส ภนฺเตติ
ตเมน ภิกฺขเว ยโม ราชา เอวมาห อมฺโภ ปุรสิ ตสฺส เต
วิฺุสฺส สโต มหลฺลกสฺส น เอตทโหสิ อหป โขมฺหิ ชราธมฺโม
ชร อนตีโต หนฺทาห กลฺยาณ กโรมิ กาเยน วาจาย มนสาติ ฯ
โส เอวมาห นาสกฺขิสฺส ภนฺเต ปมาทสฺส ภนฺเตติ ฯ ตเมน
ภิกฺขเว ยโม ราชา เอวมาห อมฺโภ ปุริส ปมาทวตาย น กลฺยาณมกาสิ
กาเยน วาจาย มนสา ตคฺฆ ต ๔ อมฺโภ ปุรสิ ตถา
กริสฺสนฺติ ยถาต ปมตฺต ต โข ปเนต ปาปกมฺม เนว มาตรา
กต น ปตรา กต น ภาตรา กต น ภคินิยา กต น
มิตฺตามจฺเจหิ กต น าติสาโลหิเตหิ กต น เทวตาหิ กต น
สมณพฺราหฺมเณหิ กต อถโข ตยาเวต ปาปกมฺม กต ตฺวฺเว
ตสฺส วิปาก ปฏิสเวทิสฺสสีติ ฯ ตเมน ภิกฺขเว ยโม ราชา ปม
#๑ ม. นาวุติก ฯ ๒ ม. ขลฺลิตสิร ฯ ยุ. ขลิต สิโรวลิต ฯ ๓ ม. ปมาทตาย ฯ
#๔ ม. ยุ. ตฺว ฯ
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เทวทูต สมนุยฺุชิตฺวา สมนุคฺคาหิตฺวา สมนุภาสิตฺวา ทุติย เทวทูต
สมนุยฺุชติ สมนุคฺคาหติ สมนุภาสติ อมฺโภ ปุริส น ตฺว อทฺทส
มนุสฺเสสุ ทุติย เทวทูต ปาตุภูตนฺติ ฯ โส เอวมาห นาทฺทส
ภนฺเตติ ฯ ตเมน ภิกฺขเว ยโม ราชา เอวมาห อมฺโภ ปุริส น
ตฺว อทฺทส มนุสฺเสสุ อิตฺถึ วา ปุริส วา อาพาธิก ทุกฺขิต พาฬฺหคิลาน
สเก มุตฺตกรีเส ปลิปนฺน เสมาน อฺเหิ วุฏาปยมาน
อฺเหิ สเวสิยมานนฺติ ฯ โส เอวมาห อทฺทส ภนฺเตติ ฯ
ตเมน ภิกฺขเว ยโม ราชา เอวมาห อมฺโภ ปุริส ตสฺส เต วิฺุสฺส
สโต มหลฺลกสฺส น เอตทโหสิ อหป โขมฺหิ พฺยาธิธมฺโม
พฺยาธึ อนตีโต หนฺทาห กลฺยาณ กโรมิ กาเยน วาจาย มนสาติ ฯ
โส เอวมาห นาสกฺขิสฺส ภนฺเต ปมาทสฺส ภนฺเตติ ฯ ตเมน
ภิกฺขเว ยโม ราชา เอวมาห อมฺโภ ปุริส ปมาทวตาย น กลฺยาณมกาสิ
กาเยน วาจาย มนสา ตคฺฆ ต อมฺโภ ปุรสิ ตถา
กริสฺสนฺติ ยถาต ปมตฺต ต โข ปเนต ปาปกมฺม เนว มาตรา
กต น ปตรา กต น ภาตรา กต น ภคินิยา กต น
มิตฺตามจฺเจหิ กต น าติสาโลหิเตหิ กต น เทวตาหิ กต
น สมณพฺราหฺมเณหิ กต อถโข ตยาเวต ปาปกมฺม กต ตฺวฺเว
ตสฺส วิปาก ปฏิสเวทิสฺสสีติ ฯ ตเมน ภิกฺขเว ยโม ราชา ทุติย
เทวทูต สมนุยฺุชิตฺวา สมนุคฺคาหิตฺวา สมนุภาสิตฺวา ตติย เทวทูต
สมนุยฺุชติ สมนุคฺคาหติ สมนุภาสติ อมฺโภ ปุริส น ตฺว อทฺทส
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มนุสฺเสสุ ตติย เทวทูต ปาตุภูตนฺติ ฯ โส เอวมาห นาทฺทส
ภนฺเตติ ฯ ตเมน ภิกฺขเว ยโม ราชา เอวมาห อมฺโภ ปุริส น
ตฺว อทฺทส มนุสฺเสสุ อิตฺถึ วา ปุริส วา เอกาหมต วา ทฺวีหมต
วา ตีหมต วา อุทฺธุมาตก วินลี ก วิปุพฺพกชาตนฺติ ฯ โส เอวมาห
อทฺทส ภนฺเตติ ฯ ตเมน ภิกฺขเว ยโม ราชา เอวมาห อมฺโภ ปุริส
ตสฺส เต วิฺุสฺส สโต มหลฺลกสฺส น เอตทโหสิ อหป โขมฺหิ
มรณธมฺโม มรณ อนตีโต หนฺทาห กลฺยาณ กโรมิ กาเยน วาจาย
มนสาติ ฯ โส เอวมาห นาสกฺขิสฺส ภนฺเต ปมาทสฺส ภนฺเตติ ฯ
ตเมน ภิกฺขเว ยโม ราชา เอวมาห อมฺโภ ปุริส ปมาทวตาย น
กลฺยาณมกาสิ กาเยน วาจาย มนสา ตคฺฆ ต อมฺโภ ปุริส ตถา
กริสฺสนฺติ ยถาต ปมตฺต ต โข ปเนต ปาปกมฺม เนว มาตรา
กต น ปตรา กต น ภาตรา กต น ภคินิยา กต น
มิตฺตามจฺเจหิ กต น าติสาโลหิเตหิ กต น เทวตาหิ กต
น สมณพฺราหฺมเณหิ กต อถโข ตยาเวต ปาปกมฺม กต ตฺวฺเว
ตสฺส วิปาก ปฏิสเวทิสฺสสีติ ฯ ตเมน ภิกฺขเว ยโม ราชา ตติย
เทวทูต สมนุยฺุชิตฺวา สมนุคฺคาหิตฺวา สมนุภาสิตฺวา ตุณฺหี โหติ ฯ
ตเมน ภิกฺขเว นิรยปาลา ปฺจวิธพนฺธน นาม กมฺมกรณ กโรนฺติ
ตตฺต อโยขีล หตฺเถ คเมนฺติ ตตฺต อโยขีล ทุตยิ สฺมึ หตฺเถ
คเมนฺติ ตตฺต อโยขีล ปาเท คเมนฺติ ตตฺต อโยขีล ทุติยสฺมึ
ปาเท คเมนฺติ ตตฺต อโยขีล มชฺเฌอุรสฺมึ คเมนฺติ ฯ โส ตตฺถ
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ทุกฺขา ติพฺพา ขรา กฏกา เวทนา เวทิยติ น จ ตาว กาล กโรติ
ยาว น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ ตเมน ภิกฺขเว นิรยปาลา
สเวสิตฺวา กุารีหิ ตจฺฉนฺติ ฯ โส ตตฺถ ทุกฺขา ติพฺพา ขรา กฏกา
เวทนา เวทิยติ น จ ตาว กาล กโรติ ยาว น ต ปาปกมฺม
พฺยนฺตีโหติ ฯ ตเมน ภิกขฺ เว นิรยปาลา อุทฺธปาท อโธสิร เปตฺวา ๑
วาสีหิ ตจฺฉนฺติ ... ตเมน ภิกฺขเว นิรยปาลา รเถ โยเชตฺวา
อาทิตฺตาย ภูมิยา สมฺปชฺชลิตาย สฺโชติภูตาย ๒ สาเรนฺติป
ปจฺจาสาเรนฺติป ... ตเมน ภิกฺขเว นิรยปาลา มหนฺต องฺคารปพฺพต
อาทิตฺต สมฺปชฺชลิต สฺโชติภูต อาโรเปนฺติป โอโรเปนฺติป ...
ตเมน ภิกฺขเว นิรยปาลา อุทฺธปาท อโธสิร คเหตฺวา ตตฺตาย โลหกุมฺภิยา
ปกฺขิปนฺติ อาทิตฺตาย สมฺปชฺชลิตาย สฺโชติภูตาย ฯ โส
ตตฺถ เผนุทฺเทหก ปจฺจติ ฯ โส ตตฺถ เผนุทฺเทหก ปจฺจมาโน สกึป
อุทฺธ คจฺฉติ สกึป อโธ คจฺฉติ สกึป ติริย คจฺฉติ ฯ โส
ตตฺถ ทุกฺขา ติพฺพา ขรา กฏกา เวทนา เวทิยติ น จ ตาว กาล
กโรติ ยาว น ต ปาปกมฺม พฺยนฺตีโหติ ฯ ตเมน ภิกฺขเว นิรยปาลา
มหานิรเย ปกฺขิปนฺติ ฯ โส โข ปน ภิกขฺ เว มหานิรโย
จตุกฺกณฺโณ จตุทฺวาโร วิภตฺโต ภาคโส มิโต
อโยปาการปริยนฺโต อยสา ปฏิกุชชฺ ิโต
ตสฺส อโยมยา ภูมิ ชลิตา เตชสา ยุตา
#๑ โป. ม. คเหตฺวา ฯ ๒ ม. ยุ. สโชติภูตาย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สมนฺตา โยชนสต
ผริตฺวา ติฏติ สพฺพทาติ ฯ
ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว ยมสฺส รฺโ เอตทโหสิ เย กิร โภ โลเก
ปาปกานิ กมฺมานิ กโรนฺติ เต เอวรูปา วิวิธา กมฺมกรณา กริยนฺติ
อโห วตาห มนุสฺสตฺต ลเภยฺย ตถาคโต จ โลเก อุปฺปชฺเชยฺย
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตฺจาห ภควนฺต ปยิรุปาเสยฺย โส จ เม
ภควา ธมฺม เทเสยฺย ตสฺส จาห ภควโต ธมฺม อาชาเนยฺยนฺติ ฯ
ต โข ปนาห ภิกฺขเว น อฺสฺส สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา
สุตฺวา เอว วทามิ อปจ โข ภิกฺขเว ยเทว เม สาม าต
สาม ทิฏ สาม วิทิต ตเทวาห วทามีติ ฯ
โจทิตา เทวทูเตหิ เย ปมชฺชนฺติ มาณวา
เต ทีฆรตฺต โสจนฺติ หีนกายูปคา นรา ฯ
เย จ โข เทวทูเตหิ สนฺโต สปฺปุริสา อิธ
โจทิตา นปฺปมชฺชนฺติ อริยธมฺเม กุทาจน
อุปาทาเน ภย ทิสฺวา ชาติมรณสมฺภเว
อนุปาทา วิมุจฺจนฺติ ชาติมรณสงฺขเย
เต ๑ เขมปฺปตฺตา สุขิตา ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตา
สพฺพเวรภยาตีตา
สพฺพทุกฺข อุปจฺจคุนฺติ ฯ
[๔๗๖] ๓๗ อฏมิย ภิกฺขเว ปกฺขสฺส จตุนฺน มหาราชาน อมจฺจา
ปาริสชฺชา อิม โลก อนุวิจรนฺติ กจฺจิ พหู มนุสฺสา มนุสเฺ สสุ
เมตฺเตยฺยา เปตฺเตยฺยา สามฺา พฺรหฺมฺา กุเลเชฏาปจายิโน
#๑ ม. เต อปฺปมตฺตา สุขิโน ฯ
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อุโปสถ อุปวสนฺติ ปฏิชาคโรนฺติ ปฺุานิ กโรนฺตีติ ฯ จาตุทฺทสิย
ภิกฺขเว ปกฺขสฺส จตุนฺน มหาราชาน ปุตฺตา อิม โลก อนุวิจรนฺติ
กจฺจิ พหู มนุสฺสา มนุสฺเสสุ เมตฺเตยฺยา เปตฺเตยฺยา สามฺา
พฺรหฺมฺา กุเลเชฏาปจายิโน อุโปสถ อุปวสนฺติ ปฏิชาคโรนฺติ
ปฺุานิ กโรนฺตีติ ฯ ตทหุ ภิกฺขเว อุโปสเถ ปณฺณรเส จตฺตาโร มหาราชาโน
สามฺเว อิม โลก อนุวิจรนฺติ กจฺจิ พหู มนุสฺสา มนุสเฺ สสุ
เมตฺเตยฺยา เปตฺเตยฺยา สามฺา พฺรหฺมฺา กุเลเชฏาปจายิโน
อุโปสถ อุปวสนฺติ ปฏิชาคโรนฺติ ปฺุานิ กโรนฺตีติ ฯ สเจ ภิกฺขเว
อปฺปกา โหนฺติ มนุสฺสา มนุสฺเสสุ เมตฺเตยฺยา เปตฺเตยฺยา สามฺา
พฺรหฺมฺา กุเลเชฏาปจายิโน อุโปสถ อุปวสนฺติ ปฏิชาคโรนฺติ ปฺุานิ
กโรนฺตีติ ฯ ตเมน ภิกฺขเว จตฺตาโร มหาราชาโน เทวาน ตาวตึสาน
สุธมฺมาย สภาย สนฺนิสนิ ฺนาน สนฺนปิ ติตาน อาโรเจนฺติ อปฺปกา โข
มาริสา มนุสฺสา มนุสฺเสสุ เมตฺเตยฺยา เปตฺเตยฺยา สามฺา พฺรหฺมฺา
กุเลเชฏาปจายิโน อุโปสถ อุปวสนฺติ ปฏิชาคโรนฺติ ปฺุานิ กโรนฺตีติ ฯ
เตน ๑ ภิกฺขเว เทวา ตาวตึสา อนตฺตมนา โหนฺติ ทิพฺพา วต โภ
กายา ปริหายิสฺสนฺติ ปริปูเรสฺสนฺติ อสุรกายาติ ฯ สเจ ปน ภิกฺขเว
พหู โหนฺติ มนุสฺสา มนุสฺเสสุ เมตฺเตยฺยา เปตฺเตยฺยา สามฺา
พฺรหฺมฺา กุเลเชฏาปจายิโน อุโปสถ อุปวสนฺติ ปฏิชาคโรนฺติ
ปฺุานิ กโรนฺตีติ ฯ ตเมน ภิกฺขเว จตฺตาโร มหาราชาโน เทวาน
ตาวตึสาน สุธมฺมาย สภาย สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อาโรเจนฺติ พหู
#๑ ม. เตน โข ฯ ยุ. เตนหิ ฯ
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โข มาริสา มนุสฺสา มนุสฺเสสุ เมตฺเตยฺยา เปตฺเตยฺยา สามฺา
พฺรหฺมฺา กุเลเชฏาปจายิโน อุโปสถ อุปวสนฺติ ปฏิชาคโรนฺติ
ปฺุานิ กโรนฺตีติ ฯ เตน ภิกฺขเว เทวา ตาวตึสา อตฺตมนา โหนฺติ
ทิพฺพา วต โภ กายา ปริปเู รสฺสนฺติ ปริหายิสฺสนฺติ อสุรกายาติ ฯ
[๔๗๗] ๓๘ ภูตปุพพฺ  ภิกฺขเว สกฺโก เทวานมินฺโท เทเว ตาวตึเส
อนุนยมาโน ตาย เวลาย อิม คาถ อภาสิ
จาตุทฺทสึ ๑ ปฺจทสึ ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี
ปาฏิหาริยปกฺขฺจ
อฏงฺคสุสมาคต
อุโปสถ อุปวเสยฺย โยปสฺส ๒ มาทิโส นโรติ ฯ
สา โข ปเนสา ภิกฺขเว สกฺเกน เทวานมินฺเทน คาถา ทุคฺคีตา น
สุคีตา ทุพฺภาสิตา น สุภาสิตา ต กิสฺส เหตุ สกฺโก หิ ภิกขฺ เว
เทวานมินฺโท อวีตราโค อวีตโทโส อวีตโมโห ฯ โย จ โข โส
ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว วุสิตวา [๓]- กตกรณีโย โอหิตภาโร
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสโยชโน สมฺมทฺาวิมุตฺโต ตสฺส โข
เอต ๔ ภิกฺขุโน กลฺล วจนาย
จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ
ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี
ปาฏิหาริยปกฺขฺจ
อฏงฺคสุสมาคต
อุโปสถ อุปวเสยฺย โยปสฺส มาทิโส นโรติ ฯ
ต กิสฺส เหตุ โส หิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วีตราโค วีตโทโส วีตโมโหติ ฯ
ภูตปุพฺพ ภิกฺขเว สกฺโก เทวานมินฺโท เทเว ตาวตึเส อนุนยมาโน
#๑ ยุ. จาตุทฺทสี ปฺจทสี ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. โยปสฺส ฯ ๓ ม.
#พฺรหฺมจริโย ฯ ๔ โป. เอว ภิกฺขเว ฯ ม. ยุ. เอต ภิกฺขเว ฯ
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ตาย เวลาย อิม คาถ อภาสิ
จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ
ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี
ปาฏิหาริยปกฺขฺจ
อฏงฺคสุสมาคต
อุโปสถ อุปวเสยฺย โยปสฺส มาทิโส นโรติ ฯ
สา โข ปเนสา ภิกฺขเว สกฺเกน เทวานมินฺเทน คาถา ทุคฺคีตา น
สุคีตา ทุพภฺ าสิตา น สุภาสิตา ต กิสฺส เหตุ สกฺโก หิ
ภิกฺขเว เทวานมินฺโท อปริมุตฺโต ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ
ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ อปริมุตฺโต ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ
โย จ โข โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย
โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสโยชโน สมฺมทฺาวิมุตฺโต
ตสฺส โข เอต ภิกฺขุโน กลฺล วจนาย
จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ
ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี
ปาฏิหาริยปกฺขฺจ
อฏงฺคสุสมาคต
อุโปสถ อุปวเสยฺย โยปสฺส มาทิโส นโรติ ฯ
ต กิสฺส เหตุ โส หิ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปริมุตฺโต ชาติยา ชรามรเณน
โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ปริมตุ ฺโต
ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ ฯ
[๔๗๘] ๓๙ สุขุมาโล อห ภิกฺขเว ปรมสุขุมาโล อจฺจนฺตสุขุมาโล
มม สุท ภิกขฺ เว ปตุ นิเวสเน โปกฺขรณิโย การิตา โหนฺติ เอกตฺถ
สุท ภิกฺขเว อุปฺปล วปฺปติ เอกตฺถ ปทุม เอกตฺถ ปุณฺฑรีก ยาวเทว
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มมตฺถาย ฯ น โข ปนสฺสาห ภิกฺขเว กาสิก ๑ จนฺทน ธาเรมิ กาสิก
สุ เม ต ภิกฺขเว เวน โหติ กาสิกา กฺจุกา กาสิก นิวาสน
กาสิโก อุตฺตราสงฺโค ฯ รตฺตินฺทิว โข ปน สุ เม ต ภิกฺขเว
เสตจฺฉตฺต ธาริยติ มา น ๒ สีต วา อุณฺห วา รโช วา ติณ
วา อุสฺสาโว วาติ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกขฺ เว ตโย ปาสาทา อเหสส
เอโก เหมนฺติโก เอโก คิมฺหิโก เอโก วสฺสิโก ฯ โส โข
อห ภิกฺขเว วสฺสิเก ปาสาเท วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส นิปฺปุรเิ สหิ
ตุริเยหิ ปริจาริยมาโน ๓ น เหฏาปาสาท โอโรหามิ ฯ ยถา โข ปน
ภิกฺขเว อฺเส นิเวสเนสุ ทาสกมฺมกรโปริสสฺส กณาชก โภชน
ทียติ พิลงฺคทุติย เอวเมวสฺสุ เม ภิกฺขเว ปตุ นิเวสเน ทาสกมฺมกรโปริสสฺส
สาลิมโสทโน ทียติ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว เอวรูปาย
อิทฺธิยา สมนฺนาคตสฺส เอวรูเปน จ อจฺจนฺตสุขุมาเลน เอตทโหสิ
อสฺสุตวา โข ปุถุชชฺ โน อตฺตนา ชราธมฺโม สมาโน ชร อนตีโต ปร
ชิณฺณ ทิสฺวา อฏฏิยติ หรายติ ชิคุจฺฉติ อตฺตานเยว อติสิตฺวา อหป
โขมฺหิ ชราธมฺโม ชร อนตีโต อหฺเจว โข ปน ชราธมฺโม สมาโน
ชร อนตีโต ปร ชิณฺณ ทิสฺวา อฏฏิเยยฺย หราเยยฺย ชิคุจฺเฉยฺย
น เมต อสฺส ปฏิรูปนฺติ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว อิติ ปฏิสฺจิกฺขโต
โย โยพฺพเน โยพฺพนมโท โส สพฺพโส ปหียิ ฯ อสฺสุตวา โข
ปุถุชชฺ โน อตฺตนา พฺยาธิธมฺโม สมาโน พฺยาธึ อนตีโต ปร พฺยาธิต
#๑ ม. ยุ. อกาสิก ฯ ๒ ม. มา น ผุสิ ฯ ยุ. มา น ผุสฺสิ ฯ ๓ ม. ปริจารยมา โน ฯ
#ยุ. ปริวาริยมาโน ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 185

ทิสฺวา อฏฏิยติ หรายติ ชิคุจฺฉติ อตฺตานเยว อติสิตฺวา อหป
โขมฺหิ พฺยาธิธมฺโม พฺยาธึ อนตีโต อหฺเจว โข ปน พฺยาธิธมฺโม
สมาโน พฺยาธึ อนตีโต ปร พฺยาธิต ทิสฺวา อฏฏเิ ยยฺย หราเยยฺย
ชิคุจฺเฉยฺย น เมต อสฺส ปฏิรูปนฺติ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว อิติ
ปฏิสฺจิกฺขโต โย อาโรเคฺย อาโรคฺยมโท โส สพฺพโส ปหียิ ฯ
อสฺสุตวา โข ปุถุชชฺ โน อตฺตนา มรณธมฺโม สมาโน มรณ อนตีโต
ปร มต ทิสฺวา อฏฏิยติ หรายติ ชิคุจฺฉติ อตฺตานเยว อติสิตฺวา
อหป โขมฺหิ มรณธมฺโม มรณ อนตีโต อหฺเจว โข ปน
มรณธมฺโม สมาโน มรณ อนตีโต ปร มต ทิสฺวา อฏฏิเยยฺย
หราเยยฺย ชิคุจฺเฉยฺย น เมต อสฺส ปฏิรูปนฺติ ตสฺส มยฺห
ภิกฺขเว อิติ ปฏิสฺจิกฺขโต โย ชีวิเต ชีวิตมโท โส สพฺพโส
ปหียีติ ฯ
ตโยเม ภิกฺขเว มทา กตเม ตโย โยพฺพนมโท อาโรคฺยมโท
ชีวิตมโท ฯ โยพฺพนมทมตฺโต วา ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน กาเยน
ทุจฺจริต จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต จรติ ฯ โส
กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต
จริตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชติ ฯ อาโรคฺยมทมตฺโต วา ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน ฯเปฯ
ชีวิตมทมตฺโต วา ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน กาเยน ทุจฺจริต จรติ
วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต จรติ ฯ โส กาเยน ทุจฺจริต
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จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต จริตฺวา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ฯ
โยพฺพนมทมตฺโต วา ภิกฺขเว ภิกฺขุ สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ
อาโคฺยมทมตฺโต วา ภิกฺขเว ภิกฺขุ สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ
ชีวิตมทมตฺโต วา ภิกฺขเว ภิกฺขุ สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตตีติ ฯ
พฺยาธิธมฺมา ชราธมฺมา อโถ มรณธมฺมิโน
ยถา ธมฺมา ตถา สนฺตา ชิคุจฺฉนฺติ ปุถุชฺชนา ฯ
อหฺเจต ชิคุจฺเฉยฺย เอว ธมฺเมสุ ปาณิสุ
น เมต ปฏิรูปสฺส
มม เอววิหาริโน ฯ
โสห เอว วิหรนฺโต ตฺวา ธมฺม นิรูปธึ
อาโรเคฺย โยพฺพนสฺมึ ชีวิตสฺมิฺจ โย ๑ มโท
สพฺเพ มเท อภิโภสฺมิ เนกฺขมฺม ทฏุ เขมโต ๒ ฯ
ตสฺส เม อหุ อุสฺสาโห นิพฺพาน อภิปสฺสโต
นาห ภพฺโพ เอตรหิ กามานิ ปฏิเสวิตต
อนิวตฺติ ภวิสฺสามิ
พฺรหฺมจริยปรายโนติ ฯ
[๔๗๙] ๔๐ ตีณีมานิ ภิกฺขเว อาธิปเตยฺยานิ กตมานิ ตีณิ
อตฺตาธิปเตยฺย โลกาธิปเตยฺย ธมฺมาธิปเตยฺย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
อตฺตาธิปเตยฺย อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา
สฺุาคารคโต วา อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ น โข ปนาห จีวรเหตุ
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต น ปณฺฑปาตเหตุ น เสนาสนเหตุ
#๑ ม. เย มทา ฯ ๒ โป. ม. เขมต ฯ
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น อิติภวาภวเหตุ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต อปจ โขมฺหิ
โอติณฺโณ ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ
อุปายาเสหิ ทุกฺโขติณฺโณ ทุกฺขปเรโต อปฺเปวนาม อิมสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยา ปฺาเยถาติ อหฺเจว โข ปน ยาทิสเก
กาเม โอหาย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต ตาทิสเก วา กาเม
ปริเยเสยฺย ตโต วา ปาปฏตร ๑ น เมต อสฺส ปฏิรูปนฺติ โส
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อารทฺธ โข ปน เม วิริย ภวิสฺสติ อสลฺลีน
อุปฏิตา สติ อปฺปมุฏ า ๒ ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ สมาหิต
จิตฺต เอกคฺคนฺติ โส อตฺตานเยว อาธิปเตยฺย ๓ กริตฺวา อกุสล
ปชหติ กุสล ภาเวติ สาวชฺช ปชหติ อนวชฺช ภาเวติ สุทฺธ
อตฺตาน ปริหรติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อตฺตาธิปเตยฺย ฯ กตมฺจ
ภิกฺขเว โลกาธิปเตยฺย อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรฺคโต วา รุกฺขมูลคโต
วา สฺุาคารคโต วา อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ น โข ปนาห
จีวรเหตุ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต น ปณฺฑปาตเหตุ น
เสนาสนเหตุ น อิติภวาภวเหตุ อาคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต
อปจ โขมฺหิ โอติณฺโณ ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ
ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ทุกฺโขติณฺโณ ทุกฺขปเรโต อปฺเปวนาม
อิมสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยา ปฺาเยถาติ อหฺเจว
โข ปน เอว ปพฺพชิโต สมาโน กามวิตกฺก วา วิตกฺเกยฺย
พฺยาปาทวิตกฺก วา วิตกฺเกยฺย วิหึสาวิตกฺก วา วิตกฺเกยฺย มหา โข
#๑ ม. ปาปฏ ตเร ฯ ๒ ม. ยุ. อสมุมฏา ฯ ๓ โป. ม. อธิปตึ ฯ
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ปนาย โลกสนฺนิวาโส มหนฺตสฺมึ โข ปน โลกสนฺนิวาเส สนฺติ
สมณพฺราหฺมณา อิทฺธิมนฺโต ทิพฺพจกฺขุกา ปรจิตฺตวิทุโน เต ทูรโตป
ปสฺสนฺติ อาสนฺนาป น ทิสฺสนฺติ เจตสาป จิตฺต ปชานนฺติ ๑ เตป
ม เอว ชาเนยฺยย ปสฺสถ โภ อิม กุลปุตฺต สทฺธา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิโต สมาโน โวกิณฺโณ วิหรติ ปาปเกหิ อกุสเลหิ
ธมฺเมหีติ เทวตาป โข สนฺติ อิทฺธิมนฺตินิโย ทิพฺพจกฺขุกา ปริจิตฺตวิทุนิโย
ตา ทูรโตป ปสฺสนฺติ อาสนฺนาป น ทิสฺสนฺติ เจตสาป
จิตฺต ปชานนฺติ ตาป ม เอว ชาเนยฺยย ปสฺสถ โภ อิม กุลปุตฺต
สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต สมาโน โวกิณโฺ ณ วิหรติ
ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหีติ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อารทฺธ โข
ปน เม วิริย ภวิสฺสติ อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อปฺปมุฏา
ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ สมาหิต จิตฺต เอกคฺคนฺติ โส โลกเยว
อาธิปเตยฺย กริตฺวา อกุสล ปชหติ กุสล ภาเวติ สาวชฺช ปชหติ
อนวชฺช ภาเวติ สุทฺธ อตฺตาน ปริหรติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
โลกาธิปเตยฺย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ธมฺมาธิปเตยฺย อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ อรฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ น โข ปนาห จีวรเหตุ อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิโต น ปณฺฑปาตเหตุ น เสนาสนเหตุ น อิติภวาภวเหตุ
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต อปจ โขมฺหิ โอติณฺโณ ชาติยา
ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ
#๑ โป. ม. ยุ. ชานนฺติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ทุกฺโขติณฺโณ ทุกฺขปเรโต อปฺเปวนาม อิมสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส
อนฺตกิริยา ปฺาเยถาติ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทฏิ ิโก
อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ สนฺติ
โข ปน [๑]- สพฺรหฺมจารี ชาน ปสฺส วิหรนฺติ อหฺเจว โข ปน
เอว สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ปพฺพชิโต สมาโน กุสโี ต วิหเรยฺย ปมตฺโต
น เมต อสฺส ปฏิรูปนฺติ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อารทฺธ โข
ปน เม วิริย ภวิสฺสติ อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อปฺปมุฏา ปสฺสทฺโธ
กาโย อสารทฺโธ สมาหิต จิตฺต เอกคฺคนฺติ โส ธมฺมเยว
อาธิปเตยฺย กริตฺวา อกุสล ปชหติ กุสล ภาเวติ สาวชฺช ปชหติ
อนวชฺช ภาเวติ สุทฺธ อตฺตาน ปริหรติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
ธมฺมาธิปเตยฺย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ อาธิปเตยฺยานีติ ฯ
นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺม ปกุพฺพโต
อตฺตา เต ปุริส ชานาติ สจฺจ วา ยทิ วา มุสา
กลฺยาณ วต โภ สกฺขิ อตฺตาน อติมฺสิ ๒
โย สนฺต อตฺตนี ปาป อถ น ปริคูหสิ
ปสฺสนฺติ เทวา จ ตถาคตา จ
โลกสฺมิ พาล วิสม จรนฺต
ตสฺมา ๓ หิ อตฺตาธิปโก สโต จเร
โลกาธิโป จ นิปโก จ ฌายี
ธมฺมาธิโป จ อนุธมฺมจารี
#๑ ม. ยุ. เม ฯ ๒ ยุ. อติมฺเสิ ฯ ๓ ม. ตสฺมา หิ อตฺตาธิปเตยฺยโก จ ฯ
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น หียติ สจฺจปรกฺกโม มุนิ
ปสยฺห มาร อภิภุยฺย อนฺตก
โย จ ผุสี ชาติขย ปธานวา
โส ตาทิโส โลกวิทู สุเมโธ
สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อตมฺมโย มุนีติ ฯ
เทวทูตวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
พฺรหฺมา อานนฺทสารีปุตฺโต นิทาน หตฺถเกน จ
ทูตา ทุเว จ ราชาโน สุขุมาลา อธิปเตยฺเยน จาติ ฯ
_____________________
จูฬวคฺโค ปฺจโม
[๔๘๐] ๔๑ ติณฺณ ภิกฺขเว สมฺมุขีภาวา สทฺโธ กุลปุตฺโต พหห
ปฺุ ปสวติ กตเมส ติณฺณ สทฺธาย ภิกฺขเว สมฺมุขีภาวา
สทฺโธ กุลปุตฺโต พหห ปฺุ ปสวติ เทยฺยธมฺมสฺส ภิกฺขเว
สมฺมุขีภาวา สทฺโธ กุลปุตฺโต พหห ปฺุ ปสวติ ทกฺขิเณยฺยาน
ภิกฺขเว สมฺมุขีภาวา สทฺโธ กุลปุตฺโต พหห ปฺุ ปสวติ อิเมส
โข ภิกฺขเว ติณฺณ สมฺมุขีภาวา สทฺโธ กุลปุตฺโต พหห ปฺุ
ปสวตีติ ฯ
[๔๘๑] ๔๒ ตีหิ ภิกฺขเว าเนหิ สทฺโธ ปสนฺโน เวทิตพฺโพ
กตเมหิ ตีหิ สีลวนฺตาน ๑ ทสฺสนกาโม โหติ สทฺธมฺม โสตุกาโม
#๑ ยุ. สีลวต ฯ
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โหติ วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ มุตฺตจาโค
ปยตปาณิ โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสวิภาครโต อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหิ าเนหิ สทฺโธ ปสนฺโน เวทิตพฺโพติ ฯ
ทสฺสนกาโม สีลวต สทฺธมฺม โสตุมิจฺฉติ
วิเนยฺย มจฺเฉรมล ส เว สทฺโธติ วุจฺจตีติ ฯ
[๔๘๒] ๔๓ ตโย ภิกฺขเว อตฺถวเส สมฺปสฺสมาเนน อลเมว
ปเรส ธมฺม เทเสตต กตเม ตโย โย ธมฺม เทเสติ โส อตฺถปฏิสเวที
จ โหติ ธมฺมปฏิสเวที จ โย ธมฺม สุณาติ โสฆ
อตฺถปฏิสเวที จ โหติ ธมฺมปฏิสเวที จ โย เจว ธมฺม เทเสติ
โย จ ธมฺม สุณาติ อุโภ อตฺถปฏิสเวทิโน จ โหนฺติ ธมฺมปฏิสเวทิโน
จ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อตฺถวเส สมฺปสฺสมาเนน
อลเมว ปเรส ธมฺม เทเสตุนฺติ ฯ
[๔๘๓] ๔๔ ตีหิ ภิกขฺ เว าเนหิ กถา ปวตฺตนี โหติ กตเมหิ
ตีหิ โย ธมฺม เทเสติ โส อตฺถปฏิสเวที จ โหติ ธมฺมปฏิสเวที
จ โย ธมฺม สุณาติ โส อตฺถปฏิสเวที จ โหติ ธมฺมปฏิสเวที
จ โย เจว ธมฺม เทเสติ โย จ ธมฺม สุณาติ อุโภ อตฺถปฏิสเวทิโน
จ โหนฺติ ธมฺมปฏิสเวทิโน จ อิเมหิ โข ๑ ภิกฺขเว ตีหิ
าเนหิ กถา ปวตฺตนี โหตีติ ฯ
[๔๘๔] ๔๕ ตีณีมานิ ภิกฺขเว ปณฺฑิตปฺตฺตานิ สปฺปุรสิ ปฺตฺตานิ
กตมานิ ตีณิ ทาน ภิกฺขเว ปณฺฑิตปฺตฺต สปฺปุริสปฺตฺต
#๑ ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ปพฺพชฺชา ภิกฺขเว ปณฺฑิตปฺตฺตา สปฺปุริสปฺตฺตา
มาตาปตุนฺน ภิกฺขเว อุปฏาน ปณฺฑิตปฺตฺต สปฺปรุ สิ ปฺตฺต
อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ ปณฺฑิตปฺตฺตานิ สปฺปุริสปฺตฺตานีติ ฯ
สพฺภิ ทาน อุปฺตฺต อหึสา สฺโม ทโม
มาตาปตุอุปฏาน สนฺตาน พฺรหฺมจาริน
สต เอตานิ านานิ ยานิ เสเวถ ปณฺฑิโต
อริโย ทสฺสนสมฺปนฺโน ส โลก ภชเต สิวนฺติ ฯ
[๔๘๕] ๔๖ ย ภิกฺขเว สีลวนฺโต ปพฺพชิตา คาม วา นิคม วา
อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ตตฺถ มนุสฺสา ตีหิ าเนหิ พหห ปฺุ
ปสวนฺติ กตเมหิ ตีหิ กาเยน วาจาย มนสา ย ภิกฺขเว
สีลวนฺโต ปพฺพชิตา คาม วา นิคม วา อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ ตตฺถ
มนุสฺสา อิเมหิ ตีหิ าเนหิ พหห ปฺุ ปสวนฺตีติ ฯ
[๔๘๖] ๔๗ ตีณีมานิ ภิกฺขเว สงฺขตสฺส สงฺขตลกฺขณานิ กตมานิ
ตีณิ อุปฺปาโท ปฺายติ วโย ปฺายติ ิตสฺส อฺถตฺต
ปฺายติ อิมานิ โข ภิกขฺ เว ตีณิ สงฺขตสฺส สงฺขตลกฺขณานีติ ฯ
[๔๘๗] ๔๘ ตีณีมานิ ภิกฺขเว อสงฺขตสฺส อสงฺขตลกฺขณานิ กตมานิ
ตีณิ น อุปปฺ าโท ปฺายติ น วโย ปฺายติ น ิตสฺส
อฺถตฺต ปฺายติ อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ อสงฺขตสฺส
อสงฺขตลกฺขณานีติ ฯ
[๔๘๘] ๔๙ หิมวนฺต ภิกฺขเว ปพฺพตราช นิสฺสาย มหาสาลา
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ตีหิ วฑฺฒีหิ วฑฺฒนฺติ กตมาหิ ๑ ตีหิ สาขาปตฺตปลาเสน วฑฺฒนฺติ
ตจปปฺปฏิกาย วฑฺฒนฺติ เผคฺคุสาเรน วฑฺฒนฺติ หิมวนฺต ภิกฺขเว
ปพฺพตราช นิสฺสาย มหาสาลา อิมาหิ ตีหิ วฑฺฒีหิ วฑฺฒนฺติ ฯ เอวเมว
โข ภิกฺขเว สทฺธ กุลปตึ นิสฺสาย อนฺโตชโน ตีหิ วฑฺฒีหิ วฑฺฒติ
กตมาหิ ๒ ตีหิ สทฺธาย วฑฺฒติ สีเลน วฑฺฒติ ปฺาย
วฑฺฒติ สทฺธ ภิกฺขเว กุลปตึ นิสสฺ าย อนฺโตชโน อิมาหิ ตีหิ
วฑฺฒีหิ วฑฺฒตีติ ฯ
ยถาป ปพฺพโต เสโล อรฺสฺมึ พฺรหาวเน
ต รุกฺข ๓ อุปนิสฺสาย วฑฺฒนฺเตเต วนปฺปตี
ตเถว สีลสมฺปนฺน สทฺธ กุลปตึ อิธ
อุปนิสสฺ าย วฑฺฒนฺติ ปุตฺตทารา จ พนฺธวา
อมจฺจา าติสงฺฆา จ เยจสฺส อนุชีวิโน ฯ
ตฺยาสฺส สีลวโต สีล จาค สุจริตานิ จ
ปสฺสมานานุกุพฺพนฺติ เย ๔ ภวนฺติ วิจกฺขณา
อิธ ธมฺม จริตฺวาน มคฺค สุคติคามิน
นนฺทิโน เทวโลกสฺมึ โมทนฺติ กามกามิโนติ ฯ
[๔๘๙] ๕๐ ตีหิ ภิกขฺ เว าเนหิ อาตปฺป กรณีย กตเมหิ ตีหิ
อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย อาตปฺป
#๑-๒ ม. ยุ. กตเมหิ ฯ ๓ ม. รุกฺขา ฯ ๔ ม. อตฺตมตฺถ วิจกฺขณา ฯ
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กรณีย อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย อาตปฺป กรณีย
อุปฺปนฺนาน สารีริกาน เวทนาน ทุกขฺ าน ติพฺพาน ขราน กฏกาน
อสาตาน อมนาปาน ปาณหราน อธิวาสนาย อาตปฺป กรณีย ๑ ยโต
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
อนุปฺปาทาย อาตปฺป กโรติ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน อุปฺปาทาย
อาตปฺป กโรติ อุปฺปนฺนาน สารีรกิ าน เวทนาน ทุกฺขาน ติพฺพาน
ขราน กฏกาน อสาตาน อมนาปาน ปาณหราน อธิวาสนาย อาตปฺปy
กโรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาตาป นิปโก สโต สมฺมา
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ
[๔๙๐] ๕๑ ตีหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคโต มหาโจโร สนฺธิมฺป
ฉินฺทติ นิลโฺ ลปมฺป หรติ เอกาคาริกมฺป กโรติ ปริปนฺเถป ติฏติ
กตเมหิ ตีหิ อิธ ภิกฺขเว มหาโจโร วิสมนิสฺสิโต จ โหติ
คหนนิสฺสิโต จ โหติ พลวนิสฺสิโต จ โหติ ฯ กถฺจ ภิกขฺ เว
มหาโจโร วิสมนิสฺสิโต โหติ อิธ ภิกฺขเว มหาโจโร นทีวิทคุ ฺค วา
นิสฺสิโต โหติ ปพฺพตวิสม วา เอว โข ภิกฺขเว มหาโจโร
วิสมนิสฺสิโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว มหาโจโร คหนนิสฺสิโต โหติ
อิธ ภิกฺขเว มหาโจโร ติณคหน วา นิสฺสิโต โหติ รุกฺขคหน วา
โรธ ๒ วา มหาวนสณฺฑ วา เอว โข ภิกฺขเว มหาโจโร๔
คหนนิสฺสิโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว มหาโจโร พลวนิสฺสิโต โหติ
#๑ ม. ยุ. อิโต ปร อิเมหิ ตีหิ ภิกฺขเว าเนหิ อาตปฺป กรณียนฺติ ทิสฺสติ ฯ
#๒ โป. เคห ฯ ยุ. เคธ ฯ
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อิธ ภิกฺขเว มหาโจโร ราชาน วา ราชมหามตฺตาน วา นิสฺสิโต โหติ
ตสฺส เอว โหติ สเจ ม โกจิ กิฺจิ วกฺขติ อิเม เม
ราชาโน วา ราชมหามตฺตา วา ปริโยธาย อตฺถ ภณิสฺสนฺตีติ สเจ
น โกจิ กิฺจิ อาห ตฺยาสฺส ราชาโน วา ราชมหามตฺตา วา
ปริโยธาย อตฺถ ภณนฺติ เอว โข ภิกขฺ เว มหาโจโร พลวนิสสฺ ิโต
โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ตีหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต มหาโจโร
สนฺธิมฺป ฉินฺทติ นิลฺโลปมฺป หรติ เอกาคาริกมฺป กโรติ ปริปนฺเถป
ติฏติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ ๑ สมนฺนาคโต ปาปภิกฺขุ
ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช
วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ กตเมหิ ตีหิ อิธ ภิกฺขเว
ปาปภิกฺขุ วิสมนิสฺสิโต จ โหติ คหนนิสฺสิโต จ พลวนิสสฺ ิโต
จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ วิสมนิสฺสิโต โหติ อิธ ภิกฺขเว
ปาปภิกฺขุ วิสเมน กายกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ วิสเมน วจีกมฺเมน
สมนฺนาคโต โหติ วิสเมน มโนกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ เอว
โข ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ วิสมนิสฺสิโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ
คหนนิสฺสิโต โหติ อิธ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ
อนฺตคฺคาหิกาย ทิฏิยา สมนฺนาคโต โหติ เอว โข ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ
คหนนิสฺสิโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ พลวนิสฺสิโต โหติ
อิธ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ ราชาน วา ราชมหามตฺตาน วา นิสฺสโิ ต
โหติ ตสฺส เอว โหติ สเจ ม โกจิ กิฺจิ วกฺขติ อิเม เม
#๑ ม. องฺเคหิ ฯ
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ราชาโน วา ราชมหามตฺตา วา ปริโยธาย อตฺถ ภณิสฺสนฺตีติ สเจ
น โกจิ กิฺจิ อาห ตฺยาสฺส ราชาโน วา ราชมหามตฺตา วา
ปริโยธาย อตฺถ ภณนฺติ เอว โข ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ
พลวนิสฺสิโต โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ปาปภิกฺขุ ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ
สานุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวตีติ ฯ
จูฬวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สมฺมุขิฏานปจฺจยวตฺต ปเรส ปณฺฑิตสีลฺจ
สงฺขต ปพฺพตาตปฺป มหาโจเรเนการสาติ ฯ
ปโม ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ
____________
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ทุติยปณฺณาสโก
พฺราหฺมณวคฺโค ปโม
[๔๙๑] ๕๒ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ อถโข เทฺว พฺราหฺมณา ชิณฺณา วุฑฺฒา มหลฺลกา อทฺธคตา
วโยอนุปฺปตฺตา วีสวสฺสสติกา ชาติยา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต นิสินฺนา โข เต พฺราหฺมณา
ภควนฺต เอตทโวจจ มยมสฺสุ โภ โคตม พฺราหฺมณา ชิณณ
ฺ า วุฑฺฒา
มหลฺลกา อทฺธคตา วโยอนุปฺปตฺตา วีสวสฺสสติกา ชาติยา เต จมฺห ๑
อกตกลฺยาณา อกตกุสลา อกตภีรุตตฺ าณา โอวทตุ โน ภว โคตโม
อนุสาสตุ โน ภว โคตโม ย อมฺหาก อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย
สุขายาติ ฯ ตคฺฆ ตุเมฺห พฺราหฺมณา ชิณฺณา วุฑฺฒา มหลฺลกา
อทฺธคตา วโยอนุปฺปตฺตา วีสวสฺสสติกา ชาติยา เต จตฺถ อกตกลฺยาณา
อกตกุสลา อกตภีรุตฺตาณา อุปนียติ โข อย พฺราหฺมณา
โลโก ชราย พฺยาธินา มรเณน เอว อุปนียมาเน โข พฺราหฺมณา
โลเก ชราย พฺยาธินา มรเณน โย อิธ กาเยน สฺโม วาจาย
สฺโม มนสา สฺโม ต ตสฺส เปตสฺส ตาณฺจ เลนฺจ
ทีปฺจ สรณฺจ ปรายนฺจาติ ฯ
#๑ โป. ม. ยุ. จมฺหา ฯ
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อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายย ๑
ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา
เอต ภย มรเณ เปกฺขมาโน
ปฺุานิ กยิราถ สุขาวหานิ ฯ
โยธ กาเยน สฺโม วาจาย อุท เจตสา
ต ตสฺส เปตสฺส สุขาย โหติ
ย ชีวมาโน ปกโรติ ปฺุนฺติ ฯ
[๔๙๒] ๕๓ อถโข เทฺว พฺราหฺมณา ชิณฺณา วุฑฺฒา มหลฺลกา
อทฺธคตา วโยอนุปฺปตฺตา วีสวสฺสสติกา ชาติยา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ
เอกมนฺต นิสินฺนา โข เต พฺราหฺมณา ภควนฺต เอตทโวจจ มยมสฺสุ
โภ โคตม พฺราหฺมณา ชิณฺณา วุฑฺฒา มหลฺลกา อทฺธคตา
วโยอนุปฺปตฺตา วีสวสฺสสติกา ชาติยา เต จมฺห อกตกลฺยาณา อกตกุสลา
อกตภีรุตฺตาณา โอวทตุ โน ภว โคตโม อนุสาสตุ โน ภว
โคตโม ย อมฺหาก อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ ตคฺฆ ตุเมฺห
พฺราหฺมณา ชิณฺณา วุฑฺฒา มหลฺลกา อทฺธคตา วโยอนุปฺปตฺตา
วีสวสฺสสติกา ชาติยา เต จตฺถ อกตกลฺยาณา อกตกุสลา
อกตภีรุตฺตาณา อาทิตฺโต โข อย พฺราหฺมณา โลโก ชราย พฺยาธินา
มรเณน เอว อาทิตฺเต โข ๒ พฺราหฺมณา โลเก ชราย พฺยาธินา
มรเณน โย อิธ กาเยน สฺโม วาจาย สฺโม มนสา สฺโม
#๑ ม. ยุ. ชีวติ มปฺปมายุ ฯ ๒ ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ต ตสฺส เปตสฺส ตาณฺจ เลนฺจ ทีปฺจ สรณฺจ ปรายนฺจาติ ฯ
อาทิตฺตสฺมึ อคารสฺมึ ย นีหรติ ภาชน
ต ตสฺส โหติ อตฺถาย โน จ ย ตตฺถ ฑยฺหติ
เอว อาทิตฺตเก ๑ โลเก ชราย มรเณน จ
นีหเรเถว ทาเนน ทินฺน โหติ สุนีหต ฯ
โยธ กาเยน สฺโม วาจาย อุท เจตสา
ต ตสฺส เปตสฺส สุขาย โหติ
ย ชีวมาโน ปกโรติ ปฺุนฺติ ฯ
[๔๙๓] ๕๔ อถโข อฺตโร พฺราหฺมโณ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ ฯเปฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โส พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ สนฺทิฏิโก ธมฺโม
สนฺทิฏิโก ธมฺโมติ โภ โคตม วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข โภ โคตม
สนฺทิฏิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต
เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ รตฺโต โข พฺราหฺมณ ราเคน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต
อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ ปรพฺยาพาธายป เจเตติ อุภยพฺยาพาธายป
เจเตติ เจตสิกป ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ราเค ปหีเน เนว
อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ น ปรพฺยาพาธายป เจเตติ น
อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ น เจตสิก ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ
เอวป โข พฺราหฺมณ สนฺทิฏิโก ธมฺโม โหติ ... ทุฏโ โข พฺราหฺมณ
โทเสน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ
#๑ โป. ยุ. อาทีปโต โลโก ฯ ม. อาทิตฺโต โข โลโก ฯ
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ปรพฺยาพาธายป เจเตติ อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ เจตสิกป ทุกฺข
โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ โทเส ปหีเน เนว อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ
น ปรพฺยาพาธายป เจเตติ น อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ น เจตสิก
ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ เอวป โข พฺราหฺมณ สนฺทฏิ  ิโก
ธมฺโม โหติ ... มูโฬฺห โข พฺราหฺมณ โมเหน อภิภูโต ปริยาทินนฺ จิตฺโต
อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ ปรพฺยาพาธายป เจเตติ อุภยพฺยาพาธายป
เจเตติ เจตสิกป ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ โมเห ปหีเน เนว
อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ น ปรพฺยาพาธายป เจเตติ น
อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ น เจตสิก ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ เอวป
โข พฺราหฺมณ สนฺทิฏิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก
ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ
อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๔๙๔] ๕๕ อถโข อฺตโร พฺราหฺมณปริพฺพาชโก เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส พฺราหฺมณปริพฺพาชโก
ภควนฺต เอตทโวจ สนฺทิฏิโก ธมฺโม สนฺทิฏิโก ธมฺโมติ โภ
โคตม วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข โภ โคตม สนฺทิฏิโก ธมฺโมi
โหติ อกาลิโก เอหิปสฺสโิ ก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ
รตฺโต โข พฺราหฺมณ ราเคน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตพฺยาพาธายป
เจเตติ ปรพฺยาพาธายป เจเตติ อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ
เจตสิกป ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ราเค ปหีเน เนว
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อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ น ปรพฺยาพาธายป เจเตติ น อุภยพฺยาพาธายป
เจเตติ น เจตสิก ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ รตฺโต โข
พฺราหฺมณ ราเคน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต กาเยน ทุจฺจริต จรติ
วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต จรติ ราเค ปหีเน เนว
กาเยน ทุจฺจริต จรติ น วาจาย ทุจฺจริต จรติ น มนสา
ทุจฺจริต จรติ รตฺโต โข พฺราหฺมณ ราเคน อภิภูโต ปริยาทินนฺ จิตฺโต
อตฺตตฺถป ยถาภูต นปฺปชานาติ ปรตฺถป ยถาภูต นปฺปชานาติ
อุภยตฺถป ยถาภูต นปฺปชานาติ ราเค ปหีเน อตฺตตฺถป ยถาภูต
ปชานาติ ปรตฺถป ยถาภูต ปชานาติ อุภยตฺถป ยถาภูต ปชานาติ
เอวป โข พฺราหฺมณ สนฺทิฏิโก ธมฺโม โหติ ... ทุฏโ โข
พฺราหฺมณ ฯเปฯ มูโฬฺห โข พฺราหฺมณ โมเหน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต
อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ ปรพฺยาพาธายป เจเตติ อุภยพฺยาพาธายป
เจเตติ เจตสิกป ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ โมเห ปหีเน
เนว อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ น ปรพฺยาพาธายป เจเตติ น
อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ น เจตสิก ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ
มูโฬฺห โข พฺราหฺมณ โมเหน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต กาเยน
ทุจฺจริต จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต จรติ
โมเห ปหีเน เนว กาเยน ทุจฺจริต จรติ น วาจาย ทุจฺจริต จรติ
น มนสา ทุจฺจริต จรติ มูโฬฺห โข พฺราหฺมณ โมเหน อภิภูโต
ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตตฺถป ยถาภูต นปฺปชานาติ ปรตฺถป ยถาภูต
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นปฺปชานาติ อุภยตฺถป ยถาภูต นปฺปชานาติ โมเห ปหีเน อตฺตตฺถป
ยถาภูต ปชานาติ ปรตฺถป ยถาภูต ปชานาติ อุภยตฺถป ยถาภูต
ปชานาติ เอวป โข พฺราหฺมณ สนฺทิฏิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก
เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ อภิกฺกนฺต
โภ โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๔๙๕] ๕๖ อถโข ชานุสฺโสณี พฺราหฺมโณ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข ชานุสฺโสณี พฺราหฺมโณ
ภควนฺต เอตทโวจ สนฺทิฏิก นิพพฺ าน สนฺทฏิ ิก นิพฺพานนฺติ โภ
โคตม วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข โภ โคตม สนฺทิฏิก นิพพฺ าน
โหติ อกาลิก เอหิปสฺสิก โอปนยิก ๑ ปจฺจตฺต เวทิตพฺพ วิฺูหีติ ฯ
รตฺโต โข พฺราหฺมณ ราเคน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตพฺยาพาธายป
เจเตติ ปรพฺยาพาธายป เจเตติ อุภยพฺยาพาธายป
เจเตติ เจตสิกป ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ราเค ปหีเน เนว
อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ น ปรพฺยาพาธายป เจเตติ น อุภยพฺยาพาธายป
เจเตติ น เจตสิก ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ เอวป โข
พฺราหฺมณ สนฺทิฏิก นิพพฺ าน โหติ ... ทุฏโ โข พฺราหฺมณ ฯเปฯ
มูโฬฺห โข พฺราหฺมณ โมเหน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตพฺยาพาธายป
เจเตติ ปรพฺยาพาธายป เจเตติ อุภยพฺยาพาธายป
เจเตติ เจตสิกป ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ โมเห ปหีเน เนว
#๑ ม. โอปเนยฺยิก ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 203

อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ น ปรพฺยาพาธายป เจเตติ น อุภยพฺยาพาธายป
เจเตติ น เจตสิก ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ
เอวป โข พฺราหฺมณ สนฺทิฏิก นิพฺพาน โหติ ... ยโต โข อย พฺราหฺมณ
อนวเสส ราคกฺขย ปฏิสเวเทติ อนวเสส โทสกฺขย ปฏิสเวเทติ
อนวเสส โมหกฺขย ปฏิสเวเทติ เอว โข พฺราหฺมณ สนฺทฏิ  ิก
นิพฺพาน โหติ อกาลิก เอหิปสฺสิก โอปนยิก ปจฺจตฺต เวทิตพฺพ
วิฺูหีติ ฯ อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม ภว โคตโม
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๔๙๖] ๕๗ อถโข อฺตโร พฺราหฺมณมหาสาโล เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โส พฺราหฺมณมหาสาโล
ภควนฺต เอตทโวจ สุตมฺเมต โภ โคตม ปุพพฺ กาน พฺราหฺมณาน
วุฑฺฒาน มหลฺลกาน อาจริยปาจริยาน ภาสมานาน ปุพฺพสฺสุท อย
โลโก อวีจิ มฺเ ผุโฏ โหติ ๑ มนุสฺเสหิ กุกฺกุฏสมฺปาติกา
คามนิคมชนปทราชธานิโยติ โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก ปจฺจโย
เยเนตรหิ มนุสฺสาน ขโย โหติ ตนุตฺต ปฺายติ คามาป อคามา
โหนฺติ นิคมาป อนิคมา โหนฺติ นคราป อนครา โหนฺติ ชนปทาป
อชนปทา โหนฺตีติ ฯ เอตรหิ พฺราหฺมณ มนุสสฺ า อธมฺมราครตฺตา
วิสมโลภาภิภูตา มิจฺฉาธมฺมปเรตา เต อธมฺมราครตฺตา วิสมโลภาภิภูตา
มิจฺฉาธมฺมปเรตา ติณฺหานิ สตฺถานิ คเหตฺวา อฺมฺสฺส ๒
ชีวิตา โวโรเปนฺติ เตน พหู มนุสสฺ า กาล กโรนฺติ อยป
#๑ โป. ม. ยุ. อโหสิ ฯ ๒ ม. อฺมฺ ฯ
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โข พฺราหฺมณ เหตุ อย ปจฺจโย เยเนตรหิ มนุสฺสาน ขโย
โหติ ตนุตฺต ปฺายติ คามาป อคามา โหนฺติ นิคมาป
อนิคมา โหนฺติ นคราป อนครา โหนฺติ ชนปทาป อชนปทา
โหนฺติ ฯ ปุน จ ปร พฺราหฺมณ เอตรหิ มนุสฺสา อธมฺมราครตฺตา
วิสมโลภาภิภูตา มิจฺฉาธมฺมปเรตา เตส อธมฺมราครตฺตาน วิสมโลภาภิภูตาน
มิจฺฉาธมฺมปเรตาน เทโว น สมฺมา ธาร อนุปฺปเวจฺฉติ
เตน ทุพฺภิกขฺ  โหติ ทุสฺสสฺส เสตฏิก สลากาวุตฺต เตน พหู
มนุสฺสา กาล กโรนฺติ อยป โข พฺราหฺมณ เหตุ อย ปจฺจโย
เยเนตรหิ มนุสฺสาน ขโย โหติ ตนุตฺต ปฺายติ คามาป
อคามา โหนฺติ นิคมาป อนิคมา โหนฺติ นคราป อนครา โหนฺติ
ชนปทาป อชนปทา โหนฺติ ฯ ปุน จ ปร พฺราหฺมณ เอตรหิ มนุสฺสา
อธมฺมราครตฺตา วิสมโลภาภิภูตา มิจฺฉาธมฺมปเรตา เตส อธมฺมราครตฺตาน
วิสมโลภาภิภูตาน มิจฉฺ าธมฺมปเรตาน ยกฺขา วาเฬ อมนุสฺเส
โอสฺสชฺชนฺติ เตน พหู มนุสฺสา กาล กโรนฺติ อยป โข
พฺราหฺมณ เหตุ อย ปจฺจโย เยเนตรหิ มนุสฺสาน ขโย โหติ
ตนุตฺต ปฺายติ คามาป อคมา โหนฺติ นิคมาป อนิคมา
โหนฺติ นคราป อนครา โหนฺติ ชนปทาป อชนปทา โหนฺตตี ิ ฯ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๔๙๗] ๕๘ อถโข วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก เยน ภควา

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 205

เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
วจฺฉโคตฺโต ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ สุตมฺเมต โภ โคตม
สมโณ โคตโม เอวมาห มยฺหเมว ทาน ทาตพฺพ นาฺเส
ทาน ทาตพฺพ มยฺหเมว สาวกาน ทาน ทาตพฺพ นาฺเส สาวกาน
ทาน ทาตพฺพ มยฺหเมว ทินฺน มหปฺผล นาฺเส ทินฺน มหปฺผล
มยฺหเมว สาวกาน ทินนฺ  มหปฺผล นาฺเส สาวกาน ทินฺน
มหปฺผลนฺติ เย เต โภ โคตม เอวมาหสุ สมโณ โคตโม เอวมาห
มยฺหเมว ทาน ทาตพฺพ นาฺเส ทาน ทาตพฺพ มยฺหเมว สาวกาน
ทาน ทาตพฺพ นาฺเส สาวกาน ทาน ทาตพฺพ มยฺหเมว ทินฺน
มหปฺผล นาฺเส ทินฺน มหปฺผล มยฺหเมว สาวกาน ทินฺน
มหปฺผล นาฺเส สาวกาน ทินฺน มหปฺผลนฺติ กจฺจิ เต โภโต
โคตมสฺส วุตฺตวาทิโน น จ ภวนฺต โคตม อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺติ
ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากโรนฺติ น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต
คารยฺห าน อาคจฺฉติ อนพฺภกฺขาตุกามา หิ มย ภวนฺต โคตมนฺติ ฯ
เย เต วจฺฉ เอวมาหสุ สมโณ โคตโม เอวมาห มยฺหเมว
ทาน ทาตพฺพ ฯเปฯ นาฺเส สาวกาน ทินฺน มหปฺผลนฺติ
น เม เต วุตฺตวาทิโน อพฺภาจิกฺขนฺติ จ ปน ม เต อสตา
อภูเตน โย โข วจฺฉ ปร ทาน ททนฺต วาเรติ โส ติณฺณ
อนุตรายกโร โหติ ติณณ
ฺ  ปาริปนฺถโิ ก กตเมส ติณฺณ ทายกสุส
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ปฺุนฺตรายกโร โหติ ปฏิคฺคาหกาน ลาภนฺตรายกโร โหติ ปุพฺเพว
โข ปนสฺส อตฺตา ขโต จ โหติ อุปหโต จ โย โข วจฺฉ
ปร ทาน ททนฺต วาเรติ โส อิเมส ติณฺณ อนฺตรายกโร โหติ
ติณฺณ ปาริปนฺถิโก ฯ อห โข ปน วจฺฉ เอว วทามิ เยป เต
จนฺทนิกาย วา โอลิคฺคลฺเล วา ปาณา ตตฺรป โย ถาลิโธวน วา
สราวโธวน วา ฉฑฺเฑติ เย ตตฺถ ปาณา เต เตน ๑ ยาเปนฺตูติ
ตโตนิทาน อห วจฺฉ ปฺุสฺส อาคม วทามิ โก ปน วาโท
มนุสฺสภูเต ฯ อปจาห วจฺฉ สีลวโต ทินฺน มหปฺผล วทามิ โน ตถา
ทุสฺสีเล ๒ โส จ โหติ ปฺจงฺควิปฺปหีโน ปฺจงฺคสมนฺนาคโต
กตมานิ ปฺจงฺคานิ ปหีนานิ โหนฺติ กามจฺฉนฺโท ปหีโน โหติ
พฺยาปาโท ปหีโน โหติ ถีนมิทฺธ ปหีน โหติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ
ปหีน โหติ วิจิกิจฺฉา ปหีนา โหติ อิมานิ ปฺจงฺคานิ ปหีนานิ
โหนฺติ กตเมหิ ปฺจงฺเคหิ สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน
สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
โหติ อเสเขน ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน
วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ ปจฺจงฺเคหิ สมนฺนาคโต โหติ อิติ
ปฺจงฺควิปฺปหีเน ปฺจงฺคสมนฺนาคเต ทินฺน มหปฺผลนฺติ วทามีติ ฯ
อิติ กณฺหาสุ เสตาสุ โรหิณีสุ หรีสุ วา
กมฺมาสาสุ สรูปาสุ โคสุ ปาเรวตาสุ วา
#๑ ยุ. เยน ฯ ๒ ม. ทุสฺสลี สฺส ฯ
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ยาสุกาสุจิ ๑ เอตาสุ ทนฺโต ชายติ ปุงฺคโว
โธรโยฺห พลสมฺปนฺโน กลฺยาณชวนิกฺกโม
ตเมว ภาเร ยฺุชนฺติ นาสฺส วณฺณ ปริกฺขเร
เอวเมว มนุสฺเสสุ ยสฺมึกสฺม
ิ ฺจิ ชาติย ๒
ขตฺติเย พฺราหฺมเณ เวสฺเส สุทฺเท จณฺฑาลปุกฺกุเส
ยาสุกาสุจิ เอตาสุ ทนฺโต ชายติ สุพฺพโต
ธมฺมฏโ สีลสมฺปนฺโน สจฺจวาที หิรีมโน
ปหีนชาติมรโณ
พฺรหฺมจริยสฺส เกวลี
ปนฺนภาโร วิสยุตฺโต กตกิจฺโจ อนาสโว
ปารคู สพฺพธมฺมาน อนุปาทาย นิพฺพุโต
ตสฺมึ เว ๓ วิรเช เขตฺเต วิปุลา โหติ ทกฺขิณา ฯ
พาลา จ อวิชานนฺตา ทุมฺเมธา อสฺสุตาวิโน
พหิทฺธา ททนฺติ ทานานิ ๔ นหิ สนฺเต อุปาสเร ฯ
เย จ สนฺเต อุปาเสนฺติ สปฺปฺเ ธีรสมฺมเต
สทฺธา จ เนส สุคเต มูลชาตา ปติฏิตา
เทวโลกฺจ เต ยนฺติ กุเล วา อิธ ชายเร
อนุปุพฺเพน นิพฺพาน อธิคจฺฉนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ
[๔๙๘] ๕๙ อถโข ติกณฺโณ พฺราหฺมโณ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
#๑ โป. ยุ. ยาสุกาสุ จ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ โป. ม. ชาติเย ฯ ๓ ม. ยุ.
#ตสฺมึเยว ฯ ๔ ยุ. ทานา ฯ
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ติกณฺโณ พฺราหฺมโณ ภควโต สมฺมขุ า เตวิชฺชาน สุท พฺราหฺมณาน
วณฺณ ภาสติ เอวมฺป เตวิชฺชา พฺราหฺมณา อิติป เตวิชฺชา
พฺราหฺมณาติ ฯ ยถากถ ปน พฺราหฺมณ พฺราหฺมณา พฺราหฺมณ เตวิชฺช
ปฺาเปนฺตีติ ฯ อิธ โภ โคตม พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต โหติ
มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา
อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน อชฺฌายโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน
ปารคู สนิฆณฺฑุเกฏภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน ปทโก
เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ อนวโยติ เอว โข โภ
โคตม พฺราหฺมณา พฺราหฺมณ เตวิชชฺ  ปฺาเปนฺตีติ ฯ อฺถา
โข พฺราหฺมณ พฺราหฺมณา พฺราหฺมณ เตวิชฺช ปฺาเปนฺติ อฺถา
จ ปน อริยสฺส วินเย เตวิชฺโช โหตีติ ฯ ยถากถ ปน โภ โคตม
อริยสฺส วินเย เตวิชฺโช โหติ สาธุ เม ภว โคตโม ตถา ธมฺม
เทเสตุ ยถา อริยสฺส วินเย เตวิชฺโช โหตีติ ฯ เตนหิ พฺราหฺมณ
สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว โภติ โข ติกณฺโณ
พฺราหฺมโณ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ อิธ พฺราหฺมณ
ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร
วิเวกช ปติสขุ  ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช
ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก
จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต
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อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว
โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสทุ ฺเธ
ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต
อาเนฺชปฺปตฺเต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินินนฺ าเมติ โส
อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป
ชาติโย ติสฺโสป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป
ชาติโย วีสมฺป ชาติโย ตึสมฺป ชาติโย จตฺตาฬีสมฺป ชาติโย
ปฺาสมฺป ชาติโย ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป
อเนเกป สวฏฏกปฺเป อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป
อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ
ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต 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 โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
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สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ โส ทิพฺเพน จกฺขุนา
วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน
หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมปู เค
สตฺเต ปชานาติ อิเม ๑ วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน
สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา
อริยาน อุปวาทกา มิจฉฺ าทิฏิกา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา เต
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปนฺนา
อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน
สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา
สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปนฺนาติ [๒]- อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ
สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมปู เค สตฺเต ปชานาติ อยมสฺส ทุติยา วิชฺชา
อธิคตา โหติ อวิชชฺ า วิหตา วิชฺชา อุปฺปนฺนา ตโม วิหโต
อาโลโก อุปฺปนฺโน ยถาต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส
วิหรโต ฯ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อาสวาน
ขยาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อิเม
#๑ ยุ. อิเม วา ปน ฯ ๒ ยุ. โส ฯ
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อาสวาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ
อย อาสวนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯ ตสฺส เอว ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป
จิตฺต วิมุจฺจติ ภวาสวาป จิตฺต วิมจุ ฺจติ อวิชฺชาสวาป จิตฺต
วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ วิมตุ ฺตมิติ าณ โหติ ขีณา ชาติ วุสิต
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ อยมสฺส
ตติยา วิชฺชา อธิคตา โหติ อวิชชฺ า วิหตา วิชชฺ า อุปฺปนฺนา
ตโม วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน ยถาต อปฺปมตฺตสฺส
อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโตติ ฯ
อนุจฺจาวจสีลสฺส นิปกสฺส จ ฌายิโน
จิตฺต ยสฺส วสีภูต เอกคฺค สุสมาหิต
ต เว ตโมนุท ธีร เตวิชฺช มจฺจุหายิน
หิต เทวมนุสฺสาน อาหุ สจฺจปฺปหายิน ๑
ตีหิ วิชฺชาหิ สมฺปนฺน อสมฺมูฬฺหวิหาริน
พุทฺธ อนฺติมสารีร ๒ ต นมสฺสนฺติ โคตม ฯ
ปุพฺเพนิวาส โย เวที สคฺคาปายฺจ ปสฺสติ
อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต อภิฺาโวสิโต มุนิ
เอตาหิ ตีหิ วิชฺชาหิ เตวิชฺโช โหติ พฺราหฺมโณ
ตมห วทามิ เตวิชฺช นาฺ ลปตลาปนนฺติ ฯ
#๑ โป. ม. สพฺพปฺปหายิน ๒ โป. อนฺติมเทหธาร ม. อนฺติมเทหิน ยุ. อนฺติมสรีร ฯ
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เอว โข พฺราหฺมณ อริยสฺส วินเย เตวิชฺโช โหตีติ ฯ อฺถา
โภ โคตม พฺราหฺมณาน เตวิชฺโช อฺถา จ ปน อริยสฺส วินเย
เตวิชฺโช โหติ อิมสฺส จ โภ โคตม อริยสฺส วินเย เตวิชฺชสฺส
พฺราหฺมณาน เตวิชฺโช กล นาคฺฆติ โสฬสึ อภิกกฺ นฺต โภ โคตม ฯเปฯ
อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๔๙๙] ๖๐ อถโข ชานุสฺโสณี พฺราหฺมโณ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข ชานุสฺโสณี พฺราหฺมโณ
ภควนฺต เอตทโวจ ยสฺสสฺสุ โภ โคตม ยฺโ วา สทฺธ วา
ถาลิปาโก วา เทยฺยธมฺม วา เตวิชเฺ ชสุ พฺราหฺมเณสุ ทาน
ทเทยฺยาติ ฯ ยถา กถ ปน พฺราหฺมณ พฺราหฺมณา พฺราหฺมณ เตวิชฺช
ปฺาเปนฺตีติ ฯ อิธ โภ โคตม พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต โหติ
มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา
อกฺขิตฺโต อนุปกฺกุฏโ ชาติวาเทน อชฺฌายโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน
ปารคู สนิฆณฺฑุเกฏภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน ปทโก
เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ อนวโยติ เอว โข โภ
โคตม พฺราหฺมณา พฺราหฺมณ เตวิชชฺ  ปฺาเปนฺตีติ ฯ อฺถา
โข พฺราหฺมณ พฺราหฺมณา พฺราหฺมณ เตวิชฺช ปฺาเปนฺติ อฺถา
จ ปน อริยสฺส วินเย เตวิชฺโช โหตีติ ฯ ยถากถ ปน โภ โคตม
อริยสฺส วินเย เตวิชฺโช โหติ สาธุ เม ภว โคตโม ตถา ธมฺม
เทเสตุ ยถา อริยสฺส วินเย เตวิชฺโช โหตีติ ฯ เตนหิ พฺราหฺมณ
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สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสสฺ ามีติ ฯ เอว โภติ โข
ชานุสฺโสณี พฺราหฺมโณ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ อิธ
พฺราหฺมณ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ
วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ*าณาย จิตฺต อภินินนฺ าเมติ โส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ ฯเปฯ อยมสฺส ปมา วิชฺชา อธิคตา โหติ อวิชชฺ า
วิหตา วิชชฺ า อุปฺปนฺนา ตโม วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน
ยถาต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ โส เอว
สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต
กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต สตฺตาน จุตูปปาตาณาย จิตฺต
อภินินฺนาเมติ โส ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สตฺเต ปสฺสติ ฯเปฯ อยมสฺส ทุติยา วิชชฺ า อธิคตา โหติ
อวิชฺชา วิหตา วิชชฺ า อุปฺปนฺนา ตโม วิหโต อาโลโก อุปฺปนฺโน
ยถาต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต ฯ โส เอว
สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต
กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต อาสวา น ขยาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ
โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อิเม อาสวาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ
อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ตสฺส เอว
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ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ภวาสวาป
จิตฺต วิมุจฺจติ อวิชชฺ าสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ
าณ โหติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ อยมสฺส ตติยา วิชชฺ า อธิคตา
โหติ อวิชฺชา วิหตา วิชฺชา อุปฺปนฺนา ตโม วิหโต อาโลโก
อุปฺปนฺโน ยถาต อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโตติ ฯ
โย ๑ สีลพฺพตสมฺปนฺโน ปหิตตฺโต สมาหิโต
จิตฺต ยสฺส วสีภูต เอกคฺค สุสมาหิต
ปุพฺเพนิวาส โย เวที สคฺคาปายฺจ ปสฺสติ
อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต อภิฺาโวสิโต มุนิ
เอตาหิ ตีหิ วิชฺชาหิ เตวิชฺโช โหติ พฺราหฺมโณ
ตมห วทามิ เตวิชฺช นาฺ ลปตลาปนนฺติ ฯ
เอว โข พฺราหฺมณ อริยสฺส วินเย เตวิชฺโช โหตีติ ฯ อฺถา
โภ โคตม พฺราหฺมณาน เตวิชฺโช อฺถา จ ปน อริยสฺส วินเย
เตวิชฺโช โหติ อิมสฺส จ โภ โคตม อริยสฺส วินเย เตวิชฺชสฺส
พฺราหฺมณาน เตวิชฺโช กล นาคฺฆติ โสฬฺสึ อภิกกฺ นฺต โภ โคตม ฯเปฯ
อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ
คตนฺติ ฯ
[๕๐๐] ๖๑ อถโข สงฺคารโว พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
#๑ ยุ. โส ฯ
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วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข สงฺคารโว
พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ มยมสฺสุ โภ โคตม พฺราหฺมณา
นาม ยฺ ยชามป ยชาเปมป ตตฺร โภ โคตม โย เจว
ยฺ ๑ ยชติ โย จ ยชาเปติ สพฺเพ เต อเนกสารีริก ปฺุปฏิปท
ปฏิปนฺนา โหนฺติ ยทิท ยฺาธิกรณ โย ปนาย โภ โคตม
ยสฺส วา ตสฺส วา กุลา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต
เอกมตฺตาน ทเมติ เอกมตฺตาน สเมติ เอกมตฺตาน ปรินิพฺพาเปติ
เอวมสฺสาย เอกสารีริกา ๒ ปฺุปฏิปทา โหติ ยทิท ปพฺพชฺชาธิกรณนฺติ ฯ
เตนหิ พฺราหฺมณ ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉสิ ฺสามิ ยถา เต
ขเมยฺย ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ ต กึ มฺสิ พฺราหฺมณ อิธ
ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควา โส เอวมาห เอตฺถาย มคฺโค อย ปฏิปทา ยถา
ปฏิปนฺโน อห อนุตฺตร พฺรหฺมจริโยคธ สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
ปเวเทมิ เอถ ตุเมฺหป ตถา ปฏิปชฺชถ ยถา ปฏิปนฺนา ตุเมฺหป อนุตฺตร
พฺรหฺมจริโยคธ สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสถาติ
อิติ อย เจว สตฺถา ธมฺม เทเสติ ปเร จ ตถตฺตาย ปฏิปชฺชนฺติ
ตานิ โข ปน โหนฺติ อเนกานิป สตานิ อเนกานิป สหสฺสานิ อเนกานิป
สตสหสฺสานิ ต กึ มฺสิ พฺราหฺมณ อิจฺจาย เอว สนฺเต เอกสารีริกา
วา ปฺุปฏิปทา โหติ อเนกสารีริกา วา ยทิท ปพฺพชฺชาธิกรณนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ๒ ม. ยุ. เอกสารีริก ปฺุปฏิปท ปฏิปนฺโน โหติ ฯ
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อิจฺจายป โภ โคตม เอว สนฺเต อเนกสารีริกา ปฺุปฏิปทา โหติ
ยทิท ปพฺพชฺชาธิกรณนฺติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท สงฺคารว
พฺราหฺมณ เอตทโวจ อิมาส เต พฺราหฺมณ ทฺวินฺน ปฏิปทาน กตมา
ปฏิปทา ขมติ อปฺปฏตรา จ อปฺปสมารมฺภตรา จ มหปฺผลตรา จ
มหานิสสตรา จาติ ฯ เอว วุตฺเต สงฺคารโว พฺราหฺมโณ อายสฺมนฺต
อานนฺท เอตทโวจ เสยฺยถาป ภว โคตโม ภวฺจานนฺโท เอเต
เม ปุชชฺ า เอเต เม ปาสสาติ ฯ ทุติยมฺป โข อายสฺมา อานนฺโท
สงฺคารว พฺราหฺมณ เอตทโวจ น โข ตฺยาห พฺราหฺมณ เอว ปุจฺฉามิ
เก วา เต ปุชฺชา เก วา เต ปาสสาติ เอวฺจ โข ตฺยาห พฺราหฺมณ
ปุจฺฉามิ อิมาส เต พฺราหฺมณ ทฺวินฺน ปฏิปทาน กตมา ปฏิปทา ขมติ
อปฺปฏตรา จ อปฺปสมารมฺภตรา จ มหปฺผลตรา จ มหานิสสตรา จาติ ฯ
ทุติยมฺป โข สงฺคารโว พฺราหฺมโณ อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ
เสยฺยถาป ภว โคตโม ภวฺจานนฺโท เอเต เม ปุชฺชา เอเต
เม ปาสสาติ ฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา อานนฺโท สงฺคารว พฺราหฺมณ
เอตทโวจ น โข ตฺยาห พฺราหฺมณ ปุจฺฉามิ เก วา เต ปุชฺชา
เก วา เต ปาสสาติ เอวฺจ โข ตฺยาห พฺราหฺมณ ปุจฺฉามิ
อิมาส เต พฺราหฺมณ ทฺวินฺน ปฏิปทาน กตมา ปฏิปทา ขมติ
อปฺปฏตรา จ อปฺปสมารมฺภตรา จ มหปฺผลตรา จ มหานิสสตรา จาติ ฯ
ตติยมฺป โข สงฺคารโว พฺราหฺมโณ อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ
เสยฺยถาป ภว โคตโม ภวฺจานนฺโท เอเต เม ปุชฺชา เอเต
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เม ปาสสาติ ฯ อถโข ภควโต เอตทโหสิ ยาวตติยมฺป โข สงฺคารโว
พฺราหฺมโณ อานนฺเทน สหธมฺมิก ปฺห ปุฏโ สสาเทติ โน วิสฺสชฺเชติ
ยนฺนูนาห ปริโมเจยฺยนฺติ ฯ อถโข ภควา สงฺคารว พฺราหฺมณ
เอตทโวจ กานุชฺช พฺราหฺมณ ราชนฺเตปุเร ราชปริสาย สนฺนสิ ินฺนาน
สนฺนิปติตาน อนฺตรากถา อุทปาทีติ ฯ อย ขฺวชฺช โภ โคตม ราชนฺเตปุเร
ราชปริสาย สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อนฺตรากถา อุทปาทิ ปุพฺพสฺสทุ 
อปฺปตรา เจว ภิกฺขู อเหสส พหุตรา จ อุตตฺ ริมนุสฺสธมฺมา
อิทฺธิปาฏิหาริย ทสฺเสสส เอตรหิ โข พหุตรา เจว ภิกฺขู อปฺปตรา
จ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อิทฺธิปาฏิหาริย ทสฺเสนฺตีติ อย ขฺวชฺช โภ
โคตม ราชนฺเตปุเร ราชปริสาย สนฺนสิ ินฺนาน สนฺนิปติตาน อนฺตรากถา
อุทปาทีติ ฯ ตีณิ โข อิมานิ พฺราหฺมณ ปาฏิหาริยานิ กตมานิ
ตีณิ อิทฺธิปาฏิหาริย อาเทสนาปาฏิหาริย อนุสาสนีปาฏิหาริย ฯ
กตมฺจ พฺราหฺมณ อิทฺธิปาฏิหาริย อิธ พฺราหฺมณ เอกจฺโจ อเนกวิหิต
อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภติ เอโกป หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาป หุตฺวา
เอโก โหติ อาวิภาว ติโรภาว ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ ติโรปพฺพต
อสชฺชมาโน คจฺฉติ เสยฺยถาป อากาเส ปวิยาป อุมฺมุชฺชนิมุชฺช
กโรติ เสยฺยถาป อุทเก อุทเกป อภิชฺชมาเน คจฺฉติ เสยฺยถาป
ปวิยา อากาเสป ปลฺลงฺเกน กมติ เสยฺยถาป ปกฺขิสกุโณ อิเมป8
จนฺทิมสุริเย เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว ปาณินา ปริมสติ ปริมชฺชติ
ยาวพฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ อิท วุจจฺ ติ พฺราหฺมณ
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อิทฺธิปาฏิหาริย ฯ กตมฺจ พฺราหฺมณ อาเทสนาปาฏิหาริย อิธ
พฺราหฺมณ เอกจฺโจ นิมติ ฺเตน อาทิสติ เอวมฺป เต มโน อิตฺถมฺป
เต มโน อิติป เต จิตฺตนฺติ โส พหฺุเจป อาทิสติ ตเถว ต
โหติ โน อฺถา อิธ ปน พฺราหฺมณ เอกจฺโจ น เหว โข
นิมิตฺเตน อาทิสติ อปจ โข มนุสฺสาน วา อมนุสฺสาน วา เทวตาน
วา สทฺท สุตฺวา อาทิสติ เอวมฺป เต มโน อิตถฺ มฺป เต มโน
อิติป เต จิตฺตนฺติ โส พหฺุเจป อาทิสติ ตเถว ต โหติ โน
อฺถา อิธ ปน พฺราหฺมณ เอกจฺโจ น เหว โข นิมิตฺเตน
อาทิสติ นป มนุสฺสาน วา อมนุสสฺ าน วา เทวตาน วา สทฺท
สุตฺวา อาทิสติ อปจ โข วิตกฺกยโต วิจารยโต วิตกฺกวิจารสทฺท
สุตฺวา อาทิสติ เอวมฺป เต มโน อิตฺถมฺป เต มโน อิติป
เต จิตฺตนฺติ โส พหฺุเจป อาทิสติ ตเถว ต โหติ โน อฺถา
อิธ ปน พฺราหฺมณ เอกจฺโจ น เหว โข นิมิตฺเตน อาทิสติ นป
มนุสฺสาน วา อมนุสฺสาน วา เทวตาน วา สทฺท สุตฺวา อาทิสติ
นป วิตกฺกยโต วิจารยโต วิตกฺกวิจารสทฺท สุตวฺ า อาทิสติ อปจ
โข อวิตกฺก อวิจาร สมาธึ สมาปนฺนสฺส เจตสา เจโต ปริจฺจ
ปชานาติ ยถา อิมสฺส โภโต มโนสงฺขารา ปณิหิตา อิมสฺส
จิตฺตสฺส อนนฺตรา อมุนนฺ าม วิตกฺก วิตกฺกิสฺสตีติ โส พหฺุเจป
อาทิสติ ตเถว ต โหติ โน อฺถา อิท วุจฺจติ พฺราหฺมณ
อาเทสนาปาฏิหาริย ฯ กตมฺจ พฺราหฺมณ อนุสาสนีปาฏิหาริย อิธ
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พฺราหฺมณ เอกจฺโจ เอว อนุสาสติ เอว วิตกฺเกถ มา เอว
วิตกฺกยิตฺถ เอว มนสิกโรถ มา เอว มนสากตฺถ อิท ปชหถ อิท
อุปสมฺปชฺช วิหรถาติ อิท วุจฺจติ พฺราหฺมณ อนุสาสนีปาฏิหาริย ฯ
อิมานิ โข พฺราหฺมณ ตีณิ ปาฏิหาริยานิ ฯ อิเมส เต พฺราหฺมณ
ติณฺณ ปาฏิหาริยาน กตม ปาฏิหาริย ขมติ อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจาติ ฯ ตตฺร โภ โคตม ยมิท ๑ ปาฏิหาริย อิเธกจฺโจ
อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภติ ฯเปฯ ยาวพฺรหฺมโลกาป กาเยน วส
วตฺเตตีติ อิท โภ โคตม ปาฏิหาริย โย จ ๒ น กโรติ โส จ ๓
น ปฏิสเวเทติ โย จ น กโรติ ตสฺส ๔ เจว ต โหติ อิท เม
โภ โคตม ปาฏิหาริย มายาสหธมฺมรูป วิย ขายติ ยมฺปท โภ
โคตม ปาฏิหาริย อิเธกจฺโจ นิมิตฺเตน อาทิสติ เอวมฺป เต มโน
อิตฺถมฺป เต มโน อิติป เต จิตฺตนฺติ โส พหฺุเจป อาทิสติ
ตเถว ต โหติ โน อฺถา อิธ ปน โภ โคตม เอกจฺโจ น
เหว โข นิมิตฺเตน อาทิสติ อปจ โข มนุสฺสาน วา อมนุสฺสาน
วา เทวตาน วา สทฺท สุตฺวา อาทิสติ ... นป มนุสสาน วา อมนุสฺสาน
วา เทวตาน วา สทฺท สุตฺวา อาทิสติ อปจ โข วิตกฺกยโต วิจารยโต
วิตกฺกวิจารสทฺท สุตฺวา อาทิสติ ... นป วิตกฺกยโต วิจารยโต
วิตกฺกวิจารสทฺท สุตฺวา อาทิสติ อปจ โข อวิตกฺก อวิจาร8
สมาธึ สมาปนฺนสฺส เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ ยถา อิมสฺส
โภโต มโนสงฺขารา ปณิหิตา อิมสฺส จิตฺตสฺส อนนฺตรา อมุนฺนาม
#๑ โป. ม. ยทิท ๒-๓ ม. ว. ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ตสฺเสว ฯ
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วิตกฺก วิตกฺกิสฺสตีติ โส พหฺุเจป อาทิสติ ตเถว ต โหติ โน
อฺถาติ อิทมฺป โภ โคตม ปาฏิหาริย โย จ น กโรติ
โส จ น ปฏิสเวเทติ โย จ น กโรติ ตสฺส เจว ต โหติ
อิทมฺป เม โภ โคตม ปาฏิหาริย มายาสหธมฺมรูป วิย ขายติ ยฺจ
โข อิท โภ โคตม ปาฏิหาริย อิเธกจฺโจ เอว อนุสาสติ เอว
วิตกฺเกถ มา เอว วิตกฺกยิตฺถ เอว มนสิกโรถ มา เอว
มนสากตฺถ อิท ปชหถ อิท อุปสมฺปชฺช วิหรถาติ อิท เม โภ
โคตม ปาฏิหาริย ขมติ อิเมส ติณณ
ฺ  ปาฏิหาริยาน อภิกฺกนฺตตรฺจ
ปณีตตรฺจ ฯ อจฺฉริย โภ โคตม อพฺภุต โภ โคตม ยาว๗
สุภาสิตฺจิท โภตา โคตเมน อิเมหิ จ มย ตีหิ ปาฏิหาริเยหิ
สมนฺนาคต ภวนฺต โคตม ธาเรม ภวฺหิ โคตโม อเนกวิหิต
อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภติ ฯเปฯ ยาวพฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ
ภวฺหิ โคตโม อวิตกฺก อวิจาร สมาธึ สมาปนฺนสฺส เจตสา เจโต
ปริจฺจ ปชานาติ ยถา อิมสฺส โภโต มโนสงฺขารา ปณิหิตา
อิมสฺส จิตฺตสฺส อนนฺตรา อมุนฺนาม วิตกฺก วิตกฺกิสฺสตีติ ภวฺหิ
โคตโม เอว อนุสาสติ เอว วิตกฺเกถ มา เอว วิตกฺกยิตฺถ
เอว มนสิกโรถ มา เอว มนสากตฺถ อิท ปชหถ อิท อุปสมฺปชฺช
วิหรถาติ ฯ อทฺธา โข ตฺยาห พฺราหฺมณ อาสชฺช อุปนียวาจา ภาสิตา
อปจ ตฺยาห พฺยากริสฺสามิ อหฺหิ พฺราหฺมณ อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ
ปจฺจนุโภมิ ฯเปฯ ยาวพฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตมิ
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อหฺหิ พฺราหฺมณ อวิตกฺก อวิจาร สมาธึ สมาปนฺนสฺส เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชานามิ ยถา อิมสฺส โภโต มโนสงฺขารา ปณิหิตา
อิมสฺส จิตฺตสฺส อนนฺตรา อมุนฺนาม วิตกฺก วิตกฺกิสฺสตีติ อหฺหิ
พฺราหฺมณ เอว อนุสาสามิ เอว วิตกฺเกถ มา เอว วิตกฺกยิตฺถ
เอว มนสิกโรถ มา เอว มนสากตฺถ อิท ปชหถ อิท อุปสมฺปชฺช
วิหรถาติ ฯ อตฺถิ ปน โภ โคตม อฺโ เอกภิกฺขุป โย อิเมหิ
ตีหิ ปาฏิหาริเยหิ สมนฺนาคโต อฺตฺร โภตา โคตเมนาติ ฯ น
โข พฺราหฺมณ เอกเยว สต น เทฺว สตานิ น ตีณึ สตานิ
น จตฺตาริ สตานิ น ปฺจ สตานิ อถโข ภิยโฺ ยว เย ภิกฺขู
อิเมหิ ตีหิ ปาฏิหาริเยหิ สมนฺนาคตาติ ฯ กห ปน โภ โคตม
เอตรหิ เต ภิกฺขู วิหรนฺตีติ ฯ อิมสฺมึเยว โข พฺราหฺมณ ภิกฺขุสงฺเฆติ ฯ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป โภ
โคตม นิกกฺ ชุ ฺชิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬหฺ สฺส
วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย
จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน
ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ
ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
สรณ คตนฺติ ฯ
พฺราหฺมณวคฺโค ปโม ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
เทฺว ชนา พฺราหฺมณา เจว ปริพฺพาชเกน นิพฺพุต
ปโลภชปฺโป ติกณฺโณ โสณิ สงฺคารเวน จาติ ฯ
_______________
มหาวคฺโค ทุติโย
[๕๐๑] ๖๒ ตีณีมานิ ภิกฺขเว ติตฺถายตนานิ ยานิ ปณฺฑิเตหิ
สมนุยฺุชิยมานานิ สมนุคฺคาหิยมานานิ สมนุภาสิยมานานิ ปรมฺป
คนฺตฺวา อกิริยาย สณฺหนฺติ กตมานิ ตีณิ สนฺติ ภิกฺขเว เอเก
สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน ยงฺก
ิ ฺจาย ปุริสปุคฺคโล
ปฏิสเวเทติ สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกขฺ มสุข วา สพฺพนฺต ปุพฺเพ
กตเหตูติ สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน
ยงฺกิฺจาย ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวเทติ สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกฺขมสุข
วา สพฺพนฺต อิสฺสรนิมฺมานเหตูติ สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา
เอววาทิโน เอวทิฏิโน ยงฺกิฺจาย ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวเทติ
สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกขฺ มสุข วา สพฺพนฺต อเหตุอปฺปจฺจยาติ ฯ
ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน
ยงฺกิฺจาย ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวเทติ สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกฺขมสุข
วา สพฺพนฺต ปุพฺเพ กตเหตูติ ตฺยาห อุปสงฺกมิตฺวา เอว วทามิ
สจฺจ กิร ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอววาทิโน เอวทิฏิโน ยงฺกิฺจาย
ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวเทติ สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา สพฺพนฺต
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ปุพฺเพ กตเหตูติ ฯ เต เจ ๑ เม เอว ปุฏา อามาติ ปฏิชานนฺติ
ตฺยาห เอว วทามิ เตนหายสฺมนฺโต ปาณาติปาติโน ภวิสฺสนฺติ ปุพฺเพ
กตเหตุ อทินฺนาทายิโน ภวิสฺสนฺติ ปุพฺเพ กตเหตุ อพฺรหฺมจาริโน
ภวิสฺสนฺติ ปุพฺเพ กตเหตุ มุสาวาทิโน ภวิสฺสนฺติ ปุพฺเพ กตเหตุ
ปสุณวาจา ภวิสฺสนฺติ ปุพฺเพ กตเหตุ ผรุสวาจา ภวิสฺสนฺติ ปุพฺเพ
กตเหตุ สมฺผปฺปลาปโน ภวิสฺสนฺติ ปุพฺเพ กตเหตุ อภิชฺฌาลุโน
ภวิสฺสนฺติ ปุพฺเพ กตเหตุ พฺยาปนฺนจิตฺตา ภวิสฺสนฺติ ปุพฺเพ กตเหตุ
มิจฺฉาทิฏิกา ภวิสฺสนฺติ ปุพฺเพ กตเหตุ ฯ ปุพฺเพ กต โข ปน ภิกฺขเว
สารโต ปจฺจาคจฺฉต น โหติ ฉนฺโท วา วายาโม วา อิท วา
กรณีย อิท วา อกรณียนฺติ อิติ กรณียากรณีเย โข ปน สจฺจโต
เถตโต อนุปลพฺภิยมาเน มุฏสฺสตีน อนารกฺขาน วิหรต น โหติ
ปจฺจตฺต สหธมฺมิโก สมณวาโท อย โข เม ภิกฺขเว เตสุ
สมณพฺราหฺมเณสุ เอววาทีสุ เอวทิฏีสุ ปโม สหธมฺมิโก นิคฺคโห
โหติ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน
ยงฺกิฺจาย ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวเทติ สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกขฺ มสุข
วา สพฺพนฺต อิสฺสรนิมฺมานเหตูติ ตฺยาห อุปสงฺกมิตฺวา เอว
วทามิ สจฺจ กิร ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอววาทิโน เอวทิฏิโน
ยงฺกิฺจาย ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวเทติ สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกฺขมสุข
วา สพฺพนฺต อิสฺสรนิมฺมานเหตูติ ฯ เต เจ ๒ เม เอว ปุฏา อามาติ
ปฏิชานนฺติ ตฺยาห เอว วทามิ เตนหายสฺมนฺโต ปาณาติปาติโน
#๑-๒ โป. ม. จ ฯ
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ภวิสฺสนฺติ อิสฺสรนิมฺมานเหตุ ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิกา ภวิสฺสนฺติ
อิสฺสรนิมฺมานเหตุ ฯ อิสฺสรนิมฺมานาน โข ปน ภิกฺขเว สารโต
ปจฺจาคจฺฉต น โหติ ฉนฺโท วา วายาโม วา อิท วา
กรณีย อิท วา อกรณียนฺติ อิติ กรณียากรณีเย โข ปน สจฺจโต
เถตโต อนุปลพฺภิยมาเน มุฏสฺสตีน อนารกฺขาน วิหรต น โหติ
ปจฺจตฺต สหธมฺมิโก สมณวาโท อย โข เม ภิกฺขเว เตสุ
สมณพฺราหฺมเณสุ เอววาทีสุ เอวทิฏีสุ ทุติโย สหธมฺมิโก นิคฺคโห
โหติ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน
ยงฺกิฺจาย ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวเทติ สุข วา ทุกฺข วา
อทุกฺขมสุข วา สพฺพนฺต อเหตุอปฺปจฺจยาติ ตฺยาห อุปสงฺกมิตฺวา
เอว วทามิ สจฺจ กิร ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอววาทิโน เอวทิฏิโน
ยงฺกิฺจาย ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวเทติ สุข วา ทุกขฺ  วา อทุกฺขมสุข
วา สพฺพนฺต อเหตุอปฺปจฺจยาติ ฯ เต เจ เม เอว ปุฏา อามาติ
ปฏิชานนฺติ ตฺยาห เอว วทามิ เตนหายสฺมนฺโต ปาณาติปาติโนั
ภวิสฺสนฺติ อเหตุอปฺปจฺจยา ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิกา ภวิสฺสนฺติ
อเหตุอปฺปจฺจยา ฯ อเหตุ ๑ โข ปน ภิกฺขเว สารโต ปจฺจาคจฺฉต น โหติ
ฉนฺโท วา วายาโม วา อิท วา กรณีย อิท วา อกรณียนฺติ
อิติ กรณียากรณีเย โข ปน สจฺจโต เถตโต อนุปลพฺภิยมาเน
มุฏสฺสตีน อนารกฺขาน วิหรต น โหติ ปจฺจตฺต สหธมฺมิโก สมณวาโท
อย โข เม ภิกฺขเว เตสุ สมณพฺราหฺมเณสุ เอววาทีสุ เอวทิฏีสุ
#๑ ม. อเหตุอปฺปจฺจย ฯ ยุ. อเหตุอปฺปจฺจยา ฯ
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ตติโย สหธมฺมิโก นิคฺคโห โหติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ
ติตฺถายตนานิ ยานิ ปณฺฑิเตหิ สมนุยฺุชิยมานานิ สมนุคฺคาหิยมานานิ
สมนุภาสิยมานานิ ปรมฺป คนฺตฺวา อกิริยาย สณฺหนฺติ ฯ อย โข
ปน ภิกฺขเว มยา ธมฺโม เทสิโต อนิคฺคหิโต อสงฺกิลิฏโ  อนุปวชฺโช
อปฺปฏิกฺกุฏโ  สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ กตโม จ ภิกขฺ เว
มยา ธมฺโม เทสิโต อนิคฺคหิโต อสงฺกิลิฏโ  อนุปวชฺโช อปฺปฏิกฺกุฏโ 
สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ อิมา ฉ ธาตุโยติ ภิกฺขเว มยา
ธมฺโม เทสิโต อนิคฺคหิโต อสงฺกิลฏิ โ อนุปวชฺโช อปฺปฏิกฺกุฏโ
สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ ฯ อิมานิ ฉ ผสฺสายตนานีติ ภิกฺขเว
มยา ธมฺโม เทสิโต อนิคฺคหิโต อสงฺกิลิฏโ  อนุปวชฺโช อปฺปฏิกฺกุฏโ 
สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ ฯ อิเม อฏารส มโนปวิจาราติ
ภิกฺขเว มยา ธมฺโม เทสิโต อนิคฺคหิโต อสงฺกลิ ิฏโ อนุปวชฺโช
อปฺปฏิกฺกุฏโ  สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ ฯ อิมานิ จตฺตาริ
อริยสจฺจานีติ ภิกฺขเว มยา ธมฺโม เทสิโต อนิคคฺ หิโต อสงฺกิลิฏโ 
อนุปวชฺโช อปฺปฏิกฺกุฏโ  สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ ฯ อิมา
ฉ ธาตุโยติ ภิกฺขเว มยา ธมฺโม เทสิโต อนิคฺคหิโต อสงฺกิลฏิ โ
อนุปวชฺโช อปฺปฏิกฺกุฏโ  สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ อิติ โข
ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ฉยิมา ภิกฺขเว ธาตุโย
ปวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ อากาสธาตุ วิฺาณธาตุ
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อิมา ฉ ธาตุโยติ ภิกฺขเว มยา ธมฺโม เทสิโต อนิคฺคหิโต อสงฺกิลิฏโ
อนุปวชฺโช อปฺปฏิกฺกุฏโ  สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ อิติ ยนฺต
วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ อิมานิ ฉ ผสฺสายตนานีติ ภิกฺขเว
มยา ธมฺโม เทสิโต อนิคฺคหิโต อสงฺกิลิฏโ  อนุปวชฺโช อปฺปฏิกฺกุฏโ 
สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต
ปฏิจฺจ วุตฺต ฉยิมานิ ภิกฺขเว ผสฺสายตนานิ จกฺขข ผสฺสายตน
โสต ผสฺสายตน ฆาน ผสฺสายตน ชิวฺหา ผสฺสายตน กาโย ผสฺสายตน
มโน ผสฺสายตน อิมานิ ฉ ผสฺสายตนานีติ ภิกฺขเว มยา ธมฺโม
เทสิโต อนิคฺคหิโต อสงฺกิลิฏโ อนุปวชฺโช อปฺปฏิกฺกุฏโ  สมเณหิ
พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
อิเม อฏารส มโนปวิจาราติ ภิกฺขเว มยา ธมฺโม เทสิโต อนิคฺคหิโต
อสงฺกิลิฏโ อนุปวชฺโช อปฺปฏิกฺกุฏโ  สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ
อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจจฺ วุตฺต จกฺขุนา รูป
ทิสฺวา โสมนสฺสฏานิย รูป อุปวิจรติ โทมนสฺสฏานิย รูป อุปวิจรติ
อุเปกฺขาฏานิย รูป อุปวิจรติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ... ฆาเนน
คนฺธ ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา
... มนสา ธมฺม วิฺาย โสมนสฺสฏานิย ธมฺม อุปวิจรติ
โทมนสฺสฏานิย ธมฺม อุปวิจรติ อุเปกฺขาฏานิย ธมฺม อุปวิจรติ
อิเม อฏารส มโนปวิจาราติ ภิกฺขเว มยา ธมฺโม เทสิโต อนิคฺคหิโต
อสงฺกิลิฏโ อนุปวชฺโช อปฺปฏิกฺกุฏโ  สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 227

อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ อิมานิ จตฺตาริ
อริยสจฺจานีติ ภิกฺขเว มยา ธมฺโม เทสิโต อนิคคฺ หิโต อสงฺกิลิฏโ 
อนุปวชฺโช อปฺปฏิกฺกุฏโ  สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ อิติ โข
ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ฉนฺน ภิกฺขเว ธาตูน อุปาทาย
คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ โหติ โอกฺกนฺติยา สติ นามรูป นามรูปปจฺจยา
สฬายตน สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทิยมานสฺส
โข ปนาห ภิกฺขเว อิท ทุกฺขนฺติ ปฺาเปมิ อย ทุกฺขสมุทโยติ
ปฺาเปมิ อย ทุกฺขนิโรโธติ ปฺาเปมิ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ปฺาเปมิ กตมฺจ ภิกฺขเว ทุกขฺ  อริยสจฺจ
ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา [๑]- มรณมฺป ทุกฺข โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺ*สุปายาสาป ทุกฺขา อปฺปเยหิ ๒ สมฺปโยโค ทุกฺโข ปเยหิ วิปฺปโยโค
ทุกฺโข ยมฺปจ ฺฉ น ลภติ ตมฺป ทุกฺข สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺข อริยสจฺจ กตมฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย ๓
อริยสจฺจ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ
วิฺาณปจฺจยา นามรูป นามรูปปจฺจยา สฬายตน สฬายตนปจฺจยา
ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา
อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขสมุทโย ๔
อริยสจฺจ กตมฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ ๕ อริยสจฺจ อวิชฺชาย
#๑ โป. ยุ. พฺยาธิป ทุกฺขา ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อปฺปเยหิ ... ทุกฺโขติ อิเม ปาา
#นตฺถิ ฯ ๓-๔ โป. ม. ยุ. ทุกฺขสมุทย ฯ ๕ โป. ม. ยุ. ทุกฺขนิโรธ ฯ
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เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธ
วิฺาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ
สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ เวทนานิโรธา
ตณฺหานิโรโธ ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา
ภวนิโรโธ ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา ชรามรณ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ อิท วุจจฺ ติ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ
กตมฺจ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ อยเมว
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป
สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ
สมฺมาสมาธิ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา
อริยสจฺจ อิมานิ จตฺตาริ อริยสจฺจานีติ ภิกฺขเว มยา ธมฺโม เทสิโต
อนิคฺคหิโต อสงฺกิลฏิ โ อนุปวชฺโช อปฺปฏิกฺกุฏโ สมเณหิ
พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ
[๕๐๒] ๖๓ ตีณีมานิ ภิกฺขเว อมาตาปุตฺติกานิ ภยานีติ อสฺสุตวา
ปุถุชชฺ โน ภาสติ กตมานิ ตีณิ โหติ โส ภิกฺขเว สมโย
ย มหาอคฺคิฑาโห วุฏ าติ มหาอคฺคิฑาเห โข ปน ภิกขฺ เว
วุฏิเต เตน คามาป ฑยฺหนฺติ นิคมาป ฑยฺหนฺติ นคราป
ฑยฺหนฺติ คาเมสุป ฑยฺหมาเนสุ นิคเมสุป ฑยฺหมาเนสุ นคเรสุป
ฑยฺหมาเนสุ ตตฺถ มาตาป ปุตฺต น ปฏิลภติ ปุตฺโตป มาตร

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 229

น ปฏิลภติ อิท ภิกฺขเว ปม อมาตาปุตฺติก ภยนฺติ อสฺสุตวา
ปุถุชชฺ โน ภาสติ ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขเว โหติ โส สมโย ย
มหาเมโฆ วุฏาติ มหาเมเฆ โข ปน ภิกฺขเว วุฏิเต มหาอุทกวาหโก
สฺชายติ มหาอุทกวาหเก [๑]- สฺชาเต เตน คามาป
วุยฺหนฺติ นิคมาป วุยหฺ นฺติ นคราป วุยฺหนฺติ คาเมสุป
วุยฺหมาเนสุ นิคเมสุป วุยฺหมาเนสุ นคเรสุป วุยฺหมาเนสุ ตตฺถ
มาตาป ปุตฺต น ปฏิลภติ ปุตฺโตป มาตร น ปฏิลภติ อิท
ภิกฺขเว ทุติย อมาตาปุตฺติก ภยนฺติ อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน ภาสติ ฯ ปุน
จ ปร ภิกฺขเว โหติ โส สมโย ย ภย โหติ อฏวีสงฺโกโป
จกฺกสมารูฬฺหา ชานปทา ปริยายนฺติ ภเย โข ปน ภิกฺขเว สติ
อฏวีสงฺโกเป จกฺกสมารูเฬฺหสุ ชานปเทสุ ปริยายนฺเตสุ ตตฺถ มาตาป
ปุตฺต น ปฏิลภติ ปุตฺโตป มาตร น ปฏิลภติ อิท ภิกฺขเว
ตติย อมาตาปุตฺติก ภยนฺติ อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน ภาสติ ฯ อิมานิ โข
ภิกฺขเว ตีณิ อมาตาปุตฺติกานิ ภยานีติ อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน ภาสติ ฯ
ตานิ โข ปนิมานิ ภิกขฺ เว ตีณิ สมาตาปุตฺติกานิเยว ภยานิ
อมาตาปุตฺติกานิ ๒ ภยานีติ อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน ภาสติ กตมานิ ตีณิ
โหติ โส ภิกฺขเว สมโย ย มหาอคฺคิฑาโห วุฏาติ มหาอคฺคิฑาเห
โข ปน ภิกฺขเว วุฏิเต เตน คามาป ฑยฺหนฺติ นิคมาป ฑยฺหนฺติ
นคราป ฑยฺหนฺติ คาเมสุป ฑยฺหมาเนสุ นิคเมสุป ฑยฺหมาเนสุ
นคเรสุป ฑยฺหมาเนสุ โหติ โส สมโย ย กทาจิ กรหจิ มาตาป
#๑ ม. โข ปน ภิกฺขเว สฺชายนฺเต ฯ ๒ โป. ยุ. อมาตาปุตฺติกานิเยว ฯ
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ปุตฺต ปฏิลภติ ปุตฺโตป มาตร ปฏิลภติ อิท ภิกฺขเว ปม
สมาตาปุตฺติกฺเว ภย อมาตาปุตฺติก ภยนฺติ อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน
ภาสติ ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขเว โหติ โส สมโย ย มหาเมโฆ
วุฏาติ มหาเมเฆ โข ปน ภิกฺขเว วุฏิเต มหาอุทกวาหโก
สฺชายติ มหาอุทกวาหเก สฺชาเต เตน คามาป วุยฺหนฺติ นิคมาป
วุยฺหนฺติ นคราป วุยฺหนฺติ คาเมสุป วุยฺหมาเนสุ นิคเมสุป
วุยฺหมาเนสุ นคเรสุป วุยฺหมาเนสุ โหติ โส สมโย ย กทาจิ
กรหจิ มาตาป ปุตฺต ปฏิลภติ ปุตฺโตป มาตร ปฏิลภติ อิท
ภิกฺขเว ทุติย สมาตาปุตฺติกฺเว ภย อมาตาปุตฺติก ภยนฺติ อสฺสุตวา
ปุถุชชฺ โน ภาสติ ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขเว โหติ โส สมโย ย ภย
โหติ อฏวีสงฺโกโป จกฺกสมารูฬฺหา ชานปทา ปริยายนฺติ ภเย โข
ปน ภิกฺขเว สติ อฏวีสงฺโกเป จกฺกสมารูเฬฺหสุ ชานปเทสุ ปริยายนฺเตสุ
โหติ โส สมโย ย กทาจิ กรหจิ มาตาป ปุตฺต ปฏิลภติ
ปุตฺโตป มาตร ปฏิลภติ อิท ภิกฺขเว ตติย สมาตาปุตฺติกฺเว
ภย อมาตาปุตฺติก ภยนฺติ อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน ภาสติ ฯ อิมานิ โข
ภิกฺขเว ตีณิ สมาตาปุตฺติกานิเยว ภยานิ อมาตาปุตฺติกานิ ภยานีติ
อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน ภาสติ ฯ ตีณีมานิ ภิกฺขเว อมาตาปุตฺติกานิ ภยานิ
กตมานิ ตีณิ ชราภย พฺยาธิภย มรณภย ๑ น ภิกฺขเว มาตา
ปุตฺต ชีรมาน เอว ลภติ อห ชีรามิ มา เม ปุตฺโต ชีรีติ
ปุตฺโต วา ปน มาตร ชีรมาน น เอว ลภติ อห ชีรามิ มา
#๑ โป. ม. มรณภยนฺติ ฯ
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เม มาตา ชีรตี ิ ฯ น ภิกขฺ เว มาตา ปุตฺต พฺยาธิยมาน เอว ลภติ
อห พฺยาธิยามิ มา เม ปุตฺโต พฺยาธิยีติ ปุตฺโต วา ปน มาตร
พฺยาธิยมาน น เอว ลภติ อห พฺยาธิยามิ มา เม มาตา
พฺยาธิยีติ ฯ น ภิกฺขเว มาตา ปุตฺต มิยฺยมาน เอว ลภติ อห
มิยฺยามิ มา เม ปุตฺโต มิยฺยีติ ปุตโฺ ต วา ปน มาตร
มิยฺยมาน น เอว ลภติ อห มิยฺยามิ มา เม มาตา มิยฺยีติ ฯ
อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ อมาตาปุตฺติกานิ ภยานิ ๑ ฯ อตฺถิ ภิกฺขเว
มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา อิเมสฺจ ติณฺณ สมาตาปุตฺติกาน ภยาน
อิเมสฺจ ติณฺณ อมาตาปุตฺติกาน ภยาน ปหานาย สมติกกฺ มาย
สวตฺตติ กตโม จ ภิกฺขเว มคฺโค กตมา [๒]- ปฏิปทา อิเมสฺจ
ติณฺณ สมาตาปุตฺติกาน ภยาน อิเมสฺจ ติณฺณ อมาตาปุตฺติกาน
ภยาน ปหานาย สมติกกฺ มาย สวตฺตติ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา
สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ
สมฺมาสมาธิ อย โข ภิกฺขเว มคฺโค อย ปฏิปทา อิเมสฺจ ติณฺณ
สมาตาปุตฺติกาน ภยาน อิเมสฺจ ติณฺณ อมาตาปุตฺติกาน ภยาน
ปหานาย สมติกฺกมาย สวตฺตตีติ ฯ
[๕๐๓] ๖๔ เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก จรมาโน มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน เวนาคปุร นาม โกสลาน พฺราหฺมณคาโม
ตทวสริ ฯ อสฺโสสส โข เวนาคปุริกา พฺราหฺมณคหปติกา สมโณ
#๑ ม. ยุ. ภยานีติ ฯ ๒ โป. ม. จ ฯ
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ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต เวนาคปุร
อนุปฺปตฺโต ต โข ปน ภวนฺต โคตม เอว กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท
อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน
พุทฺโธ ภควา ๑ โส อิม โลก สเทวก สมารก สพฺรหฺมก
สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ
โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ
สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต ทสฺสน โหตีติ ฯ อถโข
เวนาคปุริกา พฺราหฺมณคหปติกา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อปฺเปกจฺเจ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ
อปฺเปกจฺเจ ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ เยน ภควา
เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ นามโคตฺต
สาเวตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ อปฺเปกจฺเจ ตุณฺหีภูตา เอกมนฺต นิสีทึสุ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข เวนาคปุริโก วจฺฉโคตฺโต พฺราหฺมโณ ภควนฺต
เอตทโวจ อจฺฉริย โภ โคตม อพฺภตุ  โภ โคตม ยาวฺจิท
โภโต โคตมสฺส วิปฺปสนฺนานิ อินฺทฺริยานิ ปริสุทฺโธ ฉวิวณฺโณ
ปริโยทาโต เสยฺยถาป โภ โคตม สารท พทรปณฺฑฑ ปริสุทฺธ
โหติ ปริโยทาต เอวเมว โภโต โคตมสฺส วิปฺปสนฺนานิ อินฺทฺริยานิ
#๑ โป. ม. ภควาติ ฯ
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ปริสุทฺโธ ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต เสยฺยถาป โภ โคตม ตาลปกฺก
สมฺปติ พนฺธนา ปมุตฺต ปริสุทฺธ โหติ ปริโยทาต เอวเมว โภโต
โคตมสฺส วิปฺปสนฺนานิ อินฺทฺริยานิ ปริสุทฺโธ ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต
เสยฺยถาป โภ โคตม เนกฺข ชมฺโพนท ทกฺขกมฺมารปุตฺตสุปริกมฺมกต
กุสลสมฺปหฏ ๑ ปณฺฑกุ มฺพเล นิกขฺ ิตฺต ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจติ
จ เอวเมว โภโต โคตมสฺส วิปฺปสนฺนานิ อินฺทฺริยานิ ปริสุทฺโธ
ฉวิวณฺโณ ปริโยทาโต ยานิ นูน ๒ ตานิ โภ โคตม อุจฺจาสยนมหาสยนานิ
เสยฺยถีท อาสนฺทิ ปลฺลงฺโก โคณโก จิตฺติกา ๓ ปฏิกา
ปฏลิกา ตูลกิ า วิกติกา อุทฺธโลมี เอกนฺตโลมี กฏิสฺส โกเสยฺย กุตฺตก
หตฺถตฺถร อสฺสตฺถร รถตฺถร อชินปฺปเวณิ กาทสิมิคปวรปจฺจตฺถรณ
สอุตฺตรจฺฉท อุภโตโลหิตกุปธาน เอวรูปาน นูน ภว โคตโม
อุจฺจาสยนมหาสยนาน นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภีติ ฯ ยานิ โข
ปน ตานิ พฺราหฺมณ อุจฺจาสยนมหาสยนานิ เสยฺยถีท อาสนฺทิ
... อุภโตโลหิตกุปธาน ทุลฺลภานิ ตานิ ปพฺพชิตาน ลทฺธานิ จ ๔
น กปฺปนฺติ ตีณิ โข อิมานิ พฺราหฺมณ อุจฺจาสยนมหาสยนานิ
เยสาห เอตรหิ นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี กตมานิ ตีณิ
ทิพฺพ อุจฺจาสยนมหาสยน พฺรหฺม อุจฺจาสยนมหาสยน อริย
อุจฺจาสยนมหาสยน อิมานิ โข พฺราหฺมณ ตีณิ อุจฺจาสยนมหาสยนานิ
เยสาห เอตรหิ นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภีติ ฯ
#๑ ม. อุกกฺ ามุเข สุกุสลสมฺปหฏ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ โป. ยุ.
#จิตฺตกา ฯ ม. จิตฺตโก ฯ ๔ โป. ม. จ ปน ฯ
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กตม ปน ต โภ โคตม ทิพฺพ อุจฺจาสยนมหาสยน ยสฺส ภว
โคตโม เอตรหิ นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภีติ ฯ อิธาห พฺราหฺมณ
ย คาม วา นิคม วา อุปนิสฺสาย วิหรามิ โส ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ตเมว คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย
ปวิสามิ โส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต วนนฺตเยว ๑ ปจารยามิ ๒
โส ยเทว ตตฺถ โหนฺติ ติณานิ วา ปณฺณานิ วา ตานิ เอกชฺฌ
สงฺฆริตฺวา นิสีทามิ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชช กาย ปณิธาย ปริมุข
สตึ อุปฏเปตฺวา โส วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ
สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ
วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว
อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ปติยา
จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรามิ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน
ปฏิสเวเทมิ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ
ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส
จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข
อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรามิ โส เจ
อห พฺราหฺมณ เอวมฺภูโต จงฺกมามิ ทิพฺโพ เม เอโส ตสฺมึ
สมเย จงฺกโม โหติ โส เจ อห พฺราหฺมณ เอวมฺภูโต
ติฏามิ ทิพพฺ  เม เอต ตสฺมึ สมเย าน โหติ โส เจ
อห พฺราหฺมณ เอวมฺภูโต นิสีทามิ ทิพฺพ เม เอต ตสฺมึ
#๑ ม. วนนฺตเยว ปวิสามิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ โป. ปตารยามิ ฯ อิโต ปร
# อีทิสเมว ฯ
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สมเย อาสน โหติ โส เจ อห พฺราหฺมณ เอวมฺภูโต เสยฺย
กปฺเปมิ ทิพฺพ เม เอต ตสฺมึ สมเย อุจฺจาสยนมหาสยน
โหติ อิท โข ต ๑ พฺราหฺมณ ทิพฺพ อุจฺจาสยนมหาสยน ยสฺสาห
เอตรหิ นิกามลาภี อกิจฉฺ ลาภี อกสิรลาภีติ ฯ อจฺฉริย โภ โคตม
อพฺภุต โภ โคตม โก จฺโ เอวรูปสฺส ทิพฺพสฺส
อุจฺจาสยนมหาสยนสฺส นิกามลาภี ภวิสฺสติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี
อฺตฺร โภตา โคตเมน กตม ปน ต โภ โคตม พฺรหฺม
อุจฺจาสยนมหาสยน ยสฺส ภว โคตโม เอตรหิ นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภีติ ฯ อิธาห พฺราหฺมณ ย คาม วา นิคม วา อุปนิสฺสาย
วิหรามิ โส ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ตเมว คาม
วา นิคม วา ปณฺฑาย ปวิสามิ โส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
วนนฺตเยว ปจารยามิ โส ยเทว ตตฺถ โหนฺติ ติณานิ วา ปณฺณานิ
วา ตานิ เอกชฺฌ สงฺฆริตฺวา นิสีทามิ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชช กาย
ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา โส เมตฺตาสหคเตน เจตสา
เอก ทิส ผริตฺวา วิหรามิ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ
อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก
เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรามิ กรุณาสหคเตน เจตสา ... มุทิตาสหคเตน
เจตสา ... อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรามิ ตถา
ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรามิ โส
เจ อห พฺราหฺมณ เอวมฺภูโต จงฺกมามิ พฺรหฺมา เม เอโส ตสฺมึ
สมเย จงฺกโม โหติ โส เจ อห พฺราหฺมณ เอวมฺภูโต ติฏามิ
... นิสีทามิ ... เสยฺย กปฺเปมิ พฺรหฺม เม เอต ตสฺมึ สมเย
อุจฺจาสยนมหาสยน โหติ อิท โข ต พฺราหฺมณ พฺรหฺม อุจฺจาสยนมหาสยน
ยสฺสาห เอตรหิ นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภีติ ฯ
อจฺฉริย โภ โคตม อพฺภุต โภ โคตม โก จฺโ เอวรูปสฺส
พฺรหฺมสฺส อุจฺจาสยนมหาสยนสฺส นิกามลาภี ภวิสฺสติ อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภี อฺตฺร โภตา โคตเมน กตม ปน ต โภ โคตม อริย
อุจฺจาสยนมหาสยน ยสฺส ภว โคตโม เอตรหิ นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภีติ ฯ อิธาห พฺราหฺมณ ย คาม วา นิคม วา อุปนิสฺสาย
วิหรามิ โส ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ตเมว คาม
วา นิคม วา ปณฺฑาย ปวิสามิ โส ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
วนนฺตเยว ปจารยามิ โส ยเทว ตตฺถ โหนฺติ ติณานิ วา ปณฺณานิ
วา ตานิ เอกชฺฌ สงฺฆริตฺวา นิสีทามิ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชช กาย
ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา โส เอว ปชานามิ ราโค
เม ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาวงฺคโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม
โทโส เม ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาวงฺคโต
อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม โมโห เม ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต
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อนภาวงฺคโต อายตึ อนุปปฺ าทธมฺโม โส เจ อห พฺราหฺมณ เอวมฺภูโต
จงฺกมามิ อริโย เม เอโส ตสฺมึ สมเย จงฺกโม โหติ โส เจ
อห พฺราหฺมณ เอวมฺภูโต ติฏามิ ... นิสีทามิ ... เสยฺย กปฺเปมิ
อริย เม เอต ตสฺมึ สมเย อุจฺจาสยนมหาสยน โหติ อิท โข ต
พฺราหฺมณ อริย อุจฺจาสยนมหาสยน ยสฺสาห เอตรหิ นิกามลาภี
อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภีติ ฯ อจฺฉริย โภ โคตม อพฺภุต โภ โคตม
โก จฺโ เอวรูปสฺส อริยสฺส อุจฺจาสยนมหาสยนสฺส นิกามลาภี
ภวิสฺสติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อฺตฺร โภตา โคตเมน อภิกฺกนฺต
โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม เสยฺยถาป โภ โคตม นิกฺกชุ ฺชิต
วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค
อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ
ทกฺขนฺตีติ เอวเมว [๑]- โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต
เอเต มย ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉาม ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ
อุปาสเก โน ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปเต สรณ คเตติ ฯ
[๕๐๔] ๖๕ เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ฯ
เตน โข ปน สมเยน สรโภ นาม ปริพฺพาชโก อจิรปกฺกนฺโต โหติ
อิมสฺมา ธมฺมวินยา โส ราชคเห ปริสติ เอว วาจ ภาสติ อฺาโต
มยา สมณาน สกฺยปุตฺตยิ าน ๒ ธมฺโม อฺาย จ ปนาห สมณาน
สกฺยปุตฺติยาน ธมฺม เอวาห ตสฺมา ธมฺมวินยา อปกฺกนฺโตติ ฯ
อถโข สมฺพหุลา ภิกฺขู ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
#๑ ม. โข ฯ ๒ โป. ม. สกฺยปุตฺติกาน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ราชคห ปณฑ
ฺ าย ปวิสึสุ ฯ อสฺโสสส โข เต ภิกฺขู สรภสฺส ปริพฺพาชกสฺส
ราชคเห ปริสติ เอว วาจ ภาสมานสฺส อฺาโต มยา สมณาน
สกฺยปุตฺติยาน ธมฺโม อฺาย จ ปนาห สมณาน สกฺยปุตฺติยาน
ธมฺม เอวาห ตสฺมา ธมฺมวินยา อปกฺกนฺโตติ ฯ อถโข เต ภิกฺขู
ราชคเห ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทึสุ เอกมนฺต นิสินนฺ า โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจจ สรโภ
นาม ภนฺเต ปริพฺพาชโก อจิรปกฺกนฺโต อิมสฺมา ธมฺมวินยา โส
ราชคเห ปริสติ เอว วาจ ภาสติ อฺาโต มยา สมณาน
สกฺยปุตฺติยาน ธมฺโม อฺาย จ ปนาห สมณาน สกฺยปุตฺติยาน
ธมฺม เอวาห ตสฺมา ธมฺมวินยา อปกฺกนฺโตติ สาธุ ภนฺเต ภควา
เยน สปฺปนยิ า ๑ ตีร ปริพฺพาชการาโม เยน สรโภ ปริพฺพาชโก
เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ
อถโข ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน สปฺปน ิยา ๒
ตีร ปริพฺพาชการาโม เยน สรโภ ปริพฺพาชโก เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ นิสชฺช โข ภควา สรภ
ปริพฺพาชก เอตทโวจ สจฺจ กิร ตฺว สรภ เอว วเทสิ อฺาโต
มยา สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ธมฺโม อฺาย จ ปนาห สมณาน
สกฺยปุตฺติยาน ธมฺม เอวาห ตสฺมา ธมฺมวินยา อปกฺกนฺโตติ ฯ
เอว วุตฺเต สรโภ ปริพฺพาชโก ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป โข ภควา
#๑-๒ ม. ยุ. สปฺปนิกา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สรภ ปริพฺพาชก เอตทโวจ วเทหิ สรภ กินฺติ เต อฺาโต
สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ธมฺโม สเจ เต อปริปูร ภวิสฺสติ อห
ปริปูเรสฺสามิ สเจ ปน เต ปริปรู  ภวิสฺสติ อห อนุโมทิสฺสามีติ ฯ
ทุติยมฺป โข สรโภ ปริพฺพาชโก ตุณฺหี อโหสิ ฯ ตติยมฺป โข
ภควา สรภ ปริพฺพาชก เอตทโวจ มยา ๑ โข สรภ ปฺายติ
สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ธมฺโม วเทหิ สรภ กินฺติ เต อฺาโต
สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ธมฺโม สเจ เต อปริปูร ภวิสฺสติ อห
ปริปูเรสฺสามิ สเจ ปน เต ปริปรู  ภวิสฺสติ อห อนุโมทิสฺสามีติ ฯ
ตติยมฺป โข สรโภ ปริพพฺ าชโก ตุณฺหี อโหสิ ฯ อถโข เต ปริพพฺ าชกา ๒
สรภ ปริพฺพาชก เอตทโวจจ ยเทว โข ตฺว อาวุโส สรภ สมณ
โคตม ยาเจยฺยาสิ ตเทว เต สมโณ โคตโม ปวาเรติ วเทหิ
อาวุโส สรภ กินฺติ เต อฺาโต สมณาน สกฺยปุตฺติยาน ธมฺโม
สเจ เต อปริปูร ภวิสฺสติ สมโณ โคตโม ปริปูเรสฺสติ สเจ
ปน เต ปริปูร ภวิสฺสติ สมโณ โคตโม อนุโมทิสฺสตีติ ฯ เอว
วุตฺเต สรโภ ปริพฺพาชโก ตุณฺหีภูโต มงฺกุภูโต ปตฺตกฺขนฺโธ อโธมุโข
ปชฺฌายนฺโต อปฺปฏิภาโณ นิสีทิ ฯ อถโข ภควา สรภ ปริพพฺ าชก
ตุณฺหีภูต มงฺกุภูต ปตฺตกฺขนฺธ อโธมุข ปชฺฌายนฺต อปฺปฏิภาณ วิทิตฺวา
เต ปริพฺพาชเก เอตทโวจ โย โข ม ปริพฺพาชกา ๓ เอว วเทยฺย
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส เต ปฏิชานโต อิเม ธมฺมา อนภิสมฺพุทฺธาติ ตมห
#๑ ม. โย โข ฯ ๒ ยุ. ปริพฺพาชกา ราชคหกา ฯ ๓ โป. ยุ. ปริพพฺ าชโก ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ตตฺถ สาธุก สมนุยฺุเชยฺย สมนุคฺคาเหยฺย สมนุภาเสยฺย โส วต มยา
สาธุก สมนุยฺุชิยมาโน สมนุคฺคาหิยมาโน สมนุภาสิยมาโน อฏานเมต
อนวกาโส ย โส ติณฺณ านาน นาฺตร าน นิคจฺเฉยฺย
อฺเน วา อฺ ปฏิจริสฺสติ พหิทฺธา กถ อปนาเมสฺสติ โกปฺจ
โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกริสฺสติ ตุณฺหีภูโต วา มงฺกุภูโตa
ปตฺตกฺขนฺโธ อโธมุโข ปชฺฌายนฺโต อปฺปฏิภาโณ นิสีทิสฺสติ เสยฺยถาป
สรโภ ปริพพฺ าชโก โย โข ม ปริพพฺ าชกา เอว วเทยฺย ขีณาสวสฺส
เต ปฏิชานโต อิเม อาสวา อปริกขฺ ีณาติ ตมห ตตฺถ สาธุก
สมนุยฺุเชยฺย สมนุคฺคาเหยฺย สมนุภาเสยฺย โส วต มยา สาธุก
สมนุยฺุชิยมาโน สมนุคฺคาหิยมาโน สมนุภาสิยมาโน อฏานเมต
อนวกาโส ย โส ติณฺณ านาน นาฺตร าน นิคจฺเฉยฺย
อฺเน วา อฺ ปฏิจริสฺสติ พหิทฺธา กถ อปนาเมสฺสติ โกปฺจ
โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกริสฺสติ ตุณฺหีภูโต วา มงฺกุภูโต
ปตฺตกฺขนฺโธ อโธมุโข ปชฺฌายนฺโต อปฺปฏิภาโณ นิสีทิสฺสติ เสยฺยถาป
สรโภ ปริพพฺ าชโก โย โข ม ปริพพฺ าชกา เอว วเทยฺย ยสฺส โข
ปน เต อตฺถาย ธมฺโม เทสิโต โส น นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส
สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ ตมห ตตฺถ สาธุก สมนุยฺุเชยฺย สมนุคคฺ าเหยฺย
สมนุภาเสยฺย โส วต มยา สาธุก สมนุยฺุชิยมาโน สมนุคฺคาหิยมาโน
สมนุภาสิยมาโน อฏานเมต อนวกาโส ย โส ติณฺณ านาน
นาฺตร าน นิคจฺเฉยฺย อฺเน วา อฺ ปฏิจริสฺสติ พหิทฺธา
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กถ อปนาเมสฺสติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกริสฺสติ
ตุณฺหีภูโต วา มงฺกุภูโต ปตฺตกฺขนฺโธ อโธมุโข ปชฺฌายนฺโต อปฺปฏิภาโณ
นิสีทิสฺสติ เสยฺยถาป สรโภ ปริพฺพาชโกติ ฯ อถโข ภควา สปฺปนิยา ตีเร
ปริพฺพาชการาเม ติกฺขตฺตต สีหนาท นทิตฺวา เวหาส ปกฺกามิ ฯ อถโข
เต ปริพฺพาชกา อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต สรภ ปริพฺพาชก สมนฺตโต
วาจาย สนฺนิโตทเกน สฺชมฺภรึ อกสุ เสยฺยถาป อาวุโส สรภ
พฺรหารฺเ ชรสิคาโล สีหนาท นทิสฺสามีติ เสคาลกเยว ๑ นทติ
เภรณฺฑกเยว นทติ เอวเมว โข ตฺว อาวุโส สรภ อฺเตฺรว
สมเณน โคตเมน สีหนาท นทิสฺสามีติ เสคาลกเยว ๒ นทสิ เภรณฺฑกเยว
นทสิ เสยฺยถาป อาวุโส สรภ อมฺพกมทฺทรี ๓ ปุสสฺ กรวิต ๔ รวิสฺสามีติ
อมฺพกมทฺทรีรวิตเยว ๕ รวติ เอวเมว โข ตฺว อาวุโส สรภ อฺเตฺรว
สมเณน โคตเมน ปุสฺสกรวิต รวิสสฺ ามีติ อมฺพกมทฺทรีรวิตเยว รวสิ
เสยฺยถาป อาวุโส สรภ อุสโภ สฺุาย โคสาลาย คมฺภีร นทิตพฺพ
มฺติ เอวเมว โข ตฺว อาวุโส สรภ อฺเตฺรว สมเณน
โคตเมน คมฺภีร นทิตพฺพ มฺสีติ ฯ อถโข เต ปริพฺพาชกา สรภ
ปริพฺพาชก สมนฺตโต วาจาย สนฺนิโตทเกน สฺชมฺภรึ อกสูติ ฯ
[๕๐๕] ๖๖ เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก จรมาโน มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน เกสปุตฺต นาม กาลามาน นิคโม ตทวสริ ฯ
อสฺโสสส โข เกสปุตฺติยา กาลามา สมโณ ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต
#๑-๒ ม. สิงฺคาลกเยว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. อมฺพุกสฺจรี ฯ
#๔ ม. ปุริสกรวิต ฯ ๕ ม. อมฺพุกสฺจริรวิตเยว ฯ ๖ ม. เกสมุตฺต ฯ
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สกฺยกุลา ปพฺพชิโต เกสปุตฺต อนุปฺปตฺโต ต โข ปน ภควนฺต
โคตม เอว กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา โส อิม โลก
สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต
ทสฺสน โหตีติ ฯ อถโข เกสปุตฺติยา กาลามา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อปฺเปกจฺเจ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ เยน ภควา
เตนฺชลิมฺปณาเมตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ อปฺเปกจฺเจ นามโคตฺต
สาเวตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ อปฺเปกจฺเจ ตุณฺหีภูตา เอกมนฺต นิสีทึสุ
เอกมนฺต นิสินฺนา โข ๑ เกสปุตฺติยา กาลามา ภควนฺต เอตทโวจจ
สนฺติ ภนฺเต เอเก สมณพฺราหฺมณา เกสปุตฺต อาคจฺฉนฺติ เต
สกเยว วาท ทีเปนฺติ โชเตนฺติ ปรวาท ๒ ปน ขขเสนฺติ วมฺเภนฺติ
ปริภวนฺติ โอปปกฺขึ ๓ กโรนฺติ อปเรป ภนฺเต เอเก สมณพฺราหฺมณา
เกสปุตฺต อาคจฺฉนฺติ เตป สกเยว วาท ทีเปนฺติ โชเตนฺติ ปรวาท ๔
ปน ขขเสนฺติ วมฺเภนฺติ ปริภวนฺติ โอปปกฺขึ ๕ กโรนฺติ เตส โน
#๑ ม. เต ฯ ๒-๔ โป. ม. ปรปฺปวาท ฯ ๓-๕ ม. โอมกฺขึ ฯ
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ภนฺเต อมฺหาก โหเตว กงฺขา โหติ วิจิกิจฺฉา โกสุนาม อิเมส
ภวนฺตาน สมณพฺราหฺมณาน สจฺจ อาห โก มุสาติ ฯ อล หิ โว
กาลามา กงฺขิตต อล วิจกิ ิจฺฉิตต กงฺขานิเยว ๑ ปน โว าเน วิจิกิจฺฉา
อุปฺปนฺนา เอถ ตุเมฺห กาลามา มา อนุสฺสเวน มา ปรมฺปราย
มา อิติกิราย มา ปฏกสมฺปทาเนน มา ตกฺกเหตุ มา นยเหตุ มา
อาการปริวิตกฺเกน มา ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา มา ภพฺพรูปตาย มา
สมโณ โน ครูติ ยทา ตุเมฺห กาลามา อตฺตนาว ชาเนยฺยาถ
อิเม ธมฺมา อกุสลา อิเม ธมฺมา สาวชฺชา อิเม ธมฺมา วิฺุครหิตา
อิเม ธมฺมา สมตฺตา สมาทินฺนา อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺตีติ อถ
ตุเมฺห กาลามา ปชเหยฺยาถ ต กึ มฺถ กาลามา โลโภ
ปุริสสฺส อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปปฺ ชฺชติ หิตาย วา อหิตาย วาติ ฯ
อหิตาย ภนฺเต ฯ ลุทโฺ ธ ปนาย กาลามา ปุริสปุคฺคโล โลเภน อภิภูโต
ปริยาทินฺนจิตฺโต ปาณมฺป หนติ อทินฺนมฺป อาทิยติ ปรทารมฺป คจฺฉติ
มุสาป ภณติ ปรมฺป ตถตฺตาย สมาทเปติ ยส ๒ โหติ ทีฆรตฺต
อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ กาลามา โทโส
ปุริสสฺส อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปปฺ ชฺชติ หิตาย วา อหิตาย วาติ ฯ
อหิตาย ภนฺเต ฯ ทุฏโ  ปนาย กาลามา ปุริสปุคฺคโล โทเสน อภิภูโต
ปริยาทินฺนจิตฺโต ปาณมฺป หนติ อทินฺนมฺป อาทิยติ ปรทารมฺป คจฺฉติ
มุสาป ภณติ ปรมฺป ตถตฺตาย สมาทเปติ ยส โหติ ทีฆรตฺต
อหิตาย ทุกขฺ ายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ กาลามา
#๑ ม. กงฺขนีเยว ฯ ๒ โป. ย ตสฺส ฯ
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โมโห ปุริสสฺส อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ หิตาย วา อหิตาย
วาติ ฯ อหิตาย ภนฺเต ฯ มูโฬฺห ปนาย กาลามา ปุริสปุคฺคโล
โมเหน อภิภูโต ปรยาทินฺนจิตฺโต ปาณมฺป หนติ อทินฺนมฺป อาทิยติ
ปรทารมฺป คจฺฉติ มุสาป ภณติ ปรมฺป ตถตฺตาย สมาทเปติ ยส
โหติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ
กาลามา อิเม ธมฺมา กุสลา วา อกุสลา วาติ ฯ อกุสลา ภนฺเต ฯ
สาวชฺชา วา อนวชฺชา วาติ ฯ สาวชฺชา ภนฺเต ฯ วิฺุครหิตา วา
วิฺุปฺปสตฺถา วาติ ฯ วิฺุครหิตา ภนฺเต ฯ สมตฺตา สมาทินฺนา
อหิตาย ทุกขฺ าย สวตฺตนฺติ โน วา กถ วา เอตฺถ โหตีติ ฯ
สมตฺตา ภนฺเต สมาทินฺนา อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ เอว โน เอตฺถ
โหตีติ ฯ อิติ โข กาลามา ยนฺต อโวจุมฺห ๑ เอถ ตุเมฺห กาลามา
มา อนุสฺสเวน มา ปรมฺปราย มา อิติกิราย มา ปฏกสมฺปทาเนน มา
ตกฺกเหตุ มา นยเหตุ มา อาการปริวิตกฺเกน มา ทิฏินชฺฌานกฺขนฺติยา
มา ภพฺพรูปตาย มา สมโณ โน ครูติ ยทา ตุเมฺห กาลามา อตฺตนาว
ชาเนยฺยาถ อิเม ธมฺมา อกุสลา อิเม ธมฺมา สาวชฺชา อิเม
ธมฺมา วิฺุครหิตา อิเม ธมฺมา สมตฺตา สมาทินฺนา อหิตาย
ทุกฺขาย สวตฺตนฺตีติ อถ ตุเมฺห กาลามา ปชเหยฺยาถาติ อิติ
ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ เอถ ตุเมฺห กาลามา มา
อนุสสฺ เวน มา ปรมฺปราย มา อิติกริ าย มา ปฏกสมฺปทาเนน มา
ตกฺกเหตุ มา นยเหตุ มา อาการปริวิตกฺเกน มา ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา
#๑ ม. อโวจุมฺหา ฯ
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มา ภพฺพรูปตาย มา สมโณ โน ครูติ ยทา ตุเมฺห กาลามา
อตฺตนาว ชาเนยฺยาถ อิเม ธมฺมา กุสลา อิเม ธมฺมา อนวชฺชา
อิเม ธมฺมา วิฺุปฺปสตฺถา อิเม ธมฺมา สมตฺตา สมาทินฺนา
หิตาย สุขาย สวตฺตนฺตีติ อถ ตุเมฺห กาลามา อุปสมฺปชฺช
วิหเรยฺยาถ ฯ ต กึ มฺถ กาลามา อโลโภ ปุริสสฺส อชฺฌตฺต
อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ หิตาย วา อหิตาย วาติ ฯ หิตาย ภนฺเต ฯ
อลุทฺโธ ปนาย กาลามา ปุริสปุคฺคโล โลเภน อนภิภูโต อปริยาทินฺนจิตฺโต
เนว ปาณ หนติ น อทินฺน อาทิยติ น ปรทาร คจฺฉติ น
มุสา ภณติ ปรมฺป ตถตฺตาย สมาทเปติ ยส โหติ ทีฆรตฺต
หิตาย สุขายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ กาลามา อโทโส
ปุริสสฺส อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ หิตาย วา อหิตาย
วาติ ฯ หิตาย ภนฺเต ฯ อทุฏโ ปนาย กาลามา ปุริสปุคฺคโล โทเสน
อนภิภูโต อปริยาทินฺนจิตฺโต เนว ปาณ หนติ น อทินฺน อาทิยติ
น ปรทาร คจฺฉติ น มุสา ภณติ ปรมฺป ตถตฺตาย สมาทเปติ
ยส โหติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ
กาลามา อโมโห ปุริสสฺส อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ หิตาย
วา อหิตาย วาติ ฯ หิตาย ภนฺเต ฯ อมูโฬฺห ปนาย กาลามา ปุริสปุคฺคโล
โมเหน อนภิภูโต อปริยาทินฺนจิตฺโต เนว ปาณ หนติ น
อทินฺน อาทิยติ น ปรทาร คจฺฉติ น มุสา ภณติ ปรมฺป
ตถตฺตาย สมาทเปติ ยส โหติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ เอว
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ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ กาลามา อิเม ธมฺมา กุสลา วา อกุสลา
วาติ ฯ กุสลา ภนฺเต ฯ สาวชฺชา วา อนวชฺชา วาติ ฯ อนวชฺชา ภนฺเต ฯ
วิฺุครหิตา วา วิฺุปฺปสตฺถา วาติ ฯ วิฺุปฺปสตฺถา ภนฺเต ฯ
สมตฺตา สมาทินฺนา หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ โน วา กถ วา
เอตฺถ โหตีติ ฯ สมตฺตา ภนฺเต สมาทินฺนา หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ
เอว โน เอตฺถ โหตีติ ฯ อิติ โข กาลามา ยนฺต อโวจุมฺห เอถ
ตุเมฺห กาลามา มา อนุสสฺ เวน มา ปรมฺปราย มา อิติกิราย มา
ปฏกสมฺปทาเนน มา ตกฺกเหตุ มา นยเหตุ มา อาการปริวิตกฺเกน
มา ทิฏินิชฌ
ฺ านกฺขนฺติยา มา ภพฺพรูปตาย มา สมโณ โน ครูติ
ยทา ตุเมฺห กาลามา อตฺตนาว ชาเนยฺยาถ อิเม ธมฺมา กุสลา
อิเม ธมฺมา อนวชฺชา อิเม ธมฺมา วิฺุปฺปสตฺถา อิเม ธมฺมา
สมตฺตา สมาทินฺนา หิตาย สุขาย สวตฺตนฺตีติ อถ ตุเมฺห กาลามา
อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาถาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ
วุตฺต ฯ ส โข โส กาลามา อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ วิคตพฺยาปาโท
อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน ปติสฺสโต เมตฺตาสหคเตน เจตสา
เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุตยิ  ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ
อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน
เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ กรุณาสหคเตน เจตสา ... มุทิตาสหคเตน
เจตสา ... อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา
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ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ
สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตนฝ
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ ฯ ส โข
โส กาลามา อริยสาวโก เอว อเวรจิตฺโต เอว อพฺยาปชฺฌจิตฺโต
เอว อสงฺกิลฏิ จิตฺโต เอว วิสุทฺธจิตฺโต ตสฺส ทิฏเว ธมฺเม
จตฺตาโร อสฺสาสา อธิคตา โหนฺติ สเจ โข ปน อตฺถิ ปโร
โลโก อตฺถิ สุกฏทุกกฺ ฏาน กมฺมาน ผลวิปาโก านเมต ๑
เยนาห กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชสิ ฺสามีติ
อยมสฺส ปโม อสฺสาโส อธิคโต โหติ ฯ สเจ โข ปน นตฺถิ
ปโร โลโก นตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผลวิปาโก อิธาห
ทิฏเว ธมฺเม อเวร อพฺยาปชฺฌ อนีฆ สุขี ๒ อตฺตาน ปริหรามีติ
อยมสฺส ทุตโิ ย อสฺสาโส อธิคโต โหติ ฯ สเจ โข ปน กโรโต
กรียติ ปาป น โข ปนาห กสฺสจิ ปาป เจเตมิ อกโรนฺต โข
ปน ม ปาปกมฺม กุโต ทุกฺข ผุสิสสฺ ตีติ อยมสฺส ตติโย อสฺสาโส
อธิคโต โหติ ฯ สเจ โข ปน กโรโต น กรียติ ปาป อิธาห
อุภเยเนว วิสุทฺธ อตฺตาน สมนุปสฺสามีติ อยมสฺส จตุตฺโถ อสฺสาโส
อธิคโต โหติ ฯ ส โข โส กาลามา อริยสาวโก เอว อเวรจิตฺโต
เอว อพฺยาปชฺฌจิตฺโต เอว อสงฺกิลฏิ จิตฺโต เอว วิสุทฺธจิตฺโต
ตสฺส ทิฏเว ธมฺเม อิเม จตฺตาโร อสฺสาสา อธิคตา โหนฺตีติ ฯ
เอวเมต ภควา เอวเมต สุคต ส โข โส ภนฺเต อริยสาวโก
#๑ ม. อถาห ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ยุ. านมห ฯ ๒ ม. ยุ. สุขึ ฯ
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เอว อเวรจิตฺโต เอว อพฺยาปชฺฌจิตฺโต เอว อสงฺกิลิฏจิตฺโต เอว
วิสุทฺธจิตฺโต ตสฺส ทิฏเว ธมฺเม จตฺตาโร อสฺสาสา อธิคตา
โหนฺติ สเจ โข ปน อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน
กมฺมาน ผลวิปาโก านเมต เยนาห กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสามีติ อยมสฺส ปโม อสฺสาโส
อธิคโต โหติ ฯ สเจ โข ปน นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน
กมฺมาน ผลวิปาโก อิธาห ทิฏเว ธมฺเม อเวร อพฺยาปชฺฌ
อนีฆ สุขี อตฺตาน ปริหรามีติ อยมสฺส ทุติโย อสฺสาโส อธิคโต
โหติ ฯ สเจ โข ปน กโรโต กรียติ ปาป น โข ปนาห กสฺสจิ
ปาป เจเตมิ อกโรนฺต โข ปน ม ปาปกมฺม กุโต ทุกฺข
ผุสิสฺสตีติ อยมสฺส ตติโย อสฺสาโส อธิคโต โหติ ฯ สเจ โข ปน
กโรโต น กรียติ ปาป อิธาห อุภเยเนว วิสุทฺธ อตฺตาน สมนุปสฺสามีติ
อยมสฺส จตุตฺโถ อสฺสาโส อธิคโต โหติ ฯ ส โข โส
ภนฺเต อริยสาวโก เอว อเวรจิตฺโต เอว อพฺยาปชฺฌจิตฺโต เอว
อสงฺกิลิฏจิตฺโต เอว วิสุทฺธจิตฺโต ตสฺส ทิฏเว ธมฺเม อิเม
จตฺตาโร อสฺสาสา อธิคตา โหนฺติ อภิกฺกนฺต ภนฺเต ฯเปฯ
เอเต มย ภนฺเต ภควนฺต สรณ คจฺฉาม ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ
อุปาสเก โน ภนฺเต ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปเต สรณ คเตติ ฯ
[๕๐๖] เอก สมย อายสฺมา นนฺทโก สาวตฺถิย วิหรติ
ปุพฺพาราเม มิคารมาตุปาสาเท ฯ อถโข สาโฬฺห จ มิคารนตฺตา โรหโน ๑
#๑ ม. สาโน ฯ
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จ เปขุณิยนตฺตา ๑ เยนายสฺมา นนฺทโก เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต นนฺทก อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทสึ ุ เอกมนฺต นิสินฺน
โข สาฬฺห มิคารนตฺตาร อายสฺมา นนฺทโก เอตทโวจ เอถ ตุเมฺห
สาฬฺหา มา อนุสฺสเวน มา ปรมฺปราย มา อิติกิราย มา ปฏกสมฺปทาเนน
มา ตกฺกเหตุ มา นยเหตุ มา อาการปริวิตกฺเกน มา ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา
มา ภพฺพรูปตาย มา สมโณ โน ครูติ ยทา
ตุเมฺห สาฬฺหา อตฺตนาว ชาเนยฺยาถ อิเม ธมฺมา อกุสลา อิเม
ธมฺมา สาวชฺชา อิเม ธมฺมา วิฺุครหิตา อิเม ธมฺมา สมตฺตา
สมาทินฺนา อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺตีติ อถ ตุเมฺห สาฬฺหา
ปชเหยฺยาถ ต กึ มฺถ สาฬฺหา อตฺถิ โลโภติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
อภิชฺฌาติ โข อห สาฬฺหา เอตมตฺถ วทามิ ลุทฺโธ โข อย
สาฬฺหา อภิชฺฌาลุ ปาณมฺป หนติ อทินฺนมฺป อาทิยติ ปรทารมฺป
คจฺฉติ มุสาป ภณติ ปรมฺป ตถตฺตาย สมาทเปติ ยส โหติ
ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ สาฬฺหา
อตฺถิ โทโสติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ พฺยาปาโทติ โข อห สาฬฺหา เอตมตฺถ
วทามิ ทุฏโ  โข อย สาฬฺหา พฺยาปนฺนจิตฺโต ปาณมฺป หนติ
อทินฺนมฺป อาทิยติ ปรทารมฺป คจฺฉติ มุสาป ภณติ ปรมฺป
ตถตฺตาย สมาทเปติ ยส โหติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ เอว
ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ สาฬฺหา อตฺถิ โมโหติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
อวิชฺชาติ โข อห สาฬฺหา เอตมตฺถ วทามิ มูโฬฺห โข อย
#๑ ม. เสขุณิยนตฺตา ฯ
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สาฬฺหา อวิชฺชาคโต ปาณมฺป หนติ อทินฺนมฺป อาทิยติ ปรทารมฺป
คจฺฉติ มุสาป ภณติ ปรมฺป ตถตฺตาย สมาทเปติ ยส โหติ
ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ สาฬฺหา
อิเม ธมฺมา กุสลา วา อกุสลา วาติ ฯ อกุสลา ภนฺเต ฯ สาวชฺชา วา
อนวชฺชา วาติ ฯ สาวชฺชา ภนฺเต ฯ วิฺุครหิตา วา วิฺุปฺปสตฺถา
วาติ ฯ วิฺุครหิตา ภนฺเต ฯ สมตฺตา สมาทินฺนา อหิตาย ทุกฺขาย
สวตฺตนฺติ โน วา กถ วา เอตฺถ โหตีติ ฯ สมตฺตา ภนฺเต
สมาทินฺนา อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ ๑ เอว โน เอตฺถ โหตีติ ฯ อิติ
โข สาฬฺหา ยนฺต อโวจุมฺห เอถ ตุเมฺห สาฬฺหา มา อนุสฺสเวน
มา ปรมฺปราย มา อิติกิราย มา ปฏกสมฺปทาเนน มา ตกฺกเหตุ ๒ มา
นยเหตุ มา อาการปริวิตกฺเกน มา ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา มา ภพฺพรูปตาย
มา สมโณ โน ครูติ ยทา ตุเมฺห สาฬฺหา อตฺตนาว ชาเนยฺยาถ
อิเม ธมฺมา อกุสลา อิเม ธมฺมา สาวชฺชา อิเม ธมฺมา วิฺุครหิตา
อิเม ธมฺมา สมตฺตา สมาทินฺนา อหิตาย ทุกฺขาย
สวตฺตนฺตีติ อถ ตุเมฺห สาฬฺหา ปชเหยฺยาถาติ อิติ ยนฺต วุตฺต
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ เอถ ๓ ตุเมฺห สาฬฺหา มา อนุสฺสเวน มา
ปรมฺปราย มา อิติกิราย มา ปฏกสมฺปทาเนน มา ตกฺกเหตุ มา
นยเหตุ มา อาการปริวิตกฺเกน มา ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา มา ภพฺพรูปตาย
มา สมโณ โน ครูติ ยทา ตุเมฺห สาฬฺหา อตฺตนาว
ชาเนยฺยาถ อิเม ธมฺมา กุสลา อิเม ธมฺมา อนวชฺชา อิเม
#๑ ม. ยุ. สวตฺตนฺตีติ ฯ ๒ ยุ. วิตกฺกเหตุ ฯ ๓ ยุ. เอว ฯ
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ธมฺมา วิฺุปฺปสตฺถา อิเม ธมฺมา สมตฺตา สมาทินฺนา หิตาย
สุขาย สวตฺตนฺตีติ อถ ตุเมฺห สาฬฺหา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาถ
ต กึ มฺถ สาฬฺหา อตฺถิ อโลโภติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อนภิชฌ
ฺ าติ
โข อห สาฬฺหา เอตมตฺถ วทามิ อลุทฺโธ โข อย สาฬฺหา
อนภิชฺฌาลุ เนว ปาณ หนติ น อทินนฺ  อาทิยติ น ปรทาร คจฺฉติ
น มุสา ภณติ ปรมฺป ตถตฺตาย สมาทเปติ ยส โหติ ทีฆรตฺต
หิตาย สุขายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ สาฬฺหา อตฺถิ
อโทโสติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อพฺยาปาโทติ โข อห สาฬฺหา เอตมตฺถ
วทามิ อทุฏโ  โข อย สาฬฺหา อพฺยาปนฺนจิตฺโต เนว ปาณ
หนติ น อทินฺน อาทิยติ น ปรทาร คจฺฉติ น มุสา ภณติ ปรมฺป
ตถตฺตาย สมาทเปติ ยส โหติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ เอว
ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ สาฬฺหา อตฺถิ อโมโหติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
วิชฺชาติ โข อห สาฬฺหา เอตมตฺถ วทามิ อมูโฬฺห โข อย
สาฬฺหา วิชชฺ าคโต เนว ปาณ หนติ น อทินฺน อาทิยติ น ปรทาร
คจฺฉติ น มุสา ภณติ ปรมฺป ตถตฺตาย สมาทเปติ ยส โหติ
ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ สาฬฺหา
อิเม ธมฺมา กุสลา วา อกุสลา วาติ ฯ กุสลา ภนฺเต ฯ สาวชฺชา วา
อนวชฺชา วาติ ฯ อนวชฺชา ภนฺเต ฯ วิฺุครหิตา วา วิฺุปฺปสตฺถา
วาติ ฯ วิฺุปฺปสตฺถา ภนฺเต ฯ สมตฺตา สมาทินฺนา หิตาย สุขาย
สวตฺตนฺติ โน วา กถ วา เอตฺถ โหตีติ ฯ สมตฺตา ภนฺเต
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สมาทินฺนา หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ ๑ เอว โน เอตฺถ โหตีติ ฯ อิติ โข
สาฬฺหา ยนฺต อโวจุมฺห เอถ ตุเมฺห สาฬฺหา มา อนุสฺสเวน มา
ปรมฺปราย มา อิติกิราย มา ปฏกสมฺปทาเนน มา ตกฺกเหตุ มา
นยเหตุ มา อาการปริวิตกฺเกน มา ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา มา ภพฺพรูปตาย
มา สมโณ โน ครูติ ยทา ตุเมฺห สาฬฺหา อตฺตนาว
ชาเนยฺยาถ อิเม ธมฺมา กุสลา อิเม ธมฺมา อนวชฺชา อิเม
ธมฺมา วิฺุปฺปสตฺถา อิเม ธมฺมา สมตฺตา สมาทินฺนา [๒]- หิตาย
สุขาย สวตฺตนฺตีติ อถ ตุเมฺห สาฬฺหา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาถาติ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ ส โข โส สาฬฺหา
อริยสาวโก เอว วิคตาภิชฺโฌ วิคตพฺยาปาโท อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน
ปติสฺสโต เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา
ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทธฺ มโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย
สพฺพาวนฺต โลก ... กรุณาสหคเตน เจตสา ฯเปฯ มุทิตาสหคเตน
เจตสา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา
วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริยฤ
สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ โส
เอว ปชานาติ อตฺถิ อิท อตฺถิ หีน อตฺถิ ปณีต อตฺถhิ
อิมสฺส สฺาคตสฺส อุตฺตรึ ๓ นิสสฺ รณนฺติ ตสฺส เอว ชานโต เอว
ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ภวาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ
#๑ โป. ม. สวตฺตนฺตีติ ฯ ๒ ม. ฑีฆรตฺต ฯ ๓ โป. ม. อุตฺตริ ฯ
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อวิชฺชาสวาป จิตฺต วิมจุ ฺจติ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานาติ โส เอว ปชานาติ อหุ ปุพฺเพ โลโภ ตทหุ
อกุสล โส เอตรหิ นตฺถิ อิจฺเจต กุสล อหุ ปุพฺเพ โทโส
... อหุ ปุพฺเพ โมโห ตทหุ อกุสล โส เอตรหิ นตฺถิ
อิจฺเจต กุสลนฺติ อิติ ๑ โส ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต
สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา วิหรตีติ ฯ
[๕๐๗] ๖๘ ตีณีมานิ ภิกฺขเว กถาวตฺถูนิ กตมานิ ตีณิ อตีต
วา ภิกฺขเว อทฺธาน อารพฺภ กถ กเถยฺย เอว อโหสิ อตีตมทฺธานนฺติ
อนาคต วา ภิกฺขเว อทฺธาน อารพฺภ กถ กเถยฺย เอว
ภวิสฺสติ อนาคตมทฺธานนฺติ เอตรหิ วา ภิกขฺ เว ปจฺจุปฺปนฺน
อทฺธาน อารพฺภ กถ กเถยฺย เอว โหติ เอตรหิ ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ ๒ ฯ
กถาสมฺปโยเคน ภิกฺขเว ปุคฺคโล เวทิตพฺโพ ยทิ วา กจฺโฉ ยทิ
วา อกจฺโฉติ สจาย ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปฺห ปุฏโ สมาโน
เอกสพฺยากรณีย ปฺห น เอกเสน พฺยากโรติ วิภชฺชพฺยากรณีย
ปฺห น วิภชฺชพฺยากโรติ ปฏิปุจฺฉาพฺยากรณีย ปฺห น ปฏิปจุ ฺฉาพฺยากโรติ
ปนีย ปฺห น เปติ เอว สนฺตาย ภิกฺขเว
ปุคฺคโล อกจฺโฉ โหติ สเจ ปนาย ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปฺห ปุฏโ
สมาโน เอกสพฺยากรณีย ปฺห เอกเสน พฺยากโรติ วิภชฺชพฺยากรณีย
ปฺห วิภชฺชพฺยากโรติ ปฏิปุจฺฉาพฺยากรณีย ปฺห ปฏิปุจฺฉาพฺยากโรติ
#๑ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปจฺจุปฺปนฺนมทฺธานนฺติ ฯ
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ปนีย ปฺห เปติ เอว สนฺตาย ภิกฺขเว ปุคฺคโล
กจฺโฉ โหติ ฯ กถาสมฺปโยเคน ภิกฺขเว ปุคฺคโล เวทิตพฺโพ ยทิ วา
กจฺโฉ ยทิ วา อกจฺโฉติ สจาย ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปฺห ปุฏโ 
สมาโน านฏาเน น สณฺาติ ปริกปฺเป น สณฺาติ อฺวาเท ๑
น สณฺาติ ปฏิปทาย น สณฺาติ เอว สนฺตาย ภิกฺขเว
ปุคฺคโล อกจฺโฉ โหติ สเจ ปนาย ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปฺห ปุฏโ
สมาโน านฏาเน สณฺาติ ปริกปฺเป สณฺาติ อฺวาเท ๒
สณฺาติ ปฏิปทาย สณฺาติ เอว สนฺตาย ภิกฺขเว ปุคฺคโล
กจฺโฉ โหติ ฯ กถาสมฺปโยเคน ภิกขฺ เว ปุคฺคโล เวทิตพฺโพ ยทิ
วา กจฺโฉ ยทิ วา อกจฺโฉติ สจาย ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปฺห
ปุฏโ สมาโน อฺเนาฺ ปฏิจรติ พหิทฺธา กถ อปนาเมติ
โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ เอว สนฺตาย ภิกฺขเว
ปุคฺคโล อกจฺโฉ โหติ สเจ ปนาย ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปฺห ปุฏโ
สมาโน นาฺเนาฺ ปฏิจรติ น พหิทฺธา กถ อปนาเมติ น
โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ เอว สนฺตาย ภิกฺขเว
ปุคฺคโล กจฺโฉ โหติ ฯ กถาสมฺปโยเคน ภิกฺขเว ปุคฺคโล เวทิตพฺโพ
ยทิ วา กจฺโฉ ยทิ วา อกจฺโฉติ สจาย ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปฺห
ปุฏโ สมาโน อภิหรติ อภิมทฺทติ อนุปชคฺฆติ ขลิต คณฺหาติ
เอว สนฺตาย ภิกฺขเว ปุคฺคโล อกจฺโฉ โหติ สเจ ปนาย
ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปฺห ปุฏโ สมาโน น อภิหรติ น อภิมทฺทติ
#๑-๒ ม. อฺาตวาเท ฯ
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น อนุปชคฺฆติ น ขลิต คณฺหาติ เอว สนฺตาย ภิกฺขเว
ปุคฺคโล กจฺโฉ โหติ ฯ กถาสมฺปโยเคน ภิกฺขเว ปุคฺคโล เวทิตพฺโพ
ยทิ วา สอุปนิโส ยทิ วา อนุปนิโสติ อโนหิตโสโต ภิกฺขเว
อนุปนิโส โหติ โอหิตโสโต สอุปนิโส โหติ โส สอุปนิโส สมาโน
อภิชานาติ เอก ธมฺม ปริชานาติ เอก ธมฺม ปชหติ เอก ธมฺม
สจฺฉิกโรติ เอก ธมฺม โส อภิชานนฺโต เอก ธมฺม ปริชานนฺโต
เอก ธมฺม ปชหนฺโต เอก ธมฺม สจฺฉิกโรนฺโต เอก ธมฺม สมฺมา
วิมุตฺตึ ผุสติ ฯ เอตทตฺถา ภิกฺขเว กถา เอตทตฺถา มนฺตนา เอตทตฺถา
อุปนิสา เอตทตฺถ โสตาวธาน ยทิท อนุปาทา จิตฺตสฺส วิโมกฺโขติ ฯ
เย วิรุทธฺ า สลฺลปนฺติ วินิวิฏา สมุสฺสิตา
อนริยคุณมาสชฺช
อฺโฺวิวเรสิโน ๑
ทุพฺภาสิต วิกฺขลิต สมฺปโมห ปราชย
อฺมฺาภินนฺทนฺติ ๒ ตทริโย กถนาจเร ฯ
สเจ จสฺส กถากาโม กาลมฺาย ปณฺฑิโต
ธมฺมฏปฏิสยุตฺตา ยา อริยจริตา กถา
ต กถ กถเย ธีโร อวิรุทฺโธ อนุสฺสิโต
อนุตฺติณฺเณน ๓ มนสา อปฬาโส อสาหโส
อนุสุยฺยมาโน ๔ โส สมฺมทฺาย ภาสติ
สุภาสิต อนุโมเทยฺย ทุพฺภฏเ นาปสาทเย ๕
อุปารมฺภ น สิกฺเขยฺย ขลิตฺจ น คาหเย
#๑ ม. อฺมฺ วิวเรสิโน ฯ ๒ โป. ม. อฺโฺสฺสาภินนฺทนฺติ ฯ
#๓ ม. อนุนฺนเตน ยุ. อนุปาทินฺเนน ฯ ๔ โป. ม. อนุสูยายมาโน ฯ ๕ ยุ. นาวสาทเย ฯ
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นาภิหเร นาภิมทฺเท น วาจ ปยุต ภเณ ฯ
อฺานตฺถ ปสาทตฺถ สต เว โหติ มนฺตนา
เอว โข อริยา มนฺเตนฺติ เอสา อริยานมนฺตนา
เอตทฺาย เมธาวี น สมุสฺเสยฺย มนฺตเยติ ฯ
[๕๐๘] ๖๙ สเจ ภิกขฺ เว อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอว ปุจฺเฉยฺยย
ตโยเม อาวุโส ธมฺมา กตเม ตโย ราโค โทโส โมโห อิเม
โข อาวุโส ตโย ธมฺมา อิเมส อาวุโส ติณฺณ ธมฺมาน โก
วิเสโส โก อธิปฺปายโส ๑ กึ นานากรณนฺติ เอว ปุฏา ตุเมฺห
ภิกฺขเว เตส อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน กินฺติ พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ
ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ภควเนตฺติกา ภควปฏิสรณา สาธุ
วต ภนฺเต ภควนฺตเยว ปฏิภาตุ เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ ภควโต
สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ
ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสส ฯ
ภควา เอตทโวจ สเจ ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอว
ปุจฺเฉยฺยย ตโยเม อาวุโส ธมฺมา กตเม ตโย ราโค โทโส
โมโห อิเม โข อาวุโส ตโย ธมฺมา อิเมส อาวุโส ติณฺณ
ธมฺมาน โก วิเสโส โก อธิปฺปายโส กึ นานากรณนฺติ เอว ปุฏา
ตุเมฺห ภิกฺขเว เตส อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว พฺยากเรยฺยาถ
ราโค โข อาวุโส อปฺปสาวชฺโช ทนฺธวิราคี โทโส มหาสาวชฺโช
ขิปฺปวิราคี โมโห มหาสาวชฺโช ทนฺธวิราคีติ ฯ โก ปนาวุโส เหตุ
#๑ โป. อธิปปฺ าโย ฯ ม. ยุ. อธิปฺปายาโส ฯ
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โก ปจฺจโย เยน อนุปฺปนฺโน วา ราโค อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน วา
ราโค ภิยโฺ ยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตตีติ ฯ สุภนิมิตฺตนฺติสฺส วจนีย
ตสฺส สุภนิมติ ฺต อโยนิโส มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน เจว ๑ ราโค อุปฺปชฺชติ
อุปฺปนฺโน จ ๒ ราโค ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ อย โข อาวุโส
เหตุ อย ปจฺจโย เยน อนุปฺปนฺโน วา ราโค อุปปฺ ชฺชติ อุปฺปนฺโน
วา ราโค ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตตีติ ฯ โก ปนาวุโส เหตุ
โก ปจฺจโย เยน อนุปฺปนฺโน วา โทโส อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน วา
โทโส ภิยโฺ ยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตตีติ ฯ ปฏิฆนิมิตฺตนฺติสฺส วจนีย
ตสฺส ปฏิฆนิมิตฺต อโยนิโส มนสิกโรโต อนุปปฺ นฺโน เจว ๓ โทโส
อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน จ ๔ โทโส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ อย
โข อาวุโส เหตุ อย ปจฺจโย เยน อนุปฺปนฺโน วา โทโส อุปปฺ ชฺชติ
อุปฺปนฺโน วา โทโส ภิยโฺ ยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตตีติ ฯ โก ปนาวุโส
เหตุ โก ปจฺจโย เยน อนุปฺปนฺโน วา โมโห อุปปฺ ชฺชติ อุปฺปนฺโน
วา โมโห ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตตีติ ฯ อโยนิโส มนสิกาโรติสฺส
วจนีย ตสฺส อโยนิโส มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน เจว ๕ โมโห อุปฺปชฺชติ๘
อุปฺปนฺโน จ ๖ โมโห ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ อย โข
อาวุโส เหตุ อย ปจฺจโย เยน อนุปฺปนฺโน วา โมโห อุปฺปชฺชติ
อุปฺปนฺโน วา โมโห ภิยโฺ ยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตตีติ ฯ โก ปนาวุโส
เหตุ โก ปจฺจโย เยน อนุปฺปนฺโน วา ๗ ราโค นุปฺปชฺชติ อุปปฺ นฺโน
#๑-๒-๓-๔-๕-๖ โป. ม. วา ฯ ๗ ม. เจว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วา ราโค ปหียตีติ ฯ อสุภนิมิตฺตนฺติสฺส วจนีย ตสฺส อสุภนิมิตฺต
โยนิโส มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน เจว ราโค นุปฺปชฺชติ อุปปฺ นฺโน จ
ราโค ปหียติ อย โข อาวุโส เหตุ อย ปจฺจโย เยน อนุปฺปนฺโน
วา ราโค นุปฺปชฺชติ อุปปฺ นฺโน วา ราโค ปหียตีติ ฯ โก ปนาวุโส
เหตุ โก ปจฺจโย เยน อนุปฺปนฺโน วา โทโส นุปฺปชฺชติ อุปปฺ นฺโน
วา โทโส ปหียตีติ ฯ เมตฺตา เจโตวิมุตฺตีติสฺส วจนีย ตสฺส
เมตฺต เจโตวิมุตฺตึ โยนิโส มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน เจว โทโส
นุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน จ โทโส ปหียติ ๑ อย โข อาวุโส เหตุ อย
ปจฺจโย เยน อนุปฺปนฺโน วา โทโส นุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน วา
โทโส ปหียตีติ ฯ โก ปนาวุโส เหตุ โก ปจฺจโย เยน อนุปฺปนฺโน
วา โมโห นุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน วา โมโห ปหียตีติ ฯ โยนิโส
มนสิกาโรติสฺส วจนีย ตสฺส โยนิโส มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน เจว
โมโห นุปปฺ ชฺชติ อุปปฺ นฺโน จ โมโห ปหียติ อย โข อาวุโส
เหตุ อย ปจฺจโย เยน อนุปฺปนฺโน วา โมโห นุปฺปชฺชติ อุปปฺ นฺโน
วา โมโห ปหียตีติ ฯ
[๕๐๙] ๗๐ ตีณีมานิ ภิกฺขเว อกุสลมูลานิ กตมานิ ตีณิ โลโภ
อกุสลมูล โทโส อกุสลมูล โมโห อกุสลมูล ฯ ยทป ภิกฺขเว
โลโภ ตทป อกุสล ๒ ยทป ลุทฺโธ อภิสงฺขโรติ กาเยน วาจาย
มนสา ตทป อกุสล ยทป ลุทฺโธ โลเภน อภิภูโต ปริยาทินนฺ จิตฺโต
ปรสฺส อสตา ทุกฺข อุปทหติ ๓ วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา
#๑ ยุ. ปหียตีติ ฯ ๒ โป. ม. อกุสลมูล ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ ๓ ม. อุปฺปาทยติ ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติป ตทป อกุสล
อิติสฺสเม โลภชา โลภนิทานา โลภสมุทยา โลภปจฺจยา อเนเก ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ ฯ ยทป ภิกฺขเว โทโส ตทป อกุสล
ยทป ทุฏโ อภิสงฺขโรติ กาเยน วาจาย มนสา ตทป อกุสล ยทป
ทุฏโ โทเสน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต ปรสฺส อสตา ทุกฺข อุปทหติ
วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา
พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติป ตทป อกุสล อิติสฺสเม โทสชา โทสนิทานา
โทสสมุทยา โทสปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ ฯ
ยทป ภิกฺขเว โมโห ตทป อกุสล ยทป มูโฬฺห อภิสงฺขโรติ กาเยน
วาจาย มนสา ตทป อกุสล ยทป มูโฬฺห โมเหน อภิภูโต
ปริยาทินฺนจิตฺโต ปรสฺส อสตา ทุกฺข อุปทหติ วเธน วา พนฺเธน วา
ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิตปิ 
ตทป อกุสล อิติสฺสเม โมหชา โมหนิทานา โมหสมุทยา โมหปจฺจยา
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ ฯ เอวรูโป จาย ภิกฺขเว
ปุคฺคโล วุจฺจติ อกาลวาทีติป อภูตวาทีติป อนตฺถวาทีติป อธมฺมวาทีติป
อวินยวาทีติป กสฺมา จาย ภิกฺขเว เอวรูโป ปุคฺคโล วุจฺจติ อกาลวาทีติป
อภูตวาทีติป อนตฺถวาทีติป อธมฺมวาทีติป อวินยวาทีติป
ตถาหย ภิกขฺ เว ปุคฺคโล ปรสฺส อสตา ทุกฺข อุปทหติ วเธน วา พนฺเธน
วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติป
ภูเตน โข ปน วุจฺจมาโน อวชานาติ โน ปฏิชานาติ อภูเตน
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วุจฺจมาโน น อาตปฺป กโรติ ตสฺส นิพฺเพนาย อิติเปต อตจฺฉ
อิติเปต อภูตนฺติ ตสฺมา เอวรูโป ปุคฺคโล วุจฺจติ อกาลวาทีติป
อภูตวาทีติป อนตฺถวาทีติป อธมฺมวาทีติป อวินยวาทีติป ฯ เอวรูโป
ภิกฺขเว ปุคฺคโล โลภเชหิ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อภิภูโต
ปริยาทินฺนจิตฺโต ทิฏเว ๑ ธมฺเม ทุกฺข วิหรติ สวิฆาต สอุปายาส สปริฬาห
กายสฺส [๒]- เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา ฯ โทสเชหิ ฯเปฯ
โมหเชหิ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต ทิฏเว
ธมฺเม ทุกฺข วิหรติ สวิฆาต สอุปายาส สปริฬาห กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว สาโล วา ธโว
วา ผนฺทโน วา ตีหิ มาลุวาลตาหิ อุทฺธเสโต ๓ ปริโยนทฺโธ อนย
อาปชฺชติ พฺยสน อาปชฺชติ อนยพฺยสน อาปชฺชติ เอวเมว โข
ภิกฺขเว เอวรูโป ปุคฺคโล โลภเชหิ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อภิภูโต
ปริยาทินฺนจิตฺโต ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺข วิหรติ สวิฆาต สอุปายาส
สปริฬาห กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา โทสเชหิ ฯเปฯ
โมหเชหิ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต
ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺข วิหรติ สวิฆาต สอุปายาส สปริฬาห กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ
อกุสลมูลานิ ๔ ฯ ตีณีมานิ ภิกฺขเว กุสลมูลานิ กตมานิ ตีณิ อโลโภ
กุสลมูล อโทโส กุสลมูล อโมโห กุสลมูล ฯ ยทป ภิกฺขเว
อโลโภ ตทป กุสล ยทป อลุทฺโธ อภิสงฺขโรติ กาเยน วาจาย
#๑ ม. ทิฏเ เจว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. จ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. อุทฺธสฺโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ยุ. อกุสลมูลานีติ ฯ
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มนสา ตทป กุสล ยทป อลุทฺโธ โลเภน อนภิภูโต อปริยาทินฺนจิตฺโต
น ปรสฺส อสตา ทุกฺข อุปทหติ วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา
ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติป ตทป กุสล
อิติสฺสเม อโลภชา อโลภนิทานา อโลภสมุทยา อโลภปจฺจยา อเนเก
กุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ ฯ ยทป ภิกฺขเว อโทโส ตทป กุสล
ยทป อทุฏโ  อภิสงฺขโรติ กาเยน วาจาย มนสา ตทป กุสล ยทป
อทุฏโ โทเสน อนภิภูโต อปริยาทินฺนจิตฺโต น ปรสฺส อสตา ทุกฺข
อุปทหติ วเธน วา พนฺเธน วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย
วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติป ตทป กุสล อิติสฺสเม อโทสชา อโทสนิทานา
อโทสสมุทยา อโทสปจฺจยา อเนเก กุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ ฯ
ยทป ภิกฺขเว อโมโห ตทป กุสล ยทป อมูโฬฺห อภิสงฺขโรติ
กาเยน วาจาย มนสา ตทป กุสล ยทป อมูโฬฺห โมเหน อนภิภูโต
อปริยาทินฺนจิตฺโต น ปรสฺส อสตา ทุกฺข อุปทหติ วเธน วา พนฺเธน
วา ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิติป
ตทป กุสล อิติสฺสเม อโมหชา อโมหนิทานา อโมหสมุทยา อโมหปจฺจยา
อเนเก กุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ ฯ เอวรูโป จาย ภิกฺขเว
ปุคฺคโล วุจฺจติ กาลวาทีติป ภูตวาทีติป อตฺถวาทีติป ธมฺมวาทีติป
วินยวาทีติป กสฺมา จาย ภิกฺขเว เอวรูโป ปุคฺคโล วุจฺจติ กาลวาทีติป
ภูตวาทีติป อตฺถวาทีติป ธมฺมวาทีติป วินยวาทีติป ตถาหย ภิกฺขเว
ปุคฺคโล น ปรสฺส อสตา ทุกฺข อุปทหติ วเธน วา พนฺเธน วา
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ชานิยา วา ครหาย วา ปพฺพาชนาย วา พลวมฺหิ พลตฺโถ อิตปิ 
ภูเตน โข ปน วุจฺจมาโน ปฏิชานาติ โน อวชานาติ อภูเตน
วุจฺจมาโน อาตปฺป กโรติ ตสฺส นิพฺเพนาย อิติเปต อตจฺฉ อิติเปต
อภูตนฺติ ตสฺมา เอวรูโป ปุคฺคโล วุจฺจติ กาลวาทีติป ภูตวาทีติป
อตฺถวาทีติป ธมฺมวาทีติป วินยวาทีติป ฯ เอวรูปสฺส ภิกฺขเว ปุคฺคลสฺส
โลภชา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาว คตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ทิฏเว ธมฺเม สุข วิหรติ
อวิฆาต อนุปายาส อปริฬาห ทิฏเว ธมฺเม ปรินพิ ฺพายติ โทสชา ฯเปฯ
โมหชา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาว คตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ทิฏเว ธมฺเม สุข
วิหรติ อวิฆาต อนุปายาส อปริฬาห ทิฏเว ธมฺเม ปรินิพฺพายติ ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว สาโล วา ธโว วา ผนฺทโน วา ตีหิ มาลุวาลตาหิ
อุทฺธเสโต ปริโยนทฺโธ อถ ๑ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย กุทฺทาลปฏก ๒ อาทาย
โส ต มาลุวาลต มูเล ฉินฺเทยฺย มูเล เฉตฺวา ปลิขเณยฺย
ปลิขณิตฺวา มูลานิ อุทฺธเรยฺย อนฺตมโส อุสีรนาฬมตฺตานิป ๓ โส ต
มาลุวาลต ขณฺฑาขณฺฑิก ฉินฺเทยฺย ขณฺฑาขณฺฑิก เฉตฺวา ผาเลยฺย
ผาเลตฺวา สกลิก ๔ กเรยฺย สกลิก ๕ กริตฺวา วาตาตเป วิโสเสยฺย
วาตาตเป วิโสเสตฺวา อคฺคินา ฑเหยฺย อคฺคินา ฑหิตฺวา มสึ
กเรยฺย มสึ กริตฺวา มหาวาเต วา โอผุเนยฺย นทิยา วา สีฆโสตาย
ปวาเหยฺย เอวมสฺส ตา ภิกฺขเว มาลุวาลตา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
#๑ ยุ. อโถ ฯ ๒ ม. กุทาลปฏก ฯ ยุ. กุทฺทาลปฏกว ฯ ๓ ม. อุสีรนาฬิ... ฯ
#๔-๕ ม. ยุ. อาเมณฺฑิต ฯ
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อนภาว คตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เอวเมว โข ภิกฺขเว
เอวรูปสฺส ปุคฺคลสฺส โลภชา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาว คตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา ทิฏเว
ธมฺเม สุข วิหรติ อวิฆาต อนุปายาส อปริฬาห ทิฏเว ธมฺเม
ปรินิพฺพายติ โทสชา ฯเปฯ โมหชา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาว คตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา
ทิฏเว ธมฺเม สุข วิหรติ อวิฆาต อนุปายาส อปริฬาห ทิฏเว
ธมฺเม ปรินิพฺพายติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ กุสลมูลานีติ ฯ
[๕๑๐] ๗๑ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ ปุพฺพาราเม
มิคารมาตุปาสาเท ฯ อถโข วิสาขา มิคารมาตา ตทหุโปสเถ เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺน โข วิสาข มิคารมาตร ภควา เอตทโวจ
หนฺท กุโต นุ ตฺว วิสาเข อาคจฺฉสิ ทิวา ทิวสฺสาติ ฯ อุโปสถาห
ภนฺเต อชฺช อุปวสามีติ ฯ ตโยเม ๑ วิสาเข อุโปสถา กตเม ตโย
โคปาลกูโปสโถ นิคณฺูโปสโถ อริยูโปสโถ ฯ กถฺจ วิสาเข
โคปาลกูโปสโถ โหติ เสยฺยถาป วิสาเข โคปาลโก สายณฺหสมเย
สามิกาน คาโว นิยฺยาเทตฺวา อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อชฺช โข คาโว
อมุสฺมิฺจ อมุสฺมิฺจ ปเทเส จรึสุ อมุสฺมิฺจ อมุสฺมิฺจ ปเทเส
ปานิยานิ ปวึสุ ๒ เสฺวทานิ คาโว อมุสฺมิฺจ อมุสฺมิฺจ ปเทเส
จริสฺสนฺติ อมุสฺมิฺจ อมุสฺมิฺจ ปเทเส ปานิยานิ ปวิสสฺ นฺตีติ
#๑ โป. ม. ยุ. ตโย โข เม ฯ ๒ ยุ. อปสุ ฯ
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เอวเมว โข วิสาเข อิเธกจฺโจ อุโปสถิโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อห
ขฺวชฺช อิทฺจิทฺจ ขาทนีย ขาทึ อิทฺจิทฺจ โภชนีย ภฺุชึ
เสฺวทานาห อิทฺจิทฺจ ขาทนีย ขาทิสฺสามิ อิทฺจิทฺจ โภชนีย
ภฺุชิสฺสามีติ โส เตน โลเภน ๑ อภิชฺฌาสหคเตน เจตสา ทิวส
อตินาเมติ เอว โข วิสาเข โคปาลกูโปสโถ โหติ เอว อุปวุตฺโถ
โข วิสาเข โคปาลกูโปสโถ น มหปฺผโล โหติ น มหานิสโส
น มหาชุติโก น มหาวิปฺผาโร ฯ กถฺจ วิสาเข นิคณฺูโปสโถ โหติ
อตฺถิ วิสาเข นิคณฺา นาม สมณชาติกา เต สาวก เอว
สมาทเปนฺติ เอหิ ตฺว อมฺโภ ปุริส เย ปุรตฺถิมาย ทิสาย ปาณา
ปรโยชนสต เตสุ ทณฺฑ นิกฺขิปาหิ เย ปจฺฉิมาย ทิสาย ปาณา
ปรโยชนสต เตสุ ทณฺฑ นิกฺขิปาหิ เย อุตฺตราย ทิสาย ปาณา
ปรโยชนสต เตสุ ทณฺฑ นิกฺขิปาหิ เย ทกฺขิณาย ทิสาย ปาณา
ปรโยชนสต เตสุ ทณฺฑ นิกฺขิปาหีติ อิติ เอกจฺจาน ปาณาน
อนุทฺทยาย อนุกมฺปาย สมาทเปนฺติ เอกจฺจาน ปาณาน นานุทฺทยาย
นานุกมฺปาย สมาทเปนฺติ เต ตทหุโปสเถ สาวก เอว สมาทเปนฺติ
เอหิ ตฺว อมฺโภ ปุริส สพฺพเจลานิ นิกฺขิปตฺวา เอว วเทหิ นาห
กฺวจินิ ๒ กสฺสจิ กิฺจน ๓ ตสฺมึ น จ มม กฺวจินิ กิสฺมิฺจิ ๔
กิฺจนตฺถีติ ๕ ชานนฺติ โข ปนสฺส มาตาปตโร อย อมฺหาก ปุตฺโตติ โสป
ชานาติ อิเม มยฺห มาตาปตโรติ ชานาติ โข ปนสฺส
#๑ โป. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. กฺวจนิ ฯ ยุ. กุวจิ ฯ ๓ ม. กิฺจนตสฺมึ ฯ
#๔ ม. กฺวจนิ กตฺถจิ กิฺจนตตฺถีติ ฯ ๕ ยุ. มม กฺวจิ กสฺสจิ กิฺจน นตฺถีติ ฯ
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ปุตฺตทาโร อย มยฺห ภตฺตาติ โสป ชานาติ อย มยฺห ปุตฺตทาโรติ
ชานนฺติ โข ปนสฺส ทาสกมฺมกรโปริสา อย อมฺหาก
อยฺโยติ โสป ชานาติ อิเม มยฺห ทาสกมฺมกรโปริสาติ อิติ
ยสฺมึ สมเย สจฺเจ ๑ สมาทเปตพฺพา มุสาวาเท ตสฺมึ สมเย สมาทเปติ ๒
อิทมสฺส มุสาวาทสฺมึ วทามิ โส ตสฺสา รตฺตยิ า อจฺจเยน เต
โภเค อทินนฺ เยว ปริภ
ุ ฺชติ อิทมสฺส อทินฺนาทานสฺมึ วทามิ เอว
โข วิสาเข นิคณฺูโปสโถ โหติ เอว อุปวุตฺโถ โข วิสาเข
นิคณฺูโปสโถ น มหปฺผโล โหติ น มหานิสโส น มหาชุติโก น
มหาวิปฺผาโร ฯ กถฺจ วิสาเข อริยโู ปสโถ โหติ อุปกฺกิลฏิ  สฺส
วิสาเข จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ กถฺจ วิสาเข
อุปกฺกิลิฏสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ อิธ วิสาเข
อริยสาวโก ตถาคต อนุสฺสรติ อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ตสฺส ตถาคต อนุสสฺ รโต
จิตฺต ปสีทติ ปามุชฺช อุปฺปชฺชติ เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เต
ปหียนฺติ เสยฺยถาป วิสาเข อุปกฺกลิ ิฏสฺส สีสสฺส อุปกฺกเมน
ปริโยทปนา โหติ กถฺจ วิสาเข อุปกฺกิลฏิ สฺส สีสสฺส
อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ กกฺกฺจ ปฏิจฺจ มตฺติกฺจ ปฏิจฺจ
อุทกฺจ ปฏิจฺจ ปุริสสฺส จ ตชฺช วายาม ปฏิจฺจ เอว โข
วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส สีสสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ เอวเมว
#๑ ยุ. สพฺเพ ฯ ๒ ม. ยุ. สมาทเปนฺติ ฯ
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โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ
กถฺจ วิสาเข อุปกฺกลิ ฏิ สฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา
โหติ อิธ วิสาเข อริยสาวโก ตถาคต อนุสฺสรติ อิติป โส
ภควา ฯเปฯ พุทฺโธ ภควาติ ตสฺส ตถาคต อนุสฺสรโต จิตฺต
ปสีทติ ปามุชฺช ๑ อุปปฺ ชฺชติ เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เต
ปหียนฺติ อย วุจฺจติ วิสาเข อริยสาวโก พฺรหฺมโู ปสถ อุปวสติ
พฺรหฺมุนา สทฺธึ สวสติ พฺรหฺมฺจสฺส อารพฺภ จิตฺต ปสีทติ
ปามุชฺช อุปปฺ ชฺชติ ๑ เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เต ปหียนฺติ เอว
โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ ฯ
อุปกฺกิลิฏสฺส วิสาเข จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ
กถฺจ วิสาเข อุปกฺกิลฏิ สฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ
อิธ วิสาเข อริยสาวโก ธมฺม อนุสฺสรติ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม
สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ๒ ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ
วิฺูหีติ ตสฺส ธมฺม อนุสฺสรโต จิตฺต ปสีทติ ปามุชชฺ 
อุปฺปชฺชติ เย จิตฺตสฺส อุปกฺกเิ ลสา เต ปหียนฺติ เสยฺยถาป
วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส กายสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ กถฺจ
วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส กายสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ
โสตฺติฺจ ปฏิจฺจ จุณฺณฺจ ปฏิจฺจ อุทกฺจ ปฏิจฺจ ปุริสสฺส จ
ตชฺช วายาม ปฏิจฺจ เอว โข วิสาเข อุปกฺกิลฏิ  สฺส กายสฺส
อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ เอวเมว โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏ สฺส
#๑ โป. ม. ปาโมชฺช ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. โอปเนยฺยิโก ฯ
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จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ กถฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส
จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ อิธ วิสาเข อริยสาวโก
ธมฺม อนุสฺสรติ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ฯเปฯ เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ
ตสฺส ธมฺม อนุสฺสรโต จิตฺต ปสีทติ ปามุชชฺ  อุปฺปชฺชติ เย
จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เต ปหียนฺติ อย วุจฺจติ วิสาเข อริยสาวโก
ธมฺมูโปสถ อุปวสติ ธมฺเมน สทฺธึ สวสติ ธมฺมฺจสฺส อารพฺภ
จิตฺต ปสีทติ ปามุชฺช อุปฺปชฺชติ เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เต
ปหียนฺติ เอว โข วิสาเข อุปกฺกลิ ิฏ สฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน
ปริโยทปนา โหติ ฯ อุปกฺกิลิฏสฺส วิสาเข จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน
ปริโยทปนา โหติ กถฺจ วิสาเข อุปกฺกิลฏิ สฺส จิตฺตสฺส
อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ อิธ วิสาเข อริยสาวโก สงฺฆ อนุสฺสรติ
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ยทิท จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา เอส
ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย
อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ตสฺส สงฺฆ อนุสฺสรโต
จิตฺต ปสีทติ ปามุชฺช อุปฺปชฺชติ เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เต
ปหียนฺติ เสยฺยถาป วิสาเข อุปกฺกิลฏิ สฺส วตฺถสฺส อุปกฺกเมน
ปริโยทปนา โหติ กถฺจ วิสาเข อุปกฺกิลฏิ สฺส วตฺถสฺส
อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ อูสฺจ ๑ ปฏิจฺจ ขารฺจ ปฏิจฺจ
#๑ โป. โอสฺจ ฯ ม. อุสมฺจ ฯ
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โคมยฺจ ปฏิจฺจ อุทกฺจ ปฏิจฺจ ปุริสสฺส จ ตชฺช วายาม
ปฏิจฺจ เอว โข วิสาเข อุปกฺกิลฏิ สฺส วตฺถสฺส อุปกฺกเมน
ปริโยทปนา โหติ เอวเมว โข วิสาเข อุปกฺกิลฏิ สฺส จิตฺตสฺส
อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ กถฺจ วิสาเข อุปกฺกลิ ิฏสฺส
จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ อิธ วิสาเข อริยสาวโก
สงฺฆ อนุสฺสรติ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ... อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ตสฺส สงฺฆ อนุสฺสรโต จิตฺต ปสีทติ ปามุชชฺ 
อุปฺปชฺชติ เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เต ปหียนฺติ อย วุจฺจติ
วิสาเข อริยสาวโก สงฺฆูโปสถ อุปวสติ สงฺเฆน สทฺธึ สวสติ สงฺฆฺจสฺส
อารพฺภ จิตฺต ปสีทติ ปามุชฺช อุปฺปชฺชติ เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา
เต ปหียนฺติ เอว โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน
ปริโยทปนา โหติ ฯ อุปกฺกิลิฏสฺส วิสาเข จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน
ปริโยทปนา โหติ กถฺจ วิสาเข อุปกฺกิลฏิ สฺส จิตฺตสฺส
อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ อิธ วิสาเข อริยสาวโก อตฺตโน
สีลานิ อนุสฺสรติ อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ อกมฺมาสานิ
ภุชิสฺสานิ วิฺุปฺปสตฺถานิ อปรามตฺถานิ สมาธิสวตฺตนิกานิ ตสฺส
สีล อนุสฺสรโต จิตฺต ปสีทติ ปามุชชฺ  อุปฺปชฺชติ เย จิตฺตสฺส
อุปกฺกิเลสา เต ปหียนฺติ เสยฺยถาป วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส
อาทาสสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ กถฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส
อาทาสสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ เตลฺจ
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ปฏิจฺจ ฉาริกฺจ ปฏิจฺจ วาลณฺฑุกฺจ ปฏิจฺจ ปุริสสฺส จ ตชฺช
วายาม ปฏิจฺจ เอว โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส อาทาสสฺส
อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ เอวเมว โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏ สฺส
จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ กถฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส
จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ อิธ วิสาเข อริยสาวโก
อตฺตโน สีลานิ อนุสฺสรติ อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ ... สมาธิสวตฺตนิกานิ
ตสฺส สีล อนุสฺสรโต จิตฺต ปสีทติ ปามุชชฺ  อุปฺปชฺชติ เย
จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เต ปหียนฺติ อย วุจฺจติ วิสาเข อริยสาวโก
สีลูโปสถ อุปวสติ สีเลน สทฺธึ สวสติ สีลฺจสฺส อารพฺภ จิตฺต
ปสีทติ ปามุชฺช อุปฺปชฺชติ เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เต ปหียนฺติ
เอว โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา
โหติ ฯ อุปกฺกิลิฏสฺส วิสาเข จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ
กถฺจ วิสาเข อุปกฺกลิ ฏิ สฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา
โหติ อิธ วิสาเข อริยสาวโก เทวตา อนุสฺสรติ สนฺติ เทวา
จาตุมฺมหาราชิกา สนฺติ เทวา ตาวตึสา สนฺติ เทวา
ยามา สนฺติ เทวา ตุสิตา สนฺติ เทวา นิมฺมานรติโน สนฺติ
เทวา ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน สนฺติ เทวา พฺรหฺมกายิกา สนฺติ เทวา
ตทุตฺตริ ๑ ยถารูปาย สทฺธาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา
ตตฺถูปปนฺนา มยฺหป ตถารูปา สทฺธา สวิชฺชติ ยถารูเปน สีเลน
สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถูปปนฺนา มยฺหป ตถารูป
#๑ ม. ตตุตฺตริ ฯ ยุ. ตตุตฺตรึ ฯ
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สีล สวิชฺชติ ยถารูเปน สุเตน สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต
จุตา ตตฺถูปปนฺนา มยฺหป ตถารูป สุต สวิชฺชติ ยถารูเปน จาเคน
สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถูปปนฺนา มยฺหป ตถารูโป/
จาโค สวิชฺชติ ยถารูปาย ปฺาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา
อิโต จุตา ตตฺถูปปนฺนา มยฺหป ตถารูปา ปฺา สวิชฺชตีติ
ตสฺส อตฺตโน จ ตาสฺจ เทวตาน สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ
ปฺฺจ อนุสฺสรโต จิตฺต ปสีทติ ปามุชฺช อุปฺปชฺชติ เย
จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เต ปหียนฺติ เสยฺยถาป วิสาเข อุปกฺกิลฏิ  สฺส
ชาตรูปสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ กถฺจ วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส
ชาตรูปสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ อุกฺกฺจ
ปฏิจฺจ โลณฺจ ปฏิจฺจ เครฺุจ ปฏิจฺจ นาฬิสณฺฑาสฺจ ปฏิจฺจ
ปุริสสฺส จ ตชฺช วายาม ปฏิจฺจ เอว โข วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส
ชาตรูปสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ เอวเมว โข วิสาเข
อุปกฺกิลิฏสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ กถฺจ
วิสาเข อุปกฺกิลิฏสฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปริโยทปนา โหติ อิธ
วิสาเข อริยสาวโก เทวตา อนุสฺสรติ สนฺติ เทวา จาตุมฺมหาราชิกา
สนฺติ เทวา ตาวตึสา ฯเปฯ สนฺติ เทวา พฺรหฺมกายิกา สนฺติ
เทวา ตทุตฺตริ ยถารูปาย สทฺธาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต
จุตา ตตฺถูปปนฺนา มยฺหป ตถารูปา สทฺธา สวิชฺชติ ยถารูเปน
สีเลน ... สุเตน ... จาเคน ... ปฺาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต
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จุตา ตตฺถูปปนฺนา มยฺหป ตถารูปา ปฺา สวิชฺชตีติ ตสฺส
อตฺตโน จ ตาสฺจ เทวตาน สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ
ปฺฺจ อนุสฺสรโต จิตฺต ปสีทติ ปามุชฺช อุปฺปชฺชติ เย
จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เต ปหียนฺติ อย วุจฺจติ วิสาเข อริยสาวโก
เทวตูโปสถ อุปวสติ เทวตาหิ สทฺธึ สวสติ เทวตา จสฺส อารพฺภ
จิตฺต ปสีทติ ปามุชฺช อุปฺปชฺชติ เย จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เต
ปหียนฺติ เอว โข วิสาเข อุปกฺกลิ ิฏ สฺส จิตฺตสฺส อุปกฺกเมน
ปริโยทปนา โหติ ฯ ส โข โส วิสาเข อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
ยาวชีว อรหนฺโต ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา
นิหิตทณฺฑา นิหิตสตฺถา ลชฺชี ทยาปนฺนา สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป
วิหรนฺติ อหมฺปชฺช อิมฺจ รตฺตึ อิมฺจ ทิวส ปาณาติปาต
ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี
ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป วิหรามิ อิมินาป องฺเคน อรหต
อนุกโรมิ อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ ฯ ยาวชีว อรหนฺโต
อทินฺนาทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา ทินฺนาทายี ทินฺนปาฏิกงฺขี
อเถเนน สุจิภูเตน อตฺตนา วิหรนฺติ อหมฺปชฺช อิมฺจ รตฺตึ
อิมฺจ ทิวส อทินฺนาทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต ทินฺนาทายี
ทินฺนปาฏิกงฺขี อเถเนน สุจิภูเตน อตฺตนา วิหรามิ อิมินาป องฺเคน
อรหต อนุกโรมิ อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ ฯ ยาชีว อรหนฺโต
อพฺรหฺมจริย ปหาย พฺรหฺมจารี อาราจารี ๑ วิรตา เมถุนา คามธมฺมา
#๑ ยุ. อนาจารี ฯ
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อหมฺปชฺช อิมฺจ รตฺตึ อิมฺจ ทิวส อพฺรหฺมจริย ปหาย พฺรหฺมจารี
อาราจารี วิรโต เมถุนา คามธมฺมา อิมินาป องฺเคน อรหต อนุกโรมิ
อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ ฯ ยาวชีว อรหนฺโต มุสาวาท
ปหาย มุสาวาทา ปฏิวริ ตา สจฺจวาที สจฺจสนฺธา เถตา ปจฺจยิกา
อวิสวาทกา โลกสฺส อหมฺปชฺช อิมฺจ รตฺตึ อิมฺจ ทิวส มุสาวาท
ปหาย มุสาวาทา ปฏิวริ โต สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ เถโต ปจฺจยิโก
อวิสวาทโก โลกสฺส อิมินาป องฺเคน อรหต อนุกโรมิ อุโปสโถ
จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ ฯ ยาวชีว อรหนฺโต สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน
ปหาย สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรตา อหมฺปชฺช อิมฺจ รตฺตึ
อิมฺจ ทิวส สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน ปหาย สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
ปฏิวิรโต อิมินาป องฺเคน อรหต อนุกโรมิ อุโปสโถ จ เม
อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ ฯ ยาวชีว อรหนฺโต เอกภตฺติกา รตฺตูปรตา วิรตา
วิกาลโภชนา อหมฺปชฺช อิมฺจ รตฺตึ อิมฺจ ทิวส เอกภตฺติโก
รตฺตูปรโต วิรโต วิกาลโภชนา อิมนิ าป องฺเคน อรหต อนุกโรมิ
อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ ฯ ยาวชีว อรหนฺโต
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา
ปฏิวิรตา อหมฺปชฺช อิมฺจ รตฺตึ อิมฺจ ทิวส นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา
มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา ปฏิวิรโต อิมินาป องฺเคน
อรหต อนุกโรมิ อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ ภวิสฺสติ ฯ ยาวชีว
อรหนฺโต อุจฺจาสยนมหาสยน ปหาย อุจฺจาสยนมหาสยนา ปฏิวิรตา
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นีจเสยฺย กปฺเปนฺติ มฺจเก วา ติณสนฺถารเก วา อหมฺปชฺช
อิมฺจ รตฺตึ อิมฺจ ทิวส อุจฺจาสยนมหาสยน ปหาย อุจฺจาสยนมหาสยนา
ปฏิวิรโต นีจเสยฺย กปฺเปมิ มฺจเก วา ติณสนฺถารเก วา
อิมินาป องฺเคน อรหต อนุกโรมิ อุโปสโถ จ เม อุปวุตฺโถ
ภวิสฺสตีติ ฯ เอว โข วิสาเข อริยูโปสโถ โหติ เอว อุปวุตฺโถ
โข วิสาเข อริยูโปสโถ มหปฺผโล โหติ มหานิสโส มหาชุติโก
มหาวิปฺผาโร กีวมหปฺผโล โหติ กีวมหานิสโส กีวมหาชุติโก
กีวมหาวิปฺผาโร เสยฺยถาป วิสาเข โย อิเมส โสฬสนฺน มหาชนปทาน
ปหูตสตฺตรตนาน ๑ อิสสฺ ริยาธิปจฺจ ๒ รชฺช กาเรยฺย เสยฺยถีท องฺคาน
มคธาน กาสีน โกสลาน วชฺชีน มลฺลาน เจตีน วสาน กุรูน ปฺจาลาน
มจฺฉาน สุรเสนาน อสฺสกาน อวนฺตีน คนฺธาราน กมฺโพชาน
อฏงฺคสมนฺนาคตสฺส อุโปสถสฺส เอต ๓ กล นาคฺฆติ โสฬสึ ต กิสฺส
เหตุ กปณ วิสาเข มานุสก รชฺช ทิพฺพ สุข อุปนิธาย ยานิ
วิสาเข มานุสกานิ ปฺาส วสฺสานิ จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน
เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ตาย รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส เตน
มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพานิ ปฺจ
วสฺสสตานิ จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน อายุปฺปมาณ าน โข ปเนต
วิสาเข วิชฺชติ ย อิเธกจฺโจ อิตฺถี วา ปุริโส วา อฏงฺคสมนฺนาคต
อุโปสถ อุปวสิตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา จาตุมฺมหาราชิกาน
#๑ ยุ. ปหูตมหาสตฺตรตนาน ฯ ๒ ยุ. อิสฺสราธิปจฺจ ฯ ๓ ยุ. เอก กล ฯ
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เทวาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺย อิท โข ปเนต วิสาเข สนฺธาย
ภาสิต กปณ มานุสก รชฺช ทิพฺพ สุข อุปนิธาย ฯ ย วิสาเข
มานุสก วสฺสสต ตาวตึสาน เทวาน เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ตาย
รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร
เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพ วสฺสสหสฺส ตาวตึสาน เทวาน อายุปฺปมาณ
าน โข ปเนต วิสาเข วิชฺชติ ย อิเธกจฺโจ อิตฺถี วา ปุริโส
วา อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ อุปวสิตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
ตาวตึสาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺย อิท โข ปเนต วิสาเข
สนฺธาย ภาสิต กปณ มานุสก รชฺช ทิพฺพ สุข อุปนิธาย ฯ ยานิ
วิสาเข มานุสกานิ เทฺว วสฺสสตานิ ยามาน เทวาน เอโส เอโก
รตฺตินฺทิโว ตาย รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย
สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพานิ เทฺว วสฺสสหสฺสานิ
ยามาน เทวาน อายุปฺปมาณ าน โข ปเนต วิสาเข วิชฺชติ
ย อิเธกจฺโจ อิตฺถี วา ปุริโส วา อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ
อุปวสิตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ยามาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺเชยฺย อิท โข ปเนต วิสาเข สนฺธาย ภาสิต กปณ มานุสก
รชฺช ทิพฺพ สุข อุปนิธาย ฯ ยานิ วิสาเข มานุสกานิ จตฺตาริ วสฺสสตานิ
ตุสิตาน เทวาน เอโส เอโก รตฺตินฺทิโว ตาย รตฺติยา ตึสรตฺติโย
มาโส เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน
ทิพฺพานิ จตฺตาริ วสฺสสหสฺสานิ ตุสิตาน เทวาน อายุปฺปมาณ าน
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โข ปเนต วิสาเข วิชฺชติ ย อิเธกจฺโจ อิตฺถี วา ปุริโส วา
อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ อุปวสิตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
ตุสิตาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺเชยฺย อิท โข ปเนต วิสาเข
สนฺธาย ภาสิต กปณ มานุสก รชฺช ทิพฺพ สุข อุปนิธาย ฯ ยานิ
วิสาเข มานุสกานิ อฏ วสฺสสตานิ นิมฺมานรตีน เทวาน เอโส
เอโก รตฺตินฺทิโว ตาย รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส เตน มาเสน
ทฺวาทสมาสิโย สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพานิ อฏ วสฺสสหสฺสานิ
นิมฺมานรตีน เทวาน อายุปฺปมาณ าน โข ปเนต วิสาเข วิชฺชติ
ย อิเธกจฺโจ อิตฺถี วา ปุริโส วา อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ
อุปวสิตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา นิมฺมานรตีน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺเชยฺย อิท โข ปเนต วิสาเข สนฺธาย ภาสิต กปณ
มานุสก รชฺช ทิพฺพ สุข อุปนิธาย ฯ ยานิ วิสาเข มานุสกานิ โสฬส
วสฺสสตานิ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน เทวาน เอโส เอโก รตฺตนิ ฺทิโว
ตาย รตฺติยา ตึสรตฺติโย มาโส เตน มาเสน ทฺวาทสมาสิโย
สวจฺฉโร เตน สวจฺฉเรน ทิพฺพานิ โสฬส วสฺสสหสฺสานิ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน
เทวาน อายุปฺปมาณ าน โข ปเนต วิสาเข วิชชฺ ติ
ย อิเธกจฺโจ อิตฺถี วา ปุริโส วา อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ
อุปวสิตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ปรนิมฺมติ วสวตฺตีน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺเชยฺย อิท โข ปเนต วิสาเข สนฺธาย ภาสิต
กปณ มานุสก รชฺช ทิพฺพ สุข อุปนิธายาติ ฯ
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ปาณ น หฺเ ๑ น จาทินฺนมาทิเย
มุสา น ภาเส น จ มชฺชโป สิยา
อพฺรหฺมจารา ๒ วิรเมยฺย เมถุนา
รตฺตึ น ภฺุเชยฺย วิกาลโภชน
มาล น ธาเร ๓ น จ คนฺธมาจเร
มฺเจ ฉมายว สเยถ สนฺถเต
เอตฺหิ อฏงฺคิกมาหุโปสถ
พุทฺเธน ทุกฺขนฺตคุนา ปกาสิต ฯ
จนฺโท จ สูโร ๔ จ อุโภ สุทสฺสนา
โอภาสยนฺตา ๕ อนุยนฺติ ยาวตา
ตโมนุทา เต ปน อนฺตลิกฺขคา
นเภ ปภาสนฺติ ทิสาวิโรจนา
เอตมฺหิ ย วิชชฺ ติ อนฺตเร ธน
มุตฺตา ๖ มณิ เวฬุริยฺจ ภทฺทก
สิงคฺ ิสุวณฺณ อถวาป กาฺจน ๗
ย ชาตรูป หฏกนฺติ วุจฺจติ
อฏงฺคุเปตสฺส อุโปสถสฺส
กลฺลมฺป เต นานุภวนฺติ โสฬสึ
จนฺทปฺปภา ตารคณา จ สพฺเพ
ตสฺมา หิ นารี จ นโร จ สีลวา
#๑ โป. หเน ฯ ยุ. หาเน ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อพฺรหฺมจริยา ฯ ๓ ยุ. ธารเย ฯ
#๔ โป. ม. ยุ. สุริโย ฯ ๕ โป. ม. ยุ. โอภาสย อนุปริยนฺเต ฯ ๖ ยุ. มุตฺต มณึ ...
#๗ โป. ม. ยุ. กฺจน ฯ
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อฏงฺคุเปต อุปวสฺสุโปสถ
ปฺุานิ กตฺวาน สุขุทฺรยานิ
อนินฺทิตา สคฺคมุเปนฺติ านนฺติ ฯ
มหาวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ติตฺถภยฺจ เวนาโค สรโภ เกสปุตฺติโย
สาโฬฺห จาป กถาวตฺถุ ติตฺถิยา มูลุโปสโถติ ฯ
_________
อานนฺทวคฺโค ตติโย
[๕๑๑] ๗๒ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถโข ฉนฺโน ปริพฺพาชโก เยนายสฺมา
อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ
สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข ฉนฺโน ปริพพฺ าชโก อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ
ตุเมฺหป อาวุโส อานนฺท ราคสฺส ปหาน ปฺาเปถ โทสสฺส
ปหาน ปฺาเปถ โมหสฺส ปหาน ปฺาเปถาติ ฯ มย โข
อาวุโส ราคสฺส ปหาน ปฺาเปม โทสสฺส ปหาน ปฺาเปม
โมหสฺส ปหาน ปฺาเปมาติ ฯ กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส ราเค
อาทีนว ทิสวฺ า ราคสฺส ปหาน ปฺาเปถ กึ โทเส อาทีนว
ทิสฺวา โทสสฺส ปหาน ปฺาเปถ กึ โมเห อาทีนว ทิสฺวา โมหสฺส
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ปหาน ปฺาเปถาติ ฯ รตฺโต โข อาวุโส ราเคน อภิภูโต
ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ ปรพฺยาพาธายป เจเตติ
อุภยพฺยาพาธายป เจเตติ เจตสิกป ทุกขฺ  โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ราเค
ปหีเน เนว อตฺตพฺยาพาธาย เจเตติ น ปรพฺยาพาธาย เจเตติ น
อุภยพฺยาพาธาย เจเตติ น เจตสิก ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ
รตฺโต โข อาวุโส ราเคน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต กาเยน ทุจฺจริต
จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต จรติ ราเค
ปหีเน เนว กาเยน ทุจฺจริต จรติ น วาจาย ทุจฺจริต จรติ น
มนสา ทุจฺจริต จรติ รตฺโต โข อาวุโส ราเคน อภิภูโต
ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตตฺถป ยถาภูต นปฺปชานาติ ปรตฺถป ยถาภูต
นปฺปชานาติ อุภยตฺถป ยถาภูต นปฺปชานาติ ราเค ปหีเน อตฺตตฺถป
ยถาภูต ปชานาติ ปรตฺถป ยถาภูต ปชานาติ อุภยตฺถป ยถาภูต
ปชานาติ ราโค โข อาวุโส อนฺธกรโณ อจกฺขุกรโณ อฺาณกรโณ
ปฺานิโรธิโก วิฆาตปกฺขิโก อนิพฺพานสวตฺตนิโก ทุฏโ  โข
อาวุโส ฯเปฯ มูโฬฺห โข อาวุโส โมเหน อภิภูโต ปริยาทินนฺ จิตฺโต
อตฺตพฺยาพาธายป เจเตติ ปรพฺยาพาธายป เจเตติ อุภยพฺยาพาธายป
เจเตติ เจตสิกป ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ โมเห ปหีเน เนว
อตฺตพฺยาพาธาย เจเตติ น ปรพฺยาพาธาย เจเตติ น อุภยพฺยาพาธาย
เจเตติ น เจตสิก ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ มูโฬฺห โข อาวุโส
โมเหน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต กาเยน ทุจฺจริต จรติ วาจาย
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ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต จรติ โมเห ปหีเน เนว กาเยน
ทุจฺจริต จรติ น วาจาย ทุจฺจริต จรติ น มนสา ทุจฺจริต จรติ
มูโฬฺห โข อาวุโส โมเหน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต อตฺตตฺถป ยถาภูต
นปฺปชานาติ ปรตฺถป ยถาภูต นปฺปชานาติ อุภยตฺถป ยถาภูต
นปฺปชานาติ โมเห ปหีเน อตฺตตฺถป ยถาภูต ปชานาติ ปรตฺถป
ยถาภูต ปชานาติ อุภยตฺถป ยถาภูต ปชานาติ โมโห โข อาวุโส
อนฺธกรโณ อจกฺขุกรโณ อฺาณกรโณ ปฺานิโรธิโก วิฆาตปกฺขิโก
อนิพฺพานสวตฺตนิโก อิท โข มย อาวุโส ราเค อาทีนว ทิสฺวา
ราคสฺส ปหาน ปฺาเปม อิท โทเส อาทีนว ทิสฺวา โทสสฺส
ปหาน ปฺาเปม อิท โมเห อาทีนว ทิสฺวา โมหสฺส ปหาน
ปฺาเปมาติ ฯ อตฺถิ ปนาวุโส มคฺโค อตฺถิ ปฏิปทา เอตสฺส
ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส ปหานายาติ ฯ อตฺถาวุโส มคฺโค อตฺถิ
ปฏิปทา เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส ปหานายาติ ฯ กตโม
ปนาวุโส มคฺโค กตมา ปฏิปทา เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส
ปหานายาติ ฯ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เสยฺยถีท
สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ อย โข อาวุโส มคฺโค อย
ปฏิปทา เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส ปหานายาติ ฯ ภทฺทโก
[๑]- อาวุโส มคฺโค ภทฺทกิ า ปฏิปทา เอตสฺส ราคสฺส โทสสฺส โมหสฺส
ปหานาย อลฺจ ปนาวุโส อานนฺท อปฺปมาทายาติ ฯ
#๑ โป. ม. โข ฯ
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[๕๑๒] ๗๓ เอก สมย อายสฺมา อานนฺโท โกสมฺพิย วิหรติ
โฆสิตาราเม ฯ อถโข อฺตโร อาชีวกสาวโก คหปติ เยนายสฺมา
อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โส อาชีวกสาวโก คหปติ
อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ เกสนฺโน ภนฺเต อานนฺท ธมฺโม
สฺวากฺขาโต เก โลเก สุปฏิปนฺนา เก โลเก สุคตาติ ๑ ฯ
เตนหิ คหปติ ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ยถา เต ขเมยฺย ตถา
น พฺยากเรยฺยาสิ ต กึ มฺสิ คหปติ เย ราคสฺส ปหานาย
ธมฺม เทเสนฺติ โทสสฺส ปหานาย ธมฺม เทเสนฺติ โมหสฺส ปหานาย
ธมฺม เทเสนฺติ เตส ธมฺโม สฺวากฺขาโต โน วา กถ วา เต
เอตฺถ โหตีติ ฯ เย ภนฺเต ราคสฺส ปหานาย ธมฺม เทเสนฺติ
โทสสฺส ปหานาย ธมฺม เทเสนฺติ โมหสฺส ปหานาย ธมฺม เทเสนฺติ
เตส ธมฺโม สฺวากฺขาโต เอว เม เอตฺถ โหตีติ ฯ ต กึ มฺสิ
คหปติ เย ราคสฺส ปหานาย ปฏิปนฺนา โทสสฺส ปหานาย ปฏิปนฺนา
โมหสฺส ปหานาย ปฏิปนฺนา เต โลเก สุปฏิปนฺนา โน วา กถ
วา เต เอตฺถ โหตีติ ฯ เย ภนฺเต ราคสฺส ปหานาย ปฏิปนฺนา
โทสสฺส ปหานาย ปฏิปนฺนา โมหสฺส ปหานาย ปฏิปนฺนา เต
โลเก สุปฏิปนฺนา เอว เม เอตฺถ โหตีติ ฯ ต กึ มฺสิ
คหปติ เยส ราโค ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาว
คโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม เยส โทโส ปหีโน ฯเปฯ เยส โมโห
#๑ ม. สุกตาติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาว กโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม
เต โลเก สุคตา โน วา กถ วา เต เอตฺถ โหตีติ ฯ เยส
ภนฺเต ราโค ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาว คโต
อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม เยส โทโส ปหีโน ฯเปฯ เยส โมโห ปหีโน
อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาว คโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม เต
โลเก สุคตา เอว เม เอตฺถ โหตีติ ฯ อิติ โข คหปติ ตยาเวต ๑
พฺยากต เย ภนฺเต ราคสฺส ปหานาย ธมฺม เทเสนฺติ โทสสฺส
ปหานาย ธมฺม เทเสนฺติ โมหสฺส ปหานาย ธมฺม เทเสนฺติ เตส
ธมฺโม สฺวากฺขาโตติ ตยาเวต พฺยากต เย ภนฺเต ราคสฺส ปหานาย
ปฏิปนฺนา โทสสฺส ปหานาย ปฏิปนฺนา โมหสฺส ปหานาย ปฏิปนฺนา
เต โลเก สุปฏิปนฺนาติ ตยาเวต พฺยากต เยส ภนฺเต ราโค
ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาว คโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม
เยส โทโส ปหีโน ฯเปฯ เยส โมโห ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต
อนภาว คโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม เต โลเก สุคตาติ ฯ
อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต ภนฺเต น เจว นาม สธมฺมุกฺกสนา
ภวิสฺสติ น จ ปรธมฺมาปสาทนา อายตเนว ธมฺมเทสนา อตฺโถ
จ วุตฺโต อตฺตา จ อนุปนีโต ตุเมฺห ภนฺเต อานนฺท ราคสฺส
ปหานาย ธมฺม เทเสถ โทสสฺส ปหานาย ธมฺม เทเสถ โมหสฺส
ปหานาย ธมฺม เทเสถ ตุมฺหาก ธมฺโม สฺวากฺขาโต ตุเมฺห ภนฺเต
อานนฺท ราคสฺส ปหานาย ปฏิปนฺนา โทสสฺส ปหานาย ปฏิปนฺนา
#๑ ยุ. ตยาเจต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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โมหสฺส ปหานาย ปฏิปนฺนา ตุเมฺห โลเก สุปฏิปนฺนา ตุมฺหาก
ภนฺเต อานนฺท ราโค ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาว
คโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม ตุมฺหาก โทโส ปหีโน ฯเปฯ ตุมฺหาก
โมโห ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาว คโต
อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม ตุเมฺห โลเก สุคตา อภิกฺกนฺต ภนฺเต อภิกฺกนฺต
ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกุชชฺ ิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน
วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา
เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว
อยฺเยน อานนฺเทน อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต
อานนฺท ภควนฺต สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกขฺ ุสงฺฆฺจ อุปาสก
ม อยฺโย อานนฺโท ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๕๑๓] ๗๔ เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสมฺ ึ
นิโคฺรธาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควา คิลานา วุฏิโต โหติ
อจิรวุฏิโต เคลฺา ฯ อถโข มหานาโม สกฺโก เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข มหานาโม สกฺโก ภควนฺต เอตทโวจ ทีฆรตฺตาห
ภนฺเต ภควตา เอว ธมฺม เทสิต อาชานามิ สมาหิตสฺส าณ
โน อสมาหิตสฺสาติ สมาธิ นุ โข ภนฺเต ปุพฺเพ ปจฺฉา าณ
อุทาหุ าณ ปุพฺเพ ปจฺฉา สมาธีติ ฯ อถโข อายสฺมโต
อานนฺทสฺส เอตทโหสิ ภควา โข คิลานา วุฏ ิโต อจิรวุฏ ิโต
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เคลฺา อยฺจ มหานาโม สกฺโก ภควนฺต อติคมฺภีร ปฺห ปุจฺฉติ
ยนฺนูนาห มนานาม สกฺก เอกมนฺต อปเนตฺวา ธมฺม เทเสยฺยนฺติ ฯ
อถโข อายสฺมา อานนฺโท มหานาม สกฺก พาหาย คเหตฺวา เอกมนฺต
อปเนตฺวา มหานาม สกฺก เอตทโวจ เสขมฺป โข มหานาม สีล วุตฺต
ภควตา อเสขมฺป สีล วุตฺต ภควตา เสโขป สมาธิ วุตฺโต ภควตา
อเสโขป สมาธิ วุตฺโต ภควตา เสขาป ปฺา วุตฺตา ภควตา
อเสขาป ปฺา วุตฺตา ภควตา กตมฺจ มหานาม เสข สีล อิธ
มหานาม ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ
อิท วุจฺจติ มหานาม เสข สีล กตโม จ มหานาม เสโข สมาธิ
อิธ มหานาม ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อย วุจฺจติ มหานาม เสโข สมาธิ กตมา จ มหานาม
เสขา ปฺา อิธ มหานาม ภิกฺขุ อิท ทุกขฺ นฺติ ยถาภูต
ปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ
อย วุจฺจติ มหานาม เสขา ปฺา ส โข โส มหานาม อริยสาวโก
เอว สีลสมฺปนฺโน เอว สมาธิสมฺปนฺโน เอว ปฺาสมฺปนฺโน
อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอว โข มหานาม เสขมฺป
สีล วุตฺต ภควตา อเสขมฺป สีล วุตตฺ  ภควตา เสโขป สมาธิ
วุตฺโต ภควตา อเสโขป สมาธิ วุตฺโต ภควตา เสขาป ปฺา
วุตฺตา ภควตา อเสขาป ปฺา วุตฺตา ภควตาติ ฯ
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[๕๑๔] ๗๕ เอก สมย อายสฺมา อานนฺโท เวสาลิย วิหรติ
มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ อถโข อภโย จ ลิจฺฉวิ ปณฺฑิตกุมารโก จ
ลิจฺฉวิ เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
อานนฺท อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
อภโย ลิจฺฉวิ อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ นิคณฺโ ภนฺเต นาฏปุตฺโต
สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวี อปริเสส าณทสฺสน ปฏิชานาติ จรโต
จ เม ติฏโต จ สุตฺตสฺส จ ชาครสฺส จ สตต สมิต าณทสฺสน
ปจฺจุปฏิตนฺติ โส ปุราณาน กมฺมาน ตปสา พฺยนฺตีภาว
ปฺาเปติ นวาน กมฺมาน อกรณา เสตุฆาต อิติ กมฺมกฺขยา
ทุกฺขกฺขโย ทุกฺขกฺขยา เวทนากฺขโย เวทนากฺขยา สพฺพ ทุกฺข
นิชฺชิณฺณ ภวิสฺสติ เอวเมติสฺสา สนฺทิฏิกาย นิชฺชราย วิสุทฺธิยา
สมติกฺกโม โหติ อิธ ภนฺเต ภควา กิมาหาติ ฯ ติสโฺ ส โข อิมา
อภย นิชฺชรา วิสุทฺธิโย เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา
สมฺมาสมฺพุทฺเธน สมฺมทกฺขาตา สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย
ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย
กตมา ติสฺโส อิธ อภย ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สมาทาย
สิกฺขติ สิกขฺ าปเทสุ โส นวฺจ กมฺม น กโรติ ปุราณฺจ
กมฺม ผุสฺส ผุสฺส พฺยนฺตีกโรติ สนฺทิฏิกา นิชฺชรา อกาลิกา
เอหิปสฺสิกา โอปนยิกา ๑ ปจฺจตฺต เวทิตพฺพา วิฺูหีติ ส โข โส
อภย ภิกฺขุ เอว สีลสมฺปนฺโน วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
#๑ ม. โอปเนยฺยิกา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส นวฺจ กมฺม น กโรติ ปุราณฺจ กมฺม
ผุสฺส ผุสฺส พฺยนฺตีกโรติ สนฺทิฏิกา นิชฺชรา อกาลิกา เอหิปสฺสิกา
โอปนยิกา ปจฺจตฺต เวทิตพฺพา วิฺูหีติ ส โข โส อภย ภิกฺขุ
เอว สีลสมฺปนฺโน เอว สมาธิสมฺปนฺโน อาสวาน ขยา อนาสว
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส นวฺจ กมฺม น กโรติ ปุราณฺจ กมฺม
ผุสฺส ผุสฺส พฺยนฺตีกโรติ สนฺทิฏิกา นิชฺชรา อกาลิกา เอหิปสฺสิกา
โอปนยิกา ปจฺจตฺต เวทิตพฺพา วิฺูหีติ อิมา โข อภย ติสฺโส
นิชฺชรา วิสทุ ฺธิโย เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
สมฺมทกฺขาตา สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย
ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส
สจฺฉิกิริยายาติ ฯ เอว วุตฺเต ปณฺฑิตกุมารโก ลิจฉฺ วิ อภย ลิจฺฉวึ
เอตทโวจ กิมฺปน ตฺว สมฺม อภย อายสฺมโต อานนฺทสฺส สุภาสิต
สุภาสิตโต นาพฺภนุโมทสีติ ฯ กฺยาห สมฺม [๑]- อายสฺมโต อานนฺทสฺส
สุภาสิต สุภาสิตโต นาพฺภนุโมทิสฺสามิ มุทฺธาป ตสฺส วิปเตยฺย โย
อายสฺมโต อานนฺทสฺส สุภาสิต สุภาสิตโต นาพฺภนุโมเทยฺยาติ ฯ
[๕๑๕] ๗๖ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺน
โข อายสฺมนฺต อานนฺท ภควา เอตทโวจ ย ๒ อานนฺท อนุกมฺเปยฺยาถ
เย จ โสตพฺพ มฺเยฺยย มิตฺตา วา อมจฺจา วา าตี
#๑ ม. ปณฺฑติ กุมารก ฯ ๒ ม. เย ฯ
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วา สาโลหิตา วา เต โว อานนฺท ตีสุ าเนสุ สมาทเปตพฺพา
นิเวเสตพฺพา ปติฏาเปตพฺพา กตเมสุ ตีสุ พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเท
สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา ปติฏาเปตพฺพา อิติป โส ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเท
สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา ปติฏาเปตพฺพา สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม สนฺทฏิ ิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต
เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเท สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา
ปติฏาเปตพฺพา สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชปุ ฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆ ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆ ยทิท จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ
ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย
ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ สิยา
อานนฺท จตุนฺน มหาภูตาน อฺถตฺต ปวิธาตุยา อาโปธาตุยา เตโชธาตุยา
วาโยธาตุยา น เตฺวว พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตสฺส
อริยสาวกสฺส สิยา อฺถตฺต ตตฺริท อฺถตฺต โส วตานนฺท
พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต อริยสาวโก นิรย วา ติรจฺฉานโยนี
วา เปตฺติวิสย วา อุปปชฺชิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ สิยา
อานนฺท จตุนฺน มหาภูตาน อฺถตฺต ปวิธาตุยา อาโปธาตุยา เตโชธาตุยา
วาโยธาตุยา น เตฺวว ธมฺเม ฯเปฯ น เตฺวว สงฺเฆ
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อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตสฺส อริยสาวกสฺส สิยา อฺถตฺต ตตฺริท
อฺถตฺต โส วตานนฺท สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต
อริยสาวโก นิรย วา ติรจฺฉานโยนึ วา เปตฺติวิสย วา อุปปชฺชสิ ฺสตีติ
เนต าน วิชฺชติ ย ๑ อานนฺท อนุกมฺเปยฺยาถ เย จ โสตพฺพ
มฺเยฺยย มิตฺตา วา อมจฺจา วา าตี วา สาโลหิตา วา เต
โว อานนฺท อิเมสุ ตีสุ าเนสุ สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา
ปติฏาเปตพฺพาติ ฯ
[๕๑๖] ๗๗ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ ภโว ภโวติ ภนฺเต
วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ภโว โหตีติ ฯ กามธาตุเวปกฺกฺจ
อานนฺท กมฺม นาภวิสฺส อป นุ โข กามภโว ปฺาเยถาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข อานนฺท กมฺม เขตฺต วิฺาณ พีช
ตณฺหา สิเนโห อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน หีนาย
ธาตุยา วิฺาณ ปติฏ ิต เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ
รูปธาตุเวปกฺกฺจ อานนฺท กมฺม นาภวิสฺส อป นุ โข รูปภโว
ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข อานนฺท กมฺม เขตฺต
วิฺาณ พีช ตณฺหา สิเนโห อวิชชฺ านีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนานT
มชฺฌิมาย ธาตุยา วิฺาณ ปติฏิต เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ
โหติ อรูปธาตุเวปกฺกฺจ อานนฺท กมฺม นาภวิสฺส
#๑ ม. เย ฯ
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อป นุ โข อรูปภโว ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ
โข อานนฺท กมฺม เขตฺต วิฺาณ พีช ตณฺหาสิเนโห อวิชชฺ านีวรณาน
สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน ปณีตาย ธาตุยา วิฺาณ
ปติฏิต เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ เอว โข อานนฺท
ภโว โหตีติ ฯ
[๕๑๗] ๗๘ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ ภโว ภโวติ
ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ภโว โหตีติ ฯ กามธาตุเวปกฺกฺจ
อานนฺท กมฺม นาภวิสฺส อป นุ โข กามภโว
ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข อานนฺท กมฺม เขตฺต
วิฺาณ พีช ตณฺหา สิเนโห อวิชชฺ านีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน
หีนาย ธาตุยา เจตนา ปติฏิตา ปตฺถนา ปติฏิตา
เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ รูปธาตุเวปกฺกฺจ อานนฺท
กมฺม นาภวิสฺส อป นุ โข รูปภโว ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ อิติ โข อานนฺท กมฺม เขตฺต วิฺาณ พีช ตณฺหา
สิเนโห อวิชฺชานีวรณาน สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน มชฺฌิมาย ธาตุยา
เจตนา ปติฏิตา ปตฺถนา ปติฏิตา เอว อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ
โหติ อรูปธาตุเวปกฺกฺจ อานนฺท กมฺม นาภวิสฺส อป นุ โข
อรูปภโว ปฺาเยถาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อิติ โข อานนฺท
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กมฺม เขตฺต วิฺาณ พีช ตณฺหา สิเนโห อวิชฺชานีวรณาน
สตฺตาน ตณฺหาสฺโชนาน ปณีตาย ธาตุยา เจตนา ปติฏิตา
ปตฺถนา ปติฏิตา เอว อายตึปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ เอว โข
อานนฺท ภโว โหตีติ ฯ
[๕๑๘] ๗๙ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อายสฺมนฺต อานนฺท ภควา เอตทโวจ สพฺพ นุ โข
อานนฺท สีลพฺพต ชีวิต พฺรหฺมจริย อุปฏานสาร สผลนฺติ ฯ น
เขฺวตฺถ ภนฺเต เอกเสนาติ ฯ เตนหานนฺท วิภชสฺสูติ ฯ ยฺหิสฺส
ภนฺเต สีลพฺพต ชีวิต พฺรหฺมจริย อุปฏานสาร เสวโต อกุสลา ธมฺมา
อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ เอวรูป สีลพฺพต ชีวิต
พฺรหฺมจริย อุปฏานสาร อผล ยฺจ ขฺวสฺส ภนฺเต สีลพฺพต
ชีวิต พฺรหฺมจริย อุปฏานสาร เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ
กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูป สีลพฺพต ชีวิต พฺรหฺมจริย
อุปฏานสาร สผลนฺติ ฯ อิทมโวจ อายสฺมา อานนฺโท สมนฺุโ
สตฺถา อโหสิ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท สมนฺุโ เม สตฺถาติ
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข
ภควา อจิรปกฺกนฺเต อายสฺมนฺเต อานนฺเท ภิกฺขู อามนฺเตสิ เสโข
ภิกฺขเว อานนฺโท น จ ปนสฺส สุลภรูโป สมสโม ปฺายาติ ฯ
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[๕๑๙] ๘๐ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ ตีณีมานิ ภนฺเต
คนฺธชาตานิ เยส อนุวาตเยว คนฺโธ คจฺฉติ โน ปฏิวาต กตมานิ
ตีณิ มูลคนฺโธ สารคนฺโธ ปุปฺผคนฺโธ อิมานิ โข ภนฺเต ตีณิ
คนฺธชาตานิ เยส อนุวาตเยว คนฺโธ คจฺฉติ โน ปฏิวาต อตฺถิ
นุ โข ภนฺเต กิฺจิ คนฺธชาต ยสฺส อนุวาตมฺป คนฺโธ คจฺฉติ
ปฏิวาตมฺป คนฺโธ คจฺฉติ อนุวาตปฏิวาตมฺป คนฺโธ คจฺฉตีติ ฯ
อตฺถานนฺท คนฺธชาต ยสฺส อนุวาตมฺป คนฺโธ คจฺฉติ ปฏิวาตมฺป คนฺโธ
คจฺฉติ อนุวาตปฏิวาตมฺป คนฺโธ คจฺฉตีติ ฯ กตม ปน ต ภนฺเต
คนฺธชาต ยสฺส อนุวาตมฺป คนฺโธ คจฺฉติ ปฏิวาตมฺป คนฺโธ คจฺฉติ
อนุวาตปฏิวาตมฺป คนฺโธ คจฺฉตีติ ฯ อิธานนฺท ยสฺมึ คาเม วา
นิคเม วา อิตฺถี วา ปุริโส วา พุทธฺ  สรณ คโต โหติ ธมฺม
สรณ คโต โหติ สงฺฆ สรณ คโต โหติ ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต
โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต
โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต
โหติ สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคาร
อชฺฌาวสติ มุตฺตจาโค ปยตปาณิ โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสวิภาครโต
ตสฺส ทิสาสุ สมณพฺราหฺมณา วณฺณ ภาสนฺติ อสุกสฺมึ ๑
นาม คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี วา ปุริโส วา พุทธฺ  สรณ คโต
#๑ โป. อมุกมฺหิ ฯ ม. อมุกสฺมึ ฯ
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ธมฺม สรณ คโต สงฺฆ สรณ คโต ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต
อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต มุสาวาทา
ปฏิวิรโต สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต สีลวา กลฺยาณธมฺโม
วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ มุตฺตจาโค ปยตปาณิ
โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสวิภาครโตติ เทวตาปสฺส ๑ วณฺณ ภาสนฺติ
อสุกสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี วา ปุริโส วา พุทฺธ
สรณ คโต ฯเปฯ ยาจโยโค ทานสวิภาครโตติ อิท โข ต
อานนฺท คนฺธชาต ยสฺส อนุวาตมฺป คนฺโธ คจฺฉติ ปฏิวาตมฺป
คนฺโธ คจฺฉติ อนุวาตปฏิวาตมฺป คนฺโธ คจฺฉตีติ ฯ
น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ
น จนฺทน ตครมลฺลิกา วา
สตฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ
สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายตีติ ฯ
[๕๒๐] ๘๑ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สมฺมุขา เมต
ภนฺเต ภควโต สุต สมฺมุขา ปฏิคคฺ หิต ภควโต อานนฺท สิขิสฺส
อภิภู นาม สาวโก พฺรหฺมโลเก ิโต สหสฺสโี ลกธาตต สเรน
วิฺาเปสีติ ภควา ปน ภนฺเต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ กีวตก ปโหติ
#๑ ยุ. เทวตาปสฺส อมนุสฺสา ฯ
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สเรน วิฺาเปตุนฺติ ฯ สาวโก โส อานนฺท อปฺปเมยฺยา ตถาคตาติ ฯ
ทุติยมฺป โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สมฺมุขา เมต
ภนฺเต ภควโต สุต สมฺมุขา ปฏิคคฺ หิต ภควโต อานนฺท สิขิสฺส
อภิภู นาม สาวโก พฺรหฺมโลเก ิโต สหสฺสโี ลกธาตต สเรน
วิฺาเปสีติ ภควา ปน ภนฺเต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ กีวตก ปโหติ
สเรน วิฺาเปตุนฺติ ฯ สาวโก โส อานนฺท อปฺปเมยฺยา
ตถาคตาติ ฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สมฺมุขา
เมต ภนฺเต ภควโต สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต ภควโต อานนฺท
สิขิสฺส อภิภู นาม สาวโก พฺรหฺมโลเก ิโต สหสฺสีโลกธาตต สเรน
วิฺาเปสีติ ภควา ปน ภนฺเต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ กีวตก
ปโหติ สเรน วิฺาเปตุนฺติ ฯ สุตา เต อานนฺท สหสฺสี จูฬนิกา
โลกธาตูติ ฯ เอตสฺส ภควา กาโล เอตสฺส สุคต กาโล ย
ภควา ภาเสยฺย ภควโต สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ เตนหานนฺท
สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ
ยาวตานนฺท จนฺทิมสุริยา ปริหรนฺติ ทิสา ภนฺติ วิโรจนา ตาว
สหสฺสธา โลโก ตสฺมึ ๑ สหสฺส จนฺทาน สหสฺส สุรยิ าน สหสฺส
สิเนรุปพฺพตราชาน สหสฺส ชมฺพูทีปาน สหสฺส อปรโคยาน ๒ สหสฺส
อุตฺตรกุรูน สหสฺส ปุพฺพวิเทหาน จตฺตาริ มหาสมุทฺทสหสฺสานิ
จตฺตาริ มหาราชสหสฺสานิ สหสฺส จาตุมฺมหาราชิกาน สหสฺส
#๑ โป. ม. ตสฺมึ สหสฺสธา โลเก สหสฺส จนฺทาน ฯ ๒ ม. ยุ. อปรโคยานาน ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 293

ตาวตึสาน สหสฺส ยามาน สหสฺส ตุสิตาน สหสฺส นิมฺมานรตีน สหสฺส
ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน สหสฺส พฺรหฺมโลกาน อย วุจฺจตานนฺท สหสฺสM
ี
จูฬนิกา โลกธาตุ ยาวตานนฺท สหสฺสี จูฬนิกา โลกธาตุ ตาว
สหสฺสธา โลโก อย วุจฺจตานนฺท ทฺวิสหสฺสี มชฺฌิมิกา โลกธาตุ
ยาวตานนฺท ทฺวิสหสฺสี มชฺฌิมิกา โลกธาตุ ตาว สหสฺสธา โลโก
อย วุจฺจตานนฺท ติสหสฺสี มหาสหสฺสี โลกธาตุ อากงฺขมาโน
อานนฺท ตถาคโต ติสหสฺสึ มหาสหสฺสึ โลกธาตต สเรน วิฺาเปยฺย
ยาวตา วา ๑ ปน อากงฺเขยฺยาติ ฯ ยถากถ ปน ภนฺเต ภควา
ติสหสฺสึ มหาสหสฺสึ โลกธาตต สเรน วิฺาเปยฺย ยาวตา วา ปน
อากงฺเขยฺยาติ ฯ อิธานนฺท ตถาคโต ติสหสฺสึ มหาสหสฺสึ โลกธาตต
โอภาเสน ผเรยฺย ยทา เต สตฺตา ต อาโลก สฺชาเนยฺยย อถ
ตถาคโต โฆส กเรยฺย สทฺทมนุสฺสาเวยฺย เอว โข อานนฺท ตถาคโต
ติสหสฺสึ มหาสหสฺสึ โลกธาตต สเรน วิฺาเปยฺย ยาวตา วา ปน
อากงฺเขยฺยาติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท อายสฺมนฺต อุทายึ
เอตทโวจ ลาภา วต เม สุลทฺธ วต เม ยสฺส เม สตฺถา เอวมหิทฺธิโก
เอว มหานุภาโวติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา อุทายิ อายสฺมนฺต
อานนฺท เอตทโวจ กึ ตุเยฺหตฺถ อาวุโส อานนฺท ยทิ เต สตฺถา
เอวมหิทฺธิโก เอวมหานุภาโวติ ฯ เอว วุตฺเต ภควา อายสฺมนฺต อุทายึ
เอตทโวจ มาเหว อุทายิ สเจว อุทายิ อานนฺโท อวีตราโค กาล
กเรยฺย เตน จิตฺตปฺปสาเทน สตฺตกฺขตฺตต เทเวสุ เทวรชฺช กเรยฺย
#๑ ม. ยุ. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สตฺตกฺขตฺตต อิมสฺมึเยว ชมฺพูทีเป มหารชฺช กาเรยฺย อปจ อุทายิ
อานนฺโท ทิฏเว ธมฺเม ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฯ
อานนฺทวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ฉนฺโน อาชีวโก สกฺโก นิคณฺา สมาทปโก
นวาป จ ตถา ภโว สีลพฺพตา คนฺธา จ จูฬนีติ ฯ
_________
สมณวคฺโค จตุตฺโถ
[๕๒๑] ๘๒ ตีณีมานิ ภิกฺขเว สมณสฺส [๑]- สมณกรณียานิ กตมานิ
ตีณิ อธิสีลสิกฺขาสมาทาน อธิจิตฺตสิกฺขาสมาทาน อธิปฺาสิกฺขาสมาทาน
อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ สมณสฺส [๒]- สมณกรณียานิ ฯ
ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ ติพฺโพ โน ฉนฺโท ภวิสสฺ ติ
อธิสีลสิกฺขาสมาทาเน ติพฺโพ โน ฉนฺโท ภวิสฺสติ อธิจิตฺตสิกฺขาสมาทาเน
ติพฺโพ โน ฉนฺโท ภวิสฺสติ อธิปฺาสิกฺขาสมาทาเนติ
เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๕๒๒] ๘๓ เสยฺยถาป ภิกฺขเว คทฺรโภ โคคณ ปฏิโต ปฏิโต
อนุพทฺโธ ๓ โหติ อหมฺป ๔ อมฺหา อหมฺป อมฺหาติ ตสฺส น ตาทิโส
วณฺโณ โหติ เสยฺยถาป คุนฺน น ตาทิโส สโร โหติ เสยฺยถาป
คุนฺน น ตาทิส ปท โหติ เสยฺยถาป คุนฺน โส โคคณเยว
ปฏิโต ปฏ ิโต อนุพทฺโธ โหติ อหมฺป อมฺหา อหมฺป อมฺหาติ ฯ
#๑-๒ ม. สมณิยานิ ฯ ๓ โป. ม. อนุพนฺโธ ฯ ๔ โป. อหมฺป อมฺมา อหมฺป
#อมฺมา ฯ ม. อหมฺป ทมฺโม อหมฺป ทมฺโม ฯ
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เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ ภิกฺขุสงฺฆ ปฏิโต ปฏิโต
อนุพทฺโธ โหติ อหมฺป ภิกฺขุ อหมฺป ภิกฺขูติ ตสฺส น ตาทิโส
ฉนฺโท โหติ อธิสีลสิกฺขาสมาทาเน เสยฺยถาป อฺเส ภิกฺขูน น
ตาทิโส ฉนฺโท โหติ อธิจิตฺตสิกฺขาสมาทาเน เสยฺยถาป อฺเส๙
ภิกฺขูน น ตาทิโส ฉนฺโท โหติ อธิปฺาสิกฺขาสมาทาเน เสยฺยถาป
อฺเส ภิกฺขูน โส ภิกฺขุสงฺฆเยว ปฏิโต ปฏิโต อนุพทฺโธ
โหติ อหมฺป ภิกฺขุ อหมฺป ภิกฺขตู ิ ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว
สิกฺขิตพฺพ ติพฺโพ โน ฉนฺโท ภวิสฺสติ อธิสีลสิกฺขาสมาทาเน ติพฺโพ
โน ฉนฺโท ภวิสฺสติ อธิจิตฺตสิกฺขาสมาทาเน ติพฺโพ โน ฉนฺโท ภวิสฺสติ
อธิปฺาสิกฺขาสมาทาเนติ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๕๒๓] ๘๔ ตีณีมานิ ภิกฺขเว กสฺสกสฺส คหปติสฺส ปุพฺเพ
กรณียานิ กตมานิ ตีณิ อิธ ภิกฺขเว กสฺสโก คหปติ ปฏิกจฺเจว
เขตฺต สุกฏ กโรติ สุมติกต ปฏิกจฺเจว เขตฺต สุกฏ กริตวฺ า
สุมติกต กาเลน พีชานิ ปติฏาเปติ กาเลน พีชานิ ปติฏาเปตฺวา
สมเยน อุทก อภิเนติป อปเนติป อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ
กสฺสกสฺส คหปติสฺส ปุพฺเพ กรณียานิ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ตีณีมานิ
ภิกฺขุสฺส ปุพฺเพ กรณียานิ กตมานิ ตีณิ อธิสลี สิกฺขาสมาทาน
อธิจิตฺตสิกฺขาสมาทาน อธิปฺาสิกฺขาสมาทาน อิมานิ โข ภิกฺขเว
ตีณิ ภิกฺขุสสฺ ปุพฺเพ กรณียานิ ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว
สิกฺขิตพฺพ ติพฺโพ โน ฉนฺโท ภวิสฺสติ อธิสลี สิกฺขาสมาทาเน
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ติพฺโพ โน ฉนฺโท ภวิสฺสติ อธิจิตฺตสิกฺขาสมาทาเน ติพฺโพ โน
ฉนฺโท ภวิสฺสติ อธิปฺาสิกฺขาสมาทาเนติ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๕๒๔] ๘๕ เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ อถโข อฺตโร วชฺชิปุตฺตโก ภิกฺขุ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส วชฺชิปุตฺตโก ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ
สาธิกมิท ภนฺเต ทิยฑฺฒสิกฺขาปทสต อนฺวฑฺฒมาส อุทฺเทส อาคจฺฉติ
นาห ภนฺเต เอตฺถ สกฺโกมิ ๑ สิกฺขิตุนฺติ ฯ สกฺขสิ ๒ ปน ตฺว ภิกฺขุ ตีสุ
สิกฺขาสุ สิกขฺ ิตต อธิสีลสิกฺขาย อธิจิตฺตสิกฺขาย อธิปฺาสิกฺขายาติ ฯ
สกฺโกมห ภนฺเต ตีสุ สิกฺขาสุ สิกฺขิตต อธิสีลสิกฺขาย อธิจิตฺตสิกฺขาย
อธิปฺาสิกฺขายาติ ฯ ตสฺมา ติห ตฺว ภิกฺขุ ตีสุ สิกฺขาสุ สิกฺขสฺสุ
อธิสีลสิกฺขาย อธิจิตฺตสิกฺขาย อธิปฺาสิกฺขาย ยโต โข ตฺว ภิกฺขุ
อธิสีลมฺป สิกฺขิสฺสสิ อธิจิตฺตมฺป สิกฺขิสฺสสิ อธิปฺมฺป สิกฺขิสฺสสิ
ตสฺส ๓ ตุยหฺ  [๔]- อธิสีลมฺป สิกฺขโต อธิจิตฺตมฺป สิกฺขโต อธิปฺมฺป
สิกฺขโต ราโค ปหียิสสฺ ติ โทโส ปหียิสฺสติ โมโห ปหียสิ ฺสติ
โส ตฺว ราคสฺส ปหานา โทสสฺส ปหานา โมหสฺส ปหานา ย
อกุสล ต น กริสฺสสิ ย ปาป ต ๕ น เสวิสฺสสีติ ฯ อถโข โส
ภิกฺขุ อปเรน สมเยน อธิสีลมฺป สิกฺขิ อธิจติ ฺตมฺป สิกฺขิ
อธิปฺมฺป สิกฺขิ ฯ ตสฺส อธิสีลมฺป สิกฺขโต อธิจิตฺตมฺป สิกฺขโต
#๑ โป. สกฺขสิ ฺสามิ ฯ ๒ โป. ม. สกฺขิสฺสสิ ฯ ๓ ยุ. ตสฺมา ฯ ๔ โป. ม. ยุ.
#ภิกฺขุ ฯ ๕ ยุ. ตฺว ฯ
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อธิปฺมฺป สิกฺขโต ราโค ปหียิ โทโส ปหียิ โมโห ปหียิ
โส ราคสฺส ปหานา โทสสฺส ปหานา โมหสฺส ปหานา ย อกุสล
ต นากาสิ ย ปาป ต น เสวีติ ฯ
[๕๒๕] ๘๖ อถโข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ เสโข เสโขติ ภนฺเต
วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต เสโข โหตีติ ฯ สิกฺขตีติ โข
ภิกฺขุ ตสฺมา เสโขติ วุจฺจติ กิฺจ สิกฺขติ ฯ อธิสีลมฺป สิกขฺ ติ
อธิจิตฺตมฺป สิกฺขติ อธิปฺมฺป สิกขฺ ติ สิกฺขตีติ [๑]- โข ภิกฺขุ
ตสฺมา เสโขติ วุจฺจตีติ ฯ
เสขสฺส สิกฺขมานสฺส อุชุมคฺคานุสาริโน
ขยสฺมึ ปม าณ ตโต อฺา อนนฺตรา
ตโต อฺาวิมุตฺตสฺส ๒ าณ เว โหติ ตาทิโน
อกุปฺปา เม วิมุตฺตีติ ภวสฺโชนกฺขเยติ ฯ
[๕๒๖] ๘๗ สาธิกมิท ภิกฺขเว ทิยฑฺฒสิกฺขาปทสต อนฺวฑฺฒมาส
อุทฺเทส อาคจฺฉติ ยตฺถ อตฺถกามา กุลปุตฺตา สิกฺขนฺติ ฯ ติสฺโส
อิมา ภิกฺขเว สิกฺขา ยตฺเถต สพฺพ สโมธาน คจฺฉติ กตมา
ติสฺโส อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา อิมา โข
ภิกฺขเว ติสฺโส สิกฺขา ยตฺเถต สพฺพ สโมธาน คจฺฉติ ฯ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สีเลสุ ปริปูรการี โหติ สมาธิสมฺ ึ มตฺตโสการี
#๑ ยุ. โส ฯ ๒ โป. อฺ วิมุตฺตสฺส ฯ
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ปฺาย มตฺตโสการี โส ยานิ ตานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกขฺ าปทานิ
ตานิ อาปชฺชติป วุฏาติป ต กิสฺส เหตุ น หิ เมตฺถ ภิกฺขเว
อภพฺพตา วุตฺตา ยานิ จ โข ตานิ สิกฺขาปทานิ อาทิพฺรหฺมจริยกานิ
พฺรหฺมจริยสารุปฺปานิ ตตฺถ ธุวสีโล จ โหติ ิตสีโล จ สมาทาย
สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ โส ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺโน
โหติ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สีเลสุ ปริปูรการี โหติ สมาธิสฺมึ มตฺตโสการี ปฺาย
มตฺตโสการี โส ยานิ ตานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ ตานิ
อาปชฺชติป วุฏาติป ต กิสฺส เหตุ น หิ เมตฺถ ภิกฺขเว
อภพฺพตา วุตฺตา ยานิ จ โข ตานิ สิกฺขาปทานิ อาทิพฺรหฺมจริยกานิ
พฺรหฺมจริยสารุปฺปานิ ตตฺถ ธุวสีโล จ โหติ ิตสีโล จ สมาทาย
สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ โส ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน
ตนุตฺตา สกทาคามี โหติ สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา
ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีเลสุ ปริปรู การี โหติ
สมาธิสฺมึ ปริปูรการี ปฺาย มตฺตโสการี โส ยานิ ตานิ
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ ตานิ อาปชฺชติป วุฏาติป ต กิสฺส
เหตุ น หิ เมตฺถ ภิกฺขเว อภพฺพตา วุตฺตา ยานิ จ โข ตานิ
สิกฺขาปทานิ อาทิพฺรหฺมจริยกานิ พฺรหฺมจริยสารุปฺปานิ ตตฺถ ธุวสีโล
จ โหติ ิตสีโล จ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ โส ปฺจนฺน
โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถปรินิพฺพายี
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อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีเลสุ
ปริปูรการี โหติ สมาธิสฺมึ ปริปูรการี ปฺาย ปริปูรการี โส
ยานิ ตานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ ตานิ อาปชฺชติป วุฏาติป
ต กิสฺส เหตุ น หิ เมตฺถ ภิกฺขเว อภพฺพตา วุตฺตา ยานิ
จ โข ตานิ สิกฺขาปทานิ อาทิพฺรหฺมจริยกานิ พฺรหฺมจริยสารุปฺปานิ
ตตฺถ ธุวสีโล จ โหติ ิตสีโล จ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ
โส อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิติ โข
ภิกฺขเว ปเทส ปเทสการี อาราเธติ ปริปรู  ปริปรู การี
อวฺฌานิเตฺววาห ๑ ภิกฺขเว สิกฺขาปทานิ วทามีติ ฯ
[๕๒๗] ๘๘ สาธิกมิท ภิกฺขเว ทิยฑฺฒสิกฺขาปทสต อนฺวฑฺฒมาส
อุทฺเทส อาคจฺฉติ ยตฺถ อตฺถกามา กุลปุตฺตา สิกฺขนฺติ ฯ ติสฺโส
อิมา ภิกฺขเว สิกฺขา ยตฺเถต สพฺพ สโมธาน คจฺฉติ กตมา
ติสฺโส อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา อิมา โข
ภิกฺขเว ติสฺโส สิกฺขา ยตฺเถต สพฺพ สโมธาน คจฺฉติ ฯ อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีเลสุ ปริปรู การี โหติ สมาธิสฺมึ มตฺตโสการี ปฺาย
มตฺตโสการี โส ยานิ ตานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ ตานิ
อาปชฺชติป วุฏาติป ต กิสฺส เหตุ น หิ เมตฺถ ภิกฺขเว
อภพฺพตา วุตฺตา ยานิ จ โข ตานิ สิกฺขาปทานิ อาทิพฺรหฺมจริยกานิ
พฺรหฺมจริยสารุปฺปานิ ตตฺถ ธุวสีโล จ โหติ ิตสีโล จ สมาทาย
#๑ โป. ยุ. อวชฺฌานิ ... ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สิกฺขติ สิกขฺ าปเทสุ โส ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา
สตฺตกฺขตฺตุปรโม โหติ สตฺตกฺขตฺตุปรม เทเว จ มนุสฺเส จ สนฺธาวิตฺวา
สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ โส ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา
โกลโกโล โหติ เทฺว วา ตีณิ วา กุลานิ สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา
ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ โส ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา เอกพีชี
โหติ เอกเยว มานุสก ภว นิพฺพตฺเตตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ โส
ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา สกทาคามี
โหติ สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สีเลสุ ปริปูรการี โหติ สมาธิสฺมึ ปริปูรการี ปฺาย
มตฺตโสการี โส ยานิ ตานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ ตานิ
อาปชฺชติป วุฏาติป ต กิสฺส เหตุ น หิ เมตฺถ ภิกฺขเว
อภพฺพตา วุตฺตา ยานิ จ โข ตานิ สิกฺขาปทานิ อาทิพฺรหฺมจริยกานิ
พฺรหฺมจริยสารุปฺปานิ ตตฺถ ธุวสีโล จ โหติ ิตสีโล จ สมาทาย
สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ โส ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา
อุทฺธโสโต โหติ อกนิฏคามี โส ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ โส ปฺจนฺน
โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ โส
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ
โส ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี
โหติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีเลสุ ปริปูรการี โหติ สมาธิสฺมึ
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ปริปูรการี ปฺาย ปริปูรการี โส ยานิ ตานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ
สิกฺขาปทานิ ตานิ อาปชฺชติป วุฏาติป ต กิสสฺ เหตุ น หิ
เมตฺถ ภิกฺขเว อภพฺพตา วุตฺตา ยานิ จ โข ตานิ สิกฺขาปทานิ
อาทิพฺรหฺมจริยกานิ พฺรหฺมจริยสารุปฺปานิ ตตฺถ ธุวสีโล จ โหติ
ิตสีโล จ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ โส อาสวาน ขยา
อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิติ โข ภิกฺขเว ปเทส ปเทสการี
อาราเธติ ปริปูร ปริปูรการี อวฺฌานิเตฺววาห ภิกฺขเว สิกฺขาปทานิ
วทามีติ ฯ
[๕๒๘] ๘๙ สาธิกมิท ภิกฺขเว ทิยฑฺฒสิกฺขาปทสต อนฺวฑฺฒมาส
อุทฺเทส อาคจฺฉติ ยตฺถ อตฺถกามา กุลปุตฺตา สิกฺขนฺติ ฯ ติสฺโส
อิมา ภิกฺขเว สิกฺขา ยตฺเถต สพฺพ สโมธาน คจฺฉติ กตมา
ติสฺโส อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา อิมา โข
ภิกฺขเว ติสฺโส สิกฺขา ยตฺเถต สพฺพ สโมธาน คจฺฉติ ฯ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สีเลสุ ปริปูรการี โหติ สมาธิสฺมึ ปริปูรการี ปฺาย
ปริปูรการี โส ยานิ ตานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ ตานิ
อาปชฺชติป วุฏาติป ต กิสฺส เหตุ น หิ เมตฺถ ภิกฺขเว
อภพฺพตา วุตฺตา ยานิ จ โข ตานิ สิกฺขาปทานิ อาทิพฺรหฺมจริยกานิ
พฺรหฺมจริยสารุปฺปานิ ตตฺถ ธุวสีโล จ โหติ ิตสีโล จ สมาทาย
สิกฺขติ สิกขฺ าปเทสุ โส อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
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ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ต วา ปน อนภิสมฺภว อปฺปฏิวิชฺฌ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ ต วา ปน
อนภิสมฺภว อปฺปฏิวิชฺฌ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา
อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ ต วา ปน อนภิสมฺภว อปฺปฏิวิชฺฌ
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา อสงฺขารปรินิพฺพายี
โหติ ฯ ต วา ปน อนภิสมฺภว อปฺปฏิวิชฺฌ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน
สฺโชนาน ปริกฺขยา สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ ต วา ปน
อนภิสมฺภว อปฺปฏิวิชฺฌ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา
อุทฺธโสโต โหติ อกนิฏ คามี ต วา ปน อนภิสมฺภว อปฺปฏิวิชฺฌ
ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา สกทาคามี
โหติ สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ ต วา ปน
อนภิสมฺภว อปฺปฏิวิชฺฌ ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา เอกพีชี
โหติ เอกเยว มานุสก ภว นิพฺพตฺเตตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ ต
วา ปน อนภิสมฺภว อปฺปฏิวิชฺฌ ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา
โกลโกโล โหติ เทฺว วา ตีณิ วา กุลานิ สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา
ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ ต วา ปน อนภิสมฺภว อปฺปฏิวิชฺฌ ติณฺณ
สฺโชนาน ปริกฺขยา สตฺตกฺขตฺตุปรโม โหติ สตฺตกฺขตฺตุปรม เทเว
จ มานุเส จ สนฺธาวิตฺวา สสริตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ อิติ โข
ภิกฺขเว ปริปูร ปริปูรการี อาราเธติ ปเทส ปเทสการี อวฺฌานิเตฺววาห
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ภิกฺขเว สิกฺขาปทานิ วทามีติ ฯ
[๕๒๙] ๙๐ ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว สิกฺขา กตมา ติสฺโส อธิสีลสิกฺขา
อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา ฯ กตมา จ ภิกขฺ เว อธิสีลสิกฺขา
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิสีลสิกฺขา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว
อธิจิตฺตสิกฺขา อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว อธิปฺาสิกฺขา อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิท
ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิปฺาสิกฺขา ฯ อิมา โข
ภิกฺขเว ติสฺโส สิกฺขาติ ฯ
[๕๓๐] ๙๑ ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว สิกฺขา กตมา ติสฺโส อธิสีลสิกฺขา
อธิจิตฺตสิกฺขา อธิปฺาสิกฺขา ฯ กตมา จ ภิกขฺ เว อธิสีลสิกฺขา
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สมาทาย สิกฺขติ
สิกฺขาปเทสุ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิสีลสิกฺขา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว
อธิจิตฺตสิกฺขา อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิจิตฺตสิกฺขา ฯ
กตมา จ ภิกขฺ เว อธิปฺาสิกฺขา อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาสวาน ขยา
อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อธิปฺาสิกฺขา ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 304

อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส สิกขฺ าติ ฯ
อธิสีล อธิจิตฺต
อธิปฺฺจ วิริยวา
ถามวา ธีติมา ฌายี สโต คุตฺตินฺทฺริโย จเร
ยถา ปุเร ตถา ปจฺฉา ยถา ปจฺฉา ตถา ปุเร
ยถา อโธ ตถา อุทฺธ ยถา อุทฺธ ตถา อโธ
ยถา ทิวา ตถา รตฺตึ ยถา รตฺตึ ตถา ทิวา
อภิภุยฺย ทิสา สพฺพา อปฺปมาณสมาธินา ฯ
ตมาหุ เสกฺข ๑ ปฏิปท อโถ สสุทฺธจาริน ๒
ตมาหุ โลเก สมฺพุทธฺ  ธีร ปฏิปทนฺตคค ฯ
วิฺาณสฺส นิโรเธน ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโน
ปชฺโชตสฺเสว นิพฺพาน วิโมกฺโข โหติ เจตโสติ ฯ
[๕๓๑] ๙๒ เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก จรมาโน มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน ปงฺกธา ๓ นาม โกสลาน นิคโม ตทวสริ ฯ
ตตฺร สุท ภควา ปงฺกธาย วิหรติ ปงฺกธา นาม โกสลาน นิคโม ฯ
เตน โข ปน สมเยน กสฺสปโคตฺโต นาม ภิกฺขุ ปงฺกธาย อาวาสิโก
โหติ ฯ ตตฺร สุท ภควา สิกฺขาปทปฏิสยุตฺตาย ธมฺมิยา กถาย ภิกฺขู
สนฺทสฺเสติ สมาทเปติ สมุตฺเตเชติ สมฺปหเสติ ฯ อถโข กสฺสปโคตฺตสฺส
ภิกฺขุโน ภควตา ๔ สิกฺขาปทปฏิสยุตฺตาย ธมฺมิยา กถาย ภิกฺขู สนฺทสฺเสนฺเต
สมาทเปนฺเต สมุตฺเตเชนฺเต สมฺปหเสนฺเต อหุเทว อกฺขนฺติ
อหุ อปฺปจฺจโย อธิสลฺเลขเตวาย ๕ สมโณติ ฯ อถโข ภควา ปงฺกธาย
#๑ ม. เสข ฯ ๒ ม. สสุทฺธจาริย ฯ ๓ ม. สงฺกวา นาม ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๔ ม. ภควติ ฯ ๕ ม. ยุ. อธิสลฺลิขเตวาย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน ราชคห เตน จาริก ปกฺกามิ อนุปพุ ฺเพน
จาริก จรมาโน เยน ราชคห ตทวสริ ฯ ตตฺร สุท ภควา ราชคเห
วิหรติ คิชฺฌกูเฏ ๑ ปพฺพเต ฯ อถโข กสฺสปโคตฺตสฺส ภิกฺขุโน อจิรปกฺกนฺตสฺส
ภควโต อหุเทว กุกฺกจุ ฺจ อหุ วิปฺปฏิสาโร อลาภา วต
เม น วต เม ลาภา ทุลฺลทฺธ วต เม น วต เม สุลทฺธ
ยสฺส เม ภควตา ๒ สิกฺขาปทปฏิสยุตฺตาย ธมฺมิยา กถาย ภิกฺขู
สนฺทสฺเสนฺเต สมาทเปนฺเต สมุตฺเตเชนฺเต สมฺปหเสนฺเต อหุเทว อกฺขนฺติ
อหุ อปฺปจฺจโย อธิสลฺเลขเตวาย สมโณติ ยนฺนูนาห เยน
ภควา เตนุปสงฺกเมยฺย อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต สนฺติเก อจฺจย
อจฺจยโต เทเสยฺยนฺติ ฯ อถโข กสฺสปโคตฺโต ภิกฺขุ เสนาสน สสาเมตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน ราชคห เตน ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน
เยน ราชคห [๓]- คิชฌ
ฺ กูโฏ ปพฺพโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข กสฺสปโคตฺโต ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ เอกมิท
ภนฺเต สมย ภควา ปงฺกุธาย วิหรติ ปงฺกุธา นาม โกสลาน
นิคโม ตตฺร สุท ๔ ภควา สิกฺขาปทปฏิสยุตฺตาย ธมฺมิยา กถาย ภิกฺขู
สนฺทสฺเสติ ๕ สมาทเปติ สมุตฺเตเชติ สมฺปหเสติ ตสฺส มยฺห ภนฺเต ๖
ภควตา สิกขฺ าปทปฏิสยุตฺตาย ธมฺมยิ า กถาย ภิกฺขู สนฺทสฺเสนฺเต
สมาทเปนฺเต สมุตฺเตเชนฺเต สมฺปหเสนฺเต อหุเทว อกฺขนฺติ อหุ
#๑ ม. คิชฌ
ฺ กูเฏ ปพฺพเตติ อิเม เทฺว ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ ๒ ม. ภควติ ฯ
#๓ ม. ยุ. เยน ฯ ๔ โป. ม. ภนฺเต ฯ ๕ โป. ม. ยุ. สนฺทสฺเสสิ ... สมฺปหเสสิ ฯ
#๖ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อปฺปจฺจโย อธิสลฺเลขเตวาย สมโณติ อถโข ภควา ปงฺกธาย
ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา เยน ราชคห เตน จาริก ปกฺกามิ ตสฺส
มยฺห ภนฺเต อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต อหุเทว กุกกฺ ุจฺจ อหุ วิปฺปฏิสาโร
อลาภา วต เม น วต เม ลาภา ทุลลฺ ทฺธ วต เม น วต เม
สุลทฺธ ยสฺส เม ภควตา สิกฺขาปทปฏิสยุตฺตาย ธมฺมิยา กถาย ภิกฺขู
สนฺทสฺเสนฺเต สมาทเปนฺเต สมุตฺเตเชนฺเต สมฺปหเสนฺเต อหุเทว อกฺขนฺติ
อหุ อปฺปจฺจโย อธิสลฺเลขเตวาย สมโณติ ยนฺนูนาห เยน
ภควา เตนุปสงฺกเมยฺย อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต สนฺติเก อจฺจย
อจฺจยโต เทเสยฺยนฺติ อจฺจโย ม ภนฺเต อจฺจคมา ยถาพาล ยถามูฬฺห
ยถาอกุสล ยสฺส เม ภควตา สิกฺขาปทปฏิสยุตฺตาย ธมฺมิยา กถาย
ภิกฺขู สนฺทสฺเสนฺเต สมาทเปนฺเต สมุตฺเตเชนฺเต สมฺปหเสนฺเต อหุเทว
อกฺขนฺติ อหุ อปฺปจฺจโย อธิสลฺเลขเตวาย สมโณติ ตสฺส เม
ภนฺเต ภควา อจฺจย อจฺจยโต ปฏิคคฺ ณฺหาตุ อายตึ สวรายาติ ฯ
ตคฺฆ ต ๑ กสฺสป อจฺจโย อจฺจคมา ยถาพาล ยถามูฬฺห ยถาอกุสล
ยสฺส เต มยา ๒ สิกฺขาปทปฏิสยุตฺตาย ธมฺมิยา กถาย ภิกฺขู สนฺทสฺเสนฺเต
สมาทเปนฺเต สมุตฺเตเชนฺเต สมฺปหเสนฺเต อหุเทว อกฺขนฺติ อหุ
อปฺปจฺจโย อธิสลฺเลขเตวาย สมโณติ ยโต จ โข ตฺว
กสฺสป อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรสิ ตนฺเต มย
ปฏิคฺคณฺหาม วุฑฺฒิ เหสา กสฺสป อริยสฺส วินเย โย อจฺจย
อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรติ อายตึ สวร อาปชฺชติ เถโร
#๑ โป. ยุ. ตฺว ฯ ๒ ม. มยิ ฯ
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เจป กสฺสป ภิกฺขุ โหติ น สิกฺขากาโม สิกฺขาสมาทานสฺส น
วณฺณวาที เย จฺเ ภิกฺขู น สิกฺขากามา เต จ สิกฺขาย น
สมาทเปติ เย จฺเ ภิกฺขู สิกฺขากามา เตสฺจ น วณฺณ ภณติ
ภูต ตจฺฉ กาเลน เอวรูปสฺสาห กสฺสป เถรสฺส ภิกฺขุโน น
วณฺณ ภณามิ ต กิสสฺ เหตุ สตฺถา หิสฺส วณฺณ ภณตีติ
อฺเ น ภิกฺขู ภเชยฺยย เย น ภเชยฺยย ตฺยสฺส ทิฏานุคตึ
อาปชฺเชยฺยย ยสฺส ๑ ทิฏ านุคตึ อาปชฺเชยฺยย เตสนฺต อสฺส ทีฆรตฺต
อหิตาย ทุกขฺ ายาติ ตสฺมาห กสฺสป เอวรูปสฺส เถรสฺส ภิกฺขโุ น น
วณฺณ ภณามิ มชฺฌโิ ม เจป กสฺสป ภิกฺขุ โหติ ฯเปฯ นโว
เจป กสฺสป ภิกฺขุ โหติ น สิกฺขากาโม สิกฺขาสมาทานสฺส น
วณฺณวาที เย จฺเ ภิกฺขู น สิกฺขากามา เต จ สิกขฺ าย น
สมาทเปติ เย จฺเ ภิกฺขู สิกฺขากามา เตสฺจ น วณฺณ
ภณติ ภูต ตจฺฉ กาเลน เอวรูปสฺสาห กสฺสป นวสฺส ภิกฺขุโน น
วณฺณ ภณามิ ต กิสสฺ เหตุ สตฺถา หิสฺส วณฺณ ภณตีติ
อฺเ น ภิกฺขู ภเชยฺยย เย น ภเชยฺยย ตฺยสฺส ทิฏานุคตึ
อาปชฺเชยฺยย ยสฺส ทิฏานุคตึ อาปชฺเชยฺยย เตสนฺต อสฺส ทีฆรตฺต
อหิตาย ทุกขฺ ายาติ ตสฺมาห กสฺสป เอวรูปสฺส นวสฺส ภิกขฺ ุโน
น วณฺณ ภณามิ เถโร เจป กสฺสป ภิกฺขุ โหติ สิกฺขากาโม
สิกฺขาสมาทานสฺส วณฺณวาที เย จฺเ ภิกฺขู น สิกฺขากามา เต
จ สิกฺขาย สมาทเปติ เย จฺเ ภิกฺขู สิกฺขากามา เตสฺจ วณฺณ
#๑ ม. ยฺยาสฺส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ภณติ ภูต ตจฺฉ กาเลน เอวรูปสฺสาห กสฺสป เถรสฺส ภิกฺขโุ น
วณฺณ ภณามิ ต กิสสฺ เหตุ สตฺถา หิสฺส วณฺณ ภณตีติ
อฺเ น ภิกฺขู ภเชยฺยย เย น ภเชยฺยย ตฺยสฺส ทิฏานุคตึ
อาปชฺเชยฺยย ยสฺส ทิฏานุคตึ อาปชฺเชยฺยย เตสนฺต อสฺส ทีฆรตฺต
หิตาย สุขายาติ ตสฺมาห กสฺสป เอวรูปสฺส เถรสฺส ภิกฺขุโน วณฺณ
ภณามิ มชฺฌิโม เจป กสฺสป ภิกขฺ ุ โหติ ฯเปฯ นโว เจป
กสฺสป ภิกขฺ ุ โหติ สิกฺขากาโม สิกฺขาสมาทานสฺส วณฺณวาที เย
จฺเ ภิกฺขู น สิกฺขากามา เต จ สิกฺขาย สมาทเปติ เย
จฺเ ภิกฺขู สิกฺขากามา เตสฺจ วณฺณ ภณติ ภูต ตจฺฉ กาเลน
เอวรูปสฺสาห กสฺสป นวสฺส ภิกฺขุโน วณฺณ ภณามิ ต กิสฺส
เหตุ สตฺถา หิสฺส วณฺณ ภณตีติ อฺเ น ภิกฺขู ภเชยฺยย เย
น ภเชยฺยย ตฺยสฺส ทิฏานุคตึ อาปชฺเชยฺยย ยสฺส ทิฏานุคตึ
อาปชฺเชยฺยย เตสนฺต อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ตสฺมาห กสฺสป
เอวรูปสฺส นวสฺส ภิกฺขุโน วณฺณ ภณามีติ ฯ
สมณวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สมโณ คทฺรโภ เขตฺโต วชฺชิปตุ ฺโต จ เสขินา
ตโย จ เสขิโน วุตฺตา เทฺว สิกขฺ า ปงฺกเธน จาติ ฯ
____________
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โลณผลวคฺโค ปฺจโม
[๕๓๒] ๙๓ ตีณีมานิ ภิกฺขเว กสฺสกสฺส คหปติสฺส อจฺจายิกานิ
กรณียานิ กตมานิ ตีณิ อิธ ภิกฺขเว กสฺสโก คหปติ สีฆสีฆ
เขตฺต สุกฏ กโรติ สุมติกต สีฆสีฆ เขตฺต สุกฏ กริตวฺ า
สุมติกต สีฆสีฆ พีชานิ ปติฏาเปติ สีฆสีฆ พีชานิ ปติฏ าเปตฺวา
สีฆสีฆ อุทก อภิเนติป อปเนติป อิมานิ โข ภิกขฺ เว ตีณิ กสฺสกสฺส
คหปติสฺส อจฺจายิกานิ กรณียานิ ฯ ตสฺส โข ต ภิกฺขเว กสฺสกสฺส
คหปติสฺส นตฺถิ สา อิทฺธิ วา อานุภาโว วา อชฺเชว เม ธฺานิ
ชายนฺตุ เสฺวว คพฺภินิโย ๑ โหนฺตุ อุตฺตรเสฺว ปจนฺตูติ อถโข ภิกฺขเว
โหติ โส สมโย ย ตสฺส กสฺสกสฺส คหปติสฺส ตานิ ธฺานิ
อุตุปริณามีนิ ชายนฺติป คพฺภินีป โหนฺติ ปจนฺติป ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว
ตีณีมานิ ภิกฺขุสฺส อจฺจายิกานิ กรณียานิ กตมานิ ตีณิ อธิสีลสิกขฺ าสมาทาน
อธิจิตฺตสิกฺขาสมาทาน
อธิปฺาสิกฺขาสมาทาน
อิมานิ
โข ภิกฺขเว ตีณิ ภิกฺขุสสฺ อจฺจายิกานิ กรณียานิ ฯ ตสฺส โข ต
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน นตฺถิ สา อิทฺธิ วา อานุภาโว วา อชฺเชว เม
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจตุ เสฺว วา อุตฺตรเสฺว วาติ อถโข
ภิกฺขเว โหติ โส สมโย ย ตสฺส ภิกขฺ ุโน อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต
วิมุจฺจติ ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ ติพฺโพ โน ฉนฺโท
ภวิสฺสติ อธิสีลสิกฺขาสมาทาเน ติพฺโพ โน ๒ ฉนฺโท ภวิสฺสติ
#๑ โป. ม. คพฺภีนิ ฯ ๒ โป. ม. โนติ สทฺโท นตฺกิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อธิจิตฺตสิกฺขาสมาทาเน ติพฺโพ โน ฉนฺโท ภวิสฺสติ อธิปฺาสิกฺขาสมาทาเนติ
เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๕๓๓] ๙๔ ตีณีมานิ ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา ปวิเวกานิ
ปฺาเปนฺติ กตมานิ ตีณิ จีวรปวิเวก ปณฺฑปาตปวิเวก เสนาสนปวิเวก ฯ
ตตฺรีท ภิกขฺ เว อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา จีวรปวิเวกสฺมึ
ปฺาเปนฺติ สาณานิป ธาเรนฺติ มสาณานิป ธาเรนฺติ ฉวทุสฺสานิปฎ
ธาเรนฺติ ปสุกูลานิป ธาเรนฺติ ติรีฏกานิป ธาเรนฺติ อชินานิป ๑ ธาเรนฺติ
อชินกฺขิปมฺป ธาเรนฺติ กุสจีรมฺป ธาเรนฺติ วากจีรมฺป ธาเรนฺติ ผลกจีรมฺป
ธาเรนฺติ เกสกมฺพลมฺป ธาเรนฺติ วาลกมฺพลมฺป ธาเรนฺติ อุลูกปกฺขมฺป
ธาเรนฺติ อิท โข ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา
จีวรปวิเวกสฺมึ ปฺาเปนฺติ ฯ ตตฺรที  ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา
ปณฺฑปาตปวิเวกสฺมึ ปฺาเปนฺติ สากภกฺขาป โหนฺติ สามากภกฺขาป
โหนฺติ นิวารภกฺขาป โหนฺติ ททฺทุลภกฺขาป โหนฺติ หฏภกฺขาป โหนฺติ
กณภกฺขาป โหนฺติ อาจามภกฺขาป โหนฺติ ปฺากภกฺขาป โหนฺติ
ติณภกฺขาป โหนฺติ โคมยภกฺขาป โหนฺติ วนมูลผลาหารา ยาเปนฺติ
ปวตฺตผลโภชี อิท โข ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา ปณฺฑปาตปวิเวกสฺมึ
ปฺาเปนฺติ ฯ ตตฺรีท ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา
เสนาสนปวิเวกสฺมึ ปฺาเปนฺติ อรฺ รุกฺขมูล สุสาน วนปตฺถ
อพฺโภกาส ปลาลปฺุช ภุสาคาร อิท โข ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา เสนาสนปวิเวกสฺมึ ปฺาเปนฺติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว
#๑ ม. อชินมฺป ฯ
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ตีณิ อฺติตฺถิยา ปริพพฺ าชกา ปวิเวกานิ ปฺาเปนฺติ ฯ ตีณิ โข
ปนิมานิ ภิกขฺ เว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย ภิกฺขุโน ปวิเวกานิ กตมานิ
ตีณิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา จ โหติ ทุสฺสลี ฺจสฺส ปหีน
โหติ เตน จ วิวิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏิโก จ โหติ มิจฺฉาทิฏิ
จสฺส ปหีนา โหติ ตาย จ วิวิตฺโต โหติ ขีณาสโว จ โหติ
อาสวา จสฺส ปหีนา โหนฺติ เตหิ จ วิวิตฺโต โหติ ฯ ยโต โข
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สีลวา โหติ ทุสฺสลี ฺจสฺส ปหีน โหติ เตน จ
วิวิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏ ิโก จ โหติ มิจฺฉาทิฏิ จสฺส ปหีนา
โหติ ตาย จ วิวิตฺโต โหติ ขีณาสโว จ โหติ อาสวา
จสฺส ปหีนา โหนฺติ เตหิ จ วิวิตฺโต โหติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อคฺคปฺปตฺโต สารปฺปตฺโต สุทฺโธ สาเร ปติฏิโต ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว กสฺสกสฺส คหปติกสฺส สมฺปนฺน สาลิเขตฺต ตเมน
กสฺสโก คหปติ สีฆสีฆ วปาเปยฺย , สีฆสีฆ วปาเปตฺวา สีฆสีฆ
สงฺฆราเปยฺย สีฆสีฆ สงฺฆราเปตฺวา สีฆสีฆ อุพฺพาหาเปยฺย สีฆสีฆ
อุพฺพาหาเปตฺวา สีฆสีฆ ปฺุช การาเปยฺย สีฆสีฆ ปฺุช
การาเปตฺวา สีฆสีฆ มทฺทาเปยฺย สีฆสีฆ มทฺทาเปตฺวา สีฆสีฆ
ปลาลานิ อุทฺธราเปยฺย สีฆสีฆ ปลาลานิ อุทฺธราเปตฺวา สีฆสีฆ
ภุสิก อุทฺธราเปยฺย สีฆสีฆ ภุสิก อุทธฺ ราเปตฺวา สีฆสีฆ โอผุนาเปยฺย
สีฆสีฆ โอผุนาเปตฺวา สีฆสีฆ อติหราเปยฺย สีฆสีฆ อติหราเปตฺวา
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สีฆสีฆ โกฏฏาเปยฺย สีฆสีฆ โกฏฏาเปตฺวา สีฆสีฆ ผุสานิ ๑
อุทฺธราเปยฺย เอวมสฺสุ ตสฺส ๒ ภิกฺขเว กสฺสกสฺส คหปติสฺส ตานิ
ธฺานิ อคฺคปฺปตฺตานิ สารปฺปตฺตานิ สุทฺธานิ สาเร ปติฏ ิตานิ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา จ โหติ ทุสฺสีลฺจสฺส ปหีน โหติ
เตน จ วิวิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏิโก จ โหติ มิจฺฉาทิฏิ
จสฺส ปหีนา โหติ ตาย จ วิวิตฺโต โหติ ขีณาสโว จ โหติ
อาสวา จสฺส ปหีนา โหนฺติ เตหิ จ วิวิตฺโต โหติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ อคฺคปฺปตฺโต สารปฺปตฺโต สุทฺโธ สาเร ปติฏิโตติ ฯ
[๕๓๔] ๙๕ เสยฺยถาป ภิกฺขเว สรทสมเย วิทเฺ ธ วิคตวลาหเก
เทเว อาทิจฺโจ นภ อพฺภุสฺสกฺกมาโน สพฺพ อากาสคต ตม
อภิวิหจฺจ ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจติ จ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยโต
อริยสาวกสฺส วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขข อุทปาทิ ๓ สหทสฺสนุปฺปาทา
ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส ตีณิ สฺโชนานิ ปหียนฺติ สกฺกายทิฏิ
วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส อถาปร ทฺวีหิ ธมฺเมหิ นิยฺยาติ
อภิชฺฌาย จ พฺยาปาเทน จ ฯ โส วิวจิ ฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ
ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ฯ ตสฺมึ เจ ภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก กาล กเรยฺย นตฺถิ
ต สฺโชน เยน สฺโชเนน สยุตฺโต อริยสาวโก ปุนยิม โลก
อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ถุสานิ ฯ ๒ โป. ม. อย ปาโ นตฺถิ ๓ ม. อุปปชฺชติ
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[๕๓๕] ๙๖ ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว ปริสา กตมา ติสฺโส อคฺควตี
ปริสา วคฺคา ปริสา สมคฺคา ปริสา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว อคฺควตี
ปริสา อิธ ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย เถรา ภิกฺขู น พาหุลฺลิกา
โหนฺติ น สาถลิกา โวกฺกมเน ๑ นิกขฺ ิตฺตธุรา ปวิเวเก ปุพฺพงฺคมา วิริย
อารภนฺติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส
สจฺฉิกิริยาย เตส ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏานุคตึ อาปชฺชติ สาป
โหติ น พาหุลฺลิกา น สาถลิกา โวกฺกมเน นิกขฺ ิตฺตธุรา ปวิเวเก
ปุพฺพงฺคมา วิริย อารภติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย
อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อคฺควตี ปริสา ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว วคฺคา ปริสา อิธ ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย ภิกฺขู
ภณฺฑนชาตา กลหชาตา วิวาทาปนฺนา อฺมฺ มุขสตฺตีหิ วิตุทนฺตา
วิหรนฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว วคฺคา ปริสา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว
สมคฺคา ปริสา อิธ ภิกฺขเว ยสฺส ปริสาย ภิกฺขู สมคฺคา สมฺโมทมานา
อวิวทมานา ขีโรทกีภูตา อฺมฺ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา
วิหรนฺติ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว สมคฺคา ปริสา ฯ ยสฺมึ ภิกฺขเว
สมเย ภิกฺขู สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ขีโรทกีภูตา
อฺมฺ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหรนฺติ พหห ภิกฺขเว ภิกฺขู ตสฺมึ
สมเย ปฺุ ปสวนฺติ พฺรหฺม ภิกฺขเว วิหาร ตสฺมึ สมเย ภิกฺขู
วิหรนฺติ ยทิท มุทิตาย เจโตวิมุตฺติยา ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ
ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทิยติ สุขิโน
#๑ โป. อุกฺกมเน ฯ ม. โอกฺกมเน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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จิตฺต สมาธิยติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อุปริปพฺพเต ถุลฺลผุสิตเก เทเว
วสฺสนฺเต ต อุทก ยถานินฺน วตฺตมาน ๑ ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา ปริปูเรติ
ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา ปริปูรา กุสโฺ สพฺเภ ๒ ปริปูเรนฺติ กุสฺโสพฺภา
ปริปูรา มหาโสพฺเภ ปริปูเรนฺติ มหาโสพฺภา ปริปรู า กุนฺนทิโย
ปริปูเรนฺติ กุนฺนทิโย ปริปูรา มหานทิโย ปริปเู รนฺติ มหานทิโย
ปริปูรา สมุทฺท ปริปูเรนฺติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺมึ สมเย
ภิกฺขู สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ขีโรทกีภูตา อฺมฺ
ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหรนฺติ พหห ภิกฺขเว ภิกฺขู ตสฺมึ สมเย
ปฺุ ปสวนฺติ พฺรหฺม ภิกฺขเว วิหาร ตสฺมึ สมเย ภิกฺขู วิหรนฺติ
ยทิท มุทิตาย เจโตวิมุตฺติยา ปมุทติ สฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส
กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทิยติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ ฯ
อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส ปริสาติ ฯ
[๕๓๖] ๙๗ ตีหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภทฺโท ๓
อสฺสาชานิโย ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข ๔
คจฺฉติ กตเมหิ ตีหิ อิธ ภิกฺขเว รฺโ ภทฺโท อสฺสาชานิโย
วณฺณสมฺปนฺโน จ โหติ พลสมฺปนฺโน จ ชวสมฺปนฺโน จ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภทฺโท อสฺสาชานิโย ราชารโห
โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ เอวเมว โข
ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย๗
ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ
#๑ ม. ยุ. ปวตฺตมาน ฯ ๒ ม. ยุ. กุสสฺ ุพฺเภ ฯ ๓ ม. ภโทฺร ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๔ ม. สงฺขย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ตีหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วณฺณสมฺปนฺโน จ โหติ พลสมฺปนฺโน จ
ชวสมฺปนฺโน จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วณฺณสมฺปนฺโน โหติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ
อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ
สิกฺขาปเทสุ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ วณฺณสมฺปนฺโน โหติ ฯ
กถฺจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ พลสมฺปนฺโน โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อารทฺธวิริโย วิหรติ อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน
อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ
เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ พลสมฺปนฺโน โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ชวสมฺปนฺโน โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อิท ทุกขฺ นฺติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ
เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ชวสมฺปนฺโน โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย
ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
[๕๓๗] ๙๘ ตีหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภทฺโท
อสฺสาชานิโย ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข
คจฺฉติ กตเมหิ ตีหิ อิธ ภิกฺขเว รฺโ ภทฺโท อสฺสาชานิโย
วณฺณสมฺปนฺโน จ โหติ พลสมฺปนฺโน จ ชวสมฺปนฺโน จ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภทฺโท อสฺสาชานิโย
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ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย
โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ ตีหิ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ วณฺณสมฺปนฺโน จ โหติ พลสมฺปนฺโน จ ชวสมฺปนฺโนc
จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วณฺณสมฺปนฺโน โหติ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ เอว โข
ภิกฺขเว ภิกฺขุ วณฺณสมฺปนฺโน โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ พลสมฺปนฺโน
โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อารทฺธวิริโย วิหรติ ฯเปฯ
อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ พลสมฺปนฺโน
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชวสมฺปนฺโน โหติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก
โหติ ตตฺถปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา เอว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ชวสมฺปนฺโน โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ฯ
[๕๓๘] ๙๙ ตีหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภทฺโท
อสฺสาชานิโย ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข
คจฺฉติ กตเมหิ ตีหิ อิธ ภิกฺขเว รฺโ ภทฺโท อสฺสาชานิโย
วณฺณสมฺปนฺโน จ โหติ พลสมฺปนฺโน จ ชวสมฺปนฺโน จ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภทฺโท อสฺสาชานิโย
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ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย
โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ ตีหิ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ วณฺณสมฺปนฺโน จ โหติ พลสมฺปนฺโน จ ชวสมฺปนฺโน
จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ เว ภิกฺขุ วณฺณสมฺปนฺโน โหติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ เอว โข
ภิกฺขเว ภิกฺขุ วณฺณสมฺปนฺโน โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ พลสมฺปนฺโน
โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อารทฺธวิริโย วิหรติ ฯเปฯ
อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ พลสมฺปนฺโน
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชวสมฺปนฺโน โหติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอว โข
ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชวสมฺปนฺโน โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ฯ
[๕๓๙] ๑๐๐ นโวป ภิกฺขเว โปตฺถโก ทุพฺพณฺโณ จ โหติ
ทุกฺขสมฺผสฺโส จ อปฺปคฺโฆ จ มชฺฌิโมป ภิกฺขเว โปตฺถโก
ทุพฺพณฺโณ จ โหติ ทุกฺขสมฺผสฺโส จ อปฺปคฺโฆ จ ชิณฺโณป
ภิกฺขเว โปตฺถโก ทุพฺพณฺโณ จ โหติ ทุกฺขสมฺผสฺโส จ อปฺปคฺโฆ
จ ฯ ชิณฺณมฺป ภิกฺขเว โปตฺถก อุกฺขลิปริมทฺทน วา กโรนฺติ
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สงฺการกูเฏ วา น ฉฑฺเฑนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว นโว เจป
ภิกฺขุ โหติ ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม อิทมสฺส ทุพฺพณฺณตาย วทามิ
เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว โปตฺถโก ทุพฺพณฺโณ ตถูปมาห ภิกขฺ เว
อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ เย โข ปนสฺส เสวนฺติ ภชนฺติ ปยิรุปาสนฺติ
ทิฏานุคตึ อาปชฺชนฺติ เตสนฺต โหติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกขฺ าย
อิทมสฺส ทุกฺขสมฺผสฺสตาย วทามิ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว โปตฺถโก
ทุกฺขสมฺผสฺโส ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ เยส โข
ปน [๑]- ปฏิคฺคณฺหาติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
เตสนฺต น มหปฺผล โหติ น มหานิสส อิทมสฺส อปฺปคฺฆตาย
วทามิ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว โปตฺถโก อปฺปคฺโฆ ตถูปมาห
ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ มชฺฌโิ ม เจป ภิกฺขเว ภิกฺขุ
โหติ ฯเปฯ เถโร เจป ภิกฺขเว ภิกฺขุ โหติ ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม อิทมสฺส
ทุพฺพณฺณตาย วทามิ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว โปตฺถโก ทุพฺพณฺโณ
ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ เย โข ปนสฺส เสวนฺติ
ภชนฺติ ปยิรปุ าสนฺติ ทิฏ านุคตึ อาปชฺชนฺติ เตสนฺต โหติ ทีฆรตฺต
อหิตาย ทุกขฺ าย อิทมสฺส ทุกฺขสมฺผสฺสตาย วทามิ เสยฺยถาป โส
ภิกฺขเว โปตฺถโก ทุกฺขสมฺผสฺโส ตถูปมาห ภิกขฺ เว อิม ปุคฺคล
วทามิ ฯ เยส โข ปน [๒]- ปฏิคฺคณฺหาติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลาน*ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร เตสนฺต น มหปฺผล โหติ น มหานิสส
อิทมสฺส อปฺปคฺฆตาย วทามิ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว โปตฺถโก
#๑-๒ ม. โส ฯ
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อปฺปคฺโฆ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ เอวรูโป จาย
ภิกฺขเว เถโร ภิกฺขุ สงฺฆมชฺเฌ ภณติ ฯ ตเมน ภิกฺขู เอวมาหสุ
กึ โข ๑ ตุยฺห พาลสฺส อพฺยตฺตสฺส ภณิเตน ตฺว นาม ภณิตพฺพ
มฺสีติ ฯ โส กุปโต อนตฺตมโน ตถารูป วาจ นิจฺฉาเรติ ยถารูปาย
วาจาย สงฺโฆ [๒]- อุกขฺ ิปติ สงฺการกูเฏว น โปตฺถก ฯ นวมฺป
ภิกฺขเว กาสิก วตฺถ วณฺณวนฺตฺเจว โหติ สุขสมฺผสฺสฺจ
มหคฺฆฺจ มชฺฌิมมฺป ภิกฺขเว กาสิก วตฺถ วณฺณวนฺตฺเจว โหติ
สุขสมฺผสฺสฺจ มหคฺฆฺจ ชิณณ
ฺ มฺป ภิกขฺ เว กาสิก วตฺถ
วณฺณวนฺตฺเจว โหติ สุขสมฺผสฺสฺจ มหคฺฆฺจ ฯ ชิณฺณมฺป ภิกฺขเว
กาสิก วตฺถ รตนปลิเวน วา กโรนฺติ คนฺธกรณฺฑเก วา น
นิกฺขิปนฺติ ๓ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว นโว เจป ภิกฺขุ โหติ สีลวา
กลฺยาณธมฺโม อิทมสฺส สุวณฺณตาย วทามิ เสยฺยถาป ต ภิกฺขเว
กาสิก วตฺถ วณฺณวนฺต ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ
เย โข ปนสฺส เสวนฺติ ภชนฺติ ปยิรปุ าสนฺติ ทิฏ านุคตึ อาปชฺชนฺติ
เตสนฺต โหติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย อิทมสฺส สุขสมฺผสฺสตาย
วทามิ เสยฺยถาป ต ภิกขฺ เว กาสิก วตฺถ สุขสมฺผสฺส ตถูปมาห
ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ เยส โข ปน [๔]- ปฏิคฺคณฺหาติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร เตสนฺต มหปฺผล โหติ
มหานิสส อิทมสฺส มหคฺฆตาย วทามิ เสยฺยถาป ต ภิกฺขเว
กาสิก วตฺถ มหคฺฆ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคคฺ ล วทามิ ฯ
#๑ ม. ทึ นุ โข ฯ ๒ ม. ยุ. ต ฯ ๓ ม. ปกฺขิปนฺติ ฯ ๔ ม. โส ฯ
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มชฺฌิโม เจป ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ โหติ ฯเปฯ เถโร เจป ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
โหติ สีลวา กลฺยาณธมฺโม อิทมสฺส สุวณฺณตาย วทามิ เสยฺยถาป
ต ภิกฺขเว กาสิก วตฺถ วณฺณวนฺต ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล
วทามิ ฯ เย โข ปนสฺส เสวนฺติ ภชนฺติ ปยิรุปาสนฺติ ทิฏานุคตึ
อาปชฺชนฺติ เตสนฺต โหติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย อิทมสฺส สุขสมฺผสฺสตาย
วทามิ เสยฺยถาป ต ภิกฺขเว กาสิก วตฺถ สุขสมฺผสฺส
ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ เยส โข ปน ปฏิคฺคณฺหาติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร เตสนฺต มหปฺผล
โหติ มหานิสส อิทมสฺส มหคฺฆตาย วทามิ เสยฺยถาป ต ภิกฺขเว
กาสิก วตฺถ มหคฺฆ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคคฺ ล วทามิ ฯ
เอวรูโป จาย ภิกฺขเว เถโร ภิกฺขุ สงฺฆมชฺเฌ ภณติ ฯ ตเมน ภิกฺขู
เอวมาหสุ อปฺปสทฺทา อายสฺมนฺโต โหถ เถโร ภิกฺขุ ธมฺมฺจ
วินยฺจ ภณตีติ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ กาสิกวตฺถูปมา
ภวิสฺสาม น โปตฺถกูปมาติ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๕๔๐] ๑๐๑ โย โข ๑ ภิกฺขเว เอว วเทยฺย ยถา ยถาย ปุรโิ ส
กมฺม กโรติ ตถา ตถา ต ปฏิสเวทิยตีติ ๒ เอว สนฺต ภิกฺขเว
พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ โอกาโส น ปฺายติ สมฺมา ทุกฺขสฺส
อนฺตกิริยาย ฯ โย จ โข ภิกฺขเว เอว วเทยฺย ยถา ยถา เวทนิย
อย ปุริโส กมฺม กโรติ ตถา ตถาสฺส วิปาก ปฏิสเวทิยตีติ เอว
สนฺต ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยวาโส โหติ โอกาโส ปฺายติ สมฺมา
#๑ ม. ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปฏิสเวเทตีติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยาย ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส อปฺปมตฺตกมฺป
ปาปกมฺม กต ตเมน นิรย อุปเนติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ตาทิสเยว อปฺปมตฺตก ปาปกมฺม กต ทิฏธมฺมเวทนีย
โหติ นานุป ขายติ [๑]- พหุเทว ฯ กถรูปสฺส ภิกฺขเว
ปุคฺคลสฺส อปฺปมตฺตกมฺป ปาปกมฺม กต ตเมน นิรย อุปเนติ ฯh
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อภาวิตกาโย โหติ อภาวิตสีโล
อภาวิตจิตฺโต อภาวิตปฺโ ปริตฺโต อปฺปตุโม ๒ อปฺปทุกขฺ วิหารี
เอวรูปสฺส ภิกฺขเว ปุคฺคลสฺส อปฺปมตฺตกมฺป ปาปกมฺม กต ตเมน
นิรย อุปเนติ ฯ กถรูปสฺส ภิกฺขเว ปุคฺคลสฺส ตาทิสเยว อปฺปมตฺตก
ปาปกมฺม กต ทิฏธมฺมเวทนีย โหติ นานุป ขายติ พหุเทว ฯ อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ภาวิตกาโย โหติ ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต
ภาวิตปฺโ อปริตฺโต มหตฺตา ๓ อปฺปมาณวิหารี เอวรูปสฺส ภิกฺขเวh
ปุคฺคลสฺส ตาทิสเยว อปฺปมตฺตก ปาปกมฺม กต ทิฏธมฺมเวทนีย โหติ
นานุป ขายติ พหุเทว ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส โลณผล ๔ ปริตฺเต
อุทกมลฺลเก ๕ ปกฺขิเปยฺย ต กึ มฺถ ภิกฺขเว อปนุ ต ปริตฺต
อุทกมลฺลเก อุทก อมุนา โลณผเลน ๖ โลณ อสฺส อเปยฺยนฺติ ฯ เอว
ภนฺเต ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อทท หิ ภนฺเต ปริตฺต อุทกมลฺลเก อุทก
ต อมุนา โลณผเลน โลณ อสฺส อเปยฺยนฺติ ฯ เสยฺยถาป ภิกขฺ เว
#๑ ม. กึ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. อปฺปาตุโม ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. มหตฺโต ฯ ๔ ม. โลณกปลล ฯ ๕ ม. อุทกกปลฺลเก ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๖ ม. โลณกปลฺเลน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ปุริโส โลณผล คงฺคาย นทิยา ปกฺขเิ ปยฺย ต กึ มฺถ ภิกฺขเว
อปนุ สา คงฺคา นที อมุนา โลณผเลน โลณ ๑ อสฺส อเปยฺยนฺติ ฯ
โนเหต ภนฺเต ฯ ต กิสสฺ เหตุ ฯ อสุ หิ ภนฺเต คงฺคาย นทิยา
มหาอุทกกฺขนฺโธ โส อมุนา โลณผเลน โลโณ [๒]- อสฺส อเปยฺโยติ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส อปฺปมตฺตกมฺป ปาปกมฺม
กต ตเมน นิรย อุปเนติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส
ตาทิสเยว อปฺปมตฺตก ปาปกมฺม กต ทิฏธมฺมเวทนีย โหติ นานุป
ขายติ พหุเทว ฯ กถรูปสฺส ภิกฺขเว ปุคฺคลสฺส อปฺปมตฺตกมฺป ปาปกมฺม
กต ตเมน นิรย อุปเนติ ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
อภาวิตกาโย โหติ อภาวิตสีโล อภาวิตจิตฺโต อภาวิตปฺโ
ปริตฺโต อปฺปตุโม อปฺปทุกฺขวิหารี เอวรูปสฺส ภิกฺขเว ปุคคฺ ลสฺส
อปฺปมตฺตกมฺป ปาปกมฺม กต ตเมน นิรย อุปเนติ ฯ กถรูปสฺส ภิกฺขเว
ปุคฺคลสฺส ตาทิสเยว อปฺปมตฺตก ปาปกมฺม กต ทิฏธมฺมเวทนีย โหติ
นานุป ขายติ พหุเทว ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ภาวิตกาโย
โหติ ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโ อปริตฺโต มหตฺตา ๓
อปฺปมาณวิหารี เอวรูปสฺส ภิกฺขเว ปุคฺคลสฺส ตาทิสเยว อปฺปมตฺตก
ปาปกมฺม กต ทิฏธมฺมเวทนีย โหติ นานุป ขายติ พหุเทว ฯ อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ อฑฺฒกหาปเณนป พนฺธน นิคจฺฉติ กหาปเณนป
พนฺธน นิคจฺฉติ กหาปณสเตนป พนฺธน นิคจฺฉติ ฯ อิธ ปน
ภิกฺขเว เอกจฺโจ อฑฺฒกหาปเณนป น พนฺธน นิคจฺฉติ กหาปเณนป
#๑ ยุ. โลณา ฯ ๒ ม. ยุ. น ฯ ๓ ม. มหตฺโต ฯ
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น พนฺธน นิคจฺฉติ กหาปณสเตนป น พนฺธน นิคจฺฉติ ฯ กถรูโป
ภิกฺขเว อฑฺฒกหาปเณนป พนฺธน นิคจฺฉติ กหาปเณนป พนฺธน
นิคจฺฉติ กหาปณสเตนป พนฺธน นิคจฺฉติ ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ทฬิทฺโท โหติ อปฺปสฺสโก อปฺปโภโค เอวรูโป ภิกฺขเว อฑฺฒกหาปเณนป
พนฺธน นิคจฺฉติ กหาปเณนป พนฺธน นิคจฺฉติ กหาปณสเตนป
พนฺธน นิคจฺฉติ ฯ กถรูโป ภิกฺขเว อฑฺฒกหาปเณนป น พนฺธน นิคจฺฉติ
กหาปเณนป น พนฺธน นิคจฺฉติ กหาปณสเตนป น พนฺธน นิคจฺฉติ ฯ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อฑฺโฒโหติ มหทฺธโน มหาโภโค เอวรูโป ภิกฺขเว
อฑฺฒกหาปเณนป น พนฺธน นิคจฺฉติ กหาปเณนป น พนฺธน นิคจฺฉติ
กหาปณสเตนป น พนฺธน นิคจฺฉติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว
อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส อปฺปมตฺตกมฺป ปาปกมฺม กต ตเมน นิรย
อุปเนติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ตาทิสเยว อปฺปมตฺตก
ปาปกมฺม กต ทิฏธมฺมเวทนีย โหติ นานุป ขายติ พหุเทว ฯเปฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว โอรพฺภิโก วา อุรพฺภฆาตโก วา อปฺเปกจฺโจ ๑
อุรพฺภ อทินฺน อาทิยมาน ปโหติ หนฺตต วา พนฺธิตต วา ฌาเปตต
วา ยถาปจฺจย วา กาตต อปฺเปกจฺโจ ๒ อุรพฺภ อทินฺน อาทิยมาน
นปฺปโหติ หนฺตต วา พนฺธิตต วา ฌาเปตต วา ยถาปจฺจย วา กาตต ฯ
กถรูโป ๓ ภิกฺขเว โอรพฺภิโก วา อุรพฺภฆาตโก วา อุรพฺภ อทินฺน
อาทิยมาน ปโหติ หนฺตต ว พนฺธิตต วา ฌาเปตต วา ยถาปจฺจย วา
กาตต ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ทฬิทฺโท โหติ อปฺปสฺสโก อปฺปโภโค
#๑-๒ ม. ยุ. อปฺเปกจฺจ ฯ ๓ ม. ยุ. กถรปู  ฯ
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เอวรูโป ๑ ภิกฺขเว โอรพฺภิโก วา อุรพฺภฆาตโก วา อุรพฺภ อทินฺน
อาทิยมาน ปโหติ หนฺตต วา พนฺธิตต วา ฌาเปตต วา ยถาปจฺจย วา
กาตต ฯ กถรูโป ๒ ภิกขฺ เว โอรพฺภิโก วา อุรพฺภฆาตโก วา อุรพฺภ
อทินฺน อาทิยมาน นปฺปโหติ หนฺตต วา พนฺธิตต วา ฌาเปตต วา
ยถาปจฺจย วา กาตต ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อฑฺโฒ โหติ มหทฺธโน
มหาโภโค ราชา วา ราชมหามตฺโต วา เอวรูโป ๓ ภิกฺขเว โอรพฺภิโก
วา อุรพฺภฆาตโก วา อุรพฺภ อทินฺน อาทิยมาน นปฺปโหติ หนฺตต วา
พนฺธิตต วา ฌาเปตต วา ยถาปจฺจย วา กาตต ฯ อฺทตฺถุ
ปฺชลิโกว น ยาจติ เทหิ เม มาริส อุรพฺภ วา อุรพฺภธน วาติ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส อปฺปมตฺตกป ปาปกมฺม
กต ตเมน นิรย อุปเนติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส
ตาทิสเยว อปฺปมตฺตก ปาปกมฺม กต ทิฏธมฺมเวทนีย โหติ นานุป
ขายติ พหุเทว ฯเปฯ โย โข ภิกขฺ เว เอว วเทยฺย ยถา
ยถาย ปุรโิ ส กมฺม กโรติ ตถา ตถา ต ปฏิสเวทิยตีติ เอว
สนฺต ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ โอกาโส น ปฺายติ
สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิรยิ าย ฯ โย จ โข ภิกฺขเว เอว วเทยฺย
ยถา ยถา เวทนีย อย ปุริโส กมฺม กโรติ ตถา ตถาสฺส วิปาก
ปฏิสเวทิยตีติ เอว สนฺต ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยวาโส โหติ โอกาโส
ปฺายติ สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ
[๕๔๑] ๑๐๒ สนฺติ ภิกฺขเว ชาตรูปสฺส โอฬาริกา อุปกฺกเิ ลสา
#๑-๓ ม. ยุ. เอวรูป ฯ ๒ ม. ยุ. กถรูป ฯ
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ปสุวาลิกา ๑ สกฺขรกถลา ตเมน ปสุโธวโก วา ปสุโธวกนฺเตวาสี วา
โทณิย อากิริตฺวา โธวติ สนฺโธวติ นิทฺโธวติ ตสฺมึ ปหีเน ตสฺมึ
พฺยนฺตีกเต สนฺติ ชาตรูปสฺส มชฺฌมิ สหคตา อุปกฺกิเลสา สุขุมสกฺขรา
ถุลลฺ วาลิกา ๒ ตเมน ปสุโธวโก วา ปสุโธวกนฺเตวาสี วา โธวติ สนฺโธวติ
นิทฺโธวติ ตสฺมึ ปหีเน ตสฺมึ พฺยนฺตีกเต สนฺติ ชาตรูปสฺส สุขุมสหคตา
อุปกฺกิเลสา สุขุมวาลิกา กาฬิชลฺลิกา ๓ ตเมน ปสุโธวโก วา
ปสุโธวกนฺเตวาสี วา โธวติ สนฺโธวติ นิทฺโธวติ ตสฺมึ ปหีเน ตสฺมึ
พยนฺตีกเต อถาปร สุวณฺณสิกตาวสิสฺสนฺติ ฯ ตเมน สุวณฺณกาโร วา
สุวณฺณการนฺเตวาสี วา ชาตรูป มุสาย ๔ ปกฺขิปตฺวา ธมติ สนฺธมติ
นิทฺธมติ ฯ ต โหติ ชาตรูป อธนฺต อสนฺธนฺต ๕ อนิทฺธนฺต อนิหิต
อนินฺนีตกสาว ๖ น เจว มุทท โหติ น จ กมฺมนิย น จ ปภสฺสร
ปภงฺคุ จ น จ สมฺมา อุเปติ กมฺมาย ฯ โหติ โส ภิกฺขเว
สมโย ย โส สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา ต ชาตรูป
ธมติ สนฺธมติ นิทฺธมติ ต โหติ ชาตรูป ธนฺต สนฺธนฺต นิทธฺ นฺต
นิหิต นินฺนตี กสาว มุทท จ โหติ กมฺมนิยฺจ ปภสฺสรฺจ น
จ ปภงฺคุ สมฺมา อุเปติ กมฺมาย ยสฺสา ยสฺสา จ ปลนฺธนวิกติยา
อากงฺขติ ยทิ ปฏฏิกาย ยทิ กุณฺฑลาย ยทิ คีเวยฺยเก ๗ ยทิ สุวณฺณมาลาย
ตฺจสฺส อตฺถ อนุโภติ ฯ เอวเมว โข ภิกขฺ เว สนฺติ
อธิจิตฺตมนุยุตฺตสฺส ภิกขฺ ุโน โอฬาริกา อุปกฺกเิ ลสา กายทุจฺจริต
วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต ตเมน สเจตโส ภิกฺขุ ทพฺพชาติโก ปชหติ
#๑ ม. ปสุวาลุกา ฯ ๒ ม. ถูลวาลุกา ฯ ๓ ม. กาฬชลฺลิกา ฯ ๔ มูสาย ฯ ๕ ยุ.
#ธนฺต สนฺธนฺต ฯ ๖ ม. ธนฺต สนฺธนฺต นิทฺธนฺต อนิทฺธนฺตกสาว ฯ
#๗ ม. คีเวยฺยเกน ฯ
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วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ ตสฺมึ ปหีเน ตสฺมึ พฺยนฺตีกเต
สนฺติ อธิจิตฺตมนุยุตฺตสฺส ภิกฺขุโน มชฺฌิมสหคตา อุปกฺกิเลสา กามวิตกฺโก
พฺยาปาทวิตกฺโก วิหึสาวิตกฺโก ตเมน สเจตโส ภิกฺขุ
ทพฺพชาติโก ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ ตสฺมึ ปหีเน
ตสฺมึ พฺยนฺตีกเต สนฺติ อธิจิตฺตมนุยุตฺตสฺส ภิกฺขุโน สุขุมสหคตา อุปกฺกิเลสา
ชาติวิตกฺโก ชนปทวิตกฺโก อนวฺตฺติปฏิสยุตฺโต วิตกฺโก
ตเมน สเจตโส ภิกฺขุ ทพฺพชาติโก ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ
อนภาว คเมติ ตสฺมึ ปหีเน ตสฺมึ พฺยนตีกเต อถาปร ธมฺมวิตกฺกา*วสิสฺสนฺติ ฯ ๑ โส โหติ สมาธิ น เจว สนฺโต นปฺปณีโต นปฺปฏิป-ฺ
*ปสฺสทฺธลทฺโธ ๓ น เอโกทิภาวาธิคโต สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตวโต ๔ ฯ
โหติ โส ภิกฺขเว สมโย ยนฺต จิตฺต อชฺฌตฺตเยว สนฺติฏติ สนฺนิสีทติ
เอโกทิภาโว ๕ โหติ สมาธิยติ ฯ โส โหติ สมาธิ สนฺโต ปณีโต
ปฏิปฺปสฺสทฺธลทฺโธ เอโกทิภาวาธิคโต น สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตวโต ยสฺส
ยสฺส จ อภิฺาสจฺฉิกรณียสฺส ธมฺมสฺส จิตฺต อภินินฺนาเมติ อภิฺาสจฺฉิกิริยาย
ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน
โส สเจ อากงฺขติ อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุภเวยฺย
เอโกป หุตฺวา พหุธา อสฺส พหุธาป หุตฺวา เอโก อสฺส อาวิภาว
ติโรภาว ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ ติโรปพฺพต อสชฺชมาโน คจฺเฉยฺย
เสยฺยถาป อากาเส ปวิยาป อุมฺมุชชฺ นิมุชชฺ  กเรยฺย เสยฺยถาป อุทเก
อุทเกป อภิชชฺ มาเน คจฺเฉยฺย เสยฺยถาป ปวิย อากาเสป ปลฺลงฺเกน
#๑ ม. ธมฺมวิตกฺโกวสิสฺสติ ฯ ม. น จ ปณีโต ฯ ๓ ม. นปฺปฏิปปฺ สฺสทฺธิลทฺโธ ฯ
#๔ ม. สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตคโต ฯ ๕ ม. ยุ. เอโกทิ ฯ
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กเมยฺย เสยฺยถาป ปกฺขิสกุโณ อิเมป จนฺทิมสุรเิ ย เอว มหิทฺธิเก
เอวมหานุภาเว ปาณินา ปริมเสยฺย ปริมชฺเชยฺย ยาว พฺรหฺมโลกาป
กาเยน วส วตฺเตยฺยนฺติ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ
สติ อายตเน ฯ โส สเจ อากงฺขติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย
อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท สุเณยฺย ทิพฺเพ จ มานุเส จ เย
ทูเร สนฺติเก จาติ ๑ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ
อายตเน ฯ โส สเจ อากงฺขติ ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชาเนยฺย สราค วา จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย
วีตราค วา จิตฺต วีตราค จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย สโทส วา จิตฺต
สโทส จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย วีตโทส วา จิตฺต วีตโทส จิตฺตนฺติ
ปชาเนยฺย สโมห วา จิตฺต สโมห จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย วีตโมห
วา จิตฺต วีตโมห จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย สงฺขิตฺต วา จิตฺต สงฺขิตฺต
จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย วิกฺขิตฺต วา จิตฺต วิกฺขิตฺต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย
มหคฺคต วา จิตฺต มหคฺคต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย อมหคฺคต วา
จิตฺต อมหคฺคต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย สอุตฺตร วา จิตฺต สอุตฺตร
จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย อนุตฺตร วา จิตฺต อนุตฺตร จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย
สมาหิต วา จิตฺต สมาหิต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย อสมาหิต วา จิตฺต
อสมาหิต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย วิมุตฺต วา จิตฺต วิมุตฺต จิตฺตนฺติ
ปชาเนยฺย อวิมุตฺต วา จิตฺต อวิมตุ ฺต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺยนฺติ
ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน ฯ โส สเจ
#๑ ยุ. ทูเร วา สนฺติเก วาติ ฯ
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อากงฺขติ อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสเรยฺย เสยฺยถีท เอกมฺป
ชาตึ เทฺวป ชาติโย ติสโฺ สป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป
ชาติโย ทสมฺป ชาติโย วีสมฺป ชาติโย ตึสมฺป ชาติโย จตฺตาฬีสมฺป
ชาติโย ปฺาสมฺป ชาติโย ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป
อเนเกป สวฏฏกปฺเป อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป
อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต
อมุตฺร อุทปาที ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ
เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต
อิธูปปนฺโนติ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสเรยฺยนฺติ
ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน ฯ
โส สเจ อากงฺขติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สตฺเต ปสฺเสยฺย จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ
สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชาเนยฺย อิเม วต
โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา
มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏิกา
มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน
สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา อริยาน
อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส
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เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนาติ อิติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกกฺ นฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺเสยฺย จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชาเนยฺยนฺติ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต
ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน ฯ โส สเจ อากงฺขติ อาสวาน ขยา
อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยนฺติ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต
ปาปุณาติ สติ สติ อายตเนติ ฯ
[๕๔๒] ๑๐๓ อธิจิตฺตมนุยุตฺเตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ตีณิ นิมติ ฺตานิ
กาเลน กาล มนสิกาตพฺพานิ กาเลน กาล สมาธินิมิตฺต มนสิกาตพฺพ
กาเลน กาล ปคฺคาหนิมิตฺต มนสิกาตพฺพ กาเลน กาล
อุเปกฺขานิมิตฺต มนสิกาตพฺพ ฯ สเจ ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกฺขุ
เอกนฺต สมาธินิมิตฺตเยว มนสิกเรยฺย านนฺต จิตฺต โกสชฺชาย
สวตฺเตยฺย ฯ สเจ ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกฺขุ เอกนฺต ปคฺคาหนิมิตฺตเยว
มนสิกเรยฺย านนฺต จิตฺต อุทฺธจฺจาย สวตฺเตยฺย ฯ สเจ
ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกฺขุ เอกนฺต อุเปกฺขานิมิตฺตเยว มนสิกเรยฺย
านนฺต จิตฺต น สมฺมา สมาธิเยยฺย อาสวาน ขยาย ฯ ยโต [๑]- โข
ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกฺขุ กาเลน กาล สมาธินิมิตฺต มนสิกโรติ กาเลน
กาล ปคฺคาหนิมิตฺต มนสิกโรติ กาเลน กาล อุเปกฺขานิมิตฺต มนสิกโรติ
ต โหติ จิตฺต มุทฺุจ กมฺมนิยฺจ ปภสฺสรฺจ น
#๑ โป. ม. ยุ. จ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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จ ปภงฺคุ สมฺมา สมาธิยติ อาสวาน ขยาย ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา อุกฺก พนฺธติ ๑ อุกฺก
พนฺธิตฺวา อุกฺกามุข อาลิมฺเปติ ๒ อุกฺกามุข อาลิมฺเปตฺวา สณฺฑาเสน
ชาตรูป คเหตฺวา [๓]- อุกฺกามุเข ปกฺขิปตฺวา กาเลน กาล อภิธมติ
กาเลน กาล อุทเกน ปริปฺโผเสติ กาเลน กาล อชฺฌุเปกฺขติ ฯ
สเจ ภิกฺขเว สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา ต ชาตรูป
เอกนฺต อภิธเมยฺย านนฺต ชาตรูป ฑเหยฺย ฯ สเจ ภิกฺขเว
สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา ต ชาตรูป เอกนฺต อุทเกน
ปริปฺโผเสยฺย านนฺต ชาตรูป นิพฺพาเปยฺย ฯ สเจ ภิกฺขเว สุวณฺณกาโร
วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา ต ชาตรูป เอกนฺต อชฺฌุเปกฺเขยฺย๔
านนฺต ชาตรูป น สมฺมา ปริปาก คจฺเฉยฺย ฯ ยโต โข
ภิกฺขเว สุวณฺณกาโร วา สุวณฺณการนฺเตวาสี วา ต ชาตรูป กาเลน
กาล อภิธมติ กาเลน กาล อุทเกน ปริปโฺ ผเสติ กาเลน กาล
อชฺฌุเปกฺขติ ต โหติ ชาตรูป มุท
ุ ฺจ กมฺมนิยฺจ ปภสฺสรฺจ
น จ ปภงฺคุ สมฺมา อุเปติ กมฺมาย ยสฺสา ยสฺสา จ ปลนฺธนวิกติยา
อากงฺขติ ยทิ ปฏฏิกาย ๔ ยทิ กุณฺฑลาย ยทิ คีเวยฺยเก
ยทิ สุวณฺณมาลาย ตฺจสฺส อตฺถ อนุโภติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว
อธิจิตฺตมนุยุตฺเตน ภิกฺขุนา ตีณิ นิมติ ฺตานิ กาเลน กาล มนสิกาตพฺพานิ
กาเลน กาล สมาธินิมิตฺต มนสิกาตพฺพ กาเลน กาล ปคฺคาหนิมิตฺต
มนสิกาตพฺพ กาเลน กาล อุเปกฺขานิมิตฺต มนสิกาตพฺพ ฯ สเจ ภิกฺขเว
#๑ ม. พนฺเธยฺย ฯ ๒ ม. อาลิมฺเปยฺย ฯ ๓ ม. อุกฺกามุเข ปกฺขิเปยฺย ฯ
#๔ โป. ยุ. ปฏฏกาย ฯ
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อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกฺขุ เอกนฺต สมาธินิมิตฺตเยว มนสิกเรยฺย านนฺต
จิตฺต โกสชฺชาย สวตฺเตยฺย ฯ สเจ ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกฺขุ
เอกนฺต ปคฺคาหนิมิตฺตเยว มนสิกเรยฺย านนฺต จิตฺต อุทฺธจฺจาย
สวตฺเตยฺย ฯ สเจ ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกฺขุ เอกนฺต อุเปกฺขานิมิตฺตเยว
มนสิกเรยฺย านนฺต จิตฺต น สมฺมา สมาธิเยยฺย อาสวาน
ขยาย ฯ ยโต โข ภิกฺขเว อธิจิตฺตมนุยุตฺโต ภิกขฺ ุ กาเลน กาล
สมาธินิมิตฺต มนสิกโรติ กาเลน กาล ปคฺคาหนิมิตฺต มนสิกโรติ
กาเลน กาล อุเปกฺขานิมิตฺต มนสิกโรติ ต โหติ จิตฺต มุทฺุจ
กมฺมนิยฺจ ปภสฺสรฺจ น จ ปภงฺคุ สมฺมา สมาธิยติ อาสวาน
ขยาย ยสฺส ยสฺส จ อภิฺาสจฺฉิกรณียสฺส ธมฺมสฺส จิตฺต อภินินฺนาเมติ
อภิฺาสจฺฉิกิริยาย ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ
สติ สติ อายตเน โส สเจ อากงฺขติ อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุภเวยฺย
ฯเปฯ อาสวาน ขยา ... สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยนฺติ
ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเนติ ฯ
โลณผลวคฺโค ๑ ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อจฺจายิก วิวิตฺตฺจ สรทา ปริสา ติสฺโส
ตโย อาชานิยา เว โลณเก สงฺฆสมุคฺคตาติ ฯ
ทุติโย ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ
_________
#๑ ม. โลณกปลฺลวคฺโค ฯ
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ตติยปณฺณาสโก
สมฺโพธิวคฺโค ปโม
[๕๔๓] ๑๐๔ ปุพฺเพว เม ภิกฺขเว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส
โพธิสตฺตสฺเสว สโต เอตทโหสิ โก นุ โข โลเก อสฺสาโท โก
อาทีนโว กึ นิสฺสรณนฺติ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว เอตทโหสิ ย
โข โลเก ๑ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุข โสมนสฺส อย โลเก อสฺสาโท
ย โลโก อนิจฺโจ ทุกฺโข วิปริณามธมฺโม อย โลเก อาทีนโว โย
โลเก ฉนฺทราคปฏิวินโย ฉนฺทราคปฺปหาน อิท โลเก นิสฺสรณนฺติ ฯ
ยาวกีวฺจาห ภิกฺขเว เอว โลกสฺส อสฺสาทฺจ อสฺสาทโต อาทีนวฺจ
อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต นาพฺภฺาสึ เนว
ตาวาห ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา
ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ๒
ปจฺจฺาสึ ฯ ยโต จ โขห ภิกฺขเว เอว โลกสฺส อสฺสาทฺจ
อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต
อพฺภฺาสึ อถาห ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ
อภิสมฺพุทฺโธ ปจฺจฺาสึ ฯ าณฺจ ปน เม ทสฺสน อุทปาทิ
อกุปฺปา เม วิมุตฺติ อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ
#๑ โป. ม. โลก ฯ ๒ ม. อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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[๕๔๔] ๑๐๕ โลกสฺสาห ภิกฺขเว อสฺสาทปริเยสน อาจรึ ๑ โย
โลเก อสฺสาโท ตทชฺฌคม ยาวตโก โลเก อสฺสาโท ปฺาย เม โส
สุทิฏโ ฯ โลกสฺสาห ภิกฺขเว อาทีนวปริเยสน อาจรึ โย โลเก
อาทีนโว ตทชฺฌคม ยาวตโก โลเก อาทีนโว ปฺาย เม
โส สุทฏิ โ ฯ โลกสฺสาห ภิกฺขเว นิสฺสรณปริเยสน อาจรึ ย โลเก
นิสฺสรณ ตทชฺฌคม ยาวตก โลเก นิสฺสรณ ปฺาย เม ต
สุทิฏ ฯ ยาวกีวฺจาห ภิกฺขเว โลกสฺส อสฺสาทฺจ อสฺสาทโต
อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต นาพฺภฺาสึ
เนว ตาวาห ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ
ปจฺจฺาสึ ฯ ยโต จ โขห ภิกฺขเว โลกสฺส อสฺสาทฺจ
อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต
อพฺภฺาสึ อถาห ภิกฺขเว สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ
อภิสมฺพุทฺโธ ปจฺจฺาสึ ฯ าณฺจ ปน เม ทสฺสน อุทปาทิ อกุปฺปา
เม วิมุตฺติ อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ
[๕๔๕] ๑๐๖ โน เจต ๒ ภิกฺขเว โลเก อสฺสาโท อภวิสฺส นยิท
สตฺตา โลเก สารชฺเชยฺยย ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ โลเก
อสฺสาโท ตสฺมา สตฺตา โลเก สารชฺชนฺติ ฯ โน เจต ภิกฺขเว โลเก
#๑ ม. อจรึ ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ ๒ ม. เจท ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อาทีนโว อภวิสฺส นยิท สตฺตา โลเก นิพฺพินฺเทยฺยย ยสฺมา จ
โข ภิกฺขเว อตฺถิ โลเก อาทีนโว ตสฺมา สตฺตา โลเก
นิพฺพินฺทนฺติ ฯ โน เจต ภิกฺขเว โลเก นิสฺสรณ อภวิสฺส นยิท สตฺตา
โลกมฺหา นิสฺสเรยฺยย ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อตฺถิ โลเก นิสฺสรณ
ตสฺมา สตฺตา โลกมฺหา นิสฺสรนฺติ ฯ ยาวกีวฺจ ภิกฺขเว สตฺตา
โลกสฺส อสฺสาทฺจ อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสสฺ รณฺจ
นิสฺสรณโต ยถาภูต นาพฺภฺาสส เนว ตาว ภิกขฺ เว สตฺตา สเทวกา
โลกา สมารกา สพฺรหฺมกา สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย๔
นิสฺสฏา วิสยุตฺตา วิปฺปมุตฺตา วิมริยาทีกเตน เจตสา วิหรึสุ ฯ ยโต
จ โข ภิกฺขเว สตฺตา โลกสฺส อสฺสาทฺจ อสฺสาทโต อาทีนวฺจ
อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต อพฺภฺาสส อถ
ภิกฺขเว สตฺตา สเทวกา โลกา สมารกา สพฺรหฺมกา สสฺสมณพฺราหฺมณิยา
ปชาย สเทวมนุสฺสาย นิสฺสฏา วิสยุตฺตา วิปฺปมุตฺตา
วิมริยาทีกเตน เจตสา วิหรนฺตีติ ฯ
[๕๔๖] ๑๐๗ เยเกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา โลกสฺส
อสฺสาทฺจ อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต
ยถาภูต นปฺปชานนฺติ น เม เต ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา
วา สมเณสุ วา สมณสมฺมตา พฺราหฺมเณสุ วา พฺราหฺมณสมฺมตา น
จ ปน เต อายสฺมนฺโต สามฺตฺถฺจ ๑ พฺรหฺมฺตฺถฺจ ๒ ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ ฯ เย จ โข
#๑-๒ ม. วา ฯ
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เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา โลกสฺส อสฺสาทฺจ
อสฺสาทโต อาทีนวฺจ อาทีนวโต นิสฺสรณฺจ นิสฺสรณโต ยถาภูต
ปชานนฺติ เต โขเม ภิกขฺ เว สมณา วา พฺราหฺมณา วา สมเณสุ
วา สมณสมฺมตา พฺราหฺมเณสุ วา พฺราหฺมณสมฺมตา เต จ
ปนายสฺมนฺโต สามฺตฺถฺจ พฺรหฺมฺตฺถฺจ ทิฏเว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ ฯ
[๕๔๗] ๑๐๘ รุณฺณมิท ภิกฺขเว อริยสฺส วินเย ยทิท คีต อุมฺมตฺตกมิท
ภิกฺขเว อริยสฺส วินเย ยทิท นจฺจ โกมาริกมิท ๑ ภิกฺขเว
อริยสฺส วินเย ยทิท อติเวล ทนฺตวิทสกหสิต ตสฺมา ติห ภิกฺขเว
เสตุฆาโต คีเต เสตุฆาโต นจฺเจ อล โว ธมฺมปโมทิตาน สต
สิต สิตมตฺตายาติ ฯ
[๕๔๘] ๑๐๙ ติณฺณ ภิกฺขเว ปฏิเสวนาย นตฺถิ ติตฺติ กตเมส
ติณฺณ สุปฺปสฺส ๒ ภิกฺขเว ปฏิเสวนาย นตฺถิ ตตฺติ สุราเมรยปานสฺส
ภิกฺขเว ปฏิเสวนาย นตฺถิ ติตฺติ เมถุนธมฺมสมาปตฺติยา ภิกขฺ เว
ปฏิเสวนาย นตฺถิ ติตฺติ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ปฏิเสวนาย
นตฺถิ ติตฺตีติ ฯ
[๕๔๙] ๑๑๐ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺน โข อนาถปณฺฑิก คหปตึ ภควา เอตทโวจ จิตฺเต
คหปติ อรกฺขิเต กายกมฺมมฺป อรกฺขติ  โหติ วจีกมฺมมฺป อรกฺขิต
#๑ ม. ยุ. โกมารกมิท ฯ ๒ ม. ยุ. โสปฺปสฺส ฯ
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โหติ มโนกมฺมมฺป อรกฺขิต โหติ ตสฺส อรกฺขิตกายกมฺมสฺส ๑
อรกฺขิตวจีกมฺมสฺส ๒ อรกฺขิตมโนกมฺมสฺส ๓ กายกมฺมมฺป อวสฺสุต โหติ
วจีกมฺมมฺป อวสฺสุต โหติ มโนกมฺมมฺป อวสฺสุต โหติ ตสฺส
อวสฺสุตกายกมฺมสฺส ๔ อวสฺสุตวจีกมฺมสฺส ๕ อวสฺสุตมโนกมฺมสฺส ๖
กายกมฺมมฺป ปูติก โหติ วจีกมฺมมฺป ปูติก โหติ มโนกมฺมมฺป
ปูติก โหติ ตสฺส ปูติกายกมฺมสฺส ปูติวจีกมฺมสฺส ปูติมโนกมฺมสฺส น
ภทฺทก มรณ โหติ น ภทฺทิกา กาลกิริยา เสยฺยถาป คหปติ
กูฏาคาเร ทุจฺฉนฺเน กูฏมฺป อรกฺขิต โหติ โคปาณสิโยป อรกฺขิตา
โหนฺติ ภิตฺติป อรกฺขิตา โหติ กูฏมฺป อวสฺสุต โหติ
โคปาณสิโยป อวสฺสุตา โหนฺติ ภิตฺติป อวสฺสุตา โหติ กูฏมฺป ปูติก
โหติ โคปาณสิโยป ปูติกา โหนฺติ ภิตฺติป ปูติกา โหติ เอวเมว
โข คหปติ จิตฺเต อรกฺขิเต ฯเปฯ น ภทฺทก มรณ โหติ น
ภทฺทิกา กาลกิริยา จิตฺเต คหปติ รกฺขิเต กายกมฺมมฺป รกฺขิต โหติ
วจีกมฺมมฺป รกฺขิต โหติ มโนกมฺมมฺป รกฺขิต โหติ ตสฺส รกฺขิตกายกมฺมสฺส
รกฺขิตวจีกมฺมสฺส รกฺขิตมโนกมฺมสฺส กายกมฺมมฺป
อนวสฺสุต โหติ วจีกมฺมมฺป อนวสฺสุต โหติ มโนกมฺมมฺป อนวสฺสุต
โหติ ตสฺส อนวสฺสุตกายกมฺมสฺส อนวสฺสุตวจีกมฺมสฺส อนวสฺสุตมโนกมฺมสฺส
กายกมฺมมฺป อปูติก โหติ วจีกมฺมมฺป อปูติก โหติ
มโนกมฺมมฺป อปูติก โหติ ตสฺส อปูติกายกมฺมสฺส อปูติวจีกมฺมสฺส
อปูติมโนกมฺมสฺส ภทฺทก มรณ โหติ ภทฺทิกา กาลกิริยา เสยฺยถาป
#๑-๒-๓-๔-๕-๖ โป. ม. ยุ. ...กมฺมนฺตสฺส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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คหปติ กูฏาคาเร สุจฺฉนฺเน กูฏมฺป รกฺขิต โหติ โคปาณสิโยป
รกฺขิตา โหนฺติ ภิตฺติป รกฺขิตา โหติ กูฏมฺป อนวสฺสุต โหติ
โคปาณสิโยป อนวสฺสุตา โหนฺติ ภิตฺติป อนวสฺสุตา โหติ กูฏมฺป
อปูติก โหติ โคปาณสิโยป อปูติกา โหนฺติ ภิตตฺ ิป อปูติกา โหติ
เอวเมว โข คหปติ จิตฺเต รกฺขิเต ฯเปฯ ภทฺทก มรณ โหติ
ภทฺทิกา กาลกิริยาติ ฯ
[๕๕๐] ๑๑๑ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺน โข อนาถปณฺฑิก คหปตึ ภควา เอตทโวจ จิตฺเต
คหปติ พฺยาปนฺเน กายกมฺมมฺป พฺยาปนฺน โหติ วจีกมฺมมฺป พฺยาปนฺน
โหติ มโนกมฺมมฺป พฺยาปนฺน โหติ ตสฺส พฺยาปนฺนกายกมฺมสฺส
พฺยาปนฺนวจีกมฺมสฺส พฺยาปนฺนมโนกมฺมสฺส น ภทฺทก มรณ โหติ
น ภทฺทิกา กาลกิริยา เสยฺยถาป คหปติ กูฏาคาเร ทุจฺฉนฺเน กูฏมฺป
พฺยาปนฺน โหติ โคปาณสิโยป พฺยาปนฺนา โหนฺติ ภิตฺติป พฺยาปนฺนา
โหติ เอวเมว โข คหปติ จิตฺเต พฺยาปนฺเน ฯเปฯ น ภทฺทก
มรณ โหติ น ภทฺทิกา กาลกิริยา จิตฺเต คหปติ อพฺยาปนฺเน
กายกมฺมมฺป อพฺยาปนฺน โหติ วจีกมฺมมฺป อพฺยาปนฺน โหติ
มโนกมฺมมฺป อพฺยาปนฺน โหติ ตสฺส อพฺยาปนฺนกายกมฺมสฺส
อพฺยาปนฺนวจีกมฺมสฺส อพฺยาปนฺนมโนกมฺมสฺส ภทฺทก มรณ โหติ
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ภทฺทิกา กาลกิริยา เสยฺยถาป คหปติ กูฏาคาเร สุจฺฉนฺเน กูฏมฺป
อพฺยาปนฺน โหติ โคปาณสิโยป อพฺยาปนฺนา โหนฺติ ภิตฺติป
อพฺยาปนฺนา โหติ เอวเมว โข คหปติ จิตฺเต อพฺยาปนฺเน ฯเปฯ
ภทฺทก มรณ โหติ ภทฺทิกา กาลกิริยาติ ฯ
[๕๕๑] ๑๑๒ ตีณีมานิ ภิกฺขเว นิทานานิ กมฺมาน สมุทยาย
กตมานิ ตีณิ โลโภ นิทาน กมฺมาน สมุทยาย โทโส นิทาน
กมฺมาน สมุทยาย โมโห นิทาน กมฺมาน สมุทยาย ฯ ย ภิกฺขเว
โลภปกต กมฺม โลภช โลภนิทาน โลภสมุทย ต กมฺม อกุสล
ต กมฺม สาวชฺช ต กมฺม ทุกฺขวิปาก ต กมฺม กมฺมสมุทยาย
สวตฺตติ น ต กมฺม กมฺมนิโรธาย สวตฺตติ ฯ ย ภิกฺขเว โทสปกต
กมฺม โทสช โทสนิทาน โทสสมุทย ต กมฺม อกุสล ต กมฺม
สาวชฺช ต กมฺม ทุกฺขวิปาก ต กมฺม กมฺมสมุทยาย สวตฺตติ
น ต กมฺม กมฺมนิโรธาย สวตฺตติ ฯ ย ภิกฺขเว โมหปกต กมฺม
โมหช โมหนิทาน โมหสมุทย ต กมฺม อกุสล ต กมฺม สาวชฺช
ต กมฺม ทุกฺขวิปาก ต กมฺม กมฺมสมุทยาย สวตฺตติ น ต
กมฺม กมฺมนิโรธาย สวตฺตติ ฯ อิมานิ โข ภิกขฺ เว ตีณิ นิทานานิ
กมฺมาน สมุทยาย ฯ ตีณีมานิ ภิกฺขเว นิทานานิ กมฺมาน สมุทยาย
กตมานิ ตีณิ อโลโภ นิทาน กมฺมาน สมุทยาย อโทโส นิทาน
กมฺมาน สมุทยาย อโมโห นิทาน กมฺมาน สมุทยาย ฯ ย ภิกฺขเว
อโลภปกต กมฺม อโลภช อโลภนิทาน อโลภสมุทย ต กมฺม กุสล
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ต กมฺม อนวชฺช ต กมฺม สุขวิปาก ต กมฺม กมฺมนิโรธาย
สวตฺตติ น ต กมฺม กมฺมสมุทยาย สวตฺตติ ฯ ย ภิกฺขเว อโทสปกต
กมฺม อโทสช อโทสนิทาน อโทสสมุทย ต กมฺม กุสล ต
กมฺม อนวชฺช ต กมฺม สุขวิปาก ต กมฺม กมฺมนิโรธาย
สวตฺตติ น ต กมฺม กมฺมสมุทยาย สวตฺตติ ฯ ย ภิกฺขเว
อโมหปกต กมฺม อโมหช อโมหนิทาน อโมหสมุทย ต กมฺม กุสล
ต กมฺม อนวชฺช ต กมฺม สุขวิปาก ต กมฺม กมฺมนิโรธาย
สวตฺตติ น ต กมฺม กมฺมสมุทยาย สวตฺตติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว
ตีณิ นิทานานิ กมฺมาน สมุทยายาติ ฯ
[๕๕๒] ๑๑๓ ตีณีมานิ ภิกฺขเว นิทานานิ กมฺมาน สมุทยาย
กตมานิ ตีณิ อตีเต ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท
ชายติ อนาคเต ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท
ชายติ ปจฺจุปฺปนฺเน ภิกขฺ เว ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท
ชายติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว อตีเต ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ
ฉนฺโท ชายติ อตีเต ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ
เจตสา อนุวิตกฺเกติ อนุวิจาเรติ ตสฺส อตีเต ฉนฺทราคฏานิเย
ธมฺเม อารพฺภ เจตสา อนุวิตกฺกยโต อนุวิจารยโต ฉนฺโท ชายติ
ฉนฺทชาโต เตหิ ธมฺเมหิ สยุตฺโต โหติ เอตาห ๑ ภิกฺขเว สฺโชน
วทามิ โย ๒ เจตโส สาราโค เอว โข ภิกฺขเว อตีเต ฉนฺทราคฏานิเย
ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท ชายติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว อนาคเต
#๑ ม. เอตมห ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. โส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 340

ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท ชายติ อนาคเต ภิกฺขเว
ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ เจตสา อนุวิตกฺเกติ อนุวิจาเรติ
ตสฺส อนาคเต ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ เจตสา อนุวิตกฺกยโต
อนุวิจารยโต ฉนฺโท ชายติ ฉนฺทชาโต เตหิ ธมฺเมหิ สยุตฺโต โหติ
เอตาห ภิกฺขเว สฺโชน วทามิ โย เจตโส สาราโค เอว
โข ภิกฺขเว อนาคเต ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท ชายติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปจฺจุปฺปนฺเน ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท
ชายติ ปจฺจุปฺปนฺเน ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ
เจตสา อนุวิตกฺเกติ อนุวิจาเรติ ตสฺส ปจฺจุปฺปนฺเน ฉนฺทราคฏานิเย
ธมฺเม อารพฺภ เจตสา อนุวิตกฺกยโต อนุวิจารยโต ฉนฺโท ชายติ
ฉนฺทชาโต เตหิ ธมฺเมหิ สยุตฺโต โหติ เอตาห ภิกฺขเว สฺโชน
วทามิ โย เจตโส สาราโค เอว โข ภิกฺขเว ปจฺจุปฺปนฺเน
ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท ชายติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว
ตีณิ นิทานานิ กมฺมาน สมุทยาย ฯ ตีณีมานิ ภิกฺขเว นิทานานิ
กมฺมาน สมุทยาย กตมานิ ตีณิ อตีเต ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏานิเย
ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ อนาคเต ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏานิเย
ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ ปจฺจุปฺปนฺเน ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏานิเย
ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว อตีเต
ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ อตีตาน
ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏานิยาน ธมฺมาน อายตึ วิปาก ปชานาติ อายตึ
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วิปาก วิทิตวฺ า ตทภินิวชฺเชติ ๑ ตทภินิวชฺเชตฺวา ๒ เจตสา
อภิวิราเชตฺวา ๓ ปฺาย อติวิชฺฌ ปสฺสติ เอว โข ภิกฺขเว อตีเต
ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว อนาคเต
ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ อนาคตาน ภิกฺขเว
ฉนฺทราคฏานิยาน ธมฺมาน อายตึ วิปาก ปชานาติ อายตึ วิปาก
วิทิตฺวา ตทภินิวชฺเชติ ตทภินิวชฺเชตฺวา เจตสา อภิวิราเชตฺวา
ปฺาย อติวิชฺฌ ปสฺสติ เอว โข ภิกฺขเว อนาคเต ฉนฺทราคฏานิเย
ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปจฺจุปฺปนฺเน
ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ ปจฺจุปฺปนฺนาน
ภิกฺขเว ฉนฺทราคฏานิยาน ธมฺมาน อายตึ วิปาก ปชานาติ
อายตึ วิปาก วิทิตฺวา ตทภินิวชฺเชติ ตทภินิวชฺเชตฺวา เจตสา
อภิวิราเชตฺวา ปฺาย อติวิชฺฌ ปสฺสติ เอว โข ภิกฺขเว
ปจฺจุปฺปนฺเน ฉนฺทราคฏานิเย ธมฺเม อารพฺภ ฉนฺโท น ชายติ ฯ
อิมานิ โข ภิกฺขเว นิทานานิ กมฺมาน สมุทยายาติ ฯ
สมฺโพธิวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ปุพฺเพ มนุสฺเส อสฺสาโท สมโณ โรณปฺจม
อติตฺตา เทฺว จ กูฏานิ นิทานา อปเร ทุเวติ ฯ
____________
#๑ ม. ตทภินวิ ตฺเตติ ฯ ยุ. ตทภินิวทฺเธติ ฯ ๒ ม. ตทภินิวตฺเตตฺวา ฯ
#ยุ. ตทภินิวทฺเธตฺวา ฯ ๓ ม. อภินิวิชฺฌิตฺวา ฯ
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อาปายิกวคฺโค ทุติโย
[๕๕๓] ๑๑๔ ตโยเม ภิกฺขเว อาปายิกา เนรยิกา อิทมปฺปหาย
กตเม ตโย โย จ อพฺรหฺมจารี อพฺรหฺมจาริปฏิฺโ โย จ สุทฺธพฺรหฺมจารึ
สุทฺธ พฺรหฺมจริย จรนฺต อมูลเกน พฺรหฺมจริเยน อนุทฺธเสติ โยจาย
เอววาที เอวทิฏิ นตฺถิ กาเมสุ โทโสติ โส ๑ กาเมสุ ปาตพฺยต
อาปชฺชติ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อาปายิกา เนรยิกา อิทมปฺปหายาติ ฯ
[๕๕๔] ๑๑๕ ติณฺณ ภิกฺขเว ปาตุภาโว ทุลลฺ โภ โลกสฺมึ กตเมส
ติณฺณ ตถาคตสฺส ภิกขฺ เว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาโว
ทุลฺลโภ โลกสฺมึ ตถาคตปฺปเวทิตสฺส ธมฺมวินยสฺส เทเสตา ปุคฺคโล
ทุลฺลโภ โลกสฺมึ กตฺู กตเวที ปุคฺคโล ทุลฺลโภ โลกสฺมึ
อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โลกสฺมนิ ฺติ ฯ
[๕๕๕] ๑๑๖ ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ตโย สุปฺปเมยฺโย ทุปฺปเมยฺโย อปฺปเมยฺโย ฯ กตโม จ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล สุปฺปเมยฺโย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อุทธฺ โต
โหติ อุนฺนโฬ จปโล มุขโร วิกิณฺณวาโจ มุฏสฺสติ อสมฺปชาโน
อสมาหิโต วิพฺภนฺตจิตฺโต ปากตินฺทรฺ ิโย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
สุปฺปเมยฺโย ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ทุปฺปเมยฺโย อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล อนุทฺธโต โหติ อนุนฺนโฬ อจปโล อมุขโร อวิกิณฺณวาโจ
อุปฏิตสฺสติ สมฺปชาโน สมาหิโต เอกคฺคจิตฺโต สวุตินฺทฺริโย
#๑ ม. ตาย ฯ
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อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ทุปฺปเมยฺโย ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
อปฺปเมยฺโย อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรห โหติ ขีณาสโว อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล อปฺปเมยฺโย ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ปุคฺคลา
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๕๕๖] ๑๑๗ ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ตโย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สพฺพโส รูปสฺาน
สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา
อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ตทสฺสาเทติ
ต นิกาเมติ เตน จ วิตตฺ ึ อาปชฺชติ ตตฺถ ิโต ตทธิมุตฺโต
ตพฺพหุลวิหารี อปริหีโน กาล กุรุมาโน อากาสานฺจายตนูปคาน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺชติ อากาสานฺจายตนูปคาน ภิกฺขเว เทวาน วีสติ
กปฺปสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ ตตฺถ ปุถชุ ฺชโน ยาวตายุก ตฺวา
ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ ต สพฺพ เขเปตฺวา นิรยมฺป
คจฺฉติ ติรจฺฉานโยนิมฺป คจฺฉติ ปตตฺ ิวิสยมฺป คจฺฉติ ภควโต ปน
สาวโก ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ
ต สพฺพ เขเปตฺวา ตสฺมึเยว ภเว ปรินิพฺพายติ อย โข ภิกฺขเว
วิเสโส อย อธิปฺปายโส อิท นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส อสฺสุตวตา
ปุถุชชฺ เนน ยทิท คติยา อุปปตฺติยา สติ ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขเว
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต
วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ตทสฺสาเทติ
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ต นิกาเมติ เตน จ วิตฺตึ อาปชฺชติ ตตฺถ ิโต ตทธิมุตฺโต
ตพฺพหุลวิหารี อปริหีโน กาล กุรุมาโน วิฺาณฺจายตนูปคาน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺชติ วิฺาณฺจายตนูปคาน ภิกฺขเว เทวาน จตฺตาฬีส
กปฺปสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ ตตฺถ ปุถชุ ฺชโน ยาวตายุก ตฺวา
ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ ต สพฺพ เขเปตฺวา นิรยมฺป
คจฺฉติ ติรจฺฉานโยนิมฺป คจฺฉติ ปตตฺ ิวิสยมฺป คจฺฉติ ภควโต ปน
สาวโก ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ
ต สพฺพ เขเปตฺวา ตสฺมึเยว ภเว ปรินิพฺพายติ อย โข ภิกฺขเว
วิเสโส อย อธิปฺปายโส อิท นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส อสฺสุตวตา
ปุถุชชฺ เนน ยทิท คติยา อุปปตฺติยา สติ ฯ ปุน จ ปร ภิกฺขเว
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สพฺพโส วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ
กิฺจีติ อากิฺจฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ตทสฺสาเทติ ต
นิกาเมติ เตน จ วิตฺตึ อาปชฺชติ ตตฺถ ิโต ตทธิมุตฺโต ตพฺพหุลวิหารี
อปริหีโน กาล กุรุมาโน อากิฺจฺายตนูปคาน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺชติ อากิฺจฺายตนูปคาน ภิกฺขเว เทวาน
สฏี กปฺปสหสฺสานิ อายุปฺปมาณ ตตฺถ ปุถชุ ชฺ โน ยาวตายุก ตฺวา
ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ ต สพฺพ เขเปตฺวา นิรยมฺป
คจฺฉติ ติรจฺฉานโยนิมฺป คจฺฉติ ปตตฺ ิวิสยมฺป คจฺฉติ ภควโต ปน
สาวโก ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ
ต สพฺพ เขเปตฺวา ตสฺมึเยว ภเว ปรินิพฺพายติ อย โข ภิกฺขเวk
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วิเสโส อย อธิปฺปายโส อิท นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส
อสฺสุตวตา ปุถุชชฺ เนน ยทิท คติยา อุปปตฺติยา สติ ฯ อิเม โข
ภิกฺขเว ตโย ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๕๕๗] ๑๑๘ ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว วิปตฺติโย กตมา ติสฺโส
สีลวิปตฺติ จิตฺตวิปตฺติ ทิฏิวิปตฺติ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สีลวิปตฺติ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุ
มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ ปสุณวาโจ โหติ ผรุสวาโจ
โหติ สมฺผปฺปลาป โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สีลวิปตฺติ ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว จิตฺตวิปตฺติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อภิชฺฌาลุ
โหติ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว จิตฺตวิปตฺติ ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว ทิฏิวิปตฺติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ มิจฺฉาทิฏิโก
โหติ วิปรีตทสฺสโน นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ  นตฺถิ หุต
นตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผลวิปาโก นตฺถิ อย โลโก นตฺถิ
ปโร โลโก นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ
โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ทิฏิวิปตฺติ ฯ สีลวิปตฺติเหตุ วา ภิกฺขเว สตฺตา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ
จิตฺตวิปตฺติเหตุ วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย|
ทุคฺคตึ วินปิ าต นิรย อุปปชฺชนฺติ ทิฏิวิปตฺติเหตุ วา ภิกขฺ เว
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สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชนฺติ ฯ อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส วิปตฺติโย ฯ ติสฺโส อิมา
ภิกฺขเว สมฺปทา กตมา ติสฺโส สีลสมฺปทา จิตฺตสมฺปทา ทิฏิสมฺปทา ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว สีลสมฺปทา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ
มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสณ
ุ าย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรโต โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สีลสมฺปทา ฯ กตมา
จ ภิกฺขเว จิตฺตสมฺปทา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อนภิชฺฌาลุ โหติ
อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว จิตฺตสมฺปทา ฯ กตมา
จ ภิกฺขเว ทิฏิสมฺปทา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมฺมาทิฏิโก โหติ
อวิปรีตทสฺสโน อตฺถิ ทินฺน อตฺถิ ยิฏ อตฺถิ หุต อตฺถิ
สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผลวิปาโก อตฺถิ อย โลโก อตฺถิ ปโร
โลโก อตฺถิ มาตา อตฺถิ ปตา อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ
โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ทิฏิสมฺปทา ฯ สีลสมฺปทาเหตุ วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ จิตฺตสมฺปทาเหตุ วา
ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ
ทิฏิสมฺปทาเหตุ วา ภิกขฺ เว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ
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สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส สมฺปทาติ ฯ
[๕๕๘] ๑๑๙ ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว วิปตฺติโย กตมา ติสฺโส
สีลวิปตฺติ จิตฺตวิปตฺติ ทิฏิวิปตฺติ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สีลวิปตฺติ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ ฯเปฯ สมฺผปฺปลาป โหติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สีลวิปตฺติ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว จิตฺตวิปตฺติ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อภิชฺฌาลุ โหติ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว จิตฺตวิปตฺติ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว ทิฏิวิปตฺติ อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ วิปรีตทสฺสโน นตฺถิ ทินฺน
นตฺถิ ยิฏ ฯเปฯ เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ทิฏิวิปตฺติ ฯ สีลวิปตฺติเหตุ
วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ จิตฺตวิปตฺติเหตุ วา ... ทิฏิวิปตฺติเหตุ
วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปชฺชนฺติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปณฺณโก มณิ อุทฺธขิตฺโต
เยน เยเนว ปติฏาติ สุปติฏิตเยว ปติฏาติ เอวเมว โข ภิกขฺ เว
สีลวิปตฺติเหตุ วา สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ จิตฺตวิปตฺติเหตุ วา ... ทิฏิวิปตฺติเหตุ
วา สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชนฺติ ฯ อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส วิปตฺติโย ๑ ฯ ติสฺโส อิมา
ภิกฺขเว สมฺปทา กตมา ติสฺโส สีลสมฺปทา จิตฺตสมฺปทา ทิฏิสมฺปทา ฯ
#๑ ม. วิปตฺตโิ ยติ ฯ
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กตมา จ ภิกฺขเว สีลสมฺปทา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สีลสมฺปทา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว จิตฺตสมฺปทา
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อนภิชฺฌาลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว จิตฺตสมฺปทา ฯ กตมา จ ภิกขฺ เว ทิฏิสมฺปทา
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมฺมาทิฏิโก โหติ อวิปรีตทสฺสโน อตฺถิ
ทินฺน อตฺถิ ยิฏ ฯเปฯ เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ทิฏิสมฺปทา ฯ
สีลสมฺปทาเหตุ วา ภิกขฺ เว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ
สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ จิตฺตสมฺปทาเหตุ วา ... ทิฏิสมฺปทาเหตุ
วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชนฺติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปณฺณโก มณิ อุทฺธขิตฺโต เยน
เยเนว ปติฏ าติ สุปติฏ ิตเยว ปติฏาติ เอวเมว โข ภิกฺขเว
สีลสมฺปทาเหตุ วา สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชนฺติ จิตฺตสมฺปทาเหตุ วา ... ทิฏิสมฺปทาเหตุ วา สตฺตา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ อิมา
โข ภิกฺขเว ติสฺโส สมฺปทาติ ฯ
[๕๕๙] ๑๒๐ ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว วิปตฺติโย กตมา ติสฺโส
กมฺมนฺตวิปตฺติ อาชีววิปตฺติ ทิฏิวิปตฺติ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว กมฺมนฺตวิปตฺติ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ ฯเปฯ สมฺผปฺปลาป
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โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺมนฺตวิปตฺติ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว
อาชีววิปตฺติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ มิจฺฉาอาชีโว โหติ มิจฺฉาอาชีเวน
ชีวิต กปฺเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อาชีววิปตฺติ ฯ กตมา จ
ภิกฺขเว ทิฏ ิวิปตฺติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ
วิปรีตทสฺสโน นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ ฯเปฯ เย อิมฺจ โลก
ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ทิฏิวิปตฺติ ฯ อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส วิปตฺติโย ฯ ติสฺโส
อิมา ภิกฺขเว สมฺปทา กตมา ติสฺโส กมฺมนฺตสมฺปทา อาชีวสมฺปทา
ทิฏิสมฺปทา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว กมฺมนฺตสมฺปทา อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต
โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺมนฺตสมฺปทา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว
อาชีวสมฺปทา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมฺมาอาชีโว โหติ สมฺมาอาชีเวน
ชีวิต กปฺเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อาชีวสมฺปทา ฯ กตมา จ
ภิกฺขเว ทิฏ ิสมฺปทา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมฺมาทิฏิโก โหติ
อวิปรีตทสฺสโน อตฺถิ ทินฺน อตฺถิ ยิฏ ฯเปฯ เย อิมฺจ
โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ทิฏิสมฺปทา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส สมฺปทาติ ฯ
[๕๖๐] ๑๒๑ ตีณีมานิ ภิกฺขเว โสเจยฺยานิ กตมานิ ตีณิ
กายโสเจยฺย วจีโสเจยฺย มโนโสเจยฺย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว กายโสเจยฺย
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา
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ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ อิท วุจจฺ ติ
ภิกฺขเว กายโสเจยฺย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว วจีโสเจยฺย อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ มุสาวาทา ปฏิวริ โต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต
โหติ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต
โหติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว วจีโสเจยฺย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว มโนโสเจยฺย
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อนภิชฺฌาลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต
โหติ สมฺมาทิฏิโก โหติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว มโนโสเจยฺย ฯ8
อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ โสเจยฺยานีติ ฯ
[๕๖๑] ๑๒๒ ตีณีมานิ ภิกฺขเว โสเจยฺยานิ กตมานิ ตีณิ
กายโสเจยฺย วจีโสเจยฺย มโนโสเจยฺย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว กายโสเจยฺย
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ อพฺรหฺมจริยา ปฏิวิรโต โหติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
กายโสเจยฺย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว วจีโสเจยฺย อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ผรุสาย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อิท วุจฺจติ
ภิกฺขเว วจีโสเจยฺย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว มโนโสเจยฺย อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สนฺต วา อชฺฌตฺต กามจฺฉนฺท อตฺถิ เม อชฺฌตฺต กามจฺฉนฺโทติ
ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต กามจฺฉนฺท นตฺถิ เม อชฺฌตฺต
กามจฺฉนฺโทติ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาโท
โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส ปหาน

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 351

โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ ปหีนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส อายตึ
อนุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ สนฺต วา อชฺฌตฺต พฺยาปาท
อตฺถิ เม อชฺฌตฺต พฺยาปาโทติ ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต
พฺยาปาท นตฺถิ เม อชฺฌตฺต พฺยาปาโทติ ปชานาติ ยถา จ
อนุปฺปนฺนสฺส พฺยาปาทสฺส อุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา
จ อุปฺปนฺนสฺส พฺยาปาทสฺส ปหาน โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา
จ ปหีนสฺส พฺยาปาทสฺส อายตึ อนุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ
สนฺต วา อชฺฌตฺต ถีนมิทฺธ อตฺถิ เม อชฺฌตฺต ถีนมิทฺธนฺติ
ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต ถีนมิทฺธ นตฺถิ เม อชฺฌตฺต
ถีนมิทฺธนฺติ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส ถีนมิทฺธสฺส อุปฺปาโท
โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส ถีนมิทฺธสฺส ปหาน
โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ ปหีนสฺส ถีนมิทฺธสฺส อายตึ อนุปฺปาโท
โหติ ตฺจ ปชานาติ สนฺต วา อชฺฌตฺต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ อตฺถิ
เม อชฺฌตฺต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนฺติ ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ นตฺถิ เม อชฺฌตฺต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนฺติ ปชานาติ
ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส อุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ
ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ปหาน โหติ ตฺจ ปชานาติ
ยถา จ ปหีนสฺส อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส อายตึ อนุปฺปาโท โหติ ตฺจ
ปชานาติ สนฺต วา อชฺฌตฺต วิจิกิจฺฉ อตฺถิ เม อชฺฌตฺต
วิจิกิจฺฉาติ ปชานาติ อสนฺต วา อชฺฌตฺต วิจิกิจฺฉ นตฺถิ เม
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อชฺฌตฺต วิจกิ ิจฺฉาติ ปชานาติ ยถา จ อนุปฺปนฺนาย วิจิกิจฺฉาย
อุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ อุปฺปนฺนาย วิจิกิจฺฉาย
ปหาน โหติ ตฺจ ปชานาติ ยถา จ ปหีนาย วิจิกิจฺจาย อายตึ
อนุปฺปาโท โหติ ตฺจ ปชานาติ อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว มโนโสเจยฺย ฯ
อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ โสเจยฺยานีติ ฯ
กายสุจึ วาจาสุจึ ๑ เจโตสุจิมนาสว
สุจึ โสเจยฺยสมฺปนฺน อาหุ นินฺหาตปาปกนฺติ ฯ
[๕๖๒] ๑๒๓ ตีณีมานิ ภิกฺขเว โมเนยฺยานิ กตมานิ ตีณิ
กายโมเนยฺย วจีโมเนยฺย มโนโมเนยฺย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว กายโมเนยฺย
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ อพฺรหฺมจริยา ๒ ปฏิวิรโต โหติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
กายโมเนยฺย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว วจีโมเนยฺย อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ผรุสาย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อิท วุจฺจติ
ภิกฺขเว วจีโมเนยฺย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว มโนโมเนยฺย อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว
มโนโมเนยฺย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ โมเนยฺยานีติ ฯ
กายมุนึ วาจามุนึ ๓ เจโตมุนิมนาสว
มุนึ โมเนยฺยสมฺปนฺน อาหุ สพฺพปฺปหายินนฺติ ฯ
อาปายิกวคฺโค ทุติโย ฯ
#๑ ม. วจีสุจึ ฯ ๒ ยุ. กาเมสุ มิจฺฉาจารา ฯ ๓ ม. วจีมุนึ ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
อาปายิโก ทุลฺลโภ จ อปฺปเมยฺย อเนฺชก
อย อปณฺณกมฺมนฺโต เทฺว จ โสเจยฺยโมเนยฺยาติ ฯ
_________
กุสินารวคฺโค ตติโย
[๕๖๓] ๑๒๔ เอก สมย ภควา กุสินาราย วิหรติ พลิหรเณ
วนสณฺเฑ ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสส ฯ ภควา เอตทโวจ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ อฺตร คาม วา นิคม วา อุปนิสฺสาย วิหรติ ตเมน๕
คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อุปสงฺกมิตฺวา สฺวาตนาย ภตฺเตน
นิมนฺเตติ อากงฺขมาโน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อธิวาเสติ โส ตสฺสา รตฺติยา
อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมฺย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน ตสฺส
คหปติสฺส วา คหปติปุตฺตสฺส วา นิเวสน เตนุปสงฺกมติ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทติ ตเมน โส คหปติ วา
คหปติปุตฺโต วา ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปติ
สมฺปวาเรติ ตสฺส เอว โหติ สาธุ วต มาย ๑ คหปติ วา
คหปติปุตฺโต วา ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปติ
สมฺปวาเรตีติ เอวมฺปสฺส โหติ อโห วต มาย คหปติ วา คหปติปุตฺโต
วา อายตึป เอวรูเปน ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา
#๑ ม. มยาย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สนฺตปฺเปยฺย สมฺปวาเรยฺยาติ โส ต ปณฺฑปาต คธิโต ๑ มุจฺฉิโต
อชฺโฌปนฺโน ๒ อนาทีนวทสฺสาวี อนิสฺสรณปฺโ ปริภ
ุ ฺชติ โส ตตฺถ
กามวิตกฺกมฺป วิตกฺเกติ พฺยาปาทวิตกฺกมฺป วิตกฺเกติ วิหึสาวิตกฺกมฺป
วิตกฺเกติ เอวรูปสฺสาห ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ทินฺน น มหปฺผล ๓
วทามิ ต กิสฺส เหตุ ปมตฺโต หิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหรติ อิธ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อฺตร คาม วา นิคม วา อุปนิสฺสาย วิหรติ
ตเมน คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อุปสงฺกมิตฺวา สฺวาตนาย ภตฺเตน
นิมนฺเตติ อากงฺขมาโน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อธิวาเสติ โส ตสฺสา
รตฺติยา อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน
ตสฺส คหปติสฺส วา คหปติปุตฺตสฺส วา นิเวสน เตนุปสงฺกมติ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทติ ตเมน โส คหปติ วา
คหปติปุตฺโต วา ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปติ
สมฺปวาเรติ ตสฺส น เอว โหติ สาธุ วต มาย คหปติ วา
คหปติปุตฺโต วา ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปติ
สมฺปวาเรตีติ เอวมฺปสฺส น โหติ อโห วต มาย คหปติ วา
คหปติปุตฺโต วา อายตึป เอวรูเปน ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน
สหตฺถา สนฺตปฺเปยฺย สมฺปวาเรยฺยาติ โส ต ปณฺฑปาต อคธิโต
อมุจฺฉิโต อนชฺโฌปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ
โส ตตฺถ เนกฺขมฺมวิตกฺกมฺป วิตกฺเกติ อพฺยาปาทวิตกฺกมฺป วิตกฺเกติ
อวิหึสาวิตกฺกมฺป วิตกฺเกติ เอวรูปสฺสาห ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ทินฺน
#๑ ม. คถิโต ฯ ๒ โป. อชฺฌาปนฺโน ฯ ๓ ม. ยุ. มหปฺผลนุติ ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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มหปฺผล วทามิ ต กิสฺส เหตุ อปฺปมตฺโต หิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหรตีติ ฯ
[๕๖๔] ๑๒๕ ยสฺส ภิกฺขเว ทิสาย ภิกฺขู ภณฺฑนชาตา กลหชาตา
วิวาทาปนฺนา อฺมฺ มุขสตฺตีหิ วิตุทนฺตา วิหรนฺติ มนสิกาตตป
เม เอสา ภิกฺขเว ทิสา น ผาสุ โหติ ปเคว คนฺตต นิฏ
เอตฺถ คจฺฉามิ อทฺธา เต อายสฺมนฺโต ตโย ธมฺเม ปชหึสุ ตโย
ธมฺเม พหุลมี กสุ ๑ กตเม ตโย ธมฺเม ปชหึสุ เนกฺขมฺมวิตกฺก
อพฺยาปาทวิตกฺก อวิหึสาวิตกฺก อิเม ตโย ธมฺเม ปชหึสุ กตเม
ตโย ธมฺเม พหุลีมกสุ กามวิตกฺก พฺยาปาทวิตกฺก วิหึสาวิตกฺก
อิเม ตโย ธมฺเม พหุลีมกสุ ยสฺส ภิกฺขเว ทิสาย ภิกฺขู ภณฺฑนชาตา
กลหชาตา วิวาทาปนฺนา อฺมฺ มุขสตฺตีหิ วิตุทนฺตา
วิหรนฺติ มนสิกาตตป เม เอสา ภิกฺขเว ทิสา น ผาสุ โหติ ปเคว
คนฺตต นิฏ  เอตฺถ คจฺฉามิ อทฺธา เต อายสฺมนฺโต อิเม ตโย
ธมฺเม ปชหึสุ อิเม ตโย ธมฺเม พหุลมี กสุ ฯ ยสฺส [๒]- ภิกฺขเว ทิสาย
ภิกฺขู สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ขีโรทกีภูตา อฺมฺ
ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหรนฺติ คนฺตตป เม เอสา ภิกฺขเว ทิสา
ผาสุ โหติ ปเคว มนสิกาตต นิฏ เอตฺถ คจฺฉามิ อทฺธา เต
อายสฺมนฺโต [๓]- ตโย ธมฺเม ปชหึสุ [๔]- ตโย ธมฺเม พหุลีมกสุ กตเม
ตโย ธมฺเม ปชหึสุ กามวิตกฺก พฺยาปาทวิตกฺก วิหึสาวิตกฺก อิเม
ตโย ธมฺเม ปชหึสุ กตเม ตโย ธมฺเม พหุลีมกสุ เนกฺขมฺมวิตกฺก
อพฺยาปาทวิตกฺก อวิหสึ าวิตกฺก อิเม ตโย ธมฺเม พหุลีมกสุ
#๑ ม. พหุลมกสุ ฯ อิโต ปร อีหิสเมว ฯ ๒ ม. ปน ฯ ๓-๔ ยุ. อิเม ฯ
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ยสฺส ภิกฺขเว ทิสาย ภิกฺขู สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา
ขีโรทกีภูตา อฺมฺ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหรนฺติ คนฺตตป เม
เอสา ภิกฺขเว ทิสา ผาสุ โหติ ปเคว มนสิกาตต นิฏ เอตฺถ
คจฺฉามิ อทฺธา เต อายสฺมนฺโต อิเม ตโย ธมฺเม ปชหึสุ อิเม
ตโย ธมฺเม พหุลีมกสูติ ฯ
[๕๖๕] ๑๒๖ เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ โคตมเก เจติเย ฯ
ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสส ภควา เอตทโวจ อภิฺายาห ภิกฺขเว
ธมฺม เทเสมิ โน อนภิฺาย สนิทานาห ภิกฺขเว ธมฺม เทเสมิ
โน อนิทาน สปฺปาฏิหาริยาห ภิกฺขเว ธมฺม เทเสมิ โน อปฺปาฏิหาริย
ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว อภิฺาย ธมฺม เทสยโต โน
อนภิฺาย สนิทาน ธมฺม เทสยโต โน อนิทาน สปฺปาฏิหาริย
ธมฺม เทสยโต โน อปฺปาฏิหาริย กรณีโย โอวาโท กรณียา
อนุสาสนี อลฺจ ปน โว ภิกฺขเว ตุฏิยา อล อตฺตมนตาย
อล โสมนสฺสาย สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา สฺวากฺขาโต ภควตา
ธมฺโม สุปฏิปนฺโน สงฺโฆติ ฯ อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมนา เต
ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทท ฯ ๑ อิมสฺมิฺจ ปน เวยฺยากรณสฺมึ
ภฺมาเน สหสฺสี โลกธาตุ อกมฺปตฺถาติ ฯ
[๕๖๖] ๑๒๗ เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก จรมาโน เยน
กปลวตฺถุ ตทวสริ ฯ อสฺโสสิ โข มหานาโม สกฺโก ภควา กิร
#๑ ม. ยุ. อภินนฺทุนฺติ ฯ
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กปลวตฺถถ อนุปฺปตฺโตติ ฯ อถโข มหานาโม สกฺโก เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ
เอกมนฺต ิต โข มหานาม สกฺก ภควา เอตทโวจ คจฺฉ มหานาม
กปลวตฺถุสฺมึ ตถารูป อาวสถ ชาน ยตฺถชฺช มย เอกรตฺตึ
วิหเรยฺยามาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข มหานาโม สกฺโก ภควโต ปฏิสฺสุณิตฺวา
กปลวตฺถถ ปวิสิตฺวา เกวลกปฺป กปลวตฺถถ อาหิณฺฑนฺโต ๑ น อทฺทส
กปลวตฺถุสฺมึ ตถารูป อาวสถ ยตฺถ ๒ ภควา เอกรตฺตึ วิหเรยฺย ฯ
อถโข มหานาโม สกฺโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต เอตทโวจ นตฺถิ ภนฺเต กปลวตฺถุสฺมึ ตถารูโป อาวสโถ
ยตฺถชฺช ภควา เอกรตฺตึ วิหเรยฺย อย ภนฺเต ภรณฺฑุ กาลาโม
ภควโต ปุราณสพฺรหฺมจารี ตสฺสชฺช ภควา อสฺสเม เอกรตฺตึ
วิหรตูติ ฯ คจฺฉ มหานาม สนฺถร ปฺาเปหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
มหานาโม สกฺโก ภควโต ปฏิสฺสณ
ุ ิตฺวา เยน ภรณฺฑุสฺส กาลามสฺส
อสฺสโม เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา สนฺถร ปฺาเปตฺวา อุทก
เปตฺวา ปาทาน โธวนาย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต เอตทโวจ สนฺถโต ภนฺเต สนฺถโร ๓ อุทก ปต
ปาทาน โธวนาย ยสฺสทานิ ภนฺเต ภควา กาล มฺตีติ ฯ อถโข
ภควา เยน ภรณฺฑุสฺส กาลามสฺส อสฺสโม เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ นิสชฺช โข ภควา ปาเท ปกฺขาเลสิ ฯ
อถโข มหานามสฺส สกฺกสฺส เอตทโหสิ อกาโล โข อชฺช ภควนฺต ปยิรุปาสิตต
#๑ ม. ยุ. อนฺวาหิณฺฑนฺโต ฯ ๒ ม. ยตฺถชฺช ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ โป. ม. สนฺถาโร ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 358

กิลนฺโต ภควา เสฺวทานาห ภควนฺต ปยิรุปาสิสฺสามีติ ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข มหานาโม สกฺโก
ตสฺสา รตฺตยิ า อจฺจเยน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺน โข มหานาม
สกฺก ภควา เอตทโวจ ตโย โขเม มหานาม สตฺถาโร สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม ตโย อิธ มหานาม เอกจฺโจ สตฺถา
กามาน ปริฺ ปฺาเปติ น รูปาน ปริฺ ปฺาเปติ น
เวทนาน ปริฺ ปฺาเปติ อิธ ปน มหานาม เอกจฺโจ สตฺถา
กามานฺเจว ปริฺ ปฺาเปติ รูปานฺจ ปริฺ ปฺาเปติ
น เวทนาน ปริฺ ปฺาเปติ อิธ ปน มหานาม เอกจฺโจ สตฺถา
กามานฺเจว ปริฺ ปฺาเปติ รูปานฺจ ปริฺ ปฺาเปติ
เวทนานฺจ ปริฺ ปฺาเปติ อิเม โข มหานาม ตโย สตฺถาโร
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ อิเมส มหานาม ติณฺณ สตฺถาราน
เอกา นิฏา อุทาหุ ปุถู นิฏาติ ฯ เอว วุตฺเต ภรณฺฑุ กาลาโม
มหานาม สกฺก เอตทโวจ เอกาติ มหานาม วเทหีติ ฯ เอว วุตฺเต
ภควา มหานาม สกฺก เอตทโวจ นานาติ มหานาม วเทหีติ ฯ ทุติยมฺป
โข ภรณฺฑุ กาลาโม มหานาม สกฺก เอตทโวจ เอกาติ มหานาม
วเทหีติ ฯ ทุติยมฺป โข ภควา มหานาม สกฺก เอตทโวจ นานาติ
มหานาม วเทหีติ ฯ ตติยมฺป โข ภรณฺฑุ กาลาโม มหานาม สกฺก
เอตทโวจ เอกาติ มหานาม วเทหีติ ฯ ตติยมฺป โข ภควา มหานาม
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สกฺก เอตทโวจ นานาติ มหานาม วเทหีติ ฯ อถโข ภรณฺฑุสฺส
กาลามสฺส เอตทโหสิ มเหสกฺขสฺส วตมฺหิ มหานามสฺส สกฺกสฺส
สมฺมุขา สมเณน โคตเมน ยาวตติยก อปสาทิโต ยนฺนูนาห กปลวตฺถุมฺหา
ปกฺกเมยฺยนฺติ ฯ อถโข ภรณฺฑุ กาลาโม กปลวตฺถุมฺหา
ปกฺกามิ [๑]- ตถาปกฺกนฺโตว อโหสิ น ปุน ปจฺฉาคจฺฉีติ ฯ
[๕๖๗] ๑๒๘ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถโข หตฺถโก เทวปุตฺโต อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา
อภิกฺกนฺตวณฺโณ เกวลกปฺป เชตวน โอภาเสตฺวา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต ปุรโต สฺสามีติ โอสีทติ ๒
สสีทติ น สกฺโกติ สณฺาตต เสยฺยถาป นาม สปฺป วา เตล วา๏
วาลิกาย ๓ อาสิตฺต โอสีทติ สสีทติ น สณฺาติ เอวเมว หตฺถโก
เทวปุตฺโต ภควโต ปุรโต สฺสามีติ โอสีทติ สสีทติ น สกฺโกติ
สณฺาตต ฯ อถโข ภควา หตฺถก เทวปุตฺต เอตทโวจ โอฬาริก
หตฺถก อตฺตภาว อภินิมฺมินาหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข หตฺถโก เทวปุตฺโต
ภควโต ปฏิสฺสุณิตฺวา โอฬาริก อตฺตภาว อภินิมฺมินิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ เอกมนฺต ิต โข หตฺถก
เทวปุตฺต ภควา เอตทโวจ เย เต หตฺถก ธมฺมา ปุพฺเพ มนุสฺสภูตสฺส
ปวตฺติโน อเหสส อปนุ เต เต ธมฺมา เอตรหิ ปวตฺติโนติ
เย จ เม ภนฺเต [๔]- ธมฺมา ปุพฺเพ มนุสฺสภูตสฺส ปวตฺติโน อเหสส เต
จ เม ธมฺมา เอตรหิ ปวตฺติโน เย จ เม ภนฺเต ธมฺมา ปุพฺเพ
#๑ ม. ยุ. ย กปลวตฺถุมฺหา ปกฺกามิ ฯ ๒ โป. ม. โอสีทติ เมว สสีทติเมว ฯ ยุ.
#โอสีทติ เจว สสีทติ เจว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. วาลุกาย ฯ ๔ โป. ยุ. ภควา ฯ
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มนุสฺสภูตสฺส นปฺปวตฺติโน อเหสส เต จ เม ธมฺมา เอตรหิ ปวตฺติโน
เสยฺยถาป ภนฺเต ภควา เอตรหิ อากิณฺโณ วิหรติ ภิกฺขูหิ ภิกขฺ ุนีหิ
อุปาสเกหิ อุปาสิกาหิ ราชูหิ ราชมหามตฺเตหิ ติตฺถิเยหิ ติตฺถิยสาวเกหิ
เอวเมว โข อห ภนฺเต อากิณฺโณ วิหรามิ เทวปุตฺเตหิ ทูรโตป
ภนฺเต เทวปุตฺตา อาคจฺฉนฺติ หตฺถกสฺส เทวปุตฺตสฺส สนฺติเก ธมฺม
โสสฺสามาติ ติณฺณาห ภนฺเต ธมฺมาน อติตฺโต อปฺปฏิวาโณ กาลกโต
กตเมส ติณฺณ ภควโต อห ภนฺเต ทสฺสนสฺส ๑ อติตฺโต อปฺปฏิวาโณ
กาลกโต สทฺธมฺมสฺสวนสฺสาห ภนฺเต อติตฺโต อปฺปฏิวาโณ กาลกโต
สงฺฆสฺสาห ภนฺเต อุปฏานสฺส อติตฺโต อปฺปฏิวาโณ กาลกโต อิเมส
โข อห ภนฺเต ติณฺณ ธมฺมาน อติตฺโต อปฺปฏิวาโณ กาลกโตติ ฯ
ภควโต ๒ ทสฺสนสฺส ติตฺติ อทฺธา กุทาจน
สงฺฆสฺส อุปฏานสฺส สทฺธมฺมสฺสวนสฺส จ ฯ
อธิสีล สิกฺขมาโน สทฺธมฺมสฺสวเน รโต
ติณฺณ ธมฺมานมติตฺโต หตฺถโก อวิห คโตติ ฯ
[๕๖๘] ๑๒๙ เอก สมย ภควา พาราณสิย วิหรติ อิสิปตเน
มิคทาเย ฯ อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
พาราณสึ ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อทฺทสา โข ภควา โคโยคมิลกฺขสฺมึ ๓
ปณฺฑาย จรมาโน อฺตร ภิกฺขข ริตฺตสฺสาท พาหิรสฺสาท มุฏสฺสตึ
อสมฺปชาน อสมาหิต วิพฺภนฺตจิตฺต ปากตินฺทฺริย ทิสฺวา ต ภิกฺขข
#๑ ยุ. ทสฺสนาย ฯ ๒ โป. ม. ยุ. นาห ภควโต ทสฺสนสฺส ติตฺติมชฺฌคา กุทาจน ฯ
#๓ ม. โคโยคปลกฺขสฺมึ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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เอตทโวจ มา ๑ โข ตฺว ภิกฺขุ อตฺตาน กฏวิยมกาสิ ต วต ภิกฺขุ
กฏวิยกต อตฺตาน อามคนฺเธ ๒ อวสฺสุต มกฺขิกา นานุปติสฺสนฺติ
นานฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ เนต าน วิชชฺ ตีติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ภควตา
อิมินา โอวาเทน โอวทิโต สเวคมาปาทีติ ฯ อถโข ภควา พาราณสิย
ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อิธาห ภิกฺขเว ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย พาราณสึ
ปณฺฑาย ปาวิสึ อทฺทสึ โข อห ภิกขฺ เว โคโยคมิลกฺขสฺมึ ปณฺฑาย
จรมาโน อฺตร ภิกฺขข ริตฺตสฺสาท พาหิรสฺสาท มุฏสฺสตึ อสมฺปชาน
อสมาหิต วิพฺภนฺตจิตฺต ปากตินฺทฺริย ทิสฺวา ต ภิกฺขข เอตทโวจ
มา โข ตฺว ภิกฺขุ อตฺตาน กฏวิยมกาสิ ต วต ภิกขฺ ุ กฏวิยกต
อตฺตาน อามคนฺเธ อวสฺสุต มกฺขิกา นานุปติสฺสนฺติ นานฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ
เนต าน วิชฺชตีติ อถโข โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ มยา อิมินา โอวาเทน
โอวทิโต สเวคมาปาทีติ ฯ เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ ภควนฺต
เอตทโวจ กินฺนุโข ภนฺเต กฏวิย โก อามคนฺโธ กา มกฺขิกาติ ฯ
อภิชฺฌา โข ภิกฺขุ กฏวยิ  พฺยาปาโท อามคนฺโธ ปาปกา อกุสลา
วิตกฺกา มกฺขิกา ต วต ภิกฺขุ กฏวยิ กต อตฺตาน อามคนฺเธ
อวสฺสุต มกฺขิกา นานุปติสฺสนฺติ นานฺวาสฺสวิสฺสนฺตีติ เนต าน
วิชฺชตีติ ฯ
อคุตฺต จกฺขุโสตสฺมึ อินฺทฺริเยสุ อสวุต
#๑ ยุ. ภิกฺขุ ภิกฺขุ มา โข ตฺว ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. อามคนฺเธน ฯ อิโต
#ปร อีทิสเมว ฯ
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มกฺขิกานุปติสฺสนฺติ สงฺกปฺปา ราคนิสฺสิตา ฯ
กฏวิยกโต ภิกฺขุ
อามคนฺเธ อวสฺสุโต
อารกา โหติ นิพฺพานา วิฆาตสฺเสว ภาควา ฯ
คาเม วา ยทิ วา รฺเ อลทฺธา สมมตฺตโน ๑
จเร ๒ พาโล ทุมฺเมโธ มกฺขิกาหิ ปุรกฺขโต ฯ
เย จ สีเลน สมฺปนฺนา ปฺายูปสเม รตา
อุปสนฺตา สุข เสนฺติ นาสยิตฺวาน มกฺขิกาติ ฯ
[๕๖๙] ๑๓๐ อถโข อายสฺมา อนุรุทฺโธ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อนุรุทฺโธ ภควนฺต เอตทโวจ อิธาห
ภนฺเต ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน เยภุยฺเยน
ปสฺสามิ มาตุคาม กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปชฺชมาน กตีหิ นุ โข ภนฺเต ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
มาตุคาโม กายสฺส เกทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชตีติ ฯ ตีหิ โข อนุรุทฺธ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ กตเมหิ
ตีหิ อิธ อนุรุทฺธ มาตุคาโม ปุพฺพณฺหสมย มจฺเฉรมลปริยุฏิเตน
เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ มชฺฌนฺตกิ สมย อิสฺสาปริยุฏิเตน เจตสา
อคาร อชฺฌาวสติ สายณฺหสมย กามราคปริยุฏิเตน เจตสา อคาร
#๑ ม. สมถมตฺตโน ฯ ยุ. สมฺมตฺตโน ฯ ๒ ม. จเรติ ฯ ยุ. ปเรติ ฯ
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อชฺฌาวสติ อิเมหิ โข อนุรุทฺธ ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
มาตุคาโม กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชตีติ ฯ
[๕๗๐] ๑๓๑ อถโข อายสฺมา อนุรุทฺโธ เยนายสฺมา สารีปุตฺโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อนุรุทฺโธ อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ
อิธาห อาวุโส สารีปุตฺต ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สหสฺส โลก โอโลเกมิ อารทฺธ โข ปน เม วิริย อสลฺลนี 
อุปฏิตา สติ อปฺปมุฏ า ๑ ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ สมาหิต
จิตฺต เอกคฺค อถ จ ปน เม นานุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต
วิมุจฺจตีติ ฯ ย โข เต อาวุโส อนุรุทธฺ เอว โหติ อห ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สหสฺส โลก โอโลเกมีติ อิทนฺเต
มานสฺมึ ยมฺป เต อาวุโส อนุรุทฺธ เอว โหติ อารทฺธ โข
ปน เม วิรยิ  อสลฺลีน อุปฏิตา สติ อปฺปมุฏา ปสฺสทฺโธ
กาโย อสารทฺโธ สมาหิต จิตฺต เอกคฺคนฺติ อิทนฺเต อุทฺธจฺจสฺมึ
ยมฺป เต อาวุโส อนุรุทธฺ เอว โหติ อถ จ ปน เม นานุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจตีติ อิทนฺเต กุกกฺ ุจฺจสฺมึ สาธุ วต อายสฺมา
อนุรุทฺโธ อิเม ตโย ธมฺเม ปหาย อิเม ตโย ธมฺเม อมนสิกริตฺวา
อมตาย ธาตุยา จิตฺต อุปสหรตูติ ฯ อถโข อายสฺมา อนุรุทโฺ ธ
#๑ ม. ยุ. อสมฺมุฏา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ อปฺปมฺมฏุ า อิติป ฯ
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อปเรน สมเยน อิเม ตโย ธมฺเม ปหาย อิเม ตโย ธมฺเม อมนสิกริตฺวา
อมตาย ธาตุยา จิตฺต อุปสหาสิ ๑ ฯ อถโข อายสฺมา อนุรุทโฺ ธ
เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว
ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ
ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ขีณา ชาติ วุสติ  พฺรหฺมจริย กต
กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ อพฺภฺาสิ อฺตโร จ ปนายสฺมา
อนุรุทฺโธ อรหต อโหสีติ ฯ
[๕๗๑] ๑๓๒ ตีณีมานิ ภิกฺขเว ปฏิจฺฉนฺนานิ วหนฺติ ๒ โน วิวฏานิ
กตมานิ ตีณิ มาตุคาโม ภิกฺขเว ปฏิจฺฉนฺโน วหติ ๓ โน วิวโฏ
พฺราหฺมณาน ภิกฺขเว มนฺตา ปฏิจฺฉนฺนา วหนฺติ โน วิวฏา มิจฺฉาทิฏิ
ภิกฺขเว ปฏิจฺฉนฺนา วหติ โน วิวฏา อิมานิ โข ภิกฺขเว
ตีณิ ปฏิจฺฉนฺนานิ วหนฺติ โน วิวฏานิ ฯ ตีณมี านิ ภิกฺขเว วิวฏานิ
วิโรจนฺติ โน ปฏิจฺฉนฺนานิ กตมานิ ตีณิ จนฺทมณฺฑล ภิกฺขเว
วิวฏ วิโรจติ โน ปฏิจฺฉนฺน สุริยมณฺฑล ภิกขฺ เว วิวฏ วิโรจติ
โน ปฏิจฺฉนฺน ตถาคตปฺปเวทิโต ธมฺมวินโย ภิกฺขเว วิวโฏ
วิโรจติ โน ปฏิจฺฉนฺโน อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ วิวฏานิ วิโรจนฺติ
โน ปฏิจฺฉนฺนานีติ ฯ
[๕๗๒] ๑๓๓ ตโยเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ตโย ปาสาณเลขูปโม ปุคคฺ โล ปวีเลขูปโม ปุคฺคโล
#๑ โป. อุปสหรติ ฯ ม. อุปสหริ ฯ ๒-๓ ม. อาวหนฺติ-อาวหติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อุทกเลขูปโม ปุคฺคโล ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปาสาณเลขูปโม ปุคฺคโล
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อภิณฺห กุชฺฌติ โส จ ขฺวสฺส
โกโธ ทีฆรตฺต อนุเสติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปาสาเณ เลขา น
ขิปฺป ลุชชฺ ติ วาเตน วา อุทเกน วา จิรฏิติกา โหติ เอวเมว
โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อภิณฺห กุชฺฌติ โส จ ขฺวสฺส
โกโธ ทีฆรตฺต อนุเสติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปาสาณเลขูปโม
ปุคฺคโล ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว ปวีเลขูปโม ปุคฺคโล อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล อภิณฺห กุชฺฌติ โส จ ขฺวสฺส โกโธ น ทีฆรตฺต
อนุเสติ เสยฺยถาป ภิกขฺ เว ปวิย เลขา ขิปฺป ลุชฺชติ
วาเตน วา อุทเกน วา น จิรฏิติกา โหติ เอวเมว โข ภิกฺขเว
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อภิณฺห กุชฺฌติ โส จ ขฺวสฺส โกโธ น
ทีฆรตฺต อนุเสติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปวีเลขูปโม ปุคฺคโล ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว อุทกเลขูปโม ปุคคฺ โล อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล อาคาเฬฺหนป วุจฺจมาโน ผรุเสนป วุจฺจมาโน อมนาเปนป
วุจฺจมาโน สนฺธิยติเยว ๑ สสนฺทติเยว สมฺโมทติเยว เสยฺยถาป ภิกฺขเว
อุทเก เลขา ขิปฺปเยว ปฏิวิคจฺฉติ น จิรฏิติกา โหติ เอวเมว
โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อาคาเฬฺหนป วุจฺจมาโน ผรุเสนป
วุจฺจมาโน อมนาเปนป วุจฺจมาโน สนฺธิยติเยว สสนฺทติเยว
สมฺโมทติเยว อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อุทกเลขูปโม ปุคคฺ โล ฯ อิเม โข
ภิกฺขเว ตโย ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
กุสินารวคฺโค ตติโย ฯ
#๑ โป. ม. สนฺธิยติเมว ... สมฺโมทติเมว ฯ ยุ. สนฺธิยติ เจว ... สมฺโมทติ เจว ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
กุสินา ๑ ภณฺฑนา เจว โคตมภรณฺฑุหตฺถกา
กฏวิยนฺเทฺว อนุรุทฺธา ปฏิจฺฉนฺน เลเขน เต ทสาติ
_________
โยธาชีววคฺโค จตุตฺโถ
[๕๗๓] ๑๓๔ ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต โยธาชีโว ราชารโห
โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข ๒ คจฺฉติ กตเมหิ
ตีหิ อิธ ภิกฺขเว โยธาชีโว ทูเรปาตี จ โหติ อกฺขณเวธี จ
มหโต จ กายสฺส ปทาเลตา อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ องฺเคหิ
สมนฺนาคโต โยธาชีโว ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว
สงฺข คจฺฉติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ
ตีหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ทูเรปาตี จ โหติ อกฺขณเวธี จ มหโต
จ กายสฺส ปทาเลตา ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ทูเรปาตี โหติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา
พหิทฺธา วา โอฬาริก วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร
สนฺติเก วา สพฺพ รูป เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ ยากาจิ เวทนา
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อชฺฌตฺตา วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา
สุขุมา วา หีนา วา ปณีตา วา ยา ทูเร สนฺติเก วา สพฺพา ๓
#๑ ม. กุสินารภณฺฑนา เจว ฯ ๒ โป. ม. สงฺขย ฯ ๓ ม. สพฺพ เวทน ฯ
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เวทนา เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ ยากาจิ สฺา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา
อชฺฌตฺตา วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา
วา ปณีตา วา ยา ทูเร สนฺติเก วา สพฺพา ๑ สฺา เนต
มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ปสฺสติ เยเกจิ สงฺขารา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อชฺฌตฺตา
วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา ปณีตา วา๔
เย ทูเร สนฺติเก วา สพฺเพ สงฺขารา เนต มม เนโสหมสฺมิ น
เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ ยงฺก
ิ ฺจิ
วิฺาณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา โอฬาริก
วา สุขุม วา หีน วา ปณีต วา ย ทูเร สนฺติเก วา สพฺพ
วิฺาณ เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ทูเรปาตี
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺขณเวธี โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺขณเวธี โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ มหโต กายสฺส ปทาเลตา โหติ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ มหนฺต อวิชชฺ ากฺขนฺธ ปทาเลติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ มหโต
กายสฺส ปทาเลตา โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
#๑ ม. สพฺพ สฺ ฯ
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ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
[๕๗๔] ๑๓๕ ติสฺโส อิมา ภิกขฺ เว ปริสา กตมา ติสฺโส
อุกฺกาจิตวินีตา ปริสา ปฏิปุจฺฉาวินีตา ปริสา ยาวตชฺฌาวินีตา ๑
ปริสา อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส ปริสาติ ฯ
[๕๗๕] ๑๓๖ ตีหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต มิตฺโต
เสวิตพฺโพ กตเมหิ ตีหิ ทุทฺทท ททาติ ทุกฺกร กโรติ ทุกขฺ ม
ขมติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต มิตฺโต เสวิตพฺโพติ ฯ
[๕๗๖] ๑๓๗ อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน อนุปฺปาทา วา
ตถาคตาน ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา
อนิจฺจาติ ๒ ต ตถาคโต อภิสมฺพุชฌ
ฺ ติ อภิสเมติ อภิสมฺพชุ ฺฌิตฺวา
อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปฺาเปติ ปฏเปติ วิวรติ วิภชติ
อุตฺตานีกโรติ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ฯ อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว
ตถาคตาน อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏิตตา
ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ๓ ต ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ
อภิสเมติ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปฺาเปติ
ปฏเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ฯ
อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน ิตาว
สา ธาตุ ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ๔
ต ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ อภิสมฺพชุ ฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา
อาจิกฺขติ เทเสติ ปฺาเปติ ปฏเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ
#๑ ม. ยาวตาวินีตา ฯ ๒-๓-๔. ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ฯ
[๕๗๗] ๑๓๘ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยานิกานิจิ ตนฺตาวุตาน วตฺถาน
เกสกมฺพโล เตส ปฏิกฏิ โ  อกฺขายติ เกสกมฺพโล ภิกฺขเว สีเต
สีโต อุเณฺห อุโณฺห ทุพฺพณฺโณ ทุคฺคนฺโธ ทุกขฺ สมฺผสฺโส เอวเมว
โข ภิกฺขเว ยานิกานิจิ ปุถุสมณปฺปวาทาน ๑ มกฺขลิวาโท เตส
ปฏิกิฏโ  อกฺขายติ มกฺขลิ ภิกฺขเว โมฆปุริโส เอววาที เอวทิฏิ
นตฺถิ กมฺม นตฺถิ กิริย นตฺถิ วิรยิ นฺติ ฯ เยป เต ภิกฺขเว อเหสส
อตีตมทฺธาน อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา เตป ภควนฺโต กมฺมวาทา
เจว อเหสส กิริยวาทา จ วิริยวาทา จ เตป ภิกฺขเว มกฺขลิ
โมฆปุริโส ปฏิพาหติ นตฺถิ กมฺม นตฺถิ กิริย นตฺถิ วิรยิ นฺติ ฯ
เยป เต ภิกขฺ เว ภวิสฺสนฺติ อนาคตมทฺธาน อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา
เตป ภควนฺโต กมฺมวาทา เจว ภวิสฺสนฺติ กิริยวาทา จ วิริยวาทา จ
เตป ภิกฺขเว มกฺขลิ โมฆปุริโส ปฏิพาหติ นตฺถิ กมฺม นตฺถิ
กิริย นตฺถิ วิริยนฺติ ฯ อหมฺป ภิกฺขเว เอตรหิ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
กมฺมวาโท [๒]- กิริยวาโท [๓]- วิริยวาโท [๔]- มมฺป ภิกฺขเว มกฺขลิ
โมฆปุริโส ปฏิพาหติ นตฺถิ กมฺม นตฺถิ กิริย นตฺถิ วิรยิ นฺติ ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว นทีมุเข ขิป อุฑฺเฑยฺย พหุนฺน มจฺฉาน อหิตาย
ทุกฺขาย อนยาย พฺยสนาย เอวมว โข ภิกฺขเว มกฺขลิ โมฆปุริโส
มนุสฺสขิปมฺมฺเ โลเก อุปฺปนฺโน พหุนฺน สตฺตาน อหิตาย ทุกฺขาย
#๑ ม. ปุถุสมณพฺราหฺมณวาทาน ฯ ๒-๓-๔ ม. เจว ___ จ ฯ
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อนยาย พฺยสนายาติ ฯ
[๕๗๘] ๑๓๙ ติสฺโส อิมา ภิกขฺ เว สมฺปทา กตมา ติสโฺ ส
สทฺธาสมฺปทา สีลสมฺปทา ปฺาสมฺปทา อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส
สมฺปทาติ ฯ
[๕๗๙] ๑๔๐ ติสฺโส อิมา ภิกขฺ เว วุฑฺฒิโย กตมา ติสโฺ ส
สทฺธาวุฑฺฒิ สีลวุฑฺฒิ ปฺาวุฑฺฒิ อิมา โข ภิกฺขเว ติสโฺ ส
วุฑฺฒิโยติ ฯ
[๕๘๐] ๑๔๑ ตโย จ ภิกฺขเว อสฺสขลุงฺเก เทเสสฺสามิ ตโย จ
ปุริสขลุงฺเก ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสส ฯ ภควา เอตทโวจ
กตเม จ ภิกขฺ เว ตโย อสฺสขลุงฺกา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อสฺสขลุงฺโก
ชวสมฺปนฺโน โหติ น วณฺณสมฺปนฺโน น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ อสฺสขลุงฺโก ชวสมฺปนฺโน จ โหติ
วณฺณสมฺปนฺโน จ น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ
อสฺสขลุงฺโก ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน
จ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อสฺสขลุงฺกา กตเม จ
ภิกฺขเว ตโย ปุริสขลุงฺกา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุริสขลุงฺโก
ชวสมฺปนฺโน โหติ น วณฺณสมฺปนฺโน น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน อิธ
ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุริสขลุงฺโก ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน
จ น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน อิธ ปน ภิกขฺ เว เอกจฺโจ
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ปุริสขลุงฺโก ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน
จ กถฺจ ภิกฺขเว ปุรสิ ขลุงฺโก ชวสมฺปนฺโน โหติ น
วณฺณสมฺปนฺโน น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อิทมสฺส ชวสฺมึ วทามิ อภิธมฺเม
โข ปน อภิวินเย ปฺห ปุฏโ  สสาเทติ โน วิสฺสชฺเชติ อิทมสฺส
น วณฺณสฺมึ วทามิ น โข ปน ลาภี โหติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลาน*ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน อิทมสฺส น อาโรหปริณาหสฺมึ
วทามิ เอว โข ภิกฺขเว ปุริสขลุงฺโก ชวสมฺปนฺโน โหติ น
วณฺณสมฺปนฺโน น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน กถฺจ ภิกฺขเว ปุริสขลุงฺโก
ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อิทมสฺส ชวสฺมึ
วทามิ อภิธมฺเม โข ปน อภิวินเย ปฺห ปุฏโ วิสฺสชฺเชติ โน
สสาเทติ อิทมสฺส วณฺณสฺมึ วทามิ น โข ปน ลาภี โหติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน อิทมสฺส น
อาโรหปริณาหสฺมึ วทามิ เอว โข ภิกฺขเว ปุริสขลุงฺโก ขวสมฺปนฺโน จ
โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน กถฺจ ภิกฺขเว
ปุริสขลุงฺโก ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน
จ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปรานาติ ฯเปฯ
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อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อิทมสฺส
ชวสฺมึ วทามิ อภิธมฺเม โข ปน อภิวินเย ปฺห ปุฏโ 
วิสฺสชฺเชติ โน สสาเทติ อิทมสฺส วณฺณสฺมึ วทามิ ลาภี โข ปน
โหติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน อิทมสฺส
อาโรหปริณาหสฺมึ วทามิ เอว โข ภิกฺขเว ปุริสขลุงฺโก ชวสมฺปนฺโน
จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ อิเม โข
ภิกฺขเว ตโย ปุริสขลุงฺกาติ ฯ
[๕๘๑] ๑๔๒ ตโย จ ภิกฺขเว อสฺสสทสฺเส ๑ เทเสสฺสามิ ตโย จ
ปุริสสทสฺเส ๒ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสส ฯ ภควา เอตทโวจ
กตเม จ ภิกขฺ เว ตโย อสฺสสทสฺสา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อสฺสสทสฺโส
ชวสมฺปนฺโน โหติ น วณฺณสมฺปนฺโน น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน อิธ
ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ อสฺสสทสฺโส ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน
จ น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน อิธ ปน ภิกขฺ เว เอกจฺโจ
อสฺสสทสฺโส ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ
อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อสฺสสทสฺสา
กตเม จ ภิกขฺ เว ตโย ปุริสสทสฺสา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุริสสทสฺโส
ชวสมฺปนฺโน โหติ น วณฺณสมฺปนฺโน น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุริสสทสฺโส ชวสมฺปนฺโน จ โหติ
วณฺณสมฺปนฺโน จ น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน อิธ ปน
#๑-๒ ม. อสฺสปรสฺเส ปุรสิ ปรสฺเส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุริสสทสฺโส ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน
จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ กถฺจ ภิกฺขเว ปุริสสทสฺโส
ชวสมฺปนฺโน โหติ น วณฺณสมฺปนฺโน น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา
โอปปาติโก โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา อิทมสฺส
ชวสฺมึ วทามิ อภิธมฺเม โข ปน อภิวินเย ปฺห ปุฏโ สสาเทติ
โน วิสฺสชฺเชติ อิทมสฺส น วณฺณสฺมึ วทามิ น โข ปน ลาภี
โหติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน อิทมสฺส
น อาโรหปริณาหสฺมึ วทามิ เอว โข ภิกฺขเว ปุริสสทสฺโส
ชวสมฺปนฺโน โหติ น วณฺณสมฺปนฺโน น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน
กถฺจ ภิกฺขเว ปุริสสทสฺโส ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน
จ น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจนฺน
โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี
อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา อิทมสฺส ชวสฺมึ วทามิ อภิธมฺเม
โข ปน อภิวินเย ปฺห ปุฏโ  วิสฺสชฺเชติ โน สสาเทติ อิทมสฺส
วณฺณสฺมึ วทามิ น โข ปน ลาภี โหติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลาน*ปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน อิทมสฺส น อาโรหปริณาหสฺมึ วทามิ
เอว โข ภิกฺขเว ปุริสสทสฺโส ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน
จ น อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน กถฺจ ภิกฺขเว ปุริสสทสฺโส
ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ อิธ
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ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา
โอปปาติโก โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา
อิทมสฺส ชวสฺมึ วทามิ อภิธมฺเม โข ปน อภิวินเย ปฺห ปุฏโ 
วิสฺสชฺเชติ โน สสาเทติ อิทมสฺส วณฺณสฺมึ วทามิ ลาภี โข ปน
โหติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน อิทมสฺส
อาโรหปริณาหสฺมึ วทามิ เอว โข ภิกฺขเว ปุริสสทสฺโส
ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ
อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ปุริสสทสฺสาติ ฯ
[๕๘๒] ๑๔๓ ตโย จ ภิกฺขเว ภทฺเท อสฺสาชานิเย เทเสสฺสามิ
ตโย จ ภทฺเท ปุริสาชานิเย ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสส ฯ ภควา
เอตทโวจ กตเม จ ภิกขฺ เว ตโย ภทฺทา อสฺสาชานิยา อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ภทฺโท อสฺสาชานิโย ฯเปฯ ชวสมฺปนฺโน จ โหติ
วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ อิเม โข ภิกฺขเว
ตโย ภทฺทา อสฺสาชานิยา กตเม จ ภิกฺขเว ตโย ภทฺทา
ปุริสาชานิยา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ภทฺโท ปุริสาชานิโย ฯเปฯ
ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน
จ ฯเปฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภทฺโท ปุริสาชานิโย ชวสมฺปนฺโน จ โหติ
วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม
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สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิทมสฺส ชวสฺมึ
วทามิ อภิธมฺเม โข ปน อภิวินเย ปฺห ปุฏโ วิสฺสชฺเชติ โน
สสาเทติ อิทมสฺส วณฺณสฺมึ วทามิ ลาภี โข ปน โหติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน อิทมสฺส
อาโรหปริณาหสฺมึ วทามิ เอว โข ภิกฺขเว ภทฺโท ปุริสาชานิโย
ชวสมฺปนฺโน จ โหติ วณฺณสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ
อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ภทฺทา ปุริสาชานิยาติ ฯ
[๕๘๓] ๑๔๔ เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ โมรนิวาเป
ปริพฺพาชการาเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสส ฯ ภควา เอตทโวจ ตีหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อจฺจนฺตนิฏโ โหติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี
อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ เทวมนุสฺสาน กตเมหิ
ตีหิ อเสกฺเขน สีลกฺขนฺเธน อเสกฺเขน สมาธิกฺขนฺเธน อเสกฺเขน
ปฺากฺขนฺเธน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
อจฺจนฺตนิฏโ โหติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสาโน
เสฏโ เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ
[๕๘๔] ๑๔๕ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
อจฺจนฺตนิฏโ โหติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี
อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ เทวมนุสฺสาน กตเมหิ ตีหิ อิทฺธิปาฏิหาริเยน
อาเทสนาปาฏิหาริเยน อนุสาสนีปาฏิหาริเยน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 376

ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อจฺจนฺตนิฏโ โหติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี
อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ
[๕๘๕] ๑๔๖ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
อจฺจนฺตนิฏโ โหติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี
อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ เทวมนุสฺสาน กตเมหิ ตีหิ สมฺมาทิฏิยา
สมฺมาาเณน สมฺมาวิมุตฺติยา อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อจฺจนฺตนิฏโ โหติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี
อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ
โยธาชีววคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
โยธปริสมิตฺตา จ อุปฺปาโท เกสกมฺพโล
สทฺธา วุฑฺฒิ ตโย อสฺสา ตโย โมรนิวาปโนติ ฯ
____________
มงฺคลวคฺโค ปฺจโม
[๕๘๖] ๑๔๗ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ ตีหิ อกุสเลน กายกมฺเมน อกุสเลน
วจีกมฺเมน อกุสเลน มโนกมฺเมน อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ตีหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเย ฯ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ ตีหิ กุสเลน
กายกมฺเมน กุสเลน วจีกมฺเมน กุสเลน มโนกมฺเมน อิเมหิ
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โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๕๘๗] ๑๔๘ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ฯเปฯ
สาวชฺเชน กายกมฺเมน สาวชฺเชน วจีกมฺเมน สาวชฺเชน
มโนกมฺเมน ฯเปฯ อนวชฺเชน กายกมฺเมน อนวชฺเชน วจีกมฺเมน
อนวชฺเชน มโนกมฺเมน ฯเปฯ
[๕๘๘] ๑๔๙ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ฯเปฯ วิสเมน
กายกมฺเมน วิสเมน วจีกมฺเมน วิสเมน มโนกมฺเมน ฯเปฯ
สเมน กายกมฺเมน สเมน วจีกมฺเมน สเมน มโนกมฺเมน ฯเปฯ
[๕๘๙] ๑๕๐ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ฯเปฯ อสุจินา
กายกมฺเมน อสุจินา วจีกมฺเมน อสุจินา มโนกมฺเมน ฯเปฯ
สุจินา กายกมฺเมน สุจินา วจีกมฺเมน สุจินา มโนกมฺเมน
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต
เอว สคฺเคติ ฯ
[๕๙๐] ๑๕๑ ตีหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต
อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ
สานุวชฺโช [๑]- วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ กตเมหิ ตีหิ
อกุสเลน กายกมฺเมน อกุสเลน วจีกมฺเมน อกุสเลน มโนกมฺเมน
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต
อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ
สานุวชฺโช [๒]- วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ ฯ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ
#๑-๒ โป. ม. ยุ. จ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต ๑ สปฺปุริโส อกฺขต อนุปหต อตฺตาน
ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ ปฺุ
ปสวติ กตเมหิ ตีหิ กุสเลน กายกมฺเมน กุสเลน วจีกมฺเมน
กุสเลน มโนกมฺเมน ฯเปฯ
[๕๙๑] ๑๕๒ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ฯเปฯ
สาวชฺเชน กายกมฺเมน สาวชฺเชน วจีกมฺเมน สาวชฺเชน
มโนกมฺเมน ฯเปฯ อนวชฺเชน กายกมฺเมน อนวชฺเชน วจีกมฺเมน
อนวชฺเชน มโนกมฺเมน ฯเปฯ
[๕๙๒] ๑๕๓ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ฯเปฯ วิสเมน
กายกมฺเมน วิสเมน วจีกมฺเมน วิสเมน มโนกมฺเมน ฯเปฯ
สเมน กายกมฺเมน สเมน วจีกมฺเมน สเมน มโนกมฺเมน ฯเปฯ
[๕๙๓] ๑๕๔ ตีหิ ภิกฺขเว ฯเปฯ อสุจินา กายกมฺเมน
อสุจินา วจีกมฺเมน อสุจินา มโนกมฺเมน ฯเปฯ สุจินา
กายกมฺเมน สุจินา วจีกมฺเมน สุจินา มโนกมฺเมน อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปรุ ิโส อกฺขต
อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน
พหฺุจ ปฺุ ปสวตีติ ฯ
[๕๙๔] ๑๕๕ ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว วนฺทนา กตมา ติสฺโส กาเยน
วาจาย มนสา อิมา โข ภิกขฺ เว ติสฺโส วนฺทนาติ ฯ
[๕๙๕] ๑๕๖ เย ภิกขฺ เว สตฺตา ปุพฺพณฺหสมย กาเยน สุจริต
#๑ โป. ม. วิยตฺโต ฯ ยุ. วฺยตฺโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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จรนฺติ วาจาย สุจริต จรนฺติ มนสา สุจริต จรนฺติ สุปุพฺพโณฺห
ภิกฺขเว เตส สตฺตาน เย ภิกฺขเว สตฺตา มชฺฌนฺตกิ สมย กาเยน
สุจริต จรนฺติ วาจาย สุจริต จรนฺติ มนสา สุจริต จรนฺติ
สุมชฺฌนฺติโก ภิกฺขเว เตส สตฺตาน เย ภิกขฺ เว สตฺตา
สายณฺหสมย กาเยน สุจริต จรนฺติ วาจาย สุจริต จรนฺติ มนสา
สุจริต จรนฺติ สุสายโณฺห ภิกฺขเว เตส สตฺตานนฺติ ฯ
สุนกฺขตฺต สุมงฺคล สุปภาต สุหุฏิต ๑
สุขโณ สุมุหุตฺโต จ สุยฏิ  พฺรหฺมจาริสุ
ปทกฺขิณ กายกมฺม วาจากมฺม ปทกฺขิณ
ปทกฺขิณ มโนกมฺม ปณิธิ ๒ เต ปทกฺขิณา ๓
ปทกฺขิณานิ กตฺวาน ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ ฯ
เต อตฺถลทฺธา สุขิตา วิรูฬฺหา พุทฺธสาสเน
อโรคา สุขิตา โหถ สห สพฺเพหิ าติภีติ ฯ
มงฺคลวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อกุสลฺจ สาวชฺช วิสมาสุจินา สห
จตุกฺขตา จ วนฺทนา สุปุพฺพเณฺหน เต ทสาติ ฯ
____________
ตติโย ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ
#๑ ยุ. สุวฏุ ิโต ฯ ๒ ยุ. ปณิธิโย ฯ ๓ ม. ปทกฺขิเณ ฯ
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ปณฺณาสกาสงฺคหิตา สุตฺตนฺตา
[๕๙๖] ๑๕๗ ติสฺโส อิมา ภิกขฺ เว ปฏิปทา กตมา ติสโฺ ส
อาคาฬฺหา ปฏิปทา นิชฺฌามา ปฏิปทา มชฺฌิมา ปฏิปทา ฯ กตมา จ
ภิกฺขเว อาคาฬฺหา ปฏิปทา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ เอววาที โหติ เอวทิฏิ
นตฺถิ กาเมสุ โทโสติ โส กาเมสุ ปาตพฺยต อาปชฺชติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อาคาฬฺหา ปฏิปทา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว นิชฺฌามา
ปฏิปทา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อเจลโก โหติ มุตฺตาจาโร หตฺถาวเลขโน ๑
น เอหิภทนฺติโก น ติฏภทนฺติโก นาภิหฏ น อุทฺทิสฺสกต
น นิมนฺตน สาทิยติ โส น กุมฺภิมขุ า ปฏิคฺคณฺหาติ น กโฬปมุขา
ปฏิคฺคณฺหาติ น เอลกมนฺตร น ทณฺฑมนฺตร น มุสลมนฺตร น
ทฺวินฺน ภฺุชมานาน น คพฺภินิยา น ปายมานาย น ปุริสนฺตรคตาย
น สงฺกิตฺตีสุ น ยตฺถ สา อุปฏิโต โหติ น ยตฺถ มกฺขิกา
สณฺฑสณฺฑจารินี ๒ น มจฺฉ น มส น สุร น เมรย น ถูโสทก ปวติ
โส เอกาคาริโก วา โหติ เอกาโลปโก ทฺวาคาริโก วา โหติ
ทฺวาโลปโก ... สตฺตาคาริโก วา โหติ สตฺตาโลปโก เอกิสฺสาป
ทตฺติยา ยาเปติ ทฺวีหิป ทตฺตีหิ ยาเปติ ... สตฺตหิป ทตฺตีหิ ยาเปติ
เอกาหิกมฺป อาหาร อาหาเรติ ทฺวีหิกมฺป อาหาร อาหาเรติ ...
สตฺตาหิกมฺป อาหาร อาหาเรติ อิติ เอวรูป อฑฺฒมาสิกมฺป
ปริยายภตฺตโภชนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ โส สากภกฺโขป โหติ
สามากภกฺโขป โหติ นิวารภกฺโขป โหติ ททฺทุลภกฺโขป โหติ หฏภกฺโขป
#๑ ม. หตฺถาปเลขโน ฯ ๒ ยุ. สณฺฑจารินี ฯ

สุตฺต องฺ. (๑):เอก-ทุก-ติกนิปาตา - หนาที่ 381

โหติ กณภกฺโขป โหติ อาจามภกฺโขป โหติ ปฺากภกฺโขป โหติ
ติณภกฺโขป โหติ โคมยภกฺโขป โหติ วนมูลผลาหาโร ยาเปติ
ปวตฺตผลโภชี โส สาณานิป ธาเรติ มสาณานิป ธาเรติ ฉวทุสฺสานิป
ธาเรติ ปสุกูลานิป ธาเรติ ติรฏี กานิป ธาเรติ อชินานิป ธาเรติ
อชินกฺขิปมฺป ธาเรติ กุสจีรมฺป ธาเรติ วากจีรมฺป ธาเรติ ผลกจีรมฺป
ธาเรติ เกสกมฺพลมฺป ธาเรติ วาลกมฺพลมฺป ธาเรติ อุลูกปกฺขมฺป
ธาเรติ เกสมสฺสุโลจโกป โหติ เกสมสฺสุโลจนานุโยคมนุยุตฺโต
อุพฺภฏโกป โหติ อาสนปฏิกฺขิตฺโต อุกฺกุฏโิ กป โหติ อุกฺกุฏิกปฺปธานมนุยุตฺโต
กณฺฏกาปสฺสยิโกป โหติ กณฺฏกาปสฺสเย เสยฺย กปฺเปติ
สายตติยกมฺป ๑ อุทโกโรหณานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ อิติ เอวรูป
อเนกวิหิต กายสฺส อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว นิชฺฌามา ปฏิปทา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว มชฺฌิมา
ปฏิปทา อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาป
สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส เวทนาสุ ...
จิตฺเต ... ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน สติมา
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส อย วุจฺจติ ภิกฺขเว มชฺฌมิ า
ปฏิปทา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส ปฏิปทาติ ฯ
[๕๙๗] ๑๕๘ ติสฺโส อิมา ภิกขฺ เว ปฏิปทา กตมา ติสโฺ ส
อาคาฬฺหา ปฏิปทา นิชฺฌามา ปฏิปทา มชฺฌิมา ปฏิปทา ฯ กตมา จ
ภิกฺขเว อาคาฬฺหา ปฏิปทา ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อาคาฬฺหา ปฏิปทา ฯ
#๑ โป. ยุ. สาย ตติยกมฺป ฯ
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กตมา จ ภิกฺขเว นิชฺฌามา ปฏิปทา ฯเปฯ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
นิชฺฌามา ปฏิปทา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว มชฺฌิมา ปฏิปทา อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อนุปปฺ นฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย ฉนฺท
ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ
อุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ
วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน
ธมฺมาน อุปปฺ าทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา
อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ
วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ... ฉนฺทสมาธิปธาน*สงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ วิริยสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต
อิทฺธิปาท ภาเวติ จิตฺตสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ ... สทฺธินฺทฺริย
ภาเวติ วิริยนิ ฺทฺริย ภาเวติ สตินฺทฺริย ภาเวติ สมาธินฺทฺริย ภาเวติ
ปฺินฺทฺริย ภาเวติ ... สทฺธาพล ภาเวติ วิริยพล ภาเวติ สติพล
ภาเวติ สมาธิพล ภาเวติ ปฺาพล ภาเวติ ... สติสมฺโพชฺฌงฺค
ภาเวติ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิริยสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ
ปติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค
ภาเวติ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ... สมฺมาทิฏึ
ภาเวติ สมฺมาสงฺกปฺป ภาเวติ สมฺมาวาจ ภาเวติ สมฺมากมฺมนฺต
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ภาเวติ สมฺมาอาชีว ภาเวติ สมฺมาวายาม ภาเวติ สมฺมาสตึ
ภาเวติ สมฺมาสมาธึ ภาเวติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว มชฺฌิมา
ปฏิปทา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส ปฏิปทาติ ฯ
[๕๙๘] ๑๕๙ ตีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ ตีหิ อตฺตนา จ ปาณาติปาตี โหติ ปรฺจ
ปาณาติปาเต สมาทเปติ ปาณาติปาเต จ สมนฺุโ โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ ตีหิ
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ
ตีหิ อตฺตนา จ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ปาณาติปาตา
เวรมณิยา สมาทเปติ ปาณาติปาตา เวรมณิยา จ สมนฺุโ
โหติ ฯเปฯ อตฺตนา จ อทินฺนาทายี โหติ ปรฺจ อทินฺนาทาเน
สมาทเปติ อทินฺนาทาเน จ สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา จ อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ อทินฺนาทานา เวรมณิยา สมาทเปติ
อทินฺนาทานา เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา จ กาเมสุ
มิจฺฉาจารี โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฉฺ าจาเร สมาทเปติ กาเมสุ
มิจฺฉาจาเร จ สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา จ กาเมสุ มิจฺฉาจารา
ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา สมาทเปติ
กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา จ
มุสาวาที โหติ ปรฺจ มุสาวาเท สมาทเปติ มุสาวาเท จ
สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา จ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ
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มุสาวาทา เวรมณิยา สมาทเปติ มุสาวาทา เวรมณิยา จ สมนฺุโ
โหติ ... อตฺตนา จ ปสุณวาโจ โหติ ปรฺจ ปสุณาย วาจาย
สมาทเปติ ปสุณาย วาจาย จ สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา จ ปสุณาย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ ปรฺจ ปสุณาย วาจาย เวรมณิยา สมาทเปติ
ปสุณาย วาจาย เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา จ
ผรุสวาโจ โหติ ปรฺจ ผรุสาย วาจาย สมาทเปติ ผรุสาย
วาจาย จ สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา จ ผรุสาย วาจาย
ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ผรุสาย วาจาย เวรมณิยา สมาทเปติ ผรุสาย
วาจาย เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาป
โหติ ... ปรฺจ สมฺผปฺปลาเป สมาทเปติ สมฺผปฺปลาเป จ สมนฺุโ
โหติ ... อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ
สมฺผปฺปลาปา เวรมณิยา สมาทเปติ สมฺผปฺปลาปา เวรมณิยา จ
สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา จ อภิชฺฌาลุ โหติ ปรฺจ
อภิชฺฌาย สมาทเปติ อภิชฺฌาย จ สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา จ
อนภิชฺฌาลุ โหติ ปรฺจ อนภิชฺฌาย สมาทเปติ อนภิชฌ
ฺ าย
จ สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา จ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ปรฺจ
พฺยาปาเท สมาทเปติ พฺยาปาเท จ สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา
จ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ปรฺจ อพฺยาปาเท สมาทเปติ
อพฺยาปาเท จ สมนฺุโ โหติ ... อตฺตนา จ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ
ปรฺจ มิจฺฉาทิฏิยา สมาทเปติ มิจฺฉาทิฏิยา จ สมนฺุโ โหติ
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... อตฺตนา จ สมฺมาทิฏ ิโต โหติ ปรฺจ สมฺมาทิฏิยา สมาทเปติ
สมฺมาทิฏิยา จ สมนฺุโ โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๕๙๙] ๑๖๐ ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ตโย สฺุโต สมาธิ อนิมิตโฺ ต สมาธิ อปฺปณิหิโต สมาธิ
ราคสฺส ภิกขฺ เว อภิฺาย อิเม ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ ราคสฺส
ภิกฺขเว ปริฺาย ฯเปฯ ปริกฺขยาย ปหานาย ขยาย วยาย วิราคาย
นิโรธาย จาคาย ปฏินิสสฺ คฺคาย อิเม ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯ
โทสสฺส โมหสฺส โกธสฺส อุปนาหสฺส มกฺขสฺส ปฬาสสฺส อิสฺสาย
มจฺฉริยสฺส มายาย สาเถยฺยสฺส ถมฺภสฺส สารมฺภสฺส มานสฺส อติมานสฺส
มทสฺส ปมาทสฺส อภิฺาย ปริฺาย ปริกฺขยาย ปหานาย ขยาย
วยาย วิราคาย นิโรธาย จาคาย ปฏินิสฺสคฺคาย อิเม ตโย ธมฺมา
ภาเวตพฺพาติ ๑ ฯ
ติกนิปาโต นิฏิโต ฯ
____________
#๑ ม. ยุ. อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ
#ยุ. เอกนิปาติ จ ทฺกนิปาติ จ ติกนิปาติ จ สมตฺติ ฯ
# องฺคุตฺตรนิกายวเร สพฺพุตปรมวิสุทฺธทสฺสนา นิปาตา เอกาทสา เยว
# ปวตฺติตา อุทฺทานโต เต นิสาเมถ อาทิโต ฯ
#
ม. ตสฺสุททฺ าน
# ราค โทสฺจ โมหฺจ โกธูปนาหปฺจม
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# ถมฺภสารมฺภมานฺจ อติมานมทสฺส จ
# ปมาทา สตฺตรส วุตฺตา ราคเปยฺยา สนิสฺสิตา
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