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สุตฺตนฺตปฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส
ทุติโย ภาโค
_________
จตุกฺกนิปาโต
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปมปณฺณาสโก
ภณฺฑคามวคฺโค ปโม
[๑] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา วชฺชสี ุ วิหรติ
ภณฺฑคาเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ จตุนฺน ภิกฺขเว
ธมฺมาน อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท ทีฆมทฺธาน สนฺธาวิต สสริต
มมฺเจว ตุมฺหากฺจ กตเมส จตุนฺน อริยสฺส ภิกฺขเว สีลสฺส
อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท ทีฆมทฺธาน สนฺธาวิต สสริต มมฺเจว
ตุมฺหากฺจ อริยสฺส ภิกฺขเว สมาธิสฺส อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา
เอวมิท ทีฆมทฺธาน สนฺธาวิต สสริต มมฺเจว ตุมฺหากฺจ อริยาย
ภิกฺขเว ปฺาย อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท ทีฆมทฺธาน
สนฺธาวิต สสริต มมฺเจว ตุมฺหากฺจ อริยาย ภิกฺขเว วิมุตฺติยา
อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท ทีฆมทฺธาน สนฺธาวิต สสริต มมฺเจว
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ตุมฺหากฺจ ตยิท ภิกฺขเว อริย สีล อนุพุทฺธ ปฏิวิทฺธ อริโย
สมาธิ อนุพุทฺโธ ปฏิวทิ ฺโธ อริยา ปฺา อนุพุทฺธา ปฏิวทิ ฺธา
อริยา วิมุตฺติ อนุพุทฺธา ปฏิวิทฺธา อุจฺฉินฺนา ภวตณฺหา ขีณา
ภวเนตฺตี นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน
สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
สีลสมาธิปฺา จ
วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา
อนุพทุ ฺธา อิเม ธมฺมา โคตเมน ยสสฺสินา ฯ
อิติ พุทฺโธ อภิฺาย ธมฺมมกฺขาสิ ภิกฺขุน
ทุกฺขสฺสนฺตกโร สตฺถา จกฺขุมา ปรินิพฺพุโตติ ฯ
[๒] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ อสมนฺนาคโต อิมสฺมา
ธมฺมวินยา ปปติโตติ วุจฺจติ กตเมหิ จตูหิ อริเยน ภิกฺขเว สีเลน
อสมนฺนาคโต อิมสฺมา ธมฺมวินยา ปปติโตติ วุจฺจติ อริเยน
ภิกฺขเว สมาธินา อสมนฺนาคโต อิมสฺมา ธมฺมวินยา ปปติโตติ
วุจฺจติ อริยาย ภิกฺขเว ปฺาย อสมนฺนาคโต อิมสฺมา ธมฺมวินยา
ปปติโตติ วุจฺจติ อริยาย ภิกฺขเว วิมุตฺติยา อสมนฺนาคโต
อิมสฺมา ธมฺมวินยา ปปติโตติ วุจฺจติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ
ธมฺเมหิ อสมนฺนาคโต อิมสฺมา ธมฺมวินยา ปปติโตติ วุจฺจติ ฯ
จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อิมสฺมา ธมฺมวินยา อปปติโตติ ๑
วุจฺจติ กตเมหิ จตูหิ อริเยน ภิกขฺ เว สีเลน สมนฺนาคโต
อิมสฺมา ธมฺมวินยา อปปติโตติ วุจฺจติ อริเยน ภิกฺขเว สมาธินา๕
#๑ โป. ม. อปฺปปติโตติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สมนฺนาคโต อิมสฺมา ธมฺมวินยา อปปติโตติ วุจฺจติ อริยาย
ภิกฺขเว ปฺาย สมนฺนาคโต อิมสฺมา ธมฺมวินยา อปปติโตติ
วุจฺจติ อริยาย ภิกฺขเว วิมุตฺติยา สมนฺนาคโต อิมสฺมา
ธมฺมวินยา อปปติโตติ วุจฺจติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต อิมสฺมา ธมฺมวินยา อปปติโตติ วุจฺจตีติ ฯ
จุตา ปตนฺติ ปติตา
คิทฺธา จ ปุนราคตา
กตกิจฺจ รตรมฺม
สุเขนานฺวาคต สุขนฺติ ฯ
[๓] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต
อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ
สานุวชฺโช [๑] วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ กตเมหิ จตูหิ
อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อนนุวิจฺจ
อปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ อนนุวจิ ฺจ
อปริโยคาเหตฺวา อปฺปสาทนีเย าเน ปสาท อุปทเสติ อนนุวิจฺจ
อปริโยคาเหตฺวา ปสาทนีเย าเน อปฺปสาท อุปทเสติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต อสปฺปรุ ิโส ขต
อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช วิฺูน
พหฺุจ อปฺุ ปสวติ ฯ จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ปณฺฑิโต พฺยตฺโต ๒ สปฺปุริโส อกฺขต อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ
อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ ปฺุ ปสวติ
กตเมหิ จตูหิ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส อวณฺณ
#๑ โป. ม. ยุ. จ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. วิยตฺโต ฯ
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ภาสติ อนุวจิ ฺจ ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ
อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา อปฺปสาทนีเย าเน อปฺปสาท อุปทเสติ
อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา ปสาทนีเย าเน ปสาท อุปทเสติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปุริโส
อกฺขต อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช
วิฺูน พหฺุจ ปฺุ ปสวตีติ ฯ
โย นินฺทิย ปสสติ
ต วา นินฺทติ โย ปสสิโย
วิจินาติ มุเขน โส กลึ กลินา เตน สุข น วินฺทติ ฯ
อปฺปมตฺโต อย กลิ
โย อกฺเขสุ ธนปราชโย
สพฺพสฺสาป สหาป อตฺตนา อยเมว มหตฺตโร ๑ กลิ
โย สุคเตสุ มน ปโทสเย สต สหสฺสาน นิรพฺพุทาน
ฉตฺตึสติ ปฺจ จ อพฺพุทานิ ยมรีย ๒ ครหิย นิรย อุเปติ
วาจ มนฺจ ปณิธาย ปาปกนฺติ ฯ
[๔] จตูสุ ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปชฺชมาโน พาโล อพฺยตฺโต
อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช
วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ กตเมสุ จตูสุ มาตริ
ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปชฺชมาโน พาโล อพฺยตฺโต อสปฺปุริโส ขต อุปหต
อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ
อปฺุ ปสวติ ปตริ ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปชฺชมาโน ฯเปฯ
#๑ โป. ม. ยุ. มหนฺตตโร ฯ ๒ ม. ยุ. ยมริยครหี ฯ
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ตถาคเต ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปชฺชมาโน ฯเปฯ ตถาคตสาวเก
ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปชฺชมาโน พาโล อพฺยตฺโต อสปฺปุริโส ขต อุปหต
อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ
อปฺุ ปสวติ อิเมสุ โข ภิกฺขเว จตูสุ มิจฉฺ าปฏิปชฺชมาโน
พาโล อพฺยตฺโต อสปฺปรุ ิโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช
จ โหติ สานุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ ฯ จตูสุ
ภิกฺขเว [๑] สมฺมาปฏิปชฺชมาโน ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปุรโิ ส อกฺขต
อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน
พหฺุจ ปฺุ ปสวติ กตเมสุ จตูสุ มาตริ ภิกฺขเว
สมฺมาปฏิปชฺชมาโน ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปุรโิ ส อกฺขต อนุปหต อตฺตาน
ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ ปฺุ
ปสวติ ปตริ ภิกฺขเว สมฺมาปฏิปชฺชมาโน ฯเปฯ ตถาคเต
ภิกฺขเว สมฺมาปฏิปชฺชมาโน ฯเปฯ ตถาคตสาวเก ภิกฺขเว
สมฺมาปฏิปชฺชมาโน ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปุรโิ ส อกฺขต อนุปหต อตฺตาน
ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ ปฺุ
ปสวติ อิเมสุ โข ภิกฺขเว จตูสุ สมฺมาปฏิปชฺชมาโน ปณฺฑิโต
พฺยตฺโต สปฺปุริโส อกฺขต อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ
โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ ปฺุ ปสวตีติ ฯ
มาตริ ปตริ จาป
โย มิจฺฉาปฏิปชฺชติ
ตถาคเต จ ๒ สมฺพุทฺเธ อถวา ตสฺส สาวเก
#๑ โป. ธมฺเมสุ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. วา ฯ
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พหฺุจ โส ปสวติ
อปฺุ ตาทิโส นโร ฯ
ตาย [๑] อธมฺมจริยาย มาตาปตูสุ ปณฺฑิตา
อิเธว น ครหนฺติ
เปจฺจาปายฺจ คจฺฉติ ฯ
มาตริ ปตริ จาป
โย สมฺมาปฏิปชฺชติ
ตถาคเต จ ๒ สมฺพุทฺเธ อถวา ตสฺส สาวเก
พหฺุจ โส ปสวติ
ปฺุป ๓ ตาทิโส นโร ฯ
ตาย [๔] ธมฺมจริยาย มาตาปตูสุ ปณฺฑิตา
อิเธว น ปสสนฺติ
เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ
[๕] จตฺตาโรเม ภิกขฺ เว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อนุโสตคามี ปุคฺคโล ปฏิโสตคามี ปุคฺคโล
ิตตฺโต ปุคฺคโล ติณฺโณ ปารคโต ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณ ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว อนุโสตคามี ปุคฺคโล อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล กาเม จ ปฏิเสวติ ปาปฺจ กมฺม กโรติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อนุโสตคามี ปุคฺคโล ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปฏิโสตคามี
ปุคฺคโล อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล กาเม จ น ปฏิเสวติ
ปาปฺจ กมฺม น กโรติ สหาป ทุกฺเขน สหาป โทมนสฺเสน
อสฺสุมุโขป รุทมาโน ปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จรติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ปฏิโสตคามี ปุคฺคโล ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ิตตฺโต ปุคฺคโล
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน
#๑ ม. น ฯ ๒ โป. ม. ยุ. วา ๓ ม. ยุ. ปฺุ เอตาทิโส นโร ฯ ๔ ม. ยุ. น ฯ
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ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา
โลกา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ิตตฺโต ปุคฺคโล ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล ติณฺโณ ปารคโต ถเล ติฏติ พฺราหฺมโณ อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ติณฺโณ ปารคโต ถเล ติฏ ติ พฺราหฺมโณ ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
เยเกจิ กาเมสุ อสฺตา ชนา
อวีตราคา อิธ กามโภคิโน
ปุนปฺปุน ชาติชรูปคา หิ เต ๑
ตณฺหาธิปนฺนา อนุโสตคามิโน ฯ
ตสฺมา หิ ธีโร อิธุปฏิตาสติ
กาเม จ ปาเป จ อเสวมาโน
สหาป ทุกฺเขน ชเหยฺย กาเม
ปฏิโสตคามีติ ตมาหุ ปุคฺคล ฯ
โย เว กิเลสานิ ปหาย ปฺจ
ปริปุณฺณเสโข อปริหานธมฺโม
เจโตวสิปฺปตฺโต สมาหิตินฺทฺริโย
ส เว ิตตฺโตติ นโร ปวุจฺจติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ชาติชรูปคามี เต ฯ
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ปโรปรา ยสฺส สเมจฺจ ธมฺมา
วิธปู ตา อตฺถคตา น สนฺติ
ส ๑ เวทคู วุสิตพฺรหฺมจริโย
โลกนฺตคู ปารคโตติ วุจฺจตีติ ฯ
[๖] จตฺตาโรเม ภิกขฺ เว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อปฺปสฺสโุ ต สุเตน อนุปปนฺโน อปฺปสฺสุโต สุเตน
อุปปนฺโน พหุสฺสุโต สุเตน อนุปปนฺโน พหุสฺสุโต สุเตน
อุปปนฺโน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อปฺปสฺสุโต โหติ สุเตน
อนุปปนฺโน อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส อปฺปก สุต โหติ
สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม
เวทลฺล โส ตสฺส อปฺปกสฺส สุตสฺส น อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล อปฺปสฺสุโต
โหติ สุเตน อนุปปนฺโน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อปฺปสฺสุโต
โหติ สุเตน อุปปนฺโน อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส อปฺปก
สุต โหติ สุตฺต เคยฺย ฯเปฯ เวทลฺล โส ตสฺส อปฺปกสฺส
สุตสฺส อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ
เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล อปฺปสฺสุโต โหติ สุเตน อุปปนฺโน ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล พหุสฺสุโต โหติ สุเตน อนุปปนฺโน อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส พหุ สุต โหติ สุตฺต เคยฺย ฯเปฯ
เวทลฺล โส ตสฺส พหุกสฺส สุตสฺส น อตฺถมฺาย
#๑ ม. ส เว มุนิ ฯ
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ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล
พหุสฺสุโต โหติ สุเตน อนุปปนฺโน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
พหุสฺสุโต โหติ สุเตน อุปปนฺโน อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส
พหุ สุต โหติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตฺตก
ชาตก อพฺภตุ ธมฺม เวทลฺล โส ตสฺส พหุกสฺส สุตสฺส อตฺถมฺาย
ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ เอว โข ภิกฺขเว
ปุคฺคโล พหุสฺสุโต โหติ สุเตน อุปปนฺโน ฯ อิเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
อปฺปสฺสุโตป เจ โหติ สีเลสุ อสมาหิโต
อุภเยน น ครหนฺติ
สีลโต จ สุเตน จ ฯo
อปฺปสฺสุโตป เจ โหติ สีเลสุ สุสมาหิโต
สีลโต น ปสสนฺติ
นาสฺส สมฺปชฺชเต สุต ฯ
พหุสสฺ ุโตป เจ โหติ สีเลสุ อสมาหิโต
สีลโต น ครหนฺติ
ตสฺส สมฺปชฺชเต สุต ฯ
พหุสสฺ ุโตป เจ โหติ สีเลสุ สุสมาหิโต
อุภเยน น ปสสนฺติ
สีลโต จ สุเตน จ ฯ
พหุสสฺ ุต ธมฺมธร
สปฺปฺ พุทฺธสาวก
เนกฺข ชมฺโพนทสฺเสว โก ต นินฺทิตุมรหติ
เทวาป น ปสสนฺติ
พฺรหฺมุนาป ปสสิโตติ ฯ
[๗] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว วิยตฺตา วินีตา วิสารทา พหุสฺสุตา
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ธมฺมธรา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สงฺฆ โสเภนฺติ กตเม จตฺตาโร
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิยตฺโต วินีโต วิสารโท พหุสฺสุโต ธมฺมธโร
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน สงฺฆ โสเภติ ฯ ภิกฺขุนี ภิกฺขเว ฯเปฯ
อุปาสโก ภิกฺขเว ฯเปฯ อุปาสิกา ภิกฺขเว วิยตฺตา วินีตา วิสารทา
พหุสฺสุตา ธมฺมธรา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สงฺฆ โสเภติ ฯ อิเม
โข ภิกฺขเว จตฺตาโร วิยตฺตา วินีตา วิสารทา พหุสฺสุตา ธมฺมธรา
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา สงฺฆ โสเภนฺตีติ ฯ
โย โหติ พฺยตฺโต จ วิสารโท จ
พหุสฺสุโต ธมฺมธโร จ โหติ
ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี
ส ตาทิโส วุจฺจติ สงฺฆโสภโน ฯ
ภิกฺขุ จ สีลสมฺปนฺโน ภิกขฺ ุนี จ พหุสฺสุตา
อุปาสโก จ โย สทฺโธ ยา จ สทฺธา อุปาสิกา
เอเต โข สงฺฆ โสเภนฺติ เอเต หิ สงฺฆโสภนาติ ฯ
[๘] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว ตถาคตสฺส เวสารชฺชานิ เยหิ
เวสารชฺเชหิ สมนฺนาคโต ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ
สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ กตมานิ จตฺตาริ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
เต ปฏิชานโต อิเม ธมฺมา อนภิสมฺพุทฺธาติ ตตฺร วต
ม สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เทโว วา มาโร วา พฺรหฺมา วา
โกจิ วา โลกสฺมึ สหธมฺเมน ปฏิโจเทสฺสตีติ นิมิตฺตเมต ภิกฺขเว น
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สมนุปสฺสามิ เอตปห ภิกฺขเว นิมิตฺต อสมนุปสฺสนฺโต เขมปฺปตฺโต
อภยปฺปตฺโต เวสารชฺชปฺปตฺโต วิหรามิ ฯ ขีณาสวสฺส เต ปฏิชานโต อิเม
อาสวา อปริกฺขีณาติ ตตฺร วต ม สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เทโว วา
มาโร วา พฺรหฺมา วา โกจิ วา โลกสฺมึ สหธมฺเมน ปฏิโจเทสฺสตีติ
นิมิตฺตเมต ภิกฺขเว น สมนุปสฺสามิ เอตปห ภิกฺขเว นิมิตฺต
อสมนุปสฺสนฺโต เขมปฺปตฺโต อภยปฺปตฺโต เวสารชฺชปฺปตฺโต วิหรามิ ฯ
เย โข ปน เต อนฺตรายิกา ธมฺมา วุตฺตา เต ปฏิเสวโต นาล
อนฺตรายายาติ ตตฺร วต ม สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เทโว วา
มาโร วา พฺรหฺมา วา โกจิ วา โลกสฺมึ สหธมฺเมน ปฏิโจเทสฺสตีติ
นิมิตฺตเมต ภิกฺขเว น สมนุปสฺสามิ เอตปห ภิกฺขเว นิมิตฺต
อสมนุปสฺสนฺโต เขมปฺปตฺโต อภยปฺปตฺโต เวสารชฺชปฺปตฺโต วิหรามิ ฯ
ยสฺส โข ปน เต อตฺถาย ธมฺโม เทสิโต โส น นิยฺยติ ตกฺกรสฺส
สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ ตตฺร วต ม สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เทโว
วา มาโร วา พฺรหฺมา วา โกจิ วา โลกสฺมึ สหธมฺเมน ปฏิโจเทสฺสตีติ
นิมิตฺตเมต ภิกฺขเว น สมนุปสฺสามิ เอตปห ภิกฺขเว นิมิตฺต
อสมนุปสฺสนฺโต เขมปฺปตฺโต อภยปฺปตฺโต เวสารชฺชปฺปตฺโต วิหรามิ ฯ
อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ ตถาคตสฺส เวสารชฺชานิ เยหิ
เวสารชฺเชหิ สมนฺนาคโต ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ
สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตตีติ ฯ
เยเกจิเม วาทปถา ปุถุสฺสิตา
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ยนฺนิสฺสิตา สมณพฺราหฺมณา จ
ตถาคต ปตฺวา น เต ภวนฺติ
วิสารท วาทปถาติวตฺต ๑
โย ธมฺมจกฺก อภิภุยฺย เกวล ๒
ปวตฺตยี สพฺพภุตานุกมฺป
ต ตาทิส เทวมนุสฺสเสฏ
สตฺตา นมสฺสนฺติ ภวสฺส ปารคุนฺติ ฯ
[๙] จตฺตาโรเม ภิกขฺ เว ตณฺหุปฺปาทา ยตฺถ ภิกฺขุโน ตณฺหา
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ กตเม จตฺตาโร จีวรเหตุ วา ภิกขฺ เว
ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ ปณฺฑปาตเหตุ วา ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เสนาสนเหตุ วา ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ อิติภวาภวเหตุ วา
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ อิเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร ตณฺหุปฺปาทา ยตฺถ ภิกฺขโุ น ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา
อุปฺปชฺชตีติ ฯ
ตณฺหาทุติโย ปุริโส
ทีฆมทฺธาน สสร
อิตฺถภาวฺถาภาว
สสาร นาติวตฺตติ ฯ
เอตมาทีนว ตฺวา
ตณฺห ทุกฺขสฺส สมฺภว
วีตตโณฺห อนาทาโน สโต ภิกฺขุ ปริพพฺ เชติ ฯ
#๑ ยุ. วาทปถาติวุตฺต ฯ ๒ เกวลีติป ฯ
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[๑๐] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว โยคา กตเม จตฺตาโร กามโยโค
ภวโยโค ทิฏิโยโค อวิชฺชาโยโค ฯ กตโม จ ภิกฺขเว กามโยโค
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ กามาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ ตสฺส กามาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต
นปฺปชานโต โย กาเมสุ กามราโค กามนนฺทิ กามสิเนโห กามมุจฺฉา
กามปปาสา กามปริฬาโห กามชฺโฌสาน กามตณฺหา สานุเสติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว กามโยโค ฯ อิติ กามโยโค ฯ ภวโยโค จ กถ
โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ภวาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ ตสฺส ภวาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต
นปฺปชานโต โย ภเวสุ ภวราโค ภวนนฺทิ ภวสิเนโห ภวมุจฺฉา ภวปปาสา
ภวปริฬาโห ภวชฺโฌสาน ภวตณฺหา สานุเสติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ภวโยโค ฯ อิติ กามโยโค ภวโยโค ฯ ทิฏิโยโค จ กถ โหติ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ทิฏีน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานาติ ตสฺส ทิฏีน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต
นปฺปชานโต โย ทิฏีสุ ทิฏิราโค ทิฏินนฺทิ ทิฏิสิเนโห ทิฏิมุจฺฉา
ทิฏิปปาสา ทิฏิปริฬาโห ทิฏิชโฺ ฌสาน ทิฏิตณฺหา สานุเสติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ทิฏิโยโค ฯ อิติ กามโยโค ภวโยโค ทิฏิโยโค ฯ
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อวิชฺชาโยโค จ กถ โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ฉนฺน ผสฺสายตนาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ
ยถาภูต นปฺปชานาติ ตสฺส ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต นปฺปชานโต
ยา ฉสุ ผสฺสายตเนสุ อวิชฺชา อฺาณ สานุเสติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อวิชฺชาโยโค ฯ อิติ กามโยโค ภวโยโค ทิฏ ิโยโค อวิชชฺ าโยโค ฯ
สมฺปยุตฺโต ๑ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สงฺกิเลสิเกหิ
โปโนพฺภวิเกหิ สทเรหิ ทุกฺขวิปาเกหิ อายตึชาติชรามรณิเกหิ ตสฺมา
อโยคกฺเขมีติ วุจฺจติ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร โยคา ฯ จตฺตาโรเม
ภิกฺขเว วิสโยคา กตเม จตฺตาโร กามโยควิสโยโค ภวโยควิสโยโค
ทิฏิโยควิสโยโค อวิชชฺ าโยควิสโยโค ฯ กตโม จ ภิกฺขเว กามโยควิสโยโค
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ กามาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ ตสฺส กามาน
สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต
ปชานโต โย กาเมสุ กามราโค กามนนฺทิ กามสิเนโห กามมุจฺฉา
กามปปาสา กามปริฬาโห กามชฺโฌสาน กามตณฺหา สา นานุเสติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว กามโยควิสโยโค ฯ อิติ กามโยควิสโยโค ฯ
ภวโยควิสโยโค จ กถ โหติ อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ภวาน สมุทยฺจ
อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ
ตสฺส ภวาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
#๑ ม. ยุ. สยตุ ฺโต ฯ
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นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานโต โย ภเวสุ ภวราโค ภวนนฺทิ ภวสิเนโห
ภวมุจฺฉา ภวปปาสา ภวปริฬาโห ภวชฺโฌสาน ภวตณฺหา สา
นานุเสติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภวโยควิสโยโค ฯ อิติ กามโยควิสโยโค
ภวโยควิสโยโค ฯ ทิฏิโยควิสโยโค จ กถ โหติ อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ทิฏีน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ ตสฺส ทิฏีน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ
อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานโต โย
ทิฏีสุ ทิฏ ิราโค ทิฏ ินนฺทิ ทิฏ ิสิเนโห ทิฏิมุจฺฉา ทิฏิปปาสา
ทิฏิปริฬาโห ทิฏิชฺโฌสาน ทิฏ ิตณฺหา สา นานุเสติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ทิฏ ิโยควิสโยโค ฯ อิติ กามโยควิสโยโค ภวโยควิสโยโค
ทิฏิโยควิสโยโค ฯ อวิชฺชาโยควิสโยโค จ กถ โหติ อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ
อาทีนวฺจ นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานาติ ตสฺส ฉนฺน
ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต ปชานโต ยา ฉสุ ผสฺสายตเนสุ อวิชฺชา
อฺาณ สา นานุเสติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อวิชฺชาโยควิสโยโค ฯ
อิติ กามโยควิสโยโค ภวโยควิสโยโค ทิฏ ิโยควิสโยโค
อวิชฺชาโยควิสโยโค ฯ วิสยุตฺโต ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สงฺกิเลสิเกหิ
โปโนพฺภวิเกหิ สทเรหิ ทุกฺขวิปาเกหิ อายตึชาติชรามรณิเกหิ ตสฺมา
โยคกฺเขมีติ วุจฺจติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร วิสโยคาติ ฯ
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กามโยเคน สยุตฺตา ภวโยเคน จูภย
ทิฏิโยเคน สยุตฺตา อวิชชฺ าย ปุรกฺขตา
สตฺตา คจฺฉนฺติ สสาร ชาติมรณคามิโน ฯ
เย จ กาเม ปริฺาย ภวโยคฺจ สพฺพโส
ทิฏิโยค สมูหจฺจ
อวิชฺชฺจ วิราชย
สพฺพโยควิสยุตฺตา
เต เว โยคาติคา ๑ มุนีติ ฯ
ภณฺฑคามวคฺโค ปโม
ตสฺสุทฺทาน
อนุพทุ ฺธ ปปติต
เทฺวขต อนุโสตปฺจม
อปฺปสฺสุโต จ โสเภนฺติ (เวสารชฺช) ตณฺหาโยเคน เต ทสาติ ฯ
_____________
จรวคฺโค ทุติโย
[๑๑] จรโต เจป ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา
พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก วา ตฺจ ๒ ภิกฺขุ อธิวาเสติ
นปฺปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ น อนภาว คเมติ จรมฺป
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ เอวภูโต อนาตาป อโนตฺตปฺป สตต สมิต กุสีโต
หีนวิริโยติ วุจฺจติ ฯ ิตสฺส เจป ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน อุปฺปชฺชติ
กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก วา ตฺจ ๒ ภิกฺขุ
อธิวาเสติ นปฺปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ น อนภาว คเมติ
ิโตป ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวภูโต อนาตาป อโนตฺตปฺป สตต สมิต
#๑ ยุ. โยคาติคามิโนติ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ตฺเจ ฯ
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กุสีโต หีนวิริโยติ วุจฺจติ ฯ นิสินฺนสฺส เจป ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก วา ตฺจ
ภิกฺขุ อธิวาเสติ นปฺปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ น อนภาว
คเมติ นิสินฺโนป ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวภูโต อนาตาป อโนตฺตปฺป
สตต สมิต กุสีโต หีนวิริโยติ วุจฺจติ ฯ สยานสฺส เจป ภิกขฺ เว
ภิกฺขุโน ชาครสฺส อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา
วิหึสาวิตกฺโก วา ตฺจ ภิกฺขุ อธิวาเสติ นปฺปชหติ น วิโนเทติ
น พฺยนฺตีกโรติ น อนภาว คเมติ สยาโนป ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ชาคโร
เอวภูโต อนาตาป อโนตฺตปฺป สตต สมิต กุสีโต หีนวิริโยติ
วุจฺจติ ฯ จรโต เจป ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา
พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก วา ตฺจ ภิกฺขุ นาธิวาเสติ
ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ จรมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ
เอวภูโต อาตาป โอตฺตปฺป สตต สมิต อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโตติ
วุจฺจติ ฯ ิตสฺส เจป ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา
พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหสึ าวิตกฺโก วา ตฺจ ภิกฺขุ นาธิวาเสติ ปชหติ
วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ ิโตป ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวภูโต
อาตาป โอตฺตปฺป สตต สมิต อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโตติ วุจฺจติ ฯ
นิสินฺนสฺส เจป ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก วา ตฺจ ภิกฺขุ นาธิวาเสติ ปชหติ
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วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ นิสินโฺ นป ภิกฺขเว ภิกฺขุ
เอวภูโต อาตาป โอตฺตปฺป สตต สมิต อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโตติ
วุจฺจติ ฯ สยานสฺส เจป ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ชาครสฺส อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก
วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก วา ตฺจ ภิกฺขุ
นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ สยาโนป
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ชาคโร เอวภูโต อาตาป โอตฺตปฺป สตต สมิต
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโตติ วุจฺจตีติ ฯ
จร วา ยทิ วา ติฏ  นิสินฺโน อุทวา สย
โย วิตกฺก วิตกฺเกติ ปาปก เคหนิสฺสิต
กุมฺมคฺค ปฏิปนฺโน โส โมหเนยฺเยสุ มุจฺฉิโต
อภพฺโพ ตาทิโส ภิกฺขุ ผุฏ ุ สมฺโพธิมุตฺตม ฯ
โย จร วาป ติฏ วา นิสินโฺ น อุทวา สย
วิตกฺก สมยิตฺวาน
วิตกฺกูปสเม รโต
ภพฺโพ โส ตาทิโส ภิกฺขุ ผุฏุ สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ ฯ
[๑๒] สมฺปนฺนสีลา ภิกฺขเว วิหรถ สมฺปนฺนปาติโมกฺขา
ปาติโมกฺขสวรสวุตา วิหรถ อาจารโคจรสมฺปนฺนา อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสาวิโน สมาทาย สิกฺขถ สิกฺขาปเทสุ ฯ สมฺปนฺนสีลาน ภิกฺขเว
วิหรต สมฺปนฺนปาติโมกฺขาน ปาติโมกฺขสวรสวุตาน วิหรต อาจารโคจรสมฺปนฺนาน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวีน สมาทาย สิกฺขต
สิกฺขาปเทสุ กิมสฺส อุตตฺ ริกรณีย จรโต เจป ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน
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อภิชฺชา ... พฺยาปาโท วิคโต โหติ ถีนมิทฺธ ... อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ...
วิจิกิจฺฉา ปหีนา โหติ อารทฺธ โหติ วิรยิ  อสลฺลีน อุปฏิตา
สติ อปฺปมุฏา ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ สมาหิต จิตฺต เอกคฺค
จรป ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวภูโต อาตาป โอตฺตปฺป สตต สมิต อารทฺธวิริโย
ปหิตตฺโตติ วุจฺจติ ฯ ิตสฺส เจป ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ...
นิสินฺนสฺส เจป ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ... สยานสฺส เจป ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
ชาครสฺส อภิชฺฌา ... พฺยาปาโท วิคโต โหติ ถีนมิทฺธ ... อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ... วิจิกิจฺฉา ปหีนา โหติ อารทฺธ โหติ วิริย อสลฺลนี 
อุปฏิตา สติ อปฺปมุฏ า ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ สมาหิต
จิตฺต เอกคฺค สยาโนป ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชาคโร เอวภูโต อาตาป
โอตฺตปฺป สตต สมิต อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโตติ วุจฺจตีติ ฯ
ยตฺจเร ยต ติฏเ ยต อจฺเฉ ยต สเย
ยต สมฺมิฺชเย ภิกฺขุ ยตเมต ปสารเย
อุทฺธ ติริย อปาจีน
ยาวตา ชคโต คติ
สมเวกฺขิตา จ ธมฺมาน ขนฺธาน อุทยพฺพย
เจโตสมถสามีจึ
สิกฺขมาน สทาสตึ ๑
สตต ปหิตตฺโตติ
อาหุ ภิกฺขุ ตถาวิธนฺติ ฯ
[๑๓] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว สมฺมปฺปธานานิ กตมานิ จตฺตาริ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺ#๑ ม. ยุ. สทาสต ฯ
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ปาทาย 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 อิมานิ โข ภิกฺขเว
จตฺตาริ สมฺมปฺปธานานีติ ฯ
สมฺมปฺปธานา มารเธยฺยาภิภูตา ๑
เต อสิตา ชาติมรณภยสฺส ปารคู
เต ตุสิตา เชตฺวาน มาร สวาหน
เต อเนชา (สพฺพ) นมุจิพล อุปาติวตฺตา (เต สุขิตาติ)
[๑๔] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว ปธานานิ กตมานิ จตฺตาริ สวรปฺปธาน
ปหานปฺปธาน ภาวนาปฺปธาน อนุรกฺขนาปฺปธาน กตมฺจ
ภิกฺขเว สวรปฺปธาน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ
ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย
สวร อาปชฺชติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ... ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ...
ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมฺม
#๑ ยุ. มารเธยฺยาธิภุโน ฯ
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วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน
มนินฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย
สวร อาปชฺชติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สวรปฺปธาน ฯ กตมฺจ
ภิกฺขเว ปหานปฺปธาน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุปฺปนฺน กามวิตกฺก
นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ อุปปฺ นฺน
พฺยาปาทวิตกฺก ... อุปฺปนฺน วิหึสาวิตกฺก ... อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน ปาปเก
อกุสเล ธมฺเม นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว
คเมติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ปหานปฺปธาน ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
ภาวนาปฺปธาน 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 ภาวนาปฺปธาน ฯ กตมฺจ
ภิกฺขเว อนุรกฺขนาปฺปธาน อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อุปฺปนฺน ภทฺทก
สมาธินิมิตฺต อนุรกฺขติ อฏิกสฺ ปุฬวกสฺ วินีลกสฺ
วิปุพฺพกสฺ วิจฺฉิทฺทกสฺ อุทธฺ ุมาตกสฺ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
อนุรกฺขนาปฺปธาน ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ ปธานานีติ ฯ
สวโร จ ปหานฺจ
ภาวนา อนุรกฺขนา
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เอเต ปธานา จตฺตาโร เทสิตาทิจฺจพนฺธุนา
เยหิ ภิกฺขุ อิธาตาป ขย ทุกฺขสฺส ปาปุเณติ ฯ
[๑๕] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว อคฺคปฺตฺติโย กตมา จตสฺโส
เอตทคฺค ภิกฺขเว อตฺตภาวีน ยทิท ราหุ อสุรนิ ฺโท เอตทคฺค
ภิกฺขเว กามโภคีน ยทิท ราชา มนฺธาตา เอตทคฺค ภิกฺขเว
อาธิปเตยฺยาน ยทิท มาโร ปาปมา สเทวเก ภิกฺขเว โลเก
สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ตถาคโต
อคฺคมกฺขายติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อิมา โข ภิกฺขเว จตสฺโส
อคฺคปฺตฺติโยติ ฯ
ราหุคฺค อตฺตภาวีน
มนฺธาตา กามโภคิน
มาโร อาธิปเตยฺยาน อิทฺธิยา ยสสา ชล
อุทฺธ ติริย อปาจีน
ยาวตา ชคโต คติ
สเทวกสฺส โลกสฺส
พุทฺโธ อคฺค ๑ ปวุจฺจตีติ ฯ
[๑๖] จตฺตารมานิ ภิกฺขเว โสขุมฺมานิ กตมานิ จตฺตาริ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ รูปโสขุมเฺ มน สมนฺนาคโต โหติ ปรเมน เตน จ
รูปโสขุมฺเมน อฺ รูปโสขุมฺม อุตฺตริตร วา ปณีตตร วา น
สมนุปสฺสติ เตน จ รูปโสขุมฺเมน อฺ รูปโสขุมฺม อุตฺตริตร วา
ปณีตตร วา น ปตฺเถติ เวทนาโสขุมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ
สฺาโสขุมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ สงฺขารโสขุมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ
ปรเมน เตน จ สงฺขารโสขุมฺเมน อฺ สงฺขารโสขุมฺม อุตตฺ ริตร
#๑ โป. ม. อคฺโคติ ฯ
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วา ปณีตตร วา น สมนุปสฺสติ เตน จ สงฺขารโสขุมฺเมน อฺ
สงฺขารโสขุมฺม อุตฺตริตร วา ปณีตตร วา น ปตฺเถติ อิมานิ โข
ภิกฺขเว จตฺตาริ โสขุมฺมานีติ ฯ
รูปโสขุมฺมต ตฺวา
เวทนานฺจ สมฺภว
สฺา ยโต สมุเทติ อตฺถ คจฺฉติ ยตฺถ จ
สงฺขาเร ปรโต ตฺวา ทุกขฺ โต โน จ อตฺตโต
ส เว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ สนฺโต สนฺติปเท รโต
ธาเรติ อนฺติม เทห เชตฺวา มาร สวาหนนฺติ ฯ
[๑๗] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อคติคมนานิ กตมานิ จตฺตาริ
ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ โทสาคตึ คจฺฉติ โมหาคตึ คจฺฉติ ภยาคตึ
คจฺฉติ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อคติคมนานีติ ฯ
ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา โย ธมฺม อติวตฺตติ
นิหียติ ตสฺส ยโส
กาฬปกฺเขว จนฺทิมาติ ฯ
[๑๘] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว นาคติคมนานิ กตมานิ จตฺตาริ
น ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ น โทสาคตึ คจฺฉติ น โมหาคตึ คจฺฉติ
น ภยาคตึ คจฺฉติ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ นาคติคมนานีติ ฯ
ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา โย ธมฺม นาติวตฺตติ
อาปูรติ ตสฺส ยโส
สุกฺกปกฺเขว จนฺทิมาติ ฯx
[๑๙] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อคติคมนานิ กตมานิ จตฺตาริ
ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ โทสาคตึ คจฺฉติ โมหาคตึ คจฺฉติ ภยาคตึ
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คจฺฉติ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อคติคมนานีติ ฯ
ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา โย ธมฺม อติวตฺตติ
นิหียติ ตสฺส ยโส
กาฬปกฺเขว จนฺทิมาติ ฯ
จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว นาคติคมนานิ กตมานิ จตฺตาริ น
ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ น โทสาคตึ คจฺฉติ น โมหาคตึ คจฺฉติ
น ภยาคตึ คจฺฉติ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ นาคติคมนานีติ ฯ
ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา โย ธมฺม นาติวตฺตติ
อาปูรติ ตสฺส ยโส
สุกฺกปกฺเขว จนฺทิมาติ ฯ
[๒๐] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภตฺตุทฺเทสโก ยถาภต
นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ จตูหิ ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ โทสาคตึ
คจฺฉติ โมหาคตึ คจฺฉติ ภยาคตึ คจฺฉติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภตฺตุทฺเทสโก ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว
นิรเย ฯ จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภตฺตุทฺเทสโก ยถาภต
นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ จตูหิ น ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ น
โทสาคตึ คจฺฉติ น โมหาคตึ คจฺฉติ น ภยาคตึ คจฺฉติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภตฺตุทฺเทสโก ยถาภต
นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
เยเกจิ กาเมสุ อสฺตา ชนา
อธมฺมิกา โหนฺติ อธมฺมคารวา
ฉนฺทา จ โทสา จ ภยา จ คามิโน
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ปริสกสโฏ ๑ จ ปเนส วุจฺจติ
เอว หิ วุตฺต สมเณน ชานตา
ตสฺมา หิ เต สปฺปุริสา ปสสิยา
ธมฺเม ิตา เย น กโรนฺติ ปาปก
น ฉนฺทโทสา น ภยา จ คามิโน ฯ
ปริสาย มณฺโฑ จ ปเนส วุจฺจติ
เอว หิ วุตฺต สมเณน ชานตาติ ฯ
จรวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
จาร สีล ปธานานิ
สวร ปฺตฺติปฺจม
โสขุมฺม ตโย อคตี
ภตฺตุทฺเทเสน เต ทสาติ ฯ
______________
อุรุเวลวคฺโค ตติโย
[๒๑] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ เอกมิทาห
ภิกฺขเว สมย อุรุเวลาย วิหรามิ นชฺชา เนรฺชราย ตีเร
อชปาลนิโคฺรเธ ปมาภิสมฺพุทฺโธ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว รโหคตสฺส
ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ ทุกฺข โข อคารโว
วิหรติ อปฺปติสฺโส กนฺนุโข อห สมณ วา พฺราหฺมณ วา สกฺกตฺวา
#๑ ยุ. ปริสกฺกสาโว ฯ
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ครุ กตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยนฺติ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว เอตทโหสิ
อปริปูรสฺส โข เม ๑ สีลกฺขนฺธสฺส ปาริปูริยา อฺ สมณ วา
พฺราหฺมณ วา สกฺกตฺวา ครุ กตฺวา ๒ อุปนิสฺสาย วิหเรยฺย น โข
ปนาห ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา
ปชาย สเทวมนุสฺสาย อฺ สมณ วา พฺราหฺมณ วา อตฺตนา
สีลสมฺปนฺนตร ยมห สกฺกตฺวา ครุ กตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺย
อปริปูรสฺส โข เม ๑ ... สมาธิกฺขนฺธสฺส ... ปฺากฺขนฺธสฺส ...
วิมุตฺติกฺขนฺธสฺส ปาริปูรยิ า อฺ สมณ วา พฺราหฺมณ วา สกฺกตฺวา
ครุ กตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺย น โข ปนาห ปสฺสามิ สเทวเก
โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย
อฺ สมณ วา พฺราหฺมณ วา อตฺตนา วิมุตฺติสมฺปนฺนตร ยมห
สกฺกตฺวา ครุ กตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยนฺติ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว
เอตทโหสิ ยนฺนูนาห โยปาย ธมฺโม มยา อภิสมฺพุทฺโธ ตเมว
ธมฺม สกฺกตฺวา ครุ กตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยนฺติ ฯ อถโข ภิกฺขเว
พฺรหฺมา สหมฺปติ มม เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย เสยฺยถาป
นาม พลวา ปุรโิ ส สมฺมิฺชิต วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา
พาห สมฺม
ิ ฺเชยฺย เอวเมว พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต มม ปุรโต
ปาตุรโหสิ ฯ อถโข ภิกฺขเว พฺรหฺมา สหมฺปติ เอกส อุตฺตราสงฺค
กริตฺวา ทกฺขิณชานุมณฺฑล ปวิย นิหนฺตฺวา เยนาห เตนฺชลิมฺ#๑ ม. ยุ. อห ฯ ๒ ครุกตฺวา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ปณาเมตฺวา ม เอตทโวจ เอวเมต ภควา เอวเมต สุคต เยป
เต ภนฺเต อเหสุ อตีตมทฺธาน อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา เตป
ภควนฺโต ธมฺมเยว สกฺกตฺวา ครุ กตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรึสุ เยป
เต ภนฺเต ภวิสฺสนฺติ อนาคตมทฺธาน อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา เตป
ภควนฺโต ธมฺมเยว สกฺกตฺวา ครุ กตฺวา อุปนิสฺสาย วิหริสฺสนฺติ
ภควาป ภนฺเต เอตรหิ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธมฺมเยว สกฺกตฺวา ครุ
กตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรตูติ อิทมโวจ พฺรหฺมา สหมฺปติ อิท
วตฺวา อถาปร เอตทโวจ
เย จ อตีตา ๑ สมฺพุทธฺ า เย จ พุทฺธา อนาคตา
โย เจตรหิ สมฺพุทฺโธ พหุนฺน โสกนาสโน
สพฺเพ สทฺธมฺมครุโน วิหรึสุ ๒ วิหาติ จ
อถาป วิหริสฺสนฺติ
เอสา พุทฺธาน ธมฺมตา
ตสฺมา หิ อตฺตกาเมน มหตฺตมภิกงฺขตา
สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ สร พุทฺธาน สาสนนฺติ ฯ
อิทมโวจ ภิกฺขเว พฺรหฺมา สหมฺปติ อิท วตฺวา ม อภิวาเทตฺวา
เทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ อิธ ๓ ขฺวาห ภิกฺขเว
พฺรหฺมุโน อชฺเฌสน วิทติ ฺวา อตฺตโน จ ปฏิรปู  โยปาย ธมฺโม
มยา อภิสมฺพุทฺโธ ตเมว ธมฺม สกฺกตฺวา ครุ กตฺวา อุปนิสฺสาย
วิหาสึ ยโต จ โข ภิกขฺ เว สงฺโฆป มหตฺเตน สมนฺนาคโต อถ
#๑ ยุ. เยจพฺภตีตา ฯ ๒ ม. ยุ. วิหสุ วิหรนฺติ จ ฯ ๓ โป. ม. ยุ. อถ ฯ
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เม สงฺเฆป คารโวติ ฯ
[๒๒] เอกมิทาห ภิกฺขเว สมย อุรุเวลาย วิหรามิ นชฺชา
เนรฺชราย ตีเร อชปาลนิโคฺรเธ ปมาภิสมฺพุทฺโธ ฯ อถโข ภิกฺขเว
สมฺพหุลา พฺราหฺมณา ชิณฺณา วุฑฺฒา มหลฺลกา อทฺธคตา วโยอนุปฺปตฺตา
เยนาห เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา มยา สทฺธึ สมฺโมทึสุ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข ภิกฺขเว เต พฺราหฺมณา ม เอตทโวจุ สุต เมต โภ
โคตม น สมโณ โคตโม พฺราหฺมเณ ชิณฺเณ วุฑฺเฒ มหลฺลเก
อทฺธคเต วโยอนุปฺปตฺเต อภิวาเทติ วา ปจฺจุฏเติ วา อาสเนน วา
นิมนฺเตตีติ ตยิท โภ โคตม ตเถว น หิ ภว โคตโม
พฺราหฺมเณ ชิณฺเณ วุฑฺเฒ มหลฺลเก อทฺธคเต วโยอนุปฺปตฺเต อภิวาเทติ
วา ปจฺจุฏเติ วา อาสเนน วา นิมนฺเตติ ตยิท โภ โคตม
น สมฺปนฺนเมวาติ ฯ ตสฺส มยฺห ภิกฺขเว เอตทโหสิ นจยิเม
อายสฺมนฺโต ชานนฺติ เถร วา เถรกรเณ วา ธมฺเมติ ๑ วุฑฺโฒ เจป
ภิกฺขเว โหติ อสีติโก วา นวุติโก วา วสฺสสติโก วา ชาติยา
โส จ โหติ อกาลวาที อภูตวาที อนตฺถวาที อธมฺมวาที อวินยวาที
อนิธานวตึ วาจ ภาสิตา อกาเลน อนปเทส อปริยนฺตวตึ อนตฺถสฺหิต
อถโข โส พาโล เถโรเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ทหโร เจป ภิกฺขเว
โหติ ยุวา สุสู ๒ กาฬเกโส ภเทฺรน โยพฺพเนน สมนฺนาคโต ปเมน
#๑ ยุ. ธมฺเม ฯ ๒ ม. ยุ. สุสุ ฯ
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วยสา โส จ โหติ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที
นิธานวตึ วาจ ภาสิตา กาเลน สาปเทส ปริยนฺตวตึ อตฺถสฺหิต
อถโข โส ปณฺฑิโต เถโรเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว
เถรกรณา ธมฺมา กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สีลวา โหติ
ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ พหุสสฺ ุโต โหติ สุตธโร
สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา
ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา วจสา ปริจิตา
มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธา จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฉฺ ลาภี อกสิรลาภี
อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร
เถรกรณา ธมฺมาติ ฯ
โย อุทฺธเตน จิตฺเตน สมฺผฺจ พหุภาสติ
อสมาหิตสงฺกปฺโป
อสทฺธมฺมรโต มโต ๑
อารา โส ถาวเรยฺยมฺหา ปาปทิฏิ อนาทโร ฯ
โย จ สีเลน สมฺปนฺโน สุตวา ปฏิภาณวา
สยุตฺโต ถิรธมฺเมสุ ๒ ปฺายตฺถ วิปสฺสติ
#๑ ม. ยุ. มโค ฯ ๒ ม. ยุ. สฺโต ธีโร ธมฺเมสุ ฯ
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ปารคู สพฺพธมฺมาน
อขิโล ปฏิภาณวา
ปหีนชาติมรโณ
พฺรหฺมจริยสฺส เกวลี
ตมห วทามิ เถโรติ ยสฺส โน สนฺติ อาสวา
อาสวาน ขยา ภิกฺขุ โส ๑ เถโรติ ปวุจฺจตีติ ฯ
[๒๓] โลโก ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ โลกสฺมา ตถาคโต
วิสยุตฺโต โลกสมุทโย ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ โลกสมุทโย
ตถาคตสฺส ปหีโน โลกนิโรโธ ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ
โลกนิโรโธ ตถาคตสฺส สจฺฉิกโต โลกนิโรธคามินี ปฏิปทา
ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา โลกนิโรธคามินี ปฏิปทา ตถาคตสฺส
ภาวิตา ฯ ย ภิกฺขเว สเทวกสฺส โลกสฺส สมารกสฺส สพฺรหฺมกสฺส
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ทิฏ  สุต มุต วิฺาต
ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา สมฺมา ต ๒ ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธ
ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ ยฺจ ภิกฺขเว รตฺตึ ตถาคโต อนุตฺตร
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌติ ยฺจ รตฺตึ อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
ปรินิพฺพายติ ย เอตสฺมึ อนฺตเร ภาสติ ลปติ นิทฺทิสติ สพฺพนฺต
ตเถว โหติ โน อฺถา ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ
ยถาวาที ภิกฺขเว ตถาคโต ตถาการี ยถาการี ตถาวาที อิติ
ยถาวาที ตถาการี ยถาการี ตถาวาที ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ
สเทวเก ภิกฺขเว โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย
#๑ ยุ. โสติ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺพ ฯ
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สเทวมนุสฺสาย ตถาคโต อภิภู อนภิภูโต อฺทตฺถุทโส วสวตฺติ
ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ ฯ
สพฺพโลก อภิฺาย
สพฺพโลเก ยถาตถ ๑
สพฺพโลกวิสยุตฺโต
สพฺพโลเก อนุสสฺ โย
ส เว สพฺพาภิภู ธีโร สพฺพคนฺถปฺปโมจโน
ผุฏสฺส ปรมา สนฺติ นิพพฺ าน อกุโตภย
เอส ขีณาสโว พุทฺโธ อนีโฆ ฉินฺนสสโย
สพฺพกมฺมกฺขย ปตฺโต วิมุตฺโต อุปธิสขเย ฯ
เอว โส ๒ ภควา พุทฺโธ เอส สีโห อนุตฺตโร
สเทวกสฺส โลกสฺส
พฺรหฺมจกฺก ปวตฺตยิ ฯ
อิติ เทวา มนุสฺสา จ เย พุทฺธ สรณ คตา
สงฺคมฺม น นมสฺสนฺติ มหนฺต วีตสารท ฯ
ทนฺโต ทมยต เสฏโ สนฺโต สมยต อิสิ
มุตฺโต โมจยต อคฺโค ติณฺโณ ตารยต วโร
อิติ เหต นมสฺสนฺติ
มหนฺต วีตสารท ฯ
สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ
นตฺถิ เต ๓ ปฏิปุคคฺ โลติ ฯ
[๒๔] เอก สมย ภควา สาเกเต วิหรติ กาฬการาเม ฯ
ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ ย ภิกฺขเว สเทวกสฺส
#๑ ยุ. ยถา ตถา ฯ ๒ ม. ยุ. เอส ฯ ๓ ม. เม ฯ
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โลกสฺส สมารกสฺส สพฺรหฺมกสฺส สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย
สเทวมนุสฺสาย ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา
ตมห ชานามิ ย ภิกฺขเว สเทวกสฺส โลกสฺส สมารกสฺส
สพฺรหฺมกสฺส สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ทิฏ สุต มุต
วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตมห อพฺภฺาสึ
ต ตถาคตสฺส วิทิต ต ตถาคเต ๑ น อุปฏาสิ ย ภิกฺขเว
สเทวกสฺส โลกสฺส ... ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต
มนสา ตมห ชานามีติ วเทยฺย ต มมสฺส มุสา ... ตมห
ชานามิ จ น จ ชานามีติ วเทยฺย ต ปสฺส ตาทิสเมว ... ตมห เนว
ชานามิ น น ชานามีติ วเทยฺย ต มมสฺส กลิ อิติ โข ภิกฺขเว
ตถาคโต ทิฏา ทฏพฺพ ทิฏ น มฺติ อทิฏ น มฺติ
ทฏพฺพ น มฺติ ทิฏ าน ๒ น มฺติ สุตา ๓ โสตพฺพ สุต
น มฺติ อสฺสุต น มฺติ โสตพฺพ น มฺติ สุตาน ๔
น มฺติ มุตา ๕ โมตพฺพ มุต น มฺติ อมุต น มฺติ
โมตพฺพ น มฺติ มุตาน ๖ น มฺติ วิฺาตา ๗ วิฺาตพฺพ
วิฺาต น มฺติ อวิฺาต น มฺติ วิฺาตพฺพ น
มฺติ วิฺาตาน ๘ น มฺติ อิติ โข ภิกฺขเว ตถาคโต ทิฏสุตมุตวิฺาตพฺเพสุ ธมฺเมสุ ตาทิโสว ๙ ตาที ตมฺหา จ ปน ตาทิมฺหา
อฺโ ตาที อุตฺตริตโร วา ปณีตตโร วา นตฺถีติ วทามีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ตถาคโต ฯ ๒ ม. ยุ. ทฏาร ฯ ๓ ม. ยุ. สฺตฺวา ฯ ๔ ม. ยุ. โสตาร ฯ
#๕ ม. ยุ. มุตวฺ า ฯ ๖ ม. ยุ. โมตาร ฯ ๗ ม. ยุ. วิฺตฺวา ฯ
#๘ ม. ยุ. วิฺาตาร ฯ ๙ ม. ตาทีเยว ฯ ยุ. ตาทิเสเยว ฯ
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ยงฺกิฺจิ ทิฏ จ ๑ สุต มุต วา
อชฺโฌสิต สจฺจมุต ปเรส
น เตสุ ตาที สยสวุเตสุ
สจฺจ มุสาวาป ปร ทเหยฺย ฯ
เอตฺจ สลฺล ปฏิกจฺจ ทิสฺวา
อชฺโฌสิตา ยตฺถ ปชา วิสตฺตา
ชานามิ ปสฺสามิ ตเถว เอต
อชฺโฌสิต นตฺถิ ตถาคตานนฺติ ฯ
[๒๕] นยิท ภิกฺขเว พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ชนกุหนตฺถ น ชนลปนตฺถ
น ลาภสกฺการสิโลกานิสสตฺถ น อิติวาทปฺปโมกฺขานิสสตฺถ น
อิติ ม ชโน ชานาตูติ อถโข อิท ภิกฺขเว พฺรหฺมจริย วุสสฺ ติ
สวรตฺถ ปหานตฺถ วิราคตฺถ นิโรธตฺถนฺติ ฯ
สวรตฺถ ปหานตฺถ
พฺรหฺมจริย อนีติห
อเทสยิ โส ภควา
นิพฺพาโนคธคามิน
เอส มคฺโค มหนฺเตหิ อนุยาโต มเหสิภิ ฯ
เย จ ต ปฏิปชฺชนฺติ ยถา พุทฺเธน เทสิต
ทุกฺขสฺสนฺต กริสสฺ นฺติ สตฺถุสาสนการิโนติ ฯ
[๒๖] เย เต ภิกฺขเว ภิกฺขู กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี อุนฺนฬา
อสมาหิตา น เม เต ภิกฺขเว ภิกฺขู มามกา อปคตา จ เต
#๑ ม. ว ฯ
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ภิกฺขเว ภิกขฺ ู อิมสฺมา ธมฺมวินยา น จ เต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชนฺติ ฯ เย จ โข เต ภิกฺขเว ภิกฺขู
นิกฺกุหา นิลลฺ ปา ธีรา อตฺถทฺธา สุสมาหิตา เต โข เม ภิกฺขเว
ภิกฺขู มามกา อนปคตา จ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู อิมสฺมา ธมฺมวินยา
เต จ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชนฺตีติ ฯ
กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี อุนฺนฬา จาสมาหิตา
น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต ฯ
นิกฺกหุ า นิลฺลปา ธีรา อตฺถทฺธา สุสมาหิตา
เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเตติ ฯ
[๒๗] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อปฺปานิ จ สุลภานิ จ ตานิ
จ อนวชฺชานิ กตมานิ จตฺตาริ ปสุกูล ภิกฺขเว จีวราน อปฺปฺจ
สุลภฺจ ตฺจ อนวชฺช ปณฺฑิยาโลโป ภิกฺขเว โภชนาน
อปฺปฺจ สุลภฺจ ตฺจ อนวชฺช รุกฺขมูล ภิกขฺ เว เสนาสนาน
อปฺปฺจ สุลภฺจ ตฺจ อนวชฺช ปูติมุตฺต ภิกขฺ เว เภสชฺชาน
อปฺปฺจ สุลภฺจ ตฺจ อนวชฺช อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ
อปฺปานิ จ สุลภานิ จ ตานิ จ อนวชฺชานิ ยโต โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อปฺเปน จ สนฺตุฏโ โหติ สุลเภน จ อิทมสฺสาห อฺตร
สามฺงฺคนฺติ ๑ วทามีติ ฯ
อนวชฺเชน ตุฏสฺส
อปฺเปน สุลเภน จ
#๑ ยุ. สามนฺติ ฯ
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น เสนาสนมารพฺภ
จีวร ปานโภชน
วิฆาโต โหติ จิตฺตสฺส ทิสา น ปฏิหฺติ ฯ
เย จสฺส ธมฺมา อกฺขาตา สามฺสฺสานุโลมิกา
อธิคฺคหิตา ตุฏสฺส
อปฺปมตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ๑ ฯ
[๒๘] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อริยวสา อคฺคฺา รตฺตฺา
วสฺา โปราณา อสกิณฺณา อสกิณฺณปุพฺพา น สกียนฺติ น
สกียิสฺสนฺติ อปฺปฏิกุฏา สมเณหิ พฺรหฺมเณหิ วิฺูหิ กตเม
จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สนฺตฏุ โ โหติ อิตรีตเรน จีวเรน
อิตรีตรจีวรสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาที น จ จีวรเหตุ อเนสน อปฺปฏิรูป
อาปชฺชติ อลทฺธา จ จีวร น ปริตสฺสติ ลทฺธา จ
จีวร อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน ๒ อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ
ปริภฺุชติ ตาย จ ปน อิตรีตรจีวรสนฺตุฏิยา เนวตฺตานุกฺกเสติ
โน ปร วมฺเภติ โย หิ ตตฺถ ทกฺโข อนลโส สมฺปชาโน ปติสฺสโต
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ โปราเณ อคฺคฺเ อริยวเส ิโต ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สนฺตุฏโ  โหติ อิตรีตเรน ปณฺฑปาเตน
อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาที น จ ปณฺฑปาตเหตุ
อเนสน อปฺปฏิรูป อาปชฺชติ อลทฺธา จ ปณฺฑปาต น ปริตสฺสติ
ลทฺธา จ ปณฺฑปาต อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี
นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ ตาย จ ปน อิตรีตรปณฺฑปาตสนฺตุฏิยา
#๑ ม. ยุ. สิกขฺ โตติ ฯ ๒ ม. ยุ. อนชฺโฌปนฺโน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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เนวตฺตานุกฺกเสติ โน ปร วมฺเภติ โย หิ ตตฺถ ทกฺโข อนลโส
สมฺปชาโน ปติสฺสโต อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ โปราเณ อคฺคฺเ
อริยวเส ิโต ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ สนฺตุฏโ  โหติ อิตรีตเรน
เสนาสเนน อิตรีตรเสนาสนสนฺตุฏิยา จ วณฺณวาที น จ
เสนาสนเหตุ อเนสน อปฺปฏิรูป อาปชฺชติ อลทฺธา จ เสนาสน
น ปริตสฺสติ ลทฺธา จ เสนาสน อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน
อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ ตาย จ ปน อิตรีตรเสนาสนสนฺตุฏิยา
เนวตฺตานุกฺกเสติ โน ปร วมฺเภติ โย หิ ตตฺถ
ทกฺโข อนลโส สมฺปชาโน ปติสฺสโต อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
โปราเณ อคฺคฺเ อริยวเส ิโต ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
ภาวนาราโม โหติ ภาวนารโต ปหานาราโม โหติ ปหานรโต ตาย
จ ปน ภาวนารามตาย ภาวนารติยา ปหานารามตาย ปหานรติยา
เนวตฺตานุกฺกเสติ โน ปร วมฺเภติ โย หิ ตตฺถ ทกฺโข อนลโส
สมฺปชาโน ปติสฺสโต อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ โปราเณ อคฺคฺเ
อริยวเส ิโต ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อริยวสา อคฺคฺา
รตฺตฺา วสฺา โปราณา อสกิณฺณา อสกิณฺณปุพฺพา น
สกียนฺติ น สกียิสฺสนฺติ อปฺปฏิกฏุ า สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ
วิฺูหิ ฯ อิเมหิ จ ปน ภิกฺขเว จตูหิ อริยวเสหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
ปุรตฺถิมาย เจป ทิสาย วิหรติ เสฺวว อรตึ สหติ น ต อรติ
สหติ ปจฺฉิมาย เจป ทิสาย วิหรติ ... อุตฺตราย เจป ทิสาย
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วิหรติ ... ทกฺขิณาย เจป ทิสาย วิหรติ เสฺวว อรตึ สหติ น
ต อรติ สหติ ต กิสสฺ เหตุ อรติรติสโห หิ ภิกฺขเว
ธีโรติ ฯ
นารตี สหตี ธีร
นารตี ธีรสหติ ๑
ธีโร จ อรตึ สหติ
ธีโร หิ อรตึสโห ๒ ฯ
สพฺพกมฺมวิหายีน ๓ ปนุณฺณ โก นิวารเย
เนกฺข ชมฺโพนทสฺเสว โก ต นินฺทิตุมรหติ
เทวาป น ปสสนฺติ
พฺรหฺมุนาป ปสสิโตติ ฯ
[๒๙] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว ธมฺมปทานิ อคฺคฺานิ รตฺตฺานิ
วสฺานิ โปราณานิ อสกิณฺณานิ อสกิณฺณปุพฺพานิ น
สกียนฺติ น สกียิสฺสนฺติ อปฺปฏิกฏุ านิ สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ
วิฺูหิ กตมานิ จตฺตาริ อนภิชฺฌา ภิกฺขเว ธมฺมปท อคฺคฺ
รตฺตฺ วสฺ โปราณ อสกิณฺณ อสกิณฺณปุพฺพ น สกียติ
น สกียิสฺสติ อปฺปฏิกฏุ  สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ อพฺยาปาโท
ภิกฺขเว ธมฺมปท ... สมฺมาสติ ภิกฺขเว ธมฺมปท ... สมฺมาสมาธิ
ภิกฺขเว ธมฺมปท อคฺคฺ รตฺตฺ วสฺ โปราณ
อสกิณฺณ อสกิณฺณปุพฺพ น สกียติ น สกียิสฺสติ อปฺปฏิกุฏ
สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ ธมฺมปทานิ
อคฺคฺานิ รตฺตฺานิ วสฺานิ โปราณานิ อสกิณฺณานิ
อสกิณฺณปุพฺพานิ น สกียนฺติ น สกียิสฺสนฺติ อปฺปฏิกฏุ านิ
#๑ ม. ยุ. ธีร สหติ ฯ ๒ ม. อรติสฺสโห ฯ ๓ ยุ. สมฺมากมฺมวิยากต ฯ
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สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหีติ ฯ
อนภิชฺฌาลุ วิหเรยฺย อพฺยาปนฺเนน เจตสา
สโต เอกคฺคจิตฺตสฺส อชฺฌตฺต สุสมาหิโตติ ฯ
[๓๐] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ฯ
เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา อภิฺาตา อภิฺาตา ปริพฺพาชกา
สิปฺปนิยา ๑ ตีเร ปริพฺพาชการาเม ปฏิวสนฺติ เสยฺยถีท อนฺนภาโร
วธโร ๒ สกุลุทายี จ ปริพฺพาชโก อฺเ จ อภิฺาตา อภิฺาตา
ปริพฺพาชกา ฯ อถโข ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต
เยน สิปฺปนยิ า ตีร ปริพฺพาชการาโม เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ นิสชฺช โข ภควา เต ปริพฺพชเก เอตทโวจ
จตฺตารีมานิ ปริพฺพาชกา ธมฺมปทานิ อคฺคฺานิ รตฺตฺานิ
วสฺานิ โปราณานิ อสกิณฺณานิ อสกิณฺณปุพฺพานิ น
สกียนฺติ น สกียิสฺสนฺติ อปฺปฏิกฏุ านิ สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ
วิฺูหิ กตมานิ จตฺตาริ อนภิชฌ
ฺ า ปริพฺพาชกา ธมฺมปท
อคฺคฺ รตฺตฺ วสฺ โปราณ อสกิณฺณ อสกิณฺณปุพฺพ น
สกียติ น สกียิสฺสติ อปฺปฏิกุฏ สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ ฯ
อพฺยาปาโท ปริพฺพาชกา ธมฺมปท ... ฯ สมฺมาสติ ปริพฺพาชกา
ธมฺมปท ... ฯ สมฺมาสมาธิ ปริพพฺ าชกา ธมฺมปท อคฺคฺ
รตฺตฺ วสฺ โปราณ อสกิณฺณ อสกิณฺณปุพฺพ น สกียติ
น สกียิสฺสติ อปฺปฏิกฏุ  สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ ฯ อิมานิ
#๑ โป. สปฺปน ิกาย นทิยา ฯ ม. สิปฺปนกิ าตีเร ฯ ๒ ม. ยุ. วรธโร ฯ
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โข ปริพฺพาชกา จตฺตาริ ธมฺมปทานิ อคฺคฺานิ รตฺตฺานิ
วสฺานิ โปราณานิ อสกิณฺณานิ อสกิณฺณปุพฺพานิ น สกียนฺติ
น สกียิสฺสนฺติ อปฺปฏิกุฏานิ สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิฺูหิ ฯ
โย โข ปริพฺพาชกา เอว วเทยฺย อหเมต อนภิชฺฌ ธมฺมปท
ปจฺจกฺขาย อภิชฺฌาลล กาเมสุ ติพฺพสาราค สมณ วา พฺราหฺมณ วา
ปฺาเปสฺสามีติ ตมห ตตฺถ เอว วเทยฺย เอตุ วทตุ พฺยาหรตุ
ปสฺสามิสฺสานุภาวนฺติ โส วต ปริพฺพาชกา อนภิชฺฌ ธมฺมปท
ปจฺจกฺขาย อภิชฺฌาลล กาเมสุ ติพฺพสาราค สมณ วา พฺราหฺมณ วา
ปฺาเปสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ ฯ โย โข ปริพฺพาชกา เอว
วเทยฺย อหเมต อพฺยาปาท ธมฺมปท ปจฺจกฺขาย พฺยาปนฺนจิตฺต
ปทุฏมนสงฺกปฺป สมณ วา พฺราหฺมณ วา ปฺาเปสฺสามีติ ตมห
ตตฺถ เอว วเทยฺย เอตุ วทตุ พฺยาหรตุ ปสฺสามิสฺสานุภาวนฺติ
โส วต ปริพฺพาชกา อพฺยาปาท ธมฺมปท ปจฺจกฺขาย พฺยาปนฺนจิตฺต
ปทุฏมนสงฺกปฺป สมณ วา พฺราหฺมณ วา ปฺาเปสฺสตีติ เนต
าน วิชฺชติ ฯ โย โข ปริพฺพาชกา เอว วเทยฺย อหเมต สมฺมาสตึ
ธมฺมปท ปจฺจกฺขาย มุฏสฺสตึ อสมฺปชาน สมณ วา พฺราหฺมณ วา
ปฺาเปสฺสามีติ ตมห ตตฺถ เอว วเทยฺย เอตุ วทตุ พฺยาหรตุ
ปสฺสามิสฺสานุภาวนฺติ โส วต ปริพฺพาชกา สมฺมาสตึ ธมฺมปท
ปจฺจกฺขาย มุฏสฺสตึ อสมฺปชาน สมณ วา พฺราหฺมณ วา ปฺาเปสฺสตีติ
เนต าน วิชฺชติ ฯ โย โข ปริพฺพาชกา เอว วเทยฺย
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อหเมต สมฺมาสมาธึ ธมฺมปท ปจฺจกฺขาย อสมาหิต วิพฺภนฺตจิตฺต
สมณ วา พฺราหฺมณ วา ปฺาเปสฺสามีติ ตมห ตตฺถ เอว
วเทยฺย เอตุ วทตุ พฺยาหรตุ ปสฺสามิสฺสานุภาวนฺติ โส วต
ปริพฺพาชกา สมฺมาสมาธึ ธมฺมปท ปจฺจกฺขาย อสมาหิต วิพฺภนฺตจิตฺตฏ
สมณ วา พฺราหฺมณ วา ปฺาเปสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ ฯ โย
โข ปริพฺพาชกา อิมานิ จตฺตาริ ธมฺมปทานิ ครหิตพฺพ ปฏิกโฺ กสิตพฺพ
มฺเยฺย ตสฺส ทิฏเว ธมฺเม จตฺตาโร สหธมฺมิกา วาทานุปาตา
คารยฺหา านา อาคจฺฉนฺติ กตเม จตฺตาโร อนภิชฺฌ เจ ภว
ธมฺมปท ครหติ ปฏิกโฺ กสติ เย จ หิ อภิชฺฌาลู กาเมสุ ติพฺพสาราคา
สมณา วา พฺราหฺมณา วา เต โภโต ปุชชฺ า เต
โภโต ปาสสา ฯ อพฺยาปาท เจ ภว ธมฺมปท ครหติ ปฏิกโฺ กสติ
เย จ หิ พฺยาปนฺนจิตฺตา ปทุฏมนสงฺกปฺปา สมณา วา พฺราหฺมณา
วา เต โภโต ปุชชฺ า เต โภโต ปาสสา ฯ สมฺมาสตึ เจ ภว
ธมฺมปท ครหติ ปฏิกฺโกสติ เย จ หิ มุฏสฺสตี อสมฺปชานา
สมณา วา พฺราหฺมณา วา เต โภโต ปุชฺชา เต โภโต
ปาสสา ฯ สมฺมาสมาธึ เจ ภว ธมฺมปท ครหติ ปฏิกฺโกสติ เย
จ หิ อสมาหิตา วิพฺภนฺตจิตฺตา สมณา วา พฺราหฺมณา วา เต
โภโต ปุชชฺ า เต โภโต ปาสสา ฯ โย โข ปริพฺพาชกา อิมานิ
จตฺตาริ ธมฺมปทานิ ครหิตพฺพ ปฏิกฺโกสิตพฺพ มฺเยฺย ตสฺส
ทิฏเว ธมฺเม อิเม จตฺตาโร สหธมฺมิกา วาทานุปาตา คารยฺหา านา
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อาคจฺฉนฺติ ฯ เยป เต ปริพฺพาชกา อเหสุ อุกกฺ ลา วสฺสภฺา
อเหตุกวาทา อกิริยวาทา นตฺถิกวาทา เตป อิมานิ จตฺตาริ ธมฺมปทานิ
น ครหิตพฺพ น ปฏิกฺโกสิตพฺพ อมฺึสุ ต กิสฺส เหตุ
นินฺทาพฺยาโรสนอุปารมฺภภยาติ ฯ
อพฺยาปนฺโน สทา สโต อชฺฌตฺต สุสมาหิโต
อภิชฌ
ฺ าวินเย สิกฺข
อปฺปมตฺโตติ วุจฺจตีติ ฯ
อุรุเวลวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว อุรุเวลา โลโก กาฬโก พฺรหฺมจริยปฺจม
กุห สนฺตุฏิ วโส จ ๑ ธมฺมปท ปริพฺพาชเกน จาติ ฯ
______________
จกฺกวคฺโค จตุตฺโถ
[๓๑] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว จกฺกานิ เยหิ สมนฺนาคตาน เทวมนุสฺสาน
จตุจกฺก ปวตฺตติ เยหิ สมนฺนาคตา เทวมนุสฺสา นจิรสฺเสว
มหนฺตตฺต เวปุลฺลตฺต ปาปุณนฺติ โภเคสุ กตมานิ จตฺตาริ
ปฏิรูปเทสวาโส สปฺปรุ สิ ูปสฺสโย ๒ อตฺตสมฺมาปณิธิ ปุพฺเพ จ
กตปฺุตา อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ จกฺกานิ เยหิ สมนฺนาคตาน
เทวมนุสฺสาน จตุจกฺก ปวตฺตติ เยหิ สมนฺนาคตา เทวมนุสฺสา
นจิรสฺเสว มหนฺตตฺต เวปุลฺลตฺต ปาปุณนฺติ โภเคสูติ ฯ
#๑ ยุ. จทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. สปุปุริสาวสฺสโย ฯ
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ปฏิรูเป วเส เทเส อริยมิตตฺ กโร สิยา
สมฺมาปณิธิสมฺปนฺโน
ปุพฺเพ ปฺุกโต นโร ฯ
ธฺ ธน ยโส กิตตฺ ิ สุขฺเจตธิวตฺตตีติ ฯ
[๓๒] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว สงฺคหวตฺถูนิ กตมานิ จตฺตาริ
ทาน เปยฺยวชฺช อตฺถจริยา สมานตฺตตา อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ
สงฺคหวตฺถูนีติ ฯ
ทานฺจ เปยฺยวชฺชฺจ อตฺถจริยา จ ยา อิธ
สมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ ตตฺถ ตตฺถ ยถารห
เอเต โข สงฺคหา โลเก รถสฺสาณีว ยายโต ฯ
เอเต จ สงฺคหา นาสฺสุ น มาตา ปุตฺตการณา
ลเภถ มาน ปูช วา ปตา วา ปุตฺตการณา ฯ
ยสฺมา จ สงฺคหา ๑ เอเต สมเวกฺขนฺติ ปณฺฑิตา
ตสฺมา มหตฺต ปปฺโปนฺติ ปาสสา จ ภวนฺติ เตติ ฯ
[๓๓] สีโห ภิกฺขเว มิคราชา สายณฺหสมย อาสยา นิกขฺ มติ
อาสยา นิกฺขมิตฺวา วิชมฺภติ วิชมฺภิตฺวา สมนฺตา จตุทฺทิสา อนุวิโลเกติ
สมนฺตา จตุทฺทิสา อนุวิโลเกตฺวา ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทติ
ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทิตฺวา โคจราย ปกฺกมติ เย โข ปน เต
ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตา ปาณา สีหสฺส มิครฺโ นทโต สทฺท สุณนฺติ
เต เยภุยฺเยน ภย สเวค สนฺตาส อาปชฺชติ พิล พิลาสยา ปวิสนฺติ
อุทก อุทกาสยา ปวิสนฺติ วน วนาสยา ปวิสนฺติ อากาส ปกฺขิโน
#๑ ม. สงฺคเห ฯ
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ภชนฺติ เยป เต ภิกฺขเว รฺโ นาคา คามนิคมราชธานีสุ ทเฬฺหหิ
วรตฺเตหิ พนฺธเนหิ พทฺธา เตป ตานิ พนฺธนานิ สฺฉินฺทิตฺวา
สมฺปทาเลตฺวา ภีตา มุตฺตกรีส จชมานา เยน วา เตน วา ปลายนฺติ
เอวมหิทฺธิโก โข ภิกฺขเว สีโห มิคราชา ติรจฺฉานคตาน ปาณาน
เอวมเหสกฺโข เอวมหานุภาโว ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยทา ตถาคโต
โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา
โส ธมฺม เทเสติ อิติ สกฺกาโย อิติ สกฺกายสฺส สมุทโย อิติ
สกฺกายสฺส นิโรโธ อิติ สกฺกายสฺส นิโรธคามินี ปฏิปทาติ เยป
เต ภิกฺขเว เทวา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลา อุจฺเจสุ วิมาเนสุ
จิรฏิติกา เตป ตถาคตสฺส ธมฺมเทสน สุตฺวา เยภุยฺเยน ภย สเวค
สนฺตาส อาปชฺชนฺติ อนิจฺจา วต กิร โภ มย สมานา นิจฺจมฺหาติ
อมฺิมฺหา ๑ อธุวา วต กิร โภ มย สมานา ธุวาติ
อมฺิมฺหา ๑ อสสฺสตา วต กิร โภ มย สมานา สสฺสตมฺหาติ
อมฺิมฺหา ๑ มย กิร โภ อนิจฺจา อธุวา อสสฺสตา สกฺกายปริยาปนฺนาติ
เอวมหิทฺธิโก โข ภิกขฺ เว ตถาคโต สเทวกสฺส โลกสฺส
เอวมเหสกฺโข เอวมหานุภาโวติ ฯ
ยถา พุทฺโธ อภิฺาย ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ
สเทวกสฺส โลกสฺส
สตฺถา อปฺปฏิปุคฺคโล
#๑ ม. ยุ. อมฺิมฺห ฯ
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สกฺกายฺจ นิโรธฺจ สกฺกายสฺส จ สมฺภว
อริยฏงฺคิก ๑ มคฺค ทุกฺขปู สมคามิน
เยป ทีฆายุกา เทวา วณฺณวนฺโต ยสสฺสิโน
ภีตา สนฺตาสมาปาทุ ๒ สีหสฺเสวิตเร มิคา
อวีติวตฺตา สกฺกาย
อนิจฺจา กิร โภ มย
สุตฺวา อรหโต วากฺย วิปฺปมุตฺตสฺส ตาทิโนติ ฯ
[๓๔] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อคฺคปฺปสาทา กตเม จตฺตาโร
ยาวตา ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา ทฺวิปทา วา จตุปฺปทา วา พหุปฺปทา
วา รูปโน วา อรูปโน วา สฺิโน วา อสฺิโน
วา เนวสฺินาสฺิโน วา ตถาคโต เตส อคฺคมกฺขายติ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ เย ภิกขฺ เว พุทฺเธ ปสนฺนา อคฺเค เต ปสนฺนา
อคฺเค โข ปน ปสนฺนาน อคฺโค วิปาโก โหติ ฯ ยาวตา ภิกฺขเว
ธมฺมา สงฺขตา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค เตส อคฺคมกฺขายติ เย
ภิกฺขเว อริเย อฏงฺคิเก มคฺเค ปสนฺนา อคฺเค เต ปสนฺนา
อคฺเค โข ปน ปสนฺนาน อคฺโค วิปาโก โหติ ฯ ยาวตา ภิกฺขเว
ธมฺมา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา วิราโค เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท
มทนิมฺมทโน ปปาสวินโย อาลยสมุคฺฆาโต วฏฏปจฺเฉโท ตณฺหกฺขโย
วิราโค นิโรโธ นิพฺพาน เย ภิกฺขเว วิราเค ๓ ธมฺเม ปสนฺนา อคฺเค
เต ปสนฺนา อคฺเค โข ปน ปสนฺนาน อคฺโค วิปาโก โหติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อริยฺจฏงฺคิก ฯ ๒ โป. สนฺตาสมาปชฺชุ ฯ ๓ ม. ยุ. วิราเคติ นตฺถิ ฯ
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ยาวตา ภิกฺขเว สงฺฆา วา คณา วา ตถาคตสาวกสงฺโฆ เตส
อคฺคมกฺขายติ ยทิท จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา เอส
ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย
อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส เย ภิกฺขเว สงฺเฆ ปสนฺนา อคฺเค
เต ปสนฺนา อคฺเค โข ปน ปสนฺนาน อคฺโค วิปาโก โหติ ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อคฺคปฺปสาทาติ ฯ
อคฺคโต เว ปสนฺนาน อคฺค ธมฺม วิชานต
อคฺเค พุทฺเธ ปสนฺนาน ทกฺขิเณยฺเย อนุตฺตเร
อคฺเค ธมฺเม ปสนฺนาน วิราคูปสเม สุเขแ
อคฺเค สงฺเฆ ปสนฺนาน ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร
อคฺคสฺมึ ทาน ททต
อคฺค ปฺุ ปวฑฺฒติ
อคฺค อายุ จ วณฺโณ จ ยโส กิตฺติ สุข พล ฯ
อคฺคสฺส ทาตา เมธาวี อคฺคธมฺมสมาหิโต
เทวภูโต มนุสฺโส วา อคฺคปฺปตฺโต ปโมทตีติ ฯ
[๓๕] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
อถโข วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธมหามตฺโต เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธมหามตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ จตูหิ
โข มย โภ โคตม ธมฺเมหิ สมนฺนาคต มหาปฺ มหาปุริส
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ปฺาเปม กตเมหิ จตูหิ อิธ โภ โคตม พหุสฺสุโต โหติ ตสฺส
ตสฺเสว สุตชาตสฺส ตสฺส ตสฺเสว โข ปน ภาสิตสฺส อตฺถ ชานาติ
อย อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ อย อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถติ
สติมา โข ปน โหติ จิรกตป จิรภาสิตป สริตา อนุสฺสริตา ยานิ
โข ปน ตานิ คหฏกานิ กึกรณียานิ ตตฺถ ทกฺโข โหติ อนลโส
ตตฺรุปายาย วีมสาย สมนฺนาคโต อล กาตุ อล สวิธาตุ อิเมหิ
โข มย โภ โคตม จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต มหาปฺ มหาปุริส
ปฺาเปม สเจ เม โภ โคตม อนุโมทิตพฺพ อนุโมทตุ เม
ภว โคตโม สเจ ปน เม โภ โคตม ปฏิกฺโกสิตพฺพ ปฏิกโฺ กสตุ
เม ภว โคตโมติ ฯ เนว โข ตฺยาห พฺราหฺมณ อนุโมทามิ
นปฺปฏิกฺโกสามิ จตูหิ โข อห พฺราหฺมณ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต
มหาปฺ มหาปุริส ปฺาเปมิ กตเมหิ จตูหิ อิธ พฺราหฺมณ
พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ พหุชนสุขาย พหุสฺส ชนตา อริเย
าเย ปติฏ าปตา ยทิท กลฺยาณธมฺมตา กุสลธมฺมตา โส ย
วิตกฺก อากงฺขติ วิตกฺเกตุ ต วิตกฺก วิตกฺเกติ ย วิตกฺก นากงฺขติ
วิตกฺเกตุ น ต วิตกฺก วิตกฺเกติ ย สงฺกปฺป อากงฺขติ สงฺกปฺเปตุ
ต สงฺกปฺป สงฺกปฺเปติ ย สงฺกปฺป นากงฺขติ สงฺกปฺเปตุ น ต สงฺกปฺป
สงฺกปฺเปติ อิติ เจโตวสิปฺปตฺโต โหติ วิตกฺกปเถสุ จตุนฺน ฌานาน
อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภี อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว
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ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ เนว โข ตฺยาห
พฺราหฺมณ อนุโมทามิ นปฺปฏิกฺโกสามิ ๑ อิเมหิ โข อห พฺราหฺมณ
จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต มหาปฺ มหาปุริส ปฺาเปมีติ ฯ
อจฺฉริย โภ โคตม อพฺภุต โภ โคตม ยาว สุภาสิตฺจิท
โภตา โคตเมน อิเมหิ ๒ จ ปน จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต ภวนฺต
โคตม ธาเรมิ ภวฺหิ โคตโม พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน พหุชนสุขาย
พหุสฺส ๓ ชนตา อริเย าเย ปติฏาปตา ยทิท กลฺยาณธมฺมตา
กุสลธมฺมตา ภวฺหิ โคตโม ย วิตกฺก อากงฺขติ วิตกฺเกตุ ต วิตกฺก
วิตกฺเกติ ย วิตกฺก นากงฺขติ วิตกฺเกตุ น ต วิตกฺก วิตกฺเกติ ย
สงฺกปฺป อากงฺขติ สงฺกปฺเปตุ ต สงฺกปฺป สงฺกปฺเปติ ย สงฺกปฺป นากงฺขติ
สงฺกปฺเปตุ น ต สงฺกปฺป สงฺกปฺเปติ ภวฺหิ โคตโม เจโตวสิปฺปตฺโต
วิตกฺกปเถสุ ภวฺหิ โคตโม จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี ภวฺหิ
โคตโม อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ฯ อทฺธา โข
เต พฺราหฺมณ อาสชฺช อุปนียวาจา ภาสิตา อปจ ตฺยาห
พฺยากริสฺสามิ อหฺหิ พฺราหฺมณ พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน พหุชนสุขาย
พหุสฺส ๔ ชนตา อริเย าเย ปติฏาปตา ยทิท กลฺยาณธมฺมตา
กุสลธมฺมตา อหฺหิ พฺราหฺมณ ย วิตกฺก อากงฺขามิ วิตกฺเกตุ ต
วิตกฺก วิตกฺเกมิ ย วิตกฺก นากงฺขามิ วิตกฺเกตุ น ต วิตกฺก
#๑ โป. ม. น ปน ปฏิกโฺ กสามิ ฯ ๒ ม. ยุ. อิเมหิ จ มย จตูหิ ... ธาเรม ฯ
#๓ ม. ยุ. พหุ เต ฯ ๔ ม. ยุ. พหุ เม ฯ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 48

วิตกฺเกมิ ย สงฺกปฺป อากงฺขามิ สงฺกปฺเปตุ ต สงฺกปฺป สงฺกปฺเปมิ
ย สงฺกปฺป นากงฺขามิ สงฺกปฺเปตุ น ต สงฺกปฺป สงฺกปฺเปมิ อหฺหิ
พฺราหฺมณ เจโตวสิปฺปตฺโต วิตกฺกปเถสุ อหฺหิ พฺราหฺมณ จตุนฺน
ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภี อหฺหิ พฺราหฺมณ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรามีติ ฯ
โย เวที สพฺพสตฺตาน มจฺจุปาสา ปโมจน
หิต เทวมนุสฺสาน
เยฺยธมฺม ๑ ปกาสยิ
ยฺจ ๒ ทิสฺวา จ สุตฺวา จ ปสีทติ ๓ พหุชฺชโน
มคฺคามคฺคสฺส กุสโล กตกิจฺโจ อนาสโว
พุทฺโธ อนฺติมสารีโร มหาปุริโสติ ๔ วุจฺจตีติ ฯ
[๓๖] เอก สมย ภควา อนฺตรา จ อุกฺกฏ อนฺตรา จ
เสตพฺย อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ ฯ โทโณป [๕] พฺราหฺมโณ อนฺตรา
จ อุกฺกฏ อนฺตรา จ เสตพฺย อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ อทฺทสา
โข โทโณ พฺราหฺมโณ ภควโต ปาเทสุ จกฺกานิ สหสฺสารานิ
สเนมิกานิ สนาภิกานิ สพฺพาการปริปูรานิ ทิสวฺ านสฺส เอตทโหสิ
อจฺฉริย วต โภ อพฺภุต วต โภ นวติมานิ มนุสฺสภูตสฺส ปาทานิ
ภวิสฺสนฺตีติ ฯ อถโข ภควา มคฺคา โอกฺกมฺม อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล
#๑ ม. ยุ. าย ธมฺม ฯ ๒ ม. ยุ. ย เว ฯ ๓ ม. ปสีทนฺติ พหู ชนา ฯ
#๔ โป. ม. ยุ. มหาปฺโติ ฯ ๕ โป. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร สุทนติ อตฺถิ ฯ
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นิสีทิ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา ฯ
อถโข โทโณ พฺราหฺมโณ ภควโต ปาทานิ อนุคจฺฉนฺโต
อทฺทส ภควนฺต อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสินฺน ปาสาทิก ปสาทนีย
สนฺตินฺทฺริย สนฺตมานส อุตฺตมทมถสมถมนุปปฺ ตฺต ทนฺต คุตฺต
สนฺตินฺทฺริย ๑ นาค ทิสวฺ า เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต เอตทโวจ เทโว โน ภว ภวิสฺสตีติ ฯ น โข อห
พฺราหฺมณ เทโว ภวิสฺสามีติ ฯ คนฺธพฺโพ โน ภว ภวิสฺสตีติ ฯ
น โข อห พฺราหฺมณ คนฺธพฺโพ ภวิสฺสามีติ ฯ ยกฺโข โน ภว
ภวิสฺสตีติ ฯ น โข อห พฺราหฺมณ ยกฺโข ภวิสฺสามีติ ฯ มนุสโฺ ส
โน ภว ภวิสฺสตีติ ฯ น โข อห พฺราหฺมณ มนุสฺโส ภวิสฺสามีติ ฯ
เทโว โน ภว ภวิสฺสตีติ อิติ ปุฏโ สมาโน น โข อห พฺราหฺมณ
เทโว ภวิสสฺ ามีติ วเทสิ คนฺธพฺโพ โน ภว ภวิสฺสตีติ อิติ ปุฏโ
สมาโน น โข อห พฺราหฺมณ คนฺธพฺโพ ภวิสฺสามีติ วเทสิ ยกฺโข
โน ภว ภวิสฺสตีติ อิติ ปุฏโ สมาโน น โข อห พฺราหฺมณ
ยกฺโข ภวิสฺสามีติ วเทสิ มนุสฺโส โน ภว ภวิสฺสตีติ อิติ ปุฏโ
สมาโน น โข อห พฺราหฺมณ มนุสฺโส ภวิสฺสามีติ วเทสิ อถ
โกจรหิ ภว ภวิสฺสตีติ ฯ เยส โข อห พฺราหฺมณ อาสวาน อปฺปหีนตฺตา
เทโว ภเวยฺย เต เม อาสวา ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาว คตา อายตึอนุปฺปาทธมฺมา เยส โข อห พฺราหฺมณ
#๑ ม. สยตินฺทฺริย ฯ
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อาสวาน อปฺปหีนตฺตา คนฺธพฺโพ ภเวยฺย ... ยกฺโข ภเวยฺย ... มนุสฺโส
ภเวยฺย เต เม อาสวา ปหีนา อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาว
คตา อายตึอนุปฺปาทธมฺมา เสยฺยถาป พฺราหฺมณ อุปฺปล วา ปทุม
วา ปุณฺฑรีก วา อุทเก ชาต อุทเก สวฑฺฒ อุทก ๑ อจฺจุคฺคมฺม
ติฏติ อนุปลิตฺต อุทเกน เอวเมว โข อห พฺราหฺมณ โลเก
ชาโต โลเก สวฑฺโฒ โลก อภิภุยฺย วิหรามิ อนุปลิตฺโต โลเกน
พุทฺโธติ ม พฺราหฺมณ ธาเรหีติ ฯ
เยน เทวุปปตฺยสฺส
คนฺธพฺโพ วา วิหงฺคโม
ยกฺขตฺต เยน คจฺเฉยฺย มนุสฺสตฺตฺจ อพฺภเช
เต มยฺห อาสวา ขีณา วิทฺธสฺตา วินฬีกตา ฯ
ปุณฑ
ฺ รีก ยถา อุคฺค ๒ โตเยน นุปลิปฺปติ
นุปลิปฺปามิ โลเกน
ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณาติ ฯ
[๓๗] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ
ปริหานาย นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก กตเมหิ จตูหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สีลสมฺปนฺโน โหติ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ โภชเน
มตฺตฺู โหติ ชาคริย อนุยุตฺโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สีลสมฺปนฺโน โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สีลวา โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สีลสมฺปนฺโน โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร
#๑ ม. อุทกา ฯ ๒ ม. ยุ. วคฺคุ ฯ
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โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ
นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย
ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ โสเตน
สทฺท สุตฺวา ... ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ...
กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมฺม วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี
โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินฺทรฺ ิย มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ
เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โหติ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ โภชเน มตฺตฺู โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสงฺขาh
โยนิโส อาหาร อาหาเรติ เนว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย
น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา ยาปนาย วิหึสุปรติยา
พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ
เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา จ
ผาสุ วิหาโร จาติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ โภชเน มตฺตฺู
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชาคริย อนุยุตฺโต โหติ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ ทิวส จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ
รตฺติยา ปม ยาม จงฺกเมน นิสชฺชาย อาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต
ปรโสเธติ รตฺติยา มชฺฌิม ยาม ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย
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กปฺเปติ ปาเทน ๑ ปาท อจฺจาธาย ๒ สโต สมฺปชาโน อุฏานสฺ
มนสิกริตฺวา รตฺติยา ปจฺฉิม ยาม ปจฺจุฏาย จงฺกเมน นิสชฺชายw
อาวรณิเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ชาคริย อนุยุตฺโต โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ ปริหานาย นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ ฯ
สีเล ปติฏิโต ภิกฺขุ อินฺทรฺ ิเยสุ จ สวุโต
โภชนมฺหิ จ มตฺตฺู ชาคริย อนุยฺุชติ
เอว วิหรมาตาป ๓ อโหรตฺตมตนฺทิโต
ภาวย กุสล ธมฺม
โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา
อปฺปมาทรโต ภิกขฺ ุ
ปมาเท ภยทสฺสิ วา
อภพฺโพ ปริหานาย
นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ ฯ
[๓๘] ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมวยสฏเสโน
ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร ปฏิลีโนติ วุจฺจติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ โหติ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน ยานิ ตานิ
ปุถุสมณพฺราหฺมณาน ปุถุปจฺเจกสจฺจานิ เสยฺยถีท สสฺสโต โลโกติ วา
อสสฺสโต โลโกติ วา อนฺตวา โลโกติ วา อนนฺตวา โลโกติ
วา ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ วา
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
วา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา เนว โหติ
#๑ ม. ยุ. ปาเท ปาท ฯ ๒ โป. อจฺโจธาย ฯ ๓ โป. ม. วิหารี อาตาป ฯ
#ยุ. วิหารมาโนป ฯ
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น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา สพฺพานิ ตานิ นุณณ
ฺ านิ
โหนฺติ ปนุณฺณานิ จตฺตานิ วนฺตานิ มุตฺตานิ ปหีนานิ ปฏินิสฺสฏานิ
เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สมวยสฏเสโน โหติ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน กาเมสนา ปหีนา
โหติ ภเวสนา ปหีนา โหติ พฺรหฺมจริเยสนา ปฏิปฺปสฺสทฺธา
โหติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมวยสฏเสโน โหติ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุขสฺส
จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา
อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ปฏิลโี น โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน อสฺมิมาโน ปหีโน โหติ
อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาว คโต อายตึอนุปฺปาทธมฺโม เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิลโี น โหติ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ
สมวยสฏเสโน ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร ปฏิลีโนติ วุจฺจติ ฯ
กาเมสนา ภเวสนา พฺรหฺมจริเยสนา สห
อิติ สจฺจปรามาโส
ทิฏิฏ านา สมุสฺสยา
สพฺพราควิรตฺตสฺส
ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโน
เอสนา ปฏินิสฺสฏา ทิฏิฏานา สมูหตา
ส เว สนฺโต สโต ภิกฺขุ ปสฺสทฺโธ อปราชิโต
มานาภิสมยา พุทฺโธ ปฏิลีโนติ วุจฺจตีติ ฯ
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[๓๙] อถโข อุชชฺ โย พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อุชฺชโย พฺราหฺมโณ
ภควนฺต เอตทโวจ ภวป โน โคตโม ยฺ วณฺเณตีติ ฯ น
โข อห พฺราหฺมณ สพฺพ ยฺ วณฺเณมิ น ปนาห พฺราหฺมณ
สพฺพ ยฺ น วณฺเณมิ ยถารูเป โข พฺราหฺมณ ยฺเ คาโว
หฺนฺติ อเชฬกา หฺนฺติ กุกกฺ ุฏสูกรา หฺนฺติ วิวิธา
ปาณา สงฺฆาต อาปชฺชนฺติ เอวรูป โข อห พฺราหฺมณ สารมฺภ
ยฺ น วณฺเณมิ ต กิสฺส เหตุ เอวรูปฺหิ พฺราหฺมณ
สารมฺภ ยฺ น อุปสงฺกมนฺติ อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺค วา
สมาปนฺนา ยถารูเป จ โข พฺราหฺมณ ยฺเ เนว คาโว หฺนฺติ
น อเชฬกา หฺนฺติ น กุกกฺ ุฏสูกรา หฺนฺติ น วิวิธา
ปาณา สงฺฆาต อาปชฺชนฺติ เอวรูป โข อห พฺราหฺมณ นิรารมฺภ
ยฺ วณฺเณมิ ยทิท นิจฺจทาน อนุกุลยฺ ต กิสฺส เหตุ
เอวรูปฺหิ พฺราหฺมณ นิรารมฺภ ยฺ อุปสงฺกมนฺติ อรหนฺโต วา
อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺนาติ ฯ
อสฺสเมธ ปุริสเมธ
สมฺมาปาส วาชเปยฺย นิรคฺคฬ
มหายฺา มหารมฺภา น เต โหนฺติ มหปฺผลา ฯ
อเชฬกา จ คาโว จ วิวิธา ยตฺถ หฺเร
น ต สมฺมคฺคตา ยฺ อุปยนฺติ มเหสิโน ฯ
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ยฺจ ยฺ นิรารมฺภ ๑ ยชนฺตฺยนุกุล สทา
นาเชฬกา จ คาโว จ วิวิธา ยตฺถ ๒ หฺเร
ตฺจ สมฺมคฺคตา ยฺ อุปยนฺติ มเหสิโน ฯ
เอว ๓ ยเชถ เมธาวี เอโส ยฺโ มหปฺผโล ฯ
เอว ๔ หิ ยชมานสฺส เสยฺโย โหติ น ปาปโย
ยฺโ จ วิปุโล โหติ ปสีทนฺติ จ เทวตาติ ฯ
[๔๐] อถโข อุทายิ พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อุทายิ พฺราหฺมโณ
ภควนฺต เอตทโวจ ภวป โน โคตโม ยฺ วณฺเณตีติ ฯ น
โข อห พฺราหฺมณ สพฺพ ยฺ วณฺเณมิ น ปนาห พฺราหฺมณ
สพฺพ ยฺ น วณฺเณมิ ยถารูเป โข พฺราหฺมณ ยฺเ คาโว
หฺนฺติ อเชฬกา หฺนฺติ กุกกฺ ุฏสูกรา หฺนฺติ วิวิธา
ปาณา สงฺฆาต อาปชฺชนฺติ เอวรูป โข อห พฺราหฺมณ สารมฺภ
ยฺ น วณฺเณมิ ต กิสฺส เหตุ เอวรูปฺหิ พฺราหฺมณ สารมฺภ
ยฺ น อุปสงฺกมนฺติ อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺนา
ยถารูเป จ โข พฺราหฺมณ ยฺเ เนว คาโว หฺนฺติ น
อเชฬกา หฺนฺติ น กุกฺกุฏสูกรา หฺนฺติ น วิวิธา ปาณา
สงฺฆาต อาปชฺชนฺติ เอวรูป โข อห พฺราหฺมณ นิรารมฺภ ยฺ
#๑ ม. ยุ. เย จ ยฺา นิรารมฺภา ฯ ๒ โป. ยตฺถ น หฺเร ฯ ม. ยุ. เนตฺถ
#หฺเร ฯ ๓-๔ ม. ยุ. เอต ฯ
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วณฺเณมิ ยทิท นิจฺจทาน อนุกุลยฺ ต กิสฺส เหตุ เอวรูปฺหิ
พฺราหฺมณ นิรารมฺภ ยฺ อุปสงฺกมนฺติ อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺค
วา สมาปนฺนาติ ฯ
อภิสงฺขต นิรารมฺภ
ยฺ กาเลน กปฺปย
ตาทิส อุปสยนฺติ
สฺตา พฺรหฺมจารโย ๑
วิวฏฏจฺฉทา จ เย โลเก วีติวตฺตา กุล คตึ
ยฺเมต ปสสนฺติ
พุทฺธา ปฺุสฺส ๒ โกวิทา
ยฺเ วา ยทิ วา สทฺเธ หฺุ ๓ กตฺวา ยถารห
ปสนฺนจิตฺโต ยชติ
สุเขตฺเต พฺรหฺมจาริสุ
สุหุต สุยิฏ สมฺปตฺต ๔ ทกฺขิเณยฺเยสุ ย กต
ยฺโ จ วิปุโล โหติ ปสีทนฺติ จ เทวตา ฯ1
เอว ยชิตฺวา เมธาวี สทฺโธ มุตฺเตน เจตสา
อพฺยาปชฺฌ สุข โลก ปณฺฑิโต อุปปชฺชตีติ ฯ
จกฺกวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
จกฺโก สงฺคโห สีโห ปสาโท วสฺสกาเรน ปฺจม
โทโณ อปริหานิ ปฏิลีโน อุชฺชโย อุทาเยน เต ทสาติ ฯ
_______________________
#๑ ยุ. พฺรหฺมจริยา ฯ ๒ ม. ยฺสฺส ฯ ๓ ม. หพฺย ฯ ยุ. ภพฺย ฯ
#๔ ม. ยุ. สุปปฺ ตฺต ฯ
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โรหิตสฺสวคฺโค ปฺจโม
[๔๑] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว สมาธิภาวนา กตมา จตสฺโส
อตฺถิ ภิกฺขเว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา ทิฏธมฺมสุขวิหาราย
สวตฺตติ อตฺถิ ภิกฺขเว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา าณทสฺสนปฏิลาภาย
สวตฺตติ อตฺถิ ภิกฺขเว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา
สติสมฺปชฺาย สวตฺตติ อตฺถิ ภิกขฺ เว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา
อาสวาน ขยาย สวตฺตติ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สมาธิภาวนา
ภาวิตา พหุลีกตา ทิฏธมฺมสุขวิหาราย สวตฺตติ 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 อย ๑ ภิกฺขเว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา
ทิฏธมฺมสุขวิหาราย สวตฺตติ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สมาธิภาวนา ภาวิตา
พหุลีกตา าณทสฺสนปฏิลาภาย สวตฺตติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาโลกสฺ
มนสิกโรติ ทิวาสฺ อธิฏาติ ยถา ทิวา ตถา รตฺตึ
#๑ ยุ. อย วุจฺจติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ยถา รตฺตึ ตถา ทิวา อิติ วิวิตฺเตน ๑ เจตสา อปริโยนทฺเธน สปฺปภาส
จิตฺต ภาเวติ อย ภิกฺขเว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา าณทสฺสนปฏิลาภาย สวตฺตติ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา
สติสมฺปชฺาย สวตฺตติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน วิทิตา เวทนา
อุปฺปชฺชนฺติ วิทิตา ติฏ นฺติ วิทิตา อพฺภตฺถ คจฺฉนฺติ วิทติ า
สฺา ... วิทิตา วิตกฺกา อุปฺปชฺชนฺติ วิทิตา ติฏนฺติ วิทิตา อพฺภตฺถ
คจฺฉนฺติ อย ภิกฺขเว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา สติสมฺปชฺาย
สวตฺตติ ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา
อาสวาน ขยาย สวตฺตติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ
อุทยพฺพยานุปสฺสี วิหรติ อิติ รูป อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ รูปสฺส
อตฺถงฺคโม อิติ เวทนา อิติ เวทนาย สมุทโย อิติ เวทนาย
อตฺถงฺคโม อิติ สฺา อิติ สฺาย สมุทโย อิติ สฺาย
อตฺถงฺคโม อิติ สงฺขารา อิติ สงฺขาราน สมุทโย อิติ สงฺขาราน
อตฺถงฺคโม อิติ วิฺาณ อิติ วิฺาณสฺส สมุทโย อิติ
วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ อย ภิกฺขเว สมาธิภาวนา ภาวิตา พหุลีกตา
อาสวาน ขยาย สวตฺตติ ฯ อิมา โข ภิกฺขเว จตสฺโส สมาธิภาวนา ฯ
อิทฺจ ปน เมต ภิกฺขเว สนฺธาย ภาสิต ปารายเน ปุณฺณปเฺห ๒
สงฺขาย โลกสฺมิ ปโรปรานิ
ยสฺสิฺชิต นตฺถิ กุหิฺจิ โลเก
สนฺโต วิธูโม อนีโฆ นิราโส
#๑ ม. ยุ. วิวเฏน ฯ ๒ ม. ยุ. ปุณฺณกปเฺห ฯ
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อตาริ โส ชาติชรนฺติ พฺรูมีติ ฯ
[๔๒] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว ปฺหพฺยากรณานิ กตมานิ จตฺตาริ
อตฺถิ ภิกฺขเว ปโฺห เอกสพฺยากรณีโย อตฺถิ ภิกฺขเว ปโฺห
วิภชฺชพฺยากรณีโย อตฺถิ ภิกฺขเว ปโฺห ปฏิปจุ ฺฉาพฺยากรณีโย
อตฺถิ ภิกฺขเว ปโฺห ปนีโย อิมานิ โข ภิกขฺ เว จตฺตาริ
ปฺหพฺยากรณานีติ ฯ
เอกสวจน เอก
วิภชฺชวจนาปร
ตติย ปฏิปุจฺเฉยฺย
จตุตฺถ ปน าปเย ฯ
โย จ เนส ตตฺถ ตตฺถ ชานาติ อนุธมฺมต
จตุปฺหสฺส กุสโล
อาหุ ภิกฺขุ ตถาวิธ ฯ
ทุราสโท ทุปฺปสโห
คมฺภีโร ทุปฺปธสิโย
อโถ อตฺเถ อนตฺเถ จ อุภยตฺถสฺส ๑ โกวิโท
อนตฺถ ปริวชฺเชติ
อตฺถ คณฺหาติ ปณฺฑิโต
อตฺถาภิสมยา ธีโร
ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ ฯ
[๔๓] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร โกธครุ น สทฺธมฺมครุ มกฺขครุ น สทฺธมฺมครุ
ลาภครุ น สทฺธมฺมครุ สกฺการครุ น สทฺธมฺมครุ อิเม โข
ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ จตฺตาโรเม
ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร
สทฺธมฺมครุ น โกธครุ สทฺธมฺมครุ น มกฺขครุ สทฺธมฺมครุ น
#๑ ม. ยุ. อุภยสฺส โหติ โกวิโท ฯ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 60

ลาภครุ สทฺธมฺมครุ น สกฺการครุ อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
โกธมกฺขครุ ภิกฺขุ
ลาภสกฺการคารโว
น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต ฯ
เย จ สทฺธมฺมครุโน วิหสุ ๑ วิหรนฺติ จ
เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเตติ ฯ
[๔๔] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อสทฺธมฺมา กตเม จตฺตาโร
โกธครุตา น สทฺธมฺมครุตา มกฺขครุตา น สทฺธมฺมครุตา ลาภครุตา
น สทฺธมฺมครุตา สกฺการครุตา น สทฺธมฺมครุตา อิเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร อสทฺธมฺมา ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สทฺธมฺมา กตเม จตฺตาโร
สทฺธมฺมครุตา น โกธครุตา สทฺธมฺมครุตา น มกฺขครุตา สทฺธมฺมครุตา
น ลาภครุตา สทฺธมฺมครุตา น สกฺการครุตา อิเม โข
ภิกฺขเว จตฺตาโร สทฺธมฺมาติ ฯ
โกธมกฺขครุ ภิกฺขุ
ลาภสกฺการคารโว
ทุกฺเขตฺเต วุตฺตพีชว สทฺธมฺเม น วิรูหติ ฯ
เย จ สทฺธมฺมครุโน วิหสุ วิหรนฺติ จ
เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ เสฺนหมนฺวายมิโวสธาติ ฯ
[๔๕] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ อถโข โรหิตสฺโส เทวปุตฺโต อภิกฺกนฺตาย
รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺโณ เกวลกปฺป เชตวน โอภาเสตฺวา เยน
#๑ โป. วิหรึสุ วิหรนฺติ จ ฯ
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ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ เอกมนฺต ิโต โข โรหิตสฺโส เทวปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ
ยตฺถ นุ โข ภนฺเต น ชายติ น ชิยฺยติ น มิยฺยติ น จวติ น
อุปปชฺชติ สกฺกา นุ โข [๑] ภนฺเต คมเนน โลกสฺส อนฺต ๒ าตุ วา
ทฏุ วา ปาปุณิตุ วาติ ฯ ยตฺถ โข อาวุโส น ชายติ น ชิยยฺ ติ
น มิยฺยติ น จวติ น อุปปชฺชติ นาหนฺต คมเนน โลกสฺส อนฺต
าตยฺย ทฏยฺย ปตฺตยฺยนฺติ วทามีติ ฯ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต
ภนฺเต ยาว สุภาสิตฺจิท ภนฺเต ภควตา ยตฺถ โข อาวุโส
น ชายติ น ชิยฺยติ น มิยฺยติ น จวติ น อุปปชฺชติ นาหนฺต
คมเนน โลกสฺส อนฺต าตยฺย ทฏยฺย ปตฺตยฺยนฺติ วทามีติ
ภูตปุพฺพาห ภนฺเต โรหิตสฺโส นาม อิสิ อโหสึ โภชปุตฺโต อิทฺธิมา
เวหาสงฺคโม ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอวรูโป ชโว อโหสิ เสยฺยถาป
นาม ทฬฺหธมฺโม ธนุคคฺ โห สุสกิ ฺขิโต กตหตฺโถ กตุปาสโน ลหุเกน
อสเนน อปฺปกสิเรน ติริย ตาลจฺฉาย ๓ อติปาเตยฺย เอวรูโป
ปทวีติหาโร อโหสิ เสยฺยถาป นาม ปุรตฺถิมา สมุทฺทา ปจฺฉิโม สมุทฺโท
ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอวรูเปน ชเวน สมนฺนาคตสฺส เอวรูเปน จ
ปทวีติหาเรน เอวรูป อิจฺฉาคต อุปฺปชฺชิ อห คมเนน โลกสฺส
อนฺต ปาปุณิสฺสามีติ โส โข อห ภนฺเต อฺเตฺรว อสิตปตขายิตสายิตา
อฺตฺร อุจฺจารปสฺสาวกมฺมา อฺตฺร นิททฺ ากิลมถปฏิวิโนทนา
วสฺสสตายุโก วสฺสสตชีวี วสฺสสต คนฺตฺวา อปฺปตฺวาว
#๑ ม. โส ฯ ยุ. โน ฯ ๒ ม. อนฺโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ยุ. ตาลจฺฉาตึ ฯ
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โลกสฺส อนฺต อนฺตราเยว กาลกโต อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต
ภนฺเต ยาว สุภาสิตฺจิท ภนฺเต ภควตา ยตฺถ โข อาวุโส
น ชายติ น ชิยฺยติ น มิยฺยติ น จวติ น อุปปชฺชติ นาหนฺต
คมเนน โลกสฺส อนฺต าตยฺย ทฏยฺย ปตฺตยฺยนฺติ วทามีติ ฯ
ยตฺถ โข อาวุโส น ชายติ น ชิยยฺ ติ น มิยฺยติ น จวติ น
อุปปชฺชติ นาหนฺต คมเนน โลกสฺส อนฺต าตยฺย ทฏยฺย
ปตฺตยฺยนฺติ วทามิ น จาห อาวุโส อปฺปตฺวาว โลกสฺส อนฺต
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริย วทามิ อปจาห อาวุโส อิมสฺมึเยว พฺยามมตฺเต
กเฬวเร สสฺมฺหิ ๑ สมนเก โลกฺจ ปฺาเปมิ โลกสมุทยฺจ
โลกนิโรธฺจ โลกนิโรธคามินิฺจ ปฏิปทนฺติ ฯ
คมเนน น ปตฺตพฺโพ โลกสฺสนฺโต กุทาจน
น จ อปฺปตฺวา โลกนฺต ทุกขฺ า อตฺถิ ปโมจน ฯ
ตสฺมา หเว โลกวิทู สุเมโธ
โลกนฺตคู วุสิตพฺรหฺมจริโย
โลกสฺส อนฺต สมิตาวิ ตฺวา
นาสึสติ โลกมิม ปรฺจาติ ฯ
[๔๖] อถโข ภควา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อิม ภิกฺขเว รตฺตึ โรหิตสฺโส เทวปุตฺโต อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺโณ
เกวลกปฺป เชตวน โอภาเสตฺวา เยนาห เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ เอกมนฺต ิโต
#๑ โป. ม. สสฺิมฺหิ ฯ ยุ. สฺิมฺหิ ฯ
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โข ภิกฺขเว โรหิตสฺโส เทวปุตฺโต ม เอตทโวจ ยตฺถ นุ โข ภนฺเต
น ชายติ น ชิยฺยติ น มิยฺยติ น จวติ น อุปปชฺชติ สกฺกา นุ
โข ภนฺเต คมเนน โลกสฺส อนฺต าตุ วา ทฏุ วา ปาปุณิตุ
วาติ ฯ เอว วุตฺเต อห ภิกฺขเว โรหิตสฺส เทวปุตฺต เอตทโวจ
ยตฺถ โข อาวุโส น ชายติ น ชิยยฺ ติ น มิยฺยติ น จวติ น
อุปปชฺชติ นาหนฺต คมเนน โลกสฺส อนฺต าตยฺย ทฏยฺย
ปตฺตยฺยนฺติ วทามีติ ฯ เอว วุตฺเต ภิกฺขเว โรหิตสฺโส เทวปุตโฺ ต ม
เอตทโวจ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต ภนฺเต ยาว สุภาสิตฺจิท ภนฺเต
ภควตา ยตฺถ โข อาวุโส น ชายติ น ชิยฺยติ น มิยฺยติ น
จวติ น อุปปชฺชติ นาหนฺต คมเนน โลกสฺส อนฺต าตยฺย
ทฏยฺย ปตฺตยฺยนฺติ วทามีติ ๑ ภูตปุพฺพาห ภนฺเต โรหิตสฺโส นาม
อิสิ อโหสึ โภชปุตฺโต อิทฺธิมา เวหาสงฺคโม ตสฺส มยฺห ภนฺเต
เอวรูโป ชโว อโหสิ เสยฺยถาป นาม ทฬฺหธมฺโม ธนุคฺคโห สุสิกฺขิโต
กตหตฺโถ กตุปาสโน ลหุเกน อสเนน อปฺปกสิเรน ติริย ตาลจฺฉาย
อติปาเตยฺย เอวรูโป ปทวีติหาโร อโหสิ เสยฺยถาป นาม ปุรตฺถิมา
สมุทฺทา ปจฺฉิโม สมุทฺโท ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอวรูเปน
ชเวน สมนฺนาคตสฺส เอวรูเปน จ ปทวีติหาเรน เอวรูป อิจฺฉาคต
อุปฺปชฺชิ อห คมเนน โลกสฺส อนฺต ปาปุณิสฺสามีติ โส โข อห
ภนฺเต อฺเตฺรว อสิตปตขายิตสายิตา อฺตฺร อุจฺจารปสฺสาวกมฺมา
#๑ ม. ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ
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กมฺมา อฺตฺร นิทฺทากิลมถปฏิวโิ นทนา วสฺสสตายุโก วสฺสสตชีวี
วสฺสสต คนฺตฺวา อปฺปตฺวาว โลกสฺส อนฺต อนฺตราเยว กาลกโต
อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต ภนฺเต ยาว สุภาสิตฺจิท ภนฺเต ภควตา
ยตฺถ โข อาวุโส น ชายติ น ชิยยฺ ติ น มิยฺยติ น จวติ น
อุปปชฺชติ นาหนฺต คมเนน โลกสฺส อนฺต าตยฺย ทฏยฺย
ปตฺตยฺยนฺติ วทามีติ ฯ เอว วุตฺเต อห ภิกฺขเว โรหิตสฺส เทวปุตฺต
เอตทโวจ ยตฺถ โข อาวุโส น ชายติ น ชิยฺยติ น มิยฺยติ น
จวติ น อุปปชฺชติ นาหนฺต คมเนน โลกสฺส อนฺต าตยฺย ทฏยฺย
ปตฺตยฺยนฺติ วทามิ น จาห อาวุโส อปฺปตฺวาว โลกสฺส อนฺต
ทุกฺขสฺส อนฺตกิริย วทามิ อปจาห อาวุโส อิมสฺมึเยว พฺยามมตฺเต
กเฬวเร สสฺมฺหิ ๑ สมนเก โลกฺจ ปฺาเปมิ โลกสมุทยฺจ
โลกนิโรธฺจ โลกนิโรธคามินิฺจ ปฏิปทนฺติ ฯ
คมเนน น ปตฺตพฺโพ โลกสฺสนฺโต กุทาจน
น จ อปฺปตฺวา โลกนฺต ทุกขฺ า อตฺถิ ปโมจน ฯ
ตสฺมา หเว โลกวิทู สุเมโธ
โลกนฺตคู วุสิตพฺรหฺมจริโย
โลกสฺส อนฺต สมิตาวิ ตฺวา
นาสึสติ โลกมิม ปรฺจาติ ฯ
[๔๗] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว สุวทิ ูรวิทูรานิ กตมานิ จตฺตาริ
#๑ ม. ยุ. สฺิมฺหิ ฯ
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นภฺจ ภิกฺขเว ปวี จ อิท ปม สุวิทูรวิทูเร ๑ โอริมฺจ ภิกฺขเว
ตีร สมุทฺทสฺส ปาริมฺจ ตีร อิท ทุติย สุวิทูรวิทูเร ๑ ยโต จ
ภิกฺขเว เวโรจโน อพฺภุเทติ ยตฺถ จ อตฺถงฺคเมติ ๒ อิท ตติย
สุวิทูรวิทูเร ๑ สตฺจ ภิกฺขเว ธมฺโม อสตฺจ ธมฺโม อิท จตุตฺถ
สุวิทูรวิทูเร ๑ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ สุวิทูรวิทูรานีติ ฯ
นภฺจ ทูเร ปวี จ ทูเร
ปาร สมุทฺทสฺส ตทาหุ ทูเร
ยโต จ เวโรจโน อพฺภุเทติ
ปภงฺกโร ยตฺถ จ อตฺถเมติ
ตโต หเว ทูรตร วทนฺติ
สตฺจ ธมฺม อสตฺจ ธมฺม ฯ
อพฺยายิโก โหติ สต สมาคโม
ยาวมฺป ติฏเยฺย ตเถว โหติ ฯ
ขิปฺปฺหิ เวติ อสต สมาคโม
ตสฺมา สต ธมฺมา ๓ อสพฺภิ อารกาติ ฯ
[๔๘] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา วิสาโข
ปฺจาลิปุตฺโต อุปฏานสาลาย ภิกฺขู ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสติ สมาทเปติ
#๑ โป. ยุ. สุวิทูรวิทูร ฯ ๒ ม. ยุ. อตฺถเมติ ฯ ๓ โป. ม. ยุ. ธมฺโม ฯ
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สมุตฺเตเชติ สมฺปหเสติ โปริยา วาจาย วิสฺสฏาย อเนลคฬาย
อตฺถสฺส วิฺาปนิยา ปริยาปนฺนาย อนิสฺสิตาย ฯ อถโข ภควา
สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยนุปฏานสาลา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ นิสชฺช โข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ โก นุ โข ภิกฺขเว อุปฏานสาลาย ภิกฺขู ธมฺมยิ า
กถาย สนฺทสฺเสติ สมาทเปติ สมุตฺเตเชติ สมฺปหเสติ โปริยา วาจาย
วิสฺสฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา ปริยาปนฺนาย อนิสฺสิตายาติ ฯ
อายสฺมา ภนฺเต วิสาโข ปฺจาลิปุตฺโต อุปฏานสาลาย
ภิกฺขู ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสติ สมาทเปติ สมุตฺเตเชติ สมฺปหเสติ
โปริยา วาจาย วิสฺสฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา ปริยาปนฺนาย
อนิสฺสิตายาติ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต วิสาข ปฺจาลิปุตฺต
เอตทโวจ สาธุ สาธุ วิสาข สาธุ โข ตฺว วิสาข ภิกฺขู
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ โปริยา
วาจาย วิสฺสฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา ปริยาปนฺนาย
อนิสฺสิตายาติ ฯ
นาภาสมาน ชานนฺติ มิสสฺ  พาเลหิ ปณฺฑิต
ภาสมานฺจ ชานนฺติ เทเสนฺต อมตปท ฯ
ภาสเย โชตเย ธมฺม ปคฺคเณฺห อิสิน ธช
สุภาสิตธชา อิสโย
ธมฺโม หิ อิสิน ธโชติ ฯ
[๔๙] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สฺาวิปลฺลาสา จิตฺตวิปลฺลาสา
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ทิฏิวิปลฺลาสา กตเม จตฺตาโร อนิจฺเจ ภิกฺขเว นิจฺจนฺติ
สฺาวิปลฺลาโส จิตฺตวิปลฺลาโส ทิฏิวิปลฺลาโส ทุกฺเข ภิกฺขเว
สุขนฺติ สฺาวิปลฺลาโส จิตฺตวิปลฺลาโส ทิฏ ิวิปลฺลาโส อนตฺตนิ
ภิกฺขเว อตฺตาติ สฺาวิปลฺลาโส จิตฺตวิปลฺลาโส ทิฏิวิปลฺลาโส
อสุเภ ภิกฺขเว สุภนฺติ สฺาวิปลฺลาโส จิตฺตวิปลฺลาโส ทิฏ ิวิปลฺลาโส
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร สฺาวิปลฺลาสา จิตฺตวิปลฺลาสา
ทิฏิวิปลฺลาสา ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว นสฺาวิปลฺลาสา
นจิตฺตวิปลฺลาสา นทิฏิวิปลฺลาสา กตเม จตฺตาโร อนิจฺเจ ภิกฺขเว
อนิจฺจนฺติ นสฺาวิปลฺลาโส นจิตฺตวิปลฺลาโส นทิฏิวิปลฺลาโส ทุกฺเข
ภิกฺขเว ทุกขฺ นฺติ นสฺาวิปลฺลาโส นจิตฺตวิปลฺลาโส นทิฏิวิปลฺลาโส
อนตฺตนิ ภิกฺขเว อนตฺตาติ อสฺวิปลฺลาโส นจิตฺตวิปลฺลาโส
นทิฏิวิปลฺลาโส อสุเภ ภิกฺขเว อสุภนฺติ นสฺาวิปลฺลาโส
นจิตฺตวิปลฺลาโส นทิฏ ิวิปลฺลาโส อิเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร นสฺาวิปลฺลาสา นจิตฺตวิปลฺลาสา นทิฏ ิวิปลฺลาสาติ ฯ
อนิจฺเจ นิจฺจสฺิโน ทุกฺเข จ สุขสฺิโน
อนตฺตนิ จ อตฺตาติ
อสุเภ สุภสฺิโน
มิจฺฉาทิฏิหตา ๑ สตฺตา ขิตฺตจิตฺตา วิสฺิโน
เต โยคยุตฺตา มารสฺส อโยคกฺเขมิโน ชนา
สตฺตา คจฺฉนฺติ สสาร ชาติมรณคามิโน ฯ
ยทา จ พุทฺธา โลกสฺมึ อุปฺปชฺชนฺติ ปภงฺกรา ฯ
#๑ ยุ. มิจฺฉาทิฏิคตา ฯ
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เตม ธมฺม ปกาเสนฺติ ทุกขฺ ูปสมคามิน
เตส สุตฺวาน สปฺปฺา สจิตฺต ปจฺจลตฺถุ เต
อนิจฺจ อนิจฺจโต ทกฺขุ ทุกขฺ มทฺทกฺขุ ทุกฺขโต
อนตฺตนิ อนตฺตาติ
อสุภ อสุภตทฺทสุ
สมฺมาทิฏิสมาทานา สพฺพ ทุกฺข อุปจฺจคุนฺติ ฯ
[๕๐] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว จนฺทิมสุริยาน อุปกฺกิเลสา เยหิ
อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลฏิ า จนฺทิมสุรยิ า น ตปนฺติ น ภาสนฺติ น
วิโรจนฺติ กตเม จตฺตาโร อพฺภา ภิกขฺ เว จนฺทิมสุริยาน อุปกฺกเิ ลสา
เยน อุปกฺกเิ ลเสน อุปกฺกิลิฏา จนฺทิมสุริยา น ตปนฺติ น
ภาสนฺติ น วิโรจนฺติ มหิยา ภิกฺขเว จนฺทิมสุริยาน อุปกฺกิเลสา
เยน อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกิลิฏา จนฺทิมสุริยา น ตปนฺติ น ภาสนฺติ
น วิโรจนฺติ ธูมรโช ภิกฺขเว จนฺทิมสุริยาน อุปกฺกิเลโส เยน
อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกิลฏิ า จนฺทิมสุรยิ า น ตปนฺติ น ภาสนฺติ น
วิโรจนฺติ ราหุ ภิกฺขเว อสุรินฺโท จนฺทิมสุริยาน อุปกฺกิเลโส เยน
อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกิลฏิ า จนฺทิมสุรยิ า น ตปนฺติ น ภาสนฺติ น
วิโรจนฺติ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร จนฺทิมสุริยาน อุปกฺกิเลสา
เยหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏา จนฺทิมสุริยา น ตปนฺติ น ภาสนฺติ
น วิโรจนฺติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ๑ สมณพฺราหฺมณาน
อุปกฺกิเลสา เยหิ อุปกฺกเิ ลเสหิ อุปกฺกิลิฏา เอเก สมณพฺราหฺมณา
น ตปนฺติ น ภาสนฺติ น วิโรจนฺติ กตเม จตฺตาโร สนฺติ
#๑ ม. จตฺตาโรเม ฯ
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ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา สุร ปวนฺติ เมรย สุราเมรยปานา
อปฺปฏิวิรตา อย ภิกฺขเว ปโม สมณพฺราหฺมณาน อุปกฺกเิ ลโส
เยน อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกิลิฏา เอเก สมณพฺราหฺมณา น ตปนฺติ
น ภาสนฺติ น วิโรจนฺติ ฯ สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา
เมถุน ธมฺม ปฏิเสวนฺติ เมถุนสฺมา ธมฺมา อปฺปฏิวิรตา อย
ภิกฺขเว ทุติโย สมณพฺราหฺมณาน อุปกฺกิเลโส เยน อุปกฺกิเลเสน
อุปกฺกิลิฏา เอเก สมณพฺราหฺมณา น ตปนฺติ น ภาสนฺติ น
วิโรจนฺติ ฯ สนฺติ ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา ชาตรูปรชต สาทิยนฺติ
ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา อปฺปฏิวิรตา อย ภิกฺขเว ตติโย สมณพฺราหฺมณาน
อุปกฺกิเลโส เยน อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกิลฏิ า เอเก
สมณพฺราหฺมณา น ตปนฺติ น ภาสนฺติ น วิโรจนฺติ ฯ สนฺติ ภิกฺขเว
เอเก สมณพฺราหฺมณา มิจฺฉาชีเวน ชีวิต กปฺเปนฺติ ๑ มิจฺฉาชีวา อปฺปฏิวิรตาp
อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ สมณพฺราหฺมณาน อุปกฺกิเลโส เยน
อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกลิ ิฏา เอเก สมณพฺราหฺมณา น ตปนฺติ น ภาสนฺติ
น วิโรจนฺติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร สมณพฺราหฺมณาน อุปกฺกิเลสา
เยหิ อุปกฺกเิ ลเสหิ อุปกฺกิลิฏา เอเก สมณพฺราหฺมณา น
ตปนฺติ น ภาสนฺติ น วิโรจนฺตีติ ฯ
ราคโทสุปฏิกฺกิฏา ๒ เอเก สมณพฺราหฺมณา
อวิชชฺ านิวุตา โปสา ปยรูปาภินนฺทิโน
สุร ปวนฺติ เมรย
ปฏิเสวนฺติ เมถุน
#๑ ม. ยุ. มิจฉฺ าชีเวน ชีวนฺติ ฯ ๒ ม. ราคโทสปริกฺกิฏา ฯ
#ยุ. ราคโทสปฏิกฺกิฏา ฯ
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รชต ชาตรูปฺจ
สาทิยนฺติ อวิทฺทสู ฯ
มิจฺฉาชีเวน ชีวนฺติ
เอเก สมณพฺราหฺมณา
เอเต อุปกฺกิเลสา วุตฺตา พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา
เยหิ อุปกฺกิเลเสหิ
เอเก สมณพฺราหฺมณา
น ตปนฺติ น ภาสนฺติ อสุทฺธา สรชา มตา ๑ ฯ
อนฺธกาเรน โอนทฺธา ตณฺหาทาสา สเนตฺติกา
วฑฺเฒนฺติ กฏสึ โฆร อาทิยนฺติ ปุนพฺภวนฺติ ฯ
โรหิตสฺสวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สมาธิปฺหา เทฺว โกธา โรหิตสฺสาปเร ทุเว
สุวิทรู วิสาขา วิปลฺลาโส อุปกฺกิเลเสน เต ทสาติ ฯ
ปโม ปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
__________________
#๑ ม. มคา ฯ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 71

ทุติยปณฺณาสโก
ปฺุาภิสนฺทวคฺโค ปโม
[๕๑] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปฺุาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา สุขสฺสาหารา
โสวคฺคิกา สุขวิปากา สคฺคสวตฺตนิกา อิฏาย กนฺตาย
มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ กตเม จตฺตาโร ยสฺส ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ จีวร ปริภฺุชมาโน อปฺปมาณ เจโตสมาธึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อปฺปมาโณ ตสฺส ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร โสวคฺคิโก
สุขวิปาโก สคฺคสวตฺตนิโก อิฏาย กนฺตาย มนาปาย หิตาย
สุขาย สวตฺตติ ยสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปณฺฑปาต ปริภฺุชมาโน ...
ยสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสนาสน ปริภฺุชมาโน ... ยสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุ
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ปริภฺุชมาโน อปฺปมาณ เจโตสมาธึ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อปฺปมาโณ ตสฺส ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท
สุขสฺสาหาโร โสวคฺคิโก สุขวิปาโก สคฺคสวตฺตนิโก อิฏาย กนฺตาย
มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตติ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร
ปฺุาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา สุขสฺสาหารา โสวคฺคิกา สุขวิปากา
สคฺคสวตฺตนิกา อิฏาย กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ ฯ
อิเมหิ จ ปน ภิกฺขเว จตูหิ ปฺุาภิสนฺเทหิ กุสลาภิสนฺเทหิ สมนฺนาคตสฺส
อริยสาวกสฺส น สุกร ปฺุสฺส ปมาณ คเหตุ ๑ เอตฺตโก
ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร โสวคฺคิโก สุขวิปาโก
#๑ โป. คเณตุ ฯ
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สคฺคสวตฺตนิโก อิฏาย กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตตีติ อถโข
อสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย มหาปฺุกฺขนฺโธเตฺวว สงฺข ๑ คจฺฉติ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว มหาสมุทฺเท น สุกร อุทกสฺส ปมาณ คเหตุ ๒
เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกานีติ วา เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสตานีติ วา
เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสหสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสตสหสฺสานีติ
วา อถโข อสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว สงฺข
คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเมหิ จตูหิ ปฺุาภิสนฺเทหิ กุสลาภิสนฺเทหิ
สมนฺนาคตสฺส อริยสาวกสฺส น สุกร ปฺุสฺส ปมาณ
คเหตุ เอตฺตโก ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร
โสวคฺคิโก สุขวิปาโก สคฺคสวตฺตนิโก อิฏาย กนฺตาย มนาปาย
หิตาย สุขาย สวตฺตตีติ อถโข อสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย
มหาปฺุกฺขนฺโธเตฺวว สงฺข คจฺฉตีติ ฯ
มโหทธึ อปริมติ  มหาสร
พหุเภรว รตนคณานมาลย ๓
นชฺโช ยถา มจฺฉคณสงฺฆเสวิตา ๔
ปุถู สวนฺตี อุปยนฺติ สาคร ฯ
เอว นร อนฺนทปานวตฺถท
เสยฺยานิสชฺชตฺถรณสฺส ทายก
ปฺุสฺส ธารา อุปยนฺติ ปณฺฑิต
นชฺโช ยถา วาริวหาว สาครนฺติ ฯ
#๑ โป. ม. สงฺขฺย ฯ ๒ โป. คเณตุ ฯ ๓ ม. รตนวรานมาลย ฯ
#๔ ม. ยุ. นรคณสงฺฆเสวิตา ฯ
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[๕๒] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปฺุาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา สุขสฺสาหารา
โสวคฺคิกา สุขวิปากา สคฺคสวตฺตนิกา อิฏาย กนฺตาย
มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว
อริยสาวโก พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ อิติป โส
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ อย ภิกฺขเว
ปโม ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร โสวคฺคิโก สุขวิปาโก
สคฺคสวตฺตนิโก อิฏาย กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย
สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อริยสาวโก ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน
สมนฺนาคโต โหติ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก
เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ อย ภิกฺขเว
ทุติโย ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร โสวคฺคิโก สุขวิปาโก
สคฺคสวตฺตนิโก อิฏาย กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย
สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อริยสาวโก สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน
สมนฺนาคโต โหติ 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 อย
ภิกฺขเว ตติโย ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร โสวคฺคิโก
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สุขวิปาโก สคฺคสวตฺตนิโก อิฏาย กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย
สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อริยสาวโก อริยกนฺเตหิ สีเลหิ
สมนฺนาคโต โหติ อขณฺเฑหิ อจฺฉิทฺเทหิ อสพเลหิ อกมฺมาเสหิ
ภุชิสฺเสหิ วิฺูปสตฺเถหิ อปรามฏเหิ สมาธิสวตฺตนิเกหิ อย
ภิกฺขเว จตุตฺโถ ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร โสวคฺคิโก
สุขวิปาโก สคฺคสวตฺตนิโก อิฏาย กนฺตาย มนาปาย หิตาย
สุขาย สวตฺตติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปฺุาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา
สุขสฺสาหารา โสวคฺคิกา สุขวิปากา สคฺคสวตฺตนิกา อิฏาย
กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
ยสฺส สทฺธา ตถาคเต อจลา สุปติฏิตา
สีลฺจ ยสฺส กลฺยาณ อริยกนฺต ปสสิต
สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ อุชภุ ูตฺจ ทสฺสน
อทฬิทฺโทติ ต อาหุ
อโมฆ ตสฺส ชีวิต ฯ
ตสฺมา สทฺธฺจ สีลฺจ ปสาท ธมฺมทสฺสน
อนุย
ุ ฺเชถ เมธาวี
สร พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ
[๕๓] เอก สมย ภควา อนฺตรา จ มธุร อนฺตรา จ เวรฺช
อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ ฯ สมฺพหุลาป คหปตี จ คหปตานิโย จ
อนฺตรา จ มธุร อนฺตรา จ เวรฺช อทฺธานมคฺคปฏิปนฺนา โหนฺติ ฯ
อถโข ภควา มคฺคา โอกฺกมฺม อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล [๑] นิสีทิ ฯ
#๑ ยุ. ปฺตฺเต อาสเน ฯ
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อทฺทสสุ โข เต ๑ คหปตี จ คหปตานิโย จ ภควนฺต อฺตรสฺมึ
รุกฺขมูเล นิสินน ทิสฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทสึ ุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺเน โข เต
คหปตี จ คหปตานิโย จ ภควา เอตทโวจ จตฺตาโรเม คหปตโย
สวาสา กตเม จตฺตาโร ฉโว ฉวาย สทฺธึ สวสติ ฉโว เทวิยา
สทฺธึ สวสติ เทโว ฉวาย สทฺธึ สวสติ เทโว เทวิยา สทฺธึ
สวสติ ฯ กถฺจ คหปตโย ฉโว ฉวาย สทฺธึ สวสติ อิธ คหปตโย
สามิโก โหติ ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี กาเมสุ มิจฺฉาจารี มุสาวาที
สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี ทุสฺสโี ล ปาปธมฺโม มจฺเฉรมลปริยุฏิเตน
เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ อกฺโกสกปริภาสโก สมณพฺราหฺมณาน
ภริยาปสฺส โหติ ปาณาติปาตินี อทินฺนาทายินี กาเมสุ มิจฺฉาจารินี
มุสาวาทินี สุราเมรยมชฺชปมาทฏายินี ทุสฺสลี า ปาปธมฺมา
มจฺเฉรมลปริยุฏิเตนเจตสา อคาร อชฺฌาวสติ อกฺโกสิกปริภาสิกา
สมณพฺราหฺมณาน เอว โข คหปตโย ฉโว ฉวาย สทฺธึ สวสติ ฯ
กถฺจ คหปตโย ฉโว เทวิยา สทฺธึ สวสติ อิธ คหปตโย สามิโก
โหติ ปาณาติปาตี ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม
มจฺเฉรมลปริยุฏิเตน เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ อกฺโกสกปริภาสโก
สมณพฺราหฺมณาน ภริยา จ ขฺวสฺส โหติ ปาณาติปาตา
ปฏิวิรตา อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา กาเมสุ มิจฺฉารา ปฏิวิรตา มุสาวาทา
ปฏิวิรตา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรตา สีลวตี กลฺยาณธมฺมา
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ อนกฺโกสิกปริภาสิกา
สมณพฺราหฺมณาน เอว โข คหปตโย ฉโว เทวิยา สทฺธึ สวสติ ฯ
กถฺจ คหปตโย เทโว ฉวาย สทฺธึ สวสติ อิธ คหปตโย
สามิโก โหติ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต กาเมสุ
มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต มุสาวาทา ปฏิวิรโต สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
ปฏิวิรโต สีลวา กลฺยาณธมฺโม วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคาร
อชฺฌาวสติ อนกฺโกสกปริภาสโก สมณพฺราหฺมณาน ภริยา จ ขฺวสฺส
โหติ ปาณาติปาตินี ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏายินี ทุสฺสีลา
ปาปธมฺมา มจฺเฉรมลปริยุฏิเตน เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ
อกฺโกสิกปริภาสิกา สมณพฺราหฺมณาน เอว โข คหปตโย เทโว ฉวาย
สทฺธึ สวสติ ฯ กถฺจ คหปตโย เทโว เทวิยา สทฺธึ สวสติ อิธ
คหปตโย สามิโก โหติ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต สีลวา กลฺยาณธมฺโม วิคตมลมจฺเฉเรน
เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ อนกฺโกสกปริภาสโก สมณพฺราหฺมณาน
ภริยาปสฺส โหติ ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
ปฏิวิรตา สีลวตี กลฺยาณธมฺมา วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา
อคาร อชฺฌาวสติ อนกฺโกสิกปริภาสิกา สมณพฺราหฺมณาน เอว โข
คหปตโย เทโว เทวิยา สทฺธึ สวสติ ฯ อิเม โข คหปตโย จตฺตาโร
สวาสาติ ฯ
อุโภ จ โหนฺติ ทุสสฺ ีลา กทริยา ปริภาสกา
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เต โหนฺติ ชานิปตโย ฉวา สวาสมาคตา ฯ
สามิโก โหติ ทุสสฺ ีโล กทริโย ปริภาสโก
ภริยา สีลวตี โหติ
วทฺู วีตมจฺฉรา
สาป เทวี สวสติ
ฉเวน ปตินา สห ฯ
สามิโก สีลวา โหติ วทฺู วีตมจฺฉโร
ภริยา ๑ โหติ ทุสสฺ ลี า กทริยา ปริภาสิกา
สาป ฉวา สวสติ
เทเวน ปตินา สห ฯ
อุโภ สทฺธา วทฺู จ สฺตา ธมฺมชีวิโน
เต โหนฺติ ชานิปตโย อฺมฺ ปย วทา
อตฺถา สมฺปจุรา โหนฺติ ผาสุก อุปชายติ
อมิตตฺ า ทุมฺมนา โหนฺติ อุภนิ ฺน สมสีลิน
อิธ ธมฺม จริตฺวาน
สมสีลพฺพตา อุโภ
นนฺทโิ น เทวโลกสฺมึ โมทนฺติ กามกามิโนติ ฯ
[๕๔] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สวาสา กตเม จตฺตาโร ฉโว
ฉวาย สทฺธึ สวสติ ฉโว เทวิยา สทฺธึ สวสติ เทโว ฉวาย
สทฺธึ สวสติ เทโว เทวิยา สทฺธึ สวสติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ฉโว
ฉวาย สทฺธึ สวสติ อิธ ภิกฺขเว สามิโก โหติ ปาณาติปาตี
อทินฺนาทายี กาเมสุ มิจฺฉาจารี มุสาวาที ปสุณวาโจ ผรุสวาโจ
สมฺผปฺปลาป อภิชฺฌาลุ พฺยาปนฺนจิตฺโต มิจฺฉาทิฏิโก ทุสฺสโี ล ปาปธมฺโม
มจฺเฉรมลปริยุฏิเตน เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ อกฺโกสกปริภาสโก
#๑ โป. ยุ. ภริยาสฺส ฯ
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สมณพฺราหฺมณาน ภริยาปสฺส โหติ ปาณาติปาตินี อทินฺนาทายินี
กาเมสุ มิจฺฉาจารินี มุสาวาทินี ปสุณวาจา ผรุสวาจา สมฺผปฺปลาปนี
อภิชฺฌาลุนี พฺยาปนฺนจิตฺตา มิจฺฉาทิฏิกา ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา
มจฺเฉรมลปริยุฏิเตน เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ อกฺโกสิกปริภาสิกา
สมณพฺราหฺมณาน เอว โข ภิกฺขเว ฉโว ฉวาย สทฺธึ
สวสติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ฉโว เทวิยา สทฺธึ สวสติ อิธ ภิกฺขเว
สามิโก โหติ ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี ฯเปฯ มจฺเฉรมลปริยุฏิเตน
เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ อกฺโกสกปริภาสโก สมณพฺราหฺมณาน
ภริยา จ ขฺวสฺส โหติ ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา อทินฺนาทานา
ปฏิวิรตา กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ ตา มุสาวาทา ปฏิวิรตา
ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรตา ผรุสาย วาจาย ปฏิวริ ตา สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรตา อนภิชฺฌาลุนี อพฺยาปนฺนจิตฺตา สมฺมาทิฏิกา สีลวตี กลฺยาณธมฺมา
วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ อนกฺโกสิกปริภาสิกา
สมณพฺราหฺมณาน เอว โข ภิกฺขเว ฉโว เทวิยา สทฺธึ
สวสติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว เทโว ฉวาย สทฺธึ สวสติ อิธ ภิกฺขเว
สามิโก โหติ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต กาเมสุ
มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต มุสาวาทา ปฏิวิรโต ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต
ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต อนภิชฌ
ฺ าลุ
อพฺยาปนฺนจิตฺโต สมฺมาทฏิโก สีลวา กลฺยาณธมฺโม วิคตมลมจฺเฉเรน
เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ อนกฺโกสกปริภาสโก สมณพฺราหฺมณาน
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ภริยา จ ขฺวสฺส โหติ ปาณาติปาตินี ฯเปฯ มจฺเฉรมลปริยุฏ ิเตน
เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ อกฺโกสิกปริภาสิกา สมณพฺราหฺมณาน
เอว โข ภิกขฺ เว เทโว ฉวาย สทฺธึ สวสติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว เทโว
เทวิยา สทฺธึ สวสติ อิธ ภิกฺขเว สามิโก โหติ ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต ฯเปฯ วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ
อนกฺโกสกปริภาสโก สมณพฺราหฺมณาน ภริยาปสฺส โหติ ปาณาติปาตา
ปฏิวิรตา ฯเปฯ อนกฺโกสิกปริภาสิกา สมณพฺราหฺมณาน
เอว โข ภิกขฺ เว เทโว เทวิยา สทฺธึ สวสติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร สวาสาติ ฯ
อุโภ จ โหนฺติ ทุสสฺ ีลา กทริยา ปริภาสกา
เต โหนฺติ ชานิปตโย ฉวา สวาสมาคตา ฯ
สามิโก โหติ ทุสสฺ ีโล กทริโย ปริภาสโก
ภริยา สีลวตี โหติ
วทฺู วีตมจฺฉรา
สาป เทวี สวสติ
ฉเวน ปตินา สห ฯ
สามิโก สีลวา โหติ วทฺู วีตมจฺฉโร
ภริยา โหติ ทุสฺสลี า กทริยา ปริภาสกา
สาป ฉวา สวสติ
เทเวน ปตินา สห ฯ
อุโภ สทฺธา วทฺู จ สฺตา ธมฺมชีวิโน
เต โหนฺติ ชานิปตโย อฺมฺ ปย วทา
อตฺถา สมฺปจุรา โหนฺติ ผาสุก อุปชายติ
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อมิตตฺ า ทุมฺมนา โหนฺติ อุภนิ ฺน สมสีลิน
อิธ ธมฺม จริตฺวาน
สมสีลพฺพตา อุโภ
นนฺทโิ น เทวโลกสฺมึ โมทนฺติ กามกามิโนติ ฯ
[๕๕] เอก สมย ภควา ภคฺเคสุ วิหรติ สสสุมารคิเร เภสกฬาวเน
มิคทาเย ฯ อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยน นกุลปตุโน ๑ คหปติสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข นกุลปตา จ คหปติ
นกุลมาตา จ คหปตานี เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข นกุลปตา คหปติ ภควนฺต เอตทโวจ ยโต เม ภนฺเต นกุลมาตา
คหปตานี ทหรสฺเสว ทหรา อานีตา นาภิชานามิ นกุลมาตร
คหปตานึ มนสาป อติจริตา กุโต ปน กาเยน อิจฺเฉยฺยาม มย
ภนฺเต ทิฏเ เจว ธมฺเม อฺมฺ ปสฺสิตุ อภิสมฺปรายฺจ อฺมฺ
ปสฺสิตุนฺติ ฯ นกุลมาตาป โข คหปตานี ภควนฺต เอตทโวจ
ยโตห ภนฺเต นกุลปตุโน คหปติสฺส ทหรสฺเสว ทหรา อานีตา
นาภิชานามิ นกุลปตร คหปตึ มนสาป อติจริตา กุโต ปน กาเยน
อิจฺเฉยฺยาม มย ภนฺเต ทิฏเ เจว ธมฺเม อฺมฺ ปสฺสิตุ
อภิสมฺปรายฺจ อฺมฺ ปสฺสิตุนฺติ ฯ
อากงฺเขยฺยุ เจ คหปตโย อุโภ ชานิปตโย ทิฏเ เจว ธมฺเม
อฺมฺ ปสฺสิตุ อภิสมฺปรายฺจ อฺมฺ ปสฺสิตุ อุโภว ๒
#๑ โป. นกุลปตุโน ฯ ๒ โป. ยุ. อุโภ จ ฯ
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อสฺสุ สมสทฺธา สมสีลา สมจาคา สมปฺา เต ทิฏเ เจว
ธมฺเม อฺมฺ ปสฺสนฺติ อภิสมฺปรายฺจ อฺมฺ ปสฺสนฺตีติ ฯ
อุโภ สทฺธา วทฺู จ สฺตา ธมฺมชีวิโน
เต โหนฺติ ชานิปตโย อฺมฺ ปย วทา
อตฺถา สมฺปจุรา โหนฺติ ผาสุก อุปชายติ
อมิตตฺ า ทุมฺมนา โหนฺติ อุภนิ ฺน สมสีลิน
อิธ ธมฺม จริตฺวาน
สมสีลพฺพตา อุโภ
นนฺทโิ น เทวโลกสฺมึ โมทนฺติ กามกามิโนติ ฯ
[๕๖] อากงฺเขยฺยุ เจ ภิกฺขเว อุโภ ชานิปตโย ทิฏเ เจว
ธมฺเม อฺมฺ ปสฺสิตุ อภิสมฺปรายฺจ อฺมฺ ปสฺสิตุ
อุโภว อสฺสุ สมสทฺธา สมสีลา สมจาคา สมปฺา เต ทิฏเ
เจว ธมฺเม อฺมฺ ปสฺสนฺติ อภิสมฺปรายฺจ อฺมฺ
ปสฺสนฺตีติ ฯ
อุโภ สทฺธา วทฺู จ สฺตา ธมฺมชีวิโน
เต โหนฺติ ชานิปตโย อฺมฺ ปย วทา
อตฺถา สมฺปจุรา โหนฺติ ผาสุก อุปชายติ
อมิตตฺ า ทุมฺมนา โหนฺติ อุภนิ ฺน สมสีลิน
อิธ ธมฺม จริตฺวาน
สมสีลพฺพตา อุโภ
นนฺทโิ น เทวโลกสฺมึ โมทนฺติ กามกามิโนติ ฯ
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[๕๗] เอก สมย ภควา โกฬิเยสุ วิหรติ ปชฺชเนล ๑ นาม
โกลิยาน นิคโม ฯ อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน สุปฺปวาสาย โกฬิยธีตาย นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข สุปฺปวาสา โกฬิยธีตา
ภควนฺต ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ
สมฺปวาเรสิ อถโข สุปปฺ วาสา โกฬิยธีตา ภควนฺต ภุตฺตาวึ
โอนีตปตฺตปาณึ เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข สุปฺปวาส
โกฬิยธีตร ภควา เอตทโวจ โภชน สุปฺปวาเส เทนฺตี อริยสาวิกา
ปฏิคฺคาหกาน จตฺตาริ านานิ เทติ กตมานิ จตฺตาริ อายุ เทติ
วณฺณ เทติ สุข เทติ พล เทติ อายุ โข ปน ทตฺวา
อายุสฺส ภาคินี โหติ ทิพฺพสฺส วา มานุสสฺส วา วณฺณ ทตฺวา
วณฺณสฺส ภาคินี โหติ ทิพฺพสฺส วา มานุสสฺส วา สุข ทตฺวา สุขสฺส
ภาคินี โหติ ทิพฺพสฺส วา มานุสสฺส วา พล ทตฺวา พลสฺส ภาคินี
โหติ ทิพฺพสฺส วา มานุสสฺส วา โภชน สุปฺปวาเส เทนฺตี อริยสาวิกา
ปฏิคฺคาหกาน อิมานิ จตฺตาริ านานิ เทตีติ ฯ
สงฺขต ๒ โภชน ยาว ๓ เทติ
สุจึ ปณีต รสสา อุเปต
สา ทกฺขิณา อุชฺชุคเตสุ ทินฺนา
จรโณปปนฺเนสุ มหคฺคเตสุ
ปฺุเน ปฺุ สสนฺทมานา
#๑ ม. ปชฺชนิก ฯ ยุ. สชฺชเนล ฯ ๒ ม. ยุ. สุสงฺขต ฯ ๓ โป. ยาวทตฺถ ฯ
#ม. ยุ. ยา ททาติ ฯ
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มหปฺผลา โลกวิทูน วณฺณิตา
เอตาทิส ยฺมนุสฺสรนฺตา
เย เวทชาตา วิจรนฺติ โลเก
วิเนยฺย มจฺเฉรมล สมูล
อนินฺทิตา สคฺคมุเปนฺติ านนฺติ ฯ
[๕๘] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข อนาถปณฺฑิก คหปตึ ภควา เอตทโวจ
โภชน คหปติ ททมาโน อริยสาวโก ปฏิคฺคาหกาน จตฺตาริ านานิ
เทติ กตมานิ จตฺตาริ อายุ เทติ วณฺณ เทติ สุข เทติ
พล เทติ อายุ โข ปน ทตฺวา อายุสฺส ภาคี โหติ ทิพฺพสฺส
วา มานุสสฺส วา วณฺณ ทตฺวา ... สุข ทตฺวา ... พล ทตฺวา
พลสฺส ภาคี โหติ ทิพพฺ สฺส วา มานุสสฺส วา โภชน คหปติ
ททมาโน อริยสาวโก ปฏิคฺคาหกาน อิมานิ จตฺตาริ านานิ เทตีติ ฯ
โย สฺตาน ปรทตฺตโภชิน
กาเลน สกฺกจฺจ ททาติ โภชน
จตฺตาริ านานิ อนุปฺปเวจฺฉติ
อายฺุจ วณฺณฺจ สุข พลฺจ ฯ
[๑] อายุทายี พลทายี
สุข วณฺณ ๒ ทโท นโร
ทีฆายุ ยสวา โหติ
ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชตีติ ฯ
#๑ โป. ยุ. โส ฯ ม. อายุทายี วณฺณทายี ฯ ๒ ม. สุข พล ทโท นโร ฯ ยุ. สุขวณฺณทโท ฯ
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[๕๙] โภชน ภิกฺขเว ททมาโน ทายโก ปฏิคฺคาหกาน จตฺตาริ
านานิ เทติ กตมานิ จตฺตาริ อายุ เทติ วณฺณ เทติ สุข
เทติ พล เทติ อายุ โข ปน ทตฺวา อายุสฺส ภาคี โหติ
ทิพฺพสฺส วา มานุสสฺส วา วณฺณ ทตฺวา ... สุข ทตฺวา ... พล
ทตฺวา พลสฺส ภาคี โหติ ทิพฺพสฺส วา มานุสสฺส วา โภชน
ภิกฺขเว ททมาโน ทายโก ปฏิคฺคาหกาน อิมานิ จตฺตาริ านานิ
เทตีติ ฯ
โย สฺตาน ปรทตฺตโภชิน
กาเลน สกฺกจฺจ ททาติ โภชน
จตฺตาริ านานิ อนุปฺปเวจฺฉติ
อายฺุจ วณฺณฺจ สุข พลฺจ ฯ
อายุทายี พลทายี
สุข วณฺณ ทโท นโร
ทีฆายุ ยสวา โหติ
ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชตีติ ฯ
[๖๐] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อนาถปณฺฑิก คหปตึ ภควา เอตทโวจ จตูหิ โข
คหปติ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อริยสาวโก คิหสิ ามีจิปฏิปท ปฏิปนฺโน
โหติ ยสปฏิลาภินึ ๑ สคฺคสวตฺตนิก กตเมหิ จตูหิ อิธ คหปติ
อริยสาวโก ภิกฺขุสงฺฆ ปจฺจุปฏิโต โหติ จีวเรน ภิกฺขุสงฺฆ ปจฺจุปฏิโต
โหติ ปณฺฑปาเตน ภิกขฺ ุสงฺฆ ปจฺจุปฏิโต โหติ เสนาสเนน
#๑ ม. ยุ. ยโสปฏิลาภินึ. ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ภิกฺขุสงฺฆ ปจฺจุปฏิโต โหติ คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ฯ
อิเมหิ โข คหปติ จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อริยสาวโก คิหิสามีจิปฏิปท
ปฏิปนฺโน โหติ ยสปฏิลาภินึ สคฺคสวตฺตนิกนฺติ ฯ
คิหิสามีจิปฏิปท
ปฏิปชฺชนฺติ ปณฺฑิตา
สมฺมคฺคเต สีลวนฺเต จีวเรน อุปฏิตา
ปณฑ
ฺ ปาตสยเนน
คิลานปจฺจเยน จ
เตส ทิวา จ รตฺโต จ สทา ปฺุ ปวฑฺฒติ
สคฺคฺจ กมติฏาน
กมฺม กตฺวาน ภทฺทกนฺติ ฯ
ปฺุาภิสนฺทวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว ปฺุาภิสนฺทา เทฺวสวาสา เทฺว จ โหนฺติ สมชีวิโน
สุปฺปวาสา สุทตฺโต จ โภชน คิหิสามีจีติ ฯ
_______________________
ปตฺตกมฺมวคฺโค ทุติโย
[๖๑] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข อนาถปณฺฑิก คหปตึ ภควา เอตทโวจ จตฺตาโรเม
คหปติ ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ทุลฺลภา โลกสฺมึ กตเม
จตฺตาโร โภคา เม อุปปฺ ชฺชนฺตุ สหธมฺเมนาติ อย ปโม ธมฺโม
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อิฏโ กนฺโต มนาโป ทุลฺลโภ โลกสฺมึ โภเค ลทฺธา สหธมฺเมน
ยโส ม ๑ อพฺภุคฺคจฺฉตุ สห าตีหิ สห อุปชฺฌาเยหีติ อย ทุติโย
ธมฺโม อิฏโ กนฺโต มนาโป ทุลลฺ โภ โลกสฺมึ โภเค ลทฺธา สหธมฺเมน
ยส ลทฺธา สห าตีหิ สห อุปชฺฌาเยหิ จิร ชีวามิ ทีฆมายุ
ปาเลมีติ อย ตติโย ธมฺโม อิฏโ  กนฺโต มนาโป ทุลฺลโภ โลกสฺมึ
โภเค ลทฺธา สหธมฺเมน ยส ลทฺธา สห าตีหิ สห อุปชฺฌาเยหิ
จิร ชีวิตฺวา ทีฆมายุ ปาเลตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ
สคฺค โลก อุปปชฺชามีติ อย จตุตฺโถ ธมฺโม อิฏโ  กนฺโต มนาโป
ทุลฺลโภ โลกสฺมึ อิเม โข คหปติ จตฺตาโร ธมฺมา อิฏา กนฺตา
มนาปา ทุลลฺ ภา โลกสฺมึ ฯ อิเมส โข คหปติ จตุนฺน ธมฺมาน อิฏาน
กนฺตาน มนาปาน ทุลลฺ ภาน โลกสฺมึ จตฺตาโร ธมฺมา ปฏิลาภาย
สวตฺตนฺติ กตเม จตฺตาโร สทฺธาสมฺปทา สีลสมฺปทา จาคสมฺปทา
ปฺาสมฺปทา ฯ กตมา จ คหปติ สทฺธาสมฺปทา อิธ
คหปติ อริยสาวโก สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ อิติป
โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ อย
วุจฺจติ คหปติ สทฺธาสมฺปทา ฯ กตมา จ คหปติ สีลสมฺปทา อิธ
คหปติ อริยสาวโก ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต โหติ อย วุจฺจติ คหปติ สีลสมฺปทา ฯ
กตมา จ คหปติ จาคสมฺปทา อิธ คหปติ อริยสาวโก วิคตมลมจฺเฉเรน
#๑ โป. ม. เม อาคจฺฉตุ ฯ
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เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ มุตฺตจาโค ปยตปาณิ โวสฺสคฺครโต
ยาจโยโค ทานสวิภาครโต อย วุจฺจติ คหปติ จาคสมฺปทา ฯ กตมา
จ คหปติ ปฺาสมฺปทา อภิชฺฌาวิสมโลภาภิภูเตน คหปติ เจตสา
วิหรนฺโต อกิจฺจ กโรติ กิจฺจ อปราเธติ อกิจฺจ กโรนฺโต กิจฺจ อปราเธนฺโต
ยสา จ สุขา จ ธสติ พฺยาปาทาภิภูเตน คหปติ เจตสา
วิหรนฺโต อกิจฺจ กโรติ กิจฺจ อปราเธติ อกิจฺจ กโรนฺโต กิจฺจ อปราเธนฺโต
ยสา จ สุขา จ ธสติ ถีนมิทฺธาภิภูเตน คหปติ เจตสา
วิหรนฺโต อกิจฺจ กโรติ กิจฺจ อปราเธติ อกิจฺจ กโรนฺโต กิจฺจ อปราเธนฺโต
ยสา จ สุขา จ ธสติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจาภิภูเตน คหปติ เจตสา
วิหรนฺโต อกิจฺจ กโรติ กิจฺจ อปราเธติ อกิจฺจ กโรนฺโต กิจฺจ อปราเธนฺโต
ยสา จ สุขา จ ธสติ วิจิกิจฺฉาภิภูเตน คหปติ เจตสา
วิหรนฺโต อกิจฺจ กโรติ กิจฺจ อปราเธติ อกิจฺจ กโรนฺโต กิจฺจ อปราเธนฺโต
ยสา จ สุขา จ ธสติ ส โข โส คหปติ อริยสาวโก
อภิชฺฌาวิสมโลโภ จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโสติ อิติ วิทิตฺวา อภิชฺฌาวิสมโลภ
จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลส ปชหติ พฺยาปาโท จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโสติ อิติ
วิทิตฺวา พฺยาปาท จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลส ปชหติ ถีนมิทฺธ จิตฺตสฺส
อุปกฺกิเลโสติ อิติ วิทิตฺวา ถีนมิทฺธ จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลส ปชหติ
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโสติ อิติ วิทิตฺวา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ
จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลส ปชหติ วิจิกิจฺฉา จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโสติ อิติ วิทิตฺวา
วิจิกิจฺฉ จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลส ปชหติ ยโต จ โข คหปติ อริยสาวกสฺส
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อภิชฺฌาวิสมโลโภ จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโสติ อิติ วิทิตฺวา อภิชฺฌาวิสมโลโภ
จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโส ปหีโน โหติ พฺยาปาโท จิตฺตสฺส
อุปกฺกิเลโส ... ถีนมิทฺธ จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโส ... อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ
จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโส ... วิจิกิจฺฉา จิตฺตสฺส อุปกฺกเิ ลโสติ อิติ วิทิตฺวา
วิจิกิจฺฉา จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโส ปหีโน โหติ อย วุจฺจติ คหปติ
อริยสาวโก มหาปฺโ ปุถุปฺโ อาปาถทโส ปฺาสมฺปนฺโน อย
วุจฺจติ คหปติ ปฺาสมฺปทา ฯ อิเมส โข คหปติ จตุนฺน ธมฺมาน
อิฏาน กนฺตาน มนาปาน ทุลฺลภาน โลกสฺมึ อิเม จตฺตาโร ธมฺมา
ปฏิลาภาย สวตฺตนฺติ ฯ ส โข โส คหปติ อริยสาวโก อุฏานวิริยาธิคเตหิ
โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ
จตฺตาริ ปตฺตกมฺมานิ กตฺตา โหติ กตมานิ จตฺตาริ อิธ คหปติ อริยสาวโก
อุฏานวิริยาธิคเตหิ โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ
ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ อตฺตาน สุเขติ ปเณติ สมฺมา สุข ปริหรติ
มาตาปตโร สุเขติ ปเณติ สมฺมา สุข ปริหรติ ปุตตฺ ทารทาสกมฺมกรโปริเส
สุเขติ ปเณติ สมฺมา สุข ปริหรติ มิตฺตามจฺเจ สุเขติ
ปเณติ สมฺมา สุข ปริหรติ อิทมสฺส ปม าน คต โหติ ปตฺตคต
อายตนโส ปริภุตฺต ฯ ปุน จปร คหปติ อริยสาวโก อุฏานวิริยาธิคเตหิ
โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ ยา
ตา โหนฺติ อาปทา อคฺคิโต วา อุทกโต วา ราชโต วา โจรโต อปฺปยโต
วา ทายาทโต วา ตถารูปาสุ อาปทาสุ โภเคหิ ปริโยธาย วตฺตติ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 89

โสตฺถึ อตฺตาน กโรติ อิทมสฺส ทุติย าน คต โหติ ปตฺตคต
อายตนโส ปริภุตฺต ฯ ปุน จปร คหปติ อริยสาวโก อุฏานวิริยาธิคเตหิ
โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ
ปฺจ พลี กตฺตา โหติ าติพลึ อติถิพลึ ปุพพฺ เปตพลึ ราชพลึ
เทวตาพลึ อิทมสฺส ตติย าน คต โหติ ปตฺตคต อายตนโส
ปริภุตฺต ฯ ปุน จปร คหปติ อริยสาวโก อุฏานวิริยาธิคเตหิ โภเคหิ
พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ เย เต
สมณพฺราหฺมณา มทปฺปมาทา ปฏิวิรตา ขนฺติโสรจฺเจ นิวิฏา เอกมตฺตาน
ทเมนฺติ เอกมตฺตาน สเมนฺติ เอกมตฺตาน ปรินิพฺพาเปนฺติ ตถารูเปสุ
สมณพฺราหฺมเณสุ อุทฺธคฺคิก ทกฺขิณ ปติฏาเปติ โสวคฺคิก สุขวิปาก
สคฺคสวตฺตนิก อิทมสฺส จตุตฺถ าน คต โหติ ปตฺตคต อายตนโส
ปริภุตฺต ฯ ส โข โส คหปติ อริยสาวโก อุฏานวิริยาธิคเตหิ โภเคหิ
พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ อิมานิ จตฺตาริ
ปตฺตกมฺมานิ กตฺตา โหติ ฯ ยสฺสกสฺสจิ คหปติ อฺตฺร อิเมหิ
จตูหิ ปตฺตกมฺเมหิ โภคา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ อิเม วุจฺจนฺติ คหปติ
โภคา อฏานคตา อปฺปตฺตคตา อนายตนโส ปริภุตฺตา ยสฺสกสฺสจิ
คหปติ อิเมหิ จตูหิ ปตฺตกมฺเมหิ โภคา ปริกขฺ ย คจฺฉนฺติ อิเม
วุจฺจนฺติ คหปติ โภคา านคตา ปตฺตคตา อายตนโส ปริภุตฺตาติ ฯ
ภุตฺตา โภคา ภฏา ภจฺจา วิติณฺณา อาปทาสุ เม
อุทฺธคฺคา ทกฺขิณา ทินฺนา อโถ ปฺจ พลี กตา
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อุปฏิตา สีลวนฺโต
สฺตา พฺรหฺมจารโย
ยทตฺถ โภคมิจฺเฉยฺย ปณฺฑิโต ฆรมาวส
โส เม อตฺโถ อนุปฺปตฺโต กต อนนุตาปย
เอต อนุสฺสร มจฺโจ อริยธมฺเม ิโต นโร
อิเธว น ปสสนฺติ
เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ
[๖๒] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข อนาถปณฺฑิก คหปตึ ภควา เอตทโวจ จตฺตารีมานิ
คหปติ สุขานิ อธิคมนียานิ คิหินา กามโภคินา กาเลน กาล
สมเยน สมย อุปาทาย กตมานิ จตฺตาริ อตฺถิสุข โภคสุข อนณสุข ๑
อนวชฺชสุข กตมฺจ คหปติ อตฺถสิ ุข อิธ คหปติ กุลปุตฺตสฺส
โภคา โหนฺติ อุฏานวิริยาธิคตา พาหาพลปริจิตา เสทาวกฺขิตฺตา ธมฺมิกา
ธมฺมลทฺธา โส โภคา เม อตฺถิ อุฏ านวิริยาธิคตา พาหาพลปริจิตา
เสทาวกฺขิตฺตา ธมฺมิกา ธมฺมลทฺธาติ อธิคจฺฉติ สุข อธิคจฺฉติ
โสมนสฺส อิท วุจฺจติ คหปติ อตฺถิสุข ฯ กตมฺจ คหปติ โภคสุข
อิธ คหปติ กุลปุตฺโต อุฏานวิริยาธิคเตหิ โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ
เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ โภเค ๒ จ ๓ ภฺุชติ ปฺุานิ จ
กโรติ โส อุฏานวิริยาธิคเตหิ โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ
ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ โภเค จ ภฺุชามิ ปฺุานิ จ
กโรมีติ อธิคจฺฉติ สุข อธิคจฺฉติ โสมนสฺส อิท วุจฺจติ คหปติ
#๑ ม. อาณฺสุข ฯ ๒-๓ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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โภคสุข ฯ กตมฺจ คหปติ อนณสุข อิธ คหปติ กุลปุตโฺ ต น
กสฺสจิ กิฺจิ ธาเรติ อปฺป วา พหุ วา โส น กสฺสจิ กิฺจิ
ธาเรมิ อปฺป วา พหุ วาติ อธิคจฺฉติ สุข อธิคจฺฉติ โสมนสฺส อิท
วุจฺจติ คหปติ อนณสุข ฯ กตมฺจ คหปติ อนวชฺชสุข อิธ
คหปติ อริยสาวโก อนวชฺเชน กายกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ
อนวชฺเชน วจีกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ อนวชฺเชน มโนกมฺเมน
สมนฺนาคโต โหติ โส อนวชฺเชนมฺหิ กายกมฺเมน สมนฺนาคโต อนวชฺเชน
วจีกมฺเมน สมนฺนาคโต อนวชฺเชน มโนกมฺเมน สมนฺนาคโตติ
อธิคจฺฉติ สุข อธิคจฺฉติ โสมนสฺส อิท วุจฺจติ คหปติ อนวชฺชสุข ฯ
อิมานิ โข คหปติ จตฺตาริ สุขานิ อธิคมนียานิ คิหินา กามโภคินา
กาเลน กาล สมเยน สมย อุปาทายาติ ฯ
อนณ สุข ตฺวาน
อโถ อตฺถิสุข สเร
ภฺุช โภค สุข มจฺโจ อโถ ปฺา วิปสฺสติ
วิปสฺสมาโน ชานาติ อุโภ ภาเค สุเมธโส
อนวชฺชสุขสฺเสต
กล นาคฺฆติ โสฬสินฺติ ฯ
[๖๓] สพฺรหฺมกานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ เยส ปุตฺตาน
มาตาปตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ สปุพฺพาจริยกานิ ภิกฺขเว ตานิ
กุลานิ เยส ปุตฺตาน มาตาปตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ สปุพฺพเทวานิ ๑
ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ เยส ปุตฺตาน มาตาปตโร อชฺฌาคาเร
ปูชิตา โหนฺติ สาหุเนยฺยกานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ เยส ปุตฺตาน
#๑ ม. สปุพพฺ เทวตานิ ฯ
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มาตาปตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ พฺรหฺมาติ ภิกฺขเว มาตาปตูน
เอต อธิวจน ปุพฺพาจริยาติ ภิกฺขเว มาตาปตูน เอต อธิวจน
ปุพฺพเทวาติ ๑ ภิกฺขเว มาตาปตูน เอต อธิวจน อาหุเนยฺยาติ ภิกฺขเว
มาตาปตูน 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 ๒ ปณฺฑิโต
อนฺเนน อโถ ปาเนน วตฺเถน สยเนน จ
อุจฺฉาทเนน นฺหาปเนน ปาทาน โธวเนน จ
ตาย น ปาริจริยาย มาตาปตูสุ ปณฺฑิตา
อิเธว น ปสสนฺติ
เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ
[๖๔] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ยถาภต
นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ จตูหิ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี
โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเยติ ฯ
ปาณาติปาโต อทินฺนาทาน มุสาวาโท จ วุจฺจติ
ปรทารคมนฺจาป
นปฺปสสนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ
[๖๕] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
#๑ โป. ม. ปุพฺพเทวตาติ ฯ ๒ ม. สกฺกเรยฺย จ ฯ
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กตเม จตฺตาโร รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนฺโน โฆสปฺปมาโณ โฆสปฺปสนฺโน
ลูขปฺปมาโณ ลูขปฺปสนฺโน ธมฺมปฺปมาโณ ธมฺมปฺปสนฺโน
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
เย ๑ จ รูเปน ปามึสุ เย จ โฆเสน อนฺวคู
ฉนฺทราควสูเปตา
น ๒ เต ชานนฺติ ตฺชน
อชฺฌตฺตฺจ น ชานาติ พหิทฺธา จ น ปสฺสติ
สมนฺตาวรโณ พาโล ส เว โฆเสน วุยฺหติ ฯ
อชฺฌตฺตฺจ น ชานาติ พหิทฺธา จ วิปสฺสติ
พหิทธฺ า ผลทสฺสาวี
โสป โฆเสน วุยฺหติ ฯ
อชฺฌตฺตฺจ ปชานาติ พหิทฺธา จ วิปสฺสติ
(เอว) วินีวรณทสฺสาวี น โส โฆเสน วุยหฺ ตีติ ฯ
[๖๖] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร สราโค สโทโส สโมโห สมาโน อิเม โข
ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมนิ ฺติ ฯ
สารตฺตา รชนีเยสุ
ปยรูปาภินนฺทิโน
โมเหน อธมสตฺตา ๓ พทฺธา วฑฺเฒนฺติ พนฺธน ฯ
ราคช โทสชฺจาป
โมหช วาป อวิทฺทสู ๔
กโรนฺติ อกุสล กมฺม สวิฆาต ทุกฺขุทฺทย ๕
อวิชชฺ านิวุตา โปสา อนฺธภูตา อจกฺขุกา
ยถา ธมฺมา ตถา สนฺตา น ตสฺเสวนฺติ มฺเรติ ฯ
#๑ ม. เย จ รูเป ปมาณึสุ ฯ ๒ ม. นาภิชานนฺติ เต ชนา ฯ ๓ โป. ม. อาวุตา
#สตฺตา ฯ ๔ ม. จาปวิทฺทสู ฯ ๕ ม. ทุกฺขุทฺรย ฯ
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[๖๗] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย อฺตโร
ภิกฺขุ อหินา ทฏโ กาลกโต โหติ ฯ อถโข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทึสุ เอกมนฺต นิสินนฺ า โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ อิธ
ภนฺเต สาวตฺถิย อฺตโร ภิกฺขุ อหินา ทฏโ กาลกโตติ ฯ นห ๑ นูน
โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ จตฺตาริ อหิราชกุลานิ เมตฺเตน จิตฺเตน ผริ สเจ
หิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ จตฺตาริ อหิราชกุลานิ เมตฺเตน จิตฺเตน ผเรยฺย
น หิ โส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อหินา ทฏโ กาล กเรยฺย กตมานิ
จตฺตาริ [๒] วิรูปกฺข อหิราชกุล เอราปถ อหิราชกุล ฉพฺยาปุตฺต
อหิราชกุล กณฺหาโคตมก อหิราชกุล นห นูน โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อิมานิ จตฺตาริ อหิราชกุลานิ เมตฺเตน จิตฺเตน ผริ สเจ หิ โส
ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมานิ จตฺตาริ อหิราชกุลานิ เมตฺเตน จิตฺเตน ผเรยฺย
น หิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อหินา ทฏโ กาล กเรยฺย อนุชานามิ
ภิกฺขเว อิมานิ จตฺตาริ อหิราชกุลานิ เมตฺเตน จิตฺเตน ผริตุ
อตฺตคุตฺติยา อตฺตรกฺขาย อตฺตปริตฺตายาติ ฯ
วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺต เมตฺต เอราปเถหิ เม
ฉพฺยาปุตฺเตหิ เม เมตฺต เมตฺต กณฺหาโคตมเกหิ จ
อปาทเกหิ เม เมตฺต เมตฺต ทิปาทเกหิ เม
จตุปฺปเทหิ เม เมตฺต เมตฺต พหุปฺปเทหิ เม ฯ
#๑ ม. นหิ นูน ฯ ๒ โป. ยุ. อหิราชกุลานิ ฯ
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มา ม อปาทโก หึสิ มา ม หึสิ ทิปาทโก
มา ม จตุปฺปโท หึสิ มา ม หึสิ พหุปฺปโท ฯ
สพฺเพ สตฺตา สพฺเพ ปาณา สพฺเพ ภูตา จ เกวลา
สพฺเพ ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ มา กิฺจิ ๑ ปาปมาคมา ฯ
อปฺปมาโณ พุทฺโธ อปฺปมาโณ ธมฺโม อปฺปมาโณ สงฺโฆ ปมาณวนฺตานิ
สิรึสปานิ ๒ อหิ วิจฉฺ ิกา สตปที อุณฺณานาภี สรพู มูสกิ า
กตา เม รกฺขา กตา เม ปริตฺตา ปฏิกฺกมนฺตุ ภูตานิ โสห
นโม ภควโต นโม สตฺตนฺน สมฺมาสมฺพุทฺธานนฺติ ฯ
[๖๘] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต
อจิรปกฺกนฺเต เทวทตฺเต ฯ ตตฺร โข ภควา เทวทตฺต อารพฺภ ภิกฺขู
อามนฺเตสิ อตฺตวธาย ภิกฺขเว เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ
ปราภวาย ภิกฺขเว เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว กทลี อตฺตวธาย ผล เทติ ปราภวาย ผล เทติ เอวเมว
โข ภิกฺขเว อตฺตวธาย เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ ปราภวาย
เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
เวฬุ อตฺตวธาย ผล เทติ ปราภวาย ผล เทติ เอวเมว โข
ภิกฺขเว อตฺตวธาย เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ ปราภวาย
เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ เสยฺยถาป ภิกฺขเว นโฬ
อตฺตวธาย ผล เทติ ปราภวาย ผล เทติ เอวเมว โข ภิกฺขเว
อตฺตวธาย เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ ปราภวาย
#๑ ม. ยุ. กฺจิ ฯ ๒ ม. สรึสปานิ ฯ
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เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อสฺสตรี
อตฺตวธาย คพฺภ คณฺหาติ ปราภวาย คพฺภ คณฺหาติ เอวเมว
โข ภิกฺขเว อตฺตวธาย เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทิ
ปราภวาย เทวทตฺตสฺส ลาภสกฺการสิโลโก อุทปาทีติ ฯ
ผล เว กทลึ หนฺติ
ผล เวฬฬ ผล นฬ
สกฺกาโร กาปุริส หนฺติ คพฺโภ อสฺสตรึ ยถาติ ฯ
[๖๙] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว ปธานานิ กตมานิ จตฺตาริ สวรปฺปธาน
ปหานปฺปธาน ภาวนาปฺปธาน อนุรกฺขนาปฺปธาน ฯ กตมฺจ
ภิกฺขเว สวรปฺปธาน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว สวรปฺปธาน ฯ กตมฺจ
ภิกฺขเว ปหานปฺปธาน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุปฺปนฺนาน ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว ปหานปฺปธาน ฯ กตมฺจ
ภิกฺขเว ภาวนาปฺปธาน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนาน กุสลาน
ธมฺมาน อุปปฺ าทาย ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต
ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ภาวนาปฺปธาน ฯ กตมฺจ
ภิกฺขเว อนุรกฺขนาปฺปธาน อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อุปฺปนฺนาน กุสลาน
ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย
ปริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ
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อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อนุรกฺขนาปฺปธาน ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ
ปธานานีติ ฯ
สวโร จ ปหานฺจ
ภาวนา อนุรกฺขนา
เอเต ปธานา จตฺตาโร เทสิตาทิจฺจพนฺธุนา
เยหิ ภิกฺขุ อิธาตาป ขย ทุกฺขสฺส ปาปุเณติ ฯ
[๗๐] ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย ราชาโน อธมฺมิกา โหนฺติ
ราชยุตฺตาป ตสฺมึ สมเย อธมฺมิกา โหนฺติ ราชยุตฺเตสุ ภิกฺขเว
อธมฺมิเกสุ พฺราหฺมณคหปติกาป ตสฺมึ สมเย อธมฺมิกา โหนฺติ
พฺราหฺมณคหปติเกสุ อธมฺมิเกสุ เนคมชานปทาป ตสฺมึ สมเย อธมฺมิกา
โหนฺติ เนคมชานปเทสุ อธมฺมิเกสุ วิสม จนฺทิมสุริยา ปริวตฺตนฺติ วิสม
จนฺทิมสุริเยสุ ปริวตฺตนฺเตสุ วิสม นกฺขตฺตานิ ตารกรูปานิ ปริวตฺตนฺติ
วิสม นกฺขตฺเตสุ ตารกรูเปสุ ปริวตฺตนฺเตสุ วิสม รนฺตินฺทิวา ปริวตฺตนฺติ
วิสม รตฺตนิ ฺทิเวสุ ปริวตฺตนฺเตสุ วิสม มาสฑฺฒมาสา ปริวตฺตนฺติ
วิสม มาสฑฺฒมาเสสุ ปริวตฺตนฺเตสุ วิสม อุตุสวจฺฉรา ปริวตฺตนฺติ
วิสม อุตุสวจฺฉเรสุ ปริวตฺตนฺเตสุ วิสม วาตา วายนฺติ วิสม วาเตสุ
วายนฺเตสุ วิสมา อปฺชสา ปริวตฺตนฺติ วิสเมสุ อปฺชเสสุ
ปริวตฺตนฺเตสุ เทวตา ปริกุปตา ภวนฺติ เทวตาสุ ปริกุปตาสุ เทโว
น สมฺมา ธาร อนุปฺปเวจฺฉติ เทเว น สมฺมา ธาร อนุปฺปเวจฺฉนฺเต
วิสมปากีนิ ๑ สสฺสานิ ภวนฺติ วิสมปากีนิ ภิกฺขเว สสฺสานิ มนุสฺสา
#๑ ม. วิสมปากานิ ฯ
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ปริภฺุชนฺตา อปฺปายุกา จ โหนฺติ ทุพฺพณฺณา จ ทุพฺพลา จ
พหฺวาพาธา จ ฯ ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย ราชาโน ธมฺมิกา โหนฺติ
ราชยุตฺตาป ตสฺมึ สมเย ธมฺมิกา โหนฺติ ราชยุตฺเตสุ ธมฺมิเกสุ
พฺราหฺมณคหปติกาป ตสฺมึ สมเย ธมฺมิกา โหนฺติ พฺราหฺมณคหปติเกสุ
ธมฺมิเกสุ เนคมชานปทาป ตสฺมึ สมเย ธมฺมิกา โหนฺติ เนคมชานปเทสุ
ธมฺมิเกสุ สม จนฺทิมสุริยา ปริวตฺตนฺติ สม จนฺทิมสุริเยสุ
ปริวตฺตนฺเตสุ สม นกฺขตฺตานิ ตารกรูปานิ ปริวตฺตนฺติ สม นกฺขตฺเตสุ
ตารกรูเปสุ ปริวตฺตนฺเตสุ สม รตฺตนิ ฺทิวา ปริวตฺตนฺติ สม รตฺตินฺทิเวสุ
ปริวตฺตนฺเตสุ สม มาสฑฺฒมาสา ปริวตฺตนฺติ สม มาสฑฺฒมาเสสุ
ปริวตฺตนฺเตสุ สม อุตุสวจฺฉรา ปริวตฺตนฺติ สม อุตุสวจฺฉเรสุ
ปริวตฺตนฺเตสุ สม วาตา วายนฺติ สม วาเตสุ วายนฺเตสุ สมา ๑
ปฺชสา ปริวตฺตนฺติ สเมสุ ปฺชเสสุ ปริวตฺตนฺเตสุ เทวตา อปริกุปตา
ภวนฺติ เทวตาสุ อปริกปุ ตาสุ เทโว สมฺมา ธาร อนุปฺปเวจฺฉติ
เทเว สมฺมา ธาร อนุปปฺ เวจฺฉนฺเต สมปากีนิ สสฺสานิ ภวนฺติ
สมปากีนิ ภิกฺขเว สสฺสานิ มนุสฺสา ปริภฺุชนฺตา ทีฆายุกา จ โหนฺติ
วณฺณวนฺโต จ พลวนฺโต จ อปฺปาพาธา จาติ ฯ
คุนฺนฺเจ ตรมานาน ชิมฺห คจฺฉติ ปุงฺคโว
สพฺพา ตา ชิมฺห คจฺฉนฺติ เนตฺเต ชิมฺห คเต สติ
เอวเมว มนุสฺเสสุ
โย โหติ เสฏสมฺมโต
โส เจ อธมฺม จรติ ปเคว อิตรา ปชา
#๑ โป. ยุ. สม ฯ
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สพฺพ รฏ ทุกฺข เสติ ราชา เจ โหตฺยธมฺมิโก ฯ
คุนฺนฺเจ ตรมานาน อุชุ คจฺฉติ ปุงฺคโว
สพฺพา ตา อุชุ คจฺฉนฺติ เนตฺเต อุชุ คเต สติ
เอวเมว มนุสฺเสสุ
โย โหติ เสฏสมฺมโต
โส เจ ๑ ธมฺม จรติ ปเคว อิตรา ปชาk
สพฺพ รฏ สุข เสติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโกติ ฯ
ปตฺตกมฺมวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ปตฺตกมฺม อนฺนนาโถ สพฺรหฺมนิรยา รูเปน ปฺจม
สราคอหินา เทวทตฺโต ปธาน ธมฺมิเกน จาติ ฯ
___________________
อปณฺณกวคฺโค ตติโย
[๗๑] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อปณฺณกปฏิปท
ปฏิปนฺโน โหติ โยนิ จสฺส อารทฺธา โหติ อาสวาน ขยาย
กตเมหิ จตูหิ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สีลวา โหติ พหุสฺสุโต โหติ
อารทฺธวิริโย โหติ ปฺวา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อปณฺณกปฏิปท ปฏิปนฺโน โหติ โยนิ
จสฺส อารทฺธา โหติ อาสวาน ขยายาติ ฯ
[๗๒] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อปณฺณกปฏิปท
ปฏิปนฺโน โหติ โยนิ จสฺส อารทฺธา โหติ อาสวาน ขยาย
#๑ ม. สเจ ฯ ยุ. เจว ฯ
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กตเมหิ จตูหิ เนกฺขมฺมวิตกฺเกน อพฺยาปาทวิตกฺเกน อวิหึสาวิตกฺเกน
สมฺมาทิฏิยา อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
อปณฺณกปฏิปท ปฏิปนฺโน โหติ โยนิ จสฺส อารทฺธา โหติ
อาสวาน ขยายาติ ฯ
[๗๓] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อสปฺปุรโิ สติ
เวทิตพฺโพ กตเมหิ จตูหิ อิธ ภิกขฺ เว อสปฺปุริโส โย โหติ
ปรสฺส อวณฺโณ ต อปุฏโป ปาตุกโรติ โก ปน วาโท ปุฏสฺส
ปุฏโ โข ปน ปฺหาภินีโต อหาเปตฺวา อลมฺเพตฺวา ปริปูร วิตฺถาเรน
ปรสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว อสปฺปุริโส
อย ภวนฺติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อสปฺปุริโส โย โหติ ปรสฺส
วณฺโณ ต ปุฏโป น ปาตุกโรติ โก ปน วาโท อปุฏสฺส
ปุฏโ โข ปน ปฺหาภินีโต หาเปตฺวา ลมฺเพตฺวา อปริปูร อวิตฺถาเรน
ปรสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว อสปฺปุริโส
อย ภวนฺติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อสปฺปุริโส โย โหติ อตฺตโน
อวณฺโณ ต ปุฏโป น ปาตุกโรติ โก ปน วาโท อปุฏสฺส
ปุฏโ โข ปน ปฺหาภินีโต หาเปตฺวา ลมฺเพตฺวา อปริปูร อวิตฺถาเรน
อตฺตโน อวณฺณ ภาสิตา โหติ เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว อสปฺปุริโส
อย ภวนฺติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อสปฺปุริโส โย โหติ อตฺตโน
วณฺโณ ต อปุฏโป ปาตุกโรติ โก ปน วาโท ปุฏสฺส ปุฏโ 
โข ปน ปฺหาภินีโต อหาเปตฺวา อลมฺเพตฺวา ปริปูร วิตฺถาเรน
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อตฺตโน วณฺณ ภาสิตา โหติ เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว อสปฺปุริโส
อย ภวนฺติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
อสปฺปุริโสติ ๑ เวทิตพฺโพ ฯ จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
สปฺปุริโสติ ๑ เวทิตพฺโพ กตเมหิ จตูหิ อิธ ภิกฺขเว สปฺปุรโิ ส โย
โหติ ปรสฺส อวณฺโณ ต ปุฏโ ป น ปาตุกโรติ โก ปน วาโท
อปุฏสฺส ปุฏโ โข ปน ปฺหาภินีโต หาเปตฺวา ลมฺเพตฺวา
อปริปูร อวิตฺถาเรน ปรสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ เวทิตพฺพเมต
ภิกฺขเว สปฺปุริโส อย ภวนฺติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว สปฺปุรโิ ส
โย โหติ ปรสฺส วณฺโณ ต อปุฏโ ป ปาตุกโรติ โก ปน
วาโท ปุฏสฺส ปุฏโ โข ปน ปฺหาภินีโต อหาเปตฺวา อลมฺเพตฺวา
ปริปูร วิตฺถาเรน ปรสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ เวทิตพฺพเมต
ภิกฺขเว สปฺปุริโส อย ภวนฺติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว สปฺปุรโิ ส
โย โหติ อตฺตโน อวณฺโณ ต อปุฏโป ปาตุกโรติ โก ปน
วาโท ปุฏสฺส ปุฏโ โข ปน ปฺหาภินีโต อหาเปตฺวา
อลมฺเพตฺวา ปริปูร วิตฺถาเรน อตฺตโน อวณฺณ ภาสิตา โหติ
เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว สปฺปุริโส อย ภวนฺติ ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว
สปฺปุริโส โย โหติ อตฺตโน วณฺโณ ต ปุฏโป น ปาตุกโรติ
โก ปน วาโท อปุฏสฺส ปุฏโ โข ปน ปฺหาภินีโต หาเปตฺวา
ลมฺเพตฺวา อปริปูร อวิตฺถาเรน อตฺตโน วณฺณ ภาสิตา โหติ
#๑ ม. ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ
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เวทิตพฺพเมต ภิกฺขเว สปฺปุริโส อย ภวนฺติ ฯ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว
จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สปฺปรุ ิโสติ ๑ เวทิตพฺโพ ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว วธุกา ยฺเทว รตฺตึ วา ทิวส วา อานีตา
โหติ ตาวเทวสฺสา ติพฺพ หิโรตฺตปฺป ปจฺจุปฏิต โหติ สสฺสยุ าป
สสฺสุเรป สามิเกป อนฺตมโส ทาสกมฺมกรโปริเสสุ สา อปเรน สมเยน
สวาสมนฺวาย [๒] สสฺสสป สสฺสุรป สามิกป เอวมาห อเปถ กึ ปน
ตุเมฺห ชานาถาติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ ยฺเทว
รตฺตึ วา ทิวส วา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ ตาวเทวสฺส
ติพฺพ หิโรตฺตปฺป ปจฺจุปฏิต โหติ ภิกฺขูสุ ภิกฺขุนีสุ อุปาสเกสุ
อุปาสิกาสุ อนฺตมโส อารามิกสมณุทฺเทเสสุ โส อปเรน สมเยน
สวาสมนฺวาย [๒] อาจริยป อุปชฺฌายป เอวมาห อเปถ กึ ปน ตุเมฺห
ชานาถาติ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ อธุนาคตวธุกสเมน ๓
เจตสา วิหริสฺสามาติ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๗๔] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อคฺคานิ ๔ กตมานิ จตฺตาริ สีลคฺค ๕
สมาธคฺค ปฺคฺค ๖ วิมุตฺตคฺค อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อคฺคานีติ ฯ
[๗๕] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อคฺคานิ กตมานิ จตฺตาริ รูปคฺค
เวทนคฺค สฺคฺค ภวคฺค อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อคฺคานีติ ฯ
[๗๖] เอก สมย ภควา กุสินาราย วิหรติ อุปวตฺตเน มลฺลาน
สาลวเน อนฺตเร ยมกสาลาน ปรินพิ ฺพานสมเย ฯ ตตฺร โข ภควา
#๑ ม. ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. วิสฺสาสมนฺวาย ฯ
#๓ ม. ยุ. อธุนาคตวธุกาสเมน ฯ ๔-๕ ยุ. องฺคานิ ... สีลงฺค ... องฺคานีติ ฯ
#๖ ม. ปฺาคฺค ฯ
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ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต
ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ สิยา โข ปน ภิกฺขเว เอกภิกฺขุสฺสป
กงฺขา วา วิมติ วา พุทฺเธ วา ธมฺเม วา สงฺเฆ วา มคฺเค วา
ปฏิปทาย วา ปุจฺฉถ ภิกฺขเว มา ปจฺฉาวิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ
สมฺมุขีภูโต โน สตฺถา อโหสิ นาสกฺขิมฺหา ภควนฺต สมฺมขุ า
ปฏิปุจฺฉิตุนฺติ เอว วุตฺเต เต ภิกฺขู ตุณฺหี อเหสุ ฯ ทุติยมฺป โข
ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ... ตติยมฺป โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ สิยา
โข ปน ภิกขฺ เว เอกภิกฺขุสฺสป กงฺขา วา วิมติ วา พุทฺเธ วา ธมฺเม
วา สงฺเฆ วา มคฺเค วา ปฏิปทาย วา ปุจฺฉถ ภิกฺขเว มา
ปจฺฉาวิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ สมฺมุขภี ูโต โน สตฺถา อโหสิ นาสกฺขิมฺหา
ภควนฺต สมฺมุขา ปฏิปจุ ฺฉิตุนฺติ ตติยมฺป โข เต ภิกฺขู ตุณฺหี
อเหสุ ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ สิยา โข ปน ภิกฺขเว
สตฺถุ คารเวนป น ปุจฺเฉยฺยาถ สหายโกป ภิกขฺ เว สหายกสฺส
อาโรเจตูติ เอว วุตฺเต เต ภิกฺขู ตุณฺหี อเหสุ ฯ อถโข อายสฺมา
อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต ภนฺเต เอว
ปสนฺโน อห ภนฺเต อิมสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ นตฺถิ อิมสฺมึ ภิกฺขสงฺเฆ
เอกภิกฺขุสฺสป กงฺขา วา วิมติ วา พุทฺเธ วา ธมฺเม วา สงฺเฆ วา
มคฺเค วา ปฏิปทาย วาติ ฯ ปสาทา โข ตฺว อานนฺท วเทสิ
าณเมเวตฺถ อานนฺท ตถาคตสฺส นตฺถิ อิมสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ
เอกภิกฺขุสฺสป กงฺขา วา วิมติ วา พุทฺเธ วา ธมฺเม วา สงฺเฆ วา
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มคฺเค วา ปฏิปทาย วาติ อิเมส หิ อานนฺท ปฺจนฺน
ภิกฺขุสตาน โย ปจฺฉิมโก ภิกฺขุ โส โสตาปนฺโน อวินิปาตธมฺโม
นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๗๗] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อจินฺเตยฺยานิ น จินฺเตตพฺพานิ ยานิ
จินฺเตนฺโต อุมฺมาทสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺส กตมานิ จตฺตาริ
พุทฺธาน ภิกฺขเว พุทฺธวิสโย อจินฺเตยฺโย น จินฺเตตพฺโพ ย จินฺเตนฺโต
อุมฺมาทสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺส ฌายิสฺส ภิกขฺ เว ฌานวิสโย
อจินฺเตยฺโย น จินฺเตตพฺโพ ย จินฺเตนฺโต อุมฺมาทสฺส วิฆาตสฺส
ภาคี อสฺส กมฺมวิปาโก ภิกฺขเว อจินฺเตยฺโย น จินฺเตตพฺโพ ย
จินฺเตนฺโต อุมฺมาทสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺส โลกจินฺตา ภิกฺขเว
อจินฺเตยฺยา น จินฺเตตพฺพา ย จินฺเตนฺโต อุมฺมาทสฺส วิฆาตสฺส
ภาคี อสฺส อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อจินฺเตยฺยานิ น จินฺเตตพฺพานิ
ยานิ จินฺเตนฺโต อุมฺมาทสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺสาติ ฯ
[๗๘] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว ทกฺขิณาวิสุทฺธิโย กตมา จตสฺโส
อตฺถิ ภิกฺขเว ทกฺขิณา ทายกโต วิสชุ ฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต อตฺถิ
ภิกฺขเว ทกฺขิณา ปฏิคคฺ าหกโต วิสุชฺฌติ โน ทายกโต อตฺถิ
ภิกฺขเว ทกฺขิณา เนว ทายกโต วิสชุ ฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต อตฺถิ
ภิกฺขเว ทกฺขิณา ทายกโต เจว วิสุชฺฌติ ปฏิคฺคาหกโต จ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ทกฺขิณา ทายกโต วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคหกโต อิธ ภิกฺขเว
ทายโก โหติ สีลวา กลฺยาณธมฺโม ปฏิคฺคาหโก โหติ ทุสฺสีโล
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ปาปธมฺโม เอว โข ภิกขฺ เว ทกฺขิณา ทายกโต วิสุชฺฌติ โน
ปฏิคฺคาหกโต ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ทกฺขิณา ปฏิคฺคาหกโต วิสชุ ฺฌติ โน
ทายกโต อิธ ภิกฺขเว ทายโก โหติ ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม ปฏิคคฺ าหโก
โหติ สีลวา กลฺยาณธมฺโม เอว โข ภิกฺขเว ทกฺขิณา ปฏิคฺคาหกโต
วิสุชฺฌติ โน ทายกโต ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ทกฺขิณา เนว ทายกโต
วิสุชฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต อิธ ภิกขฺ เว ทายโก โหติ ทุสฺสีโล
ปาปธมฺโม ปฏิคฺคาหโกป โหติ ทุสฺสีโล ปาปธมฺโม เอว โข
ภิกฺขเว ทกฺขิณา เนว ทายกโต วิสชุ ฺฌติ โน ปฏิคฺคาหกโต ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ทกฺขิณา ทายกโต เจว วิสุชฺฌติ ปฏิคฺคาหกโต จ
อิธ ภิกฺขเว ทายโก โหติ สีลวา กลฺยาณธมฺโม ปฏิคฺคาหโกป โหติ
สีลวา กลฺยาณธมฺโม เอว โข ภิกฺขเว ทกฺขิณา ทายกโต เจว วิสุชฺฌติ
ปฏิคฺคาหกโต จ ฯ อิมา โข ภิกฺขเว จตสฺโส ทกฺขิณาวิสุทฺธิโยติ ฯ
[๗๙] อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข
ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺจสฺส ตาทิสาว วณิชฺชา
ปยุตฺตา เฉทคามินี โหติ โก ปน ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน
มิเธกจฺจสฺส ตาทิสาว วณิชฺชา ปยุตตฺ า น ยถาธิปฺปายา โหติ โก
นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺจสฺส ตาทิสาว วณิชฺชา
ปยุตฺตา ยถาธิปฺปายา โหติ โก ปน ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย
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เยน มิเธกจฺจสฺส ตาทิสาว วณิชฺชา ปยุตฺตา ปราธิปฺปายา โหตีติ ฯ
อิธ สารีปุตตฺ เอกจฺโจ สมณ วา พฺราหฺมณ วา อุปสงฺกมิตฺวา
ปวาเรติ วท ๑ ภนฺเต ปจฺจเยนาติ โส เยน ปวาเรติ ต น
เทติ โส เจ ตโต จุโต อิตฺถตฺต อาคจฺฉติ โส ยฺเทว วณิชฺช
ปโยเชติ สาสฺส โหติ เฉทคามินี ฯ อิธ ปน สารีปุตฺต เอกจฺโจ
สมณ วา พฺราหฺมณ วา อุปสงฺกมิตฺวา ปวาเรติ วท ภนฺเต
ปจฺจเยนาติ โส เยน ปวาเรติ ต น ยถาธิปฺปาย เทติ โส เจ
ตโต จุโต อิตฺถตฺต อาคจฺฉติ โส ยฺเทว วณิชฺช ปโยเชติ
สาสฺส โหติ น ยถาธิปฺปายา ฯ อิธ ปน สารีปุตตฺ เอกจฺโจ สมณ
วา พฺราหฺมณ วา อุปสงฺกมิตฺวา ปวาเรติ วท ภนฺเต ปจฺจเยนาติ
โส เยน ปวาเรติ ต ยถาธิปฺปาย เทติ โส เจ ตโต จุโต
อิตฺถตฺต อาคจฺฉติ โส ยฺเทว วณิชฺช ปโยเชติ สาสฺส โหติ
ยถาธิปฺปายา ฯ อิธ ปน สารีปุตฺต เอกจฺโจ สมณ วา พฺราหฺมณ วา
อุปสงฺกมิตฺวา ปวาเรติ วท ภนฺเต ปจฺจเยนาติ โส เยน ปวาเรติ
ต ปราธิปฺปาย เทติ โส เจ ตโต จุโต อิตฺถตฺต อาคจฺฉติ โส
ยฺเทว วณิชฺช ปโยเชติ สาสฺส โหติ ปราธิปฺปายา ฯ อย โข
สารีปุตฺต เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺจสฺส ตาทิสาว วณิชฺชา
ปยุตฺตา เฉทคามินี โหติ อย ปน สารีปุตฺต เหตุ อย ปจฺจโย
เยน มิเธกจฺจสฺส ตาทิสาว วณิชฺชา ปยุตฺตา น ยถาธิปฺปายา โหติ
อย โข สารีปุตฺต เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺจสฺส ตาทิสาว
#๑ ม. วทตุ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วณิชฺชา ปยุตฺตา ยถาธิปฺปายา โหติ อย ปน สารีปุตฺต เหตุ อย
ปจฺจโย เยน มิเธกจฺจสฺส ตาทิสาว วณิชฺชา ปยุตฺตา ปราธิปฺปายา
โหตีติ ฯ
[๘๐] เอก สมย ภควา โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ อถโข
อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก
ปจฺจโย เยน มาตุคาโม เนว สภาย นิสีทติ น กมฺมนฺต ปโยเชติ
น กมฺโมช คจฺฉตีติ ฯ โกธโน อานนฺท มาตุคาโม อิสฺสุกี อานนฺท
มาตุคาโม มจฺฉรี อานนฺท มาตุคาโม ทุปฺปฺโ อานนฺท
มาตุคาโม อย โข อานนฺท เหตุ อย ปจฺจโย เยน มาตุคาโม
เนว สภาย นิสีทติ น กมฺมนฺต ปโยเชติ น กมฺโมช คจฺฉตีติ ฯ
อปณฺณกวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ปธานทิฏิสปฺปรุ สิ วธุกา เทฺว จ โหนฺติ อคฺคานิ กุสินาราย
อจินฺติต ทกฺขิณาย
วณิชชฺ า กมฺโมเชน วคฺโคติ ฯ
________________________
มจลวคฺโค จตุตฺโถ
[๘๑] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ จตูหิ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี
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โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ
จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว สคฺเค
กตเมหิ จตูหิ ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต โหติ อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา
ปฏิวิรโต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๘๒] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ จตูหิ มุสาวาที โหติ ปสณ
ุ วาโจ โหติ
ผรุสวาโจ โหติ สมฺผปฺปลาป โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ จตูหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ จตูหิ
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ผรุสาย
วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว
สคฺเคติ ฯ
[๘๓] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ จตูหิ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส
วณฺณ ภาสติ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส
อวณฺณ ภาสติ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา อปฺปสาทนีเย าเน
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ปสาท อุปทเสติ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา ปสาทนีเย าเน
อปฺปสาท อุปทเสติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเย ฯ จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ จตูหิ อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา
อปฺปสาทนีเย าเน อปฺปสาท อุปทเสติ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา
ปสาทนีเย าเน ปสาท อุปทเสติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๘๔] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ จตูหิ โกธครุ โหติ น สทฺธมฺมครุ มกฺขครุw
โหติ น สทฺธมฺมครุ ลาภครุ โหติ น สทฺธมฺมครุ สกฺการครุ
โหติ น สทฺธมฺมครุ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเย ฯ จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ จตูหิ สทฺธมฺมครุ
โหติ น โกธครุ สทฺธมฺมครุ โหติ น มกฺขครุ สทฺธมฺมครุ
โหติ น ลาภครุ สทฺธมฺมครุ โหติ น สกฺการครุ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๘๕] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร ตโม ตมปรายโน ตโม โชติปรายโน โชติ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 110

ตมปรายโน โชติ โชติปรายโน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ตโม
โหติ ตมปรายโน อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล นีจกุเล ปจฺจาชาโต
โหติ จณฺฑาลกุเล วา เวณกุเล วา เนสาทกุเล วา รถการกุเล
วา ปุกฺกุสกุเล วา ทฬิทเฺ ท อปฺปนฺนปานโภชเน กสิรวุตฺติเก ยตฺถ
กสิเรน ฆาสจฺฉาโท ลพฺภติ โส จ โหติ ทุพพฺ ณฺโณ ทุททฺ สิโก
โอโกฏิมโก พหฺวาพาโธ กาโณ วา กุณี วา ขฺโช วา ปกฺขหโต
วา นลาภี อนฺนสฺส ปานสฺส วตฺถสฺส ยานสฺส มาลาคนฺธวิเลปนสฺส
เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส โส กาเยน ทุจฺจริต จรติ วาจาย
ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต จรติ โส กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา
วาจาย ทุจฺจริต จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต จริตฺวา กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ เอว โข
ภิกฺขเว ปุคฺคโล ตโม โหติ ตมปรายโน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
ตโม โหติ โชติปรายโน อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล นีจกุเล
ปจฺจาชาโต โหติ จณฺฑาลกุเล วา เวณกุเล วา เนสาทกุเล วา
รถการกุเล วา ปุกฺกุสกุเล วา ทฬิทฺเท อปฺปนฺนปานโภชเน กสิรวุตฺติเก
ยตฺถ กสิเรน ฆาสจฺฉาโท ลพฺภติ โส จ โหติ ทุพฺพณฺโณ ทุทฺทสิโก
โอโกฏิมโก พหฺวาพาโธ กาโณ วา กุณี วา ขฺโช วา ปกฺขหโต
วา นลาภี อนฺนสฺส ปานสฺส วตฺถสฺส ยานสฺส มาลาคนฺธวิเลปนสฺส
เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส โส กาเยน สุจริต จรติ วาจาย
สุจริต จรติ มนสา สุจริต จรติ โส กาเยน สุจริต จริตฺวา
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วาจาย สุจริต จริตฺวา มนสา สุจริต จริตฺวา กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล
ตโม โหติ โชติปรายโน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล โชติ โหติ
ตมปรายโน อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อุจฺเจ กุเล ปจฺจาชาโต
โหติ ขตฺติยมหาสาลกุเล วา พฺราหฺมณมหาสาลกุเล วา คหปติมหาสาลกุเล
วา อฑฺเฒ มหทฺธเน มหาโภเค ปหูตชาตรูปรชเต ปหูตวิตฺตูปกรเณ
ปหูตธนธฺเ โส จ โหติ อภิรโู ป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก
ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต ลาภี อนฺนสฺส ปานสฺส
วตฺถสฺส ยานสฺส มาลาคนฺธวิเลปนสฺส เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส โส
กาเยน ทุจฺจริต จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริตน
จรติ โส กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต จริตฺวา มนสา
ทุจฺจริต จริตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปชฺชติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล โชติ โหติ ตมปรายโน ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล โชติ โหติ โชติปรายโน อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล อุจฺเจ กุเล ปจฺจาชาโต โหติ ขตฺติยมหาสาลกุเล
วา พฺราหฺมณมหาสาลกุเล วา คหปติมหาสาลกุเล วา อฑฺเฒ
มหทฺธเน มหาโภเค ปหูตชาตรูปรชเต ปหูตวิตฺตูปกรเณ ปหูตธนธฺเ
โส จ โหติ อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคโต ลาภี อนฺนสฺส ปานสฺส วตฺถสฺส ยานสฺส
มาลาคนฺธวิเลปนสฺส เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส โส กาเยน สุจริต
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จรติ วาจาย สุจริต จรติ มนสา สุจริต จรติ โส กาเยน
สุจริต จริตวฺ า วาจาย สุจริต จริตวฺ า มนสา สุจริต จริตฺวา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ เอว โข
ภิกฺขเว ปุคฺคโล โชติ โหติ โชติปรายโน ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๘๖] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร โอณโตณโต โอณตุณฺณโต อุณฺณโตณโต
อุณฺณตุณฺณโต ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล โอณโตณโต โหติ อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล นีจกุเล ปจฺจาชาโต โหติ จณฺฑาลกุเล
วา ฯเปฯ โส กาเยน ทุจฺจริต จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา
ทุจฺจริต จรติ โส กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต จริตฺวา
มนสา ทุจฺจริต จริตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล โอณโตณโต
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล โอณตุณฺณโต โหติ อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล นีจกุเล ปจฺจาชาโต โหติ จณฺฑาลกุเล วา ฯเปฯศ
โส กาเยน สุจริต จรติ วาจาย สุจริต จรติ มนสา สุจริต
จรติ โส กาเยน สุจริต จริตฺวา วาจาย สุจริต จริตฺวา มนสา
สุจริต จริตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ
เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล โอณตุณฺณโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล อุณฺณโตณโต โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
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อุจฺเจ กุเล ปจฺจาชาโต โหติ ขตฺติยมหาสาลกุเล วา ฯเปฯ โส
กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต
จริตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชติ เอว โข ภิกขฺ เว ปุคฺคโล อุณฺณโตณโต โหติ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล อุณฺณตุณฺณโต โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
อุจฺเจ กุเล ปจฺจาชาโต โหติ ขตฺติยมหาสาลกุเล วา ฯเปฯ โส
กาเยน สุจริต จริตฺวา วาจาย สุจริต จริตฺวา มนสา สุจริต จริตฺวา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ เอว โข
ภิกฺขเว ปุคฺคโล อุณฺณตุณฺณโต โหติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๘๗] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร สมณมจโล สมณปุณฺฑรีโก สมณปทุโม สมเณสุ
สมณสุขุมาโล ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณมจโล โหติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสโข โหติ ปฏิปโท ๑ อนุตฺตร โยคกฺเขม ปตฺถยมาโน
วิหรติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว รฺโ ขตฺติยสฺส มุทฺธาภิสิตฺตสฺส ๒ เชฏโ
ปุตฺโต อภิเสโก อนภิสติ ฺโต มจลปฺปตฺโต เอวเมว โข ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ เสโข โหติ ปฏิปโท ๓ อนุตฺตร โยคกฺเขม ปตฺถยมาโน วิหรติ
เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณมจโล โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล สมณปุณฺฑรีโก โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อาสวาน ขยา
#๑-๓ ม. ปาฏิปโท ฯ ๒ ม. มุทฺธาวสิตฺตสฺส ฯ
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อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ โน จ โข อฏ วิโมกฺเข กาเยน
ผุสิตฺวา วิหรติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณปุณฺฑรีโก โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณปทุโม โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
อาสวน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อฏ จ วิโมกฺเข
กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ เอว โข ภิกขฺ เว ปุคฺคโล สมณปทุโม
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมเณสุ สมณสุขุมาโล โหติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยาจิโตว พหุล จีวร ปริภฺุชติ อปฺป อยาจิโต
ยาจิโตว พหุล ปณฺฑปาต ปริภฺุชติ อปฺป อยาจิโต ยาจิโตว
พหุล เสนาสน ปริภฺุชติ อปฺป อยาจิโต ยาจิโตว พหุล
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ปริภฺุชติ อปฺป อยาจิโต เยหิ โข ปน
สพฺรหฺมจารีหิ สทฺธึ วิหรติ ตฺยสฺส มนาเปเนว พหุล กายกมฺเมน
สมุทาจรนฺติ อปฺป อมนาเปน มนาเปเนว พหุล วจีกมฺเมน สมุทาจรนฺติ
อปฺป อมนาเปน มนาเปเนว พหุล มโนกมฺเมน สมุทาจรนฺติ
อปฺป อมนาเปน มนาปเยว [๑] อุปหาร อุปหรนฺติ อปฺป อมนาป
ยานิ โข ปน ตานิ เวทยิตานิ ปตฺตสมุฏานานิ วา เสมฺหสมุฏานานิ
วา วาตสมุฏานานิ วา สนฺนิปาติกานิ วา อุตุปริณามชานิ วา
วิสมปริหารชานิ วา โอปกฺกมิกานิ วา กมฺมวิปากชานิ วา ตานสฺส ๒-
น พหุเทว อุปฺปชฺชนฺติ อปฺปาพาโธ โหติ จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน
#๑ ม. พหุล ฯ ๒ ม. ตานิ ปนสฺส ฯ
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ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฉฺ ลาภี อกสิรลาภี
อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอว โข ภิกฺขเว
ปุคฺคโล สมเณสุ สมณสุขุมาโล โหติ ฯ ยฺหิ ต ภิกฺขเว สมฺมา
วทมาโน วเทยฺย สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ มเมว ต ภิกฺขเว
สมฺมา วทมาโน วเทยฺย สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ อหฺหิ ภิกฺขเว
ยาจิโตว พหุล จีวร ปริภฺุชามิ อปฺป อยาจิโต ยาจิโตว พหุล
ปณฺฑปาต ปริภฺุชามิ อปฺป อยาจิโต ยาจิโตว พหุล เสนาสน
ปริภฺุชามิ อปฺป อยาจิโต ยาจิโตว พหุล คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
ปริภฺุชามิ อปฺป อยาจิโต เยหิ โข ปน ภิกฺขูหิ สทฺธึ วิหรามิ
เต เม มนาเปเนว พหุล กายกมฺเมน สมุทาจรนฺติ อปฺป อมนาเปน
มนาเปเนว พหุล วจีกมฺเมน สมุทาจรนฺติ อปฺป อมนาเปน มนาเปเนว
พหุล มโนกมฺเมน สมุทาจรนฺติ อปฺป อมนาเปน มนาปเยว
อุปหาร อุปหรนฺติ อปฺป อมนาป ยานิ โข ปน ตานิ เวทยิตานิ
ปตฺตสมุฏานานิ วา เสมฺหสมุฏานานิ วา วาตสมุฏานานิ วา
สนฺนิปาติกานิ วา อุตุปริณามชานิ วา วิสมปริหารชานิ วา โอปกฺกมิกานิ
วา กมฺมวิปากชานิ วา ตานิ เม น พหุเทว อุปฺปชฺชนฺติ
อปฺปาพาโธหมสฺมิ จตุนฺน โข ปนสฺมิ ฌานาน อาภิเจตสิกาน
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อาสวาน
ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
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สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ยฺหิ ต ภิกฺขเว สมฺมา วทมาโน
วเทยฺย สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ มเมว ต ภิกฺขเว สมฺมา
วทมาโน วเทยฺย สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว
จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๘๘] จตฺตโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร สมณมจโล สมณปุณฺฑรีโก สมณปทุโม สมเณสุ
สมณสุขุมาโล ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณมจโล โหติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา โสตาปนฺโน โหติ
อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล
สมณมจโล โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณปุณฺฑรีโก โหติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน
ตนุตฺตา สกทาคามี โหติ สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต
กโรติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณปุณฺฑรีโก โหติ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณปทุโม โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจนฺน
โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกขฺ ยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถ
ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา เอว โข ภิกฺขเว ปุคคฺ โล
สมณปทุโม โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมเณสุ สมณสุขุมาโล
โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมเณสุ สมณสุขุมาโล โหติ ฯ
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อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๘๙] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร สมณมจโล สมณปุณฺฑรีโก สมณปทุโม สมเณสุ
สมณสุขุมาโล ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณมจโล โหติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สมฺมาทิฏ ิโก โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ สมฺมาวาโจ
โหติ สมฺมากมฺมนฺโต โหติ สมฺมาอาชีโว โหติ สมฺมาวายาโม
โหติ สมฺมาสติ โหติ สมฺมาสมาธิ โหติ เอว โข
ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณมจโล โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณปุณฺฑรีโก
โหติ อิธ ภิกขฺ เว ภิกขฺ ุ สมฺมาทิฏ ิโก โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป
โหติ สมฺมาวาโจ โหติ สมฺมากมฺมนฺโต โหติ สมฺมาอาชีโว
โหติ สมฺมาวายาโม โหติ สมฺมาสติ โหติ สมฺมาสมาธิ
โหติ สมฺมาาณี โหติ สมฺมาวิมุตฺติ โหติ โน จ โข อฏ
วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา ๑ วิหรติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล
สมณปุณฺฑรีโก โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณปทุโม โหติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺมาทิฏิโก โหติ ฯเปฯ สมฺมาาณี โหติ
สมฺมาวิมุตฺติ โหติ อฏ จ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา ๒ วิหรติ
เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณปทุโม โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล สมเณสุ สมณสุขุมาโล โหติ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ยาจิโตว
พหุล จีวร ปริภฺุชติ อปฺป อยาจิโต ฯเปฯ ยฺหิ ต ภิกฺขเว
สมฺมา วทมาโน วเทยฺย สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ มเมว ต
#๑-๒ ยุ. ผสฺสิตฺวา ฯ
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ภิกฺขเว สมฺมา วทมาโน วเทยฺย สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ ฯ
อหฺหิ ภิกขฺ เว ยาจิโตว พหุล จีวร ปริภฺุชามิ อปฺป อยาจิโต
ฯเปฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมินฺติ ฯ
[๙๐] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร สมณมจโล สมณปุณฺฑรีโก สมณปทุโม สมเณสุ
สมณสุขุมาโล ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณมจโล โหติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ เสโข โหติ อปฺปตฺตมานโส อนุตฺตร โยคกฺเขม
ปตฺถยมาโน วิหรติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณมจโล โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณปุณฺฑรีโก โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อุทยพฺพยานุปสฺสี วิหรติ อิติ รูป อิติ
รูปสฺส สมุทโย อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม อิติ เวทนา ... อิติ
สฺา ... อิติ สงฺขารา ... อิติ วิฺาณ อิติ วิฺาณสฺส สมุทโย
อิติ วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ โน จ โข อฏ วิโมกฺเข กาเยน
ผุสิตฺวา วิหรติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณปุณฺฑรีโก โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณปทุโม โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อุทยพฺพยานุปสฺสี วิหรติ อิติ รูป อิติ
รูปสฺส สมุทโย อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม อิติ เวทนา ... อิติ
สฺา ... อิติ สงฺขารา ... อิติ วิฺาณ อิติ วิฺาณสฺส สมุทโย
อิติ วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ อฏ จ วิโมกฺเข กาเยน ผุสิตฺวา
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วิหรติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมณปทุโม โหติ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล สมเณสุ สมณสุขุมาโล โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ยาจิโตว พหุล จีวร ปริภฺุชติ อปฺป อยาจิโต ฯเปฯ ยฺหิ ต
ภิกฺขเว สมฺมา วทมาโน วเทยฺย สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ มเมว
ต ภิกฺขเว สมฺมา วทมาโน วเทยฺย สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ ฯ
อหฺหิ ภิกขฺ เว ยาจิโตว พหุล จีวร ปริภฺุชามิ อปฺป อยาจิโต
ฯเปฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมินฺติ ฯ
มจลวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุททฺ าน
ปาณาติปาโต จ มุสา วณฺณโกธตโมณตา
ปุตฺโต สฺโชนฺเจว ทิฏิ ขนฺเธน เต ทสาติ ฯ
_______________
อสุรวคฺโค ปฺจโม
[๙๑] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อสุโร อสุรปริวาโร อสุโร เทวปริวาโร เทโว
อสุรปริวาโร เทโว เทวปริวาโร ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อสุโร
โหติ อสุรปริวาโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ทุสฺสีโล โหติ
ปาปธมฺโม ปริสาปสฺส โหติ ทุสฺสลี า ปาปธมฺมา เอว โข ภิกฺขเว
ปุคฺคโล อสุโร โหติ อสุรปริวาโร ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อสุโร
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โหติ เทวปริวาโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ทุสฺสีโล โหติ
ปาปธมฺโม ปริสา จ ขฺวสฺส โหติ สีลวตี กลฺยาณธมฺมา เอว
โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล อสุโร โหติ เทวปริวาโร ฯ กถฺจ ภิกฺขเว๔
ปุคฺคโล เทโว โหติ อสุรปริวาโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม ปริสา จ ขฺวสฺส โหติ ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา
เอว โข ภิกฺขเว [๑] เทโว โหติ อสุรปริวาโร ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล เทโว โหติ เทวปริวาโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม ปริสาปสฺส โหติ สีลวตี กลฺยาณธมฺมา
เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล เทโว โหติ เทวปริวาโร ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๙๒] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี โหติ อชฺฌตฺต
เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี โหติ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย น ลาภี
อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล เนว ๒
ลาภี โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส น ๓ ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี เจว โหติ อชฺฌตฺต
เจโตสมถสฺส ลาภี จ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย อิเม โข ภิกขฺ เว
จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปุคคฺ โล ฯ ๒-๓ โป. ม. ยุ. น เจว ... น จ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 121

[๙๓] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี โหติ อชฺฌตฺต
เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี โหติ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย น ลาภี
อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล เนว
ลาภี โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี เจว โหติ อชฺฌตฺต
เจโตสมถสฺส ลาภี จ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย
ปุคฺคโล ลาภี โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย
เตน ภิกฺขเว ปุคฺคเลน อชฺฌตฺต เจโตสมเถ ปติฏาย
อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย โยโค กรณีโย โส อปเรน สมเยน
ลาภี เจว โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส ลาภี จ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย ฯ
ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ปุคฺคโล ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย
น ลาภี อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส เตน ภิกฺขเว ปุคฺคเลน
อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย ปติฏาย อชฺฌตฺต เจโตสมเถ โยโค
กรณีโย โส อปเรน สมเยน ลาภี เจว โหติ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย
ลาภี จ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ปุคฺคโล
เนว ลาภี อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย
เตน ภิกฺขเว ปุคฺคเลน เตสเยว กุสลาน ธมฺมาน ปฏิลาภาย อธิมตฺโต
ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวาณี จ
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สติ จ สมฺปชฺฺจ กรณีย เสยฺยถาป ภิกฺขเว อาทิตฺตเจโล วา
อาทิตฺตสีโส วา ตสฺส ๑ ตสฺเสว เจลสฺส วา สีสสฺส วา นิพฺพาปนาย
อธิมตฺต ฉนฺทฺจ วายามฺจ อุสฺสาหฺจ อุสฺโสฬฺหิฺจ อปฺปฏิวาณิฺจ
สติฺจ สมฺปชฺฺจ กเรยฺย เอวเมว โข ภิกฺขเว เตน ปุคฺคเลน
เตสเยว กุสลาน ธมฺมาน ปฏิลาภาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ วายาโม จ
อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวาณี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ
กรณีย โส อปเรน สมเยน ลาภี เจว โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส
ลาภี จ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย
ปุคฺคโล ลาภี เจว อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส ลาภี จ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย
เตน ภิกฺขเว ปุคฺคเลน เตสุเยว กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปติฏาย
อุตฺตรึ ๒ อาสวาน ขยาย โยโค กรณีโย ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๙๔] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี โหติ อชฺฌตฺต
เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี โหติ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย น ลาภี
อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล เนว ลาภี
โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย อิธ
ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ลาภี เจว โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส
ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ปุคฺคโล
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ โป. ม. อุตฺตริ ฯ
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ลาภี อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย เตน
ภิกฺขเว ปุคคฺ เลน ยฺวาย ปุคฺคโล ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย
โส อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส วจนีโย กถนฺนุ โข อาวุโส สงฺขารา
ทฏพฺพา กถ สงฺขารา สมฺมสิตพฺพา กถ สงฺขารา วิปสฺสิตพฺพาติ
ตสฺส โส ยถาทิฏ ยถาวิทิต พฺยากโรติ ๑ เอว โข อาวุโส สงฺขารา
ทฏพฺพา เอว สงฺขารา สมฺมสิตพฺพา เอว สงฺขารา วิปสฺสิตพฺพาติ
โส อปเรน สมเยน ลาภี เจว โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส ลาภี
จ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ปุคฺคโล ลาภี
อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย น ลาภี อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส เตน
ภิกฺขเว ปุคฺคเลน ยฺวาย ปุคฺคโล ลาภี อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส โส
อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส วจนีโย กถนฺนุ โข อาวุโส จิตฺต
สณฺเปตพฺพ กถ จิตฺต สนฺนิยาเทตพฺพ ๒ กถ จิตฺต เอโกทิกตฺตพฺพ
กถ จิตฺต สมาทหาตพฺพนฺติ ตสฺส โส ยถาทิฏ ยถาวิทิต พฺยากโรติ
เอว โข อาวุโส จิตฺต สณฺเปตพฺพ เอว จิตฺต สนฺนิยาเทตพฺพ ๓
เอว จิตฺต เอโกทิกตฺตพฺพ เอว จิตฺต สมาทหาตพฺพนฺติ โส
อปเรน สมเยน ลาภี เจว โหติ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย ลาภี
จ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ปุคฺคโล เนว
ลาภี อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย เตน
ภิกฺขเว ปุคฺคเลน ยฺวาย ปุคฺคโล ลาภี เจว อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส
#๑ โป. ปาตุกโรติ ฯ ๒-๓ ม. ยุ. สนฺนิสาเทตพฺพ ฯ
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ลาภี จ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย โส อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส
วจนีโย กถนฺนุ โข อาวุโส จิตฺต สณฺเปตพฺพ กถ จิตฺต
สนฺนิยาเทตพฺพ ๑ กถ จิตฺต เอโกทิกตฺตพฺพ กถ จิตฺต สมาทหาตพฺพ
กถ ๒ สงฺขารา ทฏพฺพา กถ สงฺขารา สมฺมสิตพฺพา กถ
สงฺขารา วิปสฺสิตพฺพาติ ตสฺส โส ยถาทิฏ ยถาวิทิต พฺยากโรติ
เอว โข อาวุโส จิตฺต สณฺเปตพฺพ เอว จิตฺต สนฺนิยาเทตพฺพ
เอว จิตฺต เอโกทิกตฺตพฺพ เอว จิตฺต สมาทหาตพฺพ เอว ๓ สงฺขารา
ทฏพฺพา เอว สงฺขารา สมฺมสิตพฺพา เอว สงฺขารา วิปสฺสิตพฺพาติ
โส อปเรน สมเยน ลาภี เจว โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส ลาภี จ
อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย ฯ ตตฺร ภิกขฺ เว ยฺวาย ปุคฺคโล ลาภี เจว
อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส ลาภี จ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย เตน
ภิกฺขเว ปุคฺคเลน เตสุเยว กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปติฏาย อุตฺตรึ อาสวาน
ขยาย โยโค กรณีโย ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๙๕] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร เนว อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โน ปรหิตาย ปรหิตาย
ปฏิปนฺโน โน อตฺตหิตาย อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โน ปรหิตาย
อตฺตหิตาย จ ๔ ปฏิปนฺโน ปรหิตาย จ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ฉวาลาต
อุภโต ปทิตฺต มชฺเฌ คูถคต เนว คาเม กฏตฺถ ผรติ น อรฺเ
#๑ ม. ยุ. สนฺนิสาเทตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. กถ สงฺขารา ... วิปสฺสิตพฺพาตีติ อิเม
#ปาา นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. เอว สงฺขารา ... วิปสฺสิตพฺพาติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
#๔ ม. เจว ฯ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 125

กฏตฺถ ผรติ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ยฺวาย ปุคฺคโล
เนว อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โน ปรหิตาย ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย
ปุคฺคโล ปรหิตาย ปฏิปนฺโน โน อตฺตหิตาย อย อิเมส ทฺวินฺน
ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย
ปุคฺคโล อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โน ปรหิตาย อย อิเมส ติณฺณ
ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย
ปุคฺคโล อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน ปรหิตาย จ อย อิเมส จตุนฺน
ปุคฺคลาน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร จ ฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ขีรมฺหา ทธิ ทธิมฺหา นวนีต นวนีตมฺหา
สปฺป สปฺปม ฺหา สปฺปม ณฺโฑ สปฺปมณฺโฑ ตตฺถ อคฺคมกฺขายติ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ยฺวาย [๑] อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน
ปรหิตาย จ อย อิเมส จตุนฺน ปุคฺคลาน อคฺโค จ เสฏโ จ
ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร จ ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๙๖] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โน ปรหิตาย ปรหิตาย
ปฏิปนฺโน โน อตฺตหิตาย เนว อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โน ปรหิตาย
อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน ปรหิตาย จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคคฺ โล
อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
#๑ ม. ยุ. ปุคคฺ โล ฯ
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ปุคฺคโล อตฺตนา ราควินยาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปร ราควินยาย
สมาทเปติ อตฺตนา โทสวินยาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปร โทสวินยาย
สมาทเปติ อตฺตนา โมหวินยาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปร
โมหวินยาย สมาทเปติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล อตฺตหิตาย
ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปรหิตาย
ปฏิปนฺโน โหติ โน อตฺตหิตาย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
อตฺตนา น ราควินยาย ปฏิปนฺโน โหติ ปร ราควินยาย สมาทเปติ
อตฺตนา น โทสวินยาย ปฏิปนฺโน โหติ ปร โทสวินยาย สมาทเปติ
อตฺตนา น โมหวินยาย ปฏิปนฺโน โหติ ปร โมหวินยาย สมาทเปติ
เอว โข ภิกขฺ เว ปุคฺคโล ปรหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน อตฺตหิตาย ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน
ปรหิตาย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนา น ราควินยาย
ปฏิปนฺโน โหติ โน ปร ราควินยาย สมาทเปติ อตฺตนา น
โทสวินยาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปร โทสวินยาย สมาทเปติ อตฺตนา
น โมหวินยาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปร โมหวินยาย สมาทเปติ
เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน
ปรหิตาย ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน โหติ
ปรหิตาย จ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนา จ ราควินยาย
ปฏิปนฺโน โหติ ปรฺจ ราควินยาย สมาทเปติ อตฺตนา จ
โทสวินยาย ปฏิปนฺโน โหติ ปรฺจ โทสวินยาย สมาทเปติ อตฺตนา
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จ โมหวินยาย ปฏิปนฺโน โหติ ปรฺจ โมหวินยาย สมาทเปติ เอว
โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน โหติ ปรหิตาย จ ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๙๗] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน [๑] โน ปรหิตาย ปรหิตาย
ปฏิปนฺโน โน อตฺตหิตาย เนว อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน [๑] โน ปรหิตาย
อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน [๑] ปรหิตาย จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล ขิปฺปนิสนฺตี จ โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สุตานฺจ ธมฺมาน
ธารกชาติโก โหติ ธตานฺจ ธมฺมาน อตฺถูปปริกฺขี โหติ อตฺถมฺาย
ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ โน จ กลฺยาณวาโจ
โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต วิสฺสฏาย
อเนลคฬาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา โน ๒ จ สนฺทสฺสโก โหติ สมาทปโก
สมุตฺเตชโก สมฺปหสโก สพฺรหฺมจารีน เอว โข ภิกฺขเว
ปุคฺคโล อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล ปรหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน อตฺตหิตาย อิธ ภิกขฺ เว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล น เหว โข ขิปฺปนิสนฺตี โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
โน จ สุตาน ธมฺมาน ธารกชาติโก โหติ โน จ ธตาน ธมฺมาน
อตฺถูปปริกฺขี โหติ โน จ อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน
#๑ โป. ม. ยุ. โหติ ฯ ๒ ยุ. เนว ฯ
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โหติ กลฺยาณวาโจ จ โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ โปริยา
วาจาย สมนฺนาคโต วิสฺสฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา
สนฺทสฺสโก จ โหติ สมาทปโก สมุตฺเตชโก สมฺปหสโก สพฺรหฺมจารีน
เอว โข ภิกขฺ เว ปุคฺคโล ปรหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน อตฺตหิตาย ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล นเหว โข ขิปฺปนิสนฺตี โหติ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ โน จ สุตาน ธมฺมาน ธารกชาติโก โหติ โน จ ธตาน
ธมฺมาน อตฺถูปปริกฺขี โหติ โน จ อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ โน จ กลฺยาณวาโจ โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ
โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต วิสสฺ ฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส
วิฺาปนิยา โน จ สนฺทสฺสโก โหติ สมาทปโก สมุตฺเตชโก
สมฺปหสโก สพฺรหฺมจารีน เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว อตฺตหิตาย
ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อตฺตหิตายm
จ ปฏิปนฺโน โหติ ปรหิตาย จ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
ขิปฺปนิสนฺตี จ โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สุตานฺจ ธมฺมาน ธารกชาติโก
โหติ ธตานฺจ ธมฺมาน อตฺถูปปริกขฺ ี โหติ อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ กลฺยาณวาโจ [๑] โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ
โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต วิสสฺ ฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส
วิฺาปนิยา สนฺทสฺสโก จ โหติ สมาทปโก สมุตฺเตชโก สมฺปหสโก
สพฺรหฺมจารีน เอว โข ภิกฺขเว ปุคคฺ โล อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน
#๑ ม. ยุ. จ ฯ
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โหติ ปรหิตาย จ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๙๘] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โน ปรหิตาย ปรหิตาย
ปฏิปนฺโน โน อตฺตหิตาย เนว อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โน ปรหิตาย
อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน ปรหิตาย จ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๙๙] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โน ปรหิตาย ปรหิตาย
ปฏิปนฺโน โน อตฺตหิตาย เนว อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โน ปรหิตาย
อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน ปรหิตาย จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคคฺ โล
อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล อตฺตนา ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต โหติ โน ปร ปาณาติปาตา
เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ โน ปร
อทินฺนาทานา เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา กาเมสุ มิจฺฉาจารา
ปฏิวิรโต โหติ โน ปร กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา สมาทเปติ
อตฺตนา มุสาวาทา ปฏิวริ โต โหติ โน ปร มุสาวาทา เวรมณิยา
สมาทเปติ อตฺตนา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต โหติ โน
ปร สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณิยา สมาทเปติ เอว โข
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ภิกฺขเว ปุคฺคโล อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปรหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน อตฺตหิตาย อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนา ปาณาติปาตา อปฺปฏิวริ โต โหติ
ปร ปาณาติปาตา เวรมณิยา สมาทเปติ ฯเปฯ อตฺตนา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา อปฺปฏิวิรโต โหติ ปร สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
เวรมณิยา สมาทเปติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปรหิตาย ปฏิปนฺโน
โหติ โน อตฺตหิตาย ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว อตฺตหิตาย
ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
อตฺตนา ปาณาติปาตา อปฺปฏิวิรโต โหติ โน ปร ปาณาติปาตา
เวรมณิยา สมาทเปติ ฯเปฯ อตฺตนา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
อปฺปฏิวิรโต โหติ โน ปร สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณิยา
สมาทเปติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ
โน ปรหิตาย ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน
โหติ ปรหิตาย จ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนา จ
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ปาณาติปาตา เวรมณิยา สมาทเปติ
อตฺตนา จ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ อทินฺนาทานา
เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ โต โหติ
ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ มุสาวาทา เวรมณิยา สมาทเปติ
อตฺตนา จ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ
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สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณิยา สมาทเปติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล
อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน โหติ ปรหิตาย จ ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว
จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๐๐] อถโข โปตลิโย ปริพฺพาชโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข โปตลิย ปริพฺพาชก
ภควา เอตทโวจ จตฺตาโรเม โปตลิย ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร อิธ โปตลิย เอกจฺโจ ปุคฺคโล อวณฺณารหสฺส
อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โน จ โข
วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน อิธ ปน
โปตลิย เอกจฺโจ ปุคฺคโล วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต
ตจฺฉ กาเลน โน จ โข อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ
ภูต ตจฺฉ กาเลน อิธ ปน โปตลิย เอกจฺโจ ปุคฺคโล เนว
อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โนป ๑
วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน อิธ ปน
โปตลิย เอกจฺโจ ปุคฺคโล อวณฺณารหสฺส จ อวณฺณ ภาสิตา โหติ
ภูต ตจฺฉ กาเลน วณฺณารหสฺส จ วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต
ตจฺฉ กาเลน ฯ อิเม โข โปตลิย จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ อิเมส โข โปตลิย จตุนฺน ปุคฺคลาน กตโม เต ปุคคฺ โล
ขมติ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ จตฺตาโรเม โภ โคตม
#๑ ม. โน จ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร อิธ โภ
โคตม เอกจฺโจ ปุคฺคโล อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต
ตจฺฉ กาเลน โน จ โข วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต
ตจฺฉ กาเลน อิธ ปน โภ โคตม เอกจฺโจ ปุคฺคโล วณฺณารหสฺส
วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โน จ โข อวณฺณารหสฺส
อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน อิธ ปน โภ โคตม
เอกจฺโจ ปุคฺคโล เนว อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต
ตจฺฉ กาเลน โนป วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ
กาเลน อิธ ปน โภ โคตม เอกจฺโจ ปุคฺคโล อวณฺณารหสฺส จ
อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน วณฺณารหสฺส จ วณฺณ
ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน ฯ อิเม โข โภ โคตม จตฺตาโร
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ อิเมส โข โภ โคตม จตุนฺน
ปุคฺคลาน ยฺวาย ปุคฺคโล เนว อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ
ภูต ตจฺฉ กาเลน โนป วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต
ตจฺฉ กาเลน อย เม ปุคฺคโล ขมติ อิเมส จตุนนฺ  ปุคฺคลาน
อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จ ต กิสฺส เหตุ อภิกฺกนฺตา เหสา
โภ โคตม ยทิท อุเปกฺขาติ ฯ จตฺตาโรเม โปตลิย ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร ฯเปฯ อิเม โข โปตลิย
จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ อิเมส โข โปตลิย
จตุนฺน ปุคฺคลาน ยฺวาย ปุคฺคโล อวณฺณารหสฺส จ อวณฺณ ภาสิตา
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โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน วณฺณารหสฺส จ วณฺณ ภาสิตา โหติ
ภูต ตจฺฉ กาเลน อย อิเมส จตุนฺน ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ
ปณีตตโร จ ต กิสฺส เหตุ อภิกฺกนฺตา เหสา โปตลิย ยทิท
ตตฺร ๑ ตตฺร กาลฺุตาติ ฯ จตฺตาโรเม โภ โคตม ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร อิธ โภ โคตม เอกจฺโจ
ปุคฺคโล อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน
โน จ โข วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน
อิธ ปน โภ โคตม เอกจฺโจ ปุคฺคโล วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา
โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน โน จ โข อวณฺณารหสฺส อวณฺณ
ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน อิธ ปน โภ โคตม เอกจฺโจ
ปุคฺคโล เนว อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน
โนป วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน อิธ
ปน โภ โคตม เอกจฺโจ ปุคฺคโล อวณฺณารหสฺส จ อวณฺณ ภาสิตา
โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน วณฺณารหสฺส จ วณฺณ ภาสิตา โหติ
ภูต ตจฺฉ กาเลน อิเม โข โภ โคตม จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ อิเมส โข โภ โคตม จตุนฺน ปุคฺคลาน ยฺวาย
ปุคฺคโล อวณฺณารหสฺส จ อวณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน
วณฺณารหสฺส จ วณฺณ ภาสิตา โหติ ภูต ตจฺฉ กาเลน อย เม
ปุคฺคโล ขมติ อิเมส จตุนฺน ปุคฺคลาน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร
จ ต กิสฺส เหตุ อภิกฺกนฺตา เหสา โภ โคตม ยทิท ตตฺร
#๑ ม. ยุ. ตตฺถ ตตฺถ ฯ
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ตตฺร กาลฺุตา อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม
เสยฺยถาป โภ โคตม นิกฺกุชฺชิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา
วิวเรยฺย มูฬหฺ สฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต
ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตตี ิ เอวเมว โภตา โคตเมน
อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ
ธมฺมฺจ ภิกขฺ ุสงฺฆฺจ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
อสุรวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อสุโร ตโย สมาธี
ฉลาวาเตน ปฺจม
ราคาน สนฺติ อตฺตหิตาย สิกขฺ า โปตลิเยน จาติ ฯ
ทุติโย ปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
____________________
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ตติยปณฺณาสโก
วลาหกวคฺโค ปโม
[๑๐๑] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ จตฺตาโรเม
ภิกฺขเว วลาหกา กตเม จตฺตาโร คชฺชิตา โน วสฺสิตา วสฺสิตา
โน คชฺชิตา เนว คชฺชติ า โน วสฺสิตา คชฺชิตา จ วสฺสิตา จ
อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร วลาหกา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตาโรเม
วลาหกูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร
คชฺชิตา โน วสฺสิตา วสฺสิตา โน คชฺชิตา เนว คชฺชิตา โน
วสฺสิตา คชฺชิตา จ วสฺสติ า จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล คชฺชิตา
โหติ โน วสฺสิตา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ภาสิตา โหติ
โน กตฺตา เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล คชฺชิตา โหติ โน วสฺสติ า
เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว วลาหโก คชฺชิตา โน วสฺสิตา ตถูปมาห
ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล วสฺสิตา โหติ
โน คชฺชิตา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล กตฺตา โหติ โน
ภาสิตา เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล วสฺสิตา โหติ โน คชฺชิตา
เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว วลาหโก วสฺสิตา โน คชฺชิตา ตถูปมาห
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ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว คชฺชิตา
โหติ โน วสฺสิตา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล เนว ภาสิตา
โหติ โน กตฺตา เอว โข ภิกฺขเว ปุคคฺ โล เนว คชฺชิตา โหติ
โน วสฺสิตา เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว วลาหโก เนว คชฺชิตา โน
วสฺสิตา ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล คชฺชิตา จ โหติ วสฺสิตา จ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
ภาสิตา จ โหติ กตฺตา จ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล คชฺชิตา จ
โหติ วสฺสิตา จ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว วลาหโก คชฺชิตา จ [๑]
วสฺสิตา จ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ อิเม โข
ภิกฺขเว จตฺตาโร วลาหกูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมนิ ฺติ ฯ
[๑๐๒] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว วลาหกา กตเม จตฺตาโร คชฺชติ า
โน วสฺสิตา วสฺสิตา โน คชฺชิตา เนว คชฺชิตา โน วสฺสิตา
คชฺชิตา จ วสฺสิตา จ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร วลาหกา ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตาโรเม วลาหกูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร คชฺชิตา โน วสฺสิตา วสฺสิตา โน
คชฺชิตา เนว คชฺชิตา โน วสฺสิตา คชฺชิตา จ วสฺสิตา จ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล คชฺชิตา โหติ โน วสฺสติ า อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ
อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม เวทลฺล โส อิท ทุกฺขนฺติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย
#๑ ยุ. โหติ ฯ
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ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล คชฺชิตา โหติ โน
วสฺสิตา เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว วลาหโก คชฺชิตา โน วสฺสิตา
ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
วสฺสิตา โหติ โน คชฺชติ า อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล เนว
ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน อิติวุตฺตก
ชาตก อพฺภตุ ธมฺม เวทลฺล โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ เอว
โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล วสฺสิตา โหติ โน คชฺชิตา เสยฺยถาป โส
ภิกฺขเว วลาหโก วสฺสิตา โน คชฺชิตา ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล
วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว คชฺชิตา โหติ โน วสฺสติ า
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ธมฺม น ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย
เวยฺยากรณ คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม เวทลฺล โส
อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว
ปุคฺคโล เนว คชฺชิตา โหติ โน วสฺสิตา เสยฺยถาป โส ภิกขฺ เว
วลาหโก เนว คชฺชิตา โน วสฺสิตา ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม
ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล คชฺชิตา จ โหติ วสฺสิตา
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จ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย
เวยฺยากรณ คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม เวทลฺล โส
อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล คชฺชิตา จ โหติ
วสฺสิตา จ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว วลาหโก คชฺชิตา จ [๑] วสฺสิตา
จ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร วลาหกูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๐๓] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว กุมฺภา กตเม จตฺตาโร ตุจฺโฉ
ปหิโต ปูโร วิวโฏ ตุจฺโฉ วิวโฏ ปูโร ปหโิ ต อิเม โข
ภิกฺขเว จตฺตาโร กุมฺภา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตาโรเม กุมฺภูปมา
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร ตุจฺโฉ ปหิโต
ปูโร วิวโฏ ตุจฺโฉ วิวโฏ ปูโร ปหิโต ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล ตุจฺโฉ โหติ ปหิโต อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส
ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกกฺ นฺต อาโลกิต วิโลกิต สมฺมิฺชิต ปสาริต
สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย
ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว
โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ตุจฺโฉ โหติ ปหิโต เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว
กุมฺโภ ตุจฺโฉ ปหิโต ตถูปมาห ภิกขฺ เว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ
#๑ ยุ. โหติ ฯ
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ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปูโร โหติ วิวโฏ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส
น ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต วิโลกิต สมฺมิฺชิต
ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ เอว
โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปูโร โหติ วิวโฏ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว
กุมฺโภ ปูโร วิวโฏ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล ตุจฺโฉ โหติ วิวโฏ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส น ปาสาทิก โหติ อภิกกฺ นฺต ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต วิโลกิต
สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ตุจฺโฉ โหติ วิวโฏ
เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว กุมฺโภ ตุจฺโฉ วิวโฏ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม
ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคคฺ โล ปูโร โหติ ปหิโต อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต
อาโลกิต วิโลกิต สมฺม
ิ ฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส
อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปูโร โหติ ปหโิ ต
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เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว กุมฺโภ ปูโร ปหิโต ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม
ปุคฺคล วทามิ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร กุมภฺ ูปมา ปุคฺคลา
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๐๔] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อุทกรหทา กตเม จตฺตาโร
อุตฺตาโน คมฺภีโรภาโส คมฺภีโร อุตตฺ าโนภาโส อุตฺตาโน อุตฺตาโนภาโส
คมฺภีโร คมฺภีโรภาโส อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร อุทกรหทา ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตาโรเม อุทกรหทูปมา ปุคฺคลา
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร อุตฺตาโน คมฺภีโรกาโส
คมฺภีโร อุตฺตาโนภาโส อุตฺตาโน อุตฺตาโนภาโส คมฺภีโร
คมฺภีโรภาโส ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อุตฺตาโน โหติ คมฺภีโรภาโส
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต
อาโลกิต วิโลกิต สมฺม
ิ ฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท
ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต นปฺปชานาติ
อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล อุตตฺ าโน
โหติ คมฺภีโรภาโส เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว อุทกรหโท อุตฺตาโน
คมฺภีโรภาโส ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล คมฺภีโร โหติ อุตฺตาโนภาโส อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส น ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต
วิโลกิต สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท ทุกฺขนฺติ
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ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล คมฺภีโร โหติ
อุตฺตาโนภาโส เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว อุทกรหโท คมฺภีโร อุตฺตาโนภาโส
ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
อุตฺตาโน โหติ อุตฺตาโนภาโส อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส
น ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต วิโลกิต สมฺมิฺชิต
ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ
อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ เอว โข ภิกขฺ เว ปุคฺคโล อุตฺตาโน โหติ อุตฺตาโนภาโส
เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว อุทกรหโท อุตฺตาโน อุตฺตาโนภาโส
ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
คมฺภีโร โหติ คมฺภีโรภาโส อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส8
ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต วิโลกิต สมฺมิฺชิต
ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ เอว
โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล คมฺภีโร โหติ คมฺภีโรภาโส เสยฺยถาป โส
ภิกฺขเว อุทกรหโท คมฺภีโร คมฺภีโรภาโส ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม
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ปุคฺคล วทามิ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อุทกรหทูปมา ปุคฺคลา
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๐๕] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อมฺพานิ กตมานิ จตฺตาริ อาม
ปกฺกวณฺณี ๑ ปกฺก อามวณฺณี อาม อามวณฺณี ปกฺก ปกฺกวณฺณี
อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อมฺพานิ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตาโรเม
อมฺพูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร อาโม
ปกฺกวณฺณี ปกฺโก อามวณฺณี อาโม อามวณฺณี ปกฺโก ปกฺกวณฺณี ฯ
กถฺจ ภิกขฺ เว ปุคฺคโล อาโม โหติ ปกฺกวณฺณี อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต
อาโลกิต วิโลกิต สมฺม
ิ ฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ ฯ โส
อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว
ปุคฺคโล อาโม โหติ ปกฺกวณฺณี เสยฺยถาป ต ภิกฺขเว อมฺพ
อาม ปกฺกวณฺณี ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปกฺโก โหติ อามวณฺณี อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส น ปาสาทิก โหติ อภิกกฺ นฺต ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต วิโลกิต
สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท ทุกฺขนฺติ(
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
#๑ โป. ม. ยุ. ปกฺกวณฺณิ ฯ
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ยถาภูต ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปกฺโก โหติ อามวณฺณี
เสยฺยถาป ต ภิกฺขเว อมฺพ ปกฺก อามวณฺณี ตถูปมาห
ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อาโม โหติ
อามวณฺณี อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส น ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต
ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต วิโลกิต สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ
โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว
ปุคฺคโล อาโม โหติ อามวณฺณี เสยฺยถาป ต ภิกขฺ เว อมฺพ อาม
อามวณฺณี ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล ปกฺโก โหติ ปกฺกวณฺณี อิธ ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส ปาสาทิก โหติ อภิกฺกนฺต ปฏิกฺกนฺต อาโลกิต วิโลกิต
สมฺมิฺชิต ปสาริต สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารณ โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ
เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปกฺโก โหติ ปกฺกวณฺณี เสยฺยถาป
ต ภิกฺขเว อมฺพ ปกฺก ปกฺกวณฺณี ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล
วทามิ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อมฺพูปมา ปุคฺคลา สนฺโต
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สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ๑ ฯ
[๑๐๗] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว มูสิกา กตมา จตสฺโส คาธ
กตฺตา โน วสิตา วสิตา โน คาธ กตฺตา เนว คาธ กตฺตา
โน วสิตา คาธ กตฺตา จ วสิตา จ อิมา โข ภิกฺขเว
จตสฺโส มูสกิ า ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตาโรเม มูสิกูปมา ปุคฺคลา
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร คาธ กตฺตา โน
วสิตา วสิตา โน คาธ กตฺตา เนว คาธ กตฺตา โน วสิตา
คาธ กตฺตา จ วสิตา จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล คาธ กตฺตา
โหติ โน วสิตา อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ธมฺม ปริยาปุณาติ
สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม
เวทลฺล โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต นปฺปชานาติ
อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว
โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล คาธ กตฺตา โหติ โน วสิตา เสยฺยถาป
#๑ อิโต ปร ฉฏสุตฺต นฏ ขายติ ฯ ตถา หิ วุตฺต ตพฺพณฺณนาย ปฺจเม อาม
#ปกฺกวณฺณีติ อามก หุตฺวา โอโลเกนฺตาน ปกฺกสทิส ขายติ ฯ เอว สพฺพปทานิ
#ทฏพฺพานิ ฯ ฉฏ อุตฺตานเมว ฯ สตฺตเม คาธ วุจฺจติ วิสโย โย จ คาธ ขนติ
#น จ ตตฺถ วสติ โส คาธ กตฺตา โน วสิตาติ วุจฺจตีติ ฯ ทิสฺสมานโปตฺถเกสุ
#ปน ต นฏเมว โหติ ฯ
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สา ภิกฺขเว มูสิกา คาธ กตฺตา โน วสิตา ตถูปมาห ภิกฺขเว
อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล วสิตา โหติ โน
คาธ กตฺตา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ธมฺม น ปริยาปุณาติ
สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม
เวทลฺล โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกขฺ นิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี
ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล วสิตา
โหติ โน คาธ กตฺตา เสยฺยถาป สา ภิกฺขเว มูสิกา วสิตา โน คาธ
กตฺตา ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
เนว คาธ กตฺตา โหติ โน วสิตา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
ธมฺม น ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน
อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม เวทลฺล โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว คาธ กตฺตา
โหติ โน วสิตา เสยฺยถาป สา ภิกฺขเว มูสิกา เนว คาธ กตฺตา [๑]
โน วสิตา ตถูปมาห ภิกขฺ เว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกขฺ เว
ปุคฺคโล คาธ กตฺตา จ โหติ วสิตา จ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
#๑ ม. โหติ ฯ
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ปุคฺคโล ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน
อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม เวทลฺล โส อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต
ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล คาธ กตฺตา จ โหติ วสิตา จ
เสยฺยถาป สา ภิกฺขเว มูสิกา คาธ กตฺตา จ [๑] วสิตา จ ตถูปมาห
ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร มูสิกูปมา
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๐๘] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว พลิวทฺทา ๒ กตเม จตฺตาโร
สควจณฺโฑ โน ปรควจณฺโฑ ปรควจณฺโฑ โน สควจณฺโฑ
สควจณฺโฑ จ ปรควจณฺโฑ จ เนว สควจณฺโฑ โน ปรควจณฺโฑ อิเม
โข ภิกฺขเว จตฺตาโร พลิวทฺทา ฯ เอวเมว ๓ โข ภิกขฺ เว จตฺตาโรเม
พลิวทฺทูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร
สควจณฺโฑ โน ปรควจณฺโฑ ปรควจณฺโฑ โน สควจณฺโฑ
สควจณฺโฑ จ ปรควจณฺโฑ จ เนว สควจณฺโฑ โน ปรควจณฺโฑ ฯ
กถฺจ ภิกขฺ เว ปุคฺคโล สควจณฺโฑ โหติ โน ปรควจณฺโฑ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สกปริส อุพฺเพเชตา ๔ โหติ
โน ปรปริส เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล สควจณฺโฑ โหติ โน
ปรควจณฺโฑ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว พลิวทฺโท สควจณฺโฑ โน
ปรควจณฺโฑ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ
#๑ ม. โหติ ฯ ๒ โป. พลิพทฺธา ฯ ม. พลีพทฺธา ฯ ๓ ยุ. เอว โข ฯ
#๔ โป. อุพฺเพชิตา ฯ
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ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปรควจณฺโฑ โหติ โน สควจณฺโฑ อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปรปริส อุพฺเพเชตา โหติ โน สกปริส เอว
โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปรควจณฺโฑ โหติ โน สควจณฺโฑ เสยฺยถาป
โส ภิกฺขเว พลิวทฺโท ปรควจณฺโฑ โน สควจณฺโฑ ตถูปมาห
ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สควจณฺโฑ
จ โหติ ปรควจณฺโฑ จ อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
สกปริสฺจ อุพฺเพเชตา โหติ ปรปริสฺจ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล
สควจณฺโฑ จ โหติ ปรควจณฺโฑ จ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว
พลิวทฺโท สควจณฺโฑ จ ปรควจณฺโฑ จ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม
ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว สควจณฺโฑ โหติ
โน ปรควจณฺโฑ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล เนว สกปริส
อุพฺเพเชตา โหติ โน ปรปริส เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว
สควจณฺโฑ โหติ โน ปรควจณฺโฑ เสยฺยถาป โส ภิกขฺ เว
พลิวทฺโท เนว สควจณฺโฑ โน ปรควจณฺโฑ ตถูปมาห ภิกฺขเว
อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร พลิวทฺทูปมา
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๐๙] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว รุกฺขา กตเม จตฺตาโร เผคฺคุ
เผคฺคุปริวาโร เผคฺคุ สารปริวาโร สาโร เผคฺคุปริวาโร สาโร
สารปริวาโร อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร รุกฺขา ฯ เอวเมว โข
ภิกฺขเว จตฺตาโรเม รุกฺขปู มา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
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กตเม จตฺตาโร เผคฺคุ เผคฺคุปริวาโร เผคฺคุ สารปริวาโร สาโร
เผคฺคุปริวาโร สาโร สารปริวาโร ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เผคฺคุ
โหติ เผคฺคุปริวาโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ทุสฺสีโล โหติ
ปาปธมฺโม ปริสาปสฺส [๑] ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา เอว โข ภิกฺขเว
ปุคฺคโล เผคฺคุ โหติ เผคฺคุปริวาโร เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว รุกโฺ ข
เผคฺคุ เผคฺคุปริวาโร ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล เผคฺคุ โหติ สารปริวาโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล ทุสสฺ ีโล โหติ ปาปธมฺโม ปริสา จ ขฺวสฺส โหติ สีลวตี
กลฺยาณธมฺมา เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล เผคฺคุ โหติ สารปริวาโร
เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว รุกฺโข เผคฺคุ สารปริวาโร ตถูปมาห ภิกฺขเว
อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สาโร โหติ เผคฺคุปริวาโร
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม
ปริสา จ ขฺวสฺส โหติ ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา เอว โข ภิกฺขเว
ปุคฺคโล สาโร โหติ เผคฺคุปริวาโร เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว รุกโฺ ข
สาโร เผคฺคุปริวาโร ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล สาโร โหติ สารปริวาโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล สีลวา โหติ กลฺยาณธมฺโม ปริสาปสฺส โหติ สีลวตี
กลฺยาณธมฺมา เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล สาโร โหติ สารปริวาโร
เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว รุกฺโข สาโร สารปริวาโร ตถูปมาห ภิกฺขเว
อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร รุกฺขูปมา ปุคฺคลา
#๑ ม. ยุ. โหติ ฯ
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สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๑๐] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อาสีวิสา [๑] กตเม จตฺตาโร
อาคตวิโส น โฆรวิโส โฆรวิโส น อาคตวิโส อาคตวิโส จ
โฆรวิโส จ เนว อาคตวิโส น โฆรวิโส อิเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร อาสีวิสา ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตาโรเม อาสีวิสูปมา
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร อาคตวิโส
น โฆรวิโส โฆรวิโส น อาคตวิโส อาคตวิโส จ โฆรวิโส
จ เนว อาคตวิโส น โฆรวิโส ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อาคตวิโส
โหติ น โฆรวิโส อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคคฺ โล อภิณฺห กุชฌ
ฺ ติ
โส จ ขฺวสฺส โกโธ น ทีฆรตฺต อนุเสติ เอว โข ภิกฺขเว
ปุคฺคโล อาคตวิโส โหติ น โฆรวิโส เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว
อาสีวิโส อาคตวิโส น โฆรวิโส ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล
วทามิ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล โฆรวิโส โหติ น อาคตวิโส
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล น เหว โข อภิณฺห กุชฺฌติ โส
จ ขฺวสฺส โกโธ ทีฆรตฺต อนุเสติ เอว โข ภิกขฺ เว ปุคฺคโล
โฆรวิโส โหติ น อาคตวิโส เสยฺยถาป โส ภิกขฺ เว อาสีวิโส
โฆรวิโส น อาคตวิโส ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อาคตวิโส จ โหติ โฆรวิโส จ อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อภิณฺห กุชฺฌติ โส จ ขฺวสฺส โกโธ
ทีฆรตฺต อนุเสติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล อาคตวิโส จ โหติ
#๑ โป. โฆรวิสา ฯ
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โฆรวิโส จ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว อาสีวิโส อาคตวิโส จ
โฆรวิโส จ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว อาคตวิโส โหติ น โฆรวิโส อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล น เหว โข อภิณฺห กุชฌ
ฺ ติ โส จ ขฺวสฺส
โกโธ น ทีฆรตฺต อนุเสติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว
อาคตวิโส โหติ น โฆรวิโส เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว อาสีวิโส
เนว อาคตวิโส น โฆรวิโส ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล
วทามิ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อาสีวิสูปมา ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
วลาหกวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว วลาหกกุมฺภา
อุทกรหทา เทฺว โหนฺติ
อมฺพานิ มูสิกาพลิพทฺทา รุกฺขาอาสีวิเสน เต ทสาติ ฯ
_______________________
เกสีวคฺโค ทุติโย
[๑๑๑] อถโข เกสี อสฺสทมฺมสารถิ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข เกสึ อสฺสทมฺมสารถึ ภควา เอตทโวจ ตฺวฺจ ขฺวาสิ
เกสิ สฺาโต ๑ อสฺสทมฺมสารถิ กถฺจ ปน ตฺว เกสิ อสฺสทมฺม
วิเนสีติ ฯ อห โข ภนฺเต อสฺสทมฺม สเณฺหนป วิเนมิ ผรุเสนป
#๑ ม. ปฺาโต ฯ
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วิเนมิ สณฺหผรุเสนป วิเนมีติ ฯ สเจ เต เกสิ อสฺสทมฺโม สเณฺหน
วินย น อุเปติ ผรุเสน วินย น อุเปติ สณฺหผรุเสน วินย น
อุเปติ กินฺติ ต กโรสีติ ฯ สเจ เม ภนฺเต อสฺสทมฺโม สเณฺหน
วินย น อุเปติ ผรุเสน วินย น อุเปติ สณฺหผรุเสน วินย น
อุเปติ หนามิ น ภนฺเต ต กิสฺส เหตุ มา เม อาจริยกุลสฺส
อวณฺโณ อโหสีติ ภควา ปน ภนฺเต อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
กถ ปน ภนฺเต ภควา ปุรสิ ทมฺม วิเนตีติ ฯ อห โข เกสิ ปุริสทมฺม
สเณฺหนป วิเนมิ ผรุเสนป วิเนมิ สณฺหผรุเสนป วิเนมิ ตตฺริท
เกสิ สณฺหสฺมึ อิติ กายสุจริต อิติ กายสุจริตสฺส วิปาโก อิติ
วจีสุจริต อิติ วจีสุจริตสฺส วิปาโก อิติ มโนสุจริต อิติ
มโนสุจริตสฺส วิปาโก อิติ เทวา อิติ มนุสฺสา ๑ ตตฺริท เกสิ
ผรุสสฺมึ อิติ กายทุจฺจริต อิติ กายทุจฺจริตสฺส วิปาโก อิติ
วจีทุจฺจริต อิติ วจีทุจฺจริตสฺส วิปาโก อิติ มโนทุจฺจริต อิติ
มโนทุจฺจริตสฺส วิปาโก อิติ นิรโย อิติ ติรจฺฉานโยนิ อิติ
ปตฺติวิสโย ตตฺริท เกสิ สณฺหผรุสสฺมึ อิติ กายสุจริต อิติ
กายสุจริตสฺส วิปาโก อิติ กายทุจฺจริต อิติ กายทุจฺจริตสฺส วิปาโก
อิติ วจีสุจริต อิติ วจีสจุ ริตสฺส วิปาโก อิติ วจีทุจฺจริต อิติ
วจีทุจฺจริตสฺส วิปาโก อิติ มโนสุจริต อิติ มโนสุจริตสฺส วิปาโก
อิติ มโนทุจจฺ ริต อิติ มโนทุจฺจริตสฺส วิปาโก อิติ เทวา อิติ
มนุสฺสา อิติ นิรโย อิติ ติรจฺฉานโยนิ อิติ ปตฺติวิสโยติ ฯ
#๑ ม. มนุสฺสาติ ฯ
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สเจ เต ภนฺเต ปุริสทมฺโม สเณฺหน วินย น อุเปติ ผรุเสน วินย
น อุเปติ สณฺหผรุเสน วินย น อุเปติ กินฺติ ต ภควา กโรตีติ ฯ
สเจ เม เกสิ ปุริสทมฺโม สเณฺหน วินย น อุเปติ ผรุเสน วินย
น อุเปติ สณฺหผรุเสน วินย น อุเปติ หนามิ น เกสีติ ฯ น โข
โน ภนฺเต ภควโต ปาณาติปาโต กปฺปติ อถ จ ปน ภควา
เอวมาห หนามิ น เกสีติ ฯ สจฺจ เกสิ น ตถาคตสฺส ปาณาติปาโต
กปฺปติ อปจ โย ปุริสทมฺโม สเณฺหน วินย น อุเปติ ผรุเสน
วินย น อุเปติ สณฺหผรุเสน วินย น อุเปติ น ต ตถาคโต
วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺติ นป วิฺู สพฺรหฺมจารี วตฺตพฺพ
อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ สุวโธเหโส ๑ เกสิ อริยสฺส วินเย ย น
ตถาคโต วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺติ นป วิฺู สพฺรหฺมจารี
วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺตีติ ฯ โส หิ นูน ภนฺเต สุวโธ ๒ โหติ
ย น ตถาคโต วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺติ นป วิฺู สพฺรหฺมจารี
วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ ๓ 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
ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภนฺเต ภควนฺต
สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขสุ งฺฆฺจ อุปาสก ม ภนฺเต ภควา
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. วโธเหโส ฯ ๒ ม. สุหโต ฯ ยุ. สุคตหโต ฯ ๓ ม. มฺนฺตีติ ฯ
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[๑๑๒] จตูหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภโทฺร
อสฺสาชานิโย ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข
คจฺฉติ กตเมหิ จตูหิ อาชฺชเวน ๑ ชเวน ขนฺติยา โสรจฺเจน อิเมหิ
โข ภิกฺขเว จตูหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภโทฺร อสฺสาชานิโย
ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ เอวเมว
โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส
กตเมหิ จตูหิ อาชฺชเวน ชเวน ขนฺติยา โสรจฺเจน อิเมหิ โข
ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ
อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
[๑๑๓] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ภทฺรา อสฺสาชานิยา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ภโทฺร
อสฺสาชานิโย ปโตทจฺฉาย ทิสฺวา สวิชติ ๒ สเวค อาปชฺชติ กินนฺ ุ ๓
โข ม อชฺช อสฺสทมฺมสารถิ การณ กาเรสฺสติ กิมสฺสาห
ปฏิกโรมีติ เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ภโทฺร อสฺสาชานิโย โหติ
อย ภิกฺขเว ปโม ภโทฺร อสฺสาชานิโย สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ภโทฺร อสฺสาชานิโย น เหว โข
ปโตทจฺฉาย ทิสฺวา สวิชติ สเวค อาปชฺชติ อปจ โข โลมเวธวิทฺโธ
สวิชติ สเวค อาปชฺชติ กินฺนุ โข ม อชฺช อสฺสทมฺมสารถิ การณ
กาเรสฺสติ กิมสฺสาห ปฏิกโรมีติ เอวรูโปป ภิกขฺ เว อิเธกจฺโจ
#๑ ม. ยุ. อชฺชเวน ฯ ๒ โป. ม. ยุ. สวิชฺชติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ยุ. กถนุ ฯ
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ภโทฺร อสฺสาชานิโย โหติ อย ภิกฺขเว ทุติโย ภโทฺร อสฺสาชานิโย
สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว อิเธกจฺโจ
ภโทฺร อสฺสาชานิโย น เหว โข ปโตทจฺฉาย ทิสฺวา สวิชติ สเวค
อาปชฺชติ นป โลมเวธวิทฺโธ สวิชติ สเวค อาปชฺชติ อปจ โข
จมฺมเวธวิทฺโธ สวิชติ สเวค อาปชฺชติ กินฺนุ โข ม อชฺช
อสฺสทมฺมสารถิ การณ กาเรสฺสติ กิมสฺสาห ปฏิกโรมีติ เอวรูโปป
ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ภโทฺร อสฺสาชานิโย โหติ อย ภิกฺขเว ตติโย
ภโทฺร อสฺสาชานิโย สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
อิเธกจฺโจ ภโทฺร อสฺสาชานิโย น เหว โข ปโตทจฺฉาย ทิสฺวา สวิชติ
สเวค อาปชฺชติ นป โลมเวธวิทฺโธ สวิชติ สเวค อาปชฺชติ นป
จมฺมเวธวิทฺโธ สวิชติ สเวค อาปชฺชติ อปจ โข อฏิเวธวิทฺโธ
สวิชติ สเวค อาปชฺชติ กินฺนุ โข ม อชฺช อสฺสทมฺมสารถิ การณ
กาเรสฺสติ กิมสฺสาห ปฏิกโรมีติ เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ภโทฺร
อสฺสาชานิโย โหติ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ ภโทฺร อสฺสาชานิโย สนฺโต
สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร ภทฺรา อสฺสาชานิยา
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตาโรเม ภทฺรา
ปุริสาชานิยา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม จตฺตาโร อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ภโทฺร ปุริสาชานิโย สุณาติ อมุกสฺมึ นาม คาเม
วา นิคเม วา อิตฺถี วา ปุริโส วา ทุกขฺ ิโต วา กาลกโต วาติ
โส เตน สวิชติ สเวค อาปชฺชติ สวิคฺโค โยนิโส ปทหติ ปหิตตฺโต
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กาเยน เจว ปรมสจฺจ สจฺฉิกโรติ ปฺาย จ อติวิชฺฌ ปสฺสติ
เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว ภโทฺร อสฺสาชานิโย ปโตทจฺฉาย ทิสฺวา
สวิชติ สเวค อาปชฺชติ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ภทฺร ปุริสาชานิย
วทามิ เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ภโทฺร ปุรสิ าชานิโย โหติ
อย ภิกฺขเว ปโม ภโทฺร ปุริสาชานิโย สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ภโทฺร ปุริสาชานิโย น เหว โข สุณาติ
อมุกสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี วา ปุริโส วา ทุกฺขิโต
วา กาลกโต วาติ อปจ โข สาม ปสฺสติ อิตฺถึ วา ปุริส วา
ทุกฺขิต วา กาลกต วา โส เตน สวิชติ สเวค อาปชฺชติ สวิคฺโค
โยนิโส ปทหติ ปหิตตฺโต กาเยน เจว ปรมสจฺจ สจฺฉิกโรติ
ปฺาย จ อติวิชฺฌ ปสฺสติ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว ภโทฺร
อสฺสาชานิโย โลมเวธวิทฺโธ สวิชติ สเวค อาปชฺชติ ตถูปมาห
ภิกฺขเว อิม ภทฺร ปุริสาชานิย วทามิ เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ
ภโทฺร ปุริสาชานิโย โหติ อย ภิกฺขเว ทุติโย ภโทฺร ปุริสาชานิโย
สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ภโทฺร
ปุริสาชานิโย น เหว โข สุณาติ อมุกสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม
วา อิตฺถี วา ปุรโิ ส วา ทุกฺขิโต วา กาลกโต วาติ นป สาม
ปสฺสติ อิตถฺ ึ วา ปุริส วา ทุกฺขิต วา กาลกต วา อปจ ขฺวสฺส
าติ วา สาโลหิโต วา ทุกฺขิโต วา โหติ กาลกโต วา โส
เตน สวิชติ สเวค อาปชฺชติ สวิคฺโค โยนิโส ปทหติ ปหิตตฺโต
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กาเยน เจว ปรมสจฺจ สจฺฉิกโรติ ปฺาย จ อติวิชฺฌ ปสฺสติ
เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว ภโทฺร อสฺสาชานิโย จมฺมเวธวิทฺโธ สวิชติ
สเวค อาปชฺชติ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ภทฺร ปุริสาชานิย วทามิ
เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ภโทฺร ปุริสาชานิโย โหติ อย ภิกฺขเว
ตติโย ภโทฺร ปุริสาชานิโย สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ภโทฺร ปุริสาชานิโย น เหว โข สุณาติ อมุกสฺมึ
นาม คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี วา ปุริโส วา ทุกฺขิโต วา
กาลกโต วาติ นป สาม ปสฺสติ อิตถฺ ึ วา ปุริส วา ทุกฺขิต วา
กาลกต วา นปสฺส าติ วา สาโลหิโต วา ทุกขฺ ิโต วา โหติ
กาลกโต วา อปจ โข สามฺเว ผุฏโ โหติ สารีรกิ าหิ
เวทนาหิ ทุกฺขาหิ ติพฺพาหิ ขราหิ กฏกฺกาหิ อสาตาหิ อมนาปาหิ
ปาณหราหิ โส เตน สวิชติ สเวค อาปชฺชติ สวิคฺโค โยนิโส
ปทหติ ปหิตตฺโต กาเยน เจว ปรมสจฺจ สจฺฉิกโรติ ปฺาย จ
อติวิชฺฌ ปสฺสติ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว ภโทฺร อสฺสาชานิโย
อฏิเวธวิทฺโธ สวิชติ สเวค อาปชฺชติ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม
ภทฺร ปุริสาชานิย วทามิ เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ภโทฺร
ปุริสาชานิโย โหติ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ ภโทฺร ปุรสิ าชานิโย สนฺโต
สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร ภทฺรา ปุริสาชานิยา
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๑๔] จตูหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ นาโค
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ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ กตเมหิ
จตูหิ อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค โสตา จ โหติ หนฺตา จ
ขนฺตา จ คนฺตา จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ นาโค โสตา โหติ
อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค ยเมน หตฺถิทมฺมสารถิ การณ กาเรติ
ยทิ วา กตปุพฺพ ยทิ วา อกตปุพฺพ ต อฏิกตฺวา มนสิกตฺวา
สพฺพ เจตโส สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสโต สุณาติ เอว โข ภิกฺขเว
รฺโ นาโค โสตา โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ นาโค หนฺตา
โหติ อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค สงฺคามคโต หตฺถิมฺป หนติ
หตฺถารูหมฺป ๑ หนติ อสฺสมฺป หนติ อสฺสารูหมฺป ๒ หนติ รถมฺป หนติ
รถิกมฺป หนติ ปตฺติกมฺป หนติ เอว โข ภิกฺขเว รฺโ นาโค
หนฺตา โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ นาโค ขนฺตา โหติ อิธ
ภิกฺขเว รฺโ นาโค สงฺคามคโต ขโม โหติ สตฺติปฺปหาราน
อสิปฺปหาราน อุสุปฺปหาราน [๓] เภริปณวสงฺขติณวนินฺนาทสทฺทาน
เอว โข ภิกขฺ เว รฺโ นาโค ขนฺตา โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
รฺโ นาโค คนฺตา โหติ อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค ยเมน
หตฺถิทมฺมสารถิ ทิส เปเสติ ยทิ วา คตปุพฺพ ยทิ วา อคตปุพฺพ
ต ขิปฺปฺเว คนฺตา โหติ เอว โข ภิกฺขเว รฺโ นาโค คนฺตา
โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ
นาโค ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย
#๑-๒ โป. หตฺถาโรหป อสฺสาโรหป ฯ ๓ โป. ม. ยุ. ผรสุปฺปหาราน ฯ
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โหติ ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺส กตเมหิ จตูหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โสตา จ โหติ หนฺตา
จ ขนฺตา จ คนฺตา จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โสตา โหติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย เทสิยมาเน อฏิกตฺวา
มนสิกตฺวา สพฺพ เจตโส สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสโต ธมฺม สุณาติ
เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ โสตา โหติ ฯ กถฺจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ หนฺตา
โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสติ ปชหติ
วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ อุปฺปนฺน พฺยาปาทวิตกฺก
นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ อุปปฺ นฺน
วิหึสาวิตกฺก นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ
อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน ปาปเก อกุสเล ธมฺเม นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ
พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ หนฺตา
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขนฺตา โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขโม
โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส ชิฆจฺฉาย ปปาสาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน
ทุรุตฺตาน ทุราคตาน วจนปถาน อุปฺปนฺนาน สารีริกาน
เวทนาน ทุกฺขาน ติพฺพาน ขราน กฏกาน อสาตาน อมนาปาน
ปาณหราน อธิวาสกชาติโก โหติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขนฺตา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ คนฺตา โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ยา [๑] ทิสา
อคตปุพฺพา อิมินา ทีเฆน อทฺธุนา ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพพฺ าน ต ขิปฺปฺเว
#๑ ม. ยาย ฯ ยุ. ยา สา ฯ
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คนฺตา โหติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ คนฺตา โหติ ฯ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย
ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
[๑๑๕] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว านานิ กตมานิ จตฺตาริ อตฺถิ
ภิกฺขเว าน อมนาป กาตุ ตฺจ กยิรมาน อนตฺถาย สวตฺตติ
อตฺถิ ภิกฺขเว าน อมนาป กาตุ ตฺจ กยิรมาน อตฺถาย สวตฺตติ
อตฺถิ ภิกฺขเว าน มนาป กาตุ ตฺจ กยิรมาน อนตฺถาย
สวตฺตติ อตฺถิ ภิกฺขเว าน มนาป กาตุ ตฺจ กยิรมาน อตฺถาย
สวตฺตติ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยทิท ๑ าน อมนาป กาตุ ตฺจ กยิรมาน
อนตฺถาย สวตฺตติ อิท ภิกฺขเว าน อุภเยเนว น กตฺตพฺพ
มฺติ ยมฺปท าน อมนาป กาตุ อิมินาป [๒] น กตฺตพฺพ มฺติ
ยมฺปท าน กยิรมาน อนตฺถาย สวตฺตติ อิมินาป [๓] น กตฺตพฺพ
มฺติ อิท ภิกฺขเว าน อุภเยเนว น กตฺตพฺพ มฺติ ฯ
ตตฺร ภิกฺขเว ยทิท าน อมนาป กาตุ ตฺจ กยิรมาน
อตฺถาย สวตฺตติ อิมสฺมึ ภิกฺขเว าเน พาโล จ ปณฺฑิโต จ
เวทิตพฺโพ ปุริสตฺถาเม ปุริสวิริเย ปุริสปรกฺกเม น ภิกฺขเว พาโล
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ กิฺจาป โข อิท าน อมนาป กาตุ อถจรหีท
าน กยิรมาน อตฺถาย สวตฺตตีติ โส ต าน น กโรติ
ตสฺส ต าน อกยิรมาน อนตฺถาย สวตฺตติ ปณฺฑิโต จ โข
ภิกฺขเว อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ กิฺจาป โข อิท าน อมนาป กาตุ
#๑ โป. ม. ยมิท ฯ ๒-๓ ม. น ฯ
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อถจรหีท าน กยิรมาน อตฺถาย สวตฺตตีติ โส ต าน กโรติ
ตสฺส ต าน กยิรมาน อตฺถาย สวตฺตติ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยทิท าน
มนาป กาตุ ตฺจ กยิรมาน อนตฺถาย สวตฺตติ อิมสฺมึป ภิกขฺ เว
าเน พาโล จ ปณฺฑิโต จ เวทิตพฺโพ ปุริสตฺถาเม ปุริสวิริเย
ปุริสปรกฺกเม น ภิกฺขเว พาโล อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ กิฺจาป โข
อิท าน มนาป กาตุ อถจรหีท าน กยิรมาน อนตฺถาย สวตฺตตีติ
โส ต าน กโรติ ตสฺส ต าน กยิรมาน อนตฺถาย สวตฺตติ ปณฺฑิโต
จ โข ภิกฺขเว อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ กิฺจาป โข อิท าน มนาป
กาตุ อถจรหีท าน กยิรมาน อนตฺถาย สวตฺตตีติ โส ต าน
น กโรติ ตสฺส ต าน อกยิรมาน อตฺถาย สวตฺตติ ฯ ตตฺร
ภิกฺขเว ยทิท าน มนาป กาตุ ตฺจ กยิรมาน อตฺถาย สวตฺตติ
อิท ภิกฺขเว าน อุภเยเนว กตฺตพฺพ มฺติ ยมฺปท าน มนาป
กาตุ อิมินาป กตฺตพฺพ มฺติ ยมฺปท าน กยิรมาน อตฺถาย
สวตฺตติ อิมินาป กตฺตพฺพ มฺติ อิท ภิกฺขเว าน อุภเยเนว
กตฺตพฺพ มฺติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ านานีติ ฯ
[๑๑๖] จตูหิ ภิกฺขเว าเนหิ อปฺปมาโท กรณีโย กตเมหิ
จตูหิ กายทุจฺจริต ภิกฺขเว ปชหถ กายสุจริต ภาเวถ ตตฺถ จ มา
ปมาทตฺถ วจีทุจฺจริต ภิกฺขเว ปชหถ วจีสุจริต ภาเวถ ตตฺถ จ
มา ปมาทตฺถ มโนทุจฺจริต ภิกฺขเว ปชหถ มโนสุจริต ภาเวถ
ตตฺถ จ มา ปมาทตฺถ มิจฺฉาทิฏึ ภิกฺขเว ปชหถ สมฺมาทิฏึ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 161

ภาเวถ ตตฺถ จ มา ปมาทตฺถ ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน กายทุจฺจริต
ปหีน โหติ กายสุจริต ภาวิต วจีทุจฺจริต ปหีน โหติ วจีสุจริต
ภาวิต มโนทุจฺจริต ปหีน โหติ มโนสุจริต ภาวิต มิจฺฉาทิฏิ ปหีนา
โหติ สมฺมาทิฏิ ภาวิตา โส น ภายติ สมฺปรายิกสฺส มรณสฺสาติ ฯ
[๑๑๗] จตูสุ ภิกขฺ เว าเนสุ อตฺตรูเปน อปฺปมาโท
สติเจตโสอารกฺโข กรณีโย กตเมสุ จตูสุ มา เม รชนีเยสุ ธมฺเมสุ
จิตฺต รชฺชีติ อตฺตรูเปน อปฺปมาโท สติเจตโสอารกฺโข กรณีโย มา
เม โทสนีเยสุ ธมฺเมสุ จิตฺต ทุสสฺ ีติ อตฺตรูเปน อปฺปมาโท
สติเจตโสอารกฺโข กรณีโย มา เม โมหนีเยสุ ธมฺเมสุ จิตฺต มุยฺหีติ
อตฺตรูเปน อปฺปมาโท สติเจตโสอารกฺโข กรณีโย มา เม มทนีเยสุ
ธมฺเมสุ จิตฺต มชฺชีติ อตฺตรูเปน อปฺปมาโท สติเจตโสอารกฺโข กรณีโย
ยโต โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน รชนีเยสุ ธมฺเมสุ จิตฺต น รชฺชติ วีตราคตฺตา
โทสนีเยสุ ธมฺเมสุ จิตฺต น ทุสฺสติ วีตโทสตฺตา โมหนีเยสุ
ธมฺเมสุ จิตฺต น มุยฺหติ วีตโมหตฺตา มทนีเยสุ ธมฺเมสุ
จิตฺต น มชฺชติ วีตมทตฺตา โส นจฺฉมฺภติ น กมฺปติ น เวธติ น
สนฺตาส อาปชฺชติ น จ ปน สมณวจนเหตุป คจฺฉตีติ ฯ
[๑๑๘] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว สทฺธสฺส กุลปุตฺตสฺส ทสฺสนียานิ
สเวชนียานิ านานิ กตมานิ จตฺตาริ อิธ ตถาคโต ชาโตติ
ภิกฺขเว สทฺธสฺส กุลปุตตฺ สฺส ทสฺสนีย สเวชนีย าน อิธ ตถาคโต
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อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ ภิกฺขเว สทฺธสฺส กุลปุตฺตสฺส
ทสฺสนีย สเวชนีย าน อิธ ตถาคโต อนุตฺตร ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสีติ
ภิกฺขเว สทฺธสฺส กุลปุตตฺ สฺส ทสฺสนีย สเวชนีย าน อิธ ตถาคโต
อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุโตติ ภิกฺขเว สทฺธสฺส กุลปุตฺตสฺส
ทสฺสนีย สเวชนีย าน ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ
สทฺธสฺส กุลปุตฺตสฺส ทสฺสนียานิ สเวชนียานิ านานีติ ฯ
[๑๑๙] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว ภยานิ กตมานิ จตฺตาริ ชาติภย
ชราภย พฺยาธิภย มรณภย อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ
ภยานีติ ฯ
[๑๒๐] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว ภยานิ กตมานิ จตฺตาริ อคฺคิภย
อุทกภย ราชภย โจรภย อิมานิ โข ภิกขฺ เว จตฺตาริ ภยานีติ ฯ
เกสีวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เกสี ชโว ปโตโท จ นาคาเนน ปฺจม
อปมาโท จ อารกฺโข เวชนียฺจ เทฺว ภยาติ ฯ
______________
ภยวคฺโค ตติโย
[๑๒๑] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว ภยานิ กตมานิ จตฺตาริ
อตฺตานุวาทภย ปรานุวาทภย ทณฺฑภย ทุคฺคติภย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
อตฺตานุวาทภย อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อหฺเจว
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โข ปน กาเยน ทุจฺจริต จเรยฺย วาจาย ทุจฺจริต จเรยฺย มนสา
ทุจฺจริต จเรยฺย กิฺจ ๑ ม อตฺตา สีลโต น อุปวเทยฺยาติ
โส อตฺตานุวาทภยสฺส ภีโต กายทุจฺจริต ปหาย กายสุจริต ภาเวติ
วจีทุจฺจริต ปหาย วจีสุจริต ภาเวติ มโนทุจฺจริต ปหาย
มโนสุจริต ภาเวติ สุทธฺ  อตฺตาน ปริหรติ อิท วุจฺจติ
ภิกฺขเว อตฺตานุวาทภย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ปรานุวาทภย อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อหฺเจว โข ปน กาเยน
ทุจฺจริต จเรยฺย วาจาย ทุจฺจริต จเรยฺย มนสา ทุจฺจริต จเรยฺย
กิฺจ ม ปเร สีลโต น อุปวเทยฺยุนฺติ โส ปรานุวาทภยสฺส ภีโต
กายทุจฺจริต ปหาย กายสุจริต ภาเวติ วจีทุจฺจริต ปหาย วจีสุจริต
ภาเวติ มโนทุจฺจริต ปหาย มโนสุจริต ภาเวติ สุทฺธ อตฺตาน
ปริหรติ อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว ปรานุวาทภย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
ทณฺฑภย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปสฺสติ โจร อาคุจารึ ราชาโน
คเหตฺวา วิวิธา กมฺมการณา กโรนฺเต กสาหิป ตาเฬนฺเต เวตฺเตหิป
ตาเฬนฺเต อฑฺฒทณฺฑเกหิป ตาเฬนฺเต หตฺถมฺป ฉินฺทนฺเต ปาทมฺป
ฉินฺทนฺเต หตฺถปาทมฺป ฉินฺทนฺเต กณฺณมฺป ฉินฺทนฺเต นาสมฺป
ฉินฺทนฺเต กณฺณนาสมฺป ฉินฺทนฺเต พิลงฺคถาลิกมฺป กโรนฺเต สงฺขมุณฺฑิกมฺป
กโรนฺเต ราหุมุขมฺป กโรนฺเต โชติมาลิกมฺป กโรนฺเต หตฺถปฺปชฺโชติกมฺป
กโรนฺเต เอรกวฏฏิกมฺป กโรนฺเต จิรกวาสิกมฺป กโรนฺเต
เอเณยฺยกมฺป กโรนฺเต พลิสมสิกมฺป กโรนฺเต กหาปณกมฺป กโรนฺเต
#๑ โป. กินฺติ ม ฯ ม. กิฺจ ต ย ม ฯ ยุ. กิฺจ ต กมฺม ฯ
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ขาราปฏิจฺฉกมฺป ๑ กโรนฺเต ปลิฆปริวตฺตกมฺป กโรนฺเต ปลาลปกมฺป
กโรนฺเต ตตฺเตนป เตเลน โอสิฺจนฺเต สุนเขหิป ขาทาเปนฺเต
ชีวนฺตมฺป สูเล อุตฺตาเสนฺเต อสินาป สีส ฉินฺทนฺเต ตสฺส เอว โหติ
ยถารูปาน โข ปาปกาน กมฺมาน เหตุ โจร อาคุจารึ ราชาโน คเหตฺวาฝ
วิวิธา กมฺมการณา กโรนฺติ กสาหิป ตาเฬนฺติ ฯเปฯ อสินาป สีส
ฉินฺทนฺติ อหฺเจว โข ปน เอวรูป ปาปกมฺม กเรยฺย มมฺป(
ราชาโน คเหตฺวา เอวรูปา วิวิธา กมฺมการณา กเรยฺยุ กสาหิป
ตาเฬยฺยุ ฯเปฯ อสินาป สีส ฉินฺเทยฺยุนฺติ โส ทณฺฑภยสฺส
ภีโต น ปเรส ปาภฏ ปลุมฺปนฺโต ๒ จรติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
ทณฺฑภย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ทุคฺคติภย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ กายทุจฺจริตสฺส โข ปาปโก วิปาโก อภิสมฺปราย
วจีทุจฺจริตสฺส ปาปโก วิปาโก อภิสมฺปราย มโนทุจฺจริตสฺส 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 ทุคฺคติภยสฺส ภีโต กายทุจฺจริต ปหาย กายสุจริต ภาเวติ
วจีทุจฺจริต ปหาย วจีสุจริต ภาเวติ มโนทุจฺจริต ปหาย มโนสุจริต
ภาเวติ สุทฺธ อตฺตาน ปริหรติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุคฺคติภย ฯ
อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ ภยานีติ ฯ
[๑๒๒] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว ภยานิ อุทโกโรหนฺตสฺส ๓ ปาฏิกงฺขิตพฺพานิ
#๑ ม. ยุ. ขาราปฏจฺฉิกมฺป ฯ ๒ โป. วิลมุ ฺปนฺโต ฯ ๓ อุทโกโรหนฺเตป ฯ
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กตมานิ จตฺตาริ อูมภิ ย กุมฺภีลภย อาวฏฏภย สุสุกาภย
อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ ภยานิ อุทโกโรหนฺตสฺส ปาฏิกงฺขิตพฺพานิ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตารีมานิ ภยานิ อิเธกจฺจสฺส ๑ กุลปุตฺตสฺส อิมสฺมึ
ธมฺมวินเย สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต ปาฏิกงฺขิตพฺพานิ
กตมานิ จตฺตาริ อูมิภย กุมฺภีลภย อาวฏฏภย สุสุกาภย ฯ กตมฺจ
ภิกฺขเว อูมิภย อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ กุลปุตฺโต สทฺธา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โอติณฺโณมฺหิ ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ
ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ทุกฺโขติณฺโณ ทุกฺขปเรโต
อปฺเปวนาม อิมสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยา ปฺาเยถาติ
ตเมน ตถาปพฺพชิต สมาน สพฺรหฺมจารี โอวทนฺติ อนุสาสนฺติ เอวนฺเต
อภิกฺกมิตพฺพ เอวนฺเต ปฏิกฺกมิตพฺพ เอวนฺเต อาโลเกตพฺพ เอวนฺเต
วิโลเกตพฺพ เอวนฺเต สมฺมิฺชิตพฺพ เอวนฺเต ปสาเรตพฺพ เอวนฺเต
สงฺฆาฏิปตฺตจีวร ธาเรตพฺพนฺติ ตสฺส เอว โหติ มย โข ปุพฺเพ
อคาริยภูตา สมานา อฺเ โอวทามป อนุสาสามป อิเม ปน
อมฺหาก ปุตตฺ มตฺตา มฺเ นตฺตมตฺตา มฺเ โอวทิตพฺพ อนุสาสิตพฺพ
มฺนฺตีติ โส กุปโ ต อนตฺตมโน สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อูมิภยสฺส ภีโต สิกฺข ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺโต อูมิภยนฺติ โข ภิกฺขเว โกธูปายาสสฺเสต อธิวจน อิท
วุจฺจติ ภิกฺขเว อูมิภย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว กุมฺภีลภย อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ กุลปุตฺโต สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ
#๑ อิเธกจฺเจ ปุคฺคเล ... ปพฺพชิเตติป ฯ
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โอติณฺโณมฺหิ ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ
อุปายาเสหิ ทุกฺโขติณฺโณ ทุกฺขปเรโต อปฺเปวนาม อิมสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยา ปฺาเยถาติ ตเมน ตถาปพฺพชิต สมาน
สพฺรหฺมจารี โอวทนฺติ อนุสาสนฺติ อิทนฺเต ขาทิตพฺพ อิทนฺเต น
ขาทิตพฺพ อิทนฺเต ภฺุชิตพฺพ อิทนฺเต น ภฺุชิตพฺพ อิทนฺเต
สายิตพฺพ อิทนฺเต น สายิตพฺพ อิทนฺเต ปาตพฺพ อิทนฺเต น
ปาตพฺพ กปฺปยนฺเต ขาทิตพฺพ อกปฺปยนฺเต น ขาทิตพฺพ กปฺปยนฺเต
ภฺุชิตพฺพ อกปฺปยนฺเต น ภฺุชิตพฺพ กปฺปยนฺเต สายิตพฺพ
อกปฺปยนฺเต น สายิตพฺพ กปฺปยนฺเต ปาตพฺพ อกปฺปยนฺเต น
ปาตพฺพ กาเล เต ขาทิตพฺพ วิกาเล เต น ขาทิตพฺพ กาเล
เต ภฺุชิตพฺพ วิกาเล เต น ภฺุชติ พฺพ กาเล เต สายิตพฺพ
วิกาเล เต น สายิตพฺพ กาเล เต ปาตพฺพ วิกาเล เต น
ปาตพฺพนฺติ ตสฺส เอว โหติ มย โข ปุพฺเพ อคาริยภูตา สมานา
ย อิจฺฉาม ต ขาทาม ย น อิจฺฉาม น ต ขาทาม ย อิจฺฉาม
ต ภฺุชาม ย น อิจฺฉาม น ต ภฺุชาม ย อิจฺฉาม ต สายาม
ย น อิจฺฉาม น ต สายาม ย อิจฺฉาม ต ปวาม ๑ ย น
อิจฺฉาม น ต ปวาม ๒ กปฺปยป ขาทาม อกปฺปยป ขาทาม
กปฺปยป ภฺุชาม อกปฺปยป ภฺุชาม กปฺปยป สายาม อกปฺปยป
สายาม กปฺปยป ปวาม อกปฺปยป ปวาม กาเลป ขาทาม
วิกาเลป ขาทาม กาเลป ภฺุชาม วิกาเลป ภฺุชาม กาเลป
#๑-๒ ยุ. ปปาม ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สายาม วิกาเลป สายาม กาเลป ปวาม วิกาเลป ปวาม ยป
โน สทฺธา คหปติกา ทิวา วิกาเล ปณีต ขาทนีย วา โภชนีย วา
เทนฺติ ตตฺราปเม มุขาวรณ มฺเ กโรนฺตีติ โส กุปโต ๑ อนตฺตมโน ๑
สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กุมฺภีลภยสฺส ภีโต สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺโต กุมฺภลี ภยนฺติ โข
ภิกฺขเว โอทริกตฺตสฺเสต อธิวจน อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กุมฺภีลภย ฯ
กตมฺจ ภิกฺขเว อาวฏฏภย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ กุลปุตฺโต สทฺธา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โอติณฺโณมฺหิ ชาติยา
ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ
ทุกฺโขติณฺโณ ทุกฺขปเรโต อปฺเปวนาม อิมสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส
อนฺตกิริยา ปฺาเยถาติ โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย ปาวิสิ ๒
อรกฺขิเตเนว กาเยน อรกฺขิตาย วาจาย อรกฺขิเตน จิตฺเตน อนุปฏิตาย
สติยา อสวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ โส ตตฺถ ปสฺสติ คหปตึ วา คหปติปุตฺต
วา ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปต สมงฺคิภูต ปริจารยมาน ตสฺส
เอว โหติ มย โข ปุพฺเพ อคาริยภูตา สมานา ปฺจหิ กามคุเณหิ
สมปฺปตา สมงฺคิภูตา ปริจารยิมฺหา สวิชฺชนฺเต โข ปน เม กุเล
โภคา สกฺกา โภเค จ ภฺุชิตุ ปฺุานิ จ กาตุ ยนฺนูนาห
สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติตฺวา โภเค จ ภฺุเชยฺย ปฺุานิ จ
#๑ ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. ปวิสติ ฯ
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กเรยฺยนฺติ โส สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อาวฏฏภยสฺส ภีโต สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺโต อาวฏฏภยนฺติ
โข ภิกฺขเว ปฺจนฺน กามคุณาน อธิวจน อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
อาวฏฏภย ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว สุสกุ าภย อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
กุลปุตฺโต สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ โอติณฺโณมฺหิ
ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ
ทุกฺโขติณฺโณ ทุกฺขปเรโต อปฺเปวนาม อิมสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส
อนฺตกิริยา ปฺาเยถาติ โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย
ปาวิสิ ๑ อรกฺขิเตเนว กาเยน อรกฺขิตาย วาจาย อรกฺขิเตน จิตฺเตน
อนุปฏิตาย สติยา อสวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ โส ตตฺถ ปสฺสติ มาตุคาม
ทุนฺนิวตฺถ วา ทุปฺปารุต วา ตสฺส มาตุคาม ทิสฺวา ทุนฺนิวตฺถ วา
ทุปฺปารุต วา ราโค จิตฺต อนุทฺธเสติ โส ราคานุทฺธเสน จิตฺเตน
สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุสุกาภยสฺส
ภีโต สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺโต สุสุกาภยนฺติ โข ภิกฺขเว
มาตุคามสฺเสต อธิวจน อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สุสุกาภย ฯ อิมานิ
โข ภิกฺขเว จตฺตาริ ภยานิ อิเธกจฺจสฺส กุลปุตฺตสฺส อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต ปาฏิกงฺขิตพฺพานีติ ฯ
[๑๒๓] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
#๑ ม. ยุ. ปวิสติ ฯ
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กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ปุคฺคโล วิวจิ ฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ตทสฺสาเทติ ต นิกาเมติ เตน จ
วิตฺตึ อาปชฺชติ ตตฺถ ิโต ตทธิมุตฺโต ตพฺพหุลวิหารี อปริหีโน
กาล กุรุมาโน พฺรหฺมกายิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ พฺรหฺมกายิกาน
ภิกฺขเว เทวาน กปฺโป อายุปฺปมาณ ตตฺถ ปุถุชชฺ โน ยาวตายุก
ตฺวา ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ ต สพฺพ เขเปตฺวา
นิรยป คจฺฉติ ติรจฺฉานโยนึป คจฺฉติ ปตตฺ ิวิสยป คจฺฉติ ภควโต
ปน สาวโก ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ
ต สพฺพ เขเปตฺวา ตสฺมึเยว ภเว ปรินิพฺพายติ อย โข
ภิกฺขเว วิเสโส อย อธิปปฺ ายโส อิท นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส
อสฺสุตวตา ปุถุชชฺ เนน ยทิท คติยา ๑ อุปปตฺติยา สติ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต
สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสขุ  ทุติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ตทสฺสาเทติ ต นิกาเมติ เตน จ
วิตฺตึ อาปชฺชติ ตตฺถ ิโต ตทธิมุตฺโต ตพฺพหุลวิหารี อปริหีโน
กาล กุรุมาโน อาภสฺสราน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ อาภสฺสราน
ภิกฺขเว เทวาน เทฺว กปฺปา อายุปฺปมาณ ตตฺถ ปุถชุ ฺชโน ยาวตายุก
ตฺวา ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ ต สพฺพ เขเปตฺวา
นิรยป คจฺฉติ ติรจฺฉานโยนึป คจฺฉติ ปตฺติวิสยป คจฺฉติ ภควโต
#๑ โป. จุติยา อุปปตฺติยาติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ปน สาวโก ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ
ต สพฺพ เขเปตฺวา ตสฺมึเยว ภเว ปรินิพฺพายติ อย โข
ภิกฺขเว วิเสโส อย อธิปปฺ ายโส อิท นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส
อสฺสุตวตา ปุถุชชฺ เนน ยทิท คติยา อุปปตฺติยา สติ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ปตยิ า จ วิราคา อุเปกฺขโก จ
วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา
อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ โส ตทสฺสาเทติ ต นิกาเมติ เตน จ วิตฺตึ อาปชฺชติ
ตตฺถ ิโต ตทธิมุตฺโต ตพฺพหุลวิหารี อปริหีโน กาล กุรุมาโน
สุภกิณฺหาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ สุภกิณฺหาน ภิกฺขเว เทวาน
จตฺตาโร กปฺปา อายุปฺปมาณ ตตฺถ ปุถชุ ฺชโน ยาวตายุก ตฺวา
ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ ต สพฺพ เขเปตฺวา นิรยป คจฺฉติ
ติรจฺฉานโยนึป คจฺฉติ ปตฺติวิสยป คจฺฉติ ภควโต ปน สาวโก
ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ ต
สพฺพ เขเปตฺวา ตสฺมึเยว ภเว ปรินิพพฺ ายติ อย โข ภิกฺขเว วิเสโส
อย อธิปฺปายโส อิท นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส อสฺสุตวตา
ปุถุชชฺ เนน ยทิท คติยา อุปปตฺติยา สติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว
โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ตทสฺสาเทติ ต นิกาเมติ เตน จ
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วิตฺตึ อาปชฺชติ ตตฺถ ิโต ตทธิมุตฺโต ตพฺพหุลวิหารี อปริหีโน
กาล กุรุมาโน เวหปฺผลาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ เวหปฺผลาน
ภิกฺขเว เทวาน ปฺจ กปฺปสตานิ อายุปฺปมาณ ตตฺถ ปุถุชชฺ โน
ยาวตายุก ตฺวา ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ ต สพฺพ
เขเปตฺวา นิรยป คจฺฉติ ติรจฺฉานโยนึป คจฺฉติ ปตฺติวิสยป 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 ปุถชุ ฺชเนน ยทิท คติยา อุปปตฺติยา สติ ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๒๔] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ปุคฺคโล วิวจิ ฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ยเทว ตตฺถ โหติ รูปคต เวทนาคต
สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต เต ธมฺเม อนิจฺจโต ทุกฺขโต
โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต สฺุโต
อนตฺตโต สมนุปสฺสติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุทฺธาวาสาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ อย โข ภิกฺขเว อุปปตฺติ อสาธารณา
ปุถุชชฺ เนหิ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ จตุตฺถ
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ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ยเทว ตตฺถ โหติ รูปคต เวทนาคต
สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต เต ธมฺเม อนิจฺจโต ทุกฺขโต
โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต สฺุโต
อนตฺตโต สมนุปสฺสติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุทฺธาวาสาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ อย โข ภิกฺขเว อุปปตฺติ อสาธารณา
ปุถุชชฺ เนหิ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๒๕] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ปุคฺคโล เมตฺตาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา
จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก
เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ โส ตทสฺสาเทติ ต นิกาเมติ เตน
จ วิตฺตึ อาปชฺชติ ตตฺถ ิโต ตทธิมุตฺโต ตพฺพหุลวิหารี อปริหีโน
กาล กุรุมาโน พฺรหฺมกายิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ พฺรหฺมกายิกาน
ภิกฺขเว เทวาน กปฺโป อายุปฺปมาณ ตตฺถ ปุถุชชฺ โน
ยาวตายุก ตฺวา ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ ต สพฺพ
เขเปตฺวา นิรยป คจฺฉติ ติรจฺฉานโยนึป คจฺฉติ ปตฺติวิสยป คจฺฉติ
ภควโต ปน สาวโก ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา ยาวตก เตส เทวาน
อายุปฺปมาณ ต สพฺพ เขเปตฺวา ตสฺมึเยว ภเว ปรินิพฺพายติ อย
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โข ภิกฺขเว วิเสโส อย อธิปฺปายโส อิท นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส
อสฺสุตวตา ปุถุชชฺ เนน ยทิท คติยา อุปปตฺติยา สติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล กรุณาสหคเตน เจตสา เอก
ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ
อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก กรุณาสหคเตน
เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน
ผริตฺวา วิหรติ โส ตทสฺสาเทติ ต นิกาเมติ เตน จ วิตฺตึ อาปชฺชติ
ตตฺถ ิโต ตทธิมุตฺโต ตพฺพหุลวิหารี อปริหีโน กาล กุรุมาโน อาภสฺสราน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ อาภสฺสราน ภิกฺขเว เทวาน เทฺว
กปฺปา อายุปฺปมาณ ตตฺถ ปุถชุ ฺชโน ยาวตายุก ตฺวา ยาวตก
เตส เทวาน อายุปฺปมาณ ต สพฺพ เขเปตฺวา นิรยป คจฺฉติ
ติรจฺฉานโยนึป คจฺฉติ ปตฺติวิสยป คจฺฉติ ภควโต ปน สาวโก
ตตฺถ ยาวตายุก ตฺวา ยาวตก เตส เทวาน อายุปฺปมาณ ต
สพฺพ เขเปตฺวา ตสฺมึเยว ภเว ปรินิพพฺ ายติ อย โข ภิกฺขเว วิเสโส
อย อธิปฺปายโส อิท นานากรณ สุตวโต อริยสาวกสฺส อสฺสุตวตา
ปุถุชชฺ เนน ยทิท คติยา อุปปตฺติยา สติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล มุทิตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ
ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ
สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก มุทิตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ โส
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ตทสฺสาเทติ ต นิกาเมติ เตน จ วิตฺตึ อาปชฺชติ ตตฺถ ิโต0
ตทธิมุตฺโต ตพฺพหุลวิหารี อปริหีโน กาล กุรุมาโน สุภกิณฺหาน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺชติ สุภกิณฺหาน ภิกฺขเว เทวาน จตฺตาโร กปฺปา
อายุปฺปมาณ ตตฺถ ปุถชุ ฺชโน ยาวตายุก ตฺวา ยาวตก เตส
เทวาน อายุปฺปมาณ ต สพฺพ เขเปตฺวา นิรยป คจฺฉติ ติรจฺฉานโยนึป
คจฺฉติ ปตตฺ ิวิสยป 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 จปร ภิกฺขเว
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ
ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ
สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ โส
ตทสฺสาเทติ ต นิกาเมติ เตน จ วิตฺตึ อาปชฺชติ ตตฺถ ิโต
ตทธิมุตฺโต ตพฺพหุลวิหารี อปริหีโน กาล กุรุมาโน เวหปฺผลาน เทวาน
สหพฺยต อุปปชฺชติ เวหปฺผลาน ภิกฺขเว เทวาน ปฺจ กปฺปสตานิ
อายุปฺปมาณ ตตฺถ ปุถชุ ฺชโน ยาวตายุก ตฺวา ยาวตก เตส
เทวาน อายุปฺปมาณ ต สพฺพ เขเปตฺวา นิรยป คจฺฉติ ติรจฺฉานโยนึป
คจฺฉติ ปตฺติวิสยป คจฺฉติ ภควโต ปน สาวโก ตตฺถ ยาวตายุก
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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 อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๒๖] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ปุคฺคโล เมตฺตาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา
จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก
เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ โส ยเทว ตตฺถ โหติ รูปคต เวทนาคต
สฺาคต สงฺขารคต วิฺาณคต เต ธมฺเม อนิจฺจโต ทุกฺขโต
โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต สฺุโต
อนตฺตโต สมนุปสฺสติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุทฺธาวาสาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ อย โข ภิกฺขเว อุปปตฺติ อสาธารณา
ปุถุชชฺ เนหิ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ธิเธกจฺโจ ปุคฺคโล กรุณาสหคเตน
เจตสา ... ฯ มุทิตาสหคเตน เจตสา ... ฯ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา
เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ
อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 176

วิหรติ โส ยเทว ตตฺถ โหติ รูปคต เวทนาคต สฺาคต
สงฺขารคต วิฺาณคต เต ธมฺเม อนิจฺจโต ทุกฺขโต โรคโต คณฺฑโต
สลฺลโต อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต สฺุโต อนตฺตโต สมนุปสฺสติ
โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุทฺธาวาสาน เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชติ อย โข ภิกฺขเว อุปปตฺติ อสาธารณา ปุถุชชฺ เนหิ ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๒๗] ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาวา
จตฺตาโร อจฺฉริยา อพฺภตุ ธมฺมา ปาตุภวนฺติ กตเม จตฺตาโร ยทา
ภิกฺขเว โพธิสตฺโต ตุสิตา กายา จวิตฺวา สโต สมฺปชาโน มาตุ กุจฺฉึ ๑
โอกฺกมติ อถ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา
ปชาย สเทวมนุสฺสาย อปฺปมาโณ อุฬาโร โอภาโส ปาตุภวติ
อติกฺกมฺเมว เทวาน เทวานุภาว ยาป ตา โลกนฺตริกา อฆา อสวุตา
อนฺธการา อนฺธการติมิสา ยตฺถปเมส จนฺทิมสุริยาน เอวมหิทฺธิกาน
เอวมหานุภาวาน อาภา นานุโภนฺติ ตตฺถป อปฺปมาโณ อุฬาโร
โอภาโส ปาตุภวติ อติกฺกมฺเมว เทวาน เทวานุภาว เยป ตตฺถ
สตฺตา อุปปนฺนา เตป เตโนภาเสน อฺมฺ สฺชานนฺติ ๒
อฺเป กิร โภ สนฺติ สตฺตา อิธูปปนฺนาติ ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาวา อย ปโม อจฺฉริโย อพฺภุตธมฺโม
ปาตุภวติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ยทา โพธิสตฺโต สโต สมฺปชาโน มาตุ
กุจฺฉิสฺมา นิกฺขมติ ฯเปฯ ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
#๑ ยุ. กุจฺฉิย ฯ ๒ โป. สฺชานึสุ ฯ
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ปาตุภาวา อย ทุติโย อจฺฉริโย อพฺภุตธมฺโม ปาตุภวติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ยทา ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌติ
ฯเปฯ ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาวา
อย ตติโย อจฺฉริโย อพฺภุตธมฺโม ปาตุภวติ ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว
ยทา ตถาคโต อนุตฺตร ธมฺมจกฺก ปวตฺเตติ อถ สเทวเก โลเก
สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อปฺปมาโณ
อุฬาโร โอภาโส ปาตุภวติ อติกฺกมฺเมว เทวาน เทวานุภาว
ยาป ตา โลกนฺตริกา อฆา อสวุตา อนฺธการา อนฺธการติมิสา ยตฺถิเมส
จนฺทิมสุริยาน เอวมหิทฺธิกาน เอวมหานุภาวาน อาภา นานุโภนฺติ
ตตฺถป อปฺปมาโณ อุฬาโร โอภาโส ปาตุภวติ อติกฺกมฺเมว
เทวาน เทวานุภาว เยป ตตฺถ สตฺตา อุปปนฺนา เตป เตโนภาเสน
อฺมฺ สฺชานนฺติ อฺเป กิร โภ สนฺติ สตฺตา อิธูปปนฺนาติ
ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาวา
อย จตุตฺโถ อจฺฉริโย อพฺภุตธมฺโม ปาตุภวติ ฯ ตถาคตสฺส ภิกฺขเว
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาวา อิเม จตฺตาโร อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา
ปาตุภวนฺตีติ ฯ
[๑๒๘] ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาวา
จตฺตาโร อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา ปาตุภวนฺติ กตเม จตฺตาโร
อาลยารามา ภิกฺขเว ปชา อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตา สา ตถาคเตน
อนาลเย ธมฺเม เทสิยมาเน สุสฺสุติ ๑ โสต โอทหติ อฺาจิตฺต อุปฏเปติ
#๑ โป. ม. สุสฺสูสติ ฯ ยุ. สุสฺสูยติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาวา อย
ปโม อจฺฉริโย อพฺภุตธมฺโม ปาตุภวติ ฯ มานารามา ภิกฺขเว ปชา
มานรตา มานสมฺมุทิตา สา ตถาคเตน มานวินเย ธมฺเม เทสิยมาเน
สุสฺสุติ โสต โอทหติ อฺาจิตฺต อุปฏเปติ ตถาคตสฺส ภิกฺขเว
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาวา อย ทุตโิ ย อจฺฉริโย อพฺภุตธมฺโม
ปาตุภวติ ฯ อนุปสมารามา ภิกฺขเว ปชา อนุปสมรตา อนุปสมสมฺมุทิตา
สา ตถาคเตน โอปสมิเก ธมฺเม เทสิยมาเน สุสฺสุติ โสต
โอทหติ อฺาจิตฺต อุปฏเปติ ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาวา อย ตติโย อจฺฉริโย อพฺภุตธมฺโม ปาตุภวติ ฯ
อวิชฺชาคตา ภิกฺขเว ปชา อนฺธภูตา ปริโยนทฺธา สา ตถาคเตน
อวิชฺชาวินเย ธมฺเม เทสิยมาเน สุสสฺ ุติ โสต โอทหติ อฺาจิตฺต
อุปฏเปติ ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ปาตุภาวา อย จตุตฺโถ อจฺฉริโย อพฺภุตธมฺโม ปาตุภวติ ฯ ตถาคตสฺส
ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาวา อิเม จตฺตาโร อจฺฉริยา
อพฺภุตธมฺมา ปาตุภวนฺตีติ ฯ
[๑๒๙] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา อานนฺเท
กตเม จตฺตาโร สเจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุปริสา อานนฺท ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ
ทสฺสเนนป สา อตฺตมนา โหติ ตตฺถ เจ อานนฺโท
ธมฺม ภาสติ ภาสิเตนป สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตาว ภิกฺขเว
ภิกฺขุปริสา โหติ อถ อานนฺโท ตุณฺหี ภวติ ฯ สเจ ภิกฺขุนีปริสา
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อานนฺท ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ ทสฺสเนนป สา อตฺตมนา โหติ
ตตฺถ เจ อานนฺโท ธมฺม ภาสติ ภาสิเตนป สา อตฺตมนา โหติ
อติตฺตาว ภิกฺขเว ภิกฺขุนีปริสา โหติ อถ อานนฺโท ตุณฺหี ภวติ ฯ
สเจ ภิกฺขเว อุปาสกปริสา อานนฺท ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ ทสฺสเนนป
สา อตฺตมนา โหติ ตตฺถ เจ อานนฺโท ธมฺม ภาสติ ภาสิเตนป
สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตาว ภิกฺขเว อุปาสกปริสา โหติ อถ
อานนฺโท ตุณฺหี ภวติ ฯ สเจ ภิกขฺ เว อุปาสิกาปริสา อานนฺท
ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ ทสฺสเนนป สา อตฺตมนา โหติ ตตฺถ เจ
อานนฺโท ธมฺม ภาสติ ภาสิเตนป สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตาว
ภิกฺขเว อุปาสิกาปริสา โหติ อถ อานนฺโท ตุณฺหี ภวติ ฯ อิเม
โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา อานนฺเทติ ฯ
[๑๓๐] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา รฺเ
จกฺกวตฺติมฺหิ กตเม จตฺตาโร สเจ ภิกฺขเว ขตฺติยปริสา ราชาน
จกฺกวตฺตึ ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ ทสฺสเนนป สา อตฺตมนา โหติ ตตฺถ
เจ ราชา จกฺกวตฺตี ภาสติ ภาสิเตนป สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตาว
ภิกฺขเว ขตฺติยปริสา โหติ อถ ราชา จกฺกวตฺตี ตุณฺหี ภวติ ฯ
สเจ ภิกฺขเว พฺราหฺมณปริสา ราชาน จกฺกวตฺตึ ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ
ทสฺสเนนป สา อตฺตมนา โหติ ตตฺถ เจ ราชา จกฺกวตฺตี ภาสติ
ภาสิเตนป สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตาว ภิกฺขเว พฺราหฺมณปริสา
โหติ อถ ราชา จกฺกวตฺตี ตุณฺหี ภวติ ฯ สเจ ภิกฺขเว คหปติปริสา
ราชาน จกฺกวตฺตึ ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ ทสฺสเนนป สา
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อตฺตมนา โหติ ตตฺถ เจ ราชา จกฺกวตฺตี ภาสติ ภาสิเตนป
สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตาว ภิกฺขเว คหปติปริสา โหติ อถ
ราชา จกฺกวตฺตี ตุณฺหี ภวติ ฯ สเจ ภิกฺขเว สมณปริสา ราชาน
จกฺกวตฺตึ ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ ทสฺสเนนป สา อตฺตมนา โหติ
ตตฺถ เจ ราชา จกฺกวตฺตี ภาสติ ภาสิเตนป สา อตฺตมนา โหติ
อติตฺตาว ภิกฺขเว สมณปริสา โหติ อถ ราชา จกฺกวตฺตี ตุณฺหี ภวติ ฯ
อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา รฺเ จกฺกวตฺติมฺหิ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา อานนฺเท กตเม
จตฺตาโร สเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุปริสา อานนฺท ทสฺสนาย อุปสงฺกมติ
ทสฺสเนนป สา อตฺตมนา โหติ ตตฺถ เจ อานนฺโท ธมฺม ภาสติ
ภาสิเตนป สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตาว ภิกฺขเว ภิกฺขุปริสา โหติ อถ
อานนฺโท ตุณฺหี ภวติ ฯ สเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุนีปริสา ... ฯ สเจ ภิกฺขเว
อุปาสกปริสา ... ฯ สเจ ภิกฺขเว อุปาสิกาปริสา อานนฺท ทสฺสนาย
อุปสงฺกมติ ทสฺสเนนป สา อตฺตมนา โหติ ตตฺถ เจ อานนฺโท
ธมฺม ภาสติ ภาสิเตนป สา อตฺตมนา โหติ อติตฺตาว ภิกฺขเว
อุปาสิกาปริสา โหติ อถ อานนฺโท ตุณฺหี ภวติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร อจฺฉริยา อพฺภุตธมฺมา อานนฺเทติ ฯ
ภยวคฺโค ตติโย
[๑]
#
(๑) โป. ตสฺสทุ ฺทาน
# อตฺตานุวาทอูมิ จ,
เทฺว จ นานา เทฺว จ โหนฺติ
# เมตตา เทฺว จ อจฺฉริยา อพฺภูตา อปรา ทุเวติ ๒ ฯ
#๒ ยุ. อพฺภูตธมฺมา ปรา เทฺวติ ฯ
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ปุคฺคลวคฺโค จตุตฺโถ
[๑๓๑] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส โอรมฺภาคิยานิ
สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ โหนฺติ อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ ๑ สฺโชนานิ
อปฺปหีนานิ โหนฺติ ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ โหนฺติ ฯ
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ
ปหีนานิ โหนฺติ อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ โหนฺติ
ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ โหนฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ โหนฺติ
อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ โหนฺติ ภวปฏิลาภิกานิ
สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ โหนฺติ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส
โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ โหนฺติ อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ
สฺโชนานิ ปหีนานิ โหนฺติ ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ
โหนฺติ ฯ กตมสฺส ภิกฺขเว ปุคฺคลสฺส โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ
อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ ภวปฏิลาภิกานิ
สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ สกทาคามิสฺส อิมสฺส โข ภิกฺขเว
ปุคฺคลสฺส โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ
สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ ฯ
กตมสฺส ภิกฺขเว ปุคฺคลสฺส โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ
อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ ภวปฏิลาภิกานิ
#๑ โป. ม. อุปปตฺติปฏิลาภิยานิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ อุทฺธโสตสฺส อกนิฏคามิโน อิมสฺส โข
ภิกฺขเว ปุคฺคลสฺส โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ
อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ
อปฺปหีนานิ ฯ กตมสฺส ภิกฺขเว ปุคฺคลสฺส โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ
ปหีนานิ อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ ภวปฏิลาภิกานิ
สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส อิมสฺส โข ภิกฺขเว
ปุคฺคลสฺส โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ
สฺโชนานิ ปหีนานิ ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ ฯ
กตมสฺส ภิกฺขเว ปุคฺคลสฺส โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ
อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ ภวปฏิลาภิกานิ
สฺโชนานิ ปหีนานิ อรหโต ขีณาสวสฺส ๑ อิมสฺส โข ภิกฺขเว
ปุคฺคลสฺส โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ อุปฺปตฺติปฏิลาภิกานิ
สฺโชนานิ ปหีนานิ ภวปฏิลาภิกานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๓๒] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร ยุตฺตปฏิภาโณ น มุตฺตปฏิภาโณ มุตฺตปฏิภาโณ
น ยุตฺตปฏิภาโณ ยุตฺตปฏิภาโณ จ มุตฺตปฏิภาโณ จ เนว
ยุตฺตปฏิภาโณ น มุตตฺ ปฏิภาโณ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 183

[๑๓๓] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อุคฺฆฏิตฺู วิปจิตฺู เนยฺโย ปทปรโม
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๓๔] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อุฏานผลูปชีวี น กมฺมผลูปชีวี กมฺมผลูปชีวี
น อุฏานผลูปชีวี อุฏ านผลูปชีวี เจว กมฺมผลูปชีวี จ เนว
อุฏานผลูปชีวี น กมฺมผลูปชีวี อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๓๕] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมm
ึ
กตเม จตฺตาโร สาวชฺโช วชฺชพหุโล อปฺปวชฺโช อนวชฺโช ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล สาวชฺโช โหติ อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล สาวชฺเชน กายกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ สาวชฺเชน
วจีกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ สาวชฺเชน มโนกมฺเมน สมนฺนาคโต
โหติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล สาวชฺโช โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล วชฺชพหุโล โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สาวชฺเชน
พหุล กายกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ อปฺป อนวชฺเชน สาวชฺเชน
พหุล วจีกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ อปฺป อนวชฺเชน สาวชฺเชน
พหุล มโนกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ อปฺป อนวชฺเชน เอว โข
ภิกฺขเว ปุคฺคโล วชฺชพหุโล โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อปฺปวชฺโช
โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อนวชฺเชน พหุล กายกมฺเมน
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สมนฺนาคโต โหติ อปฺป สาวชฺเชน อนวชฺเชน พหุล วจีกมฺเมน
สมนฺนาคโต โหติ อปฺป สาวชฺเชน อนวชฺเชน พหุล มโนกมฺเมน
สมนฺนาคโต โหติ อปฺป สาวชฺเชน เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล
อปฺปวชฺโช โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อนวชฺโช โหติ อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อนวชฺเชน กายกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ
อนวชฺเชน วจีกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ อนวชฺเชน มโนกมฺเมน
สมนฺนาคโต โหติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล อนวชฺโช โหติ ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๓๖] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สีเลสุ น ปริปูรการี
โหติ สมาธิสฺมึ น ปริปูรการี ปฺาย น ปริปูรการี อิธ
ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สีเลสุ ปริปรู การี โหติ สมาธิสฺมึ
น ปริปูรการี ปฺาย น ปริปูรการี อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล สีเลสุ ปริปรู การี โหติ สมาธิสฺมึ ปริปูรการี ปฺาย
น ปริปรู การี อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สีเลสุ ปริปูรการี
โหติ สมาธิสฺมึ ปริปูรการี ปฺาย ปริปูรการี ฯ อิเม โข
ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมนิ ฺติ ฯ
[๑๓๗] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล น สีลครุ
โหติ น สีลาธิปเตยฺโย น สมาธิครุ โหติ น สมาธาธิปเตยฺโย
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น ปฺาครุ โหติ น ปฺาธิปเตยฺโย อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล สีลครุ โหติ สีลาธิปเตยฺโย น สมาธิครุ โหติ น
สมาธาธิปเตยฺโย น ปฺาครุ โหติ น ปฺาธิปเตยฺโย อิธ ปน
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สีลครุ โหติ สีลาธิปเตยฺโย สมาธิครุ
โหติ สมาธาธิปเตยฺโย น ปฺาครุ โหติ น ปฺาธิปเตยฺโย
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล สีลครุ โหติ สีลาธิปเตยฺโย
สมาธิครุ โหติ สมาธาธิปเตยฺโย ปฺาครุ โหติ ปฺาธิปเตยฺโย
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๓๘] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร นิกฺกฏกาโย อนิกฺกฏจิตฺโต อนิกฺกฏกาโย
นิกฺกฏจิตฺโต อนิกฺกฏกาโย จ อนิกฺกฏจิตฺโต จ นิกกฺ ฏกาโย๑
จ นิกฺกฏจิตฺโต จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล นิกฺกฏกาโย โหติ
อนิกฺกฏจิตฺโต อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวติ โส ตตฺถ กามวิตกฺกป วิตกฺเกติ
พฺยาปาทวิตกฺกป วิตกฺเกติ วิหึสาวิตกฺกป วิตกฺเกติ เอว โข ภิกฺขเว
ปุคฺคโล นิกกฺ ฏกาโย โหติ อนิกฺกฏจิตฺโต ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
อนิกฺกฏกาโย โหติ นิกฺกฏจิตฺโต อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล8
นเหว โข อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวติ โส
ตตฺถ เนกฺขมฺมวิตกฺกป วิตกฺเกติ อพฺยาปาทวิตกฺกป วิตกฺเกติ
อวิหึสาวิตกฺกป วิตกฺเกติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล อนิกฺกฏกาโย
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โหติ นิกฺกฏจิตฺโต ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อนิกฺกฏกาโย จ
โหติ อนิกฺกฏจิตฺโต จ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล นเหว
โข อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวติ โส ตตฺถ
กามวิตกฺกป วิตกฺเกติ พฺยาปาทวิตกฺกป วิตกฺเกติ วิหึสาวิตกฺกป
วิตกฺเกติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล อนิกฺกฏกาโย จ โหติ
อนิกฺกฏจิตฺโต จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล นิกกฺ ฏกาโย จ โหติ
นิกฺกฏจิตฺโต จ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวติ โส ตตฺถ เนกฺขมฺมวิตกฺกป วิตกฺเกติ
อพฺยาปาทวิตกฺกป วิตกฺเกติ อวิหสึ าวิตกฺกป วิตกฺเกติ เอว โข
ภิกฺขเว ปุคฺคโล นิกฺกฏกาโย จ โหติ นิกฺกฏจิตฺโต จ ฯ อิเม โข
ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมนิ ฺติ ฯ
[๑๓๙] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ธมฺมกถิกา กตเม จตฺตาโร อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ธมฺมกถิโก อปฺปฺจ ภาสติ อสหิตฺจ ปริสา จ ๑
น กุสลา โหติ สหิตาสหิตสฺส เอวรูโป ภิกฺขเว ธมฺมกถิโก
เอวรูปาย ปริสาย ธมฺมกถิโกเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ อิธ ปน ภิกขฺ เว
เอกจฺโจ ธมฺมกถิโก อปฺปฺจ ภาสติ สหิตฺจ ปริสา จ กุสลา
โหติ สหิตาสหิตสฺส เอวรูโป ภิกขฺ เว ธมฺมกถิโก เอวรูปาย
ปริสาย ธมฺมกถิโกเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ธมฺมกถิโก พหฺุจ ภาสติ อสหิตฺจ ปริสา จ น กุสลา โหติ
สหิตาสหิตสฺส เอวรูโป ภิกฺขเว ธมฺมกถิโก เอวรูปาย ปริสาย
ธมฺมกถิโกเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ธมฺมกถิโก
#๑ ม. จสฺส ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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พหฺุจ ภาสติ สหิตฺจ ปริสา จ กุสลา โหติ สหิตาสหิตสฺส
เอวรูโป ภิกขฺ เว ธมฺมกถิโก เอวรูปาย ปริสาย ธมฺมกถิโกเตฺวว
สงฺข คจฺฉติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ธมฺมกถิกาติ ฯ
[๑๔๐] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว วาที กตเม จตฺตาโร อตฺถิ
ภิกขฺ เว วาที อตฺถโต ปริยาทาน คจฺฉติ โน พฺยฺชนโต อตฺถิ
ภิกฺขเว วาที พฺยฺชนโต ปริยาทาน คจฺฉติ โน อตฺถโต อตฺถิ
ภิกฺขเว วาที อตฺถโต จ พฺยฺชนโต จ ปริยาทาน คจฺฉติ อตฺถิ
ภิกฺขเว วาที เนว อตฺถโต โน พฺยฺชนโต ปริยาทาน คจฺฉติ
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร วาที อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส
ย จตูหิ ปฏิสมฺภิทาหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อตฺถโต วา ๑ พฺยฺชนโต
วา ๒ ปริยาทาน คจฺเฉยฺยาติ ฯ
ปุคฺคลวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
[๓]
______________
อาภาวคฺโค ปฺจโม
[๑๔๑] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว อาภา กตมา จตสฺโส
จนฺทาภา สุริยาภา อคฺคาภา ปฺาภา อิมา โข ภิกฺขเว จตสฺโส
อาภา เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส จตสฺสนฺน อาภาน ยทิท
ปฺาภาติ ฯ
[๑๔๒] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว ปภา กตมา จตสฺโส
#๑-๒ โป. ยุ. จ ฯ
#๓ ม. สโยชน ปฏิภาโณ
อุคฆฺ ติตฺุ อุฏาน
# สาวชฺโช เทฺว จ สีลานิ นิกฺกฏธมฺมวาที จาติ ฯ
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จนฺทปฺปภา สุริยปฺปภา อคฺคิปฺปภา ปฺาปฺปภา อิมา โข ภิกฺขเว
จตสฺโส ปภา เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส จตสฺสนฺน ปภาน ยทิท
ปฺาปฺปภาติ ฯ
[๑๔๓] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อาโลกา กตเม จตฺตาโร
จนฺทาโลโก สุริยาโลโก อคฺคาโลโก ปฺาโลโก อิเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร อาโลกา เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส จตุนนฺ  อาโลกาน
ยทิท ปฺาโลโกติ ฯ
[๑๔๔] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว โอภาสา กตเม จตฺตาโร จนฺโทภาโส
สุริโยภาโส อคฺโคภาโส ปฺโภาโส อิเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร โอภาสา เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส จตุนนฺ  โอภาสาน
ยทิท ปฺโภาโสติ ฯ
[๑๔๕] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปชฺโชตา กตเม จตฺตาโร
จนฺทปฺปชฺโชโต สุริยปฺปชฺโชโต อคฺคิปฺปชฺโชโต ปฺาปฺปชฺโชโต
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปชฺโชตา เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส
จตุนฺน ปชฺโชตาน ยทิท ปฺาปฺปชฺโชโตติ ฯ
[๑๔๖] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว กาลา กตเม จตฺตาโร กาเลน
ธมฺมสฺสวน กาเลน ธมฺมสากจฺฉา กาเลน สมโถ ๑ กาเลน วิปสฺสนา
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร กาลาติ ฯ
[๑๔๗] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว กาลา สมฺมาภาวิยมานา สมฺมาอนุปริวตฺติยมานา อนุปุพฺเพน อาสวาน ขย ปาเปนฺติ กตเม จตฺตาโร
กาเลน ธมฺมสฺสวน กาเลน ธมฺมสากจฺฉา กาเลน สมโถ กาเลน
#๑ ม. กาเลน สมฺมสนา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วิปสฺสนา อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร กาลา สมฺมาภาวิยมานา
สมฺมาอนุปริวตฺติยมานา อนุปุพฺเพน อาสวาน ขย ปาเปนฺติ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว อุปริปพฺพเต ถุลลฺ ผุสิตเก เทเว วสฺสนฺเต [๑] อุทก ยถานินฺน
ปวตฺตมาน ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา ปริปูเรติ ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา
ปริปูรา กุโสพฺเภ ปริปูเรนฺติ กุโสพฺภา ปริปูรา มหาโสพฺเภ ปริปูเรนฺติ
มหาโสพฺภา ปริปูรา กุนฺนทิโย ปริปูเรนฺติ กุนฺนทิโย ปริปูรา
มหานทิโย ปริปูเรนฺติ มหานทิโย ปริปูรา สมุททฺ สาคร ๒ ปริปูเรนฺติ
เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเม จตฺตาโร กาลา สมฺมาภาวิยมานา
สมฺมาอนุปริวตฺติยมานา อนุปุพฺเพน อาสวาน ขย ปาเปนฺตีติ ฯ
[๑๔๘] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว วจีทุจฺจริตานิ กตมานิ จตฺตาริ
มุสาวาโท ปสุณา วาจา ผรุสา วาจา สมฺผปฺปลาโป อิมานิ โข
ภิกฺขเว จตฺตาริ วจีทุจฺจริตานีติ ฯ
[๑๔๙] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว วจีสุจริตานิ กตมานิ จตฺตาริ
สจฺจวาจา อปสุณวาจา สณฺหวาจา มนฺตาภาสา ๓ อิมานิ โข ภิกฺขเว
จตฺตาริ วจีสุจริตานีติ ฯ
[๑๕๐] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สารา กตเม จตฺตาโร สีลสาโร
สมาธิสาโร ปฺาสาโร วิมุตฺติสาโร อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร สาราติ ฯ
อาภาวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตติโย ปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
[๔]
#๑ โป. ม. ยุ. ต ฯ ๒ ม. สมุทฺท ฯ ๓ ม มนฺตภาสา ฯ ๔ ม. ยุ.
#
ตสฺสุทฺทาน
# อาภา ปภา จ อาโลกา โอภาสา เจว ปชฺโชตา
# เทฺว กาลา จริตา เทฺว จ โหนฺติ สาเรน เต ทสาติ ฯ
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จตุตฺถปณฺณาสโก
อินฺทฺริยวคฺโค ปโม
[๑๕๑] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อินฺทฺริยานิ กตมานิ จตฺตาริ
สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย ๑ อิมานิ โข ภิกฺขเว
จตฺตาริ อินฺทฺริยานีติ ฯ
[๑๕๒] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว พลานิ กตมานิ จตฺตาริ สทฺธาพล
วิริยพล สมาธิพล ปฺาพล ๒ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ
พลานีติ ฯ
[๑๕๓] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว พลานิ กตมานิ จตฺตาริ ปฺาพล
วิริยพล อนวชฺชพล สงฺคาหกพล ๓ อิมานิ โข ภิกฺขเว
จตฺตาริ พลานีติ ฯ
[๑๕๔] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว พลานิ กตมานิ จตฺตาริ สติพล
สมาธิพล อนวชฺชพล สงฺคาหกพล อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ
พลานีติ ฯ
[๑๕๕] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว พลานิ กตมานิ จตฺตาริ ปฏิสงฺขานพล
ภาวนาพล อนวชฺชพล สงฺคาหกพล อิมานิ โข ภิกฺขเว
จตฺตาริ พลานีติ ฯ
[๑๕๖] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว กปฺปสฺส อสงฺเขยฺยานิ กตมานิ
จตฺตาริ ยทา ภิกฺขเว กปฺโป สวฏโฏ ๔ ติฏติ ๕ ต น สุกร
#๑ ม. ยุ. สตินฺทฺริย ฯ ๒ ม. ยุ. สติพล ฯ ๓ ม. สงฺคหพล ฯ ยุ. สงฺคาหพล ฯ
#ยุ. สวฏฏติ ฯ ๕ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สงฺขาตุ เอตฺตกานิ วสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสตานีติ วา
เอตฺตกานิ วสฺสสหสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสตสหสฺสานีติ วา ยทา
ภิกฺขเว กปฺโป สวฏฏฏายี ๑ ติฏติ ต น สุกร สงฺขาตุ เอตฺตกานิ
วสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสตานีติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสหสฺสานีติ
วา เอตฺตกานิ วสฺสสตสหสฺสานีติ วา ยทา ภิกฺขเว กปฺโป วิวฏโฏ ๒
ติฏติ ต น สุกร สงฺขาตุ เอตฺตกานิ วสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ
วสฺสสตานีติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสหสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสตสหสฺสานีติ
วา ยทา ภิกฺขเว กปฺโป วิวฏฏฏายี ๓ ติฏติ ต น
สุกร สงฺขาตุ เอตฺตกานิ วสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสตานีติ วา
เอตฺตกานิ วสฺสสหสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสตสหสฺสานีติ วา
อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ กปฺปสฺส อสงฺเขยฺยานีติ ฯ
[๑๕๗] เทฺวเม ภิกฺขเว โรคา กตเม เทฺว กายิโก จ โรโค
เจตสิโก จ โรโค ทิสฺสนฺติ ภิกฺขเว สตฺตา กายิเกน โรเคน เอกป
วสฺส อโรค ๔ ปฏิชานมานา เทฺวป วสฺสานิ อโรค ปฏิชานมานา
ตีณิป วสฺสานิ อโรค ปฏิชานมานา จตฺตาริป วสฺสานิ อโรค
ปฏิชานมานา ปฺจป วสฺสานิ อโรค ปฏิชานมานา ทสป วสฺสานิ
อโรค ปฏิชานมานา วีสป วสฺสานิ อโรค ปฏิชานมานา ตึสป
วสฺสานิ อโรค ปฏิชานมานา จตฺตาฬีสป วสฺสานิ อโรค ปฏิชานมานา
ปฺาสป วสฺสานิ อโรค ปฏิชานมานา วสฺสสตป ภิยฺโยป อโรค
#๑ ม. ยุ. สวฏโฏ ฯ ๒ ม. ยุ. วิวฏฏติ ฯ ๓ ม. ยุ. วิวฏโฏ ฯ ๔ ม. ยุ.
# อาโรคฺย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ปฏิชานมานา ฯ เต ภิกขฺ เว สตฺตา ทุลฺลภา ๑ โลกสฺมึ เย เจตสิเกน
โรเคน มุหตุ ฺตมฺป อโรค ปฏิชานนฺติ อฺตฺร ขีณาสเวหิ ฯ
จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปพฺพชิตสฺส โรคา กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ มหิจฺโฉ โหติ วิฆาตวา อสนฺตุฏโ อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน โส มหิจฺโฉ สมาโน วิฆาตวา
อสนฺตุฏโ อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน
ปาปก อิจฺฉ ปณิทหติ อนวฺปฏิลาภาย ๒ ลาภสกฺการสิโลกปฏิลาภาย
โส อุฏหติ ฆฏติ วายมติ อนวฺปฏิลาภาย ลาภสกฺการสิโลกปฏิลาภาย
โส สงฺขาย กุลานิ อุปสงฺกมติ สงฺขาย นิสที ติ สงฺขาย
ธมฺม ภาสติ สงฺขาย อุจฺจารปสฺสาว สนฺธาเรติ อิเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร ปพฺพชิตสฺส โรคา ฯ ตสฺมาติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ
น มหิจฺฉา ภวิสฺสาม วิฆาตจิตฺตา ๓ อสนฺตุฏา อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน น ปาปก อิจฺฉ ปณิทหิสฺสาม
อนวฺปฏิลาภาย ลาภสกฺการสิโลกปฏิลาภาย น อุฏหิสฺสาม น
ฆฏยิสฺสาม น วายมิสฺสาม อนวฺปฏิลาภาย ลาภสกฺการสิโลกปฏิลาภาย
ขมา ภวิสฺสาม สีตสฺส อุณฺหสฺส ชิฆจฺฉาย ปปาสาย
ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน ทุรุตฺตาน ทุราคตาน วจนปถาน อุปฺปนฺนาน
สารีริกาน เวทนาน ทุกขฺ าน ติพฺพาน ขราน กฏกาน อสาตาน
อมนาปาน ปาณหราน อธิวาสกชาติกา ภวิสฺสามาติ เอว หิ โว
#๑ โป. ม. สฺทุลฺลภา ฯ ๒ โป. อนวชฺชฺปฏิลาภาย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. ยุ. วิฆาตวนฺโต ฯ
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ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๑๕๘] ตตฺร โข อายสฺมา สารีปตุ ฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส
ภิกฺขโวติ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ โย หิ โกจิ อาวุโส
ภิกฺขุ วา ภิกขฺ ุนี วา จตฺตาโร ธมฺเม อตฺตนิ สมนุปสฺสติ นิฏเมตฺถพ
คนฺตพฺพ ปริหายามิ กุสเลหิ ธมฺเมหิ ปริหานเมต วุตฺต
ภควตา กตเม จตฺตาโร ราคเวปุลฺลต ๑ โทสเวปุลฺลต โมหเวปุลฺลต
คมฺภีเรสุ โข ปนสฺส านาาเนสุ ปฺาจกฺขุ นกฺกมติ โย หิ
โกจิ อาวุโส ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี วา อิเม จตฺตาโร ธมฺเม อตฺตนิ
สมนุปสฺสติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ ปริหายามิ กุสเลหิ ธมฺเมหิ
ปริหานเมต วุตฺต ภควตา โย หิ โกจิ อาวุโส ภิกฺขุ วา ภิกฺขนุ ี
วา จตฺตาโร ธมฺเม อตฺตนิ สมนุปสฺสติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ น
ปริหายามิ กุสเลหิ ธมฺเมหิ อปริหานเมต วุตฺต ภควตา กตเม๑
จตฺตาโร ราคตนุตฺต โทสตนุตฺต โมหตนุตฺต คมฺภีเรสุ โข ปนสฺส
านาาเนสุ ปฺาจกฺขุ กมติ โย หิ โกจิ อาวุโส ภิกฺขุ วา
ภิกฺขุนี วา อิเม จตฺตาโร ธมฺเม อตฺตนิ สมนุปสฺสติ นิฏเมตฺถ
คนฺตพฺพ น ปริหายามิ กุสเลหิ ธมฺเมหิ อปริหานเมต วุตฺต
ภควตาติ ฯ
[๑๕๙] เอก สมย อายสฺมา อานนฺโท โกสมฺพิย วิหรติ
#๑ ม. ราคเวปุลฺลตฺต ... โมหเวปุลฺลตฺต ฯ
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โฆสิตาราเม ฯ อถโข อฺตรา ภิกฺขุนี อฺตร ปุริส อามนฺเตสิ
เอหิ ตฺว อมฺโภ ปุริส เยน อยฺโย อานนฺโท เตนุปสงฺกม
อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน อยฺยสฺส อานนฺทสฺส ปาเท สิรสา วนฺท
อิตฺถนฺนามา ภนฺเต ภิกฺขุนี อาพาธิกินี ทุกฺขิตา พาฬฺหคิลานา สา ๑
อยฺยสฺส ๒ อานนฺทสฺส ปาเท สิรสา วนฺทตีติ เอวฺจ วเทหิ สาธุ
กิร ภนฺเต อยฺโย อานนฺโท เยน ภิกขฺ ุนูปสฺสโย เยน สา ภิกฺขุนี
เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ เอว อยฺเยติ โข โส ปุริโส
ตสฺสา ภิกฺขุนิยา ปฏิสฺสณ
ุ ิตฺวา เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ปุรโิ ส อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ
อิตฺถนฺนามา ภนฺเต ภิกฺขุนี อาพาธิกินี ทุกฺขิตา พาฬฺหคิลานา สา อยฺยสฺส
อานนฺทสฺส ปาเท สิรสา วนฺทติ เอวฺจ วเทติ สาธุ กิร ภนฺเต
อยฺโย ๓ อานนฺโท เยน ภิกฺขุนูปสฺสโย เยน สา ภิกฺขุนี เตนุปสงฺกมตุ
อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ อธิวาเสสิ โข อายสฺมา อานนฺโท ตุณฺหีภาเวน ฯ
อถโข อายสฺมา อานนฺโท ปุพฺพณฺหสมย ๔ นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน ภิกฺขุนูปสฺสโย เตนุปสงฺกมิ ฯ อทฺทสา โข
สา ภิกฺขุนี อายสฺมนฺต อานนฺท ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา สสีส
ปารุปตฺวา มฺจเก นิปชฺชิ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน สา
ภิกฺขุนี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. อายสฺมโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ โป. ม. อายสฺมา ฯ ๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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นิสชฺช โข อายสฺมา อานนฺโท ต ภิกฺขุนึ เอตทโวจ อาหารสมฺภูโต
อย ภคินิ กาโย อาหาร นิสฺสาย อาหาโร ปหาตพฺโพ ตณฺหาสมฺภูโต
อย ภคินิ กาโย ตณฺห นิสฺสาย ตณฺหา ปหาตพฺพา
มานสมฺภูโต อย ภคินิ กาโย มาน นิสฺสาย มาโน ปหาตพฺโพ
เมถุนสมฺภูโต อย ภคินิ กาโย เมถุโน ปหาตพฺโพ ๑ เมถุโน ๒
เสตุฆาโต วุตฺโต ภควตา ฯ อาหารสมฺภูโต อย ภคินิ กาโย อาหาร
นิสฺสาย อาหาโร ปหาตพฺโพติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ
วุตฺต อิธ ภคินิ ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส อาหาร อาหาเรติ เนว
ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส
กายสฺส ิติยา ยาปนาย วิหึสูปรติยา พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ
ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามิ นวฺจ เวทน น อุปปฺ าเทสฺสามิ ยาตฺรา
จ เม ภวิสสฺ ติ อนวชฺชตา จ ผาสุวิหาโร จาติ โส อปเรน
สมเยน อาหาร นิสฺสาย อาหาร ปชหติ อาหารสมฺภูโต อย ภคินิ
กาโย อาหาร นิสฺสาย อาหาโร ปหาตพฺโพติ อิติ ยนฺต วุตฺต
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ ตณฺหาสมฺภูโต อย ภคินิ กาโย ตณฺห
นิสฺสาย ตณฺหา ปหาตพฺพาติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ
วุตฺต อิธ ภคินิ ภิกฺขุ สุณาติ อิตฺถนฺนาโม กิร ภิกฺขุ อาสวาน
ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ตสฺส เอว โหติ กทาสฺสุ ๓ นาม
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. เมถุเน จ ฯ ยุ. เมถุโน จ ฯ
#๓ ม. ยุ. กุทาสฺสุ นาม ฯ
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อหป อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสามีติ โส อปเรน สมเยน
ตณฺห นิสฺสาย ตณฺห ปชหติ ตณฺหาสมฺภูโต อย ภคินิ กาโย ตณฺห
นิสฺสาย ตณฺหา ปหาตพฺพาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจจฺ
วุตฺต ฯ มานสมฺภูโต อย ภคินิ กาโย มาน นิสฺสาย มาโน
ปหาตพฺโพติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต อิธ ภคินิ
ภิกฺขุ สุณาติ อิตฺถนฺนาโม กิร ภิกฺขุ อาสวาน ขยา อนาสว
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ ตสฺส เอว โหติ โส หิ นาม อายสฺมา
อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสติ กิมงฺค ปนาหนฺติ
โส อปเรน สมเยน มาน นิสฺสาย มาน ปชหติ มานสมฺภูโต อย
ภคินิ กาโย มาน นิสฺสาย มาโน ปหาตพฺโพติ อิติ ยนฺต วุตฺต
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ เมถุนสมฺภูโต อย ภคินิ กาโย เมถุโน
ปหาตพฺโพ เมถุโน เสตุฆาโต วุตฺโต ภควตาติ ฯ อถโข สา ภิกฺขุนี
มฺจกา วุฏหิตฺวา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา อายสฺมโต อานนฺทสฺส
ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ อจฺจโย
ม ภนฺเต อจฺจคมา ยถาพาล ยถามูฬหฺ  ยถาอกุสล ยาห เอวมกาสึ
ตสฺสา เม ภนฺเต อยฺโย อานนฺโท อจฺจย อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหาตุ
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อายตึ สวรายาติ ฯ ตคฺฆ ต ๑ ภคินิ อจฺจโย อจฺจคมา ยถาพาล
ยถามูฬฺห ยถาอกุสล ยา ตฺว เอวมกาสิ ยโต จ โข ตฺว
ภคินิ อจฺจย อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรสิ ตนฺเต มย
ปฏิคฺคณฺหาม วุฑฺฒิเหสา ภคินิ อริยสฺส วินเย ยา ๒ อจฺจย
อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺม ปฏิกโรติ อายตึ สวร อาปชฺชตีติ ฯ
[๑๖๐] สุคโต วา ภิกฺขเว โลเก ติฏมาโน สุคตวินโย วา
ตทสฺส พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสาน กตโม จ ภิกฺขเว สุคโต อิธ ภิกฺขเว ตถาคโต
โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา
อย ภิกฺขเว สุคโต ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สุคตวินโย โส ธมฺม
เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน
เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ อย ภิกฺขเว สุคตวินโย ฯ
เอว ๓ สุคโต วา ภิกฺขเว โลเก ติฏ มาโน สุคตวินโย วา ตทสฺส
พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสาน ๔ ฯ
จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย
สวตฺตนฺติ กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขู ทุคฺคหิต สุตฺตนฺต
ปริยาปุณนฺติ ทุนฺนิกฺขิตฺเตหิ ปทพฺยฺชเนหิ ทุนฺนิกฺขิตฺตสฺส ภิกฺขเว
#๑ ยุ. ตฺว ฯ ๒ โป. ม. ยุ. โย ฯ ๓ ยุ. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ โป. ม.
# เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ
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ปทพฺยฺชนสฺส อตฺโถป ทุนฺนโย โหติ อย ภิกขฺ เว ปโม ธมฺโม
สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขู ทุพฺพจา โหนฺติ โทวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา อกฺขมา
อปฺปทกฺขิณคฺคาหิโน อนุสาสนึ อย ภิกฺขเว ทุตโิ ย ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส
สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว เย เต ภิกฺขู
พหุสฺสุตา อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา มาติกาธรา เต น สกฺกจฺจ
สุตฺตนฺต ปร วาเจนฺติ เตส อจฺจเยน ฉินฺนมูลโก สุตฺตนฺโต โหติ
อปฺปฏิสฺสรโณ อย ภิกขฺ เว ตติโย ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย
อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว เถรา ภิกฺขู พาหุลฺลิกา
โหนฺติ สาถลิกา โอกฺกมเน ปุพฺพงฺคมา ปวิเวเก นิกฺขิตฺตธุรา น วิริย
อารภนฺติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส
สจฺฉิกิริยาย เตส ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏานุคตึ อาปชฺชติ สาป
โหติ พาหุลลฺ ิกา สาถลิกา โอกฺกมเน ปุพฺพงฺคมา ปวิเวเก นิกฺขิตฺตธุรา
น วิริย อารภติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส
สจฺฉิกิริยาย อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย
อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ธมฺมา
สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ ๑ ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว
ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ กตเม
จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ู สุคฺคหิต สุตฺตนฺต ปริยาปุณนฺติ สุนิกฺขิตฺเตหิ
ปทพฺยฺชเนหิ สุนกิ ฺขิตฺตสฺส ภิกฺขเว ปทพฺยฺชนสฺส อตฺโถป
#๑ โป. ม. ยุ. สวตฺตนฺตีติ ฯ
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สุนโย โหติ อย ภิกฺขเว ปโม ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย๔
อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขู สุวจา
โหนฺติ โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ขมา ปทกฺขิณคฺคาหิโน
อนุสาสนึ อย ภิกฺขเว ทุติโย ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย
อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว เย เต ภิกฺขู พหุสฺสุตา
อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา มาติกาธรา เต สกฺกจฺจ สุตฺตนฺต
ปร วาเจนฺติ เตส อจฺจเยน อจฺฉินฺนมูลโก สุตฺตนฺโต โหติ
สปฺปฏิสฺสรโณ อย ภิกฺขเว ตติโย ธมฺโม สทฺธมฺมสฺสิติยา อสมฺโมสาย
อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว เถรา ภิกฺขู น พาหุลฺลิกา
โหนฺติ น สาถลิกา โอกฺกมเน นิกฺขติ ฺตธุรา ปวิเวเก ปุพฺพงฺคมา วิริย
อารภนฺติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส
สจฺฉิกิริยาย เตส ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏ านุคตึ อาปชฺชติ สาป โหติ
น พาหุลฺลิกา น สาถลิกา โอกฺกมเน นิกฺขิตฺตธุรา ปวิเวเก ปุพฺพงฺคมา
วิริย อารภติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส
สจฺฉิกิริยาย อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส ิติยา
อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร
ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
อินฺทฺริยวคฺโค ปโม
[๑](
_______________
#๑ ม. อินฺทรฺ ิยานิ สทฺธา ปฺา สติสงฺขานปฺจม
# กปฺโป โรโค ปริหานิ ภิกฺขุนี สุคเตน จาติ ฯ
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ปฏิปทาวคฺโค ทุติโย
[๑๖๑] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว ปฏิปทา กตมา จตสฺโส
ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา สุขา
ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา อิมา โข
ภิกฺขเว จตสฺโส ปฏิปทาติ ฯ
[๑๖๒] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว ปฏิปทา กตมา จตสฺโส ทุกฺขา
ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา สุขา ปฏิปทา
ทนฺธาภิฺา สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว
ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปกติยาป
ติพฺพราคชาติโก โหติ อภิกฺขณ ราคช ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ
ปกติยาป ติพฺพโทสชาติโก โหติ อภิกฺขณ โทสช ทุกฺข โทมนสฺส
ปฏิสเวเทติ ปกติยาป ติพฺพโมหชาติโก โหติ อภิกฺขณ โมหช
ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ตสฺสิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ มุทูนิ ปาตุภวนฺติ
สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย
โส อิเมส ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน มุทตุ ฺตา ทนฺธ อนนฺตริย ๑ ปาปุณาติ
อาสวาน ขยาย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปกติยาป ติพฺพราคชาติโก โหติ อภิกฺขณ ราคช
ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ปกติยาป ติพฺพโทสชาติโก โหติ
อภิกฺขณ โทสช ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ปกติยาป ติพฺพโมหชาติโก
#๑ ม. ยุ. อานนฺตริย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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โหติ อภิกขฺ ณ โมหช ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ตสฺสิมานิ
ปฺจินฺทฺริยานิ อธิมตฺตานิ ปาตุภวนฺติ สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย
สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย โส อิเมส ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน อธิมตฺตตฺตา
ขิปฺป อนนฺตริย ปาปุณาติ อาสวาน ขยาย อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ทุกขฺ า ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สุขา
ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปกติยาป น
ติพฺพราคชาติโก โหติ น อภิกฺขณ ราคช ทุกฺข โทมนสฺส
ปฏิสเวเทติ ปกติยาป น ติพฺพโทสชาติโก โหติ น อภิกฺขณ โทสช
ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ปกติยาป น ติพฺพโมหชาติโก โหติ
น อภิกฺขณ โมหช ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ตสฺสิมานิ
ปฺจินฺทฺริยานิ มุทูนิ ปาตุภวนฺติ สทฺธินฺทฺริย วิริยนิ ฺทฺริย สตินฺทฺริย
สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย โส อิเมส ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน มุทุตฺตา
ทนฺธ อนนฺตริย ปาปุณาติ อาสวาน ขยาย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สุขา ปฏิปทา
ขิปฺปาภิฺา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปกติยาป น
ติพฺพราคชาติโก โหติ น อภิกฺขณ ราคช ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ
ปกติยาป น ติพฺพโทสชาติโก โหติ น อภิกขฺ ณ โทสช ทุกฺข
โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ปกติยาป น ติพฺพโมหชาติโก โหติ น
อภิกฺขณ โมหช ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ตสฺสิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ
อธิมตฺตานิ ปาตุภวนฺติ สทฺธินฺทฺริย วิริยนฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
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ปฺินฺทฺริย โส อิเมส ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน อธิมตฺตตฺตา ขิปฺป
อนนฺตริย ปาปุณาติ อาสวาน ขยาย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สุขา
ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว จตสฺโส ปฏิปทาติ ฯ
[๑๖๓] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว ปฏิปทา กตมา จตสฺโส
ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา สุขา
ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา ฯ กตมา จฝ
ภิกฺขเว ทุกขฺ า ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อสุภานุปสฺสี
กาเย วิหรติ อาหาเร ปฏิกฺกูลสฺี สพฺพโลเก อนภิรตสฺี ๑
สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสี มรณสฺา โข ปนสฺส อชฺฌตฺต สุปฏิตา
โหติ โส อิมานิ ปฺจ เสกฺขพลานิ อุปนิสฺสาย วิหรติ สทฺธาพล
หิรีพล โอตฺตปฺปพล วิรยิ พล ปฺาพล ตสฺสิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ มุทูนิ
ปาตุภวนฺติ สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย
โส อิเมส ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน มุทุตฺตา ทนฺธ อนนฺตริย ปาปุณาติ
อาสวาน ขยาย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อสุภานุปสฺสี กาเย วิหรติ อาหาเร ปฏิกฺกลู สฺี สพฺพโลเก
อนภิรตสฺี สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสี มรณสฺา โข ปนสฺส
อชฺฌตฺต สุปฏิตา โหติ โส อิมานิ ปฺจ เสกฺขพลานิ อุปนิสฺสาย
วิหรติ สทฺธาพล หิรพี ล โอตฺตปฺปพล วิรยิ พล ปฺาพล
ตสฺสิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ อธิมตฺตานิ ปาตุภวนฺติ สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย
#๑ ม. อนภิรติสฺี ฯ
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สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย โส อิเมส ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน
อธิมตฺตตฺตา ขิปฺป อนนฺตริย ปาปุณาติ อาสวาน ขยาย อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา ฯ กตมา จ ภิกขฺ เว
สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา อิธ ภิกขฺ เว 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 ปตยิ า 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 โส อิมานิ ปฺจ เสกฺขพลานิ อุปนิสฺสาย วิหรติ สทฺธาพล
หิรีพล โอตฺตปฺปพล วิริยพล ปฺาพล ตสฺสิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ
มุทูนิ ปาตุภวนฺติ สทฺธนิ ฺทฺริย วิริยนิ ฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริย โส อิเมส ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน มุทุตฺตา ทนฺธ อนนฺตริย
ปาปุณาติ อาสวาน ขยาย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สุขา ปฏิปทา
ทนฺธาภิฺา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติF
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สุขสฺส จ ปหานา ทุกขฺ สฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิมานิ ปฺจ เสกฺขพลานิ อุปนิสฺสาย
วิหรติ สทฺธาพล หิรพี ล โอตฺตปฺปพล วิรยิ พล ปฺาพล
ตสฺสิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ อธิมตฺตานิ ปาตุภวนฺติ สทฺธนิ ฺทฺริย
วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย โส อิเมส ปฺจนฺน
อินฺทฺริยาน อธิมตฺตตฺตา ขิปฺป อนนฺตริย ปาปุณาติ อาสวาน ขยาย
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สุขา ปฏิปทา ขิปปฺ าภิฺา ฯ อิมา โข ภิกขฺ เว
จตสฺโส ปฏิปทาติ ฯ
[๑๖๔] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว ปฏิปทา กตมา จตสฺโส
อกฺขมา ปฏิปทา ขมา ปฏิปทา ทมา ปฏิปทา สมา ปฏิปทา ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว อกฺขมา ปฏิปทา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
อกฺโกสนฺต ปจฺจกฺโกสติ โรสนฺต ปฏิโรสติ ภณฺฑนฺต ปฏิภณฺฑติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อกฺขมา ปฏิปทา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว
ขมา ปฏิปทา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อกฺโกสนฺต น
ปจฺจกฺโกสติ โรสนฺต น ปฏิโรสติ ภณฺฑนฺต น ปฏิภณฺฑติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ขมา ปฏิปทา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว ทมา ปฏิปทา
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมติ ฺตคฺคาหี โหติ
นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
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สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺรยิ  จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ
โสเตน สทฺท สุตฺวา ... ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย รส
สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมฺม วิฺาย น
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺริย
อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ
ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินฺทฺรยิ  มนินฺทฺริเย
สวร อาปชฺชติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ทมา ปฏิปทา ฯ กตมา จ
ภิกฺขเว สมา ปฏิปทา อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุปฺปนฺน กามวิตกฺก
นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ สเมติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ
อุปฺปนฺน พฺยาปาทวิตกฺก ... อุปฺปนฺน วิหึสาวิตกฺก ... อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน
ปาปเก อกุสเล ธมฺเม นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ สเมติ พฺยนฺตีกโรติ
อนภาว คเมติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมา ปฏิปทา ฯ อิมา
โข ภิกฺขเว จตสฺโส ปฏิปทาติ ฯ
[๑๖๕] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว ปฏิปทา กตมา จตสฺโส
อกฺขมา ปฏิปทา ขมา ปฏิปทา ทมา ปฏิปทา สมา ปฏิปทา ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว อกฺขมา ปฏิปทา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
อกฺขโม โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส ชิฆจฺฉาย ปปาสาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน ทุรุตตฺ าน ทุราคตาน วจนปถาน อุปปฺ นฺนาน
สารีริกาน เวทนาน ทุกฺขาน ติพฺพาน ขราน กฏกาน อสาตาน อมนาปาน
ปาณหราน อนธิวาสกชาติโก โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อกฺขมา
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ปฏิปทา ฯ กตมา จ ภิกขฺ เว ขมา ปฏิปทา อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล ขโม โหติ สีตสฺส อุณฺหสฺส ชิฆจฺฉาย ปปาสาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน ทุรุตฺตาน ทุราคตาน วจนปถาน อุปฺปนฺนาน
สารีริกาน เวทนาน ทุกขฺ าน ติพฺพาน ขราน กฏกาน อสาตาน
อมนาปาน ปาณหราน อธิวาสกชาติโก โหติ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว
ขมา ปฏิปทา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว ทมา ปฏิปทา อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี
ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ
รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ โสเตน สทฺท
สุตฺวา ... ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ... ชิวหฺ าย รส สายิตฺวา ... กาเยน
โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมฺม วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ
นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺรยิ  อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินฺทรฺ ิย มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ทมา ปฏิปทา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สมา ปฏิปทา
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ
สเมติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ อุปฺปนฺน พฺยาปาทวิตกฺก ...
อุปฺปนฺน วิหึสาวิตกฺก อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน ปาปเก อกุสเล ธมฺเม
นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ สเมติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 207

อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมา ปฏิปทา ฯ อิมา โข ภิกขฺ เว จตสฺโส
ปฏิปทาติ ฯ
[๑๖๖] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว ปฏิปทา กตมา ตสฺโส
ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา สุขา
ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา ฯ ตตฺร ภิกฺขเว
ยาย ปฏิปทา ทุกฺขา ทนฺธาภิฺา อย ภิกฺขเว ปฏิปทา อุภเยเนว
หีนา อกฺขายติ ยมฺปาย ปฏิปทา ทุกฺขา อิมินาปาย หีนา
อกฺขายติ ยมฺปาย ปฏิปทา ทนฺธา อิมินาปาย หีนา อกฺขายติ
อย ภิกฺขเว ปฏิปทา อุภเยเนว หีนา อกฺขายติ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว
ยาย ปฏิปทา ทุกฺขา ขิปฺปาภิฺา อย ภิกฺขเว ปฏิปทา ทุกขฺ ตฺตา
หีนา อกฺขายติ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยาย ปฏิปทา สุขา ทนฺธาภิฺา
อย ภิกฺขเว ปฏิปทา ทนฺธตฺตา หีนา อกฺขายติ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยาย
ปฏิปทา สุขา ขิปฺปาภิฺา อย ภิกฺขเว ปฏิปทา อุภเยเนว
ปณีตา อกฺขายติ ยมฺปาย ปฏิปทา สุขา อิมินาปาย ปณีตา
อกฺขายติ ยมฺปาย ปฏิปทา ขิปฺปา อิมินาปาย ปณีตา อกฺขายติ
อย ภิกฺขเว ปฏิปทา อุภเยเนว ปณีตา อกฺขายติ ฯ อิมา โข ภิกขฺ เว
จตสฺโส ปฏิปทาติ ฯ
[๑๖๗] อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา มหาโมคฺคลฺลาเนน
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
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นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา สารีปตุ ฺโต อายสฺมนฺต
มหาโมคฺคลฺลาน เอตทโวจ จตสฺโส อิมา อาวุโส โมคฺคลฺลาน
ปฏิปทา กตมา จตสฺโส ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ทุกขฺ า
ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา สุขา ปฏิปทา
ขิปฺปาภิฺา อิมา โข อาวุโส จตสฺโส ปฏิปทา อิมาส อาวุโส
จตสฺสนฺน ปฏิปทาน กตม เต ปฏิปท อาคมฺม อนุปาทาย อาสเวหิ
จิตฺต วิมุตฺตนฺติ ฯ จตสฺโส อิมา อาวุโส สารีปุตตฺ ปฏิปทา กตมา
จตสฺโส ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ทุกขฺ า ปฏิปทา
ขิปฺปาภิฺา สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา สุขา ปฏิปทา
ขิปฺปาภิฺา อิมา โข อาวุโส จตสฺโส ปฏิปทา อิมาส อาวุโส
จตสฺสนฺน ปฏิปทาน ยาย ปฏิปทา ทุกฺขา ขิปฺปาภิฺา อิม เม
ปฏิปท อาคมฺม อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุตฺตนฺติ ฯ
[๑๖๘] อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เยนายสฺมา
สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ
สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน อายสฺมนฺต สารีปุตฺต
เอตทโวจ จตสฺโส อิมา อาวุโส สารีปุตฺต ปฏิปทา กตมา
จตสฺโส ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ทุกฺขา ปฏิปทา
ขิปฺปาภิฺา สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา
อิมา โข อาวุโส จตสฺโส ปฏิปทา อิมาส อาวุโส จตสฺสนฺน
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ปฏิปทาน กตม เต ปฏิปท อาคมฺม อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต
วิมุตฺตนฺติ ฯ จตสฺโส อิมา อาวุโส โมคฺคลฺลาน ปฏิปทา กตมา
จตสฺโส ทุกขฺ า ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ทุกฺขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา
สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา
อิมา โข อาวุโส จตสฺโส ปฏิปทา อิมาส อาวุโส จตสฺสนฺน
ปฏิปทาน ยาย ปฏิปทา สุขา ขิปฺปาภิฺา อิม เม ปฏิปท
อาคมฺม อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุตฺตนฺติ ฯ
[๑๖๙] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ทิฏเว ธมฺเม
สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคคฺ โล
กายสฺส เภทา สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล ทิฏเ ว ธมฺเม อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ อิธ ปน ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปุคฺคโล กายสฺส เภทา อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล ทิฏเว ธมฺเม สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อสุภานุปสฺสี กาเย วิหรติ อาหาเร ปฏิกฺกลู สฺี
สพฺพโลเก อนภิรตสฺี สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสี มรณสฺา
โข ปนสฺส อชฺฌตฺต สุปฏิตา โหติ โส อิมานิ ปฺจ เสกฺขพลานิท
อุปนิสฺสาย วิหรติ สทฺธาพล หิรีพล โอตฺตปฺปพล วิรยิ พล
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ปฺาพล ตสฺสิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ อธิมตฺตานิ ปาตุภวนฺติ
สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย โส
อิเมส ปฺจนฺน อินฺทรฺ ิยาน อธิมตฺตตฺตา ทิฏเว ธมฺเม
สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ทิฏเว ธมฺเม
สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล กายสฺส เภทา
สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อสุภานุปสฺสี กาเย
วิหรติ อาหาเร ปฏิกฺกูลสฺี สพฺพโลเก อนภิรตสฺี สพฺพสงฺขาเรสุ
อนิจฺจานุปสฺสี มรณสฺา โข ปนสฺส อชฺฌตฺต สุปฏิตา
โหติ โส อิมานิ ปฺจ เสกฺขพลานิ อุปนิสฺสาย วิหรติ สทฺธาพล
หิรีพล โอตฺตปฺปพล วิริยพล ปฺาพล ตสฺสิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ
มุทูนิ ปาตุภวนฺติ สทฺธนิ ฺทฺริย วิริยนิ ฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริย โส อิเมส ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน มุทุตฺตา กายสฺส
เภทา สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล กายสฺส
เภทา สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ทิฏเว
ธมฺเม อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา
ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ
ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ
ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิมานิ
ปฺจ เสกฺขพลานิ อุปนิสฺสาย วิหรติ สทฺธาพล หิรพี ล
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โอตฺตปฺปพล วิริยพล ปฺาพล ตสฺสิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ อธิมตฺตานิ
ปาตุภวนฺติ สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย
โส อิเมส ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน อธิมตฺตตฺตา ทิฏเว ธมฺเม
อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ทิฏเว ธมฺเม
อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล กายสฺส เภทา
อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจเฺ จว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ
ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปตยิ า จ วิราคา ฯเปฯ ตติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา
ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิมานิ ปฺจ
เสกฺขพลานิ อุปนิสฺสาย วิหรติ สทฺธาพล หิรพี ล โอตฺตปฺปพล
วิริยพล ปฺาพล ตสฺสิมานิ ปฺจินฺทฺริยานิ มุทูนิ ปาตุภวนฺติ
สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย โส
อิเมส ปฺจนฺน อินฺทฺริยาน มุทุตฺตา กายสฺส เภทา อสงฺขารปรินิพฺพายี
โหติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล กายสฺส เภทา อสงฺขารปรินิพฺพายี
โหติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๗๐] เอก สมย อายสฺมา อานนฺโท โกสมฺพิย วิหรติ
โฆสิตาราเม ฯ ตตฺร โข อายสฺมา อานนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส
ภิกฺขโวติ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ
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อายสฺมา อานนฺโท เอตทโวจ โย หิ โกจิ อาวุโส ภิกฺขุ วา
ภิกฺขุนี วา มม สนฺติเก อรหตฺตปฺปตฺตึ พฺยากโรติ สพฺพโส จตูหิ
มคฺเคหิ เอเตส วา อฺตเรน กตเมหิ จตูหิ อิธาวุโส ภิกฺขุ
สมถปุพฺพงฺคม วิปสฺสน ภาเวติ ตสฺส สมถปุพฺพงฺคม วิปสฺสน
ภาวยโต มคฺโค สฺชายติ โส ต มคฺค อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ
ตสฺส ต มคฺค อาเสวโต ภาวยโต พหุลีกโรโต สฺโชนานิ
ปหียนฺติ อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ ปุน จปร อาวุโส ภิกฺขุ วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม
สมถ ภาเวติ ตสฺส วิปสฺสนาปุพฺพงฺคม สมถ ภาวยโต
มคฺโค สฺชายติ โส ต มคฺค อาเสวติ ภาเวติ พหุลกี โรติ
ตสฺส ต มคฺค อาเสวโต ภาวยโต พหุลีกโรโต สฺโชนานิ ปหียนฺติ
อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ ปุน จปร อาวุโส ภิกฺขุ สมถวิปสฺสน
ยุคนทฺธ ภาเวติ ตสฺส สมถวิปสฺสน ยุคนทฺธ ภาวยโต มคฺโค
สฺชายติ โส ต มคฺค อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ ตสฺส ต
มคฺค อาเสวโต ภาวยโต พหุลีกโรโต สฺโชนานิ ปหียนฺติ อนุสยา
พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ ปุน จปร อาวุโส ภิกฺขุโน ธมฺมทุ ฺธจฺจวิคฺคหิต มานส
โหติ โส อาวุโส สมโย ยนฺต จิตฺต อชฺฌตฺตเยว สนฺตฏิ ติ
สนฺนิสีทติ เอโกทิ โหติ สมาธิยติ ตสฺส มคฺโค สฺชายติ โส
ต มคฺค อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ ตสฺส ต มคฺค อาเสวโต
ภาวยโต พหุลีกโรโต สฺโชนานิ ปหียนฺติ อนุสยา พฺยนฺตีโหนฺติ ฯ
โย หิ โกจิ อาวุโส ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี วา มม สนฺติเก อรหตฺตปฺปตฺตึ
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พฺยากโรติ สพฺพโส อิเมหิ จตูหิ มคฺเคหิ เอเตส วา
อฺตเรนาติ ฯ
ปฏิปทาวคฺโค ทุติโย ฯ
[๑]
______________
สฺเจตนิยวคฺโค ตติโย
[๑๗๑] กาเย วา ภิกฺขเว สติ กายสฺเจตนาเหตุ อุปฺปชฺชติ
อชฺฌตฺต สุขทุกฺข วาจาย วา ภิกขฺ เว สติ วจีสฺเจตนาเหตุ
อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข มเน วา ภิกฺขเว สติ มโนสฺเจตนาเหตุ
อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข อวิชชฺ าปจฺจยา วา สาม วา ต
ภิกฺขเว กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ยปจฺจยาสฺส ต อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต
สุขทุกฺข ปเร วาสฺส ต ภิกฺขเว กายสงฺขาร อภิสงฺขโรนฺติ ยปจฺจยาสฺส
ต อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข สมฺปชาโน วา ต ภิกฺขเว
กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ยปจฺจยาสฺส ต อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข
อสมฺปชาโน วา ต ภิกขฺ เว กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ยปจฺจยาสฺส
ต อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข สาม วา ต ภิกขฺ เว วจีสงฺขาร
อภิสงฺขโรติ ยปจฺจยาสฺส ต อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข ปเร
วาสฺส ต ภิกขฺ เว วจีสงฺขาร อภิสงฺขโรนฺติ ยปจฺจยาสฺส ต อุปฺปชฺชติ
อชฺฌตฺต สุขทุกฺข สมฺปชาโน วา ต ภิกฺขเว วจีสงฺขาร อภิสงฺขโรติ
ยปจฺจยาสฺส ต อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข อสมฺปชาโน วา ต
#๑ ม.
ตสฺสุทฺทาน
# สงฺขิตฺต วิตฺตาราสุภ เทฺว ขมา อุภเยน จ
# โมคฺคลฺลาโน สารีปุตฺโต สสงฺขาร ยุคนทฺเธน จาติ ฯ
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ภิกฺขเว วจีสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ยปจฺจยาสฺส ต อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต
สุขทุกฺข สาม วา ต ภิกขฺ เว มโนสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ยปจฺจยาสฺส
ต อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข ปเร วาสฺส ภิกขฺ เว มโนสงฺขาร
อภิสงฺขโรนฺติ ยปจฺจยาสฺส ต อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข สมฺปชาโน
วา ต ภิกฺขเว มโนสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ยปจฺจยาสฺส ต อุปฺปชฺชติ
อชฺฌตฺต สุขทุกฺข อสมฺปชาโน วา ต ภิกฺขเว มโนสงฺขาร อภิสงฺขโรติ
ยปจฺจยาสฺส ต อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข อิเมสุ ภิกฺขเว
ธมฺเมสุ อวิชฺชา อนุปติตา ฯ อวิชชฺ ายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา โส
กาโย น โหติ ยปจฺจยาสฺส ต อุปปฺ ชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข
สา วาจา น โหติ ยปจฺจยาสฺส ต อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข
โส มโน น โหติ ยปจฺจยาสฺส ต อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺต สุขทุกฺข
เขตฺตนฺต น โหติ ... วตฺถุนฺต น โหติ ... อายตนนฺต น โหติ
... อธิกรณนฺต น โหติ ยปจฺจยาสฺส ต อุปปฺ ชฺชติ อชฺฌตฺต
สุขทุกฺขนฺติ ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อตฺตภาวปฏิลาภา กตเม จตฺตาโร
อตฺถิ ภิกฺขเว อตฺตภาวปฏิลาโภ ยสฺมึ อตฺตภาวปฏิลาเภ อตฺตสฺเจตนา
กมติ โน ปรสฺเจตนา อตฺถิ ภิกฺขเว อตฺตภาวปฏิลาโภ
ยสฺมึ อตฺตภาวปฏิลาเภ ปรสฺเจตนา กมติ โน อตฺตสฺเจตนา
อตฺถิ ภิกฺขเว อตฺตภาวปฏิลาโภ ยสฺมึ อตฺตภาวปฏิลาเภ อตฺตสฺเจตนา
จ กมติ ปรสฺเจตนา จ อตฺถิ ภิกฺขเว อตฺตภาวปฏิลาโภ
ยสฺมึ อตฺตภาวปฏิลาเภ เนว อตฺตสฺเจตนา กมติ โน ปรสฺเจตนา
อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร อตฺตภาวปฏิลาภาติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา
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สารีปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ อิมสฺส ขฺวาห ภนฺเต ภควตา
สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามิ ตตฺร ภนฺเต
ยฺวาย อตฺตภาวปฏิลาโภ ยสฺมึ อตฺตภาวปฏิลาเภ อตฺตสฺเจตนา
กมติ โน ปรสฺเจตนา อตฺตสฺเจตนาเหตุ เตส สตฺตาน ตมฺหา
กายา จุติ โหติ ตตฺร ภนฺเต ยฺวาย อตฺตภาวปฏิลาโภ ยสฺมึ
อตฺตภาวปฏิลาเภ ปรสฺเจตนา กมติ โน อตฺตสฺเจตนา
ปรสฺเจตนาเหตุ เตส สตฺตาน ตมฺหา กายา จุติ โหติ ตตฺร ภนฺเต
ยฺวาย อตฺตภาวปฏิลาโภ ยสฺมึ อตฺตภาวปฏิลาเภ อตฺตสฺเจตนา
จ กมติ ปรสฺเจตนา จ อตฺตสฺเจตนาจปรสฺเจตนาจเหตุ เตส
สตฺตาน ตมฺหา กายา จุติ โหติ ตตฺร ภนฺเต ยฺวาย อตฺตภาวปฏิลาโภ
ยสฺมึ อตฺตภาวปฏิลาเภ เนว อตฺตสฺเจตนา กมติ โน
ปรสฺเจตนา กตเม เตน เทวา ทฏพฺพาติ ฯ เนวสฺานาสฺายตนูปคา
สารีปุตฺต เทวา เตน ทฏพฺพาติ ฯ โก นุ โข
ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ตมฺหา กายา
จุตา อาคามิโน โหนฺติ อาคนฺตาโร อิตฺถตฺต โก ปน ภนฺเต เหตุ
โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ตมฺหา กายา จุตา อนาคามิโน
โหนฺติ อนาคนฺตาโร อิตฺถตฺตนฺติ ฯ อิธ สารีปตุ ฺต เอกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ อปฺปหีนานิ โหนฺติ โส
ทิฏเว ธมฺเม เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส
ตทสฺสาเทติ ต นิกาเมติ เตน จ วิตฺตึ อาปชฺชติ ตตฺถ ิโต
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ตทธิมุตฺโต ตพฺพหุลวิหารี อปริหีโน กาล กุรมุ าโน เนวสฺานาสฺายตนูปคาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ โส ตโต จุโต
อาคามี โหติ อาคนฺตา อิตฺถตฺต อิธ ปน สารีปุตฺต เอกจฺจสฺส
ปุคฺคลสฺส โอรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ โหนฺติ โส ทิฏเว
ธมฺเม เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ตทสฺสาเทติ
ต นิกาเมติ เตน จ วิตตฺ ึ อาปชฺชติ ตตฺถ ิโต ตทธิมุตฺโต
ตพฺพหุลวิหารี อปริหีโน กาล กุรุมาโน เนวสฺานาสฺายตนูปคาน
เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ โส ตโต จุโต อนาคามี โหติ
อนาคนฺตา อิตฺถตฺต อย โข สารีปุตฺต เหตุ อย ปจฺจโย เยน
มิเธกจฺเจ สตฺตา ตมฺหา กายา จุตา อาคามิโน โหนฺติ อาคนฺตาโร
อิตฺถตฺต อย ปน สารีปุตฺต เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ
สตฺตา ตมฺหา กายา จุตา อนาคามิโน โหนฺติ อนาคนฺตาโร
อิตฺถตฺตนฺติ ฯ
[๑๗๒] ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส
ภิกฺขโวติ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ อฑฺฒมาสูปสมฺปนฺเนน
เม อาวุโส อตฺถปฏิสมฺภิทา สจฺฉิกตา โอธิโส พฺยฺชนโส ตมห
อเนกปริยาเยน อาจิกฺขามิ เทเสมิ (๑)- ปฺาเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ
วิภชามิ อุตตฺ านีกโรมิ ยสฺส โข ปนสฺส กงฺขา วา วิมติ วา
#๑ ยุ. ปกาเสมิ ฯ
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โส ม ปเฺหน อห เวยฺยากรเณน สมฺมุขีภูโต โน สตฺถา
โย โน ธมฺมาน สุกุสโล อฑฺฒมาสูปสมฺปนฺเนน เม อาวุโส
ธมฺมปฏิสมฺภิทา สจฺฉิกตา โอธิโส พฺยฺชนโส ตมห อเนกปริยาเยน
อาจิกฺขามิ เทเสมิ (๑)- ปฺาเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ
อุตฺตานีกโรมิ ยสฺส โข ปนสฺส กงฺขา วา วิมติ วา โส ม
ปเฺหน อห เวยฺยากรเณน สมฺมุขภี ูโต โน สตฺถา โย โน
ธมฺมาน สุกสุ โล อฑฺฒมาสูปสมฺปนฺเนน เม อาวุโส นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา
สจฺฉิกตา โอธิโส พฺยฺชนโส ตมห อเนกปริยาเยน อาจิกฺขามิ
เทเสมิ (๑)- ปฺาเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ
ยสฺส โข ปนสฺส กงฺขา วา วิมติ วา โส ม ปเฺหน อห
เวยฺยากรเณน สมฺมุขีภูโต โน สตฺถา โย โน ธมฺมาน สุกุสโล
อฑฺฒามาสูปสมฺปนฺเนน เม อาวุโส ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา สจฺฉิกตา
โอธิโส พฺยฺชนโส ตมห อเนกปริยาเยน อาจิกฺขามิ เทเสมิ (๑)ปฺาเปมิ ปฏเปมิ วิวรามิ วิภชามิ อุตฺตานีกโรมิ ยสฺส โข
ปนสฺส กงฺขา วา วิมติ วา โส ม ปเฺหน อห เวยฺยากรเณน
สมฺมุขีภูโต โน สตฺถา โย โน ธมฺมาน สุกุสโลติ ฯ
[๑๗๓] อถโข อายสฺมา มหาโกฏิโต เยนายสฺมา สารีปตุ ฺโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
#๑ ม. ยุ. ปกาเสมิ ฯ
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นิสินฺโน โข อายสฺมา มหาโกฏิโต อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ
ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา อตฺถฺ กิฺจีติ ฯ
มา เหว อาวุโส ฯ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา
นตฺถฺ กิฺจีติ ฯ มา เหว อาวุโส ฯ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน
อเสสวิราคนิโรธา อตฺถิ จ นตฺถิ จฺ กิฺจีติ ฯ มา
เหว อาวุโส ฯ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา
เนวตฺถิ โน นตฺถฺ ๑ กิฺจีติ ฯ มา เหว อาวุโส ฯ ฉนฺน
อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา อตฺถฺ กิฺจีติ อิติ
ปุฏโ สมาโน มา เหว อาวุโสติ วเทสิ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน
อเสสวิราคนิโรธา นตฺถฺ กิฺจีติ อิติ ปุฏโ สมาโน
มา เหว อาวุโสติ วเทสิ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา
อตฺถิ จ นตฺถิ จฺ กิฺจีติ อิติ ปุฏโ สมาโน มา
เหว อาวุโสติ วเทสิ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา
เนวตฺถิ โน นตฺถฺ กิฺจีติ อิติ ปุฏโ สมาโน มา เหว
อาวุโสติ วเทสิ ฯ ยถากถ ปนาวุโส อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ
ทฏพฺโพติ ฯ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา อตฺถฺ
กิฺจีติ อิติ วท อปปฺจ ๒ ปปฺเจติ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน
อเสสวิราคนิโรธา นตฺถฺ กิฺจีติ อิติ วท อปปฺจ ๓ ปปฺเจติ
ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา อตฺถิ จ นตฺถิ จฺ
กิฺจีติ อิติ วท อปปฺจ ปปฺเจติ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน
#๑ ยุ. อตฺถฺ ฯ ๒-๓ ม. ยุ. อปฺปปฺจ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อเสสวิราคนิโรธา เนวตฺถิ โน นตฺถฺ กิฺจีติ อิติ วท อปปฺจ
ปปฺเจติ ยาวตา อาวุโส ฉนฺน ผสฺสายตนาน คติ ตาวตา
ปปฺจสฺส คติ ยาวตา ปปฺจสฺส คติ ตาวตา ฉนฺน
ผสฺสายตนาน คติ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา
ปปฺจนิโรโธ ปปฺจวูปสโมติ ฯ
[๑๗๔] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยนายสฺมา มหาโกฏิโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา มหาโกฏิเตน สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท อายสฺมนฺต มหาโกฏิต เอตทโวจ
ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา อตฺถฺ กิฺจีติ ฯ
มา เหว อาวุโส ฯ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา
นตฺถฺ กิฺจีติ ฯ มา เหว อาวุโส ฯ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน
อเสสวิราคนิโรธา อตฺถิ จ นตฺถิ จฺ กิฺจีติ ฯ มา
เหว อาวุโส ฯ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา เนวตฺถิ
โน นตฺถฺ กิฺจีติ ฯ มา เหว อาวุโส ฯ ฉนฺน อาวุโส
ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา อตฺถฺ กิฺจีติ อิติ ปุฏโ สมาโน
มา เหว อาวุโสติ วเทสิ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา
นตฺถฺ กิฺจีติ อิติ ปุฏโ สมาโน มา เหว อาวุโสติ
วเทสิ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา อตฺถิ จ
นตฺถิ จฺ กิฺจีติ อิติ ปุฏโ สมาโน มา เหว อาวุโสติ
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วเทสิ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา เนวตฺถิ โน
นตฺถฺ กิฺจีติ อิติ ปุฏโ สมาโน มา เหว อาวุโสติ วเทสิ ฯ
ยถากถ ปนาวุโส อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ ฉนฺน
อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา อตฺถฺ กิฺจีติ อิติ วท
อปปฺจ ปปฺเจติ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา
นตฺถฺ กิฺจีติ อิติ วท อปปฺจ ปปฺเจติ ฉนฺน อาวุโส
ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา อตฺถิ จ นตฺถิ จฺ กิฺจีติ อิติ
วท อปปฺจ ปปฺเจติ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา
เนวตฺถิ โน นตฺถฺ กิฺจีติ อิติ วท อปปฺจ ปปฺเจติ
ยาวตา อาวุโส ฉนฺน ผสฺสายตนาน คติ ตาวตา ปปฺจสฺส
คติ ยาวตา ปปฺจสฺส คติ ตาวตา ฉนฺน ผสฺสายตนาน
คติ ฉนฺน อาวุโส ผสฺสายตนาน อเสสวิราคนิโรธา ปปฺจนิโรโธ
ปปฺจวูปสโมติ ฯ
[๑๗๕] อถโข อายสฺมา อุปวาโน เยนายสฺมา สารีปุตฺโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อุปวาโน อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ กินฺนุ
โข อาวุโส (๑)- วิชชฺ ายนฺตกโร โหตีติ ฯ โน หีท อาวุโส ฯ กึ
ปนาวุโส (๒)- จรเณนนฺตกโร โหตีติ ฯ โน หีท อาวุโส ฯ กินฺนุ
#๑-๒ ม. ยุ. สารีปุตฺต ฯ
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โข อาวุโส (๑)- วิชชฺ าจรเณนนฺตกโร โหตีติ ฯ โน หีท อาวุโส ฯ
กึ ปนาวุโส (๑)- อฺตฺร วิชฺชาจรเณนนฺตกโร โหตีติ ฯ โน หีท
อาวุโส ฯ กินฺนุ โข อาวุโส (๑)- วิชชฺ ายนฺตกโร โหตีติ อิติ ปุฏโ
สมาโน โน หีท อาวุโสติ วเทสิ กึ ปนาวุโส (๑)- จรเณนนฺตกโร
โหตีติ อิติ ปุฏโ สมาโน โน หีท อาวุโสติ วเทสิ กินฺนุ โข
อาวุโส (๑)- วิชชฺ าจรเณนนฺตกโร โหตีติ อิติ ปุฏโ สมาโน โน
หีท อาวุโสติ วเทสิ กึ ปนาวุโส (๑)- อฺตฺร วิชฺชาจรเณนนฺตกโร๗
โหตีติ อิติ ปุฏโ สมาโน โน หีท อาวุโสติ วเทสิ ฯ ยถากถ
ปนาวุโส อนฺตกโร โหตีติ ฯ วิชฺชาย เจ อาวุโส อนฺตกโร
อภวิสฺส สอุปาทาโนว ๒ สมาโน อนฺตกโร อภวิสฺส จรเณน เจ
อาวุโส อนฺตกโร อภวิสฺส สอุปาทาโนว สมาโน อนฺตกโร อภวิสฺส
วิชฺชาจรเณน เจ อาวุโส อนฺตกโร อภวิสฺส สอุปาทาโนว สมาโน
อนฺตกโร อภวิสฺส อฺตฺร วิชชฺ าจรเณน เจ อาวุโส อนฺตกโร
อภวิสฺส ปุถุชชฺ โน อนฺตกโร อภวิสฺส ปุถุชชฺ โน หิ อาวุโส
อฺตฺร วิชฺชาจรเณน จรณวิปนฺโน โข อาวุโส ยถาภูต น
ชานาติ น ปสฺสติ จรณสมฺปนฺโน ยถาภูต ชานาติ ปสฺสติ ยถาภูต
ชาน ปสฺส อนฺตกโร โหตีติ ฯ
[๑๗๖] สทฺโธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เอว สมฺมา อายาจมาโน
อายาเจยฺย ตาทิโส โหมิ ยาทิสา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ เอสา
#๑ ม. ยุ. สารีปุตฺต ฯ ๒ ยุ. สวุปาทาโน ฯ
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ภิกฺขเว ตุลา เอต ปมาณ มม สาวกาน ภิกฺขูน ยทิท สารีปตุ ฺตโมคฺคลฺลานา ๑ ฯ สทฺธา ภิกฺขเว ภิกขฺ ุนี เอว สมฺมา อายาจมานา
อายาเจยฺย ตาทิสา โหมิ ยาทิสา เขมา จ ภิกฺขุนี อุปฺปลวณฺณา
จาติ เอสา ภิกฺขเว ตุลา เอต ปมาณ มม สาวิกาน ภิกฺขุนีน
ยทิท เขมา จ ภิกฺขุนี อุปฺปลวณฺณา จ ๒ ฯ สทฺโธ ภิกฺขเว อุปาสโก
เอว สมฺมา อายาจมาโน อายาเจยฺย ตาทิโส โหมิ ยาทิโส
จิตฺโต จ คหปติ หตฺถโก จ อาฬวโกติ เอสา ภิกขฺ เว ตุลา เอต
ปมาณ มม สาวกาน อุปาสกาน ยทิท จิตฺโต จ คหปติ หตฺถโก
จ อาฬวโก ๓ ฯ สทฺธา ภิกฺขเว อุปาสิกา เอว สมฺมา อายาจมานา
อายาเจยฺย ตาทิสา โหมิ ยาทิสา ขุชฺชุตฺตรา จ อุปาสิกา
เวฬุกณฺฏกิยา จ นนฺทมาตาติ เอสา ภิกฺขเว ตุลา เอต ปมาณ มม
สาวิกาน อุปาสิกาน ยทิท ขุชฺชุตตฺ รา จ อุปาสิกา เวฬุกณฺฏกิยา
จ นนฺทมาตาติ ฯ
[๑๗๗] อถโข อายสฺมา ราหุโล เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อายสฺมนฺต ราหุล ภควา เอตทโวจ ยา จ ราหุล
อชฺฌตฺติกา ปวีธาตุ ยา จ พาหิรา ปวีธาตุ ปวีธาตุเทเวสา ๔
ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทิสฺวา ปวีธาตุยา นิพฺพินฺทติ ปวีธาตุยา จิตฺต วิราเชติ ฯ ยา จ๙
#๑ ยุ. สารีปตุ ฺตโมคฺคลฺลานาติ ฯ ๒ ยุ. ... จาติ ฯ ๓ ม. ยุ. อาฬวโกติ ฯ
#๔ ม. ยุ. ปวีธาตุเรเวสา ฯ
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ราหุล อชฺฌตฺติกา อาโปธาตุ ยา จ พาหิรา อาโปธาตุ อาโปธาตุเทเวสา ๑ ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต
ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทิสฺวา อาโปธาตุยา นิพฺพินฺทติ อาโปธาตุยา จิตฺต วิราเชติ ฯ
ยา จ ราหุล อชฺฌตฺติกา เตโชธาตุ ยา จ พาหิรา เตโชธาตุ
เตโชธาตุเทเวสา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทิสฺวา เตโชธาตุยา นิพฺพินฺทติ เตโชธาตุยา จิตฺต วิราเชติ ฯ
ยา จ ราหุล อชฺฌตฺติกา วาโยธาตุ ยา จ พาหิรา วาโยธาตุ
วาโยธาตุเทเวสา ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ
เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย ทฏพฺพ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
ทิสฺวา วาโยธาตุยา นิพฺพินฺทติ วาโยธาตุยา จิตฺต วิราเชติ ฯ
ยโต โข ราหุล ภิกฺขุ อิมาสุ จตูสุ ธาตูสุ เนวตฺตาน นาตฺตนิย
สมนุปสฺสติ อย วุจฺจติ ราหุล ภิกฺขุ อจฺเฉชฺชิ ตณฺห วิวฏฏยิ
สฺโชน สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ ฯ
[๑๗๘] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อฺตร สนฺต เจโตวิมุตฺตึ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส สกฺกายนิโรธ มนสิกโรติ ตสฺส สกฺกายนิโรธ
มนสิกโรโต สกฺกายนิโรเธ จิตฺต น ปกฺขนฺทติ น ปสีทติ น
สนฺติฏติ น อธิมุจฺจติ ตสฺส โข เอต ๒ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน น
#๑ ม. ยุ. อาโปธาตุเรเวสา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. เอว ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ
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สกฺกายนิโรโธ ปาฏิกงฺโข เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส ลปคเตน ๑ หตฺเถน
สาข คเณฺหยฺย ตสฺส โส หตฺโถ สชฺเชยฺยป คเณฺหยฺยป พชฺเฌยฺยป
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อฺตร สนฺต เจโตวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช
วิหรติ โส สกฺกายนิโรธ มนสิกโรติ ตสฺส สกฺกายนิโรธ
มนสิกโรโต สกฺกายนิโรเธ จิตฺต น ปกฺขนฺทติ น ปสีทติ น สนฺติฏติ
นาธิมุจฺจติ ตสฺส โข เอต ภิกฺขเว ภิกฺขุโน น สกฺกายนิโรโธ
ปาฏิกงฺโข ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ อฺตร สนฺต เจโตวิมุตฺตึ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส สกฺกายนิโรธ มนสิกโรติ ตสฺส สกฺกายนิโรธ
มนสิกโรโต สกฺกายนิโรเธ จิตฺต ปกฺขนฺทติ ปสีทติ สนฺติฏติ
อธิมุจฺจติ ตสฺส โข เอต ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน สกฺกายนิโรโธ ปาฏิกงฺโข
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุรโิ ส สุทฺเธน หตฺเถน สาข คเณฺหยฺย ตสฺส
โส หตฺโถ เนว สชฺเชยฺย น คเณฺหยฺย น พชฺเฌยฺย เอวเมว โข
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อฺตร สนฺต เจโตวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส
สกฺกายนิโรธ มนสิกโรติ ตสฺส สกฺกายนิโรธ มนสิกโรโต สกฺกายนิโรเธ
จิตฺต ปกฺขนฺทติ ปสีทติ สนฺติฏติ อธิมุจฺจติ ตสฺส โข เอต
ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สกฺกายนิโรโธ ปาฏิกงฺโข ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อฺตร สนฺต เจโตวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อวิชฺชาปฺปเภท
มนสิกโรติ ตสฺส อวิชชฺ าปฺปเภท มนสิกโรโต อวิชฺชาปฺปเภเท จิตฺต
น ปกฺขนฺทติ น ปสีทติ น สนฺติฏ ติ นาธิมุจฺจติ ตสฺส โข เอต
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน น อวิชฺชาปฺปเภโท ปาฏิกงฺโข เสยฺยถาป ภิกฺขเว
#๑ ม. เลปคเตน ฯ ยุ. ลสคเตน ฯ
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ชมฺพาลี อเนกวสฺสคณิกา ตสฺสา ปุริโส ยานิ เจว อายมุขานิ
ตานิ ปทเหยฺย ยานิ จ อปายมุขานิ ตานิ วิวเรยฺย เทโว จ
น สมฺมา ธาร อนุปฺปเวจฺเฉยฺย เอว หิ ตสฺสา ภิกขฺ เว ชมฺพาลิยา
น อาลิปฺปเภโท ปาฏิกงฺโข เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อฺตร
สนฺต เจโตวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อวิชชฺ าปฺปเภท มนสิกโรติ
ตสฺส อวิชชฺ าปฺปเภท มนสิกโรโต อวิชฺชาปฺปเภเท จิตฺต น
ปกฺขนฺทติ น ปสีทติ น สนฺติฏติ นาธิมุจฺจติ ตสฺส โข เอต
ภิกฺขเว ภิกฺขุโน น อวิชชฺ าปฺปเภโท ปาฏิกงฺโข ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อฺตร สนฺต เจโตวิมุตฺตึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อวิชชฺ าปฺปเภท
มนสิกโรติ ตสฺส อวิชชฺ าปฺปเภท มนสิกโรโต อวิชฺชาปฺปเภเท
จิตฺต ปกฺขนฺทติ ปสีทติ สนฺติฏติ อธิมุจฺจติ ตสฺส โข
เอต ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน อวิชฺชาปฺปเภโท ปาฏิกงฺโข เสยฺยถาป ภิกฺขเว
ชมฺพาลี อเนกวสฺสคณิกา ตสฺสา ปุริโส ยานิ เจว อายมุขานิ ตานิ
วิวเรยฺย ยานิ จ อปายมุขานิ ตานิ ปทเหยฺย เทโว จ สมฺมา
ธาร อนุปฺปเวจฺเฉยฺย เอว หิ ตสฺสา ภิกฺขเว ชมฺพาลิยา อาลิปฺปเภโท
ปาฏิกงฺโข เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อฺตร สนฺต เจโตวิมุตฺตึ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อวิชฺชาปฺปเภท มนสิกโรติ ตสฺส อวิชชฺ าปฺปเภท
มนสิกโรโต อวิชฺชาปฺปเภเท จิตฺต ปกฺขนฺทติ ปสีทติ สนฺติฏติ
อธิมุจฺจติ ตสฺส โข เอต ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อวิชฺชาปฺปเภโท
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ปาฏิกงฺโข ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๗๙] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยนายสฺมา สารีปุตฺโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ โก
นุ โข อาวุโส สารีปุตตฺ เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ
สตฺตา ทิฏเว ธมฺเม น ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ อิธาวุโส อานนฺท
สตฺตา อิมา หานภาคิยา สฺาติ ยถาภูต นปฺปชานนฺติ อิมา
ิติภาคิยา สฺาติ ยถาภูต นปฺปชานนฺติ อิมา วิเสสภาคิยา
สฺาติ ยถาภูต นปฺปชานนฺติ อิมา นิพฺเพธภาคิยา สฺาติ
ยถาภูต นปฺปชานนฺติ อย โข อาวุโส อานนฺท เหตุ อย ปจฺจโย
เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเว ธมฺเม น ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ โก
ปนาวุโส สารีปุตฺต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา
ทิฏเว ธมฺเม ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ อิธาวุโส อานนฺท สตฺตา อิมา
หานภาคิยา สฺาติ ยถาภูต ปชานนฺติ อิมา ิติภาคิยา สฺาติ
ยถาภูต ปชานนฺติ อิมา วิเสสภาคิยา สฺาติ ยถาภูต ปชานนฺติ
อิมา นิพฺเพธภาคิยา สฺาติ ยถาภูต ปชานนฺติ อย โข อาวุโส
อานนฺท เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺเจ สตฺตา ทิฏเว ธมฺเม
ปรินิพฺพายนฺตีติ ฯ
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[๑๘๐] เอก สมย ภควา โภคนคเร วิหรติ อานนฺทเจติเย ฯ
ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ ฯ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว
มหาปเทเส เทเสสฺสามิ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
กตเม จ ภิกฺขเว จตฺตาโร มหาปเทสา อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว
วเทยฺย สมฺมุขา เมต อาวุโส ภควโต สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต
อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสนนฺติ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน
ภาสิต เนว อภินนฺทิตพฺพ นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตวฺ า
ตานิ ปทพฺยฺชนานิ สาธุก อุคฺคเหตฺวา สุตฺเต โอตาเรตพฺพานิ
วินเย สนฺทสฺเสตพฺพานิ ตานิ เจ สุตฺเต โอตาริยมานานิ
วินเย สนฺทสฺสิยมานานิ น เจว สุตฺเต โอตรนฺติ น วินเย
สนฺทิสฺสนฺติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา อิท น เจว ตสฺส ภควโต
วจน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อิมสฺส จ ภิกฺขุโน ทุคฺคหิตนฺติ
อิติ หีท ภิกฺขเว ฉฑฺเฑยฺยาถ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว
วเทยฺย สมฺมุขา เมต อาวุโส ภควโต สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต
อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสนนฺติ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน
ภาสิต เนว อภินนฺทิตพฺพ นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตวฺ า
ตานิ ปทพฺยฺชนานิ สาธุก อุคฺคเหตฺวา สุตฺเต โอตาเรตพฺพานิ
วินเย สนฺทสฺเสตพฺพานิ ตานิ เจ สุตฺเต โอตาริยมานานิ
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วินเย สนฺทสฺสิยมานานิ สุตฺเต เจว โอตรนฺติ วินเย จ สนฺทสิ ฺสนฺติ
นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา อิท ตสฺส ภควโต วจน อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส อิมสฺส จ ภิกฺขโุ น สุคฺคหิตนฺติ อิท ภิกฺขเว
ปม มหาปเทส ธาเรยฺยาถ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว วเทยฺย
อมุกสฺมึ นาม อาวาเส สงฺโฆ วิหรติ สเถโร สปาโมกฺโข ตสฺส เม
สงฺฆสฺส สมฺมุขา สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต อย ธมฺโม อย วินโย
อิท สตฺถุสาสนนฺติ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ภาสิต เนว อภินนฺทิตพฺพ
นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตวฺ า ตานิ ปทพฺยฺชนานิ
สาธุก อุคฺคเหตฺวา สุตฺเต โอตาเรตพฺพานิ วินเย สนฺทสฺเสตพฺพานิ
ตานิ เจ สุตฺเต โอตาริยมานานิ วินเย สนฺทสฺสิยมานานิ น เจว
สุตฺเต โอตรนฺติ น วินเย สนฺทิสฺสนฺติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา
อิท น เจว ตสฺส ภควโต วจน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ตสฺส
จ สงฺฆสฺส ทุคฺคหิตนฺติ อิติ หีท ภิกฺขเว ฉฑฺเฑยฺยาถ อิธ ปน
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ เอว วเทยฺย อมุกสฺมึ นาม อาวาเส สงฺโฆ วิหรติ
สเถโร สปาโมกฺโข ตสฺส เม สงฺฆสฺส สมฺมุขา สุต สมฺมุขา
ปฏิคฺคหิต อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสนนฺติ ตสฺส
ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ภาสิต เนว อภินนฺทิตพฺพ นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพ อนภินนฺทิตฺวา
อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา ตานิ ปทพฺยฺชนานิ สาธุก อุคฺคเหตฺวา
สุตฺเต โอตาเรตพฺพานิ วินเย สนฺทสฺเสตพฺพานิ ตานิ เจ สุตฺเต
โอตาริยมานานิ วินเย สนฺทสฺสิยมานานิ สุตฺเต เจว โอตรนฺติ วินเย
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จ สนฺทิสฺสนฺติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา อิท ตสฺส ภควโต
วจน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ตสฺส จ สฆสฺส สุคฺคหิตนฺติ
อิท ภิกฺขเว ทุติย มหาปเทส ธาเรยฺยาถ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ
เอว วเทยฺย อมุกสฺมึ นาม อาวาเส สมฺพหุลา เถรา ภิกฺขู
วิหรนฺติ พหุสฺสุตา อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา มาติกาธรา เตส
เม เถราน สมฺมุขา สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต อย ธมฺโม อย วินโย
อิท สตฺถุสาสนนฺติ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ภาสิต เนว อภินนฺทิตพฺพ
นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตวฺ า ตานิ ปทพฺยฺชนานิ
สาธุก อุคฺคเหตฺวา สุตฺเต โอตาเรตพฺพานิ วินเย สนฺทสฺเสตพฺพานิ
ตานิ เจ สุตฺเต โอตาริยมานานิ วินเย สนฺทสฺสิยมานานิ
น เจว สุตฺเต โอตรนฺติ น วินเย สนฺทิสฺสนฺติ นิฏ เมตฺถ คนฺตพฺพ
อทฺธา อิท น เจว ตสฺส ภควโต วจน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
เตสฺจ เถราน ทุคฺคหิตนฺติ อิติ หีท ภิกฺขเว ฉฑฺเฑยฺยาถ อิธ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว วเทยฺย อมุกสฺมึ นาม อาวาเส สมฺพหุลา
เถรา ภิกฺขู วิหรนฺติ พหุสฺสุตา อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา
มาติกาธรา เตส เม เถราน สมฺมุขา สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต อย
ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสนนฺติ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
ภาสิต เนว อภินนฺทิตพฺพ นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตวฺ า
ตานิ ปทพฺยฺชนานิ สาธุก อุคฺคเหตฺวา สุตฺเต โอตาเรตพฺพานิ
วินเย สนฺทสฺเสตพฺพานิ ตานิ เจ สุตฺเต โอตาริยมานานิ
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วินเย สนฺทสฺสิยมานานิ สุตฺเต เจว โอตรนฺติ วินเย จ สนฺทสิ ฺสนฺติ
นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา อิท ตสฺส ภควโต วจน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
เตสฺจ เถราน สุคฺคหิตนฺติ อิท ภิกฺขเว ตติย มหาปเทส
ธาเรยฺยาถ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว วเทยฺย อมุกสฺมึ นาม
อาวาเส เอโก เถโร ภิกขฺ ุ วิหรติ พหุสฺสุโต อาคตาคโม ธมฺมธโร
วินยธโร มาติกาธโร ตสฺส เม เถรสฺส สมฺมุขา สุต สมฺมุขา
ปฏิคฺคหิต อย ธมฺโม อย วินโย อิท สตฺถุสาสนนฺติ ตสฺส
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ภาสิต เนว อภินนฺทิตพฺพ นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพ
อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา ตานิ ปทพฺยฺชนานิ สาธุก อุคฺคเหตฺวา
สุตฺเต โอตาเรตพฺพานิ วินเย สนฺทสฺเสตพฺพานิ ตานิ เจ สุตฺเต
โอตาริยมานานิ วินเย สนฺทสฺสิยมานานิ น เจว สุตฺเต โอตรนฺติ น
วินเย สนฺทสิ ฺสนฺติ นิฏ เมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา อิท น เจว
ตสฺส ภควโต วจน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ตสฺส จ เถรสฺส
ทุคฺคหิตนฺติ อิติ หีท ภิกฺขเว ฉฑฺเฑยฺยาถ อิธ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุ เอว วเทยฺย อมุกสฺมึ นาม อาวาเส เอโก เถโร ภิกฺขุ วิหรติ
พหุสฺสุโต อาคตาคโม ธมฺมธโร วินยธโร มาติกาธโร ตสฺส เม
เถรสฺส สมฺมุขา สุต สมฺมุขา ปฏิคคฺ หิต อย ธมฺโม อย วินโย
อิท สตฺถุสาสนนฺติ ตสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ภาสิต เนว อภินนฺทิตพฺพ
นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตวฺ า ตานิ ปทพฺยฺชนานิ
สาธุก อุคฺคเหตฺวา สุตฺเต โอตาเรตพฺพานิ วินเย สนฺทสฺเสตพฺพานิ ตานิ
เจ สุตฺเต โอตาริยมานานิ วินเย สนฺทสฺสิยมานานิ สุตฺเต เจว โอตรนฺติ
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วินเย จ สนฺทิสฺสนฺติ นิฏเมตฺถ คนฺตพฺพ อทฺธา อิท ตสฺส
ภควโต วจน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ตสฺส จ เถรสฺส
สุคฺคหิตนฺติ อิท ภิกฺขเว จตุตฺถ มหาปเทส ธาเรยฺยาถ ฯ อิเม
โข ภิกฺขเว จตฺตาโร มหาปเทสาติ ฯ
สฺเจตนิยวคฺโค ตติโย ฯ
[๑]
โยธาชีววคฺโค จตุตฺโถ
[๑๘๑] จตูหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต โยธาชีโว ราชารโห
โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ กตเมหิ จตูหิ
อิธ ภิกฺขเว โยธาชีโว านกุสโล จ โหติ ทูเรปาตี จ อกฺขณเวธี
จ มหโต จ กายสฺส ปทาเลตา อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ องฺเคหิ
สมนฺนาคโต โยธาชีโว ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว
สงฺข คจฺฉติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร
ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ จตูหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ านกุสโล
จ โหติ ทูเรปาตี จ อกฺขณเวธี จ มหโต จ กายสฺส ปทาเลตา ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ านกุสโล โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา
โหติ ฯเปฯ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ
านกุสโล โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ทูเรปาตี โหติ อิธ
#๑ ม.
ตสฺสุทฺทาน
# เจตนา วิภตฺติ โกฏิโก อานนฺโท อุปวาณปฺจม
# อายาจนราหุลชมฺพาลี นิพฺพาน มหาปเทเสนาติ ฯ
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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
... ยากาจิ สฺา ... เยเกจิ สงฺขารา ... ยงฺกิฺจิ 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 ภิกขฺ ุ อกฺขณเวธี โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อิท ทุกฺขนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต
ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺขณเวธี โหติ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ มหโต กายสฺส ปทาเลตา โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
มหนฺต อวิชชฺ ากฺขนฺธ ปทาเลติ เอว โข ภิกฺขเว ภกฺขุ มหโต
กายสฺส ปทาเลตา โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ฯ
[๑๘๒] จตุนฺน ภิกฺขเว ธมฺมาน นตฺถิ โกจิ ปาฏิโภโค สมโณ
วา พฺราหฺมโณ วา เทโว วา มาโร วา พฺรหฺมา วา โกจิ วา โลกสฺมึ
กตเมส จตุนฺน ชราธมฺม มา ชิรีติ ๑ นตฺถิ โกจิ ปาฏิโภโค สมโณ
#๑ ม. ยุ. ชีรตี ิ ฯ
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วา พฺราหฺมโณ วา เทโว วา มาโร วา พฺรหฺมา วา โกจิ วา
โลกสฺมึ ฯ พฺยาธิธมฺม มา พฺยาธิยตี ิ นตฺถิ โกจิ ปาฏิโภโค
สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เทโว วา มาโร วา พฺรหฺมา วา โกจิ
วา โลกสฺมึ ฯ มรณธมฺม มา มิยฺยตี ิ นตฺถิ โกจิ ปาฏิโภโค
สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา เทโว วา มาโร วา พฺรหฺมา วา โกจิ
วา โลกสฺมึ ฯ ยานิ โข ปน ตานิ [๑] ปาปกานิ กมฺมานิ สกิเลสิกานิ
โปโนพฺภวิกานิ สทรานิ ทุกฺขวิปากานิ อายตึชาติชรามรณิกานิ เตส
วิปาโก มา นิพฺพตฺตีติ นตฺถิ โกจิ ปาฏิโภโค สมโณ วา พฺราหฺมโณ
วา เทโว วา มาโร วา พฺรหฺมา วา โกจิ วา โลกสฺมึ ฯ อิเมส
โข ภิกฺขเว จตุนฺน ธมฺมาน นตฺถิ โกจิ ปาฏิโภโค สมโณ วา
พฺราหฺมโณ วา เทโว วา มาโร วา พฺรหฺมา วา โกจิ วา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๘๓] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
อถโข วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธมหามตฺโต เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธมหามตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ มย ๒ หิ
โภ โคตม เอววาที เอวทิฏี โยโกจิ ทิฏ ภาสติ เอว เม
ทิฏนฺติ นตฺถิ ตโต โทโส โยโกจิ สุต ภาสติ เอว เม สุตนฺติ
นตฺถิ ตโต โทโส โยโกจิ มุต ภาสติ เอว เม มุตนฺติ นตฺถิ
#๑ ม. ปุพฺเพ อตฺตนา กตานิ ฯ ๒ ม. ยุ. อห ฯ
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ตโต โทโส โยโกจิ วิฺาต ภาสติ เอว เม วิฺาตนฺติ
นตฺถิ ตโต โทโสติ ฯ นาห พฺราหฺมณ สพฺพ ทิฏ ภาสิตพฺพนฺติ
วทามิ น ปนาห พฺราหฺมณ สพฺพ ทิฏ น ภาสิตพฺพนฺติ วทามิ
นาห พฺราหฺมณ สพฺพ สุต ภาสิตพฺพนฺติ วทามิ น ปนาห
พฺราหฺมณ สพฺพ สุต น ภาสิตพฺพนฺติ วทามิ นาห พฺราหฺมณ
สพฺพ มุต ภาสิตพฺพนฺติ วทามิ น ปนาห พฺราหฺมณ สพฺพ มุต
น ภาสิตพฺพนฺติ วทามิ นาห พฺราหฺมณ สพฺพ วิฺาต ภาสิตพฺพนฺติ
วทามิ น ปนาห พฺราหฺมณ สพฺพ วิฺาต น ภาสิตพฺพนฺติ
วทามิ ย หิ พฺราหฺมณ ทิฏ ภาสโต ๑ อกุสลา ธมฺมา
อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ เอวรูป ทิฏ  น ภาสิตพฺพนฺติ
วทามิ ยฺจ ขฺวสฺส พฺราหฺมณ ทิฏ ภาสโต อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูป ทิฏ
ภาสิตพฺพนฺติ วทามิ ย หิ พฺราหฺมณ สุต ภาสโต อกุสลา ธมฺมา
อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ เอวรูป สุต น ภาสิตพฺพนฺติ
วทามิ ยฺจ ขฺวสฺส พฺราหฺมณ สุต ภาสโต อกุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูป สุต
ภาสิตพฺพนฺติ วทามิ ย หิ พฺราหฺมณ มุต ภาสโต อกุสลา ธมฺมา
อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ เอวรูป มุต น ภาสิตพฺพนฺติ
วทามิ ยฺจ ขฺวสฺส พฺราหฺมณ มุต ภาสโต อกุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูป มุต ภาสิตพฺพนฺติ
#๑ ม. อภาสโต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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วทามิ ย หิ พฺราหฺมณ วิฺาต ภาสโต อกุสลา ธมฺมา
อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ เอวรูป วิฺาต น
ภาสิตพฺพนฺติ วทามิ ยฺจ ขฺวสฺส พฺราหฺมณ วิฺาต ภาสโต
อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูป
วิฺาต ภาสิตพฺพนฺติ วทามีติ ฯ อถโข วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ
มคธมหามตฺโต ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏ ายาสนา
ปกฺกามีติ ฯ
[๑๘๔] อถโข ชานุสฺโสณี พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
ขานุสฺโสณี พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ มย ๑ หิ โภ โคตม
เอววาที เอวทิฏี นตฺถิ โย โส มรณธมฺโม สมาโน น ภายติ
น สนฺตาส อาปชฺชติ มรณสฺสาติ ฯ อตฺถิ พฺราหฺมณ มรณธมฺโม
สมาโน ภายติ สนฺตาส อาปชฺชติ มรณสฺส อตฺถิ ปน พฺราหฺมณ
มรณธมฺโม สมาโน น ภายติ น สนฺตาส อาปชฺชติ มรณสฺส กตโม
จ พฺราหฺมณ มรณธมฺโม สมาโน ภายติ สนฺตาส อาปชฺชติ มรณสฺส
อิธ พฺราหฺมณ เอกจฺโจ กาเมสุ อวีตราโค โหติ อวิคตจฺฉนฺโท
อวิคตเปโม อวิคตปปาโส อวิคตปริฬาโห อวิคตตโณฺห ตเมน อฺตโร
คาโฬฺห โรคาตงฺโก ผุสติ ตสฺส อฺตเรน คาเฬฺหน โรคาตงฺเกน
#๑ ม. ยุ. อห ฯ
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ผุฏสฺส เอว โหติ ปยา วต ม กามา ชหิสฺสนฺติ ปเย จาห
กาเม ชหิสฺสามีติ โส โสจติ กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬี กนฺทติ ๑
สมฺโมห อาปชฺชติ อย โข พฺราหฺมณ มรณธมฺโม สมาโน ภายติ
สนฺตาส อาปชฺชติ มรณสฺส ฯ ปุน จปร พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ กาเย
อวีตราโค โหติ อวิคตจฺฉนฺโท อวิคตเปโม อวิคตปปาโส อวิคตปริฬาโห
อวิคตตโณฺห ตเมน อฺตโร คาโฬฺห โรคาตงฺโก ผุสติ ตสฺส
อฺตเรน คาเฬฺหน โรคาตงฺเกน ผุฏสฺส เอว โหติ ปโย วต ม
กาโย ชหิสสฺ ติ ปยฺจาห กาย ชหิสฺสามีติ โส โสจติ กิลมติ
ปริเทวติ อุรตฺตาฬี กนฺทติ สมฺโมห อาปชฺชติ อยป โข พฺราหฺมณ
มรณธมฺโม สมาโน ภายติ สนฺตาส อาปชฺชติ มรณสฺส ฯ ปุน จปร
พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ อกตกลฺยาโณ โหติ อกตกุสโล อกตภีรุตฺตาโณ
กตปาโป กตลุทฺโท กตกิพฺพิโส ตเมน อฺตโร คาโฬฺห โรคาตงฺโก
ผุสติ ตสฺส อฺตเรน คาเฬฺหน โรคาตงฺเกน ผุฏสฺส เอว โหติ
อกต วต เม กลฺยาณ อกต กุสล อกต ภีรุตฺตาณ กต ปาป
กต ลุทฺท กต กิพฺพิส ยาวตา โภ อกตกลฺยาณาน อกตกุสลาน
อกตภีรุตฺตาณาน กตปาปาน กตลุททฺ าน กตกิพพฺ ิสาน คติ ต คตึ
เปจฺจ คจฺฉามีติ โส โสจติ กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬี กนฺทติ
สมฺโมห อาปชฺชติ อยป โข พฺราหฺมณ มรณธมฺโม สมาโน ภายติ
สนฺตาส อาปชฺชติ มรณสฺส ฯ ปุน จปร พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ กงฺขี
โหติ วิจิกิจฺฉี อนิฏ คโต สทฺธมฺเม ตเมน อฺตโร คาโฬฺห
#๑ อุตฺตาฬึ กนฺทตีติป ฯ
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โรคาตงฺโก ผุสติ ตสฺส อฺตเรน คาเฬฺหน โรคาตงฺเกน ผุฏสฺส
เอว โหติ กงฺขี วตมฺหิ วิจิกิจฺฉี อนิฏ คโต สทฺธมฺเมติ โส
โสจติ กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬี กนฺทติ สมฺโมห อาปชฺชติ อยป
โข พฺราหฺมณ มรณธมฺโม สมาโน ภายติ สนฺตาส อาปชฺชติ มรณสฺส ฯ
อิเม โข พฺราหฺมณ จตฺตาโร มรณธมฺมา สมานา ภายนฺติ สนฺตาส
อาปชฺชนฺติ มรณสฺส ฯ กตโม จ พฺราหฺมณ มรณธมฺโม สมาโน น
ภายติ น สนฺตาส อาปชฺชติ มรณสฺส อิธ พฺราหฺมณ เอกจฺโจ
กาเมสุ วีตราโค โหติ วิคตจฺฉนฺโท วิคตเปโม วิคตปปาโส
วิคตปริฬาโห วิคตตโณฺห ตเมน อฺตโร คาโฬฺห โรคาตงฺโก ผุสติ
ตสฺส อฺตเรน คาเฬฺหน โรคาตงฺเกน ผุฏสฺส น เอว โหติ
ปยา วต ม กามา ขหิสฺสนฺติ ปเย จาห กาเม ชหิสฺสามีติ โส
น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬี กนฺทติ น สมฺโมห
อาปชฺชติ อย โข พฺราหฺมณ มรณธมฺโม สมาโน น ภายติ น
สนฺตาส อาปชฺชติ มรณสฺส ฯ ปุน จปร พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ กาเย
วีตราโค โหติ วิคตจฺฉนฺโท วิคตเปโม วิคตปปาโส วิคตปริฬาโห
วิคตตโณฺห ตเมน อฺตโร คาโฬฺห โรคาตงฺโก ผุสติ ตสฺส อฺตเรน
คาเฬฺหน โรคาตงฺเกน ผุฏสฺส น เอว โหติ ปโย วต ม กาโย
ชหิสฺสติ ปยฺจาห กาย ชหิสฺสามีติ โส น โสจติ น กิลมติ
น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬี กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชติ อยป โข
พฺราหฺมณ มรณธมฺโม สมาโน น ภายติ น สนฺตาส อาปชฺชติ มรณสฺส ฯ
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ปุน จปร พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ อกตปาโป โหติ อกตลุทโฺ ท
อกตกิพฺพิโส กตกลฺยาโณ กตกุสโล กตภีรุตฺตาโณ ตเมน อฺตโร
คาโฬฺห โรคาตงฺโก ผุสติ ตสฺส อฺตเรน คาเฬฺหน โรคาตงฺเกน
ผุฏสฺส เอว โหติ อกต วต เม ปาป อกต ลุทฺท อกต กิพฺพิส
กต กลฺยาณ กต กุสล กต ภีรุตฺตาณ ยาวตา โภ อกตปาปาน
อกตลุทฺทาน อกตกิพฺพิสาน กตกลฺยาณาน กตกุสลาน กตภีรุตฺตาณาน
คติ ต คตึ เปจฺจ คจฺฉามีติ โส น โสจติ น กิลมติ น
ปริเทวติ น อุรตฺตาฬี กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชติ อยป โข
พฺราหฺมณ มรณธมฺโม สมาโน น ภายติ น สนฺตาส อาปชฺชติ มรณสฺส ฯ
ปุน จปร พฺราหฺมณ อิเธกจฺโจ อกงฺขี โหติ อวิจิกิจฺฉี นิฏ คโต
สทฺธมฺเม ตเมน อฺตโร คาโฬฺห โรคาตงฺโก ผุสติ ตสฺส
อฺตเรน คาเฬฺหน โรคาตงฺเกน ผุฏสฺส เอว โหติ อกงฺขี วตมฺหิ
อวิจิกิจฺฉี นิฏ คโต สทฺธมฺเมติ โส น โสจติ น กิลมติ น
ปริเทวติ น อุรตฺตาฬี กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชติ อยป โข
พฺราหฺมณ มรณธมฺโม สมาโน น ภายติ น สนฺตาส อาปชฺชติ มรณสฺส ฯ
อิเม โข พฺราหฺมณ จตฺตาโร มรณธมฺมา สมานา น ภายนฺติ น
สนฺตาส อาปชฺชนฺติ มรณสฺสาติ ฯ อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ
อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๑๘๕] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฌ
ฺ กูเฏ ปพฺพเต ฯ
เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา อภิฺาตา อภิฺาตา ปริพฺพาชกา
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สปฺปนิยา ตีเร ปริพฺพาชการาเม ปฏิวสนฺติ เสยฺยถีท อนฺนภาโร ๑
วธโร ๒ สกุลุทายี จ ปริพฺพาชโก อฺเ จ อภิฺาตา อภิฺาตา
ปริพฺพาชกา ฯ อถโข ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต
เยน สปฺปนยิ า ตีร ปริพพฺ าชการาโม เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปน
สมเยน เตส อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน
อยมนฺตรากถา อุทปาทิ อิติป พฺราหฺมณสจฺจานิ อิติป พฺราหฺมณสจฺจานีติ ฯ
อถโข ภควา เยน เต ปริพฺพาชกา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ นิสชฺช โข ภควา เต
ปริพฺพาชเก เอตทโวจ กายนุตฺถ ปริพฺพาชกา เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนา กา จ ปน โว อนฺตรากถา วิปฺปกตาติ ฯ อิธ โภ โคตม
อมฺหาก สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อยมนฺตรากถา อุทปาทิ อิติป
พฺราหฺมณสจฺจานิ อิติป พฺราหฺมณสจฺจานีติ ฯ จตฺตารีมานิ ปริพฺพาชกา
พฺราหฺมณสจฺจานิ มยา สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ กตมานิ
จตฺตาริ อิธ ปริพฺพาชกา พฺราหฺมโณ เอวมาห สพฺเพ ปาณา
อวชฺฌาติ อิติ วท พฺราหฺมโณ สจฺจ อาห โน มุสา โส เตน
น สมโณติ มฺติ น พฺราหฺมโณติ มฺติ น เสยฺโยหมสฺมีติ
มฺติ น สทิโสหมสฺมีติ มฺติ น หีโนหมสฺมีติ มฺติ อปจ
ยเทว ตตฺถ สจฺจ ตทภิฺาย ปาณานเยว อนุทยาย ๓ อนุกมฺปาย
ปฏิปนฺโน โหติ ฯ ปุน จปร ปริพฺพาชกา พฺราหฺมโณ เอวมาห
#๑ ยุ. อนฺตภาโร ฯ ๒ ม. ยุ. วรธโร ฯ ๓ ม. ยุ. อนุทฺทยาย ฯ
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สพฺเพ กามา อนิจฺจา ทุกฺขา วิปริณามธมฺมาติ อิท วท
พฺราหฺมโณ สจฺจ อาห โน มุสา โส เตน น สมโณติ มฺติ
น พฺราหฺมโณติ มฺติ น เสยฺโยหมสฺมีติ มฺติ น สทิโสหมสฺมีติ
มฺติ น หีโนหมสฺมีติ มฺติ อปจ ยเทว ตตฺถ
สจฺจ ตทภิฺาย กามานเยว นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน
โหติ ฯ ปุน จปร ปริพฺพาชกา พฺราหฺมโณ เอวมาห สพฺเพ ภวา
อนิจฺจา ทุกขฺ า วิปริณามธมฺมาติ อิติ วท พฺราหฺมโณ สจฺจ
อาห โน มุสา โส เตน น สมโณติ มฺติ น พฺราหฺมโณติ
มฺติ น เสยฺโยหมสฺมีติ มฺติ น สทิโสหมสฺมีติ มฺติ น
หีโนหมสฺมีติ มฺติ อปจ ยเทว ตตฺถ สจฺจ ตทภิฺาย
ภวาน เยว นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ ฯ ปุน จปร
ปริพฺพาชกา พฺราหฺมโณ เอวมาห นาห กฺวจินิ ๑ กสฺสจิ กิฺจนตสฺมึ
น จ มม กฺวจินิ ๑ กตฺถจิ กิฺจินตฺถีติ ๒ อิติ วท พฺราหฺมโณ
สจฺจ อาห โน มุสา โส เตน น สมโณติ มฺติ น พฺราหฺมโณติ
มฺติ น เสยฺโยหมสฺมีติ มฺติ น สทิโสหมสฺมีติ มฺติ
น หีโนหมสฺมีติ มฺติ อปจ ยเทว ตตฺถ สจฺจ ตทภิฺาย
อากิฺจฺเยว ปฏิปท ปฏิปนฺโน โหติ ฯ อิมานิ โข ปริพพฺ าชกา
จตฺตาริ พฺราหฺมณสจฺจานิ มยา สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
ปเวทิตานีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. กฺวจนิ ฯ ๒ ม. กิฺจนตตฺถีติ ฯ ยุ. กิฺจน นตฺถีติ ฯ
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[๑๘๖] อถโข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ เกน นุ โข ภนฺเต
โลโก นียติ เกน โลโก ปริกสฺสติ กสฺส จ อุปฺปนฺนสฺส วส
คจฺฉตีติ ฯ สาธุ สาธุ ภิกฺขุ ภทฺทโก โข เต ภิกฺขุ อุมฺมงฺโค ๑
ภทฺทก ปฏิภาณ กลฺยาณี ปริปุจฺฉา เอว หิ ตฺว ภิกฺขุ ปุจฉฺ สิ
เกน นุ โข ภนฺเต โลโก นียติ เกน โลโก ปริกสฺสติ กสฺส
จ อุปฺปนฺนสฺส วส คจฺฉตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ จิตฺเตน โข
ภิกฺขุ โลโก นียติ จิตฺเตน ปริกสฺสติ จิตฺตสฺส อุปฺปนฺนสฺส วส
คจฺฉตีติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกขฺ ุ ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา ภควนฺต อุตฺตรึ ปฺห อปุจฺฉิ พหุสฺสุโต
ธมฺมธโร พหุสฺสุโต ธมฺมธโรติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข
ภนฺเต พหุสฺสุโต ธมฺมธโร โหตีติ ฯ สาธุ สาธุ ภิกฺขุ ภทฺทโก
โข เต ภิกขฺ ุ อุมฺมงฺโค ภทฺทก ปฏิภาณ กลฺยาณี ปริปุจฺฉา เอว
หิ ตฺว ภิกขฺ ุ ปุจฺฉสิ พหุสฺสุโต ธมฺมธโร พหุสฺสุโต ธมฺมธโรติ
ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต พหุสฺสุโต ธมฺมธโร
โหตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ พหู โข ภิกฺขุ มยา ธมฺมา เทสิตา
สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม
เวทลฺล จตุปฺปทาย เจป ภิกฺขุ คาถาย อตฺถมฺาย
#๑ ม. ยุ. อุมมฺ คฺโค ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ พหุสฺสุโต ธมฺมธโรติ
อล วจนายาติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ภาสิต
อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา ภควนฺต อุตฺตรึ ปฺห อปุจฺฉิ สุตวา
นิพฺเพธิกปฺโ สุตวา นิพฺเพธิกปฺโติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตตฺ าวตา
นุ โข ภนฺเต สุตวา นิพฺเพธิกปฺโ โหตีติ ฯ สาธุ สาธุ ภิกฺขุ
ภทฺทโก โข เต ภิกฺขุ อุมฺมงฺโค ภทฺทก ปฏิภาณ กลฺยาณี ปริปุจฺฉา
เอว หิ ตฺว ภิกฺขุ ปุจฺฉสิ สุตวา นิพฺเพธิกปฺโ สุตวา นิพฺเพธิกปฺโติ
ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต สุตวา นิพฺเพธิกปฺโ
โหตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อิธ ภิกฺขุ ภิกฺขุโน อิท
ทุกฺขนฺติ สุต โหติ ปฺาย จสฺส อตฺถ อติวิชฺฌ ปสฺสติ อย
ทุกฺขสมุทโยติ สุต โหติ ปฺาย จสฺส อตฺถ อติวิชฺฌ ปสฺสติ
อย ทุกฺขนิโรโธติ สุต โหติ ปฺาย จสฺส อตฺถ อติวิชฺฌ
ปสฺสติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ สุต โหติ ปฺาย
จสฺส อตฺถ อติวิชฺฌ ปสฺสติ เอว โข ภิกฺขุ สุตวา นิพฺเพธิกปฺโ
โหตีติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ภาสิต
อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา ภควนฺต อุตฺตรึ ปฺห อปุจฺฉิ ปณฺฑิโต
มหาปฺโ ปณฺฑิโต มหาปฺโติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา
นุ โข ภนฺเต ปณฺฑิโต มหาปฺโ โหตีติ ฯ สาธุ สาธุ ภิกฺขุ
ภทฺทโก โข เต ภิกฺขุ อุมฺมงฺโค ภทฺทก ปฏิภาณ กลฺยาณี ปริปุจฺฉา
เอว หิ ตฺว ภิกฺขุ ปุจฺฉสิ ปณฺฑิโต มหาปฺโ ปณฺฑิโต
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มหาปฺโติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ปณฺฑิโต
มหาปฺโ โหตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อิธ ภิกฺขุ ปณฺฑิโต
มหาปฺโ เนวตฺตพฺยาพาธาย เจเตติ น ปรพฺยาพาธาย เจเตติ น
อุภยพฺยาพาธาย เจเตติ อตฺตหิต ปรหิต อุภยหิต สพฺพโลกหิตเมว
จินฺตยมาโน จินฺเตติ เอว โข ภิกขฺ ุ ปณฺฑิโต มหาปฺโ
โหตีติ ฯ
[๑๘๗] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ
อถโข วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธมหามตฺโต เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธมหามตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ ชาเนยฺย
นุ โข โภ โคตม อสปฺปุริโส อสปฺปุริส อสปฺปรุ ิโส อย ภวนฺติ ฯ
อฏาน โข เอต พฺราหฺมณ อนวกาโส ย อสปฺปุริโส อสปฺปุริส
ชาเนยฺย อสปฺปุริโส อย ภวนฺติ ฯ ชาเนยฺย ปน โภ โคตม
อสปฺปุริโส สปฺปุริส สปฺปุริโส อย ภวนฺติ ฯ เอตมฺป โข พฺราหฺมณ
อฏาน อนวกาโส ย อสปฺปุริโส สปฺปุริส ชาเนยฺย สปฺปรุ ิโส
อย ภวนฺติ ฯ ชาเนยฺย นุ โข โภ โคตม สปฺปุรโิ ส สปฺปรุ ิส
สปฺปุริโส อย ภวนฺติ ฯ าน โข เอต พฺราหฺมณ วิชชฺ ติ ย
สปฺปุริโส สปฺปุริส ชาเนยฺย สปฺปุรโิ ส อย ภวนฺติ ฯ ชาเนยฺย
ปน โภ โคตม สปฺปรุ ิโส อสปฺปุรสิ  อสปฺปุริโส อย ภวนฺติ ฯ
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เอตมฺป โข พฺราหฺมณ าน วิชฺชติ ย สปฺปุริโส อสปฺปุรสิ 
ชาเนยฺย อสปฺปุริโส อย ภวนฺติ ฯ อจฺฉริย โภ โคตม อพฺภุต
โภ โคตม ยาว สุภาสิตฺจิท โภตา โคตเมน อฏาน โข
เอต พฺราหฺมณ อนวกาโส ย อสปฺปุริโส อสปฺปุริส ชาเนยฺย
อสปฺปุริโส อย ภวนฺติ ฯ เอตมฺป โข พฺราหฺมณ อฏาน อนวกาโส
ย อสปฺปุริโส สปฺปุริส ชาเนยฺย สปฺปุริโส อย ภวนฺติ าน
โข เอต พฺราหฺมณ วิชชฺ ติ ย สปฺปุริโส สปฺปรุ ิส ชาเนยฺย
สปฺปุริโส อย ภวนฺติ เอตมฺป โข พฺราหฺมณ าน วิชฺชติ ย
สปฺปุริโส อสปฺปุริส ชาเนยฺย อสปฺปุริโส อย ภวนฺติ ฯ เอกมิท
โภ โคตม สมย โตเทยฺยสฺส พฺราหฺมณสฺส ปริสติ ปรูปารมฺภ{
วตฺเตนฺติ พาโล อย ราชา เอเฬยฺโย โย สมเณ รามปุตฺเต
อภิปฺปสนฺโน สมเณ จ ปน รามปุตฺเต เอวรูป ปรมนิปจฺจการ
กโรติ ยทิท อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺม ๑
อิเมป รฺโ เอเฬยฺยสฺส ปริหารกา พาลา ยมโก โมคฺคลฺโล
อุคฺโค นาวินากี ๒ คนฺธพฺโพ อคฺคิเวสฺโส เย สมเณ รามปุตฺเต
อภิปฺปสนฺนา สมเณ จ ปน รามปุตฺเต เอวรูป ปรมนิปจฺจการ
กโรนฺติ ยทิท อภิวาทน ปจฺจุฏาน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺมนฺติ
ตฺยสฺสุท โตเทยฺโย พฺราหฺมโณ อิมินา นเยน เนติ ต กึ มฺนฺติ
โภนฺโต ปณฺฑิโต ราชา เอเฬยฺโย กรณียาธิกรณีเยสุ วจนียาธิวจนีเยสุ
#๑ ม. ยุ. สามีจิกมฺมนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. นาวินฺทกี ฯ๔
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วจนีเยสุ อลมตฺถทสตเรหิ อลมตฺถทสตโรติ เอว โภ ปณฺฑิโต
ราชา เอเฬยฺโย กรณียาธิกรณีเยสุ วจนียาธิวจนีเยสุ อลมตฺถทสตเรหิ
อลมตฺถทสตโรติ ยสฺมา [๑] โข โภ สมโณ รามปุตฺโต รฺา
เอเฬยฺเยน ปณฺฑิเตน ปณฺฑิตตโร กรณียาธิกรณีเยสุ วจนียาธิวจนีเยสุ
อลมตฺถทสตเรน อลมตฺถทสตโร ตสฺมา ราชา เอเฬยฺโย สมเณ
รามปุตเฺ ต อภิปฺปสนฺโน สมเณ จ ปน รามปุตฺเต เอวรูป
ปรมนิปจฺจการ กโรติ ยทิท อภิวาทน ปจฺจุฏ าน อฺชลิกมฺม
สามีจิกมฺม ต กึ มฺนฺติ โภนฺโต ปณฺฑิตา รฺโ เอเฬยฺยสฺส
ปริหารกา ยมโก โมคฺคลฺโล อุคฺโค นาวินากี คนฺธพฺโพ อคฺคิเวสฺโส
กรณียาธิกรณีเยสุ วจนียาธิวจนีเยสุ อลมตฺถทสตเรหิ อลมตฺถทสตโรติ
เอว โภ ปณฺฑิตา รฺโ เอเฬยฺยสฺส ปริหารกา ยมโก
โมคฺคลฺโล อุคฺโค นาวินากี คนฺธพฺโพ อคฺคิเวสฺโส กรณียาธิกรณีเยสุ
วจนียาธิวจนีเยสุ อลมตฺถทสตโรติ ยสฺมา โข โภ สมโณ
รามปุตฺโต รฺโ เอเฬยฺยสฺส ปริหารเกหิ ปณฺฑิเตหิ ปณฺฑิตตโร
กรณียาธิกรณีเยสุ วจนียาธิวจนีเยสุ อลมตฺถทสตเรหิ อลมตฺถทสตโร
ตสฺมา รฺโ เอเฬยฺยสฺส ปริหารกา สมเณ รามปุตฺเต อภิปฺปสนฺนา
สมเณ จ ปน รามปุตฺเต เอวรูป ปรมนิปจฺจการ กโรนฺติ
ยทิท อภิวาทน ปจฺจุฏ าน อฺชลิกมฺม สามีจิกมฺมนฺติ อจฺฉริย
โภ โคตม อพฺภุต โภ โคตม ยาว สุภาสิตฺจิท โภตา
#๑ ม. จ ฯ
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โคตเมน อฏาน โข เอต พฺราหฺมณ อนวกาโส ย อสปฺปุริโส
อสปฺปุริส ชาเนยฺย อสปฺปุริโส อย ภวนฺติ ฯ เอตมฺป โข พฺราหฺมณ
อฏาน อนวกาโส ย สปฺปุรโิ ส สปฺปุริส ชาเนยฺย สปฺปรุ ิโส
อย ภวนฺติ าน โข เอต พฺราหฺมณ วิชฺชติ ย สปฺปุริโส
สปฺปุริส ชาเนยฺย สปฺปรุ ิโส อย ภวนฺติ เอต โข พฺราหฺมณ
าน วิชฺชติ ย สปฺปุริโส อสปฺปุรสิ  ชาเนยฺย อสปฺปุริโส อย
ภวนฺติ ฯ หนฺทจทานิ มย โภ โคตม คจฺฉาม พหุกิจฺจา มย
พหุกรณียาติ ฯ ยสฺสทานิ ตฺว พฺราหฺมณ กาล มฺสีติ ฯ อถโข
วสฺสกาโร พฺราหฺมโณ มคธมหามตฺโต ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามีติ ฯ
[๑๘๘] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฌ
ฺ กูเฏ ปพฺพเต ฯ
อถโข อุปโก มณฺฑิกาปุตฺโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อุปโก มณฺฑิกาปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ อห หิ ภนฺเต
เอววาที เอวทิฏี โยโกจิ ปรูปารมฺภ วตฺเตติ ปรูปารมฺภ
วตฺเตนฺโต สพฺโพ ๑ โส น อุปฺปาเทติ อนุปฺปาเทนฺโต คารโยฺห
โหติ อุปวชฺโชติ ฯ ปรูปารมฺภ เจ อุปก วตฺเตติ ปรูปารมฺภ
วตฺเตนฺโต น อุปฺปาเทติ อนุปฺปาเทนฺโต คารโยฺห โหติ อุปวชฺโช
ตฺว โข อุปก ปรูปารมฺภ วตฺเตสิ ปรูปารมฺภ วตฺเตนฺโต น
อุปฺปาเทสิ อนุปฺปาเทนฺโต คารโยฺหสิ อุปวชฺโชติ ฯ เสยฺยถาป
#๑ ยุ. สพฺพโส ฯ
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ภนฺเต อุมฺมุชฺชมานกเยว มหตา ปาเสน พนฺเธยฺย เอวเมว โข
อห ภนฺเต อุมฺมุชฺชมานโกเยว ภควตา มหตา วาทปาเสน พทฺโธติ ฯ
อิท อกุสลนฺติ โข อุปก มยา ปฺตฺต ตตฺถ อปริมาณา ปทา
อปริมาณา พฺยฺชนา อปริมาณา ตถาคตสฺส ธมฺมเทสนา อิติปท
อกุสลนฺติ ๑ ต โข ปนิท อกุสล ปหาตพฺพนฺติ โข อุปก มยา
ปฺตฺต ตตฺถ อปริมาณา ปทา อปริมาณา พฺยฺชนา
อปริมาณา ตถาคตสฺส ธมฺมเทสนา อิติปท อกุสล ปหาตพฺพนฺติโ
อิท กุสลนฺติ โข อุปก มยา ปฺตฺต ตตฺถ อปริมาณา ปทา
อปริมาณา พฺยฺชนา อปริมาณา ตถาคตสฺส ธมฺมเทสนา อิติปท
กุสลนฺติ ๒ ต โข ปนิท กุสล ภาเวตพฺพนฺติ โข อุปก มยา
ปฺตฺต ตตฺถ อปริมาณา ปทา อปริมาณา พฺยฺชนา อปริมาณา
ตถาคตสฺส ธมฺมเทสนา อิติปท กุสล ภาเวตพฺพนฺติ ฯ อถโข
อุปโก มณฺฑิกาปุตฺโต ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เยน ราชา
มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ยาวตโก อโหสิ ภควตา สทฺธึ กถาสลฺลาโป ต สพฺพ รฺโ
มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺส อาโรเจสิ ฯ เอว วุตฺเต ราชา
มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต กุปโ ต อนตฺตมโน อุปก มณฺฑิกาปุตฺต
เอตทโวจ ยาวธสีวตาย โลณการกทารโก ยาวมุขโร ยาวปคพฺโภ
#๑-๒ ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ
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ยตฺร หิ นาม ต ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ
อปสาเทตพฺพ ๑ มฺิสฺสติ อเปหิ ตฺว อุปก วินสฺส มา ต ๒
อทฺทสนฺติ ฯ
[๑๘๙] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว สจฺฉิกรณียา ธมฺมา กตเม จตฺตาโร
อตฺถิ ภิกฺขเว ธมฺมา กาเยน สจฺฉิกรณียา อตฺถิ ภิกฺขเว ธมฺมา
สติยา สจฺฉิกรณียา อตฺถิ ภิกฺขเว ธมฺมา จกฺขุนา สจฺฉิกรณียา
อตฺถิ ภิกฺขเว ธมฺมา ปฺาย สจฺฉิกรณียา กตเม จ ภิกฺขเว
ธมฺมา กาเยน สจฺฉิกรณียา อฏ โมกฺขา ๓ ภิกฺขเว กาเยน
สจฺฉิกรณียา กตเม จ ภิกฺขเว ธมฺมา สติยา สจฺฉิกรณียา
ปุพฺเพนิวาโส ภิกฺขเว สติยา สจฺฉิกรณีโย กตเม จ ภิกฺขเว
ธมฺมา จกฺขุนา สจฺฉิกรณียา สตฺตาน จุตุปปาโต ภิกฺขเว จกฺขุนา
สจฺฉิกรณีโย กตเม จ ภิกฺขเว ธมฺมา ปฺาย สจฺฉิกรณียา
อาสวาน ขโย ภิกฺขเว ปฺาย สจฺฉิกรณีโย อิเม โข ภิกขฺ เว
จตฺตาโร สจฺฉิกรณียา ธมฺมาติ ฯ
[๑๙๐] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ ปุพฺพาราเม
มิคารมาตุปาสาเท ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควา ตทหุโปสเถ ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต นิสนิ ฺโน โหติ ฯ อถโข ภควา ตุณฺหีภูต ตุณฺหีภูต ภิกฺขุสงฺฆ
อนุวิโลเกตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อปฺปลาปาย ภิกฺขเว ปริสา
นิปฺปลาปาย ภิกฺขเว ปริสา สุทฺธา สาเร ปติฏิตา ตถารูโป
#๑ ม. ยุ. อาสาเทตพฺพ ฯ ๒ ยุ. ตฺว ฯ ๓ ม. ยุ. วิโมกฺขา ฯ
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อย ภิกฺขเว ภิกฺขุสงฺโฆ ตถารูปาย ภิกฺขเว ปริสา ยถารูปา
ปริสา ทุลลฺ ภา ทสฺสนายป โลกสฺมึ ตถารูโป อย ภิกฺขเว ภิกฺขุสงฺโฆ
ตถารูปาย ภิกฺขเว ปริสา ยถารูปา ปริสา อาหุเนยฺยา ปาหุเนยฺยา
ทกฺขิเณยฺยา อฺชลิกรณียา อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส ตถารูโป
อย ภิกฺขเว ภิกฺขุสงฺโฆ ตถารูปาย ภิกฺขเว ปริสา ยถารูปาย
ปริสาย อปฺปมฺป ทินฺน พหุ โหติ พหุ ทินฺน พหุตร ตถารูโป
อย ภิกฺขเว ภิกฺขุสงฺโฆ ตถารูปาย ภิกฺขเว ปริสา ยถารูป ปริส
อล โยชนคณนานิป ทสฺสนาย คนฺตุ อป ปุฏเสนาป ๑ ตถารูโป
อย ภิกฺขเว ภิกฺขุสงฺโฆ สนฺติ ภิกฺขเว ภิกฺขู อิมสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ
เทวปฺปตฺตา วิหรนฺติ สนฺติ ภิกฺขเว ภิกฺขู อิมสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ
พฺรหฺมปฺปตฺตา วิหรนฺติ สนฺติ ภิกฺขเว ภิกฺขู อิมสฺมึ ภิกฺขุสงฺเฆ
อาเนฺชปฺปตฺตา วิหรนฺติ สนฺติ ภิกฺขเว ภิกฺขู อิมสฺมึ ภิกฺขสุ งฺเฆ
อริยปฺปตฺตา วิหรนฺติ ฯ กถฺจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เทวปฺปตฺโต โหติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ วิตกฺกวิจารน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ปตยิ า จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ เทวปฺปตฺโต
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ พฺรหฺมปฺปตฺโต โหติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ
#๑ ม. ปโฏเสนาป ฯ
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ตถา ทุติย 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 ทุติย ตถา ตติย ตถา
จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก
อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ พฺรหฺมปฺปตฺโต
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาเนฺชปฺปตฺโต โหติ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา
นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต
วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สพฺพโส
วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกกฺ มฺม
เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อาเนฺชปฺปตฺโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อริยปฺปตฺโต โหติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อริยปฺปตฺโต โหตีติ ฯ
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โยธาชีววคฺโค จตุตฺโถ ฯ
[๑]
____________________
มหาวคฺโค ปฺจโม
[๑๙๑] โสตานุคตาน ภิกฺขเว ธมฺมาน วจสา ปริจิตาน
มนสานุเปกฺขิตาน ทิฏิยา สุปฺปฏิวทิ ฺธาน จตฺตาโร อานิสสา ปาฏิกงฺขา
กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย
เวยฺยากรณ คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภตุ ธมฺม เวทลฺล
ตสฺส เต ธมฺมา โสตานุคตา โหนฺติ วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา
ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธา โส มุฏสฺสติ กาล กุรุมาโน อฺตร
เทวนิกาย อุปปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ สุขิโน ธมฺมปทาปลปนฺติ
ทนฺโธ ภิกฺขเว สตุปฺปาโท อถ โส สโต ขิปฺปเยว วิเสสคามี
โหติ โสตานุคตาน ภิกฺขเว ธมฺมาน วจสา ปริจิตาน มนสานุเปกฺขิตาน
ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธาน อย ปโม อานิสโส ปาฏิกงฺโข ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ
คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม เวทลฺล ตสฺส
เต ธมฺมา โสตานุคตา โหนฺติ วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา
สุปฺปฏิวิทฺธา โส มุฏสฺสติ กาล กุรุมาโน อฺตร เทวนิกาย
อุปปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ นเหว โข สุขิโน ธมฺมปทาปลปนฺติ
#๑ ม.
ตสฺสุทฺทาน
# โยธา ปาฏิโภคสุต อภย สมณฺสจฺเจน ปฺจม
# อุมฺมคฺควสฺสกาโร อุปโก สจฺฉิกิริยา จ อูโปสโถติ ฯ
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อปจ โข อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต เทวปริสาย ธมฺม เทเสติ ตสฺส
เอว โหติ อย วา โส ธมฺมวินโย ยตฺถาห ปุพฺเพ พฺรหฺมจริย
อจรินฺติ ทนฺโธ ภิกฺขเว สตุปฺปาโท อถ โส สโต ขิปฺปเยว
วิเสสคามี โหติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส กุสโล เภริสทฺทสฺส
โส อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน เภริสทฺท สุเณยฺย ตสฺส นเหว โข
อสฺส กงฺขา วา วิมติ วา เภริสทฺโท นุ โข น นุ โข
เภริสทฺโทติ อถโข เภริสทฺโทเตฺวว นิฏ คจฺเฉยฺย เอวเมว โข
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ธมฺม ปริยาปุณาติ ฯเปฯ ขิปฺปเยว วิเสสคามี โหติ
โสตานุคตาน ภิกฺขเว ธมฺมาน วจสา ปริจิตาน มนสานุเปกฺขิตาน
ทิฏิยา สุปปฺ ฏิวิทฺธาน อย ทุติโย อานิสโส ปาฏิกงฺโข ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ
อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม เวทลฺล ตสฺส เต ธมฺมา
โสตานุคตา โหนฺติ วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา
สุปฺปฏิวิทฺธา โส มุฏสฺสติ กาล กุรุมาโน อฺตร เทวนิกาย
อุปปชฺชติ ตสฺส ตตฺถ นเหว โข สุขิโน ธมฺมปทาปลปนฺติ นป
ภิกฺขุ อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต เทวปริสาย ธมฺม เทเสติ อปจ
โข เทวปุตฺโต เทวปริสาย ธมฺม เทเสติ ตสฺส เอว โหติ อย
วา โส ธมฺมวินโย ยตฺถาห ปุพฺเพ พฺรหฺมจริย อจรินฺติ ทนฺโธ
ภิกฺขเว สตุปฺปาโท อถ โส สโต ขิปฺปเยว วิเสสคามี โหติ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส กุสโล สงฺขสทฺทสฺส โส อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน
สงฺขสทฺท สุเณยฺย ตสฺส นเหว โข อสฺส กงฺขา วา
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วิมติ วา สงฺขสทฺโท นุ โข น นุ โข สงฺขสทฺโทติ อถโข
สงฺขสทฺโทเตฺวว นิฏ คจฺเฉยฺย เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺม
ปริยาปุณาติ ฯเปฯ ขิปฺปเยว วิเสสคามี โหติ โสตานุคตาน
ภิกฺขเว ธมฺมาน วจสา ปริจิตาน มนสานุเปกฺขิตาน ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธาน
อย ตติโย อานิสโส ปาฏิกงฺโข ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตตฺ  เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน
อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม เวทลฺล ตสฺส เต ธมฺมา โสตานุคตา
โหนฺติ วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทธฺ า โส9
มุฏสฺสติ กาล กุรุมาโน อฺตร เทวนิกาย อุปปชฺชติ ตสฺส
ตตฺถ นเหว โข สุขิโน ธมฺมปทาปลปนฺติ นป ภิกฺขุ อิทฺธมิ า
เจโตวสิปฺปตฺโต เทวปริสาย ธมฺม เทเสติ นป เทวปุตฺโต เทวปริสาย
ธมฺม เทเสติ อปจ โข โอปปาติโก โอปปาติก สาเรติ สรสิ
ตฺว มาริส ยตฺถ มย ปุพฺเพ พฺรหฺมจริย อจริมฺหาติ โส
เอวมาห สรามิ มาริส สรามิ มาริสาติ ทนฺโธ ภิกฺขเว
สตุปฺปาโท อถ โส สโต ขิปฺปเยว วิเสสคามี โหติ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว เทฺว สหายกา สหปสุกีฬกา ๑ เต กทาจิ กรหจิ กตฺถจิ ๒
อฺมฺ สมาคจฺเฉยฺยุ ตเมน ๓ สหายโก สหายก เอว วเทยฺย
อิทมฺป สมฺม สรสีติ โส เอว วเทยฺย สรามิ สมฺม สรามิ
สมฺมาติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺม ปริยาปุณาติ ฯเปฯ
#๑ ม. สหปสุกีฬิกา ฯ ยุ ... กีฬิตา ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. อฺโ ปน ฯ
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ขิปฺปเยว วิเสสคามี โหติ โสตานุคตาน ภิกฺขเว ธมฺมาน วจสา
ปริจิตาน มนสานุเปกฺขิตาน ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธาน อย จตุตฺโถ
อานิสโส ปาฏิกงฺโข ฯ โสตานุคตาน ภิกฺขเว ธมฺมาน วจสา ปริจิตาน
มนสานุเปกฺขิตาน ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธาน อิเม จตฺตาโร อานิสสา
ปาฏิกงฺขาติ ฯ
[๑๙๒] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว านานิ จตูหิ าเนหิ เวทิตพฺพานิ
กตมานิ จตฺตาริ สวาเสน ภิกฺขเว สีล เวทิตพฺพ ตฺจ โข
ทีเฆน อทฺธนุ า น อิตฺตร มนสิกโรตา โน อมนสิการา ปฺวตา
โน ทุปฺปฺเน สโวหาเรน ภิกฺขเว โสเจยฺย เวทิตพฺพ ตฺจ
โข ทีเฆน อทฺธุนา น อิตฺตร มนสิกโรตา โน อมนสิการา
ปฺวตา โน ทุปฺปฺเน อาปทาสุ ภิกฺขเว ถาโม เวทิตพฺโพ
โส จ โข ทีเฆน อทฺธุนา น อิตฺตร มนสิกโรตา โน อมนสิการา
ปฺวตา โน ทุปฺปฺเน สากจฺฉาย ภิกฺขเว ปฺา เวทิตพฺพา
สา จ โข ทีเฆน อทฺธุนา น อิตฺตร มนสิกโรตา โน อมนสิการา
ปฺวตา โน ทุปฺปฺเน ฯ สวาเสน ภิกฺขเว สีล เวทิตพฺพ
ตฺจ โข ทีเฆน อทฺธุนา น อิตฺตร มนสิกโรตา โน อมนสิการา
ปฺวตา โน ทุปฺปฺเนาติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต
ปฏิจฺจ วุตฺต อิธ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปุคฺคเลน สทฺธึ สวสมาโน
เอว ชานาติ ทีฆรตฺต โข อยมายสฺมา ขณฺฑการี ฉิทฺทการี สพลการี
กมฺมาสการี น สตตการี ๑ น สตตวุตฺตี สีเลสุ ทุสฺสีโล อยมายสฺมา
#๑ ม. ยุ. น สนฺตตการี น สนฺตตวุตฺติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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นายมายสฺมา สีลวาติ อิธ ปน ภิกขฺ เว ปุคฺคโล ปุคฺคเลน สทฺธึ
สวสมาโน เอว ชานาติ ทีฆรตฺต โข อยมายสฺมา อขณฺฑการี
อจฺฉิทฺทการี อสพลการี อกมฺมาสการี สตตการี สตตวุตฺตี สีเลสุ สีลวา
อยมายสฺมา นายมายสฺมา ทุสฺสีโลติ สวาเสน ภิกฺขเว สีล เวทิตพฺพ
ตฺจ โข ทีเฆน อทฺธุนา น อิตฺตร มนสิกโรตา โน อมนสิการา
ปฺวตา โน ทุปฺปฺเนาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ
วุตฺต ฯ สโวหาเรน ภิกฺขเว โสเจยฺย เวทิตพฺพ ตฺจ โข ทีเฆน
อทฺธุนา น อิตฺตร มนสิกโรตา โน อมนสิการา ปฺวตา
โน ทุปฺปฺเนาติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต
อิธ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปุคฺคเลน สทฺธึ สโวหรมาโน เอว ชานาติ
อฺถา โข อยมายสฺมา เอเกน เอโก โวหรติ อฺถา ทฺวีหิ
อฺถา ตีหิ อฺถา สมฺพหุเลหิ โวกฺกมติ อยมายสฺมา
ปุริมโวหารา ปจฺฉิมโวหาร อปริสุทฺธโวหาโร อยมายสฺมา
นายมายสฺมา ปริสุทฺธโวหาโรติ อิธ ปน ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปุคฺคเลน
สทฺธึ สโวหรมาโน เอว ชานาติ ยถา ๑ โข อยมายสฺมา เอเกน
เอโก โวหรติ ตถา ทฺวีหิ ตถา ตีหิ ตถา สมฺพหุเลหิ
นายมายสฺมา โวกฺกมติ ปุริมโวหารา ปจฺฉิมโวหาร ปริสุทฺธโวหาโร
อยมายสฺมา นายมายสฺมา อปริสุทฺธโวหาโรติ สโวหาเรน ภิกฺขเว
โสเจยฺย เวทิตพฺพ ตฺจ โข ทีเฆน อทฺธุนา น อิตฺตร มนสิกโรตา
โน อมนสิการา ปฺวตา โน ทุปฺปฺเนาติ อิติ ยนฺต
#๑ ม. ยุ. ยเถว ฯ
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วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ อาปทาสุ ภิกฺขเว ถาโม
เวทิตพฺโพ โส จ โข ทีเฆน อทฺธนุ า น อิตฺตร มนสิกโรตา
โน อมนสิการา ปฺวตา โน ทุปปฺ ฺเนาติ อิติ โข ปเนต
วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ าติพฺยสเนน
วา ผุฏโ สมาโน โภคพฺยสเนน วา ผุฏโ สมาโน โรคพฺยสเนน
วา ผุฏโ สมาโน น อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ตถาภูโต โข อย
โลกสนฺนิวาโส ตถาภูโต อตฺตภาวปฏิลาโภ ยถาภูเต โลกสนฺนิวาเส
ยถาภูเต อตฺตภาวปฏิลาเภ อฏ โลกธมฺมา โลก อนุปริวตฺตนฺติ
โลโก จ อฏ โลกธมฺเม อนุปริวตฺตติ ลาโภ จ อลาโภ จ
ยโส จ อยโส จ นินทฺ า จ ปสสา จ สุขฺจ ทุกฺขฺจาติ
โส าติพฺยสเนน วา ผุฏโ สมาโน โภคพฺยสเนน วา ผุฏโ
สมาโน โรคพฺยสเนน วา ผุฏโ สมาโน โสจติ กิลมติ ปริเทวติ
อุรตฺตาฬี กนฺทติ สมฺโมห อาปชฺชติ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ
าติพฺยสเนน วา ผุฏโ สมาโน โภคพฺยสเนน วา ผุฏโ สมาโน
โรคพฺยสเนน วา ผุฏโ สมาโน อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ตถาภูโต โข
อย โลกสนฺนิวาโส ตถาภูโต อตฺตภาวปฏิลาโภ ยถาภูเต
โลกสนฺนิวาเส ยถาภูเต อตฺตภาวปฏิลาเภ อฏ โลกธมฺมา โลก
อนุปริวตฺตนฺติ โลโก จ อฏ โลกธมฺเม อนุปริวตฺตติ ลาโภ จ
อลาโภ จ ยโส จ อยโส จ นินทฺ า จ ปสสา จ สุขฺจ
ทุกฺขฺจาติ โส าติพฺยสเนน วา ผุฏโ สมาโน โภคพฺยสเนน
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วา ผุฏโ สมาโน โรคพฺยสเนน วา ผุฏโ สมาโน น โสจติ น
กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬี กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชติ
อาปทาสุ ภิกฺขเว ถาโม เวทิตพฺโพ โส จ โข ทีเฆน อทฺธุนา
น อิตฺตร มนสิกโรตา โน อมนสิการา ปฺวตา โน ทุปฺปฺเนาติ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ สากจฺฉาย
ภิกฺขเว ปฺา เวทิตพฺพา สา จ โข ทีเฆน อทฺธุนา น อิตฺตร
มนสิกโรตา โน อมนสิการา ปฺวตา โน ทุปฺปฺเนาติ อิติ
โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต อิธ ภิกขฺ เว ปุคฺคโล
ปุคฺคเลน สทฺธึ สากจฺฉายมาโน เอว ชานาติ ยถา โข อิมสฺส
อายสฺมโต อุมฺมงฺโค ยถา จ อภินีหาโร ยถา จ ปฺหสมุทาจาโร
ทุปฺปฺโ อยมายสฺมา นายมายสฺมา ปฺวา ต กิสฺส เหตุ
ตถา หิ อยมายสฺมา น เจว คมฺภีร อตฺถปท อุทาหรติ สนฺต
ปณีต อตกฺกาวจร นิปณ
ุ  ปณฺฑิตเวทนีย ยฺจ อยมายสฺมา ธมฺม
ภาสติ ตสฺส จ น ปฏิพโล สงฺขิตฺเตน วา วิตฺถาเรน วา อตฺถ
อาจิกฺขิตุ เทเสตุ ปฺาเปตุ ปฏเปตุ วิวริตุ วิภชิตุ อุตฺตานีกาตุ
ทุปฺปฺโ อยมายสฺมา นายมายสฺมา ปฺวาติ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว จกฺขุมา ปุรโิ ส อุทกรหทสฺส ตีเร ิโต ปสฺเสยฺย ปริตฺต
มจฺฉ อุมฺมุชชฺ มาน ตสฺส เอวมสฺส ยถา โข อิมสฺส มจฺฉสฺส
อุมฺมงฺโค ยถา จ อูมิฆาโต ยถา จ เวคายิตตฺต ปริตโฺ ต
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อย มจฺโฉ นาย มจฺโฉ มหนฺโตติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล
ปุคฺคเลน สทฺธึ สากจฺฉายมาโน เอว ชานาติ ยถา โข อิมสฺส
อายสฺมโต อุมฺมงฺโค ฯเปฯ ทุปฺปฺโ อยมายสฺมา นายมายสฺมา
ปฺวาติ อิธ ปน ภิกฺขเว ปุคคฺ โล ปุคฺคเลน สทฺธึ
สากจฺฉายมาโน เอว ชานาติ ยถา โข อิมสฺส อายสฺมโต อุมมฺ งฺโค
ยถา จ อภินีหาโร ยถา จ ปฺหสมุทาจาโร ปฺวา
อยมายสฺมา นายมายสฺมา ทุปฺปฺโ ต กิสฺส เหตุ ตถา หิ
อยมายสฺมา คมฺภีรฺเจว อตฺถปท อุทาหรติ สนฺต ปณีต
อตกฺกาวจร นิปุณ ปณฺฑิตเวทนีย ยฺจ อยมายสฺมา ธมฺม ภาสติ
ตสฺส จ ปฏิพโล สงฺขิตฺเตน วา วิตฺถาเรน วา อตฺถ อาจิกฺขิตุ
เทเสตุ ปฺาเปตุ ปฏเปตุ วิวริตุ วิภชิตุ อุตตฺ านีกาตุ ปฺวา
อยมายสฺมา นายมายสฺมา ทุปฺปฺโติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว จกฺขุมา
ปุริโส อุทกรหทสฺส ตีเร ิโต ปสฺเสยฺย มหนฺต มจฺฉ อุมฺมุชชฺ มาน
ตสฺส เอวมสฺส ยถา โข อิมสฺส มจฺฉสฺส อุมฺมงฺโค ยถา จ
อูมิฆาโต ยถา จ เวคายิตตฺต มหนฺโต อย มจฺโฉ นาย
มจฺโฉ ปริตโฺ ตติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปุคฺคเลน สทฺธึ
สากจฺฉายมาโน เอว ชานาติ ยถา โข อิมสฺส อายสฺมโต อุมมฺ งฺโค
ฯเปฯ ปฺวา อยมายสฺมา นายมายสฺมา ทุปฺปฺโติ
สากจฺฉาย ภิกฺขเว ปฺา เวทิตพฺพา สา จ โข ทีเฆน อทฺธุนา
น อิตฺตร มนสิกโรตา โน อมนสิการา ปฺวตา โน ทุปฺปฺเนาติ
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อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ อิมานิ โข
ภิกฺขเว จตฺตาริ านานิ อิเมหิ จตูหิ าเนหิ เวทิตพฺพานีติ ฯ
[๑๙๓] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ อถโข ภทฺทิโย ลิจฺฉวิ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข ภทฺทิโย ลิจฺฉวิ ภควนฺต เอตทโวจ สุต เมต ภนฺเต
มายาวี สมโณ โคตโม อาวฏฏนิมาย ชานาติ ยาย อฺติตฺถิยาน
สาวเก อาวฏเฏตีติ เย เต ภนฺเต เอวมาหสุ มายาวี สมโณ
โคตโม อาวฏฏนิมาย ชานาติ ยาย อฺติตฺถิยาน สาวเก
อาวฏเฏตีติ กจฺจิ เต ภนฺเต ภควโต วุตฺตวาทิโน น จ ภควนฺต
อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺติ ธมฺมสฺส จานุธมฺม พฺยากโรนฺติ น จ
โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต คารยฺห าน อาคจฺฉติ อนพฺภกฺขาตุกามา
หิ มย ภนฺเต ภควนฺตนฺติ ฯ เอถ ตุเมฺห ภทฺทิย มา
อนุสฺสเวน มา ปรมฺปราย มา อิติกริ าย มา ปฏกสมฺปทาเนน มา
ตกฺกเหตุ มา นยเหตุ มา อาการปริวิตกฺเกน มา ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา
มา ภพฺพรูปตาย มา สมโณ โน ครูติ ยทา ตุเมฺห ภทฺทิย
อตฺตนาว ชาเนยฺยาถ อิเม ธมฺมา อกุสลา อิเม ธมฺมา สาวชฺชา
อิเม ธมฺมา วิฺุครหิตา อิเม ธมฺมา สมตฺตา สมาทินฺนา
อหิตาย ทุกขฺ าย สวตฺตนฺตีติ อถ ตุเมฺห ภทฺทยิ ปชเหยฺยาถ ต
กึ มฺถ ภทฺทิย โลโภ ปุริสสฺส อชฺฌตฺต อุปปฺ ชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ
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หิตาย วา อหิตาย วาติ ฯ อหิตาย ภนฺเต ฯ ลุทฺโธ
ปนาย ภทฺทยิ ปุริสปุคฺคโล โลเภน อภิภูโต ปริยาทิณฺณจิตฺโต ปาณป
หนติ อทินฺนป อาทิยติ ปรทารป คจฺฉติ มุสาป ภณติ ปรป
ตถตฺตาย สมาทเปติ ยส โหติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ ภทฺทิย โทโส ... โมโห ... สารมฺโภ
ปุริสสฺส อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน อุปปฺ ชฺชติ หิตาย วา อหิตาย วาติ ฯ
อหิตาย ภนฺเต ฯ สารมฺโภ ปนาย ภทฺทิย ปุริสปุคฺคโล สารมฺเภน
อภิภูโต ปริยาทิณฺณจิตฺโต ปาณป หนติ อทินนฺ ป อาทิยติ ปรทารป
คจฺฉติ มุสาป ภณติ ปรป ตถตฺตาย สมาทเปติ ยส โหติ
ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ
ภทฺทิย อิเม ธมฺมา กุสลา วา อกุสลา วาติ ฯ อกุสลา ภนฺเต ฯ
สาวชฺชา วา อนวชฺชา วาติ ฯ สาวชฺชา ภนฺเต ฯ วิฺุครหิตา
วา วิฺุปสตฺถา 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 ภทฺทิย ย ต อโวจุมฺห เอถ ตุเมฺห
ภทฺทิย มา อนุสฺสเวน มา ปรมฺปราย มา อิติกิราย มา ปฏกสมฺปทาเนน
มา ตกฺกเหตุ มา นยเหตุ มา อาการปริวิตกฺเกน มา
ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา มา ภพฺพรูปตาย มา สมโณ โน ครูติ ยทา
ตุเมฺห ภทฺทยิ อตฺตนาว ชาเนยฺยาถ อิเม ธมฺมา อกุสลา อิเม
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ธมฺมา สาวชฺชา อิเม ธมฺมา วิฺุครหิตา อิเม ธมฺมา สมตฺตา
สมาทินฺนา อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺตีติ อถ ตุเมฺห ภทฺทิย
ปชเหยฺยาถาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต เอถ
ตุเมฺห ภทฺทยิ มา อนุสฺสเวน มา ปรมฺปราย มา อิติกิราย มา
ปฏกสมฺปทาเนน มา ตกฺกเหตุ มา นยเหตุ มา อาการปริวิตกฺเกน
มา ทิฏินิชฌ
ฺ านกฺขนฺติยา มา ภพฺพรูปตาย มา สมโณ โน ครูติ
ยทา ตุเมฺห ภทฺทิย อตฺตนาว ชาเนยฺยาถ อิเม ธมฺมา กุสลา
อิเม ธมฺมา อนวชฺชา อิเม ธมฺมา วิฺุปสตฺถา อิเม ธมฺมา
สมตฺตา สมาทินฺนา หิตาย สุขาย สวตฺตนฺตีติ อถ ตุเมฺห ภทฺทิย
อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาถ ต กึ มฺถ ภทฺทิย อโลโภ ปุรสิ สฺสk
อชฺฌตฺต อุปปฺ ชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ หิตาย วา อหิตาย วาติ ฯ หิตาย
ภนฺเต ฯ อลุทฺโธ ปนาย ภทฺทิย ปุริสปุคฺคโล โลเภน อนภิภูโต
อปริยาทิณฺณจิตฺโต เนว ปาณ หนติ น อทินฺน อาทิยติ น ปรทาร
คจฺฉติ น มุสา ภณติ ปรป ตถตฺตาย [๑] สมาทเปติ ยส โหติ
ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ ภทฺทิย
อโทโส ... อโมโห ... อสารมฺโภ ปุริสสฺส อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมาโน
อุปฺปชฺชติ หิตาย วา อหิตาย วาติ ฯ หิตาย ภนฺเต ฯ อสารมฺโภ
ปนาย ภทฺทยิ ปุริสปุคฺคโล สารมฺเภน อนภิภูโต อปริยาทิณณ
ฺ จิตฺโต
เนว ปาณ หนติ น อทินฺน อาทิยติ น ปรทาร คจฺฉติ น มุสา
#๑ ม. ยุ. นสทฺโท อตฺถิ ฯ
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ภณติ ปรป ตถตฺตาย [๑] สมาทเปติ ยส โหติ ทีฆรตฺต หิตาย
สุขาย สวตฺตตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ ภทฺทิย อิเม
ธมฺมา กุสลา วา อกุสลา วาติ ฯ กุสลา ภนฺเต ฯ สาวชฺชา วา
อนวชฺชา วา ฯ อนวชฺชา ภนฺเต ฯ วิฺุครหิตา วา วิฺุปสตฺถา
วาติ ฯ วิฺุปสตฺถา 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 ภทฺทิย ย ต อโวจุมฺห เอถ ตุเมฺห ภทฺทิย มา อนุสฺสเวน
มา ปรมฺปราย มา อิตกิ ิราย มา ปฏกสมฺปทาเนน มา ตกฺกเหตุ
มา นยเหตุ มา อาการปริวิตกฺเกน มา ทิฏินิชฺฌานกฺขนฺติยา มา
ภพฺพรูปตาย มา สมโณ โน ครูติ ยทา ตุเมฺห ภทฺทิย อตฺตนาว
ชาเนยฺยาถ อิเม ธมฺมา กุสลา อิเม ธมฺมา อนวชฺชา อิเม
ธมฺมา วิฺุปสตฺถา อิเม ธมฺมา สมตฺตา สมาทินฺนา หิตาย
สุขาย สวตฺตนฺตีติ อถ ตุเมฺห ภทฺทิย อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาถาติ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตตฺ  เย โข เต ภทฺทิย
โลเก สนฺโต สปฺปรุ ิสา เต สาวก เอว สมาทเปนฺติ เอหิ ตฺว
อมฺโภ ปุริส โลภ วิเนยฺย วิเนยฺย ๒ วิหราหิ โลภ วิเนยฺย วิเนยฺย ๓
วิหรนฺโต น โลภช กมฺม กริสฺสสิ กาเยน วาจาย มนสา โทส
วิเนยฺย วิเนยฺย วิหราหิ โทส วิเนยฺย วิเนยฺย วิหรนฺโต น โทสช
#๑ ม. ยุ. นสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒-๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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กมฺม กริสฺสสิ กาเยน วาจาย มนสา โมห วิเนยฺย วิเนยฺย
วิหราหิ โมห วิเนยฺย วิเนยฺย วิหรนฺโต น โมหช กมฺม กริสฺสสิ
กาเยน วาจาย มนสา สารมฺภ วิเนยฺย วิเนยฺย วิหราหิ สารมฺภ
วิเนยฺย วิเนยฺย วิหรนฺโต น สารมฺภช กมฺม กริสฺสสิ กาเยน วาจาย
มนสาติ ฯ เอว วุตฺเต ภทฺทิโย ลิจฺฉวิ ภควนฺต เอตทโวจ อภิกฺกนฺต
ภนฺเต ฯเปฯ อุปาสก ม ภนฺเต ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ อปนุ ตาห ภทฺทิย เอว อวจ เอหิ เม
ตฺว ภทฺทิย สาวโก โหหิ อห เต สตฺถา ภวิสฺสามีติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ เอววาทึ โข ม ภทฺทิย เอวมกฺขายึ เอเก สมณพฺราหฺมณา
อสตา ตุจฺฉา มุสา อภูเตน อพฺภาจิกฺขนฺติ มายาวี สมโณ โคตโม
อาวฏฏนิมาย ชานาติ ยาย อฺติตฺถิยาน สาวเก อาวฏเฏตีติ ฯ
ภทฺทิกา ภนฺเต อาวฏฏนิมายา กลฺยาณี ภนฺเต อาวฏฏนิมายา
ปยา เม ภนฺเต าติสาโลหิตา อิมาย อาวฏฏนิยา อาวฏเฏยฺยุ
ปยาน เม อสฺส าติสาโลหิตาน ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย สพฺเพ
เจป ภนฺเต ขตฺติยา อิมาย อาวฏฏนิยา อาวฏเฏยฺยุ สพฺเพสมฺปสฺส
ขตฺติยาน ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย สพฺเพ เจป ภนฺเต พฺราหฺมณา
... เวสฺสา ... สุทฺทา อิมาย อาวฏฏนิยา อาวฏเฏยฺยุ สพฺเพสมฺปสฺส
สุทฺทาน ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ เอวเมต ภทฺทิย เอวเมต
ภทฺทิย สพฺเพ เจป ภทฺทยิ ขตฺติยา อาวฏเฏยฺยุ อกุสลธมฺมปฺปหานาย
กุสลธมฺมุปสมฺปทาย สพฺเพสมฺปสฺส ขตฺติยาน ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย
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สพฺเพ เจป ภทฺทิย พฺราหฺมณา ... เวสฺสา ... สุททฺ า อาวฏเฏยฺยุ
อกุสลธมฺมปฺปหานาย กุสลธมฺมุปสมฺปทาย สพฺเพสมฺปสฺส สุทฺทาน
ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย สเทวโก เจป ภทฺทิย โลโก สมารโก
สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณิ ปชา สเทวมนุสฺสา อาวฏเฏยฺยุ
อกุสลธมฺมปฺปหานาย กุสลธมฺมุปสมฺปทาย สเทวกสฺส โลกสฺส สมารกสฺส
สพฺรหฺมกสฺส สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ทีฆรตฺต
หิตาย สุขาย อิเม เจป ภทฺทิย มหาสาลา อิมาย อาวฏฏนิยา
อาวฏเฏยฺยุ อกุสลธมฺมปฺปหานาย กุสลธมฺมุปสมฺปทาย อิเมสมฺปสฺส
มหาสาลาน ทีฆรตฺต หิตาย สุขาย สเจ เจเตยฺยุ โก ปน
วาโท มนุสฺสภูตสฺสาติ
[๑๙๔] เอก สมย อายสฺมา อานนฺโท โกฬิเยสุ วิหรติ สาปุค ๑
นาม โกฬิยาน นิคโม ฯ อถโข สมฺพหุลา สาปุคิยา โกฬิยปุตฺตา
เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
อานนฺท อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทสึ ุ ฯ เอกมนฺต นิสินฺเน โข [๒]
สาปุคิเย โกฬิยปุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท เอตทโวจ จตฺตารีมานิ
พฺยคฺฆปชฺชา ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคานิ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา
อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สมฺมทกฺขาตานิ สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน
สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย กตมานิ จตฺตาริ สีลปาริสุทฺธิปธานิยงฺค
#๑ ม. สามค ฯ ๒ ม. ยุ. เต ฯ
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จิตฺตปาริสุทฺธิปธานิยงฺค ทิฏิปาริสุทฺธิปธานิยงฺค วิมุตฺติปาริสุทฺธิปธานิยงฺค ฯ กตมฺจ พฺยคฺฆปชฺชา สีลปาริสุทฺธิปธานิยงฺค อิธ พฺยคฺฆปชฺชา
ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ อย วุจฺจติ
พฺยคฺฆปชฺชา สีลปาริสุทฺธิ อิติ เอวรูป สีลปาริสุทฺธึ อปริปรู  วา
ปริปูเรสฺสามิ ปริปูร วา ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเหสฺสามีติ โย
ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวาณี จ สติ
จ สมฺปชฺฺจ อิท วุจฺจติ พฺยคฺฆปชฺชา สีลปาริสุทฺธิปธานิยงฺค ฯ
กตมฺจ พฺยคฺฆปชฺชา จิตฺตปาริสุทฺธิปธานิยงฺค อิธ พฺยคฺฆปชฺชา
ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อย วุจฺจติ พฺยคฺฆปชฺชา จิตฺตปาริสุทฺธิ อิติ เอวรูป จิตฺตปาริสุทฺธึ
อปริปูร วา ปริปูเรสฺสามิ ปริปรู  วา ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเหสฺสามีติ
โย ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ
อปฺปฏิวาณี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ อิท วุจฺจติ พฺยคฺฆปชฺชา
จิตฺตปาริสุทฺธิปธานิยงฺค ฯ กตมฺจ พฺยคฺฆปชฺชา ทิฏิปาริสุทฺธิปธานิยงฺค
อิธ พฺยคฺฆปชฺชา ภิกฺขุ อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ
อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ อย วุจฺจติ
พฺยคฺฆปชฺชา ทิฏิปาริสุทฺธิ อิติ เอวรูป ทิฏิปาริสุทฺธึ อปริปูร
วา ปริปูเรสฺสามิ ปริปรู  วา ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเหสฺสามีติ
โย ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวาณี
จ สติ จ สมฺปชฺฺจ อิท วุจฺจติ พฺยคฺฆปชฺชา ทิฏิปาริสุทฺธิปธานิยงฺค ฯ
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กตมฺจ พฺยคฺฆปชฺชา วิมุตฺติปาริสุทฺธิปธานิยงฺค ส โธ โส
พฺยคฺฆปชฺชา อริยสาวโก อิมินา จ สีลปาริสุทฺธิปธานิยงฺเคน
สมนฺนาคโต อิมินา จ จิตฺตปาริสุทฺธิปธานิยงฺเคน สมนฺนาคโต อิมินา
จ ทิฏิปาริสุทฺธิปธานิยงฺเคน สมนฺนาคโต รชนีเยสุ ธมฺเมสุ จิตฺต
วิราเชติ วิโมจนีเยสุ ธมฺเมสุ จิตฺต วิโมเจติ โส รชนีเยสุ ธมฺเมสุ
จิตฺต วิราเชตฺวา วิโมจนีเยสุ ธมฺเมสุ จิตฺต วิโมเจตฺวา สมฺมาวิมุตฺตึ
ผุสติ อย วุจฺจติ พฺยคฺฆปชฺชา วิมตุ ฺติปาริสุทฺธิ อิติ เอวรูป
วิมุตฺติปาริสุทฺธึ อปริปูร วา ปริปูเรสฺสามิ ปริปรู  วา ตตฺถ ตตฺถ
ปฺาย อนุคฺคเหสฺสามีติ โย ตตฺถ ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห
จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวาณี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ อิทท
วุจฺจติ พฺยคฺฆปชฺชา วิมตุ ฺติปาริสุทฺธิปธานิยงฺค ฯ อิมานิ โข พฺยคฺฆปชฺชา
จตฺตาริ ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคานิ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา
อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สมฺมทกฺขาตานิ สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน
สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
[๑๙๕] เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสฺมึ
นิโคฺรธาราเม ฯ อถโข วปฺโป สกฺโก นิคณฺสาวโก เยนายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข
วปฺป สกฺก นิคณฺสาวก อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เอตทโวจ
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อิธสฺส วปฺป กาเยน สวุโต วาจาย สวุโต มนสา สวุโต อวิชฺชาวิราคา
วิชฺชุปฺปาทา ปสฺสสิ โน ตฺว วปฺป ตณฺาน ยโตนิทาน ปุรสิ 
ทุกฺขเวทนิยา อาสวา อสฺสเวยฺยุ อภิสมฺปรายนฺติ ฯ ปสฺสามห ภนฺเต
ตณฺาน อิธสฺส ภนฺเต ปุพฺเพ ปาปกมฺม กต อวิปกฺกวิปาก
ตโตนิทาน ปุริส ทุกฺขเวทนิยา อาสวา อสฺสเวยฺยุ อภิสมฺปรายนฺติ ฯ
อยเมว โข ปนายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส วปฺเปน สกฺเกน
นิคณฺสาวเกน สทฺธึ กถา วิปฺปกตา โหติ ฯ อถโข ภควา สายณฺหสมย
ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยนุปฏานสาลา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสที ิ นิสชฺช โข ภควา อายสฺมนฺต
มหาโมคฺคลฺลาน เอตทโวจ กายนุตฺถ โมคฺคลฺลาน เอตรหิ กถาย
สนฺนิสินฺนา กา จ ปน โว อนฺตรา กถา วิปฺปกตาติ ฯ อิธาห
ภนฺเต วปฺป สกฺก นิคณฺสาวก เอตทโวจ อิธสฺส วปฺป กาเยน
สวุโต วาจาย สวุโต มนสา สวุโต อวิชฺชาวิราคา วิชฺชุปฺปาทา
ปสฺสสิ โน ตฺว วปฺป ตณฺาน ยโตนิทาน ปุรสิ  ทุกฺขเวทนิยา
อาสวา อสฺสเวยฺยุ อภิสมฺปรายนฺติ เอว วุตฺเต ภนฺเต วปฺโป สกฺโก
นิคณฺสาวโก ม เอตทโวจ ปสฺสามห ภนฺเต ตณฺาน อิธสฺส
ภนฺเต ปุพฺเพ ปาปกมฺม กต อวิปกฺกวิปาก ตโตนิทาน ปุริส
ทุกฺขเวทนิยา อาสวา อสฺสเวยฺยุ อภิสมฺปรายนฺติ อย โข โน
ภนฺเต วปฺเปน สกฺเกน นิคณฺสาวเกน สทฺธึ กถา วิปฺปกตา อถ
ภควา อนุปฺปตฺโตติ ฯ อถโข ภควา วปฺป สกฺก นิคณฺสาวก
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เอตทโวจ สเจ โข เม ตฺว วปฺป อนฺุเยฺย เจว อนุชาเนยฺยาสิ
ปฏิกฺโกสิตพฺพฺจ ปฏิกโฺ กเสยฺยาสิ ยสฺส จ เม ภาสิตสฺส อตฺถ
น ชาเนยฺยาสิ มเมว ตตฺถุตฺตรึ ปฏิปุจฺเฉยฺยาสิ อิท ภนฺเต กถ
อิมสฺส โก อตฺโถติ สิยา โน เอตฺถ กถาสลฺลาโปติ ฯ อนฺุเยฺยฺเจวาห
ภนฺเต ภควโต อนุชานิสฺสามิ ปฏิกฺโกสิตพฺพฺจ ปฏิกฺโกสิสฺสามิ
ยสฺส จาห ภควโต ภาสิตสฺส อตฺถ น ชานิสฺสามิ
ภควนฺตเยเวตฺถุตฺตรึ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ อิท ภนฺเต กถ อิมสฺส
โก อตฺโถติ โหตุ โน เอตฺถ กถาสลฺลาโปติ ฯ ต กึ มฺสิ
วปฺป เย กายสมารมฺภปจฺจยา อุปฺปชฺชนฺติ อาสวา วิฆาตปริฬาหา
กายสมารมฺภา ปฏิวิรตสฺส เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น
โหนฺติ โส นวฺจ กมฺม น กโรติ ปุราณฺจ กมฺม ผุสฺส ผุสฺส
พฺยนฺตีกโรติ สนฺทฏิ ิกา นิชฺชรา อกาลิกา เอหิปสฺสิกา โอปนยิกา
ปจฺจตฺต เวทิตพฺพา วิฺูหิ ปสฺสสิ โน ตฺว วปฺป ตณฺาน
ยโตนิทาน ปุริส ทุกฺขเวทนิยา อาสวา อสฺสเวยฺยุ อภิสมฺปรายนฺติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ต กึ มฺสิ วปฺป เย วจีสมารมฺภปจฺจยา
อุปฺปชฺชนฺติ อาสวา วิฆาตปริฬาหา วจีสมารมฺภา ปฏิวิรตสฺส เอวส
เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ โส นวฺจ กมฺม น กโรติ
ปุราณฺจ กมฺม ผุสฺส ผุสฺส พฺยนฺตีกโรติ สนฺทิฏิกา นิชชฺ รา
อกาลิกา เอหิปสฺสิกา โอปนยิกา ปจฺจตฺต เวทิตพฺพา วิฺูหิ ปสฺสสิ
โน ตฺว วปฺป ตณฺาน ยโตนิทาน ปุริส ทุกฺขเวทนิยา อาสวา
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อสฺสเวยฺยุ อภิสมฺปรายนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ต กึ มฺสิฟ
วปฺป เย มโนสมารมฺภปจฺจยา อุปฺปชฺชนฺติ อาสวา วิฆาตปริฬาหา
มโนสมารมฺภา ปฏิวริ ตสฺส เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น
โหนฺติ โส นวฺจ กมฺม น กโรติ ปุราณฺจ กมฺม ผุสฺส ผุสฺส
พฺยนฺตีกโรติ สนฺทฏิ ิกา นิชฺชรา อกาลิกา เอหิปสฺสิกา โอปนยิกา
ปจฺจตฺต เวทิตพฺพา วิฺูหิ ปสฺสสิ โน ตฺว วปฺป ตณฺาน
ยโตนิทาน ปุริส ทุกฺขเวทนิยา อาสวา อสฺสเวยฺยุ อภิสมฺปรายนฺติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ต กึ มฺสิ วปฺป เย อวิชฺชาปจฺจยา อุปฺปชฺชนฺติ
อาสวา วิฆาตปริฬาหา อวิชฺชาวิราคา วิชชฺ ุปฺปาทา เอวส เต
อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ โส นวฺจ กมฺม น กโรติ
ปุราณฺจ กมฺม ผุสฺส ผุสฺส พฺยนฺตีกโรติ สนฺทิฏิกา นิชชฺ รา
อกาลิกา เอหิปสฺสิกา โอปนยิกา ปจฺจตฺต เวทิตพฺพา วิฺูหิ ปสฺสสิ
โน ตฺว วปฺป ตณฺาน ยโตนิทาน ปุริส ทุกฺขเวทนิยา อาสวา
อสฺสเวยฺยุ อภิสมฺปรายนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ เอว สมฺมาวิมุตฺตจิตฺตสฺส
โข วปฺป ภิกฺขุโน ฉ สตตวิหารา อธิคตา โหนฺติ โส
จกฺขุนา รูป ทิสฺวา เนว สุมโน โหติ น ทุมฺมโน อุเปกฺขโก
วิหรติ สโต สมฺปชาโน โสเตน สทฺท สุตฺวา ... ฆาเนน คนฺธ
ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ...
มนสา ธมฺม วิฺาย เนว สุมโน โหติ น ทุมมฺ โน อุเปกฺขโก
วิหรติ สุโต สมฺปชาโน โส กายปริยนฺติก เวทน เวทิยมาโน

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 270

กายปริยนฺติก เวทน เวทิยามีติ ปชานาติ ชีวติ ปริยนฺติก เวทน
เวทิยมาโน ชีวิตปริยนฺตกิ  เวทน เวทิยามีติ ปชานาติ กายสฺส
เภทา อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา อิเธว สพฺพเวทยิตานิ อนภินนฺทิตานิ
สีตี ภวิสฺสนฺตีติ ปชานาติ เสยฺยถาป วปฺป ถูณ ปฏิจฺจ ฉายา
ปฺายติ อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย กุทฺทาลปฏก อาทาย โส
ต ถูณ มูเล ฉินฺเทยฺย มูเล เฉตฺวา ปลิขเณยฺย ปลิขณิตฺวา
มูลานิ อุทธฺ เรยฺย อนฺตมโส อุสรี นาฬิมตฺตานิป โส ต ถูณ
ขณฺฑาขณฺฑิก ฉินฺเทยฺย ขณฺฑาขณฺฑิก เฉตฺวา ผาเลยฺย ผาเลตฺวา
สกลิก กเรยฺย สกลิก กริตฺวา วาตาตเป วิโสเสยฺย วาตาตเป
วิโสเสตฺวา อคฺคินา ทเหยฺย อคฺคินา ทหิตฺวา มสึ กเรยฺย มสึ
กริตฺวา มหาวาเต วา โอผุเนยฺย นทิยา วา สีฆโสตาย ปวาเหยฺย
เอว หิสฺส วปฺป ยา ถูณ ปฏิจฺจ ฉายา สา อุจฺฉินฺนมูลา
ตาลาวตฺถุกตา อนภาวกตา อายตึอนุปฺปาทธมฺมา เอวเมว โข วปฺป
เอวสมฺมาวิมุตฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน ฉ สตตวิหารา อธิคตา โหนฺติ โส
จกฺขุนา รูป ทิสฺวา เนว สุมโน โหติ น ทุมฺมโน อุเปกฺขโก วิหรติ
สโต สมฺปชาโน โสเตน สทฺท สุตฺวา ... ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ...
ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมฺม
วิฺาย เนว สุมโน โหติ น ทุมฺมโน อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน
โส กายปริยนฺติก เวทน เวทิยมาโน กายปริยนฺติก เวทน เวทิยามีติ
ปชานาติ ชีวิตปริยนฺติก เวทน เวทิยมาโน ชีวติ ปริยนฺติก เวทน
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เวทิยามีติ ปชานาติ กายสฺส เภทา อุทฺธ ชีวิตปริยาทานา อิเธว
สพฺพเวทยิตานิ อนภินนฺทิตานิ สีตี ภวิสฺสนฺตีติ ปชานาตีติ ฯ เอว
วุตฺเต วปฺโป สกฺโก นิคณฺสาวโก ภควนฺต เอตทโวจ เสยฺยถาป
ภนฺเต ปุริโส อุทยตฺถิโก อสฺสปณิย โปเสยฺย โส อุทยฺเจว
นาธิคจฺเฉยฺย อุตฺตริฺจ กิลมถสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อสฺส เอวเมว
โข อห ภนฺเต อุทยตฺถิโก พาเล นิคณฺเ ปยิรุปาสึ โสห
อุทยฺเจว นาธิคจฺฉึ อุตฺตริฺจ กิลมถสฺส วิฆาตสฺส ภาคี อโหสึ
เอสาห ภนฺเต อชฺชตคฺเค โย เม พาเลสุ นิคณฺเสุ ปสาโท ต
มหาวาเต วา โอผุนามิ นทิยา วา สีฆโสตาย ปวาเหมิ อภิกฺกนฺต
ภนฺเต อภิกฺกนฺต ภนฺเต เสยฺยถาป ภนฺเต นิกฺกุชชฺ ิต วา อุกฺกชุ ฺเชยฺย
ปฏิจฺฉนฺน วา วิวเรยฺย มูฬฺหสฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย
อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ้
เอวเมว ภควตา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต เอสาห ภควนฺต
สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสฆฺจ อุปาสก ม ภนฺเต ภควา
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๑๙๖] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ
อถโข สาโฬฺห จ ลิจฉฺ วิ อภโย จ ลิจฺฉวิ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข สาโฬฺห ลิจฺฉวิ ภควนฺต เอตทโวจ สนฺติ
ภนฺเต เอเก สมณพฺราหฺมณา ทฺวเยน โอฆสฺส นิตฺถรณ
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ปฺาเปนฺติ สีลวิสุทฺธิเหตุ จ ตโปชิคุจฺฉาเหตุ จ อิธ ภนฺเต ภควา
กิมาหาติ ฯ สีลวิสุทฺธึ โข อห สาฬฺห อฺตร สามฺงฺคนฺติ
วทามิ เย เต สาฬฺห สมณพฺราหฺมณา ตโปชิคุจฺฉวาทา ตโปชิคุจฺฉสารา
ตโปชิคุจฺฉอลฺลีนา วิหรนฺติ อภพฺพา เต โอฆสฺส นิตฺถรณาย
เยป เต สาฬฺห สมณพฺราหฺมณา อปริสุทฺธกายสมาจารา
อปริสุทฺธวจีสมาจารา อปริสุทฺธมโนสมาจารา อปริสุทฺธาชีวา อภพฺพา เต
าณทสฺสนาย อนุตฺตราย สมฺโพธาย เสยฺยถาป สาฬฺห ปุรโิ ส นทึ
ตริตุกาโม ติณฺห กุารึ อาทาย วน ปวิเสยฺย โส ตตฺถ ปสฺเสยฺย
มหตึ สาลลฏึ อุชุ นว อกุกฺกุจฺจกชาต ตเมน มูเล ฉินฺเทยฺย มูเล
เฉตฺวา อคฺเค ฉินฺเทยฺย อคฺเค เฉตฺวา สาขาปลาส สุวิโสธิต วิโสเธยฺย
สาขาปลาส สุวิโสธิต วิโสเธตฺวา กุารีหิ ตจฺเฉยฺย กุารีหิ ตจฺเฉตฺวา
วาสีหิ ตจฺเฉยฺย วาสีหิ ตจฺเฉตฺวา เลขณิยา ลิเขยฺย เลขณิยา
ลิขิตฺวา ปาสาณคุเฬน โธเปยฺย ๑ ปาสาณคุเฬน โธเปตฺวา ๒ นทึ
ปตาเรยฺย ต กึ มฺสิ สาฬฺห ภพฺโพ นุ โข โส ปุรโิ ส นทึ
ตริตุนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ต กิสสฺ เหตุ ฯ อมุ หิ ภนฺเต
สาลลฏิ พหิทฺธา สุปริกมฺมกตา อนฺโต อวิสุทธฺ า ตสฺเสต ปาฏิกงฺข
สาลลฏิ สสีทิสฺสติ ปุริโส อนยพฺยสน อาปชฺชิสฺสตีติ ฯ เอวเมว
โข สาฬฺห เย เต สมณพฺราหฺมณา ตโปชิคุจฺฉวาทา ตโปชิคุจฺฉสารา
ตโปชิคุจฺฉอลฺลีนา วิหรนฺติ อภพฺพา เต โอฆสฺส นิตฺถรณาย เยป
เต สาฬฺห สมณพฺราหฺมณา อปริสุทธฺ กายสมาจารา อปริสุทธฺ วจีสมาจารา
#๑ ม. โธเวยฺย ฯ ๒ ม. โธเวตฺวา ฯ
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อปริสุทฺธมโนสมาจารา อปริสุทฺธาชีวา อภพฺพา เต าณทสฺสนาย
อนุตฺตราย สมฺโพธาย เย จ โข เต สาฬฺห สมณพฺราหฺมณา น
ตโปชิคุจฺฉวาทา น ตโปชิคุจฺฉสารา น ตโปชิคุจฺฉอลฺลีนา วิหรนฺติ ภพฺพา
เต โอฆสฺส นิตฺถรณาย เยป เต สาฬฺห สมณพฺราหฺมณา ปริสุทฺธกายสมาจารา
ปริสุทฺธวจีสมาจารา ปริสุทฺธมโนสมาจารา ปริสุทฺธาชีวา
ภพฺพา เต าณทสฺสนาย อนุตฺตราย สมฺโพธาย เสยฺยถาป สาฬฺห
ปุริโส นทึ ตริตุกาโม ติณฺห กุารึ อาทาย วน ปวิเสยฺย โส
ตตฺถ ปสฺเสยฺย มหตึ สาลลฏึ อุชุ นว อกุกฺกุจจฺ กชาต ตเมน
มูเล ฉินฺเทยฺย มูเล เฉตฺวา อคฺเค ฉินฺเทยฺย อคฺเค เฉตฺวา
สาขาปลาส สุวิโสธิต วิโสเธยฺย สาขาปลาส สุวิโสธิต วิโสเธตฺวา
กุารีหิ ตจฺเฉยฺย กุารีหิ ตจฺเฉตฺวา วาสีหิ ตจฺเฉยฺย วาสีหิ
ตจฺเฉตฺวา นิขาทน อาทาย อนฺโต สุวิโสธิต วิโสเธยฺย อนฺโต
สุวิโสธิต วิโสเธตฺวา เลขณิยา ลิเขยฺย เลขณิยา ลิขิตฺวา ปาสาณคุเฬน
โธเปยฺย ปาสาณคุเฬน โธเปตฺวา นาว กเรยฺย นาว กตฺวา
ชิยาริตฺต ๑ พนฺเธยฺย ชิยาริตฺต ๒ พนฺธิตฺวา นทึ ปตาเรยฺย ต กึ
มฺสิ สาฬฺห ภพฺโพ นุ โข โส ปุริโส นทึ ตริตุนฺติ ฯ เอว
ภนฺเต ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ อมุ หิ ภนฺเต สาลลฏิ พหิทฺธา สุปริกมฺมกตา
อนฺโต สุวิสทุ ฺธา นาวา กตา ชิยาริตตฺ  ๓ พทฺธา ตสฺเสต ปาฏิกงฺข
นาวา น สสีทิสฺสติ ปุรโิ ส โสตฺถินา ปาร คมิสสฺ ตีติ ฯ เอวเมว
#๑-๒-๓ ม. ยุ. ผิยาริตฺต ฯ
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โข สาฬฺห เย เต สมณพฺราหฺมณา น ตโปชิคุจฺฉวาทา น ตโปชิคุจฺฉสารา
น ตโปชิคุจฺฉอลฺลีนา วิหรนฺติ ภพฺพา เต โอฆสฺส นิตถฺ รณาย
เยป เต สาฬฺห สมณพฺราหฺมณา ปริสุทฺธกายสมาจารา ปริสุทฺธวจีสมาจารา
ปริสุทฺธมโนสมาจารา ปริสุทฺธาชีวา ภพฺพา เต าณทสฺสนาย
อนุตตฺ ราย สมฺโพธาย ฯ เสยฺยถาป สาฬฺห โยธาชีโว พหูนิ เจป
กณฺฑจิตฺตกานิ ชานาติ อถโข โส ตีหิ าเนหิ ราชารโห โหติ
ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ กตเมหิ ตีหิ ทุเรปาตี ๑
จ อกฺขณเวธี จ มหโต จ กายสฺส ปทาเลตา เสยฺยถาป สาฬฺห
โยธาชีโว ทุเรปาตี ๑ เอวเมว โข สาฬฺห อริยสาวโก สมฺมาสมาธิ
โหติ สมฺมาสมาธิ สาฬฺห อริยสาวโก 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 ... ยากาจิ สฺา ... เยเกจิ สงฺขารา ...
ยงฺกิฺจิ 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 เสยฺยถาป สาฬฺห โยธาชีโว
อกฺขณเวธี เอวเมว โข สาฬฺห อริยสาวโก สมฺมาทิฏิ โหติ
#๑ ม. ยุ. ทูเรปาตี ฯ
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สมฺมาทิฏิ สาฬฺห อริยสาวโก อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ
ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ เสยฺยถาป
สาฬฺห โยธาชีโว มหโต กายสฺส ปทาเลตา เอวเมว โข สาฬฺห
อริยสาวโก สมฺมาวิมุตฺติ โหติ สมฺมาวิมุตฺติ สาฬฺห อริยสาวโก
มหนฺต อวิชฺชากฺขนฺธ ปทาเลตีติ ฯ
[๑๙๗] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถโข มลฺลิกา เทวี เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺนา โข มลฺลิกา เทวี ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข
ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ มาตุคาโม ทุพฺพณฺโณ จ ๑
โหติ ทูรูโป สุปาปโก ทสฺสนาย ทลิทฺโท จ โหติ อปฺปสฺสโก
อปฺปโภโค อปฺเปสกฺโข จ โก ปน ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย
เยน มิเธกจฺโจ มาตุคาโม ทุพฺพณฺโณ จ โหติ ทูรูโป สุปาปโก
ทสฺสนาย อฑฺโฒ จ โหติ มหทฺธโน มหาโภโค มเหสกฺโข จ
โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ มาตุคาโม
อภิรูโป จ โหติ ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคโต ทลิทฺโท จ โหติ อปฺปสฺสโก อปฺปโภโค อปฺเปสกฺโข
จ โก ปน ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ มาตุคาโม
อภิรูโป จ โหติ ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคโต อฑฺโฒ จ โหติ มหทฺธโน มหาโภโค มเหสกฺโข จาติ ฯ
#๑ ม. ทุพฺพณฺณา จ โหติ ทุรูปา สุปาปกา ... ฯ อิโตปร อิทิส อีตฺถีลิงฺค โหติ ฯ
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อิธ มลฺลิเก เอกจฺโจ มาตุคาโม โกธโน โหติ อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป
วุตฺโต สมาโน อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ ปติตฺถียติ โกปฺจ
โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ โส น ทาตา โหติ สมณสฺส
วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธวิเลปน
เสยฺยาวสถปทีเปยฺย อิสฺสามนโก โข ปน โหติ ปรลาภสกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนาสุ อิสฺสติ อุปทุสสฺ ติ อิสฺส พนฺธติ โส เจ ตโต
จุโต อิตฺถตฺต อาคจฺฉติ โส ยตฺถ ยตฺถ ปจฺจาชายติ ทุพฺพณฺโณ
จ โหติ ทูรโู ป สุปาปโก ทสฺสนาย ทลิทฺโท จ โหติ อปฺปสฺสโก
อปฺปโภโค อปฺเปสกฺโข จ ฯ อิธ ปน มลฺลิเก เอกจฺโจ มาตุคาโม โกธโน
โหติ อุปายาสพหุโล อปฺปมฺป วุตฺโต สมาโน อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ
ปติตฺถียติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ โส ทาตา
โหติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน ปาน วตฺถ ยาน
มาลาคนฺธวิเลปน เสยฺยาวสถปทีเปยฺย อนิสฺสามนโก โข ปน โหติ
ปรลาภสกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนาสุ น อิสฺสติ น อุปทุสฺสติ น
อิสฺส พนฺธติ โส เจ ตโต จุโต อิตฺถตฺต อาคจฺฉติ โส ยตฺถ
ยตฺถ ปจฺจาชายติ ทุพฺพณฺโณ จ โหติ ทูรูโป สุปาปโก ทสฺสนาย
อฑฺโฒ จ โหติ มหทฺธโน มหาโภโค มเหสกฺโข จ ฯ อิธ ปน
มลฺลิเก เอกจฺโจ มาตุคาโม อกฺโกธโน โหติ อนุปายาสพหุโล พหุมฺป
วุตฺโต สมาโน นาภิสชฺชติ น กุปฺปติ น พฺยาปชฺชติ น ปติตฺถียติ
น โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ โส น ทาตา โหติ
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สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธวิเลปน
เสยฺยาวสถปทีเปยฺย อิสสฺ ามนโก โข ปน โหติ ปรลาภสกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนาสุ อิสฺสติ อุปทุสฺสติ อิสฺส พนฺธติ โส
เจ ตโต จุโต อิตฺถตฺต อาคจฺฉติ โส ยตฺถ ยตฺถ ปจฺจาชายติ
อภิรูโป จ โหติ ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคโต ทลิทฺโท จ โหติ อปฺปสฺสโก อปฺปโภโค อปฺเปสกฺโข
จ ฯ อิธ ปน มลฺลิเก เอกจฺโจ มาตุคาโม อกฺโกธโน โหติ อนุปายาสพหุโล
พหุมฺป วุตฺโต สมาโน นาภิสชฺชติ น กุปฺปติ น พฺยาปชฺชติ
น ปติตถฺ ียติ น โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ
โส ทาตา โหติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน ปาน วตฺถ ยาน
มาลาคนฺธวิเลปน เสยฺยาวสถปทีเปยฺย อนิสฺสามนโก โข ปน โหติ
ปรลาภสกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนาสุ น อิสฺสติ น อุปทุสฺสติ น
อิสฺส พนฺธติ โส เจ ตโต จุโต อิตฺถตฺต อาคจฺฉติ โส ยตฺถ
ยตฺถ ปจฺจาชายติ อภิรโู ป จ โหติ ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย
วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต อฑฺโฒ จ โหติ มหทฺธโน มหาโภโค
มเหสกฺโข จ ฯ อย โข มลฺลิเก เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ
มาตุคาโม ทุพฺพณฺโณ จ โหติ ทูรูโป สุปาปโก ทสฺสนาย
ทลิทฺโท จ โหติ อปฺปสฺสโก อปฺปโภโค อปฺเปสกฺโข จ อย ปน
มลฺลิเก เหตุ อย ปจฺจโย เยน มิเธกจฺโจ มาตุคาโม ทุพฺพณฺโณ จ
โหติ ทูรโู ป สุปาปโก ทสฺสนาย อฑฺโฒ จ โหติ มหทฺธโน
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มหาโภโค มเหสกฺโข จ อย โข มลฺลิเก เหตุ อย ปจฺจโย
เยน มิเธกจฺโจ มาตุคาโม อภิรูโป จ โหติ ทสฺสนีโย ปาสาทิโก
ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต ทลิทโฺ ท จ โหติ อปฺปสฺสโก
อปฺปโภโค อปฺเปสกฺโข จ อย ปน มลฺลิเก เหตุ อย ปจฺจโย
เยน มิเธกจฺโจ มาตุคาโม อภิรูโป จ โหติ ทสฺสนีโย ปาสาทิโก
ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต อฑฺโฒ จ โหติ มหทฺธโน
มหาโภโค มเหสกฺโข จาติ ฯ เอว วุตฺเต มลฺลิกา เทวี ภควนฺต
เอตทโวจ สา ๑ นูนาห ภนฺเต อฺาย ๒ ชาติยา โกธนา อโหสึ
อุปายาสพหุลา อปฺปมฺป วุตฺตา สมานา อภิสชฺชึ กุปฺป พฺยาปชฺชึ
ปติตฺถียึ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตฺวากาสึ สาห ภนฺเต
เอตรหิ ทุพฺพณฺณา ทูรูปา สุปาปกา ทสฺสนาย สา ๓ นูนาห ภนฺเต
อฺาย ๔ ชาติยา อทาสึ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน ปาน
วตฺถ ยาน มาลาคนฺธวิเลปน เสยฺยาวสถปทีเปยฺย สาห ภนฺเต
เอตรหิ อฑฺฒา มหทฺธนา มหาโภคา สา ๕ นูนาห ภนฺเต อฺาย ๖
ชาติยา อนิสฺสามนกา ๗ อโหสึ ปรลาภสกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนาสุ
น อิสฺสึ น อุปทุสฺสึ น อิสฺส พนฺธึ สาห ภนฺเต เอตรหิ
มเหสกฺขา สนฺติ โข ปน ภนฺเต อิมสฺมึ ราชกุเล ขตฺติยกฺาป
พฺราหฺมณกฺาป คหปติกฺาป ตาสาห อิสฺสราธิปจฺจ กาเรมิ
เอสาห ภนฺเต อชฺชตคฺเค อกฺโกธนา ภวิสฺสามิ อนุปายาสพหุลา พหุมฺป
#๑-๓-๕ ม. ยุ. ยนฺนูนาห ฯ ๒-๔-๖ ม. ยุ. อฺ ชาตึ ฯ ๗ ม. ยุ. อนิสฺสามนิกา ฯ
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วุตฺตา สมานา นาภิสชฺชิสฺสามิ น กุปฺปสฺสามิ น พฺยาปชฺชสิ ฺสามิ น
ปติตฺถียิสฺสามิ น โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกริสฺสามิ
ทสฺสามิ สมณสฺส พฺราหฺมณสฺส อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธวิเลปน
เสยฺยาวสถปทีเปยฺย อนิสฺสามนกา ภวิสฺสามิ ปรลาภสกฺการครุการมานนวนฺทนปูชนาสุ น อิสสฺ ิสฺสามิ น อุปทุสฺสิสฺสามิ
น อิสฺส พนฺธิสฺสามิ อภิกฺกนฺต ภนฺเต ฯเปฯ อุปาสิก ม
ภนฺเต ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๑๙๘] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป โหติ
อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
ปรนฺตโป โหติ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป
จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล
เนว อตฺตนฺตโป โหติ น อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป
น ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส จ ๑ อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป
ทิฏเว ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน
อตฺตนา วิหรติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป โหติ
อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคคฺ โล
อเจลโก โหติ มุตฺตาจาโร หตฺถาวเลขโน ๒ นเอหิภทนฺติโก นติฏภทนฺติโก
#๑ ม. เนว อตฺตนฺตโป ฯ ๒ ม. ยุ. หตฺถาปเลขโน ฯ
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นาภิหฏ น อุทฺทิสฺสกต น นิมนฺตน สาทิยติ โส
น กุมฺภิมุขา ปฏิคฺคณฺหาติ น กโฬปมุขา ปฏิคฺคณฺหาติ น เอฬกมนฺตร
น ทณฺฑมนฺตร น มุสลมนฺตร น ทฺวินฺน ภฺุชมานาน น
คพฺภินิยา น ปายมานาย น ปุริสนฺตรคตาย น สงฺกิตฺตีสุ น ยตฺถ
สา อุปฏิโต โหติ น ยตฺถ มกฺขิกา สณฺฑสณฺฑจารินี น มจฺฉ
น มส น สุร น เมรย น 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 โหติ กณภกฺโขป โหติ อาจามภกฺโขป
โหติ ปฺากภกฺโขป โหติ ติณภกฺโขป โหติ โคมยภกฺโขป
โหติ วนมูลผลาหาโร ยาเปติ ปวตฺตผลโภชี โส สาณานิป ธาเรติ
มสานานิป ธาเรติ ฉวทุสฺสานิป ธาเรติ ปสุกูลานิป ธาเรติ
ติรีฏกานิป ธาเรติ อชินป ธาเรติ อชินกฺขิปป ธาเรติ กุสจีรป
ธาเรติ วากจีรป ธาเรติ ผลกจีรป ธาเรติ เกสกมฺพลป ธาเรติ
วาลกมฺพลป ธาเรติ อุลกู ปกฺขป ธาเรติ เกสมสฺสุโลจโกป โหติ
เกสมสฺสุโลจนานุโยคมนุยุตฺโต อุพภฺ ฏโกป โหติ อาสนปฏิกฺขิตฺโต
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อุกฺกุฏิโกป โหติ อุกฺกฏุ ิกปฺปธานมนุยุตฺโต กณฺฏกาปสฺสยิโกป โหติ
กณฺฏกาปสฺสเย เสยฺย กปฺเปติ สายตติยกมฺป อุทโกโรหณานุโยคมนุยุตฺโต
วิหรติ อิติ เอวรูป อเนกวิหิต กายสฺส อาตาปนปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป
โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
ปรนฺตโป โหติ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปุคฺคโล โอรพฺภิโก โหติ สูกริโก สากุณิโก ๑ มาควิโก ลุทโฺ ท มจฺฉฆาตโก
โจโร โจรฆาตโก [๒] พนฺธนาคาริโก เย วา ปนฺเป เกจิ
กุรูรกมฺมนฺตา เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปรนฺตโป โหติ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ โหติ
อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ราชา วา โหติ ขตฺติโย มุทฺธาภิสิตฺโต
พฺราหฺมโณ วา [๓] มหาสาโล โส ปุรตฺถิเมน นครสฺส นว สนฺถาคาร
การาเปตฺวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา ขราชิน นิวาเสตฺวา สปฺปเตเลน
กาย อพฺภฺชิตฺวา มิควิสาเณน ปฏึ กณฺฑุวมาโน [๔] สนฺถาคาร
ปวิสติ สทฺธึ มเหสิยา พฺราหฺมเณน จ ปุโรหิเตน โส ตตฺถ
อนนฺตรหิตาย ภูมิยา หริตุปลิตฺตาย เสยฺย กปฺเปติ เอกิสฺสา
คาวิยา สรูปวจฺฉาย ย เอกสฺมึ ถเน ขีร โหติ เตน ราชา ยาเปติ
ย ทุติยสฺมึ ถเน ขีร โหติ เตน มเหสี ยาเปติ ย ตติยสฺมึ
ถเน ขีร โหติ เตน พฺราหฺมโณ ปุโรหิโต ยาเปติ ย จตุตฺถสฺมึ
#๑ ยุ. สากุณฏิโก ฯ ๒ ม. โคฆาตโก ฯ ๓ ม. โหติ ฯ ๔ ม. นว ฯ
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ถเน ขีร โหติ เตน อคฺคึ ชุหติ อวเสเสว วจฺฉโก ยาเปติ
โส เอวมาห เอตฺตกา อุสภา หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺตกา
วจฺฉตรา หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺตกา วจฺฉตริโย หฺนฺตุ
ยฺตฺถาย เอตฺตกา อชา หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺตกา
อุรพฺภา หฺนฺตุ ยฺตฺถาย เอตฺตกา รุกฺขา ฉิชฺชนฺตุ ยูปตฺถาย
เอตฺตกา ทพฺพา ลุยนฺตุ พริหิสตฺถายาติ เย ปสฺส เต โหนฺติ
ทาสาติ วา เปสฺสาติ วา กมฺมกราติ วา เตป ทณฺฑตชฺชิตา
ภยตชฺชิตา อสฺสุมุขา รุทมานา ปริกมฺมานิ กโรนฺติ เอว โข ภิกฺขเว
ปุคฺคโล อตฺตนฺตโป จ โหติ อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ปรนฺตโป
จ ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว
อตฺตนฺตโป โหติ น อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป น
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส จ อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏเว
ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา
วิหรติ อิธ ภิกฺขเว ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา
เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา โส อิม โลก สเทวก สมารก
สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
ปกาเสติ ต ธมฺม สุณาติ คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อฺตรสฺมึ
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วา กุเล ปจฺจาชาโต โส ต ธมฺม สุตฺวา ตถาคเต สทฺธ
ปฏิลภติ โส เตน สทฺธาปฏิลาเภน สมนฺนาคโต อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
สมฺพาโธ ฆราวาโส รชาปโถ อพฺโภกาโส ปพฺพชฺชา นยิท
สุกร อคาร อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณ เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต
พฺรหฺมจริย จริตุ ยนฺนนู าห เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ โส
อปเรน สมเยน อปฺป วา โภคกฺขนฺธ ปหาย มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ
ปหาย อปฺป วา าติปริวฏฏ ปหาย มหนฺต วา าติปริวฏฏ
ปหาย เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน ภิกฺขูน
สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต
โหติ นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป
วิหรติ อทินนฺ าทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ ทินฺนาทายี
ทินฺนปาฏิกงฺขี อเถเนน สุจิภูเตน อตฺตนา วิหรติ อพฺรหฺมจริย
ปหาย พฺรหฺมจารี โหติ อาราจารี วิรโต เมถุนา คามธมฺมา มุสาวาท
ปหาย มุสาวาทา ปฏิวริ โต โหติ สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ เถโต
ปจฺจยิโก อวิสวาทโก โลกสฺส ปสุณ วาจ ปหาย ปสุณาย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ อิโต สุตฺวา น อมุตฺร อกฺขาตา อิเมส
เภทาย อมุตฺร วา สุตฺวา น อิเมส อกฺขาตา อมูส เภทาย อิติ
ภินฺนาน วา สนฺธาตา สหิตาน วา อนุปฺปทาตา สมคฺคาราโม สมคฺครโต
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สมคฺคนนฺที สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา โหติ ผรุส วาจ
ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ยา สา วาจา เนลา
กณฺณสุขา เปมนิยา หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา
ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ สมฺผปฺปลาป ปหาย สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรโต โหติ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที
นิธานวตึ วาจ ภาสิตา กาเลน สาปเทส ปริยนฺตวตึ อตฺถสฺหิต
โส พีชคามภูตคามสมารมฺภา ปฏิวิรโต โหติ เอกภตฺติโก โหติ
รตฺตูปรโต วิรโต วิกาลโภชนา นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต
โหติ มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา ปฏิวิรโต โหติ
อุจฺจาสยนมหาสยนา ปฏิวิรโต โหติ ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต
โหติ อามกธฺปฏิคฺคหณา ปฏิวริ โต โหติ อามกมสปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต โหติ อิตฺถกี ุมาริกาปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ
ทาสีทาสปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ อเชฬกปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ
กุกฺกุฏสูกรปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ หตฺถคิ วาสฺสวฬวปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต โหติ เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ ทูเตยฺยปหีนคมนานุโยคา
ปฏิวิรโต โหติ กยวิกกฺ ยา ปฏิวิรโต โหติ ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา
ปฏิวิรโต โหติ อุกฺโกฏนวฺจนนิกติสาวิโยคา ปฏิวิรโต โหติ
เฉทนวธพนฺธปราโมสอาโลปสหสาการา ปฏิวิรโต โหติ โส สนฺตุฏโ โหติ
กายปริหารเกน ๑ จีวเรน กุจฺฉิปริหารเกน ๒ ปณฑ
ฺ ปาเตน เยน เยเนว
#๑ ม. ยุ. กายปริหาริเกน ฯ ๒ ม. ยุ. กุจฺฉิปริหาริเกน ฯ
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ปกฺกมติ สมาทาเยว ปกฺกมติ เสยฺยถาป นาม ปกฺขี สกุโณ
เยน เยเนว เฑติ สปตฺตภาโรว เฑติ เอวเมว ภิกฺขุ สนฺตุฏโ
โหติ กายปริหารเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหารเกน ปณฺฑปาเตน เยน เยเนว
ปกฺกมติ สมาทาเยว ปกฺกมติ โส อิมินา อริเยน สีลกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต อนวชฺชสุข ปฏิสเวเทติ โส จกฺขุนา รูป
ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน
จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย
จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ... ฆาเนน คนฺธ
ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ...
มนสา ธมฺม วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี
ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทรฺ ิย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ
มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ โส อิมินา อริเยน อินฺทฺรยิ สวเรน
สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต อพฺยาเสกสุข ปฏิสเวเทติ โส
อภิกฺกนฺเต ปฏิกฺกนฺเต สมฺปชานการี โหติ อาโลกิเต วิโลกิเต
สมฺปชานการี โหติ สมฺมิฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี โหติ
สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ อสิเต ปเต ขายิเต
สายิเต สมฺปชานการี โหติ อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี โหติ
คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว สมฺปชานการี
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โหติ โส อิมินา จ อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อิมินา จ
อริเยน อินฺทรฺ ิยสวเรน สมนฺนาคโต อิมินา จ อริเยน สติสมฺปชฺเน
สมนฺนาคโต วิวิตฺต เสนาสน ภชติ อรฺ รุกฺขมูล ปพฺพต กนฺทร
คิริคุห สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส ปลาลปฺุช โส ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย
ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา โส อภิชฌ
ฺ  โลเก ปหาย วิคตาภิชฺเฌน
เจตสา วิหรติ อภิชฌ
ฺ าย จิตฺต ปริโสเธติ พฺยาปาทปโทส ปหาย
อพฺยาปนฺนจิตฺโต วิหรติ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป พฺยาปาทปโทสา จิตฺต
ปริโสเธติ ถีนมิทฺธ ปหาย วิคตถีนมิทฺโธ วิหรติ อาโลกสฺี
สโต สมฺปชาโน ถีนมิทธฺ า จิตฺต ปริโสเธติ อุทธฺ จฺจกุกฺกุจฺจ ปหาย
อนุทฺธโต วิหรติ อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต
ปริโสเธติ วิจิกิจฺฉ ปหาย ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิหรติ อกถกถี กุสเลสุ
ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาย จิตฺต ปริโสเธติ โส อิเม ปฺจ นีวรเณ
ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ วิวิจฺเจว กาเมหิ
ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต
ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตุปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย
ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ
โส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกป
ชาตึ เทฺวป ชาติโย ติสโฺ สป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป
ชาติโย ทสป ชาติโย วีสป ชาติโย ตึสป ชาติโย จตฺตาฬีสป
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ชาติโย ปฺาสป ชาติโย ชาติสตป ชาติสหสฺสป ชาติสตสหสฺสป
อเนเกป สวฏฏกปฺเป อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป
อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร
อุทปาทึ ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร
เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ
อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ โส เอว
สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตุปกฺกิเลเส
มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต สตฺตาน จุตูปปาตาณาย
จิตฺต อภินินฺนาเมติ โส ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ
ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมปู เค สตฺเต ปชานาติ อิเม
วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนา
คตา มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏิกา
มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน
สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา
อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา
เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนาติ อิติ
ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
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อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสุทฺเธ
ปริโยทาเต อนงฺคเณ วิคตุปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต
อาเนฺชปฺปตฺเต อาสวาน ขยาณาย จิตฺต อภินินฺนาเมติ โส อิท
ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกขฺ สมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ อิเม อาสวาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ
ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ
อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ตสฺส เอว
ชานโต เอว ปสฺสโต กามาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ ภวาสวาป จิตฺต
วิมุจฺจติ อวิชฺชาสวาป จิตฺต วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ
าณ โหติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล เนว
อตฺตนฺตโป โหติ น อตฺตปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต น ปรนฺตโป น
ปรปริตาปนานุโยคมนุยุตฺโต โส จ อนตฺตนฺตโป อปรนฺตโป ทิฏเว
ธมฺเม นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต สุขปฏิสเวที พฺรหฺมภูเตน อตฺตนา
วิหรติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๙๙] [๑] ตณฺห โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ชาลินึ สสริต ๒ วิสฏ
วิสตฺติก ยาย อย โลโก อุทฺธสฺโต ปริโยนทฺโธ ตนฺตากุลกชาโต
#๑ ม. ภควา เอตทโวจ ฯ ๒ ม. ยุ. สริต ฯ
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คุลาคุณฺิกชาโต มฺุชปพฺพชภูโต อปาย ทุคคฺ ตึ วินิปาต สสาร
นาติวตฺตติ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
กตมา จ สา ภิกฺขเว ตณฺหา ชาลินี สสริตา วิสฏา วิสตฺติกา
ยาย อย โลโก อุทฺธสฺโต ปริโยนทฺโธ ตนฺตากุลกชาโต คุลาคุณฺิกชาโต
มฺุชปพฺพชภูโต อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต สสาร นาติวตฺตติ ฯ
อฏารส โข ปนิมานิ ภิกฺขเว ตณฺหาวิจริตานิ อชฺฌตฺติกสฺสุปาทาย
อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ พาหิรสฺสุปาทาย กตมานิ ตานิ
อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ อชฺฌตฺติกสฺสุปาทาย อสฺมีติ ภิกขฺ เว สติ
อิตฺถสฺมีติ โหติ เอวสฺมีติ โหติ อฺถาสฺมีติ โหติ อสสฺมีติ
โหติ สตสฺมีติ โหติ สนฺติ โหติ อิตฺถ สนฺติ โหติ เอว
สนฺติ โหติ อฺถา สนฺติ โหติ อป ๑ สนฺติ โหติ อป อิตฺถ
สนฺติ โหติ อป เอว สนฺติ โหติ อป อฺถา สนฺติ โหติ
ภวิสฺสนฺติ โหติ อิตฺถ ภวิสฺสนฺติ โหติ เอว ภวิสฺสนฺติ โหติ
อฺถา ภวิสฺสนฺติ โหติ อิมานิ อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ
อชฺฌตฺติกสฺสุปาทาย ฯ กตมานิ อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ พาหิรสฺสุปาทาย
อิมินา อสฺมีติ ภิกฺขเว สติ อิมนิ า อิตฺถสฺมีติ โหติ
อิมินา เอวสฺมีติ โหติ อิมินา อฺถาสฺมีติ โหติ อิมินา
อสสฺมีติ โหติ อิมินา สตสฺมีติ โหติ อิมินา สนฺติ โหติ
#๑ ม. อปห ฯ ยุ. อปห ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อิมินา อิตฺถ สนฺติ โหติ อิมินา เอว สนฺติ โหติ อิมินา
อฺถา สนฺติ โหติ อิมินา อป สนฺติ โหติ อิมินา อป อิตฺถ
สนฺติ โหติ อิมินา อป เอว สนฺติ โหติ อิมินา อป
อฺถา สนฺติ โหติ อิมินา ภวิสฺสนฺติ โหติ อิมินา อิตฺถ ภวิสฺสนฺติ
โหติ อิมินา เอว ภวิสสฺ นฺติ โหติ อิมินา อฺถา ภวิสฺสนฺติ
โหติ อิมินา อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ พาหิรสฺสุปาทาย ฯ อิติ
อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ อชฺฌตฺติกสฺสุปาทาย อฏารส ตณฺหาวิจริตานิ
พาหิรสฺสุปาทาย อิมินา วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ
อิติ เอวรูปานิ อตีตานิ ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ อนาคตานิ
ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ ปจฺจุปฺปนฺนานิ ฉตฺตึส ตณฺหาวิจริตานิ
[๑] อฏตณฺหาวิจริตสต ๒ โหติ ฯ อย โข สา ภิกขฺ เว ตณฺหา ชาลินี
สสริตา ๓ วิสฏา วิสตฺติกา ยาย อย โลโก อุทฺธโสฺต ปริโยนทฺโธ
ตนฺตากุลกชาโต คุลาคุณฺิกชาโต มฺุชปพฺพชภูโต อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต สสาร นาติวตฺตตีติ ฯ
[๒๐๐] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว ชายนฺติ กตมานิ จตฺตาริ เปมา
เปม ชายติ เปมา โทโส ชายติ โทสา เปม ชายติ โทสา
โทโส ชายติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว เปมา เปม ชายติ อิธ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล ปุคฺคลสฺส อิฏโ โหติ กนฺโต มนาโป ต ปเร อิฏเน
กนฺเตน มนาเปน สมุทาจรนฺติ ตสฺส เอว โหติ โย โข มฺยาย
ปุคฺคโล อิฏโ  กนฺโต มนาโป ต ปเร อิฏเน กนฺเตน มนาเปน
#๑ ม. ยุ. เอว ฯ ๒ ม. อฏสต ตณฺหาวิจริต โหติ ฯ ยุ. อฏารสตณฺหาวิจริตานิ
#สต ฯ ๓ ม. ยุ. สริตา ฯ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 291

สมุทาจรนฺตีติ โส เตสุ เปม ชเนติ เอว โข ภิกฺขเว เปมา
เปม ชายติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว เปมา โทโส ชายติ อิธ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล ปุคฺคลสฺส อิฏโ โหติ กนฺโต มนาโป ต ปเร อนิฏเ น
อกนฺเตน อมนาเปน สมุทาจรนฺติ ตสฺส เอว โหติ โย โข มฺยาย
ปุคฺคโล อิฏโ  กนฺโต มนาโป ต ปเร อนิฏเน อกนฺเตน
อมนาเปน สมุทาจรนฺตีติ โส เตสุ โทส ชเนติ เอว โข ภิกขฺ เว
เปมา โทโส ชายติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว โทสา เปม ชายติ อิธ
ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปุคฺคลสฺส อนิฏโ โหติ อกนฺโต อมนาโป ต
ปเร อนิฏเน อกนฺเตน อมนาเปน สมุทาจรนฺติ ตสฺส เอว โหติ
โย โข มฺยาย ปุคฺคโล อนิฏโ  อกนฺโต อมนาโป ต ปเร
อนิฏเน อกนฺเตน อมนาเปน สมุทาจรนฺตีติ โส เตสุ เปม ชเนติ
เอว โข ภิกขฺ เว โทสา เปม ชายติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว โทสา โทโส
ชายติ อิธ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปุคฺคลสฺส อนิฏโ โหติ อกนฺโต
อมนาโป ต ปเร อิฏเน กนฺเตน มนาเปน สมุทาจรนฺติ ตสฺส
เอว โหติ โย โข มฺยาย ปุคฺคโล อนิฏโ อกนฺโต อมนาโป
ต ปเร อิฏเน กนฺเตน มนาเปน สมุทาจรนฺตีติ โส เตสุ โทส
ชเนติ เอว โข ภิกฺขเว โทสา โทโส ชายติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว
จตฺตาริ [๑] ชายนฺติ ฯ
ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย ภิกฺขุ วิวจิ ฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ย ปสฺส เปมา เปม ชายติ ต ปสสฺ
#๑ ม. ยุ. เปมานิ ฯ
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ตสฺมึ สมเย น โหติ โย ปสฺส เปมา โทโส ชายติ โส
ปสฺส ตสฺมึ สมเย น โหติ ย ปสสฺ โทสา เปม ชายติ ต
ปสฺส ตสฺมึ สมเย น โหติ โย ปสสฺ โทสา โทโส ชายติ โส
ปสฺส ตสฺมึ สมเย น โหติ ฯ ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน
วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน ฯเปฯ ตติย ฌาน ฯเปฯ
จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ย ปสฺส เปมา เปม ชายติ
ต ปสฺส ตสฺมึ สมเย น โหติ โย ปสฺส เปมา โทโส ชายติ
โส ปสฺส ตสฺมึ สมเย น โหติ ย ปสฺส โทสา เปม ชายติ
ต ปสฺส ตสฺมึ สมเย น โหติ โย ปสฺส โทสา โทโส ชายติ
โส ปสฺส ตสฺมึ สมเย น โหติ ฯ ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย ภิกฺขุ
อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ ย ปสฺส เปมา เปม
ชายติ ต ปสฺส ปหีน โหติ อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาว
กต อายตึอนุปฺปาทธมฺม โย ปสฺส เปมา โทโส ชายติ โส
ปสฺส ปหีโน โหติ อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาว กโต
อายตึอนุปฺปาทธมฺโม ย ปสฺส โทสา เปม ชายติ ต ปสฺส ปหีน
โหติ อุจฺฉินฺนมูล ตาลาวตฺถุกต อนภาว กต อายตึอนุปฺปาทธมฺม โย
ปสฺส โทสา โทโส ชายติ โส ปสสฺ ปหีโน โหติ อุจฺฉินฺนมูโล
ตาลาวตฺถุกโต อนภาว กโต อายตึอนุปฺปาทธมฺโม อย วุจจฺ ติ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ น อุสฺเสเนติ น ปฏิสฺเสเนติ น ธูปายติ น ปชฺชลติ
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น ปชฺฌายติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อุสฺเสเนติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ รูปวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา
รูป รูปสฺมึ วา อตฺตาน เวทน อตฺตโต สมนุปสฺสติ เวทนาวนฺต
วา อตฺตาน อตฺตนิ วา เวทน เวทนาย วา อตฺตาน
สฺ อตฺตโต สมนุปสฺสติ สฺาวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ
วา สฺ สฺาย วา อตฺตาน สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ
สงฺขารวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ วา สงฺขาเร สงฺขาเรสุ วา อตฺตาน
วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน อตฺตนิ
วา วิฺาณ วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน เอว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
อุสฺเสเนติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น อุสฺเสเนติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ น รูป อตฺตโต สมนุปสฺสติ น รูปวนฺต วา อตฺตาน น
อตฺตนิ วา รูป น รูปสฺมึ วา อตฺตาน น เวทน อตฺตโต
สมนุปสฺสติ น เวทนาวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา เวทน น
เวทนาย วา อตฺตาน น สฺ อตฺตโต สมนุปสฺสติ น
สฺาวนฺต วา อตฺตาน น อตฺตนิ วา สฺ น สฺาย วา
อตฺตาน น สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ น สงฺขารวนฺต วา
อตฺตาน น อตฺตนิ วา สงฺขาเร น สงฺขาเรสุ วา อตฺตาน น
วิฺาณ อตฺตโต สมนุปสฺสติ น วิฺาณวนฺต วา อตฺตาน
น อตฺตนิ วา วิฺาณ น วิฺาณสฺมึ วา อตฺตาน เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ น อุสฺเสเนติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสฺเสเนติ
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อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺโกสนฺต ปจฺจกฺโกสติ โรสนฺต ปฏิโรสติ
ภณฺฑนฺต ปฏิภณฺฑติ เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปฏิสฺเสเนติ ฯ
กถฺจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ น ปฏิสฺเสเนติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อกฺโกสนฺต น ปจฺจกฺโกสติ โรสนฺต น ปฏิโรสติ ภณฺฑนฺต น
ปฏิภณฺฑติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ น ปฏิสฺเสเนติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ธูปายติ อสฺมีติ ภิกฺขเว สติ อิตฺถสฺมีติ โหติ เอวสฺมีติ
โหติ อฺถาสฺมีติ โหติ อสสฺมีติ โหติ สตสฺมีติ โหติ
สนฺติ โหติ อิตฺถ สนฺติ โหติ เอว สนฺติ โหติ อฺถา
สนฺติ โหติ อป สนฺติ โหติ อป อิตฺถ สนฺติ โหติ อป
เอว สนฺติ โหติ อป อฺถา สนฺติ โหติ ภวิสสฺ นฺติ โหติ อิตฺถ
ภวิสฺสนฺติ โหติ เอว ภวิสฺสนฺติ โหติ อฺถา ภวิสฺสนฺติ โหติ
เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ธูปายติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น ธูปายติ
อสฺมีติ ภิกฺขเว อสติ อิตฺถสฺมีติ น โหติ เอวสฺมีติ น โหติ
อฺถาสฺมีติ น โหติ อสสฺมีติ น โหติ สตสฺมตี ิ น โหติ สนฺติ
น โหติ อิตฺถ สนฺติ น โหติ เอว สนฺติ น โหติ อฺถา
สนฺติ น โหติ อป สนฺติ น โหติ อป อิตฺถ สนฺติ น โหติ อป
เอว สนฺติ น โหติ อป อฺถา สนฺติ น โหติ ภวิสฺสนฺติ น
โหติ อิตฺถ ภวิสฺสนฺติ น โหติ เอว ภวิสฺสนฺติ น โหติ อฺถา
ภวิสฺสนฺติ น โหติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ น ธูปายติ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปชฺชลติ อิมินา อสฺมีติ ภิกฺขเว สติ อิมินา
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อิตฺถสฺมีติ โหติ อิมินา เอวสฺมีติ โหติ อิมินา อฺถาสฺมีติ โหติ
อิมินา อสสฺมีติ โหติ อิมินา สตสฺมีติ โหติ อิมินา สนฺติ โหติ
อิมินา อิตฺถ สนฺติ โหติ อิมินา เอว สนฺติ โหติ อิมินา
อฺถา สนฺติ โหติ อิมินา อป สนฺติ โหติ อิมินา อป อิตฺถ
สนฺติ โหติ อิมินา อป เอว สนฺติ โหติ อิมินา อป อฺถา
สนฺติ โหติ อิมินา ภวิสฺสนฺติ โหติ อิมินา อิตฺถ ภวิสฺสนฺติ
โหติ อิมินา เอว ภวิสสฺ นฺติ โหติ อิมินา อฺถา ภวิสฺสนฺติ
โหติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปชฺชลติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
น ปชฺชลติ อิมินา อสฺมีติ ภิกฺขเว อสติ อิมินา อิตฺถสฺมีติ น
โหติ อิมินา เอวสฺมีติ น โหติ อิมินา อฺถาสฺมีติ น โหติ
อิมินา อสสฺมีติ น โหติ อิมินา สตสฺมีติ น โหติ อิมินา สนฺติ
น โหติ อิมินา อิตฺถ สนฺติ น โหติ อิมินา เอว สนฺติ น
โหติ อิมินา อฺถา สนฺติ น โหติ อิมินา อป สนฺติ น
โหติ อิมินา อป อิตฺถ สนฺติ น โหติ อิมินา อป เอว
สนฺติ น โหติ อิมินา อป อฺถา สนฺติ น โหติ อิมินา
ภวิสฺสนฺติ น โหติ อิมินา อิตฺถ ภวิสฺสนฺติ น โหติ อิมินา เอว
ภวิสฺสนฺติ น โหติ อิมินา อฺถา ภวิสฺสนฺติ น โหติ เอว โข
ภิกฺขเว ภิกฺขุ น ปชฺชลติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปชฺฌายติ ๑ อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อสฺมิมาโน ปหีโน น โหติ อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต
อนภาว กโต อายตึอนุปฺปาทธมฺโม เอว โข ภิกฺขเว
#๑ ม. ยุ. สมฺปชฺฌายติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ภิกฺขุ ปชฺฌายติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น ปชฺฌายติ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุโน อสฺมิมาโน ปหีโน โหติ อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาว
กโต อายตึอนุปฺปาทธมฺโม เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ น ปชฺฌายตีติ ฯ
มหาวคฺโค ปฺจโม ฯ
จตุตฺโถ ปณฺณาสโก สมตฺโต
[๑]
_______________
#๑ ม.
ตสฺสุทฺทาน
#
โสตานุคต าน ภทฺทิย สามุคิยวปฺปสาตฺถา จ
#
มลฺลกิ อตฺตนฺตาโป ตณฺหาเปเมน จ ทสา เตติ ฯ
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ปณฺณาสกาสงฺคหิตา วคฺคา
สปฺปุริสวคฺโค ปโม
[๒๐๑] อสปฺปุริสฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อสปฺปุริเสน
อสปฺปุริสตรฺจ สปฺปุรสิ ฺจ สปฺปรุ ิเสน สปฺปรุ ิสตรฺจ ต สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกฺขเว
อสปฺปุริโส อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี
โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี
โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสปฺปรุ โิ ส ฯ กตโม จ
ภิกฺขเว อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา
จ ปาณาติปาตี โหติ ปรฺจ ปาณาติปาเต สมาทเปติ อตฺตนา จ
อทินฺนาทายี โหติ ปรฺจ อทินฺนาทาเน สมาทเปติ อตฺตนา จ กาเมสุ
มิจฺฉาจารี โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฉฺ าจาเร สมาทเปติ อตฺตนา
จ มุสาวาที โหติ ปรฺจ มุสาวาเท สมาทเปติ อตฺตนา จ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี โหติ ปรฺจ สุราเมรยมชฺชปมาทฏาเน
สมาทเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร ฯ กตโม
จ ภิกฺขเว สปฺปุริโส อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต
โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต
โหติ มุสาวาทา ปฏิวริ โต โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
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ปฏิวิรโต โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สปฺปุริโส ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว
สปฺปุริเสน สปฺปุริสตโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา จ ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ปาณาติปาตา เวรมณิยา สมาทเปติ
อตฺตนา จ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ อทินฺนาทานา
เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต
โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา
จ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ มุสาวาทา เวรมณิยา สมาทเปติ
อตฺตนา จ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา เวรมณิยา สมาทเปติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว สปฺปุริเสน สปฺปุรสิ ตโรติ ฯ
[๒๐๒] อสปฺปุริสฺจ โว ภิกขฺ เว เทเสสฺสามิ อสปฺปุริเสน
อสปฺปุริสตรฺจ สปฺปุรสิ ฺจ สปฺปรุ ิเสน สปฺปรุ ิสตรฺจ ต สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกฺขเว
อสปฺปุริโส อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อสฺสทฺโธ โหติ อหิริโก โหติ
อโนตฺตปฺป โหติ อปฺปสฺสุโต โหติ กุสีโต โหติ มุฏสฺสติ
โหติ ทุปฺปฺโ โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส ฯ กตโม
จ ภิกฺขเว อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา
จ อสฺสทฺโธ โหติ ปรฺจ อสฺสทฺธิเย ๑ สมาทเปติ อตฺตนา จ
#๑ ยุ. อสทฺธาย ฯ
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อหิริโก โหติ ปรฺจ อหิริกตาย สมาทเปติ อตฺตนา จ อโนตฺตปฺป
โหติ ปรฺจ อโนตฺตปฺเป สมาทเปติ อตฺตนา จ อปฺปสฺสุโต
โหติ ปรฺจ อปฺปสฺสุเต สมาทเปติ อตฺตนา จ กุสีโต โหติ
ปรฺจ โกสชฺเช สมาทเปติ อตฺตนา จ มุฏสฺสติ โหติ ปรฺจ
มุฏสจฺเจ สมาทเปติ อตฺตนา จ ทุปฺปฺโ โหติ ปรฺจ
ทุปฺปฺตาย สมาทเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสปฺปุริเสน
อสปฺปุริสตโร ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สปฺปุริโส อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สทฺโธ
โหติ หิริมา โหติ โอตฺตปฺป โหติ พหุสฺสุโต โหติ อารทฺธวิริโย
โหติ สติมา โหติ ปฺวา โหติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว สปฺปุริโส ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สปฺปุริเสน สปฺปุริสตโร อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา จ สทฺธาสมฺปนฺโน โหติ ปรฺจ
สทฺธาสมฺปทาย สมาทเปติ อตฺตนา จ หิริมา โหติ ปรฺจ หิรมิ ตาย
สมาทเปติ อตฺตนา จ โอตฺตปฺป โหติ ปรฺจ โอตฺตปฺเป สมาทเปติ
อตฺตนา จ พหุสฺสุโต โหติ ปรฺจ พาหุสจฺเจ สมาทเปติ อตฺตนา
จ อารทฺธวิรโิ ย โหติ ปรฺจ วิริยารมฺเภ สมาทเปติ อตฺตนา จ
อุปฏิตสฺสติ โหติ ปรฺจ สติปฏาเน สมาทเปติ อตฺตนา จ
ปฺาสมฺปนฺโน โหติ ปรฺจ ปฺาสมฺปทาย สมาทเปติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว สปฺปุริเสน สปฺปุริสตโรติ ฯ
[๒๐๓] อสปฺปุริสฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อสปฺปุริเสน
อสปฺปุริสตรฺจ สปฺปุรสิ ฺจ สปฺปรุ ิเสน สปฺปรุ ิสตรฺจ ต สุณาถ
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ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว อสปฺปรุ ิโส อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ
ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ
มุสาวาที โหติ ปสุณวาโจ โหติ ผรุสวาโจ โหติ สมฺผปฺปลาป
โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา จ
ปาณาติปาตี โหติ ปรฺจ ปาณาติปาเต สมาทเปติ อตฺตนา จ
อทินฺนาทายี โหติ ปรฺจ อทินฺนาทาเน สมาทเปติ อตฺตนา จ กาเมสุ
มิจฺฉาจารี โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจาเร สมาทเปติ อตฺตนา จ
มุสาวาที โหติ ปรฺจ มุสาวาเท สมาทเปติ อตฺตนา จ ปสณ
ุ วาโจ
โหติ ปรฺจ ปสุณาย วาจาย สมาทเปติ อตฺตนา จ ผรุสวาโจ
โหติ ปรฺจ ผรุสาย วาจาย สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาป
โหติ ปรฺจ สมฺผปฺปลาเป สมาทเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สปฺปุรโิ ส อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา
ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ผรุสาย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว สปฺปุริโส ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สปฺปุริเสน สปฺปุริสตโร อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา จ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ
ปาณาติปาตา เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ อทินฺนาทานา
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ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ อทินฺนาทานา เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา
จ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจารา
เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ
ปรฺจ มุสาวาทา เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ ปสณ
ุ าย
วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ปสุณาย วาจาย เวรมณิยา
สมาทเปติ อตฺตนา จ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ
ผรุสาย วาจาย เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ สมฺผปฺปลาปา เวรมณิยา สมาทเปติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สปฺปุริเสน สปฺปุริสตโรติ ฯ
[๒๐๔] อสปฺปุริสฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อสปฺปุริเสน
อสปฺปุริสตรฺจ สปฺปุรสิ ฺจ สปฺปรุ ิเสน สปฺปรุ ิสตรฺจ ต สุณาถ
ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว อสปฺปรุ ิโส อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ
ปาณาติปาตี โหติ ฯเปฯ อภิชฺฌาลู โหติ พฺยาปนฺนจิตฺโต
โหติ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
อตฺตนา จ ปาณาติปาตี โหติ ปรฺจ ปาณาติปาเต สมาทเปติ
ฯเปฯ อตฺตนา จ อภิชฌ
ฺ าลู โหติ ปรฺจ อภิชฌ
ฺ าย สมาทเปติ่
อตฺตนา จ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ปรฺจ พฺยาปาเท สมาทเปติ
อตฺตนา จ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ ปรฺจ มิจฺฉาทิฏิยา สมาทเปติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว
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สปฺปุริโส อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ
ฯเปฯ อนภิชฺฌาลู โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏิโก
โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สปฺปุริโส ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สปฺปุริเสน
สปฺปุริสตโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา จ ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ปาณาติปาตา เวรมณิยา สมาทเปติ ฯเปฯ
อตฺตนา จ อนภิชฺฌาลู โหติ ปรฺจ อนภิชฌ
ฺ าย สมาทเปติ
อตฺตนา จ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ปรฺจ อพฺยาปาเท สมาทเปติ
อตฺตนา จ สมฺมาทิฏิโก โหติ ปรฺจ สมฺมาทิฏิยา สมาทเปติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สปฺปุริเสน สปฺปุริสตโรติ ฯ
[๒๐๕] อสปฺปุริสฺจ โว ภิกขฺ เว เทเสสฺสามิ อสปฺปุริเสน
อสปฺปุริสตรฺจ สปฺปุรสิ ฺจ สปฺปุริเสน สปฺปุรสิ ตรฺจ ต สุณาถ ฯเปฯ
กตโม จ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ มิจฺฉาทิฏิโก
โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป โหติ มิจฺฉาวาโจ โหติ มิจฺฉากมฺมนฺโต
โหติ มิจฺฉาอาชีโว โหติ มิจฺฉาวายาโม โหติ มิจฺฉาสติ โหติ
มิจฺฉาสมาธิ โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส ฯ กตโม จ
ภิกฺขเว อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา
จ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ ปรฺจ มิจฺฉาทิฏิยา สมาทเปติ อตฺตนา
จ มิจฺฉาสงฺกปฺโป โหติ ปรฺจ มิจฺฉาสงฺกปฺเป สมาทเปติ อตฺตนา
จ มิจฺฉาวาโจ โหติ ปรฺจ มิจฺฉาวาจาย สมาทเปติ อตฺตนา จ
มิจฺฉากมฺมนฺโต โหติ ปรฺจ มิจฺฉากมฺมนฺเต สมาทเปติ อตฺตนา
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จ มิจฺฉาอาชีโว โหติ ปรฺจ มิจฺฉาอาชีเว สมาทเปติ อตฺตนา จ
มิจฺฉาวายาโม โหติ ปรฺจ มิจฺฉาวายาเม สมาทเปติ อตฺตนา จ
มิจฺฉาสติ โหติ ปรฺจ มิจฺฉาสติยา สมาทเปติ อตฺตนา จ มิจฺฉาสมาธิ
โหติ ปรฺจ มิจฺฉาสมาธิมฺหิ สมาทเปติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สปฺปุริโส
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมฺมาทิฏิโก โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ สมฺมาวาโจ
โหติ สมฺมากมฺมนฺโต โหติ สมฺมาอาชีโว โหติ สมฺมาวายาโม
โหติ สมฺมาสติ โหติ สมฺมาสมาธิ โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
สปฺปุริโส ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สปฺปุรเิ สน สปฺปุรสิ ตโร อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ อตฺตนา จ สมฺมาทิฏิโก โหติ ปรฺจ สมฺมาทิฏิยา
สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ ปรฺจ สมฺมาสงฺกปฺเป
สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺมาวาโจ โหติ ปรฺจ สมฺมาวาจาย
สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺมากมฺมนฺโต โหติ ปรฺจ สมฺมากมฺมนฺเต
สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺมาอาชีโว โหติ ปรฺจ สมฺมาอาชีเว
สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺมาวายาโม โหติ ปรฺจ สมฺมาวายาเม
สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺมาสติ โหติ ปรฺจ สมฺมาสติยา
สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺมาสมาธิ โหติ ปรฺจ สมฺมาสมาธิมฺหิ
สมาทเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สปฺปุริเสน สปฺปุริสตโรติ ฯ
[๒๐๖] อสปฺปุริสฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อสปฺปุริเสน
อสปฺปุริสตรฺจ สปฺปุรสิ ฺจ สปฺปรุ ิเสน สปฺปรุ ิสตรฺจ ต สุณาถ
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ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว อสปฺปรุ ิโส อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ
มิจฺฉาทิฏิโก โหติ ฯเปฯ มิจฺฉาาณี โหติ มิจฺฉาวิมุตฺติ
โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสปฺปุริโส ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา จ
มิจฺฉาทิฏิโก โหติ ปรฺจ มิจฺฉาทิฏิยา สมาทเปติ ฯเปฯ อตฺตนา
จ มิจฺฉาาณี โหติ ปรฺจ มิจฺฉาาเณ สมาทเปติ อตฺตนา จ
มิจฺฉาวิมุตฺติ โหติ ปรฺจ มิจฺฉาวิมุตฺติยา สมาทเปติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อสปฺปุริเสน อสปฺปุริสตโร ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สปฺปุริโส
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมฺมาทิฏิโก โหติ ฯเปฯ สมฺมาาณี
โหติ สมฺมาวิมุตฺติ โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สปฺปุริโส ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว สปฺปรุ ิเสน สปฺปรุ ิสตโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
อตฺตนา จ สมฺมาทิฏิโก โหติ ปรฺจ สมฺมาทิฏิยา สมาทเปติ
ฯเปฯ อตฺตนา จ สมฺมาาณี โหติ ปรฺจ สมฺมาาเณ
สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺมาวิมุตฺติ โหติ ปรฺจ สมฺมาวิมุตฺติยา
สมาทเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สปฺปุริเสน สปฺปุริสตโรติ ฯ
[๒๐๗] ปาปฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปาเปน ปาปตรฺจ
กลฺยาณฺจ กลฺยาเณน กลฺยาณตรฺจ ต สุณาถ ฯเปฯ
กตโม จ ภิกฺขเว ปาโป อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ
ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปาโป ฯ กตโม
จ ภิกฺขเว ปาเปน ปาปตโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา จ
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ปาณาติปาตี โหติ ปรฺจ ปาณาติปาเต สมาทเปติ ฯเปฯ
อตฺตนา จ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ ปรฺจ มิจฺฉาทิฏิยา สมาทเปติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปาเปน ปาปตโร ฯ กตโม จ ภิกฺขเว กลฺยาโณ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ
สมฺมาทิฏิโก โหติ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว กลฺยาโณ ฯ กตโม จ
ภิกฺขเว กลฺยาเณน กลฺยาณตโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา จ
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ปาณาติปาตา เวรมณิยา
สมาทเปติ ฯเปฯ อตฺตนา จ สมฺมาทิฏิโก โหติ ปรฺจ สมฺมาทิฏิยา
สมาทเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว กลฺยาเณน กลฺยาณตโรติ ฯ
[๒๐๘] ปาปฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปาเปน ปาปตรฺจ
กลฺยาณฺจ กลฺยาเณน กลฺยาณตรฺจ ต สุณาถ ฯเปฯ
กตโม จ ภิกฺขเว ปาโป อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ มิจฺฉาทิฏิโก
โหติ ฯเปฯ มิจฺฉาาณี โหติ มิจฺฉาวิมุตฺติ โหติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ปาโป ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว ปาเปน ปาปตโร อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา จ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ ปรฺจ มิจฺฉาทิฏิยา
สมาทเปติ ฯเปฯ อตฺตนา จ มิจฉฺ าาณี โหติ ปรฺจ
มิจฺฉาาเณ สมาทเปติ อตฺตนา จ มิจฺฉาวิมุตฺติ โหติ ปรฺจ
มิจฺฉาวิมุตฺติยา สมาทเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปาเปน ปาปตโร ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว กลฺยาโณ อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ สมฺมาทิฏิโก
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โหติ ฯเปฯ สมฺมาาณี โหติ สมฺมาวิมุตฺติ โหติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว กลฺยาโณ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว กลฺยาเณน กลฺยาณตโร
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา จ สมฺมาทิฏิโก โหติ ปรฺจ
สมฺมาทิฏิยา สมาทเปติ ฯเปฯ อตฺตนา จ สมฺมาาณี
โหติ ปรฺจ สมฺมาาเณ สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺมาวิมุตฺติ
โหติ ปรฺจ สมฺมาวิมุตฺติยา สมาทเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
กลฺยาเณน กลฺยาณตโรติ ฯ
[๒๐๙] ปาปธมฺมฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปาปธมฺเมน
ปาปธมฺมตรฺจ กลฺยาณธมฺมฺจ กลฺยาณธมฺเมน กลฺยาณธมฺมตรฺจ
ต สุณาถ ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปาปธมฺโม อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ปาปธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปาปธมฺเมน ปาปธมฺมตโร
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา จ ปาณาติปาตี โหติ ปรฺจ
ปาณาติปาเต สมาทเปติ ฯเปฯ อตฺตนา จ มิจฺฉาทิฏิโก
โหติ ปรฺจ มิจฺฉาทิฏิยา สมาทเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ปาปธมฺเมน ปาปธมฺมตโร ฯ กตโม จ ภิกฺขเว กลฺยาณธมฺโม
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ
สมฺมาทิฏิโก โหติ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว กลฺยาณธมฺโม ฯ กตโม
จ ภิกฺขเว กลฺยาณธมฺเมน กลฺยาณธมฺมตโร อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
อตฺตนา จ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ปาณาติปาตา
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เวรมณิยา สมาทเปติ ฯเปฯ อตฺตนา จ สมฺมาทิฏิโก โหติ
ปรฺจ สมฺมาทิฏิยา สมาทเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
กลฺยาณธมฺเมน กลฺยาณธมฺมตโรติ ฯ
[๒๑๐] ปาปธมฺมฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปาปธมฺเมน
ปาปธมฺมตรฺจ กลฺยาณธมฺมฺจ กลฺยาณธมฺเมน กลฺยาณธมฺมตรฺจ
ต สุณาถ ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว ปาปธมฺโม อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ ฯเปฯ มิจฺฉาาณี โหติ มิจฺฉาวิมุตฺติ
โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปาปธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
ปาปธมฺเมน ปาปธมฺมตโร อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ อตฺตนา จ
มิจฺฉาทิฏิโก โหติ ปรฺจ มิจฺฉาทิฏิยา สมาทเปติ ฯเปฯ
อตฺตนา จ มิจฺฉาาณี โหติ ปรฺจ มิจฺฉาาเณ สมาทเปติ
อตฺตนา จ มิจฺฉาวิมุตฺติ โหติ ปรฺจ มิจฺฉาวิมุตฺติยา สมาทเปติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ปาปธมฺเมน ปาปธมฺมตโร ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
กลฺยาณธมฺโม อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สมฺมาทิฏิโก โหติ ฯเปฯ
สมฺมาาณี โหติ สมฺมาวิมุตฺติ โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
กลฺยาณธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว กลฺยาณธมฺเมน กลฺยาณธมฺมตโร
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา จ สมฺมาทิฏิโก โหติ ปรฺจ
สมฺมาทิฏิยา สมาทเปติ ฯเปฯ อตฺตนา จ สมฺมาาณี
โหติ ปรฺจ สมฺมาาเณ สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺมาวิมุตฺติ
โหติ ปรฺจ สมฺมาวิมุตฺติยา สมาทเปติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
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กลฺยาณธมฺเมน กลฺยาณธมฺมตโรติ ฯ
สปฺปุริสวคฺโค ปโม ฯ
[๑]
___________________
โสภนวคฺโค ทุติโย
[๒๑๑] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ปริสทูสนา กตเม จตฺตาโร
ภิกฺขุ ภิกฺขเว ทุสฺสโี ล ปาปธมฺโม ปริสทูสโน ภิกฺขุนี ภิกขฺ เว
ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา ปริสทูสนา อุปาสโก ภิกขฺ เว ทุสฺสีโล
ปาปธมฺโม ปริสทูสโน อุปาสิกา ภิกฺขเว ทุสสฺ ีลา ปาปธมฺมา
ปริสทูสนา อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร ปริสทูสนา ฯ จตฺตาโรเม
ภิกฺขเว ปริสโสภนา กตเม จตฺตาโร ภิกฺขุ ภิกฺขเว สีลวา
กลฺยาณธมฺโม ปริสโสภโน ภิกฺขุนี ภิกฺขเว สีลวตี กลฺยาณธมฺมา
ปริสโสภนา อุปาสโก ภิกฺขเว สีลวา กลฺยาณธมฺโม ปริสโสภโน
อุปาสิกา ภิกฺขเว สีลวตี กลฺยาณธมฺมา ปริสโสภนา อิเม โข
ภิกฺขเว จตฺตาโร ปริสโสภนาติ ฯ
[๒๑๒] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ จตูหิ กายทุจฺจริเตน วจีทุจฺจริเตน
มโนทุจฺจริเตน มิจฺฉาทิฏิยา อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ จตูหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขติ ฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ
#๑ ม.
ตสฺสุททฺ าน
# สิกฺขาปทฺจ อสฺสทฺธ สตฺตกมฺม อโถจ ทสกมฺม
# อฏงฺคิกฺจ ทสมคฺค เทฺว ปาปธมฺมา อปเร เทฺวติ ฯ
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จตูหิ กายสุจริเตน วจีสุจริเตน มโนสุจริเตน สมฺมาทิฏิยา อิเมหิ
โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว
สคฺเคติ ฯ
[๒๑๓] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ จตูหิ กายทุจฺจริเตน วจีทุจฺจริเตน มโนทุจฺจริเตน
อกตฺุตา อกตเวทิตา อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ จตูหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขติ ฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ
จตูหิ กายสุจริเตน วจีสุจริเตน มโนสุจริเตน กตฺุตา กตเวทิตา
อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว สคฺเคติ ฯ
[๒๑๔] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ จตูหิ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี
โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ ฯเปฯ
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ
กาเมสุ มิจฉฺ าจารา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต
โหติ ฯเปฯ
[๒๑๕] มิจฺฉาทิฏิโก โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป โหติ
มิจฺฉาวาโจ โหติ มิจฺฉากมฺมนฺโต โหติ ฯเปฯ สมฺมาทิฏิโก
โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ สมฺมาวาโจ โหติ สมฺมากมฺมนฺโต
โหติ ฯเปฯ
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[๒๑๖] มิจฺฉาอาชีโว โหติ มิจฺฉาวายาโม โหติ มิจฺฉาสติ
โหติ มิจฺฉาสมาธิ โหติ ฯเปฯ สมฺมาอาชีโว โหติ
สมฺมาวายาโม โหติ สมฺมาสติ โหติ สมฺมาสมาธิ โหติ ฯเปฯ
[๒๑๗] อทิฏเ ทิฏวาที โหติ อสฺสุเต สุตวาที โหติ
อมุเต มุตวาที โหติ อวิฺาเต วิฺาตวาที โหติ ฯเปฯ
อทิฏเ อทิฏวาที โหติ อสฺสุเต อสฺสุตวาที โหติ อมุเต
อมุตวาที โหติ อวิฺาเต อวิฺาตวาที โหติ ฯเปฯ
[๒๑๘] ทิฏเ อทิฏวาที โหติ สุเต อสฺสุตวาที โหติ
มุเต อมุตวาที โหติ วิฺาเต อวิฺาตวาที โหติ ฯเปฯ
ทิฏเ ทิฏวาที โหติ สุเต สุตวาที โหติ มุเต มุตวาที โหติ
วิฺาเต วิฺาตวาที โหติ ฯเปฯ
[๒๑๙] อสฺสทฺโธ โหติ ทุสฺสโี ล โหติ อหิริโก โหติ
อโนตฺตปฺป โหติ ฯเปฯ สทฺโธ โหติ สีลวา โหติ หิริมา
โหติ โอตฺตปฺป โหติ ฯเปฯ
[๒๒๐] อสฺสทฺโธ โหติ ทุสสฺ ีโล โหติ กุสีโต โหติ
ทุปฺปฺโ โหติ ฯเปฯ สทฺโธ โหติ สีลวา โหติ
อารทฺธวิริโย โหติ ปฺวา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
โสภนวคฺโค ทุติโย ฯ
[๑]
__________________
#๑ ม.
ตสฺสุททฺ าน
# ปริสา ทิฏิ อกตฺุตา ปาณาติปาตาป เทฺว มคฺคา
# เทฺว โวหารปถา วุตฺตา อหิรกิ  ทุปฺปฺเน จาติ ฯ
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ทุจฺจริตวคฺโค ตติโย
[๒๒๑] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว วจีทุจฺจริตานิ กตมานิ จตฺตาริ
มุสาวาโท ปสุณา วาจา ผรุสา วาจา สมฺผปฺปลาโป อิมานิ โข
ภิกฺขเว จตฺตาริ วจีทุจฺจริตานิ ฯ จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว วจีสุจริตานิ
กตมานิ จตฺตาริ สจฺจวาจา อปสุณา วาจา สณฺหา วาจา
มนฺตาภาสา ๑ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ วจีสุจริตานีติ ฯ
[๒๒๒] จตูหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโตH
อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ
สานุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ กตเมหิ จตูหิ
กายทุจฺจริเตน วจีทุจฺจริเตน มโนทุจฺจริเตน มิจฺฉาทิฏิยา อิเมหิ
โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต อสปฺปุริโส
ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช๕
วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ ฯ จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปุริโส อกฺขต อนุปหต อตฺตาน
ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ ปฺุ
ปสวติ กตเมหิ จตูหิ กายสุจริเตน วจีสุจริเตน มโนสุจริเตน
สมฺมาทิฏิยา อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปุริโส อกฺขต อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ
อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ ปฺุ ปสวตีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. มนฺตาวาจา ฯ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 312

[๒๒๓] จตูหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต
อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช
วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ กตเมหิ จตูหิ กายทุจฺจริเตน
วจีทุจฺจริเตน มโนทุจฺจริเตน อกตฺุตา อกตเวทิตา ฯเปฯ
กายสุจริเตน วจีสุจริเตน มโนสุจริเตน กตฺุตา กตเวทิตา ฯเปฯ
[๒๒๔] ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุ
มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ ฯเปฯ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต
โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต
โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ
[๒๒๕] มิจฺฉาทิฏ ิโก โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป โหติ มิจฺฉาวาโจ
โหติ มิจฺฉากมฺมนฺโต โหติ ฯเปฯ สมฺมาทิฏิโก โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป
โหติ สมฺมาวาโจ โหติ สมฺมากมฺมนฺโต โหติ ฯเปฯ
[๒๒๖] มิจฺฉาอาชีโว โหติ มิจฺฉาวายาโม โหติ มิจฺฉาสติ
โหติ มิจฺฉาสมาธิ โหติ ฯเปฯ สมฺมาอาชีโว โหติ สมฺมาวายาโม
โหติ สมฺมาสติ โหติ สมฺมาสมาธิ โหติ ฯเปฯ
[๒๒๗] อทิฏเ ทิฏวาที โหติ อสฺสุเต สุตวาที โหติ
อมุเต มุตวาที โหติ อวิฺาเต วิฺาตวาที โหติ ฯเปฯ
อทิฏเ อทิฏวาที โหติ อสฺสุเต อสฺสุตวาที โหติ อมุเต
อมุตวาที โหติ อวิฺาเต อวิฺาตวาที โหติ ฯเปฯ
[๒๒๘] ทิฏเ อทิฏวาที โหติ สุเต อสฺสุตวาที โหติ
มุเต อมุตวาที โหติ วิฺาเต อวิฺาตวาที โหติ ฯเปฯ
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ทิฏเ ทิฏวาที โหติ สุเต สุตวาท โหติ มุเต มุตวาที โหติ
วิฺาเต วิฺาตวาที โหติ ฯเปฯ
[๒๒๙] อสฺสทฺโธ โหติ ทุสสฺ ีโล โหติ อหิริโก โหติ
อโนตฺตปฺป โหติ ฯเปฯ สทฺโธ โหติ สีลวา โหติ หิริมา
โหติ โอตฺตปฺป โหติ ฯเปฯ
[๒๓๐] อสฺสทฺโธ โหติ ทุสสฺ ีโล โหติ กุสีโต โหติ
ทุปฺปฺโ โหติ ฯเปฯ สทฺโธ โหติ สีลวา โหติ
อารทฺธวิริโย โหติ ปฺวา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปรุ โิ ส อกฺขต อนุปหต
อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน
พหฺุจ ปฺุ ปสวตีติ ฯ
[๒๓๑] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว กวี กตเม จตฺตาโร จินฺตากวิ
สุตกวิ อตฺถกวิ ปฏิภาณกวิ อิเม โข ภิกขฺ เว จตฺตาโร กวีติ ฯ
ทุจฺจริตวคฺโค ตติโย ฯ
[๑]
___________________
กมฺมวคฺโค จตุตฺโถ
[๒๓๒] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว กมฺมานิ มยา สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ กตมานิ จตฺตาริ อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห
กณฺหวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก อตฺถิ ภิกขฺ เว
#๑ ม.
ตสฺสุทฺทาน
# ทุจฺจริต ทิฏิ อกตฺู จ ปาณาติปาตาป เทฺว มคฺคา
# เทฺว โวหารปถา วุตฺตา อหิริก ทุปฺกวินา จาติ ฯ
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กมฺม กณฺห สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม อกณฺห
อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ อิมานิ โข ภิกฺขเว
จตฺตาริ กมฺมานิ มยา สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานีติ ฯ
[๒๓๓] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว กมฺมานิ มยา สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ กตมานิ จตฺตาริ อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห
กณฺหวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก อตฺถิ ภิกขฺ เว
กมฺม กณฺห สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม อกณฺห
อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร
อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌ วจีสงฺขาร อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌ มโนสงฺขาร
อภิสงฺขโรติ โส สพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌ
วจีสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌ มโนสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา
สพฺยาปชฺฌ โลก อุปปชฺชติ ตเมน สพฺยาปชฺฌ โลก อุปปนฺน สมาน
สพฺยาปชฺฌา ผสฺสา ผุสนฺติ โส สพฺยาปชฺเฌหิ ผสฺเสหิ ผุฏโ  สมาโน
สพฺยาปชฺฌ เวทน เวทิยติ ๑ เอกนฺตทุกฺข เสยฺยถาป สตฺตา เนรยิกา
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
กมฺม สุกกฺ  สุกฺกวิปาก อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร
อภิสงฺขโรติ อพฺยาปชฺฌ วจีสงฺขาร อภิสงฺขโรติ อพฺยาปชฺฌ มโนสงฺขาร
อภิสงฺขโรติ โส อพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา อพฺยาปชฺฌ
วจีสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา อพฺยาปชฺฌ มโนสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา
#๑ ม. เวทยติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อพฺยาปชฺฌ โลก อุปปชฺชติ ตเมน อพฺยาปชฺฌ โลก อุปปนฺน สมาน
อพฺยาปชฺฌา ผสฺสา ผุสนฺติ โส อพฺยาปชฺเฌหิ ผสฺเสหิ ผุฏโ  สมาโน
อพฺยาปชฺฌ เวทน เวทิยติ เอกนฺตสุข เสยฺยถาป เทวา สุภกิณฺหา
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม สุกฺก สุกกฺ วิปาก ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
กมฺม กณฺห สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สพฺยาปชฺฌป
อพฺยาปชฺฌป กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป
วจีสงฺขาร อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป มโนสงฺขาร
อภิสงฺขโรติ โส สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป กายสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา
สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป วจีสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌป
อพฺยาปชฺฌป มโนสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป
โลก อุปปชฺชติ ตเมน สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป โลก อุปปนฺน
สมาน สพฺยาปชฺฌาป อพฺยาปชฺฌาป ผสฺสา ผุสนฺติ โส สพฺยาปชฺเฌหิป
อพฺยาปชฺเฌหิป ผสฺเสหิ ผุฏโ สมาโน สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป
เวทน เวทิยติ โวกิณฺณสุขทุกฺข เสยฺยถาป มนุสฺสา เอกจฺเจ จ เทวา
เอกจฺเจ จ วินิปาติกา อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห สุกฺก
กณฺหสุกฺกวิปาก ฯ กตมฺจ ภิกขฺ เว กมฺม อกณฺห อสุกฺก
อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ตตฺร ภิกฺขเว ยมฺปท ๑
กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก ตสฺส ปหานาย ยา เจตนา ยมฺปท กมฺม
สุกฺก สุกฺกวิปาก ตสฺส ปหานาย ยา เจตนา ยมฺปท กมฺม กณฺห
สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก ตสฺส ปหานาย ยา เจตนา อิท วุจฺจติ
#๑ ม. ยมิท ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ภิกฺขเว กมฺม อกณฺห อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย
สวตฺตติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ กมฺมานิ มยา สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานีติ ฯ
[๒๓๔] อถโข สิขาโมคฺคลฺลาโน พฺราหฺมโณ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย
กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข
สิขาโมคฺคลฺลาโน พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ ปุริมานิ โภ โคตม
ทิวสานิ ปุริมตรานิ โสณกายโน มาณโว เยนาห เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ม เอตทโวจ สมโณ โคตโม สพฺพกมฺมาน อกิริย
ปฺาเปติ สพฺพกมฺมาน โข ปน อกิริย ปฺาเปนฺโต อุจฺเฉท
อาห โลกสฺส กมฺมสจฺจาย โภ โลโก กมฺมสมารมฺภฏายีติ ฯ
ทสฺสนป โข อห พฺราหฺมณ โสณกายนสฺส มาณวสฺส นาภิชานามิ
กุโต ปเนวรูโป กถาสลฺลาโป จตฺตารีมานิ พฺราหฺมณ กมฺมานิ มยา
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ กตมานิ จตฺตาริ อตฺถิ
พฺราหฺมณ กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก อตฺถิ พฺราหฺมณ กมฺม สุกฺก
สุกฺกวิปาก อตฺถิ พฺราหฺมณ กมฺม กณฺห สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก
อตฺถิ พฺราหฺมณ กมฺม อกณฺห อสุกกฺ  อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย
สวตฺตติ ฯ กตมฺจ พฺราหฺมณ กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก อิธ
พฺราหฺมณ เอกจฺโจ สพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌ
วจีสงฺขาร อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌ มโนสงฺขาร อภิสงฺขโรติ โส
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สพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌ วจีสงฺขาร
อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌ มโนสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌ โลก
อุปปชฺชติ ตเมน สพฺยาปชฺฌ โลก อุปปนฺน สมาน สพฺยาปชฺฌา
ผสฺสา ผุสนฺติ โส สพฺยาปชฺเฌหิ ผสฺเสหิ ผุฏโ  สมาโน สพฺยาปชฺฌ
เวทน เวทิยติ เอกนฺตทุกฺข เสยฺยถาป สตฺตา เนรยิกา อิท วุจฺจติ
พฺราหฺมณ กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก ฯ กตมฺจ พฺราหฺมณ กมฺม สุกฺก
สุกฺกวิปาก อิธ พฺราหฺมณ เอกจฺโจ 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 อิท วุจฺจติ
พฺราหฺมณ กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก ฯ กตมฺจ พฺราหฺมณ กมฺม กณฺห
สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก อิธ พฺราหฺมณ เอกจฺโจ สพฺยาปชฺฌป
อพฺยาปชฺฌป กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป
วจีสงฺขาร อภิสงฺขโรติ สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป มโนสงฺขาร
อภิสงฺขโรติ โส สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป กายสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา
สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป วจีสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌป
อพฺยาปชฺฌป มโนสงฺขาร อภิสงฺขริตฺวา สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป
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โลก อุปปชฺชติ ตเมน สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป โลก
อุปปนฺน สมาน สพฺยาปชฺฌาป อพฺยาปชฺฌาป ผสฺสา ผุสนฺติ โส
สพฺยาปชฺเฌหิป อพฺยาปชฺเฌหิป ผสฺเสหิ ผุฏโ  สมาโน สพฺยาปชฺฌป
อพฺยาปชฺฌป เวทน เวทิยติ โวกิณฺณสุขทุกฺข เสยฺยถาป มนุสสฺ เอกจฺเจ
จ เทวา เอกจฺเจ จ วินิปาติกา อิท วุจฺจติ พฺราหฺมณ
กมฺม กณฺห สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก ฯ กตมฺจ พฺราหฺมณ กมฺม
อกณฺห อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ตตฺร
พฺราหฺมณ ยมฺปท กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก ตสฺส ปหานาย ยา
เจตนา ยมฺปท  กมฺม สุกกฺ  สุกกฺ วิปาก ตสฺส ปหานาย ยา เจตนา
ยมฺปท กมฺม กณฺห สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก ตสฺส ปหานาย ยา เจตนา
อิท วุจฺจติ พฺราหฺมณ กมฺม อกณฺห อสุกกฺ  อกณฺหอสุกฺกวิปาก
กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ฯ อิมานิ โข พฺราหฺมณ จตฺตาริ กมฺมานิ
มยา สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานีติ ฯ
[๒๓๕] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว กมฺมานิ มยา สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ กตมานิ จตฺตาริ อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห
กณฺหวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก อตฺถิ ภิกขฺ เว
กมฺม กณฺห สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม อกณฺห
อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ
อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ
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สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี โหติ อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว กมฺม กณฺห
กณฺหวิปาก ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ
กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ โต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต โหติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม
สุกฺก สุกฺกวิปาก ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห สุกฺก
กณฺหสุกฺกวิปาก อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป
กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ฯเปฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห สุกฺก
กณฺหสุกฺกวิปาก ฯ กตมฺจ ภิกขฺ เว กมฺม อกณฺห อสุกฺก
อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ตตฺร ภิกฺขเว ยมฺปท กมฺม
กณฺห กณฺหวิปาก ฯเปฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม อกณฺห
อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว
จตฺตาริ กมฺมานิ มยา สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานีติ ฯ
[๒๓๖] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว กมฺมานิ มยา สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ กตมานิ จตฺตาริ อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห
กณฺหวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก อตฺถิ ภิกขฺ เว
กมฺม กณฺห สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม อกณฺห
อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก อิธ ภิกฺขเว เอกจฺเจน มาตา ชีวิตา
โวโรปตา โหติ ปตา ชีวิตา โวโรปโต โหติ อรห ชีวิตา
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โวโรปโต โหติ ตถาคตสฺส ทุฏเน จิตฺเตน โลหิต อุปฺปาทิต โหติ
สงฺโฆ ภินฺโน โหติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก ฯ
กตมฺจ ภิกฺขเว กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก 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 อนภิชฺฌาลู โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ
สมฺมาทิฏิโก ๑ โหติ อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก ฯ
กตมฺจ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก อิธ ภิกขฺ เว
เอกจฺโจ สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ฯเปฯ
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห สุกกฺ  กณฺหสุกกฺ วิปาก ฯ กตมฺจ
ภิกฺขเว กมฺม อกณฺห อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ
ตตฺร ภิกฺขเว ยมฺปท กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก ฯเปฯ อิท
วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม อกณฺห อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย
สวตฺตติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ กมฺมานิ มยา สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานีติ ฯ
[๒๓๗] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว กมฺมานิ มยา สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ กตมานิ จตฺตาริ อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห
กณฺหวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม สุกกฺ  สุกฺกวิปาก อตฺถิ ภิกขฺ เว
กมฺม กณฺห สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม อกณฺห
#๑ ม. สมฺมาทิฏิ ฯ
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อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ สพฺยาปชฺฌ
กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ฯเปฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห
กณฺหวิปาก ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ อพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ฯเปฯ อิท วุจฺจติ
ภิกฺขเว กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห สุกฺก
กณฺหสุกฺกวิปาก อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป
กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ฯเปฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห สุกฺก
กณฺหสุกฺกวิปาก ฯ กตมฺจ ภิกขฺ เว กมฺม อกณฺห อสุกฺก
อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม อกณฺห อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก
กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ กมฺมานิ มยา สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานีติ ฯ
[๒๓๘] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว กมฺมานิ มยา สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ กตมานิ จตฺตาริ อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห
กณฺหวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก อตฺถิ ภิกขฺ เว
กมฺม กณฺห สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก อตฺถิ ภิกฺขเว กมฺม อกณฺห
อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
กมฺม กณฺห กณฺหวิปาก อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ สพฺยาปชฺฌ
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กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ฯเปฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห
กณฺหวิปาก ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก อิธ ภิกฺขเว
เอกจฺโจ อพฺยาปชฺฌ กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ฯเปฯ อิท วุจฺจติ
ภิกฺขเว กมฺม สุกฺก สุกฺกวิปาก ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห สุกฺก
กณฺหสุกฺกวิปาก อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ สพฺยาปชฺฌป อพฺยาปชฺฌป
กายสงฺขาร อภิสงฺขโรติ ฯเปฯ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺม กณฺห
สุกฺก กณฺหสุกฺกวิปาก ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว กมฺม อกณฺห อสุกฺก
อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย สวตฺตติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ปสฺสทฺธสิ มฺโพชฺฌงฺโค
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อิท วุจฺจติ
ภิกฺขเว กมฺม อกณฺห อสุกฺก อกณฺหอสุกฺกวิปาก กมฺมกฺขยาย
สวตฺตติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ กมฺมานิ มยา สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานีติ ฯ
[๒๓๙] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ จตูหิ สาวชฺเชน กายกมฺเมน สาวชฺเชน
วจีกมฺเมน สาวชฺเชน มโนกมฺเมน สาวชฺชาย ทิฏิยา อิเมหิ โข
ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ
จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว สคฺเค
กตเมหิ จตูหิ อนวชฺเชน กายกมฺเมน อนวชฺเชน วจีกมฺเมน
อนวชฺเชน มโนกมฺเมน อนวชฺชาย ทิฏิยา อิเมหิ โข ภิกขฺ เว
จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
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[๒๔๐] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ จตูหิ สพฺยาปชฺเฌน กายกมฺเมน สพฺยาปชฺเฌน
วจีกมฺเมน สพฺยาปชฺเฌน มโนกมฺเมน สพฺยาปชฺฌาย ทิฏิยา
อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย ฯ จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต
เอว สคฺเค กตเมหิ จตูหิ อพฺยาปชฺเฌน กายกมฺเมน อพฺยาปชฺเฌน
วจีกมฺเมน อพฺยาปชฺเฌน มโนกมฺเมน อพฺยาปชฺฌาย ทิฏิยา
อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว สคฺเคติ ฯ
[๒๔๑] อิเธว ภิกฺขเว [๑] สมโณ อิธ ทุติโย สมโณ อิธ
ตติโย สมโณ อิธ จตุตฺโถ สมโณ สฺุา ปรปฺปวาทา
สมเณหิ อฺเหิ ๒ เอวเมต ภิกฺขเว สมฺมา สีหนาท นทถ ฯ
กตโม จ ภิกขฺ เว [๓] สมโณ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ติณฺณ สฺโชนาน
ปริกฺขยา โสตาปนฺโน โหติ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโน
อย ภิกฺขเว [๔] สมโณ ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว ทุติโย สมโณ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ ติณฺณ สฺโชนาน ปริกฺขยา ราคโทสโมหาน ตนุตฺตา สกทาคามี
โหติ สกิเทว อิม โลก อาคนฺตฺวา ทุกฺขสฺสนฺต กโรติ อย
ภิกฺขเว ทุติโย สมโณ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ตติโย สมโณ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สฺโชนาน ปริกฺขยา
โอปปาติโก โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา
อย ภิกฺขเว ตติโย สมโณ ฯ กตโม จ ภิกฺขเว จตุตฺโถ สมโณ
#๑-๓-๔ ม. ปโม ฯ ๒ ม. อฺเหีติ ฯ ยุ. อฺเติ ฯ
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อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย
ภิกฺขเว จตุตฺโถ สมโณ ฯ อิเธว ภิกฺขเว สมโณ อิธ ทุติโย
สมโณ อิธ ตติโย สมโณ อิธ จตุตฺโถ สมโณ สฺุา
ปรปฺปวาทา สมเณหิ อฺเหิ เอวเมต ภิกฺขเว สมฺมา สีหนาท
นทถาติ ฯ
[๒๔๒] สปฺปุริส ภิกฺขเว นิสฺสาย จตฺตาโร อานิสสา ปาฏิกงฺขา
กตเม จตฺตาโร อริเยน สีเลน วฑฺฒติ อริเยน สมาธินา
วฑฺฒติ อริยาย ปฺาย วฑฺฒติ อริยาย วิมุตฺติยา วฑฺฒติ
สปฺปุริส ภิกขฺ เว นิสฺสาย อิเม จตฺตาโร อานิสสา ปาฏิกงฺขาติ ฯ
กมฺมวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
[๑]
__________________
อาปตฺติภยวคฺโค ปฺจโม
[๒๔๓] เอก สมย ภควา โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ
อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ 
โข อายสฺมนฺต อานนฺท ภควา เอตทโวจ อปนุ ต อานนฺท
อธิกรณ วูปสนฺตนฺติ ฯ กุโต ต ภนฺเต อธิกรณ วูปสมิสฺสติ
#๑ ม.
ตสฺสุททาน
# สงฺขิตฺตวิตฺถารโสณกายนสิกฺขาปท อริยมคฺโค โพชฺฌงฺค
# สาวชฺชฺเจว อพฺยาปชฺฌ
สมโณ จ สปปุริสานิสโสติ ฯ
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อายสฺมโต ภนฺเต อนุรุทฺธสฺส วาหิโย นาม สทฺธิวิหาริโก ๑ เกวลกปฺป
สงฺฆเภทาย ิโต ตตฺถายสฺมา อนุรทุ ฺโธ น เอกวาจิกมฺป ภณิตพฺพ
มฺตีติ ฯ กทา ปนานนฺท อนุรทุ ฺโธ สงฺฆมชฺเฌ อธิกรเณสุ
โวยฺุชติ นนุ อานนฺท ยานิกานิจิ อธิกรณานิ อุปฺปชฺชนฺติ
สพฺพานิ ตานิ ตุเมฺห เจว วูปสเมถ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา จ จตฺตาโรเม
อานนฺท อตฺถวเส สมฺปสฺสมาโน ปาปภิกฺขุ สงฺฆเภเทน นนฺทติ
กตเม จตฺตาโร อิธานนฺท ปาปภิกฺขุ ทุสฺสีโล โหติ ปาปธมฺโม
อสุจิ สงฺกสฺสรสมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต อสฺสมโณ สมณปฏิฺโ
อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจาริปฏิฺโ อนฺโตปูติ อวสฺสุโต กสมฺพชุ าโต ตสฺส
เอว โหติ สเจ โข ม ภิกฺขู ชานิสฺสนฺติ ทุสฺสโี ล ปาปธมฺโม
อสุจิ สงฺกสฺสรสมาจาโร ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต อสฺสมโณ สมณปฏิฺโ
อพฺรหฺมจารี พฺรหฺมจาริปฏิฺโ อนฺโตปูติ อวสฺสุโต กสมฺพุชาโตติ
สมคฺคา ม สนฺตา นาเสสฺสนฺติ วคฺคา ปน ม น นาเสสฺสนฺตีติ
อิท อานนฺท ปม อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน ปาปภิกฺขุ สงฺฆเภเทน
นนฺทติ ฯ ปุน จปร อานนฺท ปาปภิกฺขุ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ อนฺตคฺคาหิกาย
ทิฏิยา สมนฺนาคโต ตสฺส เอว โหติ สเจ โข ม
ภิกฺขู ชานิสฺสนฺติ มิจฺฉาทิฏิโก อนฺตคฺคาหิกาย ทิฏิยา สมนฺนาคโตติ
สมคฺคา ม สนฺตา นาเสสฺสนฺติ วคฺคา ปน ม น
นาเสสฺสนฺตีติ อิท อานนฺท ทุติย อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน ปาปภิกฺขุ
สงฺฆเภเทน นนฺทติ ฯ ปุน จปร อานนฺท ปาปภิกขฺ ุ มิจฺฉาอาชีโว โหติ
#๑ ยุ. สทฺธิวหิ ารี ฯ
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มิจฺฉาอาชีเวน ชีวิต ๑ กปฺเปติ ตสฺส เอว โหติ สเจ โข ม
ภิกฺขู ชานิสฺสนฺติ มิจฺฉาอาชีโว มิจฺฉาอาชีเวน ชีวิต กปฺเปตีติ
สมคฺคา ม สนฺตา นาเสสฺสนฺติ วคฺคา ปน ม น นาเสสฺสนฺตีติ
อิท อานนฺท ตติย อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน ปาปภิกฺขุ สงฺฆเภเทน
นนฺทติ ฯ ปุน จปร อานนฺท ปาปภิกขฺ ุ ลาภกาโม โหติ สกฺการกาโม
อนวฺตฺติกาโม ตสฺส เอว โหติ สเจ โข ม ภิกฺขู ชานิสสฺ นฺติ
ลาภกาโม สกฺการกาโม อนวฺตฺติกาโมติ สมคฺคา ม [๒]
น สกฺกริสฺสนฺติ น ครุกริสฺสนฺติ น มาเนสฺสนฺติ น ปูเชสฺสนฺติ วคฺคา
ปน ม สกฺกริสฺสนฺติ ครุกริสฺสนฺติ มาเนสฺสนฺติ ปูเชสฺสนฺตีติ อิท
อานนฺท จตุตฺถ อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน ปาปภิกฺขุ สงฺฆเภเทน นนฺทติ ฯ
อิเม โข อานนฺท จตฺตาโร อตฺถวเส สมฺปสฺสมาโน ปาปภิกฺขุ
สงฺฆเภเทน นนฺทตีติ ฯ
[๒๔๔] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว อาปตฺติภยานิ กตมานิ จตฺตาริ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว โจร อาคุจารึ คเหตฺวา รฺโ ทสฺเสยฺยุ อยนฺเต
เทว โจโร อาคุจารี อิมสฺส เทโว ทณฺฑ ปเณตูติ ตเมน ราชา
เอว วเทยฺย คจฺฉถ โภ อิม ปุริส ทฬฺหาย รชฺชยุ า ปจฺฉาพาห
คาฬฺหพนฺธน พนฺธิตฺวา ขุรมุณฺฑ กริตฺวา ขรสฺสเรน ปณเวน รถิยา
รถิย สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก ปริเนตฺวา ทกฺขิเณน ทฺวาเรน นิกฺขาเมตฺวา
ทกฺขิณโต นครสฺส สีส ฉินฺทถาติ ตเมน รฺโ ปุริสา ทฬฺหาย
#๑ ม. ชีวิก ฯ ๒ ม. ยุ. สนฺตา ฯ
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รชฺชยุ า ปจฺฉาพาห คาฬฺหพนฺธน พนฺธิตฺวา ขุรมุณฺฑ กริตฺวา ขรสฺสเรน
ปณเวน รถิยา รถิย สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก ปริเนตฺวา ทกฺขิเณน ทฺวาเรน
นิกฺขาเมตฺวา ทกฺขิณโต นครสฺส สีส ฉินฺเทยฺยุ ตตฺรฺตรสฺส
ถลฏสฺส ปุริสสฺส เอวมสฺส ปาปก วต โภ อย ปุรโิ ส กมฺม
อกาสิ คารยฺห สีสจฺเฉชฺช ยตฺร หิ นาม รฺโ ปุริสา ทฬฺหาย
รชฺชยุ า ปจฺฉาพาห คาฬฺหพนฺธน พนฺธิตฺวา ขุรมุณฺฑ กริตฺวา
ขรสฺสเรน ปณเวน รถิยา รถิย สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏก ปริเนตฺวา ทกฺขิเณน
ทฺวาเรน นิกขฺ าเมตฺวา ทกฺขิณโต นครสฺส สีส ฉินฺทิสฺสนฺติ โส๐
วตสฺสาย ๑ เอวรูป ปาปกมฺม น กเรยฺย ๒ สีสจฺเฉชฺชนฺติ เอวเมว โข
ภิกฺขเว ยสฺสกสฺสจิ ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขนุ ิยา วา เอว ติพฺพา ภยสฺา
ปจฺจุปฏิตา โหติ ปาราชิเกสุ ธมฺเมสุ ตสฺเสต ปาฏิกงฺข อนาปนฺโน
วา ปาราชิก ธมฺม น อาปชฺชิสฺสติ อาปนฺโน วา ปาราชิก ธมฺม
ยถาธมฺม ปฏิกริสฺสติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส กาฬก ๓ วตฺถ ปริธาย
เกเส ปกิริตวฺ า มุสล ขนฺเธ อาโรเปตฺวา มหาชนกาย อุปสงฺกมิตฺวา
เอว วเทยฺย อห ภนฺเต ปาปกมฺม อกาสึ คารยฺห โมสลฺล เยน
เม อายสฺมนฺโต อตฺตมนา โหนฺติ ต กโรมีติ ตตฺรฺตรสฺส
ถลฏสฺส ปุริสสฺส เอวมสฺส ปาปก วต โภ อย ปุรโิ ส กมฺม
อกาสิ คารยฺห โมสลฺล ยตฺร หิ นาม กาฬก วตฺถ ปริธาย เกเส
ปกิริตฺวา มุสล ขนฺเธ อาโรเปตฺวา มหาชนกาย อุปสงฺกมิตฺวา เอว
วกฺขติ อห ภนฺเต ปาปกมฺม อกาสึ คารยฺห โมสลฺล เยน เม
#๑ ม. ยุ. วตสฺสาห ฯ ๒ ม. ยุ. กเรยฺย ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. กาฬวตฺถ ฯ
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อายสฺมนฺโต อตฺตมนา โหนฺติ ต กโรมีติ โส วตสฺสาย เอวรูป
ปาปกมฺม น กเรยฺย คารยฺห โมสลฺลนฺติ เอวเมว โข ภิกฺขเว
ยสฺสกสฺสจิ ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนิยา วา เอว ติพฺพา ภยสฺา
ปจฺจุปฏิตา โหติ สงฺฆาทิเสเสสุ ธมฺเมสุ ตสฺเสต ปาฏิกงฺข
อนาปนฺโน วา สงฺฆาทิเสส ธมฺม น อาปชฺชิสฺสติ อาปนฺโน วา สงฺฆาทิเสส
ธมฺม ยถาธมฺม ปฏิกริสฺสติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส กาฬก วตฺถ
ปริธาย เกเส ปกิริตฺวา อสฺสปุฏ ๑ ขนฺเธ อาโรเปตฺวา มหาชนกาย
อุปสงฺกมิตฺวา เอว วเทยฺย อห ภนฺเต ปาปกมฺม อกาสึ คารยฺห
อสฺสปุฏ เยน เม อายสฺมนฺโต อตฺตมนา โหนฺติ ต กโรมีติ
ตตฺรฺตรสฺส ถลฏสฺส ปุริสสฺส เอวมสฺส ปาปก วต โภ อย
ปุริโส กมฺม อกาสิ คารยฺห อสฺสปุฏ ยตฺร หิ นาม กาฬก วตฺถ
ปริธาย เกเส ปกิริตฺวา อสฺสปุฏ ขนฺเธ อาโรเปตฺวา มหาชนกาย
อุปสงฺกมิตฺวา เอว วกฺขติ อห ภนฺเต ปาปกมฺม อกาสึ คารยฺห
อสฺสปุฏ เยน เม อายสฺมนฺโต อตฺตมนา โหนฺติ ต กโรมีติ
โส วตสฺสาย เอวรูป ปาปกมฺม น กเรยฺย อสฺสปุฏนฺติ เอวเมว
โข ภิกฺขเว ยสฺสกสฺสจิ ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนิยา วา เอว ติพฺพา
ภยสฺา ปจฺจุปฏิตา โหติ ปาจิตฺติเยสุ ธมฺเมสุ ตสฺเสต
ปาฏิกงฺข อนาปนฺโน วา ปาจิตฺติย ธมฺม น อาปชฺชิสฺสติ อาปนฺโน
วา ปาจิตฺติย ธมฺม ยถาธมฺม ปฏิกริสฺสติ ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
#๑ ม. ภสฺมปุฏ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ปุริโส กาฬก วตฺถ ปริธาย เกเส ปกิริตฺวา มหาชนกาย อุปสงฺกมิตฺวา
เอว วเทยฺย อห ภนฺเต ปาปกมฺม อกาสึ คารยฺห อุปวชฺช
เยน เม อายสฺมนฺโต อตฺตมนา โหนฺติ ต กโรมีติ ตตฺรฺตรสฺส
ถลฏสฺส ปุริสสฺส เอวมสฺส ปาปก วต โภ อย ปุรโิ ส
กมฺม อกาสิ คารยฺห อุปวชฺช ยตฺร หิ นาม กาฬก วตฺถ ปริธาย
เกเส ปกิริตฺวา มหาชนกาย อุปสงฺกมิตฺวา เอว วกฺขติ อห ภนฺเต
ปาปกมฺม อกาสึ คารยฺห อุปวชฺช เยน เม อายสฺมนฺโต อตฺตมนา
โหนฺติ ต กโรมีติ โส วตสฺสาย เอวรูป ปาปกมฺม น กเรยฺย
คารยฺห อุปวชฺชนฺติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺสกสฺสจิ ภิกฺขุสฺส วา
ภิกฺขุนิยา วา เอว ติพฺพา ภยสฺา ปจฺจุปฏิตา โหติ ปาฏิเทสนีเยสุ
ธมฺเมสุ ตสฺเสต ปาฏิกงฺข อนาปนฺโน วา ปาฏิเทสนีย ๑
ธมฺม น อาปชฺชิสฺสติ อาปนฺโน วา ปาฏิเทสนีย ๒ ธมฺม ยถาธมฺม
ปฏิกริสฺสติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อาปตฺติภยานีติ ฯ
[๒๔๕] สิกฺขานิสสมิท ภิกฺขเว พฺรหฺมจริย วุสฺสติ ปฺุตฺตร
วิมุตฺติสาร สตาธิปเตยฺย ฯ กถฺจ ภิกฺขเว สิกฺขานิสส โหติ อิธ
ภิกฺขเว มยา สาวกาน อภิสมาจาริกา สิกฺขา ปฺตฺตา อปฺปสนฺนาน
ปสาทาย ปสนฺนาน ภิยฺโยภาวาย ยถา ยถา ภิกขฺ เว มยา สาวกาน
อภิสมาจาริกา สิกฺขา ปฺตฺตา อปฺปสนฺนาน ปสาทาย ปสนฺนาน
ภิยฺโยภาวาย ตถา ตถา โส ตสฺสา สิกฺขาย อขณฺฑการี โหติ
#๑-๒ ยุ. ปาฏิเทสนียก ฯ
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อจฺฉิทฺทการี อสพลการี อกมฺมาสการี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ
ปุน จปร ภิกฺขเว มยา สาวกาน อาทิพฺรหฺมจริยกา สิกฺขา ปฺตฺตา
สพฺพโส สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ยถา ยถา ภิกฺขเว มยา สาวกาน
อาทิพฺรหฺมจริยกา สิกฺขา ปฺตฺตา สพฺพโส สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ตถา
ตถา โส ตสฺสา สิกฺขาย อขณฺฑการี โหติ อจฺฉิทฺทการี อสพลการี
อกมฺมาสการี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ เอว โข ภิกฺขเว
สิกฺขานิสส โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปฺุตฺตร โหติ อิธ ภิกขฺ เว
มยา สาวกาน ธมฺมา เทสิตา สพฺพโส สมฺมาทุกขฺ กฺขยาย ยถา ยถา
ภิกฺขเว มยา สาวกาน ธมฺมา เทสิตา สพฺพโส สมฺมาทุกฺขกฺขยาย
ตถา ตถา ๑ สพฺเพ เต ธมฺมา ปฺาย สมเวกฺขิตา โหนฺติ เอว
โข ภิกฺขเว ปฺุตฺตร โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว วิมุตฺติสาร โหติ
อิธ ภิกฺขเว มยา สาวกาน ธมฺมา เทสิตา สพฺพโส สมฺมาทุกฺขกฺขยาย
ยถา ยถา ภิกขฺ เว มยา สาวกาน ธมฺมา เทสิตา สพฺพโส สมฺมาทุกขฺ กฺขยาย
ตถา ตถา ๒ สพฺเพ เต ธมฺมา วิมุตฺติยา ผุสิตา โหนฺติ เอว
โข ภิกฺขเว วิมุตฺติสาร โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว สตาธิปเตยฺย โหติ
อิติ อปริปรู  วา อภิสมาจาริก สิกฺข ปริปูเรสฺสามิ ปริปูร วา
อภิสมาจาริก สิกฺข ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเหสฺสามีติ อชฺฌตฺตเยว
สติ สุปฏิตา โหติ อิติ อปริปรู  วา อาทิพฺรหฺมจริยก สิกฺข
ปริปูเรสฺสามิ ปริปูร วา อาทิพฺรหฺมจริยก สิกฺข ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย
อนุคฺคเหสฺสามีติ อชฺฌตฺตเยว สติ สุปฏิตา โหติ อิติ อสมเวกฺขิต
#๑-๒ ม. ยุ. ตถา ตถาสฺส เต ฯ สพฺเพติ ปาโ นตฺถิ ฯ
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วา ธมฺม ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย สมเวกฺขิสฺสามิ สมเวกฺขิต วา ธมฺม
ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเหสฺสามีติ อชฺฌตฺตเยว สติ สุปฏิตา
โหติ อิติ อผุสิต วา ธมฺม วิมุตฺติยา ผุสิสฺสามิ ผุสิต วา ธมฺม
ตตฺถ ตตฺถ ปฺาย อนุคฺคเหสฺสามีติ อชฺฌตฺตเยว สติ สุปฏิตา
โหติ เอว โข ภิกฺขเว สตาธิปเตยฺย โหติ ฯ สิกฺขานิสสมิท
ภิกฺขเว พฺรหฺมจริย วุสสฺ ติ ปฺุตฺตร วิมุตฺติสาร สตาธิปเตยฺยนฺติ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ
[๒๔๖] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว เสยฺยา กตมา จตสฺโส
เปตเสยฺยา กามโภคิเสยฺยา สีหเสยฺยา ตถาคตเสยฺยา ฯ กตมา จ
ภิกฺขเว เปตเสยฺยา เยภุยฺเยน ภิกฺขเว เปตา อุตฺตานา เสนฺติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว เปตเสยฺยา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว กามโภคิเสยฺยา
เยภุยฺเยน ภิกฺขเว กามโภคี วาเมน ปสฺเสน เสนฺติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว กามโภคิเสยฺยา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว สีหเสยฺยา สีโห
ภิกฺขเว มิคราชา ทกฺขิเณน ปสฺเสน เสยฺย กปฺเปติ ปาเทน ปาท
อจฺจาธาย อนฺตรสฏิมฺหิ ๑ นงฺคุฏ อนุปกฺขิปตฺวา โส ปฏิพชุ ฺฌิตฺวา
ปุริม กาย อพฺภุนฺนาเมตฺวา ปจฺฉิม กาย อนุวิโลเกติ สเจ ภิกขฺ เว
สีโห มิคราชา กิฺจิ ปสฺสติ กายสฺส วิกฺขิตฺต วา วิสฏ วา
เตน ภิกฺขเว สีโห มิคราชา อนตฺตมโน โหติ สเจ ปน ภิกฺขเว
สีโห มิคราชา น กิฺจิ ปสฺสติ กายสฺส วิกฺขิตฺต วา วิสฏ วา
#๑ ยุ. อนฺตราสตฺถีน ฯ
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เตน ภิกฺขเว สีโห มิคราชา อตฺตมโน โหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
สีหเสยฺยา ฯ กตมา จ ภิกฺขเว ตถาคตเสยฺยา อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
วิวิจฺเจ กาเมหิ ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ตถาคตเสยฺยา ฯ อิมา โข ภิกฺขเว จตสฺโส เสยฺยาติ ฯ
[๒๔๗] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ถูปารหา กตเม จตฺตาโร ตถาคโต
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ถูปารโห ปจฺเจกพุทฺโธ ถูปารโห ตถาคตสาวโก
ถูปารโห ราชา จกฺกวตฺตี ถูปารโห อิเม โข ภิกฺขเว
จตฺตาโร ถูปารหาติ ฯ
[๒๔๘] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ธมฺมา ปฺาวุฑฺฒิยา สวตฺตนฺติ
กตเม จตฺตาโร สปฺปรุ สิ สเสโว สทฺธมฺมสฺสวน โยนิโสมนสิกาโร
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ธมฺมา ปฺาวุฑฺฒิยา
สวตฺตนฺตีติ ฯ
[๒๔๙] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ธมฺมา มนุสฺสภูตสฺส พหุการา
โหนฺติ กตเม จตฺตาโร สปฺปุริสสเสโว สทฺธมฺมสฺสวน โยนิโสมนสิกาโร
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ธมฺมา
มนุสฺสภูตสฺส พหุการา โหนฺตีติ ฯ
[๒๕๐] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อนริยโวหารา กตเม จตฺตาโร
อทิฏเ ทิฏ วาทิตา อสฺสุเต สุตวาทิตา อมุเต มุตวาทิตา
อวิฺาเต วิฺาตวาทิตา อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร
อนริยโวหาราติ ฯ
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[๒๕๑] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อริยโวหารา กตเม จตฺตาโร
อทิฏเ อทิฏวาทิตา อสฺสุเต อสฺสุตวาทิตา อมุเต อมุตวาทิตา
อวิฺาเต อวิฺาตวาทิตา อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร
อริยโวหาราติ ฯ
[๒๕๒] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อนริยโวหารา กตเม จตฺตาโร
ทิฏเ อทิฏ วาทิตา สุเต อสฺสุตวาทิตา มุเต อมุตวาทิตา
วิฺาเต อวิฺาตวาทิตา อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร
อนริยโวหาราติ ฯ
[๒๕๓] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อริยโวหารา กตเม จตฺตาโร
ทิฏเ ทิฏวาทิตา สุเต สุตวาทิตา มุเต มุตวาทิตา วิฺาเต
วิฺาตวาทิตา อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อริยโวหาราติ ฯ
อาปตฺติภยวคฺโค ปฺจโม ฯ
[๑]
__________________
อภิฺาวคฺโค ฉฏโ
[๒๕๔] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม จตฺตาโร อตฺถิ
ภิกฺขเว ธมฺมา อภิฺา ปริฺเยฺยา อตฺถิ ภิกฺขเว ธมฺมา
อภิฺา ปหาตพฺพา อตฺถิ ภิกฺขเว ธมฺมา อภิฺา ภาเวตพฺพา
อตฺถิ ภิกฺขเว ธมฺมา อภิฺา สจฺฉิกาตพฺพา ฯ กตเม จ ภิกขฺ เว
ธมฺมา อภิฺา ปริฺเยฺยา ปฺจุปาทานกฺขนฺธา อิเม วุจฺจนฺติ
#๑ ม.
ตสฺสุทฺทาน
# เภทอาปตฺติสิกฺขา จ เสยฺยา ถูปารเหน จ
# ปฺาวุฑฺฒิ พหุการา โวหารา จตุโร ิตาติ ฯ
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ภิกฺขเว ธมฺมา อภิฺา ปริฺเยฺยา ฯ กตเม จ ภิกฺขเว ธมฺมา
อภิฺา ปหาตพฺพา อวิชฺชา จ ภวตณฺหา จ อิเม วุจฺจนฺติ
ภิกฺขเว ธมฺมา อภิฺา ปหาตพฺพา ฯ กตเม จ ภิกฺขเว ธมฺมา
อภิฺา ภาเวตพฺพา สมโถ จ วิปสฺสนา จ อิเม วุจฺจนฺติ
ภิกฺขเว ธมฺมา อภิฺา ภาเวตพฺพา ฯ กตเม จ ภิกฺขเว ธมฺมา
อภิฺา สจฺฉิกาตพฺพา วิชชฺ า จ วิมุตฺติ จ อิเม วุจฺจนฺติ
ภิกฺขเว ธมฺมา อภิฺา สจฺฉิกาตพฺพา ฯ อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร
ธมฺมาติ ฯ
[๒๕๕] จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว อนริยปริเยสนา กตมา จตสฺโส
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อตฺตนา ชราธมฺโม สมาโน ชราธมฺมเยว
ปริเยสติ อตฺตนา พฺยาธิธมฺโม สมาโน พฺยาธิธมฺมเยว ปริเยสติ
อตฺตนา มรณธมฺโม สมาโน มรณธมฺมเยว ปริเยสติ อตฺตนา
สงฺกิเลสิกธมฺโม สมาโน สงฺกิเลสิกธมฺมเยว ปริเยสติ อิมา โข ภิกฺขเว
จตสฺโส อนริยปริเยสนา ฯ จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว อริยปริเยสนา
กตมา จตสฺโส อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ อตฺตนา ชราธมฺโม สมาโน
ชราธมฺเม อาทีนว วิทิตฺวา อชร อนุตฺตร โยคกฺเขม นิพฺพาน ปริเยสติ
อตฺตนา พฺยาธิธมฺโม สมาโน พฺยาธิธมฺเม อาทีนว วิทิตฺวา อพฺยาธึ
อนุตฺตร โยคกฺเขม นิพฺพาน ปริเยสติ อตฺตนา มรณธมฺโม สมาโน
มรณธมฺเม อาทีนว วิทิตฺวา อมต อนุตฺตร โยคกฺเขม นิพฺพาน
ปริเยสติ อตฺตนา สงฺกิเลสิกธมฺโม สมาโน สงฺกิเลสิกธมฺเม อาทีนว
วิทิตฺวา อสงฺกิลิฏ อนุตฺตร โยคกฺเขม นิพฺพาน ปริเยสติ ฯ อิมา โข
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ภิกฺขเว จตสฺโส อริยปริเยสนาติ ฯ
[๒๕๖] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว สงฺคหวตฺถูนิ กตมานิ จตฺตาริ
ทาน เปยฺยวชฺช อตฺถจริยา สมานตฺตตา อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ
สงฺคหวตฺถูนีติ ฯ
[๒๕๗] อถโข อายสฺมา มาลุงกฺ ฺยปุตฺโต ๑ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา มาลุงฺกฺยปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ
สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ ยมห ภควโต
ธมฺม สุตฺวา เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต
วิหเรยฺยนฺติ ฯ เอตฺถทานิ มาลุงฺกฺยปุตตฺ กึ ทหเร [๒] วกฺขาม ยตฺร หิ
นาม ตฺว ชิณฺโณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก ตถาคตสฺส สงฺขิตฺเตน โอวาท
ยาจสีติ ฯ เทเสตุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ
สุคโต สงฺขิตฺเตน ธมฺม อปฺเปวนามาห ภควโต ภาสิตสฺส อตฺถ
ชาเนยฺย ๓ อปฺเปวนามาห ภควโต ภาสิตสฺส ทายาโท อสฺสนฺติ ฯ
จตฺตาโรเม มาลุงฺกฺยปุตฺต ตณฺหุปฺปาทา ยตฺถ ภิกฺขุโน ตณฺหา
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ กตเม จตฺตาโร จีวรเหตุ วา มาลุงฺกยฺ ปุตฺต
ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ ปณฺฑปาตเหตุ วา
มาลุงฺกฺยปุตฺต ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ เสนาสนเหตุ
วา มาลุงฺกฺยปุตฺต ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ อิติภวาภวเหตุ
วา มาลุงฺกยฺ ปุตฺต ภิกขฺ ุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ
#๑ ม. ยุ. มาลุกฺยปุตฺโต ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ ๒ ม. ยุ. ภิกฺขู ฯ
#๓ ม. ยุ. อาชาเนยฺย ฯ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 336

อิเม โข มาลุงฺกฺยปุตฺต จตฺตาโร ตณฺหุปฺปาทา ยตฺถ ภิกฺขุโน
ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ ยโต โข มาลุงฺกฺยปุตฺต ภิกฺขุโน
ตณฺหา ปหีนา โหติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาวกตา
อายตึอนุปฺปาทธมฺมา อย วุจฺจติ มาลุงฺกฺยปุตฺต ภิกฺขุ อจฺเฉชฺชิ ๑ ตณฺห
วิวฏฏยิ สฺโชน สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ ฯ
อถโข อายสฺมา มาลุงฺกฺยปุตฺโต ภควตา อิมินา โอวาเทน โอวทิโต
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ
อถโข อายสฺมา มาลุงฺกฺยปุตฺโต เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป
ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ขีณา
ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
อพฺภฺาสิ อฺตโร จ ปนายสฺมา มาลุงฺกฺยปุตฺโต อรหต อโหสีติ ฯ
[๒๕๘] ยานิกานิจิ ภิกฺขเว กุลานิ โภเคสุ มหตฺต ปตฺตานิ
น จิรฏิติกานิ ภวนฺติ สพฺพานิ ตานิ จตูหิ าเนหิ เอเตส วา
อฺตเรน กตเมหิ จตูหิ นฏ น คเวสนฺติ ชิณฺณ น
ปฏิสงฺขโรนฺติ อปริมิตปานโภชนา [๒] โหนฺติ ทุสฺสีล อิตฺถึ วา
ปุริส วา อาธิปจฺเจ เปนฺติ ยานิกานิจิ ภิกฺขเว กุลานิ โภเคสุ
มหตฺต ปตฺตานิ น จิรฏิติกานิ ภวนฺติ สพฺพานิ ตานิ อิเมหิ จตูหิ
#๑ ม. ยุ. อจฺเฉจฺฉิ ฯ ๒ ยุ. จ ฯ
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าเนหิ เอเตส วา อฺตเรน ฯ ยานิกานิจิ ภิกฺขเว กุลานิ โภเคสุ
มหตฺต ปตฺตานิ จิรฏิติกานิ ภวนฺติ สพฺพานิ ตานิ จตูหิ าเนหิ
เอเตส วา อฺตเรน กตเมหิ จตูหิ นฏ คเวสนฺติ ชิณฺณ
ปฏิสงฺขโรนฺติ ปริมิตปานโภชนา [๑] โหนฺติ สีลวนฺต อิตถฺ ึ วา
ปุริส วา อาธิปจฺเจ เปนฺติ ยานิกานิจิ ภิกฺขเว กุลานิ โภเคสุ
มหตฺต ปตฺตานิ จิรฏิติกานิ ภวนฺติ สพฺพานิ ตานิ อิเมหิ จตูหิ
าเนหิ เอเตส วา อฺตเรนาติ ฯ
[๒๕๙] จตูหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภโทฺร
อสฺสาชานิโย ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ
กตเมหิ จตูหิ อิธ ภิกฺขเว รฺโ ภโทฺร อสฺสาชานิโย วณฺณสมฺปนฺโน
จ โหติ พลสมฺปนฺโน จ ชวสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภโทฺร อสฺสาชานิโย
ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย
โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ จตูหิ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วณฺณสมฺปนฺโน จ โหติ พลสมฺปนฺโน จ ชวสมฺปนฺโน
จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วณฺณสมฺปนฺโน
โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สมาทาย
#๑ ยุ. จ ฯ
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สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ วณฺณสมฺปนฺโน โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ พลสมฺปนฺโน โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อารทฺธวิริโย
วิหรติ อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย
ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ พลสมฺปนฺโน โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชวสมฺปนฺโน
โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อิท ทุกขฺ นฺติ ยถาภูต ปชานาติ
ฯเปฯ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชวสมฺปนฺโน โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ลาภี โหติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว จตูหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ฯ
[๒๖๐] จตูหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภโทฺร
อสฺสาชานิโย ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข
คจฺฉติ กตเมหิ จตูหิ อิธ ภิกฺขเว รฺโ ภโทฺร อสฺสาชานิโย
วณฺณสมฺปนฺโน จ โหติ พลสมฺปนฺโน จ ชวสมฺปนฺโน จ
อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต
รฺโ ภโทฺร อสฺสาชานิโย ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ
องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ
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สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺส กตเมหิ จตูหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วณฺณสมฺปนฺโน
จ โหติ พลสมฺปนฺโน จ ชวสมฺปนฺโน จ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน จ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว 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 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 ุ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชวสมฺปนฺโน โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ลาภี โหติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน เอว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อาโรหปริณาหสมฺปนฺโน โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร
ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
[๒๖๑] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว พลานิ กตมานิ จตฺตาริ วิริยพล
สติพล สมาธิพล ปฺาพล อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ
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พลานีติ ฯ
[๒๖๒] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ นาล อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวิตุ กตเมหิ จตูหิ กามวิตกฺเกน
พฺยาปาทวิตกฺเกน วิหสึ าวิตกฺเกน ทุปฺปฺโ โหติ ชโฬ
เอฬมูโค อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
นาล อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวิตุ ฯ จตูหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
ปฏิเสวิตุ กตเมหิ จตูหิ เนกฺขมฺมวิตกฺเกน อพฺยาปาทวิตกฺเกน
อวิหึสาวิตกฺเกน ปฺวา โหติ อชโฬ อเนฬมูโค อิเมหิ โข
ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวิตุนฺติ ฯ
[๒๖๓] จตูหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล อพฺยตฺโต
อสปฺปุริโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ
สานุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ กตเมหิ จตูหิ
สาวชฺเชน กายกมฺเมน สาวชฺเชน วจีกมฺเมน สาวชฺเชน มโนกมฺเมน
สาวชฺชาย ทิฏิยา อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
พาโล อพฺยตฺโต อสปฺปรุ ิโส ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช
จ โหติ สานุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ อปฺุ ปสวติ ฯ จตูหิ
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต สปฺปรุ ิโส อกฺขต
อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ อนนุวชฺโช วิฺูน
พหฺุจ ปฺุ ปสวติ กตเมหิ จตูหิ อนวชฺเชน กายกมฺเมน
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อนวชฺเชน วจีกมฺเมน อนวชฺเชน มโนกมฺเมน อนวชฺชาย ทิฏิยา
อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต
สปฺปุริโส อกฺขต อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ อนวชฺโช จ โหติ
อนนุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ ปฺุ ปสวตีติ ฯ
อภิฺาวคฺโค ฉฏโ ฯ
[๑]
___________________ฎ
กมฺมปถวคฺโค สตฺตโม
[๒๖๔] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ จตูหิ อตฺตนา จ ปาณาติปาตี โหติ
ปรฺจ ปาณาติปาเต สมาทเปติ ปาณาติปาเต จ สมนฺุโ
โหติ ปาณาติปาตสฺส จ วณฺณ ภาสติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ จตูหิ
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ
จตูหิ อตฺตนา จ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ
ปาณาติปาตา เวรมณิยา สมาทเปติ ปาณาติปาตา เวรมณิยา จ
สมนฺุโ โหติ ปาณาติปาตา เวรมณิยา จ วณฺณ ภาสติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว สคฺเคติ ฯ
[๒๖๕] จตูหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
#๑ ม.
ตสฺสุทฺทาน ฯ
# อภิฺา ปริเยสนา สงฺคห มาลุกฺยปุตฺโต
# กุล เทฺว จ อาชานียา พล อรฺกมฺมุนาติ ฯ

สุตฺต องฺ. (๒):จตุกฺกนิปาตา - หนาที่ 342

เอว นิรเย กตเมหิ จตูหิ อตฺตนา จ อทินฺนาทายี โหติ
ปรฺจ อทินฺนาทาเน สมาทเปติ อทินฺนาทาเน จ สมนฺุโ
โหติ อทินฺนาทานสฺส จ วณฺณ ภาสติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ
อตฺตนา จ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ อทินฺนาทานา
เวรมณิยา สมาทเปติ อทินฺนาทานา เวรมณิยา จ สมนฺุโ
โหติ อทินนฺ าทานา เวรมณิยา จ วณฺณ ภาสติ ฯ อิเมหิ
โข ฯเปฯ
[๒๖๖] อตฺตนา จ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ ปรฺจ กาเมสุ
มิจฺฉาจาเร สมาทเปติ กาเมสุ มิจฺฉาจาเร จ สมนฺุโ โหติ
กาเมสุ มิจฺฉาจารสฺส จ วณฺณ ภาสติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ
อตฺตนา จ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ โต โหติ ปรฺจ กาเมสุ
มิจฺฉาจารา เวรมณิยา สมาทเปติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา
จ สมนฺุโ โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา จ วณฺณ
ภาสติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๒๖๗] อตฺตนา จ มุสาวาที โหติ ปรฺจ มุสาวาเท
สมาทเปติ มุสาวาเท จ สมนฺุโ โหติ มุสาวาทสฺส จ วณฺณ
ภาสติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ อตฺตนา จ มุสาวาทา ปฏิวิรโต
โหติ ปรฺจ มุสาวาทา เวรมณิยา สมาทเปติ มุสาวาทา เวรมณิยา
จ สมนฺุโ โหติ มุสาวาทา เวรมณิยา จ วณฺณ
ภาสติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ
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[๒๖๘] อตฺตนา จ ปสุณวาโจ โหติ ปรฺจ ปสุณาย
วาจาย สมาทเปติ ปสุณาย วาจาย จ สมนฺุโ โหติ ปสุณาย
วาจาย จ วณฺณ ภาสติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ อตฺตนา จ
ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ปสณ
ุ าย วาจาย
เวรมณิยา สมาทเปติ ปสุณาย วาจาย เวรมณิยา จ สมนฺุโ
โหติ ปสุณาย วาจาย เวรมณิยา จ วณฺณ ภาสติ ฯ
อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๒๖๙] อตฺตนา จ ผรุสวาโจ โหติ ปรฺจ ผรุสาย วาจาย
สมาทเปติ ผรุสาย วาจาย เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ
ผรุสาย วาจาย จ วณฺณ ภาสติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ อตฺตนา
จ ผรุสาย วาจาย ปฏิวริ โต โหติ ปรฺจ ผรุสาย วาจาย
เวรมณิยา สมาทเปติ ผรุสาย วาจาย เวรมณิยา จ สมนฺุโ
โหติ ผรุสาย วาจาย เวรมณิยา จ วณฺณ ภาสติ ฯ อิเมหิ
โข ฯเปฯ
[๒๗๐] อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาป โหติ ปรฺจ สมฺผปฺปลาเป
สมาทเปติ สมฺผปฺปลาเป จ สมนฺุโ โหติ สมฺผปฺปลาปสฺส
จ วณฺณ ภาสติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ อตฺตนา จ
สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ สมฺผปฺปลาปา เวรมณิยา
สมาทเปติ สมฺผปฺปลาปา เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ สมฺผปฺปลาปา
เวรมณิยา จ วณฺณ ภาสติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ
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[๒๗๑] อตฺตนา จ อภิชฺฌาลู โหติ ปรฺจ อภิชฺฌาย
สมาทเปติ อภิชฺฌาย จ สมนฺุโ โหติ อภิชฌ
ฺ าย จ วณฺณ
ภาสติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ อตฺตนา จ อนภิชฌ
ฺ าลู โหติ
ปรฺจ อนภิชฺฌาย สมาทเปติ อนภิชฺฌาย จ สมนฺุโ โหติ
อนภิชฺฌาย จ วณฺณ ภาสติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๒๗๒] อตฺตนา จ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ปรฺจ พฺยาปาเท
สมาทเปติ พฺยาปาเท จ สมนฺุโ โหติ พฺยาปาทสฺส จ
วณฺณ ภาสติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ อตฺตนา จ อพฺยาปนฺนจิตฺโต
โหติ ปรฺจ อพฺยาปาเท สมาทเปติ อพฺยาปาเท จ
สมนฺุโ โหติ อพฺยาปาทสฺส จ วณฺณ ภาสติ ฯ อิเมหิ
โข ฯเปฯ
[๒๗๓] อตฺตนา จ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ ปรฺจ มิจฺฉาทิฏิยา
สมาทเปติ มิจฺฉาทิฏิยา จ สมนฺุโ โหติ มิจฺฉาทิฏิยา
จ วณฺณ ภาสติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ อตฺตนา จ
สมฺมาทิฏิโก โหติ ปรฺจ สมฺมาทิฏิยา สมาทเปติ สมฺมาทิฏิยา
จ สมนฺุโ โหติ สมฺมาทิฏิยา จ วณฺณ ภาสติ ฯ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตูหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว สคฺเคติ ฯ
กมฺมปถวคฺโค สตฺตโม ฯ
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ปณฺณาสกาสงฺคหิตา สุตฺตนฺตา
[๒๗๔] ราคสฺส ภิกขฺ เว อภิฺาย จตฺตาโร ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ
อาตาป สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส เวทนาสุ
... จิตฺเตสุ ... ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาป สมฺปชาโน
สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย
อิเม จตฺตาโร ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ ราคสฺส ภิกขฺ เว อภิฺาย
จตฺตาโร ธมฺมา ภาเวตพฺพา กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
อนุปฺปนฺนาน ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน อนุปฺปาทาย ฉนฺท ชเนติ
วายมติ วิรยิ  อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ อุปฺปนฺนาน
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ... อนุปฺปนฺนาน กุสลาน
ธมฺมาน อุปฺปาทาย ... อุปฺปนฺนาน กุสลาน ธมฺมาน ิติยา อสมฺโมสาย
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ภาวนาย ปาริปูริยา ฉนฺท ชเนติ วายมติ
วิริย อารภติ จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ปทหติ ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย
อิเม จตฺตาโร ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ราคสฺส ภิกขฺ เว อภิฺาย
จตฺตาโร ธมฺมา ภาเวตพฺพา กตเม จตฺตาโร อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ วิริยสมาธิ- ...
จิตฺตสมาธิ- ... วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ
ราคสฺส ภิกขฺ เว อภิฺาย อิเม จตฺตาโร ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
ราคสฺส ภิกขฺ เว ปริฺาย ฯเปฯ ปริกฺขยาย ปหานาย ขยาย วยาย
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วิราคาย นิโรธาย จาคาย ปฏินิสฺสคฺคาย อิเม จตฺตาโร ธมฺมา
ภาเวตพฺพา ฯ โทสสฺส โมหสฺส โกธสฺส อุปนาหสฺส มกฺขสฺส ปฬาสสฺส
อิสฺสาย มจฺฉริยสฺส มายาย สาเยฺยสฺส ถมฺภสฺส สารมฺภสฺส มานสฺส
อติมานสฺส มทสฺส ปมาทสฺส อภิฺาย ปริฺาย ปริกฺขยาย ปหานาย
ขยาย วยาย วิราคาย นิโรธาย จาคาย ปฏินิสฺสคฺคาย อิเม จตฺตาโร
ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
จตุกฺกนิปาโต นิฏิโต ฯ
_______________________

