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สุตฺตนฺตปฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส
ตติโย ภาโค
__________
ปฺจกนิปาโต
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปมปณฺณาสโก
เสขพลวคฺโค ปโม
[๑] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา
เอตทโวจ ปฺจิมานิ ภิกฺขเว เสขพลานิ กตมานิ ปฺจ
สทฺธาพล หิริพล โอตฺตปฺปพล วิริยพล ปฺาพล อิมานิ โข
ภิกฺขเว ปฺจ เสขพลานิ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ
สทฺธาพเลน สมนฺนาคตา ภวิสฺสาม เสขพเลน หิริพเลน
สมนฺนาคตา ภวิสฺสาม เสขพเลน โอตฺตปฺปพเลน สมนฺนาคตา
ภวิสฺสาม เสขพเลน วิริยพเลน สมนฺนาคตา ภวิสฺสาม เสขพเลน
ปฺาพเลน สมนฺนาคตา ภวิสฺสาม เสขพเลนาติ เอว หิ โว
ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ [๑]#๑ อิโต ปร โป. ม. อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ
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[๒] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว เสขพลานิ กตมานิ ปฺจ สทฺธาพล
หิริพล โอตฺตปฺปพล วิริยพล ปฺาพล ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว
สทฺธาพล อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สทฺโธ โหติ สทฺทหติ
ตถาคตสฺส โพธึ อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
สทฺธาพล ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว หิรพิ ล อิธ ภิกขฺ เว อริยสาวโก
หิริมา โหติ หิริยติ กายทุจฺจริเตน วจีทุจฺจริเตน มโนทุจฺจริเตน
หิริยติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา อิท วุจจฺ ติ
ภิกฺขเว หิรพิ ล ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว โอตฺตปฺปพล อิธ ภิกขฺ เว
อริยสาวโก โอตฺตปฺป โหติ โอตฺตปฺปติ กายทุจฺจริเตน วจีทุจฺจริเตน
มโนทุจฺจริเตน โอตฺตปฺปติ ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว โอตฺตปฺปพล ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว วิริยพล
อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก อารทฺธวิริโย วิหรติ อกุสลาน ธมฺมาน
ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม
อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ อิท วุจฺจติ ภิกขฺ เว วิริยพล ฯ
กตมฺจ ภิกฺขเว ปฺาพล อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก ปฺวา
โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฺาพล ฯ
อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ เสขพลานิ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว
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สิกฺขิตพฺพ สทฺธาพเลน สมนฺนาคตา ภวิสฺสาม เสขพเลน หิรพิ เลน ...
โอตฺตปฺปพเลน ... วิรยิ พเลน ... ปฺาพเลน สมนฺนาคตา
ภวิสฺสาม เสขพเลนาติ เอว หิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๓] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏเว
ธมฺเม ทุกฺข วิหรติ สวิฆาต สอุปายาส สปริฬาห กายสฺส [๑]- เภทา
ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อสฺสทฺโธ โหติ อหิริโก โหติ อโนตฺตปฺป โหติ กุสโี ต ๒
โหติ ทุปฺปฺโ โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺข วิหรติ สวิฆาต สอุปายาส
สปริฬาห กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา ฯ
ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏเว ธมฺเม สุข
วิหรติ อวิฆาต อนุปายาส อปริฬาห กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคติ ปาฏิกงฺขา กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สทฺโธ
โหติ หิริมา โหติ โอตฺตปฺป โหติ อารทฺธวิริโย โหติ
ปฺวา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ ทิฏเว ธมฺเม สุข วิหรติ อวิฆาต อนุปายาส อปริฬาห
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคติ ปาฏิกงฺขาติ ฯ
[๔] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ยถาภต
นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ
อสฺสทฺโธ โหติ อหิรโิ ก โหติ อโนตฺตปฺป โหติ กุสีโต
#๑ ม. สพฺพตฺถ วาเรสุ เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒ โป. ยุ. สพฺพตฺถ วาเรสุ
#กุสิโต ฯ
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โหติ ทุปฺปฺโ โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ
ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สทฺโธ โหติ หิรมิ า โหติ
โอตฺตปฺป โหติ อารทฺธวิริโย โหติ ปฺวา โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว สคฺเคติ ฯ
[๕] โย หิ โกจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี วา สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ตสฺส ทิฏเว ธมฺเม ปฺจ สหธมฺมิกา
วาทานุปาตา ๑ คารยฺห าน อาคจฺฉนฺติ กตเม ปฺจ สทฺธาป
นาม เต นาโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ หิรีป นาม เต นาโหสิ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ โอตฺตปฺปป นาม เต นาโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
วิริยป นาม เต นาโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปฺาป นาม เต
นาโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ โย หิ โกจิ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ วา ภิกฺขุนี
วา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ตสฺส ทิฏเว ธมฺเม อิเม
ปฺจ สหธมฺมิกา วาทานุปาตา คารยฺห าน อาคจฺฉนฺติ ฯ โย หิ
โกจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี วา สหาป ทุกฺเขน สหาป โทมนสฺเสน
อสฺสุมุโขป ๒ รุทมาโน ปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จรติ
ตสฺส ทิฏเว ธมฺเม ปฺจ สหธมฺมิกา ปาสส ๓ าน อาคจฺฉนฺติ
#๑ โป. ม. วาทานุปาตา คารยฺหา านา ฯ ยุ. วาทานุวาทา คารยฺหา านา ฯ
#๒ ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ โป. ม. ยุ. ปาสสา านา ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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กตเม ปฺจ สทฺธาป นาม เต อโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ หิรปี 
นาม เต อโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ โอตฺตปฺปป นาม เต อโหสิ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ วิริยป นาม เต อโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
ปฺาป นาม เต อโหสิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ โย หิ โกจิ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ วา ภิกขฺ ุนี วา สหาป ทุกฺเขน สหาป โทมนสฺเสน อสฺสุมุโขป
รุทมาโน ปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จรติ ตสฺส ทิฏเว
ธมฺเม อิเม ปฺจ สหธมฺมิกา ปาสส าน อาคจฺฉนฺตีติ ฯ
[๖] น ตาว ภิกฺขเว อกุสลสฺส สมาปตฺติ โหติ ยาว
สทฺธา ปจฺจุปฏิตา โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ยโต จ โข ภิกฺขเว
สทฺธา อนฺตรหิตา โหติ อสฺสทฺธิย ปริยุทฺธาย ๑ ติฏติ อถ
อกุสลสฺส สมาปตฺติ โหติ น ตาว ภิกฺขเว อกุสลสฺส สมาปตฺติ
โหติ ยาว หิรี ปจฺจุปฏิตา โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ยโต
จ โข ภิกฺขเว หิรี อนฺตรหิตา โหติ อหิริก ปริยุทฺธาย ติฏ ติ
อถ อกุสลสฺส สมาปตฺติ โหติ น ตาว ภิกขฺ เว อกุสลสฺส
สมาปตฺติ โหติ ยาว โอตฺตปฺป ปจฺจุปฏิต โหติ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ ยโต จ โข ภิกฺขเว โอตฺตปฺป อนฺตรหิต โหติ อโนตฺตปฺป
ปริยุทฺธาย ติฏติ อถ อกุสลสฺส สมาปตฺติ โหติ น ตาว
ภิกฺขเว อกุสลสฺส สมาปตฺติ โหติ ยาว วิริย ปจฺจุปฏิต
โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ยโต จ โข ภิกฺขเว วิริย อนฺตรหิต โหติ
#๑ ม. ยุ. ปริยุฏาย ฯ สพฺพตฺถ วาเรสุ อีทิสเมว ฯ
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โกสชฺช ปริยุทฺธาย ติฏ ติ อถ อกุสลสฺส สมาปตฺติ โหติ น
ตาว ภิกฺขเว อกุสลสฺส สมาปตฺติ โหติ ยาว ปฺา ปจฺจุปฏิตา
โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ยโต จ โข ภิกฺขเว ปฺา อนฺตรหิตา
โหติ ทุปฺปฺา ปริยทุ ฺธาย ติฏติ อถ อกุสลสฺส สมาปตฺติ
โหตีติ ฯ
[๗] เยภุยฺเยน ภิกฺขเว สตฺตา กาเมสุ ลฬิตา ๑ อสิตพฺยาภงฺคึ
ภิกฺขเว กุลปุตฺโต โอหาย อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต โหติ
สทฺโธ ปพฺพชิโต ๒ กุลปุตฺโตติ อล วจนาย ต กิสฺส เหตุ
ลพฺภา หิ ๓ ภิกฺขเว โยพฺพเนน กามา เต จ โข ยาทิสา วา
ตาทิสา วา เย จ ภิกฺขเว หีนา กามา เย จ มชฺฌิมา
กามา เย จ ปณีตา กามา สพฺเพ กามาเตฺวว สงฺข คจฺฉนฺติ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว กุมาโร มนฺโท อุตฺตานเสยฺยโก ธาติยา
ปมาทมนฺวาย กฏ วา กถล ๔ วา มุเข อาหเรยฺย ตเมน ธาตี ๕
สีฆ สีฆ มนสิกเรยฺย สีฆ สีฆ มนสิกริตฺวา สีฆ สีฆ อาหเรยฺย
โน เจ สกฺกุเณยฺย สีฆ สีฆ อาหริตุ วาเมน หตฺเถน สีฆ ๖
ปริคฺคเหตฺวา ทกฺขิเณน หตฺเถน วงฺกงฺคุล ๗ กริตวฺ า สโลหิตป อาหเรยฺย
ต กิสฺส เหตุ อตฺเถสา ภิกฺขเว กุมารสฺส วิเหสา เนสา นตฺถตี ิ
วทามิ กรณียฺจ โข เอว ๘ ภิกฺขเว ธาติยา อตฺถกามาย หิเตสินิยา
อนุกมฺปกาย อนุกมฺป อุปาทาย ฯ ยโต จ โข ภิกฺขเว โส กุมาโร
#๑ โป. จฬิตา ฯ ยุ. ปลาลิตา ฯ ๒ ม. สทฺธาปพฺพชิโต ฯ ๓ โป. ม. ยุ.
#หิสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ม. กล ฯ ๕ ม. ยุ. ธาติ ฯ ๖ ม. ยุ. สีส ฯ
#๗ ม. วงฺกงฺคุลึ ฯ ๘ ม. เอต ฯ
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วุฑฺโฒ ๑ โหติ อลปฺโ อนเปกฺขา ปน ๒ ภิกขฺ เว ธาตี ตสฺมึ
กุมารสฺมึ โหติ อตฺตคุตฺโตทานิ กุมาโร นาล ปมาทายาติ เอวเมว
โข ภิกฺขเว ยาวกีวฺจ ภิกฺขุโน สทฺธาย อกต โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
หิริยา อกต โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ โอตฺตปฺเปน อกต โหติ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ วิริเยน อกต โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปฺายฝ
อกต โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อนุรกฺขิตพฺโพ ตาว เม โส
ภิกฺขเว ภิกฺขุ โหติ ยโต จ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ โน สทฺธาย กต โหติ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ หิริยา กต โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ โอตฺตปฺเปน
กต โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ วิริเยน กต โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
ปฺาย กต โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อนเปกฺโข ปนาห ๓ ภิกขฺ เว
ตสฺมึ ภิกฺขุสฺมึ โหมิ อตฺตคุตฺโตทานิ ภิกฺขเว ๔ ภิกฺขุ นาล ปมาทายาติ ฯ
[๘] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ จวติ
นปฺปติฏาติ สทฺธมฺเม กตเมหิ ปฺหิ อสฺสทฺโธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
จวติ นปฺปติฏาติ สทฺธมฺเม อหิริโก ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ จวติ นปฺปติฏาติ
สทฺธมฺเม อโนตฺตปฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ จวติ นปฺปติฏาติ
สทฺธมฺเม กุสีโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ จวติ นปฺปติฏ าติ สทฺธมฺเม
ทุปฺปฺโ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ จวติ นปฺปติฏาติ สทฺธมฺเม อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ จวติ นปฺปติฏ าติ
สทฺธมฺเม ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ น จวติ
ปติฏาติ สทฺธมฺเม กตเมหิ ปฺจหิ สทฺโธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ น
#๑ โป. ม. ยุ. สพฺพตฺถ วุทโฺ ธ ฯ ๒ ม. ยุ. ทานิ ฯ ๓ ม. ยุ. ทานาห ฯ
#๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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จวติ ปติฏาติ สทฺธมฺเม หิริมา ภิกขฺ เว ภิกฺขุ น จวติ ปติฏ าติ
สทฺธมฺเม โอตฺตปฺป ภิกขฺ เว ภิกฺขุ น จวติ ปติฏาติ สทฺธมฺเม
อารทฺธวิริโย ภิกฺขเว ภิกฺขุ น จวติ ปติฏาติ สทฺธมฺเม
ปฺวา ภิกฺขเว ภิกฺขุ น จวติ ปติฏาติ สทฺธมฺเม อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ น จวติ ปติฏาติ
สทฺธมฺเมติ ฯ
[๙] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อคารโว
อปฺปติสฺโส จวติ นปฺปติฏาติ สทฺธมฺเม กตเมหิ ปฺจหิ
อสฺสทฺโธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อคารโว อปฺปติสฺโส จวติ นปฺปติฏ าติ
สทฺธมฺเม อหิริโก ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อคารโว อปฺปติสฺโส จวติ
นปฺปติฏาติ สทฺธมฺเม อโนตฺตปฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ อคารโว
อปฺปติสฺโส จวติ นปฺปติฏาติ สทฺธมฺเม กุสโี ต ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อคารโว อปฺปติสฺโส จวติ นปฺปติฏาติ สทฺธมฺเม ทุปปฺ ฺโ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อคารโว อปฺปติสฺโส จวติ นปฺปติฏาติ สทฺธมฺเม
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อคารโว
อปฺปติสฺโส จวติ นปฺปติฏาติ สทฺธมฺเม ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สคารโว สปฺปติสโฺ ส น จวติ ปติฏาติ สทฺธมฺเม
กตเมหิ ปฺจหิ สทฺโธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สคารโว สปฺปติสฺโส น จวติ
ปติฏาติ สทฺธมฺเม หิรมิ า ภิกฺขเว ภิกฺขุ สคารโว สปฺปติสฺโส น
จวติ ปติฏ าติ สทฺธมฺเม โอตฺตปฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ สคารโว
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สปฺปติสฺโส น จวติ ปติฏาติ สทฺธมฺเม อารทฺธวิริโย ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ สคารโว สปฺปติสฺโส น จวติ ปติฏาติ สทฺธมฺเม ปฺวา
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สคารโว สปฺปติสฺโส น จวติ ปติฏาติ สทฺธมฺเม
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สคารโว
สปฺปติสฺโส น จวติ ปติฏาติ สทฺธมฺเมติ ฯ
[๑๐] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อคารโว
อปฺปติสฺโส อภพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ ๑ วิรูฬฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺชิตุ
กตเมหิ ปฺจหิ อสฺสทฺโธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อคารโว อปฺปติสฺโส
อภพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺชิตุ อหิริโก
ภิกฺขเว ภิกฺขุ ... อโนตฺตปฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ ... กุสโี ต ภิกฺขเว ภิกฺขุ ...
ทุปฺปฺโ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อคารโว อปฺปติสฺโส อภพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
วุฑฺฒึ วิรูฬหฺ ึ เวปุลลฺ  อาปชฺชิตุ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อคารโว อปฺปติสฺโส อภพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิตุ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ สคารโว สปฺปติสฺโส ภพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ
วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชติ ุ กตเมหิ ปฺจหิ สทฺโธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สคารโว สปฺปติสฺโส ภพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล
อาปชฺชิตุ หิริมา ภิกฺขเว ภิกฺขุ ... โอตฺตปฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ ...
อารทฺธวิริโย ภิกฺขเว ภิกฺขุ ... ปฺวา ภิกฺขเว ภิกฺขุ สคารโว สปฺปติสฺโส
ภพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬหฺ ึ เวปุลฺล อาปชฺชิตุ อิเมหิ โข
#๑ โป. ม. ยุ. วุทฺธึ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สคารโว สปฺปติสโฺ ส ภพฺโพ
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺชิตุนฺติ ฯ
เสขพลวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สงฺขิตฺต วิตฺถต ทุกฺข ๑ ภต สิกฺขาย ปฺจม
สมาปตฺติ จ กาเมสุ จวนา เทฺว อคารวาติ ฯ
______________
พลวคฺโค ทุติโย
[๑๑] ปุพฺพาห ภิกฺขเว อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺโต ปฏิชานามิ ปฺจิมานิ ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ตถาคตพลานิ
เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโต ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ
ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ กตมานิ ปฺจ
สทฺธาพล หิริพล โอตฺตปฺปพล วิริยพล ปฺาพล อิมานิ โข
ภิกฺขเว ปฺจ ตถาคตสฺส ตถาคตพลานิ เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโต
ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก
ปวตฺเตตีติ ฯ
[๑๒] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว เสขพลานิ กตมานิ ปฺจ
สทฺธาพล หิริพล โอตฺตปฺปพล วิริยพล ปฺาพล อิมานิ โข
ภิกฺขเว ปฺจ เสขพลานิ อิเมส โข ภิกฺขเว ปฺจนฺน เสขพลาน
เอต อคฺค เอต สงฺคาหิก เอต สงฺฆาตนิย ยทิท ปฺาพล เสยฺยถาป
#๑ ม. ทุกฺขา ฯ
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ภิกฺขเว กูฏาคารสฺส เอต อคฺค เอต สงฺคาหิก เอต สงฺฆาตนิย
ยทิท กูฏ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเมส ปฺจนฺน เสขพลาน
เอต อคฺค เอต สงฺคาหิก เอต สงฺฆาตนิย ยทิท ปฺาพล
ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ สทฺธาพเลน สมนฺนาคตา
ภวิสฺสาม เสขพเลน หิรพิ เลน ... โอตฺตปฺปพเลน ... วิริยพเลน ...
ปฺาพเลน สมนฺนาคตา ภวิสฺสาม เสขพเลนาติ เอว หิ โว
ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๑๓] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว พลานิ กตมานิ ปฺจ สทฺธาพล
วิริยพล สติพล สมาธิพล ปฺาพล อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ
พลานีติ ฯ
[๑๔] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว พลานิ กตมานิ ปฺจ สทฺธาพล
วิริยพล สติพล สมาธิพล ปฺาพล กตมฺจ ภิกฺขเว สทฺธาพล
อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ
อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุรสิ ทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควาติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธาพล ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว วิริยพล
อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก อารทฺธวิริโย วิหรติ อกุสลาน ธมฺมาน
ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม
อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว วิริยพล ฯ กตมฺจ
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ภิกฺขเว สติพล อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สติมา โหติ ปรเมน
สติเนปกฺเกน สมนฺนาคโต จิรกตป จิรภาสิตป สริตา อนุสสฺ ริตา
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สติพล ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว สมาธิพล อิธ
ภิกฺขเว อริยสาวโก วิวิจเฺ จว 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 วิหรติถ
ปติยา จ วิราคา อุเปกฺขโก จ วิหรติ สโต จ สมฺปชาโน สุขฺจ
กาเยน ปฏิสเวเทติ ยนฺต อริยา อาจิกฺขนฺติ อุเปกฺขโก สติมา
สุขวิหารีติ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขสฺส จ ปหานา
ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมา
อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สมาธิพล ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ปฺาพล อิธ
ภิกฺขเว อริยสาวโก ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย
สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา อิท
วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฺาพล ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ พลานีติ ฯ
[๑๕] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว พลานิ กตมานิ ปฺจ สทฺธาพล
วิริยพล สติพล สมาธิพล ปฺาพล กตฺถ จ ภิกฺขเว สทฺธาพล
ทฏพฺพ จตูสุ โสตาปตฺติยงฺเคสุ เอตฺถ สทฺธาพล ทฏพฺพ ฯ
กตฺถ จ ภิกขฺ เว วิริยพล ทฏพฺพ จตูสุ สมฺมปฺปธาเนสุ เอตฺถ
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วิริยพล ทฏพฺพ กตฺถ จ ภิกฺขเว สติพล ทฏพฺพ จตูสุ
สติปฏาเนสุ เอตฺถ สติพล ทฏพฺพ ฯ กตฺถ จ ภิกฺขเว สมาธิพล
ทฏพฺพ จตูสุ ฌาเนสุ เอตฺถ สมาธิพล ทฏพฺพ ฯ กตฺถ จ
ภิกฺขเว ปฺาพล ทฏพฺพ จตูสุ อริยสจฺเจสุ เอตฺถ ปฺาพล
ทฏพฺพ ฯ อิมานิ โข ภิกขฺ เว ปฺจ พลานีติ ฯ
[๑๖] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว พลานิ กตมานิ ปฺจ สทฺธาพล
วิริยพล สติพล สมาธิพล ปฺาพล ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ
พลานิ ฯ อิเมส โข ภิกขฺ เว ปฺจนฺน พลาน เอต อคฺค เอต
สงฺคาหิก เอต สงฺฆาตนิย ยทิท ปฺาพล ฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
กูฏาคารสฺส เอต อคฺค เอต สงฺคาหิก เอต สงฺฆาตนิย ยทิท กูฏ
เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเมส ปฺจนฺน พลาน เอต อคฺค เอต
สงฺคาหิก เอต สงฺฆาตนิย ยทิท ปฺาพลนฺติ ฯ
[๑๗] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อตฺตหิตาย
ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ อตฺตนา สีลสมฺปนฺโน โหติ โน ปร สีลสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา สมาธิสมฺปนฺโน โหติ โน ปร สมาธิสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา ปฺาสมฺปนฺโน โหติ โน ปร ปฺาสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา วิมุตฺติสมฺปนฺโน โหติ โน ปร วิมุตฺติสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน โหติ โน ปร วิมตุ ฺติาณทสฺสนสมฺปทาย สมาทเปติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ ๑
#๑ ม. องฺเคหิ ฯ
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สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตายาติ ฯ
[๑๘] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ปรหิตาย
ปฏิปนฺโน โหติ โน อตฺตหิตาย กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ อตฺตนา น สีลสมฺปนฺโน โหติ ปร สีลสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา น สมาธิสมฺปนฺโน โหติ ปร สมาธิสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา น ปฺาสมฺปนฺโน โหติ ปร ปฺาสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา น วิมุตฺติสมฺปนฺโน โหติ ปร วิมุตฺติสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา น วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน โหติ ปร วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทาย
สมาทเปติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ปรหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน อตฺตหิตายาติ ฯ
[๑๙] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ เนว
อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตาย กตเมหิ ปฺจหิ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อตฺตนา น สีลสมฺปนฺโน โหติ โน ปร สีลสมฺปทาย
สมาทเปติ อตฺตนา น สมาธิสมฺปนฺโน โหติ โน ปร สมาธิสมฺปทาย
สมาทเปติ อตฺตนา น ปฺาสมฺปนฺโน โหติ โน ปร
ปฺาสมฺปทาย สมาทเปติ อตฺตนา น วิมุตฺติสมฺปนฺโน โหติ โน
ปร วิมุตฺติสมฺปทาย สมาทเปติ อตฺตนา น วิมตุ ฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน
โหติ โน ปร วิมุตฺต
ิ าณทสฺสนสมฺปทาย สมาทเปติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ เนว อตฺตหิตาย
ปฏิปนฺโน โหติ โน ปรหิตายาติ ฯ
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[๒๐] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อตฺตหิตาย
จ ๑ ปฏิปนฺโน โหติ ปรหิตาย จ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ อตฺตนา จ สีลสมฺปนฺโน โหติ ปรฺจ สีลสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา จ สมาธิสมฺปนฺโน โหติ ปรฺจ สมาธิสมฺปทาย สมาทเปติ
อตฺตนา จ ปฺาสมฺปนฺโน โหติ ปรฺจ ปฺาสมฺปทาย
สมาทเปติ อตฺตนา จ วิมุตฺติสมฺปนฺโน โหติ ปรฺจ วิมุตฺติสมฺปทาย
สมาทเปติ อตฺตนา จ วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน โหติ ปรฺจ
วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทาย สมาทเปติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อตฺตหิตาย จ ปฏิปนฺโน โหติ ปรหิตาย
จาติ ฯ
พลวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อนนุสฺสุตกูฏฺจ
สงฺขิตฺต วิตฺถเตน ๒ จ
ทฏพฺพฺจ ปุนกูฏ ๓ จตฺตาโรป ๔ หิเตน จาติ ฯ
______________
ปฺจงฺคิกวคฺโค ตติโย
[๒๑] โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ อคารโว อปฺปติสฺโส อสภาควุตฺติโก
สพฺรหฺมจารีสุ อาภิสมาจาริก ธมฺม ปริปูเรสฺสตีติ เนต าน
วิชฺชติ อาภิสมาจาริก ธมฺม อปริปูเรตฺวา เสข ธมฺม ปริปูเรสฺสตีติ
เนต าน วิชฺชติ เสข ธมฺม อปริปูเรตฺวา สีลานิ ปริปูเรสฺสตีติ
#๑ โป. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. วิตฺถาเรน ฯ ๓ ม. สุโนกุฏ ฯ ๔ ม. ยุ. จ ฯ
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เนต าน วิชฺชติ สีลานิ อปริปูเรตฺวา สมฺมาทิฏึ ปริปูเรสฺสตีติ
เนต าน วิชชฺ ติ สมฺมาทิฏึ อปริปูเรตฺวา สมฺมาสมาธึ
ปริปูเรสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ สคารโว
สปฺปติสฺโส สภาควุตฺติโก สพฺรหฺมจารีสุ อาภิสมาจาริก ธมฺม
ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ อาภิสมาจาริก ธมฺม ปริปูเรตฺวา
เสข ธมฺม ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ เสข ธมฺม ปริปูเรตฺวา
สีลานิ ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ สีลานิ ปริปูเรตฺวา
สมฺมาทิฏึ ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ สมฺมาทิฏึ ปริปูเรตฺวา
สมฺมาสมาธึ ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๒๒] โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ อคารโว อปฺปติสโฺ ส อสภาควุตฺติโก
สพฺรหฺมจารีสุ อาภิสมาจาริก ธมฺม ปริปูเรสฺสตีติ เนต าน
วิชฺชติ อาภิสมาจาริก ธมฺม อปริปูเรตฺวา เสข ธมฺม ปริปูเรสฺสตีติ
เนต าน วิชฺชติ เสข ธมฺม อปริปูเรตฺวา สีลกฺขนฺธ ปริปูเรสฺสตีติ
เนต าน วิชฺชติ สีลกฺขนฺธ อปริปูเรตฺวา สมาธิกฺขนฺธ ปริปูเรสฺสตีติ
เนต าน วิชฺชติ สมาธิกฺขนฺธ อปริปูเรตฺวา ปฺากฺขนฺธ
ปริปูเรสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ สคารโว
สปฺปติสฺโส สภาควุตฺติโก สพฺรหฺมจารีสุ อาภิสมาจาริก ธมฺม
ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ อาภิสมาจาริก ธมฺม ปริปูเรตฺวา เสข
ธมฺม ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชชฺ ติ เสข ธมฺม ปริปูเรตฺวา
สีลกฺขนฺธ ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ สีลกฺขนฺธ ปริปเู รตฺวา
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สมาธิกฺขนฺธ ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ สมาธิกฺขนฺธ ปริปูเรตฺวา
ปฺากฺขนฺธ ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๒๓] ปฺจิเม ภิกฺขเว ชาตรูปสฺส อุปกฺกิเลสา เยหิ อุปกฺกิเลเสหิ
อุปกฺกิลิฏ ชาตรูป น เจว มุทุ โหติ น กมฺมนิย น
จ ปภสฺสร ปภงฺคุ จ น จ สมฺมาอุเปติ กมฺมาย กตเม ปฺจ
อโย โลห ติปุ สีส สชฺฌ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ชาตรูปสฺส
อุปกฺกิเลสา เยหิ อุปกฺกเิ ลเสหิ อุปกฺกิลิฏ ชาตรูป น เจว มุทุ
โหติ น จ กมฺมนิย น จ ปภสฺสร ปภงฺคุ จ น จ สมฺมาอุเปติ
กมฺมาย ยโต จ โข ภิกขฺ เว ชาตรูป อิเมหิ ปฺจหิ อุปกฺกิเลเสหิ
วิมุตฺต ๑ โหติ ต โหติ ชาตรูป มุทุ จ กมฺมนิย จ ปภสฺสร จ
น จ ปภงฺคุ สมฺมาอุเปติ กมฺมาย ยสฺส กสฺสจิ ๒ ปลนฺธนวิกติยา อากงฺขติ
ยทิ มุทฺทิกาย ยทิ กุณฺฑลาย ยทิ คีเวยฺยเกน ๓ ยทิ สุวณฺณมาลาย
ตฺจสฺส อตฺถ อนุโภติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจิเม
จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เยหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏ จิตฺต น
เจว มุทุ โหติ น จ กมฺมนิย น จ ปภสฺสร ปภงฺคุ จ น จ
สมฺมาสมาธิยติ อาสวาน ขยาย กตเม ปฺจ กามจฺฉนฺโท
พฺยาปาโท ถีนมิทฺธ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ วิจิกิจฺฉา อิเม โข ภิกฺขเว
ปฺจ จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา เยหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลฏิ  จิตฺต
น เจว มุทุ โหติ น จ กมฺมนิย น จ ปภสฺสร ปภงฺคุ จ น จ
#๑ สี. วิปฺปมุตฺต ฯ ๒ ม. สพฺพตฺถ วาเรสุ ยสฺสา ยสฺสา จ ฯ โป. ยสฺส ยสฺส จ ฯ
#๓ ม. คีเวยฺยกาย ฯ
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สมฺมาสมาธิยติ อาสวาน ขยาย ยโต จ โข ภิกฺขเว จิตฺต
อิเมหิ ปฺจหิ อุปกฺกิเลเสหิ วิมุตฺต โหติ ต โหติ จิตฺต มุทุ
จ กมฺมนิย จ ปภสฺสร จ น จ ปภงฺคุ สมฺมาสมาธิยติ อาสวาน ขยาย
ยสฺส ยสฺส จ อภิฺาสจฺฉิกรณียสฺส ธมฺมสฺส จิตฺต อภินินฺนาเมติ
อภิฺาสจฺฉิกิริยาย ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ
อายตเน โส สเจ อากงฺขติ อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุภเวยฺย
เอโกป หุตฺวา พหุธา อสฺส พหุธาป หุตฺวา เอโก อสฺส อาวิภาว
ติโรภาว ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ ติโรปพฺพต อสชฺชมาโน คจฺเฉยฺย
เสยฺยถาป อากาเส ปวิยาป อุมฺมุชชฺ นิมุชชฺ  กเรยฺย เสยฺยถาป
อุทเก อุทเกป อภิชชฺ มาเน คจฺเฉยฺย เสยฺยถาป ปวิยา อากาเสป
ปลฺลงฺเกน กเมยฺย เสยฺยถาป ปกฺขี สกุโณ อิเมป จนฺทิมสุริเย
เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว ปาณินา ปรามเสยฺย ปริมชฺเชยฺย
ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตยฺยนฺติ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต
ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน โส สเจ อากงฺขติ ทิพฺพาย
โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท สุเณยฺย ทิพฺเพ
จ มานุเส จ เย ทูเร สนฺติเก จาติ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต
ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน โส สเจ อากงฺขติ ปรสตฺตาน
ปรปุคฺคลาน เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชาเนยฺย สราค วา จิตฺต
สราค จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย วีตราค วา จิตฺต วีตราค จิตฺตนฺติ
ปชาเนยฺย สโทส วา จิตฺต สโทส จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย วีตโทส
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วา จิตฺต วีตโทส จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย สโมห วา จิตฺต
สโมห จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย วีตโมห วา จิตฺต วีตโมห จิตฺตนฺติ
ปชาเนยฺย สงฺขิตฺต วา จิตฺต สงฺขิตฺต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย วิกฺขิตฺต
วา จิตฺต วิกฺขิตฺต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย มหคฺคต วา จิตฺต
มหคฺคต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย อมหคฺคต วา จิตฺต อมหคฺคต
จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย สอุตฺตร วา จิตฺต สอุตตฺ ร จิตฺตนฺติ
ปชาเนยฺย อนุตฺตร วา จิตฺต อนุตฺตร จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย
สมาหิต วา จิตฺต สมาหิต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย อสมาหิต วา
จิตฺต อสมาหิต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย วิมุตฺต วา จิตฺต วิมุตฺต
จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย อวิมุตฺต วา จิตฺต อวิมตุ ฺต จิตฺตนฺติ
ปชาเนยฺยนฺติ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน๔
โส สเจ อากงฺขติ อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสเรยฺย เสยฺยถีท
เอกป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ติสฺโสป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย
ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย วีสป ชาติโย ตึสป ชาติโย
จตฺตาฬีสป ชาติโย ปฺาสป ชาติโย ชาติสตป ชาติสหสฺสป
ชาติสตสหสฺสป อเนเกป สวฏฏกปฺเป อเนเกป วิวฏฏกปฺเป
อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ
เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต
จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ
เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส
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ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสเรยฺยนฺติ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ
สติ อายตเน โส สเจ อากงฺขติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน
อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺเสยฺย จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน
ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต
ปชาเนยฺย อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา
วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา
มิจฺฉาทิฏิกา มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน
โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา
มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏ ิกา
สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปนฺนาติ อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สตฺเต ปสฺเสยฺย จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ
ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมปู เค สตฺเต ปชาเนยฺยนฺติ ตตฺรฅ
ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน โส สเจ อากงฺขติ
อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยนฺติ ตตฺร
ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเนติ ฯ
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[๒๔] ทุสฺสีลสฺส ภิกฺขเว สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ
สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ อสติ สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส
โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน อสติ ยถาภูตาณทสฺสนวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ นิพพฺ ิทาวิราโค นิพฺพิทาวิราเค
อสติ นิพพฺ ิทาวิราควิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน
เสยฺยถาป ภิกฺขเว รุกโฺ ข สาขาปลาสวิปนฺโน ตสฺส ปปฺปฏิกาป น
ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป น ปาริปูรึ คจฺฉติ เผคฺคุป น ปาริปรู ึ
คจฺฉติ สาโรป น ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกฺขเว
ทุสฺสีลสฺส สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ
อสติ สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ยถาภูตาณทสฺสน
ยถาภูตาณทสฺสเน อสติ ยถาภูตาณทสฺสนวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ
นิพฺพิทาวิราโค นิพฺพิทาวิราเค อสติ นิพฺพิทาวิราควิปนฺนสฺส หตูปนิส
โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน สีลวโต ภิกขฺ เว สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน
โหติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ สติ สมฺมาสมาธิสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสฺสยสมฺปนฺน โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน
สติ
ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน
โหติ นิพฺพทิ าวิราโค นิพฺพิทาวิราเค สติ นิพพฺ ิทาวิราคสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสฺสยสมฺปนฺน โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน เสยฺยถาป ภิกฺขเว รุกโฺ ข
สาขาปลาสสมฺปนฺโน ตสฺส ปปฺปฏิกาป ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป
ปาริปูรึ คจฺฉติ เผคฺคุป ปาริปูรึ คจฺฉติ สาโรป ปาริปูรึ คจฺฉติ
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เอวเมว โข ภิกฺขเว สีลวโต สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน โหติ
สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ สติ สมฺมาสมาธิสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสฺสยสมฺปนฺน โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน สติ
ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน โหติ นิพฺพิทาวิราโค
นิพฺพิทาวิราเค สติ นิพพฺ ิทาวิราคสมฺปนฺนสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺน โหติ
วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ฯ
[๒๕] ปฺจหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ อนุคฺคหิตา สมฺมาทิฏิ
เจโตวิมุตฺติผลา จ โหติ เจโตวิมุตฺติผลานิสสา จ ปฺาวิมุตฺติผลา
จ โหติ ปฺาวิมุตฺติผลานิสสา จ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว
สมฺมาทิฏิ สีลานุคฺคหิตา จ โหติ สุตฺตานุคฺคหิตา จ โหติ
สากจฺฉานุคฺคหิตา จ โหติ สมถานุคฺคหิตา จ โหติ วิปสฺสนานุคฺคหิตา
จ โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ องฺเคหิ อนุคฺคหิตา
สมฺมาทิฏิ เจโตวิมุตฺติผลา จ โหติ เจโตวิมุตฺติผลานิสสา
จ ปฺาวิมุตฺติผลา จ โหติ ปฺาวิมุตฺติผลานิสสา จาติ ฯ
[๒๖] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว วิมุตฺตายตนานิ ยตฺถ ภิกฺขุโน
อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิมุตฺต วา จิตฺต
วิมุจฺจติ อปริกฺขีณา วา อาสวา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺต วา
อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ กตมานิ ปฺจ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน สตฺถา ธมฺม เทเสติ อฺตโร วา ครุฏานิโย สพฺรหฺมจารี
ยถา ยถา ภิกฺขเว ตสฺส ภิกฺขุโน สตฺถา ธมฺม เทเสติ
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อฺตโร วา ครุฏานิโย สพฺรหฺมจารี ตถา ตถา โส ตสฺมึ
ธมฺเม อตฺถปฏิสเวที จ โหติ ธมฺมปฏิสเวที จ ตสฺส อตฺถปฏิสเวทิโน
ธมฺมปฏิสเวทิโน ปามุชฺช ๑ ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ
ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวเทติ สุขิโน
จิตฺต สมาธิยติ อิท ภิกขฺ เว ปม วิมุตฺตายตน ยตฺถ ภิกฺขุโน
อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิมุตฺต วา จิตฺต
วิมุจฺจติ อปริกฺขีณา วา อาสวา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺต
วา อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน
นเหว โข สตฺถา ธมฺม เทเสติ อฺตโร วา ครุฏ านิโย สพฺรหฺมจารี
อปจ โข ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส
เทเสติ ยถา ยถา ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม
วิตฺถาเรน ปเรส เทเสติ ตถา ตถา โส ตสฺมึ ธมฺเม อตฺถปฏิสเวที
จ โหติ ธมฺมปฏิสเวที จ ตสฺส อตฺถปฏิสเวทิโน ธมฺมปฏิสเวทิโน
ปามุชฺช ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย
ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวเทติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ
อิท ภิกฺขเว ทุติย วิมุตฺตายตน ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส ฯเปฯ
โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน นเหว โข
สตฺถา ธมฺม เทเสติ อฺตโร วา ครุฏานิโย สพฺรหฺมจารี นป ๒
ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส เทเสติ อปจ โข
ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน สชฺฌาย กโรติ ยถา ยถา
#๑ ม. สพฺพวาเรสุ ปาโมชฺช ฯ ๒ ม. นาป ฯ สพฺพวาเสุป อีทิสเมว ฯ
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ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน สชฺฌาย กโรติ
ตถา ตถา โส ตสฺมึ ธมฺเม อตฺถปฏิสเวที จ โหติ ธมฺมปฏิสเวที
จ ตสฺส อตฺถปฏิสเวทิโน ธมฺมปฏิสเวทิโน ปามุชฺช ชายติ ปมุทิตสฺส
ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย
สุข เวเทติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ อิท ภิกฺขเว ตติย
วิมุตฺตายตน ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ฯเปฯ โยคกฺเขม
อนุปาปุณาติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน นเหว โข สตฺถา ธมฺม
เทเสติ อฺตโร วา ครุฏานิโย สพฺรหฺมจารี นป ยถาสุต
ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส เทเสติ นป ยถาสุต ยถาปริยตฺต
ธมฺม วิตฺถาเรน สชฺฌาย กโรติ อปจ โข ยถาสุต
ยถาปริยตฺต ธมฺม เจตสา อนุวิตกฺเกติ อนุวิจาเรติ ๑ มนสานุเปกฺขติ
ยถา ยถา ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม เจตสา
อนุวิตกฺเกติ อนุวิจาเรติ มนสานุเปกฺขติ ตถา ตถา โส ตสฺมึ ธมฺเม
อตฺถปฏิสเวที จ โหติ ธมฺมปฏิสเวที จ ตสฺส อตฺถปฏิสเวทิโน
ธมฺมปฏิสเวทิโน ปามุชชฺ  ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส
กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวเทติ สุขิโน
จิตฺต สมาธิยติ อิท ภิกขฺ เว จตุตฺถ วิมุตฺตายตน ยตฺถ ภิกฺขุโน
อปฺปมตฺตสฺส ฯเปฯ โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน นเหว โข สตฺถา ธมฺม เทเสติ อฺตโร วา ครุฏานิโย
สพฺรหฺมจารี นป ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส
#๑ โป. ยุ. อนุวิจรติ ฯ อปรมฺป อีทิสเมว ฯ
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เทเสติ นป ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน สชฺฌาย กโรติ
นป ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม เจตสา อนุวิตกฺเกติ อนุวิจาเรติ
มนสานุเปกฺขติ อปจ ขฺวสฺส อฺตร สมาธินิมิตฺต สุคฺคหิต โหติ
สุมนสิกต สูปธาริต สุปฺปฏิวิทฺธ ปฺาย ยถา ยถา ภิกขฺ เว
ภิกฺขุโน อฺตร สมาธินิมิตฺต สุคฺคหิต โหติ สุมนสิกต สูปธาริต
สุปฺปฏิวิทฺธ ปฺาย ตถา ตถา โส ตสฺมึ ธมฺเม อตฺถปฏิสเวที
จ โหติ ธมฺมปฏิสเวที จ ตสฺส อตฺถปฏิสเวทิโน ธมฺมปฏิสเวทิโน
ปามุชฺช ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ
ปสฺสทฺธกาโย สุข เวเทติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ อิท
ภิกฺขเว ปฺจม วิมุตฺตายตน ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส ฯเปฯ
โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ วิมุตฺตายตนานิ
ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิมุตฺต
วา จิตฺต วิมุจฺจติ อปริกฺขีณา วา อาสวา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ
อนนุปฺปตฺต วา อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาตีติ ฯ
[๒๗] สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ อปฺปมาณ นิปกา ปติสฺสตา
สมาธึ ภิกฺขเว ภาวยต อปฺปมาณ นิปกาน ปติสฺสตาน ปฺจ าณานิ
ปจฺจตฺตฺเว อุปฺปชฺชนฺติ กตมานิ ปฺจ อย สมาธิ ปจฺจุปฺปนฺนสุโข
เจว อายตึ จ สุขวิปาโกติ ปจฺจตฺตฺเว าณ อุปฺปชฺชติ
อย สมาธิ อริโย นิรามิโสติ ปจฺจตฺตฺเว าณ อุปฺปชฺชติ อย
สมาธิ อกาปุริสเสวิโตติ ปจฺจตฺตฺเว าณ อุปฺปชฺชติ อย สมาธิ
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สนฺโต ปณีโต ปฏิปฺปสฺสทฺธิลทฺโธ เอโกทิภาวาธิคโต น จ
สสงฺขารนิคฺคยฺหวาริตปฺปตฺโตติ ปจฺจตฺตฺเว าณ อุปฺปชฺชติ โส โข
ปนาห อิม สมาธึ สโตว สมาปชฺชามิ สโต ๑ วุฏหามีติ
ปจฺจตฺตฺเว าณ อุปฺปชฺชติ ฯ สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ อปฺปมาณ
นิปกา ปติสฺสตา สมาธึ ภิกฺขเว ภาวยต อปฺปมาณ นิปกาน
ปติสฺสตาน อิมานิ ปฺจ าณานิ ปจฺจตฺตฺเว อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ
[๒๘] อริยสฺส ภิกฺขเว ปฺจงฺคิกสฺส สมฺมาสมาธิสฺส ภาวน
เทเสสฺสามิ ต สุณาถ ฯเปฯ กตมา จ ภิกฺขเว อริยสฺส
ปฺจงฺคิกสฺส สมฺมาสมาธิสฺส ภาวนา อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิวจิ ฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิมเมว กาย
วิเวกเชน ปติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส
กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส วิเวกเชน ปติสุเขน อปฺผุฏ โหติ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว ทกฺโข นฺหาปโก วา นฺหาปกนฺเตวาสี วา กสถาเล
นฺหานิยจุณฺณานิ อากิรติ ฺวา อุทเกน ปริปฺโผสก ปริปโฺ ผสก สนฺเนยฺย
สาย นฺหานิยปณฺฑิ สิเนหานุคตา สิเนหปเรตา สมนฺตรพาหิรา ๒ ผุฏา
สิเนเหน น จ ปคฺฆรติ ๓ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กาย
วิเวกเชน ปติสุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส
กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส วิเวกเชน ปติสุเขน อปฺผุฏ โหติ อริยสฺส
ภิกฺขเว ปฺจงฺคิกสฺส สมฺมาสมาธิสฺส อย ปมา ภาวนา ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร วสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. สนฺตรพาหิรา ฯ ๓ ม. ปคฺฆรินี ฯ
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อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิมเมว กาย สมาธิเชน ปติสุเขน อภิสนฺเทติ
ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต
กายสฺส สมาธิเชน ปตสิ ุเขน อปฺผุฏ โหติ เสยฺยถาป ภิกขฺ เว
อุทกรหโท [๑]- อุพฺภิโตทโก ๒ ตสฺส เนวสฺส ปุรตฺถิมาย ทิสาย อุทกสฺส
อายมุข น ปจฺฉิมาย ทิสาย อุทกสฺส อายมุข น อุตฺตราย
ทิสาย อุทกสฺส อายมุข น ทกฺขิณาย ทิสาย อุทกสฺส อายมุข
เทโว จ ๓ กาเลน กาล สมฺมาธาร นานุปฺปเวจฺเฉยฺย ๔ อถโข ตมฺหา
จ อุทกรหทา สีตา วาริธารา อุพฺภิชฺชิตฺวา ตเมว อุทกรหท สีเตน
วารินา อภิสนฺเทยฺย ปริสนฺเทยฺย ปริปูเรยฺย ปริปฺผเรยฺย นาสฺส
กิฺจิ สพฺพาวโต อุทกรหทสฺส สีเตน วารินา อปฺผุฏ อสฺส เอวเมว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กาย สมาธิเชน ปติสุเขน อภิสนฺเทติ
ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส
สมาธิเชน ปติสุเขน อปฺผุฏ โหติ อริยสฺส ภิกฺขเว ปฺจงฺคิกสฺส
สมฺมาสมาธิสฺส อย ทุติยา ภาวนา ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิมเมว
กาย นิปฺปตเิ กน สุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ ปริปฺผรติ
นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส นิปฺปติเกน สุเขน อปฺผุฏ โหติ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว อุปฺปลินิย วา ปทุมินิย วา ปุณฺฑรีกินิย วา
อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก
ชาตานิ อุทเก สวฑฺฒานิ ๕ อุทกานุคฺคตานิ อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ ตานิ
#๑ ม. คมฺภีโร ฯ ๒ ม. ยุ. อุพฺภิโททโก ฯ ๓ โป. ปน ฯ ๔ ยุ. อนุปฺปเวจฺเฉยฺย ฯ
#๕ โป. สพทฺธานิ ฯ
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ยาว จคฺคา ยาว จ มูลา สีเตน วารินา อภิสนฺนานิ ปริสนฺนานิ
ปริปูรานิ ปริปฺผุฏานิ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวต อุปฺปลาน วา ปทุมาน
วา ปุณฺฑรีกาน วา สีเตน วารินา อปฺผุฏ อสฺส เอวเมว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อิมเมว กาย นิปฺปต ิเกน สุเขน อภิสนฺเทติ ปริสนฺเทติ ปริปูเรติ
ปริปฺผรติ นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส นิปฺปติเกน สุเขน
อปฺผุฏ โหติ อริยสฺส ภิกฺขเว ปฺจงฺคิกสฺส สมฺมาสมาธิสฺส อย
ตติยา ภาวนา ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส
จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิมเมว
กาย ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน ผริตฺวา นิสนิ ฺโน โหติ นาสฺส
กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน อปฺผุฏ
โหติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ปุริโส โอทาเตน วตฺเถน สสีส ปารุปตฺวา
นิสินฺโน อสฺส นาสฺส กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส โอทาเตน
วตฺเถน อปฺผุฏ อสฺส เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิมเมว กาย
ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน ผริตฺวา นิสินฺโน โหติ นาสฺส
กิฺจิ สพฺพาวโต กายสฺส ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน อปฺผุฏ
โหติ อริยสฺส ภิกฺขเว ปฺจงฺคิกสฺส สมฺมาสมาธิสฺส อย จตุตฺถา
ภาวนา ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปจฺจเวกฺขณานิมิตฺต สุคฺคหิต
โหติ สุมนสิกต สูปธาริต สุปฺปฏิวทิ ฺธ ปฺาย เสยฺยถาป ภิกฺขเว
อฺโ วา อฺ ปจฺจเวกฺเขยฺย ิโต วา นิสินนฺ  ปจฺจเวกฺเขยฺย
นิสินฺโน วา นิปนฺน ปจฺจเวกฺเขยฺย เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
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ปจฺจเวกฺขณานิมิตฺต สุคคฺ หิต โหติ สุมนสิกต สูปธาริต สุปฺปฏิวิทฺธ
ปฺาย อริยสฺส ภิกฺขเว ปฺจงฺคิกสฺส สมฺมาสมาธิสฺส อย ปฺจมา
ภาวนา ฯ เอว ภาวิเต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อริเย ปฺจงฺคิเก สมฺมาสมาธิมฺหิ
เอว พหุลกี เต ยสฺส ยสฺส อภิฺาสจฺฉิกรณียสฺส ธมฺมสฺส
จิตฺต อภินินฺนาเมติ อภิฺาสจฺฉิกิริยาย ตตฺร ตเตฺรว สกฺขภิ พฺพต
ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน เสยฺยถาป ภิกฺขเว อุทกมณิโก อาธาเร
ปโต ปูโร อุทกสฺส สมติตฺติโก กากเปยฺโย ตเมน พลวา ปุรโิ ส
ยโต ยโต อาวฏเฏยฺย ๑ อาคจฺเฉยฺย อุทกนฺติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว ภาวิเต อริเย ปฺจงฺคิเก สมฺมาสมาธิมฺหิ
เอว พหุลกี เต ยสฺส ยสฺส อภิฺาสจฺฉิกรณียสฺส ธมฺมสฺส
จิตฺต อภินินฺนาเมติ อภิฺาสจฺฉิกิริยาย ตตฺร ตเตฺรว สกฺขภิ พฺพต
ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน เสยฺยถาป ภิกฺขเว สเม ภูมิภาเค
โปกฺขรณี จตุรสฺสา ๒ อาลิพทฺธา ปูรา อุทกสฺส สมติตฺติกา กากเปยฺยา
ตเมน พลวา ปุรโิ ส ยโต ยโต อาลึ มฺุเจยฺย อาคจฺเฉยฺย
อุทกนฺติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ เอว ภาวิเต
อริเย ปฺจงฺคิเก สมฺมาสมาธิมฺหิ เอว พหุลีกเต ยสฺส ยสฺส อภิฺา
สจฺฉิกรณียสฺส ธมฺมสฺส จิตฺต อภินินฺนาเมติ อภิฺาสจฺฉิกิริยาย
ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน เสยฺยถาป
ภิกฺขเว สุภูมิย จาตุมฺมหาปเถ อาชฺรโถ ยุตโฺ ต อสฺส ิโต
#๑ ม. ยุ. อาวชฺเชยฺย ฯ ๒ ม. จตุรสา ฯ
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โอสตปโตโท ๑ ตเมน ทกฺโข โยคฺคาจริโย อสฺสทมฺมสารถิ อภิรูหิตฺวา
วาเมน หตฺเถน รสฺมิโย คเหตฺวา ทกฺขิเณน หตฺเถน ปโตท คเหตฺวา
เยนิจฺฉก ยทิจฺฉก สาเรยฺยป ปจฺจาสาเรยฺยป เอวเมว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ เอว ภาวิเต อริเย ปฺจงฺคิเก สมฺมาสมาธิมฺหิ เอว พหุลกี เต
ยสฺส ยสฺส อภิฺาสจฺฉิกรณียสฺส ธมฺมสฺส จิตฺต อภินินฺนาเมติ
อภิฺาสจฺฉิกิริยาย ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ
อายตเน โส สเจ อากงฺขติ อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุภเวยฺย
เอโกป หุตฺวา พหุธา อสฺส ฯเปฯ ยาวพฺรหฺมโลกาป กาเยน วส
วตฺเตยฺยนฺติ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน
โส สเจ อากงฺขติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย ฯเปฯ เย ทูเร
สนฺติเก จาติ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ
อายตเน โส สเจ อากงฺขติ ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน เจตสา เจโต
ปริจฺจ ปชาเนยฺย สราค วา จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺย ฯเปฯ
อวิมุตฺต วา จิตฺต อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชาเนยฺยนฺติ
ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน โส สเจ
อากงฺขติ อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสเรยฺย เสยฺยถีท เอกป
ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสเรยฺยนฺติ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ
สติ อายตเน โส สเจ อากงฺขติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน
อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชาเนยฺยนฺติ ตตฺร
#๑ ม. ยุ. โอธสฺตปโตโท ฯ
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ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเน โส สเจ
อากงฺขติ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยนฺติ ตตฺร ตเตฺรว
สกฺขิภพฺพต ปาปุณาติ สติ สติ อายตเนติ ฯ
[๒๙] ปฺจิเม ภิกฺขเว จงฺกเม อานิสสา กตเม ปฺจ
อทฺธานกฺขโม โหติ ปธานกฺขโม โหติ อปฺปาพาโธ โหติ อสิต
ปต ขายิต สายิต สมฺมาปริณาม ๑ คจฺฉติ จงฺกมาธิคโต สมาธิ
จิรฏิติโก โหติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ จงฺกเม อานิสสาติ ฯ
[๓๐] เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก จรมาโน มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน อิจฺฉานงฺคล นาม โกสลาน พฺราหฺมณคาโม
ตทวสริ ตตฺร สุท ภควา อิจฺฉานงฺคเล วิหรติ อิจฉฺ านงฺคลวนสณฺเฑ ฯ
อสฺโสสุ โข อิจฺฉานงฺคลกา พฺราหฺมณคหปติกา สมโณ ขลุ โภ
โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต อิจฺฉานงฺคล อนุปปฺ ตฺโต
อิจฺฉานงฺคเล วิหรติ อิจฉฺ านงฺคลวนสณฺเฑ ฯ ต โข ปน ภวนฺต
โคตม เอว กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส ภควา๕
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควา ๒ โส อิม โลก
สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช สเทวมนุสฺส สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ โส ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
#๑ โป. อสีตปตขายิตสายิต สมฺมา ... ฯ ยุ. อสีตปตขายิตสายิตสมฺมาปริณาม ฯ
#๒ ม. ภควาติ ฯ
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ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ สาธุ โข ปน ตถารูปาน อรหต
ทสฺสน โหตีติ อถโข อิจฺฉานงฺคลกา พฺราหฺมณคหปติกา ตสฺสา
รตฺติยา อจฺจเยน ปหูต ขาทนีย โภชนีย อาทาย เยน อิจฺฉานงฺคลวนสณฺโฑ
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา พหิทฺวารโกฏเก อฏสุ
อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา นาคิโต
ภควโต อุปฏาโก โหติ อถโข ภควา อายสฺมนฺต นาคิต อามนฺเตสิ
เก ปน เต ๑ นาคิต อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา เกวฏา มฺเ มจฺเฉ
วิโลเปนฺตีติ ฯ เอเต ภนฺเต อิจฺฉานงฺคลกา พฺราหฺมณคหปติกา ปหูต
ขาทนีย โภชนีย อาทาย พหิทฺวารโกฏเก ิตา ภควนฺตฺเจว ๒
อุทฺทิสฺส ภิกขฺ ุสงฺฆฺจาติ ฯ มาห นาคิต ยเสน สมาคม มา จ มยา
ยโส โย โข นาคิต นยิมสฺส เนกฺขมฺมสุขสฺส ปวิเวกสุขสฺส
อุปสมสุขสฺส สมฺโพธสุขสฺส นิกามลาภี อสฺส อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี
ยสฺสาห เนกฺขมฺมสุขสฺส ปวิเวกสุขสฺส อุปสมสุขสฺส สมฺโพธสุขสฺส
นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี โส ๓ มิฬฺหสุข มิทฺธสุข ลาภสกฺการสิโลกสุข สาทิเยยฺยาติ ฯ อธิวาเสตุทานิ ภนฺเต ภควา อธิวาเสตุ
สุคโต อธิวาสนกาโลทานิ ภนฺเต ภควโต เยน เยเนวทานิ ภนฺเต ๔
ภควา คมิสฺสติ ตนฺนินนฺ าว ภวิสฺสนฺติ ๕ พฺราหฺมณคหปติกา เนคมา
เจว ชานปทา จ เสยฺยถาป ภนฺเต ถุลลฺ ผุสิตเก เทเว วสฺสนฺเต
ยถานินฺน อุทกานิ ปวตฺตนฺติ เอวเมว โข ภนฺเต เยน เยเนวทานิ
ภควา คมิสฺสติ ตนฺนินนฺ าว ภวิสฺสนฺติ พฺราหฺมณคหปติกา เนคมา
#๑ ม. โข. ฯ ๒ ม. ภควนฺตฺเว ฯ ยุ. ภควนฺต เยว ฯ ๓ ม. ยุ. โส ต ฯ อปรป
#อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ ม. คมิสฺสนฺติ ฯ
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เจว ชานปทา จ ต กิสฺส เหตุ ตถา หิ ภนฺเต ภควโต
สีลปฺาณนฺติ ฯ มาห นาคิต ยเสน สมาคม มา จ มยา ยโส โย
โข นาคิต นยิมสฺส เนกฺขมฺมสุขสฺส ปวิเวกสุขสฺส อุปสมสุขสฺส
สมฺโพธสุขสฺส นิกามลาภี อสฺส อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี ยสฺสาห
เนกฺขมฺมสุขสฺส ปวิเวกสุขสฺส อุปสมสุขสฺส สมฺโพธสุขสฺส นิกามลาภี
อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี โส มิฬฺหสุข มิทฺธสุข ลาภสกฺการสิโลกสุข
สาทิเยยฺย ฯ อสิตปตขายิตสายิตสฺส โข นาคิต อุจฺจารปสฺสาโว เอโส
ตสฺส นิสสฺ นฺโท ปยาน โข นาคิต วิปริณามฺถาภาวา
อุปฺปชฺชนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา เอโส ตสฺส นิสฺสนฺโท
อสุภนิมิตฺตานุโยค อนุยตุ ฺตสฺส โข นาคิต อสุภนิมิตฺเต ๑ ปาฏิกฺกูลฺยตา
สณฺาติ เอโส ตสฺส นิสฺสนฺโท ฉสุ โข นาคิต ผสฺสายตเนสุ
อนิจฺจานุปสฺสิโน วิหรโต ผสฺเส ปาฏิกฺกูลฺยตา สณฺาติ เอโส
ตสฺส นิสสฺ นฺโท ปฺจสุ โข นาคิต อุปาทานกฺขนฺเธสุ
อุทยพฺพยานุปสฺสิโน วิหรโต อุปาทาเน ปาฏิกฺกูลฺยตา สณฺาติ
เอโส ตสฺส นิสฺสนฺโทติ ฯ
ปฺจงฺคิกวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทฺวคารวูปกฺกิเลสา ๒ ทุสฺสีลานุคฺคเหน จ
วิมุตฺติ สมาธงฺคิกา
จงฺกโม นาคิเตน จาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. สุภนิมิตฺเต ฯ
#๒ โป. เทฺว อคารวา ชาตรูปา อุปกฺกิเลสา ทุสฺสีลานุคฺคเหน จ
# วิมุตฺติสมาธิปฺจงฺคิกา จงฺกมา นาคีเตน จาติ ฯ
# ม. เทฺว อคารวุปกฺกิเลสา ทุสสฺ ีลานุคฺคหิเตน จ
# ................ จงฺกม ............ ฯ
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สุมนวคฺโค จตุตฺโถ
[๓๑] อถโข สุมนา ราชกุมารี ปฺจหิ รถสเตหิ ปฺจหิ จ
ราชกุมารีสเตหิ ปริวุตา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺนา
โข สุมนา ราชกุมารี ภควนฺต เอตทโวจ อิธสฺสุ ภนฺเต
ภควโต เทฺว สาวกา สมสทฺธา สมสีลา สมปฺา เอโก ทายโก
เอโก อทายโก เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺเชยฺยุ เทวภูตาน ปน เนส ภนฺเต สิยา วิเสโส สิยา
นานากรณนฺติ สิยา สุมเนติ ภควา อโวจ โย โส สุมเน
ทายโก โส อมุ อทายก เทวภูโต สมาโน ปฺจหิ าเนหิ
อธิคณฺหาติ ทิพฺเพน อายุนา ทิพฺเพน วณฺเณน ทิพฺเพน สุเขน
ทิพฺเพน ยเสน ทิพฺเพน อธิปเตยฺเยน ๑ โย โส สุมเน ทายโก
โส อมุ อทายก เทวภูโต สมาโน อิเมหิ ปฺจหิ าเนหิ
อธิคณฺหาตีติ ๒ ฯ สเจ ปน เต ภนฺเต ตโต จุตา อิตฺถตฺต อาคจฺฉนฺติ
มนุสฺสภูตาน ปน เนส ภนฺเต สิยา วิเสโส สิยา นานากรณนฺติ
สิยา สุมเนติ ภควา อโวจ โย โส สุมเน ทายโก โส
อมุ อทายก มนุสฺสภูโต สมาโน ปฺจหิ าเนหิ อธิคณฺหาติ
มานุสเกน อายุนา มานุสเกน วณฺเณน มานุสเกน สุเขน มานุสเกน
ยเสน มานุสเกน อธิปเตยฺเยน โย โส สุมเน ทายโก โส อมุ
อทายก มนุสฺสภูโต สมาโน อิเมหิ ปฺจหิ าเนหิ อธิคณฺหาตีติ ฯ
#๑ ม. อาธิปตฺเตยฺเยน ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
#สพฺพตฺถวาเรสุ อีทิสเมว ฯ
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สเจ ปน เต ภนฺเต อุโภ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ
ปพฺพชิตาน ปน เนส ภนฺเต สิยา วิเสโส สิยา นานากรณนฺติ ฯ
สิยา สุมเนติ ภควา อโวจ โย โส สุมเน ทายโก โส อมุ
อทายก ปพฺพชิโต สมาโน ปฺจหิ าเนหิ อธิคณฺหาติ 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 มนาเปน ๑ พหุล วจีกมฺเมน สมุทาจรนฺติ อปฺป
อมนาเปน มนาเปน พหุล มโนกมฺเมน สมุทาจรนฺติ อปฺป
อมนาเปน มนาปฺเว ๒ อุปหาร อุปหรนฺติ อปฺป อมนาป โย โส
สุมเน ทายโก โส อมุ อทายก ปพฺพชิโต สมาโน อิเมหิ
ปฺจหิ าเนหิ อธิคณฺหาตีติ ฯ สเจ ปน เต ภนฺเต อุโภ อรหตฺต
ปาปุณนฺติ อรหตฺตปฺปตฺตาน ปน เนส ภนฺเต สิยา วิเสโส สิยา
นานากรณนฺติ เอตฺถ โข ปเนสาห สุมเน น กิฺจิ นานากรณ
วทามิ ยทิท วิมุตฺติยา วิมุตฺตนฺติ ๓ ฯ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต
ภนฺเต ยาวฺจิท ภนฺเต อลเมว ทานานิ ทาตุ อล
ปฺุานิ กาตุ ยตฺร หิ นาม เทวภูตสฺสป อุปการานิ ปฺุานิ
มนุสฺสภูตสฺสป อุปการานิ ปฺุานิ ปพฺพชิตสฺสป อุปการานิ
#๑ ม. ยุ. มนาเปเนว ฯ ๒ ม. มนาป เยว ฯ ๓ ม. ยุ. วิมุตฺตินฺติ ฯ
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ปฺุานีติ ฯ เอวเมต สุมเน เอวเมต สุมเน อล หิ สุมเน
ทานานิ ทาตุ อล ปฺุานิ กาตุ เทวภูตสฺสป อุปการานิ
ปฺุานิ มนุสฺสภูตสฺสป อุปการานิ ปฺุานิ ปพฺพชิตสฺสป
อุปการานิ ปฺุานีติ ฯ อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต
อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
ยถาป จนฺโท วิมโล คจฺฉ อากาสธาตุยา
สพฺเพ ตารคเณ ๑ โลเก อาภาย อติโรจติ
ตเถว สีลสมฺปนฺโน
สทฺโธ ปุริสปุคฺคโล
สพฺเพ มจฺฉริโน โลเก จาเคน อติโรจติ ฯ
ยถาป เมโฆ ถนย
วิชชฺ ุมาลี สตกฺกกุ
ถล นินฺนฺจ ปูเรติ
อภิวสฺส วสุนฺธร ฯ
เอว ทสฺสนสมฺปนฺโน สมฺมาสมฺพุทฺธสาวโก
มจฺฉรึ อธิคณฺหาติ
ปฺจฏาเนหิ ปณฺฑิโต
อายุนา ยสสา เจว วณฺเณน จ สุเขน จ
ส เว โภคปริพฺยุโฬฺห เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ
[๓๒] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ฯ อถโข จุนฺที ราชกุมารี ปฺจหิ รถสเตหิ ปฺจหิ จ
กุมารีสเตหิ ปริวุตา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺนา โข
จุนฺที ราชกุมารี ภควนฺต เอตทโวจ อมฺหาก ภนฺเต ภาตา จุนฺโท
#๑ ม. ตาราคเณ ฯ
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นาม ราชกุมาโร โส เอวมาห ยเทว โส โหติ อิตฺถี วา
ปุริโส วา พุทฺธ สรณ คโต ธมฺม สรณ คโต สงฺฆ สรณ คโต
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต กาเมสุ มิจฺฉาจารา
ปฏิวิรโต มุสาวาทา ปฏิวิรโต สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต
โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคติฺเว อุปปชฺชติ โน ทุคฺคตินฺติ ฯ
สาห ภนฺเต ภควนฺต ปุจฺฉามิ กถรูเป นุ ๑ โข ภนฺเต สตฺถริ
ปสนฺโน กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคติฺเว อุปปชฺชติ โน ทุคฺคตึ
กถรูเป ธมฺเม ปสนฺโน กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคติฺเว
อุปปชฺชติ โน ทุคฺคตึ กถรูเป สงฺเฆ ปสนฺโน กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคติฺเว อุปปชฺชติ โน ทุคฺคตึ กถรูเปสุ สีเลสุ ปริปูรการี
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคติฺเว อุปปชฺชติ โน ทุคฺคตินฺติ ฯ
ยาวตา จุนฺทิ สตฺตา อปทา วา ทฺวิปทา วา จตุปฺปทา วา
พหุปฺปทา วา รูปโ น วา อรูปโน วา สฺิโน วา อสฺิโน
วา เนวสฺินาสฺิโน วา ตถาคโต เตส อคฺคมกฺขายติ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ เย โข จุนฺทิ พุทฺเธ ปสนฺนา อคฺเค เต
ปสนฺนา อคฺเค โข ปน ปสนฺนาน อคฺโค วิปาโก โหติ ฯ
ยาวตา จุนฺทิ ธมฺมา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา วิราโค เตส
อคฺคมกฺขายติ ยทิท มทนิมฺมทโน ปปาสวินโย อาลยสมุคฺฆาโต
วฏฏปจฺเฉโท ตณฺหกฺขโย ๒ วิราโค นิโรโธ นิพพฺ าน ฯ เย โข จุนฺทิ
#๑ ม. นุสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ตณฺหากฺขโย ฯ
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วิราเค ธมฺเม ปสนฺนา อคฺเค เต ปสนฺนา อคฺเค โข ปน
ปสนฺนาน อคฺโค วิปาโก โหติ ฯ ยาวตา จุนฺทิ สงฺฆา วา คณา วา
ตถาคตสาวกสงฺโฆ เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท จตฺตาริ ปุริสยุคานิ
อฏ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส ฯ
เย โข จุนฺทิ สงฺเฆ ปสนฺนา อคฺเค เต ปสนฺนา อคฺเค โข ปน
ปสนฺนาน อคฺโค วิปาโก โหติ ฯ ยาวตา จุนฺทิ สีลานิ อริยกนฺตานิ [๑]เตส อคฺคมกฺขายนฺติ ยทิท อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ
อกมฺมาสานิ ภุชิสฺสานิ วิฺุปสตฺถานิ อปรามฏานิ สมาธิสวตฺตนิกานิ
เย โข จุนฺทิ อริยกนฺเตสุ สีเลสุ ปริปูรการิโน อคฺเค เต
ปริปูรการิโน อคฺเค โข ปน ปริปูรการีน อคฺโค วิปาโก โหตีติ ฯ
อคฺคโต เว ปสนฺนาน อคฺค ธมฺม วิชานต
อคฺเค พุทฺเธ ปสนฺนาน ทกฺขิเณยฺเย อนุตฺตเร
อคฺเค ธมฺเม ปสนฺนาน วิราคูปสเม สุเข
อคฺเค สงฺเฆ ปสนฺนาน ปฺุกฺเขตฺเต อนุตฺตเร
อคฺคสฺมึ ทาน ททต
อคฺค ปฺุ ปวฑฺฒติ
อคฺค อายุ จ วณฺโณ จ ยโส กิตฺติ สุข พล
อคฺคสฺส ทาตา เมธาวี อคฺคธมฺมสมาหิโต
เทวภูโต มนุสฺโส วา อคฺคปฺปตฺโต ปโมทตีติ ฯ
[๓๓] เอก สมย ภควา ภทฺทิเย วิหรติ ชาติยาวเน ฯ อถโข
#๑ โป. ม. เอตฺถนฺตเร สีลานีติ ทิสฺสติ ฯ
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อุคฺคโห เมณฺฑกนตฺตา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อุคฺคโห เมณฺฑกนตฺตา ภควนฺต เอตทโวจ อธิวาเสตุ เม
ภนฺเต ภควา สฺวาตนาย อตฺตจตุตฺโถ ภตฺตนฺติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา
ตุณฺหีภาเวน อถโข อุคฺคโห เมณฺฑกนตฺตา ภควโต อธิวาสน
วิทิตฺวา อุฏ ายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน อุคฺคหสฺส เมณฺฑกนตฺตุโน นิเวสน
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข
อุคฺคโห เมณฺฑกนตฺตา ภควนฺต ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา
สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ อถโข อุคฺคโห เมณฺฑกนตฺตา ภควนฺต
ภุตฺตาวึ โอนีตปตฺตปาณึ เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
อุคฺคโห เมณฺฑกนตฺตา ภควนฺต เอตทโวจ อิมา เม ภนฺเต
กุมาริโย ปติกุลานิ คมิสฺสนฺติ โอวทตุ ตาส ภนฺเต ภควา
อนุสาสตุ ตาส ภนฺเต ภควา ย ตาส อสฺส ทีฆรตฺต หิตาย
สุขายาติ ฯ อถโข ภควา ตา กุมาริโย เอตทโวจ ตสฺมา
ติห กุมาริโย เอว สิกฺขติ พฺพ ยสฺส โข ๑ มาตาปตโร ภตฺตุโน
ทสฺสนฺติ อตฺถกามา หิเตสิโน อนุกมฺปกา อนุกมฺป อุปาทาย ตสฺส
ภวิสฺสาม ปุพฺพุฏายินิโย ปจฺฉานิปาตินิโย กึการปฏิสฺสาวินิโย
มนาปจารินิโย ปยวาทินิโยติ เอว หิ ๒ โว กุมาริโย สิกฺขิตพฺพ ฯ ตสฺมา
#๑ โป. ม. โว ฯ ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ โป. สพฺพตฺถวาเรสุ เอวฺหิ โว ฯ
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ติห กุมาริโย เอว สิกขฺ ิตพฺพ เย เต ภตฺตุ ครุโน ภวิสฺสนฺติ
มาตาติ วา ปตาติ วา สมณพฺราหฺมณาติ วา เต สกฺกริสฺสาม
ครุกริสฺสาม ๑ มาเนสฺสาม ปูเชสฺสาม ๒ อพฺภาคเต จ อาสโนทเกน+
ปฏิปูเชสฺสามาติ เอว หิ โว กุมาริโย สิกฺขิตพฺพ ฯ ตสฺมา ติห
กุมาริโย เอว สิกฺขิตพฺพ เย เต ภตฺตุ อพฺภนฺตรา กมฺมนฺตา
อุณฺณาติ วา กปฺปาสาติ วา ตตฺถ ทกฺขา ภวิสฺสาม อนลสา
ตตฺรุปายาย วีมสาย สมนฺนาคตา อล กาตุ อล สวิธาตุนฺติ เอว
หิ โว กุมาริโย สิกฺขิตพฺพ ฯ ตสฺมา ติห กุมาริโย เอว
สิกฺขิตพฺพ โย โส ภตฺตุ อพฺภนฺตโร อนฺโตชโน ทาสาติ วา เปสฺสาติ
วา กมฺมกราติ วา เตส กตฺจ กตโต ชานิสฺสาม อกตฺจ
อกตโต ชานิสฺสาม คิลานกานฺจ พลาพล ชานิสฺสาม ขาทนีย
โภชนีย จสฺส ปจฺจยเสน ๓ วิภชิสฺสามาติ เอว หิ โว กุมาริโย
สิกฺขิตพฺพ ฯ ตสฺมา ติห กุมาริโย เอว สิกฺขิตพฺพ ย ภตฺตา
อาหริสฺสติ ธน วา ธฺ วา รชต วา ชาตรูป วา ต อารกฺเขน
คุตฺติยา สมฺปาเทสฺสาม ตตฺถ จ ภวิสฺสาม อธุตฺตี อเถนี อโสณฺฑี
อวินาสิกาติ ๔ เอว หิ โว กุมาริโย สิกฺขิตพฺพ ฯ อิเมหิ โข
กุมาริโย ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา มนาปกายิกาน เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชตีติ ฯ
โย น ภรติ สพฺพทา นิจฺจ อาตาป อุสฺสุโก
สพฺพกามหร ๕ โปส ภตฺตาร นาติมฺติ
#๑ ม. ครุ กริสุสาม ฯ ๒ โป. ยุ. มานิสฺสาม ปูชิสฺสาม ฯ ๓ ม. ปจฺจเสเนส
#วิภชิสฺสาม ฯ ๔ โป. ม. ยุ. อวินาสิกาโยติ ฯ ๕ ยุ. สพฺพกามรห ฯ
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น จาป โสตฺถิ ภตฺตาร อิสฺสาจาเรน ๑ โรสเย
ภตฺตุ จ ครุโน สพฺเพ ปฏิปูเชติ ปณฺฑิตา
อุฏายิกา ๒ อนลสา สงฺคหิตปริชฺชนา
ภตฺตุ มนาป จรติ
สภต ๓ อนุรกฺขติ ฯ
ยา เอว วตฺตตี นารี ภตฺตุ ฉนฺทวสานุคา
มนาปา นาม เต เทวา ยตฺถ สา อุปปชฺชตีติ ฯ
[๓๔] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ อถโข สีโห เสนาปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข สีโห เสนาปติ ภควนฺต เอตทโวจ สกฺกา นุ โข
ภนฺเต สนฺทฏิ ิก ทานผล ปฺาเปตุนฺติ ฯ สกฺกา สีหาติ ภควา
อโวจ ทายโก สีห ทานปติ พหุโน ชนสฺส ปโย โหติ มนาโป
ยป สีห ทายโก ทานปติ พหุโน ชนสฺส ปโย โหติ มนาโป อิทป
สนฺทิฏิก ทานผล ฯ ปุน จปร สีห ทายก ทานปตึ สนฺโต
สปฺปุริสา ภชนฺติ ยป สีห ทายก ทานปตึ สนฺโต สปฺปุริสา ภชนฺติ
อิทป สนฺทฏิ ิก ทานผล ฯ ปุน จปร สีห ทายกสฺส ทานปติโน
กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ ยป สีห ทายกสฺส ทานปติโน
กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ อิทป สนฺทฏิ ิก ทานผล ฯ
ปุน จปร สีห ทายโก ทานปติ ยฺเทว ๔ ปริส อุปสงฺกมติ ยทิ
ขตฺติยปริส ยทิ พฺราหฺมณปริส ยทิ คหปติปริส ยทิ สมณปริส
#๑ โป. ยุ. อิสฺสาวาเทน ฯ สี. อิจฺฉาวาเทน ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อุฏาหิกา ฯ
#๓ โป. ม. ยุ. สมฺภต ฯ ๔ ม. ย ยเทว ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ
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วิสารโท อุปสงฺกมติ อมงฺกุภูโต ยป สีห ทายโก ทานปติ
ยฺเทว ปริส อุปสงฺกมติ ยทิ ขตฺติยปริส ยทิ พฺราหฺมณปริส ยทิ
คหปติปริส ยทิ สมณปริส วิสารโท อุปสงฺกมติ อมงฺกุภูโต อิทป
สนฺทิฏิก ทานผล ฯ ปุน จปร สีห ทายโก ทานปติ กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ยป สีห ทายโก ทานปติ
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ อิทป
สมฺปรายิก ทานผลนฺติ ฯ เอว วุตฺเต สีโห เสนาปติ ภควนฺต
เอตทโวจ ยานีมานิ ภนฺเต ภควตา จตฺตาริ สนฺทิฏิกานิ
ทานผลานิ อกฺขาตานิ นาห เอตฺถ ภควโต สทฺธาย คจฺฉามิ
อหเปตานิ ชานามิ อห ภนฺเต ทายโก ทานปติ พหุโน ชนสฺส ปโย
มนาโป อห ภนฺเต ทายโก ทานปติ ม สนฺโต สปฺปุรสิ า
ภชนฺติ อห ภนฺเต ทายโก ทานปติ มยฺห กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท
อพฺภุคฺคโต สีโห เสนาปติ ทายโก การโก สงฺฆุปฏาโกติ อห
ภนฺเต ทายโก ทานปติ ยฺเทว ปริส อุปสงฺกมามิ ยทิ
ขตฺติยปริส ยทิ พฺราหฺมณปริส ยทิ คหปติปริส ยทิ สมณปริส
วิสารโท อุปสงฺกมามิ อมงฺกุภูโต ฯ ยานีมานิ ภนฺเต ภควตา จตฺตาริ
สนฺทิฏิกานิ ทานผลานิ อกฺขาตานิ นาห เอตฺถ ภควโต สทฺธาย
คจฺฉามิ อหเปตานิ ชานามิ ฯ ยฺจ โข ม ภนฺเต ภควา
เอวมาห ทายโก สีห ทานปติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชตีติ เอตาห น ชานามิ เอตฺถ จ
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ปนาห ภควโต สทฺธาย คจฺฉามีติ ฯ เอวเมต สีห เอวเมต
สีห ทายโก สีห ๑ ทานปติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชตีติ ฯ
ทท ปโย โหติ ภชนฺติ น พหู
กิตฺตึ จ ปปฺโปติ ยสสฺส วฑฺฒติ ๒
อมงฺกุภูโต ปริส วิคาหติ
วิสารโท โหติ นโร อมจฺฉรี
ตสฺมา หิ ทานานิ ททนฺติ ปณฺฑิตา
วิเนยฺย มจฺเฉรมล สุเขสิโน
เต ทีฆรตฺต ติทิเว ปติฏิตา
เทวาน สหพฺยคตา รมนฺติ เต
กตาวกาสา กตกุสลา อิโต จุตา
สยมฺปภา อนุวิจรนฺติ นนฺทเน ๓
เต ตตฺถ นนฺทนฺติ รมนฺติ โมทเร
สมปฺปตา กามคุเณหิ ปฺจหิ ฯ
กตฺวาน วากฺย อสิตสฺส ตาทิโน
กมนฺติ สพฺเพ ๔ สุคตสฺส สาวกาติ ฯ
[๓๕] ปฺจิเม ภิกฺขเว ทาเน อานิสสา กตเม ปฺจ
พหุโน ชนสฺส ปโย โหติ มนาโป สนฺโต สปฺปุริสา ภชนฺติ
กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ คิหิธมฺมา อนปคโต ๕ โหติ
#๑ ม. สีหาติ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. ยโส จ วฑฺฒติ ฯ ๓ ม. ยุ. นนฺทน ฯ
#๔ ม. ยุ. รมนฺติ สคฺเค ฯ ๕ ยุ. อนเปโต ฯ
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กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ อิเม โข
ภิกฺขเว ปฺจ ทาเน อานิสสาติ ฯ
ททมาโน ปโย โหติ สต ธมฺม อนุกฺกม
สนฺโต น สทา ภชนฺติ สฺตา พฺรหฺมจารโย
เต ตสฺส ธมฺม เทเสนฺติ สพฺพทุกฺขาปนูทน
ย โส ธมฺม อิธฺาย ปรินิพฺพาตนาสโวติ ๑ ฯ
[๓๖] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว กาลทานานิ กตมานิ ปฺจ อาคนฺตุกสฺส
ทาน เทติ คมิกสฺส ทาน เทติ คิลานสฺส ทาน เทติ ทุพฺภิกฺเข ทาน
เทติ ยานิ ตานิ นวสสฺสานิ นวผลานิ ตานิ ปม สีลวนฺเตสุ
ปติฏาเปติ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ กาลทานานีติ ฯ
กาเล ททนฺติ สปฺปฺา วทฺู วีตมจฺฉรา
กาเลน ๒ ทินฺน อริเยสุ อุชุภูเตสุ ตาทิสุ
วิปฺปสนฺนมนา ตสฺส
วิปุลา โหติ ทกฺขิณา
เย ตตฺถ อนุโมทนฺติ ๓ เวยฺยาวจฺจ กโรนฺติ วา
น เตน ๔ ทกฺขิณา อูนา ๕ เตป ปฺุสฺส ภาคิโน
ตสฺมา ทเท อปฺปฏิวาณจิตฺโต ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล
ปฺุานิ ปรโลกสฺมึ
ปติฏา โหนฺติ ปาณินนฺติ ฯ
[๓๗] โภชน ภิกฺขเว ททมาโน ทายโก ปฏิคฺคาหกาน
ปฺจ านานิ เทติ กตมานิ ปฺจ อายุ เทติ วณฺณ เทติ
สุข เทติ พล เทติ ปฏิภาณ เทติ อายุ โข ปน ทตฺวา
#๑ โป. ม. ยุ ปรินิพฺพาติ อนาสโวติ ฯ ๒ โป. ยุ. กาเล ฯ ๓ โป. เย จ ตตฺถ
#ปโมทนฺติ ฯ ๔ ยุ. เตส ฯ ๕ โป. ... โอนา ฯ
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อายุสฺส ภาคี โหติ ทิพฺพสฺส วา มานุสสฺส วา วณฺณ ทตฺวา
วณฺณสฺส ภาคี โหติ ทิพฺพสฺส วา มานุสสฺส วา สุข ทตฺวา
สุขสฺส ภาคี โหติ ทิพฺพสฺส วา มานุสสฺส วา พล ทตฺวา พลสฺส
ภาคี โหติ ทิพฺพสฺส วา มานุสสฺส วา ปฏิภาณ ทตฺวา ปฏิภาณสฺส
ภาคี โหติ ทิพฺพสฺส วา มานุสสฺส วา โภชน ภิกฺขเว ททมาโน
ทายโก ปฏิคคฺ าหกาน อิมานิ ปฺจ านานิ เทตีติ ฯ
อายุโท พลโท ธีโร วณฺณโท ปฏิภาณโท
สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุข โส อธิคจฺฉติ
อายุ ทตฺวา พล วณฺณ สุขฺจ ปฏิภาณโท ๑
ทีฆายุ ยสวา โหติ
ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชตีติ ฯ
[๓๘] ปฺจิเม ภิกฺขเว สทฺเธ กุลปุตฺเต อานิสสา กตเม
ปฺจ เย เต ภิกฺขเว โลเก สนฺโต สปฺปุริสา เต สทฺธฺเว
ปม อนุกมฺปนฺตา อนุกมฺปนฺติ โน ตถา อสฺสทฺธ สทฺธฺเว
ปม อุปสงฺกมนฺตา อุปสงฺกมนฺติ โน ตถา อสฺสทฺธ สทฺธสฺเสว ๒
ปม ปฏิคคฺ ณฺหนฺตา ปฏิคฺคณฺหนฺติ โน ตถา อสฺสทฺธสฺส ๓
สทฺธสฺเสว ๓ ปม ธมฺม เทเสนฺตา เทเสนฺติ โน ตถา อสฺสทฺธสฺส ๓
สทฺโธ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ อิเม
โข ภิกฺขเว ปฺจ สทฺเธ กุลปุตฺเต อานิสสา เสยฺยถาป ภิกฺขเว
สุภูมิย จตุมฺมหาปเถ ๔ มหานิโคฺรโธ สมนฺตา ปกฺขีน ปฏิสสฺ รณ โหติ
เอวเมว โข ภิกฺขเว สทฺโธ กุลปุตฺโต พหุโน ชนสฺส ปฏิสฺสรณ โหติ
#๑ สี. ปฏิภานก ม. ปฏิภาณก ฯ ๒ ม. สทฺธฺเว ฯ ๓ ม. อสทฺธ ฯ
#๔ โป. ยุ. จาตุมหาปเถ ฯ ม. จตุมหา ... ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 46

ภิกฺขูน ภิกฺขุนีน อุปาสกาน อุปาสิกานนฺติ ฯ
สาขาปตฺตผลูเปโต
ขนฺธิมาว มหาทุโม
มูลวา ผลสมฺปนฺโน
ปติฏา โหติ ปกฺขิน
มโนรเม อายตเน
เสวนฺติ น วิหงฺคมา
ฉาย ฉายตฺถิกา ยนฺติ ผลตฺถา ผลโภชิโน
ตเถว สีลสมฺปนฺน
สทฺธ ปุริสปุคฺคล
นิวาตวุตฺตึ อตฺถทฺธ
สุรต ๑ สขิล มุทุ
วีตราคา วีตโทสา
วีตโมหา อนาสวา
ปฺุกฺเขตฺตานิ โลกสฺมึ เสวนฺติ ตาทิส นร
เต ตสฺส ธมฺม เทเสนฺติ สพฺพทุกฺขาปนูทน
ย โส ธมฺม อิธฺาย ปรินิพฺพาตนาสโวติ ฯ
[๓๙] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว านานิ สมฺปสฺสนฺตา มาตาปตโร
ปุตฺต อิจฺฉนฺติ กุเล ชายมาน กตมานิ ปฺจ ภโต วา โน
ภริสฺสติ กิจฺจ วา โน กริสฺสติ กุลวโส จิร สฺสติ ทายชฺช
ปฏิปชฺชติ ๒ อถ วา ปน เปตาน กาลกตาน ทกฺขิณ อนุปฺปทสฺสติ ๓
อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ านานิ สมฺปสฺสนฺตา มาตาปตโร ปุตฺต
อิจฺฉนฺติ กุเล ชายมานนฺติ ฯ
ปฺจฏานานิ สมฺปสฺส ปุตตฺ  อิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา
ภโต วา โน ภริสฺสติ กิจฺจ วา โน กริสฺสติ
กุลวโส จิร ติฏเ
ทายชฺช ปฏิปชฺชติ
#๑ ม. ยุ. โสรต ฯ ๒ ม. ยุ. ปฏิปชฺชิสสฺ ติ ฯ ๓ โป. ม. ยุ. อนุปฺปทสฺสตีติ ฯ
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อถ วา ปน เปตาน ทกฺขิณนุปฺปทสฺสติ
านาเนตานิ สมฺปสฺส ปุตตฺ  อิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา
ตสฺมา สนฺโต สปฺปรุ ิสา กตฺู กตเวทิโน
ภรนฺติ มาตาปตโร
ปุพฺเพ กตมนุสฺสร
กโรนฺติ เนส กิจฺจานิ ยถาต ปุพฺพการิน
โอวาทการี ภตโปสี กุลวส อหาปย
สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน ปุตฺโต โหติ ปสสิโยติ ฯ
[๔๐] หิมวนฺต ภิกฺขเว ปพฺพตราช นิสฺสาย มหาสาลา ปฺจหิ
วฑฺฒีหิ วฑฺฒนฺติ กตมาหิ ปฺจหิ สาขาปตฺตปลาเสน วฑฺฒนฺติ
ตเจน วฑฺฒนฺติ ปปฺปฏิกาย วฑฺฒนฺติ เผคฺคุนา วฑฺฒนฺติ สาเรน
วฑฺฒนฺติ หิมวนฺต ภิกฺขเว ปพฺพตราช นิสฺสาย มหาสาลา อิมาหิ
ปฺจหิ วฑฺฒีหิ วฑฺฒนฺติ เอวเมว โข ภิกฺขเว สทฺธ กุลปตึ ๑
นิสฺสาย อนฺโตชโน ปฺจหิ วฑฺฒีหิ วฑฺฒติ กตมาหิ ปฺจหิ
สทฺธาย วฑฺฒติ สีเลน วฑฺฒติ สุเตน วฑฺฒติ จาเคน วฑฺฒติ
ปฺาย วฑฺฒติ สทฺธ ภิกฺขเว กุลปตึ ๑ นิสฺสาย อนฺโตชโน อิมาหิ
ปฺจหิ วฑฺฒีหิ วฑฺฒตีติ ฯ
ยถา หิ ปพฺพโต เสโล อรฺสฺมึ พฺรหาวเน
ต รุกฺขา อุปนิสฺสาย วฑฺฒนฺเตเต วนปฺปตี
ตเถว สีลสมฺปนฺน
สทฺธ กุลปุตฺต อิธ ๒
อุปนิสฺสาย วฑฺฒนฺติ
ปุตฺตทารา จ พนฺธวา
#๑ ม. ยุ. กุลปุตฺต ฯ ๒ ม. อิม ฯ
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อมจฺจา าติสงฺฆา จ เย จสฺส อนุชีวิโน
ตฺยสฺส สีลวโต สีล
จาค สุจริตานิ จ
ปสฺสมานานุกุพฺพนฺติ
เย ภวนฺติ วิจกฺขณา
อิธ ธมฺม จริตฺวาน
สคฺค ๑ สุคติคามิน
นนฺทิโน เทวโลกสฺมึ โมทนฺติ กามกามิโนติ ฯ
สุมนวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สุมนา จุนฺทิ อุคฺคโห สีโห ทานานิสสโย ๒
กาลโภชนสทฺธา จ
ปุตฺตสาเลหิ เต ทสาติ ฯ
________________
มุณฺฑราชวคฺโค ปฺจโม
[๔๑] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข อนาถปณฺฑิก คหปตึ ภควา เอตทโวจ
ปฺจิเม คหปติ โภคาน อาทิยา กตเม ปฺจ อิธ คหปติ
อริยสาวโก อุฏานวิริยาธิคเตหิ โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ
เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ อตฺตาน สุเขติ ปเณติ สมฺมา
สุข ปริหรติ มาตาปตโร สุเขติ ปเณติ สมฺมา สุข ปริหรติ
ปุตฺตทารทาสกมฺมกรโปริเส สุเขติ ปเณติ สมฺมา สุข ปริหรติ อย
ปโม โภคาน อาทิโย ฯ ปุน จปร คหปติ อริยสาวโก อุฏานวิริยาธิธิคเตหิ
#๑ ม. ยุ. มคฺค ฯ ๒ ม. ทานานิสสโก ฯ ๓ ยุ. านปุตฺเตน ฯ
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โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ
มิตฺตามจฺเจ สุเขติ ปเณติ สมฺมา สุข ปริหรติ อย ทุตโิ ย
โภคาน อาทิโย ฯ ปุน จปร คหปติ อริยสาวโก อุฏานวิริยาธิคเตหิ
โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ
ยา ตา โหนฺติ อาปทา อคฺคิโต วา อุทกโต วา ราชโต วา โจรโต
วา อปฺปยโต วา ทายาทโต ตถารูปาสุ อาปทาสุ โภเคหิ ปริโยธาย
วตฺตติ โสตฺถึ อตฺตาน กโรติ อย ตติโย โภคาน อาทิโย ฯ
ปุน จปร คหปติ อริยสาวโก อุฏานวิริยาธิคเตหิ โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ
เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ ปฺจ พลี ๑ กตฺตา
โหติ าติพลึ อติถิพลึ ปุพฺพเปตพลึ ราชพลึ เทวตาพลึ อย
จตุตฺโถ โภคาน อาทิโย 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 อย ปฺจโม โภคาน
อาทิโย ฯ อิเม โข คหปติ ปฺจ โภคาน อาทิยา ตสฺส เจ
คหปติ อริยสาวกสฺส อิเม ปฺจ โภคาน อาทิเย อาทิยโต โภคา
ปริกฺขย คจฺฉนฺติ ตสฺส เอว โหติ เย วต โภคาน อาทิยา เต
#๑ ม. พลึ ฯช
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จาห อาทิยามิ โภคา จ เม ปริกฺขย คจฺฉนฺตีติ อิติสฺส โหติ
อวิปฺปฏิสาโร ฯ ตสฺส เจ คหปติ อริยสาวกสฺส อิเม ปฺจ โภคาน
อาทิเย อาทิยโต โภคา อภิวฑฺฒนฺติ ตสฺส เอว โหติ เย วต
โภคาน อาทิยา เต จาห อาทิยามิ โภคา จ เม อภิวฑฺฒนฺตีติ
อิติสฺส โหติ อวิปฺปฏิสาโร ๑ อุภเยเนว อวิปฺปฏิสาโรติ ฯ
ภุตฺตา โภคา ภตา ภจฺจา วิติณฺณา อาปทาสุ เม
อุทฺธคฺคา ทกฺขิณา ทินฺนา อโถ ปฺจ พลี กตา
อุปฏิตา สีลวนฺโต
สฺตา พฺรหฺมจารโย ๒
ยทตฺถ โภคมิจฺเฉยฺย ปณฺฑโิ ต ฆรมาวส
โส เม อตฺโถ อนุปปฺ ตฺโต กต อนนุตาปย ฯG
เอต อนุสฺสร มจฺโจ อริยธมฺเม ิโต นโร
อิเธว น ปสสนฺติ
เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ๓ ฯ
[๔๒] สปฺปุริโส ภิกขฺ เว กุเล ชายมาโน พหุโน ชนสฺส
อตฺถาย หิตาย สุขาย โหติ มาตาปตูน ๔ อตฺถาย หิตาย สุขาย
โหติ ปุตฺตทารสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย โหติ ทาสกมฺมกรโปริสสฺส
อตฺถาย หิตาย สุขาย โหติ มิตฺตามจฺจาน อตฺถาย
หิตาย สุขาย โหติ สมณพฺราหฺมณาน อตฺถาย หิตาย สุขาย โหติ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว มหาเมโฆ สพฺพสสฺสานิ สมฺปาเทนฺโต พหุโน
ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย โหติ เอวเมว โข ภิกฺขเว สปฺปุริโส
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ ๒ ยุ. พฺรหฺมจาริโย ฯ ๓ ยุ. สคฺเค จ โมทตีติ ฯ
#๔ ม. ยุ. มาตาปตุนฺน ฯ
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กุเล ชายมาโน พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย โหติ มาตาปตูน
อตฺถาย หิตาย สุขาย โหติ ปุตฺตทารสฺส อตฺถาย หิตาย
สุขาย โหติ ทาสกมฺมกรโปริสสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย โหติ
มิตฺตามจฺจาน อตฺถาย หิตาย สุขาย โหติ สมณพฺราหฺมณาน
อตฺถาย หิตาย สุขาย โหตีติ ฯ
หิโต พหุนฺน ปฏิปชฺช โภเค
ต เทวตา รกฺขติ ธมฺมคุตฺต
พหุสฺสุต สีลวตูปปนฺน
ธมฺเม ิต น วิชหาติ ๑ กิตฺติ ฯ
ธมฺมฏ สีลสมฺปนฺน
สจฺจวาทึ หิรีมน
เนกฺข ชมฺโพนทสฺเสว โก ต นินฺทิตุมรหติ
เทวาป น ปสสนฺติ
พฺรหฺมุนาป ปสสิโตติ ฯ
[๔๓] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข อนาถปณฺฑิก คหปตึ ภควา เอตทโวจ ปฺจิเม
คหปติ ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ทุลฺลภา โลกสฺมึ กตเม
ปฺจ อายุ คหปติ อิฏโ  กนฺโต มนาโป ทุลลฺ โภ โลกสฺมึ
วณฺโณ อิฏโ  กนฺโต มนาโป ทุลฺลโภ โลกสฺมึ สุข อิฏ
กนฺต มนาป ทุลลฺ ภ โลกสฺมึ ยโส อิฏโ กนฺโต มนาโป ทุลฺลโภ
โลกสฺมึ สคฺคา อิฏา กนฺตา มนาปา ทุลฺลภา โลกสฺมึ ฯ
#๑ ม. วิชหติ ฯ
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อิเม โข คหปติ ปฺจ ธมฺมา อิฏ า กนฺตา มนาปา ทุลฺลภา
โลกสฺมึ อิเมส โข คหปติ ปฺจนฺน ธมฺมาน อิฏาน กนฺตาน
มนาปาน ทุลฺลภาน โลกสฺมึ น อายาจนเหตุ วา น ๑ ปตฺถนเหตุ ๒
วา ปฏิลาภ วทามิ อิเมสฺเจ ๓ คหปติ ปฺจนฺน ธมฺมาน อิฏาน
กนฺตาน มนาปาน ทุลลฺ ภาน โลกสฺมึ อายาจนเหตุ วา ปตฺถนเหตุ
วา ปฏิลาโภ อภวิสฺส โก อิธ เกน หาเยถ น โข คหปติ
อรหติ อริยสาวโก อายุกาโม อายุ อายาจิตุ วา อภินนฺทิตุ วา
อายุสฺส วาป เหตุ ๔ อายุกาเมน คหปติ อริยสาวเกน อายุสวตฺตนิกา
ปฏิปทา ปฏิปชฺชิตพฺพา อายุสวตฺตนิกา หิสฺส ปฏิปทา ปฏิปนฺนา
อายุปฏิลาภาย สวตฺตติ โส ลาภี โหติ อายุสฺส ทิพฺพสฺส วา
มานุสสฺส วา น โข คหปติ อรหติ อริยสาวโก วณฺณกาโม
วณฺณ อายาจิตุ วา อภินนฺทิตุ วา วณฺณสฺส วาป เหตุ วณฺณกาเมน
คหปติ อริยสาวเกน วณฺณสวตฺตนิกา ปฏิปทา ปฏิปชฺชิตพฺพา
วณฺณสวตฺตนิกา หิสฺส ปฏิปทา ปฏิปนฺนา วณฺณปฏิลาภาย สวตฺตติ
โส ลาภี โหติ วณฺณสฺส ทิพฺพสฺส วา มานุสสฺส วา น โข
คหปติ อรหติ อริยสาวโก สุขกาโม สุข อายาจิตุ วา อภินนฺทิตุ
วา สุขสฺส วาป เหตุ สุขกาเมน คหปติ อริยสาวเกน สุขสวตฺตนิกา
ปฏิปทา ปฏิปชฺชิตพฺพา สุขสวตฺตนิกา หิสฺส ปฏิปทา ปฏิปนฺนา
สุขปฏิลาภาย สวตฺตติ โส ลาภี โหติ สุขสฺส ทิพฺพสฺส
วา มานุสสฺส วา น โข คหปติ อรหติ อริยสาวโก ยสกาโม
#๑ ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. ปตฺถนาเหตุ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. อิเมส โข ฯ ๔ โป. ยุ. เหตุ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ยส อายาจิตุ วา อภินนฺทิตุ วา ยสสฺส วาป เหตุ ยสกาเมน คหปติ
อริยสาวเกน ยสสวตฺตนิกา ปฏิปทา ปฏิปชฺชิตพฺพา ยสสวตฺตนิกา
หิสฺส ปฏิปทา ปฏิปนฺนา ยสปฏิลาภาย สวตฺตติ โส ลาภี โหติ
ยสสฺส ทิพฺพสฺส วา มานุสสฺส วา น โข คหปติ อรหติ อริยสาวโก
สคฺคกาโม สคฺค อายาจิตุ วา อภินนฺทิตุ วา สคฺคาน วาป
เหตุ สคฺคกาเมน คหปติ อริยสาวเกน สคฺคสวตฺตนิกา ปฏิปทา
ปฏิปชฺชิตพฺพา สคฺคสวตฺตนิกา หิสสฺ ปฏิปทา ปฏิปนฺนา สคฺคปฏิลาภาย
สวตฺตติ โส ลาภี โหติ สคฺคานนฺติ ฯ
อายุ วณฺณ ยส กิตฺตึ สคฺค อุจฺจากุลีนต
รติโย ปตฺถยาเนน
อุฬารา อปราปรา
อปฺปมาท ปสสนฺติ
ปฺุกิริยาสุ ปณฺฑิตา ฯ
อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ อธิคคฺ ณฺหาติ ปณฺฑิโต
ทิฏเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก
อตฺถาภิสมยา ธีโร
ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ ฯ
[๔๔] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ
อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เยน อุคฺคสฺส คหปติโน เวสาลิกสฺส นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข อุคฺโค คหปติ
เวสาลิโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต8
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อุคฺโค คหปติ
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เวสาลิโก ภควนฺต เอตทโวจ สมฺมขุ า เมต ภนฺเต ภควโต สุต
สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต มนาปทายี ลภเต มนาปนฺติ มนาป เม
ภนฺเต สาลปุปฺผก ขาทนีย ต เม ภควา ปฏิคฺคณฺหาตุ อนุกมฺป
อุปาทายาติ ปฏิคฺคเหสิ ภควา อนุกมฺป อุปาทาย สมฺมขุ า
เมต ภนฺเต ภควโต สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต มนาปทายี ลภเต
มนาปนฺติ มนาป เม ภนฺเต สมฺปนฺนวรสูกรมส ๑ ต เม ภควา
ปฏิคฺคณฺหาตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ปฏิคฺคเหสิ ภควา อนุกมฺป
อุปาทาย สมฺมุขา เมต ภนฺเต ภควโต สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต
มนาปทายี ลภเต มนาปนฺติ มนาป เม ภนฺเต นิพฺพตฺตเตลก
นาลิยสาก ๒ ต เม ภควา ปฏิคฺคณฺหาตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ
ปฏิคฺคเหสิ ภควา อนุกมฺป อุปาทาย สมฺมุขา เมต ภนฺเต ภควโต
สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต มนาปทายี ลภเต มนาปนฺติ มนาโป
เม ภนฺเต สาลีน โอทโน วิคตกาฬโก ๓ อเนกสูโป อเนกพฺยฺชโน
ต เม ภควา ปฏิคฺคณฺหาตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ปฏิคฺคเหสิ
ภควา อนุกมฺป อุปาทาย สมฺมุขา เมต ภนฺเต ภควโต สุต
สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต มนาปทายี ลภเต มนาปนฺติ มนาปานิ เม
ภนฺเต กาสิกานิ วตฺถานิ ตานิ เม ภควา ปฏิคฺคณฺหาตุ อนุกมฺป
อุปาทายาติ ปฏิคฺคเหสิ ภควา อนุกมฺป อุปาทาย สมฺมขุ า
เมต ภนฺเต ภควโต สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต มนาปทายี ลภเต
#๑ ม. ยุ. สมฺปนฺนโกลก สูกรมส ฯ ๒ ยุ. นิพฺพทฺธเตลก นาลิยาสาก ฯ
#๓ ม. วิจิตกาฬโก ฯ
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มนาปนฺติ มนาโป เม ภนฺเต ปลฺลงฺโก โคณกตฺถโต ๑ ปฏิกตฺถโต ๒
ปฏิลิกตฺถโต กทลิมิคปวรปจฺจตฺถรโณ สอุตฺตรจฺฉโท อุภโตโลหิตกูปธาโน
อปจ ภนฺเต มยเมต ๓ ชานาม เนต ภควโต กปฺปตีติ
อิท เม ภนฺเต จนฺทนผลก อคฺฆติ อธิกสตสหสฺส ต เม ภควา
ปฏิคฺคณฺหาตุ อนุกมฺป อุปาทายาติ ปฏิคฺคเหสิ ภควา อนุกมฺป
อุปาทาย อถโข ภควา อุคฺค คหปตึ เวสาลิก อิมินา
อนุโมทนีเยน อนุโมทิ ฯ
มนาปทายี ลภเต มนาป
โย อุชุภูเตสุ ททาติ ฉนฺทสา
อจฺฉาทน สยนมถนฺนปาน ๔
นานปฺปการานิ จ ปจฺจยานิ
จตฺตฺจ มุตฺตฺจ อนุคฺคหีต
เขตฺตูปเม อรหนฺเต วิทิตฺวา
โส ทุจฺจช สปฺปรุ ิโส จชิตฺวา
มนาปทายี ลภเต มนาปนฺติ ฯ
อถโข ภควา อุคฺค คหปตึ เวสาลิก อิมินา อนุโมทนีเยน
อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ อถโข อุคฺโค คหปติ เวสาลิโก
อปเรน สมเยน กาลมกาสิ กาลกโต จ อุคฺโค คหปติ เวสาลิโก
อฺตร มโนมย กาย อุปปชฺชิ เตน โข ปน สมเยน ภควา
สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม อถโข อุคฺโค
#๑ โป. โกณสนฺทโต ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. มยมฺเปต ฯ
#๔ ม. สยมนฺนปาน ฯ
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เทวปุตฺโต อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺโณ เกวลกปฺป เชตวน
โอภาเสตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ เอกมนฺต ิต โข อุคฺค เทวปุตฺต
ภควา เอตทโวจ กจฺจิ เต อุคฺค ยถาธิปฺปาโยติ ตคฺฆ เม
ภควา ยถาธิปฺปาโยติ อถโข ภควา อุคฺค เทวปุตฺต คาถาหิ
อชฺฌภาสิ ฯ
มนาปทายี ลภเต มนาป
อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺค
วรสฺส ทาตา วรลาภี จ โหติ
เสฏนฺทโท เสฏมุเปติ าน
อคฺคทายี วรทายี ๑ เสฏทายี จ โย นโร
ทีฆายุ ยสวา โหติ
ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชตีติ ฯ
[๔๕] ปฺจิเม ภิกฺขเว ปฺุาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา
สุขสฺสาหารา โสวคฺคิกา ๒ สุขวิปากา สคฺคสวตฺตนิกา ๓ อิฏาย กนฺตาย
มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ ยสฺส ภิกฺขเว
ภิกฺขุ จีวร ปริภฺุชมาโน อปฺปมาณ เจโตสมาธึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ
อปฺปมาโณ ตสฺส ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร โสวคฺคิโก
สุขวิปาโก สคฺคสวตฺตนิโก อิฏาย กนฺตาย มนาปาย หิตาย
สุขาย สวตฺตติ ยสฺส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปณฺฑปาต ปริภฺุชมาโน
... ยสฺส ภิกขฺ เว ภิกฺขุ วิหาร ปริภฺุชมาโน ... ยสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุ
#๑ โป. โส อคฺคทายี ... ฯ ม. โย อคฺคทายี ... ฯ ๒ โป. โสวตฺถกิ า ฯ สพฺพตฺถ
#วาเรสุ เอเสว นโย ฯ ๓ โป. สุขสวตฺตนิกา ฯ
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มฺจป 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 ปฺจ ปฺุาภิสนฺทา กุสลาภิสนฺทา
สุขสฺสาหารา โสวคฺคิกา สุขวิปากา สคฺคสวตฺตนิกา อิฏาย
กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ อิเมหิ จ ปน ภิกฺขเว
ปฺจหิ ปฺุาภิสนฺเทหิ กุสลาภิสนฺเทหิ สมนฺนาคตสฺส อริยสาวกสฺส
น สุกร ปฺุสฺส ปมาณ คเหตุ ๑ เอตฺตโก ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท
สุขสฺสาหาโร โสวคฺคิโก สุขวิปาโก สคฺคสวตฺตนิโก อิฏาย
กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตตีติ อถโข อสงฺเขยฺโย
อปฺปเมยฺโย มหาปฺุกฺขนฺโธเตฺวว สงฺข คจฺฉติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
มหาสมุทฺเท น สุกร อุทกสฺส ปมาณ คเหตุ เอตฺตกานิ
อุทกาฬฺหกานีติ วา ๒ เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสตานีติ วา เอตฺตกานิ
อุทกาฬฺหกสหสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสตสหสฺสานีติ วา อถโข
อสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว สงฺข คจฺฉติ เอวเมว
โข ภิกฺขเว อิเมหิ ปฺจหิ ปฺุาภิสนฺเทหิ กุสลาภิสนฺเทหิ
สมนฺนาคตสฺส อริยสาวกสฺส น สุกร ปฺุสฺส ปมาณ คเหตุ เอตฺตโก
ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร โสวคฺคิโก สุขวิปาโก
#๑ โป. คเณตุ ฯ ๒ ยุ. อุทกาฬฺหานิ ฯ ม. วาสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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อิฏาย กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตตีติ อถโข สคฺคสวตฺตนิโก
อสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย มหาปฺุกฺขนฺโธเตฺวว สงฺข คจฺฉตีติ ฯ
มโหทธึ อปริมติ  มหาสร
พหุเภรว รตนคณานมาลย
นชฺโช ยถา มจฺฉคณสงฺฆเสวิตา ๑
ปุถู สวนฺตี ๒ อุปยนฺติ สาคร
เอว นร อนฺนทปานวตฺถท ๓
เสยฺยานิสชฺชตฺถรณสฺส ทายก
ปฺุสฺส ธารา อุปยนฺติ ปณฺฑิต
นชฺโช ยถา วาริวหาว สาครนฺติ ฯ
[๔๖] ปฺจิมา ภิกฺขเว สมฺปทา กตมา ปฺจ สทฺธาสมฺปทา
สีลสมฺปทา สุตสมฺปทา จาคสมฺปทา ปฺาสมฺปทา อิมา
โข ภิกฺขเว ปฺจ สมฺปทาติ ฯ
[๔๗] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว ธนานิ กตมานิ ปฺจ สทฺธาธน
สีลธน สุตธน จาคธน ปฺาธน กตมฺจ ภิกฺขเว สทฺธาธน
อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ
อิติป โส ภควา ฯเปฯ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ อิท
วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธาธน ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว สีลธน อิธ ภิกฺขเว
อริยสาวโก ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
#๑ โป. ม. นรคณสงฺฆเสวิตา ฯ ๒ โป. ยุ. สวนฺติ ฯ ๓ โป. อนฺนปานวตฺถ ฯ
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ปมาทฏานา ปฏิวิรโต โหติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สีลธน ฯ
กตมฺจ ภิกฺขเว สุตธน อิธ ภิกขฺ เว อริยสาวโก พหุสฺสโุ ต
โหติ ฯเปฯ ทิฏิยา สุปปฺ ฏิวิทฺธา ๑ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สุตธน ฯ
กตมฺจ ภิกฺขเว จาคธน อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก วิคตมลมจฺเฉเรน
เจตสา อคาร อชฺฌาวสติ มุตฺตจาโค ปยตฺตปาณิ ๒ โวสฺสคฺครโต
ยาจโยโค ทานสวิภาครโต อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว จาคธน ฯ
กตมฺจ ภิกฺขเว ปฺาธน อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก ปฺวา
โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฺาธน ฯ อิมานิ
โข ภิกฺขเว ปฺจ ธนานีติ ฯ
ยสฺส สทฺธา ตถาคเต อจลา สุปติฏิตา
สีลฺจ ยสฺส กลฺยาณ อริยกนฺต ปสสิต
สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ อุชุ ภูตฺจ ทสฺสน
อทฬิทโฺ ทติ ต อาหุ
อโมฆ ตสฺส ชีวิต
ตสฺมา สทฺธฺจ สีลฺจ ปสาท ธมฺมทสฺสน
อนุยฺุเชถ เมธาวี
สร พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ
[๔๘] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว อลพฺภนียานิ านานิ สมเณน วา
พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา
โลกสฺมึ กตมานิ ปฺจ ชราธมฺม มา ชิรีติ ๓ อลพฺภนีย าน
#๑ ม. ยุ. สุปปฺ ฏิวิทฺโธ ฯ ๒ ม. ยุ. ปยตปาณิ ฯ ม. ยุ. สพฺพตฺถวาเรสุ ชีรีติ ฯ
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สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา
เกนจิ วา โลกสฺมึ พฺยาธิธมฺม มา พฺยาธิยีติ ... มรณธมฺม มา
มิยฺยีติ ... ขยธมฺม มา ขิยีติ ... นสฺสนธมฺม มา นสฺสีติ
อลพฺภนีย าน สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา
พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมึ อสฺสุตวโต ภิกฺขเว ปุถุชชฺ นสฺส
ชราธมฺม ชีรติ โส ชราธมฺเม ชิณฺเณ น อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ น โข
มเยฺหเวกสฺส ชราธมฺม ชีรติ อถโข ยาวตา สตฺตาน อาคติ คติ
จุติ อุปปตฺติ สพฺเพส สตฺตาน ชราธมฺม ชีรติ อหฺเจว โข ปน
ชราธมฺเม ชิณฺเณ โสเจยฺย กิลเมยฺย ปริเทเวยฺย อุรตฺตาฬี ๑ กนฺเทยฺย
สมฺโมห อาปชฺเชยฺย ภตฺตมฺป เม ๒ นจฺฉาเทยฺย กาเยป ทุพฺพณฺณิย
โอกฺกเมยฺย กมฺมนฺตาป นปฺปวตฺเตยฺยุ อมิตฺตาป อตฺตมนา
อสฺสุ มิตฺตาป ทุมฺมนา อสฺสูติ โส ชราธมฺเม ชิณฺเณ โสจติ
กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬี กนฺทติ สมฺโมห อาปชฺชติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน วิทฺโธ สวิเสน โสกสลฺเลน อตฺตานฺเว
ปริตาเปติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อสฺสุตวโต ปุถชุ ชฺ นสฺส พฺยาธิธมฺม
พฺยาธิยติ ... มรณธมฺม มิยฺยติ ... ขยธมฺม ขิยติ ... นสฺสนธมฺม
นสฺสติ โส นสฺสนธมฺเม นฏเ น อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ น โข
มเยฺหเวกสฺส นสฺสนธมฺม นสฺสติ อถโข ยาวตา สตฺตาน อาคติ
คติ จุติ อุปปตฺติ สพฺเพส สตฺตาน นสฺสนธมฺม นสฺสติ อหฺเจว
โข ปน นสฺสนธมฺเม นฏเ โสเจยฺย กิลเมยฺย ปริเทเวยฺย อุรตฺตาฬี
#๑ ม. สพฺพตฺถวาเรสุ อุรตฺตาฬึ ฯ ๒ โป. ม ฯ
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กนฺเทยฺย สมฺโมห อาปชฺเชยฺย ภตฺตมฺป เม นจฺฉาเทยฺย กาเยป
ทุพฺพณฺณิย โอกฺกเมยฺย กมฺมนฺตาป นปฺปวตฺเตยฺยุ อมิตฺตาป
อตฺตมนา อสฺสุ มิตฺตาป ทุมฺมนา อสฺสูติ โส นสฺสนธมฺเม นฏเ
โสจติ กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬี กนฺทติ สมฺโมห อาปชฺชติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน วิทฺโธ สวิเสน โสกสลฺเลน
อตฺตานฺเว ปริตาเปติ ฯ สุตวโต จ โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส
ชราธมฺม ชีรติ โส ชราธมฺเม ชิณฺเณ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ น โข
มเยฺหเวกสฺส ชราธมฺม ชีรติ อถโข ยาวตา สตฺตาน อาคติ คติ
จุติ อุปปตฺติ สพฺเพส สตฺตาน ชราธมฺม ชีรติ ฯ อหฺเจว โข
ปน ชราธมฺเม ชิณฺเณ โสเจยฺย กิลเมยฺย ปริเทเวยฺย อุรตฺตาฬี
กนฺเทยฺย สมฺโมห อาปชฺเชยฺย ภตฺตมฺป เม นจฺฉาเทยฺย กาเยป
ทุพฺพณฺณิย โอกฺกเมยฺย กมฺมนฺตาป นปฺปวตฺเตยฺยุ อมิตฺตาป
อตฺตมนา อสฺสุ มิตฺตาป ทุมฺมนา อสฺสูติ โส ชราธมฺเม ชิณฺเณ
น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬี กนฺทติ น สมฺโมห
อาปชฺชติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อพฺพุหิ สวิส
โสกสลฺล เยน วิทฺโธ อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อตฺตานฺเว ปริตาเปติ
อโสโก วิสลฺโล อริยสาวโก อตฺตานฺเว ปรินพิ ฺพาเปติ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว สุตวโต อริยสาวกสฺส พฺยาธิธมฺม พฺยาธิยติ ... มรณธมฺม
มิยฺยติ ... ขยธมฺม ขิยติ ... นสฺสนธมฺม นสฺสติ โส นสสนธมฺเม
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นฏเ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ น โข มเยฺหเวกสฺส นสฺสนธมฺม
นสฺสติ อถโข ยาวตา สตฺตาน อาคติ คติ จุติ อุปปตฺติ
สพฺเพส สตฺตาน นสฺสนธมฺม นสฺสติ อหฺเจว โข ปน นสฺสนธมฺเม
นฏเ โสเจยฺย กิลเมยฺย ปริเทเวยฺย อุรตฺตาฬี กนฺเทยฺย
สมฺโมห อาปชฺเชยฺย ภตฺตมฺป เม นจฺฉาเทยฺย กาเยป ทุพฺพณฺณิย
โอกฺกเมยฺย กมฺมนฺตาป นปฺปวตฺเตยฺยุ อมิตฺตาป อตฺตมนา อสฺสุ
มิตฺตาป ทุมฺมนา อสฺสูติ โส นสฺสนธมฺเม นฏเ น โสจติ น
กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬี กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อพฺพุหิ สวิส โสกสลฺล
เยน วิทฺโธ อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน อตฺตานฺเว ปริตาเปติ อโสโก
วิสลฺโล อริยสาวโก อตฺตานฺเว ปรินิพฺพาเปติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว
ปฺจ อลพฺภนียานิ านานิ สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน
วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺติ ฯ
น โสจนาย น ๑ ปริเทวนาย
อตฺโถ อิธ ลพฺภติ ๒ อป อปฺปโกป
โสจนฺตเมน ทุกฺขิต วิทิตฺวา
ปจฺจตฺถิกา อตฺตมนา ภวนฺติ
ยโต จ โข ปณฺฑิโต อาปทาสุ
น เวธติ อตฺถวินิจฺฉยฺู
#๑ โป. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. ลพฺภา ฯ
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ปจฺจตฺถิกาสฺส ทุกฺขิตา
ภวนฺติ ทิสฺวา มุข อวิการ ๑ ปุราณ
ชปฺเปน มนฺเตน สุภาสิเตน
อนุปฺปทาเนน ปเวณิยา วา
ยถา ยถา ยตฺถ ลเภถ อตฺถ
ตถา ตถา ตตฺถ ปรกฺกเมยฺย
สเจ ปชาเนยฺย ๒ อลพฺภเนยฺโย
มยา วา อฺเน วา เอส อตฺโถ
อโสจมาโน อธิวาสเยยฺย
กมฺม ทฬฺห กินฺติ กโรมิทานีติ ฯ
[๔๙] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ อถโข ราชา ปเสนทิ โกสโล เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เตน โข ปน สมเยน มลฺลิกา เทวี กาลกตา โหติ อถโข
อฺตโร ปุริโส เยน ราชา ปเสนทิ โกสโล เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส อุปกณฺณเก อาโรเจสิ
มลฺลิกา เทว ๓ เทวี กาลกตาติ เอว วุตฺเต ราชา ปเสนทิ โกสโล
ทุกฺขี ทุมฺมโน ปตฺตกฺขนฺโธ อโธมุโข ปชฺฌายนฺโต อปฺปฏิภาโณ นิสีทิ
อถโข ภควา ราชาน ปเสนทึ โกสล ทุกฺขึ ทุมฺมน ปตฺตกฺขนฺธ อโธมุข
#๑ โป. อธิการ ฯ ๒ โป. ยุ. สเจว ชาเนยฺย ฯ ๓ ม. เทวี เทว ฯ
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ปชฺฌายนฺต อปฺปฏิภาณ วิทิตฺวา ราชาน ปเสนทึ โกสล เอตทโวจ
ปฺจิมานิ มหาราช อลพฺภนียานิ านานิ สมเณน วา พฺราหฺมเณน
วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมึ กตมานิ
ปฺจ ชราธมฺม มา ชิรตี ิ อลพฺภนีย าน ฯเปฯ น โสจนาย
น ปริเทวนาย ฯเปฯ กมฺม ทฬฺห กินฺติ กโรมิทานีติ ฯ
[๕๐] เอก สมย อายสฺมา นารโท ปาตลิปตุ ฺเต วิหรติ
กุกฺกุฏาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน มุณฺฑสฺส ๑ รฺโ ภทฺทา เทวี
กาลกตา โหติ ปยา มนาปา โส ภทฺทาย เทวิยา กาลกตาย
ปยาย มนาปาย เนว นฺหายติ น วิลิมปฺ ติ น ภตฺต ภฺุชติ น
กมฺมนฺต ปโยเชติ รตฺตินฺทิว ภทฺทาย เทวิยา สรีเร อชฺโฌมุจฺฉิโต
อถโข มุณฺโฑ ราชา ปยก โสการกฺข ๒ อามนฺเตสิ เตนหิ สมฺม
ปยก ภทฺทาย เทวิยา สรีร อยสาย ๓ เตลโทณิยา ปกฺขิปตฺวา อฺิสฺสา
อยสาย โทณิยา ปฏิกชุ ชฺ ถ ยถา มย ภทฺทาย เทวิยา สรีร จิรตร
ปสฺเสยฺยามาติ เอว เทวาติ โข ปยโก โสการกฺโข มุณฺฑสฺส
รฺโ ปฏิสสฺ ุตฺวา ๔ ภทฺทาย เทวิยา สรีร อยสาย เตลโทณิยา ปกฺขิปตฺวา
อฺิสฺสา อยสาย โทณิยา ปฏิกุชชฺ ิ อถโข ปยกสฺส โสการกฺขสฺส
เอตทโหสิ อิมสฺส โข มุณฺฑสฺส รฺโ ภทฺทา เทวี
กาลกตา ปยา มนาปา โส ภทฺทาย เทวิยา กาลกตาย ปยาย
มนาปาย เนว นฺหายติ น วิลิมฺปติ น ภตฺต ภฺุชติ น กมฺมนฺต
#๑ โป. มุณฑ
ฺ กสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. โกสารกฺข ฯ ๓ โป. ม. ยุ. อายสาย ฯ
#๔ ปฏิสุณิตวฺ าติป ทิสฺสติ ฯ
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ปโยเชติ รตฺตินฺทิว ภทฺทาย เทวิยา สรีเร อชฺโฌมฺุจิโต ก ๑ นุ
โข มุณฺโฑ ราชา สมณ วา พฺราหฺมณ วา ปยิรปุ าเสยฺย ยสฺส
ธมฺม สุตฺวา โสกสลฺล ปชเหยฺยาติ ฯ อถโข ปยกสฺส โสการกฺขสฺส
เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา นารโท ปาตลิปตุ ฺเต วิหรติ
กุกฺกุฏาราเม ต โข ปนายสฺมนฺต นารท เอว กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท
อพฺภุคฺคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต ๒ เมธาวี พหุสฺสุโต จิตฺตกถี
กลฺยาณปฏิภาโณ วุฑฺโฒ เจว อรหา จ ยนฺนูน มุณฺโฑ ราชา
อายสฺมนฺต นารท ปยิรปุ าเสยฺย อปฺเปว นาม มุณฺโฑ ราชา อายสฺมโต
นารทสฺส ธมฺม สุตฺวา โสกสลฺล ปชเหยฺยาติ อถโข ปยโก
โสการกฺโข เยน มุณฺโฑ ราชา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มุณฺฑ
ราชาน เอตทโวจ อย โข เทว อายสฺมา นารโท ปาตลิปุตฺเต
วิหรติ กุกฺกฏุ าราเม ต โข ปนายสฺมนฺต นารท เอว กลฺยาโณ
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี พหุสสฺ ุโต
จิตฺตกถี กลฺยาณปฏิภาโณ วุฑฺโฒ เจว อรหา จ ยทิ ปน เทโว
อายสฺมนฺต นารท ปยิรปุ าเสยฺย อปฺเปว นาม เทโว อายสฺมโต
นารทสฺส ธมฺม สุตฺวา โสกสลฺล ปชเหยฺยาติ ฯ เตนหิ สมฺม ปยก
อายสฺมนฺต นารท ปฏิเวเทหิ กถฺหิ นาม มาทิโส สมณ วา
พฺราหฺมณ วา วิชิเต วสนฺต ปุพฺเพ อปฺปฏิสวิทิต ๓ อุปสงฺกมิตพฺพ
#๑ ยุ. กึ ฯ ๒ โป. ม. วิยตฺโต ฯ ยุ. วฺยตฺโต ฯ ๓ ม. ยุ. อปฺปฏิสวิทิโต ฯ
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มฺเยฺยาติ เอว เทวาติ โข ปยโก โสการกฺโข มุณฺฑสฺส รฺโ
ปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา นารโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต นารท อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข ปยโก โสการกฺโข อายสฺมนฺต นารท เอตทโวจ อิมสฺส ภนฺเต
มุณฺฑสฺส รฺโ ภทฺทา เทวี กาลกตา ปยา มนาปา โส ภทฺทาย
เทวิยา กาลกตาย ปยาย มนาปาย เนว นฺหายติ น วิลิมฺปติ น
ภตฺต ภฺุชติ น กมฺมนฺต ปโยเชติ รตฺตินฺทิว ภทฺทาย เทวิยา สรีเร
อชฺโฌมฺุจิโต สาธุ ภนฺเต อายสฺมา นารโท มุณฺฑสฺส รฺโ
ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถา มุณฺโฑ ราชา อายสฺมโต นารทสฺส
ธมฺม สุตฺวา โสกสลฺล ปชเหยฺยาติ ยสฺสทานิ ปยก มุณโฺ ฑ ราชา
กาล มฺตีติ อถโข ปยโก โสการกฺโข อุฏายาสนา อายสฺมนฺต
นารท อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เยน มุณฺโฑ ราชา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มุณฺฑ ราชาน เอตทโวจ กตาวกาโส
โข เทว อายสฺมตา นารเทน ยสฺสทานิ เทโว กาล มฺตีติ
เตนหิ สมฺม ปยก ภทฺรานิ ๑ ภทฺรานิ ๑ ยานานิ โยชาเปหีติ เอว
เทวาติ โข ปยโก โสการกฺโข มุณฺฑสฺส รฺโ ปฏิสฺสตุ ฺวา
ภทฺรานิ ภทฺรานิ ยานานิ โยชาเปตฺวา มุณฺฑ ราชาน เอตทโวจ
ยุตฺตานิ โข เต เทว ภทฺรานิ ภทฺรานิ ยานานิ ฯ ยสฺสทานิ เทโว
#๑ ยุ. ภทฺทานิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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กาล มฺตีติ อถโข มุณฺโฑ ราชา ภทฺรานิ ๑ ภทฺรานิ ยานานิ ๒
อภิรูหิตฺวา ภเทฺรหิ ภเทฺรหิ ยาเนหิ เยน กุกกฺ ุฏาราโม เตน ปายาสิ
มหจฺจราชานุภาเวน อายสฺมนฺต นารท ทสฺสนาย ยาวติกา ยานสฺส
ภูมิ ยาเนน คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติโกว อาราม ปาวิสิ ฯ
อถโข มุณโฺ ฑ ราชา เยน อายสฺมา นารโท เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต นารท อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺน โข มุณฺฑ ราชาน อายสฺมา นารโท เอตทโวจ
ปฺจิมานิ มหาราช อลพฺภนียานิ านานิ สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา
เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมึ กตมานิ
ปฺจ ชราธมฺม มา ชิรีติ อลพฺภนีย าน สมเณน วา พฺราหฺมเณน
วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมึ
พฺยาธิธมฺม มา พฺยาธิยีติ ... มรณธมฺม มา มิยฺยีติ ... ขยธมฺม มา
ขิยีติ ... นสฺสนธมฺม มา นสฺสีติ อลพฺภนีย าน สมเณน วา
พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมึ
อสฺสุตวโต มหาราช ปุถุชชฺ นสฺส ชราธมฺม ชีรติ โส ชราธมฺเม
ชิณฺเณ น อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ น โข มเยฺหเวกสฺส ชราธมฺม ชีรติ
อถโข ยาวตา สตฺตาน อาคติ คติ จุติ อุปปตฺติ สพฺเพส สตฺตาน
ชราธมฺม ชีรติ อหฺเจว โข ปน ชราธมฺเม ชิณฺเณ โสเจยฺย
กิลเมยฺย ปริเทเวยฺย อุรตฺตาฬี กนฺเทยฺย สมฺโมห อาปชฺเชยฺย ภตฺตมฺป
#๑ ม. ภทฺร ภทฺร ฯ ยุ. ภทฺท ภทฺท ฯ ๒ ม. ยุ. ยาน ฯ
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เม นจฺฉาเทยฺย กาเยป ทุพฺพณฺณิย โอกฺกเมยฺย กมฺมนฺตาป
นปฺปวตฺเตยฺยุ อมิตฺตาป อตฺตมนา อสฺสุ มิตฺตาป ทุมฺมนา อสฺสูติ
โส ชราธมฺเม ชิณฺเณ โสจติ กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬี กนฺทติ
สมฺโมห อาปชฺชติ อย วุจฺจติ มหาราช อสฺสุตวา ปุถุชชฺ โน วิทฺโธ
สวิเสน โสกสลฺเลน อตฺตานฺเว ปริตาเปติ ฯ ปุน จปร มหาราช
อสฺสุตวโต ปุถุชชฺ นสฺส พฺยาธิธมฺม พฺยาธิยติ ... มรณธมฺม มิยฺยติ
... ขยธมฺม ขิยติ ... นสฺสนธมฺม นสฺสติ โส นสฺสนธมฺเม นฏเ
น อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ น โข มเยฺหเวกสฺส นสฺสนธมฺม นสฺสติ
อถโข ยาวตา สตฺตาน อาคติ คติ จุติ อุปปตฺติ สพฺเพส สตฺตาน
นสฺสนธมฺม นสฺสติ อหฺเจว โข ปน นสฺสนธมฺเม นฏเ โสเจยฺย
กิลเมยฺย ปริเทเวยฺย อุรตฺตาฬี กนฺเทยฺย สมฺโมห อาปชฺเชยฺย
ภตฺตมฺป เม นจฺฉาเทยฺย กาเยป ทุพฺพณฺณิย โอกฺกเมยฺย
กมฺมนฺตาป นปฺปวตฺเตยฺยุ อมิตฺตาป อตฺตมนา อสฺสุ มิตฺตาป ทุมฺมนา
อสฺสูติ โส นสฺสนธมฺเม นฏเ โสจติ กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬี
กนฺทติ สมฺโมห อาปชฺชติ อย วุจฺจติ มหาราช อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน
วิทฺโธ สวิเสน โสกสลฺเลน อตฺตานฺเว ปริตาเปติ ฯ สุตวโต จ
โข มหาราช อริยสาวกสฺส ชราธมฺม ชีรติ โส ชราธมฺเม ชิณฺเณ
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ น โข มเยฺหเวกสฺส ชราธมฺม ชีรติ อถโข
ยาวตา สตฺตาน อาคติ คติ จุติ อุปปตฺติ สพฺเพส สตฺตาน
ชราธมฺม ชีรติ อหฺเจว โข ปน ชราธมฺเม ชิณฺเณ โสเจยฺย
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กิลเมยฺย ปริเทเวยฺย อุรตฺตาฬี กนฺเทยฺย สมฺโมห อาปชฺเชยฺย ภตฺตมฺป
เม นจฺฉาเทยฺย กาเยป ทุพฺพณฺณิย โอกฺกเมยฺย กมฺมนฺตาป
นปฺปวตฺเตยฺยุ อมิตฺตาป อตฺตมนา อสฺสุ มิตฺตาป ทุมฺมนา อสฺสูติ
โส ชราธมฺเม ชิณฺเณ น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น
อุรตฺตาฬี กนฺทติ น สมฺโมห อาปชฺชติ อย วุจฺจติ มหาราช สุตวา
อริยสาวโก อพฺพุหิ สวิส โสกสลฺล เยน วิทฺโธ อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน
อตฺตานฺเว ปริตาเปติ อโสโก วิสลฺโล อริยสาวโก อตฺตานฺเว
ปรินิพฺพาเปติ ๑ ฯ ปุน จปร มหาราช สุตวโต อริยสาวกสฺส
พฺยาธิธมฺม พฺยาธิยติ ... มรณธมฺม มิยฺยติ ... ขยธมฺม ขิยติ
... นสฺสนธมฺม นสฺสติ โส นสฺสนธมฺเม นฏเ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
น โข มเยฺหเวกสฺส นสฺสนธมฺม นสฺสติ อถโข ยาวตา สตฺตาน
อาคติ คติ จุติ อุปปตฺติ สพฺเพส สตฺตาน นสฺสนธมฺม นสฺสติ
อหฺเจว โข ปน นสฺสนธมฺเม นฏเ โสเจยฺย กิลเมยฺย ปริเทเวยฺย
อุรตฺตาฬี กนฺเทยฺย สมฺโมห อาปชฺเชยฺย ภตฺตมฺป เม นจฺฉาเทยฺย
กาเยป ทุพพฺ ณฺณิย โอกฺกเมยฺย กมฺมนฺตาป นปฺปวตฺเตยฺยุ
อมิตฺตาป อตฺตมนา อสฺสุ มิตฺตาป ทุมฺมนา อสฺสูติ โส นสฺสนธมฺเม
นฏเ น โสจติ น กิลมติ น ปริเทวติ น อุรตฺตาฬี กนฺทติ น
สมฺโมห อาปชฺชติ อย วุจฺจติ มหาราช สุตวา อริยสาวโก อพฺพุหิ
สวิส โสกสลฺล เยน วิทฺโธ อสฺสุตวา ปุถชุ ฺชโน อตฺตานฺเว
ปริตาเปติ อโสโก วิสลฺโล อริยสาวโก อตฺตานฺเว ปรินิพฺพาเปติ ฯ
#๑ โป. ปรินพิ ฺพายติ ฯ
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อิมานิ โข มหาราช ปฺจ อลพฺภนียานิ านานิ
สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา
เกนจิ วา โลกสฺมินฺติ ฯ
น โสจนาย น ปริเทวนาย
อตฺโถ อิธ ลพฺภติ อป อปฺปโกป
โสจนฺตเมน ทุกฺขิต วิทิตฺวา
ปจฺจตฺถิกา อตฺตมนา ภวนฺติ
ยโต จ โข ปณฺฑิโต อาปทาสุ
น เวธติ อตฺถวินิจฺฉยฺู
ปจฺจตฺถิกาสฺส ทุกฺขิตา ภวนฺติ
ทิสวฺ า มุข อวิการ ปุราณ
ชปฺเปน มนฺเตน สุภาสิเตน
อนุปฺปทาเนน ปเวณิยา วา
ยถา ยถา ยตฺถ ลเภถ อตฺถ
ตถา ตถา ตตฺถ ปรกฺกเมยฺย
สเจ ปชาเนยฺย อลพฺภเนยฺโย
มยา วา อฺเน วา เอส อตฺโถ
อโสจมาโน อธิวาสเยยฺย
กมฺม ทฬฺห กินฺติ กโรมิทานีติ ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 71

เอว วุตฺเต มุณฺโฑ ราชา อายสฺมนฺต นารท เอตทโวจ โกนาโม ๑
อย ภนฺเต ธมฺมปริยาโยติ ฯ โสกสลฺลหรโณ ๒ นาม อย มหาราช
ธมฺมปริยาโยติ ฯ ตคฺฆ ภนฺเต โสกสลฺลหรโณ ๒ ตคฺฆ ๓ ภนฺเต ๓
โสกสลฺลหรโณ ๓ อิม หิ เม ภนฺเต ธมฺมปริยาย สุตฺวา โสกสลฺล
ปหีนนฺติ ฯ อถโข มุณโฺ ฑ ราชา ปยก โสการกฺข อามนฺเตสิ เตนหิ
สมฺม ปยก ภทฺทาย เทวิยา สรีร ฌาเปถ ถูปฺจสฺสา กโรถ ฯ
อชฺชตคฺเคทานิ มย นฺหายิสฺสาม เจว วิลิมฺปสฺสาม ภตฺต ภฺุชิสฺสาม
กมฺมนฺเต จ ปโยเชสฺสามาติ ๔ ฯ
มุณฺฑราชวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อาทิโย สปฺปุริโส จ ๕ อิฏา มนาปทายิภิสนฺท ๖
สมฺปทา จ ธน าน
โกสโล นารเทน จาติ ฯ
ปโม ปณฺณาสโก นิฏิโต ๗ ฯ
_______________
#๑ ยุ. โก นุ โข ฯ ๒ โป. โสกสลฺลมารโณ ฯ ๓ ม. อิท ปทตฺตย น ทิสฺสติ ฯ
#๔ โป. ปโยชิสฺสามาติ ฯ ๕ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖ ม. ยุ. มนาปทายีภิสนฺท ฯ
#๗ ม. สมตฺโต ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 72

ทุติยปณฺณาสโก
นีวรณวคฺโค ปโม
[๕๑] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
ปฺจิเม ภิกฺขเว อาวรณา นีวรณา เจตโส อชฺฌารูหา ปฺาย
ทุพฺพลีกรณา กตเม ปฺจ กามจฺฉนฺโท ภิกฺขเว อาวรโณ นีวรโณ
เจตโส อชฺฌารูโห ปฺาย ทุพฺพลีกรโณ พฺยาปาโท ๑ ภิกฺขเว
อาวรโณ นีวรโณ เจตโส อชฺฌารูโห ปฺาย ทุพฺพลีกรโณ
ถีนมิทฺธ ๒ ภิกฺขเว อาวรณ นีวรณ เจตโส อชฺฌารูห ปฺาย
ทุพฺพลีกรณ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ภิกฺขเว อาวรณ นีวรณ เจตโส อชฺฌารูห
ปฺาย ทุพฺพลีกรณ วิจิกิจฺฉา ภิกฺขเว อาวรณา นีวรณา เจตโส
อชฺฌารูหา ปฺาย ทุพฺพลีกรณา ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ อาวรณา
นีวรณา เจตโส อชฺฌารูหา ปฺาย ทุพฺพลีกรณา โส วต ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อิเม ปฺจ อาวรเณ นีวรเณ เจตโส อชฺฌารูเห ปฺาย
ทุพฺพลีกรเณ อปฺปหาย อพลาย ปฺาย ทุพฺพลาย อตฺตตฺถ วา สฺสติ
ปรตฺถ วา สฺสติ อุภยตฺถ วา สฺสติ อุตฺตรึ วา มนุสฺสธมฺมา
อลมริยาณทสฺสนวิเสส สจฺฉิกริสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว นที ปพฺพเตยฺยา ทูรงฺคมา สีฆโสตา หารหารินี ตสฺสา
#๑ ยุ. วฺยาปาโท ฯ ๒ ม. สพฺพตฺถ วาเรสุ ถินมิทฺธ ฯ
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ปุริโส อุภโต นงฺคลมุขานิ วิวเรยฺย เอว หิ โส ภิกฺขเว มชฺเฌ
นทิยา โสโต วิกฺขิตฺโต วิสโฏ พฺยาทินฺโน เนว ๑ ทูรงฺคโม อสฺส น
สีฆโสโต น หารหารี ๒ เอวเมว โข ภิกฺขเว โส วต ภิกฺขุ อิเม
ปฺจ อาวรเณ นีวรเณ เจตโส อชฺฌารูเห ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ
อปฺปหาย อพลาย ปฺาย ทุพฺพลาย อตฺตตฺถ วา สฺสติ ปรตฺถ
วา สฺสติ อุภยตฺถ วา สฺสติ อุตฺตรึ วา มนุสฺสธมฺมา
อลมริยาณทสฺสนวิเสส สจฺฉิกริสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ โส วต
ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิเม ปฺจ อาวรเณ นีวรเณ เจตโส อชฺฌารูเห ปฺาย
ทุพฺพลีกรเณ ปหาย พลวติยา ปฺาย อตฺตตฺถ วา สฺสติ ปรตฺถ
วา สฺสติ อุภยตฺถ วา สฺสติ อุตฺตรึ วา มนุสฺสธมฺมา
อลมริยาณทสฺสนวิเสส สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
นที ปพฺพเตยฺยา ทูรงฺคมา สีฆโสตา หารหารินี ตสฺสา ปุริโส
อุภโต นงฺคลมุขานิ ปทเหยฺย เอว หิ โส ภิกฺขเว มชฺเฌ นทิยา
โสโต อวิกฺขิตฺโต อวิสโฏ อพฺยาทินฺโน ทูรงฺคโม เจว อสฺส
สีฆโสโต จ หารหารี ๒ จ เอวเมว โข ภิกฺขเว โส วต ภิกฺขุ อิเม
ปฺจ อาวรเณ นีวรเณ เจตโส อชฺฌารูเห ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ
ปหาย พลวติยา ปฺาย อตฺตตฺถ วา สฺสติ ปรตฺถ วา สฺสติ
อุภยตฺถ วา สฺสติ อุตฺตรึ วา มนุสสฺ ธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส
สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมต วิชฺชตีติ ฯ
#๑ โป. ยุ. น เจว ฯ ๒ ม. หารหารินี ฯ
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[๕๒] อกุสลราสีติ ภิกฺขเว วทมาโน ปฺจ นีวรเณ สมฺมา
วทมาโน วเทยฺย เกวโลจาย ๑ ภิกฺขเว อกุสลราสิ ยทิท ปฺจ
นีวรณา กตเม ปฺจ กามจฺฉนฺทนีวรณ พฺยาปาทนีวรณ
ถีนมิทฺธนีวรณ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณ วิจิกิจฺฉานีวรณ อกุสลราสีติ
ภิกฺขเว วทมาโน อิเม ปฺจ นีวรเณ สมฺมา วทมาโน วเทยฺย
เกวโลจาย ๑ ภิกฺขเว อกุสลราสิ ยทิท อิเม ๒ ปฺจ นีวรณาติ ฯ
[๕๓] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว ปธานิยงฺคานิ กตมานิ ปฺจ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ อิตปิ 
โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ
อปฺปาพาโธ โหติ อปฺปาตงฺโก สมเวปากินิยา คหณิยา สมนฺนาคโต
นาติสีตาย นาจฺจุณฺหาย มชฺฌิมาย ปธานกฺขมาย อสโ โหติ อมายาวี
ยถาภูต อตฺตาน อาวิกตฺตา สตฺถริ วา วิฺูสุ วา สพฺรหฺมจารีสุ
อารทฺธวิริโย วิหรติ อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน
อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ
ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย
นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคานิยา ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ
ปธานิยงฺคานีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. เกวโลหาย ฯ ๒ ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ
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[๕๔] ปฺจิเม ภิกฺขเว อสมยา ปธานาย กตเม ปฺจ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชิณฺโณ โหติ ชรายาภิภูโต อย ภิกฺขเว ปโม
อสมโย ปธานาย ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว ภิกฺขุ พฺยาธิโต โหติ
พฺยาธินาภิภูโต อย ภิกฺขเว ทุติโย อสมโย ปธานาย ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ทุพฺภิกฺข โหติ ทุสฺสสฺส ทุลฺลภปณฺฑ น สุกร อฺุเฉน
ปคฺคเหน ยาเปตุ อย ภิกขฺ เว ตติโย อสมโย ปธานาย ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภย โหติ อฏฏวีสงฺโกโป ๑ จกฺกสมารูฬฺหา [๒]- ชานปทา
ปริยายนฺติ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ อสมโย ปธานาย ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว สงฺโฆ ภินฺโน โหติ สงฺเฆ โข ปน ภิกฺขเว ภินฺเน อฺมฺ
อกฺโกสา จ โหนฺติ อฺมฺ ปริภาสา จ โหนฺติ อฺมฺ
ปริกฺเขปา จ โหนฺติ อฺมฺ ปริจฺจชา ๓ จ โหนฺติ ตตฺถ
อปฺปสนฺนา เจว นปฺปสีทนฺติ ปสนฺนานฺจ เอกจฺจาน อฺถตฺต
โหติ อย ภิกฺขเว ปฺจโม อสมโย ปธานาย ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว
ปฺจ อสมยา ปธานาย ๔ ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว สมยา ปธานาย กตเม
ปฺจ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ทหโร โหติ ยุวา สุสู ๕ กาฬเกโส ภเทฺรน
โยพฺพเนน สมนฺนาคโต ปเมน วยสา อย ภิกฺขเว ปโม สมโย
ปธานาย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ อปฺปาพาโธ โหติ อปฺปาตงฺโก
สมเวปากินิยา คหณิยา สมนฺนาคโต นาติสีตาย นาจฺจุณฺหาย
#๑ ยุ. อฏฏวีสงฺเขโป ฯ ๒ โป. เอตฺถนฺตเร ปริเขปาติ ทิสฺสติ ฯ
#๓ โป. ยุ. ปริจฺจชนา ฯ ๔ โป. ม. ปธานายาติ ฯ ๕ ม. ยุ. สุสุ ฯ
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มชฺฌิมาย ปธานกฺขมาย อย ภิกฺขเว ทุติโย สมโย ปธานาย ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว สุภิกฺข โหติ สุสสฺส สุลภปณฺฑ สุกร อฺุเฉน
ปคฺคเหน ยาเปตุ อย ภิกขฺ เว ตติโย สมโย ปธานาย ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว มนุสฺสา สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา ขีโรทกีภูตา
อฺมฺ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหรนฺติ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ
สมโย ปธานาย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว สงฺโฆ สมคฺโค สมฺโมทมาโน
อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส ผาสุ วิหรติ สงฺเฆ โข ปน ภิกฺขเว สมคฺเค
น เจว อฺมฺ อกฺโกสา โหนฺติ น จ อฺมฺ ปริภาสา
โหนฺติ น จ อฺมฺ ปริกฺเขปา โหนฺติ น จ อฺมฺ
ปริจฺจชา ๑ โหนฺติ ตตฺถ อปฺปสนฺนา เจว ปสีทนฺติ ปสนฺนานฺจ
ภิยฺโยภาโว โหติ อย ภิกฺขเว ปฺจโม สมโย ปธานาย ฯ อิเม
โข ภิกฺขเว ปฺจ สมยา ปธานายาติ ฯ
[๕๕] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สาวตฺถิย อุโภ
มาตาปุตฺตา วสฺสาวาส อุปคมึสุ ๒ ภิกฺขุ จ ภิกขฺ ุนี จ ฯ เต
อฺมฺสฺส อภิณฺห ทสฺสนกามา อเหสุ มาตาป ปุตฺตสฺส อภิณฺห
ทสฺสนกามา อโหสิ ปุตฺโตป มาตร อภิณฺห ทสฺสนกาโม อโหสิ ฯ
เตส อภิณฺห ทสฺสนา สสคฺโค อโหสิ สสคฺเค สติ วิสฺสาโส
อโหสิ วิสฺสาเส สติ โอตาโร อโหสิ เต โอติณฺณจิตฺตา สิกฺข
#๑ โป. ยุ. ปริจฺจชนา ฯ ๒ โป. อุปคจฺฉึสุ ฯ
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อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวึสุ ฯ อถโข
สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทสึ ุ เอกมนฺต นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู
ภควนฺต เอตทโวจุ อิธ ภนฺเต สาวตฺถิย อุโภ มาตาปุตฺตา
วสฺสาวาส อุปคมึสุ ภิกขฺ ุ จ ภิกฺขุนี จ เต อฺมฺสฺส อภิณฺห
ทสฺสนกามา อเหสุ มาตาป ปุตฺตสฺส อภิณฺห ทสฺสนกามา อโหสิ
ปุตฺโตป มาตร อภิณฺห ทสฺสนกาโม อโหสิ เตส อภิณฺห ทสฺสนา
สสคฺโค อโหสิ สสคฺเค สติ วิสฺสาโส อโหสิ วิสฺสาเส สติ
โอตาโร อโหสิ เต โอติณฺณจิตฺตา สิกฺข อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย
อนาวิกตฺวา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวึสูติ กินฺนุ โส ภิกฺขเว โมฆปุริโส
มฺติ น มาตา ปุตฺเต สารชฺชติ ปุตฺโต วา ปน มาตรีติ
นาห ภิกฺขเว อฺ เอกรูปป สมนุปสฺสามิ เอว รชนีย เอว กมนีย
เอว มทนีย เอว พนฺธนีย เอว มุจฺฉนีย เอว อนฺตรายกร อนุตฺตรสฺส
โยคกฺเขมสฺส อธิคมาย ยถยิท ภิกขฺ เว อิตฺถีรปู  อิตฺถีรูเป
ภิกฺขเว สตฺตา รตฺตา คิทฺธา คธิตา ๑ มุจฺฉิตา อชฺโฌปนฺนา ๒ เต
ทีฆรตฺต โสจนฺติ อิตฺถีรปู วสานุคา ฯ นาห ภิกฺขเว อฺ เอกสทฺทป
... เอกคนฺธป ... เอกรสป ... เอกโผฏพฺพป สมนุปสฺสามิ เอว
รชนีย เอว กมนีย เอว มทนีย เอว พนฺธนีย เอว มุจฺฉนีย เอว
อนฺตรายกร อนุตฺตรสฺส โยคกฺเขมสฺส อธิคมาย ยถยิท ภิกขฺ เว
#๑ ม. คถิตา ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ ๒ โป. อชฺฌาปนฺนา ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ
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อิตฺถีโผฏพฺโพ ฯ อิตฺถโี ผฏพฺเพ ภิกฺขเว สตฺตา รตฺตา คิทฺธา คธิตา
มุจฺฉิตา อชฺโฌปนฺนา เต ทีฆรตฺต โสจนฺติ อิตฺถีโผฏพฺพวสานุคา ฯ
อิตฺถี ภิกฺขเว คจฺฉนฺตีป ปุริสสฺส จิตฺต ๑ ปริยาทาย ติฏติ ิตาป ฯเปฯ
นิสินฺนาป สยนาป นิปนฺนาป ๒ หสนฺตีป ภณนฺตีป ๓ คายนฺตีป โรทนฺตีป
อุคฺฆาฏิตาป มตาป ปุรสิ สฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ ฯ ยฺหิ ต
ภิกฺขเว สมฺมา วทมาโน วเทยฺย สมนฺตปาโส มารสฺสาติ
มาตุคามฺเว สมฺมา วทมาโน วเทยฺย สมนฺตปาโส มารสฺสาติ ฯ
สลฺลเป อสิหตฺเถน
ปสาเจนป สลฺลเป
อาสีวิสมฺป อาสทฺเท ๔ เยน ทฏโ น ชีวติ
นเตฺวว เอโก เอกาย มาตุคาเมน สลฺลเป ฯ
มุฏสฺสตึ ตา พนฺธนฺติ เปกฺขิเตน มฺหิเตน ๕ จ
อโถป ทุนฺนิวตฺเถน
มฺชุนา ภณิเตน จ
เนโส ชโน สฺวาสทฺโท ๖ อป อุคฺฆาฏิโต ๗ มโต ฯ
ปฺจ กามคุณา เอเต อิตฺถีรูปสฺมิ ทสฺสเร
รูปา สทฺทา รสา คนฺธา โผฏพฺพา จ มโนรมา ฯ
เตส กาโมฆวูฬฺหาน กาเม อปริชานต
กาล คตึ ภวาภว
สสารสฺมึ ปุรกฺขตา
#๑ ยุ. จิต ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ ๓ โป. ภาสนฺตีป ฯ
#๔ ม. ยุ. อาสีเท ฯ ๕ ม. สิเตน จ ฯ ๖ ม. สฺวาสีสโท ฯ ยุ. สฺวาสีสทโท ฯ
#๗ ม. ยุ. อุคฺฆาติโต ฯ
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เย จ กาเม ปริฺาย จรนฺติ อกุโตภยา
เต เว ปารคตา ๑ โลเก เย ปตฺตา อาสวกฺขยนฺติ ฯ
[๕๖] อถโข อฺตโร ภิกฺขุ เยน สโก อุปชฺฌาโย
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา สก อุปชฺฌาย เอตทโวจ เอตรหิ เม
ภนฺเต มธุรกชาโต เจว กาโย ทิสา จ เม น ปกฺขายนฺติ ธมฺมา
จ ม นปฺปฏิภนฺติ ถีนมิทฺธฺจ เม จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ
อนภิรโต จ พฺรหฺมจริย จรามิ อตฺถิ จ เม ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาติ ฯ
อถโข โส ภิกฺขุ ต สทฺธิวิหาริก ภิกฺขุ อาทาย เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ อย ภนฺเต
ภิกฺขุ เอวมาห เอตรหิ เม ภนฺเต มธุรกชาโต เจว กาโย ทิสา
จ เม ๒ น ปกฺขายนฺติ ธมฺมา จ ม ๓ นปฺปฏิภนฺติ ถีนมิทฺธฺจ เม
จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ อนภิรโต จ พฺรหฺมจริย จรามิ อตฺถิ จ
เม ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาติ ฯ เอวเฺหต ภิกฺขุ โหติ อินทฺ ฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารสฺส
โภชเน อมตฺตฺุโน ชาคริย อนนุยุตฺตสฺส อวิปสฺสกสฺส
กุสลาน ธมฺมาน ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต โพธิปกฺขิกาน ๔ ธมฺมาน ภาวนานุโยค
อนนุยุตฺตสฺส วิหรโต ย มธุรกชาโต เจว กาโย โหติ
ทิสา จสฺส น ปกฺขายนฺติ ธมฺมา จ ๕ ต นปฺปฏิภนฺติ ถีนมิทธฺ ฺจสฺส
จิตฺต ปริยาทาย ติฏติ อนภิรโต จ พฺรหฺมจริย จรติ
#๑ ม. ปารงฺคตา ฯ ๒ ม. ม ฯ ๓ ม. เม ฯ ๔ ม. โพธิปกฺขิยาน ฯ อิโต ปร
#เอว าตพฺพ ฯ ๕ โป. จสฺส ฯ
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โหติ จสฺส ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉา ตสฺมา ติห เต ภิกฺขุ เอว สิกฺขิตพฺพ
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร ภวิสฺสามิ โภชเน มตฺตฺู ชาคริย
อนุยุตฺโต วิปสฺสโก กุสลาน ธมฺมาน ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต โพธิปกฺขิกาน
ธมฺมาน ภาวนานุโยค อนุยุตฺโต วิหริสฺสามีติ เอว หิ เต ภิกฺขุ
สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ภควตา อิมินา โอวาเทน โอวทิโต
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ อถโข
โส ภิกฺขุ 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 ๑ ปน
โส ภิกฺขุ อรหต อโหสิ อถโข โส ภิกฺขุ อรหตฺตปฺปตฺโต เยน
สโก อุปชฺฌาโย เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา สก อุปชฺฌาย
เอตทโวจ เอตรหิ เม ภนฺเต น เจว มธุรกชาโต กาโย ทิสา
จ เม ปกฺขายนฺติ ธมฺมา จ ม ปฏิภนฺติ ถีนมิทฺธฺจ เม
จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ อภิรโต จ พฺรหฺมจริย จรามิ นตฺถิ
จ เม ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาติ ฯ อถโข โส ภิกฺขุ ต สทฺธิวิหาริก
ภิกฺขุ อาทาย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข โส ภิกฺขุ
ภควนฺต เอตทโวจ อย ภนฺเต ภิกขฺ ุ เอวมาห เอตรหิ เม
#๑ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ภนฺเต น เจว มธุรกชาโต กาโย ทิสา จ เม ปกฺขายนฺติ ธมฺมา
จ ม ปฏิภนฺติ ถีนมิทธฺ ฺจ เม จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ
อภิรโต จ พฺรหฺมจริย จรามิ นตฺถิ จ เม ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาติ ฯ
เอวเฺหต ภิกฺขุ โหติ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารสฺส โภชเน มตฺตฺุโน
ชาคริย อนุยุตฺตสฺส วิปสฺสกสฺส กุสลาน ธมฺมาน ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต
โพธิปกฺขิกาน ธมฺมาน ภาวนานุโยค อนุยุตฺตสฺส วิหรโต ย น เจว
มธุรกชาโต กาโย โหติ ทิสา จสฺส ปกฺขายนฺติ ธมฺมา จ ๑ ต๏
ปฏิภนฺติ ถีนมิทฺธฺจสฺส จิตฺต น ปริยาทาย ติฏติ อภิรโต
จ พฺรหฺมจริย จรติ น จสฺส โหติ ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉา ตสฺมา
ติห โว ภิกขฺ เว เอว สิกฺขิตพฺพ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารา ภวิสฺสาม
โภชเน มตฺตฺุโน ชาคริย อนุยตุ ฺตา วิปสฺสกา กุสลาน ธมฺมาน
ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต โพธิปกฺขิกาน ธมฺมาน ภาวนานุโยค อนุยุตฺตา
วิหริสฺสามาติ เอว หิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๕๗] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว านานิ อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพานิ
อิตฺถิยา วา ปุริเสน วา คหฏเน วา ปพฺพชิเตน วา กตมานิ
ปฺจ ชราธมฺโมมฺหิ ชร อนตีโตติ อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา
วา ปุริเสน วา คหฏเน วา ปพฺพชิเตน วา พฺยาธิธมฺโมมฺหิ
พฺยาธึ อนตีโตติ อภิณหฺ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา วา ปุริเสน วา
คหฏเน วา ปพฺพชิเตน วา มรณธมฺโมมฺหิ มรณ อนตีโตติ อภิณฺห
#๑ โป. จสฺส ฯ
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ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา วา ปุริเสน วา คหฏเน วา ปพฺพชิเตน
วา สพฺเพหิ เม ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ อภิณฺห
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา วา ปุริเสน วา คหฏเน วา ปพฺพชิเตน
วา กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุ กมฺมปฏิสรโณ
ย กมฺม กริสฺสามิ กลฺยาณ วา ปาปก วา ตสฺส ทายาโท
ภวิสฺสามีติ อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา วา ปุริเสน วา คหฏเน
วา ปพฺพชิเตน วา ฯ กิฺจ ๑ ภิกฺขเว อตฺถวส ปฏิจฺจ ชราธมฺโมมฺหิ
ชร อนตีโตติ อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา วา ปุริเสน วา
คหฏเน วา ปพฺพชิเตน วา อตฺถิ ภิกขฺ เว สตฺตาน โยพฺพเน โยพฺพนมโท
เยน มเทน สตฺตา ๒ กาเยน ทุจฺจริต จรนฺติ วาจาย ทุจฺจริต จรนฺติ
มนสา ทุจฺจริต จรนฺติ ตสฺส ตณฺาน อภิณฺห ปจฺจเวกฺขโต โย
โยพฺพเน โยพฺพนมโท โส สพฺพโส วา ปหียติ ตนุ วา ปน โหติ
อิท โข ภิกขฺ เว อตฺถวส ปฏิจฺจ ชราธมฺโมมฺหิ ชร อนตีโตติ
อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา วา ปุริเสน วา คหฏเน วา ปพฺพชิเตน
วา ฯ กิฺจ ๑ ภิกฺขเว อตฺถวส ปฏิจฺจ พฺยาธิธมฺโมมฺหิ พฺยาธึ
อนตีโตติ อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา วา ปุริเสน วา คหฏเน
วา ปพฺพชิเตน วา อตฺถิ ภิกฺขเว สตฺตาน อาโรเคฺย อาโรคฺยมโท
เยน มเทน สตฺตา กาเยน ทุจฺจริต จรนฺติ วาจาย ทุจฺจริต จรนฺติ
มนสา ทุจฺจริต จรนฺติ ตสฺส ตณฺาน อภิณฺห ปจฺจเวกฺขโต โย
อาโรเคฺย อาโรคฺยมโท โส สพฺพโส วา ปหียติ ตนุ วา ปน
#๑ โป. กฺจ ฯ ยุ. กถฺจ ฯ อปรป เอว าตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. มตฺตา ฯ อปรป
#เอว าตพฺพ ฯ
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โหติ อิท โข ภิกฺขเว อตฺถวส ปฏิจฺจ พฺยาธิธมฺโมมฺหิ พฺยาธึ
อนตีโตติ อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา วา ปุริเสน วา คหฏเน
วา ปพฺพชิเตน วา ฯ กิฺจ ภิกฺขเว อตฺถวส ปฏิจฺจ มรณธมฺโมมฺหิ
มรณ อนตีโตติ อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา วา ปุริเสน
วา คหฏเน วา ปพฺพชิเตน วา อตฺถิ ภิกฺขเว สตฺตาน ชีวิเต ชีวิตมโท
เยน มเทน สตฺตา กาเยน ทุจฺจริต จรนฺติ วาจาย ทุจฺจริต จรนฺติ มนสา
ทุจฺจริต จรนฺติ ตสฺส ตณฺาน อภิณฺห ปจฺจเวกฺขโต โย ชีวิเต
ชีวิตมโท โส สพฺพโส วา ปหียติ ตนุ วา ปน โหติ อิท โข
ภิกฺขเว อตฺถวส ปฏิจฺจ มรณธมฺโมมฺหิ มรณ อนตีโตติ อภิณฺห
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา วา ปุริเสน วา คหฏเน วา ปพฺพชิเตน
วา ฯ กิฺจ ภิกฺขเว อตฺถวส ปฏิจฺจ สพฺเพหิ เม ปเยหิ มนาเปหิ
นานาภาโว วินาภาโวติ อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา วา ปุริเสน
วา คหฏเน วา ปพฺพชิเตน วา อตฺถิ ภิกฺขเว สตฺตาน ปเยสุ
ฉนฺทราโค ๑ เยน ราเคน สตฺตา กาเยน ทุจฺจริต จรนฺติ วาจาย
ทุจฺจริต จรนฺติ มนสา ทุจฺจริต จรนฺติ ตสฺส ตณฺาน อภิณฺห
ปจฺจเวกฺขโต โย ปเยสุ [๒]- ฉนฺทราโค โส สพฺพโส วา ปหียติ
ตนุ วา ปน โหติ อิท โข ภิกฺขเว อตฺถวส ปฏิจฺจ สพฺเพหิ
เม ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ
อิตฺถิยา วา ปุริเสน วา คหฏเน วา ปพฺพชิเตน วา ฯ กิฺจ ภิกฺขเว
อตฺถวส ปฏิจฺจ กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุ
#๑ ม. ปเยสุ มนาเปสุ โย ฉนฺทราโค ฯ ๒ ม. มนาเปสุ ฯ
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กมฺมปฏิสรโณ ย กมฺม กริสฺสามิ กลฺยาณ วา ปาปก วา ตสฺส
ทายาโท ภวิสฺสามีติ อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา วา ปุริเสน วา
คหฏเน วา ปพฺพชิเตน วา อตฺถิ ภิกฺขเว สตฺตาน กายทุจฺจริต
วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต ตสฺส ตณฺาน อภิณหฺ  ปจฺจเวกฺขโต
สพฺพโส วา ทุจฺจริต ปหียติ ตนุ วา ปน โหติ อิท โข ภิกขฺ เว
อตฺถวส ปฏิจฺจ กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุ
กมฺมปฏิสรโณ ย กมฺม กริสฺสามิ กลฺยาณ วา ปาปก วา
ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามีติ อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิตฺถิยา วา
ปุริเสน วา คหฏเน วา ปพฺพชิเตน วา ฯ ส ๑ โข โส ภิกฺขเว
อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ น โข อหฺเเวโก ๒ ชราธมฺโม
ชร อนตีโต อถโข ยาวตา สตฺตาน อาคติ คติ จุติ อุปปตฺติ
สพฺเพ สตฺตา ชราธมฺมา ชร อนตีตาติ ตสฺส ตณฺาน อภิณฺห
ปจฺจเวกฺขโต มคฺโค สฺชายติ โส ต มคฺค อาเสวติ ภาเวติ
พหุลีกโรติ ตสฺส ต มคฺค อาเสวโต ภาวยโต พหุลีกโรโต
สฺโชนานิ ปหียนฺติ อนุสยา พฺยนฺตี โหนฺติ ฯ น โข อหฺเเวโก
พฺยาธิธมฺโม พฺยาธึ อนตีโต อถโข ยาวตา สตฺตาน อาคติ คติ
จุติ อุปปตฺติ สพฺเพ สตฺตา พฺยาธิธมฺมา พฺยาธึ อนตีตาติ ตสฺส
ตณฺาน อภิณฺห ปจฺจเวกฺขโต มคฺโค สฺชายติ โส ต มคฺค
อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ ตสฺส ต มคฺค อาเสวโต ภาวยโต
#๑ ยุ. ส เจ โส ฯ ๒ ม. ยุ. อหฺเจเวโก ฯ อปรป เอว อีทิสเมว ฯ
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พหุลีกโรโต สฺโชนานิ ปหียนฺติ อนุสยา พฺยนฺตี โหนฺติ ฯ น โข
อหฺเเวโก มรณธมฺโม มรณ อนตีโต อถโข ยาวตา สตฺตาน
อาคติ คติ จุติ อุปปตฺติ สพฺเพ สตฺตา มรณธมฺมา มรณ
อนตีตาติ ตสฺส ตณฺาน อภิณฺห ปจฺจเวกฺขโต มคฺโค สฺชายติ
โส ต มคฺค อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ ตสฺส ต มคฺค อาเสวโต
ภาวยโต พหุลีกโรโต สฺโชนานิ ปหียนฺติ อนุสยา พฺยนฺตี
โหนฺติ ฯ น โข มเยฺหเวกสฺส สพฺเพหิ ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว
วินาภาโว อถโข ยาวตา สตฺตาน อาคติ คติ จุติ อุปปตฺติ
สพฺเพส สตฺตาน ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโวติ ตสฺส
ตณฺาน อภิณฺห ปจฺจเวกฺขโต มคฺโค สฺชายติ โส ต มคฺค
อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ ตสฺส ต มคฺค อาเสวโต ภาวยโต
พหุลีกโรโต สฺโชนานิ ปหียนฺติ อนุสยา พฺยนฺตี โหนฺติ ฯ น
โข อหฺเเวโก กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุ
กมฺมปฏิสรโณ ย กมฺม กริสฺสามิ กลฺยาณ วา ปาปก วา ตสฺส
ทายาโท ภวิสฺสามิ อถโข ยาวตา สตฺตาน อาคติ คติ จุติ อุปปตฺติ
สพฺเพ สตฺตา กมฺมสฺสกา กมฺมทายาทา กมฺมโยนี กมฺมพนฺธู
กมฺมปฏิสรณา ย กมฺม กริสฺสนฺติ กลฺยาณ วา ปาปก วา
ตสฺส ทายาทา ภวิสฺสนฺตีติ ตสฺส ตณฺาน อภิณฺห ปจฺจเวกฺขโต
มคฺโค สฺชายติ โส ต มคฺค อาเสวติ ภาเวติ พหุลกี โรติ
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ตสฺส ต มคฺค อาเสวโต ภาวยโต พหุลีกโรโต สฺโชนานิ
ปหียนฺติ อนุสยา พฺยนฺตี โหนฺตีติ ฯ
พฺยาธิธมฺมา ชราธมฺมา อโถ มรณธมฺมิโน
ยถา ธมฺมา ตถา สนฺตา ๑ ชิคุจฺฉนฺติ ปุถุชฺชนา ฯ
อหฺเจต ชิคุจฺเฉยฺย เอวธมฺเมสุ ปาณิสุ
น เมต ๒ ปฏิรูปสฺส มม เอว วิหาริโน ฯ
โสห เอว วิหรนฺโต ตฺวา ธมฺม นิรูปธึ
อาโรเคฺย โยพฺพนสฺมึ ๓ ชีวิตสฺมิฺจ โย มโท ๔
สพฺเพ มเท อภิโภสฺมิ เนกฺขมฺม ทฏุ เขมโต ฯ
ตสฺส เม อหุ อุสฺสาโห นิพฺพาน อภิปสฺสโต
นาห ภพฺโพ เอตรหิ กมฺมานิ ปฏิเสวิตุ
อนิวตฺติ ภวิสฺสามิ
พฺรหฺมเจรปรายโนติ ๕ ฯ
[๕๘] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ
อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เวสาลึ ปณฑ
ฺ าย ปาวิสิ เวสาลิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกกฺ นฺโต มหาวน อชฺโฌคาเหตฺวา อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล
ทิวา วิหาร นิสีทิ ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพุลา ลิจฺฉวิกุมารกา
สชฺชานิ ธนูนิ อาทาย กุกฺกุรสงฺฆปริวุตา มหาวเน อนุจงฺกมมานา
อนุวิจรมานา อทฺทสสุ ภควนฺต อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสนิ ฺน ทิสฺวา
#๑ ม. ยุ. สตฺตา ฯ ๒ ยุ. ตเมต ฯ ๓ ม. อาโรเคฺย โยพฺพนสฺมึ จ ฯ ยุ. อาโรเคฺย จ ฯ
#๔ ม. เย มทา ฯ ๕ ม. ยุ. พฺรหฺมจริยปรายโนติ ฯ
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สชฺชานิ ธนูนิ นิกฺขิปตฺวา กุกฺกรุ สงฺฆ เอกมนฺต อุยฺโยเชตฺวา เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
ตุณฺหีภูตา ตุณฺหีภูตา ปฺชลิกา ภควนฺต ปยิรุปาสนฺติ เตน โข ปน
สมเยน มหานาโม ลิจฺฉวี ๑ มหาวเน ชงฺฆวิหาร ๒ อนุจงฺกมมาโน
อนุวิจรมาโน อทฺทส เต ลิจฺฉวิกุมารเก ตุณฺหีภูเต ตุณฺหีภูเต ปฺชลิเก
ภควนฺต ปยิรุปาสนฺเต ทิสฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข มหานาโม ลิจฺฉวี อุทาน อุทาเนสิ ภวิสฺสนฺติ วชฺชี ภวิสฺสนฺติ
วชฺชีติ กึ ปน ตฺว มหานาม เอว วเทสิ ภวิสสฺ นฺติ วชฺชี
ภวิสฺสนฺติ วชฺชีติ อิเม ภนฺเต ลิจฉฺ วิกุมารกา จณฺฑา ผรุสา
อปาฏภา ๓ ยานิป ตานิ กุเลสุ ปหิณกานิ ปหียนฺติ อุจฺฉูติ วา
พทราติ วา ปูวาติ วา โมทกาติ วา สงฺกุลิกาติ ๕ วา ตานิ
วิลุมฺปตฺวา วิลุมฺปตฺวา ขาทนฺติ กุลิตฺถนี ป กุลกุมารีนป ปจฺฉาลิย ขิปนฺติ
เตทานิเม ตุณฺหีภูตา ตุณฺหีภูตา ปฺชลิกา ภควนฺต ปยิรุปาสนฺตีติ ฯ
ยสฺสกสฺสจิ มหานาม กุลปุตฺตสฺส ปฺจ ธมฺมา สวิชฺชนฺติ ยทิ วา
รฺโ ขตฺติยสฺส มุทฺธาภิสิตฺตสฺส ๖ ยทิ วา รฏิกสฺส เปตฺตนิกสฺส
ยทิ วา เสนาย เสนาปติกสฺส ยทิ วา คามคามิกสฺส ๗ ยทิ วา
ปูคคามณิกสฺส เย วา ปน กุเลสุ ปจฺเจกาธิปจฺจ กาเรนฺติ
วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ กตเม ปฺจ อิธ มหานาม
#๑ ม. สพฺพตฺถ วาเรสุ ลิจฺฉวิ ฯ ๒ ม ชงฺฆาวิหาร ฯ ๓ ม. อปานุภา ฯ ยุ. อปชหา ฯ
#๔ โป. ปหิณิกานิ ฯ ม. ปเหณกานิ ฯ ยุ. ปหิณกานิ ฯ ๕ ยุ. สกฺขลกาติ ฯ
#๖ โป. สี มุทฺธาวสิตฺตสฺส ฯ ๗ ม. คามคามณิกสุ ฯ
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กุลปุตฺโต อุฏ านวิริยาธิคเตหิ โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ ๑
ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ มาตาปตโร สกฺกโรติ ครุกโรติ มาเนติ
ปูเชติ ตเมน มาตาปตโร สกฺกตา ครุกตา มานิตา ปูชิตา
กลฺยาเณน มนสา อนุกมฺปนฺติ จิร ชีว ทีฆมายุ ปาเลหีติ มาตาปตานุกมฺปตสฺส
มหานาม กุลปุตฺตสฺส วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ
ปุน จปร มหานาม กุลปุตฺโต อุฏานวิริยาธิคเตหิ โภเคหิ
พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ ปุตฺตทารทาสกมฺมกรโปริเส สกฺกโรติ ครุกโรติ มาเนติ ปูเชติ ตเมน
ปุตฺตทารทาสกมฺมกรโปริสา สกฺกตา ครุกตา มานิตา ปูชิตา กลฺยาเณน
มนสา อนุกมฺปนฺติ จิร ชีว ทีฆมายุ ปาเลหีติ ปุตฺตทารทาสกมฺมกรโปริสานุกมฺปตสฺส มหานาม กุลปุตฺตสฺส วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา
โน ปริหานิ ฯ ปุน จปร มหานาม กุลปุตฺโต อุฏานวิริยาธิคเตหิ
โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ ธมฺมลทฺเธหิ
เขตฺตกมฺมนฺตสามนฺตสโพฺยหาเร ๒ สกฺกโรติ ครุกโรติ มาเนติ ปูเชติ ตเมน
เขตฺตกมฺมนฺตสามนฺตสโพฺยหารา ๒ สกฺกตา ครุกตา มานิตา ปูชิตา
กลฺยาเณน มนสา อนุกมฺปนฺติ จิร ชีว ทีฆมายุ ปาเลหีติ
เขตฺตกมฺมนฺตสามนฺตสโพฺยหารานุกมฺปตสฺส มหานาม กุลปุตฺตสฺส วุฑฺฒิเยว
ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ ปุน จปร มหานาม กุลปุตฺโต
อุฏานวิริยาธิคเตหิ โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ
ธมฺมลทฺเธหิ ยา ตา ๓ พลิปฏิคฺคาหิกา เทวตา ต ๔ สกฺกโรติ ครุกโรติ
#๑ โป. สพฺพตฺถ วาเรสุ เสทาปกฺขิตฺเตหิ ฯ ๒ ยุ ...สามนฺตสโวหาเร ฯ
#๓ ม. ยาวตา ฯ ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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มาเนติ ปูเชติ ตเมน พลิปฏิคฺคาหิกา เทวตา สกฺกตา ครุกตา
มานิตา ปูชติ า กลฺยาเณน มนสา อนุกมฺปนฺติ จิร ชีว ทีฆมายุ
ปาเลหีติ เทวตานุกมฺปตสฺส มหานาม กุลปุตฺตสฺส วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา
โน ปริหานิ ฯ ปุน จปร มหานาม กุลปุตฺโต อุฏานวิริยาธิคเตหิ
โภเคหิ พาหาพลปริจิเตหิ เสทาวกฺขิตฺเตหิ ธมฺมิเกหิ
ธมฺมลทฺเธหิ สมณพฺราหฺมเณ สกฺกโรติ ครุกโรติ มาเนติ ปูเชติ ตเมน
สมณพฺราหฺมณา สกฺกตา ครุกตา มานิตา ปูชิตา กลฺยาเณน มนสา
อนุกมฺปนฺติ จิร ชีว ทีฆามายุ ปาเลหีติ สมณพฺราหฺมณานุกมฺปตสฺส
มหานาม กุลปุตฺตสฺส วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ ฯ ยสฺสกสฺสจิ
มหานาม กุลปุตฺตสฺส อิเม ปฺจ ธมฺมา สวิชฺชนฺติ ยทิ วา
รฺโ ขตฺติยสฺส มุทฺธาภิสิตฺตสฺส ยทิ วา รฏิกสฺส เปตฺตนิกสฺส
ยทิ วา เสนาย เสนาปติกสฺส ยทิ วา คามคามิกสฺส ยทิ วา
ปูคคามณิกสฺส เย วา ปน กุเลสุ ปจฺเจกาธิปจฺจ กาเรนฺติ
วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานีติ ฯ
มาตาปตุกิจฺจกโร
ปุตฺตทารหิโต สทา
อนฺโตชนสฺส อตฺถาย เย จสฺส อนุชีวิโน
อุภินฺนฺเว ๑ อตฺถาย วทฺู โหติ สีลวา
าตีน ปุพฺพเปตาน
ทิฏเ ธมฺเม จ ชีวิต ๒
สมณาน พฺราหฺมณาน เทวตานฺจ ปณฺฑิโต
วิตฺติสฺชนโน ๓ โหติ ธมฺเมน ฆรมาวส
#๑ ม. อุภินฺนฺเจว ฯ ยุ. อุภินฺน เยว ฯ ๒ โป. ธมฺเมว ชีวต ฯ ม. ชีวต ฯ
#๓ โป. ปตสิ ฺ ... ฯ
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โส กริตฺวาน กลฺยาณ ปุชโฺ ช โหติ ปสสิโย
อิเธว น ปสสนฺติ
เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ
[๕๙] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ทุลฺลโภ วุฑฺฒปพฺพชิโต
กตเมหิ ปฺจหิ ทุลฺลโภ ภิกฺขเว วุฑฒ
ฺ ปพฺพชิโต
นิปุโณ ทุลลฺ โภ อากปฺปสมฺปนฺโน ทุลฺลโภ พหุสฺสุโต ทุลฺลโภ
ธมฺมกถิโก ทุลฺลโภ วินยธโร อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ทุลฺลโภ วุฑฺฒปพฺพชิโตติ ฯ
[๖๐] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ทุลฺลโภ วุฑฺฒปพฺพชิโต
กตเมหิ ปฺจหิ ทุลฺลโภ ภิกฺขเว วุฑฒ
ฺ ปพฺพชิโต
สุวโจ ทุลลฺ โภ สุคฺคหิตคฺคาหี ทุลฺลโภ ปทกฺขิณคฺคาหี ทุลฺลโภ
ธมฺมกถิโก ทุลฺลโภ วินยธโร อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ทุลฺลโภ วุฑฺฒปพฺพชิโตติ ฯ
นีวรณวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อาวรณ ราสิ องฺคานิ สมย [๑]- มาตุปุตฺติกา
อุปชฺฌาฏานกุมารา ๒ ลิจฺฉวี อปเร ทุเวติ ฯ
________________
สฺาวคฺโค ทุติโย
[๖๑] ปฺจิมา ภิกฺขเว สฺา ภาวิตา พหุลกี ตา มหปฺผลา
#๑ ยุ. จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒ โป. ยุ. อุปชฺฌาฏานา ... ฯ ม. อุปชฺฌาานา ลิจฺฉวิ
#กุมารา อปเร เทฺวติ ฯ
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โหนฺติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานา กตมา ปฺจ อนิจฺจสฺา ๑
อนตฺตสฺา ๑ มรณสฺา อาหาเร ปฏิกกฺ ูลสฺา สพฺพโลเก
อนภิรตสฺา ๒ อิมา โข ภิกฺขเว ปฺจ สฺา ภาวิตา
พหุลีกตา มหปฺผลา โหนฺติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานาติ ฯ
[๖๒] ปฺจิมา ภิกฺขเว สฺา ภาวิตา พหุลกี ตา มหปฺผลา
โหนฺติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานา กตมา ปฺจ อนิจฺจสฺา
อนตฺตสฺา มรณสฺา อาหาเร ปฏิกฺกลู สฺา สพฺพโลเก
อนภิรตสฺา ๒ อิมา โข ภิกฺขเว ปฺจ สฺา ภาวิตา
พหุลีกตา มหปฺผลา โหนฺติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานาติ ฯ
[๖๓] ปฺจหิ ภิกฺขเว วฑฺฒีหิ วฑฺฒมาโน อริยสาวโก
อริยาย วฑฺฒิยา วฑฺฒติ สาราทายี จ โหติ วราทายี จ กายสฺส
กตมาหิ ปฺจหิ สทฺธาย วฑฺฒติ สีเลน วฑฺฒติ สุเตน วฑฺฒติ
จาเคน วฑฺฒติ ปฺาย วฑฺฒติ อิมาหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
วฑฺฒีหิ วฑฺฒมาโน อริยสาวโก อริยาย วฑฺฒิยา วฑฺฒติ สาราทายี
จ โหติ วราทายี จ กายสฺสาติ ฯ
สทฺธาย สีเลน จ โย ปวฑฺฒติ ๓
ปฺาย จาเคน สุเตน จูภย
โส ตาทิโส สปฺปุริโส วิจกฺขโณ
อาทียติ สารมิเธว อตฺตโนติ ฯ
#๑ ม. ยุ. อสุภสฺา อาทีนวสฺา ฯ ๒ ม. อนภิรติสฺา ฯ ๓ โป. โย จ
#วฑฺฒติ ฯ สี. โยธ วฑฺฒติ ฯ
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[๖๔] ปฺจหิ ภิกฺขเว วฑฺฒีหิ วฑฺฒมานา อริยสาวิกาx
อริยาย วฑฺฒิยา วฑฺฒติ สาราทายินี จ โหติ วราทายินี จ กายสฺส
กตมาหิ ปฺจหิ สทฺธาย วฑฺฒติ สีเลน วฑฺฒติ สุเตน
วฑฺฒติ จาเคน วฑฺฒติ ปฺาย วฑฺฒติ อิมาหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหิ วฑฺฒีหิ วฑฺฒมานา อริยสาวิกา อริยาย วฑฺฒิยา วฑฺฒติ
สาราทายินี จ โหติ วราทายินี จ กายสฺสาติ ฯ
สทฺธาย สีเลน จ ยา ปวฑฺฒติ
ปฺาย จาเคน สุเตน จูภย
สา ตาทิสี สีลวตี อุปาสิกา
อาทียติ สารมิเธว อตฺตโนติ ฯ
[๖๕] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อลสากจฺโฉ
สพฺรหฺมจารีน กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อตฺตนา จ
สีลสมฺปนฺโน โหติ สีลสมฺปทากถาย จ อาคต ปฺห พฺยากตฺตา
โหติ อตฺตนา จ สมาธิสมฺปนฺโน โหติ สมาธิสมฺปทากถาย จ
อาคต ปฺห พฺยากตฺตา โหติ อตฺตนา จ ปฺาสมฺปนฺโน โหติ
ปฺาสมฺปทากถาย จ อาคต ปฺห พฺยากตฺตา โหติ อตฺตนา
จ วิมุตฺติสมฺปนฺโน โหติ วิมุตฺติสมฺปทากถาย จ อาคต ปฺห
พฺยากตฺตา โหติ อตฺตนา จ วิมตุ ฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน โหติ
วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทากถาย จ อาคต ปฺห พฺยากตฺตา โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อลสากจฺโฉ
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สพฺรหฺมจารีนนฺติ ฯ
[๖๖] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อลสาชีโว
สพฺรหฺมจารีน กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อตฺตนา จ
สีลสมฺปนฺโน โหติ สีลสมฺปทากถาย จ กต ปฺห พฺยากตฺตา
โหติ อตฺตนา จ สมาธิสมฺปนฺโน โหติ สมาธิสมฺปทากถาย จ
กต ปฺห พฺยากตฺตา โหติ อตฺตนา จ ปฺาสมฺปนฺโน โหติ
ปฺาสมฺปทากถาย จ กต ปฺห พฺยากตฺตา โหติ อตฺตนา จ
วิมุตฺติสมฺปนฺโน โหติ วิมุตฺติสมฺปทากถาย จ กต ปฺห
พฺยากตฺตา โหติ อตฺตนา จ วิมตุ ฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน โหติ
วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทากถาย จ กต ปฺห พฺยากตฺตา โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกขฺ ุ อลสาชีโว
สพฺรหฺมจารีนนฺติ ฯ
[๖๗] โย หิ โกจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี วา ปฺจ
ธมฺเม ภาเวติ ปฺจ ธมฺเม พหุลกี โรติ ตสฺส ทฺวินฺน ผลาน
อฺตร ผล ปาฏิกงฺข ทิฏเว ธมฺเม อฺา สติ วา อุปาทิเสเส
อนาคามิตา กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ วิริยสมาธิ- ... จิตฺตสมาธิ- ...
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวติ อุสฺโสฬฺหิฺเว ปฺจมึ
โย หิ โกจิ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ วา ภิกฺขุนี วา อิเม ปฺจ ธมฺเม
ภาเวติ อิเม ปฺจ ธมฺเม พหุลีกโรติ ตสฺส ทฺวินฺน ผลาน
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อฺตร ผล ปาฏิกงฺข ทิฏเว ธมฺเม อฺา สติ วา อุปาทิเสเส
อนาคามิตาติ ฯ
[๖๘] ปุพฺเพวาห ภิกฺขเว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺโธ โพธิสตฺโตว
สมาโน ปฺจ ธมฺเม ภาเวสึ ปฺจ ธมฺเม พหุลมิ กาสึ กตเม ปฺจ
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต
อิทฺธิปาท
ภาเวสึ
วิริยสมาธิจิตฺตสมาธิวีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต อิทฺธิปาท ภาเวสึ
อุสฺโสฬฺหิฺเว ปฺจมึ โส โข อห ภิกฺขเว อิเมส อุสฺโสฬฺหปิ ฺจมาน
ธมฺมาน ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา ยสฺส ยสฺสาภิฺาสจฺฉิกรณียสฺส
ธมฺมสฺส จิตฺต อภินินฺนาเมสึ อภิฺาสจฺฉิกิริยาย ตตฺรตเตฺรว สกฺขิภพฺพต
ปาปุณึ สติ สติ อายตเน โส สเจ อากงฺขึ อเนกวิหิต
อิทฺธิวิธ ปจฺจนุภเวยฺย ฯเปฯ ยาวพฺรหฺมโลกาป กาเยน ๑ วส
วตฺเตยฺยนฺติ ตตฺรตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณึ สติ สติ อายตเน ฯ
โส สเจ อากงฺขึ ฯเปฯ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหเรยฺยนฺติ ตตฺรตตฺเรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณึ สติ สติ อายตเนติ ฯ
[๖๙] ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา เอกนฺตนิพฺพิทาย
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตนฺติ
กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อสุภานุปสฺสี กาเย วิหรติ
อาหาเร ปฏิกฺกูลสฺี สพฺพโลเก อนภิรตสฺี ๒ สพฺพสงฺขาเรสุ
อนิจฺจานุปสฺสี มรณสฺา โข ปนสฺส อชฺฌตฺต สูปฏิตา ๓ โหติ
#๑ โป. กาเยน จ สวตฺเตยฺยนติ ฯ ๒ ม. อนภิรติสฺี ฯ ๓ โป. ยุ. สุปฏิตา ฯ
#อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา เอกนฺตนิพฺพิทาย
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
[๗๐] ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา อาสวาน
ขยาย สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อสุภานุปสฺสี
กาเย วิหรติ อาหาเร ปฏิกฺกูลสฺี สพฺพโลเก อนภิรตสฺี
สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสี มรณสฺา โข ปนสฺส อชฺฌตฺต
สูปฏิตา โหติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา ภาวิตา พหุลกี ตา
อาสวาน ขยาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
สฺาวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว จ สฺา เทฺว วฑฺฒี จ สากจฺเฉน จ สาชิว
อิทฺธิปาทา จ เทฺว วุตฺตา นิพฺพิทา จาสวกฺขยาติ ฯ
_______________
โยธาชีววคฺโค ตติโย
[๗๑] ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา เจโตวิมุตฺติผลา
จ โหนฺติ เจโตวิมุตฺติผลานิสสา จ ปฺาวิมุตฺติผลา จ
โหนฺติ ปฺาวิมุตฺติผลานิสสา จ กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อสุภานุปสฺสี กาเย วิหรติ อาหาเร ปฏิกฺกลู สฺี สพฺพโลเก
อนภิรตสฺี สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสี มรณสฺา โข
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ปนสฺส อชฺฌตฺต สูปฏิตา โหติ ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ ธมฺมา
ภาวิตา พหุลีกตา เจโตวิมุตฺติผลา จ โหนฺติ เจโตวิมุตฺติผลานิสสา
จ ปฺาวิมุตฺติผลา จ โหนฺติ ปฺาวิมุตฺติผลานิสสา จ ยโต
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ เจโตวิมุตฺโต จ โหติ ปฺาวิมุตฺโต จ [๑]- อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุกขฺ ิตฺตปลิโฆ อิติป สงฺกณ
ิ ฺณปริกฺโข อิติป
อพฺพุเฬฺหสิโก อิติป นิรคฺคโฬ อิตปิ  อริโย ปนฺนทฺธโช ปนฺนภาโร
วิสยุตฺโต อิติป ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุกฺขิตฺตปลิโฆ โหติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน อวิชฺชา ปหีนา โหติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาว คตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เอว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
อุกฺขิตฺตปลิโฆ โหติ ฯ กถฺจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สงฺกิณฺณปริกฺโข โหติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โปโนพฺภวิโก ชาติสสาโร ปหีโน โหติ อุจฺฉินฺนมูโล
ตาลาวตฺถุกโต อนภาว คโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สงฺกิณฺณปริกฺโข โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อพฺพุเฬฺหสิโก โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ตณฺหา ปหีนา โหติ
อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาว คตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อพฺพุเฬฺหสิโก โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
นิรคฺคโฬ โหติ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ
ปหีนานิ โหนฺติ อุจฺฉินฺนมูลานิ ตาลาวตฺถุกตานิ อนภาว คตานิ
อายตึ อนุปฺปาทธมฺมานิ เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ นิรคฺคโฬ โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อริโย ปนฺนทฺธโช ปนฺนภาโร วิสยุตฺโต โหติ
#๑ ม. โหติ ฯ
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อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อสฺมิมาโน ปหีโน โหติ อุจฉฺ ินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต
อนภาว คโต อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม เอว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อริโย ปนฺนทฺธโช ปนฺนภาโร วิสยุตฺโต โหตีติ ฯ
[๗๒] ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา เจโตวิมุตฺติผลา
จ โหนฺติ เจโตวิมุตฺติผลานิสสา จ ปฺาวิมุตฺติผลา จ
โหนฺติ ปฺาวิมุตฺติผลานิสสา จ กตเม ปฺจ อนิจฺจสฺา
อนิจฺเจ ทุกขฺ สฺา ทุกฺเข อนตฺตสฺา ปหานสฺา วิราคสฺา
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา เจโตวิมุตฺติผลา
จ โหนฺติ เจโตวิมุตฺติผลานิสสา จ ปฺาวิมุตฺติผลา
จ โหนฺติ ปฺาวิมุตฺติผลานิสสา จ ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ เจโตวิมุตฺโต
จ โหนฺติ ปฺาวิมุตฺโต จ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อุกฺขิตฺตปลิโฆ อิติป สกิณฺณปริกฺโข อิติป อพฺพุเฬฺหสิโก อิติป
นิรคฺคโฬ อิติป อริโย ปนฺนทฺธโช ปนฺนภาโร วิสยุตฺโต อิติป ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุกฺขิตฺตปลิโฆ โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
อวิชฺชา ปหีนา โหติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา อนภาว คตา
อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุกขฺ ิตฺตปลิโฆ โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สกิณฺณปริกฺโข โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
โปโนพฺภวิโก ชาติสสาโร ปหีโน โหติ อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต
อนภาว คโต อายตึ อนุปปฺ าทธมฺโม เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สกิณฺณปริกฺโข
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โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อพฺพุเฬฺหสิโก โหติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ตณฺหา ปหีนา โหติ อุจฺฉินฺนมูลา ตาลาวตฺถุกตา
อนภาว คตา อายตึ อนุปฺปาทธมฺมา เอว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
อพฺพุเฬฺหสิโก โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิรคฺคโฬ โหติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ปฺโจรมฺภาคิยานิ สฺโชนานิ ปหีนานิ โหนฺติ
อุจฺฉินฺนมูลานิ ตาลาวตฺถุกตานิ อนภาว คตานิ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมานิ
เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิรคฺคโฬ โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อริโย ปนฺนทฺธโช ปนฺนภาโร วิสยุตฺโต โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
อสฺมิมาโน ปหีโน โหติ อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาว คโต
อายตึ อนุปฺปาทธมฺโม เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อริโย ปนฺนทฺธโช
ปนฺนภาโร วิสยุตฺโต โหตีติ ฯ
[๗๓] อถโข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ ธมฺมวิหารี ธมฺมวิหารีติ
ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุโข ภนฺเต ภิกฺขุ ธมฺมวิหารี โหตีติ ฯ
อิธ ภิกฺขุ [๑]- ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน
อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม เวทลฺล โส ตาย ธมฺมปริยตฺติยา
ทิวส อตินาเมติ ริฺจติ ปฏิสลฺลาน นานุยฺุชติ อชฺฌตฺต เจโตสมถ
อย วุจฺจติ ภิกฺขุ ปริยตฺติพหุโล โน ธมฺมวิหารี ฯ
#๑ ม. ยุ. ภิกขฺ ูติ อตฺถิ ฯ
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ปุน จปร [๑]- ภิกฺขุ ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส
เทเสติ โส ตาย ธมฺมปฺตฺติยา ทิวส อตินาเมติ ริฺจติ
ปฏิสลฺลาน นานุยฺุชติ อชฺฌตฺต เจโตสมถ อย วุจฺจติ [๑]- ภิกฺขุ
ปฺตฺติพหุโล โน ธมฺมวิหารี ฯ ปุน จปร [๑]- ภิกฺขุ ยถาสุต
ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน สชฺฌาย กโรติ โส เตน สชฺฌาเยน
ทิวส อตินาเมติ ริฺจติ ปฏิสลฺลาน นานุยฺุชติ อชฺฌตฺต
เจโตสมถ อย วุจฺจติ [๑]- ภิกฺขุ สชฺฌายพหุโล โน ธมฺมวหารี ฯ
ปุน จปร [๑]- ภิกฺขุ ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม เจตสา อนุวิตกฺเกติ
อนุวิจาเรติ มนสานุเปกฺขติ โส เตหิ ธมฺมวิตกฺเกหิ ทิวส
อตินาเมติ ริฺจติ ปฏิสลฺลาน นานุยฺุชติ อชฺฌตฺต เจโตสมถ อย
วุจฺจติ [๑]- ภิกฺขุ วิตกฺกพหุโล โน ธมฺมวิหารี ฯ อิธ [๑]- ภิกฺขุ ธมฺม
ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก
อพฺภุตธมฺม เวทลฺล โส ตาย ธมฺมปริยตฺติยา น ทิวส อตินาเมติ น ๒
ริฺจติ ปฏิสลฺลาน อนุยฺุชติ อชฺฌตฺต เจโตสมถ เอว โข [๑]- ภิกฺขุ
ธมฺมวิหารี โหติ ฯ อิติ โข [๑]- ภิกฺขุ เทสิโต มยา ปริยตฺติพหุโล
เทสิโต ปฺตฺติพหุโล เทสิโต สชฺฌายพหุโล เทสิโต วิตกฺกพหุโล
เทสิโต ธมฺมวิหารี ย ๓ ภิกฺขุ สตฺถารา กรณีย สาวกาน
หิเตสินา อนุกมฺปเกน อนุกมฺป อุปาทาย กต โว ต มยา เอตานิ
ภิกฺขุ รุกฺขมูลานิ เอตานิ สฺุาคารานิ ฌายถ ภิกฺขุ มา
#๑ ม. ยุ. ภิกขฺ ูติ อตฺถิ ฯ ๒ ม. นาป ฯ ๓ ม. ยุ. โข ฯ
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ปมาทตฺถ มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ อย โว อมฺหาก
อนุสาสนีติ ฯ
[๗๔] อถโข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ ธมฺมวิหารี ธมฺมวิหารีติ
ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต [๑]- ธมฺมวิหารี โหตีติ ฯ
อิธ [๒]- ภิกฺขุ ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต ... เวทลฺล อุตฺตริฺจสฺส
ปฺาย อตฺถ นปฺปชานาติ อย วุจฺจติ [๑]- ภิกฺขุ ปริยตฺตพิ หุโล
โน ธมฺมวิหารี ฯ ฯเปฯ อิธ ภิกฺขุ ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต ...
เวทลฺล อุตฺตริฺจสฺส ปฺาย อตฺถ ปชานาติ เอว โข ภิกฺขุ [๑]ธมฺมวิหารี โหติ ฯ อิติ โข ภิกฺขุ ฯเปฯ อย โว อมฺหาก
อนุสาสนีติ ฯ
[๗๕] ปฺจิเม ภิกฺขเว โยธาชีวา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ โยธาชีโว รชคฺคฺเว ทิสฺวา
สสีทติ วิสที ติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตุ เอวรูโปป
ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ โยธาชีโว โหติ อย ภิกฺขเว ปโม
โยธาชีโว สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
อิเธกจฺโจ โยธาชีโว สหติ รชคฺค อปจ โข ธชคฺคฺเว ทิสฺวา
#๑ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ภิกฺขูติ อตฺถิ ฯ
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สสีทติ วิสที ติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตุ เอวรูโปป
ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ โยธาชีโว โหติ อย ภิกฺขเว ทุติโย
โยธาชีโว สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
อิเธกจฺโจ โยธาชีโว สหติ รชคฺค สหติ ธชคฺค อปจ โข
อุสฺสารณฺเว ๑ สุตฺวา สสีทติ วิสีทติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ สงฺคาม
โอตริตุ เอวรูโปป ภิกขฺ เว อิเธกจฺโจ โยธาชีโว โหติ อย
ภิกฺขเว ตติโย โยธาชีโว สนฺโต สวิชฺชมาโน โสกสฺมึ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ โยธาชีโว สหติ รชคฺค สหติ ธชคฺค สหติ
อุสฺสารณ อปจ โข สมฺปหาเร หฺติ พฺยาปชฺชติ เอวรูโปป
ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ โยธาชีโว โหติ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ
โยธาชีโว สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ
โยธาชีโว สหติ รชคฺค สหติ ธชคฺค สหติ อุสฺสารณ สหติ
สมฺปหาร โส ต สงฺคาม อภิวิชินิตฺวา วิชิตสงฺคาโม ตเมว สงฺคามสีส
อชฺฌาวสติ เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ โยธาชีโว โหติ
อย ภิกฺขเว ปฺจโม โยธาชีโว สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ อิเม
โข ภิกฺขเว ปฺจ โยธาชีวา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ เอวเมว
โข ภิกฺขเว ปฺจิเม โยธาชีวูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา ภิกฺขูสุ
กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ รชคฺคฺเว ทิสฺวา สสีทติ วิสีทติ
น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ ๒ สิกฺขาทุพฺพลฺย
อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ กิมสฺส รชคฺคสฺมึ อิธ
#๑ โป. อุสฺสาทนฺเว ฯ ยุ. อุสาทน เยว ฯ ๒ ม. สนฺธาเรตุ ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ
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ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สุณาติ อมุกสฺมึ นาม คาเม วา นิคเม วา อิตฺถี
วา กุมารี วา อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคตาติ โส ต สุตฺวา สสีทติ วิสีทติ น สนฺถมฺภติ
น สกฺโกติ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ อิทมสฺส รชคฺคสฺมึ เสยฺยถาป โส
ภิกฺขเว โยธาชีโว รชคฺคฺเว ทิสฺวา สสีทติ วิสีทติ น สนฺถมฺภติ
น สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตุ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ
เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ อย ภิกฺขเว ปโม
โยธาชีวูปโม ปุคฺคโล สนฺโต สวิชฺชมาโน ภิกขฺ ูสุ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สหติ รชคฺค อปจ โข ธชคฺคฺเว ทิสฺวา สสีทติ
วิสีทติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ สิกฺขาทุพฺพลฺย
อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ กิมสฺส ธชคฺคสฺมึ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ นเหว โข สุณาติ อมุกสฺมึ นาม คาเม วา
นิคเม วา อิตฺถี วา กุมารี วา อภิรูปา ทสฺสนียา ปาสาทิกา
ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคตาติ อปจ โข สาม ปสฺสติ
อิตฺถึ วา กุมารึ วา อภิรปู  ทสฺสนีย ปาทาทิก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคต โส ต ทิสฺวา สสีทติ วิสีทติ น สนฺถมฺภติ
น สกฺโกติ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ อิทมสฺส ธชคฺคสฺมึ เสยฺยถาป โส
ภิกฺขเว โยธาชีโว สหติ รชคฺค อปจ โข ธชคฺคฺเว ทิสฺวา

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 103

สสีทติ วิสที ติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตุ ตถูปมาห
ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล โหติ อย ภิกฺขเว ทุติโย โยธาชีวูปโม ปุคฺคโล สนฺโต
สวิชฺชมาโน ภิกฺขูสุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ สหติ รชคฺค สหติ
ธชคฺค อปจ โข อุสสฺ ารณฺเว สุตฺวา สสีทติ วิสีทติ น
สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ สิกฺขาทุพฺพลฺย
อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ กิมสฺส อุสฺสารณาย อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรฺคต วา รุกฺขมูลคต วา สฺุาคารคต วา มาตุคาโม
อุปสงฺกมิตฺวา โอหสติ ๑ อุลลฺ ปติ อุชฺชคฺฆติ ๒ อุปฺผณฺเฑติ ๓ โส
มาตุคาเมน โอหสิยมาโน ๑ อุลฺลปยมาโน อุชฺชคฺฆิยมาโน อุปฺผณฺฑิยมาโน
สสีทติ วิสที ติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ
สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ อิทมสฺส
อุสฺสารณาย เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว โยธาชีโว สหติ รชคฺค สหติ
ธชคฺค อปจ โข อุสฺสารณฺเว สุตฺวา สสีทติ วิสีทติ น สนฺถมฺภติ
น สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตุ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล
วทามิ เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ อย ภิกฺขเว
ตติโย โยธาชีวูปโม ปุคคฺ โล สนฺโต สวิชฺชมาโน ภิกฺขูสุ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ สหติ รชคฺค สหติ ธชคฺค สหติ อุสสฺ ารณ
#๑ ม. ยุ. ... อุห... ฯ ๒ ยุ. อุชฺฌคฺเคติ ฯ ๓ ม. ยุ. อุปปฺ ณฺเฑติ ฯ
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อปจ โข สมฺปหาเร หฺติ พฺยาปชฺชติ กิมสฺส สมฺปหารสฺมึ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อรฺคต วา รุกฺขมูลคต วา สฺุาคารคต
วา มาตุคาโม อุปสงฺกมิตฺวา อภินิสีทติ อภินปิ ชฺชติ อชฺโฌตฺถรติ
โส มาตุคาเมน อภินิสีทิยมาโน อภินิปชฺชิยมาโน อชฺโฌตฺถริยมาโน
สิกฺข อปฺปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา เมถุน ธมฺม ปฏิเสวติ
อิทมสฺส สมฺปหารสฺมึ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว โยธาชีโว สหติ รชคฺค
สหติ ธชคฺค สหติ อุสฺสารณ อปจ โข สมฺปหาเร หฺติ
พฺยาปชฺชติ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ เอวรูโปป
ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ โยธาชีวูปโม
ปุคฺคโล สนฺโต สวิชฺชมาโน ภิกขฺ ูสุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สหติ รชคฺค สหติ ธชคฺค สหติ อุสฺสารณ สหติ
สมฺปหาร โส ต สงฺคาม อภิวิชินติ วฺ า วิชิตสงฺคาโม ตเมว
สงฺคามสีส อชฺฌาวสติ กิมสฺส สงฺคามวิชยสฺมึ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อรฺคต วา รุกฺขมูลคต วา สฺุาคารคต วา มาตุคาโม
อุปสงฺกมิตฺวา อภินิสีทติ อภินิปชฺชติ อชฺโฌตฺถรติ โส มาตุคาเมน
อภินิสีทิยมาโน อภินิปชฺชิยมาโน อชฺโฌตฺถริยมาโน วินิเวเตฺวา
วินิโมเจตฺวา เยนกาม ปกฺกมติ โส วิวิตฺต เสนาสน ภชติ อรฺ
รุกฺขมูล ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส ปลาลปฺุช
โส อรฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา
นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชติ ฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ
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อุปฏเปตฺวา โส อภิชฺฌ โลเก ปหาย วิคตาภิชฺเฌน เจตสา วิหรติ
อภิชฺฌาย จิตฺต ปริโสเธติ พฺยาปาทปโทส ปหาย อพฺยาปนฺนจิตฺโต
วิหรติ สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป พฺยาปาทปโทสา จิตฺต ปริโสเธติ ถีนมิทฺธ
ปหาย วิคตถีนมิทฺโธ วิหรติ อาโลกสฺี สโต สมฺปชาโน
ถีนมิทฺธา จิตฺต ปริโสเธติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหาย อนุทฺธโต วิหรติ
อชฺฌตฺต วูปสนฺตจิตฺโต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต ปริโสเธติ วิจิกิจฺฉ
ปหาย ติณณ
ฺ วิจิกิจฺโฉ 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 ปริสทุ ฺเธ ปริโยทาเต
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
อาสวาน ขยาณาย จิตฺต อภินินนฺ าเมติ โส อิท ทุกฺขนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
ยถาภูต ปชานาติ อิเม อาสวาติ ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวสมุทโยติ
ยถาภูต ปชานาติ อย อาสวนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ
อย อาสวนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ 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
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อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ อิทมสฺส สงฺคามวิชยสฺมึ เสยฺยถาป โส
ภิกฺขเว โยธาชีโว สหติ รชคฺค สหติ ธชคฺค สหติ อุสฺสารณ
สหติ สมฺปหาร โส ต สงฺคาม อภิวิชินิตฺวา วิชติ สงฺคาโม ตเมว
สงฺคามสีส อชฺฌาวสติ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ
เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ อย ภิกฺขเว ปฺจโม
โยธาชีวูปโม ปุคฺคโล สนฺโต สวิชฺชมาโน ภิกฺขสู ุ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว
ปฺจ โยธาชีวูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา ภิกขฺ ูสูติ ฯ
[๗๖] ปฺจิเม ภิกฺขเว โยธาชีวา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ โยธาชีโว อสิจมฺม คเหตฺวา
ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวา วิยูฬฺห สงฺคาม โอตรติ โส ตสฺมึ สงฺคาเม
อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร หนนฺติ
ปริยาปาเทนฺติ เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ โยธาชีโว โหติ อย
ภิกฺขเว ปโม โยธาชีโว สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ โยธาชีโว อสิจมฺม คเหตฺวา ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวา
วิยูฬฺห สงฺคาม โอตรติ โส ตสฺมึ สงฺคาเม อุสสฺ หติ วายมติ
ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร อุปลิกฺขนฺติ ตเมน อปเนนฺติ
อปเนตฺวา าตกาน เนนฺติ โส าตเกหิ นียมาโน อปฺปตฺวา
าตเก อนฺตรามคฺเค กาล กโรติ เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ
โยธาชีโว โหติ อย ภิกขฺ เว ทุติโย โยธาชีโว สนฺโต สวิชฺชมาโน
โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ โยธาชีโว อสิจมฺม คเหตฺวา
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ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวา วิยูฬฺห สงฺคาม โอตรติ โส ตสฺมึ สงฺคาเม
อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร อุปลิกขฺ นฺติ
ตเมน อปเนนฺติ อปเนตฺวา าตกาน เนนฺติ ตเมน าตกา
อุปฏหนฺติ ปริจรนฺติ โส าตเกหิ อุปฏหิยมาโน ปริจริยมาโน
เตเนว อาพาเธน กาล กโรติ เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ
โยธาชีโว โหติ อย ภิกขฺ เว ตติโย โยธาชีโว สนฺโต สวิชฺชมาโน
โลกสฺมึ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ โยธาชีโว อสิจมฺม คเหตฺวา
ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวา วิยูฬฺห สงฺคาม โอตรติ โส ตสฺมึ สงฺคาเม
อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร อุปลิกขฺ นฺติ
ตเมน อปเนนฺติ อปเนตฺวา าตกาน เนนฺติ ตเมน าตกา
อุปฏหนฺติ ปริจรนฺติ โส าตเกหิ อุปฏหิยมาโน ปริจริยมาโน
วุฏาติ ตมฺหา อาพาธา เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ โยธาชีโว
โหติ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ โยธาชีโว สนฺโต สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ โยธาชีโว อสิจมฺม คเหตฺวา ธนุกลาป
สนฺนยฺหิตฺวา วิยูฬฺห สงฺคาม โอตรติ โส ต สงฺคาม อภิวิชินิตฺวา
วิชิตสงฺคาโม ตเมว สงฺคามสีส อชฺฌาวสติ เอวรูโปป ภิกฺขเว
อิเธกจฺโจ โยธาชีโว โหติ อย ภิกฺขเว ปฺจโม โยธาชีโว สนฺโต
สวิชฺชมาโน โลกสฺมึ ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ โยธาชีวา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจิเม โยธาชีวปู มา
ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา ภิกฺขูสุ กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว
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ภิกฺขุ อฺตร คาม วา นิคม วา อุนิสฺสาย วิหรติ โส
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ตเมว คาม วา นิคม วา
ปณฺฑาย ปวิสติ อรกฺขิเตเนว กาเยน อรกฺขิตาย วาจาย อรกฺขิเตน
จิตฺเตน อนุปฏิตาย สติยา อสวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ โส ตตฺถ ปสฺสติ
มาตุคาม ทุนฺนิวตฺถ วา ทุปฺปารุต วา ตสฺส [๑]- มาตุคาม ทิสฺวา
ทุนฺนิวตฺถ วา ทุปฺปารุต วา ราโค จิตฺต อนุทฺธเสติ โส ราคานุทฺธเสน
จิตฺเตน สิกฺข อปฺปจฺจกฺขาย ทุพพฺ ลฺย อนาวิกตฺวา เมถุน
ธมฺม ปฏิเสวติ เสยฺยถาป โส ภกฺขเว โยธาชีโว อสิจมฺม คเหตฺวา
ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวา วิยูฬฺห สงฺคาม โอตรติ โส ตสฺมึ สงฺคาเม
อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร หนนฺติ
ปริยาปาเทนฺติ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ เอวรูโปป
ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ อย ภิกฺขเว ปโม โยธาชีวูปโม
ปุคฺคโล สนฺโต สวิชฺชมาโน ภิกฺขูสุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อฺตร คาม วา นิคม วา อุปนิสสฺ าย วิหรติ โส ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ตเมว คาม วา นิคม วา
ปณฺฑาย ปวิสติ อรกฺขิเตเนว กาเยน อรกฺขิตาย วาจาย อรกฺขิเตน จิตฺเตน
มาตุคาม ทุนฺนิวตฺถ วา ทุปฺปารุต วา ตสฺส มาตุคาม ทิสฺวา
ทุนฺนิวตฺถ วา ทุปฺปารุต วา ราโค จิตฺต อนุทฺธเสติ โส ราคานุทฺธเสน
จิตฺเตน ปริฑยฺหเตว กาเยน ปริฑยฺหติ เจตสา ตสฺส
#๑ ม. ตนฺติ ทิสสฺติ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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เอว โหติ ยนฺนูนาห อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขูน อาโรเจยฺย
ราคายิโตมฺหิ ๑ อาวุโส ราคปเรโต น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ
สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามีติ โส
อาราม คจฺฉนฺโต อปฺปตฺวาว อาราม อนฺตรามคฺเค สิกฺขาทุพฺพลฺย!
อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว
โยธาชีโว อสิจมฺม คเหตฺวา ธนุกลาป สนฺนยฺหิตวฺ า วิยูฬฺห สงฺคาม
โอตรติ โส ตสฺมึ สงฺคาเม อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต
วายมนฺต ปเร อุปลิกฺขนฺติ ตเมน อปเนนฺติ อปเนตฺวา าตกาน
เนนฺติ โส าตเกหิ นียมาโน อปฺปตฺวาว าตเก อนฺตรามคฺเค
กาล กโรติ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ เอวรูโปป
ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ อย ภิกฺขเว ทุติโย โยธาชีวูปโม
ปุคฺคโล สนฺโต สวิชฺชมาโน ภิกขฺ ูสุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อฺตร คาม วา นิคม วา อุปนิสฺสาย วิหรติ โส
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ตเมว คาม วา นิคม
วา ปณฺฑาย ปวิสติ อรกฺขิเตเนว กาเยน อรกฺขติ าย วาจาย
อรกฺขิเตน จิตฺเตน อนุปฏิตาย สติยา อสวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ โส ตตฺถ
ปสฺสติ มาตุคาม ทุนฺนิวตฺถ วา ทุปปฺ ารุต วา ตสฺส มาตุคาม
ทิสฺวา ทุนฺนวิ ตฺถ วา ทุปฺปารุต วา ราโค จิตฺต อนุทฺธเสติ โส
ราคานุทฺธเสน ๒ จิตฺเตน ปริฑยฺหเตว กาเยน ปริฑยฺหติ เจตสา ตสฺส
#๑ ม. ยุ. ราคปริยุฏิโตมฺหิ ฯ ๒ ม. ราคานุทฺธสิเตน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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เอว โหติ ยนฺนูนาห อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขูน อาโรเจยฺย
ราคายิโตมฺหิ ๑ อาวุโส ราคปเรโต น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ
สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามีติ โส
อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขูน อาโรเจติ ราคายิโตมฺหิ ๑ อาวุโส ราคปเรโต
น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามีติ ตเมน สพฺรหฺมจารี โอวทนฺติ อนุสาสนฺติ
อปฺปสฺสาทา อาวุโส กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา
อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย อฏิกงฺกลูปมา ๒ กามา วุตฺตา ภควตา
พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย มสเปสูปมา กามา
วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย
ติณุกฺกูปมา กามา วุตตฺ า ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา
อาทีนโว เอตฺถ ภิยโฺ ย องฺคารกาสูปมา กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา
พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยโฺ ย สุปนกูปมา กามา
วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยโย
ยาจิตกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว
เอตฺถ ภิยฺโย รุกฺขผลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา
พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย อสิสูนูปมา กามา วุตฺตา
ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย สตฺตสิ ูลูปมา
กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว
#๑ ม. ยุ. ราคปริยุฏิโตมฺหิ ฯ ๒ ยุ. อฏิสงฺขลูปมา ฯ
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เอตฺถ ภิยฺโย สปฺปสิรปู มา กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา
พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย อภิรมตุ อายสฺมา พฺรหฺมจริเย
มา อายสฺมา สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตีติ
โส สพฺรหฺมจารีหิ เอว โอวทิยมาโน เอว อนุสาสิยมาโน
เอวมาห กิฺจป อาวุโส อปฺปสฺสาทา กามา วุตฺตา ภควตา
พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย อถโข เนวาห สกฺโกมิ
พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺติสฺสามีติ โส สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺตติ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว โยธาชีโว อสิจมฺม คเหตฺวา
ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวา วิยูฬฺห สงฺคาม โอตรติ โส ตสฺมึ สงฺคาเม
อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร อุปลิกฺขนฺติ ตเมน
อปเนนฺติ อปเนตฺวา าตกาน เนนฺติ ตเมน าตกา อุปฏหนฺติ
ปริจรนฺติ โส าตเกหิ อุปฏหิยมาโน ปริจริยมาโน เตเนว อาพาเธน
กาล กโรติ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ เอวรูโปป
ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ อย ภิกฺขเว ตติโย โยธาชีวูปโม
ปุคฺคโล สนฺโต สวิชฺชมาโน ภิกฺขูสุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ อฺตร
คาม วา นิคม วา อุปนิสฺสาย วิหรติ โส ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย ตเมว คาม วา นิคม วา ปณฺฑาย ปวิสติ อรกฺขิเตเนว
กาเยน อรกฺขิตาย วาจาย อรกฺขิเตน จิตฺเตน อนุปฏิตาย สติยา
อสวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ โส ตตฺถ ปสฺสติ มาตุคาม ทุนฺนิวตฺถ วา ทุปฺปารุต วา
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ตสฺส มาตุคาม ทิสฺวา ทุนฺนิวตฺถ วา ทุปฺปารุต วา ราโค จิตฺต
อนุทฺธเสติ โส ราคานุทฺธเสน จิตฺเตน ปริฑยฺหเตว กาเยน ปริฑยฺหติ
เจตสา ตสฺส เอว โหติ ยนฺนูนาห อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขูน
อาโรเจยฺย ราคายิโตมฺหิ ๑ อาวุโส ราคปเรโต น สกฺโกมิ
พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺติสฺสามีติ โส อาราม คนฺตฺวา ภิกฺขูน อาโรเจติ
ราคายิโตมฺหิ ๑ อาวุโส ราคปเรโต น สกฺโกมิ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ
สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสามีติ ตเมน
สพฺรหฺมจารี โอวทนฺติ อนุสาสนฺติ อปฺปสฺสาทา อาวุโส กามา
วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย
อฏิกงฺกลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา พหูปายาสา
อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย มสเปสูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ...
ติณุกฺกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ... องฺคารกาสูปมา กามา วุตฺตา
ภควตา ... สุปนกูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ... ยาจิตกูปมา
กามา วุตฺตา ภควตา ... รุกฺขผลูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ...
อสิสูนูปมา กามา วุตฺตา ภควตา ... สตฺติสูลูปมา กามา วุตฺตา
ภควตา ... สปฺปสิรูปมา กามา วุตฺตา ภควตา พหุทุกฺขา
พหูปายาสา อาทีนโว เอตฺถ ภิยฺโย อภิรมตุ อายสฺมา พฺรหฺมจริเย
มา อายสฺมา สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตีติ
#๑ ม. ยุ. ราคปริยุฏิโตมฺหิ ฯ
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โส สพฺรหฺมจารีหิ เอว โอวทิยมาโน เอว อนุสาสิยมาโน เอวมาห
อุสฺสหิสฺสามิ อาวุโส ธารยิสฺสามิ ๑ อาวุโส อภิรมิสฺสามิ อาวุโส
น ทานาห อาวุโส สิกขฺ าทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา สิกฺข ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺติสฺสามีติ เสยฺยถาป โส ภิกฺขเว โยธาชีโว อสิจมฺม คเหตฺวา
ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวา วิยูฬฺห สงฺคาม โอตรติ โส ตสฺมึ สงฺคาเม
อุสฺสหติ วายมติ ตเมน อุสฺสหนฺต วายมนฺต ปเร อุปลิกขฺ นฺติ
ตเมน อปเนนฺติ อปเนตฺวา าตกาน เนนฺติ ตเมน าตกา
อุปฏหนฺติ ปริจรนฺติ โส าตเกหิ อุปฏหิยมาโน ปริจริยมาโน
วุฏาติ ตมฺหา อาพาธา ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ
เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ
โยธาชีวูปโม ปุคฺคโล สนฺโต สวิชฺชมาโน ภิกขฺ ูสุ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อฺตร คาม วา นิคม วา อุปนิสฺสาย วิหรติ
โส ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ตเมว คาม วา นิคม
วา ปณฺฑาย ปวิสติ รกฺขิเตเนว กาเยน รกฺขิตาย วาจาย รกฺขิเตน
จิตฺเตน อุปฏิตาย สติยา สวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ โส 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
#๑ ม. ยุ. วายมิสฺสามิ ฯ
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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 ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
วิวิตฺต เสนาสน ภชติ อรฺ รุกฺขมูล ปพฺพต กนฺทร
คิริคุห สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส ปลาลปฺุช โส อรฺคโต
วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา
อุชุ กาย ปณิธาย ปริมขุ  สตึ อุปฏเปตฺวา โส อภิชฺฌ โลเก
ปหาย ฯเปฯ โส อิเม ปฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส
ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส เอว สมาหิเต จิตฺเต ปริสทุ ฺเธ ปริโยทาเตP
อนงฺคเณ วิคตูปกฺกิเลเส มุทุภูเต กมฺมนิเย ิเต อาเนฺชปฺปตฺเต
อาสวาน ขยาณาย จิตฺต อภินินนฺ าเมติ โส อิท ทุกฺขนฺติ
ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ เสยฺยถาป
โส ภิกฺขเว โยธาชีโว อสิจมฺม คเหตฺวา ธนุกลาป สนฺนยฺหิตฺวา
วิยูฬฺห สงฺคาม โอตรติ โส ต สงฺคาม อภิวิชินิตวฺ า วิชิตสงฺคาโม
ตเมว สงฺคามสีส อชฺฌาวสติ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ
เอวรูโปป ภิกฺขเว อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล โหติ อย ภิกฺขเว ปฺจโม
โยธาชีวูปโม ปุคฺคโล สนฺโต สวิชฺชมาโน ภิกขฺ ูสุ ฯ อิเม โข
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ภิกฺขเว ปฺจ โยธาชีวูปมา ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา ภิกฺขูสูติ ฯ
[๗๗] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว อนาคตภยานิ สมฺปสฺสมาเนน
อลเมว อารฺเกน ภิกฺขุนา อปฺปมตฺเตน อาตาปนา ปหิตตฺเตน วิหริตุ
อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย
กตมานิ ปฺจ อิธ ภิกฺขเว อารฺโก ภิกฺขุ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
อห โข เอตรหิ เอกโก อรฺเ วิหรามิ เอกก โข ปน
อรฺเ วิหรนฺต อหิ วา ม ฑเสยฺย ๑ วิจฺฉิกา ๒ วา ม
ฑเสยฺย สตปที วา ม ฑเสยฺย ๑ เตน เม อสฺส กาลกิริยา
โส มมสฺส อนฺตราโย หนฺทาห วิรยิ  อารภามิ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา
อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยายาติ อิท ภิกฺขเว
ปม อนาคตภย สมฺปสฺสมาเนน อลเมว อารฺเกน ภิกฺขุนา
อปฺปมตฺเตน อาตาปนา ปหิตตฺเตน วิหริตุ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา
อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
อารฺโก ภิกฺขุ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อห โข เอตรหิ เอกโก
อรฺเ วิหรามิ เอกโก โข ปนาห อรฺเ วิหรนฺโต อุปกฺขเลตฺวา
วา ปปเตยฺย ภตฺต วา เม ภุตฺต พฺยาปชฺเชยฺย ปตฺต
วา เม กุปฺเปยฺย เสมฺห วา เม กุปฺเปยฺย สตฺถกา วา เม วาตา
กุปฺเปยฺยุ เต เม อสฺส กาลกิริยา โส มมสฺส อนฺตราโย
หนฺทาห วิรยิ  อารภามิ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย
#๑ ยุ. ฑเสยฺย ฯ ๒ ม. ยุ. วิจฺฉิโก ฯ
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อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยายาติ อิท ภิกฺขเว ทุตยิ  อนาคตภย
สมฺปสฺสมาเนน อลเมว อารฺเกน ภิกฺขุนา อปฺปมตฺเตน อาตาปนา
ปหิตตฺเตน วิหริตุ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย
อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อารฺโก ภิกขฺ ุ อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ อห โข เอตรหิ เอกโก อรฺเ วิหรามิ เอกโก
โข ปนาห อรฺเ วิหรนฺโต วาเลหิ สมาคจฺเฉยฺย สีเหน วา
พฺยคฺเฆน วา ทีปนา วา อจฺเฉน วา ตรจฺเฉน วา เต ม ชีวิตา
โวโรเปยฺยุ เตน เม อสฺส กาลกิริยา โส มมสฺส อนฺตราโย
หนฺทาห วิรยิ  อารภามิ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย
อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยายาติ อิท ภิกฺขเว ตติย อนาคตภย
สมฺปสฺสมาเนน อลเมว อารฺเกน ภิกฺขุนา อปฺปมตฺเตน อาตาปนา
ปหิตตฺเตน วิหริตุ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย
อสจฺฉกิ ตสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว อารฺโก ภิกขฺ ุ อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ อห โข เอตรหิ เอกโก อรฺเ วิหรามิ เอกโก
โข ปนาห อรฺเ วิหรนฺโต มาณเวหิ สมาคจฺเฉยฺย กตกมฺเมหิ วา
อกตกมฺเมหิ วา เต ม ชีวิตา โวโรเปยฺยุ เตน เม อสฺส
กาลกิริยา โส มมสฺส อนฺตราโย หนฺทาห วิริย อารภามิ
อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยายาติ
อิท ภิกฺขเว จตุตฺถ อนาคตภย สมฺปสฺสมาเนน อลเมว อารฺเกน
ภิกฺขุนา อปฺปมตฺเตน อาตาปนา ปหิตตฺเตน วิหริตุ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา
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อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
อารฺโก ภิกฺขุ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อห โข เอตรหิ เอกโก
อรฺเ วิหรามิ สนฺติ โข ปนารฺเ วาลา อมนุสฺสา เต
ม ชีวิตา โวโรเปยฺยุ เตน เม อสฺส กาลกิริยา โส มมสฺส
อนฺตราโย หนฺทาห วิรยิ  อารภามิ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส
อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยายาติ อิท ภิกขฺ เว ปฺจม
อนาคตภย สมฺปสฺสมาเนน อลเมว อารฺเกน ภิกฺขุนา อปฺปมตฺเตน
อาตาปนา ปหิตตฺเตน วิหริตุ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส
อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ
อนาคตภยานิ สมฺปสฺสมาเนน อลเมว อารฺเกน ภิกฺขุนา อปฺปมตฺเตน
อาตาปนา ปหิตตฺเตน วิหริตุ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส
อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
[๗๘] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว อนาคตภยานิ สมฺปสฺสมาเนน อลเมว
ภิกฺขุนา อปฺปมตฺเตน อาตาปนา ปหิตตฺเตน วิหริตุ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา
อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย กตมานิ ปฺจ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อห โข เอตรหิ ทหโร ยุวา
สุสู ๑ กาฬเกโส ภเทฺรน โยพฺพเนน สมนฺนาคโต ปเมน วยสา โหติ
โข ปน โส สมโย ย อิม กาย ชรา ผุสติ ชิณฺเณน โข
ปน ชราย อภิภูเตน น สุกร พุทฺธาน สาสน มนสิกาตุ น สุกรานิ
#๑ ม. ยุ. สุสุ ฯ
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อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวิตุ ปุรา ม โส ธมฺโม
อาคจฺฉติ อนิฏโ อกนฺโต อมนาโป หนฺทาห ปฏิกจฺเจว วิริย
อารภามิ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส
สจฺฉิกิริยาย เยนาห ธมฺเมน สมนฺนาคโต ชิณฺณโกป ผาสุ ๑
วิหริสฺสามีติ อิท ภิกฺขเว ปม อนาคตภย สมฺปสฺสมาเนน อลเมว
ภิกฺขุนา อปฺปมตฺเตน อาตาปนา ปหิตตฺเตน วิหริตุ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา
อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อห โข เอตรหิ อปฺปาพาโธ อปฺปาตงฺโก
สมเวปากินิยา คหณิยา สมนฺนาคโต นาติสีตาย นาจฺจุณฺหาย มชฺฌิมาย
ปธานกฺขมาย โหติ โข ปน โส สมโย ย อิม กาย พฺยาธิ
ผุสติ พฺยาธิเตน โข ปน พฺยาธินา ๒ อภิภูเตน น สุกร พุทฺธาน
สาสน มนสิกาตุ น สุกรานิ อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
ปฏิเสวิตุ ปุรา ม โส ธมฺโม อาคจฺฉติ อนิฏโ อกนฺโต อมนาโป
หนฺทาห ปฏิกจฺเจว วิรยิ  อารภามิ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส
อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย เยนาห ธมฺเมน สมนฺนาคโต
พฺยาธิโตป ผาสุ วิหริสสฺ ามีติ อิท ภิกฺขเว ทุติย อนาคตภย
สมฺปสฺสมาเนน อลเมว ภิกฺขุนา อปฺปมตฺเตน อาตาปนา ปหิตตฺเตน วิหริตุ
อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เอตรหิ โข [๓]- สุสสฺส
#๑ ยุ. ผาสุ ฯ สพฺพตฺถ อีทสิ เมว ฯ ๒ ยุ. วฺยาพาธาภิภูเตน ฯ ๓ ม. ยุ. สุภิกฺข ฯ
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สุลภปณฺฑ สุกร อฺุเฉน ปคฺคเหน ยาเปตุ โหติ โข ปน โส
สมโย ย ทุพฺภิกฺข โหติ ทุสฺสสฺส ทุลฺลภปณฺฑ น สุกร อฺุเฉน
ปคฺคเหน ยาเปตุ ทุพฺภิกฺเข โข ปน มนุสฺสา เยน สุภิกฺข เตน
สงฺกมนฺติ ตตฺถ สงฺคณิกวิหาโร โหติ อากิณฺณวิหาโร สงฺคณิกวิหาเร
โข ปน สติ อากิณฺณวิหาเร น สุกร พุทฺธาน สาสน มนสิกาตุ
น สุกรานิ อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวิตุ ปุราพ
ม โส ธมฺโม อาคจฺฉติ อนิฏโ  อกนฺโต อมนาโป หนฺทาห
ปฏิกจฺเจว วิริย อารภามิ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย
อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย เยนาห ธมฺเมน สมนฺนาคโต ทุพฺภิกฺเขป
ผาสุ วิหริสสฺ ามีติ อิท ภิกฺขเว ตติย อนาคตภย สมฺปสฺสมาเนน
อลเมว ภิกฺขุนา อปฺปมตฺเตน อาตาปนา ปหิตตฺเตน วิหริตุ อปฺปตฺตสฺส
ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉกิ ตสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เอตรหิ โข มนุสฺสา สมคฺคา
สมฺโมทมานา อวิวทมานา ขีโรทกีภูตา อฺมฺ ปยจกฺขูหิ
สมฺปสฺสนฺตา วิหรนฺติ โหติ โข ปน โส สมโย ย ภย โหติ
อฏฏวีสงฺโกโป จกฺกสมารูฬฺหา ชานปทา ปริยายนฺติ ภเย โข ปน สติ
มนุสฺสา เยน เขม เตน สงฺกมนฺติ ตตฺถ สงฺคณิกวิหาโร โหติ
อากิณฺณวิหาโร สงฺคณิกวิหาเร โข ปน สติ อากิณฺณวิหาเร น
สุกร พุทฺธาน สาสน มนสิกาตุ น สุกรานิ อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ
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เสนาสนานิ ปฏิเสวิตุ ปุรา ม โส ธมฺโม อาคจฺฉติ อนิฏโ
อกนฺโต อมนาโป หนฺทาห ปฏิกจฺเจว วิริย อารภามิ อปฺปตฺตสฺส
ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย เยนาห
ธมฺเมน สมนฺนาคโต ภเยป ผาสุ วิหริสฺสามีติ อิท ภิกฺขเว จตุตฺถ
อนาคตภย สมฺปสฺสมาเนน อลเมว ภิกฺขุนา อปฺปมตฺเตน อาตาปนา
ปหิตตฺเตน วิหริตุ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส
สจฺฉิกิริยาย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
เอตรหิ โข สงฺโฆ สมคฺโค สมฺโมทมาโน อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส ผาสุ
วิหรติ โหติ โข ปน โส สมโย ย สงฺโฆ ภิชฺชติ สงฺเฆ
โข ปน ภินฺเน น สุกร พุทฺธาน สาสน มนสิกาตุ น สุกรานิ
อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวิตุ ปุรา ม โส ธมฺโม
อาคจฺฉติ อนิฏโ อกนฺโต อมนาโป หนฺทาห ปฏิกจฺเจว วิริย
อารภามิ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส
สจฺฉิกิริยาย เยนาห ธมฺเมน สมนฺนาคโต ภินฺเนป สงฺเฆ ผาสุ
วิหริสฺสามีติ อิท ภิกฺขเว ปฺจม อนาคตภย สมฺปสฺสมาเนน อลเมว
ภิกฺขุนา อปฺปมตฺเตน อาตาปนา ปหิตตฺเตน วิหริตุ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา
อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว
ปฺจ อนาคตภยานิ สมฺปสฺสมาเนน อลเมว ภิกขฺ ุนา อปฺปมตฺเตน
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อาตาปนา ปหิตตฺเตน วิหริตุ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย
อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ
[๗๙] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว อนาคตภยานิ เอตรหิ อสมุปฺปนฺนานิ
อายตึ สมุปปฺ ชฺชิสฺสนฺติ ตานิ โว ปฏิพุชฺฌิตพฺพานิ ปฏิพชุ ฺฌิตฺวา
จ เตส ปหานาย วายมิตพฺพ กตมานิ ปฺจ ภวิสฺสนฺติ ภิกฺขเว
ภิกฺขู อนาคตมทฺธาน อภาวิตกายา อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา
อภาวิตปฺา เต อภาวิตกายา สมานา อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา
อภาวิตปฺา อฺเ อุปสมฺปาเทสฺสนฺติ เตป น สกฺขิสฺสนฺติ วิเนตุ
อธิสีเล อธิจิตฺเต อธิปฺาย เตป ภวิสฺสนฺติ อภาวิตกายา
อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา เต อภาวิตกายา สมานา
อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา อฺเ อุปสมฺปาเทสฺสนฺติ
เตป น สกฺขิสฺสนฺติ วิเนตุ อธิสีเล อธิจิตฺเต อธิปฺาย เตป
ภวิสฺสนฺติ อภาวิตกายา อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา อิติ
โข ภิกฺขเว ธมฺมสนฺโทสา วินยสนฺโทโส วินยสนฺโทสา ธมฺมสนฺโทโส
อิท ภิกฺขเว ปม อนาคตภย เอตรหิ อสมุปฺปนฺน อายตึ
สมุปฺปชฺชิสสฺ ติ ต โว ปฏิพุชฌ
ฺ ิตพฺพ ปฏิพชุ ฺฌติ ฺวา จ ตสฺส ปหานาย
วายมิตพฺพ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภวิสฺสนฺติ ภิกขฺ ู อนาคตมทฺธาน
อภาวิตกายา อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา เต
อภาวิตกายา สมานา อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา อฺเส
นิสฺสย ทสฺสนฺติ เตป น สกฺขิสฺสนฺติ วิเนตุ อธิสีเล อธิจิตฺเต
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อธิปฺาย เตป ภวิสฺสนฺติ อภาวิตกายา อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา
อภาวิตปฺา เต อภาวิตกายา สมานา อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา
อภาวิตปฺา อฺเส นิสฺสย ทสฺสนฺติ เตป น สกฺขิสฺสนฺติ วิเนตุ
อธิสีเล อธิจิตฺเต อธิปฺาย เตป ภวิสฺสนฺติ อภาวิตกายา
อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา อิติ โข ภิกฺขเว ธมฺมสนฺโทสา
วินยสนฺโทโส วินยสนฺโทสา ธมฺมสนฺโทโส อิท ภิกฺขเว ทุติย
อนาคตภย เอตรหิ อสมุปฺปนฺน อายตึ สมุปฺปชฺชิสฺสติ ต โว
ปฏิพุชฺฌิตพฺพ ปฏิพุชฺฌติ ฺวา จ ตสฺส ปหานาย วายมิตพฺพ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ภวิสฺสนฺติ ภิกฺขู อนาคตมทฺธาน อภาวิตกายา อภาวิตสีลา
อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา เต อภาวิตกายา สมานา อภาวิตสีลา
อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา อภิธมฺมกถ เวทลฺลกถ กเถนฺตา กณฺห
ธมฺม โอกฺกมมานา น พุชฺฌิสฺสนฺติ อิติ โข ภิกขฺ เว ธมฺมสนฺโทสา
วินยสนฺโทโส วินยสนฺโทสา ธมฺมสนฺโทโส อิท ภิกฺขเว ตติยถ
อนาคตภย เอตรหิ อสมุปฺปนฺน อายตึ สมุปฺปชฺชิสฺสติ ต โว
ปฏิพุชฺฌิตพฺพ ปฏิพุชฺฌติ ฺวา จ ตสฺส ปหานาย วายมิตพฺพ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ภวิสฺสนฺติ ภิกฺขู อนาคตมทฺธาน อภาวิตกายา
อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา เต อภาวิตกายา สมานา
อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา เย เต สุตฺตนฺตา
ตถาคตภาสิตา คมฺภีรา คมฺภีรตฺถา โลกุตฺตรา สฺุตาปฏิสยุตฺตา เตสุ
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ภฺมาเนสุ น สุสฺสูสนฺติ ๑ น โสต โอทหิสสฺ นฺติ น อฺาจิตฺต
อุปฏาเปสฺสนฺติ ๒ น จ เต ธมฺเม อุคฺคเหตพฺพ ปริยาปุณิตพฺพ
มฺิสฺสนฺติ เย ปน เต สุตฺตนฺตา กวิกตา ๓ กาเวยฺยา จิตฺตกฺขรา
จิตฺตพฺยฺชนา พาหิรกา สาวกภาสิตา เตสุ ภฺมาเนสุ สุสฺสูสนฺติ ๑
โสต โอทหิสฺสนฺติ อฺาจิตฺต อุปฏาเปสฺสนฺติ ๒ เต จ ธมฺเม
อุคฺคเหตพฺพ ปริยาปุณิตพฺพ มฺิสฺสนฺติ อิติ โข ภิกฺขเว ธมฺมสนฺโทสา
วินยสนฺโทโส วินยสนฺโทสา ธมฺมสนฺโทโส อิท ภิกฺขเว จตุตฺถ
อนาคตภย เอตรหิ อสมุปฺปนฺน อายตึ สมุปฺปชฺชิสฺสติ ต โว
ปฏิพุชฺฌิตพฺพ ปฏิพุชฺฌติ ฺวา จ ตสฺส ปหานาย วายมิตพฺพ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ภวิสฺสนฺติ ภิกฺขู อนาคตมทฺธาน อภาวิตกายา อภาวิตสีลา
อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา เต อภาวิตกายา สมานา อภาวิตสีลา
อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา เถรา ภิกฺขู พาหุลฺลกิ า ๔ ภวิสสฺ นฺติ
สาถลิกา โอกฺกมเน ปุพฺพงฺคมา ปวิเวเก นิกฺขิตฺตธุรา น วิริย
อารภิสฺสนฺติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส
สจฺฉิกิริยาย เตส ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏานุคตึ อาปชฺชิสฺสติ สาป
ภวิสฺสติ พาหุลฺลิกา ๔ สาถลิกา โอกฺกมเน ปุพฺพงฺคมา ปวิเวเก
นิกฺขิตฺตธุรา น วิริย อารภิสฺสติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส
อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย อิติ โข ภิกขฺ เว ธมฺมสนฺโทสา
วินยสนฺโทโส วินยสนฺโทสา ธมฺมสนฺโทโส อิท ภิกฺขเว ปฺจม
#๑ ม. น สุสสฺ ูสิสฺสนฺติ ฯ ยุ. น สุสฺสุสสิ ฺสนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. อุปฏเปสฺสนฺติ ฯ
#๓ ม. กวิตา ฯ ๔ โป. ม. ยุ. พาหุลิกา ฯ
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อนาคตภย เอตรหิ อสมุปฺปนฺน อายตึ สมุปฺปชฺชิสฺสติ ต โว
ปฏิพุชฺฌิตพฺพ ปฏิพุชฺฌติ ฺวา จ ตสฺส ปหานาย วายมิตพฺพ ฯ อิมานิ
โข ภิกฺขเว ปฺจ อนาคตภยานิ เอตรหิ อสมุปฺปนฺนานิ อายตึ
สมุปฺปชฺชิสสฺ นฺติ ตานิ โว ปฏิพชุ ฺฌิตพฺพานิ ปฏิพุชฺฌิตฺวา จ
เตส ปหานาย วายมิตพฺพนฺติ ฯ
[๘๐] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว อนาคตภยานิ เอตรหิ อสมุปฺปนฺนานิ
อายตึ สมุปปฺ ชฺชิสฺสนฺติ ตานิ โว ปฏิพุชฺฌิตพฺพานิ ปฏิพชุ ฺฌิตฺวา
จ เตส ปหานาย วายมิตพฺพ กตมานิ ปฺจ ภวิสฺสนฺติ ภิกฺขเว
ภิกฺขู อนาคตมทฺธาน จีวเร กลฺยาณกามา เต จีวเร กลฺยาณกามา
สมานา ริฺจิสฺสนฺติ ปสุกูลิกตฺต ริฺจิสฺสนฺติ อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ
เสนาสนานิ คามนิคมราชธานีสุ ๑ โอสริตฺวา วาส กปฺปสฺสนฺติ ๒ จีวรเหตุ
จ อเนกวิหิต อเนสน อปฺปฏิรูป อาปชฺชิสฺสนฺติ อิท ภิกฺขเว ปม
อนาคตภย เอตรหิ อสมุปฺปนฺน อายตึ สมุปฺปชฺชิสฺสติ ต โว
ปฏิพุชฺฌิตพฺพ ปฏิพุชฺฌติ ฺวา จ ตสฺส ปหานาย วายมิตพฺพ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ภวิสฺสนฺติ ภิกฺขู อนาคตมทฺธาน ปณฺฑปาเต กลฺยาณกามา
เต ปณฺฑปาเต กลฺยาณกามา สมานา ริฺจิสฺสนฺติ ปณฺฑปาติกตฺต
ริฺจิสฺสนฺติ อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ คามนิคมราชธานีสุ ๑
โอสริตฺวา วาส กปฺปสฺสนฺติ ๒ ชิวฺหคฺเคน รสคฺคานิ ปริเยสมานา
ปณฺฑปาตเหตุ จ อเนกวิหิต อเนสน อปฺปฏิรปู  อาปชฺชิสสฺ นฺติ อิท
ภิกฺขเว ทุติย อนาคตภย เอตรหิ อสมุปฺปนฺน อายตึ สมุปฺปชฺชิสฺสติ
#๑ ยุ. คามนิคมราชธานึ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. กปฺเปสฺสนฺติ ฯ อิโต ปร
#อีทิสเมว ฯ
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ต โว ปฏิพุชฺฌิตพฺพ ปฏิพุชฺฌิตฺวา จ ตสฺส ปหานาย วายมิตพฺพ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภวิสฺสนฺติ ภิกขฺ ู อนาคตมทฺธาน เสนาสเน
กลฺยาณกามา เต เสนาสเน กลฺยาณกามา สมานา ริฺจิสฺสนฺติ
อารฺกตฺต ๑ ริฺจิสฺสนฺติ อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
คามนิคมราชธานีสุ โอสริตฺวา วาส กปฺปสฺสนฺติ เสนาสนเหตุ จ อเนกวิหิต
อเนสน อปฺปฏิรูป อาปชฺชิสฺสนฺติ อิท ภิกฺขเว ตติย อนาคตภย
เอตรหิ อสมุปฺปนฺน อายตึ สมุปฺปชฺชิสฺสติ ต โว ปฏิพุชฌ
ฺ ิตพฺพ
ปฏิพุชฺฌิตฺวา จ ตสฺส ปหานาย วายมิตพฺพ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภวิสฺสนฺติ ภิกฺขู อนาคตมทฺธาน ภิกฺขุนีสิกฺขมานาสมณุทฺเทเสหิ สสฏา
วิหริสฺสนฺติ ภิกฺขุนีสิกฺขมานาสมณุทฺเทเสหิ สสคฺเค โข ปน ภิกฺขเว
สติ เอต ปาฏิกงฺข อนภิรตา วา พฺรหฺมจริย จริสฺสนฺติ อฺตร
วา สงฺกลิ ิฏ  อาปตฺตึ อาปชฺชิสฺสนฺติ สิกฺข วา ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺติสฺสนฺติ อิท ภิกฺขเว จตุตฺถ อนาคตภย เอตรหิ อสมุปฺปนฺน
อายตึ สมุปปฺ ชฺชิสฺสติ ต โว ปฏิพุชฺฌิตพฺพ ปฏิพุชฺฌิตฺวา จ
ตสฺส ปหานาย วายมิตพฺพ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภวิสฺสนฺติ ภิกฺขู
อนาคตมทฺธาน อารามิกสมณุทฺเทเสหิ สสฏา วิหริสสฺ นฺติ
อารามิกสมณุทฺเทเสหิ สสคฺเค โข ปน ภิกฺขเว สติ เอต ปาฏิกงฺข
อเนกวิหิต สนฺนิธิการกปริโภค ๒ อนุยุตฺตา วิหริสฺสนฺติ โอฬาริกป นิมิตฺต
กริสฺสนฺติ ปวิยาป หริตคฺเคป อิท ภิกฺขเว ปฺจม อนาคตภย
#๑ ม. ยุ. รุกขฺ มูลิกตฺต ฯ ๒ ม. สนฺนิธกิ ารปริโภค ฯ
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เอตรหิ อสมุปฺปนฺน อายตึ สมุปฺปชฺชิสฺสติ ต โว ปฏิพุชฌ
ฺ ิตพฺพ
ปฏิพุชฺฌิตฺวา จ ตสฺส ปหานาย วายมิตพฺพ ฯ อิมานิ โข ภิกขฺ เว
ปฺจ อนาคตภยานิ เอตรหิ อสมุปปฺ นฺนานิ อายตึ สมุปฺปชฺชิสฺสนฺติ
ตานิ โว ปฏิพุชฺฌิตพฺพานิ ปฏิพชุ ฺฌิตฺวา จ เตส ปหานาย
วายมิตพฺพนฺติ ฯ
โยธาชีววคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ทุเว เจโตวิมุตฺตี ๑ จ เทฺว จ ธมฺมวิหาริโน
โยธาชีวา จ เทฺว วุตฺตา จตฺตาโร จ อนาคตาติ ฯ
_______________
เถรวคฺโค จตุตฺโถ
[๘๑] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ
สพฺรหฺมจารีน อปฺปโย จ โหติ อมนาโป จ อครุ จ อภาวนีโย จ
กตเมหิ ปฺจหิ รชนีเย รชฺชติ ทุสนีเย ๒ ทุสฺสติ โมหนีเย มุยฺหติ
กุปนีเย ๓ กุปฺปติ มทนีเย มชฺชติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน อปฺปโย จ โหติ
อมนาโป จ อครุ จ อภาวนีโย จ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ
จ ภาวนีโย จ กตเมหิ ปฺจหิ รชนีเย น รชฺชติ ทุสนีเย ๒
#๑ ม. ยุ. เทฺว เจโตวิมุตฺติผลา ฯ ๒ โป. ม. ทุสฺสนีเย ฯ ๓ โป. ม. กุปฺปนิเย ฯ
#ยุ. โกปนีเย ฯ
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น ทุสฺสติ โมหนีเย น มุยฺหติ กุปนีเย น กุปปฺ ติ มทนีเย
น มชฺชติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร
ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จาติ ฯ
[๘๒] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ
สพฺรหฺมจารีน อปฺปโย จ โหติ อมนาโป จ อครุ จ อภาวนีโย จ
กตเมหิ ปฺจหิ อวีตราโค โหติ อวีตโทโส โหติ อวีตโมโห
โหติ มกฺขี จ ปฬาสี ๑ จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน อปฺปโย จ โหติ อมนาโป จ
อครุ จ อภาวนีโย จ ๒ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร
ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จ
กตเมหิ ปฺจหิ วีตราโค โหติ วีตโทโส โหติ วีตโมโห โหติ
อมกฺขี จ อปฬาสี จ อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๘๓] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ
สพฺรหฺมจารีน อปฺปโย จ โหติ อมนาโป จ อครุ จ อภาวนีโย จ
กตเมหิ ปฺจหิ กุหโก จ โหติ ลปโก จ นิมติ ฺติโก ๓ จ
นิปฺเปสิโก จ ลาเภน ลาภ นิชิคึสิตา จ อิเมหิ โข ฯเปฯ ปฺจหิ
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปโย จ โหติ
มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จ กตเมหิ ปฺจหิ น จ กุหโก
โหติ น จ ลปโก น จ นิมิตฺติโก น จ นิปฺเปสิโก น จ
ลาเภน ลาภ นิชิคึสิตา อิเมหิ โข ฯเปฯ
#๑ ยุ. ปลาสี ฯ ๒ โป. จาติ ฯ ๓ ม. เนมิตฺติโก ฯ ยุ. เนมิตฺตโก ฯ
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[๘๔] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ
สพฺรหฺมจารีน อปฺปโย จ โหติ อมนาโป จ อครุ จ อภาวนีโย จ
กตเมหิ ปฺจหิ อสฺสทฺโธ โหติ อหิริโก โหติ อโนตฺตปฺป ๑ โหติ
กุสีโต โหติ ทุปฺปฺโ โหติ อิเมหิ โข ฯเปฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปโย จ โหติ มนาโป
จ ครุ จ ภาวนีโย จ กตเมหิ ปฺจหิ สทฺโธ โหติ หิรีมา ๒ โหติ
โอตฺตปฺป ๓ โหติ อารทฺธวิริโย โหติ ปฺวา โหติ อิเมหิ
โข ฯเปฯ
[๘๕] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ
สพฺรหฺมจารีน อปฺปโย จ โหติ อมนาโป จ อครุ จ อภาวนีโย จ
กตเมหิ ปฺจหิ อกฺขโม โหติ รูปาน อกฺขโม สทฺทาน อกฺขโม คนฺธาน
อกฺขโม รสาน อกฺขโม โผฏพฺพาน อิเมหิ โข ฯเปฯ ปฺจหิ
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปโย จ โหติ
มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จ กตเมหิ ปฺจหิ ขโม โหติ
รูปาน ขโม สทฺทาน ขโม คนฺธาน ขโม รสาน ขโม
โผฏพฺพาน อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๘๖] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ
สพฺรหฺมจารีน ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จ กตเมหิ
ปฺจหิ อตฺถปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต โหติ ธมฺมปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต
โหติ นิรุตตฺ ิปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต โหติ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต
#๑ ยุ. อโนตฺตาป ฯ ๒ โป. หิรโิ ก ฯ ๓ ยุ. โอตฺตาป ฯ
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โหติ ยานิ ตานิ สพฺรหฺมจารีน อุจฺจาวจานิ กึกรณียานิ ตตฺถ ทกฺโข
โหติ อนลโส ตตฺรุปายาย วีมสาย สมนฺนาคโต อล กาตุ อล
สวิธาตุ อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๘๗] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร สพฺรหฺมจารีน
ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จ กตเมหิ ปฺจหิ
สีลวา โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกขฺ ติ สิกฺขาปเทสุ
พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา
มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ
ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธา กลฺยาณวาโจ
โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต วิสฺสฏาย
อเนลคฬาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน ๑
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อาสวาน
ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ
จ ภาวนีโย จาติ ฯ
[๘๘] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ
#๑ ยุ. อภิเจตสิกาน ฯ
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พหุชนาหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ พหุชนาสุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย
อหิตาย ทุกขฺ าย เทวมนุสฺสาน กตเมหิ ปฺจหิ เถโร โหติ
รตฺตฺู จิรปพฺพชิโต าโต โหติ ยสสฺสี สคหฏปพฺพชิตาน
พหุชนปริวาโร ลาภี โหติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน
พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนิจโย ฯเปฯ ทิฏิยา
สุปฺปฏิวิทฺธา มิจฺฉาทิฏิโก โหติ วิปรีตทสฺสโน โส พหุชน
สทฺธมฺมา วุฏาเปตฺวา อสทฺธมฺเม ปติฏาเปติ เถโร ภิกฺขุ รตฺตฺู
จิรปพฺพชิโต อิติปสฺส ทิฏานุคตึ อาปชฺชนฺติ าโต เถโร ภิกฺขุ
ยสสฺสี สคหฏปพฺพชิตาน พหุชนปริวาโร อิติปสฺส ทิฏานุคตึ
อาปชฺชนฺติ ลาภี เถโร ภิกฺขุ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน อิติปสฺส ทิฏานุคตึ อาปชฺชนฺติ พหุสฺสุโต เถโร ภิกฺขุ
สุตธโร สุตสนฺนิจโย อิติปสฺส ทิฏ านุคตึ อาปชฺชนฺติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ พหุชนาหิตาย
ปฏิปนฺโน โหติ พหุชนาสุขาย พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย
เทวมนุสฺสาน ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ
พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อตฺถาย
หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน กตเมหิ ปฺจหิ เถโร โหติ รตฺตฺู
จิรปพฺพชิโต าโต โหติ ยสสฺสี สคหฏปพฺพชิตาน พหุชนปริวาโร
ลาภี โหติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน
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พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนิจโย ฯเปฯ ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธา สมฺมาทิฏิโก
โหติ อวิปรีตทสฺสโน โส พหุชน อสทฺธมฺมา วุฏาเปตฺวา
สทฺธมฺเม ปติฏาเปติ เถโร ภิกฺขุ รตฺตฺู จิรปพฺพชิโต อิติปสฺส
ทิฏานุคตึ อาปชฺชนฺติ าโต เถโร ภิกฺขุ ยสสฺสี สคหฏปพฺพชิตาน
พหุชนปริวาโร อิติปสฺส ทิฏานุคตึ อาปชฺชนฺติ ลาภี เถโร ภิกฺขุ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน อิติปสฺส
ทิฏานุคตึ อาปชฺชนฺติ พหุสฺสุโต เถโร ภิกฺขุ สุตธโร สุตสนฺนิจโย
อิติปสฺส ทิฏานุคตึ อาปชฺชนฺติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ พหุชนหิตาย ปฏิปนฺโน โหติ พหุชนสุขาย
พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ
[๘๙] ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน ปริหานาย
สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ กมฺมารามตา ภสฺสารามตา นิทฺทารามตา
สงฺคณิการามตา ยถาวิมตุ ฺต จิตฺต น ปจฺจเวกฺขติ อิเม โข ภิกขฺ เว
ปฺจ ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน ปริหานาย สวตฺตนฺติ ฯ ปฺจิเม
ภิกฺขเว ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ
น กมฺมารามตา น ภสฺสารามตา น นิทฺทารามตา น สงฺคณิการามตา
ยถาวิมุตฺต จิตฺต ปจฺจเวกฺขติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา เสขสฺส
ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
[๙๐] ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน ปริหานาย
สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว เสโข ภิกฺขุ พหุกิจฺโจ โหติ
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พหุกรณีโย อพฺยตฺโต ๑ กึกรณีเยสุ ริฺจติ ปฏิสลฺลาน นานุยฺุชติ
อชฺฌตฺต เจโตสมถ อย ภิกฺขเว ปโม ธมฺโม เสขสฺส ภิกฺขุโน
ปริหานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว เสโข ภิกฺขุ อปฺปมตฺตเกน
กมฺเมน ทิวส อตินาเมติ ริฺจติ ปฏิสลฺลาน นานุยฺุชติ อชฺฌตฺต
เจโตสมถ อย ภิกฺขเว ทุติโย ธมฺโม เสขสฺส ภิกฺขุโน ปริหานาย
สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว เสโข ภิกฺขุ สสฏโ วิหรติ
สคหฏปพฺพชิเตหิ ๒ อนนุโลมิเกน คิหิสสคฺเคน ริฺจติ ปฏิสลฺลาน นานุยฺุชติ
อชฺฌตฺต เจโตสมถ อย ภิกฺขเว ตติโย ธมฺโม เสขสฺส ภิกฺขุโน
ปริหานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว เสโข ภิกฺขุ อติกาเลน ๓
คาม ปวิสติ อติทิวา ปฏิกฺกมติ ริฺจติ ปฏิสลฺลาน นานุยฺุชติ
อชฺฌตฺต เจโตสมถ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ ธมฺโม เสขสฺส ภิกฺขุโน
ปริหานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว เสโข ภิกฺขุ ยาย กถา
อภิสลฺเลขิกา เจโตวิวรณสปฺปายา เสยฺยถีท อปฺปจ ฺฉกถา สนฺตุฏิกถา
ปวิเวกกถา อสสคฺคกถา วิริยารมฺภกถา สีลกถา สมาธิกถา
ปฺากถา วิมุตฺติกถา วิมุตฺติาณทสฺสนกถา เอวรูปยา กถาย น
นิกามลาภี โหติ กิจฺฉลาภี กสิรลาภี [๔]- ริฺจติ ปฏิสลฺลาน นานุยฺุชติ
อชฺฌตฺต เจโตสมถ อย ภิกฺขเว ปฺจโม ธมฺโม เสขสฺส ภิกฺขุโน
ปริหานาย สวตฺตติ ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ ธมฺมา เสขสฺส
ภิกฺขุโน ปริหานาย สวตฺตนฺติ ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา เสขสฺส
ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว เสโข
#๑ ม. วิยตฺโต ฯ ยุ. พฺยตฺโต ฯ ๒ ม. คหฏปพฺพชิเตหิ ฯ ๓ ม. อกาเลน ฯ
#๔ ม. น อกิจฺฉลาภี น อกสิรลาภี ฯ
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ภิกฺขุ น พหุกิจฺโจ โหติ น พหุกรณีโย พฺยตฺโต กึกรณีเยสุ น
ริฺจติ ปฏิสลฺลาน อนุยฺุชติ อชฺฌตฺต เจโตสมถ อย ภิกฺขเว
ปโม ธมฺโม เสขสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว เสโข ภิกฺขุ น อปฺปมตฺตเกน กมฺเมน ทิวส อตินาเมติ น
ริฺจติ ปฏิสลฺลาน อนุยฺุชติ อชฺฌตฺต เจโตสมถ อย ภิกฺขเว
ทุติโย ธมฺโม เสขสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว เสโข ภิกฺขุ อสสฏโ วิหรติ สคหฏปพฺพชิเตหิ อนนุโลมิเกน
คิหิสสคฺเคน น ริฺจติ ปฏิสลฺลาน อนุยฺุชติ อชฺฌตฺต เจโตสมถ
อย ภิกฺขเว ตติโย ธมฺโม เสขสฺส ภิกขฺ ุโน อปริหานาย สวตฺตติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว เสโข ภิกฺขุ น อติกาเลน คาม ปวิสติ นาติทิวา
ปฏิกฺกมติ น ริฺจติ ปฏิสลฺลาน อนุยฺุชติ อชฺฌตฺต เจโตสมถ
อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ ธมฺโม เสขสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว เสโข ภิกฺขุ ยาย กถา อภิสลฺเลขิกา
เจโตวิวรณสปฺปายา เสยฺยถีท อปฺปจฺฉกถา สนฺตฏุ ิกถา ปวิเวกกถา
อสสคฺคกถา วิริยารมฺภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปฺากถา วิมุตฺติกถา
วิมุตฺติาณทสฺสนกถา เอวรูปยา กถาย นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภี น ริฺจติ ปฏิสลฺลาน อนุยฺุชติ อชฺฌตฺต เจโตสมถ
อย ภิกฺขเว ปฺจโม ธมฺโม เสขสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตติ ฯ อิเม
โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
เถรวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
รชนีย ๑ วีตราโค กุหโกสทฺธอกฺขโม ๒
ปฏิสมฺภิทา จ สีเลน เถโร เสขาปเร ทุเวติ ฯ
_______________
กกุธวคฺโค ปฺจโม
[๙๑] ปฺจิมา ภิกฺขเว สมฺปทา กตมา ปฺจ สทฺธาสมฺปทา
สีลสมฺปทา สุตสมฺปทา จาคสมฺปทา ปฺาสมฺปทา อิมา
โข ภิกฺขเว ปฺจ สมฺปทาติ ฯ
[๙๒] ปฺจิมา ภิกฺขเว สมฺปทา กตมา ปฺจ สีลสมฺปทา
สมาธิสมฺปทา ปฺาสมฺปทา วิมุตฺติสมฺปทา วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทา
อิมา โข ภิกฺขเว ปฺจ สมฺปทาติ ฯ
[๙๓] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว อฺาพฺยากรณานิ ๓ กตมานิ ปฺจ
มนฺทตฺตา โมมูหตฺตา อฺ พฺยากโรติ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต
อฺ พฺยากโรติ อุมฺมาทา จิตฺตกฺเขปา อฺ พฺยากโรติ
อธิมาเนน อฺ พฺยากโรติ สมฺมเทว อฺ พฺยากโรติ อิมานิ
โข ภิกฺขเว ปฺจ อฺาพฺยากรณานีติ ฯ
[๙๔] ปฺจิเม ภิกฺขเว ผาสุวิหารา กตเม ปฺจ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
#๑ ม. ยุ. รชนีโย ฯ ๒ ม. กุหกาสฺสทฺธอกฺขมา ฯ ๓ โป. อฺพฺยากรณานิ ฯ
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ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุขสฺส
จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อาสวานฺจ ๑
ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ผาสุวิหาราติ ฯ
[๙๕] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ นจิรสฺเสว
อกุปฺป ปฏิวิชฺฌติ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อตฺถปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต
โหติ ธมฺมปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต โหติ นิรุตตฺ ิปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต
โหติ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต โหติ ยถาวิมุตฺต
จิตฺต ปจฺจเวกฺขติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ นจิรสฺเสว อกุปฺป ปฏิวิชฺฌตีติ ฯ
[๙๖] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อานาปานสฺสตึ
อาเสวนฺโต นจิรสฺเสว อกุปฺป ปฏิวิชฺฌติ กตเมหิ ปฺจหิ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อปฺปฏโ โหติ อปฺปกิจฺโจ สุภโร สุสนฺโตโส
ชีวิตปริกฺขาเรสุ อปฺปาหาโร โหติ อโนทริกตฺต อนุยุตฺโต อปฺปมิทฺโธ
โหติ ชาคริย อนุยุตฺโต พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนิจโย
เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา
สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ  ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา วจสา ปริจิตา
มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธา ยถาวิมุตฺต จิตฺต ปจฺจเวกฺขติ
#๑ ม. ยุ. อาสวาน ขยา ฯ
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อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อานาปานสฺสตึ
อาเสวนฺโต นจิรสฺเสว อกุปฺป ปฏิวชิ ฌ
ฺ ตีติ ฯ
[๙๗] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อานาปานสฺสตึ
ภาเวนฺโต นจิรสฺเสว อกุปฺป ปฏิวิชฺฌติ กตเมหิ ปฺจหิ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อปฺปฏโ โหติ อปฺปกิจฺโจ สุภโร สุสนฺโตโส
ชีวิตปริกฺขาเรสุ อปฺปาหาโร โหติ อโนทริกตฺต อนุยตุ ฺโต
อปฺปมิทฺโธ โหติ ชาคริย อนุยุตฺโต ยาย กถา อภิสลฺเลขิกา
เจโตวิวรณสปฺปายา เสยฺยถีท อปฺปจฺฉกถา สนฺตฏุ ิกถา ปวิเวกกถา
อสสคฺคกถา วิริยารมฺภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปฺากถา วิมุตฺติกถา
วิมุตฺติาณทสฺสนกถา เอวรูปยา กถาย นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภี ยถาวิมุตฺต จิตฺต ปจฺจเวกฺขติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อานาปานสฺสตึ ภาเวนฺโต นจิรสฺเสว
อกุปฺป ปฏิวชิ ฺฌตีติ ฯ
[๙๘] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อานาปานสฺสตึ
พหุลีกโรนฺโต นจิรสฺเสว อกุปฺป ปฏิวิชฺฌติ กตเมหิ ปฺจหิ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อปฺปฏโ โหติ อปฺปกิจฺโจ สุภโร สุสนฺโตโส
ชีวิตปริกฺขาเรสุ อปฺปาหาโร โหติ อโนทริกตฺต อนุยุตฺโต อปฺปมิทฺโธ
โหติ ชาคริย อนุยุตฺโต อารฺโก โหติ ปนฺตเสนาสโน
ยถาวิมุตฺต จิตฺต ปจฺจเวกฺขติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
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สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อานาปานสฺสตึ พหุลีกโรนฺโต นจิรสฺเสว อกุปฺป
ปฏิวิชฺฌตีติ ฯ
[๙๙] สีโห ภิกฺขเว มิคราชา สายณฺหสมย อาสยา นิกฺขมติ
อาสยา นิกฺขมิตฺวา วิชมฺภติ วิชมฺภิตฺวา สมนฺตา จตุทฺทิสา ๑ อนุวิโลเกติ
สมนฺตา จตุทฺทิสา ๑ อนุวิโลเกตฺวา ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทติ ติกฺขตฺตุ
สีหนาท นทิตฺวา โคจราย ปกฺกมติ โส หตฺถิสฺส เจป ปหาร
เทติ สกฺกจฺจฺเว ปหาร เทติ โน อสกฺกจฺจ มหีสสฺส ๒ เจป
ปหาร เทติ สกฺกจฺจฺเว ปหาร เทติ โน อสกฺกจฺจ ควสฺส๏
เจป ปหาร เทติ สกฺกจฺจฺเว ปหาร เทติ โน อสกฺกจฺจ ทิปสฺส
เจป ปหาร เทติ สกฺกจฺจฺเว ปหาร เทติ โน อสกฺกจฺจ
ขุทฺทกานฺเจป ปาณาน ปหาร เทติ อนฺตมโส สสวิฬารานป
สกฺกจฺจฺเว ปหาร เทติ โน อสกฺกจฺจ ต กิสสฺ เหตุ มา เม
โยคฺคปโถ นสฺสาติ ฯ สีโหติ โข ภิกฺขเว ตถาคตสฺเสต อธิวจน
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ย โข ภิกฺขเว ตถาคโต ปริสาย ธมฺม
เทเสติ อิทมสฺส โหติ สีหนาทสฺมึ ภิกฺขูนฺเจป ภิกฺขเว ตถาคโต
ธมฺม เทเสติ สกฺกจฺจฺเว ๒ ตถาคโต ธมฺม เทเสติ โน อสกฺกจฺจ
ภิกฺขุนีนฺเจป ภิกฺขเว ตถาคโต ธมฺม เทเสติ สกฺกจฺจฺเว
ตถาคโต ธมฺม เทเสติ โน อสกฺกจฺจ อุปาสกากฺเจป ภิกฺขเว
ตถาคโต ธมฺม เทเสติ สกฺกจฺจฺเว ตถาคโต ธมฺม เทเสติ
โน อสกฺกจฺจ อุปาสิกานฺเจป ภิกฺขเว ตถาคโต ธมฺม เทเสติ
#๑ ม. จตุทฺทสิ  ฯ ๒ ม. มหึสสฺส ฯ
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สกฺกจฺจฺเว ตถาคโต ธมฺม เทเสติ โน อสกฺกจฺจ ปุถชุ ฺชนานฺเจป
ภิกฺขเว ตถาคโต ธมฺม เทเสติ อนฺตมโส อนฺนภารเนสาทานป
สกฺกจฺจฺเว ตถาคโต ธมฺม เทเสติ โน อสกฺกจฺจ ต กิสฺส
เหตุ ธมฺมครุ ภิกฺขเว ตถาคโต ธมฺมคารโวติ ฯ
[๑๐๐] เอก สมย ภควา โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ
เตน โข ปน สมเยน กกุโธ นาม โกฬิยปุตฺโต อายสฺมโต
มหาโมคฺคลฺลานสฺส อุปฏาโก อธุนา กาลกโต อฺตร มโนมย กาย
อุปปนฺโน ตสฺส เอวรูโป อตฺตภาวปฏิลาโภ โหติ เสยฺยถาป นาม
เทฺว วา ตีณิ วา มาคธกานิ ๑ คามกฺเขตฺตานิ โส เตน อตฺตภาวปฏิลาเภน
เนว อตฺตาน พฺยาพาเธติ โน ปร พฺยาพาเธติ ฯ อถโข
กกุโธ เทวปุตฺโต เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
อฏาสิ เอกมนฺต ิโต โข กกุโธ เทวปุตฺโต อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน
เอตทโวจ เทวทตฺตสฺส ภนฺเต เอวรูป อิจฺฉาคต อุปฺปชฺชิ
อห ภิกฺขุสงฺฆ ปริหริสสฺ ามีติ สหจิตฺตุปฺปาทา จ ภนฺเต เทวทตฺโต
ตสฺสา อิทฺธยิ า ปริหีโนติ อิทมโวจ กกุโธ เทวปุตฺโต อิท วตฺวา
อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ อถโข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เยน ภควา
#๑ ยุ. มาคธิกานิ ฯ
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เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ภควนฺต เอตทโวจ
กกุโธ นาม ภนฺเต โกฬิยปุตฺโต มม อุปฏาโก อธุนา กาลกโต
อฺตร มโนมย กาย อุปปนฺโน [๑]- ตสฺส เอวรูโป อตฺตภาวปฏิลาโภ
เสยฺยถาป นาม เทฺว วา ตีณิ วา มาคธกานิ คามกฺเขตฺตานิ
โส เตน อตฺตภาวปฏิลาเภน เนว อตฺตาน พฺยาพาเธติ โน ปร
พฺยาพาเธติ ฯ อถโข ภนฺเต กกุโธ เทวปุตฺโต เยนาห เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ เอกมนฺต ิโต
โข ภนฺเต กกุโธ เทวปุตฺโต ม เอตทโวจ เทวทตฺตสฺส ภนฺเต
เอวรูป อิจฺฉาคต อุปฺปชฺชิ อห ภิกฺขสุ งฺฆ ปริหริสฺสามีติ สหจิตฺตุปฺปาทา
จ ภนฺเต เทวทตฺโต ตสฺสา อิทธฺ ิยา ปริหีโนติ อิทมโวจ
ภนฺเต กกุโธ เทวปุตฺโต อิท วตฺวา ม อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ
กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ กึ ปน เต โมคฺคลฺลาน กกุโธ เทวปุตฺโต
เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทโิ ต ยงฺกิฺจิ กกุโธ เทวปุตฺโต ภาสติ
สพฺพนฺต ตเถว โหติ โน อฺถาติ เจตสา เจโต ปริจฺจ
วิทิโต เม ภนฺเต กกุโธ เทวปุตฺโต ยงฺกิฺจิ กกุโธ เทวปุตฺโต
ภาสติ สพฺพนฺต ตเถว โหติ โน อฺถาติ ฯ รกฺขสฺเสต
โมคฺคลฺลาน วาจ อิทานิ โส โมฆปุริโส อตฺตนาว อตฺตาน ปาตุกริสฺสติ ฯ
#๑ ม. โหติ ฯ
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ปฺจิเม โมคฺคลฺลาน สตฺถาโร สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ปฺจ อิธ โมคฺคลฺลาน เอกจฺโจ สตฺถา อปริสุทฺธสีโล
สมาโน ปริสุทฺธสีโลมฺหตี ิ ปฏิชานาติ ปริสุทฺธ เม สีล ปริโยทาตi
อสงฺกิลิฏนฺติ ตเมน สาวกา เอว ชานนฺติ อย โข ภว สตฺถา
อปริสุทฺธสีโล สมาโน ปริสุทฺธสีโลมฺหีติ ปฏิชานาติ ปริสุทธฺ  เม
สีล ปริโยทาต อสงฺกิลิฏ นฺติ มยฺเจว โข ปน คิหีน อาโรเจสฺสาม ๑
นาสฺสสฺส มนาป ย โข ปนสฺส อมนาป กถ นุ ๒ มย เตน
สมุทาจเรยฺยาม สมฺมนฺนติ โข ปน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ย ตุโม กริสฺสติ ตุโมว เตน
ปฺายิสฺสตีติ เอวรูป โข โมคฺคลฺลาน สตฺถาร สาวกา สีลโต รกฺขนฺติ
เอวรูโป จ ปน สตฺถา สาวเกหิ สีลโต รกฺข ปจฺจาสึสติ ฯ ปุน
จปร โมคฺคลฺลาน อิเธกจฺโจ สตฺถา อปริสุทฺธาชีโว สมาโน
ปริสุทฺธาชีโวมฺหีติ ปฏิชานาติ ปริสุทฺโธ เม อาชีโว ปริโยทาโต
อสงฺกิลิฏโติ ตเมน สาวกา เอว ชานนฺติ อย โข ภว สตฺถา
อปริสุทฺธาชีโว สมาโน ปริสุทฺธาชีโวมฺหีติ ปฏิชานาติ ปริสุทฺโธ
เม อาชีโว ปริโยทาโต อสงฺกิลิฏโติ มยฺเจว โข ปน คิหนี 
อาโรเจยฺยาม นาสฺสสฺส มนาป ย โข ปนสฺส อมนาป กถ
นุ ๒ มย เตน สมุทาจเรยฺยาม สมฺมนฺนติ โข ปน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ย ตุโม กริสฺสติ ตุโมว เตน
#๑ ม. ยุ. อาโรเจยฺยาม ฯ ๒ ม. น ฯ
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ปฺายิสฺสตีติ เอวรูป โข โมคฺคลฺลาน สตฺถาร สาวกา อาชีวโต
รกฺขนฺติ เอวรูโป จ ปน สตฺถา สาวเกหิ อาชีวโต รกฺข ปจฺจาสึสติ ฯ
ปุน จปร โมคฺคลฺลาน อิเธกจฺโจ สตฺถา อปริสทุ ฺธธมฺมเทสโน สมาโน
ปริสุทฺธธมฺมเทสโนมฺหีติ ปฏิชานาติ ปริสุทฺธา เม ธมฺมเทสนา
ปริโยทาตา อสงฺกิลิฏาติ ตเมน สาวกา เอว ชานนฺติ อย โข ภว
สตฺถา อปริสุทฺธธมฺมเทสโน สมาโน ปริสทุ ฺธธมฺมเทสโนมฺหีติ
ปฏิชานาติ ปริสุทฺธา เม ธมฺมเทสนา ปริโยทาตา อสงฺกิลิฏาติ
มยฺเจว โข ปน คิหีน อาโรเจยฺยาม นาสฺสสฺส มนาป ย โข
ปนสฺส อมนาป กถ นุ ๑ มย เตน สมุทาจเรยฺยาม สมฺมนฺนติ โข ปน
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ย ตุโม กริสฺสติ
ตุโมว เตน ปฺายิสฺสตีติ เอวรูป โข โมคฺคลฺลาน สตฺถาร สาวกา
ธมฺมเทสนโต รกฺขนฺติ เอวรูโป จ ปน สตฺถา สาวเกหิ ธมฺมเทสนโต
รกฺข ปจฺจาสึสติ ฯ ปุน จปร โมคฺคลฺลาน อิเธกจฺโจ สตฺถา
อปริสุทฺธเวยฺยากรโณ สมาโน ปริสทุ ฺธเวยฺยากรโณมฺหีติ ปฏิชานาติ
ปริสุทฺธ เม เวยฺยากรณ ปริโยทาต อสงฺกิลิฏนฺติ ตเมน สาวกา เอว
ชานนฺติ อย โข ภว สตฺถา อปริสุทฺธเวยฺยากรโณ สมาโน
ปริสุทฺธเวยฺยากรโณมฺหีติ ปฏิชานาติ ปริสุทฺธ เม เวยฺยากรณ ปริโยทาต
อสงฺกิลิฏนฺติ มยฺเจว โข ปน คิหีน อาโรเจยฺยาม นาสฺสสฺส
มนาป ย โข ปนสฺส อมนาป กถ นุ ๑ มย เตน สมุทาจเรยฺยาม
สมฺมนฺนติ โข ปน จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน
#๑ ม. น ฯ
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ย ตุโม กริสฺสติ ตุโมว เตน ปฺายิสฺสตีติ เอวรูป โข
โมคฺคลฺลาน สตฺถาร สาวกา เวยฺยากรณโต รกฺขนฺติ เอวรูโป จ
ปน สตฺถา สาวเกหิ เวยฺยากรณโต รกฺข ปจฺจาสึสติ ฯ ปุน จปร
โมคฺคลฺลาน อิเธกจฺโจ สตฺถา อปริสุทฺธาณทสฺสโน สมาโน
ปริสุทฺธาณทสฺสโนมฺหีติ ปฏิขานาติ ปริสุทธฺ  เม าณทสฺสน
ปริโยทาต อสงฺกิลิฏนฺติ ตเมน สาวกา เอว ชานนฺติ อย โข ภว
สตฺถา อปริสุทฺธาณทสฺสโน สมาโน ปริสทุ ฺธาณทสฺสโนมฺหีติ
ปฏิชานาติ ปริสุทฺธ เม าณทสฺสน ปริโยทาต อสงฺกิลิฏนฺติ มยฺเจว
โข ปน คิหีน อาโรเจยฺยาม นาสฺสสฺส มนาป ย โข ปนสฺส
อมนาป กถ นุ ๑ มย เตน สมุทาจเรยฺยาม สมฺมนฺนติ โข ปน
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ย ตุโม กริสฺสติ
ตุโมว เตน ปฺายิสฺสตีติ เอวรูป โข โมคฺคลฺลาน สตฺถาร
สาวกา าณทสฺสนโต รกฺขนฺติ เอวรูโป จ ปน สตฺถา สาวเกหิ
าณทสฺสนโต รกฺข ปจฺจาสึสติ ฯ อิเม โข [๒]- โมคฺคลฺลาน ปฺจ
สตฺถาโร สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ อห โข โมคฺคลฺลาน
ปริสุทฺธสีโล สมาโน ปริสุทฺธสีโลมฺหีติ ปฏิชานามิ ปริสุทฺธ เม สีล
ปริโยทาต อสงฺกิลิฏนฺติ น จ ม สาวกา สีลโต รกฺขนฺติ น จาห
สาวเกหิ สีลโต รกฺข ปจฺจาสึสามิ ฯ ปริสุทฺธาชีโว สมาโน
ปริสุทฺธาชีโวมฺหีติ ปฏิชานามิ ปริสุทฺโธ เม อาชีโว ปริโยทาโต
อสงฺกิลิฏโติ น จ ม สาวกา อาชีวโต รกฺขนฺติ น จาห สาวเกหิ
#๑ ม. น ฯ ๒ ม. ยุ. ปน ฯ
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อาชีวโต รกฺข ปจฺจาสึสามิ ฯ ปริสุทฺธธมฺมเทสโน สมาโน
ปริสุทฺธธมฺมเทสโนมฺหีติ ปฏิชานามิ ปริสุทฺธา เม ธมฺมเทสนา ปริโยทาตา
อสงฺกิลิฏาติ น จ ม สาวกา ธมฺมเทสนโต รกฺขนฺติ น จาห
สาวเกหิ ธมฺมเทสนโต รกฺข ปจฺจาสึสามิ ฯ ปริสุทฺธเวยฺยากรโณ
สมาโน ปริสุทฺธเวยฺยากรโณมฺหีติ ปฏิชานามิ ปริสุทฺธ เม เวยฺยากรณ
ปริโยทาต อสงฺกิลิฏนฺติ น จ ม สาวกา เวยฺยากรณโต
รกฺขนฺติ น จาห สาวเกหิ เวยฺยากรณโต รกฺข ปจฺจาสึสามิ ฯ
ปริสุทฺธาณทสฺสโน สมาโน ปริสุทฺธาณทสฺสโนมฺหีติ ปฏิชานามิ
ปริสุทฺธ เม าณทสฺสน ปริโยทาต อสงฺกิลิฏ นฺติ น จ ม สาวกา
าณทสฺสนโต รกฺขนฺติ น จาห สาวเกหิ าณทสฺสนโต รกฺข
ปจฺจาสึสามีติ ฯ
กกุธวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว สมฺปทา พฺยากรณ ผาสุกุปฺเปน ปฺจม ๑
สุต กถฺจ อรฺ
สีหกกุเธน เต ทสาติ ๒ ฯ
ทุติโย ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ
_______________
#๑ ม. ผาสุอกุปฺปปฺจม ฯ ๒ ม. ... กถา อารฺโก สีโห จ กกฺโธ ทสาติ ฯ
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ตติยปณฺณาสโก
ผาสุวิหารวคฺโค ปโม
[๑๐๑] ปฺจิเม ภิกฺขเว เสขเวสารชฺชกรณา ธมฺมา กตเม
ปฺจ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สทฺโธ โหติ สีลวา โหติ พหุสฺสโุ ต
โหติ อารทฺธวิริโย โหติ ปฺวา โหติ ฯ ย โข ๑ ภิกฺขเว
อสฺสทฺธสฺส สารชฺช โหติ สทฺธสฺส ต สารชฺช น โหติ ตสฺมาย
ธมฺโม เสขเวสารชฺชกรโณ ฯ ย ภิกขฺ เว ทุสฺสีลสฺส สารชฺช โหติ
สีลวโต ต สารชฺช น โหติ ตสฺมาย ธมฺโม เสขเวสารชฺชกรโณ ฯ
ย ภิกฺขเว อปฺปสฺสุตสฺส สารชฺช โหติ พหุสฺสุตสฺส ต สารชฺช
น โหติ ตสฺมาย ธมฺโม เสขเวสารชฺชกรโณ ฯ ย ภิกฺขเว กุสีตสฺส
สารชฺช โหติ อารทฺธวิริยสฺส ต สารชฺช น โหติ ตสฺมาย ธมฺโม
เสขเวสารชฺชกรโณ ฯ ย ภิกฺขเว ทุปฺปฺสฺส สารชฺช โหติ
ปฺวโต ต สารชฺช น โหติ ตสฺมาย ธมฺโม เสขเวสารชฺชกรโณ ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ เสขเวสารชฺชกรณา ธมฺมาติ ฯ
[๑๐๒] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิโต
โหติ ปาปภิกฺขูติ อป อกุปฺปธมฺโม กตเมหิ ปฺจหิ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เวสิยโคจโร ๒ วา โหติ วิธวาโคจโร วา โหติ
ถุลลฺ กุมารีโคจโร วา โหติ ปณฺฑกโคจโร วา โหติ ภิกฺขุนโี คจโร
วา โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
#๑ ม. ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ โป. ม. เวสิยาโคจโร ฯ
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อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิโต โหติ ปาปภิกฺขูติ อป อกุปฺปธมฺโมติ ฯ
[๑๐๓] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต มหาโจโร สนฺธึป
ฉินฺทติ นิลฺโลปป หรติ เอกาคาริกป กโรติ ปริปนฺเถป ติฏติ กตเมหิ
ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว มหาโจโร วิสมนิสฺสิโต จ โหติ
คหนนิสฺสิโต จ พลวนิสฺสิโต จ โภคจาคี จ เอกจารี จ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว มหาโจโร วิสมนิสฺสิโต โหติ อิธ ภิกฺขเว มหาโจโร
นทีวิทุคฺค วา นิสฺสิโต โหติ ปพฺพตวิสม วา เอว โข ภิกฺขเว
มหาโจโร วิสมนิสฺสิโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว มหาโจโร คหนนิสฺสิโต
โหติ อิธ ภิกฺขเว มหาโจโร ติณคหน วา นิสฺสโิ ต โหติ รุกขฺ คหน
วา โรธ ๑ วา มหาวนสณฺฑ วา เอว โข ภิกฺขเว มหาโจโร
คหนนิสฺสิโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว มหาโจโร พลวนิสฺสิโต โหติ
อิธ ภิกฺขเว มหาโจโร ราชาน วา ราชมหามตฺตาน วา นิสฺสโิ ต
โหติ ตสฺส เอว โหติ สเจ ม โกจิ กิฺจิ วกฺขติ อิเม [๒]ราชาโน วา ราชมหามตฺตา วา ปริโยธาย อตฺถ ภณิสฺสนฺตีติ สเจ
น โกจิ กิฺจิ อาห ตฺยสฺส ๓ ราชาโน วา ราชมหามตฺตา วา
ปริโยธาย อตฺถ ภณนฺติ เอว โข ภิกขฺ เว มหาโจโร พลวนิสสฺ ิโต
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว มหาโจโร โภคจาคี โหติ อิธ ภิกฺขเว
มหาโจโร อฑฺโฒ โหติ มหทฺธโน มหาโภโค ตสฺส เอว โหติ
สเจ ม โกจิ กิฺจิ วกฺขติ อิโต โภเคน ปฏิสนฺถริสฺสามีติ สเจ
#๑ สี. โคธ วา ฯ ๒ ม. เม ฯ ๓ โป. ม. ยุ. ตฺยาสฺส ฯ อีทิสฏาเน อีทิสเมว ฯ
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น โกจิ กิฺจิ อาห ตโต ๑ โภเคน ปฏิสนฺถรติ เอว โข ภิกฺขเว
มหาโจโร โภคจาคี โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว มหาโจโร เอกจารี โหติ
อิธ ภิกฺขเว มหาโจโร เอกโก นิคฺคหณานิ ๒ กตฺตา โหติ ต กิสฺส
เหตุ มา เม คุยฺหมนฺตา พหิทฺธา สมฺเภท อคมสูติ เอว โข
ภิกฺขเว มหาโจโร เอกจารี โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหงฺเคหิ
สมนฺนาคโต มหาโจโร สนฺธึป ฉินฺทติ นิลโฺ ลปป หรติ เอกาคาริกป
กโรติ ปริปนฺเถป ติฏติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ปาปภิกฺขุ ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ สาวชฺโช จ
โหติ สานุวชฺโช วิฺูน ๓ พหฺุจ อปฺุ ปสวติ กตเมหิ ปฺจหิ
อิธ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ วิสมนิสฺสิโต จ โหติ คหนนิสฺสิโต
จ พลวนิสสฺ ิโต จ โภคจาคี จ เอกจารี จ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ วิสมนิสฺสิโต โหติ อิธ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ
วิสเมน กายกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ วิสเมน วจีกมฺเมน
สมนฺนาคโต โหติ วิสเมน มโนกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ เอว โข
ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ วิสมนิสฺสิโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ
คหนนิสฺสิโต โหติ อิธ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ
อนฺตคฺคาหิกาย ทิฏิยา สมนฺนาคโต เอว โข ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ
คหนนิสฺสิโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ พลวนิสฺสิโต โหติ
อิธ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ ราชาน วา ราชมหามตฺตาน วา นิสฺสิโต โหติ
ตสฺส เอว โหติ สเจ ม โกจิ กิฺจิ วกฺขติ อิเม [๔]- ราชาโน
#๑ โป. อิโต ฯ ๒ ม. เอกโกว คหณานิ ฯ ๓ โป. สานุวชฺโช จ วิฺูน ฯ
#อิโต ปร อทิสเมว ฯ ๔ ม. เม ฯ
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วา ราชมหามตฺตา วา ปริโยธาย อตฺถ ภณิสฺสนฺตีติ สเจ น โกจิ
กิฺจิ อาห ตฺยสฺส ราชาโน วา ราชมหามตฺตา วา ปริโยธาย
อตฺถ ภณนฺติ เอว โข ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ พลวนิสฺสิโต โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ โภคจาคี โหติ อิธ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ
ลาภี โหติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน ตสฺส
เอว โหติ สเจ โกจิ กิฺจิ วกฺขติ อิโต ลาเภน ปฏิสนฺถิรสฺสามีติ
สเจ น โกจิ กิฺจิ อาห ตโต ลาเภน ปฏิสนฺถรติ
เอว โข ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ โภคจาคี โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ปาปภิกฺขุ เอกจารี โหติ อิธ ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ เอกโก ๑ ปจฺจนฺติเมสุ
ชนปเทสุ นิวาส กปฺเปติ โส ตตฺถ กุลานิ อุปสงฺกมนฺโต ลาภ
ลภติ เอว โข ภิกฺขเว ปาปภิกฺขุ เอกจารี โหติ ฯ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปาปภิกฺขุ ขต อุปหต อตฺตาน
ปริหรติ สาวชฺโช จ โหติ สานุวชฺโช วิฺูน พหฺุจ อปฺุ
ปสวตีติ ฯ
[๑๐๔] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สมเณสุ
สมณสุขุมาโล โหติ กตเมหิ ปฺจหิ 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
#๑ ม. เอกโกว ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 148

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 ตานิสฺส น พหุเทว อุปฺปชฺชนฺติ
อปฺปาพาโธ โหติ จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน
นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อาสวาน ขยา อนาสว
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ สมเณสุ สมณสุขุมาโล โหติ ฯ ย หิ ต ภิกฺขเว สมฺมา
วทมาโน วเทยฺย สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ มเมว ต ภิกฺขเว
สมฺมา วทมาโน วเทยฺย สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ อห หิ ๒ 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 ม มนาเปเนว พหุล กายกมฺเมน สมุทาจรนฺติ อปฺป
#๑ โป. พหุล ฯ ๒ โป. ยุ. หิสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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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 [๑]- ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน
นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อาสวาน ขยา ฯเปฯ
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรามิ ฯ ย หิ ต ภิกฺขเว สมฺมา วทมาโน
วเทยฺย สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ มเมว ต ภิกฺขเว สมฺมา วทมาโน
วเทยฺย สมเณสุ สมณสุขุมาโลติ ฯ
[๑๐๕] ปฺจิเม ภิกฺขเว ผาสุวิหารา กตเม ปฺจ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน เมตฺต กายกมฺม ปจฺจุปฏิต โหติ สพฺรหฺมจารีสุ
อาวิ เจว รโห จ เมตฺต วจีกมฺม ปจฺจุปฏิต โหติ สพฺรหฺมจารีสุ
อาวิ เจว รโห จ เมตฺต มโนกมฺม ปจฺจุปฏิต โหติ สพฺรหฺมจารีสุ
อาวิ เจว รโห จ ยานิ ตานิ สีลานิ อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ
อสพลานิ อกมฺมาสานิ ภุชิสฺสานิ วิฺูปสตฺถานิ อปรามฏานิ
สมาธิสวตฺตนิกานิ ตถารูเปหิ สีเลหิ สีลสามฺคโต วิหรติ สพฺรหฺมจารีหิ
อาวิ เจว รโห จ ยาย ทิฏิ อริยา นิยฺยานิกา นิยฺยาติ
ตกฺกรสฺส สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ตถารูปาย ทิฏิยา ทิฏิสามฺคโต
#๑ โป. สี. โข ปน ฯ ม. โข ปนสฺมิ ฯ
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วิหรติ สพฺรหฺมจารีหิ อาวิ เจว รโห จ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ
ผาสุวิหาราติ ฯ
[๑๐๖] เอก สมย ภควา โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ
อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ กิตตฺ าวตา นุ โข
ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ วิหรนฺโต ผาสุ วิหเรยฺยาติ ฯ ยโต โข อานนฺท
ภิกฺขุ อตฺตนา [๑]- สีลสมฺปนฺโน โหติ โน ปร อธิสีเล สมฺปวตฺตา
เอตฺตาวตาป โข อานนฺท ภิกฺขุสงฺโฆ วิหรนฺโต ผาสุ วิหเรยฺยาติ ฯ
สิยา ปน ภนฺเต อฺโป ปริยาโย ยถา ภิกฺขุสงฺโฆ วิหรนฺโต
ผาสุ วิหเรยฺยาติ ฯ สิยา อานนฺทาติ ๒ ภควา อโวจ ยโต โข
อานนฺท ภิกขฺ ุ อตฺตนา จ สีลสมฺปนฺโน โหติ โน ปร อธิสีเล
สมฺปวตฺตา อตฺตานุเปกฺขี จ โหติ โน ปรานุเปกฺขี เอตฺตาวตาป
โข อานนฺท ภิกฺขุสงฺโฆ วิหรนฺโต ผาสุ วิหเรยฺยาติ ฯ สิยา
ปน ภนฺเต อฺโป ปริยาโย ยถา ภิกฺขุสงฺโฆ วิหรนฺโต ผาสุ
วิหเรยฺยาติ ฯ สิยา อานนฺทาติ ภควา อโวจ ยโต โข อานนฺท
ภิกฺขุ อตฺตนา จ สีลสมฺปนฺโน โหติ โน ปร อธิสีเล สมฺปวตฺตา
อตฺตานุเปกฺขี จ โหติ โน ปรานุเปกฺขี อปฺปฺาโต จ โหติ
เตน ๓ อปฺปฺาติเกน ๔ โน ปริตสฺสติ เอตฺตาวตาป โข อานนฺท
#๑ โป. ยุ. จ ฯ ๒ ม. สิยา อานนฺท ยโต โข ฯ ๓ ม. เตน จ ฯ
#๔ ม. อปุปฺาตเกน ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ
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ภิกฺขุสงฺโฆ วิหรนฺโต ผาสุ วิหเรยฺยาติ ฯ สิยา ปน ภนฺเต อฺโป
ปริยาโย ยถา ภิกฺขุสงฺโฆ วิหรนฺโต ผาสุ วิหเรยฺยาติ ฯ สิยา
อานนฺทาติ ๑ ภควา อโวจ ยโต โข อานนฺท ภิกขฺ ุ อตฺตนา จ
สีลสมฺปนฺโน โหติ โน ปร อธิสีเล สมฺปวตฺตา อตฺตานุเปกฺขี จ
โหติ โน ปรานุเปกฺขี อปฺปฺาโต จ โหติ เตน อปฺปฺาติเกน
โน ปริตสฺสติ จตุนฺนฺจ ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน
นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี เอตฺตาวตา ๒
โข อานนฺท ภิกฺขุสงฺโฆ วิหรนฺโต ผาสุ วิหเรยฺยาติ ฯ สิยา ปน
ภนฺเต อฺโป ปริยาโย ยถา ภิกขฺ ุสงฺโฆ วิหรนฺโต ผาสุ
วิหเรยฺยาติ ฯ สิยา อานนฺทาติ ภควา อโวจ ยโต โข อานนฺท
ภิกฺขุ อตฺตนา จ สีลสมฺปนฺโน โหติ โน ปร อธิสีเล สมฺปวตฺตา
อตฺตานุเปกฺขี จ โหติ โน ปรานุเปกฺขี อปฺปฺาโต จ โหติ
เตน อปฺปฺาติเกน โน ปริตสฺสติ จตุนฺนฺจ ฌานาน อาภิเจตสิกาน
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฉฺ ลาภี อกสิรลาภี
อาสวานฺจ ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอตฺตาวตา โข
อานนฺท ภิกขฺ ุสงฺโฆ วิหรนฺโต ผาสุ วิหเรยฺย ฯ อิมมฺหา จาห
อานนฺท ผาสุวิหารา อฺโ ผาสุวิหาโร อุตฺตริตโร วา ปณีตตโร
วา นตฺถีติ วทามีติ ฯ
#๑ ม. สิยา อานนฺท ยโต โข ฯ ๒ ม. เอตฺตาวตาป ฯ
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[๑๐๗] ปฺจหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร(
ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
สีลสมฺปนฺโน โหติ สมาธิสมฺปนฺโน โหติ ปฺาสมฺปนฺโน
โหติ วิมุตฺติสมฺปนฺโน โหติ วิมตุ ฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย
โหติ ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ฯ
[๑๐๘] ปฺจหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ
ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
โหติ อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน
ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกขฺ ุ
อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
[๑๐๙] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ จาตุทฺทิโส
โหติ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา โหติ
ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ พหุสสฺ ุโต โหติ สุตธโร
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สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา
ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา วจสา ปริจิตา
มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธา สนฺตุฏโ  โหติ อิตรีตเรน
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน จตุนฺน ฌานาน
อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภี อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ จาตุทฺทิโส โหตีติ ฯ
[๑๑๐] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล
อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวิตุ กตเมหิ ปฺจหิ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ
พหุสฺสุโต โหติ ฯเปฯ ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธา อารทฺธวิริโย
วิหรติ ฯเปฯ ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขติ ฺตธุโร กุสเลสุ
ธมฺเมสุ จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏ ธมฺมสุขวิหาราน
นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อาสวาน ขยา อนาสว
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ อล อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวิตุนฺติ ฯ
ผาสุวิหารวคฺโค ปโม ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
สารชฺช สงฺกิโต โจโร สุขุมาลผาสุปฺจม ๑
อานนฺทสีลเสขิยา ๒ จาตุทฺทิโส อรฺเน จาติ ฯ
____________________
อนฺธกวินฺทวคฺโค ทุติโย
[๑๑๑] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต กุลูปโก ภิกฺขุ
กุเลสุ อปฺปโ ย จ โหติ อมนาโป จ อครุ จ อภาวนีโย จ กตเมหิ
ปฺจหิ อสนฺถววิสฺสาสี จ โหติ อนิสฺสรวิกปฺป จ พฺยตฺถุปเสวี ๓
จ อุปกณฺณกชปฺป จ อติยาจนโก จ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต กุลูปโก ภิกฺขุ กุเลสุ อปฺปโย
จ โหติ อมนาโป จ อครุ จ อภาวนีโย จ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต กุลูปโก ภิกฺขุ กุเลสุ ปโย จ โหติ มนาโป
จ ครุ จ ภาวนีโย จ กตเมหิ ปฺจหิ น อสนฺถววิสฺสาสี จ
โหติ น อนิสฺสรวิกปฺป จ น พฺยตฺถปุ เสวี ๓ จ น อุปกณฺณกชปฺป
จ น อติยาจนโก จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต กุลูปโก ภิกฺขุ กุเลสุ ปโย จ โหติ มนาโป จ
ครุ จ ภาวนีโย จาติ ฯ
[๑๑๒] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปจฺฉาสมโณ
น อาทาตพฺโพ กตเมหิ ปฺจหิ อติทูเร วา คจฺฉติ อจฺจาสนฺเน
#๑ ม. สุขุมาล ฯ ๒ ม. อานนฺทสีลาเสขา จ ฯ ๓ ม. วิสฺสฏุปเสวี ฯ
#ยุ. พฺยตฺตูปเสวี ฯ
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วา ปตฺตปริยาปนฺน น คณฺหาติ ๑ อาปตฺติสามนฺตา ภณมาน น
นิวาเรติ ภณมานสฺส อนฺตรนฺตรา กถ โอปาเตติ ทุปฺปฺโ โหติ
ชโฬ เอฬมูโค อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ปจฺฉาสมโณ น อาทาตพฺโพ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ปจฺฉาสมโณ อาทาตพฺโพ กตเมหิ ปฺจหิ นาติทูเร คจฺฉติ
นาจฺจาสนฺเน ปตฺตปริยาปนฺน คณฺหาติ อาปตฺติสามนฺตา ภณมาน
นิวาเรติ ภณมานสฺส น อนฺตรนฺตรา กถ โอปาเตติ ปฺวา
โหติ อชโฬ อเนฬมูโค อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ปจฺฉาสมโณ อาทาตพฺโพติ ฯ
[๑๑๓] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ
สมฺมาสมาธึ อุปสมฺปชฺช วิหริตุ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ อกฺขโม โหติ รูปาน อกฺขโม สทฺทาน อกฺขโม คนฺธาน
อกฺขโม รสาน อกฺขโม โผฏพฺพาน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ สมฺมาสมาธึ อุปสมฺปชฺช วิหริตุ ฯ
ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ สมฺมาสมาธึ อุปสมฺปชฺช
วิหริตุ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขโม โหติ รูปาน
ขโม สทฺทาน ขโม คนฺธาน ขโม รสาน ขโม โผฏพฺพาน
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ
สมฺมาสมาธึ อุปสมฺปชฺช วิหริตุนฺติ ฯ
[๑๑๔] เอก สมย ภควา มคเธสุ วิหรติ อนฺธกวินฺเท ฯ
#๑ ม. น ปตฺตปริยาปนฺน คณฺหติ ฯ
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อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺน โข
อายสฺมนฺต อานนฺท ภควา เอตทโวจ เย เต ๑ อานนฺท ภิกฺขู
นวา อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา อิม ธมฺมวินย เต โว อานนฺท
ภิกฺขู ปฺจสุ ธมฺเมสุ สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา ปติฏาเปตพฺพา
กตเมสุ ปฺจสุ เอถ ตุเมฺห อาวุโส สีลวา โหถ ปาติโมกฺขสวรสวุตา
วิหรถ อาจารโคจรสมฺปนฺนา อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวิโน
สมาทาย สิกฺขถ สิกฺขาปเทสูติ อิติ ปาติโมกฺขสวเร สมาทเปตพฺพา
นิเวเสตพฺพา ปติฏาเปตพฺพา เอถ ตุเมฺห อาวุโส อินฺทฺริเยสุ
คุตฺตทฺวารา วิหรถ อารกฺขสติโน นิปกฺกสติโน ๒ สารกฺขิตมานสา
สตารกฺเขน เจตสา สมนฺนาคตาติ อิติ อินฺทฺริยสวเร สมาทเปตพฺพา
นิเวเสตพฺพา ปติฏาเปตพฺพา เอถ ตุเมฺห อาวุโส อปฺปภสฺสา
โหถ ภสฺสปริยนฺตการิโนติ อิติ ภสฺสปริยนฺเต สมาทเปตพฺพา
นิเวเสตพฺพา ปติฏาเปตพฺพา เอถ ตุเมฺห อาวุโส อารฺกา โหถ
อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวถาติ อิติ กายวูปกาเส
สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา ปติฏาเปตพฺพา เอถ ตุเมฺห อาวุโส
สมฺมาทิฏิกา โหถ สมฺมาทสฺสเนน สมนฺนาคตาติ อิติ สมฺมาทสฺสเน
สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา ปติฏาเปตพฺพา เย เต ๑ อานนฺท
ภิกฺขู นวา อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา อิม ธมฺมวินย เต โว
อานนฺท ภิกขฺ ู อิเมสุ ปฺจสุ ธมฺเมสุ สมาทเปตพฺพา นิเวเสตพฺพา
#๑ โป. โว ฯ ๒ โป. สี. นิปกสติโน ฯ
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ปติฏาเปตพฺพาติ ฯ
[๑๑๕] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภต
นิกฺขิตฺตา เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ อาวาสมจฺฉรินี โหติ
กุลมจฺฉรินี โหติ ลาภมจฺฉรินี โหติ วณฺณมจฺฉรินี โหติ ธมฺมมจฺฉรินี
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา
ภิกฺขุนี ยถาภต นิกฺขิตฺตา เอว นิรเย ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภต นิกฺขติ ฺตา เอว สคฺเค กตเมหิ
ปฺจหิ น อาวาสมจฺฉรินี โหติ น กุลมจฺฉรินี โหติ น ลาภมจฺฉรินี
โหติ น วณฺณมจฺฉรินี โหติ น ธมฺมมจฺฉรินี โหติ ฯ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภต
นิกฺขิตฺตา เอว สคฺเคติ ฯ
[๑๑๖] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภต
นิกฺขิตฺตา เอว นิรเย กตเมห ปฺจหิ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
อวณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส
อวณฺณ ภาสติ อนนุวจิ ฺจ อปริโยคาเหตฺวา อปฺปสาทนีเย
าเน ปสาท อุปทเสติ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา ปสาทนีเย
าเน อปฺปสาท อุปทเสติ สทฺธาเทยฺย วินิปาเตติ ฯ อิเมหิ
โข ฯเปฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภต
นิกฺขิตฺตา เอว สคฺเค กตเมหิ ปฺจหิ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา
อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส
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วณฺณ ภาสติ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา อปฺปสาทนีเย าเน
อปฺปสาท อุปทเสติ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา ปสาทนีเย าเน
ปสาท อุปทเสติ สทฺธาเทยฺย น วินิปาเตติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๑๑๗] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภต
นิกฺขิตฺตา เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
อวณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส
อวณฺณ ภาสติ อิสฺสุกนิ ี จ โหติ มจฺฉรินี จ สทฺธาเทยฺยฺจ ๑
วินิปาเตติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภต นิกฺขติ ฺตา เอว สคฺเค กตเมหิ
ปฺจหิ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ
อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อนิสฺสุกินี
จ โหติ อมจฺฉรินี จ สทฺธาเทยฺยฺจ ๑ น วินิปาเตติ ฯ อิเมหิ
โข ฯเปฯ
[๑๑๘] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภต
นิกฺขิตฺตา เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
อวณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
วณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ มิจฺฉาทิฏิกา จ โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺปา
จ สทฺธาเทยฺยฺจ ๑ วินิปาเตติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ
ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภต นิกฺขิตฺตา เอว
#๑ ม. ยุ. จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ
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สคฺเค กตเมหิ ปฺจหิ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส
อวณฺณ ภาสติ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส วณฺณ
ภาสติ สมฺมาทิฏิกา จ โหติ สมฺมาสงฺกปฺปา จ สทฺธาเทยฺยฺจ ๑
น วินิปาเตติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๑๑๙] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภต
นิกฺขิตฺตา เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
อวณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
วณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ มิจฺฉาวาจา จ โหติ มิจฺฉากมฺมนฺตา
จ สทฺธาเทยฺยฺจ ๑ วินิปาเตติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ
ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภต นิกฺขิตฺตา เอว
สคฺเค กตเมหิ ปฺจหิ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส
อวณฺณ ภาสติ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส วณฺณ
ภาสติ สมฺมาวาจา จ โหติ สมฺมากมฺมนฺตา จ สทฺธาเทยฺยฺจ ๑
น วินิปาเตติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๑๒๐] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภต
นิกฺขิตฺตา เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
อวณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
วณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ มิจฺฉาวายามา จ โหติ มิจฺฉาสติ ๒
จ สทฺธาเทยฺยฺจ ๑ วินปิ าเตติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว
#๑ ม. ยุ. จสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. มิจฺฉาสตินี ฯ
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ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ยถาภต นิกฺขิตฺตา เอว สคฺเค กตเมหิ
ปฺจหิ อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส อวณฺณ
ภาสติ อนุวจิ ฺจ ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ๊
สมฺมาวายามา จ โหติ สมฺมาสติ ๑ จ สทฺธาเทยฺยฺจ ๒ น
วินิปาเตติ ฯ อิเมหิ โข ฯเปฯ
อนฺธกวินฺทวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
กุลูปโก ปจฺฉาสมโณ สมาธิ อนฺธกวินฺท
มจฺฉรี วณฺณนา อิสฺสา ทิฏิ วาจาย วายโมติ ๓ ฯ
___________________
คิลานวคฺโค ตติโย
[๑๒๑] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ อถโข ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏ ิโต เยน
คิลานสาลา เตนุปสงฺกมิ อทฺทสา โข ภควา อฺตร ภิกฺขุ
ทุพฺพล คิลานก ทิสฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ นิสชฺช โข
ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ยงฺกฺจิ ๔ ภิกฺขเว ทุพฺพล คิลานก ปฺจ
ธมฺมา น วิชหนฺติ ตสฺเสต ปาฏิกงฺข นจิรสฺเสว อาสวาน ขยา
อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสติ ๕ กตเม ปฺจ อิธ ภิกขฺ เว
#๑ ม. ยุ. สมฺมาสตินี ฯ ๒ ม. ยุ. จสทโท น ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. วายมาติ ฯ
#๔ ม. ยุ. ยงฺกิฺจิ ฯ ๕ ม. วิหริสฺสตีติ ฯ
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ภิกฺขุ อสุภานุปสฺสี กาเย วิหรติ อาหาเร ปฏิกฺกูลสฺี
สพฺพโลเก อนภิรตสฺี สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสี มรณสฺา
โข ปนสฺส อชฺฌตฺต สุปฏิตา โหติ ยงฺกฺจิ ภิกฺขเว ทุพฺพล
คิลานก อิเม ปฺจ ธมฺมา น วิชหนฺติ ตสฺเสต ปาฏิกงฺข
นจิรสฺเสว อาสวาน ขยา ฯเปฯ สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสตีติ ฯ
[๑๒๒] โย หิ โกจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี วา ปฺจ
ธมฺเม ภาเวติ ปฺจ ธมฺเม พหุลกี โรติ ตสฺส ทฺวินฺน ผลาน
อฺตร ผล ปาฏิกงฺข ทิฏเว ธมฺเม อฺา สติ วา
อุปาทิเสเส อนาคามิตา กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
อชฺฌตฺตฺเว สติ สุปฏิตา โหติ ธมฺมาน อุทยตฺถคามินิยา
ปฺาย อสุภานุปสฺสี กาเย วิหรติ อาหาเร ปฏิกฺกูลสฺี
สพฺพโลเก อนภิรตสฺี สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสี โย หิ
โกจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี วา อิเม ปฺจ ธมฺเม ภาเวติ
อิเม ปฺจ ธมฺเม พหุลกี โรติ ตสฺส ทฺวินฺน ผลาน อฺตร
ผล ปาฏิกงฺข ทิฏเว ธมฺเม อฺา สติ วา อุปาทิเสเส
อนาคามิตาติ ฯ
[๑๒๓] ปฺจหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต คิลาโน
ทุปฏาโก โหติ กตเมหิ ปฺจหิ อสปฺปายการี โหติ สปฺปาเย
มตฺต น ชานาติ เภสชฺช น ปฏิเสวิตา โหติ อตฺถกามสฺส
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คิลานุปฏากสฺส น ยถาภูต อาพาธ อาวิกตฺตา โหติ อภิกฺกมนฺต
วา อภิกฺกมตีติ ปฏิกฺกมนฺต วา ปฏิกฺกมตีติ ิต วา ิโตติ
อุปฺปนฺนาน สารีริกาน เวทนาน ทุกขฺ าน ติพฺพาน ขราน กฏกาน
อสาตาน อมนาปาน ปาณหราน อนธิวาสกชาติโก โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต คิลาโน ทุปฏาโก โหติ ฯ
ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต คิลาโน สุปฏาโก โหติ
กตเมหิ ปฺจหิ สปฺปายการี โหติ สปฺปาเย มตฺต ชานาติ เภสชฺช
ปฏิเสวิตา โหติ อตฺถกามสฺส คิลานุปฏากสฺส ยถาภูต อาพาธ
อาวิกตฺตา โหติ อภิกกฺ มนฺต วา อภิกฺกมตีติ ปฏิกฺกมนฺต วา
ปฏิกฺกมตีติ ิต วา ิโตติ อุปฺปนฺนาน สารีรกิ าน เวทนาน
ทุกฺขาน ติพฺพาน ขราน กฏกาน อสาตาน อมนาปาน ปาณหราน
อธิวาสกชาติโก โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต คิลาโน สุปฏาโก โหตีติ ฯ
[๑๒๔] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต คิลานุปฏาโก
นาล คิลาน อุปฏาตุ กตเมหิ ปฺจหิ น ปฏิพโล โหติ
เภสชฺช สวิธาตุ สปฺปายาสปฺปาย น ชานาติ อสปฺปาย อุปนาเมติ
สปฺปาย อปนาเมติ อามิสนฺตโร คิลาน อุปฏาติ โน เมตฺตจิตฺโต
เชคุจฺฉี โหติ อุจฺจาร วา ปสฺสาว วา วนฺต วา เขฬ วา นีหริตุ
น ปฏิพโล โหติ คิลาน กาเลน กาล ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตุ
สมาทเปตุ สมุตฺเตเชตุ สมฺปหเสตุ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
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ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต คิลานุปฏาโก นาล คิลาน อุปฏาตุ ๑ ฯ ปฺจหิ
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต คิลานุปฏาโก อล คิลาน อุปฏาตุ
กตเมหิ ปฺจหิ ปฏิพโล โหติ เภสชฺช สวิธาตุ สปฺปายาสปฺปาย
ชานาติ อสปฺปาย อปนาเมติ สปฺปาย อุปนาเมติ เมตฺตจิตฺโต
คิลาน อุปฏาติ โน อามิสนฺตโร อเชคุจฺฉี โหติ อุจฺจาร วา
ปสฺสาว วา วนฺต วา เขฬ วา นีหริตุ ปฏิพโล โหติ คิลาน
กาเลน กาล ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตุ สมาทเปตุ สมุตฺเตเชตุ
สมฺปหเสตุ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
คิลานุปฏาโก อล คิลาน อุปฏาตุนฺติ ฯ
[๑๒๕] ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา อนายุสฺสา กตเม ปฺจ
อสปฺปายการี โหติ สปฺปาเย มตฺต น ชานาติ อปริณตโภชี จ
โหติ อกาลจารี จ อพฺรหฺมจารี จ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ
ธมฺมา อนายุสฺสา ๒ ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา อายุสฺสา กตเม ปฺจ0
สปฺปายการี โหติ สปฺปาเย มตฺต ชานาติ ปริณตโภชี จ โหติ
กาลจารี จ พฺรหฺมจารี จ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา
อายุสฺสาติ ฯ
[๑๒๖] ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา อนายุสฺสา กตเม ปฺจ
อสปฺปายการี โหติ สปฺปาเย มตฺต น ชานาติ อปริณตโภชี จ
โหติ ทุสฺสโี ล จ ปาปมิตฺโต จ อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ
ธมฺมา อนายุสฺสา ๒ ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา อายุสฺสา กตเม
#๑ โป. ...ตุนตฺ ิ ฯ ๒ โป. อนายุสฺสาติ ฯ
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ปฺจ สปฺปายการี โหติ สปฺปาเย มตฺต ชานาติ ปริณตโภชี
จ โหติ สีลวา จ กลฺยาณมิตฺโต จ อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ
ธมฺมา อายุสฺสาติ ฯ
[๑๒๗] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ นาล
สงฺฆมฺหาวปกาสิตุ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อสนฺตฏุ โ
โหติ อิตรีตเรน จีวเรน อสนฺตุฏโ โหติ อิตรีตเรน ปณฺฑปาเตน
อสนฺตุฏโ โหติ อิตรีตเรน เสนาสเนน อสนฺตุฏโ โหติ
อิตรีตเรน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน กามสงฺกปฺปพหุโล จ วิหรติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ นาล
สงฺฆมฺหาวปกาสิตุ ๑ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อล
สงฺฆมฺหาวปกาสิตุ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สนฺตุฏโ
โหติ อิตรีตเรน จีวเรน สนฺตุฏโ โหติ อิตรีตเรน ปณฺฑปาเตน
สนฺตุฏโ โหติ อิตรีตเรน เสนาสเนน สนฺตุฏโ โหติ
อิตรีตเรน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน เนกฺขมฺมสงฺกปฺปพหุโล จ
วิหรติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
อล สงฺฆมฺหาวปกาสิตุนฺติ ฯ
[๑๒๘] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว สมณทุกฺขานิ กตมานิ ปฺจ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อสนฺตฏุ โ โหติ อิตรีตเรน จีวเรน อสนฺตุฏโ 
โหติ อิตรีตเรน ปณฺฑปาเตน อสนฺตุฏโ โหติ อิตรีตเรน
เสนาสเนน อสนฺตุฏโ โหติ อิตรีตเรน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน
#๑ โป. ...สิตนุ ฺติ ฯ
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อนภิรโต จ พฺรหฺมจริย จรติ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ
สมณทุกฺขานิ ๑ ฯ ปฺจิมานิ ภิกฺขเว สมณสุขานิ กตมานิ ปฺจ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สนฺตุฏโ  โหติ อิตรีตเรน จีวเรน สนฺตุฏโ  โหติ
อิตรีตเรน ปณฺฑปาเตน สนฺตุฏโ โหติ อิตรีตเรน เสนาสเนน
สนฺตุฏโ โหติ อิตรีตเรน คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน อภิรโต จ
พฺรหฺมจริย จรติ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ สมณสุขานีติ ฯ
[๑๒๙] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาปายิกา เนรยิกา ปริกุปฺปา
อเตกิจฺฉา กตเม ปฺจ มาตา ชีวิตา โวโรปตา โหติ ปตา
ชีวิตา โวโรปโต โหติ อรหา ๒ ชีวิตา โวโรปโต โหติ
ตถาคตสฺส ทุฏเน จิตฺเตน โลหิต อุปฺปาทิต โหติ สงฺโฆ ภินฺโน โหติ
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาปายิกา เนรยิกา ปริกุปฺปา อเตกิจฺฉาติ ฯ
[๑๓๐] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว พฺยสนานิ กตมานิ ปฺจ
าติพฺยสน โภคพฺยสน โรคพฺยสน สีลพฺยสน ทิฏิพฺยสน น ภิกฺขเว
สตฺตา าติพฺยสนเหตุ วา โภคพฺยสนเหตุ วา โรคพฺยสนเหตุ วา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ
สีลพฺยสนเหตุ วา ภิกฺขเว สตฺตา ทิฏิพฺยสนเหตุ วา กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ อิมานิ โข
ภิกฺขเว ปฺจ พฺยสนานิ ๑ ฯ ปฺจิมา ภิกฺขเว สมฺปทา กตมา ปฺจ
าติสมฺปทา โภคสมฺปทา อาโรคฺยสมฺปทา สีลสมฺปทา ทิฏิสมฺปทา
น ภิกฺขเว สตฺตา าติสมฺปทาเหตุ วา โภคสมฺปทาเหตุ วา
#๑ โป. ...นีติ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อรห ฯ
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อาโรคฺยสมฺปทาเหตุ วา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชนฺติ สีลสมฺปทาเหตุ วา ภิกขฺ เว สตฺตา ทิฏิสมฺปทาเหตุ วา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ อิมา
โข ภิกฺขเว ปฺจ สมฺปทาติ ฯ
คิลานวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
คิลาโน ๑ สติปฏาน เทฺวปฏานา ทุวายุสา
อวปฺปกาสทุกฺขานิ
ปริกุปฺโป จ สมฺปทาติ ๒ ฯ
________________
ราชวคฺโค จตุตฺโถ
[๑๓๑] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต ราชา จกฺกวตฺตี
ธมฺเมเนว จกฺก ปวตฺเตติ ต โหติ จกฺก อปฺปฏิวตฺติย เกนจิ
มนุสฺสภูเตน ปจฺจตฺถิเกน ปาณินา กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกขฺ เว
ราชา จกฺกวตฺตี อตฺถฺู จ โหติ ธมฺมฺู จ มตฺตฺู จ
กาลฺู จ ปริสฺู จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ องฺเคหิ
สมนฺนาคโต ราชา จกฺกวตฺตี ธมฺเมเนว จกฺก ปวตฺเตติ ต โหติ
จกฺก อปฺปฏิวตฺติย เกนจิ มนุสฺสภูเตน ปจฺจตฺถิเกน ปาณินา
เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ตถาคโต อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธมฺเมเนว อนุตฺตร ธมฺมจกฺก ปวตฺเตติ ต โหติ
จกฺก อปฺปฏิวตฺติย สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน
#๑ ม. คิลาโน สติสูปฏิ เทฺว อุปฏากา ฯ ๒ ม. อปกาสสมณสุขา ปริกุปฺป
#พฺยสเนน จาติ ฯ ๒ โป. คิลาโน สติปฏาโน ทุปฏานสุปฏาน
#
เทฺว อนายุสฺสา พฺยสนกา สมณทุกฺขา ปริกุปฺปา
#
พฺยสเนน สมฺปทา จาติ ฯ
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วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมึ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ
ภิกฺขเว ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อตฺถฺู ธมฺมฺู
มตฺตฺู กาลฺู ปริสฺู อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธมฺเมเนว อนุตฺตร
ธมฺมจกฺก ปวตฺเตติ ต โหติ จกฺก อปฺปฏิวตฺติย สมเณน วา
พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา
โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๓๒] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ จกฺกวตฺติสฺส
เชฏโ ปุตฺโต ปตรา ปวตฺติต จกฺก ธมฺเมเนว อนุปวตฺเตติ
ต โหติ จกฺก อปฺปฏิวตฺติย เกนจิ มนุสฺสภูเตน ปจฺจตฺถิเกน
ปาณินา กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว รฺโ จกฺกวตฺติสฺส เชฏโ
ปุตฺโต อตฺถฺู จ โหติ ธมฺมฺู จ มตฺตฺู จ กาลฺู จ
ปริสฺู จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต
รฺโ จกฺกวตฺติสฺส เชฏโ ปุตฺโต ปตรา ปวตฺติต จกฺก ธมฺเมเนว
อนุปวตฺเตติ ต โหติ จกฺก อปฺปฏิวตฺติย เกนจิ มนุสฺสภูเตน
ปจฺจตฺถิเกน ปาณินา เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต สารีปุตฺโต ตถาคเตน อนุตฺตร ธมฺมจกฺก ปวตฺติต
สมฺมเทว อนุปวตฺเตติ ต โหติ จกฺก อปฺปฏิวตฺติย สมเณน วา
พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมึ
กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว สารีปุตฺโต อตฺถฺู ธมฺมฺู
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มตฺตฺู กาลฺู ปริสฺู อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต สารีปุตฺโต ตถาคเตน อนุตฺตร ธมฺมจกฺก ปวตฺติต
สมฺมเทว อนุปวตฺเตติ ต โหติ จกฺก อปฺปฏิวตฺติย สมเณน วา
พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา
โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๓๓] โยป โข ๑ ภิกฺขเว ราชา จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก ธมฺมราชา
โสป น อราชก จกฺก ปวตฺเตตีติ ๒ เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกขฺ ุ
ภควนฺต เอตทโวจ โก ปน ภนฺเต รฺโ จกฺกวตฺติสฺส ธมฺมิกสฺส
ธมฺมรฺโ ราชาติ ธมฺโม ภิกฺขูติ ภควา อโวจ อิธ ภิกฺขุ
ราชา จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก ธมฺมราชา ธมฺมฺเว นิสฺสาย ธมฺม
สกฺกโรนฺโต ธมฺม ครุกโรนฺโต ๓ ธมฺม อปจายมาโน ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ
ธมฺมาธิปเตยฺโย ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหติ อนฺโตชนสฺมึ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขุ ราชา จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก ธมฺมราชา ฯเปฯ ธมฺมาธิปเตยฺโย
ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหติ ขตฺติเยสุ อนุยนฺเตสุ พลกายสฺมึ
พฺราหฺมณคหปติเกสุ เนคมชานปเทสุ สมณพฺราหฺมเณสุ มิคปกฺขีสุ ส
โข โส ภิกฺขุ ราชา จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก ธมฺมราชา ฯเปฯ
ธมฺมาธิปเตยฺโย ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหิตฺวา อนฺโตชนสฺมึ
ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหิตฺวา ขตฺติเยสุ อนุยนฺเตสุ พลกายสฺมึ
พฺราหฺมณคหปติเกสุ เนคมชานปเทสุ สมณพฺราหฺมเณสุ มิคปกฺขีสุ
ธมฺเมเนว จกฺก ปวตฺเตติ ต โหติ จกฺก อปฺปฏิวตฺติย เกนจิ มนุสฺสภูเตน
#๑ โป. โยนิ โข โส ฯ ม. โยป โส ฯ ๒ ม. วตฺเตตีติ ฯ ๓ ม. ครุ กโรนฺโต ฯ
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ปจฺจตฺถิเกน ปาณินา เอวเมว โข ภิกขฺ ุ ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ธมฺมิโก ธมฺมราชา ธมฺมฺเว นิสสฺ าย ธมฺม สกฺกโรนฺโต ธมฺม
ครุกโรนฺโต ธมฺม อปจายมาโน ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ ธมฺมาธิปเตยฺโย
ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหติ ภิกฺขูสุ เอวรูป กายกมฺม
เสวิตพฺพ เอวรูป กายกมฺม น เสวิตพฺพ เอวรูป วจีกมฺม เสวิตพฺพ
เอวรูป วจีกมฺม น เสวิตพฺพ เอวรูป มโนกมฺม เสวิตพฺพ เอวรูป
มโนกมฺม น เสวิตพฺพ เอวรูโป อาชีโว เสวิตพฺโพ เอวรูโป อาชีโว
น เสวิตพฺโพ เอวรูโป คามนิคโม เสวิตพฺโพ เอวรูโป คามนิคโม น
เสวิตพฺโพติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขุ ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธมฺมิโก
ธมฺมราชา ฯเปฯ ธมฺมาธิปเตยฺโย ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหติ
[๑]- ภิกฺขุนสี ุ ... อุปาสเกสุ ... อุปาสิกาสุ เอวรูป กายกมฺม เสวิตพฺพ
เอวรูป กายกมฺม น เสวิตพฺพ ฯเปฯ เอวรูโป คามนิคโม เสวิตพฺโพ
เอวรูโป คามนิคโม น เสวิตพฺโพติ ส โข โส ภิกฺขุ ตถาคโต
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธมฺมิโก ธมฺมราชา ฯเปฯ ธมฺมาธิปเตยฺโย ธมฺมิก
รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหิตฺวา ภิกฺขูสุ ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหิตฺวา
ภิกฺขุนีสุ ... อุปาสเกสุ ... อุปาสิกาสุ ธมฺเมเนว อนุตฺตร ธมฺมจกฺก
ปวตฺเตติ ต โหติ จกฺก อปฺปฏิวตฺติย สมเณน วา พฺราหฺมเณน
วา เทเวน วา มาเรน วา พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๓๔] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต ราชา ขตฺติโย
มุทฺธาภิสิตฺโต ยสฺส ยสฺส ทิสาย วิหรติ สกสฺมึเยว วิชิเต วิหรติ
#๑ ยุ. ภิกฺขูสุ ฯ
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กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกขฺ เว ราชา ขตฺติโย มุทฺธาภิสิตฺโต อุภโต
สุชาโต โหติ มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา
ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกุฏโ ชาติวาเทน อฑฺโฒ โหติ มหทฺธโน
มหาโภโค ปริปุณฺณโกสโกฏาคาโร พลวา โข ปน โหติ จตุรงฺคินิยา
เสนาย สมนฺนาคโต อสฺสวาย โอวาทปฏิการาย ๑ ปรินายโก โข ปนสฺส
โหติ ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี ปฏิพโล อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน อตฺเถ
จินฺเตตุ ตสฺสิเม จตฺตาโร ธมฺมา ยส ปริปาเจนฺติ ฯ โส อิมินา
ยสปฺจเมน ๒ ธมฺเมน สมนฺนาคโต ยสฺส ยสฺส ทิสาย วิหรติ สกสฺมึเยว
วิชิเต วิหรติ ต กิสฺส เหตุ เอวฺเหต ภิกฺขเว โหติ วิชิตาวีน
เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ยสฺส ยสฺส
ทิสาย วิหรติ วิมุตฺตจิตฺโตว วิหรติ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ ราชาว
ขตฺติโย มุทธฺ าภิสิตฺโต ชาติสมฺปนฺโน พหุสฺสุโต โหติ ฯเปฯ ทิฏิยา
สุปฺปฏิวิทฺธา ราชาว ขตฺติโย มุทฺธาภิสิตฺโต อฑฺโฒ มหทฺธโน
มหาโภโค ปริปุณฺณโกสโกฏาคาโร อารทฺธวิรโิ ย วิหรติ อกุสลาน
ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม
อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ ราชาว ขตฺติโย มุทฺธาภิสิตฺโต
พลสมฺปนฺโน ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย สมนฺนาคโต
อริยาย นิพเฺ พธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา ราชาว ขตฺติโย
มุทฺธาภิสิตฺโต ปรินายกสมฺปนฺโน ตสฺสิเม จตฺตาโร ธมฺมา วิมุตฺตึ
#๑ ม. ยุ. โอวาทปฏิกราย ฯ ๒ โป. ยโสปฺจเมน ฯ
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ปริปาเจนฺติ ฯ โส อิมินา วิมุตฺติปฺจเมน ธมฺเมน สมนฺนาคโต ยสฺส
ยสฺส ทิสาย วิหรติ วิมุตฺตจิตฺโตว วิหรติ ต กิสฺส เหตุ
เอวฺเหต ภิกฺขเว โหติ วิมุตฺตจิตฺตานนฺติ ฯ
[๑๓๕] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ขตฺติยสฺส
มุทฺธาภิสิตฺตสฺส เชฏโ ปุตฺโต รชฺช ปตฺเถติ กตเมหิ ปฺจหิ
อิธ ภิกฺขเว รฺโ ขตฺติยสฺส มุทฺธาภิสิตฺตสฺส เชฏโ ปุตฺโต อุภโต
สุชาโต โหติ มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา
ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกุฏโ ชาติวาเทน อภิรูโป โหติ ทสฺสนีโย
ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต มาตาปตูน ปโย
โหติ มนาโป เนคมชานปทสฺส ปโย โหติ มนาโป ยานิ ตานิ
รฺ ขตฺติยาน มุทฺธาภิสิตฺตาน สิปฺปุฏานานิ ๑ หตฺถิสฺมึ วา อสฺสสฺมึ
วา รถสฺมึ วา ธนุสมฺ ึ วา [๒]- ตตฺถ สิกฺขิโต โหติ อนวโย ตสฺส
เอว โหติ อห โขมฺหิ อุภโต สุชาโต มาติโต จ ปติโต จ
สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกุฏโ
ชาติวาเทน กสฺมาห รชฺช น ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ อภิรูโป ทสฺสนีโย
ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต กสฺมาห รชฺช น
ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ มาตาปตูน ปโย มนาโป กสฺมาห รชฺช
น ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ เนคมชานปทสฺส ปโย มนาโป กสฺมาห
รชฺช น ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ ยานิ ตานิ รฺ ขตฺติยาน
#๑ โป. ม. ยุ. สิปฺปฏานานิ ฯ ๒ ม. ยุ. ถรุสฺมึ วา ฯ
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มุทฺธาภิสิตฺตาน สิปฺปุฏานานิ หตฺถิสฺมึ วา อสฺสสฺมึ วา รถสฺมึ วา ธนุสฺมึ
วา [๑]- ตตฺถ สิกฺขิโต อนวโย กสฺมาห รชฺช วา น ปตฺเถยฺยนฺติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ขตฺติยสฺส
มุทฺธาภิสิตฺตสฺส เชฏโ ปุตฺโต รชฺช ปตฺเถติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาสวาน ขย ปตฺเถติ กตเมหิ ปฺจหิ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ อิติป
โส ภควา ฯเปฯ พุทฺโธ ภควาติ อปฺปาพาโธ โหติ อปฺปาตงฺโก
สมเวปากินิยา คหณิยา สมนฺนาคโต นาติสีตาย นาจฺจุณฺหาย มชฺฌิมาย
ปธานกฺขมาย อสโ โหติ อมายาวี ยถาภูต อตฺตาน อาวิกตฺตา
สตฺถริ วา วิฺูสุ วา สพฺรหฺมจารีสุ อารทฺธวิริโย วิหรติ อกุสลาน
ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม
อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา
ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา
ตสฺส เอว โหติ อห โขมฺหิ สทฺโธ สทฺทหามิ ตถาคตสฺส โพธึn
อิติป โส ภควา ฯเปฯ พุทฺโธ ภควาติ กสฺมาห อาสวาน ขย น
ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ อปฺปาพาโธ อปฺปาตงฺโก สมเวปากินิยา คหณิยา
สมนฺนาคโต นาติสีตาย นาจฺจุณฺหาย มชฺฌิมาย ปธานกฺขมาย กสฺมาห
อาสวาน ขย น ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ อสโ อมายาวี ยถาภูต
อตฺตาน อาวิกตฺตา สตฺถริ วา วิฺูสุ วา สพฺรหฺมจารีสุ กสฺมาห
#๑ ม. ยุ. ถรุสฺมึ วา ฯ
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อาสวาน ขย น ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ อารทฺธวิริโย วิหรามิ
อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฯเปฯ อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ
กสฺมาห อาสวาน ขย น ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ ปฺวา ฯเปฯ
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา กสฺมาห อาสวาน ขย น ปตฺเถยฺยนฺติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาสวาน ขย
ปตฺเถตีติ ฯ
[๑๓๖] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ขตฺติยสฺส
มุทฺธาภิสิตฺตสฺส เชฏโ ปุตฺโต อุปรชฺช ปตฺเถติ กตเมหิ ปฺจหิ
อิธ ภิกฺขเว รฺโ ขตฺติยสฺส มุทฺธาภิสิตฺตสฺส เชฏโ ปุตฺโต อุภโต
สุชาโต โหติ มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา
ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกุฏโ ชาติวาเทน อภิรูโป โหติ ทสฺสนีโย
ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต มาตาปตูน ปโย
โหติ มนาโป พลกายสฺส ปโย โหติ มนาโป ปณฺฑิโต โหติ
พฺยตฺโต เมธาวี ปฏิพโล อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน อตฺเถ จินฺเตตุ ตสฺส
เอว โหติ อห โขมฺหิ อุภโต สุชาโต มาติโต จ ปติโต จ
สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกุฏโ
ชาติวาเทน กสฺมาห อุปรชฺช น ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ อภิรโู ป
ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต กสฺมาห
อุปรชฺช น ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ มาตาปตูน ปโย มนาโป กสฺมาห
อุปรชฺช น ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ พลกายสฺส ปโย มนาโป กสฺมาห
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อุปรชฺช น ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี ปฏิพโล
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน อตฺเถ จินเฺ ตตุ กสฺมาห อุปรชฺช น
ปตฺเถยฺยนฺติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ๕
ขตฺติยสฺส มุทฺธาภิสิตฺตสฺส เชฏโ ปุตฺโต อุปรชฺช ปตฺเถติ เอวเมว
โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาสวาน ขย ปตฺเถติ
กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สิกฺขติ
สิกฺขาปเทสุ พหุสฺสุโต โหติ ฯเปฯ ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธา จตูสุ
สติปฏาเนสุ สุปฏิตจิตฺโต โหติ อารทฺธวิริโย วิหรติ อกุสลาน
ธมฺมาน ปหานาย ฯเปฯ อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปฺวา
โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา ตสฺส เอว โหติ อห โขมฺหิ สีลวา ฯเปฯ
สิกฺขามิ สิกขฺ าปเทสุ กสฺมาห อาสวาน ขย น ปตฺเถยฺย อห
โขมฺหิ พหุสฺสุโต สุตธโร สุตสนฺนจิ โย ฯเปฯ ทิฏิยา สุปปฺ ฏิวิทฺธา
กสฺมาห อาสวาน ขย น ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ จตูสุ สติปฏาเนสุ
สุปฏิตจิตฺโต กสฺมาห อาสวาน ขย น ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ
อารทฺธวิริโย วิหรามิ อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย ฯเปฯ อนิกขฺ ิตฺตธุโร
กุสเลสุ ธมฺเมสุ กสฺมาห อาสวาน ขย น ปตฺเถยฺย อห โขมฺหิ
ปฺวา ฯเปฯ สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา กสฺมาห อาสวาน ขย น
ปตฺเถยฺยนฺติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ อาสวาน ขย ปตฺเถตีติ ฯ
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[๑๓๗] ปฺจิเม ภิกฺขเว อปฺป รตฺติยา สุปนฺติ พหุ ชคฺคนฺติ
กตเม ปฺจ อิตฺถี ภิกฺขเว ปุริสาธิปฺปายา อปฺป รตฺติยา สุปติ
พหุ ชคฺคติ ปุริโส ภิกขฺ เว อิตฺถาธิปฺปาโย อปฺป รตฺติยา สุปติ
พหุ ชคฺคติ โจโร ภิกฺขเว อาทานาธิปฺปาโย อปฺป รตฺติยา สุปติ
พหุ ชคฺคติ ราชา ภิกฺขเว ราชกรณีเยสุ ยุตฺโต อปฺป รตฺติยา สุปติ
พหุ ชคฺคติ ภิกฺขุ ภิกฺขเว วิสฺโคาธิปฺปาโย อปฺป รตฺติยา สุปติ
พหุ ชคฺคติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อปฺป รตฺติยา สุปนฺติ พหุ
ชคฺคนฺตีติ ฯ
[๑๓๘] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ นาโค
ภตฺตาทโก จ โหติ โอกาสผรโณ จ ลณฺฑุสาธโน ๑ จ สลากคฺคาหี จ
รฺโ นาโคเตฺวว สงฺข คจฺฉติ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว รฺโ
นาโค อกฺขโม โหติ รูปาน อกฺขโม สทฺทาน อกฺขโม คนฺธาน
อกฺขโม รสาน อกฺขโม โผฏพฺพาน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ นาโค ภตฺตาทโก จ โหติ โอกาสผรโณ
จ ลณฺฑุสาธโน จ สลากคฺคาหี จ รฺโ นาโคเตฺวว สงฺข คจฺฉติ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภตฺตาทโก
จ โหติ โอกาสผรโณ จ ปมทฺทโน ๒ จ สลากคฺคาหี จ ภิกฺขุเตฺวว
สงฺข คจฺฉติ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺขโม โหติ
รูปาน อกฺขโม สทฺทาน อกฺขโม คนฺธาน อกฺขโม รสาน
อกฺขโม โผฏพฺพาน อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
#๑ โป. ปณฺฑุสาทโน ฯ ม. ลณฺฑสารโณ ฯ ยุ. ลณฺฑสาธโน ฯ ๒ ม. มฺจปมทฺทโน ฯ
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ภิกฺขุ ภตฺตาทโก จ โหติ โอกาสผรโณ จ ปมทฺทโน ๑ จ สลากคฺคาหี
จ ภิกฺขุเตฺวว สงฺข คจฺฉตีติ ฯ
[๑๓๙] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ นาโค น
ราชารโห โหติ น ราชโภคฺโค น รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ
กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกขฺ เว รฺโ นาโค อกฺขโม โหติ รูปาน
อกฺขโม สทฺทาน อกฺขโม คนฺธาน อกฺขโม รสาน อกฺขโม
โผฏพฺพาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ นาโค อกฺขโม โหติ รูปาน
อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค สงฺคามคโต หตฺถิกาย วา ทิสฺวา อสฺสกาย
วา ทิสฺวา รถกาย วา ทิสฺวา ปตฺติกาย วา ทิสฺวา สสีทติ วิสีทติ น
สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตุ เอว โข ภิกขฺ เว รฺโ นาโค
อกฺขโม โหติ รูปาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ นาโค อกฺขโม โหติ
สทฺทาน อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค สงฺคามคโต หตฺถิสทฺท วา สุตฺวา
อสฺสสทฺท วา สุตฺวา รถสทฺท วา สุตฺวา ปตฺติสทฺท วา สุตฺวา
เภริปณวสงฺขติณวนินฺนาทสทฺท วา สุตฺวา สสีทติ วิสีทติ น สนฺถมฺภติ น
สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตุ เอว โข ภิกฺขเว รฺโ นาโค อกฺขโม
โหติ สทฺทาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ นาโค อกฺขโม โหติ คนฺธาน
อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค สงฺคามคโต เย เต รฺโ นาคา อภิชาตา
สงฺคามาวจรา เตส มุตตฺ กรีสสฺส คนฺธ ฆายิตฺวา สสีทติ วิสที ติ น
สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตุ เอว โข ภิกขฺ เว รฺโ นาโค
อกฺขโม โหติ คนฺธาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ นาโค อกฺขโม
#๑ ม. มฺจปมทฺทโน ฯ
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โหติ รสาน อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค สงฺคามคโต เอกิสฺสา วา
ติโณทกทตฺติยา วิหนีโต ๑ ทฺวีหิ วา ตีหิ วา จตูหิ วา ปฺจหิ วา
ติโณทกทตฺตีหิ วิหนีโต สสีทติ วิสที ติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ
สงฺคาม โอตริตุ เอว โข ภิกฺขเว รฺโ นาโค อกฺขโม โหติ
รสาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ นาโค อกฺขโม โหติ โผฏพฺพาน
อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค สงฺคามคโต เอเกน วา สรเวเคน วิทฺโธ
ทฺวีหิ วา ตีหิ วา จตูหิ วา ปฺจหิ วา สรเวเคหิ วิทฺโธ สสีทติ
วิสีทติ น สนฺถมฺภติ น สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตุ เอว โข ภิกฺขเว
รฺโ นาโค อกฺขโม โหติ โผฏพฺพาน อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ นาโค น ราชารโห โหติ น
ราชโภคฺโค น รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ เอวเมว โข
ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ น อาหุเนยฺโย โหติ น
ปาหุเนยฺโย น ทกฺขิเณยฺโย น อฺชลิกรณีโย น อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺส กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺขโม โหติ รูปาน
อกฺขโม สทฺทาน อกฺขโม คนฺธาน อกฺขโม รสาน อกฺขโม
โผฏพฺพาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อกฺขโม โหติ รูปาน อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา รชนีเย รูเป สารชฺชติ น สกฺโกติ
จิตฺต สมาทหิตุ เอว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อกฺขโม โหติ รูปาน ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺขโม โหติ สทฺทาน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
#๑ ม. ยุ. วีมานิโต ฯ
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โสเตน สทฺท สุตฺวา รชนีเย สทฺเท สารชฺชติ น สกฺโกติ จิตฺต
สมาทหิตุ เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อกฺขโม โหติ สทฺทาน ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺขโม โหติ คนฺธาน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา รชนีเย คนฺเธ สารชฺชติ น สกฺโกติ จิตฺต
สมาทหิตุ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺขโม โหติ คนฺธาน ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺขโม โหติ รสาน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชิวฺหาย รส
สายิตฺวา รชนีเย รเส สารชฺชติ น สกฺโกติ จิตฺต สมาทหิตุ เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺขโม โหติ รสาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
อกฺขโม โหติ โผฏพฺพาน อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ กาเยน โผฏพฺพ
ผุสิตฺวา รชนีเย โผฏพฺเพ สารชฺชติ น สกฺโกติ จิตฺต สมาทหิตุ
เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อกฺขโม โหติ โผฏพฺพาน ฯ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ น อาหุเนยฺโย โหติ น
ปาหุเนยฺโย น ทกฺขิเณยฺโย น อฺชลิกรณีโย น อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺส ๑ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ นาโค ราชารโห
โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ กตเมหิ ปฺจหิ
อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค ขโม โหติ รูปาน ขโม สทฺทาน ขโม
คนฺธาน ขโม รสาน ขโม โผฏพฺพาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ
นาโค ขโม โหติ รูปาน อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค สงฺคามคโต
หตฺถิกาย วา ทิสฺวา อสฺสกาย วา ทิสฺวา รถกาย วา ทิสฺวา ปตฺติกาย
#๑ ยุ. โลกสฺสาติ ฯ
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วา ทิสฺวา น สสีทติ น วิสีทติ สนฺถมฺภติ สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตุ
เอว โข ภิกขฺ เว รฺโ นาโค ขโม โหติ รูปาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
รฺโ นาโค ขโม โหติ สทฺทาน อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค สงฺคามคโต
หตฺถิสทฺท วา สุตฺวา อสฺสสทฺท วา สุตฺวา รถสทฺท วา สุตฺวา
ปตฺติสทฺท วา สุตฺวา เภริปณวสงฺขติณวนินฺนาทสทฺท วา สุตฺวา น
สสีทติ น วิสีทติ สนฺถมฺภติ สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตุ เอว โข
ภิกฺขเว รฺโ นาโค ขโม โหติ สทฺทาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ
นาโค ขโม โหติ คนฺธาน อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค สงฺคามคโต
เย เต รฺโ นาคา อภิชาตา สงฺคามาวจรา เตส มุตฺตกรีสสฺส
คนฺธ ฆายิตฺวา น สสีทติ น วิสีทติ สนฺถมฺภติ สกฺโกติ สงฺคาม
โอตริตุ เอว โข ภิกฺขเว รฺโ นาโค ขโม โหติ คนฺธาน ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ นาโค ขโม โหติ รสาน อิธ ภิกฺขเว
รฺโ นาโค สงฺคามคโต เอกิสฺสา วา ติโณทกทตฺติยา วิหนีโต ทฺวีหิ
วา ตีหิ วา จตูหิ วา ปฺจหิ วา ติโณทกทตฺตีหิ วิหนีโต น
สสีทติ น วิสีทติ สนฺถมฺภติ สกฺโกติ สงฺคาม โอตริตุ เอว โข
ภิกฺขเว รฺโ นาโค ขโม โหติ รสาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ
นาโค ขโม โหติ โผฏพฺพาน อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค สงฺคามคโต
เอเกน วา สรเวเคน วิทฺโธ ทฺวีหิ วา ตีหิ วา จตูหิ วา ปฺจหิ
วา สรเวเคหิ วิทฺโธ น สสีทติ น วิสีทติ สนฺถมฺภติ สกฺโกติ สงฺคาม
โอตริตุ เอว โข ภิกฺขเว รฺโ นาโค ขโม โหติ โผฏพฺพาน ฯ
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อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ นาโค ราชารโห
โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ เอวเมว โข
ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส
กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ขโม โหติ รูปาน ขโม
สทฺทาน ขโม คนฺธาน ขโม รสาน ขโม โผฏพฺพาน ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขโม โหติ รูปาน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุนา
รูป ทิสฺวา รชนีเย รูเป น สารชฺชติ สกฺโกติ จิตฺต สมาทหิตุ เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขโม โหติ รูปาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ขโม โหติ สทฺทาน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โสเตน สทฺท สุตฺวา
รชนีเย สทฺเท น สารชฺชติ สกฺโกติ จิตฺต สมาทหิตุ เอว โข
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ขโม โหติ สทฺทาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขโม
โหติ คนฺธาน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา รชนีเย
คนฺเธ น สารชฺชติ สกฺโกติ จิตฺต สมาทหิตุ เอว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ขโม โหติ คนฺธาน ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขโม โหติ รสาน
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชิวฺหาย รส สายิตฺวา รชนีเย รเส น สารชฺชติ
สกฺโกติ จิตฺต สมาทหิตุ เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ขโม โหติ รสาน ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขโม โหติ โผฏพฺพาน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา รชนีเย โผฏพฺเพ น สารชฺชติ สกฺโกติ
จิตฺต สมาทหิตุ เอว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ขโม โหติ โผฏพฺพาน ฯ
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อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย
โหติ ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ฯ
[๑๔๐] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ นาโค
ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ กตเมหิ
ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค โสตา จ โหติ หนฺตา จ
รกฺขิตา 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 เจตสา สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสโต สุณาติ เอว
โข ภิกฺขเว รฺโ นาโค โสตา โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ
นาโค หนฺตา โหติ อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค สงฺคามคโต หตฺถิมฺป
หนติ ๑ หตฺถารูหมฺป หนติ อสฺสมฺป หนติ อสฺสารูหมฺป หนติ รถมฺป
หนติ รถิกมฺป ๒ หนติ ปตฺติกมฺป หนติ เอว โข ภิกฺขเว รฺโ
นาโค หนฺตา โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ นาโค รกฺขิตา โหติ
อิธ ภิกฺขเว รฺโ นาโค สงฺคามคโต รกฺขติ ปุรมิ  กาย รกฺขติ
ปจฺฉิม กาย รกฺขติ ปุริเม ปาเท รกฺขติ ปจฺฉิเม ปาเท รกฺขติ สีส
รกฺขติ กณฺเณ รกฺขติ ทนฺเต รกฺขติ โสณฺฑ รกฺขติ วาลธึ รกฺขติ
หตฺถารูห เอว โข ภิกขฺ เว รฺโ นาโค รกฺขิตา โหติ ฯ
#๑ ยุ. หนฺติ ฯ ๒ ยุ. รถารุหมฺป ฯ
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กถฺจ ภิกฺขเว รฺโ นาโค ขนฺตา โหติ อิธ ภิกฺขเว รฺโ
นาโค สงฺคามคโต ขโม โหติ สตฺติปฺปหาราน อสิปฺปหาราน อุสุปฺปหาราน
ผรสุปฺปหาราน เภริปณวสงฺขติณวนินฺนาทสทฺทาน เอว โข ภิกฺขเว
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 ปฺจหิ
องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ นาโค ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ
องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย
อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ ปฺจหิ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ โสตา จ โหติ หนฺตา จ รกฺขิตา จ ขนฺตา
จ คนฺตา จ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โสตา โหติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย เทสิยมาเน อฏิกตฺวา มนสิกตฺวา
สพฺพ เจตสา สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสโต ธมฺม สุณาติ เอว โข
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ โสตา โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ หนฺตา โหติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ
หนติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ อุปฺปนฺน พฺยาปาทวิตกฺก ...
อุปฺปนฺน วิหึสาวิตกฺก ... อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน ปาปเก อกุสเล ธมฺเม
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นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ หนติ ๑ พฺยนฺตีกโรติ ... อนภาว คเมติ เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ หนฺตา โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ รกฺขิตา
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 รกฺขิตา 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 ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ขนฺตา โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ คนฺตา
โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยา สา ทิสา อคตปุพฺพา อิมินา ทีเฆน
อทฺธุนา ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค
นิโรโธ นิพพฺ าน ต ขิปฺปฺเว คนฺตา โหติ เอว โข ภิกฺขเว
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ภิกฺขุ คนฺตา โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย
อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
ราชวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
จกฺกานุวตฺตนา ราชา ยสฺส ทิส เทฺว จ ๑ ปตฺถนา
อปฺป สุปติ ภตฺตาทา ๒ อกฺขโม โสตเวน ๓ จาติ ฯ
________________
ติกณฺฑกีวคฺโค ปฺจโม
[๑๔๑] ปฺจิเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ปฺจ ทตฺวา อวชานาติ สวาเสน อวชานาติ อาเทยฺยมุโข ๔
โหติ โลโฬ โหติ มนฺโท โมมูโห โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ปุคฺคโล ทตฺวา อวชานาติ อิธ ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปุคฺคลสฺส เทติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ตสฺส เอว โหติ
อห เทมิ อย ปฏิคฺคณฺหาตีติ ตเมน ทตฺวา อวชานาติ เอว
โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล ทตฺวา อวชานาติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
สวาเสน อวชานาติ อิธ ภิกฺขเว ปุคคฺ โล ปุคฺคเลน สทฺธึ สวสติ
เทฺว วา ตีณิ วา วสฺสานิ ตเมน สวาเสน อวชานาติ เอว โข
ภิกฺขเว ปุคฺคโล สวาเสน อวชานาติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
#๑ ม. เจว ฯ ๒ ม. ภตฺตาโท ฯ ๓ ม. อกฺขโม จ โสเตน จาติ ฯ ยุ ... โสตรา
#จาติ ฯ ๔ โป. ม. อาเธยฺยมุโข ฯ ยุ. อาทิย ... สี. อาทีย ... ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 185

อาเทยฺยมุโข โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปรสฺส วณฺเณ
วา อวณฺเณ วา ภาสิยมาเน ต ขิปฺปฺเว อธิมุจฺจิโต ๑ โหติ เอว
โข ภิกฺขเว ปุคฺคโล อาเทยฺยมุโข โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล
โลโฬ ๒ โหติ อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อิตฺตรสทฺโธ โหติ
อิตฺตรภตฺติ ๓ อิตฺตรเปโม อิตฺตรปสาโท เอว โข ภิกฺขเว ปุคคฺ โล
โลโฬ โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ปุคฺคโล มนฺโท โมมูโห โหติ อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล กุสลากุสเล ธมฺเม น ชานาติ สาวชฺชานวชฺเช
ธมฺเม น ชานาติ หีนปณีเต ธมฺเม น ชานาติ กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค
ธมฺเม น ชานาติ เอว โข ภิกขฺ เว ปุคฺคโล มนฺโท
โมมูโห โหติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมินฺติ ฯ
[๑๔๒] ปฺจิเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ
กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อารภติ จ วิปฺปฏิสารี
จ โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ
ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อารภติ น วิปฺปฏิสารี โหติ
ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส
เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ อิธ
ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล น อารภติ วิปฺปฏิสารี โหติ ตฺจ
#๑ โป. อมุจฺฉิโต ฯ ม. ยุ. อมุจฺจิตา ฯ ๒ ม. ยุ. โลโล ฯ ๓ ม. ยุ. อิตฺตรภตฺตี ฯ
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เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปปฺ นฺนา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฌ
ฺ นฺติ อิธ ปน
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล น อารภติ น วิปฺปฏิสารี โหติ ตฺจ
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต
อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ อิธ ปน
ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล น อารภติ น วิปฺปฏิสารี โหติ ตฺจ
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต ปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย
ปุคฺคโล อารภติ จ วิปปฺ ฏิสารี จ โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรชุ ฺฌนฺติ โส เอวมสฺส วจนีโย
อายสฺมโต โข อารภชา ๑ อาสวา สวิชฺชนฺติ วิปฺปฏิสารชา อาสวา
ปวฑฺฒนฺติ สาธุวตายสฺมา อารภเช ๑ อาสเว ปหาย วิปฺปฏิสารเช อาสเว
ปฏิวิโนเทตฺวา จิตฺต ปฺฺจ ภาเวตุ ๒ เอวมายสฺมา อมุนา ปฺจเมน
ปุคฺคเลน สมสโม ภวิสฺสตีติ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ปุคฺคโล
อารภติ น วิปฺปฏิสารี โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปปฺ นฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ โส เอวมสฺส วจนีโย อายสฺมโต โข
อารภชา อาสวา สวิชชฺ นฺติ วิปฺปฏิสารชา อาสวา นปฺปวฑฺฒนฺติ
สาธุวตายสฺมา อารภเช อาสเว ปหาย จิตฺต ปฺฺจ ภาเวตุ ๒
#๑ โป. ยุ. อารพฺภชา ฯ ม. อารมฺภชา ฯ ๒ ยุ. ภเวตุ ฯ
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เอวมายสฺมา อมุนา ปฺจเมน ปุคฺคเลน สมสโม ภวิสฺสตีติ ฯ ตตฺร
ภิกฺขเว ยฺวาย ปุคฺคโล น อารภติ วิปปฺ ฏิสารี โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา นิรุชฺฌนฺติ โส เอวมสฺส วจนีโย
อายสฺมโต โข อารภชา อาสวา น สวิชฺชนฺติ วิปฺปฏิสารชา อาสวา
ปวฑฺฒนฺติ สาธุวตายสฺมา วิปฺปฏิสารเช อาสเว ปฏิวิโนเทตฺวา
จิตฺต ปฺฺจ ภาเวตุ เอวมายสฺมา อมุนา ปฺจเมน ปุคฺคเลน
สมสโม ภวิสฺสตีติ ฯ ตตฺร ภิกฺขเว ยฺวาย ปุคฺคโล น อารภติ น
วิปฺปฏิสารี โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส เต อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปริเสสา
นิรุชฺฌนฺติ โส เอวมสฺส วจนีโย อายสฺมโต โข อารภชา อาสวา
น สวิชฺชนฺติ วิปฺปฏิสารชา อาสวา นปฺปวฑฺฒนฺติ สาธุวตายสฺมา
จิตฺต ปฺฺจ ภาเวตุ เอวมายสฺมา อมุนา ปฺจเมน ปุคฺคเลน
สมสโม ภวิสฺสตีติ ฯ อิติ โข ภิกขฺ เว อิเม จตฺตาโร ปุคฺคลา
อมุนา ปฺจเมน ปุคฺคเลน เอว โอวทิยมานา เอว อนุสาสิยมานา
อนุปุพฺเพน อาสวาน ขย ปาปุณนฺตีติ ฯ
[๑๔๓] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
เวลาลึ ๑ ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ เตน โข ปน สมเยน ปฺจมตฺตาน
ลิจฺฉวิสตาน สารนฺทเท เจติเย สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อยมนฺตรา
#๑ โป. เวสาลิย ฯ
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กถา อุทปาทิ ปฺจนฺน รตนาน ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โลกสฺมึ
กตเมส ปฺจนฺน หตฺถิรตนสฺส ปาตุภาโว ทุลลฺ โภ โลกสฺมึ อสฺสรตนสฺส
ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โลกสฺมึ มณิรตนสฺส ปาตุภาโว ทุลลฺ โภ
โลกสฺมึ อิตฺถีรตนสฺส ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โลกสฺมึ คหปติรตนสฺส
ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โลกสฺมึ อิเมส ปฺจนฺน รตนาน ปาตุภาโว
ทุลฺลโภ โลกสฺมินฺติ ฯ อถโข เต ลิจฺฉวี มคฺเค ปุริส เปเสสุ ๑ ยทา
ตฺว อมฺโภ ปุริส ปสฺเสยฺยาสิ ภควนฺต อาคจฺฉนฺต ๒ อถ อมฺหาก
อาโรเจยฺยาสีติ ฯ อทฺทสา โข โส ปุรโิ ส ภควนฺต ทูรโตว
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน เยน เต ลิจฺฉวี เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
เต ลิจฺฉวี เอตทโวจ อย โส ภควา อาคจฺฉติ ๓ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ยสฺสทานิ กาล มฺถาติ ฯ อถโข เต ลิจฺฉวี เยน
ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
อฏสุ เอกมนฺต ิตา โข เต ลิจฺฉวี ภควนฺต เอตทโวจุ
สาธุ ภนฺเต ภควา ๔ เยน สารนฺทท เจติย เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป
อุปาทายาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน อถโข ภควา เยน
สารนฺทท เจติย เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน
นิสีทิ นิสชฺช โข ภควา เต ลิจฺฉวี เอตทโวจ กาย นุตฺถ ลิจฺฉวี
เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา กา จ ปน โว อนฺตรา กถา วิปฺปกตาติ ฯ
อิธ ภนฺเต อมฺหาก สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อยมนฺตรา
กถา อุทปาทิ ปฺจนฺน รตนาน ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โลกสฺมึ กตเมส
#๑ ม. ยุ. เปสุ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. คจฺฉติ ฯ ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปฺจนฺน หตฺถิรตนสฺส ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โลกสฺมึ อสฺสรตนสฺส ...
มณิรตนสฺส ... อิตฺถีรตนสฺส ... คหปติรตนสฺส ปาตุภาโว
ทุลฺลโภ โลกสฺมึ อิเมส ปฺจนฺน รตนาน ปาตุภาโว ทุลลฺ โภ
โลกสฺมินฺติ ฯ กามาธิมุตฺตาน วต โว ๑ ลิจฺฉวี ๒ กามฺเว อารพฺภ
อนฺตรา กถา อุทปาทิ ปฺจนฺน ลิจฺฉวี รตนาน ปาตุภาโว ทุลฺลโภ
โลกสฺมึ กตเมส ปฺจนฺน ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โลกสฺมึ ตถาคตปฺปเวทิตสฺส ธมฺมวินยสฺส เทสิตา ๓
ปุคฺคโล ทุลลฺ โภ โลกสฺมึ ตถาคตปฺปเวทิตสฺส ธมฺมวินยสฺส [๔]- วิฺาตา
ปุคฺคโล ทุลฺลโภ โลกสฺมึ ตถาคตปฺปเวทิตสฺส ธมฺมวินยสฺส
เทสิตสฺส วิฺาตา ๕ ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ปุคฺคโล ทุลฺลโภ โลกสฺมึ
กตฺุกตเวที ปุคฺคโล ทุลลฺ โภ โลกสฺมึ อิเมส โข ลิจฺฉวี ปฺจนฺน
รตนาน ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โลกสฺมินตฺ ิ ฯ
[๑๔๔] เอก สมย ภควา สาเกเต วิหรติ ติกณฺฑกิวเน ฯ
ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ สาธุ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กาเลน กาล อปฺปฏิกฺกูเล ปฏิกฺกูลสฺี วิหเรยฺย สาธุ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ กาเลน กาล ปฏิกกฺ ูเล อปฺปฏิกฺกลู สฺี วิหเรยฺย สาธุ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ กาเลน กาล อปฺปฏิกฺกูเล จ ปฏิกฺกูเล จ ปฏิกฺกูลสฺี
วิหเรยฺย สาธุ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเลน กาล ปฏิกกฺ ูเล จ อปฺปฏิกกฺ ูเล จ
#๑ โป. ม. ยุ. โภ ฯ ๒ ม. ยุ. ลิจฺฉวีน ฯ ๓ ม. ยุ. เทเสตา ฯ ๔ ม. ยุ.
#เทสิตสฺส ฯ ๕ ยุ. วิฺาตสฺส ฯ
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อปฺปฏิกฺกูลสฺี วิหเรยฺย สาธุ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเลน กาล
อปฺปฏิกฺกูลฺจ ปฏิกฺกลู ฺจ ตทุภย อภินิวชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก
วิหเรยฺย สโต สมฺปชาโน ฯ กิฺจ ๑ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อตฺถวส ปฏิจฺจ
อปฺปฏิกฺกูเล ปฏิกฺกลู สฺี วิหเรยฺย มา เม รชนีเยสุ ธมฺเมสุ
ราโค อุทปาทีติ อิท โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อตฺถวส ปฏิจฺจ อปฺปฏิกฺกูเล
ปฏิกฺกูลสฺี วิหเรยฺย ฯ กิฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อตฺถวส
ปฏิจฺจ ปฏิกกฺ ูเล อปฺปฏิกฺกูลสฺี วิหเรยฺย มา เม โทสนีเยสุ
ธมฺเมสุ โทโส อุทปาทีติ อิท โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อตฺถวส ปฏิจฺจ
ปฏิกฺกูเล อปฺปฏิกฺกูลสฺี วิหเรยฺย ฯ กิฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อตฺถวส
ปฏิจฺจ อปฺปฏิกฺกูเล จ ปฏิกฺกูเล จ ปฏิกฺกลู สฺี วิหเรยฺย มา
เม รชนีเยสุ ธมฺเมสุ ราโค อุทปาทิ มา เม โทสนีเยสุ ธมฺเมสุ
โทโส อุทปาทีติ อิท โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อตฺถวส ปฏิจฺจ อปฺปฏิกฺกูเล
จ ปฏิกฺกูเล จ ปฏิกฺกลู สฺี วิหเรยฺย ฯ กิฺจ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อตฺถวส ปฏิจฺจ ปฏิกฺกูเล จ อปฺปฏิกฺกูเล จ อปฺปฏิกฺกลู สฺี
วิหเรยฺย มา เม โทสนีเยสุ ธมฺเมสุ โทโส อุทปาทิ มา เม
รชนีเยสุ ธมฺเมสุ ราโค อุทปาทีติ อิท โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อตฺถวส
ปฏิจฺจ ปฏิกกฺ ูเล จ อปฺปฏิกฺกูเล จ อปฺปฏิกฺกูลสฺี วิหเรยฺย ฯ
กิฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อตฺถวส ปฏิจฺจ อปฺปฏิกฺกลู ฺจ ปฏิกฺกลู ฺจ
ตทุภย อภินวิ ชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก วิหเรยฺย สโต สมฺปชาโน มา
#๑ โป. ยุ. กถฺจ ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 191

เม กฺวจินิ ๑ กตฺถจิ กิฺจิน ๒ รชนีเยสุ ธมฺเมสุ ราโค อุทปาทิ มา
เม กฺวจินิ กตฺถจิ กิฺจิน โทสนีเยสุ ธมฺเมสุ โทโส อุทปาทิ มา
เม กฺวจินิ กตฺถจิ กิฺจิน โมหนีเยสุ ธมฺเมสุ โมโห อุทปาทีติ
อิท โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อตฺถวส ปฏิจฺจ อปฺปฏิกกฺ ูลฺจ ปฏิกกฺ ูลฺจ
ตทุภย อภินิวชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก วิหเรยฺย สโต สมฺปชาโนติ ฯ
[๑๔๕] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี
โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเย ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ ปฺจหิ ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา
ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
ปฏิวิรโต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๑๔๖] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ มิตฺโต น
เสวิตพฺโพ กตเมหิ ปฺจหิ กมฺมนฺต กาเรติ อธิกรณ อาทิยติ
ปาโมกฺเขสุ ภิกฺขูสุ ปฏิวริ ุทฺโธ โหติ ทีฆจาริก อวตฺถานจาริก ๓ อนุยุตฺโต
วิหรติ น ปฏิพโล โหติ กาเลน กาล ธมฺมยิ า กถาย
#๑ ม. กุวจนิ ฯ ๒ โป. ม. กิฺจน ฯ ยุ. กิฺจน ฯ ๓ ม. ยุ. อนวตฺถจาริก ฯ
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สนฺทสฺเสตุ สมาทเปตุ สมุตฺเตเชตุ สมฺปหเสตุ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ มิตฺโต น เสวิตพฺโพ ฯ ปฺจหิ
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ มิตฺโต เสวิตพฺโพ กตเมหิ
ปฺจหิ น กมฺมนฺต กาเรติ น อธิกรณ อาทิยติ น ปาโมกฺเขสุ
ภิกฺขูสุ ปฏิวิรุทฺโธ โหติ น ทีฆจาริก อวตฺถานจาริก ๑ อนุยุตโฺ ต
วิหรติ ปฏิพโล โหติ กาเลน กาล ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตุ
สมาทเปตุ สมุตฺเตเชตุ สมฺปหเสตุ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ มิตฺโต เสวิตพฺโพติ ฯ
[๑๔๗] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว อสปฺปุริสทานานิ กตมานิ ปฺจ
อสกฺกจฺจ เทติ อจิตึ กตฺวา ๒ เทติ อสหตฺถา เทติ อปวิฏ ๓
เทติ อนาคมนทิฏิโก เทติ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ อสปฺปุริสทานานิ ฯ
ปฺจิมานิ ภิกฺขเว สปฺปุริสทานานิ กตมานิ ปฺจ สกฺกจฺจ
เทติ จิตึ กตฺวา ๒ เทติ สหตฺถา เทติ อนปวิฏ  ๓ เทติ
อาคมนทิฏิโก เทติ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ สปฺปุริสทานานีติ ฯ
[๑๔๘] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว สปฺปรุ ิสทานานิ กตมานิ ปฺจ
สทฺธาย ทาน เทติ สกฺกจฺจ ทาน เทติ กาเลน ทาน เทติ
อนุคฺคหิตจิตฺโต ทาน เทติ อตฺตานฺจ ปรฺจ อนุปหจฺจ ทาน
เทติ ฯ สทฺธาย โข ปน ภิกฺขเว ทาน ทตฺวา ยตฺถ ยตฺถ ตสฺส
#๑ ม. ยุ. อนวตฺถจาริก ฯ ๒ ม. อจิตฺตีกตฺวา ฯ ยุ. อจิตฺติกตฺวา ฯ
#๓ ม. ยุ. อปวิทฺธ ฯ
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ทานสฺส วิปาโก นิพฺพตฺตติ อฑฺโฒ จ โหติ มหทฺธโน มหาโภโค
อภิรูโป จ โหติ ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย
สมนฺนาคโต ฯ สกฺกจฺจ โข ปน ภิกขฺ เว ทาน ทตฺวา ยตฺถ ยตฺถ
ตสฺส ทานสฺส วิปาโก นิพฺพตฺตติ อฑฺโฒ จ โหติ มหทฺธโน
มหาโภโค เย ปสฺส เต โหนฺติ ปุตฺตาติ วา ทาราติ วา ทาสาติ
วา เปสฺสาติ วา กมฺมกราติ วา เตป สุสุสฺสนฺติ ๑ โสต โอทหนฺติ
อฺาจิตฺต อุปฏเปนฺติ ฯ กาเลน โข ปน ภิกขฺ เว ทาน ทตฺวา
ยตฺถ ยตฺถ ตสฺส ทานสฺส วิปาโก นิพฺพตฺตติ อฑฺโฒ จ โหติ
มหทฺธโน มหาโภโค กาลาคตา จสฺส อตฺถา ปริปรู า ๒ โหนฺติ ฯ
อนุคฺคหิตจิตฺโต โข ปน ภิกฺขเว ทาน ทตฺวา ยตฺถ ยตฺถ ตสฺส
ทานสฺส วิปาโก นิพฺพตฺตติ อฑฺโฒ จ โหติ มหทฺธโน มหาโภโค
อุฬาเรสุ จ ปฺจสุ กามคุเณสุ โภคาย จิตฺต นมติ ฯ อตฺตานฺจ
ปรฺจ อนุปหจฺจ โข ปน ภิกฺขเว ทาน ทตฺวา ยตฺถ ยตฺถ ตสฺส
ทานสฺส วิปาโก นิพพฺ ตฺตติ อฑฺโฒ จ โหติ มหทฺธโน
มหาโภโค น จสฺส กุโตจิ โภคาน อุปฆาโต อาคจฺฉติ อคฺคิโต
วา อุทกโต วา ราชโต วา โจรโต วา อปฺปยโต วา ทายาทโต
วา ๓ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ สปฺปุริสทานานีติ ฯ
[๑๔๙] ปฺจิเม ภิกขฺ เว ธมฺมา สมยวิมุตฺตสฺส ภิกฺขุโน
ปริหานาย สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ กมฺมารามตา ภสฺสารามตา
#๑ โป. สุสูสนฺติ ฯ ม. ยุ. สุสฺสูสนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. ปจุรา ฯ ๓ ม. วาสทฺโท นตฺถิ ฯ
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นิทฺทารามตา สงฺคณิการามตา ยถาวิมุตฺต จิตฺต น ปจฺจเวกฺขติ อิเม โข
ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา สมยวิมุตฺตสฺส ภิกฺขุโน ปริหานาย สวตฺตนฺติ ฯ
ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา สมยวิมุตฺตสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺติ
กตเม ปฺจ น กมฺมารามตา น ภสฺสารามตา น นิทฺทารามตา
น สงฺคณิการามตา ยถาวิมุตฺต จิตฺต ปจฺจเวกฺขติ อิเม โข
ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา สมยวิมุตฺตสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
[๑๕๐] ปฺจิเม ภิกขฺ เว ธมฺมา สมยวิมุตฺตสฺส ภิกฺขุโน
ปริหานาย สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ กมฺมารามตา ภสฺสารามตา
นิทฺทารามตา อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตา โภชเน อมตฺตฺุตา อิเม
โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา สมยวิมตุ ฺตสฺส ภิกฺขโุ น ปริหานาย
สวตฺตนฺติ ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา สมยวิมุตฺตสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย
สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ น กมฺมารามตา น ภสฺสารามตา น
นิทฺทารามตา อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตา โภชเน มตฺตฺุตา อิเม
โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา สมยวิมุตตฺ สฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย
สวตฺตนฺตีติ ฯ
ติกณฺฑกีวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ทตฺวา อวชานาติ อารภติ จ สารนฺททติกณฺฑกินิรเยน จ ๑
มิตฺโต อสปฺปุริสสปฺปุริเสน สมยวิมุตฺต อปเร เทฺวติ ฯ
ตติโย ปณฺณาสโก สมตฺโต ฯ
#๑ โป. อารพฺภติ น จ ติกณฺฑนิรเยน มิตฺตา อสปฺปุริส สปฺปุริเสน ... ฯ ม.
#... ติกณฺฑนิรเยนฺ จ ... ยุ. ... อารพฺภตี ... ฯ
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จตุตฺถปณฺณาสโก
สทฺธมฺมวคฺโค ปโม
__________
[๑๕๑] ปฺจหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป
สทฺธมฺม อภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต กตเมหิ
ปฺจหิ กถ ปริโภติ กถิก ๑ ปริโภติ อตฺตาน ปริโภติ วิกฺขิตฺตจิตฺโต
ธมฺม สุณาติ อเนกคฺคจิตฺโต อโยนิโส [๒]- มนสิกโรติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป สทฺธมฺม
อภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต ฯ ปฺจหิ
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโต ๓ สทฺธมฺม ภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต กตเมหิ ปฺจหิ น กถ ปริโภติ
น กถิก ปริโภติ น อตฺตาน ปริโภติ อวิกฺขิตฺตจิตฺโต ธมฺม
สุณาติ เอกคฺคจิตฺโต โยนิโส [๒]- มนสิกโรติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโต สทฺธมฺม ภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺตนฺติ ฯ
[๑๕๒] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป
สทฺธมฺม อภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต กตเมหิ
ปฺจหิ กถ ปริโภติ กถิก ปริโภติ อตฺตาน ปริโภติ
ทุปฺปฺโ โหติ ชโฬ เอฬมูโค อนฺาเต อฺาตมานี โหติ อิเมหิ
#๑ โป. กถิต ฯ สพฺพตฺถวาเรสุ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ
#๓ โป. สุณนฺโตป ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
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โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป สทฺธมฺม อภพฺโพ
นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโต สทฺธมฺม ภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ สมฺมตฺต กตเมหิ ปฺจหิ น กถ ปริโภติ น กถิก
ปริโภติ น อตฺตาน ปริโภติ ปฺวา โหติ อชโฬ อเนฬมูโค
น อนฺาเต อฺาตมานี โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโต สทฺธมฺม ภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ สมฺมตฺตนฺติ ฯ
[๑๕๓] ปฺจหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป
สทฺธมฺม อภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต กตเมหิ
ปฺจหิ มกฺขี ธมฺม สุณาติ มกฺขปริยุฏิโต สอุปารมฺภจิตฺโต ๑
ธมฺม สุณาติ รนฺธคเวสี ธมฺมเทสเก อาหตจิตฺโต โหติ ขิลชาโต ๒
ทุปฺปฺโ โหติ ชโฬ เอฬมูโค อนฺาเต อฺาตมานี โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป สทฺธมฺม
อภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโต สทฺธมฺม ภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ สมฺมตฺต กตเมหิ ปฺจหิ อมกฺขี ธมฺม สุณาติ
นมกฺขปริยุฏ ิโต อนุปารมฺภจิตฺโต ธมฺม สุณาติ นรนฺธคเวสี ธมฺมเทสเก
อนาหตจิตฺโต โหติ อขิลชาโต ปฺวา โหติ อชโฬ อเนฬมูโค
#๑ โป. ม. ยุ. อุปารมฺภจิตฺโต ฯ ๒ ม. ขีลชาโต ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
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น อนฺาเต อฺาตมานี โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโต สทฺธมฺม ภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ สมฺมตฺตนฺติ ฯ
[๑๕๔] ปฺจิเม ภิกขฺ เว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย
อนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขู น สกฺกจฺจ
ธมฺม สุณนฺติ น สกฺกจฺจ ธมฺม ปริยาปุณนฺติ น สกฺกจฺจ ธมฺม
ธาเรนฺติ น สกฺกจฺจ ธตาน ธมฺมาน อตฺถ อุปปริกฺขนฺติ น สกฺกจฺจ
อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺชนฺติ อิเม โข
ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ ฯ
ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย
สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขู สกฺกจฺจ ธมฺม สุณนฺติ
สกฺกจฺจ ธมฺม ปริยาปุณนฺติ สกฺกจฺจ ธมฺม ธาเรนฺติ สกฺกจฺจ
ธตาน ธมฺมาน อตฺถ อุปปริกฺขนฺติ สกฺกจฺจ อตฺถมฺาย
ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺชนฺติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา
สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
[๑๕๕] ปฺจิเม ภิกขฺ เว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย
อนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขู ธมฺม น
ปริยาปุณนฺติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก
อพฺภูตธมฺม เวทลฺล อย ภิกฺขเว ปโม ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย
อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขู ยถาสุต ยถาปริยตฺต
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ธมฺม น วิตฺถาเรน ปเรส เทเสนฺติ อย ภิกฺขเว ทุติโย ธมฺโม
สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขู ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม น วิตฺถาเรน ปร ๑ วาเจนฺติ อย
ภิกฺขเว ตติโย ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขู ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม น วิตฺถาเรน
สชฺฌาย กโรนฺติ อย ภิกขฺ เว จตุตฺโถ ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย
อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขู ยถาสุต
ยถาปริยตฺต ธมฺม น เจตสา อนุวิตกฺเกนฺติ อนุวิจาเรนฺติ มนสานุเปกฺขนฺติ
อย ภิกฺขเว ปฺจโม ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย
สวตฺตติ ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย
อนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส ิติยา
อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขู ธมฺม ปริยาปุณนฺติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน
อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภูตธมฺม เวทลฺล อย ภิกฺขเว ปโม ธมฺโม
สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกฺขู ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส เทเสนฺติ
อย ภิกฺขเว ทุติโย ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย
อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขู ยถาสุต ยถาปริยตฺต
ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส วาเจนฺติ อย ภิกฺขเว ตติโย ธมฺโม
สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร
#๑ ยุ. ปเรส ฯ
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ภิกฺขเว ภิกฺขู ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน สชฺฌาย กโรนฺติ
อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย
อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขู ยถาสุต ยถาปริยตฺต
ธมฺม เจตสา อนุวิตกฺเกนฺติ อนุวิจาเรนฺติ มนสานุเปกฺขนฺติ อย
ภิกฺขเว ปฺจโม ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย
สวตฺตติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส ิติยา
อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
[๑๕๖] ปฺจิเม ภิกขฺ เว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย
อนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขู ทุคฺคหิต
สุตฺตนฺต ปริยาปุณนฺติ ทุนฺนิกฺขิตฺเตหิ ปทพฺยฺชเนหิ ทุนฺนกิ ฺขิตฺตสฺส
ภิกฺขเว ปทพฺยฺชนสฺส อตฺโถป ทุนฺนโย โหติ อย ภิกฺขเว ปโม
ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ู ทุพฺพจา โหนฺติ โทวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา
อกฺขมา อปทกฺขิณคฺคาหิโน อนุสาสนึ อย ภิกฺขเว ทุติโย ธมฺโม
สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
เย เต ภิกฺขู พหุสฺสุตา อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา มาติกาธรา
เต น สกฺกจฺจ สุตฺตนฺต ปร ๑ วาเจนฺติ เตส อจฺจเยน ฉินฺนมูลโก
สุตฺตนฺโต โหติ อปฺปฏิสรโณ อย ภิกฺขเว ตติโย ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส
สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว เถรา
ภิกฺขู พาหุลลฺ ิกา โหนฺติ สาถลิกา โอกฺกมเน ปุพฺพงฺคมา ปวิเวเก
#๑ ยุ. ปเรส ฯ
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นิกฺขิตฺตธุรา น วิริย อารภนฺติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส
อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย เตส ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏ านุคตึ
อาปชฺชติ สาป โหติ พาหุลฺลิกา สาถลิกา โอกฺกมเน ปุพฺพงฺคมา
ปวิเวเก นิกขฺ ิตฺตธุรา น วิริย อารภติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา
อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ
ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว สงฺโฆ ภินโฺ น โหติ สงฺเฆ โข ปน ภิกฺขเว ภินฺเน
อฺมฺ อกฺโกสา จ โหนฺติ อฺมฺ ปริภาสา จ โหนฺติ
อฺมฺ ปริกฺเขปา จ โหนฺติ อฺมฺ ปริจฺจชา ๑ จ โหนฺติ
ตตฺถ อปฺปสนฺนา เจว นปฺปสีทนฺติ ปสนฺนานฺจ เอกจฺจาน
อฺถตฺต โหติ อย ภิกฺขเว ปฺจโม ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย
อนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส
สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ ๒ ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว ธมฺมา
สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตนฺติ กตเม ปฺจ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขู สุคฺคหิต สุตฺตนฺต ปริยาปุณนฺติ สุนิกฺขติ ฺเตหิ
ปทพฺยฺชเนหิ สุนกิ ฺขิตฺตสฺส ภิกฺขเว ปทพฺยฺชนสฺส อตฺโถป สุนโย
โหติ อย ภิกฺขเว ปโม ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย
อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขู สุพจา โหนฺติ
โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ขมา ปทกฺขิณคฺคาหิโน อนุสาสนึ
อย ภิกฺขเว ทุติโย ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย
#๑ โป. ม. ปริจฺจชนา ฯ สพฺพตฺถวาเรสุ อีทิสเมว ฯ ๒ โป. สวตฺตนฺตีติ ฯ
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อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว เย เต ภิกฺขู พหุสฺสุตา
อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา มาติกาธรา เต สกฺกจฺจ [๑]- ปร วาเจนฺติ
เตส อจฺจเยน น ฉินฺนมูลโก สุตฺตนฺโต โหติ สปฺปฏิสรโณ อย
ภิกฺขเว ตติโย ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย
สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว เถรา ภิกฺขู น พาหุลฺลิกา โหนฺติ
น สาถลิกา โอกฺกมเน นิกฺขิตฺตธุรา 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 ปุน จปร ภิกฺขเว สงฺโฆ สมคฺโค
สมฺโมทมาโน อวิวทมาโน เอกุทฺเทโส ผาสุ ๒ วิหรติ สงฺเฆ โข ปน
ภิกฺขเว สมคฺเค น เจว อฺมฺ อกฺโกสา โหนฺติ น จ อฺมฺ
ปริภาสา โหนฺติ น จ อฺมฺ ปริกฺเขปา โหนฺติ น จ อฺมฺ
ปริจฺจชา โหนฺติ ตตฺถ อปฺปสนฺนา เจว ปสีทนฺติ ปสนฺนานฺจ
ภิยฺโยภาโว โหติ อย ภิกฺขเว ปฺจโม ธมฺโม สทฺธมฺมสฺส ิติยา
อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺมา
สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
#๑ โป. ม. สุตฺตนฺต ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ผาสุ ฯ
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[๑๕๗] ปฺจนฺน ภิกฺขเว ปุคฺคลาน กถา ทุกกฺ ถา ปุคฺคเล ๑
ปุคฺคล อุปนิธาย กตเมส ปฺจนฺน อสฺสทฺธสฺส ภิกฺขเว
สทฺธากถา ทุกฺกถา ทุสฺสีลสฺส สีลกถา ทุกฺกถา อปฺปสฺสุตสฺส
พาหุสจฺจกถา ทุกฺกถา มจฺฉริสฺส ๒ จาคกถา ทุกฺกถา ทุปปฺ ฺสฺส
ปฺากถา ทุกฺกถา ฯ กสฺมา จ ภิกฺขเว อสฺสทฺธสฺส สทฺธากถา
ทุกฺกถา อสฺสทฺโธ ภิกฺขเว สทฺธากถาย กจฺฉมานาย อภิสชฺชติ กุปฺปติ
พฺยาปชฺชติ ปติตฺถียติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ
ต กิสฺส เหตุ ตฺหิ โส ภิกฺขเว สทฺธาสมฺปท อตฺตนิ น
สมนุปสฺสติ น จ ลภติ ตโตนิทาน ปติปามุชฺช ๓ ตสฺมา อสฺสทฺธสฺส
สทฺธากถา ทุกฺกถา ฯ กสฺมา จ ภิกฺขเว ทุสฺสีลสฺส สีลกถา ทุกฺกถา
ทุสฺสีโล ภิกขฺ เว สีลกถาย กจฺฉมานาย อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ
ปติตฺถียติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ ต กิสฺส
เหตุ ตฺหิ โส ภิกฺขเว สีลสมฺปท อตฺตนิ น สมนุปสฺสติ น จ
ลภติ ตโตนิทาน ปติปามุชฺช ตสฺมา ทุสฺสลี สฺส สีลกถา ทุกกฺ ถา ฯ
กสฺมา จ ภิกฺขเว อปฺปสฺสุตสฺส พาหุสจฺจกถา ทุกฺกถา อปฺปสฺสุโต
ภิกฺขเว พาหุสจฺจกถาย กจฺฉมานาย อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ
ปติตฺถียติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ ต กิสฺส
เหตุ ตฺหิ โส ภิกฺขเว สุตสมฺปท อตฺตนิ น สมนุปสฺสติ น
จ ลภติ ตโตนิทาน ปติปามุชฺช ตสฺมา อปฺปสฺสุตสฺส พาหุสจฺจกถา
#๑ สี. ยุ. ปุคคฺ ล ปุคฺคล ฯ อิโต ปร อีทีสเมว ฯ ๒ โป. ยุ. มจฺฉริยสฺส ฯ อิโต
#ปร เอว าตพฺพ ฯ ๓ ม. ปติปาโมชฺช ฯ สพฺพตฺถวาเรสุ อีทิสเมว ฯ
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กถา ทุกฺกถา ฯ กสฺมา จ ภิกฺขเว มจฺฉริสฺส จาคกถา ทุกกฺ ถา
มจฺฉรี ภิกฺขเว จาคกถาย กจฺฉมานาย อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ
ปติตฺถียติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ ต กิสฺส
เหตุ ตฺหิ โส ภิกฺขเว จาคสมฺปท อตฺตนิ น สมนุปสฺสติ น
จ ลภติ ตโตนิทาน ปติปามุชฺช ตสฺมา มจฺฉริสฺส จาคกถา ทุกฺกถา ฯ
กสฺมา จ ภิกฺขเว ทุปปฺ ฺสฺส ปฺากถา ทุกฺกถา ทุปฺปฺโ
ภิกฺขเว ปฺากถาย กจฺฉมานาย อภิสชฺชติ กุปฺปติ พฺยาปชฺชติ
ปติตฺถียติ โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ ต กิสสฺ เหตุ
ตฺหิ โส ภิกฺขเว ปฺาสมฺปท อตฺตนิ น สมนุปสฺสติ น จ
ลภติ ตโตนิทาน ปติปามุชฺช ตสฺมา ทุปฺปฺสฺส ปฺากถา
ทุกฺกถา ฯ อิเมส โข ภิกขฺ เว ปฺจนฺน ปุคฺคลาน กถา ทุกฺกถา ปุคฺคเล
ปุคฺคล อุปนิธาย ฯ ปฺจนฺน ภิกฺขเว ปุคฺคลาน กถา สุกถา ปุคฺคเล๘
ปุคฺคล อุปนิธาย กตเมส ปฺจนฺน สทฺธสฺส ภิกฺขเว สทฺธากถา
สุกถา สีลวโต สีลกถา สุกถา พหุสฺสุตสฺส พาหุสจฺจกถา สุกถา
จาควโต จาคกถา สุกถา ปฺวโต ปฺากถา สุกถา ฯ กสฺมา
จ ภิกฺขเว สทฺธสฺส สทฺธากถา สุกถา สทฺโธ ภิกขฺ เว สทฺธากถาย
กจฺฉมานาย นาภิสชฺชติ น กุปฺปติ น พฺยาปชฺชติ น ปติตฺตียติ น
โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ ต กิสฺส เหตุ ตฺหิ
โส ภิกฺขเว สทฺธาสมฺปท อตฺตนิ สมนุปสฺสติ ลภติ จ ตโตนิทาน
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ปติปามุชฺช ตสฺมา สทฺธสฺส สทฺธากถา สุกถา ฯ กสฺมา จ ภิกฺขเว
สีลวโต สีลกถา สุกถา สีลวา ภิกขฺ เว สีลกถาย กจฺฉมานาย
นาภิสชฺชติ น กุปฺปติ น พฺยาปชฺชติ น ปติตฺถียติ น โกปฺจ
โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ ต กิสฺส เหตุ ตฺหิ โส
ภิกฺขเว สีลสมฺปท อตฺตนิ สมนุปสฺสติ ลภติ จ ตโตนิทาน
ปติปามุชฺช ตสฺมา สีลวโต สีลกถา สุกถา ฯ กสฺมา จ ภิกฺขเว
พหุสฺสุตสฺส พาหุสจฺจกถา สุกถา พหุสฺสุโต ภิกฺขเว พาหุสจฺจกถาย
กจฺฉมานาย นาภิสชฺชติ น กุปฺปติ น พฺยาปชฺชติ น ปติตฺถียติ น โกปฺจ
โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ ต กิสฺส เหตุ ตฺหิ โส
ภิกฺขเว สุตสมฺปท อตฺตนิ สมนุปสฺสติ ลภติ จ ตโตนิทาน
ปติปามุชฺช ตสฺมา พหุสฺสุตสฺส พาหุสจฺจกถา สุกถา ฯ กสฺมา จ
ภิกฺขเว จาควโต จาคกถา สุกถา จาควา ภิกฺขเว จาคกถาย กจฺฉมานาย
นาภิสชฺชติ น กุปฺปติ น พฺยาปชฺชติ น ปติตฺถียติ น โกปฺจ
โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ ต กิสฺส เหตุ ตฺหิ โส
ภิกฺขเว จาคสมฺปท อตฺตนิ สมนุปสฺสติ ลภติ จ ตโตนิทาน
ปติปามุชฺช ตสฺมา จาควโต จาคกถา สุกถา ฯ กสฺมา จ ภิกฺขเว
ปฺวโต ปฺากถา สุกถา ปฺวา ภิกฺขเว ปฺากถาย
กจฺฉมานาย นาภิสชฺชติ น กุปฺปติ น พฺยาปชฺชติ น ปติตฺถยี ติ น
โกปฺจ โทสฺจ อปฺปจฺจยฺจ ปาตุกโรติ ต กิสฺส เหตุ ตฺหิ
โส ภิกฺขเว ปฺาสมฺปท อตฺตนิ สมนุปสฺสติ ลภติ จ
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ตโตนิทาน ปติปามุชฺช ตสฺมา ปฺวโต ปฺากถา สุกถา ฯ อิเมส
โข ภิกฺขเว ปฺจนฺน ปุคฺคลาน กถา สุกถา ปุคฺคเล ปุคฺคล
อุปนิธายาติ ฯ
[๑๕๘] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สารชฺช
โอกฺกนฺโต ๑ โหติ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อสฺสทฺโธ
โหติ ทุสฺสโี ล โหติ อปฺปสฺสุโต โหติ กุสโี ต โหติ
ทุปฺปฺโ โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ สารชฺช โอกฺกนฺโต โหติ ฯ ปฺจหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ วิสารโท โหติ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สทฺโธ โหติ สีลวา โหติ พหุสฺสุโต โหติ อารทฺธวิริโย โหติ
ปฺวา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ วิสารโท โหตีติ ฯ
[๑๕๙] [๒]- เอก สมย ภควา โกสมฺพิย วิหรติ โฆสิตาราเม ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา อุทายิ ๓ มหติยา คิหิปริสาย ปริวุโต
ธมฺม เทเสนฺโต นิสินโฺ น โหติ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา อานนฺโท
อายสฺมนฺต อุทายึ มหติยา คิหิปริสาย ปริวุต ธมฺม เทเสนฺต
นิสินฺน ทิสฺวาน เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ อายสฺมา ภนฺเต อุทายิ
มหติยา คิหิปริสาย ปริวโุ ต ธมฺม เทเสนฺโต นิสินโฺ นติ ๔ ฯ น โข
#๑ โป. โอกฺกมนฺโต ฯ ๒ โป. ม. เอวมฺเม สุต ฯ ๓ โป. ม. อุทายี ฯ
#๔ โป. ม. ยุ. เทเสตีติ ฯ
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อานนฺท สุกร ปเรส ธมฺม เทเสตุ ปเรส อานนฺท ธมฺม เทเสนฺเตน
ปฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต อุปฏาเปตฺวา ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพ
กตเม ปฺจ อนุปุพฺพิกถ กเถสฺสามีติ ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพ
ปริยายทสฺสาวี กถ กเถสฺสามีติ ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพ อนุทยต
ปฏิจฺจ กถ กเถสฺสามีติ ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพ น อามิสนฺตโร
กถ กเถสฺสามีติ ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพ อตฺตานฺจ ปรฺจ
อนุปหจฺจ กถ กเถสฺสามีติ ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพ ฯ น โข อานนฺท
สุกร ปเรส ธมฺม เทเสตุ ปเรส อานนฺท ธมฺม เทเสนฺเตน อิเม
ปฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต อุปฏาเปตฺวา ปเรส ธมฺโม เทเสตพฺโพติ ฯ
[๑๖๐] ปฺจิเม ภิกฺขเว อุปฺปนฺนา ทุปฺปฏิวิโนทยา กตเม
ปฺจ อุปฺปนฺโน ราโค ทุปฺปฏิวิโนทโย อุปฺปนฺโน โทโส
ทุปฺปฏิวิโนทโย อุปฺปนฺโน โมโห ทุปฺปฏิวิโนทโย อุปฺปนฺน ปฏิภาณ
ทุปฺปฏิวิโนทย อุปฺปนฺน คมิกจิตฺต ทุปฺปฏิวิโนทย อิเม โข
ภิกฺขเว ปฺจ อุปฺปนฺนา ทุปฺปฏิวิโนทยาติ ฯ
สทฺธมฺมวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ตโย สทฺธมฺมนิยามา ๑ ตโย สทฺธมฺมสมฺโมสา
ทุกฺกถา เจว สารชฺช ๒ อุทายิ ทุพฺพิโนทยาติ ฯ
________________
#๑ ม. สมฺมตฺตนิยามา ฯ ๒ ยุ. สารชฺช เจว ฯ
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อาฆาตวคฺโค ทุติโย
[๑๖๑] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาฆาตปฏิวินยา ยตฺถ ภิกฺขุโน
อุปฺปนฺโน อาฆาโต สพฺพโส ปฏิวิเนตพฺโพ กตเม ปฺจ ยสฺมึ
ภิกฺขเว ปุคคฺ เล อาฆาโต ชาเยถ เมตฺตา ตสฺมึ ปุคฺคเล
ภาเวตพฺพา เอว ตสฺมึ ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ ยสฺมึ ภิกฺขเว
ปุคฺคเล อาฆาโต ชาเยถ กรุณา ตสฺมึ ปุคฺคเล ภาเวตพฺพา เอว
ตสฺมึ ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ ยสฺมึ ภิกฺขเว ปุคฺคเล
อาฆาโต ชาเยถ อุเปกฺขา ตสฺมึ ปุคคฺ เล ภาเวตพฺพา เอว ตสฺมึ
ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ ยสฺมึ ภิกฺขเว ปุคฺคเล อาฆาโต
ชาเยถ อสติอมนสิกาโร ตสฺมึ ปุคฺคเล อาปชฺชิตพฺโพ เอว ตสฺมึ
ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ ยสฺมึ ภิกฺขเว ปุคฺคเล อาฆาโต
ชาเยถ กมฺมสฺสกตา ตสฺมึ ปุคฺคเล อธิฏาตพฺพา กมฺมสฺสโก
อยมายสฺมา กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุ กมฺมปฏิสรโณ ย
กมฺม กริสฺสติ กลฺยาณ วา ปาปก วา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสตีติ
เอว ตสฺมึ ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ อิเม โข ภิกฺขเว
ปฺจ อาฆาตปฏิวินยา ยตฺถ ภิกฺขุโน อุปฺปนฺโน อาฆาโต สพฺพโส
ปฏิวิเนตพฺโพติ ฯ
[๑๖๒] ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อาวุโส ภิกฺขโวติ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ ปฺจิเม อาวุโส
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อาฆาตปฏิวินยา ยตฺถ ภิกฺขุโน อุปฺปนฺโน อาฆาโต สพฺพโส
ปฏิวิเนตพฺโพ กตเม ปฺจ อิธาวุโส เอกจฺโจ ปุคฺคโล อปริสุทฺธกายสมาจาโร
โหติ ปริสุทฺธวจีสมาจาโร เอวรูเปป อาวุโส ปุคฺคเล
อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ อิธ ปนาวุโส เอกจฺโจ ปุคฺคโล อปริสุทฺธวจีสมาจาโร
โหติ ปริสทุ ฺธกายสมาจาโร เอวรูเปป อาวุโส ปุคฺคเล
อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ อิธ ปนาวุโส เอกจฺโจ ปุคฺคโล
อปริสุทฺธกายสมาจาโร โหติ อปริสทุ ฺธวจีสมาจาโร ลภติ จ กาเลน กาล
เจตโส วิวร เจตโส ปสาท เอวรูเปป อาวุโส ปุคฺคเล อาฆาโต
ปฏิวิเนตพฺโพ อิธ ปนาวุโส เอกจฺโจ ปุคฺคโล อปริสุทฺธกายสมาจาโร
โหติ อปริสทุ ฺธวจีสมาจาโร น จ ลภติ กาเลน กาล เจตโส วิวร
เจตโส ปสาท เอวรูเปป อาวุโส ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ
อิธ ปนาวุโส เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปริสุทฺธกายสมาจาโร โหติ
ปริสุทฺธวจีสมาจาโร ลภติ จ กาเลน กาล เจตโส วิวร เจตโส ปสาท
เอวรูเปป อาวุโส ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ ฯ ตตฺราวุโส
ยฺวาย ปุคฺคโล อปริสทุ ฺธกายสมาจาโร ปริสุทธฺ วจีสมาจาโร กถ
ตสฺมึ ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ เสยฺยถาป อาวุโส ภิกฺขุ
ปสุกูลิโก รถิยาย นนฺตก ทิสฺวา วาเมน ปาเทน นิคฺคเหตฺวา ๑
ทกฺขิเณน ปาเทน ปตฺถริตฺวา ๒ โย ตตฺถ สาโร ต ปริปาเตตฺวา
อาทาย ปกฺกเมยฺย เอวเมว โข อาวุโส ๓ ยฺวาย ปุคฺคโล
อปริสุทฺธกายสมาจาโร ปริสุทฺธวจีสมาจาโร ยาสฺส อปริสุทฺธกายสมาจารตา
#๑ ม. นิคฺคณฺหิตฺวา ฯ ๒ ยุ. วิตฺถาเรตฺวา ฯ ๓ ม. ขฺวาวุโส ฯ
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น สาสฺส ตสฺมึ สมเย มนสิกาตพฺพา ยา จ ขฺวสฺส ๑
ปริสุทฺธวจีสมาจารตา สาสฺส ตสฺมึ สมเย มนสิกาตพฺพา เอว ตสฺมึ
ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ ฯ ตตฺราวุโส ยฺวาย ปุคฺคโล
อปริสุทฺธวจีสมาจาโร ปริสุทฺธกายสมาจาโร กถ ตสฺมึ ปุคฺคเล อาฆาโต
ปฏิวิเนตพฺโพ เสยฺยถาป อาวุโส โปกฺขรณี เสวาลปณกปริโยนทฺธา
อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ฆมฺมาภิตตฺโต ฆมฺมปเรโต
กิลนฺโต ตสิโต ปปาสิโต โส ต โปกฺขรณึ โอคาเหตฺวา อุโภหิ
หตฺเถหิ [๒]- เสวาลปณก อปวิยูหิตวฺ า อฺชลินา ปวิตฺวา ปกฺกเมยฺย
เอวเมว โข อาวุโส ยฺวาย ปุคฺคโล อปริสุทฺธวจีสมาจาโร
ปริสุทฺธกายสมาจาโร ยาสฺส อปริสทุ ฺธวจีสมาจารตา น สาสฺส ตสฺมึ สมเย
มนสิกาตพฺพา ยา จ ขฺวสฺส ปริสุทธฺ กายสมาจารตา สาสฺส ตสฺมึ
สมเย มนสิกาตพฺพา เอว ตสฺมึ ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ ฯ
ตตฺราวุโส ยฺวาย ปุคฺคโล อปริสุทฺธกายสมาจาโร อปริสุทฺธวจีสมาจาโร
ลภติ จ กาเลน กาล เจตโส วิวร เจตโส ปสาท กถ ตสฺมึ
ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ เสยฺยถาป อาวุโส ปริตฺต โคปทเก ๓
อุทก อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ฆมฺมาภิตตฺโต ฆมฺมปเรโต กิลนฺโต
ตสิโต ปปาสิโต ตสฺส เอวมสฺส อิท โข ปริตตฺ  โคปทเก ๓
อุทก สจาห อฺชลินา วา ปวิสฺสามิ ภาชเนน วา โขภิสฺสามิป ๔
#๑ ม. ยุ. ขวาสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. อิติจ อิติ จาติ ปทานิ ฯ ๓ ม. ยุ. โคปเท ฯ
#๔ ม. โขเภสฺสามิป ฯ ยุ. โขภสฺสามิ ฯ
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ต โลฬิสฺสามิป ๑ ต อเปยฺยมฺป ต กริสฺสามิ ยนฺนนู าห จตุกุณฺิโก ๒
นิปติตฺวา โคปตก ปวิตวฺ า ปกฺกเมยฺยนฺติ โส จตุกุณฺิโก ๒
นิปติตฺวา โคปตก ปวิตฺวา ปกฺกเมยฺย เอวเมว โข อาวุโส ยฺวาย
ปุคฺคโล อปริสุทฺธกายสมาจาโร อปริสุทฺธวจีสมาจาโร ลภติ จ กาเลน
กาล เจตโส วิวร เจตโส ปสาท ยาสฺส อปริสุทธฺ กายสมาจารตา
น สาสฺส ตสฺมึ สมเย มนสิกาตพฺพา ยาปสฺส อปริสุทฺธวจีสมาจารตา
น สาปสฺส ตสฺมึ สมเย มนสิกาตพฺพา ยฺจ โข โส
ลภติ กาเลน กาล เจตโส วิวร เจตโส ปสาท ตเทวสฺส ๓ ตสฺมึ
สมเย มนสิกาตพฺพ เอว ตสฺมึ ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ ฯ
ตตฺราวุโส ยฺวาย ปุคฺคโล อปริสุทฺธกายสมาจาโร อปริสุทฺธวจีสมาจาโร
น ลภติ กาเลน กาล เจตโส วิวร เจตโส ปสาท กถ ตสฺมึ
ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ เสยฺยถาป อาวุโส ปุรโิ ส อาพาธิโก
ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน ตสฺส ปุรโตปสฺส ทูเร
คาโม ปจฺฉโตปสฺส ทูเร คาโม โส น ลเภยฺย สปฺปายานิ โภชนานิ
น ลเภยฺย สปฺปายานิ เภสชฺชานิ น ลเภยฺย ปฏิรูป อุปฏาก
น ลเภยฺย คามนฺตนายก ตเมน อฺตโร ปุริโส ปสฺเสยฺย
อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โส ตสฺมึ ปุริเส การฺุเยว อุปฏาเปยฺย
อนุทยเยว อุปฏาเปยฺย อนุกมฺปเยว อุปฏาเปยฺย อโห วตาย
ปุริโส ลเภยฺย สปฺปายานิ โภชนานิ ลเภยฺย สปฺปายานิ เภสชฺชานิ
ลเภยฺย ปฏิรปู  อุปฏาก ลเภยฺย คามนฺตนายก ต กิสฺส เหตุ
#๑ ม. ยุ. โลเฬสฺสามิป ฯ ๒ ม. ยุ. จตุกกฺ ุณฺฑิโก ฯ ยุ. จตุกุณฺฑิโก ฯ
#๓ ม. ตเมวสฺส ฯ
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มาย ปุริโส อิเธว อนยพฺยสน อาปชฺชีติ ๑ เอวเมว โข อาวุโส
ยฺวาย ปุคฺคโล อปริสุทฺธกายสมาจาโร อปริสุทฺธวจีสมาจาโร น จ
ลภติ กาเลน กาล เจตโส วิวร เจตโส ปสาท เอวรูเปป ๒ อาวุโส
ปุคฺคเล การฺุเยว อุปฏาเปตพฺพ อนุทยาเยว อุปฏาเปตพฺพา
อนุกมฺปาเยว อุปฏาเปตพฺพา อโห วต อยมายสฺมา กายทุจฺจริต
ปหาย กายสุจริต ภาเวยฺย วจีทุจฺจริต ปหาย วจีสุจริต ภาเวยฺย
มโนทุจฺจริต ปหาย มโนสุจริต ภาเวยฺย ต กิสฺส เหตุ มายมายสฺมา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชีติ ๓
เอว ตสฺมึ ปุคฺคเล อาฆาโต ปฏิวิเนตพฺโพ ฯ ตตฺราวุโส ยฺวาย
ปุคฺคโล ปริสุทฺธกายสมาจาโร ปริสทุ ฺธวจีสมาจาโร ลภติ จ กาเลน
กาล เจตโส วิวร เจตโส ปสาท กถ ตสฺมึ ปุคคฺ เล อาฆาโต
ปฏิวิเนตพฺโพ เสยฺยถาป อาวุโส โปกฺขรณี อจฺโฉทกา สาโตทกา
สีโตทกา เสโตทกา ๔ สุปติฏา รมฺมณียา นานารุกฺเขหิ สฺฉนฺนา
อถ ปุรโิ ส อาคจฺเฉยฺย ฆมฺมาภิตตฺโต ฆมฺมปเรโต กิลนฺโต ตสิโต
ปปาสิโต โส ต โปกฺขรณึ โอคาเหตฺวา นฺหาตฺวา จ ปวิตฺวา จ
ปจฺจุตฺตริตฺวา ตตฺเถว รุกฺขฉายาย นิสีเทยฺย วา นิปชฺเชยฺย วา
เอวเมว โข อาวุโส ยฺวาย ปุคฺคโล ปริสุทฺธกายสมาจาโร ปริสุทฺธวจีสมาจาโร ลภติ จ กาเลน กาล เจตโส วิวร เจตโส ปสาท
ยาปสฺส ปริสุทฺธกายสมาจารตา สาปสฺส ตสฺมึ สมเย มนสิกาตพฺพา
#๑ โป. อาปชฺชติ ฯ ยุ. อาปชฺชตีติ ฯ ๒ ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ยุ. อุปปชฺชตีติ ฯ
#๔ ม. เสตกา ฯ
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ยาปสฺส ปริสุทฺธวจีสมาจารตา สาปสฺส ตสฺมึ สมเย มนสิกาตพฺพา
ยมฺป โส ๑ ลภติ กาเลน กาล เจตโส วิวร เจตโส ปสาท ตมฺปสฺส
ตสฺมึ สมเย มนสิกาตพฺพ เอว ตสฺมึ ปุคฺคเล อาฆาโต
ปฏิวิเนตพฺโพ สมนฺตปาสาทิก อาวุโส ปุคฺคล อาคมฺม จิตฺต ปสีทติ ฯ
อิเม โข อาวุโส ปฺจ อาฆาตปฏิวินยา ยตฺถ ภิกฺขุโน อุปฺปนฺโน
อาฆาโต สพฺพโส ปฏิวิเนตพฺโพติ ฯ
[๑๖๓] ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ
ปฺจหาวุโส ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อลสากจฺโฉ สพฺรหฺมจารีน
กตเมหิ ปฺจหิ อิธาวุโส ภิกฺขุ อตฺตนา จ สีลสมฺปนฺโน
โหติ สีลสมฺปทากถาย จ อาคต ปฺห พฺยากตฺตา โหติ
อตฺตนา จ สมาธิสมฺปนฺโน โหติ สมาธิสมฺปทากถาย จ อาคต ปฺห
พฺยากตฺตา โหติ อตฺตนา จ ปฺาสมฺปนฺโน โหติ ปฺาสมฺปทากถาย
จ อาคต ปฺห พฺยากตฺตา โหติ อตฺตนา จ วิมุตฺติสมฺปนฺโน
โหติ วิมุตตฺ ิสมฺปทากถาย จ อาคต ปฺห พฺยากตฺตา โหติ
อตฺตนา จ วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน โหติ วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทากถาย
จ อาคต ปฺห พฺยากตฺตา โหติ อิเมหิ โข อาวุโส
ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อลสากจฺโฉ สพฺรหฺมจารีนนฺติ ฯ
[๑๖๔] ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ
ปฺจหาวุโส ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อลสาชีโว สพฺรหมจารีน
กตเมหิ ปฺจหิ อิธาวุโส ภิกฺขุ อตฺตนา จ สีลสมฺปนฺโน
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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โหติ สีลสมฺปทากถาย จ กต ๑ ปฺห พฺยากตฺตา โหติ อตฺตนา จ
สมาธิสมฺปนฺโน โหติ สมาธิสมฺปทากถาย จ กต ปฺห พฺยากตฺตา
โหติ อตฺตนา จ ปฺาสมฺปนฺโน โหติ ปฺาสมฺปทากถาย จ
กต ปฺห พฺยากตฺตา โหติ อตฺตนา จ วิมุตฺติสมฺปนฺโน โหติ
วิมุตฺติสมฺปทากถาย จ กต ปฺห พฺยากตฺตา โหติ อตฺตนา จ
วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน โหติ วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทากถาย จ
กต ปฺห พฺยากตฺตา โหติ อิเมหิ โข อาวุโส ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อลสาชีโว สพฺรหฺมจารีนนฺติ ฯ
[๑๖๕] ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ
โย หิ โกจิ อาวุโส ปร ปฺห ปุจฺฉติ สพฺโพ โส
ปฺจหิ าเนหิ เอเตส วา อฺตเรน กตเมหิ ปฺจหิ
มนฺทตฺตา โมมูหตฺตา ปร ปฺห ปุจฺฉติ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต ปร
ปฺห ปุจฺฉติ ปริภว ปร ปฺห ปุจฺฉติ าตุกาโม ๒ ปร ปฺห
ปุจฺฉติ อถวา ปเนวจิตฺโต ๓ ปร ปฺห ปุจฺฉติ สเจ เม ปฺห
ปุฏโ สมฺมเทว พฺยากริสฺสติ อิจฺเจต กุสล โน เจ เม ปฺห
ปุฏโ สมฺมเทว พฺยากริสฺสติ อหมสฺส สมฺมเทว พฺยากริสสฺ ามีติ
โย หิ โกจิ อาวุโส ปร ปฺห ปุจฺฉติ สพฺโพ โส อิเมหิ
ปฺจหิ าเนหิ เอเตส วา อฺตเรน อห โข ปนาวุโส เอวจิตฺโต
ปร ปฺห ปุจฺฉามิ สเจ เม ปฺห ปุฏโ  สมฺมเทว
#๑ ม. อาคต ฯ สพฺพตฺถวาเรสุ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. อฺาตุกาโม ฯ
#๓ ยุ. อถ วา ปกุปฺปนฺโต ฯ
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พฺยากริสฺสติ อิจฺเจต กุสล โน เจ เม ปฺห ปุฏโ  สมฺมเทว
พฺยากริสฺสติ อหมสฺส สมฺมเทว พฺยากริสฺสามีติ ฯ
[๑๖๖] ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ
อิธาวุโส ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน สมาธิสมฺปนฺโน ปฺาสมฺปนฺโน
สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺเชยฺยป วุฏเหยฺยป ๑ อตฺเถต าน โน
เจ ทิฏเว ธมฺเม อฺ อาราเธยฺย อติกฺกมฺเมว กพฬึ การาหารภกฺขาน๔
เทวาน สหพฺยต อฺตร มโนมย กาย อุปปนฺโน สฺาเวทยิตนิโรธ๙
สมาปชฺเชยฺยป วุฏเหยฺยป อตฺเถต านนฺติ ฯ เอว
วุตฺเต อายสฺมา อุทายิ อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ อฏาน
โข เอต อาวุโส สารีปุตตฺ อนวกาโส ย โส ภิกฺขุ อติกฺกมฺเมว
กพฬึ การาหารภกฺขาน เทวาน สหพฺยต อฺตร มโนมย
กาย อุปปนฺโน สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺเชยฺยป วุฏเหยฺยป
นตฺเถต านนฺติ ฯ ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา
สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ อิธาวุโส ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน
สมาธิสมฺปนฺโน ปฺาสมฺปนฺโน สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺเชยฺยป
วุฏเหยฺยป อตฺเถต าน โน เจ ทิฏเว ธมฺเม อฺ
อาราเธยฺย อติกฺกมฺเมว กพฬึ การาหารภกฺขาน เทวาน สหพฺยต
อฺตร มโนมย กาย อุปปนฺโน สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺเชยฺยป
วุฏเหยฺยป อตฺเถต านนฺติ ฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา อุทายิ
อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ อฏาน โข เอต อาวุโส
#๑ โป. ม. สมาปชฺเชยฺยาป วุฏเหยฺยาป ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
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สารีปุตฺต อนวกาโส ย โส ภิกฺขุ อติกฺกมฺเมว กพฬึ การาหารภกฺขาน
เทวาน สหพฺยต อฺตร มโนมย กาย อุปปนฺโน สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปชฺเชยฺยป วุฏเหยฺยป นตฺเถต านนฺติ ฯ อถโข
อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส เอตทโหสิ ยาวตติยมฺป โข เม อายสฺมา อุทายิ
ปฏิกฺโกสติ น จ เม โกจิ ภิกฺขุ อนุโมทติ ยนฺนูนาห เยน
ภควา เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ ฯ อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อิธาวุโส ภิกฺขุ สีลสมฺปนฺโน สมาธิสมฺปนฺโน ปฺาสมฺปนฺโน
สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺเชยฺยป วุฏเหยฺยป อตฺเถต าน โน เจ
ทิฏเว ธมฺเม อฺ อาราเธยฺย อติกฺกมฺเมว กพฬึ การาหารภกฺขาน
เทวาน สหพฺยต อฺตร มโนมย กาย อุปปนฺโน สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปชฺเชยฺยป วุฏเหยฺยป อตฺเถต านนฺติ ฯ เอว วุตฺเต
อายสฺมา อุทายิ อายสฺมนฺต สารีปตุ ฺต เอตทโวจ อฏาน โข
เอต อาวุโส สารีปุตฺต อนวกาโส ย โส ภิกฺขุ อติกฺกมฺเมว กพฬึ
การาหารภกฺขาน เทวาน สหพฺยต อฺตร มโนมย กาย อุปปนฺโน
สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺเชยฺยป วุฏเหยฺยป นตฺเถต านนฺติ ฯ
ทุติยมฺป โข ฯเปฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู
อามนฺเตสิ อิธาวุโส ภิกขฺ ุ สีลสมฺปนฺโน สมาธิสมฺปนฺโน ปฺาสมฺปนฺโน
สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺเชยฺยป วุฏเหยฺยป อตฺเถต
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าน โน เจ ทิฏเว ธมฺเม อฺ อาราเธยฺย อติกฺกมฺเมว
กพฬึ การาหารภกฺขาน เทวาน สหพฺยต อฺตร มโนมย กาย
อุปปนฺโน สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺเชยฺยป วุฏเหยฺยป อตฺเถต
านนฺติ ฯ ตติยมฺป โข อายสฺมา อุทายิ อายสฺมนฺต สารีปตุ ฺต
เอตทโวจ อฏาน โข เอต อาวุโส สารีปุตฺต อนวกาโส ย โส
ภิกฺขุ อติกฺกมฺเมว กพฬึ การาหารภกฺขาน เทวาน สหพฺยต อฺตร
มโนมย กาย อุปปนฺโน สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺเชยฺยป
วุฏเหยฺยป นตฺเถต านนฺติ ฯ อถโข อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส เอตทโหสิ
ภควโตป โข เม สมฺมขุ า อายสฺมา อุทายิ ยาวติยก ปฏิกฺโกสติ
น จ เม โกจิ ภิกฺขุ อนุโมทติ ยนฺนูนาห ตุณฺหี อสฺสนฺติ ฯ
อถโข อายสฺมา สารีปตุ ฺโต ตุณฺหี อโหสิ ฯ อถโข ภควา
อายสฺมนฺต อุทายึ อามนฺเตสิ ก ปน ตฺว อุทายิ มโนมย กาย ปจฺเจสีติ ฯ
เย เต ภนฺเต เทวา อรูปโน สฺามยาติ กึ นุ โข
ตุยฺห อุทายิ พาลสฺส อพฺยตฺตสฺส ภณิเตน ตฺวป นาม ภณิตพฺพ
มฺสีติ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ อตฺถิ
นาม อานนฺท เถร ภิกฺขุ วิเหสิยมาน อชฺฌุเปกฺขิสฺสถ น หิ นาม
อานนฺท การฺุป ภวิสฺสติ พฺยตฺตมฺหิ [๑]- ภิกฺขุมฺหิ วิเหสิยมานมฺหีติ ฯ
อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สีลสมฺปนฺโน
สมาธิสมฺปนฺโน ปฺาสมฺปนฺโน สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺเชยฺยป
วุฏเหยฺยป อตฺเถต าน โน เจ ทิฏเว ธมฺเม อฺ
#๑ ม. ยุ. เถรมฺหิ ฯ
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อาราเธยฺย อติกฺกมฺเมว กพฬึ การาหารภกฺขาน เทวาน สหพฺยต อฺตร
มโนมย กาย อุปปนฺโน สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺเชยฺยป
วุฏเหยฺยป อตฺเถต านนฺติ ฯ อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต
อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท อจิรปกฺกนฺตสฺส
ภควโต เยนายสฺมา อุปวาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต อุปวาน เอตทโวจ อิธาวุโส อุปวาน อฺเ เถเร ๑
ภิกฺขู วิเหเสนฺติ มยนฺเต ๒ น ปุจฉฺ าม อนจฺฉริย โข ปเนต
อาวุโส อุปวาน ย ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต
เอตเทว อารพฺภ อุทาหเรยฺย ยถา อายสฺมนฺตฺเเวตฺถ อุปวาน
ปฏิภาเสยฺย อิทาเนว อมฺหาก สารชฺช โอกฺกนฺตนฺติ ฯ อถโข ภควา
สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน อุปฏานสาลา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ นิสชฺช โข
ภควา อายสฺมนฺต อุปวาน เอตทโวจ กตีหิ นุ โข อุปวาน
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปโย จ โหติ มนาโป
จ ครุ จ ภาวนีโย จาติ ฯ ปฺจหิ ภนฺเต ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
เถโร ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จ
กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภนฺเต เถโร ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ
สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ พหุสฺสุโต โหติ ฯเปฯ ทิฏิยา สุปฺปฏิวทิ ฺธา ๓
กลฺยาณวาโจ โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต
#๑ ยุ. เถร ภิกฺขุ ฯ ๒ ม. มย เตน น มุจฺจาม ฯ ๓ ยุ. สุปฺปฏิวิทฺโธ ฯ
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วิสฺสฏาย อเนลคฬาย ๑ อตฺถสฺส วิฺาปนิยา จตุนฺน ฌานาน
อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภี อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิเมหิ
โข ภนฺเต ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน
ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จาติ ฯ สาธุ สาธุ
อุปวาน อิเมหิ โข อุปวาน ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร
ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จ
อิเม เจ อุปวาน ปฺจ ธมฺมา เถรสฺส ภิกฺขุโน น สวิชฺเชยฺยุ
เกน น สพฺรหฺมจารี สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุ ๒ ขณฺฑิจฺเจน
ปาลิจฺเจน วลฺลิตฺตจตาย ๓ ยสฺมา จ โข อุปวาน อิเม ปฺจ
ธมฺมา เถรสฺส ภิกฺขุโน สวิชฺชนฺติ ตสฺมา ต สพฺรหฺมจารี
สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺตีติ ฯ
[๑๖๗] ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ โจทเกน
อาวุโส ภิกขฺ ุนา ปร โจเทตุกาเมน ปฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต
อุปฏาเปตฺวา ๔ ปโร โจเทตพฺโพ กตเม ปฺจ กาเลน วกฺขามิ
โน อกาเลน ภูเตน วกฺขามิ โน อภูเตน สเณฺหน วกฺขามิ โน
ผรุเสน อตฺถสฺหิเตน วกฺขามิ โน อนตฺถสฺหิเตน เมตฺตจิตฺโต ๕
วกฺขามิ โน โทสนฺตโร ๖ โจทเกน อาวุโส ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน
อิเม ปฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต อุปฏาเปตฺวา ปโร โจเทตพฺโพ ฯ
#๑ ม. ยุ. อเนลคลาย ฯ ๒ ม. น สวิชฺเชยฺยุ น ต สพฺรหฺมจารี สกฺกเรยฺยุ น ครุ
#กเรยฺยุ น มาเนยฺยุ น ปูเชยฺยุ ฯ ๓ ม. วลิตฺตจตาย ฯ ๔ ยุ. อุปฏเปตฺวา
#๕ โป. ยุ. เมตฺตจิตฺเตน ฯ ๖ โป. ยุ. โทสนฺตเรน ฯ
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อิธาห อาวุโส เอกจฺจ ปุคฺคล ปสฺสามิ อกาเลน โจทิยมาน โน
กาเลน กุปต  อภูเตน โจทิยมาน โน ภูเตน กุปต ผรุเสน
โจทิยมาน โน สเณฺหน กุปต อนตฺถสฺหิเตน โจทิยมาน โน
อตฺถสฺหิเตน กุปต โทสนฺตเรน โจทิยมาน โน เมตฺตจิตฺเตน
กุปต ฯ อธมฺมจุทิตสฺส อาวุโส ภิกฺขุโน ปฺจหากาเรหิ อวิปฺปฏิสาโร
อุปทหิตพฺโพ ๑ อกาเลนายสฺมา จุทิโต โน กาเลน อลนฺเต
อวิปฺปฏิสาราย อภูเตนายสฺมา จุทิโต โน ภูเตน อลนฺเต
อวิปฺปฏิสาราย ผรุเสนายสฺมา จุทิโต โน สเณฺหน อลนฺเต
อวิปฺปฏิสาราย อนตฺถสฺหิเตนายสฺมา จุทิโต โน อตฺถสฺหิเตน อลนฺเต
อวิปฺปฏิสาราย โทสนฺตเรนายสฺมา จุทิโต โน เมตฺตจิตฺเตน อลนฺเต
อวิปฺปฏิสารายาติ ฯ อธมฺมจุทิตสฺส อาวุโส ภิกฺขุโน อิเมหิ
ปฺจหากาเรหิ อวิปฺปฏิสาโร อุปทหิตพฺโพ ฯ อธมฺมโจทกสฺส อาวุโส
ภิกฺขุโน ปฺจหากาเรหิ วิปฺปฏิสาโร อุปทหิตพฺโพ อกาเลน เต อาวุโส
จุทิโต โน กาเลน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย อภูเตน เต อาวุโส
จุทิโต โน ภูเตน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย ผรุเสน เต อาวุโส
จุทิโต โน สเณฺหน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย อนตฺถสฺหิเตน
เต อาวุโส จุทิโต โน อตฺถสฺหิเตน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย
โทสนฺตเรน เต อาวุโส จุทิโต โน เมตฺตจิตฺเตน อลนฺเต
วิปฺปฏิสารายาติ ฯ อธมฺมโจทกสฺส อาวุโส ภิกฺขุโน อิเมหิ ปฺจหากาเรหิ
วิปฺปฏิสาโร อุปทหิตพฺโพ ต กิสสฺ เหตุ ยถา นาฺโป
#๑ โป. ยุ. อุปทหาตพฺโพ ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ
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ภิกฺขุ อภูเตน โจเทตพฺพ มฺเยฺยาติ ฯ อิธ ปนาห อาวุโส เอกจฺจ
ปุคฺคล ปสฺสามิ กาเลน โจทิยมาน โน อกาเลน กุปต ภูเตน
โจทิยมาน โน อภูเตน กุปต สเณฺหน โจทิยมาน โน ผรุเสน
กุปต อตฺถสฺหิเตน โจทิยมาน โน อนตฺถสฺหิเตน กุปต เมตฺตจิตฺเตน
โจทิยมาน โน โทสนฺตเรน กุปต ฯ ธมฺมจุทิตสฺส อาวุโส
ภิกฺขุโน ปฺจหากาเรหิ วิปฺปฏิสาโร อุปทหิตพฺโพ กาเลนายสฺมา
จุทิโต โน อกาเลน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย ภูเตนายสฺมา จุทิโต
โน อภูเตน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย สเณฺหนายสฺมา จุทิโต โน
ผรุเสน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย อตฺถสฺหิเตนายสฺมา จุทิโต โน
อนตฺถสฺหิเตน อลนฺเต วิปฺปฏิสาราย เมตฺตจิตฺเตนายสฺมา จุทิโต
โน โทสนฺตเรน อลนฺเต วิปฺปฏิสารายาติ ฯ ธมฺมจุทิตสฺส อาวุโส
ภิกฺขุโน อิเมหิ ปฺจหากาเรหิ วิปฺปฏิสาโร อุปทหิตพฺโพ ฯ ธมฺมโจทกสฺส
อาวุโส ภิกฺขุโน ปฺจหากาเรหิ อวิปฺปฏิสาโร อุปทหิตพฺโพ
กาเลน เต อาวุโส จุทิโต โน อกาเลน อลนฺเต อวิปฺปฏิสาราย
ภูเตน เต อาวุโส จุทิโต โน อภูเตน อลนฺเต อวิปฺปฏิสาราย
สเณฺหน เต อาวุโส จุทิโต โน ผรุเสน อลนฺเต อวิปฺปฏิสาราย
อตฺถสฺหิเตน เต อาวุโส จุทิโต โน อนตฺถสฺหิเตน อลนฺเต
อวิปฺปฏิสาราย เมตฺตจิตฺเตน เต อาวุโส จุทิโต โน โทสนฺตเรน
อลนฺเต อวิปฺปฏิสารายาติ ฯ ธมฺมโจทกสฺส อาวุโส ภิกฺขุโน อิเมหิ
ปฺจหากาเรหิ อวิปฺปฏิสาโร อุปทหิตพฺโพ ต กิสฺส เหตุ ยถา
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อฺโป ภิกฺขุ ภูเตน โจทิตพฺพ มฺเยฺยาติ ฯ จุทิเตน อาวุโส
ปุคฺคเลน ทฺวีสุ ธมฺเมสุ ปติฏาตพฺพ สจฺเจ จ อกุปฺเป จ ฯ
ปฺจหิ [๑]- อาวุโส ปเร โจเทยฺยุ กาเลน วา อกาเลน วา ภูเตน วา
อภูเตน วา สเณฺหน วา ผรุเสน วา อตฺถสฺหิเตน วา อนตฺถสฺหิเตน
วา เมตฺตจิตฺตา วา โทสนฺตรา วา ๒ ฯ อหป ทฺวีสุเยว
ธมฺเมสุ ปติฏเหยฺย สจฺเจ จ อกุปฺเป จ ฯ สเจ ชาเนยฺย อตฺเถโส
มยิ ธมฺโมติ อตฺถีติ น วเทยฺย สวิชฺชเต เอโส มยิ
ธมฺโมติ สเจ ชาเนยฺย นตฺเถโส มยิ ธมฺโมติ นตฺถีติ น
วเทยฺย เนโส ธมฺโม มยิ สวิชฺชตีติ [๓]- ฯ
เอวป โข เต สารีปุตฺต วุจฺจมานา อถ จ ปนิเธกจฺเจ
โมฆปุริสา น ปทกฺขิณ คณฺหนฺตีติ ฯ เย เต ภนฺเต ปุคฺคลา อสฺสทฺธา
ชีวิกตฺถา น สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตา สา มายาวิโน
เกฏภิโน อุทฺธตา อุนฺนฬา จปลา มุขรา วิกิณฺณวาจา อินฺทฺริเยสุ
อคุตฺตทฺวารา โภชเน อมตฺตฺุโน ชาคริย อนนุยุตฺตา สามฺเ
อนเปกฺขวนฺโต สิกฺขาย น ติพฺพคารวา พาหุลฺลิกา สาถลิกา โอกฺกมเน
ปุพฺพงฺคมา ปวิเวเก นิกขฺ ิตฺตธุรา กุสีตา หีนวิรยิ า มุฏสฺสติโน
อสมฺปชานา อสมาหิตา วิพฺภนฺตจิตฺตา ทุปฺปฺา เอฬมูคา เต มยา
เอว วุจฺจมานา น ปกฺขิณ คณฺหนฺติ เย ปน เต ภนฺเต กุลปุตฺตา
#๑ ม. ยุ. ม เจป ฯ ๒ โป. ยุ. เมตฺตจิตฺเตน วา โทสนฺตเรน วา ฯ
#๓ อิโต ปร สพฺเพสุ ทิสฺสมานโปตฺถเกสุ อีทิสเมว ปฺายติ ต วิจาเรตพฺพยุตฺตก
#โหติ ฯ
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สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตา อสา อมายาวิโน อเกฏภิโน
อนุทฺธตา อนุนฺนฬา อจปลา อมุขรา อวิกิณฺณวาจา อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารา
โภชเน มตฺตฺุโน ชาคริย อนุยตุ ฺตา สามฺเ อเปกฺขวนฺโต
สิกฺขาย ติพฺพคารวา น พาหุลฺลิกา น สาถลิกา โอกฺกมเน นิกฺขิตฺตธุรา
ปวิเวเก ปุพฺพงฺคมา อารทฺธวิริยา ปหิตตฺตา อุปฏิตสฺสติโน สมฺปชานา
สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา ปฺวนฺโต อเนฬมูคา เต มยา เอว
วุจฺจมานา ปทกฺขิณ คณฺหนฺตีติ ฯ เย เต สารีปุตฺต ปุคฺคลา
อสฺสทฺธา ชีวิกตฺถา น สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตา สา
มายาวิโน เกฏภิโน อุทธฺ ตา อุนฺนฬา จปลา มุขรา วิกิณฺณวาจา
อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารา โภชเน อมตฺตฺุโน ชาคริย อนนุยุตฺตา
สามฺเ อนเปกฺขวนฺโต สิกฺขาย น ติพฺพคารวา พาหุลฺลิกา สาถลิกา
โอกฺกมเน ปุพฺพงฺคมา ปวิเวเก นิกฺขิตฺตธุรา กุสีตา หีนวิริยา มุฏสฺสติโน
อสมฺปชานา อสมาหิตา วิพฺภนฺตจิตฺตา ทุปฺปฺา เอฬมูคา
ติฏตุ [๑]- เย ปน เต สารีปุตฺต กุลปุตตฺ า สทฺธา อคารสฺมา อนาคาริย
ปพฺพชิตา อสา อมายาวิโน อเกฏภโิ น อนุทฺธตา อนุนฺนฬา อจปลา
อมุขรา อวิกิณฺณวาจา อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารา โภชเน มตฺตฺุโน
ชาคริย อนุยุตฺตา สามฺเ อเปกฺขวนฺโต สิกขฺ าย ติพฺพคารวา น
พาหุลฺลิกา น สาถลิกา โอกฺกมเน นิกฺขิตฺตธุรา ปวิเวเก ปุพฺพงฺคมา
อารทฺธวิริยา ปหิตตฺตา อุปฏิตสฺสติโน สมฺปชานา สมาหิตา เอกคฺคจิตฺตา
ปฺวนฺโต อเนฬมูคา เต ตฺว สารีปุตฺต วเทยฺยาสิ โอวท
#[๑] โป. ม. ยุ. เต ฯ
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สารีปุตฺต สพฺรหฺมจารี อนุสาส สารีปุตฺต สพฺรหฺมจารี อสทฺธมฺมา
วุฏาเปตฺวา สทฺธมฺเม ปติฏาเปสฺสามิ สพฺรหฺมจารีติ เอว หิ เต
สารีปุตฺต สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๑๖๘] ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ
ทุสฺสีลสฺส อาวุโส สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ
อสติ สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ยถาภูตาณทสฺสน
ยถาภูตาณทสฺสเน
อสติ
ยถาภูตาณทสฺสนวิปนฺนสฺส
หตูปนิโส โหติ นิพฺพิทาวิราโค นิพพฺ ิทาวิราเค อสติ นิพฺพิทาวิราควิปนฺนสฺส
หตูปนิส โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน เสยฺยถาป อาวุโส รุกฺโข
สาขาปลาสวิปนฺโน ตสฺส ปปฏิกาป น ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป
เผคฺคุป สาโรป น ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข อาวุโส ทุสสฺ ีลสฺส
สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ อสติ
สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน
อสติ ยถาภูตาณทสฺสนวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ
นิพฺพิทาวิราโค นิพฺพิทาวิราเค อสติ นิพฺพิทาวิราควิปนฺนสฺส หตูปนิส
โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน ฯ สีลวโต อาวุโส สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน
โหติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ สติ สมฺมาสมาธิสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน
สติ ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ
นิพฺพิทาวิราโค นิพฺพิทาวิราเค สติ นิพฺพิทาวิราคสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน
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โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน เสยฺยถาป อาวุโส รุกโฺ ข สาขาปลาสสมฺปนฺโน
ตสฺส ปปฏิกา ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป เผคฺคุป
สาโรป ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข อาวุโส สีลวโต สีลสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ สติ สมฺมาสมาธิสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน
สติ ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ
นิพฺพิทาวิราโค นิพฺพิทาวิราเค สติ นิพฺพิทาวิราคสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน
โหติ วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ฯ
[๑๖๙] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยนายสฺมา สารีปุตฺโต
เตนุสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย ๑ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ
กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุ ขิปฺปนิสนฺติ จ โหติ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ สุคฺคหิตคฺคาหี จ พหฺุจ คณฺหาติ คหิตฺจสฺส
นปฺปมุสฺสตีติ อายสฺมา โข อานนฺโท พหุสสฺ ุโต ปฏิภาตุ
อายสฺมนฺตฺเว อานนฺทนฺติ ฯ เตนหาวุโส สารีปุตฺต สุณาหิ สาธุก
มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา สารีปตุ ฺโต
อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ อายสฺมา อานนฺโท เอตทโวจ
อิธาวุโส สารีปุตฺต ภิกขฺ ุ อตฺถกุสโล จ โหติ ธมฺมกุสโล จ
พฺยฺชนกุสโล จ นิรุตฺตกิ ุสโล จ ปุพฺพาปรกุสโล จ เอตฺตาวตา
#๑ ม. สารณีย ฯ สพฺพตฺถ อิทิสเมว ฯ
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โข อาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุ ขิปฺปนิสนฺติ จ โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
สุคฺคหิตคฺคาหี จ พหฺุจ คณฺหาติ คหิตฺจสฺส นปฺปมุสฺสตีติ
อจฺฉริย อาวุโส อพฺภุต อาวุโส ยาว สุภาสิตฺจิท อายสฺมตา
อานนฺเทน อิเมหิ จ มย ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต อายสฺมนฺต
อานนฺท ธาเรม อายสฺมา อานนฺโท อตฺถกุสโล ธมฺมกุสโล พฺยฺชนกุสโล
นิรุตฺติกุสโล ปุพฺพาปรกุสโลติ ฯ
[๑๗๐] เอก สมย อายสฺมา อานนฺโท โกสมฺพิย วิหรติ
โฆสิตาราเม ฯ อถโข อายสฺมา ภทฺทชิ เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺน โข
อายสฺมนฺต ภทฺทชึ อายสฺมา อานนฺโท เอตทโวจ กึ นุ โข อาวุโส
ภทฺทชิ ทสฺสนาน อคฺค กึ สวนาน อคฺค กึ สุขาน อคฺค กึ
สฺาน อคฺค กึ ภวาน อคฺคนฺติ ฯ อตฺถาวุโส พฺรหฺมา อภิภู
อนภิภูโต อฺทตฺถุทโส วสวตฺตี โย ต พฺรหฺมาน ปสฺสติ อิท
ทสฺสนาน อคฺค อตฺถาวุโส อาภสฺสรา นาม เทวา สุเขน อภิสนฺนา
ปริสนฺนา เต กทาจิ กรหจิ อุทาน อุทาเนนฺติ อโห สุข อโห
สุขนฺติ โย ต สทฺท สุณาติ อิท สวนาน อคฺค อตฺถาวุโส
สุภกิณฺหา นาม เทวา เต สนฺตฺเว ตุสิตา สุข ปฏิสเวเทนฺติ
อิท สุขาน อคฺค อตฺถาวุโส อากิฺจฺายตนูปคา เทวา อิท

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 226

สฺาน อคฺค อตฺถาวุโส เนวสฺานาสฺายตนูปคา เทวา อิท
ภวาน อคฺคนฺติ สเมติ โข อิท อายสฺมโต ภทฺทชิสฺส ยทิท
พหุนา ชเนนาติ ฯ อายสฺมา โข อานนฺโท พหุสฺสุโต ปฏิภาตุ
อายสฺมนฺตฺเว อานนฺทนฺติ ฯ เตนหาวุโส ภทฺทชิ สุณาหิ สาธุก
มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา ภทฺทชิ
อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสิ ฯ อายสฺมา อานนฺโท เอตทโวจ
ยถา ปสฺสโต โข อาวุโส อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ อิท
ทสฺสนาน อคฺค ยถา สุณโต อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ อิท
สวนาน อคฺค ยถา สุขิตสฺส อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ อิท
สุขาน อคฺค ยถาสฺิสฺส อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ อิท
สฺาน อคฺค ยถาภูตสฺส อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ อิท
ภวาน อคฺคนฺติ ฯ
อาฆาตวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว อาฆาตวินยา
สากจฺฉา สาชีวโต ปฺห
ปุจฺฉา นิโรโธ โจทนา สีล นิสนฺติ ภทฺทชีติ ฯ
_______________
อุปาสกวคฺโค ตติโย
[๑๗๑] [๑]- เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ
#๑ ม. เอว เม สุต ฯ
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ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ ปฺจหิ
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อุปาสโก สารชฺช โอกฺกนฺโต โหติ
กตเมหิ ปฺจหิ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุ
มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อุปาสโก สารชฺช
โอกฺกนฺโต โหติ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อุปาสโก
วิสารโท โหติ กตเมหิ ปฺจหิ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ
อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อุปาสโก
วิสารโท โหตีติ ฯ
[๑๗๒] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อุปสโก อวิสารโท
อคาร อชฺฌาวสติ กตเมหิ ปฺจหิ ปาณาติปาตี โหติ ฯเปฯ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต อุปาสโก อวิสารโท อคาร อชฺฌาวสติ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อุปาสโก วิสารโท อคาร อชฺฌาวสติ กตเมหิ
ปฺจหิ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
ปฏิวิรโต โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต อุปาสโก วิสารโท อคาร อชฺฌาวสตีติ ฯ
[๑๗๓] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อุปาสโก ยถาภต
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นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ ปาณาติปาตี โหติ ฯเปฯ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต อุปาสโก ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเย ฯ ปฺจหิ
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อุปาสโก ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค
กตเมหิ ปฺจหิ ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต โหติ ฯเปฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต อุปาสโก ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๑๗๔] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อนาถปณฺฑิก คหปตึ ภควา เอตทโวจ ปฺจ
คหปติ ภยานิ เวรานิ อปฺปหาย ทุสฺสีโล อิติ วุจฺจติ นิรยฺจ
อุปปชฺชติ กตมานิ ปฺจ ปาณาติปาต อทินฺนาทาน กาเมสุ
มิจฺฉาจาร มุสาวาท สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน อิมานิ โข คหปติ
ปฺจ ภยานิ เวรานิ อปฺปหาย ทุสสฺ ีโล อิติ วุจฺจติ นิรยฺจ
อุปปชฺชติ ฯ ปฺจ คหปติ ภยานิ เวรานิ ปหาย สีลวา อิติ
วุจฺจติ สุคติฺจ อุปปชฺชติ กตมาน ปฺจ ปาณาติปาต อทินฺนาทาน
กาเมสุ มิจฉฺ าจาร มุสาวาท สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน อิมานิ
โข คหปติ ปฺจ ภยานิ เวรานิ ปหาย สีลวา อิติ วุจฺจติ
สุคติฺจ อุปปชฺชติ ฯ ย คหปติ ปาณาติปาตี ๑ ปาณาติปาตปจฺจยา
ทิฏธมฺมิกมฺป ภย เวร ปสวติ สมฺปรายิกมฺป ภย เวร ปสวติ
#๑ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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เจตสิกมฺป ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต
เนว ทิฏธมฺมิก ภย เวร ปสวติ น สมฺปรายิก ภย เวร ปสวติ
น เจตสิก ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ปาณาติปาตา ปฏิวิรตสฺส
เอวนฺต ภย เวร วูปสนฺต โหติ ฯ ย คหปติ อทินฺนาทายี ... ย
คหปติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี ... ย คหปติ มุสาวาที ... ย คหปติ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี สุราเมรยมชฺชปมาทฏานปจฺจยา ทิฏธมฺมิกมฺป
ภย เวร ปสวติ สมฺปรายิกมฺป ภย เวร ปสวติ เจตสิกมฺป
ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต
เนว ทิฏธมฺมิก ภย เวร ปสวติ น สมฺปรายิก ภย เวร ปสวติ
น เจตสิก ทุกฺข โทมนสฺส ปฏิสเวเทติ ฯ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
ปฏิวิรตสฺส เอวนฺต ภย เวร วูปสนฺต โหตีติ ฯ
โย ปาณมติปาเตติ ๑ มุสาวาทฺจ ภาสติ
โลเก อทินฺน อาทิยติ ปรทารฺจ คจฺฉติ
สุราเมรยปานฺจ
โย นโร อนุยฺุชติ
อปฺปหาย ปฺจ เวรานิ ทุสฺสโี ล อิติ วุจฺจติ
กายสฺส เภทา ทุปฺปฺโ นิรย โสปปชฺชติ ๒ ฯ
โย ปาณ นาติปาเตติ มุสาวาท น ภาสติ
โลเก อทินฺน นาทิยติ ปรทาร น คจฺฉติ
สุราเมรยปานฺจ
โย นโร นานุยฺุชติ
ปหาย ปฺจ เวรานิ สีลวา อิติ วุจฺจติ
#๑ ยุ. ปาณมติมาเตติ ฯ ๒ โป. ยุ. โส อุปปชฺชติ ฯ
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กายสฺส เภทา สปฺปฺโ สุคตึ โสปปชฺชตีติ ๑ ฯ
[๑๗๕] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อุปาสโก อุปาสกจณฺฑาโล
จ โหติ อุปาสกมลฺจ อุปาสกปติกิฏโ ๒ จ กตเมหิ
ปฺจหิ อสฺสทฺโธ โหติ ทุสฺสีโล โหติ โกตุหลมงฺคลิโก ๓ โหติ
มงฺคล ปจฺเจติ โน กมฺม อิโต จ พหิทฺธา ทกฺขิเณยฺย คเวสติ
ตตฺถ จ ปุพฺพการ กโรติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต อุปาสโก อุปาสกจณฺฑาโล จ โหติ อุปาสกมลฺจ
อุปาสกปติกิฏโ จ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อุปาสโก
อุปาสกรตนฺจ โหติ อุปาสกปทุมฺจ อุปาสกปุณฺฑรีกฺจ ๔ กตเมหิ
ปฺจหิ สทฺโธ โหติ สีลวา โหติ อโกตุหลมงฺคลิโก ๓ โหติ
กมฺม ปจฺเจติ โน มงฺคล น อิโต พหิทฺธา ทกฺขิเณยฺย คเวสติ
อิธ จ ปุพพฺ การ กโรติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต อุปาสโก อุปาสกรตนฺจ โหติ อุปาสกปทุมฺจ
อุปาสกปุณฺฑรีกฺจาติ ฯ
[๑๗๖] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ ปฺจมตฺเตหิ อุปาสกสเตหิ
ปริวุโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺน โข อนาถปณฺฑิก
คหปตึ ภควา เอตทโวจ ตุเมฺห โข คหปติ ภิกฺขุสงฺฆ ปจฺจุปฏิตา
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน น โข คหปติ
ตาวตเกเนว ตุฏิ กรณียา มย ภิกฺขุสงฺฆ ปจฺจุปฏิตา
#๑ โป. ยุ. โส อุปปชฺชตีติ ฯ ๒ ม. อุปาสกปติกุฏโ ฯ ๓ ม. โกตูหล ... ฯ
#๔ โป. ยุ. อุปาสกปุณฺฑรีโก จ ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 231

จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรนาติ ตสฺมา ติห คหปติ
เอว สิกฺขิตพฺพ กินฺติ มย กาเลน กาล ปวิเวก ปตึ อุปสมฺปชฺช
วิหเรยฺยามาติ เอว หิ โว คหปติ สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ เอว วุตฺเติ
อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต
ภนฺเต ยาว สุภาสิตฺจิท ภนฺเต ภควตา ตุเมฺห โข คหปติ ภิกฺขุสงฺฆ
ปจฺจุปฏิตา จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน
น โข คหปติ ตาวตเกเนว ตุฏิ กรณียา มย ภิกขฺ ุสงฺฆ ปจฺจุปฏิตา
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรนาติ ตสฺมา
ติห คหปติ เอว สิกฺขิตพฺพ กินฺติ มย กาเลน กาล ปวิเวก ปตึ
อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยามาติ เอว หิ โว คหปติ สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
ยสฺมึ ภนฺเต สมเย อริยสาวโก ปวิเวก ปตึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ปฺจสฺส านานิ ตสฺมึ สมเย น โหนฺติ ยมฺปส ฺส กามูปสฺหิต
ทุกฺข โทมนสฺส ตมฺปส ฺส ตสฺมึ สมเย น โหติ ยมฺปสสฺ
กามูปสฺหิต สุข โสมนสฺส ตมฺปสสฺ ตสฺมึ สมเย น โหติ ยมฺปสฺส
อกุสลูปสฺหิต ทุกฺข โทมนสฺส ตมฺปสฺส ตสฺมึ สมเย น โหติ
ยมฺปสฺส อกุสลูปสฺหิต สุข โสมนสฺส ตมฺปสฺส ตสฺมึ สมเย น
โหติ ยมฺปส ฺส กุสลูปสฺหิต ทุกขฺ  โทมนสฺส ตมฺปสฺส ตสฺมึ
สมเย น โหติ ยสฺมึ ภนฺเต สมเย อริยสาวโก ปวิเวก ปตึ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิมานิ ๑ ปฺจสฺส านานิ ตสฺมึ สมเย น
โหนฺตีติ ฯ สาธุ สาธุ สารีปุตฺต ยสฺมึ สารีปุตฺต สมเย อริยสาวโก
#๑ ม. ยุ. อิมานิสฺส ปฺจ ฯ
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ปวิเวก ปตึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปฺจสฺส านานิ ตสฺมึ สมเย น
โหนฺติ ยมฺปสฺส กามูปสฺหิต ทุกฺข โทมนสฺส ตมฺปสฺส ตสฺมึ
สมเย น โหติ ยมฺปสสฺ กามูปสฺหิต สุข โสมนสฺส ตมฺปสฺส
ตสฺมึ สมเย น โหติ ยมฺปสฺส อกุสลูปสฺหิต ทุกฺข โทมนสฺส
ตมฺปสฺส ตสฺมึ สมเย น โหติ ยมฺปสฺส อกุสลูปสฺหิต สุข
โสมนสฺส ตมฺปสฺส ตสฺมึ สมเย น โหติ ยมฺปสฺส กุสลูปสฺหิต
ทุกฺข โทมนสฺส ตมฺปสฺส ตสฺมึ สมเย น โหติ ยสฺมึ สารีปุตฺต
สมเย อริยสาวโก ปวิเวก ปตึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิมานิ ปฺจสฺส
านานิ ตสฺมึ สมเย น โหนฺตีติ ฯ
[๑๗๗] ปฺจิมา ภิกฺขเว วณิชฺชา อุปาสเกน อกรณียา กตมา
ปฺจ สตฺถวณิชฺชา สตฺตวณิชฺชา มสวณิชฺชา มชฺชวณิชชฺ า วิสวณิชฺชา
อิมา โข ภิกฺขเว ปฺจ วณิชฺชา อุปาสเกน อกรณียาติ ฯ
[๑๗๘] ต กึ มฺถ ภิกฺขเว อปนุ ตุเมฺหหิ ทิฏ วา
สุต วา อย ปุรโิ ส ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต
โหติ ๑ ตเมน ราชาโน คเหตฺวา ปาณาติปาตาเวรมณีเหตุ หนนฺติ
วา พนฺธนฺติ วา ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺตีติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ สาธุ ภิกฺขเว มยาป โข เอต ภิกฺขเว เนว ทิฏ น
สุต อย ปุริโส ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ๑
ตเมน ราชาโน คเหตฺวา ปาณาติปาตาเวรมณีเหตุ หนนฺติ วา พนฺธนฺติ
วา ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺตีติ อปจขฺวสฺส ๒ ตเทว ๓
#๑ ม. ปฏิวิรโตติ ฯ ๒ ม. ยุ. อปจขฺวาสฺส ฯ ๓ ม. ยุ. ตเมว ฯ
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ปาปกมฺม ปเวเทติ ๑ อย ปุริโส อิตฺถึ วา ปุริส วา ชีวิตา โวโรเปตีติ ๒
ตเมน ราชาโน คเหตฺวา ปาณาติปาตเหตุ หนนฺติ วา พนฺธนฺติ
วา ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺติ อปนุ ตุเมฺหหิ เอวรูป
ทิฏ วา สุต วาติ ทิฏฺจ โน ภนฺเต สุตฺจ สุยฺยิสฺสติ จาติ ฯ
ต กึ มฺถ ภิกฺขเว อปนุ ตุเมฺหหิ ทิฏ วา สุต วา อย
ปุริโส อทินนฺ าทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวริ โต โหติ ตเมน
ราชาโน คเหตฺวา อทินฺนาทานาเวรมณีเหตุ หนนฺติ วา พนฺธนฺติ วา
ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ สาธุ
ภิกฺขเว มยาป โข เอต ภิกฺขเว เนว ทิฏ น สุต อย ปุริโส
อทินฺนาทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ ตเมน ราชาโน
คเหตฺวา อทินฺนาทานาเวรมณีเหตุ หนนฺติ วา พนฺธนฺติ วา ปพฺพาเชนฺติ
วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺตีติ อปจขฺวสฺส ตเทว ปาปกมฺม ปเวเทติ
อย ปุรโิ ส คามา วา อรฺา วา อทินฺน เถยฺยสงฺขาต อาทิยติ ๓
ตเมน ราชาโน คเหตฺวา อทินฺนาทานเหตุ หนนฺติ วา พนฺธนฺติ วา
ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺติ อปนุ ตุเมฺหหิ เอวรูป
ทิฏ วา สุต วาติ ทิฏ ฺจ โน ภนฺเต สุตฺจ สุยฺยิสฺสติ
จาติ ฯ ต กึ มฺถ ภิกขฺ เว อปนุ ตุเมฺหหิ ทิฏ วา สุต วา
อย ปุรโิ ส กาเมสุ มิจฺฉาจาร ปหาย กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ โต
โหติ ตเมน ราชาโน คเหตฺวา กาเมสุ มิจฺฉาจาราเวรมณีเหตุ หนนฺติ
วา พนฺธนฺติ วา ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺตีติ ฯ โน
#๑ ม. ยุ. ปเวเทนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. โวโรเปสีติ ฯ ๓ ม. ยุ. อาทิยีติ ฯ
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เหต ภนฺเต ฯ สาธุ ภิกฺขเว มยาป โข เอต ภิกฺขเว เนว ทิฏ
น สุต อย ปุริโส กาเมสุ มิจฺฉาจาร ปหาย กาเมสุ มิจฺฉาจารา
ปฏิวิรโต โหติ ตเมน ราชาโน คเหตฺวา กาเมสุ มิจฺฉาจาราเวรมณีเหตุ
หนนฺติ วา พนฺธนฺติ วา ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺตีติ
อปจขฺวสฺส ตเทว ปาปกมฺม ปเวเทติ อย ปุริโส ปริตฺถีสุ ปรกุมารีสุ
จาริตฺต อาปชฺชติ ๑ ตเมน ราชาโน คเหตฺวา กาเมสุ มิจฺฉาจารเหตุ
หนนฺติ วา พนฺธนฺติ วา ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺติ
อปนุ ตุเมฺหหิ เอวรูป ทิฏ วา สุต วาติ ทิฏฺจ โน ภนฺเต
สุตฺจ สุยฺยิสฺสติ จาติ ฯ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว อปนุ ตุเมฺหหิ
ทิฏ วา สุต วา อย ปุรโิ ส มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต
โหติ ตเมน ราชาโน คเหตฺวา มุสาวาทาเวรมณีเหตุ หนนฺติ วา
พนฺธนฺติ วา ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺตีติ ฯ โน เหต
ภนฺเต ฯ สาธุ ภิกฺขเว มยาป โข เอต ภิกฺขเว เนว ทิฏ น
สุต อย ปุรโิ ส มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ตเมน
ราชาโน คเหตฺวา มุสาวาทาเวรมณีเหตุ หนนฺติ วา พนฺธนฺติ วา
ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺตีติ อปจขฺวสฺส ตเทว ปาปกมฺม
ปเวเทติ อย ปุรโิ ส คหปติสฺส วา คหปติปุตฺตสฺส วา มุสาวาเทน
อตฺถ ภฺชติ ๒ ตเมน ราชาโน คเหตฺวา มุสาวาทเหตุ หนนฺติ วา
พนฺธนฺติ วา ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺติ อปนุ ตุเมฺหหิ
เอวรูป ทิฏ  วา สุต วาติ ทิฏฺจ โน ภนฺเต สุตฺจ สุยฺยิสฺสติ
#๑ โป. อาปชฺชตีติ ฯ ม. ยุ. อาปชฺชีติ ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ
#๒ โป. ยุ. ภณฺชีติ ฯ ม. ปภฺชีติ ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
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จาติ ฯ ต กึ มฺถ ภิกขฺ เว อปนุ ตุเมฺหหิ ทิฏ วา สุต วา
อย ปุรโิ ส สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน ปหาย สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
ปฏิวิรโต โหติ ตเมน ราชาโน คเหตฺวา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานาเวรมณีเหตุ หนนฺติ วา พนฺธนฺติ วา ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย
วา กโรนฺตีติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ สาธุ ภิกฺขเว มยาป โข เอต
ภิกฺขเว เนว ทิฏ น สุต อย ปุริโส สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน
ปหาย สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต โหติ ตเมน ราชาโน
คเหตฺวา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานาเวรมณีเหตุ หนนฺติ วา พนฺธนฺติ
วา ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺตีติ อปจขฺวสฺส ตเทว
ปาปกมฺม ปเวเทติ อย ปุริโส สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน อนุยุตฺโต
อิตฺถึ วา ปุรสิ  วา ชีวิตา โวโรเปติ ๑ อย ปุรโิ ส สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน อนุยุตฺโต คามา วา อรฺา วา อทินฺน เถยฺยสงฺขาต
อาทิยติ ๒ อย ปุรโิ ส สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน อนุยุตฺโต ปริตฺถีสุ
ปรกุมารีสุ จาริตฺต อาปชฺชติ อย ปุริโส สุราเมรยมชฺชปมาทฏาน
อนุยุตฺโต คหปติสฺส วา คหปติปุตฺตสฺส วา มุสาวาเทน อตฺถ ภฺชติ
ตเมน ราชาโน คเหตฺวา สุราเมรยมชฺชปมาทฏานเหตุ หนนฺติ วา
พนฺธนฺติ วา ปพฺพาเชนฺติ วา ยถาปจฺจย วา กโรนฺติ อปนุ ตุเมฺหหิ
เอวรูป ทิฏ  วา สุต วาติ ทิฏฺจ โน ภนฺเต สุตฺจ สุยฺยิสฺสติ
จาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. โวโรเปสิ ฯ ๒ ม. ยุ. อาทิยิ ฯ
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[๑๗๙] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ ปฺจมตฺเตหิ อุปาสกสเตหิ
ปริวุโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต สารีปุตฺต
อามนฺเตสิ ยงฺกฺจิ สารีปุตฺต ชาเนยฺยาถ คิหึ โอทาตวสน ปฺจสุ
สิกฺขาปเทสุ สวุตกมฺมนฺต จตุนฺนฺจ อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน
นิกามลาภึ อกิจฺฉลาภึ อกสิรลาภึ โส อากงฺขมาโน อตฺตนาว อตฺตาน
พฺยากเรยฺย ขีณนิรโยมฺหิ ขีณติรจฺฉานโยนิ ขีณปตฺติวิสโย
ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต โสตาปนฺโนหมสฺมิ อวินิปาตธมฺโม นิยโต
สมฺโพธิปรายโนติ ฯ กตเมสุ ปฺจสุ สิกฺขาปเทสุ สวุตกมฺมนฺโต โหติ อิธ
สารีปุตฺต อริยสาวโก ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา
ปฏิวิรโต โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต โหติ ฯ อิเมสุ
ปฺจสุ สิกฺขาปเทสุ สวุตกมฺมนฺโต โหติ ฯ กตเมส จตุนฺน อาภิเจตสิกาน
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี ฯ
อิธ สารีปุตฺต อริยสาวโก พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ
อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ
อยมสฺส ปโม อาภิเจตสิโก ทิฏธมฺมสุขวิหาโร อธิคโต โหติ อวิสุทฺธสฺส
จิตฺตสฺส วิสุทฺธิยา อปริโยทาตสฺส จิตฺตสฺส ปริโยทปนาย ฯ
ปุน จปร สารีปุตฺต อริยสาวโก ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต
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โหติ สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก
โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ อยมสฺส ทุติโย อาภิเจตสิโก
ทิฏธมฺมสุขวิหาโร อธิคโต โหติ อวิสุทฺธสฺส จิตฺตสฺส วิสุทฺธิยา
อปริโยทาตสฺส จิตฺตสฺส ปริโยทปนาย ฯ ปุน จปร สารีปุตฺต อริยสาวโก
สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ สุปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ายปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ยทิท จตฺตาริ
ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตตฺ ร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ อยมสฺส ตติโย อาภิเจตสิโก ทิฏธมฺมสุขวิหาโร อธิคโต
โหติ อวิสุทธฺ สฺส จิตฺตสฺส วิสุทฺธิยา อปริโยทาตสฺส จิตฺตสฺส ปริโยทปนาย ฯ
ปุน จปร สารีปุตฺต อริยสาวโก อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคโต
โหติ อขณฺเฑหิ อจฺฉิทฺเทหิ อสพเลหิ อกมฺมาเสหิ ภุชิสฺเสหิ
วิฺูปสตฺเถหิ สมาธิสวตฺตนิเกหิ อยมสฺส จตุตฺโถ อาภิเจตสิโก
ทิฏธมฺมสุขวิหาโร อธิคโต โหติ อวิสุทฺธสฺส จิตฺตสฺส วิสุทฺธิยา
อปริโยทาตสฺส จิตฺตสฺส ปริโยทปนาย ฯ อิเมส จตุนฺน อาภิเจตสิกาน
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี ฯ ยงฺกฺจิ
สารีปุตฺต ชาเนยฺยาถ คิหึ โอทาตวสน อิเมสุ ปฺจสุ สิกฺขาปเทสุ
สวุตกมฺมนฺต อิเมสฺจ จตุนฺน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน
#๑ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร อปรามฏเหีติ อตฺถิ ฯ
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นิกามลาภึ อกิจฺฉลาภึ อกสิรลาภึ โส อากงฺขมาโน อตฺตนาว อตฺตาน
พฺยากเรยฺย ขีณนิรโยมฺหิ ขีณติรจฺฉานโยนิ ขีณปตฺติวิสโย ๑ ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต โสตาปนฺโนหมสฺมิ อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
นิรเยสุ ภย ทิสฺวา
ปาปานิ ปริวชฺชเย
อริยธมฺม สมาทาย
ปณฺฑิโต ปริวชฺชเย
น หึเส ปาณภูตานิ
วิชฺชมาเน ปรกฺกเม
มุสา จ น ภเณ ชาน อทินฺน น ปรามเส
เสหิ ๒ ทาเรหิ สนฺตุฏโ ปรทารฺจ นารเม ๓
เมรย วารุณึ ชนฺตุ
น ปเว จิตฺตโมหนึ
อนุสฺสเรยฺย สมฺพุทฺธ ธมฺม จานุวิตกฺกเย ๔
อพฺยาปชฺฌ หิต จิตฺต เทวโลกาย ภาวเย
อุปฏิเต เทยฺยธมฺเม ปฺุตฺถสฺส ชิคึสโต ๕
สนฺเตสุ ปม ทินฺนา วิปุลา โหติ ทกฺขิณา ฯ
สนฺโต หเว ปวกฺขามิ สารีปตุ ฺต สุโณหิ เม
อิติ กณฺหาสุ เสตาสุ โรหิณสี ุ จารีสุ วา
กมฺมาสาสุ สรูปาสุ
โคสุ ปาเรวตาสุ ๖ วา
ยาสุกาสุจิ เอตาสุ
ทนฺโต ชายติ ปุงฺคโว
โธเรโยฺห พลสมฺปนฺโน กลฺยาณชวนิกฺกโม
#๑ ม. ขีณเปตฺติ ... ฯ ๒ โป. สเกหิ ฯ ๓ ม. ยุ. อารเม ฯ
#๔ โป. ธมฺม อนุวิ ... ฯ ม. ธมฺมฺจานุ ... ฯ ๕ ม. ชิคีสโต ฯ
#๖ ยุ. ปาราปตาสุ ฯ
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ตเมว ภาเร ยฺุชนฺติ นาสฺส วณฺณ ปริกฺขเร
เอวเมว มนุสฺเสสุ
ยสฺมึกสฺม
ิ ฺจิ ชาติเย
ขตฺติเย พฺราหฺมเณ เวสฺเส สุทฺเท จณฺฑาลปุกฺกุเส
ยาสุกาสุจิ ๑ เอตาสุ ทนฺโต ชายติ สุพฺพโต
ธมฺมฏโ สีลสมฺปนฺโน สจฺจวาที หิรีมโน
ปหีนชาติมรโณ
พฺรหฺมจริยสฺส เกวลี
ปนฺนภาโร วิสยุตฺโต กตกิจฺโจ อนาสโว
ปารคู สพฺพธมฺมาน
อนุปาทาย นิพฺพุโต
ตสฺมิฺจ วิรเช เขตฺเต วิปลุ า โหติ ทกฺขิณา ฯ
พาลา จ อวิชานนฺตา ทุมฺเมธา อสฺสุตาวิโน
พหิทฺธา เทนฺติ ๒ ทานานิ น หิ สนฺเต อุปาสเร ฯ
เย จ สนฺเต อุปาสนฺติ สปฺปฺเ ธีรสมฺมเต
สทฺธา จ เนส สุคเต มูลชาตา ปติฏิตา
เทวโลกฺจ เต ยนฺติ กุเล วา อิธ ชายเร
อนุปุพฺเพน นิพฺพาน
อธิคจฺฉนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ
[๑๘๐] เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก จรติ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน
สทฺธึ อทฺทสา โข ภควา อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน อฺตรสฺมึ
ปเทเส มหนฺต สาลวน ทิสฺวาน มคฺคา โอกฺกมฺม เยน ต สาลวน
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต สาลวน อชฺโฌคาเหตฺวา อฺตรสฺมึ
ปเทเส สิต ปาตฺวากาสิ ฯ อถโข อายสมฺโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ
#๑ โป. ยุ. กาสุ จ ฯ ๒ โป. ม. ททนฺติ ฯ
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โก นุ โข เหตุ โก ปจฺจโย ภควโต สิตสฺส ปาตุกมฺมาย น
อการเณน ตถาคตา สิต ปาตุกโรนฺตีติ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท
ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย ภควโต
สิตสฺส ปาตุกมฺมาย น อการเณน ตถาคตา สิต ปาตุกโรนฺตีติ ฯ
ภูตปุพฺพ อานนฺท อิมสฺมึ ปเทเส นคร อโหสิ อิทฺธฺเจว ผีตฺจ
พหุชน อากิณฺณมนุสฺส ต โข ปนานนฺท นคร กสฺสโป ภควา
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุปนิสฺสาย วิหรติ ๑ กสฺสปสฺส โข ปนานนฺท
ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ภเวสี นาม อุปาสโก อโหสิ
สีเลสุ อปริปูรการี ภเวสินา โข อานนฺท อุปาสเกน ปฺจมตฺตานิ
อุปาสกสตานิ ปฏิเทสิตานิ สมาทปตานิ อเหสุ สีเลสุ อปริปรู การิโน
อถโข อานนฺท ภเวสิสฺส อุปาสกสฺส เอตทโหสิ อห โข อิเมส
ปฺจนฺน อุปาสกสตาน พหูปกาโร ปุพฺพงฺคโม สมาทเปตา อหฺจมฺหิ
สีเลสุ อปริปูรการี อิมานิป ปฺจ อุปาสกสตานิ สีเลสุ
อปริปูรการิโน อิจฺเจต สมสม นตฺถิ กิฺจิ อติเรก หนฺทาห
อติเรกายาติ ฯ อถโข อานนฺท ภเวสี ๒ อุปาสโก เยน ตานิ
ปฺจ อุปาสกสตานิ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ตานิ ปฺจ
อุปาสกสตานิ เอตทโวจ อชฺชตคฺเค ม อายสฺมนฺโต สีเลสุ ปริปูรการึ
ธาเรถาติ ฯ อถโข อานนฺท เตส ปฺจนฺน อุปาสกสตาน
เอตทโหสิ อยฺโย โข ภเวสี อมฺหาก พหูปกาโร ปุพพฺ งฺคโม สมาทเปตา
#๑ ม. ยุ. วิหาสิ ฯ ๒ ม. ยุ. คเวสี ฯ
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อยฺโย หิ นาม ภเวสี ๑ สีเลสุ ปริปูรการี ภวิสฺสติ กิมงฺค
ปน มยนฺติ ฯ อถโข อานนฺท ตานิ ปฺจ อุปาสกสตานิ เยน
ภเวสี อุปาสโก เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภเวสึ อุปาสก
เอตทโวจุ อชฺชตคฺเค อยฺโย ภเวสี อิมานิป ปฺจ อุปาสกสตานิ
สีเลสุ ปริปรู การิโน ธาเรตูติ ฯ อถโข อานนฺท ภเวสิสฺส
อุปาสกสฺส เอตทโหสิ อห โข อิเมส ปฺจนฺน อุปาสกสตาน
พหูปกาโร ปุพฺพงฺคโม สมาทเปตา อหฺจมฺหิ สีเลสุ ปริปรู การี
อิมานิป ๒ ปฺจ อุปาสกสตานิ สีเลสุ ปริปรู การิโน อิจฺเจต สมสม
นตฺถิ กิฺจิ อติเรก หนฺทาห อติเรกายาติ ฯ อถโข อานนฺท
ภเวสี อุปาสโก เยน ตานิ ปฺจ อุปาสกสตานิ เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ตานิ ปฺจ อุปาสกสตานิ เอตทโวจ อชฺชตคฺเค
ม อายสฺมนฺโต พฺรหฺมจารึ ธาเรถ อาราจารึ วิรต เมถุนา คามธมฺมาติ ฯ
อถโข อานนฺท เตส ปฺจนฺน อุปาสกสตาน เอตทโหสิ อยฺโย
โข ภเวสี อมฺหาก พหูปกาโร ปุพฺพงฺคโม สมาทเปตา อยฺโย หิ
นาม ภเวสี พฺรหฺมจารี ภวิสฺสติ อาราจารี วิรโต เมถุนา
คามธมฺมา กิมงฺค ปน มยนฺติ ฯ อถโข อานนฺท ตานิ ปฺจ
อุปาสกสตานิ เยน ภเวสี อุปาสโก เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภเวสึ อุปาสก เอตทโวจุ อชฺชตคฺเค อยฺโย ภเวสี อิมานิป
#๑ ม. ยุ. คเวสี ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. อิมานิ จ ฯ
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ปฺจ อุปาสกสตานิ พฺรหฺมจาริโน ธาเรตุ อาราจาริโน วิรเต ๑ เมถุนา
คามธมฺมาติ ฯ อถโข อานนฺท ภเวสิสฺส อุปาสกสฺส เอตทโหสิ
อห โข อิเมส ปฺจนฺน อุปาสกสตาน พหูปกาโร ปุพฺพงฺคโม
สมาทเปตา อหฺจมฺหิ สีเลสุ ปริปูรการี อิมานิป ปฺจ
อุปาสกสตานิ สีเลสุ ปริปูรการิโน อหฺจมฺหิ พฺรหฺมจารี อาราจารี
วิรโต เมถุนา คามธมฺมา อิมานิป ปฺจ อุปาสกสตานิ พฺรหฺมจาริโน
อาราจาริโน วิรตา เมถุนา คามธมฺมา อิจฺเจต สมสม นตฺถิ
กิฺจิ อติเรก หนฺทาห อติเรกายาติ ฯ อถโข อานนฺท
ภเวสี อุปาสโก เยน ตานิ ปฺจ อุปาสกสตานิ เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ตานิ ปฺจ อุปาสกสตานิ เอตทโวจ อชฺชตคฺเค ม
อายสฺมนฺโต เอกภตฺติก ธาเรถ รตฺตูปรต วิรต วิกาลโภชนาติ ฯ
อถโข อานนฺท เตส ปฺจนฺน อุปาสกสตาน เอตทโหสิ อยฺโย โข
ภเวสี อมฺหาก ๒ พหูปกาโร ปุพฺพงฺคโม สมาทเปตา อยฺโย หิ
นาม ภเวสี เอกภตฺติโก ภวิสฺสติ รตฺตูปรโต วิรโต วิกาลโภชนา
กิมงฺค ปน มยนฺติ ฯ อถโข อานนฺท ตานิ ปฺจ อุปาสกสตานิ
เยน ภเวสี อุปาสโก เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภเวสึ
อุปาสก เอตทโวจุ อชฺชตคฺเค อยฺโย ภเวสี อิมานิป ปฺจ
อุปาสกสตานิ เอกภตฺติเก ธาเรตุ รตฺตูปรเต วิรเต วิกาลโภชนาติ ฯ
อถโข อานนฺท ภเวสิสฺส อุปาสกสฺส เอตทโหสิ อห โข อิเมส
#๑ โป. ม วิรตา ฯ ๒ ม. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ
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ปฺจนฺน อุปาสกสตาน พหูปกาโร ปุพฺพงฺคโม สมาทเปตา
อหฺจมฺหิ สีเลสุ ปริปรู การี อิมานิป ปฺจ อุปาสกสตานิ สีเลสุ
ปริปูรการิโน อหฺจมฺหิ พฺรหฺมจารี อาราจารี วิรโต เมถุนา
คามธมฺมา อิมานิป ปฺจ อุปาสกสตานิ พฺรหฺมจาริโน อาราจาริโน
วิรตา เมถุนา คามธมฺมา อหฺจมฺหิ เอกภตฺติโก รตฺตูปรโต
วิรโต วิกาลโภชนา อิมานิป ปฺจ อุปาสกสตานิ เอกภตฺติกา
รตฺตูปรตา วิรตา วิกาลโภชนา อิจฺเจต สมสม นตฺถิ กิฺจิ
อติเรก หนฺทาห อติเรกายาติ ฯ อถโข อานนฺท ภเวสี อุปาสโก
เยน กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตวฺ า
กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ เอตทโวจ ลเภยฺยาห
ภนฺเต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺย อุปสมฺปทนฺติ ฯ
อลตฺถ โข อานนฺท ภเวสี อุปาสโก กสฺสปสฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท อจิรปู สมฺปนฺโน
โข ปนานนฺท ภเวสี ภิกฺขุ 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 ปนานนฺท ภเวสี ภิกขฺ ุ อรหต อโหสิ ฯ
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อถโข อานนฺท เตส ปฺจนฺน อุปาสกสตาน เอตทโหสิ อยฺโย
โข ภเวสี อมฺหาก พหูปกาโร ปุพฺพงฺคโม สมาทเปตา อยฺโย หิ
นาม ภเวสี เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิสฺสติ กิมงฺค ปน มยนฺติ ฯ อถโข
อานนฺท ตานิ ปฺจ อุปาสกสตานิ เยน กสฺสโป ภควา อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา กสฺสป ภควนฺต
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ เอตทโวจุ ลเภยฺยาม มย ภนฺเต ภควโต
สนฺติเก ปพฺพชฺช ลเภยฺยาม อุปสมฺปทนฺติ อลภึสุ โข อานนฺท
ตานิ ปฺจ อุปาสกสตานิ กสฺสปสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
สนฺติเก ปพฺพชฺช อลภึสุ อุปสมฺปท อถโข อานนฺท ภเวสิสฺส
ภิกฺขุโน เอตทโหสิ อห โข อิมสฺส อนุตฺตรสฺส วิมุตฺติสุขสฺส
นิกามลาภี [๑]- อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อโหวติมานิป ปฺจ
ภิกฺขุสตานิ อิมสฺส อนุตฺตรสฺส วิมตุ ฺติสุขสฺส นิกามลาภิโน อสฺสุ
อกิจฺฉลาภิโน อกสิรลาภิโนติ อถโข อานนฺท ตานิ ปฺจ ภิกฺขุสตานิ
เอเกกา ๒ วูปกฏา อปฺปมตฺตา อาตาปโน ปหิตตฺตา วิหรนฺตา
นจิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรึสุ ขีณา ชาติ วุสติ 
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตถฺ ตฺตายาติ อพฺภฺึสุ อิติ
#๑ ม. โหติ ฯ ๒ ม. ยุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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โข อานนฺท ตานิ ปฺจ ภิกฺขุสตานิ ภเวสิปมุขานิ อุตฺตรุตฺตรึ ๑
ปณีตปณีต วายมมานา อนุตฺตร วิมตุ ฺตึ สจฺฉากสุ ฯ ตสฺมา ติห
อานนฺท เอว สิกฺขิตพฺพ อุตฺตรุตฺตรึ ๑ ปณีตปณีต วายมมานา
อนุตฺตร วิมุตฺตึ สจฺฉิกริสฺสามาติ เอว หิ โว อานนฺท สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
อุปาสกวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สารชฺช วิสารโท นิรย เอว จณฺฑาลปฺจม
ปติ วณิชฺชา ราชาโน คิหี เจว ภเวสินาติ ฯ
___________________
อรฺวคฺโค จตุตฺโถ
[๑๘๑] ปฺจิเม ภิกฺขเว อารฺกา ๓ กตเม ปฺจ มนฺทตฺตา
โมมูหตฺตา อารฺโก โหติ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต อารฺโก
โหติ อุมฺมาทา จิตฺตกฺเขปา อารฺโก โหติ วณฺณิต
พุทฺเธหิ พุทธฺ สาวเกหีติ อารฺโก โหติ อปฺปจฺฉตฺเว นิสฺสาย
สนฺตุฏิฺเว นิสฺสาย สลฺเลขฺเว นิสฺสาย ปวิเวกฺเว นิสฺสาย
อิทมตฺถิตฺเว นิสฺสาย อารฺโก โหติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ
อารฺกา ฯ อิเมส โข ภิกฺขเว ปฺจนฺน อารฺกาน ยฺวาย อารฺโก
อปฺปจฺฉตฺเว นิสฺสาย สนฺตุฏิฺเว นิสฺสาย สลฺเลขฺเว นิสฺสาย
ปวิเวกฺเว นิสฺสาย อิทมตฺถิตฺเว นิสฺสาย อารฺโก โหติ
#๑ โป. ม. อุตฺตรุตฺตริ ฯ ๒ ม. อารฺิกา ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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อย อิเมส ปฺจนฺน อารฺกาน อคฺโค จ เสฏโ จ โมกฺโข จ
อุตฺตโม จ ปวโร จ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ขีรมฺหา ทธิ
ทธิมฺหา นวนีต นวนีตมฺหา สปฺป สปฺปมฺหา สปฺปมณฺโฑ
สปฺปมณฺโฑ ๑ ตตฺถ อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเมส ปฺจนฺน
อารฺกาน ยฺวาย อารฺโก อปฺปจฺฉตฺเว นิสฺสาย สนฺตุฏิฺเว
นิสฺสาย สลฺเลขฺเว นิสฺสาย ปวิเวกฺเว นิสฺสาย อิทมตฺถิตฺเว
นิสฺสาย อารฺโก โหติ อย อิเมส ปฺจนฺน อารฺกาน อคฺโค
จ เสฏโ จ โมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร จาติ ฯ
[๑๘๒] ปฺจิเม ภิกฺขเว ปสุกูลิกา ฯเปฯ
[๑๘๓] ปฺจิเม ภิกฺขเว รุกฺขมูลิกา ฯเปฯ
[๑๘๔] ปฺจิเม ภิกฺขเว โสสานิกา ฯเปฯ
[๑๘๕] ปฺจิเม ภิกฺขเว อพฺโภกาสิกา ฯเปฯ
[๑๘๖] ปฺจิเม ภิกฺขเว เนสชฺชิกา ฯเปฯ
[๑๘๗] ปฺจิเม ภิกฺขเว ยถาสนฺถติกา ฯเปฯ
[๑๘๘] ปฺจิเม ภิกฺขเว เอกาสนิกา ฯเปฯ
[๑๘๙] ปฺจิเม ภิกฺขเว ขลุปจฺฉาภตฺติกา ฯเปฯ
[๑๙๐] ปฺจิเม ภิกขฺ เว ปตฺตปณฺฑิกา กตเม ปฺจ
มนฺทตฺตา โมมูหตฺตา ปตฺตปณฺฑิโก โหติ ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต
ปตฺตปณฺฑิโก โหติ อุมฺมาทา จิตฺตกฺเขปา ปตฺตปณฺฑิโก โหติ
วณฺณิต พุทฺเธหิ พุทฺธสาวเกหีติ ปตฺตปณฺฑิโก โหติ อปฺปจฺฉตฺเว
#๑ โป. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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นิสฺสาย สนฺตุฏิฺเว นิสฺสาย สลฺเลขฺเว นิสฺสาย
ปวิเวกฺเว นิสฺสาย อิทมตฺถิตฺเว นิสฺสาย ปตฺตปณฺฑิโก โหติ
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ปตฺตปณฺฑิกา อิเมส โข ภิกฺขเว ปฺจนฺน
ปตฺตปณฺฑิกาน ยฺวาย ปตฺตปณฺฑิโก อปฺปจฺฉตฺเว นิสฺสาย
สนฺตุฏิฺเว นิสฺสาย สลฺเลขฺเว นิสฺสาย ปวิเวกฺเว นิสฺสาย
อิทมตฺถิตฺเว นิสฺสาย ปตฺตปณฺฑิโก โหติ อย อิเมสh
ปฺจนฺน ปตฺตปณฺฑิกาน อคฺโค จ เสฏโ จ โมกฺโข จ อุตฺตโม จ
ปวโร จ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ควา ขีร ขีรมฺหา ทธิ ทธิมฺหา นวนีต
นวนีตมฺหา สปฺป สปฺปมฺหา สปฺปมณฺโฑ สปฺปมณฺโฑ ตตฺถ
อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเมส ปฺจนฺน ปตฺตปณฺฑิกาน
ยฺวาย ปตฺตปณฺฑิโก อปฺปจฺฉตฺเว นิสฺสาย สนฺตุฏิฺเว นิสฺสาย
สลฺเลขฺเว นิสฺสาย ปวิเวกฺเว นิสฺสาย อิทมตฺถิตฺเว นิสฺสาย
ปตฺตปณฺฑิโก โหติ อย อิเมส ปฺจนฺน ปตฺตปณฺฑิกาน อคฺโค
จ เสฏโ จ โมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร จาติ ฯ
อรฺวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อรฺ จีวร รุกฺขสุสาน อพฺโภกาสก ๑
เนสชฺช สนฺถต เอก ๒ ขลุปจฺฉา ปณฺฑิเกน จาติ ฯ
_______________
#๑ ม. อพฺโภกาสิก ฯ ยุ. อรฺ ปสุรุกขฺ สุสาเนน ... ฯ ๒ ม. เอกาสนิก ฯ
#ยุ. เอกาสนิกา ... ฯ
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พฺราหฺมณวคฺโค ปฺจโม
[๑๙๑] ปฺจิเม ภิกฺขเว โปราณา พฺราหฺมณธมฺมา เอตรหิ
สุนเขสุ สนฺทิสฺสนฺติ โน พฺราหฺมเณสุ กตเม ปฺจ ปุพฺเพ สุท
ภิกฺขเว พฺราหฺมณา พฺราหฺมณึ ๑ คจฺฉนฺติ โน อพฺราหฺมณึ เอตรหิ
ภิกฺขเว พฺราหฺมณา พฺราหฺมณิมฺป คจฺฉนฺติ อพฺราหฺมณิมฺป คจฺฉนฺติ
เอตรหิ ภิกขฺ เว สุนขา สุนขิฺเว คจฺฉนฺติ โน อสุนขึ อย
ภิกฺขเว ปโม โปราโณ พฺราหฺมณธมฺโม เอตรหิ สุนเขสุ สนฺทิสฺสติ
โน พฺราหฺมเณสุ ฯ ปุพฺเพ สุท ภิกฺขเว พฺราหฺมณา พฺราหฺมณึ
อุตุนิฺเว คจฺฉนฺติ โน อนุตุนึ เอตรหิ ภิกฺขเว พฺราหฺมณา พฺราหฺมณึ
อุตุนิมฺป คจฺฉนฺติ อนุตุนิมฺป คจฺฉนฺติ เอตรหิ ภิกฺขเว สุนขา
สุนขึ อุตุน
ิ ฺเว คจฺฉนฺติ โน อนุตุนึ อย ภิกขฺ เว ทุติโย โปราโณ
พฺราหฺมณธมฺโม เอตรหิ สุนเขสุ สนฺทิสฺสติ โน พฺราหฺมเณสุ ฯ ปุพฺเพ
สุท ภิกฺขเว พฺราหฺมณา พฺราหฺมณึ เนว กีณนฺติ โน วิกฺกีณนฺติ
สมฺปเยเนว สวาส สมฺพนฺธาย ๒ สมฺปวตฺเตนฺติ เอตรหิ ภิกฺขเว พฺราหฺมณา
พฺราหฺมณึ กีณนฺติป วิกกฺ ีณนฺติป สมฺปเยเนว สวาส สมฺพนฺธาย ๒
สมฺปวตฺเตนฺติ เอตรหิ ภิกฺขเว สุนขา สุนขึ เนว กีณนฺติ โน
วิกฺกีณนฺติ สมฺปเยเนว สวาส สมฺพนฺธาย ๒ สมฺปวตฺเตนฺติ อย ภิกฺขเว
ตติโย โปราโณ พฺราหฺมณธมฺโม เอตรหิ สุนเขสุ สนฺทิสฺสติ โน
พฺราหฺมเณสุ ฯ ปุพฺเพ สุท ภิกฺขเว พฺราหฺมณา สนฺนิธึ น กโรนฺติ
#๑ ม. ยุ. พฺราหฺมณึเยว ฯ ๒ ยุ. สสคฺคตฺถาย ฯ
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ธนสฺสป ธฺสฺสป รชตสฺสป ชาตรูปสฺสป เอตรหิ ภิกฺขเว พฺราหฺมณา
สนฺนิธึ กโรนฺติ ธนสฺสป ธฺสฺสป รชตสฺสป ชาตรูปสฺสป เอตรหิ
ภิกฺขเว สุนขา น สนฺนิธึ กโรนฺติ ธนสฺสป ธฺสฺสป รชตสฺสป
ชาตรูปสฺสป อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ โปราโณ พฺราหฺมณธมฺโม เอตรหิ
สุนเขสุ สนฺทิสฺสติ โน พฺราหฺมเณสุ ฯ ปุพฺเพ สุท ภิกฺขเว พฺราหฺมณา
สาย สายมาสาย ปาโต ปาตราสาย ภิกฺข ปริเยสนฺติ เอตรหิ
ภิกฺขเว พฺราหฺมณา ยาวทตฺถ อุทราวเทหก ภฺุชติ ฺวา อวเสส อาทาย
ปกฺกมนฺติ เอตรหิ ภิกฺขเว สุนขา สาย สายมาสาย ปาโต ปาตราสาย
ภิกฺข ปริเยสนฺติ อย ภิกฺขเว ปฺจโม โปราโณ พฺราหฺมณธมฺโม
เอตรหิ สุนเขสุ สนฺทสิ ฺสติ โน พฺราหฺมเณสุ ฯ อิเม โข
ภิกฺขเว ปฺจ โปราณา พฺราหฺมณธมฺมา เอตรหิ สุนเขสุ สนฺทิสฺสนฺติ
โน พฺราหฺมเณสูติ ฯ
[๑๙๒] อถโข โทโณ พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย ๑
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โทโณ พฺราหฺมโณ
ภควนฺต เอตทโวจ สุต เมต โภ โคตม น สมโณ
โคตโม พฺราหฺมเณ ชิณฺเณ วุฑฺเฒ มหลฺลเก อทฺธคเต วโยอนุปฺปตฺเต
อภิวาเทติ วา ปจฺจุฏเติ วา อาสเนน วา นิมนฺเตตีติ ฯ
ตยิท โภ โคตม ตเถว น หิ ภว โคตโม พฺราหฺมเณ ชิณฺเณ
วุฑฺเฒ มหลฺลเก อทฺธคเต วโยอนุปปฺ ตฺเต อภิวาเทติ วา ปจฺจุฏเติ
#๑ ม. สารณีย ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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วา อาสเนน วา นิมนฺเตติ ๑ ฯ ตยิท โภ โคตม น สมฺปนฺนเมวาติ ฯ
ตฺวป โน โทณ พฺราหฺมโณ ปฏิชานาสีติ ฯ ย หิ ต โภ โคตม
สมฺมา วทมาโน วเทยฺย พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต มาติโต จ
ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต
อนุปกุฏโ ชาติวาเทน อชฺฌายิโก ๒ มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน ปารคู
สนิฆณฺฑุเกฏภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน ปทโก เวยฺยากรโณ
โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ อนวโยติ มเมว ต โภ โคตม สมฺมา
วทมาโน วเทยฺย อห หิ โภ โคตม พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต
มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา
อกฺขิตฺโต อนุปกุฏโ ชาติวาเทน อชฺฌายิโก มนฺตธโร ติณฺณ เวทาน
ปารคู สนิฆณฺฑุเกฏภาน สากฺขรปฺปเภทาน อิติหาสปฺจมาน ปทโก
เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ อนวโยติ เย โข เต โทณ
พฺราหฺมณาน ปุพฺพกา อิสิโย มนฺตาน กตฺตาโร มนฺตาน ปวตฺตาโร
เยสมิท เอตรหิ พฺราหฺมณา โปราณ มนฺตปท คีต ปวุตฺต สมิหิต
ตทนุคายนฺติ ตทนุภาสนฺติ ภาสิตมนุภาสนฺติ [๓]- วาจิตมนุวาเจนฺติ
เสยฺยถีท อฏโก วามโก วามเทโว เวสฺสามิตฺโต ยมทคฺคิ องฺคีรโส
ภารทฺวาโช วาเสฏโ กสฺสโป ภคุ ตฺยสฺสุเม ปฺจ พฺราหฺมเณ
ปฺาเปนฺติ พฺรหฺมสม เทวสม มริยาท สมฺภินฺนมริยาท พฺราหฺมณจณฺฑาลฺเว
ปฺจม เตส ตฺว โทณ กตโมติ ฯ น โข มย
โภ โคตม อิเม ๔ ปฺจ พฺราหฺมเณ ชานาม อถโข มย
#๑ ม. นิมนฺเตตีติ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อชฺฌายโก ฯ ๓ ม. สชฺฌายิตมนุสชฺฌายนฺติ ... ฯ
#๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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พฺราหฺมณาเตฺวว ชานาม สาธุ เม ภว โคตโม ตถา ธมฺม เทเสตุ
ยถา อห อิเม ปฺจ พฺราหฺมเณ ชาเนยฺยนฺติ ฯ เตนหิ โทณ ๑ สุณาหิ
สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ เอว โภติ โข โทโณ พฺราหฺมโณ
ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ กถฺจ โทณ พฺราหฺมโณ
พฺรหฺมสโม โหติ อิธ โทณ พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต โหติ
มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา
อกฺขิตฺโต อนุปกุฏโ ชาติวาเทน โส อฏจตฺตาฬีสวสฺสานิ โกมาร
พฺรหฺมจริย จรติ มนฺเต อธียมาโน อฏจตฺตาฬีสวสฺสานิ โกมาร
พฺรหฺมจริย จริตฺวา มนฺเต อธียิตฺวา อาจริยสฺส อาจริยธน ปริเยสติ
ธมฺเมเนว โน อธมฺเมน ตตฺถ จ โทณ โก ธมฺโม เนว กสิยา
น วณิชฺชาย น โครกฺเขน น อิสฺสตฺเถน น ราชโปริเสน น
สิปฺปฺตเรน เกวล ภิกฺขาจริยาย กปาล อนติมฺมาโน โส
อาจริยสฺส อาจริยธน นิยยฺ าเทตฺวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ โส เอว
ปพฺพชิโต สมาโน 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
กรุณาสหคเตน เจตสา ... มุทิตาสหคเตน เจตสา ... อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา
#๑ ม. ยุ. พฺราหฺมณ ฯ
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จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก
อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ โส อิเม จตฺตาโร พฺรหฺมวิหาเร
ภาเวตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ พฺรหฺมโลก อุปปชฺชติ เอว
โข โทณ พฺราหฺมโณ พฺรหฺมสโม โหติ ฯ กถฺจ โทณ พฺราหฺมโณ
เทวสโม โหติ อิธ โทณ พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต โหติ มาติโต
จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต
อนุปกุฏโ ชาติวาเทน โส อฏจตฺตาฬีสวสฺสานิ โกมาร พฺรหฺมจริย
จรติ มนฺเต อธียมาโน อฏจตฺตาฬีสวสฺสานิ โกมาร พฺรหฺมจริย
จริตฺวา มนฺเต อธียิตฺวา อาจริยสฺส อาจริยธน ปริเยสติ ธมฺเมเนว
โน อธมฺเมน ตตฺถ จ โทณ โก ธมฺโม เนว กสิยา น
วณิชฺชาย น โครกฺเขน น อิสฺสตฺเถน น ราชโปริเสน น สิปปฺ ฺตเรน
เกวล ภิกฺขาจริยาย กปาล อนติมฺมาโน โส อาจริยสฺส
อาจริยธน นิยฺยาเทตฺวา ทาร ปริเยสติ ธมฺเมเนว โน อธมฺเมน ตตฺถ
จ โทณ โก ธมฺโม เนว กเยน น วิกฺกเยน พฺราหฺมณึเยว
อุทกูปสฏ โส พฺราหฺมณึเยว คจฺฉติ น ขตฺติยึ น เวสฺสึ น สุทฺทึ
น จณฺฑาลึ น เนสาทึ น เวณึ น รถการึ น ปุกฺกุสึ คจฺฉติ
น คพฺภินึ คจฺฉติ น ปายมาน คจฺฉติ น อนุตุนึ คจฺฉติ
กสฺมา จ โทณ พฺราหฺมโณ น คพฺภินึ คจฺฉติ สเจ โทณ พฺราหฺมโณ
คพฺภินึ คจฺฉติ อติมิฬหฺ โช นาม โส โหติ มาณวโก วา มาณวิกา
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วา ตสฺมา โทณ พฺราหฺมโณ น คพฺภินึ คจฺฉติ กสฺมา จ โทณ
พฺราหฺมโณ น ปายมาน คจฺฉติ สเจ โทณ พฺราหฺมโณ ปายมาน
คจฺฉติ อสุจิปฏิปโต ๑ นาม โส โหติ มาณวโก วา มาณวิกา วา
ตสฺมา โทณ พฺราหฺมโณ น ปายมาน คจฺฉติ [๒]- ตสฺส สา โหติ
พฺราหฺมณี เนว กามตฺถา น ทวตฺถา น รตตฺถา ปชตฺถาว ๓ พฺราหฺมณสฺส
พฺราหฺมณี โหติ โส เมถุน อุปฺปาเทตฺวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ
โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิเม จตฺตาโร ฌาเน ภาเวตฺวา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ เอว โข โทณ
พฺราหฺมโณ เทวสโม โหติ ฯ กถฺจ โทณ พฺราหฺมโณ มริยาโท
โหติ อิธ โทณ พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต โหติ มาติโต จ
ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต
อนุปกุฏโ ชาติวาเทน โส อฏจตฺตาฬีสวสฺสานิ โกมาร พฺรหฺมจริย
จรติ มนฺเต อธียมาโน อฏจตฺตาฬีสวสฺสานิ โกมาร พฺรหฺมจริย
จริตฺวา มนฺเต อธียิตฺวา อาจริยสฺส อาจริยธน ปริเยสติ ธมฺเมเนว
โน อธมฺเมน ตตฺถ จ โทณ โก ธมฺโม เนว กสิยา น
วณิชฺชาย น โครกฺเขน น อิสฺสตฺเถน น ราชโปริเสน น สิปปฺ ฺตเรน
เกวล ภิกฺขาจริยาย กปาล อนติมฺมาโน โส อาจริยสฺส อาจริยธน
นิยฺยาเทตฺวา ทาร ปริเยสติ ธมฺเมเนว โน อธมฺเมน ตตฺถ จ
#๑ ม. อสุจิปฏิปฬิโต ฯ ๒ ยุ. กสฺมา จ โทณ พฺราหฺมโณ น อนุตุนึ คจฺฉติ สเจ
#โทณ พฺราหฺมโณ อนุตุนึ คจฺฉตีติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๓ โป. น มชฺขตฺถา จ ฯ
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โทณ โก ธมฺโม เนว กเยน น วิกฺกเยน พฺราหฺมณึเยว
อุทกูปสฏ โส พฺราหฺมณึเยว คจฺฉติ น ขตฺติยึ น เวสฺสึ น สุทฺทึ
น จณฺฑาลึ น เนสาทึ น เวณึ น รถการึ น ปุกกฺ สุ ึ คจฺฉติ น
คพฺภินึ คจฺฉติ น ปายมาน คจฺฉติ น อนุตุนึ คจฺฉติ กสฺมา
จ โทณ พฺราหฺมโณ น คพฺภินึ คจฺฉติ สเจ โทณ พฺราหฺมโณ
คพฺภินึ คจฺฉติ อติมิฬหฺ โช นาม โส โหติ มาณวโก วา มาณวิกา
วา ตสฺมา โทณ พฺราหฺมโณ เนว คพฺภินึ คจฺฉติ กสฺมา
จ โทณ พฺราหฺมโณ น ปายมาน คจฺฉติ สเจ โทณ พฺราหฺมโณ
ปายมาน คจฺฉติ อสุจิปฏิปโต นาม โส โหติ มาณวโก วา
มาณวิกา วา ตสฺมา โทณ พฺราหฺมโณ น ปายมาน คจฺฉติ
ตสฺส สา โหติ พฺราหฺมณี เนว กามตฺถา น ทวตฺถา น รตตฺถา
ปชตฺถาว พฺราหฺมณสฺส พฺราหฺมณี โหติ โส เมถุน อุปฺปาเทตฺวา
ตเมว ปุตฺตสฺสาท นิกามยมาโน กุฏมฺพ อชฺฌาวสติ น อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชติ ยาว โปราณาน พฺราหฺมณาน มริยาโท ๑ ตตฺถ
ติฏติ ต น วีติกฺกมติ ยาว โปราณาน พฺราหฺมณาน มริยาโท
ตตฺถ พฺราหฺมโณ ิโต ต น วีติกฺกมตีติ โข โทณ ตสฺมา พฺราหฺมโณ
มริยาโทติ วุจฺจติ เอว โข โทณ พฺราหฺมโณ มริยาโท
โหติ ฯ กถฺจ โทณ พฺราหฺมโณ สมฺภินฺนมริยาโท โหติ อิธ
โทณ พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต โหติ มาติโต จ ปติโต จ
สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา อกฺขิตฺโต อนุปกุฏโ
#๑ โป. ยุ. มริยาทา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ชาติวาเทน [๑]- อฏจตฺตาฬีสวสฺสานิ โกมาร พฺรหฺมจริย จรติ มนฺเต
อธียมาโน อฏจตฺตาฬีสวสฺสานิ โกมาร พฺรหฺมจริย จริตฺวา มนฺเต
อธียิตฺวา อาจริยสฺส อาจริยธน ปริเยสติ ธมฺเมเนว โน อธมฺเมน ตตฺถ
จ โทณ โก ธมฺโม เนว กสิยา น วณิชฺชาย น โครกฺเขน น
อิสฺสตฺเถน น ราชโปริเสน น สิปปฺ ฺตเรน เกวล ภิกฺขาจริยาย
กปาล อนติมฺมาโน โส อาจริยสฺส อาจริยธน นิยฺยาเทตฺวา
ทาร ปริเยสติ ธมฺเมนป อธมฺเมนป กเยนป วิกฺกเยนป [๒]- อุทกูปสฏ
โส พฺราหฺมณิมฺป คจฺฉติ ขตฺติยิมฺป คจฺฉติ เวสฺสิมฺป คจฺฉติ
สุทฺทิมฺป คจฺฉติ จณฺฑาลิมฺป คจฺฉติ เนสาทิมฺป คจฺฉติ เวณิมฺป
คจฺฉติ รถการิมฺป คจฺฉติ ปุกกฺ ุสิมปฺ  คจฺฉติ คพฺภินิมฺป คจฺฉติ
ปายมานมฺป คจฺฉติ อุตุนิมฺป คจฺฉติ อนุตุนิมฺป คจฺฉติ ตสฺส
สา โหติ พฺราหฺมณี กามตฺถาป ทวตฺถาป รตตฺถาป ปชตฺถาป
พฺราหฺมณสฺส พฺราหฺมณี โหติ ยาว โปราณาน พฺราหฺมณาน มริยาโท
ตตฺถ น ติฏติ ต วีติกฺกมติ ยาว โปราณาน พฺราหฺมณาน
มริยาโท ตตฺถ พฺราหฺมโณ น ิโต ต วีติกฺกมตีติ โข โทณ
ตสฺมา พฺราหฺมโณ สมฺภินฺนมริยาโทติ วุจฺจติ เอว โข โทณ
พฺราหฺมโณ สมฺภินฺนมริยาโท โหติ ฯ กถฺจ โทณ พฺราหฺมโณ
พฺราหฺมณจณฺฑาโล โหติ อิธ โทณ พฺราหฺมโณ อุภโต สุชาโต โหติ
มาติโต จ ปติโต จ สสุทฺธคหณิโก ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา
#๑ ม. ยุ. โส ฯ ๒ ม. ยุ. พฺราหฺมณิมฺป
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อกฺขิตฺโต อนุปกุฏโ ชาติวาเทน โส อฏจตฺตาฬีสวสฺสานิ โกมาร
พฺรหฺมจริย จรติ มนฺเต อธียมาโน อฏจตฺตาฬีสวสฺสานิ โกมาร
พฺรหฺมจริย จริตฺวา มนฺเต อธียิตฺวา อาจริยสฺส อาจริยธน ปริเยสติ
ธมฺเมนป อธมฺเมนป กสิยาป วณิชชฺ ายป โครกฺเขนป อิสฺสตฺเถนป
สิปฺปฺตเรนป ราชโปริเสนป เกวล ภิกฺขาจริยาย กปาล
อนติมฺมาโน โส อาจริยสฺส อาจริยธน นิยฺยาเทตฺวา ทาร ปริเยสติ
ธมฺเมนป อธมฺเมนป กเยนป วิกกฺ เยนป อุทกูปสฏ โส
พฺราหฺมณิมฺป คจฺฉติ ขตฺติยิมฺป คจฺฉติ เวสฺสิมฺป คจฺฉติ สุทฺทิมฺป
คจฺฉติ จณฺฑาลิมฺป คจฺฉติ เนสาทิมฺป คจฺฉติ เวณิมฺป คจฺฉติ
รถการิมฺป คจฺฉติ ปุกฺกุสิมฺป คจฺฉติ คพฺภนิ ิมฺป คจฺฉติ
ปายมานมฺป คจฺฉติ อุตุนิมฺป คจฺฉติ อนุตุนิมฺป คจฺฉติ ตสฺส สา
โหติ พฺราหฺมณี กามตฺถาป ทวตฺถาป รตตฺถาป ปชตฺถาป พฺราหฺมณสฺส
พฺราหฺมณี โหติ โส สพฺพกมฺเมหิ ชีวิต กปฺเปติ ตเมน
พฺราหฺมณา เอวมาหสุ กสฺมา ภว พฺราหฺมโณ ปฏิชานมาโน
สพฺพกมฺเมหิ ชีวิต กปฺเปตีติ โส เอวมาห เสยฺยถาป โภ อคฺคิ
สุจิมฺป ทหติ อสุจิมฺป ทหติ น จ เตน อคฺคิ อุปลิปฺปติ เอวเมว
โข โภ สพฺพกมฺเมหิ เจป พฺราหฺมโณ ชีวิต กปฺเปติ น จ
เตน พฺราหฺมโณ อุปลิปฺปติ สพฺพกมฺเมหิ ชีวิต กปฺเปตีติ โข โทณ
ตสฺมา พฺราหฺมโณ พฺราหฺมณจณฺฑาโลติ วุจฺจติ เอว โข โทณ
พฺราหฺมโณ พฺราหฺมณจณฺฑาโล โหติ เย โข เต โทณ พฺราหฺมณาน
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ปุพฺพกา อิสโิ ย มนฺตาน กตฺตาโร มนฺตาน ปวตฺตาโร เยสมิท ๑
เอตรหิ พฺราหฺมณา โปราณ มนฺตปท คีต ปวุตฺต สมิหิต ตทนุคายนฺติ
ตทนุภาสนฺติ ภาสิตมนุภาสนฺติ [๒]- วาจิตมนุวาเจนฺติ เสยฺยถีท
อฏโก วามโก วามเทโว เวสฺสามิตฺโต ยมทคฺคิ องฺคีรโส ภารทฺวาโช
วาเสฏโ กสฺสโป ภคุ ตฺยสฺสุเม ปฺจ พฺราหฺมเณ ปฺาเปนฺติ
พฺรหฺมสม เทวสม มริยาท สมฺภินนฺ มริยาท พฺราหฺมณจณฺฑาลฺเว
ปฺจม เตส ตฺว โทณ กตโมติ ฯ เอว สนฺเต โภ โคตม
พฺราหฺมณจณฺฑาลมฺป น ปูเรม อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม
ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๑๙๓] อถโข สงฺคารโว พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข สงฺคารโว พฺราหฺมโณ
ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก ปจฺจโย
เยเนกทา ๓ ทีฆรตฺต สชฺฌายกตาป มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว
อสชฺฌายกตา ฯ โก ปน โภ โคตม เหตุ โก ปจฺจโย เยเนกทา
ทีฆรตฺต อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ ปเคว สชฺฌายกตาติ ฯ
ยสฺมึ พฺราหฺมณ สมเย กามราคปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ
กามราคปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานาติ
อตฺตตฺถมฺป ตสฺมึ สมเย ยถาภูต นปฺปชานาติ น ปสฺสติ ปรตฺถมฺป
#๑ ยุ. เยสฺจิท ฯ ๒ ม. สชฺฌายิตมนุสชฺฌายนฺตีติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. เยน กทาจิ ฯ
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ตสฺมึ สมเย ยถาภูต นปฺปชานาติ น ปสฺสติ อุภยตฺถมฺป ตสฺมึ
สมเย ยถาภูต นปฺปชานาติ น ปสฺสติ ทีฆรตฺต สชฺฌายกตาป
มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ เสยฺยถาป พฺราหฺมณ
อุทปตฺโต สสฏโ ลาขาย วา หลิทฺทยิ า วา นีลยิ า วา มฺชิฏ าย
วา ตตฺถ จกฺขุมา ปุรโิ ส สก มุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูต
นปฺปชาเนยฺย น ปสฺเสยฺย เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย
กามราคปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ กามราคปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส
จ กามราคสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานาติ อตฺตตฺถมฺป ตสฺมึ
สมเย ยถาภูต นปฺปชานาติ น ปสฺสติ ปรตฺถมฺป ตสฺมึ สมเย
ยถาภูต นปฺปชานาติ น ปสฺสติ อุภยตฺถมฺป ตสฺมึ สมเย ยถาภูต
นปฺปชานาติ น ปสฺสติ ทีฆรตฺต สชฺฌายกตาป มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ
ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ ปุน จปร พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย พฺยาปาทปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรติ พฺยาปาทปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ พฺยาปาทสฺส
นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต สชฺฌายกตาป
มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา เสยฺยถาป พฺราหฺมณ
อุทปตฺโต อคฺคินา สนฺตตฺโต อุกฺกุฏิโต ๑ อุสฺสทกชาโต ๒ ตตฺถ จกฺขุมา
ปุริโส สก มุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูต นปฺปชาเนยฺย น
ปสฺเสยฺย เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย พฺยาปาทปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรติ พฺยาปาทปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ พฺยาปาทสฺส
นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต สชฺฌายกตาป มนฺตา
#๑ ม. อุกกฺ ุธโิ ต ฯ ยุ. อุกฺกฏิโต ฯ ๒ ม. อุสุมกชาโต ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 259

นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ ปุน จปร พฺราหฺมณ ยสฺมึ
สมเย ถีนมิทฺธปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ ถีนมิทธฺ ปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส
จ ถีนมิทฺธสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต
สชฺฌายกตาป มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา เสยฺยถาป
พฺราหฺมณ อุทปตฺโต เสวาลปณกปริโยนทฺโธ ตตฺถ จกฺขุมา ปุรโิ ส
สก มุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูต นปฺปชาเนยฺย น ปสฺเสยฺย
เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย ถีนมิทฺธปริยุฏ ิเตน เจตสา วิหรติ
ถีนมิทฺธปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ ถีนมิทฺธสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต สชฺฌายกตาป มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว
อสชฺฌายกตา ฯ ปุน จปร พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรติ อุทธฺ จฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส นิสสฺ รณ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต
สชฺฌายกตาป มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา เสยฺยถาป
พฺราหฺมณ อุทปตฺโต วาเตริโต จลิโต ภนฺโต อูมิชาโต ตตฺถ
จกฺขุมา ปุรโิ ส สก มุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูต นปฺปชาเนยฺย
น ปสฺเสยฺย เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรติ อุทธฺ จฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส นิสสฺ รณ ยถาภูต นปฺปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต
สชฺฌายกตาป มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ ปุน
จปร พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ
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วิจิกิจฺฉาปเรเตน อุปฺปนฺนาย จ วิจิกิจฺฉาย นิสฺสรณ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต สชฺฌายกตาป มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว
อสชฺฌายกตา เสยฺยถาป พฺราหฺมณ อุทปตฺโต อาวิโล ลุฬิโต กลลีภูโต
อนฺธกาเร นิกฺขิตฺโต ตตฺถ จกฺขุมา ปุริโส สก มุขนิมติ ฺต
ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูต นปฺปชาเนยฺย น ปสฺเสยฺย เอวเมว โข
พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ วิจิกิจฺฉาปเรเตน
อุปฺปนฺนาย จ วิจิกิจฺฉาย นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานาติ
ฯเปฯ ทีฆรตฺต สชฺฌายกตาป มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว
อสชฺฌายกตา ยสฺมิฺจ โข พฺราหฺมณ สมเย น กามราคปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรติ น กามราคปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส
นิสฺสรณ ยถาภูต ปชานาติ อตฺตตฺถมฺป ตสฺมึ สมเย ยถาภูต
ปชานาติ ปสฺสติ ปรตฺถมฺป ตสฺมึ สมเย ยถาภูต ปชานาติ ปสฺสติ
อุภยตฺถมฺป ตสฺมึ สมเย ยถาภูต ปชานาติ ปสฺสติ ทีฆรตฺต
อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ ปเคว สชฺฌายกตา เสยฺยถาป
พฺราหฺมณ อุทปตฺโต อสสฏโ ลาขาย วา หลิทฺทยิ า วา นีลยิ า วา
มฺชิฏาย วา ตตฺถ จกฺขุมา ปุริโส สก มุขนิมิตตฺ  ปจฺจเวกฺขมาโน
ยถาภูต ปชาเนยฺย ๑ ปสฺเสยฺย เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย
น กามราคปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ น กามราคปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส
จ กามราคสฺส ยถาภูต ปชานาติ อตฺตตฺถมฺป ตสฺมึ สมเย
ยถาภูต ปชานาติ ปสฺสติ ปรตฺถมฺป ตสฺมึ สมเย ยถาภูต ปชานาติ
#๑ โป. ชาเนยฺย ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 261

ปสฺสติ อุภยตฺถมฺป ตสฺมึ สมเย ยถาภูต ปชานาติ ปสฺสติ ทีฆรตฺต
อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ ปเคว สชฺฌายกตา ฯ ปุน
จปร พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย น พฺยาปาทปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ
น พฺยาปาทปเรเตน อุปปฺ นฺนสฺส จ พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต
ปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ ปเคว
สชฺฌายกตา เสยฺยถาป พฺราหฺมณ อุทปตฺโต อคฺคินา อสนฺตตฺโต
อนุกฺกุฏิโต อนุสฺสทกชาโต ตตฺถ จกฺขุมา ปุรโิ ส สก มุขนิมิตฺต
ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูต ปชาเนยฺย ปสฺเสยฺย เอวเมว โข พฺราหฺมณ
ยสฺมึ สมเย น พฺยาปาทปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ น พฺยาปาทปเรเตน
อุปฺปนฺนสฺส จ พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ
ทีฆรตฺต อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ ปเคว อสชฺฌายกตา ฯ
ปุน จปร พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย น ถีนมิทฺธปริยุฏิเตน เจตสา
วิหรติ น ถีนมิทฺธปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ ถีนมิทฺธสฺส นิสฺสรณ
ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ
ปเคว สชฺฌายกตา เสยฺยถาป พฺราหฺมณ อุทปตฺโต น เสวาลปณกปริโยนทฺโธ
ตตฺถ จกฺขมุ า ปุรโิ ส สก มุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน
ยถาภูต ปชาเนยฺย ปสฺเสยฺย เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย
น ถีนมิทฺธปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ น ถีนมิทธฺ ปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส
จ ถีนมิทฺธสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต
อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ ปเคว สชฺฌายกตา ฯ ปุน จปร
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พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย น อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ
น อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส นิสฺสรณ
ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ
ปเคว สชฺฌายกตา เสยฺยถาป พฺราหฺมณ อุทปตฺโต น วาเตริโต
น จลิโต น ภนฺโต น อูมิชาโต ตตฺถ จกฺขุมา ปุริโส สก
มุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูต ปชาเนยฺย ปสฺเสยฺย เอวเมว
โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย น อุทธฺ จฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏิเตน เจตสา
วิหรติ น อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส
นิสฺสรณ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต อสชฺฌายกตาป มนฺตา
ปฏิภนฺติ ปเคว สชฺฌายกตา ฯ ปุน จปร พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย
น วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ น วิจิกิจฺฉาปเรเตน อุปฺปนฺนาย
จ วิจิกิจฺฉาย นิสฺสรณ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต
อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ ปเคว สชฺฌายกตา เสยฺยถาป
พฺราหฺมณ อุทปตฺโต อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน อนาวิโล อาโลเก นิกฺขิตฺโต
ตตฺถ จกฺขุมา ปุรโิ ส สก มุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูต ปชาเนยฺย
ปสฺเสยฺย เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย น วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรติ น วิจิกิจฺฉาปเรเตน อุปฺปนฺนาย จ วิจิกิจฺฉาย
นิสฺสรณ ยถาภูต ปชานาติ ฯเปฯ ทีฆรตฺต อสชฺฌายกตาป มนฺตา
ปฏิภนฺติ ปเคว สชฺฌายกตา ฯ อย โข พฺราหฺมณ เหตุ อย
ปจฺจโย เยเนกทา ทีฆรตฺต สชฺฌายกตาป มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ ปเคว
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อสชฺฌายกตา อย ปน พฺราหฺมณ เหตุ อย ปจฺจโย เยเนกทา
ทีฆรตฺต อสชฺฌายกตาป มนฺตา ปฏิภนฺติ ปเคว สชฺฌายกตาติ ฯ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๑๙๔] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ เตน โข ปน สมเยน การณปาลี พฺราหฺมโณ ลิจฺฉวีน
กมฺมนฺต กาเรติ อทฺทสา โข การณปาลี พฺราหฺมโณ ปงฺคิยานึ
พฺราหฺมณ ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน ปงฺคิยานึ พฺราหฺมณ เอตทโวจ
หนฺท กุโต นุ ภว ปงฺคิยานี อาคจฺฉติ ทิวา ทิวสฺสาติ ฯ อิธาห ๑
โภ อาคจฺฉามิ สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกาติ ต กึ มฺติ ภว
ปงฺคิยานี สมณสฺส โคตมสฺส ปฺาเวยฺยตฺติย ปณฺฑิโต มฺเติ
โกจาห โภ โก จ สมณสฺส โคตมสฺส ปฺาเวยฺยตฺติย ชานิสฺสามิ
โสป นูนสฺส ตาทิโสว โย สมณสฺส โคตมสฺส ปฺาเวยฺยตฺติย
ชาเนยฺยาติ อุฬาราย ขลุ ภว ปงฺคิยานี สมณ โคตม ปสสาย
ปสสตีติ โกจาห โภ โก จ สมณ โคตม ปสสิสฺสามิ ปสฏปสฏโ
จ ๒ โส ภว โคตโม เสฏโ เทวมนุสฺสานนฺติ กึ ปน
ภว ปงฺคิยานี อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน สมเณ โคตเม เอว อภิปฺปสนฺโนติ
เสยฺยถาป โภ ปุรโิ ส อคฺครสปริติตฺโต น อฺเส
หีนาน รสาน ปเหติ เอวเมว โข โภ ยโต ยโต ตสฺส โภโต
#๑ ม. ยุ. อิโตห ฯ ๒ ม. ยุ. ปสตฺถปฺปสตฺโถว ฯ
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โคตมสฺส ธมฺม สุณาติ ยทิ สุตฺตโส ยทิ เคยฺยโส ยทิ เวยฺยากรณโส
ยทิ อพฺภุตธมฺมโส ตโต ตโต น อฺเส ปุถุสมณปฺปวาทาน ๑
ปเหติ เสยฺยถาป โภ ปุริโส ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺยปเรโต มธุปณ
 ฺฑิก
อธิคจฺเฉยฺย โส ยโต ยโต สาเยถ ลภเตว ๒ สาทุรส อเสจนก
เอวเมว โข โภ ยโต ยโต ตสฺส โภโต โคตมสฺส ธมฺม สุณาติ
ยทิ สุตฺตโส ยทิ เคยฺยโส ยทิ เวยฺยากรณโส ยทิ อพฺภุตธมฺมโส
ตโต ตโต ลภเตว ๒ อตฺตมนต ลภติ เจตโส ปสาท ฯ เสยฺยถาป โภ
ปุริโส จนฺทนฆฏิก อธิคจฺเฉยฺย หริจนฺทนสฺส วา โลหิตจนฺทนสฺส วา
[๓]- ยโต ยโต ฆาเยถ ยทิ มูลโต ยทิ มชฺฌโต ยทิ อคฺคโต
อธิคจฺฉเตว สุรภิคนฺธ อเสจนก เอวเมว โข โภ ยโต ยโต ตสฺส
โภโต โคตมสฺส ธมฺม สุณาติ ยทิ สุตฺตโส ยทิ เคยฺยโส ยทิ
เวยฺยากรณโส ยทิ อพฺภุตธมฺมโส ตโต ตโต อธิคจฺฉติ ปามุชฺช
อธิคจฺฉติ โสมนสฺส ฯ เสยฺยถาป โภ ปุริโส อาพาธิโก ทุกขฺ ิโต
พาฬฺหคิลาโน ตสฺส กุสโล ภิสโก านโส อาพาธ นีหเรยฺย เอวเมว
โข โภ ยโต ยโต ตสฺส โภโต โคตมสฺส ธมฺม สุณาติ ยทิ สุตฺตโส
ยทิ เคยฺยโส ยทิ เวยฺยากรณโส ยทิ อพฺภุตธมฺมโส ตโต ตโต
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา อพฺภตฺถ คจฺฉนฺติ ฯ เสยฺยถาป โภ
โปกฺขรณี อจฺโฉทกา สาโตทกา สีโตทกา เสโตทกา ๔ สุปติฏ า รมณียา
อถ ปุรโิ ส อาคจฺเฉยฺย ฆมฺมาภิตตฺโต ฆมฺมปเรโต กิลนฺโต ตสิโต
#๑ ม. ยุ. ปุถสุ มณพฺราหฺมณปฺปวาทาน ฯ ๒ โป. ลเภเถว ฯ ๓ ม. ยุ. โสติ อตฺถิ ฯ
#๔ ม. เสตกา ฯ
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ปปาสิโต โส ต โปกฺขรณึ โอคาเหตฺวา นฺหาตฺวา จ ปวิตฺวา จ
สพฺพทรถกิลมถปริฬาห ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺย เอวเมว โข โภ ยโต
ยโต ตสฺส โภโต โคตมสฺส ธมฺม สุณาติ ยทิ สุตฺตโส ยทิ เคยฺยโส
ยทิ เวยฺยากรณโส ยทิ อพฺภุตธมฺมโส ตโต ตโต สพฺพทรถกิลมถปริฬาหา
ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺตีติ ฯ เอว วุตฺเต การณปาลี พฺราหฺมโณ
อุฏายาสนา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา ทกฺขณ
ิ ชานุมณฺฑล ปวิย
นิหนฺตฺวา เยน ภควา เตนฺชลึ ปณาเมตฺวา ติกฺขตฺตุ อุทาน
อุทาเนสิ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม
ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ อภิกฺกนฺต โภ ปงฺคิยานิ อภิกฺกนฺต โภ ปงฺคิยานิ
เสยฺยถาป โภ ปงฺคิยานิ นิกฺกุชชฺ ิต วา อุกฺกุชฺเชยฺย ปฏิจฺฉนฺน วา
วิวเรยฺย มูฬหฺ สฺส วา มคฺค อาจิกฺเขยฺย อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชต
ธาเรยฺย จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตีติ เอวเมว ๑ โภตา
ปงฺคิยานินา อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต ฯ เอสาห โภ ปงฺคิยานิ
ต ภวนฺต โคตม สรณ คจฺฉามิ ธมฺมฺจ ภิกฺขุสงฺฆฺจ อุปาสก
ม ภว ปงฺคยานี ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๑๙๕] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน
กูฏาคารสาลาย ฯ เตน โข ปน สมเยน ปฺจมตฺตานิ ลิจฺฉวิสตานิ ภควนฺต
ปยิรุปาสนฺติ อปฺเปกจฺเจ ลิจฺฉวี นีลา โหนฺติ นีลวณฺณา นีลวตฺถา
นีลาลงฺการา อปฺเปกจฺเจ ลิจฺฉวี ปตา โหนฺติ ปตวณฺณา ปตวตฺถา
#๑ ม. เอวเมว ฯ
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ปตาลงฺการา อปฺเปกจฺเจ ลิจฺฉวี โลหิตกา โหนฺติ โลหิตกวณฺณา
โลหิตกวตฺถา โลหิตกาลงฺการา อปฺเปกจฺเจ ลิจฺฉวี โอทาตา โหนฺติ
โอทาตวณฺณา โอทาตวตฺถา โอทาตาลงฺการา ตฺยสฺสุท ๑ ภควา อติโรจติ
วณฺเณน เจว ยสสา จ อถโข ปงฺคิยานี พฺราหฺมโณ
อุฏายาสนา เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยน ภควา เตนฺชลึ
ปณาเมตฺวา ภควนฺต เอตทโวจ ปฏิภาติ ม ภควา ปฏิภาติ
ม สุคตาติ ฯ ปฏิภาตุ ต ปงฺคิยานีติ ภควา อโวจ ฯ อถโข
ปงฺคิยานี พฺราหฺมโณ ภควโต สมฺมุขา สารูปาย ๒ คาถาย อภิตฺถวิ
ปทฺม ๓ ยถา โกกนุท ๔ สุคนฺธ
ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ
องฺคีรส ปสฺส วิโรจมาน
ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ ฯ
อถโข เต ลิจฺฉวี ปฺจหิ อุตฺตราสงฺคสเตหิ ปงฺคิยานึ พฺราหฺมณ
อจฺฉาเทสุ ฯ อถโข ปงฺคิยานี พฺราหฺมโณ เตหิ ปฺจหิ อุตฺตราสงฺคสเตหิ
ภควนฺต อจฺฉาเทสิ ฯ อถโข ภควา เต ลิจฺฉวี เอตทโวจ
ปฺจนฺน ลิจฺฉวี รตนาน ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โลกสฺมึ กตเมส
ปฺจนฺน ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาโว ทุลลฺ โภ
โลกสฺมึ ตถาคตปฺปเวทิตสฺส ธมฺมวินยสฺส เทสิตา ๕ ปุคฺคโล ทุลลฺ โภ
โลกสฺมึ ตถาคตปฺปเวทิตสฺส ธมฺมวินยสฺส เทสิตสฺส วิฺาตา
ปุคฺคโล ทุลลฺ โภ โลกสฺมึ ตถาคตปฺปเวทิตสฺส ธมฺมวินยสฺส เทสิตสฺส
#๑ ม. ตฺยาสฺสุท ฯ ๒ โป. ม. ยุ. สารุปปฺ าย ฯ ๓ โป. ม. ยุ. ปทุม ฯ
#๔ ม. ยุ. โกกนท ฯ ๕ ม. ยุ. เทเสตา ฯ
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วิฺาตา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ปุคฺคโล ทุลฺลโภ โลกสฺมึ
กตฺุกตเวที ปุคฺคโล ทุลลฺ โภ โลกสฺมึ อิเมส โข ลิจฺฉวี ปฺจนฺน
รตนาน ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โลกสฺมินตฺ ิ ฯ
[๑๙๖] ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปุพฺเพว
สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต ปฺจ มหาสุปนา
ปาตุรเหสุ กตเม ปฺจ ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต อย มหาปวี
มหาสยน อโหสิ หิมวา ปพฺพตราชา พิมฺโพหน ๑ อโหสิ ปุรตฺถิเม
สมุทฺเท วาโม หตฺโถ โอหิโต อโหสิ ปจฺฉิเม สมุทฺเท ทกฺขิโณ
หตฺโถ โอหิโต อโหสิ ทกฺขิเณ สมุทฺเท อุโภ ปาทา โอหิตา อเหสุ
ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปุพฺเพว สมฺโพธา
อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต อย ปโม มหาสุปโน ปาตุรโหสิ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปุพฺเพว
สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต ติริยา นาม ติณชาติ
นาภิยา อุคฺคนฺตฺวา นภ อาหจฺจ ิตา อโหสิ ตถาคตสฺส ภิกฺขเว
อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส
โพธิสตฺตสฺเสว สโต อย ทุติโย มหาสุปโน ปาตุรโหสิ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปุพฺเพว สมฺโพธา
อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต เสตา กิมี กณฺหสีสา ปาเทหิ
อุสฺสกฺกิตฺวา [๒]- ยาว ชานุมณฺฑลา ปฏิจฺฉาเทสุ ตถาคตสฺส ภิกฺขเว
#๑ โป. ม. พิพฺโพหน ฯ ๒ ม. อคฺคนขโตติ ทิสฺสติ ฯ
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อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว
สโต อย ตติโย มหาสุปโน ปาตุรโหสิ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส
โพธิสตฺตสฺเสว สโต จตฺตาโร สกุณา นานาวณฺณา จตูหิ ทิสาหิ
อาคนฺตฺวา ปาทมูเล นิปติตฺวา สพฺพเสตา สมฺปชฺชึสุ ตถาคตสฺส
ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส
โพธิสตฺตสฺเสว สโต อย จตุตฺโถ มหาสุปโน ปาตุรโหสิ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปุพฺเพว สมฺโพธา
อนภิสมฺพุทฺโธ โพธิสตฺโตว สมาโน มหโต มิฬฺหปพฺพตสฺส อุปรูปริ จงฺกมติ
อลิปฺปมาโน มิเฬฺหน ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต อย ปฺจโม
มหาสุปโน ปาตุรโหสิ ฯ ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต
อย มหาปวี มหาสยน อโหสิ หิมวา ปพฺพตราชา พิมฺโพหน อโหสิ
ปุรตฺถิเม สมุทฺเท วาโม หตฺโถ โอหิโต อโหสิ ปจฺฉิเม สมุทฺเท
ทกฺขิโณ หตฺโถ โอหิโต อโหสิ ทกฺขิเณ สมุทฺเท อุโภ ปาทา
โอหิตา อเหสุ ตถาคเตน ภิกฺขเว อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน อนุตฺตรา
สมฺมาสมฺโพธิ อภิสมฺพุทฺธา ตสฺส อภิสมฺโพธาย อย ปโม มหาสุปโน
ปาตุรโหสิ ฯ ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต ติริยา
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นาม ติณชาติ นาภิยา อุคฺคนฺตฺวา นภ อาหจฺจ ิตา อโหสิ ตถาคเตน
ภิกฺขเว อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค
อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิโต ตสฺส อภิสมฺโพธาย
อย ทุติโย มหาสุปโน ปาตุรโหสิ ฯ ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว
สโต เสตา กิมี กณฺหสีสา ปาเทหิ อุสฺสกฺกิตฺวา ยาว ชานุมณฺฑลา
ปฏิจฺฉาเทสุ พหู ภิกฺขเว คิหี โอทาตวสนา ตถาคต ปาณุเปต ๑
สรณ คตา ตสฺส อภิสมฺโพธาย อย ตติโย มหาสุปโน ปาตุรโหสิ ฯ
ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปุพฺเพว
สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต จตฺตาโร สกุณา
นานาวณฺณา จตูหิ ทิสาหิ อาคนฺตฺวา ปาทมูเล นิปติตฺวา สพฺพเสตา
สมฺปชฺชึสุ จตฺตาโรเม ภิกฺขเว วณฺณา ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา
สุทฺทา เต ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อคารสฺมา อนคาริย
ปพฺพชิตฺวา อนุตฺตร วิมุตฺตึ สจฺฉิกโรนฺติ ตสฺส อภิสมฺโพธาย อย จตุตฺโถ
มหาสุปโน ปาตุรโหสิ ฯ ยมฺป ภิกขฺ เว ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺโธ โพธิสตฺโตว สมาโน มหโต
มิฬฺหปพฺพตสฺส อุปรูปริ จงฺกมติ อลิปฺปมาโน มิเฬฺหน ลาภี ภิกฺขเว
ตถาคโต จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน ตตฺถ
จ ตถาคโต อคธิโต ๒ อมุจฺฉิโต อนชฺโฌปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี
นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ ตสฺส อภิสมฺโพธาย อย ปฺจโม มหาสุปโน
#๑ โป. ม. ปาณุเปตา ฯ ๒ ม. ต ตถาคโต อคถิโต ฯ
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ปาตุรโหสิ ฯ ตถาคตสฺส ภิกฺขเว อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต อิเม ปฺจ
มหาสุปนา ปาตุรเหสุนฺติ ฯ
[๑๙๗] ปฺจิเม ภิกฺขเว วสฺสสฺส อนฺตรายา ย เนมิตฺตา
น ชานนฺติ ยตฺถ เนมิตฺตาน จกฺขุ ๑ นกฺกมติ กตเม ปฺจ อุปริ
ภิกฺขเว อากาเส เตโชธาตุ ปกุปฺปติ เตน อุปปฺ นฺนา เมฆา
ปฏิวิคจฺฉนฺติ อย ภิกฺขเว ปโม วสฺสสฺส อนฺตราโย ย เนมิตฺตา
น ชานนฺติ ยตฺถ เนมิตฺตาน จกฺขุ นกฺกมติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
อุปริ อากาเส วาโยธาตุ ปกุปฺปติ เตน อุปฺปนฺนา เมฆา
ปฏิวิคจฺฉนฺติ อย ภิกฺขเว ทุติโย วสฺสสฺส อนฺตราโย ย เนมิตฺตา
น ชานนฺติ ยตฺถ เนมิตฺตาน จกฺขุ นกฺกมติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ราหุ อสุรินฺโท ปาณินา อุทก ปฏิจฺฉิตฺวา ๒ มหาสมุทฺเท ฉฑฺเฑติ อย
ภิกฺขเว ตติโย วสฺสสฺส อนฺตราโย ย เนมิตฺตา น ชานนฺติ ยตฺถ
เนมิตฺตาน จกฺขุ นกฺกมติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว วสฺสวลาหกา
เทวปุตฺตา ๓ ปมตฺตา โหนฺติ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ วสฺสสฺส อนฺตราโย
ย เนมิตฺตา น ชานนฺติ ยตฺถ เนมิตฺตาน จกฺขุ นกฺกมติ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว มนุสฺสา อธมฺมิกา โหนฺติ อย ภิกฺขเว ปฺจโม
วสฺสสฺส อนฺตราโย ย เนมิตฺตา น ชานนฺติ ยตฺถ เนมิตฺตาน
จกฺขุ นกฺกมติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ วสฺสสฺส อนฺตรายา ย
เนมิตฺตา น ชานนฺติ ยตฺถ เนมิตฺตาน จกฺขุ นกฺกมตีติ ฯ
#๑ โป. ม. ยุ. จกฺขุ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ โป. ม. สมฺปฏิฉิตฺวา ฯ ๓ ม. เทวา ฯ
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[๑๙๘] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคตา วาจา สุภาสิตา
โหติ โน ทุพฺภาสิตา อนวชฺชา จ อนนุวชฺชา ๑ วิฺูน กตเมหิ
ปฺจหิ กาเลน จ ภาสิตา โหติ สจฺจา จ ภาสิตา โหติ
สณฺหา จ ภาสิตา โหติ อตฺถสฺหิตา จ ภาสิตา โหติ เมตฺตจิตฺเตน
จ ภาสิตา โหติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ องฺเคหิ
สมนฺนาคตา วาจา สุภาสิตา โหติ โน ทุพฺภาสิตา อนวชฺชา จ
อนนุวชฺชา ๑ วิฺูนนฺติ ฯ
[๑๙๙] ย ๒ ภิกฺขเว สีลวนฺโต ปพฺพชิตา กุล อุปสงฺกมนฺติ ตตฺถ
มนุสฺสา ปฺจหิ าเนหิ พหุ ปฺุ ปสวนฺติ กตเมหิ ปฺจหิ
ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย สีลวนฺเต ปพฺพชิเต กุล อุปสงฺกมนฺเต มนุสฺสาน ๓
ทิสฺวา จิตฺตานิ ปสีทนฺติ ๔ สคฺคสวตฺตนิก ภิกฺขเว ต กุล ตสฺมึ
สมเย ปฏิปท ปฏิปนฺน โหติ ฯ ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย สีลวนฺเต ปพฺพชิเต
กุล อุปสงฺกมนฺเต มนุสสฺ า ปจฺจุฏเนฺติ อภิวาเทนฺติ อาสน เทนฺติ
อุจฺจากุลิกสวตฺตนิก ๕ ภิกฺขเว ต กุล ตสฺมึ สมเย ปฏิปท ปฏิปนฺน
โหติ ฯ ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย สีลวนฺเต ปพฺพชิเต กุล อุปสงฺกมนฺเต
มนุสฺสา มจฺเฉรมล ปฏิวิเนนฺติ ๖ มเหสกฺขสวตฺตนิก ภิกฺขเว ต กุล
ตสฺมึ สมเย ปฏิปท ปฏิปนฺน โหติ ฯ ยสฺมึ ภิกขฺ เว สมเย สีลวนฺเต
ปพฺพชิเต กุล อุปสงฺกมนฺเต มนุสฺสา ยถาสตฺติ ๗ ยถาพล สวิภชนฺติ
#๑ โป. ม. ยุ. อนนุวชฺชา จ ฯ ๒ ยุ. ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย ฯ ๓ โป. ม. ยุ. มนุสสฺ า ฯ
#๔ ม. ยุ. ปสาเทนฺติ ฯ ๕ ม. ยุ. อุจฺจากุลีน ... ฯ ๖ ยุ. ปฏิวิโนเทนฺติ ฯ
#๗ ยุ. ยถาสตฺตึ ฯ
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มหาโภคสวตฺตนิก ภิกฺขเว ต กุล ตสฺมึ สมเย ปฏิปท ปฏิปนฺน
โหติ ฯ ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย สีลวนฺเต ปพฺพชิเต กุล อุปสงฺกมนฺเต
มนุสฺสา ปริปุจฺฉนฺติ ปริปฺหนฺติ ธมฺม สุณนฺติ มหาปฺาสวตฺตนิก
ภิกฺขเว ต กุล ตสฺมึ สมเย ปฏิปท ปฏิปนฺน โหติ ฯ ยสฺมึ ภิกขฺ เว
สมเย สีลวนฺโต ๑ ปพฺพชิตา กุล อุปสงฺกมนฺติ ตตฺถ มนุสฺสา อิเมหิ
ปฺจหิ าเนหิ พหุ ปฺุ ปสวนฺตีติ ฯ
[๒๐๐] ปฺจิมา ภิกฺขเว นิสฺสารณิยา ๒ ธาตุโย กตมา ปฺจ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน กาเม ๓ มนสิกโรโต กาเมสุ จิตฺต น ปกฺขนฺทติ
น ปสีทติ น สนฺติฏติ น วิมุจฺจติ เนกฺขมฺม โข ปนสฺส มนสิกโรโต
เนกฺขมฺเม จิตฺต ปกฺขนฺทติ ปสีทติ สนฺติฏติ วิมุจฺจติ ตสฺส
ต จิตฺต สุคต ๔ สุภาวิต สุวุฏิต สุวิมุตฺต สุวิสยุตฺต กาเมหิ เย
จ กามปจฺจยา อุปฺปชฺชนฺติ อาสวา วิฆาตปริฬาหา มุตฺโต โส
เตหิ น โส ต เวทน เวทิยติ อิทมกฺขาต กามาน นิสฺสรณ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน พฺยาปาท มนสิกโรโต พฺยาปาเท จิตฺต
น ปกฺขนฺทติ น ปสีทติ น สนฺติฏติ น วิมุจฺจติ อพฺยาปาท
โข ปนสฺส มนสิกโรโต อพฺยาปาเท จิตฺต ปกฺขนฺทติ ปสีทติ สนฺติฏติ
วิมุจฺจติ ตสฺส ต จิตฺต สุคต ๔ สุภาวิต สุวุฏิต สุวิมุตฺต สุวิสยุตฺต
พฺยาปาเทน เย จ พฺยาปาทปจฺจยา อุปฺปชฺชนฺติ อาสวา วิฆาตปริฬาหา
มุตฺโต โส เตหิ น โส ต เวทน เวทิยติ อิทมกฺขาต
พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน วิเหส
#๑ ม. ย ภิกฺขเว สีลวนฺโต ฯ ๒ ม. นิสสฺ ารณียา ฯ ยุ. นิสฺสรณียา ฯ
#๓ โป. ม. ยุ. กาม ฯ ๔ ยุ. สุกต ฯ
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มนสิกโรโต วิเหสาย จิตฺต น ปกฺขนฺทติ น ปสีทติ น สนฺติฏติ
น วิมุจฺจติ อวิเหส โข ปนสฺส มนสิกโรโต อวิเหสาย จิตฺต
ปกฺขนฺทติ ปสีทติ สนฺติฏติ วิมุจฺจติ ตสฺส ต จิตฺต สุคต สุภาวิต
สุวุฏิต สุวิมุตฺต สุวิสยุตฺต วิเหสาย เย จ วิเหสาปจฺจยา อุปฺปชฺชนฺติ
อาสวา วิฆาตปริฬาหา มุตฺโต โส เตหิ น โส ต เวทน เวทิยติ
อิทมกฺขาต วิเหสาย นิสฺสรณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน รูเป ๑
มนสิกโรโต รูเปสุ ๒ จิตฺต น ปกฺขนฺทติ น ปสีทติ น สนฺตฏิ ติ น
วิมุจฺจติ อรูป โข ปนสฺส มนสิกโรโต อรูเป จิตฺต ปกฺขนฺทติ
ปสีทติ สนฺติฏติ วิมุจฺจติ ตสฺส ต จิตฺต สุคต สุภาวิต สุวุฏิต
สุวิมุตฺต สุวสิ ยุตฺต รูเปหิ เย จ รูปปจฺจยา อุปฺปชฺชนฺติ อาสวา
วิฆาตปริฬาหา มุตฺโต โส เตหิ น โส ต เวทน เวทิยติ
อิทมกฺขาต รูปาน นิสฺสรณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สกฺกาย
มนสิกโรโต สกฺกาเย จิตฺต น ปกฺขนฺทติ น ปสีทติ น สนฺติฏติ
น วิมุจฺจติ สกฺกายนิโรธ โข ปนสฺส มนสิกโรโต สกฺกายนิโรเธ
จิตฺต ปกฺขนฺทติ ปสีทติ สนฺติฏติ วิมุจฺจติ ตสฺส ต จิตฺต สุคต
สุภาวิต สุวุฏิต สุวิมุตฺต สุวิสยุตฺต สกฺกาเยน เย จ สกฺกายปจฺจยา
อุปฺปชฺชนฺติ อาสวา วิฆาตปริฬาหา มุตฺโต โส เตหิ น
โส ต เวทน เวทิยติ อิทมกฺขาต สกฺกายสฺส นิสฺสรณ ฯ ตสฺส
กามนนฺทิป ๓ นานุเสติ พฺยาปาทนนฺทิป นานุเสติ วิเหสานนฺทิป ๔
#๑ โป. ม. ยุ. รูป ฯ ๒ ม. ยุ. รูเป ฯ ๓-๔ ม. ...นนฺทปี  ฯ
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นานุเสติ รูปนนฺทิป ๑ นานุเสติ สกฺกายนนฺทิป ๒ นานุเสติ โส
กามนนฺทิยาป อนนุสยา พฺยาปาทนนฺทิยาป อนนุสยา วิเหสานนฺทิยาป
อนนุสยา รูปนนฺทิยาป อนนุสยา สกฺกายนนฺทิยาป อนนุสยา อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ นิราลโย ๓ อจฺเฉชฺชิ ๔ ตณฺห วิวฏฏยิ สฺโชน
สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกขฺ สฺส ฯ อิมา โข ภิกฺขเว ปฺจ
นิสฺสารณิยา ธาตุโยติ ฯ
พฺราหฺมณวคฺโค ปฺจโม ฯ
จตุตฺโถ ปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
ตสฺสุทฺทาน
โสโณ โทโณ สคารโว การณปาลี จ ปงฺคิยานี
สุปนา จ วสฺสา วาจา กุล นิสฺสรณิเยน จาติ ฯ
________________
#๑-๒ ม. ... นนฺทีป ฯ ๓ ม. ยุ. นิรมุสโย ฯ ๔ โป. ม. อจฺเฉจฺฉิ ฯ
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ปฺจมปณฺณาสโก
กิมฺพิลวคฺโค ปโม
[๒๐๑] เอก สมย ภควา กิมิลาย ๑ วิหรติ เวฬุวเน ฯ อถโข
อายสฺมา กิมฺพิโล ๒ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
อายสฺมา กิมฺพิโล ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ
โก ปจฺจโย เยน ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม น จิรฏิติโก
โหตีติ ฯ อิธ กิมฺพลิ ตถาคเต ปรินิพฺพุเต ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย อุปาสกา
อุปาสิกาโย สตฺถริ อคารวา วิหรนฺติ อปฺปติสฺสา ธมฺเม อคารวา
วิหรนฺติ อปฺปติสฺสา สงฺเฆ อคารวา วิหรนฺติ อปฺปติสฺสา สิกฺขาย
อคารวา วิหรนฺติ อปฺปติสฺสา อฺมฺ อคารวา วิหรนฺติ
อปฺปติสฺสา อย โข กิมพฺ ิล เหตุ อย ปจฺจโย เยน ตถาคเต
ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม น จิรฏิติโก โหตีติ ฯ โก ปน ภนฺเต เหตุ โก
ปจฺจโย เยน ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม จิรฏิติโก โหตีติ ฯ
อิธ กิมฺพิล ตถาคเต ปรินิพฺพุเต ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย อุปาสกา อุปาสิกาโย
สตฺถริ สคารวา วิหรนฺติ สปฺปติสสฺ า ธมฺเม สคารวา วิหรนฺติ
สปฺปติสฺสา สงฺเฆ สคารวา วิหรนฺติ สปฺปติสฺสา สิกฺขาย สคารวา
วิหรนฺติ สปฺปติสฺสา อฺมฺ สคารวา วิหรนฺติ สปฺปติสฺสา
อย โข กิมพฺ ิล เหตุ อย ปจฺจโย เยน ตถาคเต ปรินิพฺพุเต
#๑ โป. กิมฺมลิ าย ฯ ยุ. กิมพฺ ิลาย ฯ ๒ ม. กิมิ ... ฯ
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สทฺธมฺโม จิรฏิติโก โหตีติ ฯ
[๒๐๒] ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา ธมฺมสฺสวเน กตเม ปฺจ
อสฺสุต สุณาติ สุต ปริโยทเปติ กงฺข วิหนติ ๑ ทิฏึ อุชุ
กโรติ จิตฺตมสฺส ปสีทติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา
ธมฺมสฺสวเนติ ฯ
[๒๐๓] ปฺจหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภโทฺร ๒
อสฺสาชานิโย ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว
สงฺข คจฺฉติ กตเมหิ ปฺจหิ อาชฺชเวน ชเวน มทฺทเวน
ขนฺติยา โสรจฺเจน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต
รฺโ ภโทฺร ๓ อสฺสาชานิโย ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ
องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ ฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย
อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ ปฺจหิ
อาชฺชเวน ชเวน มทฺทเวน ขนฺติยา โสรจฺเจน อิเมหิ โข ภิกขฺ เว
ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย
ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
[๒๐๔] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว พลานิ กตมานิ ปฺจ สทฺธาพล
หิริพล โอตฺตปฺปพล วิรยิ พล ปฺาพล อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ
พลานีติ ฯ
[๒๐๕] ปฺจิเม ภิกขฺ เว เจโตขิลา กตเม ปฺจ อิธ
#๑ ม. วิตรติ ฯ ๒-๓ ม. ยุ. ภทฺโท ฯ
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ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สตฺถริ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น สมฺปสีทติ ๑
โย โส ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สตฺถริ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น
สมฺปสีทติ ตสฺส จิตฺต น นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย
ปธานาย ยสฺส จิตฺต น นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย
ปธานาย อย ปโม เจโตขิโล ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ธมฺเม ... สงฺเฆ ... สิกฺขาย ... สพฺรหฺมจารีสุ กุปโต โหติ อนตฺตมโน
อาหตจิตฺโต ขิลชาโต โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีสุ กุปโต
โหติ อนตฺตมโน อาหตจิตฺโต ขิลชาโต ตสฺส จิตฺต น นมติ
อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย ปธานาย ยสฺส จิตฺต น นมติ
อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย ปธานาย อย ปฺจโม เจโตขิโล ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ เจโตขิลาติ ฯ
[๒๐๖] ปฺจิเม ภิกฺขเว เจตโส วินิพนฺธา กตเม ปฺจ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเม ๒ อวีตราโค โหติ อวิคตจฺฉนฺโท อวิคตเปโม
อวิคตปปาโส อวิคตปริฬาโห อวิคตตโณฺห โย โส
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ กาเม อวีตราโค โหติ อวิคตจฺฉนฺโท อวิคตเปโม
อวิคตปปาโส อวิคตปริฬาโห อวิคตตโณฺห ตสฺส จิตฺต น มนติ
อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย ปธานาย ยสฺส จิตฺต น นมติ
อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย ปธานาย อย ปโม เจตโส
วินิพนฺโธ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย อวีตราโค โหติ ... รูเป
#๑ โป. น ปสสีทติ ฯ ๒ ม. ยุ. กาเมสุ ฯ
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อวีตราโค โหติ ... ยาวทตฺถ อุทราวเทหก ภฺุชติ ฺวา เสยฺยสุข
ปสฺสสุข มิทฺธสุข อนุยตุ ฺโต วิหรติ ... อฺตร เทวนิกาย ปณิธาย
พฺรหฺมจริย จรติ อิมินาห สีเลน วา วเตน วา ตเปน วา
พฺรหฺมจริเยน วา เทโว วา ภวิสฺสามิ เทวฺตโร วาติ โย
โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อฺตร เทวนิกาย ปณิธาย พฺรหฺมจริย
จรติ อิมินาห สีเลน วา วเตน วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน
วา เทโว วา ภวิสฺสามิ เทวฺตโร วาติ ตสฺส จิตฺต
น นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย ปธานาย ยสฺส
จิตฺต น นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย ปธานาย อย
ปฺจโม เจตโส วินิพนฺโธ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ เจตโส
วินิพนฺธาติ ฯ
[๒๐๗] ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา ยาคุยา กตเม ปฺจ
ขุทฺท ๑ ปฏิวิเนติ ปปาส ปฏิวิเนติ วาต อนุโลเมติ วตฺถึ
โสเธติ อามาวเสส ปาเจติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา
ยาคุยาติ ฯ
[๒๐๘] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา ทนฺตกฏสฺส อขาทเน
กตเม ปฺจ อจกฺขุสฺส มุข ทุคฺคนฺธ โหติ รสหรณิโย น
วิสุชฺฌนฺติ ปตฺต เสมฺห ภตฺต ปริโยนทฺธติ ๒ ภตฺตมสฺส นจฺฉาเทติ
อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ อาทีนวา ทนฺตกฏสฺส อขาทเน ฯ ปฺจิเม
ภิกฺขเว อานิสสา ทนฺตกฏสฺส ขาทเน กตเม ปฺจ จกฺขุสฺส
#๑ ยุ. ขุท ฯ ๒ ยุ. ปริโยนทฺธนฺติ ฯ
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มุข น ทุคฺคนฺธ โหติ รสหรณิโย วิสุชฺฌนฺติ ปตฺต เสมฺห
ภตฺต น ปริโยนทฺธติ ภตฺตมสฺส ฉาเทติ อิเม โข ภิกฺขเว
ปฺจ อานิสสา ทนฺตกฏสฺส ขาทเนติ ฯ
[๒๐๙] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา อายตเกน คีตสฺสเรน ธมฺม
ภณนฺตสฺส กตเม ปฺจ อตฺตาป ๑ ตสฺมึ สเร สารชฺชติ ปเรป
ตสฺมึ สเร สารชฺชนฺติ คหปติกาป อุชฌ
ฺ ายนฺติ ยเถว มย
คายาม เอวเมวิเม ๒ สมณา สกฺยปุตฺติยา คายนฺตีติ สรกุตฺติมฺป
นิกามยมานสฺส สมาธิสฺส ภงฺโค โหติ ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏ านุคตึ
อาปชฺชติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา อายตเกน คีตสฺสเรน
ธมฺม ภณนฺตสฺสาติ ฯ
[๒๑๐] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา มุฏสฺสติสฺส อสมฺปชานสฺส
นิทฺท โอกฺกมโต ๓ กตเม ปฺจ ทุกฺข สุปติ ทุกฺข ปฏิพชุ ฌ
ฺ ติ
ปาปก สุปน  ปสฺสติ เทวตา น รกฺขนฺติ อสุจิ มุจฺจติ อิเม
โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา มุฏสฺสติสฺส อสมฺปชานสฺส นิทฺท
โอกฺกมโต ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา อุปฏิตสฺสติสฺส
สมฺปชานสฺส นิทฺท โอกฺกมโต กตเม ปฺจ สุข สุปติ สุข
ปฏิพุชฺฌติ น ปาปก สุปน ปสฺสติ เทวตา รกฺขนฺติ อสุจิ
น มุจฺจติ อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ อานิสสา อุปฏิตสฺสติสฺส
สมฺปชานสฺส นิทฺท โอกฺกมโตติ ฯ
กิมฺพิลวคฺโค ปโม ฯ
#๑ โป. ม. ยุ. อตฺตนาป ฯ ๒ ม. เอวเมว โข ฯ ๓ โป. ม. ยุ. โอกฺกมยโต ฯ
#อปรป อีทสิ เมว ฯ
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ตสฺสุทฺทาน ฯ
กิมฺพิโล ธมฺมสฺสวน
อาชานี ๑ จ พล ขิล
วินิพนฺธ ยาคุ กฏ
คีต มุฏ สฺสตีป ๒ จาติ ฯ
_______________
อกฺโกสกวคฺโค ทุติโย
[๒๑๑] โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺโกสกปริภาสโก อริยูปวาที
สพฺรหฺมจารีน ตสฺส ปฺจ อาทีนวา ปาฏิกงฺขา กตเม ปฺจ
ปาราชิโก วา โหติ ฉินฺนปริปนฺโถ ๓ อฺตร วา สงฺกิลฏิ  
อาปตฺตึ อาปชฺชติ พาฬฺห วา โรคาตงฺก ผุสติ สมฺมูโฬฺห กาล
กโรติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชติ โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺโกสกปริภาสโก อริยูปวาที
สพฺรหฺมจารีน ตสฺส อิเม ปฺจ อาทีนวา ปฏิกงฺขาติ ฯ
[๒๑๒] โย โส ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ภณฺฑนการโก กลหการโก
วิวาทการโก ภสฺสการโก สงฺเฆ อธิกรณการโก ตสฺส ปฺจ
อาทีนวา ปาฏิกงฺขา กตเม ปฺจ อนธิคต นาธิคจฺฉติ อธิคต ๔
ปริหายติ ปาปโก กิตฺตสิ ทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ สมฺมูโฬฺห กาล
กโรติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชติ โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภณฺฑนการโก กลหการโก วิวาทการโก
ภสฺสการโก สงฺเฆ อธิกรณการโก ตสฺส อิเม ปฺจ
อาทีนวา ปาฏิกงฺขาติ ฯ
#๑ ม. อาชานีโย ฯ ๒ ยุ. มุฏสฺสตินา ฯ ๓ ม. ฉินฺนปริพนฺโธ ฯ ๔ โป. ม. อธิคตา ฯ
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[๒๑๓] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา ทุสฺสลี สฺส สีลวิปตฺติยา
กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว ทุสฺสโี ล สีลวิปนฺโน ปมาทาธิกรณ
มหตึ โภคชานึ นิคจฺฉติ อย ภิกฺขเว ปโม อาทีนโว ทุสฺสลี สฺส
สีลวิปตฺติยา ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ทุสฺสีลสฺส สีลวิปนฺนสฺส ปาปโก
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ อย ภิกฺขเว ทุติโย อาทีนโว ทุสสฺ ีลสฺส
สีลวิปตฺติยา ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ทุสฺสีโล สีลวิปนฺโน ยฺเทว
ปริส อุปสงฺกมติ ยทิ ขตฺติยปริส ยทิ พฺราหฺมณปริส ยทิ คหปติปริส
ยทิ สมณปริส อวิสารโท อุปสงฺกมติ มงฺกุภูโต อย ภิกฺขเว ตติโย
อาทีนโว ทุสฺสีลสฺส สีลวิปตฺติยา ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ทุสฺสีโล
สีลวิปนฺโน สมฺมูโฬฺห กาล กโรติ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ อาทีนโว
ทุสฺสีลสฺส สีลวิปตฺติยา ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ทุสฺสีโล สีลวิปนฺโน กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ อย
ภิกฺขเว ปฺจโม อาทีนโว ทุสฺสีลสฺส สีลวิปตฺติยา อิเม โข ภิกฺขเว
ปฺจ อาทีนวา ทุสฺสีลสฺส สีลวิปตฺติยา ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา
สีลวโต สีลสมฺปทาย กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว สีลวา สีลสมฺปนฺโน
อปฺปมาทาธิกรณ มหนฺต โภคกฺขนฺธ อธิคจฺฉติ อย ภิกฺขเว
ปโม อานิสโส สีลวโต สีลสมฺปทาย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว สีลวโต
สีลสมฺปนฺนสฺส กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ อย ภิกฺขเว
ทุติโย อานิสโส สีลวโต สีลสมฺปทาย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว สีลวา
สีลสมฺปนฺโน ยฺเทว ปริส อุปสงฺกมติ ยทิ ขตฺติยปริส ยทิ
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พฺราหฺมณปริส ยทิ คหปติปริส ยทิ สมณปริส วิสารโท
อุปสงฺกมติ อมงฺกุภูโต อย ภิกฺขเว ตติโย อานิสโส สีลวโต
สีลสมฺปทาย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว สีลวา สีลสมฺปนฺโน อสมฺมโู ฬฺห กาล
กโรติ อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ อานิสโส สีลวโต สีลสมฺปทาย ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว สีลวา สีลสมฺปนฺโน กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ อย ภิกฺขเว ปฺจโม อานิสโส สีลวโต
สีลสมฺปทาย อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา สีลวโต
สีลสมฺปทายาติ ฯ
[๒๑๔] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา พหุภาณิสฺมึ ปุคฺคเล กตเม
ปฺจ มุสา ภณติ ปสณ
ุ  ภณติ ผรุส ภณติ สมฺผปฺปลาป
ภณติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา พหุภาณิสฺมึ
ปุคฺคเล ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา มนฺตภาณิสฺมึ ๑ ปุคฺคเล กตเม
ปฺจ น มุสา ภณติ น ปสุณ ภณติ น ผรุส ภณติ
น สมฺผปฺปลาป ภณติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา มนฺตภาณิสฺมึ
ปุคฺคเลติ ฯ
[๒๑๕] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา อกฺขนฺติยา กตเม ปฺจ
พหุโน ชนสฺส อปฺปโย โหติ อมนาโป เวรพหุโล จ โหติ
วชฺชพหุโล จ สมฺมูโฬฺห กาล กโรติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
#๑ โป. มนฺตา ... ฯ
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อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ
อาทีนวา อกฺขนฺติยา ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา ขนฺติยา กตเม
ปฺจ พหุโน ชนสฺส ปโย โหติ มนาโป น เวรพหุโล โหติ
น วชฺชพหุโล อสมฺมูโฬฺห กาล กโรติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ
อานิสสา ขนฺติยาติ ฯ
[๒๑๖] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา อกฺขนฺติยา กตเม ปฺจ
พหุโน ชนสฺส อปฺปโย โหติ อมนาโป ลุทฺโธ ๑ จ โหติ วิปฺปฏิสารี
จ สมฺมูโฬฺห กาล กโรติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ
อาทีนวา อกฺขนฺติยา ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา ขนฺติยา กตเม
ปฺจ พหุโน ชนสฺส ปโย โหติ มนาโป อลุทฺโธ ๒ จ โหติ
อวิปฺปฏิสารี จ อสมฺมูโฬฺห กาล กโรติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ
อานิสสา ขนฺติยาติ ฯ
[๒๑๗] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา อปาสาทิเก กตเม ปฺจ
อตฺตาป อตฺตาน อุปวทติ อนุวิจฺจ วิฺู ครหนฺติ ปาปโก
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ สมฺมูโฬฺห กาล กโรติ กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ อิเม โข
ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา อปาสาทิเก ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา
#๑-๒ ม. ลุทโฺ ท อลุทโฺ ท ฯ
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ปาสาทิเก กตเม ปฺจ อตฺตาป อตฺตาน น อุปวทติ อนุวิจฺจ
วิฺู ปสสนฺติ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ อสมฺมูโฬฺห
กาล กโรติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา ปาสาทิเกติ ฯ
[๒๑๘] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา อปาสาทิเก กตเม ปฺจ
อปฺปสนฺนา นปฺปสีทนฺติ ปสนฺนานฺจ เอกจฺจาน อฺถตฺต โหติ
สตฺถุ สาสน น กต ๑ โหติ ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏานุคตึ อาปชฺชติ
จิตฺตมสฺส นปฺปสีทติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา อปาสาทิเก ฯ
ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา ปาสาทิเก กตเม ปฺจ อปฺปสนฺนา
ปสีทนฺติ ปสนฺนานฺจ ภิยฺโยภาโว โหติ สตฺถุ สาสน กต โหติ
ปจฺฉิมา ชนตา ทิฏานุคตึ อาปชฺชติ จิตฺตมสฺส ปสีทติ อิเม
โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา ปาสาทิเกติ ฯ
[๒๑๙] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา อคฺคิสฺมึ กตเม ปฺจ
อจกฺขุสฺโส ทุพฺพณฺณกรโณ ทุพฺพลกรโณ สงฺคณิกาปวฑฺฒโน ๒
ติรจฺฉานกถาปวตฺตนิโก อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา อคฺคิสฺมินฺติ ฯ
[๒๒๐] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา มธุราย กตเม ปฺจ
วิสมา พหุรชา จณฺฑสุนขา วาลยกฺขา ๓ ทุลฺลภปณฺฑา
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา มธุรายนฺติ ฯ
อกฺโกสกวคฺโค ทุติโย ฯ
#๑ ม. ยุ. อกต ฯ ๒ โป. สงฺคณิกาย พนฺธโน ฯ ๓ โป. พาลยกฺขา ฯ ม. ยุ. วาฬยกฺขา ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
อกฺโกสภณฺฑนสีล
พาหุภาณี ๑ เทฺว อขนฺติโย
อปาสาทิกา เทฺว วุตฺตา อคฺคิสฺมึ มธุเรน จาติ ฯ
________________
ทีฆจาริกวคฺโค ตติโย
[๒๒๑] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา ทีฆจาริก อนวตฺถจาริก
อนุยุตฺตสฺส วิหรโต กตเม ปฺจ อสฺสุต น สุณาติ สุต น
ปริโยทเปติ ๒ สุเตเนกจฺเจน อวิสารโท โหติ พาฬฺห ๓ โรคาตงฺก
ผุสติ น จ มิตฺตวา โหติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา๘
ทีฆจาริก อนวตฺถจาริก อนุยุตฺตสฺส วิหรโต ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว
อานิสสา สมวตฺถจาเร กตเม ปฺจ อสฺสุต สุณาติ สุต
ปริโยทเปติ สุเตเนกจฺเจน วิสารโท โหติ น พาฬฺห โรคาตงฺก
ผุสติ มิตฺตวา จ โหติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา
สมวตฺถจาเรติ ฯ
[๒๒๒] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา ทีฆจาริก อนวตฺถจาริก อนุยุตฺตสฺส
วิหรโต กตเม ปฺจ อนธิคต นาธิคจฺฉติ อธิคต ๔
ปริหายติ อธิคเตเนกจฺเจน อวิสารโท โหติ พาฬฺห โรคาตงฺก
ผุสติ น จ มิตฺตวา โหติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา
ทีฆจาริก อนวตฺถจาริก อนุยุตฺตสฺส วิหรโต ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว
#๑ ม. ยุ. พหุภาณี ฯ ๒ ม. ปริโยทาเปติ ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ ๓ ม. ยุ. คาฬฺห ฯ
#อปรป อีทสิ เมว ฯ ๔ โป. ม. ยุ. อธิคตา ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ
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อานิสสา สมวตฺถจาเร กตเม ปฺจ อนธิคต อธิคจฺฉติ
อธิคต น ปริหายติ อธิคเตเนกจฺเจน วิสารโท โหติ น พาฬฺห
โรคาตงฺก ผุสติ มิตฺตวา จ โหติ อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ
อานิสสา สมวตฺถจาเรติ ฯ
[๒๒๓] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา อภินิวาเส ๑ กตเม ปฺจ
พหุภณฺโฑ โหติ พหุภณฺฑสนฺนิจโย พหุเภสชฺโช โหติ พหุเภสชฺชสนฺนิจโย
พหุกิจฺโจ โหติ พหุกรณีโย อพฺยตฺโต ๒ กึกรณีเยสุ สสฏโ
วิหรติ คหฏปพฺพชิเตหิ อนนุโลมิเกน คิหิสสคฺเคน ตมฺหา จ
อาวาสา ปกฺกมนฺโต สาเปกฺโข ปกฺกมติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ
อาทีนวา อภินิวาเส ๑ ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา สมวตฺถนิวาเส ๓
กตเม ปฺจ น พหุภณฺโฑ โหติ น พหุภณฺฑสนฺนิจโย น พหุเภสชฺโช
โหติ น พหุเภสชฺชสนฺนิจโย น พหุกิจฺโจ โหติ น พหุกรณีโย
พฺยตฺโต ๔ กึกรณีเยสุ อสสฏโ วิหรติ คหฏปพฺพชิเตหิ
อนนุโลมิเกน คิหิสสคฺเคน ตมฺหา จ อาวาสา ปกฺกมนฺโต อนเปกฺโข
ปกฺกมติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา สมวตฺถนิวาเสติ ฯ
[๒๒๔] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา อภินิวาเส กตเม ปฺจ
อาวาสมจฺฉรี โหติ กุลมจฺฉรี โหติ ลาภมจฺฉรี โหติ วณฺณมจฺฉรี
โหติ ธมฺมมจฺฉรี โหติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา
อภินิวาเส ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา สมวตฺถนิวาเส กตเม ปฺจ
#๑ ม. ยุ. อตินิวาเส ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ ๒ ม. พฺยตฺโต ฯ ๓ ม. ยุ. สมวตฺถวาเส ฯ
#อปรป อีทสิ เมว ฯ ๔ ม. น พฺยตฺโต ฯ
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น อาวาสมจฺฉรี โหติ น กุลมจฺฉรี โหติ น ลาภมจฺฉรี โหติ
น วณฺณมจฺฉรี โหติ น ธมฺมมจฺฉรี โหติ อิเม โข ภิกฺขเว
ปฺจ อานิสสา สมวตฺถนิวาเสติ ฯ
[๒๒๕] ปฺจิเม ภิกขฺ เว อาทีนวา กุลูปเก กตเม ปฺจ
อนามนฺตจาเร อาปชฺชติ รโหนิสชฺชาย อาปชฺชติ ปฏิจฉฺ นฺเน
อาสเน อาปชฺชติ มาตุคามสฺส อุตฺตริฉปฺปฺจวาจาหิ ธมฺม เทเสนฺโต
อาปชฺชติ กามสงฺกปฺปพหุโล วิหรติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ
อาทีนวา กุลูปเกติ ฯ
[๒๒๖] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา กุลูปกสฺส ภิกฺขุโน อติเวล
กุเลสุ สสฏสฺส วิหรโต กตเม ปฺจ มาตุคามสฺส อภิณฺหทสฺสน
ทสฺสเน สติ สสคฺโค สสคฺเค สติ วิสฺสาโส วิสฺสาเส
สติ โอตาโร โอติณฺณจิตฺตสฺเสต ปาฏิกงฺข อนภิรโต วา พฺรหฺมจริย
จริสฺสติ สงฺกิลิฏ ๑ อาปตฺตึ อาปชฺชิสฺสติ สิกฺข วา ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺติสฺสติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา กุลูปกสฺส
ภิกฺขุโน อติเวล กุเลสุ สสฏสฺส วิหรโตติ ฯ
[๒๒๗] ปฺจิเม ภิกขฺ เว อาทีนวา โภเคสุ กตเม ปฺจ
อคฺคิสาธารณา โภคา อุทกสาธารณา โภคา ราชสาธารณา โภคา
โจรสาธารณา โภคา อปฺปเยหิ ทายาเทหิ สาธารณา โภคา อิเม
โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา โภเคสุ ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา
โภเคสุ กตเม ปฺจ โภเค นิสฺสาย อตฺตาน สุเขติ ปเณติ
#๑ โป. ม. ยุ. อฺตร วา สงฺกิลิฏ ฯ
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สมฺมา สุข ปริหรติ มาตาปตโร สุเขติ ปเณติ สมฺมา สุข ปริหรติ
ปุตฺตทารทาสกมฺมกรโปริเส สุเขติ ปเณติ สมฺมา สุข ปริหรติ มิตฺตามจฺเจ
สุเขติ ปเณติ สมฺมา สุข ปริหรติ สมณพฺราหฺมเณสุ
อุทฺธคฺคิก ทกฺขิณ ปติฏาเปติ โสวคฺคิก สุขวิปาก สคฺคสวตฺตนิก
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา โภเคสูติ ฯ
[๒๒๘] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา อุสฺสูรภตฺเต กุเล กตเม
ปฺจ เย เต อติถี ปาหุนา เต น กาเลน ปฏิปูเชนฺติ ยา
ตา พลิปฏิคฺคาหิกา เทวตา ตา น กาเลน ปฏิปูเชนฺติ เย เต
สมณพฺราหฺมณา เอกภตฺติกา รตฺตูปรตา วิรตา วิกาลโภชนา เต น
กาเลน ปฏิปูเชนฺติ ทาสกมฺมกรโปริสา วิมุขา กมฺม กโรนฺติ
ตาวตกฺเว อสมเยน ภุตฺต อโนชวนฺต โหติ อิเม โข ภิกขฺ เว
ปฺจ อาทีนวา อุสฺสูรภตฺเต กุเล ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา
สมยภตฺเต กุเล กตเม ปฺจ เย เต อติถี ปาหุนา เต กาเลน
ปฏิปูเชนฺติ ยา ตา พลิปฏิคฺคาหิกา เทวตา ตา กาเลน ปฏิปูเชนฺติ
เย เต สมณพฺราหฺมณา เอกภตฺติกา รตฺตูปรตา วิรตา
วิกาลโภชนา เต กาเลน ปฏิปูเชนฺติ ทาสกมฺมกรโปริสา อวิมุขา
กมฺม กโรนฺติ ตาวตกฺเว สมเยน ภุตฺต โอชวนฺต โหติ อิเม
โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา สมยภตฺเต กุเลติ ฯถ
[๒๒๙] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา กณฺหสปฺเป กตเม ปฺจh
อสุจิ ทุคฺคนฺโธ สภีรุ สปฺปฏิภโย มิตฺตทุพฺภี อิเม โข
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ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา กณฺหสปฺเป เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจิเม
อาทีนวา มาตุคาเม กตเม ปฺจ อสุจิ ทุคคฺ นฺโธ สภีรุ
สปฺปฏิภโย มิตฺตทุพฺภี อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา
มาตุคาเมติ ฯ
[๒๓๐] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา กณฺหสปฺเป กตเม ปฺจ
โกธโน อุปนาหี โฆรวิโส ทุชโิ วฺห มิตฺตทุพฺภี อิเม โข
ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา กณฺหสปฺเป เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจิเม
อาทีนวา มาตุคาเม กตเม ปฺจ โกธโน อุปนาหี โฆรวิโส
ทุชิโวฺห มิตฺตทุพฺภี ตตฺริท ภิกฺขเว มาตุคามสฺส โฆรวิสตา
เยภุยฺเยน ภิกฺขเว มาตุคาโม ติพฺพราโค ตตฺริท ภิกฺขเว มาตุคามสฺส
ทุชิวฺหตา เยภุยฺเยน ภิกฺขเว มาตุคาโม ปสณ
ุ วาโจ ตตฺริท
ภิกฺขเว มาตุคามสฺส มิตฺตทุพฺภิตา เยภุยฺเยน ภิกขฺ เว มาตุคาโม
อติจารินี อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา มาตุคาเมติ ฯ
ทีฆจาริกวคฺโค ตติโย ฯา
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว ทีฆจาริกา วุตฺตา อภินิวาสมจฺฉร ๑
ทุเว กุลูปกา โภโค ๒ ภตฺต ๓ สปฺปาปเร ทุเวติ ฯ
______________
#๑ ม. อตินิวาสมจฺฉรี ฯ ยุ. ____มจฺฉเร ฯ ๒ โป. เทฺว กุลูปก โภคา ฯ ม. ทุเว
#จ กุลูปกา โภคา ฯ ยุ. ทุเว จ ... ฯ ๓ โป. อุสฺสรุ ภตฺต กณฺหสปฺปา อปเร เทฺวติ ฯ
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อาวาสิกวคฺโค จตุตฺโถ
[๒๓๑] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ
อภาวนีโย โหติ กตเมหิ ปฺจหิ น อากปฺปสมฺปนฺโน โหติ
น วตฺตสมฺปนฺโน น พหุสฺสุโต โหติ น สุตธโร น ปฏิสลฺเลขิตา
โหติ น ปฏิสลฺลานาราโม น กลฺยาณาราโม ๑ น กลฺยาณวาโจ
โหติ น กลฺยาณวากฺกรโณ ทุปฺปฺโ โหติ ชโฬ เอฬมูโค อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ อภาวนีโย
โหติ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ
ภาวนีโย โหติ กตเมหิ ปฺจหิ อากปฺปสมฺปนฺโน โหติ วตฺตสมฺปนฺโน
พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร ปฏิสลฺเลขิตา โหติ ปฏิสลฺลานาราโม
กลฺยาณาราโม ๑ กลฺยาณวาโจ โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ ปฺวา
โหติ อชโฬ อเนฬมูโค อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ ภาวนีโย โหตีติ ฯ
[๒๓๒] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ
สพฺรหฺมจารีน ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จ
กตเมหิ ปฺจหิ สีลวา โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ
อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ
สิกฺขาปเทสุ พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา
อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ สพฺยฺชน
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
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เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา
พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา
สุปฺปฏิวิทฺธา กลฺยาณวาโจ โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ โปริยา วาจาย
สมนฺนาคโต วิสฺสฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา จตุนฺน
ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ
อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อาสวาน ขยา ๑ อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก
ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปโย จ โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จาติ ฯ
[๒๓๓] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ
อาวาส โสเภติ กตเมหิ ปฺจหิ สีลวา โหติ ฯเปฯ สิกฺขติ
สิกฺขาปเทสุ พหุสฺสุโต โหติ ฯเปฯ ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธา
กลฺยาณวาโจ โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต
วิสฺสฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส วิฺาปนิยา ปฏิพโล โหติ
อุปสงฺกมนฺต ๒ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตุ สมาทเปตุ สมุตฺเตเชตุ
สมฺปหเสตุ จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน%
นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ อาวาส โสเภตีติ ฯ
[๒๓๔] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ
#๑ โป. อาสวานฺจ ฯ ๒ ม. ยุ. อุปสงฺกมนฺเต ฯ
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อาวาสสฺส พหูปกาโร โหติ กตเมหิ ปฺจหิ สีลวา โหติ ฯเปฯ
สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ พหุสสฺ ุโต โหติ ฯเปฯ ทิฏิยา
สุปฺปฏิวิทฺธา ขณฺฑผุลฺล ปฏิสงฺขโรติ มหา โข ปน ภิกฺขสุ งฺโฆ
อภิกฺกนฺโต นานาเวรชฺชกา ภิกฺขู คิหีน อุปสงฺกมิตฺวา อาโรเจติ
มหา โข อาวุโส ภิกฺขุสงฺโฆ อภิกฺกนฺโต นานาเวรชฺชกา ภิกขฺ ู กโรถ
ปฺุานิ สมโย ปฺุานิ กาตุนฺติ จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ อาวาสสฺส
พหูปกาโร โหตีติ ฯ
[๒๓๕] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ
คิหึ ๑ อนุกมฺปติ กตเมหิ ปฺจหิ อธิสีเลสุ ๒ สมาทเปติ ธมฺมทสฺสเน
นิเวเสติ คิลานเก อุปสงฺกมิตฺวา สตึ อุปฺปาเทติ อรหคฺคต
อายสฺมนฺโต สตึ อุปฏาเปถาติ มหา โข ปน ภิกฺขุสงฺโฆ
อภิกฺกนฺโต นานาเวรชฺชกา ภิกฺขู คิหีน อุปสงฺกมิตฺวา อาโรเจติ
มหา โข อาวุโส ภิกฺขุสงฺโฆ อภิกฺกนฺโต นานาเวรชฺชกา ภิกขฺ ู กโรถ
ปฺุานิ สมโย ปฺุานิ กาตุนฺติ ย โข ปนสฺส โภชน เทนฺติ
ลูข วา ปณีต วา ต อตฺตนา ปริภฺุชติ สทฺธาเทยฺย น
วินิปาเตติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก
ภิกฺขุ คิหึ ๑ อนุกมฺปตีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. คิหนี  ฯ ๒ ม. ยุ. อธิสีเล ฯ
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[๒๓๖] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ
ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ อนนุวิจฺจ
อปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อนนุวิจฺจ
อปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
อปฺปสาทนีเย าเน ปสาท อุปทเสติ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
ปสาทนีเย าเน อปฺปสาท อุปทเสติ สทฺธาเทยฺย วินิปาเตติ ฯ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ
ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเย ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
อาวาสิโก ภิกฺขุ ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ ปฺจหิ
อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา อปฺปสาทนีเย าเน อปฺปสาท อุปทเสติ อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา ปสาทนีเย าเน ปสาท อุปทเสติ สทฺธาเทยฺยI
น วินิปาเตติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
อาวาสิโก ภิกฺขุ ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๒๓๗] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ
ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ อนนุวิจฺจ
อปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อนนุวิจฺจ
อปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ อาวาสมจฺฉรี โหติ
อาวาสปลิเคธี กุลมจฺฉรี โหติ กุลปลิเคธี สทฺธาเทยฺย วินิปาเตติ
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อิเมหิ โข ฯเปฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก
ภิกฺขุ ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ ปฺจหิ อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ อนุวิจฺจ
ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ น อาวาสมจฺฉรี โหติ
น อาวาสปลิเคธี น กุลมจฺฉรี โหติ น กุลปลิเคธี สทฺธาเทยฺย น
วินิปาเตติ อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๒๓๘] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ
ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
อวณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ อนนุวิจฺจ อปริโยคาเหตฺวา
วณฺณารหสฺส อวณฺณ ภาสติ อาวาสมจฺฉรี โหติ กุลมจฺฉรี
โหติ ลาภมจฺฉรี โหติ อิเมหิ โข ฯเปฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว สคฺเค
กตเมหิ ปฺจหิ อนุวจิ ฺจ ปริโยคาเหตฺวา อวณฺณารหสฺส อวณฺณ
ภาสติ อนุวจิ ฺจ ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส วณฺณ ภาสติ น
อาวาสมจฺฉรี โหติ น กุลมจฺฉรี โหติ น ลาภมจฺฉรี โหติ
อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๒๓๙] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ
ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ อาวาสมจฺฉรี
โหติ กุลมจฺฉรี โหติ ลาภมจฺฉรี โหติ วณฺณมจฺฉรี โหติ
สทฺธาเทยฺย วินิปาเตติ อิเมหิ โข ฯเปฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว
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ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว สคฺเค
กตเมหิ ปฺจหิ น อาวาสมจฺฉรี โหติ น กุลมจฺฉรี โหติ
น ลาภมจฺฉรี โหติ น วณฺณมจฺฉรี โหติ สทฺธาเทยฺย น
วินิปาเตติ อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๒๔๐] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ
ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ อาวาสมจฺฉรี
โหติ กุลมจฺฉรี โหติ ลาภมจฺฉรี โหติ วณฺณมจฺฉรี โหติ
ธมฺมมจฺฉรี โหติ อิเมหิ โข ฯเปฯ ปฺจหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต อาวาสิโก ภิกฺขุ ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ
ปฺจหิ น อาวาสมจฺฉรี โหติ น กุลมจฺฉรี โหติ น
ลาภมจฺฉรี โหติ น วณฺณมจฺฉรี โหติ น ธมฺมมจฺฉรี โหติ
อิเมหิ โข ฯเปฯ
อาวาสิกวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อาวาสิโก อปฺปยโสภนา จ ๑ พหูปกาโร อนุกมฺปโก จ
ยถาภตฺจาป อวณฺณเคธา ๒ จตุกกฺ มจฺเฉรปฺจเกน จาติ ๒ ฯ
_______________
#๑ ม. อาวาสิโก ปโย จ โสภโน ฯ ยุ. อาวาสิโกป โย จ โสภนา ฯ ๒ ม. ตโย
#จ วณฺณารหา เจว มจฺฉริยา ทุเวป จาติ ฯ ยุ. ยถาภต อวณฺณ จ จตุกฺกมจฺฉรีเยน
#จาติ ฯ
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ทุจฺจริตวคฺโค ปฺจโม
[๒๔๑] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา ทุจฺจริเต กตเม ปฺจ
อตฺตาป อตฺตาน อุปวทติ อนุวิจฺจ วิฺู ครหนฺติ ปาปโก
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ สมฺมูโฬฺห กาล กโรติ กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ อิเม โข
ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา ทุจฺจริเต ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา
สุจริเต กตเม ปฺจ อตฺตาป อตฺตาน น อุปวทติ อนุวิจฺจ
วิฺู ปสสนฺติ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ อสมฺมูโฬฺห
กาล กโรติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา สุจริเตติ ฯ
[๒๔๒] ปฺจิเม ภิกขฺ เว อาทีนวา กายทุจฺจริเต ฯเปฯ
ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา กายสุจริเต ฯเปฯ
[๒๔๓] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา วจีทุจฺจริเต ฯเปฯ
ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา วจีสุจริเต ฯเปฯ
[๒๔๔] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา มโนทุจฺจริเต กตเม ปฺจ
อตฺตาป อตฺตาน อุปวทติ อนุวิจฺจ วิฺู ครหนฺติ ปาปโก
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ สมฺมูโฬฺห กาล กโรติ กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ อิเม โข
ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา มโนทุจฺจริเต ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา
มโนสุจริเต กตเม ปฺจ อตฺตาป อตฺตาน น อุปวทติ อนุวิจฺจ
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วิฺู ปสสนฺติ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ อสมฺมูโฬฺห
กาล กโรติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา มโนสุจริเตติ ฯ
[๒๔๕] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา ทุจฺจริเต กตเม ปฺจ
อตฺตาป อตฺตาน อุปวทติ อนุวิจฺจ วิฺู ครหนฺติ ปาปโก
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ สทฺธมฺมา วุฏาติ อสทฺธมฺเม ปติฏาติ
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา ทุจฺจริเต ฯ ปฺจิเม ภิกฺขเว
อานิสสา สุจริเต กตเม ปฺจ อตฺตาป อตฺตาน น อุปวทติ
อนุวิจฺจ วิฺู ปสสนฺติ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ
อสทฺธมฺมา วุฏาติ สทฺธมฺเม ปติฏาติ อิเม โข ภิกฺขเว
ปฺจ อานิสสา สุจริเตติ ฯ
[๒๔๖] ปฺจิเม ภิกขฺ เว อาทีนวา กายทุจฺจริเต ฯเปฯ
ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา กายสุจริเต ฯเปฯ
[๒๔๗] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา วจีทุจฺจริเต ฯเปฯ
ปฺจิเม ภิกฺขเว อานิสสา วจีสุจริเต ฯเปฯ
[๒๔๘] ปฺจิเม ภิกขฺ เว อาทีนวา มโนทุจฺจริเต กตเม
ปฺจ อตฺตาป อตฺตาน อุปวทติ อนุวิจฺจ วิฺู ครหนฺติ
ปาปโก กิตตฺ ิสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ สทฺธมฺมา วุฏาติ อสทฺธมฺเม
ปติฏาติ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา มโนทุจฺจริเต ฯ
ปฺจิเม ภิกขฺ เว อานิสสา มโนสุจริเต กตเม ปฺจ อตฺตาป
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อตฺตาน น อุปวทติ อนุวิจฺจ วิฺู ปสสนฺติ กลฺยาโณ
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ อสทฺธมฺมา วุฏาติ สทฺธมฺเม ปติฏาติ
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อานิสสา มโนสุจริเตติ ฯ
[๒๔๙] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา สีวถิกาย กตเม ปฺจ
อสุจิ ทุคฺคนฺธา สปฺปฏิภยา วาลาน อมนุสฺสาน อาวาโส
พหุโน ชนสฺส อาโรทนา อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา สีวถิกาย
เอวเมว โข ภิกฺขเว ปฺจิเม อาทีนวา สีวถิกปู เม ปุคฺคเล
กตเม ปฺจ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุคฺคโล อสุจินา กายกมฺเมน
สมนฺนาคโต โหติ อสุจินา วจีกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ อสุจินา
มโนกมฺเมน สมนฺนาคโต โหติ อิทมสฺส อสุจิตาย วทามิ เสยฺยถาป
สา ภิกฺขเว สีวถิกา อสุจิ ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล
วทามิ ฯ ตสฺส อสุจินา กายกมฺเมน สมนฺนาคตสฺส อสุจินา วจีกมฺเมน
สมนฺนาคตสฺส อสุจินา มโนกมฺเมน สมนฺนาคตสฺส ปาปโก
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ อิทมสฺส ทุคฺคนฺธตาย วทามิ เสยฺยถาป
สา ภิกฺขเว สีวถิกา ทุคคฺ นฺธา ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล
วทามิ ฯ ตเมน อสุจินา กายกมฺเมน สมนฺนาคต อสุจินา วจีกมฺเมน
สมนฺนาคต อสุจินา มโนกมฺเมน สมนฺนาคต เปสลา สพฺรหฺมจารี
อารกา ปริวชฺเชนฺติ อิทมสฺส สปฺปฏิภยสฺมึ วทามิ เสยฺยถาป
สา ภิกฺขเว สีวถิกา สปฺปฏิภยา ตถูปมาห ภิกขฺ เว อิม ปุคฺคล
วทามิ ฯ โส อสุจินา กายกมฺเมน สมนฺนาคโต อสุจินา วจีกมฺเมน
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สมนฺนาคโต อสุจินา มโนกมฺเมน สมนฺนาคโต สภาเคหิ ปุคฺคเลหิ
สทฺธึ สวสติ อิทมสฺส วาลาวสถสฺมึ ๑ วทามิ เสยฺยถาป สา
ภิกฺขเว สีวถิกา วาลาน อมนุสฺสาน อาวาโส ตถูปมาห ภิกขฺ เว
อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ ตเมน อสุจินา กายกมฺเมน สมนฺนาคต อสุจินา
วจีกมฺเมน สมนฺนาคต อสุจินา มโนกมฺเมน สมนฺนาคต เปสลา
สพฺรหฺมจารี ทิสฺวา ขิยธมฺม อาปชฺชนฺติ อโห วต โน ทุกขฺ  เย
มย เอวรูเปหิ ปุคฺคเลหิ สทฺธึ สวสามาติ อิทมสฺส อาโรทนาย
วทามิ เสยฺยถาป สา ภิกฺขเว สีวถิกา พหุโน ชนสฺส อาโรทนา
ตถูปมาห ภิกฺขเว อิม ปุคฺคล วทามิ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ
อาทีนวา สีวถิกูปเม ปุคฺคเลติ ฯ
[๒๕๐] ปฺจิเม ภิกฺขเว อาทีนวา ปุคฺคลปฺปสาเท กตเม
ปฺจ ยสฺมึ ภิกฺขเว ปุคคฺ เล ปุคฺคโล อภิปฺปสนฺโน โหติ โส
ตถารูป อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ยถารูปาย อาปตฺติยา สงฺโฆ
อุกฺขิปติ ตสฺส เอว โหติ โย โข มฺยาย ปุคฺคโล ปโย มนาโปh
โส สงฺเฆน อุกฺขิตฺโตติ ภิกฺขูสุ อปฺปสาทพหุโล โหติ ภิกขฺ ูสุ
อปฺปสาทพหุโล สมาโน อฺเ ภิกฺขู น ภชติ อฺเ ภิกฺขู
อภชนฺโต สทฺธมฺม น สุณาติ สทฺธมฺม อสุณนฺโต สทฺธมฺมา
ปริหายติ อย ภิกฺขเว ปโม อาทีนโว ปุคฺคลปฺปสาเท ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ยสฺมึ ปุคฺคเล ปุคฺคโล อภิปฺปสนฺโน โหติ โส ตถารูป
อาปตฺตึ อาปนฺโน โหติ ยถารูปาย อาปตฺติยา สงฺโฆ อนฺเต
#๑ ม. ปาลาวาสสฺมึ ฯ.
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นิสีทาเปติ ตสฺส เอว โหติ โย โข มฺยาย ปุคฺคโล ปโย
มนาโป โส สงฺเฆน อนฺเต นิสีทาปโตติ ภิกฺขสู ุ อปฺปสาทพหุโล
โหติ ภิกฺขสู ุ อปฺปสาทพหุโล สมาโน อฺเ ภิกฺขู น ภชติ
อฺเ ภิกฺขู อภชนฺโต สทฺธมฺม น สุณาติ สทฺธมฺม อสุณนฺโต
สทฺธมฺมา ปริหายติ อย ภิกฺขเว ทุติโย อาทีนโว ปุคฺคลปฺปสาเท ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ยสฺมึ ปุคฺคเล ปุคฺคโล อภิปปฺ สนฺโน โหติ โส
ทิสาปกฺกนฺโต โหติ ฯเปฯ โส วิพฺภนฺโต โหติ ฯเปฯ โส
กาลกโต โหติ ตสฺส เอว โหติ โย โข มฺยาย ปุคฺคโล ปโย
มนาโป โส กาลกโตติ อฺเ ภิกฺขู น ภชติ อฺเ ภิกฺขู
อภชนฺโต สทฺธมฺม น สุณาติ สทฺธมฺม อสุณนฺโต สทฺธมฺมา
ปริหายติ อย ภิกฺขเว ปฺจโม อาทีนโว ปุคฺคลปฺปสาเท ฯ อิเม
โข ภิกฺขเว ปฺจ อาทีนวา ปุคฺคลปฺปสาเทติ ฯ
ทุจฺจริตวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ทุจฺจริต กายทุจฺจริต
วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต
จตูหิ ปเร ๑ เทฺว สีวถิกา ปุคฺคลปฺปสาเทน จาติ ฯ
ปฺจโม ปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
______________
# ๑. โป. ปเทหิ ฯ
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วคฺคาสงฺคหิตา สุตฺตนฺตา
[๒๕๑] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อเสเขน
สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
โหติ อเสเขน ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน
วิมุตฺติกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา อุปสมฺปาเทตพฺพนฺติ ฯ
[๒๕๒] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา นิสฺสโย
ทาตพฺโพ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อเสเขน สีลกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ ฯเปฯ อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๒๕๓] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ กตเมหิ ปฺจหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อเสเขน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ ฯเปฯ อเสเขน
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข ฯเปฯ
[๒๕๔] ปฺจิมานิ ภิกฺขเว มจฺฉริยานิ กตมานิ ปฺจ
อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย
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อิมานิ โข ภิกฺขเว ปฺจ มจฺฉริยานิ อิเมส โข ภิกฺขเว ปฺจนฺน
มจฺฉริยาน เอต ปติกฺกิฏ ๑ ยทิท ธมฺมมจฺฉริยนฺติ ฯ
[๒๕๕] ปฺจนฺน ภิกฺขเว มจฺฉริยาน ปหานาย สมุจฺเฉทาย
พฺรหฺมจริย วุสฺสติ กตเมส ปฺจนฺน อาวาสมจฺฉริยสฺส ปหานาย
สมุจฺเฉทาย พฺรหฺมจริย วุสฺสติ กุลมจฺฉริยสฺส ... ลาภมจฺฉริยสฺส ...
วณฺณมจฺฉริยสฺส ... ธมฺมมจฺฉริยสฺส ปหานาย สมุจฺเฉทาย พฺรหฺมจริย
วุสฺสติ อิเมส โข ภิกขฺ เว ปฺจนฺน มจฺฉริยาน ปหานาย
สมุจฺเฉทาย พฺรหฺมจริย วุสฺสตีติ ฯ
[๒๕๖] ปฺจ ๒ ภิกขฺ เว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหริตุ กตเม ปฺจ อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย
ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ
ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ ฯ ปฺจ ๒
ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ
กตเม ปฺจ อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย
ธมฺมมจฺฉริย อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุนฺติ ฯ
[๒๕๗] ปฺจ ๒ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ทุติย
ฌาน ... ตติย ฌาน ... จตุตฺถ ฌาน ... โสตาปตฺติผล ...
สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหตฺต ๓ สจฺฉิกาตุ กตเม ปฺจ
#๑ ม. ปฏิกฺกฏุ  ฯ ๒ ม. ยุ. ปฺจิเม ฯ ๓ โป. อรหตฺตผล ฯ ยุ. อรหตฺตปฺผล ฯ
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อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย
อิเม โข ภิกขฺ เว ปฺจ ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อรหตฺต ๑ สจฺฉิกาตุ ฯ
ปฺจ ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อรหตฺต ๑ สจฺฉิกาตุ กตเม ปฺจ
อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย ธมฺมมจฺฉริย
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อรหตฺต ๑ สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ
[๒๕๘] ปฺจ ๒ ภิกขฺ เว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหริตุ กตเม ปฺจ อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย
ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย อกตฺุต อกตเวทิต อิเม โข ภิกฺขเว
ปฺจ ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ ฯ
ปฺจ ๒ ภิกขฺ เว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ
กตเม ปฺจ อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย
อกตฺุต อกตเวทิต อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺเม ปหาย
ภพฺโพ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุนฺติ ฯ
[๒๕๙] ปฺจ ๒ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ทุติย ฌาน ...
ตติย ฌาน ... จตุตฺถ ฌาน ... โสตาปตฺติผล ... สกทาคามิผล ...
อนาคามิผล ... อรหตฺต สจฺฉิกาตุ กตเม ปฺจ อาวาสมจฺฉริย
กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย อกตฺุต อกตเวทิต
อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อรหตฺตฌ
สจฺฉิกาตุ ฯ ปฺจ ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อรหตฺต สจฺฉิกาตุ
#๑ ยุ. อรหตฺตปฺผล ฯ ๒ ม. ยุ. ปฺจิเม ฯ
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กตเม ปฺจ อาวาสมจฺฉริย กุลมจฺฉริย ลาภมจฺฉริย วณฺณมจฺฉริย
อกตฺุต อกตเวทิต อิเม โข ภิกฺขเว ปฺจ ธมฺเม ปหาย
ภพฺโพ อรหตฺต สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ
[๒๖๐] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภตฺตุทฺเทสโก
น สมฺมนฺนติ พฺโพ กตเมหิ ปฺจหิ ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ โทสาคตึ
คจฺฉติ โมหาคตึ คจฺฉติ ภยาคตึ คจฺฉติ อุททฺ ิฏานุทฺทิฏ
น ชานาติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภตฺตุทฺเทสโก น สมฺมนฺนิตพฺโพ ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภตฺตุทฺเทสโก สมฺมนฺนิตพฺโพ กตเมหิ ปฺจหิ น ฉนฺทาคตึ
คจฺฉติ น โทสาคตึ คจฺฉติ น โมหาคตึ คจฺฉติ น ภยาคตึ
คจฺฉติ อุททฺ ิฏานุทฺทิฏ ชานาติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภตฺตุทฺเทสโก สมฺมนฺนิตพฺโพติ ฯ
[๒๖๑] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภตฺตุทฺเทสโก
น สมฺมนฺนติ พฺโพ ๑ สมฺมโตป น เปเสตพฺโพ ฯเปฯ สมฺมโต
เปเสตพฺโพ ฯเปฯ พาโล เวทิตพฺโพ ฯเปฯ ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพ ฯเปฯ
ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ ฯเปฯ อกฺขต อนุปหต อตฺตาน
ปริหรติ ฯเปฯ ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ ฯเปฯ ยถาภต
นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ ปฺจหิ น ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ5
น โทสาคตึ คจฺฉติ น โมหาคตึ คจฺฉติ น ภยาคตึ คจฺฉติ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ น ทิสสฺ ติ ฯ
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อุทฺทิฏานุทฺทิฏ ชานาติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภตฺตุทฺเทสโก ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๒๖๒] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เสนาสนปฺาปโก
น สมฺมนฺนิตพฺโพ ... ปฺตฺตาปฺตฺต น ชานาติ ... เสนาสนปฺาปโก
สมฺมนฺนิตพฺโพ ... ปฺตฺตาปฺตฺต ชานาติ ...
เสนาสนคาหาปโก น สมฺมนฺนิตพฺโพ ... ปฺตฺตาปฺตฺต น ชานาติ
... เสนาสนคาหาปโก สมฺมนฺนิตพฺโพ ... ปฺตฺตาปฺตฺต ชานาติ
... ภณฺฑาคาริโก น สมฺมนฺนิตพฺโพ ... คุตฺตาคุตฺต น ชานาติ ...
ภณฺฑาคาริโก สมฺมนฺนิตพฺโพ ... คุตฺตาคุตฺต ชานาติ ... จีวรปฏิคฺคาหโก
น สมฺมนฺนติ พฺโพ ... คหิตาคหิต น ชานาติ ... จีวรปฏิคฺคาหโก
สมฺมนฺนิตพฺโพ ... คหิตาคหิต ชานาติ ... จีวรภาชโก น สมฺมนฺนิตพฺโพ
... ภาชิตาภาชิต น ชานาติ ... จีวรภาชโก สมฺมนฺนิตพฺโพ
... ภาชิตาภาชิต ชานาติ ... ยาคุภาชโก น สมฺมนฺนิตพฺโพ ...
ยาคุภาชโก สมฺมนฺนิตพฺโพ ... ผลภาชโก น สมฺมนฺนิตพฺโพ ... ผลภาชโก
สมฺมนฺนิตพฺโพ ... ขชฺชกภาชโก น สมฺมนฺนิตพฺโพ ... ภาชิตาภาชิต น
ชานาติ ... ขชฺชกภาชโก สมฺมนฺนิตพฺโพ ... ภาชิตาภาชิต ชานาติ ...
อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชโก น สมฺมนฺนิตพฺโพ ... วิสฺสชฺชิตาวิสฺสชฺชิต น
ชานาติ ... อปฺปมตฺตกวิสฺสชฺชโก สมฺมนฺนิตพฺโพ ... วิสฺสชฺชิตาวิสฺสชฺชิต
ชานาติ ... สาฏิยคาหาปโก น สมฺมนฺนิตพฺโพ ... คหิตาคหิต น
ชานาติ ... สาฏิยคาหาปโก สมฺมนฺนติ พฺโพ ... คหิตาคหิต ชานาติ
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... ปตฺตคฺคาหาปโก น สมฺมนฺนิตพฺโพ ... คหิตาคหิต น ชานาติ
... ปตฺตคฺคาหาปโก สมฺมนฺนิตพฺโพ ... คหิตาคหิต ชานาติ ... อารามิกเปสโก น สมฺมนฺนิตพฺโพ ... เปสิตาเปสิต น ชานาติ ... อารามิกเปสโก สมฺมนฺนิตพฺโพ ... เปสิตาเปสิต ชานาติ ... สามเณรเปสโก
น สมฺมนฺนิตพฺโพ ... สามเณรเปสโก สมฺมนฺนิตพฺโพ ... สมฺมโตป น
เปเสตพฺโพ ... สมฺมโต เปเสตพฺโพ ... พาโล เวทิตพฺโพ ... ปณฺฑิโต
เวทิตพฺโพ ... ขต อุปหต อตฺตาน ปริหรติ ... อกฺขต อนุปหต
อตฺตาน ปริหรติ ... ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ... เปสิตาเปสิต
น ชานาติ ... ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ ปฺจหิ
น ฉนฺทาคตึ คจฺฉติ น โทสาคตึ คจฺฉติ น โมหาคตึ คจฺฉติ
น ภยาคตึ คจฺฉติ เปสิตาเปสิต ชานาติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สามเณรเปสโก ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว
สคฺเคติ ฯ
[๒๖๓] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ยถาภต
นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ ปาณาติปาตี โหติ
อทินฺนาทายี โหติ อพฺรหฺมจารี โหติ มุสาวาที โหติ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ ปฺจหิ ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ
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ปฺจหิ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต
โหติ อพฺรหฺมจริยา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรโต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๒๖๔] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา ภิกฺขุนี ... สิกฺขมานา
... สามเณโร ๑ ... สามเณรี ... อุปาสโก ... อุปาสิกา ยถาภต
นิกฺขิตฺตา เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ ปาณาติปาตินี โหติ
อทินฺนาทายินี โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารินี โหติ มุสาวาทินี โหติ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏายินี โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา อุปาสิกา ยถาภต นิกฺขิตฺตา เอว นิรเย ฯ ปฺจหิ
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา อุปาสิกา ยถาภต นิกฺขิตฺตา เอว สคฺเค
กตเมหิ ปฺจหิ ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา โหติ อทินฺนาทานา
ปฏิวิรตา โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรตา โหติ มุสาวาทา
ปฏิวิรตา โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา ปฏิวิรตา โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา อุปาสิกา ยถาภต
นิกฺขิตฺตา เอว สคฺเคติ ฯ
[๒๖๕] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อาชีวโก ยถาภต
นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ ปาณาติปาตี โหติ
อทินฺนาทายี โหติ อพฺรหฺมจารี โหติ มุสาวาที โหติ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ปฺจหิ ธมฺเมหิ
#๑ ยุ. สามเณรา ฯ
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สมนฺนาคโต อาชีวโก ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเยติ ฯ
[๒๖๖] ปฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต นิคณฺโ ...
มุณฺฑสาวโก ... ชฏิลโก ... ปริพฺพาชโก ... มาคณฺฑิโก ...
เตทณฺฑิโก ... อารุทฺธโก ๑ ... โคตมโก ... เทวธมฺมิโก ยถาภต
นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ ปฺจหิ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี
โหติ อพฺรหฺมจารี โหติ มุสาวาที โหติ สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี
โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ปฺจหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
เทวธมฺมิโก ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเยติ ฯ
[๒๖๗] ราคสฺส ภิกขฺ เว อภิฺาย ปฺจ ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ปฺจ อสุภสฺา มรณสฺา อาทีนวสฺา อาหาเร
ปฏิกฺกูลสฺา สพฺพโลเก อนภิรตสฺา ราคสฺส ภิกขฺ เว
อภิฺาย อิเม ปฺจ ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๒๖๘] ราคสฺส ภิกขฺ เว อภิฺาย ปฺจ ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ปฺจ อนิจฺจสฺา อนิจฺเจ ทุกฺขสฺา ทุกฺเข อนตฺตสฺา
ปหานสฺา วิราคสฺา ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย
อิเม ปฺจ ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๒๖๙] ราคสฺส ภิกขฺ เว อภิฺาย ปฺจ ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ปฺจ สทฺธินฺทฺรยิ  วิริยินฺทรฺ ยิ  สตินฺทฺรยิ  สมาธินทฺ ฺริย
ปฺินฺทฺริย ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย อิเม ปฺจ ธมฺมา
ภาเวตพฺพาติ ฯ
#๑ โป. ยุ. อวิรุทฺธโก ฯ
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[๒๗๐] ราคสฺส ภิกขฺ เว อภิฺาย ปฺจ ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ปฺจ สทฺธาพล วิริยพล สติพล สมาธิพล ปฺาพล
ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย อิเม ปฺจ ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๒๗๑] ราคสฺส ภิกฺขเว ปริฺาย ฯเปฯ ปริกฺขยาย
ปหานาย ขยาย วยาย วิราคาย นิโรธาย จาคาย ปฏินิสฺสคฺคาย ปฺจ ธมฺมา
ภาเวตพฺพา ฯเปฯ โทสสฺส ... โมหสฺส ... โกธสฺส ... อุปนาหสฺส
มกฺขสฺส ... ปฬาสสฺส ... อิสฺสาย ... มจฺฉริยสฺส ... มายาย ...
สาเถยฺยสฺส ... ถมฺภสฺส ... สารมฺภสฺส ... มานสฺส ... อติมานสฺส
... มทสฺส ... ปมาทสฺส ... อภิฺาย ฯเปฯ ปริฺาย ปริกฺขยาย
ปหานาย ขยาย วยาย วิราคาย นิโรธาย จาคาย ปฏินิสฺสคฺคาย
อิเม ปฺจ ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
ปฺจกนิปาโต ๑ นิฏิโต ฯ
_______________
#๑ ม. ยุ.
ตสฺสุทฺทาน
# อภิฺาย ปริฺาย ปริกฺขยาย ปหานาย ขยาย วเยน จ
# วิราคนิโรธา จาคฺจ
ปฏินิสสฺ คฺโค อิเม ทสาติ ฯ
#
ตตฺริท วคฺคุทฺทาน
# เสขพล พสฺเจว
ปฺจงฺคิกฺจ สุมน
# มุณฺฑนีวรณ สฺฺจ
โยธาชีวฺจ อฏม
# เถร กกุธผาสฺุจ
อนฺธกวินฺททฺวาทส
# คิลานราชติกณฺฑ
สทฺธมฺมา ฆาตุปาสก
# อรฺพฺราหฺมณฺเจว
กิมิลกฺโกสก ตถา
# ทีฆจาราวาสิกฺจ
ทุจฺจริตูปสมฺปทนฺติ ฯ
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#
#
#

หนา ๓๑๐ นีไ้ มมีขอมูล
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สุตฺตนฺตปฏเก องฺคุตฺตรกายสฺส
ฉกฺกนิปาโต
________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปมปณฺณาสโก
อาหุเนยฺยวคฺโค ปโม
[๒๗๒] ๑ เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา
เอตทโวจ ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส
กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ 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 อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย
ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ
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[๒๗๓] ๒ ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย
โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อเนกวิหิต อิทฺธิวธิ  ปจฺจนุโภติ เอโกป หุตฺวา พหุธา โหติ
พหุธาป หุตฺวา เอโก โหติ อาวิภาว ติโรภาว ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ
ติโรปพฺพต อสชฺชมาโน คจฺฉติ เสยฺยถาป อากาเส ปวิยาป
อุมฺมุชฺชนิมุชชฺ  กโรติ เสยฺยถาป อุทเก อุทเกป อภิชฺชมาเน คจฺฉติ
เสยฺยถาป ปวิย อากาเสป ปลฺลงฺเกน กมติ เสยฺยถาป ปกฺขี
สกุโณ อิเมป จนฺทิมสุริเย เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว ปาณินา
ปรามสติ ๑ ปริมชฺชติ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺเตติ ฯ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท สุณาติ
ทิพฺเพ จ มานุเส จ เย ทูเร สนฺติเก จ ฯ ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน
เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ สราค วา จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ
ปชานาติ วีตราค วา จิตฺต ... สโทส วา จิตฺต ... วีตโทส วา
จิตฺต ... สโมห วา จิตฺต ... วีตโมห วา จิตฺต ... สงฺขิตฺต วา
จิตฺต ... วิกขฺ ิตฺต วา จิตฺต ... มหคฺคต วา จิตฺต ... อมหคฺคต
วา จิตฺต ... สอุตฺตร วา จิตฺต ... อนุตตฺ ร วา จิตฺต ... สมาหิต
วา จิตฺต ... อสมาหิต วา จิตฺต ... วิมตุ ฺต วา จิตฺต ... อวิมุตฺตท
วา จิตฺต อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานาติ ฯ อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ติสฺโสป ชาติโย
จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย วีสมฺป ชาติโย
#๑ ม. ปริมสติ ฯ
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ตึสมฺป ชาติโย จตฺตาฬีสมฺป ชาติโย ปฺาสมฺป ชาติโย ชาติสตมฺป
ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป อเนเกป สวฏฏกปฺเป อเนเกป วิวฏฏกปฺเป
อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต
เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฺปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส
ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ตตฺรปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ
เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฺปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส
ตโต จุโต อิธูปปนฺโนติ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ ฯ 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 สมนฺนาคตา
มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา อริยาน อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏิกา
มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปนฺนา อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน
สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา
อริยาน อนุปวาทกา สมฺมาทิฏิกา สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา เต
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปนฺนาติ อิติ ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน
หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมปู เค
สตฺเต ปชานาติ ฯ อาสวาน ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ ๑
#๑ ม. ยุ. อนาสว เจ ... ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 314

ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
[๒๗๔] ๓ ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย
โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ ฉหิ
สทฺธินฺทฺริเยน วิริยินฺทฺรเิ ยน สตินฺทรฺ ิเยน สมาธินฺทฺริเยน ปฺินฺทฺริเยน
อาสวานฺจ ๑ ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ ๒ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว
ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย
ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
[๒๗๕] ๔ ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย
โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ ฉหิ สทฺธาพเลน
วิริยพเลน สติพเลน สมาธิพเลน ปฺาพเลน อาสวานฺจ ๑
ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ ๒ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร
ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
[๒๗๖] ๕ ฉหิ ภิกขฺ เว องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภโทฺร
อสฺสาชานิโย ๓ ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ
#๑ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. อนาสว เจ ... ฯ ๓ ม. อสฺสาชานีโย ฯ
#สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว รฺโ ภโทฺร อสฺสาชานิโย ขโม โหติ
รูปาน ขโม สทฺทาน ขโม คนฺธาน ขโม รสาน ขโม
โผฏพฺพาน วณฺณสมฺปนฺโน จ โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ
องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภโทฺร อสฺสาชานิโย ราชารโห โหติ
ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกฺขเว
ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร
ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขโม
โหติ รูปาน ขโม สทฺทาน ขโม คนฺธาน ขโม รสาน ขโม
โผฏพฺพาน ขโม ธมฺมาน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ฯ
[๒๗๗] ๖ ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภโทฺร
อสฺสาชานิโย ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ
กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว รฺโ ภโทฺร อสฺสาชานิโย ขโม โหติ
รูปาน ขโม สทฺทาน ขโม คนฺธาน ขโม รสาน ขโม
โผฏพฺพาน พลสมฺปนฺโน จ โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ
องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภโทฺร อสฺสาชานิโย ราชารโห โหติ
ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฉหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร
ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขโม โหติ
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รูปาน ขโม สทฺทาน ขโม คนฺธาน ขโม รสาน ขโม
โผฏพฺพาน ขโม ธมฺมาน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ฯ
[๒๗๘] ๗ ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภโทฺร
อสฺสาชานิโย ราชารโห โหติ ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข
คจฺฉติ กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว รฺโ ภโทฺร อสฺสาชานิโย ขโม
โหติ รูปาน ขโม สทฺทาน ขโม คนฺธาน ขโม รสาน ขโม
โผฏพฺพาน ชวสมฺปนฺโน จ โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ
องฺเคหิ สมนฺนาคโต รฺโ ภโทฺร อสฺสาชานิโย ๑ ราชารโห โหติ
ราชโภคฺโค รฺโ องฺคนฺเตฺวว สงฺข คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกฺขเว
ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร
ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขโม
โหติ รูปาน ฯเปฯ ขโม ธมฺมาน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺสาติ ฯ
[๒๗๙] ๘ ฉยิมานิ ภิกฺขเว อนุตฺตริยานิ กตมานิ ฉ
ทสฺสนานุตฺตริย สวนานุตฺตริย ลาภานุตฺตริย สิกฺขานุตฺตริย
ปาริจริยานุตฺตริย อนุสสฺ ตานุตฺตริย อิมานิ โข ภิกฺขเว ฉ
อนุตฺตริยานีติ ฯ
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[๒๘๐] ๙ ฉยิมานิ ภิกฺขเว อนุสฺสติฏานานิ กตมานิ ฉ
พุทฺธานุสฺสติ ธมฺมานุสสฺ ติ สงฺฆานุสฺสติ สีลานุสฺสติ จาคานุสฺสติ
เทวตานุสฺสติ อิมานิ โข ภิกฺขเว ฉ อนุสฺสติฏานานีติ ฯ
[๒๘๑] ๑๐ เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสมฺ ึ
นิโคฺรธาราเม ฯ อถ โข มหานาโม สกฺโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข มหานาโม สกฺโก ภควนฺต เอตทโวจ โย โส ภนฺเตน
อริยสาวโก อาคตผโล วิฺาตสาสโน โส กตเมน วิหาเรน พหุล
วิหรตีติ ฯ โย โส มหานาม อริยสาวโก อาคตผโล วิฺาตสาสโน
โส อิมินา วิหาเรน พหุล วิหรติ อิธ มหานาม อริยสาวโก ตถาคต
อนุสฺสรติ อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควาติ ยสฺมึ มหานาม สมเย อริยสาวโก ตถาคต อนุสฺสรติ เนวสฺส
ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ
น โมหปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต
โหติ ตถาคต อารพฺภ อุชุคตจิตฺโต โข ปน มหานาม อริยสาวโก
ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท ลภติ ธมฺมูปสฺหิต ปามุชฺช
ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย
สุข เวทยติ ๑ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ อย วุจฺจติ มหานาม
อริยสาวโก วิสมคตาย ปชาย สมปฺปตฺโต ๒ วิหรติ สพฺยาปชฺฌาย
#๑ โป. ม. ยุ. เวทิยติ ฯ อปรป เอว าตพฺพ ฯ ๒ ยุ. สมฺปนฺโน ฯ อปรป เอว
#าตพฺพ ฯ
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ปชาย อพฺยาปชฺโฌ วิหรติ ธมฺมโสต สมาปนฺโน พุทฺธานุสฺสตึ
ภาเวติ ฯ ปุน จปร มหานาม อริยสาวโก ธมฺม อนุสฺสรติ สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ๑
ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ยสฺมึ มหานาม สมเย อริยสาวโก
ธมฺม อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ
น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ
อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ ธมฺม อารพฺภ อุชุคตจิตฺโต
โข ปน มหานาม อริยสาวโก ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท
ลภติ ธมฺมปู สฺหิต ปามุชฺช ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส
กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทยติ สุขิโน จิตฺต
สมาธิยติ อย วุจฺจติ มหานาม อริยสาวโก วิสมคตาย ปชาย สมปฺปตฺโต
วิหรติ สพฺยาปชฺฌาย ปชาย อพฺยาปชฺโฌ วิหรติ ธมฺมโสต
สมาปนฺโน ธมฺมานุสฺสตึ ภาเวติ ฯ ปุน จปร มหานาม อริยสาวโก
สงฺฆ อนุสสฺ รติ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต
สาวกสงฺโฆ ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆ ยทิท จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา
เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย
อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ยสฺมึ มหานาม สมเย
อริยสาวโก สงฺฆ อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต
โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โมหปริยุฏิต จิตฺต
#๑ ม. โอปเนยฺยิโก ฯ
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โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ สงฺฆ อารพฺภ อุชุคตจิตฺโต
โข ปน มหานาม อริยสาวโก ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท
ลภติ ธมฺมปู สฺหิต ปามุชฺช ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส
กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทยติ สุขิโน จิตฺต
สมาธิยติ อย วุจฺจติ มหานาม อริยสาวโก วิสมคตาย ปชาย
สมปฺปตฺโต วิหรติ สพฺยาปชฺฌายปชาย อพฺยาปชฺโฌ วิหรติ ธมฺมโสต
สมาปนฺโน สงฺฆานุสฺสตึ ภาเวติ ฯ ปุน จปร มหานาม อริยสาวโก
อตฺตโน สีลานิ อนุสฺสรติ อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ อกมฺมาสานิ
ภุชิสฺสานิ วิฺูปสฏานิ อปรามฏานิ สมาธิสวตฺตนิกานิ ยสฺมึ
มหานาม สมเย อริยสาวโก อตฺตโน สีลานิ ๑ อนุสฺสรติ เนวสฺส
ตสฺมึ สมเย ราคปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต
โหติ น โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย
จิตฺต โหติ สีล อารพฺภ อุชุคตจิตฺโต โข ปน มหานาม อริยสาวโก
ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท ลภติ ธมฺมสู ปสฺหิต
ปามุชฺช ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ
ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทยติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ อย วุจฺจติ
มหานาม อริยสาวโก วิสมคตาย ปชาย สมปฺปตฺโต วิหรติ สพฺยาปชฺฌาย
ปชาย อพฺยาปชฺโฌ วิหรติ ธมฺมโสต สมาปนฺโน สีลานุสฺสตึ
ภาเวติ ฯ ปุน จปร มหานาม อริยสาวโก อตฺตโน จาค อนุสฺสรติ
ลาภา วต เม สุลทฺธ วต เม โยห มจฺเฉรมลปริยฏุ ิตาย
#๑ ม. ยุ. สีล ฯ
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ปชาย วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคาร อชฺฌาวสามิ มุตฺตจาโค
ปยตปาณิ โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสวิภาครโตติ ยสฺมึ มหานาม
สมเย อริยสาวโก จาค อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต
จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โมหปริยุฏิต
จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ จาค อารพฺภ
อุชุคตจิตฺโต โข ปน มหานาม อริยสาวโก ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท
ลภติ ธมฺมูปสฺหิต ปามุชฺช ปมุทติ สฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย
ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทยติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ
อย วุจฺจติ มหานาม อริยสาวโก วิสมคตาย ปชาย สมปฺปตฺโต วิหรติ
สพฺยาปชฺฌาย ปชาย อพฺยาปชฺโฌ วิหรติ ธมฺมโสต สมาปนฺโน
จาคานุสฺสตึ ภาเวติ ฯ ปุน จปร มหานาม อริยสาวโก เทวตานุสฺสตึ
ภาเวติ สนฺติ เทวา จาตุมฺมหาราชิกา ๑ สนฺติ เทวา ตาวตึสา
สนฺติ เทวา ยามา สนฺติ เทวา ตุสิตา สนฺติ เทวา นิมฺมานรติโน
สนฺติ เทวา ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน สนฺติ เทวา พฺรหฺมกายิกา สนฺติ
เทวา ตทุตฺตริ ยถารูปาย สทฺธาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต
จุตา ตตฺถูปปนฺนา มยฺหป ตถารูปา สทฺธา สวิชฺชติ ยถารูเปน
สีเลน สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถูปปนฺนา มยฺหป
ตถารูป สีล สวิชฺชติ ยถารูเปน สุเตน สมนฺนาคตา ตา เทวตา
ตโต จุตา ตตฺถูปปนฺนา มยฺหป ตถารูป สุต สวิชฺชติ ยถารูเปน
จาเคน สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถูปปนฺนา มยฺหป
#๑ โป. ม. จาตุมหาราชิกา ฯ
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ตถารูโป จาโค สวิชฺชติ ยถารูปาย ปฺาย สมนฺนาคตา ตา
เทวตา อิโต จุตา ตตฺถูปปนฺนา มยฺหป ตถารูปา ปฺา สวิชฺชตีติ
ยสฺมึ มหานาม สมเย อริยสาวโก อตฺตโน จ ตาสฺจ เทวตาน
สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ ปฺฺจ อนุสฺสรติ เนวสฺส
ตสฺมึ สมเย ราคปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต
โหติ น โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย
จิตฺต โหติ เทวตา อารพฺภ อุชุคตจิตฺโต โข ปน มหานาม
อริยสาวโก ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท ลภติ ธมฺมูปสฺหิต
ปามุชฺช ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ
ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทยติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ อย วุจฺจติ
มหานาม อริยสาวโก วิสมคตาย ปชาย สมปฺปตฺโต วิหรติ
สพฺยาปชฺฌาย ปชาย อพฺยาปชฺโฌ วิหรติ ธมฺมโสต สมาปนฺโน
เทวตานุสฺสตึ ภาเวติ ฯ โย โส มหานาม อริยสาวโก อาคตผโล
วิฺาตสาสโน โส อิมินา วิหาเรน พหุล วิหรตีติ ฯ
อาหุเนยฺยวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว อาหุเนยฺยา อินฺทฺริย- พลานิ ตโย อาชานิยา
อนุตฺตริยอนุสฺสตา ๑ มหานาเมน เต ทสาติ ฯ
___________________
#๑ ม. ...อนุสฺสตี ฯ
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สาราณิยาทิวคฺโค ทุติโย
[๒๘๒] ๑๑ ฉยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา สาราณียา กตเม ฉ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน เมตฺต กายกมฺม ปจฺจุปฏิต โหติ สพฺรหฺมจารีสุ
อาวิ เจว รโห จ อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกฺขุโน เมตฺต วจีกมฺม ปจฺจุปฏิต โหติ สพฺรหฺมจารีสุ อาวิ
เจว รโห จ อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน เมตฺต มโนกมฺม ปจฺจุปฏิต โหติ สพฺรหฺมจารีสุ อาวิ เจว
รโห จ อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ เย เต
ลาภา ธมฺมิกา ธมฺมลทฺธา อนฺตมโส ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตมฺป
ตถารูเปหิ ลาเภหิ อปฺปฏิวิภตฺตโภคี โหติ สีลวนฺเตหิ สพฺรหฺมจารีหิ
สาธารณโภคี อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ ยานิ ตานิ สีลานิ อขณฺฑานิ อจฺฉิททฺ านิ อสพลานิ อกมฺมาสานิ
ภุชิสฺสานิ วิฺูปสฏานิ อปรามฏานิ สมาธิสวตฺตนิกานิ ตถารูเปหิ
สีเลหิ สีลสามฺคโต วิหรติ สพฺรหฺมจารีหิ อาวิ เจว รโห จ
อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยาย ทิฏิ
อริยา นิยฺยานิกา นิยฺยาติ ๑ ตกฺกรสฺส สมฺมาทุกขฺ กฺขยาย ตถารูปาย
ทิฏิยา ทิฏ ิสามฺคโต วิหรติ สพฺรหฺมจารีหิ อาวิ เจว รโห จ
อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว ฉ ธมฺมา สาราณียาติ ฯ
#๑ โป. ยุ นิยานิกา นิยาติ ฯ
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[๒๘๓] ๑๒ ฉยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา สาราณียา ปยกรณา ครุกรณา
สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย สวตฺตนฺติ กตเม ฉ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน เมตฺต กายกมฺม ปจฺจุปฏิต โหติ
สพฺรหฺมจารีสุ อาวิ เจว รโห จ อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ปยกรโณ
ครุกรโณ สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุโน เมตฺต วจีกมฺม ปจฺจุปฏิต โหติ ฯเปฯ
เมตฺต มโนกมฺม ปจฺจุปฏิต โหติ สพฺรหฺมจารีสุ อาวิ เจว รโห จ
อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ปยกรโณ ครุกรโณ สงฺคหาย อวิวาทาย
สามคฺคิยา เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เย
เต ลาภา ธมฺมิกา ธมฺมลทฺธา อนฺตมโส ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตมฺป
ตถารูเปหิ ลาเภหิ อปฺปฏิวิภตฺตโภคี โหติ สีลวนฺเตหิ สพฺรหฺมจารีหิ
สาธารณโภคี อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ปยกรโณ ครุกรโณ
สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ยานิ ตานิ สีลานิ อขณฺฑานิ อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ
อกมฺมาสานิ ภุชิสฺสานิ วิฺูปสฏานิ อปรามฏานิ สมาธิสวตฺตนิกานิ
ตถารูเปหิ สีเลหิ สีลสามฺคโต วิหรติ สพฺรหฺมจารีหิ อาวิ เจว
รโห จ อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ปยกรโณ ครุกรโณ สงฺคหาย
อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ยาย ทิฏิ อริยา นิยยฺ านิกา นิยฺยาติ ตกฺกรสฺส สมฺมาทุกฺขกฺขยาย
ตถารูปาย ทิฏิยา ทิฏ ิสามฺคโต วิหรติ สพฺรหฺมจารีหิ อาวิ เจว
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รโห จ อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ปยกรโณ ครุกรโณ สงฺคหาย
อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ฉ
ธมฺมา สาราณียา ปยกรณา ครุกรณา สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา
เอกีภาวาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
[๒๘๔] ๑๓ ฉยิมา ภิกฺขเว นิสฺสารณิยา ธาตุโย กตมา ฉ อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว วเทยฺย เมตฺตา หิ โข เม เจโตวิมุตฺติ ภาวิตา
พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏ ิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา อถ
จ ปน เม พฺยาปาโท จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ โส มา
เหวนฺติสฺส วจนีโย มา อายสฺมา เอว อวจ มา ภควนฺต
อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ ภควโต อพฺภกฺขาน น หิ ภควา เอว
วเทยฺย อฏานเมต อาวุโส อนวกาโส ย เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา
ภาวิตาย พหุลีกตาย ยานีกตาย วตฺถุกตาย อนุฏิตาย ปริจิตาย
สุสมารทฺธาย อถ จ ปนสฺส พฺยาปาโท จิตฺต ปริยาทาย
สฺสตีติ ๑ เนต าน วิชฺชติ นิสฺสรณเฺหต อาวุโส พฺยาปาทสฺส
ยทิท เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ ๒ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว วเทยฺย
กรุณา หิ โข เม เจโตวิมุตฺติ ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา
วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา อถ จ ปน เม วิเหสา
จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ โส มา เหวนฺติสฺส วจนีโย มา
อายสฺมา เอว อวจ มา ภควนฺต อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ
ภควโต อพฺภกฺขาน น หิ ภควา เอว วเทยฺย อฏานเมต
#๑ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. เจโตวิมุตฺตีติ ฯ
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อาวุโส อนวกาโส ย กรุณาย เจโตวิมุตฺติยา ภาวิตาย พหุลีกตาย
ยานีกตาย วตฺถุกตาย อนุฏิตาย ปริจิตาย สุสมารทฺธาย อถ จ
ปนสฺส วิเหสา จิตฺต ปริยาทาย สฺสตีติ ๑ เนต าน วิชชฺ ติ
นิสฺสรณเฺหต อาวุโส วิเหสาย ยทิท กรุณา เจโตวิมุตฺติ ๒ ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว วเทยฺย มุทิตา หิ โข เม เจโตวิมุตฺติ
ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา
อถ จ ปน เม อรติ จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ โส มา
เหวนฺติสฺส วจนีโย มา อายสฺมา เอว อวจ มา ภควนฺต
อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ ภควโต อพฺภกฺขาน น หิ ภควา เอว
วเทยฺย อฏานเมต อาวุโส อนวกาโส ย มุทิตาย เจโตวิมุตฺติยา
ภาวิตาย พหุลีกตาย ยานีกตาย วตฺถุกตาย อนุฏิตาย ปริจิตาย
สุสมารทฺธาย อถ จ ปนสฺส อรติ จิตฺต ปริยาทาย สฺสตีติ เนต
าน วิชชฺ ติ นิสฺสรณเฺหต อาวุโส อรติยา ยทิท มุทิตา
เจโตวิมุตฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว วเทยฺย อุเปกฺขา หิ
โข เม เจโตวิมุตฺติ ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏ ิตา
ปริจิตา สุสมารทฺธา อถ จ ปน เม ราโค จิตฺต ปริยาทาย
ติฏตีติ โส มา เหวนฺติสฺส วจนีโย มา อายสฺมา เอว
อวจ มา ภควนฺต อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ ภควโต อพฺภกฺขาน
น หิ ภควา เอว วเทยฺย อฏานเมต อาวุโส อนวกาโส ย
อุเปกฺขาย เจโตวิมุตฺติยา ภาวิตาย พหุลีกตาย ยานีกตาย วตฺถกุ ตาย
#๑ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. เจโตวิมุตฺตีติ ฯ
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อนุฏิตาย ปริจิตาย สุสมารทฺธาย อถ จ ปนสฺส ราโค จิตฺต
ปริยาทาย สฺสตีติ ๑ เนต าน วิชฺชติ นิสฺสรณเฺหต อาวุโส ราคสฺส
ยทิท อุเปกฺขา เจโตวิมุตฺติ ๒ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว วเทยฺย
อนิมิตฺตา หิ โข เม เจโตวิมุตฺติ ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา
อนุฏิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา อถ จ ปน เม นิมติ ฺตานุสาริ วิฺาณ
โหตีติ โส มา เหวนฺติสฺส วจนีโย มา อายสฺมา เอว อวจ มา
ภควนฺต อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ ภควโต อพฺภกฺขาน น หิ ภควา เอว
วเทยฺย อฏานเมต อาวุโส อนวกาโส ย อนิมิตตฺ าย เจโตวิมุตฺติยา
ภาวิตาย พหุลีกตาย ยานีกตาย วตฺถุกตาย อนุฏิตาย ปริจิตาย
สุสมารทฺธาย อถ จ ปนสฺส นิมิตฺตานุสาริ วิฺาณ ภวิสฺสตีติ เนต าน
วิชฺชติ นิสฺสรณเฺหต อาวุโส สพฺพนิมิตฺตาน ยทิท อนิมิตฺตา เจโตวิมุตฺติ ๒ ฯ
อิธ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ เอว วเทยฺย อสฺมีติ โข เม วิคเต ๓
อยมหมสฺมีติ จ น สมนุปสฺสามิ อถ จ ปน เม วิจิกิจฺฉากถกถาสลฺล
จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ โส มา เหวนฺติสฺส วจนีโย มา อายสฺมา
เอว อวจ มา ภควนฺต อพฺภาจิกฺขิ น หิ สาธุ ภควโต อพฺภกฺขาน
น หิ ภควา เอว วเทยฺย อฏานเมต อาวุโส อนวกาโส ย อสฺมีติ
วิคเต อยมหมสฺมีติ จ อสมนุปสฺสโต ๔ อถ จ ปนสฺส วิจิกิจฺฉากถกถาสลฺล
จิตฺต ปริยาทาย สฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ นิสฺสรณเฺหต
อาวุโส วิจิกิจฺฉากถกถาสลฺลสฺส ยทิท อสฺมีติ มานสมุคฺฆาโต ฯ
#๑ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. เจโตวิมุตฺตีติ ฯ ๓ ม. ยุ. วิคต ... ฯ
#๔ ม. ยุ. น สมนุปสฺสโต ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 327

อิมา โข ภิกฺขเว ฉ นิสฺสารณิยา ๑ ธาตุโยติ ฯ
[๒๘๕] ๑๔ ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส
ภิกฺขโวติ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ ตถา ตถา อาวุโส
ภิกฺขุ วิหาร กปฺเปติ ยถา ยถาสฺส วิหาร กปฺปยโต น ภทฺทก
มรณ โหติ น ภทฺทิกา ๒ กาลกิรยิ า กถฺจาวุโส ภิกฺขุ ตถา ตถา
วิหาร กปฺเปติ ยถา ยถาสฺส วิหาร กปฺปยโต น ภทฺทก มรณ
โหติ น ภทฺทิกา กาลกิริยา อิธาวุโส ภิกฺขุ กมฺมาราโม โหติ
กมฺมรโต กมฺมารามต อนุยุตฺโต ภสฺสาราโม โหติ ภสฺสรโต
ภสฺสารามต อนุยุตฺโต นิทฺทาราโม โหติ นิทฺทารโต นิทฺทารามต
อนุยุตฺโต สงฺคณิการาโม โหติ สงฺคณิการโต สงฺคณิการามต
อนุยุตฺโต สสคฺคาราโม โหติ สสคฺครโต สสคฺคารามต อนุยุตฺโต
ปปฺจาราโม โหติ ปปฺจรโต ปปฺจารามต อนุยุตฺโต เอว โข
อาวุโส ภิกขฺ ุ ตถา ตถา วิหาร กปฺเปติ ยถา ยถาสฺส วิหาร
กปฺปยโต น ภทฺทก มรณ โหติ น ภทฺทิกา กาลกิริยา อย
วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ สกฺกายาภิรโต น ปหาสิ ๓ สกฺกาย สมฺมา ทุกฺขสฺส
อนฺตกิริยาย ฯ ตถา ตถา อาวุโส ภิกฺขุ วิหาร กปฺเปติ ยถา
ยถาสฺส วิหาร กปฺปยโต ภทฺทก มรณ โหติ ภทฺทิกา กาลกิริยา
กถฺจาวุโส ภิกฺขุ ตถา ตถา วิหาร กปฺเปติ ยถา ยถาสฺส วิหาร
กปฺปยโต ภทฺทก มรณ โหติ ภทฺทิกา กาลกิริยา อิธาวุโส
#๑ ม. นิสฺสารณีโยติ ฯ ๒ โป. ม. ภทฺทกา ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๓ ม. นปฺปชหาสิ ฯ
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ภิกฺขุ น กมฺมาราโม โหติ น กมฺมรโต น กมฺมารามต อนุยุตฺโต น
ภสฺสาราโม โหติ น ภสฺสรโต น ภสฺสารามต อนุยุตฺโต น นิทฺทาราโม
โหติ น นิททฺ ารโต น นิทฺทารามต อนุยุตฺโต น สงฺคณิการาโม โหติ น
สงฺคณิการโต น สงฺคณิการามต อนุยุตฺโต น สสคฺคาราโม โหติ
น สสคฺครโต น สสคฺคารามต อนุยุตฺโต น ปปฺจาราโม โหติ
น ปปฺจรโต น ปปฺจารามต อนุยุตฺโต เอว โข อาวุโส
ภิกฺขุ ตถา ตถา วิหาร กปฺเปติ ยถา ยถาสฺส วิหาร กปฺปยโต
ภทฺทก มรณ โหติ ภทฺทิกา กาลกิริยา อย วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ
นิพฺพานาภิรโต ปหาสิ ๑ สกฺกาย สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ
โย ปปฺจ อนุยุตฺโต ๒ ปปฺจาภิรโต มโค
วิราธยิ ๓ โส นิพฺพาน โยคกฺเขม อนุตฺตร ฯ
โย จ ปปฺจ หิตฺวาน นิปฺปปฺจปเท รโต
อาราธยิ ๓ โส นิพพฺ าน โยคกฺเขม อนุตฺตรนฺติ ฯ
[๒๘๖] ๑๕ ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ ตถา
ตถาวุโส ภิกฺขุ วิหาร กปฺเปติ ยถา ยถาสฺส วิหาร กปฺปยโต
กาลกิริยา อนุตปฺปา โหติ กถฺจาวุโส ภิกฺขุ ตถา ตถา วิหาร
กปฺเปติ ยถา ยถาสฺส วิหาร กปฺปยโต กาลกิรยิ า อนุตปฺปา
โหติ อิธาวุโส ภิกฺขุ กมฺมาราโม โหติ กมฺมรโต กมฺมารามต
อนุยุตฺโต ภสฺสาราโม โหติ ... นิทฺทาราโม โหติ ... สงฺคณิการาโม
โหติ ... สสคฺคาราโม โหติ ... ปปฺจาราโม โหติ ปปฺจรโต
#๑ ม. ปชหาสิ ฯ อิโต ปร เอเสว นโย ฯ ๒ ม. ยุ. ปปฺจมนุยุตฺโต ฯ ๓ ม. วิราธยี ฯ
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ปปฺจารามต อนุยุตฺโต เอว โข อาวุโส ภิกฺขุ ตถา ตถา วิหาร
กปฺเปติ ยถา ยถาสฺส วิหาร กปฺปยโต กาลกิรยิ า อนุตปฺปา
โหติ อย วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ สกฺกายาภิรโต น ปหาสิ สกฺกาย
สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิรยิ าย ฯ ตถา ตถา อาวุโส ภิกฺขุ วิหาร
กปฺเปติ ยถา ยถาสฺส วิหาร กปฺปยโต กาลกิริยา อนนุตปฺปา โหติ
กถฺจาวุโส ภิกฺขุ ตถา ตถา วิหาร กปฺเปติ ยถา ยถาสฺส
วิหาร กปฺปยโต กาลกิรยิ า อนนุตปฺปา โหติ อิธาวุโส ภิกขฺ ุ
น กมฺมาราโม โหติ น กมฺมรโต น กมฺมารามต อนุยุตฺโต น
ภสฺสาราโม โหติ ฯเปฯ น นิทฺทาราโม โหติ [๑]- น สงฺคณิการาโม
โหติ [๑]- น สสคฺคาราโม โหติ ฯเปฯ น ปปฺจาราโม โหติ น
ปปฺจรโต น ปปฺจารามต อนุยุตฺโต เอว โข อาวุโส ภิกขฺ ุ
ตถา ตถา วิหาร กปฺเปติ ยถา ยถาสฺส วิหาร กปฺปยโต กาลกิริยา
อนนุตปฺปา โหติ อย วุจฺจตาวุโส ภิกฺขุ นิพฺพานาภิรโต ปหาสิ
สกฺกาย สมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ ฯ
โย ปปฺจ อนุยุตฺโต ปปฺจาภิรโต มโค
วิราธยิ โส นิพฺพาน โยคกฺเขม อนุตฺตร ฯ
โย จ ปปฺจ หิตฺวาน นิปฺปปฺจปเท รโต
อาราธยิ โส นิพฺพาน โยคกฺเขม อนุตฺตรนฺติ ฯ
[๒๘๗] ๑๖ เอก สมย ภควา ภคฺเคสุ วิหรติ สสสุมารคีเร ๒
#๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ฯเปฯ อิติ อตฺถิ ฯ ๒ ม. สุสุมารคิเร ฯ
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เภสกฬาวเน มิคทาเย ฯ เตน โข ปน สมเยน นกุลปตา คหปติ
อาพาธิโก โหติ ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน ฯ อถ โข นกุลมาตา คหปตานี
นกุลปตร คหปตี เอตทโวจ มา โข ตฺว คหปติ สาเปกฺโข ๑
กาลมกาสิ ทุกฺขา คหปติ สาเปกฺขสฺส กาลกิรยิ า ครหิตา จ
ภควตา สาเปกฺขสฺส กาลกิริยา สิยา โข ปน เต คหปติ
เอวมสฺส นกุลมาตา คหปตานี มมจฺจเยน น สกฺขิสฺสติ ๒ ทารเก
โปเสตุ ฆราวาส สณฺริตุนฺติ ๓ น โข ปเนต คหปติ เอว ทฏพฺพ
กุสลาห คหปติ กปฺปาส กนฺติตุ เวณึ โอลิขิตุ สกฺโกมห คหปติ
ตวจฺจเยน ทารเก โปเสตุ ฆราวาส สณฺริตุ ตสฺมา ติห ตฺว
คหปติ มา สาเปกฺโข กาลมกาสิ ทุกฺขา คหปติ สาเปกฺขสฺส
กาลกิริยา ครหิตา จ ภควตา สาเปกฺขสฺส กาลกิริยา สิยา โข
ปน เต คหปติ เอวมสฺส นกุลมาตา คหปตานี มมจฺจเยน อฺ
ภตฺตาร ๔ คมิสฺสตีติ น โข ปเนต คหปติ เอว ทฏพฺพ
ตฺวฺเจว โข คหปติ ชานาสิ อหฺจ ยถา ๕ โสฬสวสฺสานิ
คหฏพฺรหฺมจริย ๖ สมาจิณฺณ ตสฺมา ติห ตฺว คหปติ มา สาเปกฺโข
กาลมกาสิ ทุกฺขา คหปติ สาเปกฺขสฺส กาลกิรยิ า ครหิตา จ
ภควตา สาเปกฺขสฺส กาลกิริยา สิยา โข ปน เต คหปติ เอวมสฺส
นกุลมาตา คหปตานี มมจฺจเยน น ทสฺสนกามา ภวิสฺสติ ภควโต
น ทสฺสนกามา ภิกฺขุสงฺฆสฺสาติ น โข ปเนต คหปติ เอว
ทฏพฺพ อห หิ คหปติ [๗]- ทสฺสนกามตรา จ ภวิสฺสามิ ภควโต
#๑ ม. ยุ. สาเป ... ฯ ๒ ม. น นกุลมาตา .. สกฺขิสฺสติ ฯ ยุ. น สกฺโกติ ฯ
#๓ ม. สนฺธริตุนฺติ ฯ ยุ. สนฺถริตุนฺติ ฯ ๔ ม. ยุ. ฆร ฯ ๕ ม. ย โน ฯ
#ยุ. ยถา โน ฯ ๖ ม. ยุ. คหฏก พฺรหฺมจริย ฯ ๗ ม. ยุ. ตวจฺจเยน ฯ
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ทสฺสนกามตรา จ ภิกฺขสุ งฺฆสฺส ตสฺมา ติห ตฺว คหปติ มา
สาเปกฺโข กาลมกาสิ ทุกขฺ า คหปติ สาเปกฺขสฺส กาลกิริยา ครหิตา
จ ภควตา สาเปกฺขสฺส กาลกิริยา สิยา โข ปน เต คหปติ
เอวมสฺส น นกุลมาตา คหปตานี มมจฺจเยน สีเลสุ ๑ ปริปูรการินีติ
น โข ปเนต คหปติ เอว ทฏพฺพ ยาวตา โข คหปติ ตสฺส
ภควโต สาวิกา คิหี โอทาตวสนา สีเลสุ ปริปูรการินิโย อหนฺตาส
อฺตรา ยสฺส โข ปนสฺส กงฺขา วา วิมติ วา อย โส
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภคฺเคสุ วิหรติ สสสุมารคีเร ๒ เภสกฬาวเน
มิคทาเย ต ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉตุ ตสฺมา ติห ตฺว
คหปติ มา สาเปกฺโข กาลมกาสิ ทุกฺขา คหปติ สาเปกฺขสฺส
กาลกิริยา ครหิตา จ ภควตา สาเปกฺขสฺส กาลกิริยา สิยา โข
ปน เต คหปติ เอวมสฺส น นกุลมาตา คหปตานี ลาภินี
อชฺฌตฺตฺเจโตสมถสฺสาติ น โข ปเนต คหปติ เอว ทฏพฺพ
ยาวตา โข คหปติ ตสฺส ภควโต สาวิกา คิหี โอทาตวสนา ลาภินิโย
อชฺฌตฺตฺเจโตสมถสฺส อหนฺตาส อฺตรา ยสฺส โข ปนสฺส
กงฺขา วา วิมติ วา อย โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ภคฺเคสุ วิหรติ สสสุมารคีเร เภสกฬาวเน มิคทาเย ต ภควนฺต
อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉตุ ตสฺมา ติห ตฺว คหปติ มา สาเปกฺโข
กาลมกาสิ ทุกฺขา คหปติ สาเปกฺขสฺส กาลกิริยา ครหิตา จ ภควตา
สาเปกฺขสฺส กาลกิริยา สิยา โข ปน เต คหปติ เอวมสฺส น
#๑ ยุ. นกุลมาตา .. น สีเลสุ ... ฯ ๒ ม. สุสุมารติเร ฯ ยุ. สสสุมารติเร ฯ
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นกุลมาตา คหปตานี อิมสฺมึ ธมฺมวินเย โอคาธปฺปตฺตา ปติคาธปฺปตฺตา
อสฺสาสปฺปตฺตา ติณฺณวิจิกิจฺฉา วิคตกถกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา
อปรปฺปจฺจยา สตฺถุ สาสเน วิหรตีติ น โข ปเนต คหปติ เอว
ทฏพฺพ ยาวตา โข คหปติ ตสฺส ภควโต สาวิกา คิหี โอทาตวสนา
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย โอคาธปฺปตฺตา ปติคาธปฺปตฺตา อสฺสาสปฺปตฺตา
ติณฺณวิจิกิจฺฉา วิคตกถกถา เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา
สตฺถุ สาสเน วิหรนฺติโย ๑ อหนฺตาส อฺตรา ยสฺส โข ปนสฺส
กงฺขา วา วิมติ วา อย โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภคฺเคสุ
วิหรติ สสสุมารคีเร เภสกฬาวเน มิคทาเย ต ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา
ปุจฺฉตุ ตสฺมา ติห ตฺว คหปติ มา สาเปกฺโข กาลมกาสิ ทุกขฺ า
คหปติ สาเปกฺขสฺส กาลกิริยา ครหิตา จ ภควตา สาเปกฺขสฺส
กาลกิริยาติ ฯ อถ โข นกุลปตุโน คหปติสฺส นกุลมาตาย ๒ คหปตานิยา
อิมินา โอวาเทน โอวทิยมานสฺส โส อาพาโธ านโส ปฏิปฺปสฺสมฺภิ
วุฏหิ จ นกุลปตา คหปติ ตมฺหา อาพาธา ตถา ปหีโน จ
ปน นกุลปตุโน คหปติสฺส โส อาพาโธ อโหสิ อถ โข นกุลปตา
คหปติ คิลานา วุฏิโตว ๓ อจิรวุฏิโต เคลฺา ทณฺฑโมลุพฺภ
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺน โข นกุลปตร คหปตึ ภควา
เอตทโวจ ลาภา เต คหปติ สุลทฺธ เต คหปติ ยสฺส เต
#๑ โป. ม. วิหรนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. นกุลมาตรา ฯ ๓ ม. ยุ. วสทฺโท นตฺถิ ฯ
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นกุลมาตา คหปตานี อนุกมฺปกา อตฺถกามา โอวาทิกา อนุสาสิกา
ยาวตา โข คหปติ มม สาวิกา คิหี โอทาตวสนา สีเลสุ
ปริปูรการินิโย นกุลมาตา คหปตานี ตาส อฺตรา ยาวตา โข
คหปติ มม สาวิกา คิหี โอทาตวสนา ลาภินิโย อชฺฌตฺตฺเจโตสมถสฺส
นกุลมาตา คหปตานี ตาส อฺตรา ยาวตา โข คหปติ
มม สาวิกา คิหี โอทาตวสนา อิมสฺมึ ธมฺมวินเย โอคาธปฺปตฺตา
ปติคาธปฺปตฺตา อสฺสาสปฺปตฺตา ติณฺณวิจิกิจฺฉา วิคตกถกถา
เวสารชฺชปฺปตฺตา อปรปฺปจฺจยา สตฺถุ สาสเน วิหรนฺติโย ๑ นกุลมาตา
คหปตานี ตาส อฺตรา ลาภา เต คหปติ สุลทฺธ เต คหปติ
ยสฺส เต นกุลมาตา คหปตานี อนุกมฺปกา อตฺถกามา โอวาทิกา
อนุสาสิกาติ ฯ(
[๒๘๘] ๑๗ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา
วุฏิโต เยนุปฏานสาลา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต
อาสเน นิสีทิ ฯ อายสฺมาป โข สารีปุตฺโต สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา
วุฏิโต เยนุปฏานสาลา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ อายสฺมาป โข มหาโมคฺคลฺลาโน
อายสฺมาป โข มหากสฺสโป อายสฺมาป โข มหากจฺจาโน ๒ อายสฺมาป
โข มหาโกฏิโก ๓ อายสฺมาป โข มหาจุนฺโท อายสฺมาป โข มหากปฺปโน
อายสฺมาป โข อนุรุทฺโธ อายสฺมาป โข เรวโต อายสฺมาป
#๑ ม. วิหรนฺติ ฯ ๒ โป. ม. กจฺจายโน ฯ ๓ ยุ. มหาโกฏิโต ฯ
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โข อานนฺโท สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยนุปฏานสาลา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
อถ โข ภควา พหุเทว รตฺตึ นิสชฺชาย วีตินาเมตฺวา อุฏายาสนา
วิหาร ปาวิสิ ฯ เตป โข อายสฺมนฺโต อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต
อุฏายาสนา ยถาวิหาร อคมสุ ฯ เย ปน ตตฺถ ภิกฺขู นวา
อจิรปพฺพชิตา อธุนาคตา อิม ธมฺมวินย เต ยาว สุริยสฺสุคฺคมนา ๑
กากจฺฉมานา สุปสุ ฯ อทฺทสา โข ภควา ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน
อติกฺกนฺตมานุสเกน เต ภิกฺขู ยาว สุริยสฺสุคฺคมนา ๑ กากจฺฉมาเน สุปนฺเต
ทิสฺวา เยนุปฏานสาลา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต
อาสเน นิสีทิ นิสชฺช โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ กห นุ โข
ภิกฺขเว สารีปุตฺโต กห โมคฺคลฺลาโน ๒ กห มหากสฺสโป กห
มหากจฺจาโน กห มหาโกฏิโก กห มหาจุนฺโท กห
มหากปฺปโน กห อนุรุทโฺ ธ กห เรวโต กห อานนฺโท กห นุ โข
เต ภิกฺขเว เถรา สาวกา คตาติ เตป โข ภนฺเต อายสฺมนฺโต
อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต อุฏายาสนา ยถาวิหาร อคมสูติ เตน โน ๓
ตุเมฺห ภิกฺขเว เถรา ภิกขฺ ู นวา ๔ ยาว สุริยสฺสุคฺคมนา กากจฺฉมานา
สุปถ ต กึ มฺถ ภิกขฺ เว อปนุ ตุเมฺหหิ ทิฏ วา สุต วา
ราชา ขตฺติโย มุทฺธาวสิตฺโต ๕ ยาวทตฺถ เสยฺยสุข ปสฺสสุข มิทฺธสุข
อนุยุตฺโต วิหรนฺโต ยาวชีว รชฺช กาเรนฺโต ชนปทสฺส วา ปโย
มนาโปติ โน เหต ภนฺเต สาธุ ภิกฺขเว มยาป โข เอต ภิกฺขเว
#๑ ม. สูริยุคฺคมนา ฯ ๒ ม. ยุ. มหาโมคฺคลฺลาโน ฯ ๓ โป. เก นุโข ฯ ม. เกน โน ฯ
#๔ โป. นวาติ ฯ ม. นาคตาติ ฯ ๕ ม. มุทฺธาภิสิตฺโต ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 335

เนว ทิฏ น สุต ราชา ขตฺติโย มุทฺธาวสิตฺโต ๑ ยาวทตฺถ
เสยฺยสุข ปสฺสสุข มิทฺธสุข อนุยุตฺโต วิหรนฺโต ยาวชีว รชฺช กาเรนฺโต
ชนปทสฺส วา ปโย มนาโปติ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว อปนุ
ตุเมฺหหิ ทิฏ  วา สุต วา รฏิโก เปตฺตนิโก ๒ เสนาปติโก ๓
คามคามณิโก ปูคคามณิโก ยาวทตฺถ เสยฺยสุข ปสฺสสุข มิทฺธสุข
อนุยุตฺโต วิหรนฺโต ยาวชีว ปูคคามณิกตฺต กาเรนฺโต ปูคสฺส วา ปโย
มนาโปติ โน เหต ภนฺเต สาธุ ภิกฺขเว มยาป โข เอต ภิกฺขุเว
ภิกฺขเว เนว ทิฏ น สุต ปูคคามณิโก ยาวทตฺถ เสยฺยสุข
ปสฺสสุข มิทฺธสุข อนุยตุ ฺโต วิหรนฺโต ยาวชีว ปูคคามณิกตฺต [๔]กาเรนฺโต ปูคสฺส วา ปโย มนาโปติ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว
อปนุ ตุเมฺหหิ ทิฏ วา สุต วา สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา ยาวทตฺถ
เสยฺยสุข ปสฺสสุข มิทฺธสุข อนุยุตฺโต อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวาโร โภชเน
อมตฺตฺู ชาคริย อนนุยุตฺโต อวิปสสโก กุสลาน ธมฺมาน
ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต โพธิปกฺขิยาน ธมฺมาน ภาวนานุโยค อนนุยุตฺโต
อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย
อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺโตติ โน เหต ภนฺเต สาธุ
ภิกฺขเว มยาป โข เอต ภิกฺขเว เนว ทิฏ น สุต สมโณ วา
พฺราหฺมโณ วา ยาวทตฺถ เสยฺยสุข ปสฺสสุข มิทฺธสุข อนุยุตฺโต อินฺทฺริเยสุ
อคุตฺตทฺวาโร โภชเน อมตฺตฺู ชาคริย อนนุยุตฺโต อวิปสฺสโก
กุสลาน ธมฺมาน ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต โพธิปกฺขิยาน ธมฺมาน ภาวนานุโยค
#๑ ม. มุทฺธาภิสิตฺโต ฯ ๒ โป. เวตฺตนิโก ฯ ๓ โป. ยุ. เสนาย เสนาปติโก
#คามคามิโก ฯ ๔ ม. เอตฺถนฺตเร วาติ ทิสฺสติ ฯ
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อนนุยุตฺโต อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว
ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺโตติ ตสฺมา
ติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารา ภวิสฺสาม
โภชเน มตฺตฺุโน ชาคริย อนุยตุ ฺตา วิปสฺสกา กุสลาน ธมฺมาน
ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต โพธิปกฺขิยาน ธมฺมาน ภาวนานุโยคมนุยุตฺตา
วิหริสฺสามาติ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๒๘๙] ๑๘ เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริก จรติ มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ฯ อทฺทสา โข ภควา อทฺธานมคฺค ปฏิปนฺโน ๑
อฺตรสฺมึ ปเทเส มจฺฉิก มจฺฉพนฺธ มจฺเฉ วธิตฺวา ๒ วิกฺกิณมาน
ทิสฺวา มคฺคา โอกฺกมฺม อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ
นิสชฺช โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ปสฺสถ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว
อสุ ๓ มจฺฉิก มจฺฉพนฺธ มจฺเฉ วธิตฺวา วิกฺกิณมานนฺติ เอว ภนฺเต
ต กึ มฺถ ภิกฺขเว อปนุ ตุเมฺหหิ ทิฏ วา สุต วา มจฺฉิโก
มจฺฉพนฺโธ มจฺเฉ วธิตฺวา วธิตฺวา วิกฺกิณมาโน เตน กมฺเมน เตน
อาชีเวน หตฺถิยายี วา อสฺสยายี วา รถยายี วา ยานยายี วา
โภคโภคี วา มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ อชฺฌาวสนฺโตติ โน เหต ภนฺเต
สาธุ ภิกฺขเว มยาป โข เอต ภิกฺขเว เนว ทิฏ น สุต มจฺฉิโก
มจฺฉพนฺโธ มจฺเฉ วธิตฺวา วธิตฺวา วิกฺกิณมาโน เตน กมฺเมน เตน
อาชีเวน หตฺถิยายี วา อสฺสยายี วา รถยายี วา ยานยายี วา โภคโภคี
#๑ ม. อทฺธานมคฺคปฺ ... ฯ ยุ. อทฺธานมคฺคปฏิ- ฯ ๒ ม. ยุ. อาเมณฺฑิต ฯ
#๓ โป. ม. ยุ. อมุ ฯ
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วา มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ อชฺฌาวสนฺโตติ ต กิสฺส เหตุ
เต หิ โส ภิกฺขเว มจฺเฉ วชฺเฌ วธายานีเต ๑ ปาปเกน มนสานุเปกฺขติ
ตสฺมา โส เนว หตฺถิยายี โหติ น อสฺสยายี น รถยายี
น ยานยายี น โภคโภคี น มหนฺต โภคกฺขนฺธ อชฺฌาวสติ
ต กึ มฺถ ภิกฺขเว อปนุ ตุเมฺหหิ ทิฏ วา สุต วา โคฆาตโก
คาโว วธิตฺวา วธิตฺวา วิกฺกิณมาโน เตน กมฺเมน เตน อาชีเวน
หตฺถิยายี วา อสฺสยายี วา รถยายี วา ยานยายี วา โภคโภคี วา
มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ อชฺฌาวสนฺโตติ โน เหต ภนฺเต สาธุ
ภิกฺขเว มยาป โข เอต ภิกฺขเว เนว ทิฏ น สุต โคฆาตโก
คาโว วธิตฺวา วธิตฺวา วิกฺกิณมาโน เตน กมฺเมน เตน อาชีเวน
หตฺถิยายี วา อสฺสยายี วา รถยายี วา ยานยายี วา โภคโภคี วา
มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ อชฺฌาวสนฺโตติ ต กิสสฺ เหตุ เต หิ
โส ภิกฺขเว คาโว วชฺเฌ วธายานีเต ๑ ปาปเกน มนสานุเปกฺขติ ตสฺมา
โส เนว หตฺถิยายี โหติ น อสฺสยายี น รถยายี น ยานยายี
น โภคโภคี น มหนฺต โภคกฺขนฺธ อชฺฌาวสติ ต กึ มฺถ
ภิกฺขเว อปนุ ตุเมฺหหิ ทิฏ วา สุต วา โอรพฺภิโก ฯเปฯ
โสกริโก ๒ สากุณิโก มาควิโก มิเค ๓ วธิตฺวา วธิตฺวา วิกฺกิณมาโน
เตน กมฺเมน เตน อาชีเวน หตฺถิยายี วา อสฺสยายี วา รถยายี วา
#๑ โป. วธายานิเต ฯ ม. ยุ. วธายุปนีเต ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ ม. ยุ. สูกริโก ฯh
#๓ ม. มเค ฯ อิโต ปร อีทสิ เมว ฯ
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ยานยายี วา โภคโภคี วา มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ อชฺฌาวสนฺโตติ
โน เหต ภนฺเต สาธุ ภิกฺขเว มยาป โข เอต ภิกขฺ เว เนว
ทิฏ น สุต มาควิโก มิเค วธิตฺวา วธิตฺวา วิกกฺ ิณมาโน เตน
กมฺเมน เตน อาชีเวน หตฺถิยายี วา อสฺสยายี วา รถยายี วา
ยานยายี วา โภคโภคี วา มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ อชฺฌาวสนฺโตติ
ต กิสฺส เหตุ เต หิ โส ภิกฺขเว มิเค วชฺเฌ วธายานีเต ปาปเกน
มนสานุเปกฺขติ ตสฺมา โส เนว หตฺถิยายี โหติ น อสฺสยายี
น รถยายี น ยานยายี น โภคโภคี น มหนฺต โภคกฺขนฺธ
อชฺฌาวสติ เต หิ โส ภิกฺขเว ติรจฺฉานคเต ปาเณ วชฺเฌ
วธายานีเต ปาปเกน มนสานุเปกฺขติ ตสฺมา โส เนว หตฺถยิ ายี
โหติ ๑ น อสฺสยายี น รถยายี น ยานยายี น โภคโภคี น
มหนฺต โภคกฺขนฺธ อชฺฌาวสติ ๒ โก ปน วาโท ย มนุสสฺ ภูต
วชฺฌ วธายานีต ปาปเกน มนสานุเปกฺขติ ต หิ ตสฺส ๓ ภิกฺขเว
โหติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชตีติ ฯ
[๒๙๐] ๑๙ เอก สมย ภควา นาทิเก ๔ วิหรติ คิฺชกาวสเถ ๕ ฯ
ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ มรณสฺสติ ภิกฺขเว ภาวิตา
พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานา
ภาเวถ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว มรณสฺสตินฺติ ฯ เอว วุตฺเต อฺตโร
#๑ ม. ยุ. มนสานุเปกฺขมาโน เนว หตฺถยิ ายี ภวิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. อชฺฌาวสิสฺสติ ฯ
#๓ ยุ. ต หิสสฺ ฯ ๔ ม. นาติเก ฯ ๕ โป. คิชฺฌกา ... ฯ
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ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ อหป ๑ โข ภนฺเต ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ
ยถากถ ปน ตฺว ภิกฺขุ ภาเวสิ มรณสฺสตินฺติ อิธ มยฺห ภนฺเต
เอว โหติ อโห วตาห รตฺตินฺทิว ชีเวยฺย ภควโต สาสน
มนสิ กเรยฺย พหุ วต เม กต อสฺสาติ เอว โข อห ภนฺเต
ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ฯ อฺตโรป โข ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ
อหป โข ภนฺเต ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ยถากถ ปน ตฺว ภิกฺขุ
ภาเวสิ มรณสฺสตินฺติ อิธ มยฺห ภนฺเต เอว โหติ อโห วตาห
ทิวส ชีเวยฺย ภควโต สาสน มนสิ กเรยฺย พหุ วต เม กต
อสฺสาติ เอว โข อห ภนฺเต ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ฯ อฺตโรป
โข ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ อหป โข ภนฺเต ภาเวมิ
มรณสฺสตินฺติ ยถากถ ปน ตฺว ภิกฺขุ ภาเวสิ มรณสฺสตินฺติ อิธ
มยฺห ภนฺเต เอว โหติ อโห วตาห ตทนฺตร ชีเวยฺย ยทนฺตร
เอก ปณฺฑปาต ๒ ภฺุชามิ ภควโต สาสน มนสิ กเรยฺย พหุ
วต เม กต อสฺสาติ เอว โข อห ภนฺเต ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ฯ
อฺตโรป โข ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ อหป โข ภนฺเต ภาเวมิ
มรณสฺสตินฺติ ยถากถ ปน ตฺว ภิกฺขุ ภาเวสิ มรณสฺสตินฺติ อิธ
มยฺห ภนฺเต เอว โหติ อโห วตาห ตทนฺตร ชีเวยฺย ยทนฺตร
จตฺตาโร [๓]- อาโลเป สงฺขาทิตฺวา อชฺโฌหรามิ ภควโต สาสน มนสิ
กเรยฺย พหุ วต เม กต อสฺสาติ เอวป โข อห ภนฺเต
ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ฯ อฺตโรป โข ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ
#๑ ม. ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. เอกปณฺฑปาต ฯ ๓ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร
#ปฺจาติ ทิสฺสติ ฯ
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อหป โข ภนฺเต ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ยถากถ ปน ตฺว ภิกฺขุ
ภาเวสิ มรณสฺสตินฺติ อิธ มยฺห ภนฺเต เอว โหติ อโห วตาห
ตทนฺตร ชีเวยฺย ยทนฺตร เอก อาโลป สงฺขาทิตฺวา อชฺโฌหรามิ
ภควโต สาสน มนสิ กเรยฺย พหุ วต เม กต อสฺสาติ เอวป ๑
โข อห ภนฺเต ภาเวมิ มรณสฺสตินตฺ ิ ฯ อฺตโรป โข ภิกฺขุ
ภควนฺต เอตทโวจ อหป โข ภนฺเต ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ยถากถ
ปน ตฺว ภิกฺขุ ภาเวสิ มรณสฺสตินฺติ อิธ มยฺห ภนฺเต เอว
โหติ อโห วตาห ตทนฺตร ชีเวยฺย ยทนฺตร อสฺสสิตฺวา วา
ปสฺสสามิ ปสฺสสิตฺวา วา อสฺสสามิ ภควโต สาสน มนสิ กเรยฺย
พหุ วต เม กต อสฺสาติ เอว โข อห ภนฺเต ภาเวมิ มรณสฺสตินฺติ ฯ
เอว วุตฺเต ภควา [๒]- ภิกฺขู เอตทโวจ โยจาย ๓ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ เอว มรณสฺสตึ ภาเวติ อโห วตาห รตฺตินฺทิว ชีเวยฺย
ภควโต สาสน มนสิ กเรยฺย พหุ วต เม กต อสฺสาติ โยจาย
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ เอว มรณสฺสตึ ภาเวติ อโห วตาห ทิวส ชีเวยฺย
ภควโต สาสน มนสิ กเรยฺย พหุ วต เม กต อสฺสาติ โยจาย
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ เอว มรณสฺสตึ ภาเวติ อโห วตาห ตทนฺตร
ชีเวยฺย ยทนฺตร เอก ปณฺฑปาต ภฺุชามิ ภควโต สาสน มนสิ
กเรยฺย พหุ วต เม กต อสฺสาติ โยจาย ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว
มรณสฺสตึ ภาเวติ อโห วตาห ตทนฺตร ชีเวยฺย ยทนฺตร จตฺตาโร
ปฺจ อาโลเป สงฺขาทิตฺวา อชฺโฌหรามิ ภควโต สาสน มนสิ
#๑ ม. ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร เตติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. ยฺวาย ฯ
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กเรยฺย พหุ วต เม กต อสฺสาติ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ภิกฺขู
ปมตฺตา วิหรนฺติ ทนฺธ มรณสฺสตึ ภาเวนฺติ อาสวาน ขยาย ฯ
โยจาย ๑ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอว มรณสฺสตึ ภาเวติ อโห วตาห ตทนฺตร
ชีเวยฺย ยทนฺตร เอก อาโลป สงฺขาทิตฺวา อชฺโฌหรามิ ภควโต
สาสน มนสิ กเรยฺย พหุ วต เม กต อสฺสาติ โยจาย ภิกฺขเว
ภิกฺขุ เอว มรณสฺสตึ ภาเวติ อโห วตาห ตทนฺตร ชีเวยฺย
ยทนฺตร อสฺสสิตฺวา วา ปสฺสสามิ ปสฺสสิตฺวา วา อสฺสสามิ ภควโต
สาสน มนสิ กเรยฺย พหุ วต เม กต อสฺสาติ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว
ภิกฺขู อปฺปมตฺตา วิหรนฺติ ติกฺข มรณสฺสตึ ภาเวนฺติ อาสวาน
ขยาย ฯ ตสฺมา ติห ภิกฺขเว เอว สิกฺขิตพฺพ อปฺปมตฺตา
วิหริสฺสาม ติกฺข มรณสฺสตึ ภาเวสฺสาม อาสวาน ขยายาติ เอว
หิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
[๒๙๑] ๒๐ เอก สมย ภควา นาทิเก ๒ วิหรติ คิฺชกาวสเถ ฯ
ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ มรณสฺสติ ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา
มหปฺผลา โหติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานา กถ ภาวิตา
จ ภิกฺขเว มรณสฺสติ กถ พหุลกี ตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา
อมโตคธา อมตปริโยสานา อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ทิวเส นิกฺขนฺเต
รตฺติยา ปฏิหิตาย ๓ อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ พหุกา โข เม ปจฺจยา
มรณสฺส อหิ วา ม ฑเสยฺย วิจฺฉิโก วา ม ฑเสยฺย สตปที
วา ม ฑเสยฺย เตน เม อสฺส กาลกิริยา โส มมสฺส อนฺตราโย
#๑ ม. ยุ. โย จ ขฺวาย ฯ ๒ ม. นาติเก ฯ ๓ ม. ปติคตาย ฯ
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อุปกฺขลิตฺวา วา ปปเตยฺย ภตฺต วา เม ภุตฺต พฺยาปชฺเชยฺย ปตตฺ 
วา เม กุปฺเปยฺย เสมฺห วา เม กุปฺเปยฺย สตฺถกา วา เม วาตา
กุปฺเปยฺยุ เตน เม อสฺส กาลกิริยา โส มมสฺส อนฺตราโยติ
เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อิติ ปฏิสฺจิกฺขิตพฺพ อตฺถิ นุ โข เม
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปฺปหีนา เย เม อสฺสุ รตฺตึ กาล
กโรนฺตสฺส อนฺตรายายาติ สเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว
ชานาติ อตฺถิ เม ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปฺปหีนา เย เม
อสฺสุ รตฺตึ กาล กโรนฺตสฺส อนฺตรายายาติ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา
เตส เยว ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย อธิมตฺโต ฉนฺโท
จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวานี จ สติ จ
สมฺปชฺฺจ กรณีย เสยฺยถาป ภิกฺขเว อาทิตฺตเจโล วา อาทิตฺตสีโส
วา ตสฺเสว เจลสฺส วา สีสสฺส วา นิพฺพาปนาย อธิมตฺต
ฉนฺทฺจ วายามฺจ อุสฺสาหฺจ อุสโฺ สฬฺหิฺจ อปฺปฏิวานิฺจ สติฺจ
สมฺปชฺฺจ กเรยฺย เอวเมว โข ภิกฺขเว เตน ภิกฺขุนา เตส
เยว ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ
วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวานี จ สติ จ
สมฺปชฺฺจ กรณีย สเจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว
ชานาติ นตฺถิ เม ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปฺปหีนา เย เม
อสฺสุ รตฺตึ กาล กโรนฺตสฺส อนฺตรายายาติ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา
เตเนว ปติปาโมชฺเชน ๑ วิหาตพฺพ อโหรตฺตานุสิกฺขินา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ
#๑ โป. ยุ. ปติปามุชฺเชน ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 343

อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ รตฺติยา นิกขฺ นฺตาย ทิวเส ปฏิหิเต อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ พหุกา โข เม ปจฺจยา มรณสฺส อหิ วา ม
ฑเสยฺย วิจฺฉิโก วา ม ฑเสยฺย สตปที วา ม ฑเสยฺย เตน
เม อสฺส กาลกิริยา โส มมสฺส อนฺตราโย อุปกฺขลิตฺวา วา
ปปเตยฺย ภตฺต วา เม ภุตฺต พฺยาปชฺเชยฺย ปตฺต วา เม
กุปฺเปยฺย เสมฺห วา เม กุปฺเปยฺย สตฺถกา วา เม วาตา กุปฺเปยฺยุ
เตน เม อสฺส กาลกิริยา โส มมสฺส อนฺตราโยติ เตน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา อิติ ปฏิสฺจิกฺขิตพฺพ อตฺถิ นุ โข เม ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อปฺปหีนา เย เม อสฺสุ ทิวา กาล กโรนฺตสฺส อนฺตรายายาติ
สเจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ อตฺถิ
เม ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อปฺปหีนา เย เม อสฺสุ ทิวา กาล
กโรนฺตสฺส อนฺตรายายาติ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เตส เยว ปาปกาน
อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห
จ อุสฺโสฬฺหี จ อปฺปฏิวานี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ กรณีย
เสยฺยถาป ภิกฺขเว อาทิตฺตเจโล วา อาทิตฺตสีโส วา ตสฺเสว เจลสฺส
วา สีสสฺส วา นิพฺพาปนาย อธิมตฺต ฉนฺทฺจ วายามฺจ อุสฺสาหฺจ
อุสฺโสฬฺหิฺจ อปฺปฏิวานิฺจ สติฺจ สมฺปชฺฺจ กเรยฺย เอวเมวร
โข ภิกฺขเว เตน ภิกฺขุนา เตส เยว ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
ปหานาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสโฺ สฬฺหี จ
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อปฺปฏิวานี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ กรณีย สเจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ นตฺถิ เม ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา อปฺปหีนา เย เม อสฺสุ ทิวา กาล กโรนฺตสฺส อนฺตรายายาติ
เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เตเนว ปติปาโมชฺเชน วิหาตพฺพ อโหรตฺตานุสิกฺขินา
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ เอว ภาวิตา โข ภิกขฺ เว
มรณสฺสติ เอว พหุลกี ตา มหปฺผลา โหติ มหานิสสา อมโตคธา
อมตปริโยสานาติ ฯ
สาราณิยาทิวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว สาราณียา เมตฺต ๑ ภทฺทก อนุตปฺปย นกุล
กุสลา มจฺฉ ๒ เทฺว จ โหนฺติ มรณสฺสตินา ทสาติ ๓ ฯ
__________
อนุตฺตริยวคฺโค ตติโย
[๒๙๒] ๒๑ เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ สามคามเก
โปกฺขรณิยาย ฯ อถ โข อฺตรา เทวตา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา
อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปฺป โปกฺขรณิย โอภาเสตฺวา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ
เอกมนฺต ิตา โข สา เทวตา ภควนฺต เอตทโวจ ตโย เม ภนฺเต
ธมฺมา ภิกฺขโุ น ปริหานาย สวตฺตนฺติ กตเม ตโย กมฺมารามตา
#๑ ม. นิสฺสารณีย ฯ ๒ ม. โสปฺปมจฺฉา จ ฯ ๓ ม. เทฺว โหนฺติ มรณสฺสตีติ ฯ
#ยุ. จาติ ฯ
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ภสฺสารามตา นิทฺทารามตา อิเม โข ภนฺเต ตโย ธมฺมา ภิกฺขุโน
ปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ อิทมโวจ สา เทวตา ฯ สมนฺุโ สตฺถา
อโหสิ ฯ อถโข สา เทวตา สมนฺุโ เม สตฺถาติ ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ
อถ โข ภควา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อิม ภิกฺขเว รตฺตึ อฺตรา เทวตา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา
เกวลกปฺป โปกฺขรณิย โอภาเสตฺวา เยนาห เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ เอกมนฺต ิตา โข
ภิกฺขเว สา เทวตา ม เอตทโวจ ตโย เม ภนฺเต ธมฺมา ภิกฺขุโน
ปริหานาย สวตฺตนฺติ กตเม ตโย กมฺมารามตา ภสฺสารามตา
นิทฺทารามตา อิเม โข ภนฺเต ตโย ธมฺมา ภิกฺขุโน ปริหานาย
สวตฺตนฺตีติ ฯ อิทมโวจ ภิกฺขเว สา เทวตา อิท วตฺวา ม
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ เตส โว ภิกขฺ เว
อลาภา เตส ทุลลฺ ทฺธ เย โว เทวตาป ชานนฺติ ๑ กุสเลหิ ธมฺเมหิ
ปริหายมาเน ฯ อปเรป ภิกฺขเว ตโย ปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข๑
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตเม จ
ภิกฺขเว ตโย ปริหานิยา ธมฺมา สงฺคณิการามตา โทวจสฺสตา
ปาปมิตฺตตา อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ปริหานิยา ธมฺมา เย หิ
เกจิ ภิกฺขเว อตีตมทฺธาน ปริหายึสุ กุสเลหิ ธมฺเมหิ สพฺเพ เต
#๑ โป. ขมนฺติ ฯ
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อิเมเหว ฉหิ ธมฺเมหิ ปริหายึสุ กุสเลหิ ธมฺเมหิ เย ๑ หิ เกจิ ภิกขฺ เว
อนาคตมทฺธาน ปริหายิสฺสนฺติ กุสเลหิ ธมฺเมหิ สพฺเพ เต อิเมเหว
ฉหิ ธมฺเมหิ ปริหายิสฺสนฺติ กุสเลหิ ธมฺเมหิ เย ๑ หิ เกจิ ภิกฺขเว
เอตรหิ ปริหายนฺติ กุสเลหิ ธมฺเมหิ สพฺเพ เต อิเมเหว ฉหิ
ธมฺเมหิ ปริหายนฺติ กุสเลหิ ธมฺเมหีติ ฯ
[๒๙๓] ๒๒ ฉยิเม ภิกฺขเว อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ ต
สุณาถ ฯเปฯ กตเม จ ภิกฺขเว ฉ อปริหานิยา ธมฺมา น กมฺมารามตา
น ภสฺสารามตา น นิทฺทารามตา น สงฺคณิการามตา
โสวจสฺสตา กลฺยาณมิตฺตตา อิเม โข ภิกฺขเว ฉ อปริหานิยา
ธมฺมา เย หิ เกจิ ภิกขฺ เว อตีตมทฺธาน น ปริหายึสุ กุสเลหิ
ธมฺเมหิ สพฺเพ เต อิเมเหว ฉหิ ธมฺเมหิ น ปริหายึสุ กุสเลหิ
ธมฺเมหิ เย ๑ หิ เกจิ ภิกฺขเว อนาคตมทฺธาน น ปริหายิสฺสนฺติ
กุสเลหิ ธมฺเมหิ สพฺเพ เต อิเมเหว ฉหิ ธมฺเมหิ น ปริหายิสสฺ นฺติ
กุสเลหิ ธมฺเมหิ เย ๑ หิ เกจิ ภิกฺขเว เอตรหิ น ปริหายนฺติ
กุสเลหิ ธมฺเมหิ สพฺพ เต อิเมเหว ฉหิ ธมฺเมหิ น ปริหายนฺติ
กุสเลหิ ธมฺเมหีติ ฯ
[๒๙๔] ๒๓ ภยนฺติ ภิกฺขเว กามานเมต อธิวจน ทุกฺขนฺติ ภิกฺขเว
กามานเมต อธิวจน โรโคติ ภิกฺขเว กามานเมต อธิวจน คณฺโฑติ
ภิกฺขเว กามานเมต อธิวจน สงฺโคติ ภิกฺขเว กามานเมต
อธิวจน ปงฺโกติ ภิกฺขเว กามานเมต อธิวจน กสฺมา จ ภิกฺขเว
#๑ ม. เยป หิ ฯ
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ภยนฺติ กามานเมต อธิวจน กามราครตฺตาย ภิกฺขเว ฉนฺทราควินิพทฺโธ
ทิฏธมฺมิกาป ภยา น ปริมุจฺจติ สมฺปรายิกาป ภยา น
ปริมุจฺจติ ตสฺมา ภยนฺติ กามานเมต อธิวจน ฯ กสฺมา จ
ภิกฺขเว ทุกฺขนฺติ ... โรโคติ ... คณฺโฑติ ... สงฺโคติ ... ปงฺโกติ
กามานเมต อธิวจน กามราครตฺตาย ภิกฺขเว ฉนฺทราควินิพทฺโธ
ทิฏธมฺมิกาป ปงฺกา น ปริมุจฺจติ สมฺปรายิกาป ปงฺกา น
ปริมุจฺจติ ตสฺมา ปงฺโกติ กามานเมต อธิวจนนฺติ ฯ
ภย ทุกขฺ ฺจ โรโค จ ๑ สงฺโค ปงฺโก จ อุภย
เอเต กามา ปวุจฺจนฺติ ยตฺถ สตฺโต ๒ ปุถุชชฺ โน
อุปาทาเน ภย ทิสฺวา ชาติมรณสมฺภเว
อนุปาทา วิมุจฺจนฺติ
ชาติมรณสงฺขเย
เต เขมปฺปตฺตา สุขิโน ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตา
สพฺเพ เวรภยาตีตา ๓ สพฺพทุกฺข อุปจฺจคุนฺติ ฯ
[๒๙๕] ๒๔ ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ หิมวนฺต
ปพฺพตราช ปทาเลยฺย โก ปน วาโท ฉวาย อวิชชฺ าย กตเมหิ ฉหิ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมาธิสฺส สมาปตฺติกุสโล โหติ สมาธิสฺส ิติกุสโล
โหติ สมาธิสฺส วุฏานกุสโล โหติ สมาธิสฺส กลฺลตากุสโล ๔ โหติ
สมาธิสฺส โคจรกุสโล โหติ สมาธิสฺส อภินิหารกุสโล โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ หิมวนฺต ปพฺพตราช
ปทาเลยฺย โก ปน วาโท ฉวาย อวิชฺชายาติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ภย ทุกฺข โรโค คณฺโฑ ฯ ๒ โป. สงฺโค ฯ ๓ ม. ยุ. สพฺพเวร ... ฯ
#๔ ม. ยุ. กลฺลิตกุสโล ฯ
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[๒๙๖] ๒๕ ฉยิมานิ ภิกฺขเว อนุสฺสติฏานานิ กตมานิ ฉ อิธ
ภิกฺขเว อริยสาวโก ตถาคต อนุสฺสรติ อิติป โส ภควา ฯเปฯ
สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก
ตถาคต อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ
น โทสปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ น โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ อุชคุ ตเมวสฺส
ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ นิกฺขนฺต มุตฺต วุฏิต เคธมฺหา
เคโธติ โข ภิกฺขเว ปฺจนฺเนต กามคุณาน อธิวจน อิทมฺป โข
ภิกฺขเว อารมฺมณ กริตฺวา เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว อริยสาวโก ธมฺม อนุสฺสรติ สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม ฯเปฯ ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ยสฺมึ ภิกฺขเว
สมเย อริยสาวโก ธมฺม อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปฏิยุฏิต
จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โมหปริยุฏิต
จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ
นิกฺขนฺต มุตฺต วุฏิต เคธมฺหา เคโธติ โข ภิกขฺ เว ปฺจนฺเนต
กามคุณาน อธิวจน อิทมฺป โข ภิกฺขเว อารมฺมณ กริตฺวา
เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว อริยสาวโก สงฺฆ อนุสฺสรติ สุปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ยสฺมึ
ภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก สงฺฆ อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย
ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น
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โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ
นิกฺขนฺต มุตฺต วุฏิต เคธมฺหา เคโธติ โข ภิกขฺ เว ปฺจนฺเนต
กามคุณาน อธิวจน อิทมฺป โข ภิกขฺ เว อารมฺมณ กริตฺวา เอวมิเธกจฺเจ
สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว อริยสาวโก อตฺตโน สีลานิ อนุสฺสรติ
อขณฺฑานิ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิกานิ ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก
สีล อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ
น โทสปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ น โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ อุชคุ ตเมวสฺส
ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ นิกฺขนฺต มุตฺต วุฏิต เคธมฺหา
เคโธติ โข ภิกฺขเว ปฺจนฺเนต กามคุณาน อธิวจน อิทมฺป โข
ภิกฺขเว อารมฺมณ กริตฺวา เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว อริยสาวโก อตฺตโน จาค อนุสฺสรติ ลาภา
วต เม สุลทฺธ วต เม โยห ฯเปฯ ยาจโยโค ทานสวิภาครโตติ
ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก จาค อนุสฺสรติ เนวสฺส
ตสฺมึ สมเย ราคปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต
โหติ น โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย
จิตฺต โหติ นิกฺขนฺต มุตฺต วุฏิต เคธมฺหา โคโธติ โข ภิกฺขเว
ปฺจนฺเนต กามคุณาน อธิวจน อิทมฺป โข ภิกฺขเว อารมฺมณ
กริตฺวา เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว อริยสาวโก เทวตา อนุสฺสรติ สนฺติ เทวา
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จาตุมฺมหาราชิกา สนฺติ เทวา ตาวตึสา สนฺติ เทวา ยามา
สนฺติ เทวา ตุสิตา สนฺติ เทวา นิมฺมานรติโน สนฺติ เทวา
ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน สนฺติ เทวา พฺรหฺมกายิกา สนฺติ เทวา ตทุตฺตริ
ยถารูปาย สทฺธาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถ อุปปนฺนา
มยฺหมฺป ตถารูปา สทฺธา สวิชฺชติ ยถารูเปน สีเลน
สุเตน จาเคน ปฺาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถ
อุปปนฺนา มยฺหมฺป ตถารูปา ปฺา สวิชฺชตีติ ยสฺมึ ภิกขฺ เว
สมเย อริยสาวโก อตฺตโน จ ตาสฺจ เทวตาน สทฺธฺจ สีลฺจ
สุตฺจ จาคฺจ ปฺฺจ อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต
จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โมหปริยุฏิต
จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ
นิกฺขนฺต มุตฺต วุฏิต เคธมฺหา เคโธติ โข ภิกขฺ เว ปฺจนฺเนต
กามคุณาน อธิวจน อิทมฺป โข ภิกขฺ เว อารมฺมณ กริตฺวา เอวมิเธกจฺเจ
สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ อิมานิ โข ภิกฺขเว ฉ อนุสฺสติฏานานีติ ฯ
[๒๙๗] ๒๖ ตตฺร โข อายสฺมา มหากจฺจาโน ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อาวุโส ภิกฺขโวติ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหากจฺจานสฺส
ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา มหากจฺจาโน เอตทโวจ อจฺฉริย อาวุโส
อพฺภุต อาวุโส ยาวฺจิท เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา
สมฺมาสมฺพุทฺเธน สมฺพาเธ โอกาสาธิคโม อนุพุทโฺ ธ สตฺตาน วิสุทฺธิยา
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โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส
อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท ฉ อนุสฺสติฏานานิ กตมานิ
ฉ อิธาวุโส อริยสาวโก ตถาคต อนุสฺสรติ อิติป โส ภควา
ฯเปฯ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ยสฺมึ อาวุโส สมเย
อริยสาวโก ตถาคต อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต
จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โมหปริยุฏิต
จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ นิกฺขนฺต
มุตฺต วุฏิต เคธมฺหา เคโธติ โข อาวุโส ปฺจนฺเนต กามคุณาน
อธิวจน ส โข โส อาวุโส อริยสาวโก สพฺพโส อากาสสเมน เจตสา
วิหรติ วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน อิทมฺป
โข อาวุโส อารมฺมณ กริตฺวา เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา วิสุทฺธิธมฺมา
ภวนฺติ ฯ
ปุน จปร อาวุโส อริยสาวโก ธมฺม อนุสฺสรติ สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม ฯเปฯ ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ยสฺมึ อาวุโส
สมเย อริยสาวโก ธมฺม อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต
จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โมหปริยุฏิต
จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ
นิกฺขนฺต มุตฺต วุฏิต เคธมฺหา เคโธติ โข อาวุโส ปฺจนฺเนต
กามคุณาน อธิวจน ส โข โส อาวุโส อริยสาวโก สพฺพโส อากาสสเมน
เจตสา วิหรติ วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
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อพฺยาปชฺเฌน อิทมฺป โข อาวุโส อารมฺมณ กริตฺวา เอวมิเธกจฺเจ
สตฺตา วิสุทฺธิธมฺมา ภวนฺติ ฯ
ปุน จปร อาวุโส อริยสาวโก สงฺฆ อนุสฺสรติ สุปฏิปนฺโน
ภควโต สาวกสงฺโฆ ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ยสฺมึ [๑]สมเย อริยสาวโก สงฺฆ อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต
จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โมหปริยุฏิต
จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ
นิกฺขนฺต มุตฺต วุฏิต เคธมฺหา เคโธติ โข อาวุโส ปฺจนฺเนต
กามคุณาน อธิวจน ส โข โส อาวุโส อริยสาวโก สพฺพโส อากาสสเมน
เจตสา วิหรติ วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน อิทมฺป โข อาวุโส อารมฺมณ กริตฺวา เอวมิเธกจฺเจ
สตฺตา วิสุทฺธิธมฺมา ภวนฺติ ฯ
ปุน จปร อาวุโส อริยสาวโก อตฺตโน สีลานิ อนุสฺสรติ
อขณฺฑานิ ฯเปฯ สมาธิสวตฺตนิกานิ ยสฺมึ อาวุโส สมเย อริยสาวโก
สีล อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ น
โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส
ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ นิกฺขนฺต มุตฺต วุฏิต เคธมฺหา
เคโธติ โข อาวุโส ปฺจนฺเนต กามคุณาน อธิวจน ส โข โส อาวุโส
อริยสาวโก สพฺพโส อากาสสเมน เจตสา วิหรติ วิปุเลน มหคฺคเตน
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน อิทมฺป โข อาวุโส อารมฺมณ
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร อาวุโสติ ทิสฺสติ ฯ
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กริตฺวา เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา วิสุทฺธิธมฺมา ภวนฺติ ฯ
ปุน จปร อาวุโส อริยสาวโก อตฺตโน จาค อนุสฺสรติ ลาภา
วต เม สุลทฺธ วต เม โยห ฯเปฯ ยาจโยโค ทานสวิภาครโตติ
ยสฺมึ อาวุโส สมเย อริยสาวโก [๑]- จาค อนุสฺสรติ เนวสฺส
ตสฺมึ สมเย ราคปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต
โหติ น โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย
จิตฺต โหติ นิกฺขนฺต มุตฺต วุฏิต เคธมฺหา เคโธติ โข อาวุโส
ปฺจนฺเนต กามคุณาน อธิวจน ส โข โส อาวุโส อริยสาวโก สพฺพโส
อากาสสเมน เจตสา วิหรติ วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน
อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน อิทมฺป โข อาวุโส อารมฺมณ กริตวฺ า
เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา วิสุทฺธิธมฺมา ภวนฺติ ฯ
ปุน จปร อาวุโส อริยสาวโก เทวตา อนุสฺสรติ สนฺติ เทวา
จาตุมฺมหาราชิกา ฯเปฯ สนฺติ เทวา ตทุตฺตริ ยถารูปาย สทฺธาย
สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถ อุปปนฺนา มยฺหมฺป
ตถารูปา สทฺธา สวิชฺชติ ยถารูเปน สีเลน ฯเปฯ สุเตน จาเคน
ปฺาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถ อุปปนฺนา มยฺหมฺป
ตถารูปา ปฺา สวิชฺชตีติ ยสฺมึ อาวุโส สมเย อริยสาวโก
อตฺตโน จ ตาสฺจ เทวตาน สทฺธฺจ สีลฺจ สุตฺจ จาคฺจ
ปฺฺจ อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต
#๑ ม. อตฺตโนติ ทิสฺสติ ฯ
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โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โมหปริยุฏิต จิตฺต
โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ นิกฺขนฺต มุตฺต
วุฏิต เคธมฺหา เคโธติ โข อาวุโส ปฺจนฺเนต กามคุณาน
อธิวจน ส โข โส อาวุโส อริยสาวโก สพฺพโส อากาสสเมน เจตสา
วิหรติ วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน อิทมฺป
โข อาวุโส อารมฺมณ กริตฺวา เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา วิสุทฺธิธมฺมา ภวนฺติ
อจฺฉริย อาวุโส อพฺภุต อาวุโส ยาวฺจิท เตน ภควตา ชานตา
ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สมฺพาเธ โอกาสาธิคโม อนุพุทฺโธ
สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท อิมานิ
ฉ อนุสฺสติฏานานีติ ฯ
[๒๙๘] ๒๗ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ กติ นุ โข ภนฺเต
สมยา มโนภาวนิยสฺส ๑ ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุนฺติ ฯ ฉยิเม
ภิกฺขุ สมยา มโนภาวนิยสฺส ๑ ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ กตเม
ฉ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย ภิกฺขุ กามราคปริยุฏิเตน เจตสา
วิหรติ กามราคปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส นิสฺสรณ
ยถาภูต นปฺปชานาติ ตสฺมึ สมเย มโนภาวนิโย ๑ ภิกฺขุ
อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห โข อาวุโส กามราคปริยุฏิเตน
#๑ ม. ยุ. มโนภาวนี ... ฯ
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เจตสา วิหรามิ กามราคปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส นิสฺสรณ
ยถาภูต นปฺปชานามิ สาธุ วต เม อายสฺมา กามราคสฺส
ปหานาย ธมฺม เทเสตูติ ตสฺส ๑ มโนภาวนิโย ภิกฺขุ กามราคสฺส
ปหานาย ธมฺม เทเสติ อย ภิกฺขุ ปโม สมโย มโนภาวนิยสฺส
ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ฯ ปุน จปร ภิกขฺ ุ ยสฺมึ สมเย ภิกฺขุ
พฺยาปาทปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ พฺยาปาทปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส
จ พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานาติ ตสฺมึ สมเย มโนภาวนิโย
ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห โข อาวุโส
พฺยาปาทปริยุฏิเตน เจตสา วิหรามิ พฺยาปาทปเรเตน อุปปฺ นฺนสฺส
จ พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานามิ สาธุ วต เม
อายสฺมา พฺยาปาทสฺส ปหานาย ธมฺม เทเสตูติ ตสฺส มโนภาวนิโย
ภิกฺขุ พฺยาปาทสฺส ปหานาย ธมฺม เทเสติ อย ภิกฺขุ ทุติโย
สมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย ภิกฺขุ ถีนมิทฺธปริยุฏ ิเตน เจตสา วิหรติ ถีนมิทฺธปเรเตน
อุปฺปนฺนสฺส จ ถีนมิทฺธสฺส นิสสฺ รณ ยถาภูต นปฺปชานาติ
ตสฺมึ สมเย มโนภาวนิโย ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส
วจนีโย อห โข อาวุโส ถีนมิทฺธปริยุฏิเตน เจตสา วิหรามิ
ถีนมิทฺธปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ ถีนมิทฺธสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต
นปฺปชานามิ สาธุ วต เม อายสฺมา ถีนมิทฺธสฺส ปหานาย ธมฺม
เทเสตูติ ตสฺส มโนภาวนิโย ภิกฺขุ ถีนมิทฺธสฺส ปหานาย ธมฺม
#๑ โป. ตสฺส จ ฯ
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เทเสติ อย ภิกฺขุ ตติโย สมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกฺขุโน ทสฺสนาย
อุปสงฺกมิตุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย ภิกฺขุ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรติ อุทธฺ จฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส
จ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานาติ ตสฺมึ สมเย
มโนภาวนิโย ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห โข
อาวุโส อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏิเตน เจตสา วิหรามิ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน
อุปฺปนฺนสฺส จ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานามิ
สาธุ วต เม อายสฺมา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ปหานาย
ธมฺม เทเสตูติ ตสฺส มโนภาวนิโย ภิกฺขุ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ปหานาย
ธมฺม เทเสติ อย ภิกฺขุ จตุตฺโถ สมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกฺขโุ น
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ฯ ปุน จปร ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย ภิกฺขุ
วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ วิจิกิจฺฉาปเรเตน อุปฺปนฺนาย
จ วิจิกิจฺฉาย นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานาติ ตสฺมึ สมเย
มโนภาวนิโย ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส วจนีโย อห โข
อาวุโส วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน เจตสา วิหรามิ วิจิกิจฺฉาปเรเตน
อุปฺปนฺนาย จ วิจิกิจฺฉาย นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานามิ สาธุ วต
เม อายสฺมา วิจิกิจฺฉาย ปหานาย ธมฺม เทเสตูติ ตสฺส
มโนภาวนิโย ภิกฺขุ วิจิกิจฺฉาย ปหานาย ธมฺม เทเสติ อย ภิกฺขุ
ปฺจโม สมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย ภิกฺขุ ย นิมิตฺต อาคมฺม ย
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นิมิตฺต มนสิกโรโต อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ ต นิมติ ฺต น
ชานาติ น ปสฺสติ ตสฺมึ สมเย มโนภาวนิโย ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย อห โข อาวุโส ย นิมิตฺต อาคมฺม ย
นิมิตฺต มนสิกโรโต อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ ต นิมติ ฺต น
ชานามิ น ปสฺสามิ สาธุ วต เม อายสฺมา อาสวาน ขยาย
ธมฺม เทเสตูติ ตสฺส มโนภาวนิโย ภิกฺขุ อาสวาน ขยาย ธมฺม
เทเสติ อย ภิกฺขุ ฉฏโ สมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกฺขุโน ทสฺสนาย8
อุปสงฺกมิตุ ฯ อิเม โข ภิกฺขุ ฉ สมยา มโนภาวนิยสฺส ภิกฺขโุ น
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุนฺติ ฯ
[๒๙๙] ๒๘ เอก สมย สมฺพหุลา เถรา ภิกฺขู พาราณสิย วิหรนฺติ
อิสิปตเน มิคทาเย ฯ อถ โข เตส เถราน ภิกฺขูน ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน มณฺฑลมาเฬ สนฺนิสินฺนาน สนฺนิปติตาน อยมนฺตรา
กถา อุทปาทิ โก นุ โข อาวุโส สมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกขฺ ุโน
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุนฺติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ ยสฺมึ
อาวุโส สมเย มโนภาวนิโย ภิกฺขุ ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
ปาเท ปกฺขาเลตฺวา นิสนิ ฺโน โหติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย
ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา โส สมโย มโนภาวนิยสฺส
ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุนฺติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ ต ภิกฺขุ เอตทโวจ น โข
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อาวุโส สมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกขฺ ุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ยสฺมึ
อาวุโส สมเย มโนภาวนิโย ภิกฺขุ ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต
ปาเท ปกฺขาเลตฺวา นิสนิ ฺโน โหติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย
ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา จาริตฺตกิลมโถปสฺส ตสฺมึ
สมเย อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ โหติ ภตฺตกิลมโถปสสฺ ตสฺมึ สมเย
อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ โหติ ตสฺมา โส อสมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกฺขุโน
ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ยสฺมึ อาวุโส สมเย มโนภาวนิโย ภิกฺขุ
สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต วิหารปจฺฉายาย นิสินโฺ น โหติ
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา
โส สมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุนฺติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ ต ภิกฺขุ เอตทโวจ น โข
อาวุโส สมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกขฺ ุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ยสฺมึ
อาวุโส สมเย มโนภาวนิโย ภิกฺขุ สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต
วิหารปจฺฉายาย นิสินฺโน โหติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย
ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา ยเทวสฺส ทิวา สมาธินิมิตฺต
มนสิกต โหติ ตเทวสฺส ตสฺมึ สมเย สมุทาจรติ ตสฺมา โส
อสมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ยสฺมึ อาวุโส
สมเย มโนภาวนิโย ภิกฺขุ รตฺติยา ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย นิสินฺโน
โหติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมขุ  สตึ อุปฏเปตฺวา
โส สมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุนฺติ ฯ
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เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ ต ภิกฺขุ เอตทโวจ น โข
อาวุโส สมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกขฺ ุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ยสฺมึ
อาวุโส สมเย มโนภาวนิโย ภิกฺขุ รตฺติยา ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย
นิสินฺโน โหติ ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมขุ  สตึ
อุปฏเปตฺวา โอชฏายิสฺส ตสฺมึ สมเย กาโย โหติ ผาสุกสฺส ๑
โหติ พุทฺธาน สาสน มนสิ กาตุ ตสฺมา โส สมโย มโนภาวนิยสฺส
ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุนฺติ ฯ
เอว วุตฺเต อายสฺมา มหากจฺจาโน เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ
สมฺมุขา เม ต อาวุโส ภควโต สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต ฉยิเม
ภิกฺขุ สมยา มโนภาวนิยสฺส ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ กตเม
ฉ อิธ ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย ภิกฺขุ กามราคปริยุฏิเตน เจตสา
วิหรติ กามราคปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส นิสฺสรณ
ยถาภูต นปฺปชานาติ ตสฺมึ สมเย มโนภาวนิโย ภิกฺขุ อุปสงฺกมิตฺวา
เอวมสฺส วจนีโย อห โข อาวุโส กามราคปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรามิ กามราคปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส
นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานามิ สาธุ วต เม อายสฺมา กามราคสฺส
ปหานาย ธมฺม เทเสตูติ ตสฺส มโนภาวนิโย ภิกฺขุ กามราคสฺส
ปหานาย ธมฺม เทเสติ อย ภิกฺขุ ปโม สมโย มโนภาวนิยสฺส
ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ฯ ปุน จปร ภิกขฺ ุ ยสฺมึ สมเย ภิกฺขุ
พฺยาปาทปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ ฯเปฯ ถีนมิทฺธปริยุฏ ิเตน
#๑ ม. ยุ. ผาสุสฺส ฯ
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เจตสา วิหรติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ
วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ ฯเปฯ ย นิมิตฺต อาคมฺม ย นิมิตฺต
มนสิกโรโต อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ ต นิมติ ฺต น ชานาติ น
ปสฺสติ ตสฺมึ สมเย มโนภาวนิโย ภิกขฺ ุ อุปสงฺกมิตฺวา เอวมสฺส วจนีโย
อห โข อาวุโส ย นิมิตฺต อาคมฺม ย นิมิตฺต มนสิกโรโต อนนฺตรา
อาสวาน ขโย โหติ ต นิมิตฺต น ชานามิ น ปสฺสามิ สาธุ
วต เม อายสฺมา อาสวาน ขยาย ธมฺม เทเสตูติ ตสฺส
มโนภาวนิโย ภิกฺขุ อาสวาน ขยาย ธมฺม เทเสติ อย ภิกฺขุ ฉฏโ
สมโย มโนภาวนิยสฺส ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุ ฯ สมฺมุขา เม
ต อาวุโส ภควโต สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต อิเม โข ภิกฺขุ ฉ
สมยา มโนภาวนิยสฺส ภิกฺขุโน ทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุนฺติ ฯ
[๓๐๐] ๒๙ อถ โข ภควา อายสฺมนฺต อุทายึ อามนฺเตสิ กติ
นุ โข อุทายิ อนุสฺสติฏ านานีติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา อุทายิ
ตุณฺหี อโหสิ ฯ ทุติยมฺป โข ภควา อายสฺมนฺต อุทายึ อามนฺเตสิ
กติ นุ โข อุทายิ อนุสฺสติฏานานีติ ฯ เอว วุตฺเต [๑]- อายสฺมา
อุทายิ ตุณฺหี อโหสิ ฯ ตติยมฺป โข ภควา อายสฺมนฺต อุทายึ
อามนฺเตสิ กติ นุ โข อุทายิ อนุสฺสติฏานานีติ ฯ ตติยมฺป โข
อายสฺมา อุทายิ ตุณฺหี อโหสิ ฯ อถ โข อายสฺมา อานนฺโท
อายสฺมนฺต อุทายึ เอตทโวจ สตฺถา ต อาวุโส อุทายิ อามนฺเตตีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ทุตยิ มฺป โข ฯ
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สุณามห ๑ อาวุโส อานนฺท ภควโต อิธ ภนฺเต ภิกฺขุ อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ
อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ อิท
ภนฺเต อนุสฺสติฏานนฺติ ฯ
อถ โข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ อฺาสึ
โข อห อานนฺท เนวาย อุทายิ โมฆปุริโส อธิจิตฺตมนุยุตฺโต
วิหรตีติ กติ นุ โข อานนฺท อนุสสฺ ติฏานานีติ ฯ ปฺจ ภนฺเต
อนุสฺสติฏานานิ กตมานิ ปฺจ อิธ ภนฺเต ภิกฺขุ วิวิจฺเจว
กาเมหิ ฯเปฯ ตติย ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท ภนฺเต
อนุสฺสติฏาน เอว ภาวิต เอว พหุลีกต ทิฏธมฺมสุขวิหาราย
สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ภิกฺขุ อาโลกสฺ มนสิกโรติ ทิวา
สฺ อธิฏ าติ ยถา ทิวา ตถา รตฺตึ ยถา รตฺตึ ตถา
ทิวา อิติ วิวเฏน เจตสา อปริโยนทฺเธน สมฺปภาส จิตฺต ภาเวติ
อิท ภนฺเต อนุสฺสติฏาน เอว ภาวิต เอว พหุลีกต าณทสฺสนปฏิลาภาย
สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ภิกฺขุ อิมเมว กาย อุทฺธ
ปาทตลา อโธเกสมตฺถกา ตจปริยนฺต ปูรนฺนานปฺปการสฺส อสุจิโน
ปจฺจเวกฺขติ อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ
มส นหารู อฏี อฏิมิฺช วกฺก หทย ยกน กิโลมก ปหก
ปปฺผาส อนฺต อนฺตคุณ อุทริย กรีส ปตฺต เสมฺห ปุพฺโพ โลหิต
เสโท เมโท อสฺสุ วสา เขโล ๒ สิงฆฺ าณิกา ลสิกา มุตฺตนฺติ อิท
#๑ ม. สุโณมห ฯ ๒ โป. ม. เขโฬ ฯ
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ภนฺเต อนุสสฺ ติฏาน เอว ภาวิต เอว พหุลกี ต กามราคสฺส
ปหานาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ภิกฺขุ เสยฺยถาป ปสฺเสยฺย สรีร
สีวถิกาย ฉฑฺฑิต เอกาหมต วา ทฺวหี มต วา ตีหมต วา อุทฺธุมาตก
วินีลก วิปุพฺพกชาต โส อิมเมว กาย เอว อุปสหรติ
อยมฺป โข กาโย เอวธมฺโม เอวภาวี เอว อนตีโตติ เสยฺยถา ๑
วา ปน ปสฺเสยฺย สรีร สีวถิกาย ฉฑฺฑิต กาเกหิ วา ขชฺชมาน
กุลเลหิ วา ขชฺชมาน คิชฺเฌหิ วา ขชฺชมาน สุวาเณหิ ๒ วา ขชฺชมาน
สิงฺคาเลหิ วา ขชฺชมาน วิวิเธหิ วา ปาณกชาเตหิ ขชฺชมาน โส
อิมเมว กาย เอว อุปสหรติ อยมฺป โข กาโย เอวธมฺโม เอวภาวี
เอว อนตีโตติ เสยฺยถา ๑ วา ปน ปสฺเสยฺย สรีร สีวถิกาย
ฉฑฺฑิต อฏิกสงฺขลิก สมสโลหิต นหารุสมฺพนฺธ อฏิกสงฺขลิก
นิมฺมสโลหิตมกฺขิต นหารุสมฺพนฺธ อฏิกสงฺขลิก อปคตมสโลหิต
นหารุสมฺพนฺธ อฏิกานิ อปคตสมฺพนฺธานิ ทิสา วิทิสา วิกขฺ ิตฺตานิ
อฺเน หตฺถฏิก อฺเน ปาทฏิก อฺเน ชงฺฆฏิก อฺเน
อูรุฏิก อฺเน กฏิฏิก [๓]- อฺเน ปฏิกณฺฏกฏิก อฺเน
สีสกฏาห โส อิมเมว กาย เอว อุปสหรติ อยมฺป โข กาโย
เอวธมฺโม เอวภาวี เอว อนตีโตติ เสยฺยถา ๑ วา ปน ปสฺเสยฺย
สรีร สีวถิกาย ฉฑฺฑิต อฏิกานิ เสตานิ สงฺขวณฺณูปนิภานิ
อฏิกานิ ปฺุชกิตานิ เตโรวสฺสิกานิ ปูตีนิ จุณฺณกชาตานิ โส
#๑ ม. ยุ. เสยฺยถาป ฯ ๒ ม. สุนเขหิ ฯ ๓ ม. เอตฺถนฺตเร อฺเน หนุกฏิก
#อฺเน ผาสุกฏิก อฺเน ปฏิกณฺฑกฏิก อฺเน ขนฺธฏิก อฺเน คีวฏิก
#อฺเน ทนฺตกฏิกนฺติ ทิสฺสนฺติ ฯ
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อิมเมว กาย เอว อุปสหรติ อยมฺป โข กาโย เอวธมฺโม เอวภาวี
เอว อนตีโตติ อิท ภนฺเต อนุสฺสติฏาน เอว ภาวิต เอว พหุลกี ต
อสฺมิมานสมุคฺฆาตาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ภิกฺขุ สุขสฺส จ
ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิท ภนฺเต
อนุสฺสติฏาน เอว ภาวิต เอว พหุลีกต อเนกธาตุปฏิเวธาย
สวตฺตติ อิมานิ โข ภนฺเต ปฺจ อนุสฺสติฏานานีติ ฯ สาธุ สาธุ
อานนฺท เตนหิ ตฺว อานนฺท อิทมฺป ฉฏ อนุสฺสติฏาน ธาเรหิ
อิธานนฺท ภิกฺขุ สโตว อภิกฺกมติ สโตว ปฏิกฺกมติ สโตว ติฏติ
สโตว นิสีทติ สโตว เสยฺย กปฺเปติ สโตว กมฺม ๑ อธิฏาติ
อิท อานนฺท อนุสฺสติฏาน เอว ภาวิต เอว พหุลีกต
สติสมฺปชฺาย สวตฺตตีติ ฯ
[๓๐๑] ๓๐ ฉยิมานิ ภิกฺขเว อนุตฺตริยานิ กตมานิ ฉ ทสฺสนานุตฺตริย
สวนานุตฺตริย ลาภานุตฺตริย สิกขฺ านุตฺตริย ปาริจริยานุตฺตริย
อนุสฺสตานุตฺตริย ๒ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว ทสฺสนานุตฺตริย อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ หตฺถิรตนมฺป ทสฺสนาย คจฺฉติ อสฺสรตนมฺป
ทสฺสนาย คจฺฉติ มณิรตนมฺป ทสฺสนาย คจฺฉติ อุจฺจาวจ วา
ปน ทสฺสนาย คจฺฉติ สมณ วา พฺราหฺมณ วา มิจฺฉาทิฏิก
มิจฺฉาปฏิปนฺน ทสฺสนาย คจฺฉติ อตฺเถต ภิกฺขเว ทสฺสน เนต
นตฺถีติ วทามิ ตฺจ โข เอต ภิกฺขเว ทสฺสน หีน คมฺม โปถุชชฺ นิก
อนริย อนตฺถสฺหิต น นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย
#๑ โป. ธมฺม ฯ ๒ โป. ม. อนุสฺสตานุตฺตริยนฺติ ฯ
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น อุปสมาย น อภิฺาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตติ
โย โข ภิกขฺ เว ตถาคต วา ตถาคตสาวก วา ทสฺสนาย คจฺฉติ
นิวิฏสทฺโธ นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน เอตทานุตฺตริย
ภิกฺขเว ทสฺสนาน สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน สมติกกฺ มาย
ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส
สจฺฉิกิริยาย ยทิท ตถาคต วา ตถาคตสาวก วา ทสฺสนาย คจฺฉติ
นิวิฏสทฺโธ นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน อิท วุจฺจติ
ภิกฺขเว ทสฺสนานุตฺตริย ฯ อิติ ทสฺสนานุตฺตริย ฯ สวนานุตฺตริยฺจ กถ
โหติ อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ เภริสทฺทมฺป ๑ สวนาย คจฺฉติ วีณาสทฺทมฺป ๑
สวนาย คจฺฉติ คีตสทฺทมฺป ๑ สวนาย คจฺฉติ อุจฺจาวจ ๑
วา ปน สวนาย คจฺฉติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา มิจฺฉาทิฏิกสฺส
มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส ธมฺมสวนาย คจฺฉติ อตฺเถต ภิกฺขเว
สวน เนต นตฺถีติ วทามิ ตฺจ โข เอต ภิกฺขเว สวน หีน คมฺม
โปถุชชฺ นิก อนริย อนตฺถสฺหิต น นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย
น อุปสมาย น อภิฺาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตติ
โย จ โข ภิกฺขเว ตถาคตสฺส วา ตถาคตสาวกสฺส วา ธมฺมสวนาย
คจฺฉติ นิวิฏ สทฺโธ นิวฏิ เปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน เอตทานุตฺตริย
ภิกฺขเว สวนาน สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย
ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส
สจฺฉิกิริยาย ยทิท ตถาคตสฺส วา ตถาคตสาวกสฺส วา ธมฺมสวนาย
#๑ โป. สทฺทสฺสป ... อุจฺจาวจสฺส ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 365

คจฺฉติ นิวฏิ สทฺโธ นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน อิท
วุจฺจติ ภิกฺขเว สวนานุตฺตริย ฯ อิติ ทสฺสนานุตฺตริย สวนานุตฺตริย ฯ
ลาภานุตฺตริยฺจ กถ โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุตฺตลาภมฺป
ลภติ ทารลาภมฺป ลภติ ธนลาภมฺป ลภติ อุจฺจาวจ วา ปน
ลาภ ลภติ สมเณ วา พฺราหฺมเณ วา มิจฺฉาทิฏิเก มิจฺฉาปฏิปนฺเน
สทฺธ ปฏิลภติ อตฺเถโส ภิกฺขเว ลาโภ เนโส นตฺถีติ วทามิ โส
จ โข เอโส ภิกฺขเว ลาโภ หีโน คมฺโม โปถุชชฺ นิโก อนริโย
อนตฺถสฺหิโต น นิพฺพทิ าย น วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย น
อภิฺาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตติ โย จ โข
ภิกฺขเว ตถาคเต วา ตถาคตสาวเก วา สทฺธ ปฏิลภติ นิวิฏสทฺโธ
นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน เอตทานุตฺตริย ภิกฺขเว ลาภาน
สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท ตถาคเต
วา ตถาคตสาวเก วา สทฺธ ปฏิลภติ นิวิฏสทฺโธ นิวฏิ เปโม
เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว ลาภานุตฺตริย ฯ อิติ
ทสฺสนานุตฺตริย สวนานุตฺตริย ลาภานุตฺตริย ฯ สิกฺขานุตฺตริยฺจ กถ
โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ หตฺถิสมฺ ิมฺป สิกฺขติ อสฺสสฺมมิ ฺป
สิกฺขติ รถสฺมิมฺป สิกขฺ ติ ธนุสฺมมิ ฺป สิกฺขติ ถรุสฺมิมฺป สิกฺขติ
อุจฺจาวจ วา ปน สิกฺขติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา มิจฺฉาทิฏิกสฺส
มิจฺฉาปฏิปนฺนสฺส สิกฺขติ อตฺเถสา ภิกฺขเว สิกฺขา เนสา
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นตฺถีติ วทามิ สา จ โข เอสา ภิกขฺ เว สิกฺขา หีนา คมฺมา
โปถุชชฺ นิกา อนริยา อนตฺถสฺหิตา น นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย
น อุปสมาย น อภิฺาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตติ โย
จ โข ภิกฺขเว ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย อธิสีลมฺป สิกฺขติ อธิจิตฺตมฺป
สิกฺขติ อธิปฺมฺป สิกฺขติ นิวิฏสทฺโธ นิวิฏ เปโม เอกนฺตคโต
อภิปฺปสนฺโน เอตทานุตฺตริย ภิกฺขเว สิกฺขาน สตฺตาน วิสุทฺธิยา
โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส
อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย
อธิสีลมฺป สิกฺขติ อธิจิตฺตมฺป สิกฺขติ อธิปฺมฺป สิกฺขติ นิวิฏสทฺโธ
นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สิกฺขานุตฺตริย ฯh
อิติ ทสฺสนานุตฺตริย สวนานุตฺตริย ลาภานุตฺตริย สิกฺขานุตฺตริย ฯ
ปาริจริยานุตฺตริยฺจ กถ โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ขตฺติยมฺป ปริจรติ สมณมฺป ปริจรติ พฺราหฺมณมฺป ปริจรติ คหปติมฺป
ปริจรติ อุจฺจาวจ วา ปน ปริจรติ สมณ วา พฺราหฺมณ วา มิจฺฉาทิฏิก
มิจฺฉาปฏิปนฺน ปริจรติ อตฺเถสา ภิกฺขเว ปาริจริยา เนสา
นตฺถีติ วทามิ สา จ โข เอสา ภิกฺขเว ปาริจริยา หีนา คมฺมา
โปถุชชฺ นิกา อนริยา อนตฺถสฺหิตา น นิพฺพิทาย ฯเปฯ น นิพฺพานาย
สวตฺตติ โย จ โข ภิกฺขเว ตถาคต วา ตถาคตสาวก วา ปริจรติ
นิวิฏสทฺโธ นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน เอตทานุตฺตริย
ภิกฺขเว ปาริจริยาน สตฺตาน วิสุทฺธยิ า โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย
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ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส
สจฺฉิกิริยาย ยทิท ตถาคต วา ตถาคตสาวก วา ปริจรติ นิวิฏ สทฺโธ
นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
ปาริจริยานุตฺตริย ฯ อิติ ทสฺสนานุตฺตริย สวนานุตฺตริย ลาภานุตฺตริย
สิกฺขานุตฺตริย ปาริจริยานุตฺตริย ฯ อนุสฺสตานุตฺตริยฺจ กถ โหติ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปุตฺตลาภมฺป อนุสฺสรติ ทารลาภมฺป อนุสฺสรติ
ธนลาภมฺป อนุสฺสรติ อุจฺจาวจ วา ปน ลาภ อนุสฺสรติ สมณ
วา พฺราหฺมณ วา มิจฺฉาทิฏิก มิจฉฺ าปฏิปนฺน อนุสฺสรติ อตฺเถสา
ภิกฺขเว อนุสฺสติ เนสา นตฺถีติ วทามิ สา จ โข เอสา ภิกฺขเว๛
อนุสฺสติ หีนา คมฺมา โปถุชฺชนิกา อนริยา อนตฺถสฺหิตา น
นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย น อภิฺาย น
สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตติ โย จ โข ภิกขฺ เว ตถาคต วา
ตถาคตสาวก วา อนุสฺสรติ นิวิฏสทฺโธ นิวิฏเปโม เอกนฺตคโต
อภิปฺปสนฺโน เอตทานุตฺตริย ภิกฺขเว อนุสฺสตีน สตฺตาน วิสุทฺธิยา
โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส
อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย ยทิท ตถาคต วา ตถาคตสาวก
วา อนุสฺสรติ นิวิฏสทฺโธ นิวฏเปโม เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน อิท
วุจฺจติ ภิกฺขเว อนุสฺสตานุตฺตริย ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ฉ
อนุตฺตริยานีติ ฯ
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ทสฺสนานุตฺตริย ๑ ลทฺธา สวนฺจ อนุตฺตร
ลาภานุตฺตริย ลทฺธา สิกฺขานุตฺตริเย รตา
อุปฏิตา ปาริจริเย ๒ ภาวยนฺติ อนุสฺสตึ
วิเวกปฏิสฺุตฺต
เขม อมตคามินึ
อปฺปมาเท ปมุทิตา
นิปกา สีลสวุตา
เตเว กาเลน ปจฺจนฺติ ๓ ยตฺถ ทุกฺข นิรุชฺฌตีติ ฯ
อนุตฺตริยวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สามโก อปริหานิโย ภย หิมว ๔ สุชฺฌติ
กจฺจาโน เทฺว จ สมยา อุทายิ ๕ อนุตฺตริเยนาติ ฯ
__________________
เสขปริหานิยวคฺโค จตุตฺโถ
[๓๐๒] ๓๑ ฉยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา เสขสฺส ภิกขฺ ุโน ปริหานาย
สวตฺตนฺติ กตเม ฉ กมฺมารามตา ภสฺสารามตา นิทฺทารามตา
สงฺคณิการามตา อินฺทรฺ ิเยสุ อคุตฺตทฺวารตา โภชเน อมตฺตฺุตา
อิเม โข ภิกขฺ เว ฉ ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน ปริหานาย สวตฺตนฺติ ฯ
ฉยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา เสขสฺส ภิกขฺ ุโน อปริหานาย สวตฺตนฺติ
กตเม ฉ น กมฺมารามตา น ภสฺสารามตา น นิทฺทารามตา น
สงฺคณิการามตา อินฺทฺรเิ ยสุ คุตฺตทฺวารตา โภชเน มตฺตฺุตา อิเม
#๑ โป. เย ... ฯ ม. เย ทสฺสนานุตฺตร ฯ ยุ. เย ทสฺสนวร ฯ ๒ โป. ม. ปาริจริยา ฯ
#๓ ม. ยุ. ปจฺเจนฺติ ฯ ๔ ม. ยุ. หิมวานุสฺสติ ฯ ๕ ม. อุทายี ฯ
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โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺมา เสขสฺส ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
[๓๐๓] ๓๒ อถ โข อฺตรา เทวตา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา
อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปฺป เชตวน โอภาเสตฺวา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ
เอกมนฺต ิตา โข สา เทวตา ภควนฺต เอตทโวจ ฉยิเม ภนฺเต
ธมฺมา ภิกฺขโุ น อปริหานาย สวตฺตนฺติ กตเม ฉ สตฺถุคารวตา
ธมฺมคารวตา สงฺฆคารวตา สิกฺขาคารวตา อปฺปมาทคารวตา
ปฏิสนฺถารคารวตา อิเม โข ภนฺเต ฉ ธมฺมา ภิกขฺ ุโน อปริหานาย
สวตฺตนฺตีติ ฯ อิทมโวจ สา เทวตา ฯ สมนฺุโ สตฺถา อโหสิ ฯ
อถ โข สา เทวตา สมนฺุโ เม สตฺถาติ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ
อถ โข ภควา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ภิกฺขู อามนฺเตสิ อิม
ภิกฺขเว รตฺตึ อฺตรา เทวตา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา
เกวลกปฺป เชตวน โอภาเสตฺวา เยนาห เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ เอกมนฺต ิตา โข ภิกฺขเว
สา เทวตา ม เอตทโวจ ฉยิเม ภนฺเต ธมฺมา ภิกฺขุโน อปริหานาย
สวตฺตนฺติ กตเม ฉ สตฺถุคารวตา ธมฺมคารวตา สงฺฆคารวตา
สิกฺขาคารวตา อปฺปมาทคารวตา ปฏิสนฺถารคารวตา อิเม โข
ภนฺเต ฉ ธมฺมา ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ อิทมโวจ ภิกฺขเว สา
เทวตา อิท วตฺวา ม อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ
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สตฺถุครุ ธมฺมครุ
สงฺเฆ จ ติพฺพคารโว
อปฺปมาทครุ ภิกฺขุ
ปฏิสนฺถารคารโว
อภพฺโพ ปริหานาย
นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ ฯ
[๓๐๔] ๓๓ อิม ภิกขฺ เว รตฺตึ อฺตรา เทวตา อภิกฺกนฺตาย
รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปฺป เชตวน โอภาเสตฺวา เยนาห
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ
เอกมนฺต ิตา โข ภิกฺขเว สา เทวตา ม เอตทโวจ ฉยิเม ภนฺเต
ธมฺมา ภิกฺขโุ น อปริหานาย สวตฺตนฺติ กตเม ฉ สตฺถุคารวตา
ธมฺมคารวตา สงฺฆคารวตา สิกขฺ าคารวตา หิริคารวตา
โอตฺตปฺปคารวตา อิเม โข ภนฺเต ฉ ธมฺมา ภิกฺขุโน อปริหานาย
สวตฺตนฺตีติ ฯ อิทมโวจ ภิกฺขเว สา เทวตา อิท วตฺวา ม
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ
สตฺถุครุ ธมฺมครุ
สงฺเฆ จ ติพฺพคารโว
หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺโน สปฺปติสฺโส สคารโว
อภพฺโพ ปริหานาย
นิพฺพานสฺเสว สนฺตเิ กติ ฯ
[๓๐๕] ๓๔ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส
รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ กตเมสาน
เทวาน เอว าณ โหติ โสตาปนฺนามฺห ๑ อวินิปาตธมฺมา นิยตา
สมฺโพธิปรายนาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน ติสฺโส นาม ภิกฺขุ อธุนา
#๑ ม. โสตาปนฺนา นาม ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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กาลกโต อฺตร พฺรหฺมโลก อุปปนฺโน โหติ ฯ ตตฺรป น เอว
ชานนฺติ ติสฺโส พฺรหฺมา มหิทฺธิโก มหานุภาโวติ ฯ อถ โข อายสฺมา
มหาโมคฺคลฺลาโน เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมฺมิฺชิต ๑ วา
พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว เชตวเน
อนฺตรหิโต ตสฺมึ พฺรหฺมโลเก ปาตุรโหสิ ฯ อทฺทสา โข ติสฺโส
พฺรหฺมา อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ๒ ทิสฺวาน
อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน เอตทโวจ เอหิ โข มาริส โมคฺคลฺลาน
สฺวาคต มาริส โมคฺคลฺลาน จิรสฺส โข มาริส โมคฺคลฺลาน อิม
ปริยายมกาสิ ยทิท อิธาคมนาย นิสีท มาริส โมคฺคลฺลาน อิทมาสน
ปฺตฺตนฺติ ฯ นิสีทิ โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ปฺตฺเต
อาสเน ฯ ติสฺโสป [๓]- พฺรหฺมา อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข ติสฺส พฺรหฺมาน
อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เอตทโวจ กตเมสาน โข ติสฺส เทวาน
เอว าณ โหติ โสตาปนฺนามฺห อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ
จาตุมฺมหาราชิกาน โข มาริส โมคฺคลฺลาน เทวาน เอว
าณ โหติ โสตาปนฺนามฺห อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ
สพฺเพสฺเว นุ โข ติสฺส จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน เอว าณ
โหติ โสตาปนฺนามฺห อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ
น โข มาริส โมคฺคลฺลาน สพฺเพส จาตุมฺมหาราชิกาน เทวาน เอว
าณ โหติ โสตาปนฺนามฺห อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ
#๑ โป. ม. สมิฺ ... ฯ ๒ โป. อาคต ฯ ๓ โป. ม. โขสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ
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เย โข ๑ เต มาริส โมคฺคลฺลาน จาตุมฺมหาราชิกา เทวา พุทฺเธ
อเวจฺจปฺปสาเทน อสมนฺนาคตา ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน อสมนฺนาคตา สงฺเฆ
อเวจฺจปฺปสาเทน อสมนฺนาคตา อริยกนฺเตหิ สีเลหิ อสมนฺนาคตา เตส
น ๒ เอว าณ โหติ โสตาปนฺนามฺห อวินิปาตธมฺมา นิยตา
สมฺโพธิปรายนาติ ฯ เย จ โข เต มาริส โมคฺคลฺลาน จาตุมฺมหาราชิกา
เทวา พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตา ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน
สมนฺนาคตา สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตา อริยกนฺเตหิ สีเลหิ
สมนฺนาคตา เตส เอว าณ โหติ โสตาปนฺนามฺห อวินิปาตธมฺมา
นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ จาตุมฺมหาราชิกานฺเว นุ โข ติสฺส เทวาน
เอว าณ โหติ โสตาปนฺนามฺห อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ
อุทาหุ ตาวตึสานมฺป เทวาน ฯเปฯ ยามานมฺป เทวาน
ตุสิตานมฺป เทวาน นิมฺมานรตีนมฺป เทวาน ปรนิมฺมิตวสวตฺตีนมฺป เทวาน
เอว าณ โหติ โสตาปนฺนามฺห อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ
ปรนิมฺมิตวสวตฺตีนมฺป โข มาริส โมคฺคลฺลาน เทวาน
เอว าณ โหติ โสตาปนฺนามฺห อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ
สพฺเพสฺเว นุ โข ติสฺส ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน เทวาน
เอว าณ โหติ โสตาปนฺนามฺห อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ
น โข มาริส โมคฺคลฺลาน สพฺเพสฺเว ๓ ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน ๔
เอว าณ โหติ โสตาปนฺนามฺห อวินปิ าตธมฺมา
#๑ โป. เย จ โข ฯ ๒ ม. น เตส เทวาน ฯ ๓ ม. ยุ. เอวสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔ ม. ยุ. เทวานนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ เย โข เต มาริส โมคฺคลฺลาน
ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน ๑ เทวา พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน อสมนฺนาคตา ธมฺเม
อเวจฺจปฺปสาเทน อสมนฺนาคตา สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน อสมนฺนาคตา
อริยกนฺเตหิ สีเลหิ อสมนฺนาคตา น เตส เทวาน เอว าณ โหติ
โสตาปนฺนามฺห อวินิปาตธมฺมา นิยตา สมฺโพธิปรายนาติ ฯ เย จ โข
เต มาริส โมคฺคลฺลาน ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน เทวา พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน
สมนฺนาคตา ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตา สงฺเฆ
อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคตา อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคตา
เตส เอว าณ โหติ โสตาปนฺนามฺห อวินิปาตธมฺมา นิยตา
สมฺโพธิปรายนาติ ฯ อถ โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ติสฺสสฺส พฺรหฺมุโน
ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส
สมฺมิฺชิต วา พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย ๒
เอวเมว พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต เชตวเน ปาตุรโหสีติ ฯ
[๓๐๖] ๓๕ ฉยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา วิชฺชาภาคิยา กตเม ฉ
อนิจฺจสฺา อนิจฺเจ ทุกฺขสฺา ทุกฺเข อนตฺตสฺา ปหานสฺา
วิราคสฺา นิโรธสฺา อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺมา
วิชฺชาภาคิยาติ ฯ
[๓๐๗] ๓๖ ฉยิมานิ ภิกฺขเว วิวาทมูลานิ กตมานิ ฉ อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ โกธโน โหติ อุปนาหี โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ โกธโน
โหติ อุปนาหี โส สตฺถริป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส ธมฺเมป
#๑ โป. ม. ยุ. ...วสวตฺตี ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ ๒ โป. ม. สมิฺ ... ฯ
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อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส สงฺเฆป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส
สิกฺขายป น ปริปูรการี โหติ โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺถริ
อคารโว วิหรติ อปฺปติสโฺ ส ธมฺเม อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส สงฺเฆ
อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส สิกฺขาย น ปริปูรการี โส สงฺเฆ
วิวาท ชเนติ โย โหติ วิวาโท พหุชนาหิตาย พหุชนาสุขาย พหุโน
ชนสฺส อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสาน เอวรูปฺเจ ตุเมฺห
ภิกฺขเว วิวาทมูล อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา สมนุปสฺเสยฺยาถ ตตฺร
ตุเมฺห ภิกฺขเว ตสฺเสว ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส ปหานาย วายเมยฺยาถ
เอวรูปฺเจ ตุเมฺห ภิกฺขเว วิวาทมูล อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา น
สมนุปสฺเสยฺยาถ ตตฺร ตุเมฺห ภิกฺขเว ตสฺเสว ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส
อายตึ อนฺวาสฺสวาย ปฏิปชฺเชยฺยาถ เอวเมตสฺส ปาปกสฺส
วิวาทมูลสฺส ปหาน โหติ เอวเมตสฺส ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส อายตึ
อนฺวาสฺสโว โหติ ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว ภิกฺขุ มกฺขี โหติ
ปฬาสี ฯเปฯ อิสฺสุกี โหติ มจฺฉรี สโ โหติ มายาวี ปาปจฺโฉ โหติ
มิจฺฉาทิฏิ สนฺทิฏิปรามาสี โหติ อาทานคาหี ๑ ทุปฺปฏินสิ ฺสคฺคี
โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ สนฺทิฏิปรามาสี โหติ อาทานคาหี ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี
โส สตฺถริป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส ธมฺเมป
อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส สงฺเฆป อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส
สิกฺขายป น ปริปูรการี โหติ โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺถริ ๒
#๑ โป. ม. ยุ. อาธานคฺคาหี ฯ ๒ โป. สตฺถริป ฯ
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อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส ฯเปฯ สิกฺขาย น ปริปูรการี ๑ โส
สงฺเฆ วิวาท ชเนติ โย ๒ โหติ วิวาโท พหุชนาหิตาย พหุชนาสุขาย
พหุโน ชนสฺส อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสาน เอวรูปฺเจ
ตุเมฺห ภิกฺขเว วิวาทมูล อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา วา สมนุปสฺเสยฺยาถ
ตตฺร ตุเมฺห ภิกฺขเว ตสฺเสว ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส ปหานาย
วายเมยฺยาถ เอวรูปฺเจ ตุเมฺห ภิกฺขเว วิวาทมูล อชฺฌตฺต วา พหิทฺธา
วา น สมนุปสฺเสยฺยาถ ตตฺร ตุเมฺห ภิกฺขเว ตสฺเสว ปาปกสฺส
วิวาทมูลสฺส อายตึ อนฺวาสฺสวาย ปฏิปชฺเชยฺยาถ เอวเมตสฺส
ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส ปหาน โหติ เอวเมตสฺส ปาปกสฺส วิวาทมูลสฺส
อายตึ อนฺวาสฺสโว โหติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ฉ วิวาทมูลานีติ ฯ
[๓๐๘] ๓๗ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน เวฬุกณฺฑกี นนฺทมาตา
อุปาสิกา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปฺปมุเข ภิกฺขุสงฺเฆ ฉฬงฺคสมนฺนาคต
ทกฺขิณ ปติฏ าเปติ ฯ อทฺทสา โข ภควา ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน
อติกฺกนฺตมานุสเกน เวฬุกณฺฑกึ นนฺทมาตร อุปาสิก สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปฺปมุเข
ภิกฺขุสงฺเฆ ฉฬงฺคสมนฺนาคต ทกฺขิณ ปติฏาเปนฺตึ ทิสวฺ าน
ภิกฺขู อามนฺเตนสิ เอสา ภิกฺขเว เวฬุกณฺฑกี นนฺทมาตา อุปาสิกา
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปฺปมุเข ภิกฺขุสงฺเฆ ฉฬงฺคสมนฺนาคต ทกฺขิณ ปติฏาเปติ
กถฺจ ภิกขฺ เว ฉฬงฺคสมนฺนาคตา ทกฺขิณา โหติ อิธ
#๑ โป. ปริปรู ิการึ ฯ ๒ โป. ยุ. โส ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 376

ภิกฺขเว ทายกสฺส ตีณงฺคานิ โหนฺติ ปฏิคฺคาหกาน ตีณงฺคานิ ฯ
กตมานิ ทายกสฺส ตีณงฺคานิ อิธ ภิกฺขเว ทายโก ปุพฺเพว ทานา
สุมโน โหติ ทท จิตฺต ปสาเทติ ทตฺวา อตฺตมโน โหติ อิมานิ
ทายกสฺส ตีณงฺคานิ กตมานิ ปฏิคฺคหกาน ตีณงฺคานิ อิธ ภิกฺขเว
ปฏิคฺคาหกา วีตราคา วา โหนฺติ ราควินยาย วา ปฏิปนฺนา วีตโทสา วา
โหนฺติ โทสวินยาย วา ปฏิปนฺนา วีตโมหา วา โหนฺติ โมหวินยาย วา
ปฏิปนฺนา อิมานิ ปฏิคฺคาหกาน ตีณงฺคานิ ฯ อิติ ทายกสฺส ตีณงฺคานิ
ปฏิคฺคาหกาน ตีณงฺคานิ ฯ เอว โข ภิกฺขเว ฉฬงฺคสมนฺนาคตา ทกฺขิณา
โหติ เอว ฉฬงฺคสมนฺนาคตาย ภิกฺขเว ทกฺขิณาย น สุกร ปฺุสฺส
ปมาณ คเหตุ เอตฺตโก ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร
โสวคฺคิโก สุขวิปาโก สคฺคสวตฺตนิโก อิฏาย กนฺตาย มนาปาย
หิตาย สุขาย สวตฺตตีติ ฯ อถ โข อสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย๔
มหาปฺุกฺขนฺโธเตฺวว สงฺข คจฺฉติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว มหาสมุทฺเท
น สุกร อุทกสฺส ปมาณ คเหตุ เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกานีติ วา
เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสตานีติ วา เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสหสฺสานีติ
วา เอตฺตกานิ อุทกาฬฺหกสตสหสฺสานีติ วา อถ โข อสงฺเขยฺโย
อปฺปเมยฺโย มหาอุทกกฺขนฺโธเตฺวว สงฺข คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกฺขเว
เอว ฉฬงฺคสมนฺนาคตาย ทกฺขิณาย น สุกร ปฺุสฺส ปมาณ คเหตุ
เอตฺตโก ปฺุาภิสนฺโท กุสลาภิสนฺโท สุขสฺสาหาโร โสวคฺคิโก สุขวิปาโก
สคฺคสวตฺตนิโก อิฏาย กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตตีติ ฯ
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อถ โข อสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย มหาปฺุกฺขนฺโธเตฺวว สงฺข คจฺฉตีติ ฯ
ปุพฺเพว ทานา สุมโน ทท จิตฺต ปสาทเย
ทตฺวา อตฺตมโน โหติ เอสา ยฺสฺส สมฺปทา ฯ
วีตราโค วีตโทโส
วีตโมโห อนาสโว ๑
เขตฺต ยฺสฺส สมฺปนฺน สฺตา พฺรหฺมจาริโน ๒ ฯ
สย อาจรยิตฺวาน ๓ ทตฺวา สเกหิ ปาณิภิ ฯ
อตฺตโน ปรโต เจโส ยฺโ โหติ มหปฺผโล ฯ
เอว ยชิตฺวา เมธาวี สทฺโธ มุตฺเตน เจตสา
อพฺยาปชฺฌ สุข โลก ๔ ปณฺฑิโต อุปปชฺชตีติ ฯ
[๓๐๙] ๓๘ อถโข อฺตโร พฺราหฺมโณ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส
พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ อหฺหิ โภ โคตม เอววาที เอวทิฏิ
นตฺถิ อตฺตกาโร นตฺถิ ปรกาโรติ มาห พฺราหฺมณ เอววาที เอวทิฏิ
อทฺทส วา อสฺโสสึ วา กถ หิ นาม สย อภิกกฺ มนฺโต สย
ปฏิกฺกมนฺโต เอว วกฺขติ นตฺถิ อตฺตกาโร นตฺถิ ปรกาโรติ
ต กิมฺมฺสิ พฺราหฺมณ อตฺถิ อารพฺภธาตูติ เอว โภ อารพฺภธาตุยา
สติ อารพฺภวนฺโต สตฺตา ปฺายนฺตีติ เอว โภ ย โข
พฺราหฺมณ อารพฺภธาตุยา สติ อารพฺภวนฺโต สตฺตา ปฺายนฺติ อย
#๑ ม. ยุ. วีตราคา ... โทสา ... โมหา อนาสวา ฯ ๒ โป. พฺรหฺมจารยา ฯ ม. ยุ.
#พฺรหฺมจารโย ฯ ๓ ม. ยุ. อาจมยิตฺวาน ฯ ๔ โป. โลเก ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 378

สตฺตาน อตฺตกาโร อย ปรกาโรติ ฯ ต กิมฺมฺสิ พฺราหฺมณ อตฺถิ
นิกฺกมธาตูติ ฯเปฯ อตฺถิ ปรกฺกมธาตุ อตฺถิ ถามธาตุ อตฺถิ
ธิติธาตุ อตฺถิ อุปกฺกมธาตูติ เอว โภ อุปกฺกมธาตุยา สติ
อุปกฺกมวนฺโต สตฺตา ปฺายนฺตีติ เอว โภ ย โข พฺราหฺมณ
อุปกฺกมธาตุยา สติ อุปกฺกมวนฺโต สตฺตา ปฺายนฺติ อย สตฺตาน
อตฺตกาโร อย ปรกาโรติ มาห พฺราหฺมณ เอววาที เอวทิฏิ อทฺทส
วา อสฺโสสึ วา กถฺหิ นาม สย อภิกฺกมนฺโต สย ปฏิกฺกมนฺโต
เอว วกฺขติ นตฺถิ อตฺตกาโร นตฺถิ ปรกาโรติ ฯ อภิกฺกนฺต โภ
โคตม ฯเปฯ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๓๑๐] ๓๙ ตีณีมานิ ภิกฺขเว นิทานานิ กมฺมาน สมุทยาย กตมานิ
ตีณิ โลโภ นิทาน กมฺมาน สมุทยาย โทโส นิทาน กมฺมาน
สมุทยาย โมโห นิทาน กมฺมาน สมุทยาย น ภิกฺขเว โลภา
อโลโภ สมุเทติ อถ โข ภิกฺขเว โลภา โลโภว สมุเทติ น
ภิกฺขเว โทสา อโทโส สมุเทติ อถ โข ภิกฺขเว โทสา โทโสว
สมุเทติ น ภิกฺขเว โมหา อโมโห สมุเทติ อถ โข ภิกฺขเว
โมหา โมโหว สมุเทติ น ภิกฺขเว โลภเชน กมฺเมน โทสเชน
กมฺเมน โมหเชน กมฺเมน เทวา ปฺายนฺติ มนุสฺสา ปฺายนฺติ
ยา วาปนฺาป กาจิ สุคติ ๑ อถ โข ภิกฺขเว โลภเชน กมฺเมน
โทสเชน กมฺเมน โมหเชน กมฺเมน นิรโย ปฺายติ ติรจฺฉานโยนิ
ปฺายติ ปตฺติวิสโย ๒ ปฺายติ ยา วาปนฺาป กาจิ ทุคฺคติ ๓
#๑ โป. ม. ยุ. สุคตโย ฯ ๒ ม. ยุ. เปตฺติวิสโย ฯ ๓ โป. ม. ยุ. ทุคฺคติโย ฯ
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อิมานิ โข ภิกฺขเว ตีณิ นิทานานิ กมฺมาน สมุทยาย ฯ ตีณีมานิ
ภิกฺขเว นิทานานิ กมฺมาน สมุทยาย กตมานิ ตีณิ อโลโภ นิทาน
กมฺมาน สมุทยาย อโทโส นิทาน กมฺมาน สมุทยาย อโมโห
นิทาน กมฺมาน สมุทยาย น ภิกฺขเว อโลภา โลโภ สมุเทติ อถ
โข ภิกฺขเว อโลภา อโลโภว สมุเทติ น ภิกฺขเว อโทสา โทโส
สมุเทติ อถ โข ภิกฺขเว อโทสา อโทโสว สมุเทติ น ภิกฺขเว
อโมหา โมโห สมุเทติ อถ โข ภิกฺขเว อโมหา อโมโหว สมุเทติ
น ภิกฺขเว อโลภเชน กมฺเมน อโทสเชน กมฺเมน อโมหเชน กมฺเมน
นิรโย ปฺายติ ติรจฺฉานโยนิ ปฺายติ ปตฺติวิสโย ปฺายติ
ยา วาปนฺาป กาจิ ทุคฺคติ อถ โข ภิกฺขเว อโลภเชน กมฺเมน
อโทสเชน กมฺเมน อโมหเชน กมฺเมน เทวา ปฺายนฺติ มนุสฺสา
ปฺายนฺติ ยา วาปนฺาป กาจิ สุคติ อิมานิ โข ภิกฺขเว
ตีณิ นิทานานิ กมฺมาน สมุทยายาติ ฯ
[๓๑๑] ๔๐ เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา กิมฺมิลาย ๑ วิหรติ
เวฬุวเน ฯ อถ โข อายสฺมา กิมฺมิโล เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อายสฺมา กิมฺมิโล ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต เหตุ
โก ปจฺจโย เยน ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม น จิรฏิติโก
โหตีติ อิธ กิมฺมิล ตถาคเต ปรินิพฺพุเต ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย อุปาสกา
อุปาสิกาโย สตฺถริ อคารวา วิหรนฺติ อปฺปติสฺสา ธมฺเม อคารวา
#๑ ม. กิมิลาย ฯ ยุ. กิมฺพลิ าย ฯ
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วิหรนฺติ อปฺปติสฺสา สงฺเฆ อคารวา วิหรนฺติ อปฺปติสฺสา สิกฺขาย
อคารวา วิหรนฺติ อปฺปติสฺสา อปฺปมาเท อคารวา วิหรนฺติ
อปฺปติสฺสา ปฏิสนฺถาเร อคารวา วิหรนฺติ อปฺปติสฺสา อย โข กิมฺมลิ
เหตุ อย ปจฺจโย เยน ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม น
จิรฏิติโก โหตีติ ฯ โก ปน ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน
ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม จิรฏิติโก โหตีติ อิธ กิมมฺ ิล
ตถาคเต ปรินิพฺพุเต ภิกฺขู ภิกฺขุนิโย อุปาสกา อุปาสิกาโย สตฺถริ
สคารวา วิหรนฺติ สปฺปติสฺสา ธมฺเม สคารวา วิหรนฺติ สปฺปติสฺสา
สงฺเฆ สคารวา วิหรนฺติ สปฺปติสฺสา สิกฺขาย สคารวา วิหรนฺติ
สปฺปติสฺสา อปฺปมาเท สคารวา วิหรนฺติ สปฺปติสฺสา ปฏิสนฺถาเร
สคารวา วิหรนฺติ สปฺปติสฺสา อย โข กิมฺมลิ เหตุ อย ปจฺจโย เยน
ตถาคเต ปรินิพฺพุเต สทฺธมฺโม จิรฏิติโก โหตีติ ฯ
[๓๑๒] ๔๑ เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา ๑ ราชคเห วิหรติ
คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ฯ อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา
โอโรหนฺโต อทฺทส อฺตรสฺมึ ปเทเส มหนฺต ทารุกฺขนฺธ ทิสฺวา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ ปสฺสถ โน อาวุโส ตุเมฺห อมุ มหนฺต ทารุกฺขนฺธนฺติ
เอวมาวุโสติ ฯ อากงฺขมาโน อาวุโส ภิกฺขุ อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต
อมุ ทารุกฺขนฺธ ปวีเตฺวว อธิมุจฺเจยฺย ต กิสฺส เหตุ อตฺถิ
#๑ ม. ยุ. อายสฺมา สารีปุตโต ฯ
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อาวุโส อมุสฺมึ ทารุกฺขนฺเธ ปวีธาตุ ย นิสฺสาย ภิกฺขุ อิทธฺ ิมา
เจโตวสิปฺปตฺโต อมุ ทารุกฺขนฺธ ปวีเตฺวว อธิมุจฺเจยฺย ฯ อากงฺขมาโน
อาวุโส ภิกฺขุ อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต อมุ ทารุกฺขนฺธ
อาโปเตฺวว อธิมุจฺเจยฺย ฯเปฯ เตโชเตฺวว อธิมุจฺเจยฺย วาโยเตฺวว
อธิมุจฺเจยฺย สุภนฺเตฺวว อธิมุจฺเจยฺย อสุภนฺเตฺวว อธิมุจฺเจยฺย
ต กิสฺส เหตุ อตฺถิ อาวุโส อมุสฺมึ ทารุกฺขนฺเธ อสุภธาตุ ย
นิสฺสาย ภิกขฺ ุ อิทฺธิมา เจโตวสิปฺปตฺโต อมุ ทารุกฺขนฺธ อสุภนฺเตฺวว
อธิมุจฺเจยฺยาติ ฯ
[๓๑๓] ๔๒ เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา โกสเลสุ จริกฺจรมาโน
มหตา ภิกขฺ ุสงฺเฆน สทฺธึ เยน อิจฺฉานงฺคล นาม โกสลาน
พฺราหฺมณคาโม ตทวสริ ตตฺร สุท ภควา อิจฺฉานงฺคเล วิหรติ
อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ ฯ อสฺโสสุ โข อิจฺฉานงฺคลกา พฺราหฺมณคหปติกา
สมโณ ขลุ โภ โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต อิจฉฺ านงฺคล
อนุปฺปตฺโต อิจฺฉานงฺคเล วิหรติ อิจฺฉานงฺคลวนสณฺเฑ ฯ ต โข ปน
ภวนฺต โคตม เอวกลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต อิติป โส
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ฯเปฯ พุทฺโธ ภควาติ
โส อิม โลก สเทวก สมารก ฯเปฯ อรหต ทสฺสน โหตีติ ฯ อถ
โข อิจฺฉานงฺคลกา พฺราหฺมณคหปติกา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปหูต
ขาทนีย โภชนีย อาทาย เยน อิจฺฉานงฺคลวนสณฺโฑ เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา พหิทฺวารโกฏเก อฏสุ อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา ฯ
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เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา นาคิโต ภควโต อุปฏาโก
โหติ ฯ อถ โข ภควา อายสฺมนฺต นาคิต อามนฺเตสิ เก ปน
เต นาคิต อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา เกวฏฏามฺเ มจฺเฉ วิโลเปนฺตีติ ๑ ฯ
เอเต ภนฺเต อิจฺฉานงฺคลกา พฺราหฺมณคหปติกา ปหูต ขาทนีย
โภชนีย อาทาย พหิทฺวารโกฏเก ิตา ภควนฺตฺเจว ๒ อุทฺทิสฺส
ภิกฺขุสงฺฆฺจาติ ฯ มาห นาคิต ยเสน สมาคม มา จ มยา ยโส โย
โข นาคิต นยิมสฺส เนกฺขมฺมสุขสฺส ปวิเวกสุขสฺส อุปสมสุขสฺส
สมฺโพธสุขสฺส นิกามลาภี อสฺส อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี ยสฺสาห
เนกฺขมฺมสุขสฺส ปวิเวกสุขสฺส อุปสมสุขสฺส สมฺโพธสุขสฺส นิกามลาภี
อสฺส อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี โส ต มิฬฺหสุข มิทฺธสุข ลาภสกฺการสิโลกสุข
สาทิเยยฺยาติ ฯ อธิวาเสตุทานิ ภนฺเต ภควา อธิวาเสตุ สุคโต
อธิวาสนกาโลทานิ ภนฺเต ภควโต อธิวาสนกาโลทานิ ภนฺเต ภควโต ๓
เยน เยเนวทานิ ภนฺเต ภควา คมิสฺสติ ตนินฺนาว ภวิสฺสนฺติ พฺราหฺมณคหปติกา
เนคมา เจว ชานปทา จ เสยฺยถาป ภนฺเต ถุลฺลผุสิตเก
เทเว วสฺสนฺเต ยถานินนฺ  อุทกานิ ปวตฺตนฺติ เอวเมว โข ภนฺเต
เยน เยเนวทานิ ภควา คมิสฺสติ ตนินฺนาว ภวิสฺสนฺติ พฺราหฺมณคหปติกา
เนคมา เจว ชานปทา จ ต กิสสฺ เหตุ ตถา หิ
ภนฺเต ภควโต สีลปฺานนฺติ ฯ มาห นาคิต ยเสน สมาคม มา
จ มยา ยโส โย โข นาคิต นยิมสฺส เนกฺขมฺมสุขสฺส ปวิเวกสุขสฺส
อุปสมสุขสฺส สมฺโพธสุขสฺส นิกามลาภี อสฺส อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี
#๑ โป. ม. มจฺฉวิโลเปติ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ภควนฺต เยว ฯ ๓ โป. ม. ยุ. อธิ ...
#ภควโตติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ยสฺสาห เนกฺขมฺมสุขสฺส ปวิเวกสุขสฺส อุปสมสุขสฺส สมฺโพธสุขสฺส
นิกามลาภี อสฺส ๑ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี โส ต มิฬฺหสุข มิทฺธสุข
ลาภสกฺการสิโลกสุข สาทิเยยฺย ๒ อิธาห นาคิต ภิกฺขุ ปสฺสามิ
คามนฺตวิหาร ๓ สมาหิต นิสินฺน ตสฺส มยฺห นาคิต เอว โหติ อิทานิม
อายสฺมนฺต อารามิโก ต กึ ฆเฏสฺสติ สมณุทฺเทโส วา สมาธิมฺหา
ต ภาเวสฺสตีติ เตนาห นาคิต ตสฺส ภิกฺขุโน น อตฺตมโน โหมิ
คามนฺตวิหาเรน อิธ ปนาห นาคิต ภิกฺขุ ปสฺสามิ อรฺิก ๔ อรฺเ
ปจลายมาน นิสินฺน ตสฺส มยฺห นาคิต เอว โหติ อิทานิ
อยมายสฺมา อิม นิทฺทากิลมถ ปฏิวิโนเทตฺวา อรฺสฺ เยว มนสิกริสสฺ ติ
เอกคฺคนฺติ เตนาห นาคิต ตสฺส ภิกฺขุโน อตฺตมโน โหมิ
อรฺวิหาเรน อิธ ปนาห นาคิต ภิกฺขุ ปสฺสามิ อรฺิก อรฺเ
อสมาหิต นิสินฺน ตสฺส มยฺห นาคิต เอว โหติ อิทานิ
อยมายสฺมา อสมาหิต วา จิตฺต สมาทหิสฺสติ สมาหิต วา จิตฺต
อนุรกฺขิสฺสตีติ เตนาห นาคิต ภิกฺขุโน อตฺตมโน โหมิ อรฺวิหาเรน
อิธ ปนาห นาคิต ภิกฺขุ ปสฺสามิ อรฺิก อรฺเ
สมาหิต นิสินฺน ตสฺส มยฺห นาคิต เอว โหติ อิทานิ
อยมายสฺมา อวิมุตฺต วา จิตฺต วิโมเจสฺสติ วิมุตฺต วา จิตฺต
อนุรกฺขิสฺสตีติ เตนาห นาคิต ตสฺส ภิกฺขุโน อตฺตมโน โหมิ อรฺวิหาเรน
อิธ ปนาห นาคิต ภิกฺขุ ปสฺสามิ คามนฺตวิหาร ลาภึ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน โส ต ลาภสกฺการสิโลก
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ยุ. สาทิเยยฺยาติ ฯ ๓ ม. คามนฺตวิหารึ ฯ
#๔ ม. ยุ. อรฺก ฯ
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นิกามยมาโน ริฺจติ ปฏิสลฺลาน ริฺจติ อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ คามนิคมราชธานึ โอสริตฺวา วาส
กปฺเปติ เตนาห นาคิต ตสฺส ภิกฺขุโน น อตฺตมโน โหมิ
คามนฺตวิหาเรน อิธ ปนาห นาคิต ภิกฺขุ ปสฺสามิ อรฺิก ลาภึ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน โส ต
ลาภสกฺการสิโลก ปฏิปฺปณาเมตฺวา น ริฺจติ ปฏิสลฺลาน น ริฺจติ
อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ เตนาห นาคิต ตสฺส ภิกฺขุโน
อตฺตมโน โหมิ อรฺวิหาเรน ยสฺมึ ๑ ปนาห นาคิต สมเย
อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน น กฺจิ ๒ ปสฺสามิ ปุรโต วา ปจฺฉโต วา ผาสุ
เม นาคิต ตสฺมึ สมเย โหติ อนฺตมโส อุจฺจารปสฺสาวกมฺมายาติ ฯ
เสขปริหานิยวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เสขา เทฺว อปริหานิ โมคฺคลฺลานวิชฺชาภาคิยา
วิวาททานตฺตการี นิทาน กิมฺมลิ ทารุกฺขนฺเธน นาคิโตติ ฯ
___________________
ธมฺมิกวคฺโค ปฺจโม
[๓๑๔] ๔๓ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺต
จีวรมาทาย สาวตฺถิย ปณฺฑาย ปาวิสิ สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา
ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ
#๑ โป. ยสฺมา ฯ ม. ยุ. ยสฺมาห ฯ ๒ โป. ยุ. กิฺจิ ฯ
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อายามานนฺท เยน ปุพฺพาราโม มิคารมาตุปาสาโท เตนุปสงฺกมิสฺสาม
ทิวา วิหารายาติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถ โข ภควา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ เยน
ปุพฺพาราโม มิคารมาตุปาสาโท เตนุปสงฺกมิ อถ โข ภควา
สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ
อายามานนฺท เยน ปุพพฺ โกฏโก เตนุปสงฺกมิสฺสาม คตฺตานิ
ปริสิฺจิตุนฺติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถ โข ภควา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ เยน
ปุพฺพโกฏโก เตนุปสงฺกมิ คตฺตานิ ปริสิฺจิตุ ปุพฺพโกฏเก
คตฺตานิ ปริสิฺจิตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา เอกจีวโร อฏาสิ คตฺตานิ
ปุพฺพสทิสานิ กุรุมาโน ๑ ฯ
เตน โข ปน สมเยน รฺโ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส เสโต
นาม นาโค มหาตุริยตาฬิตวาทิเตน ปุพฺพโกฏกา ปจฺจุตฺตรติ ฯ อปสฺสุ
ต ชโน ทิสวฺ า เอวมาห อภิรูโป วต โภ รฺโ นาโค ทสฺสนีโย
วต โภ รฺโ นาโค ปาสาทิโก วต โภ รฺโ นาโค
กายุปปนฺโน วต โภ รฺโ นาโคติ ๒ ฯ
เอว วุตฺเต อายสฺมา อุทายิ ภควนฺต เอตทโวจ หตฺถิเมว
นุ โข ภนฺเต มหนฺต พฺรหนฺต กายุปปนฺน ชโน ทิสฺวา เอวมาห
นาโค วต โภ นาโคติ อุทาหุ อฺมฺป กฺจิ มหนฺต พฺรหนฺต
#๑ ม. ยุ. คตฺตานิ ปุพฺพาปยมาโน ฯ ๒ ยุ. อิโต ปร นาโค วต โภ นาโคติ
#ทิสฺสนฺติ ฯ
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กายุปปนฺน ชโน ทิสฺวา เอวมาห นาโค วต โภ นาโคติ หตฺถิมฺป
โข อุทายิ มหนฺต พฺรหนฺต กายุปปนฺน ชโน ทิสวฺ า เอวมาห นาโค
วต โภ นาโคติ ฯ อสฺสมฺป โข อุทายิ มหนฺต พฺรหนฺต โคณมฺป
โข อุทายิ มหนฺต พฺรหนฺต อุรคมฺป โข อุทายิ มหนฺต พฺรหนฺต
รุกฺขมฺป โข อุทายิ มหนฺต พฺรหนฺต มนุสฺสมฺป โข อุทายิ มหนฺต
พฺรหนฺต กายุปปนฺน ชโน ทิสฺวา เอวมาห นาโค วต โภ นาโคติ
อปจุทายิ โย สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา
ปชาย สเทวมนุสฺสาย อาคุ น กโรติ กาเยน วาจาย มนสา ตมห
นาโคติ พฺรมู ีติ ฯ อจฺฉริย ภนฺเต อพฺภุต ภนฺเต ยาว
สุภาสิตฺจิท ภนฺเต ภควตา อปจุทายิ โย สเทวเก โลเก สมารเก
สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อาคุ น
กโรติ กาเยน วาจาย มนสา ตมห นาโคติ พฺรูมีติ ฯ
อิทฺจ ปนาห ภนฺเต ภควตา สุภาสิต อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทามิ
มนุสฺสภูต สมฺพุทฺธ
อตฺตทนฺต สมาหิต
อิริยมาน พฺรหฺมปเถ จิตฺตสฺสูปสเม รต
ย มนุสฺสา นมสฺสนฺติ สพฺพธมฺมานปารคุ
เทวาป ต นมสฺสนฺติ อิติ เม อรหโต สุต ฯ
สพฺพสฺโชนาตีต
วนา นิพฺพานมาคต ๑
กาเมหิ เนกฺขมฺมรต มุตฺต เสลาว กฺจน
สพฺเพ อจฺจรุจี นาโค หิมวาฺเ สิลุจฺจโย ๒
#๑ ม. นิพฺพนมาคต ฯ ๒ ม. ยุ. สิลุจฺจเย ฯ
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สพฺเพส นาคนามาน สจฺจนาโม อนุตฺตโร ฯ
นาค โว กิตฺตยิสฺสามิ น หิ อาคุ กโรติ โส
โสรจฺจ อวิหึสา จ
ปาทา นาคสฺส เต ทุเว
ตโป จ พฺรหฺมจริย
จรณา นาคสฺส ตฺยาปเร
สทฺธาหตฺโถ มหานาโค อุเปกฺขาเสตทนฺตวา
สติ คีวา สิโร ปฺา วิมสา ธมฺมจินฺตนา
ธมฺมกุจฺฉิสมาตโป
วิเวโก ตสฺส วาลธิ
โส ฌายี อสฺสาสรโต อชฺฌตฺตูปสมาหิโต ๑
คจฺฉ สมาหิโต นาโค ิโต นาโค สมาหิโต
เสยฺย ๒ สมาหิโต นาโค นิสนิ ฺโน ป สมาหิโต
สพฺพตฺถ สวุโต นาโค เอสา นาคสฺส สมฺปทา ฯ
ภฺุชติ อนวชฺชานิ
สาวชฺชานิ น ภฺุชติ
ฆาสอจฺฉาทน ๓ ลทฺธา สนฺนิธึ ปริวชฺชเย ๔
สฺโชน อนน ถูล
สพฺพ เฉตฺวาน พนฺธน
เยน เยเนว คจฺฉติ อนเปกฺโขว คจฺฉติ ฯ
ยถาป อุทเก ชาต
ปุณฺฑริก ปวฑฺฒติ
น อุปลิมฺปติ โตเยน สุจิคนฺธ มโนรม
ตเถว โลเก สุชาโต พุทฺโธ โลเก วิหรติ ๕
น อุปลิมฺปติ โลเกน โตเยน ปทุม ยถา ฯ
มหาคฺคินิ ปชฺชลิโต ๖ อนาหารูปสมฺมติ
#๑ ม. ยุ. อชฺฌตฺต สุสมาหิโต ฯ ๒ ยุ. สย ฯ ๓ ม. ยุ. ฆาสมจฺฉาทน ฯ
#๔ ม. ยุ. ปริวชฺชย ฯ ๕ ยุ. วิรชฺชติ ฯ ๖ ม. มหาคินิว ชลิโต ฯ
#ยุ. มหาคินิ ... ฯ
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สงฺขาเรสูปสนฺเตสุ
นิพฺพุโตติ ปวุจฺจติ ฯ
อตฺถสฺสาย วิฺาปนี อุปมา วิฺูหิ เทสิตา ฯ
วิฺายนฺติ ๑ มหานาคา นาค นาเคน เทสิต ฯ
วีตราโค วีตโทโส
วีตโมโห อนาสโว
สรีร วิชห นาโค
ปรินิพฺพสิ ฺสติ ๒ อนาสโวติ ฯ
[๓๑๕] ๔๔ อถ โข อายสฺมา อานนฺโท ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย เยน มิคสาลาย อุปาสิกาย นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถ โข มิคสาลา อุปาสิกา
เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺนา โข มิคสาลา อุปาสิกา
อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ กถกถ นามาย ภนฺเต อานนฺท
ภควตา ธมฺโม เทสิโต อฺเยฺโย ยตฺร หิ นาม พฺรหฺมจารี จ
อพฺรหฺมจารี จ อุโภ สมสมคติกา ภวิสฺสนฺติ อภิสมฺปราย ปตา
เม ภนฺเต ปุราโณ พฺรหฺมจารี อโหสิ อาราจารี วิรโต เมถุนา
คามธมฺมา โส กาลกโต ภควตา พฺยากโต สกทาคามี สตฺโต ๓ ตุสิต
กาย อุปปนฺโนติ ปตุ ๔ ปโย เม ภนฺเต อิสิทตฺโต อพฺรหฺมจารี
อโหสิ สทารสนฺตุฏโ โสป กาลกโต ภควตา พฺยากโต สกทาคามี
สตฺโต ตุสิต กาย อุปปนฺโนติ กถกถ นามาย ภนฺเต อานนฺท ภควตา
ธมฺโม เทสิโต อฺเยฺโย ยตฺร หิ นาม พฺรหฺมจารี จ อพฺรหฺมจารี
#๑ ม. วิฺสฺสนฺติ ฯ ยุ. วิฺิสฺสนฺติ ฯ ๒ ยุ. ปรินพิ ฺพาติ ฯ ๓ ม.
#สกทาคามิปตฺโต ฯ อปรป เอว าตพฺพ ฯ ๔ โป. ยุ. เปตฺเตยฺโย ฯ
#ม. เปตฺเตยฺโยป เม ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 389

จ อุโภ สมสมคติกา ภวิสฺสนฺติ อภิสมฺปรายนฺติ ฯ เอว โข ปเนต
ภคินิ ภควตา พฺยากตนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมา อานนฺโท มิคสาลาย
อุปาสิกาย นิเวสเน ปณฺฑปาต คเหตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ
อถ โข อายสฺมา อานนฺโท ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ
อิธาห ภนฺเต ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน
มิคสาลาย อุปาสิกาย นิเวสน เตนุปสงฺกมึ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต
อาสเน นิสีทึ อถ โข ภนฺเต มิคสาลา อุปาสิกา เยนาห เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข ภนฺเต มิคสาลา อุปาสิกา ม เอตทโวจ กถกถ นามาย
ภนฺเต อานนฺท ภควตา ธมฺโม เทสิโต อฺเยฺโย ยตฺร หิ นาม็
พฺรหฺมจารี จ อพฺรหฺมจารี จ อุโภ สมสมคติกา ภวิสฺสนฺติ
อภิสมฺปราย ปตา เม ภนฺเต ปุราโณ พฺรหฺมจารี อโหสิ อาราจารี วิรโต
เมถุนา คามธมฺมา โส กาลกโต ภควตา พฺยากโต สกทาคามี
สตฺโต ตุสิต กาย อุปปนฺโนติ ปตุ ปโย เม ภนฺเต อิสิทตฺโต
อพฺรหฺมจารี อโหสิ สทารสนฺตุฏโ โสป กาลกโต ภควตา พฺยากโต
สกทาคามี สตฺโต ตุสิต กาย อุปปนฺโนติ กถกถ นามาย ภนฺเต อานนฺท
ภควตา ธมฺโม เทสิโต อฺเยฺโย ยตฺร หิ นาม พฺรหฺมจารี จ
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อพฺรหฺมจารี จ อุโภ สมสมคติกา ภวิสฺสนฺติ อภิสมฺปรายนฺติ ฯ
เอว วุตฺเต อห ภนฺเต มิคสาล อุปาสิก เอตทโวจ เอว
โข ปเนต ภคินิ ภควตา พฺยากตนฺติ ฯ กา จานนฺท มิคสาลา อุปาสิกา
พาลา อพฺยตฺตา อมฺพกา อมฺพกสฺา ๑ เก จ ปุรสิ ปุคฺคลปโรปริยาเณ
ฉยิเม อานนฺท ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม ฉ
อิธานนฺท เอกจฺโจ ปุคคฺ โล โสรโต โหติ สุขสวาโส อภินนฺทนฺติ
สพฺรหฺมจารี เอกตฺตวาเสน ตสฺส สวเนนป อกต โหติ พาหุสจฺเจนป
อกต โหติ ทิฏิยาป อปฺปฏิวิทฺธ โหติ สามายิกมฺป
วิมุตฺตึ น ลภติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา หานาย ปเรติ
โน วิเสสาย หานคามีเยว โหติ โน วิเสสคามี ฯ อิธ ปนานนฺท
เอกจฺโจ ปุคฺคโล โสรโต โหติ สุขสวาโส อภินนฺทนฺติ สพฺรหฺมจารี
เอกตฺตวาเสน ตสฺส สวเนนป กต โหติ พาหุสจฺเจนป กต โหติ
ทิฏิยาป ปฏิวิทฺธ โหติ สามายิกมฺป วิมุตฺตึ ลภติ โส กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา วิเสสาย ปเรติ ๒ โน หานาย วิเสสคามีเยว
โหติ โน หานคามี ตตฺรานนฺท ปมาณิกา ปมิณนฺติ อิมสฺสป
เตว ธมฺมา อปรสฺสป เตว ธมฺมา กสฺมา เตส เอโก หีโน เอโก
ปณีโตติ ตฺหิ เตส อานนฺท โหติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกขฺ าย
ตตฺรานนฺท ยฺวาย ปุคฺคโล โสรโต โหติ สุขสวาโส อภินนฺทนฺติ
สพฺรหฺมจารี เอกตฺตวาเสน ตสฺส สวเนนป กต โหติ พาหุสจฺเจนป
กต โหติ ทิฏิยาป ปฏิวิทฺธ โหติ สามายิกมฺป วิมุตฺตึ ลภติ
#๑ ม. อมฺมกา อมฺมก ... ฯ ๒ โป. ปเวเทติ ฯ
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อย อานนฺท ปุคฺคโล อมุนา ปุริเมน ปุคฺคเลน อภิกฺกนฺตตโร จ
ปณีตตโร จ ต กิสฺส เหตุ อิมฺหานนฺท ปุคฺคล ธมฺมโสโต
นิพฺพหติ ตทนนฺตร โก ชาเนยฺย อฺตฺร ตถาคเตน ตสฺมา
ติหานนฺท มา ปุคฺคเลสุ ปมาณิกา อหุวตฺถ มา ปุคฺคเลสุ จ
ปมาณ คณฺหิตฺถ ขฺติ หานนฺท ปุคฺคเลสุ ปมาณ คณฺหนฺโต
อห วา อานนฺท ปุคฺคเลสุ ปมาณ คณฺเหยฺย โย วาปนสฺส
มาทิโส ฯ อิธ ปนานนฺท เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส โกธมาโน อธิคโต
โหติ สมเยน สมยฺจสฺส โลภธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ตสฺส สวเนนป
อกต โหติ พาหุสจฺเจนป อกต โหติ ทิฏิยาป อปฺปฏิวทิ ฺธ
โหติ สามายิกมฺป วิมุตฺตึ น ลภติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
หานาย ปเรติ โน วิเสสาย หานคามีเยว โหติ โน วิเสสคามี ฯ
อิธ ปนานนฺท เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส โกธมาโน อธิคโต
โหติ สมเยน สมยฺจสฺส โลภธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ตสฺส สวเนนป
กต โหติ ฯเปฯ อิธ ปนานนฺท เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส โกธมาโน
อธิคโต โหติ สมเยน สมยฺจสฺส วจีสงฺขารา อุปฺปชฺชนฺติ ตสฺส
สวเนนป อกต โหติ พาหุสจฺเจนป อกต โหติ ทิฏิยาป อปฺปฏิวิทฺธ
โหติ สามายิกมฺป วิมตุ ฺตึ น ลภติ โส กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา หานาย ปเรติ โน วิเสสาย หานคามีเยว โหติ โน
วิเสสคามี ฯ อิธ ปนานนฺท เอกจฺจสฺส ปุคฺคลสฺส โกธมาโน อธิคโต
โหติ สมเยน สมยฺจสฺส วจีสงฺขารา อุปฺปชฺชนฺติ ตสฺส สวเนนป
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กต โหติ พาหุสจฺเจนป กต โหติ ทิฏิยาป ปฏิวิทฺธ โหติ
สามายิกมฺป วิมุตฺตึ ลภติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
วิเสสาย ปเรติ โน หานาย วิเสสคามีเยว โหติ โน หานคามี
ตตฺรานนฺท ปมาณิกา ปมิณนฺติ อิมสฺสป เตว ธมฺมา อปรสฺสป
เตว ธมฺมา กสฺมา เตส เอโก หีโน เอโก ปณีโตติ ตฺหิ
เตส อานนฺท โหติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย ตตฺรานนฺท ยสฺส
ปุคฺคลสฺส โกธมาโน อธิคโต โหติ สมเยน สมยฺจสฺส วจีสงฺขารา
อุปฺปชฺชนฺติ ตสฺส สวเนนป กต โหติ พาหุสจฺเจนป กต โหติ
ทิฏิยาป ปฏิวิทฺธ โหติ สามายิกมฺป วิมุตฺตึ ลภติ อย อานนฺท
ปุคฺคโล อมุนา ปุริเมน ปุคฺคเลน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร
จ ต กิสฺส เหตุ อิมฺหานนฺท ปุคฺคล ธมฺมโสโต นิพฺพหติ
ตทนนฺตร โก ชาเนยฺย อฺตฺร ตถาคเตน ตสฺมา ติหานนฺท มา
ปุคฺคเลสุ ปมาณิกา อหุวตฺถ มา ปุคฺคเลสุ จ ปมาณ คณฺหิตฺถ
ขฺติ หานนฺท ปุคฺคเลสุ ปมาณ คณฺหนฺโต อห วา อานนฺท
ปุคฺคเลสุ ปมาณ คณฺเหยฺย โย วา ปนสฺส มาทิโส กา จานนฺท
มิคสาลา อุปาสิกา พาลา อพฺยตฺตา อมฺพกา อมฺพกสฺา เก จ
ปุริสปุคฺคลปโรปริยาเณ ฯ อิเม โข อานนฺท ฉ ปุคฺคลา สนฺโต
สวิชฺชมานา โลกสฺมึ ฯ ยถารูเปน อานนฺท สีเลน ปุราโณ สมนฺนาคโต
อโหสิ ตถารูเปน สีเลน อิสิทตฺโต สมนฺนาคโต อภวิสฺส นยิธ
ปุราโณ อิสิทตฺตสฺส คติมฺป อฺสฺส ยถารูปาย จ อานนฺท
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ปฺาย อิสิทตฺโต สมนฺนาคโต อโหสิ ตถารูปาย ปฺาย
ปุราโณ สมนฺนาคโต อภวิสฺส นยิธ อิสิทตฺโต ปุราณสฺส คติมฺป
อฺสฺส อิติ โข อานนฺท อิเม ปุคฺคลา อุโภ เอกงฺคหีนาติ ฯ
[๓๑๖] ๔๕ ทฬิทฺทยิ  ๑ ภิกฺขเว ทุกฺข โลกสฺมึ กามโภคิโนติ เอว
ภนฺเต ฯ ยมฺป ภิกฺขเว ทฬิทฺโท ๒ อสฺสโก อนทฺธิโก ๓ อิณ อาทิยติ
อิณาทานมฺป ภิกฺขเว ทุกฺข โลกสฺมึ กามโภคิโนติ เอว ภนฺเต ฯ
ยมฺป ภิกฺขเว ทฬิทฺโท อสฺสโก อนทฺธิโก อิณ อาทิยิตฺวา วฑฺฒึ
ปฏิสฺสุณาติ วฑฺฒิป ภิกขฺ เว ทุกฺขา โลกสฺมึ กามโภคิโนติ เอว
ภนฺเต ฯ ยมฺป ภิกฺขเว ทฬิทฺโท อสฺสโก อนทฺธิโก วฑฺฒึ ปฏิสฺสุณิตฺวา
กาลาภต วฑฺฒึ น เทติ โจเทนฺติป น โจทนาป ภิกฺขเว ทุกฺขา
โลกสฺมึ กามโภคิโนติ เอว ภนฺเต ฯ ยมฺป ภิกฺขเว ทฬิทฺโท
อสฺสโก อนทฺธิโก โจทิยมาโน น เทติ อนุจรนฺติป น อนุจริยาป
ภิกฺขเว ทุกฺขา โลกสฺมึ กามโภคิโนติ เอว ภนฺเต ฯ ยมฺป ภิกขฺ เว
ทฬิทฺโท อสฺสโก อนทฺธิโก อนุจริยมาโน น เทติ พนฺธนฺติป น
พนฺธนมฺป ภิกฺขเว ทุกขฺ  โลกสฺมึ กามโภคิโนติ เอว ภนฺเต ฯ
อิติ โข ภิกขฺ เว ทฬิทฺทิยมฺป ทุกฺข โลกสฺมึ กามโภคิโน อิณาทานมฺป
ทุกฺข โลกสฺมึ กามโภคิโน วฑฺฒิป ทุกฺขา โลกสฺมึ กามโภคิโน
โจทนาป ทุกฺขา โลกสฺมึ กามโภคิโน อนุจริยาป ทุกฺขา โลกสฺมึ
กามโภคิโน พนฺธนมฺป ทุกฺข โลกสฺมึ กามโภคิโน เอวเมว โข
#๑ ม. ยุ. ทาลิทฺทิย ฯ ๒ ม. ยุ. ทลิทฺโท ฯ ๓ โป. ยุ. อนาฬิโก ฯ ม. อนาฬฺหิโก ฯ
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ภิกฺขเว ยสฺส กสฺสจิ สทฺธา นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ หิริ นตฺถิ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ โอตฺตปฺป นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ วิริย นตฺถิ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปฺา นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อริยสฺส วินเย ทฬิทฺโท อสฺสโก อนทฺธิโก สโข โส
ภิกฺขเว ทฬิทฺโท อสฺสโก อนทฺธิโก สทฺธาย อสติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
หิริยา อสติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ โอตฺตปฺเป อสติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
วิริเย อสติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปฺาย อสติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
กาเยน ทุจฺจริต จรติ วาจาย ทุจฺจริต จรติ มนสา ทุจฺจริต จรติ
อิทมสฺส อิณาทานมฺหิ วทามิ โส ตสฺส กายทุจฺจริตสฺส ปฏิจฺฉาทนเหตุ
ปาปก อิจฉฺ  ปณิทหติ มา ม ชฺูติ อิจฺฉติ มา
ม ชฺูติ สงฺกปฺเปติ มา ม ชฺูติ วาจ ภาสติ มา ม
ชฺูติ กาเยน ปรกฺกมติ โส ตสฺส วจีทุจฺจริตสฺส ปฏิฉาทนเหตุ
ฯเปฯ โส ตสฺส มโนทุจฺจริตสฺส ปฏิจฺฉาทนเหตุ ปาปก อิจฺฉ
ปณิทหติ มา ม ชฺูติ อิจฺฉติ มา ม ชฺูติ สงฺกปฺเปติ
มา ม ชฺูติ วาจ ภาสติ มา ม ชฺูติ กาเยน ปรกฺกมติ
อิทมสฺส วฑฺฒิยา วทามิ ตเมน เปสลา สพฺรหฺมจารี เอวมาหสุ
อยฺจ โส อายสฺมา เอวการี เอวสมาจาโรติ อิทมสฺส โจทนาย
วทามิ ตเมน อรฺคต วา รุกฺขมูลคต วา สฺุาคารคต วา
วิปฺปฏิสารสหคตา ปาปกา อกุสลวิตกฺกา สมุทาจรนฺติ อิทมสฺส
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อนุจริยาย วทามิ สโข โส ภิกฺขเว ทฬิทฺโท อสฺสโก อนทฺธิโก
กาเยน ทุจฺจริต จริตฺวา วาจาย ทุจฺจริต จริตฺวา มนสา ทุจฺจริต๗
จริตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา นิรยพนฺธเน วา พชฺฌติ
ติรจฺฉานโยนิพนฺธเน วา นาห ภิกฺขเว อฺ เอก พนฺธน สมนุปสฺสามิ
เอวทารุณ เอวทุกฺข ๑ เอวอนฺตรายกร อนุตฺตรสฺส โยคกฺเขมสฺส
อธิคมาย ยถยิท ภิกฺขเว นิรยพนฺธน วา ติรจฺฉานโยนิพนฺธน วาติ ฯ
ทฬิทฺทยิ  ทุกฺข โลเก อิณาทานฺจ วุจฺจติ
ทฬิทฺโท อิณมาทาย
ภฺุชมาโน วิหฺติ
ตโต อนุจรนฺติ น
พนฺธนมฺป นิคจฺฉติ
เอตฺหิ พนฺธน ทุกขฺ  กามลาภาภิชปฺปน ฯ
ตเถว อริยวินเย
สทฺธา ยสฺส น วิชชฺ ติ
อหิริโก อโนตฺตปฺป
ปาปกมฺม วินิพฺพโย ๒
กายทุจฺจริต กตฺวา
วจีทุจฺจริตานิ จ
มโนทุจฺจริต กตฺวา
มา ม ชฺูติ อิจฺฉติ
โส สสปฺปติ กาเยน วาจาย อุท เจตสา
ปาปกมฺม ปวฑฺเฒนฺโต ตตฺถ ตตฺถ ปุนปฺปุน ฯ
โส ปาปกมฺโม ทุมฺเมโธ ชาน ทุกฺกฏมตฺตโน
ทฬิทฺโท อิณมาทาย
ภฺุชมาโน วิหฺติ ฯ
ตโต อนุจรนฺติ น
สงฺกปฺปา มานสา ทุกฺขา
#๑ ม. ยุ. เอว กฏก ฯ ๒ ยุ. ปาปกมฺมวินิจฺฉโย ฯ
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คาเม วา ยทิวา รฺเ ยสฺส วิปฺปฏิสารชา ฯ
โส ปาปกมฺโม ทุมฺเมโธ ชาน ทุกฺกฏมตฺตโน
โยนิมฺตร คนฺตฺวา นิรเย วาป พชฺฌติ
เอตฺหิ พนฺธน ทุกขฺ  ยมฺหา ธีโร ปมุจฺจติ ฯ
ธมฺมลทฺเธหิ โภเคหิ ทท จิตฺต ปสาทย
อุภยตฺถ กฏคฺคาโห
สทฺธสฺส ฆรเมสิโน
ทิฏธมฺมหิตตฺถาย
สมฺปราย สุขาย จ
เอวเมต คหฏาน
จาโค ปฺุ ปวฑฺฒติ ฯ
ตเถว อริยวินเย
สทฺธา ยสฺส ปติฏิตา
หิริมโน จ โอตฺตปฺป ปฺวา สีลสวุโต
เอโส โข อริยวินเย สุข ชีวีติ ๑ วุจฺจติ ฯ
นิรามิส สุข ลทฺธา
อุเปกฺข อธิติฏติ
ปฺจ นีวรเณ หิตฺวา นิจฺจ อารทฺธวิริโย
ฌานานิ อุปสมฺปชฺช
เอโกทิ นิปโก สโต
เอต ๒ ตฺวา ยถาภูต สพฺพสฺโชนกฺขเย
สพฺพโส อนุปาทาย
สมฺมา จิตฺต วิมุจฺจติ ฯ
ตสฺส สมฺมาวิมุตฺตสฺส าณ เจ โหติ ตาทิโน
อกุปฺปา เม วิมุตฺตีติ ภวสฺโชนกฺขเย ฯ
เอต โข ปรม าณ เอต สุขมนุตฺตร
อโสก วิรช เขม
เอต อาณณฺยา มุตฺตมนฺติ ฯ
#๑ ม. ยุ. สุขชีวีติ ฯ ๒ ม. ยุ. เอว ฯ ๓ ม. ยุ. อาณณฺยมุตฺตมนฺติ ฯ
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[๓๑๗] ๔๖ [๑]- เอก สมย อายสฺมา มหาจุนฺโท เจตีสุ วิหรติ
สฺชาติย ๒ ฯ ตตฺร โข อายสฺมา มหาจุนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส
ภิกฺขโวติ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหาจุนฺทสฺส
ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา มหาจุนฺโท เอตทโวจ อิธ อาวุโส ธมฺมโยคา
ภิกฺขู ฌายี ภิกฺขู อปสาเทนฺติ อิเม ปน ฌายิโนมฺหา ฌายิโนมฺหาติ
ฌายนฺติ ปชฺฌายนฺติ [๓]- กิฺหิเม ฌายนฺติ กินฺติเม
ฌายนฺติ กถฺหิเม ๔ ฌายนฺตีติ ตตฺถ ธมฺมโยคา จ ภิกขฺ ู
นปฺปสีทนฺติ ฌายี จ ภิกฺขู นปฺปสีทนฺติ น จ พหุชนหิตาย
ปฏิปนฺนา โหนฺติ พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสาน อิธ ปนาวุโส ฌายี ภิกฺขู ธมฺมโยเค ภิกฺขู อปสาเทนฺติ
อิเม ปน ธมฺมโยคมฺหา ธมฺมโยคมฺหาติ อุทฺธตา อุนฺนฬา จปลา
มุขรา วิกิณฺณวาจา มุฏสฺสติโน ๕ อสมฺปชานา อสมาหิตา วิพฺภนฺตจิตฺตา
ปากฏินฺทฺริยา กิฺหิเม ธมฺมโยคา กินฺติเม ธมฺมโยคา
กถฺหิเม ธมฺมโยคาติ ตตฺถ ฌายี จ ภิกฺขู นปฺปสีทนฺติ ธมฺมโยคา
จ ภิกฺขู นปฺปสีทนฺติ น จ พหุชนหิตาย ปฏิปนฺนา โหนฺติ
พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน
อิธ ปนาวุโส ธมฺมโยคา ภิกฺขู ธมฺมโยคานฺเว ภิกฺขูน วณฺณ
ภาสนฺติ โน ฌายีน ภิกฺขูน วณฺณ ภาสนฺติ ตตฺถ ธมฺมโยคา
จ ภิกฺขู นปฺปสีทนฺติ ฌายี จ ภิกฺขู นปฺปสีทนฺติ น จ
พหุชนหิตาย ปฏิปนฺนา โหนฺติ พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส อตฺถาย
#๑ โป. ม. ยุ. เอว เม สุต ฯ ๒ สย ชาติย ฯ ยุ. สหชาติย ฯ ๓ ม. เอตฺถนฺตเร
#นิชฺฌายนฺติ อวชฺฌายนฺติ กิมิเมติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๔ ม. กถ อิเม ฯ ๕ โป. ม. ยุ.
#มุฏสฺสตี ฯ
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หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน อิธ ปนาวุโส ฌายี ภิกฺขู ฌายีนฺเว
ภิกฺขูน วณฺณ ภาสนฺติ โน ธมฺมโยคาน ภิกขฺ ูน วณฺณ
ภาสนฺติ ตตฺถ ฌายี จ ภิกฺขู นปฺปสีทนฺติ ธมฺมโยคา จ ภิกฺขู
นปฺปสีทนฺติ น จ พหุชนหิตาย ปฏิปนฺนา โหนฺติ พหุชนสุขาย
พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ตสฺมา ติหาวุโส
เอว สิกฺขิตพฺพ ธมฺมโยคา สมานา ฌายีน ภิกฺขูน วณฺณ
ภาสิสฺสามาติ เอวฺหิ โว อาวุโส สิกฺขิตพฺพ ต กิสฺส เหตุ
อจฺฉริยา เหเต อาวุโส ปุคฺคลา ทุลลฺ ภา โลกสฺมึ เย อมต ธาตุ
กาเยน ผุสิตฺวา วิหรนฺติ ตสฺมา ติหาวุโส เอว สิกฺขิตพฺพ ฌายี
สมานา ธมฺมโยคาน ภิกฺขูน วณฺณ ภาสิสฺสามาติ เอวฺหิ โว
อาวุโส สิกขฺ ิตพฺพ ต กิสฺส เหตุ อจฺฉริยา เหเต อาวุโส
ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมึ เย คมฺภีรอตฺถปท ปฺาย อติวิชฺฌปสฺสนฺตีติ ฯ
[๓๑๘] ๔๗ อถ โข โมฬิยสิวโก ๑ ปริพฺพาชโก เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
โมฬิยสิวโก ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ สนฺทิฏิโก ธมฺโม
สนฺทิฏิโก ธมฺโมติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต สนฺทิฏิโก
ธมฺโม โหติ อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ๒ ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ
วิฺูหีติ เตนหิ สิวก ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ๓ ยถา เต
#๑ โป. ยุ. โมลิยสิวโก ฯ ม. โมฬิยสีวโก ฯ ๒ ม. โอปเนยฺยิโก ฯ ๓ ม. ปฏิปุจฺฉามิ ฯ
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ขเมยฺย ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ ต กึ มฺสิ สิวก สนฺต
วา อชฺฌตฺต โลภ อตฺถิ เม อชฺฌตฺต โลโภติ ปชานาสิ อสนฺต
วา อชฺฌตฺต โลภ นตฺถิ เม อชฺฌตฺต โลโภติ ปชานาสีติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯ ย โข ตฺว สิวก สนฺต วา อชฺฌตฺต โลภ อตฺถิ
เม อชฺฌตฺต โลโภติ ปชานาสิ อสนฺต วา อชฺฌตฺต โลภ
นตฺถิ เม อชฺฌตฺต โลโภติ ปชานาสิ เอวมฺป ๑ โข สิวก
สนฺทิฏิโก ธมฺโม โหติ ฯเปฯ ต กึ มฺสิ สิวก สนฺต
วา อชฺฌตฺต โทส ฯเปฯ สนฺต วา อชฺฌตฺต โมห สนฺต
วา อชฺฌตฺต โลภธมฺม สนฺต วา อชฺฌตฺต โทสธมฺม สนฺต วา
อชฺฌตฺต โมหธมฺม อตฺถิ เม อชฺฌตฺต โมหธมฺโมติ ปชานาสิ
อสนฺต วา อชฺฌตฺต โมหธมฺม นตฺถิ เม อชฺฌตฺต โมหธมฺโมติ
ปชานาสีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ย โข ตฺว สิวก สนฺต วา อชฺฌตฺต
โมหธมฺม อตฺถิ เม อชฺฌตฺต โมหธมฺโมติ ปชานาสิ อสนฺต
วา อชฺฌตฺต โมหธมฺม นตฺถิ เม อชฺฌตฺต โมหธมฺโมติ ปชานาสิ
เอวมฺป โข สิวก สนฺทฏิ ิโก ธมฺโม โหติ อกาลิโก เอหิปสฺสิโก
โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ อภิกฺกนฺต ภนฺเต ฯเปฯ
อุปาสก ม ภนฺเต ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ
คตนฺติ ฯ
[๓๑๙] ๔๘ อถ โข อฺตโร พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
#๑ ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
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วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส พฺราหฺมโณ
ภควนฺต เอตทโวจ สนฺทิฏิโก ธมฺโม สนฺทิฏิโก ธมฺโมติ โภ(
โคตม วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข โภ โคตม สนฺทิฏิโก ธมฺโม
โหติ อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ
เตนหิ พฺราหฺมณ ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ยถา เต ขเมยฺย
ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ ต กึ มฺสิ พฺราหฺมณ สนฺต วา
อชฺฌตฺต ราค อตฺถิ เม อชฺฌตฺต ราโคติ ปชานาสิ อสนฺต วา
อชฺฌตฺต ราค นตฺถิ เม อชฺฌตฺต ราโคติ ปชานาสีติ ฯ เอว โภ ฯ
ย โข ตฺว พฺราหฺมณ สนฺต วา อชฺฌตฺต ราค อตฺถิ เม อชฺฌตฺต
ราโคติ ปชานาสิ อสนฺต วา อชฺฌตฺต ราค นตฺถิ เม อชฺฌตฺต
ราโคติ ปชานาสิ เอวมฺป ๑ โข พฺราหฺมณ สนฺทิฏิโก ธมฺโม
โหติ ฯเปฯ ต กึ มฺสิ พฺราหฺมณ สนฺต วา อชฺฌตฺต โทส สนฺต
วา อชฺฌตฺต โมห สนฺต วา อชฺฌตฺต กายสนฺโทส สนฺต วา อชฺฌตฺต
วจีสนฺโทส ฯเปฯ สนฺต วา อชฺฌตฺต มโนสนฺโทส อตฺถิ เม อชฺฌตฺต
มโนสนฺโทโสติ ปชานาสิ อสนฺต วา อชฺฌตฺต มโนสนฺโทส นตฺถิ เม
อชฺฌตฺต มโนสนฺโทโสติ ปชานาสีติ ฯ เอว โภ ฯ ย โข ตฺว พฺราหฺมณ
สนฺต วา อชฺฌตฺต มโนสนฺโทส อตฺถิ เม อชฺฌตฺต มโนสนฺโทโสติ
ปชานาสิ อสนฺต วา อชฺฌตฺต มโนสนฺโทส นตฺถิ เม อชฺฌตฺต
มโนสนฺโทโสติ ปชานาสิ เอวมฺป ๑ โข พฺราหฺมณ สนฺทิฏิโก ธมฺโม
โหติ อกาลิโก เอหิปสฺสโิ ก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ ฯ
#๑ ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม ภว
โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๓๒๐] ๔๙ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา จ เขโม
อายสฺมา จ สุมโน สาวตฺถิย วิหรนฺติ อนฺธวนสฺมึ ฯ อถ โข อายสฺมา
จ เขโม อายสฺมา จ สุมโน เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อายสฺมา เขโม ภควนฺต เอตทโวจ โย โส ภนฺเต ภิกฺขุ
อรห ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ
ปริกฺขีณภวสฺโชโน สมฺมทฺา วิมุตฺโต ตสฺส น เอว โหติ
อตฺถิ เม เสยฺโยติ วา อตฺถิ เม สทิโสติ วา อตฺถิ เม หีโนติ
วาติ ฯ อิทมโวจ อายสฺมา เขโม ฯ สมนฺุโ สตฺถา อโหสิ ฯ
อถ โข อายสฺมา เขโม สมนฺุโ เม สตฺถาติ อุฏายาสนา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถ โข อายสฺมา
สุมโน อจิรปกฺกนฺเต อายสฺมนฺเต เขเม ภควนฺต เอตทโวจ โย
โส ภนฺเต ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสฺโชโน สมฺมทฺา วิมุตฺโต ตสฺส
น เอว โหติ นตฺถิ เม เสยฺโยติ วา นตฺถิ เม สทิโสติ วา
นตฺถิ เม หีโนติ วาติ ฯ อิทมโวจ อายสฺมา สุมโน ฯ สมนฺุโ
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สตฺถา อโหสิ ฯ อถ โข อายสฺมา สุมโน สมนฺุโ เม สตฺถาติ
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถ
โข ภควา อจิรปกฺกนฺเตสุ ๑ อายสฺมนฺเต จ เขเม อายสฺมนฺเต จ สุมเน
ภิกฺขู อามนฺเตสิ เอว โข ภิกฺขเว กุลปุตฺตา อฺ พฺยากโรนฺติ
อตฺโถ จ วุตฺโต อตฺตา จ อนุปนีโต อถ จ ปน อิเธกจฺเจ
โมฆปุริสา หสมานกา มฺเ อฺ พฺยากโรนฺติ เต ปจฺฉา วิฆาต
อาปชฺชนฺตีติ ฯ
น อุสฺเสสุ น โอเสสุ ๒ สมตฺเถ ๓ โนปนิยฺยเร
ขีณา สฺชาติ ๔ วุสิต พฺรหฺมจริย จรนฺติ
สฺโชนวิปฺปมุตฺตาติ ฯ
[๓๒๑] ๕๐ อินฺทฺริยสวเร ภิกฺขเว อสติ อินฺทฺริยสวรวิปนฺนสฺส
หตูปนิส โหติ สีล สีเล อสติ สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ สมฺมาสมาธิ
สมฺมาสมาธิมฺหิ อสติ สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ยถาภูตาณทสฺสน
ยถาภูตาณทสฺสเน
อสติ
ยถาภูตาณทสฺสนวิปนฺนสฺส
หตูปนิโส โหติ นิพฺพิทาวิราโค นิพพฺ ิทาวิราเค อสติ นิพฺพิทาวิราควิปนฺนสฺส
หตูปนิส โหติ วิมุตตฺ ิาณทสฺสน เสยฺยถาป ภิกฺขเว
รุกฺโข สาขาปลาสวิปนฺโน ตสฺส ปปฺปฏิกาป น ปาริปูรึ คจฺฉติ
ตโจป น ปาริปูรึ คจฺฉติ เผคฺคุป น ปาริปูรึ คจฺฉติ สาโรป
น ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกขฺ เว อินฺทฺริยสวเร อสติ
อินฺทฺริยสวรวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ สีล ฯเปฯ วิมุตฺติาณทสฺสน ฯ
#๑ ม. ยุ. อจิรปกฺกนฺเต ฯ ๒ ม. ยุ. โอเมสุ ฯ ๓ ม. ยุ. สมตฺเต ฯ
#๔ ม. ขีณา ชาติ ฯ
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อินฺทฺริยสวเร ภิกฺขเว สติ อินฺทฺรยิ สวรสมฺปนฺนสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺน
โหติ สีล สีเล สติ สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน โหติ
สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ สติ สมฺมาสมาธิสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสฺสยสมฺปนฺน โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน สติ
ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน โหติ นิพฺพิทาวิราโค
นิพฺพิทาวิราเค สติ นิพพฺ ิทาวิราคสมฺปนฺนสฺส อุปนิสฺสยสมฺปนฺน โหติ
วิมุตฺติาณทสฺสน เสยฺยถาป ภิกฺขเว รุกฺโข สาขาปลาสสมฺปนฺโน
ตสฺส ปปฺปฏิกาป ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป ปาริปรู ึ คจฺฉติ เผคฺคุป
ปาริปูรึ คจฺฉติ สาโรป ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกฺขเว
อินฺทฺริยสวเร สติ อินทฺ ฺริยสวรสมฺปนฺนสฺส ฯเปฯ อุปนิสฺสยสมฺปนฺน
โหติ วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ฯ
[๓๒๒] ๕๑ อถ โข อายสฺมา อานนฺโท เยนายสฺมา สารีปุตฺโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ
กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุ อสฺสุตฺเจว ธมฺม สุณาติ
สุตา จสฺส ธมฺมา น สมฺโมส คจฺฉนฺติ เย จสฺส ธมฺมา ปุพฺเพ
เจตสา สมฺผฏุ ปุพฺพา เต จ สมุทาจรนฺติ อวิฺาตฺจ วิชานาตีติ
อายสฺมา โข อานนฺโท พหุสฺสุโต ปฏิภาตุ อายสฺมนฺตฺเว
อานนฺทนฺติ เตนหาวุโส สารีปุตฺต ธมฺม สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ
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ภาสิสฺสามีติ เอว อาวุโสติ โข อายสฺมา สารีปตุ ฺโต อายสฺมโต
อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสิ อายสฺมา อานนฺโท เอตทโวจ อิธาวุโส
สารีปุตฺต ภิกฺขุ ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ
อุทาน อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม เวทลฺล [๑]- ยถาสุต ยถาปริยตฺต
ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส เทเสติ ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน
ปเรส วาเจติ ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน สชฺฌาย
กโรติ ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม เจตสา อนุวิตกฺเกติ อนุวิจาเรติ
มนสานุเปกฺขติ ยสฺมึ อาวาเส เถรา ภิกฺขู วิหรนฺติ พหุสฺสตุ า
อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา มาติกาธรา ตสฺมึ อาวาเส วสฺส
อุเปติ เต กาเลน กาล อุปสงฺกมิตฺวา ปริปุจฺฉติ ปริปฺหติ อิท
ภนฺเต กถ อิมสฺส กฺวตฺโถติ ตสฺส เต ๒ อวิวฏฺเจว วิวรนฺติ
อนุตฺตานีกตฺจ อุตฺตานีกโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ จ กงฺขาฏานิเยสุ
ธมฺเมสุ กงฺข ปฏิวิโนเทนฺติ เอตฺตาวตา นุ ๓ โข อาวุโส สารีปุตฺต
ภิกฺขุ อสฺสุตฺเจว ธมฺม สุณาติ สุตา จสฺส ธมฺมา น สมฺโมส
คจฺฉนฺติ เย จสฺส ธมฺมา ปุพฺเพ เจตสา สมฺผุฏปุพฺพา เต จ
สมุทาจรนฺติ อวิฺาตฺจ วิชานาตีติ อจฺฉริย อาวุโส อพฺภุต
อาวุโส ยาว สุภาสิตฺจิท อายสฺมตา อานนฺเทน อิเมหิ จ มย
ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคต อายสฺมนฺต อานนฺท ธาเรม อายสฺมา หิ
อานนฺโท ธมฺม ปริยาปุณาติ สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน
อิติวุตฺตก ชาตก อพฺภุตธมฺม เวทลฺล อายสฺมา อานนฺโท ยถาสุต
#๑ ม. โสติ ทิสฺสติ ฯ ๒ โป. ม. เต ตสฺส อายสฺมโต ฯ ๓ ม. ยุ. นุสทฺโท
#นตฺถิ ฯ
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ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส เทเสติ อายสฺมา อานนฺโท
ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส วาเจติ อายสฺมา
อานนฺโท ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน สชฺฌาย กโรติ อายสฺมา
อานนฺโท ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม เจตสา อนุวิตกฺเกติ อนุวิจาเรติ
มนสานุเปกฺขติ อายสฺมา อานนฺโท ยสฺมึ อาวาเส เถรา ภิกฺขู
วิหรนฺติ พหุสฺสุตา อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา มาติกาธรา ตสฺมึ
อาวาเส วสฺส อุเปติ เต อายสฺมา อานนฺโท กาเลน กาล อุปสงฺกมิตฺวา
ปริปุจฺฉติ ปริปฺหติ อิท ภนฺเต กถ อิมสฺส กฺวตฺโถติ เต
อายสฺมโต อานนฺทสฺส อวิวฏฺเจว วิวรนฺติ อนุตฺตานีกตฺจ
อุตฺตานีกโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ จ กงฺขาฏานิเยสุ ธมฺเมสุ กงฺข
ปฏิวิโนเทนฺตีติ ฯ
[๓๒๓] ๕๒ อถ โข ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ ขตฺติยา โภ โคตม
กิมธิปฺปายา กึอุปวิจารา กึอธิฏานา กึอภินิเวสา กึปริโยสานาติ
ขตฺติยา โข พฺราหฺมณ โภคาธิปฺปายา ปฺูปวิจารา พลาธิฏานา
ปวีอภินิเวสา อิสฺสริยปริโยสานาติ ฯ
พฺราหฺมณา ปน โภ โคตม กิมธิปฺปายา กึอุปวิจารา
กึอธิฏานา กึอภินิเวสา กึปริโยสานาติ พฺราหฺมณา โข พฺราหฺมณ
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โภคาธิปฺปายา ปฺูปวิจารา มนฺตาธิฏานา ยฺาภินิเวสา
พฺรหฺมโลกปริโยสานาติ ฯ
คหปติกา ปน โภ โคตม กิมธิปฺปายา กึอุปวิจารา กึอธิฏานา
กึอภินิเวสา กึปริโยสานาติ คหปติกา โข พฺราหฺมณ โภคาธิปฺปายา
ปฺูปวิจารา สิปฺปาธิฏานา กมฺมนฺตาภินิเวสา นิฏิตกมฺมนฺตปริโยสานาติ ฯ
อิตฺถี ปน โภ โคตม กิมธิปฺปายา กึอุปวิจารา กึอธิฏานา
กึอภินิเวสา กึปริโยสานาติ อิตฺถี โข พฺราหฺมณ ปุริสาธิปฺปายา
อลงฺการูปวิจารา ปุตฺตาธิฏานา อสปติอภินิเวสา ๑ อิสฺสริยปริโยสานาติ ฯ
โจรา ปน โภ โคตม กิมธิปฺปายา กึอุปวิจารา กึอธิฏานา
กึอภินิเวสา กึปริโยสานาติ โจรา โข พฺราหฺมณ อาทานาธิปฺปายา
คหณูปวิจารา สตฺถาธิฏานา อนฺธการาภินิเวสา อทสฺสนปริโยสานาติ ฯ
สมณา ปน โภ โคตม กิมธิปฺปายา กึอุปวิจารา กึอธิฏานา
กึอภินิเวสา กึปริโยสานาติ สมณา โข พฺราหฺมณ ขนฺติโสรจฺจาธิปฺปายา
ปฺูปวิจารา สีลาธิฏานา อกิฺจนาภินิเวสา ๒ นิพฺพานปริโยสานาติ ฯ
อจฺฉริย โภ โคตม อพฺภุต โภ โคตม ขตฺติยานมฺป ภว
โคตโม ชานาติ อธิปฺปายฺจ อุปวิจารฺจ อธิฏ านฺจ อภินิเวสฺจ
ปริโยสานฺจ พฺราหฺมณานมฺป ภว โคตโม ชานาติ ฯเปฯ คหปติกานมฺป ๓
ภว โคตโม ชานาติ อิตฺถีนมฺป ภว โคตโม ชานาติ
#๑ โป. ม. อสปตีภินิเวสา ฯ ๒ ม. ยุ. อากิฺจฺาภินิเวสา ฯ ๓ ม. คหปตีนมฺป ฯ
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โจรานมฺป ภว โคตโม ชานาติ สมณานมฺป ภว โคตโม ชานาติ
อธิปฺปายฺจ อุปวิจารฺจ อธิฏานฺจ อภินิเวสฺจ ปริโยสานฺจ ฯ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๓๒๔] ๕๓ อถโข อฺตโร พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส
พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ อตฺถิ นุโข โภ โคตม เอโก ธมฺโม
ภาวิโต พหุลีกโต โย อุโภ อตฺเถ สมธิคฺคยฺห ติฏติ ทิฏธมฺมิกฺเจว
อตฺถ โย จ อตฺโถ สมฺปรายิโกติ อตฺถิ โข
พฺราหฺมณ เอโก ธมฺโม ภาวิโต พหุลกี โต โย อุโภ อตฺเถ สมธิคฺคยฺห
ติฏติ ทิฏ ธมฺมิกฺเจว อตฺถ โย จ อตฺโถ สมฺปรายิโกติ
กตโม ปน โภ โคตม เอโก ธมฺโม ภาวิโต พหุลีกโต โย อุโภ
อตฺเถ สมธิคฺคยฺห ติฏติ ทิฏธมฺมิกฺเจว อตฺถ โย จ อตฺโถ
สมฺปรายิโกติ อปฺปมาโท โข พฺราหฺมณ เอโก ธมฺโม ภาวิโต
พหุลีกโต โย อุโภ อตฺเถ สมธิคฺคยฺห ติฏติ ทิฏธมฺมิกฺเจว
อตฺถ โย จ อตฺโถ สมฺปรายิโก เสยฺยถาป พฺราหฺมณ ยานิ กานิจิ
ชงฺคลาน ปาณาน ปทชาตานิ สพฺพานิ ตานิ หตฺถิปเท สโมธาน
คจฺฉนฺติ หตฺถิปท เตส อคฺคมกฺขายติ ยทิท มหนฺตตฺเตน เอวเมว
โข พฺราหฺมณ อปฺปมาโท เอโก ธมฺโม ภาวิโต พหุลีกโต โย ๑
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อุโภ อตฺเถ สมธิคฺคยฺห ติฏติ ทิฏ ธมฺมิกฺเจว อตฺถ โย จ
อตฺโถ สมฺปรายิโก เสยฺยถาป พฺราหฺมณ กูฏาคารสฺส ยา กาจิ
โคปานสิโย สพฺพา ตา กูฏงฺคมา กูฏนินฺนา กูฏสโมสรณา กูฏ
ตาส อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข พฺราหฺมณ ฯเปฯ เสยฺยถาป
พฺราหฺมณ ปพฺพชลายโก ปพฺพช ลายิตฺวา อคฺเค คเหตฺวา โอธุนาติ
นิธุนาติ นิจฺฉาเทติ ๑ เอวเมว โข พฺราหฺมณ ฯเปฯ เสยฺยถาป
พฺราหฺมณ อมฺพปณฺฑิยา วณฺฏจฺฉินฺนาย ยานิ กานิจิ อมฺพานิ
วณฺโฏปนิพนฺธนานิ ๒ สพฺพานิ ตานิ ตทนฺวยานิ ภวนฺติ เอวเมว โข
พฺราหฺมณ ฯเปฯ เสยฺยถาป พฺราหฺมณ เย เกจิ ขุทฺทกราชาโน ๓ สพฺเพ
เต รฺโ จกฺกวตฺติสฺส อนุยุตฺตา ภวนฺติ ราชา เตส จกฺกวตฺติ
อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข พฺราหฺมณ ฯเปฯ เสยฺยถาป พฺราหฺมณ
ยา กาจิ ตารกรูปาน ปภา สพฺพา ตา จนฺทสฺส ปภาย กลฺล
นาคฺฆนฺติ โสฬสึ จนฺทปฺปภา ตาส อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข
พฺราหฺมณ อปฺปมาโท เอโก ธมฺโม ภาวิโต พหุลีกโต โย ๔ อุโภ อตฺเถ
สมธิคฺคยฺห ติฏติ ทิฏธมฺมิกฺเจว อตฺถ โย จ อตฺโถ สมฺปรายิโก
อย โข พฺราหฺมณ เอโก ธมฺโม ภาวิโต พหุลีกโต โย ๔ อุโภ
อตฺเถ สมธิคฺคยฺห ติฏติ ทิฏธมฺมิกฺเจว อตฺถ โย จ อตฺโถ
สมฺปรายิโกติ ฯ อภิกฺกนฺต โภ โคตม อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ
อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
#๑ สี. นิปโฺ ปเฏติ ฯ ยุ. นิจฺเฉเทติ ฯ ๒ ยุ. วณฺฏป ... ฯ ๓ ม. ยุ.
#ขุทฺทราชาโน ฯ ๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๓๒๕] ๕๔ เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ธมฺมิโก ชาติภูมิย อาวาสิโก โหติ
สพฺพโส ชาติภูมิย สตฺตสุ อาวาเสสุ ฯ ตตฺร สุท อายสฺมา ธมฺมิโก
อาคนฺตุเก ภิกฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ วิหึสติ วิตุทติ ๑ โรเสติ วาจาย
เต จ อาคนฺตุกา ภิกฺขู อายสฺมตา ธมฺมิเกน อกฺโกสิยมานา ปริภาสิยมานา
วิเหสิยมานา วิตุทิยมานา โรสิยมานา วาจาย ปกฺกมนฺติ
น สณฺนฺติ ริฺจนฺติ อาวาส ฯ อถ โข ชาติภูมิกาน ๒ อุปาสกาน
เอตทโหสิ มย โข ภิกขฺ ุสงฺฆ ปจฺจุปฏิตา จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน อถ จ ปน ๓ อาคนฺตุกา ภิกฺขู
ปกฺกมนฺติ น สณฺนฺติ ริฺจนฺติ อาวาส โก นุ โข เหตุ โก ปจฺจโย
เยน อาคนฺตุกา ภิกฺขู ปกฺกมนฺติ น สณฺนฺติ ริฺจนฺติ อาวาสนฺติ ฯ
อถ โข ชาติภูมิกาน อุปาสกาน เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา
ธมฺมิโก อาคนฺตุเก ภิกขฺ ู อกฺโกสติ ปริภาสติ วิหึสติ วิตุทติ
โรเสติ วาจาย เต จ อาคนฺตุกา ภิกฺขู อายสฺมตา ธมฺมิเกน
อกฺโกสิยมานา ปริภาสิยมานา วิเหสิยมานา วิตุทิยมานา โรสิยมานา
วาจาย ปกฺกมนฺติ น สณฺนฺติ ริฺจนฺติ อาวาส ฯ ยนฺนูน มย อายสฺมนฺต
ธมฺมิก ปพฺพาเชยฺยามาติ ฯ อถ โข ชาติภูมิกา อุปาสกา เยน
อายสฺมา ธมฺมิโก เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ธมฺมิก
เอตทโวจุ ปกฺกมตุ ภนฺเต อายสฺมา ธมฺมิโก อิมมฺหา อาวาสา
อลนฺเต อิธ วาเสนาติ ฯ
#๑ ยุ. วิตุเทติ ฯ ๒ ม. ชาติภูมกาน ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ ๓ ยุ. อถ โข ปน ฯ
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อถ โข อายสฺมา ธมฺมิโก ตมฺหา อาวาสา อฺ อาวาส
อคมาสิ ฯ ตตฺรป สุท อายสฺมา ธมฺมิโก อาคนฺตุเก ภิกฺขู อกฺโกสติ
ปริภาสติ วิหึสติ วิตุทติ โรเสติ วาจาย เต จ อาคนฺตุกา ภิกฺขู
อายสฺมตา ธมฺมิเกน อกฺโกสิยมานา ปริภาสิยมานา วิเหสิยมานา
วิตุทิยมานา โรสิยมานา วาจาย ปกฺกมนฺติ น สณฺนฺติ ริฺจนฺติ
อาวาส ฯ อถ โข ชาติภูมิกาน อุปาสกาน เอตทโหสิ มย โข
ภิกฺขุสงฺฆ ปจฺจุปฏิตา จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน
อถ จ ปน อาคนฺตุกา ภิกฺขู ปกฺกมนฺติ น สณฺนฺติ
ริฺจนฺติ อาวาส โก นุ โข เหตุ โก ปจฺจโย เยน อาคนฺตุกา
ภิกฺขู ปกฺกมนฺติ น สณฺนฺติ ริฺจนฺติ อาวาสนฺติ ฯ อถ โข
ชาติภูมิกาน อุปาสกาน เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา ธมฺมโิ ก
อาคนฺตุเก ภิกฺขู อกฺโกสติ ปริภาสติ วิหึสติ วิตุทติ โรเสติ วาจาย
เต จ อาคนฺตุกา ภิกฺขู อายสฺมตา ธมฺมิเกน อกฺโกสิยมานา ปริภาสิยมานา
วิเหสิยมานา วิตุทิยมานา โรสิยมานา วาจาย ปกฺกมนฺติ
น สณฺนฺติ ริฺจนฺติ อาวาส ฯ ยนฺนูน มย อายสฺมนฺต ธมฺมิก
ปพฺพาเชยฺยามาติ ฯ อถ โข ชาติภูมิกา อุปาสกา เยน อายสฺมา
ธมฺมิโก เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ธมฺมิก เอตทโวจุ
ปกฺกมตุ ภนฺเต อายสฺมา ธมฺมิโก อิมมฺหาป อาวาสา
อลนฺเต อิธ วาเสนาติ ฯ
อถ โข อายสฺมา ธมฺมิโก ตมฺหาป อาวาสา อฺ อาวาส
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อคมาสิ ฯ ตตฺรป สุท อายสฺมา ธมฺมิโก อาคนฺตุเก ภิกฺขู อกฺโกสติ
ปริภาสติ วิหึสติ วิตุทติ โรเสติ วาจาย เต จ อาคนฺตุกา ภิกฺขู
อายสฺมตา ธมฺมิเกน อกฺโกสิยมานา ปริภาสิยมานา วิเหสิยมานา
วิตุทิยมานา โรสิยมานา วาจาย ปกฺกมนฺติ น สณฺนฺติ ริฺจนฺติ
อาวาส ฯ อถ โข ชาติภูมิกาน อุปาสกาน เอตทโหสิ มย โข
ภิกฺขุสงฺฆ ปจฺจุปฏิตา จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน
อถ จ ปน อาคนฺตุกา ภิกฺขู ปกฺกมนฺติ น สณฺนฺติ
ริฺจนฺติ อาวาส โก นุ โข เหตุ โก ปจฺจโย เยน อาคนฺตุกา
ภิกฺขู ปกฺกมนฺติ น สณฺนฺติ ริฺจนฺติ อาวาสนฺติ ฯ อถ
โข ชาติภูมิกาน อุปาสกาน เอตทโหสิ ฯเปฯ ยนฺนูน มย อายสฺมนฺต
ธมฺมิก ปพฺพาเชยฺยาม สพฺพโส ชาติภูมิย สตฺตหิ อาวาเสหีติ ฯ
อถ โข ชาติภูมิกา อุปาสกา เยน อายสฺมา ธมฺมิโก เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ธมฺมกิ  เอตทโวจุ ปกฺกมตุ
ภนฺเต อายสฺมา ธมฺมิโก สพฺพโส ชาติภูมิย สตฺตหิ อาวาเสหีติ ฯ
อถ โข อายสฺมโต ธมฺมิกสฺส เอตทโหสิ ปพฺพาชิโต โขมฺหิ
ชาติภูมิเกหิ อุปาสเกหิ สพฺพโส ชาติภูมิย สตฺตหิ อาวาเสหิ กห
นุ โขทานิ คจฺฉามีติ ฯ อถ โข อายสฺมโต ธมฺมกิ สฺส เอตทโหสิ
ยนฺนูนาห เยน ภควา เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมา
ธมฺมิโก ปตฺตจีวรมาทาย เยน ราชคห เตน ปกฺกามิ อนุปุพฺเพน
เยน ราชคห คิชฺฌกูโฏ ปพฺพโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
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อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อายสฺมนฺต ธมฺมิก ภควา เอตทโวจ หนฺท กุโต นุ
ตฺว พฺราหฺมณ ธมฺมิก อาคจฺฉสีติ ฯ ปพฺพาชิโต อห ภนฺเต ชาติภูมิเกหิ
อุปาสเกหิ สพฺพโส ชาติภูมิย สตฺตหิ อาวาเสหีติ ฯ อล พฺราหฺมณ
ธมฺมิก กินฺเต อิมินา ยนฺต ตโต ตโต ปพฺพาเชนฺติ โส
ตฺว ตโต ตโต ปพฺพาชิโต มเมว สนฺติเก อาคจฺฉสิ ฯ
ภูตปุพฺพ พฺราหฺมณ ธมฺมิก สามุทฺทิกา วาณิชา ตีรทสฺสึ สกุณ
คเหตฺวา นาวาย สมุทฺท อชฺโฌคาหนฺติ เต อตีรทสฺสนิยา ๑ นาวาย
ตีรทสฺสึ สกุณ มฺุจนฺติ โส คจฺฉเตว ปุรตฺถมิ  ทิส คจฺฉติ
ปจฺฉิม ทิส คจฺฉติ อุตฺตร ทิส คจฺฉติ ทกฺขิณ ทิส คจฺฉติ
อุทฺธ คจฺฉติ อนุทิส สเจ โส สมนฺตา ตีร ปสฺสติ
ตถาคตโกว โหติ สเจ ปน โส สมนฺตา ตีร น ปสฺสติ
ตเมว นาว ปจฺจาคจฺฉติ เอวเมว โข พฺราหฺมณ ธมฺมิก ยนฺต
ตโต ตโต ปพฺพาเชนฺติ โส ตฺว ตโต ตโต ปพฺพาชิโต มเมว
สนฺติเก อาคจฺฉสิ ฯ
ภูตปุพฺพ พฺราหฺมณ ธมฺมิก รฺโ โกรพฺยสฺส สุปฺปติฏโ  นาม
นิโคฺรธราชา อโหสิ ปฺจสาโข สีตจฺฉาโย มโนรโม สุปฺปติฏสฺส
โข ปน พฺราหฺมณ ธมฺมิก นิโคฺรธราชสฺส ทฺวาทส โยชนานิ
อภินิเวโส อโหสิ ปฺจ โยชนานิ มูลสนฺตานกาน สุปฺปติฏสฺส โข
#๑ สี. ม. ยุ. อตีรทกฺขินิยา ฯ
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ปน พฺราหฺมณ ธมฺมกิ นิโคฺรธราชสฺส มหนฺตานิ ๑ ผลานิ อเหสุ
เสยฺยถาป นาม อาฬฺหกถาลิกา เอวมสฺส สาทูนิ ผลานิ อเหสุ
เสยฺยถาป นาม ขุทฺทมธธ อเนฬก ๒ สุปฺปติฏ สฺส โข ปน พฺราหฺมณ
ธมฺมิก นิโคฺรธราชสฺส เอก ขนฺธ ราชา ปริภฺุชติ สทฺธึ
อิตฺถาคาเรน เอก ขนฺธ พลกาโย ปริภฺุชติ เอก ขนฺธ เนคมชานปทา
ปริภฺุชนฺติ เอก ขนฺธ สมณพฺราหฺมณา ปริภฺุชนฺติ เอก
ขนฺธ มิคปกฺขิโน ๓ ปริภฺุชนฺติ สุปฺปติฏสฺส โข ปน พฺราหฺมณ
ธมฺมิก นิโคฺรธราชสฺส น โกจิ ผลานิ รกฺขติ น จ สุท อฺมฺสฺส
ผลานิ หึสนฺติ อถ โข พฺราหฺมณ ธมฺมิก อฺตโร ปุริโส
สุปฺปติฏสฺส นิโคฺรธราชสฺส ยาวทตฺถ ผลานิ ภกฺขิตฺวา สาข
ภฺชิตฺวา ปกฺกามิ อถ โข พฺราหฺมณ ธมฺมิก สุปปฺ ติฏเ นิโคฺรธราเช
อธิวตฺถาย เทวตาย เอตทโหสิ อจฺฉริย วต โภ อพฺภุต
วต โภ ยาว ปาปมนุสฺโส ยตฺร หิ นาม สุปฺปติฏสฺส นิโคฺรธราชสฺส
ยาวทตฺถ ผลานิ ภกฺขิตฺวา สาข ภฺชิตฺวา ปกฺกมิสฺสติ
ยนฺนูน สุปปฺ ติฏโ นิโคฺรธราชา อายตึ ผล น ทเทยฺยาติ อถ โข
พฺราหฺมณ ธมฺมิก สุปฺปติฏโ นิโคฺรธราชา อายตึ ผล น อทาสิ ๔
อถ โข พฺราหฺมณ ธมฺมิก ราชา โกรโพฺย เยน สกฺโก เทวานมินฺโท
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา สกฺก เทวานมินฺท เอตทโวจ ยคฺเฆ
มาริส ชาเนยฺยาสิ สุปฺปติฏโ นิโคฺรธราชา ผล น เทตีติ อถ โข
#๑ สี. ม. ยุ. ตาว มหนฺตานิ ฯ ๒ ยุ. อนีลก ฯ ๓ โป. ม. มิคา ฯ ยุ. มิคปกฺขิโย ฯ
#๔ ม. ยุ. นาทาสิ ฯ
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พฺราหฺมณ ธมฺมิก สกฺโก เทวานมินฺโท ตถารูป อิทฺธาภิสงฺขาร
อภิสงฺขาเรสิ ๑ ยถา ภูสา ๒ วาตวุฏิ อาคนฺตฺวา สุปฺปติฏ นิโคฺรธราช
ปวตฺเตสิ ๓ อุมฺมูลมกาสิ อถ โข พฺราหฺมณ ธมฺมิก สุปฺปติฏเ
นิโคฺรธราเช อธิวตฺถา เทวตา ทุกฺขี ทุมฺมนา อสฺสุมุขี รุทมานา
เอกมนฺต อฏาสิ อถ โข พฺราหฺมณ ธมฺมิก สกฺโก เทวานมินฺโท เยน
สุปฺปติฏเ นิโคฺรธราเช อธิวตฺถา เทวตา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
สุปฺปติฏเ นิโคฺรธราเช อธิวตฺถ เทวต เอตทโวจ กึ นุ
ตฺว เทวเต ทุกฺขี ทุมฺมนา อสฺสุมุขี รุทมานา เอกมนฺต ิตาติ ตถา
หิ ปน เม มาริส ภูสา วาตวุฏิ อาคนฺตฺวา ภวน ปวตฺเตสิ ๓
อุมฺมูลมกาสีติ อป นุ ตฺว เทวเต รุกขฺ ธมฺเม ิตา ๔ ภูสา วาตวุฏิ
อาคนฺตฺวา ภวน ปวตฺเตสิ ๓ อุมฺมูลมกาสีติ กถ ปน มาริส รุกฺโข
รุกฺขธมฺเม ิโต โหตีติ อิธ ๕ เทวเต รุกฺขสฺส มูล มูลตฺถิกา
หรนฺติ ตจ ตจตฺถิกา หรนฺติ ปตฺต ปตฺตตฺถิกา หรนฺติ ปุปฺผ
ปุปฺผตฺถิกา หรนฺติ ผล ผลตฺถิกา หรนฺติ น จ เตน เทวตาย
อนตฺตมนตา วา อนภินนฺทิ วา ๖ กรณียา เอว โข เทวเต
รุกฺโข รุกฺขธมฺเม ิโต โหตีติ อฏิตา เยว โข เม มาริส
รุกฺขธมฺเม ภูสา วาตวุฏิ อาคนฺตฺวา ภวน ปวตฺเตสิ ๓ อุมฺมูลมกาสีติ
สเจ โข ตฺว เทวเต รุกฺขธมฺเม ติฏเยฺยาสิ สิยา เต
ภวน ยถา ปุเรติ ติฏเยฺยามห ๗ มาริส รุกฺขธมฺเม โหตุ เม
#๑ ม. ยุ. อภิสงฺขาสิ ฯ ๒ ม. ยุ. ภุสา ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ ๓ สี. ยู. ปาเตสิ ฯ
#๔ ม. ยุ. ิตาย ฯ ๕ ยุ. อิเธว ฯ ๖ สี. อนภิรทฺธิ วา ฯ ๗ ม. ยุ. สฺสามห ฯ
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ภวน ยถา ปุเรติ อถ โข พฺราหฺมณ ธมฺมิก สกฺโก เทวานมินฺโท
ตถารูป อิทธฺ าภิสงฺขาร อภิสงฺขาริ ๑ ยถา ภูสา วาตวุฏิ อาคนฺตฺวา
สุปฺปติฏ นิโคฺรธราช อุสฺสาเปติ สจฺฉวีนิ ๒ มูลานิ อเหสุ เอวเมว
โข พฺราหฺมณ ธมฺมิก อปนุ ต สมณธมฺเม ิต ชาติภูมิกา
อุปาสกา ปพฺพาเชสุ ๓ สพฺพโส ชาติภูมิย สตฺตหิ อาวาเสหีติ กถ
ปน ๔ ภนฺเต สมโณ สมณธมฺเม ิโต โหตีติ อิธ พฺราหฺมณ
ธมฺมิก สมโณ อกฺโกสนฺต น ปจฺจกฺโกสติ ๕ โรสนฺต น ปฏิโรสติ
ภณฺฑนฺต น ปฏิภณฺฑติ เอว โข พฺราหฺมณ ธมฺมิก สมโณ
สมณธมฺเม ิโต โหตีติ อฏิตฺเว โข ม ภนฺเต สมณธมฺเม
ชาติภูมิกา อุปาสกา ปพฺพาเชสุ สพฺพโส ชาติภูมิย สตฺตหิ
อาวาเสหีติ ฯ
ภูตปุพฺพ พฺราหฺมณ ธมฺมิก สุเนตฺโต นาม สตฺถา อโหสิ
ติตฺถกโร กาเมสุ วีตราโค สุเนตฺตสฺส โข ปน พฺราหฺมณ ธมฺมิก
สตฺถุโน อเนกานิ สาวกสตานิ อเหสุ สุเนตฺโต สตฺถา สาวกาน
พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย ธมฺม เทเสสิ เย โข ปน พฺราหฺมณ ธมฺมิก
สุเนตฺตสฺส สตฺถุโน พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย ธมฺม เทเสนฺตสฺส จิตฺตานิ
น ปสาเทสุ เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺชึสุ เย โข ปน พฺราหฺมณ ธมฺมิก สุเนตฺตสฺส
สตฺถุโน พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย ธมฺม เทเสนฺตสฺส จิตฺตานิ ปสาเทสุ
#๑ ม. ยุ. อภิสงฺขาสิ ฯ ๒ โป. ปฺจวิธานิ ฯ ๓ ยุ. ปพฺพาเชยฺยุ ฯ ๔ โป. โข. ฯ
#๕ โป. ปฏิโกสติ ฯ
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เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชสึ ุ ฯ
ภูตปุพฺพ พฺราหฺมณ ธมฺมิก มูคปกฺโข นาม สตฺถา อโหสิ ฯเปฯ
อรเนมิ นาม สตฺถา อโหสิ กุทฺทาลโก นาม สตฺถา อโหสิ
หตฺถิปาโล นาม สตฺถา อโหสิ ฯเปฯ โชติปาโล นาม สตฺถา
อโหสิ ติตฺถกโร กาเมสุ วีตราโค โชติปาลสฺส โข ปน พฺราหฺมณ
ธมฺมิก สตฺถโุ น อเนกานิ สาวกสตานิ อเหสุ โชติปาโล สตฺถา
สาวกาน พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย ธมฺม เทเสสิ เย โข ปน พฺราหฺมณ
ธมฺมิก โชติปาลสฺส สตฺถุโน พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย ธมฺม
เทเสนฺตสฺส จิตฺตานิ น ปสาเทสุ เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชึสุ เย โข ปน พฺราหฺมณ
ธมฺมิก โชติปาลสฺส สตฺถุโน พฺรหฺมโลกสหพฺยตาย ธมฺม เทเสนฺตสฺส
จิตฺตานิ ปสาเทสุ เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชึสุ ฯ ต กึ มฺสิ พฺราหฺมณ ธมฺมิก โย อิเม ฉ
สตฺถาโร ติตฺถกเร กาเมสุ วีตราเค อเนกสตปริวาเร สสาวกสงฺเฆ
ปทุฏจิตฺโต อกฺโกเสยฺย ปริภาเสยฺย พหุ ๑ โส อปฺุ ปสเวยฺยาติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯ โย โข พฺราหฺมณ ธมฺมิก อิเม ฉ สตฺถาโร
ติตฺถกเร กาเมสุ วีตราเค อเนกสตปริวาเร สสาวกสงฺเฆ ปทุฏจิตฺโต
อกฺโกเสยฺย ปริภาเสยฺย พหุ โส อปฺุ ปสเวยฺย โย เอก
ทิฏิสมฺปนฺน ปุคฺคล ปทุฏจิตฺโต อกฺโกสติ ปริภาสติ อย ตโต
#๑ โป. พหฺุจ ฯ
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พหุตร อปฺุ ปสวติ ต กิสฺส เหตุ นาห พฺราหฺมณ ธมฺมิก
อิโต พหิทฺธา เอวรูป ขนฺต ๑ วทามิ ยถา ม สพฺรหฺมจารีสุ
ตสฺมา ติห พฺราหฺมณ ธมฺมิก เอว สิกฺขิตพฺพ น โน อามสพฺรหฺมจารีสุ ๒
จิตฺตานิ ปทุฏานิ ภวิสฺสนฺตีติ เอว หิ เต พฺราหฺมณ
ธมฺมิก สิกฺขติ พฺพนฺติ ฯ
สุเนตฺโต มูคปกฺโข จ อรเนมิ จ พฺราหฺมโณ
กุทฺทาลโก อหุ สตฺถา หตฺถปิ าโล จ มาณโว
โชติปาโล จ โควินฺโท อหุ สตฺตปุโรหิโต
อภิเสกา ๓ อตีตเส ฉ สตฺถาโร ยสสฺสโิ น
นิรามคนฺธา กรุเณ วิมุตฺตา ๔ กามสฺโชนาติตา ๕
กามราค วิราเชตฺวา พฺรหฺมโลกูปคา อหุ ฯ
อเหสุ สาวกา เตส
อเนกานิ สตานิป
นิรามคนฺธา กรุเณ วิมุตฺตา ๔ กามสฺโชนาติตา ๕
กามราค วิราเชตฺวา พฺรหฺมโลกูปคา อหุ ฯ
โย ๖ เต อิสี พาหิรเก วีตราเค สมาหิเต
ปทุฏมนสงฺกปฺโป
โย นโร ปริภาสติ
พหฺุจ โส ปสวติ
อปฺุ ตาทิโส นโร ฯ
โย เจก ทิฏิสมฺปนฺน ภิกฺขุ พุทฺธสฺส สาวก
#๑ ม. ยุ. เอวรูป ขนฺตึ ฯ ๒ ม. สมสพฺรหฺม... ฯ ยุ ...สพฺรหฺม... ฯ ๓ ม. ยุ.
#อหึสกา ฯ ๔ ม. กรุเณธิมุตฺตา ฯ ๕ ม. ยุ. ติคา ฯ ๖ ม. ยุ. เย ฯ
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ปทุฏมนสงฺกปฺโป
โย นโร ปริภาสติ
อย ตโต พหุตร
อปฺุ ปสเว นโร ฯ
น สาธุรูป อาสิเท ๑ ทิฏิฏานปฺปหายิน ฯ
สตฺตโม ปุคฺคโล เอโส อริยสงฺฆสฺส วุจฺจติ
อวีตราโค กาเมสุ
ยสฺส ปฺจินฺทฺริยา มุทู
สทฺธา สติ จ วิริย ๒ สมโถ จ วิปสฺสนา
ตาทิส ภิกฺขุ อาสชฺช
ปุพฺเพว อุปหฺติ
อตฺตาน อุปหตฺวาน
ปจฺฉา อฺ วิหึสติ ฯ
โย จ รกฺเขยฺย อตฺตาน อกฺขโต ๓ ปณฺฑิโต สทาติ ฯ
ธมฺมิกวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
นาคมิคสาลา อิณ
จุนฺท ๔ เทฺว ว สทิฏิก ๕
เขมอินฺทฺริยา อานนฺท ๖ ขตฺติยา อปฺปมาเทน ธมฺมิโกติ ฯ
ปมปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
______________
#๑ ม. ยุ. อาสีเท ฯ ๒ ยุ. สทฺธา สติ วิริยณฺจ ฯ ๓ โป. อกุทฺโธ ฯ ๔ ยุ. จุนฺท ฯ
#๕ ม. จุนฺท เทฺว สนฺทิฏิกา ทุเว ฯ ยุ. สนฺทิฏิก ๖ ม. ยุ. เขมธินฺทฺริย
#อานนฺท ฯ
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ทุติยปณฺณาสโก
มหาวคฺโค ปโม
[๓๒๖] ๕๕ [๑]- เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฺฌกูเฏ
ปพฺพเต ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา โสโณ ราชคเห วิหรติ
สีตวนสฺมึ ฯ อถ โข อายสฺมโต โสณสฺส รโหคตสฺส ปฏิสลฺลนี สฺส เอว
เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ เย โข เกจิ ภควโต สาวกา อารทฺธวิริยา
วิหรนฺติ อห เตส อฺตโร อถ จ ปน เม น อนุปาทาย
อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจติ สวิชฺชนฺติ โข ปน เม กุเล โภคา
สกฺกา โภเค จ ภฺุชิตุ ปฺุานิ จ กาตุ ยนฺนูนาห สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติตฺวา โภเค จ ภฺุเชยฺย ปฺุานิ จ
กเรยฺยนฺติ ฯ อถ โข ภควา อายสฺมโต โสณสฺส เจตสา เจโต
ปริวิตกฺกมฺาย เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมฺมิฺชิต วา
พาห ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว โข
คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต อนฺตรหิโต สีตวเน อายสฺมโต โสณสฺส สมฺมุเข
ปาตุรโหสิ นิสีทิ ภควา ปฺตฺเต อาสเน ฯ อายสฺมาป โข
โสโณ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสนิ ฺน โข
อายสฺมนฺต โสณ ภควา เอตทโวจ นนุ เต โสณ รโหคตสฺส
ปฏิสลฺลีนสฺส เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ เย โข เกจิ
ภควโต สาวกา อารทฺธวิริยา วิหรนฺติ อห เตส อฺตโร
#๑ โป. ม. ยุ. เอวมฺเม สุต ฯ
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อถ จ ปน เม น อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมจุ ฺจติ สวิชฺชนฺติ
โข ปน เม กุเล โภคา สกฺกา โภเค ๑ จ ภฺุชิตุ ปฺุานิ
จ กาตุ ยนฺนูนาห สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติตฺวา โภเค
จ ภฺุเชยฺย ปฺุานิ จ กเรยฺยนฺติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ
มฺสิ โสณ กุสโล ตฺว ปุพฺเพ อาคาริกภูโต ๒ วีณาย ตนฺติสฺสเรติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺสิ โสณ ยทา จ ๓ เต
วีณาย ตนฺติโย อจฺจายตา โหนฺติ อปนุ เต วีณา ตสฺมึ สมเย
สรวตี วา โหติ กมฺมฺา วาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ ต กึ
มฺสิ โสณ ยทา เต วีณาย ตนฺติโย อติสิถิลา โหนฺติ
อปนุ เต วีณา ตสฺมึ สมเย สรวตี วา โหติ กมฺมฺา วาติ ฯ
โน เหต ภนฺเต ฯ ยทา ปน เต โสณ วีณาย ตนฺติโย น อจฺจายตา
โหนฺติ น อติสิถิลา สเม คุเณ ปติฏิตา อปนุ เต วีณา
ตสฺมึ สมเย สรวตี วา โหติ กมฺมฺา วาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
เอวเมว โข โสณ อจฺจารทฺธ วิริย อุทฺธจฺจาย สวตฺตติ อติลีน
วิริย ๔ โกสชฺชาย สวตฺตติ ตสฺมา ติห ตฺว โสณ วิริยสมต
อธิฏาหิ ๕ อินฺทฺริยานฺจ สมต ปฏิวิชฺฌ ตตฺถ จ นิมติ ฺต
คณฺหาหีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา โสโณ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
อถ โข ภควา อายสฺมนฺต โสณ อิมินา โอวาเทน โอวทิตฺวา
เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมฺม
ิ ฺชิต วา พาห ปสาเรยฺย
ปสาริต วา พาห สมฺม
ิ ฺเชยฺย เอวเมว โข สีตวเน อนฺตรหิโต
#๑ ยุ. โภคา ฯ ๒ ม. อคาริยภูโต ฯ ๓ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔ ม. อติสิถลิ วีริย ฯ ยุ. อติลีนวิริย ฯ ๕ ม. ยุ. อธิฏ ห ฯ
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คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ปาตุรโหสิ ฯ
อถ โข อายสฺมา โสโณ อปเรน สมเยน วิริยสมต อธิฏาสิ ๑
อินฺทฺริยานฺจ สมต ปฏิวิชฺฌิ ตตฺถ จ นิมิตฺต อคฺคเหสิ อถ
โข อายสฺมา โสโณ เอโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต
วิหรนฺโต น จิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว อคารสฺมา
อนคาริย ๒ ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ขีณา ชาติ วุสิต
พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ อพฺภฺาสิ
อฺตโร จ ปน อายสฺมา โสโณ อรหต อโหสิ ฯ อถ โข อายสฺมโต
โสณสฺส อรหตฺตปฺปตฺตสฺส เอตทโหสิ ยนฺนูนาห เยน ภควา
เตนุปสงฺกเมยฺย อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต สนฺติเก อฺ พฺยากเรยฺยนฺติ
อถ โข อายสฺมา โสโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา โสโณ ภควนฺต เอตทโวจ โย โส ภนฺเต
ภิกฺขุ อรห ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร อนุปปฺ ตฺตสทตฺโถ
ปริกฺขีณภวสฺโชโน สมฺมทฺา วิมุตฺโต โส ฉฏานานิ อธิมุตฺโต
โหติ เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต โหติ ปวิเวกาธิมุตฺโต โหติ อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโต
โหติ ตณฺหกฺขยาธิมุตฺโต ๓ โหติ อุปาทานกฺขยาธิมุตฺโต
โหติ อสมฺโมหาธิมุตฺโต โหติ ฯ สิยา โข ปน ภนฺเต อิเธกจฺจสฺส
อายสฺมโต เอวมสฺส เกวล สทฺธามตฺตก นูน อยมายสฺมา นิสฺสาย
#๑ โป. ยุ. อธิฏหิ ฯ ๒ ม. อนาคาริย ฯ ๓ ม. ตฌฺหากฺขยา ... ฯ
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เนกฺขมฺมาธิมุตฺโตติ ฯ น โข ปเนต ภนฺเต เอว ทฏพฺพ ขีณาสโว
ภนฺเต ภิกฺขุ วุสิตวา กตกรณีโย กรณีย อตฺตโน อสมนุปสฺสนฺโต
กตสฺส วา ปติจย ขยา ราคสฺส วีตราคตฺตา เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต โหติ
ขยา โทสสฺส วีตโทสตฺตา เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต โหติ ขยา โมหสฺส
วีตโมหตฺตา เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต โหติ สิยา โข ปน ภนฺเต
อิเธกจฺจสฺส อายสฺมโต เอวมสฺส ลาภสกฺการสิโลก นูน อยมายสฺมา
นิกฺกามยมาโน ปวิเวกาธิมุตฺโตติ น โข ปเนต ภนฺเต เอว ทฏพฺพ
ขีณาสโว ภนฺเต ภิกฺขุ วุสิตวา กตกรณีโย กรณีย อตฺตโน อสมนุปสฺสนฺโต
กตสฺส วา ปติจย ขยา ราคสฺส วีตราคตฺตา ปวิเวกาธิมุตฺโต
โหติ ขยา โทสสฺส วีตโทสตฺตา ปวิเวกาธิมุตฺโต โหติ
ขยา โมหสฺส วีตโมหตฺตา ปวิเวกาธิมุตฺโต โหติ สิยา โข ปน
ภนฺเต อิเธกจฺจสฺส อายสฺมโต เอวมสฺส สีลพฺพตปรามาส นูน
อยมายสฺมา สารโต ปจฺจาคจฺฉนฺโต อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโตติ น โข ปเนต
ภนฺเต เอว ทฏพฺพ ขีณาสโว ภนฺเต ภิกฺขุ วุสติ วา กตกรณีโย
กรณีย อตฺตโน อสมนุปสฺสนฺโต กตสฺส วา ปติจย ขยา ราคสฺส
วีตราคตฺตา อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโต โหติ ขยา โทสสฺส วีตโทสตฺตา
อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโต โหติ ขยา โมหสฺส วีตโมหตฺตา อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโต
โหติ ฯเปฯ ขยา ราคสฺส วีตราคตฺตา ตณฺหกฺขยาธิมุตฺโต
โหติ ขยา โทสสฺส วีตโทสตฺตา ตณฺหกฺขยาธิมุตฺโต โหติ ขยา
โมหสฺส วีตโมหตฺตา ตณฺหกฺขยาธิมุตฺโต โหติ ขยา ราคสฺส
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วีตราคตฺตา อุปาทานกฺขยาธิมุตฺโต โหติ ขยา โทสสฺส วีตโทสตฺตา
อุปาทานกฺขยาธิมุตฺโต โหติ ขยา โมหสฺส วีตโมหตฺตา อุปาทานกฺขยาธิมุตฺโต
โหติ ขยา ราคสฺส วีตราคตฺตา อสมฺโมหาธิมุตฺโต โหติ
ขยา โทสสฺส วีตโทสตฺตา อสมฺโมหาธิมุตฺโต โหติ ขยา โมหสฺส
วีตโมหตฺตา อสมฺโมหาธิมุตฺโต โหติ เอว สมฺมาวิมุตฺตจิตฺตสฺส ภนฺเต
ภิกฺขุโน ภูสา เจป จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา จกฺขุสฺส อาปาถ อาคจฺฉนฺติ
เนวสฺส จิตฺต ปริยาทิยนฺติ อมิสฺสกตเมวสฺส ๑ จิตฺต โหติ ิต
อาเนฺชปฺปตฺต วยฺจสฺสานุปสฺสติ ภูสา เจป โสตวิฺเยฺยา
สทฺทา ฯเปฯ ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา ชิวฺหาวิเยฺยา รสา กายวิฺเยฺยา
โผฏพฺพา มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา มนสฺส อาปาถ อาคจฺฉนฺติ
เนวสฺส จิตตฺ  ปริยาทิยนฺติ อมิสฺสกตเมวสฺส จิตฺต โหติ ิต
อาเนฺชปฺปตฺต วยฺจสฺสานุปสฺสติ เสยฺยถาป ภนฺเต เสโล ปพฺพโต
อจฺฉิทฺโท อสุสิโร เอกฆโน อถ ปุรตฺถิมาย เจป ทิสาย อาคจฺเฉยฺย
ภูสา วาตวุฏิ เนว น สงฺกมฺเปยฺย น สมฺปกมฺเปยฺย ๒ น สมฺปเวเธยฺย
อถ ปจฺฉิมาย เจป ทิสาย อาคจฺเฉยฺย ภูสา วาตวุฏิ ฯเปฯ
อถ อุตฺตราย เจป ทิสาย อาคจฺเฉยฺย ภูสา วาตวุฏิ อถ
ทกฺขิณาย เจป ทิสาย อาคจฺเฉยฺย ภูสา วาตวุฏิ เนว น สงฺกมฺเปยฺย
น สมฺปกมฺเปยฺย น สมฺปเวเธยฺย เอวเมว โข ภนฺเต เอว
สมฺมาวิมุตฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน ภูสา เจป จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา จกฺขุสฺส
อาปาถ อาคจฺฉนฺติ เนวสฺส จิตฺต ปริยาทิยนฺติ อมิสฺสกตเมวสฺส
#๑ ม. ยุ. อมิสฺสีกต ... ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ ๒ โป. อุปสงฺกมฺเปยฺย ฯ
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จิตฺต โหติ ิต อาเนฺชปฺปตฺต ๑ วยฺจสฺสานุปสฺสติ ภูสา
เจป โสตวิฺยฺยา สทฺทา ฯเปฯ ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา ชิวฺหาวิฺเยฺยา
รสา กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา มโนวิฺเยฺยา ธมฺมา
มนสฺส อาปาถ อาคจฺฉนฺติ เนวสฺส จิตฺต ปริยาทิยนฺติ อมิสฺสกตเมวสฺส
จิตฺต โหติ ิต อาเนฺชปฺปตฺต วยฺจสฺสานุปสฺสตีติ ฯ
เนกฺขมฺมมธิมุตฺตสฺส
ปวิเวกฺจ เจตโส
อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺตสฺส อุปาทานกฺขยสฺส จ
ตณฺหกฺขยาธิมุตฺตสฺส
อสมฺโมหฺจ เจตโส
ทิสฺวา อายตนุปฺปาท สมฺมา จิตฺต วิมุจฺจติ
ตสฺส สมฺมาวิมุตฺตสฺส สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน
กตสฺส ปติจโย นตฺถิ กรณีย น วิชฺชติ ฯ
เสโล ยถา เอกฆโน วาเตน น สมีรติ
เอว รูปา รสา สทฺทา คนฺธา ผสฺสา จ เกวลา
อิฏา ธมฺมา อนิฏา จ นปฺปเวเธนฺติ ตาทิโน
ิต จิตฺต วิปฺปมุตฺต
วยฺจสฺสานุปสฺสตีติ ฯ
[๓๒๗] ๕๖ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ผคฺคุโณ อาพาธิโก
โหติ ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน ฯ อถ โข อายสฺมา อานนฺโท เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ
อายสฺมา ภนฺเต ผคฺคุโณ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน สาธุ
#๑ ยุ. สพฺพตฺถ วาเรสุ อาเนชฺชปฺปตฺต ฯ
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ภนฺเต ภควา เยนายสฺมา ผคฺคุโณ เตนุปสงฺกมตุ อนุกมฺป
อุปาทายาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ อถ โข ภควา
สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยนายสฺมา ผคฺคุโณ เตนุปสงฺกมิ
อทฺทสา โข อายสฺมา ผคฺคุโณ ภควนฺต ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน
มฺจเก สมฺโจป ๑ อถ โข ภควา อายสฺมนฺต ผคฺคุณ เอตทโวจ
อล ผคฺคุณ มา ตฺว มฺจเก สมฺโจป สนฺติมานิ อาสนานิ
ปเรหิ ปฺตฺตานิ ตตฺถาห นิสีทสิ ฺสามีติ นิสที ิ ภควา ปฺตฺเต
อาสเน นิสชฺช โข ภควา อายสฺมนฺต ผคฺคุณ เอตทโวจ กจฺจิ
เต ผคฺคุณ ขมนีย กจฺจิ ยาปนีย กจฺจิ [๒]- ทุกฺขา เวทนา ปฏิกฺกมนฺติ
โน อภิกฺกมนฺติ ปฏิกฺกโม สาน ปฺายติ โน อภิกฺกโมติ ฯ
น เม ภนฺเต ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา
อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโม สาน ปฺายติ โน ปฏิกกฺ โม
เสยฺยถาป ภนฺเต พลวา ปุริโส ติเณฺหน สิขเรน มุทฺธนิ ๓ อภิมฏเยฺย
เอวเมว โข [๓]- ภนฺเต อธิมตฺตา วาตา มุทฺธนิ ๔ โอหนนฺติ ๕ น เม
ภนฺเต ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ
โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกกฺ โม สาน ปฺายติ โน ปฏิกฺกโม เสยฺยถาป
ภนฺเต พลวา ปุริโส ทเฬฺหน วรตฺตกฺขนฺเธน ๖ สีเส ๗ สีสเวน ทเทยฺย
เอวเมว โข ภนฺเต อธิมตฺตา สีเส สีสเวทนา น เม ภนฺเต ขมนีย
น ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกกฺ มนฺติ
#๑ โป. สมฺเชสิ ฯ ม. สมโธสิ ฯ ๒ ม. เตติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. เมติ อตฺถิ ฯ
#๔ ม. มุทฺธาน ฯ ๕ โป. โอสาทนฺติ ฯ ม. อูหนนฺติ ฯ ยุ. หนนฺติ ฯ ๖ ม. ยุ.
#วรตฺตกฺขณฺเฑน ฯ ๗ โป. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อภิกฺกโม สาน ปฺายติ โน ปฏิกกฺ โม เสยฺยถาป ภนฺเต ทกฺโข
โคฆาตโก วา โคฆาตกนฺเตวาสี วา ติเณฺหน โควิกนฺตเนน กุจฺฉึ
ปริกนฺเตยฺย เอวเมว โข เม ภนฺเต อธิมตฺตา วาตา กุจฺฉึ
ปริกนฺตนฺติ ๑ น เม ภนฺเต ขมนีย น ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา
เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ อภิกฺกโม สาน ปฺายติ โน
ปฏิกฺกโม เสยฺยถาป ภนฺเต เทฺว พลวนฺโต ปุรสิ า ทุพฺพลตร ปุริส
นานาพาหาสุ คเหตฺวา องฺคารกาสุยา สนฺตาเปยฺยุ ๒ สมฺปริตาเปยฺยุ ๓
เอวเมว โข ภนฺเต อธิมตฺโต กายสฺมึ ฑาโห น เม ภนฺเต ขมนีย
น ยาปนีย พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกกฺ มนฺติ
อภิกฺกโม สาน ปฺายติ โน ปฏิกกฺ โมติ ฯ อถโข ภควา อายสฺมนฺต
ผคฺคุณ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา
สมฺปหเสตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ อถ โข อายสฺมา ผคฺคุโณ
อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต กาลมกาสิ ตมฺหิ จสฺส สมเย มรณกาเล
อินฺทฺริยานิ วิปฺปสีทึสุ ฯ
อถ โข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสีนฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ อายสฺมา ภนฺเต
ผคฺคุโณ อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต กาลมกาสิ ตมฺหิ จสฺส สมเย
มรณกาเล อินฺทฺริยานิ วิปฺปสีทึสูติ ฯ กึ หานนฺท ผคฺคุณสฺส ภิกฺขุโน
อินฺทฺริยานิ น วิปฺปสีทิสฺสนฺติ ผคฺคุณสฺส อานนฺท ภิกฺขุโน ปฺจหิ
#๑ โป. ปริกนฺเตนฺติ ฯ ๒ โป. สนฺตาเปสุ ฯ
#๓ โป. สมฺปริตาเปสุ ฯ ยุ. ปริตาเปยฺยุ ฯ
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โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต อวิมุตฺต อโหสิ ตสฺส ต ธมฺมเทสน
สุตฺวา ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุตตฺ 
ฉยิเม อานนฺท อานิสสา กาเลน ธมฺมสวเน กาเลน อตฺถุปปริกฺขาย
กตเม ฉ อิธานนฺท ภิกขฺ ุโน ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ
จิตฺต อวิมุตฺต โหติ โส ตมฺหิ สมเย มรณกาเล ลภติ ตถาคต
ทสฺสนาย ตสฺส ตถาคโต ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ
พฺรหฺมจริย ปกาเสติ ตสฺส ต ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฺจหิ โอรมฺภาคิเยหิ
สฺโชเนหิ จิตฺต วิมจุ ฺจติ อย อานนฺท ปโม อานิสโส
กาเลน ธมฺมสวเน ฯ ปุน จปร อานนฺท ภิกขฺ ุโน ปฺจหิ
โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต อวิมุตฺต โหติ โส ตมฺหิ สมเย
มรณกาเล นเหว โข ลภติ ตถาคต ทสฺสนาย อป จ โข ตถาคตสาวก
ลภติ ทสฺสนาย ตสฺส ตถาคตสาวโก ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ ตสฺส ต ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฺจหิ
โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุจฺจติ อย อานนฺท ทุติโย
อานิสโส กาเลน ธมฺมสวเน ฯ ปุน จปร อานนฺท ภิกฺขุโน ปฺจหิ
โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต อวิมุตฺต โหติ โส ตมฺหิ สมเย
มรณกาเล นเหว โข ลภติ ตถาคต ทสฺสนาย นป ตถาคตสาวก
ลภติ ทสฺสนาย อป จ โข ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม เจตสา
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อนุวิตกฺเกติ อนุวิจาเรติ มนสานุเปกฺขติ ตสฺส ยถาสุต ยถาปริยตฺต
ธมฺม เจตสา อนุวิตกฺกยโต อนุวิจารยโต มนสานุเปกฺขโต ปฺจหิ
โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุจฺจติ อย อานนฺท ตติโย
อานิสโส กาเลน อตฺถปุ ปริกฺขาย ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุโน ปฺจหิ
โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุตฺต โหติ อนุตฺตเร จ โข
อุปธิสงฺขเย จิตฺต อวิมุตฺต โหติ โส ตมฺหิ สมเย มรณกาเล ลภติ
ตถาคต ทสฺสนาย ตสฺส ตถาคโต ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ
มชฺเฌกลฺยาณ ฯเปฯ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ ตสฺส ต ธมฺมเทสน
สุตฺวา อนุตฺตเร อุปธิสงฺขเย จิตฺต วิมุจฺจติ อย อานนฺท จตุตฺโถ
อานิสโส กาเลน ธมฺมสวเน ฯ ปุน จปร อานนฺท ภิกฺขุโน ปฺจหิ
โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุตฺต โหติ อนุตฺตเร จ โข
อุปธิสงฺขเย จิตฺต อวิมุตฺต โหติ โส ตมฺหิ สมเย มรณกาเล
นเหว โข ลภติ ตถาคต ทสฺสนาย อป จ โข ตถาคตสาวก
ลภติ ทสฺสนาย ตสฺส ตถาคตสาวโก ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ ฯเปฯ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ ตสฺส ต ธมฺมเทสน สุตฺวา
อนุตฺตเร อุปธิสงฺขเย จิตฺต วิมุจฺจติ อย อานนฺท ปฺจโม อานิสโส
กาเลน ธมฺมสวเน ฯ ปุน จปร อานนฺท ภิกขฺ ุโน ปฺจหิ
โอรมฺภาคิเยหิ สฺโชเนหิ จิตฺต วิมุตฺต โหติ อนุตฺตเร จ โข อุปธิสงฺขเย
จิตฺต อวิมุตฺต โหติ โส ตมฺหิ สมเย มรณกาเล นเหว โข ลภติ
ตถาคต ทสฺสนาย นป ตถาคตสาวก ลภติ ทสฺสนาย อป จ
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โข ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม เจตสา อนุวิตกฺเกติ อนุวิจาเรติ
มนสานุเปกฺขติ ตสฺส ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม เจตสา อนุวิตกฺกยโต
อนุวิจารยโต มนสานุเปกฺขโต อนุตฺตเร อุปธิสงฺขเย จิตฺต วิมุจฺจติ อย
อานนฺท ฉฏโ อานิสโส กาเลน อตฺถุปปริกฺขาย ฯ อิเม โข อานนฺท
ฉ อานิสสา กาเลน ธมฺมสวเน กาเลน อตฺถุปปริกฺขายาติ ฯ
[๓๒๘] ๕๗ เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ฯ
อถ โข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ ปูรเณน ภนฺเต กสฺสเปน
ฉฬาภิชาติโย ปฺตฺตา กณฺหาภิชาติ ปฺตฺตา นีลาภิชาติ
ปฺตฺตา โลหิตาภิชาติ ปฺตฺตา หลิทฺทาภิชาติ ปฺตฺตา
สุกฺกาภิชาติ ปฺตฺตา ปรมสุกฺกาภิชาติ ปฺตฺตา ตตฺริท ภนฺเต
ปูรเณน กสฺสเปน กณฺหาภิชาติ ปฺตฺตา โอรพฺภิกา โสกริกา ๑
สากุณิกา มาควิกา ลุทฺทา มจฺฉฆาตกา โจรา โจรฆาตกา
พนฺธนาคาริกา เย วา ปนฺเป เกจิ กุรรู กมฺมนฺตา ตตฺริท ภนฺเต
ปูรเณน กสฺสเปน นีลาภิชาติ ปฺตฺตา ภิกฺขู กณฺหาธิมุตฺติกา ๒
เย วา ปนฺเป เกจิ กมฺมวาทา กิริยวาทา ตตฺริท ภนฺเต ปูรเณน
กสฺสเปน โลหิตาภิชาติ ปฺตฺตา นิคณฺา เอกสาฏกา ตตฺริท
ภนฺเต ปูรเณน กสฺสเปน หลิทฺทาภิชาติ ปฺตฺตา คิหี โอทาตวสนา
#๑ ม. ยุ. สูกริกา ฯ ๒ ม. ยุ. กณฺฑกวุตตฺ ิกา ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 430

อเจลกสาวกา ตตฺริท ภนฺเต ปูรเณน กสฺสเปน สุกฺกาภิชาติ
ปฺตฺตา อาชีวกา อาชีวกินิโย ตตฺริท ภนฺเต ปูรเณน กสฺสเปน
ปรมสุกฺกาภิชาติ ปฺตฺตา นนฺโท วจฺโฉ กจฺโจ ๑ สงฺกิจฺโจ มกฺขลิ
โคสาโล ปูรเณน ภนฺเต กสฺสเปน อิมา ฉฬาภิชาติโย
ปฺตฺตาติ ฯ กึ ปนานนฺท ปูรณสฺส กสฺสปสฺส สพฺโพ โลโก
เอตทพฺภนุชานาติ อิมา ฉฬาภิชาติโย ปฺาเปตุนฺติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ
เสยฺยถาป อานนฺท ปุรโิ ส ทฬิทฺโท อสฺสโก อนทฺธิโย ๒ ตสฺส
อกามกสฺส พิล โอลเภยฺยุ ๓ อิท เต อมฺโภ ปุรสิ มสฺจ ขาทิตพฺพ
มูลฺจ อนุปฺปทาตพฺพนฺติ เอวเมว โข อานนฺท ปูรเณน กสฺสเปน
อปฺปฏิฺาย เอเตส สมณพฺราหฺมณาน อิมา ฉฬาภิชาติโย ปฺตฺตา
ยถา ต พาเลน อพฺยตฺเตน อเขตฺตฺุนา อกุสเลน อห โข
ปนานนฺท ฉฬาภิชาติโย ปฺาเปมิ ต สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ
ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต
ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ กตมา จานนฺท ฉฬาภิชาติโย
อิธานนฺท เอกจฺโจ กณฺหาภิชาติโย สมาโน กณฺห ธมฺม อภิชายติ อิธ
ปนานนฺท เอกจฺโจ กณฺหาภิชาติโย สมาโน สุกฺก ธมฺม อภิชายติ
อิธ ปนานนฺท เอกจฺโจ กณฺหาภิชาติโย สมาโน อกณฺห อสุกกฺ  นิพฺพาน
อภิชายติ อิธ ปนานนฺท เอกจฺโจ สุกฺกาภิชาติโย สมาโน กณฺห
ธมฺม อภิชายติ อิธ ปนานนฺท เอกจฺโจ สุกกฺ าภิชาติโย สมาโน
#๑ โป. กิจฺโจ ฯ ม. ยุ. กิโส ฯ ๒ ม. อนาฬฺหิโก ฯ ยุ. อนาฬิโก ฯ
#๓ ม. ยุ. โอลคฺเคยฺยุ ฯ
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สุกฺก ธมฺม อภิชายติ อิธ ปนานนฺท เอกจฺโจ สุกฺกาภิชาติโย สมาโน
อกณฺห อสุกฺก นิพฺพาน อภิชายติ ฯ กถฺจานนฺท กณฺหาภิชาติโย
สมาโน กณฺห ธมฺม อภิชายติ อิธานนฺท เอกจฺโจ นีเจ กุเล ปจฺจาชาโต ๑
โหติ จณฺฑาลกุเล วา เนสาทกุเล วา เวณกุเล ๒ 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
น ลาภี 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 อานนฺท กณฺหาภิชาติโย
สมาโน กณฺห ธมฺม อภิชายติ ฯ กถฺจานนฺท กณฺหาภิชาติโย
สมาโน สุกฺก ธมฺม อภิชายติ อิธานนฺท เอกจฺโจ นีเจ
กุเล ปจฺจาชาโต โหติ จณฺฑาลกุเล วา ฯเปฯ เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส
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 อานนฺท กณฺหาภิชาติโย สมาโน สุกฺก ธมฺม
อภิชายติ ฯ กถฺจานนฺท กณฺหาภิชาติโย สมาโน อกณฺห อสุกฺก
#๑ โป. ปจฺฉาชาโต ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ ๒ ม. เวนกุเล ฯ
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นิพฺพาน อภิชายติ อิธานนฺท เอกจฺโจ นีเจ กุเล ปจฺจาชาโต โหติ
จณฺฑาลกุเล วา ฯเปฯ โส จ โหติ ทุพฺพณฺโณ ทุทฺทสิโก โอโกฏิมโก
โส เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชฺชติ ๑ โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน ปฺจ
นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ จตูสุ
สติปฏาเนสุ สูปฏิตจิตฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค ยถาภูต ภาเวตฺวา อกณฺห
อสุกฺก นิพพฺ าน อภิชายติ เอว โข อานนฺท กณฺหาภิชาติโย สมาโน
อกณฺห อสุกฺก นิพฺพาน อภิชายติ ฯ กถฺจานนฺท สุกฺกาภิชาติโย
สมาโน กณฺห ธมฺม อภิชายติ อิธานนฺท เอกจฺโจ อุจฺเจ กุเล
ปจฺจาชาโต โหติ ขตฺติยมหาสาลกุเล วา พฺราหฺมณมหาสาลกุเล วา
คหปติมหาสาลกุเล วา อทฺเธ มหทฺธเน มหาโภเค ปหูตชาตรูปรชเต
ปหูตวิตฺตูปกรเณ ปหูตธนธฺเ โส จ โหติ อภิรูโป ทสฺสนีโย
ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต ลาภี 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 อานนฺท สุกฺกาภิชาติโย สมาโน กณฺห
ธมฺม อภิชายติ ฯ กถฺจานนฺท สุกฺกาภิชาติโย สมาโน สุกกฺ  ธมฺม
อภิชายติ อิธานนฺท เอกจฺโจ อุจฺเจ กุเล ปจฺจาชาโต โหติ
#๑ ม. ยุ. ปพฺพชติ ฯ
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ขตฺติยมหาสาลกุเล วา ฯเปฯ เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส 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 อานนฺท สุกฺกาภิชาติโย
สมาโน สุกฺก ธมฺม อภิชายติ ฯ กถฺจานนฺท สุกฺกาภิชาติโย
สมาโน อกณฺห อสุกฺก นิพฺพาน อภิชายติ อิธานนฺท เอกจฺโจ อุจฺเจ
กุเล ปจฺจาชาโต โหติ ขตฺติยมหาสาลกุเล วา พฺราหฺมณมหาสาลกุเล
วา คหปติมหาสาลกุเล วา อทฺเธ มหทฺธเน มหาโภเค ปหูตชาตรูปรชเต
ปหูตวิตฺตูปกรเณ ปหูตธนธฺเ โส จ โหติ อภิรูโป ทสฺสนีโย
ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโต ลาภี อนฺนสฺส
ปานสฺส วตฺถสฺส ยานสฺส มาลาคนฺธวิเลปนสฺส เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส
โส เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพชฺชติ โส เอว ปพฺพชิโต สมาโน ปฺจ นีวรเณ
ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ จตูสุ สติปฏาเนสุ
สูปฏิตจิตฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค ยถาภูต ภาเวตฺวา อกณฺห อสุกฺก
นิพฺพาน อภิชายติ เอว โข อานนฺท สุกฺกาภิชาติโย สมาโน อกณฺห
อสุกฺก นิพฺพาน อภิชายติ ฯ อิมา โข อานนฺท ฉฬาภิชาติโยติ ฯ
[๓๒๙] ๕๘ ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย
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โหติ ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต
โลกสฺส กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน เย อาสวา สวรา ปหาตพฺพา
เต สวเรน ปหีนา โหนฺติ เย อาสวา ปฏิเสวนา ปหาตพฺพา
เต ปฏิเสวนาย ปหีนา โหนฺติ เย อาสวา อธิวาสนา ปหาตพฺพา เต
อธิวาสนาย ปหีนา โหนฺติ เย อาสวา ปริวชฺชนา ปหาตพฺพา เต
ปริวชฺชนาย ปหีนา โหนฺติ เย อาสวา วิโนทนา ปหาตพฺพา เต
วิโนทนาย ปหีนา โหนฺติ เย อาสวา ภาวนา ปหาตพฺพา เต ภาวนาย
ปหีนา โหนฺติ ฯ กตเม จ ภิกฺขเว อาสวา สวรา ปหาตพฺพา เย
สวเรน ปหีนา โหนฺติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส
จกฺขุนฺทฺริยสวร สวุโต วิหรติ ย หิสฺส ภิกฺขเว จกฺขุนฺทฺริยสวร
อสวุตสฺส วิหรโต อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา จกฺขุนฺทฺริยสวร
สวุตสฺส วิหรโต เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ ปฏิสงฺขา
โยนิโส โสตินฺทฺริย ... ฆานินฺทฺริย ... ชิวฺหินฺทฺริย ... กายินฺทฺริย ...
มนินฺทฺริยสวร สวุโต วิหรติ ย หิสฺส ภิกฺขเว มนินฺทฺรยิ สวร
อสวุตสฺส วิหรโต อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา มนินฺทฺริยสวร
สวุตสฺส วิหรโต เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ ย
หิสฺส ภิกฺขเว สวร อสวุตสฺส วิหรโต อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา
วิฆาตปริฬาหา สวร สวุตสฺส วิหรโต เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา
น โหนฺติ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว อาสวา สวรา ปหาตพฺพา เย สวเรน
ปหีนา โหนฺติ ฯ กตเม จ ภิกฺขเว อาสวา ปฏิเสวนา ปหาตพฺพา เย
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ปฏิเสวนาย ปหีนา โหนฺติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวร
ปฏิเสวติ ยาวเทว สีตสฺส ปฏิฆาตาย อุณฺหสฺส ปฏิฆาตาย
ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน ปฏิฆาตาย ยาวเทว หิริโกปนปฏิจฺฉาทนตฺถ
ปฏิสงฺขา โยนิโส ปณฑ
ฺ ปาต ปฏิเสวติ เนว ทวาย น มทาย
น มณฺฑนาย น วิภูสนาย ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา ยาปนาย
วิหึสุปรติยา ๑ พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อิติ ปุราณฺจ เวทน ปฏิหงฺขามิ
นวฺจ เวทน น อุปฺปาเทสฺสามิ ยาตฺรา จ เม ภวิสฺสติ อนวชฺชตา
จ ผาสุวิหาโร จาติ ๒ ปฏิสงฺขา โยนิโส เสนาสน ปฏิเสวติ ยาวเทว
สีตสฺส ปฏิฆาตาย อุณฺหสฺส ปฏิฆาตาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน
ปฏิฆาตาย ยาวเทว อุตุปริสฺสยวิโนทน ปฏิสลฺลานารามตฺถ
ปฏิสงฺขา โยนิโส คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ปฏิเสวติ ยาวเทว
อุปฺปนฺนาน เวยฺยาพาธิกาน เวทนาน ปฏิฆาตาย อพฺยาปชฺฌปรมตาย ๓
ย หิสฺส ภิกฺขเว อปฺปฏิเสวโต อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา
ปฏิเสวโต เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ อิเม วุจฺจนฺติ
ภิกฺขเว อาสวา ปฏิเสวนา ปหาตพฺพา เย ปฏิเสวนาย ปหีนา โหนฺติ ฯ
กตเม จ ภิกฺขเว อาสวา อธิวาสนา ปหาตพฺพา เย อธิวาสนาย
ปหีนา โหนฺติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส ขโม โหติ
สีตสฺส อุณหฺ สฺส ชิฆจฺฉาย ปปาสาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน
ทุรุตฺตาน ทุราคตาน วจนปถาน อุปปฺ นฺนาน สารีริกาน เวทนาน ทุกฺขาน
ติปฺปาน ขราน กฏกาน อสาตาน อมนาปาน ปาณหราน อธิวาสกชาติโก
#๑ ม. ยุ. วิหสึ ูป ... ฯ ๒ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ โป. ม. อพฺยาปชฺฌปรมตายาติ ฯ
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ชาติโก โหติ ย หิสฺส ภิกฺขเว อนธิวาสยโต ๑ อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา
วิฆาตปริฬาหา อธิวาสยโต ๑ เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ
อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว อาสวา อธิวาสนา ปหาตพฺพา เย อธิวาสนาย
ปหีนา โหนฺติ ฯ กตเม จ ภิกฺขเว อาสวา ปริวชฺชนา ปหาตพฺพา
เย ปริวชฺชนาย ปหีนา โหนฺติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส
จณฺฑหตฺถึ ปริวชฺเชติ จณฺฑอสฺส ปริวชฺเชติ จณฺฑโคณ
ปริวชฺเชติ จณฺฑกุกฺกุร ปริวชฺเชติ อหึ ขาณณ กณฺฏกฏาน โสพฺภ
ปปาต จนฺทนิก โอฬิคลฺล ยถารูเป อนาสเน นิสินฺน ยถารูเป อโคจเร
จรนฺต ยถารูเป ปาปเก มิตฺเต ภชนฺต วิฺู สพฺรหฺมจารี ปาปเกสุ
าเนสุ โอกปฺเปยฺยุ โส ตฺเจว ๒ อนาสน ตฺจ อโคจร เต จ
ปาปเก มิตฺเต ปฏิสงฺขา โยนิโส ปริวชฺเชติ ย หิสฺส ภิกฺขเว
อปริวชฺชยโต อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา ปริวชฺชยโต
เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว
อาสวา ปริวชฺชนา ปหาตพฺพา เย ปริวชฺชนาย ปหีนา โหนฺติ ฯ กตเม จ
ภิกฺขเว อาสวา วิโนทนา ปหาตพฺพา เย วิโนทนาย ปหีนา โหนฺติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสติ ปชหติ
วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ ปฏิสงฺขา โยนิโส อุปปฺ นฺน
พฺยาปาทวิตกฺก ฯเปฯ อุปฺปนฺน วิหึสาวิตกฺก ... อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน ปาปเก
อกุสเล ธมฺเม นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว
คเมติ ย หิสสฺ ภิกฺขเว อวิโนทยโต อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา
#๑ ม. ... วาสโต ฯ ๒ ม. ตฺจ ฯ
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วิโนทยโต เอวส เต อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ
อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว อาสวา วิโนทนา ปหาตพฺพา เย วิโนทนาย
ปหีนา โหนฺติ ฯ กตเม จ ภิกฺขเว อาสวา ภาวนา ปหาตพฺพา เย
ภาวนาย ปหีนา โหนฺติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสงฺขา โยนิโส
สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสิต
โวสฺสคฺคปริณามึ ปฏิสงฺขา โยนิโส ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ฯเปฯ
วิริยสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ปติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค
ภาเวติ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ วิเวกนิสฺสิต
วิราคนิสฺสิต นิโรธนิสฺสติ  โวสฺสคฺคปริณามึ ย หิสฺส ภิกฺขเว
อภาวยโต อุปฺปชฺเชยฺยุ อาสวา วิฆาตปริฬาหา ภาวยโต เอวส เต
อาสวา วิฆาตปริฬาหา น โหนฺติ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว อาสวา
ภาวนา ปหาตพฺพา เย ภาวนาย ปหีนา โหนฺติ ฯ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย
อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
[๓๓๐] ๕๙ เอก ๑ สมย ภควา นาทิเก ๒ วิหรติ คิฺชกาวสเถ ฯ
อถ โข ทารุกมฺมิโก คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺน โข ทารุกมฺมิก
คหปตึ ภควา เอตทโวจ อป นุ เต คหปติ กุเล ทาน ทียตีติ ฯ
ทียติ เม ภนฺเต กุเล ทาน ตฺจ โข เย เต ภิกฺขู อารฺกา ๓
ปณฺฑปาติกา ปสุกูลิกา อรหนฺตา ๔ วา อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺนา
#๑ ม. ยุ. ปุรโต เอว เม สุตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. นาติเก ฯ
#๓ โป. ม. อารฺิกา ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ ๔ ม. ยุ. อรหนฺโต ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 438

ตถารูเปสุ [๑]- ภนฺเต ภิกฺขูสุ ทาน ทียตีติ ฯ ทุชชฺ าน โข เอต คหปติ
ตยา คิหินา กามโภคินา ปุตฺตสมฺพาธสยน อชฺฌาวสนฺเตน กาสิกจนฺทน
ปจฺจนุโภนฺเตน มาลาคนฺธวิเลปน ธารยนฺเตน ชาตรูปรชต สาทิยนฺเตน
อิเม วา อรหนฺโต อิเม วา อรหตฺตมคฺค สมาปนฺนาติ อารฺโก
เจป คหปติ ภิกฺขุ โหติ อุทฺธโต อุนฺนโฬ จปโล มุขโร
วิกิณฺณวาโจ มุฏสฺสติ อสมฺปชาโน อสมาหิโต วิพฺภนฺตจิตฺโต
ปากฏินฺทฺริโย เอว โส เตนงฺเคน คารโยฺห อารฺโก เจป คหปติ
ภิกฺขุ โหติ อนุทฺธโต อนุนฺนโฬ อจปโล อมุขโร อวิกิณฺณวาโจ
อุปฏิตสฺสติ สมฺปชาโน สมาหิโต เอกคฺคจิตฺโต สวุตินฺทฺริโย เอว
โส เตนงฺเคน ปาสโส คามนฺตวิหารี เจป คหปติ ภิกฺขุ โหติ
อุทฺธโต ฯเปฯ เอว โส เตนงฺเคน คารโยฺห คามนฺตวิหารี
เจป คหปติ ภิกฺขุ โหติ อนุทฺธโต ฯเปฯ เอว โส เตนงฺเคน ปาสโส
ปณฺฑปาติโก เจป คหปติ ภิกฺขุ โหติ อุทฺธโต ฯเปฯ เอว โส
เตนงฺเคน คารโยฺห ปณฺฑปาติโก เจป คหปติ ภิกฺขุ โหติ
อนุทฺธโต ฯเปฯ เอว โส เตนงฺเคน ปาสโส เนมนฺตนิโก เจป
คหปติ ภิกขฺ ุ โหติ อุทธฺ โต ฯเปฯ เอว โส เตนงฺเคน คารโยฺห
เนมนฺตนิโก เจป คหปติ ภิกฺขุ โหติ อนุทฺธโต ฯเปฯ เอว โส
เตนงฺเคน ปาสโส ปสุกูลิโก เจป คหปติ ภิกฺขุ โหติ อุทฺธโต ฯเปฯ
เอว โส เตนงฺเคน คารโยฺห ปสุกูลโิ ก เจป คหปติ ภิกฺขุ โหติ
อนุทฺธโต ฯเปฯ เอว โส เตนงฺเคน ปาสโส คหปติจีวรธโร เจป คหปติ
#๑ โป. ม. เม ฯ
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ภิกฺขุ โหติ อุทฺธโต อุนนฺ โฬ จปโล มุขโร วิกิณณ
ฺ วาโจ มุฏ สฺสติ
อสมฺปชาโน อสมาหิโต วิพฺภนฺตจิตฺโต ปากฏินทฺ ฺริโย เอว โส
เตนงฺเคน คารโยฺห คหปติจีวรธโร เจป คหปติ ภิกฺขุ โหติ
อนุทฺธโต อนุนฺนโฬ อจปโล อมุขโร อวิกิณณ
ฺ วาโจ อุปฏิตสฺสติฎ
สมฺปชาโน สมาหิโต เอกคฺคจิตฺโต สวุตินฺทฺริโย เอว โส เตนงฺเคน
ปาสโส อิงฺฆ ตฺว คหปติ สงฺเฆ ทาน เทหิ สงฺเฆ เต ทาน ททโต
จิตฺต ปสีทิสฺสติ โส ตฺว ปสนฺนจิตฺโต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชิสฺสสีติ ฯ เอสาห ภนฺเต อชฺชตคฺเค สงฺเฆ
ทานานิ ๑ ทสฺสามีติ ฯ
[๓๓๑] ๖๐ เอก ๒ สมย ภควา พาราณสิย วิหรติ อิสิปตเน
มิคทาเย ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา เถรา ภิกฺขู ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา มณฺฑลมาเฬ สนฺนิสินฺนา สนฺนิปติตา อภิธมฺมกถ
กเถนฺติ ฯ ตตฺร สุท อายสฺมา จิตฺโต หตฺถิสารีปุตฺโต เถราน ภิกฺขูน
อภิธมฺมกถ กเถนฺตาน อนฺตรนฺตรา กถ โอปาเตติ ฯ อถ โข อายสฺมา
มหาโกฏิโก อายสฺมนฺต จิตฺต หตฺถิสารีปุตต เอตทโวจ อายสฺมา ๓
จิตฺโต หตฺถิสารีปุตฺโต เถราน ภิกฺขูน อภิธมฺมกถ กเถนฺตาน
อนฺตรนฺตรา กถ โอปาเตติ ๔ ยาว ๕ กถาปริโยสาน อายสฺมา จิตฺโต
หตฺถิสารีปุตฺโต อาคเมตูติ ฯ
เอว วุตฺเต อายสฺมโต จิตฺตสฺส หตฺถิสารีปุตฺตสฺส สหายกา
ภิกฺขู อายสฺมนฺต มหาโกฏิก เอตทโวจุ อายสฺมา มหากฏิโกป ๖
#๑ ม. ยุ. ทาน ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ปุรโต เอว เม สุตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ.
#มายสฺมา ฯ ๔ ม. ยุ. โอปาเตสิ ฯ ๕ ม. ยาวสทฺโท นตฺถิ ฯ ๖ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อายสฺมนฺต จิตฺต หตฺถิสารีปุตฺต อปสาเทติ ปณฺฑิโต อายสฺมา จิตฺโต
หตฺถิสารีปุตฺโต ปโหติ อายสฺมา ๑ จิตฺโต หตฺถิสารีปุตฺโต เถราน
ภิกฺขูน อภิธมฺมกถ กเถตุนฺติ ฯ ทุชชฺ าน โข เอต อาวุโส ปรสฺส
เจโตปริยาย อชานนฺเตหิ ฯ อิธาวุโส เอกจฺโจ ปุคฺคโล ตาวเทว
โสรตโสรโต โหติ นิวาตนิวาโต โหติ อุปสนฺตูปสนฺโต โหติ
ยาว สตฺถาร อุปนิสฺสาย วิหรติ อฺตร วา ครุฏ านิย สพฺรหฺมจารึ
ยโต จ โข โส วปกสฺสเตว สตฺถารา วปกสฺสติ ครุฏานิเยหิ
สพฺรหฺมจารีหิ โส สสฏโ วิหรติ ภิกฺขูหิ ภิกขฺ ุนีหิ อุปาสเกหิ
อุปาสิกาหิ รฺา ราชมหามตฺเตหิ ติตฺถิเยหิ ติตฺถิยสาวเกหิ ตสฺส
สสฏสฺส วิสฺสฏสฺส ปากฏสฺส ภสฺสมนุยุตฺตสฺส วิหรโต ราโค จิตฺต
อนุทฺธเสติ โส ราคานุทฺธสิเตน ๒ จิตฺเตน สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ
เสยฺยถาป อาวุโส โคโณ กิฏาโท ทาเมน วา พทฺโธ วเช วา
โอรุทฺโธ โย นุ โข อาวุโส เอว วเทยฺย นทานาย โคโณ
กิฏาโท ปุนเทว กิฏ โอตริสฺสตีติ สมฺมา นุ โข โส อาวุโส
วทมาโน วเทยฺยาติ โน หิท อาวุโส านเฺหต อาวุโส วิชฺชติ
ย โส โคโณ กิฏาโท ทาม วา เฉตฺวา วช วา ภินฺทิตฺวา อถ
ปุนเทว กิฏ  โอตเรยฺยาติ เอวเมว โข อาวุโส อิเธกจฺโจ
ปุคฺคโล ตาวเทว โสรตโสรโต โหติ นิวาตนิวาโต โหติ อุปสนฺตูปสนฺโต
โหติ ยาว สตฺถาร อุปนิสฺสาย วิหรติ อฺตร วา
ครุฏานิย สพฺรหฺมจารึ ยโต จ โข โส วปกสฺสเตว สตฺถารา
#๑ โป. ม. ยุ. จายสฺมา ฯ ๒ ยุ. ราคานุทฺธเสน ฯ
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วปกสฺสติ ครุฏานิเยหิ สพฺรหฺมจารีหิ โส สสฏโ วิหรติ ภิกฺขูหิ
ภิกฺขุนีหิ อุปาสเกหิ อุปาสิกาหิ รฺา ราชมหามตฺเตหิ ติตฺถิเยหิ
ติตฺถิยสาวเกหิ ตสฺส สสฏสฺส วิสฺสฏสฺส ปากฏสฺส ภสฺสมนุยุตฺตสฺส
วิหรโต ราโค จิตฺต อนุทฺธเสติ โส ราคานุทฺธสิเตน จิตฺเตน
สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ฯ อิธ ปนาวุโส เอกจฺโจ ปุคฺคโล
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส
ลาภิมฺหิ ปมสฺส ฌานสฺสาติ สสฏโ วิหรติ ภิกฺขูหิ ฯเปฯ สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ เสยฺยถาป อาวุโส จาตุมฺมหาปเถ ถุลลฺ ผุสิตโก ๑
เทโว วสฺสนฺโต รช อนฺตรธาเปยฺย จิกฺขลฺล ปาตุกเรยฺย โย
นุ โข อาวุโส เอว วเทยฺย นทานิ อมุสฺมึ จาตุมฺมหาปเถ ปุนเทว๑
รโช ปาตุภวิสฺสตีติ สมฺมา นุ โข โส อาวุโส วทมาโน วเทยฺยาติ
โน หิท อาวุโส านเฺหต อาวุโส วิชชฺ ติ ย อมุสฺมึ
จาตุมฺมหาปเถ มนุสฺสา วา อติกฺกเมยฺยุ โคปสู วา อติกฺกเมยฺยุ
วาตาตโป วา เสฺนหคต ปริยาทิเยยฺย อถ ปุนเทว รโช ปาตุภเวยฺยาติ
เอวเมว โข อาวุโส อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ
ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ลาภิมฺหิ ปมสฺส ฌานสฺสาติ
สสฏโ วิหรติ ภิกฺขูหิ ฯเปฯ สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ฯ
อิธ ปนาวุโส เอกจฺโจ ปุคฺคโล วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ลาภิมฺหิ ทุติยสฺส ฌานสฺสาติ
สสฏโ วิหรติ ภิกฺขูหิ ฯเปฯ สิกขฺ  ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ
#๑ โป. ผุลฺลผุสิตโก ฯ
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เสยฺยถาป อาวุโส คามสฺส วา นิคมสฺส วา อวิทเู ร มหนฺต ตฬาก
ตตฺถ ถุลฺลผุสิตโก เทโว วุฏโ สิปฺปสมฺพุกมฺป สกฺขรกถลมฺป
อนฺตรธาเปยฺย โย นุ โข อาวุโส เอว วเทยฺย นทานิ อมุสฺมึ
ตฬาเก ปุนเทว สิปฺปสมฺพุกา วา สกฺขรกถลา วา ปาตุภวิสฺสนฺตีติ
สมฺมา นุ โข โส อาวุโส วทมาโน วเทยฺยาติ โน หิท อาวุโส
านเฺหต อาวุโส วิชฺชติ ย อมุสฺมึ ตฬาเก มนุสสฺ า วา ปเวยฺยุ
โคปสู วา ปเวยฺยุ วาตาตโป วา เสฺนหคต ปริยาทิเยยฺย อถ
ปุนเทว สิปปฺ สมฺพุกาป สกฺขรกถลาป ปาตุภเวยฺยุนฺติ เอวเมว โข
อาวุโส อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ฯเปฯ ทุติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ลาภิมฺหิ ทุติยสฺส ฌานสฺสาติ
สสฏโ วิหรติ ภิกฺขูหิ ฯเปฯ สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ฯ
อิธ ปนาวุโส เอกจฺโจ ปุคฺคโล ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ลาภิมฺหิ ตติยสฺส ฌานสฺสาติ สสฏโ
วิหรติ ภิกฺขหู ิ ฯเปฯ สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ เสยฺยถาป
อาวุโส ปุรสิ  ปณีตโภชน ภุตฺตาวึ อภิโทสิก โภชน นจฺฉาเทยฺย
โย นุ โข อาวุโส เอว วเทยฺย นทานิ อมุ ปุรสิ  ปุนเทว
โภชน ฉาเทสฺสตีติ สมฺมา นุ โข โส อาวุโส วทมาโน วเทยฺยาติ
โน หิท อาวุโส อมฺุหาวุโส ปุริส ๑ ปณีตโภชน ภุตฺตาวึ ยาวสฺส สา
โอชา กาเย สฺสติ ตาว น อฺ โภชน ฉาเทสฺสติ ยโต จ
#๑ ม. ยุ. าน เหต อาวุโส วิชฺชติ อมุ ปริส ฯ ยุ. าน ... วิชฺชติ
#อมุ หาวุโส ปุริส ... ฯ
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ขฺวสฺส ๑ สา โอชา อนฺตรธายิสฺสติ อถ ปุนเทว ต โภชน ฉาเทยฺยาติ
เอวเมว โข อาวุโส อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล ปติยา จ วิราคา ฯเปฯ ตติย
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ลาภิมฺหิ ตติยสฺส ฌานสฺสาติ สสฏโ
วิหรติ ภิกฺขูหิ ฯเปฯ สิกขฺ  ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ฯ อิธ ปนาวุโส
เอกจฺโจ ปุคฺคโล สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ลาภิมฺหิ จตุตฺถสฺส ฌานสฺสาติ สสฏโ
วิหรติ ภิกฺขูหิ ฯเปฯ สิกขฺ  ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ เสยฺยถาป อาวุโส
ปพฺพตสงฺเขเป อุทกรหโท นิวาโต วิคตอูมิโก โย นุ โข อาวุโส
เอว วเทยฺย นทานิ อมุสมฺ ึ อุทกรหเท ปุนเทว อูมิ ปาตุภวิสฺสตีติ
สมฺมา นุ โข โส อาวุโส วทมาโน วเทยฺยาติ โน หิท อาวุโส
านเฺหต อาวุโส วิชฺชติ ยา ปุรตฺถมิ าย ทิสาย อาคจฺเฉยฺย ภูสา
วาตวุฏิ สา ตสฺมึ อุทกรหเท อูมึ ชเนยฺย ยา ปจฺฉิมาย ทิสาย
อาคจฺเฉยฺย ฯเปฯ อุตฺตราย ทิสาย อาคจฺเฉยฺย ทกฺขิณาย ทิสาย
อาคจฺเฉยฺย ภูสา วาตวุฏิ สา ตสฺมึ อุทกรหเท อูมึ ชเนยฺยาติ
เอวเมว โข อาวุโส อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส
จ ปหานา ฯเปฯ จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ลาภิมฺหิ
จตุตฺถสฺส ฌานสฺสาติ สสฏโ วิหรติ ภิกฺขูหิ ฯเปฯ สิกฺข ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺตติ ฯ อิธ ปนาวุโส เอกจฺโจ ปุคฺคโล สพฺพนิมิตฺตาน
อมนสิการา อนิมิตฺต เจโตสมาธึ อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ลาภิมฺหิ
อนิมิตฺตสฺส เจโตสมาธิสฺสาติ สสฏโ วิหรติ ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีหิ
#๑ โป. ยโต ภุตฺตสฺส ... ฯ
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อุปาสเกหิ อุปาสิกาหิ รฺา ราชมหามตฺเตหิ ติตฺถิเยหิ ติตฺถยิ สาวเกหิ
ตสฺส สสฏสฺส วิสฺสฏสฺส ปากฏสฺส ภสฺสมนุยุตฺตสฺส วิหรโต ราโค
จิตฺต อนุทฺธเสติ โส ราคานุทฺธสิเตน จิตฺเตน สิกฺข ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺตติ เสยฺยถาป อาวุโส ราชา วา ราชมหามตฺโต วา
จตุรงฺคินิยา เสนาย อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน อฺตรสฺมึ วนสณฺเฑ
เอกรตฺตึ วาส อุปคจฺเฉยฺย ตตฺร ๑ หตฺถิสทฺเทน อสฺสสทฺเทน รถสทฺเทน
ปตฺติสทฺเทน เภริปณวสงฺขวีณานินฺนาทสทฺเทน ๒ จีรฬิ ิกาสทฺโท ๓
อนฺตรธาเปยฺย ๔ โย นุ โข เอว วเทยฺย นทานิ อมุสฺมึ วนสณฺเฑ
ปุนเทว จีรฬิ ิกาสทฺโท ปาตุภวิสฺสตีติ สมฺมา นุ โข โส อาวุโส
วทมาโน วเทยฺยาติ โน หิท อาวุโส านเฺหต อาวุโส วิชฺชติ
ย โส ราชา วา ราชมหามตฺโต วา ตมฺหา วนสณฺฑา ปกฺกเมยฺย
อถ ปุนเทว จีริฬกิ าสทฺโท ปาตุภเวยฺยาติ เอวเมว โข อาวุโส
อิเธกจฺโจ ปุคฺคโล สพฺพนิมิตฺตาน อมนสิการา อนิมิตฺต เจโตสมาธึ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส ลาภิมฺหิ อนิมิตฺตสฺส เจโตสมาธิสฺสาติ
สสฏโ วิหรติ ภิกฺขูหิ ภิกฺขุนีหิ อุปาสเกหิ อุปาสิกาหิ รฺา ราชมหามตฺเตหิ
ติตฺถิเยหิ ติตฺถิยสาวเกหิ ตสฺส สสฏสฺส วิสฺสฏสฺส
ปากฏสฺส ภสฺสมนุยุตฺตสฺส วิหรโต ราโค จิตฺต อนุทฺธเสติ โส
ราคานุทฺธสิเตน จิตฺเตน สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตตีติ ฯ
อถโข อายสฺมา จิตฺโต หตฺถิสารีปุตฺโต อปเรน สมเยน สิกฺข
ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ ฯ อถ โข จิตฺตสฺส หตฺถิสารีปุตฺตสฺส
#๑ ยุ. ตตฺถ ฯ ๒ ม. ยุ. ... สงฺขติณวนินฺนาท ... ฯ ๓ โป. วีริทฺธิก ... ฯ
#ม. จีริกสทฺโท ฯ ๔ ม. อนฺตรธาเยยฺย ฯ
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สหายกา ภิกฺขู เยนายสฺมา มหาโกฏิโก ๑ เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต มหาโกฏิก เอตทโวจุ กึ นุ โข อายสฺมตา มหาโกฏิเกน
จิตฺโต หตฺถิสารีปุตฺโต เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิโต
อิมาสฺจ อิมาสฺจ วิหารสมาปตฺตีน จิตฺโต หตฺถิสารีปุตฺโต ลาภี
อถ จ ปน สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสตีติ อุทาหุ เทวตา
เอตมตฺถ อาโรเจสุ จิตโฺ ต ภนฺเต หตฺถิสารีปุตฺโต อิมาสฺจ
อิมาสฺจ วิหารสมาปตฺตีน ลาภี อถ จ ปน สิกฺข ปจฺจกฺขาย
หีนายาวตฺติสฺสตีติ ฯ เจตโส ๒ เจโต ปริจฺจ วิทิโต เม อาวุโส จิตฺโต
หตฺถิสารีปุตฺโต อิมาสฺจ อิมาสฺจ วิหารสมาปตฺตีน ลาภี อถ จ
ปน สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสตีติ เทวตาป เม เอตมตฺถ
อาโรเจสุ จิตฺโต ภนฺเต หตฺถิสารีปุตฺโต อิมาสฺจ อิมาสฺจ
วิหารสมาปตฺตีน ลาภี อถ จ ปน สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺติสฺสตีติ
อถ โข จิตตฺ สฺส หตฺถสิ ารีปุตฺตสฺส สหายกา ภิกฺขู เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ
เอกมนฺต นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ จิตฺโต ภนฺเต
หตฺถิสารีปุตฺโต อิมาสฺจ อิมาสฺจ วิหารสมาปตฺตีน ลาภี อถ
จ ปน สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺโตติ ๓ น ภิกขฺ เว จิตฺโต จิร
สริสฺสติ เนกฺขมฺมสฺสาติ ฯ
อถโข จิตฺโต หตฺถิสารีปุตฺโต น จิรสฺเสว เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา
กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิ ฯ อถ
#๑ ยุ. มหาโกฏิโต ฯ ๒ ม. เจตสา ฯ ๓ ม. หีนายาวตฺตตีติ ฯ
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โข อายสฺมา จิตฺโต หตฺถิสารีปุตฺโต เอกโก วูปกฏโ อปฺปมตฺโต
อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต น จิรสฺเสว ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา
สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนฺติ ตทนุตฺตร พฺรหฺมจริยปริโยสาน
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ๑
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
อพฺภฺาสิ อฺตโร จ ปนายสฺมา จิตฺโต หตฺถิสารีปุตฺโต อรหต
อโหสีติ ฯ
[๓๓๒] ๖๑ เอก ๒ สมย ภควา พาราณสิย วิหรติ อิสิปตเน
มิคทาเย ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลาน เถราน ภิกฺขูน
ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน มณฺฑลมาเฬ สนฺนสิ ินฺนาน
สนฺนิปติตาน อยมนฺตรา กถา อุทปาทิ วุตฺตมิท อาวุโส ภควตา
ปรายเน เมตฺเตยฺยปเฺห
โย อุภนฺเต ๓ วิทิตฺวาน มชฺเฌ มนฺตา น ลิมฺปติ
ต พฺรูมิ มหาปุริโส ๔ โสธ สิพฺพนิมจฺจคาติ ๕ ฯ
กตโม นุ โข อาวุโส เอโก อนฺโต กตโม ทุติโย อนฺโต
กึ มชฺเฌ กา สิพฺพนีติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ ผสฺโส
โข อาวุโส เอโก อนฺโต ผสฺสสมุทโย ทุติโย อนฺโต ผสฺสนิโรโธ
มชฺเฌ ตณฺหา สิพฺพนี ตณฺหา หิ น สิพฺพติ ตสฺส ตสฺเสว
#๑ โป. วิหรติ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ปุรโต เอว เม สุตนฺติ ทิสฺสติ ฯ ๓ โป. อุโภ
#อนฺเต ฯ ม. อุโภนฺเต ฯ ๔ ม. ยุ. มหาปุริโสติ ฯ ๕ ม. สิพฺพินิ ... ฯ
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ภวสฺส อภินพิ ฺพตฺติยา เอตฺตาวตา โข อาวุโส ภิกฺขุ อภิฺเยฺย
อภิชานาติ ปริฺเยฺย ปริชานาติ อภิฺเยฺย อภิชานนฺโต
ปริฺเยฺย ปริชานนฺโต ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหตีติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ อตีต
โข อาวุโส เอโก อนฺโต อนาคต ทุติโย อนฺโต ปจฺจุปฺปนฺน
มชฺเฌ ตณฺหา สิพฺพนี ๑ ตณฺหา หิ น สิพฺพติ ตสฺส ตสฺเสว
ภวสฺส อภินพิ ฺพตฺติยา เอตฺตาวตา โข อาวุโส ภิกฺขุ อภิฺเยฺย
อภิชานาติ ปริฺเยฺย ปริชานาติ อภิฺเยฺย อภิชานนฺโต
ปริฺเยฺย ปริชานนฺโต ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหตีติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ สุขา
อาวุโส เวทนา เอโก อนฺโต ทุกฺขา เวทนา ทุติโย อนฺโต
อทุกฺขมสุขา เวทนา มชฺเฌ ตณฺหา สิพฺพนี ตณฺหา หิ น สิพฺพติ
ตสฺส ตสฺเสว ภวสฺส อภินิพฺพตฺติยา เอตฺตาวตา โข อาวุโส ภิกฺขุ
อภิฺเยฺย อภิชานาติ ปริฺเยฺย ปริชานาติ อภิฺเยฺย อภิชานนฺโต
ปริฺเยฺย ปริชานนฺโต ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร
โหตีติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ นาม
โข อาวุโส เอโก อนฺโต รูป ทุติโย อนฺโต วิฺาณ มชฺเฌ
ตณฺหา สิพฺพนี ตณฺหา หิ น สิพฺพติ ตสฺส ตสฺเสว ภวสฺส อภินิพฺพตฺติยา
เอตฺตาวตา โข อาวุโส ภิกฺขุ อภิฺเยฺย อภิชานาติ
#๑ ม. สิพฺพนิ ิ ฯ
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ปริฺเยฺย ปริชานาติ อภิฺเยฺย อภิชานนฺโต ปริฺเยฺย
ปริชานนฺโต ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหตีติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ ฉ โข
อาวุโส อชฺฌตฺติกานิ อายตนานิ เอโก อนฺโต ฉ พาหิรานิ อายตนานิ
ทุติโย อนฺโต วิฺาณ มชฺเฌ ตณฺหา สิพพฺ นี ตณฺหา
หิ น สิพฺพติ ตสฺส ตสฺเสว ภวสฺส อภินิพฺพตฺติยา เอตฺตาวตา
โข อาวุโส ภิกฺขุ อภิฺเยฺย อภิชานาติ ปริฺเยฺย ปริชานาติ
อภิฺเยฺย อภิชานนฺโต ปริฺเยฺย ปริชานนฺโต ทิฏเว ธมฺเม
ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหตีติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ สกฺกาโย
โข อาวุโส เอโก อนฺโต สกฺกายสมุทโย ทุติโย อนฺโต สกฺกายนิโรโธ
มชฺเฌ ตณฺหา สิพฺพนี ตณฺหา หิ น สิพพฺ ติ ตสฺส
ตสฺเสว ภวสฺส อภินิพฺพตฺติยา เอตฺตาวตา โข อาวุโส ภิกขฺ ุ
อภิฺเยฺย อภิชานาติ ปริฺเยฺย ปริชานาติ อภิฺเยฺย อภิชานนฺโต
ปริฺเยฺย ปริชานนฺโต ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร
โหตีติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ พฺยากต
โข อาวุโส อเมฺหหิ สพฺเพเหว ยถาสก ปฏิภาณ อายามาวุโส
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิสฺสาม อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต เอตมตฺถ
อาโรเจสฺสาม ยถา โน ภควา พฺยากริสฺสติ ตถา น ธาเรยฺยามาติ ๑
#๑ ม. ธาเรสฺสามาติ ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 449

เอวมาวุโสติ โข เถรา ภิกฺขู ตสฺส ภิกฺขุโน ปจฺจสฺโสสุ ฯ
อถ โข เถรา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ เอกมนฺต นิสินฺนา โข
เถรา ภิกฺขู ยาวตโก อโหสิ สพฺเพเหว สทฺธึ กถาสลฺลาโป
ต สพฺพ ภควโต อาโรเจสุ กสฺส นุโข ภนฺเต สุภาสิตนฺติ ฯ
สพฺเพส โว ภิกฺขเว สุภาสิต ปริยาเยน อปจ ย มยา สนฺธาย
ภาสิต ปรายเน เมตฺเตยฺยปเฺห
โย อุภนฺเต วิทิตฺวาน มชฺเฌ มนฺตา น ลิมปฺ ติ
ต พฺรูมิ มหาปุริโส
โสธ สิพพฺ นิมจฺจคาติ ฯ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข เถรา ภิกขฺ ู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ ผสฺโส โข
ภิกฺขเว เอโก อนฺโต ผสฺสสมุทโย ทุติโย อนฺโต ผสฺสนิโรโธ
มชฺเฌ ตณฺหา สิพฺพนี ตณฺหา หิ น สิพฺพติ ตสฺส ตสฺเสว
ภวสฺส อภินพิ ฺพตฺติยา เอตฺตาวตา โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อภิฺเยฺย
อภิชานาติ ปริฺเยฺย ปริชานาติ อภิฺเยฺย อภิชานนฺโต
ปริฺเยฺย ปริชานนฺโต ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหตีติ ฯ
[๓๓๓] ๖๒ เอวมฺเม สุต เอก สมย ภควา โกสเลสุk
จาริกฺจรมาโน มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน ทณฺฑกปฺปกนฺนาม
โกสลาน นิคโม ตทวสริ
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อถ โข ภควา มคฺคา โอกฺกมฺม อฺตรสฺมึ ๑ รุกขฺ มูเล ปฺตฺเต
อาสเน นิสีทิ เต [๒]- ภิกฺขู ทณฺฑกปฺปก ปวิสสึ ุ อาวสถ ปริเยสิตุ
อถ โข อายสฺมา อานนฺโท สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ เยน อจิรวตี
นที เตนุปสงฺกมิ คตฺตานิ ปริสิฺจิตุ อจิรวติยา นทิยา คตฺตานิ
ปริสิฺจิตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา เอกจีวโร อฏาสิ คตฺตานิ ปุพฺพสทิสานิ
กุรุมาโน ๓ อถ โข อฺตโร ภิกฺขุ เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ กินฺนุ โข
อาวุโส อานนฺท สพฺพ เจตโส สมนฺนาหริตฺวา นุ โข เทวทตฺโต
ภควตา พฺยากโต อาปายิโก เทวทตฺโต เนรยิโก กปฺปฏโ
อเตกิจฺโฉติ อุทาหุ เกนจิ เทว ปริยาเยนาติ ฯ เอว โข ปเนต อาวุโส
ภควตา พฺยากตนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ อิธาห
ภนฺเต สมฺพหุเลหิ ภิกฺขหู ิ สทฺธึ [๔]- อจิรวตี นที เตนุปสงฺกมึ คตฺตานิ
ปริสิฺจิตุ อจิรวติยา นทิยา คตฺตานิ ปริสิฺจิตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา
เอกจีวโร อฏาสึ คตฺตานิ ปุพฺพสทิสานิ กุรุมาโน อถ โข
ภนฺเต อฺตโร ภิกฺขุ เยนาห เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ม
เอตทโวจ กินฺนุ โข อาวุโส อานนฺท สพฺพ เจตโส สมนฺนาหริตฺวา
#๑ โป. อรฺสฺมึ ฯ ๒ ม. ยุ. จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๓ โป. ม. ยุ.
#ปุพฺพาปยมาโน ฯ ๔ ม. ยุ. เยนาติ ปาโ อตฺถิ ฯ
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นุ โข เทวทตฺโต ภควตา พฺยากโต อาปายิโก เทวทตฺโต เนรยิโก
กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉติ อุทาหุ เกนจิ เทว ปริยาเยนาติ ฯ
เอว วุตฺเต อห ภนฺเต ต ภิกฺขุ เอตทโวจ เอว โข
ปเนต อาวุโส ภควตา พฺยากตนฺติ ฯ โส จ โข อานนฺท ภิกฺขุ
นโว ภวิสฺสติ อจิรปพฺพชิโต เถโร วา ปน พาโล อพฺยตฺโต กถ
หิ นาม ย มยา เอกเสน พฺยากต ตตฺถ เทฺวชฺฌ อาปชฺชิสฺสติ
นาห อานนฺท อฺ เอกปุคฺคลป สมนุปสฺสามิ โย เอว มยา
สพฺพ เจตโส สมนฺนาหริตฺวา พฺยากโต ยถยิท เทวทตฺโต ยาวกีวฺจาห
อานนฺท เทวทตฺตสฺส วาลคฺคโกฏินิตฺตุทฺทนมตฺตมฺป ๑ สุกฺก
ธมฺม อทฺทส เนว ตาวาห เทวทตฺต พฺยากาสึ อาปายิโก เทวทตฺโต
เนรยิโก กปฺปฏโ อเตกิจฺโฉติ ยโต จ โข อห อานนฺท
เทวทตฺตสฺส วาลคฺคโกฏินิตฺตุทฺทนมตฺตมฺป สุกฺก ธมฺม น อทฺทส
อถาห ต เทวทตฺต พฺยากาสึ อาปายิโก เทวทตฺโต เนรยิโก กปฺปฏโ
อเตกิจฺโฉติ เสยฺยถาป อานนฺท คูถกูโป สาธิโก โปริโส ปูโร
คูถสฺส สมติตฺติโก ตตฺร ปุรโิ ส สสีสโก นิมุคโฺ ค อสฺส ตสฺส
โกจิ เทว ปุริโส อุปคจฺเฉยฺย ๒ อตฺถกาโม หิตกาโม โยคกฺเขมกาโม
ตมฺหา คูถกูปา อุทฺธริตกุ าโม โส ต คูถกูป สมนฺตานุปริคจฺฉนฺโต
น ปสฺเสยฺย ตสฺส ปุรสิ สฺส วาลคฺคโกฏินิตฺตุทฺทนมตฺตมฺป คูเถน
อมกฺขิต ยตฺถ ต คเหตฺวา อุทฺธเรยฺย เอวเมว โข อห อานนฺท ยโต
เทวทตฺตสฺส วาลคฺคโกฏินิตฺตุทฺทนมตฺตมฺป สุกฺก ธมฺม น อทฺทส อถาห
#๑ โป. พาลคฺค ... ฯ ม ... นิตุทน ... ฯ ๒ ม. ยุ. อุปปฺ ชฺเชยฺย ฯ
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เทวทตฺต พฺยากาสึ อาปายิโก เทวทตฺโต เนรยิโก กปฺปฏโ
อเตกิจฺโฉติ สเจ ตุเมฺห อานนฺท สุเณยฺยาถ ตถาคตสฺส ปุริสินฺทรฺ ิยาณานิ
วิภชนฺตสฺสาติ ฯ เอตสฺส ภควา กาโล เอตสฺส สุคต
กาโล ย ภควา ปุริสินทฺ ฺริยาณานิ วิภเชยฺย ภควโต สุตฺวา
ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ เตนหานนฺท สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ
ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
ภควา เอตทโวจ อิธาห อานนฺท เอกจฺจ ปุคฺคล เอว เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส วิชฺชมานา กุสลาป
ธมฺมา อกุสลาป ธมฺมาติ ตเมน อปเรน สมเยน เอว เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส กุสลา ธมฺมา
อนฺตรหิตา อกุสลา ธมฺมา สมฺมุขีภูตา อตฺถิ จ ขฺวสฺส ๑ กุสลมูล
อสมุจฺฉินฺน ตมฺหา ตสฺส กุสลากุสล ปาตุภวิสฺสติ เอวมย ปุคฺคโล
อายตึ อปริหานธมฺโม ภวิสฺสตีติ เสยฺยถาป อานนฺท พีชานิ
อขณฺฑานิ อปูตีนิ อวาตาตปหตานิ สาราทานิ สุขสยิตานิ สุเขตฺเต
สุปริกมฺมกตาย ภูมิยา นิกฺขิตฺตานิ ชาเนยฺยาสิ ตฺว อานนฺท อิมานิ
พีชานิ วุฑฒ
ฺ ึ วิรฬู ฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสนฺตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
เอวเมว โข อห อานนฺท อิเธกจฺจ ปุคฺคล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ
ปชานามิ อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส วิชชฺ มานา กุสลาป ธมฺมา อกุสลาป
ธมฺมาติ ตเมน อปเรน สมเยน เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ
ปชานามิ อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส กุสลา ธมฺมา อนฺตรหิตา อกุสลา
#๑ ยุ. ขฺวาสฺส ฯ
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ธมฺมา สมฺมขุ ีภูตา อตฺถิ จ ขฺวสฺส กุสลมูล อสมุจฺฉินฺน ตมฺหา
ตสฺส กุสลากุสล ปาตุภวิสฺสติ เอวมย ปุคฺคโล อายตึ อปริหานธมฺโม
ภวิสฺสตีติ เอวมฺป โข อานนฺท ตถาคตสฺส ปุริสปุคฺคโล
เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิโต โหติ เอวมฺป โข อานนฺท ตถาคตสฺส
ปุริสินฺทฺริยาณ เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิต โหติ เอวมฺป
โข อานนฺท ตถาคตสฺส อายตึ ธมฺมสมุปฺปาโท เจตสา เจโต ปริจฺจ
วิทิโต โหติ อิธ ปนาห อานนฺท เอกจฺจ ปุคฺคล เอว เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส วิชฺชมานา กุสลาป
ธมฺมา อกุสลาป ธมฺมาติ ตเมน อปเรน สมเยน เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส อกุสลา ธมฺมา
อนฺตรหิตา กุสลา ธมฺมา สมฺมุขีภูตา อตฺถิ จ ขฺวสฺส อกุสลมูล
อสมุจฺฉินฺน ตมฺหา ตสฺส กุสลากุสล ปาตุภวิสฺสติ เอวมย ปุคฺคโล
อายตึ ปริหานธมฺโม ภวิสฺสตีติ เสยฺยถาป อานนฺท พีชานิ
อขณฺฑานิ อปูตีนิ อวาตาตปหตานิ สาราทานิ สุขสยิตานิ ปุถุสิลาย
นิกฺขิตฺตานิ ชาเนยฺยาสิ ตฺว อานนฺท นยิมานิ พีชานิ วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ
เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสนฺตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เอวเมว โข อห อานนฺท
อิเธกจฺจ ปุคฺคล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส โข
ปุคฺคลสฺส วิชฺชมานา กุสลาป ธมฺมา อกุสลาป ธมฺมาติ ตเมน
อปเรน สมเยน เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส โข
ปุคฺคลสฺส อกุสลา ธมฺมา อนฺตรหิตา กุสลา ธมฺมา สมฺมุขภี ูตา
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อตฺถิ จ ขฺวสฺส อกุสลมูล อสมุจฺฉินฺน ตมฺหา ตสฺส กุสลากุสล
ปาตุภวิสฺสติ เอวมย ปุคฺคโล อายตึ ปริหานธมฺโม ภวิสฺสตีติ
เอวมฺป โข อานนฺท ตถาคตสฺส ปุริสปุคฺคโล เจตสา เจโต ปริจฺจ
วิทิโต โหติ เอวมฺป โข อานนฺท ตถาคตสฺส ปุริสินฺทฺริยาณ
เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิต โหติ เอวมฺป โข อานนฺท ตถาคตสฺส
อายตึ ธมฺมสมุปฺปาโท เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทโิ ต โหติ อิธ
ปนาห อานนฺท เอกจฺจ ปุคฺคล ๑ เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ
อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส วิชฺชมานา กุสลาป ธมฺมา อกุสลาป ธมฺมาติ
ตเมน อปเรน สมเยน เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ นตฺถิ
อิมสฺส ปุคฺคลสฺส วาลคฺคโกฏินิตฺตุทฺทนมตฺโตป สุกฺโก ธมฺโม สมนฺนาคตาย
ปุคฺคโล เอกนฺตกาฬเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชิสฺสตีติ เสยฺยถาป
อานนฺท พีชานิ ขณฺฑานิ ปูตีนิ วาตาตปหตานิ สุเขตฺเต สุปริกมฺมกตาย
ภูมิยา นิกฺขิตฺตานิ ชาเนยฺยาสิ ตฺว อานนฺท นยิมานิ พีชานิ
วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสนฺตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เอวเมว โข
อห อานนฺท อิเธกจฺจ ปุคฺคล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ
อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส วิชฺชมานา กุสลาป ธมฺมา อกุสลาป ธมฺมาติt
ตเมน อปเรน สมเยน เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ นตฺถิ
อิมสฺส ปุคฺคลสฺส วาลคฺคโกฏินิตฺตุทฺทนมตฺโตป สุกฺโก ธมฺโม สมนฺนาคตาย
ปุคฺคโล เอกนฺตกาฬเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ กายสฺส เภทา
#๑ ม. เอกจฺจ ปุคฺคล เอว ... ฯ ยุ. เอกจฺจ เอว เจตสา ฯ
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ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชิสฺสตีติ เอวมฺป
โข อานนฺท ตถาคตสฺส ปุริสปุคฺคโล เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิโต
โหติ เอวมฺป โข อานนฺท ตถาคตสฺส ปุริสินทฺ ฺริยาณ เจตสา
เจโต ปริจฺจ วิทิต โหติ เอวมฺป โข อานนฺท ตถาคตสฺส อายตึ
ธมฺมสมุปฺปาโท เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิโต โหตีติ ฯ
เอว วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สกฺกา
นุ โข ภนฺเต อิเมส ติณณ
ฺ  ปุคฺคลาน อปเรป ตโย ปุคฺคลา สปฺปฏิภาคา
ปฺาเปตุนฺติ สกฺกานนฺทาติ ภควา เอตทโวจ อิธาห
อานนฺท เอกจฺจ ปุคฺคล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส
โข ปุคฺคลสฺส วิชฺชมานา กุสลาป ธมฺมา อกุสลาป ธมฺมาติ ตเมน
อปเรน สมเยน เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส โข
ปุคฺคลสฺส กุสลา ธมฺมา อนฺตรหิตา อกุสลา ธมฺมา สมฺมขุ ีภูตา
อตฺถิ จ ขฺวสฺส กุสลมูล อสมุจฺฉินฺน ตมฺป สพฺเพน สพฺพ สมุคฺฆาต
คจฺฉติ เอวมย ปุคฺคโล อายตึ ปริหานธมฺโม ภวิสฺสตีติ เสยฺยถาป
อานนฺท องฺคารานิ อาทิตฺตานิ สมฺปชฺชลิตานิ สฺโชติภูตานิ ๑ ปุถุสิลาย
นิกฺขิตฺตานิ ชาเนยฺยาสิ ตฺว อานนฺท นยิมานิ องฺคารานิ วุฑฺฒึ
วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชสิ ฺสนฺตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เสยฺยถาป วา
ปนานนฺท สายณฺหสมเย ๒ สุริเย โอคจฺฉนฺเต ชาเนยฺยาสิ ตฺว อานนฺท
อาโลโก อนฺตรธายิสฺสติ อนฺธกาโร ปาตุภวิสฺสตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
#๑ ม. ยุ. สโชติภูตานิ ฯ ๒ ม. ยุ. ...สมย ฯ
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เสยฺยถาป วา ปนานนฺท อภิโทสอฑฺฒรตฺต ๑ ภตฺตกาลสมเย ชาเนยฺยาสิ
ตฺว อานนฺท อาโลโก อนฺตรหิโต อนฺธกาโร ปาตุภูโตติ ฯ เอว
ภนฺเต ฯ เอวเมว โข อห อานนฺท อิเธกจฺจ ปุคฺคล เอว เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส วิชฺชมานา กุสลาป
ธมฺมา อกุสลาป ธมฺมาติ ตเมน อปเรน สมเยน เอว เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส กุสลา ธมฺมา
อนฺตรหิตา อกุสลา ธมฺมา สมฺมุขีภูตา อตฺถิ จ ขฺวสฺส กุสลมูล
อสมุจฺฉินฺน ตมฺป สพฺเพน สพฺพ สมคฺฆาต คจฺฉติ เอวมย
ปุคฺคโล อายตึ ปริหานธมฺโม ภวิสสฺ ตีติ เอวมฺป โข อานนฺท
ตถาคตสฺส ปุริสปุคฺคโล เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทโิ ต โหติ เอวมฺป
โข อานนฺท ตถาคตสฺส ปุริสินฺทฺริยาณ เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิต
โหติ เอวมฺป โข อานนฺท ตถาคตสฺส อายตึ ธมฺมสมุปฺปาโท
เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทโิ ต โหติ อิธ ปนาห อานนฺท เอกจฺจ
ปุคฺคล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส
วิชฺชมานา กุสลาป ธมฺมา อกุสลาป ธมฺมาติ ตเมน อปเรน
สมเยน เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส
อกุสลา ธมฺมา อนฺตรหิตา กุสลา ธมฺมา สมฺมขุ ีภูตา อตฺถิ จ
ขฺวสฺส อกุสลมูล อสมุจฺฉินฺน ตมฺป สพฺเพน สพฺพ สมุคฺฆาต คจฺฉติ
เอวมย ปุคฺคโล อายตึ อปริหานธมฺโม ภวิสฺสตีติ เสยฺยถาป อานนฺท
องฺคารานิ อาทิตฺตานิ สมฺปชฺชลิตานิ สฺโชติภูตานิ สุกฺเข ติณปฺุเช
#๑ ยุ. อภิโทเส ... ฯ
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วา กฏปฺุเช วา นิกขฺ ิตฺตานิ ชาเนยฺยาสิ ตฺว อานนฺท อิมานิ
องฺคารานิ วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสนฺตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
เสยฺยถาป วา ปนานนฺท รตฺติยา ปจฺจูสสมเย ๑ สุริเย อุคฺคจฺฉนฺเต
ชาเนยฺยาสิ ตฺว อานนฺท อนฺธกาโร อนฺตรธายิสฺสติ อาโลโก
ปาตุภวิสฺสตีติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เสยฺยถาป วา ปนานนฺท
อภิโทสมชฺฌนฺติเก ๒ ภตฺตกาลสมเย ชาเนยฺยาสิ ตฺว อานนฺท อนฺธกาโร
อนฺตรหิโต อาโลโก ปาตุภูโตติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ เอวเมว โข
อห อานนฺท อิเธกจฺจ ปุคฺคล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ
อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส วิชฺชมานา กุสลาป ธมฺมา อกุสลาป ธมฺมาติ
ตเมน อปเรน สมเยน เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส
โข ปุคฺคลสฺส อกุสลา ธมฺมา อนฺตรหิตา กุสลา ธมฺมา สมฺมุขีภูตา
อตฺถิ จ ขฺวสฺส อกุสลมูล อสมุจฺฉินฺน ตมฺป สพฺเพน สพฺพ
สมุคฺฆาต คจฺฉติ เอวมย ปุคฺคโล อายตึ อปริหานธมฺโม ภวิสฺสตีติ
เอวมฺป โข อานนฺท ตถาคตสฺส ปุริสปุคฺคโล เจตสา เจโต ปริจฺจ
วิทิโต โหติ เอวมฺป โข อานนฺท ตถาคตสฺส ปุริสินฺทฺริยาณ
เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิต โหติ เอวมฺป โข อานนฺท ตถาคตสฺส
อายตึ ธมฺมสมุปฺปาโท เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทโิ ต โหติ อิธ
ปนาห อานนฺท เอกจฺจ ปุคฺคล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ
อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส วิชฺชมานา กุสลาป ธมฺมา อกุสลาป ธมฺมาติ
ตเมน อปเรน สมเยน เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ นตฺถิ
#๑ ม. ยุ. ปจฺจูสสมย ฯ ๒ ยุ. อภิโทเส มชฺ ... ฯ
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อิมสฺส ปุคคฺ ลสฺส วาลคฺคโกฏินิตฺตุทฺทนมตฺโตป อกุสโล ธมฺโม
สมนฺนาคตาย ๑ ปุคฺคโล เอกนฺตสุกฺเกหิ อนวชฺเชหิ ธมฺเมหิ ทิฏเว ธมฺเม
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ เสยฺยถาป อานนฺท องฺคารานิ สีตานิ นิพฺพุตานิ๔
สุกฺเข ติณปฺุเช วา กฏปฺุเช วา นิกฺขิตฺตานิ ชาเนยฺยาสิ ตฺว
อานนฺท นยิมานิ องฺคารานิ วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสนฺตีติ ฯ
เอว ภนฺเต ฯ เอวเมว โข อห อานนฺท อิเธกจฺจ ปุคฺคล เอว
เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมสฺส โข ปุคฺคลสฺส วิชฺชมานา
กุสลาป ธมฺมา อกุสลาป ธมฺมาติ ตเมน อปเรน สมเยน เอว
เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ นตฺถิ อิมสฺส ปุคฺคลสฺส
วาลคฺคโกฏินิตฺตุทฺทนมตฺโตป อกุสโล ธมฺโม สมนฺนาคตาย ๑ ปุคฺคโล
เอกนฺตสุกฺเกหิ อนวชฺเชหิ ธมฺเมหิ ทิฏเว ธมฺเม ปรินิพฺพายิสฺสตีติ เอวมฺป
โข อานนฺท ตถาคตสฺส ปุริสปุคฺคโล เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิโต
โหติ เอวมฺป โข อานนฺท ตถาคตสฺส ปุริสินทฺ ฺริยาณ เจตสา
เจโต ปริจฺจ วิทิต โหติ เอวมฺป โข อานนฺท ตถาคตสฺส อายตึ
ธมฺมสมุปฺปาโท เจตสา เจโต ปริจฺจ วิทิโต โหติ ตตฺรานนฺท เย
เต ปุริมา ตโย ปุคฺคลา เตส ติณฺณ ปุคฺคลาน เอโก อปริหานธมฺโม
เอโก ปริหานธมฺโม เอโก อาปายิโก เนรยิโก ตตฺรานนฺท
เยเม ปจฺฉิมา ตโย ปุคฺคลา อิเมส ติณฺณ ปุคฺคลาน เอโก
อปริหานธมฺโม เอโก ปริหานธมฺโม เอโก ปรินิพพฺ านธมฺโมติ ฯ
[๓๓๔] ๖๓ นิพฺเพธิกปริยาย โว ภิกฺขเว ธมฺมปริยาย เทเสสฺสามิ
#๑ ม. ยุ. ... คโตย ฯ
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ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ โส
ภิกฺขเว นิพฺเพธิกปริยาโย ธมฺมปริยาโย กามา ภิกฺขเว เวทิตพฺพา
กามาน นิทานสมฺภโว เวทิตพฺโพ กามาน เวมตฺตตา เวทิตพฺพา กามาน
วิปาโก เวทิตพฺโพ กามนิโรโธ เวทิตพฺโพ กามนิโรธคามินีปฏิปทา
เวทิตพฺพา เวทนา ภิกฺขเว เวทิตพฺพา เวทนาน นิทานสมฺภโวญ
เวทิตพฺโพ เวทนาน เวมตฺตตา เวทิตพฺพา เวทนาน วิปาโก เวทิตพฺโพ
เวทนานิโรโธ เวทิตพฺโพ เวทนานิโรธคามินีปฏิปทา เวทิตพฺพา สฺา
ภิกฺขเว เวทิตพฺพา สฺาน นิทานสมฺภโว เวทิตพฺโพ สฺาน
เวมตฺตตา เวทิตพฺพา สฺาน วิปาโก เวทิตพฺโพ สฺานิโรโธ
เวทิตพฺโพ สฺานิโรธคามินีปฏิปทา เวทิตพฺพา อาสวา ภิกฺขเว
เวทิตพฺพา อาสวาน นิทานสมฺภโว เวทิตพฺโพ อาสวาน เวมตฺตตา
เวทิตพฺพา อาสวาน วิปาโก เวทิตพฺโพ อาสวนิโรโธ เวทิตพฺโพ
อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เวทิตพฺพา กมฺม ภิกขฺ เว เวทิตพฺพ
กมฺมาน นิทานสมฺภโว เวทิตพฺโพ กมฺมาน เวมตฺตตา เวทิตพฺพา
กมฺมาน วิปาโก เวทิตพฺโพ กมฺมนิโรโธ เวทิตพฺโพ กมฺมนิโรธคามินีปฏิปทา
เวทิตพฺพา ทุกฺข ภิกฺขเว เวทิตพฺพ ทุกฺขสฺส นิทานสมฺภโว
เวทิตพฺโพ ทุกฺขสฺส เวมตฺตตา เวทิตพฺพา ทุกฺขสฺส วิปาโก เวทิตพฺโพ
ทุกฺขนิโรโธ เวทิตพฺโพ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา เวทิตพฺพา ฯ
กามา ภิกฺขเว เวทิตพฺพา กามาน นิทานสมฺภโว เวทิตพฺโพ
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กามาน เวมตฺตตา เวทิตพฺพา กามาน วิปาโก เวทิตพฺโพ กามนิโรโธ
เวทิตพฺโพ กามนิโรธคามินีปฏิปทา เวทิตพฺพาติ อิติ โข
ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ปฺจิเม ภิกฺขเว กามคุณา
จกฺขุวิฺเยฺยา รูปา อิฏ า กนฺตา มนาปา ปยรูปา กามูปสหิตา
รชนิยา ๑ โสตวิฺเยฺยา สทฺทา ฯเปฯ ฆานวิฺเยฺยา คนฺธา
ชิวฺหาวิฺเยฺยา รสา กายวิฺเยฺยา โผฏพฺพา อิฏา กนฺตา มนาปา
ปยรูปา กามูปสหิตา รชนิยา ๑ อป จ โข ภิกฺขเว เนเต กามา
กามคุณา นาเมเต อริยสฺส วินเย วุจฺจนฺติ ฯ
สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม
น เต ๒ กามา ยานิ จิตฺรานิ โลเก
สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม
ติฏ นฺติ จิตฺรานิ ตเถว โลเก
อเถตฺถ ธีรา วินยนฺติ ฉนฺทนฺติ ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว กามาน นิทานสมฺภโว ผสฺโส ภิกขฺ เว
กามาน นิทานสมฺภโว ฯ กตมา จ ภิกฺขเว กามาน เวมตฺตตา อฺโ
ภิกฺขเว กาโม รูเปสุ อฺโ กาโม สทฺเทสุ อฺโ กาโม
คนฺเธสุ อฺโ กาโม รเสสุ อฺโ กาโม โผฏพฺเพสุ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว กามาน เวมตฺตตา ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว กามาน
วิปาโก ย โข ภิกฺขเว กามยมาโน ตชฺช ตชฺช อตฺตภาว
#๑ ม. ยุ. รชนียา ฯ ๒ ม. ยุ. เนเต ฯ
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อภินิพฺพตฺเตติ ปฺุภาคิย วา อปฺุภาคิย วา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
กามาน วิปาโก ฯ กตโม จ ภิกฺขเว กามนิโรโธ ผสฺสนิโรธา ๑ ภิกฺขเว
กามนิโรโธ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค กามนิโรธคามินีปฏิปทา
เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต
สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ ยโตญ
จ ๒ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก เอว กาเม ปชานาติ เอว กามาน
นิทานสมฺภว ปชานาติ เอว กามาน เวมตฺตต ปชานาติ เอว
กามาน วิปาก ปชานาติ เอว กามนิโรธ ปชานาติ เอว
กามนิโรธคามินีปฏิปท ปชานาติ โส อิม นิพฺเพธิก พฺรหฺมจริย ปชานาติ
กามนิโรธ กามา ภิกฺขเว เวทิตพฺพา ฯเปฯ กามนิโรธคามินีปฏิปทา
เวทิตพฺพาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
เวทนา ภิกฺขเว เวทิตพฺพา ฯเปฯ เวทนานิโรธคามินีปฏิปทา
เวทิตพฺพาติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ติสฺโส
อิมา ภิกฺขเว เวทนา สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา
เวทนา ฯ กตโม จ ภิกฺขเว เวทนาน นิทานสมฺภโว ผสฺโส ภิกขฺ เว
เวทนาน นิทานสมฺภโว ฯ กตมา จ ภิกฺขเว เวทนาน เวมตฺตตา
อตฺถิ ภิกฺขเว สามิสา สุขา เวทนา อตฺถิ นิรามิสา สุขา เวทนา
อตฺถิ สามิสา ทุกฺขา เวทนา อตฺถิ นิรามิสา ทุกขฺ า เวทนา อตฺถิ
สามิสา อทุกฺขมสุขา เวทนา อตฺถิ นิรามิสา อทุกฺขมสุขา เวทนา
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว เวทนาน เวมตฺตตา ฯ กตโม จ ภิกฺขเว เวทนาน
#๑ ม. ยุ. ผสฺสนิโรโธ ฯ ๒ โป. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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วิปาโก ย โข ภิกฺขเว เวทยมาโน ๑ ตชฺช ตชฺช อตฺตภาว
อภินิพฺพตฺเตติ ปฺุภาคิย วา อปฺุภาคิย วา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
เวทนาน วิปาโก ฯ กตโม จ ภิกฺขเว เวทนานิโรโธ ผสฺสนิโรธา ๒
ภิกฺขเว เวทนานิโรโธ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค
เวทนานิโรธคามินีปฏิปทา เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ยโต
จ ๓ โข ภิกขฺ เว อริยสาวโก เอว เวทน ๔ ปชานาติ เอว เวทนาน
นิทานสมฺภว ปชานาติ เอว เวทนาน เวมตฺตต ปชานาติ เอว
เวทนาน วิปาก ปชานาติ เอว เวทนานิโรธ ปชานาติ เอว
เวทนานิโรธคามินีปฏิปท ปชานาติ โส อิม นิพฺเพธิก พฺรหฺมจริย
ปชานาติ เวทนานิโรธ เวทนา ภิกฺขเว เวทิตพฺพา ฯเปฯ
เวทนานิโรธคามินีปฏิปทา เวทิตพฺพาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ
วุตฺต ฯ
สฺา ภิกฺขเว เวทิตพฺพา ฯเปฯ สฺานิโรธคามินีปฏิปทา
เวทิตพฺพาติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ฉยิมา
ภิกฺขเว สฺา รูปสฺา สทฺทสฺา คนฺธสฺา รสสฺา
โผฏพฺพสฺา ธมฺมสฺา ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
สฺาน นิทานสมฺภโว ผสฺโส ภิกขฺ เว สฺาน นิทานสมฺภโว ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว สฺาน เวมตฺตตา อฺา ภิกฺขเว สฺา
รูเปสุ อฺา สฺา สทฺเทสุ อฺา สฺา คนฺเธสุ อฺา
สฺา รเสสุ อฺา สฺา โผฏพฺเพสุ อฺา สฺา
#๑ โป. ม. ยุ. เวทิยมาโน ฯ ๒ ม. ยุ. ผสฺสนิโรโธ ฯ ๓ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๔ ยุ. เวทนา ฯ
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ธมฺเมสุ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สฺาน เวมตฺตตา ฯ กตโม จ
ภิกฺขเว สฺาน วิปาโก โวหารเวปกฺกาห ๑ ภิกฺขเว สฺา วทามิ
ยถา ยถา น สฺชานาติ ตถา ตถา โวหรติ เอว สฺี อโหสินฺติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สฺาน วิปาโก ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สฺานิโรโธ
ผสฺสนิโรธา ๒ ภิกฺขเว สฺานิโรโธ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค สฺานิโรธคามินีปฏิปทา เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ ยโต จ ๓ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก เอว สฺา ๔
ปชานาติ เอว สฺาน นิทานสมฺภว ปชานาติ เอว สฺาน
เวมตฺตต ปชานาติ เอว สฺาน วิปาก ปชานาติ เอว
สฺานิโรธ ปชานาติ เอว สฺานิโรธคามินีปฏิปท ปชานาติ โส
อิม นิพฺเพธิก พฺรหฺมจริย ปชานาติ สฺานิโรธ สฺา ภิกฺขเว
เวทิตพฺพา ฯเปฯ สฺานิโรธคามินีปฏิปทา เวทิตพฺพาติ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
อาสวา ภิกฺขเว เวทิตพฺพา ฯเปฯ อาสวนิโรธคามินีปปฏิทา
เวทิตพฺพาติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ตโยเม
ภิกฺขเว อาสวา กามาสโว ภวาสโว อวิชฺชาสโว ฯ กตโม จ
ภิกฺขเว อาสวาน นิทานสมฺภโว อวิชชฺ า ภิกฺขเว อาสวาน นิทานสมฺภโว ฯ
กตมา จ ภิกฺขเว อาสวาน เวมตฺตตา อตฺถิ ภิกฺขเว
อาสวา นิรยคมนิยา ๕ อตฺถิ อาสวา ติรจฺฉานโยนิคมนิยา อตฺถิ
อาสวา เปตฺติวิสยคมนิยา ๖ อตฺถิ อาสวา มนุสฺสโลกคมนิยา อตฺถิ
#๑ ม. โวหารเวปกฺก ภิกขฺ เว สฺ วทามิ ฯ ๒ ม. ยุ. ผสฺสนิโรโธ ฯ ๓ โป.
#ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ม. สฺ ฯ ๕ โป. ... คามินยี า ฯ ม. ... คมนียา ฯ
#๖ ยุ. ปตฺติ ... ฯ
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อาสวา เทวโลกคมนิยา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อาสวาน เวมตฺตตา ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว อาสวาน วิปาโก ย โข ภิกฺขเว อวิชฺชาคโต
ตชฺช ตชฺช อตฺตภาว อภินิพฺพตฺเตติ ปฺุภาคิย วา อปฺุภาคิย
วา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อาสวาน วิปาโก ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อาสวนิโรโธ
อวิชฺชานิโรธา ๑ ภิกฺขเว อาสวนิโรโธ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ ยโต จ ๒ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก เอว อาสเว
ปชานาติ เอว อาสวาน นิทานสมฺภว ปชานาติ เอว อาสวาน
เวมตฺตต ปชานาติ เอว อาสวาน วิปาก ปชานาติ เอว อาสวนิโรธ ๓
ปชานาติ เอว อาสวนิโรธคามินีปฏิปท ปชานาติ โส อิม
นิพฺเพธิก พฺรหฺมจริย ปชานาติ อาสวนิโรธ อาสวา ภิกฺขเว
เวทิตพฺพา ฯเปฯ อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เวทิตพฺพาติ อิติ ยนฺต
วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
กมฺม ภิกฺขเว เวทิตพฺพ ฯเปฯ กมฺมนิโรธคามินีปฏิปทา
เวทิตพฺพาติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต เจตนาห
ภิกฺขเว กมฺม วทามิ เจตยิตฺวา กมฺม กโรติ กาเยน วาจาย มนสา ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว กมฺมาน นิทานสมฺภโว ผสฺโส ภิกฺขเว กมฺมาน
นิทานสมฺภโว ฯ กตโม จ ภิกฺขเว กมฺมาน เวมตฺตตา อตฺถิ
ภิกฺขเว กมฺม นิรยเวทนิย อตฺถิ กมฺม ติรจฺฉานโยนิเวทนิย อตฺถิ
กมฺม ปตฺติวิสยเวทนิย อตฺถิ กมฺม มนุสฺสโลกเวทนิย อตฺถิ กมฺม
#๑ ม. ยุ. อวิชฺชานิโรโธ ฯ ๒ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. อาสวาน นิโรธ ฯ
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เทวโลกเวทนิย อย วุจฺจติ ภิกฺขเว กมฺมาน เวมตฺตตา ฯ กตโม จ
ภิกฺขเว กมฺมาน วิปาโก ติวิธาห ภิกฺขเว กมฺมาน วิปาก วทามิ
ทิฏเว ธมฺเม อุปปชฺเช วา อปเร วา ปริยาเย อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว กมฺมาน วิปาโก ฯ กตโม จ ภิกฺขเว กมฺมนิโรโธ ผสฺสนิโรธา ๑
ภิกฺขเว กมฺมนิโรโธ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค กมฺมนิโรธคามินีปฏิปทา เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ ยโต
จ ๒ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก เอว กมฺม ปชานาติ เอว กมฺมาน
นิทานสมฺภว ปชานาติ เอว กมฺมาน เวมตฺตต ปชานาติ เอว
กมฺมาน วิปาก ปชานาติ เอว กมฺมนิโรธ ปชานาติ เอว กมฺมนิโรธคามินีปฏิปท ปชานาติ โส อิม นิพฺเพธิก พฺรหฺมจริย ปชานาติ
กมฺมนิโรธ กมฺม ภิกฺขเว เวทิตพฺพ ฯเปฯ กมฺมนิโรธคามินีปฏิปทา
เวทิตพฺพาติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
ทุกฺข ภิกขฺ เว เวทิตพฺพ ทุกฺขสฺส นิทานสมฺภโว เวทิตพฺโพ
ทุกฺขสฺส เวมตฺตตา เวทิตพฺพา ทุกฺขสฺส วิปาโก เวทิตพฺโพ ทุกฺขนิโรโธ
เวทิตพฺโพ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา เวทิตพฺพาติ อิติ โข ปเนต วุตฺต
กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกขฺ า พฺยาธิป
ทุกฺขา มรณมฺป ทุกฺข โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป ทุกฺขา
ยมฺปจฺฉ น ลภติ ตมฺป ทุกฺข สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส นิทานสมฺภโว ตณฺหา ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส
#๑ ม. ยุ. ผสฺสนิโรโธ ฯ ๒ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯๆ
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นิทานสมฺภโว ฯ กตมา จ ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส เวมตฺตตา อตฺถิ ภิกฺขเว
ทุกฺข อธิมตฺต อตฺถิ ปริตฺต อตฺถิ ทนฺธวิราคิ อตฺถิ ขิปฺปวิราคิ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส เวมตฺตตา ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส
วิปาโก อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ เยน ทุกฺเขน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต
โสจติ กิลมติ ปริเทวติ อุรตฺตาฬี ๑ กนฺทติ สมฺโมห อาปชฺชติ
เยน วา ปน ทุกฺเขน อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต พหิทฺธา ปริเยฏึ ๒
อาปชฺชติ โก เอกปท ทฺวิปท ปชานาติ ๓ อิมสฺส ทุกฺขสฺส นิโรธายาติ
สมฺโมหเวปกฺก วาห ภิกฺขเว ทุกฺข วทามิ ปริเยฏิเวปกฺก ๒ วา
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส วิปาโก ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว ทุกฺขนิโรโธ
ตณฺหานิโรธา ๓ ภิกฺขเว ทุกฺขนิโรโธ อยเมว อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค ทุกขฺ นิโรธคามินีปฏิปทา ๔ เสยฺยถีท สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาสมาธิ ยโต จ ๕ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก เอว ทุกฺข ปชานาติ
เอว ทุกฺขสฺส นิทานสมฺภว ปชานาติ เอว ทุกฺขสฺส เวมตฺตต
ปชานาติ เอว ทุกฺขวิปาก ปชานาติ เอว ทุกฺขนิโรธ ปชานาติ เอว
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปท ปชานาติ โส อิม นิพฺเพธิก พฺรหฺมจริย
ปชานาติ ทุกฺขนิโรธ ทุกฺข ภิกฺขเว เวทิตพฺพ ทุกฺขสฺส นิทานสมฺภโว
เวทิตพฺโพ ทุกฺขสฺส เวมตฺตตา เวทิตพฺพา ทุกฺขสฺส วิปาโก
เวทิตพฺโพ ทุกฺขนิโรโธ เวทิตพฺโพ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา เวทิตพฺพาติ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตตฺ  อย โข โส ภิกฺขเว
นิพฺเพธิกปริยาโย ธมฺมปริยาโยติ ฯ
#๑ ม. อุรตฺตาฬึ ฯ ๒ โป. ปริยฏิ ึ ฯ ๓ ม. ยุ. ตณฺหานิโรโธ ฯ ๔ ม. ทุกฺขสฺส
#นิ ... ฯ ๕ ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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[๓๓๕] ๖๔ ฉยิมานิ ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ตถาคตพลานิ เยหิ พเลหิ
สมนฺนาคโต ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ
พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ กตมานิ ฉ อิธ ภิกฺขเว ตถาคโต านฺจ
านโต อฏานฺจ อฏานโต ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป ภิกขฺ เว
ตถาคโต านฺจ านโต อฏานฺจ อฏานโต ยถาภูต ปชานาติ
อิทมฺป ภิกขฺ เว ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย พล อาคมฺม
ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก
ปวตฺเตติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ตถาคโต อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน กมฺมสมาทานาน
านโส เหตุโส วิปาก ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป ภิกฺขเว
ตถาคโต อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน กมฺมสมาทานาน านโส เหตุโส
วิปาก ยถาภูต ปชานาติ อิทมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ตถาคตพล
โหติ ย พล อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ
สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ตถาคโต ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน
สงฺกิเลส โวทาน วุฏาน ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคโต
ฯเปฯ อิทมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย พล
อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ
พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ตถาคโต อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ
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เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส
อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคโต อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป
ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ อิทมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย พล
อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ
พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ตถาคโต ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน
อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ยมฺป ภิกฺขเว
ตถาคโต ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯเปฯ
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ อิทมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ตถาคตพล
โหติ ย พล อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ
สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ตถาคโต อาสวาน ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคโต อาสวาน ขยา ฯเปฯ
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิทมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ตถาคตพล
โหติ ย พล อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ
สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ฉ ตถาคตสฺส
ตถาคตพลานิ เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโต ตถาคโต อาสภณฺาน
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ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ
ตตฺร เจ ภิกฺขเว ปเร ตถาคต านฺจ านโต อฏานฺจ
อฏานโต ยถาภูต าเณน อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉนฺติ ยถา
ยถา ภิกฺขเว ตถาคตสฺส านฺจ านโต อฏานฺจ อฏานโต
ยถาภูต าณ วิทิต ตถา ตถา เตส ตถาคโต านฺจ านโต
อฏานฺจ อฏานโต ยถาภูต าเณน ปฺห ปุฏโ พฺยากโรติ ฯ
ตตฺร เจ ภิกขฺ เว ปเร ตถาคต อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน กมฺมสมาทานาน
านโส เหตุโส วิปาก ยถาภูต าเณน อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห
ปุจฺฉนฺติ ยถา ยถา ภิกขฺ เว ตถาคตสฺส อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน
กมฺมสมาทานาน านโส เหตุโส วิปาก ยถาภูต าณ วิทิต ตถา
ตถา เตส ตถาคโต อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน กมฺมสมาทานาน านโส
เหตุโส วิปาก ยถาภูต าเณน ปฺห ปุฏโ  พฺยากโรติ ฯ ตตฺร
เจ ภิกฺขเว ปเร ตถาคต ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน สงฺกิเลส โวทาน
วุฏาน ยถาภูต าเณน อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉนฺติ ยถา
ยถา ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน สงฺกิเลส โวทาน
วุฏาน ยถาภูต าณ วิทิต ตถา ตถา เตส ตถาคโต
ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน สงฺกิเลส โวทาน วุฏาน ยถาภูต าเณน
ปฺห ปุฏโ  พฺยากโรติ ฯ ตตฺร เจ ภิกฺขเว ปเร ตถาคต
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ ยถาภูต าเณน อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉนฺติ ยถา
ยถา ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ ยถาภูต าณ วิทิต
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ตถา ตถา เตส ตถาคโต ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ ยถาภูต าเณน ปฺห
ปุฏโ พฺยากโรติ ฯ ตตฺร เจ ภิกฺขเว ปเร ตถาคต สตฺตาน จุตูปปาต
ยถาภูต าเณน อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉนฺติ ยถา ยถา
ภิกฺขเว ตถาคตสฺส สตฺตาน จุตูปปาต ยถาภูต าณ วิทิต ตถา
ตถา เตส ตถาคโต สตฺตาน จุตูปปาต ยถาภูต าเณน ปฺห
ปุฏโ พฺยากโรติ ฯ ตตฺร เจ ภิกฺขเว ปเร ตถาคต อาสวาน ขย ๑
ยถาภูต าเณน อุปสงฺกมิตฺวา ปฺห ปุจฺฉนฺติ ยถา ยถา
ตถาคตสฺส อาสวาน ขย ยถาภูต าณ วิทิต ตถา ตถา เตส
ตถาคโต อาสวาน ขย ยถาภูต าเณน ปฺห ปุฏโ พฺยากโรติ ฯ
ตตฺร ภิกฺขเว ยมฺปท ๒ านฺจ านโต อฏานฺจ อฏานโต ยถาภูต
าณ ตมฺป สมาหิตสฺส วทามิ โน อสมาหิตสฺส ฯ ยมฺปท
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน กมฺมสมาทานาน านโส เหตุโส วิปาก ยถาภูต
าณ ตมฺป สมาหิตสฺส วทามิ โน อสมาหิตสฺส ฯ ยมฺปท
ภิกฺขเว ๓ ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน สงฺกิเลส โวทาน วุฏาน ยถาภูต
าณ ตมฺป สมาหิตสฺส วทามิ โน อสมาหิตสฺส ฯ ยมฺปท
ภิกฺขเว ๓ ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ ยถาภูต าณ ตมฺป สมาหิตสฺส วทามิ
โน อสมาหิตสฺส ฯ ยมฺปท สตฺตาน จุตูปปาต ยถาภูต าณ ตมฺป
สมาหิตสฺส วทามิ โน อสมาหิตสฺส ฯ ยมฺปท อาสวาน ขย ยถาภูต
าณ ตมฺป สมาหิตสฺส วทามิ โน อสมาหิตสฺส ฯ อิติ
#๑ ม. ยุ. ขยา ฯ อปรป เอว าตพฺพ ฯ ๒ โป. ยทิท ฯ สพฺพตฺถ เอว อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 471

โข ภิกฺขเว สมาธิ มคฺโค อสมาธิ กุมฺมคฺโคติ ฯ
มหาวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
โสโณ ผคฺคุโณ ฉฬาภิชาติโย อาสวา ทารุกมฺเมน ๑
ปฺจ ปสฺเส จิตฺตปรายน อุทก นิพฺเพธิ ฉ อิมา พเลน วคฺโคติ ฯ
__________
เทวตาวคฺโค ทุติโย
[๓๓๖] ๖๕ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อนาคามิผล
สจฺฉิกาตุ กตเม ฉ อสฺสทฺธิย อหิริก อโนตฺตปฺป โกสชฺช
มุฏสจฺจ ทุปฺปฺตฺต อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม อปฺปหาย
อภพฺโพ อนาคามิผล สจฺฉิกาตุ ฯ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ
อนาคามิผล สจฺฉิกาตุ กตเม ฉ อสฺสทฺธิย อหิริก อโนตฺตปฺป
โกสชฺช มุฏสจฺจ ทุปปฺ ฺตฺต อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม
ปหาย ภพฺโพ อนาคามิผล สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ
[๓๓๗] ๖๖ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อรหตฺต สจฺฉิกาตุ
กตเม ฉ ถีน มิทฺธ อุทฺธจฺจ กุกฺกุจฺจ อสฺสทฺธิย
ปมาท อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อรหตฺต
สจฺฉิกาตุ ฯ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อรหตฺต สจฺฉิกาตุ
กตเม ฉ ถีน มิทฺธ อุทฺธจฺจ กุกกฺ ุจฺจ อสฺสทฺธิย ปมาท
อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อรหตฺต สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ
#๑ ยุ. ... ฉฬภิชาติโย อาสวา ทารุกมฺมหตฺถิปสฺส จิตฺตปรายน อุทก
#นิพฺเพธิกสีหนาเทน วคฺโคติ ฯ
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[๓๓๘] ๖๗ โส วต ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปาปมิตฺโต ปาปสหาโย
ปาปสมฺปวงฺโก ปาปมิตฺเต เสวมาโน ภชมาโน ปยิรุปาสมาโน เตสฺจ
ทิฏานุคตึ อาปชฺชมาโน อภิสมาจาริก ธมฺม ปริปูเรสฺสตีติ เนต าน
วิชฺชติ อภิสมาจาริก ธมฺม อปริปูเรตฺวา เสขธมฺม ปริปูเรสฺสตีติ
เนต าน วิชฺชติ เสขธมฺม อปริปเู รตฺวา สีลานิ ปริปูเรสฺสตีติ
เนต าน วิชฺชติ สีลานิ อปริปูเรตฺวา กามราค วา รูปราค วา อรูปราค
วา ปชหิสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต
กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโก กลฺยาณมิตฺเต เสวมาโน
ภชมาโน ปยิรุปาสมาโน เตสฺจ ทิฏานุคตึ อาปชฺชมาโน อภิสมาจาริก
ธมฺม ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ อภิสมาจาริก ธมฺม ปริปูเรตฺวา
เสกฺขธมฺม ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ เสขธมฺม ปริปูเรตฺวา
สีลานิ ปริปเู รสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ สีลานิ ปริปูเรตฺวา กามราค
วา รูปราค วา อรูปราค วา ปชหิสฺสตีติ านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๓๓๙] ๖๘ โส วต ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สงฺคณิการาโม สงฺคณิการโต
สงฺคณิการามต อนุยุตฺโต คณาราโม คณรโต ๒ คณารามต อนุยุตฺโต เอโก
ปวิเวเก อภิรมิสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ เอโก ปวิเวเก อนภิรมนฺโต
จิตฺตสฺส นิมิตฺต คเหสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ จิตฺตสฺส นิมิตฺต
อคฺคณฺหนฺโต สมฺมาทิฏึ ปริปูเรสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ สมฺมาทิฏึ
อปริปูเรตฺวา สมฺมาสมาธึ ปริปูเรสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ
สมฺมาสมาธึ อปริปูเรตฺวา สฺโชนานิ ปชหิสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ
#๑ โป. ม. สงฺคณิกรโต ฯ ๒ โป. คณารามรโต ฯ
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สฺโชนานิ อปฺปหาย นิพฺพาน สจฺฉิกริสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ
โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ น สงฺคณิการาโม น สงฺคณิการโต น สงฺคณิการามต
อนุยุตฺโต น คณาราโม น คณรโต น คณารามต อนุยุตฺโต
เอโก ปวิเวเก อภิรมิสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ เอโก ปวิเวเก อภิรมนฺโต
จิตฺตสฺส นิมิตฺต คเหสฺสตีติ านเมต วิชชฺ ติ จิตฺตสฺส
นิมิตฺต คณฺหนฺโต สมฺมาทิฏึ ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชชฺ ติ
สมฺมาทิฏึ ปริปูเรตฺวา สมฺมาสมาธึ ปริปูเรสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ
สมฺมาสมาธึ ปริปูเรตฺวา สฺโชนานิ ปชหิสฺสตีติ านเมต วิชชฺ ติ
สฺโชนานิ ปหาย นิพฺพาน สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๓๔๐] ๖๙ อถ โข อฺตรา เทวตา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา
อภิกฺกนฺตวณฺณนา เกวลกปฺป เชตวน โอภาเสตฺวา เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ
เอกมนฺต ิตา โข สา เทวตา ภควนฺต เอตทโวจ ฉยิเม ภนฺเต
ธมฺมา ภิกฺขโุ น อปริหานาย สวตฺตนฺติ กตเม ฉ สตฺถุคารวตา
ธมฺมคารวตา สงฺฆคารวตา สิกขฺ าคารวตา โสวจสฺสตา
กลฺยาณมิตฺตตา อิเม โข ภนฺเต ฉ ธมฺมา ภิกฺขุโน อปริหานาย
สวตฺตนฺตีติ ฯ อิทมโวจ สา เทวตา ฯ สมนฺุโ สตฺถา อโหสิ ฯ
อถ โข สา เทวตา สมนฺุโ เม สตฺถาติ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ
อถ โข ภควา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ภิกฺขู อามนฺเตสิ
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อิม ภิกฺขเว รตฺตึ อฺตรา เทวตา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา
เกวลกปฺป เชตวน โอภาเสตฺวา เยนาห เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ เอกมนฺต ิตา
โข ภิกฺขเว สา เทวตา ม เอตทโวจ ฉยิเม ภนฺเต ธมฺมา
ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺติ กตเม ฉ สตฺถุคารวตา ธมฺมคารวตา
สงฺฆคารวตา สิกฺขาคารวตา โสวจสฺสตา กลฺยาณมิตฺตตา
อิเม โข ภนฺเต ฉ ธมฺมา ภิกฺขุโน อปริหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
อิทมโวจ ภิกฺขเว สา เทวตา อิท วตฺวา ม อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ(
กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ
เอว วุตฺเต อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอตทโวจ อิมสฺส โข อห ภนฺเต ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามิ อิธ ภนฺเต ภิกฺขุ อตฺตนา จ
สตฺถุคารโว โหติ สตฺถุคารวตาย จ วณฺณวาที เย จฺเ
ภิกฺขู น สตฺถุคารวา เต จ สตฺถุคารวตาย สมาทเปติ เย จฺเ
ภิกฺขู สตฺถคุ ารวา เตสฺจ วณฺณ ภณติ ภูต ตจฺฉ กาเลน
อตฺตนา จ ธมฺมคารโว โหติ ฯเปฯ สงฺฆคารโว โหติ .. สิกฺขาคารโว ..
โหติ ... สุวโจ โหติ ฯเปฯ กลฺยาณมิตฺโต โหติ กลฺยาณมิตฺตตาย
จ วณฺณวาที เย จฺเ ภิกฺขู น กลฺยาณมิตฺตา เต จ
กลฺยาณมิตฺตตาย สมาทเปติ เย จฺเ ภิกฺขู กลฺยาณมิตฺตา
เตสฺจ วณฺณ ภณติ ภูต ตจฺฉ กาเลน อิมสฺส โข อห ภนฺเต
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ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามีติ ฯ
สาธุ สาธุ สารีปุตฺต สาธุ โข ตฺว สารีปุตฺต อิมสฺส มยา
สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานาสิ อิธ สารีปุตฺต
ภิกฺขุ อตฺตนา จ สตฺถุคารโว โหติ สตฺถุคารวตาย จ วณฺณวาที
เย จฺเ ภิกฺขู น สตฺถคุ ารวา เต จ สตฺถุคารวตาย สมาทเปติ
เย จฺเ ภิกฺขู สตฺถุคารวา เตสฺจ วณฺณ ภณติ ภูต ตจฺฉ
กาเลน อตฺตนา จ ธมฺมคารโว โหติ ฯเปฯ สงฺฆคารโว โหติ ...
สิกฺขาคารโว โหติ ... สุวโจ โหติ ฯเปฯ กลฺยาณมิตฺโต โหติ
กลฺยาณมิตฺตตาย จ วณฺณวาที เย จฺเ ภิกฺขู น กลฺยาณมิตฺตา
เต จ กลฺยาณมิตฺตตาย สมาทเปติ เย จฺเ ภิกฺขู กลฺยาณมิตฺตา
เตสฺจ วณฺณ ภณติ ภูต ตจฺฉ กาเลน อิมสฺส โข
สารีปุตฺต มยา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตถฺ าเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ
[๓๔๑] ๗๐ โส วต ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ น สนฺเตน สมาธินา น
ปณีเตน น ปฏิปฺปสฺสทฺธิลทฺเธน น เอโกทิภาวาธิคเตน อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ
ปจฺจนุภวิสฺสติ เอโกป หุตฺวา พหุธา ภวิสฺสติ พหุธาป หุตฺวา
เอโก ภวิสฺสติ ฯเปฯ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺติสฺสตีติ ๑
เนต าน วิชฺชติ ฯ ทิพพฺ าย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย
อุโภ สทฺเท สุณิสฺสติ ทิพฺเพ จ มานุเส จ เย ทูเร
สนฺติเก จาติ เนต าน วิชฺชติ ฯ ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชานิสฺสติ สราค วา จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ
#๑ ยุ. กาเยน ว สวตฺติสฺสตีติ ฯ
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ปชานิสฺสติ ฯเปฯ อวิมุตฺต วา จิตฺต อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ [๑]- ปชานิสฺสตีติ
เนต าน วิชฺชติ ฯ อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสริสฺสติ
เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส
อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสริสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ ฯ ทิพฺเพน
จกฺขุนา วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสิสฺสติ ฯเปฯ
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานิสฺสตีติ เนต าน วิชชฺ ติ ฯ อาสวาน ขยา
ฯเปฯ สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ
โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ สนฺเตน สมาธินา ปณีเตน
ปฏิปฺปสฺสทฺธิลทฺเธน เอโกทิภาวาธิคเตน อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ ปจฺจนุภวิสฺสติ
ฯเปฯ ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน วส วตฺติสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ฯ
ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท
สุณิสฺสติ ทิพฺเพ จ มานุเส จ เย ทูเร สนฺติเก จาติ านเมต วิชฺชติ ฯ
ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานิสฺสติ สราค
วา จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ ปชานิสฺสติ ฯเปฯ อวิมุตฺต วา จิตฺต
อวิมุตฺต จิตฺตนฺติ ปชานิสฺสตีติ านเมต วิชชฺ ติ ฯ อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสริสฺสติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย
ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสริสฺสตีติ
านเมต วิชชฺ ติ ฯ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
สตฺเต ปสฺสิสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ
สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานิสสฺ ตีติ านเมต
#๑ โป. ยุ. ฯเปฯ วิมุตฺต วา จิตฺต วิมุตฺต จิตฺตนฺติ ... ฯ
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วิชฺชติ ฯ อาสวาน ขยา อนาสวฺเจโตวิมุตฺตึ ฯเปฯ สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสตีติ านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๓๔๒] ๗๑ ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ ตตฺร
ตเตฺรว สกฺขภิ พฺพต ปาปุณิตุ สติ สติ อายตเน กตเมหิ ฉหิ อิธ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อิเม หานภาคิยา ธมฺมาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ
อิเม ิติภาคิยา ธมฺมาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อิเม วิเสสภาคิยา
ธมฺมาติ ยถาภูต นปฺปชานาติ อิเม นิพฺเพธภาคิยา ธมฺมาติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ อสกฺกจฺจการี จ โหติ อสปฺปายการี จ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ ตตฺร ตเตฺรว
สกฺขิภพฺพต ปาปุณิตุ สติ สติ อายตเน ฯ
ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ ตตฺร ตเตฺรว
สกฺขิภพฺพต ปาปุณิตุ สติ สติ อายตเน กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ อิเม หานภาคิยา ธมฺมาติ ยถาภูต ปชานาติ อิเม ิติภาคิยา ๑
ธมฺมาติ ยถาภูต ปชานาติ อิเม วิเสสภาคิยา ธมฺมาติ ยถาภูต
ปชานาติ อิเม นิพฺเพธภาคิยา ธมฺมาติ ยถาภูต ปชานาติ สกฺกจฺจการี
จ โหติ สปฺปายการี จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ ตตฺร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต ปาปุณิตุ สติ
สติ อายตเนติ ฯ
[๓๔๓] ๗๒ ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ
สมาธิสฺมึ พลต ปาปุณิตุ กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
#๑ โป. วุฑฺฒิภาคิยา... ฯ
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น สมาธิสฺส สมาปตฺติกุสโล โหติ น สมาธิสฺส ิติกุสโล โหติ น
สมาธิสฺส วุฏานกุสโล โหติ อสกฺกจฺจการี จ โหติ อสาตจฺจการี
จ อสปฺปายการี จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ อภพฺโพ สมาธิสฺมึ พลต ปาปุณิตุ ฯ
ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ สมาธิสฺมึ พลต
ปาปุณิตุ กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมาธิสฺส สมาปตฺติกุสโล
โหติ สมาธิสฺส ิติกุสโล โหติ สมาธิสฺส วุฏานกุสโล
โหติ สกฺกจฺจการี จ โหติ สาตจฺจการี จ สปฺปายการี จ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ สมาธิสฺมึ
พลต ปาปุณิตุนฺติ ฯ
[๓๔๔] ๗๓ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหริตุ กตเม ฉ กามจฺฉนฺท พฺยาปาท ถีนมิทฺธ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ
วิจิกิจฺฉ กาเมสุ โข ปนสฺส อาทีนโว น ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
สุทิฏโ โหติ อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม อปฺปหาย
อภพฺโพ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ ฯ
ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหริตุ กตเม ฉ กามจฺฉนฺท พฺยาปาท ถีนมิทฺธ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ
วิจิกิจฺฉ กาเมสุ โข ปนสฺส อาทีนโว ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย สุทฏิ โ
โหติ อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหริตุนฺติ ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 479

[๓๔๕] ๗๔ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ปม าน อุปสมฺปชฺช
วิหริตุ กตเม ฉ กามวิตกฺก พฺยาปาทวิตกฺก วิหึสาวิตกฺก
กามสฺ พฺยาปาทสฺ วิหึสาสฺ อิเม โข
ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ ฯ
ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุ
กตเม ฉ กามวิตกฺก พยาปาทวิตกฺก วิหึสาวิตกฺก กามสฺ
พฺยาปาทสฺ วิหึสาสฺ อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม ปหาย
ภพฺโพ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหริตุนฺติ ฯ
เทวตาวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อนาคามิ อห [๑]- มิตฺตา เทวตา ๒ สติสกฺขิพล ๓
ต ฌาน ๔ อปเร ทุเวติ ๕ ฯ
___________
อรหนฺตวคฺโค ตติโย
[๓๔๖] ๗๕ ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏเว ธมฺเม
ทุกฺข วิหรติ สวิฆาต สอุปายาส สปริฬาห กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา กตเมหิ ฉหิ กามวิตกฺเกน พฺยาปาทวิตกฺเกน
วิหึสาวิตกฺเกน กามสฺาย พฺยาปาทสฺาย วิหึสาสฺาย อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺข วิหรติ สวิฆาต
สอุปายาส สปริฬาห กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา ฯ
#๑ ยุ. จ ฯ ๒ ม. สงฺคณิการามเทวตา ฯ ๓ ม. สมาธิสกฺขิภพฺพ พล ฯ
#ยุ. โส วต สกฺขิ พลต ... ฯ ๔ โป. ตชฺฌาน ฯ ม. ตชฺฌานา ฯ ยุ. ฌาน
#จ. .. ฯ ๕ ม. ... ทุเวป จาติ ฯ|
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ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏเว ธมฺเม สุข
วิหรติ อวิฆาต อนุปายาส อปริฬาห กายสฺส เภทา ปรมฺมณา สุคติ
ปาฏิกงฺขา กตเมหิ ฉหิ เนกฺขมฺมวิตกฺเกน อพฺยาปาทวิตกฺเกน
อวิหึสาวิตกฺเกน เนกฺขมฺมสฺาย อพฺยาปาทสฺาย อวิหึสาสฺาย
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
ทิฏเว ธมฺเม สุข วิหรติ อวิฆาต อนุปายาส อปริฬาห กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคติ ปาฏิกงฺขาติ ฯ
[๓๔๗] ๗๖ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อรหตฺต สจฺฉิกาตุ
กตเม ฉ มาน โอมาน อติมาน อธิมาน ถมฺภ อตินิปาต ๑
อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อรหตฺต
สจฺฉิกาตุ ฯ
ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อรหตฺต สจฺฉิกาตุ กตเม ฉ
มาน โอมาน อติมาน อธิมาน ถมฺภ อตินิปาต ๑ อิเม
โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อรหตฺต สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ
[๓๔๘] ๗๗ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา ๒
อลมริยาณทสฺสนวิเสส สจฺฉิกาตุ กตเม ฉ มุฏสจฺจ อสมฺปชฺ
อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารต โภชเน อมตฺตฺุต กุหน
ลปน อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา
อลมริยาณทสฺสนวิเสส สจฺฉิกาตุ ฯ
ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา
#๑ โป. อติถมฺภ ฯ ๒ ม. ...ธมฺม ฯ
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อลมริยาณทสฺสนวิเสส สจฺฉิกาตุ กตเม ฉ มุฏสจฺจ อสมฺปชฺ
อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารต โภชเน อมตฺตฺุต กุหน ลปน
อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา ๑
อลมริยาณทสฺสนวิเสส สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ
[๓๔๙] ๗๘ ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏเว ธมฺเม
สุขโสมนสฺสพหุโล วิหรติ โยนิ จสฺส อารทฺโธ ๒ โหติ อาสวาน
ขยาย กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺมาราโม โหติ
ภาวนาราโม โหติ ปหานาราโม โหติ ปวิเวการาโม โหติ
อพฺยาปชฺฌาราโม โหติ นิปฺปปฺจาราโม โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏเว ธมฺเม สุขโสมนสฺสพหุโล
วิหรติ โยนิ จสฺส อารทฺโธ ๒ โหติ อาสวาน ขยายาติ ฯ
[๓๕๐] ๗๙ ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ
อนธิคต วา กุสล ธมฺม อธิคนฺตุ อธิคต วา กุสล ธมฺม ผาติกาตุ ๓
กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น อายกุสโล โหติ ๔ น อปายกุสโล
โหติ ๔ น อุปายกุสโล โหติ อนธิคตาน กุสลาน ธมฺมาน
อธิคมาย น ฉนฺท ชเนติ อธิคเต กุสเล ธมฺเม น สารกฺขติ ๕
สาตจฺจกิริยาย น สมฺปาเทติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ อนธิคต วา กุสล ธมฺม อธิคนฺตุ อธิคต
วา กุสล ธมฺม ผาติกาตุ ๓ ฯ
#๑ ม. .. ธมฺม ฯ ๒ ม. ยุ. อารทฺธา ฯ ๓ ม. ยาตึ กาตุ ฯ ๔ ม. จ โหติ ฯ
#๕ ม. น อารกฺขติ ฯ
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ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ อนธิคต วา
กุสล ธมฺม อธิคนฺตุ อธิคต วา กุสล ธมฺม ผาติกาตุ กตเมหิ
ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อายกุสโล จ โหติ อปายกุสโล จ โหติ
อุปายกุสโล จ โหติ อนธิคตาน กุสลาน ธมฺมาน อธิคมาย ฉนฺท
ชเนติ อธิคเต กุสเล ธมฺเม สารกฺขติ ๑ สาตจฺจกิริยาย สมฺปาเทติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ อนธิคต
วา กุสล ธมฺม อธิคนฺตุ อธิคต วา กุสล ธมฺม ผาติกาตุนฺติ ฯ
[๓๕๑] ๘๐ ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ น จิรสฺเสว
มหตฺต ๒ เวปุลฺลตฺต ปาปุณาติ ธมฺเมสุ กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ อาโลกพหุโล จ โหติ โยคพหุโล จ โหติ ๓ เวทพหุโล จ
โหติ ๓ อสนฺตุฏิพหุโล จ อนิกฺขติ ฺตธุโร จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
อุตฺตริฺจ ปตาเรติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ น จิรสฺเสว มหตฺต ๒ เวปุลฺลตฺต ปาปุณาติ ธมฺเมสูติ ฯ
[๓๕๒] ๘๑ ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ ฉหิ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ
กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ ปาปจฺโฉ จ มิจฺฉาทิฏิ
จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต
นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ
ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว สคฺเค
กตเมหิ ฉหิ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต
#๑ ม. อารกฺขติ ฯ ๒ ม. ยุ. มหนฺตต ฯ ๓ ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต
โหติ อปฺปจฺโฉ จ สมฺมาทิฏิ จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๓๕๓] ๘๒ ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ ฉหิ มุสาวาที ๑ โหติ ปสุณาวาโจ โหติ
ผรุสาวาโจ โหติ สมฺผปฺปลาป โหติ ลุทฺโธ จ ปคพฺโภ จ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว
นิรเย ฯ
ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว สคฺเค
กตเมหิ ฉหิ มุสาวาทา ๒ ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต
โหติ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต
โหติ อลุทโฺ ธ จ อปฺปคพฺโภ จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๓๕๔] ๘๓ ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ อคฺค
ธมฺม อรหตฺต สจฺฉิกาตุ กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อสทฺโธ
โหติ อหิริโก โหติ อโนตฺตปฺป โหติ กุสีโต โหติ ทุปฺปฺโ โหติ
กาเย จ ชีวเิ ต จ สาเปกฺโข โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ฉหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ อคฺค ธมฺม อรหตฺต สจฺฉิกาตุ ฯ
ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ อคฺค ธมฺม
#๑ ม. ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ
#ลุทฺโธจ ... ฯ ๒ ม. ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ
#มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ อลุทฺโธ จ ... ฯ
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อรหตฺต สจฺฉิกาตุ กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สทฺโธ โหติ
หิรีมา โหติ โอตฺตปฺป โหติ อารทฺธวิริโย โหติ ปฺวา
โหติ กาเย จ ชีวิเต จ อนเปกฺโข โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ อคฺค ธมฺม อรหตฺต
สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ
[๓๕๕] ๘๔ ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ยา
รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ หานิ เยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ
โน วุฑฺฒิ กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ มหิจฺโฉ โหติ
วิฆาตวา อสนฺตุฏโ  อิตริตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าเรน อสทฺโธ โหติ ทุสฺสีโล โหติ กุสโี ต โหติ
มุฏสฺสติ โหติ ทุปฺปฺโ โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ฉหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ หานิ
เยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน วุฑฒ
ฺ ิฯ
ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตสฺส ภิกฺขุโน ยา รตฺติ วา
ทิวโส วา อาคจฺฉติ วุฑฺฒิ เยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน
ปริหานิ กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น มหิจฺโฉ โหติ น
วิฆาตวา ๑ สนฺตุฏโ อิตริตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าเรน สทฺโธ โหติ สีลวา โหติ อารทฺธวิริโย โหติ สติมา
โหติ ปฺวา โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตสฺส
ภิกฺขุโน ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ วุฑฺฒิ เยว
#๑ โป. ม. อวิฆาตวา ฯ
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ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปริหานีติ ฯ
อรหตฺตวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ทุกฺข อรหตฺต อุตฺตริ จ ๑ สุข อธิคเมน จ
มหตฺตทฺวยนิรเย ๒ อคฺคธมฺมฺจ รตฺติยาติ ๓ ฯ
____________
สีติวคฺโค จตุตฺโถ
[๓๕๖] ๘๕ ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ อนุตฺตร
สีติภาว สจฺฉิกาตุ กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยสฺมึ
สมเย จิตฺต นิคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต น นิคฺคณฺหาติ
ยสฺมึ สมเย จิตฺต ปคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต น ปคฺคณฺหาติ
ยสฺมึ สมเย จิตฺต สมฺปหสิตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต น สมฺปหสติ
ยสฺมึ สมเย จิตฺต อชฺฌุเปกฺขิตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต น อชฺฌุเปกฺขติ
หีนาธิมุตฺติโก จ โหติ สกฺกายาภิรโต จ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ อนุตฺตร สีติภาว
สจฺฉิกาตุ ฯ
ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ อนุตฺตร สีติภาว
สจฺฉิกาตุ กตเมหิ ฉหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยสฺมึ สมเย จิตฺต
นิคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต นิคคฺ ณฺหาติ ยสฺมึ สมเย จิตฺต
ปคฺคเหตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ยสฺมึ สมเย จิตฺต
#๑ ยุ. อุตฺตริฺจ ฯ ๒ ม. มหนฺตตฺต ทฺวย ... ฯ ยุ. มหนฺตตฺต ทฺวยนิรเย ฯ
#๓ ม. ยุ. รตฺติโยติ ฯ
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สมฺปหสิตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต สมฺปหสติ ยสฺมึ สมเย จิตฺต
อชฺฌุเปกฺขิตพฺพ ตสฺมึ สมเย จิตฺต อชฺฌุเปกฺขติ ปณีตาธิมุตฺติโก
จ โหติ นิพฺพานาภิรโต จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ อนุตฺตร สีติภาว สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ
[๓๕๗] ๘๖ ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป สทฺธมฺม
อภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต กตเมหิ ฉหิ
กมฺมาวรณตาย สมนฺนาคโต โหติ กิเลสาวรณตาย สมนฺนาคโต
โหติ วิปากาวรณตาย สมนฺนาคโต โหติ อสฺสทฺโธ จ โหติ
อจฺฉนฺทิโก จ ทุปฺปฺโ จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต สุณนฺโตป สทฺธมฺม อภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ สมฺมตฺต ฯ
ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป ๑ สทฺธมฺม ภพฺโพ
นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต กตเมหิ ฉหิ น
กมฺมาวรณตาย สมนฺนาคโต โหติ น กิเลสาวรณตาย สมนฺนาคโต
โหติ น วิปากาวรณตาย สมนฺนาคโต โหติ สทฺโธ จ โหติ
ฉนฺทิโก จ ปฺวา จ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต สุณนฺโตป ๑ สทฺธมฺม ภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ สมฺมตฺตนฺติ ฯ(
[๓๕๘] ๘๗ ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป สทฺธมฺม
อภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต กตเมหิ ฉหิ
#๑ ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ
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มาตา ชีวิตา โวโรปตา โหติ ปตา ชีวิตา โวโรปโต โหติ อรหา ๑
ชีวิตา โวโรปโต โหติ ตถาคตสฺส ทุฏเน จิตฺเตน โลหิต
อุปฺปาทิต โหติ สงฺโฆ ภินฺโน โหติ ทุปฺปฺโ โหติ ชโฬ เอฬมูโค
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป สทฺธมฺม
อภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต ฯ
ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป ๒ สทฺธมฺม ภพฺโพ
นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต กตเมหิ ฉหิ น
มาตา ชีวิตา โวโรปตา โหติ น ปตา ชีวิตา โวโรปโต โหติ น
อรหา ๑ ชีวิตา โวโรปโต โหติ น ตถาคตสฺส ทุฏเน จิตฺเตน
โลหิต อุปฺปาทิต โหติ น สงฺโฆ ภินฺโน โหติ ปฺวา โหติ
อชโฬ อเนฬมูโค อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
สุณนฺโตป ๒ สทฺธมฺม ภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
สมฺมตฺตนฺติ
[๓๕๙] ๘๘ ฉหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป สทฺธมฺม
อภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต กตเมหิ ฉหิ
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย เทสิยมาเน น สุสสฺ ูสติ น โสต
โอทหติ น อฺาจิตฺต อุปฏเปติ ๓ อนตฺถ คณฺหาติ อตฺถ
ริฺจติ อนนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป สทฺธมฺม อภพฺโพ นิยาม
โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต ฯ
#๑ ม. อรห ฯ ๒ ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. อุปฏาเปติ ฯ
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ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สุณนฺโตป ๑ สทฺธมฺม ภพฺโพ
นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต กตเมหิ ฉหิ ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย เทสิยมาเน สุสฺสูสติ โสต โอทหติ อฺาจิตฺต
อุปฏเปติ ๒ อตฺถ คณฺหาติ อนตฺถ ริฺจติ อนุโลมิกาย
ขนฺติยา สมนฺนาคโต โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
สุณนฺโตป ๑ สทฺธมฺม ภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิตุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
สมฺมตฺตนฺติ ฯ
[๓๖๐] ๘๙ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ทิฏิสมฺปท
สจฺฉิกาตุ กตเม ฉ สกฺกายทิฏึ วิจิกิจฺฉ สีลพฺพตปรามาส
อปายคมนิย ราค อปายคมนิย โทส อปายคมนิย โมห อิเม
โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ทิฏิสมฺปท สจฺฉิกาตุ ฯ
ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ ทิฏิสมฺปท สจฺฉิกาตุ กตเม
ฉ สกฺกายทิฏึ วิจิกิจฺฉ สีลพฺพตปรามาส อปายคมนิย ราค
อปายคมนิย โทส อปายคมนิย โมห อิเม โข ภิกฺขเว ฉ
ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ ทิฏิสมฺปท สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ
[๓๖๑] ๙๐ ฉยิเม ภิกขฺ เว ธมฺมา ทิฏิสมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส ปหีนา
กตเม ฉ สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส อปายคมนิโย
ราโค อปายคมนิโย โทโส อปายคมนิโย โมโห อิเม
โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺมา ทิฏิสมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส ปหีนาติ ฯ
[๓๖๒] ๙๑ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคคฺ โล
#๑ ม. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. อุปฏาเปติ ฯ
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อุปฺปาเทตุ กตเม ฉ สกฺกายทิฏึ วิจิกิจฺฉ สีลพฺพตปรามาส
อปายคมนิย ราค อปายคมนิย โทส อปายคมนิย โมห อิเม
โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล อุปฺปาเทตุนฺติ ฯ
[๓๖๓] ๙๒ ฉยิมานิ ภิกฺขเว อภพฺพฏานานิ กตมานิ ฉ อภพฺโพ
ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล สตฺถริ อคารโว วิหริตุ อปฺปติสฺโส อภพฺโพ
ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล ธมฺเม อคารโว วิหริตุ อปฺปติสฺโส อภพฺโพ
ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล สงฺเฆ อคารโว วิหริตุ อปฺปติสฺโส อภพฺโพ
ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล สิกฺขาย อคารโว วิหริตุ อปฺปติสฺโส อภพฺโพ
ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล อนาคมนียวตฺถุ ปจฺจาคนฺตุ อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล อฏม ภว นิพฺพตฺเตตุ อิมานิ โข ภิกฺขเว
อภพฺพฏานานีติ ฯ
[๓๖๔] ๙๓ ฉยิมานิ ภิกฺขเว อภพฺพฏานานิ กตมานิ ฉ อภพฺโพ
ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล กฺจิ สงฺขาร นิจฺจโต อุปคนฺตุ อภพฺโพ
ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล กฺจิ สงฺขาร สุขโต อุปคนฺตุ อภพฺโพ
ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล กฺจิ ธมฺม อตฺตโต อุปคนฺตุ อภพฺโพ
ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล อนนฺตริยกมฺม กาตุ อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล โกตุหลมงฺคเลน สุทฺธึ ปจฺจาคนฺตุ อภพฺโพ ทิฏ ิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล อิโต พหิทฺธา ทกฺขิเณยฺย คเวสิตุ อิมานิ โข ภิกฺขเว ฉ
อภพฺพฏานานีติ ฯ
[๓๖๕] ๙๔ ฉยิมานิ ภิกฺขเว อภพฺพฏานานิ กตมานิ ฉ อภพฺโพ
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ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล มาตร ชีวิตา โวโรเปตุ อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล ปตร ชีวิตา โวโรเปตุ อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล
อรหนฺต ชีวติ า โวโรเปตุ อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล ตถาคตสฺส
ทุฏเน จิตฺเตน โลหิต อุปฺปาเทตุ อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล สงฺฆ ภินฺทิตุ อภพฺโพ ทิฏ ิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล อฺ สตฺถาร
อุทฺทิสิตุ อิมานิ โข ภิกฺขเว ฉ อภพฺพฏานานีติ ฯ
[๓๖๖] ๙๕ ฉยิมานิ ภิกฺขเว อภพฺพฏานานิ กตมานิ ฉ
อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคคฺ โล สยกต สุขทุกฺข ปจฺจาคนฺตุ อภพฺโพ
ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล ปรกต ๑ สุขทุกฺข ปจฺจาคนฺตุ อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล สยกตฺจ ปรกตฺจ สุขทุกฺข ปจฺจาคนฺตุ อภพฺโพ
ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล อสยการ อธิจฺจสมุปฺปนฺน สุขทุกฺข ปจฺจาคนฺตุ
อภพฺโพ ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล อปรการ ๒ อธิจฺจสมุปฺปนฺน สุขทุกฺข
ปจฺจาคนฺตุ อภพฺโพ ทิฏ ิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล อสยการฺจ อปรการฺจ ๒
อธิจฺจสมุปฺปนฺน สุขทุกขฺ  ปจฺจาคนฺตุ ต กิสฺส เหตุ ตถา
หิสฺส ภิกฺขเว ทิฏิสมฺปนฺนสฺส ปุคฺคลสฺส เหตุ จ สุทิฏโ เหตุสมุปฺปนฺนา
จ ธมฺมา อิมานิ โข ภิกฺขเว ฉ อภพฺพฏานานีติ ฯ
สีติวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สีติ ภพฺโพ อาวรณตา สุสฺสูสา ปวุจฺจติ
ปหาตพฺพ ปหีนา เม อุปฺปาเทตพฺพ สตฺถริ
กฺจิ สงฺขาร มาตริ สยกเตน วคฺโคติ ๓ ฯ
#๑ ม. ยุ. ปรงฺกต ฯ ๒ ม. ยุ. ..ปรงฺการ ฯ ๓ ม. สีตภิ าว อาวรณ โวโรปตา
#สุสฺสูสติ อปฺปหาย ปหีนาภพฺโพ ตตฺถานา จตุโรป จาติ ฯ
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อานิสสวคฺโค ปฺจโม
[๓๖๗] ๙๖ ฉนฺน ภิกฺขเว ปาตุภาโว ทุลลฺ โภ โลกสฺมึ กตเมส
ฉนฺน ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาโว ทุลฺลโภ
โลกสฺมึ ตถาคตปฺปเวทิตสฺส ธมฺมวินยสฺส เทเสตา ปุคฺคโล ทุลฺลโภ
โลกสฺมึ อริยายตเน ปจฺจาชาโต ทุลฺลโภ ๑ โลกสฺมึ อินฺทฺรยิ าน
อเวกลฺลตา ทุลฺลภา โลกสฺมึ อชฬตา อเนฬมูคตา ทุลลฺ ภา โลกสฺมึ
กุสลธมฺมจฺฉนฺโท ทุลฺลโภ โลกสฺมึ อิเมส โข ภิกฺขเว ฉนฺน
ปาตุภาโว ทุลฺลโภ โลกสฺมินฺติ ฯ
[๓๖๘] ๙๗ ฉยิเม ภิกฺขเว อานิสสา โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาย
กตเม ฉ สทฺธมฺมนิยโต โหติ อปริหานธมฺโม โหติ ปริยนฺตกตสฺส
ทุกฺข น ๒ โหติ อสาธารเณน าเณน สมนฺนาคโต โหติ เหตุ
จสฺส สุทฏิ โ เหตุสมุปฺปนฺนา จ ธมฺมา อิเมหิ โข ภิกฺขเว
ฉ อานิสสา โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยายาติ ฯ
[๓๖๙] ๙๘ โส วต ภิกขฺ เว ภิกฺขุ กฺจิ สงฺขาร นิจฺจโต สมนุปสฺสนฺโต
อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ เนต าน
วิชฺชติ อนุโลมิกาย ขนฺติยา อสมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมิสฺสตีติ
เนต าน วิชฺชติ สมฺมตฺตนิยาม อโนกฺกมมาโน โสตาปตฺติผล
วา สกทาคามิผล วา อนาคามิผล วา อรหตฺต วา สจฺฉิกริสฺสตีติ
#๑ ม. ยุ. ปจฺจาชาติ ทุลฺลภา ฯ ๒ ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ
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เนต าน วิชฺชติ ฯ
โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺพสงฺขาเร ๑ อนิจฺจโต สมนุปสฺสนฺโต
อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ อนุโลมิกาย
ขนฺติยา สมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมิสฺสตีติ านเมต
วิชฺชติ สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมมาโน โสตาปตฺติผล วา สกทาคามิผล
วา อนาคามิผล วา อรหตฺต วา สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๓๗๐] ๙๙ โส วต ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ กฺจิ สงฺขาร สุขโต
สมนุปสฺสนฺโต ฯเปฯ สพฺพสงฺขาเร ๑ ทุกฺขโต สมนุปสฺสนฺโต ฯเปฯ
[๓๗๑] ๑๐๐ โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ กฺจิ ธมฺม อตฺตโต สมนุปสฺสนฺโต
ฯเปฯ สพฺพธมฺเม ๒ อนตฺตโต สมนุปสฺสนฺโต ฯเปฯ
[๓๗๒] ๑๐๑ โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิพฺพาน ทุกฺขโต สมนุปสฺสนฺโต
อนุโลมิกาย ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ อนุโลมิกาย
ขนฺติยา อสมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมิสฺสตีติ เนต
าน วิชฺชติ สมฺมตฺตนิยาม อโนกฺกมมาโน โสตาปตฺติผล วา สกทาคามิผล
วา อนาคามิผล วา อรหตฺต วา สจฺฉิกริสสฺ ตีติ เนต
าน วิชฺชติ ฯ
โส วต ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิพฺพาน สุขโต สมนุปสฺสนฺโต อนุโลมิกาย
ขนฺติยา สมนฺนาคโต ภวิสฺสตีติ านเมต วิชชฺ ติ อนุโลมิกาย
ขนฺติยา สมนฺนาคโต สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมิสฺสตีติ านเมต วิชชฺ ติ
#๑ ม. ยุ. สพฺพสงฺขาร ฯ ๒ ยุ. สพฺพธมฺม ฯ
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สมฺมตฺตนิยาม โอกฺกมมาโน โสตาปตฺติผล วา สกทาคามิผล วา
อนาคามิผล วา อรหตฺต วา สจฺฉิกริสฺสตีติ านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๓๗๓] ๑๐๒ ฉ ภิกขฺ เว อานิสเส สมฺปสฺสมาเนน อลเมว ภิกฺขุนา
สพฺพสงฺขาเรสุ อโนธึ กริตฺวา อนิจฺจสฺ อุปฏเปตุ กตเม ฉ
สพฺพสงฺขารา จ อนวฏิตโต ๑ ขายิสฺสนฺติ สพฺพโลเก จ เม มโน
นาภิรมิสฺสติ สพฺพโลกา จ เม มโน วุหิฏสฺสติ นิพฺพานโปณฺจ
เม มานส ภวิสฺสติ สฺโชนา จ เม ปหาน คจฺฉนฺติ ๒ ปรเมน
จ สามฺเน สมนฺนาคโต ภวิสฺสามีติ อิเม โข ภิกฺขเว ฉ อานิสเส
สมฺปสฺสมาเนน อลเมว ภิกฺขุนา สพฺพสงฺขาเรสุ อโนธึ กริตฺวา อนิจฺจสฺ
อุปฏเปตุนฺติ ฯ
[๓๗๔] ๑๐๓ ฉ ภิกขฺ เว อานิสเส สมฺปสฺสมาเนน อลเมว ภิกฺขุนา
สพฺพสงฺขาเรสุ อโนธึ กริตฺวา ทุกฺขสฺ อุปฏเปตุ กตเม ฉ
สพฺพสงฺขาเรสุ จ เม นิพพฺ านสฺา ๓ ปจฺจุปฏิตา ภวิสฺสติ เสยฺยถาป
อุกฺขิตฺตาสิเก วธเก สพฺพโลกา จ เม มโน วุฏ หิสฺสติ นิพฺพาเน
จ สนฺติทสฺสาวี ภวิสฺสามิ อนุสยา จ เม สมุคฺฆาต คจฺฉิสฺสนฺติ
กิจฺจการี จ ภวิสฺสามิ สตฺถา จ ปริจิณฺโณ ภวิสฺสติ เมตฺตาวตายาติ
อิเม โข ภิกฺขเว ฉ อานิสเส สมฺปสฺสมาเนน อลเมว
ภิกฺขุนา สพฺพสงฺขาเรสุ อโนธึ กริตฺวา ทุกฺขสฺ อุปฏเปตุนฺติ ฯ
[๓๗๕] ๑๐๔ ฉ ภิกขฺ เว อานิสเส สมฺปสฺสมาเนน อลเมว ภิกฺขุนา
สพฺพธมฺเมสุ อโนธึ กริตฺวา อนตฺตสฺ อุปฏเปตุ กตเม ฉ
#๑ ม. ... จ เม อนวตฺถิตา ฯ ยุ. ... จ เม อนวฏิตโต ... ฯ ๒ ม. คจฺฉิสฺสนฺติ ฯ
#๓ ม. นิพฺพิทสฺา ฯ
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สพฺพโลเก จ อตมฺมโย ภวิสฺสามิ อหงฺการา จ เม อุปรุชฺฌิสสฺ นฺติ
มมงฺการา จ อุปรุชฺฌิสสฺ นฺติ อสาธารเณน จ าเณน สมนฺนาคโต
ภวิสฺสามิ เหตุ จ เม สุทิฏโ ภวิสฺสติ เหตุสมุปฺปนฺนา
จ ธมฺมา อิเม โข ภิกฺขเว ฉ อานิสเส สมฺปสฺสมาเนน อลเมว6
ภิกฺขุนา สพฺพธมฺเมสุ อโนธึ กริตฺวา อนตฺตสฺ อุปฏเปตุนฺติ ฯ
[๓๗๖] ๑๐๕ ตโยเม ภิกฺขเว ภวา ปหาตพฺพา ตีสุ สิกฺขาสุ
สิกฺขิตพฺพ กตเม ตโย ภวา ปหาตพฺพา กามภโว รูปภโว อรูปภโว
อิเม ตโย ภวา ปหาตพฺพา กตมาสุ ตีสุ สิกขฺ าสุ สิกฺขิตพฺพ
อธิสีลสิกฺขาย อธิจิตฺตสิกฺขาย อธิปฺาสิกฺขาย อิมาสุ ตีสุ
สิกฺขาสุ สิกขฺ ิตพฺพ ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อิเม ตโย ภวา
ปหีนา โหนฺติ อิมาสุ จ ตีสุ สิกขฺ าสุ สิกฺขิตสิกฺโข โหติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อจฺเฉชฺชิ ตณฺห วิวตฺตยิ สฺโชน สมฺมา
มานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ ฯ
[๓๗๗] ๑๐๖ ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว ตณฺหา ปหาตพฺพา ตโย จ
มานา กตมา ติสฺโส ตณฺหา ปหาตพฺพา กามตณฺหา ภวตณฺหา
วิภวตณฺหา อิมา ติสฺโส ตณฺหา ปหาตพฺพา กตเม ตโย มานา
มาโน โอมาโน อติมาโน อิเม ตโย มานา [๑]- ยโต โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน อิมา ติสฺโส ตณฺหา ปหีนา โหนฺติ อิเม จ ตโย มานา
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อจฺเฉชฺชิ ตณฺห วิวตฺตยิ สฺโชน
สมฺมา มานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ ฯ
อานิสสวคฺโค ปฺจโม ฯ
#๑ ม. ยุ. ปหาตพฺพา ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
ปาตุภาโว อานิสโส อนิจฺจ ทุกฺขมนตฺตโต ๑
นิพฺพาน ตโย อโนทิส วุตฺตา ภวา ตณฺหาย ๒ เต ทสาติ ฯ
ทุติยปณฺณาสโก นิฏิโต ฯ
____________
#๑ ม. อนิจฺจทุกฺขอนตฺตโต ฯ ๒ ยุ. ภวตณฺหาย ... ฯ

สุตฺต องฺ. (๓):ปฺจก-ฉกฺกนิปาตา - หนาที่ 496

ปณฺณาสกาสงฺคหิโต วคฺโค
ติกวคฺโค ปโม
[๓๗๘] ๑๐๗ ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม ตโย ราโค โทโส
โมโห อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺมา อิเมส โข ภิกฺขเว
ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา กตเม ตโย
ราคสฺส ปหานาย อสุภา ภาเวตพฺพา โทสสฺส ปหานาย เมตฺตา
ภาเวตพฺพา โมหสฺส ปหานาย ปฺา ภาเวตพฺพา อิเมส โข
ภิกฺขเว ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย อิเม ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๓๗๙] ๑๐๘ ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม ตโย กายทุจฺจริต
วจีทุจฺจริต มโนทุจฺจริต อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺมา อิเมส
โข ภิกฺขเว ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ตโย กายทุจฺจริตสฺส ปหานาย กายสุจริต ภาเวตพฺพ วจีทุจฺจริตสฺส
ปหานาย วจีสุจริต ภาเวตพฺพ มโนทุจฺจริตสฺส ปหานาย
มโนสุจริต ภาเวตพฺพ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย
อิเม ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๓๘๐] ๑๐๙ ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม ตโย กามวิตกฺโก
พฺยาปาทวิตกฺโก วิหึสาวิตกฺโก อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺมา
อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ตโย กามวิตกฺกสฺส ปหานาย เนกฺขมฺมวิตกฺโก ภาเวตพฺโพ
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พฺยาปาทวิตกฺกสฺส ปหานาย อพฺยาปาทวิตกฺโก ภาเวตพฺโพ วิหึสาวิตกฺกสฺส
ปหานาย อวิหึสาวิตกฺโก ภาเวตพฺโพ อิเมส โข ภิกฺขเว
ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย อิเม ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๓๘๑] ๑๑๐ ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม ตโย กามสฺา
พฺยาปาทสฺา วิหึสาสฺา อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺมา
อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ตโย กามสฺาย ปหานาย เนกฺขมฺมสฺา ภาเวตพฺพา
พฺยาปาทสฺาย ปหานาย อพฺยาปาทสฺา ภาเวตพฺพา วิหึสาสฺาย
ปหานาย อวิหึสาสฺา ภาเวตพฺพา อิเมส โข ภิกฺขเว
ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย อิเม ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๓๘๒] ๑๑๑ ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม ตโย กามธาตุ
พฺยาปาทธาตุ วิหึสาธาตุ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺมา อิเมส
โข ภิกฺขเว ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ตโย กามธาตุยา ปหานาย เนกฺขมฺมธาตุ ภาเวตพฺพา
พฺยาปาทธาตุยา ปหานาย อพฺยาปาทธาตุ ภาเวตพฺพา วิหึสาธาตุยา
ปหานาย อวิหึสาธาตุ ภาเวตพฺพา อิเมส โข ภิกขฺ เว ติณฺณ ธมฺมาน
ปหานาย อิเม ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๓๘๓] ๑๑๒ ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม ตโย อสฺสาททิฏิ
อตฺตานุทิฏิ มิจฺฉาทิฏิ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺมา อิเมส
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โข ภิกฺขเว ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา กตเม
ตโย อสฺสาททิฏิยา ปหานาย อนิจฺจสฺา ภาเวตพฺพา อตฺตานุทิฏิยา
ปหานาย อนตฺตสฺา ภาเวตพฺพา มิจฺฉาทิฏิยา ปหานาย
สมฺมาทิฏิ ภาเวตพฺพา อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย
อิเม ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๓๘๔] ๑๑๓ ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม ตโย อรติ วิหึสา ๑
อธมฺมจริยา อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺมา อิเมส โข ภิกฺขเว
ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา กตเม ตโย
อรติยา ปหานาย มุทิตา ภาเวตพฺพา วิหึสาย ๑ ปหานาย อวิหึสา
ภาเวตพฺพา อธมฺมจริยาย ปหานาย ธมฺมจริยา ภาเวตพฺพา อิเมส
โข ภิกฺขเว ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย อิเม ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๓๘๕] ๑๑๔ ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม ตโย อสนฺตุฏิตา
อสมฺปชฺ มหิจฺฉตา อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺมา อิเมส
โข ภิกฺขเว ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ตโย อสนฺตุฏิตาย ปหานาย สนฺตุฏิตา ภาเวตพฺพา
อสมฺปชฺสฺส ปหานาย สมฺปชฺ ภาเวตพฺพ มหิจฺฉตาย ปหานาย
อปฺปจฺฉตา ภาเวตพฺพา อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย
อิเม ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๓๘๖] ๑๑๕ ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม ตโย โทวจสฺสตา
ปาปมิตฺตตา เจตโส วิกเฺ ขโป อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺมา
#๑ โป. วิเหสา ... ฯ
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อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ตโย โทวจสฺสตาย ปหานาย โสวจสฺสตา ภาเวตพฺพา ปาปมิตฺตตาย
ปหานาย กลฺยาณมิตฺตตา ภาเวตพฺพา เจตโส วิกฺเขปสฺส
ปหานาย อานาปานสฺสติ ภาเวตพฺพา อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ
ธมฺมาน ปหานาย อิเม ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๓๘๗] ๑๑๖ ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา กตเม ตโย อุทฺธจฺจ
อสวโร ปมาโท อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺมา อิเมส โข ภิกฺขเว
ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพา กตเม ตโย
อุทฺธจฺจสฺส ปหานาย สมโถ ภาเวตพฺโพ อสวรสฺส ปหานาย สวโร
ภาเวตพฺโพ ปมาทสฺส ปหานาย อปฺปมาโท ภาเวตพฺโพ อิเมส
โข ภิกฺขเว ติณฺณ ธมฺมาน ปหานาย อิเม ตโย ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
ติกวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ราคทุจฺจริตวิตกฺก สฺาธาตูติ ปวุจฺจติ ๑
อสฺสาทอรติ ตุฏิ ทุเว จ ๒ อุทฺธจฺเจน วคฺโคติ ฯ
__________
#๑ ม. ยุ. วุจฺจติ ฯ ๒ ยุ. โทวจ ... ฯ
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วคฺคาสงฺคหิตา สุตฺตนฺตา
[๓๘๘] ๑๑๗ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ กาเย กายานุปสฺสี
วิหริตุ กตเม ฉ กมฺมารามต ภสฺสารามต นิทฺทารามต
สงฺคณิการามต อินฺทฺรเิ ยสุ อคุตฺตทฺวารต โภชเน อมตฺตฺุต
อิเม โข ภิกขฺ เว ฉ ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ กาเย กายานุปสฺสี
วิหริตุ ฯ
[๓๘๙] ๑๑๘ ฉ ภิกขฺ เว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ กาเย กายานุปสฺสี
วิหริตุ กตเม ฉ กมฺมารามต ภสฺสารามต นิทฺทารามต สงฺคณิการามต
อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารต โภชเน อมตฺตฺุต อิเม
โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ กาเย กายานุปสฺสี วิหริตุนฺติ ฯ
[๓๙๐] ๑๑๙ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อชฺฌตฺต กาเย
กายานุปสฺสี วิหริตุ ฯเปฯ พหิทฺธา กาเย อชฺฌตฺตพหิทฺธา กาเย
[๓๙๑] ๑๒๐ ฉ ภิกขฺ เว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ เวทนาสุ
เวทนานุปสฺสี วิหริตุ ฯเปฯ อชฺฌตฺต เวทนาสุ พหิทฺธา เวทนาสุ๗
อชฺฌตฺตพหิทฺธา เวทนาสุ
[๓๙๒] ๑๒๑ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ จิตฺเต จิตฺตานุปสฺสี
วิหริตุ ฯเปฯ อชฺฌตฺต จิตฺเต พหิทฺธา จิตฺเต อชฺฌตฺตพหิทฺธา จิตฺเต
[๓๙๓] ๑๒๒ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหริตุ ฯเปฯ อชฺฌตฺต ธมฺเมสุ พหิทฺธา ธมฺเมสุ
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อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหริตุ กตเม ฉ กมฺมารามต
ภสฺสารามต นิทฺทารามต สงฺคณิการามต อินฺทรฺ ิเยสุ อคุตฺตทฺวารต
โภชเน อมตฺตฺุต อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ
อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหริตุ ฯ
[๓๙๔] ๑๒๓ ฉ ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺเมสุ
ธมฺมานุปสฺสี วิหริตุ กตเม ฉ กมฺมารามต ฯเปฯ โภชเน อมตฺตฺุต
อิเม โข ภิกฺขเว ฉ ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อชฺฌตฺตพหิทฺธา
ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหริตุนฺติ ฯ
[๓๙๕] ๑๒๔ ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ตปุสฺโส คหปติ
ตถาคเต นิฏงฺคโต อมตทฺทโส อมต สจฺฉิกตฺวา อิริยติ กตเมหิ ฉหิ
พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน
อริเยน สีเลน อริเยน าเณน อริยาย วิมุตฺติยา
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ตปุสฺโส คหปติ ตถาคเต
นิฏงฺคโต อมตทฺทโส อมต สจฺฉิกตฺวา อิริยตีติ ฯ
[๓๙๖] ๑๒๕ ฉหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภลฺลโิ ก คหปติ ..
สุทตฺโต คหปติ อนาถปณฺฑิโก .. จิตฺโต คหปติ มจฺฉิกาสณฺฑิโก ..
หตฺถโก อาฬวโก .. มหานาโม สกฺโก .. อุคฺโค คหปติ เวสาลิโก ..
อุคฺคโต คหปติ .. สูโร อมฺพฏโ .. ชีวโก โกมารภจฺโจ .. นกุลปตา
คหปติ .. ตวกณฺณิโก คหปติ .. ปูรโณ คหปติ .. อิสิทตฺโต คหปติ ..
สนฺธาโน คหปติ .. วิชโย ๑ คหปติ .. วชฺชิยมหิโต ๒ คหปติ .. เมณฺฑโก
#๑ ม. วิจโย ฯ ๒ ม. วิชยมาหิโต ฯ
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คหปติ .. วาเสฏโ อุปาสโก .. อริฏโ  อุปาสโก .. สาทตฺโต ๑
อุปาสโก .. ตถาคเต นิฏงฺคโต อมตทฺทโส อมต สจฺฉิกตฺวา อิริยติ
กตเมหิ ฉหิ พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สงฺเฆ
อเวจฺจปฺปสาเทน อริเยน สีเลน อริเยน าเณน อริยาย วิมุตฺติยา
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ฉหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต สาทตฺโต ๑ อุปาสโก
ตถาคเต นิฏงฺคโต อมตทฺทโส อมต สจฺฉิกตฺวา อริยตีติ ฯ
[๓๙๗] ๑๒๖ ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย ฉ ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ฉ ทสฺสนานุตฺตริย สวนานุตฺตริย ลาภานุตฺตริย
สิกฺขานุตฺตริย ปาริจริยานุตฺตริย อนุสฺสตานุตฺตริย ราคสฺส
ภิกฺขเว อภิฺาย อิเม ฉ ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๓๙๘] ๑๒๗ ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย ฉ ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ฉ พุทฺธานุสฺสติ ธมฺมานุสสฺ ติ สงฺฆานุสฺสติ สีลานุสฺสติ
จาคานุสฺสติ เทวตานุสฺสติ ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย อิเม
ฉ ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๓๙๙] ๑๒๘ ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย ฉ ธมฺมา ภาเวตพฺพา
กตเม ฉ อนิจฺจสฺา อนิจฺเจ ทุกขฺ สฺา ทุกฺเข อนตฺตสฺา
ปหานสฺา วิราคสฺา นิโรธสฺา ราคสฺส ภิกขฺ เว
อภิฺาย อิเม ฉ ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๔๐๐] ๑๒๙ ราคสฺส ภิกฺขเว ปริฺาย ฯเปฯ ปริกฺขยาย ปหานาย
ขยาย วยาย วิราคาย นิโรธาย จาคาย ปฏินิสฺสคฺคาย อิเม ๒ ฉ
#๑ ม. ยุ. สารคฺโค ฯ ๒ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ธมฺมา ภาเวตพฺพา ฯเปฯ
[๔๐๑] ๑๓๐ โทสสฺส โมหสฺส โกธสฺส อุปนาหสฺส มกฺขสฺส ปฬาสสฺส
อิสฺสาย มจฺฉริยสฺส มายาย สาเถยฺยสฺส ถมฺภสฺส สารมฺภสฺส มานสฺส
อติมานสฺส มทสฺส ปมาทสฺส อภิฺาย ปริฺาย ปริกฺขยาย
ปหานาย ขยาย วยาย วิราคาย นิโรธาย จาคาย ปฏินิสฺสคฺคาย ฯเปฯ
อิเม โข ภิกขฺ เว ฉ ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ อิทมโวจ ภควา ฯ
อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ
ฉกฺกนิปาโต นิฏิโต ฯ
___________

