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สุตฺตนฺตปฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส
ปฺจโม ภาโค
___________
ทสกนิปาโต
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
ปมปณฺณาสโก
อานิสสวคฺโค ปโม
[๑] เอวมฺเม สุต ฯ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต
เอตทโวจ กิมตฺถิยานิ ภนฺเต กุสลานิ สีลานิ กิมานิสสานีติ ฯ
อวิปฺปฏิสารตฺถานิ โข อานนฺท กุสลานิ สีลานิ อวิปฺปฏิสารานิสสานิ ๑ ฯ
อวิปฺปฏิสาโร ปน ภนฺเต กิมตฺถโิ ย กิมานิสโสติ ฯ อวิปฺปฏิสาโร โข
อานนฺท ปามุชฺชตฺโถ ปามุชฺชานิสโส ๒ ฯ ปามุชฺช ๓ ปน ภนฺเต กิมตฺถิย
กิมานิสสนฺติ ฯ ปามุชชฺ  โข อานนฺท ปตตฺถ ปตานิสส ๔ ฯ ปติ ปน ภนฺเต
กิมตฺถิยา กิมานิสสาติ ฯ ปติ โข อานนฺท ปสฺสทฺธตฺถา
ปสฺสทฺธานิสสา ๕ ฯ ปสฺสทฺธิ ปน ภนฺเต กิมตฺถิยา กิมานิสสาติ ฯ ปสฺสทฺธิ
#๑-๒-๔-๕ ม. ยุ. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ ๓ ปาโมชฺชนฺติป ปาโ ฯ
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โข อานนฺท สุขตฺถา สุขานิสสา ๑ ฯ สุข ปน ภนฺเต กิมตฺถิย กิมานิสสนฺติ ฯ
สุข โข อานนฺท สมาธตฺถ สมาธานิสส ๒ ฯ สมาธิ ปน ภนฺเต
กิมตฺถิโย กิมานิสโสติ ฯ สมาธิ โข อานนฺท ยถาภูตาณทสฺสนตฺโถ
ยถาภูตาณทสฺสนานิสโส ๓ ฯ ยถาภูตาณทสฺสน ปน ภนฺเต กิมตฺถิย
กิมานิสสนฺติ ฯ ยถาภูตาณทสฺสน โข อานนฺท นิพฺพิทาวิราคตฺถ
นิพฺพิทาวิราคานิสส ๔ ฯ นิพฺพิทาวิราโค ปน ภนฺเต กิมตฺถิโย
กิมานิสโสติ ฯ นิพฺพิทาวิราโค โข อานนฺท วิมุตฺติาณทสฺสนตฺโถ
วิมุตฺติาณทสฺสนานิสโส ๕ อิติ โข อานนฺท กุสลานิ สีลานิ
อวิปฺปฏิสารตฺถานิ อวิปฺปฏิสารานิสสานิ อวิปฺปฏิสาโร ปามุชฺชตฺโถ
ปามุชฺชานิสโส ปามุชชฺ  ปตตฺถ ปตานิสส ปติ ปสฺสทฺธตฺถา
ปสฺสทฺธานิสสา ปสฺสทฺธิ สุขตฺถา สุขานิสสา สุข สมาธตฺถ
สมาธานิสส สมาธิ ยถาภูตาณทสฺสนตฺโถ ยถาภูตาณทสฺสนานิสโส
ยถาภูตาณทสฺสน นิพฺพิทาวิราคตฺถ นิพฺพิทาวิราคานิสส นิพฺพิทาวิราโค
วิมุตฺติาณทสฺสนตฺโถ วิมุตฺติาณทสฺสนานิสโส อิติ โข
อานนฺท กุสลานิ สีลานิ อนุปุพฺเพน อรหตฺตาย ๖ ปูเรนฺตีติ ฯ
[๒] สีลวโต ภิกขฺ เว สีลสมฺปนฺนสฺส น เจตนาย กรณีย
อวิปฺปฏิสาโร เม อุปฺปชฺชตูติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย สีลวโต
สีลสมฺปนฺนสฺส อวิปฺปฏิสาโร อุปปฺ ชฺชติ อวิปปฺ ฏิสาริสฺส ภิกฺขเว น
เจตนาย กรณีย ปามุชชฺ  เม อุปฺปชฺชตูติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว
ย อวิปฺปฏิสาริสฺส ปามุชฺช อุปฺปชฺชติ ปมุทติ สฺส ภิกฺขเว น
#๑-๒-๓-๔-๕ ม. ยุ. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ ๖ ม. ยุ. อคฺคาย ฯ
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เจตนาย กรณีย ปติ เม อุปฺปชฺชตูติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย
ปมุทิตสฺส ปติ อุปฺปชฺชติ ปติมนสฺส ภิกฺขเว น เจตนาย กรณีย
กาโย เม ปสฺสมฺภตูติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย ปติมนสฺส
กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกายสฺส ภิกฺขเว น เจตนาย กรณีย
สุข เวทิยามีติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย ปสฺสทฺธกาโย สุข
เวทิยติ สุขโิ น ภิกฺขเว น เจตนาย กรณีย จิตฺต เม
สมาธิยตูติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ
สมาหิตสฺส ภิกฺขเว น เจตนาย กรณีย ยถาภูต ชานามิ ปสฺสามีติ
ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย สมาหิโต ยถาภูต ชานาติ ปสฺสติ
ยถาภูต ภิกขฺ เว ชานโต ปสฺสโต น เจตนาย กรณีย นิพฺพินทฺ ามิ
วิรชฺชามีติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย ยถาภูต ชาน ปสฺส
นิพฺพินฺทติ วิรชฺชติ นิพพฺ ินฺนสฺส ๑ ภิกฺขเว วิรตฺตสฺส น เจตนาย
กรณีย วิมุตตฺ ิาณทสฺสน สจฺฉิกโรมีติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย
นิพฺพินฺโน ๒ วิรตฺโต วิมุตฺติาณทสฺสน สจฺฉิกโรติ อิติ โข ภิกฺขเว
นิพฺพิทาวิราโค วิมุตตฺ ิาณทสฺสนตฺโถ วิมุตฺติาณทสฺสนานิสโส
ยถาภูตาณทสฺสน นิพฺพิทาวิราคตฺถ นิพฺพิทาวิราคานิสส สมาธิ
ยถาภูตาณทสฺสนตฺโถ ยถาภูตาณทสฺสนานิสโส สุข สมาธตฺถ
สมาธานิสส ปสฺสทฺธิ สุขตฺถา สุขานิสสา ปติ ปสฺสทฺธตฺถา
ปสฺสทฺธานิสสา ปามุชชฺ  ปตตฺถ ปตานิสส อวิปฺปฏิสาโร ปามุชฺชตฺโถ
ปามุชฺชานิสโส กุสลานิ สีลานิ อวิปฺปฏิสารตฺถานิ อวิปฺปฏิสารานิสสานิ
#๑ ยุ. นิพฺพนิ ฺทสฺส ฯ ๒ ยุ. นิพฺพินโฺ ท ฯ
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อิติ โข ภิกฺขเว ธมฺมา ธมฺเม อภิสนฺเทนฺติ ธมฺมา ธมฺเม
ปริปูเรนฺติ อปารา ปาร คมนายาติ ฯ
[๓] ทุสสฺ ีลสฺส ภิกขฺ เว สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ
อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร อสติ อวิปฺปฏิสารวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ
ปามุชฺช ปามุชฺเช อสติ ปามุชชฺ วิปนฺนสฺส หตูปนิสา โหติ ปติ
ปติยา อสติ ปติวิปนฺนสฺส หตูปนิสา โหติ ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา
อสติ ปสฺสทฺธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ สุข สุเข อสติ สุขวิปนฺนสฺส
หตูปนิโส โหติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ อสติ สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส
หตูปนิส โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน อสติ
ยถาภูตาณทสฺสนวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ นิพฺพิทาวิราโค
นิพฺพิทาวิราเค อสติ นิพฺพิทาวิราควิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ
วิมุตฺติาณทสฺสน เสยฺยถาป ภิกฺขเว รุกโฺ ข สาขาปลาสวิปนฺโน
ตสฺส ปปฺปฏิกาป น ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป เผคฺคุป สาโรป น
ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ทุสฺสีลสฺส สีลวิปนฺนสฺส
หตูปนิโส โหติ อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร อสติ อวิปฺปฏิสารวิปนฺนสฺส
หตูปนิส โหติ ปามุชชฺ  ฯเปฯ วิมุตฺติาณทสฺสน ๑ ฯ
สีลวโต ภิกขฺ เว สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ อวิปฺปฏิสาโร
อวิปฺปฏิสาเร สติ อวิปฺปฏิสารสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ปามุชชฺ 
ปามุชฺเช สติ ปามุชชฺ สมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺนา โหติ ปติ ปติยา
สติ ปติสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺนา โหติ ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา สติ
#๑ โป. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ
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ปสฺสทฺธิสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหติ สุข สุเข สติ สุขสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ สติ
สมฺมาสมาธิสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ยถาภูตาณทสฺสน
ยถาภูตาณทสฺสเน สติ ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน
โหติ นิพฺพทิ าวิราโค นิพฺพิทาวิราเค สติ นิพพฺ ิทาวิราคสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺน โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน เสยฺยถาป ภิกฺขเว รุกโฺ ข
สาขาปลาสสมฺปนฺโน ตสฺส ปปฺปฏิกาป ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป
เผคฺคุป สาโรป ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกขฺ เว สีลวโต
สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ อวิปปฺ ฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร
สติ อวิปฺปฏิสารสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ปามุชชฺ  ฯเปฯ
วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ฯ
[๔] ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ ทุสฺสีลสฺส
อาวุโส สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร
อสติ อวิปฺปฏิสารวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ปามุชฺช ปามุชฺเช อสติ
ปามุชฺชวิปนฺนสฺส หตูปนิสา โหติ ปติ ปติยา อสติ ปติวิปนฺนสฺส
หตูปนิสา โหติ ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา อสติ ปสฺสทฺธิวิปนฺนสฺส
หตูปนิส โหติ สุข สุเข อสติ สุขวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ
สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ อสติ สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ
ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน อสติ ยถาภูตาณทสฺสนวิปนฺนสฺส
หตูปนิโส โหติ นิพฺพิทาวิราโค นิพฺพิทาวิราเค อสติ
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นิพฺพิทาวิราควิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน เสยฺยถาป
อาวุโส รุกฺโข สาขาปลาสวิปนฺโน ตสฺส ปปฺปฏิกาป น ปาริปูรึ
คจฺฉติ ตโจป เผคฺคุป สาโรป น ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข
อาวุโส ทุสสฺ ีลสฺส สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ อวิปฺปฏิสาโร
อวิปฺปฏิสาเร อสติ อวิปฺปฏิสารวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ปามุชฺช ฯเปฯ
วิมุตฺติาณทสฺสน ฯ สีลวโต อาวุโส สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน
โหติ อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร สติ อวิปฺปฏิสารสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ปามุชฺช ปามุชฺเช สติ ปามุชฺชสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺนา โหติ ปติ ปติยา สติ ปติสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺนา
โหติ ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา สติ ปสฺสทฺธิสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน
โหติ สุข สุเข สติ สุขสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ สมฺมาสมาธิ
สมฺมาสมาธิมฺหิ สติ สมฺมาสมาธิสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน
โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน สติ ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ นิพฺพิทาวิราโค นิพฺพิทาวิราเค
สติ นิพฺพิทาวิราคสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน
เสยฺยถาป อาวุโส รุกฺโข สาขาปลาสสมฺปนฺโน ตสฺส ปปฺปฏิกาป
ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป เผคฺคุป สาโรป ปาริปรู ึ คจฺฉติ เอวเมว
โข อาวุโส สีลวโต สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ
อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร สติ อวิปฺปฏิสารสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ปามุชฺช ฯเปฯ วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ฯ
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[๕] ตตฺร โข อายสฺมา อานนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ ทุสฺสีลสฺส
อาวุโส สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร
อสติ อวิปฺปฏิสารวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ปามุชฺช ปามุชฺเช
อสติ ปามุชชฺ วิปนฺนสฺส หตูปนิสา โหติ ปติ ปตยิ า อสติ ปตวิ ิปนฺนสฺส
หตูปนิสา โหติ ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา อสติ ปสฺสทฺธิวิปนฺนสฺส
หตูปนิส โหติ สุข สุเข อสติ สุขวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ
สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ อสติ สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส
โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน อสติ ยถาภูตาณทสฺสนวิปนฺนสฺส
หตูปนิโส โหติ นิพฺพิทาวิราโค นิพฺพิทาวิราเค อสติ
นิพฺพิทาวิราควิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน เสยฺยถาป
อาวุโส รุกฺโข สาขาปลาสวิปนฺโน ตสฺส ปปฺปฏิกาป น ปาริปูรึ
คจฺฉติ ตโจป เผคฺคุป สาโรป น ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข
อาวุโส ทุสสฺ ีลสฺส สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร
อสติ อวิปปฺ ฏิสารวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ปามุชฺช ฯเปฯ
วิมุตฺติาณทสฺสน ฯ สีลวโต อาวุโส สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน
โหติ อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร สติ อวิปฺปฏิสารสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ปามุชฺช ปามุชฺเช สติ ปามุชฺชสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺนา โหติ ปติ ปตยิ า สติ ปติสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺนา โหติ ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา สติ ปสฺสทฺธสิ มฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺน โหติ สุข สุเข สติ สุขสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน
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โหติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ สติ สมฺมาสมาธิสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน สติ
ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ นิพฺพิทาวิราโค
นิพฺพิทาวิราเค สติ นิพฺพิทาวิราคสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหติ
วิมุตฺติาณทสฺสน เสยฺยถาป อาวุโส รุกโฺ ข สาขาปลาสสมฺปนฺโน
ตสฺส ปปฺปฏิกาป ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป เผคฺคุป สาโรป ปาริปูรึ
คจฺฉติ เอวเมว โข อาวุโส สีลวโต สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน
โหติ อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร สติ อวิปฺปฏิสารสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ปามุชฺช ฯเปฯ วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ฯ
[๖] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สิยา นุ โข ภนฺเต
ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี
อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส น เตชสฺมึ เตโชสฺี
อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น อากาสานฺจายตเน
อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน วิฺาณฺจายตนสฺี
อสฺส น อากิฺจฺายตเน อากิฺจฺายตนสฺี
อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน เนวสฺานาสฺายตนสฺี
อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส น ปรโลเก ปรโลกสฺี
อสฺส สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ สิยา อานนฺท ภิกฺขุโน ตถารูโป
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สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส น อาปสฺมึ
อาโปสฺี อสฺส น เตชสฺมึ เตโชสฺี อสฺส น วายสฺมึ
วาโยสฺี อสฺส น อากาสานฺจายตเน อากาสานฺจายตนสฺี
อสฺส น วิฺาณฺจายตเน วิฺาณฺจายตนสฺี อสฺส
น อากิฺจฺายตเน อากิฺจฺายตนสฺี อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน
เนวสฺานาสฺายตนสฺี อสฺส น อิธโลเก
อิธโลกสฺี อสฺส น ปรโลเก ปรโลกสฺี อสฺส สฺี
จ ปน อสฺสาติ ฯ ยถากถ ปน ภนฺเต สิยา ภิกฺขโุ น ตถารูโป
สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส น อาปสฺมึ
อาโปสฺี อสฺส น เตชสฺมึ เตโชสฺี อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี
อสฺส น อากาสานฺจายตเน อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น
วิฺาณฺจายตเน วิฺาณฺจายตนสฺี อสฺส น
อากิฺจฺายตเน อากิฺจฺายตนสฺี อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน
เนวสฺานาสฺายตนสฺี อสฺส น อิธโลเก
อิธโลกสฺี อสฺส น ปรโลเก ปรโลกสฺี อสฺส สฺี จ ปน
อสฺสาติ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุ เอวสฺี โหติ เอต สนฺต เอต
ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย
วิราโค นิโรโธ นิพฺพานนฺติ เอว โข อานนฺท สิยา ภิกฺขุโน
ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส
น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส น เตชสฺมึ เตโชสฺี อสฺส น
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วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น อากาสานฺจายตเน อากาสานฺจายตนสฺี
อสฺส น วิฺาณฺจายตเน วิฺาณฺจายตนสฺี
อสฺส น อากิฺจฺายตเน อากิฺจฺายตนสฺี อสฺส น
เนวสฺานาสฺายตเน เนวสฺานาสฺายตนสฺี อสฺส น
อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส น ปรโลเก ปรโลกสฺี อสฺส
สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ
[๗] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยนายสฺมา สารีปุตฺโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ
สิยา นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ
ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส
น เตชสฺมึ เตโชสฺี อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น
อากาสานฺจายตเน อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน
วิฺาณฺจายตนสฺี อสฺส น อากิฺจฺายตเน
อากิฺจฺายตนสฺี อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน
เนวสฺานาสฺายตนสฺี อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี
อสฺส น ปรโลเก ปรโลกสฺี อสฺส สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ
สิยา อาวุโส อานนฺท ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว
ปวิย ปวีสฺี อสฺส ฯเปฯ น ปรโลเก ปรโลกสฺี อสฺส
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สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ ยถากถ ปนาวุโส สารีปุตฺต สิยา ภิกฺขุโน
ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส ฯเปฯ
น ปรโลเก ปรโลกสฺี อสฺส สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ
เอกมิทาห อาวุโส อานนฺท สมย อิเธว สาวตฺถิย วิหรามิ อนฺธวนสฺมึ
ตตฺถาห ตถารูป สมาธึ สมาปชฺชึ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี
อโหสึ น อาปสฺมึ อาโปสฺี อโหสึ น เตชสฺมึ เตโชสฺี
อโหสึ น วายสฺมึ วาโยสฺี อโหสึ น อากาสานฺจายตเน
อากาสานฺจายตนสฺี อโหสึ น วิฺาณฺจายตเน วิฺาณฺจายตนสฺี
อโหสึ น อากิฺจฺายตเน อากิฺจฺายตนสฺี
อโหสึ น เนวสฺานาสฺายตเน เนวสฺานาสฺายตนสฺี
อโหสึ น อิธโลเก อิธโลกสฺี อโหสึ น ปรโลเก
ปรโลกสฺี อโหสึ สฺี จ ปน อโหสินฺติ ฯ กึสฺี ปนายสฺมา
สารีปุตฺโต ตสฺมึ สมเย อโหสีติ ฯ ภวนิโรโธ นิพฺพาน ภวนิโรโธ
นิพฺพานนฺติ โข เม อาวุโส อฺาว สฺา อุปฺปชฺชติ อฺาว
สฺา นิรชุ ฺฌติ เสยฺยถาป อาวุโส สกลิกคฺคสิ ฺส ฌายมานสฺส
อฺาว อจฺจิ อุปฺปชฺชติ อฺาว อจฺจิ นิรุชฺฌติ เอวเมว โข
เม อาวุโส ภวนิโรโธ นิพฺพาน ภวนิโรโธ นิพพฺ านนฺติ อฺาว
สฺา อุปฺปชฺชติ อฺาว สฺา นิรชุ ฌ
ฺ ติ ภวนิโรโธ
นิพฺพานนฺติ ๑ สฺี จ ปนาห อาวุโส ตสฺมึ สมเย อโหสินฺติ ฯ
[๘] สทฺโธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โหติ โน จ สีลวา เอว โส
#๑ โป. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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เตนงฺเคน อปริปูโร โหติ เตน ต องฺค ปริปูเรตพฺพ กินฺตาห
สทฺโธ อสฺส สีลวา จาติ ยโต จ โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สทฺโธ จ
โหติ สีลวา จ เอว โส เตนงฺเคน ปริปูโร โหติ สทฺโธ จ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ โหติ สีลวา จ โน จ พหุสฺสุโต ฯเปฯ พหุสฺสุโต
จ โน จ ธมฺมกถิโก ธมฺมกถิโก จ โน จ ปริสาวจโร
ปริสาวจโร จ โน จ วิสารโท ปริสาย ธมฺม เทเสติ วิสารโท
จ ปริสาย ธมฺม เทเสติ โน จ วินยธโร วินยธโร จ โน
จ อารฺโก ปนฺตเสนาสโน อารฺโก จ ปนฺตเสนาสโน โน
จ จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี
โหติ อกิจฉฺ ลาภี อกสิรลาภี จตุนฺนฺจ ฌานาน อาภิเจตสิกาน
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี โน
จ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอว โส เตนงฺเคน
อปริปูโร โหติ เตน ต องฺค ปริปเู รตพฺพ กินตฺ าห สทฺโธ จ
อสฺส สีลวา จ พหุสฺสุโต จ ธมฺมกถิโก จ ปริสาวจโร จ วิสารโท
จ ปริสาย ธมฺม เทเสยฺย วินยธโร จ อารฺโก จ ปนฺตเสนาสโน
จตุนฺนฺจ ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี
อสฺส อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อาสวานฺจ ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหเรยฺยนฺติ ยโต จ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สทฺโธ จ โหติ สีลวา จ
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พหุสฺสุโต จ ธมฺมกถิโก จ ปริสาวจโร จ วิสารโท จ ปริสาย
ธมฺม เทเสติ วินยธโร จ อารฺโก จ ปนฺตเสนาสโน จตุนฺนฺจ
ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภี อาสวานฺจ ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ
เอว โส เตนงฺเคน ปริปูโร โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สมนฺตปาสาทิโก จ โหติ สพฺพาการปริปูโร จาติ ฯ
[๙] สทฺโธ [๑] ภิกฺขเว ภิกฺขุ โหติ โน จ สีลวา [๒] สีลวา
จ โน จ พหุสฺสุโต พหุสฺสุโต จ โน จ ธมฺมกถิโก ธมฺมกถิโก
จ โน จ ปริสาวจโร ปริสาวจโร จ โน จ วิสารโท ปริสาย
ธมฺม เทเสติ วิสารโท จ ปริสาย ธมฺม เทเสติ โน จ วินยธโร
วินยธโร จ โน จ อารฺโก ปนฺตเสนาสโน อารฺโก จ
ปนฺตเสนาสโน โน จ เย เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกฺกมฺม รูเป
อารุปฺปา เต กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ เย เต สนฺตา วิโมกฺขา
อติกฺกมฺม รูเป อารุปฺปา เต จ กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ โน จ
อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม
สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอว โส เตนงฺเคน
อปริปูโร โหติ เตน ต องฺค ปริปเู รตพฺพ กินตฺ าห สทฺโธ จ
อสฺส สีลวา จ พหุสฺสุโต จ ธมฺมกถิโก จ ปริสาวจโร จ วิสารโท
จ ปริสาย ธมฺม เทเสยฺย วินยธโร จ อารฺโก จ ปนฺตเสนาสโน
#๑ โป. ม. ยุ. จสทฺโท ทิสสฺ ติ ฯ ๒ ม. ยุ. เปยฺยาโล อตฺถิ ฯ
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เย เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกฺกมฺม รูเป อารุปฺปา เต จ กาเยน
ผุสิตฺวา วิหเรยฺย อาสวานฺจ ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยนฺติ
ยโต จ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สทฺโธ จ โหติ สีลวา จ พหุสฺสุโต จ
ธมฺมกถิโก จ ปริสาวจโร จ วิสารโท จ ปริสาย ธมฺม เทเสติ
วินยธโร จ อารฺโก จ ปนฺตเสนาสโน เย เต สนฺตา วิโมกฺขา
อติกฺกมฺม รูเป อารุปฺปา เต จ กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ อาสวานฺจ
ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอว โส เตนงฺเคน ปริปโู ร โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สมนฺตปาสาทิโก
จ โหติ สพฺพาการปริปูโร จาติ ฯ
[๑๐] สทฺโธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โหติ โน จ สีลวา เอว
โส เตนงฺเคน อปริปโู ร โหติ เตน ต องฺค ปริปเู รตพฺพ กินตฺ าห
สทฺโธ จ อสฺส สีลวา จาติ ยโต จ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สทฺโธ
จ โหติ สีลวา จ เอว โส เตนงฺเคน ปริปโู ร โหติ สทฺโธ
จ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โหติ สีลวา จ โน จ พหุสฺสุโต พหุสฺสุโต จ
โน จ ธมฺมกถิโก ธมฺมกถิโก จ โน จ ปริสาวจโร ปริสาวจโร
จ โน จ วิสารโท ปริสาย ธมฺม เทเสติ วิสารโท จ ปริสาย ธมฺม
เทเสติ โน จ วินยธโร วินยธโร จ โน จ อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ
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อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ
อเนกวิหิตฺจ ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ
เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ โน จ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯเปฯ
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ทิพเฺ พน จ จกฺขุนา วิสุทฺเธน๔
อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ โน จ
อาสวาน ขยา ฯเปฯ สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอว โส
เตนงฺเคน อปริปูโร โหติ เตน ต องฺค ปริปูเรตพฺพ กินฺตาห
สทฺโธ จ อสฺส สีลวา จ พหุสฺสุโต จ ธมฺมกถิโก จ ปริสาวจโร
จ วิสารโท จ ปริสาย ธมฺม เทเสยฺย วินยธโร จ อเนกวิหิตฺจ
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสเรยฺย เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ
อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสเรยฺย ทิพเฺ พน
จ จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต
ปชาเนยฺย อาสวานฺจ ขยา ฯเปฯ สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยนฺติ
ยโต จ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สทฺโธ จ โหติ สีลวา จ พหุสฺสุโต จ
ธมฺมกถิโก จ ปริสาวจโร จ วิสารโท จ ปริสาย ธมฺม เทเสติ
วินยธโร จ อเนกวิหิตฺจ ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป
ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ทิพฺเพน จ จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ อาสวานฺจ ขยา อนาสว

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 16

เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอว โส เตนงฺเคน ปริปูโร โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ สมนฺตปาสาทิโก จ
โหติ สพฺพาการปริปูโร จาติ ฯ
อานิสสวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
กิมตฺถิย ๑ เจตนา สีล อุปนิสา อานนฺทปฺจม
สมาธิ สารีปุตฺโต จ สทฺโธ สนฺเตน วิชฺชยาติ ฯ
____________
นาถกรณวคฺโค ทุติโย
[๑๑] ปฺจงฺคสมนฺนาคโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจงฺคสมนฺนาคต
เสนาสน เสวมาโน ภชมาโน นจิรสฺเสว อาสวาน ขยา อนาสว
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺย กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจงฺคสมนฺนาคโต โหติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สทฺโธ โหติ สทฺทหติ ตถาคตสฺส โพธึ อิติป
โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพทุ ฺโธ 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
#๑ ม. กิมตฺถิย เจตนา จ ตโย อุปนิสาป จ
# สมาธิ สาริปุตฺโต จ ฌาน สนฺเตน วิชฺชยาติ ฯ
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อารทฺธวิริโย วิหรติ อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน
อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ
ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจงฺคสมนฺนาคโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว เสนาสน ปฺจงฺคสมนฺนาคต
โหติ อิธ ภิกฺขเว เสนาสน นาติทูร โหติ นาจฺจาสนฺน คมนาคมนสมฺปนฺน ทิวา อปฺปกิณฺณ รตฺตึ อปฺปสทฺท อปฺปนิคฺโฆส อปฺปฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺส ตสฺมึ โข ปน เสนาสเน วิหรนฺตสฺส
อปฺปกสิเรเนว อุปฺปชฺชนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารา ตสฺมึ โข ปน เสนาสเน เถรา ภิกฺขู วิหรนฺติ พหุสฺสุตา
อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา มาติกาธรา เต กาเลน กาล อุปสงฺกมิตฺวา ปริปุจฺฉติ ปริปฺหติ อิท ภนฺเต กถ อิมสฺส โก
อตฺโถติ ตสฺส เต อายสฺมนฺโต อวิวฏฺเจว วิวรนฺติ อนุตฺตานีกตฺจ อุตฺตานีกโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ จ กงฺขฏานิเยสุ ธมฺเมสุ กงฺข
ปฏิวิโนเทนฺติ เอว โข ภิกฺขเว เสนาสน ปฺจงฺคสมนฺนาคต โหติ ฯ
ปฺจงฺคสมนฺนาคโต โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปฺจงฺคสมนฺนาคต เสนาสน
เสวมาโน ภชมาโน นจิรสฺเสว อาสวาน ขยา ฯเปฯ สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยาติ ฯ
[๑๒] ปฺจงฺควิปฺปหีโน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจงฺคสมนฺนาคโต
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อิมสฺมึ ธมฺมวินเย เกวลี วุสิตวา อุตฺตมปุริโสติ วุจฺจติ กถฺจ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจงฺควิปฺปหีโน โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน กามจฺฉนฺโท
ปหีโน โหติ พฺยาปาโท ปหีโน โหติ ถีนมิทฺธ ปหีน
โหติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหีน โหติ วิจิกิจฺฉา ปหีนา โหติ เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจงฺควิปฺปหีโน โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ปฺจงฺคสมนฺนาคโต โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อเสเขน สีลกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมาธิกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ
อเสเขน ปฺากฺขนฺเธน สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติกฺขนฺเธน
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
โหติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจงฺคสมนฺนาคโต โหติ ฯ ปฺจงฺควิปฺปหีโน
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจงฺคสมนฺนาคโต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
เกวลี วุสิตวา อุตฺตมปุริโสติ วุจฺจตีติ ๑ ฯ
กามจฺฉนฺโท จ พฺยาปาโท ถีนมิทฺธฺจ ภิกฺขุโน
อุทฺธจฺจ วิจิกิจฺฉา จ สพฺพโสว น วิชฺชติ
อเสเขน จ สีเลน อเสเขน สมาธินา
วิมุตฺติยา จ สมฺปนฺโน าเณน จ ตถาวิโธ
ส เว ปฺจงฺคสมฺปนฺโน ปฺจงฺคานิ ๒ วิวชฺชย
ส ๓ เว อิมสฺมึ ธมฺมวินเย เกวลี อิติ วุจฺจตีติ ๔ ฯ
[๑๓] ทสยิมานิ ภิกฺขเว สโยชนานิ กตมานิ ทส
ปฺโจรมฺภาคิยานิ สโยชนานิ ปฺจุทฺธมฺภาคิยานิ สโยชนานิ กตมานิ
#๑ โป. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ปฺจ องฺเค ฯ ๓ ม. ยุ. ส เวติ ปาทฺวย
#นตฺถิ ฯ ๔ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ปฺโจรมฺภาคิยานิ สโยชนานิ สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉา สีลพฺพตปรามาโส
กามจฺฉนฺโท พฺยาปาโท อิมานิ ปฺโจรมฺภาคิยานิ สโยชนานิ
กตมานิ ปฺจุทฺธมฺภาคิยานิ สโสชนานิ รูปราโค อรูปราโค มาโน
อุทฺธจฺจ อวิชฺชา อิมานิ ปฺจุทฺธมฺภาคิยานิ สโยชนานิ อิมานิ โข
ภิกฺขเว ทส สโยชนานีติ ๑ ฯ
[๑๔] ยสฺสกสฺสจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขนุ ิยา วา ปฺจ
เจโตขิลา ๒ อปฺปหีนา ปฺจ เจตโส วินิพนฺธา อสมุจฺฉินนา ตสฺส
ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ หานิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ
ธมฺเมสุ โน วุฑฺฒิ กตมสฺส ปฺจ เจโตขิลา อปฺปหีนา โหนฺติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺถริ กงฺขติ วิจิกิจฺฉติ นาธิมุจฺจติ น สมฺปสีทติ
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 เอวมสฺสาย ปโม เจโตขิโล อปฺปหีโน โหติ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ธมฺเม กงฺขติ ฯเปฯ สงฺเฆ กงฺขติ สิกฺขาย กงฺขติ
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 เอวมสฺสาย ปฺจโม เจโตขิโล อปฺปหีโน โหติ ฯ อิมสฺส
#๑ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. เจโตขีลา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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ปฺจ เจโตขิลา อปฺปหีนา โหนฺติ ฯ กตมสฺส ปฺจ เจตโส วินิพนฺธา อสมุจฺฉินฺนา โหนฺติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ กาเมสุ อวีตราโค
โหติ อวิคตจฺฉนฺโท อวิคตเปโม อวิคตปปาโส อวิคตปริฬาโห อวิคตตโณฺห โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเมสุ อวีตราโค โหติ อวิคตจฺฉนฺโท
อวิคตเปโม อวิคตปปาโส อวิคตปริฬาโห อวิคตตโณฺห ตสฺส
จิตฺต น นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย ปธานาย ยสฺส
จิตฺต น นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย ปธานาย
เอวมสฺสาย ปโม เจตโส วินิพนฺโธ อสมุจฺฉินฺโน โหติ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย อวีตราโค โหติ ฯเปฯ รูเป อวีตราโค โหติ
ยาวทตฺถ อุทราวเทหก ภฺุชิตฺวา เสยฺยสุข ปสฺสสุข มิทฺธสุข อนุยุตฺโต
วิหรติ อฺตร เทวนิกาย ปณิธาย พฺรหฺมจริย จรติ อิมนิ าห
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
เอวมสฺสาย ปฺจโม เจตโส วินิพนฺโธ อสมุจฺฉินฺโน โหติ ฯ อิมสฺส
ปฺจ เจตโส วินิพนฺธา อสมุจฺฉินฺนา โหนฺติ ฯ ยสฺสกสฺสจิ ภิกฺขเว
ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนิยา วา อิเม ปฺจ เจโตขิลา อปฺปหีนา อิเม
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ปฺจ เจตโส วินิพนฺธา อสมุจฺฉินฺนา ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส
วา อาคจฺฉติ หานิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน วุฑฒ
ฺ ิ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว กาฬปกฺเข จนฺทสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา
อาคจฺฉติ หายเตว วณฺเณน หายติ มณฺฑเลน หายติ อาภาย
หายติ อาโรหปริณาเหน เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺสกสฺสจิ ภิกขฺ ุสฺส
วา ภิกฺขุนิยา วา อิเม ปฺจ เจโตขิลา อปฺปหีนา อิเม ปฺจ
เจตโส วินพิ นฺธา อสมุจฺฉินฺนา ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา
อาคจฺฉติ หานิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน วุฑฺฒิ ฯ
ยสฺสกสฺสจิ ภิกฺขเว ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขนุ ิยา วา ปฺจ เจโตขิลา ปหีนา
ปฺจ เจตโส วินิพนฺธา สมุจฺฉินฺนา ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส
วา อาคจฺฉติ วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปริหานิ
กตมสฺส ปฺจ เจโตขิลา ปหีนา โหนฺติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺถริ
น กงฺขติ น วิจิกิจฺฉติ อธิมุจฺจติ สมฺปสีทติ โย โส ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สตฺถริ น กงฺขติ น วิจิกิจฺฉติ อธิมุจฺจติ สมฺปสีทติ ตสฺส
จิตฺต นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย ปธานาย ยสฺส จิตฺต
นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย ปธานาย เอวมสฺสาย ปโม
เจโตขิโล ปหีโน โหติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ธมฺเม น กงฺขติ
ฯเปฯ สงฺเฆ น กงฺขติ สิกฺขาย น กงฺขติ สพฺรหฺมจารีสุ น
กุปโต โหติ อตฺตมโน น อาหตจิตฺโต น ขิลชาโต โย โส ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีสุ น กุปโต โหติ อตฺตมโน น อาหตจิตฺโต น
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ขิลชาโต ตสฺส จิตฺต นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย ปธานาย
ยสฺส จิตฺต นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย ปธานาย
เอวมสฺสาย ปฺจโม เจโตขิโล ปหีโน โหติ ฯ อิมสฺส ปฺจ เจโตขิลา
ปหีนา โหนฺติ ฯ กตมสฺส ปฺจ เจตโส วินพิ นฺธา สุสมุจฺฉินฺนา
โหนฺติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ กาเมสุ วีตราโค โหติ วิคตจฺฉนฺโท
วิคตเปโม วิคตปปาโส วิคตปริฬาโห วิคตตโณฺห โย โส ภิกฺขเว
ภิกฺขุ กาเมสุ วีตราโค โหติ วิคตจฺฉนฺโท วิคตเปโม วิคตปปาโส
วิคตปริฬาโห วิคตตโณฺห ตสฺส จิตฺต นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย
สาตจฺจาย ปธานาย ยสฺส จิตฺต นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย
สาตจฺจาย ปธานาย เอวมสฺสาย ปโม เจตโส วินิพนฺโธ สุสมุจฺฉินฺโน
โหติ ฯ ปุน จปร ภิกขฺ เว ภิกฺขุ กาเย วีตราโค โหติ ฯเปฯ
รูเป วีตราโค โหติ น ยาวทตฺถ อุทราวเทหก ภฺุชิตฺวา เสยฺยสุข
ปสฺสสุข มิทฺธสุข อนุยตุ ฺโต วิหรติ น อฺตร เทวนิกาย ปณิธาย
พฺรหฺมจริย จรติ อิมินาห สีเลน วา วเตน วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน
วา เทโว วา ภวิสฺสามิ เทวฺตโร วาติ โย โส ภิกฺขเว
ภิกฺขุ น อฺตร เทวนิกาย ปณิธาย พฺรหฺมจริย จรติ อิมนิ าห
สีเลน วา วเตน วา ตเปน วา พฺรหฺมจริเยน วา เทโว วา ภวิสฺสามิ
เทวฺตโร วาติ ตสฺส จิตฺต นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย
ปธานาย ยสฺส จิตฺต นมติ อาตปฺปาย อนุโยคาย สาตจฺจาย ปธานาย
เอวมสฺสาย ปฺจโม เจตโส วินิพนฺโธ สุสมุจฺฉินฺโน โหติ ฯ อิมสฺส
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ปฺจ เจตโส วินิพนฺธา สุสมุจฺฉินฺนา โหนฺติ ฯ ยสฺสกสฺสจิ ภิกฺขเว
ภิกฺขุสฺส วา ภิกฺขุนิยา วา อิเม ปฺจ เจโตขิลา ปหีนา อิเม ปฺจ
เจตโส วินพิ นฺธา สุสมุจฺฉินฺนา ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา
อาคจฺฉติ วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปริหานิ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ชุณฺหปกฺเข จนฺทสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา
อาคจฺฉติ วฑฺฒเตว วณฺเณน วฑฺฒติ มณฺฑเลน วฑฺฒติ อาภาย
วฑฺฒติ อาโรหปริณาเหน เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺสกสฺสจิ ภิกฺขุสฺส
วา ภิกฺขุนิยา วา อิเม ปฺจ เจโตขิลา ปหีนา อิเม ปฺจ เจตโส
วินิพนฺธา สุสมุจฺฉินฺนา ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ
วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปริหานีติ ฯ
[๑๕] ยาวตา ภิกฺขเว 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 เอวเมว โข ภิกฺขเว เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ
เต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา อปฺปมาโท เตส อคฺคมกฺขายติ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยานิกานิจิ ชงฺคลาน ปาณาน ปทชาตานิ
สพฺพานิ ตานิ หตฺถิปเท สโมธาน คจฺฉนฺติ หตฺถิปท เตส อคฺคมกฺขาติ
ยทิท มหนฺตตฺเตน เอวเมว โข ภิกฺขเว เยเกจิ กุสลา
ธมฺมา สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา อปฺปมาโท
เตส อคฺคมกฺขายติ เสยฺยถาป ภิกขฺ เว กูฏาคารสฺส ยากาจิ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 24

โคปานสิโย สพฺพา ตา กูฏงฺคมา กูฏนินฺนา กูฏสโมสรณา กูฏ ๑ ตาส
อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข ภิกฺขเว เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ
เต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา อปฺปมาโท เตส อคฺคมกฺขายติ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว เยเกจิ มูลคนฺธา กาฬานุสาริย เตส
อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
เยเกจิ สารคนฺธา โลหิตจนฺทน เตส อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข
ภิกฺขเว ฯเปฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว เยเกจิ ปุปฺผคนฺธา วสฺสิก เตส
อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว เยเกจิ
กุฑฺฑราชาโน สพฺเพ เต รฺโ จกฺกวตฺติสฺส อนุยนฺตา วตฺตนฺติ
ราชา เตส จกฺกวตฺติ อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยากาจิ ตารกรูปาน ปภา สพฺพา ตา จนฺทปฺปภาย
กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ จนฺทปฺปภา ตาส อคฺคมกฺขายติ เอวเมว
โข ภิกฺขเว ฯเปฯ เสยฺยถาป ภิกฺขเว สรทสมเย วิทฺเธ วิคตวลาหเก
เทเว อาทิจฺโจ นภ อพฺภสุ ฺสกฺกมาโน สพฺพ อากาสคต ตมคต อภิวิหจฺจ
ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจติ จ เอวเมว โข ภิกฺขเว ฯเปฯ
เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยากาจิ มหานทิโย เสยฺยถีท คงฺคา ยมุนา
อจิรวตี สรภู มหี สพฺพา ตา สมุทฺทงฺคมา สมุทฺทนินฺนา สมุทฺทโปณา
สมุทฺทปพฺภารา มหาสมุทฺโท ตาส อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข
ภิกฺขเว เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกา อปฺปมาทสโมสรณา
อปฺปมาโท เตส อคฺคมกฺขายตีติ ฯ
#๑ ม. กูโฏ ฯ๔
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[๑๖] ทสยิเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา อาหุเนยฺยา ปาหุเนยฺยา
ทกฺขิเณยฺยา อฺชลิกรณียา อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส กตเม ทส
ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ อุภโตภาควิมุตฺโต
ปฺาวิมุตฺโต กายสกฺขิ ทิฏิปฺปตฺโต สทฺธาวิมุตฺโต ธมฺมานุสารี
สทฺธานุสารี โคตฺรภู อิเม โข ภิกฺขเว ทส ปุคฺคลา อาหุเนยฺยา
ฯเปฯ อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
[๑๗] สนาถา ภิกฺขเว วิหรถ มา อนาถา ทุกฺข ภิกฺขเว
อนาโถ วิหรติ ทสยิเม ภิกฺขเว นาถกรณา ธมฺมา กตเม ทส
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ
อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ
สิกฺขาปเทสุ ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สมาทาย
สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุ พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา
มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสสฺ ุตา
โหนฺติ ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏ ิยา สุปฺปฏิวิทฺธา
ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ พหุสฺสุโต โหติ ฯเปฯ ทิฏ ิยา สุปฺปฏิวิทฺธา
อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต
โหติ กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโก ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต
โหติ กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโก อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ
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ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สุวโจ โหติ โสวจสฺสกรเณหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ขโม ปทกฺขณ
ิ คฺคาหี อนุสาสนึ ยมฺป ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สุวโจ โหติ โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ขโม
ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนึ อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ยานิ ตานิ สพฺรหฺมจารีน อุจฺจาวจานิ กึกรณียานิ ตตฺถ
ทกฺโข โหติ อนลโส ตตฺรุปายาย วีมสาย สมนฺนาคโต อล กาตุ อล
สวิธาตุ ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยานิ ตานิ สพฺรหฺมจารีน อุจฺจาวจานิ
กึกรณียานิ ฯเปฯ อล กาตุ อล สวิธาตุ อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ธมฺมกาโม โหติ ปยสมุทาหาโร
อภิธมฺเม อภิวินเย อุฬารปามุชฺโช ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺมกาโม
โหติ ปยสมุทาหาโร อภิธมฺเม อภิวินเย อุฬารปามุชฺโช อยมฺป ธมฺโม
นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อารทฺธวิรโิ ย วิหรติ อกุสลาน
ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม
อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ อารทฺธวิริโย
วิหรติ อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย
ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ อยมฺป ธมฺโม
นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ สนฺตฏุ โ โหติ
อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สนฺตุฏโ โหติ อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน
อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สติมา
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โหติ ปรเมน สติเนปกฺเกน สมนฺนาคโต จิรกตมฺป จิรภาสิตมฺป สริตา
อนุสฺสริตา ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติมา โหติ ปรเมน สติเนปกฺเกน
สมนฺนาคโต จิรกตมฺป จิรภาสิตมฺป สริตา อนุสสฺ ริตา อยมฺป ธมฺโม
นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา
ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา
ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย
สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา อยมฺป
ธมฺโม นาถกรโณ ฯ สนาถา ภิกฺขเว วิหรถ มา อนาถา ทุกฺข
ภิกฺขเว อนาโถ วิหรติ อิเม โข ภิกฺขเว ทส นาถกรณา ธมฺมาติ ฯ
[๑๘] สนาถา ภิกฺขเว วิหรถ มา อนาถา ทุกฺข ภิกฺขเว
อนาโถ วิหรติ ทสยิเม ภิกฺขเว นาถกรณา ธมฺมา กตเม ทส
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สมาทาย สิกขฺ ติ สิกฺขาปเทสุ
สีลวา วตาย ภิกฺขุ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสูติ เถราป
น ภิกฺขู วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ มชฺฌิมาป ภิกฺขู นวาป
ภิกฺขู วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ ตสฺส เถรานุกมฺปตสฺส มชฺฌิมานุกมฺปตสฺส
นวานุกมฺปตสฺส วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ
โน ปริหานิ อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
พหุสฺสุโต โหติ ฯเปฯ ทิฏิยา สุปปฺ ฏิวิทฺธา พหุสฺสุโต วตาย ภิกฺขุ
สุตธโร สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา
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ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา วจสา
ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธาติ เถราป น ภิกฺขู
วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ มชฺฌิมาป ภิกฺขู นวาป ภิกฺขู
วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ ตสฺส เถรานุกมฺปตสฺส มชฺฌิมานุกมฺปตสฺส
นวานุกมฺปตสฺส วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน
ปริหานิ อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กลฺยาณมิตฺโต โหติ กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโก กลฺยาณมิตฺโต
วตาย ภิกฺขุ กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโกติ เถราป น ภิกฺขู
วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ มชฺฌิมาป ภิกฺขู นวาป ภิกฺขู
วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ ตสฺส เถรานุกมฺปตสฺส มชฺฌิมานุกมฺปตสฺส
นวานุกมฺปตสฺส วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน
ปริหานิ อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สุวโจ โหติ โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ขโม ปทกฺขิณคฺคาหี
อนุสาสนึ สุวโจ วตาย ภิกฺขุ โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ขโม ปทกฺขณ
ิ คฺคาหี อนุสาสนินฺติ เถราป น ภิกฺขู วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ
มฺนฺติ มชฺฌิมาป ภิกฺขู นวาป ภิกฺขู วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ
มฺนฺติ ตสฺส เถรานุกมฺปตสฺส มชฺฌิมานุกมฺปตสฺส นวานุกมฺปตสฺส
วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปริหานิ อยมฺป ธมฺโม
นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยานิ ตานิ สพฺรหฺมจารีน
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อุจฺจาวจานิ กึกรณียานิ ตตฺถ ทกฺโข โหติ อนลโส ตตฺรุปายาย
วีมสาย สมนฺนาคโต อล กาตุ อล สวิธาตุ ยานิ ตานิ สพฺรหฺมจารีน
อุจฺจาวจานิ กึกรณียานิ ตตฺถ ทกฺโข วตาย ภิกฺขุ อนลโส
ตตฺรุปายาย วีมสาย สมนฺนาคโต อล กาตุ อล สวิธาตุนฺติ เถราป
น ภิกฺขู วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ มชฺฌิมาป ภิกฺขู นวาป
ภิกฺขู วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ ตสฺส เถรานุกมฺปตสฺส มชฺฌิมานุกมฺปตสฺส
นวานุกมฺปตสฺส วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ
โน ปริหานิ อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ธมฺมกาโม โหติ ปยสมุทาหาโร อภิธมฺเม อภิวินเย อุฬารปามุชฺโช
ธมฺมกาโม วตาย ภิกฺขุ ปยสมุทาหาโร อภิธมฺเม อภิวินเย อุฬารปามุชฺโชติ
เถราป น ภิกฺขู วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ มชฺฌมิ าป
ภิกฺขู นวาป ภิกฺขู วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ ตสฺส เถรานุกมฺปตสฺส
มชฺฌิมานุกมฺปตสฺส นวานุกมฺปตสฺส วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา
กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปริหานิ อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ อารทฺธวิริโย วิหรติ อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย
กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกขฺ ิตฺตธุโร
กุสเลสุ ธมฺเมสุ อารทฺธวิริโย วตาย ภิกฺขุ วิหรติ อกุสลาน ธมฺมาน
ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร
กุสเลสุ ธมฺเมสูติ เถราป น ภิกขฺ ู วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ
มฺนฺติ มชฺฌิมาป ภิกฺขู นวาป ภิกฺขู วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ
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มฺนฺติ ตสฺส เถรานุกมฺปตสฺส มชฺฌิมานุกมฺปตสฺส นวานุกมฺปตสฺส
วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปริหานิ อยมฺป ธมฺโม
นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สนฺตุฏโ โหติ อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน สนฺตุฏโ วตาย ภิกฺขุ
อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรนาติ เถราป น
ภิกฺขู วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ มชฺฌิมาป ภิกฺขู นวาป ภิกฺขู
วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ ตสฺส เถรานุกมฺปตสฺส มชฺฌิมานุกมฺปตสฺส
นวานุกมฺปตสฺส วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน
ปริหานิ อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
สติมา โหติ ปรเมน สติเนปกฺเกน สมนฺนาคโต จิรกตมฺป จิรภาสิตมฺป
สริตา อนุสฺสริตา สติมา วตาย ภิกฺขุ ปรเมน สติเนปกฺเกน สมนฺนาคโต
จิรกตมฺป จิรภาสิตมฺป สริตา อนุสฺสริตาติ เถราป น ภิกขฺ ู
วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ มชฺฌิมาป ภิกฺขู นวาป ภิกฺขู
วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ ตสฺส เถรานุกมฺปตสฺส มชฺฌิมานุกมฺปตสฺส
นวานุกมฺปตสฺส วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน
ปริหานิ อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา ปฺวา วตาย ภิกฺขุ อุทยตฺถคามินิยา
ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยาติ
เถราป น ภิกฺขู วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ มชฺฌิมาป ภิกฺขู
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นวาป ภิกฺขู วตฺตพฺพ อนุสาสิตพฺพ มฺนฺติ ตสฺส เถรานุกมฺปตสฺส
มชฺฌิมานุกมฺปตสฺส นวานุกมฺปตสฺส วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ
ธมฺเมสุ โน ปริหานิ อยมฺป ธมฺโม นาถกรโณ ฯ สนาถา ภิกฺขเว
วิหรถ มา อนาถา ทุกขฺ  ภิกฺขเว อนาโถ วิหรติ อิเม โข
ภิกฺขเว ทส นาถกรณา ธมฺมาติ ฯ
[๑๙] ทสยิเม ภิกฺขเว อริยวาสา เย อริยา อาวสึสุ วา
อาวสนฺติ วา อาวสิสฺสนฺติ วา กตเม ทส อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจงฺควิปฺปหีโน
โหติ ฉฬงฺคสมนฺนาคโต เอการกฺโข จตุราปสฺเสโน
ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ สมวยสฏเสโน อนาวิลสงฺกปฺโป ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร
สุวิมุตฺตจิตฺโต สุวิมุตตฺ ปฺโ อิเม โข ภิกฺขเว
ทส อริยวาสา เย อริยา อาวสึสุ วา อาวสนฺติ วา อาวสิสฺสนฺติ
วาติ ฯ
[๒๐] เอก สมย ภควา กุรูสุ วิหรติ กมฺมาสธมฺม นาม
กุรูน นิคโม ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ ภควา
เอตทโวจ ทสยึเม ภิกฺขเว อริยวาสา เย อริยา อาวสึสุ วา
อาวสนฺติ วา อาวสิสฺสนฺติ วา กตเม ทส อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ปฺจงฺควิปฺปหีโน โหติ ฉฬงฺคสมนฺนาคโต เอการกฺโข จตุราปสฺเสโน
ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ
สมวยสฏเสโน
อนาวิลสงฺกปฺโป
ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร สุวิมุตฺตจิตฺโต สุวิมุตฺตปฺโ ฯ กถฺจ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจงฺควิปฺปหีโน โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน กามจฺฉนฺโท
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ปหีโน โหติ พฺยาปาโท ปหีโน โหติ ถีนมิทฺธ ปหีน
โหติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหีน โหติ วิจิกิจฺฉา ปหีนา โหติ เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺจงฺควิปฺปหีโน โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ฉฬงฺคสมนฺนาคโต โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสวฺ า
เนว สุมโน โหติ น ทุมฺมโน อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน
โสเตน สทฺท สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ชิวฺหาย รส
สายิตฺวา กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา มนสา ธมฺม วิฺาย เนว
สุมโน โหติ น ทุมฺมโน อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน เอว
โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฉฬงฺคสมนฺนาคโต โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
เอการกฺโข โหติ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สตารกฺเขน เจตสา สมนฺนาคโต
โหติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอการกฺโข โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ จตุราปสฺเสโน โหติ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สงฺขาเยก ปฏิเสวติ
สงฺขาเยก อธิวาเสติ สงฺขาเยก ปริวชฺเชติ สงฺขาเยก วิโนเทติ
เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ จตุราปสฺเสโน โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ โหติ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน ยานิ ตานิ
ปุถุสมณพฺราหฺมณาน ปุถุปจฺเจกสจฺจานิ เสยฺยถีท สสฺสโต โลโกติ
วา อสสฺสโต โลโกติ วา อนฺตวา โลโกติ วา อนนฺตวา
โลโกติ วา ต ชีว ต สรีรนฺติ วา อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ
วา โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ
วา โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา เนว

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 33

โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ วา สพฺพานิ ตานิ
นุณฺณานิ โหนฺติ ปนุณฺณานิ จตฺตานิ วนฺตานิ มุตฺตานิ ปหีนานิ
ปฏินิสฺสฏานิ เอว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมวยสฏเสโน โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน
กาเมสนา ปหีนา โหติ ภเวสนา ปหีนา โหติ พฺรหฺมจริเยสนา
ปฏิปฺปสฺสทฺธา เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมวยสฏเสโน โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนาวิลสงฺกปฺโป โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
กามสงฺกปฺโป ปหีโน โหติ พฺยาปาทสงฺกปฺโป ปหีโน โหติ
วิหึสาสงฺกปฺโป ปหีโน โหติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนาวิลสงฺกปฺโป
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร โหติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ทุกฺขสฺส จ ปหานา ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมา อทุกฺขมสุข อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธึ จตุตฺถ ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปสฺสทฺธกายสงฺขาโร โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุวิมุตฺตจิตฺโต โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
ราคา จิตฺต วิมุตฺต โหติ โทสา จิตฺต วิมุตฺต โหติ โมหา จิตฺต
วิมุตฺต โหติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สุวิมุตฺตจิตฺโต โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุวิมุตฺตปฺโ โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ราโค เม ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาว คโต
อายตึอนุปฺปาทธมฺโมติ ปชานาติ โทโส เม ปหีโน ฯเปฯ โมโห เม
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ปหีโน อุจฺฉินฺนมูโล ตาลาวตฺถุกโต อนภาว คโต อายตึอนุปฺปาทธมฺโมติ
ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุวมิ ุตฺตปฺโ โหติ ฯ เย หิ
เกจิ ภิกฺขเว อตีตมทฺธาน อริยา อริยวาเส อาวสึสุ สพฺเพ เต
อิเมว ทส อริยวาเส อาวสึสุ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว อนาคตมทฺธาน
อริยา อริยวาเส อาวสิสฺสนฺติ สพฺเพ เต อิเมว ทส อริยวาเส
อาวสิสฺสนฺติ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว เอตรหิ อริยา อริยวาเส อาวสนฺติ
สพฺเพ เต อิเมว ทส อริยวาเส อาวสนฺติ อิเม โข ภิกฺขเว ทส
อริยวาสา เย อริยา อาวสึสุ วา อาวสนฺติ วา อาวสิสฺสนฺติ วาติ ฯ
นาถกรณวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เสนาสนา จ องฺคา จ สโยชนขิเลน จ
อปฺปมาโท อาหุเนยฺโย เทฺว นาถา เทฺววเสน จาติ ฯ
___________
มหาวคฺโค ตติโย
[๒๑] สีโห ภิกฺขเว มิคราชา สายณฺหสมย อาสยา นิกฺขมติ
อาสยา นิกขฺ มิตฺวา วิชมฺภติ วิชมฺภิตฺวา สมนฺตา จตุทฺทิสา
อนุวิโลเกติ สมนฺตา จตุทฺทิสา ๑ อนุวิโลเกตฺวา ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทติ
ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทิตฺวา โคจราย ปกฺกมติ ต กิสฺส เหตุ มาห
ขุทฺทเก ปาเณ วิสมคเต สงฺฆาต อาปาเทสินฺติ สีโหติ โข ภิกขฺ เว
ตถาคตสฺเสต อธิวจน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ย โข ภิกขฺ เว
#๑ ม. จตุทฺทสิ  ฯ
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ตถาคโต ปริสาย ธมฺม เทเสติ อิทมสฺส โหติ สีหนาทสฺมึ ฯ
ทสยิมานิ ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ตถาคตพลานิ เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโต
ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก
ปวตฺเตติ กตมานิ ทส อิธ ภิกฺขเว ตถาคโต านฺจ านโต
อฏานฺจ อฏานโต ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคโต
านฺจ านโต อฏานฺจ อฏานโต ยถาภูต ปชานาติ อิทมฺป
ภิกฺขเว 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 สพฺพตฺถคามินึ
ปฏิปท ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคโต สพฺพตฺถคามินึ
ปฏิปท ยถาภูต ปชานาติ อิทมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ตถาคตพล
โหติ ย พล อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ
สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ตถาคโต
อเนกธาตุ นานาธาตุ โลก ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคโต
อเนกธาตุ นานาธาตุ โลก ยถาภูต ปชานาติ อิทมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส
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ตถาคตพล โหติ ย พล อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน
ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ตถาคโต สตฺตาน นานาธิมุตฺติกต ยถาภูต ปชานาติ
ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคโต สตฺตาน นานาธิมุตฺติกต ยถาภูต ปชานาติ
อิทมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย พล อาคมฺม ตถาคโต
อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ตถาคโต ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน อินฺทฺริยปโรปริยตฺต
ยถาภูต ปชานาติ ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคโต ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน
อินฺทฺริยปโรปริยตฺต 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 ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน สงฺกิเลส
โวทาน วุฏ าน ยถาภูต ปชานาติ อิทมฺป ภิกขฺ เว ตถาคตสฺส
ตถาคตพล โหติ ย พล อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ
ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเวโ
ตถาคโต อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป
ชาตึ เทฺวป ชาติโย ติสฺโสป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป ชาติโย
ทสป ชาติโย วีสมฺป ชาติโย ตึสมฺป ชาติโย จตฺตาฬีสมฺป ชาติโย
ปฺาสมฺป ชาติโย ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป
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อเนเกป สวฏฏกปฺเป อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป
อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ตตฺราปาสึ
เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธุปปนฺโนติ 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
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
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จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน
หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมปู เค
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 อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ยมฺป ภิกฺขเว ตถาคโต อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อิทมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย พล
อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ
พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว [๑] ตถาคตสฺส ตถาคตพลานิ
เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโต ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ
สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตตีติ ฯ
[๒๒] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อายสฺมนฺต อานนฺท ภควา เอตทโวจ เย เต อานนฺท
ธมฺมา เตส เตส อธิมตุ ฺติปทาน อภิฺาสจฺฉิกิริยาย สวตฺตนฺติ
วิสารโท อห อานนฺท ตตฺถ ปฏิชานามิ เตส เตส ตถา ตถา ธมฺม
#๑ ม. ทสาติ ทิสฺสติ ฯ
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เทเสตุ ยถา ยถา ปฏิปนฺโน สนฺต วา อตฺถีติ สฺสติ ๑ อสนฺต
วา นตฺถีติ สฺสติ หีน วา หีนนฺติ สฺสติ ปณีต วา
ปณีตนฺติ สฺสติ สอุตตฺ ร วา สอุตฺตรนฺติ สฺสติ อนุตตฺ ร วา
อนุตฺตรนฺติ สฺสติ ยถา ยถา วา ปน ต าตยฺย ๒ วา ทฏยฺย
วา สจฺฉิกตยฺย วา ตถา ตถา สฺสติ วา ทกฺขติ วา สจฺฉิ
วา กริสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ เอตทานุตฺตริย อานนฺท าณาน
ยทิท ตตฺถ ตตฺถ ยถาภูตาณ เอตสฺมา จาห อานนฺท าณา
อฺ าณ อุตฺตริตร วา ปณีตตร วา นตฺถีติ วทามิ ฯ ทสยิมานิ
อานนฺท ตถาคตสฺส ตถาคตพลานิ เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโต ตถาคโต
อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก
ปวตฺเตติ กตมานิ ทส อิธานนฺท ตถาคโต านฺจ านโต
อฏานฺจ อฏานโต ยถาภูต ปชานาติ ยมฺปานนฺท ตถาคโต
านฺจ านโต อฏานฺจ อฏานโต ยถาภูต ปชานาติ อิทมฺปานนฺท
ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย พล อาคมฺม ตถาคโต
อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ
ปุน จปร อานนฺท ตถาคโต อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน กมฺมสมาทานาน
านโส เหตุโส วิปาก ยถาภูต ปชานาติ ยมฺปานนฺท ฯเปฯ อิทมฺปานนฺท
ฯเปฯ ปุน จปร อานนฺท ตถาคโต สพฺพตฺถคามินึ ปฏิปท
ยถาภูต ปชานาติ ยมฺปานนฺท ฯเปฯ อิทมฺปานนฺท ฯเปฯ ปุน
จปร อานนฺท ตถาคโต อเนกธาตุ นานาธาตุ โลก ยถาภูต ปชานาติ
#๑ โป. สพฺพตฺถ ายตีติ ทิสฺสติ ฯ ๒ โป. ม. าเตยฺย วา ทฏเยฺย วา
#สจฺฉิกเรยฺย วา ฯ
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ยมฺปานนฺท ฯเปฯ อิทมฺปานนฺท ฯเปฯ ปุน จปร อานนฺท ตถาคโต
สตฺตาน นานาธิมุตฺติกต ยถาภูต ปชานาติ ยมฺปานนฺท ฯเปฯ
อิทมฺปานนฺท ฯเปฯ ปุน จปร อานนฺท ตถาคโต ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน
อินฺทฺริยปโรปริยตฺต ยถาภูต ปชานาติ ยมฺปานนฺท ฯเปฯ
อิทมฺปานนฺท ฯเปฯ ปุน จปร อานนฺท ตถาคโต ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน
สงฺกิเลส โวทาน วุฏาน ยถาภูต ปชานาติ ยมฺปานนฺท
ฯเปฯ อิทมฺปานนฺท ฯเปฯ ปุน จปร อานนฺท ตถาคโต
อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป
ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ ยมฺปานนฺท ฯเปฯ อิทมฺปานนฺท ฯเปฯ ปุน จปร
อานนฺท ตถาคโต ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯเปฯ
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ ยมฺปานนฺท ฯเปฯ อิทมฺปานนฺท ฯเปฯ
ปุน จปร อานนฺท ตถาคโต อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ยมฺปานนฺท ตถาคโต อาสวาน ขยา อนาสว
เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิทมฺปานนฺท ตถาคตสฺส ตถาคตพล โหติ ย
พล อาคมฺม ตถาคโต อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท
นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ อิมานิ โข อานนฺท ทส ตถาคตสฺส
ตถาคตพลานิ เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโต ตถาคโต อาสภณฺาน
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ปฏิชานาติ ปริสาสุ สีหนาท นทติ พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตตีติ ฯ
[๒๓] อตฺถิ ภิกฺขเว ธมฺมา กาเยน ปหาตพฺพา โน วาจาย
อตฺถิ ภิกฺขเว ธมฺมา วาจาย ปหาตพฺพา โน กาเยน อตฺถิ ภิกขฺ เว
ธมฺมา เนว กาเยน ปหาตพฺพา โน วาจาย ปฺาย ทิสฺวา ทิสฺวา
ปหาตพฺพา กตเม จ ภิกขฺ เว ธมฺมา กาเยน ปหาตพฺพา โน วาจาย
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกุสล อาปนฺโน โหติ กฺจิเทว ๑ เทส กาเยน
ตเมน อนุวิจฺจ วิฺู สพฺรหฺมจารี เอวมาหสุ อายสฺมา โข อกุสล
อาปนฺโน กฺจิเทว เทส กาเยน สาธุ วตายสฺมา กายทุจฺจริต
ปหาย กายสุจริต ภาเวตูติ โส อนุวิจฺจ วิฺูหิ สพฺรหฺมจารีหิ
วุจฺจมาโน กายทุจฺจริต ปหาย กายสุจริต ภาเวติ อิเม วุจฺจนฺติ
ภิกฺขเว ธมฺมา กาเยน ปหาตพฺพา โน วาจาย ฯ กตเม จ ภิกขฺ เว
ธมฺมา วาจาย ปหาตพฺพา โน กาเยน อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกุสล8
อาปนฺโน โหติ กฺจิเทว เทส วาจาย ตเมน อนุวิจฺจ วิฺู
สพฺรหฺมจารี เอวมาหสุ อายสฺมา โข อกุสล อาปนฺโน กฺจิเทว
เทส วาจาย สาธุ วตายสฺมา วจีทุจฺจริต ปหาย วจีสุจริต ภาเวตูติ
โส อนุวิจฺจ วิฺูหิ สพฺรหฺมจารีหิ วุจฺจมาโน วจีทุจฺจริต ปหาย
วจีสุจริต ภาเวติ อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ธมฺมา วาจาย ปหาตพฺพา
โน กาเยน ฯ กตเม จ ภิกฺขเว ธมฺมา เนว กาเยน ปหาตพฺพา โน
วาจาย ปฺาย ทิสฺวา ทิสฺวา ปหาตพฺพา โลโภ ภิกฺขเว เนว
กาเยน ปหาตพฺโพ โน วาจาย ปฺาย ทิสฺวา ทิสฺวา ปหาตพฺโพ ฯ
#๑ โป. ม. กิฺจิ ฯ
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โทโส ภิกฺขเว ... โมโห ภิกฺขเว ... โกโธ ภิกฺขเว ... อุปนาโห
ภิกฺขเว ... มกฺโข ภิกฺขเว ... ปฬาโส ภิกขฺ เว ... มจฺฉริย ภิกฺขเว ...
เนว กาเยน ปหาตพฺพ โน วาจาย ปฺาย ทิสฺวา ทิสฺวา ปหาตพฺพ ฯ
ปาปกา ภิกฺขเว อิสฺสา เนว กาเยน ปหาตพฺพา โน วาจาย ปฺาย
ทิสฺวา ทิสฺวา ปหาตพฺพา กตมา จ ภิกฺขเว ปาปกา อิสฺสา อิธ
ภิกฺขเว อิชฺฌติ คหปติสฺส วา คหปติปุตฺตสฺส วา ธเนน วา ธฺเน
วา รชเตน วา ชาตรูเปน วา ตตฺรฺตรสฺส ทาสสฺส วา อุปวาสสฺส
วา เอว โหติ อโหวติมสฺส คหปติสฺส วา คหปติปุตฺตสฺส
วา น อิชฺเฌยฺย ธเนน วา ธฺเน วา รชเตน วา ชาตรูเปน วาติ
สมโณ วา ปน พฺราหฺมโณ วา ลาภี โหติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน ตตฺรฺตรสฺส สมณสฺส วา
พฺราหฺมณสฺส วา เอว โหติ อโห วต อยมายสฺมา น ลาภี อสฺส
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว ปาปกา อิสฺสา ปาปกา ภิกขฺ เว อิสฺสา เนว กาเยน
ปหาตพฺพา โน วาจาย ปฺาย ทิสฺวา ทิสฺวา ปหาตพฺพา ฯ ปาปกา
ภิกฺขเว อิจฺฉา เนว กาเยน ปหาตพฺพา โน วาจาย ปฺาย
ทิสฺวา ทิสฺวา ปหาตพฺพา กตมา จ ภิกฺขเว ปาปกา อิจฺฉา อิธ
ภิกฺขเว เอกจฺโจ อสฺสทฺโธ สมาโน สทฺโธติ ม ชาเนยฺยุนฺติ อิจฺฉติ
ทุสฺสีโล สมาโน สีลวาติ ม ชาเนยฺยุนฺติ อิจฉฺ ติ อปฺปสฺสุโต
สมาโน พหุสฺสุโตติ ม ชาเนยฺยุนฺติ อิจฺฉติ สงฺคณิการาโม สมาโน
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ปวิวิตฺโตติ ม ชาเนยฺยุนฺติ อิจฺฉติ กุสีโต สมาโน อารทฺธวิรโิ ยติ
ม ชาเนยฺยุนฺติ อิจฺฉติ มุฏสฺสติ สมาโน อุปฏิตสฺสตีติ ม
ชาเนยฺยุนฺติ อิจฺฉติ อสมาหิโต สมาโน สมาหิโตติ ม ชาเนยฺยุนฺติ
อิจฺฉติ ทุปปฺ ฺโ สมาโน ปฺวาติ ม ชาเนยฺยุนฺติ อิจฉฺ ติ
อขีณาสโว สมาโน ขีณาสโวติ ม ชาเนยฺยุนฺติ อิจฺฉติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ปาปกา อิจฺฉา ปาปกา ภิกฺขเว อิจฺฉา เนว กาเยน
ปหาตพฺพา โน วาจาย ปฺาย ทิสฺวา ทิสฺวา ปหาตพฺพา ฯ
ตฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โลโภ อภิภุยฺย อิริยติ โทโส โมโห โกโธ
อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา อิจฺฉา
อภิภุยฺย อิรยิ ติ โส เอวมสฺส เวทิตพฺโพ น อยมายสฺมา ตถา
ปชานาติ ยถา ปชานโต โลโภ น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต
โลโภ อภิภุยฺย อิริยติ น อยมายสฺมา ตถา ปชานาติ ยถา
ปชานโต โทโส น โหติ โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส
มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา อิจฺฉา น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต
ปาปกา อิจฺฉา อภิภุยฺย อิริยติ ฯ ตฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โลโภ
นาภิภุยฺย อิริยติ โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส
มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา อิจฺฉา นาภิภุยฺย อิริยติ โส
เอวมสฺส เวทิตพฺโพ ตถา อยมายสฺมา ปชานาติ ยถา ปชานโต
โลโภ น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต โลโภ นาภิภุยฺย อิริยติ
ตถา อยมายสฺมา ปชานาติ ยถา ปชานโต โทโส น โหติ โมโห
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โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา
อิจฺฉา น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต ปาปกา อิจฺฉา นาภิภุยฺย
อิริยตีติ ฯ
[๒๔] เอก สมย อายสฺมา มหาจุนฺโท เจตีสุ วิหรติ สหชาติย
ตตฺร โข อายสฺมา มหาจุนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส
ภิกฺขโวติ ฯ อาวุโสติ โข ภิกฺขู อายสฺมโต มหาจุนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ
อายสฺมา มหาจุนฺโท เอตทโวจ าณวาท อาวุโส ภิกฺขุ วทมาโน
ชานามีม ธมฺม ปสฺสามีม ธมฺมนฺติ ตฺเจ อาวุโส ภิกฺขุ โลโภ
อภิภุยฺย ติฏ ติ โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส
มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา อิจฺฉา อภิภุยฺย ติฏติ โส
เอวมสฺส เวทิตพฺโพ น อยมายสฺมา ตถา ปชานาติ ยถา ปชานโต
โลโภ น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต โลโภ อภิภยุ ฺย ติฏติ น
อยมายสฺมา ตถา ปชานาติ ยถา ปชานโต โทโส น โหติ โมโห
โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา
อิจฺฉา น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต ปาปกา อิจฺฉา อภิภุยฺย
ติฏติ ฯ ภาวนาวาท อาวุโส ภิกฺขุ วทมาโน ภาวิตกาโยมฺหิ ภาวิตสีโล
ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโติ ตฺเจ อาวุโส ภิกฺขุ โลโภ
อภิภุยฺย ติฏ ติ โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส
มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา อิจฺฉา อภิภุยฺย ติฏติ โส
เอวมสฺส เวทิตพฺโพ น อยมายสฺมา ตถา ปชานาติ ยถา ปชานโต
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โลโภ น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต โลโภ อภิภุยฺย ติฏติ
น อยมายสฺมา ตถา ปชานาติ ยถา ปชานโต โทโส น โหติ
โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา
อิจฺฉา น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต ปาปกา อิจฺฉา อภิภุยฺย
ติฏติ ฯ าณวาทฺจ อาวุโส ภิกฺขุ วทมาโน ภาวนาวาทฺจ
ชานามีม ธมฺม ปสฺสามีม ธมฺม ภาวิตกาโยมฺหิ ภาวิตสีโล
ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโติ ตฺเจ อาวุโส ภิกขฺ ุ โลโภ อภิภุยฺย
ติฏติ โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา
อิสฺสา ปาปกา อิจฺฉา อภิภุยฺย ติฏ ติ โส เอวมสฺส เวทิตพฺโพ
น อยมายสฺมา ตถา ปชานาติ ตถา ปชานโต โลโภ น โหติ
ตถาหีม อายสฺมนฺต โลโภ อภิภุยฺย ติฏติ น อยมายสฺมา ตถา
ปชานาติ ยถา ปชานโต โทโส น โหติ โมโห โกโธ อุปนาโห
มกฺโข ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา อิสสฺ า ปาปกา อิจฺฉา น โหติ
ตถาหีม อายสฺมนฺต ปาปกา อิจฺฉา อภิภุยฺย ติฏติ เสยฺยถาป
อาวุโส ปุริโส ทฬิทฺโทว สมาโน อฑฺฒวาท วเทยฺย อธโนว สมาโน
ธนวาท วเทยฺย อโภควาว สมาโน โภควาท วเทยฺย โส กิสฺม
ิ ฺจิเทว
ธนกรณีเย สมุปฺปนฺเน น สกฺกุเณยฺย อุปนีหาตุ ธน วา
ธฺ วา รชต วา ชาตรูป วา ตเมน เอว ชาเนยฺยุ ทฬิทฺโทว
อยมายสฺมา สมาโน อฑฺฒวาท วเทติ อธโนว อยมายสฺมา สมาโน
ธนวาท ๑ วเทติ อโภควาว อยมายสฺมา สมาโน โภควาท ๒ วเทติ
#๑ ม. ธนวาวาท ฯ ๒ ม. โภควาวาท ฯ
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ต กิสฺส เหตุ ตถา หิ อยมายสฺมา กิสฺมิฺจิเทว ธนกรณีเย
สมุปฺปนฺเน น สกฺโกติ อุปนีหาตุ ธน วา ธฺ วา รชต วา
ชาตรูป วาติ เอวเมว โข อาวุโส าณวาทฺจ ภิกฺขุ วทมาโน
ภาวนาวาทฺจ ชานามีม ธมฺม ปสฺสามีม ธมฺม ภาวิตกาโยมฺหิ
ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโติ ตฺเจ อาวุโส ภิกฺขุ โลโภ
อภิภุยฺย ติฏ ติ โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส
มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา อิจฺฉา อภิภุยฺย ติฏ ติ โส เอวมสฺส
เวทิตพฺโพ น อยมายสฺมา ตถา ปชานาติ ยถา ปชานโต
โลโภ น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต โลโภ อภิภยุ ฺย ติฏติ น
อยมายสฺมา ตถา ปชานาติ ยถา ปชานโต โทโส น โหติ โมโห
โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา
อิจฺฉา น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต ปาปกา อิจฺฉา อภิภุยฺย
ติฏติ ฯ าณวาท อาวุโส ภิกฺขุ วทมาโน ชานามีม ธมฺม
ปสฺสามีม ธมฺมนฺติ ตฺเจ อาวุโส ภิกฺขุ โลโภ นาภิภุยฺย ติฏติ
โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา
ปาปกา อิจฺฉา นาภิภุยฺย ติฏติ โส เอวมสฺส เวทิตพฺโพ ตถา
อยมายสฺมา ปชานาติ ยถา ปชานโต โลโภ น โหติ ตถาหีม
อายสฺมนฺต โลโภ นาภิภุยฺย ติฏติ ตถา อยมายสฺมา ปชานาติ
ยถา ปชานโต โทโส น โหติ โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข
ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา อิจฺฉา น โหติ ตถาหีม
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อายสฺมนฺต ปาปกา อิจฺฉา นาภิภุยฺย ติฏติ ฯ ภาวนาวาท อาวุโส
ภิกฺขุ วทมาโน ภาวิตกาโยมฺหิ ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโติ
ตฺเจ อาวุโส ภิกฺขุ โลโภ นาภิภุยฺย ติฏติ โทโส
โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา
อิจฺฉา นาภิภุยฺย ติฏติ โส เอวมสฺส เวทิตพฺโพ ตถา อยมายสฺมา
ปชานาติ ยถา ปชานโต โลโภ น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต
โลโภ นาภิภุยฺย ติฏติ ตถา อยมายสฺมา ปชานาติ ยถา
ปชานโต โทโส น โหติ โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส
มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา อิจฺฉา น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต
ปาปกา อิจฺฉา นาภิภุยฺย ติฏติ ฯ าณวาทฺจ อาวุโส ภิกฺขุ
วทมาโน ภาวนาวาทฺจ ชานามีม ธมฺม ปสฺสามีม ธมฺม ภาวิตกาโยมฺหิ
ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโติ ตฺเจ อาวุโส
ภิกฺขุ โลโภ นาภิภุยฺย ติฏติ โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห
มกฺโข ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา อิสสฺ า ปาปกา อิจฺฉา นาภิภุยฺย
ติฏติ โส เอวมสฺส เวทิตพฺโพ ตถา อยมายสฺมา ปชานาติ
ยถา ปชานโต โลโภ น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต โลโภ
นาภิภุยฺย ติฏติ ตถา อยมายสฺมา ปชานาติ ยถา ปชานโต โทโส
น โหติ โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา
อิสฺสา ปาปกา อิจฺฉา น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต ปาปกา อิจฺฉา
นาภิภุยฺย ติฏติ เสยฺยถาป อาวุโส ปุริโส อฑฺโฒว สมาโน
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อฑฺฒวาท วเทยฺย ธนวาว สมาโน ธนวาท วเทยฺย โภควาว สมาโน
โภควาท วเทยฺย โส กิสฺมิฺจิเทว ธนกรณีเย สมุปฺปนฺเน สกฺกุเณยฺย
อุปนีหาตุ ธน วา ธฺ วา รชต วา ชาตรูป วา ตเมน เอว
ชาเนยฺยุ อฑฺโฒว อยมายสฺมา สมาโน อฑฺฒวาท วเทติ ธนวาว
อยมายสฺมา สมาโน ธนวาท วเทติ โภควาว อยมายสฺมา สมาโน
โภควาท วเทติ ต กิสฺส เหตุ ตถา หิ อยมายสฺมา กิสฺมิฺจิเทว
ธนกรณีเย สมุปฺปนฺเน สกฺโกติ อุปนีหาตุ ธน วา ธฺ วา
รชต วา ชาตรูป วาติ เอวเมว โข อาวุโส าณวาทฺจ ภิกฺขุ
วทมาโน ภาวนาวาทฺจ ชานามีม ธมฺม ปสฺสามีม ธมฺม ภาวิตกาโยมฺหิ
ภาวิตสีโล ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปฺโติ ตฺเจ อาวุโส
ภิกฺขุ โลโภ นาภิภุยฺย ติฏติ โทโส โมโห โกโธ อุปนาโห มกฺโข
ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา อิจฺฉา นาภิภุยฺย ติฏติ
โส เอวมสฺส เวทิตพฺโพ ตถา อยมายสฺมา ปชานาติ ยถา ปชานโต
โลโภ น โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต โลโภ นาภิภุยฺย ติฏติ
ตถา อยมายสฺมา ปชานาติ ยถา ปชานโต โทโส น โหติ โมโห
โกโธ อุปนาโห มกฺโข ปฬาโส มจฺฉริย ปาปกา อิสฺสา ปาปกา อิจฺฉา น
โหติ ตถาหีม อายสฺมนฺต ปาปกา อิจฺฉา นาภิภุยฺย ติฏตีติ ฯ
[๒๕] ทสยิมานิ ภิกฺขเว กสิณายตนานิ กตมานิ ทส
ปวีกสิณเมโก สฺชานาติ อุทฺธ อโธ ติริย อทฺวย อปฺปมาณ อาโปกสิณเมโก
สฺชานาติ ... เตโชกสิณเมโก สฺชานาติ ... วาโยกสิณเมโก
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สฺชานาติ ... นีลกสิณเมโก สฺชานาติ ... ปตกสิณเมโก
สฺชานาติ ... โลหิตกสิณเมโก สฺชานาติ ... โอทาตกสิณเมโก
สฺชานาติ ... อากาสกสิณเมโก สฺชานาติ ... วิฺาณกสิณเมโก
สฺชานาติ อุทฺธ อโธ ติริย อทฺวย อปฺปมาณ อิมานิ โข
ภิกฺขเว ทส กสิณายตนานีติ ฯ
[๒๖] เอก สมย อายสฺมา มหากจฺจาโน อวนฺตีสุ วิหรติ
กุรรฆเร ปวตฺเต ปพฺพเต ฯ อถโข กาลี อุปาสิกา กุรรฆริกา ๑
เยนายสฺมา มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
มหากจฺจาน อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺนา โข
กาลี อุปาสิกา กุรรฆริกา อายสฺมนฺต มหากจฺจาน เอตทโวจ
วุตฺตมิท ภนฺเต ภควตา กุมารีปเฺหสุ
อตฺถสฺส ปตฺติ หทยสฺส สนฺติ
เชตฺวาน เสน ปยสาตรูป
เอโกห ๒ ฌายี ๓ สุขมานุโพธึ
ตสฺมา ชเนน น กโรมิ สกฺขึ
สกฺขี น สมฺปชฺชติ เกนจิ เมติ ฯ
อิมสฺส นุ โข ภนฺเต ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส กถ วิตฺถาเรน
อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ ปวีกสิณสมาปตฺติปรมา โข ภคินิ เอเก
สมณพฺราหฺมณา อตฺถาภินิพฺพตฺเตสุ ยาวตา โข ภคินิ ปวีกสิณสมาปตฺติปรมตา
#๑ โป. ม. กุรฆริกา ฯ ๒ ม. ยุ. เอโกห ฯ โป. เอกาห ฯ ๓ ม. ฌาย ฯ
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ตทภิฺาสิ ภควา ตทภิฺาย ภควา อาทิมทฺทส
อาทีนวมทฺทส นิสฺสรณมทฺทส มคฺคามคฺคาณทสฺสนมทฺทส ตสฺส
อาทิทสฺสนเหตุ อาทีนวทสฺสนเหตุ นิสฺสรณทสฺสนเหตุ มคฺคามคฺคาณทสฺสนเหตุ
อตฺถสฺส ปตฺติ หทยสฺส สนฺติ วิทติ า โหติ อาโปกสิณสมาปตฺติปรมา
โข ภคินิ ... เตโชกสิณสมาปตฺติปรมา โข ภคินิ ...
วาโยกสิณสมาปตฺติปรมา โข ภคินิ ... นีลกสิณสมาปตฺติปรมา โข
ภคินิ ... ปตกสิณสมาปตฺติปรมา โข ภคินิ ... โลหิตกสิณสมาปตฺติปรมา
โข ภคินิ ... โอทาตกสิณสมาปตฺติปรมา โข ภคินิ ...
อากาสกสิณสมาปตฺติปรมา โข ภคินิ ... วิฺาณกสิณสมาปตฺติปรมา โข
ภคินิ เอเก สมณพฺราหฺมณา อตฺถาภินิพฺพตฺเตสุ ยาวตา โข ภคินิ
วิฺาณกสิณสมาปตฺติปรมตา ตทภิฺาสิ ภควา ตทภิฺาย ภควา
อาทิมทฺทส อาทีนวมทฺทส นิสฺสรณมทฺทส มคฺคามคฺคาณทสฺสนมทฺทส
ตสฺส อาทิทสฺสนเหตุ อาทีนวทสฺสนเหตุ นิสฺสรณทสฺสนเหตุ
มคฺคามคฺคาณทสฺสนเหตุ อตฺถสฺส ปตฺติ หทยสฺส สนฺติ วิทติ า โหติ อิติ
โข ภคินิ ยนฺต วุตฺต ภควตา กุมารีปเฺหสุ
อตฺถสฺส ปตฺติ หทยสฺส สนฺติ
เชตฺวาน เสน ปยสาตรูป
เอโกห ฌายี สุขมานุโพธึ
ตสฺมา ชเนน น กโรมิ สกฺขึ
สกฺขี น สมฺปชฺชติ เกนจิ เมติ ฯ
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อิมสฺส โข ภคินิ ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺโถ
ทฏพฺโพติ ฯ
[๒๗] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ อถโข สมฺพหุลา ภิกฺขู ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา
ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถิย ปณฺฑาย ปวิสึสุ อถโข เตส ภิกฺขูน
เอตทโหสิ อติปฺปโค โข ตาว สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตุ ยนฺนูน
มย เยน อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน อาราโม เตนุปสงฺกเมยฺยามาติ
อถโข เต ภิกฺขู เยน อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน อาราโม
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา เตหิ อฺติตฺถิเยหิ ปริพฺพาชเกหิ สทฺธึ
สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺเน โข เต ภิกฺขู เต อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา
เอตทโวจุ สมโณ อาวุโส โคตโม สาวกาน เอว ธมฺม เทเสติ เอถ
ตุเมฺห ภิกฺขเว สพฺพ ธมฺม อภิชานาถ สพฺพ ธมฺม อภิฺาย
อภิฺาย วิหรถาติ มยมฺป โข อาวุโส สาวกาน เอว ธมฺม
เทเสม เอถ ตุเมฺห อาวุโส สพฺพ ธมฺม อภิชานาถ สพฺพ ธมฺม
อภิฺาย อภิฺาย วิหรถาติ อิธ โน อาวุโส โก วิเสโส โก
อธิปฺปายโส กึนานากรณ สมณสฺส วา โคตมสฺส อมฺหาก วา ยทิท
ธมฺมเทสนาย วา ธมฺมเทสน อนุสาสนิยา วา อนุสาสนินฺติ ฯ อถโข
เต ภิกฺขู เตส อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน ภาสิต เนว อภินนฺทึสุ
นปฺปฏิกฺโกสึสุ อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกมึสุ
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ภควโต สนฺติเก เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานิสสฺ ามาติ อถโข เต
ภิกฺขู สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺต
เอตทโวจุ อิธ มย ภนฺเต ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย
สาวตฺถิย ปณฺฑาย ปวิสิมฺหา เตส โน ภนฺเต อมฺหาก เอตทโหสิ
อติปฺปโค โข ตาว สาวตฺถิย ปณฺฑาย จริตุ ยนฺนูน มย เยน
อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน อาราโม เตนุปสงฺกเมยฺยามาติ อถโข
มย ภนฺเต เยน อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน อาราโม
เตนุปสงฺกมิมฺหา อุปสงฺกมิตฺวา เตหิ อฺติตฺถิเยหิ ปริพพฺ าชเกหิ
สทฺธึ สมฺโมทิมฺหา สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิมฺหา เอกมนฺต นิสินฺเน โข ภนฺเต อฺติตฺถิยา ปริพพฺ าชกา
อเมฺห เอตทโวจุ สมโณ อาวุโส โคตโม สาวกาน เอว ธมฺม
เทเสติ เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว สพฺพ ธมฺม อภิชานาถ สพฺพ ธมฺม
อภิฺาย อภิฺาย วิหรถาติ มยมฺป โข อาวุโส สาวกาน
เอว ธมฺม เทเสม เอถ ตุเมฺห อาวุโส สพฺพ ธมฺม อภิชานาถ
สพฺพ ธมฺม อภิฺาย อภิฺาย วิหรถาติ อิธ โน อาวุโส โก
วิเสโส โก อธิปฺปายโส กึ นานากรณ สมณสฺส วา โคตมสฺส
อมฺหาก วา ยทิท ธมฺมเทสนาย วา ธมฺมเทสน อนุสาสนิยา วา
อนุสาสนินฺติ อถโข มย ภนฺเต เตส อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน
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ภาสิต เนว อภินนฺทิมฺหา นปฺปฏิกฺโกสิมฺหา อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตวฺ า
อุฏายาสนา ปกฺกมิมหฺ า ภควโต สนฺติเก เอตสฺส
ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานิสสฺ ามาติ ฯ เอววาทิโน ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ วจนียา เอโก อาวุโส ปโฺห เอโก อุทฺเทโส
เอก เวยฺยากรณ เทฺว ปฺหา เทฺว อุทฺเทสา เทฺว เวยฺยากรณานิ
ตโย ปฺหา ตโย อุทฺเทสา ตีณิ เวยฺยากรณานิ จตฺตาโร ปฺหา
จตฺตาโร อุทฺเทสา จตฺตาริ เวยฺยากรณานิ ปฺจ ปฺหา ปฺจ
อุทฺเทสา ปฺจ เวยฺยากรณานิ ฉ ปฺหา ฉ อุทฺเทสา ฉ
เวยฺยากรณานิ สตฺต ปฺหา สตฺต อุทฺเทสา สตฺต เวยฺยากรณานิ
อฏ ปฺหา อฏ อุทฺเทสา อฏ เวยฺยากรณานิ นว ปฺหา นว
อุทฺเทสา นว เวยฺยากรณานิ ทส ปฺหา ทส อุทฺเทสา ทส
เวยฺยากรณานีติ เอว ปุฏา ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา
เนว ๑ สมฺปาทยิสฺสนฺติ อุตฺตรึป วิฆาต อาปชฺชิสฺสนฺติ ต กิสฺส
เหตุ ยถาต ภิกฺขเว อวิสยสฺมึ นาหนฺต ภิกฺขเว ปสฺสามิ สเทวเก
โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย
โย อิเมส ปฺหาน เวยฺยากรเณน จิตฺต อาราเธยฺย อฺตฺร
ตถาคเตน วา ตถาคตสาวเกน วา อิโต วา ปน สุตฺวา เอโก
ปโฺห เอโก อุทฺเทโส เอก เวยฺยากรณนฺติ อิติ โข ปเนต วุตฺต
กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต เอกธมฺเม ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน
#๑ ม. ยุ. นเจว ฯ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 54

สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี
สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ๑ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ กตมสฺมึ เอกธมฺเม
สพฺเพ สตฺตา อาหารฏิติกา อิมสฺมึ โข ภิกฺขเว เอกธมฺเม ภิกฺขุ
สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี
สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ
เอโก ปโฺห เอโก อุทเฺ ทโส เอก เวยฺยากรณนฺติ อิติ ยนฺต วุตฺต
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต เทฺว ปฺหา เทฺว อุทฺเทสา เทฺว เวยฺยากรณานีติ
อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจจฺ วุตฺต ทฺวสี ุ ภิกฺขเว
ธมฺเมสุ [๒] สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน
สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร
โหติ กตเมสุ ทฺวีสุ นาเม จ รูเป จ อิเมสุ โข ภิกฺขเว
ทฺวีสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน
สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเ ว ธมฺเม
ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ เทฺว ปฺหา เทฺว อุทฺเทสา เทฺว เวยฺยากรณานีติ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ตโย ปฺหา ตโย
อุทฺเทสา ตีณิ เวยฺยากรณานีติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต
ปฏิจฺจ วุตฺต ตีสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน
สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ
ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ กตเมสุ ตีสุ ตีสุ
#๑ โป. ม. สมตฺถ อภิสเมจฺจ ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร
#ภิกฺขูติ อตฺถิ ฯ
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เวทนาสุ อิเมสุ โข ภิกขฺ เว ตีสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน
สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ
ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ตโย ปฺหา ตโย
อุทฺเทสา ตีณิ เวยฺยากรณานีติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ
วุตฺต จตฺตาโร ปฺหา จตฺตาโร อุทเฺ ทสา จตฺตาริ เวยฺยากรณานีติ
อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต จตูสุ ภิกฺขเว
ธมฺเมสุ ภิกขฺ ุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน
สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร
โหติ กตเมสุ จตูสุ จตูสุ อาหาเรสุ อิเมสุ โข ภิกฺขเว จตูสุ
ธมฺเมสุ ภิกขฺ ุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน
สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร
โหติ จตฺตาโร ปฺหา จตฺตาโร อุทเฺ ทสา จตฺตาริ เวยฺยากรณานีติ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ปฺจ ปฺหา ปฺจ
อุทฺเทสา ปฺจ เวยฺยากรณานีติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต
ปฏิจฺจ วุตฺต ปฺจสุ ภิกขฺ เว ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน
สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ
ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ กตเมสุ ปฺจสุ
ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ อิเมสุ โข ภิกฺขเว ปฺจสุ ธมฺเมสุ
ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน
สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร
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โหติ ปฺจ ปฺหา ปฺจ อุทฺเทสา ปฺจ เวยฺยากรณานีติ อิติ ยนฺต
วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฉ ปฺหา ฉ อุทฺเทสา ฉ
เวยฺยากรณานีติ อิติ โข ปเนต วุตตฺ  กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต
ฉสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน
สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว
ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ กตเมสุ ฉสุ ฉสุ อชฺฌตฺติเกสุ อายตเนสุ
อิเมสุ โข ภิกฺขเว ฉสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน
สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ
ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ฉ ปฺหา ฉ อุทฺเทสา ฉ
เวยฺยากรณานีติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจจฺ วุตฺต สตฺต
ปฺหา สตฺต อุทฺเทสา สตฺต เวยฺยากรณานีติ อิติ โข ปเนต วุตฺต
กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต สตฺตสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน
สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี
สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ กตเมสุ
สตฺตสุ สตฺตสุ วิฺาณฏิตีสุ อิเมสุ โข ภิกฺขเว สตฺตสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขุ
สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี
สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ
สตฺต ปฺหา สตฺต อุทฺเทสา สตฺต เวยฺยากรณานีติ อิติ ยนฺต วุตฺต
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต อฏ ปฺหา อฏ อุทเฺ ทสา อฏ
เวยฺยากรณานีติ อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต อฏสุ
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ภิกฺขเว ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน
สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว
ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ กตเมสุ อฏสุ อฏสุ โลกธมฺเมสุ
อิเมสุ โข ภิกฺขเว อฏสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน
สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี
สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกขฺ สฺสนฺตกโร โหติ อฏ ปฺหา
อฏ อุทฺเทสา อฏ เวยฺยากรณานีติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ
วุตฺต นว ปฺหา นว อุทฺเทสา นว เวยฺยากรณานีติ อิติ โข
ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต นวสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ ภิกขฺ ุ
สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี
สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ
กตเมสุ นวสุ นวสุ สตฺตาวาเสสุ อิเมสุ โข ภิกฺขเว นวสุ
ธมฺเมสุ ภิกขฺ ุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน
สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสฺเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร
โหติ นว ปฺหา นว อุทฺเทสา นว เวยฺยากรณานีติ อิติ ยนฺต
วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ทส ปฺหา ทส อุทฺเทสา ทส
เวยฺยากรณานีติ อิติ โข ปเนต วุตตฺ  กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต
ทสสุ ภิกฺขเว ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน
สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว
ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ กตเมสุ ทสสุ ทสสุ อกุสลกมฺมปเถสุ
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อิเมสุ โข ภิกฺขเว ทสสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน
สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ
ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ทส ปฺหา ทส อุทฺเทสา
ทส เวยฺยากรณานีติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ
[๒๘] เอก สมย ภควา กชงฺคลาย วิหรติ เวฬุวเน ฯ อถโข
สมฺพหุลา กชงฺคลา อุปาสกา เยน กชงฺคลา ภิกขฺ ุนี เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา กชงฺคล ภิกฺขุนึ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ
เอกมนฺต นิสินฺนา โข กชงฺคลา อุปาสกา กชงฺคล ภิกฺขุนึ เอตทโวจุ
วุตฺตมิท อยฺเย ภควตา มหาปเฺหสุ เอโก ปโฺห เอโก อุทเฺ ทโส
เอก เวยฺยากรณ เทฺว ปฺหา เทฺว อุทฺเทสา เทฺว เวยฺยากรณานิ
ตโย ปฺหา ตโย อุทฺเทสา ตีณิ เวยฺยากรณานิ จตฺตาโร ปฺหา
จตฺตโร อุทเฺ ทสา จตฺตาริ เวยฺยากรณานิ ปฺจ ปฺหา ปฺจ
อุทฺเทสา ปฺจ เวยฺยากรณานิ ฉ ปฺหา ฉ อุทฺเทสา ฉ
เวยฺยากรณานิ สตฺต ปฺหา สตฺต อุทฺเทสา สตฺต เวยฺยากรณานิ
อฏ ปฺหา อฏ อุทฺเทสา อฏ เวยฺยากรณานิ นว ปฺหา นว
อุทฺเทสา นว เวยฺยากรณานิ ทส ปฺหา ทส อุทฺเทสา ทส
เวยฺยากรณานีติ อิมสฺส นุ โข อยฺเย ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส
กถ วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏพฺโพติ ฯ น โข ปเนต อาวุโส ภควโต
สมฺมุขา สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต นป มโนภาวนียาน ภิกฺขูน สมฺมุขา
สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต อปจ ยถาเมตฺถ ขายติ ต สุณาถ
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สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว อยฺเยติ โข กชงฺคลา อุปาสกา
กชงฺคลาย ภิกฺขุนิยา ปจฺจสฺโสสุ ฯ กชงฺคลา ภิกฺขุนี เอตทโวจ เอโก
ปโฺห เอโก อุทฺเทโส เอก เวยฺยากรณนฺติ อิติ โข ปเนต วุตฺต
ภควตา กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต เอกธมฺเม อาวุโส ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน
สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี
สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ กตมสฺมึ
เอกธมฺเม สพฺเพ สตฺตา อาหารฏิติกา อิมสฺมึ โข อาวุโส
เอกธมฺเม ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน
สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร
โหติ เอโก ปโฺห เอโก อุทฺเทโส เอก เวยฺยากรณนฺติ อิติ
ยนฺต วุตฺต ภควตา อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต เทฺว ปฺหา เทฺว
อุทฺเทสา เทฺว เวยฺยากรณานีติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ภควตา
กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ทฺวสี ุ อาวุโส ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน
สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ
ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ กตเมสุ ทฺวีสุ นาเม
จ รูเป จ อิเมสุ โข อาวุโส ทฺวีสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน
สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี
สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกขฺ สฺสนฺตกโร โหติ เทฺว ปฺหา
เทฺว อุทฺเทสา เทฺว เวยฺยากรณานิติ อิติ ยนฺต วุตฺต ภควตา อิทเมต
ปฏิจฺจ วุตฺต ตโย ปฺหา ตโย อุทฺเทสา ตีณิ เวยฺยากรณานีติ
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โข ปเนต วุตฺต ภควตา กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ตีสุ อาวุโส
ธมฺเมสุ ภิกขฺ ุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน
สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร
โหติ กตเมสุ ตีสุ ตีสุ เวทนาสุ อิเมสุ โข อาวุโส ตีสุ
ธมฺเมสุ ภิกขฺ ุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน สมฺมาวิมุจฺจมาโน
สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร
โหติ ตโย ปฺหา ตโย อุทฺเทสา ตีณิ เวยฺยากรณานีติ อิติ ยนฺต
วุตฺต ภควตา อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต จตฺตาโร ปฺหา จตฺตาโร
อุทฺเทสา จตฺตาริ เวยฺยากรณานีติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ภควตา
กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต จตูสุ อาวุโส ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมาสุภาวิตจิตฺโต
สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเ ว ธมฺเม
ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ กตเมสุ จตูสุ จตูสุ สติปฏาเนสุ อิเมสุ โข
อาวุโส จตูสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมาสุภาวิตจิตฺโต สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี
สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกขฺ สฺสนฺตกโร โหติ จตฺตาโร
ปฺหา จตฺตาโร อุทฺเทสา จตฺตาริ เวยฺยากรณานีติ อิติ ยนฺต วุตฺต
ภควตา อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ปฺจ ปฺหา ปฺจ อุทฺเทสา
ปฺจ เวยฺยากรณานีติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ภควตา กิฺเจต
ปฏิจฺจ วุตฺต ปฺจสุ อาวุโส ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมาสุภาวิตจิตฺโต
สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร
โหติ กตเมสุ ปฺจสุ ปฺจสุ อินฺทฺริเยสุ ... กตเมสุ ฉสุ
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ฉสุ นิสฺสรณียาสุ ธาตูสุ ... กตเมสุ สตฺตสุ สตฺตสุ โพชฺฌงฺเคสุ ...
กตเมสุ อฏสุ อฏสุ อริเยสุ อฏงฺคิเกสุ มคฺเคสุ อิเมสุ โข
อาวุโส อฏสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมาสุภาวิตจิตฺโต สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี
สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกขฺ สฺสนฺตกโร โหติ อฏ ปฺหา
อฏ อุทฺเทสา อฏ เวยฺยากรณานีติ อิติ ยนฺต วุตฺต ภควตา
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต นว ปฺหา นว อุทฺเทสา นว เวยฺยากรณานีติ
อิติ โข ปเนต วุตฺต ภควตา กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต นวสุ
อาวุโส ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน
สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว
ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ กตเมสุ นวสุ นวสุ สตฺตาวาเสสุ อิเมสุ
โข อาวุโส นวสุ ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมานิพฺพินฺทมาโน สมฺมาวิรชฺชมาโน
สมฺมาวิมุจฺจมาโน สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว
ธมฺเม ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ นว ปฺหา นว อุทฺเทสา นว เวยฺยากรณานีติ
อิติ ยนฺต วุตฺต ภควตา อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ทส ปฺหา
ทส อุทฺเทสา ทส เวยฺยากรณานีติ อิติ โข ปเนต วุตฺต ภควตา
กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ทสสุ อาวุโส ธมฺเมสุ ภิกฺขุ สมฺมาสุภาวิตจิตฺโต
สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเ ว ธมฺเม
ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ กตเมสุ ทสสุ ทสสุ กุสลกมฺมปเถสุ อิเมสุ๓
โข อาวุโส ทสสุ ธมฺเมสุ สมฺมาสุภาวิตจิตฺโต สมฺมาปริยนฺตทสฺสาวี
สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ทิฏเว ธมฺเม ทุกขฺ สฺสนฺตกโร โหติ ทส ปฺหา
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ทส อุทฺเทสา ทส เวยฺยากรณานีติ อิติ ยนฺต วุตฺต ภควตา
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต อิติ โข อาวุโส ยนฺต วุตฺต ภควตา [๑]
มหาปเฺหสุ เอโก ปโฺห เอโก อุทเฺ ทโส เอก เวยฺยากรณ ฯเปฯ
ทส ปฺหา ทส อุทฺเทสา ทส เวยฺยากรณานีติ อิติ ๒ อิมสฺส โข
อห อาวุโส ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอว วิตฺถาเรน อตฺถ
อาชานามิ อากงฺขมานา จ ปน ตุเมฺห อาวุโส ภควนฺตฺเว
อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ ปริปุจฺเฉยฺยาถ ยถา โน [๓] ภควา พฺยากโรติ
ตถา น ธาเรยฺยาถาติ ฯ เอว อยฺเยติ โข กชงฺคลา อุปาสกา กชงฺคลาย
ภิกฺขุนิยา ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏ ายาสนา กชงฺคล
ภิกฺขุนึ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข กชงฺคลา อุปาสกา ยาวตโก อโหสิ กชงฺคลาย ภิกฺขุนิยา
สทฺธึ กถาสลฺลาโป ต สพฺพ ภควโต อาโรเจสุ ฯ สาธุ สาธุ
คหปตโย ปณฺฑิตา คหปตโย กชงฺคลา ภิกขฺ ุนี มหาปฺา
คหปตโย กชงฺคลา ภิกฺขุนี สเจป ตุเมฺห คหปตโย ม
อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺยาถ อหมฺปเจต เอวเมว
พฺยากเรยฺย ยถาต กชงฺคลาย ภิกฺขุนิยา พฺยากต เอโส เจว ตสฺส
อตฺโถ เอวฺจ น ธาเรยฺยาถาติ ฯ
[๒๙] ยาวตา ภิกฺขเว กาสิโกสลา ยาวตา รฺโ ปเสนทิสฺส
โกสลสฺส วิชิต ราชา ตตฺถ ปเสนทิ โกสโล อคฺคมกฺขายติ
#๑ ม. สงฺขิตฺเตน ภาสิตาสุ มหาปฺหาสุ ฯ ๒ ม. ยุ. อย สทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. น ฯ
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รฺโป โข ภิกฺขเว ปเสนทิสฺส โกสลสฺส อตฺเถว อฺถตฺต อตฺถิ
วิปริณาโม เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ตสฺมึป นิพพฺ ินฺทติ
ตสฺมึ นิพฺพนิ ฺทนฺโต อคฺเค วิรชฺชติ ปเคว หีนสฺมึ ยาวตา ภิกฺขเว
จนฺทิมสุริยา ปริหรนฺติ ทิสา ภนฺติ วิโรจมานา ตาว สหสฺสธาโลโก
ตสฺมึ สหสฺสธาโลเก สหสฺส จนฺทาน สหสฺส สุริยาน สหสฺส
สิเนรุปพฺพตราชาน สหสฺส ชมฺพทู ีปาน สหสฺส อมรโคยานาน
สหสฺส อุตตฺ รกุรูน สหสฺส ปุพฺพวิเทหาน จตฺตาริ มหาสมุทฺทสหสฺสานิ
จตฺตาริ มหาราชสหสฺสานิ สหสฺส จาตุมฺมหาราชิกาน
สหสฺส ตาวตึสาน สหสฺส ยามาน สหสฺส ตุสติ าน [๑] สหสฺส
พฺรหฺมโลกาน ยาวตา ภิกฺขเว สหสฺสโลกธาตุ มหาพฺรหฺมา ตตฺถ
อคฺคมกฺขายติ มหาพฺรหฺมุโนป โข ภิกฺขเว อตฺเถว อฺถตฺต
อตฺถิ วิปริณาโม เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ตสฺมปึ 
นิพฺพินฺทติ ตสฺมึ นิพฺพนิ ฺทนฺโต อคฺเค วิรชฺชติ ปเคว หีนสฺมึ ฯ
โหติ โส ภิกฺขเว สมโย ย อย โลโก สวฏฏติ สวฏฏมาเน
ภิกฺขเว โลเก เยภุยฺเยน สตฺตา อาภสฺสรวตฺตนิกา ภวนฺติ เต ตตฺถ
โหนฺติ มโนมยา ปติภกฺขา สยปภา อนฺตลิกฺเข จรา สุภฏายิโน จิร
ทีฆมทฺธาน ติฏนฺติ สวฏฏมาเน ภิกฺขเว โลเก อาภสฺสรา เทวา
อคฺคมกฺขายติ อาภสฺสรานป โข ภิกฺขเว เทวาน อตฺเถว อฺถตฺต
อตฺถิ วิปริณาโม เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ตสฺมปึ 
#๑ โป. สหสฺส นิมฺมานรตีน สหสฺส ปรนิมฺมิตวสวตฺตีน ฯ
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นิพฺพินฺทติ ตสฺมึ นิพฺพนิ ฺทนฺโต อคฺเค วิรชฺชติ ปเคว หีนสฺมินฺติ ฯ
ทสยิมานิ ภิกฺขเว กสิณายตนานิ กตมานิ ทส ปวีกสิณเมโก
สฺชานาติ อุทฺธ อโธ ติริย อทฺวย อปฺปมาณ อาโปกสิณเมโก
สฺชานาติ ... เตโชกสิณเมโก สฺชานาติ ... วาโยกสิณเมโก
สฺชานาติ ... นีลกสิณเมโก สฺชานาติ ... ปตกสิณเมโก สฺชานาติ ...
โลหิตกสิณเมโก สฺชานาติ ... โอทาตกสิณเมโก สฺชานาติ ...
อากาสกสิณเมโก สฺชานาติ ... วิฺาณกสิณเมโก สฺชานาติ อุทฺธ
อโธ ติริย อทฺวย อปฺปมาณ อิมานิ โข ภิกฺขเว ทส กสิณายตนานิ
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิเมส ทสนฺน กสิณายตนาน ยทิท วิฺาณกสิณเมโก
สฺชานาติ อุทฺธ อโธ ติริย อทฺวย อปฺปมาณ
เอวสฺิโนป โข ภิกฺขเว สนฺติ สตฺตา เอวสฺีนป โข ภิกฺขเว
สตฺตาน อตฺเถว อฺถตฺต อตฺถิ วิปริณาโม เอว ปสฺส ภิกขฺ เว
สุตวา อริยสาวโก ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ ตสฺมึ นิพฺพินฺทนฺโต อคฺเค
วิรชฺชติ ปเคว หีนสฺมึ ฯ อฏิมานิ ภิกฺขเว อภิภายตนานิ กตมานิ
อฏ อชฺฌตฺต รูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี
โหติ อิท ปม อภิภายตน อชฺฌตฺต รูปสฺี เอโก พหิทฺธา
รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺยธ
ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท ทุติย อภิภายตน อชฺฌตฺต
อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ ปริตฺตานิ สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ
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ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท ตติย อภิภายตน
อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ อปฺปมาณานิ
สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี
โหติ อิท จตุตฺถ อภิภายตน อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ นีลานิ นีลวณฺณานิ นีลนิทสฺสนานิ นีลนิภาสานิ
เสยฺยถาป นาม อุมฺมารปุปฺผ ๑ นีล นีลวณฺณ นีลนิทสฺสน นีลนิภาส
เสยฺยถาป วาปน ต วตฺถ พาราณเสยฺยก อุภโตภาควิมฏ นีล นีลวณฺณ
นีลนิทสฺสน นีลนิภาส เอวเมว ๒ อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ นีลานิ นีลวณฺณานิ นีลนิทสฺสนานิ นีลนิภาสานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท
ปฺจม อภิภายตน อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ
ปสฺสติ ปตานิ ปตวณฺณานิ ปตนิทสฺสนานิ ปตนิภาสานิ เสยฺยถาป
นาม กณฺณกิ ารปุปฺผ ปต ปตวณฺณ ปตนิทสฺสน ปตนิภาส เสยฺยถา
วาปน ต วตฺถ พาราณเสยฺยก อุภโตภาควิมฏ ปต ปตวณฺณ ปตนิทสฺสน
ปตนิภาส เอวเมว อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา
รูปานิ ปสฺสติ ปตานิ ปตวณฺณานิ ปตนิทสฺสนานิ ปตนิภาสานิ
ตานิ อภิภุยยฺ ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท ฉฏ
อภิภายตน อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ โลหิตกานิ
โลหิตกวณฺณานิ โลหิตกนิทสฺสนานิ โลหิตกนิภาสานิ เสยฺยถาป นาม
#๑ โป. ม. ยุ. อุมฺมาปุปฺผ ฯ ๒ โป. ม. เอวเมว ฯ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 66

พนฺธชีวกปุปฺผ ๑ โลหิตก โลหิตกวณฺณ โลหิตกนิทสฺสน โลหิตกนิภาส
เสยฺยถา วาปน ต วตฺถ พาราณเสยฺยก อุภโตภาควิมฏ โลหิตก
โลหิตกวณฺณ โลหิตกนิทสฺสน โลหิตกนิภาส เอวเมว อชฺฌตฺต
อรูปสฺี เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ โลหิตกานิ โลหิตกวณฺณานิ
โลหิตกนิทสฺสนานิ โลหิตกนิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ
เอวสฺี โหติ อิท สตฺตม อภิภายตน อชฺฌตฺต อรูปสฺี
เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ โอทาตานิ โอทาตวณฺณานิ โอทาตนิทสฺสนานิ
โอทาตนิภาสานิ เสยฺยถาป นาม โอสธิตารกา โอทาตา
โอทาตวณฺณา โอทาตนิทสฺสนา โอทาตนิภาสา เสยฺยถา วาปน ต
วตฺถ พาราณเสยฺยก อุภโตภาควิมฏ โอทาต โอทาตวณฺณ โอทาตนิทสฺสน
โอทาตนิภาส เอวเมว อชฺฌตฺต อรูปสฺี เอโก พหิทธฺ า
รูปานิ ปสฺสติ โอทาตานิ โอทาตวณฺณานิ โอทาตนิทสฺสนานิ โอทาตนิภาสานิ
ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี โหติ อิท
อฏม อภิภายตน อิมานิ โข ภิกฺขเว อฏ อภิภายตนานิ เอตทคฺค
ภิกฺขเว อิเมส อฏนฺน อภิภายตนาน ยทิท อชฺฌตฺต อรูปสฺี
เอโก พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสติ โอทาตานิ โอทาตวณฺณานิ โอทาตนิทสฺสนานิ
โอทาตนิภาสานิ ตานิ อภิภุยฺย ชานามิ ปสฺสามีติ เอวสฺี
โหติ เอวสฺิโนป โข ภิกฺขเว สนฺติ สตฺตา เอวสฺีนป
โข ภิกฺขเว สตฺตาน อตฺเถว อฺถตฺต อตฺถิ วิปริณาโม
#๑ ม. ยุ. พนฺธุชีวกปุปฺผ ฯ
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เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ ตสฺมึ
นิพฺพินฺทนฺโต อคฺเค วิรชฺชติ ปเคว หีนสฺมึ ฯ จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว
ปฏิปทา กตมา จตสฺโส ทุกฺขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา ทุกขฺ า
ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา สุขา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา สุขา ปฏิปทา
ขิปฺปาภิฺา อิมา โข ภิกฺขเว จตสฺโส ปฏิปทา เอตทคฺค
ภิกฺขเว อิมาส จตุนฺน ปฏิปทาน ยทิท สุขา ปฏิปทา ขิปฺปาภิฺา
เอวปฏิปนฺนาป โข ภิกขฺ เว สนฺติ สตฺตา เอวปฏิปนฺนานป โข
ภิกฺขเว สตฺตาน อตฺเถว อฺถตฺต อตฺถิ วิปริณาโม เอว
ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ตสฺมึป นิพพฺ ินฺทติ ตสฺมึ
นิพฺพินฺทนฺโต อคฺเค วิรชฺชติ ปเคว หีนสฺมึ ฯ จตสฺโส อิมา ภิกฺขเว
สฺา กตมา จตสฺโส ปริตฺตเมโก สฺชานาติ มหคฺคตเมโก
สฺชานาติ อปฺปมาณเมโก สฺชานาติ นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตนเมโก
สฺชานาติ อิมา โข ภิกฺขเว จตสฺโส สฺา
เอตทคฺค ภิกฺขเว อิมาส จตุนฺน สฺาน ยทิท นตฺถิ กิฺจีติ
อากิฺจฺายตนเมโก สฺชานาติ เอวสฺิโนป โข ภิกฺขเว สนฺติ
สตฺตา เอวสฺีนป โข ภิกฺขเว สตฺตาน อตฺเถว อฺถตฺต
อตฺถิ วิปริณาโม เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ตสฺมปึ 
นิพฺพินฺทติ ตสฺมึ นิพฺพนิ ฺทนฺโต อคฺเค วิรชฺชติ ปเคว หีนสฺมึ ฯ
เอตทคฺค ภิกฺขเว พาหิรกาน ทิฏิคตาน ยทิท โน จสฺส โน
จ เม สิยา น ภวิสฺสามิ น เม ภวิสฺสตีติ เอวทิฏิโน
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ภิกฺขเว เอต ปาฏิกงฺข ยา จาย ตสฺส ๑ ภเว อปฺปฏิกุลฺยตา สา
จสฺส น ภวิสฺสติ ยา จาย ตสฺส ภวนิโรเธ ปฏิกุลฺยตา สา
จสฺส น ภวิสฺสตีติ เอวทิฏิโนป โข ภิกฺขเว สนฺติ สตฺตา เอว
ทิฏีนป โข ภิกฺขเว สตฺตาน อตฺเถว อฺถตฺต อตฺถิ วิปริณาโม
เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ตสฺมึป นิพฺพินฺทติ ตสฺมึ
นิพฺพินฺทนฺโต อคฺเค วิรชฺชติ ปเคว หีนสฺมึ ฯ สนฺติ ภิกฺขเว เอเก
สมณพฺราหฺมณา ปรมยกฺขวิสุทฺธึ ๒ ปฺเปนฺติ เอตทคฺค ภิกฺขเว
ปรมยกฺขวิสุทฺธึ ปฺเปนฺตาน ยทิท สพฺพโส อากิฺจฺายตน
สมติกฺกมฺม เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ เต
ตทภิฺาย ตสฺส สจฺฉิกิริยาย ธมฺม เทเสนฺติ เอววาทิโนป โข ภิกฺขเว
สนฺติ สตฺตา เอววาทีนป โข ภิกฺขเว สตฺตาน อตฺเถว อฺถตฺต
อตฺถิ วิปริณาโม เอว ปสฺส ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ตสฺมปึ 
นิพฺพินฺทติ ตสฺมึ นิพฺพินฺทนฺโต อคฺเค วิรชฺชติ ปเคว หีนสฺมึ ฯ สนฺติ
ภิกฺขเว เอเก สมณพฺราหฺมณา ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺติ
เอตทคฺค ภิกฺขเว ปรมทิฏธมฺมนิพฺพาน ปฺเปนฺตาน ยทิท
ฉนฺน ผสฺสายตนาน สมุทยฺจ อฏงฺคมฺจ อสฺสาทฺจ อาทีนวฺจ
นิสฺสรณฺจ ยถาภูต วิทิตฺวา อนุปาทา วิโมกฺโข เอววาทึ โข ม
ภิกฺขเว เอวมกฺขายึ เอเก สมณพฺราหฺมณา อสตา ตุจฺฉา มุสา อภูเตน
อพฺภาจิกฺขนฺติ น สมโณ โคตโม กามาน ปริฺ ปฺเปติ
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. ปรมตฺถวิสุทฺธึ ปฺาเปนฺติ ฯ
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น รูปาน ปริฺ ปฺเปติ น เวทนาน ปริฺ ปฺเปตีติ
กามานฺจาห ภิกฺขเว ปริฺ ปฺเปมิ รูปานฺจ ปริฺ
ปฺเปมิ เวทนานฺจ ปริฺ ปฺเปมิ ทิฏเว ธมฺเม
นิจฺฉาโต นิพฺพุโต สีติภูโต อนุปาทา ปรินิพฺพาน ปฺเปมีติ ฯ
[๓๐] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ราชา ปเสนทิ โกสโล
อุยฺโยธิกาย นิวตฺโต โหติ ชิตสงฺคาโม ลทฺธาธิปฺปาโย อถโข ราชา
ปเสนทิ โกสโล เยนาราโม เตน ปายาสิ ยาวติกา ยานสฺส ภูมิ
ยาเนน คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติโกว อาราม ปาวิสิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู อพฺโภกาเส จงฺกมนฺติ ฯ
อถโข ราชา ปเสนทิ โกสโล เยน เต ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู เอตทโวจ กห นุ โข ภนฺเต ภควา เอตรหิ
วิหรติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ทสฺสนกามา หิ มย ภนฺเต ภควนฺต
อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธนฺติ ฯ เอโส มหาราช วิหาโร สวุตทฺวาโร
เตน อปฺปสทฺโท อุปสงฺกมิตฺวา อตรมาโน อาฬินฺท ปวิสิตฺวา
อุกฺกาสิตฺวา อคฺคฬ อาโกเฏหิ วิวริสฺสติ เต ภควา ทฺวารนฺติ ฯ อถโข
ราชา ปเสนทิ โกสโล เยน โส วิหาโร สวุตทฺวาโร เตน อปฺปสทฺโท
อุปสงฺกมิตฺวา อตรมาโน อาฬินฺท ปวิสิตฺวา อุกฺกาสิตฺวา อคฺคฬ
อาโกเฏสิ ฯ วิวริ ภควา ทฺวาร ฯ อถโข ราชา ปเสนทิ โกสโล
วิหาร ปวิสติ ฺวา ภควโต ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา ภควโต ปาทานิ
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มุเขน จ ปริจุมฺพติ ปาณีหิ จ ปริสมฺพาหติ นามฺจ สาเวติ
ราชาห ภนฺเต ปเสนทิ โกสโล ราชาห ภนฺเต ปเสนทิ โกสโลติ ฯ
กมฺปน ตฺว มหาราช อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน อิมสฺมึ สรีเร เอวรูป
ปรมนิปจฺจการ กโรสิ เมตฺตูปหาร อุปทเสสีติ ฯ กตฺุต โข
อห ภนฺเต กตเวทิต สมฺปสฺสมาโน ภควติ เอวรูป ปรมนิปจฺจการ
กโรมิ เมตฺตูปหาร อุปทเสมิ ภควา หิ ภนฺเต พหุชนหิตาย
ปฏิปนฺโน พหุชนสุขาย พหุชนหิตาย อริยาเย ปติฏาปตา ยทิท
กลฺยาณธมฺมตาย กุสลธมฺมตาย ยมฺป ภนฺเต ภควา พหุชนหิตาย
ปฏิปนฺโน พหุชนสุขาย พหุชนหิตาย อริยาเย ปติฏาปตา ยทิท
กลฺยาณธมฺมตาย กุสลธมฺมตาย อิทมฺป โข อห ภนฺเต อตฺถวส
สมฺปสฺสมาโน ภควติ เอวรูป ปรมนิปจฺจการ กโรมิ เมตฺตูปหาร
อุปทเสมิ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ภควา สีลวา พุทฺธสีโล อริยสีโล
กุสลสีโล กุสลสีเลน สมนฺนาคโต ยมฺป ภนฺเต ภควา สีลวา พุทฺธสีโล
อริยสีโล กุสลสีโล กุสลสีเลน สมนฺนาคโต อิทมฺป โข อห ภนฺเต
อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน ภควติ เอวรูป ปรมนิปจฺจการ กโรมิ เมตฺตูปหาร
อุปทเสมิ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ภควา ทีฆรตฺต อารฺโก
อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวติ ยมฺป ภนฺเต ภควา
ทีฆรตฺต อารฺโก อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวติ
อิทมฺป โข อห ภนฺเต อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน ภควติ เอวรูป ปรมนิปจฺจการ
กโรมิ เมตฺตูปหาร อุปทเสมิ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ภควา
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สนฺตุฏโ อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน
ยมฺป ภนฺเต ภควา สนฺตุฏโ อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขฺ าเรน อิทมฺป โข อห ภนฺเต อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน ภควติ
เอวรูป ปรมนิปจฺจการ กโรมิ เมตฺตูปหาร อุปทเสมิ ฯ ปุน จปร
ภนฺเต ภควา อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย
อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส ยมฺป ภนฺเต ภควา อาหุเนยฺโย
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส
อิทมฺป โข อห ภนฺเต อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน ภควติ เอวรูป ปรมนิปจฺจการ
กโรมิ เมตฺตูปหาร อุปทเสมิ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ภควา
ยาย กถา อภิสลฺเลขิกา เจโตวิวรณสปฺปายา เสยฺยถีท อปฺปจ ฺฉกถา
สนฺตุฏิกถา ปวิเวกกถา อสสคฺคกถา วิริยารมฺภกถา สีลกถา สมาธิกถา
ปฺากถา วิมุตฺติกถา วิมุตฺติาณทสฺสนกถา เอวรูปาย กถาย
นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี ยมฺป ภนฺเต ภควา ยาย กถา
อภิสลฺเลขิกา เจโตวิวรณสปฺปายา เสยฺยถีท อปฺปจฺฉกถา ฯเปฯ
วิมุตฺติาณทสฺสนกถา เอวรูปาย กถาย นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภี อิทมฺป โข อห ภนฺเต อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน ภควติ เอวรูป
ปรมนิปจฺจการ กโรมิ เมตฺตูปหาร อุปทเสมิ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ภควา
จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภี ยมฺป ภนฺเต ภควา จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน
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ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อิทมฺป โข
อห ภนฺเต อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน ภควติ เอวรูป ปรมนิปจฺจการ
กโรมิ เมตฺตูปหาร อุปทเสมิ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ภควา อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย
ติสฺโสป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย
วีสมฺป ชาติโย ตึสมฺป ชาติโย จตฺตาฬีสมฺป ชาติโย ปฺาสมฺป
ชาติโย ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป อเนเกป สวฏฏกปฺเป
อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ
เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ตตฺราปาสึ
เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธุปปฺ นฺโนติ อิติ สาการ สอุทฺเทส
อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ยมฺป ภนฺเต ภควา อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ
อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ
อิทมฺป โข อห ภนฺเต อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน ภควติ เอวรูป ปรมนิปจฺจการ
กโรมิ เมตฺตูปหาร อุปทเสมิ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ภควา
ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน
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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 ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ
สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมปู เค สตฺเต ปชานาติ ยมฺป ภนฺเต ภควา
ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค
สตฺเต ปชานาติ อิทมฺป โข อห ภนฺเต อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน
ภควติ เอวรูป ปรมนิปจฺจการ กโรมิ เมตฺตูปหาร อุปทเสมิ ฯ
ปุน จปร ภนฺเต ภควา อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ
ยมฺป ภนฺเต ภควา อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ฯเปฯ สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิทมฺป โข อห ภนฺเต
อตฺถวส สมฺปสฺสมาโน ภควติ เอวรูป ปรมนิปจฺจการ กโรมิ
เมตฺตูปหาร อุปทเสมิ ฯ หนฺททานิ มย ภนฺเต คจฺฉาม พหุกิจฺจา
มย พหุกรณียาติ ฯ ยสฺสทานิ ตฺว มหาราช กาล มฺสีติ ฯ
อถโข ราชา ปเสนทิ โกสโล อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
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ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามีติ ฯ
มหาวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สีหาธิมุตฺติกาเยน จุนฺโท ๑ กสิเณน จ
กาลี เทฺว มหาปฺหา โกสเลหิ อปเร เทฺวติ ฯ
____________
อุปาลิวคฺโค จตุตฺโถ
[๓๑] อถโข อายสฺมา อุปาลิ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อุปาลิ ภควนฺต เอตทโวจ กติ นุ โข
ภนฺเต อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน สาวกาน สิกฺขาปท ปฺตฺต ปาติโมกฺข
อุทฺทิฏนฺติ ฯ ทส โข อุปาลิ อตฺถวเส ปฏิจฺจ ตถาคเตน
สาวกาน สิกฺขาปท ปฺตฺต ปาติโมกฺข อุททฺ ิฏ กตเม ทส
สงฺฆสุฏุตาย สงฺฆผาสุตาย ทุมฺมงฺกูน ปุคฺคลาน นิคฺคหาย เปสลาน
ภิกฺขูน ผาสุวิหาราย ทิฏธมฺมิกาน อาสวาน สวราย สมฺปรายิกาน
อาสวาน ปฏิฆาตาย อปฺปสนฺนาน ปสาทาย ปสนฺนาน ภิยฺโยภาวาย
สทฺธมฺมฏิติยา วินยานุคฺคหาย อิเม โข อุปาลิ ทส อตฺถวเส
ปฏิจฺจ ตถาคเตน สาวกาน สิกฺขาปท ปฺตฺต ปาติโมกฺข
อุทฺทิฏนฺติ ฯ กติ นุ โข ภนฺเต ปาติโมกฺขฏปนาติ ฯ ทส โข อุปาลิ
ปาติโมกฺขฏปนา กตเม ทส ปาราชิโก ตสฺส ปริสาย นิสินฺโน
#๑ ม. ยุ. จุนฺเทน ฯ
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โหติ ปาราชิกกถา วิปปฺ กตา โหติ อนุปสมฺปนฺโน ตสฺส ปริสาย
นิสินฺโน โหติ อนุปสมฺปนฺนกถา วิปฺปกตา โหติ สิกฺข ปจฺจกฺขาตโก
ตสฺส ปริสาย นิสินโฺ น โหติ สิกขฺ  ปจฺจกฺขาตกกถา วิปฺปกตาx
โหติ ปณฺฑโก ตสฺส ปริสาย นิสนิ ฺโน โหติ ปณฺฑกกถา วิปฺปกตา
โหติ ภิกฺขุนีทูสโก ตสฺส ปริสาย นิสินฺโน โหติ ภิกฺขุนีทูสกกถา
วิปฺปกตา โหติ อิเม โข อุปาลิ ทส ปาติโมกฺขฏปนาติ ฯ
[๓๒] กตีหิ นุ โข ภนฺเต ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อุพฺพาหิกาย
สมฺมนฺนิตพฺโพติ ฯ ทสหิ โข อุปาลิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ อุพฺพาหิกาย สมฺมนฺนิตพฺโพ กตเมหิ ทสหิ อิธุปาลิ ภิกฺขุ
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 พหุสสฺ ุตา
โหนฺติ ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏ ิยา สุปฺปฏิวิทฺธา
อุภยานิ โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน สฺวาคตานิ โหนฺติ
สุวิภตฺตานิ สุปฺปวตฺตานิ ๑ สุวินิจฺฉิตานิ สุตฺตโส อนุพฺยฺชนโส วินเย
โข ปน ิโต โหติ อสหิโร ปฏิพโล โหติ อุโภ อตฺถปจฺจตฺถิเก
สฺาเปตุ [๒] นิชฺฌาเปตุ เปกฺขาตุ ปสาเทตุ อธิกรณสมุปฺปาทวูปสมกุสโล
โหติ อธิกรณ ชานาติ อธิกรณสมุทย ชานาติ อธิกรณนิโรธ
#๑ สพฺพตฺถ โปฏเก สุปวตฺตีนีติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ปฺาเปตุ ฯ
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ชานาติ อธิกรณนิโรธคามินีปฏิปท ชานาติ อิเมหิ โข อุปาลิ
ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อุพฺพาหิกาย สมฺมนฺนิตพฺโพติ ฯ
[๓๓] กตีหิ นุ โข ภนฺเต ธมฺเมหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพนฺติ ฯ ทสหิ โข อุปาลิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพ กตเมหิ ทสหิ อิธุปาลิ ภิกขฺ ุ สีลวา โหติ
ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ พหุสสฺ ุโต โหติ สุตธโร
สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา
ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา วจสา ปริจิตา
มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฺปฏิวทิ ฺธา ปาติโมกฺข โข ปนสฺส
วิตฺถาเรน สฺวาคต โหติ สุวิภตฺต สุปฺปวตฺต สุวนิ ิจฺฉิต สุตฺตโส
อนุพฺยฺชนโส ปฏิพโล โหติ คิลาน อุปฏาตุ วา อุปฏาเปตุ วา
ปฏิพโล โหติ อนภิรตึ วูปกาเสตุ วา วูปกาสาเปตุ วา ปฏิพโล
โหติ อุปฺปนฺน กุกฺกุจฺจ ธมฺมโต วิโนเทตุ ปฏิพโล โหติ อุปฺปนฺน
ทิฏิคต ธมฺมโต วิเวเจตุ ปฏิพโล โหติ อธิสีเล สมาทเปตุ
ปฏิพโล โหติ อธิจิตฺเต สมาทเปตุ ปฏิพโล โหติ อธิปฺาย
สมาทเปตุ อิเมหิ โข อุปาลิ ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
อุปสมฺปาเทตพฺพนฺติ ฯ
[๓๔] กตีหิ นุ โข ภนฺเต ธมฺเมหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา
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นิสฺสโย ทาตพฺโพ ฯเปฯ สามเณโร ๑ อุปฏาเปตพฺโพติ ฯ ทสหิ โข
อุปาลิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ
กตเมหิ ทสหิ อิธุปาลิ ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สมาทาย สิกฺขติ
สิกฺขาปเทสุ พหุสฺสุโต โหติ ฯเปฯ ทิฏิยา สุปปฺ ฏิวิทฺธา ปาติโมกฺข
โข ปนสฺส วิตฺถาเรน สฺวาคต โหติ สุวิภตฺต สุปฺปวตฺต
สุวินิจฺฉิต สุตฺตโส อนุพยฺ ฺชนโส ปฏิพโล โหติ คิลาน อุปฏาตุ
วา อุปฏาเปตุ วา ปฏิพโล โหติ อนภิรตึ วูปกาเสตุ วา
วูปกาสาเปตุ วา ปฏิพโล โหติ อุปฺปนฺน กุกกฺ ุจฺจ ธมฺมโต วิโนเทตุ
ปฏิพโล โหติ อุปฺปนฺน ทิฏิคต ธมฺมโต วิเวเจตุ ปฏิพโล โหติ
อธิสีเล ๒ สมาทเปตุ ปฏิพโล โหติ อธิจิตฺเต สมาทเปตุ ปฏิพโล
โหติ อธิปฺาย สมาทเปตุ อิเมหิ โข อุปาลิ ทสหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคเตน ภิกฺขุนา สามเณโร ๓ อุปฏาเปตพฺโพติ ฯ
[๓๕] สงฺฆเภโท สงฺฆเภโทติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข
ภนฺเต สงฺโฆ ภินโฺ น โหตีติ ฯ อิธุปาลิ ภิกฺขู อธมฺม ธมฺโมติ
ทีเปนฺติ ธมฺม อธมฺโมติ ทีเปนฺติ อวินย วินโยติ ทีเปนฺติ
วินย อวินโยติ ทีเปนฺติ อภาสิต อลปต ตถาคเตน ภาสิต
ลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ ภาสิต ลปต ตถาคเตน อภาสิต
อลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อนาจิณฺณ ตถาคเตน อาจิณฺณ
ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อาจิณฺณ ตถาคเตน อนาจิณฺณ ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ อปฺปฺตฺต ตถาคเตน ปฺตฺต ตถาคเตนาติ
#๑ ม. สามเณโรติอาทีนิ ปทานิ น ปากฏานิ โหนฺติ ฯ ๒ ม. อธิสีเล อธิจิตฺเต
#อธิปฺาย สมาทเปตุ ฯ ๓ ม. นิสฺสโย ทาตพฺโพติ ฯ ม. สามเณรสุตฺต ปุน อารทฺธ
#โหติ ฯ
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ทีเปนฺติ ปฺตฺต ตถาคเตน อปฺปฺตฺต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ
เต อิเมหิ ทสหิ วตฺถูหิ อวกสฺสนฺติ ปวกสฺสนฺติ ๑ อาเวนิกกมฺมานิ ๒
กโรนฺติ อาเวนิกปาติโมกฺข อุทฺทิสสฺ นฺติ เอตฺตาวตา โข อุปาลิ
สงฺโฆ ภินฺโน โหตีติ ฯ
[๓๖] สงฺฆสามคฺคี สงฺฆสามคฺคีติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา
นุ โข ภนฺเต สงฺโฆ สมคฺโค โหตีติ ฯ อิธุปาลิ ภิกฺขู อธมฺม
อธมฺโมติ ทีเปนฺติ ธมฺม ธมฺโมติ ทีเปนฺติ อวินย อวินโยติ
ทีเปนฺติ วินย วินโยติ ทีเปนฺติ อภาสิต อลปต ตถาคเตน
อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ ภาสิต ลปต ตถาคเตน
ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อนาจิณฺณ ตถาคเตน
อนาจิณฺณ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อาจิณฺณ ตถาคเตน อาจิณฺณ
ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อปฺปฺตฺต ตถาคเตน อปฺปฺตฺต
ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ ปฺตฺต ตถาคเตน ปฺตฺต ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ เต อิเมหิ ทสหิ วตฺถูหิ น อวกสฺสนฺติ น ปวกสฺสนฺติ
น อาเวนิกกมฺมานิ กโรนฺติ น อาเวนิกปาติโมกฺข อุทฺทิสสฺ นฺติ
เอตฺตาวตา โข อุปาลิ สงฺโฆ สมคฺโค โหตีติ ฯ
[๓๗] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สงฺฆเภโท
สงฺฆเภโทติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต สงฺโฆ ภินโฺ น
#๑ ม. อปกสฺสนฺติ ฯ ยุ. อวกสฺสนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. อาเวนิกมฺมานิ ฯ
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โหตีติ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขู อธมฺม ธมฺโมติ ทีเปนฺติ ธมฺม
อธมฺโมติ ทีเปนฺติ อวินย วินโยติ ทีเปนฺติ วินย อวินโยติ
ทีเปนฺติ อภาสิต อลปต ตถาคเตน ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ ภาสิต ลปต ตถาคเตน อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ อนาจิณฺณ ตถาคเตน อาจิณฺณ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ
อาจิณฺณ ตถาคเตน อนาจิณฺณ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อปฺปฺตฺต
ตถาคเตน ปฺตฺต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ ปฺตฺต
ตถาคเตน อปฺปฺตฺต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ เต อิเมหิ ทสหิ
วตฺถูหิ อวกสฺสนฺติ ปวกสฺสนฺติ อาเวนิกกมฺมานิ กโรนฺติ อาเวนิกปาติโมกฺข
อุทฺทิสฺสนฺติ เอตฺตาวตา โข อานนฺท สงฺโฆ ภินฺโน
โหตีติ ฯ
[๓๘] สมคฺค ปน ภนฺเต สงฺฆ เภตฺวา ๑ กึ โส ปสวตีติ ฯ
กปฺปฏิย ๒ อานนฺท กิพฺพิส ปสวตีติ ฯ กึ ปน ภนฺเต กปฺปฏิย
กิพฺพิสนฺติ ฯ กปฺป อานนฺท นิรยมฺหิ ปจฺจตีติ ฯ
อาปายิโก เนรยิโก กปฺปฏโ สงฺฆเภทโก
วคฺครโต อธมฺมฏโ โยคกฺเขมโต ธสติ
สงฺฆ สมคฺค เภตฺวาน กปฺป นิรยมฺหิ ปจฺจตีติ ฯ
[๓๙] สงฺฆสามคฺคี สงฺฆสามคฺคีติ ภนฺเต วุจฺจติ กิตฺตาวตา
นุ โข ภนฺเต สงฺโฆ สมคฺโค โหตีติ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขู อธมฺม
อธมฺโมติ ทีเปนฺติ ธมฺม ธมฺโมติ ทีเปนฺติ อวินย อวินโยติ
#๑ โป. ภินฺเทตฺวา ฯ ม. ภินฺทิตฺวา ฯ ๒ โป. ม. กปฺปฏิก ฯ
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ทีเปนฺติ วินย วินโยติ ทีเปนฺติ อภาสิต อลปต ตถาคเตน
อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ ภาสิต ลปต ตถาคเตน
ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อนาจิณฺณ ตถาคเตน อนาจิณฺณ
ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อาจิณฺณ ตถาคเตน อาจิณฺณ ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ อปฺปฺตฺต ตถาคเตน อปฺปฺตฺต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ
ปฺตฺต ตถาคเตน ปฺตฺต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ เต อิเมหิ
ทสหิ วตฺถหู ิ น อวกสฺสนฺติ น ปวกสฺสนฺติ น อาเวนิกกมฺมานิ
กโรนฺติ น อาเวนิกปาติโมกฺข อุทฺทสิ ฺสนฺติ เอตฺตาวตา โข อานนฺท
สงฺโฆ สมคฺโค โหตีติ ฯ
[๔๐] ภินนฺ  ปน ภนฺเต สงฺฆ สมคฺค กตฺวา กึ โส ปสวตีติ ฯ
พฺรหฺม อานนฺท ปฺุ ปสวตีติ ฯ กึ ปน ภนฺเต พฺรหฺม ปฺุนฺติ ฯ
กปฺป อานนฺท สคฺคมฺหิ โมทตีติ ฯ
สุขา สฆสฺส สามคฺคี สมคฺคานฺจนุคฺคโห
สมคฺครโต ธมฺมฏโ โยคกฺเขมา น ธสติ
สงฺฆ สมคฺค กตฺวาน กปฺป สคฺคมฺหิ โมทตีติ ฯ
อุปาลิวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อุปาลี ปน อุพฺพาโห อุปสมฺปทนิสฺสเยน ๑ จ
สามเณโร จ เทฺว เภทา อานนฺเทหิ อปเร เทฺว ๒ ฯ
#๑ ม. อุปสมฺปทนิสฺสยา ฯ ๒ ม. ยุ. เทฺวติ ฯ
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อกฺโกสวคฺโค ปฺจโม
[๔๑] อถโข อายสฺมา อุปาลิ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อุปาลิ ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข
ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย เยน สงฺเฆ ภณฺฑนกลหวิคฺคหวิวาทา
อุปฺปชฺชนฺติ ภิกฺขู น ผาสุ วิหรนฺตตี ิ ฯ อิธุปาลิ ภิกฺขู อธมฺม
ธมฺโมติ ทีเปนฺติ ธมฺม อธมฺโมติ ทีเปนฺติ อวินย วินโยติ
ทีเปนฺติ วินย อวินโยติ ทีเปนฺติ อภาสิต อลปต ตถาคเตน
ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ ภาสิต ลปต ตถาคเตน
อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อนาจิณฺณ ตถาคเตน
อาจิณฺณ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อาจิณฺณ ตถาคเตน อนาจิณฺณ
ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อปฺปฺตฺต ตถาคเตน ปฺตฺต ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ ปฺตฺต ตถาคเตน อปฺปฺตฺต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ
อย โข อุปาลิ เหตุ อย ปจฺจโย เยน สงฺเฆ ภณฺฑนกลหวิคฺคหวิวาทา
อุปฺปชฺชนฺติ ภิกฺขู น ผาสุ วิหรนฺตีติ ฯ
[๔๒] กติ นุ โข ภนฺเต วิวาทมูลานีติ ฯ ทส โข อุปาลิ
วิวาทมูลานิ กตมานิ ทส อิธุปาลิ ภิกฺขู อธมฺม ธมฺโมติ ทีเปนฺติ
ธมฺม อธมฺโมติ ทีเปนฺติ อวินย วินโยติ ทีเปนฺติ วินย อวินโยติ
ทีเปนฺติ อภาสิต อลปต ตถาคเตน ภาสิต ลปต ตถาคเตนาติ
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ทีเปนฺติ ภาสิต ลปต ตถาคเตน อภาสิต อลปต ตถาคเตนาติ
ทีเปนฺติ อนาจิณฺณ ตถาคเตน อาจิณฺณ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ
อาจิณฺณ ตถาคเตน อนาจิณฺณ ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อปฺปฺตฺต
ตถาคเตน ปฺตฺต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ ปฺตฺต ตถาคเตน
อปฺปฺตฺต ตถาคเตนาติ ทีเปนฺติ อิมานิ โข อุปาลิ ทส วิวาทมูลานีติ ฯ
[๔๓] กติ นุ โข ภนฺเต วิวาทมูลานีติ ฯ ทส โข อุปาลิ
วิวาทมูลานิ กตมานิ ทส อิธุปาลิ ภิกฺขู อนาปตฺตึ อาปตฺตีติ
ทีเปนฺติ อาปตฺตึ อนาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ลหุก อาปตฺตึ ครุกาปตฺตีติ
ทีเปนฺติ ครุก อาปตฺตึ ลหุกาปตฺตีติ ทีเปนฺติ ทุฏุลฺล
อาปตฺตึ อทุฏุลฺลาปตฺตีติ ทีเปนฺติ อทุฏุลฺล อาปตฺตึ ทุฏุลฺลาปตฺตีติ
ทีเปนฺติ สาวเสส อาปตฺตึ อวเสสา อาปตฺตีติ ทีเปนฺติ
อนวเสส อาปตฺตึ สาวเสสาปตฺตีติ ทีเปนฺติ สปฺปฏิกมฺม อาปตฺตึ
อปฺปฏิกมฺมาปตฺตีติ ทีเปนฺติ อปฺปฏิกมฺม อาปตฺตึ สปฺปฏิกมฺมาปตฺตีติ
ทีเปนฺติ อิมานิ โข อุปาลิ ทส วิวาทมูลานีติ ฯ
[๔๔] เอก สมย ภควา กุสินาราย วิหรติ พลิหรเณ วนสณฺเฑ
ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ โจทเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา
ปร โจเทตุกาเมน ปฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปฺจ ธมฺเม
อชฺฌตฺต อุปฏาเปตฺวา ปโร โจเทตพฺโพ กตเม ปฺจ ธมฺมา
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อชฺฌตฺต ปจฺจเวกฺขิตพฺพา โจทเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน
เอว ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ปริสุทฺธกายสมาจาโร นุ โขมฺหิ ปริสุทเฺ ธนมฺหิ
กายสมาจาเรน สมนฺนาคโต อจฺฉิทฺเทน อปฺปฏิมเสน สวิชฺชติ
นุ โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ โนติ โน เจ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ
ปริสุทฺธกายสมาจาโร โหติ ปริสุทฺเธน กายสมาจาเรน สมนฺนาคโต
อจฺฉิทฺเทน อปฺปฏิมเสน ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร อิงฺฆ ตาว อายสฺมา
กายิก สิกฺขสฺสูติ ๑ อิติสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร ฯ ปุน ๒ จปร ภิกฺขเว
โจทเกน ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน เอว ปจฺจเวกฺขิตพฺพ
ปริสุทฺธวจีสมาจาโร นุ โขมฺหิ ปริสทุ ฺเธนมฺหิ วจีสมาจาเรน สมนฺนาคโต
อจฺฉิทฺเทน อปฺปฏิมเสน สวิชฺชติ นุ โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ
โนติ โน เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปริสุทฺธวจีสมาจาโร โหติ ปริสุทเฺ ธน
วจีสมาจาเรน สมนฺนาคโต อจฺฉิทฺเทน อปฺปฏิมเสน ตสฺส ภวนฺติ
วตฺตาโร อิงฺฆ ตาว อายสฺมา วาจสิก สิกฺขสฺสตู ิ อิติสฺส ภวนฺติ
วตฺตาโร ๒ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว โจทเกน ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน
เอว ปจฺจเวกฺขิตพฺพ เมตฺต นุ โข จิตฺต ปจฺจุปฏิต สพฺรหฺมจารีสุ
อนาฆาต สวิชฺชติ นุ โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ โนติ โน
เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน เมตฺตจิตฺต ปจฺจุปฏิต โหติ สพฺรหฺมจารีสุ อนาฆาต
ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร อิงฺฆ [๓] อายสฺมา สพฺรหฺมจารีสุ เมตฺตจิตฺต
อุปฏเปหีติ อิติสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว โจทเกน
#๑ โป. สิกฺขสิ ฺสติ ฯ ๒ ม. ปน จปร ... วตฺตาโรติ นตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร
#ตาวาติ อตฺถิ ฯ
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ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน เอว ปจฺจเวกฺขิตพฺพ พหุสฺสุโต นุ โขมฺหิ
สุตธโร สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา
ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปณ
ุ ฺณ ปริสุทธฺ  พฺรหฺมจริย
อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส เม ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา วจสา
ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทฺธา สวิชฺชติ นุ โข เม เอโส
ธมฺโม อุทาหุ โนติ โน เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ 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 ตสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร อิงฺฆ
ตาว อายสฺมา อาคม ปริยาปุณสสูติ อิติสฺส ภวนฺติ วตฺตาโร ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว โจทเกน ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน เอว
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อุภยานิ โข เม ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน สฺวาคตานิ
โหนฺติ สุวิภตฺตานิ สุปฺปวตฺตานิ สุวินิจฺฉิตานิ สุตฺตโส อนุพฺยฺชนโส
สวิชฺชติ นุ โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ โนติ โน เจ ภิกฺขเว
ภิกฺขุโน อุภยานิ ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน สฺวาคตานิ โหนฺติ สุวิภตฺตานิ
สุปฺปวตฺตานิ สุวินิจฺฉิตานิ สุตฺตโส อนุพฺยฺชนโส อิทมฺปนายสฺมา
กตฺถ วุตฺต ภควตาติ อิติ ปุฏโ น สมฺปายติ ตสฺส ภวนฺติ
วตฺตาโร อิงฺฆ ตาว อายสฺมา วินย สิกฺขสฺสูติ อิติสฺส ภวนฺติ
วตฺตาโร ฯ อิเม ปฺจ ธมฺมา อชฺฌตฺต ปจฺจเวกฺขิตพฺพา กตเม
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ปฺจ ธมฺมา อชฺฌตฺต อุปฏาเปตพฺพา กาเลน วกฺขามิ โน อกาเลน
ภูเตน วกฺขามิ โน อภูเตน สเณฺหน วกฺขามิ โน ผรุเสน อตฺถสฺหิเตน
วกฺขามิ โน อนตฺถสฺหิเตน เมตฺตจิตฺโต ๑ วกฺขามิ โน
โทสนฺตโรติ อิเม ปฺจ ธมฺมา อชฺฌตฺต อุปฏาเปตพฺพา ฯ
โจทเกน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ปร โจเทตุกาเมน อิเม ปฺจ ธมฺเม
อชฺฌตฺต ปจฺจเวกฺขิตฺวา อิเม ปฺจ ธมฺเม อชฺฌตฺต อุปฏาเปตฺวา
ปโร โจเทตพฺโพติ ฯ
[๔๕] ทสยิเม ภิกฺขเว อาทีนวา ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน กตเมk
ทส อิธ ภิกฺขเว ราชา มเหสิยา สทฺธึ นิสินฺโน โหติ ตตฺร
ภิกฺขุ ปวิสติ มเหสี ต ๒ ภิกฺขุ ทิสฺวา สิต ปาตุกโรติ ภิกฺขุ วา
มเหสึ ทิสฺวา สิต ปาตุกโรติ ตตฺถ รฺโ เอว โหติ อทฺธา
อิเมส กต วา กริสฺสนฺติ วาติ อย ภิกฺขเว ปโม อาทีนโว
ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ราชา พหุกิจฺโจ พหุกรณีโยo
อฺตร อิตฺถึ คนฺตฺวา น สรติ สา เตน คพฺภ คณฺหาติ ตตฺถ
รฺโ เอว โหติ น โข อิธ อฺโ โกจิ ปวิสติ อฺตฺร
ปพฺพชิเตน สิยา นุ โข ปพฺพชิตสฺส กมฺมนฺติ อย ภิกฺขเว ทุติโย
อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว รฺโ อนฺเตปุเร
อฺตร รตน นสฺสติ ตตฺถ รฺโ เอว โหติ น โข อิธ
อฺโ โกจิ ปวิสติ อฺตฺร ปพฺพชิเตน สิยา นุ โข ปพฺพชิตสฺส
กมฺมนฺติ อย ภิกฺขเว ตติโย อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ
#๑ โป. เมตฺตจิตฺเตน ฯ ๒ ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปุน จปร ภิกฺขเว รฺโ อนฺเตปุเร อพฺภนฺตรา คุยฺหมนฺตา พหิทฺธา
สมฺเภท คจฺฉนฺติ ตตฺถ รฺโ เอว โหติ น โข อิธ รฺโ
โกจิ ปวิสติ อฺตฺร ปพฺพชิเตน สิยา นุ โข ปพฺพชิตสฺส กมฺมนฺติ
อย ภิกฺขเว จตุตฺโถ อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว รฺโ อนฺเตปุเร ปตา วา ปุตฺต ปตฺเถติ ปุตฺโต วา
ปตร ปตฺเถติ เตส เอว โหติ น โข อิธ อฺโ โกจิ ปวิสติ
อฺตฺร ปพฺพชิเตน สิยา นุ โข ปพฺพชิตสฺส กมฺมนฺติ อย
โข ภิกฺขเว ปฺจโม อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ราชา นีจถานิย อุจฺเจ ถาเน เปติ เยสนฺต อมนาป
เตส เอว โหติ ราชา โข ปพฺพชิเตน สสฏโ สิยา นุ โข
ปพฺพชิตสฺส กมฺมนฺติ อย ภิกฺขเว ฉฏโ อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ราชา อุจฺจถานิย นีเจ ถาเน เปติ
เยสนฺต อมนาป เตส เอว โหติ ราชา โข ปพฺพชิเตน สสฏโ
สิยา นุ โข ปพฺพชิตสฺส กมฺมนฺติ อย โข ภิกฺขเว สตฺตโม
อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ราชา อกาเล
เสน อุยฺโยเชติ เยสนฺต อมนาป เตส เอว โหติ ราชา โข
ปพฺพชิเตน สสฏโ สิยา นุ โข ปพฺพชิตสฺส กมฺมนฺติ อย
ภิกฺขเว อฏโม อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ราชา กาเล เสน อุยฺโยเชตฺวา อนฺตรามคฺคโต นิวตฺตาเปสิ ๑ เยสนฺต
อมนาป เตส เอว โหติ ราชา โข ปพฺพชิเตน สสฏโ สิยา
#๑ ม. ยุ. นิวตฺตาเปติ ฯ
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นุ โข ปพฺพชิตสฺส กมฺมนฺติ อย ภิกฺขเว นวโม อาทีนโว
ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว รฺโ อนฺเตปุร หตฺถิสมฺพาธ
อสฺสสมฺพาธ รถสมฺพาธ รชนียานิ รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพานิ ยานิ
น ปพฺพชิตสารุปฺปานิ อย ภิกฺขเว ทสโม อาทีนโว ราชนฺเตปุรปฺปเวสเน ฯ
อิเม โข ภิกฺขเว ทส อาทีนวา ราชนฺเตปุรปฺปเวสเนติ ฯ
[๔๖] เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสมฺ ึ นิโคฺรธาราเม ฯ
อถโข สมฺพหุลา สกฺกา อุปาสกา ตทหุโปสเถ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺเน โข สกฺเก อุปาสเก ภควา เอตทโวจ อปนุ
ตุเมฺห สกฺกา อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ อุปวสถาติ ฯ อปฺเปกทา
มย ภนฺเต อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ อุปวสาม อปฺเปกทา น
อุปวสามาติ ฯ เตส โว สกฺกา อลาภา เตส ทุลลฺ ทฺธ เย ตุเมฺห
เอว โสกสภเย ชีวิเต มรณสภเย ชีวิเต อปฺเปกทา อฏงฺคสมนฺนาคต
อุโปสถ อุปวสถ อปฺเปกทา น อุปวสถ ต กึ มฺถ สกฺกา อิธ
ปุริโส เยน [๑] กมฺมฏาเนน อนาปชฺช อกุสล ทิวส อฑฺฒกหาปณ
นิพฺพิเสยฺย ทกฺโข ปุริโส อุฏานสมฺปนฺโนติ อล วจนายาติ ฯ เอว
ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ สกฺกา อิธ ปุริโส เยน กมฺมฏาเนน
อนาปชฺช อกุสล ทิวส กหาปณ นิพฺพิเสยฺย ทกฺโข ปุริโส อุฏ านสมฺปนฺโนติ
อล วจนายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ สกฺกา
อิธ ปุรโิ ส เยน กมฺมฏาเนน อนาปชฺช อกุสล ทิวส เทฺว กหาปเณ
#๑ ม. ยุ. เกนิจิ ฯ
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นิพฺพิเสยฺย ตโย กหาปเณ นิพฺพิเสยฺย จตฺตาโร กหาปเณ นิพฺพิเสยฺย
ปฺจ กหาปเณ นิพฺพิเสยฺย ฉ กหาปเณ นิพฺพิเสยฺย สตฺต
กหาปเณ นิพฺพิเสยฺย อฏ กหาปเณ นิพฺพิเสยฺย นว กหาปเณ
นิพฺพิเสยฺย ทส กหาปเณ นิพฺพิเสยฺย วีส กหาปเณ นิพฺพิเสยฺย
ตึส ๑ กหาปเณ นิพฺพิเสยฺย จตฺตาฬีส กหาปเณ นิพฺพิเสยฺย ปฺาส
กหาปเณ นิพฺพิเสยฺย กหาปณสต นิพฺพิเสยฺย ทกฺโข ปุรโิ ส
อุฏานสมฺปนฺโนติ อล วจนายาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ
สกฺกา อป นุ โข โส ปุริโส ทิวเส กหาปณสต กหาปณสหสฺส
นิพฺพิสมาโน ลทฺธ ลทฺธ นิกฺขิปนฺโต วสฺสสตชีวี ๒ มหนฺต โภคกฺขนฺธ
อธิคจฺเฉยฺยาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ต กึ มฺถ สกฺกา อป นุ โข
โส ปุริโส โภคเหตุก ๓ โภคนิทาน โภคาธิกรณ เอก วา รตฺตึ เอก
วา ทิวส [๔] อุปฑฺฒ วา ทิวส เอกนฺตสุขปฏิสเวที วิหเรยฺยาติ ฯ โน
เหต ภนฺเต ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ กามา หิ ภนฺเต อนิจฺจา ตุจฺฉา
มุสา โมสธมฺมาติ ฯ อิธ ปน โว สกฺกา มม สาวโก ทส วสฺสานิ
อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต ยถา มยานุสิฏ ตถา ปฏิปชฺชมาโน
สตป วสฺสานิ สตป วสฺสสตานิ สตป วสฺสสหสฺสานิ
เอกนฺตสุขปฏิสเวที วิหเรยฺย โส จ ขฺวสฺส สกทาคามี วา อนาคามี
วา อปณฺณก วา โสตาปนฺโน ติฏ นฺตุ สกฺกา ทส วสฺสานิ อิธ
มม สาวโก นว วสฺสานิ อฏ วสฺสานิ สตฺต วสฺสานิ ฉ วสฺสานิ ปฺจ
วสฺสานิ จตฺตาริ วสฺสานิ ตีณิ วสฺสานิ เทฺว วสฺสานิ เอก วสฺส อปฺปมตฺโต
#๑ โป. ม. ยุ. ตึส ฯ ๒ โป. ม. ยุ. วสฺสสตายุโก ฯ ๓ ม. ยุ. โภคเหตุ ฯ
#๔ โป. ยุ. อุปฑฺฒ วา รตฺตึ ฯ
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อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต ยถา มยานุสิฏ ตถา ปฏิปชฺชมาโน
สตป วสฺสานิ สตป วสฺสสตานิ สตป วสฺสสหสฺสานิ เอกนฺตสุขปฏิสเวที
วิหเรยฺย โส จ ขฺวสฺส สกทาคามี วา อนาคามี วา อปณฺณก
วา โสตาปนฺโน ติฏตุ สกฺกา เอก วสฺส อิธ มม สาวโก
ทส มาเส อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต ยถา มยานุสิฏ
ตถา ปฏิปชฺชมาโน สตป วสฺสานิ สตป วสฺสสตานิ สตป วสฺสสหสฺสานิ
เอกนฺตสุขปฏิสเวที วิหเรยฺย โส จ ขฺวสฺส สกทาคามี วา
อนาคามี วา อปณฺณก วา โสตาปนฺโน ติฏนฺตุ สกฺกา ทส
มาสา อิธ มม สาวโก นว มาเส อฏ มาเส สตฺต มาเส ฉ
มาเส ปฺจ มาเส จตฺตาโร มาเส ตโย มาเส เทฺว มาเส เอกมาส
อฑฺฒมาส อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต ยถา มยานุสิฏ
ตถา ปฏิปชฺชมาโน สตป วสฺสานิ สตป วสฺสสตานิ สตป วสฺสสหสฺสานิ
เอกนฺตสุขปฏิสเวที วิหเรยฺย โส จ ขฺวสฺส สกทาคามี วา
อนาคามี วา อปณฺณก วา โสตาปนฺโน ติฏตุ สกฺกา อฑฺฒมาโส
อิธ มม สาวโก ทส รตฺตินฺทิเว อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต
วิหรนฺโต ยถา มยานุสิฏ ตถา ปฏิปชฺชมาโน สตป วสฺสานิ สตป
วสฺสสตานิ สตป วสฺสสหสฺสานิ เอกนฺตสุขปฏิสเวที วิหเรยฺย โส
จ ขฺวสฺส สกทาคามี วา อนาคามี วา อปณฺณก วา โสตาปนฺโน
ติฏนฺตุ สกฺกา ทส รตฺตินฺทิวา อิธ มม สาวโก นว รตฺตินฺทิเว
อฏ รตฺตินฺทิเว สตฺต รตฺตินฺทิเว ฉ รตฺตินฺทิเว ปฺจ รตฺตินฺทิเว
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จตฺตาโร รตฺตินฺทิเว ตโย รตฺตินฺทิเว เทฺว รตฺตินฺทิเว เอกรตฺตินฺทิว
อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต วิหรนฺโต ยถา มยานุสิฏ ตถา ปฏิปชฺชมาโน
สตป วสฺสานิ สตป วสฺสสตานิ สตป วสฺสสหสฺสานิ
เอกนฺตสุขปฏิสเวที วิหเรยฺย โส จ ขฺวสฺส สกทาคามี วา อนาคามี วา
อปณฺณก วา โสตาปนฺโน เตส โว สกฺกา อลาภา เตส
ทุลฺลทฺธ เย ตุเมฺห เอว โสกสภเย ชีวิเต มรณสภเย ชีวิเต
อปฺเปกทา อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ อุปวสถ อปฺเปกทา น อุปวสถาติ ฯ
เอเต มย ภนฺเต อชฺชตคฺเค อฏงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ
อุปวสิสฺสามาติ ฯ
[๔๗] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลาย ฯ
อถโข มหาลิ ลิจฺฉวี เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข มหาลิ ลิจฺฉวี ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต
เหตุ โก ปจฺจโย ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส
ปวตฺติยาติ ฯ โลโภ โข มหาลิ เหตุ โลโภ ปจฺจโย ปาปสฺส
กมฺมสฺส กิรยิ าย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา โทโส โข มหาลิ
เหตุ โทโส ปจฺจโย ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส
ปวตฺติยา โมโห โข มหาลิ เหตุ โมโห ปจฺจโย ปาปสฺส กมฺมสฺส
กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา อโยนิโส มนสิกาโร โข มหาลิ
เหตุ อโยนิโส มนสิกาโร ปจฺจโย ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส
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กมฺมสฺส ปวตฺติยา มิจฺฉาปณิหิต โข มหาลิ จิตฺต เหตุ มิจฺฉาปณิหิต
จิตฺต ปจฺจโย ปาปสฺส กมฺมสฺส กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส
ปวตฺติยา อย โข มหาลิ เหตุ อย ปจฺจโย ปาปสฺส กมฺมสฺส
กิริยาย ปาปสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา ฯ โก ปน ภนฺเต เหตุ โก
ปจฺจโย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส กิริยาย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส
ปวตฺติยาติ ฯ อโลโภ โข มหาลิ เหตุ อโลโภ ปจฺจโย กลฺยาณสฺส
กมฺมสฺส กิรยิ าย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา อโทโส โข มหาลิ
เหตุ อโทโส ปจฺจโย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส กิริยาย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส
ปวตฺติยา อโมโห โข มหาลิ เหตุ อโมโห ปจฺจโย กลฺยาณสฺส
กมฺมสฺส กิรยิ าย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา โยนิโส มนสิกาโร
โข มหาลิ เหตุ โยนิโส มนสิกาโร ปจฺจโย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส
กิริยาย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส ปวตฺตยิ า สมฺมาปณิหิต โข มหาลิ
จิตฺต เหตุ สมฺมาปณิหิต จิตฺต ปจฺจโย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส
กิริยาย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยา อย โข มหาลิ เหตุ อย
ปจฺจโย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส กิริยาย กลฺยาณสฺส กมฺมสฺส ปวตฺติยาติ ฯ
อิเม [๑] โข มหาลิ ทส ธมฺมา โลเก น สวิชฺเชยฺยุ นยิธ ปฺาเยถ
อธมฺมจริยวิสมจริยาติ วา ธมฺมจริยสมจริยาติ วา ยสฺมา จ โข
มหาลิ อิเม ทส ธมฺมา โลเก สวิชชฺ นฺติ ตสฺมา ปฺายติ
อธมฺมจริยวิสมจริยาติ วา ธมฺมจริยสมจริยาติ วาติ ฯ
[๔๘] ทสยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา ปพฺพชิเตน อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพา
#๑ ม. ยุ. จสทฺโท อตฺถิ ฯ โป. อิเม หิ โข ฯ
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กตเม ทส เววณฺณิยมฺหิ อชฺฌูปคโตติ ปพฺพชิเตน
อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ ปรปฏิพทฺธา เม ชีวิกาติ ปพฺพชิเตน
อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อฺโ เม อากปฺโป กรณีโยติ ปพฺพชิเตน
อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ กจฺจิ นุ โข เม อตฺตา สีลโต น
อุปวทตีติ ปพฺพชิเตน อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ กจฺจิ นุ โข ม
อนุวิจฺจ วิฺู สพฺรหฺมจารี สีลโต น อุปวทนฺตีติ ปพฺพชิเตน
อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ สพฺเพหิ เม ปเยหิ มนาเปหิ นานาภาโว
วินาภาโวติ ปพฺพชิเตน อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ กมฺมสฺสโกมฺหิ
กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุ กมฺมปฏิสรโณ ย กมฺม กริสฺสามิ
กลฺยาณ วา ปาปก วา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามีติ ปพฺพชิเตน
อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺตีติ
ปพฺพชิเตน อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ กจฺจิ นุ โขห สฺุาคาเร
อภิรมามีติ ปพฺพชิเตน อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อตฺถิ นุ โข เม
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสโส อธิคโต โสห ปจฺฉิเม
กาเล สพฺรหฺมจารีหิ ปุฏโ น มงฺกุ ภวิสฺสามีติ ปพฺพชิเตน อภิณฺห
ปจฺจเวกฺขิตพฺพ อิเม โข ภิกฺขเว ทส ธมฺมา ปพฺพชิเตน อภิณฺห
ปจฺจเวกฺขิตพฺพาติ ฯ
[๔๙] ทสยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา ปพฺพชิเตน อภิณฺห ปจฺจเวกฺขิตพฺพา
สรีรฏา กตเม ทส สีต อุณฺห ชิฆจฺฉา ปปาสา อุจฺจาโร
ปสฺสาโว กายสวโร วจีสวโร อาชีวสวโร โปเนพฺภวิโก ๑ ภวสงฺขาโร
#๑ โป. โปนพฺภวิโก ฯ
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อิเม โข ภิกฺขเว ทส ธมฺมา สรีรฏาติ ฯ
[๕๐] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกขฺ ู ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา อุปฏานสาลาย สนฺนิสินฺนา สนฺนิปติตา ภณฺฑนชาตา [๑]
วิวาทาปนฺนา อฺมฺ มุขสตฺตีหิ [๒] วิตุทนฺติ ฯ อถโข
ภควา สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน อุปฏานสาลา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ นิสชฺช โข
ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย
สนฺนิสนิ ฺนา กา จปน โว อนฺตรากถา วิปฺปกตาติ ฯ อิธ มย ภนฺเต
ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา อุปฏานสาลาย สนฺนิสินฺนา สนฺนิปติตา
ภณฺฑนชาตา กลหชาตา วิวาทาปนฺนา อฺมฺ มุขสตฺตีหิ
วิตุทนฺตา วิหรามาติ ฯ น โข ปเนต ภิกฺขเว ตุมฺหาก ปฏิรูป กุลปุตฺตาน
สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตาน ย ตุเมฺห ภณฺฑนชาตา
กลหชาตา วิวาทาปนฺนา อฺมฺ มุขสตฺตีหิ วิตุทนฺตา
วิหเรยฺยาถ ทสยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา สาราณียา ๓ ปยกรณา ครุกรณา
สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย สวตฺตนฺติ กตเม ทส
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ
อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ
สิกฺขาปเทสุ ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา โหติ ฯเปฯ สมาทาย
#๑ ม. ยุ. กลหชาตา ฯ ๒ โป. ม. ยุ. วิตุทนฺตา ฯ ๓ ม. สารณิยา ฯ สพฺพตฺถ
#อีทิสเมว ฯ
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สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ปยกรโณ ครุกรโณ
สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนจิ โย เย เต ธมฺมา
อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ สพฺยฺชน
เกวลปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา
พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา ๑ วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา
สุปฺปฏิวิทฺธา ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ พหุสฺสุโต โหติ ฯเปฯ ทิฏ ิยา
สุปฺปฏิวิทฺธา อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ปยกรโณ ครุกรโณ สงฺคหาย
อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
กลฺยาณมิตฺโต โหติ กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโก ยมฺป ภิกฺขเว
ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต [๒] กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโก อยมฺป
ธมฺโม สาราณีโย ปยกรโณ ครุกรโณ สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา
เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุวโจ โหติ โสวจสฺสกรเณหิ
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ขโม ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนึ
ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ สุวโจ โหติ โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ขโม ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนึ อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย
ปยกรโณ ครุกรโณ สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย
สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยานิ ตานิ สพฺรหฺมจารีน อุจฺจาวจานิ
กึกรณียานิ ตตฺถ ทกฺโข โหติ อนลโส ตตฺรปุ ายาย วีมสาย
สมนฺนาคโต อล กาตุ อล สวิธาตุ ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยานิ
#๑ ม. ธาตา ฯ ๒ ม. โหติ ฯ
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ตานิ สพฺรหฺมจารี อุจฺจาวจานิ กึกรณียานิ ตตฺถ ทกฺโข โหติ อนลโส
ตตฺรุปายาย วีมสาย สมนฺนาคโต อล กาตุ อล สวิธาตุ อยมฺป
ธมฺโม สาราณีโย ปยกรโณ ครุกรโณ สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา
เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺมกาโม โหติ
ปยสมุทาหาโร อภิธมฺเม อภิวินเย อุฬารปามุชฺโช ๑ ยมฺป ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ธมฺมกาโม โหติ ปยสมุทาหาโร อภิธมฺเม อภิวินเย อุฬารปามุชฺโช ๑
อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ปยกรโณ ครุกรโณ สงฺคหาย
อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อารทฺธวิริโย วิหรติ อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน๔
อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ
ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ อารทฺธวิริโย วิหรติ อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย
กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกขฺ ิตตฺ ธุโร
กุสเลสุ ธมฺเมสุ อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย ปยกรโณ ครุกรโณ
สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สนฺตุฏโ  โหติ อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ สนฺตุฏโ โหติ
อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน อยมฺป ธมฺโม
สาราณีโย ปยกรโณ ครุกรโณ สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย
สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สติมา โหติ ปรเมน
สติเนปกฺเกน สมนฺนาคโต จิรกตมฺป จิรภาสิตมฺป สริตา อนุสฺสริตา
#๑ ม. ปาโมชฺโช ฯ สพฺพตฺถาป เอว าตพฺพ ฯ
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ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติมา โหติ ปรเมน สติเนปกฺเกน สมนฺนาคโต
จิรกตมฺป จิรภาสิตมฺป สริตา อนุสสฺ ริตา อยมฺป ธมฺโม สาราณีโย
ปยกรโณ ครุกรโณ สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย
สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา
ปฺาย สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา
ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฺวา โหติ อุทยตฺถคามินิยา ปฺาย
สมนฺนาคโต อริยาย นิพฺเพธิกาย สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา อยมฺป
ธมฺโม สาราณีโย ปยกรโณ ครุกรโณ สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา
เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ อิเม โข ภิกขฺ เว ทส ธมฺมา สาราณียา
ปยกรณา ครุกรณา สงฺคหาย อวิวาทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย
สวตฺตนฺตีติ ฯ
อกฺโกสวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
วิวาทา เทฺว [๑] มูลานิ กุสินารา ปเวสเน
สกฺกา มหาลิ ธมฺมา จ ๒ สรีรฏา จ ภณฺฑนาติ ฯ
อานิสสปณฺณาสโก ปโม ฯ
___________
#๑ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท ทิสฺสติ ๒ ม. สกฺโก มหาลิ อภิณฺห ฯ
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ทุติยปณฺณาสโก
สจิตฺตวคฺโค ปโม
[๕๑] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิรหติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ โน
เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปรจิตฺตปริยายกุสโล โหติ อถ สจิตฺตปริยายกุสลา
ภวิสฺสามาติ ๑ เอวฺหิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สจิตฺตปริยายกุสโล โหติ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว อิตฺถี วา ปุริโส วา ทหโร ยุวา มณฺฑนกชาติโก อาทาเส
วา ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อจฺเฉ วา อุทกปตฺเต สก มุขนิมิตตฺ 
ปจฺจเวกฺขมาโน สเจ ตตฺถ ปสฺสติ รช วา องฺคณ วา ตสฺเสว
รชสฺส วา องฺคณสฺส วา ปหานาย วายมติ โน จ ตตฺถ ปสฺสติ
รช วา องฺคณ วา เตเนวตฺตมโน โหติ ปริปุณณ
ฺ สงฺกปฺโป ลาภา
วต เม ปริสทุ ฺธ วต เมติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปจฺจเวกฺขณา
พหุการา โหติ ๒ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อภิชฺฌาลุ นุ โข พหุล
วิหรามิ อนภิชฺฌาลุ นุ โข พหุล วิหรามิ พฺยาปนฺนจิตฺโต นุ
โข พหุล วิหรามิ อพฺยาปนฺนจิตฺโต นุ โข พหุล วิหรามิ ถีนมิทธฺ ปริยุฏิโต
นุ โข พหุล วิหรามิ วิคตถีนมิทฺโธ นุ โข พหุล
#๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ สจิตฺตปริยายกุสโล ภวิสฺสามีติ ฯ ๒ โป. ภิกขฺ ุ ปจฺจเวกฺขมาโน
#พหุกาโร โหติ ฯ
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วิหรามิ อุทธฺ โต นุ โข พหุล วิหรามิ อนุทฺธโต นุ โข พหุล
วิหรามิ วิจิกิจฺโฉ นุ โข พหุล วิหรามิ ติณฺณวิจิกิจฺโฉ นุ โข
พหุล วิหรามิ โกธโน นุ โข พหุล วิหรามิ อกฺโกธโน นุ โข
พหุล วิหรามิ สงฺกิลฏิ จิตฺโต นุ โข พหุล วิหรามิ อสงฺกิลิฏ จิตฺโต
นุ โข พหุล วิหรามิ สารทฺธกาโย นุ โข พหุล วิหรามิ
อสารทฺธกาโย นุ โข พหุล วิหรามิ กุสีโต นุ โข พหุล วิหรามิ
อารทฺธวิริโย นุ โข พหุล วิหรามิ อสมาหิโต นุ โข พหุล วิหรามิ
สมาหิโต นุ โข พหุล วิหรามีติ ฯ สเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน
เอว ชานาติ อภิชฺฌาลุ พหุล วิหรามิ พฺยาปนฺนจิตฺโต พหุล วิหรามิ
ถีนมิทฺธปริยฏุ ิโต พหุล วิหรามิ อุทฺธโต พหุล วิหรามิ วิจิกิจฺโฉ
พหุล วิหรามิ โกธโน พหุล วิหรามิ สงฺกิลฏิ จิตฺโต พหุล วิหรามิ
สารทฺธกาโย พหุล วิหรามิ กุสีโต พหุล วิหรามิ อสมาหิโต
พหุล วิหรามีติ เตน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนา เตสเยว ปาปกาน อกุสลาน
ธมฺมาน ปหานาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ
อุสฺโสฬฺหิ ๑ จ อปฺปฏิวานี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ กรณีย เสยฺยถาป
ภิกฺขเว อาทิตฺตเจโล วา อาทิตฺตสีโส ๒ วา ตสฺเสว เจลสฺส
วา สีสสฺส ๓ วา นิพฺพาปนาย อธิมตฺต ฉนฺทฺจ วายามฺจ อุสฺสาหฺจ
อุสฺโสฬฺหิฺจ อปฺปฏิวานิฺจ สติฺจ สมฺปชฺฺจ กเรยฺย เอวเมว
#๑ ม. อสฺโสฬฺหี ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๒ โป. อาทิตฺตสิโร ฯ ๓ โป. สิรสฺส ฯ
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โข ภิกฺขเว เตน ๑ ภิกฺขุนา เตสเยว ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
ปหานาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสโฺ สฬฺหิ จ
อปฺปฏิวานี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ กรณีย ฯ สเจ ปน ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ อนภิชฺฌาลุ พหุล วิหรามิ
อพฺยาปนฺนจิตฺโต พหุล วิหรามิ วิคตถีนมิทฺโธ พหุล วิหรามิ
อนุทฺธโต พหุล วิหรามิ ติณฺณวิจิกิจฺโฉ พหุล วิหรามิ อกฺโกธโน
พหุล วิหรามิ อสงฺกิลฏิ จิตฺโต พหุล วิหรามิ อสารทฺธกาโย
พหุล วิหรามิ อารทฺธวิริโย พหุล วิหรามิ สมาหิโต พหุล
วิหรามีติ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เตสุเยว กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปติฏ าย
อุตฺตรึ ๒ อาสวาน ขยาย โยโค กรณีโยติ ฯ
[๕๒] ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส
ภิกฺขโวติ ๓ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ โน เจ อาวุโส ภิกฺขุ
ปรจิตฺตปริยายกุสโล โหติ อถ สจิตฺตปริยายกุสลา ภวิสฺสามาติ
เอวฺหิ โว อาวุโส สิกฺขิตพฺพ ฯ
กถฺจาวุโส ภิกฺขุ สจิตฺตปริยายกุสโล โหติ เสยฺยถาป อาวุโส
อิตฺถี วา ปุริโส วา ทหโร ยุวา มณฺฑนกชาติโก อาทาเส วา
ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อจฺเฉ วา อุทกปตฺเต ๔ สก มุขนิมิตฺต
ปจฺจเวกฺขมาโน สเจ ตตฺถ ปสฺสติ รช วา องฺคณ วา ตสฺเสว
รชสฺส วา องฺคณสฺส วา ปหานาย วายมติ โน เจ ตตฺถ ปสฺสติ
#๑ โป. เตนาติ นตฺถิ ฯ ม. ยุ. เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา ฯ ๒ ม. อุตฺตริ ฯ
#๓ โป. ม. ภิกฺขเวติ ฯ ๔ ม. ยุ. อุทปตฺเต ฯ
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รช วา องฺคณ วา เตเนวตฺตมโน โหติ ปริปุณณ
ฺ สงฺกปฺโป ลาภา
วต เม ปริสทุ ฺธ วต เมติ เอวเมว โข อาวุโส ภิกฺขุโน ปจฺจเวกฺขณา
พหุการา โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อภิชฺฌาลุ นุ โข พหุล วิหรามิ
อนภิชฺฌาลุ นุ โข พหุล วิหรามิ พฺยาปนฺนจิตฺโต นุ โข พหุล
วิหรามิ อพฺยาปนฺนจิตฺโต นุ โข พหุล วิหรามิ ถีนมิทฺธปริยุฏิโต
นุ โข พหุล วิหรามิ วิคตถีนมิทฺโธ นุ โข พหุล วิหรามิ อุทธฺ โต
นุ โข พหุล วิหรามิ อนุทฺธโต นุ โข พหุล วิหรามิ วิจิกิจฺโฉ
นุ โข พหุล วิหรามิ ติณฺณวิจิกิจฺโฉ นุ โข พหุล วิหรามิ
โกธโน นุ โข พหุล วิหรามิ อกฺโกธโน นุ โข พหุล วิหรามิ
สงฺกิกิฏจิตฺโต นุ โข พหุล วิหรามิ อสงฺกิลฏิ  จิตฺโต นุ โข พหุล
วิหรามิ สารทฺธกาโย นุ โข พหุล วิหรามิ อสารทฺธกาโย นุ
โข พหุล วิหรามิ กุสีโต นุ โข พหุล วิหรามิ อารทฺธวิริโย
นุ โข พหุล วิหรามิ อสมาหิโต นุ โข พหุล วิหรามิ สมาหิโต
นุ โข พหุล วิหรามีติ ฯ สเจ อาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว
ชานาติ อภิชฺฌาลุ พหุล วิหรามิ ฯเปฯ อสมาหิโต พหุล
วิหรามีติ เตนาวุโส ภิกขฺ ุนา เตสเยว ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน
ปหานาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสโฺ สฬฺหิ จ
อปฺปฏิวานี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ กรณีย เสยฺยถาป อาวุโส
อาทิตฺตเจโล วา อาทิตฺตสีโส วา ตสฺเสว เจลสฺส วา สีสสฺส วา
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นิพฺพาปนาย อธิมตฺต ฉนฺทฺจ วายามฺจ อุสฺสาหฺจ อุสฺโสฬฺหิฺจ
อปฺปฏิวานิฺจ สติฺจ สมฺปชฺฺจ กเรยฺย เอวเมว โข อาวุโส
เตน ภิกฺขุนา เตสเยว ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย อธิมตฺโต
ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสโฺ สฬฺหิ จ อปฺปฏิวานี จ สติ
จ สมฺปชฺฺจ กรณีย ฯ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน
เอว ชานาติ อนภิชฺฌาลุ พหุล วิหรามิ ฯเปฯ สมาหิโต พหุล
วิหรามีติ เตนาวุโส ภิกขฺ ุนา เตสุเยว กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปติฏ าย
อุตฺตรึ อาสวาน ขยาย โยโค กรณีโยติ ฯ
[๕๓] ิติมฺปห ภิกฺขเว น วณฺเณมิ ๑ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปเคว
ปาริหานึ วุฑฺฒิฺจ โข อห ภิกฺขเว วณฺเณมิ ๒ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
โน ิตึ โน หานึ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว หานิ โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ิติ โน
วุฑฺฒิ ๓ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยตฺตโก โหติ สทฺธาย สีเลน สุเตน
จาเคน ปฺาย ปฏิภาเณน ตสฺส เต ธมฺมา เนว ติฏนฺติ
โน วฑฺฒนฺติ หานิเมต ภิกฺขเว วทามิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน
ิตึ โน วุฑฺฒึ เอว โข ภิกฺขเว หานิ โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
โน ิติ โน วุฑฺฒิ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ิติ โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน หานิ โน
วุฑฺฒิ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ยตฺตโก โหติ สทฺธาย สีเลน สุเตน
จาเคน ปฺาย ปฏิภาเณน ตสฺส เต ธมฺมา เนว หายนฺติ โน
#๑-๒ สพฺพตฺถ โปตฺถเกสุ วณฺณยามีติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ยุ. วุทฺธิ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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วฑฺฒนฺติ ิติเมต ภิกฺขเว วทามิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน หานึ
โน วุฑฺฒึ เอว โข ภิกขฺ เว ิติ โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน
หานิ โน วุฑฺฒิ ๑ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว วุฑฺฒิ โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ิติ โน
หานิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยตฺตโก โหติ สทฺธาย สีเลน สุเตน
จาเคน ปฺาย ปฏิภาเณน ตสฺส เต ธมฺมา เนว ติฏนฺติ
โน หายนฺติ วุฑฺฒิเมต ภิกฺขเว วทามิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน
ิตึ โน หานึ เอว โข ภิกฺขเว วุฑฺฒิ โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
โน ิติ โน หานิ โน เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปรจิตฺตปริยายกุสโล
โหติ อถ สจิตฺตปริยายกุสลา ภวิสฺสามาติ เอวฺหิ โว ภิกขฺ เว
สิกฺขิตพฺพ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว สจิตฺตปริยายกุสโล โหติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
อิตฺถี วา ปุรโิ ส วา ทหโร ยุวา มณฺฑนกชาติโก ๒ อาทาเส วา
ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อจฺเฉ วา อุทกปตฺเต สก มุขนิมิตฺต
ปจฺจเวกฺขมาโน สเจ ตตฺถ ปสฺสติ รช วา องฺคณ วา ตสฺเสว รชสฺส
วา องฺคณสฺส วา ปหานาย วายมติ โน เจ ตตฺถ ปสฺสติ รช
วา องฺคณ วา เตเนวตฺตมโน โหติ ปริปุณฺณสงฺกปฺโป ลาภา
วต เม ปริสุทฺธ วต เมติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน
ปจฺจเวกฺขณา พหุการา โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อภิชฺฌาลุ นุ โข
พหุล วิหรามิ อนภิชฺฌาลุ นุ โข พหุล วิหรามิ พฺยาปนฺนจิตฺโต
#๑ ม. โน วุฑฺฒิ โน หานิ ฯ ๒ ยุ. มณฺฑนกชาติโย ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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นุ โข พหุล วิหรามิ อพฺยาปนฺนจิตฺโต นุ โข พหุล วิหรามิ
ถีนมิทฺธปริยฏุ ิโต นุ โข พหุล วิหรามิ วิคตถีนมิทฺโธ นุ โข
พหุล วิหรามิ อุทฺธโต นุ โข พหุล วิหรามิ อนุทฺธโต นุ โข
พหุล วิหรามิ วิจิกิจฺโฉ นุ โข พหุล วิหรามิ ติณฺณวิจิกิจฺโฉ
นุ โข พหุล วิหรามิ โกธโน นุ โข พหุล วิหรามิ อกฺโกธโน
นุ โข พหุล วิหรามิ สงฺกิลิฏจิตฺโต นุ โข พหุล วิหรามิ
อสงฺกิลิฏจิตฺโต นุ โข พหุล วิหรามิ สารทฺธกาโย นุ โข พหุล
วิหรามิ อสารทฺธกาโย นุ โข พหุล วิหรามิ กุสีโต นุ โข
พหุล วิหรามิ อารทฺธวิริโย นุ โข พหุล วิหรามิ อสมาหิโต ๑
นุ โข พหุล วิหรามิ สมาหิโต นุ โข พหุล วิหรามีติ ฯ สเจ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ อภิชฺฌาลุ พหุล วิหรามิ
พฺยาปนฺนจิตฺโต พหุล วิหรามิ ถีนมิทฺธปริยุฏิโต พหุล วิหรามิ
อุทฺธโต พหุล วิหรามิ วิจิกิจฺโฉ พหุล วิหรามิ โกธโน พหุล
วิหรามิ สงฺกิลิฏจิตฺโต พหุล วิหรามิ สารทฺธกาโย พหุล วิหรามิ
กุสีโต พหุล วิหรามิ อสมาหิโต พหุล วิหรามีติ เตน ภิกฺขเว
ภิกฺขุนา เตสเยว ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย อธิมตฺโต
ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสโฺ สฬฺหิ จ อปฺปฏิวานี จ สติ
จ สมฺปชฺฺจ กรณีย เสยฺยถาป ภิกฺขเว อาทิตฺตเจโล วา อาทิตฺตสีโส
วา ตสฺเสว เจลสฺส วา สีสสฺส วา นิพฺพาปนาย อธิมตฺต
#๑ ม. สมาหิโต ... อสมาหิโต ... ฯ
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ฉนฺทฺจ วายามฺจ อุสฺสาหฺจ อุสโฺ สฬฺหิฺจ อปฺปฏิวานิฺจ สติฺจ
สมฺปชฺฺจ กเรยฺย เอวเมว โข ภิกฺขเว เตน ภิกฺขุนา เตสเยว
ปาปกาน อกุสลาน ธมฺมาน ปหานาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ วายาโม
จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหิ จ อปฺปฏิวานี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ
กรณีย ฯ สเจ ปน ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ
อนภิชฺฌาลุ พหุล วิหรามิ อพฺยาปนฺนจิตฺโต พหุล วิหรามิ วิคตถีนมิทฺโธ
พหุล วิหรามิ ติณฺณวิจิกิจฺโฉ พหุล วิหรามิ อกฺโกธโน
พหุล วิหรามิ อสงฺกิลิฏ จิตฺโต พหุล วิหรามิ อสารทฺธกาโย พหุล
วิหรามิ อารทฺธวิริโย พหุล วิหรามิ สมาหิโต พหุล วิหรามีติ
เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เตสุเยว กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปติฏาย อุตฺตรึ
อาสวาน ขยาย โยโค กรณีโยติ ฯ
[๕๔] โน เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปรจิตฺตปริยายกุสโล โหติ อถ
สจิตฺตปริยายกุสลา ภวิสสฺ ามาติ เอวฺหิ โว ภิกขฺ เว สิกฺขิตพฺพ กถฺจ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ สจิตฺตปริยายกุสโล โหติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อิตฺถี วา
ปุริโส วา ทหโร ยุวา มณฺฑนกชาติโก อาทาเส วา ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต
อจฺเฉ วา อุทกปตฺเต สก มุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน สเจ
ตตฺถ ปสฺสติ รช วา องฺคณ วา ตสฺเสว รชสฺส วา องฺคณสฺส
วา ปหานาย วายมติ โน เจ ตสฺส ปสฺสติ รช วา องฺคณ วา
เตเนวตฺตมโน โหติ ปริปุณฺณสงฺกปฺโป ลาภา วต เม ปริสุทฺธ
วต เมติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปจฺจเวกฺขณา พหุการา
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โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ลาภี นุ โขมฺหิ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส
น นุ โขมฺหิ ลาภี อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส ลาภี นุ โขมฺหิ
อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย น นุ โขมฺหิ ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนายาติ
สเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ ลาภิมฺหิ
อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส น ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนายาติ เตน
ภิกฺขุนา อชฺฌตฺต เจโตสมเถ ปติฏาย อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย โยโค
กรณีโย ฯ โส อปเรน สมเยน ลาภี เจว โหติ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส
ลาภี จ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย สเจ ปน ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ ลาภิมหฺ ิ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย น
ลาภี อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺสาติ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย
ปติฏาย อชฺฌตฺต เจโตสมเถ โยโค กรณีโย ฯ โส
อปเรน สมเยน ลาภี เจว โหติ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย ลาภี
จ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส สเจ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน
เอว ชานาติ น ลาภี อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส น ลาภี
อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนายาติ เตน ภิกขฺ เว ภิกฺขุนา เตสเยว กุสลาน ธมฺมาน
ปฏิลาภาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสโฺ สฬฺหิ จ
อปฺปฏิวานี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ กรณีย เสยฺยถาป ภิกขฺ เว
อาทิตฺตเจโล วา อาทิตฺตสีโส วา ตสฺเสว เจลสฺส วา สีสสฺส วา
นิพฺพาปนาย อธิมตฺต ฉนฺทฺจ วายามฺจ อุสฺสาหฺจ อุสฺโสฬฺหิฺจ
อปฺปฏิวานิฺจ สติฺจ สมฺปชฺฺจ กเรยฺย เอวเมว โข ภิกฺขเว
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เตน ภิกฺขุนา เตสเยว กุสลาน ปฏิลาภาย อธิมตฺโต ฉนฺโท
จ วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหิ จ อปฺปฏิวานี จ สติ จ
สมฺปชฺฺจ กรณีย ฯ โส อปเรน สมเยน ลาภี เจว โหติ อชฺฌตฺต
เจโตสมถสฺส ลาภี จ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย สเจ ปน ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอว ชานาติ ลาภิมฺหิ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส
ลาภี อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนายาติ เตน ภิกฺขเว ภิกฺขุนา เตสุเยว
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปติฏาย อุตฺตรึ อาสวาน ขยาย โยโค กรณีโย ฯ
จีวรมฺปห ๑ ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป
ปณฺฑปาตมฺปห ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป
เสนาสนมฺปห ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป คามนิคมมฺปห
ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป ชนปทปเทสมฺปห
ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป
ปุคฺคลมฺปห ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพป ฯ
จีวรมฺปห ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ
อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจจฺ วุตฺต ตตฺถ ย ชฺา
จีวร อิท โข เม จีวร เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ
กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ เอวรูป จีวร น เสวิตพฺพ ตตฺถ ย
ชฺา จีวร อิท โข เม จีวร เสวโต อกุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวรูป จีวร เสวิตพฺพ
จีวรมฺปห ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ อิติ
#๑ ม. จีวรมฺปาห ฯ อปรมฺป เอว าตพฺพ ฯ
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ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ
ปณฺฑปาตมฺปห ภิกขฺ เว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ
อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจจฺ วุตฺต ตตฺถ ย ชฺา
ปณฺฑปาต อิท ๑ โข เม ปณฺฑปาต เสวโต อกุสลา ธมฺมา
อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ เอวรูโป ปณฺฑปาโต น
เสวิตพฺโพ ตตฺถ ย ชฺา ปณฺฑปาต อิท โข เม ปณฺฑปาต
เสวโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ
เอวรูโป ปณฺฑปาโต เสวิตพฺโพ ปณฺฑปาตมฺปห ภิกฺขเว ทุวิเธนh
วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ อิติ ยนฺต วุตตฺ  อิทเมต ปฏิจฺจ
วุตฺต ฯ เสนาสนมฺปห ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ
อิติ โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจจฺ วุตฺต ตตฺถ ย ชฺา
เสนาสน อิท โข เม เสนาสน เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ
กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺตีติ เอวรูป เสนาสน น เสวิตพฺพ ตตฺถ
ย ชฺา เสนาสน อิท โข เม เสนาสน เสวโต อกุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวรูป เสนาสน เสวิตพฺพ
เสนาสนมฺปห ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ คามนิคมมฺปห ภิกฺขเว
ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ อิติ โข ปเนต วุตฺต
กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ตตฺถ ย ชฺา คามนิคม อิท โข เม
คามนิคม เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา
#๑ โป. ม. ยุ. อิม ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
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ปริหายนฺตีติ เอวรูโป คามนิคโม น เสวิตพฺโพ ตตฺถ ย ชฺา
คามนิคม อิท โข เม คามนิคม เสวโต อกุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวรูโป คามนิคโม เสวิตพฺโพ
คามนิคมมฺปห ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ อิติ
ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ฯ ชนปทปเทสมฺปห ภิกฺขเว
ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ อิติ โข ปเนต วุตฺต
กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ตตฺถ ย ชฺา ชนปทปเทส อิท โข
เม ชนปทปเทส เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺตีติ เอวรูโป ชนปทปเทโส น เสวิตพฺโพ ตตฺถ ย ชฺา
ชนปทปเทส อิท โข เม ชนปทปเทส เสวโต อกุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวรูโป ชนปทปเทโส
เสวิตพฺโพ ชนปทปเทสมฺปห ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป
อเสวิตพฺพปติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจจฺ วุตฺต ฯ
ปุคฺคลมฺปห ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ อิติ
โข ปเนต วุตฺต กิฺเจต ปฏิจฺจ วุตฺต ตตฺถ ย ชฺา ปุคฺคล
อิท โข เม ปุคฺคล เสวโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา
ธมฺมา ปริหายนฺตีติ เอวรูโป ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ ตตฺถ ย
ชฺา ปุคฺคล อิท โข เม ปุคฺคล เสวโต อกุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺตีติ เอวรูโป ปุคฺคโล
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เสวิตพฺโพ ปุคฺคลมฺปห ภิกฺขเว ทุวิเธน วทามิ เสวิตพฺพป อเสวิตพฺพปติ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ
[๕๕] ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส
ภิกฺขโวติ ๑ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกขฺ ู อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ ปริหานธมฺโม ปุคฺคโล
ปริหานธมฺโม ปุคฺคโลติ อาวุโส วุจฺจติ [๒] กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส
ปริหานธมฺโม ปุคฺคโล วุตฺโต ภควตา กิตฺตาวตา จปน อปริหานธมฺโม
ปุคฺคโล วุตโฺ ต ภควตาติ ฯ ทูรโตป โข มย อาวุโส
อาคจฺเฉยฺยาม ๓ อายสฺมโต สารีปุตตฺ สฺส สนฺติเก เอตสฺส ภาสิตสฺส
อตฺถมฺาตุ สาธุ วตายสฺมนฺต เยว สารีปุตฺต ปฏิภาตุ เอตสฺส
ภาสิตสฺส อตฺโถ อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ
เตนหาวุโส สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอวมาวุโสติ
โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา สารีปุตฺโต
เอตทโวจ กิตฺตาวตา นุ โข อาวุโส ปริหานธมฺโม ปุคฺคโล วุตฺโต
ภควตา อิธาวุโส ภิกฺขุ อสฺสุตฺเจว ธมฺม น สุณาติ สุตา
จสฺส ธมฺมา สมฺโมห ๔ คจฺฉนฺติ เย จสฺส ธมฺมา ปุพฺเพ เจตโส
สมฺผุฏปุพฺพา เต จสฺส น ๕ สมุทาจรนฺติ อวิฺาตฺจ ๖ น
วิชานาติ เอตฺตาวตา โข อาวุโส ปริหานธมฺโม ปุคฺคโล วุตฺโต
ภควตา ฯ กิตฺตาวตา จ ปนาวุโส อปริหานธมฺโม ปุคฺคโล วุตฺโต
ภควตา อิธาวุโส ภิกฺขุ อสฺสุตฺเจว ธมฺม สุณาติ สุตา จสฺส
#๑ โป. ม. ภิกฺขเวติ ฯ ๒ ม. อปริหานธมฺโม ปุคฺคโล อปริหานธมฺโม ปุคฺคโลติ อาวุโส
#วุจฺจติ ฯ ๓ ม. อาคจฺฉาม ฯ ๔ ม. ยุ. สมฺโมส ฯ ๕ ยุ. เต จ น ฯ
#๖ ม. อวิฺาตฺเจว ฯ
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ธมฺมา น สมฺโมห คจฺฉนฺติ เย จสฺส ธมฺมา ปุพฺเพ เจตโส สมฺผุฏปุพฺพา
เต จสฺส สมุทาจรนฺติ อวิฺาตฺจ วิชานาติ เอตฺตาวตา
โข อาวุโส อปริหานธมฺโม ปุคฺคโล วุตฺโต ภควตา ฯ โน
เจ อาวุโส ภิกฺขุ ปรจิตฺตปริยายกุสโล โหติ อถ สจิตฺตปริยายกุสลา
ภวิสฺสามาติ เอวฺหิ โว อาวุโส สิกฺขิตพฺพ ฯ
กถฺจาวุโส ภิกฺขุ สจิตฺตปริยายกุสโล โหติ เสยฺยถาป อาวุโส
อิตฺถี วา ปุริโส วา ทหโร ยุวา มณฺฑนกชาติโก อาทาเส วา
ปริสุทฺเธ ปริโยทาเต อจฺเฉ วา อุทกปตฺเต สก มุขนิมิตฺต ปจฺจเวกฺขมาโน
สเจ ตตฺถ ปสฺสติ รช วา องฺคณ วา ตสฺเสว รชสฺส วา องฺคณสฺส
วา ปหานาย วายมติ โน เจ ตตฺถ ปสฺสติ รช วา องฺคณ
วา เตเนวตฺตมโน โหติ ปริปุณฺณสงฺกปฺโป ลาภา วต เม ปริสุทฺธ
วต เมติ เอวเมว โข อาวุโส ภิกฺขุโน ปจฺจเวกฺขณา พหุการา
โหติ กุสเลสุ ธมฺเมสุ อนภิชฺฌาลุ นุ โข พหุล วิหรามิ สวิชฺชติ
นุ โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ โนติ ๑ อพฺยาปนฺนจิตฺโต นุ โข
พหุล วิหรามิ สวิชฺชติ นุ โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ โนติ
วิคตถีนมิทฺโธ นุ โข พหุล วิหรามิ สวิชฺชติ นุ โข เม เอโส
ธมฺโม อุทาหุ โนติ อนุทฺธโต นุ โข พหุล วิหรามิ สวิชฺชติ
นุ โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ โนติ ติณฺณวิจิกิจฺโฉ นุ โข
พหุล วิหรามิ สวิชฺชติ นุ โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ โนติ
อกฺโกธโน นุ โข พหุล วิหรามิ สวิชฺชติ นุ โข เม เอโส ธมฺโม
#๑ ม. ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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อุทาหุ โนติ อสงฺกิลิฏจิตฺโต นุ โข พหุล วิหรามิ สวิชฺชติ นุ
โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ โนติ ลาภี นุ โขมฺหิ อชฺฌตฺต
ธมฺมปามุชฺชสฺส ๑ สวิชฺชติ นุ โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ โนติ
ลาภี นุ โขมฺหิ อชฺฌตฺต เจโตสมถสฺส สวิชฺชติ นุ โข เม เอโส
ธมฺโม อุทาหุ โนติ ลาภี นุ โขมฺหิ อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย
สวิชฺชติ นุ โข เม เอโส ธมฺโม อุทาหุ โนติ ฯ สเจ ปนาวุโส ๒
ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน สพฺเพปเม กุสเล ธมฺเม อตฺตนิ น สมนุปสฺสติ
เตนาวุโส ภิกฺขุนา สพฺเพสเยว อิเมส กุสลาน ธมฺมาน ปฏิลาภาย
อธิมตฺโต ฉนฺโท จ วายาโม จ อุสฺสาโห อุสฺโสฬฺหิ จ อปฺปฏิวานี
จ สติ จ สมฺปชฺฺจ กรณีย เสยฺยถาป อาวุโส อาทิตฺตเจโล
วา อาทิตฺตสีโส วา ตสฺเสว เจลสฺส วา สีสสฺส วา นิพฺพาปนาย อธิมตฺต
ฉนฺทฺจ วายามฺจ อุสฺสาหฺจ อุสโฺ สฬฺหิฺจ อปฺปฏิวานิฺจ สติฺจ
สมฺปชฺฺจ กเรยฺย เอวเมว โข อาวุโส เตน ภิกฺขุนา สพฺเพสเยว
อิเมส กุสลาน ธมฺมาน ปฏิลาภาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ วายาโม
จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหิ จ อปฺปฏิวานี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ
กรณีย ฯ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน เอกจฺเจ กุสเล ธมฺเม
อตฺตนิ สมนุปสฺสติ เอกจฺเจ กุสเล ธมฺเม อตฺตนิ น สมนุปสฺสติ
เตนาวุโส ภิกฺขุนา เย กุสเล ธมฺเม อตฺตนิ สมนุปสฺสติ เตสุ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปติฏาย เย กุสเล ธมฺเม อตฺตนิ น สมนุปสฺสติ
เตส กุสลาน ธมฺมาน ปฏิลาภาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ วายาโม จ
#๑ ม. ธมฺมปามุชฺชสุ ฯ ๒ โป. ม. สเจ ปน อาวุโส ฯ ยุ. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหิ จ อปฺปฏิวานี จ สติ จ สมฺปชฺฺจ
กรณีย เสยฺยถาป อาวุโส อาทิตฺตเจโล วา อาทิตฺตสีโส วา ตสฺเสว
เจลสฺส วา สีสสฺส วา นิพฺพาปนาย อธิมตฺต ฉนฺทฺจ วายามฺจ
อุสฺสาหฺจ อุสฺโสฬฺหิฺจ อปฺปฏิวานิฺจ สติฺจ สมฺปชฺฺจ กเรยฺย
เอวเมว โข อาวุโส เตน ภิกฺขุนา เย กุสเล ธมฺเม อตฺตนิ สมนุปสฺสติ
เตสุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปติฏาย เย กุสเล ธมฺเม อตฺตนิ
น สมนุปสฺสติ เตส กุสลาน ธมฺมาน ปฏิลาภาย อธิมตฺโต ฉนฺโท จ
วายาโม จ อุสฺสาโห จ อุสฺโสฬฺหิ จ อปฺปฏิวานี จ สติ จ
สมฺปชฺฺจ กรณีย ฯ สเจ ปนาวุโส ภิกฺขุ ปจฺจเวกฺขมาโน สพฺเพปเม
กุสเล ธมฺเม อตฺตนิ สมนุปสฺสติ เตนาวุโส ภิกขฺ ุนา สพฺเพเสฺวว ๑
อิเมสุ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ปติฏาย อุตฺตรึ อาสวาน ขยาย โยโค
กรณีโยติ ฯ
[๕๖] ทสยิมา ภิกฺขเว สฺา ภาวิตา พหุลีกตา มหปฺผลา
โหนฺติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานา กตมา ทส อสุภสฺา
มรณสฺา อาหาเร ปฏิกฺกุลสฺา สพฺพโลเก อนภิรตสฺา
อนิจฺจสฺา อนิจฺเจ ทุกฺขสฺา ทุกฺเข อนตฺตสฺา
ปหานสฺา วิราคสฺา นิโรธสฺา อิมา โข ภิกฺขเว ทส
สฺา ภาวิตา พหุลีกตา มหปฺผลา โหนฺติ มหานิสสา อมโตคธา
อมตปริโยสานาติ ฯ
[๕๗] ทสยิมา ภิกฺขเว สฺา ภาวิตา พหุลีกตา มหปฺผลา
#๑ ยุ. สพฺเพสุเยว ฯ
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โหนฺติ มหานิสสา อมโตคธา อมตปริโยสานา กตมา ทส
อนิจฺจสฺา อนตฺตสฺา มรณสฺา อาหาเร ปฏิกกฺ ุลสฺา
สพฺพโลเก อนภิรตสฺา อฏิกสฺา ปุฬุวกสฺา ๑ วินีลกสฺาฅ
วิจฺฉิทฺทกสฺา อุทฺธูมาตกสฺา อิมา โข ภิกฺขเว ทส
สฺา ภาวิตา พหุลีกตา มหปฺผลา โหนฺติ มหานิสสา อมโตคธา
อมตปริโยสานาติ ฯ
[๕๘] สเจ ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอว ปุจฺเฉยฺยุ
กึมูลกา อาวุโส สพฺเพ ธมฺมา กึสมฺภวา สพฺเพ ธมฺมา กึสมุทยา
สพฺเพ ธมฺมา กึสโมสรณา สพฺเพ ธมฺมา กึปมุขา สพฺเพ ธมฺมา
กึอธิปเตยฺยา สพฺเพ ธมฺมา กึอุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา กึสารา
สพฺเพ ธมฺมา กึโอคธา สพฺเพ ธมฺมา กึปริโยสานา สพฺเพ ธมฺมาติ
เอว ปุฏา ตุเมฺห ภิกฺขเว เตส อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน กินฺติ
พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ภควเนตฺติกา ภควปฏิสรณา
สาธุ วต ภนฺเต ๒ ภควนฺตเยว ปฏิภาตุ เอตสฺส ภาสิตสฺส
อตฺโถ ภควโต สุตฺวา ภิกขฺ ู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต
ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ สเจ ภิกฺขเว อฺติตฺถิยา
ปริพฺพาชกา เอว ปุจฺเฉยฺยุ กึมลู กา อาวุโส สพฺเพ ธมฺมา กึสมฺภวา
สพฺเพ ธมฺมา กึสมุทยา สพฺเพ ธมฺมา กึสโมสรณา สพฺเพ ธมฺมา
#๑ ยุ. ปุฬวกสฺา ฯ ๒ โป. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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กึปมุขา สพฺเพ ธมฺมา กึอธิปเตยฺยา สพฺเพ ธมฺมา กึอุตฺตรา
สพฺเพ ธมฺมา กึสารา สพฺเพ ธมฺมา กึโอคธา สพฺเพ ธมฺมา
กึปริโยสานา สพฺเพ ธมฺมาติ เอว ปุฏา ตุเมฺห ภิกฺขเว เตส
อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน เอว พฺยากเรยฺยาถ ฉนฺทมูลกา อาวุโส
สพฺเพ ธมฺมา มนสิการสมฺภวา สพฺเพ ธมฺมา ผสฺสสมุทยา สพฺเพ
ธมฺมา เวทนาสโมสรณา สพฺเพ ธมฺมา สมาธิปมุขา สพฺเพ ธมฺมา
สตาธิปเตยฺยา สพฺเพ ธมฺมา ปฺุตฺตรา สพฺเพ ธมฺมา วิมุตฺติสารา
สพฺเพ ธมฺมา อมโตคธา สพฺเพ ธมฺมา นิพฺพานปริโยสานา
สพฺเพ ธมฺมาติ เอว ปุฏา ตุเมฺห ภิกฺขเว เตส อฺติตฺถิยาน
ปริพฺพาชกาน เอว พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ
[๕๙] ตสฺมา ติห ภิกขฺ เว เอว สิกฺขิตพฺพ ยถาปพฺพชฺชาปริจิตฺจ
โน จิตฺต ภวิสฺสติ น จ อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา จิตฺต ปริยาทาย สฺสนฺติ อนิจฺจสฺาปริจิตฺจ โน จิตฺต
ภวิสฺสติ อนตฺตสฺาปริจิตฺจ โน จิตฺต ภวิสฺสติ อสุภสฺาปริจิตฺจ
โน จิตฺต ภวิสฺสติ อาทีนวสฺาปริจิตฺจ โน จิตฺต
ภวิสฺสติ โลกสฺส สมฺจ วิสมฺจ ตฺวา ต สฺาปริจิตฺจ
โน จิตฺต ภวิสฺสติ โลกสฺส สมฺภวฺจ ๑ วิภวฺจ ตฺวา ต
สฺาปริจิตฺจ โน จิตฺต ภวิสฺสติ โลกสฺส สมุทยฺจ อฏงฺคมฺจ
ตฺวา ต สฺาปริจิตฺจ โน จิตฺต ภวิสฺสติ ปหานสฺาปริจิตฺจ
#๑ ม. ภวฺจ ฯ
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โน จิตฺต ภวิสฺสติ วิราคสฺาปริจิตฺจ โน จิตฺต
ภวิสฺสติ นิโรธสฺาปริจิตฺจ โน จิตฺต ภวิสฺสตีติ เอวฺหิ
โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ ฯ ยโต โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุโน ยถาปพฺพชฺชาปริจิตฺจ
จิตฺต โหติ น จ อุปฺปนฺนา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา จิตฺต
ปริยาทาย ติฏนฺติ อนิจฺจสฺาปริจิตฺจ จิตฺต โหติ
อนตฺตสฺาปริจิตฺจ จิตฺต โหติ อสุภสฺาปริจิตฺจ จิตฺต
โหติ อาทีนวสฺาปริจิตฺจ จิตฺต โหติ โลกสฺส สมฺจ วิสมฺจ
ตฺวา ต สฺาปริจิตฺจ จิตฺต โหติ โลกสฺส สมฺภวฺจ
วิภวฺจ ต สฺาปริจิตฺจ จิตฺต โหติ โลกสฺส สมุทยฺจ
อฏงฺคมฺจ ตฺวา ต สฺาปริจิตฺจ จิตฺต โหติ
ปหานสฺาปริจิตฺจ จิตฺต โหติ วิราคสฺาปริจิตฺจ จิตฺต โหติ
นิโรธสฺาปริจิตฺจ จิตฺต โหติ ตสฺส ทฺวินนฺ  ผลาน อฺตร
ผล ปาฏิกงฺข ทิฏเว ธมฺเม อฺา สติ วา อุปาทิเสเส
อนาคามิตาติ ฯ
[๖๐] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา คิริมานนฺโท
อาพาธิโก โหติ ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท
เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต
เอตทโวจ อายสฺมา ภนฺเต คิริมานนฺโท อาพาธิโก โหติ ทุกขฺ ิโต
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พาฬฺหคิลาโน สาธุ ภนฺเต ภควา เยนายสฺมา คิริมานนฺโท เตนุปสงฺกมตุ
อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ สเจ โข ตฺว อานนฺท คิริมานนฺทสฺส
ภิกฺขุโน อุปสงฺกมิตฺวา ๑ ทส สฺา ภาเสยฺยาสิ าน โข
ปเนต วิชชฺ ติ ย คิริมานนฺทสฺส ภิกฺขุโน ทส สฺา สุตฺวา โส
อาพาโธ านโส ปฏิปสฺสมฺเภยฺย กตมา ทส อนิจฺจสฺา
อนตฺตสฺา อสุภสฺา อาทีนวสฺา ปหานสฺา วิราคสฺา
นิโรธสฺา สพฺพโลเก อนภิรตสฺา สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจสฺา ๒
อานาปานสติ ฯ
กตมา จานนฺท อนิจฺจสฺา อิธานนฺท ภิกขฺ ุ อรฺคโต
วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ รูป
อนิจฺจ เวทนา อนิจฺจา สฺา อนิจฺจา สงฺขารา อนิจฺจา
วิฺาณ อนิจฺจนฺติ อิติ อิเมสุ ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุ
อนิจฺจานุปสฺสี วิหรติ อย วุจฺจตานนฺท อนิจฺจสฺา ฯ
กตมา จานนฺท อนตฺตสฺา อิธานนฺท ภิกฺขุ อรฺคโต
วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ จกฺขุ ๓
อนตฺตา รูป ๔ อนตฺตา โสต อนตฺตา สทฺทา อนตฺตา ฆาน
อนตฺตา คนฺธา อนตฺตา ชิวฺหา อนตฺตา รสา อนตฺตา กาโย ๕
อนตฺตา โผฏพฺพา อนตฺตา มโน อนตฺตา ธมฺมา อนตฺตาติ
อิติ อิเมสุ ฉสุ อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ อายตเนสุ อนตฺตานุปสฺสี วิหรติ
อย วุจฺจตานนฺท อนตฺตสฺา ฯ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. อนิจฺฉาสฺา ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ ๓ ม. จกฺขุ ฯ
#๔ ม. รูปา ฯ ๕ ม. กายา ฯ
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กตมา จานนฺท อสุภสฺา อิธานนฺท ภิกฺขุ อิมเมว กาย
อุทฺธปาทตลา อโธเกสมตฺถกา ตจปริยนฺต ปูรนฺนานปฺปการสฺส ๑ อสุจิโน
ปจฺจเวกฺขติ อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ
มส นฺหารู อฏี ๒ อฏิมิฺช วกฺก หทย ยกน กิโลมก ปหก
ปปฺผาส อนฺต อนฺตคุณ อุทริย กรีส ปตฺต เสมฺห ปุพฺโพ โลหิต
เสโท เมโท อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฺฆาณิกา ลสิกา มุตฺตนฺติ อิติ
อิมสฺมึ กาเย อสุภานุปสฺสี วิหรติ อย วุจฺจตานนฺท อสุภสฺา ฯ
กตมา จานนฺท อาทีนวสฺา อิธานนฺท ภิกฺขุ อรฺคโต
วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
พหุทุกฺโข โข อย กาโย พหุอาทีนโวติ ๓ อิติ อิมสฺมึ กาเย วิวิธา
อาพาธา อุปฺปชฺชนฺติ เสยฺยถีท จกฺขุโรโค โสตโรโค ฆานโรโค ชิวฺหาโรโค
กายโรโค สีสโรโค กณฺณโรโค มุขโรโค ทนฺตโรโค [๔] กาโส
สาโส ปนาโส ฑโห ๕ ชโร กุจฺฉิโรโค มุจฺฉา ปกฺขนฺทิกา สุลา ๖ วิสูจิกา
กุฏ คณฺโฑ กิลาโส โสโส อปมาโร ททฺทุ กณฺฑุ กจฺฉุ รขสา ๗
วิตจฺฉิกา โลหิต ปตฺต ๘ มธุเมโห อสา ปฬกา ภคนฺทลา ปตฺตสมุฏานา
อาพาธา เสมฺหสมุฏานา อาพาธา วาตสมุฏานา อาพาธา
สนฺนิปาติกา อาพาธา อุตุปริณามชา อาพาธา วิสมปริหารชา อาพาธา
โอปกฺกมิกา อาพาธา กมฺมวิปากชา อาพาธา สีต อุณฺห ชิฆจฺฉา
ปปาสา อุจฺจาโร ปสฺสาโวติ อิติ อิมสฺมึ กาเย อาทีนวานุปสฺสี
วิหรติ อย วุจฺจตานนฺท อาทีนวสฺา ฯ
#๑ ม. ปูร นานาปฺปการสฺส ฯ ยุ. ปูร นานปฺ __ ฯ ๒ ม. นฺหารุ อฏิ ฯ
#๓ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๔ ม. โอฏโรโคติ ทิสฺสติ ฯ ๕ ม. ฑาโห ฯ ๖ ม. ยุ. สูลา ฯ
#๗ ม. นขสา ฯ ๘ ยุ. โลหิตปตฺต ฯ
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กตมา จานนฺท ปหานสฺา อิธานนฺท ภิกฺขุ อุปฺปนฺน
กามวิตกฺก นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ
อุปฺปนฺน พฺยาปาทวิตกฺก นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ
อนภาว คเมติ อุปฺปนฺน วิหึสาวิตกฺก นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ
พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ อุปฺปนฺนปุ ฺปนฺเน ปาปเก อกุสเล ธมฺเม
นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ อย
วุจฺจตานนฺท ปหานสฺา ฯ
กตมา จานนฺท วิราคสฺา อิธานนฺท ภิกขฺ ุ อรฺคโต วา
รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เอต สนฺต
เอต ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย ๑
วิราโค นิพฺพานนฺติ อย วุจฺจตานนฺท วิราคสฺา ฯ
กตมา จานนฺท นิโรธสฺา อิธานนฺท ภิกขฺ ุ อรฺคโต วา
รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ เอต สนฺต
เอต ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย ๑
นิโรโธ นิพพฺ านนฺติ อย วุจฺจตานนฺท นิโรธสฺา ฯ
กตมา จานนฺท สพฺพโลเก อนภิรตสฺา อิธานนฺท ภิกฺขุ
เย โลเก อุปายุปาทานา ๒ เจตโส อธิฏ านาภินิเวสานุสยา เต ปชหนฺโต
วิรมติ น อุปาทิยนฺโต ๓ อย วุจฺจตานนฺท สพฺพโลเก อนภิรตสฺา ฯ
กตมา จานนฺท สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจสฺา อิธานนฺท ภิกฺขุ
สพฺพสงฺขาเรหิ ๔ อฏฏยิ ติ หรายติ ชิคุจฺฉติ อย วุจฺจตานนฺท
#๑ ม. ตณฺหากฺขโย ฯ ๒ ม. อุปาทานา ฯ ๓ ม. อนุปาทิยนฺโต ฯ ๔ ม. สพฺพสงฺขาเรสุ ฯ
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สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจสฺา ฯ
กตมา จานนฺท อานาปานสติ อิธานนฺท ภิกขฺ ุ อรฺคโต วา
รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา นิสีทติ ปลฺลงฺก อาภุชิตวฺ า อุชุ
กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวา โส สโตว อสฺสสติ สโต ๑
ปสฺสสติ ทีฆ วา อสฺสสนฺโต ทีฆ อสฺสสามีติ ปชานาติ ทีฆ
วา ปสฺสสนฺโต ทีฆ ปสฺสสามีติ ปชานาติ รสฺส วา อสฺสสนฺโต
รสฺส อสฺสสามีติ ปชานาติ รสฺส วา ปสฺสสนฺโต รสฺส ปสฺสสามีติ
ปชานาติ สพฺพกายปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกขฺ ติ สพฺพกายปฏิสเวที
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
ปสฺสมฺภย กายสงฺขาร ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปติปฏิสเวที
อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปติปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
สุขปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ สุขปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที
ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ปสฺสมฺภย จิตฺตสงฺขาร อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
ปสฺสมฺภย จิตฺตสงฺขาร ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ จิตฺตปฏิสเวที
อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ จิตฺตปฏิสเวที ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ
อภิปฺปโมทย จิตฺต ... สมาทห จิตฺต ... วิโมจย จิตฺต ... อนิจฺจานุปสฺสี
... วิราคานุปสฺสี ... นิโรธานุปสฺสี ... ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ
สิกฺขติ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกขฺ ติ อย วุจจฺ ตานนฺท
อานาปานสติ ฯ สเจ โข ตฺว อานนฺท คิริมานนฺทสฺส ภิกฺขุโน อุปสงฺกมิตฺวา
#๑ ม. สโตว ฯ
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อิมา ทส สฺา ภาเสยฺยาสิ าน โข ปเนต วิชฺชติ ย
คิริมานนฺทสฺส ภิกฺขุโน อิมา ทส สฺา สุตฺวา โส อาพาโธ านโส
ปฏิปสฺสมฺเภยฺยาติ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต สนฺติเก อิมา
ทส สฺา อุคฺคเหตฺวา เยนายสฺมา คิริมานนฺโท เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมโต คิริมานนฺทสฺส อิมา ทส สฺา อภาสิ ฯ
อถโข อายสฺมโต คิริมานนฺทสฺส อิมา ทส สฺา สุตฺวา โส อาพาโธ
านโส ปฏิปสฺสมฺภิ วุฏ หิ ๑ จายสฺมา คิริมานนฺโท ตมฺหา อาพาธา
ตถา ปหีโน จ ปนายสฺมโต คิริมานนฺทสฺส โส อาพาโธ อโหสีติ ฯ
สจิตฺตวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
สจิตฺตสารีปุตฺตา จ ิติ จ สมเถน จ
ปริหานา เทฺว สฺา ๒ มูลา ปพฺพชิตาพโธ ๓ ฯ
_______________
ยมกวคฺโค ทุติโย
[๖๑] ปุรมิ า ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺายติ อวิชฺชาย อิโต
ปุพฺเพ อวิชฺชา นาโหสิ อถ ปจฺฉา สมฺภวีติ ๔ เอวฺเจต ภิกฺขเว
วุจฺจติ อถ จ ปน ปฺายติ อิทปฺปจฺจยา อวิชฺชาติ อวิชฺชมฺปห
ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร โก จาหาโร อวิชชฺ าย
ปฺจ นีวรณาติสฺส วจนีย ปฺจปห ภิกฺขเว นีวรเณ สาหาเร
#๑ โป. วุฏาหิ ฯ ยุ. อุฏหิ ฯ ๒ ม. ปริหาโน จ เทฺวสฺา ฯ
#๓ โป. ปพฺพชิต ธิโรติ ฯ ม. ปพฺพชิต คิรีติ ฯ ยุ. ปพฺพชิตาคิรีติ ฯ
#๔ โป. ม. สมภวีติ ฯ อปรป อีทิสเมว ฯ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 121

วทามิ โน อนาหาเร โก จาหาโร ปฺจนฺน นีวรณาน ตีณิ
ทุจฺจริตานีติสฺส วจนีย ตีณิปห ภิกฺขเว ทุจฺจริตานิ สาหารานิ วทามิ
โน อนาหารานิ โก จาหาโร ติณฺณ ทุจฺจริตาน อินฺทฺริยาสวโรติสฺส ๑
วจนีย อินฺทรฺ ิยาสวรมฺปห ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร
โก จาหาโร อินฺทฺริยาสวรสฺส อสตาสมฺปชฺนฺติสฺส ๒ วจนีย
อสตาสมฺปชฺมฺปห ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร โก จาหาโร
อสตาสมฺปชฺสฺส อโยนิโส มนสิกาโรติสฺส วจนีย อโยนิโส
มนสิการมฺปห ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร โก จาหาโร
อโยนิโส มนสิการสฺส อสฺสทฺธยิ นฺติสฺส วจนีย อสฺสทฺธิยมฺปห
ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร โก จาหาโร อสฺสทฺธยิ สฺส
อสฺสทฺธมฺมสฺสวนนฺติสฺส วจนีย อสฺสทฺธมฺมสฺสวนมฺปห ภิกขฺ เว สาหาร
วทามิ โน อนาหาร โก จาหาโร อสฺสทฺธมฺมสฺสวนสฺส อสปฺปุรสิ สเสโวติสฺส
วจนีย อิติ โข ภิกขฺ เว อสปฺปุริสสเสโว ปริปูโร
อสฺสทฺธมฺมสฺสวน ปริปเู รติ อสฺสทฺธมฺมสฺสวน ปริปูร อสฺสทฺธิย
ปริปูเรติ อสฺสทฺธิย ปริปูร อโยนิโส มนสิการ ปริปูเรติ อโยนิโส
มนสิกาโร ปริปูโร อสตาสมฺปชฺ ปริปูเรติ อสตาสมฺปชฺ
ปริปูร อินฺทรฺ ิยาสวร ปริปูเรติ อินฺทฺรยิ าสวโร ปริปูโร ตีณิ ทุจฺจริตานิ
ปริปูเรติ ตีณิ ทุจฺจริตานิ ปริปูรานิ ปฺจ นีวรเณ ปริปูเรนฺติ
ปฺจ นีวรณา ปริปรู า อวิชชฺ  ปริปูเรนฺติ เอวเมติสฺสา อวิชฺชาย
อาหาโร โหติ เอวฺจ ปาริปูริ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อุปริปพฺพเต
#๑ ม. อินฺทรฺ ยิ อสวโรติสฺส ฯ ๒ โป. อสติอสมฺปชฺนฺติสฺส ฯ
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ถุลลฺ ผุสิตเก เทเว วสฺสนฺเต เทเว คฬคฬายนฺเต ๑ ต อุทก ยถานินฺน
ปวตฺตมาน ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา ปริปูเรติ ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา
ปริปูรา กุสพุ ฺเภ ๒ ปริปูเรนฺติ กุสพุ ฺภา ปริปูรา มหาโสพฺเภ ปริปูเรนฺติ
มหาโสพฺภา ปริปูรา กุนฺนทิโย ปริปูเรนฺติ กุนฺนทิโย ปริปูรา
มหานทิโย ปริปูเรนฺติ มหานทิโย ปริปูรา มหาสมุทฺท ๓ สาคร ปริปูเรนฺติ
เอวเมตสฺส มหาสมุทฺทสฺส สาครสฺส อาหาโร โหติ เอวฺจ ปาริปูริ
เอวเมว โข ภิกฺขเว อสปฺปุริสสเสโว ปริปูโร อสฺสทฺธมฺมสฺสวน ปริปูเรติ
อสฺสทฺธมฺมสฺสวน ปริปรู  อสฺสทฺธยิ  ปริปูเรติ อสฺสทฺธิย ปริปูร
อโยนิโส มนสิการ ปริปูเรติ อโยนิโส มนสิกาโร ปริปโู ร
อสตาสมฺปชฺ ปริปูเรติ อสตาสมฺปชฺ ปริปูร อินทฺ ฺริยาสวร
ปริปูเรติ อินฺทฺริยาสวโร ปริปูโร ตีณิ ทุจฺจริตานิ ปริปูเรติ ตีณิ
ทุจฺจริตานิ ปริปูรานิ ปฺจ นีวรเณ ปริปูเรนฺติ ปฺจ นีวรณา
ปริปูรา อวิชชฺ  ปริปูเรนฺติ เอวเมติสฺสา อวิชฺชาย อาหาโร โหติ เอวฺจ
ปาริปูริ ฯ วิชฺชาวิมุตฺติมฺปห ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร โก
จาหาโร วิชชฺ าวิมุตฺติยา สตฺต โพชฺฌงฺคาติสฺส วจนีย สตฺตปห ภิกฺขเว
โพชฺฌงฺเค สาหาเร วทามิ โน อนาหาเร โก จาหาโร สตฺตนฺน
โพชฺฌงฺคาน จตฺตาโร สติปฏานาติสฺส วจนีย จตฺตาโรปห ภิกฺขเว
สติปฏาเน สาหาเร วทามิ โน อนาหาเร โก จาหาโร จตุนฺน
สติปฏานาน ตีณิ สุจริตานีติสฺส วจนีย ตีณิปห ภิกฺขเว สุจริตานิ
สาหารานิ วทามิ โน อนาหารานิ โก จาหาโร ติณฺณ สุจริตาน
#๑ โป. ม. เทเว คฬคฬายนฺเตติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ยุ. คลคลายนฺเต ฯ ๒ โป.
#กุสมฺเภ ฯ ม. กุโสมฺเภ ฯ อฺตฺถ เอว าตพฺพ ฯ ๓ โป. สพฺพตฺถวาเรสุ สมุทฺท ฯ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 123

อินฺทฺริยสวโรติสฺส วจนีย อินฺทฺริยสวรมฺปห ภิกขฺ เว สาหาร วทามิ
โน อนาหาร โก จาหาโร อินฺทฺรยิ สวรสฺส สติสมฺปชฺนฺติสฺส
วจนีย สติสมฺปชฺมฺปห ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร
โก จาหาโร สติสมฺปชฺสฺส โยนิโส มนสิกาโรติสฺส วจนีย
โยนิโส มนสิการมฺปห ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร โก
จาหาโร โยนิโส มนสิการสฺส สทฺธาติสฺส วจนีย สทฺธมฺปห ภิกฺขเว
สาหาร วทามิ โน อนาหาร โก จาหาโร สทฺธาย สทฺธมฺมสฺสวนนฺติสฺส
วจนีย สทฺธมฺมสฺสวนมฺปห ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน
อนาหาร โก จาหาโร สทฺธมฺมสฺสวนสฺส สปฺปรุ ิสสเสโวติสฺส วจนีย
อิติ โข ภิกขฺ เว สปฺปุรสิ สเสโว ปริปูโร สทฺธมฺมสฺสวน ปริปูเรติ
สทฺธมฺมสฺสวน ปริปรู  สทฺธ ปริปูเรติ สทฺธา ปริปูรา โยนิโส
มนสิการ ปริปูเรติ โยนิโส มนสิกาโร ปริปโู ร สติสมฺปชฺ ปริปูเรติ
สติสมฺปชฺ ปริปรู  อินฺทฺริยสวร ปริปูเรติ อินฺทฺริยสวโร ปริปูโร
ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรติ ตีณิ สุจริตานิ ปริปรู านิ จตฺตาโร
สติปฏาเน ปริปูเรนฺติ จตฺตาโร สติปฏานา ปริปรู า สตฺต โพชฺฌงฺเค
ปริปูเรนฺติ สตฺต โพชฺฌงฺคา ปริปรู า วิชฺชาวิมตุ ฺตึ ปริปูเรนฺติ
เอวเมติสฺสา วิชฺชาวิมุตฺติยา อาหาโร โหติ เอวฺจ ปาริปูริ เสยฺยถาป
ภิกฺขเว อุปริปพฺพเต ถุลลฺ ผุสิตเก เทเว วสฺสนฺเต เทเว คฬคฬายนฺเต
ต อุทก ยถานินฺน ปวตฺตมาน ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา ปริปูเรติ
ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา ปริปูรา กุสพุ ฺเภ ปริปูเรนฺติ กุสุพฺภา ปริปูรา
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มหาโสพฺเภ ปริปูเรนฺติ มหาโสพฺภา ปริปรู า กุนฺนทิโย ปริปูเรนฺติ
กุนฺนทิโย ปริปูรา มหานทิโย ปริปูเรนฺติ มหานทิโย ปริปูรา
มหาสมุทฺท สาคร ปริปเู รนฺติ เอวเมตสฺส มหาสมุทฺทสฺส สาครสฺส
อาหาโร ๑ โหติ เอวฺจ ปาริปูริ เอวเมว โข ภิกฺขเว สปฺปุริสสเสโว
ปริปูโร สทฺธมฺมสฺสวน ปริปูเรติ สทฺธมฺมสฺสวน ปริปูร สทฺธ ปริปูเรติ
สทฺธา ปริปรู า โยนิโส มนสิการ ปริปูเรติ โยนิโส มนสิกาโร
ปริปูโร สติสมฺปชฺ ปริปูเรติ สติสมฺปชฺ ปริปรู  อินฺทฺริยสวร
ปริปูเรติ อินฺทฺริยสวโร ปริปูโร ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรติ ตีณิ
สุจริตานิ ปริปูรานิ จตฺตาโร สติปฏาเน ปริปูเรนฺติ จตฺตาโร
สติปฏานา ปริปรู า สตฺต โพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺติ สตฺต โพชฺฌงฺคา
ปริปูรา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺติ เอวเมติสฺสา วิชชฺ าวิมุตฺติยา อาหาโร
โหติ เอวฺจ ปาริปูรีติ ฯ
[๖๒] ปุริมา ภิกฺขเว โกฏิ น ปฺายติ ภวตณฺหาย อิโต
ปุพฺเพ ภวตณฺหา นาโหสิ อถ ปจฺฉา สมฺภวีติ เอวฺเจต ภิกฺขเว
วุจฺจติ อถ จ ปน ปฺายติ อิทปฺปจฺจยา ภวตณฺหาติ
ภวตณฺหมฺปห ๒ ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร โก จาหาโร
ภวตณฺหาย อวิชฺชาติสฺส วจนีย อวิชฺชมฺปห ภิกขฺ เว สาหาร วทามิ
โน อนาหาร โก จาหาโร อวิชฺชาย ปฺจนีวรณาติสฺส วจนีย
ปฺจ นีวรเณปห ภิกฺขเว ๓ สาหาเร วทามิ โน อนาหาเร โก
จาหาโร ปฺจนฺน นีวรณาน ตีณิ ทุจฺจริตานีติสฺส วจนีย ตีณิปห
#๑ ม. สาหาโร ฯ ๒ ม. ภวตณฺหามฺปาห ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๓ ยุ. ปฺจปห
#ภิกฺขเว นีวรเณ ฯ
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ภิกฺขเว ทุจฺจริตานิ สาหารานิ วทามิ โน อนาหารานิ โก จาหาโร
ติณฺณ ทุจฺจริตาน อินฺทฺริยาสวโรติสฺส วจนีย อินฺทฺริยาสวรมฺปห
ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร โก จาหาโร อินฺทฺริยาสวรสฺส
อสตาสมฺปชฺนฺติสฺส วจนีย อสตาสมฺปชฺมฺปห ภิกขฺ เว สาหาร
วทามิ โน อนาหาร โก จาหาโร อสตาสมฺปชฺสฺส อโยนิโส
มนสิกาโรติสฺส วจนีย อโยนิโส มนสิการมฺปห ภิกฺขเว สาหาร
วทามิ โน อนาหาร โก จาหาโร อโยนิโส มนสิการสฺส
อสฺสทฺธิยนฺติสฺส วจนีย อสฺสทฺธิยมฺปห ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน
อนาหาร โก จาหาโร อสฺสทฺธิยสฺส อสฺสทฺธมฺมสฺสวนนฺติสฺส วจนีย
อสฺสทฺธมฺมสฺสวนมฺปห ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร โก
จาหาโร อสฺสทฺธมฺมสฺสวนสฺส อสปฺปุริสสเสโวติสฺส วจนีย อิติ
โข ภิกฺขเว อสปฺปุริสสเสโว ปริปโู ร อสฺสทฺธมฺมสฺสวน ปริปูเรติ
อสฺสทฺธมฺมสฺสวน ปริปรู  อสฺสทฺธยิ  ปริปูเรติ อสฺสทฺธิย ปริปูร
อโยนิโส มนสิการ ปริปูเรติ อโยนิโส มนสิกาโร ปริปโู ร
อสตาสมฺปชฺ ปริปูเรติ อสตาสมฺปชฺ ปริปูร อินทฺ ฺริยาสวร
ปริปูเรติ อินฺทฺริยาสวโร ปริปูโร ตีณิ ทุจฺจริตานิ ปริปูเรติ ตีณิ
ทุจฺจริตานิ ปริปูรานิ ปฺจ นีวรเณ ปริปูเรนฺติ ปฺจ นีวรณา ปริปูรา
อวิชฺช ปริปเู รนฺติ อวิชชฺ า ปริปรู า ภวตณฺห ปริปูเรติ เอวเมติสฺสา
ภวตณฺหาย อาหาโร โหติ เอวฺจ ปาริปูริ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
อุปริปพฺพเต ถุลฺลผุสิตเก เทเว วสฺสนฺเต เทเว คฬคฬายนฺเต ต อุทก
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ยถานินฺน ปวตฺตมาน ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา ปริปูเรติ ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา
ปริปูรา กุสพุ ฺเภ ปริปูเรนฺติ กุสุพฺภา ปริปูรา มหากุสุพฺเภ ๑
ปริปูเรนฺติ มหากุสุพฺภา ปริปรู า กุนฺนทิโย ปริปูเรนฺติ กุนนฺ ทิโย
ปริปูรา มหานทิโย ปริปูเรนฺติ มหานทิโย ปริปูรา มหาสมุทฺท
สาคร ปริปูเรนฺติ เอวเมตสฺส มหาสมุทฺทสฺส สาครสฺส อาหาโร
โหติ เอวฺจ ปาริปูริ เอวเมว โข ภิกฺขเว อสปฺปุริสสเสโว
ปริปูโร อสฺสทฺธมฺมสฺสวน ปริปูเรติ อสฺสทฺธมฺมสฺสวน ปริปรู  อสฺสทฺธิย
ปริปูเรติ อสฺสทฺธิย ปริปูร อโยนิโส มนสิการ ปริปูเรติ อโยนิโส
มนสิกาโร ปริปูโร อสตาสมฺปชฺ ปริปูเรติ อสตาสมฺปชฺ
ปริปูร อินฺทรฺ ิยาสวร ปริปูเรติ อินฺทฺรยิ าสวโร ปริปูโร ตีณิ ทุจฺจริตานิ
ปริปูเรติ ตีณิ ทุจฺจริตานิ ปริปูรานิ ปฺจ นีวรเณ ปริปูเรนฺติ
ปฺจ นีวรณา ปริปรู า อวิชฺช ปริปเู รนฺติ อวิชฺชา ปริปูรา ภวตณฺห
ปริปูเรติ เอวเมติสฺสา ภวตณฺหาย อาหาโร โหติ เอวฺจ
ปาริปูริ ฯ วิชฺชาวิมุตฺติมฺปห ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร
โก จาหาโร วิชฺชาวิมุตฺติยา สตฺต โพชฺฌงฺคาติสฺส วจนีย สตฺตปห
ภิกฺขเว โพชฺฌงฺเค สาหาเร วทามิ โน อนาหาเร โก จาหาโร
สตฺตนฺน โพชฺฌงฺคาน จตฺตาโร สติปฏานาติสฺส วจนีย จตฺตาโรปห
ภิกฺขเว สติปฏาเน สาหาเร วทามิ โน อนาหาเร โก
จาหาโร จตุนฺน สติปฏานาน ตีณิ สุจริตานีติสฺส วจนีย ตีณิปห
ภิกฺขเว สุจริตานิ สาหารานิ วทามิ โน อนาหารานิ โก จาหาโร
#๑ ยุ. มหาโสพฺเภ ฯ
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ติณฺณ สุจริตาน อินฺทฺรยิ สวโรติสฺส วจนีย อินทฺ ฺริยสวรมฺปห ภิกฺขเว
สาหาร วทามิ โน อนาหาร โก จาหาโร อินฺทฺริยสวรสฺส
สติสมฺปชฺนฺติสฺส วจนีย สติสมฺปชฺมฺปห ภิกฺขเว สาหาร
วทามิ โน อนาหาร โก จาหาโร สติสมฺปชฺสฺส โยนิโส
มนสิกาโรติสฺส วจนีย โยนิโส มนสิการมฺปห ภิกฺขเว สาหาร วทามิ
โน อนาหาร โก จาหาโร โยนิโส มนสิการสฺส สทฺธาติสฺส
วจนีย สทฺธมฺปห ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร โก
จาหาโร สทฺธาย สทฺธมฺมสฺสวนนฺติสฺส วจนีย สทฺธมฺมสฺสวนมฺปห
ภิกฺขเว สาหาร วทามิ โน อนาหาร โก จาหาโร สทฺธมฺมสฺสวนสฺส
สปฺปุริสสเสโวติสฺส วจนีย อิติ โข ภิกฺขเว สปฺปุริสสเสโว ปริปูโร
สทฺธมฺมสฺสวน ปริปูเรติ สทฺธมฺมสฺสวน ปริปรู  สทฺธ ปริปูเรติ
สทฺธา ปริปรู า โยนิโส มนสิการ ปริปูเรติ โยนิโส มนสิกาโร
ปริปูโร สติสมฺปชฺ ปริปูเรติ สติสมฺปชฺ ปริปรู  อินฺทฺริยสวร
ปริปูเรติ อินฺทฺริยสวโร ปริปูโร ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรติ ตีณิ
สุจริตานิ ปริปูรานิ จตฺตาโร สติปฏาเน ปริปูเรนฺติ จตฺตาโร
สติปฏานา ปริปรู า สตฺต โพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺติ สตฺต โพชฺฌงฺคา
ปริปูรา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺติ เอวเมติสฺสา วิชชฺ าวิมุตฺติยา อาหาโร
โหติ เอวฺจ ปาริปูริ เสยฺยถาป ภิกขฺ เว อุปริปพฺพเต ถุลลฺ ผุสิตเก
เทเว วสฺสนฺเต เทเว คฬคฬายนฺเต ๑ ต อุทก ยถานินฺน ปวตฺตมาน
ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา ปริปูเรติ ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา ปริปูรา กุสพุ ฺเภ
#๑ ม. เทเว คฬคฬายนฺเตติ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ
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ปริปูเรนฺติ กุสุพฺภา ปริปูรา มหากุสุพฺเภ ปริปูเรนฺติ มหากุสุพฺภา
ปริปูรา กุนนฺ ทิโย ปริปูเรนฺติ กุนฺนทิโย ปริปูรา มหานทิโย ปริปูเรนฺติh
มหานทิโย ปริปูรา มหาสมุทฺท สาคร ปริปูเรนฺติ เอวเมตสฺส
มหาสมุทฺทสฺส สาครสฺส อาหาโร โหติ เอวฺจ ปาริปูริ เอวเมว โข
ภิกฺขเว สปฺปุริสสเสโว ปริปูโร สทฺธมฺมสฺสวน ปริปูเรติ สทฺธมฺมสฺสวน
ปริปูร สทฺธ ปริปูเรติ สทฺธา ปริปูรา โยนิโส มนสิการ
ปริปูเรติ โยนิโส มนสิกาโร ปริปูโร สติสมฺปชฺ ปริปูเรติ
สติสมฺปชฺ ปริปรู  อินฺทฺริยสวร ปริปูเรติ อินฺทฺริยสวโร ปริปูโร
ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรติ ตีณิ สุจริตานิ ปริปรู านิ จตฺตาโร
สติปฏาเน ปริปูเรนฺติ จตฺตาโร สติปฏานา ปริปรู า สตฺต โพชฺฌงฺเค
ปริปูเรนฺติ สตฺต โพชฺฌงฺคา ปริปรู า วิชฺชาวิมตุ ฺตึ ปริปูเรนฺติ
เอวเมติสฺสา วิชฺชาวิมุตฺติยา อาหาโร โหติ เอวฺจ ปาริปูรีติ ฯ
[๖๓] เยเกจิ ภิกฺขเว มยิ นิฏคตา สพฺเพ เต
ทิฏิสมฺปนฺนา [๑] ปฺจนฺน อิธ นิฏา ปฺจนฺน อิธ วิหาย นิฏา
กตเมส ปฺจนฺน อิธ นิฏา สตฺตกฺขตฺตตปรมสฺส ๒ โกลโกลสฺส เอกพีชิสฺส
สกทาคามิสฺส โย จ ทิฏเว ธมฺเม อรหา อิเมส ปฺจนฺน อิธ
นิฏา กตเมส ปฺจนฺน อิธ วิหาย นิฏา อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส
อุปหจฺจปรินิพฺพายิสฺส อสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส สสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส
อุทฺธโสตสฺส อกนิฏคามิโน อิเมส ปฺจนฺน อิธ วิหาย นิฏา เยเกจิ
#๑ ม. ยุ. เตส ทิฏิสมฺปนฺนานนฺติ อตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. สตฺตกฺขตฺตุปรมสฺส ฯ
#สพฺพตฺถาป อีทิสเมว ฯ
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ภิกฺขเว มยิ นิฏคตา สพฺเพ เต ทิฏ ิสมฺปนฺนา เตส ทิฏิสมฺปนฺนาน
อิเมส ปฺจนฺน อิธ นิฏา อิเมส ปฺจนฺน อิธ
วิหาย นิฏาติ ฯ
[๖๔] เยเกจิ ภิกฺขเว มยิ อเวจฺจปฺปสนฺนา สพฺเพ เต
โสตาปนฺนา เตส โสตาปนฺนาน ปฺจนฺน อิธ นิฏา ปฺจนฺน
อิธ วิหาย นิฏา กตเมส ปฺจนฺน อิธ นิฏา สตฺตกฺขตฺตตปรมสฺส
โกลงฺโกลสฺส เอกพีชิสสฺ สกทาคามิสฺส โย จ ทิฏเว ธมฺเม อรหา
อิเมส ปฺจนฺน อิธ นิฏา กตเมส ปฺจนฺน อิธ วิหาย นิฏ า
อนฺตราปรินิพฺพายิสฺส อุปหจฺจปรินิพฺพายิสฺส อสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส
สสงฺขารปรินิพฺพายิสฺส อุทฺธโสตสฺส อกนิฏคามิโน อิเมส ปฺจนฺน
อิธ วิหาย นิฏา เยเกจิ ภิกฺขเว มยิ อเวจฺจปฺปสนฺนา สพฺเพ
เต โสตาปนฺนา เตส โสตาปนฺนาน อิเมส ปฺจนฺน อิธ นิฏา
อิเมส ปฺจนฺน อิธ วิหาย นิฏาติ ฯ
[๖๕] เอก สมย อายสฺมา สารีปุตฺโต มคเธสุ วิหรติ
นาลกคามเก ฯ อถโข สามณฺฑกานิ ปริพฺพาชโก เยนายสฺมา สารีปุตฺโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย ๑ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข สามณฺฑกานิ ปริพฺพาชโก อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจ
กินฺนุ โข อาวุโส สารีปุตฺต สุข กึ ทุกฺขนฺติ ฯ อภินิพฺพตฺติ โข
#๑ ม. สารณีย ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ
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อาวุโส ทุกขฺ า อนภินิพฺพตฺติ สุขา อภินิพฺพตฺติยา อาวุโส สติ
อิท ทุกฺข ปาฏิกงฺข สีต อุณฺห ชิฆจฺฉา ปปาสา อุจฺจาโร ปสฺสาโว
อคฺคิสมฺผสฺโส ทณฺฑสมฺผสฺโส สตฺถสมฺผสฺโส าตีป น ๑ มิตฺตาป
สงฺคมฺม สมาคมฺม โรเสนฺติ อภินิพฺพตฺติยา อาวุโส สติ อิท
ทุกฺข ปาฏิกงฺข ฯ อนภินิพฺพตฺติยา อาวุโส สติ อิท สุข ปาฏิกงฺข
น สีต น อุณฺห น ชิฆจฺฉา น ปปาสา น อุจฺจาโร น ปสฺสาโว
น อคฺคิสมฺผสฺโส น ทณฺฑสมฺผสฺโส น สตฺถสมฺผสฺโส าตีป น ๑
มิตฺตาป สงฺคมฺม สมาคมฺม น โรเสนฺติ อนภินิพฺพตฺติยา อาวุโส
สติ อิท สุข ปาฏิกงฺขนฺติ ฯ
[๖๖] เอก สมย อายสฺมา สารีปุตฺโต มคเธสุ วิหรติ
นาลกคามเก ฯ อถโข สามณฺฑกานิ ปริพฺพาชโก เยนายสฺมา
สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ
สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ
เอกมนฺต นิสินฺโน โข สามณฺฑกานิ ปริพฺพาชโก อายสฺมนฺต สารีปุตฺต
เอตทโวจ กินฺนุ โข อาวุโส สารีปุตตฺ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย สุข กึ
ทุกฺขนฺติ ฯ อนภิรติ โข อาวุโส อิมสฺมึ ธมฺมวินเย ทุกฺขา อภิรติ
สุขา อนภิรติยา อาวุโส สติ อิท ทุกฺข ปาฏิกงฺข คจฺฉนฺโตป
สุข สาต นาธิคจฺฉติ ิโตป ... นิสินฺโนป ... สยาโนป ...
คามคโตป ... อรฺคโตป ... รุกฺขมูลคโตป ... สฺุาคารคโตป ...
อพฺโภกาสคโตป ... ภิกขฺ ุมชฺฌคโตป สุข สาต นาธิคจฺฉติ อนภิรติยา อาวุโส
#๑ โป. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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สติ อิท ทุกฺข ปาฏิกงฺข ฯ อภิรติยา อาวุโส สติ อิท สุข
ปาฏิกงฺข คจฺฉนฺโตป สุข สาต อธิคจฺฉติ ิโตป ... นิสินฺโนป ...
สยาโนป ... คามคโตป ... อรฺคโตป ... รุกฺขมูลคโตป ...
สฺุาคารคโตป ... อพฺโภกาสคโตป ... ภิกฺขุมชฺฌคโตป สุข สาต
อธิคจฺฉติ อภิรติยา อาวุโส สติ อิท สุข ปาฏิกงฺขนฺติ ฯ
[๖๗] เอก สมย ภควา โกสเลสุ จาริกฺจรมาโน มหตา
ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ เยน นฬกปาน นาม โกสลาน นิคโม ตทวสริ
ตตฺร สุท ภควา นฬกปาเน วิหรติ ปลาสวเน เตน โข ปน
สมเยน ภควา ตทหุโปสเถ ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต นิสินฺโน โหติ อถโข
ภควา พหุเทว รตฺตึ ภิกฺขู ๑ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา สมาทเปตฺวา
สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา ตุณฺหีภูต ตุณฺหีภูต ภิกฺขุสงฺฆ อนุวิโลเกตฺวา
อายสฺมนฺต สารีปุตฺต อามนฺเตสิ วิคตถีนมิทฺโธ โข สารีปุตฺต ภิกฺขุสงฺโฆ
ปฏิภาตุ ต สารีปุตฺต ภิกฺขูน ธมฺมี กถา ปฏิ เม อาคิลายติ ตมห
อายมิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควโต
ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา จตุคุณ สงฺฆาฏึ ปฺาเปตฺวา ทกฺขิเณน
ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปสิ ปาเท ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน
อุฏานสฺ มนสิกริตฺวา ฯ ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู
อามนฺเตสิ อาวุโส ภิกฺขโวติ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต
สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ ยสฺสกสฺสจิ
อาวุโส สทฺธา นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ หิริ นตฺถิ ... โอตฺตปฺป
#๑ โป. ม. ภิกฺขูน ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ
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นตฺถิ ... วิรยิ  ๑ นตฺถิ ... ปฺา นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ตสฺส ยา
รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ ปาริหานิเยว ๒ ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ
ธมฺเมสุ โน วุฑฺฒิ เสยฺยถาป อาวุโส กาฬปกฺเข จนฺทสฺส ยา
รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ หายเตว วณฺเณน หายติ มณฺฑเลน
หายติ อาภาย หายติ อาโรหปริณาเหน เอวเมว โข อาวุโส
ยสฺสกสฺสจิ สทฺธา นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ หิริ นตฺถิ ... โอตฺตปฺป
นตฺถิ ... วิรยิ  นตฺถิ ... ปฺา นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ตสฺส ยา
รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ ปาริหานิเยว ๒ ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ
ธมฺเมสุ โน วุฑฺฒิ อสฺสทฺโธ ปุริสปุคฺคโลติ อาวุโส ปริหานเมต
อหิริโก ปุรสิ ปุคฺคโลติ อาวุโส ปริหานเมต อโนตฺตปฺป ปุริสปุคฺคโลติ
อาวุโส ปริหานเมต กุสีโต ปุริสปุคฺคโลติ อาวุโส ปริหานเมต
ทุปฺปฺโ ปุริสปุคฺคโลติ อาวุโส ปริหานเมต โกธโน ปุรสิ ปุคฺคโลติ
อาวุโส ปริหานเมต อุปนาหี ปุริสปุคฺคโลติ อาวุโส ปริหานเมต
ปาปจฺโฉ ปุริสปุคฺคโลติ อาวุโส ปริหานเมต ปาปมิตฺโต ปุรสิ ปุคฺคโลติ
อาวุโส ปริหานเมต มิจฺฉาทิฏิโก ปุรสิ ปุคฺคโลติ อาวุโส ปริหานเมต ฯ
ยสฺสกสฺสจิ อาวุโส สทฺธา อตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ หิริ
อตฺถิ ... โอตฺตปฺป อตฺถิ ... วิริย อตฺถิ ... ปฺา อตฺถิ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ วุฑฺฒิเยว
ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปาริหานิ เสยฺยถาป อาวุโส
ชุณฺหปกฺเข จนฺทสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ วฑฺฒเตว
#๑ ม. วีริย ฯ ๒ ม. ยุ. หานิเยว ฯ
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วณฺเณน วฑฺฒติ มณฺฑเลน วฑฺฒติ อาภาย วฑฺฒติ อาโรหปริณาเหน
เอวเมว โข อาวุโส ยสฺสกสฺสจิ สทฺธา อตฺถิ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ หิริ อตฺถิ ... โอตฺตปฺป อตฺถิ ... วิริย อตฺถิ ... ปฺา
อตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ
วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปาริหานิ สทฺโธ
ปุริสปุคฺคโลติ อาวุโส อปริหานเมต หิริมา ปุรสิ ปุคฺคโลติ อาวุโส
อปริหานเมต โอตฺตปฺป ปุริสปุคฺคโลติ อาวุโส อปริหานเมต อารทฺธวิริโย
ปุริสปุคฺคโลติ อาวุโส อปริหานเมต ปฺวา ปุริสปุคคฺ โลติ
อาวุโส อปริหานเมต อกฺโกธโน ปุริสปุคฺคโลติ อาวุโส อปริหานเมต
อนุปนาหี ปุริสปุคฺคโลติ อาวุโส อปริหานเมต อปฺปจฺโฉ ปุริสปุคฺคโลติ
อาวุโส อปริหานเมต กลฺยาณมิตฺโต ปุริสปุคฺคโลติ อาวุโส
อปริหานเมต สมฺมาทิฏิโก ปุริสปุคฺคโลติ อาวุโส อปริหานเมต ฯ
อถโข ภควา ปจฺจุฏาย อายสฺมนฺต สารีปุตฺต อามนฺเตสิ สาธุ
สาธุ สารีปตุ ฺต ยสฺสกสฺสจิ สารีปุตฺต สทฺธา นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
หิริ นตฺถิ ... โอตฺตปฺป นตฺถิ ... วิริย นตฺถิ ... ปฺา นตฺถิ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ หานิเยว
ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน วุฑฺฒิ เสยฺยถาป สารีปุตตฺ
กาฬปกฺเข จนฺทสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ หายเตว
วณฺเณน หายติ มณฺฑเลน หายติ อาภาย หายติ อาโรหปริณาเหน
เอวเมว โข สารีปุตฺต ยสฺสกสฺสจิ สทฺธา นตฺถิ
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กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯเปฯ ปฺา นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯเปฯ
อสฺสทฺโธ ปุริสปุคฺคโลติ สารีปุตฺต ปริหานเมต อหิริโก ... อโนตฺตปฺป
กุสีโต ... ทุปฺปฺโ ... โกธโน ... อุปนาหี ... ปาปจฺโฉ ...
ปาปมิตฺโต ... มิจฺฉาทิฏิโก ปุริสปุคคฺ โลติ สารีปตุ ฺต ปริหานเมต ฯ
ยสฺสกสฺสจิ สารีปุตฺต สทฺธา อตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ หิริ อตฺถิ ...
โอตฺตปฺป อตฺถิ ... วิริย อตฺถิ ... ปฺา อตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา
กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปาริหานิ เสยฺยถาป สารีปุตฺต ชุณฺหปกฺเข
จนฺทสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ วฑฺฒเตว วณฺเณน
วฑฺฒติ มณฺฑเลน วฑฺฒติ อาภาย วฑฺฒติ อาโรหปริณาเหน
เอวเมว โข สารีปุตฺต ยสฺสกสฺสจิ สทฺธา อตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
หิริ อตฺถิ ... โอตฺตปฺป อตฺถิ ... วิริย อตฺถิ ... ปฺา อตฺถิ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ วุฑฺฒิเยว
ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปาริหานิ สทฺโธ ปุริสปุคฺคโลติ
สารีปุตฺต อปริหานเมต หิริมา ... โอตฺตปฺป ... อารทฺธวิริโย ...
ปฺวา ... อกฺโกธโน ... อนุปนาหี ... อปฺปจ ฺโฉ ...
กลฺยาณมิตฺโต ... สมฺมาทิฏิโก ปุริสปุคฺคโลติ สารีปุตฺต อปริหานเมตนฺติ ฯ
[๖๘] เอก สมย ภควา นฬกปาเน วิหรติ ปลาสวเน เตน
โข ปน สมเยน ภควา ตทหุโปสเถ ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต นิสินฺโน โหติ
อถโข ภควา พหุเทว รตฺตึ ภิกฺขู ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสตฺวา
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สมาทเปตฺวา สมุตฺเตเชตฺวา สมฺปหเสตฺวา ตุณฺหีภูต ตุณฺหีภูต ภิกฺขุสงฺฆ
อนุวิโลเกตฺวา อายสฺมนฺต สารีปุตฺต อามนฺเตสิ วิคตถีนมิทฺโธ โข
สารีปุตฺต ภิกฺขุสงฺโฆ ปฏิภาตุ ต สารีปุตฺต ภิกขฺ ูน ธมฺมี กถา
ปฏิ เม อาคิลายติ ตมห อายมิสสฺ ามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ อถโข ภควา จตุคุณ
สงฺฆาฏึ ปฺาเปตฺวา ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปสิ ปาเท
ปาท อจฺจาธาย ๑ สโต สมฺปชาโน อุฏานสฺ มนสิกริตฺวา ฯ ตตฺร
โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส ภิกฺขโวติ ฯ
อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา
สารีปุตฺโต เอตทโวจ ยสฺสกสฺสจิ อาวุโส สทฺธา นตฺถิ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ หิริ นตฺถิ ... โอตฺตปฺป นตฺถิ ... วิริย นตฺถิ ... ปฺา
นตฺถิ ... โสตาวธาน นตฺถิ ... ธมฺมธารณา นตฺถิ ... อตฺถูปปริกฺขา
นตฺถิ ... ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ นตฺถิ ... อปฺปมาโท นตฺถิ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ หานิเยว
ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน วุฑฺฒิ เสยฺยถาป อาวุโส กาฬปกฺเข
จนฺทสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ หายเตว วณฺเณน
หายติ มณฺฑเลน หายติ อาภาย หายติ อาโรหปริณาเหน เอวเมว
โข อาวุโส ยสฺสกสฺสจิ สทฺธา นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ หิริ
นตฺถิ ... โอตฺตปฺป นตฺถิ ... วิริย นตฺถิ ... ปฺา นตฺถิ ...
โสตาวธาน นตฺถิ ... ธมฺมธารณา นตฺถิ ... อตฺถูปปริกฺขา นตฺถิ ...
#๑ โป. อจฺโจธาย ฯ
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ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ นตฺถิ ... อปฺปมาโท นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ
ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ หานิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ
ธมฺเมสุ โน วุฑฺฒิ ฯ ยสฺสกสฺสจิ อาวุโส สทฺธา อตฺถิ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ หิริ อตฺถิ ... โอตฺตปฺป อตฺถิ ... วิริย อตฺถิ ... ปฺา
อตฺถิ ... โสตาวธาน อตฺถิ ... ธมฺมธารณา อตฺถิ ... อตฺถูปปริกฺขา
อตฺถิ ... ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ อตฺถิ ... อปฺปมาโท อตฺถิ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ วุฑฺฒิเยว
ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปาริหานิ เสยฺยถาป อาวุโส
ชุณฺหปกฺเข จนฺทสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ วฑฺฒเตว
วณฺเณน วฑฺฒติ มณฺฑเลน วฑฺฒติ อาภาย วฑฺฒติ อาโรหปริณาเหน
เอวเมว โข อาวุโส ยสฺสกสฺสจิ สทฺธา อตฺถิ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ หิริ อตฺถิ ... โอตฺตปฺป อตฺถิ ... วิริย อตฺถิ ... ปฺา
อตฺถิ ... โสตาวธาน อตฺถิ ... ธมฺมธารณา อตฺถิ ... อตฺถูปปริกฺขา
อตฺถิ ... ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ อตฺถิ ... อปฺปมาโท อตฺถิ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ วุฑฺฒิเยว
ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปาริหานีติ ฯ อถโข ภควา ปจฺจุฏาย
อายสฺมนฺต สารีปุตฺต อามนฺเตสิ สาธุ สาธุ สารีปุตฺต ยสฺสกสฺสจิ
สารีปุตฺต สทฺธา นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ หิริ นตฺถิ ... โอตฺตปฺป นตฺถิ ...
วิริย นตฺถิ ... ปฺา นตฺถิ ... โสตาวธาน นตฺถิ ... ธมฺมธารณา
นตฺถิ ... อตฺถูปปริกฺขา นตฺถิ ... ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ นตฺถิ ...
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อปฺปมาโท นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา
อาคจฺฉติ หานิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน วุฑฺฒิ เสยฺยถาป
สารีปุตฺต กาฬปกฺเข จนฺทสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ
หายเตว วณฺเณน หายติ มณฺฑเลน หายติ อาภาย หายติ
อาโรหปริณาเหน เอวเมว โข สารีปุตฺต ยสฺสกสฺสจิ สทฺธา นตฺถิ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯเปฯ อปฺปมาโท นตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ตสฺส
ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ หานิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ
ธมฺเมสุ โน วุฑฺฒิ ฯ ยสฺสกสฺสจิ สารีปุตฺต สทฺธา อตฺถิ กุสเลสุ
ธมฺเมสุ หิริ อตฺถิ ... โอตฺตปฺป อตฺถิ ... วิริย อตฺถิ ... โสตาวธาน
อตฺถิ ... ธมฺมธารณา อตฺถิ ... อตฺถูปปริกฺขา อตฺถิ ...
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ อตฺถิ ... อปฺปมาโท อตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ตสฺส ยา
รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ วุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ
โน ปาริหานิ เสยฺยถาป สารีปุตฺต ชุณฺหปกฺเข จนฺทสฺส ยา รตฺติ
วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ วฑฺฒเตว วณฺเณน วฑฺฒติ มณฺฑเลน
วฑฺฒติ อาภาย วฑฺฒติ อาโรหปริณาเหน เอวเมว โข สารีปตุ ฺต
ยสฺสกสฺสจิ สทฺธา อตฺถิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯเปฯ อปฺปมาโท อตฺถิ
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ตสฺส ยา รตฺติ วา ทิวโส วา อาคจฺฉติ วุฑฺฒิเยว
ปาฏิกงฺขา กุสเลสุ ธมฺเมสุ โน ปาริหานีติ ฯ
[๖๙] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกขฺ ู ปจฺฉาภตฺต
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ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา อุปฏานสาลาย สนฺนิสินนฺ า สนฺนิปติตา อเนกวิหิต
ติรจฺฉานกถ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ เสยฺยถีท ราชกถ โจรกถ มหามตฺตกถ
เสนากถ ภยกถ ยุทฺธกถ อนฺนกถ ปานกถ วตฺถกถ สยนกถ
มาลากถ คนฺธกถ าติกถ ยานกถ คามกถ นิคมกถ นครกถ ชนปทกถ
อิตฺถีกถ สูรกถ ๑ วิสิขากถ กุมฺภฏานกถ ปุพพฺ เปตกถ นานตฺตกถ
โลกกฺขายิก สมุทฺทกฺขายิก อิติ ภวาภวกถ อิติ วาติ ฯ อถโข ภควา
สายณฺหสมย ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยนุปฏานสาลา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ นิสชฺช โข ภควา ภิกฺขู
อามนฺเตสิ กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา กา จ
ปน โว อนฺตรากถา วิปฺปกตาติ ฯ อิธ มย ภนฺเต ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา อุปฏานสาลาย สนฺนิสินนฺ า สนฺนิปติตา อเนกวิหิต
ติรจฺฉานกถ อนุยุตฺตา วิหราม เสยฺยถีท ราชกถ โจรกถ ฯเปฯ
อิติ ภวาภวกถ อิติ วาติ ฯ น โข ปเนต ภิกฺขเว ตุมฺหาก ปฏิรปู 
กุลปุตฺตาน สทฺธา ๒ อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตาน ย ตุเมฺห อเนกวิหิต
ติรจฺฉานกถ อนุยุตฺตา วิหเรยฺยาถ เสยฺยถีท ราชกถ โจรกถ
มหามตฺตกถ เสนากถ ภยกถ ยุทฺธกถ อนฺนกถ ปานกถ วตฺถกถ
สยนกถ มาลากถ คนฺธกถ าติกถ ยานกถ คามกถ นิคมกถ นครกถ
ชนปทกถ อิตฺถีกถ สูรกถ วิสิขากถ กุมฺภฏานกถ ปุพฺพเปตกถ นานตฺตกถ
โลกกฺขายิก สมุทฺทกฺขายิก อิติ ภวาภวกถ อิติ วา ทสยิมานิ
ภิกฺขเว กถาวตฺถูนิ กตมานิ ทส อปฺปจฺฉกถา สนฺตุฏิกถา
#๑ โป. สุรากถ ฯ ๒ ม. สทฺธาย ฯ
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ปวิเวกกถา อสสคฺคกถา วิริยารมฺภกถา สีลกถา สมาธิกถา
ปฺากถา วิมุตฺติกถา วิมุตฺติาณทสฺสนกถา ๑ อิมานิ โข ภิกฺขเว
ทส กถาวตฺถูนิ อิเมส เจ ตุเมฺห ภิกฺขเว ทสนฺน กถาวตฺถูน
อุปาทายุปาทาย กถ กเถยฺยาถ อิเมสมฺป จนฺทิมสุรยิ าน เอวมหิทฺธิกาน
เอวมหานุภาวาน เตชสา เตช ปริยาทิเยยฺยาถ โก ปน วาโท
อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกานนฺติ ฯ
[๗๐] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกขฺ ู ปจฺฉาภตฺต
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา อุปฏานสาลาย สนฺนสิ นฺนา สนฺนิปติตา อเนกวิหิต
ติรจฺฉานกถ อนุยุตฺตา วิหรนฺติ เสยฺยถีท ราชกถ โจรกถ มหามตฺตกถ
ฯเปฯ อิติ ภวาภวกถ อิติ วาติ ฯ อถโข ภควา สายณฺหสมย
ปฏิสลฺลานา วุฏิโต เยน อุปฏานสาลา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ นิสชฺช โข ภควา ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ
กาย นุตถฺ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา กา จ ปน โว
อนฺตรากถา วิปฺปกตาติ ฯ อิธ มย ภนฺเต ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา
อุปฏานสาลาย สนฺนิสินฺนา สนฺนิปติตา อเนกวิหิต
ติรจฺฉานกถ อนุยุตฺตา วิหราม เสยฺยถีท ราชกถ โจรกถ ฯเปฯ
อิติ ภวาภวกถ อิติ วา ฯ น โข ปเนต ภิกฺขเว ตุมฺหาก ปฏิรปู 
กุลปุตฺตาน สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตาน ย ตุเมฺห อเนกวิหิต
ติรจฺฉานกถ อนุยุตฺตา วิหราม เสยฺยถีท ราชกถ ฯเปฯ
#๑ โป. ม. วิมุตฺติ ... กถาติ ฯ
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อิติ ภวาภวกถ อิติ วา ทสยิมานิ ภิกฺขเว ปาสสานิ านานิ
กตมานิ ทส อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อตฺตนา จ อปฺปจฺโฉ โหติ
อปฺปจฺฉกถฺจ ภิกฺขูน กตฺตา โหติ อปฺปจฺโฉ จ ภิกฺขุ อปฺปจฺฉกถฺจ
ภิกฺขูน กตฺตาติ ปาสสเมต าน อตฺตนา จ สนฺตุฏโ
โหติ สนฺตฏุ ิกถฺจ ภิกฺขูน กตฺตา โหติ สนฺตุฏโ ภิกฺขุ
สนฺตุฏิกถฺจ ภิกฺขูน กตฺตาติ ปาสสเมต าน อตฺตนา จ ปวิวิตฺโต
โหติ ปวิเวกกถฺจ ภิกฺขูน กตฺตา โหติ ปวิวิตฺโต ภิกฺขุ
ปวิเวกกถฺจ ภิกฺขูน กตฺตาติ ปาสสเมต าน อตฺตนา จ
อสสฏโ โหติ อสสฏกถฺจ ภิกฺขูน กตฺตา โหติ อสสฏโ
ภิกฺขุ อสสฏกถฺจ ภิกขฺ ูน กตฺตาติ ปาสสเมต าน อตฺตนา จ
อารทฺธวิริโย โหติ วิริยารมฺภกถฺจ ภิกฺขูน กตฺตา โหติ อารทฺธวิริโย
ภิกฺขุ วิริยารมฺภกถฺจ ภิกฺขูน กตฺตาติ ปาสสเมต าน
อตฺตนา จ สีลสมฺปนฺโน โหติ สีลสมฺปทากถฺจ ภิกฺขูน กตฺตา
โหติ สีลสมฺปนฺโน ภิกฺขุ สีลสมฺปทากถฺจ ภิกฺขูน กตฺตาติ
ปาสสเมต าน อตฺตนา จ สมาธิสมฺปนฺโน โหติ สมาธิสมฺปทากถฺจ
ภิกฺขูน กตฺตา โหติ สมาธิสมฺปนฺโน ภิกฺขุ สมาธิสมฺปทากถฺจ
ภิกฺขูน กตฺตาติ ปาสสเมต าน อตฺตนา จ ปฺาสมฺปนฺโน
โหติ ปฺาสมฺปทากถฺจ ภิกฺขูน กตฺตา โหติ ปฺาสมฺปนฺโน
ภิกฺขุ ปฺาสมฺปทากถฺจ ภิกขฺ ูน กตฺตาติ ปาสสเมต
าน อตฺตนา จ วิมตุ ฺติสมฺปนฺโน โหติ วิมตุ ฺติสมฺปทากถฺจ
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ภิกฺขูน กตฺตา โหติ วิมุตฺติสมฺปนฺโน ภิกฺขุ วิมุตฺติสมฺปทากถฺจ
ภิกฺขูน กตฺตาติ ปาสสเมต าน อตฺตนา จ วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน
โหติ วิมุตตฺ ิาณทสฺสนสมฺปทากถฺจ ภิกฺขูน กตฺตา โหติ
วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺโน ภิกฺขุ วิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปทากถฺจ
ภิกฺขูน กตฺตาติ ปาสสเมต าน อิมานิ โข ภิกฺขเว ทส
ปาสสานิฏานานีติ ฯ
ยมกวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อวิชฺชาตณฺหานิฏา จ อเวจฺจ เทฺว สุขานิ จ
นฬกปาเนน เทฺว จ ๑ วตฺถุกถา อปเร เทฺว ๒ ฯ
___________
อากงฺขวคฺโค ตติโย
[๗๑] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกขฺ โวติ ฯ
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ สมฺปนฺนสีลา
ภิกฺขเว วิหรถ สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสวรสวุตา วิหรถ
อาจารโคจรสมฺปนฺนา อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวิโน สมาทาย
สิกฺขถ สิกฺขาปเทสุ อากงฺเขยฺย เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปโย
จสฺส มนาโป จ ครุ จ ภาวนีโย จาติ สีเลเสฺววสฺส ปริปูรกิ ารี อชฺฌตฺต
#๑ ม. ยุ. วุตตฺ า ฯ ๒ ยุ. กถาวตฺถูปเร ทฺเวติ ฯ
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เจโตสมถมนุยุตฺโต อนิรากตชฺฌาโน วิปสฺสนาย สมนฺนาคโต พฺรูเหตา
สฺุาคาราน อากงฺเขยฺย เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ลาภี อสฺส จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ สีเลเสฺววสฺส ปริปูริการี
อชฺฌตฺต เจโตสมถมนุยตุ ฺโต อนิรากตชฺฌาโน วิปสฺสนาย สมนฺนาคโต
พฺรูเหตา สฺุาคาราน อากงฺเขยฺย เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เยสาห
ปริภฺุชามิ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน
เตสนฺเต การา มหปฺผลา อสฺสุ มหานิสสาติ สีเลเสฺววสฺส ... พฺรูเหตา
สฺุาคาราน อากงฺเขยฺย เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เย ๑ เปตา าติสาโลหิตา
กาลกตา ปสนฺนจิตฺตา อนุสฺสรนฺติ เตสนฺต มหปฺผล อสฺส
มหานิสสนฺติ สีเลเสฺววสฺส ... พฺรูเหตา สฺุาคาราน อากงฺเขยฺย เจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สนฺตุฏโ  อสฺส อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรนาติ สีเลเสฺววสฺส ... พฺรูเหตา สฺุาคาราน
อากงฺเขยฺย เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ขโม อสฺส สีตสฺส อุณฺหสฺส ชิฆจฺฉาย
ปปาสาย ฑสมกสวาตาตปสิรึสปสมฺผสฺสาน ๒ ทุรตุ ฺตาน ทุราคตาน วจนปถาน
อุปฺปนฺนาน สารีริกาน เวทนาน ทุกฺขาน ติปฺปาน ๓ [๔] กฏกาน
อสาตาน อมนาปาน ปาณหราน อธิวาสกชาติโก อสฺสนฺติ สีเลเสฺววสฺส ...
พฺรูเหตา สฺุาคาราน อากงฺเขยฺย เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อรติรติสโห อสฺส น จ ม อรติรติ สเหยฺย อุปปฺ นฺน อรติรตึ
#๑ โป. ม. ยุ. เยเม ฯ ๒ โป. สิรี ... ฯ ม. ... สรีสป ... ฯ ๓ ม. ติพฺพาน ฯ
#๔ ม. ยุ. ขรานนฺติ อตฺถิ ฯ
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อภิภุยฺย ๑ วิหเรยฺยนฺติ สีเลเสฺววสฺส ... พฺรูเหตา สฺุาคาราน
อากงฺเขยฺย เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภยเภรว สโห อสฺส น จ ม ภยเภรโว
สเหยฺย อุปฺปนฺน ภยเภรว อภิภุยฺย ๒ วิหเรยฺยนฺติ สีเลเสฺววสฺส ...
พฺรูเหตา สฺุาคาราน อากงฺเขยฺย เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จตุนฺน
ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี อสฺส อกิจฺฉลาภี
อกสิรลาภีติ สีเลเสฺววสฺส .. พฺรูเหตา สฺุาคาราน อากงฺเขยฺย
เจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺยนฺติ
สีเลเสฺววสฺส ปริปรู ิการี อชฺฌตฺต เจโตสมถมนุยตุ ฺโต อนิรากตชฺฌาโน
วิปสฺสนาย สมนฺนาคโต พฺรูเหตา สฺุาคาราน สมฺปนฺนสีลา ภิกฺขเว
วิหรถ สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ปาติโมกฺขสวรสวุตา วิหรถ อาจารโคจรสมฺปนฺนา
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขถ สิกฺขาปเทสูติ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ
[๗๒] เอก สมย ภควา เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลาย
สมฺพหุเลหิ อภิฺาเตหิ อภิฺาเตหิ เถเรหิ สาวเกหิ สทฺธึ อายสฺมตา
จ ปาเลน ๓ อายสฺมตา จ อุปปาเลน ๔ อายสฺมตา จ กกฺกเฏน ๕
อายสฺมตา จ กฬิมฺเภน อายสฺมตา จ นิกเฏน อายสฺมตา จ กฏิสฺสเหน
อฺเหิ จ อภิฺาเตหิ อภิฺาเตหิ เถเรหิ สาวเกหิ สทฺธึ ฯ
เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา อภิฺาตา อภิฺาตา ลิจฺฉวี
#๑-๒ โป. อรตึ อภิภุยฺย รตึ อภิภุยฺย ฯ ม. ยุ. อภิภุยฺย อภิภุยฺย ฯ
#๓ ม. ยุ. จาเลน ฯ ๔ ม. ยุ. อุปจาเลน ฯ ๕ โป. ม. กุกฺกุเฏน ฯ
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ภเทฺรหิ ภเทฺรหิ ยาเนหิ ปรมฺปราย ๑ อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา มหาวน
อชฺโฌคาหนฺติ ภควนฺต ทสฺสนาย ฯ อถโข อายสฺมนฺตาน เอตทโหสิ
อิเม โข สมฺพหุลา อภิฺาตา อภิฺาตา ลิจฺฉวี ภเทฺรหิ ภเทฺรหิ
ยาเนหิ ปรมฺปราย ๑ อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา มหาวน อชฺโฌคาหนฺติ
ภควนฺต ทสฺสนาย สทฺทกณฺฏกา โข ปน ฌานา วุตฺตา ภควตา
ยนฺนูน มย เยน โคสิงฺคสาลวนทาโย เตนุปสงฺกเมยฺยาม ตตฺถ
มย อปฺปสทฺทา อปฺปกิณฺณา ผาสุ ๒ วิหเรยฺยามาติ อถโข เต
อายสฺมนฺโต เยน โคสิงฺคสาลวนทาโย เตนุปสงฺกมึสุ ตตฺถ เต
อายสฺมนฺโต อปฺปสทฺทา อปฺปกิณฺณา ผาสุ ๒ วิหรนฺติ ฯ อถโข ภควา
ภิกฺขู อามนฺเตสิ กห นุ โข ภิกฺขเว ปาโล ๓ กห อุปปาโล ๔ กห
กกฺกโฏ กห กฬิมฺโภ กห นิกโฏ กห กฏิสสฺ โห กห นุ
โข เต ภิกขฺ เว เถรา สาวกา คตาติ ฯ อิธ ภนฺเต เตส
อายสฺมนฺตาน เอตทโหสิ อิเม โข สมฺพหุลา อภิฺาตา อภิฺาตา
ลิจฺฉวี ภเทฺรหิ ภเทฺรหิ ยาเนหิ ปรมฺปราย ๑ อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา
มหาวน อชฺโฌคาหนฺติ ภควนฺต ทสฺสนาย สทฺทกณฺฏกา โข ฌานา
วุตฺตา ภควตา ยนฺนูน มย เยน โคสิงฺคสาลวนทาโย เตนุปสงฺกเมยฺยาม
ตตฺถ มย อปฺปสทฺทา อปฺปกิณฺณา ผาสุ วิหเรยฺยามาติ
อถโข เต ภนฺเต อายสฺมนฺโต เยน โคสิงฺคสาลวนทาโย เตนุปสงฺกมึสุ
ตตฺถ เต อายสฺมนฺโต อปฺปสทฺทา อปฺปกิณฺณา ผาสุ
#๑ โป. ปริปรุ าย ฯ ม. ปรปุราย ฯ ยุ. จรปุราย ฯ ๒ ม. อปฺปากิณฺณา ผาสุ ฯ
#๓ ม. ยุ. จาโล ฯ ๔ ม. ยุ. อุปจาโล ฯ
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วิหรนฺตีติ ฯ สาธุ สาธุ ภิกฺขเว ยถา เต มหาสาวกา สมฺมา
พฺยากรมานา พฺยากเรยฺยุ สทฺทกณฺฏกา หิ ภิกฺขเว ฌานา วุตฺตา
มยา ทสยิเม ภิกฺขเว กณฺฏกา กตเม ทส ปวิเวการามสฺส
สงฺคณิการามตา กณฺฏโก อสุภนิมิตตฺ านุโยค อนุยุตฺตสฺส สุภนิมิตฺตานุโยโค
กณฺฏโก อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารสฺส วิสูกทสฺสน กณฺฏโก
พฺรหฺมจริยสฺส มาตุคามูปจาโร ๑ กณฺฏโก ปมสฺส ฌานสฺส สทฺโท
กณฺฏโก ทุติยสฺส ฌานสฺส วิตกฺกวิจารา กณฺฏกา ตติยสฺส
ฌานสฺส ปติ กณฺฏกา ๒ จตุตฺถสฺส ฌานสฺส อสฺสาสปสฺสาสา ๓ กณฺฏกา
สฺาเวทยิตนิโรธสมาปตฺติยา สฺา จ เวทนา จ กณฺฏกา ๔ ราโค
กณฺฏโก โทโส กณฺฏโก อกณฺฏกา ภิกฺขเว วิหรถ [๕] อกณฺฏกา ๖
นิกณฺฏกา ภิกฺขเว วิหรถ อกณฺฏกา ภิกฺขเว อรหนฺโต [๖] อกณฺฏกา ๗
นิกณฺฏกา ภิกฺขเว อรหนฺโตติ ฯ
[๗๓] ทสยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา อิฏ า กนฺตา มนาปา ทุลฺลภา
โลกสฺมึ กตเม ทส โภคา อิฏา กนฺตา มนาปา ทุลฺลภา
โลกสฺมึ วณฺโณ อิฏโ กนฺโต มนาโป ทุลฺลโภ โลกสฺมึ อาโรคฺย
อิฏ กนฺต มนาป ทุลลฺ ภ โลกสฺมึ สีลานิ อิฏานิ กนฺตานิ มนาปานิ ๘
ทุลฺลภานิ โลกสฺมึ พฺรหฺมจริย อิฏ  กนฺต มนาป โลกสฺมึ มิตฺตา
อิฏา กนฺตา มนาปา ทุลฺลภา โลกสฺมึ พาหุสจฺจ อิฏ กนฺต
มนาป ทุลฺลภ โลกสฺมึ ปฺา อิฏา กนฺตา มนาปา ทุลลฺ ภา
#๑ ยุ. มาตุคาโมปวิจาโร ฯ ๒ โป. ม. ยุ. ปติ กณฺฏโก ฯ ๓ ม. อสฺสาสปสฺสาโส
#กณฺฏโก ฯ ยุ. อสฺสาสปสฺสาสกณฺฏโก ฯ ๔ ม. ยุ. กณฺฏโก ฯ ๕-๖ ม. ยุ.
#เอตฺถนฺตเร นิกณฺฏกา ภิกฺขเว วิหรถาติ ทิสฺสนฺติ ฯ ๗ ม. ยุ. อกณฺฏกนิกณฺฏกา ฯ
#๘ ม. สีล กนฺต ... ฯ
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โลกสฺมึ ธมฺโม อิฏโ กนฺโต มนาโป ทุลลฺ โภ โลกสฺมึ [๑] สตฺตา ๒
อิฏา กนฺตา มนาปา ทุลฺลภา โลกสฺมึ อิเม โข ภิกฺขเว ทส
ธมฺมา อิฏา กนฺตา มนาปา ทุลลฺ ภา โลกสฺมึ ๓ ฯ อิเมส โข ภิกฺขเว
ทสนฺน ธมฺมาน อิฏาน กนฺตาน มนาปาน ทุลฺลภาน โลกสฺมึ ทส ธมฺมา
ปริปนฺถา อาลสฺส ๔ อนุฏาน โภคาน ปริปนฺโถ อมณฺฑนา อวิภูสนา
วณฺณสฺส ปริปนฺโถ อสปฺปายกิริยา อาโรคฺยสฺส ปริปนฺโถ ปาปมิตฺตตา
สีลาน ปริปนฺโถ อินฺทรฺ ยิ อสวโร พฺรหฺมจริยสฺส ปริปนฺโถ วิสวาทนา
มิตฺตาน ปริปนฺโถ อสชฺฌายกิริยา พาหุสจฺจสฺส ปริปนฺโถ อสฺสุสฺสุสา
อปริปุจฺฉา ปฺาย ปริปนฺโถ อนนุโยโค อปจฺจเวกฺขณา ธมฺมาน
ปริปนฺโถ มิจฺฉาปฏิปตฺติ สตฺตาน ปริปนฺโถ อิเมส โข ภิกฺขเว ทสนฺน
ธมฺมาน อิฏ าน กนฺตาน มนาปาน ทุลลฺ ภาน โลกสฺมึ อิเม ทส ธมฺมา
ปริปนฺถา ฯ อิเมส โข ภิกฺขเว ทสนฺน ธมฺมาน อิฏาน กนฺตาน
มนาปาน ทุลฺลภาน โลกสฺมึ ทส ธมฺมา อาหารา อนาลสฺส อุฏาน ๕
โภคาน อาหาโร มณฺฑนา วิภูสนา วณฺณสฺส อาหาโร สปฺปายกิริยา
อาโรคฺยสฺส อาหาโร กลฺยาณมิตฺตตา สีลาน อาหาโร
อินฺทฺริยสวโร พฺรหฺมจริยสฺส อาหาโร อวิสวาทนา มิตฺตาน อาหาโร
สชฺฌายกิริยา พาหุสจฺจสฺส อาหาโร สุสฺสุสา ปริปุจฺฉา ปฺาย
อาหาโร อนุโยโค ปจฺจเวกฺขณา ธมฺมาน อาหาโร สมฺมาปฏิปตฺติ
สตฺตาน อาหาโร อิเมส โข ภิกฺขเว ทสนฺน ธมฺมาน อิฏาน
กนฺตาน มนาปาน ทุลฺลภาน โลกสฺมึ อิเม ทส ธมฺมา อาหาราติ ฯ
#๑ โป. ม. ยุ. ธมฺมา อิฏา ... ฯ ๒ ม. ยุ. สคฺคา ฯ ๓ ม. อิเม ... โลกสฺมินฺติ
#อิเม ปาา นตฺถิ ฯ ๔ ม. อาลสฺย ฯ ๕ โป. ม. อุฏาน อนาลสฺย ฯ
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[๗๔] ทสหิ ภิกฺขเว วฑฺฒีหิ วฑฺฒมาโน อริยสาวโก อริยาย
วฑฺฒิยา วฑฺฒติ สาราทายี จ โหติ วราทายี กายสฺส กตเมหิ
ทสหิ เขตฺตวตฺถูหิ วฑฺฒติ ธนธฺเน วฑฺฒติ ปุตฺตทาเรหิ
วฑฺฒติ ทาสกมฺมกรโปริเสหิ วฑฺฒติ จตุปฺปเทหิ วฑฺฒติ สทฺธาย
วฑฺฒติ สีเลน วฑฺฒติ สุเตน วฑฺฒติ จาเคน วฑฺฒติ
ปฺาย วฑฺฒติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทสหิ วฑฺฒีหิ วฑฺฒมาโน
อริยสาวโก อริยาย วฑฺฒิยา วฑฺฒติ สาราทายี จ โหติ วราทายี
กายสฺสาติ ฯ
ธเนน ธฺเน จ โยธ วฑฺฒติ
ปุตฺเตหิ ทาเรหิ จตุปฺปเทหิ จ
ส ภควา โหติ ยสสฺสิ ปูชิโต
าตีหิ มิตฺเตหิ อโถป ราชุภิ ฯ
สทฺธาย สีเลน จ โยธ วฑฺฒติ
ปฺาย จาเคน สุเตน จูภย
โส ตาทิโส สปฺปุริโส วิจกฺขโณ
ทิฏเว ธมฺเม อุภเยน วฑฺฒตีติ ฯ
[๗๕] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท ปุพพฺ ณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน มิคสาลาย อุปาสิกาย นิเวสน
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถโข
มิคสาลา อุปาสิกา เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต อานนฺท อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
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นิสินฺนา โข มิคสาลา อุปาสิกา อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ กถกถา ๑
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 ๒ ตุสิต กาย อุปปนฺโนติ ปตุ ปโย ๓ เม ภนฺเต อิสิทตฺโต
อพฺรหฺมจารี อโหสิ สทารสนฺตุฏโ โสป กาลกโต ภควตา พฺยากโต
สกทาคามี สตฺโต ตุสิต กาย อุปปนฺโนติ กถกถา นามาย ภนฺเต
อานนฺท ภควตา ธมฺโม เทสิโต อฺเยฺโย ยตฺร หิ นาม พฺรหฺมจารี
จ อพฺรหฺมจารี จ อุโภ สมสมคติกา ภวิสฺสนฺติ อภิสมฺปรายนฺติ ฯ
เอวเมว โข ปเนต ภคินิ ภควตา พฺยากตนฺติ อถโข อายสฺมา
อานนฺโท มิคสาลาย อุปาสิกาย นิเวสเน ปณฺฑปาต คเหตฺวา อุฏายาสนา
ปกฺกามิ อถโข 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 อถโข ภนฺเต มิคสาลา
อุปาสิกา เยนาห เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺนา โข [๔] มิคสาลา อุปาสิกา ม
#๑ ม. กถกถ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. สกทาคามิปตฺโต ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
#๓ โป. สพฺพตฺถวาเรสุ ปตา ปโย ฯ ม. ปตามโห ฯ ยุ. เปตฺตา ปโย ฯ
#๔ ม. ยุ. ภนฺเต ฯ
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เอตทโวจ กถกถา 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 ตุสิต กาย อุปปนฺโนติ ปตุ
ปโย เม ภนฺเต อิสิทตฺโต อพฺรหฺมจารี อโหสิ สทารสนฺตุฏโ โสป
กาลกโต ภควตา พฺยากโต สกทาคามี สตฺโต ตุสติ  กาย อุปปนฺโนติ
กถกถา นามาย ภนฺเต อานนฺท ภควตา ธมฺโม เทสิโต อฺเยฺโย
ยตฺร หิ นาม พฺรหฺมจารี จ อพฺรหฺมจารี จ อุโภ สมสมคติกา
ภวิสฺสนฺติ อภิสมฺปรายนฺติ เอว วุตฺเต อห ภนฺเต มิคสาล อุปาสิก
เอตทโวจ เอวเมว โข ปเนต ภคินิ ภควตา พฺยากตนฺติ ฯ กา
จานนฺท มิคสาลา อุปาสิกา พาลา อพฺยตฺตา อนฺธกา อนฺธกปฺา ๑
เก จ ๒ ปุรสิ ปุคฺคลา ปโรปริยาเณ ๓ ทสยิเม อานนฺท ปุคฺคลา
สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม ทส อิธานนฺท เอกจฺโจ ปุคฺคโล ๔
ทุสฺสีโล โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ
ยตฺถสฺส ต ทุสฺสีลฺย อปริเสส นิรชุ ฌ
ฺ ติ 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 อิธ ปนานนฺท
เอกจฺโจ ปุคฺคโล ทุสฺสีโล โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
#๑ โป. ยุ. อมฺพกา อมฺพกปฺา ฯ ม. อมฺมกา อมฺมกปฺา ฯ ๒ โป. เกจิ ฯ
#๓ ม. ยุ. ปุรสิ ปุคฺคลปโรปริเย าเณ ฯ ๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ยถาภูต ปชานาติ ยตฺถสฺส ต ทุสสฺ ีลฺย อปริเสส นิรชุ ฺฌติ ตสฺส
สวเนนป กต โหติ พาหุสจฺเจนป กต โหติ ทิฏิยาป สุปปฺ ฏิวิทฺธ ๑
โหติ สามายิกมฺป วิมุตฺตึ ลภติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
วิเสสาย ปเรติ โน หานาย วิเสสคามีเยว โหติ โน หานคามี
ตตฺรานนฺท ปมาณิกา ปมินนฺติ อิมสฺสาป เตว ธมฺมา อปรสฺสาป
เตว ธมฺมา กสฺมา เนส เอโก หีโน เอโก ปณีโตติ ตฺหิ
เตส อานนฺท โหติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย ตตฺรานนฺท ยฺวาย
ปุคฺคโล ทุสสฺ ีโล โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต
ปชานาติ ยตฺถสฺส ต ทุสฺสีลฺย อปริเสส นิรชุ ฌ
ฺ ติ ตสฺส สวเนนป
กต โหติ พาหุสจฺเจนป กต โหติ ทิฏิยาป สุปฺปฏิวิทฺธ โหติ
สามายิกมฺป วิมุตฺตึ ลภติ อย อานนฺท ปุคฺคโล อมุนา ปุริเมน
ปุคฺคเลน อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จ ต กิสฺส เหตุ อิมฺหิ ๓
อานนฺท ปุคฺคล ธมฺมโสโต นิพฺพหติ ตทนนฺตร โก ชาเนยฺย อฺตร
ตถาคเตน ตสฺมา ติหานนฺท มา ปุคฺคเลสุ ปมาณิกา อหุวตฺถ
มา ปุคฺคเลสุ ปมาณ คณฺหิตฺถ มฺติ หานนฺท ปุคฺคโล ปุคฺคเลสุ
ปมาณ คณฺหนฺโต อหฺจานนฺท ปุคฺคเลสุ ปมาณ คณฺเหยฺย โย
วา ปนสฺส มาทิโส ฯ อิธ ปนานนฺท เอกจฺโจ ปุคฺคโล สีลวา โหติ
ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส
ต สีล อปริเสส นิรชุ ฺฌติ ตสฺส สวเนนป อกต โหติ พาหุสจฺเจนป
อกต โหติ ทิฏิยาป อปฺปฏิวิทฺธ โหติ สามายิกมฺป
#๑ โป. ม. ปฏิวิทฺธ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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วิมุตฺตึ น ลภติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา หานาย ปเรติ
โน วิเสสาย หานคามีเยว โหติ โน วิเสสคามี อิธานนฺท ๑ เอกจฺโจ
ปุคฺคโล สีลวา โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต
ปชานาติ ยตฺถสฺส ต สีล อปริเสส นิรุชฌ
ฺ ติ ตสฺส สวเนนป
กต โหติ พาหุสจฺเจนป กต โหติ ทิฏิยาป สุปฺปฏิวิทฺธ โหติ
สามายิกมฺป วิมุตฺตึ ลภติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา วิเสสาย
ปเรติ โน หานาย วิเสสคามีเยว โหติ โน หานคามี ตตฺรานนฺท
ฯเปฯ อหฺจานนฺท ปุคฺคเลสุ ปมาณ คณฺเหยฺย โย วา
ปนสฺส มาทิโส ฯ อิธ ปนานนฺท เอกจฺโจ ปุคฺคโล ติพฺพราโค โหติ
ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส
โส ราโค อปริเสโส นิรุชฺฌติ 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 อิธ ปนานนฺท
เอกจฺโจ ปุคฺคโล ติพฺพราโค โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ยถาภูต ปชานาติ ยตฺถสฺส โส ราโค อปริเสโส นิรชุ ฺฌติ ตสฺส
สวเนนป กต โหติ พาหุสจฺเจนป กต โหติ ทิฏิยาป สุปปฺ ฏิวิทฺธ
โหติ สามายิกมฺป วิมุตฺตึ ลภติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
วิเสสาย ปเรติ โน หานาย วิเสสคามีเยว โหติ โน หานคามี
ตตฺรานนฺท ฯเปฯ อหฺจานนฺท ปุคฺคเลสุ ปมาณ คเณฺหยฺย โย
#๑ ม. ยุ. อิธ ปนานนฺท ฯ
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วา ปนสฺส มาทิโส ฯ อิธ ปนานนฺท เอกจฺโจ ปุคฺคโล โกธโน โหติ
ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ ยตฺถสฺส
โส โกโธ อปริเสโส นิรุชฺฌติ 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 อิธ ปนานนฺท
เอกจฺโจ ปุคฺคโล โกธโน โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ยถาภูต ปชานาติ ยตฺถสฺส โส โกโธ อปริเสโส นิรชุ ฺฌติ ตสฺส
สวเนนป กต โหติ พาหุสจฺเจนป กต โหติ ทิฏิยาป สุปปฺ ฏิวิทฺธ
โหติ สามายิกมฺป วิมุตฺตึ ลภติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
วิเสสาย ปเรติ โน หานาย วิเสสคามีเยว โหติ โน หานคามี
ตตฺรานนฺท ฯเปฯ อหฺจานนฺท ปุคฺคเลสุ ปมาณ คเณฺหยฺย โย
วา ปนสฺส มาทิโส ฯ อิธ ปนานนฺท เอกจฺโจ ปุคฺคโล อุทธฺ โต
โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต นปฺปชานาติ
ยตฺถสฺส [๑] อุทฺธจฺจ อปริเสส นิรชุ ฌ
ฺ ติ 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 อิธ ปนานนฺท
เอกจฺโจ ปุคฺคโล อุทฺธโต โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ
ยถาภูต ปชานาติ ยตฺถสฺส ต อุทธฺ จฺจ อปริเสส นิรชุ ฺฌติ ตสฺส
#๑ โป. ม. ต ฯ
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สวเนนป กต โหติ พาหุสจฺเจนป กต โหติ ทิฏิยาป สุปปฺ ฏิวิทฺธ
โหติ สามายิกมฺป วิมุตฺตึ ลภติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
วิเสสาย ปเรติ โน หานาย วิเสสคามีเยว โหติ โน หานคามี
ตตฺรานนฺท ปมาณิกา ปมินนฺติ อิมสฺสาป เตว ธมฺมา อปรสฺสาป
เตว ธมฺมา กสฺมา เนส เอโก หีโน เอโก ปณีโตติ ตฺหิ
เตส อานนฺท โหติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขาย ตตฺรานนฺท ยฺวาย
ปุคฺคโล อุทฺธโต โหติ ตฺจ เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ยถาภูต
นปฺปชานาติ ๑ ยตฺถสฺส ต อุทฺธจฺจ อปริเสส นิรุชฺฌติ ตสฺส
สวเนนป กต โหติ พาหุสจฺเจนป กต โหติ ทิฏิยาป สุปปฺ ฏิวิทฺธ
โหติ สามายิกมฺป วิมุตฺตึ ลภติ อย อานนฺท ปุคฺคโล อมุนา
ปุริเมน ปุคฺคเลน อภิกกฺ นฺตตโร จ ปณีตตโร จ ต กิสฺส เหตุ
อิมฺหิ อานนฺท ปุคฺคล ธมฺมโสโต นิพฺพหติ ตทนนฺตร โก ชาเนยฺย
อฺตฺร ตถาคเตน ตสฺมา ติหานนฺท มา ปุคฺคเลสุ ปมาณิกา
อหุวตฺถ มา ปุคฺคเลสุ ปมาณ คณฺหิตฺถ มฺติ หานนฺท ปุคฺคโล
ปุคฺคเลสุ ปมาณ คณฺหนฺโต อหฺจานนฺท ปุคฺคเลสุ ปมาณ
คณฺเหยฺย โย วา ปนสฺส มาทิโส ฯ กา จานนฺท มิคสาลา อุปาสิกา
พาลา อพฺยตฺตา อนฺธกา อนฺธกปฺา เก จ ปุริสปุคฺคลา
ปโรปริยาเณ อิเม โข อานนฺท ทส ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา
โลกสฺมึ ยถารูเปน อานนฺท สีเลน ปุราโณ สมนฺนาคโต อโหสิ
ตถารูเปน สีเลน อิสิทตฺโต สมนฺนาคโต อภวิสฺส นยิธ ปุราโณ
#๑ ม. ยุ. ปชานาติ ฯ
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อิสิทตฺตสฺส คติป ๑ อฺสฺส ยถารูปาย อานนฺท ปฺาย อิสิทตฺโต
สมนฺนาคโต อโหสิ ตถารูปาย ปฺาย ปุราโณ สมนฺนาคโต อภวิสฺส
นยิธ อิสิทตฺโต ปูราณสฺส คติป ๑ อฺสฺส อิติ โข อานนฺท
อิเม ปุคฺคลา อุภโต เอกนฺตหีนาติ ๒ ฯ
[๗๖] ตโยเม ภิกฺขเว ธมฺมา โลเก น สวิชฺเชยฺยุ น ตถาคโต
โลเก อุปฺปชฺเชยฺย อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ น ตถาคตปฺปเวทิโต
ธมฺมวินโย โลเก ทีเปยฺย ๓ กตเม ตโย ชาติ จ ชรา จ มรณฺจ
อิเม โข ภิกขฺ เว ตโย ธมฺมา โลเก น สวิชฺเชยฺยุ น ตถาคโต
โลเก อุปฺปชฺเชยฺย อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ น ตถาคตปฺปเวทิโต
ธมฺมวินโย โลเก ทีเปยฺย ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว อิเม ตโย ธมฺมา
โลเก สวิชฺชนฺติ ตสฺมา ตถาคโต โลเก อุปปฺ ชฺชติ อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ตสฺมา ตถาคตปฺปเวทิโต ธมฺมวินโย โลเก ทิปฺปติ ฯ
ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ชาตึ ปหาตุ ชร ปหาตุ
มรณ ปหาตุ กตเม ตโย ราค อปฺปหาย โทส อปฺปหาย โมห
อปฺปหาย อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ชาตึ
ปหาตุ ชร ปหาตุ มรณ ปหาตุ ตโย ๔ ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย
อภพฺโพ ราค ปหาตุ โทส ปหาตุ โมห ปหาตุ กตเม ตโย
สกฺกายทิฏึ อปฺปหาย วิจิกิจฺฉ อปฺปหาย สีลพฺพตฺตปรามาส ๕ อปฺปหาย
อิเม โข ภิกขฺ เว ตโย ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ ราค ปหาตุ โทส
ปหาตุ โมห ปหาตุ ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ
#๑ ม. ยุ. คติมฺป ฯ ๒ ม. ยุ. เอกงฺคหีนาติ ฯ ๓ ม. ยุ. ทิปฺเปยฺย ฯ สพฺพตฺถ
#อีทิสเมว ฯ ๔ ม. ตโยเม ฯ ๕ สีลพฺพตปรามาส ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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สกฺกายทิฏึ ปหาตุ วิจิกิจฺฉ ปหาตุ สีลพฺพตฺตปรามาส ปหาตุ กตเม
ตโย อโยนิโส มนสิการ อปฺปหาย กุมฺมคฺคเสวน อปฺปหาย เจตโส
ลีนตฺต อปฺปหาย อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ
สกฺกายทิฏึ ปหาตุ วิจิกิจฺฉ ปหาตุ สีลพฺพตฺตปรามาส ปหาตุ
ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อโยนิโส มนสิการ ปหาตุ
กุมฺมคฺคเสวน ปหาตุ เจตโส ลีนตฺต ปหาตุ กตเม ตโย มุฏสจฺจ
อปฺปหาย อสมฺปชฺ อปฺปหาย เจตโส วิกฺเขป อปฺปหาย อิเม
โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อโยนิโส มนสิการ ปหาตุ
กุมฺมคฺคเสวน ปหาตุ เจตโส ลีนตฺต ปหาตุ ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม
อปฺปหาย อภพฺโพ มุฏสจฺจ ปหาตุ อสมฺปชฺ ปหาตุ เจตโส
วิกฺเขป ปหาตุ กตเม ตโย อริยาน อทสฺสนกมฺยต อปฺปหาย
อริยธมฺม อโสตุกมฺยต อปฺปหาย อุปารมฺภจิตฺตต อปฺปหาย อิเม
โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ มุฏสจฺจ ปหาตุ
อสมฺปชฺ ปหาตุ เจตโส วิกฺเขป ปหาตุ ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม
อปฺปหาย อภพฺโพ อริยาน อทสฺสนกมฺยต ปหาตุ อริยธมฺม อโสตุกมฺยต
ปหาตุ อุปารมฺภจิตฺตต ปหาตุ กตเม ตโย อุทฺธจฺจ อปฺปหาย อสวร
อปฺปหาย ทุสฺสีลฺย อปฺปหาย อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺเม อปฺปหาย
อภพฺโพ อริยาน อทสฺสนกมฺยต ปหาตุ อริยธมฺม อโสตุกมฺยต
ปหาตุ อุปารมฺภจิตฺตต ปหาตุ ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย
อภพฺโพ อุทฺธจฺจ ปหาตุ อสวร ปหาตุ ทุสฺสีลยฺ  ปหาตุ กตเม
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ตโย อสฺสทฺธิย อปฺปหาย อวทฺุต อปฺปหาย โกสชฺช อปฺปหาย
อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อุทฺธจฺจ ปหาตุ
อสวร ปหาตุ ทุสฺสลี ฺย ปหาตุ ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย
อภพฺโพ อสฺสทฺธิย ปหาตุ อวทฺุต ปหาตุ โกสชฺช ปหาตุ กตเม
ตโย อนาทริย อปฺปหาย โทวจสฺสต อปฺปหาย ปาปมิตฺตต อปฺปหาย
อิเม โข ภิกขฺ เว ตโย ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อสฺสทฺธิย ปหาตุ
อวทฺุต ปหาตุ โกสชฺช ปหาตุ ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม อปฺปหาย
อภพฺโพ อนาทริย ปหาตุ โทวจสฺสต ปหาตุ ปาปมิตฺตต ปหาตุ กตเม
ตโย อหิรกิ  อปฺปหาย อโนตฺตปฺป อปฺปหาย ปมาท อปฺปหาย
อิเม โข ภิกขฺ เว ตโย ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อนาทริย ปหาตุ
โทวจสฺสต ปหาตุ ปาปมิตฺตต ปหาตุ อหิริโกย ภิกฺขเว อโนตฺตปฺป
ปมตฺโต โหติ โส ปมตฺโต สมาโน อภพฺโพ อนาทริย ปหาตุ
โทวจสฺสต ปหาตุ ปาปมิตฺตต ปหาตุ โส ปาปมิตฺโต สมาโน
อภพฺโพ อสฺสทฺธิย ปหาตุ อวทฺุต ปหาตุ โกสชฺช ปหาตุ โส
กุสีโต สมาโน อภพฺโพ อุทฺธจฺจ ปหาตุ อสวร ปหาตุ ทุสฺสีลยฺ  ปหาตุ
โส ทุสฺสโี ล สมาโน อภพฺโพ อริยาน อทสฺสนกมฺยต ปหาตุ อริยธมฺม
อโสตุกมฺยต ปหาตุ อุปารมฺภจิตฺตต ปหาตุ โส อุปารมฺภจิตฺโต
สมาโน อภพฺโพ มุฏสจฺจ ปหาตุ อสมฺปชฺ ปหาตุ เจตโส วิกฺขิตฺตจิตฺตต ๑
ปหาตุ โส วิกฺขิตฺตจิตฺโต สมาโน อภพฺโพ อโยนิโส มนสิการ
ปหาตุ กุมฺมคฺคเสวน ปหาตุ เจตโส ลีนตฺต ปหาตุ โส ลีนจิตฺโต
#๑ ม. ยุ. วิกฺเขป ฯ
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สมาโน อภพฺโพ สกฺกายทิฏึ ปหาตุ วิจิกิจฺฉ ปหาตุ สีลพฺพตฺตปรามาส
ปหาตุ โส เวจิกิจฺโฉ ๑ สมาโน อภพฺโพ ราค ปหาตุ โทส ปหาตุ
โมห ปหาตุ [๒] ราค อปฺปหาย โทส อปฺปหาย โมห อปฺปหาย
อภพฺโพ ชาตึ ปหาตุ ชร ปหาตุ มรณ ปหาตุ ฯ ตโย ภิกฺขเว
ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ ชาตึ ปหาตุ ชร ปหาตุ มรณ ปหาตุ กตเม
ตโย ราค ปหาย โทส ปหาย โมห ปหาย อิเม โข ภิกฺขเว
ตโย ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ ชาตึ ปหาตุ ชร ปหาตุ มรณ ปหาตุ
ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ ราค ปหาตุ โทส ปหาตุ โมห
ปหาตุ กตเม ตโย สกฺกายทิฏึ ปหาย วิจิกิจฺฉ ปหาย
สีลพฺพตฺตปรามาส ปหาย อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ
ราค ปหาตุ โทส ปหาตุ โมห ปหาตุ ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม
ปหาย ภพฺโพ สกฺกายทิฏึ ปหาตุ วิจิกิจฺฉ ปหาตุ สีลพฺพตฺตปรามาส
ปหาตุ กตเม ตโย อโยนิโส มนสิการ ปหาย กุมฺมคฺคเสวน
ปหาย เจตโส ลีนตฺต ปหาย อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺเม ปหาย
ภพฺโพ สกฺกายทิฏึ ปหาตุ วิจิกิจฺฉ ปหาตุ สีลพฺพตฺตปรามาส ปหาตุ
ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อโยนิโส มนสิการ ปหาตุ
กุมฺมคฺคเสวน ปหาตุ เจตโส ลีนตฺต ปหาตุ กตเม ตโย มุฏสจฺจ
ปหาย อสมฺปชฺ ปหาย เจตโส วิกฺเขป ปหาย อิเม โข ภิกฺขเว
ตโย ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อโยนิโส มนสิการ ปหาตุ กุมฺมคฺคเสวน
#๑ ม. ยุ. วิจกิ ิจฺโฉ ฯ ๒ ม. โส ฯ
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ปหาตุ เจตโส ลีนตฺต ปหาตุ ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ
มุฏสจฺจ ปหาตุ อสมฺปชฺ ปหาตุ เจตโส วิกฺเขป ปหาตุ กตเม
ตโย อริยาน อทสฺสนกมฺยต ปหาย อริยธมฺม อโสตุกมฺยต ปหาย
อุปารมฺภจิตฺตต ปหาย อิเม โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ
มุฏสจฺจ ปหาตุ อสมฺปชฺ ปหาตุ เจตโส วิกฺเขป ปหาตุ
ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อริยาน อทสฺสนกมฺยต ปหาตุ
อริยธมฺม อโสตุกมฺยต ปหาตุ อุปารมฺภจิตฺตต ปหาตุ กตเม ตโย
อุทฺธจฺจ ปหาย อสวร ปหาย ทุสฺสลี ฺย ปหาย อิเม โข ภิกฺขเว
ตโย ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อริยาน อทสฺสนกมฺยต ปหาตุ อริยธมฺม
อโสตุกมฺยต ปหาตุ อุปารมฺภจิตฺตต ปหาตุ ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม
ปหาย ภพฺโพ อุทฺธจฺจ ปหาตุ อสวร ปหาตุ ทุสฺสีลฺย ปหาตุ กตเม
ตโย อสฺสทฺธิย ปหาย อวทฺุต ปหาย โกสชฺช ปหาย อิเม
โข ภิกฺขเว ตโย ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อุทฺธจฺจ ปหาตุ อสวร ปหาตุ
ทุสฺสีลฺย ปหาตุ ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อสฺสทฺธิย
ปหาตุ อวทฺุต ปหาตุ โกสชฺช ปหาตุ กตเม ตโย อนาทริย
ปหาย โทวจสฺสต ปหาย ปาปมิตฺตต ปหาย อิเม โข ภิกฺขเว
ตโย ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อสฺสทฺธยิ  ปหาตุ อวทฺุต ปหาตุ
โกสชฺช ปหาตุ ตโย ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อนาทริย
ปหาตุ โทวจสฺสต ปหาตุ ปาปมิตฺตต ปหาตุ กตเม ตโย อหิริก
ปหาย อโนตฺตปฺป ปหาย ปมาท ปหาย อิเม โข ภิกฺขเว ตโย
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ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ อนาทริย ปหาตุ โทวจสฺสต ปหาตุ ปาปมิตฺตต
ปหาตุ หิริมาย ภิกฺขเว โอตฺตปฺป ๑ อปฺปมตฺโต โหติ โส อปฺปมตฺโต
สมาโน ภพฺโพ อนาทริย ปหาตุ โทวจสฺสต ปหาตุ ปาปมิตฺตต
ปหาตุ โส กลฺยาณมิตฺโต สมาโน ภพฺโพ อสฺสทฺธิย ปหาตุ
อวทฺุต ปหาตุ โกสชฺช ปหาตุ โส อารทฺธวิริโย สมาโน ภพฺโพ
อุทฺธจฺจ ปหาตุ อสวร ปหาตุ ทุสฺสีลฺย ปหาตุ โส สีลวา สมาโน
ภพฺโพ อริยาน อทสฺสนกมฺยต ปหาตุ อริยธมฺม อโสตุกมฺยต ปหาตุ
อุปารมฺภจิตฺตต ปหาตุ โส อนุปารมฺภจิตฺโต สมาโน ภพฺโพ
มุฏสจฺจ ปหาตุ อสมฺปชฺ ปหาตุ เจตโส วิกฺเขป ปหาตุ โส
อวิกฺขิตฺตจิตฺโต สมาโน ภพฺโพ อโยนิโส มนสิการ ปหาตุ กุมฺมคฺคเสวน
ปหาตุ เจตโส ลีนตฺต ปหาตุ โส อลีนจิตฺโต สมาโน ภพฺโพ
สกฺกายทิฏึ ปหาตุ วิจิกิจฺฉ ปหาตุ สีลพฺพตฺตปรามาส ปหาตุ โส
อวิจิกิจฺโฉ สมาโน ภพฺโพ ราค ปหาตุ โทส ปหาตุ โมห ปหาตุ
ราค ปหาย โทส ปหาย โมห ปหาย ภพฺโพ ชาตึ ปหาตุ ชร
ปหาตุ มรณ ปหาตุนฺติ ฯ
[๗๗] ทสหิ ภิกฺขเว อสทฺธมฺเมหิ สมนฺนาคโต กาโก กตเมหิ
ทสหิ ธสี จ ปคพฺโภ จ ตินฺติโณ จ มหคฺฆโส จ ลุทฺโธ จ
อการุณิโก จ ทุพฺพโล จ โอรวี ๒ จ มุฏสฺสติ จ เนจยิโก จ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทสหิ อสทฺธมฺเมหิ สมนฺนาคโต กาโก เอวเมว
#๑ ม. โอตฺตาป ฯ ๒ โป. ม. ยุ. โอรวิตา ฯ อปรป เอว าตพฺพ ฯ
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โข ภิกฺขเว ทสหิ อสทฺธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปาปภิกฺขุ กตเมหิ
ทสหิ ธสี จ ปคพฺโภ จ ตินฺติโณ จ มหคฺฆโส จ ลุทฺโธ จ
อการุณิโก จ ทุพฺพโล จ โอรวี จ มุฏสฺสติ จ เนจยิโก จ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทสหิ อสทฺธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปาปภิกฺขูติ ฯ
[๗๘] ทสหิ ภิกฺขเว อสทฺธมฺเมหิ สมนฺนาคตา นิคนฺถา กตเมหิ
ทสหิ อสฺสทฺธา ภิกฺขเว นิคนฺถา ทุสฺสีลา ภิกฺขเว นิคนฺถา
อหิริกา ภิกขฺ เว นิคนฺถา อโนตฺตปฺปโ น ภิกฺขเว นิคนฺถา อสปฺปุริสภตฺติโน
ภิกฺขเว นิคนฺถา อตฺตุกฺกสกปรวมฺภกา ภิกขฺ เว นิคนฺถา
สนฺทิฏิปรามาสิอธานคาหิทุปฺปฏินิสฺสคฺคิโน ๑ ภิกฺขเว นิคนฺถา กุหกา
ภิกฺขเว นิคนฺถา ปาปจฺฉา ภิกฺขเว นิคนฺถา มิจฺฉาทิฏิกา ๒ ภิกขฺ เว
นิคนฺถา อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทสหิ อสทฺธมฺเมหิ สมนฺนาคตา
นิคนฺถาติ ฯ
[๗๙] ทสยิมานิ ภิกขฺ เว อาฆาตวตฺถูนิ กตมานิ ทส อนตฺถ
เม อจรีติ อาฆาต พนฺธติ อนตฺถ เม จรตีติ อาฆาต พนฺธติ
อนตฺถ เม จริสฺสตีติ อาฆาต พนฺธติ ปยสฺส เม มนาปสฺส อนตฺถ
อจริ ฯเปฯ อนตฺถ จรติ ฯเปฯ อนตฺถ จริสฺสตีติ อาฆาต
พนฺธติ อปฺปยสฺส เม อมนาปสฺส อตฺถ อจริ ฯเปฯ อตฺถ
จรติ ฯเปฯ อตฺถ จริสสฺ ตีติ อาฆาต พนฺธติ อฏาเน จ
กุปฺปติ อิมานิ โข ภิกฺขเว ทส อาฆาตวตฺถูนีติ ฯ
#๑ ม. ยุ. สนฺทิฏิปรามาสา อาธานคฺคาหีทุปฺปฏินิสฺสคฺคิโน ฯ ๒ ม. ปาปมิตฺตา ฯ
#โป. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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[๘๐] ทสยิเม ภิกฺขเว อาฆาตปฏิวินยา กตเม ทส อนตฺถ
เม อจริ ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ อาฆาต ปฏิวิเนติ อนตฺถ เม
จรติ ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ อาฆาต ปฏิวิเนติ อนตฺถ เม จริสฺสติ
ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ อาฆาต ปฏิวิเนติ ปยสฺส เม มนาปสฺส
อนตฺถ อจริ ฯเปฯ อนตฺถ จรติ ฯเปฯ อนตฺถ จริสฺสติ ต กุเตตฺถ
ลพฺภาติ อาฆาต ปฏิวิเนติ อปฺปยสฺส เม อมนาปสฺส อตฺถ อจริ ฯเปฯ
อตฺถ จรติ ฯเปฯ อตฺถ จริสฺสติ ต กุเตตฺถ ลพฺภาติ อาฆาต ปฏิวิเนติ
อฏาเน จ น กุปฺปติ อิเม โข ภิกฺขเว ทส อาฆาตปฏิวินยาติ ฯ
อากงฺขวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
อากงฺโข กณฺฏโก อิฏา วฑฺฒี จ มิคสาลย ๑
อภพฺโพเจว ๒ กาโก จ นิคนฺถา ทส วตฺถุนิ ๓ ฯ
_______________
เถรวคฺโค จตุตฺโถ
[๘๑] เอก สมย ภควา จมฺปาย วิหรติ คคฺคราย โปกฺขรณิยา
ตีเร ฯ อถโข อายสฺมา วาหุโน ๔ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา วาหุโน ภควนฺต เอตทโวจ กตีหิ นุ โข
ภนฺเต ธมฺเมหิ ตถาคโต นิสฺสโฏ วิสยุตฺโต วิปฺปมุตฺโต วิมริยาทิกเตน
#๑ โป. ม. ยุ มิคสาลาย ฯ ๒ โป. วิปฺปมฺาโต ฯ ม. ตโย ธมฺมา จ
#๓ โป. นิคนฺถา เนว วตฺถูนีติ ฯ ม. นิคนฺถา เทฺว จ อาฆาตาติ ฯ ยุ. นิคนฺถา เทฺว
#วตฺถูนีติ ฯ ๔ โป. ม. วาหโน ฯ ยุ. พาหุโน ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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เจตสา วิหรตีติ ฯ ทสหิ โข วาหุน ธมฺเมหิ ตถาคโต นิสสฺ โฏ
วิสยุตฺโต วิปฺปมุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรติ กตเมหิ ทสหิ
รูเปน โข วาหุน ตถาคโต นิสฺสโฏ วิสยุตฺโต วิปฺปมุตฺโต วิมริยาทิกเตน
เจตสา วิหรติ เวทนาย โข วาหุน สฺาย โข วาหุน
สงฺขาเรหิ โข วาหุน วิฺาเณน โข วาหุน ชาติยา โข วาหุน
ชราย โข วาหุน มรเณน โข วาหุน ทุกฺเขหิ โข วาหุน
กิเลเสหิ โข วาหุน ตถาคโต นิสฺสโฏ วิสยุตฺโต วิปฺปมุตฺโต วิมริยาทิกเตน
เจตสา วิหรติ เสยฺยถาป วาหุน อุปฺปล วา ปทุม วา
ปุณฺฑรีก วา อุทเก ชาต อุทเก สวฑฺฒ อุทกา อจฺจุคฺคมฺม ติฏติ ๑
อนุปลิตฺต อุทเกน เอวเมว โข วาหุน อิเมหิ ทสหิ ธมฺเมหิ ตถาคโต
นิสฺสโฏ วิสยุตฺโต วิปฺปมุตฺโต วิมริยาทิกเตน เจตสา วิหรตีติ ฯ
[๘๒] อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อายสฺมนฺต อานนฺท ภควา เอตทโวจ โส วตานนฺท
ภิกฺขุ อสฺสทฺโธ สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล
อาปชฺชิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ ทุสฺสโี ล
สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺชิสฺสตีติ เนต
าน วิชฺชติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ อปฺปสฺสุโต สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ โส วตานนฺท
ภิกฺขุ ทุพฺพโจ สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฒ
ฺ ึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล
#๑ โป. ... าติ ฯ ม. ปจฺจุคฺคมฺม ิต ฯ
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อาปชฺชิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ ปาปมิตฺโต
สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺชิสฺสตีติ เนต
าน วิชฺชติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ กุสโี ต สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ โส วตานนฺท
ภิกฺขุ มุฏสฺสติ สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล
อาปชฺชิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ อสนฺตฏุ โ
สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺชิสฺสตีติ เนต
าน วิชฺชติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ ปาปจฺโฉ สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ โส วตานนฺท
ภิกฺขุ มิจฺฉาทิฏิโก สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล
อาปชฺชิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ อิเมหิ โข ๑
ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล
อาปชฺชิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ ฯ โส วตานนฺท ภิกฺขุ สทฺโธ สมาโน
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสตีติ านเมต
วิชฺชติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ สีลวา สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
วุฑฺฒึ วิรฬู หฺ ึ เวปุลลฺ  อาปชฺชิสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ โส วตานนฺท
ภิกฺขุ พหุสสฺ ุโต สุตธโร สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ
เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ สุวโจ
สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺชิสสฺ ตีติ๗
านเมต วิชชฺ ติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต สมาโน อิมสฺมึ
#๑ ม. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ
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ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ
โส วตานนฺท ภิกฺขุ อารทฺธวิริโย สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ
วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชสิ ฺสตีติ านเมต วิชชฺ ติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ
อุปฏิตสติ สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล
อาปชฺชิสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ สนฺตุฏโ สมาโน
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสตีติ านเมต
วิชฺชติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ อปฺปจฺโฉ สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย
วุฑฺฒึ วิรฬู หฺ ึ เวปุลลฺ  อาปชฺชิสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ โส วตานนฺท
ภิกฺขุ สมฺมาทิฏิโก สมาโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล
อาปชฺชิสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ โส วตานนฺท ภิกฺขุ อิเมหิ โข ๑
ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล
อาปชฺชิสฺสตีติ านเมต วิชฺชติ ๒ ฯ
[๘๓] อถโข อายสฺมา ปุณฺณิโย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อายสฺมา ปุณฺณิโย ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข ภนฺเต
เหตุ โก ปจฺจโย เยน อปฺเปกทา ตถาคต ธมฺมเทสนา ปฏิภาติ
อปฺเปกทา น ปฏิภาตีติ ฯ สทฺโธ จ ปุณฺณิย ภิกฺขุ โหติ โน
จ อุปสงฺกมิตา เนว ตาว ตถาคต ธมฺมเทสนา ปฏิภาติ ยโต
จ โข ปุณฺณิย ภิกฺขุ สทฺโธ จ โหติ อุปสงฺกมิตา จ เอว
#๑ โป. ม. ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. วิชชฺ ตีติ ฯ
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ตถาคต ธมฺมเทสนา ปฏิภาติ สทฺโธ จ ปุณฺณิย ภิกฺขุ โหติ
อุปสงฺกมิตา จ โน จ ปยิรุปาสิตา ... ปยิรุปาสิตา จ โน จ
ปริปุจฺฉิตา ... ปริปุจฺฉิตา จ โน จ โอหิตโสโต ธมฺม สุณาติ ...
โอหิตโสโต จ ธมฺม สุณาติ โน จ สุตฺวา ธมฺม ธาเรติ ... สุตฺวา
จ ธมฺม ธาเรติ โน จ ธตาน ๑ ธมฺมาน อตฺถ อุปปริกฺขติ ...
ธตานฺจ ๑ ธมฺมาน อตฺถ อุปปริกฺขติ โน จ อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ ... อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ โน จ กลฺยาณวาโจ โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ
โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต วิสสฺ ฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส
วิฺาปนียา กลฺยาณวาโจ จ โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ โปริยา
วาจาย สมนฺนาคโต วิสฺสฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส วิฺาปนียา
โน จ สนฺทสฺสโก โหติ สมาทปโก สมุตฺเตชโก สมฺปหสโก สพฺรหฺมจารีน
เนว ตาว ตถาคต ธมฺมเทสนา ปฏิภาติ ฯ ยโต จ โข ปุณฺณิย
ภิกฺขุ สทฺโธ จ โหติ อุปสงฺกมิตา จ ปยิรุปาสิตา จ ปริปุจฺฉิตา
จ โอหิตโสโต จ ธมฺม สุณาติ สุตฺวา จ ธมฺม ธาเรติ ธตานฺจ ๑
ธมฺมาน อตฺถ อุปปริกฺขติ อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน
โหติ กลฺยาณวาโจ จ โหติ กลฺยาณวากฺกรโณ
โปริยา วาจาย สมนฺนาคโต วิสสฺ ฏาย อเนลคฬาย อตฺถสฺส
วิฺาปนียา สนฺทสฺสโก จ โหติ สมาทปโก สมุตฺเตชโก สมฺปหสโก
สพฺรหฺมจารีน เอว ตถาคต ธมฺมเทสนา ปฏิภาติ อิเมหิ โข
#๑ ม. ธาตาน ฯ
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ปุณฺณิย ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา เอกนฺต ๑ ตถาคต ธมฺมเทสนา
ปฏิภาตีติ ฯ
[๘๔] ตตฺร โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อาวุโส ภิกขฺ โวติ ๒ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกขฺ ู อายสฺมโต
มหาโมคฺคลฺลานสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เอตทโวจ
อิธาวุโส ภิกฺขุ อฺ พฺยากโรติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย
กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ตเมน ตถาคโต วา
ตถาคตสาวโก วา ฌายี สมาปตฺติกุสโล ปรจิตฺตกุสโล ปรจิตฺตปริยายกุสโล
สมนุยฺุชติ สมนุคฺคาหติ สมนุภาสติ โส ตถาคเตน วา
ตถาคตสาวเกน วา ฌายินา สมาปตฺติกุสเลน ปรจิตฺตกุสเลน
ปรจิตฺตปริยายกุสเลน สมนุยฺุชิยมาโน สมนุคฺคาหิยมาโน สมนุภาสิยมาโน
อิรณ ๓ อาปชฺชติ วิจิน ๔ อาปชฺชติ อนย อาปชฺชติ พฺยสน
อาปชฺชติ อนยพฺยสน อาปชฺชติ ตเมน ตถาคโต วา ตถาคตสาวโก
วา ฌายี สมาปตฺติกุสโล ปรจิตฺตกุสโล ปรจิตฺตปริยายกุสโล เอว เจตสา
เจโต ปริจฺจ มนสิกโรติ กึ นุ โข อยมายสฺมา อฺ พฺยากโรติ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานามีติ ตเมน ตถาคโต วา ตถาคตสาวโก วา ฌายี
สมาปตฺติกุสโล ปรจิตฺตกุสโล ปรจิตฺตปริยายกุสโล เอว เจตสา เจโต
ปริจฺจ ปชานาติ โกธโน โข ปน อยมายสฺมา โกธปริยฏุ ิเตน
เจตสา พหุล วิหรติ โกธปริยุฏาน โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต
#๑ โป. ... สมนฺนาคโต เอกมนฺต ปฏิภานา ตถาคต ธมฺมเทสนา โหตีติ ฯ ม.
#เอกนฺตปฏิภานา ตถาคต ... ฯ ยุ. เอกนฺต ปฏิภาน ตถาคต
#ธมฺมเทสนา โหตีติ ฯ ๒ ม. ภิกฺขเวติ ฯ อีทิสฏาเน สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ
#๓ โป. ยุ. อิริณ ฯ ม. อิรณ
ี  ฯ ๔ ยุ. ปุวิชิน ฯ
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ธมฺมวินเย ปริหานเมต อุปนาหี โข ปน อยมายสฺมา อุปนาหปริยุฏิเตน
เจตสา พหุล วิหรติ อุปนาหปริยุฏาน โข ปน
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต มกฺขี โข ปน อยมายสฺมา
มกฺขปริยุฏิเตน เจตสา พหุล วิหรติ มกฺขปริยฏุ าน โข ปน
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต ปฬาสี โข ปน อยมายสฺมา
ปฬาสปริยุฏ ิเตน เจตสา พหุล วิหรติ ปฬาสปริยุฏาน โข ปน
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต อิสฺสุกี โข ปน อยมายสฺมา
อิสฺสาปริยุฏิเตน เจตสา พหุล วิหรติ อิสฺสาปริยุฏาน โข ปน
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต มจฺฉรี โข ปน อยมายสฺมา
มจฺเฉรปริยุฏิเตน เจตสา พหุล วิหรติ มจฺเฉรปริยุฏาน โข ปน
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต สโ โข ปน อยมายสฺมา
สาเยฺยปริยุฏิเตน เจตสา พหุล วิหรติ สาเยฺยปริยุฏาน โข
ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต มายาวี โข ปน
อยมายสฺมา มายาปริยุฏ ิเตน เจตสา พหุล วิหรติ มายาปริยุฏาน
โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต ปาปจฺโฉ โข
ปน อยมายสฺมา อิจฺฉาปริยุฏิเตน เจตสา พหุล วิหรติ อิจฺฉาปริยุฏาน
โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต มุฏสฺสติ
โข ปน อยมายสฺมา อุตฺตริกรณีเย โอรมตฺตเกน วิเสสาธิคเมน ๑
อนฺตราโวสาน อาปนฺโน อนฺตราโวสานคมน โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย ปริหานเมต โส วตาวุโส ภิกฺขุ อิเม ทส ธมฺเม
#๑ โป. วิเสสาธิคเตน ฯ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 168

อปฺปหาย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชสิ ฺสตีติ
เนต าน วิชฺชติ โส วตาวุโส ภิกฺขุ อิเม ทส ธมฺเม ปหาย
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสตีติ านเมต
วิชฺชตีติ ฯ
[๘๕] เอก สมย อายสฺมา มหาจุนฺโท เจตีสุ ๑ วิหรติ สหชาติย
ตตฺร โข อายสฺมา มหาจุนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ อาวุโส ภิกฺขโวติ ฯ
อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหาจุนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา
มหาจุนฺโท เอตทโวจ อิธาวุโส ภิกฺขุ กตฺถี โหติ วิกตฺถี อธิคเมสุ
อห ปม ฌาน สมาปชฺชามิป วุฏหามิป อห ทุติย ฌาน
สมาปชฺชามิป วุฏหามิป อห ตติย ฌาน สมาปชฺชามิป วุฏหามิป
อห จตุตฺถ ฌาน สมาปชฺชามิป วุฏ หามิป อห อากาสานฺจายตน
สมาปชฺชามิป วุฏหามิป อห วิฺาณฺจายตน สมาปชฺชามิป
วุฏหามิป อห อากิฺจฺายตน สมาปชฺชามิป วุฏหามิป อห
เนวสฺานาสฺายตน สมาปชฺชามิป วุฏหามิป อห สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปชฺชามิป วุฏหามิปติ ตเมน ตถาคโต วา
ตถาคตสาวโก วา ฌายี สมาปตฺติกุสโล ปรจิตฺตกุสโล ปรจิตฺตปริยายกุสโล
สมนุยฺุชติ สมนุคฺคาหติ สมนุภาสติ โส ตถาคเตน วา ตถาคตสาวเกน
วา ฌายินา สมาปตฺติกุสเลน ปรจิตฺตกุสเลน ปรจิตฺตปริยายกุสเลน
สมนุยฺุชิยมาโน สมนุคคฺ าหิยมาโน สมนุภาสิยมาโน อิรณ อาปชฺชติ วิจิน
อาปชฺชติ อนย อาปชฺชติ พฺยสน อาปชฺชติ อนยพฺยสน อาปชฺชติ
#๑ โป. เจติเยสุ ฯ
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ตเมน ตถาคโต วา ตถาคตสาวโก วา ฌายี สมาปตฺติกุสโล
ปรจิตฺตกุสโล ปรจิตฺตปริยายกุสโล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ มนสิกโรติ
กึ นุ โข อยมายสฺมา กตฺถี โหติ วิกตฺถี อธิคเมสุ อห ปม
ฌาน สมาปชฺชามิป วุฏหามิป ฯเปฯ อห สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปชฺชามิป วุฏหามิปติ ตเมน ตถาคโต วา ตถาคตสาวโก วา
ฌายี สมาปตฺติกุสโล ปรจิตฺตกุสโล ปรจิตฺตปริยายกุสโล เอว เจตสา
เจโต ปริจฺจ ปชานาติ ทีฆรตฺต โข อยมายสฺมา ขณฺฑการี ฉิทฺทการี
สพลการี กมฺมาสการี น สตตการี น สตตวุตฺตี ๑ สีเลสุ ทุสฺสีโล [๒]
อยมายสฺมา ทุสฺสีลฺย โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต
อสฺสทฺโธ โข ปน อยมายสฺมา อนาจาโร ๓ อสฺสทฺธิย โข ปน
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต อปฺปสฺสุโต โข ปน
อยมายสฺมา อนาจาโร อปฺปสจฺจ โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย
ปริหานเมต ทุพฺพโจ โข ปน อยมายสฺมา อนาจาโร ๓ โทวจสฺสตา
โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต ปาปมิตฺโต โข
ปน อยมายสฺมา ปาปมิตฺตตา โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย
ปริหานเมต กุสโี ต โข ปน อยมายสฺมา โกสชฺช โข ปน
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต มุฏสฺสติ โข ปน
อยมายสฺมา มุฏสจฺจ โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต
กุหโก โข ปน อยมายสฺมา กุหนา ๔ โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต๐
ธมฺมวินเย ปริหานเมต ทุพฺภโร โข ปน อยมายสฺมา ทุพฺภรตา
#๑ โป. ม. ยุ. สนฺตตการี น สนฺตตวุตฺตี ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. โขสทฺโท
#ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๔ ม. โกหฺ ฯ อฺตฺถ อีทิสเมว ฯ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 170

โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต ทุปฺปฺโ โข
ปน อยมายสฺมา ทุปฺปฺตา โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย
ปริหานเมต เสยฺยถาป อาวุโส สหายโก สหายก เอว วเทยฺย
ยทา เต สมฺม ธเนน ธนกรณีย อสฺส ปเวเทยฺยาสิ ๑ ม ธน ทสฺสามิ
เต ธนนฺติ โส กิสฺมิฺจิเทว ๒ ธนกรณีเย สมุปฺปนฺเน สหายโก
สหายก เอว วเทยฺย อตฺโถ เม สมฺม ธเนน เทหิ เม ธนนฺติ
โส เอว วเทยฺย เตนหิ สมฺม อิธ ขณาหีติ โส ตตฺร ขณนฺโต
นาธิคจฺเฉยฺย โส เอว วเทยฺย อลิก ม สมฺม อวจ ตุจฺฉก
ม สมฺม อวจ อิธ ขณาหีติ โส เอว วเทยฺย นาหนฺต สมฺม
อลิก อวจ ตุจฺฉก อวจ เตนหิ สมฺม อิธ ขณาหีติ โส
ตตฺรป ขณนฺโต นาธิคจฺเฉยฺย โส เอว วเทยฺย อลิก ม สมฺม
อวจ ตุจฺฉก ม สมฺม อวจ อิธ ขณาหีติ โส เอว วเทยฺย
นาหนฺต สมฺม อลิก อวจ ตุจฺฉก อวจ เตนหิ สมฺม อิธ
ขณาหีติ โส ตตฺรป ขณนฺโต นาธิคจฺเฉยฺย โส เอว วเทยฺย
อลิก ม สมฺม อวจ ตุจฺฉก ม สมฺม อวจ อิธ ขณาหีติ
โส เอว วเทยฺย นาหนฺต สมฺม อลิก อวจ ตุจฺฉก อวจ
อปจ อหเมว อุมฺมาท ปาปุณึ เจตโส วิปริยายนฺติ เอวเมว โข
อาวุโส ภิกขฺ ุ กตฺถี โหติ วิกตฺถี อธิคเมสุ อห ปม ฌาน
สมาปชฺชามิป วุฏหามิป อห ทุติย ฌาน สมาปชฺชามิป วุฏหามิป
อห ตติย ฌาน สมาปชฺชามิป วุฏ หามิป อห จตุตฺถ ฌาน
#๑ ม. ยาเจยฺยาสิ ฯ ยุ. ยาจิสฺสสิ ฯ ๒ โป. กิสฺมึป ฯ
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สมาปชฺชามิป วุฏหามิป อห อากาสานฺจายตน สมาปชฺชามิป
วุฏหามิป อห วิฺาณฺจายตน สมาปชฺชามิป วุฏหามิป อห
อากิฺจฺายตน สมาปชฺชามิป วุฏ หามิป อห เนวสฺานาสฺายตน
สมาปชฺชามิป วุฏหามิป อห สฺาเวทยิตนิโรธ
สมาปชฺชามิป วุฏหามิปติ ตเมน ตถาคโต วา ตถาคตสาวโก วา
ฌายี สมาปตฺติกุสโล ปรจิตฺตกุสโล ปรจิตฺตปริยายกุสโล สมนุยฺุชติ
สมนุคฺคาหติ สมนุภาสติ โส ตถาคเตน วา ตถาคตสาวเกน วา
ฌายินา สมาปตฺติกุสเลน ปรจิตฺตกุสเลน ปรจิตฺตปริยายกุสเลน
สมนุยฺุชิยมาโน สมนุคคฺ าหิยมาโน สมนุภาสิยมาโน อิรณ อาปชฺชติ วิจิน
อาปชฺชติ อนย อาปชฺชติ พฺยสน อาปชฺชติ อนยพฺยสน อาปชฺชติ
ตเมน ตถาคโต วา ตถาคตสาวโก วา ฌายี สมาปตฺติกุสโล ปรจิตฺตกุสโล
ปรจิตฺตปริยายกุสโล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ มนสิกโรติ กึ นุ โข
อยมายสฺมา กตฺถี โหติ วิกตฺถี อธิคเมสุ อห ปม ฌาน สมาปชฺชามิป
วุฏหามิป ฯเปฯ อห สฺาเวทยิตนิโรธ สมาปชฺชามิป วุฏหามิปติ
ตเมน ตถาคโต วา ตถาคตสาวโก วา ฌายี สมาปตฺติกุสโล ปรจิตฺตกุสโล
ปรจิตฺตปริยายกุสโล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ
ทีฆรตฺต โข อยมายสฺมา ขณฺฑการี ฉิทฺทการี สพลการี กมฺมาสการี
น สตตการี น สตตวุตฺตี สีเลสุ ทุสฺสีโล อยมายสฺมา ทุสฺสลี ฺย
โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต อสฺสทฺโธ โข
ปน อยมายสฺมา อสฺสทฺธิย โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย
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ปริหานเมต อปฺปสฺสุโต โข ปน อยมายสฺมา อนาจาโร อปฺปสจฺจ
โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต ทุพฺพโจ โข
ปน อยมายสฺมา โทวจสฺสตา โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย
ปริหานเมต ปาปมิตฺโต โข ปน อยมายสฺมา ปาปมิตฺตตา โข
ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต กุสีโต โข ปน
อยมายสฺมา โกสชฺช โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต
มุฏสฺสติ โข ปน อยมายสฺมา มุฏสจฺจ โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย ปริหานเมต กุหโก โข ปน อยมายสฺมา กุหนา โข
ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต ทุพฺภโร โข ปน
อยมายสฺมา ทุพฺภรตา โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย
ปริหานเมต ทุปฺปฺโ โข ปน อยมายสฺมา ทุปฺปฺตา โข ปน
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต โส วตาวุโส ภิกฺขุ อิเม
ทส ธมฺเม อปฺปหาย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลลฺ 
อาปชฺชิสฺสตีติ เนต าน วิชฺชติ โส วตาวุโส ภิกฺขุ อิเม ทส
ธมฺเม ปหาย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสตีติ
านเมต วิชฺชตีติ ฯ
[๘๖] เอก สมย อายสฺมา มหากสฺสโป ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน
กลนฺทกนิวาเป ตตฺร โข อายสฺมา มหากสฺสโป ภิกฺขู อามนฺเตสิ
อาวุโส ภิกฺขโวติ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส
ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา มหากสฺสโป เอตทโวจ อิธาวุโส ภิกฺขุ
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อฺ พฺยากโรติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย
นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ตเมน ตถาคโต วา ตถาคตสาวโก
วา ฌายี สมาปตฺติกุสโล ปรจิตฺตกุสโล ปรจิตฺตปริยายกุสโล สมนุยฺุชติ
สมนุคฺคาหติ สมนุภาสติ โส ตถาคเตน วา ตถาคตสาวเกน
วา ฌายินา สมาปตฺติกุสเลน ปรจิตฺตกุสเลน ปรจิตฺตปริยายกุสเลน
สมนุยฺุชิยมาโน สมนุคฺคาหิยมาโน สมนุภาสิยมาโน อิรณ
อาปชฺชติ วิจิน อาปชฺชติ อนย อาปชฺชติ พฺยสน อาปชฺชติ
อนยพฺยสน อาปชฺชติ ตเมน ตถาคโต วา ตถาคตสาวโก วา ฌายี
สมาปตฺติกุสโล ปรจิตฺตกุสโล ปรจิตฺตปริยายกุสโล เอว เจตสา เจโต
ปริจฺจ มนสิกโรติ กึ นุ โข อยมายสฺมา อฺ พฺยากโรติ ขีณา
ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานามีติ ตเมน ตถาคโต วา ตถาคตสาวโก วา ฌายี สมาปตฺติกุสโลถ
ปรจิตฺตกุสโล ปรจิตฺตปริยายกุสโล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ
อธิมานิโก โข ปน อยมายสฺมา อธิมานสจฺโจ อปฺปตฺเต ปตฺตสฺี
อกเต กตสฺี อนธิคเต อธิคตสฺี อธิมาเนน อฺ พฺยากโรติ
ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ
ปชานามีติ ตเมน ตถาคโต วา ตถาคตสาวโก วา ฌายี
สมาปตฺติกุสโล ปรจิตฺตกุสโล ปรจิตฺตปริยายกุสโล เอว เจตสา เจโต
ปริจฺจ มนสิกโรติ กึ นุ โข อยมายสฺมา นิสฺสาย อธิมานิโก อธิมานสจฺโจ
อปฺปตฺเต ปตฺตสฺี อกเต กตสฺี อนธิคเต อธิคตสฺี
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อธิมาเนน อฺ พฺยากโรติ ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต
กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ ตเมน ตถาคโต วา
ตถาคตสาวโก วา ฌายี สมาปตฺติกุสโล ปรจิตฺตกุสโล ปรจิตฺตปริยายกุสโล
เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ พหุสฺสุโต โข ปน
อยมายสฺมา สุตธโร สุตสนฺนิจโย เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา
มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ สพฺยฺชน เกวลปริปุณฺณ
ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสฺสุตา [๑] ธตา
วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา สุปฺปฏิวิทธฺ า ตสฺมา อยมายสฺมา
อธิมานิโก อธิมานสจฺโจ อปฺปตฺเต ปตฺตสฺี อกเต กตสฺี
อนธิคเต อธิคตสฺี อธิมาเนน อฺ พฺยากโรติ ขีณา ชาติ
วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ
ตเมน ตถาคโต วา ตถาคตสาวโก วา ฌายี สมาปตฺติกุสโล ปรจิตฺตกุสโล
ปรจิตฺตปริยายกุสโล เอว เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานาติ
อภิชฺฌาลุ โข ปน อยมายสฺมา อภิชฺฌาปริยุฏ ิเตน เจตสา พหุล
วิหรติ อภิชฺฌาปริยุฏาน โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย
ปริหานเมต พฺยาปนฺโน โข ปน อยมายสฺมา พฺยาปาทปริยุฏิเตน
เจตสา พหุล วิหรติ พฺยาปาทปริยุฏาน โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย ปริหานเมต ถีนมิทฺธี ๒ โข ปน อยมายสฺมา ถีนมิทธฺ ปริยุฏิเตน
เจตสา พหุล วิหรติ ถีนมิทฺธปริยุฏาน โข ปน
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต อุทฺธโต โข ปน อยมายสฺมา
#๑ ม. โหนฺติ ฯ ๒ ม. ถีนมิทฺโธ ฯ ยุ. ถินมิทฺโธ ฯ
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อุทฺธจฺจปริยุฏิเตน เจตสา พหุล วิหรติ อุทธฺ จฺจปริยุฏาน โข
ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต วิจิกิจฺโฉ โข ปน
อยมายสฺมา วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน เจตสา พหุล วิหรติ วิจิกิจฺฉาปริยุฏาน
โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต
กมฺมาราโม โข ปน อยมายสฺมา กมฺมรโต กมฺมารามต อนุยุตฺโต
กมฺมารามตา โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต ภสฺสาราโม
โข ปน อยมายสฺมา ภสฺสรโต ภสฺสารามต อนุยุตฺโต ภสฺสารามตา
โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต นิทฺทาราโม โข
ปน อยมายสฺมา นิทฺทารโต นิทฺทารามต อนุยตุ ฺโต นิทฺทารามตา
โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต สงฺคณิการาโม
โข ปน อยมายสฺมา สงฺคณิการโต สงฺคณิการามต อนุยุตฺโต สงฺคณิการามตา
โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย ปริหานเมต มุฏสฺสติ
โข ปน อยมายสฺมา อุตฺตริกรณีเย โอรมตฺตเกน วิเสสาธิคเมน
อนฺตราโวสาน อาปนฺโน อนฺตราโวสานคมน โข ปน ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย ปริหานเมต โส วตาวุโส ภิกฺขุ อิเม ทส ธมฺเม
อปฺปหาย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชสิ ฺสตีติ
เนต าน วิชฺชติ โส วตาวุโส ภิกฺขุ อิเม ทส ธมฺเม ปหาย
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิสฺสตีติ านเมต
วิชฺชตีติ ฯ
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[๘๗] ตตฺร โข ภควา กาฬกภิกฺขุ ๑ อารพฺภ ภิกฺขู อามนฺเตสิ
ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา
เอตทโวจ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อธิกรณิโก โหติ อธิกรณสมถสฺส
น วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ อธิกรณิโก โหติ อธิกรณสมถสฺส
น วณฺณวาที อยมฺป ธมฺโม น ปยตาย น ครุตาย น
ภาวนาย น สามฺาย น เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว
ภิกฺขุ น สิกขฺ ากาโม โหติ สิกฺขาสมาทานสฺส ๒ น วณฺณวาที ยมฺป
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ น สิกฺขากาโม โหติ สิกฺขาสมาทานสฺส น วณฺณวาที
อยมฺป ธมฺโม น ปยตาย น ครุตาย น ภาวนาย น สามฺาย
น เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปาปจฺโฉ โหติ
อิจฺฉาวินยสฺส น วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ ปาปจฺโฉ โหติ
อิจฺฉาวินยสฺส น วณฺณวาที อยมฺป ธมฺโม น ปยตาย น ครุตาย
น ภาวนาย น สามฺาย น เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ โกธโน โหติ โกธวินยสฺส น วณฺณวาที ยมฺป
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ โกธโน โหติ โกธวินยสฺส น วณฺณวาที อยมฺป
ธมฺโม น ปยตาย น ครุตาย น ภาวนาย น สามฺาย น เอกีภาวาย
สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ มกฺขี โหติ มกฺขวินยสฺส
น วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ มกฺขี โหติ มกฺขวินยสฺส น
วณฺณวาที อยมฺป ธมฺโม น ปยตาย น ครุตาย น ภาวนาย น
สามฺาย น เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโ
#๑ ม. กาลงฺกต ภิกฺขุ ฯ ยุ. กาลก ภิกฺขุ ฯ
#๒ ม. สิกฺขากามสฺส ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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โหติ สาเยฺยวินยสฺส น วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ สโ
โหติ สาเยฺยวินยสฺส น วณฺณวาที อยมฺป ธมฺโม น ปยตาย
น ครุตาย น ภาวนาย น สามฺาย น เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ มายาวี โหติ มายาวินยสฺส น วณฺณวาที
ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ มายาวี โหติ มายาวินยสฺส น วณฺณวาที อยมฺป
ธมฺโม น ปยตาย น ครุตาย น ภาวนาย น สามฺาย น เอกีภาวาย
สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺมาน น นิสามกชาติโก
โหติ ธมฺมนิสนฺติยา น วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ธมฺมาน น นิสามกชาติโก ๑ โหติ ธมฺมนิสนฺติยา น วณฺณวาที อยมฺป
ธมฺโม น ปยตาย น ครุตาย น ภาวนาย น สามฺาย น เอกีภาวาย
สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ น ปฏิสลฺลาโน โหติ
ปฏิสลฺลานสฺส น วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ น ปฏิสลฺลาโน
โหติ ปฏิสลฺลานสฺส น วณฺณวาที อยมฺป ธมฺโม น ปยตาย น
ครุตาย น ภาวนาย น สามฺาย น เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน
จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน น ปฏิสนฺถารโก โหติ ปฏิสนฺถารกสฺส ๒
น วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน น ปฏิสนฺถารโก
โหติ ปฏิสนฺถารกสฺส น วณฺณวาที อยมฺป ธมฺโม น ปยตาย น
ครุตาย น ภาวนาย น สามฺาย น เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ
เอวรูปสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน กิฺจาป เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย อโห
#๑ ยุ. นิสามกชาติโย ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ โป. ปฏิสณฺารโก โหติ
#ปฏิสณฺารกสฺส ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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วต ม สพฺรหฺมจารี สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุนฺติ อถโข
น สพฺรหฺมจารี เนว สกฺกโรนฺติ น ครุกโรนฺติ น มาเนนฺติ น ปูเชนฺติ
ต กิสฺส เหตุ ตถาหิสฺส ภิกฺขเว วิฺู สพฺรหฺมจารี เต ปาปเก
อกุสเล ธมฺเม อปฺปหีเน สมนุปสฺสนฺติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว อสฺสมูฬฺหกสฺส
กิฺจาป เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย อโห วต ม มนุสฺสา
อาชานียฏาเน จ เปยฺยุ อาชานียโภชนฺจ โภเชยฺยุ อาชานียปริมชฺชนฺจ
ปริมชฺเชยฺยุนตฺ ิ อถโข ต มนุสฺสา น เจว อาชานียฏาเน
เปนฺติ น จ อาชานียโภชน โภเชนฺติ น จ อาชานียปริมชฺชน
ปริมชฺชนฺติ ต กิสฺส เหตุ ตถาหิสฺส ภิกฺขเว วิฺู
มนุสฺสา ตานิ สาเยฺยานิ กูเฏยฺยานิ ชิเมฺหยฺยานิ วงฺเกยฺยานิ อปฺปหีนานิ
สมนุปสฺสนฺติ เอวเมว โข ภิกฺขเว เอวรูปสฺส ภิกฺขุโน กิฺจาป
เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย อโห วต ม สพฺรหฺมจารี สกฺกเรยฺยุ
ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยนุ ฺติ อถโข น สพฺรหฺมจารี เนว สกฺกโรนฺติ
น ครุกโรนฺติ น มาเนนฺติ น ปูเชนฺติ ต กิสฺส เหตุ ตถาหิสฺส
ภิกฺขเว วิฺู สพฺรหฺมจารี เต ปาปเก อกุสเล ธมฺเม อปฺปหีเน
สมนุปสฺสนฺติ ฯ อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ น อธิกรณิโก โหติ อธิกรณสมถสฺส
วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ น อธิกรณิโก โหติ
อธิกรณสมถสฺส วณฺณวาที อยมฺป ธมฺโม ปยตาย ครุตาย ภาวนาย
สามฺาย เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ สิกฺขากาโม
โหติ สิกฺขาสมาทานสฺส วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ สิกฺขากาโม
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โหติ สิกฺขาสมาทานสฺส วณฺณวาที อยมฺป ธมฺโม ปยตาย ครุตาย
ภาวนาย สามฺาย เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อปฺปจฺโฉ โหติ อิจฺฉาวินยสฺส วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อปฺปจฺโฉ โหติ อิจฺฉาวินยสฺส วณฺณวาที อยมฺป ธมฺโม ฯเปฯ
เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺโกธโน โหติ
โกธวินยสฺส วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺโกธโน โหติ โกธวินยสฺส
วณฺณวาที อยมฺป ธมฺโม ฯเปฯ เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ อมกฺขี โหติ มกฺขวินยสฺส วณฺณวาที ยมฺป
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อมกฺขี โหติ มกฺขวินยสฺส วณฺณวาที อยมฺป ธมฺโม
ฯเปฯ เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ อสโ โหติ
สาเยฺยวินยสฺส วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ อสโ โหติ สาเยฺยวินยสฺส
วณฺณวาที อยมฺป ธมฺโม ฯเปฯ เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ
ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ อมายาวี โหติ มายาวินยสฺส วณฺณวาที
ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ อมายาวี โหติ มายาวินยสฺส วณฺณวาที อยมฺป
ธมฺโม ฯเปฯ เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
ธมฺมาน นิสามกชาติโก โหติ ธมฺมนิสนฺติยา วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ธมฺมาน นิสามกชาติโก โหติ ธมฺมนิสนฺติยา วณฺณวาที อยมฺป
ธมฺโม ฯเปฯ เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
ปฏิสลฺลาโน โหติ ปฏิสลฺลานสฺส วณฺณวาที ยมฺป ภิกฺขเว ภิกฺขุ
ปฏิสลฺลาโน โหติ ปฏิสลฺลานสฺส วณฺณวาที อยมฺป ธมฺโม ฯเปฯ
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เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ ปุน จปร ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺรหฺมจารีน ปฏิสนฺถารโก
โหติ ปฏิสนฺถารกสฺส วณฺณวาที ยมฺป ภิกขฺ เว ภิกฺขุ
สพฺรหฺมจารีน ปฏิสนฺถารโก โหติ ปฏิสนฺถารกสฺส วณฺณวาที อยมฺป
ธมฺโม ปยตาย ครุตาย ภาวนาย สามฺาย เอกีภาวาย สวตฺตติ ฯ
เอวรูปสฺส ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน กิฺจาป น เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย
อโห วต ม สพฺรหฺมจารี สกฺกเรยฺยุ ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยนุ ฺติ
อถโข น สพฺรหฺมจารี สกฺกโรนฺติ ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ ต
กิสฺส เหตุ ตถาหิสฺส ภิกฺขเว วิฺู สพฺรหฺมจารี เต ปาปเก
อกุสเล ธมฺเม ปหีเน สมนุปสฺสนฺติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว ภทฺทสฺส
อสฺสาชานียสฺส กิฺจาป น เอว อิจฺฉา อุปฺปชฺเชยฺย อโห วต
ม มนุสฺสา อาชานียฏาเน จ เปยฺยุ อาชานียโภชนฺจ โภเชยฺยุ
อาชานียปริมชฺชนฺจ ปริมชฺเชยฺยุนฺติ อถโข น มนุสฺสา อาชานียฏาเน
จ เปนฺติ อาชานียโภชนฺจ โภเชนฺติ อาชานียปริมชฺชนฺจ
ปริมชฺชนฺติ ต กิสฺส เหตุ ตถาหิสฺส ภิกฺขเว วิฺู
มนุสฺสา ตานิ สาเยฺยานิ กูเฏยฺยานิ ชิเมฺหยฺยานิ วงฺเกยฺยานิ ปหีนานิ
สมนุปสฺสนฺติ เอวเมว โข ภิกฺขเว เอวรูปสฺส ภิกฺขุโน กิฺจาป
น เอว อิจฉฺ า อุปฺปชฺเชยฺย อโห วต ม สพฺรหฺมจารี สกฺกเรยฺยุ
ครุกเรยฺยุ มาเนยฺยุ ปูเชยฺยุนฺติ อถโข น สพฺรหฺมจารี สกฺกโรนฺติ
ครุกโรนฺติ มาเนนฺติ ปูเชนฺติ ต กิสสฺ เหตุ ตถาหิสฺส ภิกฺขเว วิฺู
สพฺรหฺมจารี เต ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ปหีเน สมนุปสฺสนฺตีติ ฯ
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[๘๘] โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺโกสกปริภาสโก อริยุปวาที
สพฺรหฺมจารีน อฏานเมต อนวกาโส ๑ ย โส ทสนฺน พฺยสนาน
อฺตรฺตร พฺยสน น นิคจฺเฉยฺย ๒ กตเมส ทสนฺน อนธิคต
นาธิคจฺฉติ อธิคตา ปริหายติ สทฺธมฺมสฺส น โวทายนฺติ สทฺธมฺเมสุ
วา อธิมานิโก โหติ อนภิรโต วา พฺรหฺมจริย จรติ อฺตร
วา สงฺกิลิฏ อาปตฺตึ อาปชฺชติ คาฬฺห วา โรคาตก ผุสติ อุมฺมาท
วา ปาปุณาติ จิตฺตกฺเขป สมฺมูโฬฺห กาล กโรติ กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ โย โส
ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺโกสกปริภาสโก อริยุปวาที สพฺรหฺมจารีน อฏานเมต
อนวกาโส ๑ ย โส อิเมส ทสนฺน พฺยสนาน อฺตรฺตร พฺยสน
น นิคจฺเฉยฺยาติ ๒ ฯ
[๘๙] อถโข โกกาลิโก ๓ ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข โกกาลิโก ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ ปาปจฺฉา ภนฺเต
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ปาปกาน อิจฺฉาน วสงฺคตาติ ฯ มา เหว โกกาลิก
มา เหว โกกาลิก ปสาเทหิ โกกาลิก สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ จิตฺต
เปสลา สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ ฯ ทุติยมฺป โข โกกาลิโก ภิกขฺ ุ ภควนฺต
เอตทโวจ กิฺจาป เม ภนฺเต ภควา สทฺธายิโก ปจฺจยิโก อถโข
ปาปจฺฉาว สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ปาปกาน อิจฺฉาน วสงฺคตาติ ฯ มา
เหว โกกาลิก มา เหว โกกาลิก ปสาเทหิ โกกาลิก สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ
#๑ ม. านเมต อวกาโส ฯ ๒ ม. ... พฺยสนาน อฺตร พยสน นิคจฺเฉยฺย ฯ
#ยุ. อฺตร ... ฯ ๓ โป. โกกาลิโย ภิกขฺ ุ ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ
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จิตฺต เปสลา สารีปตุ ฺตโมคฺคลฺลานาติ ฯ ตติยมฺป
โข โกกาลิโก ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ กิฺจาป โข เม ภนฺเต
ภควา สทฺธายิโก ปจฺจยิโก อถโข ปาปจฺฉาว สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา
ปาปกาน อิจฺฉาน วสงฺคตาติ ฯ มา เหว โกกาลิก มา เหว
โกกาลิก ปสาเทหิ โกกาลิก สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ จิตฺต เปสลา
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ ฯ อถโข โกกาลิโก ภิกฺขุ อุฏายาสนา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ อจิรปกฺกนฺตสฺส จ โกกาลิกสฺส
ภิกฺขุโน สาสปมตฺตีหิ ปฬกาหิ สพฺโพ กาโย ผุฏโ  อโหสิ สาสปมตฺติโย
หุตฺวา มุคฺคมตฺติโย อเหสุ มุคฺคมตฺติโย หุตฺวา กาฬายมตฺติโย ๑
อเหสุ กาฬายมตฺติโย หุตฺวา โกลฏิมตฺติโย อเหสุ โกลฏิมตฺติโย
หุตฺวา โกลมตฺติโย อเหสุ โกลมตฺติโย หุตฺวา อามลกมตฺติโย
อเหสุ อามลกมตฺติโย หุตฺวา [๒] เวลุวสลาฏกมตฺติโย ๓ อเหสุ
เวลุวสลาฏกมตฺติโย หุตวฺ า วิลลฺ มตฺติโย อเหสุ วิลฺลมตฺติโย หุตฺวา
ปภิชฺชึสุ ปุพฺพฺจ โลหิตฺจ ปคฺฆรึสุ สฺวาสฺสุท กทฺทลิปตฺเตสุ
เสติ มจฺโฉว วิสกลิกโต ๔ ฯ อถโข ตุทปิ จฺเจกพฺรหฺมา ๕ เยน โกกาลิโก
ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เวหาเส ตฺวา โกกาลิก ภิกฺขุ
เอตทโวจ ปสาเทหิ โกกาลิก สารีปตุ ฺตโมคฺคลฺลาเนสุ จิตฺต เปสลา
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ ฯ โกสิ ตฺว อาวุโสติ ฯ อห ตุทิปจฺเจกพฺรหฺมาติ ฯ
นนุ ตฺว อาวุโส ภควตา อนาคามี พฺยากโต อถ
กิฺจรหิ อิธาคโต ปสฺส ยาวฺจ เต อิท อปรทฺธนฺติ ฯ อถโข
#๑ โป. กฬายมตฺติโย ฯ ม. ยุ. กลายมตฺติโย ฯ ๒ ม. ติณฺฑุกฺมตฺติโย อเหสุ
#ติณฺฑุกมตฺติโย หุตฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. เพฬุวสิลาฏกมตฺติโย ฯ ๔ โป. วิสกเลกโต ฯ
#ม. ยุ. วิสคิลโิ ต ฯ ๕ ม. ตุลูปจฺเจกพฺรหฺมา ฯ ยุ. ตุทุปจฺเจกพฺรหฺมา ฯ
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ตุทิปจฺเจกพฺรหฺมา โกกาลิก ภิกฺขุ คาถาย ๑ อชฺฌภาสิ
ปุริสสฺส หิ ชาตสฺส กุธารี ชายเต มุเข
ยาย ฉินฺทติ อตฺตาน พาโล ทุพฺภาสิต ภณ ฯ
โย นินทฺ ิย ปสสติ ต วา นินทฺ ติ โย ปสสิโย
วิจินาติ มุเขน โส กลึ กลินา เตน สุข น วินฺทติ ฯ
อปฺปมตฺโต อย กลิ
โย อกฺเขสุ ธนปราชโย
(สพฺพสฺสาป สหาป อตฺตนา)
อยเมว มหตฺตโร ๒ กลิ
โย สุคเตสุ มน ปโทสเย ๓ ฯ
สต สหสฺสาน นิรพฺพุทาน
ฉตฺตึสติ ปฺจ จ อพฺพุทานิ
ยมริยครหี นิรย อุเปติ
วาจ มนฺจ ๔ ปณิธาย ปาปกนฺติ ฯ
อถโข โกกาลิโก ภิกฺขุ เตเนวาพาเธน กาลมกาสิ กาลกโต
จ โกกาลิโก ภิกฺขุ ปทุมนิรย อุปปชฺชติ สารีปุตตฺ โมคฺคลฺลาเนสุ จิตฺต
อาฆาเฏตฺวา ฯ อถโข พฺรหฺมา สหมฺปติ อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺโณ
เกวลกปฺป เชตวน โอภาเสตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ
เอกมนฺต ิโต โข พฺรหฺมา สหมฺปติ ภควนฺต เอตทโวจ โกกาลิโก
#๑ ม. คาถาหิ ฯ ๒ โป. มหนฺตตโร ฯ ๓ โป. ม. ปทูสเย ฯ ๔ โป. วาจามนฺจ ฯ
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ภนฺเต ภิกฺขุ กาลกโต กาลกโต จ ภนฺเต โกกาลิโก ภิกฺขุ ปทุมนิรย
อุปปนฺโน สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ จิตฺต อาฆาเฏตฺวาติ อิทมโวจ
พฺรหฺมา สหมฺปติ อิท วตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ อถโข ภควา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ภิกฺขู
อามนฺเตสิ อิม ภิกฺขเว รตฺตึ พฺรหฺมา สหมฺปติ อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา
อภิกฺกนฺตวณฺโณ เกวลกปฺป เชตวน โอภาเสตฺวา เยนาห เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ม อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ เอกมนฺต ิโต
โข ภิกฺขเว พฺรหฺมา สหมฺปติ ม เอตทโวจ โกกาลิโก ภนฺเต
ภิกฺขุ กาลกโต กาลกโต จ ภนฺเต โกกาลิโก ภิกฺขุ ปทุมนิรย
อุปปนฺโน สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ จิตฺต อาฆาเฏตฺวาติ อิทมโวจ
ภิกฺขเว พฺรหฺมา สหมฺปติ อิท วตฺวา ม อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ
เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกฺขุ ภควนฺต เอตทโวจ กีวทีฆ
นุ โข ภนฺเต ปทุมนิรเย อายุปฺปมาณนฺติ ฯ ทีฆ โข ภิกฺขุ ปทุมนิรเย
อายุปฺปมาณ ต น สุกร สงฺขาตุ เอตฺตกานิ วสฺสานีติ วา
เอตฺตกานิ วสฺสสตานีติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสหสฺสานีติ วา เอตฺตกานิ
วสฺสสตสหสฺสานีติ วาติ ฯ สกฺกา ปน ภนฺเต อุปมา ๑ กาตุนฺติ ฯ
สกฺกา ภิกฺขตู ิ ภควา อโวจ เสยฺยถาป ภิกฺขเว วีสติขาริโก โกสลโก
ติลวาโห ตโต ปุริโส วสฺสสตสหสฺสสฺส อจฺจเยน เอกเมก ติล
อุทฺธเรยฺย ขิปฺปตร โข โส ภิกฺขุ วีสติขาริโก โกสลโก ติลวาโห
#๑ ม. .. อุปม ฯ
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อิมินา อุปกฺกเมน ปริกขฺ ย ปริยาทาน คจฺเฉยฺย น เตฺวว เอโก
อพฺพุโท นิรโย เสยฺยถาป ภิกฺขุ วีสติ อพฺพุทา นิรยา เอวเมโก
นิรพฺพุโท นิรโย เสยฺยถาป ภิกฺขุ วีสติ นิรพฺพุทา นิรยา เอวเมโก
อพพฺโพ ๑ นิรโย เสยฺยถาป ภิกฺขุ วีสติ อพพฺพา นิรยา เอวเมโก
อหโห นิรโย เสยฺยถาป ภิกฺขุ วีสติ อหหา นิรยา เอวเมโก
อฏโฏ นิรโย เสยฺยถาป ภิกฺขุ วีสติ อฏฏา นิรยา เอวเมโก
กุมุโท นิรโย เสยฺยถาป ภิกฺขุ วีสติ กุมุทา นิรยา เอวเมโก
โสคนฺธิโก นิรโย เสยฺยถาป ภิกฺขุ วีสติ โสคนฺธกิ า นิรยา เอวเมโก
อุปฺปโล ๒ นิรโย เสยฺยถาป ภิกฺขุ อุปฺปลา นิรยา เอวเมโก ปุณฺฑรีโก
นิรโย เสยฺยถาป ภิกฺขุ วีสติ ปุณฺฑรีกา นิรยา เอวเมโก ปทุโม
นิรโย ปทุม โข ปน ภิกฺขุ นิรย โกกาลิโก ภิกฺขุ อุปปนฺโน
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ จิตฺต อาฆาเฏตฺวาติ อิทมโวจ ภควา อิท
วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ สตฺถา
ปุริสสฺส หิ ชาตสฺส กุธารี ชายเต มุเข
ยาย ฉินฺทติ อตฺตาน พาโล ทุพฺภาสิต ภณ ฯ
โย นินทฺ ิย ปสสติ ต วา นินทฺ ติ โย ปสสิโย
วิจินาติ มุเขน โส กลึ กลินา เตน สุข น วินฺทติ ฯ
อปฺปมตฺโต อย กลิ โย อกฺเขสุ ธนปราชโย
(สพฺพสฺสาป สหาป อตฺตนา)
อยเมว มหตฺตโร กลิ
#๑ ม. ยุ. อพุโพ ฯ ๒ ม. ยุ. อุปฺปลโก ฯ
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โย สุคเตสุ มน ปโทสเย ฯ
สต สหสฺสาน นิรพฺพุทาน
ฉตฺตึสติ ปฺจ จ อพฺพุทานิ
ยมริยครหี นิรย อุเปติ
วาจ มนฺจ ปณิธาย ปาปกนฺติ ฯ
[๙๐] อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อายสฺมนฺต สารีปุตฺต ภควา เอตทโวจ กติ นุ โข
สารีปุตฺต ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน พลานิ เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโต
ขีณาสโว ภิกฺขุ อาสวาน ขย ปฏิชานาติ ขีณา เม อาสวาติ ฯ
ทส ภนฺเต ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน พลานิ เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโต
ขีณาสโว ภิกฺขุ อาสวาน ขย ปฏิชานาติ ขีณา เม อาสวาติ ฯ
กตมานิ ทส อิธ ภนฺเต ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน อนิจฺจโต สพฺเพ
สงฺขารา ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย สุทิฏา โหนฺติ ยมฺป ภนฺเต
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน อนิจฺจโต สพฺเพ สงฺขารา ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
สุทิฏา โหนฺติ อิทมฺป ภนฺเต ขีณาสวสฺส ภิกฺขโุ น พล โหติ
ย พล อาคมฺม ขีณาสโว ภิกฺขุ อาสวาน ขย ปฏิชานาติ ขีณา
เม อาสวาติ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน องฺคารกาสูปมา
กามา ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย สุทิฏ า โหนฺติ ยมฺป ภนฺเต
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน องฺคารกาสูปมา กามา ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
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สุทิฏา โหนฺติ อิทมฺป ภนฺเต ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน พล โหติ ย พล
อาคมฺม ขีณาสโว ภิกฺขุ อาสวาน ขย ปฏิชานาติ ขีณา เม
อาสวาติ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน วิเวกนินฺน จิตฺต
โหติ วิเวกโปณ วิเวกปพฺภาร วิเวกฏ เนกฺขมฺมาภิรต พฺยนฺตีภูต
สพฺพโส อาสวฏานิเยหิ ธมฺเมหิ ยมฺป ภนฺเต ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน
วิเวกนินฺน จิตฺต โหติ วิเวกโปณ วิเวกปพฺภาร วิเวกฏ เนกฺขมฺมาภิรต
พฺยนฺตีภูต สพฺพโส อาสวฏานิเยหิ ธมฺเมหิ อิทมฺป ภนฺเต
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน พล โหติ ย พล อาคมฺม ขีณาสโว ภิกฺขุ
อาสวาน ขย ปฏิชานาติ ขีณา เม อาสวาติ ฯ ปุน จปร ภนฺเต
ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน จตฺตาโร สติปฏานา ภาวิตา โหนฺติ สุภาวิตา
ยมฺป ภนฺเต ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน จตฺตาโร สติปฏานา ภาวิตา โหนฺติ
สุภาวิตา อิทมฺป ภนฺเต ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน พล โหติ ย พล
อาคมฺม ขีณาสโว ภิกฺขุ อาสวาน ขย ปฏิชานาติ ขีณา เม
อาสวาติ ฯ ปุน จปร ภนฺเต ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา
ภาวิตา โหนฺติ สุภาวิตา ... จตฺตาโร อิทฺธิปฺปาทา ภาวิตา
โหนฺติ สุภาวิตา ... ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ ภาวิตานิ โหนฺติ
สุภาวิตานิ ... สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาวิตา โหนฺติ สุภาวิตา ... อริโย
อฏงฺคิโก มคฺโค ภาวิโต โหติ สุภาวิโต ยมฺป ภนฺเต ขีณาสวสฺส
ภิกฺขุโน อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ภาวิโต โหติ สุภาวิโต อิทมฺป
ภนฺเต ขีณาสวสฺส ภิกฺขโุ น พล โหติ ย พล อาคมฺม ขีณาสโว
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ภิกฺขุ อาสวาน ขย ปฏิชานาติ ขีณา เม อาสวาติ ฯ อิมานิ
โข ภนฺเต ทส ขีณาสวสฺส ภิกฺขุโน พลานิ เยหิ พเลหิ สมนฺนาคโต
ขีณาสโว ภิกฺขุ อาสวาน ขย ปฏิชานาติ ขีณา เม อาสวาติ ฯ
เถรวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
วาหุโน จานนฺโท จ ๑ ปุณฺณิโย จ พฺยากรณ
กตฺถี อฺาธิกรณ โกกาลิโก จ พลานิ จ ๒ ฯ
____________
อุปาสกวคฺโค ปฺจโม
[๙๑] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส
อาราเม ฯ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข อนาถปณฺฑิก คหปตึ ภควา เอตทโวจ ทสยิเม
คหปติ กามโภคิโน สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ กตเม ทส อิธ
คหปติ เอกจฺโจ กามโภคี อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ สาหเสน อธมฺเมน
โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสน น อตฺตาน สุเขติ [๓] ปเนติ น สวิภชติ
น ปฺุานิ กโรติ อิธ ปน คหปติ เอกจฺโจ กามโภคี อธมฺเมน
โภเค ปริเยสติ สาหเสน อธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสน
อตฺตาน สุเขติ ปเนติ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ อิธ
#๑ ม. วาหนานนฺโท ปุณฺณิโย พฺยากรณ กตฺถิ มานิโก น ปยกฺโก สโกกาลิ ขีณาสวพเลน
#จาติ ฯ ๒ ม. ยุ. จาติ ฯ ๓ ม. น สทฺโท อตฺถิ ฯ
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ปน คหปติ เอกจฺโจ กามโภคี อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ สาหเสน
อธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสน อตฺตาน สุเขติ ปเนติ สวิภชติ
ปฺุานิ กโรติ อิธ ปน คหปติ เอกจฺโจ กามโภคี ธมฺมาธมฺเมน
โภเค ปริเยสติ สาหเสนป อสาหเสนป ธมฺมาธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา
สาหเสนป อสาหเสนป น อตฺตาน สุเขติ ปเนติ น สวิภชติ
น ปฺุานิ กโรติ อิธ ปน คหปติ เอกจฺโจ กามโภคี ธมฺมาธมฺเมน
โภเค ปริเยสติ สาหเสนป อสาหเสนป ธมฺมาธมฺเมน โภเค
ปริเยสิตฺวา สาหเสนป อสาหเสนป อตฺตาน สุเขติ ปเนติ น สวิภชติ
น ปฺุานิ กโรติ อิธ ปน คหปติ เอกจฺโจ กามโภคี ธมฺมาธมฺเมน
โภเค ปริเยสติ สาหเสนป อสาหเสนป ธมฺมาธมฺเมน โภเค
ปริเยสิตฺวา สาหเสนป อสาหเสนป อตฺตาน สุเขติ ปเนติ สวิภชติ
ปฺุานิ กโรติ อิธ ปน คหปติ เอกจฺโจ กามโภคี ธมฺเมน8
โภเค ปริเยสติ อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน
น อตฺตาน สุเขติ ปเนติ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ
อิธ ปน คหปติ เอกจฺโจ กามโภคี ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสน
ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน อตฺตาน สุเขติ ปเนติ น
สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ อิธ ปน คหปติ เอกจฺโจ กามโภคี
ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา
อสาหเสน อตฺตาน สุเขติ ปเนติ สวิภชติ ปฺุานิ กโรติ เต
จ โภเค คธิโต มุจฺฉิโต อชฺฌาปนฺโน ๑ อนาทีนวทสฺสาวี อนิสฺสรณปฺโ
#๑ ม. อชฺโฌปนฺโน ฯ
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ปริภฺุชติ อิธ ปน คหปติ เอกจฺโจ กามโภคี ธมฺเมน
โภเค ปริเยสติ อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน
อตฺตาน สุเขติ ปเนติ สวิภชติ ปฺุานิ กโรติ เต จ โภเค
อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ ปริภ
ุ ฺชติ
ตตฺร คหปติ ยฺวาย กามโภคี อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
สาหเสน อธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสน น อตฺตาน สุเขติ
ปเนติ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ อย คหปติ กามโภคี
ตีหิ าเนหิ คารโยฺห อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ สาหเสนาติ อิมินา
ปเมน าเนน คารโยฺห น อตฺตาน สุเขติ ปเนตีติ อิมินา ทุติเยน
าเนน คารโยฺห น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรตีติ อิมินา ตติเยน
าเนน คารโยฺห อย คหปติ กามโภคี อิเมหิ ตีหิ าเนหิ
คารโยฺห ตตฺร คหปติ ยฺวาย กามโภคี อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
สาหเสน อธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสน อตฺตาน สุเขติ
ปเนติ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ อย คหปติ กามโภคี
ทฺวีหิ าเนหิ คารโยฺห เอเกน าเนน ปาสโส อธมฺเมน โภเค
ปริเยสติ สาหเสนาติ อิมินา ปเมน าเนน คารโยฺห อตฺตาน
สุเขติ ปเนตีติ อิมินา เอเกน าเนน ปาสโส น สวิภชติ น
ปฺุานิ กโรตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน คารโยฺห อย คหปติ
กามโภคี อิเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ คารโยฺห อิมินา เอเกน าเนน
ปาสโส ตตฺร คหปติ ยฺวาย กามโภคี อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
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สาหเสน อธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสน อตฺตาน สุเขติ
ปเนติ สวิภชติ ปฺุานิ กโรติ อย คหปติ กามโภคี เอเกน
าเนน คารโยฺห ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
สาหเสนาติ อิมินา เอเกน าเนน คารโยฺห อตฺตาน สุเขติ ปเนตีติ
อิมินา ปเมน าเนน ปาสโส สวิภชติ ปฺุานิ กโรตีติ อิมินา
ทุติเยน าเนน ปาสโส อย คหปติ กามโภคี อิมินา เอเกน
าเนน คารโยฺห อิเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส ตตฺร คหปติ
ยฺวาย กามโภคี ธมฺมาธมฺเมน โภเค ปริเยสติ สาหเสนป อสาหเสนป
ธมฺมาธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสนป อสาหเสนป น อตฺตาน
สุเขติ ปเนติ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ อย คหปติ
กามโภคี เอเกน าเนน ปาสโส ตีหิ าเนหิ คารโยฺห ธมฺเมน
โภเค ปริเยสติ อสาหเสนาติ อิมินา เอเกน าเนน ปาสโส อธมฺเมน
โภเค ปริเยสติ สาหเสนาติ อิมินา ปเมน าเน คารยฺโห น
อตฺตาน สุเขติ ปเนตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน คารยฺโห น สวิภชติ
น ปฺุานิ กโรตีติ อิมนิ า ตติเยน าเนน คารโยฺห อย คหปติ
กามโภคี อิมินา ปเมน าเนน ปาสโส อิเมหิ ตีหิ าเนหิ
คารโยฺห ตตฺร คหปติ ยฺวาย กามโภคี ธมฺมาธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
สาหเสนป อสาหเสนป ธมฺมาธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา สาหเสนป
อสาหเสนป อตฺตาน สุเขติ ปเนติ น สวิภชติ น ปฺุานิ
กโรติ อย คหปติ กามโภคี ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส ทฺวีหิ าเนหิ
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คารโยฺห ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสนาติ อิมินา ปเมน
าเนน ปาสโส อธมฺเมน โภเค สาหเสนาติ อิมินา ปเมน าเนน
คารโยฺห อตฺตาน สุเขติ ปเนตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน ปาสโส
น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรตีติ อิมนิ า ทุติเยน าเนน คารโยฺห
อย คหปติ กามโภคี อิเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส อิเมหิ ทฺวหี ิ
าเนหิ คารโยฺห ตตฺร คหปติ ยฺวาย กามโภคี ธมฺมาธมฺเมน โภเค
ปริเยสติ สาหเสนป อสาหเสนป ธมฺมาธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา
สาหเสนป อสาหเสนป อตฺตาน สุเขติ ปเนติ สวิภชติ ปฺุานิ
กโรติ อย คหปติ กามโภคี ตีหิ าเนหิ ปาสโส เอเกน าเนน
คารโยฺห ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสนาติ อิมินา ปเมน
าเนน ปาสโส อธมฺเมน โภเค ปริเยสติ สาหเสนาติ อิมินา เอเกน
าเนน คารโยฺห อตฺตาน สุเขติ ปเนตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน
ปาสโส สวิภชติ ปฺุานิ กโรตีติ อิมินา ตติเยน าเนน ปาสโส
อย คหปติ กามโภคี อิเมหิ ตีหิ าเนหิ ปาสโส อิมินา เอเกน
าเนน คารโยฺห ตตฺร คหปติ ยฺวาย กามโภคี ธมฺเมน โภเค
ปริเยสติ อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน น
อตฺตาน สุเขติ ปเนติ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ อย
คหปติ กามโภคี เอเกน าเนน ปาสโส ทฺวีหิ าเนหิ คารโยฺห
ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสนาติ อิมินา เอเกน าเนน ปาสโส
น อตฺตาน สุเขติ ปเนตีติ อิมินา ปเมน าเนน คารโยฺห น
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สวิภชติ น ปฺุานิ กโรตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน คารยฺโห อย
คหปติ กามโภคี อิมินา เอเกน าเนน ปาสโส อิเมหิ ทฺวีหิ
าเนหิ คารโยฺห ตตฺร คหปติ ยฺวาย กามโภคี ธมฺเมน โภเค
ปริเยสติ อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน อตฺตาน
สุเขติ ปเนติ น สวิภชติ น ปฺุานิ กโรติ อย คหปติ
กามโภคี ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส เอเกน าเนน คารโยฺห ธมฺเมน
โภเค ปริเยสติ อสาหเสนาติ อิมินา ปเมน าเนน ปาสโส อตฺตาน
สุเขติ ปเนตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน ปาสโส น สวิภชติ น
ปฺุานิ กโรตีติ อิมินา เอเกน าเนน คารโยฺห อย คหปติ
กามโภคี อิเมหิ ทฺวีหิ าเนหิ ปาสโส อิมินา เอเกน าเนน
คารโยฺห ตตฺร คหปติ ยฺวาย กามโภคี ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน อตฺตาน สุเขติ
ปเนติ สวิภชติ ปฺุานิ กโรติ เต จ โภเค คธิโต มุจฺฉิโต
อชฺฌาปนฺโน อนาทีนวทสฺสาวี อนิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ อย
คหปติ กามโภคี ตีหิ าเนหิ ปาสโส เอเกน าเนน คารโยฺห
ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสนาติ อิมินา ปเมน าเนน ปาสโส
อตฺตาน สุเขติ ปเนตีติ อิมินา ทุติเยน าเนน ปาสโส สวิภชติ
ปฺุานิ กโรตีติ อิมินา ตติเยน าเนน ปาสโส เต จ โภเค
คธิโต มุจฉฺ ิโต อชฺฌาปนฺโน อนาทีนวทสฺสาวี อนิสฺสรณปฺโ
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ปริภฺุชตีติ อิมินา เอเกน าเนน คารโยฺห อย คหปติ กามโภคี
อิเมหิ ตีหิ าเนหิ ปาสโส อิมินา เอเกน าเนน คารโยฺห ตตฺร
คหปติ ยฺวาย กามโภคี ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสน ธมฺเมน
โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน อตฺตาน สุเขติ ปเนติ สวิภชติ
ปฺุานิ กโรติ เต จ โภเค อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน
อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ อย คหปติ กามโภคี
จตูหิ าเนหิ ปาสโส ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ อสาหเสนาติ อิมินา
ปเมน าเนน ปาสโส อตฺตาน สุเขติ ปเนตีติ อิมินา ทุติเยน
าเนน ปาสโส สวิภชติ ปฺุานิ กโรตีติ อิมนิ า ตติเยน าเนน
ปาสโส เต จ โภเค อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี
นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชตีติ อิมินา จตุตฺเถน าเนน ปาสโส
อย คหปติ กามโภคี อิเมหิ จตูหิ าเนหิ ปาสโส อิเม โข
คหปติ ทส กามโภคิโน สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมึ อิเมส โข
คหปติ ทสนฺน กามโภคีน ยฺวาย กามโภคี ธมฺเมน โภเค ปริเยสติ
อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน อตฺตาน สุเขติ
ปเนติ สวิภชติ ปฺุานิ กโรติ เต จ โภเค อคธิโต อมุจฺฉิโต
อนชฺฌาปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชติ อย อิเมส
ทสนฺน กามโภคีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ
ปวโร จ เสยฺยถาป คหปติ ควา ขีร ขีรมฺหา ทธิ ทธิมฺหา นวนีต
นวนีตมฺหา สปฺป สปฺปม ฺหา สปฺปมณฺโฑ ตตฺถ อคฺคมกฺขายติ เอวเมว
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โข คหปติ อิเมส ทสนฺน กามโภคีน ยฺวาย กามโภคี ธมฺเมน โภเค
ปริเยสติ อสาหเสน ธมฺเมน โภเค ปริเยสิตฺวา อสาหเสน อตฺตาน
สุเขติ ปเนติ สวิภชติ ปฺุานิ กโรติ เต จ โภเค อคธิโต
อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี นิสสฺ รณปฺโ ปริภฺุชติ
อย อิเมส ทสนฺน กามโภคีน อคฺโค จ เสฏโ จ ปาโมกฺโข จ
อุตฺตโม จ ปวโร จาติ ฯ
[๙๒] อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อนาถปณฺฑิก คหปตึ ภควา เอตทโวจ ยโต
โข คหปติ อริยสาวกสฺส ปฺจ ภยานิ เวรานิ วูปสนฺตานิ โหนฺติ
จตูหิ [๑] โสตาปตฺติยงฺเคหิ สมนฺนาคโต โหติ อริโย จสฺส าโย
ปฺาย สุทิฏโ โหติ สุปฺปฏิวิทฺโธ โส อากงฺขมาโน อตฺตนาว
อตฺตาน พฺยากเรยฺย ขีณนิรโยมฺหิ ขีณติรจฺฉานโยนิ ขีณปตฺติวิสโย
ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต โสตาปนฺโนหมสฺมิ อวินิปาตธมฺโม นิยโต
สมฺโพธิปรายโนติ ฯ กตมานิ ปฺจ ภยานิ เวรานิ วูปสนฺตานิ โหนฺติ
ย คหปติ ปาณาติปาตี ปาณาติปาตปจฺจยา ทิฏ ธมฺมิกมฺป ภย เวร
ปสวติ สมฺปรายิกมฺป ภย เวร ปสวติ เจตสิกมฺป ทุกฺข โทมนสฺส
ปฏิสเวเทติ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต เนว ทิฏธมฺมิก ๒ ภย เวร
ปสวติ น สมฺปรายิก ภย เวร ปสวติ น เจตสิก ทุกฺข โทมนสฺส
ปฏิสเวเทติ ปาณาติปาตา ปฏิวิรตสฺส เอวนฺต ภย เวร วูปสนฺต
#๑ ม. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. สพฺพตฺถวาเรสุ ทิฏธมฺมิกมฺป ...
#สมฺปรายิกมฺป ... เจตสิกมฺป ฯ
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โหติ ย คหปติ อทินฺนาทายี ... กาเมสุ มิจฺฉาจารี ... มุสาวาที ...
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 สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา
ปฏิวิรตสฺส เอวนฺต ภย เวร วูปสนฺต โหติ อิมานิ ปฺจ ภยานิ
เวรานิ วูปสนฺตานิ โหนฺติ ฯ กตเมหิ จตูหิ โสตาปตฺติยงฺเคหิ สมนฺนาคโต
โหติ อิธ คหปติ อริยสาวโก พุทฺเธ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต
โหติ อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ
ภควาติ ธมฺเม อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม สนฺทฏิ ิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต
เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ สงฺเฆ อเวจฺจปฺปสาเทน สมนฺนาคโต โหติ
สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ
ยทิท จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏ ปุริสปุคฺคลา เอส ภควโต๘
สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร
ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ อริยกนฺเตหิ สีเลหิ สมนฺนาคโต โหติ
อขณฺเฑหิ อจฺฉิทฺเทหิ อสพเลหิ อกมฺมาเสหิ ภุชฺชิสฺเสหิ วิฺูปสฏเหิ
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อปรามฏเหิ สมาธิสวตฺตนิเกหิ อิเมหิ จตูหิ โสตาปตฺติยงฺเคหิ
สมนฺนาคโต โหติ ฯ กตโม จสฺส อริโย าโย ปฺาย สุทิฏโ โหติ
สุปฺปฏิวิทฺโธ อิธ คหปติ อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อิติ
อิมสฺมึ สติ อิท โหติ อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺชติ อิมสฺมึ
อสติ อิท น โหติ อิมสฺส นิโรธา อิท นิรุชฌ
ฺ ติ ยทิท
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา
นามรูป นามรูปปจฺจยา สฬายตน สฬาตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา
เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน
อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา ชรามรณ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ อวิชชฺ าย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา
สงฺขารนิโรโธ สงฺขารนิโรธา วิฺาณนิโรโธ วิฺาณนิโรธา
นามรูปนิโรโธ นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ สฬายตนนิโรธา
ผสฺสนิโรโธ ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ
ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ ภวนิโรธา
ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา
นิรุชฺฌนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขฺ กฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ อยฺจสฺส
อริโย าโย ปฺาย สุทิฏโ โหติ สุปฺปฏิวิทโฺ ธ ฯ ยโต โข
คหปติ อริยสาวกสฺส อิมานิ ปฺจ ภยานิ เวรานิ วูปสนฺตานิ โหนฺติ
อิเมหิ จตูหิ โสตาปตฺติยงฺเคหิ สมนฺนาคโต โหติ อยฺจสฺส อริโย
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าโย ปฺาย สุทิฏโ  โหติ สุปฺปฏิวิทฺโธ โส อากงฺขมาโน
อตฺตนาว อตฺตาน พฺยากเรยฺย ขีณนิรโยมฺหิ ขีณติรจฺฉานโยนิ
ขีณปตฺติวิสโย ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต โสตาปนฺโนหมสฺมิ
อวินิปาตธมฺโม นิยโต สมฺโพธิปรายโนติ ฯ
[๙๓] เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ ทิวาทิวสฺส
สาวตฺถิยา นิกฺขมิ ภควนฺต ทสฺสนาย อถโข อนาถปณฺฑิกสฺส
คหปติสฺส เอตทโหสิ อกาโล โข ตาว ภควนฺต ทสฺสนาย ปฏิสลฺลีโน
ภควา มโนภาวนียานมฺป ภิกฺขูน อกาโล ทสฺสนาย ปฏิสลฺลีนา
มโนภาวนียา ภิกฺขู ยนฺนูนาห เยน อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน
อาราโม เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน
อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน อาราโม เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข
ปน สมเยน อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา สงฺคมฺม สมาคมฺม อุนฺนาทิโน
อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา ๑ อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ กเถนฺตา นิสินฺนา
โหนฺติ อทฺทสสุ โข เต อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา อนาถปณฺฑิก
คหปตึ ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน อฺมฺ สณฺเปสุ
อปฺปสทฺทา โภนฺโต โหนฺตุ มา โภนฺโต สทฺทมกตฺถ อย
อนาถปณฺฑิโก คหปติ [๒] อาคจฺฉติ สมณสฺส โคตมสฺส สาวโก
ยาวตา โข ปน สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา คิหี โอทาตวสนา สาวตฺถิย
ปฏิวสนฺติ อย เตส อฺตโร อนาถปณฺฑิโก คหปติ
#๑ ม. อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา ฯ ๒ ม. อารามนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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อปฺปสทฺทกามา โข ปน เต อายสฺมนฺโต อปฺปสทฺทวินีตา อปฺปสทฺทสฺส
วณฺณวาทิโน อปฺเปว นาม อปฺปสทฺท ปริส วิทติ ฺวา อุปสงฺกมิตพฺพ
มฺเยฺยาติ อถโข เต [๑] ปริพฺพาชกา ตุณฺหี อเหสุ ฯ อถโข
อนาถปณฺฑิโก คหปติ เยน เต [๒] ปริพฺพาชกา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา เตหิ อฺติตฺถิเยหิ ปริพฺพาชเกหิ สทฺธึ สมฺโมทิ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺน โข อนาถปณฺฑิก เต อฺติตฺถิยา ปริพพฺ าชกา เอตทโวจุ
วเทหิ คหปติ กึทิฏิโก สมโณ โคตโมติ ฯ น โข อห ภนฺเต ภควโต
สพฺพ ทิฏึ ชานามีติ ฯ อิทานิ กิร ตฺว คหปติ น สมณสฺส โคตมสฺส
สพฺพ ทิฏึ ชานาสิ วเทหิ คหปติ กึทิฏิกา ภิกฺขูติ ฯ ภิกขฺ ูนป
โข อห ภนฺเต น สพฺพ ทิฏึ ชานามีติ ฯ อิติ กิร ตฺว คหปติ
น สมณสฺส โคตมสฺส สพฺพ ทิฏึ ชานาสิ นป ภิกฺขูน สพฺพ
ทิฏึ ชานาสิ วเทหิ คหปติ กึทิฏิโกสิ ตุวนฺติ ฯ เอต โข ภนฺเต
อเมฺหหิ น ทุกฺกร พฺยากาตุ ยทิฏิกา มยนฺติ อิงฺฆ ตาว อายสฺมนฺโต
ยถาสกานิ ทิฏิคตานิ พฺยากโรนฺตุ ปจฺฉาเปต อเมฺหหิ น ทุกฺกร
ภวิสฺสติ พฺยากาตุ ยทิฏิกา มยนฺติ ฯ เอว วุตเฺ ต อฺตโร
ปริพฺพาชโก อนาถปณฺฑิก คหปตึ เอตทโวจ สสฺสโต โลโก อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏิโก อห คหปตีติ ฯ อฺตโรป
โข ปริพฺพาชโก อนาถปณฺฑิก คหปตึ เอตทโวจ อสสฺสโต โลโก
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏิโก อห คหปตีติ ฯ อฺตโรป
#๑-๒ ม. อฺติตฺถิยาติ ทิสฺสติ ฯ
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โข ปริพฺพาชโก อนาถปณฺฑิก คหปตึ เอตทโวจ อนฺตวา โลโก ...
อนนฺตวา โลโก ... ต ชีว ต สรีร ... อฺ ชีว อฺ สรีร ...
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ... น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ... โหติ
จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ... เนว โหติ น น โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏ ิโก
อห คหปตีติ ฯ เอว วุตฺเต อนาถปณฺฑิโก คหปติ เต ปริพพฺ าชเก
เอตทโวจ ยฺวาย ภนฺเต อายสฺมา เอวมาห สสฺสโต โลโก
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏิโก อห คหปตีติ อิมสฺส
อยมายสฺมโต ทิฏิ อตฺตโน วา อโยนิโส มนสิการเหตุ อุปฺปนฺนา
ปรโฆสปจฺจยา ๑ วา สา โข ปเนสา ทิฏิ ภูตา สงฺขตา เจตยิตา
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ย โข ปน กิฺจิ ภูต สงฺขต เจตยิต
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ตทนิจฺจ ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตเทว ๒
โส อายสฺมา อลฺลีโน ตเทว โส อายสฺมา อชฺฌปู คโต โยปาย
ภนฺเต อายสฺมา เอวมาห อสสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ เอวทิฏิโก อห คหปตีติ อิมสฺสาป อยมายสฺมโต
ทิฏิ อตฺตโน วา อโยนิโส มนสิการเหตุ อุปฺปนฺนา ปรโฆสปจฺจยา
วา สา โข ปเนสา ทิฏิ ภูตา สงฺขตา เจตยิตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ย
โข ปน กิฺจิ ภูต สงฺขต เจตยิต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ตทนิจฺจ ยทนิจฺจ
ต ทุกฺข ย ทุกฺข ตเทว โส อายสฺมา อลฺลโี น ตเทว โส
อายสฺมา อชฺฌูปคโต โยปาย ภนฺเต อายสฺมา เอวมาห อนฺตวา
#๑ โป. ม. สพฺพตฺถวาเรสุ ปรโต โฆสปจฺจยา ฯ ๒ โป. ม. ตเทเวโส ฯ๔
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โลโก ... อนนฺตวา โลโก ... ต ชีว ต สรีร ... อฺ ชีว อฺ
สรีร ... โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ... น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ...
โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ... เนว โหติ น น
โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
เอวทิฏิโก อห คหปตีติ อิมสฺสาป อยมายสฺมโต ทิฏิ อตฺตโน วา
อโยนิโส มนสิการเหตุ อุปฺปนฺนา ปรโฆสปจฺจยา วา สา โข ปเนสา
ทิฏิ ภูตา สงฺขตา เจตยิตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ย โข ปน กิฺจิ
ภูต สงฺขต เจตยิต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ตทนิจฺจ ยทนิจฺจ ต ทุกฺข
ย ทุกฺข ตเทว โส อายสฺมา อลฺลโี น ตเทว โส อายสฺมา
อชฺฌูปคโตติ ฯ เอว วุตฺเต เต ปริพฺพาชกา อนาถปณฺฑิก คหปตึ
เอตทโวจุ พฺยากตานิ โข คหปติ อเมฺหหิ สพฺเพเหว ยถาสกานิ
ทิฏิคตานิ วเทหิ คหปติ กึทฏิ ิโกสิ ตุวนฺติ ฯ ย โข ปน ๑
ภนฺเต กิฺจิ ภูต สงฺขต เจตยิต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ตทนิจฺจ ยทนิจฺจ
ต ทุกฺข ย ทุกฺข ต เนต มม เนโสหมสฺมิ น เมโส
อตฺตาติ เอวทิฏิโก โข อห ภนฺเตติ ฯ ย โข คหปติ กิฺจิ ภูต
สงฺขต เจตยิต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ตทนิจฺจ ยทนิจฺจ ต ทุกฺข
ย ทุกฺข ตเทว ตฺว คหปติ อลฺลีโน ตเทว ตฺว คหปติ
อชฺฌูปคโตติ ฯ ย โข ปน ภนฺเต กิฺจิ ภูต สงฺขต เจตยิต
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน ตทนิจฺจ ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข ต เนต มม
เนโสหมสฺมิ น เมโส อตฺตาติ เอวเมต ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย
#๑ ม. ยุ. ปนสทฺโท นตฺถิ ฯ
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สุทิฏ ตสฺส จ อุตฺตรึ ๑ นิสฺสรณ ยถาภูต ปชานามีติ ฯ เอว
วุตฺเต เต ปริพฺพาชกา ตุณฺหีภูตา มงฺกุภูตา ปตฺตกฺขนฺธา อโธมุขา
ปชฺฌายนฺตา อปฺปฏิภาณา นิสีทึสุ อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ เต
ปริพฺพาชเก ตุณฺหีภูเต มงฺกุภูเต ปตฺตกฺขนฺเธ อโธมุเข ปชฺฌายนฺเต
อปฺปฏิภาเณ วิทิตฺวา อุฏายาสนา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อนาถปณฺฑิโก คหปติ ยาวตโก อโหสิ เตหิ อฺติตฺถิเยหิ
ปริพฺพาชเกหิ สทฺธึ กถาสลฺลาโป ต สพฺพ ภควโต อาโรเจสิ ฯ
สาธุ สาธุ คหปติ เอว โข เต คหปติ โมฆปุริสา กาเลน กาล
สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหตพฺพาติ อถโข ภควา อนาถปณฺฑิก
คหปตึ ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺเสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ
อถโข อนาถปณฺฑิโก คหปติ ภควตา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิโต
สมาทปโต สมุตเฺ ตชิโต สมฺปหสิโต อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข ภควา อจิรปกฺกนฺเต อนาถปณฺฑิเก
คหปติมฺหิ ภิกฺขู อามนฺเตสิ โยป โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ๒ ทีฆรตฺต
อเวธิธมฺโม อิมสฺมึ ธมฺมวินเย โสป เอวเมว ๓ อฺติตฺถิเย ปริพฺพาชเก
สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหยฺย ๔ ยถาต อนาถปณฺฑิเกน คหปตินา
นิคฺคหิตาติ ฯ
[๙๔] เอก สมย ภควา จมฺปาย วิหรติ คคฺคราย โปกฺขรณิยา
ตีเร ฯ อถโข วชฺชิยมาหิโต คหปติ ทิวาทิวสฺส จมฺปาย นิกฺขมิ
#๑ โป. ม. อุตฺตริ ฯ ๒ ม. ยุ. ภิกฺขุ วสฺสสตุปสมฺปนฺโน อิมสฺมึ ธมฺมวินเย ฯ
#๓ โป. ม. เอวเมว ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๔ โป. ม. ยุ. นิคฺคเณฺหยฺย ฯ
#สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ภควนฺต ทสฺสนาย อถโข วชฺชิยมาหิตสฺส คหปติสฺส เอตทโหสิ
อกาโล โข ตาว ภควนฺต ทสฺสนาย ปฏิสลฺลโี น ภควา
มโนภาวนียาน ๑ ภิกฺขูน อกาโล ทสฺสนาย ปฏิสลฺลีนา มโนภาวนียา
ภิกฺขู ยนฺนนู าห เยน อฺติตฺถิยาน ปริพฺพาชกาน อาราโม
เตนุปสงฺกเมยฺยนฺติ อถโข วชฺชิยมาหิโต คหปติ เยน อฺติตฺถิยาน
ปริพฺพาชกาน อาราโม เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา สงฺคมฺม สมาคมฺม อุนฺนาทิโน อุจฺจาสทฺทา
มหาสทฺทา อเนกวิหิต ติรจฺฉานกถ กเถนฺตา นิสินฺนา โหนฺติ อทฺทสสุ
โข เต อฺติตฺถิยา ปริพฺพาชกา วชฺชิยมาหิต คหปตึ ทูรโตว
อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน อฺมฺ สฺเปสุ อปฺปสทฺทา โภนฺโต โหนฺตุ
มา โภนฺโต สทฺทมกตฺถ อย วชฺชิยมาหิโต คหปติ อาคจฺฉติ สมณสฺส
โคตมสฺส สาวโก ยาวตา โข ปน สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา
คิหี โอทาตวสนา จมฺปาย ปฏิวสนฺติ อย เตส อฺตโร
วชฺชิยมาหิโต คหปติ อปฺปสทฺทกามา โข ปน เต อายสฺมนฺโต
อปฺปสทฺทวินีตา อปฺปสทฺทสฺส วณฺณวาทิโน อปฺเปว นาม อปฺปสทฺท
ปริส วิทิตฺวา อุปสงฺกมิตพฺพ มฺเยฺยาติ อถโข เต [๒] ปริพพฺ าชกา
ตุณฺหี อเหสุ ฯ อถโข วชฺชิยมาหิโต คหปติ เยน [๓] ปริพฺพาชกา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เตหิ อฺติตฺถิเยหิ ปริพฺพาชเกหิ สทฺธึ
สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข วชฺชิยมาหิต คหปตึ เต [๔] ปริพฺพาชกา เอตทโวจุ
#๑ ม. ยุ. ... นมฺป ฯ ๒-๓-๔ อฺติตฺถิยา ฯ
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สจฺจ กิร คหปติ สมโณ โคตโม สพฺพ ตป ครหติ สพฺพ ตปสฺสึ
ลูขาชีวึ เอกเสน อุปกฺโกสติ อุปวทตีติ ฯ น โข ภนฺเต ภควา สพฺพ
ตป ครหติ นป สพฺพ ตปสฺสึ ลูขาชีวึ เอกเสน อุปกฺโกสติ อุปวทติ
คารยฺห โข ภนฺเต ภควา ครหติ ปสสิย ๑ ปสสติ คารยฺห โข
ปน ภนฺเต ภควา ครหนฺโต ปสสิย ปสสนฺโต วิภชวาที ๒ ภควา น
โส ภควา เอตฺถ เอกสวาทีติ ๓ ฯ เอว วุตฺเต อฺตโร ปริพพฺ าชโก
วชฺชิยมาหิต คหปตึ เอตทโวจ อาคเมหิ ตฺว คหปติ ยสฺส ตฺว
สมณสฺส โคตมสฺส วณฺณ ภาสสิ โส ๔ สมโณ โคตโม เวนยิโก
อปฺปฺตฺติโกติ ฯ เอตฺถปาห ภนฺเต อายสฺมนฺเต วกฺขามิ สหธมฺเมน
อิท กุสลนฺติ ภนฺเต ภควตา ปฺตฺต อิท อกุสลนฺติ ภนฺเต
ภควตา ปฺตฺต อิติ กุสลากุสล ภควา ปฺายมาโน ๕
สปฺปฺตฺติโก น โส ภควา เวนยิโก อปฺปฺตฺติโกติ ฯ เอว วุตฺเต [๖]
ปริพฺพาชกา ตุณฺหีภูตา มงฺกุภูตา ปตฺตกฺขนฺธา อโธมุขา ปชฺฌายนฺตา
อปฺปฏิภาณา นิสีทึสุ ฯ อถโข วชฺชิยมาหิโต คหปติ เต ปริพพฺ าชเก
ตุณฺหีภูเต มงฺกุภูเต ปตฺตกฺขนฺเธ อโธมุเข ปชฺฌายนฺเต อปฺปฏิภาเณ
วิทิตฺวา อุฏ ายาสนา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข
วชฺชิยมาหิโต คหปติ ยาวตโก อโหสิ เตหิ อฺติตฺถิเยหิ ปริพฺพาชเกหิ
สทฺธึ กถาสลฺลาโป ต สพฺพ ภควโต อาโรเจสิ ฯ สาธุ สาธุ คหปติ
#๑ ม. ปสสิตพฺพ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. วิภชวาโท ฯ ๓ โป. ม. ยุ. เอกสวาโทติ ฯ
#๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ ปฺาปยมาโนติป ปาโ ฯ ๖ ม. ยุ. เต ฯ
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เอว โข เต คหปติ โมฆปุริสา กาเลน กาล สหธมฺเมน สุนคิ ฺคหิต
นิคฺคเหตพฺพา นาห คหปติ สพฺพ ตป ตปตพฺพนฺติ วทามิ น ปนาห
คหปติ สพฺพ ตป น ตปตพฺพนฺติ วทามิ นาห คหปติ สพฺพ สมาทาน
สมาทิตพฺพนฺติ วทามิ น ปนาห คหปติ [๑] สมาทาน น สมาทิตพฺพนฺติ
วทามิ นาห คหปติ สพฺพ ปธาน ปทหิตพฺพนฺติ วทามิ น ปนาห
คหปติ สพฺพ ปธาน น ปทหิตพฺพนฺติ วทามิ นาห คหปติ สพฺพ
ปฏินิสฺสคฺค ปฏินิสฺสชฺชติ พฺโพติ ๒ วทามิ น ปนาห คหปติ [๑] ปฏินิสฺสคฺค
น ปฏินิสฺสชฺชิตพฺโพติ วทามิ นาห คหปติ สพฺพ วิมุตตฺ ึ
วิมุจฺจิตพฺพาติ ๓ วทามิ น ปนาห คหปติ สพฺพ วิมุตฺตึ น วิมุจฺจิตพฺพาติ ๓
วทามิ ยฺหิ คหปติ ตป ตปโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ
กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ เอวรูป ตป น ตปตพฺพนฺติ วทามิ ยฺจ
ขฺวาสฺส คหปติ ตป ตปโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูป ตป ตปตพฺพนฺติ วทามิ ยฺหิ คหปติ
สมาทาน สมาทยโต ๔ อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺติ เอวรูป สมาทาน น สมาทิตพฺพนฺติ วทามิ ยฺจ
ขฺวาสฺส คหปติ สมาทาน สมาทยโต ๔ อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูป สมาทาน สมาทิตพฺพนฺติ วทามิ ยฺหิ
คหปติ ปธาน ปทหโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺติ เอวรูป ปธาน น ปทหิตพฺพนฺติ วทามิ ยฺจ ขฺวาสฺส
คหปติ ปธาน ปทหโต อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา
#๑ สพฺพนฺติ ปท ภฏ มฺเ ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺโพ ปฏินิสฺสคฺโค
#ปฏินิสฺสชฺชติ พฺโพติ ฯ อิโต ปร เอเสว นโย ฯ
#๓ สพฺพา วิมุตฺติ วิมุจฺจิตพฺพาติป ปาโ ฯ ๔ สมาทิยโตติป ปาโ ฯ
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อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูป ปธาน ปทหิตพฺพนฺติ วทามิ ยฺหิ คหปติ
ปฏินิสฺสคฺค ปฏินิสฺสชฺชโต อกุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมาถ
ปริหายนฺติ เอวรูโป ปฏินิสฺสคฺโค น ปฏินิสฺสชฺชิตพฺโพติ วทามิ
ยฺจ ขฺวาสฺส คหปติ ปฏินิสฺสคฺค ปฏินิสฺสชฺชโต อกุสลา ธมฺมา
ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูโป ปฏินิสฺสคฺโค
ปฏินิสฺสชฺชติ พฺโพติ วทามิ ยฺหิ คหปติ วิมุตฺตึ วิมุจฺจโต อกุสลา
ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ กุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ เอวรูปา วิมตุ ฺติ
น วิมุจฺจิตพฺพาติ วทามิ ยฺจ ขฺวาสฺส คหปติ วิมุตฺตึ วิมุจฺจโต
อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ กุสลา ธมฺมา อภิวฑฺฒนฺติ เอวรูปา
วิมุตฺติ วิมุจฺจิตพฺพาติ วทามีติ ฯ อถโข วชฺชยิ มาหิโต คหปติ ภควตา
ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิโต สมาทปโต สมุตฺเตชิโต สมฺปหสิโต
อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ อถโข
ภควา อจิรปกฺกนฺเต วชฺชิยมาหิเต คหปติมฺหิ ภิกฺขู อามนฺเตสิ โยป
โข ๑ ภิกฺขุ ทีฆรตฺต อปฺปรชกฺโข อิมสฺมึ ธมฺมวินเย โสป เอวเมว
อฺติตฺถิเย ปริพฺพาชเก สหธมฺเมน สุนิคฺคหิต นิคฺคเหยฺย ยถาต
วชฺชิยมาหิเตน คหปตินา นิคฺคหิตาติ ฯ
[๙๕] อถโข อุตฺติโย ปริพฺพาชโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข อุตฺติโย
ปริพฺพาชโก ภควนฺต เอตทโวจ กึ นุ โข โภ โคตม สสฺสโต โลโก
#๑ โป. ยุ. โส ฯ ม. โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ ฯ
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อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ [๑] อพฺยากต โข เอต อุตฺติย มยา
สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ กึ ปน โภ
โคตม อสสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ เอตมฺป
โข อุตฺติย อพฺยากต มยา อสสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ ฯ กึ นุ โข โภ โคตม อนฺตวา โลโก ... อนนฺตวา
โลโก ... ต ชีว ต สรีร ... อฺ ชีว อฺ สรีร ... โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา ... น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ... โหติ จ
น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ... เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ เอตมฺป โข อุตฺติยฏ
อพฺยากต มยา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ กึ นุ โข โภ โคตม สสฺสโต
โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ อิติ ปุฏโ สมาโน อพฺยากต
โข เอต อุตฺติย มยา สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ วเทสิ กึ ปน โภ โคตม อสสฺสโต โลโก อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ อิติ ปุฏโ สมาโน เอตมฺป โข อุตตฺ ิย
อพฺยากต มยา อสสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
วเทสิ กึ นุ โข โภ โคตม อนฺตวา โลโก ... อนนฺตวา โลโก ...
ต ชีว ต สรีร ... อฺ ชีว อฺ สรีร ... โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา ... น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ... โหติ จ น จ โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณา ... เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา
#๑ โป. ยนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ อิติ ปุฏโ สมาโน เอตมฺป โข
อุตฺติย อพฺยากต มยา เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วเทสิ อถ กิฺจรหิ โภตา โคตเมน
พฺยากตนฺติ ฯ อภิฺา โข อห อุตฺติย สาวกาน ธมฺม เทเสมิ
สตฺตาน วิสุทฺธิยา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน
อตฺถงฺคมาย ายสฺส อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ ย ปเนต
ภว โคตโม อภิฺา สาวกาน ธมฺม เทเสสิ สตฺตาน วิสุทฺธิยา
โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ทุกฺขโทมนสฺสาน อตฺถงฺคมาย ายสฺส
อธิคมาย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย สพฺโพ วา ๑ เตน โลโก นิยฺยาสฺสติ ๒
อุปฑฺโฒ วา ติภาโค วา ๓ เอว วุตฺเต ภควา ตุณฺหี อโหสิ ฯ อถโข
อายสฺมโต อานนฺทสฺส เอตทโหสิ มาเหว ๔ โข อุตฺติโย ปริพฺพาชโก
ปาปก ทิฏิคต ปฏิลภิ ๕ สพฺพ สามุกฺกสิก วต เม สมโณ โคตโม
ปฺห ปุฏโ  สสาเทติ โน วิสชฺเชติ นูน น ๖ วิสหตีติ ตทสฺส
อุตฺติยสฺส ปริพฺพาชกสฺส ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ อถโข อายสฺมา
อานนฺโท อุตฺติย ปริพฺพาชก เอตทโวจ เตนหาวุโส อุตฺติย อุปมนฺเต
กริสฺสามิ อุปมายมิเธกจฺเจ วิฺู ปุรสิ า ภาสิตสฺส อตฺถ อาชานนฺติ
เสยฺยถาป อาวุโส อุตฺติย รฺโ ปจฺจนฺติม นคร ต ทฬฺหทฺทาล ๗
ทฬฺหปาการโตรณ เอกทฺวาร ตตฺรสฺส โทวาริโก ปณฺฑิโต พฺยตฺโต
เมธาวี อฺาตาน นิวาเรตา ๘ าตาน ปเวเสตา โส ตสฺส นครสฺส
สมนฺตา อนุปริยายปถ [๙] อนุกฺกมมาโน น ปสฺเสยฺย ปาการสนฺธึ วา
#๑ ยุ. จ ฯ ๒ โป. ยุ. นิยฺยิสสฺ ติ ฯ ม. นียติ ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
#๓ โป. อุปฑฺโฒ วาติ โภ โคตม วเทหีติ ฯ ม. ยุ. ติภาโค ฯ ๔ ม. ยุ. มาเหว ฯ
#๕ โป. ยุ. ปฏิลภติ ฯ ๖ ม. ยุ. น นูน ฯ ๗ ม. นคร ทฬฺหุทฺธาป ฯ ยุ. นคร
#ทฬฺหุทฺทาป ฯ ๘ โป. นิวาเรตฺวา าตาน ปเวเสตฺวา ฯ ๙ ม. อนุกฺกมติ
#อนุปริยายปถ อิติ ทิสฺสติ ฯ
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ปาการวิวร วา อนฺตมโส วิฬารนิสสฺ กนมตฺตมฺป ๑ โน จ ขฺวาสฺส
เอว าณ โหติ เอตฺตกา ปาณา อิม นคร ปวิสนฺติ วา
นิกฺขมนฺติ วาติ ฯ อถ ขฺวาสฺส เอวเมตฺถ โหติ เย โข เกจิ โอฬาริกา
ปาณา อิม นคร ปวิสนฺติ วา นิกฺขมนฺติ วา สพฺเพ เต อิมินา
ทฺวาเรน ปวิสนฺติ วา นิกฺขมนฺติ วาติ เอวเมว โข อาวุโส อุตฺติย
น ตถาคตสฺส เอว อุสฺสกุ ฺกต ๒ โหติ สพฺโพ วา เตน โลโก นิยฺยาสฺสติ
อุปฑฺโฒ วา ติภาโค วาติ ฯ อถโข เอวเมตฺถ ตถาคตสฺส โหติ
เย โข เกจิ โลกมฺหา นิยฺยึสุ วา นิยยฺ นฺติ วา นิยยฺ าสฺสนฺติ วา
สพฺเพ เต ปฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปฺาย
ทุพฺพลีกรเณ จตูสุ สติปฏาเนสุ สุปติฏิตจิตฺตา สตฺต โพชฺฌงฺเค
ยถาภูต ภาเวตฺวา เอวเมเต โลกมฺหา นิยฺยึสุ วา นิยฺยนฺติ วา นิยฺยาสฺสนฺติ
วาติ ฯ ยเทว โข ตฺว อาวุโส ๓ อุตฺติย ภควนฺต อิม ๔ ปฺห อปุจฺฉิ
ตเทเวต ปฺห ภควนฺต อฺเน ปริยาเยน อปุจฺฉิ ๕ ตสฺมา เต
ต ภควา น พฺยากาสีติ ฯ
[๙๖] เอก สมย อายสฺมา อานนฺโท [๖] รตฺติยา ปจฺจูสสมย
ปจฺจุฏาย เยน ตโปทา เตนุปสงฺกมิ คตฺตานิ ปริสิฺจิตุ ตโปทาย ๗
คตฺตานิ ปริสิฺจิตฺวา ปจฺจุตฺตริตฺวา เอกจีวโร อฏาสิ คตฺตานิ
#๑ ม. พิฬารนิกฺขมนมตฺตมฺป ฯ ๒ โป. ม. อุสฺสุกฺก ฯ ๓ โป. ยเทว เขฺวตฺถ
#อาวุโส อิม ปฺห อปุจฺฉ ฯ ๔ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๕ โป. อปุจฺฉ ฯ
#๖ ม. ยุ. ราชคเห วิหรติ ตโปทาราเม อถโข อายสฺมา อานนฺโทติ อตฺถิ ฯ ๗ โป. ม.
#ตโปเท ฯ
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ปุพฺพาปยมาโน ฯ โกกนุโทป โข ปริพฺพาชโก รตฺติยา ปจฺจูสสมย
ปจฺจุฏาย เยน ตโปทา เตนุปสงฺกมิ คตฺตานิ ปริสิฺจิตุ อทฺทสา
โข โกกนุโท ปริพฺพาชโก อายสฺมนฺต อานนฺท ทูรโตว อาคจฺฉนฺต
ทิสฺวาน อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ เกฺวตฺถ ๑ อาวุโสติ ฯ อหมาวุโส
ภิกฺขูติ ฯ กตเม อาวุโส ภิกฺขูติ ๒ ฯ สมณา อาวุโส สกฺยปุตฺติยาติ ๓ ฯ
ปุจฺเฉยฺยาม มย อายสฺมนฺต กิฺจิเทว เทส สเจ อายสฺมา โอกาส
กโรติ ปฺหสฺส เวยฺยากรณายาติ ปุจฺฉาวุโส สุตวฺ า เวทิสฺสามาติ กึ
นุ โข โภ สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
เอวทิฏิโก ๔ ภวนฺติ ฯ น โข อห อาวุโส เอวทิฏิโก สสฺสโต โลโก
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ กึ นุ โข ๕ โภ อสสฺสโต โลโก
อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏิโก ภวนฺติ ฯ น โข อห
อาวุโส เอวทิฏิโก อสสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ
กึ นุ โข โภ อนฺตวา โลโก ... อนนฺตวา โลโก ... ต
ชีว ต สรีร ... อฺ ชีว อฺ สรีร ... โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ...
น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ... โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา ... เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏิโก ภวนฺติ ฯ น โข อห อาวุโส
เอวทิฏิโก เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ ฯ เตนหิ ภว น ชานาติ น ปสฺสตีติ ฯ
น โข อห อาวุโส น ชานามิ น ปสฺสามิ ชานามิห อาวุโส
#๑ ยุ. กวตฺถ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. กตเมส อาวุโส ภิกฺขูนนฺติ ฯ ๓ โป. ม. ยุ.
#สมณาน อาวุโส สกฺยปุตตฺ ิยานนฺติ ฯ ๔ โป. ม. ยุ. เอวทิฏิ ฯ สพฺพตฺถ
#อีทิสเมว ฯ ๕ ม. ยุ. กึ ปน โภ ฯ
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ปสฺสามีติ ฯ กึ นุ โข โภ สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ
โมฆมฺนฺติ เอวทิฏิโก ภวนฺติ อิติ ปุฏโ  สมาโน น โข อห
อาวุโส เอวทิฏิโก สสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
วเทสิ กึ นุ โข ๑ โภ อสสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
เอวทิฏิโก ภวนฺติ ปุฏโ  สมาโน น โข อห อาวุโส
เอวทิฏิโก อสสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ
วเทสิ กึ นุ โข โภ อนฺตวา โลโก ... อนนฺตวา โลโก ... ต
ชีว ต สรีร ... อฺ ชีว อฺ สรีร ... โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ...
น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ... โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา ... เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ เอวทิฏิโก ภวนฺติ อิติ ปุฏโ สมาโน น
โข อห อาวุโส เอวทิฏิโก เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ วเทสิ เตนหิ ภว
น ชานาติ น ปสฺสตีติ อิติ ปุฏโ สมาโน น โข อห อาวุโส
น ชานามิ น ปสฺสามิ ชานามห อาวุโส ปสฺสามีติ วเทสิ ฯ
ยถากถ ปนาวุโส อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ ทฏพฺโพติ สสฺสโต
โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ โข อาวุโส ทิฏิคตเมต
อสสฺสโต โลโก อิทเมว สจฺจ โมฆมฺนฺติ โข อาวุโส
ทิฏิคตเมต อนฺตวา โลโก ... อนนฺตวา โลโก ... ต ชีว ต
สรีร ... อฺ ชีว อฺ สรีร ... โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ... น
#๑ โป. ม. ยุ. กึ ปน ฯ
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โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา ... โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต
ปรมฺมรณา ... เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณา อิทเมว
สจฺจ โมฆมฺนฺติ โข อาวุโส ทิฏิคตเมต ยาวตา อาวุโส
ทิฏิคตา ยาวตา ทิฏิฏ านา อธิฏาน ปริยฏุ าน [๑] สมุคฺฆาโต
ตมห ชานามิ ตมห ปสฺสามิ ตมห ชานนฺโต ชานามีติ ตมห
ปสฺสนฺโต ปสฺสามีติ กฺยาห วกฺขามิ น ชานามิ น ปสฺสามีติ8
ชานามห อาวุโส ปสฺสามีติ ฯ โก นาม อายสฺมา กถฺจ
ปนายสฺมนฺต สพฺรหฺมจารี สฺชานนฺตีติ ฯ อานนฺโทติ โข เม อาวุโส
นาม อานนฺโทติ จ ปน ม สพฺรหฺมจารี สฺชานนฺตีติ ฯ
มหาจริเยน กิร โภ สทฺธึ มนฺตยมานา น ชานิมฺหา ๒ อายสฺมา
อานนฺโทติ ฯ สเจ หิ มย สฺชาเนยฺยาม อยมายสฺมา อานนฺโทติ
เอตฺตกมฺป โน นปฺปฏิภาเสยฺย ๓ ขมตุ จ เม อายสฺมา อานนฺโทติ ฯ
[๙๗] ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อาหุเนยฺโย ๔
ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺส
กตเมหิ ทสหิ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต
วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย
สิกฺขติ สิกขฺ าปเทสุ พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนิจโย เย
เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ
สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ  ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส
ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา
#๑ โป. สมุฏ าน ฯ ม. ทิฏิฏาน ทิฏ ิอธิฏาน ทิฏิปริยุฏาน
#ทิฏิสมุฏาน ทิฏิสมุคฺฆาโต ฯ ยุ. ทิฏีาน ... อธิฏาน ...
#ปริยุฏาน ... สมุฏาน ... สมุคฺฆาโต ฯ ๒ ม. ยุ. ชานิมฺหา ฯ
#๓ นปฺปฏิภาเสยฺยุนฺติ ภวิตพฺพ ฯ ๔ ม. ยุ. โหติตี อตฺถิ ฯ
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สุปฺปฏิวิทฺธา กลฺยาณมิตฺโต โหติ กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโก
สมฺมาทิฏิโก โหติ สมฺมาทสฺสเนน สมนฺนาคโต อเนกวิหิต อิทฺธิวิธ
ปจฺจนุโภติ เอโกป หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาป หุตฺวา เอโก
โหติ อาวิภาว ติโรภาว ติโรกุฑฺฑ ติโรปาการ ติโรปพฺพต
อสชฺชมาโน คจฺฉติ เสยฺยถาป อากาเส ปวิยาป อุมฺมุชฺชนิมฺมชุ ฺช กโรติ
เสยฺยถาป อุทเก อุทเกป อภิชฺชมาเน คจฺฉติ เสยฺยถาป ปวิย
อากาเสป ปลฺลงฺเกน กมติ เสยฺยถาป ปกฺขี สกุโณ อิเมป
จนฺทิมสุริเย เอวมหิทฺธิเก เอวมหานุภาเว ปาณินา ปรามสติ ปริมชฺชติ
ยาว พฺรหฺมโลกาป กาเยน จ ๑ วส วตฺเตติ ทิพฺพาย โสตธาตุยา
วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท สุณาติ ทิพฺเพ จ มานุเส
จ เย ทูเร สนฺติเก จ ปรสตฺตาน ปรปุคฺคลาน เจตสา เจโต
ปริจฺจ ปชานาติ สราค วา จิตฺต สราค จิตฺตนฺติ ปชานาติ
วีตราค วา จิตฺต วีตราค จิตฺตนฺติ ปชานาติ 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 ๒ ... สอุตฺตร วา จิตฺต ... อนุตฺตร วา จิตฺต ...
สมาหิต วา จิตฺต ... อสมาหิต วา ๓ จิตฺต ... วิมุตฺต วา จิตฺต ...
อวิมุตฺต วา จิตฺต อวิมตุ ฺต จิตฺตนฺติ ๔ ปชานาติ อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย
ติสฺโสป ชาติโย จตสฺโสป ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย
#๑ ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ โป. ยุ. อมหคฺคต ... มหคฺคต ... ฯ ๓ โป. ยุ.
#อสมาหิต ... สมาหิต ... ฯ ๔ โป. ยุ. อวิมุตฺต ... วิมุตฺต ... ฯ
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วีสมฺป ชาติโย ตึสมฺป ชาติโย จตฺตาฬีสมฺป ชาติโย ปฺาสมฺป
ชาติโย ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป ชาติสตสหสฺสมฺป อเนเกป สวฏฏกปฺเป
อเนเกป วิวฏฏกปฺเป อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ
เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ ตตฺรปาสึ ๑
เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที
เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต อิธุปฺปนฺโนติ ๒ อิติ สาการ
สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน
อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเตx
สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ
อิเม วต [๓] 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
ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
#๑ โป. ยุ. ตตฺราปาสิ ฯ ๒ ม. อิธูปปนฺโนติ ฯ โป. ยุ. อิธุปปนฺโนติ ฯ
#๓ ม. เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกขฺ ุ
อาหุเนยฺโย โหติ ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย อฺชลิกรณีโย อนุตฺตร
ปฺุกฺเขตฺต โลกสฺสาติ ฯ
[๙๘] ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ ยสฺส
ยสฺส ทิสาย วิหรติ ผาสุเยว วิหรติ กตเมหิ ทสหิ เถโร โหติ
รตฺตฺู จิรปพฺพชิโต สีลวา โหติ สมาทาย สิกฺขติ 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 อุภยานิ
โข ปนสฺส ปาติโมกฺขานิ วิตฺถาเรน สฺวาคตานิ โหนฺติ สุวิภตฺตานิ
สุปฺปวตฺตานิ ๑ วินิจฺฉิตานิ สุตฺตโส อนุพฺยฺชนโส อธิกรณสมุปฺปาทวูปสมกุสโล
โหติ ธมฺมกาโม โหติ ปยสมุทาหาโร อภิธมฺเม อภิวินเย
อุฬารปามุชฺโช ๒ สนฺตุฏโ โหติ อิตรีตรจีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ปาสาทิโก โหติ อภิกฺกนฺตปฏิกฺกนฺเต ๓
สุสวุโต อนฺตรฆเรป ๔ นิสชฺชาย จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน ๕
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อาสวานฺจ
ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ
#๑ โป. ม. ยุ. สุปวตฺตีนิ ฯ ๒ โป. ม. อุฬารปาโมชฺโช ฯ ๓ โป. อติกฺกนฺตปฏิกกฺ นฺโต ฯ
#๔ ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๕ โป. ยุ. อภิเจตสิกาน ฯ
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สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ ยสฺส ยสฺส ทิสาย วิหรติ ผาสุเยว วิหรตีติ ฯ
[๙๙] อถโข อายสฺมา อุปาลิ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อายสฺมา อุปาลิ ภควนฺต เอตทโวจ อิจฺฉามห ภนฺเต อรฺวนปตฺถานิ ๑
ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวิตุนฺติ ฯ ทุรภิสมฺภวานิ หิ ๒
โข อุปาลิ อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ทุกฺกร ปวิเวก
ทุรภิรม เอกตฺเต หรนฺติ มฺเ มโน วนานิ สมาธึ อลภมานสฺส
ภิกฺขุโน โย โข อุปาลิ เอว วเทยฺย อห สมาธึ อลภมาโน
อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวิสฺสามีติ ตสฺเสต
ปาฏิกงฺข สสีทิสฺสติ วา อุปฺปลวิสฺสติ ๓ วา เสยฺยถาป อุปาลิ มหาอุทกรหโท
อถ อาคจฺเฉยฺย หตฺถินาโค สตฺตรตโน วา อฑฺฒฏรตโน ๔
วา ตสฺส เอวมสฺส ยนฺนนู าห อิม อุทกรหท โอคาเหตฺวา กณฺณสนฺโธวิกป
ขิฑฺฑ กีเฬยฺย ปฏิสนฺโธวิกป ขิฑฺฑ กีเฬยฺย กณฺณสนฺโธวิกป
ขิฑฺฑ กีฬิตวฺ า ปฏิสนฺโธวิกป ขิฑฺฑ กีฬิตวฺ า นฺหาตฺวา ๕
จ ปวิตฺวา จ ปจฺจุตฺตริตฺวา เยน กาม ปกฺกเมยฺยนฺติ โส ต
อุทกรหท โอคาเหตฺวา กณฺณสนฺโธวิกป  ขิฑฺฑ กีเฬยฺย ปฏิสนฺโธวิกป
ขิฑฺฑ กีเฬยฺย กณฺณสนฺโธวิกป ขิฑฺฑ กีฬิตวฺ า ปฏิสนฺโธวิกป
ขิฑฺฑ กีฬิตวฺ า นฺหาตฺวา จ ปวิตฺวา จ ปจฺจุตฺตริตฺวา เยน
กาม ปกฺกเมยฺย ต กิสฺส เหตุ มหา อุปาลิ ๖ อตฺตภาโว คมฺภีเร
คาธ วินฺทติ อถ อาคจฺเฉยฺย สโส วา พิฬาโร วา ตสฺส เอวมสฺส
#๑ โป. ยุ. อรฺเ วนปตฺกานิ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ยุ. หิสทฺโท นตฺถิ ฯ
#๓ ม. สพฺพตฺถ วาเรสุ อุปฺลวิสฺสติ ฯ ๔ โป. อฑฺฒฏฺตฺตรรตโน ฯ ยุ. อฑฺฒรตโน ฯ
#๕ ม. สพฺพตฺถ วาเรสุ นฺหตฺวา ฯ ๖ สี. ยุ. มหา หุปาล ฯ
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โก จาห โก จ หตฺถินาโค ยนฺนูนาห อิม อุทกรหท โอคาเหตฺวา
กณฺณสนฺโธวิกป ขิฑฺฑ กีเฬยฺย ปฏิสนฺโธวิกป ขิฑฺฑ กีเฬยฺย
กณฺณสนฺโธวิกป ขิฑฺฑ กีฬิตฺวา ปฏ ิสนฺโธวิกป ขิฑฺฑ กีฬิตวฺ า นฺหาตฺวา
จ ปวิตฺวา จ ปจฺจุตฺตริตฺวา เยน กาม ปกฺกเมยฺยนฺติ โส ต
อุทกรหท สหสา อปฺปฏิสงฺขาย ๑ ตสฺเสต ปาฏิกงฺข สสีทิสฺสติ วา
อุปฺปลวิสฺสติ วา ต กิสสฺ เหตุ ปริตฺโต อุปาลิ ๒ อตฺตภาโว
คมฺภีเร คาธ น วินฺทติ เอวเมว โข อุปาลิ โย เอว วเทยฺย
อห สมาธึ อลภมาโน อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
ปฏิเสวิสฺสามีติ ตสฺเสต ปาฏิกงฺข สสีทิสฺสติ วา อุปฺปลวิสฺสติ ๓ วา
เสยฺยถาป อุปาลิ ทหโร กุมาโร มนฺโท อุตฺตานเสยฺยโก สเกน มุตฺตกรีเสน
กีฬติ ต กึ มฺสิ อุปาลิ นนฺวาย เกวลา ปริปรู า
พาลขิฑฺฑาติ ๔ ฯ เอว ภนฺเต ฯ ส โข โส อุปาลิ กุมาโร อปเรน
สมเยน วุทฺธมิ นฺวาย อินฺทฺริยาน ปริปากมนฺวาย ยานิ ตานิ ๕ กุมารกาน
กีฬาปนกานิ ภวนฺติ เสยฺยถีท วงฺกก ๖ ฆฏิก โมกฺขจิก ปงฺคุลิก ๗
ปตฺตาฬฺหก รถก ธนุก เตหิ กีฬติ ต กึ มฺสิ อุปาลิ นนฺวาย
ขิฑฺฑา ปุรมิ าย ขิฑฺฑาย อภิกฺกนฺตตรา จ ปณีตตรา จาติ ฯ เอว
ภนฺเต ฯ ส โข โส อุปาลิ กุมาโร อปเรน สมเยน วุทฺธิมนฺวาย
อินฺทฺริยาน ปริปากมนฺวาย ปฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต
ปริจาเรติ จกฺขุวิฺเยฺเยหิ รูเปหิ อิฏเ หิ กนฺเตหิ มนาเปหิ ปยรูเปหิ
#๑ โป. ม. อปฺปฏิสงฺขา ฯ เอตฺถนฺตเร จ ปกฺขนฺเทยฺยาติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ยุ. หุปาลิ ฯ
#๓ ม. อุปลฺวสิ ฺสติ วาติ ฯ ๔ โป. พาลกิฬาติ ฯ ๕ ม. ยานิ กานิจิ ฯ
#๖ โป. ยุ. วงฺก ฯ ๗ โป. วตุลก ฯ ม. ยุ. จิงฺคุลก ฯ
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กามูปสฺหิเตหิ รชนีเยหิ โสตวิฺเยฺเยหิ สทฺเทหิ ... ฆานวิฺเยฺเยหิ
คนฺเธหิ ... ชิวฺหาวิฺเยฺเยหิ รเสหิ ... กายวิฺเยฺเยหิ
โผฏพฺเพหิ อิฏเหิ กนฺเตหิ มนาเปหิ ปยรูเปหิ กามูปสฺหิเตหิ
รชนีเยหิ ต กึ มฺสิ อุปาลิ นนฺวาย ขิฑฺฑา ปุริมาหิ ขิฑฺฑาหิ
อภิกฺกนฺตตรา จ ปณีตตรา จาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อิธ โข ปน [๑]
อุปาลิ ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน
สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน
พุทฺโธ ภควา โส อิม โลก สเทวก สมารก สพฺรหฺมก สสฺสมณพฺราหฺมณึ
ปช สเทวมนุสฺส สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทติ โส
ธมฺม เทเสติ อาทิกลฺยาณ มชฺเฌกลฺยาณ ปริโยสานกลฺยาณ สาตฺถ
สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ  ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ ต ธมฺม
สุณาติ คหปติ วา คหปติปุตฺโต วา อฺตรสฺมึ วา กุเล ปจฺฉา
ชาโต โส ต ธมฺม สุตฺวา ตถาคเต สทฺธ ปฏิลภติ โส เตน
สทฺธาปฏิลาเภน สมนฺนาคโต อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ สมฺพาโธ ฆราวาโส
รชาปโถ อพฺโภกาโส ปพฺพชา นยิท สุกร อคาร อชฺฌาวสตา เอกนฺตปริปุณฺณ
เอกนฺตปริสุทฺธ สงฺขลิขิต พฺรหฺมจริย จริตุ ยนฺนูนาห
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา
อนคาริย ปพฺพเชยฺยนฺติ โส อปเรน สมเยน อปฺป วา โภคกฺขนฺธ
ปหาย มหนฺต วา โภคกฺขนฺธ ปหาย อปฺป วา าติปริวฏฏ ปหาย
มหนฺต วา าติปริวฏฏ ปหาย เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา กาสายานิ
#๑ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร โวติ อตฺถิ ฯ
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วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชติ โส เอว ปพฺพชิโต
สมาโน ภิกขฺ ูน สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต โหติ นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป
วิหรติ อทินฺนาทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ
ทินฺนาทายี ทินฺนปาฏิกงฺขี อเถเนน สุจิภูเตน อตฺตนา วิหรติ อพฺรหฺมจริย
ปหาย พฺรหฺมจารี โหติ อาราจารี วิรโต เมถุนา คามธมฺมา มุสาวาท
ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ เถโต ปจฺจยิโก
อวิสวาทโก โลกสฺส ปสุณ วาจ ปหาย ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต
โหติ น อิโต สุตฺวา อมุตฺร ๑ อกฺขาตา อิเมส เภทาย อมุตฺร
วา สุตฺวา น อิเมส อกฺขาตา อมูส เภทาย อิติ ภินฺนาน วา
สนฺธาตา สหิตาน วา อนุปฺปทาตา สมคฺคาราโม สมคฺครโต สมคฺคนนฺที
สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา โหติ ผรุส วาจ ปหาย ผรุสาย วาจาย
ปฏิวิรโต โหติ ยา สา วาจา กณฺณสุขา เปมนิยา ๒ หทยงฺคมา
โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ สมฺผปฺปลาป
ปหาย สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ กาลวาที ภูตวาที
อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที นิธานวตึ วาจ ภาสิตา โหติ กาเลน
สาปเทส ปริยนฺตวตึ อตฺถสฺหิต โส พีชคามภูตคามสมารมฺภา
ปฏิวิรโต โหติ เอกภตฺติโก โหติ รตฺตูปรโต วิรโต วิกาลโภชนา
นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา ปฏิวิรโต โหติ มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา ปฏิวิรโต โหติ อุจฺจาสยนมหาสยนา ปฏิวิรโต
#๑ ม. อิโต สุตฺวา น อมุตฺร ฯ ๒ ม. เปมนียา ฯ
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โหติ ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา ปฏิวริ โต โหติ อามกธฺปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต โหติ อามกมสปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ อิตฺถีกุมาริปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต โหติ ทาสิทาสปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต โหติ
อเชฬกปฏิคคฺ หณา ปฏิวิรโต โหติ กุกฺกฏุ สูกรปฏิคฺคหณา ปฏิวิรโต
โหติ หตฺถิควาสฺสวฬวปฏิคฺคหณา ๑ ปฏิวิรโต โหติ เขตฺตวตฺถุปฏิคฺคหณา
ปฏิวิรโต โหติ ทูเตยฺยปหีนคมนานุโยคา ปฏิวิรโต โหติ กยวิกฺกยา
ปฏิวิรโต โหติ ตุลากูฏกสกูฏมานกูฏา ปฏิวิรโต โหติ อุกฺโกฏนวฺจนิกนิกติสาวิโยคา ๒ ปฏิวิรโต โหติ เฉทนวธพนฺธวิปราโมสอาโลปสาหสา ๓
ปฏิวิรโต โหติ โส สนฺตุฏโ โหติ กายปริหาริเกน จีวเรน
กุจฺฉิปริหาริเกน ปณฺฑปาเตน เยน เยเนว ปกฺกมติ สมาทาเยว ปกฺกมติ
เสยฺยถาป นาม ปกฺขี สกุโณ เยน เยเนว เฑติ ๔ สปตฺตภาโรว เฑติ
เอวเมว ภิกฺขุ สนฺตุฏโ  โหติ กายปริหาริเกน จีวเรน กุจฺฉิปริหาริเกน$
ปณฺฑปาเตน เยน เยเนว ปกฺกมติ สมาทาเยว ปกฺกมติ โส อิมินา
อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต อนวชฺชสุข ปฏิสเวเทติ ฯ
โส จกฺขุนา รูป ทิสวฺ า น นิมิตตฺ คฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี
ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ
จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ โสเตน สทฺท สุตฺวา ...
ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย รส สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ
ผุสิตฺวา ... มนสา ธมฺม วิฺาย น นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี
#๑ ม. ยุ. ... ควาสฺส ... ฯ ๒ ม. ยุ. สาจิโยคา ฯ ๓ ม. ยุ. เฉทนวธพนฺธนวิปราโมส
#อาโลปสหสาการา ฯ ๔ โป. สณฺเฑติ ฯ
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ยตฺวาธิกรณเมน มนินทฺ ฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย
ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินทฺ ฺริย มนินทฺ ฺริเย สวร อาปชฺชติ โส อิมินา
อริเยน อินฺทฺริยสวเรน สมนฺนาคโต อชฺฌตฺต อพฺยาเสกสุข ๑ ปฏิสเวเทติ ฯ
โส อภิกกฺ นฺเต ปฏิกกฺ นฺเต สมฺปชานการี โหติ อาโลกิเต
วิโลกิเต สมฺปชานการี โหติ สมฺม
ิ ฺชิเต ปสาริเต สมฺปชานการี
โหติ สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ สมฺปชานการี โหติ อสิเต ปเต
ขายิเต สายิเต สมฺปชานการี โหติ อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม สมฺปชานการี
โหติ คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณฺหีภาเว
สมฺปชานการี โหติ โส อิมินา จ อริเยน สีลกฺขนฺเธน สมนฺนาคโต
อิมินา จ อริเยน อินฺทฺริยสวเรน สมนฺนาคโต อิมินา จ อริเยน
สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคโต วิวิตฺต เสนาสน ภชติ อรฺ รุกฺขมูล
ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปตฺถ อพฺโภกาส ปลาลปฺุช โส
อรฺคโต วา รุกฺขมูลคโต วา สฺุาคารคโต วา นิสีทติ ปลฺลงฺก
อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมขุ  สตึ 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
#๑ โป. อพฺยาปชฺฌ สุข ฯ
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วูปสนฺตจิตฺโต อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจา จิตฺต ปริโสเธติ วิจิกิจฺฉ ปหาย
ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิหรติ อกถกถี กุสเลสุ ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉาย จิตฺต
ปริโสเธติ ฯ
โส อิเม ปฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส ๑ อุปกฺกิเลเส ปฺาย
ทุพฺพลีกรเณ วิวิจฺเจว กาเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก
สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ต กึ
มฺสิ อุปาลิ นนฺวาย วิหาโร ปุริเมหิ วิหาเรหิ อภิกฺกนฺตตโร จ
ปณีตตโร จาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อิมมฺป โข อุปาลิ มม สาวกา
อตฺตนิ ธมฺม สมฺปสฺสมานา ๒ อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
ปฏิเสวนฺติ โน จ โข ตาว อนุปฺปตฺตสทตฺถา วิหรนฺติ ปุน
จ ปร อุปาลิ ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา ... ทุตยิ  ฌาน อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ต กึ มฺสิ อุปาลิ นนฺวาย วิหาโร ปุริเมหิ วิหาเรหิ
อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อิมมฺป โข
อุปาลิ มม สาวกา อตฺตนิ ธมฺม สมฺปสฺสมานา อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวนฺติ โน จ โข ตาว อนุปฺปตฺตสทตฺถา
วิหรนฺติ ปุน จปร อุปาลิ ภิกฺขุ ปติยา จ วิราคา ... ตติย ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ต กึ มฺสิ อุปาลิ นนฺวาย วิหาโร ปุริเมหิ
วิหาเรหิ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อิมมฺป
โข อุปาลิ มม สาวกา อตฺตนิ ธมฺม สมฺปสฺสมานา อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวนฺติ โน จ โข ตาว อนุปฺปตฺตสทตฺถา
#๑ โป. เจตสา ฯ ๒ โป. สพฺพตฺถ วาเรสุ สมฺผสฺสมานา ฯ
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วิหรนฺติ ปุน จปร อุปาลิ ภิกฺขุ สุขสฺส จ ปหานา ... จตุตฺถ
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ต กึ มฺสิ อุปาลิ นนฺวาย วิหาโร
ปุริเมหิ วิหาเรหิ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ
อิมมฺป โข มม สาวกา อตฺตนิ ธมฺม สมฺปสฺสมานา อรฺวนปตฺถานิ
ปนฺตานิ เสนาสนานิ ปฏิเสวนฺติ โน จ โข ตาว อนุปฺปตฺตสทตฺถา
วิหรนฺติ ปุน จปร อุปาลิ ภิกฺขุ สพฺพโส รูปสฺาน
สมติกฺกมา ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา
อนนฺโต อากาโสติ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ต กึ
มฺสิ อุปาลิ นนฺวาย วิหาโร ปุริเมหิ วิหาเรหิ อภิกฺกนฺตตโร จ
ปณีตตโร จาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อิมมฺป โข อุปาลิ มม สาวกา
อตฺตนิ ธมฺม สมฺปสฺสมานา อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
ปฏิเสวนฺติ โน จ โข ตาว อนุปฺปตฺตสทตฺถา วิหรนฺติ ปุน
จปร อุปาลิ ภิกฺขุ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม อนนฺต
วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ... สพฺพโส
วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ... สพฺพโส อากิฺจฺายตน สมติกฺกมฺม สนฺตเมต
ปณีตเมตนฺติ เนวสฺานาสฺายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ ต กึ
มฺสิ อุปาลิ นนฺวาย วิหาโร ปุริเมหิ วิหาเรหิ อภิกฺกนฺตตโร จ
ปณีตตโร จาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อิมมฺป โข อุปาลิ มม สาวกา
อตฺตนิ ธมฺม สมฺปสฺสมานา อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
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ปฏิเสวนฺติ โน จ โข ตาว อนุปฺปตฺตสทตฺถา วิหรนฺติ ปุน จปร
อุปาลิ ภิกฺขุ สพฺพโส เนวสฺานาสฺายตน สมติกฺกมฺม สฺาเวทยิตนิโรธ
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ปฺาย จสฺส ทิสฺวา อาสวา ปริกขฺ ีณา
โหนฺติ ต กึ มฺสิ อุปาลิ นนฺวาย วิหาโร ปุริเมหิ วิหาเรหิ
อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จาติ ฯ เอว ภนฺเต ฯ อิมมฺป โข อุปาลิ
มม สาวกา อตฺตนิ ธมฺม สมฺปสฺสมานา อรฺวนปตฺถานิ ปนฺตานิ
เสนาสนานิ ปฏิเสวนฺติ โน จ โข ตาว อนุปฺปตฺตสทตฺถา วิหรนฺติ
อิงฺฆ ตฺว อุปาลิ สงฺเฆ วิหราหิ สงฺเฆ เต วิหรโต ผาสุ ภวิสฺสตีติ ฯ
[๑๐๐] ทสยิเม ภิกขฺ เว ธมฺเม อปฺปหาย อภพฺโพ อรหตฺต
สจฺฉิกาตุ กตเม ทส ราค โทส โมห โกธ อุปนาห มกฺข
ปฬาส อิสฺส มจฺฉริย มาน อิเม โข ภิกฺขเว ทส ธมฺเม อปฺปหาย
อภพฺโพ อรหตฺต สจฺฉิกาตุนฺติ ๑ ฯ ทสยิเม ภิกฺขเว ธมฺเม ปหาย ภพฺโพ
อรหตฺต สจฺฉิกาตุ กตเม ทส ราค โทส โมห โกธ อุปนาห
มกฺข ปฬาส อิสฺส มจฺฉริย มาน อิเม โข ภิกฺขเว ทส ธมฺเม
ปหาย ภพฺโพ อรหตฺต สจฺฉิกาตุนฺติ ฯ
อุปาสกวคฺโค ๒ ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
กามโภคี ๓ เวร ๔ ทิฏิ วชฺชยิ อุตฺติยา อุโภ
โกกนุโท อาหุณิโย
เถโร อุปาลิ อาภโพ ๕ ฯ
ทุติยปณฺณาสโก ทุติโย ฯ
#๑ ม. ยุ. อิตสิ ทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ โป. อุปาลิวคฺโค ฯ ๓ โป. ม. โกสเวททิฏ ิว
#วปฺปอุปตฺตึ คโต ฯ ปรโกกนุโท อาหุณิโย เถโร อุปาลิ อาเมนจาติ ฯ ๔ ม. ภย ฯ
#วชฺชิยมาหิตุตฺติ ฯ ๕ ม. ยุ. อภพฺโพ ฯ
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ตติยปณฺณาสโก
สมณสฺาวคฺโค ปโม
[๑๐๑] ติสฺโส [๑] ภิกฺขเว สมณสฺา ภาวิตา พหุลีกตา สตฺต
ธมฺเม ปริปูเรนฺติ กตมา ติสฺโส เววณฺณิยมฺหิ อชฺฌูปคโต
ปรปฏิพทฺธา เม ชีวิกา อฺโ เม อากปฺโป กรณีโยติ อิมา
โข ภิกฺขเว ติสฺโส สมณสฺา ภาวิตา พหุลีกตา สตฺต ธมฺเม
ปริปูเรนฺติ กตเม สตฺต นิจฺจ สตตการี โหติ สตตวุตฺตี ๒ สีเลสุ
อนภิชฺฌาลุ โหติ อพฺยาปชฺโฌ โหติ อนติมานี โหติ สิกฺขากาโม
โหติ อิจฺจตฺถนฺติสฺส ๓ โหติ ชีวิตปริกฺขาเรสุ อารทฺธวิริโย [๔] วิหรติ
อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส สมณสฺา ภาวิตา พหุลีกตา อิเม สตฺต
ธมฺเม ปริปูเรนฺตีติ ฯ
[๑๐๒] สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา ติสโฺ ส
วิชฺชา ปริปูเรนฺติ กตเม สตฺต สติสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค ปติสมฺโพชฺฌงฺโค ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต
โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา ติสโฺ ส วิชฺชา ปริปูเรนฺติ กตมา
ติสฺโส อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท
#๑ ม. อิมา ฯ ๒ ม. สนฺตตการี โหติ สนฺตวุตฺติ ฯ นิจฺจนฺติ นตฺถิ ฯ
#๓ โป. อิจฺฉตฺถนฺติสฺส ฯ ม. อิทมตฺถติสฺส ฯ ยุ. อิทมตานฺติสฺส ฯ ๔ ม. ยุ. จ ฯ
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เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน
ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ อาสวาน
ขยา ฯเปฯ สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต
โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา อิมา ติสฺโส วิชฺชา ปริปูเรนฺตีติ ฯ
[๑๐๓] มิจฺฉตฺต ภิกฺขเว อาคมฺม วิราธนา โหติ โน อาราธนา
กถฺจ ภิกฺขเว มิจฺฉตฺต อาคมฺม วิราธนา โหติ โน อาราธนา
มิจฺฉาทิฏิกสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสงฺกปฺโป ปโหติ มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส
มิจฺฉาวาจา ปโหติ มิจฺฉาวาจสฺส มิจฺฉากมฺมนฺโต ปโหติ มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส
มิจฺฉาอาชีโว ปโหติ มิจฺฉาอาชีวสฺส มิจฺฉาวายาโม ปโหติ
มิจฺฉาวายามสฺส มิจฺฉาสติ ปโหติ มิจฺฉาสติสฺส มิจฺฉาสมาธิ ปโหติ
มิจฺฉาสมาธิสฺส มิจฺฉาาณ ปโหติ มิจฺฉาาณิสฺส ๑ มิจฺฉาวิมุตฺติ
ปโหติ เอว โข ภิกฺขเว มิจฺฉตฺต อาคมฺม วิราธนา โหติ โน
อาราธนา ฯ
[๑๐๔] สมฺมตฺต ภิกฺขเว อาคมฺม อาราธนา โหติ โน วิราธนา
กถฺจ ภิกฺขเว สมฺมตฺต อาคมฺม อาราธนา โหติ โน วิราธนา
สมฺมาทิฏิกสฺส ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป ปโหติ สมฺมาสงฺกปฺปสฺส
สมฺมาวาจา ปโหติ สมฺมาวาจสฺส สมฺมากมฺมนฺโต ปโหติ สมฺมากมฺมนฺตสฺส
สมฺมาอาชีโว ปโหติ สมฺมาอาชีวสฺส สมฺมาวายาโม ปโหติ
สมฺมาวายามสฺส สมฺมาสติ ปโหติ สมฺมาสติสฺส สมฺมาสมาธิ ปโหติ
#๑ โป. ยุ. มิจฺฉาาณสฺส ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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สมฺมาสมาธิสฺส สมฺมาาณ ปโหติ สมฺมาาณิสฺส ๑ สมฺมาวิมุตฺติ
ปโหติ เอว โข ภิกฺขเว สมฺมตฺต อาคมฺม อาราธนา โหติ โน
วิราธนาติ ฯ มิจฺฉาทิฏิกสฺส ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคลสฺส มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส
มิจฺฉาวาจสฺส มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส มิจฺฉาอาชีวสฺส มิจฺฉาวายามสฺส มิจฺฉาสติสฺส
มิจฺฉาสมาธิสฺส มิจฺฉาาณิสฺส มิจฺฉาวิมุตฺติสฺส ยฺเจว กายกมฺม
ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน ยฺจ วจีกมฺม ... ยฺจ มโนกมฺม
ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน ยา จ เจตนา ยา จ ปตฺถนา โย จ
ปณิธิ เย จ สงฺขารา สพฺเพ เต ธมฺมา อนิฏาย อกนฺตาย
อมนาปาย อหิตาย ทุกฺขาย สวตฺตนฺติ ต กิสฺส เหตุ ทิฏิ หิ ๒
ภิกฺขเว ปาปกา เสยฺยถาป ภิกฺขเว นิมฺพพีช วา โกสาตกิพีช วา
ติตฺตกลาพุพีช วา อลฺลาย ปวิยา นิกฺขิตฺต ยฺเจว ปวีรส
อุปาทิยติ ยฺจ อาโปรส อุปาทิยติ สพฺพนฺต ติตฺตกตฺตาย กฏกตฺตาย
อสาตตฺตาย สวตฺตติ ต กิสฺส เหตุ พีชมฺหิ ภิกขฺ เว ปาปก
เอวเมว โข ภิกฺขเว มิจฉฺ าทิฏิกสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส
มิจฺฉาวาจสฺส มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส มิจฺฉาวายามสฺส มิจฺฉาสติสฺส มิจฺฉาสมาธิสฺส
มิจฺฉาาณิสฺส มิจฺฉาวิมุตฺติสฺส ยฺเจว กายกมฺม
ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน ยฺจ วจีกมฺม ... ยฺจ มโนกมฺม
ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน ยา จ เจตนา ยา จ ปตฺถนา โย จ
ปณิธิ เย จ สงฺขารา สพฺเพ เต ธมฺมา อนิฏาย อกนฺตาย
อมนาปาย อหิตาย ทุกขฺ าย สวตฺตนฺติ ต กิสสฺ เหตุ ทิฏิ หิ
#๑ โป. ยุ. สมฺมาาณสฺส ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ ๒ ม. สพฺพวาเรสุหิสฺส ฯ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 228

ภิกฺขเว ปาปกา ฯ สมฺมาทิฏิกสฺส ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคลสฺส สมฺมาสงฺกปฺปสฺส
สมฺมาวาจสฺส สมฺมากมฺมนฺตสฺส สมฺมาอาชีวสฺส สมฺมาวายามสฺส
สมฺมาสติสฺส สมฺมาสมาธิสฺส สมฺมาาณิสฺส สมฺมาวิมุตฺติสฺส
ยฺเจว กายกมฺม ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน ยฺจ วจีกมฺม
ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน ... ยฺจ มโนกมฺม ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน
ยา จ เจตนา ยา จ ปตฺถนา โย จ ปณิธิ เย จ สงฺขารา สพฺเพ
เต ธมฺมา อิฏาย กนฺตาย มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ ต
กิสฺส เหตุ ทิฏิ หิ ภิกขฺ เว ภทฺทิกา เสยฺยถาป ภิกฺขเว อุจฺฉุพีช
วา สาลิพีช วา มุทฺทิกพีช วา ๑ อลฺลาย ปวิยา นิกฺขิตฺต ยฺจ ๒ ปวีรส
อุปาทิยติ ยฺจ อาโปรส อุปาทิยติ สพฺพนฺต สาตตฺตาย มธุรตฺตาย
อเสจนกตฺตาย สวตฺตติ ต กิสฺส เหตุ พีชมฺหิ ภิกขฺ เว ภทฺทิก ๓
เอวเมว โข ภิกฺขเว สมฺมาทิฏิกสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส สมฺมาสงฺกปฺปสฺส
สมฺมาวาจสฺส สมฺมากมฺมนฺตสฺส สมฺมาอาชีวสฺส สมฺมาวายามสฺส
สมฺมาสติสฺส สมฺมาสมาธิสฺส สมฺมาาณิสฺส สมฺมาวิมุตฺติสฺส ยฺเจว
กายกมฺม ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน ยฺจ วจีกมฺม ... ยฺจ
มโนกมฺม ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินฺน ยา จ เจตนา ยา จ ปตฺถนา
โย จ ปณิธิ เย จ สงฺขารา สพฺเพ เต ธมฺมา อิฏาย กนฺตาย
มนาปาย หิตาย สุขาย สวตฺตนฺติ ต กิสฺส เหตุ ทิฏิ หิ
ภิกฺขเว ภทฺทิกาติ ฯ
[๑๐๕] อวิชฺชา ภิกฺขเว ปุพฺพงฺคมา อกุสลาน ธมฺมาน สมาปตฺติยา
#๑ ม. มุทฺทกิ าพีชา ฯ ๒ ม. ยฺเจว ฯ ๓ ม. ยุ. ภทฺทก ฯ
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อนฺวเทว อหิริก อโนตฺตปฺป อวิชชฺ าคตสฺส ภิกฺขเว อวิทฺทสุโน
มิจฺฉาทิฏิ ปโหติ มิจฺฉาทิฏิกสฺส มิจฺฉาสงฺกปฺโป ปโหติ มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส
มิจฺฉาวาจา ปโหติ มิจฺฉาวาจสฺส มิจฺฉากมฺมนฺโต ปโหติ
มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส มิจฺฉาอาชีโว ปโหติ มิจฺฉาอาชีวสฺส มิจฺฉาวายาโม
ปโหติ มิจฺฉาวายามสฺส มิจฺฉาสติ ปโหติ มิจฺฉาสติสฺส มิจฺฉาสมาธิ
ปโหติ มิจฺฉาสมาธิสฺส มิจฺฉาาณ ปโหติ มิจฺฉาาณิสฺส
มิจฺฉาวิมุตฺติ ปโหติ ฯ วิชฺชา ภิกฺขเว ปุพฺพงฺคมา กุสลาน ธมฺมาน
สมาปตฺติยา อนฺวเทว หิโรตฺตปฺป วิชฺชาคตสฺส ภิกฺขเว วิทฺทสุโน
สมฺมาทิฏิ ปโหติ สมฺมาทิฏิกสฺส สมฺมาสงฺกปฺโป ปโหติ สมฺมาสงฺกปฺปสฺส
สมฺมาวาจา ปโหติ สมฺมาวาจสฺส สมฺมากมฺมนฺโต ปโหติ
สมฺมากมฺมนฺตสฺส สมฺมาอาชีโว ปโหติ สมฺมาอาชีวสฺส สมฺมาวายาโม
ปโหติ สมฺมาวายามสฺส สมฺมาสติ ปโหติ สมฺมาสติสฺส สมฺมาสมาธิ
ปโหติ สมฺมาสมาธิสฺส สมฺมาาณ ปโหติ สมฺมาาณิสฺส สมฺมาวิมุตฺติ
ปโหติ ฯ
[๑๐๖] ทสยิมานิ ภิกขฺ เว นิชฺชรวตฺถูนิ กตมานิ ทส สมฺมาทิฏิกสฺส
ภิกฺขเว มิจฉฺ าทิฏิ นิชชฺ ิณฺณา โหติ เย จ มิจฺฉาทิฏิปจฺจยา
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต จสฺส
นิชฺชิณฺณา โหนฺติ สมฺมาทิฏิปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ สมฺมาสงฺกปฺปสฺส ภิกขฺ เว มิจฺฉาสงฺกปฺโป
นิชฺชิณฺโณ โหติ เย จ มิจฺฉาสงฺกปฺปปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา
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ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต จสฺส นิชชฺ ิณฺณา โหนฺติ สมฺมาสงฺกปฺปปจฺจยา
จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ สมฺมาวาจสฺส
ภิกฺขเว มิจฺฉาวาจา นิชชฺ ิณฺณา โหติ เย จ มิจฺฉาวาจาปจฺจยา
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต จสฺส นิชฺชิณณ
ฺ า
โหนฺติ สมฺมาวาจาปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ
คจฺฉนฺติ ฯ สมฺมากมฺมนฺตสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉากมฺมนฺโต นิชฺชณ
ิ ฺโณ โหติ
เย จ มิจฺฉากมฺมนฺตปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ
เต จสฺส นิชฺชิณฺณา โหนฺติ สมฺมากมฺมนฺตปจฺจยา จ อเนเก กุสลา
ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ สมฺมาอาชีวสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาอาชีโว
นิชฺชิณฺโณ โหติ เย จ มิจฺฉาอาชีวปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต จสฺส นิชชฺ ิณฺณา โหนฺติ สมฺมาอาชีวปจฺจยา
จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ สมฺมาวายามสฺส
ภิกฺขเว มิจฺฉาวายาโม นิชฺชิณฺโณ โหติ เย จ มิจฺฉาวายามปจฺจยา
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต จสฺส นิชฺชิณณ
ฺ า
โหนฺติ สมฺมาวายามปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ
คจฺฉนฺติ ฯ สมฺมาสติสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสติ นิชฺชิณฺณา โหติ เย
จ มิจฺฉาสติปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต
จสฺส นิชฺชณ
ิ ฺณา โหนฺติ สมฺมาสติปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ สมฺมาสมาธิสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสมาธิ นิชชฺ ิณฺโณ
โหติ เย จ มิจฺฉาสมาธิปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
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สมฺภวนฺติ เต จสฺส นิชฺชิณฺณา โหนฺติ สมฺมาสมาธิปจฺจยา จ
อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ สมฺมาาณิสฺส ภิกฺขเว
มิจฺฉาาณ นิชชฺ ิณฺณ โหติ เย จ มิจฺฉาาณปจฺจยา อเนเก
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต จสฺส นิชฺชิณฺณา โหนฺติ
สมฺมาาณปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ
สมฺมาวิมุตฺติสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาวิมุตฺติ นิชฺชิณฺณา โหติ เย จ
มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต
จสฺส นิชชฺ ณ
ิ ฺณา โหนฺติ สมฺมาวิมตุ ฺติปจฺจยา จ อเนเก กุสลา
ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ อิมานิ โข ภิกฺขเว ทส นิชฺชรวตฺถูนีติ ฯ
[๑๐๗] อตฺถิ ภิกฺขเว ทกฺขิเณสุ ชนปเทสุ โธวน ๑ นาม ตตฺถ
โหติ อนฺนมฺป ปานมฺป ขชฺชมฺป โภชฺชมฺป ๒ เสยฺยมฺป เปยฺยมฺป นจฺจมฺป
คีตมฺป วาทิตมฺป อตฺเถต ภิกฺขเว โธวน เนต นตฺถีติ วทามิ
ตฺจ โข เอต ภิกฺขเว โธวน หีน คมฺม โปถุชฺชนิก อนริย อนตฺถสฺหิต
น นิพฺพิทาย น วิราคาย น นิโรธาย น อุปสมาย น
อภิฺาย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สวตฺตติ อหฺจ โข
ภิกฺขเว อริย โธวน เทสิสฺสามิ ๓ ย โธวน เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย
นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ย
โธวน อาคมฺม ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา ปริมจุ ฺจนฺติ ชราธมฺมา
สตฺตา ชราย ปริมุจฺจนฺติ มรณธมฺมา สตฺตา มรเณน ปริมุจฺจนฺติ
#๑ โป. สพฺพวาเรสุ โธปน ฯ ๒ โป. โภชนมฺป ฯ ๓ ม. เทเสสฺสามิ ฯ อิโต
#ปร เอว าตพฺพ ฯ
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โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ปริมุจฺจนฺติ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสสฺ ามีติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
กตมฺจ ต ภิกฺขเว อริย โธวน ๑ เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย
อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ย โธวน
อาคมฺม ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา ปริมุจฺจนฺติ ชราธมฺมา สตฺตา
ชราย ปริมุจฺจนฺติ มรณธมฺมา สตฺตา มรเณน ปริมุจจฺ นฺติฟ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ปริมุจฺจนฺติ ฯ สมฺมาทิฏ ิกสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏิ นิทฺโธตา
โหติ เย จ มิจฺฉาทิฏิปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ
เต จสฺส นิทโฺ ธตา โหติ สมฺมาทิฏิปจฺจยา [๒] อเนเก กุสลา ธมฺมา
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ สมฺมาสงฺกปฺปสฺส ภิกขฺ เว มิจฺฉาสงฺกปฺโป
นิทฺโธโต โหติ ... สมฺมาวาจสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาวาจา นิทฺโธตา โหติ ...
สมฺมากมฺมนฺตสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉากมฺมนฺโต นิทฺโธโต โหติ ... สมฺมาอาชีวสฺส
ภิกฺขเว มิจฺฉาอาชีโว นิทฺโธโต โหติ ... สมฺมาวายามสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาวายาโม นิทฺโธโต โหติ ... สมฺมาสติสฺส ภิกขฺ เว มิจฺฉาสติ นิทฺโธตา โหติ
... สมฺมาสมาธิสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสมาธิ นิทฺโธโต โหติ ... สมฺมาาณิสฺส
ภิกฺขเว มิจฺฉาาณ นิทฺโธต โหติ ... สมฺมาวิมุตฺติสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาวิมุตฺติ
นิทฺโธตา โหติ เย จ มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา อเนเก ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต จสฺส นิทฺโธตา โหนฺติ สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา
#๑ ม. ยุ. ย โธวน ฯ ๒ ม. ยุ. จ ฯ
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จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ อิท
โข ต ภิกฺขเว อริย โธวน [๑] เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย
อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตติ ย โธวน
อาคมฺม ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา ปริมุจฺจนฺติ ชราธมฺมา สตฺตา
ชราย ปริมุจฺจนฺติ มรณธมฺมา สตฺตา มรเณน ปริมุจจฺ นฺติ
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ปริมุจฺจนฺตีติ ฯ
[๑๐๘] ติกิจฺฉกา ภิกฺขเว วิเรจน เทนฺติ ปตฺตสมุฏานานมฺป
อาพาธาน ปฏิฆาตาย เสมฺหสมุฏานานมฺป อาพาธาน ปฏิฆาตาย
วาตสมุฏานานมฺป อาพาธาน ปฏิฆาตาย อตฺเถต ภิกฺขเว วิเรจน เนต
นตฺถีติ วทามิ ตฺจ โข เอต ภิกฺขเว วิเรจน สมฺปชฺชติป วิปชฺชติป
อหฺจ โข ภิกฺขเว อริย วิเรจน เทสิสฺสามิ ย วิเรจน [๒] สมฺปชฺชติเยว
โน วิปชฺชติ ย วิเรจน อาคมฺม ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา ปริมุจฺจนฺติ
ชราธมฺมา สตฺตา ชราย ปริมุจฺจนฺติ มรณธมฺมา สตฺตา มรเณน
ปริมุจฺจนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ปริมุจฺจนฺติ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ
ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ
ภควา เอตทโวจ กตมฺจ ต ภิกฺขเว อริย วิเรจน [๓] สมฺปชฺชติเยว
โน วิปชฺชติ ย วิเรจน อาคมฺม ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา ปริมุจฺจนฺติ
ชราธมฺมา สตฺตา ชราย ปริมุจฺจนฺติ มรณธมฺมา สตฺตา มรเณน
#๑ ยุ. ย โธวน ฯ ๒ โป. ต ฯ ๓ ม. ยุ. ย วิเรจน ฯ
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ปริมุจฺจนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ปริมุจฺจนฺติ ฯ สมฺมาทิฏิกสฺส ภิกฺขเว
มิจฺฉาทิฏิ วิริตา ๑ โหติ เย จ มิจฺฉาทิฏิปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต จสฺส วิริตา โหนฺติ สมฺมาทิฏิปจฺจยา
จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ สมฺมาสงฺกปฺปสฺส
ภิกฺขเว มิจฺฉาสงฺกปฺโป วิริโต โหติ ... สมฺมาวาจสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาวาจา
วิริตา โหติ ... สมฺมากมฺมนฺตสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉากมฺมนฺโต วิริโต โหติ ...
สมฺมาอาชีวสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาอาชีโว วิรโิ ต โหติ ... สมฺมาวายามสฺส
ภิกฺขเว มิจฺฉาวายาโม วิรโิ ต โหติ ... สมฺมาสติสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสติ
วิริตา โหติ ... สมฺมาสมาธิสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสมาธิ วิริโต โหติ ...
สมฺมาาณิสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาาณ วิริต โหติ ... สมฺมาวิมุตฺติสฺส
ภิกฺขเว มิจฺฉาวิมุตฺติ วิริตา โหติ เย จ มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา อเนเก
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต จสฺส วิริตา โหนฺติ สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา
จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ
อิท โข ต ภิกฺขเว อริย วิเรจน ย วิเรจน สมฺปชฺชติเยว โน
วิปชฺชติ ย วิเรจน อาคมฺม ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา ปริมุจฺจนฺติ
ชราธมฺมา สตฺตา ชราย ปริมุจฺจนฺติ มรณธมฺมา สตฺตา มรเณน
ปริมุจฺจนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ปริมุจฺจนฺตีติ ฯ
[๑๐๙] ติกิจฺฉกา ภิกขฺ เว วมน เทนฺติ ปตฺตสมุฏานานมฺปภ
#๑ ม. ยุ. สพฺพวาเรสุ วิริตฺตา ฯ
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อาพาธาน ปฏิฆาตาย เสมฺหสมุฏานานมฺป อาพาธาน ปฏิฆาตาย
วาตสมุฏานานมฺป อาพาธาน ปฏิฆาตาย อตฺเถต ภิกฺขเว วมน เนต
นตฺถีติ วทามิ ตฺจ โข เอต ภิกฺขเว วมน สมฺปชฺชติป วิปชฺชติป
อหฺจ โข ต ๑ ภิกฺขเว อริย วมน เทสิสฺสามิ ย วมน สมฺปชฺชติเยว
โน วิปชฺชติ ย วมน อาคมฺม ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา ปริมจุ ฺจนฺติ
ชราธมฺมา สตฺตา ชราย ปริมุจฺจนฺติ มรณธมฺมา สตฺตา มรเณน
ปริมุจฺจนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ปริมุจฺจนฺติ ต สุณาถ ... กตมฺจ ต ภิกฺขเว
อริย วมน [๒] สมฺปชฺชติเยว โน วิปชฺชติ ย วมน อาคมฺม ชาติธมฺมา
สตฺตา ชาติยา ปริมุจฺจนฺติ ฯเปฯ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา
สตฺตา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ปริมจุ ฺจนฺติ สมฺมาทิฏิกสฺส
ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏิ วนฺตา โหติ เย จ มิจฺฉาทิฏิปจฺจยา อเนเก
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต จสฺส วนฺตา โหนฺติ สมฺมาทิฏิปจฺจยา
จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ
สมฺมาสงฺกปฺปสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสงฺกปฺโป วนฺโต โหติ ... สมฺมาวาจสฺส
ภิกฺขเว มิจฺฉาวาจา วนฺตา โหติ ... สมฺมากมฺมนฺตสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉากมฺมนฺโต วนฺโต โหติ ... สมฺมาอาชีวสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาอาชีโว วนฺโต
โหติ ... สมฺมาวายามสฺส ภิกฺขเว มิจฉฺ าวายาโม วนฺโต โหติ ...
สมฺมาสติสฺส ภิกฺขเว มิจฉฺ าสติ วนฺตา โหติ ... สมฺมาสมาธิสฺส ภิกฺขเว
มิจฺฉาสมาธิ วนฺโต โหติ ... สมฺมาาณิสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาาณ วนฺต
#๑ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. ย วมน ฯ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 236

โหติ ... สมฺมาวิมุตฺติสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาวิมุตฺติ วนฺตา โหติ เย จ
มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต
จสฺส วนฺตา โหนฺติ สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ อิท โข ต ภิกฺขเว อริย วมน [๑] สมฺปชฺชติเยว
โน วิปชฺชติ ย วมน อาคมฺม ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา ปริมจุ ฺจนฺติ
ชราธมฺมา สตฺตา ชราย ปริมุจฺจนฺติ มรณธมฺมา สตฺตา มรเณน
ปริมุจฺจนฺติ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ ปริมุจฺจนฺตีติ ฯ
[๑๑๐] ทสยิเม ภิกขฺ เว นิทฺธมนิยา ๒ ธมฺมา กตเม ทส
สมฺมาทิฏิกสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาทิฏิ นิทฺธนฺตา โหติ เย จ มิจฺฉาทิฏิปจฺจยา
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต จสฺส นิทฺธนฺตา
โหนฺติ สมฺมาทิฏิปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ
คจฺฉนฺติ สมฺมาสงฺกปฺปสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสงฺกปฺโป นิทฺธนฺโต โหติ ...ฑ
สมฺมาวาจสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาวาจา นิทฺธนฺตา โหติ ... สมฺมากมฺมนฺตสฺส
ภิกฺขเว มิจฺฉากมฺมนฺโต นิทฺธนฺโต โหติ ... สมฺมาอาชีวสฺส ภิกฺขเว
มิจฺฉาอาชีโว นิทฺธนฺโต โหติ ... สมฺมาวายามสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาวายาโม
นิทฺธนฺโต โหติ ... สมฺมาสติสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสติ นิทฺธนฺตา โหติ ...
สมฺมาสมาธิสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาสมาธิ นิทฺธนฺโต โหติ ... สมฺมาาณิสฺส
ภิกฺขเว มิจฺฉาาณ นิทฺธนฺต โหติ ... สมฺมาวิมุตฺติสฺส ภิกฺขเว มิจฺฉาวิมุตฺติ
นิทฺธนฺตา โหติ เย จ มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา อเนเก ปาปกา
#๑ ม. ยุ. ย วมน ฯ ๒ ม. นิทฺธมนียา ฯ
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อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ เต จสฺส นิทฺธนฺตา โหนฺติ สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา
จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อิเม
โข ภิกฺขเว ทส นิทฺธมนิยา ธมฺมาติ ฯ
[๑๑๑] อถโข อฺตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข โส ภิกขฺ ุ ภควนฺต เอตทโวจ อเสโข อเสโขติ ภนฺเต วุจฺจติ
กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ภิกฺขุ อเสโข โหตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ ๑ อเสขาย
สมฺมาทิฏิยา สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมฺมาสงฺกปฺเปน สมนฺนาคโต
โหติ อเสขาย สมฺมาวาจาย สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมฺมากมฺมนฺเตน
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมฺมาอาชีเวน สมนฺนาคโต
โหติ อเสเขน สมฺมาวายาเมน สมนฺนาคโต โหติ อเสขาย สมฺมาสติยา
สมนฺนาคโต โหติ อเสเขน สมฺมาสมาธินา สมนฺนาคโต
โหติ อเสเขน สมฺมาาเณน สมนฺนาคโต โหติ อเสขาย สมฺมาวิมุตฺติยา
สมนฺนาคโต โหติ เอว โข ภิกฺขุ ๒ อเสโข โหตีติ ฯ
[๑๑๒] ทสยิเม ภิกฺขเว อเสขิยา ธมฺมา กตเม ทส อเสขา
สมฺมาทิฏิ อเสโข สมฺมาสงฺกปฺโป อเสขา สมฺมาวาจา อเสโข
สมฺมากมฺมนฺโต อเสโข สมฺมาอาชีโว อเสโข สมฺมาวายาโม อเสขา
สมฺมาสติ อเสโข สมฺมาสมาธิ อเสข สมฺมาาณ อเสขา สมฺมาวิมุตฺติ อิเม
โข ภิกฺขเว ทส อเสขิยา ธมฺมาติ ฯ
สมณสฺาวคฺโค ปโม ฯ
#๑-๒ ม. ยุ. อาเมณฺฑิต ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
สมณสฺา โพชฺฌงฺคา มิจฉฺ ตฺต อุปวิชฺชย
วิชชฺ าน โธวนติกิจฺฉา นิทฺธเมน เทฺว จาติ ๑ ฯ
___________
ปจฺโจโรหณิวคฺโค ทุติโย
[๑๑๓] อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ อนตฺโถ จ ธมฺโม
จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา อนตฺถฺจ ธมฺมฺจ
วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพ
กตโม จ ภิกขฺ เว อธมฺโม จ อนตฺโถ จ มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาสงฺกปฺโป
มิจฺฉาวาจา มิจฺฉากมฺมนฺโต มิจฺฉาอาชีโว มิจฺฉาวายาโม มิจฺฉาสติ
มิจฺฉาสมาธิ มิจฺฉาาณ มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อธมฺโม
จ อนตฺโถ จ กตโม จ ภิกฺขเว ธมฺโม จ อตฺโถ จ สมฺมาทิฏ ิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาาณ สมฺมาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ธมฺโม จ อตฺโถ จ อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ อนตฺโถ จ
ธมฺโม จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา อนตฺถฺจ
ธมฺมฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ
[๑๑๔] อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ
จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ
#๑ ม. สฺา โพชฺฌงฺคา มิจฺฉตฺต พีช วิชชฺ าย นิชฺชร
# โธวน ติกิจฺฉา วมน นิทฺธมน เทฺว อเสขาติ ฯ
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วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพ
กตโม จ ภิกฺขเว อธมฺโม กตโม จ ธมฺโม กตโม จ
อนตฺโถ กตโม จ อตฺโถ มิจฺฉาทิฏิ ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมาทิฏิ
ธมฺโม เย จ มิจฺฉาทิฏิปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ สมฺมาทิฏิปจฺจยา จ อเนเก กุสลา
ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ มิจฺฉาสงฺกปฺโป ภิกฺขเว
อธมฺโม สมฺมาสงฺกปฺโป ธมฺโม เย จ มิจฺฉาสงฺกปฺปปจฺจยา อเนเก
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ สมฺมาสงฺกปฺปปจฺจยา
จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ
มิจฺฉาวาจา ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมาวาจา ธมฺโม เย จ มิจฺฉาวาจาปจฺจยา
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ
สมฺมาวาจาปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ
อย อตฺโถ ฯ มิจฺฉากมฺมนฺโต ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมากมฺมนฺโต ธมฺโม
เย จ มิจฺฉากมฺมนฺตปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ
อย อนตฺโถ สมฺมากมฺมนฺตปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ
คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ มิจฺฉาอาชีโว ภิกฺขเว อธมฺโม
สมฺมาอาชีโว ธมฺโม เย จ มิจฺฉาอาชีวปจฺจยา อเนเก ปาปกา
อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ สมฺมาอาชีวปจฺจยา จ
อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ มิจฺฉาวายาโม
ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมาวายาโม ธมฺโม เย จ มิจฺฉาวายามปจฺจยา
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อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ
สมฺมาวายามปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ
อย อตฺโถ ฯ มิจฺฉาสติ ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมาสติ ธมฺโม เย
จ มิจฺฉาสติปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย
อนตฺโถ สมฺมาสติปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ
คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ มิจฺฉาสมาธิ ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมาสมาธิ
ธมฺโม เย จ มิจฺฉาสมาธิปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ สมฺมาสมาธิปจฺจยา จ อเนเก กุสลา
ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ มิจฺฉาาณ ภิกฺขเว
อธมฺโม สมฺมาาณ ธมฺโม เย จ มิจฺฉาาณปจฺจยา อเนเก
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ สมฺมาาณปจฺจยา
จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ
มิจฺฉาวิมุตฺติ ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมาวิมุตฺติ ธมฺโม เย จ มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา\
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ
สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ
อย อตฺโถ ฯ อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ
จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ
วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ
อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ
[๑๑๕] อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ
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จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ
วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ
อิทมโวจ ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ
อถโข เตส ภิกฺขูน อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต เอตทโหสิ อิท โข โน
อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา
อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ ธมฺโม
จ อนตฺโถ จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ
อนตฺถฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ โก นุ โข อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส
อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภเชยฺยาติ
อถโข เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา อานนฺโท สตฺถเุ จว
สวณฺณิโต สมฺภาวิโต จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน ปโหติ อายสฺมา ๑
อานนฺโท อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน
อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชิตุ ยนฺนูน มย เยนายสฺมา
อานนฺโท เตนุปสงฺกเมยฺยาม อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท
เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺยาม ยถา โน อายสฺมา อานนฺโท พฺยากริสฺสติ
ตถา น ธาเรสฺสามาติ อถโข เต ภิกฺขู เยนายสฺมา อานนฺโท
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ สมฺโมทึสุ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต
#๑ ม. ยุ. จายสฺมา ฯ
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นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจุ อิท โข ๑
อาวุโส อานนฺท ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ
อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ อธมฺโม จ ภิกฺขเว
เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ
วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม
ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ เตส โน อาวุโส อมฺหาก
อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต เอตทโหสิ อิท โข โน อาวุโส ภควา
สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา
วิหาร ปวิฏโ  อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ
จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ
วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ
โก นุ โข อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน
อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภเชยฺยาติ เตส โน อาวุโส
อมฺหาก เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา อานนฺโท สตฺถุเจว สวณฺณิโต
สมฺภาวิโต จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน ปโหติ อายสฺมา อานนฺโท
อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชิตุ ยนฺนูน มย เยนายสฺมา
อานนฺโท เตนุปสงฺกมิสฺสาม อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท
เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺยาม ยถา โน อายสฺมา อานนฺโท พฺยากริสฺสติ ตถา
#๑ ม. ยุ. โข โน ฯ
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น ธาเรยฺยามาติ ๑ วิภชตายสฺมา อานนฺโทติ ฯ เสยฺยถาป อาวุโส
ปุริโส สารตฺถิโก สารคเวสี สารปริเยสน สารปริเยสน จรมาโน มหโต
รุกฺขสฺส ติฏ โต สารวโต อติกฺกมฺเมว มูล อติกฺกมฺม ๒ ขนฺธ สาขาปลาเส
สาร ปริเยสิตพฺพ มฺเยฺย เอว สมฺปทมิท อายสฺมนฺตาน สตฺถริ
สมฺมุขีภูเต ต ภควนฺต อติสิตฺวา อเมฺห เอตมตฺถ ปฏิปุจฺฉิตพฺพ มฺถ
โส ๓ อาวุโส ภควา ชาน ชานาติ ปสฺส ปสฺสติ จกฺขุภูโต าณภูโต
ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโต วตฺตา ปวตฺตา อตฺถสฺส นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา
ธมฺมสามี ตถาคโต โส เจว ปเนตสฺส กาโล อโหสิ ย ตุเมฺห
ภควนฺตเยว อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺยาถ ยถา โน ๔ ภควา
พฺยากเรยฺย ๕ ตถา น ธาเรยฺยาถาติ ฯ อทฺธาวุโส อานนฺท ภควา
ชาน ชานาติ ปสฺส ปสฺสติ จกฺขุภูโต าณภูโต ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโต
วตฺตา ปวตฺตา อตฺถสฺส นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา ธมฺมสามี ตถาคโต
โส เจว ปเนตสฺส กาโล อโหสิ ย มย ภควนฺตเยว อุปสงฺกมิตฺวา
เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺยาม ยถา โน ภควา พฺยากเรยฺย ตถา น ธาเรยฺยาม
อปจายสฺมา อานนฺโท สตฺถุเจว สวณฺณิโต สมฺภาวิโต จ วิฺูน
สพฺรหฺมจารีน ปโหติ อายสฺมา อานนฺโท อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน
อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
วิภชิตุ วิภชิตายสฺมา อานนฺโท อครุกตฺวาติ ฯ เตนหาวุโส สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต
#๑ ม. ยุ. ธาเรสฺสามาติ ฯ ๒ โป. อติกฺกมฺเมว ฯ ๓ ม. ยุ. โส หาวุโส ฯ
#๔ ม. ยุ. โว ฯ ๕ โป. พฺยากริสฺสติ ฯ
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อานนฺทสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา ๑ อานนฺโท เอตทโวจ ย โข
โน อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ
อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ อธมฺโม จ ภิกฺขเว
เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ
วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา
อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ ฯ กตโม จาวุโส อธมฺโม กตโม
จ ธมฺโม กตโม จ อนตฺโถ จ กตโม จ อตฺโถ มิจฺฉาทิฏิ
อาวุโส อธมฺโม สมฺมาทิฏิ ธมฺโม เย จ มิจฺฉาทิฏิปจฺจยา
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ
สมฺมาทิฏิปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ
อย อตฺโถ มิจฺฉาสงฺกปฺโป อาวุโส อธมฺโม สมฺมาสงฺกปฺโป ธมฺโม ...
มิจฺฉาวาจา อาวุโส อธมฺโม สมฺมาวาจา ธมฺโม ... มิจฺฉากมฺมนฺโต
อาวุโส อธมฺโม สมฺมากมฺมนฺโต ธมฺโม ... มิจฺฉาอาชีโว อาวุโส
อธมฺโม สมฺมาอาชีโว ธมฺโม ... มิจฺฉาวายาโม อาวุโส อธมฺโม
สมฺมาวายาโม ธมฺโม ... มิจฺฉาสมาธิ อาวุโส อธมฺโม สมฺมาสมาธิ
ธมฺโม ... มิจฉฺ าาณ อาวุโส อธมฺโม สมฺมาาณ ธมฺโม ... มิจฺฉาวิมุตฺติ
อาวุโส อธมฺโม สมฺมาวิมุตฺติ ธมฺโม เย จ มิจฉฺ าวิมุตฺติปจฺจยา
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ
สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ
อย อตฺโถ ย โข โน อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา
#๑ ม. อถายสมา ฯ
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วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ อธมฺโม
จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ
อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา
ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ อิมสฺส โข อห อาวุโส
ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏ สฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส
เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามิ อากงฺขมานา จ ปน ตุเมฺห อาวุโส
ภควนฺตเยว อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺยาถ ยถา โน ๑ ภควา
พฺยากเรยฺย ตถา น ธาเรยฺยาถาติ ฯ เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู
อายสฺมโต อานนฺทสฺส ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา อุฏ ายาสนา
เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต นิสินฺนา โข เต ภิกขฺ ู ภควนฺต เอตทโวจุ
ย โข โน ภนฺเต ๒ ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน
อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ  อธมฺโม จ ภิกฺขเว
เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ
วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา
อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ เตส โน ภนฺเต อมฺหาก
อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต เอตทโหสิ อิท โข โน อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน
อุทฺเทส อุททฺ ิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร
ปวิฏโ อธมฺโม จ ภิกขฺ เว เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ จ
เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ วิทิตฺวา
#๑ ม. ยุ. ยถา โว ภควา พฺยากโรติ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ โก
นุ โข อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตถฺ าเรน
อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภเชยฺยาติ เตส โน ภนฺเต
อมฺหาก เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา อานนฺโท สตฺถุเจว สวณฺณิโต
สมฺภาวิโต จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน ปโหติ อายสฺมา อานนฺโท
อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชิตุ ยนฺนูน มย เยนายสฺมา อานนฺโท
เตนุปสงฺกเมยฺยาม อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท เอตมตฺถ
ปุจฺเฉยฺยาม ยถา โน อายสฺมา อานนฺโท พฺยากริสฺสติ ตถา น
ธาเรยฺยามาติ ๑ อถโข มย ภนฺเต เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิมฺหา
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท เอตมตฺถ อปุจฺฉิมฺหา เตส โน
ภนฺเต อายสฺมตา อานนฺเทน อิเมหิ อากาเรหิ อิเมหิ ปเทหิ อิเมหิ
พฺยฺชเนหิ อตฺโถ สุวิภตฺโตติ ฯ สาธุ สาธุ ภิกฺขเว ปณฺฑิโต ภิกฺขเว
อานนฺโท มหาปฺโ ภิกฺขเว อานนฺโท ม เจป ตุเมฺห ภิกขฺ เว
อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺยาถ อหมฺปเจต เอวเมว พฺยากเรยฺย
ยถาต อานนฺเทน พฺยากต เอโส เจว ตสฺส อตฺโถ เอวฺจ
น ธาเรยฺยาถาติ ฯ
[๑๑๖] อถโข อาชิโน ๒ ปริพฺพาชโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
#๑ ม. ยุ. ธาเรสฺสามาติ ฯ ๒ ม. ยุ. อชิโต ฯ
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วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข [๑] ปริพพฺ าชโก
ภควนฺต เอตทโวจ อมฺหาก โภ โคตม ปณฺฑิโต นาม สพฺรหฺมจารี
เตน ปฺจมตฺตานิ จิตฺตฏานสตานิ [๒] เยหิ อฺติตฺถิยา
อุปารทฺธาว ชานนฺติ อุปารทฺธสฺมาติ ฯ อถโข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ
ธาเรถ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว ปณฺฑิตวตฺถูนีติ ฯ เอตสฺส ภควา กาโล
เอตสฺส สุคต กาโล ย ภควา ภาเสยฺย ภควโต สุตฺวา ภิกฺขู
ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อธมฺมิเกน วาเทน อธมฺมิก วาท อภินิคฺคณฺหาติ
อภินิปฺปเฬติ เตน จ อธมฺมิก ปริส รฺเชติ เตน สา อธมฺมิกา
ปริสา อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา โหติ ปณฺฑิโต วต โภ ปณฺฑิโต
วต โภติ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ อธมฺมิเกน วาเทน ธมฺมิก
วาท อภินิคฺคณฺหาติ อภินิปฺปเฬติ เตน จ อธมฺมิก ปริส รฺเชติ
เตน สา อธมฺมิกา ปริสา อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา โหติ ปณฺฑิโต
วต โภ ปณฺฑิโต วต โภติ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ อธมฺมิเกน
วาเทน ธมฺมิกฺจ วาท อธมฺมิกฺจ วาท อภินิคฺคณฺหาติ อภินิปฺปเฬติ
เตน จ อธมฺมิก ปริส รฺเชติ เตน สา อธมฺมิกา ปริสา
อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา โหติ ปณฺฑิโต วต โภ ปณฺฑิโต วต โภติ
อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ธมฺมิเกน วาเทน อธมฺมิก วาท
#๑ ม. ยุ. อชิโต ฯ โป. อาชิโน ฯ ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร จินฺติตานีติ อตฺถิ ฯ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 248

อภินิคฺคณฺหาติ อภินิปฺปเฬติ เตน จ อธมฺมิก ปริส รฺเชติ เตน
สา อธมฺมิกา ปริสา อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา โหติ ปณฺฑิโต วต
โภ ปณฺฑิโต วต โภติ อิธ ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ ธมฺมิเกน
วาเทน ธมฺมิก วาท อภินิคฺคณฺหาติ อภินิปฺปเฬติ เตน จ ธมฺมิก
ปริส รฺเชติ เตน สา ธมฺมิกา ปริสา อุจฺจาสทฺทา มหาสทฺทา
โหติ ปณฺฑโิ ต วต โภ ปณฺฑิโต วต โภติ อธมฺโม จ
ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ
อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ วิทติ ฺวา อตฺถฺจ
ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ กตโม
จ ภิกฺขเว อธมฺโม กตโม จ ธมฺโม กตโม จ อนตฺโถ
กตโม จ อตฺโถ มิจฺฉาทิฏิ ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมาทิฏิ
ธมฺโม เย จ มิจฺฉาทิฏิปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลาA
ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ สมฺมาทิฏิปจฺจยา จ อเนเก
กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ มิจฺฉาสงฺกปฺโป
ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมาสงฺกปฺโป ธมฺโม ... มิจฺฉาวาจา ภิกฺขเว อธมฺโม
สมฺมาวาจา ธมฺโม ... มิจฺฉากมฺมนฺโต ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมากมฺมนฺโต
ธมฺโม ... มิจฺฉาอาชีโว ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมาอาชีโว ธมฺโม ...
มิจฺฉาวายาโม ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมาวายาโม ธมฺโม ... มิจฺฉาสติ
ภิกฺขเว อธมฺโม ... สมฺมาสติ ธมฺโม มิจฺฉาสมาธิ ภิกฺขเว อธมฺโม
สมฺมาสมาธิ ธมฺโม ... มิจฺฉาาณ ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมาาณ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 249

ธมฺโม ... มิจฺฉาวิมุตฺติ ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมาวิมุตฺติ ธมฺโม เย
จ มิจฺฉาวิมุตฺติปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ
อย อนตฺโถ สมฺมาวิมุตฺติปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ อธมฺโม จ ภิกขฺ เว เวทิตพฺโพ
ธมฺโม จ อนตฺโถ จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา
ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ
ตถา ปฏิปชฺชติ พฺพนฺติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ
[๑๑๗] อถโข สคารโว ๑ พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข สคารโว
พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ กึ นุ โข โภ โคตม โอริม ตีร
กึ ปาริม ตีรนฺติ ฯ มิจฉฺ าทิฏิ โข พฺราหฺมณ โอริม ตีร
สมฺมาทิฏิ ปาริม ตีร มิจฺฉาสงฺกปฺโป โอริม ตีร สมฺมาสงฺกปฺโป
ปาริม ตีร มิจฺฉาวาจา โอริม ตีร สมฺมาวาจา ปาริม ตีร
มิจฺฉากมฺมนฺโต โอริม ตีร สมฺมากมฺมนฺโต ปาริม ตีร มิจฺฉาอาชีโว
โอริม ตีร สมฺมาอาชีโว ปาริม ตีร มิจฺฉาวายาโม โอริม ตีร
สมฺมาวายาโม ปาริม ตีร มิจฺฉาสติ โอริม ตีร สมฺมาสติ ปาริม
ตีร มิจฺฉาสมาธิ โอริม ตีร สมฺมาสมาธิ ปาริม ตีร มิจฺฉาาณ
โอริม ตีร สมฺมาาณ ปาริม ตีร มิจฺฉาวิมุตฺติ โอริม
ตีร สมฺมาวิมุตฺติ ปาริม ตีร ๒ อิท โข พฺราหฺมณ โอริม ตีร
#๑ ม. ยุ. สงฺคารโว ฯ ๒ ม. ตีรนฺติ ฯ
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อิท ปาริม ตีรนฺติ ฯ
อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ เย ชนา ปารคามิโน
อถาย อิตรา ปชา ตีรเมวานุธาวติ ฯ
เย จ โข สมฺมทกฺขาเต ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร ฯ
กณฺห ธมฺม วิปฺปหาย สุกฺก ภาเวถ ปณฺฑิโต
โอกา อโนกฺกมาคมฺม วิเวเก ยตฺถ ทูรม ฯ
ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย หิตฺวา กาเม อกิฺจโน
ปริโยทเปยฺย อตฺตาน จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต ฯ
เยส สมฺโพธิยงฺเคสุ สมฺมา จิตฺต สุภาวิต
อาทานปฏินิสฺสคฺเค อนุปาทาย เย รตา
ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตาติ ฯ
[๑๑๘] โอริมฺจ โว ภิกฺขเว ตีร เทสิสฺสามิ ปาริมฺจ ตีร
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตมฺจ ภิกฺขเว
โอริม ตีร กตมฺจ ปาริม ตีร มิจฺฉาทิฏิ ภิกฺขเว ๑ โอริม ตีร
สมฺมาทิฏิ ปาริม ตีร ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ โอริม ตีร สมฺมาวิมุตฺติ
ปาริม ตีร อิท โข ภิกฺขเว โอริม ตีร อิท ปาริม ตีรนฺติ ฯ
อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ เย ชนา ปารคามิโน
อถาย อิตรา ปชา ตีรเมวานุธาวติ ฯ
#๑ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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เย จ โข สมฺมทกฺขาเต ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร ฯ
กณฺห ธมฺม วิปฺปหาย สุกฺก ภาเวถ ปณฺฑิโต
โอกา อโนกมาคมฺม วิเวเก ยตฺถ ทูรม ฯ
ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย หิตฺวา กาเม อกิฺจโน
ปริโยทเปยฺย อตฺตาน จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต ฯ
เยส สมฺโพธิยงฺเคสุ สมฺมา จิตฺต สุภาวิต
อาทานปฏินิสฺสคฺเค อนุปาทาย เย รตา
ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตาติ ฯ
[๑๑๙] เตน โข ปน สมเยน ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ ตทหุโปสเถ
สีสนฺหาโต นว โขมยุค นิวตฺโถ อลฺลกุสมุฏึ อาทาย ภควโต
อวิทูเร เอกมนฺต ิโต โหติ ฯ อทฺทสา โข ภควา ชาณุสฺโสณึ
พฺราหฺมณ ตทหุโปสเถ สีสนฺหาต นว โขมยุค นิวตฺถ อลฺลกุสมุฏึ
อาทาย อวิทูเร เอกมนฺต ิต ทิสวฺ าน ชาณุสโฺ สณึ พฺราหฺมณ
เอตทโวจ กึ นุ ตฺว พฺราหฺมณ ตทหุโปสเถ สีสนฺหาโต นว โขมยุค
นิวตฺโถ อลฺลกุสมุฏึ อาทาย เอกมนฺต ิโต กึ นุ อชฺช ๑
พฺราหฺมณกุลสฺสาติ ฯ ปจฺโจโรหณี โภ โคตม อชฺช พฺราหฺมณกุลสฺสาติ ฯ
ยถากถ ปน พฺราหฺมณ พฺราหฺมณาน ปจฺโจโรหณี โหตีติ ฯ อิธ โภ
โคตม พฺราหฺมณา ตทหุโปสเถ สีสนฺหาตา นว โขมยุค นิวตฺถา อลฺเลน
โคมเยน ปวึ โอปฺุชิตฺวา ๒ หริเตหิ กุเสหิ ปตฺถริตฺวา อนฺตรา จ
#๑ ม. นฺวชฺช ฯ ยุ. กึ นุ โข อชฺช ฯ ๒ โป. โอมฺุเชตฺวา ฯ
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เวล อนฺตรา จ อคฺยาคาร เสยฺย กปฺเปนฺติ เต ต รตฺตึ ติกฺขตฺตุ
ปจฺจุฏาย ปฺชลิกา อคฺคึ นมสฺสนฺติ ปจฺโจโรหาม ภวนฺต
ปจฺโจโรหาม ภวนฺตนฺติ ปหุเตน จ สปฺปเตเลน นวนีเตน อคฺคึ
สนฺตปฺเปนฺติ ตสฺสา จ รตฺติยา อจฺจเยน ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน
พฺราหฺมเณ สนฺตปฺเปนฺติ เอว โภ โคตม พฺราหฺมณาน ปจฺโจโรหณี
โหตีติ ฯ อฺถา โข พฺราหฺมณ พฺราหฺมณาน ปจฺโจโรหณี [๑] อฺถา
จ ปน อริยสฺส วินเย ปจฺโจโรหณี โหตีติ ฯ ยถากถ ปน โภ
โคตม อริยสฺส วินเย ปจฺโจโรหณี โหติ สาธุ เม ภว โคตโม
ตถาธมฺม เทเสตุ ยถา อริยสฺส วินเย ปจฺโจโรหณี โหตีติ ฯ
เตนหิ พฺราหฺมณ สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว โภติ
โข ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ
อิธ พฺราหฺมณ อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ มิจฺฉาทิฏิยา โข
ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย
มิจฺฉาทิฏึ ปชหติ มิจฺฉาทิฏิยา ปจฺโจโรหติ มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส โข
ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ
ปฏิสงฺขาย มิจฺฉาสงฺกปฺป ปชหติ มิจฺฉาสงฺกปฺปา ปจฺโจโรหติ
มิจฺฉาวาจาย โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ
โส อิติ ปฏิสงฺขาย มิจฺฉาวาจ ปชหติ มิจฺฉาวาจาย ปจฺโจโรหติ
มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ
โส อิติ ปฏิสงฺขาย มิจฺฉากมฺมนฺต ปชหติ มิจฺฉากมฺมนฺตา
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร โหตีติ อตฺถิ ฯ
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ปจฺโจโรหติ มิจฺฉาอาชีวสฺส โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว
ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย มิจฺฉาอาชีว ปชหติ
มิจฺฉาอาชีวา ปจฺโจโรหติ มิจฺฉาวายามสฺส โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว
ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย มิจฺฉาวายาม ปชหติ
มิจฺฉาวายามา ปจฺโจโรหติ มิจฺฉาสติยา โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว
ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย มิจฺฉาสตึ ปชหติ
มิจฺฉาสติยา ปจฺโจโรหติ มิจฺฉาสมาธิสฺส โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว
ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย มิจฺฉาสมาธึ ปชหติ
มิจฺฉาสมาธิมฺหา ปจฺโจโรหติ มิจฺฉาาณสฺส โข ปาปโก วิปาโก
ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย มิจฺฉาาณ
ปชหติ มิจฺฉาาณา ๑ ปจฺโจโรหติ มิจฺฉาวิมุตฺติยา โข ปาปโก
วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย
มิจฺฉาวิมุตฺตึ ปชหติ มิจฉฺ าวิมุตฺติยา ปจฺโจโรหติ เอว โข พฺราหฺมณ
อริยสฺส วินเย ปจฺโจโรหณี โหตีติ ฯ อฺถา โภ โคตม พฺราหฺมณาน
ปจฺโจโรหณี อฺถา จปน อริยสฺส วินเย ปจฺโจโรหณี โหติ
อิมิสฺสา จ โภ โคตม อริยสฺส วินเย ปจฺโจโรหณิยา พฺราหฺมณาน
ปจฺโจโรหณี กลฺล น อคฺฆติ โสฬสึ อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ
อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณคตนฺติ ฯ
[๑๒๐] อริย โว ภิกฺขเว ปจฺโจโรหณึ เทสิสฺสามิ ต สุณาถ ...
กตมา จ ภิกฺขเว อริยา ปจฺโจโรหณี อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก
#๑ ม. มิจฺฉาาณมฺหา ฯ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 254

อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ มิจฺฉาทิฏิยา โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว
ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย มิจฺฉาทิฏึ ปชหติ
มิจฺฉาทิฏิยา ปจฺโจโรหติ มิจฺฉาสงฺกปฺปสฺส โข ... มิจฺฉาวาจาย
โข ... มิจฺฉากมฺมนฺตสฺส โข ... มิจฺฉาอาชีวสฺส โข ... มิจฺฉาวายามสฺส
โข ... มิจฺฉาสติยา โข ... มิจฺฉาสมาธิสฺส โข ... มิจฉฺ าาณสฺส
โข ... มิจฺฉาวิมุตฺติยา โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม
อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย มิจฺฉาวิมุตฺตึ ปชหติ มิจฺฉาวิมุตฺติยา
ปจฺโจโรหติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยา ปจฺโจโรหณีติ ฯ
[๑๒๑] สุริยสฺส ภิกขฺ เว อุทยโต เอต ปุพฺพงฺคม เอต
ปุพฺพนิมิตฺต ยทิท อรุณุตตฺ  ๑ เอวเมว โข ภิกฺขเว กุสลาน ธมฺมาน
เอต ปุพฺพงฺคม เอต ปุพฺพนิมิตฺต ยทิท สมฺมาทิฏิ สมฺมาทิฏิกสฺส
ภิกฺขเว สมฺมาสงฺกปฺโป ปโหติ สมฺมาสงฺกปฺปสฺส สมฺมาวาจา ปโหติ
สมฺมาวาจสฺส สมฺมากมฺมนฺโต ปโหติ สมฺมากมฺมนฺตสฺส สมฺมาอาชีโว
ปโหติ สมฺมาอาชีวสฺส สมฺมาวายาโม ปโหติ สมฺมาวายามสฺส
สมฺมาสติ ปโหติ สมฺมาสติสฺส สมฺมาสมาธิ ปโหติ สมฺมาสมาธิสฺส
สมฺมาาณ ปโหติ สมฺมาาณิสฺส สมฺมาวิมุตฺติ ปโหติ ๒ ฯ
[๑๒๒] ทสยิเม ภิกขฺ เว ธมฺมา ภาวิตา พหุลกี ตา อาสวาน
ขยาย สวตฺตนฺติ กตเม ทส สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา
สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ
#๑ ยุ. อรุณคฺค ฯ โป. ม. อรุณุคฺค ฯ ๒ ม. ยุ. ปโหตีติ ฯ
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สมฺมาาณ สมฺมาวิมุตฺติ อิเม โข ภิกฺขเว ทส ธมฺมา ภาวิตา
พหุลีกตา อาสวาน ขยาย สวตฺตนฺตีติ ฯ
ปจฺโจโรหณิวคฺโค ทุติโย ฯ
[๑]
___________
ปาริสุทฺธิวคฺโค ตติโย
[๑๒๓] ทสยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา ปริสุทฺธา ปริโยทาตา น อฺตฺร ๒
สุคตวินยา กตเม ทส สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา
สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ
สมฺมาาณ สมฺมาวิมุตฺติ อิเม โข ภิกฺขเว ทส ธมฺมา ปริสทุ ฺธา
ปริโยทาตา น อฺตฺร สุคตวินยาติ ฯ
[๑๒๔] ทสยิเม ภิกขฺ เว ธมฺมา อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ น
อฺตฺร ๓ สุคตวินยา กตเม ทส สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ
อิเม โข ภิกฺขเว ทส ธมฺมา อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ น อฺตฺร
สุคตวินยาติ ฯ
[๑๒๕] ทสยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา มหปฺผลา มหานิสสา น อฺตฺร
สุคตวินยา กตเม ทส สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ อิเม
#๑ ยุ.
ตสฺสุทฺทาน
# ตโย อธมฺมา อชิโต สคารโว จ โอริม
# เทฺว เจว ปจฺโจโรหณิ ปุพฺพงฺคม อาวุโส ๔ จาติ ฯ
#๒-๓ ม. นาฺตฺร ฯ ๔ ม. อาสวกฺขโยติ ฯ
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โข ภิกฺขเว ทส ธมฺมา มหปฺผลา มหานิสสา น อฺตฺร สุคตวินยาติ ฯ
[๑๒๖] ทสยิเม ภิกขฺ เว ธมฺมา ราควินยปริโยสานา โหนฺติ
โทสวินยปริโยสานา โหนฺติ โมหวินยปริโยสานา โหนฺติ น
อฺตฺร สุคตวินยา กตเม ทส สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ
อิเม โข ภิกขฺ เว ทส ธมฺมา ราควินยปริโยสานา โหนฺติ
โทสวินยปริโยสานา โหนฺติ โมหวินยปริโยสานา โหนฺติ น
อฺตฺร สุคตวินยาติ ฯ
[๑๒๗] ทสยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย
อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตนฺติ น อฺตฺร
สุคตวินยาติ กตเม ทส สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ อิเม
โข ภิกฺขเว ทส ธมฺมา เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย
อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สวตฺตนฺติ น อฺตฺร สุคตวินยาติ ฯ
[๑๒๘] ทสยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา อนุปฺปนฺนา
อุปฺปชฺชนฺติ น อฺตฺร สุคตวินยา กตเม ทส สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาวิมุตฺติ อิเม โข ภิกฺขเว ทส ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา
อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ น อฺตฺร สุคตวินยาติ ฯ
[๑๒๙] ทสยิเม ภิกขฺ เว ธมฺมา ภาวิตา พหุลกี ตา มหปฺผลา
โหนฺติ มหานิสสา น อฺตฺร สุคตวินยาติ กตเม ทส
สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ อิเม โข ภิกฺขเว ทส ธมฺมา ภาวิตา
พหุลีกตา มหปฺผลา โหนฺติ มหานิสสา น อฺตฺร สุคตวินยาติ ฯ
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[๑๓๐] ทสยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา ราควินยปริโยสานา
โหนฺติ โทสวินยปริโยสานา โหนฺติ โมหวินยปริโยสานา
โหนฺติ น อฺตฺร สุคตวินยา กตเม ทส สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาวิมุตฺติ อิเม โข ภิกฺขเว ทส ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา
ราควินยปริโยสานา โหนฺติ โทสวินยปริโยสานา โหนฺติ โมหวินยปริโยสานา
โหนฺติ น อฺตฺร สุคตวินยาติ ฯ
[๑๓๑] ทสยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา เอกนฺตนิพฺพิทาย
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย
สวตฺตนฺติ น อฺตฺร สุคตวินยา กตเม ทส สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาวิมุตฺติ อิเม โข ภิกฺขเว ทส ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา
เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิฺาย สมฺโพธาย
นิพฺพานาย สวตฺตนฺติ น อฺตฺร สุคตวินยาติ ฯ
[๑๓๒] ทสยิเม ภิกขฺ เว มิจฺฉตฺตา กตเม ทส มิจฺฉาทิฏิ
มิจฺฉาสงฺกปฺโป มิจฺฉาวาจา มิจฺฉากมฺมนฺโต มิจฺฉาอาชีโว มิจฺฉาวายาโม
มิจฺฉาสติ มิจฺฉาสมาธิ มิจฺฉาาณ มิจฺฉาวิมุตฺติ อิเม
โข ภิกฺขเว ทส มิจฺฉตฺตาติ ฯ
[๑๓๓] ทสยิเม ภิกขฺ เว สมฺมตฺตา กตเม ทส สมฺมาทิฏ ิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาาณ สมฺมาวิมุตฺติ อิเม
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โข ภิกฺขเว ทส สมฺมตฺตาติ ฯ
ปาริสุทฺธิวคฺโค ตติโย ฯ
____________
สาธุวคฺโค จตุตฺโถ
[๑๓๔] สาธฺุจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ ๑ อสาธฺุจ ต สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตมฺจ ภิกฺขเว อสาธธ
มิจฺฉาทิฏิ มิจฺฉาสงฺกปฺโป มิจฺฉาวาจา มิจฺฉากมฺมนฺโต มิจฉฺ าอาชีโว
มิจฺฉาวายาโม มิจฺฉาสติ มิจฺฉาสมาธิ มิจฺฉาาณ มิจฺฉาวิมุตฺติ อิท
วุจฺจติ ภิกฺขเว อสาธธ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว สาธธ สมฺมาทิฏิ
สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาาณ สมฺมาวิมุตฺติ อิท วุจฺจติ
ภิกฺขเว สาธุนฺติ ฯ
[๑๓๕] อริยธมฺมฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อนริยธมฺมฺจ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสสฺ ามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกฺขเว อนริโย
ธมฺโม มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อนริโย
ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว อริโย ธมฺโม สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อริโย ธมฺโมติ ฯ
[๑๓๖] กุสลฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อกุสลฺจ ๒ ต
#๑ ม. สพฺพวาเรสุ เทเสสฺสามิ ฯ ๒ ม. อกุสลฺจ โว ... กุสลฺจ ฯ
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สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตมฺจ ภิกฺขเว
อกุสล มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว
อกุสล ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว กุสล สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กุสลนฺติ ฯ
[๑๓๗] อตฺถฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อนตฺถฺจ ต สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกฺขเว อนตฺโถ
มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อนตฺโถ ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว อตฺโถ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อตฺโถติ ฯ
[๑๓๘] ธมฺมฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อธมฺมฺจ ต สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขูษ
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกฺขเว อธมฺโม
มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อธมฺโม ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว ธมฺโม สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ธมฺโมติ ฯ
[๑๓๙] สาสวฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ อนาสวฺจ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกขฺ เว
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สาสโว ธมฺโม มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว
สาสโว ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อนาสโว ธมฺโม สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อนาสโว ธมฺโมติ ฯ
[๑๔๐] สาวชฺชฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสสฺ ามิ อนวชฺชฺจ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกขฺ เว
สาวชฺโช ธมฺโม มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว สาวชฺโช ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อนวชฺโช ธมฺโม
สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว อนวชฺโช
ธมฺโมติ ฯ
[๑๔๑] ตปนิยฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ อตปนิยฺจ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ
ภิกฺขเว ตปนิโย ธมฺโม มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฉฺ าวิมุตฺติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ตปนิโย ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อตปนิโย ธมฺโม
สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว อตปนิโย
ธมฺโมติ ฯ
[๑๔๒] อาจยคามิฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ อปจยคามิฺจ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ
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ภิกฺขเว อาจยคามี ธมฺโม มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อาจยคามี ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อปจยคามี
ธมฺโม สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อปจยคามี ธมฺโมติ ฯ
[๑๔๓] ทุกฺขุทฺรยฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ สุขุทฺรยฺจ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ
ภิกฺขเว ทุกขฺ ุทฺรโย ธมฺโม มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขุทฺรโย ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว สุขุทฺรโย
ธมฺโม สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
สุขุทฺรโย ธมฺโมติ ฯ
[๑๔๔] ทุกฺขวิปากฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ สุขวิปากฺจ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ
ภิกฺขเว ทุกขฺ วิปาโก ธมฺโม มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขวิปาโก ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว สุขวิปาโก
ธมฺโม สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
สุขวิปาโก ธมฺโมติ ฯ
สาธุวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
___________
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อริยมคฺควคฺโค ปฺจโม
[๑๔๕] อริยมคฺคฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสสฺ ามิ อนริยมคฺคฺจ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ
ภิกฺขเว อนริโย มคฺโค มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อนริโย มคฺโค ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อริโย มคฺโค
สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อริโย มคฺโคติ ฯ
[๑๔๖] กณฺหมคฺคฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ สุกฺกมคฺคฺจ ๑
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ
ภิกฺขเว กณฺหมคฺโค มิจฉฺ าทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว กณฺหมคฺโค ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สุกฺโก มคฺโค ๒ สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สุกฺโก มคฺโคติ ฯ
[๑๔๗] สทฺธมฺมฺจ โว ภิกฺขเว [๓] เทสิสฺสามิ อสทฺธมฺมฺจ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสสฺ ามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกฺขเว
อสทฺธมฺโม มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อสทฺธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สทฺธมฺโม สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ
สมฺมาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สทฺธมฺโมติ ฯ
[๑๔๘] สปฺปุริสธมฺมฺจ โว ภิกขฺ เว เทสิสฺสามิ อสปฺปุรสิ ธมฺมฺจ
#๑ ยุ. สุกฺกมคฺคฺจ ... กณฺหมคฺคฺจ ฯ ๒ ม. สพฺพวาเรสุ สุกฺกมคฺโค ฯ
#๓ โป. ม. ธมฺมนฺติ อตฺถิ ฯ
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ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสสฺ ามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกฺขเว
อสปฺปุริสธมฺโม มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อสปฺปุริสธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สปฺปุริส ธมฺโม สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ
สมฺมาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโมติ ฯ
[๑๔๙] อุปฺปาเทตพฺพฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ น
อุปฺปาเทตพฺพฺจ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
กตโม จ ภิกฺขเว น อุปฺปาเทตพฺโพ ธมฺโม มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ
มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว น อุปฺปาเทตพฺโพ ธมฺโม ฯ
กตโม จ ภิกขฺ เว อุปฺปาเทตพฺโพ ธมฺโม สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อุปฺปาเทตพฺโพ ธมฺโมติ ฯ
[๑๕๐] อาเสวิตพฺพฺจ โว ภิกขฺ เว ธมฺม เทสิสฺสามิ น
อาเสวิตพฺพฺจ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
กตโม จ ภิกฺขเว น อาเสวิตพฺโพ ธมฺโม มิจฉฺ าทิฏิ ฯเปฯ
มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว น อาเสวิตพฺโพ ธมฺโม ฯ กตโม
จ ภิกฺขเว อาเสวิตพฺโพ ธมฺโม สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อาเสวิตพฺโพ ธมฺโมติ ฯ
[๑๕๑] ภาเวตพฺพฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ น
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ภาเวตพฺพฺจ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจะ
กตโม จ ภิกขฺ เว น ภาเวตพฺโพ ธมฺโม มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ มิจฺฉาวิมุตฺติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว น ภาเวตพฺโพ ธมฺโม ฯ กตโม จ
ภิกฺขเว ภาเวตพฺโพ ธมฺโม สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ภาเวตพฺโพ ธมฺโมติ ฯ
[๑๕๒] พหุลีกาตพฺพฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ น พหุลีกาตพฺพฺจ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
กตโม จ ภิกฺขเว น พหุลีกาตพฺโพ ธมฺโม มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ
มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว น พหุลีกาตพฺโพ ธมฺโม ฯ กตโม
จ ภิกฺขเว พหุลีกาตพฺโพ ธมฺโม สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว พหุลีกาตพฺโพ ธมฺโมติ ฯ
[๑๕๓] อนุสฺสริตพฺพฺจ โว ภิกขฺ เว ธมฺม เทสิสฺสามิ น
อนุสสริตพฺพฺจ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว
ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
กตโม จ ภิกฺขเว น อนุสฺสริตพฺโพ ธมฺโม มิจฉฺ าทิฏิ ฯเปฯ
มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว น อนุสฺสริตพฺโพ ธมฺโม ฯ กตโม
จ ภิกฺขเว อนุสฺสริตพฺโพ ธมฺโม สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อนุสฺสริตพฺโพ ธมฺโมติ ฯ
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[๑๕๔] สจฺฉิกาตพฺพฺจ โว ภิกขฺ เว ธมฺม เทสิสฺสามิ น
สจฺฉิกาตพฺพฺจ ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ
กตโม จ ภิกฺขเว น สจฺฉิกาตพฺโพ ธมฺโม มิจฺฉาทิฏิ ฯเปฯ
มิจฺฉาวิมุตฺติ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว น สจฺฉิกาตพฺโพ ธมฺโม ฯ กตโม
จ ภิกฺขเว สจฺฉิกาตพฺโพ ธมฺโม สมฺมาทิฏิ ฯเปฯ สมฺมาวิมุตฺติ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สจฺฉิกาตพฺโพ ธมฺโมติ ฯ
อริยมคฺควคฺโค ปฺจโม ฯ
ตติยปณฺณาสโก ตติโย ฯ
____________
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จตุตฺถปณฺณาสโก
ปุคฺคลวคฺโค ปโม
[๑๕๕] ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ
กตเมหิ ทสหิ มิจฺฉาทิฏ ิโก โหติ มิจฺฉาสงฺกปฺโป โหติ มิจฉฺ าวาโจ
โหติ มิจฺฉากมฺมนฺโต โหติ มิจฺฉาอาชีโว โหติ มิจฺฉาวายาโม
โหติ มิจฺฉาสติ โหติ มิจฺฉาสมาธิ โหติ มิจฺฉาาณี โหติ
มิจฺฉาวิมุตฺติ โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล
น เสวิตพฺโพ ฯ ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ
กตเมหิ ทสหิ สมฺมาทิฏ ิโก โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ สมฺมาวาโจ
โหติ สมฺมากมฺมนฺโต โหติ สมฺมาอาชีโว โหติ สมฺมาวายาโม
โหติ สมฺมาสติ โหติ สมฺมาสมาธิ โหติ สมฺมาาณี
โหติ สมฺมาวิมุตฺติ โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ปุคฺคโล เสวิตพฺโพติ ฯ (ฉุตฺตรทิยฑฺฒสตาทิสุตฺต เปยฺยาลวเสน คณิตพฺพ)
ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล น ภชิตพฺโพ ... ภชิตพฺโพ ...
น ปยิรุปาสิตพฺโพ ... ปยิรุปาสิตพฺโพ ... น ปุชฺโช ๑ โหติ ... ปุชฺโช
โหติ ... น ปาสโส โหติ ... ปาสโส โหติ ... อคารโว โหติ ...
สคารโว โหติ อปฺปติกฺโข ๒ โหติ ... สปฺปติกฺโข ๒ โหติ ... น
อาราธโก โหติ ... อาราธโก โหติ ... น วิสุชฺฌติ ... วิสุชฺฌติ ...
มาน นาธิโภติ ... มาน อธิโภติ ... ปฺาย น วฑฺฒติ ... ปฺาย
วฑฺฒติ ... พหห
#๑ โป. สพฺพวาเรสุ ปชฺชา ฯ ๒ ม. อปฺปติสฺโส ... สปฺปติสฺโส ฯ
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อปฺุ ปสวติ ... พหุ ปฺุ ปสวติ ฯ กตเมหิ ทสหิ สมฺมาทิฏิโก
โหติ สมฺมาสงฺกปฺโป โหติ สมฺมาวาโจ โหติ สมฺมากมฺมนฺโต
โหติ สมฺมาอาชีโว โหติ สมฺมาวายาโม โหติ สมฺมาสติ โหติ
สมฺมาสมาธิ โหติ สมฺมาาณี โหติ สมฺมาวิมตุ ฺติ โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล พหุ ปฺุ ปสวตีติ ฯ
ปุคฺคลวคฺโค ปโม ฯ
___________
ชาณุสฺโสณิวคฺโค ทุติโย
[๑๕๖] เตน โข ปน สมเยน ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ
ตทหุโปสเถ สีสนฺหาโต นว โขมยุค นิวตฺโถ อลฺลกุสมุฏึ อาทาย
ภควโต อวิทูเร เอกมนฺต ิโต โหติ ฯ อทฺทสา โข ภควา ชาณุสฺโสณึ
พฺราหฺมณ ตทหุโปสเถ สีสนฺหาต นว โขมยุค นิวตฺถ อลฺลกุสมุฏึ
อาทาย เอกมนฺต ิต ทิสฺวาน ชาณุสฺโสณึ พฺราหฺมณ เอตทโวจ
กึ นุ ตฺว พฺราหฺมณ ตทหุโปสเถ สีสนฺหาโต นว โขมยุค นิวตฺโถ
อลฺลกุสมุฏึ อาทาย เอกมนฺต ิโต กึ นุ โข อชฺช พฺราหฺมณกุลสฺสาติ ฯ
ปจฺโจโรหณี โภ โคตม อชฺช พฺราหฺมณกุลสฺสาติ ฯ
ยถากถ ปน พฺราหฺมณ พฺราหฺมณาน ปจฺโจโรหณี โหตีติ ฯ อิธ โภ
โคตม พฺราหฺมณา ตทหุโปสเถ สีสนฺหาตา นว โขมยุค นิวตฺถา
อลฺเลน โคมเยน ปวึ โอปฺุชิตฺวา หริเตหิ กุเสหิ ปตฺถริตฺวา อนฺตรา
จ เวล อนฺตรา จ อคฺยาคาร เสยฺย กปฺเปนฺติ เต ต รตฺตึ
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ติกฺขตฺตุ ปจฺจุฏาย ปฺชลิกา อคฺคึ นมสฺสนฺติ ปจฺโจโรหาม ภวนฺต
ปจฺโจโรหาม ภวนฺตนฺติ ปหุเตน จ สปฺปเตเลน นวนีเตน อคฺคึ
สนฺตปฺเปนฺติ ตสฺสา จ รตฺติยา อจฺจเยน ปณีเตน ขาทนีเยน
โภชนีเยน พฺราหฺมเณ สนฺตปฺเปนฺติ เอว โข โภ โคตม พฺราหฺมณาน
ปจฺโจโรหณี โหตีติ อฺถา โข พฺราหฺมณาน ปจฺโจโรหณี โหติ
อฺถา จ ปน อริยสฺส วินเย ปจฺโจโรหณี โหตีติ ยถากถ
ปน โภ โคตม อริยสฺส วินเย ปจฺโจโรหณี โหติ สาธุ วต เม
ภว โคตโม ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถา อริยสฺส วินเย ปจฺโจโรหณี
โหตีติ ฯ เตนหิ พฺราหฺมณ สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ
เอว โภติ โข ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา
เอตทโวจ อิธ พฺราหฺมณ อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ปาณาติปาตสฺส
โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ
โส อิติ ปฏิสงฺขาย ปาณาติปาต ปชหติ ปาณาติปาตา ปจฺโจโรหติ
อทินฺนาทานสฺส โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ
โส อิติ ปฏิสงฺขาย อทินฺนาทาน ปชหติ อทินนฺ าทานา ปจฺโจโรหติ
กาเมสุ มิจฺฉาจารสฺส โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม
อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย กาเมสุ มิจฺฉาจาร ปชหติ กาเมสุ
มิจฺฉาจารา ปจฺโจโรหติ มุสาวาทสฺส โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว
ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย มุสาวาท ปชหติ
มุสาวาทา ปจฺโจโรหติ ปสุณาย วาจาย โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว
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ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย ปสุณ วาจ ปชหติ
ปสุณาย วาจาย ปจฺโจโรหติ ผรุสาย วาจาย โข ปาปโก วิปาโก
ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย ผรุส วาจ
ปชหติ ผรุสาย วาจาย ปจฺโจโรหติ สมฺผปฺปลาปสฺส โข ปาปโก
วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย
สมฺผปฺปลาป ปชหติ สมฺผปฺปลาปา ปจฺโจโรหติ อภิชฺฌาย โข
ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ
ปฏิสงฺขาย อภิชฺฌ ปชหติ อภิชฺฌาย ปจฺโจโรหติ พฺยาปาทสฺส
โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ
ปฏิสงฺขาย พฺยาปาท ปชหติ พฺยาปาทา ปจฺโจโรหติ มิจฺฉาทิฏิยา
โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ
ปฏิสงฺขาย มิจฺฉาทิฏึ ปชหติ มิจฺฉาทิฏิยา ปจฺโจโรหติ เอว โข
พฺราหฺมณ อริยสฺส วินเย ปจฺโจโรหณี โหตีติ ฯ อฺถา [๑] โภ
โคตม พฺราหฺมณาน ปจฺโจโรหณี โหติ อฺถา จ ปน อริยสฺส
วินเย ปจฺโจโรหณี โหติ อิมิสฺสา จ โภ โคตม อริยสฺส วินเย
ปจฺโจโรหณิยา พฺราหฺมณาน ปจฺโจโรหณี กลฺล นาคฺฆติ โสฬสึ
อภิกฺกนฺต โภ โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ
[๑๕๗] อริย โว ภิกขฺ เว ปจฺโจโรหณึ เทสิสสฺ ามิ ต สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต
#๑ ม. ยุ. โขสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตมา จ ภิกฺขเว อริยา ปจฺโจโรหณี
อิธ ภิกฺขเว อริยสาวโก อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ ปาณาติปาตสฺส
โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ
ปฏิสงฺขาย ปาณาติปาต ปชหติ ปาณาติปาตา ปจฺโจโรหติ อทินฺนาทานสฺส
โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ
โส อิติ ปฏิสงฺขาย อทินฺนาทาน ปชหติ อทินนฺ าทานา ปจฺโจโรหติ
กาเมสุ มิจฺฉาจารสฺส โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม
อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย กาเมสุ มิจฺฉาจาร ปชหติ กาเมสุ
มิจฺฉาจารา ปจฺโจโรหติ มุสาวาทสฺส โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว
ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย มุสาวาท ปชหติ
มุสาวาทา ปจฺโจโรหติ ปสุณาย วาจาย โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว
ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย ปสุณ วาจ ปชหติ
ปสุณาย วาจาย ปจฺโจโรหติ ผรุสาย วาจาย โข ปาปโก วิปาโก
ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย ผรุส วาจ
ปชหติ ผรุสาย วาจาย ปจฺโจโรหติ สมฺผปฺปลาปสฺส โข ปาปโก
วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ ปฏิสงฺขาย
สมฺผปฺปลาป ปชหติ สมฺผปฺปลาปา ปจฺโจโรหติ อภิชฺฌาย โข
ปาปโก วิปาโก ทิฏเเจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ
ปฏิสงฺขาย อภิชฺฌ ปชหติ อภิชฺฌาย ปจฺโจโรหติ พฺยาปาทสฺส
โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ
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ปฏิสงฺขาย พฺยาปาท ปชหติ พฺยาปาทา ปจฺโจโรหติ มิจฺฉาทิฏิยา
โข ปาปโก วิปาโก ทิฏเ เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ โส อิติ
ปฏิสงฺขาย มิจฺฉาทิฏึ ปชหติ มิจฉฺ าทิฏิยา ปจฺโจโรหติ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยา ปจฺโจโรหณีติ ฯ
[๑๕๘] อถโข สคารโว พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข สคารโว
พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ กึ นุ โข โภ โคตม โอริม ตีร
กึ ปาริม ตีรนฺติ ฯ ปาณาติปาโต โข พฺราหฺมณ โอริม ตีร ปาณาติปาตา
เวรมณี ปาริม ตีร อทินฺนาทาน โอริม ตีร อทินฺนาทานา
เวรมณี ปาริม ตีร กาเมสุ มิจฺฉาจาโร โอริม ตีร กาเมสุ
มิจฺฉาจารา เวรมณี ปาริม ตีร มุสาวาโท โอริม ตีร มุสาวาทา
เวรมณี ปาริม ตีร ปสณ
ุ า วาจา โอริม ตีร ปสุณาย วาจาย
เวรมณี ปาริม ตีร ผรุสา วาจา โอริม ตีร ผรุสาย วาจาย
เวรมณี ปาริม ตีร สมฺผปฺปลาโป โอริม ตีร สมฺผปฺปลาปา
เวรมณี ปาริม ตีร อภิชฌ
ฺ า โอริม ตีร อนภิชฺฌา ปาริม ตีร
พฺยาปาโท โอริม ตีร อพฺยาปาโท ปารม ตีร มิจฺฉาทิฏิ โอริม
ตีร สมฺมาทิฏิ ปาริม ตีร อิท โข พฺราหฺมณ โอริม ตีร
อิท ปาริม ตีรนฺติ ฯ
อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ เย ชนา ปารคามิโน
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อถาย อิตรา ปชา ตีรเมวานุธาวติ ฯ
เย จ โข สมฺมทกฺขาเต ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร ฯ
กณฺห ธมฺม วิปฺปหาย สุกฺก ภาเวถ ปณฺฑิโต
โอกา อโนกมาคมฺม วิเวเก ยตฺถ ทูรม ฯ
ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย หิตฺวา กาเม อกิฺจโน
ปริโยทเปยฺย อตฺตาน จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต ฯ
เยส สมฺโพธิยงฺเคสุ สมฺมา จิตฺต สุภาวิต
อาทานปฏินิสฺสคฺเค อนุปาทาย เย รตา
ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตาติ ฯ
[๑๕๙] โอริมฺจ โว ภิกฺขเว ตีร เทสิสฺสามิ ปาริมฺจ ตีร
ต สุณาถ ฯเปฯ กตมฺจ ภิกฺขเว โอริม ตีร กตมฺจ ปาริม
ตีร ปาณาติปาโต โข ภิกฺขเว โอริม ตีร ปาณาติปาตา เวรมณี
ปาริม ตีร อทินฺนาทาน โอริม ตีร อทินฺนาทานา เวรมณี ปาริม
ตีร กาเมสุ มิจฺฉาจาโร โอริม ตีร กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี
ปาริม ตีร มุสาวาโท โอริม ตีร มุสาวาทา เวรมณี ปาริม
ตีร ปสุณา วาจา โอริม ตีร ปสณ
ุ าย วาจาย เวรมณี ปาริม
ตีร ผรุสา วาจา โอริม ตีร ผรุสาย วาจาย เวรมณี ปาริม ตีร
สมฺผปฺปลาโป โอริม ตีร สมฺผปฺปลาปา เวรมณี ปาริม ตีร อภิชฺฌา
โอริม ตีร อนภิชฺฌา ปาริม ตีร พฺยาปาโท โอริม ตีร อพฺยาปาโท
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ปาริม ตีร มิจฺฉาทิฏิ โอริม ตีร สมฺมาทิฏิ ปาริม ตีร อิท
โข ภิกฺขเว โอริม ตีร อิท ปาริม ตีรนฺติ ฯ
อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ เย ชนา ปารคามิโน
อถาย อิตรา ปชา ตีรเมวานุธาวติ ฯ
เย จ โข สมฺมทกฺขาเต ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน
เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร ฯ
กณฺห ธมฺม วิปฺปหาย สุกฺก ภาเวถ ปณฺฑิโต
โอกา อโนกมาคมฺม วิเวเก ยตฺถ ทูรม ฯ
ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย หิตฺวา กาเม อกิฺจโน
ปริโยทเปยฺย อตฺตาน จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต ฯ
เยส สมฺโพธิยงฺเคสุ สมฺมา จิตฺต สุภาวิต
อาทานปฏินิสฺสคฺเค อนุปาทาย เย รตา
ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตาติ ฯ
[๑๖๐] อธมฺโม จ ภิกขฺ เว เวทิตพฺโพ อนตฺโถ จ ธมฺโม จ
เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา อนตฺถฺจ ธมฺมฺจ
วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว อธมฺโม จ อนตฺโถ จ ปาณาติปาโต
อทินฺนาทาน กาเมสุ มิจฺฉาจาโร มุสาวาโท ปสุณา วาจา ผรุสา วาจา
สมฺผปฺปลาโป อภิชฺฌา พฺยาปาโท มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
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อธมฺโม จ อนตฺโถ จ ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว ธมฺโม จ อตฺโถ จ
ปาณาติปาตา เวรมณี อทินฺนาทานา เวรมณี กาเมสุ มิจฺฉาจารา
เวรมณี มุสาวาทา เวรมณี ปสุณาย วาจาย เวรมณี ผรุสาย วาจาย
เวรมณี สมฺผปฺปลาปา เวรมณี อนภิชฺฌา อพฺยาปาโท สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ธมฺโม จ อตฺโถ จ ฯ อธมฺโม จ ภิกฺขเว
เวทิตพฺโพ อนตฺโถ จ ธมฺโม จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ
วิทิตฺวา อนตฺถฺจ ธมฺมฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา
อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ
วุตฺตนฺติ ฯ
[๑๖๑] อธมฺโม จ ภิกขฺ เว เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ จ
เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ วิทิตฺวา
อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชติ พฺพนฺติ อิทมโวจ
ภควา อิท วตฺวาน สุคโต อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ อถโข
เตส ภิกฺขูน อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต เอตทโหสิ อิท โข โน
อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา
อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ ธมฺโม
จ อนตฺโถ จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ
อนตฺถฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ โก นุ โข อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส
อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภเชยฺยาติ
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อถโข เตส ภิกฺขูน เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา มหากจฺจาโน
สตฺถุ เจว สวณฺณิโต สมฺภาวิโต จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน ปโหติ
อายสฺมา ๑ มหากจฺจาโน อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชิตุ ยนฺนูน มย
เยนายสฺมา มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกเมยฺยาม อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต มหากจฺจาน เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺยาม ยถา โน อายสฺมา
มหากจฺจาโน พฺยากริสฺสติ ตถา น ธาเรสฺสามาติ อถ โข เต ภิกฺขู
เยนายสฺมา มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา
มหากจฺจาเนน สทฺธึ สมฺโมทึสุ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู อายสฺมนฺต
มหากจฺจาน เอตทโวจุ อิท โข โน อาวุโส กจฺจาน ภควา สงฺขิตฺเตน
อุทฺเทส อุททฺ ิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร
ปวิฏโ อธมฺโม จ ภิกขฺ เว เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ จ
เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ วิทิตฺวา
อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ เตส
โน อาวุโส อมฺหาก อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต เอตทโหสิ อิท โข
โน อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ
อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ
ธมฺโม จ อนตฺโถ จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา
ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ
#๑ ม. จายสฺมา ฯ
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ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ โก นุ โข อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส
อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภเชยฺยาติ
เตส โน อาวุโส อมฺหาก เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา มหากจฺจาโน
สตฺถุ เจว สวณฺณิโต สมฺภาวิโต จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน ปโหติ
อายสฺมา มหากจฺจาโน อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชิตุ ยนฺนูน มย
เยนายสฺมา มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกเมยฺยาม อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมนฺต มหากจฺจาน เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺยาม ยถา โน อายสฺมา
มหากจฺจาโน พฺยากริสฺสติ ตถา น ธาเรสฺสามาติ วิภชตายสฺมา ๑
มหากจฺจาโนติ เสยฺยถาป อาวุโส ปุริโส สารตฺถิโก สารคเวสี สารปริเยสน
จรมาโน มหโต รุกฺขสฺส ติฏโต สารวโต อติกฺกมฺเมว มูล อติกฺกมฺม
ขนฺธ สาขาปลาเส สาร ปริเยสิตพฺพ มฺเยฺย เอว สมฺปทมิท
อายสฺมนฺตาน สตฺถริ สมฺมุขีภูเต ต ภควนฺต อติสิตฺวา อเมฺห เอตมตฺถ
ปฏิปุจฺฉิตพฺพ มฺถ ๒ โส หิ อาวุโส ภควา ชาน ชานาติ ปสฺส
ปสฺสติ จกฺขภุ ูโต าณภูโต ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโต วตฺตา ปวตฺตา
อตฺถสฺส นินฺเนตา อมตสฺส ทาตา ธมฺมสามี ตถาคโต โส เจว
ปเนตสฺส กาโล อโหสิ ย ตุเมฺห ภควนฺตเยว อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ
ปุจฺเฉยฺยาถ ๓ ยถา โน ๔ ภควา พฺยากเรยฺย ตถา น ธาเรยฺยาถาติ
อทฺธาวุโส ๕ กจฺจาน ภควา ชาน ชานาติ ปสฺส ปสฺสติ จกฺขุภูโต
าณภูโต ธมฺมภูโต พฺรหฺมภูโต วตฺตา ปวตฺตา อตฺถสฺส นินเฺ นตา
#๑ โป. ม. วิภชตุ อายสฺมา ฯ ๒ โป. มฺเยฺยาถ ฯ ยุ. มฺเถ ฯ
#๓ ม. ปฏิปจุ ฺเฉยฺยาถ ฯ ๔ ม. โว. ฯ ๕ ม. อทฺธา อาวุโส ฯP
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อมตสฺส ทาตา ธมฺมสามี ตถาคโต โส เจว ปเนตสฺส กาโล อโหสิ
ย มย ภควนฺตเยว อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺยาม ยถา โน
ภควา พฺยากเรยฺย ตถา น ธาเรยฺยาม อปจายสฺมา มหากจฺจาโน
สตฺถุเจว สวณฺณิโต สมฺภาวิโต จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน ปโหติ
อายสฺมา มหากจฺจาโน อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส
วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชิตุ วิภชตายสฺมา
มหากจฺจาโน อครุกตฺวาติ ๑ ฯ เตนหาวุโส สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ
ภาสิสฺสามีติ ฯ เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหากจฺจานสฺส
ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา ๒ มหากจฺจาโน เอตทโวจ ย โข โน อาวุโส
ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา
อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ ธมฺโม
จ อนตฺโถ จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ
อนตฺถฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ กตโม จาวุโส อธมฺโม กตโม จ ธมฺโม
กตโม จ อนตฺโถ กตโม จ อตฺโถ ปาณาติปาโต อาวุโส
อธมฺโม ปาณาติปาตา เวรมณี ธมฺโม เย จ ปาณาติปาตปจฺจยา
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ ปาณาติปาตา
เวรมณีปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ
อย อตฺโถ ฯ อทินฺนาทาน อาวุโส อธมฺโม อทินฺนาทานา เวรมณี
ธมฺโม เย จ อทินฺนาทานปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
#๑ โป. ม. อครุ กริตฺวาติ ฯ ยุ. อครุกริตฺวา ฯ ๒ อถายสุมา ฯ
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สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ อทินฺนาทานา เวรมณีปจฺจยา จ อเนเก
กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ กาเมสุ มิจฺฉาจาโร
อาวุโส อธมฺโม กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี ธมฺโม เย จ
กาเมสุ มิจฺฉาจารปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ
อย อนตฺโถ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณีปจฺจยา จ อเนเก กุสลา
ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ มุสาวาโท อาวุโส
อธมฺโม มุสาวาทา เวรมณี ธมฺโม เย จ มุสาวาทปจฺจยา
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ มุสาวาทา
เวรมณีปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ
อย อตฺโถ ฯ ปสุณา วาจา อาวุโส อธมฺโม ปสุณาย วาจาย
เวรมณี ธมฺโม เย จ ปสณ
ุ า วาจาปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ ปสณ
ุ าย วาจาย เวรมณีปจฺจยา
จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ
ผรุสา วาจา อาวุโส อธมฺโม ผรุสาย วาจาย เวรมณี ธมฺโม
เย จ ผรุสวาจาปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ
อย อนตฺโถ ผรุสาย วาจาย เวรมณีปจฺจยา จ อเนเก กุสลา
ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ สมฺผปฺปลาโป อาวุโส
อธมฺโม สมฺผปฺปลาปา เวรมณี ธมฺโม เย จ สมฺผปฺปลาปปจฺจยา
อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ สมฺผปฺปลาปา
เวรมณีปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ
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อย อตฺโถ ฯ อภิชฺฌา อาวุโส อธมฺโม อนภิชฌ
ฺ า ธมฺโม เย
จ อภิชฺฌาปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย
อนตฺโถ อนภิชฺฌาปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ
คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ พฺยาปาโท อาวุโส อธมฺโม อพฺยาปาโท
ธมฺโม เย จ พฺยาปาทปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ อพฺยาปาทปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ มิจฺฉาทิฏิ อาวุโส อธมฺโม
สมฺมาทิฏิ ธมฺโม เย จ มิจฺฉาทิฏิปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ สมฺมาทิฏิปจฺจยา จ อเนเก
กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ ย โข โน
อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา
อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ ธมฺโม
จ อนตฺโถ จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ
อนตฺถฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ อิมสฺสป ๑ โข อห อาวุโส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส
อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อวิภชิตวฺ า เอว วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามิ
อากงฺขมานา จปน ตุเมฺห อาวุโส ภควนฺตเยว อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ
ปุจฺเฉยฺยาถ ยถา โน ๒ ภควา พฺยากเรยฺย ตถา น ธาเรยฺยาถาติ ฯ
เอวมาวุโสติโข เต ภิกฺขู อายสฺมโต มหากจฺจานสฺส ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา
#๑ ม. ยุ. อิมสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. โว ฯ
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ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ึสุ เอกมนฺต นิสินฺนา โข
เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ ย โข โน ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน
อุทฺเทส อุททฺ ิสิตฺวา วิตถฺ าเรน อตฺถ อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา
วิหาร ปวิฏโ  อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ
จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ
วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ
เตส โน ภนฺเต อมฺหาก อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต เอตทโหสิ อิท
โข โน อาวุโส ภควา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทส อุทฺทิสิตฺวา วิตฺถาเรน อตฺถ
อวิภชิตฺวา อุฏายาสนา วิหาร ปวิฏโ อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ
ธมฺโม จ อนตฺโถ จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา
ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ
ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ โก นุ โข อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน
อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภเชยฺยาติ เตส โน ภนฺเต
อมฺหาก เอตทโหสิ อย โข อายสฺมา มหากจฺจาโน สตฺถุ เจว
สวณฺณิโต สมฺภาวิโต จ วิฺูน สพฺรหฺมจารีน ปโหติ อายสฺมา
มหากจฺจาโน อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน อุทฺเทสสฺส อุทฺทิฏสฺส วิตฺถาเรน
อตฺถ อวิภตฺตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ วิภชิตุ ยนฺนูน มย เยนายสฺมา
มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกเมยฺยาม อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
มหากจฺจาน เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺยาม ยถา โน อายสฺมา มหากจฺจาโน
พฺยากริสฺสติ ตถา น ธาเรสฺสามาติ อถโข มย ภนฺเต เยนายสฺมา
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มหากจฺจาโน เตนุปสงฺกมิมฺหา อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต มหากจฺจาน
เอตมตฺถ ปุจฺฉิมฺหา ๑ เตส โน ภนฺเต อายสฺมตา มหากจฺจาเนนฅ
อิเมหิ อากาเรหิ อิเมหิ ปเทหิ อิเมหิ พฺยฺชเนหิ อตฺโถ สุวิภตฺโตติ ฯ
สาธุ สาธุ ภิกฺขเว ปณฺฑิโต ภิกฺขเว มหากจฺจาโน มหาปฺโ ภิกฺขเว
มหากจฺจาโน ม เจป ตุเมฺห ภิกฺขเว อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ
ปุจฺเฉยฺยาถ อหมฺปเจต เอวเมว พฺยากเรยฺย ยถาต มหากจฺจาเนน
พฺยากต เอโสเจว ตสฺส ๒ อตฺโถ เอวฺจ น ธาเรยฺยาถาติ ฯ
[๑๖๒] อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ อนตฺโถ
จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ อนตฺถฺจ
วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ
กตโม จ ภิกฺขเว อธมฺโม กตโม จ ธมฺโม กตโม จ อนตฺโถ
กตโม จ อตฺโถ ปาณาติปาโต ภิกขฺ เว อธมฺโม ปาณาติปาตา
เวรมณี ธมฺโม เย จ ปาณาติปาตปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา
ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย อนตฺโถ ปาณาติปาตา เวรมณีปจฺจยา จ
อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ อทินฺนาทาน
ภิกฺขเว อธมฺโม อทินนฺ าทานา เวรมณี ธมฺโม ... กาเมสุ
มิจฺฉาจาโร ภิกฺขเว อธมฺโม กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี ธมฺโม ...
มุสาวาโท ภิกฺขเว อธมฺโม มุสาวาทา เวรมณี ธมฺโม ... ปสณ
ุ า
วาจา ภิกฺขเว อธมฺโม ปสุณาย วาจาย เวรมณี ธมฺโม ... ผรุสวาจา
ภิกฺขเว อธมฺโม ผรุสาย วาจาย เวรมณี ธมฺโม ... สมฺผปฺปลาโป
#๑ ม. อปุจฺฉิมฺหา ฯ ๒ โป. เอโสเจเวตสฺส ฯ
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ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺผปฺปลาปา เวรมณี ธมฺโม ... อภิชฺฌา ภิกฺขเว
อธมฺโม อนภิชฺฌา ธมฺโม ... พฺยาปาโท ภิกฺขเว อธมฺโม อพฺยาปาโท
ธมฺโม ... มิจฺฉาทิฏิ ภิกฺขเว อธมฺโม สมฺมาทิฏ ิ ธมฺโม เย จ
มิจฺฉาทิฏิปจฺจยา อเนเก ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สมฺภวนฺติ อย
อนตฺโถ สมฺมาทิฏิปจฺจยา จ อเนเก กุสลา ธมฺมา ภาวนาปาริปูรึ
คจฺฉนฺติ อย อตฺโถ ฯ อธมฺโม จ ภิกฺขเว เวทิตพฺโพ ธมฺโม จ
อนตฺโถ จ เวทิตพฺโพ อตฺโถ จ อธมฺมฺจ วิทิตฺวา ธมฺมฺจ
อนตฺถฺจ วิทิตฺวา อตฺถฺจ ยถา ธมฺโม ยถา อตฺโถ ตถา
ปฏิปชฺชิตพฺพนฺติ อิติ ยนฺต วุตฺต อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺตนฺติ ฯ
[๑๖๓] ปาณาติปาตปห ๑ ภิกฺขเว ติวิธ วทามิ โลภเหตุกมฺป
โทสเหตุกมฺป โมหเหตุกมฺป อทินนฺ าทานปห ภิกฺขเว ติวิธ วทามิ
โลภเหตุกมฺป โทสเหตุกมฺป โมหเหตุกมฺป กาเมสุ มิจฺฉาจารปห
ภิกฺขเว ติวิธ วทามิ โลภเหตุกมฺป โทสเหตุกมฺป โมหเหตุกมฺป มุสาวาทปห
ภิกฺขเว ติวธิ  วทามิ โลภเหตุกมฺป โทสเหตุกมฺป โมหเหตุกมฺป
ปสุณาวาจปห ภิกฺขเว ติวิธ วทามิ โลภเหตุกมฺป โทสเหตุกมฺป
โมหเหตุกมฺป ผรุสวาจปห ภิกฺขเว ติวิธ วทามิ โลภเหตุกมฺป
โทสเหตุกมฺป โมหเหตุกมฺป สมฺผปฺปลาปปห ภิกฺขเว ติวธิ  วทามิ
โลภเหตุกมฺป โทสเหตุกมฺป โมหเหตุกมฺป อภิชฺฌปห ภิกฺขเว ติวิธ
วทามิ โลภเหตุกมฺป โทสเหตุกมฺป โมหเหตุกมฺป พฺยาปาทปห ภิกฺขเว
ติวิธ วทามิ โลภเหตุกมฺป โทสเหตุกมฺป โมหเหตุกมฺป มิจฺฉาทิฏึปห
#๑ โป. ปาณาติปาต จาห ฯ ม. สพฺพวาเรสุ ... ปาตมฺปาห ฯ
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ภิกฺขเว ติวธิ  วทามิ โลภเหตุกมฺป โทสเหตุกมฺป โมหเหตุกมฺป
อิติ โข ภิกขฺ เว โลโภ กมฺมนิทานสมฺภโว โทโส กมฺมนิทานสมฺภโว
โมโห กมฺมนิทานสมฺภโว โลภกฺขยา กมฺมนิทานสงฺขโย โทสกฺขยา
กมฺมนิทานสงฺขโย โมหกฺขยา กมฺมนิทานสงฺขโยติ ฯ
[๑๖๔] สปริกฺกมโน อย ภิกฺขเว ธมฺโม นาย ธมฺโม อปริกกฺ มโน
กถฺจ ภิกฺขเว สปริกฺกมโน อย ธมฺโม นาย ธมฺโม อปริกกฺ มโน
ปาณาติปาติสฺส ภิกฺขเว ปาณาติปาตา เวรมณี ปริกฺกมน โหติ
อทินฺนาทายิสฺส ภิกฺขเว อทินฺนาทานา เวรมณี ปริกฺกมน โหติ กาเมสุ
มิจฺฉาจาริสฺส ภิกฺขเว กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี ปริกฺกมน โหติ
มุสาวาทิสฺส ภิกฺขเว มุสาวาทา เวรมณี ปริกกฺ มน โหติ ปสุณาวาจสฺส
ภิกฺขเว ปสณ
ุ าย วาจาย เวรมณี ปริกฺกมน โหติ ผรุสวาจสฺส
ภิกฺขเว ผรุสาย วาจาย เวรมณี ปริกกฺ มน โหติ สมฺผปฺปลาปสฺส
ภิกฺขเว สมฺผปฺปลาปา เวรมณี ปริกกฺ มน โหติ อภิชฺฌาลุสฺส ภิกฺขเว
อนภิชฺฌา ปริกฺกมน โหติ พฺยาปนฺนสฺส ๑ ภิกฺขเว อพฺยาปาโท ปริกฺกมน
โหติ มิจฺฉาทิฏิกสฺส ภิกฺขเว สมฺมาทิฏิ ปริกฺกมน โหติ เอว
โข ภิกฺขเว ปริกฺกมน โหติ เอว โข ภิกฺขเว สปริกฺกมโน
[๒] นาย ธมฺโม อปริกกฺ มโนติ ฯ
[๑๖๕] เอก สมย ภควา ปาวาย วิหรติ จุนฺทสฺส กมฺมารปุตฺตสฺส
อมฺพวเน ฯ อถโข จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
#๑ ม. พฺยาปนฺนจิตฺตสฺส ฯ ๒ ม. ยุ. อย ธมฺโมติ อตฺถิ ฯ
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เอกมนฺต นิสินฺน โข จุนฺท กมฺมารปุตฺต ภควา เอตทโวจ กสฺส
โน ตฺว จุนฺท โสเจยฺยานิ โรเจสีติ ฯ พฺราหฺมณา ภนฺเต ปจฺฉาภูมกา ๑
กมณฺฑลุกา เสวาลมาลกา ๒ อคฺคิปริจาริกา อุทโกโรหกา โสเจยฺยานิ
ปฺาเปนฺติ ๓ เตสาห [๔] โรเจมีติ ฯ ยถากถ ปน จุนฺท พฺราหฺมณา
ปจฺฉาภูมกา กมณฺฑลุกา เสวาลมาลกา อคฺคิปริจาริกา อุทโกโรหกา
โสเจยฺยานิ ปฺาเปนฺตีติ ฯ อิธ ภนฺเต พฺราหฺมณา ปจฺฉาภูมกา
กมณฺฑลุกา เสวาลมาลกา อคฺคิปริจาริกา อุทโกโรหกา เต สาวเก ๕
เอว สมาทเปนฺติ เอหิ ตฺว อมฺโภ ปุรสิ สกาลสฺเสว ๖ อุฏหนฺโต
สยนมฺหา ปวึ อามเสยฺยาสิ โน เจ ปวึ อามเสยฺยาสิ อลฺลโคมยานิ
อามเสยฺยาสิ โน เจ อลฺลโคมยานิ อามเสยฺยาสิ หริตานิ ติณานิ
อามเสยฺยาสิ โน เจ หริตานิ ติณานิ อามเสยฺยาสิ อคฺคึ ปริจเรยฺยาสิ
โน เจ อคฺคึ ปริจเรยฺยาสิ ปฺชลิโก อาทิจฺจ นมสฺเสยฺยาสิ โน เจ
ปฺชลิโก อาทิจฺจ นมสฺเสยฺยาสิ สายตติยก อุทก โอโรเหยฺยาสีติ เอว โข
ภนฺเต พฺราหฺมณา ปจฺฉาภูมกา กมณฺฑลุกา เสวาลมาลกา อคฺคิปริจาริกา
อุทโกโรหกา โสเจยฺยานิ ปฺาเปนฺติ เตสาห โสเจยฺยานิ โรเจมีติ ฯ
อฺถา โข จุนฺท พฺราหฺมณา ปจฺฉาภูมกา กมณฺฑลุกา เสวาลมาลกา
อคฺคิปริจาริกา อุทโกโรหกา โสเจยฺยานิ ปฺาเปนฺติ อฺถา จ
ปน อริยสฺส วินเย โสเจยฺย โหตีติ ฯ ยถากถ ปน ภนฺเต อริยสฺส
วินเย โสเจยฺย โหติ สาธุ เม ภนฺเต ภควา ตถา ธมฺม เทเสตุ
ยถา อริยสฺส วินเย โสเจยฺย โหตีติ ฯ เตนหิ จุนทฺ สุณาหิ สาธุก
#๑ โป. ปจฺฉาภูมิกา ฯ ๒ ม. เสวาลมาลิกา ฯ ๓ ปฺเปนฺติป ปาโ ฯ
#๔ โป. ม. ยุ. โสเจยฺยานีติ อตฺถิ ฯ ๕ ม. ยุ. สาวก ฯ ๖ กาลสฺเสว อิติป ปาโ ฯ
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มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต
ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ ติวิธ โข จุนฺท กาเยน
อโสเจยฺย โหติ จตุพฺพิธ วาจาย อโสเจยฺย โหติ ติวิธ มนสา
อโสเจยฺย โหติ ฯ
กถฺจ จุนฺท ติวิธ กาเยน อโสเจยฺย โหติ อิธ จุนฺท
เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ ลุทโฺ ธ ๑ โลหิตปาณี หตปหเต นิวิฏโ
อทยาปนฺโน ปาณภูเตสุ อทินฺนาทายี โหติ ยนฺต ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณ
คามคต วา อรฺคต วา อทินฺน เถยฺยสงฺขาต อาทาตา
โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ ยา ตา มาตุรกฺขิตา ปตุรกฺขิตา
ภาตุรกฺขิตา ภคินิรกฺขิตา าติรกฺขิตา [๒] ธมฺมรกฺขิตา สสามิกา
สปริทณฺฑา อนฺตมโส มาลาคุณปริกฺขิตาป ๓ ตถารูปาสุ จาริตฺต
อาปชฺชิตา โหติ เอว จุนฺท ติวิธ กาเยน อโสเจยฺย โหติ ฯ
กถฺจ จุนฺท จตุพฺพิธ วาจาย อโสเจยฺย โหติ อิธ จุนฺท
เอกจฺโจ มุสาวาที โหติ สภคฺคโต ๔ วา ปริสคฺคโต วา าติมชฺฌคฺคโต
วา ปูคมชฺฌคฺคโต วา ราชกุลมชฺฌคฺคโต วา อภินีโต สกฺขึ ปุฏโ เอหิ
โภ ปุริส ย ชานาสิ ต วเทหีติ โส อชาน วา อาห ๕ ชานามีติ
ชาน วา อาห น ชานามีติ อปสฺส วา อาห ปสฺสามีติ ปสฺส
วา อาห น ปสฺสามีติ อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ
วา สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ ปสุณวาโจ โหติ
อิโต สุตฺวา อมุตฺร อกฺขาตา อิเมส เภทาย อมุตฺร วา สุตฺวา
#๑ ม. ยุ. ลุทโฺ ท ฯ ๒ ม. โคตฺตรกฺขิตา ฯ ๓ โป. มาลาคุล ... ม. ยุ. มาลาคุฬ ... ฯ
#๔ ยุ. สภาคโต วา ฯ ๕ โป. ยุ. สพฺพตฺถ อาหาติ นตฺถิ ฯ
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อิเมส อกฺขาตา อมูส เภทาย อิติ สมคฺคาน วา เภตฺตา ภินฺนาน ๑
วา อนุปฺปทาตา วคฺคาราโม วคฺครโต วคฺคนนฺที วคฺคกรณึ วาจ
ภาสิตา โหติ ผรุสวาโจ โหติ ยา สา วาจา อณฺฑกา กกฺกสา
ปรกฏกา ปราภิสชฺชนี โกธสามนฺตา อสมาธิสวตฺตนิกา ตถารูป วาจ
ภาสิตา โหติ สมฺผปฺปลาป โหติ อกาลวาที อภูตวาที อนตฺถวาที
อธมฺมวาที อวินยวาที อนิธานวตึ วาจ ภาสิตา โหติ อกาเลน อนปเทส
อปริยนฺตวตึ อนตฺถสฺหิต เอว โข จุนฺท จตุพฺพิธ วาจาย อโสเจยฺย
โหติ ฯ
กถฺจ จุนฺท ติวิธ มนสา อโสเจยฺย โหติ อิธ จุนฺท เอกจฺโจ
อภิชฺฌาลุ โหติ ยนฺต ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณ ต อภิชฌ
ฺ ิตา โหติ
อโห วต ย ปรสฺส ต มม อสฺสาติ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ
ปทุฏมนสงฺกปฺโป อิเม สตฺตา หฺนฺตุ วา ภิชฺชนฺตุ วา อุจฺฉิชฺชนฺตุ
วา วินสฺสนฺตุ วา มา วา อเหสุนฺติ ๒ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ วิปริตฺตทสฺสโน
นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ  นตฺถิ หุต นตฺถิ สุกตทุกฺกตาน
กมฺมาน ผล วิปาโก นตฺถิ อย โลโก นตฺถิ ปโร โลโก นตฺถิ
มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา
สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก ปรฺจ
โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ เอว โข จุนฺท ติวิธ
มนสา อโสเจยฺย โหติ ฯ อิเม โข จุนฺท ทส อกุสลกมฺมปถา
อิเมหิ โข จุนฺท ทสหิ อกุสเลหิ กมฺมปเถหิ สมนฺนาคโต สกาลสฺเสว
#๑ โป. เภทิตา ฯ ๒ โป. ยุ. อเหสุ อิติ วาติ ฯ
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อุฏหนฺโต สยนมฺหา ปวึ เจป อามสติ อสุจิเยว โหติ โน
เจป ปวึ อามสติ อสุจิเยว โหติ อลฺลานิ เจป โคมยานิ
อามสติ อสุจิเยว โหติ โน เจป อลฺลานิ โคมยานิ อามสติ
อสุจิเยว โหติ หริตานิ เจป ติณานิ อามสติ อสุจิเยว โหติ
โน เจป หริตานิ ติณานิ อามสติ อสุจิเยว โหติ อคฺคึ เจป
ปริจรติ อสุจิเยว โหติ โน เจป อคฺคึ ปริจรติ อสุจิเยว โหติ
ปฺชลิโก เจป อาทิจฺจ นมสฺสติ อสุจิเยว โหติ โน เจ ปฺชลิโก
อาทิจฺจ นมสฺสติ อสุจิเยว โหติ สายตติยก เจป อุทก โอโรหติ
อสุจิเยว โหติ โน เจป สายตติยก อุทก โอโรหติ อสุจิเยว โหติ
ต กิสฺส เหตุ อิเม จุนฺท ทส อกุสลกมฺมปถา อสุจิเจว ๑ อสุจิกรณา
จ อิเมส ปน จุนฺท ทสนฺน อกุสลาน กมฺมปถาน สมนฺนาคมนเหตุ
นิรโย ปฺายติ ติรจฺฉานโยนิ ปฺายติ ปตฺติวิสโย ปฺายติ
ยา วา ปนฺาป กาจิ ทุคฺคติ ๒ โหติ ฯ ติวิธ โข จุนฺท กาเยน
โสเจยฺย โหติ จตุพฺพิธ วาจาย โสเจยฺย โหติ ติวิธ มนสา
โสเจยฺย โหติ ฯ กถฺจ จุนฺท ติวิธ กาเยน โสเจยฺย โหติ อิธ
จุนฺท เอกจฺโจ ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ
นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี พฺยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป วิหรติ
อทินฺนาทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ ยนฺต ปรสฺส
ปรวิตฺตูปกรณ คามคต วา อรฺคต วา ต อทินฺน เถยฺยสงฺขาต
อนาทาตา โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจาร ปหาย กาเมสุ มิจฺฉาจารา
#๑ ม. ยุ. อสุจิเยว โหนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. ทุคฺคติโย ฯ โหตีติ ปาโ นตฺถิ ฯ
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ปฏิวิรโต โหติ ยา ตา มาตุรกฺขิตา ปตุรกฺขิตา ภาตุรกฺขิตา
ภคินิรกฺขิตา าติรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา สสามิกา สปริทณฺฑา อนฺตมโส
มาลาคุณปริกฺขิตาป ตถารูปาสุ น จาริตฺต อาปชฺชิตา โหติ เอว
โข จุนฺท ติวิธ กาเยน โสเจยฺย โหติ ฯ กถฺจ จุนฺท จตุพฺพิธ
วาจาย โสเจยฺย โหติ อิธ จุนฺท เอกจฺโจ มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา
ปฏิวิรโต โหติ สภคฺคโต วา ปริสคฺคโต วา าติมชฺฌคฺคโต วา
ปูคมชฺฌคฺคโต วา ราชกุลมชฺฌคฺคโต วา อภินีโต สกฺขึ ปุฏโ  เอหิ
โภ ปุริส ย ชานาสิ ต วเทหีติ โส อชาน วา อาห น ชานามีติ
ชาน วา อาห ชานามีติ อปสฺส วา อาห น ปสฺสามีติ ปสฺส วา
อาห ปสฺสามีติ อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา
น สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ ปสุณ วาจ ปหาย ปสุณาย วาจาย
ปฏิวิรโต โหติ น อิโต สุตฺวา อมุตฺร อกฺขาตา อิเมส เภทาย
อมุตฺร วา สุตฺวา น อิเมส อกฺขาตา อมูส เภทาย อิติ ภินฺนาน
วา สนฺธาตา สหิตาน วา อนุปฺปทาตา สมคฺคาราโม สมคฺครโต
สมคฺคนนฺที สมคฺคกรณี วาจ ภาสิตา โหติ ผรุส วาจ ปหาย ผรุสาย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ ยา สา วาจา เนลา กณฺณสุขา เปมนิยา
หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ
สมฺผปฺปลาป ปหาย สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ กาลวาที
ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยอาที นิธานวตึ วาจ
ภาสิตา โหติ กาเลน สาปเทส ปริยนฺตวตึ อตฺถสฺหิต เอว โข
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จุนฺท จตุพฺพิธ วาจาย โสเจยฺย โหติ ฯ กถฺจ จุนฺท ติวิธ มนสา
โสเจยฺย โหติ อิธ จุนฺท เอกจฺโจ อนภิชฺฌาลุ โหติ ยนฺต
ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณ ต อนภิชฌ
ฺ ติ า โหติ อโห วต ย ปรสฺส
ต มม อสฺสาติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ อปฺปทุฏมนสงฺกปฺโป อิเม
สตฺตา อเวรา ๑ อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตูติ
สมฺมาทิฏิโก โหติ อวิปริตฺตทสฺสโน อตฺถิ ทินนฺ  อตฺถิ ยิฏ  อตฺถิ
หุต อตฺถิ สุกตทุกฺกตาน กมฺมาน ผล วิปาโก อตฺถิ อย โลโก อตฺถิ
ปโร โลโก อตฺถิ มาตา อตฺถิ ปตา อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา
อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ
โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ เอว
โข จุนฺท ติวิธ มนสา โสเจยฺย โหติ ฯ อิเม โข จุนฺท ทส
กุสลกมฺมปถา อิเมหิ โข จุนฺท ทสหิ กุสเลหิ กมฺมปเถหิ สมนฺนาคโต
กาลสฺเสว อุฏหนฺโต สยนมฺหา ปวึ เจป อามสติ สุจิเยว โหติ
โน เจป ปวึ อามสติ สุจิเยว โหติ อลฺลานิ เจป โคมยานิ
อามสติ สุจิเยว โหติ โน เจป อลฺลานิ โคมยานิ อามสติ สุจิเยว
โหติ หริตานิ เจป ติณานิ อามสติ สุจิเยว โหติ โน เจป
หริตานิ ติณานิ อามสติ สุจิเยว โหติ อคฺคึ เจป ปริจรติ
สุจิเยว โหติ โน เจป อคฺคึ ปริจรติ สุจิเยว โหติ ปฺชลิโก
เจป อาทิจฺจ นมสฺสติ สุจิเยว โหติ โน เจป ปฺชลิโก อาทิจฺจ
#๑ ม. อเวรา โหนฺตุ ฯ
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นมสฺสติ สุจิเยว โหติ สายตติยก เจป อุทก โอโรหติ สุจิเยว
โหติ โน เจป สายตติยก อุทก โอโรหติ สุจิเยว โหติ ต
กิสฺส เหตุ อิเม จุนฺท ทส กุสลกมฺมปถา สุจิเจว โหนฺติ สุจิกรณา
จ อิเมสฺจ ปน จุนฺท ทสนฺน กุสลาน กมฺมปถาน สมนฺนาคมเหตุ
เทวา ปฺายนฺติ มนุสฺสา ปฺายนฺติ ยา วา ปนฺาป
กาจิ สุคติ ๑ โหติ ฯ เอว วุตฺเต จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ
อภิกฺกนฺต ภนฺเต ฯเปฯ อุปาสก ม ภนฺเต ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค
ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
[๑๖๖] อถโข ชาณุสฺโสณิ พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข ชาณุสฺโสณิ
พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ มยมสฺสุ โภ โคตม พฺราหฺมณา
นาม ทานานิ เทม สทฺธานิ กโรม อิท ทาน เปตาน าติสาโลหิตาน
อุปกปฺปตุ อิท ทาน เปตา าติสาโลหิตา ปริภฺุชนฺตูติ
กจฺจิ ต โภ โคตม ทาน เปตาน าติสาโลหิตาน อุปกปฺปติ กจฺจิ
เต เปตา าติสาโลหิตา ต ทาน ปริภฺุชนฺตีติ ฯ าเน โข พฺราหฺมณ
อุปกปฺปติ โน อฏาเนติ ฯ กตม [๒] โภ โคตม าน กตม อฏานนฺติ ฯ
อิธ พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ
กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ ปสุณวาโจ โหติ ผรุสวาโจ
โหติ สมฺผปฺปลาป โหติ อภิชฌ
ฺ าลุ โหติ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ
#๑ ม. ยุ. สุคติโยติ ฯ โหตีติ ปาโ นตฺถิ ฯ ๒ ม. ปน ฯ ยุ. กตมฺจ ปน ฯ
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มิจฺฉาทิฏิโก โหติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา นิรย อุปปชฺชติ
โย เนรยิกาน สตฺตาน อาหาโร เตน โส ตตฺถ ยาเปติ เตน
โส ตตฺถ ติฏติ อิท ๑ โข พฺราหฺมณ อฏาน ยตฺถ ิตสฺส ต
ทาน น อุปกปฺปติ อิธ ปน พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปาณาติปาตี
โหติ ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
ติรจฺฉานโยนึ อุปปชฺชติ โย ติรจฺฉานโยนิกาน สตฺตาน อาหาโร
เตน โส ตตฺถ ยาเปติ เตน โส ตตฺถ ติฏติ อิทมฺป โข
พฺราหฺมณ อฏาน ยตฺถ ิตสฺส ต ทาน น อุปกปฺปติ อิธ ๒
พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา
ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ผรุสาย วาจาย
ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อนภิชฺฌาลุ โหติ
อพฺยาปนฺนจิตโฺ ต โหติ สมฺมาทิฏิโก โหติ โส กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา มนุสฺสาน สหพฺยต อุปปชฺชติ โย มนุสฺสาน อาหาโร
เตน โส ตตฺถ ยาเปติ เตน โส ตตฺถ ติฏติ อิทมฺป โข
พฺราหฺมณ อฏาน ยตฺถ ิตสฺส ต ทาน น อุปกปฺปติ อิธ
ปน พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ
สมฺมาทิฏิโก โหติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา เทวาน สหพฺยต
อุปปชฺชติ โย เทวาน อาหาโร เตน โส ตตฺถ ยาเปติ เตน
โส ตตฺถ ติฏติ อิทมฺป โข พฺราหฺมณ อฏาน ยตฺถ ิตสฺส
#๑ โป. ม. ยุ. อิทมฺป โข ฯ ๒ ม. ยุ. อิธ ปน ฯ
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ต ทาน น อุปกปฺปติ อิธ พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ ฯเปฯ
มิจฺฉาทิฏิโก โหติ โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ปตฺตวิ ิสย
อุปปชฺชติ โย ปตฺติวิสยิกาน ๑ สตฺตาน อาหาโร เตน โส ตตฺถ
ยาเปติ เตน โส ตตฺถ ติฏติ ย วา ปนสฺส อิโต
อนุปฺปเวจฺฉนฺติ มิตฺตามจฺจา ๒ วา าติสาโลหิตา วา เตน โส ตตฺถ
ยาเปติ เตน โส ตตฺถ ติฏติ อิทมฺป โข พฺราหฺมณ าน ยตฺถ
ิตสฺส ต ทาน อุปกปฺปตีติ ฯ สเจ ปน โภ โคตม โส เปโต
าติสาโลหิโต ต าน อนุปปนฺโน โหติ โก ต ทาน ปริภฺุชตีติ ฯ
อฺเปสฺส พฺราหฺมณ เปตา าติสาโลหิตา ต าน อุปปนฺนา
โหนฺติ เต ต ทาน ปริภ
ุ ฺชนฺตีติ ฯ สเจ ปน โภ โคตม โสเจว
เปโต าติสาโลหิโต ต าน อนุปปนฺโน โหติ อฺเปสฺส เปตา
าติสาโลหิตา ๓ ต าน อนุปปนฺนา โหนฺติ โก ต ทาน ปริภฺุชตีติ ฯ
อฏาน โข เอต พฺราหฺมณ อนวกาโส ยนฺต าน วิวิตฺต อสฺส
อิมินา ทีเฆน อทฺธุนา ยทิท เปเตหิ าติสาโลหิเตหิ อปจ พฺราหฺมณ
ทายโกป อนิปฺผโลติ ฯ อฏาเนป ภว โคตโม ปริกปฺป วทตีติ ฯ
อฏาเนป โข อห พฺราหฺมณ ปริกปฺป วทามิ อิธ พฺราหฺมณ
เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี
โหติ มุสาวาที โหติ ปสุณวาโจ โหติ ผรุสวาโจ โหติ สมฺผปฺปลาป
โหติ อภิชฌ
ฺ าลุ โหติ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ มิจฺฉาทิฏิโก
โหติ โส ทาตา โหติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน ปาน
#๑ ม. ยุ. เปตฺติวิสยิกาน ฯ ๒ โป. ยุ. มิตฺตา วา อมจฺจา วา ฯ ๓ ม. าติ
#สาโลหิตา เปตา ฯ
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วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ ๑ วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย โส กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา หตฺถนี  สหพฺยต อุปปชฺชติ โส ตตฺถ ลาภี
โหติ อนฺนสฺส ปานสฺส มาลานานาลงฺการสฺส ย โข พฺราหฺมณ
อิธ ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี กาเมสุ มิจฺฉาจารี มุสาวาที ปสุณวาโจ
ผรุสวาโจ สมฺผปฺปลาป อภิชฺฌาลุ พฺยาปนฺนจิตฺโต มิจฺฉาทิฏิโก เตน
โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา หตฺถนี  สหพฺยต อุปปชฺชติ ยฺจ
โข โส ทาตา โหติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน ปาน
วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย เตน โส
ตตฺถ ลาภี โหติ อนฺนสฺส ปานสฺส มาลานานาลงฺการสฺส อิธ ปน
พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ กาเมสุ
มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ ปสุณวาโจ โหติ ผรุสวาโจ
โหติ สมฺผปฺปลาป โหติ อภิชฌ
ฺ าลุ โหติ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ
มิจฺฉาทิฏิโก โหติ โส ทาตา โหติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส
วา อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย
โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อสฺสาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ... คุนฺน
สหพฺยต อุปปชฺชติ ... กุกฺกุราน สหพฺยต อุปปชฺชติ โส ตตฺถ ลาภี
โหติ อนฺนสฺส ปานสฺส มาลานานาลงฺการสฺส ย โข พฺราหฺมณ
อิธ ปาณาติปาตี อทินฺนาทายี กาเมสุ มิจฺฉาจารี มุสาวาที ปสุณวาโจ
ผรุสวาโจ สมฺผปฺปลาป อภิชฺฌาลุ พฺยาปนฺนจิตฺโต มิจฺฉาทิฏิโก เตน
โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา กุกฺกรุ าน สหพฺยต อุปปชฺชติ ยฺจ๖
#๑ โป. ม. ยุ. มาลาคนฺธวิเลปน เสยฺยาวสถปทีเปยฺย ฯ
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โข โส ทาตา โหติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน ปาน
วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย เตน โส
ตตฺถ ลาภี โหติ อนฺนสฺส ปานสฺส มาลานานาลงฺการสฺส อิธ
พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา
ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ผรุสาย วาจาย
ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อนภิชฺฌาลุ โหติ
อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏิโก โหติ โส ทาตา โหติ
สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ
วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
มนุสฺสาน สหพฺยต อุปปชฺชติ โส ตตฺถ ลาภี โหติ มานุสกาน
ปฺจนฺน กามคุณาน ย โข พฺราหฺมณ อิธ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต
โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต
โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ
ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ
อนภิชฺฌาลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏิโก โหติ
เตน โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา มนุสฺสาน สหพฺยต อุปปชฺชติ
ยฺจ โข โส ทาตา โหติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน
ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย เตน
โส ตตฺถ ลาภี โหติ มานุสกาน ปฺจนฺน กามคุณาน อิธ ปน
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พฺราหฺมณ เอกจฺโจ ปาณาติปาตา ปฏิวริ โต โหติ ฯเปฯ สมฺมาทิฏิโก
โหติ โส ทาตา โหติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน
ปาน วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย โส
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ โส ตตฺถ
ลาภี โหติ ทิพฺพาน ปฺจนฺน กามคุณาน ย โข พฺราหฺมณ อิธ
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ สมฺมาทิฏิโก โหติ เตน
โส กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา เทวาน สหพฺยต อุปปชฺชติ ยฺจ
โข โส ทาตา โหติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺน ปาน
วตฺถ ยาน มาลาคนฺธ วิเลปน เสยฺยาวสถ ปทีเปยฺย เตน โส
ตตฺถ ลาภี โหติ ทิพฺพาน ปฺจนฺน กามคุณาน อปจ พฺราหฺมณ
ทายโกป อนิปฺผโลติ ฯ อจฺฉริย โภ โคตม อพฺภูต โภ โคตม
ยาวฺจิท โภ โคตม อลเมว ทานานิ ทาตุ อล สทฺธานิ กาตุ
ยตฺร หิ นาม ทายโกป อนิปฺผโลติ ฯ เอวเมต พฺราหฺมณ
เอวเมต พฺราหฺมณ ทายโกป พฺราหฺมณ อนิปฺผโลติ ฯ อภิกกฺ นฺต โภ
โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
สรณ คตนฺติ ฯ
ชาณุสฺโสณิวคฺโค ทุติโย ฯ
___________
สุนฺทรวคฺโค ตติโย
[๑๖๗] สาธฺุจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อสาธฺุจ ต สุณาถ
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สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต
ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตมฺจ ภิกฺขเว อสาธธ ๑
ปาณาติปาโต อทินฺนนาทาน กาเมสุ มิจฺฉาจาโร มุสาวาโท ปสุณา
วาจา ผรุสา วาจา สมฺผปฺปลาโป อภิชฺฌา พฺยาปาโท มิจฺฉาทิฏิ
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อสาธธ ๑ ฯ กตมฺจ ภิกฺขเว สาธธ ๒ ปาณาติปาตา
เวรมณี อทินฺนาทานา เวรมณี กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี
มุสาวาทา เวรมณี ปสณ
ุ าย วาจาย เวรมณี ผรุสาย วาจาย
เวรมณี สมฺผปฺปลาปา เวรมณี อนภิชฺฌา อพฺยาปาโท สมฺมาทิฏิ
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว สาธุนฺติ ๓ ฯ
[๑๖๘] อริยธมฺมฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อนริยธมฺมฺจ ต
สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกฺขเว
อนริโย ธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อนริโย ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อริโย ธมฺโม
ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อริโย ธมฺโมติ ฯ
[๑๖๙] กุสลฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อกุสลฺจ ต สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตมฺจ ภิกฺขเว อกุสล
ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว อกุสล ฯ
#๑-๒ โป. ม. อสาธุ ... สาธุ ฯ ๓ โป. ม. สาธูติ ฯ
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กตมฺจ ภิกฺขเว กุสล ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ
อิท วุจฺจติ ภิกฺขเว กุสลนฺติ ฯ
[๑๗๐] อตฺถฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อนตฺถฺจ ต สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกฺขเว อนตฺโถ
ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อนตฺโถ ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว อตฺโถ ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อตฺโถติ ฯ
[๑๗๑] ธมฺมฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อธมฺมฺจ ต สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู
ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกฺขเว อธมฺโม
ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อธมฺโม ฯ
กตโม จ ภิกฺขเว ธมฺโม ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ธมฺโมติ ฯ
[๑๗๒] สาสวฺจ โว ภิกฺขเว [๑] เทสิสฺสามิ อนาสวฺจ ต
สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกฺขเว
สาสโว ธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว สาสโว ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อนาสโว ธมฺโม
ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
#๑ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ธมฺมนฺติ อตฺถิ ฯ
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อนาสโว ธมฺโมติ ฯ
[๑๗๓] สาวชฺชฺจ โว ภิกฺขเว [๑] เทสิสฺสามิ อนวชฺชฺจ ต
สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกฺขเว
สาวชฺโช ธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว สาวชฺโช ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อนวชฺโช ธมฺโม
ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อนวชฺโช ธมฺโมติ ฯ
[๑๗๔] ตปนิยฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ อตปนิยฺจ ต
สุณาถ ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว ตปนิโย ธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ
มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ตปนิโย ธมฺโม ฯ กตโม จ
ภิกฺขเว อตปนิโย ธมฺโม ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อตปนิโย ธมฺโมติ ฯ
[๑๗๕] อาจยคามิฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ อปจยคามิฺจ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ
ภิกฺขเว อาจยคามี ธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว อาจยคามี ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อปจยคามี
ธมฺโม ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อปจยคามี ธมฺโมติ ฯ
#๑ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ธมฺมนฺติ เทเสสฺสามิ ฯ
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[๑๗๖] ทุกฺขุทฺรยฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ สุขุทฺรยฺจ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข
เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ
ภิกฺขเว ทุกขฺ ุทฺรโย ธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขุทฺรโย ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว สุขุทฺรโย
ธมฺโม ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว สุขุทฺรโย ธมฺโมติ ฯ
[๑๗๗] ทุกฺขวิปากฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ สุขวิปากฺจ
ต สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ
โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ
ภิกฺขเว ทุกขฺ วิปาโก ธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว ทุกฺขวิปาโก ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว สุขวิปาโก
ธมฺโม ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว สุขวิปาโก ธมฺโมติ ฯ
สุนฺทรวคฺโค ๑ ตติโย ฯ
_______________
เสฏวคฺโค จตุตฺโถ
[๑๗๘] อริยมคฺคฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อนริยมคฺคฺจ
ต สุณาถ ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว อนริโย มคฺโค ปาณาติปาโต ฯเปฯ
มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อนริโย มคฺโค ฯ กตโม
#๑ ม. สาธุวคฺโค ตติโย ฯ ยุ. สาธุวคฺโค อฏโม ฯ
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จ ภิกฺขเว อริโย มคฺโค ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ
สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อริโย มคฺโคติ ฯ
[๑๗๙] กณฺหมคฺคฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ สุกฺกมคฺคฺจ ต
สุณาถ ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว กโณฺห มคฺโค ปาณาติปาโต ฯเปฯ
มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว กโณฺห มคฺโค ฯ กตโม
จ ภิกฺขเว สุกฺโก มคฺโค ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สุกฺโก มคฺโคติ ฯ
[๑๘๐] สทฺธมฺมฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อสทฺธมฺมฺจ ต
สุณาถ ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว อสทฺธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ
มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อสทฺธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
สทฺธมฺโม ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว สทฺธมฺโมติ ฯ
[๑๘๑] สปฺปุริสธมฺมฺจ โว ภิกขฺ เว เทสิสฺสามิ อสปฺปุรสิ ธมฺมฺจ
ต สุณาถ ฯเปฯ กตโม จ ภิกขฺ เว อสปฺปรุ ิสธมฺโม
ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อสปฺปุริสธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโม ปาณาติปาตา
เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สปฺปุริสธมฺโมติ ฯ
[๑๘๒] อุปฺปาเทตพฺพฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ น
อุปฺปาเทตพฺพฺจ ต สุณาถ ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว น
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อุปฺปาเทตพฺโพ ธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว น อุปฺปาเทตพฺโพ ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกขฺ เว อุปฺปาเทตพฺโพ
ธมฺโม ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏ ิ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว อุปฺปาเทตพฺโพ ธมฺโมติ ฯ
[๑๘๓] อาเสวิตพฺพฺจ โว ภิกขฺ เว ธมฺม เทสิสฺสามิ น
อาเสวิตพฺพฺจ ต สุณาถ ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว น
อาเสวิตพฺโพ ธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว น อาเสวิตพฺโพ ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว อาเสวิตพฺโพ ธมฺโม
ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
อาเสวิตพฺโพ ธมฺโมติ ฯ
[๑๘๔] ภาเวตพฺพฺจ โว ภิกฺขเว ธมฺม เทสิสฺสามิ น
ภาเวตพฺพฺจ ต สุณาถ ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว น
ภาเวตพฺโพ ธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ
ภิกฺขเว น ภาเวตพฺโพ ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว ภาเวตพฺโพ ธมฺโม
ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
ภาเวตพฺโพ ธมฺโมติ ฯ
[๑๘๕] พหุลีกาตพฺพฺจ โว ภิกขฺ เว ธมฺม เทสิสฺสามิ น
พหุลีกาตพฺพฺจ ต สุณาถ ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว น พหุลีกาตพฺโพ
ธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว น
พหุลีกาตพฺโพ ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว พหุลีกาตพฺโพ ธมฺโม
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ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ อย วุจฺจติ ภิกฺขเว
พหุลีกาตพฺโพ ธมฺโมติ ฯ
[๑๘๖] อนุสฺสริตพฺพฺจ โว ภิกขฺ เว ธมฺม เทสิสฺสามิ น ๑
อนุสฺสริตพฺพฺจ ต สุณาถ ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว น
อนุสฺสริตพฺโพ ธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว น อนุสสฺ ริตพฺโพ ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
อนุสฺสริตพฺโพ ธมฺโม ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว อนุสฺสริตพฺโพ ธมฺโมติ ฯ
[๑๘๗] สจฺฉิกาตพฺพฺจ โว ภิกขฺ เว ธมฺม เทสิสฺสามิ น
สจฺฉิกาตพฺพฺจ ต สุณาถ ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว น
สจฺฉิกาตพฺโพ ธมฺโม ปาณาติปาโต ฯเปฯ มิจฺฉาทิฏิ อย
วุจฺจติ ภิกฺขเว น สจฺฉิกาตพฺโพ ธมฺโม ฯ กตโม จ ภิกฺขเว
สจฺฉิกาตพฺโพ ธมฺโม ปาณาติปาตา เวรมณี ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สจฺฉิกาตพฺโพ ธมฺโมติ ฯ
เสฏวคฺโค จตุตฺโถ ๒ ฯ
___________
เสวิตพฺพาเสวิตพฺพวคฺโค ปฺจโม
[๑๘๘] ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล น
เสวิตพฺโพ กตเมหิ ทสหิ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี
โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ มุสาวาที โหติ ปสุณวาโจ โหติ
#๑ โป. ม. นานุสฺสริตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. อริยมคฺควคฺโค นวโม ฯ
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ผรุสวาโจ ๑ โหติ สมฺผปฺปลาป โหติ อภิชฺฌาลุ โหติ พฺยาปนฺนจิตฺโต
โหติ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ปุคฺคโล น เสวิตพฺโพ ฯ ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ปุคฺคโล เสวิตพฺโพ กตเมหิ ทสหิ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต
โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต
โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ
ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ
อนภิชฺฌาลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏิโก โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ๒ เสวิตพฺโพติ ๓ ฯ [อิธ
ทฺวิสตาทิสุตฺต เปยฺยาลวเสน คณิตพฺพ] ทสหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ปุคฺคโล น ภชิตพฺโพ ... ภชิตพฺโพ ... น ปยิรุปาสิตพฺโพ ...
ปยิรุปาสิตพฺโพ ... น ปุชโฺ ช โหติ ... ปุชฺโช โหติ ... น ปาสโส โหติ
... ปาสโส โหติ ... อคารโว โหติ ... สคารโว ๔ โหติ ...
อปฺปติกฺโข โหติ ... สปฺปติกฺโข โหติ ... น อาราธโก โหติ ...
อาราธโก โหติ ... น วิสุชฺฌติ วิสุชฺฌติ มาน นาธิโภติ ... มาน อธิโภติ
... ปฺาย น วฑฺฒติ ... ปฺาย วฑฺฒติ ... พหุ อปฺุ ปสวติ ...
พหุ ปฺุ ปสวติ กตเมหิ ทสหิ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ
อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ผรุสาย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ อนภิชฌ
ฺ าลุ
#๑ ยุ. ผรุสาวาโจ ฯ ๒ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ปุคฺคโลติ ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. อิติสทฺโท(
#นตฺถิ ฯ ๔ ม. คารโว ฯ
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โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ สมฺมาทิฏิโก โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล พหุ ปฺุ
ปสวตีติ ฯ
เสวิตพฺพาเสวิตพฺพวคฺโค ๑ ปฺจโม ฯ
จตุตฺถปณฺณาสโก จตุตฺโถ ฯ
_______________
#๑ ยุ. ปุคฺคลวคฺโค ทสโม ฯ
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ปฺจมปณฺณาสโก
ปมวคฺโค ปโม
[๑๘๙] ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ ทสหิ อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ ปาณาติปาตี
โหติ ลุทฺโธ โลหิตปาณี หตปหเต นิวิฏโ อทยาปนฺโน สพฺพปาณภูเตสุ
อทินฺนาทายี โหติ ยนฺต ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณ คามคต
วา อรฺคต วา อทินนฺ  เถยฺยสงฺขาต อาทาตา โหติ กาเมสุ
มิจฺฉาจารี โหติ ยา ตา มาตุรกฺขิตา ปตุรกฺขิตา ภาตุรกฺขิตา ภคินิรกฺขิตา
าติรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา สสามิกา สปริทณฺฑา อนฺตมโส
มาลาคุณปริกฺขิตาป ตถารูปาสุ จาริตฺต อาปชฺชติ า โหติ มุสาวาที
โหติ สภคฺคโต วา ปริสคฺคโต วา าติ มชฺฌคฺคโต วา ปูคมชฺฌคฺคโต
วา ราชกุลมชฺฌคฺคโต วา อภินีโต สกฺขึ ปุฏโ  เอหิ โภ ปุรสิ
ย ชานาสิ ต วเทหีติ โส อชาน วา อาห ชานามีติ ชาน วา
อาห น ชานามีติ อปสฺส วา อาห ปสฺสามีติ ปสฺส วา อาห
น ปสฺสามีติ อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ
วา สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ ปสุณวาโจ โหติ อิโต สุตฺวา
อมุตฺร อกฺขาตา อิเมส เภทาย อมุตฺร วา สุตฺวา อิเมส อกฺขาตา
อมูส เภทาย อิติ สมคฺคาน วา เภตฺตา ภินฺนาน วา อนุปฺปทาตา วคฺคาราโม
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วคฺครโต วคฺคนนฺที วคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา โหติ ผรุสวาโจ
โหติ ยา สา วาจา อณฺฑกา กกฺกสา ปรกฏกา ปราภิสชฺชนี
โกธสามนฺตา อสมาธิสวตฺตนิกา ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ
สมฺผปฺปลาป โหติ อกาลวาที อนตฺถวาที อธมฺมวาที อวินยวาที
อนิธานวตึ วาจ ภาสิตา โหติ กาเลน อนปเทส อปริยนฺตวตึ
อนตฺถสฺหิต อภิชฺฌาลุ โหติ ยนฺต ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณ ต
อภิชฺฌิตา โหติ อโห วต ย ปรสฺส ต มม อสฺสาติ พฺยาปนฺนจิตฺโต
โหติ ปทุฏ มนสงฺกปฺโป อิเม สตฺตา หฺนฺตุ วา วชฺฌนฺตุ
วา อุจฺฉิชฺชนฺตุ วา วินสฺสนฺตุ วา มา วา อเหสุนฺติ ๑ มิจฺฉาทิฏิโก
โหติ วิปริตฺตทสฺสโน นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ นตฺถิ หุต นตฺถิ
สุกตทุกฺกตาน กมฺมาน ผล วิปาโก นตฺถิ อย โลโก นตฺถิ ปโร
โลโก นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ
โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ
โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ
ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว สคฺเค
กตเมหิ ทสหิ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาต ปหาย ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต โหติ นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป
วิหรติ อทินฺนาทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต
โหติ ยนฺต ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณ คามคต วา อรฺคต วา
#๑ โป. ยุ. อเหสุ อิติ วาติ ฯ
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อทินฺน ๑ เถยฺยสงฺขาต น อาทาตา โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจาร ปหาย
กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ โต โหติ ยา ตา มาตุรกฺขิตา ปตุรกฺขิตา
ภาตุรกฺขิตา ภคินิรกฺขิตา าติรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา สสามิกา สปริทณฺฑา
อนฺตมโส มาลาคุณปริกฺขิตาป ตถารูปาสุ น จาริตฺต อาปชฺชิตา
โหติ มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สภคฺคโต วา
ปริสคฺคโต วา าติมชฺฌคฺคโต วา ปูคมชฺฌคฺคโต วา ราชกุลมชฺฌคฺคโต
วา อภินีโต สกฺขึ ปุฏโ เอหิ โภ ปุริส ย ชานาสิ ต
วเทหีติ โส อชาน วา อาห น ชานามีติ ชาน วา อาห
ชานามีติ อปสฺส วา อาห น ปสฺสามีติ ปสฺส วา อาห
ปสฺสามีติ อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา
น สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ ปสุณวาจ ปหาย ปสุณาย วาจาย
ปฏิวิรโต โหติ น อิโต สุตฺวา อมุตฺร อกฺขาตา อิเมส เภทาย
อมุตฺร วา สุตฺวา น อิเมส อกฺขาตา อมูส เภทาย อิติ ภินฺนาน
วา สนฺธาตา สหิตาน วา อนุปฺปทาตา สมคฺคาราโม สมคฺครโต
สมคฺคนนฺที สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา โหติ ผรุส วาจ ปหาย
ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ยา สา วาจา เนลา กณฺณสุขา
เปมนิยา หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา ตถารูป
วาจ ภาสิตา โหติ สมฺผปฺปลาป ปหาย สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต
โหติ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที นิธานวตึ วาจ
ภาสิตา โหติ กาเลน สาปเทส ปริยนฺตวตึ อตฺถสฺหิต อนภิชฺฌาลุ
#๑ ม. ยุ. น ต อทินฺน เถยฺยสงฺขาต อาทาตา โหติ ฯ
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โหติ ยนฺต ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณ ต อนภิชฌ
ฺ ติ า โหติ อโห
วต ย ปรสฺส ต มม อสฺสาติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ อปฺปทุฏมนสงฺกปฺโป
อิเม สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตาน
ปริหรนฺตูติ สมฺมาทิฏิโก โหติ อวิปริตฺตทสฺสโน อตฺถิ ทินฺน
อตฺถิ ยิฏ อตฺถิ หุต อตฺถิ สุกตทุกฺกตาน กมฺมาน ผล วิปาโก
อตฺถิ อย โลโก อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ มาตา อตฺถิ ปตา
อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา
สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๑๙๐] ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม ยถาภต
นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ ทสหิ ปาณาติปาตี โหติ ฯเปฯ
มิจฺฉาทิฏิโก โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
มาตุคาโม ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต มาตุคาโม ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ ทสหิ
ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ฯเปฯ สมฺมาทิฏิโก โหติ อิเมหิ โข
ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว สคฺเคติ ฯ
[๑๙๑] ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา อุปาสิกา ยถาภต
นิกฺขิตฺตา เอว นิรเย กตเมหิ ทสหิ ปาณาติปาตินี โหติ ฯเปฯ
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มิจฺฉาทิฏิกา โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา
อุปาสิกา ยถาภต นิกฺขิตฺตา เอว นิรเย ฯ ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคตา อุปาสิกา ยถาภต นิกฺขิตฺตา เอว สคฺเค กตเมหิ ทสหิ
ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา โหติ ฯเปฯ สมฺมาทิฏิกา โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา อุปาสิกา ยถาภต นิกขฺ ิตฺตา
เอว สคฺเคติ ฯ
[๑๙๒] ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา อุปาสิกา อวิสารทา
อคาร อชฺฌาวสติ กตเมหิ ทสหิ ปาณาติปาตินี โหติ ฯเปฯ
มิจฺฉาทิฏิกา โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา
อุปาสิกา อวิสารทา อคาร อชฺฌาวสติ ฯ ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคตา อุปาสิกา วิสารทา อคาร อชฺฌาวสติ กตเมหิ ทสหิ
ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา โหติ ฯเปฯ สมฺมาทิฏิกา โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา อุปาสิกา วิสารทา อคาร
อชฺฌาวสตีติ ฯ
[๑๙๓] สสปฺปติปริยาย ๑ โว ภิกขฺ เว ธมฺมปริยาย เทสิสฺสามิ ต
สุณาถ สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต
ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ กตโม จ ภิกฺขเว
สสปฺปติปริยาโย ธมฺมปริยาโย กมฺมสฺสกา ภิกฺขเว สตฺตา กมฺมทายาทา
กมฺมโยนี กมฺมพนฺธู กมฺมปฏิสรณา ย กมฺม กโรนฺติ กลฺยาณ
วา ปาปก วา ตสฺส ทายาทา ภวนฺติ ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
#๑ โป. สสปฺปติยปริยาย ฯ ม. ยุ. สพฺพตฺถ สสปฺปนิยปริยาย ฯ
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ปาณาติปาตี โหติ ลุทฺโธ โลหิตปาณี หตปหเต นิวิฏโ อทยาปนฺโน
สพฺพปาณภูเตสุ โส สสปฺปติ กาเยน สสปฺปติ วาจาย สสปฺปติ
มนสา ตสฺส ชิมฺห กายกมฺม โหติ ชิมฺห วจีกมฺม ชิมฺห มโนกมฺม
ชิมฺหา คติ ชิมฺหา ๑ อุปปตฺติ ชิมฺหคติกสฺส โข
ปนาห ภิกฺขเว ชิมฺหูปปตฺติกสฺส ทฺวนิ ฺน คตีน อฺตร คตึ วทามิ
เย วา เอกนฺตทุกฺขา นิรยา ยา วา สสปฺปชาติกา ติรจฺฉานโยนิ
กตมา จ สา ภิกฺขเว สสปฺปชาติกา ติรจฺฉานโยนิ อหิ วิจฺฉิกา
สตปที นกุลา พิฬารา มูสิกา อุลูกา เย วา ปนฺเป เกจิ ติรจฺฉานโยนิกา
สตฺตา มนุสฺเส ทิสฺวา สสปฺปนฺติ อิติ โข ภิกฺขเว ภูตา
ภูตสฺส อุปปตฺติ โหติ ย กโรติ เตน อุปปชฺชติ อุปปนฺนเมน
ผสฺสา ผุสนฺติ เอวมห ภิกฺขเว กมฺมทายาทา สตฺตาติ วทามิ ฯ อิธ
ปน ภิกฺขเว เอกจฺโจ อทินฺนาทายี โหติ ... กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ ...
มุสาวาที โหติ ... ปสุณวาโจ โหติ ... ผรุสวาโจ โหติ ... สมฺผปฺปลาป
โหติ ... อภิชฺฌาลุ โหติ ... พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ... มิจฺฉาทิฏิโก
โหติ วิปริตฺตทสฺสโน นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ นตฺถิ หุต นตฺถิ
สุกตทุกฺกตาน กมฺมาน ผล วิปาโก นตฺถิ อย โลโก นตฺถิ ปโร
โลโก นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ
โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ
โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ โส
สสปฺปติ กาเยน สสปฺปติ วาจาย สสปฺปติ มนสา ตสฺส ชิมฺห
#๑ โป. ยุ. ชิมฺหุปปติ ฯ ม. ชิมฺหูปปติ ฯ
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กายกมฺม โหติ ชิมฺห วจีกมฺม ชิมหฺ  มโนกมฺม ชิมฺหา คติ
ชิมฺหูปปตฺติ ชิมฺหคติกสฺส โข ปนาห ภิกฺขเว ชิมฺหูปปตฺติกสฺส
ทฺวินฺน คตีน อฺตร คตึ วทามิ เย วา เอกนฺตทุกฺขา นิรยา
ยา วา สสปฺปชาติกา ติรจฺฉานโยนิ กตมา จ สา ภิกฺขเว สสปฺปชาติกา
ติรจฺฉานโยนิ อหิ วิจฺฉิกา สตปที นกุลา พิฬารา มูสกิ า
อุลูกา เย วา ปนฺเป เกจิ ติรจฺฉานโยนิกา สตฺตา มนุสฺเส ทิสฺวา
สสปฺปนฺติ อิติ โข ภิกขฺ เว ภูตา ภูตสฺส อุปปตฺติ โหติ ย กโรติ
เตน อุปปชฺชติ อุปปนฺนเมน ผสฺสา ผุสนฺติ เอวมห ภิกฺขเว
กมฺมทายาทา สตฺตาติ วทามิ ฯ กมฺมสฺสกา ภิกฺขเว สตฺตา กมฺมทายาทา
กมฺมโยนี กมฺมพนฺธู กมฺมปฏิสรณา ย กมฺม กโรนฺติ กลฺยาณ
วา ปาปก วา ตสฺส ทายาทา ภวนฺติ ฯ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาต
ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ
ลชฺชี ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป วิหรติ โส น สสปฺปติ
กาเยน น สสปฺปติ วาจาย น สสปฺปติ มนสา ตสฺส อุชุ ๑
กายกมฺม โหติ อุชุ วจีกมฺม อุชุ มโนกมฺม อุชุ คติ อุชูปปตฺติ
อุชูคติกสฺส โข ปนาห ภิกฺขเว อุชูปปตฺติกสฺส ทฺวินฺน คตีน
อฺตร คตึ วทามิ เย จ เอกนฺตสุขา สตฺตา ๒ ยานิ วา ปน ตานิ
อุจฺจากุลานิ ขตฺติยมหาสาลกุลานิ วา พฺราหฺมณมหาสาลกุลานิ วา
คหปติมหาสาลกุลานิ วา อฑฺฒานิ มหทฺธนานิ มหาโภคานิ พหุตชาตรูปรชตานิ
พหุตวิตฺตูปกรณานิ พหุตธนธฺานิ อิติ โข ภิกฺขเว ภูตา
#๑ ม. ยุ. อุชุ ฯ ๒ ม. ยุ. สคฺคา ฯ
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ภูตสฺส อุปปตฺติ โหติ ย กโรติ เตน อุปปชฺชติ อุปปนฺนเมน
ผสฺสา ผุสนฺติ เอวมห ภิกฺขเว กมฺมทายาทา สตฺตาติ วทามิ ฯ
อิธ ปน ภิกขฺ เว เอกจฺโจ อทินฺนาทาน ปหาย อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต
โหติ ... กาเมสุ มิจฺฉาจาร ปหาย กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวริ โต
โหติ ... มุสาวาท ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ... ปสุณวาจ ปหาย
ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ... ผรุสวาจ ปหาย ผรุสาย วาจาย
ปฏิวิรโต โหติ ... สมฺผปฺปลาป ปหาย สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ ...
อนภิชฺฌาลุ โหติ ... อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ... สมฺมาทิฏิโก โหติ
อวิปริตฺตทสฺสโน อตฺถิ ทินฺน อตฺถิ ยิฏ อตฺถิ หุต อตฺถิ สุกตทุกฺกตาน
กมฺมาน ผล วิปาโก อตฺถิ อย โลโก อตฺถิ ปโร โลโก อตฺถิ
มาตา อตฺถิ ปตา อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา อตฺถิ สมณพฺราหฺมณา
สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก ปรฺจ โลก สย อภิฺา
สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ โส น สสปฺปติ กาเยน น สสปฺปติ
วาจาย น สสปฺปติ มนสา ตสฺส อุชุ กายกมฺม โหติ อุชุ
วจีกมฺม อุชุ มโนกมฺม อุชุ คติ อุชูปปตฺติ อุชคู ติกสฺส โข
ปนาห ภิกฺขเว อุชูปปตฺติกสฺส ทฺวนิ ฺน คตีน อฺตร คตึ วทามิ
เย วา เอกนฺตสุขา สตฺตา ยานิ วา ปน ตานิ อุจฺจากุลานิ
ขตฺติยมหาสาลกุลานิ วา พฺราหฺมณมหาสาลกุลานิ วา คหปติมหาสาลกุลานิ
วา อฑฺฒานิ มหทฺธนานิ มหาโภคานิ พหุตชาตรูปรชตานิ
พหุตวิตฺตูปกรณานิ พหุตธนธฺานิ อิติ โข ภิกฺขเว ภูตา

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 313

ภูตสฺส อุปปตฺติ โหติ ย กโรติ เตน อุปปชฺชติ อุปปนฺนเมน
ผสฺสา ผุสนฺติ เอวมห ภิกฺขเว กมฺมทายาทา สตฺตาติ วทามิ ฯ
กมฺมสฺสกา ภิกฺขเว สตฺตา กมฺมทายาทา กมฺมโยนี กมฺมพนฺธู กมฺมปฏิสรณา
ย กมฺม กโรนฺติ กลฺยาณ วา ปาปก วา ตสฺส ทายาทา
ภวนฺติ ฯ อย โข ภิกฺขเว สสปฺปติปริยาโย ธมฺมปริยาโยติ ฯ
[๑๙๔] นาห ภิกฺขเว สฺเจตนิกาน กมฺมาน กตาน อุปจิตาน
อปฺปฏิสวิทิตฺวา ๑ พฺยนฺติภาว วทามิ ตฺจ โข ทิฏเว ธมฺเม
อุปปชฺเช ๒ วา อปเร วา ปริยาเย น เตฺววาห ภิกฺขเว สฺเจตนิกาน
กมฺมาน กตาน อุปจิตาน อปฺปฏิสวิทิตฺวา ทุกขฺ สฺสนฺตกิริย วทามิ
ตตฺร ภิกฺขเว ติวิธ ๓ กายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ ๔ อกุสลสฺเจตนิกา
ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ จตุพฺพิธ ๕ วจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ
อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขทุ รฺ ยา ทุกฺขวิปากา โหติ ติวิธ มโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ติวิธ กายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา
ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
ปาณาติปาตี โหติ ลุทฺโธ โลหิตปาณี หตปหเต นิวิฏโ อทยาปนฺโน
สพฺพปาณภูเตสุ อทินฺนาทายี โหติ ยนฺต ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณ
คามคต วา อรฺคต วา อทินฺน เถยฺยสงฺขาต อาทาตา โหติ
กาเมสุ มิจฺฉาจารี โหติ ยา ตา มาตุรกฺขตา ปตุรกฺขิตา ภาตุรกฺขิตา
ภคินิรกฺขิตา าติรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา สสามิกา สปริทณฺฑา อนฺตมโส
#๑ โป. ม. อปฏิสเวทิตฺวา ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อปปชฺช ฯ ๓-๕ โป. ม. ยุ. สพฺพตฺถ
#ติวิธา จตุพฺพิธา ฯ ๔ โป. สพฺพตฺถ ... สโทสพฺยาปตฺติ ฯ
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มาลาคุณปริกฺขิตาป ตถารูปาสุ จาริตฺต อาปชฺชติ า โหติ เอว โข
ภิกฺขเว ติวิธ กายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา
ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว จตุพฺพิธ วจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา
ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ มุสาวาที
โหติ สภคฺคโต วา ปริสคฺคโต วา าติมชฺฌคฺคโต วา ปูคมชฺฌคฺคโต
วา ราชกุลมชฺฌคฺคโต วา อภินีโต สกฺขึ ปุฏโ  เอหิ โภ ปุรสิ ย
ชานาสิ ต วเทหีติ โส อชาน วา อาห ชานามีติ ชาน วา อาห
น ชานามีติ อปสฺส วา อาห ปสฺสามีติ ปสฺส วา อาห น
ปสฺสามีติ อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา
สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ ปสุณวาโจ โหติ อิโต สุตฺวา อมุตฺร
อกฺขาตา อิเมส เภทาย อมุตฺร วา สุตฺวา อิเมส อกฺขาตา อมูส
เภทาย อิติ สมคฺคาน วา เภตฺตา ภินฺนาน วา อนุปฺปทาตา
วคฺคาราโม วคฺครโต วคฺคนนฺที วคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา โหติ ผรุสวาโจ
โหติ ยา สา วาจา อณฺฑกา กกฺกสา ปรกฏกา ปราภิสชฺชนี
โกธสามนฺตา อสมาธิสวตฺตนิกา ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ สมฺผปฺปลาป
โหติ อกาลวาที อภูตวาที อนตฺถวาที อธมฺมวาที อวินยวาที
อนิธานวตึ วาจ ภาสิตา โหติ กาเลน อนปเทส อปริยนฺตวตึ
อนตฺถสฺหิต เอว โข ภิกฺขเว จตุพฺพิธ วจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ
อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ ฯ
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กถฺจ ภิกฺขเว ติวิธ มโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา
ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ
อภิชฺฌาลุ โหติ ยนฺต ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณ ต อภิชฌ
ฺ ิตา โหติ
อโห วต ย ปรสฺส ต มม อสฺสาติ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ
ปทุฏมนสงฺกปฺโป อิเม สตฺตา หฺนฺตุ วา วชฺฌนฺตุ วา
อุจฺฉิชฺชนฺตุ วา วินสฺสนฺตุ วา มา วา อเหสุนฺติ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ
วิปริตฺตทสฺสโน นตฺถิ ทินฺน นตฺถิ ยิฏ นตฺถิ หุต นตฺถิ สุกตทุกฺกตาน
กมฺมาน ผล วิปาโก นตฺถิ อย โลโก นตฺถิ ปโร โลโก
นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปตา นตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา นตฺถิ โลเก
สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา เย อิมฺจ โลก
ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ เอว โข
ภิกฺขเว ติวิธ มโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา
ทุกฺขวิปากา โหติ ติวิธกายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติอกุสลสฺเจตนิกาเหตุ
วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ จตุพฺพิธวจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติอกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา ภิกขฺ เว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินปิ าต นิรย อุปปชฺชนฺติ
ติวิธมโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติอกุสลสฺเจตนิกาเหตุ
วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ เสยฺยถาป ภิกฺขเว
อปณฺณโก มณิ อุทฺธ ขิตฺโต เยน เยเนว ปติฏาติ สุปติฏิตเยว
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ปติฏาติ เอวเมว โข ภิกฺขเว ติวิธกายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติอกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา สตฺตา อปาย ทุคคฺ ตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ
จตุพฺพิธวจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติอกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา สตฺตา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ
ติวิธมโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติอกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา สตฺตา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินปิ าต นิรย อุปปชฺชนฺติ ฯ นาห
ภิกฺขเว สฺเจตนิกาน กมฺมาน กตาน อุปจิตาน อปฺปฏิสวิทิตฺวา พฺยนฺติภาว
วทามิ ตฺจ โข ทิฏเว ธมฺเม อุปปชฺเช วา อปเร วา
ปริยาเย น เตฺววาห ภิกฺขเว สฺเจตนิกาน กมฺมาน กตาน อุปจิตาน
อปฺปฏิสวิทิตฺวา ทุกฺขสฺสนฺตกิริย วทามิ ตตฺร ภิกฺขเว ติวิธ กายกมฺมนฺตสมฺปตฺติ
กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ จตุพฺพิธ
วจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ ติวิธ
มโนกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ติวธิ  กายกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา
สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ ปาณาติปาต
ปหาย ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี
ทยาปนฺโน สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป วิหรติ อทินฺนาทาน ปหาย อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ ยนฺต ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณ คามคต วา
อรฺคต วา อทินฺน เถยฺยสงฺขาต น อาทาตา โหติ กาเมสุ
มิจฺฉาจาร ปหาย กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ ยา ตา
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มาตุรกฺขิตา ปตุรกฺขิตา ภาตุรกฺขิตา ภคินิรกฺขิตา าติรกฺขิตา ธมฺมรกฺขิตา
สสามิกา สปริทณฺฑา อนฺตมโส มาลาคุณปริกฺขิตาป ตถารูปาสุ
น จาริตฺต อาปชฺชิตา โหติ เอว โข ภิกฺขเว ติวิธ กายกมฺมนฺตสมฺปตฺติ
กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว จตุพฺพิธ วจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา
สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ อิธ ภิกขฺ เว เอกจฺโจ มุสาวาท ปหาย
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ สภคฺคโต วา ปริสคฺคโต วา าติมชฺฌคฺคโต
วา ปูคมชฺฌคฺคโต วา ราชกุลมชฺฌคฺคโต วา อภินีโต สกฺขึ ปุฏโ
เอหิ โภ ปุริส ย ชานาสิ ต วเทหีติ โส อชาน วา อาห
น ชานามีติ ชาน วา อาห ชานามีติ อปสฺส วา อาห น
ปสฺสามีติ ปสฺส วา อาห ปสฺสามีติ อิติ อตฺตเหตุ วา ปรเหตุ
วา อามิสกิฺจิกฺขเหตุ วา น สมฺปชานมุสา ภาสิตา โหติ ปสุณวาจ
ปหาย ปสณ
ุ าย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ น อิโต สุตฺวา อมุตฺร
อกฺขาตา อิเมส เภทาย อมุตฺร วา สุตฺวา น อิเมส อกฺขาตา
อมูส เภทาย อิติ ภินฺนาน วา สนฺธาตา สหิตาน วา อนุปฺปทาตา
สมคฺคาราโม สมคฺครโต สมคฺคนนฺที สมคฺคกรณึ วาจ ภาสิตา โหติ
ผรุส วาจ ปหาย ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ยา สา วาจา
เนลา กณฺณสุขา เปมนิยา หทยงฺคมา โปรี พหุชนกนฺตา พหุชนมนาปา
ตถารูป วาจ ภาสิตา โหติ สมฺผปฺปลาป ปหาย สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรโต โหติ กาลวาที ภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที
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นิธานวตึ วาจ ภาสิตา โหติ กาเลน สาปเทส ปริยนฺตวตึ อตฺถสฺหิต
เอว โข ภิกฺขเว จตุพฺพิธ วจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา
สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ติวธิ  มโนกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา
สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อนภิชฺฌาลุ
โหติ ยนฺต ปรสฺส ปรวิตฺตูปกรณ ต อนภิชฌ
ฺ ิตา โหติ
อโห วต ย ปรสฺส ต มม อสฺสาติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ
อปฺปทุฏมนสงฺกปฺโป อิเม สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา
สุขี อตฺตาน ปริหรนฺตูติ สมฺมาทิฏ ิโก โหติ อวิปริตฺตทสฺสโน
อตฺถิ ทินฺน อตฺถิ ยิฏ อตฺถิ หุต ฯเปฯ เย อิมฺจ โลก
ปรฺจ โลก สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ เอว โข
ภิกฺขเว ติวิธ มโนกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา
โหติ ติวิธกายกมฺมนฺตสมฺปตฺติกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา ภิกฺขเว
สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ
จตุพฺพิธวจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ติวิธมโนกมฺมนฺตสมฺปตฺติกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ เสยฺยถาป ภิกขฺ เว อปณฺณโก
มณิ อุทฺธ ขิตฺโต เยน เยเนว ปติฏาติ สุปติฏิตเยว ปติฏาติ
เอวเมว โข ภิกฺขเว ติวธิ กายกมฺมนฺตสมฺปตฺติกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา
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สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ
จตุพฺพิธวจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา สตฺตา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ติวิธมโนกมฺมนฺตสมฺปตฺติกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา
สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ
[๑๙๕] นาห ภิกฺขเว สฺเจตนิกาน กมฺมาน กตาน อุปจิตาน
อปฺปฏิสวิทิตฺวา พฺยนฺติภาว วทามิ ตฺจ โข ทิฏเว ธมฺเม
อุปปชฺเช วา อปเร วา ปริยาเย น เตฺววาห ภิกฺขเว สฺเจตนิกาน
กมฺมาน กตาน อุปจิตาน อปฺปฏิสว ิทิตฺวา ทุกขฺ สฺสนฺตกิริย วทามิ
ตตฺร ภิกฺขเว ติวิธ กายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา
ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ จตุพฺพิธ วจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ
อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขทุ ฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ ติวิธ มโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ติวิธ กายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา
ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ ฯเปฯ เอว โข ภิกฺขเว
ติวิธ กายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกขฺ ุทฺรยา
ทุกฺขวิปากา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว จตุพฺพิธ วจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา
ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ ฯเปฯ เอว โข ภิกฺขเว
จตุพฺพิธ วจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา
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ทุกฺขวิปากา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ติวิธ มโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา
ทุกฺขุทฺรยา ทุกฺขวิปากา โหติ ฯเปฯ เอว โข ภิกฺขเว
ติวิธ มโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ อกุสลสฺเจตนิกา ทุกฺขุทฺรยา
ทุกฺขวิปากา โหติ ติวิธกายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติอกุสลสฺเจตนิกาเหตุ
วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต
นิรย อุปปชฺชนฺติ จตุพฺพิธวจีกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติอกุสลสฺเจตนิกาเหตุ
วา ฯเปฯ ติวิธมโนกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติอกุสลสฺเจตนิกาเหตุ
วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ ฯ นาห ภิกขฺ เว สฺเจตนิกาน
กมฺมาน กตาน อุปจิตาน อปฺปฏิสวิทิตฺวา พฺยนฺติภาว วทามิ ตฺจ
โข ทิฏเว ธมฺเม อุปปชฺเช วา อปเร วา ปริยาเย น เตฺววาห
ภิกฺขเว สฺเจตนิกาน กมฺมาน กตาน อุปจิตาน อปฺปฏิสวิทิตฺวา
ทุกฺขสฺสนฺตกิริย วทามิ ตตฺร ภิกฺขเว ติวิธ กายกมฺมนฺตสมฺปตฺติ
กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ จตุพฺพิธ วจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติ
กุสลสฺเจตนิกา สุขทุ ฺรยา สุขวิปากา โหติ ติวิธ
มโนกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ติวธิ  กายกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา
สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ ฯเปฯ เอว โข ภิกฺขเว ติวิธ กายกมฺมนฺตสมฺปตฺติ
กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ ฯ
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กถฺจ ภิกฺขเว จตุพฺพิธ วจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา
สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ ฯเปฯ เอว โข ภิกฺขเว จตุพฺพิธ
วจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติ โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ติวธิ  มโนกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา
สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ ฯเปฯ เอว โข ภิกฺขเว ติวิธ
มโนกมฺมนฺตสมฺปตฺติ กุสลสฺเจตนิกา สุขุทฺรยา สุขวิปากา โหติ
ติวิธกายกมฺมนฺตสมฺปตฺติกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ
จตุพฺพิธวจีกมฺมนฺตสมฺปตฺติกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา ฯเปฯ
ติวิธมโนกมฺมนฺตสมฺปตฺติกุสลสฺเจตนิกาเหตุ วา ภิกฺขเว สตฺตา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ
[๑๙๖] นาห ภิกฺขเว สฺเจตนิกาน กมฺมาน กตาน อุปจิตาน
อปฺปฏิสวิทิตฺวา พฺยนฺติภาว วทามิ ตฺจ โข ทิฏเว ธมฺเม อุปปชฺเช
วา อปเร วา ปริยาเย น เตฺววาห ภิกฺขเว สฺเจตนิกาน กมฺมาน
กตาน อุปจิตาน อปฺปฏิสวิทิตฺวา ทุกฺขสฺสนฺตกิริย วทามิ สโข โส
ภิกฺขเว อริยสาวโก เอววิคตาภิชฺโฌ วิคตพฺยาปาโท อสมฺมูโฬฺห สมฺปชาโน
ปติสฺสโต เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา
ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ
สพฺพตฺตตาย ๑ สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน
#๑ ยุ. สพฺพตฺถตาย ฯ
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มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ โส
เอว ปชานาติ ปุพฺเพ โข เม อิท จิตตฺ  ปริตฺต โหติ ๑ อภาวิต
เอตรหิ ปน เม อิท จิตตฺ  อปฺปมาณ สุภาวิต ย โข ปน กิฺจิ
ปมาณกต กมฺม น ต ตตฺราวสิสฺสติ น ต ตตฺราวติฏติ ๒ ต
กึ มฺถ ภิกฺขเว ทหรตคฺเค เจ [๓] อย กุมาโร เมตฺตาเจโตวิมุตฺตึ ๔
ภาเวยฺย อปนุ โข ปาปกมฺม กเรยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อกโรนฺต
โข ปน ปาปกมฺม อปนุ โข ทุกฺข ผุเสยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต
อกโรนฺตฺหิ ภนฺเต ปาปกมฺม กุโต ทุกฺข ผุสิสสฺ ตีติ ฯ ภาเวตพฺพา
โข ปนาย ภิกฺขเว เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ อิตฺถิยา วา ปุริเสน วา อิตฺถิยา
วา ภิกฺขเว ปุริสสฺส วา นาย กาโย อาทาย คมนีโย จิตฺตนฺตโร
อย ภิกฺขเว มจฺโจ โส เอว ปชานาติ ย โข เม อิท ๕ กิฺจิ
ปุพฺเพ อิมินา กรชกาเยน ปาปกมฺม กต สพฺพนฺต อิธ เวทนิย น
ต [๖] อนุภวิสฺสตีติ เอว ภาวิตา โข ภิกฺขเว เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ
อนาคามิตาย สวตฺตติ อิธ ปฺสฺส ภิกฺขุโน อุตฺตรึ วิมุตฺตึ อปฺปฏิวิชฺฌโตติ ฯ
กรุณาสหคเตน เจตสา มุทิตาสหคเตน เจตสา อุเปกฺขาสหคเตน
เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา
จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก
อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ โส เอว ปชานาติ ปุพฺเพ โข เม
อิท จิตฺต ปริตฺต โหติ อภาวิต เอตรหิ ปน เม อิท จิตฺต
#๑ โป. ม. ยุ. อโหสิ ฯ ๒ ม. ตตฺราวติฏตีติ ฯ ๓ โป. ม. ยุ. โส ฯ
#๔ โป. ม. สพฺพวาเรสุ เมตฺต เจโตวิมุตฺตินฺติ ทิสฺสติ ฯ ๕ ยุ. อิธ ฯ ๖ โป. ม. ยุ.
#เอตฺถนฺตเร อนุคนฺติ ทิสฺสติ ฯ
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อปฺปมาณ สุภาวิต ย โข ปน กิฺจิ ปมาณกต กมฺม น ต
ตตฺราวสิสฺสติ น ต ตตฺราวติฏติ ต กึ มฺถ ภิกฺขเว
ทหรตคฺเค เจ อย กุมาโร อุเปกฺขาเจโตวิมุตฺตึ ภาเวยฺย อปนุ โข
ปาปกมฺม กเรยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต ฯ อกโรนฺต โข ปน ปาปกมฺม
อปนุ โข ทุกฺข ผุเสยฺยาติ ฯ โน เหต ภนฺเต อกโรนฺตฺหิ ภนฺเต
ปาปกมฺม กุโต ทุกฺข ผุสิสฺสตีติ ฯ ภาเวตพฺพา โข ปนาย ภิกฺขเว
อุเปกฺขาเจโตวิมุตฺติ อิตฺถยิ า วา ปุริเสน วา อิตฺถิยา วา ภิกฺขเว
ปุริสสฺส วา นาย กาโย อาทาย คมนีโย จิตฺตนฺตโร อย ภิกฺขเว
มจฺโจ โส เอว ปชานาติ ย โข เม อิท ๑ กิฺจิ ปุพฺเพ อิมินา
กรชกาเยน ปาปกมฺม กต สพฺพนฺต อิธ เวทนิย น ต อนุภวิสฺสตีติ
เอว ภาวิตา โข ภิกฺขเว อุเปกฺขาเจโตวิมุตฺติ อนาคามิตาย สวตฺตติ
อิธ ปฺสฺส ภิกฺขุโน อุตตฺ รึ วิมุตฺตึ อปฺปฏิวิชฺฌโตติ ฯ
[๑๙๗] อถโข อฺตโร พฺราหฺมโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ
สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข โส
พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก
ปจฺจโย เยนมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺตีติ ฯ อธมฺมจริยวิสมจริยาเหตุ โข
พฺราหฺมณ เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย
ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺตีติ ฯ โก ปน โภ โคตม เหตุ โก
#๑ ยุ. อิธ ฯ
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ปจฺจโย เยนมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค
โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ ธมฺมจริยสมจริยาเหตุ โข พฺราหฺมณ เอวมิเธกจฺเจ
สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺติ ฯ
น โข อห อิมสฺส โภโต โคตมสฺส สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน
อตฺถ อาชานามิ สาธุ เม ภว โคตโม ตถา ธมฺม เทเสตุ ยถาห
อิมสฺส โภโต โคตมสฺส สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ
อาชาเนยฺยนฺติ ฯ เตนหิ พฺราหฺมณ สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิh
ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว โภติ โข โส พฺราหฺมโณ ภควโต ปจฺจสฺโสสิ ฯ
ภควา เอตทโวจ ติวิธ โข พฺราหฺมณ กาเยน อธมฺมจริยวิสมจริยา
โหติ จตุพฺพิธ วาจาย อธมฺมจริยวิสมจริยา โหติ ติวิธ มนสา
อธมฺมจริยวิสมจริยา โหติ ฯ
กถฺจ พฺราหฺมณ ติวิธ กาเยน อธมฺมจริยวิสมจริยา ๑ โหติ ฯเปฯ
เอว โข พฺราหฺมณ ติวิธ กาเยน อธมฺมจริยวิสมจริยา โหติ ฯ
กถฺจ พฺราหฺมณ จตุพฺพิธ วาจาย อธมฺมจริยวิสมจริยา
โหติ ฯเปฯ เอว โข พฺราหฺมณ จตุพฺพิธ วาจาย อธมฺมจริยวิสมจริยา
โหติ ฯ
กถฺจ พฺราหฺมณ ติวิธ มนสา อธมฺมจริยวิสมจริยา โหติ ฯเปฯ
เอว โข พฺราหฺมณ ติวิธ มนสา อธมฺมจริยวิสมจริยา โหติ
เอว อธมฺมจริยวิสมจริยาเหตุ โข พฺราหฺมณ เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชนฺติ ฯ
#๑ ม. อธมฺมจริยา วิสมจริยา ฯ
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ติวิธ โข พฺราหฺมณ กาเยน ธมฺมจริยสมจริยา ๑ โหติ จตุพฺพิธ
วาจาย ธมฺมจริยสมจริยา โหติ ติวิธ มนสา ธมฺมจริยสมจริยา
โหติ กถฺจ พฺราหฺมณ ติวิธ กาเยน ธมฺมจริยสมจริยา โหติ ฯเปฯ
เอว โข พฺราหฺมณ ติวิธ กาเยน ธมฺมจริยสมจริยา โหติ
กถฺจ พฺราหฺมณ จตุพฺพิธ วาจาย ธมฺมจริยสมจริยา โหติ ฯเปฯ
เอว โข พฺราหฺมณ จตุพฺพิธ วาจาย ธมฺมจริยสมจริยา โหติ
กถฺจ พฺราหฺมณ ติวิธ มนสา ธมฺมจริยสมจริยา โหติ ฯเปฯ
เอว โข พฺราหฺมณ ติวธิ  มนสา ธมฺมจริยสมจริยา โหติ เอว
ธมฺมจริยสมจริยาเหตุ โข พฺราหฺมณ เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส
เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชนฺตีติ ฯ อภิกฺกนฺต โภ
โคตม ฯเปฯ อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต
สรณงฺคตนฺติ ฯ
ปมวคฺโค ๒ ปโม ฯ
___________
ทุติยวคฺโค ทุติโย
[๑๙๘] ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ ทสหิ ปาณาติปาตี โหติ อทินฺนาทายี โหติ
กาเมสุ มิจฉฺ าจารี โหติ มุสาวาที โหติ ปสณ
ุ วาโจ โหติ
ผรุสวาโจ โหติ สมฺผปฺปลาป ๓ โหติ อภิชฺฌาลุ โหติ พฺยาปนฺนจิตฺโต
โหติ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทสหิ ธมฺเมหิ
#๑ ธมฺมจริยาสมจริยาติป ปาโ ฯ ๒ โป. ม. ยุ. กรชกายวคฺโค ฯ ๓ โป. สมฺผปฺปลาโป ฯ
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สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเย ฯ ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ ทสหิ ปาณาติปาตา
ปฏิวิรโต โหติ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ กาเมสุ
มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปสณ
ุ าย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรโต โหติ อนภิชฺฌาลุ โหติ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ
สมฺมาทิฏิโก โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๑๙๙] วีสติยา ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตโฺ ต
เอว นิรเย กตเมหิ วีสติยา อตฺตนา จ ปาณาติปาตี โหติ
ปรฺจ ปาณาติปาเต สมาทเปติ อตฺตนา จ อทินฺนาทายี โหติ
ปรฺจ อทินฺนาทาเน สมาทเปติ อตฺตนา จ กาเมสุ มิจฺฉาจารี
โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจาเร สมาทเปติ อตฺตนา จ มุสาวาที
โหติ ปรฺจ มุสาวาเท สมาทเปติ อตฺตนา จ ปสุณวาโจ โหติ
ปรฺจ ปสณ
ุ าย วาจาย สมาทเปติ อตฺตนา จ ผรุสวาโจ โหติ
ปรฺจ ผรุสาย วาจาย สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาป โหติ
ปรฺจ สมฺผปฺปลาเป สมาทเปติ อตฺตนา จ อภิชฺฌาลุ โหติ
ปรฺจ อภิชฺฌาย สมาทเปติ อตฺตนา จ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ
ปรฺจ พฺยาปาเท สมาทเปติ อตฺตนา จ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ
ปรฺจ มิจฉฺ าทิฏิยา สมาทเปติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว วีสติยา

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 327

ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย ฯ วีสติยา ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขติ ฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ
วีสติยา อตฺตนา จ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ
ปาณาติปาตา เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ อทินฺนาทานา
ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ อทินฺนาทานา เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา
จ กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจารา
เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ
มุสาวาทา เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ ปสุณาย วาจาย
ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ปสุณาย วาจาย เวรมณิยา สมาทเปติ
อตฺตนา จ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ ผรุสาย
วาจาย เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต
โหติ ปรฺจ สมฺผปฺปลาปา เวรมณิยา สมาทเปติ อตฺตนา จ
อนภิชฺฌาลุ โหติ ปรฺจ อนภิชฌ
ฺ าย สมาทเปติ อตฺตนา
จ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ปรฺจ อพฺยาปาเท สมาทเปติ
อตฺตนา จ สมฺมาทิฏิโก โหติ ปรฺจ สมฺมาทิฏิยา สมาทเปติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว วีสติยา ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว สคฺเคติ ฯ
[๒๐๐] ตึสาย ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต
เอว นิรเย กตเมหิ ตึสาย อตฺตนา จ ปาณาติปาตี โหติ
ปรฺจ ปาณาติปาเต สมาทเปติ ปาณาติปาเต จ สมนฺุโ โหติ
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อตฺตนา จ อทินฺนาทายี โหติ ปรฺจ อทินฺนาทาเน สมาทเปติ
อทินฺนาทาเน จ สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ กาเมสุ มิจฺฉาจารี
โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจาเร สมาทเปติ กาเมสุ มิจฺฉาจาเร
จ สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ มุสาวาที โหติ ปรฺจ มุสาวาเท
สมาทเปติ มุสาวาเท จ สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ ปสุณวาโจ
โหติ ปรฺจ ปสุณาย วาจาย สมาทเปติ ปสุณาย จ วาจาย
สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ ผรุสวาโจ โหติ ปรฺจ ผรุสาย
วาจาย สมาทเปติ ผรุสาย จ วาจาย สมนฺุโ โหติ อตฺตนา
จ สมฺผปฺปลาป โหติ ปรฺจ สมฺผปฺปลาเป สมาทเปติ สมฺผปฺปลาเป
จ สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ อภิชฺฌาลุ โหติ ปรฺจ
อภิชฺฌาย สมาทเปติ อภิชฺฌาย จ สมนฺุโ โหติ อตฺตนา
จ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ปรฺจ พฺยาปาเท สมาทเปติ พฺยาปาเท
จ สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ มิจฺฉาทิฏิโก โหติ ปรฺจ
มิจฺฉาทิฏิยา จ สมาทเปติ มิจฺฉาทิฏิยา จ สมนฺุโ โหติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตึสาย ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต
เอว นิรเย ฯ ตึสาย ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต
เอว สคฺเค กตเมหิ ตึสาย อตฺตนา จ ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต
โหติ ปรฺจ ปาณาติปาตา เวรมณิยา สมาทเปติ ปาณาติปาตา
เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ อทินนฺ าทานา ปฏิวิรโต
โหติ ปรฺจ อทินฺนาทานา เวรมณิยา สมาทเปติ อทินฺนาทานา
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เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ กาเมสุ มิจฺฉาจารา
ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา สมาทเปติ
กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ มุสาวาทา เวรมณิยา จ สมาทเปติ
มุสาวาทา เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ ปสุณาย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ ปรฺจ ปสุณาย วาจาย เวรมณิยา สมาทเปติ
ปสุณาย วาจาย เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ ผรุสาย
วาจาย ปฏิวริ โต โหติ ปรฺจ ผรุสาย วาจาย เวรมณิยา สมาทเปติ
ผรุสาย จ วาจาย เวรมณิยา สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ สมฺผปฺปลาปา เวรมณิยา สมาทเปติ
สมฺผปฺปลาปา เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ อนภิชฺฌาลุ
โหติ ปรฺจ อนภิชฺฌาย สมาทเปติ อนภิชฌ
ฺ าย จ สมนฺุโ
โหติ อตฺตนา จ อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ปรฺจ อพฺยาปาเท
สมาทเปติ อพฺยาปาเท จ สมนฺุโ โหติ อตฺตนา จ สมฺมาทิฏิโก
โหติ ปรฺจ สมฺมาทิฏิยา สมาทเปติ สมฺมาทิฏิยา
จ สมนฺุโ โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตึสาย ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ยถาภต นิกฺขิตฺโต เอว สคฺเคติ ฯ
[๒๐๑] จตฺตาฬีสาย ๑ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต
นิกฺขิตฺโต เอว นิรเย กตเมหิ จตฺตาฬีสาย อตฺตนา จ ปาณาติปาตี
โหติ ปรฺจ ปาณาติปาเต สมาทเปติ ปาณาติปาเต จ สมนฺุโ
#๑ ยุ. จตฺตาลีสาย ฯ
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โหติ ปาณาติปาตสฺส จ วณฺณ ภาสติ อตฺตนา จ อทินฺนาทายี
โหติ ปรฺจ อทินฺนาทาเน สมาทเปติ อทินฺนาทาเน จ สมนฺุโ
โหติ อทินนฺ าทานสฺส จ วณฺณ ภาสติ อตฺตนา จ กาเมสุ
มิจฺฉาจารี โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฉฺ าจาเร สมาทเปติ กาเมสุ
มิจฺฉาจาเร จ สมนฺุโ โหติ กาเมสุ มิจฺฉาจารสฺส จ วณฺณ
ภาสติ อตฺตนา จ มุสาวาที โหติ ปรฺจ มุสาวาเท สมาทเปติ
มุสาวาเท จ สมนฺุโ โหติ มุสาวาทสฺส จ วณฺณ ภาสติ
อตฺตนา จ ปสุณวาโจ โหติ ปรฺจ ปสุณาย วาจาย สมาทเปติ
ปสุณาย จ วาจาย สมนฺุโ โหติ ปสุณาย จ วาจาย วณฺณ
ภาสติ อตฺตนา จ ผรุสวาโจ โหติ ปรฺจ ผรุสาย วาจาย
สมาทเปติ ผรุสาย จ วาจาย สมนฺุโ โหติ ผรุสาย จ
วาจาย วณฺณ ภาสติ อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาป โหติ ปรฺจ
สมฺผปฺปลาเป สมาทเปติ สมฺผปฺปลาเป จ สมนฺุโ โหติ สมฺผปฺปลาปสฺส
จ วณฺณ ภาสติ อตฺตนา จ อภิชฺฌาลุ โหติ ปรฺจ
อภิชฺฌาย สมาทเปติ อภิชฺฌาย จ สมนฺุโ โหติ อภิชฌ
ฺ าย
จ วณฺณ ภาสติ อตฺตนา จ พฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ปรฺจ
พฺยาปาเท สมาทเปติ พฺยาปาเท จ สมนฺุโ โหติ พฺยาปาทสฺส
จ วณฺณ ภาสติ อตฺตนา จ มิจฺฉาทิฏิ ๑ โหติ ปรฺจ มิจฺฉาทิฏิยา
สมาทเปติ มิจฺฉาทิฏิยา จ สมนฺุโ โหติ มิจฺฉาทิฏิยา
จ วณฺณ ภาสติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตฺตาฬีสาย ธมฺเมหิ
#๑ ม. ยุ. มิจฉฺ าทิฏิโก โหติ ฯ
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สมนฺนาคโต ยถาภต นิกขฺ ิตฺโต เอว นิรเย ฯ จตฺตาฬีสาย ภิกฺขเว
ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขติ ฺโต เอว สคฺเค กตเมหิ
จตฺตาฬีสาย อตฺตนา จ ปาณาติปาตา เวรมณิยา ปฏิวิรโต โหติ
ปรฺจ ปาณาติปาตา เวรมณิยา สมาทเปติ ปาณาติปาตา เวรมณิยา
จ สมนฺุโ โหติ ปาณาติปาตา เวรมณิยา จ วณฺณ ภาสติ
อตฺตนา จ อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ อทินฺนาทานา
เวรมณิยา สมาทเปติ อทินฺนาทานา เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ
อทินฺนาทานา เวรมณิยา จ วณฺณ ภาสติ อตฺตนา จ กาเมสุ
มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา
สมาทเปติ กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ
กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณิยา จ วณฺณ ภาสติ อตฺตนา จ
มุสาวาทา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ มุสาวาทา เวรมณิยา สมาทเปติ
มุสาวาทา เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ มุสาวาทา เวรมณิยา
จ วณฺณ ภาสติ อตฺตนา จ ปสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ
ปรฺจ ปสณ
ุ าย วาจาย เวรมณิยา สมาทเปติ ปสุณาย วาจาย
เวรมณิยา จ สมนฺุโ โหติ ปสุณาย วาจาย เวรมณิยา จ วณฺณ
ภาสติ อตฺตนา จ ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ
ผรุสาย วาจาย เวรมณิยา สมาทเปติ ผรุสาย วาจาย เวรมณิยา
จ สมนฺุโ โหติ ผรุสาย วาจาย เวรมณิยา จ วณฺณ ภาสติ
อตฺตนา จ สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต โหติ ปรฺจ สมฺผปฺปลาปา
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เวรมณิยา จ สมาทเปติ สมฺผปฺปลาปา เวรมณิยา จ สมนฺุโ
โหติ สมฺผปฺปลาปา เวรมณิยา จ วณฺณ ภาสติ อตฺตนา จ
อนภิชฺฌาลุ โหติ ปรฺจ อนภิชฺฌาย สมาทเปติ อนภิชฌ
ฺ าย
จ สมนฺุโ โหติ อนภิชฺฌาย จ วณฺณ ภาสติ อตฺตนา จ
อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ปรฺจ อพฺยาปาเท สมาทเปติ อพฺยาปาเท
จ สมนฺุโ โหติ อพฺยาปาทสฺส จ วณฺณ ภาสติ อตฺตนา
จ สมฺมาทิฏ ิโก โหติ ปรฺจ สมฺมาทิฏิยา สมาทเปติ สมฺมาทิฏิยา
จ สมนฺุโ โหติ สมฺมาทิฏิยา จ วณฺณ ภาสติ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตฺตาฬีสาย ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ยถาภต นิกฺขิตฺโต
เอว สคฺเคติ ฯ
[๒๐๒] ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ขต อุปหต อตฺตาน
ปริหรติ ... อกฺขต อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ ... วีสติยา ภิกฺขเว ...
ตึสาย ภิกฺขเว ... จตฺตาฬีสาย ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ขต
อุปหต อตฺตาน ปริหรติ ... อกฺขต อนุปหต อตฺตาน ปริหรติ ฯเปฯ
อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตฺตาฬีสาย ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อกฺขต อนุปหต
อตฺตาน ปริหรตีติ ฯ
ทุติยวคฺโค ทุติโย ฯ
___________
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ตติยวคฺโค ตติโย
[๒๐๓] ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต อิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา
ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ ... อิเธกจฺโจ
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปปชฺชติ ... วีสติยา
ภิกฺขเว ... ตึสาย ภิกฺขเว ... จตฺตาฬีสาย ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
อิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปปชฺชติ ... อิเธกจฺโจ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปปชฺชติ ฯเปฯ ทสหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ ...
ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพ ... วีสติยา ภิกฺขเว ... ตึสาย ภิกฺขเว ...
จตฺตาฬีสาย ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต พาโล เวทิตพฺโพ ... ปณฺฑิโต
เวทิตพฺโพ อิเมหิ โข ภิกฺขเว จตฺตาฬีสาย ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ปณฺฑิโต เวทิตพฺโพ ฯ
ตติยวคฺโค ตติโย ฯ
(อิเมสุ จตุตฺถปฺจเมสุ วคฺเคสุ สุตฺตคณนา เปยฺยาลวเสน เวทิตพฺพา)
[๒๐๔] ราคสฺส ภิกขฺ เว อภิฺาย ทส ธมฺมา ภาเวตพฺพา กตเม
ทส อสุภสฺา มรณสฺา อาหาเร ปฏิกกฺ ูลสฺา สพฺพโลเก
อนภิรตสฺา ๑ อนิจฺจสฺา อนิจฺเจ ทุกฺขสฺา ทุกฺเข อนตฺตสฺา
ปหานสฺา วิราคสฺา นิโรธสฺา ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย
อิเม ทส ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๒๐๕] ราคสฺส ภิกขฺ เว อภิฺาย ทส ธมฺมา ภาเวตพฺพา กตเม
#๑ ม. อนภิรติสฺา ฯ
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ทส อนิจฺจสฺา อนตฺตสฺา อาหาเร ปฏิกกฺ ูลสฺา สพฺพโลเก
อนภิรตสฺา อฏิกสฺา ปุฬวุ กสฺา วินีลกสฺา วิปุพฺพกสฺา
วิจฺฉิทฺทกสฺา อุทฺธูมาตกสฺา ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย
อิเม ทส ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๒๐๖] ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย ทส ธมฺมา ภาเวตพฺพา กตเม
ทส สมฺมาทิฏิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาาณ สมฺมาวิมุตฺติ
ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย อิเม ทส ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
[๒๐๗] ราคสฺส ภิกฺขเว ปริฺาย ปริกฺขยาย ปหานาย ขยาย วยาย
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย จาคาย ปฏินิสฺสคฺคาย ทส ธมฺมา ภาเวตพฺพา
ฯเปฯ โทสสฺส โมหสฺส โกธสฺส อุปนาหสฺส มกฺขสฺส ปลาสสฺส
อิสฺสาย มจฺฉริยสฺส มายาย สาเยฺยสฺส ถมฺภสฺส สารมฺภสฺส มานสฺส
อติมานสฺส มทสฺส ปมาทสฺส อภิฺาย ปริฺาย ปริกฺขยาย ปหานาย
ขยาย วยาย วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย จาคาย ปฏินิสฺสคฺคาย
อิเม ทส ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ฯ
ปฺจมปณฺณาสโก ปฺจโม ฯ
ทสกนิปาโต นิฏิโต ฯ
___________
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สุตฺตนฺตปฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส
เอกาทสกนิปาโต
___________
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นิสฺสายวคฺโค ปโม
[๒๐๘] ๑ เอวมฺเม ๑ สุต ฯ เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ
กิมตฺถิยานิ ภนฺเต กุสลานิ สีลานิ กิมานิสสานีติ ฯ อวิปฺปฏิสารตฺถานิ
โข อานนฺท กุสลานิ สีลานิ อวิปฺปฏิสารานิสสานิ ฯ อวิปฺปฏิสาโร
ปน ภนฺเต กิมตฺถิโย กิมานิสโสติ ฯ อวิปฺปฏิสาโร โข อานนฺท
ปามุชฺชตฺโถ ปามุชฺชานิสโส ฯ ปามุชชฺ  ปน ภนฺเต กิมตฺถิย กิมานิสสนฺติ ฯ
ปามุชฺช โข อานนฺท ปตตฺถ ปตานิสส ฯ ปติ ปน ภนฺเต
กิมตฺถิยา กิมานิสสาติ ฯ ปติ โข อานนฺท ปสฺสทฺธตฺถา ปสฺสทฺธานิสสา ฯ
ปสฺสทฺธิ ปน ภนฺเต กิมตฺถิยา กิมานิสสาติ ฯ ปสฺสทฺธิ โข อานนฺท
สุขตฺถา สุขานิสสา ฯ สุข ปน ภนฺเต กิมตฺถยิ  กิมานิสสนฺติ ฯ สุข
โข อานนฺท สมาธตฺถ สมาธานิสส ฯ สมาธิ ปน ภนฺเต กิมตฺถิโย
กิมานิสโสติ ฯ สมาธิ โข อานนฺท ยถาภูตาณทสฺสนตฺโถ
#๑ ยุ. เอวมฺเม สุต ... อาราเมติ นตฺถิ ฯ
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ยถาภูตาณทสฺสนานิสโส ฯ ยถาภูตาณทสฺสน ปน ภนฺเต กิมตฺถิย
กิมานิสสนฺติ ฯ ยถาภูตาณทสฺสน โข อานนฺท นิพฺพิทตฺถ นิพฺพิทานิสส ฯ
นิพฺพิทา ปน ภนฺเต กิมตฺถิยา กิมานิสสาติ ฯ นิพฺพิทา โข อานนฺท
วิราคตฺถา วิราคานิสสา ฯ วิราโค ปน ภนฺเต กิมตฺถิโย กิมานิสโสติ ฯ
วิราโค โข อานนฺท วิมุตฺติาณทสฺสนตฺโถ วิมุตฺติาณทสฺสนานิสโสติ
อิติ โข อานนฺท กุสลานิ สีลานิ อวิปฺปฏิสารตฺถานิ อวิปฺปฏิสารานิสสานิ
อวิปฺปฏิสาโร ปามุชฺชตฺโถ ปามุชชฺ านิสโส ปามุชฺช ปตตฺถ ปตานิสส
ปติ ปสฺสทฺธตฺถา ปสฺสทฺธานิสสา ปสฺสทฺธิ สุขตฺถา สุขานิสสา สุข
สมาธตฺถ สมาธานิสส สมาธิ ยถาภูตาณทสฺสนตฺโถ ยถาภูตาณทสฺสนานิสโส
ยถาภูตาณทสฺสน นิพฺพิทตฺถ นิพฺพิทานิสส นิพพฺ ิทา
วิราคตฺถา วิราคานิสสา วิราโค วิมุตฺติาณทสฺสนตฺโถ วิมุตฺติาณทสฺสนานิสโส
อิติ โข อานนฺท กุสลานิ สีลานิ อนุปุพฺเพน อรหตฺตาย
ปริปูเรนฺตีติ ฯ
[๒๐๙] ๒ สีลวโต ภิกฺขเว สีลสมฺปนฺนสฺส น เจตนาย กรณีย
อวิปฺปฏิสาโร เม อุปฺปชฺชตูติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย สีลวโต
สีลสมฺปนฺนสฺส อวิปฺปฏิสาโร อุปปฺ ชฺชติ อวิปฺปฏิสาริสฺส ๑ ภิกฺขเว น
เจตสา กรณีย ปามุชชฺ  เม อุปฺปชฺชตูติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว
ย อวิปฺปฏิสาริสฺส ปามุชชฺ  อุปฺปชฺชติ ปมุทิตสฺส ภิกฺขเว น เจตนาย
กรณีย ปติ เม อุปฺปชฺชตูติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย ปมุทิตสฺส
ปติ อุปฺปชฺชติ ปติมนสฺส ภิกฺขเว น เจตนาย กรณีย กาโย
#๑ โป. ม. อวิปฺปฏิสารสฺส ฯ
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เม ปสฺสมฺภตูติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย ปติมนสฺส กาโย
ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกายสฺส ๑ ภิกขฺ เว น เจตนาย กรณีย สุข
เวทิยามีติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทิยติ
สุขิโน ภิกฺขเว น เจตนาย กรณีย จิตฺต เม สมาธิยตูติ ธมฺมตา
เอสา ภิกฺขเว ย สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ สมาหิตสฺส ภิกฺขเว
น เจตนาย กรณีย ยถาภูต ปชานามิ ปสฺสามีติ ธมฺมตา เอสา
ภิกฺขเว ย สมาหิโต ยถาภูต ปชานาติ ปสฺสติ ยถาภูต ภิกขฺ เว
ชานโต ๒ ปสฺสโต น เจตนาย กรณีย นิพฺพินทฺ ามีติ ธมฺมตา เอสา
ภิกฺขเว ย ยถาภูต ชาน ปสฺส นิพฺพินฺทติ นิพพฺ ินฺนสฺส ภิกขฺ เว
น เจตนาย กรณีย วิรชฺชามีติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย นิพพฺ ินฺโน
วิรชฺชติ วิรตฺตสฺส ภิกฺขเว น เจตนาย กรณีย วิมุตฺติาณทสฺสน
สจฺฉิกโรมีติ ธมฺมตา เอสา ภิกฺขเว ย วิรตฺโต วิมุตฺติาณทสฺสน
สจฺฉิกโรติ อิติ โข ภิกฺขเว วิราโค วิมุตฺติาณทสฺสนตฺโถ
วิมุตฺติาณทสฺสนานิสโส นิพฺพิทา วิราคตฺถา วิราคานิสสา ยถาภูตาณทสฺสน
นิพฺพิทตฺถ นิพฺพิทานิสส สมาธิ ยถาภูตาณทสฺสนตฺโถ
ยถาภูตาณทสฺสนานิสโส สุข สมาธตฺถ สมาธานิสส ปสฺสทฺธิ
สุขตฺถา สุขานิสสา ปติ ปสฺสทฺธตฺถา ๓ ปสฺสทฺธานิสสา ปามุชฺช ปตตฺถ
ปตานิสส อวิปฺปฏิสาโร ปามุชชฺ ตฺโถ ปามุชชฺ านิสโส กุสลานิ สีลานิ
อวิปฺปฏิสารตฺถานิ อวิปฺปฏิสารานิสสานิ อิติ โข ภิกฺขเว ธมฺมา [๔]
#๑ โป. ปสฺสทฺธิกายสฺส ฯ ๒ โป. ชานตา ปสฺสตา ฯ ๓ โป. ปสฺสทฺธิตฺถา ฯ
#๔ ยุ. จสทฺโท อตฺถิ ฯ
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ธมฺเม อภิสนฺเทนฺติ ๑ ธมฺมา [๒] ธมฺเม ปริปูเรนฺติ อปารา
ปารคมนายาติ ฯ
[๒๑๐] ๓ ทุสฺสีลสฺส ภิกฺขเว สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ
อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร อสติ อวิปฺปฏิสารวิปนฺนสฺส หตูปนิส
โหติ ปามุชชฺ  ปามุชฺเช อสติ ปามุชฺชวิปนฺนสฺส หตูปนิสา โหติ
ปติ ปติยา อสติ ปติวิปนฺนสฺส หตูปนิสา โหติ ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา
อสติ ปสฺสทฺธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ สุข สุเข อสติ สุขวิปนฺนสฺส
หตูปนิโส โหติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ อสติ สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส
หตูปนิส โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน
อสติ ยถาภูตาณทสฺสนวิปนฺนสฺส หตูปนิสา โหติ นิพฺพิทา นิพฺพิทาย
อสติ นิพฺพิทาวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ วิราโค วิราเค อสติ
วิราควิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน เสยฺยถาป ภิกฺขเว
รุกฺโข สาขาปลาสวิปนฺโน ตสฺส ปปฺปฏิกาป ๓ น ปาริปูรึ คจฺฉติ
ตโจป เผคฺคุป สาโรป น ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข ภิกฺขเว
ทุสฺสีลสฺส สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร
อสติ อวิปฺปฏิสารวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ฯเปฯ วิมุตฺติาณทสฺสน ๔ ฯ
สีลวโต ภิกขฺ เว สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ อวิปฺปฏิสาโร
อวิปฺปฏิสาเร สติ อวิปฺปฏิสารสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ปามุชชฺ 
ปามุชฺเช สติ ปามุชชฺ สมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺนา โหติ ปติ ปติยา
สติ ปติสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺนา โหติ ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา สติ
ปสฺสทฺธิสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหติ สุข สุเข สติ สุขสมฺปนฺนสฺส
#๑ โป. อภิสงฺขาปวาเทนฺติ ฯ ๒ ยุ. จสทฺโท อตฺถิ ฯ ๓ ม. ยุ. สพฺพตฺถ ปปฏิกาปติ
#ทิสฺสติ ฯ ๔ โป. วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ฯ
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อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ สติ สมฺมาสมาธิสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน
สติ ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺนา โหติ
นิพฺพิทา นิพฺพิทาย สติ นิพฺพิทาสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ
วิราโค วิราเค สติ วิราคสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหติ วิมตุ ฺติาณทสฺสน
เสยฺยถาป ภิกฺขเว รุกฺโข สาขาปลาสสมฺปนฺโน ตสฺส
ปปฺปฏิกาป ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป เผคฺคุป สาโรป ปาริปูรึ คจฺฉติ
เอวเมว โข ภิกฺขเว สีลวโต สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ
อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร สติ อวิปฺปฏิสารสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน
โหติ ฯเปฯ วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ฯ
[๒๑๑] ๔ ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ
อาวุโส ภิกฺขโวติ ฯ อาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส
ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ ทุสฺสีลสฺส อาวุโส
สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร อสติ
อวิปฺปฏิสารวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ปามุชฺช ปามุชฺเช อสติ ปามุชฺชวิปนฺนสฺส
หตูปนิสา โหติ ปติ ปติยา อสติ ปติวิปนฺนสฺส หตูปนิสา
โหติ ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา อสติ ปสฺสทฺธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ สุข
สุเข อสติ สุขวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ
อสติ สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน
อสติ ยถาภูตาณทสฺสนวิปนฺนสฺส หตูปนิสา โหติ
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นิพฺพิทา นิพฺพิทาย อสติ นิพฺพิทาวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ วิราโค
วิราเค อสติ วิราควิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน
เสยฺยถาป อาวุโส รุกฺโข สาขาปลาสวิปนฺโน ตสฺส ปปฺปฏิกาป น
ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป เผคฺคุป สาโรป น ปาริปรู ึ คจฺฉติ เอวเมว
โข อาวุโส ทุสฺสีลสฺส สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ อวิปฺปฏิสาโร
อวิปฺปฏิสาเร อสติ อวิปฺปฏิสารวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ฯเปฯ
วิมุตฺติาณทสฺสน ฯ สีลวโต อาวุโส สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน
โหติ อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร สติ อวิปฺปฏิสารสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน
โหติ ปามุชฺช ปามุชฺเช สติ ปมุชฺชสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน
โหติ ปติ ปติยา สติ ปติสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺนา
โหติ ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา สติ ปสฺสทฺธิสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน
โหติ สุข สุเข สติ สุขสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ สมฺมาสมาธิ
สมฺมาสมาธิมฺหิ สติ สมฺมาสมาธิสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหติ
ยถาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน สติ ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺนา โหติ นิพฺพิทา นิพฺพิทาย สติ นิพฺพิทาสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ วิราโค วิราเค สติ วิราคสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺน โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน เสยฺยถาป
อาวุโส รุกโฺ ข สาขาปลาสสมฺปนฺโน ตสฺส ปปฺปฏิกาป ปาริปูรึ
คจฺฉติ ตโจป เผคฺคุป สาโรป ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข
อาวุโส สีลวโต สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ อวิปฺปฏิสาโร
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อวิปฺปฏิสาเร สติ อวิปฺปฏิสารสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน
โหติ ฯเปฯ วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ฯ
[๒๑๒] ๕ ตตฺร โข อายสฺมา อานนฺโท ภิกฺขู อามนฺเตสิ ฯเปฯ
ทุสฺสีลสฺส อาวุโส สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร
อสติ อวิปฺปฏิสารวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ปามุชฺช ปามุชฺเช
อสติ ปามุชชฺ วิปนฺนสฺส หตูปนิสา โหติ ปติ ปตยิ า อสติ ปตวิ ิปนฺนสฺส
หตูปนิสา โหติ ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา อสติ ปสฺสทฺธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส
โหติ สุข สุเข อสติ สุขวิปนฺนสฺส หตูปนิโส โหติ สมฺมาสมาธิ
สมฺมาสมาธิมฺหิ อสติ สมฺมาสมาธิวิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ ยถาภูตาณทสฺสน
ยถาภูตาณทสฺสเน
อสติ
ยถาภูตาณทสฺสนวิปนฺนสฺส
หตูปนิสา โหติ นิพฺพิทา นิพฺพิทาย อสติ นิพฺพทิ าวิปนฺนสฺส หตูปนิโส
โหติ วิราโค วิราเค อสติ วิราควิปนฺนสฺส หตูปนิส โหติ วิมุตตฺ ิาณทสฺสน
เสยฺยถาป อาวุโส รุกฺโข สาขาปลาสวิปนฺโน ตสฺส
ปปฺปฏิกาป น ปาริปูรึ คจฺฉติ ตโจป เผคฺคุป สาโรป น ปาริปูรึ
คจฺฉติ เอวเมว โข อาวุโส ทุสฺสีลสฺส สีลวิปนฺนสฺส หตูปนิโส
โหติ อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร อสติ อวิปฺปฏิสารวิปนฺนสฺส หตูปนิส
โหติ ฯเปฯ วิมุตฺติาณทสฺสน ฯ สีลวโต อาวุโส สีลสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ อวิปฺปฏิสาโร อวิปฺปฏิสาเร สติ อวิปฺปฏิสารสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ปามุชฺช ปามุชฺเช สติ ปามุชฺชสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺนา โหติ ปติ ปตยิ า สติ ปติสมฺปนฺนสฺส
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อุปนิสสมฺปนฺนา โหติ ปสฺสทฺธิ ปสฺสทฺธิยา สติ ปสฺสทฺธสิ มฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺน โหติ สุข สุเข สติ สุขสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน
โหติ สมฺมาสมาธิ สมฺมาสมาธิมฺหิ สติ สมฺมาสมาธิสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน
โหติ ยภาภูตาณทสฺสน ยถาภูตาณทสฺสเน สติ ยถาภูตาณทสฺสนสมฺปนฺนสฺส
อุปนิสสมฺปนฺนา
โหติ
นิพฺพิทา
นิพฺพิทาย
สติ นิพฺพิทาสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ วิราโค วิราเค สติ
วิราคสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหติ วิมุตฺติาณทสฺสน เสยฺยถาป
[๑] รุกฺโข สาขาปลาสสมฺปนฺโน ตสฺส ปปฺปฏิกาป ปาริปูรึ คจฺฉติ
ตโจป เผคฺคุป สาโรป ปาริปูรึ คจฺฉติ เอวเมว โข อาวุโส
สีลวโต สีลสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺโน โหติ อวิปปฺ ฏิสาโร
อวิปฺปฏิสาเร สติ อวิปฺปฏิสารสมฺปนฺนสฺส อุปนิสสมฺปนฺน โหติ ฯเปฯ
วิมุตฺติาณทสฺสนนฺติ ฯ
[๒๑๓] ๖ โย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกฺโกสกปริภาสโก อริยปู วาที
สพฺรหฺมจารีน อฏานเมต อนวกาโส ย โส เอกาทสนฺน พฺยสนาน
อฺตร พฺยสน น นิคจฺเฉยฺย กตเมส เอกาทสนฺน อนธิคต
นาธิคจฺฉติ อธิคตา ปริหายติ สทฺธมฺมสฺส น โวทายติ สทฺธมฺเมสุ
วา อธิมานิโก โหติ อนภิรโต วา พฺรหฺมจริย จรติ อฺตร
วา สงฺกิลฏิ   อาปตฺตึ อาปชฺชติ สิกขฺ  วา ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺตติ
คาฬฺห วา โรคาตงฺค ผุสติ อุมฺมาท วา ปาปุณาติ จิตฺตกฺเขป
สมฺมูโฬฺห กาล กโรติ กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปาย ทุคฺคตึ
#๑ โป. ม. อาวุโส ฯ
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วินิปาต นิรย อุปปชฺชติ โย โส ภิกขฺ เว ภิกฺขุ อกฺโกสกปริภาสโก
อริยูปวาที สพฺรหฺมจารีน อฏานเมต อนวกาโส ย โส อิเมส
เอกาทสนฺน พฺยสนาน อฺตร พฺยสน น นิคจฺเฉยฺยาติ ฯ
[๒๑๔] ๗ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สิยา นุ โข ภนฺเต
ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี
อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส น เตชสฺมึ เตโชสฺี
อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น อากาสานฺจายตเน
อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน วิฺาณฺจายตนสฺี
อสฺส น อากิฺจฺายตเน อากิฺจฺายตนสฺี
อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน เนวสฺานาสฺายตนสฺี
อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส น ปรโลเก
ปรโลกสฺี อสฺส ยมิท ๑ ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต
อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี จ ปน
อสฺสาติ ฯ สิยา อานนฺท ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา
เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส
น เตชสฺมึ เตโชสฺี อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น
อากาสานฺจายตเน อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน
วิฺาณฺจายตนสฺี อสฺส น อากิฺจฺายตเน อากิฺจฺายตนสฺี
#๑ ม. ยุ. ยมฺปท ฯ อิโต ปร อีทิสเมว ฯ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 344

อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน เนวสฺานาสฺายตนสฺี
อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส น ปรโลเก
ปรโลกสฺี อสฺส ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต
อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี จ ปน
อสฺสาติ ฯ ยถากถ ปน ภนฺเต สิยา ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ
ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส
น เตชสฺมึ เตโชสฺี อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น
อากาสานฺจายตเน อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน
วิฺาณฺจายตนสฺี อสฺส น อากิฺจฺายตเน
อากิฺจฺายตนสฺี อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน
เนวสฺานาสฺายตนสฺี อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส
น ปรโลเก ปรโลกสฺี อสฺส ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต
ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส
สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุ เอวสฺี โหติ เอต
สนฺต เอต ปณีต ยทิท สพฺพสขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานนฺติ เอว โข อานนฺท สิยา
ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี
อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส น เตชสฺมึ เตโชสฺี
อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น อากาสานฺจายตเน
อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน วิฺาณฺจายตนสฺี
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อสฺส น อากิฺจฺายตเน อากิฺจฺายตนสฺี
อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน เนวสฺานาสฺายตนสฺี
อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส น ปรโลเก
ปรโลกสฺี อสฺส ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต
อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี จ ปน
อสฺสาติ ฯ อถโข อายสฺมา อานนฺโท ภควโต ภาสิต อภินนฺทิตฺวา
อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา
สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท อายสฺมนฺต
สารีปุตฺต เอตทโวจ สิยา นุ โข อาวุโส สารีปุตตฺ ภิกฺขุโน ตถารูโป
สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส ฯเปฯ ยมิท
ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป
น สฺี อสฺส สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ สิยา อาวุโส อานนฺท
ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี
อสฺส ฯเปฯ ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต
มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ
ยถากถ ปนาวุโส สารีปุตฺต สิยา ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ
ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส ฯเปฯ ยมิท ทิฏ สุต มุต
วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี
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อสฺส สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ อิธาวุโส อานนฺท ภิกฺขุ เอวสฺี
โหติ เอต สนฺต เอต ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานนฺติ เอว โข
อาวุโส อานนฺท สิยา ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว
ปวิย ปวีสฺี อสฺส ฯเปฯ ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต
ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี
จ ปน อสฺสาติ ฯ อจฺฉริย อาวุโส อพฺภูต อาวุโส ยตฺร หิ
นาม สตฺถุ จ ๑ สาวกสฺส จ อตฺเถน อตฺถ พฺยฺชเนน พฺยฺชน
สสนฺทิสฺสติ สเมสฺสติ น วิคยฺหิสฺสติ ๒ ยทิท อคฺคปทสฺมึ
อิทานาห อาวุโส ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ อปุจฺฉึ ภควาป
เม [๓] เอเตหิ ปเทหิ เอเตหิ พฺยฺชเนหิ เอตมตฺถ พฺยากาสิ
เสยฺยถาป อายสฺมา สารีปุตฺโต อจฺฉริย อาวุโส อพฺภูต
อาวุโส ยตฺร หิ นาม สตฺถุ จ สาวกสฺส จ อตฺเถน อตฺถ
พฺยฺชเนน พฺยฺชน สสนฺทิสฺสติ สเมสฺสติ น วิคยฺหิสฺสติ ยทิท
อคฺคปทสฺมินฺติ ฯ
[๒๑๕] ๘ อถโข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺต เอตทโวจ สิยา นุ โข
ภนฺเต ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา น จกฺขุ มนสิกเรยฺย
น รูป มนสิกเรยฺย น โสต มนสิกเรยฺย น สทฺท มนสิกเรยฺย
#๑ ม. เจว ฯ ๒ โป. วิคณฺหิสฺสติ ฯ ยุ. วิคฺคหิสฺสติ ฯ ๓ ม. เอเตหิ อกฺขเรหิ ฯ
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น ฆาน มนสิกเรยฺย น คนฺธ มนสิกเรยฺย น ชิวฺห มนสิกเรยฺย
น รส มนสิกเรยฺย น กาย มนสิกเรยฺย น โผฏพฺพ มนสิกเรยฺย
น ปวึ มนสิกเรยฺย น อาป มนสิกเรยฺย น เตช มนสิกเรยฺย
น วาย มนสิกเรยฺย น อากาสานฺจายตน มนสิกเรยฺย น วิฺาณฺจายตน
มนสิกเรยฺย น อากิฺจฺายตน มนสิกเรยฺย
น เนวสฺานาสฺายตน มนสิกเรยฺย น อิธโลก มนสิกเรยฺย
น ปรโลก มนสิกเรยฺย ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต
ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตมฺป น มนสิกเรยฺย มนสิ จ ปน
กเรยฺยาติ ฯ สิยา อานนฺท ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา น
จกฺขุ มนสิกเรยฺย น รูป มนสิกเรยฺย น โสต มนสิกเรยฺย น
สทฺท มนสิกเรยฺย น ฆาน มนสิกเรยฺย น คนฺธ มนสิกเรยฺย
น ชิวฺห มนสิกเรยฺย น รส มนสิกเรยฺย น กาย มนสิกเรยฺย
น โผฏพฺพ มนสิกเรยฺย น ปวึ มนสิกเรยฺย น อาป
มนสิกเรยฺย น เตช มนสิกเรยฺย น วาย มนสิกเรยฺย น อากาสานฺจายตน
มนสิกเรยฺย น วิฺาณฺจายตน มนสิกเรยฺย น
อากิฺจฺายตน มนสิกเรยฺย น เนวสฺานาสฺายตน มนสิกเรยฺย
น อิธโลก มนสิกเรยฺย น ปรโลก มนสิกเรยฺย ยมิท
ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตมฺป
น มนสิกเรยฺย มนสิ จ ปน กเรยฺยาติ ฯ ยถากถ ปน ภนฺเต
สิยา ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา น จกฺขุ มนสิกเรยฺย น
รูป มนสิกเรยฺย ฯเปฯ ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต
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ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตมฺป น มนสิกเรยฺย มนสิ จ ปน
กเรยฺยาติ ฯ อิธานนฺท ภิกฺขุ เอว มนสิกโรติ เอต สนฺต เอต
ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย
วิราโค นิโรโธ นิพฺพานนฺติ เอว โข อานนฺท สิยา ภิกฺขุโน ตถารูโป
สมาธิปฏิลาโภ ยถา น จกฺขุ มนสิกเรยฺย น รูป มนสิกเรยฺย
น โสต มนสิกเรยฺย น สทฺท มนสิกเรยฺย น ฆาน มนสิกเรยฺย
น คนฺธ มนสิกเรยฺย น ชิวฺห มนสิกเรยฺย น รส มนสิกเรยฺย
น กาย มนสิกเรยฺย น โผฏพฺพ มนสิกเรยฺย น ปวึ มนสิกเรยฺย
น อาป มนสิกเรยฺย น เตช มนสิกเรยฺย น วาย มนสิกเรยฺย
น อากาสานฺจายตน มนสิกเรยฺย น วิฺาณฺจายตน
มนสิกเรยฺย น อากิฺจฺายตน มนสิกเรยฺย น เนวสฺานาสฺายตน
มนสิกเรยฺย น อิธโลก มนสิกเรยฺย น ปรโลก
มนสิกเรยฺย ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต
อนุวิจริต มนสา ตมฺป น มนสิกเรยฺย มนสิ จ ปน กเรยฺยาติ ฯ
[๒๑๖] ๙ เอก สมย ภควา นาทิเก ๑ วิหรติ อิฺชกาวสเถ ๒ ฯ
อถโข อายสฺมา สนฺโธ ๓ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสที ิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺน โข
อายสฺมนฺต สนฺธ ภควา เอตทโวจ อาชานียฌายิต โข สนฺธ ฌาย ๔
มา ขฬุงฺคฌายิต ๕ กถฺจ สนฺธ ๖ ขฬุงฺคฌายิต โหติ อสฺสขฬุงฺโค
#๑ ม. ยุ. นาติเก ฯ ๒ ม. ยุ. คิฺชกาวสเถ ฯ ๓ โป. ม. สทฺโธ ฯ อิโต
#ปร เอวเมว าตพฺพ ฯ ๔ โป. ฌายิต ฯ ยุ. ฌายถ ฯ ๕ ม. ยุ. ขฬุงกฺ ฌายิต ฯ
#๖ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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หิ สนฺธ โทณิยา พนฺโธ ๑ ยวสสฺส ยวสสฺสนฺติ ๒ ฌายติ ต กิสฺส
เหตุ น หิ สนฺธ อสฺสขฬุงฺคสฺส โทณิยา พนฺธสฺส เอว โหติ กึ
นุ โข ม อชฺช อสฺสทมฺมสารถิ การณ กาเรสฺสติ กิมสฺสาห ๓ ปฏิกโรมีติ
โส โทณิยา พนฺโธ ยวสสฺส ยวสสฺสนฺติ ๒ ฌายติ เอวเมว
โข สนฺธ อิเธกจฺโจ ปุริสขฬุงฺโค อรฺคโตป รุกฺขมูลคโตป
สฺุาคารคโตป กามราคปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ กามราคปเรเตน
อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานาติ โส
กามราค เยว อนนฺตร ๔ กริตฺวา ฌายติ ปชฺฌายติ นิชฺฌายติ
อวชฺฌายติ พฺยาปาทปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ .. ถีนมิทฺธปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรติ ... อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ ...
วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ วิจิกิจฺฉาปเรเตน อุปฺปนฺนาย จ
วิจิกิจฺฉาย นิสฺสรณ ยถาภูต นปฺปชานาติ โส วิจิกิจฺฉเยว อนนฺตร
กริตฺวา ฌายติ ปชฺฌายติ นิชฺฌายติ อวชฺฌายติ โส ปวิมฺป
นิสฺสาย ฌายติ อาปมฺป นิสฺสาย ฌายติ เตชมฺป นิสฺสาย
ฌายติ วายมฺป นิสฺสาย ฌายติ อากาสานฺจายตนมฺป นิสฺสาย
ฌายติ วิฺาณฺจายตนมฺป นิสฺสาย ฌายติ อากิฺจฺายตนมฺป
นิสฺสาย ฌายติ เนวสฺานาสฺายตนมฺป นิสฺสาย ฌายติ
อิธโลกมฺป นิสฺสาย ฌายติ ปรโลกมฺป นิสฺสาย ฌายติ ยมิท
ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตมฺป
นิสฺสาย ฌายติ เอว โข สนฺธ ปุริสขฬุงฺคฌายิต โหติ ฯ กถฺจ
#๑ โป. ม. ยุ. พทฺโธ ฯ สพฺพตฺถ เอเสว นโย ฯ ๒ โป. ยวสสฺส วรสสฺสนฺติ .. ฯ
#ม. ยุ. ยวส ยวสนฺติ ฯ ๓ โป. กตมสสาห ฯ ๔ ม. ยุ. อนฺตร กริตฺวา ฯ
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สนฺธ อาชานียฌายิต โหติ ภโทฺร หิ สนฺธ อสฺสาชานีโย โทณิยา
พนฺโธ น ยวสสฺส ยวสสฺสนฺติ ฌายติ ต กิสสฺ เหตุ ภทฺรสฺส
หิ สนฺธ อสฺสาชานียสฺส โทณิยา พนฺธสฺส เอว โหติ กึ นุ โข
ม อชฺช อสฺสทมฺมสารถิ การณ กาเรสฺสติ กิมสฺสาห ปฏิกโรมีติ
โส โทณิยา พนฺโธ น ยวสสฺส ยวสสฺสนฺติ ฌายติ ภโทฺร หิ
สนฺธ อสฺสาชานีโย ยถา อิณ ยถาพนฺธ ยถา ชานิ ยถา กลี ๑ เอว
ปโตทสฺส อชฺโฌหรณ สมนุปสฺสติ เอวเมว โข สนฺธ ภโทฺรv
ปุริสาชานีโย อรฺคโตป รุกฺขมูลคโตป สฺุาคารคโตป น
กามราคปริยุฏ ิเตน เจตสา วิหรติ กามราคปเรเตน อุปฺปนฺนสฺส จ
กามราคสฺส นิสฺสรณ ยถาภูต ปชานาติ น พฺยาปาทปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรติ ... น ถีนมิทฺธปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ ... น
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏิเตน เจตสา วิหรติ ... น วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน
เจตสา วิหรติ น วิจิกิจฺฉาปเรเตน อุปฺปนฺนาย จ วิจิกิจฺฉาย นิสฺสรณ
ยถาภูต ปชานาติ โส เนว ปวึ นิสฺสาย ฌายติ น อาป
นิสฺสาย ฌายติ น เตช นิสฺสาย ฌายติ น วาย นิสฺสาย
ฌายติ น อากาสานฺจายตน นิสฺสาย ฌายติ น วิฺาณฺจายตน
นิสฺสาย ฌายติ น อากิฺจฺายตน นิสฺสาย ฌายติ น
เนวสฺานาสฺายตน นิสฺสาย ฌายติ น อิธโลก นิสฺสาย ฌายติ
น ปรโลก นิสฺสาย ฌายติ ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต
ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตมฺป นิสฺสาย น ฌายติ ฌายติ จปน
#๑ ม. ยุ. ยถา ชานึ ยถา ถลึ ฯ
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เอวฌายิฺจปน สนฺธ ภทฺร ปุริสาชานีย สอินฺทา เทวา สพฺรหฺมกา
สปชาปติกา อารกาว นมสฺสนฺติ
นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม
ยสฺส เตนาภิชานาม ยมฺป นิสฺสาย ฌายตีติ ๑ ฯ
[๒] เอว วุตฺเต อายสฺมา สนฺโธ ภควนฺต เอตทโวจ กถ ฌายี
ปน ภนฺเต ภโทฺร ปุริสาชานีโย ฌายติ โส เนว ปวึ นิสฺสาย
ฌายติ น อาป นิสฺสาย ฌายติ น เตช นิสฺสาย ฌายติ
น วาย นิสสฺ าย ฌายติ น อากาสานฺจายตน นิสฺสาย ฌายติ
น วิฺาณฺจายตน นิสฺสาย ฌายติ น อากิฺจฺายตน
นิสฺสาย ฌายติ น เนวสฺานาสฺายตน นิสฺสาย ฌายติ
น อิธโลก นิสฺสาย ฌายติ น ปรโลก นิสฺสาย ฌายติ ยมิท
ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตมฺป
นิสฺสาย น ฌายติ ฌายติ จปน กถ ฌายิฺจปน ภนฺเต ภทฺร
ปุริสาชานีย สอินฺทา เทวา สพฺรหฺมกา สปชาปติกา อารกาว
นมสฺสนฺติ
นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม
ยสฺส เตนาภิชานาม ยมฺป นิสฺสาย ฌายตีติ ๓ ฯ
อิธ สนฺธ ภทฺรสฺส ปุริสาชานียสฺส ปวิยา ปวีสฺา วิภูตา
โหติ อาปสฺมึ อาโปสฺา วิภูตา โหติ เตชสฺมึ เตโชสฺา
วิภูตา โหติ วายสฺมึ วาโยสฺา วิภูตา โหติ อากาสานฺจายตเน
#๑-๓ ม. ยุ. ฌายสีติ ฯ ๒ โป. เอว โข สทฺธ อาชานียฌายิต โหติ ฯ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 352

อากาสานฺจายตนสฺา วิภูตา โหติ วิฺาณฺจายตเน วิฺาณฺจายตนสฺา
วิภูตา โหติ อากิฺจฺายตเน อากิฺจายตนสฺา
วิภูตา โหติ เนวสฺานาสฺายตเน เนวสฺานาสฺายตนสฺา
วิภูตา โหติ อิธโลเก อิธโลกสฺา วิภูตา
โหติ ปรโลเก ปรโลกสฺา วิภูตา โหติ ยมิท ทิฏ สุต มุต
วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป สฺา วิภูตา
โหติ เอวฌายี โข สนฺธ ภโทฺร ปุรสิ าชานีโย เนว ปวึ นิสฺสาย
ฌายติ น อาป นิสฺสาย ฌายติ น เตช นิสฺสาย ฌายติ น
วาย นิสฺสาย ฌายติ น อากาสานฺจายตน นิสฺสาย ฌายติ น
วิฺาณฺจายตน นิสฺสาย ฌายติ น อากิฺจฺายตน นิสฺสาย
ฌายติ น เนวสฺานาสฺายตน นิสฺสาย ฌายติ น อิธโลก
นิสฺสาย ฌายติ น ปรโลก นิสฺสาย ฌายติ ยมิท ทิฏ สุต
มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตมฺป นิสฺสาย น
ฌายติ ฌายติ จปน เอวฌายิฺจปน สนฺธ ภทฺร ปุริสาชานีย
สอินฺทา เทวา สพฺรหฺมกา สปชาปติกา อารกาว นมสฺสนฺติ
นโม เต ปุริสาชฺ นโม เต ปุริสุตฺตม
ยสฺส เตนาภิชานาม ยมฺป นิสฺสาย ฌายตีติ ๑ ฯ
[๒๑๗] ๑๐ เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ โมรนิวาเป
ปริพฺพาชการาเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ
#๑ ม. ยุ. ฌายสิติ ฯ
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ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ ตีหิ
ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อจฺจนฺตนิฏโ โหติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี
อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ เทวมนุสฺสาน
กตเมหิ ตีหิ อเสกฺเขน ๑ สีลกฺขนฺเธน อเสกฺเขน สมาธิกฺขนฺเธน
อเสกฺเขน ปฺากฺขนฺเธน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อจฺจนฺตนิฏโ โหติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี
อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ เทวมนุสฺสาน ฯ
อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อจฺจนฺตนิฏโ
โหติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ
เทวมนุสฺสาน กตเมหิ ตีหิ อิทฺธิปาฏิหาริเยน อาเทสนาปาฏิหาริเยน
อนุสาสนีปาฏิหาริเยน อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ อจฺจนฺตนิฏโ โหติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี
อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ เทวมนุสฺสาน ฯ
อปเรหิป ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อจฺจนฺตนิฏโ
โหติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ
เทวมนุสฺสาน กตเมหิ ตีหิ สมฺมาทิฏิยา สมฺมาาเณน
สมฺมาวิมุตฺติยา อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ
อจฺจนฺตนิฏโ โหติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี
อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ เทวมนุสฺสาน ฯ
#๑ ม. ยุ. สพฺพตฺถ วาเรสุ อเสเขน ฯ
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ทฺวีหิ ภิกขฺ เว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อจฺจนฺตนิฏโ โหติ
อจฺจนฺตโยคกฺเขมี อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ
เทวมนุสฺสาน กตเมหิ ทฺวีหิ วิชฺชาย จรเณน อิเมหิ โข ภิกขฺ เว
ทฺวีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อจฺจนฺตนิฏโ โหติ อจฺจนฺตโยคกฺเขมี
อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี อจฺจนฺตปริโยสาโน เสฏโ เทวมนุสฺสาน
พฺรหฺมุนาเปสา ภิกฺขเว สนงฺกุมาเรน คาถา ภาสิตา
ขตฺติโย เสฏโ ชเนตสฺมึ เย โคตฺตปฏิสาริโน
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
โส เสฏโ เทวมานุเสติ ฯ
สา โข ปเนสา ภิกฺขเว [๑] สนงฺกุมาเรน คาถา สุคีตา โน ทุคฺคีตา
[๒] สุภาสิตา โน ทุพฺภาสิตา อตฺถสฺหิตา โน อนตฺถสฺหิตา อนุมตา
มยา อห ภิกฺขเว เอว วทามิ
ขตฺติโย เสฏโ ชเนตสฺมึ เย โคตฺตปฏิสาริโน
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
โส เสฏโ เทวมานุเสติ ฯ
นิสฺสายวคฺโค ๓ ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน ๔
กิมตฺถิยา ๕ เจตนา ตโย อุปนิสา พฺยสเนน ๖ จ
สฺามนสิกาโร เสกฺโข โมรนิวาปเนน จ ๗ ฯ
#๑ ยุ. พฺรหฺมนุ า ฯ ๒ ม. คาถา ภาสิตา ... ฯ ๓ นิสฺสยวคฺโคติป ปาโ ฯ
#๔ ตตฺรุทฺทานนฺติป ปาโ ฯ ๕ โป. กิมตฺถิ ฯ ๖ โป. พฺยสเน ฯ ๗ ม. เทฺว สฺา
#มนสิกาโร สทฺโธ โมรนิวาปกนฺติ ฯ ยุ. สฺามนสิการา เสโข โมรนิวาปเนน จาติ ฯ
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ทุติยวคฺโค ทุติโย
[๒๑๘] ๑๑ เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสมฺ ึ
นิโคฺรธาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู ภควโต
จีวรกมฺม กโรนฺติ นิฏ ิตจีวโร ภควา เตมาสจฺจเยน จาริก
ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ อสฺโสสิ โข มหานาโม สกฺโก สมฺพหุลา กิร ภิกฺขู
ภควโต จีวรกมฺม กโรนฺติ นิฏิตจีวโร ภควา เตมาสจฺจเยน จาริก
ปกฺกมิสฺสตีติ อถโข มหานาโม สกฺโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข มหานาโม สกฺโก ภควนฺต เอตทโวจ สุตเมต ภนฺเต๔
สมฺพหุลา กิร ภิกฺขู ภควโต จีวรกมฺม กโรนฺติ นิฏิตจีวโร ภควา
เตมาสจฺจเยน จาริก ปกฺกมิสฺสตีติ เตส โน ภนฺเต นานาวิหาเรหิ
วิหรต เกน วิหาเรน วิหาตพฺพนฺติ ฯ สาธุ สาธุ มหานาม เอต โข
มหานาม ตุมฺหาก ปฏิรูป กุลปุตตฺ าน ย ตุเมฺห ตถาคต
อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺเฉยฺยาถ เตส โน ภนฺเต นานาวิหาเรหิ วิหรต เกน
วิหาเรน วิหาตพฺพนฺติ สทฺโธ โข มหานาม อาราธโก โหติ โน
อสทฺโธ อารทฺธวิริโย อาราธโก โหติ โน กุสีโต อุปฏิตสติ
อาราธโก โหติ โน มุฏสฺสติ สมาหิโต อาราธโก โหติ โน
อสมาหิโต ปฺวา อาราธโก โหติ โน ทุปฺปฺโ อิเมสุ
โข ตฺว มหานาม ปฺจสุ ธมฺเมสุ ปติฏาย ฉ ธมฺเม อุตฺตรึ
ภาเวยฺยาสิ อิธ ตฺว มหานาม ตถาคต อนุสฺสเรยฺยาสิ อิติป โส
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ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชชฺ าจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ยสฺมึ
มหานาม สมเย อริยสาวโก ตถาคต อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ
สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โทสปริยฏุ ิต 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 เวทิยติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ อย วุจฺจติ มหานาม
อริยสาวโก วิสมคตาย ปชาย สมปฺปตฺโต วิหรติ สพฺยาปชฺฌาย
ปชาย อพฺยาปชฺโฌ วิหรติ ธมฺมโสตสมาปนฺโน พุทฺธานุสฺสตึ ภาเวติ ฯ
ปุน จปร ตฺว มหานาม ธมฺม อนุสฺสเรยฺยาสิ สฺวากฺขาโต
ภควตา ธมฺโม สนฺทฏิ ิโก 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
ธมฺมูปสฺหิต ปามุชฺช ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย
ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทิยติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ
#๑ ม. โอปเนยฺยิโก ฯ
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อย วุจฺจติ มหานาม อริยสาวโก วิสมคตาย ปชาย สมปฺปตฺโต
วิหรติ สพฺยาปชฺฌาย ปชาย อพฺยาปชฺโฌ วิหรติ ธมฺมโสตสมาปนฺโน
ธมฺมานุสฺสตึ ภาเวติ ฯ
ปุน จปร ตฺว มหานาม สงฺฆ อนุสฺสเรยฺยาสิ 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 อนุสสฺ รติ เนวสฺส
ตสฺมึ สมเย ราคปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต
โหติ น โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย
จิตฺต โหติ สงฺฆ อารพฺภ อุชุคตจิตฺโต โข ปน มหานาม อริยสาวโก
ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท ลภติ ธมฺมูปสฺหิต ปามุชฺช
ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย
สุข เวทิยติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ อย วุจฺจติ มหานาม
อริยสาวโก วิสมคตาย ปชาย สมปฺปตฺโต วิหรติ สพฺยาปชฺฌาย
ปชาย อพฺยาปชฺโฌ วิหรติ ธมฺมโสตสมาปนฺโน สงฺฆานุสฺสตึ ภาเวติ ฯ
ปุน จปร ตฺว มหานาม อตฺตโน สีลานิ อนุสฺสเรยฺยาสิ อขณฺฑานิ
อจฺฉิทฺทานิ อสพลานิ อกมฺมาสานิ ภุชิสฺสานิ วิฺูปสฏานิ อปรามฏานิ
สมาธิสวตฺตนิกานีติ ๑ ยสฺมึ มหานาม สมเย อริยสาวโก สีล อนุสฺสรติ
#๑ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ
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เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โทสปริยฏุ ิต
จิตฺต โหติ น โมหปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ
สมเย จิตฺต โหติ สีล อารพฺภ อุชคุ ตจิตฺโต โข ปน มหานาม
อริยสาวโก ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท ลภติ ธมฺมูปสฺหิต
ปามุชฺช ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ
ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทิยติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ อย วุจฺจติ มหานาม
อริยสาวโก วิสมคตาย ปชาย สมปฺปตฺโต วิหรติ สพฺยาปชฺฌาย
ปชาย อพฺยาปชฺโฌ วิหรติ ธมฺมโสตสมาปนฺโน สีลานุสฺสตึ ภาเวติ ฯ
ปุน จปร ตฺว มหานาม อตฺตโน จาค อนุสฺสเรยฺยาสิ ลาภา
วต เม สุลทฺธ วต เม โยห มจฺเฉรมลปริยฏุ ิตาย ปชาย
วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคาร อชฺฌาวสามิ มุตฺตจาโค ปยตปาณี ๑
โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสวิภาครโตติ ยสฺมึ มหานาม สมเย
อริยสาวโก จาค อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย ราคปริยุฏิต จิตฺต
โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โมหปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ
อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ จาค อารพฺภ อุชุคตจิตฺโต โข
ปน มหานาม อริยสาวโก ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท ลภติ
ธมฺมูปสฺหิต ปามุชฺช ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย
ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทิยติ สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ อย
วุจฺจติ มหานาม อริยสาวโก วิสมคตาย ปชาย สมปฺปตฺโต วิหรติ
สพฺยาปชฺฌาย ปชาย อพฺยาปชฺโฌ วิหรติ ธมฺมโสตสมาปนฺโน
#๑ โป. ม. ปยตปาณิ ฯ
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จาคานุสฺสตึ ภาเวติ ฯ
ปุน จปร ตฺว มหานาม เทวตา อนุสฺสเรยฺยาสิ สนฺติ เทวา
จาตุมฺมหาราชิกา สนฺติ เทวา ตาวตึสา สนฺติ เทวา ยามา สนฺติ
เทวา ตุสิตา สนฺติ เทวา นิมฺมานรติโน สนฺติ เทวา ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน
สนฺติ เทวา พฺรหฺมกายิกา สนฺติ เทวา ตทุตฺตริ ๑ ยถารูปาย สทฺธาย
สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถ อุปฺปนฺนา ๒ มยฺหมฺป ตถารูปา
สทฺธา สวิชฺชติ ยถารูเปน สีเลน สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถ
อุปฺปนฺนา มยฺหมฺป ตถารูป สีล สวิชฺชติ ยถารูเปน สุเตน สมนฺนาคตา
ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถ อุปฺปนฺนา มยฺหมฺป ตถารูป สุต
สวิชฺชติ ยถารูเปน จาเคน สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา
ตตฺถ อุปฺปนฺนา มยฺหมฺป ตถารูโป จาโค สวิชฺชติ ยถารูปาย
ปฺาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถ อุปฺปนฺนา
มยฺหมฺป 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 โมหปริยฏุ ิต จิตฺต โหติ
อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ เทวตา อารพฺภ อุชุคตจิตฺโต
โข ปน มหานาม อริยสาวโก ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท
ลภติ ธมฺมปู สฺหิต ปามุชฺช ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ ปติมนสฺส
กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทิยติ สุขโิ น จิตฺต สมาธิยติ
#๑ โป. ม. ยุ. ตตุตฺตริ ฯ ๒ โป. ยุ. อุปปนฺนา ฯ ม. ตตฺถูปปนฺนา ฯ สพฺพตฺถ
#เอว าตพฺพ ฯ
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อย วุจฺจติ มหานาม อริยสาวโก วิสมคตาย ปชาย สมปฺปตฺโต
วิหรติ สพฺยาปชฺฌาย ปชาย อพฺยาปชฺโฌ วิหรติ ธมฺมโสตสมาปนฺโน
เทวตานุสฺสตึ ภาเวตีติ ฯ
[๒๑๙] ๑๒ เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสมฺ ึ
นิโคฺรธาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน มหานาโม สกฺโก คิลานา วุฏิโต
โหติ อจิรวุฏิโต เคลฺา ฯ เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุลา
ภิกฺขู ภควโต จีวรกมฺม กโรนฺติ นิฏ ิตจีวโร ภควา เตมาสจฺจเยน
จาริก ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ อสฺโสสิ โข มหานาโม สกฺโก สมฺพหุลา
กิร ภิกฺขู ภควโต จีวรกมฺม กโรนฺติ นิฏิตจีวโร ภควา
เตมาสจฺจเยน จาริก ปกฺกมิสฺสตีติ อถโข มหานาโม สกฺโก เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ เอกมนฺต นิสินโฺ น โข มหานาโม สกฺโก ภควนฺต เอตทโวจ
สุตเมต ภนฺเต สมฺพหุลา กิร ภิกฺขู ภควโต จีวรกมฺม กโรนฺติ
นิฏิตจีวโร ภควา เตมาสจฺจเยน จาริก ปกฺกมิสสฺ ตีติ เตส โน
ภนฺเต นานาวิหาเรหิ วิหรต เกน วิหาเรน วิหาตพฺพนฺติ ฯ สาธุ สาธุ
มหานาม เอต โข มหานาม ตุมฺหาก ปฏิรูป กุลปุตฺตาน ย ตุเมฺห
ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺเฉยฺยาถ เตส โน ภนฺเต นานาวิหาเรหิ
วิหรต เกน วิหาเรน วิหาตพฺพนฺติ สทฺโธ โข มหานาม อาราธโก
โหติ โน อสทฺโธ อารทฺธวิริโย อาราธโก โหติ โน กุสีโต
อุปฏิตสติ อาราธโก โหติ โน มุฏสฺสติ สมาหิโต อาราธโก
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โหติ โน อสมาหิโต ปฺวา อาราธโก โหติ โน ทุปฺปฺโ
อิเมสุ โข ตฺว มหานาม ปฺจสุ ธมฺเมสุ ปติฏาย ฉ ธมฺเม อุตฺตรึ
ภาเวยฺยาสิ อิธ ตฺว มหานาม ตถาคต อนุสฺสเรยฺยาสิ อิติป โส
ภควา ฯเปฯ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ ยสฺมึ มหานาม
สมเย อริยสาวโก ตถาคต อนุสฺสรติ เนวสฺส ตสฺมึ สมเย
ราคปริยุฏิต จิตฺต โหติ น โทสปริยุฏิต จิตฺต โหติ น
โมหปริยุฏิต จิตฺต โหติ อุชุคตเมวสฺส ตสฺมึ สมเย จิตฺต โหติ
ตถาคต อารพฺภ อุชุคตจิตฺโต โข ปน มหานาม อริยสาวโก ลภติ
อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท ลภติ ธมฺมูปสฺหิต ปามุชชฺ  ปมุทิตสฺส
ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข
เวทิยติ สุขโิ น จิตฺต สมาธิยติ อิม โข ตฺว มหานาม
พุทฺธานุสฺสตึ คจฺฉนฺโตป ภาเวยฺยาสิ ิโตป ภาเวยฺยาสิ นิสนิ ฺโนป
ภาเวยฺยาสิ สยาโนป ภาเวยฺยาสิ กมฺมนฺต อธิฏหนฺโตป ภาเวยฺยาสิ
ปุตฺตสมฺพาธสยน อชฺฌาวสนฺโตป ภาเวยฺยาสิ ฯ ปุน จปร ตฺว มหานาม
ธมฺม อนุสฺสเรยฺยาสิ ... สงฺฆ อนุสฺสเรยฺยาสิ ... อตฺตโน สีลานิ
อนุสฺสเรยฺยาสิ ... อตฺตโน จาค อนุสฺสเรยฺยาสิ ... เทวตา
อนุสฺสเรยฺยาสิ สนฺติ เทวา จาตุมฺมหาราชิกา สนฺติ เทวา ... ตทุตฺตริ
ยถารูปาย สทฺธาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถ อุปฺปนฺนา
มยฺหมฺป ตถารูปา สทฺธา สวิชฺชติ ยถารูเปน สีเลน ... สุเตน ...
จาเคน ... ปฺาย สมนฺนาคตา ตา เทวตา อิโต จุตา ตตฺถ
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อุปฺปนฺนา มยฺหมฺป ตถารูปา ปฺา สวิชฺชตีติ ยสฺมึ มหานาม
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
เทวตา อารพฺภ อุชุคตจิตฺโต โข ปน มหานาม อริยสาวโก ลภติ
อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท ลภติ ธมฺมูปสฺหิต ปามุชชฺ  ปมุทิตสฺส
ปติ ชายติ ปติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุข เวทิยติ
สุขิโน จิตฺต สมาธิยติ อิม โข ตฺว มหานาม เทวตานุสฺสตึ
คจฺฉนฺโตป ภาเวยฺยาสิ ิโตป ภาเวยฺยาสิ นิสินโฺ นป ภาเวยฺยาสิ
สยาโนป ภาเวยฺยาสิ กมฺมนฺต อธิฏหนฺโตป ภาเวยฺยาสิ
ปุตฺตสมฺพาธสยน อชฺฌาวสนฺโตป ภาเวยฺยาสีติ ฯ
[๒๒๐] ๑๓ เอก สมย ภควา สกฺเกสุ วิหรติ กปลวตฺถุสมฺ ึ
นิโคฺรธาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควา สาวตฺถิย วสฺสาวาส
อุปคนฺตุกาโม โหติ ฯ อสฺโสสิ โข นนฺทิโย สกฺโก ภควา กิร
สาวตฺถิย วสฺสาวาส อุปคนฺตุกาโมติ อถโข นนฺทิยสฺส สกฺกสฺส
เอตทโหสิ ยนฺนูนาหป สาวตฺถิย วสฺสาวาส อุปคจฺเฉยฺย ตตฺถ
กมฺมนฺตฺเจว อธิฏหิสฺสามิ ภควนฺตฺจ ลจฺฉามิ กาเลน กาล
ทสฺสนายาติ ฯ อถโข ภควา สาวตฺถิย วสฺสาวาส อุปคจฺฉิ ๑ ฯ
นนฺทิโยป โข สกฺโก สาวตฺถิย วสฺสาวาส อุปคจฺฉิ ตตฺถ กมฺมนฺตฺเจว
#๑ โป. ยุ. อุปคฺฉิ ฯ
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อธิฏาย ๑ ภควนฺตฺจ ลจฺฉติ ๒ กาเลน กาล ทสฺสนาย ฯ เตน โข
ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู ภควโต จีวรกมฺม กโรนฺติ นิฏิตจีวโร
ภควา เตมาสจฺจเยน จาริก ปกฺกมิสสฺ ตีติ ฯ อสฺโสสิ โข นนฺทิโย
สกฺโก สมฺพหุลา กิร ภิกฺขู ภควโต จีวรกมฺม กโรนฺติ
นิฏิตจีวโร ภควา เตมาสจฺจเยน จาริก ปกฺกมิสฺสตีติ อถโข
นนฺทิโย สกฺโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข นนฺทิโย สกฺโก
ภควนฺต เอตทโวจ สุตเมต ภนฺเต สมฺพหุลา กิร ภิกฺขู ภควโต
จีวรกมฺม กโรนฺติ นิฏ ิตจีวโร ภควา เตมาสจฺจเยน จาริก
ปกฺกมิสฺสตีติ เตส โน ภนฺเต นานาวิหาเรหิ วิหรต เกน วิหาเรน
วิหาตพฺพนฺติ ฯ สาธุ สาธุ นนฺทิย เอต โข นนฺทิย ตุมฺหาก
ปฏิรูป กุลปุตฺตาน ย ตุเมฺห ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺเฉยฺยาถ
เตส โน ภนฺเต นานาวิหาเรหิ วิหรต เกน วิหาเรน วิหาตพฺพนฺติ
สทฺโธ โข นนฺทิย อาราธโก โหติ โน อสทฺโธ สีลวา อาราธโก
โหติ โน ทุสฺสีโล อารทฺธวิริโย อาราธโก โหติ โน กุสโี ต
อุปฏิตสติ อาราธโก โหติ โน มุฏสฺสติ สมาหิโต อาราธโก
โหติ โน อสมาหิโต ปฺวา อาราธโก โหติ โน ทุปฺปฺโ
อิเมสุ โข เต นนฺทิย ฉสุ ธมฺเมสุ ปติฏาย ปฺจสุ ธมฺเมสุ
อชฺฌตฺต สติ อุปฏเปตพฺพา ๓ อิธ ตฺว นนฺทิย ตถาคต อนุสฺสเรยฺยาสิ
อิติป โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต
#๑ ม. ยุ. อธิฏาสิ ฯ ๒ ม. ยุ. ลภิ ฯ ๓ ม. สพฺพตฺถ วาเรสุ อุปฏาเปตพฺพา ฯ
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โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน พุทฺโธ ภควาติ
อิติ โข เต นนฺทิย ตถาคต อารพฺภ อชฺฌตฺต สติ อุปฏเปตพฺพา ฯ
ปุน จปร ตฺว นนฺทิย ธมฺม อนุสฺสเรยฺยาสิ สฺวากฺขาโต ภควตา
ธมฺโม สนฺทิฏิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต
เวทิตพฺโพ วิฺูหีติ อิติ โข เต นนฺทิย ธมฺม อารพฺภ อชฺฌตฺต
สติ อุปฏเปตพฺพา ฯ
ปุน จปร ตฺว นนฺทิย กลฺยาณมิตฺเต อนุสฺสเรยฺยาสิ ลาภา วต เม
สุลทฺธ วต เม ยสฺส [๑] กลฺยาณมิตฺตา อนุกมฺปกา อตฺถกามา
โอวาทกา อนุสาสกาติ อิติ โข เต นนฺทิย กลฺยาณมิตฺเต อารพฺภ
อชฺฌตฺต สติ อุปฏเปตพฺพา ฯ
ปุน จปร ตฺว นนฺทยิ อตฺตโน จาค อนุสฺสเรยฺยาสิ ลาภา
วต เม สุลทฺธ วต เม โยห มจฺเฉรมลปริยฏุ ิตาย ปชาย
วิคตมลมจฺเฉเรน เจตสา อคาร อชฺฌาวสามิ มุตฺตจาโค ปยตปาณี
โวสฺสคฺครโต ยาจโยโค ทานสวิภาครโตติ อิติ โข เต นนฺทิย จาค
อารพฺภ อชฺฌตฺต สติ อุปฏเปตพฺพา ฯ
ปุน จปร ตฺว นนฺทิย เทวตา อนุสฺสเรยฺยาสิ ยา ตา ๒ เทวตา
อติกฺกมฺเมว กพฬีการภกฺขาน ๓ เทวตาน สหพฺยต อฺตร มโนมย
กาย อุปปนฺนา ตา กรณีย อตฺตโน น สมนุปสฺสนฺติ กตสฺส วา
ปฏิจฺจย เสยฺยถาป นนฺทยิ ภิกฺขุ อสมยวิมุตฺโต อกรณีย อตฺตโน
น สมนุปสฺสติ กตสฺส วา ปฏิจฺจย เอวเมว โข นนฺทิย ยา ตา
#๑ ม. ยุ. เมสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๓ ม. กพฬีการาหารภกฺขาน ฯ
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เทวตา อติกฺกมฺเมว กพฬีการภกฺขาน เทวาน สหพฺยต อฺตร
มโนมย กาย อุปปนฺนา ตา กรณีย อตฺตโน น สมนุปสฺสนฺติ
กตสฺส วา ปฏิจฺจยนฺติ อิติ โข เต นนฺทิย เทวตา อารพฺภ อชฺฌตฺต
สติ อุปฏเปตพฺพา อิเมหิ โข นนฺทยิ เอกาทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
อริยสาวโก ปชหเตว ปาปเก อกุสเล ธมฺเม น อุปาทิยติ
เสยฺยถาป นนฺทิย กุมโฺ ภ นิกฺกุชโฺ ช โน วนฺต ปจฺจามสติ ๑ เสยฺยถาป
นนฺทิย ติณา อคฺคิ มุตฺโต ฑหฺเว คจฺฉติ โน ทฑฺฒ ปจฺจุทาวตฺตติ
เอวเมว โข นนฺทิย อิเมหิ เอกาทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
อริยสาวโก ปชหเตว ปาปเก อกุสเล ธมฺเม น อุปาทิยตีติ ฯ
[๒๒๑] ๑๔ อถโข อายสฺมา สุภูติ สทฺเธน ภิกฺขุนา สทฺธึ เยน
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินนฺ  โข อายสฺมนฺต สุภูตึ ภควา เอตทโวจ
โก นาม อย สุภูติ ภิกฺขูติ ฯ สทฺโธ นามาย ภนฺเต ภิกฺขุ สทฺธสฺส ๒
อุปาสกสฺส ปุตฺโต สทฺธา อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโตติ ฯ กจฺจิ
ปนาย สุภูติ สทฺโธ ภิกฺขุ สทฺธสฺส อุปาสกสฺส ปุตฺโต สทฺธา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต สนฺทิสฺสติ สทฺธาปทาเนสูติ ฯ เอตสฺส
ภควา กาโล เอตสฺส สุคต กาโล ภควา สทฺธสฺส สทฺธาปทานานิ
ภาเสยฺย อิทานาห ชานิสฺสามิ ยทิ วา อย ภิกขฺ ุ สนฺทิสฺสติ
สทฺธาปทาเนสุ ยทิ วา โนติ ฯ เตนหิ สุภูติ สุณาหิ สาธุก
มนสิกโรหิ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข อายสฺมา สุภูติ ภควโต
#๑ ม. ยุ. ปจฺจาวมติ ฯ ๒ ม. สุทตฺตสฺส ฯ อิโต ปร เอว าตพฺพ ฯ
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ปจฺจสฺโสสิ ฯ ภควา เอตทโวจ อิธ สุภูติ ภิกฺขุ สีลวา โหติ
ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ
ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ ยมฺป สุภูติ ภิกฺขุ สีลวา
โหติ ฯเปฯ สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ อิทมฺป สุภูติ สทฺธสฺส
สทฺธาปทาน โหติ ฯ
ปุน จปร สุภูติ ภิกขฺ ุ พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนจิ โย
เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา สาตฺถ
สพฺยฺชน เกวลปริปุณณ
ฺ  ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส
ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏิยา
สุปฺปฏิวิทฺธา ยมฺป สุภูติ ภิกฺขุ พหุสฺสุโต โหติ ฯเปฯ ทิฏ ิยา
สุปฺปฏิวิทฺธา อิทมฺป สุภูติ สทฺธสฺส สทฺธาปทาน โหติ ฯ
ปุน จปร สุภูติ ภิกขฺ ุ กลฺยาณมิตฺโต โหติ กลฺยาณสหาโย
กลฺยาณสมฺปวงฺโก ยมฺป สุภูติ ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต โหติ
กลฺยาณสหาโย กลฺยาณสมฺปวงฺโก อิทมฺป ๑ สทฺธสฺส สทฺธาปทาน โหติ ฯ
ปุน จปร สุภูติ ภิกฺขุ สุวโจ โหติ โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ขโม ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนึ ยมฺป สุภูติ ภิกฺขุ
สุวโจ โหติ โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ขโม
ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนึ อิทมฺป สุภูติ สทฺธสฺส สทฺธาปทาน โหติ ฯ
ปุน จปร สุภูติ ภิกฺขุ ยานิ ตานิ สพฺรหฺมจารีน อุจฺจาวจานิ
กึกรณียานิ ตตฺถ ทกฺโข โหติ อนลโส ตตฺรปุ ายาย วีมสาย
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร สุภูตีติ ทิสฺสติ ฯ
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สมนฺนาคโต อล กาตุ อล สวิธาตุ ยมฺป สุภูติ ภิกฺขุ ยานิ ตานิ
สพฺรหฺมจารีน ฯเปฯ อล กาตุ อล สวิธาตุ อิทมฺป สุภตู ิ
สทฺธสฺส สทฺธาปทาน โหติ ฯ
ปุน จปร สุภูติ ภิกขฺ ุ ธมฺมกาโม โหติ ปยสมุทาหาโร
อภิธมฺเม อภิวินเย อุฬารปามุชฺโช ยมฺป สุภูติ ภิกขฺ ุ ธมฺมกาโม โหติ
ปยสมุทาหาโร อภิธมฺเม อภิวินเย อุฬารปามุชโฺ ช อิทมฺป สุภูติ
สทฺธสฺส สทฺธาปทาน โหติ ฯ
ปุน จปร สุภูติ ภิกฺขุ อารทฺธวิริโย วิหรติ อกุสลาน ธมฺมาน
ปหานาย กุสลาน ธมฺมาน อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ยมฺป สุภูติ ภิกฺขุ อารทฺธวิริโย วิหรติ ฯเปฯ
อิทมฺป สุภูติ สทฺธสฺส สทฺธาปทาน โหติ ฯ
ปุน จปร สุภูติ ภิกฺขุ จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ อกิจฉฺ ลาภี อกสิรลาภี
ยมฺป สุภูติ ภิกฺขุ จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏธมฺมสุวิหาราน
นิกามลาภี โหติ อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อิทมฺป สุภูติ สทฺธสฺส
สทฺธาปทาน โหติ ฯ
ปุน จปร สุภูติ ภิกขฺ ุ อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ
เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ติสฺโสป ชาติโย จตสฺโสป
ชาติโย ปฺจป ชาติโย ทสป ชาติโย วีสมฺป ชาติโย ตึสมฺป ชาติโย
จตฺตาฬีสมฺป ชาติโย ปฺาสมฺป ชาติโย ชาติสตมฺป ชาติสหสฺสมฺป
ชาติสตสหสฺสมฺป อเนเกป สวฏฏกปฺเป อเนเกป วิวฏฏกปฺเป
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อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป อมุตฺราสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต
เอววณฺโณ เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส
ตโตจุโต อมุตฺร อุทปาทึ ตตฺราปาสึ เอวนาโม เอวโคตฺโต เอววณฺโณ
เอวมาหาโร เอวสุขทุกฺขปฏิสเวที เอวมายุปริยนฺโต โส ตโต จุโต
อิธุปฺปนฺโนติ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ
ยมฺป สุภูติ ภิกฺขุ อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท
เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ อิทมฺป สุภูติ สทฺธสฺส สทฺธาปทาน โหติ ฯ
ปุน จปร สุภูติ ภิกฺขุ 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 วิสทุ ฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค
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สตฺเต ปชานาติ ยมฺป สุภูติ ภิกขฺ ุ ทิพฺเพน จกฺขุนา
วิสุทฺเธน ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ อิทมฺป สุภตู ิ(
สทฺธสฺส สทฺธาปทาน โหติ ฯ
ปุน จปร สุภูติ ภิกขฺ ุ อาสวาน ขยา อนาสว เจโตวิมุตฺตึ
ปฺาวิมุตฺตึ ทิฏเว ธมฺเม สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช
วิหรติ ยมฺป สุภูติ ภิกฺขุ อาสวาน ขยา ฯเปฯ สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรติ อิทมฺป สุภูติ สทฺธสฺส สทฺธาปทาน โหตีติ ฯ
เอว วุตฺเต อายสฺมา สุภูติ ภควนฺต เอตทโวจ ยานิมานิ
ภนฺเต ภควตา สทฺธสฺส สทฺธาปทานานิ ภาสิตานิ สวิชฺชนฺติ ตานิ
อิมสฺส ภิกขฺ ุโน อยฺจ ภิกฺขุ เอเตสุ สนฺทิสฺสติ อย ภนฺเต
ภิกฺขุ สีลวา โหติ ปาติโมกฺขสวรสวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน
อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ อย
ภนฺเต ภิกฺขุ 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 อย ภนฺเต ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต [๑] กลฺยาณสหาโย
กลฺยาณสมฺปวงฺโก อย ภนฺเต ภิกฺขุ สุวโจ [๒] โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ขโม ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนึ อย ภนฺเต ภิกฺขุ ยานิ
#๑-๒ ม. ยุ. โหติ ฯ
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ตานิ สพฺรหฺมจารีน อุจฺจาวจานิ กึกรณียานิ ตตฺถ ทกฺโข โหติ
อนลโส ตตฺรุปายาย วีมสาย สมนฺนาคโต อล กาตุ อล สวิธาตุ
อย ภนฺเต ภิกฺขุ ธมฺมกาโม โหติ ปยสมุทาหาโร อภิธมฺเม อภิวินเย
อุฬารปามุชฺโช อย ภนฺเต ภิกฺขุ อารทฺธวิริโย วิหรติ ถามวา
ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ อย ภนฺเต ภิกฺขุ
จตุนฺน ฌานาน อาภิเจตสิกาน ทิฏ ธมฺมสุขวิหาราน นิกามลาภี โหติ
อกิจฺฉลาภี อกสิรลาภี อย ภนฺเต ภิกฺขุ อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส
อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกมฺป ชาตึ เทฺวป ชาติโย ฯเปฯ อิติ
สาการ สอุทฺเทส อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ อย ภนฺเต
ภิกฺขุ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค
สตฺเต ปชานาติ อย ภนฺเต ภิกฺขุ อาสวาน ขยา ฯเปฯ สจฺฉิกตฺวา
อุปสมฺปชฺช วิหรติ ยานิมานิ ภนฺเต ภควตา สทฺธสฺส สทฺธาปทานานิ
ภาสิตานิ สวิชฺชนฺติ ตานิ อิมสฺส ภิกฺขุโน อยฺจ ภิกฺขุ เอเตสุ
สนฺทิสฺสตีติ ฯ สาธุ สาธุ สุภูติ เตนหิ ตฺว สุภูติ อิมินา สทฺเธน
ภิกฺขุนา สทฺธึ วิหเรยฺยาสิ ยทา จ ตฺว สุภูติ อากงฺเขยฺยาสิ ตถาคต
ทสฺสนาย อิมินา จ สทฺเธน ภิกฺขุนา สทฺธึ อุปสงฺกเมยฺยาสิ ตถาคต
ทสฺสนายาติ ฯ
[๒๒๒] ๑๕ เมตฺตาย ภิกฺขเว เจโตวิมุตฺติยา อาเสวิตาย ภาวิตาย
พหุลีกตาย ยานีกตาย วตฺถุกตาย อนุฏิตาย ปริจิตาย สุสมารทฺธาย
เอกาทสานิสสา ปาฏิกงฺขา กตเม เอกาทส สุข สุปติ สุข
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ปฏิพุชฺฌติ น ปาปก สุปน ปสฺสติ มนุสฺสาน ปโย โหติ
อมนุสฺสาน ปโย โหติ เทวตา รกฺขนฺติ นาสฺส อคฺคิ วา วิส
วา สตฺถ วา กมติ ตุวฏฏ จิตฺต สมาธิยติ มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ
อสมฺมูโฬฺห กาล กโรติ อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกูปโค
โหติ เมตฺตาย ภิกฺขเว เจโตวิมุตฺติยา อาเสวิตาย ภาวิตาย
พหุลีกตาย ยานีกตาย วตฺถุกตาย อนุฏิตาย ปริจิตาย สุสมารทฺธาย
อิเม เอกาทสานิสสา ปาฏิกงฺขาติ ฯ
[๒๒๓] ๑๖ เอก สมย อายสฺมา อานนฺโท เวสาลิย วิหรติ
เวฬุวคามเก ฯ เตน โข ปน สมเยน ทสโม ๑ คหปติ อฏกนาคโร
ปาตลิปุตฺต อนุปฺปตฺโต โหติ เกนจิเทว กรณีเยน อถโข ทสโม
คหปติ อฏกนาคโร เยน กุกฺกฏุ าราโม เยน อฺตโร ภิกฺขุ
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ เอตทโวจ กห นุ โข ภนฺเต
อายสฺมา อานนฺโท เอตรหิ วิหรติ ทสฺสนกามา หิ มย ภนฺเต
อายสฺมนฺต อานนฺทนฺติ ฯ เอโส คหปติ อายสฺมา อานนฺโท เวสาลิย
วิหรติ เวฬุวคามเกติ ฯ อถโข ทสโม คหปติ อฏกนาคโร ปาตลิปุตฺเต
ต กรณีย ตีเรตฺวา เยน เวสาลิเวฬุวคามโก เยนายสฺมา อานนฺโท
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ เอกมนฺต นิสินฺโน โข ทสโม คหปติ อฏกนาคโร อายสฺมนฺต
อานนฺท เอตทโวจ อตฺถิ นุ โข ภนฺเต อานนฺท เตน ภควตา ชานตา
ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน เอกธมฺโม สมฺมทกฺขาโต ยตฺถ
#๑ โป. อสโม ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิมุตฺต วา
จิตฺต วิมุจฺจติ อปริกฺขีณา วา อาสวา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺต
วา อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาตีติ ฯ อตฺถิ [๑] คหปติ เตน
ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน เอกธมฺโม
สมฺมทกฺขาโต ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส
วิหรโต อวิมตุ ฺต วา จิตฺต วิมุจฺจติ อปริกฺขีณา วา อาสวา ปริกฺขย
คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺต วา อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาตีติ ฯ
กตโม ปน ภนฺเต อานนฺท เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา
สมฺมาสมฺพุทฺเธน เอกธมฺโม สมฺมทกฺขาโต ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส
อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิมุตฺต วา จิตฺต วิมุจฺจติ
อปริกฺขีณา วา อาสวา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺต วา อนุตฺตร
โยคกฺเขม อนุปาปุณาตีติ ฯ อิธ คหปติ ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ
วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกช ปติสุข ปม
ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อิท ๒ โข ปม
ฌาน อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต ย โข ปน กิฺจิ อภิสงฺขต
อภิสฺเจตยิต ตทนิจฺจ นิโรธธมฺมนฺติ ปชานาติ โส ตตฺถ ิโต
อาสวาน ขย ปาปุณาติ โน เจ อาสวาน ขย ปาปุณาติ เตเนว
ธมฺมราเคน ตาย ธมฺมนนฺทิยา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สโยชนาน
ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา
อย ๓ โข คหปติ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
#๑ ม. โขสทฺโท ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. อิทมฺป ฯ ๓ ม. ยุ. อยมฺป ฯ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 373

เอกธมฺโม สมฺมทกฺขาโต ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส
อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิมุตฺต วา จิตฺต วิมุจฺจติ
อปริกฺขีณา วา อาสวา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺต วา อนุตฺตร
โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ ฯ
ปุน จปร คหปติ ภิกฺขุ วิตกฺกวิจาราน วูปสมา อชฺฌตฺต
สมฺปสาทน เจตโส เอโกทิภาว อวิตกฺก อวิจาร สมาธิช ปติสุข
ทุติย ฌาน ... ตติย ฌาน ... จตุตฺถ ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรติ
โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อิทมฺป โข จตุตฺถ ฌาน อภิสงฺขต
อภิสฺเจตยิต ย โข ปน กิฺจิ อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต ตทนิจฺจ
นิโรธธมฺมนฺติ ปชานาติ โส ตตฺถ ิโต อาสวาน ขย ปาปุณาติ
โน เจ อาสวาน ขย ปาปุณาติ เตเนว ธมฺมราเคน ตาย
ธมฺมนนฺทิยา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สโยชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก
โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา อยมฺป โข
คหปติ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
เอกธมฺโม สมฺมทกฺขาโต ยตฺถ ภิกขฺ ุโน อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน
ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิมุตฺต วา จิตฺต วิมุจฺจติ อปริกฺขีณา วา
อาสวา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺต วา อนุตฺตร โยคกฺเขม
อนุปาปุณาติ ฯ
ปุน จปร คหปติ ภิกฺขุ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส
ผริตฺวา วิหรติ ตถา ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ

สุตฺต องฺ. (๕):ทสก-เอกาทสกนิปาตา - หนาที่ 374

อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก เมตฺตาสหคเตน
เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวาx
วิหรติ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อยมฺป โข เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ
อภิสงฺขตา อภิสฺเจตยิตา ย [๑] ปน กิฺจิ อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต
ตทนิจฺจ นิโรธธมฺมนฺติ ปชานาติ โส ตตฺถ ิโต อาสวาน ขย
ปาปุณาติ โน เจ อาสวาน ขย ปาปุณาติ เตเนว ธมฺมราเคน ตาย
ธมฺมนนฺทิยา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สโยชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก
โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา อยมฺป
โข คหปติ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
เอกธมฺโม สมฺมทกฺขาโต ยตฺถ ภิกขฺ ุโน อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน
ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิมุตฺต วา จิตฺต วิมุจฺจติ อปริกฺขีณา วา
อาสวา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺต วา อนุตฺตร โยคกฺเขม
อนุปาปุณาติ ฯ
ปุน จ ปร คหปติ ภิกขฺ ุ กรุณาสหคเตน เจตสา ... มุทิตาสหคเตน
เจตสา ... อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ ตถา
ทุติย ตถา ตติย ตถา จตุตฺถ อิติ อุทฺธมโธ ติริย สพฺพธิ
สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺต โลก อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน
มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรติ โส
อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อยมฺป โข อุเปกฺขาเจโตวิมุตฺติ อภิสงฺขตา
อภิสฺเจตยิตา ย โข ปน กิฺจิ อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต ตทนิจฺจ
#๑ สพฺพวาเรสุ โขสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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นิโรธธมฺมนฺติ ปชานาติ โส ตตฺถ ิโต อาสวาน ขย ปาปุณาติ
โน เจ อาสวาน ขย ปาปุณาติ เตเนว ธมฺมราเคน ตาย ธมฺมนนฺทิยา
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สโยชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถ
ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา อยมฺป โข คหปติ เตน
ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน เอกธมฺโม สมฺมทกฺขาโต
ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต
อวิมุตฺต วา จิตฺต วิมุจจฺ ติ อปริกฺขณ
ี า วา อาสวา ปริกฺขย
คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺต วา อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ ฯ
ปุน จปร คหปติ ภิกฺขุ สพฺพโส รูปสฺาน สมติกฺกมา
ปฏิฆสฺาน อตฺถงฺคมา นานตฺตสฺาน อมนสิการา อนนฺโต
อากาโสติ อากาสานฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิติ
ปฏิสฺจิกฺขติ อยมฺป โข อากาสานฺจายตนสมาปตฺติ อภิสงฺขตา
อภิสฺเจตยิตา ย โข ปน กิฺจิ อภิสงฺขต อภิสฺเจตยิต ตทนิจฺจ
นิโรธธมฺมนฺติ ปชานาติ โส ตตฺถ ิโต อาสวาน ขย ปาปุณาติ โน
เจ อาสวาน ขย ปาปุณาติ เตเนว ธมฺมราเคน ตาย ธมฺมนนฺทิยา
ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สโยชนาน ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถ
ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา โลกา อยมฺป โข คหปติ เตน
ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน เอกธมฺโม สมฺมทกฺขาโต
ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต
อวิมุตฺต วา จิตฺต วิมุจฺจติ อปริกฺขีณา วา อาสวา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ
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อนนุปฺปตฺต วา อนุตฺตร โยคกฺเขม อนุปาปุณาติ ฯ
ปุน จปร คหปติ ภิกขฺ ุ สพฺพโส อากาสานฺจายตน สมติกฺกมฺม
อนนฺต วิฺาณนฺติ วิฺาณฺจายตน อุปสมฺปชฺช วิหรติ สพฺพโส
วิฺาณฺจายตน สมติกฺกมฺม นตฺถิ กิฺจีติ อากิฺจฺายตน
อุปสมฺปชฺช วิหรติ โส อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ อยมฺป โข อากิฺจฺายตนสมาปตฺติ
อภิสงฺขตา อภิสฺเจตยิตา ย โข ปน กิฺจิ อภิสงฺขต
อภิสฺเจตยิต ตทนิจฺจ นิโรธธมฺมนฺติ ปชานาติ โส ตตฺถ ิโต
อาสวาน ขย ปาปุณาติ โน เจ อาสวาน ขย ปาปุณาติ เตเนว
ธมฺมราเคน ตาย ธมฺมนนฺทิยา ปฺจนฺน โอรมฺภาคิยาน สโยชนาน
ปริกฺขยา โอปปาติโก โหติ ตตฺถ ปรินิพฺพายี อนาวตฺติธมฺโม ตสฺมา
โลกา อยมฺป โข คหปติ เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา
สมฺมาสมฺพุทฺเธน เอกธมฺโม สมฺมทกฺขาโต ยตฺถ ภิกฺขุโน อปฺปมตฺตสฺส
อาตาปโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต อวิมตุ ฺต วา จิตฺต วิมุจฺจติ อปริกฺขีณา
วา อาสวา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ อนนุปฺปตฺต วา อนุตฺตร โยคกฺเขม
อนุปาปุณาตีติ ฯ
เอว วุตฺเต ทสโม คหปติ อฏกนาคโร อายสฺมนฺต อานนฺท
เอตทโวจ เสยฺยถาป ภนฺเต อานนฺท ปุริโส เอก นิธิมุข คเวสนฺโต
สกิเทว เอกาทส นิธิมุขานิ อธิคจฺเฉยฺย เอวเมว โข อห ภนฺเต
เอก อมตทฺวาร คเวสนฺโต สกิเทว เอกาทสนฺน อมตทฺวาราน อลตฺถ
สวนาย เสยฺยถาป ภนฺเต ปุริสสฺส อคาร เอกาทสทฺวาร โส ตสฺมึ
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อคาเร อาทิตฺเต เอกเมเกน ๑ ทฺวาเรน สกฺกุเณยฺย อตฺตาน โสตฺถึ กาตุ
เอวเมว โข อห ภนฺเต อิเมส เอกาทสนฺน อมตทฺวาราน เอกเมเกน ๑
อมตทฺวาเรน สกฺกุณิสฺสามิ อตฺตาน โสตฺถึ กาตุ อิเม หิ นาม
ภนฺเต อฺติตฺถิยา อาจริยสฺส อาจริยธน ปริเยสิสฺสนฺติ กึ ปนาห
อายสฺมโต อานนฺทสฺส ปูช กริสฺสามีติ อถโข ทสโม คหปติ อฏกนาคโร
เวสาลิกฺจ ปาตลิปุตฺตกฺจ ภิกฺขสุ งฺฆ สนฺนปิ าตาเปตฺวา ปณีเตน
ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ เอกเมกฺจ
ภิกฺขุ ปจฺเจกทุสฺสยุเคน อจฺฉาเทสิ อายสฺมนฺตฺจ อานนฺท ติจีวเรน
อายสฺมโต จ อานนฺทสฺส ปฺจสต วิหาร การาเปสีติ ฯ
[๒๒๔] ๑๗ เอกาทสหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต โคปาลโก
อภพฺโพ โคคณ ปริหริตุ ผาติกาตุ ๒ กตเมหิ เอกาทสหิ อิธ ภิกฺขเว
โคปาลโก น รูปฺู โหติ น ลกฺขณกุสโล โหติ น อาสาฏิก
สาเฏตา ๓ โหติ น วณ ปฏิจฺฉาเทตา โหติ น ธูม กตฺตา โหติ
น ติตฺถ ชานาติ น ปต ชานาติ น วีถึ ชานาติ น โคจรกุสโล
โหติ อนวเสสโทหี [๔] โหติ เย เต อุสภา โคปตโร โคปรินายกา
เต น อติเรกปูชาย ปูเชตา โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว เอกาทสหิ
องฺเคหิ สมนฺนาคโต โคปาลโก อภพฺโพ โคคณ ปริหริตุ ผาติกาตุ
เอวเมว โข ภิกฺขเว เอกาทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺชิตุ กตเมหิ เอกาทสหิ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น รูปฺู โหติ น ลกฺขณกุสโล โหติ น
#๑ ม. เอกเมเกนป ฯ ๒ ม. สพฺพวาเรสุ ผาตึ กาตุ ฯ ๓ โป. สพฺพวาเรสุ
#สาเทตา ฯ ม. หาเรตา ฯ ๔ ม. จสทฺโท อตฺถิ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
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อาสาฏิก สาเฏตา โหติ น วณ ปฏิจฺฉาเทตา โหติ น ธูม
กตฺตา โหติ น ติตฺถ ชานาติ น ปต ชานาติ น วีถึ ชานาติ
น โคจรกุสโล โหติ อนวเสสโทหี โหติ เย เต ภิกฺขู เถรา
รตฺตฺู จิรปพฺพชิตา สงฺฆปตโร สงฺฆปรินายกา เต น อติเรกปูชาย
ปูเชตา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ น รูปฺู โหติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ยงฺกิฺจิ รูป [๑] จตฺตาริ จ ๒ มหาภูตานิ จตุนฺนฺจ มหาภูตาน
อุปาทายรูปนฺติ ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ น
รูปฺู โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น ลกฺขณกุสโล โหติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ กมฺมลกฺขโณ พาโล กมฺมลกฺขโณ ปณฺฑิโตติ ยถาภูต
นปฺปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ น ลกฺขณกุสโล โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น อาสาฏิก สาเฏตา โหติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อุปฺปนฺน กามวิตกฺก อธิวาเสติ น ปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ
น อนภาว คเมติ อุปฺปนฺน พฺยาปาทวิตกฺก ... อุปปฺ นฺน วิหึสาวิตกฺก ...
อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน ปาปเก อกุสเล ธมฺเม อธิวาเสติ น ปชหติ น วิโนเทติ
น พฺยนฺตีกโรติ น อนภาว คเมติ เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ น
อาสาฏิก สาเฏตา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น วณ ปฏิจฉฺ าเทตา โหติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา นิมิตฺตคฺคาหี โหติ อนุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน
จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา
#๑ ม. สพฺพ ต รูป ฯ ๒ โป. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ
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อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย น ปฏิปชฺชติ น
รกฺขติ จกฺขุนฺทฺริย จกฺขุนฺทฺริเย น สวร อาปชฺชติ ๑ โสเตน สทฺท
สุตฺวา ... ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ... ชิวหฺ าย รส สายิตฺวา ... กาเยน
โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมฺม วิฺาย นิมิตฺตคฺคาหี โหติ
อนุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา
ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส สวราย
น ปฏิปชฺชติ น รกฺขติ มนินฺทฺริย มนินฺทฺริเย น สวร อาปชฺชติ
เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ น วณ ปฏิจฺฉาเทตา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น ธูม กตฺตา โหติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ น ยถาสุต ยถาปริยตฺต ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส เทเสตา
โหติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ น ธูม กตฺตา โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ น ติตฺถ ชานาติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ เย เต ภิกฺขู พหุสฺสุตา อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา
มาติกาธรา เต กาเลน กาล อุปสงฺกมิตฺวา น
ปริปุจฺฉติ น ปริปฺหติ อิท ภนฺเต กถ อิมสฺส โก อตฺโถติ
ตสฺส เต อายสฺมนฺโต อวิวฏฺเจว น วิวรนฺติ อนุตฺตานีกตฺจ น
อุตฺตานีกโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ [๒] กงฺขฏานิเยสุ ธมฺเมสุ กงฺข น
ปฏิวิโนเทนฺติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ น ติตฺถ ชานาติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น ปต ชานาติ อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ
ตถาคตปฺปเวทิเต ธมฺมวินเย เทสิยมาเน น ลภติ อตฺถเวท น ลภติ
#๑ ม. ... สวร นาปชฺชติ ฯ อปรป เอว าตพฺพ ฯ ๒ ม. ยุ. จสทฺโท ทิสฺสติ ฯ
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ธมฺมเวท น ลภติ ธมฺมูปสฺหิต ปามุชฺช เอว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ ปต น ชานาติ ๑ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น วีถึ ชานาติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
อริย อฏงฺคิก มคฺค ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ
น วีถึ ชานาติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น โคจรกุสโล โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
จตฺตาโร สติปฏาเน ยถาภูต นปฺปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ
น โคจรกุสโล โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนวเสสโทหี โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ
สทฺธา คหปติกา อภิหฏุ ปวาเรนฺติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ๒ ตตฺร ภิกขฺ เว ๓ ภิกฺขุ มตฺต น ชานาติ ปฏิคฺคหณาย
เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนวเสสโทหี โหติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เย เต ภิกฺขู เถรา รตฺตฺู จิรปพฺพชิตา
สงฺฆปตโร สงฺฆปรินายกา เต น อติเรกปูชาย ปูเชตา โหติ อิธ
ภิกฺขเว ภิกฺขุ เย เต ภิกฺขู เถรา รตฺตฺู จิรปพฺพชิตา สงฺฆปตโร
สงฺฆปรินายกา เตสุ น เมตฺต กายกมฺม ปจฺจุปฏาเปติ อาวีเจว ๔
รโห จ น เมตฺต วจีกมฺม ... น เมตฺต มโนกมฺม ปจฺจุปฏาเปติ
อาวีเจว รโห จ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ เย เต ภิกฺขู เถรา
รตฺตฺู จิรปพฺพชิตา สงฺฆปตโร สงฺฆปรินายกา เต น ๕ อติเรกปูชาย
ปูเชตา โหติ อิเมหิ โข ภิกฺขเว เอกาทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
#๑ ม. ยุ. น ปต ชานาติ ฯ ๒ ม. จีวร ... ปริกฺขาเรหิ ฯ สพฺพตฺถ อีทิสเมว ฯ
#๓ ม. ยุ. อาลปนมิท นตฺถิ ฯ ๔ โป. ม. สพฺพวาเรสุ อาวิเจว ฯ ๕ ม. น เต ฯ
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ภิกฺขุ อภพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺชิตุ ฯ
เอกาทสหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต โคปาลโก ภพฺโพ โคคณ
ปริหริตุ ผาติกาตุ กตเมหิ เอกาทสหิ อิธ ภิกขฺ เว โคปาลโก
รูปฺู โหติ ลกฺขณกุสโล โหติ อาสาฏิก สาเฏตา โหติ วณ
ปฏิจฺฉาเทตา โหติ ธูม กตฺตา โหติ ติตฺถ ชานาติ ปต ชานาติ
วีถึ ชานาติ โคจรกุสโล โหติ สาวเสสโทหี โหติ เย เต
อุสภา โคปตโร โคปรินายกา เต อติเรกปูชาย ปูเชตา โหติ อิเมหิ
โข ภิกฺขเว เอกาทสหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต โคปาลโก ภพฺโพ โคคณ
ปริหริตุ ผาติกาตุ เอวเมว โข ภิกฺขเว เอกาทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต
ภิกฺขุ ภพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรฬู ฺหึ เวปุลฺล อาปชฺชิตุ
กตเมหิ เอกาทสหิ อิธ [๑] ภิกฺขุ รูปฺู โหติ ลกฺขณกุสโล โหติ
อาสาฏิก สาเฏตา โหติ วณ ปฏิจฉฺ าเทตา โหติ ธูม กตฺตา
โหติ ติตฺถ ชานาติ ปต ชานาติ วีถึ ชานาติ โคจรกุสโล
โหติ สาวเสสโทหี โหติ เย เต ภิกฺขู เถรา รตฺตฺู จิรปพฺพชิตา
สงฺฆปตโร สงฺฆปรินายกา เต อติเรกปูชาย ปูเชตา โหติ กถฺจ
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ รูปฺู โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยงฺกฺจิ รูป
จตฺตาริ จ มหาภูตานิ จตุนฺนฺจ มหาภูตาน อุปาทายรูปนฺติ ยถาภูต
ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ รูปฺู โหติ ฯ กถฺจ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ ลกฺขณกุสโล โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กมฺมลกฺขโณ พาโล
กมฺมลกฺขโณ ปณฺฑิโตติ ยถาภูต ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ
#๑ ม. ยุ. ภิกขฺ เว ฯ
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ลกฺขณกุสโล โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาสาฏิก สาเฏตา โหติ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ
พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ อุปฺปนฺน พฺยาปาทวิตกฺก ... อุปฺปนฺน
วิหึสาวิตกฺก ... อุปฺปนฺนปุ ฺปนฺเน ปาปเก อกุสเล ธมฺเม นาธิวาเสติ
ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว คเมติ เอว โข ภิกฺขเว
ภิกฺขุ อาสาฏิก สาเฏตา โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วณ ปฏิจฺฉาเทตา
โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จกฺขุนา รูป ทิสฺวา น นิมิตฺตคฺคาหี
โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน จกฺขุนฺทฺริย อสวุต วิหรนฺต
อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ ตสฺส
สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ จกฺขุนฺทฺรยิ  จกฺขุนฺทฺริเย สวร อาปชฺชติ
โสเตน สทฺท สุตฺวา ... ฆาเนน คนฺธ ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย รส
สายิตฺวา ... กาเยน โผฏพฺพ ผุสิตฺวา ... มนสา ธมฺม วิฺาย น
นิมิตฺตคฺคาหี โหติ นานุพฺยฺชนคฺคาหี ยตฺวาธิกรณเมน มนินฺทฺริย อสวุต
วิหรนฺต อภิชฺฌาโทมนสฺสา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อนฺวาสฺสเวยฺยุ
ตสฺส สวราย ปฏิปชฺชติ รกฺขติ มนินทฺ ฺริย มนินฺทรฺ ิเย สวร อาปชฺชติ
เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ วณ ปฏิจฺฉาเทตา โหติ ฯ กถฺจ ภิกขฺ เว
ภิกฺขุ ธูม กตฺตา โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาสุต ยถาปริยตฺต
ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส เทเสตา โหติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธูม
กตฺตา โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ติตฺถ ชานาติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ เย เต ภิกฺขู พหุสฺสุตา อาคตาคมา ธมฺมธรา วินยธรา มาติกาธรา
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เต กาเลน กาล อุปสงฺกมิตฺวา ปริปุจฺฉติ [๑] อิท ภนฺเต กถ อิมสฺส
โก อตฺโถติ ตสฺส เต อายสฺมนฺโต อวิวฏฺเจว วิวรนฺติ อนุตฺตานีกตฺจ
อุตฺตานีกโรนฺติ อเนกวิหิเตสุ [๒] กงฺขฏานิเยสุ ธมฺเมสุ กงฺข
วิโนเทนฺติ ๓ ปฏิวิโนเทนฺติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ติตฺถ ชานาติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปต ชานาติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตถาคตปฺปเวทิเต
ธมฺมวินเย เทสิยมาเน ลภติ อตฺถเวท ลภติ ธมฺมเวท ลภติ
ธมฺมูปสฺหิต ปามุชชฺ  เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปต ชานาติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ วีถึ ชานาติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อริย อฏงฺคิก
มคฺค ยถาภูต ปชานาติ เอว โข ภิกขฺ เว ภิกฺขุ วีถึ ปชานาติ ฯ
กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โคจรกุสโล โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จตฺตาโร
สติปฏาเน ยถาภูต ปชานาติ เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ โคจรกุสโล
โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สาวเสสโทหี โหติ อิธ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ สทฺธา คหปติกา อภิหฏุ ปวาเรนฺติ
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรน ตตฺร ภิกขฺ ุ มตฺต ชานาติ
ปฏิคฺคหณาย เอว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สาวเสสโทหี โหติ ฯ กถฺจ ภิกฺขเว
ภิกฺขุ เย เต ภิกฺขู เถรา รตฺตฺู จิรปพฺพชิตา สงฺฆปตโร
สงฺฆปรินายกา เต อติเรกปูชาย ปูเชตา โหติ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
เย เต ภิกฺขู ๔ เถรา รตฺตฺู จิรปพฺพชิตา สงฺฆปตโร สงฺฆปรินายกา
เตสุ เมตฺต กายกมฺม ปจฺจุปฏาเปติ อาวีเจว รโห จ เมตฺต
วจีกมฺม ... เมตฺต มโนกมฺม ปจฺจุปฏาเปติ อาวีเจว รโห จ เอว
#๑ โป. ม. ปริปฺหติ ฯ ๒ ม. จสทฺโท ฯ ๓ ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
#๔ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ เย เต ภิกฺขู เถรา รตฺตฺู จิรปพฺพชิตา สงฺฆปตโร
สงฺฆปรินายกา เต อติเรกปูชาย ปูเชตา โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว
เอกาทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ
วิรูฬฺหึ เวปุลลฺ  อาปชฺชิตุนฺติ ฯ
[๒๒๕] ๑๘ อถโข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺต เอตทโวจุ สิยา นุ โข ภนฺเต
ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี
อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส น เตชสฺมึ เตโชสฺี
อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น อากาสานฺจายตเน
อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน วิฺาณฺจายตนสฺี
อสฺส น อากิฺจฺายตเน อากิฺจฺายตนสฺี
อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน เนวสฺานาสฺายตนสฺี
อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส น ปรโลเก
ปรโลกสฺี อสฺส ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต
อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี จ ปน
อสฺสาติ ฯ สิยา ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา
เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส ฯเปฯ ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต
ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี
จ ปน อสฺสาติ ฯ ยถากถ ปน ภนฺเต สิยา ภิกฺขโุ น ตถารูโป
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สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส ฯเปฯ ยมิท
ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป
น สฺี อสฺส สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ
เอวสฺี โหติ เอต สนฺต เอต ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย ๑ วิราโค นิโรโธ นิพฺพานนฺติ เอว
โข สิยา ภิกขฺ เว ๒ ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว
ปวิย ปวีสฺี อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส น
เตชสฺมึ เตโชสฺี อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น
อากาสานฺจายตเน อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน
วิฺาณฺจายตนสฺี อสฺส น อากิฺจฺายตเน
อากิฺจฺายตนสฺี อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน
เนวสฺานาสฺายตนสฺี อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส
น ปรโลเก ปรโลกสฺี อสฺส ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต
ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี
จ ปน อสฺสาติ ฯ
[๒๒๖] ๑๙ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ สิยา
นุ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย
ปวีสฺี อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส น เตชสฺมึ
#๑ ม. สพฺพวาเรสุ ตณฺหากฺขโย ฯ ๒ ม. ยุ. ภิกฺขเว สิยา ฯใ
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เตโชสฺี อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น อากาสานฺจายตเน
อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน
วิฺาณฺจายตนสฺี อสฺส น อากิฺจฺายตเน อากิฺจฺายตนสฺี
อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน เนวสฺานาสฺายตนสฺี
อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส น ปรโลเก
ปรโลกสฺี อสฺส ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต
อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี จ ปน
อสฺสาติ ฯ ภควมูลกา โน ภนฺเต ธมฺมา ภควเนตฺติกา ภควปฏิสรณา
สาธุ วต ภนฺเต ภควนฺตเยว ปฏิภาตุ เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ
ภควโต สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ สาธุก
มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอว ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต
ปจฺจสฺโสสุ ฯ ภควา เอตทโวจ สิยา ภิกฺขเว ภิกขฺ ุโน ตถารูโป
สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส ฯเปฯ ยมิท
ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป
น สฺี อสฺส สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ ยถากถ ปน ภนฺเต
สิยา ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี
อสฺส ฯเปฯ ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต
มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวสฺี โหติ เอต สนฺต เอต ปณีต
ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ
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นิพฺพานนฺติ เอว โข ภิกขฺ เว สิยา ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ
ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส
น เตชสฺมึ เตโชสฺี อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น
อากาสานฺจายตเน อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน
วิฺาณฺจายตนสฺี อสฺส น อากิฺจฺายตเน
อากิฺจฺายตนสฺี อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน
เนวสฺานาสฺายตนสฺี อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส
น ปรโลเก ปรโลกสฺี อสฺส ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต
ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี
จ ปน อสฺสาติ ฯ
[๒๒๗] ๒๐ อถโข สมฺพหุลา ภิกฺขู เยนายสฺมา สารีปุตฺโต
เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปตุ ฺเตน สทฺธึ สมฺโมทึสุ
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ เอกมนฺต
นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู อายสฺมนฺต สารีปุตฺต เอตทโวจุ สิยา นุ
โข อาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว
ปวิย ปวีสฺี อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส น
เตชสฺมึ เตโชสฺี อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น
อากาสานฺจายตเน อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน
วิฺาณฺจายตนสฺี อสฺส น อากิฺจฺายตเน
อากิฺจฺายตนสฺี อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน
เนวสฺานาสฺายตนสฺี อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส
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น ปรโลเก ปรโลกสฺี อสฺส ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต
ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี
จ ปน อสฺสาติ ฯ สิยา อาวุโส ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ
ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส ฯเปฯ ยมิท ทิฏ สุต มุต
วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี
อสฺส สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ ยถากถ ปนาวุโส สารีปุตฺต สิยา
ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี
อสฺส ฯเปฯ ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต
มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ
อิธ อาวุโส ภิกฺขุ เอว สฺี โหติ เอต สนฺต เอต ปณีต
ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ
นิพฺพานนฺติ เอว โข อาวุโส สิยา ภิกขฺ ุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ
ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส
น เตชสฺมึ เตโชสฺี อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น
อากาสานฺจายตเน อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน
วิฺาณฺจายตนสฺี อสฺส น อากิฺจฺายตเน
อากิฺจฺายตนสฺี อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน
เนวสฺานาสฺายตนสฺี อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส
น ปรโลเก ปรโลกสฺี อสฺส ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต
ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี
จ ปน อสฺสาติ ฯ
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[๒๒๘] ๒๑ ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ สิยา
นุ โข อาวุโส ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย
ปวีสฺี อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส น เตชสฺมึ
เตโชสฺี อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น อากาสานฺจายตเน
อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน
วิฺาณฺจายตนสฺี อสฺส น อากิฺจฺายตเน อากิฺจฺายตนสฺี
อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน เนวสฺานาสฺายตนสฺี
อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส น
ปรโลเก ปรโลกสฺี อสฺส ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต
ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี
จ ปน อสฺสาติ ฯ ทูรโตป โข มย อาวุโส อาคจฺเฉยฺยาม อายสฺมโต
สารีปุตฺตสฺส สนฺติเก เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺถมฺาตุ สาธุ
วตายสฺมนฺตเยว สารีปุตฺต ปฏิภาตุ เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ อายสฺมโต
สารีปุตฺตสฺส สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ เตนหาวุโส ต ๑ สุณาถ
สาธุก มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอวมาวุโสติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต
สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ สิยา
อาวุโส ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี
อสฺส ฯเปฯ ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต
มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ
ยถากถ ปนาวุโส สารีปุตฺต สิยา ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ
#๑ โป. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ
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ยถา เนว ปวิย ปวีสฺี อสฺส ฯเปฯ ยมิท ทิฏ สุต มุต
วิฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี
อสฺส สฺี จ ปน อสฺสาติ ฯ อิธ อาวุโส ภิกฺขุ เอวสฺี
โหติ เอต สนฺต เอต ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานนฺติ เอวมฺป ๑
โข อาวุโส สิยา ภิกฺขุโน ตถารูโป สมาธิปฏิลาโภ ยถา เนว
ปวิย ปวีสฺี อสฺส น อาปสฺมึ อาโปสฺี อสฺส น
เตชสฺมึ เตโชสฺี อสฺส น วายสฺมึ วาโยสฺี อสฺส น
อากาสานฺจายตเน อากาสานฺจายตนสฺี อสฺส น วิฺาณฺจายตเน
วิฺาณฺจายตนสฺี อสฺส น อากิฺจฺายตเน
อากิฺจฺายตนสฺี อสฺส น เนวสฺานาสฺายตเน
เนวสฺานาสฺายตนสฺี อสฺส น อิธโลเก อิธโลกสฺี อสฺส
น ปรโลเก ปรโลกสฺี อสฺส ยมิท ทิฏ สุต มุต วิฺาต
ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตตฺราป น สฺี อสฺส สฺี
จ ปน อสฺสาติ ฯ
ทุติยวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เทฺว มหานามา จ นนฺทิเยน สุภตู ินา จ เมตฺตา
ทสโม โคปาลโก
จตฺตาโร จ สมาธิโนติ ๒
#๑ ม. เอว โข ฯ ๒ ม. เทฺว วุตฺตา มหานาเมน นนฺทิเยน สุภูตินา
# เมตฺตา อฏโก โคปาโล จตฺตาโร จ สมาธินาติ
# ยุ. เทฺว มหานามา นนฺทิเยน สุภูตินา จ เมตฺตา
# ทสโม เจว โคปาโล จตฺตาโร จ สมาธิโนติ ฯ
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ปณฺณาสกาสงฺคหิตา สุตฺตนฺตา
[๒๒๙] ๒๒ เอกาทสหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต โคปาลโก อภพฺโพ
โคคณ ปริหริตุ ผาติกาตุ กตเมหิ เอกาทสหิ อิธ ภิกฺขเว โคปาลโก
น รูปฺู โหติ น ลกฺขณกุสโล โหติ น อาสาฏิก สาเฏตา
โหติ น วณ ปฏิจฺฉาเทตา โหติ น ธูม กตฺตา โหติ น
ติตฺถ ชานาติ น ปต ชานาติ น วิถึ ชานาติ น โคจรกุสโล
โหติ อนวเสสโทหี โหติ เย เต อุสภา โคปตโร โคปรินายกา
เต น อติเรกปูชาย ปูเชตา โหติ อิเมหิ โข ภิกขฺ เว เอกาทสหิ
องฺเคหิ สมนฺนาคโต โคปาลโก อภพฺโพ โคคณ ปริหริตุ ผาติกาตุ
เอวเมว โข ภิกฺขเว เอกาทสหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อภพฺโพ
จกฺขุสฺมึ อนิจฺจานุปสฺสี วิหริตุ ฯเปฯ อภพฺโพ จกฺขุสฺมึ ทุกขฺ านุปสฺสี
วิหริตุ อภพฺโพ จกฺขุสฺมึ อนตฺตานุปสฺสี วิหริตุ อภพฺโพ จกฺขุสฺมึ
ขยานุปสฺสี วิหริตุ อภพฺโพ จกฺขุสฺมึ วยานุปสฺสี วิหริตุ อภพฺโพ
จกฺขุสฺมึ วิราคานุปสฺสี วิหริตุ อภพฺโพ จกฺขุสฺมึ นิโรธานุปสฺสี
วิหริตุ อภพฺโพ จกฺขุสฺมึ ปฏินิสสฺ คฺคานุปสฺสี วิหริตุ อภพฺโพ
โสตสฺมึ ฆานสฺมึ ชิวหฺ าย กายสฺมึ มนสฺมึ รูเปสุ สทฺเทสุ
คนฺเธสุ รเสสุ โผฏพฺเพสุ ธมฺเมสุ จกฺขุวิฺาเณ โสตวิฺาเณ
ฆานวิฺาเณ ชิวฺหาวิฺาเณ กายวิฺาเณ
มโนวิฺาเณ จกฺขุสมฺผสฺเส โสตสมฺผสฺเส ฆานสมฺผสฺเส
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ชิวฺหาสมฺผสฺเส กายสมฺผสฺเส มโนสมฺผสฺเส จกฺขุสมฺผสฺสชาย
เวทนาย โสตสมฺผสฺสชาย เวทนาย ฆานสมฺผสฺสชาย เวทนาย
ชิวฺหาสมฺผสฺสชาย เวทนาย กายสมฺผสฺสชาย เวทนาย
มโนสมฺผสฺสชาย เวทนาย รูปสฺาย สทฺทสฺาย คนฺธสฺาย
รสสฺาย โผฏพฺพสฺาย ธมฺมสฺาย รูปสฺเจตนาย
สทฺทสฺเจตนาย คนฺธสฺเจตนาย รสสฺเจตนาย โผฏพฺพสฺเจตนาย
ธมฺมสฺเจตนาย รูปตณฺหาย สทฺทตณฺหาย คนฺธตณฺหาย
รสตณฺหาย โผฏพฺพตณฺหาย ธมฺมตณฺหาย
รูปวิตกฺเก สทฺทวิตกฺเก คนฺธวิตกฺเก รสวิตกฺเก โผฏพฺพวิตกฺเก
ธมฺมวิตกฺเก รูปวิจาเร สทฺทวิจาเร คนฺธวิจาเร รสวิจาเร
โผฏพฺพวิจาเร ธมฺมวิจาเร อนิจฺจานุปสฺสี วิหริตุ ทุกฺขานุปสฺสี
วิหริตุ อนตฺตานุปสฺสี วิหริตุ ขยานุปสฺสี วิหริตุ วยานุปสฺสี
วิหริตุ วิราคานุปสฺสี วิหริตุ นิโรธานุปสฺสี วิหริตุ ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี
วิหริตุนฺติ ฯ
[๒๓๐] ๒๓ เอกาทสหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ สมนฺนาคโต โคปาลโก ภพฺโพ
โคคณ ปริหริตุ ผาติกาตุ กตเมหิ เอกาทสหิ อิธ ภิกฺขเว โคปาลโก
รูปฺู โหติ ฯเปฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว เอกาทสหิ ธมฺเมหิ
สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ภพฺโพว จกฺขุสฺมึ อนิจฺจานุปสฺสี วิหริตุ ฯเปฯ
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี วิหริตุนฺติ ฯ ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย เอกาทส
ธมฺมา ภาเวตพฺพา กตเม เอกาทส ปมชฺฌาน ทุติยชฺฌาน
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ตติยชฺฌาน จตุตฺถชฺฌาน เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ กรุณาเจโตวิมุตฺติ
มุทิตาเจโตวิมุตฺติ อุเปกฺขาเจโตวิมุตฺติ อากาสานฺจายตน
วิฺาณฺจายตน อากิฺจฺายตน ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย
อิเม เอกาทส ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ ๑ ฯ
[๒๓๑] ๒๔ ราคสฺส ภิกฺขเว อภิฺาย ๒ ปริฺาย ปริกฺขยาย
ปหานาย ขยาย วยาย วิราคาย นิโรธาย จาคาย ปฏินิสฺสคฺคาย อิเม
เอกาทส ธมฺมา ภาเวตพฺพา โทสสฺส โมหสฺส โกธสฺส อุปนาหสฺส
มกฺขสฺส ปฬาสสฺส อิสฺสาย มจฺฉริยสฺส มายาย สาเยฺยสฺส ถมฺภสฺส
สารมฺภสฺส มานสฺส มทสฺส ปมาทสฺส อภิฺาย ปริฺาย ปริกฺขยาย
ปหานาย ขยาย วยาย วิราคาย นิโรธาย จาคาย ปฏินิสฺสคฺคาย
อิเม เอกาทส ธมฺมา ภาเวตพฺพาติ อิทมโวจ ภควา ฯ อตฺตมนา
เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ
นวสุตฺตสหสฺสานิ
ภิยฺโย ปฺจสตานิ จ
สตฺตปฺาสสุตฺตนฺตา องฺคุตฺตรสมายุตาติ ฯ
เอกาทสกนิปาโต นิฏิโต ฯ
_________________
#๑ ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ

