
สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 1 

                สตฺุตนฺตปฏเก สยุตฺตนิกายสฺส   
                        ปโม ภาโค   
                        __________ 
                        สคาถวคฺโค   
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                        เทวตาสยุตฺต   
                        นฬวคฺโค ปโม   
                        __________ 
                        ปม โอฆตรณสุตฺต   
        [๑]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย   ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  อถ  โข  อ ฺตรา  เทวตา   
อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา  อภิกฺกนฺตวณฺณา  เกวลกปฺป  เชตวน  โอภาเสตฺวา   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๒]   เอกมนฺต    ิตา   โข   สา  เทวตา  ภควนฺต  เอตทโวจ   
กถ   น ุ  ตฺว   มาริส   โอฆมตรีติ   ฯ   อปฺปติฏ   ขฺวาห  อาวุโส   
อนายูห    โอฆมตรินฺติ   ฯ   ยถากถ   ปน   ตฺว   มาริส   อปฺปติฏ   
อนายูห   โอฆมตรีติ   ฯ   ยทา   สฺวาห  อาวุโส  สนติฺฏามิ  ตทาสฺสุ    
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สสีทามิ  ยทา  สฺวาห  อายูหามิ  ๑  ตทาสฺสุ  นิวุยฺหามิ ๒ เอว ขฺวาห   
อาวุโส อปฺปติฏ อนายูห โอฆมตรินฺติ ฯ   
                จิรสฺส วต ปสฺสามิ       พฺราหฺมณ ปรินิพฺพุต   
                อปฺปติฏ อนายูห        ติณฺณ โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ   
        [๓]   อิทมโวจ   สา   เทวตา   สมนุ ฺโ   สตฺถา  อโหส ิ ฯ   
อถ  โข  สา  เทวตา  สมนุ ฺโ  ๓  เม สตฺถาติ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ทุติย นิโมกฺขสุตฺต   
        [๔]   สาวตฺถิย  ...  อถ  โข  อ ฺตรา  เทวตา  อภิกฺกนฺตาย   
รตฺติยา    อภิกฺกนฺตวณฺณา   เกวลกปฺป   เชตวน   โอภาเสตฺวา   เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๕]   เอกมนฺต    ิตา   โข  สา  เทวตา  ภควนฺต  เอตทโวจ   
ชานาสิ   โน   ตฺว   มาริส   สตฺตาน  นิโมกฺข  ปโมกขฺ  วิเวกนฺติ  ฯ   
ชานามิ   ขฺวาห  อาวุโส  สตฺตาน  นิโมกฺข  ปโมกฺข  ๔  วิเวกนฺติ  ฯ   
ยถากถ    ปน   ตฺว   มาริส   ชานาสิ   สตฺตาน   นิโมกฺข   ปโมกฺข   
วิเวกนฺติ ฯ   
#๑ ยุ. ยทา สวฺาห อาวุโส อายูหามิ ฯ ม. ยทาห อายูหามิ ฯ   
#๒ ม. ย.ุ นิพฺพุยฺหามิ ฯ ๓ สี. สมนุ ฺาโต ฯ ๔ สี. ปาโมกฺข ฯ    
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        [๖] นนฺทิภวปริกฺขยา ส ฺาวิ ฺาณสงฺขยา   
                เวทนาน นิโรธา ๑ อุปสมา   
                เอว ขฺวาห อาวุโส ชานามิ   
                สตฺตาน นิโมกฺข ๒ ปโมกฺข วิเวกนฺติ ฯ   
                        ตติย อุปเนยฺยสุตฺต   
        [๗]  ๓  เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม   
คาถ อภาสิ   
                อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุ ๔   
                ชรปูนีตสฺส น สนฺติ ตาณา   
                เอต ภย มรเณ เปกฺขมาโน   
                ปุ ฺานิ กยิราถ สุขาวหานีติ ๕   
                [๘] อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุ ๖   
                ชรปูนีตสฺส น สนฺติ ตาณา   
                เอต ภย มรเณ เปกฺขมาโน   
                โลกามิส ปชเห สนฺติเปกฺโขติ ฯ   
#๑ สารตฺถปฺปกาสินีอฏกถามฺรมฺมโปตฺถเกสุ เวทนานิโรธาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ   
#๒ สี. วิโมกขฺ ฯ ๓ สีหฬโปตฺถเกเยว สพฺพสุตฺเตสุ นิทานวจน โหติ   
#ยุโรปยมฺรมมฺโปตฺถเกสุ ปน นตฺถิ ฯ ๔-๖ ม. ยุ. ชวิีตมปฺปมายุ ฯ   
#๕ สี. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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                        จตุตฺถ อจฺเจนฺติสุตฺต   
        [๙] เอกมนฺต  ิตา โข สา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม   
        คาถ อภาสิ   
                อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย   
                วโยคุณา อนุปุพฺพ ชหนฺติ   
                เอต ภย มรเณ เปกฺขมาโน   
                ปุ ฺานิ กยิราถ สุขาวหานีติ ฯ   
                [๑๐] อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย   
                วโยคุณา อนุปุพฺพ ชหนฺติ   
                เอต ภย มรเณ เปกฺขมาโน   
                โลกามิส ปชเห สนฺติเปกฺโขติ ฯ   
                        ป ฺจม กติฉินฺทิสุตฺต   
        [๑๑] เอกมนฺต  ิตา โข สา เทวตา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                กติ ฉินฺเท กติ ชเห        กติ วุตฺตริ ๑ ภาวเย   
                กติ สงฺคาติโต ๒ ภิกฺขุ     โอฆติณฺโณติ วุจฺจตีติ ฯ   
        [๑๒] ป ฺจ ฉินฺเท ป ฺจ ชเห      ป ฺจ วุตฺตริ ๓ ภาวเย   
                ป ฺจ สงฺคาติโต ๔ ภิกฺขุ    โอฆติณฺโณติ วุจฺจตีติ ฯ   
#๑-๓ ม. กติ จุตฺตริ ฯ คาถ อภาสิ. ๒-๔ สี. สงฺคาติโก ฯ ม. ย.ุ สงฺคาติโค ฯ   
#อ. สงฺคาตีโต สงฺเค อตีโต อติกฺกนฺโต ฯ    
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                        ฉฏ ชาครสุตฺต   
        [๑๓]  เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม   
คาถ อภาสิ   
                กติ ชาครต สุตฺตา         กติ สุตฺเตสุ ชาครา   
                กติภิ รชมาเทติ           กติภิ ปริสุชฺฌตีติ ฯ   
        [๑๔] ป ฺจ ชาครต สุตฺตา        ป ฺจ สุตฺเตสุ ชาครา   
                ป ฺจภิ รชมาเทติ          ป ฺจภิ ปริสุชฺฌตีติ ฯ   
                        สตฺตม อปฺปฏิวิทิตสุตฺต   
        [๑๕]  เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม   
คาถ อภาสิ   
                เยส ธมฺมา อปฺปฏิวิทิตา ๑  ปรวาเทสุ นียเร ๒   
                สตฺุตา เต นปฺปพุชฺฌนฺติ      กาโล เตส ปพุชฺฌิตุนฺติ ฯ   
        [๑๖] เยส ธมฺมา สุปฏิวิทิตา      ปรวาเทสุ น นียเร   
                สมฺพุทฺธา สมฺมท ฺาย ๓    จรนฺติ วิสเม สมนฺติ ฯ   
                        อฏม สุสมฺมุฏสุตฺต   
        [๑๗]  เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม   
คาถ อภาสิ   
#๑ สี. อปฺปฏวิิธิตา ฯ ๒ สี. ม. นิยฺยเร ฯ ๓ ย.ุ เต สมพฺุทฺธา สมฺมท ฺา ฯ    
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                เยส ธมฺมา สุสมฺมุฏา      ปรวาเทสุ นียเร   
                สตฺุตา เต นปฺปพุชฺฌนฺติ      กาโล เตส ปพุชฺฌิตุนฺติ ฯ   
        [๑๘] เยส ธมฺมา อสมฺมุฏา      ปรวาเทสุ น นียเร   
                สมฺพุทฺธา สมฺมท ฺาย       จรนฺติ วิสเม สมนฺติ ฯ   
                        นวม มานกามสุตฺต   
        [๑๙]  เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม   
คาถ อภาสิ   
                น มานกามสฺส ทโม อิธตฺถิ ๑   
                น โมนมตฺถิ อสมาหิตสฺส   
                เอโก อร ฺเ วิหรมฺปมตฺโต   
                น มจฺจุเธยฺยสฺส ตเรยฺย ๒ ปารนฺติ ๓   
                [๒๐] มาน ปหาย สุสมาหิตตฺโต   
                สุเจตโส สพฺพธิ วิปฺปมุตฺโต ๔   
                เอโก อร ฺเ วิหร อปฺปมตฺโต   
                ส มจฺจุเธยฺยสฺส ตเรยฺย ปารนฺติ ฯ   
                        ทสม อร ฺสุตฺต   
        [๒๑] เอกมนฺต  ิตา โข สา เทวตา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
#๑ สี. มานิกามสฺส ทโม อิทตฺถิ ฯ ๒ สี. ตรนฺติ ฯ ๓ สี. ปาเรนฺตีติป   
#ปเรสฺสนฺตีติป ปาโ ฯ ๔ ม. วิปฺปยตฺุโต ฯ    
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                อร ฺเ วิหรนฺตาน         สนตฺาน พฺรหฺมจาริน   
                เอกภตฺต ภุ ฺชมานาน       เกน วณฺโณ ปสีทตีติ ๑ ฯ   
        [๒๒] อตีต นานุโสจนฺติ          นปฺปชปฺปนฺติ นาคต ๒   
                ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ      เตน วณฺโณ ปสีทติ   
                อนาคตปฺปชปฺปาย          อตีตสฺสานุโสจนา   
                เอเตน พาลา สุสฺสนฺติ      นโฬว หริโต ลุโตติ ฯ   
                                   นฬวคฺโค ปโม ฯ   
                                        ตสฺสุทฺทาน   
                โอฆ นิโมกฺโข อุปเนยฺย     อจฺเจนฺติ กติฉินฺทิ จ   
                ชาคร อปฺปฏิวิทิตา         สสุมฺมุฏา มานกามินา   
                อร ฺเ ทสโม วุตฺโต       วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                                ___________________ 
#๑ ม. ปสีทติ ฯ ๒ ส.ี นปปฺชปฺปมนาคต ฯ    
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                        นนฺทนวคฺโค ทุติโย   
                        __________ 
                        ปม นนฺทนสุตฺต   
        [๒๓]   ๑   เอก   สมย   ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
        [๒๔]    ภควา    เอตทโวจ    ภูตปุพฺพ    ภิกฺขเว   อ ฺตรา   
ตาวตึสกายิกา    เทวตา    นนฺทนวเน    อจฺฉราสงฺฆปริวุตา   ทิพฺเพหิ   
ป ฺจหิ    กามคุเณหิ    สมปฺปตา    สมงฺคีภูตา   ปริจาริยมานา   ตาย   
เวลาย อิม คาถ อภาสิ   
                น เต สุข ปชานนฺติ        เย น ปสฺสนฺติ นนฺทน   
                อาวาส นรเทวาน         ติทสาน ยสสฺสินนฺติ ฯ   
        [๒๕]  เอว  วุตฺเต  ภิกฺขเว  อ ฺตรา  เทวตา ต เทวต คาถาย   
ปจฺจภาสิ ๒   
                น ตฺว พาเล ปชานาสิ ๓   ยถา อรหต วโจ   
                อนิจฺจา สพฺเพ สงฺขารา     อุปฺปาทวยธมฺมิโน   
                อุปฺปชฺชิตฺวา นริุชฺฌนฺติ       เตส วูปสโม สุโขติ ฯ   
#๑ ยุโรปยโปตฺถเกเยว เอวมฺเม สุตนฺติ ปาตฺตย อตฺถิ ฯ ๒ สี. อชฺฌภาสิ ฯ   
#๓ สี. วิชานาสิ ฯ    
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                                ทุติย นนฺทิสุตฺต   
        [๒๖]  เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม   
คาถ อภาสิ   
                นนฺทติ ปุตฺเตหิ ปุตฺติมา   
                โคมิโก ๑ โคหิ ตเถว นนฺทติ   
                อุปธีหิ นรสฺส นนฺทนา   
                น หิ โส นนฺทติ โย นิรูปธีติ ฯ   
                [๒๗] โสจติ ปุตฺเตหิ ปุตฺติมา   
                โคมิโก ๒ โคหิ ตเถว โสจติ   
                อุปธีหิ นรสฺส โสจนา   
                น หิ โส โสจติ โย นิรูปธีติ ฯ   
                        ตติย นตฺถิปุตฺตสมสุตฺต   
        [๒๘]  เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม   
คาถ อภาสิ   
                นตฺถิ ปุตฺตสม เปม         นตฺถิ โคสมิก ธน   
                นตฺถิ สุริยสมา อาภา       สมทฺุทปรมา สราติ ฯ   
        [๒๙] นตฺถิ อตฺตสม เปม         นตฺถิ ธ ฺสม ธน   
                นตฺถิ ป ฺาสมา อาภา      วุฏ ิ เว ๓ ปรมา สราติ ฯ   
#๑-๒ ม. โคมา ฯ ๓ ส.ี เจ ฯ    
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                        จตุตฺถ ขตฺติยสุตฺต   
        [๓๐]  เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม   
คาถ อภาสิ   
                ขตฺติโย ทิปท ๑ เสฏโ    พลิพทฺโธ ๒ จตุปฺปท   
                โกมารี ๓ เสฏา ภริยาน  โย จ ปุตฺตาน ปุพฺพโชติ ฯ   
        [๓๑] สมฺพุทฺโธ ทิปท เสฏโ      อาชานีโย จตุปฺปท   
                สสฺุสูสา เสฏา ภริยาน     โย จ ปุตฺตานมสฺสโวติ ๔ ฯ   
                        ป ฺจม สกมานสุตฺต   
        [๓๒]  ิเต มชฺฌนฺติเก กาเล      สนฺนิสินฺเนสุ ๕ ปกฺขิสุ   
                ปลาเตว ๖ มหาร ฺ ๗   ต ภย ปฏิภาติ มนฺติ ฯ   
        [๓๓]  ิเต มชฺฌนฺติเก กาเล      สนฺนิสินฺเนสุ ปกฺขิสุ   
                ปลาเตว มหาร ฺ         สา รตี ปฏิภาติ มนฺติ ฯ   
                        ฉฏ นิทฺทาตนฺทิสุตฺต   
        [๓๔] นทิฺทา ตนฺที วิชิมฺหิตา       อรตี ๘ ภตฺตสมฺมโท   
                เอเตน นปฺปกาสติ         อรยิมคฺโค อิธ ปาณินนฺติ ฯ   
        [๓๕] นิทฺท ตนฺทึ วิชิมหฺิต         อรตึ ภตฺตสมฺมท   
                วิรเิยน น ปณาเมตฺวา      อรยิมคฺโค วิสุชฌฺตีติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ทฺวิปท ฯ ๒ ส.ี ยุ. พลิวทฺโท ฯ ม. พลิพทฺโท ฯ ๓ ย.ุ กมุารี ฯ   
#๔ สี. อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ ๕ ม. ส.ี สนนฺิสิเวสุ ฯ ม. สนฺนิสีเวสุ ฯ ๖ สี. ย.ุ ม.   
#สณเตว ฯ ๗ สี. พฺรหาร ฺ ฯ ๘ ย.ุ วิชมฺภิกา อรตี ฯ ม. วิชมภิฺตา ฯ   
#อ. วิชมฺหิตา ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 11 

                        สตฺตม ทุกกฺรสุตฺต   
        [๓๖] ทุกฺกร ทุตฺติติกฺข ฺจ         อพฺยตฺเตน จ สาม ฺ   
                พหู หิ ตตฺถ สมฺพาธา       ยตฺถ พาโล วิสทีตีติ ฯ   
        [๓๗] กติห จเรยฺย สาม ฺ       จิตฺต เจ น นิวารเย   
                ปเท ปเท วิสีเทยฺย        สงฺกปฺปาน วสานุโค ๑   
                กมฺุโมว องฺคานิ สเก กปาเล   
                สโมทห ภิกฺขุ มโนวิตกฺเก   
                อนิสฺสิโต อ ฺมเหยาโน   
                ปรินิพฺพุโต นปูวเทยฺย ก ฺจีติ ฯ   
                อฏม หิริสุตฺต   
        [๓๘] หริินิเสโธ ปุรโิส          โกจิ โลกสฺม ิวิชฺชติ   
                โย นิทฺท อปโพเธติ        อสฺโส ภโทรฺ กสามิวาติ ฯ   
        [๓๙] หิรินิเสธา ตนุยา          เย จรนฺติ สทา สตา   
                อนฺต ทุกฺขสฺส ปปฺปุยฺย       จรนฺติ วิสเม สมนฺติ ฯ   
                        นวม กุฏิกาสุตฺต   
        [๔๐] กจฺจิ เต กุฏิกา นตฺถิ       กจฺจิ นตฺถิ กุลาวกา   
                กจฺจิ สนฺตานกา นตฺถิ       กจฺจิ มุตฺโตสิ พนฺธนาติ ฯ   
        [๔๑] ตคฺฆ เม กุฏิกา นตฺถิ       ตคฺฆ นตฺถิ กลุาวกา   
                ตคฺฆ สนฺตานกา นตฺถิ       ตคฺฆ มุตฺโตมฺหิ พนฺธนาติ ฯ   
#๑ โป. ม. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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        [๔๒] กนิฺตาห กุฏิก พฺรูมิ         กนิฺเต พฺรูมิ กุลาวก   
                กนิฺเต สนฺตานก พฺรูมิ       กนิฺตาห พฺรูมิ พนฺธนนฺติ ฯ   
        [๔๓] มาตร กุฏิก พฺรสูิ          ภริย พฺรูสิ กุลาวก   
                ปตฺุเต สนฺตานเก พฺรูสิ      ตณฺห เม พฺรสูิ พนฺธนนฺติ ฯ   
                สาหุ เต กุฏิกา นตฺถิ       สาหุ นตฺถิ กลุาวกา   
                สาหุ สนฺตานกา นตฺถิ       สาหุ มุตฺโตสิ พนฺธนาติ ฯ   
                        ทสม สมทิฺธิสุตฺต   
        [๔๔]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
ตโปทาราเม   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  สมิทฺธิ  รตฺติยา  ปจฺจูสสมย  ๑   
ปจฺจุฏาย   เยน   ตโปทา   เตนุปสงฺกมิ   คตฺตานิ  ปริสิ ฺจิตุ  ตโปเท   
คตฺตานิ    ปรสิิ ฺจิตฺวา   ปจฺจุตฺตริตฺวา   เอกจีวโร   อฏาสิ   คตฺตานิ   
สุกฺขาปยมาโน ๒ ฯ   
        [๔๕]  อถ โข อ ฺตรา เทวตา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา   
เกวลกปฺป     ตโปท     โอภาเสตฺวา    เยน    อายสฺมา    สมิทฺธิ   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    เวหาส     ิตา    อายสฺมนฺต   สมทิฺธึ   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                อภุตฺวา ภิกฺขสิ ภิกฺขุ        น หิ ภุตฺวาน ภิกฺขสิ   
                ภุตฺวาน ภิกฺขุ ภิกฺขสฺสุ       มา ต กาโล อุปจฺจคาติ ฯ   
#๑ ปจฺจุสสมเยติป ปาโ ฯ  ๒ ม. ปุพฺพาปยมาโน ฯ    
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        [๔๖] กาล โวห น ชานามิ       ฉนฺโน กาโล น ทิสฺสติ   
                ตสฺมา อภุตฺวา ภิกฺขามิ      มา ม กาโล อุปจฺจคาติ ฯ   
        [๔๗]   อถ   โข  สา  เทวตา  ปวิย  ปติฏหิตฺวา  อายสฺมนฺต   
สมิทฺธึ   เอตทโวจ   ทหโร   ตฺว   ภิกฺขุ   ปพฺพชิโต   สุสุ  กาฬเกโส   
ภเทฺรน   โยพฺพเนน  สมนฺนาคโต  ปเมน  วยสา  อนิกฺกีฬิตาวี  กาเมสุ   
ภุ ฺช ภิกฺขุ มานุสเก กาเม มา สนฺทิฏ ิก หิตฺวา กาลิก อนุธาวีติ ฯ   
        [๔๘]   น  ขฺวาห  อาวุโส  สนฺทฏิ ิก  หิตฺวา  กาลิก  อนุธาวามิ   
กาลิก ฺจ   ขฺวาห   อาวุโส   หิตฺวา   สนฺทิฏ ิก   อนุธาวามิ   กาลิกา   
หิ   อาวุโส   กามา  วุตฺตา  ภควตา  พหุทุกฺขา  พหูปายาสา  อาทีนโว   
เอตฺถ   ภิยฺโย   ๑   สนฺทิฏ ิโก   อย  ธมฺโม  อกาลโิก  เอหิปสฺสโิก   
โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิ ฺ ูหีติ ฯ   
        [๔๙]   กถ ฺจ  ภิกฺขุ  กาลิกา  กามา  วุตฺตา  ภควตา  พหุทุกฺขา   
พหูปายาสา   อาทีนโว   เอตฺถ   ภิยฺโย   กถ  สนฺทิฏ ิโก  อย  ธมโฺม   
อกาลิโก เอหิปสฺสิโก โอปนยิโก ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิ ฺ ูหีติ ฯ   
        [๕๐]   อห   โข  อาวุโส  นโว  อจิรปพฺพชิโต  อธุนาคโต  อิม   
ธมฺมวินย   น   ตาห   สกโฺกมิ  วิตฺถาเรน  อาจิกฺขิตุ  อย  โส  ภควา   
อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ราชคเห   วิหรติ   ตโปทาราเม   ต  ภควนฺต   
อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ  ปุจฺฉ  ๒  ยถา  เต  ภควา  พฺยากโรติ  ตถา   
น   ธาเรยฺยาสีติ   ฯ   น   โข   ภิกฺขุ  สกุโร  โส  ภควา  อเมฺหหิ   
#๑ ภีโยติป ปาโ ฯ ๒ ส.ี ปุจฺเฉยฺยาสิ ฯ    
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อุปสงฺกมิตุ    อ ฺาหิ   มเหสกฺขาหิ   เทวตาหิ   ปรวุิโต   สเจ   โข   
ตฺว   ภิกฺขุ   ต   ภควนฺต   อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ  ปุจฺเฉยฺยาสิ  มยป   
อาคจฺเฉยฺยาม   ธมฺมสฺสวนายาติ   ๑  ฯ  เอวมาวุโสติ  โข  อายสฺมา   
สมิทฺธิ   ตสฺสา   เทวตาย  ปฏิสฺสุณิตฺวา  ๒  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
        [๕๑]   เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   อายสฺมา   สมิทฺธิ   ภควนฺต   
เอตทโวจ   อิธาห   ภนฺเต   รตฺติยา   ปจฺจูสสมย   ปจฺจุฏาย   เยน   
ตโปทา     เตนุปสงฺกมึ    คตฺตานิ    ปรสิิ ฺจิตุ    ตโปเท    คตฺตานิ   
ปริสิ ฺจิตฺวา   ปจฺจุตฺตริตฺวา  เอกจีวโร  อฏาสึ  คตฺตานิ  สุกฺขาปยมาโน   
อถ  โข  ภนฺเต  อ ฺตรา  เทวตา  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา   
เกวลกปฺป      ตโปท      โอภาเสตฺวา     เยนาห     เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา เวหาส  ิตา อิมาย คาถาย อชฺฌภาสิ   
                อภุตฺวา ภิกฺขสิ ภิกฺขุ        น หิ ภุตฺวาน ภิกฺขสิ   
                ภุตฺวาน ภิกฺขุ ภิกฺขสฺสุ       มา ต กาโล อุปจฺจคาติ ฯ   
เอว วุตฺเต อห ภนฺเต ต เทวต คาถาย อชฺฌภาสึ ๓   
                กาล โวห น ชานามิ       ฉนโฺน กาโล น ทิสฺสติ   
                ตสฺมา อภุตฺวา ภิกฺขามิ      มา ม กาโล อุปจฺจคาติ ฯ   
อถ   โข   ภนฺเต   สา   เทวตา  ปวิย  ปติฏหิตฺวา  ม  เอตทโวจ   
#๑ ธมฺมสวนายาตีติป ปาโ ฯ  ๒ ย.ุ ปฏิสฺสุตฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. ปจฺจภาสึ ฯ    
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ทหโร   ตฺว   ภิกฺขุ   ปพฺพชิโต   สุส ุ  กาฬเกโส  ภเทฺรน  โยพฺพเนน   
สมนฺนาคโต    ปเมน   วยสา   อนิกฺกฬีิตาวี   กาเมสุ   ภุ ฺช   ภิกฺขุ   
มานุสเก   กาเม   มา   สนทฺิฏ ิก  หิตฺวา  กาลิก  อนธุาวีติ  ฯ  เอว   
วุตฺตาห   ภนฺเต   ต  เทวต  เอตทโวจ  น  ขฺวาห  อาวุโส  สนฺทฏิ ิก   
หิตฺวา   กาลกิ  อนุธาวามิ  กาลิก ฺจ  ขฺวาห  อาวุโส  หิตฺวา  สนทฺิฏ ิก   
อนุธาวามิ   กาลิกา   ห ิ  อาวุโส   กามา  วุตฺตา  ภควตา  พหุทุกฺขา   
พหูปายาสา    อาทีนโว    เอตฺถ   ภิยฺโย   สนฺทิฏ ิโก   อย   ธมฺโม   
อกาลิโก   เอหิปสฺสิโก   โอปนยิโก   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหีติ  ฯ   
เอว   วุตฺเต   ภนฺเต   สา   เทวตา   ม   เอตทโวจ  กถ ฺจ  ภิกฺขุ   
กาลิกา   กามา   วุตฺตา   ภควตา   ฬหุทกฺุขา   พหูปายาสา  อาทีนโว   
เอตฺถ   ภิยฺโย   กถ   สนฺทฏิ ิโก   อย  ธมฺโม  อกาลโิก  เอหิปสฺสิโก   
โอปนยิโก   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   วิ ฺ ูหีติ   ฯ  เอว  วุตฺตาห  ภนฺเต   
ต    เทวต   เอตทโวจ   อห   โข   อาวุโส   นโว   อจิรปพฺพชิโต   
อธุนาคโต   อิม   ธมฺมวินย   น   ตาห  สกฺโกมิ  วิตฺถาเรน  อาจิกฺขิตุ   
อย   โส  ภควา  อรห  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  ราชคเห  วิหรติ  ตโปทาราเม   
ต    ภควนฺต   อุปสงฺกมิตฺวา   เอตมตฺถ   ปุจฺฉ   ยถา   เต   ภควา   
พฺยากโรติ   ตถา   น   ธาเรยฺยาสีติ   ฯ   เอว  วุตฺเต  ภนฺเต  สา   
เทวตา   ม   เอตทโวจ   น  โข  ภิกฺขุ  สกุโร  โส  ภควา  อเมฺหหิ   
อุปสงฺกมิตุ    อ ฺาหิ   มเหสกฺขาหิ   เทวตาหิ   ปรวุิโต   สเจ   โข   
ตฺว   ภิกฺขุ   ต   ภควนฺต   อุปสงฺกมิตฺวา  เอตมตฺถ  ปุจฺเฉยฺยาสิ  มยป    
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อาคจฺเฉยฺยาม   ธมฺมสฺสวนายาติ   ฯ   สเจ   ภนฺเต  ตสฺสา  เทวตาย   
สจฺจ   วจน   อิเธว   สา   เทวตา  อวิทูเรติ  ฯ  เอว  วุตฺเต  สา   
เทวตา   อายสฺมนฺต   สมทิฺธึ   เอตทโวจ   ปุจฺฉ   ภิกฺขุ   ปุจฺฉ  ภิกฺขุ   
ยมห อนุปฺปตฺตาติ ๑ ฯ   
        [๕๒] อถ โข ภควา ต เทวต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                อกฺเขยฺยส ฺ ิโน สตฺตา      อกฺเขยฺยสฺมึ ปติฏ ิตา   
                อกฺเขยฺยมปริ ฺาย         โยคมายนฺติ มจฺจุโน   
                อกฺเขยฺย ฺจ ปริ ฺาย       อกฺขาตาร น ม ฺติ   
                ต ฺหิ ตสฺส น โหตีติ        เยน น วชฺชา น ตสฺส อตฺถ ิ๒   
                สเจ วิชานาสิ วเทหิ ยกฺขาติ ๓ ฯ   
น  ขฺวาห  ภนฺเต  อิมสฺส  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ   
อาชานามิ   สาธุ   เม   ภนฺเต   ภควา  ตถา  ภาสตุ  ยถาห  อิมสสฺ   
ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชาเนยฺยนฺติ ๔ ฯ   
                [๕๓] สโม วิเสสี อุทวา ๕ นิหีโน   
                โย ม ฺติ โส วิวเทถ เตน   
                ตีสุ วิธาสุ อวิกมฺปมาโน   
                สโม วิเสสีติ น ตสฺส โหติ   
                สเจ วิชานาสิ วเทหิ ยกฺขาติ ๖ ฯ   
#๑ ยุ. อนุปฺปตฺโตติ ฯ ๒ สี. น ตสฺส อตฺถีติ ปาตฺตย  น ทิสฺสติ ฯ ๓-๖ ยกฺขีติ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ชาเนยฺยนฺติ ฯ ๕ ยุ. อถ วา ฯ    
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อิมสฺสป  ขฺวาห  ภนฺเต  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ   
น   อาชานามิ  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  ตถา  ภาสตุ  ยถาห  อิมสฺส   
ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ อาชาเนยฺยนฺติ ฯ   
                [๕๔] ปหาสิ สงฺข ๑ น วิมานมาคา ๒   
                อจฺเฉชฺชิ ตณฺห อิธ นามรูเป   
                ต ฉินฺนคนฺถ อนิฆ นิราส   
                ปริเยสมานา นาชฺฌคมม   
                เทวา มนุสฺสา อิธ วา หุร วา   
                สคฺเคสุ วา สพฺพนิเวสเนสุ   
                สเจ วิชานาสิ วเทหิ ยกฺขาติ ฯ   
        [๕๕]  อิมสฺส  ขฺวาห  ภนฺเต  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส เอว   
วิตฺถาเรน อตฺถ อาชานามิ   
                ปาป น กยริา วจสา มนสา   
                กาเยน วา กิ ฺจน สพฺพโลเก   
                กาเม ปหาย สติมา สมฺปชาโน   
                ทกฺุข น เสเวถ อนตฺถส ฺหิตนฺติ ฯ   
                        นนฺทนวคฺโค ทุติโย ฯ   
#๑ สี. สงฺค ฯ ๒ ม. ยุ. น วิมานมชฺฌคา ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
                นนฺทนา นนฺทติ เจว        นตฺถิปุตฺตสเมน จ   
                ขตฺติโย สกมาโน จ        นทิฺทาตนฺทิ จ ทุกฺกร   
                หริิ กฏุิกา นวโม          ทสโม วุตฺโต สมทิฺธินาติ ฯ   
                        _____________ 
                        สตฺติวคฺโค ตติโย   
                        __________  
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                        ปม สตฺติสุตฺต   
        [๕๖]  เอกมนฺต   ิตา  โข  สา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม   
คาถ อภาสิ   
                สตฺติยา วิย โอมฏโ       ฑยฺหมาเนว ๑ มตฺถเก   
                กามราคปฺปหานาย ๒      สโต ภิกฺขุ ปรพฺิพเชติ ฯ   
        [๕๗] สตฺติยา วิย โอมฏโ       ฑยฺหมาเนว มตฺถเก   
                สกฺกายทิฏ ิปฺปหานาย       สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ   
                        ทุติย ผุสติสุตฺต   
        [๕๘] นาผุสนฺต ผุสติ จ          ผุสนฺต ฺจ ตโต ผุเส   
                ตสฺมา ผุสนฺต ผุสติ         อปฺปทุฏปโทสินนฺติ ฯ   
        [๕๙] โย อปฺปทุฏสฺส           นรสฺส ทุสฺสติ   
                สทฺุธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส   
                ตเมว พาล ปจฺเจติ ปาป   
                สขุุโม รโช ปฏิวาตว ขิตฺโตติ ฯ   
#๑ สี. ม. สพฺพตฺถ ฑยฺหมาโนวาติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ ๒ สี. ม. กามราคปฺปหาเนน ฯ    
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                        ตติย ชฏาสุตฺต   
        [๖๐] อนฺโตชฏา พหิชฏา         ชฏาย ชฏิตา ปชา   
                ต ต โคตม ปุจฺฉามิ        โก อิม วิชฏเย ชฏนฺติ ฯ   
        [๖๑] สีเล ปติฏาย นโร สป ฺโ จิตฺต ป ฺ ฺจ ภาวย   
                อาตาป นิปโก ภิกฺขุ        โส อิม วิชฏเย ชฏ ๑   
                เยส ราโค จ โทโส จ     อวิชฺชา จ วิราชติา   
                ขีณาสวา อรหนฺโต         เตส วิชฏิตา ชฏา   
                ยตฺถ นาม ฺจ รูป ฺจ        อเสส อุปรุชฺฌติ   
                ปฏิฆรูปส ฺา ๒ จ        เอตฺถ สา ฉิชชฺเต ๓ ชฏาติ ฯ   
                        จตุตฺถ มโนนิวารณสุตฺต   
        [๖๒] ยโต ยโต มโน นิวารเย    น ทุกฺขเมติ น ตโต ตโต   
                ส สพฺพโต มโน นิวารเย    ส สพฺพโต ทกฺุขา ปมุจฺจตีติ ๔ ฯ   
        [๖๓] น สพฺพโต มโน นิวารเย    มโน ยตตฺตมาคต ๕   
                ยโต ยโต จ ปาปก        ตโต ตโต มโน นวิารเยติ ฯ   
                        ป ฺจม อรหนฺตสุตฺต   
                [๖๔] โย โหติ ภิกฺขุ อรห กตาวี   
                ขีณาสโว อนฺติมเทหธารี ๖   
#๑ โป. ยุ. ชฏนฺติ ฯ ๒ ม. ยุ. ปฏิม ฯ ๓ ม. เอตฺเถสา วิชเฏ ฯ ๔ โป.   
#ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ ๕ ม. ย.ุ น มโน สยตตฺตมาคต ฯ   
#๖ สี. สพฺพตฺถหนฺติมเทหธารีติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ    
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                อห วทามีติป โส วเทยฺย   
                มม วทนฺตีติป โส วเทยฺยาติ ฯ   
                [๖๕] โย โหติ ภิกฺขุ อรห กตาวี   
                ขีณาสโว อนฺติมเทหธารี   
                อห วทามีติป โส วเทยฺย   
                มม วทนฺตีติป โส วเทยฺย   
                โลเก สม ฺ กุสโล วิทิตฺวา   
                โวหารมตฺเตน โส โวหเรยฺยาติ ฯ   
                [๖๖] โย โหติ ภิกฺขุ อรห กตาวี   
                ขีณาสโว อนฺติมเทหธารี   
                มาน นุ โข โส อุปาคมฺม ๑ ภิกฺขุ   
                อห วทามีติป โส วเทยฺย   
                มม วทนฺตีติป โส วเทยฺยาติ ฯ   
                [๖๗] ปหีนมานสฺส น สนติฺ คนฺถา   
                วิธปูตา มานคนฺถสฺส ๒ สพฺเพ   
                ส วีติวตฺโต ยมต สุเมโธ   
                อห วทามีติป โส วเทยฺย   
                มม วทนฺตีติป โส วเทยฺย ๓   
                โลเก สม ฺ ๔ กุสโล วิทิตฺวา   
                โวหารมตฺเตน โส โวหเรยฺยาติ ฯ   
#๑ โป. ม. อุปคมฺม ฯ ๒ สี. ม. มานคนฺธสฺส ฯ ๓ สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
#๔ โป. ม. ม ฺต. ฯ    
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                        ฉฏ ปชฺโชตสุตฺต   
        [๖๘] กติ โลกสฺม ิปชฺโชตา       เยหิ โลโก ปกาสติ ๑   
                ภควนฺต ปุฏ ุมาคมฺม        กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ   
        [๖๙] จตฺตาโร โลเก ปชฺโชตา    ป ฺจเมตฺถ น วิชฺชติ   
                ทวิา ตปติ อาทิจฺโจ        รตฺติมาภาติ จนฺทิมา   
                อถ อคฺคิ ทิวารตฺตึ         ตตฺถ ตตฺถ ปกาสติ ๒   
                สมฺพุทฺโธ ตปต เสฏโ      เอสา อาภา อนุตฺตราติ ฯ   
                        สตฺตม สรสุตฺต   
        [๗๐] กโุต สรา นิวตฺตนฺติ        กตฺถ วฏฏ น วตฺตติ ๓   
                กตฺถ นาม ฺจ รูป ฺจ        อเสส อุปรุชฺฌตีติ ฯ   
        [๗๑] ยตฺถ อาโป จ ปวี        เตโช วาโย น คาธติ   
                อโต สรา นิวตฺตนฺติ        เอตฺถ วฏฏ น วตฺตติ   
                เอตฺถ นาม ฺจ รูป ฺจ       อเสส อุปรุชฺฌตีติ ฯ   
                        อฏม มหทฺธนสุตฺต   
        [๗๒] มหทฺธนา มหาโภคา        รฏวนฺโตป ขตฺติยา   
                อ ฺม ฺาภิคิชฺฌนฺติ         กาเมสุ อนลงฺกตา   
                เตสุ อุสฺสุกชาเตสุ         ภวโสตานุสาริสุ   
                โรธตณฺห ๔ ปวาหึสุ ๕    เก โลกสฺมึ อนุสฺสุกาติ ฯ   
#๑-๒ สี. ปภาสติ ฯ ๓ ยุ. วฏฏติ ฯ ๔ สี. โกธตณฺห ฯ ย.ุ เคธตณฺห ฯ   
#๕ ม. ย ุปชหึสุ ฯ    
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        [๗๓] หิตฺวา อคาร ปพฺพชิตา      หิตฺวา ปุตฺต ปสุมฺปย   
                หตฺิวา ราค ฺจ โทส ฺจ      อวิชฺช ฺจ วิราชิย   
                ขีณาสวา อรหนฺโต         เต โลกสฺมึ อนุสฺสุกาติ ฯ   
                        นวม จตุจกฺกสุตฺต   
        [๗๔] จตุจกฺก นวทฺวาร          ปุณฺณ โลเภน สยุต   
                ปงฺกชาต มหาวีร          กถ ยาตฺรา ภวิสฺสตีติ ฯ   
        [๗๕] เฉตฺวา นทฺธึ ๑          วรตฺต ฺจ อิจฺฉาโลภ ฺจ ปาปก   
                สมูล ตณฺห อพฺพุยฺห ๒      เอว ยาตฺรา ภวิสฺสตีติ ฯ   
                        ทสม เอณิชงฺฆสุตฺต   
        [๗๖] เอณิชงฺฆ กิส วีร          อปฺปาหาร อโลลุป   
                สหีเวกจร นาค           กาเมสุ อนเปกฺขิน   
                อุปสงฺกมฺม ปุจฺฉาม         กถ ทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ   
        [๗๗] ป ฺจ กามคุณา โลเก       มโนฉฏา ปเวทิตา   
                เอตฺถ ฉนฺท วิราชิตฺวา      เอว ทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ   
                        สตฺติวคฺโค ตติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                สตฺติยา ผุสติ เจว         ชฏา มโนนิวารณา   
                อรหนฺเตน ปชฺโชโต        สรา มหทฺธเนน จ   
                จตุจกฺเกน นวม           เอณิชงฺเฆน เต ทสาติ ฯ   
                        _______________ 
#๑ สี. ย.ุ นนทฺึ ฯ ๒ อพฺพุฬฺหาติป ปาโ ฯ    
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                        สตุลลฺปกายิกวคฺโค จตุตฺโถ   
                        ___________ 
                        ปม สพฺภิสุตฺต   
        [๗๘]  เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ   โข   สมฺพหุลา   สตุลฺลปกายิกา   
เทวตาโย   อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา  เกวลกปฺป  เชตวน   
โอภาเสตฺวา    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ   
        [๗๙]  เอกมนฺต   ิตา  โข  เอกา  เทวตา  ภควโต สนฺติเก อิม   
คาถ อภาสิ   
                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต สทฺธมฺมม ฺาย         เสยฺโย โหติ น ปาปโยติ ฯ   
        [๘๐] อถ โข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต สทฺธมฺมม ฺาย         ป ฺ ๑ ลภติ นา ฺโตติ ฯ   
        [๘๑] อถ โข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต สทธฺมฺมม ฺาย         โสกมชฺเฌ น โสจตีติ ฯ   
        [๘๒] อถ โข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
#๑ ม. ย.ุ ป ฺา ฯ    
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                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต สทฺธมฺมม ฺาย         าติมชฺเฌ วิโรจตีติ ฯ   
        [๘๓] อถ โข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต สทฺธมฺมม ฺาย         สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคตินฺติ ฯ   
        [๘๔] อถ โข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต สทฺธมฺมม ฺาย         สตฺตา ติฏนฺติ สาตตนฺติ ฯ   
อถ   โข   อปรา  เทวตา  ภควนฺต  เอตทโวจ  กสฺส  นุ  โข  ภควา   
สุภาสิตนฺติ ฯ   
        [๘๕] สพฺพาส โว สุภาสิต ปริยาเยน อปจ มมาป สุณาถ   
                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต สทฺธมฺมม ฺาย         สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ [๑]-   
                        ทุติย มจฺฉริสุตฺต   
        [๘๖]  เอก  สมย  ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม    ฯ    อถ    โข   สมฺพหุลา   สตุลฺลปกายิกา   เทวตาโย   
อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา     อภิกฺกนฺตวณฺณา     เกวลกปฺป     เชตวน   
โอภาเสตฺวา    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต...   
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ   
        [๘๗]   เอกมนฺต    ิตา  โข  เอกา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก   
#๑ ม. อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา ตา เทวตาโย ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ   
#กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายึสูติ ฯ    
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อิม คาถ อภาสิ   
                มจฺเฉรา จ ปมาทา จ      เอว ทาน น ทียติ   
                ปุ ฺมากงฺขมาเนน         เทยฺย โหติ วิชานตาติ ฯ   
        [๘๘]  อถ  โข  อปรา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก อิมา คาถาโย   
อภาสิ   
                ยสฺเสว ภีโต น ททาติ มจฺฉรี ตเทว อททโต ๑ ภย   
                ชฆิจฺฉา จ ปปาสา จ       ยสฺส ภายติ มจฺฉรี   
                ตเมว พาล ผุสติ          อสฺม ึโลเก ปรมฺห ิจ   
                ตสฺมา วิเนยฺย มจฺเฉร      ทชฺชา ทาน มลาภิภู   
                ปุ ฺานิ ปรโลกสฺมึ         ปติฏา โหนฺติ ปาณินนฺติ ฯ   
        [๘๙] อถ โข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิมา คาถาโย อภาสิ   
                เต มเตสุ น มิยฺยนฺติ       อทฺธานว ๒ สหาวช   
                อปฺปสฺมึ เย ปเวจฺฉนฺติ      เอส ธมฺโม สนนฺตโน   
                อปฺปเสฺมเก ปเวจฺฉนฺติ      พหุเนเก น ทิจฺฉเร   
                อปฺปสฺมา ทกฺขิณา ทินฺนา     สหสฺเสน สม ๓ มิตาติ ฯ   
        [๙๐] อถ โข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิมา คาถาโย อภาสิ   
                ททฺุทท ททมานาน          ทกฺุกร กมฺม กพฺุพต   
                อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ        สต ธมฺโม ทรุนฺวโย   
#๑ ยุ. ตเทวทาทโต ฯ ๒ ส.ี ม. ย.ุ ปนถฺานว ฯ ๓ ส.ี สมปฺปตาติ ฯ    
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                ตสฺมา สต ฺจ อสต ฺจ       นานา โหติ อิโต คติ   
                อสนฺโต นิรย ยนฺติ         สนฺโต สคฺคปรายนาติ ฯ   
อถ   โข  อปรา  เทวตา   ภควนฺต  เอตทโวจ  กสฺส  นุ  โข  ภควา   
สุภาสิตนฺติ ฯ   
        [๙๑] สพฺพาส โว สุภาสิต ปริยาเยน อปจ มมาป สุณาถ   
                ธมฺม จเร โยป สมุ ฺชก ๑ จเร   
                ทาร จ โปส ทท อปฺปกสฺมึ   
                สต สหสฺสาน สหสฺสยาคิน   
                กลป นาคฺฆนฺติ ตถาวิธสฺส เตติ ฯ   
        [๙๒] อถ โข อปรา เทวตา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                เกเนส ย ฺโ วิปุโล มหคฺคโต   
                สเมน ทินฺนสฺส น อคฺฆเมติ   
                กถ ๒ สหสฺสาน สหสฺสยาคิน   
                กลป นาคฺฆนฺติ ตถาวิธสฺส เตติ ฯ   
        [๙๓] อถ โข ภควา ต เทวต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ททนฺติ เหเก วิสเม นิวิฏา   
                ฆตฺวา ๓ วธิตฺวา อถ โสจยิตฺวา   
#๑ สี. ย.ุ สมจฺุฉก ฯ ๒ สี. ม. ยุ. สต ฯ ๓ ส.ี ฌตฺวา ฯ ยุ. เฉตฺวา ฯ    
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                สา ทกฺขิณา อสฺสุมุขา สทณฺฑา   
                สเมน ทินฺนสฺส น อคฺฆเมติ   
                เอว [๑]- สหสฺสาน สหสฺสยาคิน   
                กลป นาคฺฆนฺติ ตถาวิธสฺส เตติ ฯ   
                        ตติย สาธุสุตฺต   
        [๙๔]  อถ  โข  สมฺพหุลา  สตุลลฺปกายิกา  เทวตาโย อภิกฺกนฺตาย   
รตฺติยา    อภิกฺกนตฺวณฺณา   เกวลกปฺป   เชตวน   โอภาเสตฺวา   เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
อฏสุ ฯ   
        [๙๕]  เอกมนฺต   ิตา  โข  เอกา  เทวตา  ภควโต สนฺติเก อิม   
อุทาน อุทาเนสิ   
        สาธุ โข มาริส ทาน   
                มจฺเฉรา จ ปมาทา จ      เอว ทาน น ทียติ   
                ปุ ฺมากงฺขมาเนน         เทยฺย โหติ วิชานตาติ ฯ   
        [๙๖]   อถ  โข  อปรา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   
                สาธุ โข มาริส ทาน       อปจ อปฺปกสฺมึป สาหุ ๒ ทาน   
                อปฺปเสฺมเก ปเวจฺฉนฺติ      พหุเนเก น ทิจฺฉเรู   
                อปฺปสฺมา ทกฺขิณา ทินฺนา     สหสฺเสน สม มิตาติ ฯ   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร สตนฺติ อตฺถิ ฯ ๒ ย.ุ อปฺปสฺมึป สาธูติ ทิสฺสติ ฯ    
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        [๙๗]   อถ  โข  อปรา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   
        สาธุ โข มาริส ทาน  อปฺปกสฺมึป สาหุ ทาน   
                อปจ สทฺธายป สาหุ ทาน   
                ทาน ฺจ ยุทฺธ ฺจ สมานมาหุ   
                อปฺปาป สนฺตา พหุเก ชินนติฺ   
                อปฺปมฺป เจ สทฺทหาโน ททาติ   
                เตเนว โส โหติ สุขี ปรตฺถาติ ฯ   
        [๙๘]   อถ  โข  อปรา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   
                สาธุ โข มาริส ทาน       อปฺปกสฺมึป สาหุ ทาน   
                สทฺธายป สาหุ ทาน        อปจ ธมฺมลทธฺสฺสป สาหุ ทาน   
                โย ธมฺมลทฺธสสฺ ททาติ ทาน   
                อุฏานวิริยาธิคตสฺส ชนฺตุ   
                อติกฺกมฺม [๑]- เวตรณึ ยมสฺส   
                ทพฺิพานิ านานิ อุเปติ มจฺโจติ ฯ   
        [๙๙]   อถ  โข  อปรา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   
                สาธุ โข มาริส ทาน       อปฺปกสฺมึป สาหุ ทาน   
                สทฺธายป สาหุ ทาน        ธมฺมลทฺธสฺสป สาหุ ทาน   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร โสติ อตฺถิ ฯ    
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                อปจ วิเจยฺยทานป สาธุ   
                วิเจยฺยทาน สุคตปฺปสตฺถ   
                เย ทกฺขิเณยฺยา อิธ ชีวโลเก   
                เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ   
                วีชานิ วุตฺตานิ ยถา สุเขตฺเตติ ฯ   
        [๑๐๐] อถ โข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม อุทาน อุทาเนสิ   
                สาธุ โข มาริส ทาน       อปฺปกสฺมึป สาหุ ทาน   
                สทฺธายป สาหุ ทาน        ธมฺมลทฺธสฺสป สาหุ ทาน   
                วิเจยฺยทานป สาธุ         อปจ ปาเณสุป สาธุ สยโม   
                โย ปาณภูตานิ ๑ อเหย จร   
                ปรูปวาทา น กโรติ ปาป   
                ภีรุ ปสสนฺติ น หิ ตตฺถ สูร   
                ภยา หิ สนฺโต น กโรนฺติ ปาปนฺติ ฯ   
อถ   โข   อปรา  เทวตา  ภควนฺต  เอตทโวจ  กสฺส  นุ  โข  ภควา   
สุภาสิตนฺติ ฯ   
        [๑๐๑] สพฺพาส โว สุภาสิต ปริยาเยน อปจ มมาป ๒ สุณาถ   
                สทฺธาหิ ๓ ทาน พหุธา ปสตฺถ   
                ทานา จ ๔ โข ธมฺมปทว เสยฺโย   
#๑ ยุ. ปาณภูเตสุ ฯ ๒ ยุ. มมปติ ทิสฺสติ ฯ ๓ อทฺธาหีติ วา ปาโ ฯ   
#๔ สี. ทาน ฺจ ฯ    
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                ปพฺุเพว หิ ปุพฺพตเรว สนฺโต   
                นพฺิพานเมวชฺฌคมม สป ฺาติ ฯ   
                        จตุตฺถ นสนฺติสุตฺต   
        [๑๐๒]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม    ฯ    อถ    โข   สมฺพหุลา   สตุลฺลปกายิกา   เทวตาโย   
อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา     อภิกฺกนฺตวณฺณา     เกวลกปฺป     เชตวนๆ   
โอภาเสตฺวา    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ   
        [๑๐๓]   เอกมนฺต   ิตา  โข  เอกา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก   
อิม คาถ อภาสิ   
                น สนฺติ กามา มนุเชสุ นิจฺจา   
                สนฺตีธ กมนียานิ เยสุ พทฺโธ   
                เยสุ ปมตฺโต ๑ อปุนาคมน   
                อนาคนฺตฺวา ปุริโส มจฺจุเธยฺยาติ ฯ   
                ฉนฺทช อฆ ฉนฺทช ทุกฺข   
                ฉนฺทวินยา อฆวินโย   
                อฆวินยา ทุกฺขวินโยติ ฯ   
                น เต กามา ยานิ จิตฺรานิ ๒ โลเก   
#๑ สี. เยสุ จ พทฺโธ สุปมตฺโต ฯ ๒ สี. กามานิ จิตฺรานิ ฯ    
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                สงฺกปฺปราโค ปรุิสสฺส กาโม   
                ติฏนฺติ จิตฺรานิ ตเถว โลเก   
                อเถตฺถ ธรีา วินยนฺติ ฉนฺท ฯ   
                โกธ ชเห วิปฺปชเหยฺย มาน   
                ส ฺโชน สพฺพมติกฺกเมยฺย   
                ต นามรูปสฺมิมสชฺชมาน   
                อกิ ฺจน นานุปตนฺติ ทุกฺขา ฯ   
                ปหาสิ สงฺข น วิมานมาคา ๑   
                อจฺเฉชฺชิ ตณฺห อิธ นามรูเป   
                ต ฉินฺนคนฺถ อนิฆ นิราส   
                ปริเยสมานา นาชฺฌคมม ๒   
                เทวา มนุสฺสา อิธ วา หุร วา   
                สคฺเคสุ วา สพฺพนิเวสเนสูติ ฯ   
        [๑๐๔] ต ฺเจ หิ นาทฺทกฺขุ ตถา วิมุตฺต [อิจฺจายสฺมา โมฆราชา]   
                เทวา มนุสฺสา อิธ วา หุร วา   
                นรุตฺตม อตฺถจร นราน   
                เย ต นมสฺสนฺติ ปสสิยา เตติ ฯ   
        [๑๐๕] ปสสิยา เตป ภวนฺติ ภิกฺขุ [โมฆราชาติ ภควา]   
                เย ต นมสฺสนฺติ ตถา วิมุตฺต   
#๑ โป. ม. ยุ. น วิมานมชฌฺคา ฯ ๒ ยุ. น จ อชฺฌคมม ฯ    
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                อ ฺาย ธมฺม วิจิกิจฺฉ ปหาย   
                สงฺคาติตา ๑ เตป ภวนฺติ ภิกฺขูติ ฯ   
                        ป ฺจม อุชฺฌานส ฺ ิสุตฺต   
        [๑๐๖]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม    ฯ    อถ    โข   สมฺพหุลา   อุชฺฌานส ฺ ิกา   เทวตาโย   
อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา  อภิกฺกนฺตวณฺณา  เกวลกปฺป  เชตวน  โอภาเสตฺวา   
เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา เวหาส อฏสุ ฯ   
        [๑๐๗]  เวหาส   ิตา  โข  เอกา  เทวตา  ภควโต สนฺติเก อิม   
คาถ อภาสิ   
                อ ฺถา สนฺตมตฺตาน        อ ฺถา โย ปเวทเย   
                นกิจฺจ กิตวสฺเสว          ภุตฺต เถยฺเยน ตสฺส ต   
                ย ฺหิ กยิรา ต ฺหิ วเท      ย น กยริา น ต วเท   
                อกโรนฺต ภาสมานาน ๒    ปริชานนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ   
        [๑๐๘] นยิท ภาสิตมตฺเตน         เอกนฺตสวเนน วา                               
                อนุกฺกมิตเว สกฺกา         ยาย ปฏิปทา ทฬฺหา ๓   
                ยาย ธีรา ปมุจฺจนฺติ        ฌายโิน มารพนฺธนา   
                น เว ธีรา ปกุพฺพนฺติ       วิทตฺิวา โลกปรยิาย   
                อ ฺาย นิพฺพุตา ธีรา       ติณฺณา โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ   
#๑ สงฺคาติคาติ วา สงฺขาติคาติ วา ปาโ ฯ ๒ ม. อกโรนฺต อภาสมาน ฯ   
#๓ สี. ปฏิปทฬฺหา ฯ    
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        [๑๐๙]   อถ  โข  ตา  เทวตาโย  ปวิย  ปติฏหิตฺวา  ภควโต   
ปาเทสุ   สิรสา   นิปติตฺวา   ภควนฺต  เอตทโวจุ  อจฺจโย  โน  ภนเฺต   
อจฺจคมา   ยถาพาลา   ยถามูฬฺหา   ยถาอกุสลา   ยา   มย   ภควนฺต   
อปสาเทตพฺพ    อม ฺ ิมฺหา    ตาส    โน    ภนฺเต   ภควา   อจฺจย   
อจฺจยโต   ปฏิคฺคณฺหาตุ   อายตึ   สวรายาติ   ฯ   อถ   โข   ภควา   
สิต ปาตฺวากาสิ ฯ   
        [๑๑๐]  อถ  โข ตา เทวตาโย ภิยฺโยโส มตฺตาย ๑ อุชฺฌายนฺติโย   
เวหาส อพฺภุคฺคจฺฉฉ ฯ เอกา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                อจฺจย เทสยนฺตีน          โย เจ ๒ น ปฏิคณฺหติ   
                โกปนฺตโร โทสครุ         ส เวร ปฏิมุจฺจตีติ ฯ   
                อจฺจโย เจ น วิชเฺชถ      โนจีธ อปหต ๓ สิยา   
                เวรานิ น จ สมเฺมยฺยุ      เกนีธ ๔ กุสโล สยิาติ ฯ   
                กสฺสจฺจยา น วิชฺชนฺติ       กสฺส นตฺถิ อปาหต   
                โก น สมฺโมหมาปาทิ       โกธ ธีโร สทา สโตติ ฯ   
        [๑๑๑] ตถาคตสฺส พุทฺธสฺส         สพฺพภูตานุกมฺปโน   
                ตสฺสจฺจยา น วิชฺชนฺติ       ตสฺส นตฺถิ อปาหต   
                โส น สมฺโมหมาปาทิ       โสธ ๕ ธีโร สทา สโตติ ฯ   
                อจฺจย เทสยนฺตีน          โย เจ น ปฏิคณฺหติ   
#๑ ภีโยโส มตฺตายาติป ปาโ ฯ ๒ โป. ย.ุ โย เว ฯ ๓ สี. ม. จีธ อปคต ฯ   
#ยุ. จีธาปคต ฯ ๔ สี. โกนธี ฯ ๕ โป. ม. โสว ฯ    
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                โกปนฺตโร โทสครุ         ส ๑ เวร ปฏิมุจฺจติ   
                ต เวร นาภินนฺทามิ        ปฏิคฺคณฺหามิ โวจฺจยนฺติ ฯ   
                        ฉฏ สทฺธาสุตฺต   
        [๑๑๒]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม    ฯ    อถ    โข   สมฺพหุลา   สตุลฺลปกายิกา   เทวตาโย   
อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา  อภิกฺกนฺตวณฺณา  เกวลกปฺป  เชตวน  โอภาเสตฺวา   
เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต อฏสุ ฯ   
        [๑๑๓]   เอกมนฺต   ิตา  โข  เอกา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก   
อิม คาถ อภาสิ   
                สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ   
                โน เจ อสฺสทฺธิยมวติฏติ   
                ยโส จ กิตฺตี จ ตตฺวสฺส โหติ ๒   
                สคฺค ฺจ โส คจฺฉติ สรีร ปหายาติ ฯ   
                โกธ ชเห วิปฺปชเหยฺย มาน   
                ส ฺโชน สพฺพมติกฺกเมยฺย   
                ต นามรูปสฺมิมสชฺชมาน   
                อกิ ฺจน นานุปตนฺติ สงฺคาติ ฯ   
#๑ สี. ย.ุ ย ฯ ๒ สี. ยโต สา จ กิตฺตี จ ต ตสฺส โหตีติป วต ตสฺส โหตีติป   
#ปาโ ฯ    
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        [๑๑๔] ปมาทมนุยุ ฺชนฺติ           พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา   
                อปฺปมาท ฺจ เมธาวี        ธน เสฏว รกขฺติ   
                มา ปมาทมนุยุ ฺเชถ        มา กามรติสนฺถว   
                อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต      ปปฺโปติ ปรม สุขนฺติ ฯ   
                        สตฺตม สมยสุตฺต   
        [๑๑๕]   เอวมฺเม   สตุ   เอก   สมย  ภควา  สกเฺกสุ  วิหรติ   
กปลวตฺถุสฺม ึ   มหาวเน    มหตา    ภิกขฺุสงฺเฆน   สทฺธึ   ป ฺจมตฺเตหิ   
ภิกฺขุสเตหิ   สพฺเพเหว   อรหนฺเตหิ   ฯ  ทสหิ  จ  โลกธาตูหิ  เทวตา�    
เยภุยฺเยน สนฺนิปติตา โหนฺติ ภควนฺต ทสฺสนาย ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ ฯ   
        [๑๑๖]  อถ  โข  จตุนนฺ  สุทฺธาวาสกายิกาน  เทวาน  เอตทโหสิ   
อย   โข   ภควา   สกฺเกสุ   วิหรติ   กปลวตฺถุสฺมึ   มหาวเน  มหตา   
ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   ป ฺจมตฺเตหิ   ภิกฺขุสเตหิ   สพฺเพเหว   อรหนฺเตหิ   
ทสหิ   จ   โลกธาตูหิ  เทวตา  เยภุยฺเยน  สนฺนิปติตา  โหนฺติ  ภควนฺต   
ทสฺสนาย   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  ยนฺนูน  มยมปฺ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกเมยฺยาม   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต สนฺติเก ปจฺเจกคาถา ภาเสยฺยามาติ ฯ   
        [๑๑๗]  อถ  โข  ตา  เทวตา  เสยฺยถาป  นาม  พลวา  ปุริโส   
สมฺมิ ฺชิต   วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสาริต   วา  พาห  สมฺมิ ฺเชยฺย   
เอวเมว  สุทฺธาวาเสสุ  เทเวสุ  อนฺตรหิตา  ภควโต  ปุรโต ปาตุรหสุ ฯ   
อถ โข ตา เทวตา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ   
        [๑๑๘]  เอกมนฺต   ิตา  โข  เอกา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก    
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อิม คาถ อภาสิ   
                มหาสมโย ปวนสฺมึ         เทวกายา สมาคตา   
                อาคตมฺห อิม ธมฺมสมย      ทกฺขิตาเยว อปราชิตสงฺฆนฺติ ฯ   
        [๑๑๙] อถ โข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                ตตฺร ภิกฺขโว สมาทหสุ   
                จิตฺต อตฺตโน อุชุกมกสุ   
                สารถีว เนตฺตานิ คเหตฺวา   
                อินฺทฺริยานิ รกขฺนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ   
        [๑๒๐] อถ โข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ                        
                เฉตฺวา ขีล เฉตฺวา ปลีฆ   
                อินฺทขีล โอหจฺจมเนชา ๑   
                เต จรนฺติ สุทฺธา วิมลา   
                จกขฺุมตา สุทนฺตา สุสู นาคาติ ฯ   
        [๑๒๑] อถ โข อปรา เทวตา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                เยเกจิ พุทฺธ สรณ คตาเส   
                น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ   
                ปหาย มานุส เทห         เทวกาย ปริปูเรสสฺนฺตีติ ฯ   
                        อฏม สกลิกสุตฺต   
        [๑๒๒]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
#๑ สี. อูหจฺจ อูปจฺจาติป เทฺว ปาา ฯ ม. อุหจฺจ ฯ    
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มทฺทกุจฺฉิสฺมึ  มิคทาเย  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควโต  ปาโท ๑   
สกลิกาย   ขโต   ๒  โหติ  ฯ  ภูสา  สทุ  ภควโต  เวทนา  วตฺตนฺติ   
สารีริกา  ทุกขฺา  ติพฺพา  ขรา  กฏกา  อสาตา  อมนาปา  ฯ  ตา  สทุ   
ภควา   สโต   สมฺปชาโน   อธิวาเสติ   อวิห ฺมาโน   ฯ   อถ  โข   
ภควา   จตุคฺคุณ   สงฺฆาฏึ   ป ฺาเปตฺวา  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  สหีเสยฺย   
กปฺเปติ ปาเท ๓ ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน ฯ   
        [๑๒๓]  อถ  โข  สตฺตสตา  สตุลฺลปกายิกา เทวตาโย อภิกฺกนฺตาย   
รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา   เกวลกปฺป   มทฺทกุจฺฉึ   โอภาเสตฺวา   เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
อฏสุ ฯ   
        [๑๒๔]   เอกมนฺต   ิตา  โข  เอกา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก   
อิม   อุทาน   อุทาเนสิ   นาโค   วต  โภ  สมโณ  โคตโม  นาควตา   
จ  ปนุปฺปนนฺา  ๔  สารีรกิา  เวทนา  ทุกฺขา ติพฺพา ขรา กฏกา อสาตา   
อมนาปา สโต สมฺปชาโน อธิวาเสติ อวิห ฺมาโนติ ฯ   
        [๑๒๕]  อถ  โข  อปรา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ  สีโห  วต  โภ  สมโณ  โคตโม  สีหวตา  จ  ปนุปฺปนฺนา  ๕   
สารีริกา   เวทนา   ทุกฺขา   ติพฺพา   ขรา  กฏกา  อสาตา  อมนาปา   
สโต สมฺปชาโน อธิวาเสติ อวิห ฺมาโนติ ฯ   
#๑ สี. ปาเท ฯ ๒ สี. สกลกิาขโต ฯ ม. สกฺขลิกาย ฯ ๓ ปาเทนาติป ปาโ ฯ   
#๔-๕ ม. ยุ. สมุปฺปนฺนา ฯ    
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        [๑๒๖]  อถ  โข  อปรา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   อาชานีโย   วต   โภ   สมโณ   โคตโม  อาชานียวตา  จ   
ปนุปฺปนฺนา   สารีริกา   เวทนา   ทุกฺขา  ติพฺพา  ขรา  กฏกา  อสาตา   
อมนาปา สโต สมฺปชาโน อธิวาเสติ อวิห ฺมาโนติ ฯ   
        [๑๒๗]  อถ  โข  อปรา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   นิสโภ   วต  โภ  สมโณ  โคตโม  นิสภวตา  จ  ปนปฺุปนฺนา   
สารีริกา   เวทนา   ทุกฺขา   ติพฺพา   ขรา  กฏกา  อสาตา  อมนาปา   
สโต สมฺปชาโน อธิวาเสติ อวิห ฺมาโนติ ฯ   
        [๑๒๘]  อถ  โข  อปรา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   โธรโยฺห   วต   โภ   สมโณ   โคตโม   โธรยฺหวตา   จ   
ปนุปฺปนฺนา   สารีริกา   เวทนา   ทุกฺขา  ติพฺพา  ขรา  กฏกา  อสาตา   
อมนาปา สโต สมฺปชาโน อธิวาเสติ อวิห ฺมาโนติ ฯ   
        [๑๒๙]  อถ  โข  อปรา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ   ทนฺโต   วต  โภ  สมโณ  โคตโม  ทนฺตวตา  จ  ปนปฺุปนฺนา   
สารีริกา  เวทนา  ทุกฺขา  ติพฺพา  ขรา  กฏกา  อสาตา  อมนาปา สโต   
สมฺปชาโน อธิวาเสติ อวิห ฺมาโนติ ฯ   
        [๑๓๐]  อถ  โข  อปรา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก  อิม  อุทาน   
อุทาเนสิ  ปสฺส  สมาธึ  สุภาวิต  ๑  จิตฺต ฺจ สุวิมุตฺต ๒ น จาภิณต ๓   
#๑ สี. กตฺถจิ สีหฬโปตฺถเก สมาธีติ ปาโ น ทิสฺสติ ฯ ม. สุภาวิโต ฯ   
#๒ ยุ. วิมุตฺต ฯ ๓ สี. น วา ปหิณต ฯ ย.ุ อ. อภิณต ฯ    
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น  จาปณต  ๑  น จ สสงฺขารนิคฺคยฺห จาริตวต ๒ โย เอวรูป ปุรสินาค   
ปุริสสีห   ปรุิสอาชานีย   ปุริสนิสภ  ปุริสโธรยฺห  ปุริสทนฺต  อติกฺกมิตพฺพ  
ม ฺเยฺย กิม ฺตฺร อทสฺสนาติ ฯ   
                ป ฺจเวทา สต สม         ตปสฺสี พฺราหฺมณา จร   
                จิตฺต ฺจ เนส น สมฺมา วิมุตฺต   
                หนีตฺตรูปา น ปารงฺคมา เตติ ๓ ฯ   
                ตณฺหาธิปนฺนา วตฺตสีลพทฺธา   
                ลขู ตป วสฺสสต จรนฺตา   
                จิตฺต ฺจ เยส น สมฺมา วิมุตฺต   
                หนีตฺตรูปา น ปารงฺคมา เตติ ๔ ฯ   
                น มานกามสฺส ทโม อิธตฺถิ   
                น โมนมตฺถิ อสมาหิตสฺส   
                เอโก อร ฺเ วิหรมฺปมตฺโต   
                น มจฺจุเธยฺยสฺส ตเรยฺย ปารนฺติ ฯ   
                มาน ปหาย สุสมาหิตตฺโต   
                สุเจตโส สพฺพธิ วิปฺปมุตฺโต   
                เอโก อร ฺเ วิหร อปฺปมตฺโต   
                ส มจฺจุเธยฺยสฺส ตเรยฺย ปารนฺติ ฯ   
#๑ สี. อ. อุปณต ฯ ๒ ม. วาริตคต ฯ ๓-๔ ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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                        นวม ปมปชฺชุนฺนธีตุสตฺุต   
        [๑๓๑]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ   
มหาวเน   กฏูาคารสาลาย   ฯ   อถ  โข  โกกนทา  ปชฺชุนฺนสฺส  ธีตา   
อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา     อภิกฺกนฺตวณฺณา     เกวลกปฺป     มหาวน   
โอภาเสตฺวา    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๑๓๒]  เอกมนฺต  ิตา โข [๑]- โกกนทา ปชฺชนฺุนสฺส ธีตา ภควโต   
สนฺติเก อิมา คาถาโย อภาสิ   
                เวสาลิวเน วิหรนฺต        อคฺค สตฺตสฺส สมฺพุทฺธ   
                โกกนทาหมสฺมิ อภิวนฺเท     โกกนทา ปชชฺุนฺนสฺส ธีตา   
                สตุเมว ปุเร ๒ อาสิ      ธมโฺม จกฺขุมตานุพุทฺโธ   
                สาหทานิ สกฺขิ ชานามิ      มนุิโน เทสยโต สุคตสฺส   
                เยเกจิ อริย ธมฺม         วิครหนฺตา ๓ จรนฺติ ทุมฺเมธา   
                อุเปนฺติ โรรุว โฆร        จิรรตฺต ทุกฺขมนุภวนฺติ   
                เย จ โข อริเย ธมฺเม     ขนฺติยา อุปสเมน อุเปตา   
                ปหาย มานุส เทห         เทวกาย ปริปูเรสสฺนฺตีติ ฯ   
                        ทสม ทุติยปชฺชุนฺนธีตุสตฺุต   
        [๑๓๓]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ   
มหาวเน   กฏูาคารสาลาย   ฯ   อถ   โข   จุลลฺโกกนทา  ปชชฺุนนฺสฺส   
#๑ ยุ. สา เทวตา ฯ ๒ สี. สุมวเม ปุเร ฯ ยุ. สุตเมว เม ปุเร ฯ ๓ ส.ี   
#วิหรนฺตา ฯ    
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ธีตา    อภิกฺกนฺตาย    รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา   เกวลกปฺป   มหาวน   
โอภาเสตฺวา    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺตพ   
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๑๓๔]  เอกมนฺต   ิตา  โข  [๑]- จุลฺลโกกนทา ปชฺชุนฺนสสฺ ธีตา   
ภควโต สนฺติเก อิมา คาถาโย อภาสิ   
                อิธาคมา วิชฺชุปภาสวณฺณา   
                โกกนทา ปชฺชนฺุนสฺส ธีตา   
                พุทฺธ ฺจ ธมฺม ฺจ นมสฺสมานา   
                คาถาวิมา ๒ อตฺถวตี อภาสิ   
                พหุนาป โข น วิภเชยฺย     ปริยาเยน ตาทิโส ธมฺโม   
                สงฺขิตฺตมตฺถ ลปยิสฺสามิ      ยาวตา เม มนสา ปริยตฺต   
                ปาป น กยริา วจสา มนสา   
                กาเยน วา กิ ฺจน สพฺพโลเก   
                กาเม ปหาย สติมา สมฺปชาโน   
                ทกฺุข น เสเวถ อนตฺถส ฺหิตนฺติ ฯ   
                สตุลฺลปกายิกวคฺโค จตุตฺโถ ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                สพฺภิ มจฺฉรินา สาธุ        นสนฺตุชฺฌานส ฺ ิโน   
                สทฺธา สมโย สกลิก        อุโภ ปชชฺุนฺนธีตโรติ ฯ   
                        ________________ 
#๑ ม. ย.ุ สา เทวตา ฯ ๒ คาถา จิมาติป ปาโ ฯ    
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                        อาทิตฺตวคฺโค ป ฺจโม   
                        __________ 
                        ปม อาทิตฺตสุตฺต   
        [๑๓๕]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ  อถ  โข  อ ฺตรา  เทวตา   
อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา     อภิกฺกนฺตวณฺณา     เกวลกปฺป     เชตวน   
โอภาเสตฺวา    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๑๓๖]   เอกมนฺต    ิตา   โข  สา  เทวตา  ภควโต  สนฺติเก   
อิมา คาถาโย อภาสิ   
                อาทิตฺตสฺมึ อคารสฺมึ        ย นีหรติ ภาชน   
                ต ตสฺส โหติ อตฺถาย       โน จ ย ตตฺถ ฑยฺหติ   
                เอวมาทิตฺตโก โลโก ๑    ชราย มรเณน จ   
                นหีเรเถว ทาเนน         ทินนฺ โหติ สุนิพฺภต   
                ทนิฺน สุขผล โหติ          นาทินฺน โหติ ต ตถา   
                โจรา หรนฺติ ราชาโน      อคฺคิ ฑยฺหติ นสฺสติ   
#๑ สี. ย.ุ เอวมาทีปโต โลโก ฯ เอวมาทิตฺตเก โลเกติป ปาเน ปน ภวิตพฺพ ฯ    
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                อถ อนฺเตน ชหติ          สรรี สปริคฺคห   
                เอตท ฺาย เมธาวี        ภุ ฺเชถ จ ทเทถ จ   
                ทตฺวา จ ๑ ภุตฺวา จ ยถานุภาว   
                อนินฺทิโต สคฺคมุเปติ านนฺติ ฯ   
                        ทุติย กินฺททสุตฺต   
        [๑๓๗] กึทโท พลโท โหติ         กึทโท โหติ วณฺณโท   
                กทึโท สุขโท โหติ         กทึโท โหติ จกฺขุโท   
                โย ๒ จ สพฺพทโท โหติ    ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        [๑๓๘] อนฺนโท พลโท โหติ        วตฺถโท โหติ วณฺณโท   
                ยานโท สุขโท โหติ        ทปีโท โหติ จกฺขุโท   
                โส จ สพฺพทโท โหติ       โย ททาติ อุปสฺสย   
                อมตนฺทโท จ โส โหติ      โย ธมฺมมนุสาสตีติ ฯ   
                        ตติย อนฺนสุตฺต   
        [๑๓๙] อนฺนเมวาภินนฺทนฺติ         อุภเย ๓ เทวมานุสา   
                อถ โข ๔ นาม โส ยกฺโข  ย อนฺน นาภินนฺทตีติ ฯ   
        [๑๔๐] เย น ททนฺติ สทฺธาย       วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
                ตเมว อนฺน ภชติ          อสฺม ึโลเก ปรมฺห ิจ   
#๑ สี. ย.ุ จกาโร นตฺถิ ฯ ๒ ม. ยุ. โก ฯ ๓ สี. ยุ. อุภโย ฯ ๔ ม. ย.ุ อถ โก ฯ    
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                ตสฺมา วิเนยฺย มจฺเฉร      ทชฺชา ทาน มลาภิภู   
                ปุ ฺานิ ปรโลกสฺมึ         ปติฏา โหนฺติ ปาณินนฺติ ฯ   
                        จตุตฺถ เอกมูลสุตฺต   
        [๑๔๑] เอกมูล ทฺวิอาวฏฏ ๑      ติมล ป ฺจปตฺถร   
                สมุทฺท ทฺวาทสาวฏฏ        ปาตาล อตรี อิสีติ ฯ   
                        ป ฺจม อโนมิยสุตฺต   
                [๑๔๒] อโนมนาม นิปุณตฺถทสฺสึ   
                ป ฺาทท กามาลเย อสตฺต   
                ต ปสฺสถ สพฺพวิทุ สุเมธ   
                อรเิย ปเถ กมฺมาน มเหสินฺติ ฯ   
                        ฉฏ อจฺฉราสุตฺต   
        [๑๔๓] อจฺฉราคณสงฺฆุฏ          ปสาจคณเสวิต   
                วนนฺต โมหน นาม         กถ ยาตฺรา ภวิสฺสตีติ ฯ   
        [๑๔๔] อุชุโก นาม โส มคฺโค      อภยา นาม สา ทิสา   
                รโถ อกชฺุชโน นาม        ธมมฺจกฺเกหิ สยุโต   
                หริิ ตสฺส อปาลมฺโพ        สตสฺส ๒ ปริวารณ   
                ธมฺมาห สารถึ พฺรูมิ        สมมฺาทิฏ ิปุเร ชว   
                ยสฺส เอตาทิส ยาน        อิตฺถิยา ปุริสสฺส วา   
                ส เว เอเตน ยาเนน      นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ ฯ   
#๑ สี. ทฺวาวฏฏนฺติ วา ทวฺาวทฺธนฺติ วา ปาโ ฯ ยุ. ทฺวิราวฏฏ ฯ   
#๒ ยุ. สตฺยสสฺาติ ทิสฺสติ ฯ    
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                        สตฺตม วนโรปสุตฺต   
        [๑๔๕] เกส ทิวา จ รตฺโต จ      สทา ปุ ฺ ปวฑฺฒติ   
                ธมฺมฏา สีลสมฺปนฺนา       เก ชนา สคฺคคามิโนติ ฯ   
        [๑๔๖] อารามโรปา วนโรปา      เย ชนา เสตุการกา   
                ปป ฺจ อุทปาน ฺจ          เย ททนฺติ อุปสฺสย   
                เตส ทิวา จ รตฺโต จ      สทา ปุ ฺ ปวฑฺฒติ   
                ธมฺมฏา สีลสมฺปนฺนา       เต ชนา สคฺคคามิโนติ ฯ   
                        อฏม เชตวนสุตฺต   
        [๑๔๗] อิท หิต เชตวน           อิสิสงฺฆนิเสวิต   
                อาวุตฺถ ธมฺมราเชน        ปติส ฺชนน มม   
                กมฺม วิชฺชา จ ธมฺโม จ     สลี ชีวิตมุตฺตม   
                เอเตน มจฺจา สุชฺฌนฺติ      น โคตฺเตน ธเนน วา   
                ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส     สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน   
                โยนิโส วิจิเน ธมฺม        เอว ตตฺถ วิสุชฺฌติ   
                สารีปุตฺโตว ป ฺาย        สีเลน อุปสเมน จ   
                โยป ปารคโต ภิกฺขุ        เอตาวปรโม สิยาติ ฯ   
                        นวม มจฺฉริสุตฺต   
        [๑๔๘] เยธ มจฺฉริโน โลเก       กทริยา ปริภาสกา   
                อ ฺเส ททมานาน         อนฺตรายกรา นรา    
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                กทีิโส ๑ เตส วิปาโก     สมฺปราโย จ กทีิโส ๒   
                ภควนฺต ปุฏ ุมาคมฺม        กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ   
        [๑๔๙] เยธ มจฺฉริโน โลเก       กทริยา ปริภาสกา   
                อ ฺเส ททมานาน         อนฺตรายกรา นรา   
                นริย ติรจฺฉานโยนึ         ยมโลกูปปชฺชเร ๓   
                สเจ เอนฺติ มนุสฺสตฺต       ทฬิทฺเท ชายเร กุเล   
                โจฬ ปณฺโฑ รตี ขิฑฺฑา      ยตฺถ กิจฺเฉน ลพฺภติ   
                ปรโต อาสึสเร พาลา      ตป เตส น ลพฺภติ   
                ทฏิเ ธมฺเม ส วิปาโก     สมฺปราโย ๔ จ ทุคฺคตีติ ฯ   
        [๑๕๐] อิติ เหต วิชานาม         อ ฺ ปุจฺฉาม โคตม ๕   
                เยธ ลทฺธา มนสฺุสตฺต       วท ฺ ู วีตมจฺฉรา ๖   
                พุทฺเธ ปสนฺนา ธมฺเม จ     สงฺเฆ จ ติพฺพคารวา   
                กทีิโส เตส วิปาโก        สมปฺราโย จ กีทโิส   
                ภควนฺต ปุฏ ุมาคมฺม        กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ   
        [๑๕๑] เยธ ลทฺธา มนุสฺสตฺต       วท ฺ ู วีตมจฺฉรา   
                พุทฺเธ ปสนฺนา ธมฺเม จ     สงฺเฆ จ ติพฺพคารวา   
                เอเต สคฺเค ๗ ปกาเสนฺติ  ยตฺถ เต อุปปชชฺเร   
                สเจ เอนฺติ มนุสฺสตฺต       อฑฺเฒ อาชายเร กุเล   
                โจฬ ปณฺโฑ รตี ขิฑฺฑา      ยตฺถากิจฺเฉน ลพฺภติ   
#๑-๒ ยุ. กึทโิส ๓ ยุ. ยมโลกมุปฺปชชฺเร ฯ ๔ โป. ยุ. สมฺปราเย ฯ   
#๕ ม. ย.ุ โคตม ฯ ๖ โป. จตฺตมจฺฉรา ฯ ๗ โป. มคฺคา ฯ ม. สคฺคา. ฯ    
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                ปรสมฺภเตสุ โภเคสุ        วสวตฺตีว โมทเร   
                ทฏิเ ธมฺเม ส วิปาโก     สมฺปราโย จ สคุตีติ ฯ   
                        ทสม ฆฏกิรสุตฺต   
        [๑๕๒] อวิห อุปปนฺนาเส          วิมุตฺตา สตฺต ภิกฺขโว   
                ราคโทสปริกฺขีณา          ติณฺณา โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ   
                เย จ เต ๑ อตรุ สงฺค ๒ มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร   
                เต หิตฺวา มานุส เทห      ทิพฺพโยค อุปจฺจคุนฺติ ฯ   
                อุปโก ผลคณโฺฑ ๓ จ      ปุกฺกุสาติ จ เต ตโย   
                ภทฺทิโย ขณฺฑเทโว ๔ จ    พหุทนฺตี ๕ จ สิงฺคิโย ๖   
                เต หิตฺวา มานุส เทห      ทิพฺพโยค อุปจฺจคุนฺติ ฯ   
        [๑๕๓] กุสลี ๗ ภาสสี เตส       มารปาสปฺปหายิน   
                กสฺส เต ธมฺมม ฺาย       อจฺฉิทุ ภวพนฺธนนฺติ ฯ   
        [๑๕๔] น อ ฺตฺร ภควตา         นา ฺตฺร ตว สาสนา   
                ยสฺส เต ธมฺมม ฺาย       อจฺฉิทุ ภวพนฺธน   
                ยตฺถ นาม ฺจ รปู ฺจ        อเสส อุปรุชฺฌติ   
                ต เต ธมฺมมิธ ฺาย        อจฺฉิทุ ภวพนฺธนนฺติ ฯ   
        [๑๕๕] คมฺภีร ภาสสี วาจ         ทพฺุพิชาน สุทุพฺพุธ   
#๑ ยุ. เก จ เต ฯ ๒ ม. ย.ุ ปงฺก ฯ ๓ ม. ปลคณฺโฑ ฯ ๔ สี. ภทฺทิโก   
#ภทฺทเทโว ฯ ๕ ม. ยุ. ภาหุรคฺคิ ฯ ๖ ส.ี ย.ุ ปงฺคิโย ฯ ๗ กุสลนฺติป ปาโ ฯ    
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                กสฺส ตฺว ธมฺมม ฺาย       วาจ ภาสสิ อีทิสนฺติ ฯ   
        [๑๕๖] กุมฺภกาโร ปุเร อาสึ      เวภฬิงฺเค ๑ ฆฏีกโร   
                มาตาเปตฺติภโร อาสึ       กสสฺปสฺส อุปาสโก   
                วิรโต เมถุนา ธมฺมา       พฺรหฺมจารี นิรามิโส   
                อหุวา เต สคาเมยฺโย      อหุวา เต ปุเร สขา   
                โสหเมเต ปชานามิ        วิมุตฺเต สตฺต ภิกฺขโว   
                ราคโทสปริกฺขีเณ          ติณฺเณ โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ   
        [๑๕๗] เอวเมต ตทา อาสิ        ยถา ภาสสิ ภคฺคว   
                กมฺุภกาโร ปุเร อาสิ       เวภฬิงฺเค ฆฏีกโร   
                มาตาเปตฺติภโร อาสิ       กสสฺปสฺส อุปาสโก   
                วิรโต เมถุนา ธมฺมา       พฺรหฺมจารี นิรามิโส   
                อหุวา เม สคาเมยฺโย      อหุวา เม ปุเร สขาติ ฯ   
                เอวเมต ปุราณาน         สหายานมหุ สงฺคโม   
                อุภินฺน ภาวิตตฺตาน         สรีรนฺติมธารินนฺติ ฯ   
                        อาทิตฺตวคฺโค ป ฺจโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                อาทิตฺต กินฺทท อนฺน        เอกมูล อโนมิย   
                อจฺฉรา วนโรปเชต        มจฺเฉเรน ฆฏีกโรติ ฯ   
                        ________________ 
#๑ เวหฬิงฺเคติ วา ปาโ ฯ ม. เวกฬิงฺเค ฯ    
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                        ชราวคฺโค ฉฏโ   
                        _______ 
                        ปม ชราสุตฺต   
        [๑๕๘] กึสุ ยาว ชรา สาธุ        กึส ุสาธุ ปติฏ ิต   
                กสึุ นราน รตน           กึสุ โจเรหิ ทูหรนฺติ ฯ   
        [๑๕๙] สีล ยาว ชรา สาธุ        สทธฺา สาธุ ปติฏ ิตา   
                ป ฺา นราน รตน         ปุ ฺ โจเรหิ ทูหรนฺติ ฯ   
                        ทุติย อชรสาสุตฺต   
        [๑๖๐] กึสุ อชรสา สาธุ          กสึุ สาธุ อธิฏ ิต   
                กสึุ นราน รตน           กึสุ โจเรหิ หาริยนฺติ ฯ   
        [๑๖๑] สีล อชรสา สาธุ          สทฺธา สาธุ อธิฏ ิตา   
                ป ฺา นราน รตน         ปุ ฺ โจเรหิ หาริยนฺติ ฯ   
                        ตติย มิตฺตสุตฺต   
        [๑๖๒] กึสุ ปสวโต ๑ มิตฺต       กสึุ มิตฺต สเก ฆเร   
                ก ึมิตฺต อตฺถชาตสฺส        กึ มิตฺต สมฺปรายิกนฺติ ฯ   
        [๑๖๓] สตฺโถ ปสวโต ๒ มิตฺต     มาตา มิตฺต สเก ฆเร   
#๑ สี. ม. ปวสโต ฯ ย.ุ ปถวโต ฯ ๒ สี. ป ฺจสโต ฯ    
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                สหาโย อตฺถชาตสฺส        โหติ มิตฺต ปุนปฺปุน   
                สย กตานิ ปุ ฺานิ         ต มิตฺต สมฺปรายิกนฺติ ฯ   
                        จตุตฺถ วตฺถุสุตฺต   
        [๑๖๔] กึสุ วตฺถุ มนสฺุสาน         กึสูธ ปรมา สขา   
                กสึุ ภูตา อุปชีวนฺติ         เย ปาณา ปวึ สิตาติ ฯ   
        [๑๖๕] ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสาน       ภริยา ปรมา สขา   
                วุฏ ึ ภูตา อุปชีวนฺติ        เย ปาณา ปวึ สิตาติ ฯ   
                        ป ฺจม ปมชนสุตฺต   
        [๑๖๖] กึสุ ชเนติ ปุรสิ           กึสุ ตสฺส วิธาวติ   
                กสึุ สสารมาปาทิ          กึสุ ตสฺส มหพฺภยนฺติ ฯ   
        [๑๖๗] ตณฺหา ชเนติ ปุริส         จิตฺตมสฺส วิธาวติ   
                สตฺโต สสารมาปาทิ        ทกฺุขมสฺส มหพฺภยนฺติ ฯ   
                        ฉฏ ทุติยชนสุตฺต   
        [๑๖๘] กึสุ ชเนติ ปุรสิ           กึสุ ตสฺส วิธาวติ   
                กสึุ สสารมาปาทิ          กิสมฺา น ปริมุจฺจตีติ ฯ   
        [๑๖๙] ตณฺหา ชเนติ ปุริส         จิตฺตมสฺส วิธาวติ   
                สตฺโต สสารมาปาทิ        ทกฺุขา น ปริมจฺุจตีติ ฯ   
                        สตฺตม ตติยชนสุตฺต   
        [๑๗๐] กึสุ ชเนติ ปุรสิ           กึสุ ตสฺส วิธาวติ   
                กสึุ สสารมาปาทิ          กึสุ ตสฺส ปรายนนฺติ ฯ    
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        [๑๗๑] ตณฺหา ชเนติ ปุริส         จิตฺตมสฺส วิธาวติ   
                สตฺโต สสารมาปาทิ        กมฺม ตสฺส ปรายนนฺติ ฯ   
                        อฏม อุปฺปถสุตฺต   
        [๑๗๒] กึสุ อุปฺปโถ อกฺขาติ ๑     กึสุ รตฺตินฺทิวกฺขโย   
                ก ึมล พฺรหฺมจริยสฺส        ก ึสินานมโนทกนฺติ ฯ   
        [๑๗๓] ราโค อุปฺปโถ อกฺขาติ      วโย รตฺตินฺทิวกฺขโย   
                อิตฺถี มล พฺรหฺมจริยสฺส      เอตฺถาย สชฺชเต ปชา   
                ตโป จ พฺรหฺมจริย ฺจ       ต สินานมโนทกนฺติ ฯ   
                        นวม ทุติยสุตฺต   
        [๑๗๔] กึสุ ทุติย ๒ ปุริสสฺส โหติ   กึส ุเจน ปสาสติ   
                กสิฺส จาภิรโต มจฺโจ       สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ   
        [๑๗๕] สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ   ป ฺา เจน ปสาสติ   
                นพฺิพานาภิรโต มจฺโจ       สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ   
                        ทสม กวิสตฺุต   
        [๑๗๖] กึสุ นิทาน คาถาน         กสึุ ตาส วิย ฺชน   
                กสึุ สนฺนิสฺสิตา คาถา       กสึุ คาถานมาสโยติ ฯ   
        [๑๗๗] ฉนฺโท นิทาน คาถาน       อกฺขรา ตาส วิย ฺชน   
                นามสนฺนิสิตา คาถา        กวิ คาถานมาสโยติ ฯ   
                        ชราวคฺโค ฉฏโ ฯ   
#๑ สี. ม. อกขฺาโต ฯ ๒ โป. ม. ทุติยา ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
                ชรา อชรสา มิตฺต         วตฺถ ุตีณิ ชนานิ จ   
                อุปฺปโถ จ ทุติโย จ        กวินา ปูริโต วคฺโคติ ฯ   
                                __________  
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                                อนฺธวคฺโค สตฺตโม   
                                __________ 
                        ปม นามสุตฺต   
        [๑๗๘] กึสุ สพฺพ อนฺธภวิ ๑       กสิฺมา ภิยฺโย ๒ น วิชฺชติ   
                กสิฺสสฺส ๓ เอกธมฺมสฺส     สพฺเพว วสมนฺวคูติ ฯ   
        [๑๗๙] นาม สพฺพ อนฺธภวิ         นามา ภิยฺโย น วิชฺชติ   
                นามสฺส เอกธมฺมสฺส        สพฺเพว วสมนฺวคูติ ฯ   
                        ทุติย จิตฺตสุตฺต   
        [๑๘๐] เกนสฺสุ นียติ โลโก        เกนสฺสุ ปริกิสสฺติ ๔   
                กสิฺสสฺส เอกธมฺมสฺส        สพฺเพว วสมนฺวคูติ ฯ   
        [๑๘๑] จิตฺเตน นียติ โลโก        จิตฺเตน ปริกิสฺสติ   
                จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส        สพฺเพว วสมนฺวคูติ ฯ   
                        ตติย ตณฺหาสุตฺต   
        [๑๘๒] เกนสฺสุ นียติ โลโก        เกนสฺสุ ปริกสิฺสติ   
                กสิฺสสฺส เอกธมฺมสฺส        สพฺเพว วสมนฺวคูติ ฯ   
        [๑๘๓] ตณฺหาย นียติ โลโก        ตณฺหาย ปริกิสฺสติ   
                ตณฺหาย เอกธมฺมสฺส        สพฺเพว วสมนฺวคูติ ฯ   
#๑ สี. อฏภวิ ฯ ยุ. อทฺธภวิ ฯ อ. อนฺทภวีติป อนฺธภวีติป ปาโ ฯ   
#๒ ภีโยติปปาโ ฯ  ๓ สพฺพตฺถ กิสสฺสฺสุ ฯ  ๔ โป. ม. ปรกิสสฺติ ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 55 

                        จตุตฺถ ส ฺโชนสุตฺต   
        [๑๘๔] กึสุ ส ฺโชโน โลโก       กึส ุตสฺส วิจารณ   
                กสิฺสสฺส วิปฺปหาเนน        นิพฺพาน อิติ วุจฺจตีติ ฯ   
        [๑๘๕] นนฺทิส ฺโชโน โลโก       วิตกฺกสฺส วิจารณ   
                ตณฺหาย วิปฺปหาเนน        นิพฺพาน อิติ วุจฺจตีติ ฯ   
                        ป ฺจม พนฺธนสุตฺต   
        [๑๘๖] กึสุ สมฺพนฺธโน โลโก       กึส ุตสฺส วิจารณ   
                กสิฺสสฺส วิปฺปหาเนน        สพฺพ ฉินฺทติ พนฺธนนฺติ ฯ   
        [๑๘๗] นนฺทิสมฺพนฺธโน โลโก       วิตกฺกสฺส วิจารณ   
                ตณฺหาย วิปฺปหาเนน        สพฺพ ฉินฺทติ พนฺธนนฺติ ฯ   
                        ฉฏ อพฺภาหตสุตฺต   
        [๑๘๘] เกนสฺสุพฺภาหโต โลโก      เกนสฺสุ ปรวิาริโต   
                เกน สลฺเลน โอติณฺโณ      กสิฺส ธูปายิโต ๑ สทาติ ฯ   
        [๑๘๙] มจฺจุนาพฺภาหโต โลโก      ชราย ปริวาริโต   
                ตณฺหาสลฺเลน โอติณฺโณ      อิจฺฉาธูปายิโต สทาติ ฯ   
                        สตฺตม อุฑฺฑิตสุตฺต   
        [๑๙๐] เกนสฺสุ อุฑฺฑิโต โลโก      เกนสฺสุ ปริวาริโต   
                เกนสฺสุ ปหิโต โลโก       กสิฺมึ โลโก ปติฏ ิโตติ ฯ   
        [๑๙๑] ตณฺหาย อุฑฺฑิโต โลโก      ชราย ปริวาริโต   
                มจฺจุนา ปหิโต โลโก       ทกฺุเข โลโก ปติฏ ิโตติ ฯ   
#๑ สิ. กิสฺสา ธูมายิโต ฯ    
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                        อฏม ปหิตสุตฺต   
        [๑๙๒] เกนสฺสุ ปหิโต โลโก      กิสฺมึ โลโก ปติฏ ิโต   
                เกนสฺสุ อุฑฺฑิโต โลโก     เกนสฺสุ ปริวาริโตติ ฯ   
        [๑๙๓] มจฺจุนา ปหิโต โลโก      ทุกฺเข โลโก ปติฏ ิโต   
                ตณฺหาย อุฑฺฑิโต โลโก     ชราย ปริวารโิตติ ฯ   
                        นวม อิจฺฉาสุตฺต   
        [๑๙๔] เกนสฺสุ พชฌฺติ โลโก      กิสฺส วินยาย มุจฺจติ   
                กสิฺสสฺส ๑ วิปปฺหาเนน    สพฺพ ฉินฺทติ พนฺธนนฺติ ฯ   
        [๑๙๕] อิจฺฉาย พชฺฌติ โลโก      อิจฺฉาวินยาย มุจฺจติ   
                อิจฺฉาย วิปฺปหาเนน       สพฺพ ฉินฺทติ พนฺธนนฺติ ฯ   
                        ทสม โลกสุตฺต   
        [๑๙๖] กิสฺมึ โลโก สมุปฺปนฺโน     กิสฺมึ กุพฺพติ สนฺถว   
                กสิฺส โลโก อุปาทาย      กสิฺมึ โลโก วิห ฺตีติ ฯ   
        [๑๙๗] ฉสุ โลโก สมุปฺปนฺโน      ฉสุ กุพฺพติ สนฺถว   
                ฉนฺนเมว อุปาทาย        ฉสุ โลโก วิห ฺตีติ ฯ   
                        อนฺธวคฺโค สตฺตโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                นาม จิตฺต ฺจ ตณฺหา จ     ส ฺโชน ฺจ พนฺธนา   
                อพฺภาหตุฑฺฑิโต ปหิโต      อิจฺฉา โลเกน เต ทสาติ ฯ   
                        __________ 
#๑ ม. ย.ุ กิสสฺสฺสุ ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 57 

                        ฆตฺวาวคฺโค ๑ อฏโม   
                        _______ 
                        ปม ฆตฺวาสุตฺต   
        [๑๙๘] เอกมนฺต  ิตา โข สา เทวตา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                กสึุ ฆตฺวา ๒ สุข เสติ     กสึุ ฆตฺวา น โสจติ   
                กสิฺสสฺส เอกธมฺมสฺส        วธ โรเจสิ โคตมาติ ฯ   
        [๑๙๙] โกธ ฆตฺวา สุข เสติ       โกธ ฆตฺวา น โสจติ   
                โกธสฺส วิสมูลสฺส          มธรุคฺคสฺส เทวเต   
                วธ อริยา ปสสนฺติ         ต ฺหิ ฆตฺวา น โสจตีติ ฯ   
                        ทุติย รถสตฺุต   
        [๒๐๐] กึสุ รถสฺส ป ฺาณ         กึสุ ป ฺาณมคฺคิโน   
                กสึุ รฏสฺส ป ฺาณ        กึสุ ป ฺาณมิตฺถิยาติ ฯ   
        [๒๐๑] ธโช รถสฺส ป ฺาณ        ธูโม ป ฺาณมคฺคิโน   
                ราชา รฏสฺส ป ฺาณ      ภตฺตา ป ฺาณมิตฺถิยาติ ฯ   
                        ตติย วิตฺตสุตฺต   
                [๒๐๒] กึสูธ วิตฺต ปุริสสฺส เสฏ   
                กสึุ สุจิณฺโณ ๓ สุขมาวหาติ   
#๑ ม. ย.ุ เฉตฺวาวคฺโค ฯ  ๒ สี. ฌตฺวา ฯ  ย.ุ เฉตฺวา ฯ  ๓ สุจิณฺณนฺติป   
#ปาเน ภวิตพฺพ ฯ    
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                กสึุ หเว สาธุตร รสาน   
                กถชีวี ๑ ชีวิตมาหุ เสฏนฺติ ฯ   
                [๒๐๓] สทฺธธี วิตฺต ปุริสสฺส เสฏ   
                ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ   
                สจฺจ หเว สาธุตร รสาน   
                ป ฺาชีวี ชีวิตมาหุ เสฏนฺติ ฯ   
                        จตุตฺถ วุฏ ิสุตฺต   
        [๒๐๔] กึสุ อุปฺปตต เสฏ         กสึุ นิปตต วร   
                กสึุ ปวชมานาน           กึสุ ปวทต วรนฺติ ฯ   
        [๒๐๕] พีช อุปฺปตต เสฏ         วุฏ ิ นิปตต วรา   
                คาโว ปวชมานาน         ปุตฺโต ปวทต วโรติ ฯ   
        [๒๐๖] วิชฺชา อุปฺปตต เสฏา      อวิชฺชา นิปตต วรา   
                สงฺโฆ ปวชมานาน         พุทโฺธ ปวทต วโรติ ฯ   
                        ป ฺจม ภีตสุตฺต   
                [๒๐๗] กึสูธ ภีตา ชนตา อเนกา   
                มคฺโควเนกายตนปฺปวุตฺโต   
                ปจฺุฉามิ ต โคตม ภูริป ฺ   
                กสิฺมึ  ิโต ปรโลก น ภาเยติ ฯ   
                [๒๐๘] วาจ มน ฺจ ปณิธาย สมฺมา   
#๑ ม. กสึุ ชีวี ฯ    
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                กาเยน ปาปานิ อกุพฺพมาโน   
                พหุนฺนปาน ฆรมาวสนฺโต   
                สทฺโธ มุทู สวิภาคี วท ฺ ู   
                เอเตสุ ธมฺเมสุ  ิโต จตูสุ   
                ธมฺเม  ิโต ปรโลก น ภาเยติ ฯ   
                        ฉฏ นชีรติสุตฺต   
        [๒๐๙] กึสุ ๑ ชีรติ ก ึน ชีรติ     กสึุ อุปฺปโถติ วุจฺจติ   
                กสึุ ธมฺมาน ปริปนฺโถ       กึสุ รตฺตินฺทิวกฺขโย   
                ก ึมล พฺรหฺมจริยสฺส        ก ึสินานมโนทก   
                กติ โลกสฺม ิฉิทฺทานิ        ยตฺถ จิตฺต น ติฏติ   
                ภควนฺต ๒ ปุฏ ุมาคมฺม     กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ   
        [๒๑๐] รูป ชรีติ มจฺจาน          นามโคตฺต น ชรีติ   
                ...............       ราโค อุปฺปโถติ วุจฺจติ   
                โลโภ ธมฺมาน ปริปนฺโถ     วโย รตฺตินฺทวิกฺขโย   
                อิตฺถี มล พฺรหฺมจริยสฺส      เอตฺถาย สชฺชเต ปชา   
                ตโป จ พฺรหฺมจริย ฺจ       ต สินานมโนทก   
                ฉ โลกสฺม ิฉิทฺทานิ         ยตฺถ จิตฺต ๓ น ติฏติ   
                อาลสฺย ฺจ ปมาโท จ       อนุฏานมสยโม   
                นทิฺทา ตนฺที จ เต ฉิทฺเท    สพฺพโส ต วิวชฺชเยติ ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. กึ ฯ  ๒ โป. ยุ. ภวนฺต ฯ  ๓ ม. วิตฺต ฯ    
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                        สตฺตม อิสสฺรสุตฺต   
        [๒๑๑] กึสุ อิสฺสริย โลเก         กสึุ ภณฺฑานมุตฺตม   
                กสึุ สตฺถมล ๑ โลเก      กึสุ โลกสฺมิมพฺพุท   
                กสึุ หรนฺต วาเรนฺติ        หรนฺโต ๒ ปน โก ปโย   
                กสึุ ปุนปฺปุนายนฺต          อภินนฺทนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ   
        [๒๑๒] วโส ๓ อิสสฺริย โลเก     อิตฺถี ภณฺฑานมุตฺตม   
                โกโธ สตฺถมล โลเก       โจรา โลกสฺมิมพฺพุทา   
                โจร หรนฺต วาเรนฺติ       หรนฺโต สมโณ ปโย   
                สมณ ปุนปฺปุนายนฺต         อภินนฺทนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ   
                        อฏม กามสุตฺต   
        [๒๑๓] กิมตฺถกาโม น ทเท        ก ึมจฺโจ น ปรจฺิจเช   
                กสึุ มุ ฺเจยฺย กลฺยาณึ       ปาปก ฺจ น โมจเยติ ฯ   
        [๒๑๔] อตฺตาน น ทเท โปโส      อตฺตาน น ปริจฺจเช   
                วาจ มุ ฺเจยฺย กลฺยาณึ      ปาปก ฺจ น โมจเยติ ฯ   
                        นวม ปาเถยฺยสุตฺต   
        [๒๑๕] กึสุ พนฺธติ ปาเถยฺย        กึสุ โภคานมาสโย   
                กสึุ นร ปริกสสฺติ          กึส ุโลกสฺมิ ทชุชฺห   
                กสิฺมึ พทฺธา ปุถู สตฺตา      ปาเสน สกุณี ยถาติ ฯ   
#๑ สี. สตฺถมลนฺติป สตฺถามลนฺติป ปาโ ฯ  ๒ ส.ี หเรนฺต ... หเรนฺโต ฯ   
#๓ สี. วโย ฯ    
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        [๒๑๖] สทฺธา พนฺธติ ปาเถยฺย      สิริ โภคานมาสโย   
                อิจฺฉา นร ปริกสฺสติ        อิจฺฉา โลกสฺมิ ทุชฺชหา   
                อิจฺฉาพทฺธา ปุถู สตฺตา      ปาเสน สกุณี ยถาติ ฯ   
                        ทสม ปชฺโชตสุตฺต   
        [๒๑๗] กึสุ โลกสฺม ิปชฺโชโต       กึสุ โลกสฺม ิชาคโร   
                กสึุ กมฺเม สชีวาน         กึส ุจสฺส อิริยาปโถ   
                กสึุ อลส อนลส ฺจ         มาตา ปุตฺตว โปสติ   
                กสึุ ภูตา อุปชีวนฺติ         เย ปาณา ปวึ สิตาติ ฯ   
        [๒๑๘] ป ฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต     สติ โลกสฺมิ ชาคโร   
                คาโว กมฺเม สชวีาน       สีตสฺส อิริยาปโถ   
                วุฏ ิ อลส อนลส ฺจ ๑     มาตา ปุตฺตว โปสติ   
                วุฏ ึ ภูตา อุปชีวนฺติ        เย ปาณา ปวึ สิตาติ ฯ   
                        เอกาทสม อรณสุตฺต   
        [๒๑๙] เกสูธ อรณา โลเก        เกส วุสิต น นสฺสติ   
                เกธ อิจฺฉ ๒ ปริชานนฺติ    เกส โภชิสยิ สทา   
                กสึุ มาตา ปตา ภาตา      วนฺทนฺติ น ปติฏ ิต   
                กสึุ อิธ ชาติหีน           อภิวาเทนฺติ ขตฺติยาติ ฯ   
        [๒๒๐] สมณีธ อรณา โลเก        สมณาน วุสิต น นสฺสติ   
                สมณา อิจฺฉ ปริชานนฺติ      สมณาน โภชิสิย สทา   
#๑ สี. วิตฺตมาลสฺยานาลสฺย ฯ  ๒ อิจฺฉาติ วา ปาโ ฯ    
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                สมณ มาตา ปตา ภาตา     วนฺทนฺติ น ปติฏ ิต   
                สมณีธ ชาติหีน            อภิวาเทนฺติ ขตฺติยาติ ฯ   
                        ฆตฺวาวคฺโค อฏโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                ฆตฺวา รถ ฺจ วิตฺต ฺจ       วุฏ ิ ภีตา นชรีติ   
                อิสฺสร กามปาเถยฺย        ปชโฺชโต อรเณน จาติ ฯ   
                        เทวตาสยุตฺต สมตฺต ฯ   
                        __________  
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                        เทวปุตฺตสยุตฺต   
                        ปโม วคฺโค   
                        _______ 
                        ปม ปมกสฺสปสุตฺต   
        [๒๒๑]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม  ฯ  อถ  โข  กสฺสโป  เทวปุตฺโต   
อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา     อภิกฺกนฺตวณฺโณ     เกวลกปฺป     เชตวน   
โอภาเสตฺวา    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต   ิโต  โข  กสฺสโป   
เทวปุตฺโต   ภควนฺต   เอตทโวจ   ภิกขฺุ   ภควา   ปกาเสสิ   โน  จ   
ภิกฺขุโน อนุสาสนฺติ ๑ ฯ เตน หิ กสฺสป ต ฺเเวตฺถ ปฏิภาตูติ ฯ   
        [๒๒๒] สุภาสิตสฺส สิกฺเขถ         สมณุปาสนสฺส จ   
                เอกาสนสฺส จ รโห        จิตฺตวูปสมสฺส จาติ   
อิทมโวจ   กสฺสโป   เทวปุตฺโต   สมนุ ฺโ   สตฺถา   อโหสิ   ฯ  อถ   
โข    กสฺสโป    เทวปุตฺโต    สมนุ ฺโ    เม    สตฺถาติ   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ทุติย ทุติยกสฺสปสุตฺต   
        [๒๒๓]  สาวตฺถิย  อาราเม  ...  เอกมนฺต   ิโต  โข  กสฺสโปฎ   
เทวปุตฺโต ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
#๑ สี. อนุสาสนินฺติป อนุสาสินินฺติป ปาโ ฯ    
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                ภิกฺขุ สิยา ฌายิ วิมุตฺตจิตฺโต   
                อากงฺเข เว ๑ หทยสฺสานุปตฺตึ   
                โลกสฺส ตฺวา อุทยพฺย ฺจ   
                สุเจตโส อนิสฺสิโต ๒ ตทานิส โสติ ฯ   
                        ตติย มาฆสุตฺต   
        [๒๒๔]   สาวตฺถิย   อาราเม  ...  อถ  โข  มาโฆ  เทวปุตฺโต   
อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา  อภิกฺกนฺตวณฺโณ  เกวลกปฺป  เชตวน  โอภาเสตฺวา   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๒๒๕]    เอกมนฺต    ิโต   โข   มาโฆ   เทวปุตฺโต   ภควนฺต   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                กสึุ ฆตฺวา สุข เสติ       กึส ุฆตฺวา น โสจติ   
                กสิฺสสฺส เอกธมฺมสฺส       วธ โรเจสิ โคตมาติ ฯ   
        [๒๒๖] โกธ ฆตฺวา สุข เสติ      โกธ ฆตฺวา น โสจติ   
                โกธสฺส วิสมูลสฺส         มธรุคฺคสฺส วตฺรภู   
                วธ อริยา ปสสนฺติ        ต ฺหิ ฆตฺวา น โสจตีติ ฯ   
                        จตุตฺถ มาคธสุตฺต   
        [๒๒๗]  เอกมนฺต   ิโต  โข มาคโธ ๓ เทวปุตฺโต ภควนฺต คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
#๑ สี. ย.ุ จ ฯ ม. เจ ฯ  ๒ สี. ย.ุ อสิโต ฯ  ๓ สี. มาโฆ ฯ    
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                กติ โลกสฺม ิปชฺโชตา       เยหิ โลโก ปกาสติ   
                ภควนฺต ปุฏ ุมาคมฺม        กถ ชาเนมุ ต มยนฺติ ฯ   
        [๒๒๘] จตฺตาโร โลเก ปชโฺชตา ป ฺจเมตฺถ น วิชฺชติ   
                ทวิา ตปติ อาทิจฺโจ        รตฺติมาภาติ จนฺทิมา   
                อถ อคฺคิ ทิวารตฺตึ         ตตฺถ ตตฺถ ปกาสติ   
                สมฺพุทฺโธ ตปต เสฏโ      เอสา อาภา อนุตฺตราติ ฯ   
                        ป ฺจม ทามลิสุตฺต   
        [๒๒๙]  สาวตฺถิย  อาราเม  ...  อถ  โข  ทามล ิ๑ เทวปุตฺโต   
อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา  อภิกฺกนฺตวณฺโณ  เกวลกปฺป  เชตวน  โอภาเสตฺวา   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
  [๒๓๐]   เอกมนฺต    ิโต  โข  ทามล ิ เทวปุตฺโต  ภควโต  สนฺติเก   
อิม คาถ อภาสิ   
                กรณียเมต ๒ พฺราหฺมเณน   ปธานมกิลาสุนา   
                กามาน วิปฺปหาเนน        น เตนาสึสเต ภวนฺติ ฯ   
        [๒๓๑] นตฺถิ กิจฺจ พฺราหฺมณสฺส ๓ [ทามลีติ ภควา] กตกิจฺโจ หิ ๔   
  พฺราหฺมโณ   
                ยาว น คาธ ลภติ นทีสุ   
                อายูหติ สพฺพคตฺเตภิ ชนฺตุ   
                คาธ ฺจ ลทฺธาน ถเล  ิโต โส   
#๑ สี. ทามโล ฯ  ๒ ย.ุ กรณิยเมตฺถ ฯ  ๓ ส.ี พฺราหฺมณสฺส นตฺถ ิกิจฺจสฺสาติป8   
#ปาโ ฯ  ๔ ม. ติ ฯ    
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                นายูหติ ปารคโต หิ โหติ ๑   
                เอสูปมา ทามลิ พฺราหฺมณสฺส   
                ขีณาสวสฺส นิปกสฺส ฌายิโน   
                ปปฺปุยฺย ชาติมรณสฺส อนฺต   
                นายูหติ ปารคโต หิ โหตีติ ฯ   
                        ฉฏ กามทสุตฺต   
        [๒๓๒]   เอกมนฺต    ิโต   โข   กามโท   เทวปุตฺโต   ภควนฺต   
เอตทโวจ ทุกฺกร ภควา สุทุกฺกร ภควาติ ฯ   
        ทุกฺกร วาป กโรนฺติ [กามทาติ ภควา] เสกฺขสีลสมาหิตา ๒  ิตตฺตา   
                อนคาริยุเปตสฺส           ตุฏ ิ โหติ สุขาวหาติ ฯ   
        [๒๓๓] ทุลลฺภา ภควา ยทิท ตุฏ ีติ ฯ   
                ทลฺุลภ วาป ลภนฺติ [กามทาติ ภควา] จิตฺตวูปสเม รตา   
                เยส ทิวา จ รตฺโต จ      ภาวนาย รโต มโนติ ฯ   
        [๒๓๔] ทุสฺสมาทห ภควา ยทิท จิตฺตนฺติ ฯ   
        ทุสฺสมาทห วาป สมาทหนฺติ [กามทาติ ภควา] อินฺทฺริยูปสเม รตา   
                เต เฉตฺวา มจฺจุโน ชาล    อรยิา คจฺฉนฺติ กามทาติ ฯ   
        [๒๓๕] ทุคฺคโม ภควา วิสโม มคฺโคติ ฯ   
                ทคฺุคเม วิสเม วาป        อรยิา คจฺฉนฺติ กามท   
                อนริยา วิสเม มคฺเค       ปปตนฺติ อวสิรา   
                อรยิาน สโม มคฺโค        อรยิา หิ วิสเม สมาติ ฯ   
#๑ ม. โสว ฯ ยุ. โสติ ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. เสขาสีลสมาหิตา ฯ    
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                        สตฺตม ป ฺจาลจณฺฑสุตฺต   
        [๒๓๖]   เอกมนฺต    ิโต  โข  ป ฺจาลจณฺโฑ  เทวปุตฺโต  ภควโต   
สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                สมฺพาเธ วต โอกาส       อวินฺทิ ภูริเมธโส   
                โย ฌานมพุทฺธิ พุทฺโธ ๑    ปฏิลีนนิสโภ มุนีติ ฯ   
                [๒๓๗] สมฺพาเธป จ ติฏนฺติ ๒ [ป ฺจาลจณฺฑาติ ภควา]   
                ธมฺม นิพฺพานปตฺติยา   
                เย สตึ ปจฺจลตฺถสุ   
                สมฺมา เต สุสมาหิตาติ ฯ   
                        อฏม ตายนสุตฺต   
        [๒๓๘]  อถ  โข  ตายโน  เทวปุตฺโต  ปรุาณติตฺถกโร  อภิกกฺนฺตาย   
รตฺติยา    อภิกฺกนฺตวณฺโณ   เกวลกปฺป   เชตวน   โอภาเสตฺวา   เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
อฏาสิ ฯ   
        [๒๓๙]  เอกมนฺต   ิโต  โข  ตายโน  เทวปุตฺโต  ภควโต สนฺติเก   
อิมา คาถาโย อภาสิ   
                ฉินฺท โสต ปรกฺกมฺม        กาเม ปนูท พฺราหฺมณ   
                นปฺปหาย มุนิ กาเม        เนกตฺตมุปปชฺชติ   
                กยริา เจ กยิราเถน       ทฬฺหเมน ปรกฺกเม   
                สถิิโล หิ ปริพฺพาโช        ภิยฺโย อากิรเต รช   
#๑ สี. ฌานมพุทฺธาพุทฺโธ ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ วาป วินฺทนฺติ ฯ    
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                อกต ทุกฺกฏ เสยฺโย        ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏ   
                กต ฺจ สุกต เสยฺโย        ย กตฺวา นานุตปฺปติ   
                กโุส ยถา ทุคฺคหิโต        หตฺถเมวานุกนฺตติ   
                สาม ฺ ทุปฺปรามฏ        นริยายูปกฑฺฒติ   
                ยงฺกิ ฺจิ สิถิล กมฺม         สงฺกิลิฏ ฺจ ย วต   
                สงฺกสฺสร พฺรหฺมจริย        น ต โหติ มหปฺผลนฺติ ฯ   
อิทมโวจ   ตายโน   เทวปุตฺโต   อิท   วตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
        [๒๔๐]  อถ  โข  ภควา  ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
อิม    ภิกฺขเว    รตฺตึ   ตายโน   นาม   เทวปุตฺโต   ปรุาณติตฺถกโร   
อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา  อภิกฺกนฺตวณฺโณ  เกวลกปฺป  เชตวน  โอภาเสตฺวา   
เยนาห    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ม   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   
อฏาสิ   เอกมนฺต    ิโต   โข   ตายโน   เทวปุตฺโต   มม  สนฺติเก   
อิมา คาถาโย อภาสิ   
                ฉินฺท โสต ปรกฺกมฺม        กาเม ปนูท พฺราหฺมณ   
                นปฺปหาย มุนิ กาเม        เนกตฺตมุปปชฺชติ   
                กยริา เจ กยิราเถน       ทฬฺหเมน ปรกฺกเม   
                สถิิโล หิ ปริพฺพาโช        ภิยฺโย อากิรเต รช   
                อกต ทุกฺกฏ เสยฺโย        ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏ   
                กต ฺจ สุกต เสยฺโย        ย กตฺวา นานุตปฺปติ    
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                กโุส ยถา ทุคฺคหิโต        หตฺถเมวานุกนฺตติ   
                สาม ฺ ทุปฺปรามฏ        นริยายูปกฑฺฒติ   
                ยงฺกิ ฺจิ สิถิล กมฺม         สงฺกิลิฏ ฺจ ย วต   
                สงฺกสฺสร พฺรหฺมจริย        น ต โหติ มหปฺผลนฺติ ฯ   
อิทมโวจ   ภิกฺขเว   ตายโน  เทวปุตฺโต  อิท  วตฺวา  ม  อภิวาเทตฺวาถ   
ปทกฺขิณ   กตฺวา   ตตฺเถวนฺตรธายิ   อุคฺคณฺหาถ   ภิกฺขเว   ตายนคาถา   
ปริยาปุณาถ    ภิกฺขเว   ตายนคาถา   ธาเรถ   ภิกฺขเว   ตายนคาถา   
อตฺถส ฺหิตา ภิกฺขเว ตายนคาถา อาทิพฺรหฺมจริยกาติ ฯ   
                        นวม จนฺทิมสุตฺต   
        [๒๔๑]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  เตน  โข  ปน  สมเยน  จนฺทิมา   
เทวปุตฺโต   ราหุนา   อสุรนิฺเทน   คหิโต  โหติ  ฯ  อถ  โข  จนฺทิมา   
เทวปุตฺโต ภควนฺต อนุสฺสรมาโน ตาย เวลาย อิม คาถ อภาสิ   
                นโม เต พุทฺธวีรตฺถุ        วิปฺปมุตฺโตสิ สพฺพธิ   
                สมฺพาธปฏิปนฺโนสฺมิ         ตสฺส เม สรณ ภวาติ ฯ   
        [๒๔๒]  อถ  โข  ภควา  จนฺทิม  เทวปุตฺต  อารพฺภ  ราหุ อสุรินฺท   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ตถาคต อรหนฺต           จนฺทิมา สรณ คโต   
                ราหุ จนฺท ปมุ ฺจสฺสุ        พุทฺธา โลกานุกมฺปกาติ ฯ   
        [๒๔๓]   อถ   โข  ราหุ  อสุรินฺโท  จนฺทิม  เทวปุตฺต  มุ ฺจิตฺวา   
ตรมานรูโป   เยน   เวปจิตฺติ   อสุรินโฺท   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา    
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สวิคฺโค โลมหฏชาโต เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๒๔๔]   เอกมนฺต    ิต  โข  ราหุ  อสุรินฺท  เวปจิตฺติ  อสุรินฺโท   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                กนิฺนุ สนฺตรมาโนว         ราหุ จนฺท ปมุ ฺจสิ   
                สวิคฺครูโป อาคมฺม         กนิฺนุ ภีโตว ติฏสีติ ฯ   
        [๒๔๕] สตฺตธา เม ผเล มุทฺธา     ชีวนฺโต น สขุ ลเภ   
                พุทฺธคาถาภิคีโตมฺหิ ๑      โน เจ มุ ฺเจยฺย จนฺทิมนฺติ ฯ   
                        ทสม สุริยสุตฺต   
        [๒๔๖]   เตน   โข   ปน   สมเยน  สุริโย  เทวปุตฺโต  ราหุนา   
อสุรินฺเทน   คหิโต   โหติ   ฯ   อถ  โข  สุรโิย  เทวปุตฺโต  ภควนฺต   
อนุสฺสรมาโน ตาย เวลาย อิม คาถ อภาสิ   
                นโม เต พุทฺธวีรตฺถุ        วิปฺปมุตฺโตสิ สพฺพธิ   
                สมฺพาธปฏิปนฺโนสฺมิ         ตสฺส เม สรณ ภวาติ ฯ   
        [๒๔๗]  อถ  โข  ภควา  สุริย  เทวปุตฺต  อารพฺภ  ราหุ  อสุรนิฺท   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ตถาคต อรหนฺต           สรุิโย สรณ คโต   
                ราหุ สุริย ปมุ ฺจสฺสุ        พุทฺธา โลกานกุมฺปกา   
                โย อนฺธกาเร ตมสี ปภงฺกโร   
                เวโรจโน มณฺฑลิ อุคฺคเตโช   
#๑ ยุ. พุทฺธคาถาภิหีโตมฺหิ ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 71 

                มา ราหุ คิลี จรมนฺตลิกฺเข   
                ปช มม ราหุ ปมุ ฺจ สุริยนฺติ ฯ   
        [๒๔๘]   อถ   โข   ราหุ   อสุรินโฺท  สุรยิ  เทวปุตฺต  มุ ฺจิตฺวา   
ตรมานรูโป   เยน   เวปจิตฺติ   อสุรินโฺท   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
สวิคฺโค โลมหฏชาโต เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๒๔๙]   เอกมนฺต    ิต  โข  ราหุ  อสุรินฺท  เวปจิตฺติ  อสุรินฺโท   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                กนิฺนุ สนฺตรมาโนว         ราหุ สุริย ปมุ ฺจสิ   
                สวิคฺครูโป อาคมฺม         กนิฺนุ ภีโตว ติฏสีติ ฯ   
        [๒๕๐] สตฺตธา เม ผเล มุทฺธา     ชีวนฺโต น สขุ ลเภ   
                พุทฺธคาถาภิคีโตมฺหิ         โน เจ มุ ฺเจยฺย สุริยนฺติ ฯ   
                        ปโม วคฺโค ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                เทวฺ กสฺสปา จ มาโฆ จ     มาคโธ ทามลิ กามโท   
                ป ฺจาลจณฺโฑ จ ตายโน      จนฺทิมสุริเยน เต ทสาติ ฯ   
                        ____________  
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                        อนาถปณฺฑิกวคฺโค ทุติโย   
                        _____________ 
                        ปม จนฺทิมสสุตฺต   
        [๒๕๑]  สาวตฺถิย  อาราเม  ...  อถ  โข  จนฺทิมโส  เทวปุตฺโต   
อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา     อภิกฺกนฺตวณฺโณ     เกวลกปฺป     เชตวน   
โอภาเสตฺวา    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๒๕๒]   เอกมนฺต    ิโต   โข   จนฺทิมโส   เทวปุตฺโต  ภควโต   
สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                เต หิ โสตฺถ ึคมิสฺสนฺติ      กจฺเฉวามกเส มคา   
                ฌานานิ อุปสมฺปชฺช         เอโกทินิปกา สตาติ ฯ   
        [๒๕๓] เต หิ ปาร คมิสฺสนฺติ       เฉตฺวา ชาล ฺจ ๑ อมฺพุโช   
                ฌานานิ อุปสมฺปชฺช         อปฺปมตฺตา รณ ฺชหาติ ฯ   
                        ทุติย เวณฺฑุสุตฺต   
        [๒๕๔]  เอกมนฺต   ิโต  โข  เวณฺฑุ  เทวปุตฺโต  ภควโต  สนฺติเก   
อิม คาถ อภาสิ   
                สขิุตา วต เต มนุชา       สุคต ปยิรุปาสิย   
                ยุ ฺช ๒ โคตมสาสเน      อปฺปมตฺตานุสิกฺขเรติ ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. ชาลว ฯ  ๒ สี. ยชฺช ฯ ม. ยุ ฺช ฯ    
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        [๒๕๕] เย เม วุตฺเต สตฺถิปเท [เวณฺฑูติ ภควา] อนุสิกฺขนฺติ ฌายิโน   
                กาเล เต อปฺปมชฺชนฺตา     น มจฺจุวสคา ๑ สิยุนฺติ ฯ   
                        ตติย ทีฆลฏ ิสุตฺต   
        [๒๕๖]   เอวมฺเม   สตุ   เอก   สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  อถ  โข  ทฆีลฏ ิ  เทวปุตฺโต  อภิกกฺนฺตาย   
รตฺติยา    อภิกฺกนฺตวณฺโณ   เกวลกปฺป   เวฬุวน   โอภาเสตฺวา   เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๒๕๗]   เอกมนฺต    ิโต   โข   ทฆีลฏ ิ   เทวปุตฺโต   ภควโต   
สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ ๒   
                ภิกฺขุ สิยา ฌายิ วิมุตฺตจิตฺโต   
                อากงฺเข เว ๓ หทยสฺสานุปตฺตึ   
                โลกสฺส ตฺวา อุทยพฺพย ฺจ   
                สุเจตโส อนิสฺสิโต ตทานิสโสติ ฯ   
                        จตุตฺถ นนทฺนสุตฺต   
        [๒๕๘]  เอกมนฺต   ิโต  โข  นนทฺโน  เทวปุตฺโต ภควนฺต คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
                ปจฺุฉามิ ต โคตม ภูริป ฺ   
                อนาวฏ ภควโต าณทสฺสน   
#๑ โป. ยุ. มจฺจุวสงฺคา ฯ  ๒ สี. ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ ฯ  ๓ ม. เจ. ฯ ยุ. จ. ฯ    
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                กถวิธ สีลวนฺต วทนฺติ   
                กถวิธ ป ฺวนฺต วทนฺติ   
                กถวิโธ ๑ ทุกขฺมติจฺจ อิริยติ   
                กถวิธ เทวตา ปูชยนฺตีติ ฯ   
                [๒๕๙] โย สีลวา ป ฺวา ภาวิตตฺโต   
                สมาหิโต ฌานรโต ๒ สตีมา   
                สพฺพสฺส โสกา วิคตา ปหีนา   
                ขีณาสโว อนฺติมเทหธารี   
                ตถาวิธ สีลวนตฺ วทนฺติ   
                ตถาวิธ ป ฺวนฺต วทนฺติ   
                ตถาวิโธ ทุกฺขมติจฺจ อิริยติ   
                ตถาวิธ เทวตา ปูชยนฺตีติ ฯ   
                        ป ฺจม จนฺทนสุตฺต   
        [๒๖๐]  เอกมนฺต   ิโต  โข  จนฺทโน  เทวปุตฺโต ภควนฺต คาถายฝ   
อชฺฌภาสิ   
                กถสุ ๓ ตรติ โอฆ        รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต   
                อปฺปติฏเ อนาลมฺเพ       โก คมฺภีเร น สีทตีติ ฯ   
        [๒๖๑] สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน        ป ฺวา สุสมาหิโต   
                อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต      โอฆ ตรติ ทุตฺตร   
#๑ ยุ. กถวิธ ฯ  ๒ ส.ี ฌานปติ ฯ  ๓ ส.ี โกสูธ ฯ    
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                วิรโต กามส ฺาย         รปูส ฺโชนาติโต ๑   
                นนฺทิภวปริกฺขีโณ ๒        โส คมฺภีเร น สีทตีติ ฯ   
                        ฉฏ วาสุทตฺตสุตฺต   
        [๒๖๒]   เอกมนฺต    ิโต   โข   วาสุทตฺโต  เทวปุตฺโต  ภควโต   
สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                สตฺติยา วิย โอมฏโ       ฑยฺหมาเนว ๓ มตฺถเก   
                กามราคปฺปหานาย         สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ   
        [๒๖๓] สตฺติยา วิย โอมฏโ       ฑยฺหมาเนว มตฺถเก   
                สกฺกายทิฏ ิปฺปหานาย       สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ   
                        สตฺตม สุพฺรหฺมสุตฺต   
        [๒๖๔]   เอกมนฺต    ิโต   โข   สพฺุรหฺมา   เทวปุตฺโต  ภควนฺต   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                นจฺิจมุตฺรสฺตมิท จิตฺต        นิจฺจมุพฺพิคฺคมิท มโน   
                อนุปฺปนฺเนสุ กิจฺเจสุ        อโถ อุปฺปตฺติเตสุ จ   
                สเจ อตฺถิ อนุตฺรสฺต        ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโตติ ฯ   
        [๒๖๕] นา ฺตฺร โพชฺฌงฺค ตปสา ๔ นา ฺตฺร อินฺทฺริยสวรา   
                นา ฺตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา      โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณินนฺติ ฯ   
อิทมโวจ ฯเปฯ ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
#๑ รูปส ฺโชนาติโคติ วา ปาโ ฯ  ๒ โป. ม. นนฺทิราคปริกฺขีโณ ฯ   
#๓ ม. ฑยฺหมาโนว ฯ  ๔ ม. โพชฺฌาตปสา ฯ    
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                        อฏม กกธุสุตฺต   
        [๒๖๖]   เอวมฺเม   สตุ   เอก   สมย  ภควา  สาเกเต  วิหรติ   
อ ฺชนวเน   มิคทาเย   ฯ   อถ   โข  กกโุธ  เทวปุตฺโต  อภิกฺกนฺตาย   
รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺโณ   เกวลกปฺป   อ ฺชนวน   โอภาเสตฺวา   เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๒๖๗]  เอกมนฺต   ิโต  โข  กกุโธ  เทวปุตฺโต ภควนฺต เอตทโวจ   
นนฺทสิ  สมณาติ  ฯ  ก ึ ลทฺธา  อาวุโสติ  ฯ  เตน  ห ิ สมณ โสจสีติ ฯ   
กึ  ชียิตฺถ  อาวุโสติ  ฯ  เตน  หิ  สมณ  เนว  นนฺทสิ  เนว โสจสีติ ฯ   
เอวมาวุโสติ ฯ   
        [๒๖๘] กจฺจิ ตฺว อนิโฆ ๑ ภิกฺขุ    กจฺจิ นนฺทิ น วิชฺชติ   
                กจฺจิ ตเมกมาสีน          อรตี ๒ นาภิกีรตีติ ฯ   
        [๒๖๙] อนิโฆ เว อห ยกฺข        อโถ นนฺท ิ๓ น วิชฺชติ   
                อโถ มเมกมาสีน          อรตี นาภิกีรตีติ ฯ   
        [๒๗๐] กถ ตฺว อนิโฆ ภิกฺขุ        กถ นนฺทิ น วิชฺชติ   
                กถ ตเมกมาสีน           อรตี นาภิกีรตีติ ฯ   
        [๒๗๑] อฆชาตสฺส เว นนฺทิ        นนฺทิชาตสฺส เว อฆ   
                อนนฺทิ อนิโฆ ภิกฺขุ         เอว ชานาหิ อาวุโสติ ฯ   
        [๒๗๒] จิรสฺส วต ปสฺสามิ         พฺราหฺมณ ปรินิพฺพุต   
                อนนฺทึ อนิฆ ภิกฺขุ          ติณฺณ โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ   
#๑ ม. อนโฆ ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. อรติ ฯ  ๓ ม. ยุ. นนฺที ฯ    
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                        นวม อุตฺตรสุตฺต   
        [๒๗๓]  ราชคหนิทาน  ฯ  เอกมนฺต   ิโต  โข  อุตฺตโร เทวปุตฺโต   
ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                อุปนียติ ชีวิตมปฺปมายุ   
                ชรปูนีตสฺส น สนฺติ ตาณา   
                เอต ภย มรเณ เปกฺขมาโน   
                ปุ ฺานิ กยิราถ สุขาวหานีติ ฯ   
                [๒๗๔] อุปนยีติ ชีวิตมปฺปมายุ   
                ชรปูนีตสฺส น สนฺติ ตาณา   
                เอต ภย มรเณ เปกฺขมาโน   
                โลกามิส ปชเห สนฺติเปกฺโขติ ฯ   
                        ทสม อนาถปณฺฑิกสุตฺต   
        [๒๗๕]   เอกมนฺต    ิโต  โข  อนาถปณฺฑิโก  เทวปุตฺโต  ภควโต   
สนฺติเก อิมา คาถาโย อภาสิ   
                อิท หิต เชตวน           อิสิสงฺฆนิเสวิต   
                อาวุตฺถ ธมฺมราเชน        ปติส ฺชนน มม   
                กมฺม วิชฺชา จ ธมฺโม จ     สลี ชีวิตมุตฺตม   
                เอเตน มจฺจา สุชฺฌนฺติ      น โคตฺเตน ธเนน วา   
                ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส     สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน ๑   
#๑ อตฺตมตฺตโนติป ปาโ ฯ    
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                โยนิโส วิจิเน ธมฺม        เอว ตตฺถ วิสุชฺฌติ   
                สารีปุตฺโตว ป ฺาย        สีเลน อุปสเมน จ   
                โยป ปารคโต ภิกฺขุ        เอตาวปรโม สิยาติ ฯ   
อิทมโวจ     อนาถปณฺฑิโก     เทวปุตฺโต    อิท    วตฺวา    ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
        [๒๗๖]  อถ  โข  ภควา  ตสฺสา  รตฺติยา อจฺจเยน ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
อิท   ๑   ภิกขฺเว   รตฺตึ  อ ฺตโร  เทวปุตฺโต  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา   
อภิกฺกนฺตวณฺโณ   เกวลกปฺป  เชตวน  โอภาเสตฺวา  เยนาห  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ม   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   อฏาสิ  เอกมนฺต   ิโต   
โข โส เทวปตฺุโต มม สนติฺเก อิมา คาถาโย อภาสิ   
                อิท หิต เชตวน           อิสิสงฺฆนิเสวิต   
                อาวุตฺถ ธมฺมราเชน        ปติส ฺชนน มม   
                กมฺม วิชฺชา จ ธมฺโม จ     สลี ชีวิตมุตฺตม   
                เอเตน มจฺจา สุชฺฌนฺติ      น โคตฺเตน ธเนน วา   
                ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส     สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน   
                โยนิโส วิจิเน ธมฺม        เอว ตตฺถ วิสุชฺฌติ   
                สารีปุตฺโตว ป ฺาย        สีเลน อุปสเมน จ   
                โยป ปารคโต ภิกฺขุ        เอตาวปรโม สิยาติ ฯ   
อิทมโวจ   ภิกฺขเว   โส   เทวปุตฺโต   อิท   วตฺวา  ม  อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. อิม ฯ    
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        [๒๗๗]   เอว   วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ   
โส   หิ   นูน  ภนฺเต  อนาถปณฺฑิโก  เทวปุตฺโต  ภวิสฺสติ  อนาถปณฺฑิโก   
คหปติ     อายสฺมนฺเต     สารีปุตฺเต    อภิปฺปสนฺโน    อโหสีติ    ฯ   
สาธุ    สาธุ   อานนฺท   ยาวตก   โข   อานนฺท   ตกฺกาย   ปตฺตพฺพ   
อนุปฺปตฺต [๑]- ตยา อนาถปณฺฑิโก หิ โส อานนฺท เทวปุตฺโตติ ฯ   
                        อนาถปณฺฑิกวคฺโค ทุติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                จนฺทิมโส จ เวณฺฑุ จ       ทฆีลฏ ิ จ นนทฺโน   
                จนฺทโน วาสุทตฺโต จ       สพฺุรหฺมา กกุเธน จ   
                อุตฺตโร นวโม วุตฺโต       ทสโม อนาถปณฺฑิโกติ ฯ   
                        __________ 
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร ตนฺติ อตฺถิ ฯ    
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                        นานาติตฺถิยวคฺโค ตติโย   
                                __________ 
                                ปม สิวสุตฺต   
        [๒๗๘]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ  โข  สิโว  เทวปุตฺโต   
อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา     อภิกฺกนฺตวณฺโณ     เกวลกปฺป     เชตวน   
โอภาเสตฺวา    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๒๗๙]  เอกมนฺต   ิโต  โข  สโิว  เทวปุตฺโต  ภควโต  สนฺติเก   
อิมา คาถาโย อภาสิ   
                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต สทฺธมฺมม ฺาย         เสยฺโย โหติ น ปาปโย   
                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต สทฺธมฺมม ฺาย         ป ฺ ลภติ ๑ นา ฺโต   
                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต สทฺธมฺมม ฺาย         โสกมชฺเฌ น โสจติ   
                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต สทฺธมฺมม ฺาย         าติมชฺเฌ วิโรจติ   
                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
#๑ ม. ย.ุ ป ฺา ลพฺภติ ฯ    
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                สต สทฺธมฺมม ฺาย         สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคตึ   
                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต สทฺธมฺมม ฺาย         สตฺตา ติฏนฺติ สาตตนฺติ ฯ   
        [๒๘๐] อถ โข ภควา สิว         เทวปุตฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                สพฺภิเรว สมาเสถ         สพฺภิ กุพฺเพถ สนฺถว   
                สต สทฺธมฺมม ฺาย         สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ   
                        ทุติย เขมสุตฺต   
        [๒๘๑]  เอกมนฺต   ิโต  โข  เขโม  เทวปุตฺโต  ภควโต สนติฺเก   
อิมา คาถาโย อภาสิ   
                จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา      อมิตฺเตเนว อตฺตนา   
                กโรนฺติ ๑ ปาปก กมฺม     ย โหติ กฏกปผฺล   
                น ต กมฺม กต สาธุ        ย กตฺวา อนุตปฺปติ   
                ยสฺส อสฺสุมุโข โรท        วิปาก ปฏิเสวติ   
                ต ฺจ กมฺม กต สาธุ        ย กตฺวา นานุตปฺปติ   
                ยสฺส ปติโต ๒ สุมโน      วิปาก ปฏิเสวติ   
                ปฏิกจฺเจว ๓ ต กยิรา     ย ช ฺา หิตมตฺตโน   
                น สากฏิกจินฺตาย          มนตฺาธีโร ปรกกฺโม ๔   
                ยถา สากฏิโก ปสตฺถ ๕    สม หิตฺวา มหาปถ   
                วิสม มคฺคมารุยฺห          อกขฺจฺฉินฺโนว ฌายติ   
#๑ ม. ย.ุ กโรนฺตา ฯ  ๒ ม. ยุ. ปติโต ฯ  ๓ สี. ปฏิคจฺเจว ฯ ๔ ม. ย.ุ   
#ปรกฺกเม ฯ  ๕ โป. สตฺถ ฯ ม. มฏ ฯ ยุ. ปนถฺ ฯ    
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                เอว ธมฺมา อปกฺกมฺม       อธมฺมมนุวตฺติย   
                มนฺโท มจฺจุมุข ปตฺโต       อกฺขจฺฉินฺโนว ฌายตีติ ฯ   
                        ตติย เสรีสุตฺต   
        [๒๘๒]   เอกมนฺต   ิโต  โข  เสรี  เทวปุตฺโต  ภควนฺต  คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
                อนฺนเมวาภินนฺทนฺติ         อุภโย ๑ เทวมานุสา   
                อถ โข นาม โส ยกฺโข     ย อนฺน นาภินนฺทตีติ ฯ   
        [๒๘๓] เย น ททนฺติ สทฺธาย       วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
                ตเมว อนฺน ภชติ          อสฺม ึโลเก ปรมฺห ิจ   
                ตสฺมา วิเนยฺย มจฺเฉร      ทชฺชา ทาน มลาภิภู   
                ปุ ฺานิ ปรโลกสฺมึ         ปติฏา โหนฺติ ปาณินนฺติ ฯ   
        [๒๘๔]   อจฺฉริย   ภนฺเต  อพฺภูต  ภนฺเต  ยาว  สุภาสิต ฺจิท  ๒   
ภนฺเต ภควตา   
                เย น ททนฺติ สทฺธาย       วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
                ตเมว อนฺน ภชติ          อสฺม ึโลเก ปรมฺห ิจ   
                ตสฺมา วิเนยฺย มจฺเฉร      ทชฺชา ทาน มลาภิภู   
                ปุ ฺานิ ปรโลกสฺมึ         ปติฏา โหนฺติ ปาณินนฺติ ฯ   
        [๒๘๕]   ภูตปุพฺพาห   ภนฺเต  เสรี  นาม  ราชา  อโหสึ  ทายโก   
ทานปติ   ทานสฺส   วณฺณวาที   ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต  จตูสุ  ทฺวาเรสุ   
ทาน     ทียิตฺถ     สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน     ฯ    อถ   
#๑ โป. ม. อุภเย ฯ  ๒ ม. สุภาสิตมิท ฯ ยุ. สุภาสิต อิท ฯ    
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โข   ม   ภนฺเต   อิตฺถาคาร   อุปสงฺกมิตฺวา  เอตทโวจ  เทวสฺส  โข   
ทาน   ทียติ   อมฺหาก   ทาน   น  ทียติ  สาธุ  มยมฺป  เทว  นิสฺสาย   
ทานานิ   ทเทยฺยาม   ปุ ฺานิ   กเรยฺยามาติ   ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต   
เอตทโหสิ    อห    โขสฺมิ    ทายโก   ทานปติ   ทานสฺส   วณฺณวาที   
ทาน  ทสฺสามาติ  วทนฺเต  ๑  กินฺติ  วเทยฺยนฺติ  ฯ  โส  ขฺวาห ภนฺเต   
ปมทฺวาร   อิตฺถาคารสฺส   อทาสึ   ตตฺถ   อิตฺถาคารสฺส  ทาน  ทยีิตฺถ   
มม   ทาน   ปฏิกฺกมิ  ฯ  อถ  โข  ม  ภนฺเต  ขตฺติยา  อนุยุตฺตา  ๒   
อุปสงฺกมิตฺวา   ม   เอตทโวจุ  เทวสฺส  โข  ทาน  ทยีติ  อิตฺถาคารสฺส   
ทาน    ทียติ    อมฺหาก    ทาน   น   ทียติ   สาธุ   มยมปฺ   เทว   
นิสฺสาย   ทานานิ   ทเทยฺยาม   ปุ ฺานิ  กเรยฺยามาติ  ฯ  ตสฺส  มยฺห   
ภนฺเต   เอตทโหสิ   อห   โขสฺมิ  ทายโก  ทานปติ  ทานสฺส  วณฺณวาที   
ทาน   ทสฺสามาติ   วทนฺเต   กินฺติ  วเทยฺยนฺติ  ฯ  โส  ขฺวาห  ภนฺเต   
ทุติยทฺวาร  ขตฺติยาน  อนุยุตฺตาน  ๓  อทาสึ  ตตฺถ  ขตฺติยาน อนุยุตฺตาน   
ทาน    ทียิตฺถ   มม   ทาน   ปฏิกฺกมิ   ฯ   อถ   โข   ม   ภนฺเต   
พลกาโย    อุปสงฺกมิตฺวา    เอตทโวจ   เทวสฺส   โข   ทาน   ทียติ   
อิตฺถาคารสฺส    ทาน    ทียติ    ขตฺติยาน   อนุยุตฺตาน   ทาน   ทียติ   
อมฺหาก   ทาน   น   ทียติ   สาธุ   มยมปฺ   เทว   นิสสฺาย  ทานานิ   
ทเทยฺยาม   ปุ ฺานิ   กเรยฺยามาติ  ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต  เอตทโหสิ   
อห   โขสฺมิ   ทายโก   ทานปติ   ทานสฺส  วณฺณวาที  ทาน  ทสสฺามาติ   
#๑ ยุ. วทนฺตาน ฯ  ๒ โป. ม. อนุยนฺตา ฯ  ๓ โป. ม. อนุยนฺตาน ฯ    
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วทนฺเต  กินฺติ  วเทยฺยนฺติ  ฯ  โส  ขฺวาห  ภนฺเต  ตติยทฺวาร พลกายสฺส   
อทาสึ   ตตฺถ   พลกายสฺส   ทาน   ทียิตฺถ   มม   ทาน   ปฏิกฺกมิ  ฯ   
อถ   โข   ม   ภนฺเต   พฺราหฺมณคหปติกา   อุปสงฺกมิตฺวา   เอตทโวจุ   
เทวสฺส   โข   ทาน   ทียติ   อิตฺถาคารสฺส   ทาน   ทยีติ   ขตฺติยาน   
อนุยุตฺตาน   ทาน   ทียติ   พลกายสฺส   ทาน   ทียติ   อมฺหาก   ทาน   
น   ทียติ   สาธุ   มยมฺป  เทว  นิสฺสาย  ทานานิ  ทเทยฺยาม  ปุ ฺานิ   
กเรยฺยามาติ    ฯ   ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   เอตทโหสิ   อห   โขสฺมิ   
ทายโก    ทานปติ   ทานสฺส   วณฺณวาที   ทาน   ทสฺสามาติ   วทนฺเต   
กินฺติ  วเทยฺยนฺติ  ฯ  โส  ขฺวาห  ภนฺเต  จตุตฺถทฺวาร พฺราหฺมณคหปติกาน   
อทาสึ      ตตฺถ     พฺราหฺมณคหปติกาน     ทาน     ทยีิตฺถ     มม   
ทาน  ปฏิกฺกมิ  ฯ  อถ  โข  ม  ภนฺเต  ปรุิสา  อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจุ   
น  โขทานิ  เทวสฺส  โกจิ  ทาน  ทียตีติ  ฯ เอว วุตฺตาห ๑ ภนฺเต เต   
ปุริเส   เอตทโวจ   เตนหิ   ภเณ   โย   พาหิเรสุ  ชนปเทสุ  อาโย   
ส ฺชายติ   ตโต   อุปฑฺฒ   อนฺเตปุร   ปเวเสถ  อุปฑฺฒ  ตตฺเถว  ทาน   
เทถ     สมณพฺราหฺมณกปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกานนฺติ    ฯ    โส    ขฺวาห   
ภนฺเต  เอว  ทีฆรตฺต  กตาน  ปุ ฺาน  เอว  ทีฆรตฺต กตาน กุสลาน ๒   
ปริยนฺต   นาธิคจฺฉามิ   เอตฺตก   ปุ ฺนฺติ  วา  เอตฺตโก  ปุ ฺวิปาโกติ   
วา เอตฺตก สมคฺเค ๓ าตพฺพนฺติ วาติ ฯ   
        [๒๘๖]   อจฺฉริย   ภนฺเต   อพฺภูต   ภนฺเต   ยาว  สุภาสิต ฺจิท   
ภนฺเต ภควตา   
#๑ โป. ยุ. วุตฺโตห ฯ  ๒ โป. ม. เอตฺถนฺตเร ธมฺมานนฺติ อตฺถิ ฯ  ๓ โป. มคฺเค   
#ม. ย.ุ สคฺเค ฯ    
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                เย น ททนฺติ สทฺธาย       วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
                ตเมว อนฺน ภชติ          อสฺม ึโลเก ปรมฺห ิจ   
                ตสฺมา วิเนยฺย มจฺเฉร      ทชฺชา ทาน มลาภิภู   
                ปุ ฺานิ ปรโลกสฺมึ         ปติฏา โหนฺติ ปาณินนฺติ ฯ   
                        จตุตฺถ ฆฏกิารสุตฺต   
        [๒๘๗]  เอกมนฺต  ิโต โข ฆฏกิาโร ๑ เทวปุตฺโต ภควโต สนฺติเก   
อิม คาถ อภาสิ   
                อวิห อุปปนฺนาเส          วิมุตฺตา สตฺต ภิกฺขโว   
                ราคโทสปริกฺขีณา          ติณฺณา โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ   
                เย ๒ จ เต อตรุ สงฺค ๓ มจฺจุเธยฺย สุทุตฺตร   
                เต หิตฺวา มานุส เทห      ทิพฺพโยคมุปจฺจคุนฺติ ฯ   
                อุปโก ผลคณโฺฑ จ         ปกฺุกุสาติ จ เต ตโย   
                ภทฺทิโย ขณฺฑเทโว จ       พาหุรคฺคิ จ สิงฺคิโย ๔   
                เต หิตฺวา มานุส เทห      ทิพฺพโยคมุปจฺจคุนฺติ ฯ   
        [๒๘๘] กุสล ีภาสสี เตส          มารปาสปฺปหายิน   
                กสฺส เต ธมฺมม ฺาย       อจฺฉิทุ ภวพนฺธนนฺติ ฯ   
        [๒๘๙] น อ ฺตฺร ภควตา         นา ฺตฺร ตว สาสนา   
                ยสฺส เต ธมฺมม ฺาย       อจฺฉิทุ ภวพนฺธน   
                ยตฺถ นาม ฺจ รูป ฺจ        อเสส อุปรุชฺฌติ   
                ต เต ธมฺมมิธ ฺาย        อจฺฉิทุ ภวพนฺธนนฺติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ฆฏกีาโร ฯ  ๒ ม. ย.ุ เก ฯ  ๓ ม. ยุ. ปงฺก ฯ  ๔ ม. สงฺคิโย ฯ    
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        [๒๙๐] คมฺภีร ภาสสี วาจ         ทพฺุพิชาน สุทุพฺพุธ   
                กสฺส ตฺว ธมฺมม ฺาย       วาจ ภาสสิ อีทิสนฺติ ฯ   
        [๒๙๑] กุมฺภกาโร ปุเร อาสึ       เวภฬิงฺเค ๑ ฆฏีกโร   
                มาตาเปตฺติภโร อาสึ       กสสฺปสฺส อุปาสโก   
                วิรโต เมถุนา ธมฺมา       พฺรหฺมจารี นิรามิโส   
                อหุวา เต สคาเมยฺโย      อหุวา เต ปุเร สขา   
                โสหเมเต ปชานามิ        วิมุตฺเต สตฺต ภิกฺขโว   
                ราคโทสปริกฺขีเณ          ติณฺเณ โลเก วิสตฺติกนฺติ ฯ   
        [๒๙๒] เอวเมต ตทา อาสิ        ยถา ภาสสิ ภคฺคว   
                กมฺุภกาโร ปุเร อาสิ       เวภฬิงฺเค ฆฏีกโร   
                มาตาเปตฺติภโร อาสิ       กสสฺปสฺส อุปาสโก   
                วิรโต เมถุนา ธมฺมา       พฺรหฺมจารี นิรามิโส   
                อหุวา เม สคาเมยฺโย      อหุวา เม ปุเร สขาติ ฯ   
                เอวเมต ปุราณาน         สหายานมหุ สงฺคโม   
                อุภินฺน ภาวิตตฺตาน         สรีรนฺติมธารินนฺติ ฯ   
                        ป ฺจม ชนฺตุสุตฺต   
        [๒๙๓]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  โกสเลส ุ  
วิหรนฺติ    หมิวนฺตปสฺเส    อร ฺกุฏิกาย    อุทฺธตา   อุนฺนฬา   จปลา   
มุขรา  วิกิณฺณวาจา  มุฏสฺสติโน  อสมฺปชานา อสมาหิตา วิพฺภนฺตจิตฺตา ๒   
ปากตินฺทฺริยา ฯ   
#๑ โป. ม. เวกฬิงฺเค ฯ ยุ. เวหฬิงฺเค ฯ  ๒ วิพฺภตฺตจิตฺตาติป ปาโ ฯ    
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        [๒๙๔]  อถ  โข  ชนตฺุ  เทวปุตฺโต ตทหุโปสเถ ปณฺณรเส ๑ เยน   
เต ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                สขุชีวิโน ปุเร อาสุ        ภิกขฺู โคตมสาวกา   
                อนิจฺฉา ปณฺฑเมสนา        อนิจฺฉา สยนาสน   
                โลเก อนิจฺจต ตฺวา       ทุกขฺสฺสนฺตมกสุ เต   
                ทปฺุโปส กตฺวา อตฺตาน      คาเม คามณิกา วิย   
                ภุตฺวา ภุตฺวา นิปชฺชนฺติ      ปราคาเรสุ มุจฺฉิตา   
                สฆสฺส อ ฺชล ึกตฺวา        อิเธกจฺเจ วทามห   
                อปวิฏา ๒ อนาถา เต    ยถา เปตา ตเถว เต ๓   
                เย โข ปมตฺตา วิหรนฺติ     เต เม สนฺธาย ภาสิต   
                เย อปฺปมตฺตา วิหรนฺติ      นโม เตส กโรมหนฺติ ฯ   
                        ฉฏ โรหิตสฺสสุตฺต   
        [๒๙๕]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  เอกมนฺต   ิโต  โข  โรหิตสฺโส   
เทวปุตฺโต   ภควนฺต   เอตทโวจ   ยตฺถ   น ุ  โข  ภนฺเต  น  ชายติ   
น  ชิยฺยติ  น  มิยฺยติ  น  จวติ  น  อุปปชชฺติ  สกกฺา  นุ โข โส ภนฺเต   
คมเนน โลกสฺส อนฺโต าตุ วา ทฏ วา ปาปุณิตุ วาติ ฯ   
        [๒๙๖]  ยตฺถ  โข  อาวุโส  น  ชายติ  น  ชิยฺยติ  น  มิยฺยติ น   
จวติ   น   อุปปชฺชติ   นาหนฺต   คมเนน   โลกสฺส   อนฺต   าเตยฺย   
#๑ ปนฺนรเสติ วา ปาโ ฯ  ๒ ย.ุ อปวิทธฺา ฯ  ๓ สี. จ ฯ    
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ทฏเยฺย   ปตฺเตยฺยนฺติ   วทามีติ   ฯ   อจฺฉริย  ภนฺเต  อพฺภูต  ภนฺเต   
ยาว   สุภาสิต ฺจิท   ภนฺเต   ภควตา   ยตฺถ  โข  อาวุโส  น  ชายติ   
น   ชิยฺยติ   น   มิยฺยติ   น   จวติ   น  อุปปชฺชติ  นาหนฺต  คมเนน   
โลกสฺส อนฺต าเตยฺย ทฏเยฺย ปตฺเตยฺยนฺติ วทามีติ ฯ   
        [๒๙๗]   ภูตปุพฺพาห   ภนฺเต   โรหิตสฺโส   นาม   อิสิ   อโหสึ   
โภชปุตฺโต   อิทฺธิมา   เวหาสงฺคโม   ฯ  ตสฺส  มยหฺ  ภนฺเต  เอวรูโป   
ชโว    อโหส ิ   เสยฺยถาป   นาม   ทฬฺหธมฺโม   ธนุคฺคโห   สกิฺขิโต   
กตหตฺโถ   กตโยคฺโค   กตุปาสโน   ลหุเกน   อสเนน   อปฺปกสิเรเนว   
ติริย  ตาลจฺฉาย  อติปาเตยฺย  ฯ  ตสฺส มยฺห ภนฺเต เอวรูโป ปทวีติหาโร   
อโหสิ   เสยฺยถาป   ๑   ปรุตฺถิมา   สมทฺุทา   ปจฺฉิโม   สมุทฺโท  ฯ   
ตสฺส    มยฺห   ภนฺเต   เอวรูป   อิจฺฉาคต   อุปฺปชฺช ิ  อห   คมเนน   
โลกสฺส   อนฺต   ปาปุณิสสฺามีติ   ฯ   โส   ขฺวาห   ภนฺเต  เอวรูเปน   
ชเวน  สมนนฺาคโต  เอวรูเปน  จ ปทวีติหาเรน อ ฺเตฺรว อสิตขายิต ๒   
อ ฺตฺร     อุจฺจารปสฺสาวกมฺมา     อ ฺตฺร     นิททฺากิลมถปฏวิิโนทนา   
วสฺสสตายุโก          วสฺสสตชีวี          วสฺสสต         คนฺตฺวา   
อปฺปตฺวาว  ๓  โลกสฺส  อนฺต  อนฺตราว  กาลกโต  ฯ  อจฺฉริย  ภนฺเต   
อพฺภูต   ภนฺเต  ยาว  สุภาสิต ฺจิท  ภนฺเต  ภควตา  ยตฺถ  โข  อาวุโส   
น   ชายติ   น   ชิยฺยติ   น  มิยฺยติ  น  จวติ  น  อุปปชชฺติ  นาหนฺต   
คมเนน โลกสฺส อนฺต าเตยฺย ทฏเยฺย ปตฺเตยฺยนฺติ วทามีติ ฯ   
#๑ โป. ม. เสยฺยถาป นาม ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. อสิตปตขายิตสายิตา ฯ  ๓ ยุ. จ ฯ    
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        [๒๙๘]  ยตฺถ  ๑  โข  อาวุโส  น  ชายติ น ชิยยฺติ น มิยฺยติ น   
จวติ   น   อุปปชฺชติ   นาหนฺต   คมเนน   โลกสฺส   อนฺต   าเตยฺย   
ทฏเยฺย   ปตฺเตยฺยนฺติ   วทามิ  น  จ  ปนาห  ๒  อาวุโส  อปฺปตฺวา   
โลกสฺส   อนฺต   ทุกฺขสฺส   อนฺตกิริย   วทามิ   อปจาห   ๓  อาวุโส   
อิมสฺมึเยว    พฺยามมตฺเต    กเฬวเร    สส ฺมฺหิ   สมนเก   โลก ฺจ   
ป ฺเปมิ    ๔    โลกสมทุย ฺจ    โลกนิโรธ ฺจ    โลกนิโรธคามินิ ฺจ   
ปฏิปทนฺติ ฯ   
                คมเนน น ปตฺตพฺโพ       โลกสฺสนฺโต กุทาจน   
                น จ อปฺปตฺวา โลกนฺต     ทุกขฺา อตฺถิ ปโมจน   
                ตสฺมา หเว โลกวิทู สุเมโธ   
                โลกนฺตคู วุสิตพฺรหฺมจริโย   
                โลกสฺส อนฺต สมิตาวิ ตฺวา   
                นาสึสติ โลกมมิ ปร ฺจาติ ฯ   
                        สตฺตม นนทฺสุตฺต   
        [๒๙๙]  เอกมนฺต   ิโต  โข  นนโฺท  เทวปุตฺโต  ภควโต สนติฺเก   
อิม คาถ อภาสิ   
                อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย   
                วโยคุณา อนุปุพฺพ ชหนฺติ   
#๑ โป. ม. ยุ. ยตฺถ โข ... ปตฺเตยฺยนฺติ วทามีติ น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ น โข   
#ปนาห ฯ ๓ ม. ย.ุ อป ขฺวาห ฯ  ๔ ป ฺาเปมีติ วา ปาโ ฯ    
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                เอต ภย มรเณ เปกฺขมาโน   
                ปุ ฺานิ กยิราถ สุขาวหานีติ ฯ   
                [๓๐๐] อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนติฺ รตฺติโย   
                วโยคุณา อนุปุพฺพ ชหนฺติ   
                เอต ภย มรเณ เปกฺขมาโน   
                โลกามิส ปชเห สนฺติเปกฺโขติ ฯ   
                        อฏม นนฺทิวิสาลสุตฺต   
        [๓๐๑]   เอกมนฺต    ิโต  โข  นนทฺิวิสาโล  เทวปุตฺโต  ภควนฺต   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                จตุจกฺก นวทฺวาร         ปุณฺณ โลเภน สยุต   
                ปงฺกชาต มหาวีร         กถ ยาตฺรา ภวิสฺสตีติ ฯ   
        [๓๐๒] เฉตฺวา นทฺธึ วรตฺต ฺจ     อิจฺฉาโลภ ฺจ ปาปก   
                สมูล ตณฺห อพฺพุยฺห        เอว ยาตฺรา ภวิสฺสตีติ ฯ   
                        นวม สุสิมสุตฺต   
        [๓๐๓]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน   
ภควา     เตนปุสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต     อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  อายสฺมนฺต  อานนฺท  ภควา   
เอตทโวจ   ตุยฺหป   โน   อานนฺท   สารีปุตฺโต  รุจฺจตีติ  ฯ  กสฺส  หิ   
นาม    ภนฺเต    อพาลสฺส    อทุฏสฺส   อมูฬฺหสฺส   อวิปลฺลตฺถจิตฺตสฺส   
อายสฺมา    สารีปุตฺโต    น   รุจฺเจยฺย   ปณฺฑิโต   ภนฺเต   อายสฺมา    
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สารีปุตฺโต    มหาป ฺโ    ภนฺเต    อายสฺมา   สารปีุตฺโต   ปถุุป ฺโ   
ภนฺเต   อายสฺมา   สารีปุตฺโต  หาสป ฺโ  ภนฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต   
ชวนป ฺโ   ภนฺเต   อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ติกฺขป ฺโ  ภนฺเต  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต   นิพฺเพธิกป ฺโ   ภนฺเต   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อปฺปจฺโฉ   
ภนฺเต   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   สนฺตุฏโ  ภนฺเต  อายสฺมา  สารีปตฺุโต   
ปวิวิตฺโต   ภนฺเต   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   อสสฏโ  ภนฺเต  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต    อารทฺธวิริโย    ภนฺเต    อายสฺมา   สารปีุตฺโต   วตฺตา   
ภนฺเต   อายสฺมา   สารีปุตฺโต  วจนกฺขโม  ภนฺเต  อายสฺมา  สารีปตฺุโตฤ   
โจทโก   ภนฺเต   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ปาปครหี   ภนฺเต  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต   กสฺส   หิ   นาม   ภนฺเต   อพาลสฺส  อทุฏสฺส  อมฬฺูหสฺส   
อวิปลฺลตฺถจิตฺตสฺส อายสฺมา สารีปุตฺโต น รุจฺเจยฺยาติ ฯ   
        [๓๐๔]   เอวเมต   อานนฺท  เอวเมต  อานนฺท  กสฺส  ห ิ นาม   
อานนฺท     อพาลสฺส     อทุฏสฺส     อมูฬฺหสฺส     อวิปลฺลตฺถจิตฺตสฺส   
สารีปุตฺโต   น   รุจฺเจยฺย   ปณฺฑิโต   อานนฺท   สารปีุตฺโต  มหาป ฺโ   
อานนฺท    สารีปุตฺโต    ปถุุป ฺโ    อานนฺท   สารปีุตฺโต   หาสป ฺโ   
อานนฺท    สารีปุตฺโต    ชวนป ฺโ   อานนฺท   สารีปุตฺโต   ติกขฺป ฺโ   
อานนฺท   สารีปุตฺโต   นิพฺเพธิกป ฺโ   อานนฺท   สารีปุตฺโต   อปฺปจฺโฉ   
อานนฺท   สารีปุตฺโต   สนตฺุฏโ  อานนฺท  สารีปุตฺโต  ปวิวิตฺโต  อานนฺท   
สารีปุตฺโต    อสสฏโ   อานนฺท   สารปีุตฺโต   อารทฺธวิริโย   อานนฺท   
สารีปุตฺโต    วตฺตา    อานนฺท    สารีปตฺุโต    วจนกฺขโม    อานนฺท    
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สารีปุตฺโต    โจทโก    อานนฺท    สารปีุตฺโต    ปาปครหี    อานนฺท   
สารีปุตฺโต   กสฺส   หิ   นาม   อานนฺท  อพาลสฺส  อทุฏสฺส  อมูฬฺหสฺส   
อวิปลฺลตฺถจิตฺตสฺส สารีปุตฺโต น รุจฺเจยฺยาติ ฯ   
        [๓๐๕]   อถ   โข   สสุิโม  เทวปุตฺโต  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส   
วณฺเณ    ภ ฺมาเน    มหติยา    เทวปตฺุตปริสาย    ปริวุโต    เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
อฏาสิ    ฯ   เอกมนฺต    ิโต   โข   สุสโิม   เทวปุตฺโต   ภควนฺต   
เอตทโวจ    เอวเมต   ภควา   เอวเมต   สุคต   กสฺส   หิ   นาม   
ภนฺเต   อพาลสฺส   อทุฏสฺส   อมูฬหฺสฺส   อวิปลฺลตฺถจิตฺตสฺส   อายสฺมา๔   
สารีปุตฺโต    น   รุจฺเจยฺย   ปณฺฑิโต   ภนฺเต   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   
ฯเปฯ   ปาปครหี   ภนฺเต   อายสฺมา   สารีปุตฺโต   กสฺส   หิ   นาม   
ภนฺเต   อพาลสฺส   อทุฏสฺส   อมูฬหฺสฺส   อวิปลฺลตฺถจิตฺตสฺส   อายสฺมา   
สารีปุตฺโต   น   รุจฺเจยฺย  อหมฺป  หิ  ภนฺเต  ย ฺจ  ๑  เทวปุตฺตปริส   
อุปสงฺกมึ    เอตเทว    พหลุ    สทฺท    สุณามิ   ปณฺฑิโต   อายสฺมา   
สารีปุตฺโต    มหาป ฺโ   อายสฺมา   ปถุุป ฺโ   อายสฺมา   หาสป ฺโ   
อายสฺมา   ชวนป ฺโ   อายสฺมา   ติกฺขป ฺโ  อายสฺมา  นิพฺเพธิกป ฺโ   
อายสฺมา    อปฺปจฺโฉ    อายสฺมา    สนตฺุฏโ    อายสฺมา   ปวิวิตฺโต   
อายสฺมา    อสสฏโ    อายสฺมา    อารทฺธวิริโย   อายสฺมา   วตฺตา   
อายสฺมา   วจนกฺขโม  อายสฺมา  โจทโก  อายสฺมา  ปาปครหี  อายสฺมา   
#๑ สี. ม. ย.ุ ย ฺเทว ฯ    
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สารีปุตฺโต   ๑  กสฺส  หิ  นาม  ภนฺเต  อพาลสฺส  อทุฏสฺส  อมฬฺูหสฺส   
อวิปลฺลตฺถจิตฺตสฺส อายสฺมา สารีปุตฺโต น รุจฺเจยฺยาติ ฯ   
        [๓๐๖]  อถ  โข  สุสมิสฺส  เทวปุตฺตสฺส  เทวปุตฺตปริสา อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส   วณฺเณ   ภ ฺมาเน   อตฺตมนา  ปมุทิตา  ปติโสมนสฺสชาตา   
อุจฺจาวจา วณฺณนิภา อุปทเสติ ฯ   
        [๓๐๗]  เสยฺยถาป  นาม  มณิเวฬุรโิย  สุโภ  โชติมา ๒ อฏโส   
สุปริกมฺมกโต   ปณฺฑุกมพฺเล   นกิฺขิตฺโต  ภาสเต  จ  ตปเต  จ  วิโรจติ   
จ    เอวเมว    สุสิมสฺส    เทวปุตฺตสฺส   เทวปุตฺตปริสา   อายสฺมโต   
สารีปุตฺตสฺส   วณฺเณ   ภ ฺมาเน   อตฺตมนา  ปมุทิตา  ปติโสมนสฺสชาตา   
อุจฺจาวจา วณฺณนิภา อุปทเสติ ฯ   
        [๓๐๘]  เสยฺยถาป  นาม  เนกฺข ๓ ชมฺโพนท ทกฺเขน กมฺมารปุตฺต   
อุกฺกามุเขสุ   กุสล   สมฺปหฏ   ๔  ปณฺฑุกมฺพเล  นิกฺขิตฺต  ภาสเต  จ   
ตปเต   จ  วิโรจติ  จ  เอวเมว  สุสิมสฺส  เทวปุตฺตสฺส  เทวปุตฺตปริสา   
ฯเปฯ อุปทเสติ ฯ   
        [๓๐๙]  เสยฺยถาป  นาม สรทสมเย วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว ๕   
โอสธิตารกา   ภาสเต   จ  ตปเต  จ  วิโรจติ  จ  เอวเมว  สุสิมสฺส   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท. ทิสฺสติ ฯ  ๒ โป. ม. ย.ุ ชาติมา ฯ  ๓ โป. ม. นิกฺข ฯ   
#๔ สี. ย.ุ ทกขฺกมฺมารปุตฺเตน สุกุสลสมฺปหฏ ฯ ม. ทกฺขกมฺมารปุตฺตอุกฺกามุเขสุ   
#กุสลสมฺปหฏ ฯ  ๕ สี. เสยฺยถาป รตฺติยา ปจฺจูสสมย ฯ ย.ุ   
#เสยฺยถาป นาม รตฺติยา ปจฺจูสสมย ฯ    
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เทวปุตฺตสฺส     เทวปุตฺตปริสา     อายสฺมโต    สารีปตฺุตสฺส    วณฺเณ   
ภ ฺมาเน     อตฺตมนา     ปมุทิตา    ปติโสมนสฺสชาตา    อุจฺจาวจา   
วณฺณนิภา อุปทเสติ ฯ   
        [๓๑๐]  เสยฺยถาป  นาม  สรทสมเย  วิทฺเธ  วิคตวลาหเก เทเว   
อาทิจฺโจ  นภ  อพฺภุสฺสุกฺกมาโน  ๑  สพฺพ อากาสคต ตมคต ๒ อภิวิหจฺจ   
ภาสเต   จ   ตปเต   จ  วิโรจติ  จ  เอวเมว  สุสิมสฺส  เทวปุตฺตสฺส   
เทวปุตฺตปริสา   อายสฺมโต   สารีปุตฺตสฺส   วณฺเณ  ภ ฺมาเน  อตฺตมนา   
ปมุทิตา ปติโสมนสฺสชาตา อุจฺจาวจา วณฺณนิภา อุปทเสติ ฯ   
        [๓๑๑]  อถ  โข  สุสโิม  เทวปุตฺโต  อายสฺมนฺต สารีปุตฺต อารพฺภ   
ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                ปณฺฑิโตติ สม ฺาโต       สารีปุตฺโต อโกธโน   
                อปฺปจฺโฉ โสรโต ทนฺโต    สตฺถุวณฺณภโต อิสีติ ฯ   
        [๓๑๒]   อถ   โข  ภควา  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  อารพฺภ  สสุิม   
เทวปุตฺต คาถาย อชฺฌภาสิ ๓   
                ปณฺฑิโตติ สม ฺาโต       สารีปุตฺโต อโกธโน   
                อปฺปจฺโฉ โสรโต ทนฺโต    กาล กงฺขติ ภาวิโต ๔ สุทนฺโตติ ฯ   
                        ทสม นานาติตฺถิยสุตฺต   
        [๓๑๓]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ฯ   อถ  โข  สมฺพหุลา  นานาติตฺถิยสาวกา   
#๑ ม. อพฺภุสสฺกฺกมาโน ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ ตม ฯ  ๓ โป. อภาสิ ฯ ม. ย.ุ ปจฺจภาสิ ฯ   
#๔ ม. ภาวิโตติ น ทิสฺสติ ฯ ย.ุ ภติโก ฯ อ. ภตฺติโก ฯ    
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เทวปุตฺตา  อสโม  จ  สหลี  จ นิโก ๑ จ อาโกฏโก จ เวฏมฺพรี ๒ จ   
มาณวคามิโย   จ   อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา   อภิกฺกนฺตวณฺณา   เกวลกปฺป   
เวฬุวน    โอภาเสตฺวา   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ                                           
        [๓๑๔]   เอกมนฺต    ิโต  โข  อสโม  เทวปุตฺโต  ปูรณ  กสสฺป   
อารพฺภ ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                อิธ ฉินฺทิตมาริเต         หตชานีสุ กสฺสโป   
                น ปาป สมนุปสฺสติ        ปุ ฺ วา ปน อตฺตโน   
                ส เว ๓ วิสฺสาสมาจิกฺขิ   สตฺถา อรหติ มานนนฺติ ๔ ฯ   
        [๓๑๕]   อถ   โข   สหลี  เทวปุตฺโต  มกฺขล ึ โคสาล  อารพฺภ   
ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                ตโปชิคุจฺฉาย สุสวุตตฺโต   
                วาจ ปหาย กลห ชเนน   
                สโม สวชชฺา วิรโต สจฺจวาที   
                นหิ นูน ตาที ปกโรติ ๕ ปาปนฺติ ฯ   
        [๓๑๖]   อถ   โข  นโิก  เทวปุตฺโต  นิคนฺถ  นาฏปุตฺต  อารพฺภ   
ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
#๑ สี. ย.ุ นโึก ฯ  ๒ ม. เวตพฺภริ ฯ  ๓ ม. สเจติป ปาโ ฯ  ๔ สี. อรชาติ   
#มานินนฺติ ฯ  ๕ ม. ย.ุ นห ินุน ตาทิส กโรติ ฯ    
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                เชคุจฺฉิ นิปโก ภิกฺขุ       จาตุยามสุสวุโต   
                ทฏิ สุต ฺจ อาจิกฺข       นหิ นูน กิพฺพิสี สิยาติ ฯ   
        [๓๑๗]   อถ  โข  อาโกฏโก  เทวปุตฺโต  นานาติตฺถิเย  อารพฺภ   
ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                ปกุธโก กาติยาโน นิคนฺโถ   
                เย จาปเม มกขฺลิปูรณาเส   
                คณสฺส สตฺถาโร สม ฺปตฺตา   
                นหิ นูน เต สปปฺุริเสหิ ทูเรติ ฯ   
        [๓๑๘]   อถ   โข   เวฏมฺพรี   เทวปุตฺโต  อาโกฏก  เทวปุตฺต   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                สห รจิเตน ๑ ฉโว ๒ สิคาโล   
                น โกฏ ุโก ๓ สีหสโม กทาจิ   
                นคฺโค มุสาวาทิ คณสฺส สตฺถา   
                สงฺกสฺสราจาโร น สต สริกโฺขติ ฯ   
        [๓๑๙]  อถ  โข  มาโร  ปาปมา เวฏมฺพรึ เทวปตฺุต อนฺวาวิสิตฺวา   
ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                ตโปชิคุจฺฉาย อายุตฺตา     ปาลย ปวิเวกิย   
                รูเป จ เย นิวิฏาเส     เทวโลกาภินนฺทิโน   
                เต เจ ๔ สมมฺานุสาสนฺติ  ปรโลกาย มาติยาติ ฯ   
#๑ สี. ย.ุ สคารเวนาป ฯ ม. สหาจริเตน ฯ  ๒ สี. ชโว ฯ  ๓ ส.ี โกตฺถุโก ฯ   
#ยุ. กุตฺถโก ฯ อ. กุฏโก ฯ  ๔ ม. ย.ุ เว. ฯ    
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        [๓๒๐]   อถ   โข   ภควา  มาโร  อย  ปาปมา  อิติ  วิทิตฺวา   
มาร ปาปมนฺต คาถาย ปจฺจภาสิ   
                เยเกจิ รูปา อิธ วา หุร วา   
                เย จนฺตลิกฺขสฺมิ ปภาสวณฺณา   
                สพฺเพว เต เต นมุจิปฺปสตฺถา   
                อามิสว มจฺฉาน วธาย ขิตฺตาติ ฯ   
        [๓๒๑]   อถ   โข   มาณวคามิโย  เทวปุตฺโต  ภควนฺต  อารพฺภ   
ภควโต สนฺติเก อิมา คาถาโย อภาสิ   
                วิปุโล ราชคหิยาน        คิริ เสฏโ ปวุจฺจติ   
                เสโต หิมวต เสฏโ      อาทิจฺโจ อฆคามิน   
                สมุทฺโททธิน เสฏโ       นกฺขตฺตาน ฺจ ๑ จนฺทิมา   
                สเทวกสฺส โลกสฺส        พุทโฺธ อคฺโค ปวุจฺจตีติ ฯ   
                        นานาติตฺถิยวคฺโค ตติโย ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                สโิว เขโม จ เสรี จ     ฆฏ ิชนฺตุ จ โรหิโต   
                นนฺโท นนฺทิวิสาโล จ      สุสิโม นานาติตฺถิเยน เต ทสาติ ฯ   
                        เทวปุตฺตสยุตฺต นิฏ ิต ฯ   
                        __________ 
#๑ ม. ย.ุ ... ว ฯ    
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                        โกสลสยุตฺต   
                        ปมวคฺโค ปโม   
                        _______ 
                        ปม ทหรสุตฺต   
        [๓๒๒]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  อถ  โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
        [๓๒๓]   เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล  ภควนฺต   
เอตทโวจ   ภวป   โน   โคตโม  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมพฺุทฺโธติ   
ปฏิชานาตีติ   ๑   ฯ  ย  ห ิ ต  มหาราช  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย   
อนุตฺตร   สมมฺาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺโธติ   มมนฺต   ๒  สมฺมา  วทมาโน   
วเทยฺย อห หิ มหาราช อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ   
        [๓๒๔]   เยป  เต  โภ  โคตม  สมณพฺราหฺมณา  สงฺฆิโน  คณิโน   
คณาจริยา    าตา    ยสสสฺิโน    ติตฺถกรา   สาธุสมฺมตา   พหุชนสฺส   
เสยฺยถีท   ปรูโณ   กสฺสโป   มกฺขลิ   โคสาโล   นิคนฺโถ   นาฏปุตฺโต   
ส ฺชโย  เวลฏปุตฺโต  ปกุโธ  ๓ กจฺจายโน อชิโต เกสกมฺพโล ๔ เตป   
#๑ สี. อิติ ปฏิชานาตีติ ปาทฺวย น ป ฺายติ ฯ  ๒ ม. มเมว ต ฯ   
#๓ สี. ยุ. กกโุธ ฯ  ๔ สี. เกสกมฺพลี ฯ    
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มยา    อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ   อภิสมฺพุทฺโธติ   ปฏชิานาถาติ   ปุฏาฝ   
สมานา    น    อนุตฺตร    สมฺมาสมฺโพธึ    อภิสมฺพุทฺโธติ   ปฏชิานนฺติ   
กึ ปน ภว โคตโม ทหโร เจว ชาติยา นโว จ ปพฺพชชฺายาติ ฯ   
        [๓๒๕]   จตฺตาโร   โขเม   มหาราช  ทหราติ  น  อุ ฺาตพฺพา   
ทหราติ   น   ปริโภตพฺพา   กตเม   จตฺตาโร  ขตฺติโย  โข  มหาราช   
ทหโรติ   น   อุ ฺาตพฺโพ   ทหโรติ   น   ปรโิภตพฺโพ   อุรโค   โข   
มหาราช   ทหโรติ   น   อุ ฺาตพฺโพ   ทหโรติ  น  ปริโภตพฺโพ  อคฺคิ   
โข   มหาราช   ทหโรติ   น   อุ ฺาตพฺโพ   ทหโรติ  น  ปรโิภตพฺโพ   
ภิกฺขุ    โข    มหาราช    ทหโรติ   น   อุ ฺาตพฺโพ   ทหโรติ   น   
ปริโภตพฺโพ   อิเม   โข  มหาราช  จตฺตาโร  ทหราติ  น  อุ ฺาตพฺพา   
ทหราติ น ปริโภตพฺพาติ ฯ   
        [๓๒๖]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
                ขตฺติย ชาติสมฺปนฺน        อภิชาต ยสสฺสิน   
                ทหโรติ นาวชาเนยฺย      น น ปริภเว นโร   
                านมฺหิ โส มนสฺุสินฺโท     รชฺช ลทฺธาน ขตฺติโย   
                โส กุทฺโธ ราชทณฺเฑน     ตสฺมึ ปกฺกมเต ภุส   
                ตสฺมา ต ปริวชฺเชยฺย      รกขฺ ชีวิตมตฺตโน   
                คาเม วา ยทิ วาร ฺเ    ยตฺถ ปสฺเส ภุชงฺคม   
                ทหโรติ นาวชาเนยฺย      น น ปริภเว นโร    
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                อุจฺจาวเจหิ วณฺเณหิ       อุรโค จรติ เตชสี   
                โส อาสชฺช ฑเส พาล     นร นาริ ฺจ เอกทา   
                ตสฺมา ต ปริวชฺเชยฺย      รกขฺ ชีวิตมตฺตโน   
                ปหูตภกฺข ชาลิน          ปาวก กณฺหวตฺตนึ   
                ทหโรติ นาวชาเนยฺย      น น ปริภเว นโร   
                ลทฺธา หิ โส อุปาทาน     มหา หุตฺวาน ปาวโก                              
                โส อาสชฺช ฑเห พาล     นร นาริ ฺจ เอกทา   
                ตสฺมา ต ปริวชฺเชยฺย      รกขฺ ชีวิตมตฺตโน   
                วน ยทคฺคิ ฑหติ          ปาวโก กณฺหวตฺตนี   
                ชายนฺติ ตตฺถ ปาโรหา     อโหรตฺตานมจฺจเย   
                ย ฺจ โข สีลสมฺปนฺโน      ภิกฺขุ ฑหติ เตชสา   
                น ตสฺส ปุตฺตา ปสโว      ทายาทา วินฺทเร ธน   
                อนปจฺจา อทายาทา       ตาลวตฺถุ ภวนฺติ เต   
                ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส    สมฺปสฺส ภยมตฺตโน ๑   
                ภุชงฺคม ปาวก ฺจ         ขตฺติย ฺจ ยสสฺสิน   
                ภิกฺขุ ฺจ สีลสมฺปนฺน        สมฺมเทว สมาจเรติ ฯ   
        [๓๒๗]  เอว  วุตฺเต  ราชา  ปเสนทิโกสโล  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   อภิกฺกนฺต   ภนฺเต   เสยฺยถาป   ภนฺเต   นิกฺกชุชฺิต   
วา   อุกฺกชฺุเชยฺย   ปฏิจฺฉนฺน   วา   วิวเรยฺย   มูฬฺหสฺส   วา   มคฺค   
#๑ อตฺถมตฺตโนติป ปาเน ภวิตพฺพ ฯ    
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อาจิกฺเขยฺย   อนฺธกาเร  วา  เตลปชโฺชต  ธาเรยฺย  จกฺขุมนฺโต  รูปานิ   
ทกฺขนฺตีติ    เอวเมว    ภควตา   อเนกปริยาเยน   ธมโฺม   ปกาสิโต   
เอสาห    ภนเฺต    ภควนฺต   สรณ   คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   
อุปาสก ม [๑]- ภควา ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
                        ทุติย ปุริสสุตฺต   
        [๓๒๘]  สาวตฺถิย  อาราเม  ...  อถ  โข ราชา ปเสนทิโกสโล   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน  โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล   
ภควนฺต   เอตทโวจ   กติ   น ุ  โข  ภนฺเต  ปุริสสฺส  ธมฺมา  อชฺฌตฺต   
อุปปฺชฺชมานา อุปฺปชฺชนติฺ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหารายาติ ฯ   
        [๓๒๙]  ตโย  โข  มหาราช  ปุริสสฺส ธมฺมา อชฺฌตฺต อุปฺปชฺชมานา   
อุปฺปชฺชนฺติ     อหิตาย    ทุกฺขาย    อผาสุวิหาราย    กตเม    ตโย   
โลโภ    โข    มหาราช   ปรุิสสฺส   ธมฺโม   อชฺฌตฺต   อุปฺปชฺชมาโน   
อุปฺปชฺชติ   อหิตาย   ทุกฺขาย   อผาสุวิหาราย   โทโส   โข  มหาราช   
ปุริสสฺส   ธมโฺม   อชฺฌตฺต   อุปฺปชฺชมาโน   อุปฺปชชฺติ  อหิตาย  ทกฺุขาย   
อผาสุวิหาราย    โมโห   โข   มหาราช   ปุริสสฺส   ธมฺโม   อชฺฌตฺต   
อุปฺปชฺชมาโน   อุปฺปชฺชติ   อหิตาย   ทุกฺขาย  อผาสุวิหาราย  อิเม  โข   
มหาราช   ตโย   ปุริสสฺส   ธมฺมา   อชฌฺตฺต  อุปฺปชชฺมานา  อุปฺปชฺชนฺติ   
อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหารายาติ ฯ   
        [๓๓๐] อิทมโวจ ฯเปฯ   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ภนฺเตติ อตฺถิ ฯ    
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                โลโภ โทโส จ โมโห จ    ปรุิส ปาปเจตส   
                หสึนฺติ อตฺตสมฺภูตา         ตจสารว สปฺผลนฺติ ๑ ฯ   
                        ตติย ราชสุตฺต   
        [๓๓๑]  สาวตฺถิย  ... เอกมนฺต นิสินฺโน โข ราชา ปเสนทิโกสโล   
ภควนฺต    เอตทโวจ    อตฺถิ   น ุ  โข   ภนฺเต   ชาตสฺส   อ ฺตฺร   
ชรามรณาติ ฯ   
        [๓๓๒]  นตฺถ ิ โข  มหาราช  ชาตสฺส  อ ฺตฺร  ชรามรณา  เยป   
เต    มหาราช    ขตฺติยมหาสาลา    อฑฺฒา    มหทฺธนา   มหาโภคา๛   
ปหูตชาตรูปรชตา    ปหูตวิตฺตูปกรณา   ปหูตธนธ ฺา   เตสมฺป   ชาตาน   
นตฺถิ   อ ฺตฺร   ชรามรณา   เยป   เต  มหาราช  พฺราหฺมณมหาสาลา   
ฯเปฯ   คหปติมหาสาลา  อฑฺฒา  มหทฺธนา  มหาโภคา  ปหูตชาตรูปรชตา   
ปหูตวิตฺตูปกรณา    ปหตูธนธ ฺา    เตสมฺป   ชาตาน   นตฺถ ิ  อ ฺตฺร   
ชรามรณา   เยป  เต  มหาราช  ภิกฺขู  อรหนฺโต  ขีณาสวา  วุสิตวนฺโต   
กตกรณียา     โอหิตภารา     อนุปฺปตฺตสทตฺถา     ปริกฺขีณภวส ฺโชนา   
สมฺมท ฺา วิมุตฺตา เตสมฺปาย กาโย เภทนธมฺโม นิกฺเขปนธมฺโมติ ฯ   
        [๓๓๓] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา   
                อโถ สรรีมฺป ชร อุเปติ   
                สต ฺจ ธมฺโม น ชร อุเปติ   
                สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺตีติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สมผฺลนฺติ ฯ    
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                        จตุตฺถ ปยสุตฺต   
        [๓๓๔]  สาวตฺถิย  ... เอกมนฺต นิสินฺโน โข ราชา ปเสนทิโกสโล   
ภควนฺต    เอตทโวจ   อิธ   มยฺห   ภนฺเต   รโหคตสฺส   ปฏิสลฺลนีสฺส   
เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก   อุทปาทิ   เกส   นุ   โข  ปโย  อตฺตา   
เกส   อปฺปโย   อตฺตาติ   ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   เอตทโหสิ  เย  จ   
โข   เกจิ   กาเยน  ทุจฺจริต  จรนฺติ  วาจาย  ทุจฺจริต  จรนฺติ  มนสา   
ทุจฺจริต   จรนฺติ   เตส   อปฺปโย  อตฺตา  กิ ฺจาป  เต  เอว  วเทยฺยุ   
ปโย   โน   อตฺตาติ  อถ  โข  เตส  อปฺปโย  อตฺตา  ต  กิสฺส  เหตุ   
ย  ห ิ อปฺปโย  อปฺปยสฺส  กเรยฺย  ต  เต  อตฺตนาว  อตฺตโน  กโรนฺติ   
ตสฺมา   เตส   อปฺปโย   อตฺตา   เย  จ  โข  เกจิ  กาเยน  สุจริต   
จรนฺติ   วาจาย   สุจริต   จรนฺติ   มนสา  สุจริต  จรนฺติ  เตส  ปโย   
อตฺตา   กิ ฺจาป   เต   เอว   วเทยฺยุ   อปปฺโย   โน  อตฺตาติ  อถ   
โข  เตส  ปโย  อตฺตา  ต  กิสฺส  เหตุ  ย  หิ  ปโย  ปยสฺส  กเรยฺย   
ต เต อตฺตนาว อตฺตโน กโรนฺติ ตสฺมา เตส ปโย อตฺตาติ ฯ   
        [๓๓๕]   เอวเมต  มหาราช  เอวเมต  มหาราช  เย  หิ  เกจิ   
มหาราช   กาเยน   ทุจฺจริต   จรนฺติ  วาจาย  ทุจฺจริต  จรนฺติ  มนสา   
ทุจฺจริต  จรนฺติ  [๑]-  เตส  อปฺปโย  อตฺตา  กิ ฺจาป เต เอว วเทยฺยุ   
ปโย   โน   อตฺตาติ   อถ   โข   เตส   อปฺปโย   อตฺตา  ต  กิสฺส   
เหตุ   ย  หิ  มหาราช  อปปฺโย  อปฺปยสฺส  กเรยฺย  ต  เต  อตฺตนาว   
อตฺตโน   กโรนฺติ   ตสฺมา  เตส  อปฺปโย  อตฺตาติ  เย  จ  โข  เกจิ   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ตสฺมาติ ทิสฺสติ ฯ    
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มหาราช   กาเยน   สุจริต   จรนฺติ   วาจาย   สุจริต  จรนฺติ  มนสา   
สุจริต   จรนฺติ   เตส   ปโย   อตฺตา   กิ ฺจาป   เต  เอว  วเทยฺยุ   
อปฺปโย   โน   อตฺตาติ  อถ  โข  เตส  ปโย  อตฺตา  ต  กิสฺส  เหตุ   
ย   หิ   มหาราช   ปโย  ปยสฺส  กเรยฺย  ต  เต  อตฺตนาว  อตฺตโน   
กโรนฺติ ตสฺมา เตส ปโย อตฺตาติ ฯ   
        [๓๓๖] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                อตฺตาน ฺเจ ปย ช ฺา      น น ปาเปน สยุเช   
                น หิ ต สุลภ โหติ         สุข ทุกฺกฏการินา   
                อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส         ชหโต ๑ มานุส ภว   
                ก ึหิ ๒ ตสฺส สก โหติ     กิ ฺจ อาทาย คจฺฉติ   
                กิ ฺจสฺส อนุค โหติ         ฉายาว อนุปายินี   
                อุโภ ปุ ฺ ฺจ ปาป ฺจ       ย มจฺโจ กุรุเต อิธ   
                ต หิ ตสฺส สก โหติ        ต ฺจ ๓ อาทาย คจฺฉติ   
                ต ฺจสฺส ๔ อนุค โหติ      ฉายาว อนุปายินี   
                ตสฺมา กเรยฺย กลฺยาณ      นจิย สมฺปรายิก   
                ปุ ฺานิ ปรโลกสฺมึ         ปติฏา โหนฺติ ปาณินนฺติ ฯ   
                        ป ฺจม อตฺตรกฺขิตสุตฺต   
        [๓๓๗]   เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อิธ   มยฺห  ภนฺเต  รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺีนสฺส  เอว  เจตโส   
#๑ สี. ชหเต ฯ  ๒ ส.ี กิ ฺจ ฯ  ๓ ม. ตว ฯ  ๔ ม. ตวสฺส ต ฯ    
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ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  เกส  นุ  โข  รกฺขิโต  อตฺตา  เกส  น ุ โข  ๑   
อรกฺขิโต   อตฺตาติ   ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   เอตทโหสิ   เย  จ  โข   
เกจิ   กาเยน   ทุจฺจริต   จรนฺติ   วาจาย   ทุจฺจริต   จรนฺติ  มนสา   
ทุจฺจริต   จรนฺติ   เตส   อรกฺขิโต   อตฺตา   กิ ฺจาป  เต  หตฺถิกาโย   
วา   รกฺเขยฺย   อสฺสกาโย   วา   รกฺเขยฺย  รถกาโย  วา  รกฺเขยฺย   
ปตฺติกาโย   วา   รกฺเขยฺย   อถ   โข   เตส   อรกฺขิโต  อตฺตา  ต   
กิสฺส   เหตุ  พาหิรา  เหสา  รกฺขา  เนสา  รกฺขา  อชฺฌตฺติกา  ตสฺมา   
เตส   อรกฺขิโต   อตฺตาติ  เย  จ  โข  เกจิ  กาเยน  สุจริต  จรนฺติ   
วาจาย   สุจรติ   จรนฺติ  มนสา  สุจริต  จรนฺติ  เตส  รกฺขิโต  อตฺตา   
กิ ฺจาป   เต   เนว   หตฺถิกาโย   รกฺเขยฺย  น  อสฺสกาโย  รกฺเขยฺย   
น   รถกาโย   รกฺเขยฺย   น   ปตฺติกาโย   รกฺเขยฺย  อถ  โข  เตส   
รกฺขิโต   อตฺตา   ต   กิสฺส   เหตุ  อชฺฌตฺติกา  เหสา  รกฺขา  เนสา   
รกฺขา พาหิรา ตสฺมา เตส รกฺขิโต อตฺตาติ ฯ   
        [๓๓๘]   เอวเมต  มหาราช  เอวเมต  มหาราช  เย  หิ  เกจิ   
มหาราช   กาเยน   ทุจฺจริต   จรนฺติ  ฯเปฯ  เตส  อรกขิฺโต  อตฺตาติ   
ต   กิสฺส   เหตุ   พาหิรา   เหสา   มหาราช  รกฺขา  เนสา  รกฺขา   
อชฺฌตฺติกา   ตสฺมา   เตส  อรกฺขิโต  อตฺตาติ  เย  หิ  เกจิ  มหาราช   
กาเยน   สุจรติ  จรนฺติ  วาจาย  สุจริต  จรนฺติ  มนสา  สุจริต  จรนฺติ   
เตส   รกฺขิโต   อตฺตา   กิ ฺจาป  เต  เนว  หตฺถิกาโย  รกฺเขยฺย  น   
#๑ สี. ย.ุ อย สทฺโท น ทิสสฺติ ฯ    
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อสฺสกาโย   รกฺเขยฺย  น  รถกาโย  รกฺเขยฺย  น  ปตฺติกาโย  รกฺเขยฺย   
อถ   โข   เตส   รกฺขิโต  อตฺตา  ต  กิสสฺ  เหตุ  อชฌฺตฺติกา  เหสา   
มหาราช รกขฺา เนสา รกฺขา พาหิรา ตสฺมา เตส รกฺขิโต อตฺตาติ ฯ   
        [๓๓๙] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                กาเยน สวโร สาธุ      สาธุ วาจาย สวโร   
                มนสา สวโร สาธุ       สาธุ สพฺพตฺถ สวโร   
                สพฺพตฺถ สวุโต ลชชฺี      รกฺขิโตติ ปวุจฺจตีติ ฯ   
                        ฉฏ อปฺปกสุตฺต   
        [๓๔๐]  สาวตฺถิย  ... เอกมนฺต นิสินฺโน โข ราชา ปเสนทิโกสโล   
ภควนฺต    เอตทโวจ   อิธ   มยฺห   ภนฺเต   รโหคตสฺส   ปฏิสลฺลนีสฺส   
เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก   อุทปาทิ   อปฺปกา   เต  สตฺตา  โลกสฺมึ   
เย   อุฬาเร   อุฬาเร   โภเค   ลภิตฺวา   น  เจว  มชชฺนฺติ  น  จ   
ปมชฺชนฺติ    น   จ   กาเมสุ   เคธ   อาปชฺชนฺติ   น   จ   สตฺเตสุ   
วิปฺปฏิปชฺชนฺติ   อถ   โข   เอเตว  ๑  พหุตรา  สตฺตา  โลกสฺม ึ เย   
อุฬาเร  อุฬาเร  โภเค  ลภิตฺวา  มชฺชนติฺ  เจว  ปมชชฺนฺติ  จ  กาเมสุ   
จ เคธ อาปชฺชนฺติ สตฺเตสุ จ วิปฺปฏิปชชฺนฺตีติ ฯ   
        [๓๔๑]   เอวเมต   มหาราช  เอวเมต  มหาราช  อปฺปกา  เต   
มหาราช    สตฺตา    โลกสฺมึ   เย   อุฬาเร   โภเค   ลภิตฺวา   น   
เจว   มชฺชนติฺ   น   จ   ปมชฺชนฺติ  น  จ  กาเมสุ  เคธ  อาปชฺชนติฺ   
#๑ สี. เต ฯ    
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น   จ   สตฺเตสุ   วิปฺปฏิปชฺชนฺติ   อถ   โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา   
โลกสฺม ึ เย  อุฬาเร  อุฬาเร  โภเค  ลภิตฺวา  มชฺชนติฺ  เจว ปมชชฺนฺติ   
จ กาเมสุ จ เคธ อาปชฺชนฺติ สตฺเตสุ จ วิปฺปฏิปชฺชนฺตีติ ฯ   
        [๓๔๒] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                สารตฺตา กามโภเคสุ     คิทฺธา กาเมสุ มุจฺฉิตา   
                อติสาร น พุชฌฺนฺติ       มิคา ๑ กูฏว โอฑฺฑิต   
                ปจฺฉาส กฏก โหติ       วิปาโก หิสฺส ปาปโกติ ฯ   
                        สตฺตม อตฺถกรณสุตฺต   
        [๓๔๓]   เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อิธาห  ภนฺเต  อตฺถกรเณ  ๒  นิสนิฺโน  โข  ๓  ปสฺสามิ   
ขตฺติยมหาสาเลป  ขตฺติยมหาสาเลป  พฺราหฺมณมหาสาเลป คหปติมหาสาเลป   
อฑฺเฒ  มหทฺธเน มหาโภเค ปหูตชาตรูปรชเต ปหูตวิตฺตูปกรเณ ปหูตธนธ ฺเ   
กามเหตุ   กามนิทาน  กามาธิกรณ  สมฺปชานมุสา  ภาสนฺเต  ตสฺส  มยฺห   
ภนฺเต    เอตทโหสิ    อลทานิ    เม    อตฺถกรเณน    ภทฺรมุโขทานิ   
อตฺถกรเณน ป ฺายิสฺสตีติ ฯ   
        [๓๔๔]  เอวเมต  มหาราช  เอวเมต  มหาราช  ๔  เยป  เต   
มหาราช     ขตฺติยมหาสาลา     พฺราหฺมณมหาสาลา    คหปติมหาสาลา   
อฑฺฒา    มหทฺธนา    มหาโภคา    ปหตูชาตรูปรชตา   ปหูตวิตฺตูปกรณา   
#๑ มคาติป ปาโ ฯ  ๒ ม. อฏฏกรเณ ฯ  ๓ โป. ยุ. อย สทฺโท น ทิสฺสติ ฯ   
#๔ สี. ย.ุ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ    
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ปหูตธนธ ฺา    กามเหตุ    กามนิทาน    กามาธิกรณ    สมฺปชานมุสา   
ภาสนฺติ เตส ต ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต อหิตาย ทุกฺขายาติ ฯ   
        [๓๔๕] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                สารตฺตา กามโภเคสุ     คิทฺธา กาเมสุ มุจฺฉิตา   
                อติสาร น พุชฌฺนฺติ       มจฺฉา ขิปฺปว โอฑฺฑิต   
                ปจฺฉาส กฏก โหติ       วิปาโก หิสฺส ปาปโกติ ฯ   
                        อฏม มลลฺิกาสุตฺต   
        [๓๔๖]  สาวตฺถิย  ... เตน โข ปน สมเยน ราชา ปเสนทิโกสโล   
มลฺลิกาย   เทวิยา   สทฺธึ   อุปริปาสาทวรคโต   โหติ   ฯ   อถ  โข   
ราชา   ปเสนทิโกสโล   มลฺลิก   เทวึ  เอตทโวจ  อตฺถิ  น ุ โข  เต   
มลฺลิเก   โก  จ ฺโ  อตฺตนา  ปยตโรติ  ฯ  นตฺถ ิ โข  เม  มหาราชอ   
โก    จ ฺโ   อตฺตนา   ปยตโร   ตุยฺห   ปน   มหาราช   อตฺถ ฺโ   
โกจิ   อตฺตนา   ปยตโรติ   ฯ  มยฺหมฺป  โข  มลฺลิเก  นตฺถ ฺโ  โกจิ   
อตฺตนา ปยตโรติ ฯ   
        [๓๔๗]  อถ  โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล ปาสาทา โอโรหิตฺวา ๑   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินโฺน  โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล   
ภควนฺต    เอตทโวจ    อิธาห    ภนฺเต   มลฺลิกาย   เทวิยา   สทฺธึ   
อุปริปาสาทวรคโต   มลลฺิก   เทวึ   เอตทโวจ  อตฺถิ  นุ  โข  มลลฺิเก   
#๑ สี. โอตรตฺิวา ฯ    
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โก   จ ฺโ   อตฺตนา   ปยตโรติ  เอว  วุตฺเต  ภนฺเต  มลลฺิกา  เทวี   
ม   เอตทโวจ   นตฺถิ   โข   เม   มหาราช   โก   จ ฺโ  อตฺตนา   
ปยตโรติ  ๑  ตุยฺห  ปน  มหาราช  อตฺถ ฺโ  โกจิ  อตฺตนา  ปยตโรติ   
เอว    วุตฺตาห   ภนฺเต   มลฺลิก   เทวึ   เอตทโวจ   มยฺหมฺป   โข   
มลฺลิเก นตฺถ ฺโ โกจิ อตฺตนา ปยตโรติ ฯ   
        [๓๔๘]  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย  อิม   
คาถ อภาสิ   
                สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา   
                เนวชฺฌคา ปยตรมตฺตนา กฺวจิ   
                เอว ปโย ปถุุ อตฺตา ปเรส   
                ตสฺมา น หึเส ปร อตฺตกาโมติ ฯ   
                        นวม ย ฺสุตฺต   
        [๓๔๙]   สาวตฺถิย   ...   เตน   โข   ปน   สมเยน  ร ฺโ   
ปเสนทิโกสลสฺส  มหาย ฺโ  ปจฺจุปฏ ิโต  โหติ  ฯ  ป ฺจ  จ  อุสภสตานิ   
ป ฺจ   จ   วจฺฉตรสตานิ   ป ฺจ  จ  วจฺฉตริสตานิ  ป ฺจ  จ  อชสตานิ   
ป ฺจ   จ   อุรพฺภสตานิ   ถณููปนีตานิ   โหนฺติ   ย ฺตฺถาย  ฯ  เยปสฺส   
เต   โหนฺติ   ทาสาติ  วา  ๒  เปสฺสาติ  วา  กมฺมกราติ  วา  เตป   
ทณฺฑตชฺชิตา ภยตชฺชิตา อสฺสุมุขา รุทมานา ปริกมฺมานิ กโรนฺติ ฯ   
        [๓๕๐]   อถ   โข   สมฺพหุลา   ภิกขฺู  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
#๑ ม. อิติสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒ ม. ทาสีติ วาติ อีทิโส ปาโ ทิสฺสติ ฯ    
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ปตฺตจีวรมาทาย    สาวตฺถึ    ปณฺฑาย    ปวิสึสุ    สาวตฺถิย   ปณฺฑาย   
จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู   ภควนฺต   เอตทโวจุ  อิธ  ภนฺเต  ร ฺโ   
ปเสนทิโกสลสฺส    มหาย ฺโ    ปจฺจุปฏ ิโต   โหติ   ๑   ป ฺจ   จ   
อุสภสตานิ   ป ฺจ   จ  วจฺฉตรสตานิ  ป ฺจ  จ  วจฺฉตริสตานิ  ป ฺจ  จ   
อชสตานิ    ป ฺจ   จ   อุรพฺภสตานิ   ถณููปนีตานิ   โหนฺติ   ย ฺตฺถาย   
เยปสฺส  เต  โหนฺติ  ๒  ทาสาติ  วา  เปสฺสาติ  วา  กมฺมกราติ  วา   
เตป    ทณฺฑตชฺชิตา    ภยตชฺชิตา    อสฺสุมุขา   รุทมานา   ปริกมมฺานิ   
กโรนฺตีติ ฯ   
        [๓๕๑]  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย อิมา   
คาถาโย อภาสิ   
                อสฺสเมธ ปุริสเมธ          สมฺมาปาส วาชเปยฺย ๓   
        นิรคฺคฬ มหาย ฺา ๔ มหารมฺภา   น เต โหนฺติ มหปฺผลา   
                อเชฬกา จ คาโว จ        วิวิธา ยตฺถ ห ฺเร   
                น ต สมฺมคฺคตา ย ฺ        อุปยนฺติ มเหสิโน   
                เย จ ย ฺา นิรารมฺภา      ยชนฺตานุกุล สทา   
                อเชฬกา จ คาโว จ        วิวิธา เนตฺถ ห ฺเร   
#๑ สี. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ  ๒ ส.ี อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ  ๓ อ. ราชเปยฺย ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อย ปาโ น ทิสสฺติ ฯ    
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                เอต สมฺมคฺคตา ย ฺ        อุปยนฺติ มเหสิโน   
                เอต ยเชถ เมธาวี         เอโส ย ฺโ มหปฺผโล   
                เอต ฺหิ ยชมานสฺส          เสยฺโย โหติ น ปาปโย   
                ย ฺโ จ วิปุโล โหติ        ปสีทนฺติ จ เทวตาติ ฯ   
                        ทสม พนฺธนสุตฺตE   
        [๓๕๒]   เตน   โข   ปน   สมเยน   ร ฺา   ปเสนทิโกสเลน   
มหาชนกาโย   พนฺธาปโต   โหติ   ฯ  อปฺเปกจฺเจ  รชฺชูหิ  อปฺเปกจฺเจ   
อทฺทูหิ   ๑   อปฺเปกจฺเจ   สงฺขลิกาหิ   ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกขฺู   
ปุพฺพณฺหสมย     นิวาเสตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย    สาวตฺถึ    ปณฺฑาย   
ปวิสึสุ   สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ๒  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา   
เยน       ภควา      เตนุปสงฺกมึสุ      อุปสงฺกมิตฺวา      ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺนา   โข  เต   
ภิกฺขู    ภควนฺต   เอตทโวจุ   อิธ   ภนฺเต   ร ฺา   ปเสนทิโกสเลน   
มหาชนกาโย   พนฺธาปโต   โหติ  ๓  อปฺเปกจฺเจ  รชฺชูหิ  อปฺเปกจฺเจ   
อทฺทูหิ อปฺเปกจฺเจ สงฺขลิกาหีติ ฯ   
        [๓๕๓]  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย อิมา   
คาถาโย อภาสิ   
#๑ สี. ย.ุ อนทฺูหิ ฯ  ๒ สี. ปวิสิตฺวา ฯ  ๓ สี. ม. ยุ. อย ปาโ น ทสิฺสติ ฯ    
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                น ต ทฬฺห พนฺธนมาหุ ธีรา   
                ยทายส ทารุช ปพฺพช ฺจ ๑   
                สารตฺตรตฺตา มณิกุณฺฑเลสุ   
                ปตฺุเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา   
                เอต ทฬฺห พนฺธนมาหุ ธีรา   
                โอหาริน สิถิล ทุปฺปมุ ฺจ   
                เอตมฺป เฉตฺวาน ปริพฺพชนติฺ   
                อนเปกฺขิโน กามสุข ปหายาติ ฯ   
                        ปโม วคฺโค ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                รหโท ๒ ปุรโิส ราชา     ปย อตฺตานรกฺขิตา ๓   
                อปฺปกา อตฺถกรณา ๔      มลฺลิกา ย ฺพนฺธนนฺติ ฯ   
                        ________________ 
#๑ พพฺพช ฺจาติ วา ปาโ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ทหโร ฯ  ๓ สี. อตฺเตน ฯ ม. ย.ุ   
#ปยอตฺตานรกฺขิโต ฯ  ๔ ม. อฏฏกรณ ฯ    
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                        ทุติยวคฺโค ทุติโย   
                        _______   
                        ปม ชฏลิสุตฺต   
        [๓๕๔]   เอก   สมย   ภควา   สาวตฺถิย   วิหรติ  ปุพฺพาราเม   
มิคารมาตุ   ปาสาเท  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  สายณฺหสมย   
ปฏิสลลฺานา   วุฏ ิโต   พหิทฺวารโกฏเก   นิสินฺโน  โหติ  ฯ  อถ  โข   
ราชา    ปเสนทิโกสโล    เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
        [๓๕๕]  เตน  โข  ปน  สมเยน  สตฺต  จ  ๑  ชฏลิา  สตฺต จ   
นิคนฺถา   สตฺต   จ   อเจลา   ๒   สตฺต  จ  เอกสาฏกา  สตฺต  จ   
ปริพฺพาชกา   ปรฬฺุหกจฺฉนขโลมา  ขาริวิวิธมาทาย  ๓  ภควโต  อวิทูเร   
อติกฺกมนฺติ   ฯ   อถ  โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล  อุฏายาสนา  เอกส   
อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา  ทกขิฺณชานุมณฺฑล  ปวิย  นิหนฺโต  ๔  เยน  เต   
สตฺต   จ  ชฏลิา  สตฺต  จ  นิคนฺถา  สตฺต  จ  อเจลา  ๕  สตฺต  จ   
เอกสาฏกา   สตฺต   จ   ปรพฺิพาชกา   เตน ฺชลึ  ปณาเมตฺวา  ติกฺขตฺตุ   
นาม   สาเวสิ   ราชาห  ภนฺเต  ปเสนทิโกสโล  ...  ราชาห  ภนฺเต   
ปเสนทิโกสโลติ   ฯ   อถ   โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล  อจิรปกฺกนฺเตสุ   
#สี. จกาโร วชฺชิโต ฯ  ๒-๕ ม. อเจลกา ฯ  ๓ สี. วิวิธ ฯ ย.ุ ขาริวิธ ฯ   
#ทาริวิธ ฯ  ๔ สี. ย.ุ นหินฺตฺวา ฯ    
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เตสุ  ๑  สตฺตสุ  จ  ๒  ชฏิเลสุ สตฺตสุ จ นิคนฺเถสุ สตฺตสุ จ อเจเลสุ   
สตฺตสุ   จ   เอกสาฏเกสุ   สตฺตสุ   จ   ปริพฺพาชเกสุ   เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   ราชา   ปเสนทิโกสโล  ภควนฺต  เอตทโวจ   
เย  เต  ๓  ภนฺเต  โลเก  อรหนฺโต  วา  อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺนา   
เอเต เตส อ ฺตราติ ฯ   
        [๓๕๖]  ทุชชฺาน  โข  เอต  มหาราช  ตยา  คิหินา  กามโภคินา   
ปุตฺตสมฺพาธสยน      อชฌฺาวสนฺเตน     กาสิกจนฺทน     ปจฺจนุโภนฺเตน   
มาลาคนฺธวิเลปน   ธารยนฺเตน   ชาตรูปรชต   สาทิยนฺเตน   อิเม  วา   
อรหนฺโต    อิเม    วา   อรหตฺตมคฺค   สมาปนฺนาติ   สวาเสน   โข   
มหาราช   สลี   เวทิตพฺพ   ต ฺจ   โข   ทีเฆน   อทฺธนุา   น  อิตร   
มนสิกโรตา    โน    อมนสิการา   ๔   ป ฺวตา   โน   ทุปฺป ฺเน   
สโวหาเรน   โข   มหาราช   โสเจยฺย   เวทิตพฺพ  ต ฺจ  โข  ทีเฆน   
อทฺธุนา    น    อิตร    มนสิกโรตา    โน   อมนสิการา   ป ฺวตา   
โน    ทุปฺป ฺเน    อาปทาสุ    โข   มหาราช   ถาโม   เวทิตพฺโพ   
โส   จ  โข  ทีเฆน  อทฺธุนา  น  อิตร  มนสิกโรตา  โน  อมนสิการา   
ป ฺวตา    โน    ทุปฺป ฺเน    สากจฺฉาย   โข   มหาราช   ป ฺา   
เวทิตพฺพา   สา   จ   โข   ทีเฆน   อทฺธนุา   น  อิตร  มนสิกโรตา   
#๑ สี. เตสูติ ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ส.ี จกาโร วชฺชโิต ฯ  ๓ สี. เยน เต ฯ   
#๔ สี. ย.ุ อมนสิกโรตา ฯ    
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โน อมนสิการา ป ฺวตา โน ทุปฺป ฺเนาติ ฯ   
        [๓๕๗]   อจฺฉริย   ภนฺเต   อพฺภูต   ภนฺเต   ยาว  สุภาสิต ฺจิท   
ภนฺเต    ภควตา    ทชฺุชาน   โข   เอต   มหาราช   ตยา   คิหินา   
กามโภคินา   ฯเปฯ   ป ฺวตา   โน   ทุปฺป ฺเนาติ   เอเต   ภนเฺต   
มม  ปุริสา  จารา  ๑  โอจรกา  ๒ ชนปท โอจริตฺวา อาคจฺฉนฺติ เตหิ   
ปม   โอจิณฺณ   อห   ปจฺฉา   โอหยิสสฺามิ   ๓  อิทานิ  เต  ภนฺเต   
ต    รโชชลลฺ    ปวาเหตฺวา    สุนฺหาตา   สุวิลิตฺตา   กปฺปตเกสมสฺสู   
โอทาตวตฺถวสนา    ป ฺจหิ    กามคุเณหิ    สมปฺปตา   สมงฺคิภูตา   ม   
ปริจารยนฺตีติ ฯ   
        [๓๕๘]   อถ   โข   ภควา   เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย   
อิมา คาถาโย อภาสิ   
                น วณฺณรูเปน นโร สชุาโต ๔   
                น วิสฺสเส อิตฺตรทสฺสเนน   
                สสุ ฺตาน ฺหิ วิย ฺชเนน   
                อส ฺตา โลกมิม จรนฺติ   
                ปฏิรูปโก มตฺติกกุณฺฑโล จ ๕   
                โลหทฺธมาโส ๖ จ ๗ สุวณฺณฉนฺโน   
#๑ สี. โจรา ฯ  ๒ ส.ี โอกจราติ วา โอกาจราติ วา ปาโ ฯ  ๓ สี. โอยายิสฺสามีติป   
#โอภายิสฺสามีติป ปาโ ฯ ม. ยุ. โอสาปยิสฺสามิ ฯ  ๔ ม. ยุ. สุชาโน ฯ  ๕ ส.ี ยุ.   
#ว. ฯ  ๖ โป. ม. ยุ. โลหฑฺฒมาโส ฯ  ๗ สี. ยุ. ว. ฯ    
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                จรนฺติ โลเก ๑ ปริวารฉนฺนา   
                อนฺโต อสุทฺธา พหิ โสภมานาติ ฯ   
                        ทุติย ป ฺจราชสุตฺต   
        [๓๕๙]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  เตน  โข  ปน  สมเยน ป ฺจนฺน   
ราชูน   ปเสนทิปมุขาน   ป ฺจหิ   กามคุเณหิ   สมปฺปตาน   สมงฺคิภูตาน   
ปริจารยมานาน    อยมนฺตรากถา    อุทปาทิ   ก ึ  นุ   โข   กามาน   
อคฺคนฺติ   ฯ   ตเตฺรกจฺเจ   เอวมาหสุ   รปูา   กามาน   อคฺคนฺติ  ฯ   
เอกจฺเจ  เอวมาหสุ  สทฺทา  กามาน  อคฺคนฺติ  ฯ  เอกจฺเจ  เอวมาหสุ   
คนฺธา   กามาน   อคฺคนฺติ   ฯ   เอกจฺเจ   เอวมาหสุ  รสา  กามาน   
อคฺคนฺติ   ฯ   เอกจฺเจ   เอวมาหสุ   โผฏพฺพา  กามาน  อคฺคนฺติ  ฯ   
ยโต   โข   เต   ราชาโน   นาสกฺขึสุ   อ ฺม ฺ   ส ฺาเปตุ   อถ   
โข    ราชา   ปเสนทิโกสโล   เต   ราชาโน   เอตทโวจ   อายาม   
มาริสา    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิสฺสาม   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
เอตมตฺถ   ปฏิปุจฺฉิสฺสาม   ยถา   โน   ภควา   พฺยากริสฺสติ  ตถา  น   
ธาเรยฺยามาติ   ๒   ฯ   เอว  มาริสาติ  โข  เต  ราชาโน  ร ฺโ   
ปเสนทิโกสลสฺส ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
        [๓๖๐]   อถ   โข   เต   ป ฺจ  ราชาโน  ปเสนทิปมุขา  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล  ภควนฺต   
#๑ สี. ย.ุ เอเก ฯ  ๒ ม. ธาเรสฺสนฺตีติ ฯ    
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เอตทโวจ    อิธ    ภนฺเต    อมฺหาก    ป ฺจนฺน    ราชูน    ป ฺจหิ   
กามคุเณหิ   สมปฺปตาน   สมงฺคิภูตาน   ปริจารยมานาน   อยมนฺตรากถา   
อุทปาทิ    กึ    นุ   โข   กามาน   อคฺคนฺติ   เอกจฺเจ   เอวมาหสุ   
รูปา    กามาน    อคฺคนฺติ   เอกจฺเจ   เอวมาหสุ   สททฺา   กามาน   
อคฺคนฺติ   เอกจฺเจ   เอวมาหสุ   คนฺธา   กามาน   อคฺคนฺติ  เอกจฺเจ   
เอวมาหสุ   รสา   กามาน   อคฺคนฺติ  เอกจฺเจ  เอวมาหสุ  โผฏพฺพา   
กามาน อคฺคนฺติ กึ นุ โข ภนฺเต กามาน อคฺคนฺติ ฯ   
        [๓๖๑]   มนาปปริยนฺต   ขฺวาห   มหาราช   ป ฺจสุ   กามคุเณสุ   
อคฺคนฺติ   วทามิ   เย   จ   ๑  มหาราช  รูปา  เอกจฺจสฺส  มนาปา   
โหนฺติ   เต   จ   ๒   รปูา  เอกจฺจสฺส  อมนาปา  โหนฺติ  เยหิ  จ   
โส    รูเปหิ    อตฺตมโน    โหติ    ปริปณฺุณสงฺกปฺโป    โส    เตหิ   
รูเปหิ    อ ฺ   รูป   อุตฺตริตร   วา   ปณีตตร   วา   น   ปตฺเถติ   
เต    ตสฺส   รปูา   ปรมา   โหนฺติ   เต   ตสฺส   รูปา   อนุตฺตรา   
โหนฺติ  ฯ  เย  จ  มหาราช  สทฺทา  ...  เย จ มหาราช คนฺธา ...   
เย  จ  มหาราช  รสา  ...  เย  จ  มหาราช  โผฏพฺพา เอกจฺจสฺส   
มนาปา   โหนฺติ   เต   จ   โผฏพฺพา   เอกจฺจสฺส  อมนาปา  โหนฺติ   
เยหิ    จ    โส    โผฏพฺเพหิ   อตฺตมโน   โหติ   ปริปุณฺณสงฺกปฺโป   
โส   เตหิ   โผฏพฺเพหิ   อ ฺ   โผฏพฺพ   อุตฺตริตร   วา  ปณีตตร   
วา    น   ปตฺเถติ   เต   ตสฺส   โผฏพฺพา   ปรมา   โหนฺติ   เต   
#๑ สี. ต ฺเจ ฯ ม. ยุ. เต จ ฯ  ๒ ส.ี ว. ฯ  ๓ ม. ยุ. โย ฯ    
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ตสฺส โผฏพฺพา อนุตฺตรา โหนฺตีติ ฯ   
        [๓๖๒]  เตน  โข  ปน  สมเยน  จนฺทนงฺคลิโก ๑ อุปาสโก ตสฺส   
ปริสาย    นสิินฺโน   โหติ   ฯ   อถ   โข   จนฺทนงฺคลิโก   อุปาสโก   
อุฏายาสนา   เอกส   อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา   เยน  ภควา  เตน ฺชล ึ  
ปณาเมตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   ปฏภิาติ   ม   ภควา  ปฏิภาติ  ม   
สุคตาติ   ฯ   ปฏิภาตุ  ต  จนฺทนงฺคลิกาติ  ภควา  อโวจ  ฯ  อถ  โข   
จนฺทนงฺคลิโก   อุปาสโก   ภควนฺต   ๒   สมฺมุขา  ตทนุรูปาย  คาถาย   
อภิตฺถวิ   
                ปทุม ยถา โกกนท สุคนฺธ   
                ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ   
                องฺคีรส ปสฺส วิโรจมาน   
                ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ ฯ   
        [๓๖๓]   อถ   โข   เต  ป ฺจ  ราชาโน  จนฺทนงฺคลิก  อุปาสก   
ป ฺจหิ  อุตฺตราสงฺเคหิ  อจฺฉาเทสุ  ฯ  อถ  โข  จนทฺนงฺคลิโก  อุปาสโก   
เตหิ ป ฺจหิ อุตฺตราสงฺเคหิ ภควนฺต อจฺฉาเทสีติ ฯ   
                        ตติย โทณปากสุตฺต   
        [๓๖๔]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชา   
ปเสนทิโกสโล    โทณปากสุธ   ๓   ภุ ฺชติ   ฯ   อถ   โข   ราชา   
#๑ สี. จนฺทนงฺกลิโกติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ อ. จนฺทนงฺคลิโย ฯ  ๒ ภควโตติป ปาโ ฯ   
#๓ ม. โทณปากกุร ฯ โป. ย.ุ โทณปากสุท ฯ    
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ปเสนทิโกสโล    ภุตฺตาวี    มหสฺสาสี    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
        [๓๖๕]  อถ  โข  ภควา  ต  ๑  ราชาน  ปเสนทิโกสล ภุตฺตาวึ   
มหสฺสาสึ วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม คาถ อภาสิ   
                มนุชสฺส สทา สติมโต   
                มตฺต ชานโต ลทฺธโภชเน   
                ตนุกสฺส ๒ ภวนฺติ เวทนา   
                สณิก ชีรติ อายุ ปาลยนฺติ ฯ   
        [๓๖๖]   เตน   โข   ปน   สมเยน  สุทสฺสโน  มาณโว  ร ฺโ   
ปเสนทิโกสลสฺส  ปฏ ิโต   ิโต  โหติ  ฯ  อถ  โข ราชา ปเสนทิโกสโล   
สุทสฺสน   มาณว   อามนฺเตสิ   เอหิ   ตฺว   ตาต   สุทสฺสน   ภควโต   
สนฺติเก    อิม    คาถ    ปรยิาปุณิตฺวา    มม   ภตฺตาภิหาเร   ภาส   
อห ฺจ   เต   เทวสิก   กหาปณสต   นจฺิจภตฺต  ๓  ปวตฺตยิสฺสามีติ  ฯ   
ปรม   โภติ   ๔   โข   สุทสฺสโน   มาณโว  ร ฺโ  ปเสนทิโกสลสฺส   
ปฏิสฺสุณิตฺวา    ภควโต   สนฺติเก   อิม   คาถ   ปริยาปุณิตฺวา   ร ฺโ   
ปเสนทิโกสลสฺส ภตฺตาภิหาเร [๕]- ภาสติ   
                มนุชสฺส สทา สติมโต   
                มตฺต ชานโต ลทฺธโภชเน   
#๑ โป. ม. ตนฺติ นตฺถิ ฯ  ๒ ยุ. ตนุ ตสฺส ฯ  ๓ นิจฺจภิกฺขนฺติป ปาโ ฯ   
#๔ ย.ุ เอว เทวาติ ฯ  ๕ โป. ม. ย ุเอตฺถนฺตเร สุทนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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                ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา   
                สณิก ชีรติ อายุ ปาลยนฺติ ฯ   
        [๓๖๗]  อถ โข ราชา ปเสนทิโกสโล อนุปุพฺเพน นาฬิโกทนปรมตาย   
สณฺาสิ   ฯ   อถ   โข   ราชา   ปเสนทิโกสโล   อปเรน   สมเยน   
สุสลฺลิขิตคตฺโต    ปาณินา    คตฺตานิ    อนุมชฺชนโฺต    ตาย   เวลาย   
อิม   อุทาน  อุทาเนสิ  อุภเยน  วต  ม  โส  ภควา  อตฺเถน  อนุกมฺป   
ทิฏธมฺมิเกน เจว อตฺเถน ๑ สมฺปรายิเกน จาติ ฯ   
                        จตุตฺถ ปมสงฺคามวตฺถุสุตฺต   
        [๓๖๘]  สาวตฺถิย  วิหรติ  ...  อถ โข ราชา มาคโธ อชาตสตฺตุ   
 เวเทหิปุตฺโต  จตุรงฺคินึ  เสน  สนฺนยฺหตฺิวา  ๒  ราชาน  ปเสนทิโกสล   
 อพฺภุยฺยาสิ  เยน  กาสิ  ๓  ฯ อสฺโสสิ โข ราชา ปเสนทิโกสโล ราชา   
 กิร   มาคโธ   อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต  จตุรงฺคินึ  เสน  สนฺนยฺหิตฺวา   
 มม   อพฺภุยยฺาโต   เยน  กาสีติ  ฯ  อถ  โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล   
 จตุรงฺคินึ   เสน  สนฺนยฺหตฺิวา  ราชาน  มาคธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺต   
 ปจฺจุยฺยาสิ  ๔  เยน  กาสิ  ฯ  อถ  โข  ราชา จ มาคโธ อชาตสตฺตุ   
 เวเทหิปุตฺโต  ราชา  จ  ปเสนทิโกสโล  สงฺคาเมสุ  ฯ  ตสฺมึ  ๕ โข   
 ปน   สงฺคาเม   ราชา   มาคโธ   อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต  ราชาน   
 ปเสนทิโกสล   ปราเชสิ   ฯ   ปราชโิต   จ   ราชา  ปเสนทิโกสโล   
 สกเมว ๖ ราชธานึ สาวตฺถึ ปจฺจุยฺยาสิ ฯ   
#๑ ยุ. อตฺเถนาติ นตฺถิ ฯ ๒ สี. สนฺนยหิตฺวา สนฺนยหิตฺวา ฯ ๓ โป. ยุ. กาสี ฯ   
#๔ ย.ุ สพฺพตฺถ ปาจายาสิ ฯ  ๕ ยุ. เตน ฯ  ๖ ม. สงฺคามา ฯ    
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        [๓๖๙]   อถ   โข   สมฺพหุลา   ภิกขฺู  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย    สาวตฺถึ    ปณฺฑาย    ปวิสึสุ    สาวตฺถิย   ปณฺฑาย   
จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู   ภควนฺต   เอตทโวจุ  อิธ  ภนฺเต  ราชา   
มาคโธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต  จตุรงฺคินึ  เสน  สนฺนยฺหิตฺวา  ราชาน   
ปเสนทิโกสล   อพฺภุยฺยาสิ   เยน   กาสิ   อสฺโสสิ  โข  ภนฺเต  ราชา   
ปเสนทิโกสโล  ราชา  กริ  มาคโธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต  จตุรงฺคินึ   
เสน   สนฺนยหฺิตฺวา   มม   อพฺภุยฺยาโต  เยน  กาสีติ  อถ  โข  ภนฺเต   
ราชา   ปเสนทิโกสโล   จตุรงฺคินึ   เสน  สนฺนยฺหิตฺวา  ราชาน  มาคธ   
อชาตสตฺตุ   เวเทหิปุตฺต   ปจฺจุยฺยาสิ   เยน   กาสิ   อถ  โข  ภนฺเต   
ราชา  จ  มาคโธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต  ราชา  จ  ปเสนทิโกสโล   
สงฺคาเมสุ   ตสฺมึ   โข   ปน   ภนฺเต   สงฺคาเม   [๑]-  อชาตสตฺตุ   
เวเทหิปุตฺโต   ราชาน   ปเสนทิโกสล   ปราเชสิ  ปราชิโต  จ  ภนฺเต   
ราชา ปเสนทิโกสโล สกเมว ราชธานึ สาวตฺถึ ปจฺจุยฺยาสีติ ฯ   
        [๓๗๐]  ราชา  ภิกฺขเว มาคโธ อชาตสตฺตุ เวเทหิปุตฺโต ปาปมิตฺโต   
ปาปสหาโย  ปาปสมฺปวงฺโก  ราชา  จ  โข  ๒  ภิกฺขเว ปเสนทิโกสโล   
กลฺยาณมิตฺโต     กลฺยาณสหาโย    กลยฺาณสมฺปวงฺโก    อชฺเชว    ๓   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ราชา มาคโธติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ส.ี ย.ุ โขกาโร น ทิสฺสติ ฯ   
#๓ สี. ยุ. อชชฺต ฺจ ฯ    
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ภิกฺขเว ราชา ปเสนทิโกสโล อิม รตฺตึ ทุกฺข เสสฺสติ ปราชิโตติ ฯ   
        [๓๗๑] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                ชย เวร ปสวติ         ทุกฺข เสติ ปราชิโต   
                อุปสนฺโต สุข เสติ       หิตฺวา ชยปราชยนฺติ ฯ   
                        ป ฺจม ทุติยสงฺคามวตฺถุสุตฺต   
        [๓๗๒]   อถ   โข   ราชา   มาคโธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต   
จตุรงฺคินึ   เสน   สนฺนยฺหตฺิวา  ราชาน  ปเสนทิโกสล  อพฺภุยฺยาสิ  เยน   
กาสิ   ฯ   อสฺโสสิ   โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล  ราชา  กิร  มาคโธ   
อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต  จตุรงฺคินึ  เสน  สนฺนยฺหิตฺวา  มม  อพฺภุยฺยาโต   
เยน   กาสีติ   ฯ   อถ   โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล  จตุรงฺคินึ  เสน   
สนฺนยฺหิตฺวา    ราชาน   มาคธ   อชาตสตฺตุ   เวเทหิปุตฺต   ปจฺจุยฺยาสิ   
เยน  กาสิ  ฯ  อถ  โข  ราชา  จ  มาคโธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต   
ราชา   จ   ปเสนทิโกสโล   สงฺคาเมสุ  ฯ  ตสฺมึ  โข  ปน  สงฺคาเม   
ราชา  ปเสนทิโกสโล  ราชาน  มาคธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺต ปราเชสิ   
ชีวคฺคาห ฺจ น อคฺคเหสิ ฯ   
        [๓๗๓]   อถ   โข  ร ฺโ  ปเสนทิโกสลสฺส  เอตทโหสิ  กิ ฺจาป   
โข   มฺยาย   ราชา   มาคโธ   อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต  อทุพฺภนตฺสฺส   
ทุพฺภติ   อถ   จ   ปน   เม   ภาคิเนยฺโย   โหติ   ยนฺนนูาห  ร ฺโ   
มาคธสฺส   อชาตสตฺตุโน   เวเทหิปุตฺตสฺส  สพฺพ  หตฺถิกาย  ปรยิาทิยิตฺวา   
สพฺพ    อสฺสกาย    ปริยาทิยิตฺวา    สพฺพ    รถกาย    ปริยาทิยิตฺวา    
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สพฺพ   ปตฺติกาย   ปริยาทิยิตฺวา   ชีวนฺตเมว   น   โอสฺสชฺเชยฺยนติฺ  ฯ   
อถ   โข   ราชา   ปเสนทิโกสโล   ร ฺโ   มาคธสฺส   อชาตสตฺตุโน   
เวเทหิปุตฺตสฺส    สพฺพ    หตฺถิกาย    ปริยาทิยิตฺวา   สพฺพ   อสฺสกาย   
ปริยาทิยิตฺวา    สพฺพ    รถกาย    ปริยาทิยิตฺวา    สพฺพ    ปตฺติกาย   
ปริยาทิยิตฺวา ชีวนฺตเมว น โอสฺสชชฺิ ฯ   
        [๓๗๔]   อถ   โข   สมฺพหุลา   ภิกฺขู  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย    สาวตฺถึ    ปณฺฑาย    ปวิสึสุ    สาวตฺถิย   ปณฺฑาย   
จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู   ภควนฺต   เอตทโวจุ  อิธ  ภนฺเต  ราชา   
มาคโธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต  จตุรงฺคินึ  เสน  สนฺนยฺหิตฺวา  ราชาน   
ปเสนทิโกสล   อพฺภุยฺยาสิ   เยน   กาสิ   อสฺโสสิ  โข  ภนฺเต  ราชา         
ปเสนทิโกสโล    ราชา    กิร    มาคโธ   อชาตสตฺตุ   เวเทหิปุตฺโต   
จตุรงฺคินึ   เสน   สนฺนยฺหตฺิวา   มม   อพฺภุยฺยาโต   เยน  กาสีติ  อถ   
โข   ภนฺเต   ราชา   ปเสนทิโกสโล   จตุรงฺคินึ   เสน   สนฺนยฺหตฺิวา   
ราชาน   มาคธ   อชาตสตฺตุ   เวเทหิปุตฺต   ปจฺจุยฺยาสิ   เยน   กาสิ   
อถ   โข  ภนฺเต  ราชา  จ  มาคโธ  อชาตสตฺตุ  เวเทหิปุตฺโต  ราชา   
จ   ปเสนทิโกสโล   สงฺคาเมสุ   ตสฺมึ   โข   ปน   ภนฺเต  สงฺคาเม   
ราชา    ปเสนทิโกสโล    ราชาน   มาคธ   อชาตสตฺตุ   เวเทหิปุตฺต   
ปราเชสิ    ชวีคฺคาห ฺจ   น   อคฺคเหสิ   อถ   โข   ภนฺเต   ร ฺโ    
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ปเสนทิโกสลสฺส   เอตทโหสิ   กิ ฺจาป   โข   มฺยาย   ราชา  มาคโธ   
อชาตสตฺตุ   เวเทหิปุตฺโต   อทุพฺภนฺตสฺส   ทุพฺภติ   อถ   จ   ปน  เม   
ภาคิเนยฺโย    โหติ    ยนฺนนูาห    ร ฺโ    มาคธสฺส   อชาตสตฺตุโน   
เวเทหิปุตฺตสฺส   สพฺพ   หตฺถิกาย   ปรยิาทิยิตฺวา  สพฺพ  อสฺสกาย  สพฺพ   
รถกาย  สพฺพ  ปตฺติกาย  ปริยาทิยิตฺวา  ชีวนฺตเมว  น โอสฺสชฺเชยฺยนฺติ ฯ   
อถ    โข    ภนฺเต    ราชา    ปเสนทิโกสโล    ร ฺโ   มาคธสฺส   
อชาตสตฺตุโน   เวเทหิปุตฺตสฺส   สพฺพ   หตฺถกิาย   ปรยิาทิยิตฺวา   สพฺพ   
อสฺสกาย   ปริยาทิยิตฺวา   สพฺพ  รถกาย  ปริยาทิยิตฺวา  สพฺพ  ปตฺติกาย   
ปริยาทิยิตฺวา ชีวนฺตเมว น โอสฺสชชฺีติ ฯ   
        [๓๗๕]  อถ  โข  ภควา  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  ตาย  เวลาย อิมา   
คาถาโย อภาสิ   
                วิลมฺุปเตว ปุริโส        ยาวสฺส อุปกปฺปติ   
                ยทา จ ฺเ วิลุมฺปนฺติ     โส วิลุตฺโต วิลุมปฺติ ๑   
                าน ฺหิ ม ฺตี พาโล     ยาว ปาป น ปจฺจติ   
                ยทา จ ปจฺจติ ปาป      อถ [พาโล] ทุกฺข นิคจฺฉติ   
                ลภติ หนฺตา หนฺตาร      เชตาร ลภเต ชย   
                อกฺโกสโก จ อกฺโกส     โรเสตาร ฺจ โรสโก ๒   
                อถ กมฺมวิวฏเฏน        โส วิลุตฺโต วิลุมปฺตีติ ฯ   
#๑ ม. วิลุปฺปติ ฯ  ๒ ส.ี โรสโต ปฏิโรสโกติป โรสโต จ ปโรสโกติป ปาโ ฯ    
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                        ฉฏ ธีตุสุตฺต   
        [๓๗๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
นิสีทิ   ฯ   อถ   โข   อ ฺตโร  ปุรโิส  เยน  ราชา  ปเสนทิโกสโล   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ร ฺโ    ปเสนทิโกสลสฺส    อุปกณฺณเก   
อาโรเจสิ   มลฺลิกา   เทว   เทวี   ธีตร  วิชาตาติ  ฯ  เอว  วุตฺเต   
ราชา ปเสนทิโกสโล อนตฺตมโน อโหสิ ฯ   
        [๓๗๗]  อถ  โข  ภควา  ราชาน  ปเสนทิโกสล อนตฺตมน วิทิตฺวา   
ตาย เวลาย อิมา คาถาโย อภาสิ   
                อิตฺถีป หิ เอกจฺจิยา       เสยฺยา ๑ โปส ชนาธิป   
                เมธาวินี สีลวตี          สสฺสุเทวา ปติพฺพตา   
                ตสฺสา โย ชายตี โปโส    สโูร โหติ ทิสมฺปติ   
                ตาทิสา ๒ สุภริยา ปุตฺโต  รชฺชมฺป อนุสาสตีติ ฯ   
                        สตฺตม ปมอปฺปมาทสุตฺต   
        [๓๗๘]  สาวตฺถิย  ... เอกมนฺต นิสินฺโน โข ราชา ปเสนทิโกสโล   
ภควนฺต   เอตทโวจ   อตฺถิ   น ุ  โข   ภนฺเต   เอโก   ธมฺโม  โย   
อุโภ  อตฺเถ  สมธิคฺคยฺห  ติฏติ  ทิฏธมฺมิก ฺเจว อตฺถ สมฺปรายิก ฺจาติ ฯ   
อตฺถิ    โข    มหาราช    เอโก    ธมโฺม    โย    อุโภ   อตฺเถ   
สมธิคฺคยฺห    ติฏติ    ทฏิธมฺมิก ฺเจว    อตฺถ   สมปฺรายิก ฺจาติ   ฯ   
#๑ เสยฺโยติป ปาโ ฯ  ๒ ยุ. ตาทิโส ฯ    
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กตโม   ปน   ภนฺเต   เอโก   ธมฺโม   โย  อุโภ  อตฺเถ  สมธิคฺคยฺห   
ติฏติ ทิฏธมฺมิก ฺเจว อตฺถ สมฺปรายกิ ฺจาติ ฯ   
        [๓๗๙]   อปฺปมาโท   โข   มหาราช  เอโก  ธมโฺม  โย  อุโภ   
อตฺเถ   สมธคฺิคยฺห   ติฏติ  ทิฏธมฺมกิ ฺเจว  อตฺถ  สมฺปรายิก ฺจาติ  ฯ   
เสยฺยถาป   มหาราช   ยานกิานิจิ   ชงฺคลาน  ๑  ปาณาน  ปทชาตานิ   
สพฺพานิ    ตานิ    หตฺถิปเท    สโมธาน    คจฺฉนฺติ   หตฺถิปท   เตส   
อคฺคมกฺขายติ  ยทิท  มหนฺตตฺเตน  ๒  เอวเมว  โข มหาราช อปฺปมาโท   
เอโก   ธมฺโม   โย  อุโภ  อตฺเถ  สมธิคฺคยฺห  ติฏติ  ทิฏธมฺมิก ฺเจว   
อตฺถ สมฺปรายิก ฺจาติ ฯ   
        [๓๘๐] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                อายุ อาโรคิย วณฺณ       สคฺค อุจฺจากุลีนต   
                รติโย ปตฺถยนฺเตน ๓     อุฬารา อปราปรา   
                อปฺปมาท ปสสนฺติ         ปุ ฺกิริยาสุ ปณฺฑิตา   
                อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ     อธิคฺคณฺหาติ ปณฺฑิโต   
                ทฏิเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ  โย จตฺโถ สมฺปรายิโก   
                อตฺถาภิสมยา ธีโร        ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ ฯ   
                        อฏม ทุติยอปฺปมาทสุตฺต   
        [๓๘๑]   สาวตฺถิย   วิหรติ  ...  เอกมนฺต  นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข    ราชา   ปเสนทิโกสโล   ภควนฺต   เอตทโวจ   อิธ   
#๑ ยุ. ชงฺคมาน ฯ  ๒ ยุ. มหนฺเตน ฯ ม. มหนฺตฏเน ฯ  ๓ ส.ี ปตฺถยาเนน ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 127 

มยฺห    ภนฺเต    รโหคตสฺส   ปฏิสลฺลนีสฺส   เอว ฺเจตโส   ปริวิตกฺโก   
อุทปาทิ   สฺวากฺขาโต   ภควตา   ธมฺโม   โส  จ  โข  กลฺยาณมิตฺตสฺส   
กลฺยาณสหายสฺส     กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส     โน     ปาปมิตฺตสฺส    โน   
ปาปสหายสฺส    โน    ปาปสมฺปวงฺกสฺสาติ    ฯ   เอวเมต   มหาราช   
เอวเมต   มหาราช   สฺวากขฺาโต   มหาราช   มยา   ธมฺโม  โส  จ   
โข     กลฺยาณมิตฺตสฺส    กลฺยาณสหายสฺส    กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส    โน   
ปาปมิตฺตสฺส โน ปาปสหายสฺส โน ปาปสมฺปวงฺกสฺสาติ ฯ   
        [๓๘๒]  เอกมิทาห  มหาราช สมย สกฺเกสุ วิหรามิ นครก นาม ๑   
สกฺยาน   นิคโม   ฯ   อถ   โข   มหาราช  อานนฺโท  ภิกฺขุ  เยนาห   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ม   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีท ิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   มหาราช   อานนฺโท   ภิกขฺุ  ม  เอตทโวจ   
อุปฑฺฒมิท   ภนฺเต   พฺรหมฺจริยสฺส  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา  กลฺยาณสหายตา   
กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ     ฯ    เอว    วุตฺตาห    มหาราช    อานนฺท   
ภิกฺขุ    เอตทโวจ   มา   เหว   อานนฺท   สกลเมว   หทิ   อานนฺท   
พฺรหฺมจริย   ยทิท   กลฺยาณมิตฺตตา   กลฺยาณสหายตา  กลฺยาณสมฺปวงฺกตา   
กลฺยาณมิตฺตสฺเสต   ๒   อานนฺท   ภิกฺขุโน   ปาฏิกงฺข   กลฺยาณมิตฺตสฺส   
กลฺยาณสหายสฺส     กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส     อริย     อฏงฺคิก    มคฺค   
ภาเวสฺสติ อริย อฏงฺคิก มคฺค พหุลีกรสิฺสตีติ ฯ   
        [๓๘๓]   กถ ฺจ   อานนฺท   ภิกฺขุ   กลฺยาณมิตฺโต  กลยฺาณสหาโย   
#๑ สกฺกร นามาติ ปาเน ภวิตพฺพ ฯ  ๒ สี. กลฺยาณมิตฺตสฺสิท ฯ    
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กลฺยาณสมฺปวงฺโก   อริย   อฏงฺคิก   มคฺค   ภาเวติ   อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค   พหุลกีโรติ  ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต   
วิราคนิสฺสิต   นิโรธนิสฺสติ  โวสฺสคฺคปริณามึ  สมมฺาสงฺกปฺป  ภาเวติ  ...   
สมฺมาวาจ  ภาเวติ  ...  สมมฺากมฺมนฺต ภาเวติ ... สมฺมาอาชีว ภาเวติ   
...  สมฺมาวายาม  ภาเวติ  ...  สมฺมาสตึ  ภาเวติ  ... สมฺมาสมาธึ   
ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯ เอว   
โข   อานนฺท   ภิกฺขุ   กลฺยาณมิตฺโต   กลฺยาณสหาโย  กลฺยาณสมฺปวงฺโก   
อริย     อฏงฺคิก     มคฺค    ภาเวติ    อริย    อฏงฺคิก    มคฺค   
พหุลีกโรติ     ฯ    ตทิมินาเปต    อานนฺท    ปรยิาเยน    เวทิตพฺพ   
ยถา   สกลเมวิท   พฺรหฺมจริย   ยทิท   กลฺยาณมิตฺตตา  กลฺยาณสหายตา   
กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ    ฯ    มม ฺหิ    อานนฺท   กลฺยาณมิตฺต   อาคมฺม   
ชาติธมฺมา   สตฺตา   ชาติยา   ปริมุจฺจนฺติ   ชราธมฺมา   สตฺตา  ชราย   
ปริมุจฺจนฺติ    พฺยาธิธมฺมา   สตฺตา   พฺยาธิโต   ปริมจฺุจนฺติ   มรณธมฺมา   
สตฺตา     มรเณน    ปริมุจฺจนฺติ    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสธมฺมา   
สตฺตา    โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ    ปริมจฺุจนฺตีติ    ๑    ฯ   
อิมินา     โข    เอต    อานนฺท    ปรยิาเยน    เวทิตพฺพ    ยถา   
สกลเมวิท     พฺรหฺมจริย    ยทิท    กลฺยาณมิตฺตตา    กลฺยาณสหายตา   
กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ ฯ   
        [๓๘๔]   ตสฺมาติห  เต  มหาราช  เอว  สิกฺขิตพฺพ  กลฺยาณมิตฺโต   
ภวิสฺสามิ     กลฺยาณสหาโย    กลฺยาณสมฺปวงฺโกติ    ฯ    เอว    หิ   
#๑ โป. ม. ยุ. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ ฯ    
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เต    มหาราช    สิกฺขิตพฺพ    ฯ    กลฺยาณมิตฺตสฺส   เต   มหาราช   
กลฺยาณสหายสฺส   กลฺยาณสมฺปวงฺกสฺส   อย   เอโก   ธมฺโม  อุปนิสฺสาย   
วิหาตพฺโพ    อปฺปมาโท    กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ฯ   อปฺปมตฺตสฺส   เต   
มหาราช   วิหรโต   อปฺปมาท   อุปนิสสฺาย  อิตฺถาคารสฺส  อนุยายนฺตสฺส   
เอว   ภวิสฺสติ   ราชา   โข  อปฺปมตฺโต  วิหรติ  อปฺปมาท  อุปนิสฺสาย   
หนฺท    มยป    อปฺปมตฺตา    วิหราม   อปฺปมาท   อุปนิสฺสายาติ   ฯ   
อปฺปมตฺตสฺส   เต  มหาราช  วิหรโต  อปฺปมาท  อุปนิสฺสาย  ขตฺติยานมฺป   
อนุยนฺตาน    เอว    ภวิสฺสติ    ราชา    โข    อปฺปมตฺโต   วิหรติ   
อปฺปมาท   อุปนิสฺสาย   หนฺท   มยป   อปฺปมตฺตา   วิหราม   อปฺปมาท   
อุปนิสฺสายาติ   ฯ   อปฺปมตฺตสฺส   เต   มหาราช   วิหรโต   อปฺปมาท   
อุปนิสฺสาย    พลกายสฺสป   เอว   ภวิสสฺติ   ราชา   โข   อปฺปมตฺโต   
วิหรติ    อปฺปมาท    อุปนิสฺสาย   หนฺท   มยป   อปฺปมตฺตา   วิหราม   
อปฺปมาท   อุปนิสฺสายาติ   ฯ   อปฺปมตฺตสฺส   เต   มหาราช   วิหรโต   
อปฺปมาท   อุปนิสฺสาย   เนคม   ชานปทสฺสาป   เอว   ภวิสฺสติ  ราชา   
โข    อปฺปมตฺโต    วิหรติ    อปฺปมาท    อุปนิสฺสาย    หนฺท   มยป   
อปฺปมตฺตา   วิหราม   อปฺปมาท   อุปนสิฺสายาติ   ฯ   อปฺปมตฺตสฺส  เต   
มหาราช   วิหรโต   อปฺปมาท   อุปนิสสฺาย   อตฺตาป   คุตฺโต  รกฺขิโต   
ภวิสฺสติ    อิตฺถาคารมฺป   คุตฺต   รกฺขิต   ภวิสฺสติ   โกสโกฏาคารมฺป   
คุตฺต รกฺขิต ภวิสฺสตีติ ฯ   
        [๓๘๕] อิทมโวจ ฯเปฯ    
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                โภเค ปตฺถยมาเนน       อุฬาเร อปราปเร   
                อปฺปมาท ปสสนฺติ         ปุ ฺกิริยาสุ ปณฺฑิตา   
                อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ     อธิคฺคณฺหาติ ปณฺฑิโต   
                ทฏิเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ  โย จตฺโถ สมฺปรายิโก   
                อตฺถาภิสมยา ธีโร        ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ ฯ   
                        นวม ปมาปุตฺตกสุตฺต   
        [๓๘๖]  สาวตฺถิย  ...  อถ  โข ราชา ปเสนทิโกสโล ทิวาทิวสฺส   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ   โข  ราชาน  ปเสนทิโกสล   
ภควา    เอตทโวจ    หนฺท   กุโต   น ุ  ตฺว   มหาราช   อาคจฺฉสิ   
ทิวาทิวสฺสาติ   ฯ   อิธ   ภนฺเต   สาวตฺถิย   เสฏ ี  คหปติ  กาลกโต   
ตมห    อปุตฺตก    สาปเตยฺย    ราชนฺเตปุร   อติหริตฺวา   อาคจฺฉามิ   
อสีติ   ภนฺเต   สตสหสฺสานิ   หิร ฺสฺเสว   โก   ปน  วาโท  รูปยสฺส   
ตสฺส   โข   ปน   ภนฺเต   เสฏ ิสฺส   คหปติสฺส  เอวรูโป  ภตฺตโภโค   
อโหสิ   กณาชก   ภุ ฺชติ   พิลงฺคทุติย   เอวรูโป   วตฺถโภโค   อโหสิ   
สาณ   ธาเรติ   ติปกฺขวสน  เอวรูโป  ยานโภโค  อโหสิ  ชชฺชรรถเกน   
ยาติ ปณฺณจฺฉตฺตเกน ธาริยมาเนนาติ ฯ   
        [๓๘๗]   เอวเมต   มหาราช   เอวเมต   มหาราช  อสปฺปุริโส   
โข   มหาราช   อุฬาเร   โภเค   ลภิตฺวา  เนวตฺตาน  สุเขติ  ปเณติ   
น   มาตาปตโร   สุเขติ   ปเณติ   น   ปุตฺตทาร   สเุขติ  ปเณติ  น    
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ทาสกมฺมกรโปริเส   สุเขติ   ปเณติ   น   มิตฺตามจฺเจ   สุเขติ  ปเณติ   
น   สมเณสุ   พฺราหฺมเณสุ   อุทฺธคฺคิก   ทกฺขิณ   ปติฏาเปติ  โสวคฺคิก   
สุขวิปาก  สคฺคสวตฺตนิก  ฯ  ตสฺส  เต  โภเค เอว สมฺมา อปริภุ ฺชมาเน   
ราชาโน    วา    หรนฺติ    โจรา    วา    หรนฺติ    อคฺคิ    วา   
ฑหติ   อุทก   วา   วหติ   อปฺปยา  วา  ทายาทา  หรนฺติ  ฯ  เอวส   
เต   ๑   มหาราช   โภคา  สมฺมา  อปรภุิ ฺชมานา  ปริกฺขย  คจฺฉนฺติ   
โน   ปรโิภค   ฯ   เสยฺยถาป   มหาราช   อมนุสฺสฏาเน   โปกฺขรณี   
อจฺโฉทกา   สีโตทกา   สาโตทกา   ๒   เสตกา   สุปติตฺถา  รมณียา   
ต ฺชโน  ๓  เนว  หเรยฺย น ปเวยฺย น นฺหาเยยฺย ๔ น ยถาปจฺจย วา   
กเรยฺย  เอว ฺหิ  ต  มหาราช  อุทก  สมมฺา  อปริภุ ฺชมาน  ปรกิขฺย ๕   
คจฺเฉยฺย   โน   ปริโภค  เอวเมว  โข  มหาราช  อสปฺปุริโส  อุฬาเร   
โภเค  ลภิตฺวา  เนวตฺตาน  สุเขติ  ปเณติ  ฯเปฯ  เอวส  เต มหาราช   
โภคา สมฺมา อปริภุ ฺชมานา ปริกฺขย คจฺฉนฺติ โน ปริโภค ฯ   
        [๓๘๘]   สปฺปุริโส   จ  โข  มหาราช  อุฬาเร  โภเค  ลภิตฺวา   
อตฺตาน    สุเขติ    ปเณติ   มาตาปตโร   สุเขติ   ปเณติ   ปุตฺตทาร   
สุเขติ    ปเณติ    ทาสกมฺมกรโปริเส    สุเขติ   ปเณติ   มิตฺตามจฺเจ   
สุเขติ   ปเณติ   สมเณสุ   พฺราหฺมเณสุ   อุทฺธคฺคิก  ทกฺขิณ  ปติฏาเปติ   
#๑ ยุ. เอว สนฺเต ฯ  ๒ สี. อจฺโฉทิกา สีโตทิกา สาโตทิกา ฯ  ๓ สี. ราชาโนติป   
#มหาชโนติป ปาโ ฯ  ๔ สี. ย.ุ นหาเยยฺย ฯ  ๕ สี. ปริโสส ฯ    
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โสวคฺคิก   สขุวิปาก  สคฺคสวตฺตนิก  ฯ  ตสฺส  เต  โภเค  เอว  สมฺมา   
ปริภุ ฺชมาเน   เนว   ราชาโน   หรนติฺ   น  โจรา  หรนฺติ  น  อคฺคิ   
ฑหติ   น   อุทก  วหติ  น  อปฺปยา  ทายาทา  หรนฺติ  ฯ  เอวส  เต   
มหาราช    โภคา    สมฺมา   ปริภุ ฺชมานา   ปรโิภค   คจฺฉนฺติ   โน   
ปริกฺขย   ฯ  เสยฺยถาป  มหาราช  คามสฺส  วา  นิคมสฺส  วา  อวิทูเร   
โปกฺขรณี    อจฺโฉทกา    สีโตทกา    สาโตทกา   เสตกา   สุปติตฺถา   
รมณียา    ต ฺชโน    หเรยฺยป   ปเวยฺยป   นฺหาเยยฺยป   ยถาปจฺจยป   
กเรยฺย   เอว ฺหิ   ต   มหาราช   อุทก  สมฺมา  ปริภุ ฺชมาน  ปรโิภค   
คจฺเฉยฺย   โน   ปริกฺขย   เอวเมว  โข  มหาราช  สปฺปุริโส  อุฬาเร   
โภเค   ลภิตฺวา   อตฺตาน   สุเชติ  ปเณติ  ฯเปฯ  เอวส  เต  โภคา   
สมฺมา ปริภุ ฺชมานา ปริโภค คจฺฉนฺติ โน ปริกฺขยนฺติ ฯ   
        [๓๘๙] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                อมนุสฺสฏาเน อุทก วสิต   
                ตทเปยฺยมาน ปุริโส สเมติ   
                เอว ธน กาปุริโส ลภิตฺวา   
                เนวตฺตนา ปริภุ ฺชติ ๑ โน ททาติ   
                ธีโร จ วิ ฺ ู อธิคมฺม โภเค   
                โส ปริภุ ฺชติ ๑ กิจฺจกโร จ โหติ   
                โส าติสงฺฆ นิสโภ ภริตฺวา   
                อนินฺทิโต สคฺคมุเปติ านนฺติ ฯ   
#๑-๒ ม. ย.ุ ภุ ฺชติ ฯ    
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                        ทสม ทุติยาปุตฺตกสุตฺต   
        [๓๙๐]  อถ  โข  ราชา  ปเสนทิโกสโล  ทิวาทิวสฺส  เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺน  โข  ราชาน  ปเสนทิโกสล  ภควา  เอตทโวจ  หนฺท   
กุโต   นุ   ตฺว   มหาราช   อาคจฺฉสิ   ทวิาทิวสฺสาติ  ฯ  อิธ  ภนฺเต   
สาวตฺถิย    เสฏ ี    คหปติ   กาลกโต   ตมห   อปุตฺตก   สาปเตยฺย   
ราชนฺเตปุร    อติหริตฺวา    อาคจฺฉามิ    สต    ภนฺเต   สตสหสฺสานิ   
หิร ฺสฺเสว   โก   ปน   วาโท   รูปยสฺส   ตสฺส   โข   ปน  ภนฺเต   
เสฏ ิสฺส   คหปติสฺส   เอวรูโป   ภตฺตโภโค   อโหสิ   กณาชก  ภุ ฺชติ   
พิลงฺคทุติย   เอวรูโป   วตฺถโภโค   อโหสิ   สาณ  ธาเรติ  ติปกฺขวสน   
เอวรูโป    ยานโภโค   อโหสิ   ชชชฺรรถเกน   ยาติ   ปณฺณจฺฉตฺตเกน   
ธาริยมาเนนาติ ฯ   
        [๓๙๑]   เอวเมต   มหาราช  เอวเมต  มหาราช  ภูตปุพฺพ  โส   
มหาราช   เสฏ ี   คหปติ   ตครสิขึ  นาม  ปจฺเจกสมฺพุทฺธ  ปณฺฑปาเตน   
ปฏิปาเทสิ   เทถ   สมณสฺส   ปณฺฑนฺติ   วตฺวา   อุฏายาสนา  ปกฺกามิ   
ทตฺวา    จ   ปน   ปจฺฉา   วิปฺปฏิสารี   อโหสิ   วรเมต   ปณฺฑปาต   
ทาสา   วา   กมฺมกรา  วา  ภุ ฺเชยฺยุนฺติ  ภาตุ  จ  ปน  เอก  ปุตฺตก   
สาปเตยฺยสฺส   การณา   ชวิีตา  โวโรเปสิ  ฯ  ย  โข  โส  มหาราช   
เสฏ ี    คหปติ    ตครสิขึ   ปจฺเจกสมฺพุทฺธ   ปณฺฑปาเตน   ปฏิปาเทสิ   
ตสฺส   กมฺมสฺส   วิปาเกน   สตฺตกฺขตฺตุ   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชฺช ิ   
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ตสฺเสว   กมมฺสฺส   วิปากาวเสเสน  อิมิสฺสาเยว  สาวตฺถิยา  สตฺตกฺขตฺตุ   
เสฏ ิตฺต   กาเรสิ   ฯ  ย  โข  โส  มหาราช  เสฏ ี  คหปติ  ทตฺวา   
ปจฺฉา   วิปฺปฏิสารี   อโหสิ   วรเมต  ปณฺฑปาต  ทาสา  วา  กมฺมกรา   
วา   ภุ ฺเชยฺยุนฺติ   ตสฺส  กมฺมสฺส  วิปาเกน  นาสฺสุฬาราย  ภตฺตโภคาย   
จิตฺต   นมติ   นาสฺสุฬาราย   วตฺถโภคาย   จิตฺต   นมติ  นาสฺสุฬาราย   
ยานโภคาย    จิตฺต    นมติ    นาสฺสุฬาราน    ป ฺจนฺน    กามคุณาน   
โภคาย  จิตฺต  นมติ  ฯ  ย  โข  โส  มหาราช  เสฏ ี  คหปติ ภาตุ จ   
ปน   เอก   ปตฺุตก   สาปเตยฺยสฺส   การณา  ชีวิตา  โวโรเปสิ  ตสฺส   
กมฺมสฺส  วิปาเกน  พหูนิ  วสฺสานิ  พหูนิ  วสฺสสตานิ  พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ   
พหูนิ   วสฺสสตสหสฺสานิ  นิรเย  ปจฺจิตฺถ  ตสฺเสว  วสฺสสตานิ  พหูนิ  ๑   
กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน  อิท  ๒  สตฺตม  อปุตฺตก  สาปเตยฺย ราชโกส   
ปเวเสนฺติ  ฯ  ตสฺส  โข  ปน  มหาราช  เสฏ ิสฺส  คหปติสฺส  ปุราณ ฺจ   
ปุ ฺ   ปริกขีฺณ   นว ฺจ   ปุ ฺ   อนุปจิต   ฯ   อชชฺ   ปน  มหาราช   
เสฏ ี   คหปติ   มหาโรรุเว  นิรเย  ปจฺจตีติ  ฯ  เอว  ภนฺเต  เสฏ ี   
คหปติ   มหาโรรุว   นิรย   อุปปนฺโนติ   ฯ   เอว   มหาราช  เสฏ ี   
คหปติ มหาโรรุว นิรย ๓ อุปปนฺโนติ ฯ   
        [๓๙๒] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                ธ ฺ ธน รชต ชาตรูป     ปริคฺคห วาป ยทตฺถิ กิ ฺจิ   
                ทาสา กมฺมกรา เปสฺสา    เย จสฺส อนุชีวิโน   
#๑ โป. ม. ยุ. วสฺสสตานิ พหูนิ น ทิสสฺนฺติ ฯ  ๒ ส ีอิธ ฯ  ๓ ย.ุ มหาโรรุเว   
#นิรเย ฯ    
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                สพฺพนฺนาทาย คนฺตพฺพ      สพฺพ นิกฺขีปคามิน   
                ย ฺจ กโรติ กาเยน       วาจาย อุท เจตสา   
                ต หิ ตสฺส สก โหติ       ต ฺจ อาทาย คจฺฉติ   
                ต ฺจสฺส อนุค โหติ        ฉายาว อนุปายินี   
                ตสฺมา กเรยฺย กลฺยาณ     นจิย สมฺปรายิก   
                ปุ ฺานิ ปรโลกสฺมึ        ปติฏา โหนฺติ ปาณินนฺติ ฯ   
                        ทุติโย วคฺโค ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                ชฏิลา ป ฺจราชาโน       โทณปากกุเรน จ   
                สงฺคาเมน เทฺว วุตฺตานิ    ธีตรา ๑ เทฺว อปฺปมาเทน จ   
                อปุตฺตเกน เทฺว วุตฺตา     วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ   
                        _________ 
#๑ ม. มลฺลกิา ฯ    
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                        ตติยวคฺโค ตติโย   
                        _______   
                        ปม ปุคฺคลสุตฺต   
        [๓๙๓]  สาวตฺถิย  ...  อถ โข ราชา ปเสนทิโกสโล เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
เอกมนฺต   นสิินฺน   โข   ราชาน   ปเสนทิโกสล   ภควา   เอตทโวจ   
จตฺตาโรเม   มหาราช   ปคฺุคลา   สนฺโต  สวิชฺชมานา  โลกสฺมึ  กตเม   
จตฺตาโร   ตโม   ตมปรายโน   ตโม  โชติปรายโน  โชติ  ตมปรายโน   
โชติ โชติปรายโน ฯ   
        [๓๙๔]   กถ ฺจ  มหาราช  ปุคฺคโล  ตโม  ตมปรายโน  โหติ  ฯ   
อิธ   มหาราช   เอกจฺโจ   ปุคฺคโล   นีเจ   กุเล  ปจฺฉาชาโต  โหติ   
จณฺฑาลกุเล   วา   เวณกุเล   วา  เนสาทกุเล  วา  รถการกุเล  วา   
ปุกฺกุสกุเล    วา    ทฬิทฺเท   อปฺปนฺนปานโภชเน   กสิรวุตฺติเก   ยตฺถ   
กสิเรน   ฆาสจฺฉาโท   ลพฺภติ  ฯ  โส  จ  โหติ  ทุพฺพณฺโณ  ทุททฺสฺสิโก   
โอโกฏิมโก   พหฺวาพาโธ  กาโณ  วา  กุณี  วา  ข ฺโช  วา  ปกฺขหโต   
วา    น    ลาภี   อนฺนสฺส   วตฺถสฺส   ยานสฺส   มาลาคนฺธวิเลปนสฺส   
เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส  ฯ  โส  กาเยน  ทุจฺจริต  จรติ  วาจาย ทุจฺจริต   
จรติ   มนสา   ทุจฺจริต   จรติ   ฯ   โส   กาเยน  ทุจฺจริต  จริตฺวา   
วาจาย   ทุจฺจริต   จริตฺวา   มนสา  ทุจฺจริต  จริตฺวา  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา   อปาย   ทุคฺคตึ   วินิปาต   นิรย  อุปปชชฺติ  ฯ  เสยฺยถาป    
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มหาราช   ปรุิโส   อนฺธการา   วา   อนฺธการ   คจฺเฉยฺย  ตมา  วา   
ตม    คจฺเฉยฺย    โลหิตมลา   วา   โลหิตมล   คจฺเฉยฺย   ตถูปมาห   
มหาราช   อิม   ปุคฺคล   วทามิ   ฯ   เอว   โข  มหาราช  ปุคฺคโล   
ตโม ตมปรายโน โหติ ฯ   
        [๓๙๕]  กถ ฺจ  มหาราช  ปุคฺคโล  ตโม  โชติปรายโน  โหติ  ฯ   
อิธ   มหาราช   เอกจฺโจ   ปุคฺคโล   นีเจ   กุเล  ปจฺฉาชาโต  โหติ   
จณฺฑาลกุเล   วา   เวณกุเล   วา  เนสาทกุเล  วา  รถการกุเล  วา   
ปุกฺกุสกุเล    วา    ทฬิทฺเท   อปฺปนฺนปานโภชเน   กสิรวุตฺติเก   ยตฺถ   
กสิเรน  ฆาสจฺฉาโท  ลพฺภติ  ฯ  โส  จ [๑]- โหติ ทพฺุพณฺโณ ทุทฺทสฺสิโก   
โอโกฏิมโก   พหฺวาพาโธ  กาโณ  วา  กุณี  วา  ข ฺโช  วา  ปกฺขหโต   
วา   น  ลาภี  อนฺนสฺส  ปานสฺส  วตฺถสสฺ  ยานสฺส  มาลาคนฺธวิเลปนสฺส   
เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส    ฯ   โส   กาเยน   สุจริต   จรติ   วาจาย   
สุจริต   จรติ   มนสา  สุจริต  จรติ  ฯ  โส  กาเยน  สจุริต  จริตฺวา   
วาจาย   สุจรติ   จริตฺวา   มนสา   สุจรติ   จริตฺวา  กายสฺส  เภทา   
ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก   อุปปชฺชติ   ฯ  เสยฺยถาป  มหาราช   
ปุริโส   ปวิยา   วา   ปลลฺงฺก  อาโรเหยฺย  ปลฺลงฺกา  วา  อสฺสปฏ ึ   
อาโรเหยฺย   อสฺสปฏ ิยา   วา   หตฺถิกขฺนฺธ   อาโรเหยฺย  หตฺถกิขฺนฺธา   
วา   ปาสาท  อาโรเหยฺย  ตถูปมาห  มหาราช  อิม  ปุคฺคล  วทามิ  ฯ   
เอว โข มหาราช ปุคฺคโล ตโม โชติปรายโน โหติ ฯ   
        [๓๙๖]   กถ ฺจ  มหาราช  ปุคฺคโล  โชติ  ตมปรายโน  โหติ  ฯ   
#๑ เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท ทิสฺสติ ฯ    
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อิธ   มหาราช   เอกจฺโจ   ปุคฺคโล   อุจฺเจ  กุเล  ปจฺฉาชาโต  โหติ   
ขตฺติยมหาสาลกุเล   วา   พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  วา  คหปติมหาสาลกุเล   
วา   อฑฺเฒ   มหทฺธเน   มหาโภเค  ปหูตชาตรูปรชเต  ปหูตวิตฺตูปกรเณ   
ปหูตธนธ ฺเ     ฯ     โส     จ     โหติ    อภิรูโป    ทสฺสนีโย   
ปาสาทิโก    ปรมาย   วณฺณโปกฺขรตาย   สมนฺนาคโต   ลาภี   อนฺนสฺส   
ปานสฺส  วตฺถสฺส  ยานสฺส  มาลาคนฺธวิเลปนสฺส  เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส ฯ   
โส     กาเยน     ทุจฺจริต     จรติ    วาจาย    ทุจฺจริต    จรติ   
มนสา   ทุจฺจริต   จรติ   ฯ   โส  กาเยน  ทุจฺจริต  จรตฺิวา  วาจาย   
ทุจฺจริต   จรตฺิวา  มนสา  ทุจฺจริต  จริตฺวา  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา   
อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชชฺติ  ฯ  เสยฺยถาป  มหาราช ปุรโิส   
ปาสาทา   วา   หตฺถิกฺขนฺธ   โอโรเหยฺย   หตฺถิกฺขนฺธา  วา  อสฺสปฏ ึ   
โอโรเหยฺย   อสฺสปฏ ิยา   วา   ปลลฺงฺก   โอโรเหยฺย  ปลฺลงฺกา  วา   
ปวึ   โอโรเหยฺย   ปวิยา   วา  อนฺธการ  ปวิเสยฺย  ๑  ตถูปมาห   
มหาราช   อิม  ปุคฺคล  วทามิ  ฯ  เอว  โข  มหาราช  ปุคฺคโล  โชติ   
ตมปรายโน โหติ ฯ   
        [๓๙๗]  กถ ฺจ  มหาราช  ปุคฺคโล  โชติ  โชติปรายโน  โหติ  ฯ   
อิธ   มหาราช   เอกจฺโจ   ปุคฺคโล   อุจฺเจ  กุเล  ปจฺฉาชาโต  โหติ   
ขตฺติยมหาสาลกุเล   วา   พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  วา  คหปติมหาสาลกุเล   
วา   อฑฺเฒ   มหทฺธเน   มหาโภเค  ปหูตชาตรูปรชเต  ปหูตวิตฺตูปกรเณ   
#๑ สี. ย.ุ โอโรเหยฺย ฯ    
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ปหูตธนธ ฺเ   ฯ   โส   จ   โหติ   อภิรูโป   ทสฺสนีโย   ปาสาทิโก   
ปรมาย    วณฺณโปกฺขรตาย    สมนฺนาคโต    ลาภี   อนฺนสฺส   ปานสฺส   
วตฺถสฺส   ยานสฺส   มาลาคนฺธวิเลปนสฺส  เสยฺยาวสถปทีเปยฺยสฺส  ฯ  โส   
กาเยน  สุจริต  จรติ  วาจาย  สุจริต  จรติ  มนสา  สุจริต จรติ ฯ โส   
กาเยน  สุจริต  จริตฺวา  วาจาย  สุจริต  จริตฺวา  มนสา สุจริต จริตฺวา   
กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปชชฺติ  ฯ  เสยฺยถาป   
มหาราช   ปรุิโส  ปลลฺงฺกา  วา  ปลลฺงฺก  สงฺกเมยฺย  อสฺสปฏ ิยา  วา   
อสฺสปฏ ึ  สงฺกเมยฺย  หตฺถิกฺขนฺธา  วา  หตฺถิกฺขนฺธ  สงฺกเมยฺย  ปาสาทา   
วา   ปาสาท   สงฺกเมยฺย  ตถูปมาห  มหาราช  อิม  ปคฺุคล  วทามิ  ฯ   
เอว  โข  มหาราช  ปุคฺคโล  โชติ  โชติปรายโน  โหติ  ฯ  อิเม  โข   
มหาราช จตฺตาโร ปุคฺคลา สนฺโต สวิชฺชมานา โลกสฺมินฺติ ฯ   
        [๓๙๘] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                ทฬิทฺโท ปรุิโส ราช        อสฺสทฺโธ โหติ มจฺฉรี   
                กทริโย ปาปสงฺกปฺโป       มิจฺฉาทิฏ ิ อนาทโร   
                สมเณ พฺราหฺมเณ วาป      อ ฺเ วาป วณิพฺพเก   
                อกฺโกสติ ปริภาสติ         นตฺถิโก โหติ โรสโก   
                ททมาน นิวาเรติ          ยาจมานาน โภชน   
                ตาทิโส ปุรโิส ราช        มยิยฺมาโน ชนาธิป   
                อุเปติ นิรย โฆร          ตโม ตมปรายโน   
                ทฬิทฺโท ปรุิโส ราช        สทฺโธ โหติ อมจฺฉรี    
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                ททาติ เสฏสงฺกปฺโป       อพฺยคฺคมนโส นโร   
                สมเณ พฺราหฺมเณ วาป      อ ฺเ วาป วณิพฺพเก   
                อุฏาย อภิวาเทติ         สมจริยาย สิกฺขติ   
                ททมาน น วาเรติ         ยาจมานาน โภชน   
                ตาทิโส ปุรโิส ราช        มยิยฺมาโน ชนาธิป   
                อุเปติ ติทิว าน          ตโม โชติปรายโน   
                อฑฺโฒ เจ ๑ ปุริโส ราช   อสฺสทฺโธ โหติ มจฺฉรี   
                กทริโย ปาปสงฺกปฺโป       มิจฺฉาทิฏ ิ อนาทโร   
                สมเณ พฺราหฺมเณ วาป      อ ฺเ วาป วณิพฺพเก   
                อกฺโกสติ ปริภาสติ         นตฺถิโก โหติ โรสโก   
                ททมาน นิวาเรติ          ยาจมานาน โภชน   
                ตาทิโส ปุรโิส ราช        มยิยฺมาโน ชนาธิป   
                อุเปติ นิรย โฆร          โชติ ตมปรายโน   
                อฑฺโฒ เจ ๒ ปุริโส ราช   สทฺโธ โหติ อมจฺฉรี   
                ททาติ เสฏสงฺกปฺโป       อพฺยคฺคมนโส นโร   
                สมเณ พฺราหฺมเณ วาป      อ ฺเ วาป วณิพฺพเก   
                อุฏาย อภิวาเทติ         สมจริยาย สิกฺขติ   
                ททมาน น วาเรติ         ยาจมานาน โภชน   
                ตาทิโส ปุรโิส ราช        มยิยฺมาโน ชนาธิป   
                อุเปติ ติทิว าน          โชติ โชติปรายโนติ ฯ   
#๑ ยุ. เว ฯ    
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                        ทุติย อยฺยิกาสุตฺต   
        [๓๙๙]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ โข ราชา ปเสนทิโกสโล ทิวาทิวสฺส   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ   โข  ราชาน  ปเสนทิโกสล   
ภควา  เอตทโวจ  หนฺท  กุโต  น ุตฺว มหาราช อาคจฺฉสิ ทิวาทิวสฺสาติ ฯ   
อยฺยิกา   ๑   เม   ภนฺเต   กาลกตา  ชิณฺณา  วุฑฺฒา  ๒  มหลลฺิกา   
อทฺธคตา   วโย   อนุปฺปตฺตา   วีสวสฺสสติกา   ชาติยา   อยฺยิกา   โข   
ปน  [๓]-  ภนฺเต  ปยา  อโหสิ  มนาปา  หตฺถิรตเนน เจปห ๔ ภนฺเต   
ลเภยฺย    มา    เม   อยฺยิกา   กาลมกาสีติ   หตฺถิรตนปห   ทเทยฺย   
มา   เม   อยฺยกิา   กาลมกาสีติ  อสฺสรตเนน  เจปห  ภนฺเต  ลเภยฺย   
มา   เม   อยฺยกิา   กาลมกาสีติ   อสฺสรตนปห   ทเทยฺย   มา   เม   
อยฺยิกา   กาลมกาสีติ   คามวเรน   เจปห   ภนฺเต  ลเภยฺย  มา  เม   
อยฺยิกา    กาลมกาสีติ    คามวรปห    ทเทยฺย   มา   เม   อยฺยิกา   
กาลมกาสีติ   ชนปเทน  ๕  เจปห  ภนฺเต  ลเภยฺย  มา  เม  อยฺยกิา   
กาลมกาสีติ  ชนปทปห  ๖  ทเทยฺย  มา  เม อยฺยิกา กาลมกาสีติ [๗]-   
อจฺฉริย   ภนฺเต   อพฺภูต   ภนฺเต   ยาว  สุภาสิต ฺจิท  ภนฺเต  ภควตา   
สพฺเพ สตฺตา มรณธมฺมา มรณปริโยสานา มรณ อนตีตาติ ฯ   
        [๔๐๐]  เอวเมต    มหาราช  เอวเมต  มหาราช  สพฺเพ สตฺตา   
#๑ สี. ย.ุ อยยฺกา ฯ ๒ สี. วุทฺธา ฯ ๓ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร เมสทฺโท ทสิฺสติ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ปาห ฯ ๕ ส.ี ชนปทปเทเสน ฯ ๖ ส.ี ม. ชนปทปเทส ฯ ๗ ม. ยุ.   
#สพฺเพ สตฺตา ฯเปฯ มรณ อนตีตาตีติ ฯ อิเม ปาา ทิสฺสนฺติ ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 142 

มรณธมฺมา   มรณปริโยสานา   มรณ   อนตีตา  ฯ  เสยฺยถาป  มหาราช   
ยานิกานิจิ   กุมฺภการกภาชนานิ   อามกานิ   เจว  ปกฺกานิ  จ  สพฺพานิ   
ตานิ   เภทนธมฺมานิ   เภทนปริโยสานานิ   เภทน   อนตีตานิ  เอวเมว   
โข   มหาราช   สพฺเพ   สตฺตา   มรณธมฺมา   มรณปริโยสานา   มรณ   
อนตีตาติ ฯ   
        [๔๐๑] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                สพฺเพ สตฺตา มริสฺสนฺติ      มรณนฺต หิ ชวิีต   
                ยถากมฺม คมิสฺสนฺติ         ปุ ฺปาปผลูปคา   
                นริย ปาปกมฺมนฺตา         ปุ ฺกมฺมา จ สุคตึ   
                ตสฺมา กเรยฺย กลฺยาณ      นจิย สมฺปรายิก   
                ปุ ฺานิ ปรโลกสฺมึ         ปติฏา โหนฺติ ปาณินนฺติ ฯ   
                        ตติย โลกสุตฺต   
        [๔๐๒]  สาวตฺถิย  ... เอกมนฺต นิสนิฺโน โข ราชา ปเสนทิโกสโล   
ภควนฺต  เอตทโวจ  กติ  นุ  โข  ภนฺเต  โลกสฺส  ธมฺมา  อุปฺปชชฺมานา   
อุปฺปชฺชนฺติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหารายาติ ฯ   
        [๔๐๓]   ตโย   โข   มหาราช   โลกสฺส  ธมฺมา  อุปฺปชฺชมานา   
อุปฺปชฺชนฺติ   อหิตาย   ทุกขฺาย   อผาสุวิหาราย   ฯ   กตเม  ตโย  ฯ   
โลโภ    โข   มหาราช   โลกสฺส   ธมโฺม   อุปฺปชฺชมาโน   อุปฺปชฺชติ   
อหิตาย   ทุกขฺาย   อผาสุวิหาราย   โทโส   โข   มหาราช   โลกสฺส   
ธมฺโม    อุปปฺชฺชมาโน   อุปฺปชฺชติ   อหิตาย   ทุกฺขาย   อผาสุวิหาราย    
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โมโห    โข   มหาราช   โลกสฺส   ธมโฺม   อุปฺปชฺชมาโน   อุปฺปชฺชติ   
อหิตาย  ทุกฺขาย  อผาสุวิหาราย  ฯ  อิเม  โข  มหาราช  ตโย โลกสฺส   
ธมฺมา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ อหิตาย ทุกฺขาย อผาสุวิหารายาติ ฯ   
        [๔๐๔] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                โลโภ โทโส จ โมโห จ    ปรุิส ปาปเจตส   
                หสึนฺติ อตฺตสมฺภูตา         ตจสารว สปฺผลนฺติ ๑ ฯ   
                        จตุตฺถ อิสสฺตฺถสุตฺต   
        [๔๐๕]  สาวตฺถิย  ... เอกมนฺต นิสินฺโน โข ราชา ปเสนทิโกสโล   
ภควนฺต   เอตทโวจ   กตฺถ  นุ  ๒  โข  ภนฺเต  ทาน  ทาตพฺพนฺติ  ฯ   
ยตฺถ   โข   มหาราช   จิตฺต   ปสีทตีติ   ฯ  กตฺถ  ปน  ภนฺเต  ทินนฺ   
มหปฺผลนฺติ ฯ   
        [๔๐๖]   อ ฺ  โข  เอต  มหาราช  กตฺถ  ทาน  ทาตพฺพ  อ ฺ   
ปเนต    กตฺถ   ทินฺน   มหปฺผลนฺติ   สลีวโต   โข   มหาราช   ทนิฺน   
มหปฺผล   โน   ตถา   ทสฺุสีเล   ฯ   เตน  หิ  มหาราช  ต ฺเเวตฺถ   
ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ ยถา เต ขเมยฺย ตถา น พฺยากเรยฺยาสิ ฯ   
        [๔๐๗]   ต  กึ  ม ฺสิ  มหาราช  อิธ  ตฺยสฺส  ยทฺุธ  ปจฺจุปฏ ิต   
สงฺคาโม    สมุปพฺยูโฬฺห   อถ   อาคจฺเฉยฺย   ขตฺติยกุมาโร   อสิกฺขิโต   
อกตหตฺโถ   อกตโยคฺโค   อกตุปาสโน   ภีรุ   ฉมฺภี   อุตฺราสี   ปลายี   
ภเรยฺยาสิ   ต   ปุริส  อตฺโถ  จ  เต  ตาทิเสน  ปุริเสนาติ  ฯ  นาห   
#๑ ม. ย.ุ สมผฺลนฺติ ฯ ๒ สี. กถนฺนูติ ปาโ ฯ    
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ภนฺเต  ภเรยฺย  ต  ปุริส  น  จ  เม  อตฺโถ  ตาทิเสน  ปรุิเสนาติ  ฯ   
อถ   อาคจฺเฉยฺย   พฺราหฺมณกุมาโร  อสิกฺขิโต  ฯเปฯ  อถ  อาคจฺเฉยฺย   
เวสฺสกุมาโร  อสิกฺขิโต  ฯเปฯ  อถ  อาคจฺเฉยฺย  สุททฺกุมาโร  อสิกฺขิโต   
ฯเปฯ น จ เม อตฺโถ ตาทิเสน ปุริเสนาติ ฯ   
        [๔๐๘]   ต  กึ  ม ฺสิ  มหาราช  อิธ  ตฺยสฺส  ยทฺุธ  ปจฺจุปฏ ิต   
สงฺคาโม    สมุปพฺยูโฬฺห   อถ   อาคจฺเฉยฺย   ขตฺติยกุมาโร   สุสกิฺขิโต   
กตหตฺโถ   กตโยคฺโค   กตุปาสโน   อภีรุ   อจฺฉมฺภี  อนุตฺราสี  อปลายี   
ภเรยฺยาสิ   ต   ปุริส   อตฺโถ   จ   เต   ตาทิเสน   ปุริเสนาติ  ฯ   
ภเรยฺยาห   ภนฺเต  ต  ปุริส  อตฺโถ  จ  เม  ตาทิเสน  ปุริเสนาติ  ฯ   
อถ  อาคจฺเฉยฺย  พฺราหฺมณกุมาโร  ฯเปฯ  อถ  อาคจฺเฉยฺย เวสฺสกุมาโร   
ฯเปฯ     อถ    อาคจฺเฉยฺย    สุทฺทกุมาโร    สุสกิฺขิโต    กตหตฺโถ   
กตโยคฺโค   กตุปาสโน   อภีรุ   อจฺฉมฺภี  อนุตฺราสี  อปลายี  ภเรยฺยาสิ   
ต  ปุริส  อตฺโถ  จ  เต  ตาทิเสน  ปุริเสนาติ  ฯ  ภเรยฺยาห ภนฺเต ต   
ปุริส อตฺโถ จ เม ตาทิเสน ปุริเสนาติ ฯ   
        [๔๐๙]  เอวเมว  โข มหาราช ยสฺมา [๑]- เจป กุลา อคารสฺมา   
อนคาริย  ปพฺพชิโต  โหติ  โส จ โหติ ป ฺจงฺควิปฺปหีโน ป ฺจงฺค- 
สมนฺนาคโต  ตสฺมึ     ทินนฺ     มหปฺผล     โหติ  ฯ    กตมานิ  ป ฺจงฺคานิ   
ปหีนานิ   โหนฺติ   ฯ   กามจฺฉนฺโท   ปหีโน   โหติ  พฺยาปาโท  ปหีโน   
โหติ   ถีนมทิฺธ   ปหีน   โหติ   อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ   ปหีน  โหติ  วิจิกิจฺฉา   
ปหีนา   โหติ   ฯ   อิมานิ   ป ฺจงฺคานิ   ปหีนานิ  โหนฺติ  ฯ  กตเมหิ   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร กสฺมาติ ทิสฺสติ ฯ    
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ป ฺจหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ  อเสกฺเขน  สีลกฺขนฺเธน  สมนฺนาคโต   
โหติ    อเสกเฺขน    สมาธิกฺขนฺเธน   สมนฺนาคโต   โหติ   อเสกฺเขน   
ป ฺากฺขนฺเธน     สมนนฺาคโต    โหติ    อเสกฺเขน    วิมุตฺติกฺขนฺเธน   
สมนฺนาคโต       โหติ       อเสกฺเขน      วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน   
สมนฺนาคโต   โหติ   ฯ   อิเมหิ   ป ฺจหงฺเคหิ   สมนฺนาคโต  โหติ  ฯ   
อิติ ป ฺจงฺควิปฺปหีเน ป ฺจงฺคสมนฺนาคเต ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ   
        [๔๑๐] อิทมโวจ ภควา ฯเปฯ สตฺถา   
                อิสฺสตฺถ พลวิรยิ ฺจ         ยสฺมึ วิชฺเชถ มาณเว   
                ต ยุทฺธตฺโถ ภเร ราชา     นาสูร ชาติปจฺจยา   
                ตเถว ขนฺติโสรจฺจ         ธมมฺา ยสมฺึ ปติฏ ิตา   
                ตมริยวุตฺติ ๑ เมธาวึ      หีนชจฺจมฺป ปูชเย   
                การเย อสฺสเม รมฺเม      วาสเยตฺถ พหุสฺสุเต   
                ปป ฺจวิวเน กยิรา         ทุคฺเค สงฺกมนานิ จ   
                อนฺน ปาน ขาทนีย         วตฺถเสนาสนานิ จ   
                ทเทยฺย อุชุภูเตสุ          วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
                ยถาป ๒ เมโฆ ถนย      วิชฺชมุาลี สตกฺกุก ุ๓   
                ถล นินฺน ฺจ ปูเรติ         อภิวสฺส วสุนฺธร   
                ตเถว สทฺโธ สตุวา        อภิสงฺขจฺจ โภชน   
                วณิพฺพเก ตปฺปยติ          อนฺนปาเนน ปณฺฑิโต   
                อนุโมทมาโน ปกิเรติ       เทถ เทถาติ ภาสติ   
#๑ ม. อริยวุตฺตึ เมธาวึ ฯ ยุ. ตมริยวุตฺตึ ฯ ๒ ม. ย.ุ ยถาหิ ฯ ๓ ม. ยุ. สตกฺกก ุฯ   
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                ต ฺหิสฺส ตชฺชติ ๑ โหติ     เทวสฺเสว ปวสฺสโต   
                สา ปุ ฺธารา วิปุลา       ทาตาร อภิวสฺสตีติ ฯ   
                        ป ฺจม ปพฺพโตปมสุตฺต   
        [๔๑๑]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อถ   โข   ราชา  ปเสนทิโกสโล   
ทิวาทิวสฺส  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ   โข  ราชาน  ปเสนทิโกสล   
ภควา    เอตทโวจ    หนฺท   กุโต   น ุ  ตฺว   มหาราช   อาคจฺฉสิ   
ทิวาทิวสฺสาติ   ฯ   ยานิ  ตานิ  ภนฺเต  ร ฺ  ขตฺติยาน  มุทฺธาวสิตฺตาน   
อิสฺสริยมทมตฺตาน       กามเคธปริยุฏ ิตาน      ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺตาน   
มหนฺต     ปวีมณฺฑล     อภิวิชิย     อชฺฌาวสนฺตาน     ราชกรณียานิ   
ภวนฺติ เตสฺวาห ๒ เอตรหิ อุสฺสุกฺก อาปนฺโนติ ฯ   
        [๔๑๒]   ต  กึ  ม ฺสิ  มหาราช  อิธ  เต  ปรุิโส  อาคจฺเฉยฺย   
ปุรตฺถิมาย    ทิสาย   สทฺธายิโก   ปจฺจยิโก   โส   ต   อุปสงฺกมิตฺวา   
เอว  วเทยฺย  ยคฺเฆ  มหาราช  ชาเนยฺย  ๓ อห อาคจฺฉามิ ปุรตฺถิมาย   
ทิสาย    ตตฺถทฺทส    มหนฺต    ปพฺพต    อพฺภสม    สพฺเพ    ปาเณ   
นิปฺโปเถนฺโต   ๔  อาคจฺฉติ  ยนฺเต  มหาราช  กรณีย  ต  กโรหีติ  ฯ   
อถ   ทุติโย   ปุริโส   อาคจฺเฉยฺย   ทกฺขิณาย   ทิสาย   ฯเปฯ   อถ   
ตติโย   ปรุิโส   อาคจฺเฉยฺย   ปจฺฉิมาย   ทิสาย  ฯเปฯ  อถ  จตุตฺโถ   
ปุริโส   อาคจฺเฉยฺย   อุตฺตราย   ทิสาย   สทฺธายิโก   ปจฺจยิโก   โส   
#๑ โป. ม. ยุ. คชฺชิต ฯ ๒ ม. เตสุ ขฺวาห ฯ ๓ ม. ยุ. ชาเนยฺยาสิ ฯ ๔ ส.ี ยุ.   
#นิปุโผเฏนฺโต ฯ ม. นิปฺโผเถนุโต ฯ    
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ต   อุปสงฺกมตฺิวา  เอว  วเทยฺย  ยคฺเฆ  มหาราช  ชาเนยฺย  ๑  อห   
อาคจฺฉามิ    อุตฺตราย   ทสิาย   ตตฺถททฺส   มหนฺต   ปพฺพต   อพฺภสม   
สพฺเพ   ปาเณ   นิปโฺปเถนฺโต   อาคจฺฉติ   ยนฺเต   มหาราช   กรณีย   
ต   กโรหีติ   ฯ  เอวรูเป  เต  มหาราช  มหติ  มหพฺภเย  สมุปฺปนฺเน   
ทารุเณ   มนสฺุสกฺขเย   ๒   ทุลลฺเภ  มนุสฺสตฺเต  กิมสฺส  กรณียนฺติ  ฯ   
เอวรูเป  เม  ภนฺเต  มหติ  มหพฺภเย  สมุปฺปนฺเน  ทารุเณ  มนุสฺสกฺขเย   
ทุลฺลเภ   มนสฺุสตฺเต   กิมสฺส   กรณีย   อ ฺตฺร   ธมฺมจริยาย  อ ฺตฺร   
สมจริยาย อ ฺตฺร กุสลกิริยาย อ ฺตฺร ปุ ฺกิริยายาติ ฯ   
        [๔๑๓]   อาโรเจมิ   โข   เต  มหาราช  ปฏิเวเทมิ  โข  เต   
มหาราช   อธิวตฺตติ   โข   ต   มหาราช  ชรามรณ  อธิวตฺตมาเน  จ   
เต   มหาราช   ชรามรเณ   กิมสฺส   กรณียนฺติ   ฯ  อธิวตฺตมาเน  จ   
เม    ภนฺเต    ชรามรเณ    กิมสฺส   กรณีย   อ ฺตฺร   ธมฺมจริยาย   
อ ฺตฺร    สมจริยาย    อ ฺตฺร   กุสลกิริยาย   อ ฺตฺร   ปุ ฺกิริยาย๏   
ยานิ   ตานิ   ภนฺเต  ร ฺ  ขตฺติยาน  มุทฺธาวสิตฺตาน  อิสฺสริยมทมตฺตาน   
กามเคธปริยุฏ ิตาน     ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺตาน     มหนฺต    ปวีมณฺฑล   
อภิวิชิย      อชฺฌาวสนฺตาน      หตฺถิยทฺุธานิ      ภวนฺติ     เตสมฺป   
ภนฺเต    หตฺถยิุทฺธาน    นตฺถิ    คติ    นตฺถิ   วิสโย   อธิวตฺตมาเน   
ชรามรเณ   ยานิป   ตานิ   ภนฺเต   ร ฺ   ขตฺติยาน   มุทฺธาวสิตฺตาน   
ฯเปฯ    อชฺฌาวสนฺตาน    อสฺสยุทฺธานิ    ภวนฺติ   ฯเปฯ   รถยุทฺธานิ   
#๑ ม. ย.ุ ชาเนยฺยาสิ ฯ ๒ ม. มนุสฺสกาเย ฯ    
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ภวนฺติ   ฯเปฯ   ปตฺติยุทฺธานิ   ภวนฺติ   เตสมฺป   ภนฺเต   ปตฺติยุทฺธาน   
นตฺถิ    คติ   นตฺถิ   วิสโย   อธิวตฺตมาเน   ชรามรเณ   สนฺติ   โข   
ปน   ภนฺเต   อิมสฺมึ   ราชกุเล   มนฺติโน   มหามตฺตา   เย  ปโหนติฺ   
อาคเต   ปจฺจตฺถิเก   มนฺเตหิ   เภทยิตุ   เตสมฺป  ภนฺเต  มนฺตยุทฺธาน   
นตฺถิ   คติ   นตฺถิ   วิสโย   อธิวตฺตมาเน   ชรามรเณ   สวิชฺชติ  โข   
ปน    ภนฺเต    อิมสฺมึ   ราชกุเล   ปหูต   หิร ฺสุวณฺณ   ภูมิคต ฺเจว   
เวหาสฏ ฺจ  เยน  มย  ปโหม  อาคเต  ปจฺจตฺถิเก  ธเนน  อุปลาเปตุ   
เตสมฺป   ภนฺเต   ธนยุทฺธาน   นตฺถิ   คติ  นตฺถิ  วิสโย  อธิวตฺตมาเน   
ชรามรเณ   อธิวตฺตมาเน   จ   เม  ภนฺเต  ชรามรเณ  กมิสฺส  กรณีย   
อ ฺตฺร    ธมฺมจริยาย    อ ฺตฺร   สมจริยาย   อ ฺตฺร   กุสลกิริยาย   
อ ฺตฺร ปุ ฺกิริยายาติ ฯ   
        [๔๑๔]   เอวเมต   มหาราช   เอวเมต  อธิวตฺตมาเน  จ  เต   
ชรามรเณ   กมิสฺส   กรณีย   อ ฺตฺร  ธมฺมจริยาย  อ ฺตฺร  สมจริยาย   
อ ฺตฺร กุสลกิริยาย อ ฺตฺร ปุ ฺกิริยายาติ ฯ   
        [๔๑๕] อิทมโวจ ภควา ฯเปฯ สตฺถา   
                ยถาป เสลา วิปุลา        นภ อาหจฺจ ปพฺพตา   
                สมนฺตา อนุปริเยยฺยุ        นปิฺโปเถนฺตา ๑ จตุทฺทิสา   
                เอว ชรา จ มจฺจุ จ       อธิวตฺตนฺติ ปาณิโน   
                ขตฺติเย พฺราหฺมเณ เวสฺเส   สุทฺเท จณฺฑาลปุกฺกุเส   
#๑ โป. ม. ยุ. นิปฺโปเถนุโต ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 149 

                น กิ ฺจิ ๑ ปริวชฺเชติ      สพฺพเมวาภิมทฺทติ   
                น ตตฺถ หตฺถีน ภูมิ         น รถาน น ปตฺติยา   
                น จาป มนฺตยุทฺเธน        สกกฺา เชตุ ธเนน วา   
                ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส     สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน   
                พุทฺเธ ธมฺเม จ สงฺเฆ จ    ธีโร สทฺธ นิเวสเย   
                โย ธมฺมจารี ๒ กาเยน    วาจาย อุท เจตสา   
                อิเธว น ปสสนฺติ          เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ   
                        โกสลสยุตฺต สมตฺต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                ปคฺุคโล อยฺยิกา โลโก      อิสฺสตฺถ ปพฺพโตปม ๓   
                เทสิต พุทฺธเสฏเน        อิม โกสลป ฺจก ฯ   
                        ________________ 
#๑ ก ฺจีติป ปาเน ภวิตพฺพ ฯ ๒ ม. โย ธมฺม จริ กาเยน ฯ ๓ ม. ปพฺพตูปมา ฯ    
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                        มารสยุตฺต   
                        ปมวคฺโค ปโม   
                        __________ 
                        ปม ตโปกมฺมสุตฺต   
        [๔๑๖]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย  วิหรติ   
นชฺชา   เนร ฺชราย   ตีเร   อชปาลนิโคฺรเธ  ๑  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  ฯ   
อถ   โข   ภควโต  รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺนีสฺส  เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก   
อุทปาทิ    มตฺุโต    วตมฺหิ    ตาย    ทกฺุกรการิกาย   สาธุ   มุตฺโต   
วตมฺหิ   ตาย  อนตฺถส ฺหิตาย  ทุกฺกรการิกาย  สาธุ  วตมฺหิ  สตฺโต  ๒   
โพธิสมชฺฌคูติ ๓ ฯ   
        [๔๑๗]   อถ   โข   มาโร   ปาปมา  ภควโต  เจตสา  เจโต   
ปริวิตกฺกม ฺาย  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
                ตโปกมฺมา อปกฺกมฺม        เยน สุชฺฌนฺติ มาณวา   
                อสุทฺโธ ม ฺสิ ๔ สุทโฺธ    สุทฺธิมคฺค ๕ อปรทฺโธติ ฯ   
        [๔๑๘]   อถ   โข   ภควา  มาโร  อย  ปาปมา  อิติ  วิทิตฺวา   
มาร ปาปมนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
#๑ ม. ย.ุ อชปาลนิโคฺรธมูเล ฯ ๒ ม. มุตฺโต ฯ ๓ ส.ี ย.ุ สาธุ  ิโต สโต โพธึ   
#สมชฺฌคนฺติ ฯ ๔ ย.ุ ม ฺติ ฯ ๕ ม. สุทฺธิมคฺคา ฯ    
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                อนตฺถส ฺหิต ตฺวา         ยงฺกิ ฺจิ อปร ๑ ตป   
                สพฺพ นตฺถาวห ๒ โหติ     ปยาริตฺตว ธมฺมนิ   
                สลี สมาธึ ป ฺ ฺจ         มคฺค โพธาย ภาวย   
                ปตฺโตสฺมิ ปรม สุทฺธึ        นหิโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา  ชานาติ  ม  ภควา  ชานาติ  ม  สุคโตติ   
ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ทุติย นาคสุตฺต   
        [๔๑๙]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย  วิหรติ   
นชฺชา   เนร ฺชราย   ตีเร  อชปาลนิโคฺรเธ  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  ฯ  เตน   
โข   ปน   สมเยน   ภควา   รตฺตนฺธการติมิสาย  อชโฺฌกาเส  นิสนิฺโน   
โหติ ฯ เทโว จ เอกเมก ผุสายติ ฯ   
        [๔๒๐]  อถ  โข  มาโร  ปาปมา  ภควโต  ภย ฉมฺภิตตฺต โลมหส   
อุปฺปาเทตุกาโม   มหนฺต   หตฺถิราชวณฺณ   อภินิมฺมนิิตฺวา   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   ฯ   เสยฺยถาป   นาม  มหาอริฏโก  มณิ  เอวมสฺส  สีส   
โหติ   ฯ   เสยฺยถาป  นาม  สุทฺธ  รูปย  เอวมสฺส  ทนฺตา  โหนฺติ  ฯ   
เสยฺยถาป นาม มหตี นงฺคลีสา เอวมสฺส โสณฺโฑ โหติ ฯ   
        [๔๒๑]   อถ   โข   ภควา  มาโร  อย  ปาปมา  อิติ  วิทิตฺวา   
มาร ปาปมนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                สสาร ๓ ทีฆมทฺธาน       วณฺณ กตฺวา สุภาสุภ   
                อลนฺเต เตน ปาปม        นิหโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ ฯ   
#๑ ม. อมร ฯ ๒ ยุ. สพฺพา นตฺถาวห โหติ ฯ ๓ โป. ม. สสร ฯ    
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อถ   โข   มาโร   ปาปมา  ชานาติ  ม  ภควา  ชานาติ  ม  สุคโตติ   
ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ตติย สุภสุตฺต   
        [๔๒๒]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย  วิหรติ   
นชฺชา   เนร ฺชราย   ตีเร  อชปาลนิโคฺรเธ  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  ฯ  เตน   
โข   ปน   สมเยน   ภควา   รตฺตนฺธการติมิสาย  อชโฺฌกาเส  นิสนิฺโน   
โหติ ฯ เทโว จ เอกเมก ผุสายติ ฯ   
        [๔๒๓]  อถ  โข  มาโร  ปาปมา  ภควโต  ภย ฉมฺภิตตฺต โลมหส   
อุปฺปาเทตุกาโม   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควโต   
อวิทูเร อุจฺจาวจา วณฺณนิภา อุปทเสติ สุภา เจว อสุภา จ ฯ   
        [๔๒๔]   อถ   โข   ภควา  มาโร  อย  ปาปมา  อิติ  วิทิตฺวา   
มาร ปาปมนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                สสาร ทีฆมทฺธาน          วณฺณ กตฺวา สุภาสุภ   
                อลนฺเต เตน ปาปม        นิหโต ตฺวมสิ อนฺตก   
                เย จ กาเยน วาจาย      มนสา จ สุสวุตา   
                น เต มารวสานุคา        น เต มารสฺส ปจฺจคูติ ๑ ฯ   
อถ โข มาโร ปาปมา ฯเปฯ ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        จตุตฺถ ปมปาสสุตฺต   
        [๔๒๕]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  ภควา  พาราณสิย  วิหรติ   
อิสิปตเน  มิคทาเย  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ   
#๑ ม. ปทฺธคู ฯ    
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ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ปจฺจสฺโสสุ   ฯ   ภควา  เอตทโวจ   
มยฺห   โข   ภิกฺขเว   โยนโิสมนสิการา  โยนิโสสมฺมปฺปธานา  อนุตฺตรา   
วิมุตฺติ   อนุปปฺตฺตา   อนุตฺตรา   วิมุตฺติ   สจฺฉิกตา   ตุเมฺหป   ภิกขฺเว   
โยนิโสมนสิการา   โยนิโสสมฺมปฺปธานา   อนุตฺตร   วิมุตฺตึ   อนุปาปุณาถ   
อนุตฺตร วิมุตฺตึ สจฺฉิกโรถาติ ฯ   
        [๔๒๖]   อถ   โข    มาโร  ปาปมา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                พนฺโธสิ ๑ มารปาเสน     เย ทิพฺพา เย จ มานุสา   
                มารพนฺธนพนฺโธสิ          น เม สมณ โมกขฺสีติ ฯ   
        [๔๒๗] มุตฺตาห ๒ มารปาเสน     เย ทิพฺพา เย จ มานุสา   
                มารพนฺธนมุตฺโตมฺหิ         นหิโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ ฯ   
อถ โข มาโร ปาปมา ฯเปฯ ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ป ฺจม ทุติยปาสสุตฺต   
        [๔๒๘]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  พาราณสิย  วิหรติ   
อิสิปตเน  มิคทาเย  ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ   
ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู   ภควโต   ปจฺจสฺโสสุ   ฯ   ภควา  เอตทโวจ   
มุตฺตาห  ๓  ภิกฺขเว  สพฺพปาเสหิ  เย  ทิพฺพา  เย  จ มานุสา ตุเมฺหป   
ภิกฺขเว   มุตฺตา   สพฺพปาเสหิ   เย   ทพฺิพา   เย  จ  มานุสา  จรถ   
ภิกฺขเว   จาริก   พหุชนหิตาย   พหุชนสุขาย   โลกานุกมฺปาย   อตฺถาย   
#๑ สี. ย.ุ พทโฺธสิ ฯ ๒-๓ ม. ย.ุ มุตฺโตห ฯ    
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หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสาน  มา  เอเกน  เทฺว  อคมิตฺถ  ๑  เทเสถ   
ภิกฺขเว     ธมมฺ     อาทิกลยฺาณ    มชฺเฌกลฺยาณ    ปรโิยสานกลฺยาณ   
สาตฺถ    สพฺย ฺชน    เกวลปริปุณฺณ    ปริสุทฺธ   พฺรหฺมจริย   ปกาเสถ   
สนฺติ    สตฺตา    อปฺปรชกขฺชาติกา   อสฺสวนตา   ธมฺมสฺส   ปรหิายนฺติ   
ภวิสฺสนฺติ   ธมฺมสฺส   อ ฺาตาโร   อหมฺป   ภิกฺขเว   เยน   อุรุเวลา   
เสนานิคโม ๒ เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายาติ ฯ   
        [๔๒๙]   อถ   โข   มาโร   ปาปมา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                พนฺโธสิ ๓ สพฺพปาเสหิ     เย ทิพฺพา เย จ มานุสา   
                มหาพนฺธนพนฺโธสิ          น เม สมณ โมกฺขสีติ ฯ   
        [๔๓๐] มุตฺโตห สพฺพปาเสหิ        เย ทิพฺพา เย จ มานุสา   
                มหาพนฺธนมุตฺโตมฺหิ         นิหโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ ฯ   
อถ โข มาโร ปาปมา ฯเปฯ ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ฉฏ สปฺปสุตฺต   
        [๔๓๑]   เอวมฺเม   สตุ   เอก   สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป ฯ เตน โข ปน สมเยน ภควา รตฺตนฺธการติมิสาย   
อชฺโฌกาเส    ๔    นิสินโฺน    โหติ    ฯ   เทโว   จ   เอกเมก   
ผุสายติ ฯ   
#๑ ยุ. อคเมตฺถ ฯ ๒ วินยโปตฺถเก เยน อุรุเวลา เยน เสนานิคโมติ อีทิโส ปาโ   
#ทิสฺสติ ฯ ๓ ม. ยุ. พทฺโธสิ ฯ ๔ ม. อพฺโภกาเส ฯ    
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        [๔๓๒]   อถ   โข   มาโร   ปาปมา   ภควโต  ภย  ฉมฺภิตตฺต   
โลมหส     อุปฺปาเทตุกาโม    มหนฺต    สปฺปราชวณฺณ    อภินิมฺมินิตฺวา   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   เสยฺยถาป  นาม  มหตี  เอกรุกฺขิกา   
นาวา   เอวมสฺส  กาโย  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป  นาม  มหนฺต  โสณฺฑิกา   
กิล ฺช  ๑  เอวมสฺส  ผโณ  โหติ  ฯ  เสยฺยถาป  นาม  มหตี โกสลกิา   
กสปาฏิ  เอวมสฺส  อกฺขีน ิ ภวนฺติ  ฯ เสยฺยถาป นาม เทเว คฬคฬายนฺเต   
วิชฺชุลลฺตา    นิจฺฉรนฺติ    เอวมสฺส    มขุโต   ชิวฺหา   นิจฺฉรนฺติ   ฯ   
เสยฺยถาป   นาม   กมฺมารคคฺคริยา  ธมมานาย  สทฺโท  โหติ  เอวมสฺส   
อสฺสาสปสฺสาสาน สทฺโท โหติ ฯ   
        [๔๓๓]   อถ   โข   ภควา  มาโร  อย  ปาปมา  อิติ  วิทิตฺวา   
มาร ปาปมนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                โย สุ ฺเคหานิ เสวติ   
                เสยฺยา ๒ โส มนุิ อตฺตส ฺโต   
                โวสฺสชฺช จเรยฺย ตตฺถ โส   
                ปฏิรูป ฺหิ ตถาวิธสฺส ต   
                จรกา พหู เภรวา พหู   
                อโถ ฑสสิรึสปา พหู   
                โลมมฺป น ตตฺถ อิ ฺชเย   
                สุ ฺาคารคโต มหา มุนิ   
#๑ ยุ. กิล ฺชา ฯ ๒ ยุ. เสยฺโย ฯ    
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                นภ ผเลยฺย ปวี จเลยฺย   
                สพฺเพว ๑ ปาณา อุท สนฺตเสยฺยุ   
                สลฺลมฺป เจ อุรสิ กมฺปเสยฺยุ ๒   
                อุปธีสุ ตาณ น กโรนฺติ พุทธฺาติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา  ชานาติ  ม  ภควา  ชานาติ  ม  สุคโตติ   
ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        สตฺตม สุปปฺติสุตฺต   
        [๔๓๔]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  อถ โข ภควา พหุเทว รตฺตึ อชฺโฌกาเส ๓   
จงฺกมิตฺวา    รตฺติยา    ปจฺจูสสมย    ปาเท    ปกฺขาเลตฺวา   วิหาร   
ปวิสิตฺวา    ทกฺขิเณน   ปสเฺสน   สีหเสยฺย   กปฺเปสิ   ปาเทน   ปาท   
อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน อุฏานส ฺ มนสิกริตฺวา ฯ   
        [๔๓๕]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ก ึโสปฺปสิ ก ึน ุโสปฺปสิ   
                กมิิท โสปฺปสิ ทุพฺภโต ๔ วิย   
                สุ ฺมคารนฺติ โสปฺปสิ   
                กมิิท โสปฺปสิ สุริเย อุคฺคเตติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สพฺเพป ฯ ๒ สี. ยุ. ปกมฺปเยยฺยุ ฯ ม. กปฺปเรยฺย ฯ ๓ ม. อพฺโภกาเส ฯ   
#๔ ม. ทุพฺภโค ฯ ย.ุ ทุพฺภโย ฯ    
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                [๔๓๖] ยสฺส ชาลินี วิสตฺติกา   
                ตณฺหา นตฺถิ กหุิ ฺจิ เนตเว   
                สพฺพปธีน ปรกิฺขยา พุทฺโธ   
                โสปฺปติ กึ ตเวตฺถ มาราติ ฯh   
อถ โข มาโร ปาปมา ฯเปฯ ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        อฏม นนฺทนสุตฺต   
        [๔๓๗]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ   
        [๔๓๘]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                นนฺทติ ปุตฺเตหิ  ปุตฺติมา   
                โคมิโก โคหิ ๑ ตเถว นนฺทติ   
                อุปธีหิ นรสฺส นนฺทนา   
                น หิ โส นนฺทติ โย นิรูปธีติ ฯ   
                [๔๓๙] โสจติ ปุตฺเตหิ ปุตฺติมา   
                โคมิโก โคหิ ตเถว โสจติ   
                อุปธีหิ นรสฺส โสจนา   
                น หิ โส โสจติ โย นิรูปธีติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา  ชานาติ  ม  ภควา  ชานาติ  ม  สุคโตติ   
ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
#๑ ม. โคมา โคภิ ฯ    
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                        นวม ปมอายุสุตฺต   
        [๔๔๐]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ   ฯ   ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา   
เอตทโวจ   อปฺปมิท   ภิกขฺเว   มนุสฺสาน   อายุ   คมนีโย  สมฺปราโย   
กตฺตพฺพ   กสุล   จริตพฺพ   พฺรหฺมจริย   นตฺถ ิ  ชาตสฺส   อมรณ   โย   
ภิกฺขเว จิร ชีวติ โส วสฺสสต อปฺป วา ภิยฺโยติ ฯ   
        [๔๔๑]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ทฆีมายุ มนุสฺสาน         น น หิเฬ สุโปริโส   
                จเรยฺย ขีรมตฺโตว        นตฺถ ิมจฺจุสฺส อาคโมติ ฯ   
        [๔๔๒] อปฺปมายุ มนุสฺสาน        หิเฬยฺย น สุโปริโส   
                จเรยฺยาทิตฺตสีโสว        นตฺถ ิมจฺจุสฺส นาคโมติ ฯ   
อถ โข มาโร ปาปมา ฯเปฯ ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ทสม ทุติยอายุสุตฺต   
        [๔๔๓]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  ฯเปฯ  ตตฺร  โข  ภควา   
เอตทโวจ   อปฺปมิท   ภิกขฺเว   มนุสฺสาน   อายุ   คมนีโย  สมฺปราโย   
กตฺตพฺพ   กสุล   จริตพฺพ   พฺรหฺมจริย   นตฺถ ิ  ชาตสฺส   อมรณ   โย   
ภิกฺขเว จิร  ชวีติ โส วสฺสสต อปฺป วา ภิยฺโยติ ฯ   
        [๔๔๔]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ    
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อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                นาจฺจยนฺติ อโหรตฺตา      ชีวิต นูปรุชฺฌติ   
                อายุ อนุจริยติ ๑ มจฺจาน  เนมิว รถกุพฺพรนฺติ ฯ   
        [๔๔๕] อจฺจยนฺติ อโหรตฺตา       ชีวิต อุปรุชฌฺติ   
                อายุ ขียติ มจฺจาน        กุนฺนทีนว โอทกนฺติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา  ชานาติ  ม  ภควา  ชานาติ  ม  สุคโตติ   
ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ปโม วคฺโค ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                ตโปกมฺม ฺจ นาโค จ      สุภ ปาเสน เต ทุเว   
                สปฺโป สุปฺปติ นนฺทน       อายุนา อปเร ทุเวติ ฯ   
                        __________ 
#๑ สี. ปริเยตีติป อนุปริเยตีติป ปาโ ฯ ยุ. อนุปริยาติ ฯ ม. อายุ อนุปริยายติ.    
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                        ทุติยวคฺโค ทุติโย   
                        _______________ 
                        ปม ปาสาณสุตฺต   
        [๔๔๖]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ คิชฌฺกูเฏ ปพฺพเต ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   ภควา   รตฺตนฺธการติมิสาย   อชฺโฌกาเส   
นิสินฺโน โหติ ฯ เทโว จ เอกเมก ผุสายติ ฯ   
        [๔๔๗]  อถ  โข  มาโร  ปาปมา  ภควโต  ภย ฉมฺภิตตฺต โลมหส   
อุปฺปาเทตุกาโม   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควโต   
อวิทูเร มหนฺเต มหนฺเต ปาสาเณ ปคฺคเฬสิ ๑ ฯ   
        [๔๔๘]   อถ   โข   ภควา  มาโร  อย  ปาปมา  อิติ  วิทิตฺวา   
มาร ปาปมนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                สเจป เกวล สพฺพ        คิชฺฌกูฏ คเฬยฺยสิ ๒   
                เนว สมฺมา วิมุตฺตาน      พุทฺธาน อตฺถิ อิ ฺชิตนฺติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา  ชานาติ  ม  ภควา  ชานาติ  ม  สุคโตติ   
ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ทุติย สีหสุตฺต   
        [๔๔๙]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
#๑ สี. ปวฑฺเฑสีติป ปวทฺเธสีติป ปวฏเฏสีติป ปาโ ฯ ม. ย.ุ ปทาเลสิ ฯ   
#๒ ม. ย.ุ จเลสฺสสิ ฯ    
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ปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  ภควา  มหติยา   
ปริสาย   ปรวุิโต   ธมฺม   เทเสติ   ฯ   อถ  โข  มารสฺส  ปาปมโต   
เอตทโหสิ   อย   โข   สมโณ   โคตโม   มหติยา   ปริสาย  ปริวุโต   
ธมฺม   เทเสติ   ยนฺนูนาห   เยน   สมโณ   โคตโม   เตนุปสงฺกเมยฺย   
วิจกฺขุกมฺมายาติ ฯ   
        [๔๕๐]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ก ึนุ สีโหว นทสิ         ปริสาย วิสารโท   
                ปฏิมลฺโล ห ิเต อตฺถิ      วิชติาวี นุ ม ฺสีติ ฯ   
        [๔๕๑] นทนฺติ เว มหาวีรา       ปริสาสุ วิสารทา   
                ตถาคตา พลปฺปตฺตา       ติณฺณา โลเก วิสฺสตฺติกนฺติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา  ชานาติ  ม  ภควา  ชานาติ  ม  สุคโตติ   
ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ2 ฯ   
                        ตติย สกลกิสุตฺต   
        [๔๕๒]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
มทฺทกุจฺฉิสฺมึ   มิคทาเย   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควโต  ปาโท   
สกลิกาย   ขโต   โหติ   ฯ   ภุสา   สุท   ภควโต  เวทนา  วตฺตนฺติ   
สารีริกา   ทกฺุขา   ติพฺพา   ขรา   กฏกา  อสาตา  อมนาปา  ฯ  ตา   
สุท   ภควา   สโต  สมฺปชาโน  อธิวาเสติ  อวิห ฺมาโน  ฯ  อถ  โข   
ภควา   จตุคฺคุณ   สงฺฆาฏึ   ป ฺเปตฺวา   ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  สีหเสยฺย    
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กปฺเปสิ ปาเทน ปาท อจฺจาธาย สโต สมฺปชาโน ฯ   
        [๔๕๓]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                มนฺทิยา นุ [๑]- เสสิ อุทาหุ กาเวยฺยมตฺโต   
                อตฺถา นุ เต สมฺปจุรา น สนฺติ   
                เอโก วิวิตฺเต สยนาสนมฺหิ   
                นทฺิทามุโข ๒ กิมิท โสปฺปเสวาติ ฯ   
                [๔๕๔] น มนฺทยิา สยามิ นาป กาเวยฺยมตฺโต   
                อตฺถ สเมจฺจาหมเปตโสโก   
                เอโก วิวิตฺเต สยนาสนมฺหิ   
                สยามห สพฺพภูตานุกมฺป   
                เยสมฺป สลลฺ อุรสิ ปวิฏ   
                มหุุ มุหุ หทย เสวมาน ๓   
                เตปธ โสปฺป ลภเร สสลฺลา   
                กสฺมา ๔ อห น สุเป วีตสลฺโล   
                ชคฺค น สงฺเกมิ ๕ นป เภมิ โสตฺตุ   
                รตฺตินฺทิวา นานุตปนฺติ มาม   
                หานึ น ปสฺสามิ กุหิ ฺจิ โลเก   
                ตสฺมา สุเป สพฺพภูตานุกมฺปติ ฯ   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท อตฺถิ ฯ ๒ สี. นิทฺทาสิ โข ฯ ๓ ม. ยุ. เวธมาน ฯ   
#๔ โป. ม. ตสฺมา ฯ ๕ ม. ยุ. น สงฺเกนป ฯ    
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อถ   โข   มาโร   ปาปมา  ชานาติ  ม  ภควา  ชานาติ  ม  สุคโตติ   
ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        จตุตฺถ ปฏริูปสุตฺต   
        [๔๕๕]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  โกสเลสุ  วิหรติ   
เอกสาลาย   พฺราหฺมณคาเม   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  ภควา   
มหติยา   คิหิปริสาย   ปรวุิโต   ธมฺม   เทเสติ  ฯ  อถ  โข  มารสฺส   
ปาปมโต   เอตทโหสิ   อย   โข  สมโณ  โคตโม  มหติยา  คิหิปริสาย   
ปริวุโต  ธมมฺ  เทเสติ  ยนฺนูนาห  เยน  สมโณ  โคตโม  เตนุสงฺกเมยฺย   
วิจกฺขุกมฺมายาติ ฯ   
        [๔๕๖]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌาภาสิ   
                เนต ตว ปฏิรูป          ยท ฺมนุสาสสิ   
                อนุโรธวิโรเธสุ          มา สชฺชิตฺถ ๑ ตทาจรนฺติ ฯ   
        [๔๕๗] หิตานุกมฺป สมฺพุทฺโธ       ยท ฺมนุสาสติ   
                อนุโรธวิโรเธหิ          วิปฺปมุตฺโต ตถาคโตติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา  ชานาติ  ม  ภควา  ชานาติ  ม  สุคโตติ   
ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ป ฺจม มานสสุตฺต   
        [๔๕๘]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สชชฺิตฺโถ ฯก    
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        [๔๕๙]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                อนฺตลิกฺขจโร ปาโส       ยฺวาย จรติ มานโส   
                เตน ต พาธยิสฺสามิ       น เม สมณ โมกขฺสีติ ฯ   
        [๔๖๐] รูปา สทฺทา คนฺธา รสา    โผฏพฺพา จ มโนรมา   
                เอตฺถ เม วิคโต ฉนฺโท    นิหโต ตฺวมสิ อนฺตกาติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา  ชานาติ  ม  ภควา  ชานาติ  ม  สุคโตติ   
ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ฉฏ ปตฺตสุตฺต   
        [๔๖๑]  สาวตฺถิย  อาราเม  ...  เตน  โข  ปน สมเยน ภควา   
ป ฺจนฺน   อุปาทานกฺขนฺธาน   อุปาทาย   ภิกฺขู   ๑   ธมฺมิยา   กถาย   
สนฺทสฺเสติ   สมาทเปติ   สมุตฺเตเชติ   สมฺปหเสติ   ฯ   เต  จ  ภิกขฺู   
อฏ ิกตฺวา  ๒ มนสิกตฺวา สพฺพเจตโส ๓ สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสตา ธมฺม   
สุณนฺติ   ฯ   อถ  โข  มารสฺส  ปาปมโต  เอตทโหสิ  อย  โข  สมโณ   
โคตโม  ป ฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน  อุปาทาย  ภิกฺขู  ๔  ธมฺมยิา กถาย   
สนฺทสฺเสติ    สมาทเปติ    สมุตฺเตเชติ   สมฺปหเสติ   เต   จ   ภิกฺขู   
อฏ ิกตฺวา  ๕  มนสิกตฺวา  สพฺพเจตโส  ๖  สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสตา   
ธมฺม    สุณนฺติ   ยนฺนูนาห   เยน   สมโณ   โคตโม   เตนุปสงฺกเมยฺย   
วิจกฺขุกมฺมายาติ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   สมฺพหุลา   ปตฺตา   
อชฺโฌกาเส นิกฺขิตฺตา โหนฺติ ฯ   
#๑-๔ ม. ภิกขฺูน ฯ ๒-๕ ม. อฏ ึกตฺวา ฯ ๓-๖ ม ... เจตสา ฯ    
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        [๔๖๒]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  พลิพทฺทวณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวา   
เยน   เต  ปตฺตา  เตนุปสงฺกมิ  ฯ  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  อ ฺตร   
ภิกฺขุ  เอตทโวจ  ภิกฺขุ  ภิกขฺุ  เอโส  พลพิทฺโท  ปตฺเต  ภินฺเทยฺยาติ  ฯ   
เอว  วุตฺเต  ภควา  ต  ภิกฺขุ  เอตทโวจ  เนโส  ๑  ภิกขฺุ  พลิพทฺโท   
มาโร เอโส ปาปมา ตุมฺหาก วิจกฺขุกมฺมาย อาคโตติ ฯ   
        [๔๖๓]   อถ   โข   ภควา  มาโร  อย  ปาปมา  อิติ  วิทิตฺวา   
มาร ปาปมนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                รปู เวทยิต ส ฺ ๒      วิ ฺาณ ย ฺจ สงฺขต   
                เนโสหมสฺมิ เนต เม      เอว ตตฺถ วิรชชฺติ   
                เอว วิรตฺต เขมตฺต       สพฺพส ฺโชนาติต ๓   
                อเนฺวส สพฺพาเนสุ       มารเสนาป นาชฺฌคาติ ฯ   
อถ โข มาโร ปาปมา ฯเปฯ ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                สตฺตม อายตนสุตฺต   
        [๔๖๔]    เอก   สมย   ภควา   เวสาลิย   วิหรติ   มหาวเน   
กูฏาคารสาลาย  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  ฉนฺน ผสฺสายตนาน   
อุปาทาย  ภิกฺขู  ๔  ธมฺมิยา  กถาย  สนทฺสฺเสติ  สมาทเปติ สมุตฺเตเชติ   
สมฺปหเสติ   ฯ   เต   จ   ภิกฺขู   อฏ ิกตฺวา  มนสิกตฺวา  สพฺพเจตโส   
สมนฺนาหริตฺวา   โอหิตโสตา   ธมฺม   สุณนฺติ   ฯ   อถ   โข  มารสฺส   
ปาปมโต   เอตทโหสิ   อย   โข  สมโณ  โคตโม  ฉนฺน  ผสฺสายตนาน   
อุปาทาย  ภิกฺขู  ๔  ธมฺมิยา  กถาย  สนทฺสฺเสติ  สมาทเปติ สมุตฺเตเชติ   
#๑ ม. ย.ุ น โส ฯ ๒ ม. ส ฺา ฯ ๓ สพฺพส ฺโชนาติค ฯ ๔ ม. ภิกฺขูน ฯ    
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สมฺปหเสติ    เต    จ   ภิกขฺู   อฏ ิกตฺวา   มนสิกตฺวา   สพฺพเจตโส   
สมนฺนาหริตฺวา   โอหิตโสตา   ธมฺม   สุณนฺติ   ยนนฺูนาห   เยน  สมโณ   
โคตโม เตนุปสงฺกเมยฺย วิจกฺขุกมฺมายาติ ฯ   
        [๔๖๕]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    ภควโต   อวิทูเร   มหนฺต   ภยเภรว   สทฺท   อกาสิ   
อปสฺสุท   ปวี   ม ฺเ   อุทฺรียตีติ  ๑  ฯ  อถ  โข  อ ฺตโร  ภิกขฺุ   
อ ฺตร    ภิกฺขุ    เอตทโวจ   ภิกฺขุ   ภิกฺขุ   เอสา   ปวี   ม ฺเ   
อุทฺรียตีติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   ภควา   ต   ภิกฺขุ  เอตทโวจ  เนสา   
ภิกฺขุ   ปวี   อุทฺรียติ   มาโร  เอโส  ปาปมา  ตุมฺหาก  วิจกฺขุกมฺมาย   
อาคโตติ ฯ   
        [๔๖๖]   อถ   โข   ภควา  มาโร  อย  ปาปมา  อิติ  วิทิตฺวา   
มาร ปาปมนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                รปูา สทฺทา คนฺธา รสา    ผสฺสา ธมฺมา จ เกวลา   
                เอต โลกามิส โฆร       เอตฺถ โลโก วิมุจฺฉิโต   
                เอต ฺจ สมติกฺกมฺม        สโต พุทฺธสฺส สาวโก   
                มารเธยฺยมติกฺกมฺม        อาทิจฺโจว วิโรจตีติ ฯ   
อถ โข มาโร ฯเปฯ ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        อฏม ปณฺฑสุตฺต   
        [๔๖๗]   เอก   สมย   ภควา   มคเธสุ   วิหรติ   ป ฺจสาลาย   
พฺราหฺมณคาเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ป ฺจสาลาย  พฺราหฺมณคาเม   
#๑ โป. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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กุมารกาน   ๑   ปาหุนกานิ  ภวนฺติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย    ป ฺจสาล    พฺราหฺมณคาม    ปณฺฑาย   
ปาวิสิ   ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ป ฺจสาเลยฺยกา  พฺราหฺมณคหปติกา   
มาเรน    ปาปมตา    อนวฺาวิฏา    ภวนฺติ   มา   สมโณ   โคตโม   
ปณฺฑมลตฺถาติ   ฯ   อถ  โข  ภควา  ยถา  โธเตน  ปตฺเตน  ป ฺจสาล   
พฺราหฺมณคาม ปณฺฑาย ปาวิสิ ตถา โธเตน ปตฺเตน ปฏิกฺกมิ ฯ   
        [๔๖๘]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  เอตทโวจ  อป  สมณ  [๒]-  ปณฺฑมลตฺถาติ  ฯ   
ตถา   น ุ  ตฺว  ปาปม  อกาสิ  ยถาห  ปณฺฑ  น  ลเภยฺยนฺติ  ฯ  เตน   
หิ    ภนฺเต    ภควา    ทุติยมฺป   ป ฺจสาล   พฺราหฺมณคาม   ปณฺฑาย   
ปวิสตุ ตถาห กริสฺสามิ ยถา ภควา ปณฺฑ ลจฺฉตีติ ฯ   
        [๔๖๙] อปุ ฺ ปสวิ มาโร        อาสชฺชน ตถาคต   
                ก ึนุ ม ฺสิ ปาปม        น เม ปาป วิปจฺจติ   
                สสุุข วต ชีวาม          เยสนฺโน นตฺถิ กิ ฺจน   
                ปติภกฺขา ภวิสฺสาม        เทวา อาภสฺสรา ยถาติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา  ชานาติ  ม  ภควา  ชานาติ  ม  สุคโตติ   
ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        นวม กสฺสกสุตฺต   
        [๔๗๐]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  ภิกขฺู   
นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย   ธมฺมิยา  กถาย  สนฺทสฺเสติ  สมาทเปติ  สมุตฺเตเชติ   
#๑ โป. ม. กมุาริกาน ฯ ๒ ม. เอตฺถนตฺเร ตวนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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สมฺปหเสติ   ฯ   เต   จ   ภิกฺขู   อฏ ิกตฺวา  มนสิกตฺวา  สพฺพเจตโส   
สมนฺนาหริตฺวา   โอหิตโสตา   ธมฺม   สุณนฺติ   ฯ   อถ   โข  มารสฺส   
ปาปมโต  เอตทโหสิ  อย  โข  สมโณ  โคตโม  ภิกขฺู นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย   
ธมฺมิยา    กถาย    ฯเปฯ    ยนฺนูนาห    เยน    สมโณ    โคตโม   
เตนุปสงฺกเมยฺย วิจกฺขุกมฺมายาติ ฯ   
        [๔๗๑]   อถ   โข   มาโร   ปาปมา  กสฺสกวณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวา   
มหนฺต   นงฺคล  ขนฺเธ  กริตฺวา  ทีฆ  ปาจนยฏ ึ  คเหตฺวา  หฏหฏเกโส   
สาณสาฏกนิวตฺโถ  ๑  กททฺมมกฺขิเตหิ  ปาเทหิ  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ  อป  สมณ  พลพิทฺเท  อทฺทสาติ  ฯ   
กึ   ปน   ปาปม  เต  พลพิทฺเทหีติ  ฯ  มเมว  สมณ  จกฺขุ  มม  รปูา   
มม    จกฺขุสมฺผสฺสวิ ฺาณายตน   กุห ึ  เม   สมณ   คนฺตฺวา   โมกฺขสิ   
มเมว   สมณ   โสต   มม   สทฺทา   ฯเปฯ  มเมว  สมณ  ฆาน  มม   
คนฺธา   ฯเปฯ   มเมว   สมณ   ชิวฺหา   มม   รสา   ฯเปฯ  มเมว   
สมณ   กาโย   มม   โผฏพฺพา   ฯเปฯ   มเมว   สมณ   มโน  มม   
ธมฺมา    มม    มโนสมฺผสสฺวิ ฺาณายตน   กุห ึ  เม   สมณ   คนฺตฺวา   
โมกฺขสีติ ฯ   
        [๔๗๒]  ตเวว  ปาปม จกฺขุ ตว  รปูา ตว จกฺขุสมฺผสฺสวิ ฺาณายตน   
ยตฺถ     จ     โข     ปาปม     นตฺถ ิ    จกฺขุ    นตฺถ ิ   รูปา   
นตฺถิ    จกฺขุสมฺผสฺสวิ ฺาณายตน   อคติ   ตว   ตตฺถ   ปาปม   ตเวว   
#๑ ยุ. สาณสาฏินิวตฺโถ ฯ    
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ปาปม    โสต    ตว   สททฺา   ตว   โสตสมฺผสฺสวิ ฺาณายตน   ยตฺถ   
จ  โข  ปาปม  นตฺถ ิ โสต  นตฺถิ  สทฺทา  นตฺถ ิโสตสมฺผสฺสวิ ฺาณายตน   
อคติ      ตว      ตตฺถ     ปาปม     ตเวว     ปาปม     ฆาน   
ตว   คนฺธา   ตว   ฆานสมฺผสฺสวิ ฺาณายตน   ยตฺถ   จ   โข  ปาปม   
นตฺถิ    ฆาน   นตฺถ ิ  คนฺธา   นตฺถ ิ  ฆานสมฺผสฺสวิ ฺาณายตน   อคติ   
ตว  ตตฺถ  ปาปม  ตเวว  ปาปม  ชิวฺหา  ตว  รสา  ตว ชิวฺหาสมฺผสฺส-   
วิ ฺาณายตน    ฯเปฯ    ตเวว   ปาปม   กาโย   ตว   โผฏพฺพา   
ตว    กายสมฺผสฺสวิ ฺาณายตน   ฯเปฯ   ตเวว   ปาปม   มโน   ตว   
ธมฺมา    ตว    มโนสมฺผสสฺวิ ฺาณายตน    ยตฺถ    จ   โข   ปาปม   
นตฺถิ    มโน   นตฺถ ิ  ธมฺมา   นตฺถ ิ  มโนสมฺผสฺสวิ ฺาณายตน   อคติ   
ตว ตตฺถ ปาปมาติ ฯ   
        [๔๗๓] ย วทนฺติ มมยิทนฺติ        เย วทนฺติ มมนฺติ จ   
                เอตฺถ เจ เต มโน อตฺถิ   น เม สมณ โมกขฺสีติ ฯ   
        [๔๗๔] ย วทนฺติ น ต มยฺห       เย วทนฺติ น เต อห   
                เอว ปาปม ชานาหิ       น เม มคฺคมฺป ทกฺขสีติ ฯ   
อถ โข มาโร ปาปมา ฯเปฯ ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ทสม รชชฺสุตฺต   
        [๔๗๕]  เอก  สมย  ภควา  โกสเลสุ  วิหรติ หมิวนฺตปฺปเทเส ๑   
อร ฺกุฏิกาย   ฯ   อถ   โข   ภควโต  รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺีนสสฺ  เอว   
#๑ สี. หิมวนฺตปสฺเส ฯ    
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เจตโส   ปริวิตกฺโก   อุทปาทิ   สกฺกา   นุ  โข  รชฺช  กาเรตุ  อหน   
อฆาตน อชิน อชาปย อโสจ อโสจาปย ธมฺเมนาติ ฯ   
        [๔๗๖]   อถ   โข   มาโร   ปาปมา  ภควโต  เจตสา  เจโต   
ปริวิตกฺกม ฺาย   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
เอตทโวจ   กาเรตุ   ภนฺเต   ภควา   รชชฺ   กาเรตุ   สุคโต  รชฺช   
อหน   อฆาตน   อชิน   อชาปย   อโสจ   อโสจาปย   ธมฺเมนาติ  ฯ   
กึ  ปน  เม  ตฺว  ปาปม  ปสฺสสิ  ย  ๑  ม  ตฺว  เอว วเทสิ กาเรตุ   
ภนฺเต   ภควา   รชชฺ   กาเรตุ   สุคโต   รชฺช  อหน  อฆาตย  อชิน   
อชาปย   อโสจ   อโสจาปย  ธมฺเมนาติ  ฯ  ภควโต  ๒  โข  ภนฺเต   
จตฺตาโร   อิทฺธิปาทา  ภาวิตา  พหุลีกตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา   
ปริจิตา   สุสมารทฺธา   อากงฺขมาโน   ปน   ภนฺเต   ภควา   หิมวนฺต   
ปพฺพตราช สุวณฺณนฺเตฺวว อธิมุจฺเจยฺย สุวณฺณปพฺพตสฺสาติ ฯ ๓   
        [๔๗๗] ปพฺพตฺตสฺส สุวณฺณสฺส       ชาตรูปสฺส เกวลา ๔   
                ทวิฺตาว นาลเมกสฺส ๕    อิติ วิทฺธา ๖ สม ฺจเร   
                โย ทุกฺขมทฺทกขิฺ ยโตนิทาน   
                กาเมสุ โส ชนฺตุ กถ นเมยฺย   
                อุปธึ วิทิตฺวาน สงฺโคติ โลเก   
                ตสฺเสว   ชนฺตุ วินยาย สิกฺเขติ ฯ   
#๑ สี. กึ ฯ ๒ ม. ยุ. ภควตา ฯ ๓ ม. สุวณฺณ ฺจปนสฺสาติ ฯ ๔ ม. ยุ.   
#เกวโล ฯ ๕ สี. วิตฺตวินาลเมกสฺส ฯ ๖ สี. วิทิตฺวาติ วา วิทฺวาติ วา ปาโ ฯ   
#ยุ. วิทฺวา ฯ ม. วิชชฺา ฯ    
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        อถ   โข   มาโร   ปาปมา   ชานาติ   ม  ภควา  ชานาติ  ม   
สุคโตติ ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ทุติโย วคฺโค ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                ปาสาโณ สีโห สกลิก      ปฏิรูป ฺจ มานส   
                ปตฺต อายตน ปณฺฑ        กสฺสก รชฺเชน เต ทสาติ ฯ   
                        __________  
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                        ตติยวคฺโค ตติโย   
                        _______   
                        ปม สมฺพหุลสุตฺต   
        [๔๗๘]   เอวมฺเม   สตุ   เอก   สมย  ภควา  สกเฺกสุ  วิหรติ   
สิลาวติย   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ภควโต   
อวิทูเร อปฺปมตฺตา อาตาปโน ปหิตตฺตา วิหรนฺติ ฯ   
        [๔๗๙]   อถ   โข  มาโร  ปาปมา  พฺราหฺมณวณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวา   
มหนฺเตน     ชฏณฺฑุเวน    อชินกฺขิปนวิตฺโถ    ชิณฺโณ    โคปานสิวงฺโก   
ฆุรุฆุรุปสฺสาสี   อุทุมฺพรทณฺฑ   คเหตฺวา   เยน   เต  ภิกฺขู  เตนปุสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   เต   ภิกฺขู   เอตทโวจ  ทหรา  ภวนฺโต  ปพฺพชิตา  สุสู   
กาฬเกสา  ภเทฺรน  โยพฺพเนน  สมนฺนาคตา ปเมน วยสา อนิกฺกีฬิตาวิโน   
กาเมสุ    ภุ ฺชนฺตุ    ภวนโฺต    มานุสเก    กาเม   มา   สนฺทฏิ ิก   
หิตฺวา  กาลิก  อนุธาวิตฺถาติ  ฯ  น  โข  มย  พฺราหฺมณ สนฺทิฏ ิก หิตฺวา   
กาลิก   อนุธาวาม   กาลิก ฺจ   โข   มย  พฺราหฺมณ  หิตฺวา  สนฺทิฏ ิก   
อนุธาวาม   กาลิกา   ห ิ  พฺราหฺมณ  กามา  วุตฺตา  ภควตา  พหุทุกฺขา   
พหูปายาสา    อาทีนโว    เอตฺถ   ภิยฺโย   สนฺทิฏ ิโก   อย   ธมฺโม   
อกาลิโก   เอหิปสฺสิโก   โอปนยิโก   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ  วิ ฺ ูหีติ  ฯ   
เอว   วุตฺเต   มาโร  ปาปมา  สีส  โอกมเฺปตฺวา  ชิวฺห  นิลลฺาเฬตฺวา   
ติวิสาข นลาเฏน นลาฏิก วุฏาเปตฺวา ฑณฺฑโมลุพฺภ ปกฺกามิ ฯ    
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        [๔๘๐]  อถ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมตฺิวา   
ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทึสุ   ฯ   เอกมนฺต   นิสนิฺนา   
โข   เต   ภิกขฺู   ภควนฺต   เอตทโวจุ   อิธ   มย   ภนฺเต  ภควโต   
อวิทูเร    อปฺปมตฺตา    อาตาปโน    ปหิตตฺตา   วิหราม   อถ   โข   
ภนฺเต   อ ฺตโร   พฺราหฺมโณ   มหนฺเตน   ชฏณฺฑุเวน  อชินกฺขิปนิวตฺโถ   
ชิณฺโณ     โคปานสิวงฺโก     ฆุรุฆุรุปสสฺาสี    อุทุมฺพรทณฺฑ    คเหตฺวา   
เยน   มย   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   อเมฺห   เอตทโวจ   ทหรา   
ภวนฺโต   ปพฺพชิตา   สุส ู  กาฬเกสา  ภเทฺรน  โยพฺพเนน  สมนฺนาคตา   
ปเมน     วยสา    อนิกฺกฬีิตาวิโน    กาเมสุ    ภุ ฺชนฺตุ    ภวนฺโต   
มานุสเก    กาเม    มา   สนฺทิฏ ิก   หตฺิวา   กาลิก   อนุธาวิตฺถาติ   
เอว   วุตฺเต   มย   ภนฺเต   ต   พฺราหฺมณ   เอตทโวจุมฺห   น  โข   
มย    พฺราหฺมณ    สนฺทิฏ ิก   หิตฺวา   กาลิก   อนุธาวาม   กาลิก ฺจ   
โข    มย   พฺราหฺมณ   หิตฺวา   สนฺทิฏ ิก   อนุธาวาม   กาลิกา   หิ   
พฺราหฺมณ   กามา   วุตฺตา   ภควตา   พหุทุกฺขา  พหูปายาสา  อาทีนโว   
เอตฺถ    ภิยฺโย    สนฺทฏิ ิโก   อย   ธมโฺม   อกาลิโก   เอหิปสฺสิโก   
โอปนยิโก    ปจฺจตฺต    เวทิตพฺโพ   วิ ฺ ูหีติ   เอว   วุตฺเต   ภนฺเต   
โส   พฺราหฺมโณ   สีส   โอกมฺเปตฺวา   ชิวฺห   นิลลฺาเฬตฺวา   ติวิสาข   
นลาเฏน นลาฏิก วุฏาเปตฺวา ทณฺฑโมลุพฺภ ปกฺกนฺโตติ ฯ   
        [๔๘๑]   เนโส   ภิกขฺเว   พฺราหฺมโณ   มาโร  เอโส  ปาปมา   
ตุมฺหาก   วิจกฺขุกมฺมาย   อาคโตติ   ฯ   อถ   โข   ภควา  เอตมตฺถ    
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วิทิตฺวา ตาย เวลาย อิม คาถ อภาสิ   
                โย ทุกฺขมทฺทกขิฺ ยโตนิทาน   
                กาเมสุ โส ชนฺตุ กถ นเมยฺย   
                อุปธึ วิทิตฺวา สงฺโคติ โลเก   
                ตสฺเสว ชนฺตุ วินยาย สิกฺเขติ ฯ   
                        ทุติย สมิทฺธิสุตต   
        [๔๘๒]   เอวมฺเม   สตุ   เอก   สมย  ภควา  สกเฺกสุ  วิหรติ   
สิลาวติย   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  อายสฺมา  สมิทฺธิ  ภควโต   
อวิทูเร  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมโต   
สมิทฺธิสฺส   รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺลีนสฺส  เอว  เจตโส  ปริวิตกโฺก  อุทปาทิ   
ลาภา  วต  เม  สลุทฺธ  วต  เม  ยสฺส  เม สตฺถา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
ลาภา    วต   เม   สลุทฺธ   วต   เม   โยห   เอว   สฺวากฺขาเต   
ธมฺมวินเย   ปพฺพชิโต   ลาภา   วต   เม   สุลทฺธ   วต   เม  ยสฺส   
เม สพฺรหฺมจาริโน ๑ สลีวนฺโต กลฺยาณธมฺมาติ ฯ   
        [๔๘๓]  อถ  โข  มาโร  ปาปมา  อายสฺมโต  สมิทฺธิสฺส  เจตสา   
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   เยนายสฺมา   สมิทฺธิ   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
อายสฺมโต    สมิทฺธิสฺส    อวิทูเร    มหนฺต    ภยเภรว    สทฺทมกาสิ   
อปสฺสุท ปวี ม ฺเ อุทฺรียตีติ ฯ   
        [๔๘๔]   อถ   โข  อายสฺมา  สมิทฺธิ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต   นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
#๑ โป. สพฺรหฺมจารโย ฯ ยุ. สพฺรหฺมจาริโย ฯ    
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นิสินฺโน   โข   อายสฺมา   สมิทฺธิ   ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธาห  ภนฺเต   
ภควโต    อวิทูเร   อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรามิ   ตสฺส   
มยฺห   ภนฺเต   รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสสฺ   เอว   เจตโส   ปริวิตกโฺก   
อุทปาทิ   ลาภา   วต   เม   สุลทฺธ   วต   เม   ยสฺส  เม  สตฺถา   
อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   ลาภา   วต   เม   สุลทฺธ   วต   เม  โยห   
เอว   สฺวากฺขาเต   ธมฺมวินเย   ปพฺพชโิต   ลาภา   วต  เม  สลุทฺธ   
วต    เม    ยสฺส   เม   สพฺรหฺมจาริโน   สีลวนฺโต   กลฺยาณธมฺมาติ   
ตสฺส   มยฺห   ภนฺเต   อวิทเูร   มหาภยเภรวสทฺโท   อโหสิ   อปสฺสุท   
ปวี ม ฺเ อุทฺรียตีติ ฯ   
        [๔๘๕]   เนสา   สมทิฺธิ  ปวี  อุทฺรียติ  มาโร  เอโส  ปาปมา   
ตุยฺห   วิจกฺขุกมฺมาย   อาคโต   คจฺฉ  ตฺว  สมิทฺธิ  ตตฺเถว  อปฺปมตฺโต   
อาตาป   ปหิตตฺโต  วิหราหีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  สมิทฺธิ   
ภควโต   ปฏสิฺสุตฺวา   อุฏายาสนา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   
กตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        [๔๘๖]   ทุติยมฺป   โข   อายสฺมา   สมิทฺธิ  ตตฺเถว  อปฺปมตฺโต   
อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหาสิ   ฯ   ทุติยมฺป   โข  อายสฺมโต  สมทิฺธิสฺส   
รโหคตสฺส    ปฏิสลฺลีนสสฺ    ฯเปฯ   ทุติยมฺป   โข   มาโร   ปาปมา   
อายสฺมโต     สมิทฺธิสฺส     เจตสา    เจโตปริวิตกฺกม ฺาย    ฯเปฯ   
อปสฺสุท ปวี ม ฺเ อุทฺรียตีติ ฯ   
        [๔๘๗]   อถ   โข  อายสฺมา  สมิทฺธิ  มาโร  อย  ปาปมา  อิติ    
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วิทิตฺวา มาร ปาปมนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                สทฺธายาห ปพฺพชิโต       อคารสฺมา อนคาริย   
                สติ ป ฺา จ เม พุทฺธา    จิตฺต ฺจ สุสมาหิต   
                กาม กรสฺส ุรูปานิ        เนว ม พฺยาธยิสฺสสีติ ฯ   
อถ   โข   มาโร  ปาปมา  ชานาติ  ม  สมิทฺธิ  ภิกฺขูติ  ทุกฺขี  ทุมฺมโน   
ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ตติย โคธิกสุตฺต   
        [๔๘๘]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา โคธิโก   
อิสิคิลิปสฺเส วิหรติ กาฬสิลาย ฯ   
        [๔๘๙]  อถ  โข  อายสฺมา  โคธิโก  อปฺปมตฺโต อาตาป ปหิตตฺโต   
วิหรนฺโต   สามายิก   ๑   เจโตวิมุตฺตึ   ผุสิ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
โคธิโก   ตมฺหา   สามายิกาย   เจโตวิมุตฺติยา   ปรหิายิ   ฯ  ทุติยมฺป   
โข   อายสฺมา   โคธิโก   อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรนโฺต   
สามายิก   เจโตวิมุตฺตึ   ผุสิ   ฯ   ทุติยมฺป   โข   อายสฺมา  โคธิโก   
ตมฺหา  สามายิกาย  เจโตวิมุตฺติยา  ปริหายิ  ฯ  ตติยมฺป  โข  อายสฺมา   
โคธิโก  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนโฺต  สามายิก  เจโตวิมุตฺตึ   
ผุสิ    ฯ    ตติยมฺป    โข    อายสฺมา    โคธิโก   ตมฺหา   ฯเปฯ   
ปริหายิ   ฯ   จตุตฺถมฺป   โข   อายสฺมา   โคธิโก  อปฺปมตฺโต  ฯเปฯ   
#๑ ยุ. สามาธิก ฯ ม. สามยิก ฯ    
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ผุสิ   ฯ  จตุตฺถมฺป  โข  อายสฺมา  โคธิโก  ตมฺหา  ฯเปฯ  ปริหายิ  ฯ   
ป ฺจมมฺป    โข    อายสฺมา   โคธิโก   ฯเปฯ   ผุสิ   ฯ   ป ฺจมมฺป   
โข   อายสฺมา   โคธิโก   ฯเปฯ  ปริหายิ  ฯ  ฉฏมฺป  โข  อายสฺมา   
โคธิโก  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนโฺต  สามายิก  เจโตวิมุตฺตึ   
ผุสิ    ฯ   ฉฏมฺป   โข   อายสฺมา   โคธโิก   ตมฺหา   สามายิกาย   
เจโตวิมุตฺติยา  ปริหายิ  ฯ  สตฺตมมฺป  โข  อายสฺมา  โคธิโก อปฺปมตฺโต   
อาตาป    ปหิตตฺโต    วิหรนฺโต    สามายิก   เจโตวิมุตฺตึ   ผุสิ   ฯ   
อถ   โข   อายสฺมโต   โคธิกสฺส   เอตทโหสิ   ยาว   ฉฏ   ขฺวาห   
สามายิกาย เจโตวิมุตฺติยา ปริหีโน ยนนฺูนาห สตฺถ อาหเรยฺยนฺติ ฯ   
        [๔๙๐]  อถ  โข  มาโร  ปาปมา  อายสฺมโต  โคธิกสฺส  เจตสา   
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                มหาวีร มหาป ฺ         อิทฺธิยา ยสสา ชล   
                สพฺพเวรภยาตีต          ปาเท วนฺทามิ จกฺขุม   
                สาวโก เต มหาวีร       มรณ มรณาภิภู   
                อากงฺขติ เจตยติ         ต นิเสธ ชุตินฺธร   
                กถ ฺหิ ภควา ตุยฺห        สาวโก สาสเน รโต   
                อปฺปตฺตมานโส เสโข      กาล กยิรา ชเนสุตาติ ฯ   
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมตา โคธิเกน สตฺถ อาหริต โหติ ฯ   
        [๔๙๑]   อถ   โข   ภควา  มาโร  อย  ปาปมา  อิติ  วิทิตฺวา    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 178 

มาร ปาปมนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                เอว หิ ธีรา กุพฺพนฺติ      นาวกงฺขนฺติ ชีวิต   
                สมูล ตณฺห อพฺพุยฺห        โคธิโก ปรินิพฺพุโตติ ฯ   
        [๔๙๒]   อถ   โข   ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อายาม  ภิกฺขเว   
เยน    อิสิคิลปิสฺส    กาฬสิลา    เตนุปสงฺกมิสฺสาม   ยตฺถ   โคธิเกน   
กุลปุตฺเตน   สตฺถ   อาหริตนฺติ   ฯ   เอว   ภนฺเตติ   โข  เต  ภิกฺขู   
ภควโต   ปจฺจสฺโสสุ   ฯ   อถ   โข  ภควา  สมฺพหุเลหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ   
เยน   อิสิคิลปิสฺส   กาฬสิลา   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   อทฺทสา  โข  ภควา   
อายสฺมนฺต   โคธิก   ทูรโตว  ม ฺจเก  วิวตฺตกฺขนฺธ  เสยฺยมาน  ๑  ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   ธูมายิตตฺต   ติมิรายิตตฺต  คจฺฉเตว  ปุริม   
ทิส    คจฺฉติ   ปจฺฉิม   ทิส   คจฺฉติ   อุตฺตร   ทิส   คจฺฉติ   ทกฺขิณ   
ทิส คจฺฉติ อุทฺธ คจฺฉติ อโธ คจฺฉติ อนุทิส ฯ   
        [๔๙๓]   อถ  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห   
ภิกฺขเว   เอต   ธูมายิตตฺต   ติมิรายิตตฺต  คจฺฉเตว  ปุรมิ  ทิส  คจฺฉติ   
ปจฺฉิม   ทิส   คจฺฉติ   อุตฺตร   ทิส  คจฺฉติ  ทกฺขิณ  ทิส  คจฺฉติ  อุทฺธ  
คจฺฉติ   อโธ   คจฺฉติ   อนทุิสนฺติ   ฯ  เอว  ภนฺเตติ  ฯ  เอโส  โข   
ภิกฺขเว   มาโร   ปาปมา   โคธิกสฺส   กลุปุตฺตสฺส  วิ ฺาณ  สมเนฺวสติ   
กตฺถ    โคธิกสฺส    กลุปุตฺตสฺส    วิ ฺาณ   ปติฏ ิตนฺติ   อปฺปติฏ ิเตน   
จ ภิกฺขเว วิ ฺาเณน โคธิโก กลุปุตฺโต ปรินิพฺพุโตติ ฯ   
#๑ สี. ม. ย.ุ เสมาน ฯ    
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        [๔๙๔]  อถ  โข  มาโร  ปาปมา  เวฬุวปณฺฑุวีณ  ๑ อาทาย เยน   
ภควา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                อุทฺธ อโธ จ ติริย        ทิสาอนุทิสาสฺวห   
                อเนฺวส นาธิคจฺฉามิ       โคธโิก โส กุห ึคโตติ ฯ   
        [๔๙๕] โย ๒ ธโีร ธติิสมฺปนฺโน   ฌายี ฌานรโต สทา   
                อโหรตฺตมนุยุ ฺช          ชีวิต อนิกามย   
                เชตฺวาน มจฺจุโน เสน     อนาคนฺตฺวา ปุนพฺภว   
                สมูล ตณฺห อพฺพุยฺห        โคธิโก ปรินิพฺพุโตติ ฯ   
                ตสฺส โสกปเรตสฺส        วีณา กจฺฉกา ๓ อภสฺสถ   
                ตโต โส ทุมฺมโน ยกฺโข    ตตฺเถวนฺตรธายิถาติ ๔ ฯ   
                        จตุตฺถ สตฺตวสฺสสุตฺต   
        [๔๙๖]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย  วิหรติ   
นชฺชา  เนร ฺชราย  ตีเร  อชปาลนิโคฺรเธ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
มาโร  ปาปมา  สตฺต  วสสฺานิ  ภควนฺต  อนุพนฺโธ  โหติ โอตาราเปกฺโข   
โอตาร อลภมาโน ฯ   
        [๔๙๗]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                โสกาวติณฺโณ นุ วนสฺมึ ฌายสิ   
                วิตฺต นุ ชินโฺน อุท ปตฺถยาโน   
                อาคุนฺนุ คามสฺมิมกาสิ กิ ฺจิ   
#๑ ม. ย.ุ เพลวุปณฺฑุวีณ ฯ ๒ ยุ. โส ฯ ๓ โป. ม. ย.ุ กจฺฉา ฯ ๔ ม. ย.ุ   
#ตตฺเถวนฺตรธายถาติ ฯ    
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                กสฺมา ชเนน ๑ กโรสิ สกฺขึ   
                สกฺขี น สมฺปชชฺติ เกนจิ เตติ ฯ   
                [๔๙๘] โสกสฺส มูล ปลิขาย สพฺพ   
                อนาคุ ฌายามิ อโสจมาโน   
                เชตฺวาน สพฺพ ภวโลภชปฺป   
                อนาสโว ฌายามิ ปมตฺตพนฺธูติ ฯ   
        [๔๙๙] ย วทนฺติ มมยิทนฺติ        เย วทนฺติ มมนฺติ จ   
                เอตฺถ เจเต มโน อตฺถิ    น เม สมณ โมกขฺสีติ ฯ   
        [๕๐๐] ย วทนฺติ น ต มยฺห       เย วทนฺติ น เต อห   
                เอว ปาปม ชานาหิ       น เม มคฺคมฺป ทกฺขสีติ ฯ   
        [๕๐๑] สเจ มคฺค อนุพุทฺธ        เขม อมตคามินึ ๒   
                อเปหิ คจฺฉ ตฺวเมโก ๓   กิม ฺมนุสาสสีติ ฯ   
        [๕๐๒] อมจฺจุเธยฺย มุ ฺจนฺติ       เย ชนา ปารคามิโน   
                เตสาห ปุฏโ อกฺขามิ     ย สจฺจ ต นิรูปธินฺติ ฯ   
                [๕๐๓] เสยฺยถาป ภนฺเต คามสฺส วา นิคมสฺส วา อวิทูเร   
โปกฺขรณี    ตตฺรสฺส    กกฺกฏโก    อถ    โข    ภนฺเต    สมฺพหุลา   
กุมารกา   วา   กุมาริกาโย   วา   ตมฺหา   คามา  วา  นิคมา  วา   
นิกฺขมิตฺวา    เยน    สา   โปกฺขรณี   เตนุปสงฺกเมยฺยุ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ต   กกฺกฏก   อุทกา   อุทฺธริตฺวา   ถเล  ปติฏาเปยฺยุ  ย  ยเทว  ห ิ  
โส   ภนฺเต   กกฺกฏโก  อฬ  อภินินฺนาเมยฺย  ต  ตเทว  เต  กุมารกา   
#๑ ม. ย.ุ ชเน ฯ ๒ โป. ม. ยุ. อมตคามิน ฯ ๓ ม. ตวเมเวโก ฯ    
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วา   กุมาริกาโย   วา   กฏเน   วา   กลาย   วา   ส ฺฉินฺเทยฺยุ   
สมฺภ ฺเชยฺยุ   สมฺปลิภ ฺเชยฺยุ   เอว  หิ  โส  ภนฺเต  กกฺกฏโก  สพฺเพหิ   
อเฬหิ   ส ฺฉินฺเนหิ   สมฺภคฺเคหิ   สมฺปลิภคฺเคหิ   อภพฺโพ  ต  โปกฺขรณึ   
ปุน  โอตริตุ  เสยฺยถาป  ๑  ปุพฺเพ  เอวเมว  โข  ภนฺเต  ยานิกานิจิ   
วิสูกายิตานิ   ๒   วิเสวิตานิ   วิปฺผนฺทิตานิ   สพฺพานิ   ตานิ  ภควตา   
ปจฺฉินฺนานิ    ๓   สมฺภคฺคานิ   สมฺปลิภคฺคานิ   อภพฺโพทานาห   ภนฺเต   
ปุน ภควนฺต อุปสงฺกมิตุ ยทิท โอตาราเปกฺโขติ ฯ   
        [๕๐๔]   อถ   โข   มาโร   ปาปมา   ภควโต  สนฺติเก  อิมา   
นิพฺเพชนียา คาถาโย อภาสิ   
                เมทวณฺณ ฺจ ปาสาณ       วายโส อนุปริยคา   
                อเปตฺถ มุทุ วินเฺทม       อป อสฺสาทนา สิยา   
                อลทฺธา ตตฺถ อสฺสาท      วายมนฺโต ๔ อปกฺกเม   
                กาโกว เสล อาสชฺช      นิพฺพิชฺชาเปม โคตมาติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา   ภควโต   สนฺติเก   อิมา   นิพฺเพชนียา   
คาถาโย   ภาสิตฺวา   ๕   ตมฺหา  านา  อปกฺกมฺม  ภควโต  อวิทูเร   
ปวิย   ปลฺลงฺเกน   นิสีทิ   ตุณฺหีภูโต  มงฺกุภูโต  ปตฺตกฺขนฺโธ  อโธมุโข   
ปชฺฌายนฺโต อปฺปฏิภาโณ กฏเน ภูมึ วิลิขนฺโต ฯ   
                        ป ฺจม มารธีตุสุตฺต   
        [๕๐๕]   อถ   โข  ตณฺหา  จ  อรตี  จ  ราคา  จ  มารธีตโร   
เยน   มาโร   ปาปมา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา  มาร  ปาปมนฺต   
#๑ ม. เสยฺยถาป ปุพฺเพติ ปาทฺวย นตฺถิ ฯ ๒ โป. ม. วิสูกายิกานิ. ย.ุ   
#สุกายิกานิ ฯ ๓ ม. ย.ุ ส ฺฉินฺนานิ ฯ ๔ ม. ย.ุ วายเสตฺโต ฯ ๕ ม. ย.ุ อภาสิตฺวา ฯ    
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คาถาย อชฺฌภาสึสุ   
                เกนาสิ ทุมฺมโน ตาต      ปรุิส ก นุ โสจสิ   
                มย ต ราคปาเสน        อร ฺมิว กุ ฺชร   
                พนฺธิตฺวา อานยิสฺสาม      วสโค เต ภวิสฺสตีติ ฯ   
        [๕๐๖] อรห สุคโต โลเก        น ราเคน สุวานโย   
                มารเธยฺย อติกฺกนฺโต      ตสฺมา โสจามห ภุสนฺติ ฯ   
        [๕๐๗]   อถ   โข  ตณฺหา  จ  อรตี  จ  ราคา  จ  มารธีตโร   
เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจุ   
ปาเท   เต   สมณ  ปริจาเรมาติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  น  มนสากาสิ   
ยถาต อนุตฺตเร อุปธิสงฺขเย วิมุตฺโต ฯ   
        [๕๐๘]   อถ   โข  ตณฺหา  จ  อรตี  จ  ราคา  จ  มารธีตโร   
เอกมนฺต    อปกฺกมฺม   เอว   สมจินฺเตสุ   อุจฺจาวจา   โข   ปุริสาน   
อธิปฺปายา  ยนฺนูน  มย  เอกสตเอกสต กุมารีวณฺณสต อภินิมฺมิเนยฺยามาติ ฯ   
อถ    โข    ตณฺหา    จ    อรตี    จ    ราคา   จ   มารธีตโร   
เอกสตเอกสต     กุมารีวณฺณสต     อภินิมฺมินิตฺวา     เยน     ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจุ   ปาเท  เต  สมณ   
ปริจาเรมาติ   ฯ   ตมฺป   ภควา   น   มนสากาสิ   ยถาต  อนุตฺตเร   
อุปธิสงฺขเย วิมุตฺโต ฯ   
        [๕๐๙]   อถ   โข  ตณฺหา  จ  อรตี  จ  ราคา  จ  มารธีตโร   
เอกมนฺต    อปกฺกมฺม   เอว   สมจินฺเตสุ   อุจฺจาวจา   โข   ปุริสาน    
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อธิปฺปายา  ยนฺนูน  มย เอกสตเอกสต อวิชาตวณฺณสต อภินิมฺมิเนยฺยามาติ ฯ   
อถ    โข    ตณฺหา    จ    อรตี    จ    ราคา   จ   มารธีตโร   
เอกสตเอกสต     อวิชาตวณฺณสต     อภินิมฺมินิตฺวา     เยน    ภควา   
เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจุ   ปาเท  เต  สมณ   
ปริจาเรมาติ   ฯ   ตมฺป   ภควา   น   มนสากาสิ   ยถาต  อนุตฺตเร   
อุปธิสงฺขเย วิมุตฺโต ฯ   
        [๕๑๐]   อถ   โข  ตณฺหา  จ  อรตี  จ  ราคา  จ  มารธีตโร   
เอกมนฺต    อปกฺกมฺม   เอว   สมจินฺเตสุ   อุจฺจาวจา   โข   ปุริสาน   
อธิปฺปายา     ยนฺนูน    มย    เอกสตเอกสต    สก ึ   วิชาตวณฺณสต   
อภินิมฺมิเนยฺยามาติ   ฯ  อถ  โข  ตณฺหา  จ  ฯเปฯ  สกึ  วิชาตวณฺณสต   
อภินิมฺมินิตฺวา   เยน   ภควา   ฯเปฯ   ยถาต   อนุตฺตเร  อุปธิสงฺขเย   
วิมุตฺโต ฯ   
        [๕๑๑]    อถ    โข    ตณฺหา    จ   ฯเปฯ   ทุวิชาตวณฺณสต   
อภินิมฺมินิตฺวา   เยน   ภควา   ฯเปฯ   ยถาต   อนุตฺตเร  อุปธิสงฺขเย   
วิมุตฺโต ฯ   
        [๕๑๒]    อถ    โข    ตณฺหา   จ   ฯเปฯ   มชฺฌมิิตฺถีวณฺณสต   
อภินิมฺมิเนยฺยามาติ   ฯ   อถ   โข  ตณฺหา  จ  ฯเปฯ  มชฺฌิมิตฺถีวณฺณสต   
อภินิมฺมินิตฺวา     เยน     ภควา     ฯเปฯ     ยถาต     อนุตฺตเร   
อุปธิสงฺขเย วิมุตฺโต ฯ   
        [๕๑๓]  อถ โข ตณฺหา จ ฯเปฯ มหิตฺถีวณฺณสต อภินิมฺมิเนยฺยามาติ ฯ    
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อถ    โข    ตณฺหา    จ    ฯเปฯ    มหิตฺถวีณฺณสต    อภินิมฺมินิตฺวา   
เยน ภควา ฯเปฯ ยถาต อนุตฺตเร อุปธิสงฺขเย วิมุตฺโต ฯ   
        [๕๑๔]   อถ   โข  ตณฺหา  จ  อรตี  จ  ราคา  จ  มารธีตโร   
เอกมนฺต อปกฺกมฺม เอตทโวจุ สจฺจ กิร โน ปตา อโวจ   
                อรห สุคโต โลเก        น ราเคน สุวานโย   
                มารเธยฺย อติกฺกนฺโต      ตสฺมา โสจามห ภุสนฺติ ฯ   
ย ฺหิ   มย   สมณ   วา   พฺราหฺมณ  วา  อวีตราค  อิมินา  อุปกฺกเมน   
อุปกฺกเมยฺยาม   หทย   วาสฺส   ผเลยฺย   อุณฺห   วา   โลหิต  มุขโต   
อุคฺคจฺเฉยฺย  อุมฺมาท  วา  ปาปุเณยฺย  จิตฺตวิกฺเขป  ๑  วา  เสยฺยถาป   
ปน   นโฬ   หริโต   ลโุต   อุสฺสุสฺสติ   วิสุสฺสติ   มลิายติ   เอวเมว   
อุสฺสุสฺเสยฺย   วิสุสฺเสยฺย   มิลาเยยฺยาติ   ฯ   อถ   โข   ตณฺหา   จ   
อรตี    จ    ราคา   จ   มารธีตโร   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ   
        [๕๑๕]  เอกมนฺต   ิตา  โข  ตณฺหา  มารธีตา  ภควนฺต  คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
                โสกาวติณฺโณ นุ วนสฺมึ ฌายสิ   
                วิตฺต นุ ชินโฺน อุท ปตฺถยาโน   
                อาคุนฺนุ คามสฺมิมกาสิ กิ ฺจิ   
                กสฺมา ชเนน กโรสิ สกฺขึ   
                สกฺขี น สมฺปชชฺติ เกนจิ เตติ ฯ   
#๑ โป. ม. จิตฺตกฺเขป ฯ    
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                [๕๑๖] อตฺถสฺส ปตฺตึ หทยสฺส สนฺตึ   
                เชตฺวาน เสน ปยสาตรูป   
                เอกาห ฌาย สุขมานุโพธฺย   
                ตสฺมา ชเนน น กโรมิ สกขึฺ   
                สกฺขี น สมฺปชชฺติ เกนจิ เมติ ฯ   
        [๕๑๗] อถ โข อรตี มารธีตา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                กถวิหารีพหุโลธ ภิกฺขุ   
                ป ฺโจฆติณฺโณ อตรีธ ฉฏ   
                กถ ฌาย ๑ พหุล กามส ฺา   
                ปริพาหิรา โหนฺติ อลทฺธโย ตนฺติ ฯ   
                [๕๑๘] ปสฺสทธฺกาโย สุวิมตฺุตจิตฺโต   
                อสงฺขราโน สติมา อโนโก   
                อ ฺาย ธมฺม อวิตกฺกฌายี   
                น กุปฺปติ น สรติ น ถโิน   
                เอววิหารีพหุโลธ ภิกฺขุ   
                ป ฺโจฆติณฺโณ อตรีธ ฉฏ   
                เอว ฌาย พหุล กามส ฺา   
                ปริพาหิรา โหนฺติ อลทฺธโย ตนฺติ ฯ   
        [๕๑๙] อถ โข ราคา มารธีตา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
#๑ ม. ย.ุ ฌายึ ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 186 

                อจฺเฉชฺช ตณฺห ตณสงฺฆวารี ๑   
                อทฺธา จริสฺสนฺติ ๒ พหู จ สทฺธา   
                พหุ วตาย ชนต อโนโก   
                อจฺเฉชฺช ๓ เนสสฺติ มจฺจุราชสฺส ปารนฺติ ฯ   
        [๕๒๐] นยนฺติ เว มหาวีรา       สทฺธมฺเมน ตถาคตา   
                ธมฺเมน นยมานาน        กา อุสฺสุยา ๔ วิชานตนฺติ ฯ   
        [๕๒๑]   อถ   โข  ตณฺหา  จ  อรตี  จ  ราคา  จ  มารธีตโร   
เยน   มาโร  ปาปมา  เตนุปสงฺกมึสุ  ฯ  อทฺทสา  โข  มาโร  ปาปมา   
ตณฺห ฺจ    อรติ ฺจ    ราค ฺจ    มารธีตโร    ทูรโตว   อาคจฺฉนฺติโย   
ทิสฺวาน คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                พาลา กุมุทนาเฬหิ        ปพฺพต อภิมตฺถุ   
                คิร ึนเขน ขนถ          อโยทนเฺตภิ ขาทถ   
                เสลว สิรสิ โอหจฺจ       ปาตาเล คาธเมสถ   
                ขาณณว อุรสาสชฺช         นพฺิพิชฺชาเปถ โคตมนฺติ ฯ   
                ททฺทลฺหมานา ๕ อาค ฺฉฉ   ตณฺหา จ อรตี ราคา   
                ตา ตตฺถ ปนุที สตฺถา      ตุล ภฏว มาลุโตติ ๖ ฯ   
                        ตติโย วคฺโค ฯ   
#๑ ม. คณสงฺฆจารี ฯ ๒ สี. ตริสฺสนฺติ ฯ ๓ ย.ุ อจฺฉิชชฺ ฯ ๔ ม. ยุ. อุสูยา ฯ   
#๕ ม. ย.ุ ทททฺลฺลมานาติ ทิสฺสติ ฯ ๖ สี. ย.ุ มารุโต ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน ภวติ   
                สมฺพหุลา สมิทฺธิ จ        โคธิกสตฺตวสฺสานิ   
                ธตีร เทสิต พุทฺธ         เสฏเน อิม มารป ฺจกนฺติ ฯ   
                        มารสยุตฺต สมตฺต ฯ   
                        _________  
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                        ภิกฺขุนีสยุตฺต   
                        _________ 
                        ปม อาฬวิกาสุตฺต   
        [๕๒๒]   เอวมฺเม   สุต   เอก   สมย  ภควา  สาตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ  โข  อาฬวิกา  ภิกฺขุนี   
ปุพฺพณฺหสมย     นิวาเสตฺวา     ปตฺตจีวรมาทาย    สาวตฺถึ    ปณฺฑาย   
ปาวิสิ   สาวตฺถิย   ปณฺฑาย   จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา   
เยน อนฺธวน เตนุปสงฺกมิ วิเวกตฺถิกินี ๑ ฯ   
        [๕๒๓]   อถ   โข   มาโร  ปาปมา  อาฬวิกาย  ภิกฺขุนิยา  ภย   
ฉมฺภิตตฺต   โลมหส   อุปปฺาเทตุกาโม   วิเวกมฺหา   จาเวตุกาโม  เยน   
อาฬวิกา    ภิกฺขุนี    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อาฬวิก   ภิกขฺุนึ   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                นตฺถิ นิสฺสรณ โลเก       ก ึวิเวเกน กาหสิ   
                ภุ ฺชสฺสุ กามรติโย        มาหุ ปจฺฉานุตาปนีติ ฯ   
        [๕๒๔]  อถ  โข  อาฬวิกาย  ภิกฺขุนิยา  เอตทโหสิ  โก  นุ  โข   
อย  มนุสฺโส  วา  อมนุสฺโส  วา  คาถ  ภาสตีติ  ฯ  อถ โข อาฬวิกาย   
ภิกฺขุนิยา   เอตทโหสิ   มาโร   โข  อย  ปาปมา  มม  ภย  ฉมฺภิตตฺต   
โลมหส   อุปปฺาเทตุกาโม   วิเวกมฺหา  จาเวตุกาโม  คาถ  ภาสตีติ  ฯ   
อถ   โข   อาฬวิกา  ภิกฺขุนี  มาโร  อย  ปาปมา  อิติ  วิทิตฺวา  มาร   
#๑ ม. วิเวกตฺถินี ฯ    
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ปาปมนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                อตฺถิ นิสฺสรณ โลเก       ป ฺาย เม สุผุสฺสิต   
                ปมตฺตพนฺธุ ปาปม         น ตฺว ชานาสิ ต ปท   
                สตฺติสูลูปมา กามา        ขนธฺาส อธิกุฏนา   
                ย ตฺว กามรตึ พฺรูสิ       อรติ มยฺห สา อหูติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา   ชานาติ   ม   อาฬวิกา  ภิกฺขุนีติ  ทุกฺขี   
ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ทุติย โสมาสุตฺต   
        [๕๒๕]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  โสมา  ภิกขฺุนี  ปุพฺพณฺหสมย              
นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   สาวตฺถิย   
ปณฺฑาย    จริตฺวา    ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา   เยน   อนฺธวน   
เตนุปสงฺกมิ   ทิวาวิหาราย   อนฺธวน   อชฺโฌคเหตฺวา   ๑  อ ฺตรสฺมึ   
รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ   
        [๕๒๖]  อถ  โข  มาโร  ปาปมา  โสมาย ภิกฺขุนิยา ภย ฉมฺภิตตฺต   
โลมหส  อุปปฺาเทตุกาโม  สมาธิมฺหา  จาเวตุกาโม  เยน  โสมา  ภิกฺขุนี   
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา โสม ภิกฺขุนึ คาถาย อชฌฺภาสิ   
                ยนฺต อิสีหิ ปตฺตพฺพ        าน ทุรภิสมฺภว   
                น ต ทฺวงฺคุลป ฺาย       สกฺกา ปปฺโปตุมิตฺถิยาติ ฯ   
        [๕๒๗]  อถ  โข  โสมาย  ภิกฺขุนิยา  เอตทโหสิ  โก  นุ โข อย   
มนุสฺโส   วา   อมนุสฺโส   วา   คาถ  ภาสตีติ  ฯ  อถ  โข  โสมาย   
#๑ โป. ม. อชฺโฌคาเหตุวา ฯ    
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ภิกฺขุนิยา   เอตทโหสิ   มาโร   โข  อย  ปาปมา  มม  ภย  ฉมฺภิตตฺต   
โลมหส   อุปปฺาเทตุกาโม   สมาธิมฺหา  จาเวตุกาโม  คาถ  ภาสตีติ  ฯ   
อถ   โข   โสมา   ภิกฺขุนี   มาโร  อย  ปาปมา  อิติ  วิทิตฺวา  มาร   
ปาปมนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                อิตฺถีภาโว กึ กยิรา       จิตฺตมฺหิ สุสมาหิเต   
                าณมฺหิ วตฺตมานมฺหิ       สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโต   
                ยสฺส นูน สิยา เอว       อิตฺถหี ปุริโสติ วา   
                กิ ฺจิ วา ปน อสฺมีติ       ต มาโร วตฺตุมรหตีติ ฯ   
อถ   โข  มาโร  ปาปมา  ชานาติ  ม  โสมา  ภิกฺขุนีติ  ทุกฺขี  ทุมฺมโน   
ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ตติย โคตมีสุตฺต   
        [๕๒๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  กิสาโคตมี ภิกฺขุนี ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   สาวตฺถิย   
ปณฺฑาย    จริตฺวา    ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา   เยน   อนฺธวน   
เตนุปสงฺกมิ    ทิวาวิหาราย    อนฺธวน    อชโฺฌคเหตฺวา    อ ฺตรสฺมึ   
รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ   
        [๕๒๙]   อถ  โข  มาโร  ปาปมา  กิสาโคตมิยา  ภิกฺขุนิยา  ภย   
ฉมฺภิตตฺต   โลมหส   อุปปฺาเทตุกาโม   สมาธิมฺหา   จาเวตุกาโม  เยน   
กิสาโคตมี    ภิกฺขุนี   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   กิสาโคตมึ   ภิกฺขุนึ   
คาถาย อชฺฌภาสิ    
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                ก ึนุ ตฺว หตปุตฺตาว       เอกมาสี รุทมฺมุขี   
                วนมชฺฌคตา เอกา        ปุรสิ นุ คเวสสีติ ฯ   
        [๕๓๐]   อถ   โข  กสิาโคตมิยา  ภิกฺขุนิยา  เอตทโหสิ  โก  นุ   
โข   อย   มนสฺุโส   วา  อมนุสฺโส  วา  คาถ  ภาสตีติ  ฯ  อถ  โข   
กิสาโคตมิยา   ภิกฺขุนิยา   เอตทโหสิ   มาโร   โข  อย  ปาปมา  มม   
ภย   ฉมฺภิตตฺต   โลมหส   อุปฺปาเทตุกาโม   สมาธิมฺหา   จาเวตุกาโม   
คาถ   ภาสตีติ   ฯ   อถ   โข   กิสาโคตมี  ภิกฺขุนี  มาโร  โข  อย   
ปาปมา อิติ วิทิตฺวา มาร ปาปมนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                อจฺจนฺต หตปุตฺตมฺหิ        ปุรสิา เอตทนฺติกา   
                น โสจามิ น โรทามิ      น ต ภายามิ อาวุโส   
                สพฺพตฺถ วิหิตา ๑ นนฺทิ    ตโมกฺขนฺโธ ปทาลิโต   
                เชตฺวาน มจฺจุโน เสน     วิหรามิ อนาสวาติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา   ชานาติ   ม  กิสาโคตมี  ภิกฺขุนีติ  ทุกขีฺ   
ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        จตุตฺถ วิชยาสุตฺต   
        [๕๓๑]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  วิชยา  ภิกฺขุนี  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา ฯเปฯ อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ   
        [๕๓๒]  อถ  โข  มาโร  ปาปมา  วิชยาย  ภิกฺขุนิยา  ภย ฯเปฯ   
สมาธิมฺหา    จาเวตุกาโม    เยน    วิชยา    ภิกฺขุนี    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา วิชย ภิกฺขุน ึคาถาย อชฺฌภาสิ   
#๑ โป. ม. ยุ. วิหตา ฯ    
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                ทหรา ตฺว รูปวตี         อห ฺจ ทหโร สุส ุ  
                ป ฺจงฺคิเกน ตุริเยน       เอหยฺเยภิรมามฺหเสติ ฯ   
        [๕๓๓]   อถ   โข  วิชยาย  ภิกฺขุนยิา  เอตทโหสิ  โก  นุ  โข   
อย  มนุสฺโส  วา  อมนุสฺโส  วา  คาถ  ภาสตีติ  ฯ  อถ  โข  วิชยาย   
ภิกฺขุนิยา    เอตทโหสิ   มาโร   โข   อย   ปาปมา   ฯเปฯ   คาถ   
ภาสตีติ   ฯ   อถ   โข   วิชยา   ภิกฺขุนี   มาโร  อย  ปาปมา  อิติ   
วิทิตฺวา มาร ปาปมนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                รปูา สทฺทา คนฺธา รสา    โผฏพฺพา จ มโนรมา   
                นยิฺยาตยามิ ตุเยฺหว       มาร น ๑ ห ิเตน อตฺถกิา   
                อิมินา ปูติกาเยน         ภินฺทเนน ปภงฺคุนา   
                อฏฏิยามิ หรายามิ        กามตณฺหา สมูหตา   
                เย จ รูปูปคา สตฺตา      เย จ อรูปภาคิโน ๒   
                ยา จ สนฺตา สมาปตฺติ     สพฺพตฺถ วิหโต ตโมติ ฯ   
อถ   โข  มาโร  ปาปมา  ชานาติ  ม  วิชยา  ภิกฺขุนีติ  ทุกฺขี  ทุมฺมโน   
ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ป ฺจม อุปฺปลวณฺณาสุตฺต   
        [๕๓๔]    สาวตฺถีนทิาน   ฯ   อถ   โข   อุปฺปลวณฺณา   ภิกขฺุนี   
ปุพฺพณฺหสมย    นิวาเสตฺวา    ฯเปฯ   อ ฺตรสฺมึ   สุปุปฺผิตสาลรุกฺขมูเล   
อฏาสิ ฯ   
#๑ ม. นาห ฯ ๒ ม. ยุ. อารุปฺปฏายิโน ฯ    
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        [๕๓๕]   อถ  โข  มาโร  ปาปมา  อุปฺปลวณฺณาย  ภิกฺขุนิยา  ภย   
ฉมฺภิตตฺต   โลมหส   อุปปฺาเทตุกาโม   สมาธิมฺหา   จาเวตุกาโม  เยน   
อุปฺปลวณฺณา     ภิกฺขุนี     เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา    อุปฺปลวณฺณ   
ภิกฺขุนึ คาถาย อชฺฌภาสิ   
                สปุุปฺผิตคฺค อุปคมฺม ภิกฺขุนิ   
                เอกา ตุว ติฏสิ สาลมูเล   
                น จตฺถิ เต ทุติยา วณฺณธาตุ   
                อิธาคตา ตาทิสิกา ภเวยฺยุ   
                พาเลน ตฺว ภายสิ ธุตฺตกานนฺติ ฯ   
        [๕๓๖]   อถ   โข   อุปฺปลวณฺณาย   ภิกฺขุนิยา   เอตทโหสิ  โก   
นุ   ขฺวาย   มนุสฺโส  วา  อมนุสฺโส  วา  คาถ  ภาสตีติ  ฯ  อถ  โข   
อุปฺปลวณฺณาย    ภิกฺขุนิยา    เอตทโหสิ   มาโร   โข   อย   ปาปมา   
มม   ภย   ฯเปฯ   คาถ   ภาสตีติ  ฯ  อถ  โข  อุปฺปลวณฺณา  ภิกฺขุนี   
มาโร อย ปาปมา อิติ วิทิตฺวา มาร ปาปมนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                สต สหสฺสานิป ธุตฺตกาน   
                อิธาคตา ตาทิสิกา ภเวยฺยุ   
                โลม น อิ ฺชามิ น สนฺตสามิ   
                มาร น ภายามิ ตเมกิกาป   
                เอสา อนฺตรธายามิ       กุจฺฉึ วา ปวิสามิ เต   
                ปขุมนฺตริกายมฺป          ติฏนฺติ ม น ทกฺขสิ    
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                จิตฺตสฺมึ วสิภูตมฺหิ         อิทธฺิปาทา สุภาวิตา   
                สพฺพพนฺธนมุตฺโตมฺหิ ๑     น ต ภายามิ อาวุโสติ ฯ   
อถ    โข    มาโร   ปาปมา   ชานาติ   ม   อุปฺปลวณณฺา   ภิกฺขุนีติ   
ทุกฺขี ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ฉฏ จาลาสุตฺต   
        [๕๓๗]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  จาลา  ภิกขฺุนี  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา ฯเปฯ อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ   
        [๕๓๘]   อถ  โข  มาโร  ปาปมา  เยน  จาลา  ภิกฺขุนี  ฯเปฯ   
อุปสงฺกมิตฺวา   จาล   ภิกขฺุนึ   เอตทโวจ   ก ึ  นุ   โข  ตฺว  ภิกฺขุนิ   
น โรเจสีติ ฯ ชาตึ ขฺวาห อาวุโส น โรเจมีติ ฯ   
        [๕๓๙] กึ นุ ชาตึ น โรเจสิ      ชาโต กามานิ ภุ ฺชติ   
                โก นุ ตฺว อิทมาทปยิ      ชาติ มา โรจ ภิกขฺุนีติ ฯ   
        [๕๔๐] ชาตสฺส มรณ โหติ        ชาโต ทุกฺขานิ ปสฺสติ ๒   
                พนฺธ วธ ปริเกลฺส        ตสฺมา ชาตึ น โรจเย   
                พุทฺโธ ธมฺมมเทเสสิ       ชาติยา สมติกฺกม   
                สพฺพทุกฺขปฺปหานาย        โส ม สจฺเจ นิเวสยิ   
                เย จ รูปูปคา สตฺตา      เย จ อรูปภาคิโน   
                นโิรธ อปฺปชานนฺตา       อาคนฺตาโร ปนุพฺภวนฺติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา   ชานาติ   ม   จาลา   ภิกฺขุนติี   ทุกฺขี   
ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. สพฺพพนฺธนมุตฺตามฺหิ ฯ ๒ ม. ผุสฺสติ ฯ    
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                        สตฺตม อุปจาลาสุตฺต   
        [๕๔๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  อุปจาลา  ภิกฺขุนี ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา ฯเปฯ อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ   
        [๕๔๒]   อถ   โข   มาโร   ปาปมา   ฯเปฯ  อุปจาล  ภิกฺขุนึ   
เอตทโวจ   กถนฺนุ   ตฺว   ภิกฺขุนิ   อุปปฺชฺชิตุกามาติ   ฯ   น   ขฺวาห   
อาวุโส กตฺถจิ อุปฺปชฺชิตุกามาติ ฯ   
        [๕๔๓] ตาวตึสา จ ยามา จ      ตุสติา จาป เทวตา   
                นมิฺมานรติโน เทวา       เย เทวา วสวตฺติโน   
                ตตฺถ จิตฺต ปณิเธหิ        รติ ๑ ปจฺจนุโภสฺสสีติ ฯ   
        [๕๔๔] ตาวตึสา จ ยามา จ      ตุสติา จาป เทวตา   
                นมิฺมานรติโน เทวา       เย เทวา วสวตฺติโน   
                กามพนฺธนพนฺธา เต       เอนฺติ มารวส ปุน   
                สพฺโพว อาทิตฺโต ๒ โลโก สพฺโพ โลโก ปธูปโต   
                สพฺโพ ปชชฺลโิต ๓ โลโก  สพฺโพ โลโก ปกมฺปโต   
                อกมฺปต อจลิต ๔        อปุถชฺุชนเสวิต   
                อคติ ยตฺถ มารสฺส        ตตฺถ เม นิรโต มโนติ ฯ   
 อถ   โข   มาโร   ปาปมา   ชานาติ   ม  อุปจาลา  ภิกฺขุนีติ  ทุกฺขี   
 ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        อฏม สีสุปจาลาสุตฺต   
        [๕๔๕]  สาวตฺถิย  ...  อถ  โข  สีสปุจาลา  ภิกฺขุนี ปพฺุพณฺหสมย   
#๑ ม. ย.ุ รตึ ฯ ๒ ม. สพฺโพ อาทีปโต ฯ ยุ. - อาทิปโต ฯ ๓ ม. ปชฺชาลิโต ฯ   
#๔ ม. อปชชฺลิต ฯ    
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นิวาเสตฺวา ฯเปฯ อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ   
        [๕๔๖]   อถ   โข   มาโร   ปาปมา  เยน  สีสุปจาลา  ภิกฺขุนี   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    สีสุปจาร    ภิกฺขุน ึ  เอตทโวจ   กสฺส   
นุ   ตฺว   ภิกขฺุนิ   ปาสณฺฑ   โรเจสีติ  ฯ  น  ขฺวาห  อาวุโส  กสสฺจิ   
ปาสณฺฑ โรเจมีติ ฯ   
        [๕๔๗] กึ น ุอุทฺทิสสฺ มุณฺฑาสิ      สมณี วิย ทสิฺสสิ   
                น จ โรเจสิ ปาสณฺฑ      กิมทิ ๑ จรสิ โมมุหาติ ฯ   
        [๕๔๘] อิโต พหิทฺธา ปาสณฺฑา     ทิฏ ีสุ สสิทนฺติ ๒ เต   
                น เตส ธมมฺ โรเจมิ      น เต ธมฺมสฺส โกวิทา   
                อตฺถิ สกฺยกุเล ชาโต      พุทโฺธ อปฺปฏิปคฺุคโล   
                สพฺพาภิภู มารนุโท        สพฺพตฺถ มปราชิโต   
                สพฺพตฺถ มุตฺโต อสฺสิโต     สพฺพ ปสฺสติ จกฺขุมา   
                สพฺพกมฺมกฺขย ปตฺโต       วิมุตฺโต อุปธิสงฺขเย   
                โส มยฺห ภควา สตฺถา     ตสฺส โรเจมิ สาสนนฺติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา   ชานาติ   ม  สีสุปจาลา  ภิกฺขุนีติ  ทุกฺขี   
ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        นวม เสลาสุตฺต   
        [๕๔๙]   สาวตฺถิย   ...  อถ  โข  เสลา  ภิกฺขุนี  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา ฯเปฯ อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ   
        [๕๕๐]  อถ  โข  มาโร  ปาปมา  เสลาย  ภิกฺขุนิยา  ภย ฯเปฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. กิมิว ฯ ๒ ม. ยุ. ปสีทนฺติ เต - เย ฯ    
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เสล ภิกฺขุนึ คาถาย อชฺฌภาสิ   
                เกนิท ปกต พิมพฺ          กฺวจิ ๑ พิมฺพสฺส การโก   
                กฺวจิ ๒ ๓ พิมฺพ สมุปฺปนฺน  กฺวจิ ๔ พิมฺพ นิรุชฌฺตีติ ฯ   
        [๕๕๑]  อถ  โข  เสลาย  ภิกฺขุนิยา  เอตทโหสิ  โก  นุ  ขฺวาย   
มนุสฺโส   วา   อมนุสฺโส   วา   คาถ  ภาสตีติ  ฯ  อถ  โข  เสลาย   
ภิกฺขุนิยา   เอตทโหสิ   มาโร   โข  อย  ปาปมา  มม  ภย  ฉมฺภิตตฺต   
โลมหส   อุปปฺาเทตุกาโม   สมาธิมฺหา  จาเวตุกาโม  คาถ  ภาสตีติ  ฯ   
อถ   โข   เสลา   ภิกฺขุนี   มาโร  อย  ปาปมา  อิติ  วิทิตฺวา  มาร   
ปาปมนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                นยิท ปกต ๕ พิมฺพ        นยิท ปกต ๖ อฆ   
                เหตุ ปฏิจฺจ สมฺภูต         เหตุภงฺคา นิรุชฺฌติ   
                ยถาป อ ฺตร พีช         เขตฺเต วุตฺต วิรูหติ   
                ปวีรส ฺจ อาคมฺม         สิเนห ฺจ ตทูภย   
                เอว ขนฺธา จ ธาตุโย      ฉ จ อายตนา อิเม   
                เหตุ ปฏิจฺจ สมฺภูตา        เหตุภงฺคา นิรุชฌฺเรติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา   ชานาติ   ม   เสลา   ภิกฺขุนีติ   ทุกฺขี   
ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ทสม วชิราสุตฺต       
        [๕๕๒]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ   โข   วชิรา  ภิกฺขุนี   
#๑-๒-๔ ม. ยุ. กฺวน ุฯ ๓ ยุ. กฺว ฺจ ฯ ๔ ม. ย.ุ อตฺตกต ฯ ๖ โป. ม. ย.ุ ปรกต ฯ    
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ปุพฺพณฺหสมย   นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถึ   ปณฺฑาย  ปาวิสิ   
สาวตฺถิย    ปณฺฑาย   จริตฺวา   ปจฺฉาภตฺต   ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา   เยน   
อนฺธวน     เตนุปสงฺกมิ     ทิวาวิหาราย    อนฺธวน    อชโฺฌคเหตฺวา   
อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ   
        [๕๕๓]  อถ  โข  มาโร  ปาปมา  วชิราย ภิกฺขุนิยา ภย ฉมฺภิตตฺต   
โลมหส  อุปปฺาเทตุกาโม  สมาธิมฺหา  จาเวตุกาโม  เยน  วชิรา  ภิกฺขุนี   
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา วชิร ภิกฺขุนึ คาถาย อชฺฌภาสิ   
                เกนาย ปกโต สตฺโต       กวฺจิ ๑ สตฺตสฺส การโก   
                กฺวจิ ๒ สตฺโต สมุปฺปนฺโน   กฺวจิ ๓ สตฺโต นิรุชฺฌตีติ ฯ   
        [๕๕๔]  อถ  โข  วชริาย  ภิกฺขุนิยา  เอตทโหสิ  โก  นุ  ขฺวาย   
มนุสฺโส   วา   อมนุสฺโส   วา   คาถ  ภาสตีติ  ฯ  อถ  โข  วชิราย   
ภิกฺขุนิยา   เอตทโหสิ   มาโร   โข  อย  ปาปมา  มม  ภย  ฉมฺภิตตฺต   
โลมหส   อุปปฺาเทตุกาโม   สมาธิมฺหา  จาเวตุกาโม  คาถ  ภาสตีติ  ฯ   
อถ   โข   วชริา   ภิกฺขุน ี  มาโร  อย  ปาปมา  อิติ  วิทิตฺวา  มาร   
ปาปมนฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                ก ึนุ สตฺโตติ ปจฺเจติ ๔    มาร ทิฏ ิคต นุ เต   
                สทฺุธสงฺขารปุ ฺโช ย        นยิธ สตฺตุปลพฺภติ   
                ยถา หิ องฺคสมฺภารา       โหติ สทฺโท รโถ อิติ   
                เอว ขนฺเธสุ สนฺเตสุ       โหติ สตฺโตติ สมฺมติ ๕   
#๑-๒-๓ โป. ม. ยุ. กุว ฯ   ๔ โป. ม. ย.ุ ปจฺเจสิ ฯ  ๕ ม. ย.ุ สมฺมุติ ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 199 

                ทกฺุขเมว หิ สมฺโภติ        ทุกขฺ ติฏติ เวติ จ   
                นา ฺตฺร ทุกฺขา สมฺโภติ     นา ฺตฺร ทุกฺขา นิรุชฺฌตีติ ฯ   
อถ   โข   มาโร   ปาปมา   ชานาติ   ม   วชิรา   ภิกฺขุนีติ   ทุกฺขี   
ทุมฺมโน ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ภิกฺขุนีสยุตฺต สมตฺต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                อาฬวิกา จ โสมา จ       โคตมี วิชยา สห   
                อุปฺปลวณฺณา จ จาลา จ     อุปจาลา สีสุปจาลา   
                เสลา วชิราย เต ทสาติ ฯ   
                        ________________  
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                        พฺรหฺมสยุตฺต   
                        ปมวคฺโค ปโม   
                        __________ 
                        ปม อายาจนสุตฺต   
        [๕๕๕]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย  วิหรติ   
นชฺชา    เนร ฺชราย    ตีเร   อชปาลนิโคฺรเธ   ปมาภิสมฺพุทฺโธ   ฯ   
อถ   โข   ภควโต  รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺนีสฺส  เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก   
อุทปาทิ   อธคิโต   โข   มยฺาย   ธมโฺม  คมฺภีโร  ทุททฺโส  ทรุนุโพโธ   
สนฺโต    ปณีโต   อตกฺกาวจโร   นิปุโณ   ปณฺฑิตเวทนีโย   อาลยรามา   
โข    ปนาย   ปชา   อาลยรตา   อาลยสมุทิตา   อาลยรามาย   โข   
ปน   ปชาย   อาลยรตาย   อาลยสมุทิตาย   ทุทฺทส   อิท  าน  ยทิท   
อิทปฺปจฺจยตา    ปฏิจฺจสมุปฺปาโท   อิทมฺป   โข   าน   ทุทฺทส   ยทิท   
สพฺพสงฺขารสมโถ    สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค   ตณฺหกฺขโย   วิราโค   นิโรโธ   
นิพฺพาน   อห ฺเจว   โข   ปน   ธมฺม   เทเสยฺย   ปเร  จ  เม  น   
อาชาเนยฺยุ  โส  มมสฺส  กลิมโถ  สา  มมสฺส  วิเหสาติ  ฯ อปสฺสทุ ๑   
ภควนฺต อิมา อนจฺฉริยา คาถาโย ปฏิภสุ ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา   
                กิจฺเฉน เม อธิคต         หลนทฺานิ ปกาสิตุ                             
                ราคโทสปเรเตหิ          นาย ธมฺโม สุสมพฺุโธ   
#๑ ม. อปสฺส ุฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 201 

                ปฏิโสตคามึ นิปุณ          คมฺภีร ทุทฺทส อณณ   
                ราครตา น ทกฺขนฺติ        ตโมกฺขนฺเธน อาวุตาติ ๑ ฯ   
อิติ   ๒   ภควโต   ปฏิส ฺจิกฺขโต   อปฺโปสฺสุกฺกตาย  จิตฺต  นมติ  โน   
ธมฺมเทสนายาติ ฯ   
        [๕๕๖]   อถ   โข   พฺรหฺมุโน   สหมฺปติสฺส   ภควโต   เจตสา   
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  เอตทโหส ิ นสสฺติ  วต  โภ  โลโก  วินสฺสติ  วต   
โภ   โลโก   ยตฺร   หิ   นาม   ตถาคตสฺส  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
อปฺโปสฺสุกฺกตาย   จิตฺต   นมติ   โน   ธมฺมเทสนายาติ   ฯ   อถ  โข   
พฺรหฺมา   สหมฺปติ   เสยฺยถาป   นาม   พลวา   ปรุิโส  สมฺมิ ฺชิต  วา   
พาห    ปสาเรยฺย    ปสารติ    วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   
พฺรหฺมโลเก   อนฺตรหิโต   ภควโต   ปรุโต   ปาตุรโหสิ   ฯ  อถ  โข   
พฺรหฺมา    สหมฺปติ    เอกส   อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา   ทกฺขิณชานุมณฺฑล   
ปวิย    นิหนฺตฺวา   เยน   ภควา   เตน ฺชลึ   ปณาเมตฺวา   ภควนฺต   
เอตทโวจ   เทเสตุ   ภนฺเต   ภควา   ธมมฺ   เทเสตุ   สุคโต  ธมฺม   
สนฺติ    สตฺตา    อปฺปรชกขฺชาติกา   อสฺสวนตา   ธมฺมสฺส   ปรหิายนฺติ   
ภวิสฺสนฺติ   ธมฺมสฺส   อ ฺาตาโรติ   ฯ   อิทมโวจ   พฺรหฺมา   สหมฺปติ   
อิท วตฺวา อถาปร เอตทโวจ   
                ปาตุรโหสิ มคเธสุ ปุพฺเพ   
                ธมฺโม อสุทฺโธ สมเลหิ จินติฺโตm   
                อปาปุเรต ๓ อมตสฺส ทฺวาร   
#๑ ม. อาวุฏา ฯ  ๒ ม. อิติห ฯ  ๓ ย.ุ อวาปุเรต ฯ    
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                สณุนฺตุ ธมฺม วิมเลนานุพุทฺธ   
                เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโต   
                ยถาป ปสฺเส ชนต สมนฺตโต   
                ตถูปม ธมฺมมย สุเมธโส ๑   
                ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุ   
                โสกาวติณฺณ ชนตมเปตโสโก   
                อเวกฺขสฺสุ ชาติชราภิภูตนฺติ ๒ ฯ   
                อุฏเหิ วีร วิชติสงฺคาม   
                สตฺถวาห อนณ วิจร โลเก   
                เทเสตุ ๓ ภควา ธมฺม      อ ฺาตาโร ภวิสฺสนฺตีติ ฯ   
        [๕๕๗]   อถ   โข   ภควา   พฺรหฺมุโน   จ  อชฺเฌสน  วิทิตฺวา   
สตฺเตสุ   จ   การุ ฺต   ปฏิจฺจ   พุทฺธจกฺขุนา   โลก   โวโลเกสิ  ฯ   
อทฺทสา    โข    ภควา   พุทฺธจกฺขุนา   โลก   โวโลเกนฺโต   สตฺเต   
อปฺปรชกฺเข   มหารชกฺเข  ติกฺขินฺทฺริเย  มุทินฺทฺริเย  สวฺากาเร ทฺวากาเร   
สุวิ ฺาปเย   ทุวิ ฺาปเย   อปฺเปกจฺเจ   ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน   ๔   
วิหรนฺเต  ฯ  เสยฺยถาป  นาม  อุปฺปลินยิ  วา  ปทุมนิิย  วา  ปุณฺฑรีกินิย   
วา   อปฺเปกจฺจานิ   อุปฺปลานิ   วา   ปทมุานิ   วา   ปณฺุฑรีกานิ  วา   
อุทเก   ชาตานิ   อุทเก   สวฑฺฒานิ   อุทกานุคตานิ  อนฺโตนิมฺมุคฺคโปสีนิ   
อปฺเปกจฺจานิ   อุปฺปลานิ   วา   ปทุมานิ   วา  ปุณฺฑรกีานิ  วา  อุทเก   
ชาตานิ   อุทเก   สวฑฺฒานิ   สโมทก    ิตานิ  อปฺเปกจฺจานิ  อุปฺปลานิ   
#๑ ม. ย.ุ สุเมธ ฯ ๒ โป. ม. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ ๓ ม. เทสสฺสุ ฯ ๔ ม. ... เน ฯ    
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วา   ปทุมานิ   วา  ปุณฺฑรกีานิ  วา  อุทเก  ชาตานิ  อุทเก  สวฑฺฒานิ   
อุทก  ๑  อจฺจุคฺคมฺม  ติฏนฺติ  ๒  อนุปลิตฺตานิ อุทเกน เอวเมว ภควา   
พุทฺธจกฺขุนา    โลก    โวโลเกนฺโต    อทฺทส    สตฺเต   อปฺปรชกฺเข   
มหารชกฺเข  ติกฺขินฺทฺริเย  มุทินฺทฺริเย  สวฺากาเร  ทฺวากาเร  สุวิ ฺาปเย   
ทุวิ ฺาปเย   อปฺเปกจฺเจ   ปรโลกวชชฺภยทสฺสาวิโน   วิหรนฺเต   [๓]-   
ทิสฺวาน พฺรหฺมาน สหมฺปตึ คาถาย ปจฺจภาสิ   
                อปารุตา เต ๔ อมตสฺส ทฺวารา   
                เย โสตวนฺโต ปม ฺจนฺตุ สทฺธ   
                วิหึสส ฺ ี ปคุณ น ภาสึ   
                ธมฺม ปณีต มนุเชสุ พฺรเหมฺติ ฯ   
        [๕๕๘]    อถ   โข   พฺรหฺมา   สหมฺปติ   กตาวกาโส   โขมหฺิ   
ภควตา    ธมมฺเทสนายาติ   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   ปทกฺขิณ   กตฺวา   
ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯh   
                        ทุติย คาวรสุตฺต   
        [๕๕๙]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย  วิหรติ   
นชฺชา  เนร ฺชราย  ตีเร  อชปาลนิโคฺรเธ  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  ฯ  อถ โข   
ภควโต   รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสฺส   เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ   
ทุกฺข   โข   อคารโว   วิหรติ   อปฺปติสฺโส  ก  น ุ ขฺวาห  สมณ  วา   
พฺราหฺมณ วา สกฺกตฺวา ครุกตฺวา ๕ อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยนฺติ ฯ   
        [๕๖๐]    อถ   โข   ภควโต   เอตทโหสิ   อปรปิุณฺณสฺส   โข   
#๑ ม. ย.ุ อุทกา ... ฯ  ๒ ม.  ิตานิ ฯ  ๓ ม. อปฺเปกจฺเจ น ปรโลก ...   
#วิหรนฺเต ฯ ๔ ม. ย.ุ เตส ฯ  ๕ โป. ม. ครรกตฺวา ฯ    
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สีลกฺขนฺธสฺส   ปาริปูริยา   อ ฺ   สมณ   วา  พฺราหฺมณ  วา  สกฺกตฺวา   
ครุกตฺวา  อุปนิสฺสาย  วิหเรยฺย  น  โข  ปนาห  ปสฺสามิ สเทวเก โลเก   
สมารเก    สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   
อตฺตนา    สลีสมฺปนฺนตร   อ ฺ   สมณ   วา   พฺราหฺมณ   วา   ยมห   
สกฺกตฺวา    ครุกตฺวา    อุปนิสฺสาย    วิหเรยฺย    อปริปุณฺณสฺส    โข   
สมาธิกฺขนฺธสฺส    ปาริปูรยิา    อ ฺ    สมณ    วา   พฺราหฺมณ   วา   
สกฺกตฺวา   ครุกตฺวา   อุปนิสฺสาย   วิหเรยฺย   น  โข  ปนาห  ปสสฺามิ   
สเทวเก   โลเก   ฯเปฯ   อตฺตนา  สมาธิสมฺปนฺนตร  อ ฺ  สมณ  วา   
พฺราหฺมณ    วา   ยมห   สกฺกตฺวา   ครกุตฺวา   อุปนสิฺสาย   วิหเรยฺย   
อปริปุณฺณสฺส    โข    ป ฺากฺขนฺธสฺส   ปาริปูริยา   อ ฺ   สมณ   วา   
พฺราหฺมณ   วา   สกฺกตฺวา   ครุกตฺวา   อุปนิสฺสาย   วิหเรยฺย  น  โข   
ปนาห  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก  สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   
ปชาย         สเทวมนุสฺสาย        อตฺตนา        ป ฺาสมฺปนฺนตร   
อ ฺ    สมณ    วา    พฺราหฺมณ   วา   ยมห   สกฺกตฺวา   ครุกตฺวา   
อุปนิสฺสาย   วิหเรยฺย   อปริปุณฺณสฺส   โข   วิมุตฺติกฺขนฺธสฺส   ปาริปูริยา   
อ ฺ   สมณ   วา   พฺราหฺมณ   วา   สกฺกตฺวา   ครกุตฺวา  อุปนิสฺสาย   
วิหเรยฺย   น   โข  ปนาห  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก  ฯเปฯ  อตฺตนา   
วิมุตฺติสมฺปนฺนตร     อ ฺ    สมณ    วา    พฺราหฺมณ    วา    ยมห   
สกฺกตฺวา    ครุกตฺวา    อุปนิสฺสาย    วิหเรยฺย    อปริปุณฺณสฺส    โข   
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธสฺส    ปาริปูรยิา    อ ฺ   สมณ   วา   พฺราหฺมณ    
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วา   สกฺกตฺวา   ครุกตฺวา   อุปนิสฺสาย   วิหเรยฺย   น   โข   ปนาห   
ปสฺสามิ   สเทวเก   โลเก   สมารเก   สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   
ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    อตฺตนา    วิมตฺุติาณทสฺสนสมฺปนฺนตร   อ ฺ   
สมณ   วา   พฺราหฺมณ   วา   ยมห   สกกฺตฺวา   ครุกตฺวา  อุปนิสฺสาย   
วิหเรยฺย   ยนนฺูนาห   ยฺวาย   ธมฺโม  มยา  อภิสมฺพุทฺโธ  ตเมว  ธมฺม   
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยนฺติ ฯ   
        [๕๖๑]    อถ    โข    พฺรหฺมา   สหมฺปติ   ภควโต   เจตสา   
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   เสยฺยถาป   นาม  พลวา  ปรุิโส  สมฺมิ ฺชิต  วา   
พาห    ปสาเรยฺย    ปสารติ    วา   พาห   สมมฺิ ฺเชยฺย   เอวเมว   
พฺรหฺมโลเก   อนฺตรหิโต   ภควโต   ปรุโต   ปาตุรโหสิ   ฯ  อถ  โข   
พฺรหฺมา   สหมฺปติ  เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  เยน  ภควา  เตน ฺชล ึ  
ปณาเมตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   เอวเมต   ภควา  เอวเมต  สุคต   
เยป   เต   ภนฺเต   อเหสุ   อตีตมทฺธาน   อรหนโฺต   สมฺมาสมฺพุทฺธา   
เตป   ภควนฺโต   ธมฺม ฺเว   สกฺกตฺวา   ครุกตฺวา  อุปนิสฺสาย  วิหรึสุ            
เยป   เต   ภนฺเต  ภวิสฺสนฺติ  อนาคตมทฺธาน  อรหนโฺต  สมฺมาสมฺพุทฺธา   
เตป   ภควนฺโต  ธมฺม ฺเว  สกฺกตฺวา  ครุกตฺวา  อุปนิสฺสาย  วิหริสฺสนฺติ   
ภควาป   ภนฺเต   เอตรหิ   อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ธมฺม ฺเว  สกฺกตฺวา   
ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรตูติ ฯ   
        [๕๖๒]   อิทมโวจ   พฺรหฺมา   สหมฺปติ   อิท   วตฺวา   อถาปร   
เอตทโวจ    
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                เย จ อตีตา สมฺพุทฺธา     เย จ พุทฺธา อนาคตา   
                โย เจตรหิ สมฺพุทฺโธ      พหุนฺน ๑ โสกนาสโน   
                สพฺเพ สทฺธมฺมครุโน       วิหรึสุ ๒ วิหรนฺติ จ   
                อถาป วิหริสฺสนฺติ         เอสา พุทฺธาน ธมฺมตา   
                ตสฺมา หิ อตฺตกาเมน      มหตฺตมภิกงฺขตา   
                สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ      สร พุทฺธาน สาสนนฺติ ฯ   
                        ตติย พฺรหฺมเทวสุตฺต   
        [๕๖๓]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
อ ฺตริสฺสา    พฺราหฺมณิยา    พฺรหฺมเทโว    นาม    ปุตฺโต   ภควโต   
สนฺติเก   [๓]-   อนคาริย   ปพฺพชิโต   โหติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
พฺรหฺมเทโว   เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต   
นจิรสฺเสว    ยสฺสตฺถาย   กุลปุตฺตา   สมฺมเทว   อคารสฺมา   อนคาริย   
ปพฺพชนฺติ    ตทนุตฺตร    พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว   ธมฺเม   สย   
อภิ ฺา    สจฺฉิกตฺวา    อุปสมฺปชฺช    วิหาสิ    ขีณา    ชาติ   วุสติ   
พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   อพฺภ ฺาสิ   ฯ   
อ ฺตโร จ ปนายสฺมา พฺรหฺมเทโว อรหต อโหสิ ฯ   
        [๕๖๔]  อถ  โข  อายสฺมา  พฺรหฺมเทโว  ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา   
ปตฺตจีวรมาทาย   สาวตฺถิย   ๔   ปณฺฑาย   ปาวิสิ  สาวตฺถิย  สปทาน             
ปณฺฑาย   จรมาโน  เยน  สกมาตุ  นิเวสน  เตนุปสงฺกมิ  ฯ  เตน  โข   
#๑ ม. พหูน ฯ ๒ ม. วิหสุ ฯ ๓ ม. ยุ. อคารสฺมา ฯ ๔ โป. ม. สาวตฺถึ ฯ    
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ปน   สมเยน   อายสฺมโต   พฺรหฺมเทวสฺส   มาตา  พฺราหฺมณี  พฺรหฺมุโน   
อาหุตึ  นิจฺจ  ปคฺคณฺหาติ  ฯ  อถ  โข  พฺรหฺมุโน  สหมฺปติสฺส  เอตทโหสิ   
อย   โข  อายสฺมโต  พฺรหมฺเทวสฺส  มาตา  พฺราหฺมณี  พฺรหฺมุโน  อาหุตึ   
นิจฺจ ปคฺคณฺหาติ ยนฺนูนาห ต อุปสงฺกมิตฺวา สเวเชยฺยนฺติ ฯ   
        [๕๖๕]   อถ   โข   พฺรหฺมา  สหมฺปติ  เสยฺยถาป  นาม  พลวา   
ปุริโส  สมฺมิ ฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา  พาห สมฺมิ ฺเชยฺย   
เอวเมว   พฺรหฺมโลเก   อนฺตรหิโต   อายสฺมโต   พฺรหฺมเทวสฺส   มาตุ   
นิเวสเน   ปาตุรโหสิ   ฯ   อถ   โข  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  เวหาสณฺ ิโต   
อายสฺมโต พฺรหฺมเทวสฺส มาตร พฺราหฺมณึ คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                ทูเร อิโต พฺราหฺมณิ พฺรหฺมโลโก   
                ยสฺสาหุตึ ปคฺคณฺหาสิ นิจฺจ   
                เนตาทิโส พฺราหฺมณิ พฺรหฺมภกฺโข   
                ก ึชปฺปสิ พฺรหฺมปถ อชาน ๑   
                เอโส หิ เต พฺราหฺมณิ พฺรหฺมเทโว   
                นริูปธิโก อติเทวปตฺโต   
                อกิ ฺจโน ภิกฺขุ อน ฺโปสิ   
                โย เต โส ปณฺฑาย ฆร ปวิฏโ   
                อาหุนิโย เวทคู ภาวิตตฺโต   
                นราน เทวาน จ ทกฺขิเณยฺโย   
                พาหิตฺวา ปาปานิ อนูปลิตฺโต   
#๑ ยุ. อชานนฺติ ฯ    
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                ฆาเสสน อิริยติ สีติภูโต   
                น ตสฺส ปจฺฉา น ปุรตฺถมตฺถิ   
                สนฺโต วิธูโม อนิโฆ นิราโส   
                นกิฺขิตฺตทณฺโฑ ตสถาวเรสุ   
                โส ตฺยาหุตึ ภุ ฺชตุ อคฺคปณฺฑ   
                วิเสนิภูโต อุปสนฺตจิตฺโต   
                นาโคว ทนฺโต จรติ อเนโช   
                ภิกฺขุ สุสีโล สวิุมุตฺตจิตฺโต   
                โส ตฺยาหุตึ ภุ ฺชตุ อคฺคปณฺฑ   
                ตสฺมึ ปสนฺนา อวิกมฺปมานา   
                ปติฏเปหิ ทกฺขิณ ทกฺขิเณยฺเย   
                กโรหิ ปุ ฺ สุขมายติก   
                ทสิฺวา มุนึ พฺราหฺมณิ โอฆติณฺณ ๑   
                ตสฺมึ ปสนฺนา อวิกมฺปมานา   
                ปติฏเปหิ ๒ ทกฺขิณ ทกฺขิเณยฺเย   
                อกาสิ ปุ ฺ สุขมายติก   
                ทสิฺวา มุนึ พฺราหฺมณิ โอฆติณฺณนฺติ ฯ   
                        จตุตฺถ พกสุตฺต   
        [๕๖๖]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  พกสฺส  พฺรหมฺุโน  เอวรูป   
#๑ ม. ย.ุ โอฆติณฺณนฺติ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปติฏเปสิ ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 209 

ปาปก  ทิฏ ิคต  อุปฺปนฺน  โหต ิ อิท  นิจฺจ  อิท  ธุว  อิท  สสฺสต  อิท  
เกวล   อิท  อจวนธมฺม  อิท  หิ  น  ชายติ  น  ชิยฺยติ  น  มิยฺยติ  น   
จวติ น อุปปชฺชติ อิโต จ ปน ฺ อุตฺตรึ ๑ นิสฺสรณ นตฺถีติ ฯ   
        [๕๖๗]    อถ    โข    ภควา    พกสฺส   พฺรหฺมุโน   เจตสา   
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   เสยฺยถาป   นาม  พลวา  ปรุิโส  สมฺมิ ฺชิต  วา   
พาห   ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา  พาห  สมมฺิ ฺเชยฺย  เอวเมว  เชตวเน                 
อนฺตรหิโต   ตสฺมึ   พฺรหฺมโลเก   ปาตุรโหสิ   ฯ   อทฺทสา  โข  พโก   
พฺรหฺมา   ภควนฺต   ทูรโตว   อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวาน  ภควนฺต  เอตทโวจ   
เอหิ   โข   มาริส   สฺวาคต   เต   มารสิ  จิรสฺส  โข  มาริส  อิม   
ปริยายมกาสิ   ยทิท   อิธาคมนาย   อิท   หิ   มาริส  นิจฺจ  อิท  ธุว   
อิท   สสฺสต   อิท   เกวล   อิท   อจวนธมฺม   อิท ฺหิ  น  ชายติ  น   
 ชิยฺยติ   น   มิยฺยติ   น   จวติ   น   อุปปชฺชติ   อิโต   จ  ปน ฺ   
อุตฺตรึ ๒ นิสฺสรณ นตฺถีติ ฯ   
        [๕๖๘]  เอว  วุตฺเต  ภควา  พก พฺรหฺมาน เอตทโวจ อวิชฺชาคโต   
วต   โภ   พโก   พฺรหฺมา   อวิชฺชาคโต   วต   โภ   พโก  พฺรหฺมา   
ยตฺร   หิ   นาม  อนิจฺจเยว  สมาน  นิจฺจนฺติ  วกฺขติ  อธุวเยว  สมาน   
ธุวนฺติ   วกฺขติ   อสสฺสตเยว   สมาน   สสฺสตนฺติ   วกฺขติ  อเกวลเยว   
สมาน   เกพลนฺติ   วกฺขติ   จวนธมฺมเยว  สมาน  อจวนธมฺมนฺติ  วกฺขติ   
ยตฺถ   จ   ปน  ชายติ  จ  ชยิฺยติ  จ  มยิฺยติ  จ  จวติ  จ  อุปปชฺชติ   
จ  ต  ๓  ตถา  วกฺขติ  อิท  หิ  น  ชายติ น ชิยฺยติ น มยิฺยติ น จวติ   
#๑-๒ ม. อุตฺตริ ฯ  ๓ ม. ย.ุ ต จ ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 210 

น    อุปปชชฺตีติ   ๑   สนตฺ ฺจ   ปน ฺ   อุตฺตรึ   นิสฺสรณ   นตฺถ ฺ   
อุตฺตรึ นิสฺสรณนฺติ วกฺขตีติ ฯ   
                [๕๖๙] ทฺวาสตฺตติ โคตม ปุ ฺกมฺมา   
                วสวตฺติโน ชาติชร อตีตา   
                อยมนฺติมา เวทคู พฺรหฺมุปปตฺติ   
                อสฺมาภิชปฺปนฺติ ชนา อเนกาติ ฯ   
                [๕๗๐] อปฺป หิ เอต น หิ ทฆีมายุ ๒   
                ย ตฺว พก ม ฺสิ ทีฆมายุ   
                สต สหสฺสาน นิรพฺพุทาน   
                อายุ ปชานามิ ตฺวาห พฺรเหฺมติ ฯ   
                [๕๗๑] อนนฺตทสฺสี ภควาหมสฺมิ   
                ชาติชร โสกมุปาติวตฺโต   
                ก ึเม ปุราณ วต สีลวตฺต   
                อาจิกฺขเมต ยมห วิช ฺาติ ฯ   
                [๕๗๒] ย ตฺว อปาเยสิ พหู มนุสฺเส   
                ปปาสิเต ฆมฺมนิ สมฺปเรเต   
                ตนฺเต ปุราณ วต สีลวตฺต   
                สตฺุตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามิ   
                ย เอณิกุลสฺมึ ชนต ๓ คหิต   
                อโมจยี คยฺหก นียมาน   
#๑ ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถ ิฯ ๒ ม. ยุ. ทฆีมายุ ฯ ๓ ม. ย.ุ ชน คหีต ฯ    
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                ตนฺเต ปุราณ วต สีลวตฺต   
                สตฺุตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามิ   
                คงฺคาย โสตสฺมิ คหีตนาว   
                ลทฺุเธน นาเคน มนุสฺสกมฺปา ๑   
                อโมจยิตฺถ ๒ พลสา ปสยฺหฅ   
                ตนฺเต ปุราณ วต สีลวตฺต   
                สตฺุตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามิ   
                กปฺโป จ เต ปฏจโร อโหสึ   
                สมฺพุทฺธิวนฺต วติน อม ฺ ึ   
                ตนฺเต ปุราณ วต สีลวตฺต   
                สตฺุตปฺปพุทฺโธว อนุสฺสรามิ ๓   
                อทฺธา ปชานาสิ มเมตมายุ   
                อ ฺเป ชานาสิ ตถา หิ พุทโฺธ   
                ตถา หิ ตฺยาย ชลิตานุภาโว   
                โอภาสย ติฏติ พฺรหฺมโลกนฺติ ฯ   
                        ป ฺจม อปราทิฏ ิสุตฺต   
        [๕๗๓]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
อ ฺตรสฺส    พฺรหฺมโุน    เอวรูป   ปาปก   ทิฏ ิคต   อุปฺปนฺน   โหติ   
นตฺถิ โส สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา โย อิธ อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ มนสฺุสกมฺยา ฯ ๒ ปโมจยิตฺถ ฯ ๓ โป. ม. อิติสทฺโท อตฺถิ ฯ    
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        [๕๗๔]  อถ โข ภควา ตสฺส พฺรหฺมุโน เจตสา เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   
เสยฺยถาป    นาม    พลวา    ปุรโิส    ฯเปฯ   ตสฺมึ   พฺรหฺมโลเก   
ปาตุรโหสิ  ฯ  อถ  โข  ภควา  ตสฺส  พฺรหฺมุโน  อุปริเวหาส ปลฺลงฺเกน   
นิสีทิ เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา ฯ   
        [๕๗๕]   อถ   โข   อายสฺมโต   มหาโมคฺคลฺลานสฺส  เอตทโหสิ   
กห   นุ   โข   ภควา   เอตรหิ  วิหรตีติ  ฯ  อทฺทสา  โข  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน  ภควนฺต  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน   
ตสฺส    พฺรหฺมุโน    อุปริเวหาส    ปลลฺงฺเกน    นิสนิฺน    เตโชธาตุ   
สมาปนฺน   ทิสฺวาน   เสยฺยถาป   นาม   พลวา  ปรุิโส  สมฺมิ ฺชิต  วา   
พาห   ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา  พาห  สมมฺิ ฺเชยฺย  เอวเมว  เชตวเน   
อนฺตรหิโต   ตสฺมึ   พฺรหฺมโลเก   ปาตุรโหสิ   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา   
มหาโมคฺคลฺลาโน   ปุรตฺถิม   ทิส  นสิฺสาย  ตสฺส  พฺรหฺมุโน  อุปริเวหาส   
ปลฺลงฺเกน นสิีทิ เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา นีจตรก ๑ ภควโต ฯ   
        [๕๗๖]   อถ  โข  อายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  เอตทโหสิ  กห  นุ   
โข   ภควา  เอตรหิ  วิหรตีติ  ฯ  อทฺทสา  โข  อายสฺมา  มหากสฺสโป   
ภควนฺต   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   ฯเปฯ  ทิสฺวาน  เสยฺยถาป  นาม  พลวา   
ปุริโส   ฯเปฯ   เอวเมว   เชตวเน   อนฺตรหิโต   ตสฺมึ  พฺรหฺมโลเก   
ปาตุรโหสิ    ฯ    อถ   โข   อายสฺมา   มหากสฺสโป   ทกฺขิณ   ทสิ   
นิสฺสาย   ตสสฺ   พฺรหฺมุโน   อุปริเวหาส   ปลฺลงฺเกน  นิสีท ิ เตโชธาตุ   
สมาปชฺชิตฺวา นีจตรก ๒ ภควโต ฯ   
#๑-๒ ม. ย.ุ นีจตร ฯ    
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        [๕๗๗]   อถ   โข   อายสฺมโต   มหากปฺปนสฺส  เอตทโหสิ  กห   
นุ  โข  ภควา  เอตรหิ  วิหรตีติ  ฯ อถ [๑]- โข อายสฺมา มหากปฺปโน   
ภควนฺต   ทิพฺเพน   จกฺขุนา   ฯเปฯ   เตโชธาตุ   สมาปนฺน   ทสิฺวาน   
เสยฺยถาป  นาม  พลวา  ปรุิโส  ฯเปฯ  เอวเมว  เชตวเน  อนฺตรหิโต   
ตสฺมึ   พฺรหฺมโลเก   ปาตุรโหสิ   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  มหากปฺปโน   
ปจฺฉิม   ทิส   นิสฺสาย   ตสฺส  พฺรหฺมโุน  อุปริเวหาส  ปลฺลงฺเกน  นิสีท ิ  
เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา นีจตรก ภควโต ฯ   
        [๕๗๘]   อถ   โข   อายสฺมโต  อนุรุทฺธสฺส  เอตทโหสิ  กห  น ุ  
โข   ภควา   เอตรหิ   วิหรตีติ  ฯ  อทฺทสา  โข  อายสฺมา  อนุรุทโฺธ   
ฯเปฯ    เตโชธาตุ   สมาปนฺน   ทิสฺวาน   เสยฺยถาป   นาม   พลวา   
ปุริโส   ฯเปฯ   ตสฺมึ  พฺรหฺมโลเก  ปาตุรโหสิ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา   
อนุรุทฺโธ  อุตฺตร  ทิส  นสิฺสาย  ตสฺส  พฺรหฺมุโน  อุปริเวหาส  ปลฺลงฺเกน   
นิสีทิ เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา นีจตรก ภควโต ฯ   
        [๕๗๙]   อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  [๒]-  พฺรหฺมาน   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
        อชชฺาป เต อาวุโส สา ทิฏ ิ  ยา เต ทิฏ ิ ปุเร อหุ   
        ปสฺสส ิวีติวตฺตนฺต           พฺรหฺมโลเก ปรายนนฺติ ฯ ๓   
  [๕๘๐] น เม มาริส สา ทิฏ ิ       ยา เม ทิฏ ิ ปุเร อหุ   
        ปสฺสามิ วีติวตฺตนฺต          พฺรหฺมโลเก ปรายน ๔   
        สฺวาห อชฺช กถ วชชฺ        อห นจฺิโจมฺหิ สสฺสโตติ ฯ   
#๑-๒ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ต อิติ ทิสฺสติ ฯ    ๓-๔ ม. ย.ุ ปภสฺสรนฺติ ฯ    
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        [๕๘๑]   อถ  โข  ภควา  ต  พฺรหฺมาน  สเวเชตฺวา  เสยฺยถาป   
นาม   พลวา   ปุรโิส   สมมฺิ ฺชิต   วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสาริต   
วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   ตสฺมึ   พฺรหฺมโลเก   อนฺตรหิโต   
เชตวเน  ปาตุรโหสิ  ฯ  อถ  โข  โส  พฺรหฺมา  อ ฺตร พฺรหฺมปาริสชฺช   
อามนฺเตสิ    เอหิ    ตฺว    มาริส    เยนายสฺมา   มหาโมคฺคลฺลาโน   
เตนุปสงฺกม   อุปสงฺกมิตฺวา   อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน  เอว  วเทหิ   
อตฺถิ   นุ   โข   มาริส  โมคฺคลฺลาน  อ ฺเป  ตสฺส  ภควโต  สาวกา   
เอวมหิทฺธิกา  เอวมหานุภาวา  เสยฺยถาป  นาม  ๑  ภว  โมคฺคลลฺาโน   
กสฺสโป  กปปฺโน  อนรุุทโฺธติ  ฯ  เอว  มาริสาติ โข โส พฺรหฺมปาริสชฺโช   
ตสฺส    พฺรหฺมุโน    ปฏิสสฺุณิตฺวา    ๒    เสยฺยถาป   นาม   พลวา   
ปุริโส   ฯเปฯ   เอวเมว   ตสฺมึ   พฺรหฺมโลเก  อนฺตรหิโต  อายสฺมโต   
มหาโมคฺคลฺลานสฺส ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ"   
        [๕๘๒]  อถ  โข  โส  พฺรหฺมปารสิชฺโช อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน   
อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต    อฏาสิ    ฯ    เอกมนฺต     ิโต   โส   
พฺรหฺมปาริสชฺโช   อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน   เอตทโวจ   อตฺถิ   นุ   
มาริส ฯเปฯ อนุรุทฺโธติ ฯ   
        [๕๘๓]  อถ  โข  อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน [๓]- พฺรหฺมปาริสชฺช   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                เตวิชฺชา อิทฺธิปตฺตา จ     เจโตปริยายโกวิทา   
                ขีณาสวา อรหนฺโต        พหู พุทฺธสฺส สาวกาติ ฯ   
#๑ โป. ม. ยุ. นามสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๒ ม. ย.ุ ปฏิสฺสุตฺวา ฯ ๓ ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร   
#ต อิติ ทิสฺสติ ฯ    
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        [๕๘๔]     อถ    โข    โส    พฺรหฺมปาริสชฺโช    อายสฺมโต   
มหาโมคฺคลฺลานสฺส  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  เยน  โส  พฺรหฺมา   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ต    พฺรหฺมาน   เอตทโวจ   อายสฺมา   
มาริส มหาโมคฺคลฺลาโน เอวมาห   
                เตวิชฺชา อิทฺธิปตฺตา จ     เจโตปริยายโกวิทา   
                ขีณาสวา อรหนฺโต        พหู พุทฺธสฺส สาวกาติ ฯ   
        [๕๘๕]   อิทมโวจ   โส   พฺรหฺมปาริสชฺโช   อตฺตมโน   จ  โส   
พฺรหฺมา ตสฺส พฺรหฺมปารสิชฺชสฺส ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
                        ฉฏ ปมาทสุตฺต   
        [๕๘๖]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  ภควา   
ทิวาวิหารคโต  โหติ  ปฏสิลฺลีโน  ฯ  อถ  โข สุพฺรหฺมา จ ปจฺเจกพฺรหฺมา   
สุทฺธาวาโส    จ    ปจฺเจกพฺรหฺมา    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ปจฺเจก   ทฺวารพาห   อุปนิสฺสาย   อฏสุ  ฯ  อถ  โข   
สุพฺรหฺมา    ปจฺเจกพฺรหฺมา    สุทฺธาวาส   ปจฺเจกพฺรหฺมาน   เอตทโวจ   
อกาโล    โข   ตาว   มาริส   ภควนฺต   ปยิรุปาสิตุ   ทิวาวิหารคโต   
ภควา  ปฏิสลฺลีโน  จ  อมุ  ๑  จ  พฺรหฺมโลโก  อิทฺโธ  เจว  ผีโต จ   
พฺรหฺมา    จ   ตตฺถ   ปมาทวิหาร   วิหรติ   อายาม   มาริส   เยน   
โส    พฺรหฺมโลโก    เตนุปสงฺกมิสฺสาม   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   พฺรหฺมาน   
สเวเชยฺยามาติ   ฯ   เอว  มาริสาติ  โข  สุทฺธาวาโส  ปจฺเจกพฺรหฺมา   
สุพฺรหฺมุโน    ปจฺเจกพฺรหฺมุโน   ปจฺจสฺโสสิ   ฯ   อถ   โข   สุพฺรหฺมา   
#๑ ม. ย.ุ อสโุก ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 216 

ปจฺเจกพฺรหฺมา    สุทฺธาวาโส   จ   ปจฺเจกพฺรหฺมา   เสยฺยถาป   นาม   
พลวา   ปรุิโส   ฯเปฯ   เอวเมว   ภควโต  ปุรโต  อนฺตรหิตา  ตสฺมึ   
พฺรหฺมโลเก  ปาตุรเหสุ  ฯ  อทฺทสา  โข  โส  พฺรหมฺา  เต  พฺรหมฺาโน   
ทูรโตว   อาคจฺฉนฺเต   ทสิฺวาน   เต   พฺรหฺมาโน   เอตทโวจ   หนฺท   
กุโต   นุ  ตุเมฺห  มาริสา  อาคจฺฉถาติ  ฯ  อถ  ๑  โข  มย  มาริส   
อาคจฺฉาม    ตสฺส    ภควโต    อรหโต    สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   สนฺติกา   
คจฺฉสิ   ๒   ปน   ตฺว   มาริส   ตสฺส   ภควโต  อุปฏาน  อรหโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ   
        [๕๘๗]  เอว  วุตฺเต  ๓  โข โส พฺรหฺมา ต วจน อนธิวาเสนฺโต   
สหสฺสกฺขตฺตุ    อตฺตาน    อภินิมฺมินิตฺวา    สุพฺรหฺมาน   ปจฺเจกพฺรหฺมาน   
เอตทโวจ   ปสฺสสิ   เม  โน  ตฺว  มาริส  เอวรูป  อิทฺธานุภาวนฺติ  ฯ   
ปสฺสามิ  โข  ๔  ตฺยาห  มาริส  เอวรูป  อิทฺธานุภาวนฺติ  ฯ โส ขฺวาห   
มาริส    เอวมหิทฺธิโก    เอวมหานุภาโว    กสฺส   อ ฺสฺส   สมณสฺส   
วา พฺราหฺมณสฺส วา อุปฏาน คมิสฺสามีติ ฯ   
        [๕๘๘]   อถ   โข   สุพฺรหฺมา   ปจฺเจกพฺรหฺมา   ทฺวิสหสฺสกฺขตฺตุ   
อตฺตาน   อภินิมฺมินิตฺวา   [๕]-  พฺรหฺมาน  เอตทโวจ  ปสฺสสิ  เม  โน   
ตฺว   มาริส   เอวรูป   ต   อิทฺธานุภาวนฺติ   ฯ  ปสฺสามิ  โข  ตฺยาห   
มาริส   เอวรปู   อิทฺธานุภาวนฺติ   ฯ  ตยา  จ  โข  มาริส  มยา  จ   
เสฺวว   ภควา  มหิทฺธิกตโร  เจว  มหานุภาโว  จ  อาคจฺเฉยฺยาสิ  ๖   
ตฺว มาริส ตสฺส ภควโต อุปฏาน อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ   
#๑ ม. อาคตา โข มย มาริส อมฺห ... ฯ ๒ ม. ย.ุ คจฺเฉยฺยาสิ ฯ  ๓ เอว วุตฺโต ฯ   
#๔ ย.ุ โน ฯ ๕ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ต อิติ ทิสฺสติ ฯ ๖ ม. ย.ุ คจฺเฉยฺยาสิ ฯ    
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        [๕๘๙]   อถ   โข   โส   พฺรหฺมา  สุพฺรหฺมาน  ปจฺเจกพฺรหฺมาน   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ตโย สุปณฺณา จตุโร จ หสา   
                พฺยคฺฆีนิสา ป ฺจสตา จ ฌายิโน   
                ตยิท วิมาน ชลเต จ พฺรเหฺม   
                โอภาสย อุตฺตรสฺส ทิสายนฺติ ฯ   
                [๕๙๐] กิ ฺจาป เต ต ชลตี ๑ วิมาน   
                โอภาสย อุตฺตรสฺส ทิสาย   
                รูเป รณ ทิสฺวา สทา ปเวธิต   
                ตสฺมา น รูเป รมตี สุเมโธติ ฯ   
        [๕๙๑]   อถ   โข   สพฺุรหฺมา   จ  ปจฺเจกพฺรหฺมา  สุทฺธาวาโส   
จ   ปจฺเจกพฺรหฺมา   ต   พฺรหฺมาน   สเวเชตฺวา  ตตฺเถวนฺตรธายึสุ  ฯ   
อคมาสิ  จ  ๒  โส  พฺรหมฺา  อปเรน สมเยน ภควโต อุปฏาน อรหโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ   
                        สตฺตม ปมโกกาลิกสตฺุต   
        [๕๙๒]  สาวตฺถิย  ... เตน โข ปน สมเยน ภควา ทิวาวิหารคโต   
โหติ    ปฏิสลฺลีโน    ฯ   อถ   โข   สพฺุรหฺมา   จ   ปจฺเจกพฺรหฺมา   
สุทฺธาวาโส    จ    ปจฺเจกพฺรหฺมา    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา ปจฺเจก ทฺวารพาห นิสฺสาย อฏสุ ฯ   
        [๕๙๓]   อถ   โข   สพฺุรหฺมา   ปจฺเจกพฺรหฺมา  โกกาลิก  ภิกขฺุ   
#๑ ม. ย.ุ ชลเต ฯ ๒ อคมาสิ จ โข โส ฯ    
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อารพฺภ ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                อปฺปเมยฺย ปมินนฺโต      โกธ วิทฺวา วิกปฺปเย   
                อปฺปเมยฺย ปมายิน       นิธตุนฺต ๑ ม ฺเ ปุถุชชฺนนติฺ ฯ   
                        อฏม ติสฺสกสุตฺต   
        [๕๙๔]  สาวตฺถิย  ... เตน โข ปน สมเยน ภควา ทิวาวิหารคโต   
โหติ    ปฏิสลฺลโีน    ฯ   อถ   โข   สพฺุรหฺมา   จ   ปจฺเจกพฺรหฺมา   
สุทฺธาวาโส    จ    ปจฺเจกพฺรหฺมา    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา ปจฺเจก ทฺวารพาห นิสฺสาย อฏสุ ฯ   
        [๕๙๕]  อถ  โข  สุทธฺาวาโส  ปจฺเจกพฺรหฺมา  กตโมรกติสสฺก ๒   
ภิกฺขุ อารพฺภ ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                อปฺปเมยฺย ปมินนฺโต      โกธ วิทฺวา วิกปฺปเย   
                อปฺปเมยฺย ปมายิน       นิธตุนฺต ม ฺเ อกิสฺสวนฺติ ฯ   
                        นวม ตุทุพฺรหฺมสุตฺต ๓   
        [๕๙๖]  สาวตฺถิย  ...  เตน  โข  ปน  สมเยน โกกาลิโก ภิกขฺุ   
อาพาธิโก  โหติ  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  ฯ อถ โข ตุทุปจฺเจกพฺรหฺมา ๓   
อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา     อภิกฺกนฺตวณฺโณ     เกวลกปฺป     เชตวน   
โอภาเสตฺวา  เยน  โกกาลโิก  ภิกฺขุ  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา เวหาส   
 ิโต  โกกาลกิ  ภิกฺขุ เอตทโวจ ปสาเทหิ โกกาลิก สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ   
จิตฺต       เปสลา       สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ       ฯ      โกสิ   
ตฺว  อาวุโสติ  ฯ  อห  ตุทุปจฺเจกพฺรหฺมาติ  ๓  ฯ กนิฺนุ ๔ ตฺว อาวุโส   
#๑ ม. นิวุต ต ฯ ยุ. นิวุต ฯ ๒ ม. กตโมทกติสฺสก ฯ ๓ ม. ตุร ู... ฯ   
#๔ โป. ม. ย.ุ นนุ ฯ    
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ภควตา   อนาคามี   พฺยากโต   กถ ฺจรหิ   ๑   อิธาคโตติ  ฯ  ปสสฺ   
ยาว ฺจ เต อิท อปรทฺธนติฺ ฯ   
        [๕๙๗] ปุริสสฺส หิ ชาตสฺส       กธุารี ๒ ชายเต มุเข   
                ยาย ฉินฺทติ อตฺตาน      พาโล ทุพฺภาสิต ภณ   
                โย นินฺทิย ปสสติ        ต วา นินฺทติ โย ปสสิโย   
                วิจินาติ มุเขน โส กล ึ   กลินา เตน สุข น วินฺทติ   
                อปฺปมตฺโต ๓ อย กล ิ   โย อกฺเขสุ ธนปราชโย   
                สพฺพสฺสาป สหาป อตฺตนา   
                อยเมว มหนฺตตโร กล ิ  
                โย สุคเตสุ มน ปโทสเย ฯ   
                สต สหสฺสาน นิรพฺพุทาน   
                ฉตฺตึสติ ป ฺจ จ อพฺพุทานิ   
                ยมริเย ๔ ครหี นิรย อุเปติ   
                วาจ มน ฺจ ปณิธาย ปาปกนฺติ ฯ   
                        ทสม ทุติยโกกาลิกสุตฺต   
        [๕๙๘]  สาวตฺถิย  ...  อถ  โข  โกกาลิโก  ภิกฺขุ  เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โกกาลิโก  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
ปาปจฺฉา    ภนฺเต    สารีปตฺุตโมคฺคลฺลานา   ปาปกาน   อิจฺฉาน   วส   
คตาติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อถ กิ ฺจรหิ ฯ ๒ ม. ยุ. กุารี ฯ  ๓ ม. ยุ. อปฺปมตฺตโถ ฯ   
#๔ ม. ย.ุ ยมริยครหี ฯ    
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        [๕๙๙]   เอว   วุตฺเต  ภควา  โกกาลิก  ภิกฺขุ  เอตทโวจ  มา   
เหว   โกกาลกิ  อวจ  มา  เหว  โกกาลิก  อวจ  ปสาเทหิ  โกกาลกิ   
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ    จิตฺต    เปสลา   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ   ฯ   
ทุติยมฺป   โข   โกกาลโิก   ภิกฺขุ   ภควนฺต   เอตทโวจ  กิ ฺจาป  เม   
ภนฺเต  [๑]- สทฺธายโก ปจฺจยโก อถ โข ปาปจฺฉาว สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา   
ปาปกาน    อิจฺฉาน    วส    คตาติ    ฯ    ทุติยมฺป   โข   ภควา   
โกกาลิก    ภิกฺขุ    เอตทโวจ   มา   เหว   โกกาลกิ   อวจ   มา   
เหว   โกกาลกิ   อวจ   ปสาเทหิ   โกกาลิก   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ   
จิตฺต   เปสลา   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ   ฯ   ตติยมปฺ  โข  โกกาลิโก   
ภิกฺขุ   ภควนฺต   เอตทโวจ   ฯเปฯ  อิจฺฉาน  วส  คตาติ  ฯ  ตติยมฺป   
โข    ภควา    โกกาลกิ    ภิกฺขุ    เอตทโวจ    ฯเปฯ    เปสลา   
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาติ ฯ   
        [๖๐๐]   อถ   โข   โกกาลิโก   ภิกฺขุ   อุฏายาสนา  ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ  ฯ  อจิรปกฺกนฺตสฺส จ โกกาลิกสฺส   
ภิกฺขุโน    สาสปมตฺตีหิ    ปฬกาหิ    สพฺโพ   กาโย   ผุฏโ   อโหสิ   
สาสปมตฺติโย    หุตฺวา    มุคฺคมตฺติโย    อเหสุ   มุคฺคมตฺติโย   หตฺุวา   
กฬายมตฺติโย   อเหสุ   กฬายมตฺติโย   หุตฺวา   โกลฏ ิมตฺติโย   อเหสุ   
โกลฏ ิมตฺติโย    หุตฺวา    โกลมตฺติโย   อเหสุ   โกลมตฺติโย   หตฺุวา   
อามลกมตฺติโย    อเหสุ   อามลกมตฺติโย   หุตฺวา   เวลุวสลาฏกมตฺติโย   
อเหสุ      เวลวุสลาฏกมตฺติโย     หุตฺวา     พิลลฺมตฺติโย     อเหสุ   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ภควา สทฺธายิโก ปจฺจยิโกติ ทิสฺสนฺติ ฯ    
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พิลฺลมตฺติโย   หุตฺวา  ปภิชฺชึส ุ ปุพฺพ ฺจ  โลหิต ฺจ  ปคฺฆรึสุ  ฯ  อถ  โข   
โกกาลิโก   ภิกฺขุ   เตเนว   อาพาเธน   กาลมกาสิ  ฯ  กาลกโต  จ   
โกกาลิโก   ภิกฺขุ   ปทุมนิรย   อุปปชชฺิ   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ   จิตฺต   
อาฆาเตตฺวา ฯ   
        [๖๐๑]   อถ   โข   พฺรหฺมา   สหมฺปติ   อภิกฺกนฺตาย   รตฺติยา   
อภิกฺกนฺตวณฺโณ    เกวลกปฺป    เชตวน   โอภาเสตฺวา   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ   
เอกมนฺต    ิโต  โข  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  ภควนฺต  เอตทโวจ  โกกาลิโก   
ภนฺเต   ภิกฺขุ   กาลกโต   ๑  กาลกโต  จ  ภนฺเต  โกกาลิโก  ภิกฺขุ   
ปทุมนิรย   อุปปนฺโน   สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ   จิตฺต  อาฆาเตตฺวาติ  ฯ   
อิทมโวจ    พฺรหฺมา   สหมฺปติ   อิท   วตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   
ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
        [๖๐๒]  อถ  โข  ภควา  ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ภิกฺขู อามนฺเตสิ   
อิม    ภิกฺขเว    รตฺตึ    พฺรหฺมา    สหมฺปติ   อภิกฺกนตฺาย   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  ปทุมนริย   
อุปปนฺโน    สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ    จิตฺต   อาฆาเตตฺวาติ   อิทมโวจ   
#๑ กาลมกาสีติ วา ปาโ ฯ    
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ภิกฺขเว   พฺรหฺมา   สหมฺปติ   อิท   วตฺวา   ม  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ   
กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
        [๖๐๓]   เอว   วุตฺเต   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   ภควนฺต  เอตทโวจ   
กีวทีฆ   น ุ  โข   ภนฺเต   ปทุมนิรเย   อายุปฺปมาณนฺติ   ฯ  ทีฆ  โข   
ภิกฺขุ   ปทุมนิรเย   อายุปฺปมาณ   ต   น   สุกร   สงฺขาตุ  เอตฺตกานิ   
วสฺสานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   วสฺสสตานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   
วสฺสสหสฺสานิ   อิติ   วา   เอตฺตกานิ   วสฺสสตสหสฺสานิ  อิติ  วาติ  ฯ   
สกฺกา ปน ภนฺเต อุปมา กาตุนฺติ ฯ   
        [๖๐๔]  สกฺกา  ภิกฺขูติ  ภควา  อโวจ เสยฺยถาป ภิกฺขุ วีสติขาริโก   
โกสลโก    ติลวาโห    ตโต   ปรุิโส   วสฺสสตสฺส   วสฺสสตสฺส   ๑   
อจฺจเยน    เอกเมก   ติล   อุทฺธเรยฺย   ขิปฺปตร   โข   โส   ภิกฺขุ   
วีสติขาริโก  โกสลโก  ติลวาโห  อิมนิา  อุปกฺกเมน  ปรกิฺขย  ปริยาทาน   
คจฺเฉยฺย   น   เตฺวว   เอโก   อพฺพุโท   นริโย   เสยฺยถาป   ภิกฺขุ   
วีสติ    อพฺพุทา   นิรยา   เอวเมโก   นริพฺพุโท   นิรโย   เสยฺยถาป   
ภิกฺขุ   วีสติ   นิรพฺพุทา   นิรยา  เอวเมโก  อพโพ  นิรโย  เสยฺยถาป   
ภิกฺขุ   วีสติ   อพพา   นิรยา   เอวเมโก   อฏโฏ  นิรโย  เสยฺยถาป   
ภิกฺขุ   วีสติ   อฏฏา   นิรยา   เอวเมโก   อหโห  นิรโย  เสยฺยถาป   
ภิกฺขุ   วีสติ   อหหา   นิรยา   เอวเมโก   กุมุโท  นริโย  เสยฺยถาป   
ภิกฺขุ   วีสติ   กุมุทา  นิรยา  เอวเมโก  โสคนฺธิโก  นริโย  เสยฺยถาป   
ภิกฺขุ   วีสติ   โสคนฺธิกา   นิรยา   เอวเมโก   อุปฺปลโก  ๒  นริโย   
#๑ ยุ. วสฺสสหสฺสสฺส ฯ ๒ ม. ย.ุ อุปปฺลนิรโย ฯ    
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เสยฺยถาป    ภิกฺขุ   วีสติ   อุปฺปลกา   นริยา   เอวเมโก   ปุณฺฑรีโก   
นิรโย    เสยยฺถาป    ภิกฺขุ    วีสติ   ปุณฺฑรีกา   นริยา   เอวเมโก   
ปทุโม   นิรโย   ปทุม   โข   ปน  ภิกฺขุ  นิรย  ๑  โกกาลิโก  ภิกฺขุ   
อุปปนฺโน สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเนสุ จิตฺต อาฆาเตตฺวาติ ฯ   
        [๖๐๕]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปรจ   
เอตทโวจ สตฺถา   
                ปรุิสสฺส หิ ขาตสฺส        กุธารี ชายเต มุเข   
                ยาย ฉินฺทติ อตฺตาน       พาโล ทุพฺภาสิต ภณ   
                โย นินฺทิย ปสสติ         ต วา นินฺทติ โย ปสสิโย   
                วิจินาติ มุเขน โส กล ึ    กลนิา เตน สุข น วินฺทติ   
                อปฺปมตฺโต อย กล ิ       โย อกฺเขสุ ธนปราชโย   
                สพฺพสฺสาป สหาป อตฺตนา   
                อยเมว มหนฺตตโร กล ิ  
                โย สุคเตสุ มน ปโทสเย ฯ   
                สต สหสฺสาน นิรพฺพุทาน   
                ฉตฺตึสติ ป ฺจ จ อพฺพุทานิ   
                ยมริเย ครหี นิรย อุเปติ   
                วาจ มน ฺจ ปณิธาย ปาปกนฺติ ฯ   
                        ปโม วคฺโค ฯ   
#๑ ม. ปทุเม ปน ภิกฺขุ นิรเย ฯ ยุ. ปทุมเก ... ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
                อายาจน คารโว พฺรหฺมเทโว   
                พโก จ พฺรหฺมา อปรา จ ทิฏ ิ   
                ปมาทโกกาลิกติสฺสโก จ   
                ตุทุ จ พฺรหฺมา อปโร โกกาลิโกติ ฯ   
                        _______________  
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                        ทุติยวคฺโค ทุติโย   
                        __________ 
                        ปม สนงฺกุมารสุตฺต   
        [๖๐๖]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
สปฺปนีตีเร   ฯ   อถ   โข  พฺรหฺมา  สนงฺกุมาโร  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา   
อภิกฺกนฺตวณฺโณ    เกวลกปฺป   สปฺปนตีีร   โอภาเสตฺวา   เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ     อุปสงฺกมิตฺวา     ภควนฺต    อภิวาเทตฺวา    เอกมนฺต   
อฏาสิ ฯ   
        [๖๐๗]   เอกมนฺต    ิโต   โข   พฺรหฺมา  สนงฺกุมาโร  ภควโต   
สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                ขตฺติโย เสฏโ ชเนตสฺมึ    เย โคตฺตปฏิสาริโน   
                วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน         โส เสฏโ เทวมานุเสติ ฯ   
        [๖๐๘]    อิทมโวจ   พฺรหฺมา   สนงฺกุมาโร   สมนุ ฺโ   สตฺถา   
อโหสิ   ฯ   อถ   โข   พฺรหฺมา  สนงฺกุมาโร  สมนุ ฺโ  เม  สตฺถาติ   
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                        ทุติย เทวทตฺตสุตฺต   
        [๖๐๙]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
คิชฺฌกูเฏ   ปพฺพเต   อจิรปกกฺนฺเต   เทวทตฺเต   ฯ  อถ  โข  พฺรหฺมา   
สหมฺปติ     อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา     อภิกฺกนฺตวณฺโณ     เกวลกปฺป    
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คิชฺฌกูฏ   [๑]-  โอภาเสตฺวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๖๑๐]  เอกมนฺต   ิโต  โข  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  เทวทตฺต อารพฺภ   
ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                ผล เว กทฺทลึ หนฺติ        ผล เวฬฬ ผล นฬ   
                สกฺกาโร กาปุรสิ หนฺติ      คพฺโภ อสฺสตรึ ยถาติ ฯ   
                        ตติย อนฺธกวินฺทสุตฺต   
        [๖๑๑]  เอก  สมย  ภควา  มคเธสุ  วิหรติ  อนฺธกวินฺเท ฯ เตน   
โข   ปน   สมเยน   ภควา   รตฺตนฺธการติมิสาย  อชโฺฌกาเส  นิสนิฺโน   
โหติ  ฯ  เทโว  จ  เอกเมก  ผุสายติ  ฯ  อถ  โข  พฺรหฺมา  สหมฺปติ   
อภิกฺกนฺตาย     รตฺติยา     อภิกฺกนฺตวณฺโณ    เกวลกปฺป    อนฺธกวินฺท   
โอภาเสตฺวา    เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๖๑๒]  เอกมนฺต   ิโต  โข  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  ภควโต  สนฺติเกฏ   
อิมา คาถาโย อภาสิ   
                เสเวถ ปนฺตานิ สยนาสนานิ   
                จเรยฺย ส ฺโชนวิปฺปโมกขฺา   
                ส เจ รตึ นาธิคจฺเฉยฺย ตตฺถ   
                สงฺเฆ วเส รกฺขิตตฺโต สติมา   
                กลุา กุล ปณฺฑิกาย จรนฺโต   
#[๑] ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ปพฺพตนฺติ ทิสฺสติ ฯ    
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                อินฺทฺริยคุตฺโต นิปโก สติมา   
                เสเวถ ปนฺตานิ สยนาสนานิ   
                ภยา ปมุตฺโต อภเย วิมุตฺโต   
                ยตฺถ เภรวา สิรสึปา ๑   
                วิชชฺุ ส ฺจรติ ถเนติ ๒ เทโว   
                อนฺธการติมิสาย รตฺติยา   
                นสิีทิ ตตฺถ ภิกขฺุ วิคตโลมหโส   
                อิท ฺจ ๓ ชาตุ เม ทิฏ    นยิท อิติหีติห   
                เอกสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺมึ       สหสฺส มจฺจุหายิน   
                ภีโย ป ฺจสตา เสกฺขา      ทสา จ ทสธา ทส   
                สพฺเพ โสต สมาปนฺนา      อติรจฺฉานคามิโน   
                อถาย อิตรา ปชา         ปุ ฺภาคาติ เม มโน   
                สงฺขาตุ โนป สกฺโกมิ       มสุาวาทสฺส โอตฺตปนฺติ ๔ ฯ   
                        จตุตฺถ อรณุวตีสุตฺต   
        [๖๑๓]  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  ฯเปฯ  ตตฺร  โข   
ภควา   ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  ภิกฺขโวติ  ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต   
ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
        [๖๑๔]   ภควา   เอตทโวจ   ภูตปพฺุพ   ภิกฺขเว  ราชา  อโหสิ   
อรุณวา   นาม   ฯ   ร ฺโ   โข   ปน   ภิกฺขเว  อรณุวโต  อรุณวตี   
นาม  ราชธานี  อโหส ิ ฯ  อรุณวตึ  โข  ปน  ภิกฺขเว ราชธานึ ๕ สิขี   
#๑ ม. สรึสปา ฯ ๒ ถนยติ ฯ ๓ ม. ยุ. อิท หิ ๔ ยุ. โอตฺตเป ฯ ๕ อรุณวติย   
#... ราชธานิย ฯ    
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ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   อุปนิสสฺาย   วิหาสิ   ฯ   สิขิสฺส  โข   
ปน   ภิกฺขเว   ภควโต   อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อภิภู  สมฺภว  นาม   
สาวกยุค อโหสิ อคฺคยุค ภทฺทยุค ๑ ฯ   
        [๖๑๕]   อถ   โข   ภิกฺขเว  สิขี  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
อภิภุ    ภิกฺขุ    อามนฺเตสิ    อายาม    พฺราหฺมณ   เยน   อ ฺตโร   
พฺรหฺมโลโก   เตนุปสงฺกมิสฺสาม   ยาว   ภตฺตสฺส   กาโล  ภวิสฺสตีติ  ฯ   
เอว   ภนฺเตติ   โข   ภิกฺขเว   อภิภู  ภิกขฺุ  สิขิสฺส  ภควโต  อรหโต   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปจฺจสฺโสสิ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  สิขี  จ  ๒  ภควา   
อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อภิภู  จ  ภิกฺขุ  เสยฺยถาป  นาม  พลวา  ปรุิโส   
สมฺมิ ฺชิต   วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสาริต   วา  พาห  สมฺมิ ฺเชยฺย   
เอวเมว    อรณุวติยา   ราชธานิยา   อนฺตรหิตา   ตสฺมึ   พฺรหฺมโลเก   
ปาตุรเหสุ   ฯ   อถ   โข  ภิกฺขเว  สิขี  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
อภิภุ    ภิกฺขุ    อามนฺเตสิ    ปฏิภาตุ    พฺราหฺมณ    พฺรหฺมุโน    จ   
พฺรหฺมปริสาย   จ  พฺรหฺมปาริสชฺชาน ฺจ  ธมฺมี  กถาติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ   
โข   ภิกฺขเว   อภิภู   ภิกฺขุ  สิขิสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
ปฏิสฺสุตฺวา   พฺรหฺมาน ฺจ   พฺรหฺมปรสิ ฺจ   พฺรหฺมปาริสชฺเช   จ  ธมฺมิยา   
กถาย สนฺทสเฺสสิ สมาทเปสิ สมุตฺเตเชสิ สมฺปหเสสิ ฯ   
        [๖๑๖]   ตตฺร   สุท   ภิกฺขเว   พฺรหฺมา   จ   พฺรหฺมปริสา  จ   
พฺรหฺมปาริสชฺชา   จ   อุชฌฺายนฺติ  ขียนฺติ  วิปาเจนฺติ  อจฺฉริย  วต  โภ   
อพฺภูต   วต   โภ   กถ ฺหิ   นาม   สตฺถริ  สมฺมุขีภูเต  สาวโก  ธมมฺ   
#๑ ม. ย.ุ อคฺคภทฺทยุค ฯ  ๒ โป. ม. ยุ. จสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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เทเสสฺสตีติ   ฯ   อถ  โข  ภิกฺขเว  สิขี  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
อภิภุ   ภิกฺขุ   อามนฺเตสิ   อุชฺฌายนฺติ   โข   เต   พฺราหฺมณ  พฺรหมฺา   
จ   พฺรหฺมปรสิา   จ   พฺรหฺมปาริสชฺชา   จ  อจฺฉริย  วต  โภ  อพฺภูต   
วต   โภ  กถ ฺหิ  นาม  สตฺถริ  สมฺมุขีภูเต  สาวโก  ธมฺม  เทเสสฺสตีติ   
เตนหิ   ตฺว   พฺราหฺมณ   ภิยฺโยโส  มตฺตาย  พฺรหฺมาน ฺจ  พฺรหฺมปริส ฺจ   
พฺรหฺมปาริสชฺเช     จ    สเวเชหีติ    ฯ    เอว    ภนฺเตติ    โข   
ภิกฺขเว    อภิภู   ภิกฺขุ   สขิิสฺส   ภควโต   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
ปฏิสฺสุตฺวา    ทิสฺสมาเนนป   กาเยน   ธมฺม   เทเสสิ   อทิสฺสมาเนนป   
กาเยน    ธมมฺ    เทเสสิ   ทิสฺสมาเนนป   เหฏ ิเมน   อุปฑฺฒกาเยน   
อทิสฺสมาเนนป  ๑  อุปริเมน  อุปฑฺฒกาเยน  ธมฺม  เทเสสิ ทิสฺสมาเนนป   
อุปริเมน    อุปฑฺฒกาเยน    อทิสฺสมาเนนป   เหฏ ิเมน   อุปฑฺฒกาเยน   
ธมฺม เทเสสิ ฯ   
        [๖๑๗]   ตตฺร   สุท   ภิกฺขเว   พฺรหฺมา   จ   พฺรหฺมปริสา  จ   
พฺรหฺมปาริสชฺชา   จ   อจฺฉริยพฺภูตจิตฺตชาตา   อเหสุ  อจฺฉริย  วต  โภ   
อพฺภูต    วต   โภ   สมณสฺส   มหิทฺธิกตา   มหานุภาวตาติ   ฯ   อถ   
โข   ภิกฺขเว   ๒   อภิภู  ภิกฺขุ  สิขึ  ภควนฺต  อรหนตฺ  สมฺมาสมฺพุทฺธ   
เอตทโวจ     อภิชานามิ    ขฺวาห    ภนฺเต    ภิกฺขุสงฺฆสฺส    มชฺเฌ   
เอวรูป   วาจ   ภาสิตา   ปโหมิ   ขฺวาห  อาวุโส  พฺรหฺมโลเก   ิโต   
สหสฺสีโลกธาตุ   สเรน   วิ ฺาเปตุนฺติ   ฯ   เอตสฺส  พฺราหฺมณ  กาโล   
เอตสฺส   พฺราหฺมณ   กาโล   ย   ตฺว   พฺราหฺมณ   พฺรหฺมโลเก   ิโต   
#๑ โป. ม. ยุ. ปสทฺโท นตฺถิ ฯ ๒ โป. ม. ย.ุ ภิกฺขเวติ อาลปนปท น ทิสฺสติ ฯ    
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สหสฺสีโลกธาตุ  สเรน  วิ ฺาเปยฺยาสีติ  ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  ภิกฺขเว   
อภิภู   ภิกฺขุ   สิขิสฺส   ภควโต   อรหโต   สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปฏสิฺสุตฺวา   
พฺรหฺมโลเก  ิโต อิมา คาถาโย อภาสิ   
                อารพฺภถ นิกฺกมถ ๑      ยุ ฺชถ พุทฺธสาสเน   
                ธนุาถ มจฺจุโน เสน       นฬาคารว กุ ฺชโร   
                โย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย      อปฺปมตฺโต วิเหสฺสติ ๒   
                ปหาย ชาติสสาร         ทกฺุขสฺสนฺต กริสสฺตีติ ฯ   
        [๖๑๘]  อถ  โข  ภิกขฺเว  สิขี  จ  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
อภิภู    จ   ภิกฺขุ   พฺรหฺมาน ฺจ   พฺรหฺมปริส ฺจ   พฺรหฺมปาริสชฺเช   จ   
สเวเชตฺวา   เสยฺยถาป   นาม   ฯเปฯ  ตสฺมึ  พฺรหฺมโลเก  อนฺตรหิตา   
อรุณวติยา   ราชธานิยา  ปาตุรเหสุ  ฯ  อถ  โข  ภิกขฺเว  สิขี  ภควา   
อรห    สมฺมาสมฺพุทฺโธ    ภิกฺขู    อามนฺเตสิ   อสฺสตฺุถ   โน   ตุเมฺห   
ภิกฺขเว  อภิภุสฺส  ภิกฺขุโน  พฺรหฺมโลเก   ิตสฺส คาถาโย ภาสมานสฺสาติ ฯ   
อสฺสุมฺหา   ๓   โข   มย   ภนฺเต   อภิภุสฺส   ภิกฺขุโน   พฺรหฺมโลเก   
 ิตสฺส   คาถาโย   ภาสมานสฺสาติ   ฯ   ยถากถ  ปน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว   
อสฺสุตฺถ     อภิภุสฺส     ภิกขฺุโน    พฺรหฺมโลเก     ิตสฺส    คาถาโย   
ภาสมานสฺสาติ   ฯ  เอว  โข  มย  ภนฺเต  อสฺสุมฺหา  อภิภุสฺส  ภิกขฺุโน   
พฺรหฺมโลเก  ิตสฺส คาถาโย ภาสมานสฺส   
                อารพฺภถ นิกฺกมถ         ยุ ฺชถ พุทฺธสาสเน   
                ธนุาถ มจฺจุโน เสน       นฬาคารว กุ ฺชโร   
#๑ ยุ. นกิฺขมถ ฯ ๒ ม. ยุ. วิหสฺสติ.  ๓ ม. ย.ุ อสฺสุมหฺ ฯ    
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                โย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย      อปฺปมตฺโต วิเหสฺสติ   
                ปหาย ชาติสสาร         ทกฺุขสฺสนฺต กริสสฺตีติ   
เอว   โข   มย   ภนฺเต   อสสฺุมฺหา   อภิภุสฺส   ภิกฺขุโน  พฺรหฺมโลเก   
 ิตสฺส คาถาโย ภาสมานสฺสาติ ฯ   
        [๖๑๙]  สาธุ  สาธุ  ภิกฺขเว  สาธุ  โข  ตุเมฺห  ภิกฺขเว อสฺสุตฺถ   
อภิภุสฺส   ภิกขฺุโน   พฺรหฺมโลเก    ิตสฺส   คาถาโย  ภาสมานสฺสาติ  ฯ   
อิทมโวจ ภควา อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิต อภินนฺทุนฺติ ฯ   
                        ป ฺจม ปรินิพฺพานสุตฺต   
        [๖๒๐]  เอก  สมย  ภควา  กุสินาราย  วิหรติ อุปวตฺตเน มลฺลาน   
สาลวเน   อนฺตเรน  ยมกสาลาน  ปรนิิพฺพานสมเย  ฯ  อถ  โข  ภควา   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   หนฺททานิ   ภิกฺขเว   อามนฺตยามิ   โว   วยธมฺมา   
สงฺขารา    อปฺปมาเทน    สมฺปาเทถาติ    อย   ตถาคตสฺส   ปจฺฉิมา   
วาจาติ ๑ ฯ   
        [๖๒๑]   อถ   โข   ภควา   ปมชฌฺาน  สมาปชฺช ิ ปมชฺฌานา   
วุฏหิตฺวา   ทุติยชฺฌาน   สมาปชฺชิ   ทติุยชฺฌานา  วุฏหิตฺวา  ตติยชฺฌาน   
สมาปชฺชิ     ตติยชฺฌานา     วุฏหิตฺวา     จตุตฺถชฺฌาน     สมาปชฺช ิ  
จตุตฺถชฺฌานา  วุฏหิตฺวา  อากาสาน ฺจายตน สมาปชฺช ิอากาสาน ฺจายตนา   
วุฏหิตฺวา       วิ ฺาณ ฺจายตน      สมาปชฺชิ      วิ ฺาณ ฺจายตนา   
วุฏหิตฺวา       อากิ ฺจ ฺายตน      สมาปชฺชิ      อากิ ฺจ ฺายตนา   
วุฏหิตฺวา   เนวส ฺานาส ฺายตน   สมาปชฺช ิ  เนวส ฺา- 
#๑ โป. ม. ยุ. อิติสทฺโท นตฺถิ ฯ    
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นาส ฺายตนา  วุฏหิตฺวา   ส ฺาเวทยิตนิโรธ  สมาปชฺชิ  ส ฺา- 
เวทยิตนิโรธา  วุฏหิตฺวา   เนวส ฺานาส ฺายตน    สมาปชชฺิ   
เนวส ฺานาส ฺายตนา     วุฏหิตฺวา     อากิ ฺจ ฺายตน    สมาปชฺช ิ  
อากิ ฺจ ฺายตนา       วุฏหิตฺวา      วิ ฺาณ ฺจายตน      สมาปชฺช ิ  
วิ ฺาณ ฺจายตนา      วุฏหิตฺวา      อากาสาน ฺจายตน     สมาปชฺช ิ  
อากาสาน ฺจายตนา   วุฏหิตฺวา   จตุตฺถชฺฌาน   สมาปชฺชิ  จตุตฺถชฺฌานา   
วุฏหิตฺวา   ตติยชฺฌาน   สมาปชฺชิ   ตติยชฺฌานา  วุฏหิตฺวา  ทุติยชฺฌาน   
สมาปชฺชิ   ทติุยชฺฌานา   วุฏหิตฺวา   ปมชฺฌาน  สมาปชฺชิ  ปมชฺฌานา   
วุฏหิตฺวา     ทุติยชฺฌาน     สมาปชฺช ิ    ทุติยชฌฺานา     วุฏหิตฺวา   
ตติยชฺฌาน     สมาปชชฺิ     ตติยชฺฌานา     วุฏหิตฺวา    จตุตฺถชฺฌาน   
สมาปชฺชิ จตุตฺถชฺฌานา วุฏหิตฺวา สมนนฺตร ภควา ปรินิพฺพายิ ฯ   
        [๖๒๒]   ปรินิพฺพุเต   ภควติ  สห  ปรินิพฺพานา  พฺรหฺมา  สหมฺปติ   
อิม คาถ อภาสิ   
                สพฺเพว นิกฺขิปสฺสนฺติ       ภูตา โลเก สมสฺุสย   
                ยตฺถ เอตาทิโส สตฺถา     โลเก อปฺปฏิปุคฺคโล   
                ตถาคโต พลปปฺตฺโต       สมฺพุทฺโธ ปรนิิพฺพุโตติ ฯ   
        [๖๒๓]    ปรินิพฺพุเต    ภควติ    สห    ปรินิพฺพานา    สกโฺก   
เทวานมินฺโท อิม คาถ อภาสิ   
                อนิจฺจา วต สงฺขารา      อุปปฺาทวยธมฺมิโน   
                อุปฺปชฺชิตฺวา นริุชฺฌนฺติ      เตส วูปสโม สุโขติ ฯ    
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        [๖๒๔]  ปรินิพฺพุเต  ภควติ  สห  ปรินิพฺพานา  อายสฺมา  อานนฺโท   
อิม คาถ อภาสิ   
                ตทาสิ ย ภึสนก          ตทาสิ โลมหสน   
                สพฺพาการวรูเปเต        สมพฺุทฺเธ ปรินิพฺพุเตติ ฯ   
        [๖๒๕]  ปรินิพฺพุเต  ภควติ  สห  ปรินิพฺพานา  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ   
อิมา คาถาโย อภาสิ   
                นาหุ อสฺสาสปสฺสาโส       ิตจิตฺตสฺส ตาทิโน   
                อเนโช สนฺติมารพฺภ       จกฺขุมา ปรินิพฺพุโต ๑   
                อสลฺลีเนน จิตฺเตน        เวทน อชฺฌวาสยิ   
                ปชฺโชตสฺเสว นิพฺพาน      วิโมกฺโข เจตโส อหูติ ฯ   
                        พฺรหฺมป ฺจก ฯ   
                                ตสฺสทฺุทาน   
                พฺรหฺมาสน เทวทตฺโต      อนฺธกวินฺโท อรุณวตี   
                ปรินิพฺพาเนน จ เทสิต     อิท พฺรหฺมป ฺจก ๒ ฯ   
                        พฺรหฺมสยุตฺต สมตฺต ฯ   
#๑ ที. มหา. ๑๐/๑๘๒. มหาปรินิพฺพานสุตฺเต ย กาลมกร ีมุนีติ ปาโ ทิสฺสติ ฯ   
#๒ อิมสฺมิ ฺจ พฺรหฺมสยุตฺตสฺสนฺเต ฯ   
#                                ตสฺสุทฺทาน   
#พฺรหฺมายาจน คารว ฺจ  พฺรหฺมเทโว พโก พฺรหฺมา    
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                อ ฺตโร จ พฺรหฺมา จ     พฺรหฺมโลโก โกกาลิก ฺจ   
                อาฬวิก ฺจ ตุทุ จ         พฺรหฺมา โกกาลิกภิกฺขุ   
                สนงฺกุมาเรน เทวทตฺต     อนฺธวินฺท อรณุวตี   
                ปรินิพฺพาเนน ปณฺณรสาติ   
อีทิสา ปากฺกมา ทิสฺสนฺติ ฯ   
                        ________________  
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                        พฺราหฺมณสยุตฺต   
                        อรหนฺตวคฺโค ปโม   
                        __________ 
                        ปม ธน ฺชานีสุตฺต   
        [๖๒๖]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
เวฬุวเน   กลนฺทกนิวาเป   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  อ ฺตรสฺส   
ภารทฺวาชโคตฺตสฺส     พฺราหฺมณสฺส     ธน ฺชานี     นาม    พฺราหฺมณี   
อภิปฺปสนฺนา โหติ พุทฺเธ จ ธมฺเม จ สงฺเฆ จ ฯ   
        [๖๒๗]    อถ   โข   ธน ฺชานี   พฺราหฺมณี   ภารทฺวาชโคตฺตสฺส   
พฺราหฺมณสฺส   ภตฺต   อุปสหรนฺตี   อุปกฺกมิตฺวา   ๑   ติกฺขตฺตุ   อุทาน   
อุทาเนสิ   นโม   ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ...  นโม   
ตสฺส    ภควโต    อรหโต    สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   
ภารทฺวาชโคตฺโต     พฺราหฺมโณ    ธน ฺชานึ    พฺราหฺมณึ    เอตทโวจ   
เอวเมว   ปนาย   วสล ี  ยสฺมึ   วา   ตสมฺึ   วา   ตสฺส  มุณฺฑกสฺส   
สมณสฺส    วณฺณ    ภาสติ    อิทานิ   ตฺยาห   วสล ิ  ตสฺส   สตฺถโุน   
วาท   อาโรเปสฺสามีติ   ฯ  น  ขฺวาหนฺต  พฺราหฺมณ  ปสฺสามิ  สเทวเก   
โลเก   สมารเก  สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  ปชาย  สเทวมนุสฺสาย   
โย   ตสฺส   ภควโต   วาท   อาโรเปยฺย   อรหโต   สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส   
อปจ ตฺว พฺราหฺมณ คจฺฉ คนฺตฺวาป ชานิสฺสสีติ ฯ   
#๑ โป. ม. อุปกฺขลิตฺวา ฯ    
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        [๖๒๘]    อถ    โข    ภารทฺวาชโคตฺโต   พฺราหฺมโณ   กุปโต   
อนตฺตมโน   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา  ภควตา  สทฺธึ   
สมฺโมทิ    สมฺโมทนีย    กถ    สาราณีย    วีติสาเรตฺวา    เอกมนฺต   
นิสีทิ    ฯ   เอกมนฺต   นสิินฺโน   โข   ภารทฺวาชโคตฺโต   พฺราหฺมโณ   
ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                กสึ ุเฉตฺวา สุข เสติ      กึสุ เฉตฺวา น โสจติ   
                กสิฺสสฺส เอกธมฺมสฺส       วธ โรเจสิ โคตมาติ ฯ   
        [๖๒๙] โกธ เฉตฺวา สุข เสติ     โกธ เฉตฺวา น โสจติ   
                โกธสฺส วิสมูลสฺส         มธรุคฺคสฺส พฺราหฺมณ   
                วธ อริยา ปสสนฺติ        ต ฺหิ เฉตฺวา น โสจตีติ ฯ   
        [๖๓๐]   เอว   วุตฺเต   ภารทฺวาชโคตฺโต   พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาป   
โภ   โคตม   นิกฺกุชฺชิต   วา   อุกฺกชฺุเชยยฺ   ปฏิจฺฉนฺน  วา  วิวเรยฺย   
มูฬฺหสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปชโฺชต  ธาเรยยฺ   
จกฺขุมนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  เอวเมว  โภตา  โคตเมน อเนกปริยาเยน   
ธมฺโม    ปกาสิโต    เอสาห    ภวนฺต    โคตม    สรณ    คจฺฉามิ   
ธมฺม ฺจ    ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ    ลเภยฺยาห    โภโต    โคตมสฺส    สนฺติเก   
ปพฺพชฺช   ลเภยฺย   อุปสมฺปทนฺติ   ฯ   อลตฺถ   โข   ภารทฺวาชโคตฺโต   
พฺราหฺมโณ    ภควโต    สนฺติเก    ปพฺพชฺช    อลตฺถ   อุปสมฺปท   ฯ   
อจิรูปสมฺปนฺโน    โข    ปนายสฺมา    ภารทฺวาโช   เอโก   วูปกฏโ    
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อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   น   จิรสฺเสว  ยสฺสตฺถาย   
กุลปุตฺตา    สมฺมเทว    อคารสฺมา    อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร   
พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช    วิหาสิ   ขีณา   ชาติ   วุสติ   พฺรหฺมจรยิ   กต   กรณีย   
นาปร    อิตฺถตฺตายาติ    อพฺภ ฺาสิ   ฯ   อ ฺตโร   จ   ปนายสฺมา   
ภารทฺวาโช อรหต อโหสีติ ฯ   
                                        ทุติย อกฺโกสกสุตฺต   
        [๖๓๑] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
อสฺโสสิ    โข    อกฺโกสกภารทฺวาโช    พฺราหฺมโณ   ภารทฺวาชโคตฺโต   
กิร     พฺราหฺมโณ     สมณสฺส     โคตมสฺส    สนฺติเก    อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโตติ   กปุโต   อนตฺตมโน   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อสพฺภาหิ    ผรุสาหิ    วาจาหิ   อกฺโกสติ   
ปริภาสติ ฯ   
        [๖๓๒]   เอว   วุตฺเต   ภควา   อกโฺกสกภารทฺวาช   พฺราหฺมณ   
เอตทโวจ   ต   กึ   ม ฺสิ   พฺราหฺมณ   อป   นุ   เต   อาคจฺฉนฺติ   
มิตฺตามจฺจา  าติ  สาโลหิตา  อติถิโยติ  ฯ  อปฺเปกทา  เม  โภ โคตม   
อาคจฺฉนฺติ   มิตฺตามจฺจา  าติ  สาโลหิตา  อติถิโยติ  ฯ  ต  กึ  ม ฺสิ   
พฺราหฺมณ   อป   นุ   เตส   อนุปฺปเทสิ   ขาทนีย   วา  โภชนีย  วา   
สายนีย  วาติ  ฯ  อปฺเปกทา  เนสาห  โภ  โคตม  อนุปฺปเทมิ  ขาทนีย   
วา  โภชนีย  วา  สายนีย  วาติ  ฯ  สเจ  [๑]-  ปน  เต  พฺราหฺมณ   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร โขสทฺโท ทิสฺสติ ฯ    
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นปฺปฏิคฺคณฺหนฺติ  กสฺส  ต  โหตีติ  ฯ  สเจ  เต โภ โคตม นปฺปฏิคฺคณฺหนฺติ   
อมฺหากเมว    ต    โหตีติ    ฯ    เอวเมว    โข   พฺราหฺมณ   ย   
ตฺว   อเมฺห   อนกฺโกสนฺเต  อกฺโกสส ิ อโรเสนฺเต  โรเสสิ  อภณฺฑนฺเต   
ภณฺฑสิ   ต   เต   มย   นปปฺฏิคฺคณฺหาม   ตเวเวต   พฺราหฺมณ   โหติ   
ตเวเวต   พฺราหฺมณ   โหตีติ   ฯ   โย   โข   พฺราหฺมณ   อกฺโกสนฺต   
ปจฺจกฺโกสติ   โรเสนฺต   ปฏิโรเสติ   ภณฺฑนฺต   ปฏิภณฺฑติ   อย  วุจฺจติ   
พฺราหฺมณ   สมฺภุ ฺชติ  [๑]-  วีติหรติ  เต  มย  ตยา  เนว  สมฺภุ ฺชาม   
น    วีติหราม    ตเวเวต    พฺราหฺมณ   โหติ   ตเวเวต   พฺราหฺมณ   
โหตีติ   ฯ   ภวนฺต   โข   โคตม   สราชิกา   ปริสา  เอว  ชานาติ   
อรห สมโณ โคตโมติ อถ จ ปน ภว โคตโม กุชฺฌตีติ ฯ   
        [๖๓๓] อกฺโกธสฺส กโุต โกโธ     ทนฺตสฺส สมชีวิโน   
                สมฺมท ฺา วิมุตฺตสฺส       อุปสนฺตสฺส ตาทิโน   
                ตสฺเสว เตน ปาปโย      โย กุทฺธ ปฏิกชุฌฺติ   
                กทฺุธ อปฺปฏิกชฺุฌนฺโต       สงฺคาม เชติ ทุชฺชย   
                อุภินฺนมตฺถ จรติ          อตฺตโน จ ปรสฺส จ   
                ปร สงฺกุปต ตฺวา        โย สโต อุปสมฺมติ   
                อุภินฺน ติกิจฺฉนฺตาน        อตฺตโน จ ปรสฺส จ   
                ชนา ม ฺนฺติ พาโลติ      เย ธมฺมสฺส อโกวิทาติ ฯ   
        [๖๓๔]   เอว   วุตฺเต  อกฺโกสกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ   
#[๑] โป. เอตฺถนฺตเร เอกโต ภุ ฺชติ กตสฺส ปฏิการ กโรตีติ ทิสฺสนฺติ ฯ    
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เอสาห    ภวนฺต    โคตม    สรณ   คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   
ลเภยฺยาห  โภโต  โคตมสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชฺช  ลเภยฺย  อุปสมปฺทนฺติ  ฯ   
อลตฺถ    โข    อกฺโกสกภารทฺวาโช    พฺราหฺมโณ   ภควโต   สนฺติเก   
ปพฺพชฺช    อลตฺถ    อุปสมฺปท   ฯ   อจิรูปสมฺปนฺโน   โข   ปนายสฺมา   
อกฺโกสกภารทฺวาโช   เอโก   วูปกฏโ   อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต   
วิหรนฺโต   น   จิรสฺเสว   ยสฺสตฺถาย   กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร   พฺรหฺมจริยปริโยสาน   ทฏิเว  ธมฺเม   
สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   อุปสมฺปชชฺ   วิหาสิ   ขีณา   ชาติ   วุสิต   
พฺรหฺมจริย    กต    กรณีย    นาปร   อิตฺถตฺตายาติ   อพฺภ ฺาสิ   ฯ   
อ ฺตโร จ ปนายสฺมา ภารทฺวาโช อรหต อโหสีติ ฯ   
                        ตติย อสุรินฺทกสุตฺต   
        [๖๓๕] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
อสฺโสสิ    โข    อสุรินฺทกภารทฺวาโช    พฺราหฺมโณ   ภารทฺวาชโคตฺโต   
กิร     พฺราหฺมโณ     สมณสฺส     โคตมสฺส    สนฺติเก    อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโตติ   กปุโต   อนตฺตมโน   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต    อสพฺภาหิ    ผรุสาหิ    วาจาหิ   อกฺโกสติ   
ปริภาสติ   ฯ   เอว   วุตฺเต   ภควา   ตุณฺหี   อโหสิ   ฯ  อถ  โข   
อสุรินฺทกภารทฺวาโช     พฺราหฺมโณ     ภควนฺต    เอตทโวจ    ชโิตสิ   
สมณ ชโิตสิ สมณาติ ฯ    
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        [๖๓๖] ชย เว ม ฺติ พาโล      วาจาย ผรุส ภณ   
                ชย ฺเจวสฺส ต โหติ       ยา ติติกฺขา วิชานโต   
                ตสฺเสว เตน ปาปโย      โย กุทฺธ ปฏิกชุฌฺติ   
                กทฺุธ อปฺปฏิกชฺุฌนฺโต       สงฺคาม เชติ ทุชฺชย   
                อุภินฺนมตฺถ จรติ          อตฺตโน จ ปรสฺส จ   
                ปร สงฺกุปต ตฺวา        โย สโต อุปสมฺมติ   
                อุภินฺน ติกิจฺฉนฺตาน        อตฺตโน จ ปรสฺส จ   
                ชนา ม ฺนฺติ พาโลติ      เย ธมฺมสฺส อโกวิทาติ ฯ   
        [๖๓๗]   เอว   วุตฺเต  อสุรินฺทกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ   
อพฺภ ฺาสิ    ฯ    อ ฺตโร    จ   ปนายสฺมา   ภารทฺวาโช   อรหต   
อโหสีติ ฯ   
                        จตุตฺถ พิลงฺคิกสุตฺต   
        [๖๓๘] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
อสฺโสสิ    โข    พิลงฺคิกภารทฺวาโช    พฺราหฺมโณ    ภารทฺวาชโคตฺโต   
กิร     พฺราหฺมโณ     สมณสฺส     โคตมสฺส    สนฺติเก    อคารสฺมา   
อนคาริย   ปพฺพชิโตติ   กปุโต   อนตฺตมโน   เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ตุณฺหีภูโต เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๖๓๙]   อถ   โข   ภควา   พิลงฺคิกภารทฺวาชสฺส   พฺราหฺมณสฺส   
เจตสา   เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   พิลงฺคิกภารทฺวาช   พฺราหฺมณ   คาถาย    
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อชฺฌภาสิ   
                โย อปฺปทุฏสฺส นรสฺส ทุสสฺติ   
                สทฺุธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส   
                ตเมว พาล ปจฺเจติ ปาป   
                สขุุโม รโช ปฏิวาตว ขิตฺโตติ ฯ   
        [๖๔๐]   เอว   วุตฺเต   พิลงฺคิกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ   
เอสาห    ภวนฺต    โคตม    สรณ   คจฺฉามิ   ธมฺม ฺจ   ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ   
ลเภยฺยาห   โภโต   โคตมสฺส   สนฺติเก   ปพฺพชชฺ   ฯเปฯ   ตทนุตฺตร   
พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช    วิหาสิ   ขีณา   ชาติ   วุสติ   พฺรหฺมจรยิ   กต   กรณีย   
นาปร    อิตฺถตฺตายาติ    อพฺภ ฺาสิ   ฯ   อ ฺตโร   จ   ปนายสฺมา   
ภารทฺวาโช อรหต อโหสีติ ฯ   
                        ป ฺจม อหึสกสุตฺต   
        [๖๔๑]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  อหึสกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน    โข    อหึสกภารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ   ภควนฺต   เอตทโวจ   
อหึสกาห ๑ โภ โคตม อหึสกาห โภ โคตมาติ ฯ   
#๑ โป. อหึสโก ขฺวาห ฯ    
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        [๖๔๒] ยถา นาม ตถา จสฺส      สิยา โข ตฺว อหึสโก   
                โย จ กาเยน วาจาย     มนสา จ น หึสติ   
                สเจ อหึสโก โหติ        โย ปร น วิหึสตีติ ฯ   
        [๖๔๓]   เอว   วุตฺเต   อหึสกภารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ    อภิกฺกนฺต    โภ    โคตม    ฯเปฯ    อพฺภ ฺาสิ    ฯ   
อ ฺตโร จ ปนายสฺมา ภารทฺวาโช อรหต อโหสีติ ฯ   
                        ฉฏ ชฏาสุตฺต   
        [๖๔๔]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  ชฏาภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
        [๖๔๕]   เอกมนฺต   นิสินฺโน   โข   ชฏาภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ   
ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                อนฺโต ชฏา พหิ ชฏา      ชฏาย ชฏิตา ปชา   
                ต ต โคตม ปุจฺฉามิ       โก อิม วิชฏเย ชฏนฺติ ฯ   
        [๖๔๖] สีเล ปติฏาย นโร สป ฺโ จิตฺต ป ฺ ฺจ ภาวย   
                อาตาป นิปโก ภิกฺขุ       โส อิม วิชฏเย ชฏ   
                เยส ราโค จ โทโส จ    อวิชฺชา จ วิราชติา   
                ขีณาสวา อรหนฺโต        เตส วิชฏิตา ชฏา   
                ยตฺถ นาม ฺจ รูป ฺจ       อเสส อุปรุชฺฌติ   
                ปฏิฆรูปส ฺา จ          เอตฺเถสา ฉิชฺชเต ชฏาติ ฯ    
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        [๖๔๗]   เอว   วุตฺเต   ชฏาภารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ   ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯเปฯ  อ ฺตโร  จ  ปนายสฺมา   
ภารทฺวาโช อรหต อโหสีติ ฯ   
                        สตฺตม สุทธฺิกสุตฺต   
        [๖๔๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข  สุทฺธิกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
        [๖๔๙]   เอกมนฺต   นิสินฺโน   โข  สุทฺธิกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ   
ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
        น พฺราหฺมโณ สุชฺฌติ โกจิ โลเก สีลวาป ตโป กร   
        วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน โส สชฺุฌติ      น อ ฺา อิตรา ปชาติ ฯ   
        [๖๕๐] พหุมฺป ปลป ชปฺป         น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ   
                อนฺโต กสมฺพุสงฺกฺลิฏโ ๑  กุหนา ๒ อุปนิสฺสิโต   
                ขตฺติโย พฺราหฺมโณ เวสฺโส  สุทฺโท จณฺฑาลปุกฺกุโส   
                อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต     นจฺิจ ทฬฺหปรกฺกโม   
                ปปฺโปติ ปรม สุทฺธึ        เอว ชานาหิ พฺราหฺมณาติ ฯ   
        [๖๕๑]   เอว   วุตฺเต   สุทฺธิกภารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ   
อ ฺตโร จ ปนายสฺมา ภารทฺวาโช อรหต อโหสีติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ กสมฺพุสงฺกิลิฏโ ฯ ๒ กุหน ฯ    
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                        อฏม อคฺคิกสุตฺต   
        [๖๕๒] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนวิาเป ฯ   
เตน     โข     ปน    สมเยน    อคฺคิกภารทฺวาชสฺส    พฺราหฺมณสฺส   
สปฺปนา    ปายาโส    สนนฺิหิโต   โหติ   อคฺคึ   ชุหิสฺสามิ   อคฺคิหุตฺต   
ปริจริสฺสามีติ ฯ   
        [๖๕๓]  อถ  โข  ภควา  ปพฺุพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย   
ราชคห     ปณฺฑาย     ปาวิสิ     ราชคเห     สปทาน     ปณฺฑาย   
จรมาโน     เยน     อคฺคิกภารทฺวาชสฺส     พฺราหฺมณสฺส     นิเวสน   
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๖๕๔]   อทฺทสา   โข   อคฺคิกภารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
ปณฺฑาย  ิต ทิสฺวาน ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ตีหิ วิชฺชาหิ สมฺปนฺโน      ชาติมา สุตวา พหู   
                วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน        โสม ภุ ฺเชยฺย ปายสนฺติ ฯ   
        [๖๕๕] พหุมฺป ปลป ชปฺป         น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ   
                อนฺโต กสมฺพุสงฺกฺลิฏโ     กุหนา ปริวาริโต   
                ปพฺุเพนิวาส โย เวท ิ     สคฺคาปาย ฺจ ปสฺสติ   
                อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต      อภิ ฺาโวสิโต มุนิ   
                เอตาหิ ตีหิ วิชฺชาหิ       เตวิชฺโช โหติ พฺราหฺมโณ   
                วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน        โสม ภุ ฺเชยฺย ปายสนฺติ ฯ   
ภุ ฺชตุ ภว โคตโม พฺราหฺมโณ ภวนฺติ ฯ    
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                [๖๕๖] คาถาภิคีต เม อโภชเนยฺย   
                สมฺปสฺสต พฺราหฺมณ เนส ธมฺโม   
                คาถาภิคีต ปนุทนฺติ พุทฺธา   
                ธมฺเม สติ พฺราหฺมณ วุตฺติ เรสา   
                อ ฺเน จ เกวลิน มเหสึ   
                ขีณาสว กุกฺกุจฺจวูปสนฺต   
                อนฺเนน ปาเนน อุปฏหสฺสุ   
                เขตฺต ฺหิ ต ปุ ฺเปกฺขสฺส โหตีติ ฯ   
        [๖๕๗]   เอว   วุตฺเต   อคฺคิกภารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ   
อ ฺตโร จ ปนายสฺมา ภารทฺวาโช อรหต อโหสีติ ฯ   
                        นวม สุนฺทริกสุตฺต   
        [๖๕๘]  เอก  สมย  ภควา  โกสเลสุ  วิหรติ  สนฺุทริกาย  นทิยา   
ตีเร   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  สุนทฺริกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ   
สุนฺทริกาย   นทิยา   ตีเร   อคฺคึ   ชุหติ   อคฺคิหุตฺต  ปริจรติ  ฯ  อถ   
โข  สุนฺทรกิภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  อคฺคึ  ชุหิตฺวา  อคฺคิหุตฺต  ปริจริตฺวา   
อุฏายาสนา    สมนฺตา    จตุทฺทิสา    อนุวิโลเกสิ    โก   น ุ  โข   
อิม หพฺยเสส ภุ ฺเชยฺยาติ ฯ   
        [๖๕๙]   อทฺทสา   โข   สุนฺทริกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
อ ฺตรสฺมึ    รกฺุขมูเล    สสีส    ปารตุ   นิสินฺน   ทิสฺวาน   วาเมน    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 246 

หตฺเถน   หพฺยเสส   คเหตฺวา   ทกฺขิเณน   หตฺเถน  กมณฺฑลล  คเหตฺวา   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   ฯ  อถ  โข  ภควา  สุนฺทริกภารทฺวาชสฺส   
พฺราหฺมณสฺส   ปทสทฺเทน   สีส   วิวร ิ ฯ  อถ  โข  สนฺุทริกภารทฺวาโช   
พฺราหฺมโณ   มุณฺโฑ   อย   ภว   มุณฺฑโก   อย   ภวนติฺ   ตโตว  ปนุ   
นิวตฺติตุกาโม   อโหสิ   ฯ   อถ  โข  สุนฺทริกภารทฺวาชสฺส  พฺราหฺมณสฺส   
เอตทโหสิ   มุณฺฑาป   หิ   อิเธกจฺเจ   พฺราหฺมณา   ภวนฺติ   ยนฺนนูาห   
ต   อุปสงฺกมตฺิวา   ชาตึ  ปจฺุเฉยฺยนฺติ  ฯ  อถ  โข  สุนทฺริกภารทฺวาโช   
พฺราหฺมโณ    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   
เอตทโวจ กึชจฺโจ ภวนฺติ ฯ   
                [๖๖๐] มา ชาตึ ปุจฺฉ จรณ ฺจ ปุจฺฉ   
                กฏา หเว ชายติ ชาตเวโท   
                นจีากุลีโนป มนุิ ธิติมา   
                อาชานีโย โหติ หิรินิเสโธ   
                สจฺเจน ทนฺโต ทมสา อุเปโต   
                เวทนฺตคู วุสิตพฺรหฺมจริโย   
                ย ฺ ูปนีโต ตมุปวฺหเยถ   
                กาเลน โส ชุหติ ทกฺขิเณยฺเยติ ฯ   
                [๖๖๑] อทฺธา สุยิฏ สุหุต มมยิท   
                ย ตาทิส เวทคุมทฺทสามิ    
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                ตุมฺหาทิสาน หิ อทสฺสเนน   
                อ ฺโ ชโน ภุ ฺชติ หพฺยเสสนฺติ ฯ   
ภุ ฺชตุ ภว โคตโม พฺราหฺมโณ ภวนฺติ ฯ   
                [๖๖๒] คาถาภิคีต เม อโภชเนยฺย   
                สมฺปสฺสต พฺราหฺมณ เนส ธมฺโม   
                คาถาภิคีต ปนุทนฺติ พุทฺธา   
                ธมฺเม สติ พฺราหฺมณ วุตฺติ เรสา   
                อ ฺเน จ เกวลิน มเหสึ   
                ขีณาสว กุกฺกุจฺจวูปสนฺต   
                อนฺเนน ปาเนน อุปฏหสฺสุ   
                เขตฺต ฺหิ ต ปุ ฺเปกฺขสฺส โหตีติ ฯ   
        [๖๖๓]  อถ  กสฺส  จาห  โภ  โคตม  อิม  หพฺยเสส  ทมฺมีติ  ฯ   
น  ขฺวาหนฺต  พฺราหฺมณ  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเก  สมารเก  สพฺรหฺมเก   
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย    สเทวมนุสฺสาย    ยสฺเสโส   หพฺยเสโส   
ภุตฺโต  สมฺมาปริณาม  คจฺเฉยฺย  อ ฺตฺร  ตถาคตสฺส  วา ตถาคตสาวกสฺส   
วา    เตนหิ    ตฺว    พฺราหฺมณ    ต    หพฺยเสส   อปหริเต   วา   
ฉฑฺเฑหิ อปฺปาณเก วา อุทเก โอปลาเปหีติ ฯ   
        [๖๖๔]   อถ   โข  สนฺุทริกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  ต  หพฺยเสส   
อปฺปาณเก   อุทเก   โอปลาเปสิ  ฯ  อถ  โข  โส  หพฺยเสโส  อุทเก   
ปกฺขิตฺโต  วิจิฏายติ  วิฏิจิฏายติ  ๑  สนฺธูปายติ สมฺปธูปายติ ฯ เสยฺยถาป   
#๑ ม. ย.ุ จิจฺจฏายติ จิฏฏิจิฏฏายติ ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 248 

นาม   ผาโล   ทิวสสนฺตตฺโต   อุทเก   ปกฺขิตฺโต  วิจิฏายติ  วิฏิจิฏายติ   
สนฺธูปายติ   สมฺปธูปายติ   เอวเมว   โส  หพฺยเสโส  อุทเก  ปกขิฺตฺโต   
วิจิฏายติ  วิฏิจิฏายติ  สนฺธูปายติ สมฺปธูปายติ ฯ อถ โข สุนฺทรกิภารทฺวาโช   
พฺราหฺมโณ       สวิคฺโค       โลมหฏชาโต      เยน      ภควา   
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๖๖๕]   เอกมนฺต   ิต  โข  สุนฺทริกภารทฺวาช  พฺราหฺมณ  ภควา   
คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                มา พฺราหฺมณ ทารุสมาทหาโน   
                สทฺุธึ อม ฺ ี พหิทฺธา หิ เอต   
                น หิ เตน สุทฺธึ กุสลา วทนฺติ   
                โย พาหิเรน ปรสิุทฺธิมิจฺเฉ   
                หตฺิวา อห พฺราหฺมณ ทารุทาห   
                อชฺฌตฺตเมว ๑ ชลยามิ โชตึ   
                นจฺิจคฺคินี นิจฺจสมาหิตตฺโต   
                อรห อห พฺรหฺมจริย จรามิ   
                มาโน หิ เต พฺราหฺมณ ขาริภาโร   
                โกโธ ธูโม ภสฺมนิมฺโมสวชชฺ   
                ชิวฺหา สุชา หทย โชติาน   
                อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ   
#๑ ม. อชฺฌตฺตเมวุชฺชลยามิ ฯ    
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                ธมฺโม รหโท พฺราหฺมณ สีลติตฺโถ   
                อนาวิโล สพฺภิ สต ปสตฺโถ   
                ยตฺถ หเว เวทคุโน สินาตา   
                อนลฺลคตฺตาว ๑ ตรนฺติ ปาร   
                สจฺจ ธมฺโม สยโม พฺรหฺมจรยิ   
                มชฺเฌสิตา พฺราหฺมณ พฺรหฺมปตฺติ   
                สตุชฺชุภูเตสุ นโม กโรหิ   
                ตมห นร ธมฺมสารีติ พฺรูมีติ ฯ   
        [๖๖๖]   เอว   วุตฺเต   สุนฺทริกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯเปฯ  อ ฺตโร  จ  ปนายสฺมา   
ภารทฺวาโช อรหต อโหสีติ ฯ   
                        ทสม พหุธิติสุตฺต   
        [๖๖๗]  เอก  สมย  ภควา โกสเลสุ วิหรติ อ ฺตรสฺมึ วนสณฺเฑ ฯ   
เตน     โข     ปน     สมเยน    อ ฺตรสฺส    ภารทฺวาชโคตฺตสฺส   
พฺราหฺมณสฺส จตุทฺทส พลพิทฺทา นฏา โหนฺติ ฯ   
        [๖๖๘]   อถ   โข  ภารทฺวาชโคตฺโต  พฺราหฺมโณ  เต  พลิพทฺเท   
คเวสนฺโต   เยน   โส   วนสณฺโฑ   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อทฺทส   
ภควนฺต   ตสฺมึ   วนสณฺเฑ   นิสินฺน   ปลฺลงฺก   อาภุชิตฺวา   อุชุ  กาย   
ปณิธาย   ปรมิุข  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ทิสฺวาน  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต สนฺติเก อิมา คาถาโย อภาสิ   
#๑ ยู. อนลฺลนิคตฺตาว ฯ    
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                นห ๑ นูนิมสสฺ สมณสฺส     พลิพทฺทา จตุทฺทส   
                อชฺชสฏ ึ น ทสิฺสนฺติ        เตนาย สมโณ สุขี   
                นห นูนิมสฺส สมณสฺส        ติลา เขตฺตสฺมิ ปาปกา   
                เอกปณฺณา ทุปณฺณา จ       เตนาย สมโณ สุขี   
                นห นูนิมสฺส สมณสฺส        ตุจฺฉโกฏสฺมิ มูสิกา   
                อุสฺโสฬฺหิกาย นจฺจนฺติ       เตนาย สมโณ สุขี   
                นห นูนิมสฺส สมณสฺส        สนถฺาโร สตฺตมาสิโก   
                อุปฺปาทเกหิ ส ฺฉนฺโน       เตนาย สมโณ สุขี   
                นห นูนิมสฺส สมณสฺส        วิธวา ปุตฺตธีตโร   
                เอกปุตฺตา ทุปุตฺตา จ       เตนาย สมโณ สขีุ   
                นห นูนิมสฺส สมณสฺส        ปงฺคลา ติลกาหตา   
                โสตฺต ปาเทน โปเถติ      เตนาย สมโณ สุขี   
                นห นูนิมสฺส สมณสฺส        ปจฺจูสมฺหิ อิณายิกา   
                เทถ เทถาติ โจเทนฺติ      เตนาย สมโณ สขีุติ ฯ   
        [๖๖๙] นห มยฺห พฺราหฺมณ         พลิพทฺทา จตุทฺทส   
                อชฺชสฏ ึ น ทสิฺสนฺติ        เตนาห พฺราหฺมณ สุขี   
                นห มยฺห พฺราหฺมณ         ติลา เขตฺตสฺมิ ปาปกา   
                เอกปณฺณา ทุปณฺณา จ       เตนาห พฺราหฺมณ สุขี   
                นห มยฺห พฺราหฺมณ         ตุจฺฉโกฏสฺมิ มูสิกา   
                อุสฺโสฬฺหิกาย นจฺจนฺติ       เตนาห พฺราหฺมณ สุขี   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ น หีติ ขายติ ฯ    
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                นห มยฺห พฺราหฺมณ         สนฺถาโร สตฺตมาสิโก   
                อุปฺปาทเกหิ ส ฺฉนฺโน       เตนาห พฺราหฺมณ สุขี   
                นห มยฺห พฺราหฺมณ         วิธวา ปุตฺตธีตโร   
                เอกปุตฺตา ทฺวิปุตฺตา จ      เตนาห พฺราหฺมณ สุขี   
                นห มยฺห พฺราหฺมณ         ปงฺคลา ติลกาหตา   
                โสตฺต ปาเทน โปเถติ      เตนาห พฺราหฺมณ สุขี   
                นห มยฺห พฺราหฺมณ         ปจฺจูสมฺหิ อิณายิกา   
                เทถ เทถาติ โจเทนฺติ      เตนาห พฺราหฺมณ สุขีติ ฯ   
        [๖๗๐]   เอว   วุตฺเต   ภารทฺวาชโคตฺโต   พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาป   
โภ   โคตม   นิกฺกุชฺชิต   วา   อุกฺกชฺุเชยยฺ   ปฏิจฺฉนฺน  วา  วิวเรยฺย   
มูฬฺหสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปชฺโชต  ธาเรยยฺ   
จกฺขุมนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  เอวเมว  โภตา  โคตเมน อเนกปริยาเยน   
ธมฺโม    ปกาสิโต    เอสาห    ภวนฺต    โคตม    สรณ    คจฺฉามิ   
ธมฺม ฺจ    ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ    ลเภยฺยาห    โภโต    โคตมสฺส    สนฺติเก   
ปพฺพชฺช   ลเภยฺย   อุปสมฺปทนฺติ   ฯ   อลตฺถ   โข   ภารทฺวาชโคตฺโต   
พฺราหฺมโณ    ภควโต    สนฺติเก    ปพฺพชฺช    อลตฺถ   อุปสมฺปท   ฯ   
อจิรูปสมฺปนฺโน    จ    ปนายสฺมา    ภารทฺวาโช    เอโก   วูปกฏโ   
อปฺปมตฺโต   อาตาป   ปหิตตฺโต   วิหรนฺโต   น   จิรสฺเสว  ยสฺสตฺถาย   
กุลปุตฺตา    สมฺมเทว    อคารสฺมา    อนคาริย   ปพฺพชนฺติ   ตทนุตฺตร    
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พฺรหฺมจริยปริโยสาน    ทฏิเว    ธมฺเม    สย   อภิ ฺา   สจฺฉิกตฺวา   
อุปสมฺปชฺช    วิหาสิ   ขีณา   ชาติ   วุสติ   พฺรหฺมจรยิ   กต   กรณีย   
นาปร    อิตฺถตฺตายาติ    อพฺภ ฺาสิ   ฯ   อ ฺตโร   จ   ปนายสฺมา   
ภารทฺวาโช อรหต อโหสีติ ฯ   
                        อรหนฺตวคฺโค ปโม ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                ธน ฺชานี จ อกฺโกส        อสุรินฺท พิลงฺคิก   
                อหึสก ชฏา เจว          สุทฺธกิ ฺเจว อคฺคิกา   
                สนฺุทริกา พหุธิติ           เยน จ เต ทสาติ ฯ   
                        ___________________  
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                        อุปาสกวคฺโค ทุติโย   
                        _____________ 
                        ปม กสิสุตฺต   
        [๖๗๑]   เอวมฺเม   สตุ   เอก   สมย  ภควา  มคเธสุ  วิหรติ   
ทกฺขิณาคิริสฺมึ   เอกนาลาย  พฺราหฺมณคาเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน   
กสิภารทฺวาชสฺส    พฺราหฺมณสฺส    ป ฺจมตฺตานิ   นงฺคลสตานิ   ปยุตฺตานิ   
โหนฺติ วปฺปกาเล ฯ   
        [๖๗๒]  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย   
เยน    กสิภารทฺวาชสฺส    พฺราหฺมณสฺส    กมฺมนโฺต   เตนุปสงฺกมิ   ฯ   
เตน   โข   ปน   สมเยน   กสิภารทฺวาชสฺส   พฺราหฺมณสฺส  ปริเวสนา   
วตฺตติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  เยน  ปริเวสนา  เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา   
เอกมนฺต      อฏาสิ     ฯ     อทฺทสา     โข     กสิภารทฺวาโช   
พฺราหฺมโณ    ภควนฺต   ปณฺฑาย    ิต   ทิสฺวาน   ภควนฺต   เอตทโวจ   
อห   โข   สมณ   กสามิ   จ   วปามิ   จ  กสิตฺวา  จ  วปตฺวา  จ   
ภุ ฺชามิ   ตฺวมฺป   สมณ   กส  จ  วปสฺสุ  จ  กสิตฺวา  จ  วปตฺวา  จ   
ภุ ฺชสฺสูติ  ฯ  อหมฺป  โข  พฺราหฺมณ  กสามิ  จ  วปามิ  จ  กสิตฺวา  จ   
วปตฺวา  จ  ภุ ฺชามีติ  ฯ  น  โข  ปน  มย  ปสฺสาม  โภโต  โคตมสฺส   
ยุค   วา  นงฺคล  วา  ผาล  วา  ปาจน  วา  พลิพทฺเท  วา  อถ  จ    
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ปน   ภว   โคตโม   เอวมาห   อหมฺป   โข   พฺราหฺมณ   กสามิ  จ   
วปามิ จ กสิตฺวา จ วปตฺวา จ ภุ ฺชามีติ ฯ   
        [๖๗๓]   อถ   โข  กสิภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
                กสฺสโก ปฏิชานาสิ      น จ ปสฺสามิ เต กสึ   
                กสฺสโก ปุจฺฉิโต พฺรูหิ    กถ ชาเนมุ ต กสินฺติ ฯ   
        [๖๗๔] สทฺธา พีช ตโป วุฏ ิ    ป ฺา เม ยุคนงฺคล   
                หริิ อีสา มโน โยตฺต    สติ เม ผาลปาจน   
                กายคุตฺโต วจีคุตฺโต     อาหาเร อุทเร ยโต   
                สจฺจ กโรมิ นทิฺทาน     โสรจฺจ เม ปโมจน   
                วิรยิ เม ธุรโธรยหฺ     โยคกฺเขมาธิวาหน   
                คจฺฉติ อนิวตฺตนฺต       ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจติ   
                เอวเมสา กสี กฏา    สา โหติ อมตปฺผลา   
                เอต กสึ กสิตฺวาน      สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ ฯ   
ภุ ฺชตุ  ภว  โคตโม  กสฺสโก  ภว  ย ฺหิ  ภว  โคตโม  อมตปผฺลป  ๑   
กสตีติ ฯ   
                [๖๗๕] คาถาภิคีต เม อโภชเนยฺย   
                สมฺปสฺสต พฺราหฺมณ เอส ๒ ธมฺโม   
                คาถาภิคีต ปนุทนฺติ พุทฺธา   
                ธมฺเม สติ พฺราหฺมณ วุตฺติ เรสา   
#๑ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร กสึ อิติ ทิสฺสติ ฯ ๒ เนส ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 255 

                อ ฺเน จ เกวลิน มเหสึ   
                ขีณาสว กุกฺกุจฺจวูปสนฺต   
                อนฺเนน ปาเนน อุปฏหสฺสุ   
                เขตฺต ฺหิ ต ปุ ฺเปกฺขสฺส โหตีติ ฯ   
        [๖๗๖]    เอว   วุตฺเต   กสิภารทฺวาโช   พฺราหฺมโณ   ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ   
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
                        ทุติย อุทยสุตฺต   
        [๖๗๗]    สาวตฺถีนทิาน   ฯ   อถ   โข   ภควา   ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   อุทยสฺส   พฺราหฺมณสฺส   นิเวสน   
เตนุปสงฺกมิ    ฯ    อถ   โข   อุทโย   พฺราหฺมโณ   ภควโต   ปตฺต   
โอทเนน ปูเรสิ ฯ   
        [๖๗๘]  ทุติยมฺป โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย   
เยน     อุทยสฺส     พฺราหฺมณสฺส     นิเวสน     เตนปุสงฺกมิ     ฯ   
ทุติยมฺป โข อุทโย พฺราหฺมโณ ภควโต ปตฺต โอทเนน ปูเรสิ ฯ   
        [๖๗๙]  ตติยมฺป โข ภควา ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย   
เยน     อุทยสฺส     พฺราหฺมณสฺส     นิเวสน     เตนปุสงฺกมิ     ฯ   
ตติยมฺป   โข   อุทโย   พฺราหฺมโณ  ภควโต  ปตฺต  โอทเนน  ปูเรตฺวา   
ภควนฺต     เอตทโวจ    ปกฏกฺวาย    สมโณ    โคตโม    ปุนปปฺุน   
อาคจฺฉตีติ ฯ    
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                [๖๘๐] ปุนปฺปนุ เจว วปนฺติ พีช   
                ปนุปฺปุน วสฺสติ เทวราชา   
                ปนุปฺปุน เขตฺต กสนฺติ กสฺสกา   
                ปนุปฺปุน ธ ฺมุเปนฺติ รฏ   
                ปนุปฺปุน ยาจกา ยาจยนฺติ   
                ปนุปฺปุน ทานปตี ททนฺติ   
                ปนุปฺปุน ทานปตี ททิตฺวา   
                ปนุปฺปุน สคฺคมุเปนฺติ าน   
                ปนุปฺปุน ขีรณิกา ทุหนฺติ   
                ปนุปฺปุน วจฺโฉ อุเปติ มาตร   
                ปนุปฺปุน กิลมติ ผนฺทติ จ    
                ปนุปฺปุน คพฺภมุเปติ มนฺโท   
                ปนุปฺปุน ชายติ มิยฺยติ จ   
                ปนุปฺปุน สีวถกิ หรนฺติ   
                มคฺค ฺจ ลทฺธา อปุนพฺภวาย   
                ปนุปฺปุน ๑ ชายติ ภูริป ฺโติ ฯ   
        [๖๘๑]   เอว   วุตฺเต   อุทโย  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ  อุปาสก  ม   
ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
#๓ ม. ยุ. นสทฺโท ทิสฺสติ ฯ    
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                        ตติย เทวหิตสุตฺต   
        [๖๘๒]  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  ...  เตน  โข ปน สมเยน   
ภควา   วาเตหาพาธิโก   โหติ   ฯ   อายสฺมา  จ  อุปวาโณ  ภควโต   
อุปฏาโก   โหติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  อุปวาณ  อามนฺเตสิ   
อิงฺฆ   เม   ตฺว   อุปวาณ   อุโณฺหทก   ชานาหีติ   ฯ  เอว  ภนฺเตติ   
โข  อายสฺมา  อุปวาโณ  ภควโต  ปฏิสสฺุตฺวา นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย   
เยน      เทวหิตสฺส      พฺราหฺมณสฺส      นิเวสน      เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ตุณฺหีภูโต เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๖๘๓]   อทฺทสา  โข  เทวหิโต  พฺราหฺมโณ  อายสฺมนฺต  อุปวาณ   
ตุณฺหีภูต    เอกมนฺต     ิต   ทิสฺวาน   อายสฺมนฺต   อุปวาณ   คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
                ตุณฺหีภูโต ภว ติฏ        มณฺุโฑ สงฺฆาฏิปารุโต   
                ก ึปตฺถยาโน กึ เอส      กึ น ุยาจิตุมาคโตติ ฯ   
        [๖๘๔] อรห สุคโต โลเก        วาเตหาพาธิโก มุนิ   
                สเจ อุโณฺหทก อตฺถิ       มุนโิน เทหิ พฺราหฺมณ   
                ปชูิโต ปชูเนยฺยาน        สกกฺเรยฺยาน สกกฺโต   
                อปจิโต อปจิเนยฺยาน ๑   ตสฺส อิจฺฉามิ หาตเวติ ฯ   
        [๖๘๕]  อถ  โข  เทวหิโต  พฺราหฺมโณ  อุโณฺหทกสฺส กาช ปุริเสน   
คาหาเปตฺวา  ผาณิตสฺส  จ  ปฏุ  จ  อายสฺมโต  อุปวาณสฺส  ปาทาสิ  ฯ   
อถ   โข  อายสฺมา  อุปวาโณ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมตฺิวา   
#๑ ม. ย.ุ อปเจยฺยาน ฯ    
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ภควนฺต   อุโณฺหทเกน   นฺหาเปตฺวา   อุโณฺหทเกน  ผาณิต  อาโลเฬตฺวา   
ภควโต ปาทาสิ ฯ อถ โข ภควโต โส อาพาโธ ปฏิปฺปสฺสมฺภิ ฯ   
        [๖๘๖]  อถ  โข  เทวหิโต  พฺราหฺมโณ  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  เทวหิโต   
พฺราหฺมโณ ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                กตฺถ ทชชฺา เทยฺยธมฺม     กตฺถ ทินฺน มหปฺผล   
                กถ หิ ยชมานสฺส         กตฺถ ๑ อิชฺฌติ ทกฺขิณาติ ฯ   
        [๖๘๗] ปุพฺเพนิวาส โย เวทิ      สคฺคาปาย ฺจ ปสฺสติ   
                อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต      อภิ ฺา โวสิโต มุนิ   
                เอตฺถ ทชชฺา เทยฺยธมฺม    เอตฺถ ทินฺน มหปฺผล   
                เอว หิ ยชมานสฺส        เอว อิชฺฌติ ทกฺขิณาติ ฯ   
        [๖๘๘]   เอว  วุตฺเต  เทวหิโต  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ  อุปาสก  ม   
ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
                        จตุตฺถ มหาสาลสุตฺต   
        [๖๘๙]  สาวตฺถินิทาน  ฯ  อถ  โข  อ ฺตโร  พฺราหฺมณมหาสาโล   
ลูโข   ลูขปาปุรโณ   ๒   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควตา   สทธฺึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ   โข   ต  พฺราหฺมณมหาสาล           
#๑ ม. ย.ุ กถ ฯ ๒ ม. ลูขปาวุรโณ ฯ    
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ภควา   เอตทโวจ   กินฺน ุ  ตฺว   พฺราหฺมณ   ลูโข   ลขูปาปุรโณติ  ฯ   
อิธ  เม  โภ  โคตม  จตฺตาโร  ปุตฺตา  เต  ม ทาเรหิ สปุจฺฉ ๑ ฆรา   
นิกฺขาเมนฺตีติ ฯ   
        [๖๙๐]  เตนหิ  ตฺว  พฺราหฺมณ  อิมา  คาถาโย  ปริยาปุณิตฺวา ๒   
สภาย มหาชนกาเย สนฺนิปติเต ปุตฺเตสุ จ สนฺนิสินเฺนสุ ภาสสฺสุ   
                เยหิ ชาเตหิ นนฺทิสฺส      เยส ฺจ ภวมิจฺฉิส   
                เต ม ทาเรหิ สปุจฺฉ      สาว วาเทนฺติ สูกร   
                อสนฺตา กิร ม ชมฺมา      ตาต ตาตาติ ภาสเร   
                รกขฺสา ปุตฺตรูเปน        เตน ชหนฺติ วโยคต   
                อสฺโสว ชิณฺโณ นิพฺโภโค    ขาทนา อปนียติ   
                พาลกาน ปตา เถโร      ปราคาเรสุ ภิกฺขติ   
                ทณฺโฑว กิร เม เสยฺโย    ย ฺเจ ปุตฺตา อนสฺสวา   
                จณฺฑมฺป โคณ วาเรติ      อโถ จณฺฑมฺป กุกฺกุร   
                อนฺธกาเร ปุเร โหติ      คมภีฺเร คาธเมธติ   
                ทณฺฑสฺส อานุภาเวน       ขลิตฺวา ปฏิติฏตีติ ฯ   
        [๖๙๑]  อถ  โข  โส  พฺราหฺมณมหาสาโล  ภควโต  สนฺติเก อิมา   
คาถาโย   ปรยิาปุณิตฺวา   สภาย   มหาชนกาเย   สนฺนิปติเต   ปตฺุเตสุ   
จ สนฺนิสินฺเนสุ อภาสิ   
                เยหิ ชาเตหิ นนฺทิส       เยส ฺจ ภวมิจฺฉิส   
#๑ ทาเรหิ สปุจฺฉา อิติป ปาเน ภวิตพฺพ ฯ ๒ โป. ปฏิสฺสุณิตฺวา ฯ    
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                เต ม ทาเรหิ สปุจฺฉ      สาว วาเทนฺติ สูกร   
                อสนฺตา กิร ม ชมฺมา      ตาต ตาตาติ ภาสเร   
                รกขฺสา ปุตฺตรูเปน        เต ชหนฺติ วโยคต   
                อสฺโสว ชิณฺโณ นิพฺโภโค    ขาทนา อปนียติ                                
                พาลกาน ปตา เถโร      ปราคาเรสุ ภิกฺขติ   
                ทณฺโฑว กิร เม เสยฺโย    ย ฺเจ ปุตฺตา อนสฺสวา   
                จณฺฑมฺป โคณ วาเรติ      อโถ จณฺฑมฺป กุกฺกุร   
                อนฺธกาเร ปุเร โหติ      คมภีฺเร คาธเมธติ   
                ทณฺฑสฺส อานุภาเวน       ขลิตฺวา ปฏิติฏตีติ ฯ   
        [๖๙๒]   อถ   โข   น  พฺราหฺมณมหาสาล  ปุตฺตา  ฆร  เนตฺวา   
นฺหาเปตฺวา ปจฺเจก ทุสฺสยุเคน อจฺฉาเทสุ ฯ อถ โข โส พฺราหฺมณมหาสาโล   
เอก   ทุสฺสยคุ   อาทาย   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควตา   สทธฺึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   วีติสาเรตฺวา   
เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  พฺราหฺมณมหาสาโล   
ภควนฺต     เอตทโวจ    มย    โภ    โคตม    พฺราหฺมณา    นาม   
อาจริยสฺส   อาจริยธน   ปริเยสาม   ปฏิคฺคณฺหาตุ   เม   ภว  โคตโม   
อาจริโย ๑ อาจริยภาคนฺติ ๒ ฯ ปฏิคฺคเหสิ ภควา อนุกมฺป อุปาทาย ฯ   
        [๖๙๓]   อถ   โข  โส  พฺราหฺมณมหาสาโล  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   ฯเปฯ   อุปาสก   ม  ภว  โคตโม  ธาเรตุ   
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ อาจริโยติ ปท นตฺถิ ฯ ๒ ม. ย.ุ อาจริยธน ฯ    
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                        ป ฺจม มานตฺถทฺธสุตฺต   
        [๖๙๔]   สาวตฺถินิทาน  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  มานตฺถทโฺธ   
นาม   พฺราหฺมโณ  สาวตฺถิย  ปฏิวสติ  ฯ  โส  เนว  มาตร  อภิวาเทติ   
น ปตร อภิวาเทติ น อาจริย อภิวาเทติ น เชฏภาตร อภิวาเทติ ฯ   
        [๖๙๕]  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  มหติยา ปริสาย ปริวุโต   
ธมฺม   เทเสติ   ฯ   อถ   โข  มานตฺถทฺธสฺส  พฺราหฺมณสฺส  เอตทโหสิ   
อย   โข   สมโณ   โคตโม  มหติยา  ปรสิาย  ปริวุโต  ธมฺม  เทเสติ   
ยนฺนูนาห   เยน   สมโณ   โคตโม   เตนุปสงฺกเมยฺย  สเจ  ม  สมโณ                  
โคตโม   อาลปสฺสติ   อหมฺป   ต   อาลปสฺสามิ   โน  เจ  ม  สมโณ   
โคตโม  อาลปสฺสติ  อหมฺป  ต  นาลปสฺสามีติ  ฯ  อถ  โข  มานตฺถทฺโธ   
พฺราหฺมโณ    เยน    ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    [๑]-   
เอกมนฺต  อฏาสิ  ฯ อถ โข ภควา [๒]- นาลปติ ฯ อถ โข มานตฺถทฺโธ   
พฺราหฺมโณ   นาย   สมโณ   โคตโม   กิ ฺจิ   ชานาตีติ   ตโตว   ปนุ   
นิวตฺติตุกาโม อโหสิ ฯ   
        [๖๙๖]   อถ   โข   ภควา  มานตฺถทฺธสฺส  พฺราหฺมณสฺส  เจตสา   
เจโตปริวิตกฺกม ฺาย มานตฺถทฺธ พฺราหฺมณ คาถาย อชฺฌภาสิ   
                น มาน พฺราหฺมณ สาธุ      อตฺถิ กสฺสีธ พฺราหฺมณ   
                เยน อตฺเถน อาค ฺฉิ ๓    ตเมวมนุพฺรูหเยติ ฯ   
        [๖๙๗]   อถ   โข   มานตฺถทฺโธ  พฺราหฺมโณ  จิตฺต  เม  สมโณ   
โคตโม  ชานาตีติ  ตตฺเถว  ภควโต  ปาเทสุ  สิรสา  นิปติตฺวา  ภควโต   
#๑ โป. ม. ยุ. เอตฺถนฺตเร ตุณฺหีภูโตติ ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ย.ุ ต นาลป ฯ ๓ ม. ยุ.   
#อาคจฺฉิ ฯ    
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ปาทานิ   มุเขน   ปริจุมฺพติ  ปาณีหิ  จ  ปริสมฺพาหติ  นาม  จ  สาเวติ   
มานตฺถทฺธาห   โภ   โคตม  มานตฺถทธฺาห  โภ  โคตมาติ  ฯ  อถ  โข   
สา  ปริสา  อพฺภูตจิตฺตชาตา  ๑  อโหส ิ อจฺฉริย  วต  โภ  อพฺภูต วต   
โภ   อย ฺหิ   มานตฺถทฺโธ   พฺราหฺมโณ   เนว   มาตร  อภิวาเทติ  น   
ปตร   อภิวาเทติ   น  อาจริย  อภิวาเทติ  น  เชฏภาตร  อภิวาเทติ   
อถ   จ   ปน   สมโณ   โคตโม  เอวรูป  ปรมนิปจฺจการ  กโรตีติ  ฯ   
อถ   โข   ภควา   มานตฺถทฺธ   พฺราหฺมณ   เอตทโวจ  อล  พฺราหฺมณ   
อุฏเหิ สเก อาสเน นิสีท ยโต เต มย ิจิตฺต ปสนฺนนฺติ ฯ   
        [๖๙๘]  อถ  โข  มานตฺถทฺโธ  พฺราหฺมโณ  สเก อาสเน นิสีทิตฺวา   
ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                เกสุ น มาน กยิราถ      กถ สวฺสฺส ๒ สคารโว   
                กฺยสฺส อปจิตา อสฺสุ       กฺยสฺส สาธุ สุปชูิตาติ ฯ   
        [๖๙๙] มาตรี ปตริ วาป         อโถ เชฏมฺหิ ภาตริ   
                อาจริเย จตุตฺถมฺห ิ[๓]-   เตสุ อสฺส สคารโว   
                ตฺยสฺส อปจิตา อสฺสุ       เต จสฺสุ สาธุ ปูชิตา   
                อรหนฺเต สีตีภูเต         กตกจฺิเจ อนาสเว   
                นหิจฺจ มาน อตฺถทฺโธ      เตน อนุสเยน ๔ อนุตฺตเรติ ฯ   
        [๗๐๐]  เอว  วุตฺเต  มานตฺถทฺโธ  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ  อุปาสก  ม   
ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
#๑ ม. อพฺภุตวิตฺตชาตา ฯ ๒ ม. เกสุ จสฺส ฯ ย.ุ เกสุ อสฺส ฯ ๓ ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร   
#เตสุ น มาน กยิราถาติ ทสิฺสติ ฯ ๔ ม. เต นมสฺเส ฯ ยุ. นมสฺส ฯ    
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                        ฉฏ ปจฺจนิกสุตฺต   
        [๗๐๑]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม     ฯ     เตน     โข    ปน    สมเยน    ปจฺจนิกสาโต   
นาม   พฺราหฺมโณ   สาวตฺถิย   ปฏิวสติ   ฯ   อถ  โข  ปจฺจนิกสาตสฺส   
พฺราหฺมณสฺส     เอตทโหสิ     ยนฺนูนาห    เยน    สมโณ    โคตโม   
เตนุปสงฺกเมยฺย   ย  ยเทว  สมโณ  โคตโม  ภาสิสฺสติ  ต  ตเทวสฺสาห   
ปจฺจนิกาสฺสนฺติ ฯ   
        [๗๐๒]  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  อชฺโฌกาเส  จงฺกมติ ฯ   
อถ    โข    ปจฺจนิกสาโต   พฺราหฺมโณ   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   จงฺกมนฺต   อนุจงฺกมมาโน  ภควนฺต  เอตทโวจ   
ภณ สมณ ธมฺมนฺติ ฯ   
        [๗๐๓] น ปจฺจนิกสาเตน        สุวิชาน สุภาสิต   
                อุปกฺกิลิฏจิตฺเตน        สารมฺภ พหุเตน ๑ จ   
                โย จ วิเนยฺย สารมฺภ    อปฺปสาท ฺจ เจตโส                              
                อาฆาต ปฏินิสฺสชฺช       สเจ ๒ ช ฺา สุภาสิตนฺติ ฯ   
        [๗๐๔]  เอว  วุตฺเต  ปจฺจนิกสาโต  พฺราหฺมโณ ภควนฺต เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ  อุปาสก  ม   
ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
                        สตฺตม นวกมฺมิกสุตฺต   
        [๗๐๕]   เอก   สมย   ภควา   โกสเลสุ   วิหรติ   อ ฺตรสฺมึ   
#๑ โป. ม. ยุ. พหุเลน ฯ ๒ ม. ย.ุ สเว ฯ    
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วนสณฺเฑ   ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  นวกมฺมิกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ   
ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  กมฺมนฺต  การาเปติ  ฯ  อทฺทสา โข นวกมฺมิกภารทฺวาโช   
พฺราหฺมโณ      ภควนฺต      อ ฺตรสฺมึ      สาลรุกฺขมูเล     นิสินนฺ   
ปลฺลงฺก   อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ฯ   
ทิสฺวานสฺส    เอตทโหสิ    อห    โข    อิมสฺมึ   วนสณฺเฑ   กมฺมนฺต   
การาเปนฺโต รมามิ อย สมโณป ๑ ก ึการาเปนฺโต รมตีติ ฯ   
        [๗๐๖]   อถ  โข  นวกมฺมิกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  เยน  ภควา   
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                เก นุ กมฺมนฺตา กยิรนฺติ    ภิกฺขุ สาลวเน ภว   
                ยเทกโก อร ฺสฺมึ        รตึ วินฺทติ โคตโมติ ฯ   
                [๗๐๗] น จ เม วนสฺมึ กรณียมตฺถิ   
                อุจฺฉินฺนมูล เม วน วิสูก   
                สวฺาห วเน นิพฺพนโถ วิสลฺโล   
                เอโก รเม อรตึ วิปฺปหายาติ ฯ   
        [๗๐๘]   เอว   วุตฺเต  นวกมฺมิกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ   
อุปาสก ม ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
                        อฏม กฏหารสุตฺต                                         
        [๗๐๙]   เอก   สมย   ภควา   โกสเลสุ   วิหรติ   อ ฺตรสฺมึ   
วนสณฺเฑ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  อ ฺตรสฺส  ภารทฺวาชโคตฺตสฺส   
#๑ ม. ย.ุ สมโณ โคตโม ฯ    
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พฺราหฺมณสฺส   สมฺพหุลา  อนฺเตวาสิกา  กฏหารกา  มาณวกา  เยน  โส   
วนสณฺโฑ    เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา    อททฺสสุ   ภควนฺต   ตสฺมึ   
วนสณฺเฑ   นิสินฺน   ปลลฺงฺก   อาภุชิตฺวา   อุชุ   กาย  ปณิธาย  ปริมุข   
สตึ    อุปฏเปตฺวา    ทิสฺวาน   เยน   ภารทฺวาชโคตฺโต   พฺราหฺมโณ   
เตนุปสงฺกมึสุ    อุปสงฺกมิตฺวา   ภารทฺวาชโคตฺต   พฺราหฺมณ   เอตทโวจุ   
ยคฺเฆ   ภว   ชาเนยฺย   อสกุสฺมึ   วนสณฺเฑ  สมโณ  โคตโม  นสิินฺโน   
ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา อุชุ กาย ปณิธาย ปริมุข สตึ อุปฏเปตฺวาติ ฯ   
        [๗๑๐]  อถ  โข  ภารทฺวาชโคตฺโต  พฺราหฺมโณ  เตหิ  มาณวเกหิ   
สทฺธ ึ  เยน   โส   วนสณฺโฑ   เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อทฺทส  ๑   
ภควนฺต   ตสฺมึ   วนสณฺเฑ   นิสินฺน   ปลฺลงฺก   อาภุชิตฺวา   อุชุ  กาย   
ปณิธาย    ปริมุข    สตึ    อุปฏเปตฺวา    ทิสฺวาน    เยน   ภควา   
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                คมฺภีรรูเป พหุเภรเว วเน   
                สุ ฺ อร ฺ วิชน วิคาหิย   
                อนิ ฺชมาเนน หิเตน วคฺคุนา   
                สจุารุรูป วต ภิกฺขุ ฌายสิ   
                น ยตฺถ คีต นป ยตฺถ วาทิต   
                เอโก อร ฺเ วนวสฺสิโต มุนิ   
                อจฺเฉรรูป ปฏิภาติ ม อิท   
                ยเทกโก ปติมโน วเน วเส   
#๑ ม. ย.ุ อททฺสา โข ฯ    
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                ม ฺามห โลกาธิปติสหพฺยต   
                อากงฺขมาโน ติทิว อนุตฺตร   
                กสฺมา ภว วิชนมร ฺมสฺสิโต   
                ตโป อิธ กุพฺพติ ๑ พฺรหฺมปตฺติยาติ ฯ   
                [๗๑๑] ยากาจิ กงฺขา อภินนฺทนา วา   
                อเนกธาตูสุ ปุถู สทา สิตา   
                อ ฺาณมูลปฺปภวา ปชปฺปตา   
                สพฺพา มยา พฺยนฺตีกตา สมูลิกา   
                สวฺาห อกงฺโข อสิโต อนุปโย   
                สพฺเพสุ ธมฺเมสุ วิสุทฺธทสฺสโน   
                ปปฺปุยฺย สมฺโพธิมนุตฺตร สิว   
                ฌายามห พฺรหฺมรโห วิสารโหติ ฯ   
        [๗๑๒]   เอว   วุตฺเต   ภารทฺวาชโคตฺโต   พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
เอตทโวจ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ   
อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
                        นวม มาตุโปสกสุตฺต   
        [๗๑๓]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   อถ   โข  มาตุโปสโก  พฺราหฺมโณ   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   
สมฺโมทนีย   กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺโน   โข   มาตุโปสโก   พฺราหฺมโณ   ภควนฺต   เอตทโวจ  อห ฺหิ   
#๑ โป. ม. ยุ. กุพฺพสิ ฯ    
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โภ   โคตม   ธมฺเมน   ภิกขฺ   ปริเยสามิ  ธมฺเมน  ภิกขฺ  ปริเยสิตฺวา   
มาตาปตโร    โปเสม ิ  กจฺจาห   โภ   โคตม   เอวการี   กิจฺจการี   
โหมีติ   ฯ   ตคฺฆ   ตฺว   พฺราหฺมณ   เอวการี  กิจฺจการี  อโหส ิ โย   
โข   พฺราหฺมณ   ธมฺเมน   ภิกฺข  ปริเยสติ  ธมฺเมน  ภิกฺข  ปริเยสิตฺวา   
มาตาปตโร โปเสติ พหุ โส ปุ ฺ ปสวตีติ ฯ   
        [๗๑๔] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                โย มาตร ปตร วา       มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ   
                ตาย น ปาริจริยาย       มาตาปตูสุ ปณฺฑิตา   
                อิเธว น ปสสนฺติ         เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ ฯ   
        [๗๑๕]  เอว  วุตฺเต  มาตุโปสโก  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ  อุปาสก  ม   
ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
                        ทสม ภิกฺขกสุตฺต   
        [๗๑๖]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  อถ  โข ภิกฺขโก พฺราหฺมโณ เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควตา    สทฺธึ   สมโฺมทิ   สมฺโมทนีย   
กถ  สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน โข   
ภิกฺขโก    พฺราหฺมโณ    ภควนฺต   เอตทโวจ   อหมสฺมิ   โภ   โคตม   
ภิกฺขโก ภวมฺป ภิกฺขโก อิธ โน กึ นานากรณนฺติ ฯ   
        [๗๑๗] น เตน ภิกฺขโก โหติ      ยาวตา ภิกฺขเต ปเร   
                วิสฺส ธมฺม สมาทาย               ภิกฺขุ โหติ น ตาวตา    
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                โยธ ปุ ฺ ฺจ ปาป ฺจ      ปวาเหตฺวา ๑ พฺรหฺมจริย   
                สงฺขาย โลเก จรติ       ส เว ภิกฺขูติ วุจฺจตีติ ฯ   
        [๗๑๘]   เอว   วุตฺเต  ภิกฺขโก  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ  อุปาสก  ม   
ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ   
                        เอกาทสม สงฺครวสุตฺต   
        [๗๑๙]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  สงฺครโว   
นาม   พฺราหฺมโณ   สาวตฺถิย  ปฏิวสติ  อุทกสุทฺธิโก  อุทเกน  สทฺุธึ  ๒   
ปจฺเจติ   สายปาต   อุทโกโรหณานุโยคมนุยุตฺโต   วิหรติ   ฯ  อถ  โข   
อายสฺมา    อานนฺโท    ปพฺุพณฺหสมย    นิวาเสตฺวา    ปตฺตจีวรมาทาย   
สาวตฺถิย   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   สาวตฺถิย   ปณฺฑาย   จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต   
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต     เยน     ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
        [๗๒๐]   เอกมนฺต   นิสินฺโน   โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต   
เอตทโวจ    อิธ    ภนฺเต   สงฺครโว   นาม   พฺราหฺมโณ   สาวตฺถิย   
ปฏิวสติ     อุทกสุทฺธิโก     อุทเกน     สุทฺธึ    ปจฺเจติ    สายปาต   
อุทโกโรหณานุโยคมนุยุตฺโต    วิหรติ    สาธุ    ภนฺเต   ภควา   เยน   
สงฺครวสฺส  พฺราหฺมณสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป  อุปาทายาติ  ฯ   
อธิวาเสสิ   ภควา   ตุณฺหีภาเวน   ฯ   อถ   โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   เยน   สงฺครวสฺส  พฺราหฺมณสฺส  นิเวสน   
#๑ ม. ย.ุ พาหิตฺวา ฯ ๒ ม. ปริสุทฺธ ึฯ    
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เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ป ฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ   
        [๗๒๑]  อถ  โข  สงฺครโว  พฺราหฺมโณ  เยน  ภควา เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควตา   สทฺธึ   สมฺโมทิ   สมฺโมทนีย   กถ   สาราณีย   
วีติสาเรตฺวา   เอกมนฺต   นสิีทิ   ฯ   เอกมนฺต   นิสินนฺ  โข  สงฺครว   
พฺราหฺมณ   ภควา   เอตทโวจ   สจฺจ  กิร  ตฺว  พฺราหฺมณ  อุทกสุทฺธิโก   
อุทเกน     สทฺุธึ    ปจฺเจสิ    สายปาต    อุทโกโรหณานุโยคมนุยุตฺโต   
วิหรสีติ   ฯ   เอว   โภ   โคตมาติ   ฯ   ก ึ  ปน   ตฺว  พฺราหฺมณ   
อตฺถวส   สมปฺสฺสมาโน   อุทกสุทฺธิโก  อุทเกน  สทฺุธึ  ปจฺเจสิ  สายปาต   
อุทโกโรหณานุโยคมนุยุตฺโต   วิหรสติี   ฯ   อิธ   เม   โภ  โคตม  ย   
ทิวา    ปาปกมฺม   กต   โหติ   ต   สย   นฺหาเนน   ปวาเหมิ   ย   
รตฺตึ   ปาปกมฺม   กต   โหติ   ต  ปาต  นฺหาเนน  ปวาเหมิ  อิม  จ   
ขฺวาห   โภ   โคตม   อตฺถวส   สมฺปสสฺมาโน   อุทกสุทฺธิโก   อุทเกน   
สุทฺธึ ปจฺเจมิ สายปาต อุทโกโรหณานโุยคมนุยุตฺโต วิหรามีติ ฯ   
                [๗๒๒] ธมฺโม รหโท พฺราหฺมณ สีลติตฺโถ   
                อนาวิโล สพฺภิ สต ปสตฺโถ   
                ยตฺถ หเว เวทคุโน สินาตา   
                อนลฺลคตฺตาว ตรนฺติ ปารนฺติ ฯ   
        [๗๒๓]   เอว  วุตฺเต  สงฺครโว  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ   
อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  ฯเปฯ  อุปาสก  ม   
ภว โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณงฺคตนฺติ ฯ    
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                        ทฺวาทสม โขมทุสฺสสุตฺต   
        [๗๒๔]   เอวมฺเม   สตุ   เอก   สมย  ภควา  สกเฺกสุ  วิหรติ   
โขมทุสฺสนฺนาม   สกฺยาน   นิคโม   ฯ   อถ   โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา   ปตฺตจีวรมาทาย   โขมทุสฺส   ปณฺฑาย   ปาวิสิ   ฯ  เตน   
โข   ปน   สมเยน   โขมทุสฺสกา  พฺราหฺมณคหปติกา  สภาย  สนฺนิปติตา   
โหนฺติ  เกนจิเทว  กรณีเยน  ฯ  เทโว  จ  เอกเมก ผุสายติ ฯ อถ โข   
ภควา   เยน   สา   สภา  เตนุปสงฺกมิ  ฯ  อทฺทสสุ  โข  โขมทุสสฺกา   
พฺราหฺมณคหปติกา   ภควนฺต   ทรูโตว   อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวาน  เอตทโวจุ   
เก จ มุณฺฑกา สมณกา เก จ สภาธมฺม ชานิสฺสนฺตีติ ฯ   
        [๗๒๕]  อถ  โข  ภควา  โขมทุสฺสเก  พฺราหฺมณคหปติเก  คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
                เนสา สภา ยตฺถ น สนฺติ สนโฺต   
                สนฺโต น เต เย น วทนฺติ ธมมฺ   
                ราค ฺจ โทส ฺจ ปหาย โมห   
                ธมฺม วทนฺตา จ ภวนฺติ สนฺโตติ ฯ   
        [๗๒๖]   เอว   วุตฺเต   โขมทุสสฺกา  พฺราหฺมณคหปติกา  ภควนฺต   
เอตทโวจุ   อภิกฺกนฺต   โภ   โคตม  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาป   
โภ   โคตม   นิกฺกุชฺชิต   วา   อุกฺกชฺุเชยยฺ   ปฏิจฺฉนฺน  วา  วิวเรยฺย   
มูฬฺหสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปชฺโชต  ธาเรยยฺ   
จกฺขุมนฺโต     รูปานิ     ทกฺขนฺตีติ    เอวเมว    โภตา    โคตเมน    
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อเนกปริยาเยน   ธมฺโม   ปกาสิโต   เอเต  มย  ภวนตฺ  โคตม  สรณ   
คจฺฉาม    ธมมฺ ฺจ    ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ    อุปาสเก    โน   ภว   โคตโม   
ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปเต สรณงฺคเตติ ฯ   
                        อุปาสกวคฺโค ทุติโย ฯ   
                                ตสฺสทฺุทาน   
                กสี อุทโย เทวหิโต         อ ฺตรมหาสาล   
                มานตฺถทฺธ ฺจ ปจฺจนิก ฺจ      นวกมฺม กฏหาร   
                มาตุโปสก ภิกฺขโก สงฺครโว   โขมทุสฺเสน ทฺวาทสาติ ฯ   
                        พฺราหฺมณสยุตฺต สมตฺต   
                                __________  
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                                วงฺคีสสยุตฺต   
                                _____________ 
                                ปม นิกฺขนฺตสุตฺต   
        [๗๒๗]   เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  อายสฺมา  วงฺคีโส  อาฬวิย   
วิหรติ   อคฺคาฬเว   เจติเย   อายสฺมตา   นิโคฺรธกปฺเปน  อุปชฌฺาเยน   
สทฺธึ   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน  อายสฺมา  วงฺคีโส  นโว  โหติ   
อจิรปพฺพชิโต โอหิยฺยโก วิหารปาโล ฯ   
        [๗๒๘]  อถ  โข  สมพฺหุลา  อิตฺถโิย สมลงฺกรตฺิวา เยนาราโม ๑   
เตนุปสงฺกมึสุ   วิหารเปกฺขิกาโย   ฯ   อถ   โข  อายสฺมโต  วงฺคีสสฺส   
ตา   อิตฺถิโย   ทิสฺวา  อนภิรติ  อุปฺปชชฺติ  ราโค  จิตฺต  อนุทฺธเสติ  ฯ   
อถ   โข   อายสฺมโต   วงฺคีสสฺส   เอตทโหสิ   อลาภา  วต  เม  น   
วต   เม   ลาภา   ทุลลฺทฺธ   วต   เม   น  วต  เม  สลุทฺธ  ยสฺส   
เม   อนภิรติ   อุปฺปนฺนา  ราโค  จิตฺต  อนุทฺธเสติ  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภา   
ย  เม  ปเร  ๒  อนภิรตึ  วิโนเทตฺวา  อภิรตึ  อุปฺปาเทยฺยุ  ยนฺนูนาห   
อตฺตนาว อตฺตโน อนภิรตึ วิโนเทตฺวา อภิรตึ อุปฺปาเทยฺยนฺติ ฯ   
        [๗๒๙]  อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  อตฺตนาว  อตฺตโน  อนภิรตึ   
วิโนเทตฺวา อภิรตึ อุปฺปาเทตฺวา ตาย เวลาย อิมา คาถาโย อภาสิ   
                นกิฺขนฺต วต ม สนฺต        อคารสฺมานคาริย   
                วิตกฺกา อุปธาวนฺติ         ปคพฺภา กณฺหโต อิเม   
#๑ ม. เยน อคฺคาฬวโก อาราโม ฯ ๒ ม. ย.ุ ปโร ... อุปฺปาเทยฺย ฯ    
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                อุคฺคปุตฺตา มหิสฺสาสา       สิกฺขิตา ทฬฺหธมฺมิโน   
                สมนฺตา ปริกีเรยฺยุ         สหสฺส อปลายิน   
                สเจป เอตฺตกา ๑ ภิยฺโย   อาคมิสฺสนฺติ อิตฺถิโย   
                เนว ม พฺยาธยิสฺสนฺติ       ธมเฺม สมฺหิ ปติฏ ิต   
                สกฺขี หิ เม สุต เอต       พุทฺธสฺสาทจฺิจพนฺธุโน   
                นพฺิพานคมน มคฺค          ตตฺถ เม นิรโต มโน   
                เอว ฺเจ ม วิหรนฺต        ปาปมา ๒ อุปคจฺฉสิ   
                ตถา มจฺจุ กริสสฺามิ        น เม มคฺคมฺป ทกฺขสีติ ฯ   
                        ทุติย อรติสุตฺต   
        [๗๓๐]  เอก  สมย  อายสฺมา  วงฺคีโส  อาฬวิย วิหรติ อคฺคาฬเว   
เจติเย   อายสฺมตา   นิโคฺรธกปฺเปน  อุปชฺฌาเยน  สทฺธึ  ฯ  เตน  โข   
ปน   สมเยน   อายสฺมา   นิโคฺรธกปฺโป  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต   
วิหาร ปวิสติ สาย วา นิกขฺมติ อปรชฺช ุวา กาเล ฯ   
        [๗๓๑]   เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมโต  วงฺคีสสฺส  อนภิรติ   
อุปฺปนฺนา   โหติ   ราโค   จิตฺต   อนุทฺธเสติ  ฯ  อถ  โข  อายสฺมโต   
วงฺคีสสฺส   เอตทโหสิ  อลาภา  วต  เม  น  วต  เม  ลาภา  ทุลฺลทธฺ   
วต   เม   น  วต  เม  สลุทธฺ  ยสฺส  เม  อนภิรติ  อุปปฺนฺนา  ราโค   
จิตฺต   อนุทฺธเสติ   ต   กุเตตฺถ   ลพฺภา   ย   เม   ปเร   อนภิรตึ   
วิโนเทตฺวา    อภิรตึ    อุปปฺาเทยฺยุ    ยนฺนูนาห   อตฺตนาว   อตฺตโน   
อนภิรตึ วิโนเทตฺวา อภิรตึ อุปฺปาเทยฺยนฺติ ฯ   
#๑ ม. เอตโต ฯ ย.ุ เอตฺตโต ฯ ๒ ม. ยุ. ปาปม ฯ    
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        [๗๓๒]  อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  อตฺตนาว  อตฺตโน  อนภิรตึ   
วิโนเทตฺวา อภิรตึ อุปฺปาเทตฺวา ตาย เวลาย อิมา คาถาโย อภาสิ   
                อรติ ฺจ รติ ฺจ ปหาย   
                สพฺพโส เคหสิต ฺจ วิตกฺก   
                วนถ น กเรยฺย กุหิ ฺจิ   
                นพฺิพนโถ อนโต ๑ ส ห ิภิกฺขุ   
                ยมธิ ปวิ ฺจ เวหาส   
                รปูคต ฺจ ชคโตคธ   
                กิ ฺจิ ปริชิยฺยติ สพฺพมนิจฺจ   
                เอว สเมจฺจ จรนฺติ มุตตฺตา   
                อุปธีสุ ชนา คธิตาเส   
                ทฏิสุเต ปฏิเฆ จ มุเต จ   
                เอตฺถ วิโนทย ฉนฺทมเนโช   
                โย เอตฺถ น ลิมปฺติ ต มุนิมาหุ   
                อถ สฏ ิสิตา ๒ สวิตกฺกา ๓   
                ปถุุชชฺนตาย อธมฺมนิวิฏา ๔   
                น จ วฏฏคตสฺส ๕ กุหิ ฺจิ   
                โน ปน ทฏุ ุลลฺภาณี ส ภิกขฺุ   
                ทพฺโพ จิรรตฺตสมาหิโต   
                อกุหโก นิปโก อปหาลุ   
#๑ ม. อรโต ฯ ๒ ม. สฏ ินิสฺสิตา ฯ ยุ. สฏ ิตสิตา ฯ ๓ ย.ุ วิตกกฺา ฯ   
#๔ ม. ย.ุ อธมฺมา ฯ ๕ ม. ยุ. วคฺคคตสฺส ฯ    
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                สนฺต ปท อชฺฌคมา มุนิ ปฏจฺิจ   
                ปรินิพฺพุโต กงฺขติ กาลนฺติ ฯ   
                ตติย เปสลาติม ฺนาสุตฺต   
        [๗๓๓]  เอก  สมย  อายสฺมา  วงฺคีโส  อาฬวิย วิหรติ อคฺคาฬเว   
เจติเย   อายสฺมตา   นิโคฺรธกปฺเปน  อุปชฺฌาเยน  สทฺธึ  ฯ  เตน  โข   
ปน   สมเยน   อายสฺมา  วงฺคีโส  อตฺตโน  ปฏิภาเณน  อ ฺเ  เปสเล   
ภิกฺขู   อติม ฺติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมโต   วงฺคีสสฺส   เอตทโหสิ   
อลาภา   วต   เม   น  วต  เม  ลาภา  ทุลลฺทฺธ  วต  เม  น  วต   
เม   สลุทฺธ   ยฺวาห   อตฺตโน   ปฏิภาเณน   อ ฺเ   เปสเล   ภิกขฺู   
อติม ฺามีติ ฯ   
        [๗๓๔]  อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  อตฺตนาว อตฺตโน วิปฺปฏิสาร   
อุปฺปาเทตฺวา ตาย เวลาย อิมา คาถาโย อภาสิ   
                มานส ๑ ชหสฺส ุโคตม   
                มานปถมิธ ชหสฺสุ   
                อเสส มานปถมิธ มุ ฺจิโต ๒   
                วิปฺปฏิสารีหุวา จิรรตฺต   
                มกฺเขน มกฺขิตา ปชา   
                มานหตา นิรย ปปตนฺติ   
                โสจนฺติ ชนา จิรรตฺต   
                มานหตา นิรย อุปปนฺนา   
#๑ ม. ย.ุ มาน ฯ ๒ ม. ย.ุ มานปถสฺมึ สมุจฺฉิโต ฯ    
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                น หิ โสจติ ภิกขฺุ กทาจิ   
                มคฺคชิโน สมมฺาปฏิปนฺโน   
                กตฺิติ ฺจ สุข ฺจ อนุโภติ   
                ธมฺมทโสติ ๑ ตมาหุ ตถตฺต ๒   
                ตสฺมา อขีโลธ ปธานวา   
                นวีรณานิ ปหาย วิสุทฺโธ   
                มาน ฺจ ปหาย อเสส   
                วิชชฺายนฺตกโร สมิตาวีติ ฯ   
                        จตุตฺถ อานนฺทสุตฺต   
        [๗๓๕]  เอก  สมย  อายสฺมา  อานนฺโท สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ปุพฺพณฺหสมย   
นิวาเสตฺวา      ปตฺตจีวรมาทาย     สาวตฺถิย     ปณฺฑาย     ปาวิสิ   
อายสฺมตา   วงฺคีเสน   ปจฺฉาสมเณน   ฯ   เตน   โข   ปน  สมเยน   
อายสฺมโต    วงฺคีสสฺส    อนภิรติ    อุปฺปนฺนา   โหติ   ราโค   จิตฺต   
อนุทฺธเสติ ฯ   
        [๗๓๖]  อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  อายสฺมนฺต  อานนฺท คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
                กามราเคน ฑยฺหามิ        จิตฺต เม ปริฑยหฺติ   
                สาธุ นิพฺพาปน พฺรูหิ        อนุกมฺปาย โคตมาติ ฯ   
#๑ ยุ. ธมฺมรโตติ ฯ ๒ ม. ปหิตตฺต ฯ    
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        [๗๓๗] ส ฺาย วิปริเยสา         จิตฺตนฺเต ปริฑยฺหติ   
                นมิิตฺต ปริวชฺเชหิ          สุภ ราคูปส ฺหิต   
                สงฺขาเร ปรโต ปสฺส       ทุกขฺโต มา จ อตฺตโต   
                นพฺิพาเปหิ มหาราค        มา ฑยฺหิตฺโถ ปนุปฺปุน   
                อสุภาย จิตฺต ภาเวหิ       เอกคฺค สุสมาหิต   
                สติ กายคตา ตฺยตฺถุ        นิพฺพิทาพหุโล ภว   
                อนิมิตฺต ฺจ ภาเวหิ         มานานุสยมุชฺชห   
                ตโต มานาภิสมยา         อุปสนฺโต จริสฺสสติี ฯ   
                        ป ฺจม สุภาสิตสุตฺต   
        [๗๓๘]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ   ฯ   ภทนฺเตติ   เต   ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา   
เอตทโวจ   จตูหิ   ภิกฺขเว   องฺเคหิ   สมนฺนาคตา   วาจา  สุภาสิตา   
โหติ  โน  ทพฺุภาสิตา  อนวชฺชา  จ  อนนุวชฺชา  จ  วิ ฺ ูน  ฯ  กตเมหิ   
จตูหิ   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว   ภิกฺขุ   สุภาสิตเยว  ภาสติ  โน  ทุพฺภาสิต   
ธมฺมเยว   ภาสติ   โน  อธมฺม  ปยเยว  ภาสติ  โน  อปฺปย  สจฺจเยว   
ภาสติ  โน  อลิก  ฯ  อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตา   
วาจา   สุภาสิตา   โหติ  โน  ทุพฺภาสิตา  อนวชฺชา  จ  อนนุวชฺชา  จ   
วิ ฺ ูนนฺติ ฯ   
        [๗๓๙]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา    
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                สภุาสิต อุตฺตมมาหุ สนฺโต   
                ธมฺม ภเณ นาธมฺมนฺต ทุติย   
                ปย ภเณ นาปฺปยนฺต ตติย   
                สจฺจ ภเณ นาลิกนฺต จตุตฺถนฺติ ฯ   
อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  อุฏายาสนา  เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา   
เยน    ภควา   เตน ฺชลิมปฺณาเมตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   ปฏภิาติ   
ม   ภควา   ปฏิภาติ   ม   สคุตาติ  ฯ  ปฏิภาตุ  ต  วงฺคีสาติ  ภควา   
อโวจ ฯy   
        [๗๔๐]   อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  ภควนฺต  สมฺมุขา  สรปูาหิ   
คาถาหิ อภิตฺถวิ   
                ตเมว วาจ ภาเสยฺย       ยายตฺตาน น ตาปเย   
                ปเร จ น วิหึเสยฺย        สา เว วาจา สุภาสิตา   
                ปยวาจเมว ภาเสยฺย       ยา วาจา ปฏินนฺทิตา   
                ย อนาทาย ปาปานิ        ปเรส ภาสเต ปย   
                สจฺจ เว อมตา วาจา      เอส ธมฺโม สนนตฺโน   
                สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ    อาหุ สนฺโต ปติฏ ิตา   
                ย พุทฺโธ ภาสติ ๑ วาจ    เขม นิพฺพานปตฺติยา   
                ทกฺุขสฺสนฺตกิริยาย          สา เว วาจานมุตฺตมาติ ฯ   
                        ฉฏ สารีปุตฺตสุตฺต   
        [๗๔๑]   เอก   สมย   อายสฺมา   สารีปุตฺโต  สาวตฺถิย  วิหรติ   
#๑ ม. ย.ุ ภาสเต ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 279 

เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺสาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา   
สารีปุตฺโต   ภิกฺขู   ธมฺมิยา  กถาย  สนทฺสฺเสติ  สมาทเปติ  สมุตฺเตเชติ   
สมฺปหเสติ    โปริยา    วาจาย    วิสฺสฏาย   อเนลคฬาย   อตฺถสฺส   
วิ ฺาปนิยา   ฯ   เต   จ   ภิกฺขู  อฏ ิกตฺวา  มนสิกตฺวา  สพฺพเจตโส   
สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสตา ธมฺม สุณนฺติ ฯ   
        [๗๔๒]   อถ   โข   อายสฺมโต  วงฺคีสสฺส  เอตทโหสิ  อย  โข   
อายสฺมา    สารีปุตฺโต   ภิกฺขู   ธมฺมิยา   กถาย   สนทฺสฺเสติ   ฯเปฯ   
อตฺถสฺส    วิ ฺาปนิยา   เต   จ   ภิกฺขู   อฏ ิกตฺวา   ฯเปฯ   ธมฺม   
สุณนฺติ   ยนนฺูนาห   อายสฺมนฺต   สารปีุตฺต   สมฺมขุา   สรูปาหิ  คาถาหิ   
อภิตฺถเวยฺยนฺติ   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  อุฏายาสนา  เอกส   
อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา   เยนายสฺมา   สารปีุตฺโต   เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   
อายสฺมนฺต   สารีปุตฺต   เอตทโวจ   ปฏภิาติ   ม   อาวุโส   สารีปตฺุต   
ปฏิภาติ ม อาวุโส สารีปุตฺตาติ ฯ ปฏิภาตุ ต อาวุโส วงฺคีสาติ ฯ   
        [๗๔๓]   อถ   โข   อายสฺมา   วงฺคีโส   อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต   
สมฺมุขา สรูปาหิ คาถาหิ อภิตฺถวิ   
                คมฺภีรป ฺโ เมธาวี        มคฺคามคฺคสฺส โกวิโท   
                สารีปุตฺโต มหาป ฺโ       ธมฺม เทเสติ ภิกฺขุน   
                สงฺขิตฺเตนป เทเสติ        วิตฺถาเรนป ภาสติ   
                สาลิกา วิย นิคฺโฆโส       ปฏภิาณ มุทีริยิ ๑   
                ตสฺส ต เทสยนฺตสฺส        สุณนฺติ มธุร คิร   
#๑ โป. ม. มทุีรยิ ฯ ยุ. ปฏิภาณ มุทีรย ุฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 280 

                สเรน รชนีเยน           สวนีเยน วคฺคุนา   
                อุทคฺคจิตฺตา มุทิตา         โสต โอเธนฺติ ภิกฺขโวติ ฯ   
                        สตฺตม ปวารณาสุตฺต   
        [๗๔๔]   เอก   สมย   ภควา   สาวตฺถิย   วิหรติ  ปุพฺพาราเม   
มิคารมาตุปาสาเท     มหตา     ภิกฺขุสงฺเฆน     สทธฺึ    ป ฺจมตฺเตหิ   
ภิกฺขุสเตหิ   สพฺเพเหว  อรหนฺเตหิ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา   
ตทหุโปสเถ    ปณฺณรเส    ปวารณาย    ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   อชโฺฌกาเส   
นิสินฺโน   โหติ  ฯ  อถ  โข  ภควา  ตุณฺหีภูต  ภิกฺขุสงฺฆ  อนุวิโลเกตฺวา   
ภิกฺขู   อามนฺเตสิ   หนฺททานิ   ภิกฺขเว   ปวารยามิ   ๑  โว  น  จ   
เม กิ ฺจิ ครหถ กายิก วา วาจสิก วาติ ฯ   
        [๗๔๕]  เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อุฏายาสนา  เอกส   
อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา   เยน   ภควา   เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   ภควนฺตซ   
เอตทโวจ   น   โข   มย   ภนฺเต   ภควโต   กิ ฺจิ  ครหาม  กายิก   
วา    วาจสิก    วา    ภควา   หิ   ภนฺเต   อนุปฺปนฺนสฺส   มคฺคสฺส   
อุปฺปาเทตา   อส ฺชาตสฺส   มคฺคสฺส   ส ฺชเนตา   อนกฺขาตสฺส  มคฺคสฺส   
อกฺขาตา    มคฺค ฺ ู   มคฺควิทู   มคฺคโกวิโท   มคฺคานุคา   จ   ภนฺเต   
เอตรหิ   สาวกา   วิหรนฺติ   ปจฺฉา   สมนฺนาคตา  อห ฺจ  โข  ภนฺเต   
ภควนฺต   ปวาเรมิ   น   จ   เม   ภควา  กิ ฺจิ  ครหติ  กายิก  วา   
วาจสิก   วาติ   ฯ   น  ขฺวาห  เต  สารีปตฺุต  กิ ฺจิ  ครหามิ  กายิก   
วา    วาจสิก    วา    ปณฺฑิโต   ตฺว   สารีปุตฺต   มหาป ฺโ   ตฺว   
#๑ ม. ปวาเรมิ ฯ    
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สารีปุตฺต    ปุถุป ฺโ    ตฺว   สารีปุตฺต   หาสป ฺโ   ตฺว   สารปีุตฺต   
ชวนป ฺโ   ตฺว   สารีปุตฺต   ติกฺขป ฺโ  ตฺว  สารปีุตฺต  นิพฺเพธิกป ฺโ   
ตฺว     สารีปตฺุต     เสยฺยถาป    สารีปุตฺต    ร ฺโ    จกฺกวตฺติสฺส   
เชฏปุตฺโต   ปตรา   ปวตฺติต   จกฺก  สมฺมเทว  อนุปวตฺเตติ  เอวเมว   
โข   ตฺว   สารีปุตฺต   มยา   อนุตฺตร   ธมฺมจกฺก   ปวตฺติต  สมฺมเทว   
อนุปวตฺเตสีติ   ฯ   โน   เจ   กริ  เม  ภนฺเต  ภควา  กิ ฺจิ  ครหติ   
กายิก   วา   วาจสิก   วา   อิเมส   ปน   ภนฺเต   ภควา  ป ฺจนฺน   
ภิกฺขุสตาน   น   กิ ฺจิ  ครหติ  กายิก  วา  วาจสิก  วาติ  ฯ  อิเมสป   
ขฺวาห   สารีปุตฺต   ป ฺจนฺน   ภิกฺขุสตาน   น   กิ ฺจิ   ครหามิ  กายิก   
วา   วาจสิก   วา   อิเมส   หิ  สารีปุตฺต  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  สฏ ี   
ภิกฺขู   เตวิชชฺา   สฏ ี  ภิกฺขู  ฉฬภิ ฺา  สฏ ี  ภิกฺขู  อุภโตภาควิมุตฺตา   
อถ    อิตเร    ป ฺาวิมุตฺตาติ   ฯ   อถ   โข   อายสฺมา   วงฺคีโส   
อุฏายาสนา     เอกส     อุตฺตราสงฺค    กริตฺวา    เยน    ภควา   
เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   ภควนฺต  เอตทโวจ  ปฏิภาติ  ม  ภควา  ปฏิภาติ   
ม สุคตาติ ฯ ปฏิภาตุ ต วงฺคีสาติ ภควา อโวจ ฯ   
        [๗๔๖]   อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  ภควนฺต  สมฺมุชา  สรปูาหิ   
คาถาหิ อภิตฺถวิ   
                อชฺช ปณฺณรเส วิสุทฺธิยา   
                ภิกฺขุป ฺจสตา สมาคตา    
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                ส ฺโชนพนฺธนจฺฉิทา   
                อนีฆา ขีณปุนพฺภวา อิสี.   
                จกกฺวตฺติ ยถา ราชา      อมจฺจปริวาริโต   
                สมนฺตา อนุปริเยติ        สาครนฺต มหึ อิม   
                เอว วิชิตสงฺคาม         สตฺถวาห อนุตฺตร   
                สาวกา ปยิรุปาสนฺติ       เตวิชฺชา มจฺจุหายิโน   
                สพฺเพ ภควโต ปุตฺตา      ปลาเปตฺถ น วิชชฺติ   
                ตณฺหาสลฺลสฺส หนฺตาร      วนฺเท อาทิจฺจพนฺธุนนฺติ ฯ   
                        อฏม ปโรสหสฺสสุตฺต   
        [๗๔๗]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม       มหตา      ภิกขฺุสงฺเฆน      สทฺธึ      อฑฺฒเตรเสหิ   
ภิกฺขุสเตหิ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  ภิกฺขู นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย   
ธมฺมิยา      กถาย      สนฺทสฺเสติ      สมาทเปติ      สมุตฺเตเชติ   
สมฺปหเสติ   ฯ   เต   จ   ภิกฺขู   อฏ ิกตฺวา  มนสิกตฺวา  สพฺพเจตโส   
สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสตา ธมฺม สุณนฺติ ฯ   
        [๗๔๘]   อถ   โข   อายสฺมโต  วงฺคีสสฺส  เอตทโหสิ  อย  โข   
ภควา    ภิกฺขู    นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย    ธมมฺิยา    กถาย   สนฺทสฺเสติ   
สมาทเปติ    สมุตฺเตเชติ    สมฺปหเสติ   เต   จ   ภิกฺขู   อฏ ิกตฺวา   
มนสิกตฺวา   สพฺพเจตโส   สมนฺนาหริตฺวา   โอหิตโสตา   ธมฺม   สุณนฺติ   
ยนฺนูนาห   ภควนฺต   สมฺมขุา   สรูปาหิ   คาถาหิ   อภิตฺถเวยฺยนฺติ   ฯ    
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อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  อุฏายาสนา  เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา   
เยน    ภควา   เตน ฺชลิมปฺณาเมตฺวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   ปฏภิาติ   
ม   ภควา   ปฏิภาติ   ม   สคุตาติ  ฯ  ปฏิภาตุ  ต  วงฺคีสาติ  ภควา   
อโวจ ฯ   
        [๗๔๙]   อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  ภควนฺต  สมฺมุขา  สรปูาหิ   
คาถาหิ อภิตฺถวิ   
                ปโรสหสฺส ภิกฺขูน         สคุต ปยิรุปาสติ   
                เทเสนฺต วิรช ธมฺม       นิพฺพาน อกุโตภย   
                สณุนฺติ ธมฺม วิมล         สมมฺาสมฺพุทฺธเทสิต   
                โสภติ วต สมฺพุทฺโธ       ภิกฺขุสงฺฆปุรกฺขโต   
                นาคนาโมสิ ภควา        อิสีน อิสิสตฺตโม   
                มหาเมโฆว หุตฺวาน       สาวเก อภิวสฺสติ   
                ทวิาวิหารา นิกฺขมฺม       สตฺถุทสฺสนกามตา ๑   
                สาวโก เต มหาวีร       ปาเท วนฺทติ วงฺคีโสติ ฯ   
กึ   นุ   เต   วงฺคีส   อิมา   คาถาโย   ปพฺุเพ  ปริวิตกฺกิตา  อุทาหุ   
านโสว   ต   ปฏิภนฺตีติ   ฯ   น   โข  เม  ภนฺเต  อิมา  คาถาโย   
ปุพฺเพ   ปริวิตกฺกิตา   อถ   โข   านโสว   ม  ปฏิภนฺตีติ  ฯ  เตนหิ   
ต    วงฺคีส    ภิยฺโยโส   มตฺตาย   ปุพฺเพ   อปริวิตกฺกิตา   คาถาโย   
ปฏิภนฺตูติ ฯ   
        [๗๕๐]  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส ภควโต ปฏิสสฺุตฺวา   
#๑ ม. ย.ุ สตฺถุทสฺสนกามยตา ฯ    
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ภิยฺโยโส มตฺตาย ภควนฺต ปุพฺเพ อปริวิตกฺกิตาหิ คาถาหิ อภิตฺถวิ   
                อุมฺมคฺคสต ๑ มารสฺส อภิภุยฺย   
                จรสิ ปภิชฺช ขีลานิ   
                ต ปสฺสถ พนฺธปมุ ฺจกร   
                อสิต ภาคโส ปวิภชฺช   
                โอฆสฺส หิ นิตฺถรณตฺถ   
                อเนกวิหิต มคฺค อกฺขาสิ   
                ตสฺมึ เจ อมเต อกฺขาเต   
                ธมฺมทฺทสา  ิตา อสหิรา   
                ปชฺโชตกโร อติวิชฺฌ ธมฺม ๒   
                สพฺพทิฏ ีน อติกฺกมมทฺทส   
                ตฺวา จ สจฺฉิกตฺวา จ     อคฺค โส เทสยิ ทสฏาน   
                เอว สุเทสิเต ธมฺเม      โก ปมาโท วิชานต [๓]-   
                ตสฺมา หิ ตสฺส ภควโต สาสเน   
                อปฺปมตฺโต สทา นมสฺสมนุสิกฺเขติ ฯ   
                        นวม โกณฺฑ ฺสุตฺต   
        [๗๕๑]    เอก   สมย   ภควา   ราชคเห   วิหรติ   เวฬุวเน   
กลนฺทกนิวาเป  ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อ ฺาโกณฺฑ ฺโ  ๔  สุจิรสฺเสว   
เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควโต   ปาเทสุ  สิรสา   
#๑ ม. ย.ุ อุมมฺคฺปถ ฯ ๒ ม. ย.ุ อยปาโนตฺถิ ฯ ๓ ม. ย.ุ เอตฺถนตฺเร ธมฺมนฺติ   
#ทิสฺสติ ฯ ๔ ม. ยุ. อ ฺาสิโกณฺฑ ฺโ ฯ    
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นิปติตฺวา    ภควโต    ปาทานิ   มุเขน   จ   ปริจุมฺพติ   ปาณีหิ   จ   
ปริสมฺพาหติ    นาม ฺจ    สาเวติ   โกณฺฑ ฺโห   ภควา   โกณฺฑ ฺโห   
สุคตาติ ฯ   
        [๗๕๒]   อถ   โข   อายสฺมโต  วงฺคีสสฺส  เอตทโหสิ  อย  โข   
อายสฺมา    อ ฺาโกณฺฑ ฺโ   สุจิรสฺเสว   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควโต   ปาเทสุ   สิรสา   นิปติตฺวา  ภควโต  ปาทานิ   
มุเขน   จ   ปริจุมฺพติ   ปาณีหิ   จ   ปรสิมฺพาหติ   นาม ฺจ   สาเวติ   
โกณฺฑ ฺโห    ภควา    โกณฺฑ ฺโห   สุคตาติ   ยนฺนูนาห   อายสฺมนฺต   
อ ฺาโกณฺฑ ฺ   ภควโต   สมฺมุขา  สรูปาหิ  คาถาหิ  อภิตฺถเวยฺยนฺติ  ฯ   
อถ    โข   อายสฺมา   วงฺคีโส   อุฏายาสนา   เอกส   อุตฺตราสงฺค   
กริตฺวา      เยน      ภควา      เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา     ภควนฺต   
เอตทโวจ   ปฏิภาติ   ม   ภควา   ปฏิภาติ   ม  สุคตาติ  ฯ  ปฏิภาตุ   
ต วงฺคีสาติ ภควา อโวจ ฯ   
        [๗๕๓]   อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  อายสฺมนฺต  อ ฺาโกณฺฑ ฺ   
ภควโต สมฺมุขา สรูปาหิ คาถาหิ อภิตฺถวิ   
                พุทฺธานุพุทฺโธ โส เถโร     โกณฺฑ ฺโ ติพฺพนิกฺกโม   
                ลาภี สุขวิหาราน          วิเวกาน อภิณฺหโส   
                ย สาวเกน ปตฺตพฺพ        สตฺถุสาสนการินา   
                สพฺพสฺส ต อนุปฺปตฺต        อปฺปมตฺตสฺส สิกฺขโต    
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                มหานุภาโว เตวิชฺโช       เจโตปริยายโกวิโท   
                โกณฺฑ ฺโ พุทฺธทายาโท ๑  ปาเท วนฺทติ สตฺถุโนติ ฯ   
                        ทสม โมคฺคลฺลานสุตฺต   
        [๗๕๔]   เอก   สมย   ภควา   ราชคเห   วิหรติ  อิสิคิลิปสฺเส   
กาฬสิลาย    มหตา    ภิกขฺุสงฺเฆน    สทฺธึ   ป ฺจมตฺเตหิ   ภิกฺขุสเตหิ   
สพฺเพเหว   อรหนฺเตหิ   ฯ   เตส   สุท   อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน   
เจตสา จิตฺต สมนฺเนสติ วิปฺปมุตฺต นิรูปธึ ฯ   
        [๗๕๕]   อถ   โข   อายสฺมโต  วงฺคีสสฺส  เอตทโหสิ  อย  โข   
ภควา   ราชคเห   วิหรติ  อิสิคิลิปสฺเส  กาฬสิลาย  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน   
สทฺธึ   ป ฺจมตฺเตหิ   ภิกฺขุสเตหิ   สพฺเพเหว   อรหนฺเตหิ   เตส   สุท   
อายสฺมา    มหาโมคฺคลฺลาโน   เจตสา   จิตฺต   สมนฺเนสติ   วิปฺปมุตฺต   
นิรูปธึ    ยนนฺูนาห    อายสฺมนฺต   มหาโมคฺคลฺลาน   ภควโต   สมฺมุขา   
สรูปาหิ   คาถาหิ   อภิตฺถเวยฺยนฺติ   ฯ   อถ   โข  อายสฺมา  วงฺคีโส   
อุฏายาสนา  เอกส อุตฺตราสงฺค กริตฺวา เยน ภควา เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   
ภควนฺต      เอตทโวจ      ปฏิภาติ      ม     ภควา     ปฏิภาติ   
ม สุคตาติ ฯ ปฏิภาตุ ต วงฺคีสาติ ภควา อโวจ ฯ   
        [๗๕๖]  อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  อายสฺมนฺต  มหาโมคฺคลฺลาน   
ภควโต สมฺมุขา สรูปาหิ คาถาหิ อภิตฺถวิ   
                นคสฺส ปสฺเส อาสีน        มนุึ ทุกฺขสฺส ปารคุ   
                สาวกา ปยิรุปาสนฺติ        เตวิชฺชา มจฺจุหายิโน   
#๑ ยุ. พุทฺธสาวโก ฯ    
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                เต เจตสา อนุปริเยสติ ๑  โมคฺคลฺลาโน มหิทฺธิโก   
                จิตฺต เนส สมนฺเนส        วิปปฺมุตฺต นิรูปธึ   
                เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺน        มุนึ ทุกฺขสฺส ปารคุ   
                อเนกาการสมฺปนฺน         ปยิรุปาสนฺติ โคตมนฺติ ฯ   
                        เอกาทสม คคฺคราสุตฺต   
        [๗๕๗]  เอก  สมย  ภควา  จมฺปาย  วิหรติ คคฺคราย โปกฺขรณิยา   
ตีเร   มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธ ึ  ป ฺจมตฺเตหิ   ภิกฺขุสเตหิ   สตฺตหิ   
จ   อุปาสกสเตหิ   อเนเกหิ  จ  เทวตาสหสฺเสหิ  ฯ  ตฺยาสฺสุท  ภควา   
อติโรจติ วณฺเณน เจว ยสสา จ ฯ   
        [๗๕๘]   อถ   โข   อายสฺมโต  วงฺคีสสฺส  เอตทโหสิ  อย  โข   
ภควา  จมฺปาย  วิหรติ  คคฺคราย  โปกฺขรณิยา  ตีเร  มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน   
สทฺธึ    ป ฺจมตฺเตหิ   ภิกฺขุสเตหิ   สตฺตหิ   จ   อุปาสกสเตหิ   [๒]-   
อเนเกหิ   จ   เทวตาสหสฺเสหิ   ตฺยาสฺสทุ   ภควา  อติโรจติ  วณฺเณน   
เจว   ยสสา   จ   ยนฺนูนาห   ภควนฺต   สมฺมุขา   สรปูาย   คาถาย   
อภิตฺถเวยฺยนฺติ   ฯ   อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  อุฏายาสนา  เอกส   
อุตฺตราสงฺค   กริตฺวา   เยน   ภควา   เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา   ภควนฺต   
เอตทโวจ   ปฏิภาติ   ม   ภควา   ปฏิภาติ   ม  สุคตาติ  ฯ  ปฏิภาตุ   
ต วงฺคีสาติ ภควา อโวจ ฯ   
        [๗๕๙]   อถ  โข  อายสฺมา  วงฺคีโส  ภควนฺต  สมฺมุขา  สรปูาย   
คาถาย อภิตฺถวิ   
#๑ ม. ย.ุ อนปุริเยติ ฯ ๒ ม. ย.ุ เอตฺถนตฺเร สตฺตหิ จ อุปาสิกาสเตหิ ฯ    
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                จนฺโท ยถา วีตวลาหเก นเภ   
                วิโรจติ วีตมโลว ภาณุมา   
                เอวมฺป องฺคีรส ตฺว มหามุนิ   
                อติโรจสิ ยสสา สพฺพโลกนติฺ ฯ   
                        ทฺวาทสม วงฺคีสสุตฺต   
        [๗๖๐]  เอก  สมย  อายสฺมา  วงฺคีโส  สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  อายสฺมา   
วงฺคีโส   อจิรอรหตฺตปฺปตฺโต   โหติ   ๑   วิมุตฺติสุข   ปฏิสเวที  ตาย   
เวลาย อิมา คาถาโย อภาสิ   
                กาเวยฺยมตฺตา วิจริมฺห ปุพฺเพ  คามา คาม ปุรา ปุร   
                อถทฺทสาม สมฺพุทฺธ          สทฺธา โน อุปปชฺชถ   
                โส เม ธมฺมมเทเสสิ        ขนฺเธ อายตนานิ ธาตุโย   
                ตสฺสาห ธมฺม สุตฺวาน        ปพฺพชึ อนคาริย   
                พหุนฺน วต อตฺถาย          โพธิมชฺฌคมา มุนิ   
                ภิกฺขูน ภิกฺขุนีน ฺจ           เย นิยามคตทฺทสา   
                สวฺาคต วต เม อาสิ        มม พุทฺธสฺส สนติฺเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา      กต พุทฺธสฺส สาสน   
                ปพฺุเพนิวาส ชานามิ         ทพฺิพจกฺขุ วิโสธิต   
                เตวิชฺโช อิทฺธิปตฺโตมฺหิ       เจโตปริยายโกวิโทติ ฯ   
                        วงฺคีสสยุตฺต สมตฺต ฯ   
#๑ ม. ย.ุ หุตฺวา ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
                นกิฺขนฺตอรติ เจว           เปสลาอติม ฺนา   
                อานนฺเทน สุภาสิตา         สารีปุตฺตปวารณา   
                ปโรสหสฺส โกณฺฑ ฺโ        โมคฺคลฺลาเนน คคฺครา   
                วงฺคีเสน ทฺวาทสาติ ฯ   
                        ________________  
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                        วนสยุตฺต   
                        _______ 
                        ปม วิเวกสุตฺต   
        [๗๖๑]   เอวมฺเม   สตุ  เอก  สมย  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  โกสเลสุ   
วิหรติ   อ ฺตรสฺมึ   วนสณฺเฑ  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  โส  ภิกฺขุ   
ทิวาวิหารคโต ปาปเก อกุสเล วิตกฺเก วิตกฺเกติ เคหนิสฺสิเต ฯ   
        [๗๖๒]  อถ  โข  ยา  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา  ตสฺส   
ภิกฺขุโน   อนุกมฺปกา   อตฺถกามา   ต  ภิกฺขุ  สเวเชตุกามา  เยน  โส   
ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                วิเวกกาโมสิ วน ปวิฏโ   
                อถ เต มโน นจฺิฉรติ พหิทฺธา   
                ตฺว ๑ ชโน ชนสมฺึ วินยสฺสุ ฉนฺท   
                ตโต สุขี โหหิส ิวีตราโค   
                อรตึ ปชหาสิ สโต   
                ภวาสิ สต ต สารยามเส   
                ปาตาลรโช หิ ทุตฺตโร   
                มา ต กามรโช อวาหริ   
                สกุโณ ยถา ปสุกุณฺฑิโต ๒   
                วิธนุ ปาตยติ สิต รช   
#๑ ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ โป. ยุ. กุณฺ ิโต ฯ ม. กุนฺติโต ฯ    
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                เอว ภิกฺขุ ปธานวา สติมา   
                ปาตยติ สิต รชนฺติ ฯ   
อถ โข โส ภิกฺขุ ตาย เทวตาย สเวชิโต สเวคมาปาทีติ ฯ   
                        ทุติย อุปฏานสุตฺต   
        [๗๖๓]  เอก  สมย  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  โกสเลสุ  วิหรติ อ ฺตรสฺมึ   
วนสณฺเฑ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  โส  ภิกฺขุ  ทวิาวิหารคโต   
สุปติ ฯ   
        [๗๖๔]  อถ  โข  ยา  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา  ตสฺส   
ภิกฺขุโน   อนุกมฺปกา   อตฺถกามา   ต  ภิกฺขุ  สเวเชตุกามา  เยน  โส   
ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                อุฏเหิ ภิกฺขุ กึ โสป ๑     โก อตฺโถ สุปเตน เต   
                อาตุรสฺส หิ เต ๒ นิทฺทา    สลฺลวิทฺธสฺส รุปฺปโต   
                ยาย สทฺธาปพฺพชิโต ๓      อคารสฺมานคาริย   
                ตเมว สทฺธ พฺรูเหหิ         มา นิทฺทาย วส คมีติ ฯ   
   [๗๖๕] อนิจฺจา อทฺธุวา กามา       เยสุ มนฺโทว มุจฺฉิโต   
                พทฺเธสุ มุตฺต อสิต          กสมฺา ปพฺพชิต ตเป   
                ฉนฺทราคสฺส วินยา          อวิชฺชาสมติกฺกมา   
                ต าณ ปรโมทาต ๔       กสฺมา ปพฺพชิต ตเป   
#๑ ม. ย.ุ เสสิ ฯ ๒ ม. ย.ุ กา ฯ ๓ ม. ย.ุ สทฺธาย ปพฺพชิโต ฯ ๔ ม. ปรโิมทาน ฯ   
#ยุ. ปริโยทาต ฯ    
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                เภตฺวา ๑ อวิชฺช วิชฺชาย    อาสวาน ปริกฺขยา   
                อโสก อนุปายาส           กสมฺา ปพฺพชิต ตเป   
                อารทฺธวิริย ปหิตตฺต         นจฺิจ ทฬฺหปรกฺกม   
                นพฺิพาน อภิกงฺขนฺต          กสฺมา ปพฺพชิต ตเปติ ฯ   
                        ตติย กสฺสปโคตฺตสุตฺต   
        [๗๖๖]   เอก   สมย  อายสฺมา  กสฺสปโคตฺโต  โกสเลสุ  วิหรติ   
อ ฺตรสฺมึ    วนสณฺเฑ    ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   อายสฺมา   
กสฺสปโคตฺโต ทิวาวิหารคโต อ ฺตร เฉต โอวทติ ฯ   
        [๗๖๗]   อถ   โข   ยา   ตสฺมึ   วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา   
อายสฺมโต     กสฺสปโคตฺตสฺส    อนุกมฺปกา    อตฺถกามา    อายสฺมนฺต   
กสฺสปโคตฺต   สเวเชตุกามา   เยนายสฺมา   กสฺสปโคตฺโต   เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต กสฺสปโคตฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                คิรทิุคฺคจร เฉต            อปฺปป ฺ อเจตส   
                อกาเล โอวท ภิกฺขุ         มนฺโทว ปฏิภาติ ม   
                สณุาติ น วิชานาติ          อาโลเกติ น ปสฺสติ   
                ธมฺมสฺมึ ภ ฺมานสฺมึ         อตฺถ พาโล น พุชฺฌติ   
                สเจป ทส ปชฺโชเต         ธารยิสฺสสิ กสสฺป   
                เนว ทกฺขติ รูปานิ          จกฺขุ หิสฺส น วิชชฺตีติ ฯ   
อถ    โข    อายสฺมา    กสฺสปโคตฺโต   ตาย   เทวตาย   สเวชิโต   
สเวคมาปาทีติ ฯ   
#๑ ม. เฉตฺวา ฯ    
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                        จตุตฺถ สมพฺหุลสุตฺต   
        [๗๖๘]  เอก  สมย  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  โกสเลส ุวิหรนฺติ อ ฺตรสฺมึ   
วนสณฺเฑ   ฯ   อถ   โข   เต   ภิกฺขู   วสฺส  วุตฺถา  เตมาสจฺจเยน   
จาริก ปกฺกมึสุ ฯ   
        [๗๖๙]   อถ  โข  ยา  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา  เต   
ภิกฺขู อปสฺสนฺตี ปริเทวมานา ตาย เวลาย อิม คาถ อภาสิ   
                อรติ วิย เมชฺช ขายติ   
                พหุเก ทิสฺวาน วิวิตฺเต อาสเน   
                เต จิตฺตกถา พหุสฺสุตา   
                โกเม โคตมสาวกา คตาติ ฯ   
        [๗๗๐] เอว วุตฺเต อ ฺตรา เทวตา ต เทวต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                มคธ คตา โกสล คตา   
                เอกจฺจิยา ปน วชฺชิภูมิยา   
                มกฏา ๑ วิย สงฺฆจาริโน ๒   
                อนิเกตา วิหรนฺติ ภิกฺขโวติ ฯ   
                        ป ฺจม อานนฺทสุตฺต   
        [๗๗๑]  เอก  สมย  อายสฺมา อานนฺโท โกสเลสุ วิหรติ อ ฺตรสฺมึ   
วนสณฺเฑ   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  อานนฺโท  อติเวล   
คิหิส ฺตฺติพหุโล วิหรติ ฯ   
        [๗๗๒]  อถ  โข  ยา  ตสฺมึ วนสณฺเฑ อธิวตฺถา เทวตา อายสฺมโต   
#๑ ม. ย.ุ มคา ฯ  ๒ ม. อสงฺฆจาริโน ฯ    
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อานนฺทสฺส   อนุกมฺปกา   อตฺถกามา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  สเวเชตุกามา   
เยนายสฺมา     อานนฺโท    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    อายสฺมนฺต   
อานนฺท คาถาย อชฺฌภาสิ   
                รกุขฺมูลคหน ปสกฺกิย   
                นพฺิพาน หทยสฺมึ โอปย   
                ฌาย โคตม มา [๑]- ปมาโท   
                ก ึเต ปฬิปฬิกา กริสฺสตีติ ฯ   
อถ โข อายสฺมา อานนฺโท ตาย เทวตาย สเวชิโต สเวคมาปาทีติ ฯ   
                        ฉฏ อนุรุทฺธสุตฺต   
        [๗๗๓]   เอก   สมย   อายสฺมา   อนุรุทฺโธ   โกสเลสุ  วิหรติ   
อ ฺตรสฺมึ วนสณฺเฑ ฯ   
        [๗๗๔]  อถ  โข  อ ฺตรา  ตาวตึสกายิกา  เทวตา  ชาลิน ีนาม   
อายสฺมโต     อนุรุทธฺสฺส     ปุราณทุติยิกา    เยนายสฺมา    อนุรุทฺโธ   
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ตตฺถ จิตฺต ปณิเธหิ         ยตฺถ เต วุสิต ปุเร   
                ตาวตึเสสุ เทเวสุ         สพฺพกามสมิทฺธิสุ   
                ปรุกฺขโต ปริวุโต          เทวคเณหิ ๒ โสภสีติ ฯ   
   [๗๗๕] ทุคฺคตา เทวก ฺาโย       สกฺกายสฺมึ ปติฏ ิตา   
                เต จาป ทุคฺคตา สตฺตา     เทวก ฺาหิ ปตฺถิตาติ ฯ   
#๑ ยุ. เอตฺถนตฺเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  ๒ ม. ยุ. เทวก ฺาหิ ฯ    
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   [๗๗๖] น เต สุข ปชานนฺติ        เย น ปสฺสนฺติ นนฺทน   
                อาวาส นรเทวาน         ติทสาน ยสสฺสินนฺติ ฯ   
   [๗๗๗] น ตฺว พาเล วิชานาสิ      ยถา อรหต วโจ   
                อนิจฺจา สพฺเพ สงฺขารา     อุปฺปาทวยธมฺมิโน   
                อุปฺปชฺชิตฺวา นริุชฺฌนฺติ       เตส วูปสโม สุโข   
                นตฺถิทานิ ปุนาวาโส        เทวกายสฺมิ ชาลินี   
                วิกขีฺโณ ชาติสสาโร        นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ   
                        สตฺตม นาคทตฺตสุตฺต   
        [๗๗๘]   เอก   สมย   อายสฺมา   นาคทตฺโต  โกสเลสุ  วิหรติ   
อ ฺตรสฺมึ    วนสณฺเฑ    ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   อายสฺมา   
นาคทตฺโต อติกาเลน คาม ปวิสติ อติทวิา ปฏิกฺกมติ ฯ   
        [๗๗๙]   อถ   โข   ยา   ตสฺมึ   วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา   
อายสฺมโต     นาคทตฺตสฺส     อนุกมฺปกา     อตฺถกามา    อายสฺมนฺต   
นาคทตฺต    สเวเชตุกามา    เยนายสฺมา    นาคทตฺโต    เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต นาคทตฺต คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                กาเล ปวิสฺส นาคทตฺต      ทวิา จ อาคนฺตฺวา อติเวลจารี   
                สสฏโ คหฏเหิ          สมานสุขทุกฺโข   
                ภายามิ นาคทตฺต สุปคพฺภ    กุเลสุ วินิพทฺธ   
                มาเหว มจฺจุร ฺโ พลวโต   อนฺตกสฺส วสเมสีติ ๑ ฯ   
อถ โข อายสฺมา นาคทตฺโต ตาย เทวตาย สเวชิโต สเวคมาปาทีติ ฯ   
#๑ ม. วส อุเปสิ ฯ ย.ุ วสเมยฺยาติ ฯ    
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                        อฏม กุลฆรณีสุตฺต   
        [๗๘๐]  เอก  สมย  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  โกสเลสุ  วิหรติ อ ฺตรสฺมึ   
วนสณฺเฑ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   โส   ภิกฺขุ   อ ฺตรสฺมึ   
กุเล อติเวล อชฺโฌคาฬฺหปฺปตฺโต วิหรติ ฯ   
        [๗๘๑]  อถ  โข  ยา  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา  ตสฺส   
ภิกฺขุโน   อนุกมฺปกา   อตฺถกามา   ต  ภิกฺขุ  สเวเชตุกามา  ยา  ตสฺมึ   
กุเล    กุลฆรณี    ตสฺสา   วณฺณ   อภินมิฺมินิตฺวา   เยน   โส   ภิกขฺุ   
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ คาถาย อชฺฌภาสิ   
                นทีตีเรสุ สณฺาเน         สภาสุ รถิยาสุ จ   
                ชนา สงฺคมมฺ มนฺเตนฺติ      ม ฺจ ต ฺจ กิมนฺตรนฺติ ฯ   
   [๗๘๒] พหู หิ สทฺทา ปจฺจูหา       ขมิตพฺพา ตปสฺสินา   
                น เตน มงฺกุโหตพฺพ        น หิ เตน กิลิสสฺติ   
                โย จ สทฺทปฺปรตฺิตาสี       วเน วาตมิโค ยถา   
                ลหุจิตฺโตติ ต อาหุ         นาสฺส สมฺปชชฺเต วตนฺติ ฯ   
                        นวม วชฺชปีุตฺตสุตฺต   
        [๗๘๓]   เอก   สมย   อ ฺตโร   วชฺชีปุตฺตโก  ภิกฺขุ  เวสาลยิ   
วิหรติ   อ ฺตรสฺมึ   วนสณฺเฑ   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  [๑]-   
เวสาลิย สพฺพรตฺติวาโร ๒ โหติ ฯ   
        [๗๘๔]  อถ  โข  โส ภิกฺขุ เวสาลิย ตุริย ตาฬิต วาทิตนิคฺโฆสสทฺท   
#๑ ม. เอตฺถนฺตเร วชฺชิปตฺุตโกติ อตฺถิ ฯ ๒ ม. ย.ุ อ. สพฺพรตฺติจาโร ฯ    
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สุตฺวา ปริเทวมาโน ตาย เวลาย อิม คาถ อภาสิ   
                เอกกา มย อร ฺเ วิหราม   
                อปวิฏว ๑ วนสฺมึ ทารุก   
                เอตาทิสิกาย รตฺติยา   
                โก สุ นามเมฺหหิ ปาปโยติ ฯ   
        [๗๘๕]  อถ  โข  ยา  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา ตสฺส   
ภิกฺขุโน   อนุกมฺปกา   อตฺถกามา   ต  ภิกฺขุ  สเวเชตุกามา  เยน  โส   
ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ต ภิกฺขุ คาถาย อชฺฌภาสิ   
                เอกโกว ตฺว อร ฺเ วิหรสิ   
                อปวิฏว วนสฺมึ ทารุก   
                ตสฺส เต พหุกา ปหยนฺติ   
                เนรยิกา วิย สคฺคคามินนฺติ ฯ   
อถ โข โส ภิกฺขุ ตาย เทวตาย สเวชิโต สเวคมาปาทีติ ฯ   
                        ทสม สชฌฺายสุตฺต   
        [๗๘๖]  เอก  สมย  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  โกสเลสุ  วิหรติ อ ฺตรสฺมึ   
วนสณฺเฑ    ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   โส   ภิกขฺุ   ย   สุท   
ปุพฺเพ   อติเวล   สชฺฌายพหุโล   วิหรติ   ฯ   โส   อปเรน  สมเยน   
อปฺโปสฺสุกฺโก ตุณฺหีภูโต สกมายติ ๒ ฯ   
        [๗๘๗]  อถ  โข  ยา  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา  ตสฺส   
ภิกฺขุโน   ธมมฺ   อสุณนฺตี   เยน  โส  ภิกฺขุ  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
#๑ ม. อปวิทธฺว ฯ ๒ ม. ย.ุ สงฺกสายติ ฯ    
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ต ภิกฺขุ คาถาย อชฺฌภาสิ   
                กสฺมา ตุว ธมฺมปทานิ ภิกฺขุ   
                นาธียสิ ๑ ภิกฺขูหิ สวสนฺโต   
                สตฺุวาน ธมฺม ลภติปฺปสาท   
                ทฏิเว ธมฺเม ลภติปฺปสสนฺติ ฯ   
                [๗๘๘] อหุ ปุเร ธมฺมปเทสุ ฉนฺโท   
                ยาว วิราเคน สมาคมิมฺห   
                ยโต วิราเคน สมาคมิมฺห   
                ยงฺกิ ฺจิ ทิฏว สุต มุต วา   
                อ ฺาย นิกฺเขปนมาหุ สนฺโตติ ฯ   
                เอกาทสม อโยนิโสมนสิการสุตฺต   
        [๗๘๙]  เอก  สมย  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  โกสเลสุ  วิหรติ อ ฺตรสฺมึ   
วนสณฺเฑ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน  โส  ภิกฺขุ  ทวิาวิหารคโต   
ปาปเก     อกสุเล    วิตกฺเก    วิตกฺเกติ    เสยฺยถีท    กามวิตกฺก   
พฺยาปาทวิตกฺก วิหึสาวิตกฺก ฯ   
        [๗๙๐]   อถ   โข   ยา   ตสฺมึ   วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา   
ตสฺส    ภิกฺขุโน   อนุกมปฺกา   อตฺถกามา   ต   ภิกขฺุ   สเวเชตุกามา   
เยน   โส   ภิกฺขุ   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   ภิกฺขุ   คาถาหิ   
อชฺฌภาสิ   
#๑ นาทียสีติป ปาเน ภวิตพฺพ ฯ    
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                อโยนิโส มนสกิารา        โส ๑ วิตกฺเกหิ ขชฺชสิ ๒   
                อโยนิโส ปฏินสิฺสชฺช        โยนิโส อนุวิจินฺตย   
                สตฺถาร ธมฺม อารพฺภ       สงฺฆ สีลานิ วตฺตโน   
                อธิคจฺฉสิ ปาโมชฺช         ปติสุขมสสย   
                ตโต ปามุชฺชพหุโล ๓      ทกฺุขสฺสนฺต กริสฺสสีติ ฯ   
อถ โข โส ภิกฺขุ ตาย เทวตาย สเวชิโต สเวคมาปาทีติ ฯ   
                        ทฺวาทสม มชฺฌนฺติกสตฺุต   
        [๗๙๑]    เอก    สมย   อ ฺตโร   ภิกฺขุ   โกสเลสุ   วิหรติ   
อ ฺตรสฺมึ วนสณฺเฑ ฯ   
        [๗๙๒]  อถ  โข  ยา  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา  เยน   
โส    ภิกฺขุ    เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมตฺิวา   ตสฺส   ภิกขฺุโน   สนฺติเก   
อิมา คาถา อภาสิ   
                 ิเต มชฺฌนฺติเก กาเล      สนนฺิสินฺเนสุ ๔ ปกฺขิสุ   
                สณเตว พฺรหาร ฺ         ต ภย ปฏิภาติ ม   
                 ิเต มชฺฌนฺติเก กาเล      สนนฺิสินฺเนสุ ปกฺขิสุ   
                สณเตว พฺรหาร ฺ         สา รติ ปฏิภาติ มนติฺ ฯ   
                        เตรสม ปากตินฺทฺริยสุตฺต   
        [๗๙๓]    เอก   สมย   สมฺพหุลา   ภิกฺขู   โกสเลสุ   วิหรนฺติ   
อ ฺตรสฺมึ   วนสณฺเฑ   อุทฺธตา   อุนฺนฬา   จปลา  มุขรา  วิกิณฺณวาจา   
มุฏสฺสติโน อสมฺปชานา อสมาหิตา วิพฺภนฺตจิตฺตา ปากตินฺทฺริยา ฯ   
#๑ ยุ. โภ ฯ ๒ ยุ. มชฺชส ิฯ ๓ ม. ย.ุ ปาโมชฺชพหโุล ฯ ๔ ม. สนฺนสิีเวสุ ฯ    
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        [๗๙๔]   อถ   โข   ยา   ตสฺมึ   วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา   
เตส    ภิกฺขูน   อนุกมฺปกา   อตฺถกามา   เต   ภิกฺขู   สเวเชตุกามา   
เยน   เต   ภิกขฺู   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   เต   ภิกฺขู  คาถาหิ   
อชฺฌภาสิ   
                สขุชีวิโน ปุเร อาสุ        ภิกขฺู โคตมสาวกา   
                อนิจฺฉา ปณฺฑ เอสนา       อนิจฺฉา สยนาสน   
                โลเก อนิจฺจต ตฺวา       ทุกขฺสฺสนฺต อกสุ เต   
                ทปฺุโปส กตฺวา อตฺตาน      คาเม คามณิกา วิย   
                ภุตฺวา ภุตฺวา นิปชฺชนฺติ      ปราคาเรสุ มุจฺฉิตา   
                สงฺฆสฺส อ ฺชล ึกตฺวา       อิเธกจฺเจ วทามห   
                อปวิฏา ๑ อนาถา เต    ยถา เปตา ตเถว เต   
                เย โข ปมตฺตา วิหรนฺติ     เต เม สนฺธาย ภาสิต   
                เย อปฺปมตฺตา วิหรนฺติ      นโม เตส กโรมหนฺติ ฯ   
อถ โข เต ภิกขฺู ตาย เทวตาย สเวชิตา สเวคมาปาทุนฺติ ฯ   
                        จุทฺทสม ปทุมปุปฺผสุตฺต   
        [๗๙๕]  เอก  สมย  อ ฺตโร  ภิกขฺุ  โกสเลสุ  วิหรติ อ ฺตรสฺมึ   
วนสณฺเฑ   ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   โส   ภิกฺขุ   ปจฺฉาภตฺต   
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต โปกฺขรณึ โอคาเหตฺวา ปทุม อุปสิงฺฆติ ฯ   
        [๗๙๖]   อถ   โข   ยา   ตสฺมึ   วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา   
ตสฺส    ภิกฺขุโน   อนุกมปฺกา   อตฺถกามา   ต   ภิกขฺุ   สเวเชตุกามา   
#๑ ม. ย.ุ อปวิทฺธา ฯ    
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เยน   โส   ภิกฺขุ   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ต   ภิกฺขุ   คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
                ยเมต วาริช ปปฺุผ         อทินฺน อุปสิงฺฆสิ   
                เอกงฺคเมต เถยฺยาน       คนธฺตฺเถโนสิ มาริสาติ ฯ   
   [๗๙๗] น หรามิ น ภ ฺชามิ        อารา สิงฺฆามิ วาริช   
                อถ เกน น ุวณฺเณน        คนธฺตฺเถโนติ วุจฺจติ   
                ยฺวาย ภึสานิ ขนติ         ปุณฺฑรีกานิ ภ ฺชติ   
                เอว อากิณฺณกมฺมนฺโต       กสฺมา เอโส น วุจฺจตีติ ฯ   
   [๗๙๘] อากิณฺณลุทฺโธ ปุริโส        อติเวลว ๑ มกฺขิโต   
                ตสฺมึ เม วจน นตฺถิ        ต ฺจ อรหามิ วตฺตเว   
                อนงฺคณสฺส โปสสฺส         นิจฺจ สุจิคเวสิโน   
                วาลคฺคมตฺต ปาปสฺส        อพฺภามตฺตว ขายตีติ ฯ   
   [๗๙๙] อทฺธา ม ยกฺข ชานาสิ      อโถ ม อนุกมฺปสิ   
                ปนุป ยกฺข วชชฺาสิ         ยทา ปสฺสสิ เอทิสนฺติ ฯ   
   [๘๐๐] เนว ต อุปชีวามิ          นป เต ภทฺทกมฺหเส ๒   
                ตฺวเมว ภิกฺขุ ชาเนยฺย      เยน คจฺเฉยฺย สุคตินฺติ ฯ   
อถ โข โส ภิกฺขุ ตาย เทวตาย สเวชิโต สเวคมาปาทีติ ฯ   
                        วนสยุตฺต สมตฺต ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ธาติเจลว ฯ  ๒ ม. ภตกามหเส ฯ ย.ุ กตกมฺมเส ฯ    
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                        ตสฺสุทฺทาน   
                วิเวก อุปฏาน ฺจ         กสสฺปโคตฺเตน สมฺพหุลา   
                อานนฺโท อนุรทฺุธ ฺจ        นาคทตฺต ฺจ กุลฆรณี   
                วชชฺีปุตฺโต จ เวสาลี       สชฌฺาเยน อโยนิโส   
                มชฺฌนฺตกาลมฺหิ ปากตินฺทฺริยา  ปทุมปปฺุเผน จุทฺทส ภเวติ ฯ   
                        __________  
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                        ยกฺขสยุตฺต   
                        __________ 
                        ปม อินฺทกสุตฺต   
        [๘๐๑]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ   
อินฺทกูเฏ ปพฺพเต อินฺทกสฺส ยกฺขสฺส ภวเน ฯ   
        [๘๐๒]   อถ   โข   อินฺทโก  ยกฺโข  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                รปู น ชีวนฺติ วทนฺติ พุทฺธา   
                กถ นฺวย วินฺทติม สรีร   
                กตุสฺส อฏ ียกปณฺฑเมติ   
                กถ นฺวย สชฺชติ คพฺภสฺมินฺติ ฯ   
   [๘๐๓] ปม กลล โหติ           กลลา โหติ อพฺพุท   
                อพฺพุทา ชายเต เปสิ       เปสิ นิพฺพตฺตตี ฆโน   
                ฆนา ปสาขา ชายนฺติ       เกสา โลมา นขาป จ   
                ย ฺจสฺส ภุ ฺชติ มาตา       อนฺน ปาน ฺจ โภชน   
                เตน โส ตตฺถ ยาเปติ      มาตุกุจฺฉิคฺคโต นโรติ ฯ   
                        ทุติย สกฺกสุตฺต   
        [๘๐๔] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต ฯ   
        [๘๐๕]  อถ  โข  สกกฺนามโก  ยกโฺข  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ    
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อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ   
                สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส          วิปฺปมุตฺตสฺส เต สโต   
                สมณสฺส น ต สาธุ         ยท ฺมนุสาสตีติ ๑ ฯ   
   [๘๐๖] เยน เกนจิ วณฺเณน        สวาโส สกฺก ชายติ   
                น ต อรหติ สปปฺ ฺโ       มนสา อนุกมฺปตุ   
                มนสา เจ ปสนฺเนน        ยท ฺมนุสาสติ   
                น เตน โหติ สยุตฺโต       ยานกุมฺปา ๒ อนุทฺทยาติ ฯ   
                        ตติย สูจิโลมสุตฺต   
        [๘๐๗]    เอก   สมย   ภควา   คยาย   วิหรติ   ฏงฺกิตม ฺเจ   
สูจิโลมสฺส  ยกฺขสฺส  ภวเน  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  ขโร จ ยกโฺข   
สูจิโลโม   จ   ยกโฺข   ภควโต   อวิทูเร   อติกฺกมนฺติ   ฯ  อถ  โข   
ขโร   ยกโฺข   สูจิโลม   ยกขฺ  เอตทโวจ  เอโส  สมโณติ  ฯ  เนโส   
สมโณ   สมณโก   เอโส   ยาว   ชานามิ   ยทิ   วา   โส   สมโณ   
ยทิ วา ๓ สมณโกติ ฯ   
        [๘๐๘]   อถ   โข  สจิูโลโม  ยกโฺข  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควโต   กาย   อุปนาเมสิ  ฯ  อถ  โข  ภควา  กาย   
อปนาเมสิ   ฯ  อถ  โข  สจิูโลโม  ยกโฺข  ภควนฺต  เอตทโวจ  ภายสิ   
ม   สมณาติ   ฯ  น  ขฺวาหนฺต  อาวุโส  ภายามิ  อปจ  เต  สมฺผสฺโส   
ปาปโกติ   ฯ   ป ฺห   ต   สมณ   ปุจฺฉิสฺสามิ   สเจ   เม  สมณ  น   
พฺยากริสฺสสิ   จิตฺต   วา   เต  ขิปสฺสามิ  หทย  วา  เต  ผาเลสฺสามิ   
#๑ โป. ม. ยท ฺมนุสาสสีติ ฯ ๒ ยุ. สานุกมฺปา ฯ ๓ ม. ย.ุ ยทิ วา ปน โส ฯ    
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ปาเทสุ   วา   คเหตฺวา   ปารคงฺคาย   ขิปสฺสามีติ   ฯ  น  ขฺวาหนฺต   
อาวุโส  ปสสฺามิ  สเทวเก  โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา   
ปชาย     สเทวมนุสฺสาย     โย     เม    จิตฺต    วา    ขิเปยฺย   
หทย  วา  ผาเลยฺย  ปาเทสุ  วา  คเหตฺวา  ปารคงฺคาย  ตีเร ขิเปยฺย   
อปจ ตฺว อาวุโส ปุจฺฉ ยทากงฺขสีติ ฯ   
                [๘๐๙] ราโค จ โทโส จ กุโตนิทานา   
                อรตี รติ โลมหโส กโุตชา   
                กโุต สมุฏาย มโนวิตกฺกา   
                กมุารกา ธงฺกมิโวสฺสชนฺตีติ ฯ   
                [๘๑๐] ราโค จ โทโส จ อิโตนิทานา   
                อรตี รติ โลมหโส อิโตชา   
                อิโต สมุฏาย มโนวิตกฺกา   
                กมุารกา ธงฺกมิโวสฺสชนฺติ   
                เสนฺหชา อตฺตสมฺภูตา       นิโคฺรธสฺเสว ขนฺธชา   
                ปถุู วิสตฺตา กาเมสุ        มาลุวา วิตฺถตา วเน   
                เย น ปชานนฺติ ยโตนิทาน ๑   
                เต น วิโนเทนฺติ สุโณหิ ยกฺข   
                เต ทุตฺตร โอฆมิม ตรนฺติ   
                อติณฺณปุพฺพ อปุนพฺภวายาติ ฯ   
#๑ สี. ยโตนทิานา ฯ    
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                        จตุตฺถ มณิภทฺทสุตฺต   
        [๘๑๑]  เอก  สมย  ภควา  มคเธสุ  วิหรติ  มณิมาฬเก  เจติเย   
มณิภทฺทสฺส ยกฺขสฺส ภวเน ฯ   
        [๘๑๒]   อถ   โข  มณิภทฺโท  ยกโฺข  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควโต สนฺติเก อิม คาถ อภาสิ   
                สติมโต สทา ภทฺท         สติมา สุขเมธติ   
                สติมโต สุเว เสยฺโย       เวรา จ ปริมุจฺจตีติ ๑ ฯ   
                สติมโต สทา ภทฺท         สติมา สุขเมธติ   
                สติมโต สุเว เสยฺโย       เวรา น ปริมุจฺจตีติ ฯ   
   [๘๑๓] ยสฺส สพฺพมโหรตฺตึ ๒      อหึสาย รโต มโน   
                เมตฺตโส ๓ สพฺพภูเตสุ     เวรนฺตสฺส น เกนจีติ ฯ   
                        ป ฺจม สานุสุตฺต   
        [๘๑๔]    เอก   สมย   ภควา   สาวตฺถิย   วิหรติ   เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  อ ฺตริสฺสา   
อุปาสิกาย สานุ นาม ปุตฺโต ยกฺเขน คหิโต โหติ ฯ   
        [๘๑๕]   อถ   โข  สา  อุปาสิกา  ปริเทวมานา  ตาย  เวลาย   
อิมา คาถาโย อภาสิ   
#๑ ม. อย คาถา น ทิสฺสติ ฯ ๒ ม. ยุ. สพฺพมโหรตฺต ฯ ๓ เมตฺต โสติป   
#ปาเน ภวิตพฺพ ฯ    
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                จาตุทฺทสึ ป ฺจทสึ          ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี   
                ปาริหาริกปกฺข ฺจ          อฏงฺคสุสมาคต   
                อุโปสถ อุปวสนฺติ          พฺรหฺมจริย จรนฺติ เย   
                น เตหิ ยกฺขา กีฬนฺติ       อิติ เม อรหต สตุ   
                สาทานิ อชฺช ปสฺสามิ       ยกฺขา กีฬนฺติ สานุนาติ ฯ   
   [๘๑๖] จาตุทฺทส ึป ฺจทสึ          ยา จ ปกฺขสฺส อฏมี   
                ปาริหาริกปกฺข ฺจ          อฏงฺคสุสมาคต   
                อุโปสถ อุปวสนฺติ          พฺรหฺมจริย จรนฺติ เย   
                น เตหิ ยกฺขา กีฬนฺติ       สาหุ ๑ เต อรหต สุต   
                สานน ปพุทฺธ วชฺชาสิ        ยกฺขาน วจน อิท   
                มากาสิ ปาปก กมฺม        อาวิ วา ยท ิวา รโห   
                สเจว ๒ ปาปก กมฺม      กริสสฺสิ กโรสิ วา   
                น เต ทุกฺขา ปมุตฺยตฺถิ      อุปปฺจฺจาป ปลายโตติ ฯ   
   [๘๑๗] มต วา อมฺม โรทนฺติ       โย วา ชีว น ทิสสฺติ   
                ชีวนฺต อมฺม ปสสฺนฺตี        กสฺมา ม อมฺม โรทสีติ ฯ   
   [๘๑๘] มต วา ปุตฺต โรทนฺติ       โย วา ชีว น ทิสสฺติ   
                โย จ กาเม จชิตฺวาน ๓   ปุนราคจฺฉเต ๔ อิธ   
                ต วาป ปุตฺต โรทนฺติ       ปุน ชีว มโต หิ โส   
                กกฺุกุลา อุพฺภโต ตาต       กกฺุกุล ปติตุมิจฺฉสิ   
                นรกา อุภโต ตาต         นรก ปติตุมิจฺฉสิ   
#๑ ยุ. อิติ เม ฯ ๒ ม. ยุ. สเจ จ ฯ ๓ ย.ุ วชิตฺวาน ฯ ๔ โป. ปุนราวตฺตเต ฯ    
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                อภิธาวถ ภทฺทนฺเต         กสสฺ อุชฺฌาปยามเส   
                อาทิตฺตา นิพฺภต ภณฺฑ       ปุน ฑยฺหิตุมิจฺฉสีติ ฯ   
                        ฉฏ ปยงฺกรสุตฺต   
        [๘๑๙]  เอก  สมย  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน อายสฺมา อนุรุทฺโธ   
รตฺติยา ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย ธมฺมปทานิ ภาสติ ฯ   
        [๘๒๐] อถ โข ปยงฺกรมาตา ยกฺขินี ปุตฺตก เอว โตเสสิ   
                มา สทฺทมกร ีปยงฺกร   
                ภิกฺขุ ธมฺมปทานิ ภาสติ   
                อปจ ธมฺมปท วิชานิย   
                ปฏิปชฺเชม หิตาย โน สิยาติ ฯ   
                [๘๒๑] ปาเณสุ จ ส ฺมามเส   
                สมฺปชานมุสา น ภณามเส   
                สกิฺเขม สุสีลฺยมตฺตโน   
                อป มุจฺเจม ปสาจโยนิยาติ ฯ   
                        สตฺตม ปุนพฺพสุสุตฺต   
        [๘๒๒]    เอก   สมย   ภควา   สาวตฺถิย   วิหรติ   เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  ภิกฺขู   
นิพฺพานปฏิสยุตฺตาย     ธมฺมิยา     กถาย     สนฺทสฺเสติ    สมาทเปติ   
สมุตฺเตเชติ   สมฺปหเสติ   ฯ   เต   จ   ภิกฺขู  อฏ ิกตฺวา  มนสิกตฺวา    
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สพฺพเจตโส สมนฺนาหริตฺวา โอหิตโสตา ธมฺม สุณนฺติ ฯ   
   [๘๒๓] อถ โข ปุนพฺพสุมาตา       ยกฺขินี ปุตฺตก ๑ เอว โตเสสิ   
                ตุณฺหี อุตฺตริเก โหหิ        ตุณฺหี โหหิ ปนุพฺพสุ   
                ยาวาห พุทฺธเสฏสฺส       ธมฺม โสสฺสามิ สตฺถุโน   
                นพฺิพาน ภควา อาห        สพฺพคนฺถปฺปโมจน   
                อติเวลา จ เม โหติ       อสฺม ึธมฺเม ปยายนา   
                ปโย โลเก สโก ปุตฺโต     ปโย โลเก สโก ปติ   
                ตโต ปยตร ๒ มยฺห       อสฺส ธมฺมสฺส มคฺคนา   
                น หิ ปุตฺโต ปติ วาป       ปโย ทุกฺขา ปโมจเย   
                ยถา สทฺธมฺมสฺสวน         ทกุขฺา โมเจติ ปาณิน   
                โลเก ทุกฺขปเรตสฺมึ        ชรามรณสยุเต   
                ชรามรณโมกฺขาย          ย ธมฺม อภิสมฺพุธ   
                ต ธมฺม โสตุมิจฺฉามิ        ตุณฺหี โหหิ ปุนพฺพสูติ ฯ   
   [๘๒๔] อมฺม ๓ น พฺยาหริสฺสามิ    ตุณฺหีภูตายมุตฺตรา   
                ธมฺมเมว นิสาเมหิ         สทธฺมฺมสฺสวน สุข   
                สทฺธมมฺสฺส อน ฺาย        อมฺม ๔ ทุกขฺ จรามเส   
                เอส เทวมนุสฺสาน         สมมฺูฬฺหาน ปภงฺกโร   
                พุทฺโธ อนฺติมสารีโร        ธมฺม เทเสติ จกฺขุมาติ ฯ   
   [๘๒๕] สาธุ โข ปณฺฑิโต นาม      ปุตฺโต ชาโต อุเร สโย ๕   
                ปตฺุโต เม พุทฺธเสฏสฺส     ธมฺมสุทฺธ ปยายติ   
#๑ โป. ม. ยุ. ปุตฺตเก ฯ ๒ ม. ยุ. ปยตรา ฯ ๓-๔ ม. อมฺมา ฯ ๕ ยุ. เสยฺโย ฯ    
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                ปนุพฺพสุ สุขี โหหิ          อชชฺาหมฺหิ สมุคฺคตา   
                ทฏิานิ อริยสจฺจานิ        อุตฺตราป สุณาตุ เมติ ฯ   
                        อฏม สุทตฺตสุตฺต   
        [๘๒๖]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  สตีวเน  ฯ  เตน   
โข   ปน   สมเยน   อนาถปณฺฑิโก   คหปติ  ราชคห  อนุปฺปตฺโต  โหติ   
เกนจิเทว   กรณีเยน   ฯ   อสฺโสสิ  โข  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  พุทฺโธ   
กิร    โลเก   อุปฺปนฺโนติ   ตาวเทว   จ   ปน   ภควนฺต   ทสฺสนาย   
อุปสงฺกมิตุกาโม  โหติ  ๑  ฯ  อถ  ๒  โข  อนาถปณฺฑิกสฺส  คหปติสฺส   
เอตทโหสิ    อกาโล    โข   อชชฺ   ภควนฺต   ทสฺสนาย   อุปสงฺกมิตุ   
เสฺวทานาห  กาเลน  ภควนฺต  ทสฺสนาย  อุปสงฺกมสิฺสามีติ  ฯ  พุทฺธคตาย   
สติยา    นิปชฺช ิ   รตฺติยา    สุท    ติกฺขตฺตุ    วุฏาสิ    ปภาตนฺติ   
ม ฺมาโน   ฯ   อถ   โข   อนาถปณฺฑิโก   คหปติ  เยน  สีวถิกทวฺาร   
เตนุปสงฺกมิ ฯ อมนุสฺสา ทฺวาร วิวรึสุ ฯ   
        [๘๒๗]    อถ    โข    อนาถปณฺฑิกสฺส    คหปติสฺส   นครมฺหา   
นิกฺขมนฺตสฺส    อาโลโก    อนฺตรธายิ    อนฺธกาโร   ปาตุรโหสิ   ภย   
ฉมฺภิตตฺต  โลมหโส  อุทปาทิ  ฯ  ตโต  จ  ปุน  นิวตฺติตุกาโม  อโหสิ ฯ   
อถ โข สิวโก ยกฺโข อนฺตรหิโต สทฺท อนุสฺสาเวสิ   
                สต หตฺถี สต อสฺสา        สต อสฺสตรี รถา   
                สต ก ฺาสหสฺสานิ         อามุตฺตมณิกุณฺฑลา   
                เอกสฺส ปทวีติหารสฺส       กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ   
#๑ ยุ. อโหสิ ฯ ๒ ม. ยุ. อถสฺส ฯ    
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                อภิกฺกม คหปติ            อภิกฺกม คหปติ   
                อภิกฺกมนนฺเต เสยฺโย       โน ปฏิกฺกมนนฺติ ฯ   
อถ   โข   อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส  อนฺธกาโร  อนฺตรธายิ  อาโลโก   
ปาตุรโหสิ ย อโหสิ ภย ฉมฺภิตตฺต โลมหโส โส ปฏปิฺปสฺสมฺภิ ฯ   
        [๘๒๘]    ทุติยมฺป   โข   อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส   อาโลโก   
อนฺตรธายิ    อนฺธกาโร    ปาตุรโหสิ    ภย    ฉมฺภิตตฺต    โลมหโส   
อุทปาทิ   ฯ   ตโต   จ   ปนุ  นิวตฺติตุกาโม  อโหส ิ ฯ  ทุติยมฺป  โข   
สิวโก ยกโฺข อนฺตรหิโต สทฺทมนุสฺสาเวสิ   
                สต หตฺถี สต อสฺสา ฯเปฯ   กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ   
                อภิกฺกม คหปติ            อภิกฺกม คหปติ   
                อภิกฺกมนนฺเต เสยฺโย       โน ปฏิกฺกมนนฺติ ฯ   
อถ   โข   อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส  อนฺธกาโร  อนฺตรธายิ  อาโลโก   
ปาตุรโหสิ ย อโหสิ ภย ฉมฺภิตตฺต โลมหโส โส ปฏปิฺปสฺสมฺภิ ฯ   
        [๘๒๙]    ตติยมฺป   โข   อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส   อาโลโก   
อนฺตรธายิ    อนฺธกาโร    ปาตุรโหสิ    ภย    ฉมฺภิตตฺต    โลมหโส   
อุทปาทิ   ฯ   ตโต   จ   ปนุ  นิวตฺติตุกาโม  อโหส ิ ฯ  ตติยมฺป  โข   
สิวโก ยกโฺข อนฺตรหิโต สทฺทมนุสฺสาเวสิ   
                สต หตฺถี สต อสฺสา ฯเปฯ   กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ   
                อภิกฺกม คหปติ            อภิกฺกม คหปติ   
                อภิกฺกมนนฺเต เสยฺโย       โน ปฏิกฺกมนนฺติ ฯ    
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อถ   โข   อนาถปณฺฑิกสฺส   คหปติสฺส  อนฺธกาโร  อนฺตรธายิ  อาโลโก   
ปาตุรโหสิ ย อโหสิ ภย ฉมฺภิตตฺต โลมหโส โส ปฏปิฺปสฺสมฺภิ ฯ   
        [๘๓๐]    อถ    โข    อนาถปณฺฑิโก   คหปติ   เยน   สีตวน   
เตนุปสงฺกมิ   ฯ   เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  รตฺติยา  ปจฺจูสสมย   
ปจฺจุฏาย   อชฺโฌกาเส  จงฺกมติ  ฯ  อทฺทสา  โข  ภควา  อนาถปณฺฑิกh   
คหปตึ     ทูรโตว    อาคจฺฉนฺต    ทิสฺวาน    จงฺกมา    โอโรหิตฺวา   
ป ฺตฺเต   อาสเน   นิสีทิ  ฯ  นิสชชฺ  โข  ภควา  อนาถปณฺฑิก  คหปตึ   
เอตทโวจ   เอหิ   สุทตฺตาติ   ฯ   อถ   โข   อนาถปณฺฑิโก   คหปติ   
นาเมน  ม  ภควา  อาลปตีติ  ตตฺเถว  ภควโต  ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา   
ภควนฺต เอตทโวจ กจฺจิ ภนฺเต ภควา สุข วสิตฺถาติ ๑ ฯ   
   [๘๓๑] สพฺพทา เว สุข เสติ       พฺราหฺมโณ ปรนิิพฺพุโต   
                โย น ลิมฺปติ กาเมสุ       สีติภูโต นิรูปธิ   
                สพฺพา อาสตฺติโย เฉตฺวา    วิเนยฺย หทเย ทร   
                อุปสนฺโต สุข เสติ         สนตึฺ ปปฺปุยฺย เจตสาติ ฯ   
                        นวม ปมสุกฺกาสุตฺต   
        [๘๓๒] เอก สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนวิาเป ฯ   
เตน    โข    ปน    สมเยน    สุกฺกา   ภิกฺขุนี   มหติยา   ปริสาย   
ปริวุตา ธมฺม เทเสติ ฯ   
        [๘๓๓]  อถ  โข  สกุกฺาย  ภิกฺขุนิยา  อภิปฺปสนฺโน ยกโฺข ราชคเห   
#๑ ยุ. สุขมสยิตฺถาติ ฯ    
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รถิกาย   รถิก   สิงฺฆาฏเกน   สิงฺฆาฏก   อุปสงฺกมิตฺวา  ตาย  เวลาย=   
อิมา คาถาโย อภาสิ   
                กมิฺเม กตา ราชคเห มนุสฺสา มธุปตาว เสยเร ๑   
                เย สุกฺก น ปยิรปุาสนฺติ     เทเสนฺตึ อมต ปท   
                ต ฺจ ปน อปฺปฏิวานิย       อเสจนกโมชว   
                ปวนฺติ ม ฺเ สปฺป ฺา      วลาหกมิว ปนฺถคูติ ฯ   
                        ทสม ทุติยสุกฺกาสุตฺต   
   [๘๓๔]  เอก  สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
เตน     โข     ปน    สมเยน    อ ฺตโร    อุปาสโก    สุกฺกาย   
ภิกฺขุนิยา โภชน อทาสิ ฯ   
   [๘๓๕]  อถ  โข  สุกฺกาย  ภิกฺขุนิยา  อภิปฺปสนฺโน  ยกโฺข  ราชคเห   
รถิกาย   รถิก   สิงฺฆาฏเกน   สิงฺฆาฏก   อุปสงฺกมิตฺวา  ตาย  เวลาย   
อิม คาถ อภาสิ   
                ปุ ฺ วต ปสวิ พหุ         สปฺป ฺโ วตายมุปาสโก   
                โย สุกฺกาย อทาสิ โภชน    สพฺพคนฺเถหิ วิปฺปมุตฺตายาติ ๒ ฯ   
                        เอกาทสม จีราสุตฺต   
   [๘๓๖]  เอก  สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
เตน    โข    ปน    สมเยน    อ ฺตโร   อุปาสโก   จีราย   ๓   
ภิกฺขุนิยา จีวร อทาสิ ฯ   
#๑ อจฺฉเร ฯ ๒ ม. ย.ุ วิปฺปมุตฺติยาติ ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ ๓ สี. วีราย ฯ    
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        [๘๓๗]  อถ  โข  จีราย  ภิกฺขุนิยา  อภิปฺปสนฺโน  ยกโฺข ราชคเห   
รถิกาย   รถิก   สิงฺฆาฏเกน   สิงฺฆาฏก   อุปสงฺกมิตฺวา  ตาย  เวลาย   
อิม คาถ อภาสิ   
                ปุ ฺ วต ปสวิ พหุ         สปฺป ฺโ วตายมุปาสโก   
                โย จีราย อทาสิ จีวร      สพฺพโยเคหิ วิปฺปมุตฺตายาติ ฯ   
                        ทฺวาทสม อาฬวกสุตฺต   
        [๘๓๘]   เอวมฺเม   สตุ   เอก   สมย  ภควา  อาฬวิย  วิหรติ   
อาฬวกสฺส   ยกฺขสฺส   ภวเน   ฯ   อถ   โข  อาฬวโก  ยกโฺข  เยน   
ภควา    เตนุปสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา    ภควนฺต   เอตทโวจ   นกิฺขม   
สมณาติ   ฯ   สาธาวุโสติ   ภควา   นิกขฺมิ   ฯ   ปวิส   สมณาติ  ฯ   
สาธาวุโสติ  ภควา  ปาวิสิ  ฯ  ทุติยมฺป  โข  อาฬวโก  ยกฺโข  ภควนฺต   
เอตทโวจ   นิกฺขม   สมณาติ  ฯ  สาธาวุโสติ  ภควา  นิกฺขมิ  ฯ  ปวิส   
สมณาติ   ฯ   สาธาวุโสติ   ภควา  ปาวิสิ  ฯ  ตติยมปฺ  โข  อาฬวโก   
ยกฺโข   ภควนฺต   เอตทโวจ   นิกฺขม  สมณาติ  ฯ  สาธาวุโสติ  ภควา   
นิกฺขมิ ฯ ปวิส สมณาติ ฯ สาธาวุโสติ ภควา ปาวิสิ ฯ   
        [๘๓๙]   จตุตฺถมฺป   โข   อาฬวโก  ยกฺโข  ภควนฺต  เอตทโวจ   
นิกฺขม   สมณาติ   ฯ   น  ขฺวาห  อาวุโส  นิกฺขมิสฺสามิ  ยนฺเต  กรณีย   
ต  กโรหีติ  ฯ  ป ฺห  ต  สมณ  ปุจฺฉิสฺสามิ  สเจ  เม  น  พฺยากริสสฺสิ   
จิตฺต  วา  เต  ขิปสฺสามิ  หทย วา เต ผาเลสฺสามิ ปาเทสุ วา คเหตฺวา   
ปารคงฺคาย  ขิปสฺสามีติ  ฯ  น  ขฺวาหนฺต อาวุโส ปสฺสามิ สเทวเก โลเก    
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สมารเก    สพฺรหฺมเก    สสฺสมณพฺราหฺมณิยา    ปชาย   สเทวมนุสฺสาย   
โย  เม  จิตฺต  วา  ขิเปยฺย  หทย  วา  ผาเลยฺย ปาเทสุ วา คเหตฺวา   
ปารคงฺคาย ขิเปยฺย อปจ ตฺว อาวุโส ปุจฺฉ ยทากงฺขสีติ ฯ   
                [๘๔๐] กึสูธ วิตฺต ปุริสสฺส เสฏ   
                กสึุ สุจิณฺณ สุขมาวหาติ   
                กสึุ หเว สาธุตร รสาน   
                กถชีวึ ๑ ชีวิตมาหุ เสฏนฺติ ฯ   
                [๘๔๑] สทฺธีธ วิตฺต ปุริสสฺส เสฏ   
                ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ   
                สจฺจ หเว สาธุตร รสาน   
                ป ฺาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏนฺติ ฯ   
   [๘๔๒] กถสุ ตรติ โอฆ           กถสุ ตรติ อณฺณว   
                กถสุ ทุกฺขมจฺเจติ          กถสุ ปริสุชฌฺตีติ ฯ   
   [๘๔๓] สทฺธาย ตรติ โอฆ         อปฺปมาเทน อณฺณว   
                วิรเิยน ทุกฺขมจฺเจติ        ป ฺาย ปริสุชฌฺตีติ ฯ   
   [๘๔๔] กถสุ ลภเต ป ฺ          กถสุ วินฺทเต ธน   
                กถสุ กิตฺตึ ปปฺโปติ         กถ มิตฺตานิ คนฺถติ   
                อสฺมา โลกา ปร โลก      กถ เปจฺจ น โสจตีติ ฯ   
   [๘๔๕] สทฺทหาโน อรหต          ธมมฺ นิพฺพานปตฺติยา   
#๑ ฆตฺวาวคฺคสฺส วิตฺตสุตฺเต กถชีวีติ ... ป ฺาชีวีติ ทิสฺสนฺติ ฯ    
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                สสฺุสูส ๑ ลภเต ป ฺ      อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ   
                ปฏิรูปการ ีธุรวา          อุฏาตา วินฺทเต ธน   
                สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ       ทท มิตฺตานิ คนฺถติ   
                ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา      สทธฺสฺส ฆรเมสิโน   
                สจฺจ ธมฺโม ธิติ จาโค      ส เว เปจฺจ น โสจติ   
                อิงฺฆ อ ฺเป ปุจฺฉสฺสุ       ปถุู สมณพฺราหฺมเณ   
                ยทิ สจฺจา ทมา จาคา      ขนฺตฺยา ภิยฺโยธ วิชฺชตีติ ฯ   
   [๘๔๖] กถ นุทานิ ปุจฺเฉยฺย        ปถุู สมณพฺราหฺมเณ   
                โยห อชฺช ปชานามิ        โย อตฺโถ สมฺปรายิโก   
                อตฺถาย วต เม พุทฺโธ      วาสายาฬวิมาคมา ๒   
                โยห อชฺช ปชานามิ        ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล   
                โส อห วิจริสฺสามิ         คามา คาม ปุรา ปุร   
                นมสฺสมาโน สมฺพุทฺธ        ธมฺมสฺส จ สธุมฺมตนฺติ ฯ   
                        ยกฺขสยุตฺต สมตฺต ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                อินฺทโก สกกฺสูจิ จ         มณิภทฺโท จ สานุ จ   
                ปยงฺกรปุนพฺพสุ            สุทตฺโต จ เทฺว สุกฺกา จีรา   
                อาฬวเกน ทฺวาทสาติ ฯ   
                        _____________ 
#๑ ยุ. สุสฺสูสา ลภเต ป ฺา ฯ ๒ ยุ. ...วิมาคโต ฯ    
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                        สกฺกสยุตฺต   
                        ปมวคฺโค ปโม   
                        __________ 
                        ปม สุวีรสุตฺต   
        [๘๔๗]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน   อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   ตตฺร   โข   ภควา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
        [๘๔๘]   ภควา   เอตทโวจ   ภูตปพฺุพ   ภิกฺขเว  อสุรา  เทเว   
อภิยสุ   ฯ   อถ   โข  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  สุวีร  เทวปุตฺต   
อามนฺเตสิ   เอเต   ตาต   สุวีร  อสุรา  เทเว  อภิยนฺติ  คจฺฉ  ตาต   
สุวีร   อสุเร  ปจฺจุยฺยาหีติ  ฯ  เอว  ภทฺทนฺตวาติ  โข  ภิกฺขเว  สุวีโร   
เทวปุตฺโต   สกฺกสฺส   เทวานมินฺทสฺส  ปฏิสฺสุตฺวา  ปมาท  อาปาเทสิ  ฯ   
ทุติยมฺป  โข  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  สุวีร  เทวปุตฺต  อามนฺเตสิ   
เอเต   ตาต  สุวีร  อสุรา  เทเว  อภิยนฺติ  คจฺฉ  ตาต  สุวีร  อสุเร    
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ปจฺจุยฺยาหีติ   ฯ   เอว   ภทฺทนฺตวาติ  โข  ภิกฺขเว  สวีุโร  เทวปุตฺโต   
สกฺกสฺส   เทวานมินฺทสฺส   ปฏิสฺสุตฺวา   ทุติยมฺป   ปมาท  อาปาเทสิ  ฯ   
ตติยมฺป  โข  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  สุวีร  เทวปุตฺต  อามนฺเตสิ   
เอเต   ตาต  สุวีร  อสุรา  เทเว  อภิยนฺติ  คจฺฉ  ตาต  สุวีร  อสุเร   
ปจฺจุยฺยาหีติ   ฯ   เอว   ภทฺทนฺตวาติ  โข  ภิกฺขเว  สวีุโร  เทวปุตฺโตฝ   
สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปฏิสฺสุตฺวา ตติยมฺป ปมาท อาปาเทสิ ฯ   
        [๘๔๙]  อถ  โข  ภิกขฺเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  สุวีร  เทวปุตฺต   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                อนุฏห อวายาม          สุข ยตฺราธิคจฺฉติ   
                สวีุร ตตฺถ คจฺฉาหิ         ม ฺจ ตตฺเถว ปาปยาติ ฯ   
   [๘๕๐] อลสฺวาย ๑ อนุฏาตา     น จ กิจฺจานิ การเย   
                สพฺพกามสมิทฺธสฺส          ตมฺเม สกฺก วร ทิสาติ ฯ   
   [๘๕๑] ยตฺถาลโส อนุฏาตา       อจฺจนฺตสุขเมธติ   
                สวีุร ตตฺถ คจฺฉาหิ         ม ฺจ ตตฺเถว ปาปยาติ ฯ   
   [๘๕๒] อกมฺมุนา เทวเสฏ        สกกฺ วินฺเทมุ ย สุข   
                อโสก อนุปายาส          ตมฺเม สกฺก วร ทิสาติ ฯ   
   [๘๕๓] สเจ อตฺถิ อกมฺเมน        โกจิ กฺวจิ น ชีวติ   
                นพฺิพานสฺส หิ โส มคฺโค     สุวีร ตตฺถ คจฺฉาหิ   
                .................     ม ฺจ ตตฺเถว ปาปยาติ ฯ   
        [๘๕๔]  โส  ห ิ นาม  ภิกฺขเว  สกโฺก  เทวานมินฺโท สก ปุ ฺผล   
อุปชีวมาโน   เทวาน  ตาวตึสาน  อิสฺสริยาธิปจฺจ  รชฺช  กาเรนฺโต  ๒   
อุฏานวิริยสฺส   วณฺณวาที   ภวิสฺสติ   ฯ  อิธ  เขฺวต  ภิกฺขเว  โสเภถ   
ย    ตุเมฺห    เอว    สฺวากฺขาเต   ธมฺมวินเย   ปพฺพชิตา   สมานา   
#๑ ม. อลสวสฺส ฯ ย.ุ อลสสฺส ฯ ๒ ย.ุ กโรนฺโต ฯ เอว สพฺพตฺถ าตพฺพ ฯ    
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อุฏเหยฺยาถ   ฆเฏยฺยาถ  วายเมยฺยาถ  อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยา  อนธิคตสฺส   
อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ   
                        ทุติย สุสิมสุตฺต   
        [๘๕๕]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม     ฯ     ตตฺร     โข     ภควา     ภิกฺขู    อามนฺเตสิ   
ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
        [๘๕๖]   ภควา   เอตทโวจ   ภูตปพฺุพ   ภิกฺขเว  อสุรา  เทเว   
อภิยสุ   ฯ   อถ   โข  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  สุสิม  เทวปุตฺต   
อามนฺเตสิ    เอเต   ตาต   สุสิม   อสุรา   เทเว   อภิยนฺติ   คจฺฉ   
ตาต   สุสิม   อสุเร  ปจฺจุยฺยาหีติ  ฯ  เอว  ภทฺทนฺตวาติ  โข  ภิกฺขเว   
สุสิโม    เทวปุตฺโต    สกกฺสฺส    เทวานมินฺทสฺส   ปฏิสฺสุตฺวา   ปมาท   
อาปาเทสิ   ฯ   ทุติยมฺป   โข   ภิกฺขเว   สกฺโก  เทวานมินฺโท  สุสมิ   
เทวปุตฺต   อามนฺเตสิ   ฯเปฯ  ทุติยมฺป  ปมาท  อาปาเทสิ  ฯ  ตติยมฺป   
โข   ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  สุสมิ  เทวปุตฺต  อามนฺเตสิ  เอเต   
ตาต   สุสิม   อสุรา   เทเว   อภิยนฺติ   คจฺฉ   ตาต   สสุิม  อสุเร   
ปจฺจุยฺยาหีติ   ฯ   เอว   ภทฺทนฺตวาติ  โข  ภิกฺขเว  สสุิโม  เทวปุตฺโต   
สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส ปฏิสฺสุตฺวา ตติยมฺป ปมาท อาปาเทสิ ฯ   
        [๘๕๗]  อถ  โข  ภิกขฺเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  สุสิม  เทวปุตฺต   
คาถาย อชฺฌภาสิ    
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                อนุฏห อวายาม          สุข ยตฺราธิคจฺฉติ   
                สสุิม ตตฺถ คจฺฉาหิ         ม ฺจ ตตฺเถว ปาปยาติ ฯ   
   [๘๕๘] อลสฺวาย อนุฏาตา        น จ กิจฺจานิ การเย   
                สพฺพกามสมิทฺธสฺส          ต เม สกฺก วร ทิสาติ ฯ   
   [๘๕๙] ยตฺถาลโส อนุฏาตา       อจฺจนฺตสุขเมธติ   
                สสุิม ตตฺถ คจฺฉาหิ         ม ฺจ ตตฺเถว ปาปยาติ ฯ   
   [๘๖๐] อกมฺมุนา เทวเสฏ        สกกฺ วินฺเทมุ ย สุข   
                อโสก อนุปายาส          ต เม สกฺก วร ทิสาติ ฯ   
   [๘๖๑] สเจ อตฺถิ อกมฺเมน        โกจิ กฺวจิ น ชีวติ   
                นพฺิพานสฺส หิ โส มคฺโค     สสุิม ตตฺถ คจฺฉาหิ   
                .................     ม ฺจ ตตฺเถว ปาปยาติ ฯ   
        [๘๖๒]  โส  ห ิ นาม  ภิกฺขเว  สกโฺก  เทวานมินฺโท สก ปุ ฺผล   
อุปชีวมาโน   เทวาน   ตาวตึสาน   อิสฺสริยาธิปจฺจ   รชชฺ   กาเรนฺโต   
อุฏานวิริยสฺส   วณฺณวาที   ภวิสฺสติ   ฯ  อิธ  เขฺวต  ภิกฺขเว  โสเภถ   
ย    ตุเมฺห    เอว    สฺวากฺขาเต   ธมฺมวินเย   ปพฺพชิตา   สมานา   
อุฏเหยฺยาถ     ฆเฏยฺยาถ     วายเมยฺยาถ    อปฺปตฺตสฺส    ปตฺติยา   
อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยายาติ ฯ   
                        ตติย ธชคฺคสุตฺต   
        [๘๖๓]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม     ฯ     ตตฺร     โข     ภควา     ภิกฺขู    อามนฺเตสิ    
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ภิกฺขโวติ ฯ ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
        [๘๖๔]   ภควา   เอตทโวจ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  เทวาสุรสงฺคาโม   
สมุปพฺยูโฬฺห   อโหสิ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   สกฺโก  เทวานมินฺโท   
เทเว   ตาวตึเส   อามนฺเตสิ   สเจ   มาริสา  เทวาน  สงฺคามคตาน                   
อุปฺปชฺเชยฺย   ภย   วา   ฉมฺภิตตฺต   วา  โลมหโส  วา  มเมว  ตสฺม ึ  
สมเย   ธชคฺค   อุลโฺลเกยยฺาถ   ฯ   มม ฺหิ   โว  ธชคฺค  อุลฺโลกยต   
ยมฺภวิสฺสติ   ภย  วา  ฉมฺภิตตฺต  วา  โลมหโส  วา  โส  ปหียิสฺสติ  ฯ   
โน   เจ   เม   ธชคฺค   อุลฺโลเกยฺยาถ  อถ  ปชาปติสฺส  เทวราชสฺส   
ธชคฺค   อุลฺโลเกยฺยาถ   ฯ   ปชาปติสฺส   หิ  โว  เทวราชสฺส  ธชคฺค   
อุลฺโลกยต   ยมฺภวิสฺสติ   ภย   วา  ฉมฺภิตตฺต  วา  โลมหโส  วา  โส   
ปหียิสฺสติ   ฯ  โน  เจ  ปชาปติสฺส  เทวราชสฺส  ธชคฺค  อุลฺโลเกยฺยาถ   
อถ   วรุณสฺส  เทวราชสฺส  ธชคฺค  อุลฺโลเกยฺยาถ  ฯ  วรุณสฺส  หิ  โว   
เทวราชสฺส   ธชคฺค   อุลฺโลกยต   ยมฺภวิสฺสติ  ภย  วา  ฉมฺภิตตฺต  วา   
โลมหโส  วา  โส  ปหียิสสฺติ  ฯ  โน  เจ  วรุณสฺส  เทวราชสฺส ธชคฺค   
อุลฺโลเกยฺยาถ   อถ   อีสานสฺส  เทวราชสฺส  ธชคฺค  อุลฺโลเกยฺยาถ  ฯ   
อีสานสฺส   หิ   โว   เทวราชสฺส   ธชคฺค  อุลฺโลกยต  ยมฺภวิสฺสติ  ภย   
วา   ฉมฺภิตตฺต   วา  โลมหโส  วา  โส  ปหียิสฺสตีติ  ฯ  ต  โข  ปน   
ภิกฺขเว   สกกฺสฺส   วา   เทวานมินฺทสฺส  ธชคฺค  อุลฺโลกยต  ปชาปติสฺส   
วา    เทวราชสฺส   ธชคฺค   อุลฺโลกยต   วรุณสฺส   วา   เทวราชสฺส   
ธชคฺค   อุลฺโลกยต   อีสานสฺส   วา   เทวราชสฺส   ธชคฺค  อุลฺโลกยต    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 322 

ยมฺภวิสฺสติ   ภย   วา   ฉมภิฺตตฺต  วา  โลมหโส  วา  โส  ปหีเยถาป   
โนป   ปหีเยถ   ต   กิสฺส   เหตุ   สกโฺก  หิ  ภิกฺขเว  เทวานมินฺโท   
อวีตราโค อวีตโทโส อวีตโมโห ภีร ุฉมฺภี อุตฺราสี ปลายีติ ฯ   
        [๘๖๕]   อห ฺจ   โข   ภิกฺขเว   เอว   วทามิ  สเจ  ตุมหฺาก   
ภิกฺขเว   อร ฺคตาน   วา   รุกฺขมลูคตาน   วา  สุ ฺาคารคตาน  วา   
อุปฺปชฺเชยฺย   ภย   วา   ฉมฺภิตตฺต   วา  โลมหโส  วา  มเมว  ตสฺม ึ  
สมเย    อนุสสฺเรยฺยาถ   อิติป   โส   ภควา   อรห   สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน     สคุโต    โลกวิทู    อนุตฺตโร    ปรุิสทมมฺสารถิ   
สตฺถา   เทวมนุสฺสาน   พุทฺโธ   ภควาติ   ฯ   มม   หิ  โว  ภิกฺขเวฤ   
อนุสฺสรต   ยมฺภวิสฺสติ   ภย   วา   ฉมฺภิตตฺต  วา  โลมหโส  วา  โส   
ปหียิสฺสติ   ฯ   โน  เจ  ม  อนุสฺสเรยฺยาถ  อถ  ธมฺม  อนุสฺสเรยฺยาถ   
สฺวากฺขาโต    ภควตา    ธมฺโม   สนฺทฏิ ิโก   อกาลิโก   เอหิปสฺสิโก   
โอปนยิโก   ปจฺจตฺต   เวทิตพฺโพ   วิ ฺ ูหีติ  ฯ  ธมฺม  หิ  โว  ภิกฺขเว   
อนุสฺสรต   ยมฺภวิสฺสติ   ภย   วา   ฉมฺภิตตฺต  วา  โลมหโส  วา  โส   
ปหียิสฺสติ  ฯ  โน  เจ  ธมมฺ  อนุสฺสเรยฺยาถ  อถ  สงฺฆ  อนุสฺสเรยฺยาถ   
สุปฏิปนฺโน   ภควโต   สาวกสงฺโฆ   อุชุปฏิปนฺโน   ภควโต  สาวกสงฺโฆ   
ายปฏิปนฺโน     ภควโต     สาวกสงฺโฆ    สามีจิปฏิปนฺโน    ภควโต   
สาวกสงฺโฆ   ยทิท   จตฺตาริ   ปุริสยุคานิ   อฏ   ปรุิสปุคฺคลา   เอส   
ภควโต  สาวกสงฺโฆ  อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย  ทกขิฺเณยฺโย อ ฺชลิกรณีโย   
อนุตฺตร    ปุ ฺกฺเขตฺต    โลกสฺสาติ   ฯ   สงฺฆ   ห ิ  โว   ภิกฺขเว    
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อนุสฺสรต   ยมฺภวิสฺสติ   ภย   วา   ฉมฺภิตตฺต  วา  โลมหโส  วา  โส   
ปหียิสฺสติ   ต  กิสฺส  เหตุ  ตถาคโต  ห ิ ภิกฺขเว  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   
วีตราโค     วีตโทโส     วีตโมโห    อภีรุ    อจฺฉมฺภี    อนุตฺตราสี   
อปลายีติ ฯ   
        [๘๖๖]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
                อร ฺเ รุกฺขมูเล วา       สุ ฺาคาเรว ภิกฺขโว   
                อนุสฺสเรถ สมพฺุทฺธ         ภย ตุมฺหาก โน สิยา   
                โน เจ พุทฺธ สเรยฺยาถ     โลกเชฏ นราสภ   
                อถ ธมฺม สเรยฺยาถ        นิยยฺานิก สุเทสิต   
                โน เจ ธมฺม สเรยฺยาถ     นิยยฺานิก สุเทสิต   
                อถ สงฺฆ สเรยฺยาถ        ปุ ฺกฺเขตฺต อนุตฺตร   
                เอว พุทฺธ สรนฺตาน        ธมมฺ สงฺฆ ฺจ ภิกฺขโว   
                ภย วา ฉมฺภิตตฺต วา       โลมหโส น เหสฺสตีติ ฯ   
                        จตุตฺถ เวปจิตฺติสุตฺต   
        [๘๖๗]    เอก   สมย   ภควา   สาวตฺถิย   วิหรติ   เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯเปฯ   
        [๘๖๘]   ภควา   เอตทโวจ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  เทวาสุรสงฺคาโม   
สมุปพฺยูโฬฺห   อโหสิ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   เวปจิตฺติ   อสุรินโฺท   
อสุเร   อามนฺเตสิ   สเจ  มาริสา  เทวาสุรสงฺคาเม  ๑  สมุปพฺยูเฬฺห   
#๑ ม. ย.ุ เทวาน อสุรสงฺคาเม ฯ    
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อสุรา   ชิเนยฺยุ   เทวา   ปราชิเนยฺยุ   เยน   น  สกฺก  เทวานมินฺท   
กณฺป ฺจเมหิ    พนฺธเนหิ    พนฺธิตฺวา    มม    สนติฺเก   อาเนยฺยาถ   
อสุรปุรนฺติ   ฯ   สกฺโกป  โข  ภิกฺขเว  เทวานมินฺโท  เทเว  ตาวตึเส   
อามนฺเตสิ    สเจ   มาริสา   เทวาสุรสงฺคาเม   สมุปพฺยูเฬฺห   เทวา   
ชิเนยฺยุ  อสรุา  ปราชิเนยฺยุ  เยน  น  เวปจิตฺตึ  อสุรินฺท  กณฺป ฺจเมหิ   
พนฺธเนหิ  พนฺธิตฺวา  มม  สนฺติเก  อาเนยฺยาถ  สุธมมฺ  สภนฺติ  ฯ  ตสฺมึ   
โข  ปน  ภิกขฺเว  สงฺคาเม  เทวา  ชินึส ุ อสุรา  ปราชินึสุ  ฯ อถ โข   
ภิกฺขเว   เทวา   ตาวตึสา  เวปจิตฺตึ  อสุรินฺท  กณฺป ฺจเมหิ  พนฺธเนหิ   
พนฺธิตฺวา สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส สนติฺเก อาเนสุ สุธมฺม สภ ฯ   
        [๘๖๙]   ตตฺร   สุท  ภิกฺขเว  เวปจิตฺติ  อสุรินฺโท  กณฺป ฺจเมหิ   
พนฺธเนหิ    พนฺโธ    สกกฺ    เทวานมินฺท   สุธมฺม   สภ   ปวิสนตฺ ฺจ   
นิกฺขมนฺต ฺจ อสพฺภาหิ ผรุสาหิ วาจาหิ อกฺโกสติ ปริภาสติ ฯ   
        [๘๗๐]  อถ  โข  ภิกขฺเว  มาตลิ  สงฺคาหโก  สกฺก  เทวานมินฺท   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ภยา นุ มฆวา สกฺก        ทุพฺพเลฺยน ๑ ติติกฺขสิ   
                สณุนฺโต ผรุส วาจ         สมมฺุขา เวปจิตฺติโนติ ฯ   
   [๘๗๑] นาห ภยา น ทุพฺพลฺยา      ขมามิ เวปจิตฺติโน   
                กถ ฺหิ มาทิโส วิ ฺ ู        พาเลน ปฏิสยุเชติ ฯ   
   [๘๗๒] ภิยฺโย พาลา ปภิชฺเชยฺยุ ๒  โน จสฺส ปฏิเสธโก   
                ตสฺมา ภุเสน ทณฺเฑน       ธโีร พาล นิเสธเยติ ฯ   
#๑ ม. ย.ุ ทุพฺพลฺยา โน ฯ ๒ ม. ปกชฺุเฌยฺยุ ฯ    
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   [๘๗๓] เอตเทว อหมฺม ฺเ        พาลสฺส ปฏิเสธน   
                ปร สงฺกุปต ตฺวา         โย สโต อุปสมฺมตีติ ฯ   
   [๘๗๔] เอตเทว ติติกฺขาย         วชชฺ ปสฺสามิ วาสว   
                ยทา น ม ฺติ พาโล       ภยา มฺยาย ติติกฺขติ   
                อชฺฌารูหติ ทมฺุเมโธ        โคว ภิยฺโย ปลายินนฺติ ฯ   
   [๘๗๕] กาม ม ฺตุ วา มา วา     ภยา มฺยาย ติติกฺขติ   
                สทตฺถปรมา อตฺถา         ขนฺตฺยา ภิยฺโย น วิชฺชติ   
                โย หเว พลวา สนฺโต      ทพฺุพลสฺส ติติกฺขติ   
                ตมาหุ ปรม ขนฺตึ          นิจฺจ ขมติ ทุพฺพโล   
                อพลนฺต พล อาหุ          ยสสฺ พาลพล พล   
                พลวสฺส ๑ ธมมฺคุตฺตสฺส     ปฏิวตฺตา น วิชฺชติ   
                ตสฺเสว เตน ปาปโย       โย กุทฺธ ปฏิกุชฌฺติ   
                กทฺุธ อปฺปฏิกชฺุฌนฺโต        สงฺคาม เชติ ทุชฺชย   
                อุภินฺนมตฺถ จรติ           อตฺตโน จ ปรสฺส จ   
                ปร สงฺกุปต ตฺวา         โย สโต อุปสมฺมติ   
                อุภินฺน ติกิจฺฉนฺตาน         อตฺตโน จ ปรสฺส จ   
                ชนา ม ฺนฺติ พาโลติ       เย ธมฺมสฺส อโกวิทาติ ฯ   
        [๘๗๖]  โส  หิ  นาม  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท สก ปุ ฺผล   
อุปชีวมาโน   เทวาน   ตาวตึสาน   อิสฺสริยาธิปจฺจ   รชชฺ   กาเรนฺโต   
ขนฺติโสรจฺจสฺส   วณฺณวาที   ภวิสฺสติ   ฯ  อิธ  เขฺวต  ภิกฺขเว  โสเภถ   
#๑ ม. ย.ุ พลสฺส ฯ    
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ย   ตุเมฺห  เอว  สฺวากฺขาเต  ธมฺมวินเย  ปพฺพชิตา  สมานา  ขมา  จ   
ภเวยฺยาถ โสรตา จาติ ฯ   
                        ป ฺจม สุภาสิตชยสุตฺต   
        [๘๗๗]    เอก   สมย   ภควา   สาวตฺถิย   วิหรติ   เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ   
        [๘๗๘]   ภควา   เอตทโวจ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  เทวาสุรสงฺคาโม   
สมุปพฺยูโฬฺห   อโหสิ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   เวปจิตฺติ   อสุรินโฺท   
สกฺก  เทวานมินฺท  เอตทโวจ  โหตุ  เทวานมินฺท  สุภาสิเตน  ชโยติ  ฯ   
โหตุ   เวปจิตฺติ   สุภาสิเตน  ชโยติ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  เทวา  จ   
อสุรา    จ    ปาริสชฺเช   เปสุ   อิเม   โน   สุภาสิต   ทุพฺภาสิต   
อาชานิสฺสนฺตีติ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว เวปจิตฺติ อสุรินฺโท สกฺก เทวานมินฺท   
เอตทโวจ   ภณ   เทวานมินฺท   คาถนฺติ   ฯ   เอว   วุตฺเต  ภิกฺขเว   
สกฺโก   เทวานมินฺโท   เวปจิตฺตึ   อสุรนิฺท  เอตทโวจ  ตุเมฺห  เขฺวตฺถ   
เวปจิตฺติ ปุพฺพเทวา ภณ เวปจิตฺติ คาถนฺติ ฯ   
        [๘๗๙] เอว วุตฺเต ภิกฺขเว เวปจิตฺติ อสุรินฺโท อิม คาถ อภาสิ   
                ภิยโฺย พาลา ปกชฺุเฌยฺยุ     โน จสฺส ปฏิเสธโก   
                ตสฺมา ภุเสน ทณฺเฑน       ธโีร พาล นิเสธเยติ ฯ   
ภาสิตาย   โข   ปน  ภิกฺขเว  เวปจิตฺตินา  อสุรินฺเทน  คาถาย  อสรุา   
อนุโมทึสุ   เทวา   ตุณฺหี   อเหสุ   ฯ   อถ   โข  ภิกขฺเว  เวปจิตฺติ   
อสุรินฺโท สกฺก เทวานมินฺท เอตทโวจ ภณ เทวานมินฺท คาถนฺติ ฯ    
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        [๘๘๐]   เอว  วุตฺเต  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อิม  คาถ   
อภาสิ   
                เอตเทว อห ม ฺเ        พาลสฺส ปฏิเสธน   
                ปร สงฺกุปต ตฺวา         โย สโต อุปสมฺมตีติ ฯฉ   
ภาสิตาย   โข   ปน  ภิกฺขเว  สกฺเกน  เทวานมินฺเทน  คาถาย  เทวา   
อนุโมทึสุ   อสุรา   ตุณฺหี   อเหสุ   ฯ   อถ   โข   ภิกขฺเว   สกฺโก   
เทวานมินฺโท เวปจิตฺตึ อสุรินฺท เอตทโวจ ภณ เวปจิตฺติ คาถนฺติ ฯ   
        [๘๘๑] เอว วุตฺเต ภิกฺขเว เวปจิตฺติ อสุรินฺโท อิม คาถ อภาสิ   
                เอตเทว ติติกฺขาย         วชชฺ ปสฺสามิ วาสว   
                ยทา น ม ฺติ พาโล       ภยา มยฺาย ติติกฺขติ   
                อชฺฌารูหติ ทมฺุเมโธ        โคว ภิยฺโย ปลายินนฺติ ฯ   
ภาสิตาย   โข   ปน  ภิกฺขเว  เวปจิตฺตินา  อสุรินฺเทน  คาถาย  อสรุา   
อนุโมทึสุ   เทวา   ตุณฺหี   อเหสุ   ฯ   อถ   โข  ภิกขฺเว  เวปจิตฺติ   
อสุรินฺโท สกฺก เทวานมินฺท เอตทโวจ ภณ เทวานมินฺท คาถนฺติ ฯ   
        [๘๘๒]  เอว  วุตฺเต  ภิกฺขเว  สกฺโก เทวานมินฺโท อิมา คาถาโย   
อภาสิ   
                กาม ม ฺตุ วา มา วา     ภยา มฺยาย ติติกฺขติ   
                สทตฺถปรมา อตฺถา         ขนฺตฺยา ภิยฺโย น วิชฺชติ   
                โย หเว พลวา สนฺโต      ทพฺุพลสฺส ติติกฺขติ   
                ตมาหุ ปรม ขนฺตึ          นิจฺจ ขมติ ทุพฺพโล    
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                อพลนฺต พล อาหุ          ยสสฺ พาลพล พล   
                พลวสฺส ธมฺมคุตฺตสฺส        ปฏิวตฺตา น วิชฺชติ   
                ตสฺเสว เตน ปาปโย       โย กุทฺธ ปฏิกุชฌฺติ   
                กทฺุธ อปฺปฏิกชฺุฌนฺโต        สงฺคาม เชติ ทุชฺชย   
                อุภินฺนมตฺถ จรติ           อตฺตโน จ ปรสฺส จ   
                ปร สงฺกุปต ตฺวา         โย สโต อุปสมฺมติ   
                อุภินฺน ติกิจฺฉนฺตาน         อตฺตโน จ ปรสฺส จ   
                ชนา ม ฺนฺติ พาโลติ       เย ธมฺมสฺส อโกวิทาติ ฯ   
ภาสิตาสุ   โข   ปน  ภิกฺขเว  สกฺเกน  เทวานมินฺเทน  คาถาสุ  เทวา   
อนุโมทึสุ อสุรา ตุณฺหี อเหสุ ฯ   
        [๘๘๓]   อถ   โข   ภิกฺขเว  เทวาน ฺจ  อสุราน ฺจ  ปาริสชฺชา   
เอตทโวจุ   ภาสิตา   โข   เวปจิตฺตินา  อสุรินฺเทน  คาถาโย  ตา  จ   
โข   สทณฺฑาวจรา   สสตฺถาวจรา   อิติ   ภณฺฑน   อิติ   วิคฺคโห  อิติ   
กลโห   ภาสิตา   โข   สกเฺกน   เทวานมินฺเทน   คาถาโย   ตา  จ   
โข   อทณฺฑาวจรา   อสตฺถาวจรา   อิติ   อภณฺฑน  อิติ  อวิคฺคโห  อิติ   
อกลโห   สกกฺสฺส   เทวานมินฺทสฺส   สุภาสิเตน   ชโยติ   ฯ  อิติ  โข   
ภิกฺขเว สกฺกสฺส เทวานมินฺทสฺส สุภาสิเตน ชโย อโหสิ ฯ   
                        ฉฏ กุลาวกสุตฺต   
        [๘๘๔]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  เทวาสุรสงฺคาโม   
สมุปพฺยูโฬฺห   อโหสิ   ฯ   ตสฺมึ   โข  ปน  ภิกฺขเว  สงฺคาเม  อสุรา    
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ชินึสุ   เทวา   ปราชินึสุ   ฯ   ปราชิตา   จ   โข   ภิกขฺเว  เทวา   
อปายเสฺวว อุตฺตเรน มุขา อภิยเสฺวว เน อสุรา ฯ   
        [๘๘๕]  อถ  โข  ภิกขฺเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  มาตลึ สงฺคาหก   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                กลุาวกา มาตลิ สิมฺพลิสฺมึ   
                อีสามุเขน ปริวชฺชยสฺสุ   
                กาม จชาม อสุเรสุ ปาณ   
                มา ยิเม ทิชา วิกลุาวา ๑ อเหสุนฺติ ฯ   
เอว    ภทฺทนตฺวาติ    โข    ภิกฺขเว   มาตลิ   สงฺคาหโก   สกกฺสฺส   
เทวานมินฺทสฺส ปฏิสฺสุตฺวา สหสฺสยุตฺต อาช ฺรถ ปจฺจุทาวตฺเตสิ ฯ   
        [๘๘๖]   อถ   โข   ภิกฺขเว  อสุราน  เอตทโหสิ  ปจฺจุทาวตฺโต   
โขทานิ   สกกฺสฺส   เทวานมินฺทสฺส   สหสฺสยุตฺโต   อาช ฺรโถ  ทุติยมฺป   
โข   เทวา   อสุเรหิ   สงฺคาเมสฺสนฺตีติ  ฯ  อสุรา  ภีตา  อสุรปุรเมว   
ปาวิสึสุ   ฯ   อิติ   โข   ภิกขฺเว  สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส  ธมฺเมเนว   
ชโย อโหสีติ ฯ   
                        สตฺตม นทพฺุภิยสุตฺต๔   
        [๘๘๗]    สาวตฺถีนทิาน    ฯ    ภูตปุพฺพ    ภิกขฺเว    สกฺกสสฺ�    
เทวานมินฺทสฺส   รโหคตสฺส   ปฏิสลลฺีนสฺส   เอว   เจตโส   ปรวิิตกฺโก   
อุทปาทิ   โยป   เม   อสฺส  ปจฺจตฺถิโก  ตสฺสปาห  น  ทุพฺเภยฺยนฺติ  ฯ   
อถ  โข  ภิกฺขเว  เวปจิตฺติ  อสุรินฺโท  สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส  เจตสา   
#๑ ม. ย.ุ วิกลุาวกา ฯ    
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เจโตปริวิตกฺกม ฺาย เยน สกฺโก เทวานมินฺโท เตนุปสงฺกมิ ฯ   
        [๘๘๘]   อทฺทสา   โข  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  เวปจิตฺตึ   
อสุรินฺท   ทูรโตว   อาคจฺฉนฺต   ทิสฺวาน  เวปจิตฺตึ  อสุรินฺท  เอตทโวจ   
ติฏ  เวปจิตฺติ  คหิโตสีติ  ฯ  ยเทว  เต  มาริส  ปุพฺเพ  จิตฺต  ตเทว   
ตฺว มาริส ชหาสีติ ๑ ฯ สปสฺสุ จ เม เวปจิตฺติ อทุพฺภายาติ ฯ   
   [๘๘๙] ย มุสา ภณโต ปาป        ย อริยูปวาทิโน   
                มตฺิตทฺทุโน จ ย ปาป       ย ปาป อกต ฺ ุโน   
                ตเมว ปาป ผุสตุ ๒       โย เต ทุพฺเภ สุชมฺปตีติ ฯ   
                        อฏม วิโรจนอสุรินฺทสุตฺต   
        [๘๙๐]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม    ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   ภควา   ทิวาวิหารคโต   
โหติ   ปฏิสลฺลีโน   ฯ   อถ  โข  สกฺโก  จ  เทวานมินฺโท  เวโรจโน   
จ   อสุรินโฺท   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ปจฺเจก   
ทฺวารพาห นิสฺสาย อฏสุ ฯ   
        [๘๙๑]   อถ   โข  เวโรจโน  อสรุนิฺโท  ภควโต  สนฺติเก  อิม   
คาถ อภาสิ   
                วายเมเถว ปุริโส         ยาว อตฺถสฺส นิปปฺทา   
                นปิฺผนฺนโสภโน อตฺโถ       เวโรจนวโจ อิทนฺติ ฯ   
   [๘๙๒] วายเมเถว ปุริโส         ยาว อตฺถสฺส นิปปฺทา   
                นปิฺผนฺนโสภิโน อตฺถา ๓    ขนฺตฺยา ภิยฺโย น วิชชฺตีติ ฯป   
#๑ ม. มา ปชหาสิ ฯ ยุ. ปหาสิ ฯ ๒ ยุ. ผุสติ ฯ ๓ โป ... โสภณา ฯ ม. ย ุ... โสภโน ฯ    
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   [๘๙๓] สพฺเพ สตฺตา อตฺถชาตา     ตตฺถ ตตฺถ ยถารห   
                สโยคปรมาเตฺวว          สมโฺภคา สพฺพปาณิน   
                นปิฺผนฺนโสภิโน อตฺถา       เวโรจนวโจ อิทนฺติ ฯ   
   [๘๙๔] สพฺเพ สตฺตา อตฺถชาตา     ตตฺถ ตตฺถ ยถารห   
                สโยคปรมาเตฺวว          สมโฺภคา สพฺพปาณิน   
                นปิฺผนฺนโสภิโน อตฺถา       ขนฺตฺยา ภิยฺโย น วิชชฺตีติ ฯ   
                        นวม อาร ฺกสุตฺต   
        [๘๙๕]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  สมฺพหุลา  อิสโย   
สีลวนฺโต    กลฺยาณธมฺมา    อร ฺายตเน    ปณฺณกุฏีสุ    สมฺมนฺติ   ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   สกฺโก  จ  เทวานมินฺโท  เวปจิตฺติ  จ  อสุรินฺโท   
เยน เต อิสโย สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา เตนุปสงฺกมึสุ ฯ   
        [๘๙๖]  อถ  โข  ภิกขฺเว เวปจิตฺติ อสุรินฺโท อฏลิโย ๑ อุปาหนา   
อาโรหิตฺวา   ขคฺค   โอลคฺเคตฺวา  ฉตฺเตน  ธาริยมาเนน  อคฺคทฺวาเรน   
อสฺสม   ปวิสิตฺวา   เต   อิสโย   สีลวนฺเต  กลฺยาณธมฺเม  อปพฺยามโต   
กริตฺวา   อติกฺกมิ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อฏลิโย   
อุปาหนา   โอโรหิตฺวา   ขคฺค   อ ฺเส   ทตฺวา   ฉตฺต  อปณาเมตฺวา   
ทฺวาเรเนว   อสฺสม   ปวิสิตฺวา   เต   อิสโย  สลีวนฺเต  กลฺยาณธมฺเม   
อนุวาต ป ฺชลิโก นมสสฺมาโน อฏาสิ ฯ   
        [๘๙๗]   อถ  โข  ภิกขฺเว  เต  อิสโย  สลีวนฺโต  กลฺยาณธมฺมา   
สกฺก เทวานมินฺท คาถาย อชฺฌภาสึสุ   
#๑ โป. ม. ปฏลิโย ฯ    
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                คนฺโธ อิสีน จิรทกฺขิตาน   
                กายา จุโต คจฺฉติ มาลุเตน   
                อิโต ปฏิกฺกมฺม สหสฺสเนตฺต   
                คนฺโธ อิสีน อสุจิ เทวราชาติ ฯ   
                [๘๙๘] คนฺโธ อิสีน จิรทกฺขิตาน   
                กายา จุโต คจฺฉติ ๑ มาลุเตน   
                สจิุตฺรปุปฺผ สิรสฺมึว มาล   
                คนฺธ เอต ปฏิกงฺขาม ภนฺเต   
                น เหตฺถ เทวา ปฏิกฺกูลส ฺ ิโนติ ฯ   
                        ทสม สมทฺุทกสุตฺต   
        [๘๙๙]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ   
        [๙๐๐]   ภควา   เอตทโวจ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  สมฺพหุลา  อิสโย   
สีลวนฺโต   กลฺยาณธมฺมา   สมุทฺทตีเร   ปณฺณกุฏีสุ   สมฺมนฺติ   ฯ   เตน   
โข   ปน   สมเยน  ภิกฺขเว  เทวาสุรสงฺคาโม  สมุปพฺยูโฬฺห  อโหสิ  ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว  เตส  อิสีน  สลีวนฺตาน  กลฺยาณธมฺมาน  เอตทโหสิ   
ธมฺมิกา   โข   เทวา  อธมฺมิกา  อสุรา  สิยาป  น  ๒  อสุรโต  ภย   
ยนฺนูน     มย     สมฺพร     อสุรินฺท     อุปสงฺกมิตฺวา    อภยทกฺขิณ   
ยาเจยฺยามาติ ฯ   
        [๙๐๑]   อถ  โข  ภิกขฺเว  เต  อิสโย  สลีวนฺโต  กลฺยาณธมฺมา   
#๑ โป. ม. ยุ. คจฺฉตุ ฯ ๒ ม. โน ฯ    
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เสยฺยถาป   นาม   พลวา   ปุริโส   สมฺมิ ฺชิต   วา  พาห  ปสาเรยฺย   
ปสาริต   วา   พาห   สมฺมิ ฺเชยฺย   เอวเมว   สมุทฺทตีเร   ปณฺณกฏุีสุ   
อนฺตรหิตา   สมฺพรสฺส   อสุรินฺทสฺส   สมฺมุเข   ปาตุรเหสุ  ฯ  อถ  โข   
ภิกฺขเว    เต    อิสโย   สีลวนฺโต   กลฺยาณธมฺมา   สมฺพร   อสุรินทฺ   
คาถาย อชฺฌภาสึสุ   
                อิสโย สมฺพร ปตฺตา        ยาจนฺติ อภยทกฺขิณ   
                กาม กโรสิ ๑ เต ทาตุ    ภยสฺส อภยสฺส วาติ ฯ   
   [๙๐๒] อิสีน อภย นตฺถิ           ทฏุาน สกฺกเสวิน   
                อภย ยาจมานาน          ภยเมว ททามิ โวติ ฯ   
   [๙๐๓] อภย ยาจมานาน          ภยเมว ททาสิ โน   
                ปฏิคฺคณฺหาม เต เอก ๒    อภย ๓ โหตุ เต ภย   
                ยาทิส ลภเต ๔ พีช       ตาทิส ลภเต ๕ ผล   
                กลฺยาณการี กลฺยาณ        ปาปการี จ ปาปก   
                ปวุตฺต ตาต ๖ เต พีช     ผล ปจฺจนุโภสฺสสีติ ฯ   
อถ   โข   ภิกขฺเว   เต   อิสโย   สลีวนฺโต   กลฺยาณธมฺมา   สมฺพร   
อสุรินฺท   อภิสเปตฺวา   ๗  เสยฺยถาป  นาม  พลวา  ปรุิโส  สมฺมิ ฺชิต   
วา   พาห   ปสาเรยฺย   ปสาริต   วา   พาห  สมฺมิ ฺเชยฺย  เอวเมว   
สมฺพรสฺส    อสุรินฺทสฺส    สมฺมุเข   อนฺตรหิตา   สมุทฺทตีเร   ปณฺณกุฏีสุ   
ปาตุรเหสุ ฯ   
#๑ ม. กโรหิ ฯ ๒ ม. ยุ. เอต ฯ ๓ ม. ย.ุ อกฺขย ฯ ๔ ม. วปเต ฯ   
#๕ ม. ย.ุ หรเต ฯ ยุ. วปฺปเต ฯ ๖ วปฺปเต ฯ ๗ ม. อภิสปตฺวา ฯ    
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        [๙๐๔]  อถ  โข  ภิกขฺเว  สมฺพโร อสุรินฺโท เตหิ อิสีหิ สีลวนฺเตหิ   
กลฺยาณธมฺเมหิ อภิสปโต รตฺติยา สุท ติกฺขตฺตุ อุพฺพิชฺชตีติ ฯ   
                        ปโม วคฺโค ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                สวีุร สุสิม ฺเจว           ธชคฺค เวปจิตฺติโน   
                สภุาสิต ชย ฺเจว          กุลาวก นทุพฺภิย   
                วิโรจนอสุรินฺโท           อิสโย อร ฺก ฺเจว   
                อิสโย จ สมุททฺกาติ ฯ   
                        _______________  
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                        ทุติยวคฺโค ทุติโย   
                        _____________ 
                        ปม ปมเทวสุตฺต   
        [๙๐๕]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม ฯ ตตฺร โข ฯเปฯ   
        [๙๐๖]   ภควา   เอตทโวจ   สกกฺสฺส   ภิกฺขเว  เทวานมินฺทสฺส   
ปุพฺเพ  มนุสฺสภูตสฺส  สตฺต  วตฺตปทานิ  ๑  สมตฺตานิ  สมาทินฺนานิ อเหสุ   
เยส   สมาทินฺนตฺตา   สกโฺก   สกกฺตฺต  อชฌฺคา  ฯ  กตมานิ  สตฺต  ฯ   
ยาวชีว   มาตาเปตฺติภโร   อสฺส   ยาวชวี   กุเล  เชฏาปจายี  อสฺส   
ยาวชีว    สณฺหวาโจ   อสฺส   ยาวชีว   อปสุณวาโจ   อสฺส   ยาวชีว   
วิคตมลมจฺเฉเรน   เจตสา   อคาร  อชฺฌาวเสยฺย  มุตฺตจาโค  ปยตปาณี   
โวสฺสคฺครโต   ยาจโยโค   ทานสวิภาครโต   ยาวชวี  สจฺจวาโจ  อสฺส   
ยาวชีว   อกโฺกธโน   อสฺส  สเจป  เม  โกโธ  อุปฺปชฺเชยฺย  ขิปฺปเมว   
น  ปฏิวิเนยฺยนฺติ  ฯ  สกฺกสฺส  ภิกฺขเว  เทวานมินฺทสฺส ปุพฺเพ มนุสฺสภูตสฺส   
อิมานิ    สตฺต    วตฺตปทานิ    ๒   สมตฺตานิ   สมาทินฺนานิ   อเหสุ   
เยส สมาทินฺนตฺตา สกฺโก สกฺกตฺต อชฌฺคาติ ฯ   
        [๙๐๗]    อิทมโวจ   ภควา   อิท   วตฺวาน   สุคโต   อถาปร   
เอตทโวจ สตฺถา   
#๑-๒ ม. ย.ุ วตปทานิ ฯ    
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                มาตาเปตฺติภร ชนฺตุ        กุเล เชฏาปจายิน   
                สณฺห สขิลสมฺภาส          เปสุเณยฺยปฺปหายิน   
                มจฺเฉรวินเย ยุตฺต         สจฺจ โกธาภิภุ นร   
                ต เว เทวา ตาวตึสา      อาหุ สปฺปุริโส อิตีติ ฯ   
                        ทุติย ทุติยเทวสุตฺต   
        [๙๐๘]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู ฯเปฯ   
        [๙๐๙]    ภควา   เอตทโวจ   สกโฺก   ภิกฺขเว   เทวานมินฺโท   
ปุพฺเพ   มนุสสฺภูโต   สมาโน   มโฆ   นาม   มาณโว   อโหสิ  ตสฺมา   
มฆวาติ   วุจฺจติ   ฯ  สกฺโก  ภิกฺขเว  เทวานมินฺโท  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูโต   
สมาโน    ปุเร    ทาน    อทาสิ   ตสฺมา   ปุรินฺทโทติ   วุจฺจติ   ฯ   
สกฺโก   ภิกฺขเว   เทวานมินฺโท   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต  สมาโน  สกฺกจฺจ   
ทาน    อทาสิ    ตสฺมา    สกฺโกติ    วุจฺจติ   ฯ   สกโฺก   ภิกฺขเว   
เทวานมินฺโท   ปุพฺเพ   มนุสฺสภูโต   สมาโน   อาวสถ   อทาสิ  ตสฺมา   
วาสโวติ    วุจฺจติ    ฯ   สกฺโก   ภิกฺขเว   เทวานมินฺโท   สหสฺสมฺป   
อตฺถาน    มหุุตฺเตน    จินฺเตติ    ตสฺมา    สหสฺสกฺโขติ   วุจฺจติ   ฯ   
สกฺกสฺส   ภิกฺขเว   เทวานมินฺทสฺส   สุชา   นาม   อสุรก ฺา  ปชาปตี   
ตสฺมา   สุชมปฺตีติ   วุจฺจติ   ฯ  สกโฺก  ภิกฺขเว  เทวานมินฺโท  เทวาน   
ตาวตึสาน   อิสฺสริยาธิปจฺจ   รชชฺ  กาเรติ  ๑  ตสฺมา  เทวานมินฺโทติ   
วุจฺจติ ฯ   
#๑ ยุ. กาเรสิ ฯ    
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        [๙๑๐]   สกฺกสฺส   ภิกฺขเว   เทวานมินฺทสฺส  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูตสฺส   
สตฺต   วตฺตปทานิ   สมตฺตานิ   สมาทินนฺานิ  อเหสุ  เยส  สมาทินฺนตฺตา   
สกฺโก  สกฺกตฺต  อชฺฌคา  ฯ  กตมานิ  สตฺต  ฯ  ยาวชีว มาตาเปตฺติภโร   
อสฺส   ยาวชวี   กุเล   เชฏาปจายี  อสฺส  ยาวชีว  สณฺหวาโจ  อสฺส   
ยาวชีว    อปสุณวาโจ    อสฺส   ยาวชีว   วิคตมลมจฺเฉเรน   เจตสา   
อคาร   อชฺฌาวเสยฺย   มุตฺตจาโค   ปยตปาณี  โวสฺสคฺครโต  ยาจโยโค   
ทานสวิภาครโต    ยาวชีว    สจฺจวาโจ   อสฺส   ยาวชีว   อกฺโกธโน   
อสฺส   สเจป  เม  โกโธ  อุปฺปชฺเชยฺย  ขิปฺปเมว  น  ปฏิวิเนยฺยนฺติ  ฯ   
สกฺกสฺส   ภิกฺขเว   เทวานมินทฺสฺส   ปุพฺเพ   มนุสสฺภูตสฺส  อิมานิ  สตฺต   
วตฺตปทานิ    สมตฺตานิ    สมาทินฺนานิ    อเหสุ   เยส   สมาทินฺนตฺตา   
สกฺโก สกฺกตฺต อชฺฌคาติ ฯ   
        [๙๑๑] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                มาตาเปตฺติภร ชนฺตุ        กุเล เชฏาปจายิน   
                สณฺห สขิลสมฺภาส          เปสุเณยฺยปฺปหายิน   
                มจฺเฉรวินเย ยุตฺต         สจฺจ โกธาภิภุ นร   
                ต เว เทวา ตาวตึสา      อาหุ สปฺปุริโส อิตีติ ฯ   
                        ตติย ตติยเทวสุตฺต   
        [๙๑๒]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ   
มหาวเน  กูฏาคารสาลาย  ฯ  อถ  โข  มหลี  ๑  ลิจฺฉวี  เยน ภควา   
เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทิ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ สพฺพตฺถ มหาลี ฯ    
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เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  มหลี  ลิจฺฉวี  ภควนฺต  เอตทโวจ ทิฏโ โว ๑   
ภนฺเต   ๒  สกฺโก  เทวานมินฺโทติ  ฯ  ทิฏโ  โข  เม  มหล ิ สกโฺก   
เทวานมินฺโทติ  ฯ  โส  ห ิ นูน  ภนฺเต  สกฺกปฏิรูปโก  ภวิสฺสติ  ทุทฺทโส   
หิ ภนฺเต สกฺโก เทวานมินฺโทติ ฯ   
        [๙๑๓]   สกฺก ฺจาห   มหล ิ  ปชานามิ   สกฺกกรเณ   จ  ธมฺเม   
เยส ฺจ    ธมมฺาน   สมาทินฺนตฺตา   สกโฺก   สกกฺตฺต   อชฺฌคา   ต ฺจ   
ปชานามิ   ฯ   สกโฺก  มหลิ  เทวานมินฺโท  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูโต  สมาโน   
มโฆ   นาม   มาณโว   อโหสิ   ตสฺมา   มฆวาติ   วุจฺจติ  ฯ  สกโฺก   
มหลิ   เทวานมินฺโท   ปพฺุเพ   มนุสฺสภูโต  สมาโน  ปุเร  ทาน  อทาสิ   
ตสฺมา   ปุรินทฺโทติ   วุจฺจติ   ฯ   สกฺโก   มหลิ  เทวานมินฺโท  ปุพฺเพ   
มนุสฺสภูโต    สมาโน    สกฺกจฺจ    ทาน    อทาสิ   ตสฺมา   สกโฺกติ   
วุจฺจติ   ฯ   สกฺโก   มหลิ   เทวานมินฺโท  ปุพฺเพ  มนสฺุสภูโต  สมาโน   
อาวสถ    อทาสิ    ตสฺมา    วาสโวติ   วุจฺจติ   ฯ   สกโฺก   มหลิ   
เทวานมินฺโท    สหสฺสมฺป    อตฺถาน    มุหุตฺเตน    จินฺเตติ    ตสฺมา   
สหสฺสกฺโขติ   วุจฺจติ   ฯ   สกฺกสฺส   มหลิ  เทวานมินฺทสฺส  สชุา  นาม   
อสุรก ฺา   ปชาปตี   ตสมฺา   สชุมฺปตีติ   วุจฺจติ   ฯ   สกฺโก   มหลิ   
เทวานมินฺโท   เทวาน   ตาวตึสาน  อิสฺสริยาธิปจฺจ  รชฺช  กาเรติ  ๓   
ตสฺมา เทวานมินฺโทติ วุจฺจติ ฯ   
        [๙๑๔]   สกฺกสฺส   มหลิ   เทวานมินฺทสฺส   ปพฺุเพ   มนุสฺสภูตสฺส   
#๑ ม. โข ฯ ๒ สี. ย.ุ ทฏิโ โน ภนฺเต ภควตา ฯ ๓ ยุ. กาเรสิ ฯ    
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สตฺต   วตฺตปทานิ   สมตฺตานิ   สมาทินนฺานิ  อเหสุ  เยส  สมาทินฺนตฺตา   
สกฺโก  สกฺกตฺต  อชฺฌคา  ฯ  กตมานิ  สตฺต  ฯ  ยาวชีว มาตาเปตฺติภโร   
อสฺส   ยาวชวี   กุเล   เชฏาปจายี  อสฺส  ยาวชีว  สณฺหวาโจ  อสฺส   
ยาวชีว    อปสุณวาโจ    อสฺส   ยาวชีว   วิคตมลมจฺเฉเรน   เจตสา   
อคาร   อชฺฌาวเสยฺย   มุตฺตจาโค   ปยตปาณี  โวสฺสคฺครโต  ยาจโยโค   
ทานสวิภาครโต    ยาวชีว    สจฺจวาโจ   อสฺส   ยาวชีว   อกฺโกธโน   
อสฺส   สเจป  เม  โกโธ  อุปฺปชฺเชยฺย  ขิปฺปเมว  น  ปฏิวิเนยฺยนฺติ  ฯ   
สกฺกสฺส   มหลิ   เทวานมินฺทสฺส   ปพฺุเพ   มนุสฺสภูตสฺส   อิมานิ   สตฺต   
วตฺตปทานิ    สมตฺตานิ    สมาทินฺนานิ    อเหสุ   เยส   สมาทินฺนตฺตา   
สกฺโก สกฺกตฺต อชฺฌคาติ ฯ   
   [๙๑๕] อิทมโวจ ฯเปฯ   
                มาตาเปตฺติภร ชนฺตุ        กุเล เชฏาปจายิน   
                สณฺห สขิลสมฺภาส          เปสุเณยฺยปฺปหายิน   
                มจฺเฉรวินเย ยุตฺต         สจฺจ โกธาภิภุ นร   
                ต เว เทวา ตาวตึสา      อาหุ สปฺปุริโส อิตีติ ฯ   
                        จตุตฺถ ทฬทิฺทสุตฺต   
   [๙๑๖]  เอก  สมย ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป ฯ   
ตตฺร     โข     ภควา     ภิกขฺู     อามนฺเตสิ     ภิกฺขโวติ    ฯ   
ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุ ฯ   
   [๙๑๗]   ภควา   เอตทโวจ   ภูตปุพฺพ   ภิกฺขเว  อ ฺตโร  ปุรโิส    
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อิมสฺมึเยว      ราชคเห     มนุสฺสทฬิทโฺท     อโหส ิ    มนุสฺสกปโณ   
มนุสฺสวราโก  ฯ  โส  ตถาคตปฺปเวทิเต  ธมฺมวินเย  สทฺธ  สมาทิยิ  สลี   
สมาทิยิ   สุต   สมาทิยิ   จาค   สมาทิยิ   ป ฺ   สมาทิยิ   ฯ   โส   
ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย   สทฺธ   สมาทิยิตฺวา   สีล   สมาทิยิตฺวา   
สุต   สมาทิยตฺิวา   จาค   สมาทิยิตฺวา   ป ฺ   สมาทิยิตฺวา   กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค   โลก  อุปปชชฺิ  เทวาน  ตาวตึสาน   
สหพฺยต ฯ โส อ ฺเ เทเว อติโรจติ วณฺเณน เจว ยสสา จ ฯ   
        [๙๑๘]  ตตฺร  สุท  ภิกฺขเว  เทวา  ตาวตึสา  อุชฌฺายนฺติ  ขียนฺติ   
วิปาเจนฺติ   อจฺฉริย   วต   โภ  อพฺภูต  วต  โภ  อย  หิ  เทวปุตฺโต   
ปุพฺเพ    มนสฺุสภูโต    สมาโน    มนสฺุสทฬิทฺโท   อโหสิ   มนสฺุสกปโณ   
มนุสฺสวราโก   โส   กายสฺส   เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ  สคฺค  โลก   
อุปปนฺโน   เทวาน   ตาวตึสาน  สหพฺยต  โส  อ ฺเ  เทเว  อติโรจติ   
วณฺเณน  เจว  ยสสา  จาติ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  สกฺโก เทวานมินฺโท   
เทเว   ตาวตึเส   อามนฺเตสิ   มา   โข   ตุเมฺห   มารสิา  เอตสฺส   
เทวปุตฺตสฺส   อุชฌฺายิตฺถ   เอโส   โข   มาริสา   เทวปุตฺโต   ปุพฺเพ   
มนุสฺสภูโต    สมาโน   ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย   สทฺธ   สมาทิยิ   
สีล   สมาทิย ิ  สุต   สมาทิยิ   จาค   สมาทิยิ   ป ฺ   สมาทิยิ  โส   
ตถาคตปฺปเวทิเต   ธมฺมวินเย   สทฺธ   สมาทิยิตฺวา   สีล   สมาทิยิตฺวา   
สุต   สมาทิยตฺิวา   จาค   สมาทิยิตฺวา   ป ฺ   สมาทิยิตฺวา   กายสฺส   
เภทา   ปรมฺมรณา   สุคตึ   สคฺค  โลก  อุปปนฺโน  เทวาน  ตาวตึสาน    
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สหพฺยต โส อ ฺเ เทเว อติโรจติ วณฺเณน เจว ยสสา จาติ ฯ   
        [๙๑๙]  อถ  โข  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  เทเว ตาวตึเส   
อนุนยมาโน ตาย เวลาย อิมา คาถาโย อภาสิ   
                ยสฺส สทฺธา ตถาคเต       อจลา สุปติฏ ิตา   
                สลี ฺจ ยสฺส กลฺยาณ        อริยกนฺต ปสสิต   
                สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ      อุชุภูต ฺจ ทสฺสน   
                อทฬิทฺโทติ ต อาหุ         อโมฆ ตสฺส ชีวิต   
                ตสฺมา สทฺธ ฺจ สีล ฺจ       ปสาท ธมฺมทสฺสน   
                อนุยุ ฺเชถ เมธาวี         สร พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ   
                        ป ฺจม รามเณยฺยกสุตฺต   
        [๙๒๐]    เอก   สมย   ภควา   สาวตฺถิย   วิหรติ   เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   อถ   โข  สกโฺก  เทวานมินฺโท  เยน   
ภควา   เตนุปสงฺกมิ   อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต   
อฏาสิ   ฯ   เอกมนฺต    ิโต   โข   สกโฺก   เทวานมินฺโท  ภควนตฺ   
เอตทโวจ กึ นุ โข ภนฺเต ภูมิรามเณยฺยกนฺติ ฯ   
   [๙๒๑] อารามเจตฺยา วนเจตฺยา    โปกฺขร ฺา ๑ สุนิมฺมิตา   
                มนุสฺสรามเณยฺยสฺส         กล นาคฺฆนฺติ โสฬสึ   
                คาเม วา ยทิ วาร ฺเ     นินเฺน วา ยทิ วา ถเล   
                ยตฺถ อรหนโฺต วิหรนฺติ      ต ภูมิรามเณยฺยกนฺติ ฯ   
#๑ ม. โปกฺขร ฺโ ฯ    
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                        ฉฏ ยชมานสุตฺต   
        [๙๒๒]  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ คิชฌฺกูเฏ ปพฺพเต ฯ   
อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๙๒๓]   เอกมนฺต    ิโต   โข   สกฺโก  เทวานมินฺโท  ภควนฺต   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ยชมานาน มนุสฺสาน        ปุ ฺเปกฺขาน ปาณิน   
                กโรต โอปธิก ปุ ฺ        กตฺถ ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ   
   [๙๒๔] จตฺตาโร จ ปฏิปนฺนา       จตฺตาโร จ ผเล  ิตา   
                เอส สงฺโฆ อุชภูุโต        ป ฺาสีลสมาหิโต   
                ยชมานาน มนุสฺสาน        ปุ ฺเปกฺขาน ปาณิน   
                กโรต โอปธกิ ปุ ฺ        สงฺเฆ ทินฺน มหปฺผลนฺติ ฯ   
                        สตฺตม วนฺทนสุตฺต   
        [๙๒๕]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม    ฯ   เตน   โข   ปน   สมเยน   ภควา   ทิวาวิหารคโต   
โหติ   ปฏิสลฺลีโน   ฯ   อถ   โข   สกฺโก  จ  เทวานมินฺโท  พฺรหฺมา   
จ    สหมฺปติ   เยน   ภควา   เตนุปสงฺกมึสุ   อุปสงฺกมิตฺวา   ปจฺเจก   
ทฺวารพาห นิสฺสาย อฏสุ ฯ   
        [๙๒๖]   อถ   โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  ภควโต  สนฺติเก  อิม   
คาถ อภาสิ    
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                อุฏาหิ วีร วิชติสงฺคาม   
                ปนฺนภาร อนณ วิจร โลเก   
                จิตฺต ฺจ เต สุวิมุตฺต   
                จนฺโท ยถา ปนฺนรสาย รตฺตินฺติ ฯ�    
        [๙๒๗]   น   โข   เทวานมินฺท  ตถาคตา  เอว  วนฺทิตพฺพา  ฯ   
เอว ฺจ โข เทวานมินฺท ตถาคตา วนฺทิตพฺพา   
                อุฏาหิ วีร วิชติสงฺคาม   
                สตฺถวาห อนณ วิจร โลเก   
                เทเสตุ ๑ ภควา ธมฺม อ ฺาตาโร ภวิสฺสนฺตีติ ฯ   
                        อฏม ปมสกฺกนมสฺสนสุตฺต   
        [๙๒๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท   
มาตลึ    สงฺคาหก   อามนฺเตสิ   โยเชหิ   สมฺม   มาตลิ   สหสฺสยตฺุต   
อาช ฺรถ    อุยฺยานภูมึ    คจฺฉาม    สภูุมึ   ทสฺสนายาติ   ฯ   เอว   
ภทฺทนฺตวาติ   โข   ภิกฺขเว  มาตลิ  สงฺคาหโก  สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส   
ปฏิสฺสุตฺวา      สหสฺสยุตฺต      อาช ฺรถ     โยเชตฺวา     สกฺกสฺส   
เทวานมินฺทสฺส   ปฏิเวเทสิ   ยุตฺโต   โข   เต   มารสิ   สหสฺสยตฺุโต   
อาช ฺรโถ    ยสฺสทานิ    กาล   ม ฺสีติ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   
สกฺโก  เทวานมินฺโท  เวชยนฺตปาสาทา  โอโรหนฺโต  อ ฺชล ึ กตฺวา  ๒   
สุท ปุถุทฺทิสา นมสฺสติ ฯ   
#๑ โป. ม. เทสสฺสุ ฯ ๒ ย.ุ ป ฺชลิโก ฯ    
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        [๙๒๙]  อถ  โข  ภิกขฺเว  มาตลิ  สงฺคาหโก  สกฺก  เทวานมินฺท   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ต นมสฺสนฺติ เตวิชฺชา       สพฺเพ ภุมฺมา จ ขตฺติยา   
                จตฺตาโร จ มหาราชา      ติทสา จ ยสสฺสิโน   
                อถ โก นาม โส ยกฺโข     ย ตฺว สกฺก นมสฺสสีติ ฯ   
   [๙๓๐] ย นมสฺสนฺติ เตวิชฺชา       สพฺเพ ภุมฺมา จ ขตฺติยาฑ   
                จตฺตาโร จ มหาราชา      ติทสา จ ยสสฺสิโน   
                อห ฺจ สีลสมฺปนฺเน         จิรรตฺตสมาหิเต   
                สมฺมา ปพฺพชิเต วนฺเท      พฺรหฺมจริยปรายเน   
                เย คหฏา ปุ ฺกรา       สลีวนฺโต อุปาสกา   
                ธมฺเมน ทาร โปเสนฺติ      เต นมสฺสามิ มาตลีติ ฯ   
   [๙๓๑] เสฏา หิ กิร โลกสฺมึ      เย ตฺว สกฺก นมสฺสสิ   
                อหมฺป เต นมสฺสามิ        เย นมสฺสสิ วาสวาติ ฯ   
   [๙๓๒] อิท วตฺวาน มฆวา         เทวราชา สุชมปฺติ   
                ปถุุทฺทิสา นมสฺสิตฺวา        ปมุโข รถมารุหีติ ฯ   
                        นวม ทุติยสกฺกนมสฺสนสตฺุต   
        [๙๓๓]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท   
มาตลึ    สงฺคาหก   อามนฺเตสิ   โยเชหิ   สมฺม   มาตลิ   สหสฺสยตฺุต   
อาช ฺรถ    อุยฺยานภูมึ    คจฺฉาม    สภูุมึ   ทสฺสนายาติ   ฯ   เอว   
ภทฺทนฺตวาติ   โข   ภิกฺขเว  มาตลิ  สงฺคาหโก  สกฺกสฺส  เทวาน-  
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มินฺทสฺส  ปฏิสฺสุตฺวา   สหสฺสยุตฺต    อาช ฺรถ   โยเชตฺวา  สกฺกสฺส   
เทวานมินฺทสฺส   ปฏิเวเทสิ   ยุตฺโต   โข   เต   มารสิ   สหสฺสยตฺุโต   
อาช ฺรโถ    ยสฺสทานิ    กาล   ม ฺสีติ   ฯ   อถ   โข   ภิกฺขเว   
สกฺโก   เทวานมินฺโท   เวชยนฺตปาสาทา   โอโรหนฺโต   อ ฺชลึ  กตฺวา   
สุท ภควนฺต นมสฺสติ ฯ   
        [๙๓๔]  อถ  โข  ภิกขฺเว  มาตลิ  สงฺคาหโก  สกฺก  เทวานมินฺท   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ย หิ เทวา มนุสฺสา จ      ต นมสฺสนฺติ วาสว   
                อถ โก นาม โส ยกฺโข     ย ตฺว สกฺก นมสฺสสีติ ฯ   
   [๙๓๕] โย อิธ สมฺมาสมฺพุทฺโธ      อสฺมึ โลเก สเทวเก   
                อโนมนาม สตฺถาร         ต นมสฺสามิ มาตลิ   
                เยส ราโค จ โทโส จ     อวิชฺชา จ วิราชติา   
                ขีณาสวา อรหนฺโต         เต นมสฺสามิ มาตลิ   
                เย ราคโทสวินยา         อวิชชฺาสมติกฺกมา   
                เสกฺขา อปจยารามา       อปฺปมตฺตานุสิกฺขเร   
                ...............       เต นมสฺสามิ มาตลีติ ฯ   
   [๙๓๖] เสฏา หิ กริ โลกสฺมึ      เย ตฺว สกฺก นมสฺสสิ   
                อหมฺป เต นมสฺสามิ        เย นมสฺสสิ วาสวาติ ฯ   
   [๙๓๗] อิท วตฺวาน มฆวา         เทวราชา สุชมฺปติ   
                ภควนฺต นมสฺสิตฺวา         ปมุโข รถมารุหีติ ฯ    



สุตฺต ส. สคาถวคฺโค - หนาท่ี 346 

                        ทสม ตติยสกฺกนมสฺสนสุตฺต   
        [๙๓๘]  สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท   
มาตลึ    สงฺคาหก   อามนฺเตสิ   โยเชหิ   สมฺม   มาตลิ   สหสฺสยตฺุต   
อาช ฺรถ    อุยฺยานภูมึ    คจฺฉาม    สภูุมึ   ทสฺสนายาติ   ฯ   เอว   
ภทฺทนฺตวาติ   โข   ภิกฺขเว  มาตลิ  สงฺคาหโก  สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส   
ปฏิสฺสุตฺวา      สหสฺสยุตฺต      อาช ฺรถ     โยเชตฺวา     สกฺกสฺส   
เทวานมินฺทสฺส   ปฏิเวเทสิ   ยุตฺโต   โข   เต   มารสิ   สหสฺสยตฺุโต   
อาช ฺรโถ   ยสฺสทานิ   กาล   ม ฺสีติ  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  สกฺโก   
เทวานมินฺโท    เวชยนฺตปาสาทา   โอโรหนฺโต   อ ฺชลึ   กตฺวา   สุท   
ภิกฺขุสงฺฆ นมสฺสติ ฯ   
        [๙๓๙]  อถ  โข  ภิกขฺเว  มาตลิ  สงฺคาหโก  สกฺก  เทวานมินฺท   
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                ต หิ เอเต นมสฺเสยฺยุ      ปูติเทหสยา นรา   
                นมิุคฺคา กุณปเสฺมเต ๑     ขุปฺปปาสา สมปฺปตา   
                ก ึนุ เตส ปหยสิ          อนาคาราน วาสว   
                อาจาร อิสิน พฺรูห ิ        ต สุโณม วโจ ตวาติ ฯ   
   [๙๔๐] เอต เตส ปหยามิ         อนาคาราน มาตลิ   
                ยมหฺา คามา ปกฺกมนฺติ      อนเปกฺขา วชนฺติ เต   
                น เตส โกฏเ โอเปนฺติ    น กุมฺภา น กโฬปย   
                ปรนิฏ ิตเมสนา ๒        เตน ยาเปนฺติ สุพฺพตา   
#๑ ม. กุณปเมฺหเต ยุ. กุณเปสเวเต ฯ ๒ ม. ยุ. ... เมสานา ฯ    
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                สมุนฺตมนฺติโน ธีรา         ตุณฺหีภูตา สม ฺจรา   
                เทวา วิรุทฺธา อสุเรหิ      ปุถมุจฺจา จ มาตลิ   
                อวิรุทฺธา วิรุทฺเธสุ         อตฺตทณฺเฑสุ นิพฺพุตา   
                สาทาเนสุ อนาทานา       เต นมสฺสามิ มาตลีติ ฯ   
   [๙๔๑] เสฏา หิ กิร โลกสฺมึ      เย ตฺว สกฺก นมสฺสสิ   
                อหมฺป เต นมสฺสามิ        เย นมสฺสสิ วาสวาติ ฯ   
   [๙๔๒] อิท วตฺวาน มฆวา         เทวราชา สุชมปฺติ   
                ภิกฺขุสงฺฆ นมสฺสิตฺวา        ปมุโข รถมารุหีติ ฯ   
                        ทุติโย วคฺโค ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                วตปเทน ๑ ตโย วุตฺตา    ทฬทิฺท ฺจ รามเณยฺยก   
                ยชมาน ฺจ วนฺทนา         ตโย สกฺกนมสสฺนาติ ฯ   
#๑ ยุ. เทวา ปน ฯ    
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                        สกฺกป ฺจก ตติย   
                        __________ 
                        ปม ฆตฺวาสุตฺต   
        [๙๔๓]  เอก  สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส   
อาราเม  ฯ  อถ  โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ   
        [๙๔๔]  เอกมนฺต   ิโต  โข  สกโฺก เทวานมินฺโท ภควนฺต คาถาย   
อชฺฌภาสิ   
                กสึุ ฆตฺวา ๑ สุข เสติ     กึส ุฆตฺวา น โสจติ   
                กสิฺสสฺส ๒ เอกธมฺมสฺส     วธ โรเจสิ โคตมาติ ฯ   
   [๙๔๕] โกธ ฆตฺวา สุข เสติ       โกธ ฆตฺวา น โสจติ   
                โกธสฺส วิสมูลสฺส          มธรุคฺคสฺส วาสว   
                วธ อริยา ปสสนฺติ         ต หิ ฆตฺวา น โสจตีติ ฯ   
                        ทุติย ทุพฺพณฺณิยสุตฺต   
        [๙๔๖]   สาวตฺถีนิทาน   ฯ   ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  อ ฺตโร  ยกฺโข   
ทุพฺพณฺโณ    โอโกฏิมโก   สกฺกสฺส   เทวานมินฺทสฺส   อาสเน   นิสินฺโน   
อโหสิ   ฯ   ตตฺร   สุท  ภิกฺขเว  เทวา  ตาวตึสา  อุชฌฺายนฺติ  ขียนฺติ   
วิปาเจนฺติ    อจฺฉริย   วต   โภ   อพฺภูต   วต   โภ   อย   ยกฺโข   
ทุพฺพณฺโณ   โอโกฏิมโก   สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส  อาสเน  นิสนิฺโนติ  ฯ   
#๑ ม. ย.ุ เฉตฺวา ฯ สพฺพตฺถ เอว าตพฺพ ฯ ๒ ม. กสิฺสสฺสุ ฯ    
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ยถา  ยถา  โข  ภิกฺขเว  เทวา  ตาวตึสา  อุชฺฌายนฺติ ขียนฺติ วิปาเจนฺติ   
ตถา   ตถา   โส   ยกโฺข   อภิรูปตโร   เจว  โหติ  ทสฺสนียตโร  จ   
ปาสาทิกตโร จ ฯ   
        [๙๔๗]  อถ  โข ภิกฺขเว เทวา ตาวตึสา เยน สกฺโก เทวานมินฺโท   
เตนุปสงฺกมึสุ     อุปสงฺกมิตฺวา     สกกฺ     เทวานมินฺท    เอตทโวจุ   
อิธ   เต   มารสิ   อ ฺตโร   ยกโฺข  ทพฺุพณฺโณ  โอโกฏิมโก  ตุมฺหาก   
อาสเน   นิสินฺโน   ฯ  ตตฺร  สุท  มาริส  เทวา  ตาวตึสา  อุชฺฌายนฺติ   
ขียนฺติ    วิปาเจนฺติ   อจฺฉริย   วต   โภ   อพฺภูต   วต   โภ   อย   
ยกฺโข    ทุพฺพณฺโณ    โอโกฏิมโก   สกฺกสฺส   เทวานมินฺทสฺส   อาสเน   
นิสินฺโนติ   ยถา   ยถา   โข   มาริส   เทวา   ตาวตึสา  อุชฺฌายนฺติ   
ขียนฺติ   วิปาเจนฺติ   ตถา   ตถา  โส  ยกโฺข  อภิรูปตโร  เจว  โหติ   
ทสฺสนียตโร   จ   ปาสาทิกตโร  จาติ  โส  ห ิ นูน  มาริส  โกธภกฺโข   
ยกฺโข ภวิสฺสตีติ ฯ   
        [๙๔๘]  อถ  โข  ภิกขฺเว สกฺโก เทวานมินฺโท เยน โส โกธภกฺโข   
ยกฺโข    เตนปุสงฺกมิ    อุปสงฺกมิตฺวา   เอกส   อุตฺตราสงฺค   กรตฺิวา   
ทกฺขิณชานุมณฺฑล    ปวิย    นิหตฺวา    ๑   เยน   โส   โกธภกโฺข   
ยกฺโข    เตน ฺชลิมฺปณาเมตฺวา    ติกฺขตฺตุ    นาม   สาเวติ   สกฺวาห   
มาริส  เทวานมินฺโท  ...  สกฺวาห  มาริส  เทวานมินฺโทติ ฯ ยถา ยถา   
โข   ภิกฺขเว   สกฺโก   เทวานมินฺโท  นาม  สาเวติ  ตถา  ตถา  โส   
ยกฺโข   ทุพฺพณฺณตโร   เจว   อโหสิ   โอโกฏิมกตโร   จ  ทุพฺพณฺณตโร   
#๑ โป. นิหจฺจ ฯ ม. ยุ. นหินฺตฺวา ฯ    
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เจว หุตฺวา โอโกฏิมกตโร จ ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ   
        [๙๔๙]   อถ  โข  ภิกขฺเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  สเก  อาสเน   
นิสีทิตฺวา  เทเว  ตาวตึเส  อนุนยมาโน  ตาย  เวลาย  อิมา  คาถาโย   
อภาสิ   
                น สูปหตจิตฺโตมฺหิ          นาวฏเฏน สุวานโย   
                น โว จิราห กุชฌฺามิ       โกโธ มย ินาวติฏติ   
                กทฺุธาห น ผรสุ พฺรูมิ       น จ ธมฺมานิ กิตฺตเย   
                สนฺนิคฺคณฺหามิ อตฺตาน       สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโนติ ฯ   
                        ตติย มายาสุตฺต   
        [๙๕๐]   สาวตฺถีนิทาน  ฯ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  เวปจิตฺติ  อสุรินฺโท   
อาพาธิโก  อโหสิ  ทกฺุขิโต  พาฬฺหคิลาโน  ฯ  อถ  โข  ภิกฺขเว  สกฺโก   
เทวานมินฺโท   เยน  เวปจิตฺติ  อสุรินฺโท  เตนุปสงฺกมิ  คิลานปุจฺฉโก  ฯ   
อทฺทสา    โข    ภิกฺขเว   เวปจิตฺติ   อสุรินฺโท   สกกฺ   เทวานมินฺท   
ทูรโตว    อาคจฺฉนฺต    ทสิฺวาน    สกกฺ    เทวานมินฺท    เอตทโวจ   
ติกิจฺฉ   ม  เทวานมินฺทาติ  ฯ  วาเจหิ  ม  เวปจิตฺติ  สมฺพริมายนฺติ  ฯ   
น   ตาวาห   วาเจมิ   ยาวาห   มาริส  อสุเร  ปฏิปุจฺฉามีติ  ฯ  อถ   
โข   ภิกฺขเว   เวปจิตฺติ  อสุรินฺโท  อสุเร  ปฏิปุจฺฉิ  วาเจมห  มาริสา   
สกฺก   เทวานมินฺท   สมพฺริมายนฺติ   ฯ  มา  โข  ตฺว  มาริส  วาเจสิ   
สกฺก เทวานมินฺท สมฺพรมิายนฺติ ฯ   
        [๙๕๑]  อถ  โข  ภิกขฺเว  เวปจิตฺติ  อสุรินโฺท  สกฺก เทวานมินฺท    
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คาถาย อชฺฌภาสิ   
                มายาวี มฆวา สกฺก        เทวราชา สุชมฺปติ   
                อุเปติ นิรย โฆร          สมฺพโรว สต สมนฺติ ฯ   
                        จตุตฺถ อจฺจยสุตฺต   
        [๙๕๒]    เอก   สมย   ภควา   สาวตฺถิย   วิหรติ   เชตวเน   
อนาถปณฺฑิกสฺส   อาราเม   ฯ   เตน   โข  ปน  สมเยน  เทฺว  ภิกขฺู   
สมฺปโยเชสุ   ฯ   ตเตฺรโก   ภิกฺขุ  อจฺจสรา  ฯ  อถ  โข  โส  ภิกฺขุ   
ตสฺส   ภิกฺขุโน   สนฺติเก  อจฺจย  อจฺจยโต  เทเสติ  ฯ  โส  ภิกฺขุ  น   
ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ   
        [๙๕๓]   อถ   โข  สมฺพหุลา  ภิกขฺู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ   
อุปสงฺกมิตฺวา   ภควนฺต   อภิวาเทตฺวา   เอกมนฺต  นสิีทึสุ  ฯ  เอกมนฺต   
นิสินฺนา   โข   เต   ภิกฺขู   ภควนฺต   เอตทโวจุ   อิธ  ภนฺเต  เทฺว   
ภิกฺขู   สมฺปโยเชสุ   ตเตฺรโก   ภิกฺขุ   อจฺจสรา   อถ   โข   ภนฺเต   
โส   ภิกฺขุ   ตสฺส   ภิกฺขุโน   สนฺติเก  อจฺจย  อจฺจยโต  เทเสติ  โส   
ภิกฺขุ น ปฏิคฺคณฺหาตีติ ฯ   
        [๙๕๔]   เทฺวเม  ภิกขฺเว  พาลา  ฯ  โย  จ  อจฺจย  อจฺจยโต   
น   ปสฺสติ  โย  จ  อจฺจย  เทเสนฺตสฺส  ยถาธมฺม  น  ปฏิคฺคณฺหาติ  ฯ   
อิเม   โข   ภิกฺขเว   เทฺว  พาลา  ฯ  เทฺวเม  ภิกฺขเว  ปณฺฑิตา  ฯ   
โย   จ   อจฺจย   อจฺจยโต   ปสฺสติ   โย   จ   อจฺจย  เทเสนฺตสฺส   
ยถาธมฺม ปฏคฺิคณฺหาติ ฯ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ปณฺฑิตา ฯ    
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        [๙๕๕]  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  สกฺโก  เทวานมินฺโท  สุธมฺมาย  สภาย   
เทเว ตาวตึเส อนุนยมาโน ตาย เวลาย อิม คาถ อภาสิ   
                โกโธ โว วสมายาตุ       มา จ มิตฺเต หิ โว ชรา   
                อครหิย มา ครหิตฺถ        มา จ ภาสิตฺถ เปสุณ   
                อถ ปาปชน โกโธ         ปพฺพโตวาภิมทฺทตีติ ฯ   
                        ป ฺจม อกฺโกธสุตฺต   
        [๙๕๖]   เอวมฺเม   สตุ   เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู ฯเปฯ   
        [๙๕๗]  ภควา  เอตทโวจ  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  สกฺโก เทวานมินฺโท   
สุธมฺมาย   สภาย   เทเว   ตาวตึเส  อนุนยมาโน  ตาย  เวลาย  อิม   
คาถ อภาสิ   
                มา โว โกโธ อชฺฌภวิ      มา จ กุชฺฌิตฺถ กชฺุฌต   
                อกฺโกโธ อวิหึสา จ        อรเิยสุ วสตี ๑ สทา   
                อถ ปาปชน โกโธ         ปพฺพโตวาภิมทฺทตีติ ฯ   
                        สกฺกป ฺจก ฯ   
                        ตสฺสุทฺทาน   
                ฆตฺวา ทุพฺพณฺณิยมายา       อจฺจเยน อกฺโกธโน   
                เทสิต พุทฺธเสฏเน        อิท สกฺกป ฺจก ฯ   
                        สกฺกสยุตฺต สมตฺต ฯ   
#๑ ม. จ ปฏปิทา ฯ    
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                                เอกาทสสยุตฺต   
                เทวตา เทวปุตฺโต จ       ราชา มาโร จ ภิกขฺุนี   
                พฺรหฺมา พฺราหฺมณวงฺคีโส     วนยกฺเขน วาสโวติ ฯ   
                        สคาถวคฺโค นิฏ ิโต ฯ   
                        _______________ 


