
องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 1 

                                *เลมที่  ๑๓    หนา  ๑ 
 
                มโนรถปูรณี นาม องฺคุตฺตรนิกายฏกถา 
                                เอกกนิปาตวณฺณนา 
 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ 
                                        คนฺถารมฺภกถา 
                กรณุาสีตลหทย                        ป ฺาปชฺโชตวิหตโมหตม 
                สนรามรโลกคุรุ  (๑)                        วนฺเท สุคต คติวิมุตฺต ฯ 
                พุทฺโธป พุทฺธภาว                        ภาเวตฺวา เจว สจฺฉิกตฺวา จ 
                ย อุปคโต วิคตมล (๒)                        วนฺเท ตมนุตฺตร ธมฺม ฯ 
                สคุตสฺส โอรสาน                        ปุตฺตาน มารเสนมถนาน 
                อฏนฺนป สมหู                        สิรสา วนฺเท อริยสฆ ฯ 
                อิติ เม ปสนฺนมติโน                        รตนตฺตยวนฺทนามย ปุ ฺ 
                ย สุวิหตนฺตราโย                        หุตฺวา ตสฺสานุภาเวน ฯ 
                เอกกทุกาทิปฏมิณฺฑิตสฺส                องฺคุตฺตราคมวรสฺส 
                ธมฺมกถิกปุงฺควาน                        วิจิตฺตปฏิภาณชนนสฺส ฯ 
                อตฺถปฺปกาสนตฺถ                        อฏกถา อาทิโต วสีสเตหิ  (๓) 
                ป ฺจหิ ยา สงฺคีตา จ (๔)                อนุสงฺคีตา จ ปจฺฉาป ฯ 
                สหีฬทีปมฺหิ อาภตา (๕)                วสินา มหามหินฺเทน 
# ๑.  ม. สนรามรโลกครุ  ฯ  ๒. ม. คตมล  ฯ  ๓. ม. วสิสเตหิ  ฯ  
# ๔. ม. จสทฺโท นตฺถ ิ ฯ  ๕.  ม. ปน อาภตาถ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 2 

                                *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒ 
 
                ปตา สีหฬภาสาย        ทีปวาสีนมตฺถาย ฯ 
                อปเนตฺวาน ตโตห        สหีฬภาส มโนรม ภาส 
                ตนฺตินยานุจฺฉวิก        อาโรเปนฺโต วิคตโทส ฯ 
                สมย อวิโลเปนฺโต                เถราน เถรวสปฺปทีปาน (๑) 
                สนุิปุณวินิจฺฉยาน        มหาวิหารวาสีน ฯ (๒) 
                หตฺิวา ปุนปฺปุนาคต-        มตฺถ อตฺถ ปกาสยิสฺสามิ 
                สชุนสฺส จ ตุฏตฺถ        จิรฏ ิตตฺถ ฺจ ธมฺมสฺส ฯ 
                สาวตฺถิปฺปภูตีน                นคราน วณฺณนา กตา เหฏา 
                ทฆีสฺส มชฺฌิมสฺส (๓)    ยา เม อตฺถ วทนฺเตน ฯ 
                วิตฺถารวเสน สุท        วตฺถูน ิจ ตตฺถ ยานิ วุตฺตานิ 
                เตสป น อิธ ภิยโฺย        วิตฺถารกถ กริสฺสามิ ฯ 
                สตฺุตาน ปน อตฺถา        น วินา วตฺถูหิ เย ปกาเสนฺติ (๔) 
                เตส ปกาสนตฺถ        วตฺถูนปิ กเถสฺสามิ ฯ (๕) 
                สลีกถา ธุตธมฺมา        กมฺมฏานานิ เจว สพฺพานิ 
                จรยิาวิธานสหิโต        ฌานสมาปตฺติวิตฺถาโร ฯ 
                สพฺพา จ อภิ ฺาโย        ป ฺาสกลวินิจฺฉโย (๖) เจว 
                ขนฺธธาตายตนินฺ-          อริยานิ  เจว จตฺตาริ จ ฯ (๗) 
# ๑. ม. เถรวสทีปาน  ฯ  ๒. สี. มหาวิหาราธิวาสีน  ฯ  ม. มหาวิหาเร นวสีน  ฯ 
# ๓. ส.ี ม. มชฺฌิมสฺส จ  ฯ  ๔. ม. ปกาสนฺติ  ฯ  ๕. ม. ทสฺสยิสสฺามิ  ฯ  
#๖. ม. ป ฺาสงฺกลนนิจฺฉโย  ฯ  ๗. ม. จสทฺโท นตฺถิ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 3 

                        *เลมที่  ๑๓  คนฺถารมฺภกถา  หนา  ๓ 
 
                สจฺจานิ ปจฺจยากา-                        รเทสนา        สุปริสทฺุธนิปุณนยา 
                อธิมุตฺตตนฺติมตฺตา (๑)                วิปสฺสนาภาวนา เจว ฯ 
                อิติ ปน สพฺพ ยสฺมา ปน (๒)   วิสุทฺธิมคฺเค มยา สุปริสุทฺธ 
                วุตฺต ตสฺมา หิ (๓) ภิยฺโย        เนต (๔) อิธ วิจารยิสฺสามิ ฯ 
                มชฺเฌ วิสุทฺธิมคฺโค                        เอส จตุนฺนป อาคมาน (๕) 
                ตฺวา ปกาสยิสฺสติ                                ตตฺถ ยถาภาสิต อตฺถ ฯ (๖) 
                อิจฺเจว กโต ตสฺมา                                ตมฺป คเหตฺวาน สทฺธิเมตาย 
                อฏกถาย วิชานาถ                        องฺคุตฺตราคมนิทสฺสิต (๗) อตฺถนฺติ ฯ 
                                        คนฺถารมฺภกถา  นฏิ ิตา   ฯ 
# ๑. ส.ี ม. อวิมุตฺตตนฺติมคฺคา  ฯ  ๒. ม. ปนสทฺโท นตฺถิ  ฯ  ๓. ม. หิสทฺโท นตฺถิ  ฯ 
# ๔. ม. น ต  ฯ  ๕. ม. อาคมาน หิ  ฯ  ๖. ม. ยถาภาสิตมตฺถ  ฯ  ๗. ม. องฺคุตฺตรนิสฺสิต  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 4 

                                        * เลมที่  ๑๓   หนา  ๔ 
 
                                        รูปาทิวคฺควณฺณนา 
        ตตฺถ  องฺคุตฺตราคโม  นาม  เอกกนิปาโต  ทุกนิปาโต  
ติกนิปาโต จตุกฺกนิปาโต  ป ฺจกนิปาโต  ฉกฺกนิปาโต  สตฺตก- 
นิปาโต  อฏกนิปาโต  นวกนิปาโต  ทสกนิปาโต  เอกาทสก- 
นิปาโตติ เอกาทส นิปาตา โหนฺติ ฯ สตฺุตโต 
                นว สุตฺตสหสฺสานิ                ป ฺจ สุตฺตสตานิ จ 
                สตฺตป ฺาส สุตฺตานิ      โหนฺติ องฺคุตฺตราคเม. 
        ตสฺส  นปิาเตสุ  เอกกนิปาโต  อาทิ  สุตฺเตสุ  จิตฺต- 
ปริยาทานสุตฺต ฯ ตสฺสาป เอวมฺเม  สุตนฺติอาทิก อายสฺมตา 
อานนฺเทน ปมมหาสงฺคีติกาเล วุตฺต นิทานมาทิ ฯ สา  ปเนสา 
ปมมหาสงฺคีติ  สุมงฺคลวิลาสินิยา  ทีฆนิกายฏกถาย  อาทิมฺหิ 
วิตฺถาริตา ตสฺมา สา ตตฺถ  วิตฺถาริตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ 
        ย  ปเนต  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทิก  นิทาน  ตตฺถ เอวนฺติ 
นิปาตปท เมติอาทีนิ  นามปทานิ ฯ สาวตฺถิย  วิหรตีติ  เอตฺถ  
วีติ  อุปสคฺคปท  หรตีติ อาขฺยาตปท ฯ  อิมินา ตาว นเยน 
ปทวิภาโค  เวทิตพฺโพ ฯ 
        อตฺถโต  ปน  เอวสทฺโท  ตาว  อุปมูปเทสสมฺปหสน- 
ครหณวจนสมฺปฏิจฺฉนาการนิทสฺสนาวธารณาทิอเนกตฺถปฺปเภโท ฯ   
ตถา  เหส เอว ชาเตน มจฺเจน กตฺตพฺพ กุสล  พหุนฺติ  เอวมาทีสุ  (๑) 
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๔/๒๒   ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 5 

                        * เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา  หนา  ๕ 
 
อุปมาย อาคโต ฯ เอว เต อภิกฺกมิตพฺพ เอว เต ปฏิกกฺมิตพฺพนฺติ- 
อาทีสุ  (๑)  อุปเทเส ฯ เอวเมต ภควา เอวเมต สุคตาติอาทีสุ (๒) 
สมฺปหสเน ฯ  เอวเมว  (๓) ปนาย  วสลี  ยสฺมึ  วา  ตสฺมึ  วา  ตสฺส  
มุณฺฑกสฺส  สมณกสฺส  วณฺณ  ภาสตีติ  เอวมาทีสุ  (๔)  ครหเณ ฯ 
เอวมฺภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุนฺติอาทีสุ  (๕) 
วจนสมฺปฏิจฺฉเน ฯ  เอว  พฺยา โข อห อาวุโส  ภควตา ธมฺม  
เทสิต อาชานามีติอาทีสุ (๖) อากาเร ฯ เอหิ ตฺว มาณวก เยน 
สมโณ  อานนฺโท  เตนุปสงฺกม  อุปสงฺกมิตฺวา  มม  วจเนน  สมณ  
อานนฺท อปฺปาพาธ  อปฺปาตงฺก ลหุฏาน  พล  ผาสุวิหาร  
ปุจฺฉ  สุโภ  มาณโว  โตเทยฺยปุตฺโต  ภควนฺต อานนฺท อปฺปาพาธ  
อปฺปาตงฺก  ลหุฏาน  พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉตติ เอว ฺจ วเทหิ 
สาธุ กิร  ภว  อานนฺโท  เยน  สุภสฺส  มาณวสฺส  โตเทยฺยปุตฺตสฺส 
นิเวสน เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป  อุปาทายาติอาทีสุ  (๗)  นิทสสฺเน ฯ 
ต  กึ  ม ฺถ กาลามา อิเม ธมฺมา กุสลา  วา  อกุสลา 
วาติ ฯ  อกุสลา  ภนฺเต ฯ สาวชฺชา วา อนวชฺชา วาติ 
สาวชฺชา ภนฺเต ฯ  วิ ฺ ุครหิตา  วา วิ ฺ ุปฺปสตฺถา  วาติ ฯ 
วิ ฺ ุครหิตา  ภนฺเต ฯ  สมตฺตา สมาทินฺนา  อหิตาย  ทุกฺขาย  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๒๒/๑๖๕  ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๗  ฯ  
# ๓. ม. เอวเมว  ฯ ๔. ส. ส. ๑๕/๖๒๗/๒๓๕  ฯ  ๕. ม. วจนสมฺปฏิคฺคเห  ฯ  
# ๖. ม. ม.ู ๑๒/๔๔๐/๔๗๒  ฯ  ๗. ที. สี. ๙/๓๑๕/๒๕๐  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 6 

                        * เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖ 
 
สวตฺตนฺติ  โน  วา  กถ  โว  เอตฺถ โหตีติ ฯ สมตฺตา ภนฺเต  
สมาทินฺนา  อหิตาย  ทุกฺขาย  สวตฺตนฺติ เอว โน เอตฺถ 
โหตีติอาทีสุ (๑) อวธารเณ ฯ สฺวายมิธ อาการนิทสฺสนาวธารเณสุ 
ทฏพฺโพ ฯ 
        ตตฺถ  อาการตฺเถน  เอวสทฺเทน  เอตมตฺถ ทีเปติ  ฯ  
นานานยนิปุณมเนกชฺฌาสยสมุฏาน  อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺน  
วิวิธปาฏิหาริย  ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีร สพฺพสตฺตาน  
สกสกภาสานุรูปโต  โสตปถมาคจฺฉนฺต  ตสฺส  ภควโต วจน 
สพฺพปฺปกาเรน โก  สมตฺโถ  วิ ฺาตุ   สพฺพถาเมน  ปน  
โสตุกามต  ชเนตฺวาป  เอวมฺเม  สุต  มยาป  เอเกนากาเรน 
สุตนฺติ ฯ 
        นิทสฺสนตฺเถน  นาห  สยมฺภู  น มยา อิท สจฺฉิกตนฺติ 
อตฺตาน ปริโมเจนฺโต เอวมฺเม สุต มยาป เอว สุตนฺติ อิทานิ 
วตฺตพฺพ สกลสุตฺต นิทสฺเสติ ฯ 
        อวธารณตฺเถน  เอวสทฺเทน  (๒)  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  
สาวกาน  ภิกฺขูน พหุสฺสุตาน  ยทิท  อานนฺโท (๓) สติมนฺตาน 
คติมนฺตาน ธิติมนฺตาน อุปฏากาน ยทิท  อานนฺโทติ    เอว 
ภควตา  อายสฺมา  อานนฺโท  อตฺถกุสโล ธมฺมกุสโล พฺย ฺชน- 
กุสโล  นริุตฺติกุสโล  ปุพฺพาปรกุสโลติ  (๔)  เอว  ธมฺมเสนาปตินา  จ 
# ๑. องฺ. ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๔  ฯ  ๒. ม. เอวสทฺเทนาติ นตฺถิ  ฯ  
# ๓. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒  ฯ ๔. องฺ. ปจก. ๒๒/๑๖๙/๒๕๕  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 7 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๗ 
 
ปสฏภาวานุรูป  อตฺตโน  ธารณพล  ทสฺเสนฺโต  สตฺตาน 
โสตุกมฺยต ชเนติ เอวมฺเม สุต  ต ฺจ  โข  อตฺถโต  วา  พฺย ฺชนโต  
วา  อนูนมนธิก  เอวเมว  น อ ฺถา  ทฏพฺพนฺติ ฯ 
        เมสทฺโท  ตีสุ  อตฺเถสุ  ทิสฺสติ ฯ ตถา หิสฺส คาถาภิคีต  
เม อโภชเนยฺยนฺติ  (๑) อาทีสุ (๒) มยาติ อตฺโถ ฯ สาธุ เม ภนฺเต ภควา 
สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตูติอาทีสุ (๓) มยฺหนฺติ อตฺโถ ฯ  ธมฺมทายาทา  
เม  ภิกฺขเว  ภวถาติอาทีสุ (๔) มมาติ อตฺโถ ฯ อิธ ปน มยา 
สุตนฺติ  จ  มม สุตนฺติ จ อตฺถทฺวเยสุ ยุชฺชติ ฯ 
        สุตนฺติ อย สุตสทฺโท (๕) สอุปสคฺโค  จ  อนุปสคฺโค 
จ  คมนวิสฺสุตกิลินฺนอุปจิตานุยุตฺตโสตวิ ฺเยฺยโสตทฺวารานุสาเรน  
วิ ฺ ุตาทิ  อเนกปฺปเภโท ฯ  ตถาหิสฺส  เสนาย  ปสโุตติอาทีสุ  
คจฺฉนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  สุตธมฺมสฺส  ปสสฺโตติอาทีสุ  (๖) วิสฺสุต- 
ธมฺมสฺสาติ   อตฺโถ ฯ   อวสฺสุตา   อวสฺสุตสฺสาติอาทีสุ   (๗) กลินิฺนา  
กิลินฺนสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  ตุเมฺหหิ  ปุ ฺ ปสุต  อนปฺปกนฺติอาทีสุ  (๘) 
อุปจิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เย  ฌานปฺปสุตา  ธีราติอาทีสุ  (๙)  ฌานานุยุตฺตาติ  
อตฺโถ ฯ ทฏิ  สุต  มุตนฺติอาทีสุ  (๑๐)  โสตวิ ฺเยฺยนฺติ  อตฺโถ ฯ 
สุตธโร สุตสนฺนิจโยติอาทีสุ  (๑๑)โสตทฺวารานุสาเรน  วิ ฺาตธโรติ 
# ๑. ม. อโภชเนยฺยนฺติ  ฯ  ๒. ขุ. ส.ุ ๒๕/๒๙๙/๓๔๑  ฯ  ส. ส. ๑๕/๖๕๖/๒๔๕  ฯ 
# ๓. ส. สฬา. ๑๘/๑๑๒/๗๕  ฯ  ๔. ม. ม.ู ๑๒/๒๑/๒๑  ฯ  ๕. ม. สุตสทฺโท  ฯ 
# ๖. ขุ. อุ. ๒๕/๕๑/๘๖  ฯ  ๗. วิ. ภิกขฺุณี. ๓/๑/๕  ฯ  ๘. ขุ. ขุ. ๒๕/๘/๑๑  ฯ 
# ๙. ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๓๙  ฯ  ๑๐. ม. ม.ู ๑๒/๒๘๑/๒๗๒  ฯ  
#๑๑. ม. มู. ๑๒/๓๗๐/๓๙๘  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๘ 
 
อตฺโถ ฯ  อิธ  ปเนส โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธาริตนฺติ  วา  
อุปธารณนฺติ  วาติ  อตฺโถ ฯ  เมสทฺทสสฺ หิ  มยาติ  อตฺเถ  สติ 
เอว  มยา  สตุ  โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธาริตนฺติ ยุชฺชติ ฯ 
มมาติ อตฺเถ สติ เอว มม สุต โสตทฺวารานุสาเรน อุปธารณนฺติ 
ยุชฺชติ ฯ 
        เอวเมเตสุ  ตีสุ  ปเทสุ  เอวนฺติ  โสตวิ ฺาณาทิวิ ฺาณ- 
กิจฺจนิทสฺสน ฯ เมติ  วุตฺตวิ ฺาณสมงฺคิปุคฺคลนิทสฺสน ฯ   สุตนฺติ 
อสฺสวนภาวปฏิกฺเขปโต อนูนาธิกาวิปรีตคฺคหณนิทสฺสน ฯ  ตถา 
เอวนฺติ  ตสฺสา  โสตทฺวารานุสาเรน  ปวตฺตาย วิ ฺาณ- 
วีถิยา  นานปฺปกาเรน  อารมฺมเณ  ปวตฺติภาวปฺปกาสน ฯ  เมติ  
อตฺตปฺปกาสน ฯ สุตนฺติ  ธมฺมปฺปกาสน ฯ  อยเ ฺหตฺถ  สงฺเขโป  
นานปฺปกาเรน  อารมฺมเณ  ปวตฺตาย  วิ ฺาณวีถิยา  มยา  น  
อ ฺ  กต  อิท  ปน  กต  อย  ธมฺโม  สโุตติ ฯ 
        ตถา  เอวนฺติ  นิทฺทิสติพฺพปฺปกาสน ฯ  เมติ  ปคฺุคลปฺ- 
ปกาสน ฯ  สตุนฺติ  ปุคฺคลกิจฺจปฺปกาสน ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ย  
สุตฺต  นิทฺทิสิสฺสามิ  ต  มยา  เอว  สุตนฺติ ฯ 
        ตถา   เอวนฺติ   ยสฺส  จิตฺตสนฺตานสฺส  นานปฺปการปฺ- 
ปวตฺติยา  นานตฺถพฺย ฺชนคฺคหณ  โหติ  ตสฺส  นานาการ- 
นิทฺเทโส ฯ  เอวนฺติ  หิ  อย อาการป ฺตฺตินิทฺเทโส ฯ  (๑)  เมติ  
# ๑. ม. อาการป ฺตฺติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 9 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๙ 
 
กตฺตุนิทฺเทโส ฯ  สุตนฺติ  วิสยนิทฺเทโส ฯ  เอตฺตาวตา  นานปฺปการปฺปวตฺตเนน  
จิตฺตสนฺตาเนน   ตสมงฺคิโน กตฺตุวิสยคฺคหณสนฺนิฏาน (๑) กต โหติ ฯ 
        อถวา  เอวนฺติ  ปุคฺคลกิจฺจนิทฺเทโส ฯ  สุตนฺติ  วิ ฺาณกิจฺจนิทฺเทโส ฯ เมติ 
อุภยกิจฺจยุตฺตปุคฺคลนิทฺเทโส ฯ อย  ปเนตฺถ  สงฺเขโป  มยา สวนกิจฺจยุตฺตวิ ฺาณสมงฺคินา 
ปุคฺคเลน วิ ฺาณวเสน ลทฺธสวนกิจฺจโวหาเรน สุตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  เอวนฺติ  จ  เมติ จ สจฺฉิกฏปรมตฺถวเสน อวิชฺชมานป ฺตฺติ ฯ กิเ ฺหตฺถ 
ต  ปรมตฺถโต  อตฺถิ  ย  เอวนฺติ  วา  เมติ วา  นิทฺเทส  ลเภยฺย ฯ (๒) สุตนฺติ 
วิชฺชมานป ฺตฺติ ฯ  ย ฺหิ  ต  เอตฺถ  โสเตน อุปลทฺธ ต ปรมตฺถโต วิชชฺมานนฺติ ฯ ตถา 
เอวนฺติ  จ  เมติ  จ  ต  ต  อุปาทาย  วตฺตพฺพโต  อุปาทาป ฺตฺติ ฯ  สุตนฺติ ทฏิาทีนิ 
อุปนิธาย วตฺตพฺพโต อุปนิธาป ฺตฺติ ฯ 
        เอตฺถ จ  เอวนฺติ วจเนน  อสมฺโมห  ทีเปติ ฯ น  หิ  สมฺมูโฬฺห 
นานปฺปการปฏิเวธสมตฺโถ โหติ ฯ  สตุนฺติ  วจเนน  สุตสฺส  อสมฺโมห  ทีเปติ ฯ ยสฺส ห ิสุต  
ปมุฏ  โหติ  น  โส  กาลนฺตเรน  มยา  สุตนฺติ  ปฏชิานาติ ฯ  อิจฺจสฺส อสมฺโมเหน 
ป ฺาสิทฺธิ  อสมฺโมเสน  สติสิทฺธิ  ตตฺถ  ป ฺาปุพฺพงฺคมาย 
# ๑. ม. กตฺตุวสเย คหณสนฺนิฏาน  ฯ  ๒. ม. ย.ุ ลเภถ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๐ 
 
สติยา พฺย ฺชนาวธารณสมตฺถตา   สติปุพฺพงฺคมาย   ป ฺาย   อตฺถปฏิเวธสมตฺถตา ฯ 
ตทุภยสมตฺถตาโยเค (๑)   อตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺนสฺส   ธมฺมโกสสฺส  อนุปาลนสมตฺถโต 
ธมฺมภณฺฑาคาริกตฺตสิทฺธิ ฯ 
        อปโร  นโย  เอวนฺติ  จ  วจเนน  โยนิโส  มนสิการ  ทีเปติ  อโยนโิส มนสิกโรโต 
นานปฺปการปฏิเวธาภาวโต ฯ  สุตนฺติ  จ  วจเนน  อวิกฺเขป  ทีเปติ วิกฺขิตฺตจิตฺตสฺส  
สวนาภาวโต ฯ  ตถา  ห ิ วิกฺขิตฺตจิตฺโต ปุคฺคโล สพฺพสมฺปตฺติยา วุจฺจมาโนป  น  มยา  สตุ 
ปุน  ภณถาติ  ภณติ ฯ  โยนิโสมนสิกาเรน  เจตฺถ อตฺตสมฺมาปณิธิ ฺจ  ปุพฺเพ  จ  กตปุ ฺต 
สาเธติ ฯ  สมฺมา  อปฺปณิหิตสฺส  ปุพฺเพ อกตปุ ฺสฺส  จ  อิตรภาวโต  (๒) อวิกฺเขเปน 
สทฺธมฺมสวน สปฺปุริสูปสสฺย ฺจ สาเธติ ฯ น ห ิวิกขิฺตฺตจิตฺโต โสตุ  สกฺโกติ น จ สปฺปุริเส 
อนุปสฺสยมานสฺส สวน อตฺถีติ ฯ 
        อปโร  นโย  ยสฺมา  เอวนฺติ  ยสฺส  จิตฺตสนฺตานสฺส  นานปฺปการปฺปวตฺติยา 
นานตฺถพฺย ฺชนคฺคหณ  โหติ  ตสฺส  นานาการนิทฺเทโสติ  วุตฺต  โส จ  เอว  ภทฺทโก  
อากาโร น  สมฺมา  อปฺปณิหิตตฺตโน  ปุพฺเพ  อกตปุ ฺสฺส  วา โหติ  ตสฺมา  เอวนฺติ  อิมนิา 
ภทฺทเกน  อากาเรน  ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสมฺปตฺตึ อตฺตโน ทีเปติ ฯ  สุตนฺติ  สวนโยคฺเคน 
ปุริมจกฺกทฺวย- 
# ๑. ส.ี ม. ...โยเคน  ฯ  ๒. ม. ตทภาวโต  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 11 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๑๑ 
 
สมฺปตฺตึ ฯ น  หิ อปฺปฏิรปูเทเส วสโต สปฺปุริสูปนสิฺสยวิรหิตสฺส วา  สวน  อตฺถิ ฯ  อิจฺจสฺส 
ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสิทฺธิยา อาสยสุทฺธิ  สทิฺธา  โหติ ปรุิมจกฺกทฺวยสิทฺธิยา ปโยคสุทฺธิ ฯ ตาย จ 
อาสยสุทฺธิยา อาคมพฺยตฺติสิทฺธิ  ปโยคสุทฺธิยา  อธิคมพฺยตฺติสิทฺธิ ฯ  อิติ  ปโยคาสยสุทฺธิสฺส 
อาคมาธิคมสมฺปนฺนสฺส  วจน  อรุณุคฺค  (๑)  วิย สรุิยสฺส อุทยโต โยนิโส มนสิกาโร วิย  จ 
กุสลกมฺมสฺส  อรหติ  ภควโต  วจนสฺส  ปุพฺพงฺคม  ภวิตุนฺติ  าเน นิทาน เปนฺโต เอวมฺเม 
สุตนฺติอาทิมาห ฯ 
        อปโร  นโย  เอวนฺติ  อิมินา  นานปฺปการปฏเิวธทีปเกน  วจเนน อตฺตโน  
อตฺถปฏิภาณปฏิสมฺภิทาสมฺปตฺติสภาว  (๒)  ทีเปติ ฯ  สุตนฺติ  อิมินา 
โสตพฺพปฺปเภทปฏิเวธทีปเกน    วจเนน   ธมฺมนริุตฺติปฏิสมฺภิทาสมฺปตฺติสภาว ฯ เอวนฺติ 
จ อิท โยนิโส มนสิการทีปกวจน ภาสมาโน เอเต มยา ธมฺมา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏ ิยา 
สุปฏิวิทฺธาติ  ทีเปติ ฯ  สุตนฺติ  อิท  สวนานุโยคทีปกวจน  ภาสมาโน พหู  มยา  ธมฺมา  สตุา 
ธตา  (๓)  วจสา  ปริจิตาติ  ทีเปติ ฯ  ตทุภเยนป อตฺถพฺย ฺชนปาริปูรึ  ทีเปนฺโต  สวเน อาทร 
 ชเนติ ฯ อตฺถพฺย ฺชนปรปิุณฺณ หิ ธมมฺ อาทเรน  อสุณนฺโต  มหตา  หิตา  ปรพิาหิโร  โหตีติ 
อาทร ชเนตฺวา สกฺกจฺจ ธมฺโม โสตพฺโพ ฯ  
# ๑. ส.ี อรุณคฺค  ฯ  ๒. ม. ...สพฺภาว  ฯ  ๓. ม. ธาตา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๒ 
 
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อิมนิา  ปน  สกเลน  วจเนน  อายสฺมา อานนฺโท ตถาคตสฺส ปเวทิต 
(๑)  ธมฺม อตฺตโน อทหนฺโต อสปฺปุรสิภูมึ อติกฺกมติ สาวกตฺต ปฏชิานนฺโต สปฺปุริสภูมึ  
โอกฺกมติ ฯ  ตถา  อสทฺธมฺมา  จิตฺต  วุฏาเปติ  สทฺธมฺเม  จิตฺต ปติฏาเปติ ฯ เกวล  สุตเมว 
ต  มยา  ตสฺเสว  ปน  ภควโต  วจนนฺติ  ทีเปนฺโต  อตฺตาน ปริโมเจติ สตฺถาร อปทิสฺสติ 
ชินวจน อปฺเปติ ธมฺมเนตฺตึ ปติฏาเปติ ฯ 
        อปจ  เอวมฺเม  สุตนฺติ  อตฺตโน อุปปฺาทิตภาว อปฺปฏิชานนฺโต ปุริมวจน (๒) วิวรนฺโต 
สมฺมุขา  ปฏคฺิคหิตมิท  มยา  ตสฺส  ภควโต  จตุเวสารชฺชวิสารทสฺส พลธรสฺส  (๓) 
อาสภฏานฏายิโน  สหีนาท นทิโน (๔) สพฺพสตฺตุตฺตมสฺส ธมฺมิสฺสรสฺส ธมฺมราชสฺส 
ธมฺมาธิปติโน   ธมฺมปฺปทีปสฺส   ธมมฺสรณสฺส สทฺธมฺมวรจกฺกวตฺติโน สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
(๕)  น เอตฺถ อตฺเถ วา ธมฺเม วา ปเท วา พฺย ฺชเน  วา  กงฺขา  วา  วิมติ วา  กาตพฺพาติ 
สพฺเพส  เทวมนุสฺสาน  อิมสฺมึ ธมฺเม อสฺสทฺธิย วินาเสติ สทฺธาสมฺปท อุปฺปาเทติ ฯ เตเนต 
วุจฺจติ  ฯ 
                วินาสยติ อสฺสทฺธ    สทฺธ วฑฺเฒติ สาสเน 
                เอวมฺเม สุตมิจฺเจว    วท โคตมสาวโกติ ฯ 
# ๑. ม. ตถาคตปฺปเวทิต  ฯ  ๒. สี. ปุรมิสวน  ฯ  ๓. ม. ทสพลธรสฺส  ฯ  
# ๔. ม. สีหนาทนาทิโน  ฯ  ๕. ม. สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส วจน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๑๓ 
 
        เอกนฺติ  คณนปริจฺเฉทนิทฺเทโส ฯ  สมยนฺติ  ปริจฺฉินฺนนิทฺเทโส ฯ  เอก สมยนฺติ 
อนิยมิตปริทีปน ฯ ตตฺถ สมยสทฺโท 
                สมวาเย ขเณ กาเล    สมูเห (๑) เหตุทิฏ ิสุ 
                ปฏิลาเภ ปหาเน จ    ปฏิเวเธ จ ทิสฺสติ ฯ 
        ตถา  หสิฺส  อปฺเปวนาม  เสฺวป  อุปสงฺกเมยฺยาม  กาล ฺจ  สมย ฺจ อุปาทายาติ  
เอวมาทีสุ  (๒)  สมวาโย  อตฺโถ (๓)  ฯ  เอโกว โข ภิกฺขเว ขโณ จ สมโย จ  
พฺรหฺมจริยวาสายาติอาทีสุ (๔) ขโณ ฯ อุณฺหสมโย ปริฬาหสมโยติอาทีสุ (๕) กาโล ฯ 
มหาสมโย  ปวนสฺมินฺติอาทีสุ  สมูโห (๖)  ฯ  สมโยป  โข  เต ภทฺทาลิ อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ 
ภควา  โข  สาวตฺถิย  วิหรติ  ภควาป  ม  ชานิสฺสติ  ภทฺทาลิ  นาม ภิกฺขุ  สตฺถ ุ สาสเน  
สิกฺขาย  อปรปิูรการติ  (๗) อยมฺป  โข  เต  ภทฺทาลิ  สมโย อปฺปฏิวิทฺโธ  อโหสีติอาทีสุ  
เหตุ ฯ เตน โข ปน สมเยน อุคฺคาหมาโน ปริพฺพาชโก สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต (๘) 
สมยปฺปวาทเก  ตินฺทุกาจีเร (๙) เอกสาลเก  มลฺลกิาย  อาราเม ปฏิวสตีติอาทีสุ (๑๐) ทฏิ ิ ฯ 
                ทฏิเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ  โย จตฺโถ สมฺปรายิโก 
                อตฺถาภิสมยา ธีโร     ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ- 
# ๑. ม. สมูเห  ฯ  ๒. ที. สี. ๙/๓๑๖/๒๕๑  ฯ  ๓. ม. เอโกว  ฯ ๔. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๑๙/๒๓๑  
ฯ 
# ๕. วิ. มหาวิ. ๒/๖๑๑/๓๙๙  ฯ  ๖. ม. สมูโห  ฯ  ๗. ม. ม. ๑๓/๑๖๓/๑๖๕  ฯ 
# ๘. สี. สมณมณฺฑิกาปุตโต  ฯ  ๙. ม. ตินฺทุกาจีเร  ฯ  ๑๐. ม. ม. ๑๓/๓๕๖/๓๔๒  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 14 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๔ 
 
อาทีสุ  (๑)  ปฏิลาโภ ฯ  สมฺมา มานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติอาทีสุ (๒) ปหาน ฯ 
ทุกฺขสฺส  ปฬนฏโ  สงฺขตฏโ  สนฺตาปฏโ วิปรณิามฏโ อภิสมยฏโติอาทีสุ (๓) 
ปฏิเวโธ ฯ  อิธ  ปนสฺส  กาโล  อตฺโถ ฯ  เตน  สวจฺฉรอุตุมาสอฑฺฒมาสรตฺตินฺทิวปุ- 
พฺพณฺหมชฺฌนฺติกสายณฺหปมมชฺฌิมปจฺฉิมยามมุหุตฺตาทีสุ  กาลปฺปเภทภูเตสุ  สมเยสุ 
เอก สมยนฺติ ทีเปติ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  เอเตสุ  สวจฺฉราทีสุ  ย  ย  สุต  ยมฺหิ  ยมฺหิ สวจฺฉเร 
อุตุมฺหิ  มาเส  ปกฺเข  รตฺติภาเค  ทิวสภาเค วา วุตฺต สพฺพนฺต เถรสฺส สุวิทิต สวุวตฺถาปต  
ป ฺาย ฯ  ยสฺมา  ปน  เอวมฺเม  สุต  อสุกสวจฺฉเร  อสุกอุตุมฺหิ อสุกมาเส  อสุกปกฺเข 
อสุกรตฺติภาเค อสุกทิวสภาเค วาติ เอว วุตฺเต น สกฺกา สุเขน ธาเรตุ   วา  อุทฺทิสิตุ   วา 
อุทฺทิสาเปตุ   วา พหุ วตฺตพฺพ โหติ ตสฺมา เอเกเนว ปเทน ตมตฺถ (๔) สโมธาเนตฺวา เอก 
สมยนฺติ อาห ฯ 
        เย  วา  อิเม  คพฺโภกฺกนฺติสมโย  (๕)  ชาติสมโย  สเวคสมโย อภินิกฺขมนสมโย 
ทุกฺกรการิกสมโย   มารวิชยสมโย   อภิสมฺโพธิสมโย   ทฏิธมฺมสุขวิหารสมโย 
เทสนาสมโย  ปรินิพฺพานสมโยติ  เอวมาทโย  ภควโต  เทวมนุสเฺสสุ อติวิย สุปฺปกาสา 
อเนกกาลปฺปเภทาเอว  สมยา  เตสุ  สมเยสุ  เทสนาสมยสงฺขาต  เอก  
# ๑. ส. ส. ๑๕/๓๘๕/๑๓๐  ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๑๙/๒๐  ฯ  ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๕๔๙/๔๕๔  ฯ 
# ๔. สี. สพฺพเมตฺถ  ฯ  ๕. กตฺถจิ. คพฺภโอกฺกนฺติกสมโย  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 15 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๑๕ 
 
สมยนฺติ ทีเปติ ฯ โย  จาย  าณกรุณากิจฺจสมเยสุ  กรุณากิจฺจสมโย  อตฺตหิตปรหิตปฏิปตฺติ- 
สมเยสุ  ปรหิตปฏิปตฺติสมโย  สนฺนิปติตาน (๑) กรณียทฺวยสมเยสุ  สทฺธมฺมกถาสมโย  (๑) 
เทสนาปฏิปตฺติสมเยสุ  เทสนาสมโย  เตสุป  สมเยสุ  อ ฺตร  สนฺธาย  เอก สมยนฺติ อาห ฯ 
        กสฺมา  ปเนตฺถ  ยถา  อภิธมฺเม  ยสฺมึ  สมเย กามาวจรนฺติ จ อิโต อ ฺเสุ จ  สุตฺตปเทสุ 
ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว กาเมหีติ จ ภุมฺมวจเนน นิทฺเทโส  กโต  วินเย  จ  เตน 
สมเยน พุทฺโธ ภควาติ กรณวจเนน นิทฺเทโส กโต  ตถา  อกตฺวา เอก สมยนฺติ อุปโยควจเนน 
นิทฺเทโส กโต ฯ (๒) ตตฺถ ตถา อิธ  จ  อ ฺถา  อตฺถสมฺภวโต ฯ  ตตฺถ  หิ  อภิธมฺเม  อิโต  
อ ฺเสุ  จ  สุตฺตปเทสุ อธิกรณตฺโถ  ภาเวน  ภาวลกฺขณตฺโถ  จ  สมฺภวติ ฯ  อธิกรณ ฺหิ  
กาลตฺโถ  สมหูตฺโถ จ  สมโย  ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺตาน  ผสฺสาทิธมฺมาน  ขณสมวาย- 
เหตุสงฺขาตสฺส จ สมยสฺส ภาเวน  เตส  ภาโว  ลกฺขิยติ  ตสฺมา  ตทตฺถโชตนตถฺ  ตตฺถ 
ภุมฺมวจเนน นิทฺเทโส กโต ฯ    
        วินเย  จ  เหตุอตฺโถ  กรณตฺโถ  จ  สมฺภวติ ฯ โย หิ โส สิกฺขาปทป ฺตฺติสมโย 
สาริปุตฺตาทีหิป  ทุพฺพิ ฺเยฺโย  เตน  สมเยน  เหตุภูเตน  จ  กรณภูเตน  จ สิกฺขาปทานิ  
ป ฺาเปนฺโต  
# ๑. ม. สนฺนปิติตาน กรณียทฺวยสมเยสุ ธมฺมิกถาสมโย  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 16 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๖ 
 
สิกฺขาปทานิ  ป ฺตฺติเหตุ ฺจ  อเปกฺขมาโน  ภควา  ตตฺถ ตตฺถ วิหาสิ ฯ ตสฺมา ตทตฺถ 
โชตนตฺถ ตตฺถ กรณวจเนน นิทฺเทโส กโต ฯ 
        อิธ  ปน  อ ฺสฺมิ ฺจ  เอวชาติเก (๑)  อจฺจนฺตสโยคตฺโถ  สมฺภวติ ฯ  ย  หิ สมย 
ภควา  อิม  อ ฺ วา สุตฺตนฺต เทเสสิ อจฺจนฺตเมว ต สมย กรุณาวิหาเรน วิหาสิ ฯ ตสฺมา 
ตทตฺถโชตนตฺถ อิธ อุปโยควจเนน นิทฺเทโส กโต ฯ เตเนต วุจฺจติ 
                ตนฺต อตฺถมเปกฺขิตฺวา    ภุมเฺมน กรเณน จ 
                อ ฺตฺร สมโย วุตฺโต    อุปโยเคน โส อิธาติ ฯ 
        โปราณา  ปน  วณฺณยนฺติ  ตสฺมึ  สมเยติ  วา  เตน  สมเยนาติ  วา เอก   สมยนฺติ (๒) วา 
อภิลาปมตฺตเภโท เอส สพฺพตฺถ ภุมฺมเมว อตฺโถติ(๓) ฯ ตสฺมา เอก สมยนฺติ วุตฺเตป เอกสฺมึ 
สมเยติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
        ภควาติ  ครุวจน ฯ  (๕)  ครุ ฺหิ  โลเก  ภควาติ  วทนฺติ ฯ  อย ฺจ สพฺพคุณวิสิฏตาย 
สพฺพสตฺตาน  คร ุ ตสฺมา  ภควาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  โปราเณหิป วุตฺต  
                ภควาติ วจน เสฏ    ภควาติ วจนมุตฺตม 
                คร ุคารวยุตฺโต โส    ภควา เตน วุจฺจตีติ ฯ 
# ๑. ม.เอวชาติเก  ฯ  ๒. ม. เอก สมยนฺติ  ฯ  ๓. ม. ภุมฺมเมวตฺโถติ  ฯ  ๔. สี. เอตฺถ 
อิติสทฺโท ทิสฺสติ  ฯ  ๕. ม. ย.ุ คร ุ ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 17 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๑๗ 
 
อปจ 
                ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตฺโต   ภเคหิ จ วิภตฺตวา 
                ภตฺตวา วนฺตคมโน        ภเวสุ ภควา คโตติ 
        อิมิสฺสา   คาถาย  วเสนสฺส  ปทสฺส  วิตฺถารโต  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  จ 
วิสุทฺธิมคฺเค (๑) พุทฺธานุสฺสตินิทฺเทเส วุตฺโตเยว ฯ 
        เอตฺตาวตา  เจตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺติ  วจเนน  ยถาสุต  ธมฺม  เทเสนฺโต ภควโต (๒) 
ธมฺมสรีร  ปจฺจกฺข  กโรติ ฯ  เตน  น  อิท อติกฺกนฺตสตฺถุก ปาวจน อย โว  สตฺถาติ  สตฺถุ  
อทสฺสเนน  อุกฺกณฺ ิต  ชน  สมสฺสาเสสิ ฯ  เอก สมย ภควาติ วจเนน  ตสฺมึ  สมเย ภควโต 
อวิชฺชมานภาว ทสฺเสนฺโต รูปกายปรนิิพฺพาน สาเธติ ฯ (๓) เตน  เอววิธสฺส  นาม  อริยสสฺ 
ธมฺมสฺส  เทเสนฺโต(๔)  ทสพลธโร วชริสงฺฆาฏสมานกาโย โสป  ภควา  ปรนิิพฺพุโต  เกน 
อ ฺเน  ชีวิเต  อาสา  ชเนตพฺพาติ  ชีวิตมทมตฺต ชน  สเวเชติ  สทฺธมฺเม  จสฺส  อุสฺสาห 
ชเนติ ฯ เอวนฺติ จ ภณนฺโต เทสนาสมฺปตฺตึ นิทฺทิสติ ฯ  เม  สุตนฺติ  สาวกสมฺปตฺตึ ฯ  เอก  
สมยนฺติ  กาลสมฺปตฺตึ ฯ  ภควาติ เทสกสมฺปตฺตึ ฯ 
        สาวตฺถยินฺติ  เอวนามเก  นคเร ฯ  สมีปตฺเถ  เจต  ภุมฺม- 
วจน ฯ วิหรตีติ อวิเสเสน อิริยาปถทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเรสุ  
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๒๖๘-๙  ฯ  ๒. ม. ทสฺเสนฺโต  ฯ  ๓. ส.ี สาเรติ  ฯ  ย.ุ สาเวติ  ฯ 
# ๔. สี. เทเสตา  ฯ  ม. เทสโต  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 18 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๘ 
 
อ ฺตรวิหารสมงฺคิปริทีปนเมต ฯ   อิธ  ปน านคมนนิสชฺชน- 
สยนปฺปเภเทสุ  อิริยาปเถสุ อ ฺตรอิริยาปถสมาโยคปริทีปน   ฯ  
เตน  ิโตป  คจฺฉนฺโตป  นิสินฺโนป  สยาโนป ภควา วิหรติจฺเจว  
เวทิตพฺโพ ฯ โส หิ เอก อิริยาปถพาธน  เอเกน  (๑)  อิริยาปเถน  
วิจฺฉินฺทิตฺวา อปริปตนฺต อตฺตภาว วิหรติ (๒) ปวตฺเตติ  ตสฺมา  
วิหรตีติ วุจฺจติ ฯ 
        เชตวเนติ  เชตสฺส  ราชกุมารสฺส  วเน ฯ  ต ฺหิ  เตน  
โรปต  สวฑฺฒิต สมฺปริปาลิต โส จสฺส  สามิ  อโหสิ  ตสฺมา  
เชตวนนฺติ  สงฺข  คต   ฯ   ตสฺมึ   เชตวเน ฯ  
        อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเมติ  อนาถปณฺฑิเกน  คหปตินา  
จตุป ฺาสหิร ฺโกฏิธนปริจฺจาเคน  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส  
นิยฺยาติตตฺตา (๓) อนาถปณฺฑิกสฺสาติ  (๔)  สงฺข  คเต  อาราเม   ฯ 
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน ปป ฺจสูทนิยา   มชฺฌิมฏ- 
กถาย   สพฺพาสวสุตฺตวณฺณนาย (๕) วุตฺโต ฯ 
        ตตฺถ  สยิา  ยทิ  ตาว  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ เชตวเนติ  
น วตฺตพฺพ ฯ อถ  ตตฺถ  วิหรติ สาวตฺถิยนฺติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  
น  หิ  สกฺกา  อุภยตฺถ  เอก สมย  วิหริตุนฺติ ฯ  น  โข  ปเนต  
เอว  ทฏพฺพ ฯ  นน ุ อโวจุมฺห  สมีปตฺเถ ภุมฺมวจนนฺติ ฯ  
# ๑. ม. อ ฺเน  ฯ  ๒. ม. หรติ  ฯ  ๓. ม. นิยฺยาติตตฺตา  ฯ  ๔. สฺยา. อนาถปณฺฑิกสฺส 
อาราโมติ  ฯ  ๕. ปปจ. ๑/๖๖  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 19 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๑๙ 
 
ตสฺมา  ยถา  คงฺคายมุนาทีน  สมีเป  โคยูถานิ  จรนฺตานิ 
คงฺคาย จรนฺติ  ยมุนาย  จรนฺตีติ วุจฺจนฺติ เอวมิธาป ยทิท 
สาวตฺถิยา สมีเป เชตวน ตตฺถ  วิหรนโฺต  วุจฺจติ  สาวตฺถิย 
วิหรติ  เชตวเนติ ฯโคจรคามนิทสฺสนตฺถ ฺหิสฺส สาวตฺถิวจน ฯ 
ปพฺพชิตานุรูปนิวาสฏานนิทสฺสนตฺถ   เสสวจน ฯ 
        ตตฺถ  สาวตฺถิยนฺติ  วจเนน    อายสฺมา อานนฺโท ภควโต  
คหฏานุคฺคหณ ทสฺเสติ  เชตวนาทิกิตฺตเนน (๑) ปพฺพชิตา- 
นุคฺคหกรณ ฯ  ตถา  ปุริเมน  ปจฺจยคฺคหณโต  อตฺตกิลมถานุโยค- 
วิวชฺชน  ปจฺฉิเมน  วตฺถุกามโต(๒)  กามสุขลฺลิกานุโยควิวชฺชนุปาย- 
ทสฺสน ฯ  ปรุิเมน  จ  ธมมฺเทสนาภิโยค  ปจฺฉิเมน  วิเวกาธิมุตฺตึ ฯ 
ปุริเมน กรุณาย  อุปคมน  ปจฺฉิเมน  ป ฺาย  อปคมน ฯ  ปุริเมน  
สตฺตาน หิตสุขนิปฺผาทนาธิมุตฺติต  ปจฺฉิเมน  ปรหิตสุขกรณ- 
นิรุปเลปน ฯ  (๓)  ปุริเมน ธมฺมิกสุขาปริจฺจาคนิมิตฺตผาสุวิหาร ปจฺฉิเมน 
อุตฺตริมนุสฺสธมฺมานุโยคนิมิตฺต ฯ ปุริเมน  มนุสฺสาน  อุปการพหุลต 
ปจฺฉิเมน  เทวาน   ปุริเมน  โลเก ชาตสฺส โลเก  สวฑฺฒภาว  
ปจฺฉิเมน  โลเก  (๔) อนุปลิตฺตต  ปุริเมน เอกปุคฺคโล ภิกฺขเว โลเก  
อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ พหุลชนหิตาย พหุชนสุขาย  โลกานุ- 
กมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย  เทวมนุสฺสาน  กตโม เอกปุคฺคโล 
# ๑. ม. เชตวนาทิกิตฺตเนน  ฯ  ๒. ม. วตฺถุกามปฺปหานโต  ฯ  
# ๓. ม. ... นริุปเลต  ฯ ๔. ม. โลเกน  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 20 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๐ 
 
ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ (๑) วจนโต ยทตฺถ  ภควา  อุปฺปนฺโน  ตทตฺถปรินิปฺผาทน 
ปจฺฉิเมน ยตฺถ อุปฺปนฺโน ตทนุรูป วิหาร ฯ  ภควา  หิ  ปม  ลุมพิฺนีวเน  ทุติย  โพธิมณฺเฑติ 
โลกิยโลกุตฺตราย อุปฺปตฺติยา  วเนเยว  อุปฺปนฺโน  เตนสฺส  วเนเยว  วิหาร  ทสฺเสตีติ  
เอวมาทินา นเยเนตฺถ โยชนา (๒) เวทิตพฺพา ฯ 
        ตตฺราติ  เทสกาลปรทิีปน ฯ  ต ฺหิ  ย  สมย  วิหรติ  ตตฺร  สมเย ฯ  ยสมฺิ ฺจ อาราเม 
วิหรติ  ตตฺร  อาราเมติ  ทีเปติ ฯ  ภาสิตพฺพยุตฺเต  วา เทสกาเล ทีเปติ ฯ น  หิ  ภควา  
อยุตฺตเทเส วา (๓) ธมฺม ภาสติ ฯ อกาโล โข ตาว พาหิยาติอาทิ (๔) เจตฺถ  สาธก ฯ  โขติ  
ปทปูรณมตฺเต  อวธารณ(๕)  อาทิกาลตฺเถ  วา นิปาโต ฯ ภควาติ โลกครุทีปน ฯ  
        ภิกฺขูติ  กถาสวนยุตฺตปุคฺคลวจน ฯ  อปเจตฺถ  ภิกฺขโกติ  ภิกฺขุ ภิกฺขาจริย  อชฌฺูปคโตติ 
ภิกฺขูติอาทินา  (๖)  นเยน  วจนตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ 
        อามนฺเตสีติ  อาลป  อภาสิ  สมฺโพเธสีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ อ ฺตฺร ปน าปเนป โหติ ฯ 
ยถาห อามนฺตยามิ โว ภิกขฺเว ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเวติ ฯ ปกฺโกสเนป ฯ ยถาห เอหิ ตฺว 
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๓/๒๙  ฯ  ๒. ม. อตฺถโยชนา  ฯ  ๓. ส.ี อยตฺุเต เทเส กาเล วา  ฯ 
# ๔. ขุ. อ. ๒๕/๔๙/๘๓  ฯ  ๕. ม. อวธารเณ  ฯ  ๖. วิ. มหาวิ. ๑/๒๖/๔๒  ฯ  อภิ. วิ. 
๓๕/๖๐๑/๓๓๐  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 21 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๒๑ 
 
 ภิกฺขุ มม วจเนน สาริปุตฺต อามนฺเตหีติ ฯ (๑) 
        ภิกฺขโวติ  อามนฺตนาการปริทีปน ฯ  ต ฺจ  ภิกฺขนสีลตาทิคุณโยคสิทฺธตฺตา 
วุตฺต ฯ  ภิกฺขนสีลตาคุณยุตฺโตป  หิ  ภิกฺขุ  ภิกฺขนธมฺมตาคุณยุตฺโตป  ภิกฺขุ 
ภิกฺขนสาธุการิตาคุณยุตฺโตปติ สทฺทวิทู ม ฺนฺติ ฯ เตน เนส ภิกฺขนสีลตาทิคุณโยค- 
สิทฺเธน  วจเนน  หีนาธิกชนเสวิต  วุตฺตึ  ปกาเสนฺโต  อุทฺธตทีนภาวนิคฺคห(๒) กโรติ ฯ 
ภิกฺขโวติ  อิมินา  กรุณาวิปฺผารโสมหทยนยนนิปาตปุพฺพงฺคเมน  วจเนน  เต  อตฺตโน 
มุขาภิมุเข  (๓)  กโรติ ฯ  เตเนว  จ  กเถตุกมฺยตาทีปเกน  วจเนน  เตส โสตุกมฺยต 
ชเนติ ฯ  เตเนว  จ  สมโฺพธนฏเน  สาธุก  สวนมนสิกาเรป  เต  นิโยเชติ ฯ สาธุก 
สวนมนสิการายตฺตา หิ สาสนสมฺปตฺติ ฯ 
        อปเรสุป  เทวมนุสฺเสสุ  วิชชฺมาเนสุ  กสฺมา  ภิกฺขูเยว  อามนฺเตสีติ  เจ ฯ 
เชฏเสฏาสนฺนสทาสนฺนิหิตภาวโต ฯ  สพฺพปริสสาธารณา  หิ  ภควโต  ธมฺมเทสนา ฯ  
ปริสาย  จ  เชฏา  ภิกฺขู  ปมุปฺปนฺนตฺตา  เสฏา  อนคาริยภาว  อาทึ  กตฺวา 
สตฺถุ  จริยานวิุธายกตฺตา (๔) สกลสาสนปฏิคฺคาหกตฺตา  จ ฯ  (๕)  อาสนฺนา เต ตตฺถ ตตฺถ 
นิสินฺเนสุ  สตฺถุ  สนฺติกตฺตา ฯ  สทา  
# ๑. องฺ. นวก. ๒๓/๒๑๕/๓๘๗  ฯ  ส. น.ิ ๑๖/๑๐๕/๖๐  ฯ  ๒. ม. อุทฺธตทีนภาวนิคฺคห  ฯ 
# ๓. ม. มุขาภิมุโข  ฯ  ๔. สี. จริยานุวิธายกตฺตา  ฯ  ๕. กตฺถจิ. สกลสาสนปติฏาปกตฺตา จ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 22 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๒ 
 
สนฺนิหิตา  สตฺถุ  สนฺติกาวจรตฺตาติ ฯ  อปจ เต ธมฺมเทสนาย ภาชน ยถานุสฏิ 
ปฏิปตฺติสมฺภวโตติป (๑) เต เอว (๒) อามนฺเตสิ ฯ 
        กิมตฺถ  ปน  ภควา  ธมฺม  เทเสนฺโต  ปม  ภิกขฺู  อามนฺเตสิ  น  ธมฺมเมว 
เทเสสีติ ฯ  สติชนนตฺถ ฯ  ภิกฺขู  ห ิ อ ฺ จินฺเตนฺตาป วิกฺขิตฺตจิตฺตาป ธมฺม 
ปจฺจเวกฺขนฺตาป  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตาป  นิสินฺนา  โหนฺติ  เต อนามนฺเตตฺวา 
ธมฺเม  เทสิยมาเน  อย  เทสนา  กึนิทานา  กึปจฺจยา  กตมาย  อตฺถุปฺปตฺติยา 
เทสิตาติ  สลฺลกฺเขตุ   อสกฺโกนฺตา  ทคฺุคหิต  วา  คเณฺหยฺยย  น  วา คเณฺหยฺยย ฯ 
เตน เตส สติชนนตฺถ ภควา ปม อามนฺเตตฺวา ปจฺฉา ธมฺม เทเสติ ฯ 
        ภทนฺเตติ  คารววจนเมต  (๓)  สตฺถุ  ปฏิวจนทาน  วา ฯ อปเจตฺถ ภิกฺขโวติ 
วทมาโน  ภควา  เต  ภิกฺขู  อาลปติ ฯ(๔)  ภทนฺเตติ  วทมานา  ภควนฺต  ปจฺฉา 
ลปนฺติ ฯ  ตถา ภิกฺขโวติ ภควา อาลปติ ฯ  ภทนฺเตติ ปจฺฉา ภาสนฺติ ฯ ภิกฺขโวติ 
วจน  วทาเปติ ฯ  (๕)  ภทนฺเตติ  ปฏวิจน เทนฺติ ฯ 
        เต ภิกฺขูติ เย ภควา อามนฺเตสิ เต ฯ  ภควโต  ปจฺจสฺโสสุนฺติ  ภควโต  อามนฺตน 
ปฏิอสฺโสสุ  อภิมขุา หุตฺวา สุณึสุ สมฺปฏิจฺฉึสุ  ปฏิคฺคเหสุนฺติ  อตฺโถ ฯ ภควา เอตทโวจาติ 
# ๑. ม. ปฏิปตฺตสพฺภาวโตติป  ฯ  ๒. ม. ย.ุ เอว  ฯ  ๓. กตฺถจิ. ครุรจนเมต  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ภควาอาทิมฺหิ ภาสติ  ฯ  ๕. ม. ปฏิวจน ทาเปติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 23 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๒๓ 
 
ภควา เอต อิทานิ วตฺตพฺพ สกล  สุตฺต  อโวจ ฯ 
        เอตฺตาวตา  จ  ย  อายสฺมตา  อานนฺเทน อิมสฺส  สุตฺตสฺส  สขุาวคาหณตฺถ 
กาลเทสกเทสปริสาปเทสปฏิมณฺฑิต  (๑)  นิทาน  ภาสิต  ตสฺส อตฺถวณฺณนา สมตฺตาติ ฯ 
        อิทานิ  นาห  ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกรปูป  สมนุปสฺสามีติอาทินา  นเยน  ภควตา 
นิกฺขิตฺตสฺส  สุตฺตสฺส วณฺณนาย โอกาโส อนุปฺปตฺโต สา ปเนสา อตฺถวณฺณนา (๒) ยสฺมา 
สุตฺตนิกฺเขป  วิจาเรตฺวาว  วุจฺจมานา  ปากฏา  โหติ  ตสฺมา สุตฺตนิกฺเขปวิจารณา 
ตาว  เวทิตพฺพา ฯ 
        จตฺตาโร  ห ิ สุตฺตนิกฺเขปา  อตฺตชฺฌาสโย  ปรชฺฌาสโย ปจฺุฉาวสิโก  อตฺถุปฺปตฺติโกติ ฯ 
ตตฺถ ยานิ สตฺุตานิ ภควา ปเรหิ อนชฺฌฏิโ เกวล อตฺตโน อชฺฌาสเยเนว(๓)  กเถสิ เสยฺยถที 
อากงฺเขยฺยสุตฺต วตฺถสุตฺตนฺติ เอวมาทีนิ เตส  อตฺตชฺฌาสโย  นกิฺเขโป ฯ  ยานิ ปน ปริปกกฺา 
โข ราหุลสฺส วิมุตฺติปริปาจนิยา ธมฺมา  ยนฺนูนาห  ราหุล  อุตฺตรึ  อาสวาน  ขเย  วิเนยฺยนฺติ  
(๔) เอว ปเรส อชฺฌาสย  ขนฺตึ  มน  อภินีหาร  พุชฌฺนภาว ฺจ โอโลเกตฺวา  ปรชฺฌาสยวเสน 
กถิตานิ  เสยยฺถีท  ราหุโลวาทสุตฺต  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนนฺติ  เอวมาทีนิ  เตส ปรชฺฌาสโย 
นิกฺเขโป ฯ  
# ๑. กตฺถจิ. กาเทสเทสกปฏิมณฺฑิต  ฯ  ๒. ม. สุตฺตวณฺณนา  ฯ  ๓. ม. อชฌฺาสเยเนว  ฯ 
# ๔. ส. สฬา. ๑๘/๑๘๗/๑๓๒  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 24 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๔ 
 
ภควนฺต  ปน  อุปสงฺกมิตฺวา  เต เทวมนุสฺสา ตถา ตถา ป ฺห ปุจฺฉนฺติ ฯ  เอว  ปุฏเน 
ภควตา ยานิ กถิตานิ เทวตาสยุตฺตโพชฺฌงฺคสยุตฺตาทีนิ เตส  ปุจฺฉาวสิโก  นกิฺเขโป ฯ 
ยานิ  ปน  อุปฺปนฺน  การณ  ปฏิจฺจ  กถิตานิ ธมฺมทายาทสุตฺตปุตฺตมสูปมาทีนิ  เตส  
อตฺถุปฺปตฺติโก  นิกฺเขโป ฯ  เอวมิเมสุ  จตูสุ   สุตฺตนิกฺเขเปสุ  อิมสฺส สุตฺตสฺส  
ปรชฺฌาสโย  นิกฺเขโป ฯ  ปรชฺฌาสยวเสน  เหต  นกิฺขิตฺต ฯ  เกส อชฺฌาสเยนาติ 
รูปครุกาน ปรุิสาน ฯ 
        ตตฺถ  นาห  ภิกฺขเวติอาทีสุ  นกาโร  ปฏิเสธตฺโถ ฯ อหนฺติ อตฺตาน นิทฺทิสติ ฯ 
ภิกฺขเวติ  เต  ภิกฺขู  อาลปติ ฯ  อ ฺนฺติ  อิทานิ  วตฺตพฺพา  อิตฺถีรูปโต อ ฺ ฯ 
เอกรูปปติ  เอกป  รูป ฯ  สมนุปสฺสามีติ  เทฺว  สมนปุสฺสนา  าณสมนุปสฺสนา  จ 
ทิฏ ิสมนุปสฺสนา  จ ฯ  ตตฺถ  อนิจฺจโต  สมนุปสสฺติ  โน  นิจฺจโตติ  (๑)  อย 
าณสมนุปสฺสนา  นาม. รูป  อตฺตโต  สมนุปสฺสตีติอาทิกา (๒) ปน ทฏิ ิสมนุปสฺสนา 
นาม.  ตาสุ  อิธ  าณสมนุปสฺสนา  อธิปฺเปตา ฯ  อิมสฺส  ปน  ปทสฺส  นกาเรน 
สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิท  หิ  วุตฺต  โหติ  อห  ภิกขฺเว  สพฺพ ฺ ุตาเณน 
โอโลเกนฺโตป อ ฺ เอกรูปป น สมนปุสฺสามีติ ฯ 
        ย เอว ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย ติฏตีติ  ย  รูป 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๗๒๗/๖๒๓  ฯ  ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๓๑๓/๒๐๗  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 25 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๒๕ 
 
รูปครุกสฺส  ปุริสสฺส  จตุภูมิก  กุสลจิตฺต ปริยาทิยิตฺวา คณฺหิตฺวา  เขเปตฺวา  ติฏติ ฯ  
สพฺพ หตฺถิกาย ปริยาทิยิตฺวาติอาทีสุ (๑) คหณ ปริยาทาน (๒) นาม.  อนิจฺจส ฺา  ภิกฺขเว 
ภาวิตา  พหุลกีตา  สพฺพ  กามราค ปริยาทิยตีติอาทีสุ  (๓)  เขปน ฯ อิธ อุภยป วฏฏติ ฯ อิธ 
(๔) อิท รูป จตุภูมิก กุสลจิตฺต  คณฺหนฺต  นีลุปฺปลกลาป  ปุรโิส  วิย  หตฺเถน  คณฺหาติ  นาม.  
เขปยมาน  อคฺคิ  วิย  อุทฺธเน  อุทก  สนฺตาเปตฺวา  เขเปติ ฯ  อุปฺปตฺติ ฺจสฺส นิวารยมานเมว 
จตุภูมิก  กุสลจิตฺต  คณฺหาติ  เจว  เขเปติ  จาติ เวทิตพฺพ ฯ เตน วุตฺต ปุริสสฺส จิตฺต ปริยาทาย 
ติฏตีติ ฯ 
        ยถยิทนติฺ ยถา อิท ฯ อิตฺถีรูปนฺติ อิตฺถิยา รูป ฯ ตตฺถ กิ ฺจ ภิกฺขเว รูป วเทถ ฯ รุปฺปตีติ 
(๕) 
โข ภิกฺขเว ตสฺมา รูปนฺติ วุจฺจติ ฯ เกน รุปฺปติ สีเตนป รุปฺปติ อุเณฺหนป รุปฺปตีติ สุตฺตานุสาเรน 
รูปสฺส  วจนตฺโถ  เจว  สาม ฺ  ลกฺขณ ฺจ เวทิตพฺพ ฯ  
        อย  ปน  รูปสทโฺท ขนฺธภวนิมิตฺตปจฺจยสรีรวณฺณสณฺานาทีสุ  อเนเกสุ อตฺเถสุ วตฺตติ ฯ 
อย ฺหิ  ยงฺกิ ฺจิ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนนฺติ (๖) เอตฺถ รูปกฺขนฺเธ  วตฺตติ ฯ 
# ๑. ส. ส. ๑๕/๓๗๓/๑๒๓  ฯ  ๒. สี. ม. ปรยิาทาน  ฯ  ๓. ส. ข. ๑๗/๒๖๓/๑๘๙  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ตตฺถ  ฯ  ๕. ส. ข. ๑๗/๑๕๙/๑๐๕  ฯ  ๖. อภิ. วิ. ๓๕/๒/๑  ฯ 
วิ. มหา. ๔/๒๒/๒๗  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 26 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา ๒๖ 
 
รูปูปปตฺติยา  มคฺค ภาเวตีติ (๑) เอตฺถ รูปภเว ฯ อชฌฺตฺต อรูปส ฺ ี  พหิทธา  รูปานิ  ปสสฺตีติ 
(๒)  เอตฺถ  กสิณนิมิตฺเต ฯ  สรูปา ภิกขฺเว อุปฺปชฺชนฺติ  ปาปกา  อกุสลา  ธมมฺา โน  อรูปาติ  
(๓)  เอตฺถ ปจฺจเย ฯ อากาโส ปริวาริโต  รูปนฺเตฺวว  สงฺข คจฺฉตีติ (๔) เอตฺถ สรีเร ฯ จกฺขุ ฺจ 
ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ  (๕)  เอตฺถ  วณฺเณ ฯ รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนโฺนติ 
(๖) เอตฺถ   สณฺาเน ฯ  อาทิสทฺเทน  ปยรูป  สาตรูป  อรสรูโปติอาทีนิป 
สงฺคณฺหิตพฺพานิ ฯ  อิธ  ปเนส อิตฺถิยา จตุสมุฏาเน รูปายตนสงฺขาเต วณฺเณ วตฺตติ ฯ อปจ 
โย  โกจิ  อิตฺถิยา  นิวฏนิวาสนสฺส  วา  อลงฺการสฺส วา คนฺธวณฺณตาทีน วา ปลนฺธนมาลาน 
วา  กายปฏิพทฺโธ  จ วณฺโณ ปุริสสฺส จกฺขุวิ ฺาณสฺส อารมฺมณ หุตฺวา  อุปกปฺปติ  สพฺพเมต 
อิตฺถีรูปนฺเตฺวว  เวทิตพฺพ ฯ 
        อิตฺถีรูป ภิกฺขเว ปุริสสฺส  จิตฺต  ปริยาทาย  ติฏตีติ  อิท  ปรุิมสฺเสว  ทฬหฺีกรณตฺถ  วุตฺต 
ฯ 
ปุริม  วา  ยถยิท  ภิกฺขเว  อิตฺถีรูปนฺติ  เอว  โอปมฺมวเสน  วุตฺต  อิท 
ปริยาทานภาวทสฺสนวเสน ฯ (๗) 
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๔๐/๔๔  ฯ  อภิ. ว. ๓๕/๗๑๑/๓๕๖  ฯ  ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๗๘/๖๐  ฯ 
# ๓. องฺ. ทุก. ๒๐/๓๒๗/๑๐๓  ฯ  ๔. ม. ม.ู ๑๒/๓๔๖/๓๕๘  ฯ  # ๕. ม. ม.ู ๑๒/๔๔๔ 
/๔๗๗  ฯ  ๖. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖๕/๖๖  ฯ  ๗. ม. ยุ. ปริยาทานนุภาวทสฺสนวเสน  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 27 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๒๗ 
 
        ตตฺริท  อิตฺถีรูปสฺส  ปริยาทานภาเว    วตฺถ ุ มหาทา ิกนาคราชา  กริ เจติยคิริมฺหิ  
อมฺพฏเลเณ  (๑)  มหาถปู  การาเปตฺวา  คิริภณฺฑวาหนปูช (๒) นาม กตฺวา  กาเลน  
กาล โอโรธคณปริวุโต เจติยคิรึ คนฺตฺวา ภิกฺขุสฆสฺส มหาทาน เทติ ฯ พหุนฺน 
สนฺนิปาตฏาน  (๓)  นาม  น  สพฺเพส  สติ  สุปติฏ ิตา  โหติ (๒)ร ฺโ จ ทมิฬเทวี  
นาม  อคฺคมเหสี  ปมวเย   ิตา ทสฺสนียา ปาสาทิกา ฯ อเถโก จิตฺตตฺเถโร นาม 
วุฑฺฒปพฺพชิโต  อสวรนิยาเมน  โอโลเกตฺวา  (๔)  ตสฺสา  รูปารมฺมเณ  นิมิตฺต คเหตฺวา  
อุมฺมาทปฺปตฺโต  วิย   ิตนิสินฺนฏาเนสุ  หนฺท  ทมฬิเทวิ  หนฺท  ทมิฬเทวีติ (๕) 
วทนฺโต  วิจรติ ฯ  ตโต ปฏายสฺส ทหรสามเณรา อุมฺมตฺตกจิตฺตตฺเถโรเตฺวว นาม กตฺวา 
โวหรึสุ ฯ  อถ  สา  เทวี  นจิรสฺเสว  กาลมกาสิ ฯ  ภิกฺขุสเฆ  สีวตฺถิกาย ทสฺสน (๖) 
คนฺตฺวา  อาคเต  ทหรสามเณรา  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา เอวมาหสุ ภนฺเต จิตฺตตฺเถร 
ยสฺสตฺถาย  ตฺว วิลปสิ มย ตสฺสา เทวิยา สีวตฺถิกทสฺสน คนฺตฺวา อาคตาติ ฯ เอว 
วุตฺเตป  อสทฺทหนฺโต ยสสฺา  วา ตสฺสา วา ตุเมฺห(๗) สีวตฺถกิทสฺสนตฺถาย คตา มุข 
ตุมฺหาก  ธูมวณฺณนฺติ  อุมฺมตฺตกวจนเมว  อโวจ ฯ  เอว 
# ๑. ม. ย.ุ อมฺพตฺถเล  ฯ  ๒. ม. คิริคณฺฑปูช  ฯ  ๓. ม. สนฺนิปาตฏาเน  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ โอโลเกนฺโต  ฯ  ๕. สี. สุภ ทมิฬเทวี สุภ ทมิฬเทวีติ  ฯ  ๖. ม. สิวถิกทสฺสน  ฯ  
# ๗. กตฺถจิ. ยสฺสตฺถาย วา ตุมฺเหป  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 28 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๘ 
 
อุมฺมตฺตกจิตฺตตฺเถรสฺส จิตฺต ปริยาทาย อฏาสิ อิท อิตฺถีรูป ฯ 
        อปรมฺป  วตฺถ ุ สทฺธาติสฺสมหาราชา  กริ  เอกทิวส โอโรธคณปริวุโต วิหาร 
อาคโต ฯ  เอโก  ทหโร  โลหปาสาททฺวารโกฏเก  ตฺวา  อสวเร   ิโต เอก อิตฺถึ 
โอโลเกสิ (๑) สาป  คมน  ปจฺฉินฺทิตฺวา  ต  โอโลเกสิ อุโภป อพฺภนฺตเร อุฏ ิเตน 
ราคคฺคินา  ฑยฺหิตา  (๒)  กาลมกสุ ฯ  เอว  อิตฺถีรูป  ทหรสฺส  จิตฺต  ปริยาทาย 
อฏาสิ ฯ (๓) 
        อปรมฺป  วตฺถ ุ กลฺยาณิยมหาวิหารโต  กิร  เอโก  ทหโร  อุทเฺทสตฺถาย 
กาฬทีฆวาปคามทฺวาร (๔) วิหาร  คนฺตฺวา  นิฏ ิตุทฺเทสกิจฺโจ  อตฺถกามาน  วจน 
อคเหตฺวา  คตฏาเน  ทหรสามเณเรหิ  ปุฏเน  คามสฺส  นิวิฏากาโร  กเถตพฺโพ 
ภวิสฺสตีติ  คาเม  ปณฺฑาย  จรนฺโต  วิสภาคารมฺมเณ  นิมิตฺต  คเหตฺวา  อตฺตโน 
วสนฏาน  คโต  ตาย  นวิฏวตฺถ  ส ฺชานิตฺวา  กห  ภนฺเต  อิท  ลทฺธนฺติ ปุจฺฉนฺโต 
ตสฺสา  มตภาว  ตฺวา  เอวรูปา  นาม  อิตฺถ ี ม  นสิฺสาย  มตาติ จินฺเตนฺโต (๕)  อนฺโต 
อุฏ ิเตน ราคคฺคินา ฑยฺหิโต (๖)  ชีวิตกฺขย ปาปุณิ ฯ เอวป อิท อิตฺถีรูป ปุริสสฺส จิตฺต 
ปริยาทาย ติฏตีติ เวทิตพฺพ ฯ 
                        ปม สุตฺต นิฏ ิต ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ โอโลเกสิ  ฯ  ๒. ม. ฑยฺหิตฺวา  ฯ  ๓. ม. ติฏติ  ฯ  ๔. ม. กาฬทีฆวาปตาม- 
ทฺวารวิหาร  ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร อนฺโตติ ทิสฺสติ  ฯ  ๖. ม. ฑยฺหิตฺวา  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 29 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๒๙ 
 
        ทุติยาทีนิ  สทฺทครุกาทีน  วเสน(๑)  วุตฺตานิ ฯ  เตสุ  อิตฺถสีทฺโทติ อิตฺถิยา 
จิตฺตสมุฏาโน  กถิตคีตวาทิตสทฺโท ฯ อปจ อิตฺถิยา นิวฏนิวาสนสฺสาป 
อลงฺกตาลงฺการสฺสาป (๒)   อิตฺถีปโยคนิปฺผาทิโต    วีณาเวณุสงฺขปณวาทิสทฺโทป 
อิตฺถีสทฺโทเตฺวว  เวทิตพฺโพ ฯ  สพฺโพป  หิ   โส  ปรุิสจิตฺต  ปริยาทาย ติฏตีติ ฯ  ตตฺถ 
สุวณฺณกกฺกฏกสุวณฺณโมรทหรภิกฺขุอาทีน วตฺถูนิ เวทิตพฺพานิ ฯ 
        ปพฺพตนฺตร กิร  นิสสฺาย  มหนฺต  หตฺถินาคกุล  วสติ ฯ  อวิทูรฏาเน  จสฺส  
มหาปริโภคสโร อตฺถ ิ ตสฺมึ  กายุปปนฺโน  สุวณฺณกกฺกฏโก  อตฺถิ ฯ  โส  ต  สร  
โอติณฺโณติณฺเณ สณฺฑาเสน  วิย  อเฬหิ (๓) ปาเท  คเหตฺวา  อตฺตโน  วส  (๔)  เนตฺวา 
มาเรติ ฯ ตสฺส โอตาราเปกฺขา  (๕)  หตฺถินาคา  เอก มหาหตฺถึ เชฏก กตฺวา วิจรนฺติ ฯ 
โส เอกทิวส ต หตฺถินาค คณฺหิ ฯ ถามสติสมฺปนฺโน หตฺถินาโค จินฺเตสิ สจาห ภีตรว 
รวิสฺสามิ สพฺเพ  ยถารุจิยา  อกฬีิตฺวา  ปลายิสฺสนฺตีติ  นิจฺจโลว  อฏาสิ ฯ  อถ  สพฺเพส 
อุตฺติณฺณภาว ตฺวา เตน คหิตภาว อตฺตโน ภริย ชานาเปตุ  วิรวิตฺวา เอวมาห 
                สิงฺคี มิโค อายตจกฺขุเนตฺโต(๖) 
                อฏ ิตฺตโจ วาริสโย อโลโม 
# ๑. ม. อาสยวเสน  ฯ  ๒. ม. อลงฺกตาลงฺกรสฺสาป  ฯ  ๓. ม. อเฬหิ  ฯ  ๔. กตฺถจิ. วสนฏาน  
ฯ 
# ๕. กตฺถจิ. ตสฺม  ิโอตราเปนฺตา  ฯ  ๖. สิงฺคี มิโค อายตจกฺขุเนตฺโตติ ยุตฺตร  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 30 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๐ 
 
                        เตนาภิภูโต กรุณ (๑) รทุามิ 
                        มา เหว ม ปาณสม ชเหยฺยาติ ฯ (๒) 
        สา  ต  สุตฺวา  สามิกสฺส  คหิตภาว  ตฺวา  ต  ตสฺมา ภยา โมเจตุ  หตฺถินาป กุฬีเรนป 
(๓) สทฺธึ สลลฺปนฺตี เอวมาห 
                อยยฺ น ต ชหิสสฺามิ (๔)    กุ ฺชร สฏ ิหายน 
                ปพฺยา จาตุรนฺตาย    สุปปฺโย โหสิ เม ตุว ฯ 
                เย กุฬีรา (๕) สมุทฺทสฺมึ    คงฺคาย ยมุนาย (๖) จ 
                เตส ตฺว วาริโช เสฏโ   มุ ฺจ โรทนฺติยา ปตินฺติ ฯ  
        กฬุีโร  สห  อิตฺถีสททฺสฺสวเนน  คหณ  สิถิลมกาสิ ฯ  อถ  น  หตฺถินาโค อยเมวสฺส 
โอกาโสติ  เอก  ปาท  คหิตากาเรเนว  เปตฺวา  ทุติย  อุกฺขิปตฺวา ต ปฏ ิกปาเล  อกฺกมตฺิวา 
วิจุณฺณิก กตฺวา ต อากฑฺฒิตฺวา ตีเร ขิป ฯ อถ น  สพฺเพ  หตฺถิโน สนฺนิปติตฺวา  อมฺหาก  เวรีติ 
วิจุณฺณยึสุ ฯ  เอว  ตาว อิตฺถีสทฺโท สุวณฺณกกฺกฏกสฺส จิตฺต ปริยาทิยิ ฯ (๗) 
        สุวณฺณโมโรป  หิมวนฺต  อนุปวิสิตฺวา  มหนฺต  ปพฺพตคหน  นิสฺสาย  วสนฺโต นิจฺจกาล 
สุริยสฺส  อุทยกาเล  สุริยมณฺฑล  โอโลเกตฺวา (๘) อตฺตโน รกฺข กโรนฺโต เอว วทติ 
# ๑. ส.ี กปณ  ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๔๐๐/๑๐๘  ฯ  ๓. ม. กฬุีเรนป  ฯ  ๔. อยฺย ต น ชหิสฺสามีติ 
ยุตฺตตร  ฯ  ๕. ม. กุฬรีา อย ฺจ กุฬิรา เย สมุทฺทสมฺินฺติ ยุตฺตตโร  ฯ  ๖. ส.ี นมฺมทาย  ฯ 
# ๗. สี. ปริยาทิยีติ  ฯ  ม. ปริยาทิยิตฺวา ติฏติ  ฯ  ๘. ม. อุลโฺลเกตฺวา  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 31 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๓๑ 
 
                อุเทตย ฺจกฺขุมา เอกราชา 
                หริสฺสวณฺโณ ปวิปฺปภาโส 
                ต ต นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณ ปวิปฺปภาส 
                ตยชฺช(๑) คุตฺตา วิหเรมุ ทิวส ฯ 
                เย พฺราหฺมณา เวทคุ(๒) สพฺพธมฺเม 
                เต เม นโม เต จ ม ปาลยนฺตุ 
                นมตฺถุ พุทฺธาน นมตฺถุ โพธิยา 
                นโม วิมุตฺตาน นโม วิมุตฺติยา 
                อิม โส ปริตฺต กตฺวา โมโร จรติ เอสนาติ ฯ (๓) 
        โส  ทิวส  โคจร  คเหตฺวา  สายณฺหสมเย  วสนฏาน  ปวิสนฺโต  อฏงฺคต 
สุริยมณฺฑล โอโลเกตฺวาป อิม ถุตึ (๔) วทติ 
                อเปตย ฺจกฺขุมา เอกราชา 
                หริสฺสวณฺโณ ปวิปฺปภาโส 
                ต ต นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณ ปวิปฺปภาส 
                ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ รตฺตึ ฯ 
                เย พฺราหฺมณา เวทคู สพฺพธมฺเม 
                เต เม นโม เต จ ม ปาลยนฺตุ 
                นมตฺถุ พุทฺธาน นมตฺถุ โพธิยา 
                นโม วิมุตฺตาน นโม วิมุตฺติยา 
# ๑. ม. ตยาชุช  ฯ  ๒. ม. เวทคู  ฯ  ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๖๗/๕๓  ฯ  ๔. ม. คาถ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 32 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๒ 
 
                อิม โส ปริตฺต กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยีติ ฯ (๑) 
        โส  อิมนิา  นิยาเมเนว  สตฺต  วสสฺสตานิ วีตินาเมตฺวา เอกทิวส ปริตฺตกมฺมโต 
ปุเรตรเมว  โมรกุกฺกฏุิกาย  สทฺท  สุตฺวา  ปริตฺตกมฺม  อสริตฺวา ร ฺา เปสิตสฺส 
ลุทฺทกสฺส  ปาส  อุปคโต ฯ  เอว  อิตฺถสีทฺโท  สุวณฺณโมรสฺส จิตฺต ปริยาทิยิตฺวา 
ติฏตีติ ฯ  ฉาตกปพฺพตวาสี  กิเรโก ทหโร สุธามุณฺฑกวาสี (๒) ทหโร จ อิตฺถีสทฺท 
สุตฺวา อนยพฺยสน ปตฺตาติ ฯ 
        ตติเย  อิตฺถคีนฺโธติ  อิตฺถิยา  จตุสมุฏานิก  คนฺธายตน ฯ  สฺวาย อิตฺถิยา 
สรีรคนฺโธ  ทุคฺคนฺโธ โหติ กายารูโฬหฺ ปน อาคนฺตุกอนุเลปนาทิคนฺโธ อิธ อธิปฺเปโต ฯ 
เอกจฺจา หิ อิตฺถี อสฺสคนฺธินี โหติ เอกจฺจา เมณฺฑกคนฺธินี เอกจฺจา เสทคนฺธินี  เอกจฺจา 
โสณิตคนฺธนิี ฯ เอกจฺโจ อนฺธพาโล เอวรูปาย อิตฺถิยา รชเตว ฯ จกฺกวตฺติโน  ปน 
อิตฺถีรตนสฺส  อิตฺถีกายโต  (๓)  จนฺทนคนฺโธ  วายติ  มุขโต จ อุปฺปลคนฺโธ ฯ  อย  น  
สพฺพาส  โหติ.  อาคนฺตุโก อนุเลปนาทิคนฺโธว  อิธ อธิปฺเปโต ฯ ติรจฺฉานคตา  ปน  
หตฺถิอสฺสโคณาทโย  ติรจฺฉานคตาน  สหชาติอิตฺถีน  อุตุคนฺเธน 
โยชนทฺวิโยชนติโยชนจตุโยชนมฺป  คจฺฉนฺติ ฯ อิตฺถีกายคนฺโธ (๔) วา  โหตุ อิตฺถิยา 
นิวตฺถนิวาสนอนุลิตฺตานุเลปน- 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๖๘/๕๔  ฯ  ๒. กตฺถจิ. ปณมุคามณฺฑิตวาสี  ฯ  ๓. กายโต  ฯ 
# ๔. สี. อิติ กายคนฺโธ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 33 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๓๓ 
 
ปลนฺธนมาลาทิคนฺโธ  วา  สพฺโพป  อิตฺถีคนฺโธเตฺวว เวทิตพฺโพ ฯ 
                                                ตติย  ฯ 
        จตุตฺเถ  อิตฺถีรโสติ  อิตฺถิยา จตุสมุฏานิก รสายตน ฯ ติปฏกจูฬนาคจูฬาภยตฺเถโร(๑) 
ปน  ยฺวาย  อิตฺถิยา  กึการปฏิสฺสาวิตาทิวเสน  สวนรโส  (๒) เจว  ปริโภครโส  จ  อย  
อิตฺถีรโสติ  วทนฺติ ฯ (๓) กึ  เตน  โย  ปนาย อิตฺถิยา โอฏมสสมฺมกฺขนเขฬาทิรโส 
สามิกสฺส  ทนิฺนยาคุภตฺตาทีน  รโสป  สพฺโพ  โส อิตฺถีรโสเตฺวว  เวทิตพฺโพ ฯ  อเนเก  ห ิ 
สตฺตา อตฺตโน มาตุคาเมน ยงฺกิ ฺจิ สหตฺถา ทินฺนเมว มธุรนฺติ คเหตฺวา อนพฺยสน ปตฺตาติ ฯ 
                                                จตุตฺถ  ฯ 
        ป ฺจเม  อิตฺถีโผฏพฺโพติ อิตฺถิยา กายสมฺผสฺโส อิตฺถีสรีรารูฬฺหาน 
วตฺถาลงฺการมาลาทีนมฺป  ผสฺโส  อิตฺถโีผฏพฺโพเตฺวว  เวทิตพฺโพ ฯ  สพฺโพ  เจส ปุริสสฺส 
จิตฺต  ปริยาทิยติ  มหาเจติยงฺคเณ  คณสชฺฌาย  ภณนฺตสฺส  ทหรภิกฺขุโน วิสภาคารมฺมณผสฺโส 
วิยาติ ฯ 
        อิติ  สตฺถา  สตฺตาน  อาสยานุสยวเสน  รูปาทีส ุเอเกก คเหตฺวา อ ฺ อีทิส น  ปสฺสามีติ 
อาห ฯ ยถา หิ รูปครุกสสฺ ปุริสสฺส อิตฺถีรูป จิตฺตุปฺปาท คเมติ ปลิพุชฺฌติ (๔) มชชฺาเปติ  
สมฺมชฺชาเปติ  โมเหติ  สมโฺมเหติ  (๔)  ตถา (๕) เสสา สทฺทาทโย ฯ 
# ๑. ม. ...เถรา  ฯ  ๒. ส.ี อาสวรโส  ฯ  ๓. ม. วทนฺติ  ฯ  ๔. ส.ี มชฺชาเปติ ปมชฺชาเปติ 
ปโมเหติ  ฯ  ม. พชฌฺาเปติ พทฺธาเปติ โมเหติ สโมเหติ  ฯ  ๕. ม. น ตถา  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 34 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๔ 
 
ยถา  จ  สทฺทาทิครุกาน  สทฺทาทโย  ตถา    รูปาทีน ิอารมฺมณานิ ฯ  เอกจฺจสฺส  จ  รูปาทีสุ 
เอกเมวารมฺมณ  จิตฺต  ปรยิาทิยติ  เอกจฺจสฺส  เทฺวป  ตีณิป  จตฺตาริป  ป ฺจป ฯ  อิติ  อิเม 
ป ฺจ  สุตฺตนฺตา  ป ฺจครุกวเสน กถิตา น ป ฺจครุกชาตกวเสน ฯ  ป ฺจครุกชาตก  (๑) 
ปน  สกฺขิภาวตฺถาย  อาหริตฺวา กเถตพฺพ ฯ 
        ตตฺร  ห ิ อมนุสฺเสหิ  กนฺตารมชฺเฌ  กตาย  อาปณาทิวิจารณาย (๒) มหาปุริสสฺส 
ป ฺจสุ สหาเยสุ  รูปครุโก  รูปารมฺมเณ  พชฌฺิตฺวา  (๓)  อนยพฺยสน  ปตฺโต  สทฺทาทิครุกา 
สทฺทารมฺมณาทีสุ ฯ   อตีต   (๔) สฺขิภาวตฺถาย  อาหริตฺวา  กเถตพฺพ ฯ 
        อิเม  ปน  ป ฺจ  สุตฺตนฺตา  ป ฺจครุกวเสเนว กถิตา ฯ  ยสมฺา ปน  น เกวล ปุริสาเยว 
ป ฺจครุกา โหนฺติ อิตฺถิโยป โหนฺติเยว ตสฺมา  ตาสป  วเสน  ปนุ  ป ฺจ  สุตฺตนฺเต  กเถสิ ฯ 
เตสป  อตฺโถ  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ  วตฺถูสุป  ปมสุตฺเต  โลหปาสาททฺวาเร   ิต  ทหร  
โอโลเกตฺวา มตาย ราโชโรธาย วตฺถุ เวทิตพฺพ ฯ ต เหฏา วิตฺถาริตเมว ฯ 
        ทุติยสุตฺเต  พาราณสิย  รูปุปชีวิโน  มาตุคามสฺส  วตฺถ ุ เวทิตพฺพ ฯ 
        คุตฺติลวีณาวาทโก  กิเรกิสฺสา  อิตฺถิยา  สหสฺส  ปหิณิ  สา 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๒/๔๓  ฯ  ๒. สี. ย.ุ อาปณรจนาย  ฯ  ม. อาปณาทิวิจารณาย  ฯ 
# ๓. กตฺถจิ. รชฺชิตฺวา  ฯ  ๔. ม. อิติ ต  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 35 

                        *เลมที่  ๑๓  รูปาทิวคฺควณฺณนา หนา  ๓๕ 
 
อุปฺผณฺเฑตฺวา  (๑) คณฺหิตุ   น  อิจฺฉิ ฯ  โส  กริสสฺาเมตฺถ  กตฺตพฺพนฺติ  สายณฺหสมนนฺตเร   
อลงฺกตปฏิยตฺโต  ตสฺสา  เคหสฺส  อภิมุขฏาเน  อ ฺสฺมึ เคหทฺวาเร นิสินฺโน วีณาย 
ตนฺติโย  สเม  คุเณ  ปติฏหิตฺวา  ตนฺติสฺสเรน คีตสทฺท  อนติกกฺมนฺโต คายิ ฯ สา  อิตฺถ ี 
ตสฺส  คีตสทฺท  สุตฺวา ทฺวารนฺติ ส ฺาย วิวฏวาตปาเนน ตสฺส สนฺติก คมิสสฺามีติ 
อากาเสเยว ชีวิตกฺขย ปตฺตา ฯ 
        ตติยสุตฺเต  จกฺกวตฺติร ฺโ  กายโต  จนฺทนคนฺโธ  วายติ  มุขโต  จ อุปปฺลคนฺโธติ 
อิท  อาหริตพฺพ ฯ  อิท  เจตฺถ  วตฺถุ  เวทิตพฺพ ฯ  
        สาวตฺถยิ กิเรกิสฺสา กุฏมฺพิกธีตาย สามิโก สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา น สกกฺา มยา อย 
ธมฺโม คิหิภูเตน  ปูเรตุนฺติ  อ ฺตรสฺส  ปณฺฑปาติกตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ  อถสฺส 
ภริย  อสฺสามิกา  อยนฺติ  ตฺวา  ราชา ปเสนทิโกสโล อนฺเตปุร อติหราเปตฺวา (๒) 
เอกทิวส  เอก  นลีุปฺปลกลาป  อาทาย  อนฺเตปุร ปวิฏโ เอเกกิสฺสา เอเกกุปฺปล ทาเปสิ ฯ 
ปุปฺเผสุ ภาชิยมาเนสุ ตสฺสา อิตฺถิยา เทฺว หตฺถ ปตฺตานิ ฯ สา ปหฏาการ ทสฺเสตฺวา  
อุปสิงฺฆิตฺวา  ปโรทิ ฯ  ราชา ตสฺสา อุภยาการ ทิสฺวา ต ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ ฯ  สาป 
อตฺตโน  ตุฏ ิการณ ฺจ  (๓)  โรทนการณ ฺจ  กเถสิ ฯ ยาวตติย กถิเตป  ราชา 
อสทฺทหนฺโต 
# ๑. ม. อุปฺปณฺฑตฺวา  ฯ  ๒. ม. อาหราเปตฺวา  ฯ  ๓. ม. ปหฏการ ฺจ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๖ 
 
ปุนทิวเส  สกลราชนิเวสเน  สพฺพมาลาวิเลปนาทิสุคนฺธคนฺธ หราเปตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสฆสฺส  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  ต (๑) อิตฺถึ  กตโร เต เถโรติ ปุจฺฉิตฺวา  อยนฺติ  วุตฺเต  ตฺวา (๑) 
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  ภนฺเต ตุเมฺหหิ (๒) สทฺธึ ภิกฺขุสโฆ  คจฺฉตุ  อมฺหาก  อสุกตฺเถโร  
อนุโมทน  กริสฺสตีติ  อาห ฯ ต สตฺถา ภิกฺขุ  เปตฺวา  วิหาร  คโต ฯ  เถเร อนุโมทน วตฺตุ  
อารทฺธมตฺเต สกล ราชนิเวสน คนฺธปูร  วิย  ชาต ฯ  ราชา  สจฺจเมเวสา  อาหาติ  ปสีทิตฺวา  
ปุนทิวเส  สตฺถาร ต  การณ  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  อย  อตีเต  ธมฺมกถ สุณนฺโต สาธุ สาธูติ สาธุการ 
ปวตฺเตนฺโต  สกฺกจฺจ  อสฺโสสิ  ตมูลโก  เตน  (๓)  มหาราช  อยมานิสโส ลทโฺธติ อาจิกฺขิ ฯ  
        สทฺธมมฺเทสนากาเล       สาธุ สาธูติ ภาสโต 
        มุขโต ชายเต (๔) คนฺโธ     อุปฺปล วิย วายตีติ ฯ (๕) 
        เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ อิมสฺมึ วคฺเค วตฺถุเมว  กถิต ฯ 
                                        ป ฺจม  ฯ 
                                รูปาทิวคฺโค ปโม ฯ 
# ๑. ม. กตโร เต เถโรติ ปุจฺฉิตฺวา อยนฺติ วุตฺเต ตฺวา  ฯ  ๒. สี. ย.ุ เอตฺถนตฺเร สทฺธินฺติ 
ทิสฺสติ  ฯ  ๓. กตฺถจิ.  ตมูลเกน  ฯ  ๔. สี. นิพฺพตฺตตี  ฯ  ๕. ม. อุปฺปลว ยโถทเกติ  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๓๗ 
 
                        นีวรณปฺปหานวคฺควณฺณนา 
        ทุติยสฺส  ปเม  เอกธมฺมปติ  เอตฺถ  ตสฺมึ  โข  ปน  สมเย  ธมฺมา โหนฺตีติอาทีสุ  (๑) 
วิย  นิสฺสตฺตฏเน  ธมฺโม  เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺมา เอกธมฺมปติ นิสฺสตฺต  เอก  สภาวปติ 
อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ 
        อนุปฺปนฺโน วาติ เอตฺถ ปน ภูตาน วา สตฺตาน   ิติยา  สมฺภเวสีน  วา  อนุคฺคหาย (๒) 
ยาวตา  ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา  ทฺวิปทา  วาติ    เอวมาทีสุ (๓) วิย สมุจฺจยตฺโถ วาสทฺโท 
ทฏพฺโพ น วิกปฺปตฺโถ ฯ อยเ ฺหตฺถ  อตฺโถ  เยน  ธมฺเมน  อนุปฺปนฺโน จ กามจฺฉนฺโท 
อุปฺปชฺชติ อุปฺปนฺโน จ  กามจฺฉนฺโท  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  สวตฺตติ  ตมห ยถา  สุภนิมตฺิต 
เอว อ ฺ  น  ปสฺสามีติ ฯ 
        ตตฺถ  อนุปฺปนฺโนติ  อชาโต  อส ฺชาโต อปาตุภูโต อสมุทาคโต ฯ กามจฺฉนฺโทติ  โย 
กาเมสุ กามจฺฉนฺโท กามราโค กามนนฺทิ กามตณฺหาติอาทินา (๔) นเยน  วิตฺถาริต  
กามจฺฉนฺทนีวรณ ฯ 
        อุปฺปชชฺตีติ นิพฺพตฺตติ ปาตุภวติ ฯ โส ปเนส อสมุทาจารวเสน วา อนนุภูตารมฺมณวเสน  
วา  อนุปฺปนฺโน  อุปฺปชฺชตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ อ ฺถา หิ อนมตคฺเค สสาเร 
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๙๙/๓๓  ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๔๔๖/๔๗๙  ฯ  ส. นิ. ๑๖/๓๑/๑๕  ฯ 
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔  ฯ  ขุ. อิติ. ๒๕/๒๗๐/๒๙๘  ฯ  ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๔๙/๒๙๕  
ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๘ 
 
อนุปฺปนฺโน นาม นตฺถิ ฯ 
        ตตฺถ  เอกจฺจสฺส  วตฺตวเสน กิเลโส น สมุทาจรติ เอกจฺจสฺส คนฺถธุตงฺคสมาธิ- 
วิปสฺสนานวกมฺมกตาน  (๑)  อ ฺตรวเสน ฯ [๒] กถ เอกจฺโจ หิ วตฺตสมฺปนฺโน โหติ 
ตสฺส เทฺวอสีติ  ขุทฺทกวตฺตานิ จุทฺทส มหาวตฺตานิ เจติยงฺคณโพธิยงฺคณปานียมาฬก- 
อุโปสถาคารอาคนฺตุกคมิกวตฺตานิ  จ  กโรนฺตสฺเสว  กิเลโส  โอกาส  น  ลภติ ฯ  
อปรภาเค ปนสฺส วตฺต วิสฺสชฺเชตฺวา ภินฺนวตฺตสฺส จรโต อโยนโิสมนสิการ ฺเจว 
สติโวสฺสคฺค ฺจ อาคมฺม อุปฺปชฺชติ ฯ เอวปสฺส (๓) อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺโน 
อุปฺปชฺชติ นาม. 
        เอกจฺโจ  คนฺถยุตฺโต โหติ เอกป นกิาย คณฺหนฺโต (๔) เทฺวป ตโยป จตฺตาโรป 
ป ฺจป ฯ  ตสฺส  เตปฏก  พุทฺธวจน  อตฺถวเสน ปาลิวเสน อนุสนฺธิวเสน ปุพฺพาปรวเสน 
คณฺหนฺตสฺส  สชฺฌายนฺตสฺส  วาเจนฺตสฺส  เทเสนฺตสฺส  ปกาเสนฺตสฺส  กิเลโส โอกาส น 
ลภติ ฯ  อปรภาเค  ปนสฺส คนฺถกมฺม ปหาย กุสีตสฺส จรโต อโยนโิสมนสิการสติโวสฺสคฺเค 
อาคมฺม อุปฺปชฺชติ ฯ เอวป อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺโน อุปฺปชชฺติ นาม. 
# ๑. ม. นวกมฺมาทีน  ฯ  ยุ. นวกมฺมภาวนาน  ฯ  ๒. สี. ม. เอตฺถนฺตเร กถนฺติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ม. เอวมปฺ  ฯ  ๔. ม. คณฺหาติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  นีรวณปปฺหานวคฺควณฺณนา  หนา  ๓๙ 
 
        เอกจฺโจ  ปน  ธุตงฺคธโร  โหติ  เตรส  ธุตงฺคคุเณ  สมาทาย  วตฺตติ ฯ ตสฺส 
ปน  ธุตงฺคคุเณ  ปริหรนฺตสฺส  กิเลโส  โอกาส  น  ลภติ ฯ อปรภาเค ปนสฺส ธุตงฺคานิ 
วิสฺสชฺเชตฺวา  พาหุลฺลาย  อาวตฺตสฺส  จรโต  อโยนิโสมนสิการสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม 
อุปฺปชฺชติ ฯ เอวป อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺโน อุปฺปชฺชติ นาม. 
        เอกจฺโจ  อฏสุ  สมาปตฺตีสุ  จิณฺณวสี  โหติ  ตสฺส  ปมชฌฺานาทีสุ  (๑) 
อนุยุตฺตสฺส  วิหรโต  (๑) อาวชฺชนวสีอาทีน วเสน วิหรนฺตสฺส กิเลโส โอกาส น ลภติ ฯ 
อปรภาเค  ปนสสฺ  ปริหีนชฺฌานสฺส  วา  วิสฺสฏชฌฺานสฺส  วา ภสฺสาทีสุ อนุยุตฺตสฺส 
วิหรโต  อโยนิโสมนสิการสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม  อุปฺปชฺชติ ฯ  เอวป  อสมุทาจารวเสน 
อนุปฺปนฺโน อุปฺปชฺชติ นาม. 
        เอกจฺโจ  ปน  วิปสฺสโก  โหติ  สตฺตสุ  วา  อนปุสฺสนาสุ (๒) อฏารสสุ  วา 
มหาวิปสฺสนาสุ  กมฺม  กโรนฺโต  วิหรติ ฯ  ตสฺเสว  วิหรโต  กิเลโส  โอกาส  น 
ลภติ ฯ  อปรภาเค  ปนสฺส  วิปสฺสนากมฺม  ปหาย  กายทฬฺหิพหุลสฺส  วิหรโต 
อโยนิโสมนสิการสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม  อุปฺปชชฺติ ฯ  เอวป  อสมุทาจารวเสน 
อนุปฺปนฺโน อุปฺปชฺชติ นาม. 
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ  ๒. ม. อนุปสฺสนาสุ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๐ 
 
        เอกจฺโจ  นวกมฺมิโก  โหติ  อุโปสถาคารโภชนสาลาทีนิ  กาเรติ ฯ  ตสฺส เตส 
อุปกรณานิ  จินฺเตนฺตสฺส  กิเลโส  โอกาส  น  ลภติ ฯ  อปรภาเค  ปนสฺส  นวกมฺเม 
นิฏ ิเต  วา วิสฺสฏเ วา อโยนิโสมนสิการสติโวสฺสคฺเค อาคมฺม อุปฺปชฺชติ ฯ เอวป 
อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺโน อุปฺปชชฺติ นาม. 
        เอกจฺโจ ปน พฺรหฺมโลกา อาคโต สุทฺธสตฺโต โหติ ตสฺส อนาเสวนาย  กิเลโส 
โอกาส  น  ลภติ ฯ  อปรภาเค  ปนสฺส  ลทฺธาเสวนสฺส  อโยนโิสมนสิการสติโวสฺสคฺเค 
อาคมฺม  อุปฺปชฺชติ ฯ  เอวป  อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺโน อุปฺปชฺชติ นาม. เอว ตาว 
อสมุทาจารวเสน อนุปฺปนฺนสฺส อุปฺปนฺนตา เวทิตพฺพา ฯ 
        กถ  อนนุภูตารมฺมณวเสน  อิเธกจฺโจ  อนนุภูตปุพฺพ  มนาปยรูปาทิอารมฺมณ 
ลภติ  ตสฺส  ตตฺถ  อโยนโิสมนสิการสติโวสฺสคฺเค  อาคมฺม  ราโค  อุปฺปชฺชติ ฯ  เอว 
อนนุภูตารมฺมณวเสน อนุปฺปนฺโน อุปปฺชฺชติ นาม. 
        อุปฺปนโฺนติ  ชาโต ส ฺชาโต นิพฺพตฺโต อภินิพฺพตฺโต ปาตุภูโต ฯ ภิยฺโยภาวายาติ 
ปุนปฺปุน  ภาวาย ฯ  เวปุลลฺายาติ  วิปุลภาวาย  ราสิภาวาย ฯ  ตตฺถ  สกึ  อุปฺปนฺโน 
กามจฺฉนฺโท  น  นิรุชฌฺิสสฺติ  สกึ (๑) นิรุทฺโธ  วา เสฺวว ปุน  อุปปฺชฺชิสฺสตีติ 
# ๑. กตฺถจิ. นิรุทฺโธ ปน ปุน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  นีรวณปปฺหานวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑ 
 
อฏานเมต ฯ  เอกสฺมึ  ปน  นิรุทฺเธ  เอตสฺมึ  (๑)  วา อารมฺมเณ อ ฺตรสฺมึ (๒) วา 
อารมฺมเณ อปราปร อุปฺปชฺชมาโน ภิยโฺยภาวาย เวปุลฺลาย สวตฺตติ นาม. 
        สุภนิมตฺิตนฺติ  ราคฏานิย  อารมฺมณ ฯ สนมิิตฺตา (๓) ภิกฺขเว อุปฺปชฺชนฺติ ปาปกา 
อกุสลา ธมฺมา โน อนิมิตฺตาติ (๔) เอตฺถ หิ (๕) นิมตฺิตนฺติ ปจฺจยสฺส นาม ฯ 
อธิจิตฺตมนุยุตฺเตน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  ป ฺจ  นิมิตฺตานิ  กาเลน  กาล มนสิกาตพฺพานีติ  
(๖) เอตฺถ การณสฺส ฯ โส ต นิมิตฺต อาเสวติ ภาเวตีติ (๗) เอตฺถ สมาธิสฺส ฯ  ย  นิมิตฺต  
อาคมฺม ย  นมิิตฺต  มนสิกโรโต  อนนฺตร(๘)อาสวาน ขโย โหตีติ (๙) เอตฺถ วิปสฺสนาย ฯ 
อิธ ปน ราคฏานิโย  อิฏารมฺมณธมฺโม สุภนิมิตฺตนฺติ  อธิปฺเปโต ฯ       
        อโยนโิส มนสิกโรโตติ  ตตฺถ  กตโม  อโยนโิส  มนสิกาโร ฯ  อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติ  ทุกฺเข 
สุขนฺติ  อนตฺตนิ  อตฺตาติ  อสุเภ  สุภนฺติ  อโยนิโส  มนสิกาโร  อุปฺปถมนสิกาโร 
สจฺจวิปฺปฏิกูเลน  (๑๐)  วา  จิตฺตสฺส  อาวชฺชนา   อนฺวาวชฺชนา  (๑๑)  อาโภโค 
สมนฺนาหาโร(๑๒) 
# ๑. ม. ย.ุ ตสฺม  ิ  ฯ  ๒. ม. ย.ุ อ ฺสฺม  ิ  ฯ  ๓. ม. สนิมิตฺตา  ฯ  ๔. ม. อนิมิตฺตาติ  ฯ 
องฺ. ทุก. ๒๐/๓๒๒/๑๐๒  ฯ  ๕. ม. หิสทฺโท นตฺถ ิ ฯ  ๖. ม. มู. ๑๒/๒๕๗/๒๔๑  ฯ 
# ๗. องฺ. นวก. ๒๑/๒๓๙/๔๓๕  ฯ  ๘. ม. อนนฺตรา  ฯ  ๙. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๒๙๘/๒๕๗  ฯ 
# ๑๐. ม. สจฺจวิปฺปฏิกูเลน  ฯ  ๑๑. สยฺา. อนาวชฺชนา  ฯ  สี. อาวฏฏนา อนฺวาวฏฏนา  ฯ 
# ๑๒. ม. เอตฺถนฺตเร มนสิกาโรติ ทิสสฺติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  นีรวณปปฺหานวคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒ 
 
อยป (๑) วุจฺจติ  อโยนิโส  มนสิกาโรติ  (๒)  อิมสสฺ  มนสิการสฺส  วเสน 
อนุปาเยน มนสิกโรนฺตสฺสาติ ฯ 
                                        ปม  ฯ 
        ทุติเย  พฺยาปาโทติ  ภตฺตพฺยาปตฺติ  วิย  จิตฺตสฺส  พฺยาปชฺชน ปกติวิชหนภาโว ฯ  ตตฺถ 
กตม  พฺยาปาทนีวรณ ฯ  อนตฺถ  เม  อจรีติ  อาฆาโต ชายตีติ  (๓)  เอว  วิตฺถาริตสฺส  
พฺยาปาทนีวรณสฺเสต  อธิวจน ฯ 
        ปฏิฆนิมิตฺตนฺติ อนิฏ  นิมิตฺต ฯ  ปฏิฆสฺสป  ปฏิฆารมฺมณสฺสป  เอต  อธิวจน ฯ  วุตฺตป 
เจต อฏกถาย  ปฏิฆป  ปฏิฆนิมิตฺต  ปฏิฆารมฺมโณป  ธมฺโม  ปฏิฆนิมิตฺตนฺติ ฯ เสส  ยถา 
(๔) กามจฺฉนฺเท วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ ยถา เจตฺถ เอว อิโต ปเรสุป ฯ ตตฺถ ตตฺถ ห ิ
วิเสสมตฺตเมว วกฺขามาติ ฯ 
                                        ทุติย ฯ 
        ตติเย  ถนีมิทฺธนฺติ  ถนี ฺเจว  มิทฺธ ฺจ ฯ  เตสุ  จิตฺตสฺส อกมฺม ฺตา  ถนี   
อาลสิยภาวสฺเสต  อธิวจน ฯ  ติณฺณ  ขนฺธาน  อกมมฺ ฺตา  มิทฺธ ฯ กปมิทฺธสฺส  
จปลายิกภาวสฺเสต    อธิวจน ฯ  อุภินนฺป  ตตฺถ  กตม  ถีน ฯ ยา จิตฺตสฺส (๒) อกลลฺตา 
อกมฺม ฺตา โอลียนา สลลฺียนา ฯ ตตฺถ กตม มิทฺธ ฯ ยา กายสฺส อกลฺลตา  อกมฺม ฺตา  
โอนาโห ปรโิยนาโหติ (๓) อาทินา (๔) 
# ๑. ม. อย  ฯ  ๒. ม. อกลฺยตา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๓. ม. ปริโยนาโห  ฯ 
# ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓๕๑/๒๙๖  
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นเยน วิตฺถาโร เวทิตพฺโพ ฯ อรตีติอาทีนิ วิภงฺเค วิภตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ วุตฺตเ ฺหต 
        ตตฺถ กตมา อรติ ปนฺเตสุ วา เสนาสเนสุ อ ฺตร ฺตเรสุ วา อธิกุสเลสุ ธมฺเมสุ 
อรติ อรติตา อนภิรติ อนภิรมณา อุกฺกณฺ ิตา ปริตสฺสิตา อย วุจฺจติ อรติ ฯ ตตฺถ กตมา ตนฺที 
ยา ตนฺที ตนฺทิยนา ตนฺทิมนสิกตา (๑) อาลสฺย (๒)  อาลสฺสายนา อาลสฺสายิตตฺต อย วุจฺจติ 
ตนฺทิ ฯ ตตฺถ กตมา วิชมฺภิตา ยา กายสฺส ชมฺภนา วิชมฺภนา อานมนา วินมนา สนฺนมนา 
ปณมนา ปฏพฺภนา  พฺยาธิยก อย วุจฺจติ วิชมฺภิตา ฯ ตตฺถ กตโม ภตฺตสมฺมโท ยา ภุตฺตาวิสฺส 
ภตฺตมุจฺฉา ภตฺตกิลมโถ ภตฺตปริฬาโห กายทุฏ ุลฺล  อย วุจฺจติ ภตฺตสมฺมโท ฯ ตตฺถ กตม 
เจตโส จ ลีนตฺต ยา จิตฺตสฺส อกลฺยตา อกมฺม ฺตา โอลียิตตฺต(๓) สลลฺียนา ลนี ลียนา 
ลียิตตฺต ถีน ถียนา ถียิตตฺต จิตฺตสฺส อิท วุจฺจติ เจตโส จ  ลีนตฺตนฺติ ฯ 
        เอตฺถ  จ  ปุริมา  จตฺตาโร  ธมฺมา ถนีมิทฺธนีวรณสหชาตวเสนป อุปนิสฺสยวเสนป 
ปจฺจยา  โหนฺติ  เจตโส จ ลีนตฺต อตฺตโน  จ (๔) อตฺตนา สหชาต น โหติ อุปนิสฺสยโกฏิยา 
ปน โหตีติ ฯ 
                                        ตติย ฯ 
# ๑. ม. ตนฺทมินตา  ฯ  ๒. ม. อาลสฺส  ฯ  ๓. ส.ี เอตฺถนฺตเร ลีน ลยีนา ลียิตตฺตนฺติ 
ทิสฺสติ  ฯ  ๔. ม. ว  ฯ  
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        จตุตฺเถ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนฺติ  อุทฺธจฺจ ฺเจว  กุกกฺุจฺจ ฺจ ฯ  ตตฺถ อุทฺธจฺจ  นาม จิตฺตสฺเสว 
อุทฺธตากาโร ฯ กุกกฺุจฺจ นาม อกตกลฺยาณสฺส กตปาปสฺส ตปฺปจฺจยา  วิปฺปฏิสาโร ฯ  เจตโส 
อวูปสโมติ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺเสเวต  นาม ฯ อวูปสนฺตจิตฺตสฺสาติ  ฌาเนน  วา  วิปสฺสนาย  
วา อวูปสมิตจิตฺตสฺส ฯ  อย  ปน  อวูปสโม  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  อุปนิสฺสยโกฏิยา  ปจฺจโย 
โหตีติ ฯ 
                                        จตุตฺถ ฯ 
        ป ฺจเม  วิจิกิจฺฉาติ  สตฺถริ  กงฺขตีติอาทินา  (๑)  นเยน วิตฺถาริต วิจิกิจฺฉานีวรณ ฯ 
อโยนิโส มนสิกาโร วุตฺตลกฺขโณเยวาติ ฯ 
                                        ป ฺจม ฯ 
        ฉฏเ  อนุปฺปนฺโน  วา  กามจฺฉนฺโท  นุปฺปชฺชตีติ  อสมุทาจารวเสน วา  
อนนุภูตารมฺมณวเสน  วาติ  ทฺวีเหว  การเณหิ  อนุปฺปนฺโน  นุปปฺชฺชติ  ตถา วิกฺขมฺภิโต 
โหติ  ปุน  เหตุ   วา  ปจฺจย  วา  น  ลภติ ฯ  อิธาป  วตฺตาทีน (๒) วเสน  อสมุทาจาโร  
เวทิตพฺโพ ฯ  เอกจฺจสฺส  หิ  วุตฺตนเยเนว  วตฺเต ยุตฺตสฺส วตฺต กโรนฺตสฺเสว  กิเลโส 
โอกาส น  ลภตีติ  (๓)  วตฺตวเสน  วิกฺขมฺภิโต โหติ ฯ โส ต ตถา วิกฺขมฺภิตเมว (๔) กตฺวา 
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๕๓/๒๙๗  ฯ  ๒. ม. วตฺตาทีนเยว  ฯ  ๓. ม. น ลภติ  ฯ 
# ๔. ม. ต ตถาวิกฺขมฺภิตเมว  ฯ  
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วิวชฺเชตฺวา (๑)  อรหตฺต คณฺหาติ มาลกติสฺสตฺเถโร (๒) วิย ฯ 
        โส กริายสฺมา โรหณชนปเท คเมณฺฑวาสิมหาวิหารสฺส (๓) ภิกฺขาจาเร เนสาทกุเล 
นิพฺพตฺโต ฯ  วย  อาคมฺม  กตฆราวาโส  ปุตฺตทาร  โปสิสฺสามีติ  อทุหลสต สณฺเปตฺวา 
ปาสสต  โยเชตฺวา  สูลสต  โรเปตฺวา  พหุ    ปาป  อายูหนฺโต เอกทิวส เคหโต  อคฺคิ ฺจ 
โลณ ฺจ  คเหตฺวา  อร ฺ  คโต  ปาเส  พทฺธ  มิค  วธิตฺวา องฺคารปกฺก  มส  ขาทิตฺวา  
ปปาสิโส  (๔)  หุตฺวา  คเมณฺฑวาสิมหาวิหาร(๕) ปวิฏโ ปานียมาฬเก  ทสมตฺเตสุ 
ปานียฆเฏสุ  ปปาสาวิโนทนมตฺตป  ปานีย  อลภนโฺต กินฺนาเมต  เอตฺตกาน  ภิกฺขูน 
วสนฏาเน  ปปาสาย อาคตาน ปปาสาวิโนทนมตฺต ปานีย  นตฺถีติ  อุชฺฌายิตุ   อารทฺโธ ฯ 
จูฬปณฺฑปาติกติสฺสตฺเถโร  ตสฺส  กถ สุตฺวา  ตสฺส  สนฺติก  คจฺฉนฺโต  ปานียมาฬเก  
ทสมตฺเต  ปานียฆเฏ  ปูเร  ทิสฺวา ชีวมานเปตกสตฺโต  อย  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  อุปาสก 
สเจ  ปปาสิโตสิ  ปว ปานียนฺติ  วตฺวา  กุฏ  อุกฺขิปตฺวา ตสฺส หตฺเถสุ อาสิ ฺจิ ฯ ตสฺส กมฺม 
ปฏิจฺจ สีต  สตี  (๖)  ปานีย  ตตฺตกปาเล  (๗)  ปกฺขิตฺต  วิย  วินสฺสติ สกลป ปานีย ปวโต 
(๘)  ปปาสา  น ปจฺฉิชฺช ิฯ อถ น เถโร 
# ๑. ส ีม. วิวฏเฏตฺวา  ฯ  ๒. ม. มิลกฺขติสฺสตฺเถโร  ฯ  ๓. ม. คาเมณฺฑวาลมหาวิหารสฺส  ฯ 
# ๔. ม. ปปาสิโต  ฯ  ๕. ม. คาเมณฺฑวาลมหาวิหาร  ฯ  ๖. ม. ย.ุ ปตปต  ฯ 
# ๗. สี. ดตฺตกฎาเห  ฯ  ๘. ม. ย.ุ สกเลป ฆเฏ ปวโต  ฯ  
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อาห ยาว ทารุณ ฺจ เต อุปาสก กมฺม กต อิทาเนว เปโต ชาโต วิปาโก กีทิโส ภวิสฺสตีติ ฯ 
        โส ตสฺส กถ สุตฺวา ลทฺธสเวโค เถร วนฺทิตฺวา ตานิ อทุหลาทีนิ วิสงฺขริตฺวา เวเคน 
ฆร  คนฺตฺวา  ปุตฺตทาร  โอโลเกตฺวา  สตฺตึ (๑) ภินฺทิตฺวา ทีปกมิคปกฺขิโน อร ฺเ 
วิสฺสชฺเชตฺวา  เถร  ปจฺจุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  ทุกฺกราวุโส ปพฺพชฺชา  กถ  ตฺว  
ปพฺพชิสฺสสีติ ฯ  ภนฺเต  เอวรูป ปจฺจกฺขการณ ทิสฺวา กถ น ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   เถโร  
ตจป ฺจกกมฺมฏาน   ทตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ  โส วตฺตาภิรโต (๒)  ตุสฺสิตฺวา  พุทฺธวจน 
อุคฺคณฺหนฺโต  เอกทิวส  เทวทูตสุตฺเต  ตเมน  ภิกฺขเว  นิรยปาลา  ปุน  มหานิรเย 
ปกฺขิปนฺตีติ  (๓)  อิม  าน  สุตฺวา  เอตฺตก  ทุกฺขราสึ  อนุภวิต สตฺต ปุน มหานิรเย  
ปกฺขิปนฺติ อโห ภาริโย ภนฺเต มหานิรโยติ อาห ฯ อาม อาวุโส ภาริโยติ ฯ สกฺกา  ภนฺเต  
ปสฺสิตุนฺติ ฯ  น  สกฺกา  ปสฺสิตุ   ทฏิสทิส  กาตุ   เอก  การณ ทสฺเสสฺสามีติ  สามเณเร  
สมาทเปตฺวา  ปาสาณปฏเ  อลฺลทารรุาสึ กโรหีติ ฯ (๔) โส  ตถา  กาเรสิ ฯ  เถโร 
ยถานิสินฺโนว  อิทฺธิยา  อภิสงฺขริตฺวา  มหานิรยโต ขชฺโชปนกมตฺต  อคฺคิปปฏิก  นีหริตฺวา 
ปสฺสนฺตสฺเสว  ตสฺส  เถรสฺส ทารุราสิมฺหิ นิกฺขิป ฯ  (๕) 
# ๑. ม. สตฺถานิ  ฯ  ๒. ม. วตฺถารภิโต  ฯ  ๓. ม. อุ. ๑๔/๕๒๓/๓๔๕  ฯ  
องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๕/๑๗๙  ฯ  ๔. ม. กาเรหีติ  ฯ  ๕. ม. ปกฺขิป  ฯ  
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ตสฺส  ตตฺถ นิปาโต จ ทารุราสิโน ฌายิตฺวา ฉาริกภาวุปคมน ฺจ อปจฺฉา อปุริม อโหส ิฯ 
        โส  ต  ทิสฺวา  ภนฺเต  อิมสฺมึ  สาสเน  กติ ธุรานิ นามาติ ปุจฺฉิ ฯ อาวุโส 
วิปสฺสนาธุร ฺจ  (๑)  คนฺถธุร ฺจาติ ฯ  ภนฺเต  คนฺโถ นาม ปฏิพลสภาโว  มยหฺ ปน 
ทุกฺขุปนิสา  สทฺธา  วิปสฺสนาธุร  ปูเรสฺสามิ  กมฺมฏาน เม เทถาติ วนฺทิตฺวา นิสีทิ ฯ  เถโร 
วตฺตสมฺปนฺโน  ภิกฺขูติ  วตฺตสีเส ตฺวา ตสฺส กมฺมฏาน กเถสิ ฯ โส  กมฺมฏาน  คเหตฺวา 
วิปสฺสนาย  จ  กมฺม  กโรติ  วตฺต ฺจ ปูเรติ ฯ เอกทิวส จิตฺตลปพฺพตมหาวิหาเร วตฺต  กโรติ 
เอกทิวส  มณฺฑลวาสิมหาวิหาเร  (๒)เอกทิวส โคจรคามมหาวิหาเร ฯ  (๓)  ถีนมิทฺเธ  
โอกฺกนฺตมตฺเต  วตฺตปริหานิภเยน  ปลาส  (๔) เตเมตฺวา  สีเส  เปตฺวา  ปาเท  อุทเก  
โอตาเรตฺวา  นิสีทิ ฯ  (๕)  โส เอกทิวส จิตฺตลปพฺพตมหาวิหาเร  เทฺว  ยาเม  วตฺต  กตฺวา 
พลวปจฺจูสกาเล นิทฺทาย โอกฺกมิตุ  อารทฺธาย  อลลฺปลาส  (๖)  สีเส  เปตฺวา  นิสินฺโน 
ปาจีนปพฺพตปสฺเส  สามเณรสฺส อรุณวตีสุตฺตนฺต  สชฺฌายนฺตสฺส 
                อารพฺภถ (๗) นกิฺกมถ     ยุ ฺชถ พุทฺธสาสเน 
                ธนุาถ มจฺจุโน เสน      นฬาคารว กุ ฺชโร ฯ 
# ๑. ม. วิปสสฺนาธุร  ฯ  ๒. ม. คาเมณฺฑวาลมหาวิหาเร  ฯ  ๓. สี. กาชรคามมหาวิหาเร  ฯ 
# ๔. สี. ปลาลาวรณก  ฯ  ม. ปลาลวรณก  ฯ  ๕. ม. นิสีทติ  ฯ  ๖. ม. อลลฺปลาล  ฯ 
# ๗. ม. อารมฺภถ  ฯ  
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                โย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย      อปฺปมตฺโต วิเหสฺสติ (๑) 
                ปหาย ชาติสสาร       ทกฺุขสฺสนฺต กริสสฺตีติ 
        อิท  าน สุตฺวา มาทิสสฺส อารทฺธวิริยสฺส ภิกขฺุโน สมฺมาสมฺพุทฺเธน อิท กถิต 
ภวิสฺสตีติ  ปตึ  อุปฺปาเทตฺวา ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา ตเทว ปาทก กตฺวา อนาคามิผเล 
ปติฏาย  อปราปร วายมนฺโต สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ ปรินิพฺพานกาเลป (๒) 
ตเทว การณ ทสฺเสนฺโต เอวมาห 
        อลลฺปลาสปุ ฺชาห (๓)      สิเรนาทาย (๔) จงฺกมึ 
        ปตฺโตสมฺิ ตติยฏาน      นตฺถ ิเม เอตฺถ สสโยติ ฯ 
        เอวรูปสฺส วตฺตวเสน วิกฺขมฺภิตกิเลโส ตถา วิกฺขมฺภิโตว โหติ ฯ 
        เอกจฺจสฺส  วุตฺตนเยเนว  คนฺเถสุ ยุตฺตสฺส คนฺถ อุคฺคณฺหนฺตสฺส สชฺฌายนฺตสฺส 
วาเจนฺตสฺส [๕]  เทเสนฺตสฺส  ปกาเสนฺตสฺส  จ  กิเลโส โอกาส น ลภตีติ (๖) คนฺถวเสน 
วิกฺขมฺภิโตว  โหติ ฯ  โส ต ตถา วิกฺขมฺภิตเมว กตฺวา วิวชฺเชตฺวา อรหตฺต คณฺหาติ 
มาลิยเทวตฺเถโร  (๗)  วิย ฯ  
        โส  กิรายสฺมา  ติวสฺสภิกฺขุกาเล  กลฺลคามเก  (๘) มณฺฑลารามมหาวิหาเร  อุทฺเทส ฺจ 
คณฺหาติ  วิปสฺสนาย  จ  กมฺม 
# ๑. ม. วิหสฺสติ  ฯ  ๒. ม. ปรินิพฺพานกาเล จ  ฯ  ๓. ม. อลลฺ ปลาสปุ ฺชาห  ฯ 
# ๔. ม. สีเสนาทาย  ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร สชฺฌายนฺตสฺสาติ ทิสฺสติ  ฯ  
# ๖. ม. น. ลภติ  ฯ  ๗. ม. มลิยเทวตฺเถโร  ฯ  ๘. กตฺถจิ. กลฺลคามโต  ฯ  
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กโรติ ฯ ตโต (๑)  ตสฺเสกทิวส  กลฺลคาเม  ภิกฺขาย  จรโต  เอกา  อุปาสิกา  ยาคุอุลฺลุงฺก  
ทตฺวา ปุตฺตสิเนห  อุปฺปาเทตฺวา  เถร  อนฺโตนิเวสเน นิสีทาเปตฺวา ปณีตโภชน ทตฺวา (๒) 
กตรคามวาสิโกสิ  ตาตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  มณฺฑลารามมหาวิหาเร  คนฺถกมฺม  กโรมิ อุปาสิเกติ ฯ 
เตนหิ  ตาต  ยาว  คนฺถกมฺมกรณา  (๓)  อิเธว นิพทฺธ ภิกฺข คณฺหาติ ฯ โส ต  อธิวาเสตฺวา 
ตตฺถ  นิพทฺธ  ภิกฺข  คณฺหาติ  ภตฺตกิจฺจาวสาเน อนุโมทน กโรนฺโต สุข  โหตุ  ทุกฺขา 
มุจฺจาติ (๔) ปททฺวยเมว กเถตฺวา คจฺฉติ ฯ อนฺโตวสฺเส เตมาส ตสฺสาเอว  สงฺคห  กโรนฺโต 
ปณฺฑายปจิตึ (๕)  กตฺวา  มหาปวารณาย  สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ 
เนวาสิกมหาเถโร  อาห  อาวุโส [๖] อชฺช  วิหาเร  มหาชโน สนฺนิปติสฺสติ ตสฺส ธมฺมทาน 
ทเทยฺยาสีติ ฯ เถโร อธิวาเสสิ ฯ 
        ทหรสามเณรา  อุปาสิกาย  ส ฺ  อทสุ  อชชฺ เต ปุตฺโต  ธมฺม  กเถติ (๗) วิหาร คนฺตฺวา 
สุเณยฺยาสีติ ฯ  ตาตา  น  สพฺเพว  ธมฺมกถ  ชานนติฺ มม ปุตฺโต เอตฺตก  กาล  มยฺห  กเถนฺโต 
สุข  โหตุ ทุกขฺา มุจฺจตูติ(๔) ปททฺวยเมว กเถสิ มา  เกฬึ  กโรถาติ ฯ  มา  ตฺว  อุปาสิเก ชานน 
วา  อชานน วา 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๒. ม. โภเชตฺวา  ฯ  ๓. ม. คนฺถกมฺม กโรสิ  ฯ 
# ๔. ม. มุจฺจตฺติ  ฯ  ๕. ม. ปณฺฑาปจิต  ิ  ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร มหาเทวาติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๗. ม. กเถสฺสติ  ฯ 
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อุปฏยสฺสุ (๑) วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺมเมว  สุณาหีติ ฯ  อุปาสิกา  คนฺธมาลาทีนิ  คเหตฺวา 
คนฺตฺวา ปูเชตฺวา  ปริสปรยินฺเต  ธมฺม  สุณมานา  นิสีทิ ฯ  ทิวา  ธมฺมกถิโก  จ  สรภาณโก 
จ  อตฺตโน  ปมาณ  ตฺวา  อุฏหึสุ ฯ  ตโต  มาลิยเทวตฺเถโร  ธมฺมาสเน  นิสีทิตฺวา 
จิตฺตวีชนึ  คเหตฺวา  ปุพฺพกถ (๒) วตฺวา มหาอุปาสิกาย  ตโย มาเส ทฺวีเหว ปเทหิ 
อนุโมทนา  กตา  อชฺช  สพฺพรตฺตึ  ตีหิ  ปฏเกหิ  สมฺมสิตฺวา  ตสฺเสว  ปททฺวยสฺส 
อตฺถ  กเถสฺสามีติ  ธมฺมเทสน  อารภิตฺวา  สพฺพรตฺตึ  กเถสิ ฯ  อรุณุคฺคมเน 
เทสนาปริโยสาเน มหาอุปาสิกา โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ 
        อปโรป  ตสฺมึเยว  วิหาเร  (๓)  ติสฺสภูตตฺเถโร  (๔)  นาม  วินย  คณฺหนฺโต 
ภิกฺขาจารเวลาย  อนฺโตคาม ปวิฏโ วิสภาคารมฺมณ โอโลเกสิ  ตสฺส โลโภ อุปฺปชฺชติ (๕) 
โส  ปติฏ ิตปาท  อจาเลตฺวา  อตฺตโน  ปตฺตยาคุ อุปฏากทหรสฺส ปตฺเต อากิริตฺวา  อย 
วิตกฺโก  วฑฺฒมาโน  ม จตูสุ อปาเยสุ สสีทาเปสฺสตีติ (๖) ตโตว นิวตฺติตฺวา  อาจริยสฺส 
สนฺติก  คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต   ิโต  อาห เอโก เม  พฺยาธิ  อุปฺปนฺโน  อห  เอต  
ติกิจฺฉิตุ  สกฺโกนฺโต  อาคมิสฺสามิ  อิตรถา นาคมิสฺสามิ  ตุเมฺห  ทิวา  อุทฺเทส ฺจ  สาย  
อุทฺเทส ฺจ  ม โอโลเกตฺวา  เปถ  ปจฺจูสกาเล 
# ๑. ส.ี อุปฏปยสฺสุ  ฯ  ม. อุปฏหสสฺุ  ฯ  ๒. สี. ปุพฺพคาถา  ฯ  ม. อนุปุพฺพ  ิ กถ  ฯ 
# ๓. ม. มหาวหาเร  ฯ  ๔. ม. ติสฺสภูติตฺเถโร  ฯ  ๕. ม. อุปฺปชฺช ิ ฯ  ๖. กตฺถจิ. สสุมฺภิสฺสตีติ  ฯ  
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อุทฺเทส  ปน  มา  ปยิตฺถาติ  เอว  วตฺวา  มลลฺย  (๑) วาสิมหาสฆรกฺขิตตฺเถรสฺส 
สนฺติก  อคมาสิ ฯ  เถโร  อตฺตโน  ปณฺณสาลาย  ปรภิณฺฑ  กโรนโฺต ต อโนโลเกตฺวาว 
ปฏิสาเมหิ  อาวุโส  ตว  ปตฺตจีวรนฺติ  อาห ฯ  ภนฺเต เอโก เม พฺยาธิ อตฺถิ สเจ 
ตุเมฺห ต ติกิจฺฉิตุ  สกฺโกถ ปฏิสาเมสฺสามีติ ฯ อาวุโส อุปฺปนฺน โรค ติกิจฺฉิตุ  
สมตฺถสฺส สนฺติก อาคโตสิ ปฏิสาเมหีติ ฯ สุวโจ ภิกฺขุ อมฺหาก อาจริโย อชานิตฺวา 
เอว น วกฺขตีติ ปตฺตจีวร เปตฺวา เถรสฺส วตฺต ทสฺเสตฺวา (๒) เอกมนฺต นิสีทิ ฯ 
        เถโร  ราคจริโต  อยนฺติ  ตฺวา อสุภกมฺมฏาน กเถสิ ฯ โส อุฏาย ปตฺตจีวร 
อเส  ลคฺเคตฺวา  เถร  ปุนปฺปุน  วนฺทิ ฯ  ก ึอาวุโส มหาภูต (๓) อติเรกนิปจฺจการ 
ทสฺเสสีติ ฯ  ภนฺเต  สเจ  อตฺตโน กิจฺจ กาตุ  สกฺขิสสฺามิ อิจฺเจต กุสล ฯ โน เจ อิท  เม 
ปจฺฉิมทสฺสนนฺติ ฯ  คจฺฉาวุโส  มหาภูต ตาทิสสฺส ยุตฺตโยคสฺส กุลปุตฺตสฺส น  ฌาน  
วา  วิปสฺสนา  วา  มคฺโค  วา  ผล  วา  ทุลฺลภนฺติ ฯ  โส  เถรสฺส กถ  สุตฺวา นิปจฺจการ 
ทสฺเสตฺวา  อาคมนกาเล  ววตฺถาปต  ฉนฺนเสปณฺณิคจฺฉมูล คนฺตฺวา ปลฺลงฺเกน  นิสินฺโน 
อสุภกมฺมฏาน  ปาทก  กตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา อรหตฺเต ปติฏาย  ปจฺจูสกาเล  
อุทฺเทส  สมฺปาปุณิ ฯ  เอวรูปาน  คนฺถวเสน วิกฺขมฺภิตกิเลสา ตถา 
# ๑. ม. มลยวาสิ ...  ฯ  ๒. ม. ย.ุ ทสฺเสตฺวา วนฺทิตฺวา  ฯ  ๓. ม. ย.ุ มหาภูติ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
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วิกฺขมฺภิตาว โหนฺติ ฯ 
        เอกจฺจสฺส  ปน  วุตฺตนเยเนว  ธุตงฺคานิ  ปรหิรโต  กิเลโส  โอกาส  น ลภติ 
ธุตงฺควเสน  วิกฺขมฺภิโตว  โหติ ฯ  โส  ต ตถา วิกฺขมฺภิตเมว กตฺวา วิวชฺเชตฺวา (๑) 
อรหตฺต  คณฺหาติ  คามนฺตปพฺภารวาสิมหาสิวตฺเถโร  วิย ฯ 
        เถโร  กริ  มหาคาเม ติสฺสวิหาเร (๒) วสนฺโต  เตปฏก  อตฺถวเสน  จ  ปาลิวเสน  
จ อฏารส มหาคเณ วาเจสิ ฯ (๓) เถรสฺส โอวาเท ตฺวา สฏ ิสหสฺสา (๔) ภิกฺขู 
อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ เตสุ เอโก  ภิกฺขุ  อตฺตนา  ปฏิวิทฺธธมฺม  อารพฺภ  อุปฺปนฺนโสมนสฺโส 
จินฺเตสิ อตฺถิ นุ  โข  อิท  สุข  อมฺหาก  อาจริยสฺสาติ ฯ โส อาวชฺเชนฺโต เถรสฺส 
ปุถุชชฺนภาว ตฺวา  เอเกนุปาเยน  เถรสฺส  สเวค  อุปฺปาเทสฺสามีติ  อตฺตโน  
วสนฏานโต เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา วตฺต  กตฺวา (๕) นิสีทิ ฯ  อถ น เถโร ก ึ
อาคโตสิ  อาวุโส  ปณฺฑปาติกาติ  อาห ฯ  สเจ  เม โอกาส กริสสฺถ เอก ธมฺมปท 
คณฺหิสฺสามีติ  อาคโตสฺมิ  ภนฺเตติ ฯ  พหู  อาวุโส  คณฺหนฺติ  ตุยฺห  โอกาโส  น ภวิสฺสตีติ ฯ 
โส  สพฺเพสุ  รตฺติทิวสภาเคสุ  โอกาส  อลภนฺโต  ภนฺเต เอว โอกาเส อสติ  มรณสฺส  กถ 
โอกาส  ลภิสฺสถาติ  อาห ฯ  ตทา  เถโร 
# ๑. ม. วิวฏเฏตฺวา  ฯ  ๒. ม. ติสฺสมหาวิหาเร  ฯ  ๓. ม. วาเจติ  ฯ  ๔. สี. ต  ิสสหสฺสา  ฯ 
ม. สฏ ิสหสฺส...  ฯ  ๕. ม. ย.ุ ทสฺเสตฺวา  ฯ  
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จินฺเตสิ  นาย อุทฺเทสตฺถาย  อาคโต  มยหฺ ปเนส สเวคชนนตฺถาย อาคโตติ ฯ โสป 
เถเรน (๑) กกิฺขุนา นาม  ภนฺเต  มาทิเสน  ภวิตพฺพนฺติ  วตฺวา  เถร  วนฺทิตฺวา  มณิวณฺเณ 
อากาเส อุปฺปติตฺวา อคมาสิ ฯ 
        เถโร  ตสฺส  คตกาลโต  ปฏาย  ชาตสเวโค  ทิวา อุทฺเทส ฺจ สาย อุทฺเทส ฺจ 
วาเจตฺวา ปตฺตจีวร  หตฺถปาเส เปตฺวา ปจฺจูสกาเล อุทฺเทส คเหตฺวา โอตรนฺเตน 
ภิกฺขุนา สทฺธึ  ปตฺตจีวร  อาทาย  โอติณฺโณ เตรส ธุตงฺคคุเณ (๒) ปริปุณฺเณ อธิฏาย 
คามนฺตปพฺภารเสนาสน  คนฺตฺวา  ปพฺภาร  ปฏชิคฺคิตฺวา  ม ฺจป  อุสฺสาเปตฺวา อรหตฺต  
อปฺปตฺวา  ม ฺเจ  ปฏ ึ  น  ปสาเรสฺสามีติ  มานส  พนฺธิตฺวา  จงฺกม โอตร ิฯ  ตสฺส  อชชฺ 
(๓) อรหตฺต  คณฺหิสฺสามีติ  (๓)  ฆเฏนฺตสฺเสว ปวารณา สมฺปตฺตา ฯ โส  ปวารณาย 
อุปกฏาย ปุถุชชฺนภาว  ปหาย  วิสุทฺธิปวารณ  ปวาเรสฺสามีติ จินฺเตนฺโต  อติวิย  กิลมติ ฯ  
โส  ตาย ปวารณาย  มคฺค  วา  ผล  วา  อุปฺปาเทตุ  อสกฺโกนฺโต  มาทิโสป  นาม 
อารทฺธวิปสฺสโก นาลภิสสฺติ  ยาว  ทลุลฺภ  (๔) อิท  อรหตฺตนฺติ  วตฺวา  เตเนว  นิยาเมน  
านจงฺกมพหุโล หุตฺวา ตึส วสฺสานิ สมณธมฺม กตฺวา  มหาปวารณาย  มชฺเฌ   ิต  
ปุณฺณจนฺท  ทิสฺวา  กินฺน ุ
# ๑. ม. เถโร  ฯ  ๒. ม. ธุตคุเณ ปริปุณฺเณ  ฯ  ๓. ม. ยุ. อชชฺ อรหตฺต คณฺหิสฺสามิ อชฺช 
อรหตฺต คณฺหิสฺสามีติ  ฯ  ๔. กตฺเถจิ.  ทุลฺลภตร  ฯ  ม. ทุลลฺภ ฺจ วติท  ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๔ 
 
โข  จนฺทมณฺฑล วิสุทฺธ อุทาหุ มยฺห สีลนฺติ จินฺเตนฺโต จนฺทมณฺฑลสฺส (๑) สสลกฺขณ 
ป ฺายติ มยฺห  ปน  อุปสมฺปทโต  ปฏาย  ยาวชชฺทิวสา  สีลสฺมึ  กาฬก  วา  ติลกา 
(๒) วา นตฺถีติ  อาวชฺเชตฺวา  ส ฺชาตปติโสมนสฺโส  (๓) ปริปกฺกาณตฺตา  ปตึ  
วิกฺขมฺเภตฺวา สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เอวรูปสฺส  ธตุงฺควเสน  วิกฺขมฺภิโต  
กิเลโส ตถา วิกฺขมฺภิโตว โหติ ฯ 
        เอกจฺจสฺส  วุตฺตนเยเนว  ปมชฌฺานาทิสมาปชฺชนพหุลตาย  กิเลโส  โอกาส 
น  ลภติ  สมาปตฺติวเสน  วิกฺขมฺภิโตว  โหติ ฯ  โส  ต  ตถา (๔) วิกฺขมฺภิตเมว  กตฺวา 
วิวชฺเชตฺวา  (๕) อรหตฺต  คณฺหาติ  มหาติสฺสตฺเถโร  วิย ฯ  เถโร  กิร อฏวสฺสกิกาลโต 
(๖) ปภูติ (๗) อฏสมาปตฺติลาภี ฯ  โส  สมาปตฺติวิกฺขมฺภิตาน  กิเลสาน  อสมุทาจาเรน 
อุคฺคหปริปุจฺฉาวเสเนว  อริยมคฺคสามนฺต  กเถสิ  สฏ ิวสฺสกาเลป  อตฺตโน ปถุุชชฺนภาว 
น  ชานาติ ฯ  อเถกทิวส  มหาคาเม  ติสฺสมหาวิหารโต  ภิกฺขุสโฆ วาลิกวาสิธมฺมทินฺนตฺ- 
เถรสฺส  (๘) สาสน  เปเสสิ  เถโร อาคนฺตฺวา อมฺหาก ธมฺมกถ กเถตูติ ฯ  เถโร อธิวาเสตฺวา 
มม สนฺติเก มหลฺลกตโร ภิกฺขุ นตฺถิ มหาติสฺสตฺเถโร โข  ปน  เม  กมฺมฏานาจริโย  ต  
# ๑. ม. จนฺทมณฺฑเล  ฯ  ๒. ม. ติลโก  ฯ  ๓. ม. ส ฺชาตปติโสมนสฺโส  ฯ  ๔. ม. โส 
ต ตถา  ฯ  ๕. ม. วิวฏเฏตฺวา  ฯ  ๖. ส.ี อวสฺสีกกาลโต  ฯ  ๗. ม. ปฏาย  ฯ 
# ๘. ม. ตลงฺครวาสิธมฺมทินฺนตฺเถรสฺส  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  นีรวณปปฺหานวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๕ 
 
สฆตฺเถร  กตฺวา  คมิสฺสามีติ  จินฺเตนฺโต ภิกฺขุสฆปริวุโต  เถรสฺส วิหาร  คนฺตฺวา 
ทิวาฏาเน เถรสฺส  วตฺต ทสฺเสตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ 
        เถโร  อาห  กึ  ธมฺมทินฺน  จิรสฺส อาคโตสีติ ฯ อาม ภนฺเต ติสฺสมหาวิหารโต เม 
ภิกฺขุสโฆ  สาสน  เปเสสิ  อห  เอกโกว  (๑) นาคมิสฺสามิ  ตุเมฺหหิ ปน สทฺธ ึคนฺตุกาโม 
หุตฺวา  อาคโตมฺหีติ ฯ โส  (๒)  (๓) สารณีย  กถ กเถนฺโตว ปป ฺเจตฺวา (๓) กทา  ภนฺเต 
ตุเมฺหหิ อย ธมฺโม อธิคโตติ ปุจฺฉิ ฯ สฏ ิมตฺตานิ อาวุโส ธมฺมทนิฺน วสฺสานิ  โหนฺตีติ ฯ 
สมาธึ  (๔)  ภนฺเต  วฬ ฺเชถาติ ฯ  อาม อาวุโสติ ฯ เอก โปกฺขรณึ มาเปตุ   สกฺกุเณยฺยาถ 
ภนฺเตติ ฯ  น  อาวุโส  เอต ภาริยนฺติ วตฺวา สมฺมุขฏาเน โปกฺขรณึ  มาเปสิ ฯ  เอตฺถ  
ภนฺเต เอก  ปทุมคจฺฉ  มาเปถาติ  จ  วุตฺโต  ตมฺป มาเปสิ ฯ  อิทาเนตฺถ  มหนฺต  ปุปฺผ 
ทสฺเสถาติ ฯ  เถโร  ตมฺป  ทสฺเสสิ ฯ  เอตฺถ โสฬสวสฺสุทฺเทสิก  อิตฺถีรูป ทสฺเสถาติ วุตฺโต 
ตมฺป ทสฺเสสิ ฯ ตโต น อาห อิท ภนฺเต  ปุนปฺปุน สุภโต มนสิกโรถาติ ฯ เถโร อตฺตนาว 
มาปต อิตฺถีรูป โอโลเกนฺโต โลภ  อุปปฺาเทสิ ฯ  ตทา  อตฺตโน  ปุถุชชฺนภาว  ตฺวา  
อวสฺสโย  เม  สปฺปุริส โหหีติ อนฺเตวาสิกสฺส 
# ๑. ม. วสทฺโท นตฺถ ิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๓. กตฺถจิ. สารณีย กเถนฺโตว 
วฑฺเฒตฺวา  ฯ  ๔. ม. สมาปตฺต  ิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๖ 
 
สนฺติเก อุกฺกุฏิก นิสีทิ ฯ เอตทตฺถเมวาห ภนฺเต อาคโตติ เถรสฺส  อสุภวเสน  สลฺลหุก 
กตฺวา  กมฺมฏาน  กเถตฺวา  เถรสฺส  โอกาส  กาตุ  พหิ  นิกฺขนฺโต ฯ  สุปริมทฺทิตสงฺขาโร 
เถโร  ตสฺมึ  ทิวาฏานโต นิกฺขนฺตมตฺเตเยว สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อถ  น 
สฆตฺเถร  กตฺวา  ธมฺมทินฺนตฺเถโร ติสสฺมหาวิหาร  คนฺตฺวา  สฆสฺส  ธมฺมกถ  กเถสิ ฯ 
เอวรูปสฺส  สมาปตฺติวเสน วิกฺขมฺภิโต กิเลโส ตถา วิกฺขมฺภิโตว โหติ ฯ 
        เอกจฺจสฺส  ปน  วุตฺตนเยเนว  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺตสฺส  กิเลโส  โอกาส 
น  ลภติ  วิปสฺสนาวเสน  วิกฺขมฺภิโตว  โหติ ฯ  โส (๑)  ต  ตถา  วิกฺขมฺภิตเมว  กตฺวา 
วิวชฺเชตฺวา  อรหตฺต  คณฺหาติ  พุทฺธกาเล สฏ ิมตฺตา อารทฺธวิปสฺสกา ภิกฺขู วิย ฯ 
        เต  กิร  สตฺถุ  สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา วิวิตฺต อร ฺ ปวิสิตฺวา วิปสฺสนาย 
กมฺม  กโรนฺตา  กิเลสาน  อสมุทาจาเรน  ปฏิวิทฺธมคฺคผลา  มยนฺติ  ส ฺาย 
มคฺคผลตฺถาย  วายาม  อกตฺวา  อเมฺหหิ  ปฏิวิทฺธธมฺม  ทสพลสสฺ  อาโรเจสฺสามาติ 
สตฺถุ สนฺติก อาคจฺฉนฺติ ฯ  สตฺถา  เตส  ปุเร  อาคมนโตว  อานนฺทตฺเถร  อาห  อานนฺท  
ปธานกมฺมิกา ภิกฺขู  อชฺช  ม  ปสฺสิตุ   อาคมิสฺสนฺติ  เตส  มม  ทสฺสนาย  โอกาส  อกตฺวา 
อามกสุสาน  คนฺตฺวา  อลฺลอสุภภาวน กโรถาติ ปหิเณยฺยาสีติ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ โส ต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  นีรวณปปฺหานวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๗ 
 
เถโร เตส อาคตาน สตฺถารา  กถิตสาสน  อาโรเจสิ ฯ เต ตถาคโต อชานิตฺวา น 
กเถสฺสติ อทฺธา เอตฺถ การณ  ภวิสฺสตีติ  อามกสุสาน  คนฺตฺวา อลฺลอสุภ โอโลเกนฺตา 
โลภ อุปฺปาเทตฺวา อิท  นูน  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ทิฏ  ภวิสฺสตีติ  ชาตสเวคา  ลทฺธมตฺต 
(๑) กมฺมฏาน  อาทิโต  ปฏาย  อารภึสุ ฯ  สตฺถา  เตส  วิปสฺสนาย  อารทฺธภาว ตฺวา 
คนฺธกุฏิย นสิินฺโนว อิม โอภาสคาถ อาห 
        ยานิมานิ อปตฺถานิ (๒)    อลาพูเนว (๓) สารเท 
        กาโปตกานิ อฏ ีนิ      ตานิ ทิสฺวาน กา รตีติ ฯ 
        คาถาปริโยสาเน  อรหตฺตผเล  ปติฏหึสุ ฯ  เอวรูปาน  วิปสฺสนาวเสน วิกฺขมฺภิตา 
กิเลสา ตถา วิกฺขมฺภิตาว โหนฺติ ฯ 
        เอกจฺจสฺส  วุตฺตนเยเนว  นวกมฺม  กโรนฺตสฺส  กิเลโส  โอกาส  น  ลภติ 
นวกมฺมวเสน  วิกฺขมฺภิโตว  โหติ ฯ  โส  ต  ตถา  วิกฺขมฺภิตเมว  กตฺวา วิวชฺเชตฺวา (๔) 
อรหตฺต  คณฺหาติ  จิตฺตลปพฺพเต  ติสฺสตฺเถโร  วิย ฯ  
        ตสฺส  กริ อฏวสฺสิกกาเล (๕) อนภิรติ  อุปฺปชชฺิ  โส  ต  วิโนเทตุ  อสกฺโกนฺโต [ต] 
จีวร โธวิตฺวา รชิตฺวา ปตฺต 
# ๑. ม. ลทฺธมคฺค  ฯ  ๒. ม. อปตฺตานิ  ฯ  ๓. สี. อลาปูเนว  ฯ  ๔. ม. วิวฏเฏตวา  ฯ 
# ๕. ส.ี อวสสฺิกกาเล  ฯ  ๖. ม. เอตฺถนตฺเร อตฺตโนติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๘ 
 
ปจิตฺวา  เกเส  โอหาเรตฺวา  อุปชฌฺาย  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถ  น  เถโร อาห  ก ึ อาวุโส 
มหาติสฺส  อตุฏสฺส  วิย  เต  อากาโรติ ฯ อาม ภนฺเต อนภิรติ เม  อุปฺปนฺนา  ต  วิโนเทตุ น 
สกฺโกมีติ ฯ  เถโร  ตสฺสาชฺฌาสย (๑) โอโลเกนฺโต อรหตฺตสฺส  อุปนิสฺสย  ทสิฺวา  
อนุกมฺปาวเสน  อาห  อาวุโส  ติสฺส  มย มหลลฺกา เอก  โน  วสนฏาน  กโรหีติ ฯ  ทุติยกถ 
อกถิตปุพฺโพ  ภิกฺขุ  สาธุ  ภนฺเตติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ 
        อถ  น  เถโร  อาห  อาวุโส  นวกมฺม  กโรนฺโต อุทฺเทสมคฺค ฺจ มา จชิ (๒) 
กมฺมฏาน ฺจ  มนสิกโรหิ  กาเลน  จ กาล กสิณปรกิมฺม กโรหีติ ฯ เอว กริสสฺามิ ภนฺเตติ  
เถร  วนฺทิตฺวา  ตถารูป  ปพฺภารฏาน  (๓)  โอโลเกตฺวา  เอตฺถ  กาตุ  สกฺกาติ  ทารูนิ  
เนตฺวา (๔)  ฌาเปตฺวา  โสเธตฺวา  อิฏกาหิ  ปริกขิฺปตฺวา ทฺวารวาตปานานิ (๕) โยเชตฺวา 
สทฺธึ  จงฺกมนภูมิอิฏกปริกมฺมาทีหิ  (๖)  เลณ  นิฏาเปตฺวา ม ฺจป สนฺถริตฺวา  เถรสฺส 
สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  นฏิ ิต เลณปริกมมฺ วสถาติ  อาห ฯ อาวุโส ทุกฺเขน ตยา 
เอต กมฺม กต อชฺช เอกทิวส ตฺว ฺเจเวตฺถ (๗) วสาหีติ ฯ  โส  สาธุ  ภนฺเตติ  วตฺวา (๘) 
ปาเท โธวิตฺวา 
# ๑. ม. ตสฺสาสย  ฯ  ๒. ม.อุทฺเทสมคฺค ฺจ มา วิสฺสชฺช ิ ฯ  ๓. ม. สปฺปายฏาน  ฯ 
# ๔. ม. ทารหูิ ปูเรตฺวา  ฯ  ๕. ม. ทฺวารวาตปานาทีนิ  ฯ  ๖. ม. จงฺกมนภูมิภิตฺติปริกมฺมาทีหิ  ฯ 
# ๗. ม. ตฺว ฺเเวตฺถ  ฯ  ๘. ม. วนฺทิตฺวา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  นีวรณปปฺหานวคฺควณฺณนา  หนา  ๕๙ 
 
เลณ ปวิสิตฺวา ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา  นิสินฺโน  อตฺตนา กตกมฺม อาวชฺเชติ ฯ (๑) ตสฺส 
มนาป มยา อุปชฺฌายสฺส กายเวยฺยาวจฺจ  กตนฺติ  จินฺเตนฺตสฺส  อพฺภนฺตเร  ปติ  อุปฺปนฺนา ฯ 
โส  ต วิกฺขมฺเภตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  (๒)  อคฺคผล  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เอวรูปสฺส 
นวกมฺมวเสน วิกฺขมฺภิโต กิเลโส ตถา วิกฺขมฺภิโตว โหติ ฯ 
        เอกจฺโจ  ปน  พฺรหฺมโลกโต  อาคโต  สุทฺธสตฺโต  โหติ ฯ  ตสฺส  อนาเสวนตาย 
กิเลโส  น  สมุทาจรติ  ภววเสน  วิกฺขมฺภิโต  โหติ ฯ  โส  ต  ตถา  วิกฺขมฺภิตเมว กตฺวา 
วิวชฺเชตฺวา  อรหตฺต  คณฺหาติ  อายสฺมา  มหากสฺสโป  วิย ฯ 
        โส หิ อายสฺมา  อคารมชฺเฌป  กาเม  อปริภุ ฺชิตฺวา  มหตึ  สมฺปตฺตึ  ปหาย ปพฺพชิตฺวา 
นิกฺขนฺโต อนฺตรามคฺเค  ปจฺจุคฺคมนตฺถาย  อาคต  สตฺถาร  ทิสวฺา  วนฺทิตฺวา  ตีหิ โอวาเทหิ 
อุปสมฺปท  ลภิตฺวา  อฏเม  อรุเณ  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เอวรูปสฺส 
ภววเสน วิกฺขมฺภิตกิเลโส ตถา วิกฺขมฺภิโตว โหติ ฯ 
        โย  ปน  อนนุภูตปุพฺพ  รูปาทิอารมฺมณ  ลภิตฺวา  ตตฺเถว วิปสฺสน ปฏเปตฺวา 
วิวชฺเชตฺวา  อรหตฺต  คณฺหาติ  เอวรูปสฺส  อนนุภูตารมฺมณวเสน  อนุปฺปนฺโน 
กามจฺฉนฺโท 
# ๑. ม. อาวชฺช ิ ฯ  ๒. ม. ยุ. ปฏเปตฺวา  ฯ  
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นุปฺปชฺชติ นาม. 
        อุปฺปนโฺน  วา  กามจฺฉนฺโท  ปหียตีติ  เอตฺถ อุปฺปนฺโนติ ชาโต ภูโต สมทุาคโต ฯ 
        ปหียตีติ  ตทงฺคปฺปหาน  วิกฺขมฺภนปฺปหาน  สมุจฺเฉทปฺปหาน  ปสฺสทฺธปิฺปหาน (๑) 
นิสฺสรณปฺปหานนฺติ  อิเมหิ  ป ฺจหิ  ปหาเนหิ  ปหียติ  น  ปุน  อุปฺปชฺชตีติ 
อตฺโถ ฯ  ตตฺถ วิปสฺสนาย กิเลสา ตทงฺควเสน ปหียนฺตีติ (๒) วิปสฺสนา ตทงฺคปฺปหานนฺติ 
เวทิตพฺพา ฯ  สมาปตฺติ ปน กิเลเส วิกขฺมฺเภตีติ สา วิกฺขมฺภนปฺปหานนฺติ เวทิตพฺพา ฯ 
มคฺโค  สมุจฺฉินฺทนฺโต  อุปฺปชฺชติ ผล ปฏิปสฺสมฺภิยมาน นิพฺพาน สพฺพกิเลเสหิ 
นิสฺสรนฺติ (๓) อิมานิ  ตีณิ  สมุจฺเฉทปฏิปสฺสทฺธนิิสฺสรณปฺปหานานีติ วุจฺจนฺติ ฯ อิเมหิ 
โลกิยโลกุตฺตเรหิ ป ฺจหิ ปหาเนหิ ปหียตีติ อตฺโถ ฯ 
        อสุภนิมิตฺตนฺติ  ทสสุ  อสุเภสุ  อุปฺปนฺน  สารมฺมณ  ปมชฌฺาน ฯ  เตนาหุ 
โปราณา  อสุภสฺมึ (๔) อสุภนิมิตฺต  อสุภารมฺมณา ธมฺมาป อสุภนิมิตฺตนฺติ ฯ 
        โยนิโส มนสิกโรโตติ  ตตฺถ  กตโม  โยนิโส  มนสิกาโร  อนิจฺเจ  อนิจฺจนฺติอาทินา 
นเยน สพฺพสฺส  อุปายมนสิการสฺส  วเสน  มนสิกโรโต ฯ  อนุปปฺนฺโน  เจว  กามจฺฉนฺโท 
นุปฺปชฺชตีติ 
# ๑. ม. ปฏิปสฺสทฺธิปฺปหาน  ฯ  ๒. ม. ปหียนฺนีติ  ฯ  ๓. ม. นิสฺสฏนฺติ  ฯ  ๔. ม. อสุภมฺป  ฯ 
# ๕. ม. วุตฺตสฺส  ฯ  
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อสมุทาคโต  น  สมุทาคจฺฉติ ฯ  อุปฺปนฺโน  กามจฺฉนฺโท  ปหียตีติ สมุทาคโต จ 
กามจฺฉนฺโท ป ฺจวิเธน ปหาเนน ปหียติ ฯ 
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  กามจฺฉนฺทสฺส  ปหานาย สวตฺตนฺติ อสุภนิมิตฺตสฺส อุคฺคโห 
อสุภภาวนานุโยโค  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารตา  โภชเน  มตฺต ฺ ุตา  กลฺยาณมิตฺตตา 
สปฺปายกถาติ ฯ  ทสวิธ ฺหิ  อสุภนิมิตฺต  อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป  กามจฺฉนฺโท  ปหียติ 
ภาเวนฺตสฺสาป  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารสฺสาป  (๑)  จตุนฺน ป ฺจนฺน อาโลปาน 
โอกาเส สติ อุทก ปวิตฺวา ยาปนสีลตาย โภชเน มตฺต ฺ ุโนป ฯ เตน (๒) วุตฺต 
        จตฺตาโร ป ฺจ อาโลเป   อภุตฺวา อุทก ปเว 
                อล ผาสุวิหาราย      ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ (๓) 
        อสุภกมมฺิกติสฺสตฺเถรสทิเส  อสุภภาวนารเต  กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป 
กามจฺฉนฺโท ปหียติ  านนิสชฺชาทีสุ  ทสอสุภนิสฺสิตสปฺปายกถาย  ปหียติ ฯ  เตน วุตฺต 
ฉ ธมฺมา กามจฺฉนฺทสฺส ปหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ 
                                                ฉฏ ฯ 
        สตฺตเม  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺตีติ  สพฺพสตฺเตสุ  หิตผรณกา  เมตฺตา ฯ 
ยสฺมา  ปน  ตสมฺปยุตฺตจิตฺต  นีวรณาทีหิ 
# ๑. ม. ปหิตทฺวารสฺสาป  ฯ  ๒. ม. เตเนต  ฯ  ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๖/๔๐๑  ฯ  
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ปจฺจนีกธมฺเมหิ  วิมุจฺจติ  ตสฺมา สา เจโตวิมุตฺตีติ วุจฺจติ ฯ วิเสสโต วา 
สพฺพพฺยาปาทปริยุฏาเนน วิมุตฺตโต เจสา (๑) เจโตวิมุตฺตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ 
เมตฺตาติ  เอตฺตาวตา ปุพฺพภาคาป (๒) วฏฏติ เจโตวิมุตฺตีติ วุตฺตตฺตา ปน อิธ 
ติกจตุกฺกชฺฌานวเสน อปฺปนาว อธิปฺเปตา ฯ โยนิโส มนสิกโรโตติ ต เมตฺต เจโตวิมุตฺตึ 
วุตฺตลกฺขเณน อุปายมนสิกาเรน มนสิกโรนฺตสฺส ฯ 
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  พฺยาปาทสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ เมตฺตานิมิตฺตสฺส อุคฺคโห 
เมตฺตาภาวนานุโยโค  กมมฺสฺสกตา (๓) ปฏิสงฺขานพหุลตา  กลยฺาณมิตฺตตา สปฺปายกถาติ ฯ 
โอทิสฺสกอโนทิสฺสกทิสาผรณาน   หิ   อ ฺตรวเสน  เมตฺต อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป  พฺยาปาโท 
ปหียติ  โอทสิฺสอโนทิสฺสทิสาผรณวเสน  (๓)  เมตฺต ภาเวนฺตสฺสาป ฯ  ตฺว  เอตสฺส  กุทฺโธ 
กึ  กริสฺสสิ  กิมสฺส  สลีาทีนิ  นาเสตุ  สกฺขิสฺสสิ  นนุ  ตฺว อตฺตโน กมฺเมน อาคนฺตฺวา อตฺตโน 
กมฺเมเนว คมิสฺสสิ ปรสฺส กุชฺฌน  นาม  วีตจฺฉิตงฺคารตตฺตอยสลากคูถาทีนิ  (๔) คเหตฺวา 
ปร ปหริตุกามตาสทิส โหติ ฯ  เอโสป  ตว  กุทโฺธ  กึ  กริสฺสติ ก ึเต สีลาทีนิ นาเสตุ 
สกฺขิสฺสติ เอส อตฺตโน  กมฺเมน  อาคนฺตฺวา อตฺตโน กมฺเมเนว คมิสฺสติ อปฺปฏจฺิฉิต 
มโหทก วิย (๕) ปฏิวาต  ขิตฺตรโชมุฏ ิ 
# ๑. ม.วิมุตฺตตฺตาสา  ฯ  ๒. ม. ปุพพภาโคป  ฯ  ๓. ม. กมฺมสสฺกตาปจฺจเวกฺขณา  ฯ 
# ๔. กตฺถจิ. ...อยสากสตฺถงฺกุสาทีนิ  ฯ  ๕. ม. อปฺปฏิจฺฉิตปเหณก วิย  ฯ  
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วิย จ เอตสฺเสเวส โกโธ มตฺถเก ปติสฺสตีติ เอว อตฺตโน จ ปรสฺส จ 
กมฺมสฺสกตปจฺจเวกฺขโตป (๑) อุภยสฺส กมฺมสฺสกต ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปฏิสงฺขาเน  ิตสฺสาป  
อสฺสคุตฺตตฺเถรสทิเส เมตฺตาภาวนารเต  กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป พฺยาปาโท  ปหียติ  
านนิสชฺชาทีสุ เมตฺตานิสฺสิตสปฺปายกถายป ปหียติ ฯ เตน วุตฺต ฉ  ธมฺมา  พฺยาปาทสฺส 
ปหานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ เสสมิธ อิโต ปเรสุ จ วุตฺตนเยเนวเวทิตพฺพ วิเสสมตฺตเมว ปน 
วกฺขามาติ ฯ 
                                        สตฺตม ฯ 
        อฏเม อารพฺภธาตูติอาทีสุ อารพฺภธาตุ (๒) นาม ปมวิริย ฯ  (๓) นิกฺกมธาตุ นาม  
โกสชชฺโต  นิกฺขนฺตตฺตา  ตโต  พลวตร ฯ  ปรกฺกมธาตุ  นาม  ปร  ปร  าน อกฺกมนโต  
ตโต  พลวตร ฯ  อฏกถาย  ปน  อารมฺโภ  เจตโส (๔) กามาน ปนุทนาย นิกฺกโม  เจตโส 
ปฏิฆาตาย  (๕) ปรกฺกโม  เจโส (๔) พนฺธนจฺเฉทายาติ วตฺวา ตีหิ เจเตหิ อธิมตฺตวิริยเมว 
กถิตนฺติ วุตฺต ฯ 
        อารทฺธวิริยสฺสาติ  ปริปุณฺณวิริยสฺส  เจว  ปคฺคหิตวิริยสฺส  จ ฯ  ตตฺถ จตุโทสาปคต 
วิริย  อารทฺธนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  น  จ  อติลีน (๖) น จ อติปคฺคหิต น  จ  อชฺฌตฺต สงฺขิตฺต น จ 
# ๑. ม. กมฺมสฺสกต ปจฺจเวกฺขโตป  ฯ  ๒. ม. อารมฺภธาตูติ  ฯ  ๓. ส.ี ปมารมฺภวีริย  ฯ 
# ๔. ม. เจตโส  ฯ  ๕. สี. ม. ปลิฆุคฺฆาตนาย  ฯ  ๖. ม. ย.ุ อติลีน โหติ  ฯ กตฺถจิ. อลีน  ฯ  
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พหิทฺธา วิกฺขิตฺต ฯ ตเทต  ทุวิธ โหติ กายิก เจตสิก ฺจ ฯ  ตตฺถ  อิธ ภิกฺขุ ทิวส จงฺกเมน 
นิสชฺชาย อาวรณีเยหิ ธมฺเมหิ จิตฺต ปริโสเธตีติ (๑) เอว  รตฺตินฺทิวส  (๒) ป ฺจโกฏาเส 
กาเยน ฆฏโต วายมโต  กายิกวิริย  เวทิตพฺพ ฯ น  ตาวาห  อิโต เลณา นิกฺขมิสฺสามิ  ยาว 
เม  น อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมจฺุจตีติ  เอว  โอกาสปริจฺเฉเทน  วา  น ตาวาห 
อิม  ปลลฺงฺก  ภินฺทิสฺสามีติ  เอว  นิสชชฺาทิปริจฺเฉเทน  วา มานส พนฺธิตฺวา ฆเฏนฺตสฺส  
วายมนฺตสฺส  เจตสิกวิริยนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตทุภยมฺป  อิธ  วฏฏติ ฯ ทุวิเธนาป  หิ  อิมินา  
วิริเยน  อารทฺธวิริยสฺส  อนุปฺปนฺน ฺเจว  ถีนมิทฺธ นุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺน ฺจ  ถีนมิทฺธ  
ปหียติ  มิลกขฺติสฺสตฺเถรสฺส วิย คามนฺตปพฺภารวาสิมหาสิวตฺเถรสฺส วิย 
ปติมลฺลกตฺเถรสฺส วิย กฏุมฺพิยปุตฺตติสฺสตฺเถรสฺส  วิย  จ ฯ  เอเตสุ  หิ  ปุริมา  ตโย  อ ฺเ 
จ เอวรูปา กายิกวิริเยน  อารทฺธวิริยา  กุฏมฺพิยปุตฺตติสฺสตฺเถโร  อ ฺเ  จ  เอวรูปา 
เจตสิกวิริเยน  อารทฺธวิรยิา  อุจฺจวาลุกวาสิมหานาคตฺเถโร (๓)  ปน  ทฺวีหิป วิริเยหิ 
อารทฺธวิริโย จ (๔)  ฯ เถโร  กิร  เอก  สตฺตาห จงฺกมติ เอก ติฏติ เอก นิสีทติ  เอก  
นิปชฺชติ ฯ มหาเถรสฺส เอกอิริยาปโถป อสปฺปาโย นาม นตฺถิ จตุตฺเถ สตฺตาเห 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๙/๓๓๕  ฯ  ฌานวิภงฺเค  ฯ  ๒. ม. รตฺติทิวสฺส  ฯ  ๓. ม. อุจฺจาวาลุก... ฯ 
# ๔. ม. อารทฺธวีริโยว  ฯ  
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วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ 
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  ถีนมิทฺธสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ  อติโภชเน  นิมิตฺตคฺคาโห 
อิริยาปถสมวตฺตนตา  (๑)  อาโลกส ฺามนสิกาโร  อพฺโภกาสวาโส  กลยฺาณมิตฺตตา 
สปฺปายกถาติ ฯ อาหรหตฺถกภุตฺตวมฺมิตกตตฺถวฏฏกอลสาฏกกากมาสกโภชน (๒) 
ภุ ฺชิตฺวา  รตฺติฏานทิวาฏาเน  นิสินฺนสฺส  หิ  สมณธมฺม  กโรโต ถีนมิทฺธ  มหาหตฺถ ี
วิย  โอตฺถรนฺต  อาคจฺฉติ  จตุป ฺจอาโลปโอกาส ปน เปตฺวา ปานีย  ปวิตฺวา  ยาปนสีลสสฺ 
ภิกฺขุโน  ต  น  โหตีติ  เอว  อติโภชเน นิมิตฺต คณฺหนฺตสฺสาป  ถนีมิทฺธ ปหียติ ฯ ยสฺม ึ
อิริยาปเถ ถีนมิทฺธ โอกฺกมติ ตโต อ ฺ ปริวตฺเตนฺตสฺสาป  รตฺตึ  จนฺทาโลก  ทีปาโลก  
อุกฺกาโลก  ทวิา  สุริยาโลก มนสิกโรนฺตสฺสาป  อพฺโภกาเส  วสนฺตสฺสาป  
มหากสฺสปตฺเถรสทิเส  ปหีนถีนมิทฺเธ กลฺยาณมิตฺเต   เสวนฺตสฺสาป   ถีนมิทฺธ   ปหียติ  
านนิสชฺชาทีสุ ธุตงฺคนิสฺสิตสปฺปายกถายาป  ปหยีติ ฯ  เตน  วุตฺต  ฉ  ธมฺมา ถีนมิทฺธสฺส 
ปหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ 
                                        อฏม ฯ 
        นวเม วูปสนฺตจิตฺตสฺสาติ ฌาเนน วา วิปสฺสนาย วา วูปสมิตจิตฺตสฺส ฯ 
# ๑. ม. อิริยาปถสมฺปริวตฺตนตา  ฯ  ๒. ม. อาหรหตฺถก...มาสกพฺราหฺมณาทโย วิย โภชน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๖  
 
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  ปหานาย  สวตฺตนฺติ  พหุสฺสุตตา ปริปุจฺฉกตา  
วินเย  ปกต ฺ ุตา  วุทฺธเสวิตา  กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ พาหุสจฺเจนาป  หิ  เอก 
วา  เทฺว  วา  ตโย  วา  จตฺตาโร วา ป ฺจ วา นิกาเย ปาลิวเสน  จ  อตฺถวเสน  จ  
อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหียติ านนิสชฺชาทีสุ กปฺปยากปฺปยปริปุจฺฉาพหุลสฺสาป  
วินยปกติยา (๑) จิณฺณวสิภาวตาย ปกต ฺ ุโนป  วุทฺเธ  มหลลฺกตฺเถเร  อุปสงฺกมนฺตสฺสาป 
อุปาลิตฺเถรสทิเส  วินยธเร กลฺยาณมิตฺเต เสวนฺตสฺสาป อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ปหียติ 
านนิสชฺชาทีสุ  กปฺปยากปฺปยนิสฺสิตสปฺปายกถายป  ปหียติ ฯ  เตน วุตฺต ฉ ธมฺมา 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ปหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ 
                                        นวม ฯ 
        ทสเม โยนิโส ภิกฺขเว มนสิกโรโตติ วุตฺตนเยเนว อุปายโต มนสิกโรนฺตสฺส ฯ 
        อปจ  ฉ  ธมฺมา  วิจิกิจฺฉาย  ปหานาย  สวตฺตนฺติ  พหุสฺสุตตา ปริปุจฺฉกตา 
วินเย  ปกต ฺ ุตา  อธิโมกฺขพหุลตา  กลฺยาณมิตฺตตา  สปฺปายกถาติ ฯ  พาหุสจฺเจนาป 
หิ  เอก   ฯเป ฯ  ป ฺจ  วา  นิกาเย  ปาลวิเสน  จ  อตฺถวเสน  จ อุคฺคณฺหนฺตสฺสาป 
วิจิกิจฺฉา  ปหียติ  ตีณิ  รตนานิ  อารพฺภ  ปริปุจฺฉาพหุลสฺสาป  
# ๑. ส.ี ม. วินยป ฺตฺติย  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  นีวรณปปฺหานวคฺควณฺณนา  ๖๗ 
 
วินเย จิณฺณวสิภาวสฺสาป  ตีสุ  าเนสุ  โอกปฺปนิยสทฺธาสงฺขาตอธิโมกฺขพหุลสฺสาป 
สทฺธาธิมุตฺเต  วกฺกลิตฺเถรสทิเส  กลฺยาณมิตฺเต  เสวนฺตสฺสาป วิจิกิจฺฉา ปหียติ 
านนิสชฺชาทีสุ  ติณฺณ  รตนาน  คุณนิสฺสิตสปฺปายกถายป  ปหยีติ านนิสชฺชาทีสุ 
ติณฺณ  รตนาน  คุณนิสฺสิตสปฺปายกถายป ปหียติ เตน วุตฺต ฉ ธมฺมา วิจิกิจฺฉาย 
ปหานาย สวตฺตนฺตีติ ฯ 
                                        ทสม ฯ 
                อิมสฺมึ นีวรณปฺปหานวคฺเค วฏฏวิวฏฏ กถิตนฺติ ฯ 
                นวีรณปฺปหานวคฺควณฺณนา ทุติโย  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓   หนา  ๖๘ 
 
                        อกมฺมนิยวคฺควณฺณนา 
        ตติยสฺส  ปเม  อภาวิตนฺติ  อวฑฺฒิต  ภาวนาวเสน  อปฺปวตฺติต ฯ อกมฺมนิย  
โหตีติ  กมฺมกฺขม  กมฺมโยค  น  โหติ ฯ  ทุติเย  วุตฺตปริยาเยน  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  เอตฺถ 
จ ปเม จิตฺตนฺติ วฏฏวเสน อุปฺปนฺนจิตฺต ทุติเย วิวฏฏวเสน อุปปฺนฺนจิตฺต ฯ  ตตฺถ  จ  
วฏฏ  วฏฏปาท  วิวฏฏ  วิวฏฏปาทนฺติ  อย  ปเภโท เวทิตพฺโพ ฯ  วฏฏ นาม เตภูมิก 
วฏฏปาท นาม วฏฏปฏิลาภาย กมฺม วิวฏฏ นาม นว โลกุตฺตรธมฺมา  วิวฏฏปาท  นาม  
วิวฏฏปฏลิาภาย  กมฺม ฯ  อิติ  อิเมสุ สตฺุเตสุ วฏฏวิวฏฏเมว กถติ ฯ 
                                        ทุติย ฯ 
        ตติเย  วฏฏวเสเนว  อุปฺปนฺนจิตฺต  เวทิตพฺพ ฯ  มหโต  อนตฺถาย สวตฺตตีติ  
เทวมนุสฺสสมฺปตฺติโย  มารพฺรหฺมอิสฺสริยานิ  จ  ททมานมฺป  ปุนปฺปุน 
ชาติชราพฺยาธิมรณโสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเส ขนฺธธาตุอายตนปฏิจฺจสมุปฺปาท- 
วฏฏานิ  จ  ททมาน  เกวล  ทุกฺขกฺขนฺธเมว  เทตีติ  มหโต  อนตฺถาย  สวตฺตติ นามาติ ฯ 
                                        ตติย ฯ 
        จตุตฺเถ จิตฺตนฺติ วิวฏฏวเสเนว อุปฺปนฺนจิตฺต ฯ 
                                        จตุตฺถ ฯ 
        ป ฺจมฉฏเสุ  อภาวิต  อปาตุภูตนฺติ อย วิเสโส ฯ ตตฺรายมธิปฺปาโย วฏฏวเสน  
อุปฺปนฺนจิตฺต  นาม  อุปฺปนฺนมฺป  อภาวิต  อปาตุภูตเมว  
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                        *เลมที่  ๑๓  อกมฺมนิยวคฺควณฺณนา  หนา ๖๙ 
 
โหติ ฯ กสฺมา โลกุตฺตรปาทกชฺฌานวิปสฺสนามคฺคผลนิพฺพาเนสุ  ปกฺขนฺทิตุ   
อสมตฺถตฺตา ฯ  วิวฏฏวเสน อุปฺปนฺน  ปน  ภาวิต  ปาตุภูต  นาม  โหติ ฯ  กสฺมา  เตสุ  
ธมฺเมสุ  ปกฺขนฺทิตุ  สมตฺถตฺตา ฯ  กุรุนทฺกวาสิปุสฺสมิตฺตตฺเถโร  (๑)  ปนาห มคฺคจิตฺตเมว 
อาวุโส ภาวิต ปาตุภูต นาม โหตีติ ฯ 
                                ป ฺจมฉฏ ฯ 
        สตฺตมอฏเมสุ  อพหุลีกตนฺติ  ปนุปฺปุน  อกต ฯ  อิมานิ  เทฺว วฏฏวิวฏฏวเสเนว 
อุปฺปนฺนจิตฺตาเนว เวทิตพฺพานีติ ฯ 
                                สตฺตมอฏม ฯ 
        นวเม  ชาติป  ทุกฺขาติอาทินา  นเยน  วฏฏทุกขฺ  (๒) อธิวหติ  อาหรตีติ ทุกฺขาธิวห ฯ 
(๓)  ทุกฺขาธิวาหนฺติป  ปาโ ฯ  ตสฺสตฺโถ โลกุตฺตรปาทกชฺฌานาทิ (๔) อรยิธมฺมาภิมุเข (๕) 
ทุกฺเขน  อธิวาหิยติ  เปสิยตีติ ทุกฺขาธิวาห ฯ อิทมฺป วฏฏวเสน อุปฺปนฺนจิตฺตเมว ฯ  ต ฺหิ  
วุตฺตปฺปการา  เทวมนุสฺสาทิสมฺปตฺติโย  ททมานมฺป ชาติอาทีน อธิวหนโต (๖) ทุกฺขาธิวห 
(๗) อริยธมมฺาธิคมาย ทุปฺเปสนตฺตา  ทุกฺขาธิวาห ฺจ นาม โหตีติ ฯ 
                                        นวม ฯ 
# ๑. ม. กรุุนทฺกวาสี ผุสฺสมิตฺตตฺเถโร กตฺถจิ. กรุุนทฺกวาสี สุมิตฺตตฺเถโร  ฯ 
# ๒. ม. วุตฺตทุกฺข  ฯ  ๓. สี. ทุกข อาวหติ อาหรตีติ ทุกฺขาวห  ฯ  
# ๔. สี. โลกตฺุตรปาทกชฺฌานาทีสุ  ฯ  ๕. ม. อริยธมฺมาภิมุข  ฯ  ๖. ม. อธิวหนโต  ฯ 
# ๗. ม. ทุกฺขาธิวห  ฯ  ๘. ม. ทุปฺเปสนโต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๗๐ 
 
        ทสเม  วิวฏฏวเสน  อุปฺปนฺนจิตฺตเมว  (๑) จิตฺต ฯ  ต ฺหิ  มนุสฺสสุขโต (๒) 
ทิพฺพสุข  ทิพฺพสุขโต ฌานสุข ฌานสุขโต วิปสฺสนาสุข วิปสฺสนาสุขโต มคฺคสุข 
มคฺคสุขโต  ผลสุข  ผลสขุโต  นิพฺพานสุข  อธิวหติ อาหรตีติ สุขาธิวห นาม โหติ 
สุขาธิวาห  วา ฯ  ต ฺหิ โลกุตฺตรปาทกชฺฌานาทิอริยธมฺมาภิมุข สุปฺเปสย วิสฺสฏ 
อินฺทวชิรสทิส  (๓) โหตีติ สุขาธิวาหนฺติป วุจฺจติ ฯ อิมสฺมึ  วคฺเค วฏฏวิวฏฏเมว 
กถิตนฺติ ฯ  
                                        ทสม  ฯ 
                                        ตติโย วคฺโค ฯ 
                                        อทนฺตวคฺควณฺณนา 
        จตุตฺถสฺส ปเม อทนฺตนฺติ สวิเสวน อทนฺตหตฺถิอสฺสาทิสทิส ฯ จิตฺตนฺติ 
วฏฏวเสน อุปฺปนฺนจิตฺตเมว ฯ 
                                        ปม  ฯ 
        ทุติเย  ทนฺตนฺติ  นิพฺพิเสวน  ทนฺตหตฺถิอสฺสาทิสทิส ฯ  อิมสฺมึ 
สุตฺตทฺวเย  วฏฏวิวฏฏวเสน  อุปฺปนฺนจิตฺตเมว  กถิต ฯ  ยถา  เจตฺถ  เอว  อิโต 
ปเรสุปติ ฯ 
                                        ทุติย  ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ อุปฺปนฺนจิตฺตเมว จิตฺต ต ฺหิ  ฯ  ๒. ม. ยุ. มานุสกสขุโต  ฯ 
# ๓. ม. วิสฺสฏอินฺทวชิรสทิส  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อทนฺตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๑ 
 
        ตติเย อคุตฺตนฺติ อโคปต สติสวรรหิต อคุตฺตหตฺถิอสฺสาทิสทิส ฯ 
                                        ตติย  ฯ 
        จตุตฺเถ คุตฺตนฺติ โคปต อวิสฺสฏสติสวร คุตฺตหตฺถิอสฺสาทิสทิส ฯ 
                                        จตุตฺถ  ฯ 
        ป ฺจมฉฏานิ  อรกฺขิต รกฺขิตนฺติ  ปทวเสน พุชฺฌนกาน อชฺฌาสเยน 
วุตฺตานิ ฯ อตฺโถ ปเนตฺถ ปุริมสทิโสเยว ฯ 
                                        ป ฺจมฉฏ  ฯ 
        สตฺตอฏเมสุป  เอเสว นโย ฯ อุปมา ปเนตฺถ อสวุตฆรทฺวาราทิวเสน 
เวทิตพฺพา ฯ 
                                        สตฺตมฏเม  ฯ 
        นวมทสมานิ  จตูหิป  ปเทหิ  โยเชตฺวา  วุตฺตานิ ฯ  อิมสฺมึ  วคฺเค 
วฏฏวิวฏฏเมว กถิตนฺติ ฯ 
                                        นวมทสม  ฯ 
                                อทนฺตวคฺโค จตุตฺโถ  ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๓  หนา  ๗๒ 
 
                                ปณิหิตอจฺฉวคฺควณฺณนา 
        ป ฺจมสฺส  ปเม  เสยฺยถาปติ  โอปมฺมตฺเถ นิปาโต ฯ ตตฺร ภควา กตฺถจิ 
อตฺเถน  อุปม ปริวาเรตฺวา ทสฺเสติ วตฺถสุตฺเต (๑) วิย ปาริจฺฉตฺตโก(๒)ปมอคฺคิกฺ- 
ขนฺโธปมาทิสุตฺเตสุ  (๓)  วิย  จ  กตฺถจิ  อุปมาย  อตฺถ  ปริวาเรตฺวา  ทสฺเสติ 
โลณมฺพิลสุตฺเต (๔) วิย  สวุณฺณการสุตฺตสุริโยปมาทิสุตฺเตสุ  (๕) วิย จ ฯ อิมสฺมึ 
ปน  สาลิสูโกปเม อุปมาย อตฺถ ปริวาเรตฺวา ทสฺเสนฺโต เสยฺยถาป ภิกฺขเวติอาทิมาห ฯ 
ตตฺถ  สาลิสกูนฺติ สาลิผลสฺส (๖) สูก ฯ ยวสูเกสุป เอเสว นโย ฯ วาสทฺโท วิกปฺปตฺโถ ฯ 
มิจฺฉาปณิหิตนฺติ  มิจฺฉา  ปต ฯ  ยถา  วิชฺฌิตุ   สกฺโกติ  น  เอว  อุทฺธคฺค กตฺวา  ปตนฺติ 
อตฺโถ ฯ  เภจฺฉตีติ  (๗)  ภินฺทิสฺสติ  ฉวึ ฉินฺทิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ มิจฺฉาปณิหิเตน  จิตฺเตนาติ  
มิจฺฉา  ปเตน  จิตฺเตน ฯ  วฏฏวเสน  อุปฺปนฺนจิตฺต สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  อวิชชฺนฺติ  อฏสุ  
าเนสุ  อ ฺาณภูต ฆนพหุล มหาอวิชฺช ฯ วิชชฺ  อุปฺปาเทสฺสตีติ เอตฺถ วิชฺชนฺติ 
อรหตฺตมคฺคาณ ฯ นิพฺพานนฺติ ตณฺหาวานโต นิกฺขนฺตภาเวน เอว วุตฺต อมต ฯ 
สจฺฉิกริสฺสตีติ ปจฺจกฺข กริสฺสติ ฯ 
                                        ปม  ฯ 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๙๒/๖๔  ฯ  ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๖/๑๑๘  ฯ  ๓. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๙/๑๒๙  ฯ 
# ๔. องฺ. ติก. ๒๐/๕๔๐/๓๒๐  ฯ  ๕. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๓/๑๐๒  ฯ  ๖. กตฺถจิ. สาลิผล  ฯ 
# ๗. ม. เภจฺฉตีติ  ฯ  
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        ทุติเย  สมฺมาปณิหิตนฺติ ยถา ภินฺทิตุ  สกฺโกติ เอว อุทฺธคฺค กตฺวา สุฏ ุ  ปต ฯ 
อกฺกนฺตนฺติ เอตฺถ ปาเทเนว อกฺกนฺต นาม โหติ หตฺเถน อุปฺปฬิต ฯ รุฬฺหิสทฺทวเสน  
ปน  อกฺกนฺตนฺเตฺวว  (๑) วุตฺต ฯ  อยเ ฺหตฺถ  อริยโวหาโร ฯ  กสฺมา  ปน อ ฺเ 
เสปณฺณิกณฺฏกาทโย  มหนฺเต  อคฺคเหตฺวา สุขุม ทุพฺพล สาลสิูกยวสูกเมว 
คหิตนฺติ  อปฺปมตฺตกสฺสาป  กุสลกมฺมสฺเสว  วธาย  (๒)  สมตฺถภาวทสฺสนตฺถ ฯ ยถา ห ิ
สุขุม ทุพฺพล สาลิสูก วา ยวสูก วา โหตุ มหนฺตา (๓) เสปณฺณิกณฺฏกมทนกณฺฏกาทโย 
วา  เอเตสุ  ยงฺกิ ฺจิ  มิจฺฉา  ปต  หตฺถ  วา  ปาท  วา  ฉินฺทิตุ  (๔) โลหิต วา อุปฺปาเทตุ   
น  สกโฺกติ  สมฺมาปณิหิตป  (๕)  สกโฺกติ  เอวเมว  อปฺปมตฺตก (๖) ปณฺณมุฏ ิมตฺตกทาน 
กุสล (๖) วา โหตุ  มหนฺต  เวลามทานาทิกุสล  วา  สเจ วฏฏสมฺปตฺตึ  ปฏเตฺวา 
วฏฏสนฺนิสสฺิตวเสน  มิจฺฉา  ปต  โหติ  วฏฏเมว อาหริตุ   สกโฺกติ  โน  วิวฏฏ ฯ  อิท  เม  
ทาน  อาสวกฺขยาวห โหตูติ เอว ปน วิวฏฏ  ปฏเนฺเตน  วิวฏฏวเสน  สมฺมา  ปต  
อรหตฺตมฺป  ปจฺเจกโพธิาณมฺป สพฺพ ฺ ุต ฺาณมฺป ทาตุ  สกฺโกติเยว ฯ วุตฺตเ ฺหต 
        ปฏิสมภิฺทา วิโมกฺขา จ    ยา จ สาวกปารมี 
                ปจฺเจกโพธิ พุทฺธภูมิ      สพฺพเมเตน ลพฺภตีติ ฯ (๗) 
# ๑. ม. ย.ุ อกฺกนฺตนฺเตว  ฯ  ๒. ม. ยุ. วิวฏฏาย  ฯ  ๓. ม. ย.ุ มหานตฺมหนฺตา  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ภินฺทิตุ  ฯ  ๕. ม. ย.ุ สมฺมา ปต ปน  ฯ  ๖. ม. ย.ุ ติณมุฏ ิมตฺตทานกุสล  ฯ 
# ๗. ขุ. ขุ. ๒๕/๙/๑๒  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๗๔ 
 
        อิมสฺมึ สุตฺตทฺวเย จ วฏฏวิวฏฏ กถิต ฯ 
                                ทุติย  ฯ 
        ตติเย  ปทุฏจิตฺตนฺติ  โทเสน  ปทุฏจิตฺต ฯ  เจตสา  เจโต ปริจฺจาติ อตฺตโน  จิตฺเตน 
ตสฺส จิตฺต ปริจฺฉินฺทิตฺวา ฯ ยถาภต นกิฺขิตฺโตติ ยถา อาหริตฺวา ปโต ฯ เอว นิรเยติ เอว 
นิรเย  ิโตเยวาติ ทฏพฺโพ ฯ (๑)  อปายนฺติอาทิ  สพฺพ  นิรยเววจนเมต ฯ  (๒) นิรโย หิ 
อยสงฺขาตา สุขา อเปโต (๓) อเปโต  ทุกฺขสฺส  คติ  ปฏิสรณนฺติ ทุคฺคติ ทุกฺกฏการิโน 
เอตฺถ วิวสา นปิตนฺตีติ วินิปาโต นิรสฺสาทฏเน นิรโย ฯ 
                                ตติย  ฯ 
        จตุตฺเถ  ปสนฺนนฺติ  สทฺธาปสาเทน  ปสนฺน ฯ  สุคตินฺติ  สขุสฺส  คตึ ฯ สคฺค 
โลกนฺติ รูปาทีหิ สมฺปตฺตีหิ สุฏ ุ อคฺค โลก ฯ 
                                จตุตฺถ  ฯ 
        ป ฺจเม  อุทกรหโทติ  อุทกทโห ฯ  อาวิโลติ  อวิปฺปสนฺโน ฯ  ลุฬิโตติ อปริสุทฺโธ ฯ 
(๔) กลลีภูโตติ  กทฺทมีภูโต ฯ  สิปฺปสมฺพุกนฺติอาทีสุ  สิปฺปโย  จ สมฺพุกา จ สิปฺปสมฺพุก ฯ 
สกฺขรานิ  จ กถลานิ (๕) จ สกฺขรกถล ฯ มจฺฉาน คุมฺพ ฆฏาติ    
# ๑. ม. ย.ุ วตฺตพฺโพ  ฯ  ๒. ม. ย.ุ นริยเววจนเมว  ฯ  ๓. ม. ยุ. อเปโตติ  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ อปริสณฺ ิโต  ฯ  ๕. ม. ยุ. สกฺขรา จ กลานิ จ  ฯ  
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มจฺฉคุมฺพ ฯ  จรนฺตมฺป  ติฏนฺตมฺปติ  เอตฺถ  สกฺขรกถล  ติฏติเยว  อิตรานิ จรนฺติป  
ติฏนฺติป ฯ  ยถา ปน อนฺตรนฺตรา  ิตาสุป นิสินฺนาสุป นิปชฺชมานาสุป เอตา  คาวิโย  
จรนฺตีติ  จรนฺติโย  อุปาทาย อิตราป จรนฺตีติ วุจฺจนฺติ เอว ติฏนฺตเมว  สกฺขรกถล 
อุปาทาย อิตรมฺป ทฺวย ติฏนฺตนฺติ วุตฺต อิตรทฺวย จรนฺต อุปาทาย สกฺขรกถลมฺป 
จรนฺตนฺติ วุตฺต ฯ  อาวิเลนาติ  ป ฺจหิ  นีวรเณหิ  ปริโยนทฺเธน ฯ  
        อตฺตตฺถ  วาติอาทีสุ  อตฺตโน ทิฏธมฺมิโก โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสโก  อตฺโถ 
อตฺตตฺโถ  นาม.  อตฺตโน  สมฺปราเย โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสโก  อตฺโถ  ปรตฺโถ  นาม [๑]  ฯ 
โสป (๒) ปรตฺถยุตฺโตติ ปรตฺโถ ฯ  ตทุภย  อุภยตฺโถ  นาม.  อปจ อตฺตโน 
ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิโก โลกิยโลกุตฺตโร อตฺโถ อตฺตตฺโถ  นาม ปรสฺส ตาทิโสว อตฺโถ 
ปรตฺโถ นาม ตทุภยมฺป อุภยตฺโถ นาม. อุตฺตรึ วา มนุสฺสธมฺมาติ  ทสกุสลกมฺมปถสงฺขาตา 
มนุสฺสธมฺมา  อุตฺตรึ ฯ อย ฺหิ  ทสวิโธ ธมฺโม  วินาป  อ ฺสมาทปเก (๓) 
สตฺถนฺตรกปฺปาวสาเน ชาตสเวเคหิ มนุสฺเสหิ สยเมว สมาทินฺนตฺตา  มนุสฺสธมฺโมติ 
วุจฺจติ  ตโต  อุตฺตรึ  ปน  ฌานวิปสฺสนามคฺคผลานิ เวทิตพฺพานิ ฯ  อลมริยาณทสฺสน- 
# ๑. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร โหตีติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. ยุ. โส หิ ปรตฺถ อตฺโถติ ปรตฺโถ  ฯ 
# ๓. ส.ี อ ฺสมาทปก  ฯ  ม. ย.ุ อ ฺ สมาทปถ  ฯ  
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วิเสสนฺติ  อริยาน ยุตฺต อริยภาว วา กาตุ  สมตฺถ าณทสฺสนสงฺขาต  วิเสส ฯ  าณเมว 
หิ  ชานนฏเน  าณ  ทสสฺนฏเน  ทสฺสนนฺติ   เวทิตพฺพ 
ทิพฺพจกฺขุาณวิปสฺสนาาณมคฺคาณผลาณปจฺจเวกฺขณาณานเมต  อธิวจน ฯ  
                                ป ฺจม  ฯ 
        ฉฏเ  อจฺโฉติ  อมโล  (๑)  ปสนโฺนติป  วฏฏติ ฯ วิปฺปสนโฺนติ สุฏ ุ 
ปสนฺโน ฯ  อนาวิโลติ  น อาวิโล ปรสิุทฺโธติ อตฺโถ เผณปุพฺพุฬสงฺขเสวาลปณกรหิโตติ 
วุตฺต  โหติ ฯ  อนาวิเลนาติ  ป ฺจนีวรณวิปฺปยุตฺเตน ฯ (๒) เสส จตุตฺเถ วุตฺตนยเมว ฯ 
อิมสฺมึ สุตฺตทฺวเย วฏฏวิวฏฏเมว กถิต ฯ 
                                        ฉฏ  ฯ 
        สตฺตเม  รุกฺขชาตานนฺติ  ปจฺจตฺเต  สามิวจน  รกฺุขชาตานีติ  อตฺโถ ฯ รุกฺขานเมต 
อธิวจน ฯ ยทิทนฺติ นิปาตมตฺต ฯ มุทุตายาติ มุทุภาเวน ฯ โกจิ หิ รุกฺโข วณฺเณนป  อคฺโค 
โหติ  โกจิ คนฺเธน โกจิ รเสน โกจิ ถทธฺตาย ฯ (๓) จนฺทโน (๔) ปน  มุทุตาย  เจว 
กมฺม ฺตาย  จ  อคฺโค  เสฏโติ  ทสฺเสติ ฯ  จิตฺต  ภิกฺขเว ภาวิต  พหุลีกตนฺติ  เอตฺถ  
สมถวิปสฺสนาวเสน  ภาวิต ฺเจว ปุนปฺปุน กต ฺจ จิตฺต อธิปฺเปต ฯ  
กุรุนฺทกวาสิปุสฺสมิตฺตตฺเถโร (๕) ปนาห  เอกนฺต  มุทุ  เจว กมมฺนิย ฺจ 
# ๑. ม. อพหโล  ฯ  ๒. ม. ป ฺจนีวรณวิมุตฺเตน  ฯ  ๓. กตฺถจิ. ผุฏตาย  ฯ 
# ๔. ม. ผนฺทโน  ฯ  ๕. ม. ผุสฺสมิตฺตตฺเถโร  ฯ  
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จิตฺต นาม อภิ ฺาปาทกจตุตฺถชฺฌานจิตฺตเมว อาวุโสติ ฯ 
                                        สตฺตม  ฯ 
        อฏเม  เอว  ลหุปรวิตฺตนฺติ เอว ลหุ อุปฺปชชฺตฺิวา ลหุ นิรชฺุฌนก ฯ 
ยาว ฺจาติ  อธิมตฺตสมานตฺเถ นิปาโต อติวิย น สุกโรติ อตฺโถ ฯ อิทนฺติ นิปาตมตฺต ฯ 
จิตฺตนฺติ  เอกจฺเจ  ตาว  อาจริยา  ภวงฺคจิตฺตนฺติ วทนฺติ ต ปน ปฏิกฺขิปตฺวา  อิธ 
จิตฺตนฺติ  ยงฺกิ ฺจิ  อนฺตมโส  จกฺขุวิ ฺาณมฺป  อธิปฺเปตเมวาติ วุตฺต ฯ 
        อิมสฺมึ ปน  าเน  (๑)  มิลินฺทราชา ธมฺมกถิก นาคเสนตฺเถร ปุจฺฉิ ภนฺเต นาคเสน 
เอกสฺมึ  อจฺฉรากฺขเณ  ปวตฺติตจิตฺตสงฺขารา  สเจ  รปูโน  อสฺส ุ(๒) กติว มหาราสิ 
ภเวยฺยาติ ฯ  วาหสตาน  (๓) โข  มหาราช  วีหีน  อฑฺฒจูฬวาหา  วีหีน  สตฺต อมฺพณานิ 
เทฺว  จ  ตุมฺพา  เอกจฺฉรากฺขเณ  ปวตฺติตสฺส  จิตฺตสฺส  สงฺขมฺป  น  อุเปนฺติ กลฺลมฺป  
น  อุเปนฺติ  กลฺลภาคมฺป น อุเปนฺตีติ ฯ อถ กสฺมา สมฺมาสมฺพุทฺเธน อุปมาป  น  สุกราติ  
วุตฺต ฯ ยเถว วีหิอุปม (๔) ปฏิกฺขิปตฺวาป กปฺปทีฆภาวสฺส โยชนิกปพฺพเตน  
โยชนิกสาสปปุณฺณนคเรน  จ  นิรยทกฺุขสฺส  สตฺติสตาหโตปเมน สตฺตสุขสฺส  จ  
จกฺกวตฺติสมฺปตฺติยา  อุปมา  กตา  เอวมิธาป กาตพฺพาติ ตตฺถ สกฺกา  ปน  ภนฺเต  อุปมา 
# ๑. ม. อิมสมฺ  ิ ปนตฺเถ  ฯ  ๒. กตฺถจิ. ปณฺโฑ อสฺส  ฯ  ๓. ม. วาหสตาน  ฯ 
# ๔. ม. ยเถว หิ อุปม  ฯ  
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กาตุนฺติ  เอว ปุจฺฉาวเสน อุปมา กตา อิมสฺมึ สุตฺเต ปุจฺฉาย  อภาเวน  น กตา ฯ อิท ฺหิ 
สุตฺต ธมฺมเทสนาปริโยสาเน วุตฺต ฯ อิติ อิมสฺมึ สุตฺเต จิตฺตราสิ นาม กถิโตติ ฯ 
                                อฏม  ฯ 
        นวเม  ปภสฺสรนฺติ  ปณฺฑร  ปรสิุทฺธ ฯ  จิตฺตนฺติ  ภวงฺคจิตฺต ฯ กึ ปน จิตฺตสฺส  วณฺโณ  
นาม  อตฺถีติ นตฺถิ ฯ นลีาทีน ฺหิ อ ฺตรวณฺณ โหตุ สุวณฺณวณฺณ วา  (๑)  ยงฺกิ ฺจิ  
ปริสุทฺธตาย  ปภสฺสรนฺติ  วุจฺจติ ฯ อิทมฺป นิรุปกฺกิเลสตาย ปริสทฺุธนฺติ  ปภสฺสร ฯ ต ฺจ 
โขติ ต ภวงฺคจิตฺต ฯ อาคนฺตุเกหีติ อสหชาเตหิ ปจฺฉา ชวนกฺขเณ   อุปฺปชฺชนเกหิ ฯ 
อุปกฺกิเลเสหีติ  ราคาทีหิ  อุปกฺกิลิฏตฺตา อุปกฺกิลิฏ  นามาติ  วุจฺจติ ฯ  กถ  ยถา ห ิ
สีลวนฺโต อาจารสมฺปนนฺา มาตาปตโร วา  อาจริยุปชฺฌายา  วา  ทุสฺสีลาน  ทรุาจาราน  
อวตฺตสมฺปนฺนาน  ปุตฺตาน ฺเจว อนฺเตวาสิกสทฺธิวิหาริกาน ฺจ  วเสน อตฺตโน ปุตฺเต 
วา อนฺเตวาสิกสทฺธิวิหาริเก วา น  ตชฺเชนฺติ  น  สิกขฺาเปนฺติ น โอวทนฺติ นานุสาสนฺตีติ 
อวณฺณ อกิตฺตึ ลภนฺติ เอว  สมฺปทมิท  เวทิตพฺพ ฯ  อาจารสมฺปนฺนา  มาตาปตโร  วิย  จ 
อาจริยุปชฺฌายา วิย  จ  ภวงฺคจิตฺต  ทฏพฺพ  ปุตฺตาทีน  วเสน เตส อกิตฺติลาโภ วิย 
ชวนกฺขเณ รชฺชนทุสฺสนมุยฺหน 
# ๑. ม. ย.ุ อวณฺณ วา  ฯ  กตฺถจิ. สุวณฺณ วา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  ปณิหิตอจฺฉวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๙ 
 
สภาวาน  โลภโทสโมหสหคตาน  จิตฺตาน  วเสน  อุปฺปนฺเนหิ อาคนฺตุเกหิ  
อุปกฺกิเลเสหิ  ปกติปริสุทธฺมฺป  ภวงฺคจิตฺต  อุปกฺกิลิฏ  นาม โหตีติ ฯ  
                                นวม  ฯ 
        ทสเม  ภวงฺคจิตฺตเมว  จิตฺต ฯ  วิปฺปมุตฺตนฺติ  ชวนกฺขเณ  อรชฺชมาน อทุสฺสมาน 
อมุยฺหมาน ติเหตุกาณสมฺปยุตฺตาทิกุสลวเสน อุปฺปชฺชมาน อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ 
วิมุตฺต  (๑) นาม โหตีติ ฯ  อิธาป ยถา สีลวนฺตาน อาจารสมฺปนฺนาน ปุตฺตาทีน  วเสน 
มาตาทโย  โสภนา  เอเตเยว  อตฺตโน  ปุตฺตกาทโย สิกฺขาเปนฺติ โอวทนฺติ  อนุสาสนฺตีติ 
วณฺณกิตฺติลาภิโน  โหนฺติ  เอว  ชวนกขฺเณ อุปฺปนฺนกุสลจิตฺตวเสน  อิท  ภวงฺคจิตฺต  
อาคนฺตุเกหิ  อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺตนฺติ วุจฺจตีติ ฯ 
                                ทสม  ฯ 
                ปณิหิตอจฺฉวคฺโค ป ฺจโม  ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ วิปฺปมุตฺต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  หนา  ๘๐ 
 
                อจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา 
        ฉฏสสฺ  ปเม  ต  อสฺสุตวา  ปุถุชชฺโนติ  ต ภวงฺคจิตฺต สุตวิรหิโต ปุถชฺุชโน ฯ  ตตฺถ 
อาคมาธิคมาภาวา  เยฺโย  อสฺสุตวา  อิติ ฯ  โย  หิ  อิท สุตฺต อาทิโต  ปฏาย  อตฺถวเสน  
อุปปริกฺขนฺโต อิท ภวงฺคจิตฺต นาม ปกติปริสุทฺธมฺป ชวนกฺขเณ  อุปฺปนฺเนหิ  โลภาทีหิ 
อุปกฺกิเลเสหิ  อุปกฺกลิิฏนฺติ เนว อาคมวเสน น  อธิคมวเสน  ชานาติ ฯ  ยสฺส  จ  
ขนฺธธาตุอายตนปจฺจยาการสติปฏานาทีสุ (๑) อุคฺคหปริปุจฺฉาย  วิรหิตตฺตา  (๑)  
ยถาภูตาณปฏิเวธโก  (๒) เนว อาคโม ปฏิปตฺติยา อธิคนฺตพฺพสฺส  อนธิคตตฺตา  น  
อธิคโม  อตฺถิ  โส  อาคมาธิคมาภาวา  เยฺโย อสฺสตุวา อิติ ฯ ยฺวาย 
                ปถุูน ชนนาทีหิ      การเณหิ ปุถุชชฺโน 
                ปถุุชชฺนนฺโตคธตฺตา    ปุถ ุวาย ชโน อิติ ฯ 
        โส  ห ิ ปุถูน  นานปฺปการาน  กเิลสาน  (๓)  ชนนาทีหิ  การเณหิ  ปุถุชชฺโน ฯ 
ยถาห  ปถุุ กิเลเส ชเนนฺตีติ ปุถุชชฺนา ปุถุ อวิหตสกฺกายทิฏ ิกาติ ปุถุชชฺนา ปุถ ุ
สตฺถาราน มุขุลฺโลกิกาติ (๔) ปุถชฺุชนา ปุถ ุสพฺพคตีหิ อวุฏ ิตาติ ปุถชฺุชนา  ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ อุคฺคหปริปุจฺฉาวนิจฺฉยวิรหิตตฺตา  ฯ  ๒. ม. ยุ. ยถาภตูาณปฏิเวธสาธโก  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. กิเลสาทีน  ฯ  ๔. ม. ปถุุ  ฯ  ๕. ม. ย.ุ อวิหตสกฺกายทิฏ ิกาติ  ฯ 
# ๖. ส.ี มุขุลโฺลกกาติ  ฯ  ม. ย.ุ มุขุลโฺลกิกาติ  ฯ  ๗. สฺยา. อาวฏาติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๑ 
 
ปุถุ นานาภิสงฺขาเรหิ  อภิสงฺขโรนฺตีติ ปุถุชชฺนา  ปถุุ นานาโอเฆหิ วุยฺหนฺตีติ 
ปุถุชชฺนา  ฯ ปุถุ  สนฺตาเสหิ (๑) สนฺตปฺปนฺตีติ ปุถุชชฺนา ปุถ ุนานาปริฬาเหหิ (๒) 
ปริฑยฺหนฺตีติ ปุถชุชฺนา ปถุุ ป ฺจสุ กามคุเณสุ รตฺตา (๓) คิทฺธา คธิตา มุจฺฉิตา 
อชฺโฌปนฺนา (๔) ลคฺคา ลคฺคิตา ปลิพุทฺธาติ ปุถุชฺชนา ปุถุ ป ฺจหิ นีวรเณหิ อาวุฏา 
(๕) นิวุฏา โอผุตา (๖) ปหิตา ปฏิจฺฉนฺนา ปฏิกุชชฺิตาติ ปุถุชฺชนา ฯ (๗) 
        ปถุูน  วา  คณนปถาตีตาน  อริยธมฺมปรมฺมุขาน  นีจธมฺมสมาจาราน  ชนาน 
อนฺโตคธตฺตาติป  ปุถุชชฺนา  ปุถ ุ วา  อย  วิสสเยว สงฺขฺย คโต วิสสฏโ 
สีลสุตาทิคุณยุตฺเตหิ อริเยหิ ชโนติ ปุถชฺุชโน ฯ เอวเมเตหิ อสฺสุตวา ปุถุชฺชโนติ 
ทฺวีหิ ปเทหิ วุตฺต  ฯ 
                ทุเว ปุถุชชฺนา วุตฺตา   พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา 
                อนฺโธ ปุถชฺุชโน เอโก   กลยฺาเณโก ปุถชฺุชโนติ 
        เทฺว ปุถชฺุชนา วุตฺตา เตสุ อนฺธปุถุชฺชโน วุตฺโต โหตีติ เวทิตพฺโพ ฯ 
        ยถาภูต  น  ชานาตีติ  (๘) อิท ฺจ  ภวงฺคจิตฺต เอว 
# ๑. ม. ย.ุ นานาสนฺตาเปติ  ฯ  ๒. ม. ยุ. นานาปริฬาเหหิ  ฯ  ๓. ม. ย.ุ รตฺตา  ฯ 
# ๔. ม. อชโฺฌปนฺนา  ฯ  กตฺถจิ. อชโฺฌสนฺนา  ฯ  ๕. สี. อาวฏา  ฯ  ๖. สี. ม. โอวุตา  ฯ 
# ๗. ขุ. มหา. ๒๙/๒๓๙/๑๗๙  ฯ  ๘. ม. ย.ุ นปฺปชานาติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๘๒ 
 
อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลฏิ  นาม  โหติ  เอว  วิปฺปมุตฺต  นามาติ  ยถาสภาวโต  
น  ชานาติ ฯ  ตสฺมาติ  ยสมฺา  น  ชานาติ ตสฺมา ฯ จิตฺตภาวนา นตฺถีติ จิตฺตฏ ิติ 
จิตฺตปริคฺคโห นตฺถิ นตฺถภิาเวเนว นตฺถีติ วทามีติ ทสฺเสติ ฯ 
                                        ปม ฯ 
        ทุติเย  สุตวาติ  สุตสมฺปนฺโน ฯ  วิตฺถารโต  ปเนตฺถ  อสสฺุตวาติ  ปทสฺส 
ปฏิปกฺขวเสน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อริยสาวโกติ  อตฺถิ  อรโิย  น สาวโก เสยฺยถาป 
พุทฺโธ  เจว  ปจฺเจกพุทฺโธ  จ  อตฺถิ  สาวโก น อริโย เสยฺยถาป คิหี อนาคตผโล อตฺถ ิ
เนว  อริโย  น  สาวโก  เสยฺยถาป  ปถุู  ติตฺถิยา ฯ อตฺถิ อริโย เจว สาวโก จ  เสยฺยถาป 
สมณา  สกฺยปุตฺติยา  อาคตผลา  วิ ฺาตสาสนา ฯ  อิธ  ปน  คิห ีวา  โหตุ  ปพฺพชิโต  
วา  โย  โกจิ  สุตวาติ  เอตฺถ  วุตฺตสฺส  อตฺถสฺส  วเสน สุตสมฺปนฺโน  อย  อริยสาวโกติ  
เวทิตพฺโพ ฯ  ยถาภูต  ปชานาตีติ  เอวมิท ภวงฺคจิตฺต อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺต 
โหติ เอว อุปกฺกิลิฏนฺติ ยถาสภาวโต  ปชานาติ ฯ  จิตฺตภาวนา  อตฺถีติ  จิตฺตฏ ิติ  
จิตฺตปริคฺคโห  อตฺถิ อตฺถภิาเวเนว อตฺถีติ (๑)  ทสฺเสติ ฯ อิมสฺมึ สุตฺเต พลววิปสฺสนา 
กถิตา ฯ เกจิ ตรุณวิปสฺสนาติ วทนฺติ ฯ 
                                ทุติย ฯ 
# ๑. ม. วทามีติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๓ 
 
        ตติย อตฺถุปฺปตฺติย กถิต ฯ กตราย ปน อตฺถุปฺปตฺติย (๑)  ฯ 
อคฺคิกฺขนฺโธปมสุตฺตนฺตอตฺถุปฺปตฺติย ฯ ภควา กิร เอกสฺมึ สมเย สาวตฺถิย อุปนิสฺสาย 
เชตวนมหาวิหาเร  ปฏิวสติ ฯ พุทฺธาน ฺจ ยตฺถ กตฺถจิ ปฏิวสนฺตาน ป ฺจวิธ กิจฺจ 
อวิชหิตเมว โหติ ฯ  ป ฺจ  หิ  พุทฺธกจฺิจานิ  (๑) นาม  ปุเรภตฺตกิจฺจ  ปจฺฉาภตฺตกิจฺจ 
ปุริมยามกิจฺจ มชฺฌิมยามกจฺิจ ปจฺฉิมยามกิจฺจนฺติ ฯ 
        ตตฺริท  ปุเรภตฺตกิจฺจ  ภควา  หิ  ปาโตว  วุฏาย  อุปฏากานุคฺคหตฺถ 
สรีรผาสุกตฺถ ฺจ  มุขโธวนาทิสรีรปริกมฺม  กตฺวา  ยาว  ภิกฺขาจารเวลา  ตาว 
วิวิตฺตาสเน  วีตินาเมตฺวา  ภิกฺขาจารเวลาย  อนฺตรวาสก  นิวาเสตฺวา กายพนฺธน 
พนฺธิตฺวา  จีวร  ปารุปตฺวา  ปตฺตมาทาย  กทาจิ  เอกโกว กทาจิ ภิกฺขุสฆปริวุโต 
คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย  ปวิสติ  กทาจิ ปกติยา กทาจิ อเนเกหิ ปาฏิหาริเยหิ 
ปวตฺตมาเนหิ ฯ  เสยฺยถีท  ปณฺฑาย  ปวิสโต  โลกนาถสฺส  ปุรโต  ปุรโต  คนฺตฺวา 
มุทุคตา  วาตา  ปวึ  โสเธนฺติ  วลาหกา อุทกผุสฺสิตานิ มุ ฺจิตฺวา (๒) มคฺเค เรณณ 
วูปสเมตฺวา  อุปริ  วิตาน หุตฺวา ติฏนฺติ อปเร วาตา ปุปฺผานิ (๓) อุปสหริตฺวา 
มคฺเค  โอกิรนฺติ อุนฺนตภูมิปฺปเทสา โอนมนฺติ โอนตา อุนฺนมนฺติ ปาทนิกฺเขปสมเย 
สมตลา  (๔) ภูมิ  โหติ  สขุสมฺผสฺสานิ  
# ๑. ม. กตราย ปน อฏ ุปฺปตฺติย  ฯ  ๒. ม. อุทกผุสิตานิ มุ ฺจนฺตา  ฯ  ๓. กตฺถจิ. 
วาลุกานิ  ปุปผฺานิ  ฯ  ๔. ม. สมาว  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๘๔ 
 
ปทุมปุปฺผานิ  วา  ปาเท  สมฺปฏิจฺฉนฺติ ฯ อินฺทขีลสสฺ  อนฺโต  ปตมตฺเต  ทกฺขิณปาเท 
สรีรา  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย  นิกฺขมิตฺวา สุวณฺณป ฺชรานิ  (๑)  วิย  วิจิตฺรวฏฏิปริกฺขิตฺตานิ 
(๒) วิย จ ปาสาทกูฏาคาราทีนิ  กโรนฺติโย  (๓)  อิโต  จิโต จ ธาวนฺติ (๔) 
หตฺถิอสฺสวิหงฺคมาทโย (๕) สกสกฏาเนสุ   ิตาเยว  มธุเรนากาเรน สทฺท กโรนฺติ ตถา 
เภริปณวาทีนิ (๖) ตุริยานิ มนุสฺสาน ฺจ กายุปคานิ  อาภรณานิ ฯ  เตน  ส ฺาเณน 
มนุสฺสา  ชานนฺติ อชฺช ภควา อิธ ปณฺฑาย ปวิฏโติ ฯ  เต  สุนวิตฺถา  สุปารุตา  คนฺธปุปฺผาทีนิ 
อาทาย  ฆรา  นิกฺขมิตฺวา อนฺตรวีถึ ปฏปิชฺชิตฺวา   ภควนฺต  คนฺธปุปฺผาทีหิ  สกฺกจฺจ  ปูเชตฺวา  
วนฺทิตฺวา  อมฺหาก ภนฺเต ทส ภิกฺขู  อมฺหาก (๗) วีสติ  ป ฺาส   ฯเป ฯ  อมฺหาก  ภิกฺขุสต 
เทถาติ  ยาจิตฺวา ภควโตป  ปตฺต  คเหตฺวา  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  สกฺกจฺจ  ปณฺฑปาเตน 
ปฏิมาเนนฺติ ฯ ภควา  กตภตฺตกิจฺโจ  เตส สนฺตานานิ  (๘)โอโลเกตฺวา ตถา ธมฺม เทเสติ ยถา 
เกจิ สรณคมเน (๙) ปติฏหนฺติ เกจิ ป ฺจสุ สีเลสุ เกจิ โสตาปตฺติสกทาคามิอนาคามิผลาน 
อ ฺตรสฺมึ  เกจิ  ปพฺพชิตฺวา  
# ๑. ม. สุวณฺณรสป ฺชรานิ  ฯ  ๒. สี. จิตฺรปฏฏปรกิฺขิตฺตานิ  ฯ  ม. จิตฺรปฏปริกฺขิตฺตานิ  ฯ 
# ๓. ม. อลงฺกโรนฺติโย  ฯ  ๔. ส.ี วิธาวนฺติ  ฯ  ๕. ม. หตฺถิอสฺสวิหงฺคาทโย  ฯ กตฺถจิ. 
หตฺถิอสฺสมห  ิสาทโย  ฯ  ๖. ม. เภริวีณาทีนิ  ฯ  ๗. ม. วีสติ ป ฺาส  ฯ  เป  ฯ สต เทถาติ  ฯ 
# ๘. ม. อุปนสิฺสยจิตฺตสนฺตานานิ  ฯ  ๙. ม. สรณคมเนสุ  ฯ  
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อคฺคผเล  อรหตฺเตติ ฯ  เอว  มหาชน  อนุคฺคเหตฺวา อุฏายาสนา  วิหาร  คจฺฉติ ฯ  
ตตฺถ  คนฺตฺวา คนฺธมณฺฑลมาเฬ ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน นิสีทติ ภิกฺขูน ภตฺตกิจฺจปริโยสาน 
อาคมยมาโน ฯ ตโต ภิกฺขูน ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน อุปฏาโก ภควโต นิเวเทติ ฯ อถ ภควา 
คนฺธกุฏึ ปวิสติ ฯ อิท ตาว ปุเรภตฺตกิจฺจ ฯ 
        อถ  ภควา  เอว  กตปุเรภตฺตกิจฺโจ  คนฺธกุฏิยา  ปมุขฏาเน  (๑)  นิสีทิตฺวา ปาเท 
โธวิตฺวา  (๒)  ภิกฺขุสฆ  โอวทติ  ภิกฺขเว  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ ทุลลฺโภ พุทธฺุปฺปาโท 
โลกสฺม ึ ทลุลฺโภ  มนุสฺสปฏิลาโภ  (๓)  ทลฺุลภา สทฺธาสมฺปตฺติ (๔) ทุลลฺภา  ปพฺพชฺชา 
ทุลฺลภ  ธมฺมสฺสวนนฺติ ฯ  (๕)  ตตฺถ เกจิ ภควนฺต กมฺมฏาน ปุจฺฉนฺติ ฯ  ภควา  เตส 
จริยานุรูป  กมฺมฏาน  เทติ ฯ  ตโต  สพฺเพป  ภควนฺต วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  (๖)  
รตฺติฏานทิวาฏานานิ  คจฺฉนฺติ ฯ  เกจิ  อร ฺ  เกจิ รุกฺขมูล  เกจิ  ปพฺพตาทีน  อ ฺตร 
เกจิ  จาตุมฺมหาราชิกภวน  (๗)  ฯเป ฯ  เกจิ วสวตฺติภวน ฯ  (๘)  ตโต  ภควา  คนฺธกุฏึ  
ปวิสิตฺวา สเจ อากงฺขติ ทกฺขิเณน ปสฺเสน สโต  สมฺปชาโน  มหุุตฺต  สีหเสยฺย  กปฺเปติ ฯ 
อถ  สมสฺสาสิตกาโย 
# ๑. ม. อุปฏาเน  ฯ  ๒. ม. ปกฺขาเลตฺวา  ฯ  ๓. ม. มนุสฺสตฺตปฏิลาโภ  ฯ 
# ๔. ม. ขณสมฺปตฺติ  ฯ  ๕. ม. สทฺธมมฺสฺสวน  ฯ  ๖. ม. อตฺตโน อตฺตโน  ฯ  ๗. ส.ี ม. อิโต 
ปร เปยฺยาล ทิสฺสติ  ฯ  ๘. ม. ย.ุ วสวตฺติภวนนฺติ  ฯ  
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อุฏหิตฺวา ทุติยภาเค  โลก  โอโลเกติ ฯ  (๑) ตติยภาเค  ย  คาม  วา นิคม วา 
อุปนิสฺสาย วิหรติ ตตฺถ  มหาชโน ปุเรภตฺต ทาน ทตฺวา ปจฺฉาภตฺต สุนิวตฺโถ สุปารุโต 
คนฺธปุปฺผาทีนิ อาทาย  วิหาเร  สนฺนิปตติ ฯ ตโต ภควา สมฺปตฺตปริสาย อนุรูเปน 
ปาฏิหาริเยน คนฺตฺวา ธมฺมสภาย   ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน นิสชฺช  ธมฺม  เทเสติ  กาลยุตฺต 
สมยยุตฺต อถ กาล วิทิตฺวา ปริส อุยฺโยเชติ มนุสฺสา ภควนฺต วนฺทิตฺวา ปกฺกมนฺติ  ฯ อิท 
ปจฺฉาภตฺตกิจฺจ ฯ 
        โส  เอว นิฏ ิตปจฺฉาภตฺตกิจฺโจ สเจ คตฺตานิ โอสิ ฺจิตุกาโม โหติ พุทฺธาสนา 
อุฏาย  นฺหานโกฏก  ปวิสิตฺวา  อุปฏาเกน  ปฏยิาทิตอุทเกน  คตฺตานิ  อุตุ  
คาหาเปติ ฯ  (๒)  อุปฏาโกป  พุทฺธาสน อาเนตฺวา คนฺธกุฏิปรเิวเณ ป ฺาเปติ ฯ 
ภควา สุรตฺต  ทุปฺปฏฏ  (๓)  นิวาสน  นิวาเสตฺวา  กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา อุตฺตราสงฺค 
กตฺวา  (๔)  ตตฺถ อาคนฺตฺวา นิสีทิ (๕) เอกโกว มุหตฺุตปฏิสลฺลีโน อถ ภิกฺขู ตโต (๖) 
อาคมฺม  ภควโต  อุปฏาน  คจฺฉนฺติ ฯ  (๗)  ตตฺถ เอกจฺเจ ป ฺห ปุจฺฉนฺติ เอกจฺเจ 
กมมฺฏาน  ยาจนฺติ  เอกจฺเจ  ธมฺมสฺสวน  ยาจนฺติ ฯ  ภควา  เตส  อธิปฺปาย 
สมฺปาเทนฺโต ปุริมยามป 
# ๑. ม. โวโลเกติ  ฯ  ๒. ม. คณฺหาเปติ  ฯ  ๓. สี. รตฺตทุปฏฏ  ฯ  ๔. ม. เอกส กตฺวา  ฯ 
# ๕. ม. นิสทีติ  ฯ  ๖. ม. ตโต ตโต  ฯ  ๗. ม. อาคจฺฉนฺติ  ฯ  
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วีตินาเมติ ฯ อิท ปุริมยามกิจฺจ ฯ 
        ปุริมยามกิจฺจปริโยสาเน  ปน  ภิกฺขูสุ  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ปกฺกนฺเตสุ 
สกลทสสหสฺสีโลกธาตุเทวตาโย  โอกาส ลภมานา ภควนฺต อุปสงฺกมฺม (๑) ป ฺห 
ปุจฺฉนฺติ ยถาภิสงฺขต  จตุรกฺขรมฺป ฯ (๒) ภควา ตาส เทวตาน ป ฺห วิสฺสชฺเชนฺโต 
มชฺฌิมยาม วีตินาเมติ ฯ อิท มชฺฌิมยามกิจฺจ ฯ 
        ปจฺฉิมยาม  ปน  ตโย  โกฏาเส  กตฺวา  ปุเรภตฺตโต  ปฏาย  นิสชชฺาปฬิตสฺส 
สรีรสฺส  กลิาสุภาวโมจนตฺถ  (๓) เอก  โกฏาส  จงฺกเมน  วีตินาเมติ ทุติยโกฏาเส 
คนฺธกุฏึ  ปวิสิตฺวา  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  สโต  สมฺปชาโน  สีหเสยฺย  กปฺเปติ ฯ 
ตติยโกฏาเส  ปจฺจุฏาย  นิสีทิตฺวา  ปุริมพุทฺธาน  สนฺติเก  ทานสีลาทิวเสน 
กตาธิการปุคฺคลทสฺสนตฺถ พุทฺธจกฺขุนา โลก โวโลเกติ ฯ อิท ปจฺฉิมยามกิจฺจ ฯ 
        ตป  ทิวส  ภควา  อิมสฺมึเยว กิจฺเจ  ิโต โลก โวโลเกนฺโต อิท อทฺทส ฯ 
มหาโกสลรฏเ  (๔) จาริก  จรนฺเตน  อคฺคิกฺขนฺเธน  อุปนาเมตฺวา  เอกสฺมึ  สุตฺเต 
เทสิเต สฏ ี  ภิกฺขู  อรหตฺต  ปาปุณิสฺสนฺติ  สฏ ิมตฺตาน  อุณฺห  โลหิต  มุขโต 
อุคฺคจฺฉิสฺสติ สฏ ิมตฺตา คิหิภาว คมิสฺสนฺติ ฯ ตตฺถ เย 
# ๑. ม. อุปสงฺกมิตฺวา  ฯ  ๒. ม. ยุ. อนฺตมโส จตุรกฺขรมฺป  ฯ  ๓. สี. ม. กิลาสภุาวโมจนตฺถ  ฯ 
# ๔. ม. มยา โกสรฏเ  ฯ  
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อรหตฺต ปาปุณิสฺสนฺติ เต  ยงฺกิ ฺจิ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปาปุณิสฺสนฺตีติ ฯ  (๑)  อิตเรส  
ปน  ภิกฺขูน สงฺคหตฺถาย จาริก จริตุกาโม หุตฺวา อานนฺท ภิกฺขูน อาโรเจหีติ อาห ฯ 
        เถโร  อนุปริเวณ  คนฺตฺวา  อาวุโส  สตฺถา  มหาชนสฺส  สงฺคหตฺถาย  จาริก 
จริตุกาโม  คนฺตุกามา  อาคจฺฉถาติ  อาห ฯ  ภิกฺขู  มหาลาภ  ลภิตฺวา  วิย ตุฏมานสา 
ลภิสฺสาม  วต  มหาชนสฺส  ธมฺม  เทเสนฺตสฺส  ภควโต  สุวณฺณวณฺณ สรีร  โอโลเกตุ   
มธุรธมฺมกถ  โสตุนฺติ  ปรฬฺุหเกสา  เกเส  โอหาราเปตฺวา  มลคฺคหิตปตฺตา  ปตฺเต 
ปจิตฺวา กิลิฏจีวรา  จีวรานิ  โธวิตฺวา คมนสชฺชา อเหสุ   ฯ สตฺถา  อปริจฺฉินฺเนน  
ภิกฺขุสเฆน ปริวุโต  โกสลรฏ  จาริกาย  นิกฺขนฺโต คามนิคมปฏิปาฏิยา  เอกทิวส  
เอกคาวุตทฺวิคาวุตติคาวุตโยชนปรม  (๒)  จาริก คนฺตฺวา  (๓)  เอกสฺมึ  ปเทเส  มหนฺต  
สุสิรรุกฺข  อคฺคินา  สมฺปชฺชลิต  ทิสฺวา อิมเมว  วตฺถุ   กตฺวา  สตฺตหิ  องฺเคหิ  
ปฏิมณฺเฑตฺวา ธมฺมกถ  (๔) กเถสฺสามีติ คมน  ปจฺฉินฺทิตฺวา  อ ฺตร  รุกฺขมูล  
อุปสงฺกมิตฺวา  นิสชชฺาการ  ทสฺเสสิ ฯ อานนฺทตฺเถโร  สตฺถุ  อธิปฺปาย  ตฺวา  อทฺธา 
การณ  ภวิสสฺติ  น  อการณ  (๕) ตถาคตา  คมน  ปจฺฉินฺทิตฺวา นิสีทนฺตีติ จตุคฺคุณ 
สงฺฆาฏึ ป ฺาเปติ ฯ (๖) สตฺถา นิสทีิตฺวา  
# ๑. ม. ย.ุ ปาปุณิสฺสนฺเตว  ฯ  ๒. ม. ยุ. คาวุตอฑฺฒโยชนติคาวุคโยชนปรม  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. จรนฺโต  ฯ  ๔. ม. ยุ. ธมฺมเทสน  ฯ  ๕. ม. ย.ุ อการเณน  ฯ  ๖. ม. ยุ. ป ฺาเปสิ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 89 

                        *เลมที่  ๑๓  อจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา  ๘๙ 
 
ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อมม  มหนฺต อคฺคิกฺขนฺธนฺติ 
อคฺคิกฺขนฺโธปมสุตฺต (๑) เทเสสิ ฯ (๒) 
        อิมสฺมึ  จ  ปน  เวยฺยากรเณ  ภ ฺมาเน สฏ ิมตฺตาน ภิกฺขูน อุณฺห โลหติ 
มุขโต  อุคฺคจฺฉิ  สฏ ิมตฺตา  ภิกฺขู  สิกขฺ  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺตึสุ สฏ ิมตฺตาน  ภิกฺขูน 
อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจฺจึสุ ฯ ต ฺหิ เวยฺยากรณ สุตฺวา  สฏ ิมตฺตาน  ภิกฺขูน  
นามกาโย  สนฺตตฺโต  นามกาเย  สนฺตตฺเต  กรชกาโย สนฺตตฺโต  กรชกาเย  สนฺตตฺเต  
นิธานคต  อุณฺห  โลหิต มุขโต อุคฺคจฺฉิ ฯ สฏ ิมตฺตา ภิกฺขู ทุกฺกร  วต  พุทธฺสาสเน  
ยาวชีว  ปริปณฺุณ  ปริสุทธฺ พฺรหฺมจริย จริตุนฺติ สิกขฺ  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺตนฺติ  (๓) 
สฏ ิมตฺตา ภิกฺขู สตฺถุเทสนาภิมุข าณ เปเสตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปตฺตา ฯ 
        ตตฺถ  เยส  อุณฺห  โลหิต  มุขโต  อุคฺคจฺฉิ  เต  ปาราชิก อาปชฺชึส ุฯ เย คิหิภาว 
ปตฺตา เต ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ มทฺทนฺตา วิจรึสุ ฯ เย อรหตฺต ปตฺตา  เต 
ปริสุทฺธสีลาว  อเหสุ   ฯ  สตฺถุ  ธมฺมเทสนา  อิเมส  ติณฺณมฺป  สผลา ชาตา ฯ  อรหตฺต 
ปตฺตาน  ตาว  สผลา  โหตุ  อิตเรส  กถ  สผลา ชาตาติ (๒)  เตป  หิ  สเจ  อิม  ธมฺมเทสน 
น  สุเณยฺยย  ปมตฺตาว 
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๙/๑๒๙  ฯ  ม. ยุ. อคฺคิกฺขนฺโธปมสุตฺตนฺต  ฯ  ๒. ม. ยุ. เทเสติ  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. หนีายาวตฺตา  ฯ  
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หุตฺวา  าน  ชหิตุ   น  สกกฺุเณยฺยุ ตโต  เนส  ต  ปาป  วฑฺฒมาน  อปาเยสุเยว 
สสีทาเปยฺย ฯ  อิม ปน เทสน  สุตฺวา  ชาตสเวคา  าน  ชหิตฺวา  สามเณรภูมิย   ิตา ทส 
สีลานิ ปูเรตฺวา โยนิโส  มนสิกาเร  ยตฺุตปยุตฺตา  เกจิ  โสตาปนฺนา  เกจิ  สกทาคามิโน 
เกจิ อนาคามิโน  อเหสุ   เกจิ  เทวโลเก  นิพฺพตฺตึสุ  เอว  ปาราชิกาปนฺนานมฺป สผลาๆ 
อโหสิ ฯ  อิตเร  ปน  สเจ  อิม  ธมฺมเทสน  น  สุเณยฺยุ  คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล [๑] 
สฆาทิเสสมฺป  ปาราชิกมปฺ  อาปชฺเชยยฺุ  (๒)  อิม  [๓] ปน  ธมฺมเทสน  สุตฺวา อโห 
สลฺเลขิต  พุทฺธสาสน  น  สกฺกา  อเมฺหหิ ยาวชีว อิม ปฏิปตฺตึ ปเูรตุ  สิกฺข ปจฺจกฺขาย 
อุปาสกธมฺม ปูเรตฺวา ทุกฺขา มุจฺจิสฺสามาติ คิหิภาว อุปสงฺกมึสุ ฯ (๔) เต  ตีสุ  สรเณสุ  
ปติฏาย  ป ฺจ  สีลานิ  รกฺขิตฺวา  อุปาสกธมฺม ปูเรตฺวา เกจิ โสตาปนฺนา  เกจิ  
สกทาคามิโน เกจิ อนาคามิโน ชาตา เกจิ เทวโลเก นิพฺพตฺตาติ ฯ เอวเมเตสมฺป สผลาว 
อโหสิ ฯ 
        อิม  ปน  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน  สุตฺวา  เทวสงฺฆา  เยหิป  สุตา  เยหิป  น สุตา สพฺเพสเยว 
อาโรเจนฺตา วิจรึสุ ฯ ภิกขฺู สุตฺวา สุตฺวา ทุกฺกร โภ พุทฺธาน สาสเน  ยาวชีว  ปริปุณฺณ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อนุปุพฺเพนาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. ปาปุณิตฺวา  ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
อปาเยสุเยว อุปฺปชฺชิตวา มหาทุกฺข อนุภเวยฺยุนติ ทิสฺสติ  ฯ  ๔. ม. ย.ุ อุปคม  ิสุ  ฯ  
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ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  จริตุนฺติ เอกกฺขเณเนว ทสป ภิกฺขู  วีสติป  สฏ ีป  สตมฺป 
สหสฺสมฺป ภิกฺขู คิหี โหนติฺ ฯ 
        สตฺถา ยถารุจิยา จาริก  จริตฺวา  น  (๑) ปุน  เชตวนเมว  คนฺตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  
ภิกฺขเว ตถาคโต จาริก  จรมาโน  จิร อากิณฺโณ วิหาสิ อิจฺฉามห ภิกฺขเว อฑฺฒมาส 
ปฏิสลลฺียิตุ  นมฺหิ  เกนจิ  อุปสงฺกมิตพฺโพ  อ ฺตฺร  เอเกน  ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ ฯ  
อฑฺฒมาส เอกีภาเวน  วีตินาเมตฺวา  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต  อานนฺทตฺเถเรน สทฺธึ 
วิหารจาริก จรมาโน  โอโลกิโตโลกิตฏาเน  ปน  ตนุภูต  ภิกฺขุสฆ  ทิสฺวา  ชานนฺโตเยว 
เถร ปุจฺฉิ  อานนฺท  อ ฺสฺมึ  กาเล  ตถาคเต จาริก จริตฺวา เชตวน อาคเต สกลวิหาโร 
กาสาวปชฺโชโต  อิสิวาตปฏิวาโต  (๒)  โหติ  อิทานิ ปน ตนุภูโต ภิกฺขุสโฆ ทสิฺสติ 
เยภุยฺเยน  จ  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา  ภิกฺขู  กึ  นุ  โข เอตนฺติ ฯ เอตรหิ ภควา ตุมฺหาก 
อคฺคิกฺขนฺโธปมธมฺมเทสน  (๓) กถิตกาลโต ปฏาย ภิกฺขู สเวคปฺปตฺตา หุตฺวา มย  
เอต  ธมฺม  สพฺพากาเรน  ปริจริตุ (๔) น สกฺขิสฺสาม อสมฺมาวตฺตนฺตาน ฺจ ชนสฺส 
สทฺธาเทยฺย ปริภุ ฺชิตุ  อยุตฺตนฺติ คิหิภาว สงฺกมนฺตีติ ฯ 
        ตสฺมึ  ขเณ  ภควโต  ธมฺมสเวโค  อุปฺปชฺชิ ฯ  ตโต เถร 
# ๑. ม. นสทโฺท นตฺถ ิ ฯ  ๒. สี. ฏีกาย จ อิสิวาตปริวาโต  ฯ  ๓. อคฺคิกฺขนฺโธปมธมฺม- 
เทสนายาติ ภวิตพฺพ  ฯ  ๔. ม. ปริปูเรตุ  ฯ  ยุ. ปูเรตุ  ฯ  
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อาห มยิ ปฏสิลฺลาเน  วีตินาเมนฺเต  น  โกจิ  มม  ปตฺุตาน  เอก  อสฺสาสฏาน  กเถสิ ฯ 
สาครสฺส หิ  โอตรณติตฺถานิ  วิย  พหนูิ  อิมสฺมึ  สาสเน  อสฺสาสการณานิ ฯ  คจฺฉานนฺท 
คนฺธกุฏิปริเวเณ  พุทฺธาสน  ป ฺาเปตฺวา  ภิกฺขุสฆ  สนฺนิปาเตหีติ ฯ  เถโร ตถา อกาสิ ฯ  
สตฺถา  พุทฺธาสนวรคโต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา ภิกฺขเว เมตฺตาย สพฺพปุพฺพภาโค นาม  เนว 
อปฺปนา  น  อุปจาโร  สตฺตาน  หิตผรณมตฺตเมวาติ  วตฺวา  อิมิสสฺา อตฺถุปฺปตฺติยา อิม 
อจฺฉราสงฺฆาตสุตฺต (๑) เทเสสิ ฯ 
        ตตฺถ  อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตนฺติ  อจฺฉราปหรณมตฺต  เทฺว  องฺคุลิโย  ปหรตฺิวา 
สทฺทกรณมตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  เมตฺตจิตฺตนฺติ  (๒)  สพฺพสตฺตาน  หิตผรณจิตฺต ฯ  อาเสวตีติ 
กถ  อาเสวติ  อาวชฺเชนฺโต  อาเสวติ  ชานนฺโต  อาเสวติ  ปสฺสนฺโต อาเสวติ 
ปจฺจเวกฺขนฺโต  อาเสวติ  จิตฺต  อธิฏหนฺโต อาเสวติ [๓] สทฺธาย อธิมุจฺจนฺโต อาเสวติ  
วิริย  ปคฺคณฺหนฺโต  อาเสวติ  สตึ  อุปฏาเปนฺโต  อาเสวติ  จิตฺต สมาทหนฺโต  อาเสวติ 
ป ฺาย ปชานนฺโต อาเสวติ อภิ ฺเยฺย อภิชานนฺโต อาเสวติ ปริ ฺเยฺย  ปรชิานนฺโต 
อาเสวติ ปหาตพฺพ ปชหนฺโต อาเสวติ ภาเวตพฺพ ภาเวนฺโต อาเสวติ  สจฺฉิกาตพฺพ  
สจฺฉิกโรนฺโต  อาเสวตีติ ฯ  อิธ ปน เมตฺตา- 
# ๑. ม. จูฬจฺฉราสงฺฆาตสุตฺต  ฯ  ๒. สี. เมตฺต จิตฺตนฺติ  ฯ  ม. เมตฺตาจิตฺตนฺติ  ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร จิตฺต อธิฏหนฺโต อาเสวตีติ ทิสฺสติ  ฯ  
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ปุพฺพภาเค หิตผรณปวตฺตมตฺเตเนว อาเสวตีติ (๑) เวทิตพฺพ ฯ (๒) 
        อริตฺตชฌฺาโนติ  อตุจฺฉชฺฌาโน  อปริจฺจตฺตชฺฌาโน  วา ฯ  วิหรตีติ  อิรยิติ วตฺตติ  
(๓)  ปาเลติ  ยเปติ  ยาเปติ  จรติ  วิหรติ ฯ  เตน วุจฺจติ วิหรตีติ ฯ อิมินา ปเทน  เมตฺต  
อาเสวนฺตสฺส  ภิกฺขุโน  อิรยิาปถวิหาโร  กถิโต ฯ  สตฺถุสาสนกโรติ สตฺถุอนุสาสนิกโร ฯ 
โอวาทปฏิกโรติ  โอวาทการโก ฯ  เอตฺถ  จ  สกึ วจน โอวาโท ปุนปฺปุน  วจน  อนุสาสนี ฯ 
สมฺมุขา  วจนมฺป  โอวาโท  เปเสตฺวา  ปรมฺมุขา วจน อนุสาสนี ฯ  โอติณฺเณ  วตฺถุสฺมึ วจน 
โอวาโท โอติณฺเณ อโนติณฺเณ วตฺถุสฺมึ วา ปน วจน  (๔) อนุสาสนี ฯ เอว วิเสโส 
เวทิตพฺโพ ฯ ปรมตฺถโต ปน โอวาโทติ วา อนุสาสนีติ วา  เอส  (๕)  เอเก  เอกตฺเถ  สเม 
สภาเค  ตชฺชาเต  ต ฺเวาติ ฯ  เอตฺถ  จ อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ 
เมตฺตจิตฺต อาเสวตีติ อิทเมว สตฺถุ สาสน ฺเจว โอวาโท จ ตสฺส กรณโต เอส สาสนกโร 
โอวาทปฏิกโรติ เวทิตพฺโพ ฯ 
        อโมฆนฺติ  อตุจฺฉ ฯ  รฏปณฺฑนฺติ  าติปริวฏฏ  ปหาย  รฏ  นิสฺสาย ปพฺพชิเตน 
ปเรส  เคหโต  ปฏลิทฺธตฺตา  ปณฺฑปาโตว  รฏปณฺโฑ  นาม  วุจฺจติ ฯ        ปริภุ ฺชตีติ (๖) 
จตฺตาโร  ปรโิภคา  เถยฺยปริโภโค  อิณปริโภโค 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๓๕/๔๓๔  ฯ  ๒. ม. เวทิตพฺโพ  ฯ  ๓. ม. ปวตฺตติ  ฯ  ๔. ม. โอติณฺเณ 
วา อโนติณฺเณ วา วตฺถุสม  ิ ตนฺติปนวเสน วจน  ฯ  ๕. ม. เอเส  ฯ  ๖. สฺยา. ภุ ฺชตีติ  ฯ  
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ทายชฺชปริโภโค  สามิปริโภโคติ ฯ  ตตฺถ  ทุสฺสีลสฺส  ปรโิภโค  เถยฺยปรโิภโค  นาม. 
สีลวโต อปจฺจเวกฺขิตปริโภโค  อิณปรโิภโค  นาม.  สตฺตนฺน  เสขาน ปริโภโค 
ทายชฺชปริโภโค นาม.    ขีณาสวสฺส  ปริโภโค  สามิปริโภโค  นาม.  ตตฺถ  อิมสฺส  
ภิกฺขุโน  อย รฏปณฺฑปริโภโค  ทฺวีหิ  การเณหิ อโมโฆ โหติ ฯ อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป 
เมตฺตจิตฺต อาเสวนฺโต  ภิกขฺุ  รฏปณฺฑสฺส  (๑) สามิโก  หุตฺวา  ปริภุ ฺชตีติปสฺส  (๑)  
อโมโฆ รฏปณฺฑปริโภโค ฯ  อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป  เมตฺตจิตฺต  อาเสวนฺตสฺส  ภิกฺขุโน 
ทินฺนทาน  มหิทฺธิย  (๒)  โหติ มหปฺผล มหานิสส มหาชุติก มหาวิปฺผารนฺติปสฺส 
อโมโฆ  รฏปณฺฑปริโภโค ฯ  โก  ปน  วาโท  เย  น  พหุลกีโรนฺตีติ  เย  ปน  อิม เมตฺตจิตฺต  
พหุล  อาเสวนฺติ  ภาเวนฺติ ปุนปฺปุน กโรนฺติ เต อโมฆ รฏปณฺฑ ปริภุ ฺชนฺตีติ  เอตฺถ  
วตฺตพฺพเมว ฯ  (๓)  เอวรปูา  หิ ภิกฺขู รฏปณฺฑสฺส สามิโน อนณา ทายาทา หุตฺวา 
ปริภุ ฺชนฺตีติ ฯ 
                                ตติย  ฯ 
        จตุตฺเถ  ภาเวตีติ  อุปฺปาเทติ  วฑฺเฒติ ฯ  
                                จตุตฺถ  ฯ 
# ๑. ม. สามโิก หุตฺวา อณโณ หุตฺวา ทายาโท ปริภุชตีติปสฺส  ฯ  ๒. ม. มหฏ ิย  ฯ 
# ๓. ม. วตฺตพฺพเมว กึ  ฯ  
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        ป ฺจเม  มนสิกโรตีติ มนสฺมึ  กโรติ ฯ  เสส  อิเมสุ  ทฺวีสุป  ตติเย  วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพ ฯ  โย  หิ อาเสวติ  อยเมว  ภาเวติ  อย  มนสิกโรติ ฯ  เยน  จิตฺเตน  อาเสวติ  
เตเนว ภาเวติ  เตน  มนสกิโรติ ฯ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปน  ยาย  ธมมฺธาตุยา  สุปฏิวิทฺธตฺตา 
เทสนาวิลาสสมฺปนฺโน  (๑)  นาม  โหติ  ตสฺสา  สปุฏิวิทฺธตฺตา  อตฺตโน เทสนาวิลาส 
ธมฺมิสฺสริยต  ปฏิสมฺภิทาปเภทกุสลต  อปฺปฏิหตสพฺพ ฺ ุตาณต ฺจ นิสฺสาย เอกกฺขเณ 
อุปฺปนฺน เอกจิตฺตเมว ตีหิ โกฏาเสหิ วิภชิตฺวา ทสฺเสตีติ ฯ (๒) 
                                        ป ฺจม  ฯ 
        ฉฏเ เย เกจีติ อนิยามิตวจน ฯ อกุสลาติ เอเตส นิยามิตวจน ฯ เอตฺตาวตา สพฺพากุสลา 
อเสสโต ปริยาทินฺนา โหนฺติ ฯ อกุสลภาคิยา อกุสลปกฺขิกาติ อกุสลานเมเวต นาม ฯ 
อกุสลาเยว  หิ  เอกจฺเจ  อกุสลา (๓) สหชาตวเสน เอกจฺเจ อุปนิสฺสยวเสน ภชนฺติ  เจว  
เตส ฺจ  ปกขฺา  ภวนฺตีติ  อกุสลภาคิยา อกุสลปกฺขิกาติ วุจฺจนฺติ ฯ สพฺเพ  เต 
มโนปุพฺพงฺคมาติ  มโน  ปุพฺพ ปมตร คจฺฉติ เอเตสนฺติ มโนปพฺุพงฺคมา ฯ  เอเต  หิ  กิ ฺจาป 
มเนน  สทฺธึ  เอกุปฺปาทเอกวตฺถุกเอกนิโรธเอการมฺมณา โหนฺติ  ยสฺมา  ปน  เตส  มโน 
อุปฺปาทโก  การโก ชนโก สมุฏาปโก นิพฺพตฺตโก ตสฺมา 
# ๑. ม. เสนาวิลาสปฺปตฺโต  ฯ  ๒. ม. ทสฺเสสีติ  ฯ  ๓. ม. ย.ุ อกสุล  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา ๙๖ 
 
มโนปุพฺพงฺคมา นาม โหนฺติ ฯ 
        ปม  อุปฺปชฺชตีติ  ยถา  นาม  ราชา  นิกฺขนฺโตติ  วุตฺเต  ราชาเยว นิกฺขนฺโต  [๑] เสสา 
ราชเสนา  (๒)  นิกฺขนฺตา  อนิกฺขนฺตาติ ปุจฺฉิตพฺพการณ นตฺถิ สพฺพา  นิกฺขนฺตาเตฺวว 
ป ฺายนฺติ  เอวเมว  มโน  อุปฺปนฺโนติ วุตฺตกาลโต (๓) ปฏาย  อวเสสา  
สหชาตสสฏสมฺปยุตฺตา  อุปฺปนฺนา น อุปฺปนฺนาติ ปุจฺฉิตพฺพการณ นตฺถิ  สพฺเพ  เต 
อุปฺปนฺนาเตฺวว  ป ฺายนฺติ ฯ  เอตมตฺถวสมฺปฏิจฺจ (๔)  เตหิ สสฏสมฺปยุตฺโต 
เอกุปฺปาเทกนิโรโธป สมาโน มโน เตส ธมฺมาน ปม อุปฺปชฺชตีติ วุตฺโต ฯ 
        อนฺวเทวาติ อนุเทว สเหว เอกโตเยวาติ อตฺโถ ฯ พฺย ฺชนจฺฉาย ปน คเหตฺวา ปม  
จิตฺต  อุปฺปชฺชติ  ปจฺฉา  เจตสิกาติ  น  คเหตพฺพ ฯ  อตฺโถ หิ ปฏสิรณ น พฺย ฺชน ฯ 
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏา มโนมยาติ คาถายป เอเสว นโย ฯ 
                                ฉฎ  ฯ 
        สตฺตเม  กุสลาติ  จตุภูมิกาป  กุสลา  ธมฺมา  กถิตา ฯ  เสส  ฉฏเ 
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ 
                                สตฺตม  ฯ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร  ราชาเยว  นิกฺขนฺโตติ  ทิสฺสติ  ฯ  ๒. กตฺถจิ. ราชปริสา  ฯ 
# ๓. กตฺถจิ. ตสฺส  อุปฺปาทกาลโต  ฯ  ๔. กตฺถจิ. เอตมตฺถ  สมฺปฎิจฺฉ  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  อจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา หนา ๙๗ 
 
        อฏเม  ยถยิท  ภิกฺขเว  ปมาโทติ  เอตฺถ  ภิกฺขเวติ  อาลปน  ยถา อย ปมาโทติ อตฺโถ ฯ 
 ปมาโทติ ปมชฺชนากาโร ฯ วุตฺตเ ฺหต ตตฺถ กตโม ปมาโท กายทุจฺจริเต วา วจีทุจฺจริเต วา 
 มโนทุจฺจริเต วา ป ฺจสุ วา กามคุเณสุ จิตฺตสฺส โวสฺสคฺโค โวสฺสคฺคานุปฺปทาน กุสลาน วา 
 ธมฺมาน ภาวนาย อสกฺกจฺจกิริยตา  อสาตจฺจกิริยตา (๑) อนฏ ิตกิริยตา โอลนีวุตฺติตา 
 นิกฺขิตฺตจฺฉนฺทตา  นิกฺขิตฺตธุรตา  (๒) อนาเสวตา อภาวนตา อพหุลีกตา (๒)  อนธิฏาน 
 อนนุโยโค ปมาโท โย เอวรโูป ปมาโท ปมชชฺนา ปมชชฺิตตฺต อย วุจฺจติ ปมาโทติ ฯ (๓) 
        อุปฺปนนฺา  จ  กุสลา  ธมฺมา  ปรหิายนฺตีติ  อิท ฌานวิปสฺสนาน วเสน วุตฺต ฯ มคฺคผลาน 
ปน สกึ อุปฺปนฺนาน ปุน ปริหาน นาม นตฺถิ ฯ 
                                        อฏม  ฯ 
        นวเม อปฺปมาโท ปมาทปฏิปกฺขวเสน วิตฺถารโต เวทิตพฺโพ ฯ 
                                        นวม  ฯ 
        ทสเม โกสชฺชนฺติ กสุีตภาโว ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ 
                                        ทสม  ฯ 
        อจฺฉราสงฺฆาตวคฺโค  ฉฏโ  ฯ 
# ๑. ม. อนฏ ิตกิริยตา  ฯ  ๒. สี. ม. นกิฺขิตฺตธุรตา อนธิฏาน อนนุโยโค อนาเสวนา 
อภาวนา อพหุลีกมฺม  ฯ  ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๘๖๓/๔๒๗  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา ๙๘ 
 
                        วีริยารมฺภาทิวคฺควณฺณนา 
        สตฺตมสฺส ปเม วิริยารมฺโภติ จตุกิจฺจสฺส สมฺมปฺปธานวิริยสฺส อารมฺโภ 
ปคฺคหิตปริปุณฺณวิริยตาติ (๑) อตฺโถ ฯ 
                                        ปม  ฯ 
        ทุติเย มหิจฺฉตาติ มหาโลโภ ฯ ย สนฺธาย วุตฺต                ตตฺถ กตมา มหิจฺฉตา 
 อิตรีตเรหิ จีวรปณฺฑปาตเสนาสน คิลานปจฺจยเภสชฺชปรกิฺขาเรหิ ป ฺจหิ วา กามคุเณหิ 
 อสนฺตุฏสฺส ภิยฺโยกมฺยตา ยา เอวรูปา อิจฺฉา อิจฺฉาคต (๒) มหิจฺฉตา ราโค สาราโค 
จิตฺตสฺส สาราโค ฯ อย วุจฺจติ มหิจฺฉตาติ ฯ (๓) 
                                        ทุติย  ฯ 
        ตติเย  อปฺปจฺฉตาติ  อโลโภ ฯ  อปฺปจฺฉสฺสาติ  อนิจฺฉสฺส ฯ  เอตฺถ  หิ พฺย ฺชน  สาวเสส 
วิย อตฺโถ ปน นิรวเสโส ฯ น หิ อปฺปมตฺติกาย อิจฺฉาย อตฺถิภาเวน โส  อปฺปจฺโฉติ  วุตฺโต  
อิจฺฉาย  ปน  อภาเวน  ปุนปฺปุน  อาเสวิตสฺส อโลภสฺเสว ภาเวน อปฺปจฺโฉติ วุตฺโต ฯ 
        อปเจตฺถ  อตฺริจฺฉตา  ปาปจฺฉตา มหิจฺฉตา อปฺปจฺฉตาติ อย เภโท เวทิตพฺโพ ฯ ตตฺถ 
สกลาเภ  วตฺตเต (๔) ปรลาเภ  ปตฺถนา  อตฺริจฺฉตา  นาม  ตาย สมนฺนาคตสฺส เอกภาชเน  
ปกฺกปูเวป  อตฺตโน 
# ๑. ม. อารทฺธปคฺคหิตปริปุณฺณวีริยตาติ  ฯ  ๒. ม. อิจฺฉาคตา  ฯ  ๓. อภิ. วิ. 
๓๕/๘๖๖-๗/๔๗๓   ฯ  ๔. ม. อติตฺตสฺส  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  วีริยารมฺภาทิวคฺควณฺณนา หนา ๙๙ 
 
ปตฺเต  ปกฺขิตฺเต น  สุปกฺโก วิย ขุทฺทโก วิย จ  ขายติ  เสฺวว  ปรสฺส  ปตฺเต  ปกฺขิตฺโต  
สุปกฺโก  วิย  มหนฺโต  วิย จ ขายติ ฯ อสนฺตคุณปกาสนตา (๑) ปน  ปฏิคฺคหเณ  จ 
อมตฺต ฺ ุตา  ปาปจฺฉตา  นาม  สาป อิเธกจฺโจ  อสฺสทฺโธ  สมาโน  สทโฺธติ ม ชโน 
ชานาตูติอาทินา  นเยน อภิธมฺเม อาคตาเยว  ตาย  สมนฺนาคโต  ปุคฺคโล  โกห ฺเ  
ปติฏาติ ฯ  สนฺตคุณปกาสนตา (๒) ปน  ปฏิคฺคหเณ  จ  อมตฺต ฺ ุตา  มหิจฺฉตา  นาม 
สาป  อิเธกจฺโจ  สทฺโธ สมาโน  สทฺโธติ  ม  ชโน  ชานาตูติ  อิจฺฉติ  สีลวา  สมาโน  
สีลวาติ  ม  ชโน ชานาตูติ  อิมินา นเยน อาคตาเยว ฯ ตาย สมนฺนาคโต ปุคฺคโล 
ทุสฺสนฺตปฺปโย (๓) โหติ วิชาตมาตาปสฺส จิตฺต คเหตุ  น สกโฺกติ ฯ เตเนต วุจฺจติ 
                อคฺคิกฺขนฺโธ สมุทฺโท จ    มหิจฺโฉ จาป ปุคฺคโล 
                สกเฏน ปจฺจเย เทนฺเต (๔)  ตโยเปเต อตปฺปยาติ ฯ (๕) 
        สนฺตคุณนิคุหนตา  ปน ปฏิคฺคหเณ จ มตฺต ฺ ุตา อปฺปจฺฉตา นาม ตาย 
สมนฺนาคโต ปุคฺคโล  อตฺตนิ  วิชชฺมานป  คุณ  ปฏจฺิฉาเทตุกามตาย  สทฺโธ สมาโน 
สทฺโธติ ม  ชโน  ชานาตูติ  น  อิจฺฉติ ฯ  สลีวา  ปวิวิตฺโต  พหุสฺสโุต 
# ๑. ม. อสนฺตคุณสมฺภาวนตา  ปน  ฯ  ๒. ม. สนฺตคุณสมฺภาวตา  ฯ 
# ๓. ม. ทุสสฺนตฺตปฺปโย  ฯ  ๔. ม. เทนฺตุ  ฯ  ๕. ม. อตปฺปยาติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 100 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  ๑๐๐ 
 
อารทฺวีริโย สมาธิสมฺปนฺโน  ป ฺวา  ขีณาสโว  สมาโน  ขีณาสโวติ  ม  ชโน  ชานาตูติ 
น อิจฺฉติ เสยฺยถาป มชฺฌนฺติกตฺเถโร ฯ 
        เถโร  กริ  มหาขีณาสโว  อโหส ิ ปตฺตจีวร  ปนสฺส  ปาทมตฺตเมว  อคฺฆติ ฯ โส 
อโสกสฺส  ธมฺมร ฺโ  วิหารมหทิวเส  สฆตฺเถโร  อโหสิ  อถสฺส  อติลูขภาว ทิสฺวา 
มนุสฺสา  ภนฺเต  โถก  พหิ  โหถาติ  อาหสุ ฯ  เถโร  มาทิเส  ขีณาสเว  ร ฺโ  สงฺคห  
อกโรนฺเต  อ ฺโ  โก กรสิฺสตีติ ปวิย นิมุชชฺิตฺวา สฆตฺเถรสฺส อุกฺขิปต  ปณฺฑ  
คณฺหนฺโตเยว  อุมฺมุชชฺิ ฯ เอว ขีณาสโว สมาโน ขีณาสโวติ ม  ชโน  ชานาตูติ  น  อิจฺฉติ ฯ 
เอว  อปฺปจฺโฉ  จ  ปน  ภิกฺขุ  อนุปฺปนนฺลาภ อุปฺปาเทติ  อุปฺปนฺน  วา  (๑)  ถาวร  กโรติ 
ทายกาน จิตฺต อาราเธติ ฯ ยถา ยถา หิ  โส  อตฺตโน  อปฺปจฺฉตาย  อปฺป  คณฺหาติ  ตถา  ตถา 
ตสฺส  วตฺเต  ปสนฺนา มนุสฺสา พหู เทนฺติ ฯ 
        อปโรป   จตุพฺพิโธ   อปฺปจฺโฉ   ปจฺจยอปฺปจฺโฉ   ธุตงฺคอปฺปจฺโฉ ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ  
อธิคมอปฺปจฺโฉติ ฯ  ตตฺถ  จตูสุ  ปจฺจเยสุ  อปฺปจฺโฉ ปจฺจยอปฺปจฺโฉ  นาม.  โส  ทายกสฺส  
วส  ชานาติ  เทยฺยธมฺมสฺส  วส  ชานาติ อตฺตโน  ถาม  ชานาติ ฯ  ยทิ ห ิเทยฺยธมฺมา 
# ๑. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิ ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  วีริยารมฺภาทิวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๑ 
 
พหู โหนฺติ ทายโก อปฺป (๑) ทาตุกาโม ทายกสฺส  วเสน  อปฺป  (๒)  คณฺหาติ ฯ  เทยฺยธมฺโม 
อปฺโป  ทายโก  พหุ    ทาตุกาโม เทยฺยธมฺมสฺส  วเสน  อปฺป  คณฺหาติ ฯ  เทยฺยธมฺโมป  
พหุ  ทายโกป พหุ   ทาตุกาโม อตฺตโน ถาม ตฺวา ปมาณเมว (๓) คณฺหาติ ฯ 
        ธุตงฺคสมาทานสฺส อตฺตนิ อตฺถิภาว น ชานาเปตุกาโม ธุตงฺคอปฺปจฺโฉ นาม. ตสฺส 
วิภาวนตฺถ  อิมานิ  วตฺถูนิ  โสสานิกมหากุมารกสฺสปตฺเถโร  กริ สฏ ิวสฺสานิ สุสาเน วสิ 
อ ฺโ เอกภิกฺขุป น อ ฺาสิ ฯ เตเนวาห 
                สสุาเน สฏ ิ วสฺสานิ    อพฺโพกิณฺณ วสามห 
                ทติุโย ม น ชาเนยฺย    อโห โสสานิกุตฺตโมติ ฯ 
        เจติยปพฺพเต  เทฺว  ภาติกตฺเถรา  วสึสุ ฯ  กนฏิโ  อุปฏาเกน  เปสิเต อุจฺฉุขณฺฑิเก (๔) 
คเหตฺวา  เชฏกสฺส  สนฺติก อคมาสิ ปริโภค ภนฺเต กโรถาติ ฯ เถรสฺส  จ ภตฺตกิจฺจ กตฺวา 
มุขวิกฺขาลนกาโล อโหส ิฯ โส อล อาวุโสติ อาห ฯ กจฺจิ ภนฺเต  เอกาสนิกตฺถาติ  อาห ฯ 
อาหร  อาวุโส  อุจฺฉุขณฺฑิเกติ  (๕) ปณฺณาส  วสฺสานิ  เอกาสนิโก  สมาโนป  ธุตงฺค  
นิคุหมาโน  ปริโภค  กตฺวา  มุข  วิกฺขาเลตฺวา ปุน ธุตงฺค อธิฏาย คโต ฯ 
# ๑. ม. เทยฺยธมฺโม พหุ โหติ  ฯ  ๒. ม. อปฺปมตฺตก  ฯ ๓. ม. ปมาเณเนว  ฯ 
# ๔. สี. อุจฺฉุภณฺฑิก  ฯ  ม. อุจฺฉุขณฺฑก  ฯ  ๕. ม. อุจฺฉุขณฺฑิกนฺติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา ๑๐๒ 
 
        โย  ปน  สาเกตติสฺสตฺเถโร  วิย  พหุสฺสุตภาว  ชานาเปตุ   น  อิจฺฉติ  อย 
ปริยตฺติอปฺปจฺโฉ นาม.  เถโร  กิร  ขโณ  นตฺถีติ  อุทฺเทสปริปุจฺฉาสุ  โอกาส อกโรนฺโต  กทา 
มรณกฺขณ  ภนฺเต  ลภิสฺสถาติ  โจทิโต  คณ  วิสฺสชฺเชตฺวา กณิการวาลิกสมุทฺทวิหาร  คโต ฯ 
ตตฺถ  อนฺโตวสฺส  เถรนวมชฺฌิมาน อุปกาโร หุตฺวา มหาปวารณาย อุโปสถทิวเส ธมฺมกถาย 
ชนปท โขเภตฺวา คโต ฯ 
        โย  ปน  โสตาปนฺนาทีสุ  อ ฺตโร  หุตฺวา  โสตาปนฺนาทิภาว  ชานาเปตุ  น  อิจฺฉติ อย 
อธิคมอปฺปจฺโฉ  นาม  ตโย กุลปุตฺตา (๑) วิย ฆฏีการภุมฺภกาโร (๒) วิย  จ ฯ  อิมสฺมึ  ปนตฺเถ 
ลทฺธาเสวเนน พลวอโลเภน สมนฺนาคโต เสโขป ปุถุชชฺโนป อปฺปจฺโฉติ เวทิตพฺโพ ฯ 
                                        ตติย  ฯ 
        จตุตฺเถ  อสนฺตุฏ ิตาติ  อสนฺตุฏเ  ปุคฺคเล  เสวนฺตสฺส  ภชนฺตสฺส ปยิรปุาสนฺตสฺส 
อุปฺปนฺโน อสนฺโตสสงฺขาโต โลโภ ฯ 
                                        จตุตฺถ  ฯ 
        ป ฺจเม  สนฺตุฏ ิตาติ  สนฺตุฏเ  ปคฺุคเล  เสวนฺตสฺส  ภชนฺตสฺส ปยิรุปาสนฺตสฺส  
อุปฺปนฺโน   อโลภสงฺขาโต   สนโฺตโส ฯ   สนฺตุฏสฺสาติ อิตรีตรปจฺจยสนฺโตเสน  
สมนฺนาคตสฺส ฯ  โส 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๓๖๑/๓๘๖  ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๔๐๓/๓๗๔  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  วีริยารมฺภาทิวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๓ 
 
ปเนส  สนฺโตโส  ทฺวาทสวิโธ  โหติ ฯ  เสยฺยถีท  จีวเร  ยถาลาภสนฺโตโส  ยถาพลสนฺโตโส 
ยถาสารุปฺปสนฺโตโสติ  ติวิโธ ฯ เอว ปณฺฑปาตาทีสุ ฯ 
        ตสฺสาย  ปเภทสวณฺณนา  อิธ  ภิกฺขุ  จีวร  ลภติ  สุนฺทร  วา  อสุนฺทร วา ฯ  โส  เตเนว 
ยาเปติ  อ ฺ  น  ปตฺเถติ  ลภนฺโตป น คณฺหาติ ฯ อยมสฺส จีวเร  ยถาลาภสนฺโตโส ฯ 
อปโร  (๑) ปน ปกติทุพฺพโล  วา โหติ อาพาธชราภิภูโต วา  ครุจีวร  ปารุปนโฺต  (๒) 
กิลมติ ฯ โส สภาเคน ภิกฺขุนา สทฺธึ ต ปริวตฺเตตฺวา (๓) ลหุเกน  ยาเปนฺโตป  สนฺตุฏโว 
โหติ ฯ อยมสฺส  จีวเร  ยถาพลสนฺโตโส ฯ  อปโร ปณีตปจฺจยลาภี  โหติ ฯ  
โสมารปฏฏจีวราทีน (๔)  อ ฺตร  มหคฺฆ ลภิตฺวา พหูนิ วา ปน  จีวรานิ  ลภิตฺวา  อิท  
เถราน  จิรปพฺพชิตาน  อิท พหุสฺสุตาน อนุรูป อิท  คิลานาน  อิท  อปฺปลาภนี (๕)โหตูติ 
ทตฺวา  เตส  ปุราณจีวร วา สงฺการกูฏาทิโต  วา  อาปณนฺตริกานิ  (๖)  อุจฺจินิตฺวา  เตหิ 
สงฺฆาฏึ  กตฺวา ธาเรนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ ฯ อยมสฺส จีวเร ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ 
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  ปณฺฑปาต  ลภติ  ลขู  วา  ปณีต  วา  ฯ โส เตเนว ยาเปติ  อ ฺ 
น  ปฏเติ ลภนฺโตป น 
# ๑. ม. อถ  ฯ  ๒. กตฺถจิ. ธาเรนฺโต  ฯ  ๓. ส.ี ม. ปริวตฺเตตฺวา  ฯ   ๔. ม. โส 
ปฏฏจีวราทีน  ฯ  ๕. ม. อปฺปลาภาน  ฯ  ๖. ม. นนตฺกาน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา ๑๐๔ 
 
คณฺหาติ ฯ อยมสฺส ปณฺฑปาเต ยถาลาภสนฺโตโส ฯ โย ปน อตฺตโน  ปกติวิรทฺุธ  วา 
พฺยาธิวิรุทฺธ  วา ปณฺฑปาต ลภติ เยน (๑) ปริภุตฺเตน อผาสุ  โหติ  โส  สภาคสฺส ภิกฺขุโน ต 
ทตฺวา ตสฺส หตฺถโต สปปฺายโภชน ภุ ฺชิตฺวา สมณธมฺม  กโรนฺโตป  สนฺตุฏโว โหติ ฯ 
อยมสฺส ปณฺฑปาเต ยถาพลสนฺโตโส ฯ อปโร พหุ  ปณีตปณฺฑปาต ลภติ ฯ โส ต จีวร วิย 
จิรปพฺพชิต(๒) พหุสฺสุตอปฺปลาภคิลานาน  ทตฺวา เตส  วา  สนติฺกา (๓) ปณฺฑาย  วา 
จริตฺวา มิสฺสกาหาร ภุ ฺชนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ ฯ อยมสฺส ปณฺฑปาเต 
ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ 
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ  เสนาสน  ลภติ  มนาป  วา  อมนาป  วา  โส  เตน เนว โสมนสฺส  น  
ปฏิฆ (๔) อุปฺปาเทติ อนฺตมโส ติณสนฺถารเกนาป ยถาลทฺเธเนว ตุสฺสติ ฯ  อยมสฺส  เสนาสเน 
ยถาลาภสนฺโตโส ฯ โย  ปน  อตฺตโน  ปกติวิรุทฺธ วา พฺยาธิวิรุทฺธ  วา  เสนาสน  ลภติ  
ยตฺถสฺส  วสโต  อผาสุ  โหติ  โส ต สภาคสฺส ภิกฺขุโน  ทตฺวา  ตสฺส  สนฺตเก  
สปฺปายเสนาสเน  วสนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ ฯ อยมสฺส เสนาสเน ยถาพลสนฺโตโส ฯ 
        อปโร  มหาปุ ฺโ  เลณมณฺฑปกูฏาคาราทีนิ  พหูนิ  
# ๑. ม. เยนสฺส  ฯ  ๒. ม. เถรจิรปพฺพชติ...  ฯ เอวมุปริป  ฯ  ๓. สี. สนฺตก  ฯ ม. เสสก  ฯ 
# ๔. ม. โทมนสฺส  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  วีริยารมฺภาทิวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๕ 
 
ปณีตเสนาสนานิ  ลภติ ฯ โส  ตานิป  จีวรานิ (๑) วิย จิรปพฺพชิตพหุสฺสุตอปฺปลาภคิลานาน 
ทตฺวา ยตฺถ กตฺถจิ วสนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ ฯ  อยมสฺส  เสนาสเน  ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ 
โยป อุตฺตมเสนาสน  นาม  ปมาทฏาน  ตตฺถ นิสนิฺนสฺส  ถีนมทิฺธ  โอกกฺมติ นิทฺทาภิภูตสฺส 
ปน ปฏิพุชฌฺโต ปาปวิตกฺกา ปาตุภวนฺตีติ ปฏิส ฺจิกฺขิตฺวา ตาทิส เสนาสน  ปตฺตมฺป  น  
สมฺปฏิจฺฉติ  โส  ต ปฏิกฺขิปตฺวา อพฺโภกาเสสุ รุกฺขมูลาทีสุ (๒) วสนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ ฯ 
อยมสฺส เสนาสเน ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ 
        อิธ  ปน  ภิกฺขุ เภสชชฺ ลภติ ลูข วา ปณีต วา โส ย ลภติ เตเนว ตุสฺสติ อ ฺ  น  ปตฺเถติ  
ลภนฺโตป  น  คณฺหาติ ฯ  อยมสฺส คิลานปจฺจเย ยถาลาภสนฺโตโส ฯ โย  ปน  เตเลน  อตฺถโิก  
ผาณิต  ลภติ  โส  ต  สภาคสฺส  ภิกฺขุโน ทตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต  เตล  คเหตฺวา  อ ฺเทว วา 
ปริเยสิตฺวา เภสชฺช กโรนฺโตป สนฺตุฏโว โหติ ฯ อยมสฺส คิลานปจฺจเย ยถาพลสนฺโตโส ฯ 
        อปโร  มหาปุ ฺโ  พหุ    เตลผาณิตาทิปณีตเภสชฺช  (๓)  ลภติ ฯ  โส  ต  จีวร วิย 
จิรปพฺพชิตพหุสฺสุตอปฺปลาภคิลานาน  ทตฺวา 
# ๑. ม. ตานิ จีวราทีนิ  ฯ  ๒. ม. อพฺโภกาสรุกฺขมูลาทีสุ  ฯ  ๓. ม. เตลมธุผาณิตาทิ 
ปณีตเภสชฺช  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๐๖ 
 
เตส  อาภเตน  เยน  เกนจิ ยาเปนฺโตป  สนฺตุฏโว  โหติ ฯ  โย ปน เอกสฺม ึภาชเน 
มุตฺตหรีฏก เปตฺวา เอกสฺมึ  จตุมธุร  คณฺหถ  ภนฺเต  ยทิจฺฉสีติ  (๑) วุจฺจมาโน สจสฺส 
เตสุ อ ฺตเรนป โรโค วูปสมฺมติ  อถ  มุตฺตหรีฏก  นาม พุทฺธาทีหิ วณฺณิตนฺติ จตุมธุร 
ปฏิกฺขิปตฺวา มุตฺตหรีฏเกน  เภสชฺช  กโรนฺโตป  ปรมสนฺตุฏโว  โหติ ฯ  อยมสฺส  
คิลานปจฺจเย ยถาสารุปฺปสนฺโตโส ฯ  อิเมส  ปน  ปจฺเจกปจฺจเยสุ  (๒)  ติณฺณ  ติณฺณ  
สนฺโตสาน ยถาสารุปฺปสนฺโตโส อคฺโค ฯ 
                                        ป ฺจม  ฯ 
        ฉฏสตฺตเมสุ อโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการา เหฏา วุตฺตลกฺขณาว ฯ 
เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ 
                                        ฉฏสตฺตม  ฯ 
        อฏเม   ฯ  อสมฺปช ฺนฺติ  อสมฺปชานภาโว  โมหสฺเสต  อธิวจน ฯ 
อสมฺปชานสฺสาติ อชานนฺตสฺส มูฬฺหสฺส ฯ 
                                        อฏม  ฯ 
        นวเม  สมฺปช ฺนฺติ  สมฺปชานภาโว  ป ฺาเยต  นาม ฯ สมฺปชานสสฺาติ 
สมฺปชานนฺตสฺส ฯ 
                                        นวม  ฯ 
# ๑. ม. ยทิจฺฉกนฺติ  ฯ  ๒. กตฺถจิ. อิเมสุ ปน จตูสุ ปจฺจเยสุ  ฯ ๓. ม. สมฺมฬุหฺสฺส  ฯ 
กตฺถจิ. ปมุฬหฺสฺส  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  วีริยารมฺภาทิวคฺควณฺณนา หนา ๑๐๗ 
 
        ทสเม  ปาปมิตฺตตาติ  ยสฺส  ปาปา  ลามกา  มิตฺตา  โส ปาปมิตฺโต ฯ ปาปมิตฺตสฺส  
ภาโว  ปาปมิตฺตตา  เตนากาเรน  ปวตฺตาน  จตุนฺน  ขนฺธานเมเวต นาม ฯ วุตฺตมฺป เจต 
        ตตฺถ กตมา ปาปมิตฺตตา เย เต ปุคฺคลา อสฺสทฺธา  ทุสฺสีลา อปฺปสฺสุตา มจฺฉริโน 
ทุปฺป ฺา ฯ ยา เตส เสวนา นิเสวนา สเสวนา ภชนา สมฺภชนา ภตฺติ สมฺภตฺติ 
สมฺปวงฺกตา ฯ อย วุจฺจติ ปาปมิตฺตตาติ ฯ (๑) 
                                        ทสม  ฯ 
                วีรยิารมฺภาทิวคฺโค สตฺตโม  ฯ 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๑๘/๔๘๖  ฯ  
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                                * เลมที่  ๑๓  หนา ๑๐๘ 
 
                        กลฺยาณมิตฺตตาทิวคฺควณฺณนา 
        อฏมสฺส  ปเม กลยฺาณมิตฺตตาติ กลฺยาณา มิตฺตา อสฺสาติ กลฺยาณมิตฺโต 
ตสฺส ภาโว กลฺยาณมิตฺตตา ฯ เสส วุตฺตปฏิปกฺขนเยน เวทิตพฺพ ฯ 
                                        ปม ฯ 
        ทุติเย  อนุโยโคติ  โยโค ปโยโค ฯ อนนุโยโคติ อโยโค อปฺปโยโค ฯ 
อนุโยคาติ  อนุโยเคน ฯ  อนนุโยคาติ อนนุโยเคน ฯ กุสลาน ธมฺมานนฺติ จตุภูมิกกุสลาน 
ธมฺมาน ฯ 
                                        ทุติย  ฯ 
        ตติเย  อุตฺตานตฺถเมว ฯ 
                                        ตติย  ฯ 
        จตุตฺเถ  โพชฺฌงฺคาติ  พุชฺฌนกสตฺตสฺส  องฺคภูตา  สตฺต ธมฺมา ฯ ยาย วา 
ธมฺมสามคฺคิยา  โส  พุชฌฺติ วฏฏโต (๑) วา วุฏาติ จตุสจฺจธมฺม วา สจฺฉิกโรติ ฯ 
ตสฺสา  โพธิยา  องฺคภูตาติป  โพชฌฺงฺคา ฯ  โพชฌฺงฺคาติ  เกนตฺเถน  โพชฺฌงฺคา 
พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  อนุพุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา  ปฏิพุชฺฌนฺคีติ (๒) โพชฌฺงฺคา  ฯ 
สมฺพุชฺฌนฺคีติ (๕) โพชฌฺงฺคา. โพธาย  สวตฺตนฺตีติ โพชฺฌงฺคาติ . (๖)  เอว ปเนต ปท 
วิภตฺตเมว ฯ 
                                        จตุตฺถ  ฯ 
# ๑.ม. สมฺโมหนิทฺทาโต  ฯ  ๒. ม. พุชฺฌนฺตีติ  ฯ  ๓. ม. อนุพุชฌฺนฺตีติ  ฯ 
# ๔. ม. ปฏพุิชฺฌนฺตีติ  ฯ  ๕. ม. สมฺพุชฺฌนฺตีติ  ฯ  ๖. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๕๗/๔๖๓  ฯ  
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        ป ฺจเม  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺตีติ  อิมินา  ปเทน  โพชฺฌงฺคาน 
ยาถาวสรสภูมิ  นาม  กถติา ฯ  สา  ปเนสา  จตุพฺพิธา  โหติ  วิปสฺสนา 
วิปสฺสนาปาทกชฺฌาน  มคฺโค  ผลนฺติ ฯ  ตตฺถ  วิปสฺสนาย  อุปฺปชฺชนกาเล  โพชฺฌงฺคา 
กามาวจรา  โหนฺติ  วิปสฺสนาปาทกชฺฌานมฺหิ  อุปฺปชฺชนกาเล  รปูาวจรา อรูปาวจรา 
มคฺคผเลสุ  อุปฺปชฺชนกาเล  โลกุตฺตรา ฯ  อิติ  อิมสมฺึ สุตฺเต โพชฌฺงฺคา จตุภูมิกา 
กถิตา ฯ   
                                                ป ฺจม  ฯ 
        ฉฏสสฺ อตฺถุปฺปตฺติโก (๑) นิกฺเขโป ฯ อตฺถปฺุปตฺติย ฺเจต (๒) นิกฺขิตฺต ฯ สมฺพหุลา 
กิร  ภิกฺขู  ธมมฺสภาย  สนฺนิสินฺนา ฯ  เตส  อนฺตเร พนฺธุลมลฺลเสนาปตึ  อารพฺภ อย กถา 
อุทปาทิ อาวุโส อสุก นาม กุล ปุพฺเพ พหุาติก อโหสิ พหุปกขฺ อิทานิ  อปฺปาติก  
อปฺปปกฺข  ชาตนฺติ ฯ  อถ  ภควา  เตส  จิตฺตวาร  (๓)  ตฺวา มยิ  คเต  มหตี  เทสนา  
ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมฺม  ธมฺมสภาย  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน  นิสีทิตฺวา 
กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนสิินฺนาติ อาห ฯ  อถ  (๔) ภควา อ ฺา 
คามนิคมาทิกถา นตฺถิ อสุก ปน (๕) กุล ปุพฺเพ พหุาติก อโหสิ  พหุปกขฺ  อิทานิ  
อปฺปาติก  อปฺปปกฺข  ชาตนฺติ วทนฺตา นิสินฺนมฺหาติ ฯ สตฺถา  อิมิสฺสา  อตฺถุปฺปตฺติยา 
# ๑. ส.ี ม. อฏ ุปฺปตฺติโต  ฯ  ๒. สี. ม. อฏ ุปฺปติย เหต  ฯ  ๓. ม. จิตฺตจาร  ฯ 
เอวมุปรป  ฯ  ๔. ม. อถสทฺโท น ทิสฺสติ  ฯ  ๕. ม. นาม  ฯ  
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อปฺปมตฺติกา เอสา ภิกฺขเว ปริหานีติ อิท สุตฺต อารภิ ฯ   
        ตตฺถ  อปฺปมตฺติกาติ  ปริตฺตา  ปรตฺิตปฺปมาณา ฯ  เอตาย  หิ  ปริหานิยา สคฺคโต 
วา  มคฺคโต  วา  ปริหานิ  นาม  นตฺถิ  ทิฏธมฺมิกปริหานิมตฺตเมเวตนฺติอาทิมาห ฯ 
เอต  ปติกิฏนฺติ  เอต  ปจฺฉิม  เอต  ลามก ฯ  ยทิท  ป ฺาปริหานีติ ยา เอสา มม  สาสเน  
กมฺมสฺสกตป ฺาย  ฌานป ฺาย  วิปสฺสนาป ฺาย  มคฺคป ฺาย ผลป ฺาย จ 
ปริหานิ เอสา ปจฺฉิมา เอสา ลามกา เอสา ฉฑฺฑนียาติ อตฺโถ ฯ 
                                        ฉฏ  ฯ 
        สตฺตมป  อตฺถปฺุปตฺติยเมว  (๑) กถิต ฯ  ธมฺมสภาย  กิร  นสิินฺเนสุ ภิกฺขุสเฆสุ  เอกจฺเจ 
เอวมาหสุ  อสุก  นาม กลุ ปุพฺเพ อปฺปาติก อปฺปปกฺข อโหสิ  ต  อิทานิ  พหุาติก 
พหุปกฺก ชาตนฺติ ฯ ก สนฺธาย เอวมาหสูติ ฯ วิสาข อุปาสิก  เวสาลิย ฺจ (๒) ลิจฺฉวี ฯ สตฺถา 
เตส จิตฺตวาร ตฺวา ปุริมนเยเนว อาคนฺตฺวา ธมฺมาสเน  นิสินฺโน  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว เอตรหิ 
กถาย สนฺนิสนิฺนาติ ปุจฺฉิ ฯ เต ยถาภูต  กถยึส ุฯ  สตฺถา  อิมิสฺสา  อตฺถุปฺปตฺติยา  (๓)  อิม 
สุตฺต อารภิ ฯ ตตฺถ อปฺปมตฺติกาติ  ต  สมฺปตฺตึ  นิสฺสาย  สคฺค  วา  มคฺค  วา  สมฺปตฺตาน  
อภาวโต 
# ๑.สี. ม. อฏ ุปฺปตฺติยเมว  ฯ  ๒. ม. เวสาลิเก จ  ฯ   ๓. สี. ม. อฏ ุปฺปตฺติยา  ฯ เอวมุปริป  ฯ  
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ปริตฺตา ฯ  ยทิท  ป ฺาวุฑฺฒีติ (๑) กมฺมสฺสกตป ฺาทีน วุฑฺฒิ ฯ ตสฺมาติ ยสฺมา าตีน 
วุฑฺฒิ  นาม  ทิฏธมฺมิกมตฺตา อปฺปา ปริตฺตา สคฺค วา มคฺค วา ปาเปตุ  อสมตฺถา 
ตสฺมา ฯ ป ฺาวุฑฺฒิยาติ (๒) กมฺมสฺสกตาทิป ฺาวุฑฺฒิยา ฯ (๓) 
                                        สตฺตม  ฯ 
        อฏมป  อตฺถุปฺปตฺติยเมว  กถิต ฯ  สมฺพหุลา  กิร  ภิกฺขู ธมมฺสภาย สนฺนิสินฺนา 
มหาธนเสฏ ิปุตฺต  อารพฺภ  อสุก  นาม  กุล  ปุพฺเพ  มหาโภค มหาหิร ฺสุวณฺณ  อโหสิ 
ต  อิทานิ  อปฺปโภค  ชาตนฺติ  กถยึส ุฯ  สตฺถา ปรุมินเยเนว อาคนฺตฺวา เตส วจน สุตฺวา 
อิม สุตฺต อารภิ ฯ 
                                        อฏม 
        นวมป  อตฺถุปฺปตฺติยเมว  วุตฺต ฯ  ธมฺมสภาย กิร สนฺนิสินฺนา ภิกฺขู  กากวลิยเสฏ ิ ฺจ 
ปุณฺณเสฏ ิ ฺจ  อารพฺภ  อสุก  นาม  กุล  ปุพฺเพ  อปฺปโภค อโหสิ  ต  อิทานิ  มหาโภค  
ชาตนฺติ  กถยึสุ ฯ  สตฺถา  ปุริมนเยเนว  อาคนฺตฺวา เตส  วจน  สตฺุวา  อิม สุตฺต อารภิ ฯ เสส 
อิเมสุ ทฺวีสุป เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ 
                                        นวม  ฯ 
# ๑. ม. ป ฺาวุทฺธีต  ฯ  ๒. ม. ป ฺาวุทฺธิยาติ  ฯ  ๓. ม. ป ฺาวุทฺธิยา  ฯ  
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        ทสมป  อตฺถุปฺปตฺติย  วุตฺต ฯ  ธมมฺสภาย กิร ภิกฺขู โกสลมหาราชาน อารพฺภ  อสุก  
นาม  กุล  ปพฺุเพ  มหายส  มหาปริวาร  อโหส ิ อิทานิ  อปฺปยส อปฺปปริวาร  ชาตนฺติ  
กถยึสุ ฯ  สตฺถา  ปุริมนเยเนว อาคนฺตฺวา เตส  วจน สุตฺวา อิม เทสน (๑) อารภิ ฯ เสส 
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ 
                                        ทสม  ฯ 
                กลฺยาณมิตฺตตาทิวคโค  อฏโม  ฯ 
 
                        ปมาทาทิวคฺควณฺณนา 
        นวมสฺสาป  ปม  อตฺถุปฺปตฺติยเมว  กถิต ฯ  สมฺพหุลา  กริ  ภิกฺขู ธมฺมสภาย  สนฺนิสินฺนา 
กุมฺภโฆสก  อารพฺภ  อสุก  นาม  กุล  ปุพฺเพ  อปฺปยส อปฺปปริวาร อโหสิ อิทานิ มหายส 
มหาปริวาร ชาตนฺติ กถยสึุ ฯ สตฺถา ปรุิมนเยเนว อาคนฺตฺวา  เตส  วจน  สุตฺวา  อิม  สุตฺต 
อารภิ ฯ ตสฺสตฺโถ เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ 
                                ปม ฯ 
        ทุติยาทีสุ  มหโต  อนตฺถายาติ  มหนฺตสฺส  อนตฺถสฺส อตฺถาย ฯ เสสเมตฺถ 
อุตฺตานเมวาติ ฯ 
                ปมาทาทิวคฺโค นวโม  ฯ 
# ๑. ม. ธมฺมเทสน  ฯ  
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                        ทุติยปมาทาทิวคฺควณฺณนา 
        ทสเม  วคฺเค  อชฺฌตฺติกนฺติ  นิยกชฺฌตฺตวเสน  อชฺฌตฺติก ฯ  องฺคนฺติ การณ ฯ อิติ 
กริตฺวาติ เอว กตฺวา ฯ อิท วุตฺต โหติ ภิกฺขเว อชฺฌตฺต ปจฺจตฺต อตฺตโน สนฺตาเน สมุฏ ิต 
การณนฺติ กตฺวา น อ ฺ เอก การณ สมนุปสฺสามีติ ฯ 
        พาหิรนฺติ  อชฺฌตฺตสนฺตานโต  พหิภาว ฯ  สทธฺมฺมสฺสาติ (๑) สุธมฺมสฺส สาสนสฺสาติ 
อตฺโถ ฯ สมโฺมสายาติ วินาสาย ฯ อนฺตรธานายาติ อป ฺาปนตฺถาย ฯ (๒)  ิติยาติ  
จิรฏ ิตตฺถ ฯ  อสมฺโมสาย  อนนฺตรธานายาติ  วุตฺตปฏิปกฺขนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ (๓)  
เสสเมตฺถ จตุโกฏิเย (๔) วุตฺตนยเมว ฯ 
                                        ทสโม  วคฺโค  ฯ (๕) 
        อิโต  ปเรสุ  อธมฺม  ธมฺโมติ ทีเปนฺตีติอาทีสุ สุตฺตนฺตปริยาเยน ตาว 
ทส  กุสลกมฺมปถา  ธมฺโม  ทส  อกุสลกมฺมปถา  อธมฺโม. ตถา จตฺตาโร สติปฏานา 
จตฺตาโร  สมมฺปฺปธานา  จตฺตาโร  อิทธฺิปาทา  ป ฺจินฺทฺริยานิ  ป ฺจ  พลานิ  สตฺต 
โพชฺฌงฺคา อริโย  อฏงฺคิโก (๖) มคฺโคติ  สตฺตตึส  โพธิปกฺขิยธมฺมา  ธมฺโม (๖)  ฯ นาม 
ตโย  สติปฏานา  ตโย  สมฺมปฺปธานา  ตโย  อิทฺธปิาทา  ฉ  อินฺทฺริยานิ  
# ๑. สฺยา สทธฺมฺมสฺสาติ  ฯ สี. สทฺธมมฺสฺสาต สุธมฺมสฺส  ฯ  ๒. สี. อปฺป ฺาณตฺถาย  ฯ 
ม. อป ฺาณตฺถาย  ฯ  ๓. ม. เวทิตพฺพ  ฯ  ๔. ม. จตุกฺโกฏิเก  ฯ  ๕. ส.ีอิเมปาานตฺถิ  ฯ 
# ๖. ม. มคฺโคติ สตฺตติส โพธิปกฺขยธมฺมา ธมฺโม นาม  ฯ  
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ฉ  พลานิ อฏ  โพชฌฺงฺคา  นวงฺคิโก  มคฺโคติ  จ  จตฺตาโร อุปาทานา  ป ฺจ  นีวรณานิ 
สตฺต อนุสยา อฏ มิจฺฉตฺตาติ จ อย อธมฺโมติ ฯ (๑) 
        ตตฺถ  อธมฺโมติ  (๒)  ยงฺกิ ฺจิ  เอก  อธมฺมโกฏาส  คเหตฺวา  อิม อธมฺม ธมฺโมติ 
กริสฺสาม เอว อมฺหาก อาจริยสฺส กุสล นิยฺยานิก ภวิสฺสติ มย ฺจ โลเก ปากฏา  
ภวิสฺสามาติ  ต  อธมฺม  ธมฺโม  อยนฺติ  กถยนฺตา  อธมฺม  ธมฺโมติ ทีเปนฺติ  นาม.  ตเถว 
ธมฺมโกฏาเสสุ  เอก  คเหตฺวา  อย  อธมฺโมติ กเถนฺตา ธมฺม  อธมฺโมติ  ทีเปนฺติ  นาม.  
วินยปริยาเยน  ปน  ภูเตน  วตฺถุนา  โจเทตฺวา สาเรตฺวา  ยถาปฏิ ฺาย  กตฺตพฺพ  กมฺม  
ธมฺโม  นาม  อภูเตน วตฺถุนา อโจเทตฺวา อสาเรตฺวา อปฺปฏิ ฺาย กตฺตพฺพ กมฺม 
อธมฺโม นาม. 
        สุตฺตนฺตปริยาเยน  ราควินโย  โทสวินโย  โมหวินโย  สวโร  ปหาน ปฏิสงฺขาติ 
อย  วินโย  นาม  ราคาทีน  อวินโย  อสวโร  อปฺปหาน  อปฺปฏิสงฺขาติ อย อวินโย 
นาม.  วินยปริยาเยน  วตฺถุสมฺปตฺติ  ตฺติสมฺปตฺติ  อนุสาวนสมฺปตฺติ สีมาสมฺปตฺติ 
ปริสสมฺปตฺตีติ  อย  วินโย  นาม.  (๓) วตฺถุวิปตฺติ  ตฺติวิปตฺติ  อนุสาวนวิปตฺติ 
สีมาวิปตฺติ ปริสวิปตฺตีติ อย อวินโย นาม. 
# ๑. ม. อิติ สทฺโท นตฺถ ิ ฯ  ๒. ม. อย ปาโ น ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. วตฺถุวิปตฺติ 
ตฺติวิปตฺติ อนุสาวนวิปตฺติ สีมาวิปตฺติ ปริสวิปตฺตีติ  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  ทุติยปมาทาทิวคฺควณฺณนา  หนา ๑๑๕ 
 
        สุตฺตนฺตปริยาเยน  จตฺตาโร  สติปฏานา  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธานา [๑]  อรโิย 
อฏงฺคิโก  มคฺโคติ  อิท  ภาสิต  ลปต  ตถาคเตน  ตโย  สติปฏานา  ตโย สมมฺปฺปธานา 
ตโย  อิทฺธิปาทา ฉ อินฺทฺริยานิ ฉ พลานิ อฏ สมฺโพชฺฌงฺคา นวงฺคิโก มคฺโคติ  อิท 
อภาสิต  อลปต  ตถาคเตน ฯ  วินยปรยิาเยน  จตฺตาโร  ปาราชิกา เตรส  สงฺฆาทิเสสา  
เทฺว  อนิยตา  ตึส  นิสฺสคฺคิยา  ปาจิตฺติยาติ  อิท  ภาสิต ลปต  ตถาคเตน  ตโย  ปาราชิกา 
จุทฺทส  สงฺฆาทิเสสา  ตโย  อนิยตา  เอกตฺตึส นิสฺสคฺคิยา ปาจิตฺติยาติ อิท อภาสิต 
อลปต ตถาคเตน ฯ 
        สุตฺตนฺตปริยาเยน  เทวสิก  ผลสมาปตฺติสมาปชฺชน  มหากรุณาสมาปตฺติสมาปชฺชน 
พุทฺธจกฺขุนา  โลกโวโลกน  อตฺถุปฺปตฺติวเสน  (๒) สุตฺตนฺตเทสนา  ชาตกกถาติ  อิท 
อาจิณฺณ  น  เทวสิก  ผลสมาปตฺติสมาปชฺชน   ฯเป ฯ  น  ชาตกกถาติ อิท อนาจิณฺณ ฯ 
วินยปริยาเยน  นิมนฺติตสฺส  วสฺสาวาส  วสิตฺวา  อปโลเกตฺวา  จาริกปกฺกมน ปวาเรตฺวา 
จาริกปกฺกมน  อาคนฺตุเกหิ  สทฺธึ  ปม  ปฏิสณฺารกรณนฺติ  อิท อาจิณฺณ ตสฺเสว 
อาจิณฺณสฺส อกรณ อิท อนาจิณฺณ นาม. 
        สุตฺตนฺตปริยาเยน  จตฺตาโร  สติปฏานา [๑]  อฏงฺคิโก 
# ๑. ส.ี ม. เอตฺถนฺตเร เปยฺยาล ทิสฺสติ  ฯ  ๒. สี. ม. อฏ ุปฺปตฺติวเสน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๑๖ 
 
มคฺโคติ  อิท ป ฺตฺต  นาม  ตโย  สติปฏานา   ฯเป ฯ  นวงฺคิโก  มคฺโคติ  อิท  
อป ฺตฺต นาม.  วินยปรยิาเยน  จตฺตาโร  ปาราชิกา [๑]  ตึส  นสิฺสคฺคิยา  ปาจิตฺติยาติ 
อิท  ป ฺตฺต  นาม  ตโย  ปาราชิกา  [๒] เอกตฺตึส  นิสฺสคฺคิยา  ปาจิตฺติยาติ อิท 
อป ฺตฺต นาม. 
        ย  ปเนต  สพฺพสุตฺตาน  ปริโยสาเน  เต  จิม  ธมฺม  อนฺตรธาเปนฺตีติ วุตฺต  ตตฺถ 
ป ฺจ  อนฺตรธานานิ  นาม  อธิคมอนฺตรธาน  ปฏิปตฺติอนฺตรธาน ปริยตฺติอนฺตรธาน  
ลิงฺคอนฺตรธาน  ธาตุอนฺตรธานนฺติ ฯ  ตตฺถ  อธิคโมติ  จตฺตาโร มคฺคา  จตฺตาริ  ผลานิ  
จตสฺโส  ปฏสิมฺภิทา  ติสฺโส  วิชฺชา  ฉ  อภิ ฺาติ ฯ  โส ปริหายมาโน  ปฏสิมฺภิทาโต 
ปฏาย  ปรหิายติ ฯ  พุทธฺาน  หิ  ปรนิิพฺพานโต วสฺสสหสฺสเมว  ปฏิสมฺภิทา  นิพฺพตฺเตตุ 
น  (๓) สกฺโกนฺติ ตโต ปร ฉ อภิ ฺา ตโต ตาป นิพฺพตฺเตตุ   อสกฺโกนฺตา  ติสฺโส  วิชชฺา 
นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล  ตาป นิพฺพตฺเตตุ   อสกฺโกนฺตา  สกฺุขวิปสฺสกา  
โหนฺติ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  อนาคามิโน สกทาคามิโน  โสตาปนฺนาติ ฯ  เตสุ  ธรมาเนสุ 
อธิคโม  อนตฺรหิโต  นาม  น โหติ ฯ ปจฺฉิมกสฺส  โสตาปนฺนสฺส 
# ๑. ส.ี อย ปาโ น ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ส.ี ม. เอตฺถนฺตเร เปยฺยาล ทิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. นสทฺโท นตฺถ ิ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  ทุติยปมาทาทิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๗ 
 
ชีวิตกฺขเยน อธิคโม อนฺตรหิโต นาม โหตีติ ฯ (๑)  อิท อธิคมอนฺตรธาน นาม. 
        ปฏิปตฺติอนฺตรธาน  นาม  ฌานวิปสฺสนามคฺคผลานิ  นิพฺพตฺเตตุ   อสกฺโกนฺตา 
จาตุปาริสุทฺธิสีลมตฺต  รกขฺนฺติ ฯ คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล สีล ปรปิุณฺณ กตฺวา 
รกฺขาม  ปธาน ฺจ  อนุยุ ฺชาม  น  จ  มคฺค  วา  ผล  วา  สจฺฉิกาตุ   สกฺโกม 
นตฺถิ  อิทานิ  อริยธมฺมปฏเิวโธติ  โวสาน  อาปชฺชิตฺวา  โกสชชฺพหุลา อ ฺม ฺ 
น  โจเทนฺติ  น  สาเรนฺติ  อกุกฺกุจฺจกา  โหนฺติ  ตโต  ปฏาย ขุทฺทานุขุทฺทกานิ 
มทฺทนฺติ ฯ  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล  ปาจิตฺติยถุลลฺจฺจยานิ  อาปชฺชนฺติ  ตโต 
ครุกาปตฺตึ ฯ  ปาราชิกมตฺตเมว  ติฏติ ฯ  จตฺตาริ  ปาราชิกานิ รกฺขนฺตาน ภิกฺขูน 
สเตป  สหสฺเสป  ธรมาเน  ปฏิปตฺติ อนฺตรหิตา นาม น โหติ ฯ ปจฺฉิมกสฺส ปน ภิกฺขุโน 
สีลเภเทน วา ชีวิตกฺขเยน วา อนฺตรหิตา โหตีติ อิท ปฏิปตฺติอนฺตรธาน นาม. 
        ปรยิตฺตีติ  เตปฏเก  พุทฺธวจเน  (๒)  สาฏกถา  ปาล ิฯ ยาว สา ติฏติ ตาว 
ปริยตฺติ ปริปณฺุณา นาม โหติ ฯ คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล กลิยุเค ราชยุวราชาโน (๓) 
อธมฺมิกา  โหนฺติ  เตสุ  อธมฺมิเกสุ  ราชามจฺจาทโย  อธมฺมิกา  โหนฺติ  ตโต 
# ๑. ม. ย.ุ โหติ  ฯ  ๒. ม. ยุ. เตปฏก พุทฺธวจน  ฯ  ๓. ส.ี กลิยุคราชาโน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๑๘ 
 
รฏชนปทวาสิโนติ ฯ  เอเตส  อธมฺมิกตาย  เทโว  น  สมฺมา  วสฺสติ  ตโต สสฺสานิ 
น  สมฺปชฺชนติฺ ฯ  เตสุ  อสมฺปชฺชนฺเตสุ  ปจฺจยทายกา  ภิกฺขุสฆสฺส  ปจฺจเย  ทาตุ  
น  สกโฺกนฺติ  ภิกฺขู  ปจฺจเยหิ  กลิมนฺตา  อนฺเตวาสิเก  สงฺคเหตุ   น สกฺโกนฺติ ฯ 
คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล  ปริยตฺติ  ปรหิายติ  อตฺถวเสน  ธาเรตุ   น  สกฺโกนฺติ 
ปาลิวเสเนว  ธาเรนฺติ ฯ  ตโต  กาเล  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  ปาลึ (๑) สกล  ธาเรตุ 
น  สกโฺกนฺติ  ปม  อภิธมมฺปฏก  ปริหายติ ฯ  ปริหายมาน  มตฺถกโต  ปฏาย 
ปริหายติ ฯ  ปมเมว  หิ  ปฏานมหาปกรณ  ปริหายติ ตสฺมึ ปริหีเน ยมก กถาวตฺถุ 
ปุคฺคลป ฺตฺติ ธาตุกถา วิภงฺโค ธมฺมสงฺคณีติ ฯ (๒) 
        เอว  อภิธมฺมปฏเก  ปริหีเน  มตฺถกโต  ปฏาย สุตฺตนฺตปฏก ปริหายติ ฯ ปม 
หิ  องฺคุตฺตรนิกาโย  ปรหิายติ  ตสฺมึ  ปม  (๓) เอกาทสกนิปาโต  ตโต  ทสกนิปาโต 
 ฯเป ฯ  ตโต  เอกกนิปาโตติ (๓) เอว องฺคุตฺตเร ปริหีเน มตฺถกโต ปฏาย สยตฺุตนิกาโย 
ปริหายติ ฯ  ปม  หิ  มหาวคฺโค  ปริหายติ  ตโต  สฬายตนวคฺโค  ขนฺธกวคฺโค 
นิทานวคฺโค  สคาถวคฺโคติ ฯ  เอว  สยตฺุตนิกาเย  ปริหายนฺเต  (๔)  มตฺถกโต ปฏาย 
มชฺฌิมนิกาโย  ปริหายติ ฯ  ปม  หิ  อุปริปณฺณาสโก ปริหายติ ตโต 
# ๑. ม. ปาลมิฺป  ฯ  ๒. ส.ี ม. ย.ุ ธมฺมสงฺคโหติ  ฯ  ๓. สี. เอกาทสนิปาโต  ฯเปฯ   
ตโต  เอกกนิปาโตติ  ฯ  ๔. ส.ี ยุ. ปรหิีเน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  ทุติยปมาทาทิวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๑๙ 
 
มชฺฌิมปณฺณาสโก  ตโต  มูลปณฺณาสโกติ ฯ  เอว  มชฺฌิมนิกาเย  ปริหีเน  มตฺถกโต 
ปฏาย  ทีฆนิกาโย  ปรหิายติ ฯ ปม หิ ปาฏิยวคฺโค (๑) ปรหิายติ ฯ ตโต มหาวคฺโค ตโต 
สีลกฺขนฺธกวคฺโคติ ฯ เอว  ทีฆนิกาเย  ปริหีเน  สุตฺตนฺตปฏก  ปริหีน  นาม  โหติ ฯ 
วินยปฏเกน สทฺธึ ชาตกเมว  ธาเรนฺติ ฯ  วินยปฏก  ลชฺชิโนว  ธาเรนฺติ  ลาภกามา  ปน 
สุตฺตนฺเต กถิเตป  สลลฺกฺเขนฺตา  นตฺถีติ  ชาตกเมว  ธาเรนฺติ ฯ  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล 
ชาตกป  ธาเรตุ   น  สกฺโกนฺติ ฯ  อถ  เนส  ปม  เวสฺสนฺตรชาตก  ปริหายติ ตโต 
ปฏิโลมกฺกเมน  ปุณฺณกชาตก  มหานารทชาตก  (๒)  ปริโยสาเน  อปณฺณกชาตก 
ปริหายติ ฯ เอว ชาตเก ปริหีเน วินยปฏกเมว ธาเรนฺติ ฯ 
        คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล (๓) วินยปฏกป  ธาเรตุ  น สกโฺกนติฺ ฯ ตโต มตฺถกโต 
ปฏาย  (๓) ปริหายติ ฯ  ปม  หิ  ปรวิาโร  ปริหายติ  ตโต  ขนฺธโก ภิกฺขุนีวิภงฺโค (๔) 
ตโต (๕)  อนุกฺกเมน  อุโปสถกฺขนฺธกมตฺตเมว  ธาเรนฺติ ฯ  ตทาป  ปรยิตฺติ อนฺตรหิตาว 
น  โหติ ฯ  ยาว  ปน  มนสฺุเสสุ  จตุปฺปทิกา  คาถา ปริวตฺติตา ตาว ปริยตฺติ  อนฺตรหิตาว 
น  โหติ ฯ  ยทา  สทฺโธ 
# ๑. ม. ปาถกิวคฺโค  ฯ  ๒. สี. มหานารทกสฺสปชาตกนฺติ  ฯ  ม. มหานารทชาตกนฺติ  ฯ 
# ๓. ม. วินยปฏกมฺป มตฺถกโต ปฏาย  ฯ  ๔. ม. ภิกฺขุนีวิภงฺโค มหาวิภงฺโคติ  ฯ 
# ๕. ส.ี ม. อย ปาโ นตฺถ ิ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๒๐ 
 
ปสนฺโน  ราชา  หตฺถิกฺขนฺเธ สุวณฺณจงฺโกฏกมฺหิ สตสหสฺสถวิก  (๑) ปาเปตฺวา 
พุทฺเธหิ  กถติ  จตุปฺปทิก  คาถ  ชานนฺตา  อิม สตสหสฺส  (๒) คณฺหนฺตูติ  นคเร  เภรึ  
จาราเปตฺวา  คณฺหนก อลภิตฺวา  (๔) เอกวาร  จาราปเตนาป  สุณนฺตาป  โหนฺติ  
อสุณตฺตาย ยาวตติย  จาราเปตฺวา (๔) คณฺหนก  อลภิตฺวา  ราชปุรสิา  ต  สตสหสฺสถวิก  
(๑) ปุน ราชกุล ปเวเสนฺติ . ตทา ปริยตฺติ อนฺตรหิตา นาม โหตีติ ฯ อิท 
ปริยตฺติอนฺตรธาน นาม. 
        คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล  จีวรคหณ  ปตฺตคหณ  สมฺมิ ฺชนปสารณ อาโลกิตวิโลกิต 
น  ปาสาทิก  โหติ  นิคณฺสมโณ (๕) วิย อลาพุปตฺต ภิกฺขู ปตฺต อคฺคพาหาย  ปกฺขิปตฺวา 
อาทาย  วิจรนฺติ เอตฺตาวตาป ลิงฺค อนนฺตรหิตเมว โหติ ฯ คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต  กาเล  
อคฺคพาหโต  โอตาเรตฺวา  หตฺเถน  วา  สิกฺกาย  วา โอลมฺเพตฺวา  (๖)  วิจรนฺติ  จีวรป  
รชนสารปฺุป  อกตฺวา  โอฏฏ ิวณฺณ กตฺวา วิจรนฺติ ฯ  คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล รชน น 
โหติ ทสจฺฉินฺทนป โอวฏฏิกวิชฺฌนป กปฺปมตฺต  กตฺวา  วฬ ฺเชนฺติ ฯ  ปุน โอวฏฏิก 
วิสฺสชฺเชตฺวา (๗) กปฺป น กโรนฺติ ฯ ตโต  อุภย  อกตฺวา  ทสา 
# ๑. ม. สหสฺสตฺถวิก  ฯ  ๒. ม. สหสฺส  ฯ  ๓. ม. จราเปตฺวา  ฯ  ๔. ม. เอกวาร จราปเต 
นาม สุณนฺตาป โหนฺติ อสุณนฺตาปติ ยาวตติย จราเปตฺวา  ฯ  ๕. ม. นิคณฺสมณา  ฯ 
# ๖. ม. โอลมฺพิตฺวา  ฯ  ๗. ม. วิชฺฌิตฺวา  ฯ  
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เฉตฺวา ปริพฺพาชกา วิย วิจรนฺติ ฯ คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺเต กาเล โก  อิมินา  อมฺหาก  
อตฺโถติ ขุทฺทก กาสายขณฺฑ (๑) หตฺเถ วา คีวาย วา พนฺธนฺติ เกเสสุ  วา  อลฺลยิาเปนฺติ 
ทารภรณ วา กโรนฺตา กสตฺิวา วปตฺวา ชีวิต กปฺเปนฺตา วิจรนฺติ ฯ  ตทา  ทกฺขิณ เทนฺโต 
ชโน สฆ อุททฺิสฺส เอเตส เทติ ฯ (๒)  อิท สนฺธาย ภควตา  วุตฺต  ภวิสฺสนฺติ  โข  ปนานนฺท  
อนาคตมทฺธาน  โคตฺรภุโน  กาสาวกณฺา ทุสฺสีลา ปาปธมฺมา เตสุ ทุสสฺีเลสุ ปาปธมฺเมสุ 
สฆ อุทฺทิสฺส ทาน ทสฺสนติฺ  ตทาห (๓) อานนฺท  สฆคต  ทกฺขิณ  อสงฺเขยฺย  อปฺปเมยฺย 
วทามีติ ฯ  (๔) ตโต คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต กาเล นานาวิธานิ กมฺมานิ กโรนฺตา ปป ฺโจ นาม 
เอส กึ อิมินา อมฺหากนฺติ  กาสาวขณฺฑ  ฉฑฺเฑตฺวา  (๕)  อร ฺเ  ขิปนฺติ ฯ  เอตสฺมึ กาเล 
ลิงฺค อนฺตรหิต  นาม  โหติ ฯ  กสฺสปทสพลสฺส  กริ  กาเล  เตส เตส เสตกานิ วตฺถานิ (๖) 
ปารุปตฺวา จรณ จาริต (๗) ชาตนฺติ อิท ลิงฺคอนฺตรธาน นาม โหติ ฯ 
        ธาตุอนฺตรธาน นาม  เอว เวทิตพฺพ ตีณิ ปรินพฺิพานานิ กิเลสปรินิพฺพาน 
ขนฺธปรินิพฺพาน  ธาตุ- 
# ๑. ม. กาสาวขณฺฑ  ฯ  ๒. ม. ทกฺขิณ เทนฺตา สงฺฆ อุทฺทิสฺส เอเตส เทนฺติ  ฯ 
# ๓. ม. ตทาปาห  ฯ  ๔. ม. อุ. ๑๔/๗๓๑/๔๖๑  ฯ  ๕. ม. ฉินฺทตฺิวา  ฯ  ๖. ม. กาลโต 
ปฏาย โยนกาน เสตวตฺถ  ฯ  ๗. ม. จาริตฺต  ฯ  ๘. ม. ปน  ฯ  
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ปรินิพฺพานนฺติ ฯ  ตตฺถ  กิเลสปรินิพฺพาน  โพธิปลฺลงฺเก อโหสิ  ขนฺธปรินิพฺพาน  นาม 
กุสินาราย  ธาตุปรินิพฺพาน  อนาคเต  ภวิสฺสติ ฯ  กถ  ฯ* ตโต  ตตฺถ  ตตฺถ  
สกฺการสมฺมาน  อลภมานา ธาตุโย  พุทฺธาน อธิฏานพเลน สกฺการสมฺมานลภนกฏาน  
คจฺฉนฺติ ฯ  คจฺฉนฺเต  คจฺฉนฺเต กาเล  สพฺพฏาเนสุ สกฺการสมฺมาโน  น  โหติ ฯ  *สาสนสฺส  
โอสกฺกมนกาเล  อิมสฺมึ ตามฺพปณฺณิทีเป ธาตุโย  สนฺนิปติตฺวา  มหาเจติย  (๑) คมิสฺสนฺติ  
มหาเจติยโต  นาคทีปเจติย (๑) ตโต โพธิปลฺลงฺก  คมิสฺสนฺติ ฯ * นาคภวนโตป  เทวโลกโตป 
พฺรหฺมโลกโตป  ธาตุโย  โพธิปลฺลงฺกเมว คมิสฺสนฺติ ฯ  สาสปมตฺตาป  ธาตุ  น  อนฺตรา 
นสฺสิสฺสติ ฯ  สพฺพา  ธาตุโย มหาโพธมิณฺเฑ  สนฺนิปติตฺวา  พุทฺธรูป  คเหตฺวา  โพธิมณฺเฑ 
ปลฺลงฺเกน  นสิินฺน  พุทฺธสรีร  (๒)  ทสฺเสนฺติ ฯ  ทวฺตฺตึสมหาปุริสลกฺขณานิ 
อสีตฺยานุพฺย ฺชนานิ  พฺยามปฺปภาติ  สพฺพ  ปริปณฺุณเมว  โหติ ฯ  ตโต  ยมกปาฏิหาริยทิวเส 
วิย ปาฏิหาริย  กตฺวา  ทสเฺสนฺติ ฯ  (๓)  ต  าน  (๔)  มนุสฺสภูตสตฺโต  นาม  ตตฺถ  คโต (๕) 
นตฺถิ ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  ปน  เทวตา  สพฺพาว  สนฺติปติตฺวา  อชฺช  ทสพโล ปรินิพฺพายติ 
อิโตทานิ  ปฏาย  อนฺธการ ภวิสฺสตีติ ปริเทวนฺติ ฯ อถ ธาตุ- 
# ๑. ส.ี อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ  ๑. ม. ตโต นาคทีเป ราชายตนเจติย  ฯ  ๒. ม. นสิินฺนพุทธ 
สรีรสิร ึ ฯ  ๓. กตฺถจิ. ทสฺเสนสฺสนฺติ  ฯ  ๔. ม. ตทา  ฯ  ๕. ส.ี คนฺตา  ฯ  
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สรีรโต เตโช สมุฏาย ต  สรีร  อปณฺณตฺติกภาว  (๑)  คเมติ ฯ ธาตุสรีรโต สมฏุ ิตา 
ชาลา ยาว พฺรหฺมโลกา อุคฺคจฺฉนฺติ  (๒)  สาสปมตฺตายป ธาตุยา สติ เอกชาลาว 
ภวิสฺสติ ฯ ธาตูสุ ปริยาทาน คตาสุ  ปจฺฉิชฺชิสฺสติ ฯ เอว มหนฺต อานุภาว ทสฺเสตฺวา 
ธาตุโย อนฺตรธายนฺติ *  ฯ ตทา เทวสงฺโฆ  (๓)  พุทฺธาน  ปรินพฺิพุตทิวเส  วิย 
ทิพฺพคนฺธมาลาตุริยาทีหิ สกฺการ กตฺวา   ติกฺขตฺตุ    ปทกฺขิณ  กตฺวา  วนฺทิตฺวา  อนาคเต 
อุปฺปชฺชนกพุทฺธ  ปสฺสิตุ   ลภิสฺสาม ภควาติ  วตฺวา สกสกฏานเมว คจฺฉติ ฯ (๔) อิท 
ธาตุอนฺตรธาน นาม. 
        อิมสฺส  ป ฺจวิธสฺส  อนฺตรธานสฺส  ปรยิตฺติอนฺตรธานเมว  มลู ฯ  ปรยิตฺติยา 
หิ  อนฺตรหิตาย ปฏิปตฺติ อนฺตรธายติ ปริยตฺติยา  ิตาย ติฏติ ฯ (๕) เตเนว อิมสฺมึ 
ทีเป  จณฺฑาลติสฺสมหาภเย  สกฺโก  เทวราชา  มหาอุลฺลุมฺป (๖) มาเปตฺวา  ภิกฺขูน 
อาโรจาเปสิ  มหนฺต  ภย  ภวิสฺสติ  น  สมฺมา เทโว วสฺสิสฺสติ ภิกฺขู ปจฺจเยหิ กิลมนฺตา 
ปริยตฺตึ ธาเรตุ  น สกฺขิสสฺนฺติ ปรตีร คนฺตฺวา อยฺเยหิ ชีวิต รกฺขิตุ  วฏฏติ ฯ  อิม  มหาอุลลฺุมฺป 
อารุยฺห  คจฺฉถ  ภนฺเต ฯ  เยส  เอตฺถ นสิชฺชฏาน นปฺปโหติ  เต  กฏขณฺเฑป อุร เปตฺวา 
คจฺฉนฺตุ สพฺเพสมฺป ภย 
# ๑. กตฺถจิ. อปณฺณกภาว  ฯ  * สี. อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ  ๒. ม. อุคฺคจฺฉิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ม. เทวสงฺฆา  ฯ  ๔. ม. คจฺฉนฺติ  ฯ  ๕. ม. ปฏปิตฺติ ปติฏติ  ฯ  ๖. ม. มหาอุฬุมฺป  ฯ  
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น ภวิสฺสตีติ ฯ ตทา  สมุททฺตีร  คนฺตฺวา  สฏ ี  ภิกฺขู  กติก  กตฺวา อมฺหาก เอตฺถ คมนกิจฺจ 
นตฺถิ  มย อิเธว หุตฺวา เตปฏก รกฺขิสฺสามาติ ตโต นิวตฺติตฺวา ทกฺขิณมลยชนปท คนฺตฺวา 
กนฺทมูลปณฺเณหิ ชีวิต กปเฺปนฺตา วสึสุ ฯ กาเย วหนฺเต นิสีทิตฺวา สชฺฌาย กโรนฺติ  อวหนฺเต  
วาลิก  อุสฺสาเปตฺวา  (๑) ปริวาเรตฺวา สีสานิ เอกฏาเน กตฺวา ปริยตฺตึ  สมมฺสนฺติ ฯ  อิมินา  
นิยาเมน  ทฺวาทส  สวจฺฉรานิ  สาฏกถ  เตปฏก ปริปุณฺณ ธารยึสุ ฯ (๒) 
        ภเย  วูปสนฺเต  สตฺตสตา  ภิกฺขู  อตฺตโน  คตฏานา  (๓) สาฏกเถ เตปฏเก 
เอกกฺขรป  เอกพฺย ฺชนป  อวินาเสตฺวา  อิมเมว  ทีปมาคมฺม  กลฺลคามชนปเท 
มณฺฑลารามวิหาร  ปวิสึสุ ฯ  เถราน  อาคมนปวุตฺตึ  (๔) สุตฺวา อิมสฺมึ ทีเป โอหีนา 
สฏ ี  ภิกฺขู  เถเร  ปสฺสิสสฺามาติ  คนฺตฺวา  เถเรหิ  สทฺธึ  เตปฏก โสเธนฺตา 
เอกกฺขรป  เอกพฺย ฺชนป  อสเมนฺต  นาม  น  ปสสฺึสุ ฯ 
        ตสฺมึ  าเน  เถราน อย กถา  อุทปาทิ ปริยตฺติ นุ โข สาสนสฺส มูล อุทาหุ ปฏิปตฺตีติ ฯ 
ปสุกูลิกตฺเถรา ปฏิปตฺติ  มลูนฺติ  อาหสุ  ธมฺมกถิกา  ปริยตฺตีติ ฯ  อถ  เต (๕) เถรา ตุมฺหาก 
# ๑. ม. อุสฺสาเรตฺวา  ฯ  ๒. ม. กตฺวา ธารยึสุ  ฯ  ๓. ม. คตฏาเน  ฯ  ๔. ส.ี อาคตปวตฺตึ  ฯ 
ม. อาคมนปฺปวตฺตึ  ฯ  ๕. ม. เน  ฯ  
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ทฺวินฺนป  ชนาน  วจนมตฺเตเนว  น  กโรม  ชินภาสิต  สุตฺต  อาหรถาติ  อาหสุ ฯ 
สุตฺต  อาหริตุ   น  ภาโรติ  (๑)  อิเม จ สุภทฺท ภิกฺขู สมฺมา วิหเรยฺยย อสุ ฺโ 
โลโก อรหนเฺตหิ อสฺสาติ (๒) ปฏิปตฺติมูลก มหาราช สตฺถุสาสน ปฏิปตฺติย สาริต (๓) 
ปฏิปตฺติย  ธรนฺต  (๔)  ติฏตีติ  (๕)  สุตฺต  อาหรึสุ ฯ  อิม  สุตฺต  สุตฺวา ธมฺมกถิกา 
อตฺตโน วาทปนตฺถาย อิม สุตฺต อาหรึสุ 
                ยาว ติฏนฺติ สุตฺตนฺตา    วินโย ยาว ทิปปฺติ (๖) 
                ตาว ทกฺขนฺติ (๗) อาโลก   สุริเย อพฺภุฏ ิเต ยถา ฯ 
                สตฺุตนฺเตสุ อสนฺเตสุ    ปมฏุเ วินเยป จ 
                ตโม ภวิสฺสติ โลเก    สรุิเย อฏงฺคเต ยถา ฯ 
                สตฺุตนฺเต รกฺขิเต สนฺเต   ปฏปิตฺติ โหติ รกฺขิตา 
                ปฏิปตฺติย  ิโต ธีโร    โยคกเฺขมา น ธสตีติ ฯ 
        อิมสฺมึ  สุตฺเต  อาหเฏ  ปสุกูลิกตฺเถรา ตุณฺหี อเหสุ  ธมฺมกถกิตฺเถรานเยว วจน  
ปุรโต  อโหสิ ฯ  ยถา  หิ  ควสตสฺส วา ควสหสฺสสฺส วา อนฺตเร ปเวณิปาลิกาย เธนุยา 
อสติเยว  วโส  ปเวณิ  น ฆฏียติ เอวเมว  อารทฺธวิปสฺสกาน ภิกฺขูน สเตป  สหสฺเสป  
สวิชฺชมาเน  ปริยตฺติยา  อสติ  อริยมคฺค- 
# ๑. กตฺถจิ. น ครูติ  ฯ  ๒. ท.ี มหา. ๑๐/๑๓๘/๑๗๖  ฯ  ๓. สี. ม. ย.ุ ปฏิปตฺติสารก  ฯ 
# ๔. ม. ปฏปิตฺติยา ธรนฺตาย  ฯ  ๕. ขุ. มลิินฺทปเห  ฯ  ๖. กตฺถจิ. ทิพฺพติ  ฯ 
# ๗. กตฺถจิ. รกฺขนฺติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๒๖ 
 
ปฏิเวโธ  นาม  น  โหติ ฯ ยถา  จ  นิธกิุมฺภิยา  ชานนตฺถาย  ปาสาณปฏเ  อกฺขเรสุ ปเตสุ 
ยาว อกฺขรา  ธรนฺติ  ตาว  นิธิกุมฺภิโย (๑) นฏา นาม น โหนฺติ (๒)  เอวเมว ปริยตฺติยา ธรมา
นาย 
สาสน อนฺตรหิต นาม น โหตีติ ฯ 
                ทติุยปมาทาทิวคฺโค ทสโม  ฯ   ฯ 
 
                อธมฺมวคฺควณฺณนา 
        เอกาทสเม  วคฺเค  อธมฺม  อธมฺโมติอาทีนิ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพานิ ฯ 
เสสเมตฺถ อุตฺตานเมวาติ 
                อธมฺมวคฺโค  เอกาทสโม  ฯ 
 
                อนาปตฺติวคฺควณฺณนา 
        ทฺวาทสเม  ปน  อนาปตฺตึ  อาปตฺตีติอาทีสุ  อนาปตฺติ  อชานนฺตสฺสพ อเถยฺยจิตฺตสฺส 
นมรณาธิปฺปายสฺส  อนุลลฺปนาธิปฺปายสฺส นโมจนาธิปฺปายสฺสาติ ตตฺถ ตตฺถ  วุตฺตา  (๓) 
อนาปตฺติ  อนาปตฺติ  นาม  ชานนฺตสฺส  เถยฺยจิตฺตสฺสาติอาทินา นเยน  วุตฺตา  (๔) อาปตฺติ  
อาปตฺติ  นาม (๔) ป ฺจ  อาปตฺติกฺขนฺธา  ลหุกาปตฺติ  นาม เทฺว  อาปตฺติกฺขนฺธา  ครุกาปตฺติ 
นาม.  เทฺว  อาปตฺติกฺขนฺธา 
# ๑. ม. นิธกิมฺุภิ  ฯ  ๒. ม. โหติ  ฯ  ๓. ม. วุตฺตา อนาปตฺติ อนาปตฺติ นาม  ฯ 
# ๔. ม. วุตฺตา อาปตฺติ อาปตฺติ นาม  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกปุคฺคลวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๒๗ 
 
ทุฏ ุลฺลาปตฺติ นาม  ป ฺจาปตฺติกฺขนฺธา  อทุฏ ุลฺลาปตฺติ  นาม.  ฉ อาปตฺติกฺขนฺธา 
สาวเสสาปตฺติ นาม  เอโก  ปาราชิกาปตฺติกฺขนฺโธ  อนวเสสาปตฺติ  นาม.  สปปฺฏิกมฺมาปตฺติ 
นาม สาวเสสาปตฺติเยว  อปฺปฏิกมฺมาปตฺติ  นาม  อนวเสสาปตฺติเยว ฯ  เสส  สพฺพตฺถ 
อุตฺตานเมวาติ  ฯ 
                อนาปตฺติวคฺโค  ทฺวาทสโม   ฯ 
 
                เอกปุคฺคลวคฺควณฺณนา 
        เอกปุคฺคลวคฺคสฺส  ปเม  เอกปุคฺคโลติ เอโก ปุคฺคโล ฯ เอตฺถ เอโกติ 
ทุติยาทิปฏิกฺเขปตฺโถ  (๑)  คณนปริจฺเฉโท ฯ  ปุคฺคโลติ  สมฺมติกถา (๒) น  
ปรมตฺถกถา ฯ 
        พุทฺธสสฺ  หิ  ภควโต  ทุวิธา  เทสนา  สมฺมติเทสนา  (๓) ปรมตฺถเทสนา  จาติ ฯ  
ตตฺถ ปุคฺคโล  สตฺโต  อิตฺถี  ปุริโส  ขตฺติโย  พฺราหฺมโณ  เทโว  มาโรติ  เอวรปูา 
สมฺมติเทสนา  อนิจฺจ  ทุกขฺ  อนตฺตา  ขนฺธธาตุอายตนสติปฏานาติ  เอวรูปา 
ปรมตฺถเทสนา ฯ  ตตฺถ  ภควา  เย  สมฺมติวเสน  เทสน  สุตฺวา  อตฺถ  ปฏิวิชฌฺิตฺวา 
โมห  ปหาย  วิเสสมธิคนฺตุ   สมตฺถา เตส สมฺมติเทสน เทเสติ ฯ เย ปน ปรมตฺถวเสน 
เทสน  สุตฺวา  อตฺถ  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  โมห  ปหาย  วิเสสมธิคนฺตุ   สมตฺถา  เตส 
# ๑. ส.ี ทุติยาทิปฏิกฺเขปตฺเถ  ฯ  ๒. ม. สมฺมุติกถา  ฯ  ๓. สมฺมติุเทสนา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๒๘ 
 
ปรมตฺถเทสน เทเสติ ฯ 
        ตตฺราย  อุปมา  ยถา  หิ  เทสภาสาย  กุสโล  ติณฺณ  เวทาน อตฺถสวณฺณโก อาจริโย 
เย  ทมิฬภาสาย  วุตฺเต  อตฺถ  ชานนฺติ  เตส  ทมิฬภาสาย  อาจิกฺขติ ฯ เย  อนฺธภาสาทีสุ  
อ ฺตราย  ภาสาย  เตส  เตส  (๑)  ตาย ตาย ภาสาย ฯ เอว เต  มาณวกา  เฉก  พฺยตฺต  
อาจริยมาคมฺม  ขิปฺปเมว  สิปฺป  อุคฺคณฺหนฺติ ฯ  ตตฺถ อาจริโย  วิย  พุทฺโธ  ภควา  ตโย 
เวทา  วิย กเถตพฺพภาเว  ิตานิ ตีณิ ปฏกานิ เทสภาสาย  โกสลฺลมิว  สมฺมติปรมตฺถโกสลลฺ 
นานาเทสภาสาย  มาณวกา  วิย สมฺมติปรมตฺถวเสน  ปฏิวิชฺฌนสมตฺถเวเนยฺยสตฺตา 
อาจริยสฺส  ทมิฬภาสาทิอาจิกฺขน  วิย ภควโต สมฺมติปรมตฺถวเสน เทสนาติ (๒) 
เวทิตพฺพา ฯ อาห เจตฺถ 
                ทุเว สจฺจานิ อกฺขาสิ        สมพฺุทฺโธ วทต วโร 
                สมฺมตึ (๓) ปรมตฺถ ฺจ    ตติย นูปลพฺภติ ฯ 
                สงฺเกตวจน สจฺจ                โลกสมฺมติการณา 
                ปรมตฺถวจน สจฺจ        ธมฺมาน ภูตการณา ฯ 
                ตสฺมา โวหารกุสลสฺส    โลกนาถสฺส สตฺถุโน 
                สมฺมุตึ โวหรนตฺสฺส        มสุาวาโท น ชายตีติ ฯ 
        อปจ  อฏหิ  การเณหิ  ภควา  ปคฺุคลกถ  กเถติ  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๒. ม. อิติสทฺโท นตฺถ ิ ฯ  ๓. ม. สมมฺตึุ  ฯ เอวมุปริป  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกปุคฺคลวคฺคณฺณนา  หนา  ๑๒๙ 
 
หิโรตฺตปฺปทีปนตฺถ กมฺมสฺสกตาทีปนตฺถ     ปจฺจตฺตปุริสการทีปนตฺถ     อานนฺตริยทีปนตฺถ 
พฺรหฺมวิหารทีปนตฺถ  ปุพฺเพนิวาสทีปนตฺถ  ทกฺขิณาวิสุทฺธิทีปนตฺถ  โลกสมมฺติยา 
อปฺปหานตฺถ ฺจาติ ฯ  ขนฺธธาตุอายตนานิ  หิริยนฺติ  โอตฺตปฺปนฺตีติ  หิ  วุตฺเต มหาชโน 
น  ชานาติ  สมฺโมห  อาปชฺชติ  ปฏิสตฺตุ โหติ กิมิท ขนฺธธาตุอายตนานิ หิริยนฺติ  
โอตฺตปฺปนฺติ  นามาติ ฯ  อิตฺถี  หิริยติ โอตฺตปฺปติ ปุริโส ขตฺติโย พฺราหฺมโณ  เทโว มาโรติ 
วุตฺเต ปน ชานาติ น สมฺโมห อาปชฺชติ น ปฏิสตฺตุ โหติ ฯ ตสฺมา ภควา หิโรตฺตปฺปทีปนตฺถ 
ปุคฺคลกถ กเถติ ฯ 
        ขนฺธา  กมฺมสฺสกตา  (๑)  ธาตุโย อายตนานีติ วุตฺเตป เอเสว นโย ฯ ตสฺมา 
กมฺมสฺสกตาทีปนตฺถ ปุคฺคลกถ ภควา กเถติ ฯ 
        เวฬุวนาทโย  มหาวิหารา  ขนฺเธหิ  การาปตา  ธาตูหิ อายตเนหีติ วุตฺเตป 
เอเสว นโย ฯ ตสฺมา ภควา ปจฺจตฺตปุริสการทีปนตฺถ ปุคฺคลกถ กเถติ ฯ 
        ขนฺธา  มาตร  ชีวิตา  โวโรเปนฺติ  ปตร  อรหนตฺ  รุหิรุปฺปาทกมฺม สฆเภทกมฺม  
กโรนฺติ  ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป  เอเสว  นโย ฯ ตสฺมา ภควา อานนฺตริยทีปนตฺถ 
ปุคฺคลกถ กเถติ ฯ 
        ขนฺธา  เมตฺตายนฺติ  ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป  เอเสว  
# ๑. ม. กมฺมสฺสกา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๓๐ 
 
นโย ฯ ตสฺมา  ภควา พฺรหฺมวิหารทีปนตฺถ ปุคฺคลกถ กเถติ ฯ 
        ขนฺธา  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรนฺติ  ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป  เอเสว 
นโย ฯ ตสฺมา ภควา ปุพฺเพนิวาสทีปนตฺถ ปุคฺคลกถ กเถติ ฯ 
        ขนฺธา  ทาน  ปฏิคฺคณฺหนฺติ  (๑) ธาตุโย  อายตนานีติ  วุตฺเตป  มหาชโน  น ชานาติ 
สมฺโมห อาปชฺชติ ปฏิสตฺตุ โหติ กิมิท ขนฺธธาตุอายตนานิ ปฏิคฺคณฺหนฺติ นามาติ  
ปุคฺคลา  ปฏคฺิคณฺหนฺตีติ  ฯ (๒) 
        สลีวนฺโต  กลยฺาณธมฺมาติ  วุตฺเต  ปน ชานาติ น  สมฺโมห  อาปชฺชติ  ตสฺมา  ภควา 
ทกฺขิณาวิสุทฺธิทีปนตฺถ ปคฺุคลกถ กเถติ ฯ 
        โลกสมมฺตึ  (๓) พุทธฺา  ภควนฺโต  นปฺปชหนฺติ  โลกสม ฺาย โลกนิรตฺุติยา  
โลกาภิลาเป  ิตาเยว ธมฺม เทเสนฺติ ฯ ตสฺมา ภควา โลกสมฺมติอปฺปหานตฺถป ปุคฺคลกถ 
กเถติ ฯ 
        อิติ  เอโก  จ  โส  ปุคฺคโล  จาติ  เอกปุคฺคโล ฯ  เกนตฺเถน  (๔) เอกปุคฺคโล 
อสทิสฏเน  คุณวิสิฏฏเน  อสมสมฏเนาติ ฯ  โส  หิ  ทสนฺน  ปารมีน ปฏปิาฏิยา 
อาวชฺชน  (๕)  อาทึ  กตฺวา  โพธิสมฺภารคุเณหิ  เจว  พุทฺธคุเณหิ  จ  เสสมหาชเนน 
อสทิโสติ  อสทิสฏเนป  เอกปุคฺคโล ฯ  โย  จสฺส  เต  คุณา  เตส  สตฺตาน 
# ๑. ส.ี ปติคณฺหนฺติ  ฯ  ๒. ม. ปฏิคฺคณฺหนฺติ นามาติ  ฯ  ๓. ม. โลกสมฺมุตึ  ฯ 
# ๔. สี. เกนฏเน  ฯ  ๕. กตฺถจิ. อาวชชฺนปฏิวชชฺน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกปุคฺควคฺควณฺณนา  หนา ๑๓๑ 
 
คุเณหิ วิสิฏาติ  คุณวิสิฏฏเนป  เอกปุคฺคโล ฯ  ปุริมกา สมฺมาสมฺพุทฺธา 
สพฺพสตฺเตหิ อสมา  เตหิ  สทฺธึ  อยเมว  เอโก  รูปกายคุเณหิ  เจว  นามกายคุเณหิ  
จ สโมติ อสมสมฏเนป เอกปุคฺคโล ฯ 
        โลเกติ  ตโย  โลกา สตฺตโลโก โอกาสโลโก สงฺขารโลโกติ ฯ เตส วิตฺถารกถา 
วิสุทฺธิมคฺเค  (๑) วุตฺตา ฯ เตสุ อิธ สตฺตโลโก อธิปฺเปโต ฯ สตฺตโลเก อุปฺปชชฺมาโนป 
เจส  เนว  เทวโลเก  น  พฺรหฺมโลเก  มนุสฺสโลเกเยว  อุปฺปชชฺติ ฯ มนุสฺสโลเกป 
น อ ฺสฺมึ จกฺกวาเฬ อิมสฺมึเยว จกฺกวาเฬ อุปฺปชฺชติ ฯ ตตฺราป น สพฺพฏาเนสุ ฯ 
        ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  กชงฺคล  (๒)  นาม  นิคโม ตสฺส ปเรน มหาสาลา ตโต ปร  (๓) 
ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌ ฯ ปุรตฺถิมทกฺขิณาย ทิสาย สลลฺวตี นาม นที  ตโต  
ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌ ฯ  ทกฺขิณาย ทิสาย เสตกณฺณิก นาม  นิคโม 
ตโต  ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌ ฯ  ปจฺฉิมาย  ทิสาย ถูณ  นาม  
พฺราหฺมณคาโม  ตโต  ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌ ฯ อุตฺตราย  ทิสาย  
อุสีรทฺธโช  นาม  ปพฺพโต  ตโต  ปร ปจฺจนฺติมา ชนปทา โอรโต มชฺเฌติ  (๔)  เอว  
ปริจฺฉนฺเน  อายามโต  ติโยชนสเต 
# ๑. วิสุทฺธิมคุค. ๑/๒๖๒  ฯ  ๒. ม. คชงฺคล  ฯ  ๓. ม. ปรา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ 
# ๔. วิ. มหา. ๕/๒๓/๓๕  ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๓๒ 
 
วิตฺถารโต ทยิฑฺฒโยชนสเต ปริกฺเขปโต นวโยชนสเต มชฺฌิมปเทเส อุปฺปชฺชติ ฯ น 
เกวล ฺจ ตถาคโตว ปจฺเจกพุทฺธา  อคฺคสาวกา  อสีติมหาเถรา  อ ฺเป  ปุ ฺวนฺตา 
อุปฺปชฺชนฺติ  พุทฺธมาตา พุทฺธปตา  จกฺกวตฺติราชา  อ ฺเ  จ  สารปฺปตฺตา  
พฺราหฺมณคหปติกา  เอตฺเถว  อุปฺปชชฺนติฺ ฯ 
        อุปฺปชชฺมาโน  อุปปฺชฺชตีติ  อิท  ปน  อุภยป วิปฺปกตวจนเมว ฯ อุปฺปชชฺนฺโต 
พหุชนหิตตฺถาย  (๑)  อุปปฺชฺชติ น อ ฺเน การเณนาติ เอว ปเนตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
เอวรูป ฺเจตฺถ ลกฺขณ น สกฺกา เอต อ ฺเน สทฺทลกฺขเณน ปฏพิาหิตุ  ฯ 
        อปจ  อุปฺปชฺชมาโน  นาม  อุปฺปชชฺติ  นาม  อุปฺปนฺโน  นามาติ  อยเมตฺถ 
เภโท  เวทิตพฺโพ ฯ  เอส  หิ  ทีปงฺกรปาทมูลโต  ปฏาย  ลทฺธพฺยากรโณ พุทฺธการเก 
ธมฺเม  ปริเยสนฺโต  ทส  ปารมิโย  ทิสวฺา  อิเม  ธมมฺา  มยา  ปูเรตพฺพาติ 
กตสนฺนิฏาโน  ทานปารมึ  ปูเรนฺโตป  อุปฺปชชฺมาโน  นาม.  สลีปารมี   ฯเป ฯ 
อุเปกฺขาปารมีติ  (๒) อิมา  ทส  ปารมิโย  ปูเรนฺโตป  ทส  อุปปารมิโย  ปูเรนฺโตป 
อุปฺปชฺชมาโน  นาม.  ทส  ปรมตฺถปารมิโย  ปูเรนโฺต  อุปฺปชชฺมาโน  นาม.  ป ฺจ 
มหาปริจฺจาเค  ปริจฺจชนโฺตป  อุปฺปชชฺมาโน  นาม.  (๓) าตตฺถจริย  โลกตฺถจริย 
พุทฺธตฺถจริย  (๓)  ปูรยมาโนป  อุปฺปชชฺมาโน  นาม.  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ 
# ๑. ม. พหุชนหิตาย  ฯ  ๒. สี. อุเปขาปารมีติ  ฯ  ๓. ส.ี าตตฺถจริย โลกตฺเถจริย 
พุทฺธิจริย  ฯ  
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อสงฺเขฺยยฺยานิ  พุทฺธการกธมฺเม  มตฺถก  ปาเปนฺโตป  อุปฺปชชฺมาโน  นาม. 
เวสฺสนฺตรตฺตภาว  ปหาย  ตุสิตปุเร  ปฏสินฺธึ  คเหตฺวา  สฏ ิวสฺสสตสหสฺสาธิกา 
สตฺตปณฺณาสวสฺสโกฏิโย 
ติฏนฺโตป  อุปฺปชฺชมาโน  นาม.  เทวตาหิ  ยาจิโต  ป ฺจมหาวิโลกิต  วิโลเกตฺวา 
มหามายาย  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คณฺหนฺโตป อนูนาธิเก ทส มาเส คพฺภวาส 
วสนฺโตป  อุปฺปชฺชมาโนว  นาม.  เอกูนตึส  วสฺสานิ  อคารมชฺเฌ  ติฏนฺโตป 
อุปฺปชฺชมาโนว  นาม.  กาเมสุ  อาทีนว  เนกฺขมฺเม  อานิสส  ทิสวฺา ราหุลภทฺทสฺส 
ชาตทิวเส  ฉนฺนสหาโย  กณฺก  อสฺสวร  (๑)  อารยฺุห  นิกฺขมนฺโตป  อุปฺปชชฺมาโนว 
นาม.  ตีณิ  รชฺชานิ  อติกฺกมนฺโต  อโนมานทีตีเร  ปพฺพชนฺโต จ อุปฺปชฺชมาโนว นาม. 
ฉ  วสฺสานิ  มหาปธาน  กโรนฺโตป  อุปฺปชฺชมาโนว  นาม.  ปริปากคเต  (๒)  าเณ 
โอฬาริกาหาร  อาหรนฺโตป จ (๓) อุปปฺชฺชมาโนว  นาม.  สายณฺหสมเย วิสาขปุณฺณมาย 
มหาโพธิมณฺฑ  อารุยฺห  มารพล  วิธเมตฺวา  ปมยาเม  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสริตฺวา 
มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ วิโสเธตฺวา ปจฺฉิมยามสมนนฺตเร ทฺวาทสงฺค ปฏิจฺจสมุปฺปาท 
อนุโลมปฏโิลมโต  สมฺมสิตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิวิชฺฌนฺโตป  อุปฺปชชฺมาโนว 
# ๑. ส.ี กนฺถก หยวร  ฯ  ม. กณฺฑก วาหนวร  ฯ  ๒. ม. ปริปกฺกคเต  ฯ  ๓. ม. จสทฺโทนตฺถิ  ฯ  
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นาม. โสตาปตฺติผลกฺขเณป  สกทาคามิมคฺคกฺขเณป  สกทาคามิผลกฺขเณป 
อนาคามิมคฺคกฺขเณป อนาคามิผลกฺขเณป  อุปฺปชชฺมาโนว  นาม.  อรหตฺตมคฺคกฺขเณ 
ปน  อุปฺปชชฺติ นาม.  อรหตฺตผลกฺขเณ  อุปฺปนฺโน  นาม.  พุทธฺาน  หิ  สาวกาน  วิย  น 
ปฏิปาฏิยา  อิทฺธิวิธาณาทีนิ  อุปฺปชชฺนฺติ  สเหว  ปน  อรหตฺตมคฺเคน  สกโลป 
สพฺพ ฺ ุตาณาทิคุณราสิ  อาคโตว นาม โหติ ฯ ตสฺมา เต นิพฺพตฺติตสพฺพกิจฺจตฺตา (๑) 
อรหตฺตผลกฺขเณ  อุปฺปนฺนา  นาม  โหนฺติ ฯ  อิมสมฺึ สุตฺเต อรหตฺตผลกฺขณเยว สนฺธาย 
อุปฺปชฺชตีติ เวทิตพฺโพ อุปฺปนฺโน โหตีติ อยเ ฺหตฺถ อตฺโถ ฯ 
        พหุชนหิตายาติ  มหาชนสฺส  หิตตฺถาย  อุปฺปชฺชติ ฯ  พหุโน  ชนสฺส  สขุายาติ 
มหาชนสฺส  สุขตฺถาย  อุปฺปชฺชติ ฯ  โลกานุกมฺปายาติ  สตฺตโลกสฺส  อนุกมปฺ  ปฏิจฺจ 
อุปฺปชฺชติ ฯ กตรโลกสฺสาติ (๒)โย ตถาคตสฺส ธมฺมเทสน สุตฺวา อมตปาน ปวิตฺวา (๓) 
ธมฺม  ปฏิวิชฌฺิ  ตสฺสตฺถาย ฯ  (๔)  ภควตา โพธิมณฺเฑ (๕) สตฺตสตฺตาห วีตินาเมตฺวา 
โพธิมณฺฑา  อิสิปตน  อาคมฺม  เทฺวเม  ภิกฺขเว  อนฺตา  ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพาติ 
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺเต  (๖)  เทสิเต  อายสฺมตา  อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถเรน  (๗) สทฺธ ึ
# ๑. ส.ี นิพฺพตฺตสพฺพกิจฺจตฺตา  ฯ  ม. นปิฺผตฺตสพฺพกิจฺจตฺตา  ฯ  ๒. ม. กตรสตฺตโลกสุสาติ  ฯ 
# ๓. ส.ี ปวิ  ฯ  ๔. ม. ตสฺส  ฯ  กตฺถจิ. กสฺสตฺถาย  ฯ  ๕. ม. มหาโพธิมณฺฑ  ฯ 
# ๖. วิ. มหา. ๔/๑๓/๑๗  ฯ   ๗. ม. อ ฺาสิโกณฺฑ ฺตฺเถเรน  ฯ  
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อฏารสโกฏิสงฺขา  พฺรหฺมาโน  อมตปาน  ปวึสุ  เอตสฺส  สตฺตโลกสฺส  อนุกมฺปาย 
อุปฺปนฺโน ฯ  ป ฺจมทิวเส อนตฺตลกฺขณสุตฺตนฺตปริโยสาเน (๑) ป ฺจวคฺคิยตฺเถรา 
อรหตฺเต ปติฏหึสุ  เอตสฺสป  สตฺตโลกสฺส  อนุกมฺปาย  อุปฺปนฺโน ฯ  ตโต 
ยสทารกปฺปมุเข ป ฺจปณฺณาส  ปุริเส  อรหตฺเต  ปติฏาเปสิ  ตโต กปฺปาสิกวนสณฺเฑ 
ตึส ภทฺทวคฺคิเย ตโย  มคฺเค  จ  ตีณิ  ผลานิ จ สมฺปาเปสิ เอตสฺส สตฺตโลกสสฺ อนุกมฺปาย 
อุปฺปนฺโน ฯ คยาสีเส  อาทิตฺตปริยายสุตฺตนฺตปริโยสาเน (๒) ชฏลิสหสฺส อรหตฺเต 
ปติฏาเปสิ ตถา ลฏ ิวเน  พิมฺพิสารปฺปมุขา  เอกาทสนหุตา พฺราหฺมณคหปติกา สตฺถุ 
ธมฺมเทสน สุตฺวา โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ  เอกนหุต  สรเณสุ  ปติฏ ิต ฯ 
ติโรกุฑฺฑอนุโมทนาวสาเน จตุราสีติยา  ปาณสหสฺเสหิ  อมตปาน  ปต ฯ  
สุมนมาลาการสมาคเม  จตุราสีติยา ปาณสหสฺเสหิ ฯ  (๓)  ธนปาลสมาคเม  ทสหิ  
ปาณสหสฺเสหิ  ขทิรงฺคารชาตกสมาคเม จตุราสีติยา  ปาณสหสฺเสหิ  ชมฺพุกาชีวกสมาคเม 
จตุราสีติยา  ปาณสหสฺเสหิ ฯ อานนฺทเสฏ ิสมาคเม  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺเสหิ  อมตปาน  
ปต ฯ  ปาสาณกเจติเย ปารายนสุตฺตนฺตกถาทิวเส  จุทฺทส  ปาณโกฏโิย  อมตปาน  ปวึสุ ฯ  
ยมกปาฏิหาริยทิวเส วีสติ  ปาณโกฏโิย  ตาวตึสภวเน ปณฺฑุกมฺพลสิลาย 
# ๑. วิ. มหา. ๔/๒๐/๒๔  ฯ  ส. ข. ๑๗/๔๑/๒๗  ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๕๕/๖๒  ฯ 
# ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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นิสีทิตฺวา มาตร กายสกฺขึ กตฺวา สตฺตปฺปกรณ  อภิธมฺม  เทเสนฺตสฺส  อสีติ  
ปาณโกฏิโย เทโวโรหเน ตึส ปาณโกฏิโย  สกฺกป ฺหสุตฺตนฺเต อสีติ เทวตาสหสฺสานิ 
อมตปาน ปวึสุ ฯ มหาสมยสุตฺเต มงฺคลสุตฺเต จุลฺลราหุโลวาเท  สมจิตฺตปฏิปทายาติ  อิเมสุ 
จตูสุ  าเนสุ  อภิสมยปฺปตฺตสตฺตาน ปริจฺเฉโท นตฺถิ ฯ เอตสฺสป สตฺตโลกสฺส อนุกมฺปาย 
อุปฺปนฺโนติ ฯ ยาว อชฺชทวิสา อิโต ปร  อนาคเต  สาสน  นิสฺสาย สคฺคโมกฺขมคฺเค 
ปติฏหนฺตาน วเสนาป อยเมตฺถ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
        เทวมนุสฺสานนฺติ  น  เกวล  เทวมนุสฺสานเยว  อวเสสาน  นาคสุปณฺณาทีนป 
อตฺถาย  หิตาย  สุขาเยว  อุปฺปนฺโน ฯ  สเหตุกปฏิสนฺธิเก  (๑) ปน มคฺคผลสจฺฉิกิริยาย 
ภพฺเพ  ปุคฺคเล  ทสฺเสตุ   เอว  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  เอเตสป  อตฺถาย  หิตาย สุขาเยว 
อุปฺปนฺโนติ เวทิตพฺโพ ฯ 
        กตโม  เอกปุคฺคโลติ  อย  ปุจฺฉา ฯ  ปุจฺฉา  จ  นาเมสา  ป ฺจวิธา  โหติ 
อทิฏโชตนาปุจฺฉา  ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา  วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา  อนุมติปุจฺฉา 
กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาติ ฯ        ตาส  อิท  นานตฺต  
        กตมา  อทิฏโชตนาปุจฺฉา ฯ  ปกติยา  ลกฺขณ  อ ฺาต โหติ  อทิฏ  อตุลิต 
อตีริต  อวิภูต อวิภาวิต (๒)  ตสฺส  จ  าณาย  ทสฺสนาย  ตุลนาย ตีรณาย วิภูตตฺถาย 
วิภาวนตฺถาย ป ฺห 
# ๑. กตฺถจิ. สเหตุกปฏิสนฺธิวเสน  ฯ  ๒. ม. อภาวิต  ฯ  
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ปุจฺฉติ อย  อทิฏโชตนาปุจฺฉา ฯ 
        กตมา  ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา ฯ  ปกติยา  ลกฺขณ าต โหติ ทิฏ ตุลิต ตีริต วิภูต  
วิภาวิต ฺจ (๑)  โส อ ฺเหิ ปณฺฑิเตหิ สทฺธึ สสนฺทนตฺถาย ป ฺห ปุจฺฉติ อย 
ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา ฯ 
        กตมา  วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา ฯ ปกติยา สสยปกฺขนฺโน (๒) โหติ [๓] เทฺวฬฺหกชาโต 
เอว นุ โข  นนุ  โข  ก ึ น ุ โข  กถ  นุ  โขติ  โส  วิมติจฺเฉทนตฺถาย  ป ฺห ปุจฺฉติ อย 
วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา ฯ 
        กตมา  อนุมติปุจฺฉา ฯ  ภควา  หิ  ภิกฺขูน  อนุมติยา  ป ฺห  ปุจฺฉติ  ต กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว 
รูป  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ อนิจฺจ ภนฺเต ฯ ยมฺปนานิจฺจ ทุกฺข วา ต สุข วาติ ฯ ทุกฺข ภนฺเต ฯ 
ยมฺปนานิจฺจ ทุกฺข วิปริณามธมฺม กลลฺ นุ  (๔)  ต  สมนุปสฺสิตุ   เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  
เม  อตฺตาติ  โน เหต ภนฺเตติ อยมนุมติปุจฺฉา ฯ 
        กตมา  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ  ภควา  ภิกฺขูน  กเถตุกมฺยตาย  ป ฺห  ปุจฺฉติ จตฺตาโรเม 
ภิกฺขเว สติปฏานา ฯ กตเม จตฺตาโรติ ฯ (๕) อย กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาติ ฯ 
        ตตฺถ  พุทฺธาน  ปุริมา  ติสฺโส  ปุจฺฉา  นตฺถิ ฯ  กสฺมา 
# ๑. ม. วิภาวิต  ฯ  ๒. ม. สสยปกฺขนฺโท  ฯ  ๓. ส.ี ม. เอตถนฺตเร วิมติปกฺขนฺโทติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๔. ม. กลฺล นุ โข  ฯ  ๕. ขุ. มหา. ๒๙/๗๐๐/๔๐๙  ฯ  
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พุทฺธาน  หิ ตีสุ อทฺธาสุ  กิ ฺจิ  สงฺขต  อทฺธาวินิมุตฺต วา อสงฺขต วา อทิฏ อชานิต 
อตุลิต อตีริต  อวิภูต  อวิภาวิต  นาม นตฺถิ ตสฺมา เนส  อทิฏโชตนาปุจฺฉา นตฺถิ ฯ 
ย  ปน  ภควตา  อตฺตโน  าเณน  ปฏวิิทฺธ  ตสฺส  อ ฺเน สมเณน วา พฺราหฺมเณน 
วา  เทเวน  วา  มาเรน  วา  พฺรหฺมุนา  วา  สทฺธึ  สสนฺทนกิจฺจ  นตฺถิ ฯ  เตนสฺส 
ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา  นตฺถิ ฯ  ยสฺมา  ปเนตฺถ อกถกถี ติณฺณวิจิกิจฺโฉ สพฺพธมฺเมสุ 
วิหตสสโย  เตนสฺส  วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา  นตฺถิ ฯ  อิตรา  ปน  เทฺว  ปุจฺฉา  ภควโต 
อตฺถิ ตาสุ อย กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาติ เวทิตพฺพา ฯ 
        อิทานิ  ตาย  ปุจฺฉาย  ปุฏ  เอกปุคฺคลโลติ (๑)  วิภาเวนฺโต  ตถาคโต  อรห 
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  อาห ฯ  ตตฺถ  ตถาคโตติ  อฏหิ  การเณหิ  ภควา ตถาคโต ตถา 
อาคโตติ  ตถาคโต  ตถา  คโตติ  ตถาคโต ตถลกฺขณ อาคโตติ ตถาคโต ตถธมฺเม 
ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต ตถาวาทิตาย ตถาคโต 
ตถาการิตาย ตถาคโต อภิภวนฏเน ตถาคโตติ ฯ 
        กถ ภควา ตถา อาคโตติ ตถาคโต ยถา สพฺพโลกหิตาย อุสฺสุกฺกมาปนฺนา ปุริมกา 
สมฺมาสมฺพุทฺธา  อาคตา  ยถา  วิปสฺสี ภควา อาคโต ยถา สิขี ภควา ยถา เวสฺสภู 
# ๑. ม. เอกปุคฺคล  ฯ  
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ภควา ยถา กกุสนฺโธ ภควา ยถา โกนาคมโน ภควา ยถา กสฺสโป ภควา อาคโตติ ฯ 
กึ  วุตฺต  โหติ  เยน อภินหีาเรน เอเต ภควนฺโต อาคตา เตเนว อมฺหากป ภควา อาคโต ฯ 
อถวา ยถา วิปสฺสี ภควา  ฯเป ฯ ยถา กสฺสโป ภควาทานปารมิโย (๑) ปูเรตฺวา 
สีลเนกฺขมฺมป ฺาวิริยขนฺติสจฺจอธิฏานเมตฺตาอุเปกฺขาปารมิโย  (๑)  ปูเรตฺวา อิมา 
ทส ปารมิโย  ทส  อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถปารมิโยติ  สมตึส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา 
องฺคปริจฺจาคชีวิตธนรชฺชปุตฺตทารปริจฺจาคนฺติ  อิเม  ป ฺจ  มหาปริจฺจาเค  ปริจฺจชิตฺวา 
ปุพฺพโยคปุพฺพจริยาธมฺมกฺขานาตตฺถจริยาทโย  ปูเรตฺวา  พุทฺธจริยาย  (๒)  โกฏึ  ปตฺวา 
อาคโต ตถา อมฺหากป  ภควา  อาคโต ฯ  ยถา  จ  วิปสฺสี  ภควา   ฯเป ฯ กสฺสโป ภควา 
จตฺตาโร สติปฏาเน  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธาเน จตฺตาโร อิทฺธิปาเท ป ฺจินฺทฺริยานิ ป ฺจ 
พลานิ สตฺต  โพชฺฌงฺเค  อริย อฏงฺคิก มคฺค ภาเวตฺวา พฺรูเหตฺวา อาคตา (๓)  ตถา อมฺหาก 
ภควาป อาคโต ฯ เอว ตถา อาคโตติ ตถาคโต ฯ 
                ยเถว โลกมฺหิ วิปสฺสิอาทโย 
                สพฺพ ฺ ุภาว มุนโย อิธาคตา 
                ตถา อย สกฺยมนุีป อาคโต 
                ตถาคโต วุจฺจติ เตน จกฺขุมาติ ฯ 
เอว ตถา อาคโตติ ตถาคโต ฯ 
# ๑. ม. ...ปารมึ  ฯ  ๒. ม. พุทฺธิจริยาย  ฯ  ๓. ม. อาคโต  ฯ  
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        กถ  ตถา  คโตติ  ตถาคโต  ยถา  สมฺปติชาโต วิปสฺสี ภควา  ฯเป ฯ กสฺสโป ภควา 
คโต  กถ ฺจ  โส  คโตติ  โส  ห ิ สมฺปติชาโต  สเมหิ  ปาเทหิ  ปวิย ปติฏาย  อุตฺตราภิมุโข 
สตฺตปทวีติหาเรน  คโต ฯ  ยถาห  สมปฺติชาโต  อานนฺท โพธิสตฺโต  สเมหิ  ปาเทหิ  ปวิย  
ปติฏหิตฺวา  อุตฺตราภิมุโข  สตฺตปทวีติหาเรน คจฺฉติ  เสตมฺหิ  ฉตฺเต  อนุธาริยมาเน 
สพฺพาทิสา (๑) อนุวิโลเกติ อาสภิ ฺจ วาจ  ภาสติ  อคฺโคหมสฺมิ  โลกสฺส  เชฏโหมสฺมิ  
โลกสฺส เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา  ชาติ  นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโวติ ฯ  (๒)  ต ฺจสฺส  
คมน ตถ อโหสิ อวิตถ อเนเกส  วิเสสาธิคมาน  ปุพฺพนิมิตฺตภาเวน ฯ  ปวิย ฺหิ (๓) โส 
สมฺปติชาโต จ สเมหิ ปาเทหิ ปติฏหิ อิทมสฺส จตุอิทฺธิปาทปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต 
อุตฺตราภิมุขภาโว ปน  สพฺพโลกุตฺตรภาวสฺส (๔)  ปุพฺพนิมิตฺต  สตฺตปทวีติหาโร สตฺต- 
โพชฺฌงฺครตนปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต  ฯ (๕)  [๖] สุวณฺณทณฺฑา  วีติปตนฺติ จามราติ 
เอตฺถ วุตฺตจามรุกฺเขโป ปน สพฺพติตฺถิยนิมฺมถนสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  เสตจฺฉตฺตธารณ  
อรหตฺตผลวิมุตฺติธรวิมลเสตจฺฉตฺตปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  สพฺพทิสาอนุวิโลกน  
สพฺพ ฺ ุตานาวรณาณปฏิลาภสฺส  ปุพฺพ- 
# ๑. ม. สพฺพา จ ทิสา  ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๓๗๗/๒๕๓  ฯ  ๓. ม. ย ฺหิ  ฯ 
# ๔. กตฺถจิ. สพฺพโลกุตฺตรปฏิลาภสฺส  ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร 
สุวณฺณฑณฺฑา วีติปตนฺติ จามราติ เอตฺถ วุตฺตจามรุกฺเขโม ปน สพฺพติตฺถิยนิมฺมถนสฺส 
ปพฺพนิมิตฺตนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  
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นิมิตฺต  อาสภิวาจาภาสน  อปฺปฏิวตฺติยวรธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสฺส 
ปุพฺพนิมิตฺต ฯ  ตถา  อย ภควาป คโต ฯ ต ฺจสฺส คมน ตถ อโหสิ อวิตถ เตส ฺเจว (๑) 
วิเสสาธิคมาน ปุพฺพนิมิตฺตภาเวน ฯ เตนาหุ โปราณา 
                มหุุตฺตชาโตว ควมฺปตี ยถา 
                สเมหิ ปาเทหิ ผุสี วสุนฺธร 
                โส อกฺกมี (๒) สตฺต ปทานิ โคตโม 
                เสต ฺจ ฉตฺต อนุธารยย มร ูฯ 
                คนฺตฺวาน โส สตฺต ปทานิ โคตโม 
                ทสิา วิโลเกสิ สมา สมนฺตโต 
                อฏงฺคุเปต คิรมพฺภุทีรย ิ
                สโีห ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโตติ ฯ 
        เอว ตถา คโตติ ตถาคโต ฯ 
        อถวา ยถา วิปสฺสี ภควา  ฯเป ฯ ยถา กสฺสโป ภควา อยป ภควา ตเถว นกฺขมฺเมน 
กามจฺฉนฺท  ปหาย  คโต  อพฺยาปาเทน พฺยาปาท ปหาย  อาโลกส ฺาย ถีนมิทฺธ 
อวิกฺเขเปน  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ธมฺมววตฺถาเนน  วิจิกิจฺฉ  ปหาย  คโต  าเณน  อวิชฺช  
ปทาเลตฺวา  คโต  ปามุชฺเชน  อรตึ  วิโนเทตฺวา ปมชฺฌาเนน นีวรณกวาฏ อุคฺฆาเฏตฺวา  
# ๑. ม. เตสเยว  ฯ  ๒. ม. ยุ. วิกฺกม ี ฯ  
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ทุติยชฺฌาเนน  วิตกฺกวิจารวูปสม  (๑) อุปสเมตฺวา  (๒)  ตติยชฺฌาเนน ปตึ  วิราเชตฺวา 
จตุตฺถชฺฌาเนน  สุขทุกฺข  ปหาย  อากาสาน ฺจายตนสมาปตฺติยา 
รูปส ฺาปฏิฆส ฺานานตฺตส ฺาโย สมติกฺกมิตฺวา วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺติยา  
อากาสาน ฺจายตนส ฺ  อากิ ฺจ ฺายตนสมาปตฺติยา วิ ฺาณ ฺจายตนส ฺ 
เนวส ฺานาส ฺายตนสมาปตฺติยา   อากิ ฺจ ฺายตนส ฺ สมติกฺกมิตฺวา คโต ฯ 
        อนิจฺจานุปสฺสนาย   นิจฺจส ฺ   ปหาย  ทุกฺขานุปสฺสนาย  สุขส ฺ 
อนตฺตานุปสฺสนาย  อตฺตส ฺ  นิพฺพิทานุปสฺสนาย  นนฺท ึ วิราคานุปสฺสนาย  ราค 
นิโรธานุปสฺสนาย  สมุทย  อุปสมานุปสฺสนาย  (๓)  อาทาน  ขยานุปสฺสนาย ฆนส ฺ 
วยานุปสฺสนาย  อายูหน  วิปริณามานุปสฺสนาย  ธวุส ฺ  อนิมิตฺตานุปสฺสนาย 
นิมิตฺตส ฺ  อปฺปณิหิตานุปสฺสนาย  ปณิธึ  สุ ฺตานุปสฺสนาย  อภินิเวส 
อธิป ฺาธมฺมวิปสฺสนาย  สาราทานาภินิเวส  ยถาภูตาณทสฺสเนน  สมฺโมหาภินิเวส 
อาทีนวานุปสฺสนาย    อาลยาภินิเวส   ปฏิสงฺขานุปสฺสนาย   อปฺปฏิสงฺข 
วิวฏฏานุปสฺสนาย  สโยคาภินิเวส โสตาปตฺติมคฺเคน ทิฏเกฏเ กิเลเส ภ ฺชิตฺวา 
สกทาคามิมคฺเคน  โอฬาริเก  กิเลเส  ปหาย  อนาคามิมคฺเคน  อนุสหคเต  กิเลเส 
สมุคฺฆาเฏตฺวา 
# ๑. ส.ี วิตกกฺวิจารธูม  ฯ  ๒. ม. วิตกฺกวิจาร วูปสเมตฺวา  ฯ  ๓. ม. ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสนา  ฯ  
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อรหตฺตมคฺเคน  สพฺพกิเลเส สมุจฺฉินฺทิตฺวา คโต ฯ เอวป ตถา คโตติ  ตถาคโต ฯ  
        กถ  ตถลกฺขณ  อาคโตติ  ตถาคโต  ปวิธาตุยา  กกฺขฬลกฺขณ (๑) ตถ อวิตถ 
อาโปธาตุยา  ปคฺฆรณลกขฺณ  เตโชธาตุยา  อุณฺหลกฺขณ วาโยธาตุยา วิตฺถมฺภนลกฺขณ 
อากาสธาตุยา อสมฺผุฏลกฺขณ วิ ฺาณธาตุยา วิชานนลกฺขณ ฯ 
        รูปสฺส  รุปฺปนลกฺขณ  เวทนาย  เวทยิตลกฺขณ  ส ฺาย  ส ฺชานนลกฺขณ 
สงฺขาราน อภิสงฺขรณลกฺขณ วิ ฺาณสฺส วิชานนลกฺขณ ฯ 
        วิตกฺกสสฺ  อภินิโรปนลกฺขณ  วิจารสฺส  อนุมชฺชนลกฺขณ  ปติยา ผรณลกฺขณ 
สุขสฺส สาตลกฺขณ จิตฺเตกคฺคตาย อวิกฺเขปลกฺขณ ผสฺสสฺส ผุสนลกฺขณ ฯ 
        สทฺธินทฺฺริยสฺส   อธิโมกฺขลกฺขณ   วิริยินฺทฺริยสฺส   ปคฺคหลกฺขณ 
สตินฺทฺริยสฺส  อุปฏานลกฺขณ สมาธินฺทฺริยสฺส อวิกฺเขปลกฺขณ ป ฺ ินฺทฺริยสฺส 
ปชานนลกฺขณ ฯ 
        สทฺธาพลสฺส  อสฺสทฺธิเย  อกมฺปยลกฺขณ  วิริยพลสฺส  โกสชฺเช  สติพลสฺส 
มุฏสจฺเจ สมาธิพลสฺส อุทฺธจฺเจ ป ฺาพลสฺส อวิชฺชาย อกมฺปยลกฺขณ ฯ 
        สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฏานลกฺขณ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  
# ๑. ม. กกฺขฬตฺตลกฺขณ  ฯ  
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ปวิจยลกฺขณ วิริยสมฺโพชฌฺงฺคสฺส  ปคฺคหลกฺขณ  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ผรณลกฺขณ  
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปสมลกฺขณ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อวิกฺเขปลกฺขณ  
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ปฏิสงฺขานลกฺขณ ฯ 
        สมฺมาทิฏ ิยา  ทสฺสนลกฺขณ  สมมฺาสงฺกปฺปสฺส  อภินิโรปนลกฺขณ สมมฺาวาจาย 
ปริคฺคหลกฺขณ  สมฺมากมฺมนฺตสฺส  สมฏุานลกฺขณ  สมฺมาอาชีวสฺส  โวทานลกฺขณ 
สมฺมาวายามสฺส  ปคฺคหลกฺขณ  สมฺมาสติยา  อุปฏานลกฺขณ  สมฺมาสมาธิสฺส 
อวิกฺเขปลกฺขณ ฯ 
        อวิชชฺาย  อ ฺาณลกฺขณ  สงฺขาราน  เจตนาลกฺขณ วิ ฺาณสฺส วิชานนลกฺขณ 
นามสฺส  นมนลกฺขณ  รูปสฺส  รุปฺปนลกฺขณ  สฬายตนสฺส  อายตนลกฺขณ  ผสฺสสฺส 
ผุสนลกฺขณ  เวทนาย  เวทยิตลกฺขณ  ตณฺหาย  เหตุลกฺขณ  อุปาทานสฺส คหณลกฺขณ 
ภวสฺส  อายูหนลกฺขณ  ชาติยา  นิพฺพตฺติลกฺขณ  ชราย  ชีรณลกฺขณ  มรณสสฺ 
จุติลกฺขณ ฯ 
        ธาตูน  สุ ฺตาลกฺขณ  อายตนาน  อายตนลกฺขณ  สติปฏานาน  อุปฏานลกฺขณ 
สมฺมปฺปธานาน  ปทหนลกฺขณ  อิทฺธิปาทาน  อิชฺฌนลกฺขณ  อินทฺฺริยาน อธิปติลกฺขณ  
พลาน  อกมปฺยลกฺขณ  โพชฺฌงฺคาน  นิยฺยานลกฺขณ  มคฺคสฺส เหตุลกฺขณ ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 145 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกปุคฺคลวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๔๕ 
 
        สจฺจาน  ตถลกฺขณ  สมถสฺส  อวิกฺเขปลกฺขณ  วิปสฺสนาย  อนุปสฺสนาลกฺขณ 
สมถวิปสฺสนาน เอกรสลกฺขณ ยุคนทฺธาน อนิวตฺตนลกฺขณ ฯ 
        สลีวิสุทฺธิยา   สวรลกฺขณ (๑)  จิตฺตวิสุทฺธิยา  อวิกฺเขปลกฺขณ  ทิฏ ิวิสุทฺธิยา 
ทสฺสนลกฺขณ ฯ 
        ขเย าณสฺส สมุจฺเฉทลกฺขณ อนุปฺปาเท าณสฺส ปสฺสทฺธลิกฺขณ ฯ 
        ฉนฺทสสฺ  มลูลกฺขณ  มนสิการสฺส  สมฏุานลกฺขณ  ผสฺสสฺส  สโมธานลกฺขณ 
เวทนาย  สโมสรณลกฺขณ  สมาธิสฺส  ปมุขลกฺขณ  สติยา  อธิปเตยฺยลกฺขณ  ป ฺาย 
ตทุตฺตริลกฺขณ  วิมุตฺติยา  สารลกฺขณ  อมโตคธสฺส  นิพฺพานสฺส  ปริโยสานลกฺขณ 
ตถ  อวิตถ ฯ เอว ตถลกฺขณ าณคติยา อาคโต อวิรชฺชิตฺวา (๒) ปตฺโตติ (๓) 
ตถาคโต ฯ  เอว ตถลกฺขณ อาคโตติ ตถาคโต ฯ 
        กถ  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต  ตถธมฺมา  นาม  จตฺตาริ 
อริยสจฺจานิ ฯ  ยถาห  จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  ตถานิ  อวิตถานิ  อน ฺถานิ ฯ  กตมานิ 
จตฺตาริ อิท ทกฺุขนฺติ ภิกฺขเว ตถเมต อวิตถเมต อน ฺถเมตนฺติ (๔) วิตฺถาโร ฯ 
ตานิ  จ  ภควา  อภิสมฺพุทฺโธ  ตสฺมา  ตถาน  
# ๑. ม. สวรณกฺขณ  ฯ  ๒. สี. ม. อวิรชฺฌิตฺวา  ฯ  ๓. ม. ปตฺโต อนุปฺปตฺโตติ  ฯ 
# ๔. ส. มหา. ๑๙/๑๖๙๗/๕๔๐  ฯ  
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อภิสมฺพุทฺธตฺตา  ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ อภิสมฺพุทฺธตฺโถ หิ เอตฺถ คตสทฺโท ฯ 
        อปจ  ชรามรณสฺส  ชาติปจฺจยา  สมฺภูตสมุทาคตฏโ  ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถ 
 ฯเป ฯ  สงฺขาราน  อวิชฺชาปจฺจยา  สมฺภูตสมุทาคตฏโ  ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถ ฯ 
ตถา  อวิชฺชาย  สงฺขาราน  ปจฺจยฏโ  สงฺขาราน  วิ ฺาณสฺส  ปจฺจยฏโ   ฯเป ฯ 
ชาติยา  ชรามรณสฺส  ปจฺจยฏโ  ตโถ  อวิตโถ  อน ฺโถ ฯ  ต  สพฺพ  ภควา 
อภิสมฺพุทฺโธ ฯ  ตสฺมาป  ตถาน  อภิสมฺพุทฺธตฺตา  ตถาคโตติ วุจฺจติ ฯ เอว ตถธมฺเม 
ยาถาวโต อภิสมฺพุทฺโธติ ตถาคโต ฯ 
        กถ  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต  ภควา  ย  สเทวเก โลเก สเทวมนุสฺสาย ปชาย 
อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  อปริมาณาน  สตฺตาน  จกฺขุทฺวาเร  อาปาถ  อาคจฺฉนฺต 
รูปารมฺมณ  นาม  อตฺถิ ต สพฺพาการโต ชานาติ ปสฺสติ ฯ เอว ชานตา ปสฺสตา จ เตน 
ต  อิฏานิฏาทิวเสน  วา  ทิฏสุตมุตวิ ฺาเตสุ  ลพฺภมานกปทวเสน  วา กตมนฺต 
รูป  รูปายตน  ย  รูป จตุนฺน มหาภูตาน อุปาทาย วณฺณิภา สนิทสฺสน สปฺปฏฆิ 
นีล  ปตกนฺติอาทินา  (๑)  นเยน  อเนเกหิ  นาเมหิ  เตรสหิ  วาเรหิ ทฺวิป ฺาสาย 
นเยหิ  วิภชฺชมาน  ตถเมว  โหติ  วิตถ  นตฺถิ ฯ  เอส  นโย  โสตทวฺาราทีสุป 
อาปาถมาคจฺฉนฺเตสุ  
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๕๒๑/๒๐๔  ฯ  
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สทฺทาทีสุ ฯ  วุตฺต ฺเจต  ภควตา  ย ภิกฺขเว สเทวกสฺส โลกสฺส  ฯเป ฯ  สเทวมนุสฺสาย 
ทิฏ สุต มุต วิ ฺาต ปตฺต ปริเยสิต อนุวิจริต มนสา ตมห  อพฺภ ฺาสึ (๑) ต 
ตถาคตสฺส วิทิต  ต  (๒) ตถาคเต  น อุปฏาสีติ ฯ (๓) เอว ตถทสฺสิตาย ตถาคโต ฯ 
ตถาคโตติ ปทสมฺภโว เวทิตพฺโพ ฯ 
        กถ  ตถวาทิตาย  ตถาคโต  ย  รตฺตึ  ภควา  โพธิมณฺเฑ  อปราชิตปลฺลงฺเก นิสินฺโน 
ติณฺณ  มาราน  มตฺถก มทฺทิตฺวา อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ ย ฺจ  รตฺตึ  
ยมกสาลาน  อนฺตเร  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ เอตฺถนฺตเร 
ป ฺจจตฺตาฬีสวสฺสปริมาณกาเล   ปมโพธิยาป   มชฺฌิมโพธิยาป ปจฺฉิมโพธิยาป  ย  
ภควตา  ภาสิต  สุตฺต  เคยฺย   ฯเป ฯ  เวทลฺล  สพฺพนฺต อตฺถโต  จ  พฺย ฺชนโต  จ  อนุปวชชฺ  
อนูนมธิก  (๔)  สพฺพาการปริปุณฺณ ราคมทนิมฺมทน (๕) โทสโมหมทนิมฺมทน  นตฺถ ิ 
ตตฺถ  วาลคฺคมตฺตป  อวกฺขลิต  สพฺพนฺต เอกมุทฺทิกาย  ล ฺจิต  วิย เอกนาฬิยา มิต วิย 
เอกตุลาย ตุลิต วิย จ ตถเมว โหติ อวิตถ ฯ  เตนาห  ย ฺจ  จุนฺท รตฺตึ ตถาคโต อนุตฺตร 
สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌติ ย ฺจ  รตฺตึ  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายติ ย 
เอตสฺมึ อนฺตเร ภาสติ ลปติ  นิทฺทิสติ  
# ๑. ม. อพฺภ ฺาสึ  ฯ  ๒. ม. ต ตถาคโต น อุปฏาสีติ  ฯ  ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔/๓๑  ฯ 
# ๔. ม. อนูน อนธิก  ฯ  ๕. ม. ราคมทนิมฺมทน  ฯ  
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สพฺพนฺต  ตเถว  จ  โหติ  โน  อ ฺถา ฯ  ตสฺมา  ตถาคโตติ  วุจฺจตีติ ฯ (๑) คทอตฺโถ 
หิ เอตฺถ คตสทฺโท ฯ เอว ตถวาทิตาย ตถาคโต ฯ 
        อปจ  อาคทน  อาคโท  วจนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตโถ  อวิปรีโต  อาคโท  อสฺสาติ 
ทการสฺส ตการ กตฺวา ตถาคโตติ เอวเมว ตสฺมึ อตฺเถ ปทสนฺธ ิ(๒) เวทิตพฺพา ฯ 
        กถ  ตถาการิตาย  ตถาคโต  ฯ [๓] ภควา  หิ  ย วาจ ภาสติ ตเถว กาเยน 
กโรติ ฯ  (๒)  ภควโต หิ วาจาย กาโย อนุโลเมติ กายสฺสาป วาจา ตสฺมา ยถาวาที 
ตถาการี  ยถาการี  ตถาวาที  จ  โหติ ฯ  เอวภูตสฺส  จสฺส  ยถา  วาจา  กาโยป 
ตถาคโต  ปวตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  จ  กาโย  วาจาป  ตถา  คตาติ  ตถาคโต ฯ 
เตเนวาห  ยถาวาที  ภิกฺขเว  ตถาคโต ตถาการี ยถาการี ตถาวาที. อิติ ยถาวาที 
ตถาการี  ยถาการี ตถาวาที. ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ ฯ (๔)  เอว ตถาการิตาย 
ตถาคโต ฯ  
        กถ  อภิภวนฏเน  ตถาคโต  อุปร ิ ภวคฺค เหฏา อเวจึ ปริยนฺติก (๕) กตฺวา 
ติริย  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  สพฺพสตฺเต  อภิภวติ  สีเลนป  สมาธินาป ป ฺายป 
วิมุตฺติยาป  น  ตสฺส  ตุลา  วา  ปมาณ  วา  อตฺถ ิ อตุโล อปฺปเมยฺโย 
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๒๐/๑๔๘  ฯ  ๒. ม. ปทสิทฺธ ิ ฯ  ๓. กตฺถจิ. เอตฺถนฺตเร ภควา ห ย วาจ 
ภาสติ ตเถว กาเยน กโรตีติ ทิสฺสติ  ฯ  ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐  ฯ  ๕. ม. ปรยินฺต  ฯ  
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อนุตฺตโร ราชราโช  (๑)  เทวเทโว  สกฺกาน อติสกฺโก พฺรหฺมาน อติพฺรหฺมา ฯ เตนาห 
สเทวเก ภิกฺขเว  โลเก   ฯเป ฯ  สเทวมนุสฺสาย  ตถาคโต  อภิภู  อนภิภูโต  อ ฺทตฺถุทโส 
วสวตฺตี ฯ ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ ฯ (๒) 
        ตเตฺรว  ปทสนฺธิ  (๓)  เวทิตพฺพา  อาคโท  วิย  อาคโท ฯ (๔)  โก ปเนส 
เทสนาวิลาโส  เจว ปุ ฺ ุสฺสโย จ ฯ เตเนว (๕) มหานุภาโว ภิสกฺโก ทิพฺพาคเทน สปฺเป 
วิย  สพฺพปรปฺปวาทิโน  สเทวก ฺจ  โลก  อภิภวติ ฯ  อิติ  สพฺพโลกาภิภวเนน  ตโถ 
อวิปรีโต  เทสนาวิลาโส  เจว  ปุ ฺ ุสฺสโย  จ  อาคโท  (๖)  อสฺสาติ  ทการสฺส  ตการ 
กตฺวา ตถาคโตติ เวทิตพฺโพ ฯ เอว อภิภวนฏเน ตถาคโต ฯ   
        อปจ  ตถาย  คโต  ตถ  คโตติป  ตถาคโต  คโตติ  อวคโต (๗)  อตีโต ปตฺโต 
ปฏิปนฺโนติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  สกล  โลก  ตีรณปริ ฺาย ตถาย คโต อวคโตติ ตถาคโต ฯ 
โลกสมุทย  ปหานปริ ฺาย  ตถาย  คโต  อตีโตติ  ตถาคโต  โลกนิโรธ สจฺฉิกิริยาย 
ตถาย  คโต  ปตฺโตติ  ตถาคโต  โลกนิโรธคามินีปฏิปท  ตถ  คโต  ปฏิปนโฺนติ 
ตถาคโต ฯ เตน  วุตฺต  (๘) โลโก 
# ๑. กตฺถจิ. ราชาติราชา  ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐  ฯ  ๓. ม. ตเตฺรว ปทสิทฺธิ  ฯ 
# ๔. ม. อคโท วิย อคโท  ฯ  ๕. ม. เตน เหส  ฯ  ๖. ม. อคโท  ฯ  ๗. ม. คโตติ อวคฺโต  ฯ 
# ๘. ม. เตน ย วุตฺต ภควตา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๕๐ 
 
ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ โลกสฺมา ตถาคโต วิสยุตฺโต ฯ โลกสมุทโย ภิกขฺเว 
ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ โลกสมุทโย ตถาคตสฺส  ปหีโน ฯ โลกนิโรโธ ภิกขฺเว ตถาคเตน 
อภิสมฺพุทฺโธ โลกนิโรโธ ตถาคตสฺส  สจฺฉิกโต ฯ โลกนโิรธคามินี ปฏิปทา ภิกฺขเว 
ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา โลกนิโรธคามินีปฏิปทา ตถาคตสฺส ภาวิตา ฯ ย ภิกฺขเว 
สเทวกสฺส โลกสฺส  ฯเปฯ  สพฺพนฺต ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธ ฯ ตสฺมา ตถาคโตติ 
วุจฺจตีติ ฯ (๑) 
        ตสฺส  เอวป  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ อิทป ตถาคตสฺส ตถาคตภาวทีปเน มุขมตฺตเมว 
สพฺพากาเรน ปน ตถาคโตว ตถาคตสฺส ตถาคตภาว วณฺเณยฺย ฯ 
        อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  ปททฺวเย  ปน  อารกตฺตา  อรีน  อราน ฺจ  หตตฺตา 
ปจฺจยาทีน  อรหตฺตา  ปาปกรเณ  รหาภาวาติ  อิเมหิ  ตาว  การเณหิ  อรหนฺติ เวทิตพฺโพ ฯ  
สมฺมา  สาม ฺจ  สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตา ปน สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป 
วิตฺถารโต  ปเนต  ปททฺวย  วิสุทฺธิมคฺเค  (๒)  พุทฺธานุสฺสติ วณฺณนาย ภาสิตนฺติ ฯ 
                                ปม  ฯ 
        ทุติเย ปาตุภาโวติ อุปฺปตฺติ นิปฺผตฺติ ฯ ทุลฺลโภ โลกสฺมินติฺ อิมสฺมึ สตฺตโลเก  ทลฺุลโภ 
ปรมทุลฺลโภ ฯ  กสฺมา  ทลฺุลโภติ  เอกวาร  ทานปารมึ ปูเรตฺวา พุทฺเธน  ภวิตุ   น  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐  ฯ  ๒. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๒๕๑  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกปุคฺคลวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๕๑ 
 
สกฺกา  ฯ เทฺว  วาเร  ทส  วาเร  วีสติ  วาเร  ป ฺาสวารสตวารสหสฺสวารโกฏิสตหสฺสวาร 
จาป (๑)  ทานปารมึ  ปูเรตฺวา  พุทฺเธน ภวิตุ  น สกกฺา ฯ  ตถา  เอกทิวส  เทฺว  ทิวเส  ทส 
ทิวเส  วีสติ  ทิวเส ป ฺาส ทิวเส  ทิวสสต  ทิวสสหสฺส  ทิวสสตสหสฺส 
ทิวสโกฏิสตสหสฺส ฯ  เอกมาส เทฺว มาเส  ฯเป ฯ  มาสโกฏิสตสหสฺส ฯ  เอกสวจฺฉร  เทฺว 
สวจฺฉเร   ฯเป ฯ สวจฺฉรโกฏิสตสหสฺส ฯ เอกกปฺป  เทฺว  กปฺเป   ฯเป ฯ  กปฺปโกฏิสตสหสฺส 
ฯ 
กปฺปาน เอก อสงฺเขฺยยฺย เทฺว อสงฺเขฺยยฺยานิ  ตีณิ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  ทานปารมึ ปูเรตฺวา พุทฺเธน 
ภวิตุ  น สกฺกา ฯ สีลปารมเีนกฺขมฺมปารมี   ฯเป ฯ  อุเปกฺขาปารมีสุป  เอเสว  นโย ฯ 
ปจฺฉิมโกฏิยา  ปน กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  ทส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา 
พุทฺเธน ภวิตุ  สกฺกาติ อิมนิา การเณน ทุลฺลโภ โหติ ฯ (๒) 
                                        ทุติย  ฯ 
        ตติเย  อจฺฉริยมนุสฺโสติ  อจฺฉริโย  มนุสฺโส ฯ  อจฺฉริโยติ  อนฺธสฺส ปพฺพตาโรหน  วิย 
นิจฺจ  น  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  อย  ตาว  สทฺทนโย ฯ  อย  ปน อฏกถานโย  อจฺฉราโยคฺโคติ  
อจฺฉริโย  อจฺฉร  ปหริตฺวา  ปสฺสิตพฺโพติ อตฺโถ ฯ อปจ  ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  อรหโต 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปาตุภาวา  
# ๑. ส.ี ป ฺาส วาเร วารสต วารสหสฺส วารสตสหสฺส วารโกฏิสตสหสฺสมฺป จ ห  ฯ 
# ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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จตฺตาโร อจฺฉริยา  อพฺภุตธมฺมา  ปาตุภวนฺตีติ  (๑)  เอวมาทีหิ  อเนเกหิ  
อจฺฉริยพฺภุตธมฺเมหิ สมนฺนาคตตฺตาป อจฺฉริยมนุสฺโส ฯ อาจิณฺณมนุสฺโสติป 
อจฺฉริยมนุสฺโส ฯ 
        อภินีหารสฺส  ห ิ สมปฺาทเก  อฏธมฺเม  สโมธาเนตฺวา  เอกพุทฺธสฺส  สมมฺุเข 
มหาโพธิมณฺเฑ  มานส  พนฺธิตฺวา  นิสชฺชน  (๒)  นาม  น  อ ฺสฺส กสฺสจิ อาจิณฺณ 
สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺตสฺเสว  อาจิณฺณ ฯ  ตถา  พุทฺธาน  สนฺติเก  พฺยากรณ  ลภิตฺวา 
อนิวตฺตเกน  หุตฺวา  วิริยาธิฏาน อธิฏาย พุทฺธการกธมฺมาน ปรูณป น อ ฺสฺส 
กสฺสจิ  อาจิณฺณ  สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺตสฺเสว  อาจิณฺณ ฯ  ตถา  ปารมิโย  คพฺภ 
คณฺหาเปตฺวา  เวสฺสนฺตรตฺตภาวสทิเส  อตฺตภาเว  ตฺวา  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตาน 
หตฺถีน  สตฺต  สตานิ  อสสฺาน  สตฺต  สตานีติ  เอว  สตฺตสตก  มหาทาน  ทตฺวา 
ชาลิกุมารสทิส  ปุตฺต  กณฺหาชินาสทิส  ธีตร  มททฺีเทวิสทิส ภริย ฺจ  ทานมุเข 
นิยฺยาเทตฺวา  ยาวตายุก  ตฺวา  ทุติเย  อตฺตภาเว  ตุสิตภวเน  ปฏิสนฺธิคหณป 
น  อ ฺสฺส  กสฺสจิ  อาจิณฺณ  สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺตสฺเสว  อาจิณฺณ ฯ  ตุสิตภวเน  (๓) 
ยาวตายุก  ตฺวา  เทวตาน  อายาจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ป ฺจมหาวิโลกน  วิโลเกตฺวา 
สตสฺส  สมฺปชานสฺส  ตุสติปุรา  จวิตฺวา  มหาโภคกุเล  ปฏิสนฺธคิหณป  น  อ ฺสฺส 
กสฺสจิ  อาจิณฺณ  สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺตสฺเสว  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๒๓/๑๗๖  ฯ  ๒. สี. นิปชชฺน  ฯ  ๓. ม. ตุสิตปุเร  ฯ  
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อาจิณฺณ ฯ  ตถา  ปฏิสนฺธคิหณทิวเส ทสสหสฺสิโลกธาตุกมฺปนมฺป   สตสฺส  สมฺปชานสฺส 
มาตุกุจฺฉิย  นิวาโสป สตสฺส  สมฺปชานสฺส  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมนทิวเสป 
ทสสหสฺสิโลกธาตุกมฺปนมฺป สตสฺส  สมฺปชานสสฺ  มาตุกุจฺฉิย  นิวาโสป  สตสฺส  
สมฺปชานสฺส  มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมนทิวเสป  ทสสหสฺสิโลกธาตุกมฺปนมฺป  สมฺปติชาตสฺส  
สตฺตปทวีติหารคมนมฺป ทิพฺพเสตจฺฉตฺตธารณมฺป   ทิพฺพวาลวีชนุกฺเขโปป  สพฺพทิสาสุ  
สีหวิโลกต (๑) วิโลเกตฺวา  อตฺตนา  ปฏิสม  ก ฺจิ  สตฺต  อทิสฺวา อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺสาติ 
เอว สีหนาทนทนมฺป  ปรปิากคเต  าเณ  มหาสมฺปตฺตึ ปหาย มหาภินิกฺขมน 
มหาโพธิมณฺเฑ ปลฺลงฺเกน  นิสินฺนสสฺ มารวิชย อาทึ กตฺวา ปุพฺเพนิวาสา- 
นุสฺสติทิพฺพจกฺขุวิโสธน กตฺวา  ปจฺจูสสมเย  สพฺพ ฺ ุตาณคุณราสิปฏิวิทฺธกฺขเณ  
ทสสหสฺสิโลกธาตุกมฺปนมฺป ปมธมฺมเทสนาย  อุตฺตร ติปริวฏฏ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนมฺปติ 
เอวมาทิ สพฺพ น อ ฺสฺส  กสฺสจิ อาจิณฺณ สพฺพ ฺ ุพุทฺธสฺเสว อาจิณฺณ ฯ เอว 
อาจิณฺณมนุสฺโสติป อจฺฉริยมนุสฺโสติป อจฺฉริยมนุสฺโส ฯ 
                                ตติย  ฯ 
        จตุตฺเถ  กาลกิริยาติ  เอกสฺมึ  กาเล  ปากฏา  กริยิาติ  กาลกิรยิา ฯ ตถาคโต  ห ิ
ป ฺจจตฺตาฬีส วสฺสานิ ตฺวา ตีณิ ปฏกานิ ป ฺจ นิกาเย นวงฺคสตฺถุสาสน 
จตุราสีติธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ  ปกาเสตฺวา  มหาชน  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ 
# ๑. ม. สีหวิโลกน  ฯ  
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กตฺวา  ยมกสาลานมนฺตเร  นิปนฺโน  ภิกฺขุสฆ  อามนฺเตตฺวา  อปฺปมาเทน  โอวทิตฺวา 
สโต  สมฺปชาโน  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ  อยมสฺส กาลกิริยา (๑) 
ยาวชฺชกาลา  (๒)  ปากฏาติ  เอตสฺมึ  (๓)  กาเล  ปากฏา  กริิยาติ  กาลกิริยา ฯ 
อนุตปฺปา (๔) โหตีติ อนุตาปกรา โหติ ฯ ตตฺถ จกกฺวตฺติร ฺโ กาลกิริยา 
เอกจกฺกวาเฬ เทวมนุสฺสาน  อนุตาปกรา  โหติ ฯ  พุทฺธาน  กาลกิริยา 
ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  (๕) เทวมนุสฺสาน อนุตาปกรา โหติ ฯ เตน วุตฺต พหุโน ชนสฺส 
อนุตปฺปา โหตีติ ฯ 
                                จตุตฺถ  ฯ 
        ป ฺจเม  อทุติโยติ  ทติุยกสฺส (๖) พุทฺธสฺส อภาวา อทุติโย ฯ จตฺตาโร หิ 
พุทฺธา  สุตพุทฺโธ  จตุสจฺจพุทฺโธ ปจฺเจกพุทฺโธ สพฺพ ฺ ุพุทฺโธติ ฯ ตตฺถ พหุสฺสุโต 
ภิกฺขุ  สุตพุทฺโธ  นาม.  ขีณาสโว  จตุสจฺจพุทฺโธ  นาม.  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ 
เทฺว อสงฺเขฺยยฺยานิ ปารมิโย ปูเรตฺวา สาม ปฏิวิทฺธปจฺเจกพุทฺธาโณ ปจฺเจกพุทฺโธ 
นาม.  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ  วา  อฏ  วา  โสฬส  วา  อสงฺเขฺยยฺยานิ 
ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ติณฺณ  มาราน  มตถฺก  มทฺทิตฺวา  ปฏิวิทฺธสพฺพ ฺ ุตาโณ 
สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ  นาม.  อิเมสุ  จตูสุ  พุทฺเธสุ  สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ 
# ๑. ม. ย.ุ กิรยิา  ฯ  ๒. ม. ยาวชฺชตนา  ฯ  ๓. ม. เอกสฺมึ  ฯ  ๔. ส.ี อานุตปฺปา  ฯ 
# ๕. ม. ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  ฯ  ๖. ม. ทุติยสฺส  ฯ  
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อทุติโย  นาม. น หิ เตน สทฺธึ อ ฺโ สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ นาม อุปปฺชฺชติ ฯ 
        อสหาโยติ  อตฺตภาเวน  วา  ปฏิวิทฺธธมฺเมหิ  วา  สทิโส  สหาโย  นาม อสฺส 
นตฺถีติ  อสหาโย ฯ  ลทฺธสหาโย  โข  ปน  โส  ภควา  เสกฺขาเสกฺขาน ฺเว  (๑) 
ปฏิปทานนฺติ  อิมินา  (๒) ปริยาเยน  เสกฺขาเสกฺขา (๓) พุทฺธาน  สหายา นาม โหนฺติ ฯ 
อปฺปฏิโมติ  ปฏิมา  วุจฺจติ  อตฺตภาโว  ตสฺส  อตฺตภาวสทิสา  อ ฺา ปฏิมา นตฺถีติ 
อปฺปฏิโม.  ยาป  จ  มนุสสฺา สุวณฺณรชตาทิมยา ปฏิมา กโรนฺติ ตาสุ วาลคฺคมตฺตมฺป 
โอกาส ตถาคตสฺส อตฺตภาวสทิส กาตุ  สมตฺโถ นาม นตฺถีติ สพฺพตฺถาป อปฺปฏิโม. 
อปฺปฏิสโมติ  อตฺตภาเวเนวสฺส  ปฏิสโม  นาม  โกจิ  นตฺถีติ  อปฺปฏิสโม. 
        อปฺปฏภิาโคติ  เยน  (๔) ตถาคเตน  จตฺตาโร  สติปฏานาติอาทินา  นเยน ธมฺมา 
เทสิตา  เตน  ปุน  (๕) จตฺตาโร  สติปฏานา ตโย วา ป ฺจ วาติอาทินา นเยน 
ปฏิภาค  กาตุ   สมตฺโถ  นาม  นตฺถีติ  อปฺปฏิภาโค ฯ  อปฺปฏิปุคฺคโลติ  อ ฺโ  โกจิ 
อห  พุทฺโธติ เอว ปฏิ ฺ ทาตุ  (๖) สมตฺโถ นาม ปคฺุคโล นตฺถีติ อปฺปฏิปุคฺคโล ฯ 
อสโมติ  อปปฺฏิปุคฺคลตฺตาว  สพฺพสตฺเตหิ  
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ เสขาน ฺเจว  ฯ  ๒. ม. อิมินา ปน  ฯ  ๓. ม. เสขาเสขา  ฯ  ๔. ม. เย  ฯ 
# ๕. ม. เตสุ น  ฯ  ๖. ม. กาตุ  ฯ  
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อสโม.  อสมสโมติ  อสมา  วุจฺจนฺติ อตีตานาคตา สพฺพ ฺ ุพุทฺธา เตหิ อสเมหิ 
สโมติ อสมสโม. 
        ทฺวิปทาน  (๑)  อคฺโคติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ อปทาน ทฺวิปทาน จตุปฺปทาน 
พหุปฺปทาน  รูปอรูปส ฺ ิอส ฺ ิเนวส ฺ ินาส ฺ ิสตฺตาน  อคฺโคว กสฺมา อิธ 
ทฺวิปทาน อคฺโคติ  วุตฺโต  เสฏตรวเสน ฯ  อิมสฺมึ  หิ  โลเก  เสฏโ  นาม  อุปฺปชฺชมาโน 
อปทจตุปฺปทพหุปฺปเทสุ  นุปฺปชฺชติ  ทวิฺปเทสุเยว  อุปฺปชฺชติ ฯ  กตรทฺวิปเทสูติ 
มนุสฺเสสุ  เจว  เทเวสุ จ ฯ มนุสฺเสสุ จ (๒) อุปฺปชฺชมาโน ติสหสฺสิมหาสหสฺสิโลกธาตุ  
วเส  วตฺเตตุ  สมตฺโถ พุทโฺธ หุตฺวา อุปฺปชฺชติ ฯ เทเวสุ อุปฺปชฺชมาโน ทสสหสฺสิ- 
โลกธาตุวสวตฺตี  มหาพฺรหฺมา  หุตฺวา อุปฺปชฺชติ ฯ โส ตสฺส กปปฺยการโก วา 
อารามิโก วา สมฺปชชฺติ ฯ อิติ ตโตป เสฏตรวเสเนว (๔) ทฺวิปทาน อคฺโคติ วุตฺโต ฯ 
                                                ป ฺจม  ฯ 
        ฉฏาทีสุ  เอกปุคฺคลสฺส  ภิกฺขเว  ปาตุภาวา  มหโต  จกฺขุสฺส ปาตุภาโว  โหตีติ 
ภิกฺขเว  เอกปุคฺคลสฺส  ตถาคตสฺส  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปาตุภาเวน  มหนฺตสฺส  
จกฺขุสฺส  ปาตุภาโว  โหติ ฯ  ตสฺมึ  ปุคฺคเล  ปาตุภูเต  ตป ปาตุภูตเมว  โหติ  น  วินา  ตสฺส  
ปาตุภาเวน  ปาตุภวติ ฯ  ปาตุภาโวติ  อุปฺปตฺติ  นิปฺผตฺติ ฯ  กตมสฺส  จกฺขุสฺสาติ  
ป ฺาจกฺขุสฺสาติ ฯ 
# ๑. สุยา. สี. ทิปทาน  ฯ  ๒. ม. ยุ. จ สทฺโท นตฺถ ิ ฯ  ๓. สฺยา. ปาตุภาโว  ฯ  
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กีวรูปสฺสาติ สารีปุตฺตตฺเถรสฺส  วิปสฺสนาป ฺาสทิสสฺส  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  
สมาธิป ฺาสทิสสฺสาติ ฯ อาโลกาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ อุภินฺน อคฺคสาวกาน 
ป ฺาอาโลกสทิโสเยวาติ เอตฺถ (๑) อาโลโก  ป ฺาโอภาสสทิโสเยว จ (๒) 
โอภาโส อธิปฺเปโต ฯ มหโต จกฺขุสฺส มหโต อาโลกสฺส  มหโต โอภาสสฺสาติ อิมานิ 
ตีณิป (๓) โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกานิ กถติานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ 
        ฉนฺน  อนุตฺตริยานนฺติ  อุตฺตริวิรหิตาน  (๔)  ฉนฺน  อุตฺตมธมฺมาน ฯ  ตตฺถ 
ทสฺสนานุตฺตริย สวนานุตฺตริย ลาภานุตฺตริย สิกฺขานุตฺตริย ปาริจริยานุตฺตริย 
อนุสฺสตานุตฺตริยนฺติ  อิมานิ  ฉ  อนุตฺตริยานิ ฯ  อิเมส  ปาตุภาโว โหตีติ อตฺโถ ฯ 
อายสฺมา  หิ  อานนฺทตฺเถโร  สาย  ปาต  ตถาคต  จกฺขุวิ ฺาเณน  ทฏ ุ  ลภติ 
อิท  ทสฺสนานุตฺตริย ฯ  อ ฺโป  โสตาปนฺโน  วา  สกทาคามี  วา  อนาคามี  วา 
อานนฺทตฺเถโร  วิย  ตถาคต  ทสฺสนาย  ลภติ  อิทมฺป  ทสฺสนานตฺุตริย ฯ  อปโร 
ปน  ปถุุชชฺนกลฺยาณโก  อานนฺทตฺเถโร  วิย  ทสพล  ทสฺสนาย  ลภิตฺวา  ต  ทสฺสน 
วฑฺเฒตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปาเปติ  อิท  ทสฺสนเมว  นาม  มลูทสฺสน  ปน 
ทสฺสนานุตฺตริย นาม. 
        อานนฺทตฺเถโร  วิย  จ  อภิณฺห  (๕)  ทสพลสฺส วจน โสตวิ ฺาเณน โสตุ  ลภติ 
อิท  สวนานุตฺตริย ฯ  อ ฺเป  
# ๑. ม. ...สทโิสเยว หิ เอตฺถ  ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ  ฯ  ๓. ม. อิมานิ จ ปน ตีณิป  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ อุตฺตริตรวิรหิตาน  ฯ  ๕. ม. อานนฺทตฺเถโรเยว จ อภิณฺห  ฯ  
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โสตาปนฺนาทโย  อานนฺทตฺเถโร  วิย  ตถาคตสฺส  วจน 
สวนาย  ลภนฺติ  อิทมฺป  สวนานุตฺตริย ฯ  อปโร ปน ปุถชฺุชนกลฺยาณโก อานนฺทตฺเถโร 
วิย  ตถาคตสฺส  วจน โสตุ  ลภิตฺวา ต สวน วฑฺเฒตฺวา โสตาปตฺติมคฺค ปาเปติ อิท 
สวนเมว นาม มูลสวน ปน สวนานุตฺตริย นาม. 
        อานนฺทตฺเถโร  วิย  (๑)  ทสพเล  สทฺธ  ปฏิลภติ อิท ลาภานุตฺตริย ฯ อ ฺเป 
โสตาปนฺนาทโย  อานนฺทตฺเถโร  วิย  ทสพเล  สทธฺาปฏิลาภ  ลภิตฺวา ปฏิลาภ 
ปฏิลภนฺติ  (๒)  อิทมฺป  ลาภานุตฺตริย  นาม  ฯ (๓) อปโร ปน ปถุุชชฺนกลฺยาณโก 
อานนฺทตฺเถโร วิย  ทสพเล  สทฺธาปฏลิาภ  ลภิตฺวา  ต  ลาภ  วฑฺเฒตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค 
ปาเปติ อย ลาโภเยว นาม มูลลาโภ ปน ลาภานุตฺตริย นาม. 
        อานนฺทตฺเถโร  วิย  จ  ทสพลสฺส  สาสเน  ติสฺโส  สิกฺขา  สกิฺขติ  อิท 
สิกฺขานุตฺตริย ฯ  อ ฺเป  โสตาปนฺนาทโย  อานนฺทตฺเถโร  วิย  ทสพลสฺส  สาสเน 
ติสฺโส  สิกฺขา  สิกฺขนฺติ  อิทมฺป  สิกฺขานุตฺตริย ฯ อปโร ปน ปุถชฺุชนกลฺยาณโก 
อานนฺทตฺเถโร  วิย  ทสพลสฺส  สาสเน ติสฺโส สิกฺขา สิกฺขิตฺวา ตา สิกฺขา วฑฺเฒตฺวา 
โสตาปตฺติมคฺค ปาเปติ อย สิกฺขาเยว 
# ๑. ม. ย.ุ อานนฺทตฺเถโรเยว จ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒. ม. ย.ุ ลภนฺติ  ฯ  ๓. ม. ย.ุ นามสทฺโท 
นตฺถิ  ฯ  
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นาม มูลสิกฺขา ปน สิกฺขานุตฺตริย นาม. 
        อานนฺทตฺเถโร  วิย  จ  อภิณฺห  ทสพล  ปริจรติ  อิท  ปาริจริยานุตฺตริย ฯ 
อ ฺเป  โสตาปนฺนาทโย  อานนฺทตฺเถโร  วิย  อภิณฺห  ทสพล  ปริจรนฺติ  อิทป 
ปาริจริยานุตฺตริย ฯ  อปโร  ปน  ปถุุชชฺนกลฺยาณโก  อานนฺทตฺเถโร  วิย  ทสพล 
ปริจริตฺวา  ต  ปาริจริย  วฑฺเฒตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปาเปติ อย ปาริจริยาเยว 
นาม มูลปาริจริยา ปน ปาริจริยานุตฺตริย นาม. 
        อานนฺทตฺเถโร  วิย  จ  ทสพลสฺส  โลกิยโลกุตฺตรคุเณ  อนุสฺสรติ  อิท 
อนุสฺสตานุตฺตริย ฯ  อ ฺเป  โสตาปนฺนาทโย  อานนฺทตฺเถโร  วิย  ทสพลสสฺ 
โลกิยโลกุตฺตรคุเณ  อนุสฺสรนฺติ  อิทป  อนุสฺสตานุตฺตริย ฯ  อปโร  ปน 
ปุถุชชฺนกลฺยาณโก  อานนฺทตฺเถโร  วิย  ทสพลสฺส โลกิยโลกุตฺตรคุเณ อนุสฺสริตฺวา ต 
อนุสฺสตึ  วฑฺเฒตฺวา โสตาปตฺติมคฺค ปาเปติ อย อนุสฺสติเยว นาม มูลานุสฺสติ ปน 
อนุสฺสตานุตฺตริย  นาม.  อิมานิ ฉ (๑) อนุตฺตริยานิ อิเมส ปาตุภาโว โหติ ฯ อิมานิ จ 
ปน ฉ อนุตฺตริยานิ โลกิยโลกุตฺตรมิสสฺกานิ กถิตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ 
        จตุนฺน  ปฏิสมฺภิทาน  สจฺฉิกิริยา  โหตีติ  จตสฺโส  ห ิ ปฏิสมฺภิทาโย 
อตฺถปฏิสมฺภิทา   ธมฺมปฏสิมฺภิทา  นิรตฺุติปฏิสมฺภิทา  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาติ ฯ 
ตตฺถ  อตฺเถส ุ าณ 
# ๑. ม. อิมานิ จ ปน ฉ  ฯ  
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อตฺถปฏิสมฺภิทา  ธมฺเมสุ  าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา อตฺถธมฺมนิรุตฺตาภิลาเป  าณ 
นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา าเณสุ าณ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา ฯ อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  
ปเนตาส อภิธมฺเม (๑) อาคโตเยว ฯ อิมาส จตสฺสนฺน  ปฏิสมฺภิทาน  พุทฺธุปฺปาเท  
ปจฺจกฺขกิริยา  โหติ  น วินา พุทฺธุปฺปาทา ฯ เอตาส สจฺฉิกิริยา โหตีติ อตฺโถ ฯ (๒) อิมาป 
โลกิยโลกุตฺตราว กถิตาติ เวทิตพฺพา ฯ 
        อเนกธาตุปฏิเวโธติ  จกฺขุธาตุ  รูปธาตูติอาทีน  อฏารสนฺน  ธาตูน พุทฺธุปฺปาเทเยว  
 ปฏิเวโธ  โหติ  น  วินา  พุทฺธุปฺปาเทนาติ  อตฺโถ ฯ  นานาธาตุปฏิเวโธ (๓) โหตีติ  เอตฺถ 
 อิมา  จ (๓) อฏารส ธาตุโย นานาสภาวโต นานาธาตุโยติ เวทิตพฺพา ฯ  โย  ปเนตาส  
 นานาสภาวา  เอตฺถาติ  (๔)  เอว นานาการณโต (๕) ปฏิเวโธ อย นานาธาตุปฏิเวโธ นาม. 
        วิชชฺาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาติ เอตฺถ วิชฺชาติ ผลาณ   วิมุตฺตีติ   ตทวเสสา  
โสตาปตฺติผลสมฺปยุตฺตา  (๖)  ธมฺมา ฯ โสตาปตฺติผลสจฺฉิกิริยาติ  โสโตติ  ปมมคฺโค  เตน 
โสเตน  ปตฺตพฺพ  ผลนฺติ  (๗) โสตาปตฺติผล ฯ สกทาคามิผลาทีนิ ปากฏาเนว ฯ 
        อนุตฺตรนฺติ นิรุตฺตร ฯ (๘) ธมฺมจกฺกนฺติ เสฏจกฺก ฯ 
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๗๗๗/๓๙๘  ฯ  ๒. ม. สจฺฉิกิริยาติ อตฺโถ  ฯ  ๓. ม. ย.ุ นานาธาตุปฏิเวโธติ 
เอตฺถ อิมาว  ฯ  ๔. ม. เอตาติ  ฯ  ๕. ม. นานารณโต  ฯ  ๖. ม. ผลสมฺปยุตฺตา  ฯ 
# ๗. สี. ปวตฺตผลนฺติ  ฯ  ๘. กตฺถจิ. อนุตฺตริย  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 161 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกปุคฺคลวคฺควณฺณนา  หนา  ๑๖๑ 
 
จกฺกสทฺโท เหส 
        จตุพฺภิ อฏชฺฌคมา        อฏาภิ เจว (๑) โสฬส 
        โสฬสาภิ จ พาตฺตึส (๒)    อตฺริจฺฉ จกฺกมาสโท 
        อิจฺฉาหตสฺส โปสสสฺ        จกฺก ภมติ มตฺถเกติ (๓) 
เอตฺถ  อุรุจกฺเก ฯ  (๔)  จกกฺสมารูฬฺหา  ชานปทา  ปริยายนฺตีติ  (๕)  เอตฺถ อิรยิาปถจกฺเก ฯ 
อถโข  โส  ภิกฺขเว  รถกาโร ยนฺต จกฺก ฉหิ มาเสหิ นิฏ ิต ต ปวตฺเตสีติ  (๖)  เอตฺถ 
ทารุจกฺเก ฯ อทฺทสา โข โทโณ พฺราหฺมโณ ภควโต ปาเทสุ จกฺกานิ สหสฺสารานีติ (๗) 
เอตฺถ ลกฺขณจกฺเก ฯ จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว จกฺกานิ เยหิ สมนฺนาคตาน  เทวมนุสฺสาน 
จตุจกฺก  ปวตฺตตีติ (๗) เอตฺถ สมฺปตฺติจกฺเก ฯ ทิพฺพ จกฺกรตน ปาตุภวตีติ (๘) เอตฺถ 
รตนจกฺเก ฯ อิธ ปน ธมฺมจกฺเก อาคโต ฯ 
        ปวตฺติตนฺติ  เอตฺถ  จ  ธมฺมจกฺก  อภินีหรติ นาม อภินีหฏ นาม อุปฺปาเทติ 
นาม  อุปฺปาทิต  นาม  ปวตฺเตติ  นาม  ปวตฺติต  นามาติ อย ปเภโท เวทิตพฺโพ ฯ 
        กโุต  ปฏาย  ธมฺมจกฺก  อภินีหรติ  นามาติ  ยทา  สุเมธพฺราหฺมโณ หุตฺวา กาเมสุ 
อาทีนว  เนกฺขมฺเมว  จ  อานิสส 
# ๑. ม. อฏาหิป จ  ฯ  ๒. ม. พาตฺตึส  ฯ  ๓. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๔/๓๔  ฯ  ๔. กตฺถจิ. ขุรจกฺเก ฯ 
# ๕. องฺ. ติก. ๒๐/๖๓/๑๗๔  ฯ  องฺ. ปจก. ๒๒/๕๔/๗๕  ฯ  ๖. องฺ. ติก. ๒๐/๔๕๔/๑๓๙  ฯ 
# ๗. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๑/๔๑  ฯ  ๘. ท.ี มหา. ๑๐/๑๖๔/๑๙๙  ฯ  ม. อุ. ๑๔/๔๙๐/๓๒๔  ฯ  
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ทิสฺวา สตฺตสตกมหาทาน (๑) ทตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา  ป ฺจ  อภิ ฺา  อฏ 
สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตสิ ตโต ปฏาย ธมฺมจกฺก  อภินีหรติ นาม. 
        กโุต  ปฏาย  อภินีหฏ  นามาติ  ยทา  อฏ  ธมฺเม  สโมธาเนตฺวา ทิปงฺกรปาทมูเล 
มหาโพธิมณฺฑตฺถาย  มานส  พนฺธิตฺวา  พฺยากรณมลทฺธา น วุฏหิสฺสามีติ  วิริยาธิฏาน 
อธิฏาย  นปินฺโน  ทสพลสฺส  สนฺติกา พฺยากรณ ลภิ ตโต ปฏาย ธมฺมจกฺก อภินีหฏ นาม. 
        กโุต  ปฏาย  อุปฺปาเทติ  นามาติ  ตโต  ปฏาย  ทานปารมึ  ปูเรนฺโตป ธมฺมจกฺก  
อุปฺปาเทติ  นาม.  สลีปารมึ ปูเรนฺโตป  ฯเป ฯ อุเปกขฺาปารมึ ปูเรนฺโตป ธมฺมจกฺก อุปฺปาเทติ  
นาม.  ทส  ปารมิโย  ทส  อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถปารมิโย ปูเรนฺโตป  ป ฺจ มหาปริจฺจาเค 
ปริจฺจชนฺโตป าตตฺถจริย ปูเรนฺโตป ธมฺมจกฺก อุปฺปาเทติ  นาม.  เวสฺสนฺตรภาเว  ตฺวา 
สตฺตสตกมหาทาน ทตฺวา ปุตฺตทาร ทานมุเข นิยฺยาเทตฺวา (๒) ปารมิกูฏ  คเหตฺวา  ตุสิตปุเร 
นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺถ ยาวตายุก  ตฺวา  เทวตาหิ  อายาจิโต  ปฏิ ฺ  ทตฺวา ป ฺจมหาวิโลกน 
วิโลเกนฺโตป ธมฺมจกฺก อุปฺปาเทติเยว  นาม.  มาตุกุจฺฉิย  ปฏิสนธฺึ  คณฺหนฺโตป ปฏิสนฺธิกขฺเณ 
ทสสหสฺสจกฺกวาฬ 
# ๑. ส.ี สตฺตาห มหาทาน  ฯ  ๒. ม. นยิฺยาเตตฺวา  ฯ  
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กมฺเปนฺโตป มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขนฺตทิวเส ตเถว โลก กมฺเปนฺโตป สมฺปติชาโต 
สตฺตปทานิ  คนฺตฺวา  อคฺโคหมสฺมีติ  สีหนาท  นทนฺโตป  เอกูนตึส สวจฺฉรานิ  
อคารมชฺเฌ  วสนฺโตป  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมนฺโตป  อโนมานทีตีเร ปพฺพชนฺโตป 
มหาปธาเน  ฉ  วสฺสานิ  วิริย กโรนฺโตป สุชาตาย ทินฺน มธุปายาส ภุ ฺชิตฺวา 
สุวณฺณปาตึ  นทิยา  ปวาเหตฺวา  สายณฺหสมเย  โพธิมณฺฑวร  คโต ปุรตฺถิมโลกธาตต 
โอโลเกนฺโต  นิสีทิตฺวา  สรุิเย ธรมาเนเยว มารพล วิธเมตฺวา ปมยาเม ปุพฺเพนิวาส 
อนุสฺสรนฺโตป  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสเธนฺโตป  ปจฺจูสกาเล  สมนนฺตเร 
ปจฺจยาการ   สมฺมสิตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิวิชฺฌนฺโตป  โสตาปตฺติผล 
สจฺฉิกโรนฺโตป   สกทาคามิมคฺค  สกทาคามิผล  อนาคามิมคฺค  อนาคามิผล 
สจฺฉิกโรนฺโตป อรหตฺตมคฺค ปฏิวิชฌฺนฺโตป ธมมฺจกฺก อุปฺปาเทติเยว นาม. 
        อรหตฺตผลกฺขเณ  ปน  เตเนว  จ  (๑) ธมฺมจกฺก  อุปฺปาทิต  นาม.  พุทฺธาน  ห ิ
สกโล  คุณราสิ  (๒) อรหตฺตผเลเนว  สทฺธึ  อิชฺฌติ ฯ ตสฺมา เตน ตสฺมึ ขเณ ธมฺมจกฺก 
อุปฺปาทิต นาม โหติ ฯ 
        กทา  ปวตฺเตติ  นาม  โพธิมณฺเฑ  สตฺตสตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  อิสิปตเน 
มิคทาเย  อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถร  กายสกฺขึ  กตฺวา  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺต 
เทเสนฺโต ธมฺมจกฺก 
# ๑. ม. ย.ุ เตเนว จาติ นตฺถิ  ฯ  ๒. ม. สกลโลกิยโลกุตฺตรคุณราสิ  ฯ  ยุ. สกลคุณราสิ  ฯ  
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ปวตฺเตติ นาม. 
        ยทา  ปน  อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถเรน  ทสพลสสฺ  เทสนาาณานุภาวนิพฺพตฺต 
สวน  ลภิตฺวา  สพฺพปม ธมฺโม อธิคโต ตโต ปฏาย ธมฺมจกฺก ปวตฺติต นาม โหตีติ 
เวทิตพฺพ ฯ   
        ธมฺมจกกฺนฺติ  เจต  เทสนาาณสฺสป  นาม  ปฏิเวธาณสฺสป ฯ เตสุ 
เทสนาาณ  โลกิย  ปฏิเวธาณ  โลกตฺุตร ฯ  กสฺส เทสนาาณ ปฏิเวธาณนฺติ (๑)  ฯ 
น อ ฺสฺส กสฺสจิ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺเสว เทสนาาณ ฺจ ปฏิเวธาณ ฺจาติ เวทิตพฺพ ฯ 
สมฺมเทวาติ  เหตุนา  นเยน  การเณเนว ฯ 
        อนุปฺปวตฺเตตีติ ยถา ปุรโต คจฺฉนฺตสฺส  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺโต  ต  อนุคจฺฉติ  นาม เอว 
ปมตร สตฺถารา ปวตฺติต เถโร  อนุปฺปวตฺเตติ  นาม.  กถ  สตฺถา  หิ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว 
สติปฏานา กตเม  จตฺตาโรติ  กเถนฺโต  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตติ  นาม  ธมฺมเสนาปติ 
สาริปุตฺตตฺเถโรเยว   จตฺตาโรเม  อาวุโส สติปฏานาติ กเถนฺโต ธมฺมจกฺก อนุปฺปวตฺเตติ 
นาม.  สมฺมปปฺธานาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ น เกวล ฺจ โพธิปกฺขิยธมฺเมสุ จตฺตาริมานิ 
ภิกฺขเว  อริยสจฺจานิ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อริยวสาติอาทีสุป  เอเสว  (๒) นโย เนตพฺโพ ฯ  
เอว สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธมมฺจกฺก ปวตฺเตติ นาม เถโร ทสพเลน ปวตฺติต ธมฺมจกฺก 
อนุปฺปวตฺเตติ นาม. 
# ๑. ม. เทสนาปฏิเวธาณนฺติ  ฯ  ๒. ม. อย นโย เนตพฺโพว  ฯ  
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        เอว  ธมมฺจกฺก  อนุปปฺวตฺเตนฺเตน  ปน  เถเรน  ธมฺโม  เทสโิตป  ปกาสโิตป 
สตฺถารา  เทสิโต  ปกาสโิตว  โหติ ฯ  โย  โกจิ  (๑)  ภิกฺขุ วา ภิกฺขุนี วา อุปาสโก 
วา  อุปาสิกา  วา  เทโว  วา  สกฺโก  วา  มาโร  วา พฺรหฺมา วา  [๒]  ธมฺม เทเสตุ [๓] 
สพฺโพ โส สตฺถารา เทสิโต ปกาสิโต นาม โหติ เสสชโน ปน เลขหารกปกฺเข (๔) 
 ิโตว  นาม  โหติ ฯ  กถ  ยถา  ห ิ ร ฺา  ทินฺน  ปณฺณ  วาเจตฺวา  ต  กมฺม 
กโรนฺติ  เยน  เกนจิ  ตถาการิตป  ร ฺา  การิตนฺติ  ปวุจฺจติ ฯ มหาราชา วิย 
หิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  ราชปณฺณ  วิย  เตปฏก  พุทธฺวจน ฯ  ปณฺณทาน วิย เตปฏเกน (๕) 
นยมุขทาน  ปณฺณ  วาเจตฺวา กมฺมาน (๖) กรณ วิย จตสฺสนฺน (๗) ปริสาน อตฺตโน 
พเลน  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหาเปตฺวา  ปเรส  เทสนา  ปกาสนา ฯ ตตฺถ ยถา ปณฺณ 
วาเจตฺวา  เยน  เกนจิ  กตป  การิตป  ต  กมฺม  ร ฺา การิตเมว โหติ เอวเมว 
เยน  เกนจิ  เทสิโตป  ปกาสิโตป  ธมฺโม  สตฺถาราว  เทสิโต ปกาสิโต นาม โหตีติ 
เวทิตพฺโพ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ 
                                ฉฏาทีนิ  ฯ 
                เอกปุคฺคลวคฺโค    เตรสโม  ฯ 
# ๑. ม. โย ห ิโกจิ  ฯ  ๒. สี. เอตฺถนฺตเร โกจิ วาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๓. ส.ี เอตฺถนฺตเร ปกาเสตูติ 
ทิสฺสติ  ฯ  ๔. ส.ี เลขหารกปกฺเข นยมุขทาเน  ฯ  ๕. ม. เตปฏเก  ฯ  ๖. ม. ตตกมฺมาน  ฯ 
# ๗. ม. จตุนฺน  ฯ  
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                        เอตทคฺควคฺควณฺณนา 
 
                        ปมวคฺควณฺณนา 
                                เอตทคฺคปทวณฺณนา 
        เอตทคฺเคสุ  ปมวคฺคสฺส  ปเม  เอตทคฺคนฺติ  เอต  อคฺค ฯ  เอตฺถ 
จ  อย  อคฺคสทฺโท  อาทิโกฏิโกฏาสเสฏเสุ  ทิสสฺติ ฯ  อชฺชตคฺเค  สมฺม โทวาริก 
อาวรามิ  ทฺวาร  นิคณฺาน  นิคณฺ ีนนฺติอาทีสุ (๑) หิ อาทิมฺหิ ทิสฺสติ ฯ เตเนว 
องฺคุลคฺเคน ต องฺคุลคฺค ปรามเสยฺย (๒)  อุจฺฉุคฺค เวฬุคฺคนฺติอาทีสุ โกฏิย ฯ อมฺพิลคฺค  
วา  มธุรคฺค วา ติตฺตคฺค (๓) วา (๔)  อนุชานามิ ภิกฺขเว วิหารคฺเคน วา ปริเวณคฺเคน  
วา ภาเชตุนฺติอาทีสุ (๕) โกฏาเส ฯ ยาวตา ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา  ฯเป ฯ  ตถาคโต 
เตส  อคฺคมกฺขายตีติอาทีสุ  (๖) เสฏเ ฯ สฺวายมิธ โกฏิยป วฏฏติ เสฏเป ฯ  เต  หิ  เถรา  
อตฺตโน  อตฺตโน  เสฏฏาเน โกฏิภูตาติ  อคฺคา เสฏภูตาติป ฯ ตสฺมา เอตทคฺคนฺติ 
เอสา โกฏิ เอโส เสฏโติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ เอเสว นโย สพฺพสุตฺเตสุ ฯ 
        อย ฺจ  เอตทคฺเค  สนฺนิกฺเขโป  นาม  จตูหิ  การเณหิ  ลพฺภติ  อตฺถุปฺปตฺติโต 
อาคมนโต  จิณฺณวสิโต  คุณาติเรกโตติ ฯ  
# ๑. ม. ม. ๑๓/๗๕/๖๗  ฯ  ๒. อภิ. ก. ๓๗/๑๐๗๓/๓๔๒  ฯ  ๓. ม. ติตฺตกคฺค  ฯ  
# ๔. ส. มหา. ๑๙/๗๐๔/๒๐๐  ฯ  ๕. วิ. จุล. ๗/๒๗๙/๑๒๗ คาเหตุ  ฯ 
# ๖. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔  ฯ  
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เอตฺถ  โกจิ  เถโร  เอเกน  การเณน  เอตทคฺคฏาน  ลภติ  โกจิ  ทฺวีหิ  โกจิ  ตีหิ โกจิ 
สพฺเพเหว จตูหิป อายสฺมา สาริปุตฺตตฺเถโร  วิย ฯ  โส  หิ  อตฺถุปปฺตฺติโตป  มหาป ฺตาย  
เอตทคฺคฏาน ลภิ อาคมนาทีหิป ฯ  
        กถ  เอกสฺมึ  หิ  สมเย  สตฺถา  เชตวนมหาวิหาเร  วิหรนฺโต คณฺฑามฺพรุกฺขมูเล (๑) 
ติตฺถิยมถน  (๒)  ยมกปาฏิหาริย  ทสฺเสตฺวา  (๓) อตีตพุทฺธา ยมกปาฏิหาริย  กตฺวา  กห 
นุ โข วสฺส อุปคจฺฉนฺตีติ  (๓) อาวชฺเชนฺโต ตาวตึสภวเนติ ตฺวา เทฺว ปทนฺตรานิ 
ทสฺเสตฺวา ตติเยน ปเทน ตาวตึสภวเน ปจฺจุฏาสิ ฯ สกฺโก เทวราชา  ภควนฺต  ทิสฺวา 
ปณฺฑุกมฺพลสิลาโต  อุฏาย สทฺธึ เทวคเณหิ (๔) ปจฺจุคฺคมน อคมาสิ (๕)  ฯ  เทวา 
จินฺตยึสุ  สกโฺก เทวราชา เทวคณปริวุโต สฏ ิโยชนายามาย ปณฺฑุกมฺพลสิลาย  
นิสีทิตฺวา  มหาสมฺปตฺตึ  อนุภวติ  พุทฺธาน นาม นิสินฺนกาลโต ปฏาย  น สกฺกา อ ฺเน 
เอตฺถ หตฺถป เปตุนฺติ ฯ สตฺถาป ตตฺถ นิสินฺโน จ (๖) เตส จิตฺตวาร  (๗) ตฺวา  
มหาปสุกูลิโก  วิย  มุณฺฑปก  (๘)  สพฺพเมว ปณฺฑุกมฺพลสิล อวตฺถริตฺวา  นิสีทิ ฯ  เอว 
นิสีทนฺโต  ปน อตฺตโน  สรีร  มหนฺต กตฺวา มาเปสิ ปณฺฑุกมฺพล  (๙) วา ขุทฺทก อกาสีติ 
น สลลฺกฺเขตพฺพ ฯ  อจินฺเตยฺโย 
# ๑. ม. กณฺฑมฺพรุกฺขมูเล  ฯ  ๒. ม. ติตฺถิยมทฺทน  ฯ  ๓. ม. กห นุ โข ปรุิมพุทฺธา ยมกปาฏิ
หาริย 
กตฺวา วสฺส อุปคจฺฉนฺตีติ  ฯ  ๔. ม. เทวคเณน  ฯ  ๕. อกาสีติ ยุตฺตตร  ฯ  ๖. ส.ี นิสีทนฺโตว  ฯ 
# ๗. ม. จิตฺตจาร  ฯ  ๘. ส.ี ขุทฺทปก  ฯ  ๙. ม. ปณฺฑุกมฺพลสิล  ฯ  
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หิ พุทฺธวิสโย ฯ เอว  นิสินโฺน  ปน  มาตร  กายสกฺขึ  กตฺวา ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน 
กุสลา (๑) ธมฺมา อกุสลา ธมฺมาติอาทิก อภิธมฺมปฏก เทเสตุ  อารทฺโธติ ฯ (๑) 
        ปาฏิหาริยฏาเนป  สพฺพา  ทฺวาทสโยชนิกา  ปริสา  อนรุทฺุธ  อุปสงฺกมิตฺวา 
กห  ภนฺเต  ทสพโล   ิโตติ  (๒)  ปุจฺฉึสุ ฯ  ตาวตึสภวเน ปณฺฑุกมฺพลสิลาย วสฺส 
อุปคนฺตฺวา  อภิธมฺมปฏก  (๓) เทเสตุ   อารทฺโธติ ฯ  (๔) ภนฺเต  น  มย  สตฺถาร อทิสฺวา 
คมิสฺสาม  กทา  สตฺถา  อาคมิสฺสตีติ  สตฺถุ  อาคมนกาล  ชานาถาติ ฯ 
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  ภาร  กโรถ  โส  พุทฺธาน  สนฺติก  คนตฺฺวา  สาสน  
อาหริสฺสตีติ ฯ  กิมฺปน  เถรสฺส  ตตฺถ  คนฺตุ  พล นตฺถีติ อตฺถิ วิเสสวนฺตานมฺปน วิเสส 
ปสฺสนฺตูติ เอวมาห ฯ มหาชโน มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร อุปสงฺกมิตฺวา สตฺถุ สาสน  
คเหตฺวา  อาคมนตฺถาย ยาจิ ฯ เถโร ปสฺสนฺตสฺเสว มหาชนสฺส (๕) มหาปวิย นิมุชชฺิตฺวา 
อนฺโตสิเนรุนา คนฺตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา อาห ภนฺเต มหาชโน ตุมฺหาก  ทสฺสนกาโม 
อาคมนทิวส  โว  ชานิตุ   อิจฺฉตีติ ฯ  เตนหิ  อิโต เตมาสจฺจเยน สงฺกสฺสนครทฺวาเร 
ปสฺสถาติ  (๖)  วเทหีติ ฯ เถโร ภควโต สาสน อาหริตฺวา มหาชนสฺส กเถสิ ฯ มหาชโน 
ตตฺเถว  เตมาส 
# ๑. ม. กสุลา ธมฺมา อกุลสา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมาติ อภิธมฺมปฏก เทเสสิ  ฯ 
# ๒. ม. คโตติ  ฯ  ๓. ม. อภิธมฺมกถ  ฯ  ๔. ม. คโตติ  ฯ  ๕. ม. ปสฺสนฺเตเยว มหาชเน  ฯ 
# ๖. ม. ปสฺสถาติสฺส  ฯ  
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ขนฺธาวาร  พนฺธิตฺวา  วสิ ฯ  จุลลฺอนาถปณฺฑิโก  ทฺวาทสโยชนาย  ปริสาย เตมาส 
ยาคุภตฺต อทาสิ ฯ (๑) 
        สตฺถาป  สตฺตปฺปกรณานิ  เทเสตฺวา  มนุสฺสโลก  อาคมนตฺถาย  อากปฺป 
ทสฺเสสิ ฯ  สกฺโก เทวราชา วิสฺสุกมฺม (๒) อามนฺเตตฺวา ตถาคตสฺส โอตรณตฺถาย 
โสปาณ มาเปตุ   อาณาเปสิ ฯ  โส  เอกโต  สุวณฺณมย  เอกโต  รชตมย  โสปาณ  
มาเปตฺวา มชฺเฌ  มณิมย  มาเปสิ ฯ  สตฺถา  มณิมเย  โสปาเณ  ตฺวา  มหาชโน  ม ปสฺสตูติ 
อธิฏาสิ ฯ  อตฺตโน  อานุภาเวน  มหาชโน  อวีจิมหานิรย  ปสสฺตูติ  อธิฏาสิ ฯ 
นิรยทสฺสเนน  จสฺส  อุปฺปนฺนสเวค  (๓)  ตฺวา เทวโลก ทสฺเสสิ ฯ อถสฺส โอตรนฺตสฺส 
มหาพฺรหฺมา  ฉตฺต  ธาเรสิ  สกโฺก  เทวราชา  ปตฺต  (๔) คณฺหิ สยุาโม เทวราชา 
ทิพฺพวาลวีชนึ  วีช ิ ป ฺจสิโข  คนฺธพฺพเทวปุตฺโต  เพลุวปณฺฑุวีณ  สมป ฺาสาย 
ตนฺติยา  (๕)  มุจฺฉนาหิ  มุจฺฉิตฺวา  (๖)  วาเทนฺโต  ปุรโต โอตร ิฯ พุทฺธาน ปวิย 
ปติฏ ิตกาเล  อห  ปม  วนฺทิสฺสามิ  อห  ปม  วนฺทิสฺสามีติ  มหาชโน อธิฏาสิ ฯ  (๗)  
สห  มหาปวิอกฺกมเนน ปน ภควโต เนว มหาชโน น อสีติมหาสาวกา  ปม วนฺทน 
สมฺปาปุณึสุ ธมฺมเสนาปติ สาริปุตฺตตฺเถโรเยว ปน สมฺปาปุณิ ฯ 
        อถ  สตฺถา  ทฺวาทสโยชนาย  ปริสาย  อนฺตเร  เถรสฺส 
# ๑. ม. อาทาสิ  ฯ  ๒. ม. วิสฺสกมฺม  ฯ  ๓. ม. อุปฺปนฺนสเวคต  ฯ  ๔. ส.ี ปตฺตจีวร  ฯ 
# ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๖. สี. มุจฺเฉตฺวา  ฯ  ๗. ม. อฏาสิ  ฯ  
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ป ฺานุภาว  ชานาตูติ ปุถุชชฺนป ฺจก  ป ฺห  อารภิ ฯ  ปม โลกิยมหาชโน 
สลฺลกฺเขสฺสตีติ ปุถุชฺชนป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  เย  เย  สลลฺกฺขึสุ เต เต กถยึสุ ฯ ทุติย 
ปุถุชชฺนวิสย อติกฺกมิตฺวา  โสตาปตฺติมคฺเค  ป ฺห ปุจฺฉิ ฯ ปุถุชชฺนา ตุณฺหี อเหสุ  
โสตาปนฺนาว กถยึส ุฯ  ตโต  โสตาปนฺนาน  วิสย  อติกฺกมิตฺวา  สกทาคามิมคฺเค  
ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ โสตาปนฺนา  ตุณฺหี  อเหสุ   สกทาคามิโนว  กถยสึุ ฯ  เตสป  วิสย  
อติกฺกมิตฺวา อนาคามิมคฺเค  ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  สกทาคามิโน  ตุณฺหี  อเหสุ   อนาคามิโนว  
กถยึสุ ฯ เตสป  วิสย  อติกฺกมิตฺวา  อรหตฺตมคฺเค ป ฺห ปุจฺฉิ ฯ อนาคามิโน ตุณฺหี อเหสุ  
อรหนฺโตว  กถยึสุ ฯ  ตโต  เหฏ ิมโกฏิโต  ปฏาย  อภิ ฺาเต (๑) สาวเก ปุจฺฉิ เต 
อตฺตโน  ปฏสิมฺภิทาวิสเย  ตฺวา  กถยสึุ ฯ  อถ  มหาโมคฺคลฺลาน  ปุจฺฉิ  เสสสาวกา 
ตุณฺหี  อเหสุ   เถโรว  กเถสิ ฯ  ตสฺสาป วิสย อติกฺกมิตฺวา สาริปุตฺตวิสเย ป ฺห 
ปุจฺฉิ ฯ  มหาโมคฺคลฺลาโน  ตุณฺหี  อโหสิ สาริปุตฺตตฺเถโรว กเถสิ ฯ เถรสฺสป วิสย 
อติกฺกมิตฺวา  พุทฺธวิสเย  ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  ธมฺมเสนาปติ  อาวชฺเชนฺโตป ปสฺสิตุ  น 
สกฺโกติ  ปุรตฺถิมปจฺฉิมุตฺตรทกฺขิณา  จตสฺโส  ทิสา  จตสฺโส อนุทิสาติ อิโต จิโต 
จ โอโลเกตฺวา (๒) ป ฺหุปฺปตฺติฏาน สลลฺกฺเขตุ  นาสกฺขิ ฯ 
# ๑. ม. อภิ ฺาเต อภิ ฺาเต  ฯ  ๒. ม. โอโลเกนฺโต  ฯ  
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        สตฺถา  เถรสฺส  กลิมนภาว  ตฺวา  (๑)  สาริปตฺุโต  กลิมติ  นยมุขมสฺส 
ทสฺสิสฺสามีติ  อาคเมหิ  ตฺว  สาริปุตฺตาติ  วตฺวา นาย ตุยฺห วิสโย ปโ ฺห พุทฺธาน เอส 
วิสโย สพฺพ ฺ ูน ยสสฺสีนนฺติ พุทฺธวิสยภาว อาวิกตฺวา (๒) ภูตมิท สาริปุตฺต 
ปสฺสสีติ (๓) อาห ฯ เถโร จตุมหาภูติกกายปริคฺคห เม ภควา อาจิกฺขตีติ ตฺวา  อ ฺาต 
ภควา  อ ฺาต  สุคตาติ  อาห ฯ  เอตสฺมึ  าเน  อย  กถา อุทปาทิ  มหาป ฺโ  วตโภ 
สาริปุตฺตตฺเถโร  นาม  สพฺเพหิ  อ ฺาต ป ฺห กเถสิ  พุทฺเธหิ  จ  ทินฺนนเย  ตฺวา  
พุทฺธวิสเย  ป ฺห  กเถสิ  อิติ  เถรสฺส ป ฺานุภาโว  ยตฺตก  าน  พุทฺธาน กตฺิติสทฺเทน 
โอตฺถต สพฺพ อชฺโฌตฺถริตฺวา คโตติ ฯ เอว ตาว เถโร อตฺถุปฺปตฺติโต มหาป ฺตาย 
เอตทคฺคฏาน ลภิ ฯ 
        กถ  อาคมนโต  อิมสิฺสาเยว  หิ  อตฺถุปฺปตฺติยา  สตฺถา  อาห  สาริปุตฺโต น  อิทาเนว 
ป ฺวาติ  อตีเต  ป ฺจ  ชาติสตานิ  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวาป มหาป ฺโว อโหสิ 
                        โย ปพฺพช ีชาติสตานิ ป ฺจ 
                        ปหาย กามานิ มโนรมานิ 
                        ต วีตราค สุสมาหิตินฺทฺริย 
                        ปรินิพฺพุต วนฺทถ สารีปตฺุตนฺติ ฯ 
# ๑. ม. ชานิตฺวา  ฯ  ๒. ม. อาจิกฺขิตฺวา  ฯ  ๓. ม. สมนุปสฺสสีติ  ฯ  
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        เอว  ปพฺพชฺช  อุปพฺรูหยมาโน  เอกสฺมึ  สมเย  พาราณสิย  พฺราหฺมณกุเล 
นิพฺพตฺโต ฯ  ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  ตตฺถ  สาร  อปสฺสนฺโต  ปพฺพชิตฺวา  เอก 
โมกฺขธมฺม  คเวสิตุ   วฏฏตีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  โพธิสตฺโตป 
กาสิกรฏเ  อุทิจฺจพฺราหฺมณมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺโต  วุฑฺฒิมนฺวาย  อุคฺคหิตสิปฺโป 
กาเมสุ  อาทีนว  เนกฺขมฺเม  จ  อานิสส ทิสฺวา ฆราวาส ปหาย หิมวนฺต ปวิสิตฺวา 
กสิณปริกมฺม  กตฺวา  ป ฺจ  อภิ ฺา  อฏ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา วนมูลผลาหาโร 
หิมวนฺตปสฺเส  (๑)  วสติ ฯ  โสป มาณโว นิกฺขมิตฺวา ตสฺเสว สนฺติเก ปพฺพชิ ฯ ปริวาโร 
มหา อโหสิ ป ฺจสตมตฺตา อิสโย ฯ 
        อถสฺส  โส  เชฏนฺเตวาสิโก เอกเทสปริส คเหตฺวา โลณมฺพิลเสวนตฺถ มนุสฺสปถ 
อคมาสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  โพธิสตฺโต ตสฺมึเยว หิมวนฺตปเทเส กาลมกาสิ ฯ กาลกิริยสมเย 
ปน  อนฺเตวาสิกา  สนฺนิปติตฺวา  ปุจฺฉึสุ อตฺถิ ตุเมฺหหิ โกจิ วิเสโส อธิคโตติ ฯ 
โพธิสตฺโต  นตฺถิ  กิ ฺจีติ  วตฺวา อปรหิีนชฺฌาโน อาภสฺสรพฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺโต ฯ 
โส  กิ ฺจาป  อากิ ฺจ ฺายตนสฺส  ลาภี โพธิสตฺตานมฺปน อรูปาวจเร ปฏิสนฺธิ นาม น 
โหติ ฯ  กสฺมา  อภพฺพฏานตฺตา ฯ  อิติ  โส  อรูปสมาปตฺติลาภี สมาโน (๒) รูปาวจเร 
นิพฺพตฺติ ฯ อนฺเตวาสิกาป 
# ๑. ม. หิมวนฺตปฺปเทเส  ฯ  ๒. ม. สมาโนป  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๓ 
 
 ิ อาจริโย นตฺถิ กิ ฺจติ อาห โมฆา ตสฺส กาลกิริยาติ น  กิ ฺจิ  สกฺการสมฺมาน  อกสุ ฯ  
อถ โส เชฏนฺเตวาสิโก อติกฺกนฺเต วสฺสาวาเส อาคนฺตฺวา  กห  อาจริโยติ  ปุจฺฉิ ฯ 
กาลกโตติ ฯ  อป  น ุ อาจริเยน  ลทฺธคุณ ปุจฺฉิตฺถาติ ฯ   อาม  ปจฺุฉิมฺหาติ ฯ  กึ  วเทตีติ ฯ 
นตฺถิ  กิ ฺจีติ ฯ มยป  อาจริเยน  ลทฺธคุโณ  นาม  นตฺถีติ  นาสฺส  สกฺการสมฺมาน  
กริมฺหาติ ฯ ตุเมฺห ภาสิตสฺส อตฺถ น ชานิตฺถ อาจริโย อากิ ฺจ ฺายตนสฺส ลาภีติ ฯ 
        อถ  โข  (๑)  เต  เชฏนฺเตวาสิกสฺส  กถ น สททฺหึสุ ฯ โส ปุนปฺปุน กเถนฺโตป 
สทฺทหาเปตุ   นาสกฺขิ ฯ  อถ  โพธิสตฺโต  อาวชฺชมาโน  อนฺธพาโล  มหาชโน  มยฺห 
เชฏนฺเตวาสิกสฺส  กถ  น  คณฺหาติ  อิม การณ ปากฏ กริสฺสามีติ พฺรหฺมโลกโต 
โอตริตฺวา  อสฺสมปทมตฺถเก   ิโต  อากาสคโตว  เชฏนฺเตวาสิกสฺส  ป ฺานุภาว 
วณฺเณตฺวา อิม คาถ อภาสิ 
                ปโรสหสฺสป สมาคตาน 
                กนฺเทยฺยย เต วสฺสสต อป ฺา 
                เอโกว เสยฺโย ปุริโส สป ฺโ 
                โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถนฺติ ฯ (๒) 
        เอว  อิสคิณ  ส ฺาเปตฺวา  โพธิสตฺโต  พฺรหมฺโลกเมว  
# ๑. ส.ี อวเสสา  ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๙๙/๓๒  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๗๔ 
 
คโต ฯ  เสสอิสิคโณป  อปริหีนชฺฌาโน  หุตฺวา  กาล  กตฺวา  พฺรหฺมโลกปรายโน  ชาโต ฯ  
ตตฺถ  โพธิสตฺโต  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโต  เชฏนฺเตวาสิโก  สาริปุตฺตตฺเถโร ชาโต เสสอิสโย 
พุทฺธปริสา ชาตาติ ฯ  
        เอว  อตีเตป  สาริปุตฺโต  มหาป ฺโว  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน อตฺถ ชานิตุ  
สมตฺโถติ เวทิตพฺโพ ฯ  อิทเมว จ ปุถุชชฺนป ฺจก อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา 
                ปโรสต ฺเจป สมาคตาน 
                ฌาเยยฺยย ชเต วสฺสสต อป ฺา 
                เอโกว เสยฺโย ปุริโส สป ฺโ 
                โย  ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถนฺติ ฯ (๑) 
อิม  ชาตก  กเถสิ  ตสฺส  ปรุิมชาตเก  วุตฺตนเยเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  อปรมฺป อิทเมว 
ปุถุชชฺนป ฺจก อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา 
                เย ส ฺ ิโน เตป ทุคฺคตา  เยป อส ฺ ิโน เตป ทุคฺคตา 
                เอต อุภย วิวชฺชย    ต สมาปตฺติสุข อนงฺคณนฺติ (๒) 
อิม  อนงฺคณชาตก  กเถสิ ฯ  เอตฺถ  จ  อาจริโย  กาล  กโรนฺโต  อนฺเตวาสิเกหิ ปุจฺฉิโต 
เนวส ฺ ินาส ฺ ีติ อาห ฯ เสส 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๑/๓๓  ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๔/๔๓  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๕ 
 
วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  อปรมฺป  อิทเมว ปุถุชชฺนป ฺจก อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา 
                จนฺทาภ สุริยาภ ฺจ    โยธ ป ฺาย คาธติ 
                อวิตกฺเกน ฌาเนน    โหติ อาภสฺสรูปโคติ (๑) 
อิม  จนฺทาภชาตก  กเถสิ ฯ เอตฺถาป อาจริโย กาล กโรนฺโต อนฺเตวาสิเกหิ ปุจฺฉิโต 
โอทาตกสิณ  จนฺทาภ  นาม  ปตกสิณ  สุริยาภ  นามาติ ฯ  ต  อุภย  โย  ป ฺาย 
คาธติ  ปวิสติ  ปกฺขนฺทติ  โสป  อวิตกฺเกน  ทุติยชฌฺาเนน  อาภสฺสรูปโค  โหติ 
ตาทิโส อหนฺติ สนฺธาย จนฺทาภ สุริยาภนฺติ อาห ฯ เสส ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ 
อิทเมว จ ปุถุชฺชนป ฺจก อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา 
                อาสึเสเถว (๒) ปุริโส   น นพฺิพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต 
                ปสฺสามิ โวห อตฺตาน    ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุ ฯ 
                วายเมเถว ปุริโส    น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต 
                ปสฺสามิ โวห อตฺตาน    ยถา อิจฺฉึ ตถา อหุ ฯ 
                        ทุกฺขูปนีโตป นโร สป ฺโ 
                                อาส น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย 
                                พหู หิ ผสฺสา อหิตา หิตา จ 
                                อวิตกฺกิตาโร มจฺจุมุปปชฺชนฺติ ฯ (๓) 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๓๕/๔๔  ฯ  ๒. ม. อาสีสเถว  ฯ  ๓. ม. มจฺจมุปพฺพชนฺติ  ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๗๖ 
 
                อจินฺติตมฺป ภวติ       จินฺติตมฺป วินสฺสติ 
                น หิ จินฺตามยา โภคา    อิตฺถยิา ปุริสสฺส วา ฯ 
                สรภ คิริทุคฺคสฺมึ       ย ตฺว อนุสฺสรี ปุเร 
                อลีนจิตฺตสฺส ตุว (๑)      วิกฺกนฺตมนุชีวสิ ฯ 
                โย ต วิทุคฺคา นรกา สมุทฺธร ิ
                สลิาย โยค สรโภ กริตฺวา 
                ทกฺุขูปนีต มจฺจุมุขา ปโมจยิ 
                อลีนจิตฺต ตเมว วเทสิ ฯ 
                ก ึตฺว นุ (๒)  ตตฺเถว ตทา อโหสิ 
                อุทาหุ เต โกจิ น เอตทกฺขา 
                วิวฏจฺฉโท (๓) นุสิ สพฺพทสฺสี 
                าณ นุ เต พฺราหฺมณ ภึสรูป ฯ 
                น เจวห ตตฺถ ตทา อโหสึ 
                น จาป เม โกจิ น เอตทกฺขา 
                คาถาปทาน ฺจ สุภาสิตาน 
                อตฺถ ตทา (๔) เนนฺติ ชนินฺท ธีราติ (๕) 
อิม  เตรสนิปาเต  สรภชาตก ฺจ  กเถสิ ฯ  อิมานิ  ปน  ป ฺจป  ชาตกานิ  อตีเตป 
สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถ มยฺห 
# ๑. ส.ี อลีนจิตฺต ตสฺส ตฺว  ฯ  ๒. ส.ี น.  ฯ  ๓. สี. วิวตฺตจฺฉทฺโท  ฯ  ม. วิวฏฏจฺฉทฺโท  ฯ 
# ๔. ม. ต ทาเนนฺติ  ฯ  ๕. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๕๔-๖๓/๓๖๒-๓  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๗ 
 
ปุตฺโต ชานาตีติ สตฺถารา ธมฺมเสนาปติ สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  ป ฺานุภาวปกาสนตฺถเมว  
กถิตานีติ  เอว  อาคมนโตป  เถโร มหาป ฺตาย เอตทคฺคฏาน ลภิ ฯ 
        กถ  จิณฺณวสิโตติ  จิณฺณ  กิเรต  เถรสฺส  จตุปริสมชฺเฌ  ธมมฺ  กเถนฺโต 
จตฺตาริ  สจฺจานิ  อมุ ฺจิตฺวา  กเถตีติ  เอว  จิณฺณวสิโตป  เถโร  มหาป ฺตาย 
เอตทคฺคฏาน ลภิ ฯ 
        กถ  คุณาติเรกโตติ  เปตฺวา หิ ทสพล อ ฺโ โกจิ เอกสาวโกป มหาป ฺตาย 
ธมฺมเสนาปตินา  สทิโส  นาม  นตฺถีติ  เอว  คุณาติเรกโตป  เถโร  มหาป ฺตาย 
เอตทคฺคฏาน ลภิ ฯ 
        ยถา  จ  สาริปุตฺตตฺเถโร  เอว  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโรป  สพฺเพเหว  จตูหิป 
อิเมหิ  การเณหิ  เอตทคฺคฏาน  ลภิ ฯ  กถ  เถโร  หิ  มหิทฺธโิก  มหานุภาโว 
นนฺโทปนนฺทสทิส  นาคราชาน  ทเมสีติ  เอว  ตาว อตฺถุปฺปตฺติโต ลภติ ฯ (๑)  น ปเนส 
อิทาเนว  มหิทฺธิโก  มหานุภาโว  อตีเต  ป ฺจ  ชาติสตานิ อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิโตป 
มหิทฺธิโก มหานุภาโว อโหสีติ ฯ 
                โย ปพฺพชี ชาติสตานิ ป ฺจ 
                ปหาย กามานิ มโนรมานิ 
# ๑. ม. ลภิ  ฯ  
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                                *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๗๘ 
 
                        ต วีตราค สุสมาหิตินฺทฺริย 
                        ปรินิพฺพุต วนฺทถ โมคฺคลฺลานนฺติ ฯ 
        เอว  อาคมนโต  จ ลภิ ฯ จิณฺณ ฺเจต เถรสฺส นริย คนฺตฺวา อตฺตโน อิทฺธิพเลน นิรเย 
สตฺตาน  อสฺสาสชนนตฺถ  สีต  อธิฏาย  จกฺกมตฺต  ปทุม มาเปตฺวา ปทุมกณฺณิกาย 
นิสีทิตฺวา  ธมฺมกถ  กเถสิ  เทวโลก  คนฺตฺวา  เทวสงฺฆ  กมฺมคตึ  ชานาเปตฺวา 
สจฺจกถ  กเถตีติ  เอว  จิณฺณวสิโต  ลภติ ฯ  (๑)  กถ  คุณาติเรกโตติ เปตฺวา (๒) 
สมฺมาสมฺพุทฺธ  อ ฺโ โกจิ  สาวโก  มหาโมคฺคลฺลาโน วิย มหิทธฺิโก มหานุภาโว 
นตฺถีติ เอว คุณาติเรกโต ลภติ ฯ (๑) 
        ยถาเปส (๓)  เอว มหากสฺสปตฺเถโรป สพฺเพหิป อิเมหิ การเณหิ เอตทคฺคฏาน 
ลภิ ฯ  กถ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  หิ  เถรสฺส  ติคาวุตมตฺต  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ตีหิ 
โอวาเทหิ  อุปสมฺปาเทตฺวา  จีวร  ปรวิตฺเตตฺวา  อทาสิ ฯ  ตสฺม ึ สมเย  มหาปวี 
อุทกปริยนฺต กตฺวา กมฺป มหาชนสฺส อพฺภนฺตเร เถรสฺส กิตฺติสทฺโท อชโฺฌตฺถริตฺวา 
คโต ฯ  เอว  อตฺถุปฺปตฺติโต  ลภิ ฯ  น  เจส  อิทาเนว  ธุตวาโท  (๔)  อตีเต ป ฺจ 
ชาติสตานิ อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิโตป ธตุวาโท อโหสีติ ฯ 
# ๑. ม. ลภิ  ฯ  ๒. ม. เปตฺวา จ  ฯ  ๓. ม. ยถา เจส  ฯ  ๔. ม. ธุตธโร  ฯ  ๕. ม. ธุตธโรว  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๑๗๙ 
 
                โย ปพฺพชี ชาติสตานิ ป ฺจ 
                ปหาย กามานิ มโนรมานิ 
                ต วีตราค สุสมาหิตินฺทฺริย 
                ปรินิพฺพุต วนฺทถ กสฺสปนติฺ ฯ (๑) 
        เอว  อาคมนโต  ลภิ ฯ  จิณฺณ ฺเจต  เถรสฺส  จตุปริสมชฺฌคโต  ธมฺม  กเถนฺโต  ทส 
กถาวตฺถูนิ  อวิชหิตฺวาว  กเถตีติ  เอว  จิณฺณวสิโต ลภิ ฯ เปตฺวา สมฺมาสมฺพุทฺธ 
อ ฺโ  สาวโก  เตรสหิ  ธุตงฺคคุเณหิ  มหากสฺสปสทิโส  นตฺถีติ  เอว  คุณาติเรกโต 
ลภิ ฯ 
        อิมินา นิยาเมน เตส เตส เถราน ยถาลาภโต คุเณ กิตฺเตตุ  วฏฏติ ฯ คุณวเสเนว  หิ  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ยถา  นาม ราชา จกฺกวตฺติ จกฺกรตนานุภาเวน จกฺกวาฬคพฺเภ  รชฺชสริึ   
ปตฺวา  ปตฺตพฺพ  เม  ปตฺต  กึ  เม อิทานิ  มหาชเนน  โอโลกิเตนาติ  อปฺโปสฺสุกฺโก  หุตฺวา 
รชฺชสริึเยว  นานุโภติ กาเลน ปน กาล วินิจฺฉยฏาเน นิสีทิตฺวา นิคฺคเหตพฺเพว 
นิคฺคณฺหาติ ปคฺคเหตพฺเพ ปคฺคณฺหาติ  านนฺตเรสุ  เปตพฺพยุตฺตเก านนฺตเรว เปสิ (๒) 
เอวเมว (๓) มหาโพธิมณฺเฑ  อธิคตสฺส  สพฺพ ฺ ุตาณสฺสานุภาเวน  
อนุปฺปตฺตธมฺมรชฺโช ธมฺมราชาป  ก ึ เม  อิทานิ  โลเกน  โอโลกิเตน  อนุตฺตร 
ผลสมาปตฺติสุข 
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ มหากสฺสปนฺติ  ฯ  ๒. ม. ยุ. เปติ.  ฯ  ๓. ม. ยุ. เอวเมว  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๘๐ 
 
อนุภวิสฺสามีติ อปฺโปสฺสุกฺก  (๑)  อนาปชฺชิตฺวา  จตุปริสมชฺเฌ  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน 
นิสินฺโน อฏงฺคสมนฺนาคต  พฺรหฺมสฺสร  นิจฺฉาเรตฺวา  ธมฺม  เทสยมาโน นคฺิคเหตพฺพยุตฺเต 
กณฺหธมฺเม  ปุคฺคเล สิเนรุปปาเต (๒) ปกฺขิปนฺโต วิย อปายภยสนฺตชฺชิเตน นิคฺคเหตฺวา 
ปคฺคเหตพฺพยุตฺตเก  กลฺยาณธมฺเม  ปุคฺคเล  อุกฺขิปตฺวา  ภวคฺเค นิสีทาเปนฺโต วิย 
ปคฺคณฺหิตฺวา  านนฺตเรสุ  เปตพฺพยุตฺตเก  อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถราทโย  (๓) สาวเก 
ยาถาวสรสคุณวเสเนว  านนฺตเรสุ  เปนฺโต  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน 
ภิกฺขูน รตฺต ฺ ูน ยทิท อ ฺาโกณฺฑ ฺโติอาทิมาห ฯ 
                เอตทคฺคปทวณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
 
                อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        ตตฺถ  เอตทคฺคนฺติ  ปท  วุตฺตตฺถเมว ฯ  รตฺต ฺ ูนนฺติ  รตฺติโย  ชานนฺตาน ฯ 
เปตฺวา  หิ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  อ ฺโ  สาวโก  อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถรโต  ปมตร 
ปพฺพชิโต  นาม  นตฺถีติ ฯ  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  เถโร  จิรกาล  รตฺติโย ชานาตีติ 
รตฺต ฺ ู ฯ  สพฺพปม  ธมฺมสฺส  ปฏิวิทฺธตฺตา  ยทา  เตน ธมฺโม ปฏิวิทฺโธ จิรกาลโต 
ปฏาย  ต  รตฺตึ  ชานาตีติป  รตฺต ฺ ู ฯ  
# ๑. ม. ย.ุ อปฺโปสฺสุกฺกต  ฯ  ๒. ม. ยุ. สิเนรุปาเท  ฯ  ๓. ม. ย.ุ อ ฺาสิโกณฺฑ ฺ...  ฯ 
เอวมุปริป  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๑ 
 
อปจ  ขีณาสวาน  รตฺตินฺทิวปริจฺเฉโท ปากโฏว  โหตีติ  อย ฺจ  ปมขีณาสโว  เอวมฺป 
รตฺต ฺ ูน  สาวกาน  อยเมว อคฺโค ปุริมโกฏิภูโต เสฏโ ฯ เตน วุตฺต รตฺต ฺ ูน ยทิท 
อ ฺาโกณฺฑ ฺโติ ฯ 
        เอตฺถ  จ  ยทิทนฺติ นปิาโต ต (๑) เถร อเปกฺขิตฺวา (๒) โย เอโสติ อคฺคสทฺท 
อเปกฺขิตฺวา  (๒) ย  เอตนฺติ  อตฺโถ ฯ  อ ฺาโกณฺฑ ฺโติ  อ ฺาตโกณฺฑ ฺโ 
ปฏิวิทฺธโกณฺฑ ฺโ ฯ  เตเนวาห  อ ฺาสิ  วต  โภ  โกณฺฑ ฺโ  อ ฺาสิ  วต  โภ 
โกณฺฑ ฺโติ ฯ  อิติ  หิท  อายสฺมโต  โกณฺฑ ฺสฺส  อ ฺาโกณฺฑ ฺโเตฺวว  นาม 
อโหสีติ ฯ (๓) 
        อยมฺปน  เถโร  กตรพุทฺธกาเล  ปพฺุพปฏน  อภินีหาร  อกาสิ กทา ปพฺพชิโต 
กทา  เตน  ปม  ธมฺโม  อธิคโต  กทา  านนฺตเร ปโตติ อิมินา นเยน สพฺเพสุป 
เอตทคฺเคสุ ป ฺหากมฺม เวทิตพฺพ ฯ        ตตฺถ  อิมสฺส  ตาว  เถรสฺส  ป ฺหากมฺเม  
อยมนุปุพฺพิกถา 
        อิโต  กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก  ปทุมุตฺตโร  นาม  พุทฺโธ  โลเก  อุทปาทิ  ตสฺส 
ปฏิวิทฺธสพฺพ ฺ ุตาณสฺส  มหาโพธิปลฺลงฺกโต  อุฏหนฺตสฺส  มหาปวิย  เปตุ  
ปาเท  อุกฺขิตฺตมตฺเต ปาท 
# ๑. ม. ย.ุ ตสฺส  ฯ  ๒. ม. ย.ุ อเวกฺขิตฺวา  ฯ  ๓. วิ. มหา. ๔/๑๗/๒๓  ฯ  ส. มหา. 
๑๙/๑๖๗๓/๕๓๒  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๘๒ 
 
สมฺปฏิจฺฉนตฺถ ปทุมปุปฺผ อุคฺคจฺฉิ ตสฺส ธุรปตฺตานิ  นวุติหตฺถานิ  โหนฺติ  เกสร  ตึสหตฺถ 
กณฺณิกา ทฺวาทสหตฺถา ปาทปติฏ ิตฏาน เอกาทสหตฺถ ฯ  ตสฺส  ปน  ภควโต  สรีร  
อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ  อโหสิ ฯ  ตสฺส ปทุมกณฺณิกาย  ทกฺขิณปาเท  ปติฏหนฺเต 
มหาตุมฺพมตฺตา  เรณุ  อุคฺคนฺตฺวา  สรีร  โอกริมานา  โอตร ิ วามปาทสฺส  ปนกาเลป 
ตถารูปเยว  ปทุม  อุคฺคนฺตฺวา  ปาท  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  ตโตป  อุคฺคนฺตฺวา  ตสฺส  ภควโต  
วุตฺตปฺปมาณาว เรณุ สรีร โอกิริ ฯ  ต  ปน  เรณณ  อภิภวมานา  ตสฺส  ภควโต  สรรีปฺปภา  
นิกฺขมิตฺวา  ยนฺตนาฬิกาย วิสฺสฏสุวณฺณรสธารา  วิย  สมนฺตา  ทฺวาทสโยชน  าน 
เอโกภาส  อกาสิ ฯ ตติยปาทุทฺธรณกาเล  ปมุคฺคตปทุม  อนฺตรธายิ ปาทสมฺปฏิจฺฉนตฺถ 
อ ฺ นว ปทุม อุคฺคจฺฉิ ฯ  อิมินา  นยิาเมน  ยตฺถ  ยตฺถ  คนฺตุกาโม  โหติ  ปเท ปเท (๑) 
มหาปทุม อุคฺคจฺฉติ ฯ เตเนวสฺส ปทุมุตฺตรสมฺมาสมฺพุทฺโธติ นาม อโหสิ ฯ 
        เอว  โส  ภควา  โลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  ภิกฺขุสตสหสฺสปริวาโร  มหาชน สงฺคหตฺถาย 
คามนิคมราชธานีสุ  ภิกขฺาย  จรนฺโต  หสวตีนคร  สมฺปาปุณิ ฯ  ตสฺส อาคตภาว  สุตฺวา  
ปตา  มหาราชา  ปจฺจุคฺคมน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ธมฺมกถ กเถสิ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ ตตฺถป  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๓ 
 
เทสนาปริโยสาเน  เกจิ  โสตาปนฺนา  เกจิ  สกทาคามิโน เกจิ อนาคามิโน เกจิ  อรหตฺต 
ปาปุณึสุ ฯ  ราชา  สฺวาตนาย  ทสพล  นิมนฺเตตฺวา  ปุนทิวเส  กาล อาโรจาเปตฺวา  
ภิกฺขุสตสหสฺสปริวารสฺส  ภควโต  สกนิเวสเน  มหาทาน  อทาสิ ฯ สตฺถา  ภตฺตานุโมทน 
กตฺวา  วิหารเมว  คโต ฯ  เตเนว นิยาเมน ปุนทิวเส นาครา ปุนทิวเส ราชาติ ทีฆมทฺธาน 
ทาน อทสุ ฯ 
        ตสฺมึ  กาเล  อย  เถโร  หสวตีนคเร  คหปติมหาสาลกุเล นิพฺพตฺโต ฯ เอกทิวส 
พุทฺธาน  ธมฺมเทสนากาเล  หสวตีนครวาสิโน  คนธฺมาลาทิหตฺเถ  เยน  พุทฺโธ  เยน 
ธมฺโม  เยน  สโฆ  ตนฺนินเฺน  ตปฺโปเณ  ตปฺปพฺภาเร  คจฺฉนฺเต ทิสฺวา เตเนว (๑) 
มหาชเนน  สทฺธึ  ธมฺมเทสนฏาน  อคมาสิ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  สมเย  ปทุมุตฺตโร  ภควา 
อตฺตโน  สาสเน  ปมปฏิวิทฺธธมฺม  เอก ภิกฺขุ เอตทคฺคฏาเน เปสิ ฯ โส กุลปุตฺโต 
ต  การณ  สตฺุวา  มหา  วตาย  ภิกฺขุ  เปตฺวา  กิร  พุทฺธ  อ ฺโ  อิมินา 
ปมตร  ปฏวิิทฺธธมฺโม  นาม  นตฺถิ ฯ  อหป  อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน 
ปม  ธมฺม  ปฏิวิชฺฌนสมตฺโถ  ภเวยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  เทสนาปริโยสาเน  ภควนฺต 
อุปสงฺกมิตฺวา เสฺว มยฺห ภิกฺข คณฺหถาติ นิมนฺเตสิ ฯ สตฺถา อธิวาเสสิ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ เตน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๘๔ 
 
        โส  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  สกนิเวสน  คนฺตฺวา  สพฺพรตฺตึ 
พุทฺธาน  นิสชฺชนฏาน  คนฺธมาลาทามาทีหิ (๑) อลงฺกริตฺวา ปณีต ขาทนีย โภชนีย 
ปฏิยาทาเปตฺวา  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน สกนิเวสเน ภิกฺขุสตสหสฺสปริวารสฺส ภควโต 
วิจิตฺตยาคุขชฺชกปริวาร นานารสสูปพฺย ฺชนคนฺธสาลิโภชน ทตฺวา ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน 
ติจีวรสฺส  ปโหนเก  วตฺถยุเค  (๒)  ตถาคตสฺส  ปาทมูเล  เปตฺวา  จินฺเตสิ นาห  
ปริตฺตกสฺส  านสฺส  อตฺถาย  จรามิ  มหนฺต  าน  ปฏเนฺโต  วรามิ (๓) น โข  สกฺกา 
เอกทิวสเมว  ทาน  ทตฺวา  ต  านนฺตร ปฏเตุนฺติ อนุปฏิปาฏิยา สตฺตทิวสานิ  ทาน  
ทตฺวา  ปฏเสฺสามีติ ฯ โส เตเนว นิยาเมน สตฺตทิวสานิ มหาทาน ทตฺวา  
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  ทุสสฺโกฏาคาร  วิวราเปตฺวา  อุตฺตม  สุขุมวตฺถ พุทฺธาน  ปาทมูเล 
เปตฺวา  ภิกฺขุสตสหสฺส  ติจีวเรน  อจฺฉาเทตฺวา  ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเตโย  ตุเมฺหหิ 
อิโต สตฺตทิวสมตฺถเก ภิกขฺุ เอตทคฺเค ปโต อหป  โส  ภิกฺขุ  วิย  อนาคเต 
อุปฺปชฺชนกพุทฺธสฺส  สาสเน  ปพฺพชตฺิวา  ปม ปฏิวิชฺฌิตุ  สมตฺโถ ภเวยฺยนติฺ วตฺวา สตฺถุ 
ปาทมูเล สีส กตฺวา นิปชฺช ิฯ 
        สตฺถา  ต (๔)  วจน  สุตฺวา อิมินา กุลปุตฺเตน มหาอธิกาโร 
# ๑. ม. ย.ุ คนฺธทามมาลาทามาทีหิ  ฯ  ๒. ม. ย.ุ วงฺคปฏฏ  ฯ  ๓. ม. จรามิ  ฯ 
# ๔. ม. ตสฺส  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 185 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๕ 
 
กโต สมิชฌฺสิฺสติ นุ โข เอตสฺส อย ปฏนาติ (๑) โนติ อนาคตสาณ เปเสตฺวา 
อาวชฺเชนฺโต สมิชฺฌนภาว ปสฺสิ (๒)  ฯ  พุทฺธาน  ห ิ อตีต  วา อนาคต วา ปจฺจุปฺปนฺน วา 
อารพฺภ อาวชฺเชนฺตาน อาวรณ  นาม  นตฺถิ  อเนกกปฺปโกฏิสตสหสฺสนฺตรมฺป  (๓) อตีต 
วา  อนาคต  วา จกฺกวาฬสตสหสฺสนฺตรมฺป (๔) ปจฺจุปฺปนฺน วา อาวชฺชนปฏพิทฺธเมว 
มนสิการปฏพิทฺธเมว โหติ ฯ เอว  อปปฺฏิวตฺติเยน  าเณน โส ภควา อิท  อทฺทส  อนาคเต 
สตสหสฺสกปฺปปริโยสาเน  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตทา อิมสฺส  
ปฏนา  สมชิฺฌิสฺสตีติ ฯ  อถ  น  เอวมาห  อมฺโภ  กลุปุตฺต  อนาคเต 
สตสหสฺสกปฺปปริโยสาเน  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตฺว  ตสฺส 
ปมเมว  ธมฺมเทสนาย  ติปริวฏฏธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺตปริโยสาเน  อฏารสหิ 
พฺรหฺมโกฏีห ิสทฺธึ สหสฺสนยสมฺปนฺเน โสตาปตฺติผเล ปติฏหิสสฺสีติ ฯ 
        อิติ  สตฺถา  ต  กุลปุตฺต  พฺยากริตฺวา  จตุราสีติ  ธมฺมกฺขนฺธสหสฺสานิ เทเสตฺวา 
อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ  ตสฺส  ปรินิพฺพุตสสฺ สรีร สุวณฺณกฺขนฺโธ 
วิย  เอกฆน  อโหสิ  สรีรเจติยมฺปนสฺส  อุพฺเพเธน  สตฺตโยชนิก อกสุ ฯ อิฏกา สุวณฺณมยา 
อเหสุ   หริตาลมโนสิลาย  
# ๑. ม. ปฏนา โนติ  ฯ  ๒. ม. สมิชฌฺิสฺสตีติ ปสฺสิ  ฯ  ๓. ส.ี สตสหสฺสนฺตริตมฺป  ฯ 
# ๔. สี. จกฺกวาฬสหสฺสพฺภนฺตริตมฺป  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 186 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๘๖ 
 
มตฺติกากิจฺจ  เตเลน  อุทกกิจฺจ  สาธยึสุ ฯ พุทฺธาน  ธรมานกาเล  สรีรปฺปภา 
ทฺวาทสโยชนิก ผริ  ปรินพฺิพุตาน  ปเนสา รสฺมิ นกิฺขมิตฺวา สมนฺตา โยชนสต อวตฺถริ ฯ 
        อย  เสฏ ี  พุทฺธาน สรีรเจติย ปรวิาเรตฺวา สหสฺสรตนคฺฆนิยานิ (๑) กาเรสิ ฯ 
เจติยปติฏานทิวเส (๒) อนฺโตเจติเย รตนฆร กาเรสิ ฯ โส วสฺสสตสหสฺส มหนฺต 
ทานมย กลฺยาณธมฺม  (๓)  กตฺวา  ตโต  จุโต เทวปุเร นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส เทเวสุ เจว มนุสฺเสสุ 
จ  สสรนฺตสฺเสว  นวุติ  (๔)  กปฺปสหสฺสานิ  นว  กปฺปสหสฺสานิ  นว  กปฺปสตานิ  นว 
จ  กปฺปา  สมติกฺกนฺตา ฯ  เอตฺตกสฺส  กาลสฺส  อจฺจเยน  อิโต  เอกนวุติกปฺปมตฺถเก 
อย  กลุปุตฺโต  พนฺธุมตีนครสฺส  ทฺวารสมีเป  รามคาเม (๕) กุฏมฺพิกเคเห นิพฺพตฺโต 
มหากาโล นาม (๖) อโหสิ กนิฏภาติโก ปนสฺส จูฬกาโล นาม. 
        ตสฺมึ  สมเย  วิปสฺสี  โพธิสตฺโต  ตุสิตปุรา จวิตฺวา พนฺธุมตีนคเร พนฺธุมสฺส 
ร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺโต ฯ  อนุกฺกเมน  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา 
ธมฺมเทสนตฺถาย  มหาพฺรหฺมุนา  อายาจิโต  กตรสฺส  น ุโข ปม ธมฺม เทเสสฺสามีติ 
จินฺเตตฺวา 
# ๑. ม. สหสฺสรตนคฺฆิยานิ  ฯ  ๒. ม. เจติยปติฏาปนทิวเส  ฯ  ๓. ม. ย.ุ ทานาทิมย 
กลฺยาณกมฺม  ฯ  ๔. สี. ม. ยุ. นวนวุติ กปฺปสหสฺสานิ  ฯ  ๕. สี. ทฺวารคาเม  ฯ 
ม. ทฺวารสมีเปคาเม  ฯ  ๖. สี. มหากาโฬตินาม  ฯ  ม. มหากาโลติ นาม  ฯ  
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อตฺตโน  กนิฏ  ขณฺฑ  นาม ราชกุมาร ติสฺส ฺจ ปุโรหิตปุตฺต ปม 
ธมฺม  ปฏิวิชฌฺิตุ   สมตฺถาติ  ทิสฺวา  เตส ฺจ ธมฺม เทเสสฺสามิ ปตุ จ สงฺคห 
กริสฺสามีติ  โพธิมณฺฑโต  อากาเสเนว  อาคนฺตฺวา  เขเม  มิคทาเย  โอติณฺโณ เตป 
ปกฺโกสาเปตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  เต  เทฺวป  ชนา  จตุราสีติยา 
ปาณสหสฺเสหิ สทฺธึ อรหตฺตผเล ปติฏหึสุ ฯ 
        อถาปเรป  โพธิสตฺตกาเล  อนุปพฺพชิตา  จตุราสีติสหสฺสกุลปุตฺตา  ต  ปวุตฺตึ 
สุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  อาคนฺตฺวา ธมฺมเทสน สุตฺวา อรหตฺตผเล ปติฏหึสุ ฯ สตฺถา 
(๑)  ตตฺเถว  ขณฺฑตฺเถร  อคฺคสาวกฏาเน  ติสฺสตฺเถร  ทุติยสาวกฏาเน  เปสิ ฯ 
        ราชาป  ต  ปวุตฺตึ  (๒) สุตฺวา  ปุตฺต ปสฺสิสฺสามีติ อุยฺยาน คนฺตฺวา ธมฺมเทสน 
สุตฺวา  ตีสุ  สรเณสุ  ปติฏาย  สตฺถาร  สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  อภิวาเทตฺวา 
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
        โส  ปาสาทวรคโต  นิสีทิตฺวา จินฺเตสิ มยฺห เชฏปุตฺโต นิกฺขมิตฺวา พุทฺโธ 
ชาโต  ทุติยปตฺุโต  เม  อคฺคสาวโก  ชาโต  ปโุรหิตปุตฺโต  ทุติยสาวโก ฯ  อิเม จ 
อวเสสา  ภิกฺขู  คิหิกาเลป  มยฺห  ปุตฺตเมว ปริวาเรตฺวา วิจรึสุ อิเม ปุพฺเพป 
อิทานิป  มยฺหเมว  ภาโร (๓)  อหเมว เต จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฏหิสฺสามิ อ ฺเส 
โอกาส  น  ทสฺสามีติ  วิหารทฺวารโกฏกโต ปฏาย 
# ๑. ม. สตฺถา น  ฯ  ๒. ม. ปวตฺตึ  ฯ  ๓. ม. ภารา  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 188 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๘๘ 
 
ยาว ราชเคหทฺวารา อุภโต (๑) ปสฺเสสุ  ขทิรปาการ  กาเรตฺวา วตฺเถหิ ปฏิจฺฉาทาเปตฺวา 
[๒] อุปริ สุวณฺณตารกวิจิตฺต  สโมลมพิฺต  ตาลกฺขนฺธมตฺตมฺป  วิวิธปุปฺผทามวิตาน  
กาเรตฺวา เหฏาภูมึ วิจิตฺตตฺถรเณหิ (๓) สนฺถราเปตฺวา (๔) อนฺโต  อุโภส ุ ปสฺเสสุ  
มาลาคนฺธคจฺฉเก  (๕) ปณฺุณฆเฏ  (๖)  สกลมคฺควาสตฺถาย จ คนฺธนฺตเรสุ (๗) ปุปฺผานิ 
ปุปฺผนฺตเรสุ (๘) คนฺธานิ จ  เปตฺวา  ภควโต กาล อาโรจาเปสิ ฯ ภควา ภิกฺขุสฆปริวุโต 
อนฺโตสาณิยาว ราชเคห คนฺตฺวา ภตฺตกิจฺจ กตฺวา วิหาร ปจฺจาคจฺฉติ ฯ 
        อ ฺโ โกจิ ทฏ ุมฺป น ลภติ กุโต ปน ภิกฺข วา ทาตุ  ปูช วา กาตุ  ฯ 
นาครา  จินฺเตสุ   อชฺช  สตฺถุ  โลเก  อุปฺปนฺนสฺส  สตฺตมาสาธิกานิ  สตฺต 
สวจฺฉรานิ  มย ฺจ  ทฏ ุมฺป  น  ลภาม  ปเคว  ภิกขฺ  วา  ทาตุ   ปูช  วา กาตุ  
ธมฺม  วา  โสตุ  ฯ  ราชา  มยฺหเอว พุทฺโธ มยฺห ธมฺโม มยฺห สโฆติ มมายิตฺวา 
สยเมว  อุปฏหติ ฯ  สตฺถาว  อุปฺปชฺชมาโน สเทวกสฺส โลกสฺส อตฺถาย อุปฺปนฺโน 
น  หิ  ร ฺโเยว  อตฺถาย  อุปฺปนฺโน ฯ  น  หิ  ร ฺโว  นิรโย  (๙) อุโณฺห อ ฺเส 
นีลุปฺปลสทิโส ฯ  ตสฺมา  ราชาน  เอว  วทาม  สเจ  โน  สตฺถาร  เทติ  อิจฺเจต 
กุสล ฯ  โน  เจ  เทติ  ร ฺา  สทฺธึ  ยชฺุฌิตฺวา 
# ๑. ม. อุโภสุ  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อุปรีติ ทิสฺสติ  ฯ  ๓. ม. วิจิตฺตตฺถรเณหิ  ฯ 
# ๔. ม. สนฺถราเปตฺวา  ฯ  ๕. ม. มาลาคจฺฉเกสุ  ฯ  กตฺถจิ. มาลาคจฺฉเก  ฯ 
# ๖. กตฺถจิ. สุวณฺณฒเฏ  ฯ  ๗. ส.ี คนธฺนฺตเร  ฯ  ๘. ส.ี ปุปฺผนฺตเร  ฯ  ๙. สี. นรโก  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๑๘๙ 
 
สฆ คเหตฺวา ทานาทีนิ ปุ ฺานิ  กโรม.  น  สกฺกา  โข  ปน  สุทธฺนาคเรเหว  เอว  กาตุ  
เอก  เชฏกปุริสป  คณฺหามาติ  เสนาปตึ  อุปสงฺกมิตฺวา  ตสฺส  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  สามิ 
กึ อมฺหาก ปกฺโข  โหสิ (๑)  อุทาหุ  ร ฺโติ  อาหสุ ฯ  โส  อาห  ตุมฺหาก  ปกฺโข  โหมิ 
อปจ โข ปน ปมทิวโส มยฺห ทาตพฺโพติ ฯ เต สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ 
        โส  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  นาครา  เทว  ตุมหฺาก  กุปตาติ  อาห ฯ กิมตฺถ 
ตาตาติ  สตฺถาร  กริ  ตุเมฺหว  อุปฏหถ  อเมฺห  น  ลภามาติ ฯ  สเจ  อ ฺเ 
ปฏิลภนฺติ  (๒)  น  กุปฺปนฺติ ฯ  อลภนฺตา  ตุเมฺหหิ  สทฺธ ึ ยชฺุฌตุิกามา  เทวาติ ฯ 
ยุชฺฌามิ ตาต น ภิกฺขุสฆ เทมีติ ฯ เทว ตุมฺหาก ทาสา ตุเมฺหหิ สทฺธึ ยุชฺฌามาติ 
วทนฺติ  ตุเมฺห  ก  คณฺหิตฺวา ยุชฺฌิสฺสถาติ ฯ นนุ ตฺว เสนาปตีติ ฯ นาคเรหิ วินา 
น  สมตฺโถ  อห  เทวาติ ฯ  ตโต  ราชา  พลวนฺโต  นาครา เสนาปติป เตส ฺเว 
ปกฺโขติ  ตฺวา  อ ฺานิ  สตฺตมาสาธิกานิ  สตฺต  สวจฺฉรานิ  มยฺห  ภิกฺขุสฆ 
ททนฺตูติ  อาห ฯ  นาครา  น  สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  ราชา  ฉ  วสฺสานิ  ป ฺจ  วสฺสานีติ 
เอว  หาเปตฺวา  อ ฺเ  สตฺต  ทิวเส  ยาจิ ฯ  นาครา  อติกกฺขฬ  ทานิ  (๓) ร ฺา 
สทฺธึ  กาตุ   น  วฏฏตีติ  อนุชานึสุ ฯ  ราชา สตฺตมาสาธิกาน สตฺตนฺน 
# ๑. ม. โหหสิิ  ฯ  ๒. ม. ยุ. สเจ อิทานิป ลภนฺติ  ฯ  กตฺถจิ. สเจ เต อ ฺเป 
ปติลภนฺติ  ฯ  ๓.  อติกกฺขฬนฺทานีติ ยุตฺตต  ฯ  
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สวจฺฉราน  สชฺชิต  ทานมุข  สตฺตนฺนเมว  ทิวสาน สชฺเชตฺวา ฉ ทิวเส เกส ฺจิ 
อปสฺสนฺตานเยว ทาน  ทตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  นาคเร  ปกโฺกสาเปตฺวา  สกฺขิสฺสถ  
ตาตา  เอวรูป ทาน  ทาตุนฺติ  อาห ฯ  เตป  นน ุ อเมฺหเยว  นิสฺสาเยต  เทวสฺส  
อุปฺปนฺนนฺติ วตฺวา  สกฺขิสฺสามาติ  อาหสุ ฯ  ราชา  ปฏหตฺเถน  อสฺสูนิ  ปุ ฺฉมาโน 
ภควนฺต วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  อฏสฏ ิภิกฺขุสตสหสฺส  อ ฺสฺส  ภาร  กตฺวา ยาวชีว จตูหิ 
ปจฺจเยหิ  อุปฏหิสฺสามีติ  จินฺเตสึ  นาคราน  ทานิ  เม  อนุ ฺาต  นาครา หิ มย  ทาน 
ทาตุ   น  ลภามาติ  ภควา  กุปฺปนฺติ ฯ  เสฺว  ปฏาย  เตส  อนุคฺคห กโรถาติ อาห ฯ 
        อถ  ทุติยทิวเส  เสนาปติ  มหาทาน อทาสิ ฯ ตโต นาครา ร ฺา กตสกฺการโต 
อุตฺตริตร  สกฺการสมฺมาน  กตฺวา  ทาน  อทสุ ฯ  เอเตเนว  นิยาเมน  สกลนครสฺส 
ปฏิปาฏิยา  คตาย  ทฺวารคามวาสิโน  สกฺการสมฺมาน  สชฺชยึส ุฯ  มหากาลกุฏมฺพิโก 
จูฬกาล  อาห  ทสพลสฺส  สกฺการสมฺมาน  เสฺวว  อมฺหาก  ปาปุณาติ  กึ  สกกฺาร 
กริสฺสามาติ ฯ  ตฺวเมว  ภาติก  ชานาหีติ ฯ  สเจ  มยหฺ  รุจิยา  กโรสิ  อมฺหาก 
โสฬสกรีสมตฺเตสุ  เขตฺเต (๑) คหิตคหิตคพฺภา  สาลิโย  อตฺถ ิฯ  สาลิคพฺภ  ผาเลตฺวา 
อาทาย  พุทฺธาน  อนุจฺฉวิก  ปจาเปสฺสามีติ ฯ  (๒)  เอว กริยมาโน 
# ๑. ม. โสฬสกรีสมตฺเตสุ เขตฺเตสุ  ฯ  ๒. ม. ปจาเปมาติ  ฯ  
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กสฺสจิ อุปกาโร น  โหติ  ตสฺมา  เนต  มยฺห  รุจฺจตีติ ฯ  สเจ  ตฺว  เอว วเทสิ (๑) 
อห มยฺห สนตฺก  มมายิตุ   ลภามีติ  โสฬสกรีสมตฺต เขตฺต มชฺเฌ ภินฺทิตฺวา 
อฏกรีสฏาเน สีม  เปตฺวา  สาลิคพฺภ  ผาเลตฺวา  อาทาย  อสมฺภินฺนขีเรน 
ปจาเปตฺวา  จตุมธุร ปกฺขิปตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส อทาสิ ฯ ตมฺป (๒) โข 
สาลิคพฺภ ผาเลตฺวา คหิตคหิตฏาน  ปุน  ปูรติ ฯ  ปถุุกกาเล  ปุถกุคฺค  นาม  อทาสิ 
ความวาสีหิ สทฺธึ อคฺคสสฺส  นาม  อทาสิ  ลายเน  ลายนคฺค เวณิกรเณ  เวณิคฺค 
กลาปาทีสุ กลาปคฺค  ขลคฺค  ภณฺฑคฺค  โกฏคฺคนฺติ ฯ  เอว  โส  เอกสสฺเสว นววาเร 
อคฺคทาน อทาสิ ฯ ตมฺป สสฺส อติเรก อุฏานสมฺปนฺน อโหสิ ฯ 
        ยาว พุทโฺธ ธรติ [๓] ยาว จ สโฆ ธรติ เอเตเนว นิยาเมน กลยฺาณกมฺม กตฺวา  ตโต  
จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  สสรนฺโต เอกนวุติกปฺเป  สมฺปตฺตึ  
อนุภวิตฺวา  อมฺหาก  สตฺถุ  โลเก  อุปฺปนฺนกาเล กปลวตฺถุนครสฺส  อวิทูเร  
โทณวตฺถุพฺราหฺมณคาเม  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  นพฺิพตฺติ ฯ ตสฺส  นามคหณทิวเส  
โกณฺฑ ฺมาณโวติ  นาม  อกสุ ฯ  โส  วุฑฺฒิมนฺวาย  ตโย เวเท อุคฺคเหตฺวา  
ลกฺขณมนฺตาน  ปาร  อคมาสิ ฯ 
# ๑. ม. กโรสิ  ฯ  ๒. ม. กุฏมฺพิกสฺส โข คพฺภ  ฯ  ๓. ม. เอตฺถนตฺเร ยาว จ สงฺโฆ 
ธรตีติ ทิสฺสติ  ฯ  
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        เตน สมเยน อมฺหาก โพธิสตฺโต ตุสิตปุรา  จวิตฺวา  กปลวตฺถปุุเร  นิพฺพตฺติ ฯ  
ตสฺส นามคหณทิวเส  อฏ ุตฺตรพฺราหฺมณสต  อหตวตฺเถหิ อจฺฉาเทตฺวา  
อปฺโปทกมธุปายาส  ปาเยตฺวา  เตส  อนฺตเร  อฏ  ชเน  อุจฺจินิตฺวา มหาตเล  
นิสีทาเปตฺวา  อลงฺกตปฏยิตฺต  โพธิสตฺต  ทุกูลจุมพฺฏเก  นิปชชฺาเปตฺวา 
ลกฺขณปฏิคฺคหณตฺถ  เตส  สนฺติก อานยึสุ ฯ ธรุาสเน นิสินฺนพฺราหฺมโณ มหาปุริสสฺส 
สรีรสมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  เทฺว  องฺคุลิโย  อุกฺขิป ฯ  เอว  ปฏิปาฏยิา  สตฺตชนา 
อุกฺขิปสุ ฯ  เตส  ปน  สพฺพนวโก โกณฺฑ ฺมาณโว โส โพธสิตฺตสฺส ลกขฺณวรนิปฺผตฺตึ 
โอโลเกตฺวา  อคารมชฺเฌ  านการณ  นตฺถิ  เอกนฺเตเนส  วิวฏฏจฺฉโท  พุทฺโธ 
ภวิสฺสตีติ เอกเมว องฺคุลึ อุกฺขิป ฯ อิตเร ปน สตฺตชนา สเจ อคาร อชฺฌาวสติ (๑) 
ราชา  ภวิสฺสติ  จกฺกวตฺติ ฯ  สเจ  ปพฺพชิสฺสติ  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  เทฺว คติโย 
ทิสฺวา  เทฺว  องฺคุลิโย อุกฺขิปสุ ฯ อยมฺปน โกณฺฑ ฺโ กตาธิกาโร ปจฺฉิมภวิกสตฺโต 
ป ฺาย  อิตเร  สตฺตชเน  อภิภวิตฺวา  อิเมหิ  ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคตสฺส  อคารมชฺเฌ 
าน  (๒)  นาม  นตฺถิ  นสิฺสสย  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  เอกเมว คตึ อทฺทส ตสฺมา 
เอก  องฺคุลึ อุกฺขิป ฯ อถ เต พฺราหฺมณา อตฺตโน ฆรานิ คนฺตฺวา ปุตฺเต อามนฺตยึสุ 
# ๑. ม. อชฺฌาวสิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. านการณ  ฯ  ๓. ม. ตโต  ฯ  
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ตาตา  อเมฺห (๑) มหลฺลกา  สุทฺโธทนมหาราชสฺส  ปุตฺต  สพฺพ ฺ ุต (๒) ปตฺต  มย 
สมฺภาเวยฺยาม  วา  โน  วา ฯ  ตุเมฺห  ตสฺมึ  กุมาเร  สพฺพ ฺ ุต ปตฺเต ตสฺส สาสเน 
ปพฺพเชยฺยาถาติ ฯ 
        สุทฺโธทนมหาราชาป  โพธิสตฺตสฺส  ธาติโย  อาทึ  กตฺวา  ปริหาร อุปฏเปนฺโต 
โพธิสตฺต  วุฑฺฒึ  อาปาเทสิ ฯ  มหาสตฺโตป  วุฑฺฒิปฺปตฺโต  เทโว  วิย  สมฺปตฺตึ 
อนุภวิตฺวา  ปริปกฺเก  าเณ  กาเมสุ  อาทีนว  เนกฺขมฺเม  จ  อานิสส  ทิสฺวา 
ราหุลกุมารสฺส  ชาตทิวเส  ฉนฺนสหาโย  กณฺก  อารุยฺห  เทวตาหิ  วิวเฏน ทวฺาเรน 
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  เตเนว  รตฺติภาเคน  ตีณิ  รชฺชานิ  อติกฺกมิตฺวา 
อโนมานทีตีเร  ปพฺพชิตฺวา  ฆฏีการมหาพฺรหฺมุนา  อาภเต  อรหทฺธเช  คหิตมตฺเตเยว 
วสฺสสติกตฺเถโร  (๓) วิย  ปาสาทิเกน  อิริยาปเถน  ราชคห  ปตฺวา ตตฺถ ปณฺฑาย จริตฺวา 
ปณฺฑวปพฺพตจฺฉายาย  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  ร ฺา  มาคเธน  รชฺชสริิยา 
นิมนฺติยมาโนป  ต  ปฏิกขิฺปตฺวา  อนุกฺกเมน  อุรุเวล  คนฺตฺวา  รมณีโย วตาย ภูมิภาโค 
อล  วติท  กลุปุตฺตสฺส  ปธานตฺถิกสฺส ปธานายาติ ปธานาภิมุข จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา 
ตตฺถ  วาส  อุปคโต ฯ 
        เตน  สมเยน  อิตเร  สตฺตพฺราหฺมณา ยถากมฺม  คตา  สพฺพทหโร  ปน  
ลกฺขณปฏิคฺคาหโก โกณฺฑ ฺมาณโว  อโรโค ฯ 
# ๑. ม. อมฺเห  ฯ  ๒. ม. สพฺพ ฺ ุตปฺปตฺต  ฯ  ๓. ม. วสฺสสฏ ิกตฺเถโร  ฯ  
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อสฺส (๑)  ฯ โส มหาปุริโส  ปพฺพชโิตติ  สุตฺวา  เตส  พฺราหฺมณาน  ปุตฺเต  อุปสงฺกมิตฺวา  
เอวมาห สิทฺธตฺถกุมาโร  กิร  ปพฺพชิโต ฯ  โส ห ินสิฺสสย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ สเจ ตุมฺหาก 
ปตโร  อโรคา  อสฺสุ  อชชฺ  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพเชยฺยย ฯ  สเจ ตุเมฺหป อิจฺฉถ เอถ มย  ต 
มหาปุริส  อนุปพฺพชิสฺสามาติ ฯ  เต สพฺเพ เอกจฺฉนฺทาว ภวิตุ  นาสกฺขึสุ ฯ ตโย  ชนา 
น  ปพฺพชึส ุ โกณฺฑ ฺพฺราหฺมณ  เชฏก  กตฺวา  อิตเร  จตฺตาโร ปพฺพชึสุ ฯ  อิเม 
ป ฺจ  ปพฺพชิตา  คามนิคมราชธานีสุ  ภิกฺขาย  จรนฺตา โพธิสตฺตสฺส สนฺติก  อคมสุ ฯ 
เต  ฉพฺพสฺสานิ  โพธิสตฺเต  มหาปธาน  ปทหนฺเต  อิทานิ พุทฺโธ ภวิสฺสติ  อิทานิ 
พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ  มหาสตฺต  อุปฏหมานา  สนฺติกาวจราวสฺส อเหสุ   ฯ  ยทา  ปน 
โพธิสตฺโต  เอกติลตณฺฑุลาทีหิ  วีตินาเมนฺโตป  ทุกฺกรการิกาย อริยธมฺมปฏิเวธสฺส 
อภาว  ตฺวา  โอฬาริก  อาหาร  อาหริ  ตทา  เต ปกกฺมิตฺวา อิสิปตน อคมสุ ฯ 
        อถ   โพธิสตฺโต  โอฬาริกาหารปริโภเคน  ฉวิมสโลหิตปาริปูรึ  กตฺวา 
วิสาขปุณฺณมีทิวเส  สุชาตาย  ทินฺน วรโภชน ภุ ฺชิตฺวา สุวณฺณปาตึ นทิยา ปฏิโสต 
ขิปตฺวา  อชฺช  พุทฺโธ  ภวิสฺสามิ  อชชฺ  พุทฺโธ  ภวิสฺสามีติ  กตสนฺนิฏาโน 
สายณฺหสมเย  กาเลน  (๒) นาคราเชน อเนเกหิ ถติุสเตหิ อภิตฺถวิยมาโน 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๒. ม. กาเลน  ฯ  
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มหาโพธิมณฺฑ  อารุยฺห  อจลฏาเน  ปาจีนโลกธาตุภิมุโข  ปลลฺงฺเกน  นิสีทิตฺวา 
จตุรงฺคสมนฺนาคต วิริย  อธิฏาย  สุรเิย  ธรมาเนเยว  มารพล  วิธมิตฺวา  ปมยาเม 
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสริตฺวา  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสเธตฺวา  ปจฺฉิมยามสมนนฺตเร   
ปฏิจฺจสมุปฺปาเท  าณ  โอตาเรตฺวา  อนุโลมปฏโิลม  ปจฺจยาการ  (๑)  สมฺมสนฺโต 
สพฺพพุทฺเธหิ  ปฏิวิทฺธ  อสาธารณ  สพฺพ ฺ ุตาณ  ปฏิพุชฺฌตฺิวา (๒) 
นิพฺพานารมฺมณาย ผลสมาปตฺติยา  ตตฺเถว สตฺตาห วีตินาเมสิ ฯ 
        เอเตเนว  อุปาเยน  สตฺตสตฺตาเห  (๓)  โพธิมณฺเฑ  วิหริตฺวา  ราชายตนมูเล 
มธุปณฺฑิกโภชน  ปริภุ ฺชิตฺวา  ปุน  อชปาลนิโคฺรธมูเล  อาคนฺตฺวา ตตฺถ นิสินฺโน 
ธมฺมคมฺภีรต  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อปฺโปสฺสกฺุกตาย  จิตฺเต  นมนฺเต  (๔) มหาพฺรหฺมุนา 
ยาจิโต  พุทฺธจกฺขุนา  โลก โวโลเกนฺโต ติกฺขินฺทฺริยมทุินฺทฺริยาทิเภเท (๕) สตฺเต 
ทิสฺวา  มหาพฺรหฺมุโน  ธมฺมเทสนาย  ปฏิ ฺ  ทตฺวา  กสฺส  นุ  โข อห ปม ธมฺม 
เทเสสฺสามีติ  อาฬารุทฺทกาน  กาลกตภาว  ตฺวา ปุน จินฺเตนฺโต พหุปการา โข 
ปน เม  ป ฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู เย ม ปธานปหิตตฺต อุปฏหึสุ ฯ ยนฺนูนาห ป ฺจวคฺคิยาน 
ภิกฺขูน  ปม  ธมฺม เทเสยฺยนฺติ จิตฺต อุปฺปาเทสิ ฯ 
# ๑. ส.ี ปจฺจยวฏฏ   ฯ  ม. ปจฺจยาการวฏฏ   ฯ  ๒. ม. ปฏิวชฺฌิตฺวา  ฯ  
# ๓. ม. ยุ. สตฺตสตฺตาห  ฯ  ๔. กตฺถจิ. นมิเต  ฯ  ๕. ม. ติกฺขินฺทริยาทิเภเท  ฯ  
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อิท  ปน สพฺพเมว พุทฺธาน  ปริวิตกฺกมตฺตเมว (๑) เปตฺวา ปน โกณฺฑ ฺพฺราหฺมณ  
อ ฺโโกจิ  ปม ธมฺม  ปฏิวิชฺฌิตุ  สมตฺโถ นาม นตฺถิ ฯ โส ห ิ เอตทตฺถเมว  
กปฺปสตสหสฺส อธิการกมฺม  อกาสิ พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส นว วาเร 
อคฺคสสฺสทาน อทาสิ ฯ 
        อถ  สตฺถา  ปตฺตจีวรมาทาย  อนุปุพฺเพน  อิสิปตน  คนฺตฺวา  เยน  ป ฺจวคฺคิยา 
ภิกฺขู  เตนุปสงฺกมิ ฯ  เต  ตถาคต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวาว  อตฺตโน  กติกาย  สณฺาตุ  
นาสกฺขึสุ ฯ  เอโก  ปตฺตจีวร  ปฏิคฺคเหสิ  เอโก  อาสน ป ฺาเปสิ เอโก ปาโททก 
ปจฺจุปฏเปสิ  เอโก  ปาเท  โธวิ  เอโกว ตาลปตฺต (๒) คเหตฺวา วีชมาโน  ิโต ฯ 
เอว  เตสุ  วตฺต  ทสฺเสตฺวา  สนฺติเก นิสนิฺเนสุ โกณฺฑ ฺตฺเถร กายสกฺขึ กตฺวา 
สตฺถา  อนุตฺตร  เตปริวฏฏ ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต อารภิ ฯ มนสฺุสปริสา ป ฺจชนาว 
อเหสุ   เทวปริสา  อปริจฺฉินฺนา ฯ  เทสนาปริโยสาเน  โกณฺฑ ฺตฺเถโร  อฏารสหิ 
มหาพฺรหฺมโกฏีหิ  สทฺธึ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิโต ฯ  อถ สตฺถา มยา ทุกฺกรตาภต (๓) 
ธมฺม  ปมเมว  อ ฺาสีติ  อ ฺาโกณฺฑ ฺโ  นาม  อยนฺติ  เถร  อาลปนฺโต 
อ ฺาสิ  วต  โภ  โกณฺฑ ฺโติ  อาห ฯ  ตสฺส  ตเทว  นาม  ชาต ฯ  เตน  วุตฺต 
# ๑. ส.ี ปริตกฺกิตมตฺตเมว  ฯ   ๒. ม. ตาลวณฺฏ  ฯ   ๓. ส.ี ม. ทุกรฺสตาภต  ฯ  
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อิติ หิท อายสฺมโต โกณฺฑ ฺสฺส อ ฺาโกณฺฑ ฺโเตฺวว นาม อโหสีติ ฯ 
        อิติ  เถโร  อาสาฬฺหปุณฺณมาย โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิโต  ปาฏิปททิวเส 
ภทฺทิยตฺเถโร  ทุติยปกฺขทวิเส  วปฺปตฺเถโร  ตติยปกขฺทิวเส  มหานามตฺเถโร ปกฺขสฺส  
จตุตฺถิย  อสฺสชิตฺเถโร โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิโต ฯ ป ฺจมิยา ปน ปกฺขสฺส 
อนตฺตลกฺขณสุตฺตปริโยสาเน (๑) สพฺเพป อรหตฺเต ปติฏ ิตา ฯ เตน โข  ปน  สมเยน  
ฉ โลเก  อรหนฺโต  โหนฺติ ฯ 
        ตโต  ปฏาย สตฺถา ยสทารกปฺปมุเข  ป ฺจป ฺาส  ปุริเส กปฺปาสิกวนสณฺเฑ 
ตึสมตฺเต ภทฺทวคฺคิเย คยาสีเส  ปฏ ิปาสาเณ  สหสฺสมตฺเต ปุราณชฏิเลติ เอว มหาชน 
อริยภูมึ โอตาเรตฺวา พิมฺพิสารปฺปมุขานิ   เอกาทสนหุตานิ  โสตาปตฺติผเล  เอกนหุต  
สรณตฺตเย  ปติฏาเปตฺวา ชมฺพูทีปตเล  สาสน  ปุปฺผิตผลิต  กตฺวา  สกลชมฺพูทปีมณฺฑล 
กาสาวปชฺโชต  อิสิวาตปฏิวาต (๒) กโรนฺโต  เอกสฺมึ  สมเย  เชตวนมหาวิหาร  ปตฺวา  
ตตฺถ  วสนฺโต  ภิกฺขุสฆมชฺเฌ ป ฺตฺตวรพุทฺธาสนคโต  ธมฺม  เทเสนฺโต ปม  
ธมฺมปฏิวิทฺธภิกฺขูน  อนฺตเร  มม  ปุตฺโต โกณฺฑ ฺโ  อคฺโคติ  ทสฺเสตุ  
เอตทคฺคฏาเนว (๓) เปสิ ฯ 
# ๑. ม. อนตฺตลกฺขณสุตฺตนฺตเทสนาปริโยสาเน  ฯ  ๒. ส.ี อิสิวาตปริวาต  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. เอตทคฺคฏาเน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๑๙๘ 
 
        เถโรป  เทฺว  อคฺคสาวเก  อตฺตโน  นิปจฺจการ  กโรนฺเต  ทิสวฺา  พุทฺธาน 
สนฺติกา  อปกฺกมิตุกาโม  หุตฺวา  ปุณฺณมาณโว  ปพฺพชิตฺวา  สาสเน  อคฺคธมฺมกถิโก 
ภวิสฺสตีติ  ทิสฺวา  โฑณวตฺถุพฺราหฺมณคาม คนฺตฺวา อตฺตโน ภาคิเนยฺย ปุณฺณมาณว 
ปพฺพาเชตฺวา  อย  พุทฺธาน สนฺติเก วสิสฺสตีติ ตสฺส พุทฺธาน สนฺติเก วาสิภาว 
กตฺวา  สย  ทสพล  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควา มยฺห คามนฺตเสนาสน อสปฺปาย อากิณฺโณ 
วิหริตุ    น   สกฺโกมิ  ฉทฺทนฺตทห  คนฺตฺวา  วสิสฺสามีติ  ภควนฺต 
อนุชานาเปตฺวา   อุฏายาสนา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ฉทฺทนฺตทห  คนฺตฺวา 
ฉทฺทนฺตหตฺถิกุล  นิสฺสาย  ทฺวาทส  วสฺสานิ  วีตินาเมตฺวา  ตตฺเถว  อนุปาทิเสสาย 
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ ฯ 
 
                สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        ทุติยตติเยสุ  มหาป ฺานนฺติ  มหติยา  ป ฺาย  สมนฺนาคตาน ฯ  อิทฺธิมนฺตานนฺติ  
อิทฺธิยา สมฺปนฺนาน ฯ  สาริปุตฺโต  โมคฺคลฺลาโนติ เตส เถราน นาม ฯ  อิเมสป  ป ฺหากมฺเม 
อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ  
        อิโต สตสหสฺสกปฺปาธิเก อสงฺเขฺยยฺยกปฺปมตฺถเก สาริปุตฺโต พฺราหฺมณมหาสาลกุเล 
นิพฺพตฺติ นาเมน สรทมาณโว นาม อโหสิ ฯ  มหาโมคฺคลฺลาโน  คหปติมหาสาลกุเล  
นิพฺพตฺติ นาเมน  สิริวฑฺฒ-  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๑๙๙ 
 
กุฏมฺพิโก  (๑) นาม อโหส ิฯ  เต  อุโภป  ชนา  สหปสุกีฬิกา (๒) สหายกา อเหสุ   ฯ 
สรทมาณโว ปตุอจฺจเยน  กุลสนฺตก  มหาธน ปฏิลภิตฺวา (๓) เอกทิวส รโหคโต จินฺเตสิ 
อห อิธ โลกตฺตภาวเมว ชานามิ  น  ปรโลกตฺตภาว  ชาตสตฺตาน ฺจ  มรณ  นาม  ธุว 
มยา เอก ปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา  โมกฺขธมฺมคเวสน  กาตุ   วฏฏตีติ ฯ  โส  สหายก 
อุปสงฺกมิตฺวา อาห สมฺม  สิริวฑฺฒ อห ปพฺพชิตฺวา โมกฺขธมฺม คเวสิสฺสามิ ตฺว มยา 
สทฺธึ  ปพฺพชตุิ  สกฺขิสฺสสติี ฯ  น  สกฺขิสฺสามิ  สมฺม  ตฺวเยว ปพฺพชาหีติ ฯ โส จินฺเตสิ 
ปรโลก คจฺฉนฺโต  (๔) สหาเย  วา  าติมิตฺเต  วา  คเหตฺวา  คโต (๕) นาม นตฺถิ อตฺตนา 
กต อตฺตโนว โหตีติ ฯ ตโต รตนโกฏาคาร วิวราเปตฺวา กปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน 
มหาทาน ทตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิ ฯ ตสฺส เอโก เทฺว ตโยติ เอว อนุปพฺพชฺช 
ปพฺพชิตฺวา (๖) จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา  ชฏลิา  อเหสุ   ฯ  โส  ป ฺจาภิ ฺา  อฏ  จ 
สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา  เตสมฺป  ชฏลิาน กสิณปริกมฺม อาจิกฺขิ ฯ เตป สพฺเพ ป ฺจ 
อภิ ฺา อฏ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตสุ ฯ 
        เตน  สมเยน อโนมทสฺสี นาม พุทฺโธ โลเก อุทปาทิ ฯ นคร จนฺทวตี นาม อโหสิ 
ปตา  ยสวนฺโต  นาม  ขตฺติโย  
# ๑. ม. สริิวฑฺฒนกุฏมฺพิโย  ฯ  เอวมุปริป   ฯ  ๒. ม. สหปสุกีฬติาว  ฯ  ๓. ม. ย.ุ ปฏิปชชฺตฺิวา  
ฯ 
# ๔. ม. คจฺฉนฺตา  ฯ  ๕. ม. คตา  ฯ  ๖. ม. ปพฺพชิตา  ฯ  
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มาตา  ยโสธรา  นาม  เทวี  โพธ ิอชฺชนุรุกฺโข นิสภตฺเถโร  จ  อโนมตฺเถโร  จ (๑) เทฺว 
อคฺคสาวกา วรุณตฺเถโร นาม อุปฏาโก สุนฺทรา  จ  สุมนา  จาติ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  
อายุ  วสฺสสตสหสฺส อโหสิ  สรรี อฏป ฺาสหตฺถุพฺเพธ สรีรปฺปภา ทฺวาทสโยชน 
ผริ ภิกฺขุสตสหสฺสปริวาโร อโหส ิฯ 
        อเถกทวิส  ปจฺจูสกาเล  มหากรุณาสมาปตฺติโต  วุฏาย  โลก  โวโลเกนฺโต 
สรทตาปส  ทิสฺวา  อชฺช  มยฺห  สรทตาปสสฺส สนฺติก คตปจฺจเยน ธมฺมเทสนา จ มหตี 
ภวิสฺสติ  โส  จ  อคฺคสาวกฏาน  ปฏเสฺสติ  ตสฺส  สหายโก สริวิฑฺฒกุฏมฺพิโก 
ทุติยสาวกฏาน  เทสนาปริโยสาเน  จสฺส  ปริวารา  จตุสตฺตติสหสฺสชฏิลา อรหตฺต 
ปาปุณิสฺสนฺติ  มยา  ตตฺถ  คนฺตุ   วฏฏติติ  อตฺตโน  ปตฺตจีวรมาทาย อ ฺ  ก ฺจิ 
อนามนฺเตตฺวา  สีโห  วิย  เอกจโร  หุตฺวา สรทตาปสสฺส อนฺเตวาสิเกสุ ผลาผลตฺถาย 
คเตสุ  พุทฺธภาว  เม  ชานาตูติ  ตสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว  สรทตาปสสฺส อากาสโต 
โอตริตฺวา ปวิย ปติฏาสิ ฯ สรทตาปโส พุทฺธานุภาว ฺเจว สรีรสมฺปตฺตึ (๒) จสฺส 
ทิสฺวา  ลกฺขณมนฺเต  สมฺมสิตฺวา  อิเมหิ ลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต นาม อคารมชฺเฌ 
วสนฺโต ราชาว โหติ จกฺกวตฺติ ปพฺพชนฺโต โลเก วิวฏฏจฺฉโท สพฺพ ฺ ู พุทฺโธติ (๓) 
 อย  มหาปุรโิส นิสฺสสเยน พุทฺโธติ ชานิตฺวา ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา 
 # ๑. ม. จาติ  ฯ  ๒. ส.ี สรรีนิปฺผตฺตึ  ฯ  ๓. ม. ยุ. สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ โหติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 201 

                                *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๐๑ 
 
 ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทิตฺวา  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ  นิสทีิ ภควา ป ฺตฺเต 
 อาสเน ฯ  สรทตาปโสป  อตฺตโน อนุจฺฉวิก อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  จตุสตฺตติสหสฺสชฏลิา  ปณีตปณีตานิ  โอชวนฺตานิ  ผลาผลานิ 
คเหตฺวา  อาจริยสฺส สนฺติก สมฺปตฺตา พุทฺธาน ฺเจว อาจริยสฺส จ สนฺนิสินฺนาสน 
โอโลเกตฺวา  อาหสุ  อาจริย  มย  อิมสมฺึ  โลเก  ตุเมฺหหิ  มหนฺตตโร  นตฺถติ 
วิจราม  อยมฺปน  ปุรโิส  ตุเมฺหหิ  มหนฺตตโร  ป ฺายตีติ ฯ  (๑)  ตาตา กึ วเทถ 
สาสเปน  สทฺธึ สฏ ิโยชนสตสหสฺสุพฺเพฺธ สิเนรุ สม กาตุ  อิจฺฉถ สพฺพ ฺ ุพุทฺเธน 
สทฺธึ  มยฺห  อุปม  มา  กรตฺิถ  ปุตฺตกาติ ฯ  อถ  เต  ตาปสา  สเจ อย อิตรสตฺโต 
อภวิสฺส  น  อมฺหาก  อาจริโย  เอวรูป  อุปม  อาหเรยฺย  ยาว  มหา  วตาย 
ปุริโสติ สพฺเพว ปาเทสุ ปติตฺวา สิรสา วนฺทึสุ ฯ 
        อถ  เน  อาจริโย  อาห  ตาตา  อมฺหาก  พุทฺธาน  อนุจฺฉวิโก  เทยฺยธมฺโม 
นตฺถิ  สตฺถา  ภิกฺขาจารเวลาย  อิธาคโต  มย  ยถาพล เทยฺยธมฺม ทสฺสาม ตุเมฺห 
มยฺห  ย  ย  ปณีต  ผลาผล  ต  ต  อาหรถาติ  อาหราเปตฺวา  หตฺเถ  โธวิตฺวา 
สย  ตถาคตสฺส  ปตฺเต  ปติฏเปสิ ฯ  สตฺถารา  ผลาผเล  
# ๑. ม. ม ฺเติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๐๒ 
 
ปฏิคฺคหิตมตฺเต  เทวตา  ทิพฺโพช  ปกฺขิปสุ ฯ  ตาปโส อุทกมฺป สยเมว ปริสฺสาเวตฺวา 
อทาสิ ฯ ตโต ภตฺตกิจฺจ  นิฏาเปตฺวา  นิสินฺเน  สตฺถริ  สพฺเพ  อนฺเตวาสิเก ปกฺโกสาเปตฺวา 
สตฺถุ สนฺติเก สาราณีย  กถ  กเถนฺโต  นิสีทิ ฯ  สตฺถา  เทฺว  อคฺคสาวกา  ภิกฺขุสเฆน  สทฺธึ 
อาคจฺฉนฺตูติ  จินฺเตสิ ฯ  เต สตฺถุ จิตฺต ตฺวา สตสหสฺสขีณาสวปริวารา อาคนฺตฺวา 
สตฺถาร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ 
        ตโต  สรทตาปโส  อนฺเตวาสิเก  อามนฺเตสิ  ตาตา  พุทฺธาน  นิสินฺนาสนมฺป นีจ 
สมณสตสหสฺสานมฺป  อาสน  นตฺถิ  ตุเมฺหหิ  อชฺช  อุฬาร  พุทฺธสกฺการ กาตุ  วฏฏติ 
ปพฺพตปาทโต  วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ  ปุปฺผานิ อาหรถาติ ฯ กถิตกาโล (๑) ปป ฺโจ  วิย 
โหติ  อิทฺธิมนฺตานมฺปน  วิสโย  อจินฺเตยฺโยติ  มุหตฺุตมตฺเตเนว เต ตาปสา 
วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ  ปปฺุผานิ  อาหริตฺวา  พุทฺธาน โยชนปฺปมาณ ปุปฺผาสน ป ฺาเปสุ  
อุภินฺน  อคฺคสาวกาน  ติคาวุต  เสสภิกฺขูน  อฑฺฒโยชนิกาทิเภท สฆนวกสฺส  อุสภมตฺต 
อโหสิ ฯ  เอว ป ฺตฺเตสุ อาสเนสุ สรทตาปโส ตถาคตสฺส ปุรโต  อ ฺชล ึ ปคฺคเหตฺวา 
 ิโต  ภนฺเต  มยฺห  ทีฆรตฺต  หิตสุขตฺถาย  อิม ปุปฺผาสน อภิรุหถาติ อาห ฯ 
# ๑ ม. กถนกาโล  ฯ  
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        นานาปุปฺผ ฺจ คนฺธ ฺจ   สมฺปาเทตฺวาน เอกโต 
                ปปฺุผาสน ป ฺาเปตฺวา   อิท วจนมพฺรวึ ฯ 
                อิท เต อาสน วีร    ป ฺตฺต ตวนุจฺฉวึ 
                มม จิตฺต ปสาเทนฺโต   นิสที ปุปฺผมาสเน ฯ 
                สตฺตรตฺตินฺทิว พุทฺโธ    นิสทีิ ปุปฺผมาสเน 
                มม จิตฺต ปสาเทตฺวา   หาสยิตฺวา สเทวเกติ ฯ 
        เอว  นสิินฺเน สตฺถร ิเทฺว อคฺคสาวกา เสสภิกฺขู จ อตฺตโน อตฺตโน ปตฺตาสเนสุ 
นิสีทึสุ ฯ  สรทตาปโส  มหนฺต  ปุปฺผจฺฉตฺต  คเหตฺวา  ตถาคตสฺส  มตฺถเก  ธารยนฺโต 
อฏาสิ ฯ  สตฺถา  ชฏิลาน  อย สกฺกาโร มหปฺผโล โหตูติ นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชิ ฯ 
สตฺถุ  สมาปนฺนภาว  ตฺวา  เทฺว  อคฺคสาวกาป  เสสภิกฺขูป สมาปตฺตึ สมาปชฺชึส ุฯ 
ตถาคเต  สตฺตาน  นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา นิสินฺเน อนฺเตวาสิกา ภิกฺขาจารกาเล 
สมฺปตฺเต  วนมูลผลาผล ปริภุ ฺชิตฺวา เสสกาเล พุทฺธาน อ ฺชลึ ปคฺคยฺห ติฏนฺติ ฯ 
สรทตาปโส  ปน  ภิกฺขาจารป  อคนฺตฺวา  ปุปฺผจฺฉตฺตคหิตนิยาเมเนว  สตฺตาห 
ปติสุเขเนว วีตินาเมสิ ฯ 
        สตฺถา  นิโรธโต  วุฏาย  ทกฺขิณปสฺเส  นิสินนฺ  อคฺคสาวก  นิสภตฺเถร อามนฺเตสิ 
นิสภ  สกฺการการกาน  ตาปสาน  ปุปฺผาสนานุโมทน  กโรหีติ ฯ เถโร  จกฺกวตฺติร ฺโ 
สนฺติกา  ปฏลิทฺธมหาลาโภ  มหาโยโธ  วิย  ตุฏมานโส สาวกปารมิาเณ  
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ตฺวา  ปุปฺผาสนานุโมทน  อารภิ ฯ  ตสฺส  เทสนาวสาเน ทุติยสาวก อามนฺเตสิ  ตฺวมฺป 
ภิกฺขุ  ธมฺม  เทเสหีติ ฯ  อโนมตฺเถโรป เตปฏก พุทฺธวจน สมฺมสิตฺวา  ธมฺม  กเถสิ ฯ 
ทฺวินฺน  อคฺคสาวกาน  เทสนาย  เอกสฺสาป  อภิสมโย นาโหสิ ฯ  อถ สตฺถา อปริมาเณ 
พุทฺธวิสเย ตฺวา ธมฺมเทสน อารภิ ฯ เทสนาปริโยสาเน เปตฺวา   สรทตาปส  สพฺเพป 
จตุสตฺตติสหสฺสชฏลิา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ สตฺถา  เอถ  ภิกฺขโวติ  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  
เตส  ตาวเทว  เกสมสฺสุ   อนฺตรธายิ อฏ ปริกฺขารา กาเย ปฏิมุกฺกาว อเหสุ   ฯ 
        สรทตาปโส  กสฺมา  อรหตฺต น ปตฺโตติ วิกฺขิตฺตจิตฺตตฺตา ฯ ตสฺส กิร พุทธฺาน 
ทุติยาสเน  นิสีทิตฺวา  สาวกปารมิาเณ  ตฺวา  ธมฺม  เทสยโต  อคฺคสาวกสฺส เทสน 
โสตุ   อารทฺธกาลโต  ปฏาย  อโห  วตาหป อนาคเต อุปฺปชฺชนกสฺส พุทฺธสสฺ สาสเน 
อิมินา  สาวเกน  ลทฺธธุร  ลเภยฺยนฺติ  จิตฺต  อุทปาทิ ฯ  โส  เตน  ปริวิตกฺเกน 
มคฺคผลปฏิเวธ  กาตุ   นาสกฺขิ ฯ  ตถาคตมฺปน  วนฺทิตฺวา  สมฺมุเข  ตฺวา อาห ภนฺเต 
ตุมฺหาก  อนฺตราสเน  นิสินฺโน  ภิกฺขุ  ตุมฺหาก  สาสเน  โก  นาม  โหตีติ ฯ  มยา 
ปวตฺติตธมฺมจกฺก  อนุปวตฺเตตา  สาวกปารมิาณสฺส  โกฏิปฺปตฺโต  โสฬสปเ ฺห (๑) 
ปฏิวิชฺฌิตฺวา   ิโต 
# ๑. ม. โสฬส ป ฺา   ฯ  
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มยฺห  สาสเน  อคฺคสาวโก  นิสภตฺเถโร  นาม  เอโสติ ฯ ภนฺเต ยฺวาย  มยา  สตฺตาห 
ปุปฺผจฺฉตฺต ธาเรนฺเตน สกฺกาโร กโต อห อิมสฺส ผเลน อ ฺ สกฺกตฺต  วา  พฺรหฺมตฺต  
วา  น  ปฏเมิ  อนาคเต ปน อย นิสภตฺเถโร วิย เอกสฺส พุทฺธสสฺ อคฺคสาวโก ภเวยฺยนฺติ 
ปฏน อกาสิ ฯ 
        สตฺถา  สมิชฺฌิสฺสติ  นุ  โข  อิมสสฺ  ตาปสสฺส  ปฏนาติ  อนาคตสาณ เปเสตฺวา 
โอโลเกนฺโต  กปฺปสตสหสฺสาธิก  อสงฺเขฺยยฺย  อติกฺกมิตฺวา สมิชฺฌนภาว อทฺทส ฯ 
ทิสฺวา  จ  สรทตาปส  อาห  น  เต  อย  ปฏนา  โมฆา  ภวิสฺสติ อนาคเต  ปน 
กปฺปสตสหสฺสาธิก  อสงฺเขฺยยฺย  อติกฺกมิตฺวา โคตโม นาม พุทฺโธ โลเก อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ 
ตสฺส  มาตา  มหามายา  นาม  เทวี ภวิสฺสติ ปตา สุทฺโธทนมหาราชา นาม (๑) ปุตฺโต 
ราหุโล  นาม  อุปฏาโก  อานนฺโท นาม ทุติยสาวโก โมคฺคลฺลาโน นาม  ตฺวมฺปน 
ตสฺส  อคฺคสาวโก  ธมฺมเสนาปติ  สาริปุตฺโต  นาม ภวิสฺสสีติ ฯ เอว ตาปส พฺยากริตฺวา 
ธมฺมกถ กเถตฺวา ภิกฺขุสฆปริวาโร อากาส ปกฺขนฺทิ ฯ 
        สรทตาปโสป  อนฺเตวาสิกตฺเถราน  สนฺติก  คนฺตฺวา  สหายกสฺส  สิริวฑฺฒกุฏมฺพิกสฺส 
สาสน  เปเสสิ ภนฺเต มม สหายกสฺส วเทถ สหายเกน เต สรทตาปเสน อโนมทสฺสิสฺส 
# ๑. ม. สุทโฺธทโน นาม ราชา  ฯ  
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พุทฺธสฺส  ปาทมูเล  อนาคเต  อุปฺปชฺชนกสฺส  โคตมสฺส พุทฺธสฺส สาสเน 
อคฺคสาวกฏาน  ปฏ ิต  ตฺว ฺจ  ทุติยสาวกฏาน  ปฏเหีติ ฯ เอว ฺจ ปน วตฺวา 
เถเรหิ ปุเรตรเมว เอกมุหุตฺเตน (๑) คนฺตฺวา สิริวฑฺฒสฺส นิเวสนทฺวาเร อฏาสิ ฯ 
        สิริวฑฺโฒ  จิรสฺส  วต  เม  อยโฺย  อาคโตติ  อาสเน นิสีทาเปตฺวา อตฺตนา 
นีจตเร  อาสเน  (๒) นิสินโฺน  อนฺเตวาสิกปริสา  ปน  เต  ภนฺเต  น ป ฺายตีติ 
ปุจฺฉิ ฯ  อาม  สมฺม  อมฺหาก  อสฺสเม  อโนมทสฺสี  พุทฺโธ  อาคโต มย ตสฺส อตฺตโน 
พเลน  สกฺการ  อกริมฺหา ฯ  สตฺถา สพฺเพส ธมฺม เทเสสิ เทสนาปริโยสาเน เปตฺวา 
ม  เสสา  อรหตฺต  ปตฺวา  ปพฺพชึสูติ ฯ  ตุเมฺห  กสฺมา น ปพฺพชิตฺถาติ ฯ อห สตฺถุ 
อคฺคสาวก  นิสภตฺเถร  ทสิฺวา  อนาคเต  อุปฺปชชฺนกสฺส  โคตมสฺส  นาม  พุทฺธสฺส 
สาสเน  อคฺคสาวกฏาน  ปฏเมิ (๓) ตฺวมฺป ตสฺส สาสเน ทุติยสาวกฏาน ปฏเหีติ ฯ 
มยฺห  พุทฺเธหิ  สทฺธึ  ปรจิโย  นตฺถ ิ ภนฺเตติ ฯ พุทฺเธหิ สทฺธึ กถน มยฺห ภาโร 
โหตุ ตฺว มหนฺต อธิการ สชฺเชหีติ ฯ 
        สิริวฑฺโฒ  ตสฺส  (๔) วจน  สุตฺวา  อตฺตโน  (๕) นิเวสเน  าเน  ราชทณฺเฑน  (๕) 
อฏกรีสมตฺต  าน  สมตล  กาเรตฺวา  วาลุก 
# ๑. ม. เอกปสฺเสน  ฯ  ๒. ม. นีจาสเน  ฯ  ๓. ม. ปตฺเถสึ  ฯ  ๔. ม. สรทตาปสฺส  ฯ 
# ๕. ส.ี ม. นเิวสนทฺวาเร ราชมาเนน  ฯ  นิเวสนฏาน ราชมาเนนาติ  ภวิตพฺพ  ฯ  
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โอกิราเปตฺวา ลาชป ฺจมานิ ปุปฺผานิ 
วิกิริตฺวา นีลุปฺปลจฺฉทน มณฺฑป กาเรตฺวา พุทฺธาสน ป ฺาเปตฺวา เสสภิกฺขูนมฺป 
อาสนานิ  ปฏิยาเทตฺวา  มหนฺต  สกฺการสมฺมาน  สชฺเชตฺวา  พุทฺธาน  นิมนตฺนตฺถาย 
สรทตาปสสฺส ส ฺ อทาสิ ฯ ตาปโส ตสฺส วจน สุตฺวา พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสฆ คเหตฺวา 
ตสฺส นิเวสน อคมาสิ ฯ สิริวฑฺโฒ ปจฺจุคฺคมน กตฺวา ตถาคตสฺส หตฺถโต ปตฺต คเหตฺวา 
มณฺฑป  ปเวเสตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  (๑)  นิสินฺนสฺส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส 
ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  ปณีตโภชเนน  ปรวิิสิตฺวา  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  พุทฺธปฺปมุข 
ภิกฺขุสฆ  มหารเหหิ  วตฺเถหิ  อจฺฉาเทตฺวา  ภนฺเต  นาย  อารมฺโภ  อปฺปมตฺตกฏานตฺถาย 
อิมินาว  นิยาเมน สตฺตาห อนุกมฺปกโรหีติ อาห ฯ สตฺถา อธิวาเสสิ ฯ โส  เตเนว  นิยาเมน 
สตฺตาห  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวา   ิโต  อาห ภนฺเต 
มม  สหาโย สรทตาปโส ยสฺส สตฺถุโน อคฺคสาวโก โหมีติ ปฏเสิ อห ตสฺเสว 
ทุติยสาวโก ภวามีติ ฯ 
        สตฺถา  อนาคต  โอโลเกตฺวา  ตสฺส  ปฏนาย  สมิชฺฌนภาว  ทิสฺวา  พฺยากาสิ 
ตฺว  อิโต กปปฺสตสหสฺสาธิก อสงฺเขฺยยฺย อติกฺกมิตฺวา โคตมพุทฺธสฺส ทุติยสาวโก 
ภวิสฺสสีติ ฯ  พุทฺธาน 
# ๑. ม. ป ฺตฺตาสเนสุ  ฯ  
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พฺยากรณ  สตฺุวา  สิริวฑฺโฒ  หฏปหฏโ อโหส ิฯ สตฺถาป ภตฺตานุโมทน  กตฺวา  
สปริวาโร  วิหารเมว  คโต ฯ  สริิวฑฺโฒ  ตโต ปฏาย ยาวชีว กลฺยาณกมฺม  กตฺวา 
ทุติยจิตฺตวาเร  (๑)  กามาวจรเทวโลเก  นิพฺพตฺโต ฯ สรทตาปโส จตฺตาโร 
พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺโต ฯ  ตโต  ปฏาย  อิเมส  อุภินฺนป 
อนฺตรากมฺม  น  กถิต ฯ 
        อมฺหาก  ปน พุทฺธสฺส  นิพฺพตฺติโต  ปุเรตรเมว  สรทตาปโส  ราชคหนครสฺส  
อวิทูเร  อุปติสฺสคาเม สาริพฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ คณฺหิ ฯ ตทิวสเมว จสฺส 
สหาโยป ราชคหสฺเสว อวิทูเร  โกลิตคาเม โมคฺคลฺลีพฺราหฺมณิยา (๒) กุจฺฉิสฺมึ 
ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ตานิ กิร เทฺวป  กุลาน ิ ยาว สตฺตมา กุลปริวฏฏา 
อาพทฺธปฏิพทฺธสหายกาเนว ฯ เตส ทวิฺนฺนป เอกทิวสเมว  คพฺภปริหาร  อทสุ ฯ 
ทสมาสจฺจเยน  ชาตานป  เตส  ฉสฏ ี  ธาติโย อุปนยึสุ ฯ  (๓)  นามคหณทิวเส  
สาริพฺราหฺมณิยา ปุตฺตสฺส อุปติสฺสคาเม เชฏกุลสฺส ปุตฺตตฺตา  อุปติสฺโสติ  นาม  
อกสุ  อิตรสสฺ  โกลิตคาเม เชฏกุลสสฺ ปุตฺตตฺตา โกลโิตติ นาม อกสุ ฯ เต อุโภป 
วุฑฺฒิมนฺวาย สพฺพสิปฺปาน ปาร อคมสุ ฯ 
        อุปติสสฺมาณวสฺส  กีฬนตฺถาย  นทึ  วา  อุยฺยาน  วา 
# ๑. ส.ี ม. ทติุยตฺตวาเร  ฯ   ทุติยตฺตภาเวติ ภวิตพฺพ  ฯ  ๒. ส.ี โมคฺคลฺลานพฺราหฺณิยา  ฯ 
# ๓. ม. อุปฏหึสุ  ฯ  
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ปพฺพต  วา  คมนกาเล  ป ฺจ  สุวณฺณสิวิกาสตานิ  ปริวารานิ  โหนฺติ  โกลิตมาณวสฺส  
ป ฺจ อาช ฺรถสตานิ ฯ เทฺวป  ชนา  ป ฺจป ฺจมาณวกสตปริวารา  โหนฺติ ฯ  ราชคเห 
จ  อนุสวจฺฉร คิรคฺคสมชชฺ  นาม  โหติ  เตส ทฺวินฺนมฺป เอกฏาเนเยว ม ฺเจ พนฺธนฺติ ฯ 
เทฺวป ชนา  เอกโตว  นิสทีิตฺวา  สมชชฺ  ปสฺสนฺตา  หสิตพฺพฏาเน  หสนฺติ  สเวคฏาเน 
สเวชนฺติ  ทาย  ทาตุ   ยุตฺตฏาเน ทาย เทนฺติ ฯ เตส อิมินาว นิยาเมน เอกทิวส 
สมชฺช  ปสฺสนฺตาน  ปริปากคตตฺตา  าณสฺส  ปุริมทิวเส (๑) วิย หสิตพฺพฏาเน หาโส 
วา  สเวคฏาเน  สเวชน  วา  ทาย  ทาตุ   ยุตฺตฏาเน  ทาย วา นาโหสิ ฯ เทฺวป ปน 
ชนา เอว จินฺตยึสุ กึ เอตฺถ โอโลเกตพฺพ อตฺถิ สพฺเพปเม อปฺปตฺเต วสฺสสเต 
อปณฺณตฺติกภาว  คมิสฺสนฺติ ฯ  อเมฺหหิ  ปน  เอก  โมกฺขธมฺม  คเวสิตุ   วฏฏตีติ 
อารมมณ คเหตฺวา นิสีทึสุ ฯ 
        ตโต  โกลิโต  อุปติสฺส  อาห  สมฺม  อุปติสฺส  น  ตฺว  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ วิย  
หฏปหฏโ  (๒) อนตฺตมนธาตุโก  อโหสิ  (๒)  ก ึเต สลฺลกฺขิตนฺติ ฯ สมฺม โกลิต 
เอเตส  โอโลกเน  สาโร  นตฺถิ นิรตฺถเมต อตฺตโน โมกฺขธมฺม คเวสิตุ  วฏฏตติ อิม 
จินฺตยนฺโต  นิสินฺโนมฺหิ  ตฺว ปน กสฺมา (๓) อนตฺตมโน อโหสติี ฯ (๓)  โสป ตเถว 
อาห ฯ  อถสฺส  อตฺตนา  สทฺธึ  เอกชฌฺาสยต  
# ๑. ม. ปรุิมทิวเสสุ  ฯ  ๒. ม. อนนตฺตมนธาตุโกสิ  ฯ  ๓. ม. อนตฺตมโนสีติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 210 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๑๐ 
 
ตฺวา  อุปติสฺโส  ต เอวมาห อมฺหาก  อุภินฺนป  จินฺติต  สุจินฺติต โมกฺขธมฺม 
คเวสนฺเตหิ เอก ปพฺพชฺช (๑) ลทฺธุ  วฏฏติ กสฺส สนติฺเก ปพฺพชามาติ ฯ 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ส ฺชโย  (๒)  ปริพฺพาชโก  ราชคเห ปฏิวสติ มหติยา 
ปริพฺพาชกปริสาย  สทฺธ ึฯ  เต  ตสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามาติ ป ฺจหิ มาณวกสเตหิ 
สทฺธึ  ส ฺชยสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชึสุ ฯ  เตส  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  ส ฺชโย 
อติเรกลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  อโหส ิฯ  เต  กติปาเหเนว  สพฺพ  ส ฺชยสฺส  สมย 
ปริมทฺทิตฺวา  (๓)  อาจริย  ตุมฺหาก  ชานนสมโย  เอตฺตโกว  อุทาหุ  อุตฺตริมฺป 
อตฺถีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ ส ฺชโย เอตฺตโกว สพฺพ ตุเมฺหหิ าตนฺติ อาห ฯ เต ตสฺส กถ 
สุตฺวา  จินฺตยึสุ  เอว  สติ  อิมสฺส สนฺติเก พฺรหฺมจริยสฺส วาโส นริตฺถโก มย 
โมกฺขธมฺม  คเวสิตุ   นิกฺขนฺตา  โส  อิมสฺส  สนฺติเก  อุปฺปาเทตุ   น สกฺกา ฯ มหา 
โข  ปน  ชมพฺูทีโป  คามนิคมราชธานิโย  จรนฺตา  มย  อวสฺส  โมกฺขธมฺมเทสก 
เอก  อาจริย  ลภิสฺสามาติ ฯ  เต  ตโต  ปฏาย  ยตฺถ ยตฺถ ปณฺฑิตา สมณพฺราหฺมณา 
อตฺถีติ  สุณนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ป ฺหสฺส  สากจฺฉ  กโรนฺติ ฯ เตหิ ปุฏ 
ป ฺห  อ ฺเ  กเถตุ   สมตฺถา  นตฺถิ  เต  ปน  เตส  ป ฺห  วิสฺสชเฺชนฺติ ฯ  เอว 
สกลชมฺพูทปี 
# ๑. ม. เอกาปพฺพชฺชา  ฯ  ๒. ส.ี สจโย  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๓. ม. ปริคฺคณฺหิตฺวา  ฯ  
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ปริคฺคณฺหิตฺวา  นิวตฺติตฺวา  สกฏานเมว  อาคนฺตฺวา  สมฺม  โกลติ 
โย ปม อมต อธิคจฺฉติ โส อาโรเจตูติ กติก อกสุ ฯ 
        เตน  สมเยน  อมฺหาก  สตฺถา  ปมาภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก 
อนุปุพฺเพน  ราชคห  สมปฺตฺโต  โหติ ฯ  อถ  เอกสฏ ี  อรหนฺตา  โลเก  อุปปฺนฺนา 
โหนฺตีติ  วุตฺตกาเล  จรถ  ภิกฺขเว  จาริก พหุชนหิตายาติ รตนตฺตยคุณปกาสนตฺถ 
อุยฺโยชิตาน  ภิกฺขูน  อนฺตเร  ป ฺจวคฺคิยพฺภนฺตเร อสฺสชิตฺเถโร ปฏินิวตฺติตฺวา 
ราชคหเมว อาคโต ฯ ปุนทิวเส ปาโตว ปตฺตจีวรมาทาย ราชคห ปณฺฑาย ปาวิสิ ฯ 
ตสฺมึ  สมเย  อุปติสฺสปริพฺพาชโก  ปาโตว  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  ปริพฺพาชการาม 
คจฺฉนฺโต  เถร  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  มยา  เอวรูโป ปพฺพชิโต นาม น ทิฏปุพฺโพเยว ฯ 
เย  วต  โลเก  อรหนฺโต วา อรหตฺตมคฺค วา สมาปนฺนา อย เตส ภิกฺขูน อ ฺตโร 
ยนฺนูนาห  อิม  ภิกฺขุ  อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺห  ปุจฺเฉยฺย  กสิ  ตฺว  อาวุโส 
อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต  โก  วา  เต  สตฺถา  กสฺส  วา ตฺว ธมฺม โรเจสีติ ฯ อถสสฺ 
เอตทโหสิ  อกาโล  โข  อิม  ภิกฺขุ  ป ฺห  ปุจฺฉิตุ   อนฺตรฆร ปวิฏโ ปณฺฑาย 
จรติ  ยนฺนูนาห  อิม ภิกฺขุ ปฏ ิโต ปฏ ิโต อนุพนฺเธยฺย อตฺถิเกหิ อุปาต 
มคฺคนฺติ ฯ  โส  เถร  ลทฺธปณฺฑปาต  อ ฺตร  โอกาส  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา 
นิสีทิตุกามต ฺจสฺส  ตฺวา  อตฺตโน  ปริพฺพาชก-  
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ปก  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ ภตฺตกิจฺจปริโยสาเนปสฺส อตฺตโน กุณฺฑิกาย อุทก 
อทาสิ ฯ เอว  อาจริยวตฺต  กตฺวา  กตภตฺตกิจฺเจน  เถเรน สทฺธึ มธรุปฏิสณฺาร กตฺวา 
วิปฺปสนฺนานิ  โข  เต  อาวุโส  อินฺทรฺิยานิ  ปริสุทโฺธ  ฉวิวณฺโณ  ปริโยทาโต กสิ  ตฺว 
อาวุโส  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต  โก  วา  เต  สตฺถา  กสฺส  วา  ตฺว ธมฺม  โรเจสีติ ปุจฺฉิ ฯ 
เถโร อตฺถาวุโส มหาสมโณ สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต ต อห  (๑) ภควนฺต  
อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิโต  โส  จ  เม  ภควา  สตฺถา  ตสฺส  จาห ภควโต  ธมฺม  โรเจมีติ  อาห ฯ  
อถ  น  กึวาที  ปนายสฺมโต  สตฺถา กิมกฺขายีติ ปุจฺฉิ ฯ  เถโร  จินฺเตสิ  อิเม  ปรพฺิพาชกา 
นาม  สาสนสฺส  ปฏิปกฺขภูตา  อิมสฺส สาสเน  (๒)  คมฺภีรต  ทสเฺสสฺสามีติ ฯ  อตฺตโน 
นวกภาว  ทสฺเสนฺโต อาห อห โข อาวุโส  นโว  อจิรปพฺพชิโต  อธุนาคโต  อิม  
ธมฺมวินย  น  ตาวาห  สกฺโกมิ วิตฺถาเรน  ธมฺม  เทเสตุนฺติ ฯ  ปรพฺิพาชโก อห อุปติสฺโส 
นาม ตฺว ยถาสตฺติยา อปฺป  วา  พหุ    วา  วท  เอต  นยสเตน  นยสหสฺเสน  ปฏิวิชฺฌิตุ  
มยฺห  ภาโรติ จินฺเตตฺวา อาห 
                อปฺป วา พหุ   วา ภาสสฺสุ    อตฺถเยว เม พฺรูหิ 
                อตฺเถเนว เม อตฺโถ     ก ึกาหสิ พฺย ฺชน พหุนฺติ ฯ (๓) 
# ๑. ส.ี ม. ตาห  ฯ  ๒. ม. สาสนสฺส  ฯ  ๓. วิ. มหา. ๔/๖๔/๗๔  ฯ  
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        เอว  วุตฺเต  เถโร  เย  ธมฺมา  เหตุปฺปภวาติ (๑) คาถ อาห ฯ ปริพฺพาชโก 
ปมปททฺวยเมว  สุตฺวา  สหสฺสนยสมฺปนฺเน  โสตาปตฺติมคฺเค  ปติฏหิ อิตร ปททฺวย 
โสตาปนฺนกาเล นิฏาเปสิ ฯ (๒) 
        โส  โสตาปนฺโน  หตฺุวา  อุปริวิเสเส อปฺปวตฺตนฺเต ภวิสฺสติ เอตฺถ การณนฺติ 
สลฺลกฺเขตฺวา  เถร  อาห  ภนฺเต  มา  อุปริ  ธมฺมเทสน  วฑฺฒยิตฺถ  เอตฺตกเมว 
โหตุ  กห  อมฺหาก  สตฺถา  วสตีติ ฯ  เวฬุวเน ปริพฺพาชกาติ ฯ ภนฺเต ตุเมฺห ปุรโต 
ยาถ  มยฺห  เอโก  สหายโก  อตฺถ ิฯ  อเมฺหหิ  จ  อ ฺม ฺ กติกา กตา โย ปม 
อมต  อธิคจฺฉติ  โส  อาโรเจตูติ ฯ  อหนฺต  ปฏิ ฺ (๓) โมเจตฺวา  สหายก  คเหตฺวา 
ตุมฺหาก  คตมคฺเคเนว  สตฺถุ  สนฺติก  คมิสฺสามีติ ป ฺจปติฏ ิเตน เถรสฺส ปาเทสุ 
นิปติตฺวา  ติกฺขตฺตุ   ปทกขิฺณ  กตฺวา  เถร  อุยฺโยเชตฺวา ปริพฺพาชการามาภิมุโข 
อคมาสิ ฯ  
        โกลิเตปริพฺพาชโก  ต  ทรูโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อชฺช  มยฺห  สหายกสฺส 
มุขวณฺโณ  น  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ วิย อทฺธา เตน อมต อธิคต ภวิสฺสตีติ อมตาธิคม 
ปุจฺฉิ ฯ  โสปสฺส  อาม  อาวุโส  อมต  อธิคตนฺติ  ปฏชิานตฺิวา ตเมว คาถ อภาสิ ฯ 
# ๑. วิ. มหา. ๔/๖๔/๗๔  ฯ  ๒. ม. นิฏาสิ  ฯ  ๓. จริยาปฏเก โปราณโปตฺถเกป 
สพฺพตฺถาป ปติ ฺนฺติ ปาลิ  ฯ  
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คาถาปริโยสาเน  โกลโิต  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิตฺวา  อาห  กห  กริ สมฺม สตฺถา 
วสตีติ ฯ  เวฬุวเน  กริ  สมฺม วสตติ เอว โน อาจริเยน อสฺสชิตฺเถเรน กถิตนฺติ ฯ 
เตนหิ  สมฺม  อายาม  สตฺถาร  ปสฺสิสสฺามาติ ฯ  สาริปุตฺตตฺเถโร  จ นาเมสา สทาป 
อาจริยปูชโก  ตสฺมา  สหาย  โกลิตมาณว  เอวมาห  สมฺม  อเมฺหหิ  อธิคต  อมต 
อมฺหาก  อาจริยสฺส  ส ฺชยปริพฺพาชกสฺสป  กเถสฺสาม.  พุชฌฺมาโน  ปฏิวิชฺฌิสฺสติ 
อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต  อมฺหาก  สทฺทหิตฺวา  สตฺถุ  สนติฺก  คมิสฺสติ พุทฺธาน เทสน 
สุตฺวา มคฺคผลปฏิเวธ กรสิฺสตีติ ฯ ตโต  เทฺวป  ชนา  ส ฺชยสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  อาจริย 
ตฺว  กึ  กโรสิ พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโน  สฺวากฺขาโต  ธมฺโม  สุปฏปินฺโน  สโฆ  อายาม 
ทสพล ปสฺสสิฺสามาติ ฯ  โส  กึ  วเทถ  ตาตาติ  เตป  วาเรตฺวา ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺติเมว 
เตส  ทีเปติ ฯ  เต  อมฺหาก  เอวรูโป  อนฺเตวาสิกวาโส  นิจฺจเมว  โหตุ ตุมฺหาก 
ปน  คมน  วา  อคมน  วา  ชานาถาติ  อาหสุ ฯ  ส ฺชโย  อิเม เอตฺตก ชานนฺตา มม 
วจน  น  กรสิฺสนฺตีติ  ตฺวา  คจฺฉถ  ตุเมฺห  ตาตา  อห  มหลลฺกกาเล อนฺเตวาสิกวาส 
วสิตุ   น  สกโฺกมีติ  อาห ฯ  เต  อเนเกหิป  การเณหิ  ต โพเธตุ  อสกฺโกนฺตา  อตฺตโน 
โอวาเท  วตฺตมาน  ชน  อาทาย  เวฬุวน  อคมสุ ฯ  อถ เตส ป ฺจสุ  อนฺเตวาสิกสเตสุ 
อฑฺฒเตยฺยสตา นิวตฺตึสุ  อฑฺฒเตยฺยสตา  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา หนา  ๒๑๕ 
 
เตหิ  สทฺธึ อคมสุ ฯ 
        สตฺถา  จตุปริสมชฺเฌ  ธมฺม  เทเสนฺโต  เต  ทรูโตว  ทิสฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ 
เอเต  เทฺว  ภิกฺขเว  สหายา อาคจฺฉนฺติ โกลโิต จ อุปติสฺโส จ เอตเมว สาวกยุค 
ภวิสฺสติ  อคฺค  ภทฺทยุคนฺติ ฯ  อถ  เนส  ปริสาย  จริยวเสน  ธมมฺเทสน วฑฺเฒสิ ฯ 
เปตฺวา  เทฺว  อคฺคสาวเก  สพฺเพป  เต  อฑฺฒเตยฺยสตา  ปริพฺพาชกา  อรหตฺต 
ปาปุณึสุ ฯ  สตฺถา  เอถ  ภิกฺขโวติ  หตฺถ ปสาเรสิ ฯ สพฺเพส เกสมสฺสุ อนฺตรธายิ 
อิทฺธิมยปตฺตจีวร  กายปฏพิทฺธ อโหสิ ฯ ทฺวินฺน อคฺคสาวกานป อิทฺธิมยปตฺตจีวร 
อาคต  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจ  ปน  น  นฏิาติ ฯ  กสมฺา  สาวกปารมิาณสฺส 
มหนฺตตาย ฯ  
        อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปพฺพชิตทิวสโต  สตฺตเม  ทวิเส  มคธรฏเ 
กลฺลวาลคามก  (๑)  อุปนสิฺสาย  สมณธมฺม  กโรนฺโต  ถีนมิทฺเธ โอกฺกมนฺเต  (๒) 
สตฺถารา  สเวชิโต  ถีนมทิฺธ  วิโนเทตฺวา  ตถาคเตน  ทินฺน  ธาตุกมฺมฏาน 
สุณนฺโตว  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจ  นิฏาเปตฺวา  สาวกปารมิาณสฺส  มตฺถก  ปตฺโต ฯ 
สาริปุตฺตตฺเถโรป  ปพฺพชติทิวสโต  อฑฺฒมาส  อติกฺกมิตฺวา  สตฺถารา  สทฺธ ึ
ตเมว  ราชคห  อุปนิสฺสาย  สูกรขาตเลเณ (๓) วิหรนฺโต 
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๘/๘๗  ฯ  กตฺถจิ. กลณฺฑุวาลคามนฺต  ฯ  กลฺลวาฬปตฺุตคาเม  ฯ 
# ๒. ม. โอกกฺนฺเต  ฯ  ๓. ม. สูกรขตเลเณ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๑๖ 
 
อตฺตโน  ภาคิเนยฺยสฺส  ทีฆนขปริพฺพาชกสฺส  เวทนาปริคฺคหสุตฺตนฺเต (๑)  เทสิยมาเน 
สุตฺตานุสาเรน  าณ   เปเสตฺวา  ปรสฺส  วฑฺฒิตภตฺต  ภุ ฺชนฺโต  วิย สาวกปารมิาณสฺส 
มตฺถก  ปตฺโต ฯ   ภาคิเนยฺโย  ปนสฺส  เทสนาปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิโต ฯ 
อิติ  ทฺวินฺนป   มหาสาวกาน  ตถาคเต  ราชคเห วิหรนฺเตเยว  สาวกปารมิาณกิจฺจ  
มตฺถก  ปตฺต ฯ  อปรภาเค  ปน  สตฺถา  เชตวเน วิหรนฺโต  มหาป ฺาน  ยทิท 
สาริปุตฺโต  อิทฺธิมนฺตาน  ยทิท มหาโมคฺคลฺลาโนติ เทฺวป มหาสาวเก านนฺตเร เปสีติ ฯ 
 
                        มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ 
        จตุตฺเถ  ธุตวาทานนฺติ  เอตฺถ  ธโุต เวทิตพฺโพ ธุตวาโท เวทิตพฺโพ ธุตธมฺมา 
เวทิตพฺพา  ธุตงฺคานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ ตตฺถ ธุโตติ ธตุกิเลโส วา ปุคฺคโล  กิเลเส ธุนนฺโต 
วา (๒) ธมฺโม. 
        ธุตวาโทติ  เอตฺถ  ปน  อตฺถ ิ ธุโต  น  ธุตวาโท  อตฺถ ิ น ธโุต ธุตวาโท อตฺถิ  เนว 
ธุโต  น  ธุตวาโท  อตฺถิ  ธโุต  เจว ธุตวาโท จ ฯ ตตฺถ โย ธุตงฺเคน อตฺตโน  กเิลเส  ธุน ิ
ปรมฺปน  ธุตงฺเคน  น  โอวทติ  นานุสาสติ พกฺกุลตฺเถโร (๓) วิย  อย  ธโุต น ธุตวาโท ฯ 
ยถาห ตยิท อายสฺมา พกฺกุโล 
# ๑. ม. ม. ๑๓/๒๗๓/๒๖๗  ฯ  ๒. ม. กิเลสธุนโน   ฯ  ๓. ม.พากุลตฺเถโร  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณา  หนา  ๒๑๗ 
 
ธุโต น ธุตวาโทติ ฯ  โย  ปน  ธุตงฺเคน  อตฺตโน  กิเลเส  น  ธุน ิ เกวล  อ ฺเ  
ธุตงฺเคน โอวทติ  อนุสาสติ  อุปนนฺทตฺเถโร  วิย  อยมฺปน  น  ธุโต  ธุตวาโท ฯ ยถาห 
ตยิท อายสฺมา   อุปนนฺโท  สกฺยปุตฺโต  น  ธุโต  ธุตวาโทติ ฯ โย  (๑)  ปน ธุตงฺเคน 
อตฺตโน  กิเลเส   น  ธุน ิ อ ฺเ  ธุตงฺเคน  น  โอวทติ นานุสาสติ โลลุทายิตฺเถโร วิย 
อยมฺปน  เนว  ธุโต  น  ธุตวาโท ฯ  ยถาห  ตยิท  อายสฺมา  มหาโลลุทายี (๒) เนว ธุโต 
น  ธุตวาโทติ ฯ  โย  ปน  อุภยสมฺปนฺโน  อายสฺมา  มหากสฺสปตฺเถโร  วิย  อย  ธุโต 
เจว  ธุตวาโท  จ ฯ  ยถาห  ตยิท  อายสฺมา  มหากสฺสโป  ธโุต  เจว  ธุตวาโท  จาติ ฯ   
        ธุตธมฺมา  เวทิตพฺพาติ  อปฺปจฺฉตา  สนฺตุฏ ิตา  สลฺเลขตา  ปวิเวกตา  อิทมตฺถิตาติ 
อิเม  ธุตงฺเค  เจตนาย  ปรวิารา  ป ฺจธมฺมา  อปฺปจฺฉเยว  นิสฺสายาติอาทิวจนโต  (๓) 
ธุตธมฺมา นาม. ตตฺถ อปฺปจฺฉตา จ สนฺตุฏ ิตา จ อโลโภ สลฺเลขตา  จ ปวิเวกตา จ ทฺวีสุ 
ธมฺเมสุ อนุปตนฺติ อโลเภ เจว อโมเห จ อิทมตฺถิตา  าณเมว ฯ ตตฺถ อโลเภน 
ปฏิกฺเขปวตฺถูสุ โลภ  ธุนาติ (๔)  ฯ  อโมเหน เตเสฺวว อาทีนวปฏิจฺฉาทกโมห  ธุนาติ ฯ 
อโลเภน  จ  อนุ ฺาต  (๕)  ปฏิเสวนมุเขน ปวตฺต 
#  ๑. สี. ม.โย ปน อุภยวิปนฺโน  ลาฬทุายี  วิย  อย  เนว  ธุโต  น  ธุตวาโท   ฯ 
# ๒. ม. มหาลาฬุทายี  ฯ  ๓. องฺ ป ฺจก. ๒๒/๑๘๑/๒๔๕  ฯ วิ. ปริ. ๘/๙๘๑/๓๓๐  ฯ 
# ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๕. ม. อนุ ฺาตาน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา ๒๑๘ 
 
กามสุขลฺลิกานุโยค อโมเหน   ธุตงฺเคสุ  อติสลฺเลขมุเขน  ปวตฺต  อตฺตกิลมถานุโยค 
ธุนาติ ฯ  ตสฺมา อิเม ธมฺมา   ธุตธมฺมาติ เวทิตพฺพา ฯ 
        ธุตงฺคานิ  เวทิตพฺพานีติ  เตรส  ธตุงฺคานิ  เวทิตพฺพานิ ปสุกูลิกงฺค  ฯเป ฯ 
เนสชฺชิกงฺคนฺติ ฯ 
        ธุตวาทาน  ยทิท  มหากสฺสโปติ  ยตฺตกา ธุตงฺควาท วทนฺติ เตสป  อนฺตเร 
อย  มหากสฺสปตฺเถโร  อคฺโคติ  อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ  มหากสฺสโปติ  อุรุเวลกสฺสโป 
นทีกสฺสโป  คยากสฺสโป  กุมารกสฺสโปติ  อิเม  ขุททฺานุขุทฺทเก  เถเร  อุปาทาย  อย 
มหา อายสฺมา  มหากสฺสโปติ วุตฺโต ฯ    อิมสฺสาป  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพิกถา  
        อตีเต  กริ  กปฺปสตหสฺสมตฺถเก   ปทุมุตฺตโร  นาม  สตฺถา  โลเก  อุทปาทิ  ตสฺม ึ
หสวตีนคร  อุปนิสฺสาย  เขเม   มิคทาเย  วิหรนฺเต  เวเทโห  นาม  กฏุมฺพิโก 
อสีติโกฏิธนวิภโว  ปาโตว  สุโภชน  ภุ ฺชิตฺวา  อุโปสถงฺคานิ (๑)  อธิฏาย  
คนฺธปุปฺผาทีนิ  คเหตฺวา วิหาร คนฺตฺวา สตฺถาร  ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ 
ตสฺมึ ขเณ สตฺถา มหานิสภตฺเถร นาม ตติยสาวก  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  
ภิกฺขูน ธุตวาทาน ยทิท นสิโภติ เอตทคฺเค  เปสิ ฯ  อุปาสโก  ต  สุตฺวา  ปสนฺโน 
# ๑. ม. อุโปสถ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๑๙ 
 
ธมฺมกถาวสาเน มหาชเน อุฏาย  คเต  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  เสฺวว  มยฺห  ภิกฺข 
อธิวาเสถาติ  อาห ฯ  มหา  โข  อุปาสก  ภิกฺขุสโฆติ ฯ  กิตฺตโก  ภควาติ ฯ  
อฏสฏ ิภิกฺขุสตสหสฺสนฺติ ฯ ภนฺเต  เอก  สามเณรมฺป  วิหาเร  อเสเสตฺวา  ภิกฺข  
อธิวาเสถาติ ฯ  สตฺถา  อธิวาเสสิ  ตุณฺหีภาเวน ฯ  (๑) อุปาสโก  สตฺถุ  อธิวาสน วิทิตฺวา 
เคห คนฺตฺวา มหาทาน สชฺเชตฺวา  ปุนทิวเส  สตฺถุ  กาล  อาโรจาเปสิ ฯ  สตฺถา 
ปตฺตจีวรมาทาย  ภิกฺขุสฆปริวุโต  อุปาสกสฺส  ฆร  คนฺตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน 
นิสินฺโน  ทกขิฺโณทกาวสาเน ยาคุอาทีนิ  สมฺปฏิจฺฉนฺโต ภตฺตวิสฺสคฺค อกาสิ ฯ 
อุปาสโกป สตฺถุ สนฺติเก นิสีทิ ฯ 
        ตสฺมึ  อนฺตเร  มหานิสภตฺเถโร  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ตเมว  วีถึ  ปฏิปชฺช ิฯ 
อุปาสโก  ทสิฺวา  อุฏาย  คนฺตฺวา  เถร  วนฺทิตฺวา  ปตฺต  ภนฺเต เทถาติ อาห ฯ 
เถโร  ปตฺต  อทาสิ ฯ  ภนเฺต  อิเธว  ปวิสถ สตฺถาป เคเห นิสินฺโนติ ฯ น วฏฏติ (๒) 
อุปาสกาติ ฯ  อุปาสโก  เถรสฺส  ปตฺต  คเหตฺวา  ปณฺฑปาตสฺส  ปูเรตฺวา  นีหริตฺวา 
อทาสิ ฯ  ตโต  (๓) เถร อนุคนฺตฺวา นิวตฺติตฺวา (๔) สตฺถุ สนฺติเก นิสีทิตฺวา เอวมาห 
ภนฺเต  มหานิสภตฺเถโร  สตฺถา  เคเห  นิสินฺโนติ วุตฺโตป  ปวิสิตุ  น อิจฺฉิ อตฺถิ  นุ โข  
# ๑. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๒. ม. น ปฏสิฺสติ  ฯ  ๓. กตฺถจิ. ต  ฯ  
# ๔. ม. นิวตฺโต  ฯ  ๕. ม. วุต.เตป  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๒๐ 
 
เอตสฺส  ตุมฺหาก  คุเณหิ อติเรโก คุโณติ ฯ พุทฺธาน จ วณฺณมจฺฉร  นาม  นตฺถิ ฯ  อถ  
สตฺถา  เอวมาห  อุปาสก  มย  ภิกฺข  อาคมยมานา  เคเห นิสีทาม  น โส ภิกฺขุ เอว เคเห 
นิสีทิตฺวา ภิกฺข อุทิกฺขติ ฯ มย คามนฺตเสนาสเน  วสาม  โส  อร ฺสฺมึเยว  วสติ ฯ  มย  
ฉนฺเน  วสาม โส อพฺโภกาสมฺหิเยว วสติ ฯ  อิติ  ตสฺส  อย ฺจ  อย ฺจ  คุโณติ  มหาสมุทฺท  
ปูรยมาโน  วิย  กเถสิ ฯ  อุปาสโก ปกติยาป  (๑)  ชลมานทีโป  เตเลน  อาสิตฺโต  (๑) วิย 
สุฏ ุตร ปสนฺโน หุตฺวา จินฺเตสิ  กึ  มยฺห  อ ฺาย  สมฺปตฺติยา  อนาคเต  เอกสฺส  
พุทฺธสฺส  สนติฺเก  ธุตวาทาน  อคฺคภาวตฺถาย ปฏน กริสฺสามีติ ฯ 
        โสป  ปนุ  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  เตเนว นิยาเมน สตฺตทิวสานิ มหาทาน ทตฺวา 
สตฺตเม  ทิวเส  พุทฺธปฺปมขุสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส  (๒)  ติจีวรานิ ทตฺวา สตฺถุ ปาทมูเล 
นิปชฺชิตฺวา  เอวมาห  ย  เม  ภนฺเต  สตฺตทิวสานิ  มหาทาน  เทนฺตสฺส  เมตฺต กายกมฺม 
เมตฺต  วจีกมฺม  เมตฺต  มโนกมฺม  ปจฺจุปฏ ิต  อิมินาห  น อ ฺ  เทวสมฺปตฺตึ  วา 
สกฺกมารพฺรหฺมสมฺปตฺตึ  วา  ปฏเมิ  อิทมฺปน  เม กมฺม อนาคเต เอกสฺส  พุทฺธสฺส 
สนฺติเก  เอตสฺส  มหานิสภตฺเถเรน  ปตฺต  านนฺตร (๓)  ปาปุณนตฺถาย 
# ๑. ส.ี ชลมานทีเป  เตเส  อาสิตเต   ฯ    ๒. ม. ยุ. มหาภิกฺขุสงฺฆสฺส  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. ปตฺตสานนฺตร  ฯ  ปตฺตสฺส  านนฺตรสฺสาต ยุตฺตตร  ฯ  
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เตรสธุตงฺคธราน  อคฺคภาวสฺส  ปจฺจโย  (๑)  โหตูติ ฯ สตฺถา มหนฺต ฺจ านนฺตร (๒) 
อิมินา  ปฏ ิต  สมิชฺฌิสฺสติ  นุ  โข  โนติ  โอโลเกนฺโต  สมชิฺฌนภาว ทิสฺวา อาห  ตยา 
มหคฺคฏาน  (๓)  ปฏ ิต  อนาคเต สตสหสฺสกปฺปาวสาเน โคตโม นาม  พุทฺโธ 
อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  ตฺว  ตติยสาวโก มหากสฺสปตฺเถโร นาม ภวิสฺสสีติ ฯ  ต  สุตฺวา 
อุปาสโก  พุทฺธาน  เทฺว  กถา  นาม  นตฺถีติ  ปุนทิวเส  ปตฺตพฺพ  วิย  ต  สมฺปตฺตึ  
อม ฺ ิตฺถ ฯ  โส  ยาวตายุก  ตฺวา นานปฺปการ ทาน ทตฺวา สีล  รกฺขิตฺวา นานปฺปการ 
กุสลกมฺม (๔) กตฺวา ตตฺถ กาล กตฺวา (๕) สคฺเค นิพฺพตฺโต ฯ (๖) 
        ตโต  ปฏาย  เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต อิโต เอกูนนวุติกปฺเป 
(๗)  วิปสฺสสิมฺมาสมฺพุทฺเธ  พนฺธุมตีนคร  นิสฺสาย เขเม มิคทาเย วิหรนฺเต เทวโลกา 
จวิตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  ปรชิิณฺเณ  พฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติ ฯ 
        ตสฺมิ ฺจ กาเล วิปสฺสี        ภควา  สตฺตเม  สตฺตเม  สวจฺฉเร  ธมฺม  กเถติ  มหนฺต  
โกลาหล  อโหสิ ฯ   สกลชมฺพูทีเป  เทวตา  สตฺถา  ธมฺม  กเถสฺสตีติ  ต  อาโรเจนฺติ ฯ 
พฺราหฺมโณ ต  สาสน  อสฺโสสิ ฯ  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  นิวาสนสาฏโก  เอโกว  
# ๑. ม. ย.ุ สจฺจกาโร  ฯ  ๒. ม. ยุ. มหนฺต  าน  ฯ  ๓. ม. ย.ุ มหนฺต  เต  าน   ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ กลฺยาณกมฺม  ฯ  ๕. ม.ย.ุ กโต  ฯ  ๖. ม. ยุ. นิพฺพตฺติ  ฯ 
# ๗. สี. เอกนวุเต  กปฺเป  ฯ  ม. เอกนวุติกปฺเป   ฯ  
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โหติ  ตถา  พฺราหฺมณิยา ฯ  ปารุปนมปฺน  ทฺวินฺนมปฺ  เอกเมว ฯ  สกลนคเร 
เอกสาฏกพฺราหฺมโณติ  ป ฺายติ ฯ  พฺราหฺมณาน  เกนจิเทว  กจฺิเจน  สนฺนิปาเต 
สติ  พฺราหฺมณึ  เคเห  เปตฺวา  สย  คจฺฉติ ฯ  พฺราหฺมณีน  สนฺนปิาเต  สติ สย เคเห 
ติฏติ พฺราหฺมณี   ต  วตฺถ  ปารุปตฺวา  คจฺฉติ ฯ  ตสฺมิมฺปน  ทิวเส  พฺราหฺมโณ 
พฺราหฺมณึ  อาห  โภติ  กึ  รตฺตึ  ธมฺมสสฺวน  สุณิสสฺสิ  ทิวาติ ฯ  มย มาตุคามา 
(๑) นาม รตฺตึ   โสตุ   น สกฺโกม ทิวา โสสฺสามาติ  (๒) พฺราหฺมณ เคเห เปตฺวา ต 
วตฺถ ปารุปตฺวา  อุปาสิกาหิ  สทฺธึ  ทิวา  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  เอกมนฺต  
นิสินฺนา ธมฺม  สุตฺวา  อุปาสิกาหิเยว  สทฺธึ  อคมาสิ ฯ  อถ  พฺราหฺมโณ  พฺราหฺมณึ  
เคเห  เปตฺวา  ต วตฺถ ปารุปตฺวา วิหาร คโต ฯ 
        ตสฺมึ  จ  สมเย  สตฺถา  ปริสมชฺเฌ  อลงฺกตธมมฺาสเน  นิสินฺโน  จิตฺตวีชน ึ
อาทาย  อากาสคงฺค  โอตาเรนฺโต  วิย  สิเนรุมตฺถก  (๓)  กตฺวา สาคร นิมฺมเถนฺโต 
วิย  ธมฺมกถ  กเถสิ ฯ  พฺราหฺมณสฺส  ปริสนฺเต  นิสนิฺนสฺส  ธมฺม  สุณนฺตสฺส 
ปมยามสฺมึเยว  สกลสรีร  ปูรยมานา  ป ฺจวณฺณา  ปติ  อุปฺปชชฺ ิฯ  โส  ปารตุวตฺถ 
สหริตฺวา  (๔)  ทสพลสฺส  ทสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ มาตุคามชาติกา  ฯ  ๒. ม. ยุ. โสสฺสามีติ  ฯ  ๓. ม. ย.ุ สิเนรุ มตฺถ  ฯ 
กตฺถจิ. สิเนรุ มตฺถก  ฯ  ๔. ม. ย.ุ สงฺฆรตฺิวา  ฯ  
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อถสฺส  อาทนีวสหสฺส  ทสฺสยมาน มจฺเฉร  อุปฺปชฺชติ ฯ  (๑)  โส พฺราหฺมณิยา จ มยฺห ฺจ 
เอกเมว วตฺถ อ ฺ กิ ฺจิ  ปารุปน  นตฺถิ  อปารุปตฺวา  จ  นาม พหิ จริตุ  น สกฺกาติ 
สพฺพตฺถาป อทาตุกาโม  อโหสิ ฯ  อถสฺส  นิกฺขนฺเต  ปมยาเม  มชฺฌิมยาเมป  ตเถว 
ปติ อุปฺปชฺช ิ(๒)  ฯ โส ตเถว  จินฺเตตฺวา  ตเถว  อทาตุกาโม  อโหสิ ฯ  อถสฺส  มชฺฌิมยาเม 
นิกฺขนฺเต ปจฺฉิมยาเมป ตเถว  ปติ  อุปปฺชฺช ิฯ  โส  ย  วา  โหตุ  ต วา โหตุ (๓) ปจฺฉาป 
ชานิสฺสามีติ วตฺถ  สหริตฺวา  สตฺถุ  ปาทมูเล  เปสิ ฯ  ตโต วามหตฺถ อาภุชิตฺวา 
ทกฺขิณหตฺเถน ติกฺขตฺตุ  อปฺโปเตฺวา (๔) ชิต เม ชติ เมติ ตโย วาเร นทิ ฯ 
        ตสฺมึ  จ  สมเย  พนฺธมุราชา  ธมฺมาสนสฺส  ปจฺฉโต  อนฺโตสาณิย  นิสินฺโนว ธมฺม 
สุณาติ ฯ  ร ฺโ  จ  นาม  ชิต  เม  ชติ  เมติ  สทฺโท  อมนาโป  โหติ ฯ  โส  ปุริส  เปเสสิ  
คจฺฉ  เอต  ปุจฺฉาหิ กึ วเทสีติ ฯ โส เตน คนฺตฺวา ปุจฺฉิโต  อาห  อวเสสา  หตฺถิยานาทีนิ  
อารุยฺห  อสิจมฺมาทีนิ  คเหตฺวา  ปรเสน  ชินนฺติ  น  ต  ชิต  อจฺฉริย  อหมฺปน  ปจฺฉโต 
อาคจฺฉนฺตสฺส กุฏโคณสฺส (๕) มุคฺคเรน สีส  ภินทฺิตฺวา  ต  ปลาเปนฺโต วิย มจฺเฉรจิตฺต 
มทฺทิตฺวา ปารุตวตฺถ ทสพลสฺส 
# ๑. ม. ย.ุ อุปปชฺช ิ ฯ  ๒. ม. ย.ุ อุปฺปชฺช ิ  ฯ  ๓. ส.ี ตรณ วา โหตุ  มรณ วา  ฯ 
ม. ตรณ วา โหตุ มรณ วา  ฯ  ๔. ม.อปฺโผเฏตฺวา  ฯ  ๕. ม. ทฏุโคณสฺส  ฯ  
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อทาสึ  ต  เม  มจฺฉริย  ชิตนฺติ อาห ฯ โส ปุริโส อาคนฺตฺวา ต ปวุตฺตึ  (๑)  ร ฺโ 
อาโรเจสิ ฯ ราชา  อาห  อเมฺห  ภเณ  ทสพลสฺส  อนรุูป  น ชานิมหฺา (๒)  พฺราหฺมโณ 
ชานาตีติ  (๓) วตฺถยุค  เปเสสิ ฯ  ต  ทิสวฺา  พฺราหฺมโณ  จินฺเตสิ อย มยฺห 
ตุณฺหีนิสินฺนสฺส ปม  กิ ฺจิ  อทตฺวา  สตฺถุ คุเณ กเถนฺตสฺส อทาสิ สตฺถุ คุเณ ปฏิจฺจ 
อุปฺปนฺเนน มยฺห  โก  อตฺโถติ  ตป  วตฺถยุค  ทสพลสฺเสว  อทาสิ ฯ  ราชาป  กึ พฺราหฺมเณน 
กตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา ตมฺป เตน วตฺถยุค ตถาคตสฺเสว ทินฺนนฺติ สุตฺวา อ ฺานิป เทฺว  ยุคานิ  
เปเสสิ  โส  ตานิป  อทาสิ ฯ  ราชา  อ ฺานิป  จตฺตารีติ  เอว ยาว  ทฺวตฺตึส  ยุคานิ  เปเสสิ ฯ 
อถ  พฺราหฺมโณ  อิท  วฑฺเฒตฺวา  คหณ  วิย โหตีติ  อตฺตโน  อตฺถาย  เอก  พฺราหฺมณิยา  
เอกนฺติ  เทฺว  วตฺถยุคานิ คเหตฺวา ตึส ยุคานิ  ตถาคตสฺเสว อทาสิ ฯ ตโต ปฏาย จสฺส 
สตฺถุ  วิสฺสาสิโก ชาโต ฯ 
        อถ  น  ราชา  เอกทิวส สีตสมเย สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา สหสฺสคฺฆนิก (๔) 
อตฺตโน  ปารปุน  รตฺตกมฺพล  ทตฺวา  อาห  อิโต  ปฏาย  อิม  ปารุปตฺวา ธมฺม  สุณาหีติ ฯ  
โส  กึ เม อิมนิา กมฺพเลน อิมสฺมึ ปูติกาเย อุปนีเตนาติ 
# ๑. ม. ปวตฺต  ิ   ฯ  ๒. ม. ยุ. ชานิมฺห  ฯ  ๓. ม. ย.ุ ชานีติ  ฯ      
# ๔. ม. ย.ุ สณุนฺต  ทิสฺวา  สตสหสฺสคฺฆนก  ฯ  
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จินฺเตตฺวา  อนฺโตคนฺธกุฏิย  ตถาคตสฺส  ม ฺจสฺส  อุปริ  วิตาน  กตฺวา  อคมาสิ ฯ 
อเถกทิวส  ราชา  ปาโตว  วิหาร  คนฺตฺวา  อนฺโตคนฺธกุฏิย  สตฺถุ  สนฺติเก นสิีทิ ฯ ตสฺมึ จ 
สมเย  ฉพฺพณฺณา  พุทฺธรสิโย  กมฺพเล  ปฏิห ฺนฺติ  กมฺพโล อติวิโรจติ ฯ  ราชา  
โอโลเกนฺโต  ส ฺชานิตฺวา  อาห  ภนฺเต อมฺหาก เอส กมฺพโล อเมฺหหิ เอกสาฏกสฺส 
พฺราหฺมณสฺส  ทินฺโนติ ฯ  ตุเมฺหหิ  มหาราช  พฺราหฺมโณ ปูชโิต  พฺราหฺมเณน  อห   
ปูชิโตติ ฯ (๑)  ราชา พฺราหฺมโณ ยุตฺต อ ฺาสิ น มยนฺติ  ปสีทิตฺวา ย มนุสฺสาน  อุปการภูต 
ต  สพฺพ  อฏฏก กตฺวา สพฺพฏก นาม ทาน ทตฺวา ปุโรหิตฏาเน  เปสิ ฯ  โสป  
อฏฏก  นาม  จตุสฏ ี  โหตีติ  จตุสฏ ี  สลากภตฺตานิ  (๒) อุปนิพนฺธิตฺวา (๓) ยาวชีว 
ทาน ทตฺวา สีล รกฺขิตฺวา ตโต จุโต สคฺเค นิพฺพตฺติ ฯ 
        ปุน  ตโต  จุโต  อิมสฺมึ กปฺเป โกนาคมนสฺส (๔) จ ภควโต กสฺสปทสพลสฺส จาติ 
ทฺวินฺน  พุทฺธาน  อนฺตเร  พาราณสิย  กุฏมฺพิกฆเร นิพฺพตฺโต ฯ โส วุฑฺฒิมนฺวาย ฆราวาส  
วสนฺโต  เอกทิวส  อร ฺเ  ชงฺฆวิหาร  วิจรติ ฯ  ตสฺมึ  จ  สมเย  ปจฺเจกพุทฺโธ  นทีตีเร 
จีวรกมฺม  กโรนฺโต  อนุวาเต  อปฺปโหนฺเต 
# ๑. ม. ย.ุ มย ปุชิตาติ  ฯ  ๒. ม. สลากาภตฺตานิ  ฯ  ๓. ม. ย.ุ อุปนิพนฺธาเปตฺวา  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ โกณาคมมนสฺส  ฯ  
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                        *  เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตาวณฺณนา  หนา  ๒๒๖ 
 
สหริตฺวา (๑)  เปตุ   อารทฺโธ ฯ  โส  ทิสฺวา กสฺมา ภนฺเต สหริตฺวา (๑)  เปถาติ 
อาห ฯ อนุวาโต นปฺปโหตีติ ฯ อิมินา  ภนฺเต  กโรถาติ ฯ  โส  สาฏก  ทตฺวา 
นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน เม กาจิ   ปริหานิ มา โหตูติ ปฏน เปสิ ฯ (๒) 
        อถ  ฆเรปสฺส  ภคินยิา  สทฺธึ  ภรยิาย  กลห กโรนฺติยา ปจฺเจกพุทฺโธ ปณฺฑาย 
ปาวิสิ ฯ  อถสฺส  ภคินี  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปณฺฑปาต  ทตฺวา  ตสฺส  ภริย  สนธฺาย เอวมาห 
(๓) เอวรูป พาล โยชนสเตน ปริวชฺเชยฺยนฺติ ปฏน เปสิ (๒)  ฯ สา เคหงฺคเณ (๔)  ิตา 
สุตฺวา  อิมาย  ทินฺน  ภตฺต  เอส มา ภุ ฺชตูติ ปตฺต คเหตฺวา ปณฺฑปาต ฉฑฺเฑตฺวา  กลลสฺส 
ปูเรตฺวา  อทาสิ ฯ  อิตรา  ทิสฺวา  พาเล  ม  ตาว  อกโฺกส วา  ปรภิาส  (๕)  วา  เอวรูปสฺส 
ปน  เทฺว  อสงฺเขฺยยฺยานิ ปูริตปารมิสฺส ปตฺตโต ภตฺต  ฉฑฺเฑตฺวา  กลล  ทาตุ   น  ยุตฺตนฺติ  
อาห ฯ  อถสฺส  ภริยาย  ปฏิสงฺขาน  อุปฺปชฺช ิฯ  สา  ติฏถ  ภนฺเตติ  กลล  ฉฑฺเฑตฺวา  ปตฺต 
โธวิตฺวา คนฺธจุณฺเณน อุพฺพฏเฏตฺวา  จตุมธุรสฺส  ปูเรตฺวา  อทาสิ  (๖)  อุปริ อาสิตฺเตน 
ปทุมคพฺภวณฺเณน สปฺปนา  วิชฺโชตมาน  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  หตฺเถ  เปตฺวา  อทาสิ ยถา อย 
ปณฺฑปาโต โอภาสชาโต  เอว  โอภาสชาต  เม  สรีร  
# ๑. ม. ย.ุ สงฺฆริตฺวา  ฯ  ๒. ม. ยุ. ปฏเปสิ  ฯ  ๓. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ เคหทฺวาเร  ฯ  ๕. ม. ยุ. ปหร  ฯ  ๖. ม. ย.ุ อทาสีติ ปท นตฺถิ  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๗ 
 
โหตูติ  ปฏน  เปสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ  อนุโมทิตฺวา  อากาส ปกฺขนฺโต (๑)  ฯ 
        เตป เทฺว ชายปติกา (๒)  ยาวตายุก  ตฺวา  (๓)  สคฺเค นิพฺพตฺติตฺวา  ปุน  ตโต 
จวิตฺวา  อุปาสโก  กสฺสปทสพลสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส กาเล พาราณสิย  อสติีโกฏิวิภวสฺส 
เสฏ ิโน  ปุตฺโต  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ  อิตราป ตาทิสสฺเสว เสฏ ิโน ธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ 
ตสฺส  วุฑฺฒิปฺปตฺตสฺส  ตเมว  เสฏ ิธีตร  อานยึสุ ฯ  ตสฺสา  ปพฺุเพ อนิฏวิปากสฺส  ตสฺส  
กมฺมสฺส  อานุภาเวน  ปติกุล ปวิฏมตฺตาย อุมฺมารพฺภนฺตเร สกลสรีร  อุคฺฆาฏิตวจฺจกุฏิ 
วิย ทุคฺคนฺธ ชาต ฯ เสฏ ิกุมาโร กสฺสาย คนฺโธติ ปุจฺฉิตฺวา  เสฏ ิก ฺายาติ  สุตฺวา นีหรถ 
นีหรถาติ อาคตนิยาเมเนว (๔) กลุฆร เปเสสิ ฯ สา เอเตเนว นีหาเรน สตฺตสุ าเนสุ 
ปฏินิวตฺติตา ฯ 
        เตน  จ  สมเยน  กสสฺปทสพโล  ปรินิพฺพายิ ฯ  ตสฺส  ฆนโกฏฏิมาหิ 
สตสหสฺสคฺฆนิกาหิ  รตตฺสุวณฺณอิฏกาหิ โยชนุพฺเพธ เจติย อารภึสุ ฯ ตสฺมึ เจติเย 
กริยมาเน  สา  เสฏ ิธีตา  จินฺเตสิ  อห  สตฺตสุ  าเนสุ  ปฏินิวตฺติตา  กึ เม ชวิีเตนาติ 
อตฺตโน สรีราภรณภณฺฑิก (๕) ภ ฺชาเปตฺวา สุวณฺณอิฏก กาเรสิ 
# ๑. ม. ย.ุ ปกฺขนฺทิ  ฯ   ๒. ม. ยุ. ชายมฺปติกา  ฯ  ๓. ม. ย.ุ กุสล กตฺวา  ฯ 
# ๔. สี. อาคตยาเนเนว  ฯ  ๕. สี. อาภรณภณฺฑ  ฯ  ม. อาภรณภณฺฑก  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๒๘ 
 
รตนายต  วิทิฏ ิวิตฺถีน  (๑)  จตุรงฺคุลุพฺเพธ ฯ  ตโต  หริตาลมโนสิลาปณฺฑ คเหตฺวา 
อฏ อุปฺปลหตฺถเก  อาทาย  เจติยกรณฏาน  คตา ฯ  ตสฺมึ  จ  ขเณ  เอกา  อิฏกา 
สนฺธึ  (๒)  ปริกฺขิปตฺวา  อาคจฺฉมานา  ฆฏนิฏกาย  อูนา โหติ ฯ เสฏ ิธีตา วฑฺฒกึ 
อาห  อิม  อิฏก  เอตฺถ  เปถาติ ฯ  อมฺม  ภทฺทเก  กาเล  อาคตาสิ  สยเมว เปหีติ ฯ  
สา  อารุยฺห  เตเลน  หริตาลมโนสิล  โยเชตฺวา  เตน  พนฺเธน  อิฏก ปติฏเปตฺวา  
อุปริ อฏหิ อุปฺปลหตฺถเกหิ ปูช กตฺวา วนฺทิตฺวา นิพฺพตฺตฏาเน  มม  กายโต 
จนฺทนคนฺโธ  วายตุ  มุขโต  อุปฺปลคนโฺธติ  ปฏน กตฺวา เจติย  วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ 
กตฺวา อคมาสิ ฯ 
        อถ  ตสฺมึเยว  ขเณ  ยสฺส  เสฏ ิปุตฺตสฺส  ปม  เคห  นีตา ตสฺส ต อารพฺภ สติ 
อุทปาทิ ฯ  นคเรป  นกฺขตฺต  สงฺฆุฏ  โหติ ฯ  โส  อุปฏาเก  อาห  ตทา อิธ  อานีตา 
เสฏ ิธีตา  อตฺถิ  กห สาติ ฯ กลุเคเห สามีติ ฯ อาเนถ น นกฺขตฺต  กีฬิสฺสามาติ ฯ  เต 
คนฺตฺวา  ต  วนฺทิตฺวา   ิตา  ก ึ ตาตา  อาคตตฺถาติ  ตาย  ปุฏา  ต  ปวุตฺตึ  (๓) อาจิกฺขึสุ ฯ  
ตาตา มยา อาภรเณน (๔) เจติย ปูชิต อาภรณ เม  นตฺถีติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  เสฏ ิปุตฺตสฺส  
อาโรเจสุ ฯ  อาเนถ  น  ปลนฺธน 
# ๑. ส.ี ย.ุ วทตฺถิวตฺถิณฺณ  ฯ  ม. อิทตฺถิวิตฺถินฺน  ฯ 
# ๒. ม. ย.ุ อิฏกาปนฺติ  ฯ   ๓. ม. ยุ. ปวตฺตึ ฯ  ๔. ม. ย.ุ อาภรณภณฺเฑน  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๒๙ 
 
ลภิสฺสตีติ ฯ  (๑)  เต  อานยึสุ ฯ  ตสฺสา  สห  ฆรปฺปเวสเนน (๒) สกลเคห 
จนฺทนคนฺธ ฺเจว  นีลุปปฺลคนฺธ ฺจ วายิ ฯ (๒) 
        เสฏ ิปุตฺโต  ต  ปุจฺฉิ  ปม  ตาว  (๔) สรรีโต ทุคฺคนฺโธ วายิ อิทานิ ปน  เต  สรรีโต 
จนฺทนคนฺโธ  มุขโต  อุปปฺลคนฺโธ  วายิ (๓) ก ึ เอตนฺติ ฯ สา อาทิโต ปฏาย  อตฺตนา 
กตกมฺม  อาโรเจสิ ฯ  เสฏ ิปุตฺโต  นิยยฺานิก  วต  พุทฺธาน  สาสนนฺติ ปสีทิตฺวา โยชนิก 
สุวณฺณเจติย กมฺพลก ฺจุเกน ปริกฺขิปตฺวา ตตฺถ ตตฺถ รถจกฺกปฺปมาเณหิ  สุวณฺณปทุเมหิ  
อลงฺกริ ฯ  เตส ทฺวาทสหตฺถา โอลมฺพกา โหนฺติ ฯ โส ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  สคฺเค  
นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จุโต  พาราณสิโต  โยชนมตฺเต าเน  อ ฺตรสฺมึ  อมจฺจกุเล 
นิพฺพตฺติ ฯ เสฏ ิก ฺาป เทวโลกโต จวิตฺวา ราชกุเล เชฏธตีา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ 
        เตสุ  วยปฺปตฺเตสุ  กุมารสฺส  วสนคาเม  นกฺขตฺต  สงฺฆุฏ ฯ  โส  มาตร อาห 
สาฏก  เม  อมฺม  เทหิ  นกฺขตฺต  กีฬิสสฺามีติ ฯ สา โธตวตฺถ นีหริตฺวา อทาสิ ฯ อมฺม 
ถูล อิทนฺติ ปฏิกฺขิป ฯ (๔)  อ ฺ นีหรตฺิวา อทาสิ ตป ปฏิกฺขิป ฯ อ ฺ  นีหรตฺิวา 
อทาสิ  ตมฺป  ปฏิกฺขิป ฯ  อถ  น  มาตา  อาห  ตาต  อีทิเส (๕) เคเห มย  ชาตา  นตฺถ ิ
# ๑. ม. ลภิสสฺามาติ  ฯ  ๒. สกลเคเห  จนฺทนคนฺโธ เจว นีลุปฺปลคนฺโธ จ วายิ 
 สติู  ยุตฺตร  ฯ  ๓. ม. ย.ุ วายติ  ฯ  ๔. ม.ยุ. อมฺม ถลู อิท อ ฺ เทหีติ ฯ  
# ๕. ม. ย.ุ ยาทิเส  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๓๐ 
 
โน  อิโต  สขุุมตรสฺส  ปฏิลาภาย  ปุ ฺนฺติ ฯ เตนหิ ลภนฏาน คจฺฉามิ  อมฺมาติ ฯ 
ปุตฺต อห อชฺเชว ตุยฺห พาราณสินคเร รชฺชปฏิลาภ อิจฺฉามีติ ฯ โส  มาตร  วนฺทิตฺวา  
อาห  คจฺฉามิ  อมฺมาติ ฯ  คจฺฉ  ตาตาติ ฯ  เอว  กิรสสฺา จิตฺต  อโหสิ  กห  คมสิฺสติ  อิธ  
วา  เอตฺถ  วา  เคเห นิสีทิสฺสตีติ ฯ โส ปน ปุ ฺนิยาเมน  นิกฺขมิตฺวา  พาราณสึ  คนฺตฺวา 
อุยฺยาเน  มงฺคลสิลาปตฺเต  สีส (๑) ปารุปตฺวา นิปชฺชิ ฯ ตสฺส จ พาราณสิร ฺโ 
กาลกตสฺส สตฺตโม ทิวโส โหติ ฯ 
        อมจฺจา  ร ฺโ  สรีรกิจฺจ  กตฺวา  ราชงฺคเณ  นิสีทิตฺวา  มนฺตยึสุ  ร ฺโ เอกา  ธีตาว 
อตฺถิ  ปุตฺโต นตฺถิ อราชิก รชฺช น วฏฏติ (๒)  โก ราชา โหตีติ มนฺเตตฺวา  ตฺว  โหหีติ  (๓) 
อาหสุ ฯ  ปุโรหิโต  อาห  พหุ    โอโลเกตุ   น  วฏฏติ หนฺท  มย  เทวตาน  อาราเธตฺวา (๔)  
ผุสฺสรถ วิสฺสชฺเชสฺสามาติ ฯ เต กุมุทวณฺเณ จตฺตาโร  สินฺธเว  โยเชตฺวา  ป ฺจวิธ  
ราชกกุธภณฺฑ  เสตจฺฉตฺต ฺจ  รถสฺมึเยว เปตฺวา  ต  (๕)  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปจฺฉโต ตุริยานิ 
ปคฺคณฺหาเปสุ ฯ รโถ ปาจีนทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา อุยฺยานาภิมุโข อโหสิ ฯ ปรจิเยน 
อุยฺยานาภิมุโข คจฺฉติ นิวตฺเตมาติ เกจิ  อาหสุ ฯ  ปโุรหิโต  มา  นิวตฺตยิตฺถาติ 
# ๑. ม. ย.ุ สสีส  ฯ  ๒. ส.ี น นนฺทติ  ฯ  ๓. ส.ี โหตูติ  ฯ ๔. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ 
# ๕. ม. ย.ุ รถ  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา หนา ๒๓๑ 
 
อาห ฯ  รโถ  กุมารปทกฺขิณ  กตฺวา อารูหนสชฺโช  หุตฺวา  อฏาสิ ฯ  ปุโรหิโต  
ปารุปนกณฺณ  อปเนตฺวา  ปาทตลานิ โอโลเกนฺโต ติฏตุ อย ทีโป ทฺวิสหสฺสทีปปริวาเรสุ 
จตูสุ ทีเปสุ เอโส รชฺช  กาเรตุ (๑)  ยุตฺโตติ  วตฺวา ปุนป ตุริยานิ ปคฺคณฺหถ ปุนป ตุริยานิ 
ปคฺคณฺหถาติ  ติกฺขตฺตุ  ตุรยิานิ ปคฺคณฺหาเปสิ ฯ 
        อถ  กุมาโร  มุข  วิวริตฺวา  โอโลเกนฺโต  เกน  กมฺเมน อาคตตฺถ ตาตาติ  อาห ฯ  เทว 
ตุมฺหาก  รชชฺ ปาปุณาตีติ ฯ ราชา ตุยหฺ กหนฺติ ฯ ทิวงฺคโต (๒) สามีติ ฯ  กติ  ทิวสา  
อติกฺกนฺตาติ ฯ  อชชฺ  สตฺตโม  ทิวโสติ ฯ  ปุตฺโต  วา ธีตา วา นตฺถีติ ฯ  ธีตา  อตฺถิ  เทว  
ปุตฺโต  นตฺถติี ฯ กริสฺสามิ รชชฺนฺติ ฯ เต ตาวเทว อภิเสกมณฺฑป  กตฺวา  (๓)  ราชธีตร  
สพฺพาลงฺกาเรหิ  อลงฺกริตฺวา  อุยฺยาน  อาเนตฺวา  กุมารสฺส  อภิเสก อกสุ ฯ 
        อถสฺส  กตาภิเสกสฺส  สตสหสฺสคฺฆนิก  (๔) วตฺถ อุปหรึสุ ฯ โส กิมิท ตาตาติ 
อาห ฯ  นิวาสนวตฺถ  เทวาติ ฯ  นนุ  ตาตา  ถูล อ ฺ สุขุมตร นตฺถีติ ฯ มนุสสฺาน 
ปริโภควตฺเถสุ  อิโต  สุขุมตร  นตฺถ ิเทวาติ ฯ ตุมฺหาก ราชา เอวรูป นิวาเสสีติ ฯ  อาม 
เทวาติ ฯ น ม ฺเ ปุ ฺวา วต ตุมฺหาก 
# ๑. ส.ี เอกรชฺช กาตุ  ๒. ม. ย.ุ เทวตฺต  ฯ  ๓. ม. ยุ. กาเรตฺวา  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ สหสฺสคฺฆมก  ฯ  
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ราชา  สุวณฺณภิงฺคาร (๑) อาหรถ ลภิสฺสามิ  (๒) วตฺถนฺติ ฯ  เต สุวณฺณภิงฺคาร อาหรึสุ ฯ 
โส อุฏาย หตฺเถ โธวิตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา หตฺเถน อุทก อาทาย ปุรตฺถิมทิสาย อพฺภุกฺกิริ 
ตาวเทว ฆนปวึ  ภินฺทิตฺวา  อฏ  กปปฺรุกฺขา  อุฏหึสุ ฯ  ปุน  อุทก  คเหตฺวา  ทกฺขิณ 
ปจฺฉิม อุตฺตรนฺติ  เอว  ตโยป ทิสาโย (๓) อพฺภุกฺกิร ิจตูสุ ทิสาสุ อฏฏก (๔) กตฺวา 
ทฺวตฺตึส  กปฺปรุกฺขา อุฏหึสุ ฯ โส เอก ทิพฺพทุสฺส นิวาเสตฺวา เอก ปารุปตฺวา 
นนฺทร ฺโ  วิชิเต  สุตฺตกนฺติกา  อิตฺถิโย  มา  สุตฺต  กนฺตึสูติ  เอว  เภรึ  จาราเปถาติ  วตฺวา 
ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา  อลงฺกตปฏิยตฺโต  หตฺถิกฺขนฺธวรคโต นคร ปวิสิตฺวา ปาสาท อารุยฺห 
มหาสมฺปตฺตึ อนุภวิ ฯ 
        เอว  กาเล  คจฺฉนฺเต  เอกทิวส  เทวี  ร ฺโ  สมฺปตฺตึ (๕) ทิสฺวา อโห วต ตปสฺสีติ  
(๖) การุ ฺาการ  ทสฺเสสิ ฯ กิมิท เทวีติ จ ปุฏา อติมหตี เต เทว สมฺปตฺติ  อตีเต  พุทฺธาน  
สทฺทหิตฺวา  กลฺยาณ กริตฺถ (๗) อิทานิ อนาคตสฺส ปจฺจย กสุล  น  กโรถาติ  อาห ฯ  กสฺส  
ทสฺสามิ  สีลวนฺโต  นตฺถติี ฯ  อสุ ฺโ  เทว ชมฺพูทีโป  อรหนฺเตหิ  ตุเมฺห  ทานเมว  สชฺเชถ 
# ๑. ส.ี สุวณฺณภิงฺการ  ฯ  ๒. ม. ยุ. ลภิสฺสาม  ฯ  ๓. ม. ยุ. จตสฺโสป ทิสา  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ สพฺพทสาสุ อฏ ฺ  ฯ  ๕. ม. ย.ุ มหาสมฺปตฺตึ  ฯ  ๖. ม. ยุ. อโห ตปสฺสีติ  ฯ 
# ๗. ม. ยุ. อกตฺถ  ฯ  
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อห อรหนฺเต ยาจามีติ (๑) อาห ฯ ราชา  ปุนทิวเส  ปาจีนทฺวาเร  ทาน  สชฺชาเปสิ ฯ  
เทวี  ปาโตว  อุโปสถงฺคานิ อธิฏาย  อุปริปาสาเท  ปุรตฺถาภิมุขา  อุเรน  นปิชฺชิตฺวา 
สเจ เอติสฺสา ทิสาย  อรหนฺโต  อตฺถ ิ เสฺว  อาคนฺตฺวา  อมฺหาก ภิกฺข คณฺหนฺตูติ อาห ฯ 
ตสฺส ทิสาย อรหนฺโต นาเหสุ  ต สกฺการ กปณยาจกาน อทสุ ฯ 
        ปุนทิวเส  ทกฺขิณทฺวาเร  ทาน สชเฺชตฺวา ตเถว อกาสิ ปุนทิวเส ปจฺฉิมทฺวาเร ฯ 
อุตฺตรทฺวาเร  ปน สชฺชิตทิวเส เทวิยา ตเถว นิมนฺติเต หิมวนฺเต วสนฺตาน ปทุมวติยา 
ปุตฺตาน  ป ฺจสตาน  ปจฺเจกพุทฺธาน  เชฏโก  มหาปทุมปจฺเจกพุทฺโธ  ภาติเก 
อามนฺเตสิ  มาริสา  นนฺทราชา  ตุเมฺห  นิมนฺเตติ  อธิวาเสถ  ตสฺสาติ ฯ  เต  อธิวาเสตฺวา 
ปุนทิวเส  อโนตตฺตทเห  มุข  โธวิตฺวา  อากาเสน  อาคนฺตฺวา อุตฺตรทฺวาเร  โอตรึสุ ฯ 
มนุสฺสา  อาคนฺตฺวา  ป ฺจสตา เทว ปจฺเจกพุทฺธา อาคตาติ  ร ฺโ อาโรเจสุ ฯ ราชา 
เทวิยา สทฺธึ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ปตฺต คเหตฺวา ปจฺเจกพุทฺเธ ปาสาท  อาโรเปตฺวา  ตตฺร  
เตส  ทาน  ทตฺวา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ราชา สฆตฺเถรสฺส  เทวี  สฆนวกสฺส  ปาทมูเล 
นิปชฺชิตฺวา  อยฺยา  ปจฺจเยหิ  น กิลมิสสฺถ (๒) มย  ปุ ฺเน  น หายิสฺสาม อมฺหาก ยาวชีว 
# ๑. ม. ย.ุ ลจฺฉามีติ  ฯ  ๒. ม. ยุ. น กลิมิสฺสนฺติ  ฯ  
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อิธ นิวาสาย ปฏิ ฺ เทถาติ  ปฏิ ฺ  กาเรตฺวา  อุยฺยาเน  ป ฺจ ปณฺณสาลาสตานิ ป ฺจ 
จงฺกมนสตานีติ  สพฺพากาเรน เตส (๑) นิวาสนฏาน สมฺปาเทตฺวา ตตฺเถว วสาเปสุ ฯ 
        เอว  กาเล  คจฺฉนฺเต ร ฺโ ปจฺจนฺโต กุปฺป ฯ (๒) โส อห ปจฺจนฺต วูปสเมตุ  
คจฺฉามิ  ตฺว  ปจฺเจกพุทฺเธสุ มา ปมชชฺติี เทวึ โอวทิตฺวา นครา นิกฺขมิตฺวา (๓) คโต ฯ  
ตสฺมึ  อนาคเตเยว  ปจฺเจกพุทฺธาน  อายุสงฺขารา ขีณา ฯ 
        มหาปทุมปจฺเจกพุทฺโธ  ติยามรตฺตึ  ฌานกีฬ  กฬีิตฺวา  อรุณุคฺคมเน  อาลมฺพนผลก  
อาลมฺพิตฺวา  ิตโกว อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ  เอเตนุปาเยน  เสสาป 
สพฺเพว ปรินิพฺพุตา ฯ ปุนทิวเส เทวี ปจฺเจกพุทฺธาน นิสีทนฏาน หริตุปลิตฺต การาเปตฺวา 
ปุปฺผานิ  วิกิริตฺวา  ธุป (๔) ทตฺวา  เตส  อาคมน  โอโลเกนฺตี  นสิินฺนา  อาคมน อปสฺสนฺตี 
ปุริส  เปเสสิ  คจฺฉ ตาต ชานาหิ กึ อยฺยาน กิ ฺจิ อผาสุกนฺติ ฯ โส คนฺตฺวา  มหาปทุมสฺส 
ปณฺณสาลทฺวาร  วิวริตฺวา  ตตฺถ  อปสฺสนฺโต จงฺกมน คนฺตฺวา อาลมฺพนผลก  นิสฺสาย  
 ิต  ทิสฺวา วนฺทิตฺวา กาโล ภนฺเตติ อาห ฯ ปรินิพฺพุตสฺส สรีร  ก ึ กเถสฺสติ  โส  นิทฺทายติ 
ม ฺเติ คนฺตฺวา ปฏ ิปาเท หตฺเถน ปรามสิ ปาทาน  สีตลตาย  เจว  ถทฺธตาย  จ  
ปรินิพฺพุตภาว 
# ๑. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๒. ม. ยุ. กุปโต  ฯ  ๓. ม. ยุ. นครา นิกฺขมิตฺวาตินตฺถิ  ฯ 
# ๔. สี. ม. ธมู  ฯ  
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ตฺวา  ทุติยสฺส  สนฺติก อคมาสิ  เอว  ตติยสฺสาติ  สพฺเพส  ปรนิิพฺพุตภาว  ตฺวา 
ราชกุล  คโต  กห ตาต  ปจฺเจกพุทฺธาติ  ปฏุโ  ปรนิิพฺพุตา  เทวีติ อาห ฯ เทวี กนฺทนฺตี 
โรทนฺตี นิกขฺมิตฺวา  นาคเรหิ  สทฺธึ ตตฺถ คนฺตฺวา สาธุกีฬิต (๑) กาเรตฺวา ปจฺเจกพุทฺธาน 
สรีรกิจฺจ กตฺวา ธาตุโย คเหตฺวา เจติย ปติฏาเปสิ ฯ 
        ราชา  ปจฺจนฺต  วูปสเมตฺวา  อาคโต  ปจฺจุคฺคมน  อาคจฺฉนฺตึ  เทวึ  ปจฺุฉิ กึ  ภทฺเท 
ปจฺเจกพุทฺเธสุ  นปฺปมชฺชสิ  นิโรคา  อยฺยาติ ฯ ปรินพฺิพุตา เทวาติ ฯ ราชา จินฺเตสิ เอวรูปาน 
ปณฺฑิตาน มรณ อุปฺปชชฺิ  อมฺหาก กุโต โมกฺโขติ ฯ โส  นคร อคนฺตฺวา (๒) อุยฺยานเมว 
ปวิสิตฺวา เชฏปุตฺต ปกฺโกสาเปตฺวา ตสฺส รชชฺ ปฏยิาเทตฺวา  โอวทิตฺวา  สย 
ปรสมณกปพฺพชฺช (๓) ปพฺพชิ ฯ เทวีป อิมสฺมึ ปพฺพชิเต อห  กึ  กริสฺสามีติ  ตตฺเถว  อุยฺยาเน 
ปพฺพชิ ฯ  (๔)  เต เทฺวป ฌาน ภาเวตฺวา ตโต จุตา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตึสุ ฯ 
        เตสุ  ตตฺเถว  วสนฺเตสุ  อมฺหาก  สตฺถา  โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก 
อนุปุพฺเพน  ราชคห  ปาวิสิ ฯ  สตฺถร ิตตฺถ วสนฺเต อย ปปฺผลิมาณโว (๕) มคธรฏเ 
มหาติตฺถพฺราหฺมณคาเม  กปลพฺราหฺมณสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺโต  ฯ 
# ๑. ส.ี สาธกุีฬิก  ฯ  ๒. สี. อาคนฺตฺวา  ฯ  ๓. ส.ี ม. สมณกปพฺพชฺช  ฯ  ๔. ม. ปพฺพชิตา  ฯ 
# ๕. ม. ปปปฺลิมาณโว  ฯ  
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อย  ภทฺทากาปลานี  มทฺทรฏเ  สาคลนคเร  โกสิยโคตฺตพฺราหฺมณสฺส อคฺคมเหสิยา 
กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺตา ฯ  เตส  อนุกฺกเมน วฑฺฒมานาน ปปฺผลิมาณวสฺส วีสติเม  วสฺเส 
ภทฺทาย  โสฬสเม  วสฺเส  สมฺปตฺเต  มาตาปตโร ปตฺุต โอโลเกตฺวา ตาต  ตฺว  วยปฺปตฺโต 
กุลวโส นาม ปติฏาเปตพฺโพติ อติวิย นิปฺปฬยึส ุฯ มาณโว  อาห  มยฺห  โสตปเถ  เอวรูป 
กถ  มา  กเถุ  อห ยาว ตุเมฺห ชีวถ (๑)  ตาว ปฏิชคฺคิสฺสามิ  ตุมฺหาก  อจฺจเยน  (๒) 
นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ เต กติปาห อติกฺกมิตฺวา ปุน กถยึส ุโสป ตเถว ปฏิกฺขิปติ ฯ 
ปุนป กถยึส ุปุนป ปฏิกฺขิปติ ฯ ตโต ปฏาย มาตา นิรนฺตร กเถติเยว ฯ 
        มาณโว  มม  มาตร  ส ฺาเปสฺสามีติ  รตฺตสุวณฺณนิกฺขสหสฺส  ทตฺวา สวุณฺณกาเรหิ 
เอก  อิตฺถีรูป  การาเปตฺวา ตสฺส สมชชฺนฆฏฏนาทิกมฺมปริโยสาเน (๓) ต  รตฺตวตฺถานิ (๔) 
นิวาสาเปตฺวา  วณฺณสมฺปนฺเนหิ  ปุปฺเผหิ เจว นานาอลงฺกาเรหิ จ  อลงฺการาเปตฺวา  มาตร 
ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห  อมฺม เอวรูป อารมฺมณ ลภนโฺต เคเห  วสิสฺสามิ  (๕)  อลภนฺโต น 
วสิสฺสามีติ (๖)  ฯ ปณฺฑิตา พฺราหฺมณี จินฺเตสิ มยฺห ปุตฺโต  ปุ ฺวา  ทินฺนทาโน 
กตาภินีหาโร ปุ ฺ  กโรนฺโต  น  เอกโกว  อกาสิ อทฺธา 
# ๑. ม. ธรถ  ฯ  ๒. ส.ี ปจฺฉโต  ฯ  ๓. สี. มชฺชนฆฏฏนาทิกมฺมปริโยสาเน  ฯ 
# ๔. ม. รตฺตวตฺถ  ฯ  ๕. สี. สฺสามิ  ฯ  ๖. สี. น สฺสามีติ  ฯ  
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เอเตน  สหกตปุ ฺา  สุวณฺณรูปกปฏภิาคา  ภวิสฺสตีติ  อฏ  พฺราหฺมเณ ปกฺโกสาเปตฺวา 
สพฺพกาเมหิ  สนฺตปฺเปตฺวา  สุวณฺณรูปก รเถ (๑) อาโรเปตฺวา คจฺฉถ ตาตา ยตฺถ  อมฺหาก 
ชาติโคตฺตโภเคหิ  สมานกุเล  เอวรูป ทาริก ปสฺสถ อิทเมว สุวณฺณรูปก ปณฺณาการ (๒) 
กตฺวา เทถาติ อุยฺโยเชส ิฯ 
        เต  อมหฺาก นาม เอต กมฺมนฺติ นกิฺขมิตฺวา กตฺถ คมิสฺสามาติ จินฺเตตฺวา มทฺทรฏ 
นาม  อิตฺถากโร  มทฺทรฏ คมิสฺสามาติ มทฺทรฏเ สาคลนคร อคมสุ ฯ ตตฺถ 
สุวณฺณรูปก  นฺหานติตฺเถ  เปตฺวา  เอกมนฺต  (๓) นสิีทึสุ ฯ อถ ภทฺทาย ธาตี ภทฺท 
นหาเปตฺวา  อลงฺกริตฺวา สิริคพฺเภ นิสีทาเปตฺวา นหายิตุ  คจฺฉนฺตี ต รูปก ทสิฺวา  อยฺยธีตา 
เม  อิธาคตาติ  ส ฺาย  สนฺตชฺเชตฺวา  ทุพฺพินีเต  กึ  ตฺว อิธาคตาติ  ตลสตฺติก  อุคฺคิริตฺวา 
คจฺฉ  สีฆนฺติ  คณฺฑปสฺเส  ปหร ิฯ  หตฺโถ ปาสาเณ  ปฏิหโต  วิย  วิกมฺปตฺถ ฯ  (๔)  สา (๕) 
ปฏิกฺกมิตฺวา  เอว  ถทฺธภาว ตฺวา ปกฺกมิตฺวา  สุวณฺณรูปก  ทสิฺวา (๕) อยฺยธีตา เมติ 
ส ฺ อุปฺปาเทสึ อยฺยธีตาย หิ  เม  นวิาสนปฏิคฺคาหิกายป  (๖)  อยุตฺตาติ อาห ฯ อถ น เต 
มนุสฺสา ปริวาเรตฺวา เอวรูปา  เต  สามิธีตาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  กึ  เอสา  อิมาย  สตคุเณน 
สหสฺสคุเณน มยฺห  อยฺยา  อภิรูปตรา 
# ๑. ม. รถ  ฯ  ๒. สี. สจฺจการ  ฯ  ๓. ม. เอกมนฺเต  ฯ  ๔. ม. กมปฺตฺถ  ฯ  
# ๕. ม. สาปฏิกฺกมิตฺวา เอว ถทฺธ นาม มหาคีว ทิสฺวา  ฯ  ๖. กตฺถจิ. นิวาสนปฏิคฺคาหิกาป  ฯ  
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ทฺวาทสหตฺเถ  คพฺเภ  นิสนิฺนาย  ปทีปกิจฺจ นตฺถิ สรีโรภาเสเนว  ตม  วิธมตีติ ฯ  เตนหิ  
อาคจฺฉามาติ  ปชู  คเหตฺวา  สุวณฺณรูปก รเถ อาโรเปตฺวา โกลิยโคตฺตสฺส ฆรทฺวาเร ตฺวา 
อาคมน นิเวทยึสุ ฯ 
        พฺราหฺมโณ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  กโุต  อาคตตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  มคธรฏเ มหาติตฺถคาเม 
กปลพฺราหฺมณสฺส  ฆรโตติ ฯ  กกึารณา  อาคตาติ ฯ  อิมินา  นาม การเณนาติ ฯ  กลฺยาณ 
ตาตา สมานชาติโคตฺตวิภโว อมฺหาก พฺราหฺมโณ ทสฺสาม (๑) ทาริกนฺติ  ปณฺณาการ  
คณฺหิ ฯ  เต  กปลพฺราหฺมณสฺส  สาสน  ปหิณึสุ  ลทธฺา ทาริกา  กตฺตพฺพ  กโรถาติ ฯ  ต  
สาสน สุตฺวา ปปฺผลิมาณวสฺส อาโรจยึสุ ลทฺธา กริ  ทาริกาติ ฯ  มาณโว  อห  น 
ลภิสฺสนฺตีติ  จินฺเตสึ  อิเม ลทฺธาติ วทนฺติ อนตฺถิโก  หุตฺวา  ปณฺณ  เปเสสฺสามีติ  
รโหคโต  ปณฺณ  ลิขิ  ภทฺทา  อตฺตโน ชาติโคตฺตโภคานุรูป  ฆราวาส  ลภตุ  อห  นิกฺขมิตฺวา 
ปพฺพชิสฺสามิ  มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสารินี  อโหสีติ ฯ  ภทฺทาป  อสุกสฺส  กริ  ม ทาตุกาโมติ 
สุตฺวา รโหคตา ปณฺณ  ลขิิ  อยฺยปุตฺโต  อตฺตโน  ชาติโคตฺตโภคานุรูป  ฆราวาส  ลภตุ  
อห นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิสฺสามิ  มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสารี  อโหสีติ ฯ  เทฺว  ปณฺณานิ 
อนฺตรามคฺเค  สมาคจฺฉึสุ ฯ  อิท  กสฺส  ปณฺณนฺติ ฯ 
# ๑. ม. ทสฺสามิ  ฯ  
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ปปฺผลิมาณเวน ภทฺทาย ปหิตนฺติ ฯ อิท  กสฺสาติ ฯ  ภทฺทาย ปปผฺลิมาณวสฺส ปหิตนฺติ จ 
วุตฺเต เทฺวป วาเจตฺวา ปสฺสถ ทารกาน  กมฺมนฺติ  ผาเลตฺวา  อร ฺเ  ฉฑฺเฑตฺวา 
สมานปณฺณ  ลิขิตฺวา  อิโต จ เอตฺโต จ เอเตส (๑) เปเสสุ ฯ อิติ เตส อนิจฺฉมานานเยว 
สมาคโม อโหสิ ฯ 
        ตทิวสเยว  มาณโวป  เอก  ปุปฺผทาม คเหตฺวา เปสิ ฯ (๒)  ภทฺทาป (๓) กาปลานี 
สยนมชฺเฌ  เปตฺวา   ภุตฺตสายมาสา  อุโภป  สยน อภิรุหิสฺสามาติ สมาคนฺตฺวา 
มาณโว  ทกขิฺณปสฺเสน  สยน อภิรุหิ ฯ ภทฺทา วามปสฺเสน อภิรุหิตฺวา อาห ยสฺส ปสฺเส 
ปุปฺผานิ  มิลายนฺติ  ตสฺส  ราคจิตฺต  อุปฺปนฺนนฺติ  ชานิสฺสาม อิม ปุปฺผทาม น  
อลฺลียิตพฺพนฺติ ฯ  เต  ปน  อ ฺม ฺ  สรีรสมฺผสฺสภเยน  ติยามรตฺตึ  นิทฺท 
อโนกฺกนฺตาว  วีตินาเมนฺติ  ทิวา ปน หสนมตฺต (๔) นาโหสิ ฯ เต โลกามิเสน อสสฏา 
ยาว  มาตาปตโร  ธรนฺติ  ตาว  กุฏมฺพ  อวิจาเรตฺวา  เตสุ  กาลกเตสุ วิจารยึสุ ฯ 
ปปฺผลิมาณวสฺส  (๕)  สมปฺตฺติ  สตฺตาสีติโกฏิธน  เอกทิวส  สรรี อุพฺพฏเฏตฺวา 
ฉฑฺเฑตพฺพ  สุวณฺณจุณฺณเมว มคธนาฬิยา ทฺวาทสนาฬิมตฺต ลทฺธุ วฏฏติ ฯ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๒. กตฺถจิ. คนฺถิตฺวา เปเสสิ  ฯ  ๓. ส.ี ยุ. ตานิวาเปน มชฺเฌ 
เปตฺวา  ฯ  ม. ตานิ สยนมชฺเฌ เปสิ  ฯ  ๔. ม. หาสมตฺตมฺป  ฯ  ๕. ม. มหตี มาณวสฺส  ฯ  
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ยนฺตพทฺธานิ (๑) สฏ ิมตฺตานิ  ตฬากานิ  กมฺมนโฺต  ทฺวาทสโยชนิโก อนุราธปุรปฺปมาโณ 
ทาสคาโม (๑) จุทฺทส หตฺถานิกา จุทฺทส อสฺสานิกา จุทฺทส รถานิกา ฯ 
        โส  เอกทิวส  อลงฺกตอสฺส  (๒)  อารุยฺห  มหาชนปริวุโต  กมฺมนฺต  คนฺตฺวา 
เขตฺตโกฏิย   ิโต  นงฺคเลหิ  ภินฺนฏานโต  กากาทโย สกุเณ คณฺฑุปฺปาทาทิเก ปาณเก 
อุทฺธริตฺวา  ขาทนฺเต  ทิสฺวา  ตาตา  อิเม  ก ึ ขาทนฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ คณฺฑุปฺปาเท อยฺยาติ ฯ 
เอเตหิ  กต  ปาป  กสฺส  โหตีติ ฯ  ตุมหฺาก อยฺยาติ ฯ โส จินฺเตสิ สเจ เอเตหิ  กต ปาป มยหฺ 
โหติ กึ เม กริสฺสติ สตฺตาสีติโกฏิธน ก ึทฺวาทสโยชนิโก กมฺมนโฺต  กึ  สฏ ิยนฺตพทฺธานิ  
ตฬากานิ  กึ  ทาสคามา  (๓)  สพฺพเมต  ภทฺทาย กาปลานิยา นิยฺยาเทตฺวา นิกฺขมฺม 
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ 
        ภทฺทาป  กาปลานี  ตสฺมึ  ขเณ  อนฺตรวตฺถสฺุมึ  ตโย ติลกุมฺเภ ปตฺถราเปตฺวา 
ธาตีหิ  ปริวุตา  นิสินฺนา  กาเก  ติลปาณเก  ขาทมาเน  ทิสฺวา  อมฺมา  กึ  อิเม ขาทนฺตีติ  
ปุจฺฉิ ฯ  ปาณเก  อยฺเยติ ฯ  อกุสล กสฺส โหตีติ ฯ ตุมฺหาก อยฺเยติ ฯ สา จินฺเตสิ  มยฺห 
จตุหตฺถวตฺถ นาฬิโกทนมตฺต ฺจ ลทฺธุ วฏฏติ ยท ิปเนต เอตฺตเกน ชเนน  กต 
อกุสล  มยฺห 
# ๑. ม. สฏ ิ มหาตฬากานิ กมฺมนฺโต ทฺวาทสโยชนิโก อนุราธปุรปฺปมาณา จุทฺทส 
คามา  ฯ  ๒. สี. อลงฺกตรถ  ฯ  ๓. ส.ี ม. จุทฺทส คามา  ฯ  
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โหติ  อทฺธา  ภวสหสฺเสนป วฏฏโต  สสี  อุกฺขิปตุ  น  สกฺกา  อยยฺปุตฺเต  อาคตมตฺเตเยว 
สพฺพ  ตสฺส  นิยฺยาเทตฺวา  นิกฺขมฺม ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ 
        มาณโว  อาคนฺตฺวา  นฺหาตฺวา  ปาสาท  อารุยฺห  มหารเห  ปลฺลงฺเก  นิสีท ิ
อถ  จกฺกวตฺติโน  อนุจฺฉวิก โภชน สชฺชยึส ุฯ เทฺวป ภุ ฺชิตฺวา ปริชเน นิกฺขนฺเต 
รโหคเต  ผาสุกฏาเน  นิสีทึสุ ฯ  ตโต  มาณโว  ภทฺท  อาห  ภทฺเท  อิม  ฆร 
อาคจฺฉนฺตี  กิตฺตก  ธน  อาหรีติ ฯ  ป ฺจปณฺณาส  สกฏสหสฺสานิ  อยฺยาติ ฯ  เอต 
สพฺพ  ยา  จ  อิมสฺมึ  ฆเร  สตฺตาสีติโกฏิโย  ยนฺตพทฺธา  สฏ ิตฬากาทิเภทา  จ 
สมฺปตฺติ  อตฺถิ  สพฺพ  ตุยหฺเยว นิยฺยาเทมีติ ฯ ตุเมฺห ปน กุห ึคจฺฉถ อยฺยาติ ฯ 
อห  ปพฺพชสิฺสามีติ ฯ  อหป  ตุมฺหากเยว  อาคมน  โอโลกยมานา  นิสินฺนา  อหป 
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  เตส  อาทิตฺตปณฺณกุฏิ  วิย  ตโย ภวา อุปฏหึสุ ฯ เต อนฺตราปณโต 
กาสายานิ  (๑) วตฺถานิ มตฺติกาปตฺเต จ อาหราเปตฺวา อ ฺม ฺ เกเส โอหาราเปตฺวา 
เย  โลเก  อรหนฺโต  เต  อุทฺทิสฺส  อมฺหาก  ปพฺพชฺชาติ  วตฺวา  ถวิกาย ปตฺเต 
โอสาเรตฺวา  อเส ลคฺเคตฺวา ปาสาทโต โอตรึสุ ฯ เคเห ทาเสสุ วา กมฺมกาเรสุ 
วา น โกจิ ส ฺชานิ ฯ 
# ๑. ม. กสาวรสปตานิ  ฯ  
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        อถ  เน  พฺราหฺมณคามโต  นิกฺขมมฺ ทาสคามทฺวาเรน คจฺฉนฺเต อากปฺปกุตฺตวเสน 
ทาสคามวาสิโน  ส ฺชานึสุ ฯ  เต  โรทนฺตา ปาเทสุ นิปติตฺวา กึ อเมฺห อนาเถ กโรถ 
อยฺยาติ  อาหสุ ฯ  มย  ภเณ  อาทิตฺตปณฺณสาลา  วิย  ตโย ภวาติ ปพฺพชิมฺหา สเจ 
ตุเมฺหสุ  เอเกก ภุชิสฺส กโรม วสฺสสตมฺป น  ปฺโหมาติ (๑)  ตุเมฺห จ (๒) ตุมฺหาก สีส 
โธวิตฺวา  ภุชสิฺสา  หุตฺวา  ชีวถาติ  วตฺวา  เตส  โรทนฺตานเยว  ปกฺกมึสุ ฯ เถโร  ปรุโต 
คจฺฉนฺโต  นิวตฺติตฺวา  โอโลเกนฺโต  จินฺเตสิ  อย  ภทฺทา กาปลานี สกลชมฺพูทีปคฺฆนิกา  
อิตฺถี  มยฺห  ปจฺฉโต  อาคจฺฉติ ฯ าน โข ปเนต วิชชฺติ ย โกจิเทว  เอว จินฺเตยฺย อิเม 
ปพฺพชิตฺวาป วินา ภวิตุ  น สกฺโกนฺติ อนนุจฺฉวิก กโรนฺตติ ฯ  โกจิ นาม (๓) อเมฺหสุ มน 
ปทูเสตฺวา อปายปูรโก ภเวยฺย (๔) อิม ปหาย มยา คนฺตุ  วฏฏตีติ จิตฺต อุปฺปาเทสิ ฯ 
        โส  ปรุโต  คจฺฉนฺโต  เทฺวธาปถ  ทิสฺวา  ตสฺส  มตฺถเก  อฏาสิ ฯ  ภทฺทาป 
อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถ  น  อาห  ภทฺเท  ตาทิสึ  อิตฺถึ  มม ปจฺฉโต 
อาคจฺฉนฺตึ  ทิสฺวา  อิเม  ปพฺพชิตฺวาป  วินา  ภวิตุ  น สกฺโกนฺตติ จินฺเตตฺวา อเมฺหสุ 
ปทุฏจิตฺโต  มหาชโน  อปายปูรโก  ภเวยฺย ฯ  อิมสมฺึ 
# ๑. ม. นปฺปโหติ  ฯ  ๒. ม. ตุมฺเหว  ฯ  ๓. ม. โกจิ วา ปน  ฯ  ๔. ส.ี อายุปโคภเวยฺย  ฯ 
กตฺถจิ. อปายมุจฺจโก น ภเวยฺย  ฯ  
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เทฺวธาปเถ ตฺวา (๑)  เอก  คณฺห  อห  เอเกน  คมิสฺสามีติ ฯ  อาม  อยฺย  ปพฺพชิตาน 
มาตุคาโม นาม มล ปพฺพชิตฺวาป อิเม วินา น ภวนฺตติ อมฺหาก โทส ทสฺสนติฺ (๒) ตุเมฺห 
เอก มคฺค  คณฺหถ  อห  เอก  คณฺหิตฺวา วินา ภวิสฺสามาติ ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ กตฺวา 
จตูสุ  าเนสุ  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ทสนขสโมธานสมุชฺชล  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห 
สตสหสฺสกปฺปปฺปมาเณ  อทฺธาเน  กเต (๓) มิตฺตสนฺถโว อชฺช ภิชฺชตีติ วตฺวา ตุเมฺห 
ทกฺขิณชาติกา  นาม  ตุมฺหาก  ทกฺขิณมคฺโค  วฏฏติ ฯ มย มาตุคามา นาม วามชาติกา 
อมฺหาก  วามมคฺโค  วฏฏตีติ  วนฺทิตฺวา  มคฺค  ปฏปินฺนา ฯ  เตส  เทฺวธาคตกาเล อย  
มหาปวี  อห  จกฺกวาฬคิริสิเนรุปพฺพเต  ธาเรตุ   สกฺโกม ิ ตุมหฺาก คุเณ ธาเรตุ   น 
สกฺโกมีติ  วทนฺตี  วิย  วิรวมานา  อกมฺป  อากาเส  อสนิสทฺโท วิย ฯ วฏฏติ (๔) 
จกฺกวาฬปพฺพโต โอณมิ ฯ (๕) 
        สมฺมาสมฺพุทฺโธป  เวฬุวเน  มหาวิหาเร  คนฺธกุฏิย  นิสินฺโน ปวิกมฺปนสทฺท 
สุตฺวา  กสฺส  นุ  โข  ปวี  กมฺปตีติ  อาวชฺเชนฺโต  ปปฺผลิมาณโว  จ  ภทฺทา จ กาปลานี  
ม อุทฺทิสฺส อปฺปเมยฺย สมฺปตฺตึ ปหาย ปพฺพชิตฺวา  เตส วิโยคฏาเน อุภินฺนมฺป 
คุณพเลน  อย  ปวิกมฺโป  ชาโต มยาป เอเตส 
# ๑. ม. ย.ุ ตฺว  ฯ  ๒. กตฺถจิ. ปสฺสนฺติ  ฯ  ๓. ม. ย.ุ กโต  ฯ  ๔. ม. ปวตฺติ  ฯ 
# ๕. ส.ี ย.ุ อุนฺนมิ  ฯ  ม. อุนฺนทิ  ฯ  
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สงฺคห กาตุ  วฏฏตีติ  ตฺวา (๑) คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมฺม  สยเมว  ปตฺตจีวรมาทาย 
อสีติมหาเถเรสุ  ก ฺจิ อนามนฺเตตฺวา  ติคาวุต  มคฺค  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา ราชคหสฺส จ 
นาฬนฺทาย จ อนฺตเร พหุปุตฺตกนิโคฺรธมูเล ปลลฺงฺก อาภุชิตฺวา นิสีทิ ฯ นิสทีนฺโต ปน 
อ ฺตรปสุกูลิโก วิย อนิสีทิตฺวา พุทฺธเวส คเหตฺวา อสีติหตฺถา ฆนรสิโย (๒) 
วิสฺสชฺเชนฺโต นิสีทิ ฯ อิติ  ตสฺมึ  ขเณ ปณฺณจฺฉตฺตสกฏจกฺกกฏูาคาราทิปฺปมาณา 
พุทฺธรสิโย (๓) อิโต จิโต จ วิปฺผนฺทนฺติโย  วิธาวนฺติโย  จนฺทสหสฺสสุริยสหสฺสอุคฺคมนกาโล 
(๔) วิย กุรุมานา ต  วนนฺตร  (๕)  เอโกภาส  อกสุ ฯ  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณสิริยา  สมชฺุชล 
(๖) ตาราคณวิกสิต  วิย  คคนตล (๖) สปุุปฺผิตกมลกุวลย วิย สลิล วนนฺตร (๕) วิโรจิตฺถ ฯ 
นิโคฺรธรุกฺขสฺส นาม  ขนโฺธ  เสโต  โหติ  ปณฺณานิ  (๗)  นาม  นลีานิ  ปกกฺานิ รตฺตานิ ฯ 
ตสฺมิมฺปน ทิวเส เสตสาโข (๘) นิโคฺรโธ สุวณฺณวณฺโณว อโหสิ ฯ 
        มหากสฺสปตฺเถโร  อย  มยฺห  สตฺถา ภวิสฺสติ อิมาห อุทฺทิสฺส ปพฺพชิโตติ 
ทิฏฏานโต  ปฏาย  โอณโต  (๙)  คนฺตฺวา ตีสุ าเนสุ วนฺทิตฺวา สตฺถา เม ภนฺเต 
ภควา  สาวโกหมสฺมิ  สตฺถา เม ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมีติ อาห ฯ อถ น ภควา 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๒. ม. ย.ุ ฆนพุทฺธรสฺมิโย  ฯ  ๓. ม. ย.ุ พุทฺธรสฺมโิย  ฯ 
# ๔. สี. ...อุคฺคมนกาเล  ฯ  ๕. ม. ยุ. วนนฺต  ฯ  ๖. ม. สมชฺุชตาราคณ วิย คคน  ฯ 
# ๗. ม. ปตฺตานิ  ฯ  ๘. ม. ยุ. สตสาโข  ฯ  ๙. ม. ยุ. โอณโตณโต  ฯ  
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อโวจ  กสฺสป  สเจ  ตฺว  อิม  นิปจฺจการ  มหาปวิยา กเรยฺยาสิ สาป ธาเรตุ  น 
สกฺกุเณยฺย ฯ  ตถาคตสฺส  เอว  (๑)  คุณมหนฺตตาย  ตยา (๑) กโต นิปจฺจกาโร มยฺห 
โลมมฺป จาเลตุ   น  สกโฺกติ ฯ  นิสีท  กสฺสป  ทายชชฺ  เต  ทสฺสามีติ ฯ  อถสฺส  ภควา 
ตีหิ โอวาเทหิ  อุปสมฺปท  อทาสิ ฯ  ทตฺวา  พหุปุตฺตกนิโคฺรธมูลโต  นิกฺขมิตฺวา  เถร 
ปจฺฉาสมณ  กตฺวา  มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ  สตฺถุ สรรี ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณวิจิตฺต 
มหากสฺสปสฺส  สตฺตมหาปุริสลกฺขณปฏิมณฺฑิต ฯ  โส  กา ฺจนมหานาวาย  
ปจฺฉาพนฺโธ  วิย สตฺถ ุ ปทานุปทิก อนุค ฺฉิ ฯ สตฺถา โถก มคฺค คนฺตฺวา มคฺคา โอกฺกมฺม 
อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นิสชฺชาการ ทสฺเสติ เถโร นิสทีิตุกาโม สตฺถาติ ตฺวา อตฺตโน 
ปารุต ปฏฏปโลติก สฆาฏึ จตุคฺคุณ กตฺวา ป ฺาเปสิ ฯ 
        สตฺถา  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  หตฺเถน  จีวร  ปรามสนฺโต  (๒)  มทุุกา  โข ตฺยาย กสฺสป 
ปฏฏปโลติกาสงฺฆาฏีติ  (๓)  อาห ฯ  เถโร  สตฺถา  เม สงฺฆาฏิยา มุทุกภาว กเถติ  
ปารุปตุกาโม  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  ปารุปตุ  ภนฺเต  ภควา  สงฺฆาฏินฺติ อาห ฯ  ตฺว กึ 
ปารุปสฺสสิ กสฺสปาติ ฯ ตุมฺหาก นิวาสน ลภนฺโต ปารุปสฺสามีติ ฯ (๔)  กิมฺปน  ตฺว  
กสฺสป  เอว  อิม  ปรโิภคชิณฺณ ปสุกูล ธาเรตุ  สกฺขิสฺสสิ ฯ มยา หิ อิมสฺส ปสุกูลสฺส 
คหิตทิวเส อุทกปริยนฺต กตฺวา 
# ๑. ส.ี ม. คุณมหนฺตต ชานตา ตยา  ฯ  กตฺถจิ. คุณมหนฺตชาสฺส  ฯ  ๒. สี. ปริมทฺทนฺโต  ฯ 
ม. ปรามสิตฺวา  ฯ  ๓. ส.ี ปฏปโลตีน สงฺฆาฏีติ  ฯ  ๔. ม. ปารุปสฺสามิ ภนฺเตติ  ฯ  
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มหาปวี กมฺป อิม พุทฺธาน ปริโภคชณฺิณจีวร  นาม  ชิณฺณ  น  สกฺกา  ปริตฺตคุเณน 
ธาเรตุ   ปฏิพเลน  อิท ปฏปิตฺติ  ปูรณสมตฺเถน  ชาติปสุกูลิเกน  คเหตุ   วฏฏตีติ  
วตฺวา  เถเรน  สทฺธ ึ จีวร ปริวตฺเตติ ฯ 
        เอวมฺปน  จีวรปริวตฺต  กตฺวา  เถเรน  ปารุปตจีวร  ภควา  ปารุป  สตฺถ ุจีวร 
เถโร  ปารุป ฯ  ตสฺมึ  สมเย  อเจตนาป อย มหาปวี ทุกฺกร ภนฺเต กร ิ(๑) อตฺตนา  
ปารุตจีวร  สาวกสฺส  ทินนฺปุพฺพ  นาม  นตฺถ ิอห ตุมฺหาก คุณ ธาเรตุ  น  สกโฺกมีติ  
วทนฺตี  วิย  อุทกปริยนฺต  กตฺวา  กมฺป ฯ เถโรป ลทธฺ ทานิ มยา พุทฺธาน  ปรโิภคจีวร 
กึ  เม อิทานิ อุตฺตริ กตฺตพฺพ อตฺถีติ อุณฺณตึ อกตฺวา พุทฺธาน  สนฺติเกเยว  เตรสธุตงฺคคุเณ 
(๒) สมาทาย สตฺตทิวสมตฺต ปุถุชฺชโน หุตฺวา อฏเม  อรุเณ สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต 
ปาปุณิ ฯ สตฺถาป (๓) จฺนโทปโม  ภิกขฺเว จนฺทูปโม กุลานิ อุปสงฺกมติ อปกสฺเสว กาย 
อปกสฺส จิตฺต นิจฺจนวโก กุเลสุ อปฺปคพฺโภติ (๓) เอวมาทีหิ  สุตฺเตหิ  เถร  โถเมตฺวา  
อปรภาเค เอตเทว กสฺสปสยุตฺต อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา   มม   สาสเน   ธุตวาทาน  ภิกฺขูน  
มหากสฺสโป อคฺโคติ เถร านนฺตเร เปสีติ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ อกตฺถ  ฯ  ๒. ม. เตรส ธุตคุเณ  ฯ  ๓. ม. กสฺสโป ภิกฺขเว จนฺทูปโม กลุานิ 
อุปสงฺกมติ อปกสฺเสว กาย อปกสฺส จิตฺต นิจฺจนวโก กุเลส ุอปฺปคพฺโภติ  ฯ  
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                        อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        ป ฺจเม  ทิพฺพจกฺขุกาน  ยทิท  อนุรุทฺโธติ  ทิพฺพจกฺขุกาน  ยทิท อนุรุทธฺตฺเถโร 
อคฺโคติ  วทติ ฯ  ตสฺส  จิณฺณวสิตาย อคฺคภาโว เวทิตพฺโพ ฯ เถโร กิร โภชนปป ฺจมตฺต 
เปตฺวา  เสสกาล  อาโลก  วฑฺเฒตฺวา  ทิพฺพจกฺขุนา  สตฺเต โอโลเกนฺโตว  วิหรติ ฯ  อิติ 
อโหรตฺต  จิณฺณวสิตาย  เอส  ทิพฺพจกฺขุกาน  อคฺโค นาม ชาโต ฯ อปจ กปฺปสตสหสฺส 
ปฏ ิตภาเวน เสสทิพฺพจกฺขุกาน (๑) อคฺโคว ชาโต ฯ ตตฺร จสฺส ปุพฺพกมฺเม (๒) 
อยมนุปุพฺพีกถา 
        อยป หิ กุลปุตฺโต ปทุมุตฺตรสฺเสว ภควโต  กาเล  ปจฺฉาภตฺต  ธมฺมสฺสวนตฺถ  วิหาร 
คจฺฉนฺเตน  มหาชเนน  สทฺธึ  อคมาสิ ฯ  อย  ห ิ ตทา  อ ฺตโร  อปากฏนาโม  
อิสฺสรกุฏมฺพิโก  อโหสิ ฯ โส ทสพล วนฺทิตฺวา  ปริสปริยนฺเต  ิโต ธมฺมกถ สุณาติ ฯ 
สตฺถา เทสน ยถานุสนฺธึ ฆเฏตฺวา (๓)  เอก ทิพฺพจกฺขุก ภิกฺขุ เอตทคฺคฏาเน เปสิ ฯ 
        ตโต  กฏุมฺพิกสฺส  เอตทโหสิ  มหา  วตาย  ภิกฺขุ [๔]  เอว  สตฺถา  สย  ทิพฺพจกฺขุกาน  
อคฺคภาเว  (๕)  เปสิ ฯ  อโห  วตาหมฺป  อนาคเต อุปฺปชฺชนกพุทฺธสฺส สาสเน 
ทิพฺพจกฺขุกาน  อคฺโค 
# ๑. ม. ปตฺถติภาเวนเส ทิพฺพจกฺขุกาน  ฯ  ๒. ส.ี ปหกมฺเม  ฯ  ๓. สี. ยุ. ยถานุสนฺธึ 
คเหตฺวา  ฯ  ม. ยถานุสนฺธิก...  ฯ  ๔. สี. เอตฺถนฺตเร ยนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  ๕. ม. อคฺคฏาเน  ฯ  
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ภเวยฺยนฺติ จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา ปริสนฺตเร คนฺตฺวา สฺวาตนาย  ภควนฺต  ภิกฺขุสตสหสฺเสน 
สทฺธึ  นิมนฺเตตฺวา ปุนทิวเส พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  มหนฺต  
มยา  านนฺตร ปฏ ิตนฺติ เตเนว นิยาเมน อชฺช  สฺวาตนาย  (๑)  นิมนฺเตตฺวา 
สตฺตทิวสานิ  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  สปริวารสฺส ภควโต  อุตฺตมวตฺถานิ  ทตฺวา  ภควา 
นาห  อิม  สกฺการ  ทิพฺพสมฺปตฺติยา  น มนุสฺสสมปฺตฺติยา  วา  อตฺถาย  กโรมิ  ย  ปน 
ตุเมฺห อิโต สตฺตทิวสมตฺถเก ภิกฺขุ ทิพฺพจกฺขุกาน  อคฺคฏาเน  ปยิตฺถ  อหมฺป  
อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน โส  ภิกฺขุ  วิย  ทพฺิพจกฺขุกาน  อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ 
ปฏน กตฺวา สตฺถุ ปาทมูเล นิปชฺช ิฯ  สตฺถา (๒) อนาคเต โอโลเกตฺวา ตสฺส ปฏนาย 
สมิชฺฌนภาว ตฺวา เอวมาห อมฺโภ  ปรุิส  อนาคเต  กปฺปสตสหสฺสปริโยสาเน โคตโม 
นาม พุทฺโธ อุปฺปชฺชิสฺสติ ตสฺส  สาสเน  ตฺว  ทิพฺพจกฺขุกาน  อคฺโค  อนุรุทโฺธ  นาม  
ภวิสฺสสีติ ฯ  เอว ฺจ ปน วตฺวา ภตฺตานุโมทน กตฺวา วิหารเมว อคมาสิ ฯ 
        กฏุมฺพิโกป  ยาว  พุทฺโธ  ธรติ  ตาว  อวิชฺชหิตเมว  กลฺยาณกมฺม  กตฺวา ปรินิพฺพุเต 
สตฺถริ นฏิ ิเต สตฺตโยชนิเก สุวณฺณเจติเย ภิกฺขุสฆ อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต  กึ  ทพฺิพจกฺขุสฺส 
# ๑. ส.ี อชฺชตนาย  ฯ  ๒. ม. อนาคต  ฯ  
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ปริกมฺมนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  ทีป  ทาตุ  วฏฏติ อุปาสกาติ ฯ สาธุ  ภนฺเต  กริสฺสามีติ  สหสฺสทีปานเยว 
ตาว  ทีปรุกฺขาน  สหสฺส  กาเรสิ ตทนนฺตร  ตโต  ปริตฺตตเร  ตทนนฺตร  ตโต  ปริตฺตตเรติ 
อเนกสหสฺเส  ทีปรกฺุเข กาเรสิ ฯ เสสทีปา ปน อปรมิาณา อเหสุ   ฯ 
        เอว  ยาวชีว  กลฺยาณกมฺม  กตฺวา  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  สสรนฺโต กปปฺสตสหสฺส  
อติกฺกมิตฺวา  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  พาราณสิย  กุฏมฺพิกเคเห นิพฺพตฺติตฺวา  
ปรินิพฺพุเต  สตฺถริ  นิฏ ิเต  โยชนิเก  เจติเย  พหู  กสปาติโย การาเปตฺวา  สปฺปมณฺฑสฺส 
ปูเรตฺวา  มชฺเฌ  เอเกกงฺคุลนฺตริก  (๑) เปตฺวา  (๒) วฏฏโิย ปาเปตฺวา  (๒)  อุชฺชาเลตฺวา 
มุขวฏฏิโย  มุขวฏฏีสุ  (๓) ผุสาเปนฺโต  (๔)  เจติย ปริกฺขิปาเปตฺวา  อตฺตโน  สพฺพมหนฺต 
กสปาตึ  กาเรตฺวา  สปฺปมณฺฑสฺส  ปูเรตฺวา ตสฺสา  มุขวฏฏิย  สมนฺตโต  วฏฏิสหสฺส  
ชาลาเปตฺวา  มชฺฌฏาเน ถูปกปโลติกาย เวเตฺวา  ชาลาเปตฺวา กสปาตึ สีเสนาทาย 
(๕)  สพฺพรตฺตึ โยชนิก เจติย อนุปริยายิ ฯ เอวนฺเตนาป อตฺตภาเวน ยาวชีว กลฺยาณกมฺม 
กตฺวา เทวโลเก นิพฺพตฺโต ฯ 
        ปุน  อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ ตสฺมึเยว นคเร ทุคฺคตกุลสฺส 
# ๑. ม. ย.ุ เอเกก คุฬปณฺฑ เปตฺวา อุชฺชาเลตฺวา  ฯ  ๒. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. มขุวฏฏิยา มุขวฏฏึ  ฯ  ๔. สี. ฆสาเปนฺโต  ฯ  ๕. ส.ี ต ปาตึ สีเส เปตฺวา  ฯ  
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เคเห ปฏิสนฺธึ คณฺหิตฺวา ติณหารโก (๑) สุมนเสฏ ึ  นาม  นิสสฺาย  วสิ ฯ  อนฺนภาโรติสฺส 
นาม  อโหสิ ฯ โส ปน  สมุนเสฏ ี  เทวสิก  กปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน  เคหทฺวาเร 
มหาทาน  เทติ ฯ อเถกทิวส  อุปรฏิโ  นาม  ปจฺเจกพุทฺโธ  คนฺธมาทนปพฺพเต  
นิโรธสมาปตฺตึ สมาปนฺโน  ตโต วุฏาย อชฺช กสสฺ อนุคฺคห กาตุ  วฏฏตีติ วีมสิ ฯ 
ปจฺเจกพุทฺธา จ  นาม  ทุคฺคตานุกมฺปกา  โหนฺติ  โส  อชชฺ  มยา  อนฺนภารสฺส  อนุคฺคห 
กาตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  อิทานิ  อนฺนภาโร  อฏฏวิโต (๒) อตฺตโน เคห อาคมิสฺสตีติ 
ตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย คนฺธมาทนปพฺพตโต (๖) เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา คามทฺวาเรเยว 
อนฺนภารสฺส สมฺมุเข ปจฺจุฏาสิ ฯ 
        อนฺนภาโร  ปจฺเจกพุทฺธ  ตุจฺฉปตฺตหตฺถ  ทิสฺวา  ปจฺเจกพุทฺธ  อภิวาเทตฺวา อป 
ภนฺเต  ภิกฺข  ลภิตฺถาติ  ปจฺุฉิ ฯ  ลภิสฺสาม  มหาปุ ฺาติ ฯ  ภนฺเต  โถก อิเธว  โหถาติ 
เวเคน  คนฺตฺวา  อตฺตโน  เคเห  มาตุคาม  ปุจฺฉิ  ภทฺเท  มยฺห ปตภาคภตฺต  อตฺถิ  
นตฺถีติ ฯ  อตฺถิ  สามีติ ฯ โส ตโตว คนฺตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส หตฺถโต  ปตฺต  อาทาย  
อาคนฺตฺวา  ภทฺเท  มย  ปุรมิตฺตภาเว  กลฺยาณกมฺมสฺส อกตตฺตา  ภตึ (๓) ปจฺจาสึสมานา 
วิหราม  (๓) 
# ๑. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๒. สี. อฏวิโต  ฯ  ๓. สี. โภชน ปจฺจาสึสมานา วิจราม  ฯ 
ม. ภตฺตึ ปจฺจาสึสมานา วิหราม  ฯ  
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อมฺหาก  ทาตุกมฺยตาย สติ เทยฺยธมฺโม  น  โหติ  เทยฺยธมฺเม  สติ  ปฏิคฺคาหก  น  ลภาม 
อชฺช เม อุปรฏิปจฺเจกพุทฺโธว ทิฏโ ภาคภตฺต ฺจ อตฺถิ มยฺห ภาคภตฺต อิมสฺมึ ปตฺเต 
ปกฺขิปาหีติ ฯ 
        พฺยตฺตา  อิตฺถี  ยโต  มยฺห  สามิโก  ภาคภตฺต  เทติ  มยาป อิมสฺมึ ทาเน 
ภาคินิยา  ภวิตพฺพนฺติ  อตฺตโน  ภาคภตฺตมฺป  อุปรฏิปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปตฺเต 
ปติฏเปตฺวา  อทาสิ ฯ  อนฺนภาโร  ภตฺตปตฺต  อาหริตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  หตฺเถ 
เปตฺวา  ภนฺเต  เอวรูปา ทุชฺชีวิตา (๑) มุจฺจามาติ อาห ฯ เอว โหตุ มหาปุ ฺาติ ฯ 
โส  อตฺตโน  อุตฺตรสาฏก  เอกสฺมึ  ปเทเส  อตฺถริตฺวา  ภนฺเต  อิธ  นิสีทิตฺวา 
ปริภุ ฺชถาติ  อาห ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  นววิธ  ปาฏิกุลลฺ (๒) 
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปริภุ ฺชิ ฯ  ปริภุตฺตกาเล  อนฺนภาโร  ปตฺตโธวนอุทก  อทาสิ ฯ 
ปจฺเจกพุทฺโธ นิฏ ิตภตฺตกิจฺโจ 
                อิจฺฉิต ปฏ ิต ตุยฺห (๓)   ขิปปฺเมว (๔) สมิชฺฌตุ 
                สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา   จนฺโท ปนฺนรโส (๕) ยถา ฯ 
                อิจฺฉิต ปฏ ิต ตุยฺห    ขิปฺปเมว สมชิฺฌตุ 
                สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา   มณิ โชติรโส ยถาติ (๖) 
# ๑. ส.ี ทชฺุชวิีกา  ฯ  ๒. ม. ปาฏิกลฺุย  ฯ  ๓. ส.ี ตุมหฺ  ฯ  ๔. ส.ี ม. สพฺพเมว  ฯ  ๕. สี. ปณฺณรสี  
ฯ 
โปราณโปตฺถเก ปน ปณฺณรโสติ ทิสสฺติ  ฯ  ๖. สี. ม. อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ  
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อนุโมทน  กตฺวา  มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ 
        สุมนเสฏ ิสฺส  ฉตฺเต  อธิวฏา  เทวตา  อโห ทาน  ปรมทาน  อุปริฏเ  
สุปติฏ ิตนฺติ  ติกฺขตฺตุ   วตฺวา  สาธุการ  อทาสิ ฯ สมุนเสฏ ี  กึ  ตฺว  ม  เอตฺตก  กาล 
ทาน  ททมาน  น  ปสฺสสติี อาห ฯ นาห ตว  ทาเน  สาธุการ  เทมิ  อนฺนภาเรน  
อุปริฏปจฺเจกพุทฺธสฺส  ทนิฺนปณฺฑปาเต ปสีทิตฺวา สาธุการ เทมีติ ฯ 
        สุมนเสฏ ี  จินฺเตสิ  อจฺฉริย  วติท  อห  เอตฺตก  กาล  ทาน  เทนฺโต เทวตา  (๑) 
สาธุการ ทาเปตุ  นาสกฺขึ อย อนฺนภาโร ม นิสฺสาย วสนฺโต อนุรปูสฺส (๒) 
ปฏิคฺคาหกปุคฺคลสฺส  ลทฺธตฺตา  เอกปณฺฑปาตทาเนเนว  สาธุการ  ทาเปสิ  เอตสฺส 
อนุจฺฉวิก  ทตฺวา  เอต  ปณฺฑปาต  มม  สนฺตก  กาตุ   วฏฏตีติ  อนฺนภาร 
ปกฺโกสาเปตฺวา  อชฺช  ตยา  กสฺสจิ  กิ ฺจิ  ทาน (๓) ทินฺน อตฺถีติ (๓) ปุจฺฉิ ฯ  อาม 
อยฺย  อุปรฏิปจฺเจกพุทฺธสฺส  เม  อตฺตโน  ภาคภตฺต  ทินฺนนฺติ ฯ หนฺท โภ กหาปณ 
คณฺห (๔)  เอต  ปณฺฑปาต  มยฺห  เทหีติ ฯ  น  เทมิ  อยฺยาติ ฯ  โส  ยาว  สหสฺส วฑฺเฒสิ 
อนฺนภาโร  สหสฺเสนป  น  เทมีติ  อาห ฯ  โหตุ  โภ  ยทิ  ปณฺฑปาต น  เทสิ สหสฺส 
คณฺหิตฺวา  ปตฺตึ  เม  เทหีติ ฯ  เอตมฺป  ทาตุ   ยุตฺต  วา  น ยุตฺต วาติ น ชานามิ อยฺยมฺปน 
# ๑. ส.ี ม. เทวต  ฯ  ๒. ม. ยุ. สาธุรูปสสฺ  ฯ  ๓. ส.ี ทาน ทินฺนนฺติ  ฯ  ๔. ม. คณฺหิตฺวา  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 253 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๕๓ 
 
อุปริฏปจฺเจกพุทฺธ ปุจฺฉิตฺวา สเจ ทาตุ  ยุตฺต ภวิสฺสติ  ทสฺสามิ โน เจ น ทสสฺามีติ ฯ 
โส คนฺตฺวา (๑) ปจฺเจกพุทฺธ สมฺปาปุณิตฺวา ภนฺเต  สุมนเสฏ ี  มยฺห  สหสฺส  ทตฺวา 
ตุมฺหาก ทินฺนปณฺฑปาเต ปตฺตึ ยาจติ ทมฺมิ  น  ทมมฺีติ ฯ  อุปมนฺเต  ปณฺฑิต  กริสฺสามิ 
เสยฺยถาป  กลุสติเก  คาเม เอกสฺมึเยว  ฆเร  ทีโป (๒)  ชาเลยฺย เสสา อตฺตโน เตเลน 
วฏฏึ เตเมตฺวา ชาลาเปตฺวา คเณฺหยฺยย  ปุริมทีปสฺส  ปภา  อตฺถิ  นตฺถีติ ฯ  อติเรกตรา  
ภนฺเต ปภา  โหตีติ ฯ เอวเมว  ปณฺฑิต  อุลฺลุงฺกยาคุ  วา  โหตุ  กฏจฺฉุภิกฺขา  วา  อตฺตโน  
ปณฺฑปาเต ปเรส  ปตฺตึ  เทนฺตสฺส  สหสฺส  วา  สตสหสฺส  วา  ยตฺตกาน  (๓) เทติ  
ตตฺตกาน ปุ ฺ  วฑฺฒติ (๓) ตฺว  เทนโฺต  เอกเมว  ปณฺฑปาต  อทาสิ  สุมนเสฏ ิสฺส 
ปน ปตฺติยา ทินฺนาย เทฺว ปณฺฑปาตา โหนฺติ เอโก ตว เอโก ตสฺสาติ ฯ 
        โส  ปจฺเจกพุทฺธ  อภิวาเทตฺวา  สุมนเสฏ ิสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา ปณฺฑปาเต 
ปตฺตึ  คณฺห  สามีติ  อาห ฯ  หนฺท  กหาปณสหสฺส  คณฺหาติ ฯ  นาห  ปณฺฑปาต 
วิกฺกิณามิ  สทฺธาย  ปน  ตุมฺหาก  ปตฺตึ  เทมีติ ฯ  ตาต ตฺว มยฺห สทฺธาย ปตฺตึ เทสิ 
อหมฺปน  ตุยหฺ  คุณ  ปูเชนฺโต  อิม  สหสฺส  เทมิ  คณฺห 
# ๑. ม. ภวิสสฺติ ทสฺสามีติ คนฺตฺวา  ฯ  ๒. ม. ทีป  ฯ  ๓. ส.ี กตฺถจิ. ยตฺตก เทติ 
ตตฺตก วฑฺฒติ  ฯ  
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ตาตาติ ฯ  โส เอว  โหตูติ  สหสฺส  คณฺหิ ฯ  ตาต  ตุยฺห  สหสฺส  (๑) ลทฺธกาลโต  ปฏาย  
สหตฺถา กมฺมกรณกิจฺจ  นตฺถิ  วีถิย  ฆร คเหตฺวาว (๒) วส ฯ  สเจ เยน ตุยฺห อตฺโถ ต (๓) 
อหนฺเต  ทมฺมิ  อาหราเปตฺวา  คณฺหาติ ฯ 
        นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏ ิตปจฺเจกพุทฺธสฺส ทินฺนปณฺฑปาโต  นาม  ต  ทิวสเมว  
วิปาก  เทติ ฯ  ตสฺมา สุมนเสฏ ี  อ ฺทิวเส อนฺนภาร คเหตฺวา ราชกุล 
อคจฺฉนฺโตป (๔)  นตฺถิ  (๕)  ต ทิวส คเหตฺวาว คโต ฯ 
        อนฺนภารสฺส  ปุ ฺ  อาคมฺม  ราชา  เสฏ ึ  อโนโลเกตฺวา  อนฺนภารเมว โอโลเกสิ ฯ 
กึ  เทว  อิม ปุริส อติวิย โอโลเกสีติ ฯ อ ฺ ทิวส อทิฏปุพฺพตฺตา โอโลเกมีติ ฯ 
โอโลเกตพฺพยุตฺตโก เอส เทวาติ ฯ โก ปนสฺส โอโลเกตพฺพยุตฺตโก คุโณติ ฯ อชฺช 
อตฺตโน  ภาคภตฺต  สย  อภุ ฺชิตฺวา  อุปริฏปจฺเจกพุทฺธสฺส  ทนิฺนตฺตา มม หตฺถโต 
สหสฺส  ลภิ  เทวาติ ฯ  โก  นาม  เอโสติ ฯ  อนฺนภาโร  นาม  เทวาติ ฯ ตว  หตฺถโต 
ลทฺธตฺตา  มมาป  หตฺถโต  ลทฺธุ อรหติ อหมฺปสฺส ปูช กริสฺสามีติ [๖] วตฺวา 
สหสฺส อทาสิ ฯ  เอตสฺส  วสนเคห  ชานาถ  ภเณติ ฯ  สาธุ  
# ๑. สหสฺสสฺสาติ ยุตฺตตร  ฯ  ๒. ส.ี ม. มาเปตฺวา วส  ฯ  ๓. สี. ม. ต ม  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ อคจฺฉนฺโตป  ฯ  ๕. สี. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร วตฺวา สหสฺส 
อทาสีติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๕๕ 
 
เทวาติ ฯ  เต เอต เคหฏาน โสเธตฺวา (๑) กุทฺทาเลน อาหตาหตฏาเน 
ปงฺคลนิธิกุมฺภิโย (๒) คีวาย คีว  อาหจฺจ   ิตา  ทิสฺวา  ร ฺโ  อาโรจยึสุ ฯ  ราชา 
เตนหิ  คนฺตฺวา  ขนถาติ อาห ฯ  เตส  ขนนฺตาน  ขนนฺตาน  เหฏา  คจฺฉนฺติ ฯ ปุน 
คนฺตฺวา ร ฺโ อาโรจยึสุ ฯ ราชา  อนนฺภารสฺส  วจเนน  ขนถาติ  อาห ฯ  เต คนฺตฺวา 
อนฺนภารสฺส วจเนน  ขนึสุ ฯ  กุทฺทาเลน  อาหตาหตฏาเน  อหิจฺฉตฺตกมกุลานิ 
วิย กุมฺภิโย อุฏหึสุ ฯ เต ธน  อาหริตฺวา  ร ฺโ  สนฺติเก  ราสึ  อกสุ ฯ  ราชา  อมจฺเจ 
สนฺนิปาเตตฺวา อิมสฺมึ  นคเร กสฺส (๓) เอตฺตก ธน อตฺถีติ ปุจฺฉิ ฯ นตฺถิ กสฺสจิ 
เทวาติ ฯ เตนหิ อย อนฺนภาโร อิมสฺมึ นคเร ธนเสฏ ี นาม โหตูติ ฯ ตทิวสเมว 
เสฏ ิจฺฉตฺต ลภิ ฯ 
        โส  ตโต  ปฏาย  ยาวชีว กลฺยาณกมฺม กตฺวา ตโต จุโต เทวโลเก นิพฺพตฺโต ฯ 
ทีฆรตฺต  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อมฺหาก  สตฺถุ  อุปฺปชฺชนกาเล กปลวตฺถนุคเร 
อมิโตทนสฺส   สกฺกสฺส (๔)  เคเห  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  นามคหณทิวเสปสฺส  มนุสฺสา 
อนุรุทฺโธติ  นาม  อกสุ ฯ  มหานามสกฺกสฺส  กนิฏภาตา  สตฺถุ  จุลลฺปตุปุตฺโต 
ปรมสุขุมาโล  มหาปุ ฺโ  อโหสิ ฯ  สุวณฺณปาติยเยวสฺส ภตฺต อุปฺปชฺชิ ฯ อถสฺส 
มาตา เอกทิวส  มม 
# ๑. ม. โสเธนฺโต  ฯ  ๒. สี. ม. นิธิกุมภิฺโย  ฯ  ๓. ม. กสฺส อ ฺสฺส  ฯ 
# ๔. สี. อมิโตทนสกฺกสฺส  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๕๖ 
 
ปุตฺต  นตฺถีติ  ปท  ชานาเปสฺสามีติ  เอก  สุวณฺณปาตึ  (๑) อ ฺาย สุวณฺณปาติยา (๑)  
ปทหิตฺวา  ตุจฺฉกเยว  เปเสสิ อนฺตรามคฺเค เทวตา ทิพฺพปูเวหิ ปูเรสุ ฯ  เอว  
มหาปุ ฺโ  อโหสิ ฯ  ติณฺณ  อุตูน  อนุจฺฉวิเกสุ  ตีสุ  ปาสาเทสุ อลงฺกตนาฏกิตฺถีหิ 
ปริวุโต เทโว วิย สมฺปตฺตึ อนุภวิ ฯ 
        อมฺหากป  โพธิสตฺโต  ตสฺมึ  สมเย  ตุสิตปุรา  จวิตฺวา  สุทฺโธทนมหาราชสฺส 
อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  อนุกฺกเมน  วุฑฺฒิปฺปตฺโต 
เอกูนตึส  วสฺสานิ  อคารมชฺเฌ  วสิตฺวา  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  อนุกฺกเมน 
ปฏิวิทฺธสพฺพ ฺ ุตาโณ  โพธิมณฺเฑ  สตฺตสตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  อิสิปตเน  มิคทาเย 
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน  ปวตฺเตตฺวา  โลกานุคฺคห  กโรนฺโต  ราชคห  อาคมฺม ปุตฺโต เม 
ราชคห  อาคโตติ  สุตฺวา  คจฺฉถ  ภเณ  เม  ปุตฺต อาเนถาติ ปตรา ปหิเต 
สหสฺสสหสฺสปริวาเร  ทส  อมจฺเจ  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย ปพฺพาเชตฺวา กาฬุทายิตฺเถเรน 
จาริกคมน  อายาจิโต  ราชคหโต วีสติสหสฺสภิกฺขุปริวาโร นิกฺขมิตฺวา กปลวตฺถุปุร 
คนฺตฺวา  าติสมาคเม  อเนเกหิ อิทฺธิปาฏิหาริเยหิ สปฺปาฏิหาริย วิจิตฺตธมฺมเทสน 
กตฺวา  มหาชน  อมตปาน ปาเยตฺวา ทุติยทิวเส ปตฺตจีวรมาทาย นครทฺวาเร 
# ๑. ส.ี สุวณฺณถา อ ฺเน สุวณฺณถาเลน  ฯ  ๒. เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทาย อุปสมฺาเทตฺวาติ 
ยุตฺตตร  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๕๗ 
 
ตฺวา กึ  นุ  โข  กลุนคร  อาคมน  (๑)  สพฺพ ฺ ุพุทฺธาน  อาจิณฺณนฺติ อาวชฺชมาโน 
สปทาน ปณฺฑาย  จรณ  อาจิณฺณนฺติ  ตฺวา  สปทาน  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ปุตฺโต  เม (๒) 
ปณฺฑาย  จรตีติ  สุตฺวา  อาคตสฺส  ร ฺโ  ธมฺม  กเถตฺวา  เตน  สกนิเวสน 
ปเวเสตฺวา  กตสกฺการสมฺมาโน  ตตฺถ  กตฺตพฺพ  าติชนานุคฺคห  กตฺวา  ราหุลกุมาร 
ปพฺพาเชตฺวา  น  จิรสฺเสว  กปลวตฺถุปรุโต มลลฺรฏเ จาริก ฺจรมาโน อนุปยอมฺพวน 
อคมา  ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  สุทฺโธทนมหาราชา  สกฺยกุลานิ  (๓)  สนฺนิปาเตตฺวา  อาห สเจ 
มม  ปุตฺโต  อคาร  อชฺฌาวสิสฺส  ราชา  อภวิสฺส  จกฺกวตฺติ  สตฺตรตนสมนฺนาคโต ฯ 
นตฺตาป  เม  ราหุลกุมาโร  ขตฺติยคเณน  สทฺธ ึ ต  ปริวาเรตฺวา อจริสฺส ตุเมฺหป 
จ  เอตมตฺถ  ชานาถ ฯ  อิทานิ  ปน  เม  ปุตฺโต พุทโฺธ ชาโต ขตฺติยาวสฺส ปริวารา 
โหนฺตุ ฯ  ตุเมฺห  เอเกกกุลโต  เอเกก ทารก เทถาติ ฯ เอว วุตฺเต เอกปฺปหาเรเนว 
สหสฺสขตฺติยกุมารา  ปพฺพชึสุ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  มหานาโม  กุฏมพิฺกสฺส  สามโิก โหติ ฯ 
โส  อนรุุทฺธ  สกฺก  อุปสงฺกมิตฺวา  เอตทโวจ  เอตรหิ  ตาต  อนุรทฺุธ อภิ ฺาตา 
อภิ ฺาตา  สกฺยกุมารา  ภควนฺต  ปพฺพชิต อนุปพฺพชนฺติ อมฺหาก ฺจ กุลา (๔) นตฺถ ิ
โกจิ  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชโิต 
# ๑. ม. อาคตาน  ฯ  ๒. สี. เต  ฯ  ๓. สี. สากิยาน คณ  ฯ  ม. สากิยสน  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ อมฺหาก กุเล  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๕๘ 
 
เตนหิ  ตฺว  วา  ปพฺพช  อห  วา  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  โส  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ฆราวาเส  
รุจึ  อกตฺวา อตฺตสตฺตโม อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิโต ฯ ตสฺส ปพฺพชฺชานุกฺกโม 
สฆเภทกฺขนฺธเก (๑) อาคโตว ฯ 
        เอว  อนุปยอมฺพวน  คนฺตฺวา  ปพฺพชิ  เตสุ  (๒)  ตสฺมึเยว  อนฺโตวสฺเส 
ภทฺทิยตฺเถโร  อรหตฺต  ปาปุณิ อนุรุทฺธตฺเถโร ทิพฺพจกฺขุ นิพฺพตฺเตสิ เทวทตฺโต 
อฏ  สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตสิ อานนฺทตฺเถโร โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ภคุตฺเถโร จ 
กิมฺพิลตฺเถโร (๓) จ ปจฺฉา  อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ เตสมฺปน สพฺเพสป เถราน อตฺตโน 
อตฺตโน  อาคตฏาเน  ปุพฺพปฏนาภินีหาโร  อาคมิสฺสติ ฯ (๔) อย ปน อนุรทฺุธตฺเถโร 
ธมฺมเสนาปติสฺส  สนฺติเก  กมฺมฏาน คเหตฺวา เจติยรฏเ (๕) ปาจีนวสมิคทาย คนฺตฺวา 
สมณธมฺม  กโรนฺโต  สตฺต  มหาปุริสวิตกฺเก  วิตกฺเกสิ  อฏเม  กิลมติ ฯ  สตฺถา 
อนุรุทฺโธ อฏเม มหาปุริสวิตกฺเก กิลมตีติ ตฺวา ตสฺส สงฺกปฺป ปูเรสฺสามีติ 
ตตฺถ คนฺตฺวา  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน  อฏม  มหาปุริสวิตกฺก ปูเรตฺวา 
จตุปจฺจยสนฺโตสภาวนารามปฏิมณฺฑิต  มหาอริยวสปฏิปท  (๖)  กเถตฺวา  อากาเสน  
(๗)  อุปฺปติตฺวา  เภสกฬาวนเมว คโต ฯ 
# ๑. วิ. จุล. ๗/๓๓๘/๑๕๔  ฯ  ๒. ม. ยุ. ปพฺพชิเตสุ ปน เตสุ  ฯ  ๓. ม. กิมลิตฺเถโร  ฯ 
# ๔. สี. อาวิ  ภวิสฺสติ  ฯ  ๕. ปาลิยมฺปน เจตีติ ทิสฺสติ  ฯ  ๖. องฺ. อฏก. ๒๓/๒๑๐/๒๓๒  ฯ 
# ๗. ม. ยุ. อากาเส  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๕๙ 
 
        เถโร  ตถาคเต  คตมตฺเตเยว  เตวิชฺโช  มหาขีณาสโว  หุตฺวา  สตฺถา มยฺห 
มน  ชานิตฺวา  อาคนฺตฺวา  อฏม  มหาปุริสวิตกฺก  ปูเรตฺวา  อทาสิ  โส  จ  เม 
มโนรโถ  มตฺถก  ปตฺโตติ  พุทฺธาน  มธุรธมฺมเทสน  (๑)  อตฺตโน  จ ปฏิวิทฺธธมฺม 
อารพฺภ อิมา อุทานคาถา อภาสิ (๒)  
                มม สงฺกปฺปม ฺาย                        สตฺถา โลเก อนุตฺตโร 
                มโนมเยน กาเยน                                อิทฺธิยา อุปสงฺกมิ ฯ 
                ยถา (๓) เม อหุ สงฺกปฺโป                ตโต อุตฺตริ เทสยิ 
                นปิฺปป ฺจรโต พุทฺโธ                นิปฺปป ฺจมเทสยิ ฯ 
                ตสฺสาห ธมฺมม ฺาย                วิหาสึ สาสเน รโต 
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺโต (๔)    กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ (๕) 
        อถ  น อปรภาเค สตฺถา เชตวนมหาวิหาเร วิหรนฺโต มม สาสเน ทิพฺพจกฺขุกาน 
อนุรุทฺโธ อคฺโคติ อคฺคฏาเน เปสิ  ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ ธมฺมเทสน  ฯ  ๒. ส.ี อุทานคาถา อาห  ฯ  ๓. ม. ยทา  ฯ  ๔. ม. อนุปฺปตฺตา  ฯ 
# ๕. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๓/๓๙๒  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  หนา ๒๖๐ 
 
                                ภทฺทยิตฺเถรวตฺถุ 
        ฉฏเ  อุจฺจากุลิกานนฺติ  อุจฺเจ  กุเล  ชาตาน ฯ  ภทฺทิโยติ อนุรุทฺธตฺเถเรน  สทฺธ ึ 
นิกฺขนฺโต  สกฺยราชา ฯ  กาฬิโคธาย  ปตฺุโตติ  กาฬวณฺณา สา เทวี  โคธาติ  ปนสฺสา 
นาม ฯ  ตสฺมา  กาฬิโคธาติ วุจฺจติ ตสฺสา ปุตฺโตติ อตฺโถ ฯ กสมฺา  ปนาย  อุจฺจากุลิกาน  
อคฺโคติ  วุตฺโต  กึ ตโต อุจฺจากุลิกตรา นตฺถีติ อาม  นตฺถิ ฯ  ตสฺส  หิ  มาตา  สากิยานีน  
อนฺตเร  วเยน  สพฺพเชฏ ิกา โส เอว วา  (๑)  สากยิกุเล  สมฺปตฺต  รชฺช (๒)  ปหาย 
ปพฺพชิโต ฯ ตสฺมา อุจฺจากุลิกาน อคฺโคติ วุตฺโต ฯ  อปจ  ปุพฺเพ  ปฏนานุภาเวน  เอส 
อนุปฏิปาฏิยา ป ฺจชาติสตานิ ราชกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  รชฺช  กาเรสิเยว ฯ  โส  อิมินาป 
การเณน อุจฺจากุลิกาน อคฺโคติ วุตฺโต ฯ  ป ฺหากมฺเม  ปนสฺส  อยมนุปุพฺพิกถา  ฯ 
        อยมฺป  หิ อตีเต ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺโต  วุตฺตนเยเนว 
ธมฺมสฺสวนตฺถาย คโต ฯ  ตทิวส  สตฺถารา (๓)  เอก  ภิกฺขุ  อุจฺจากุลิกาน ภิกฺขูน 
อคฺคฏาเน ปต (๔) ทิสวฺา มยาป  ิ อนาคเต เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  อุจฺจากุลิกาน 
ภิกฺขูน อคฺเคน ภวิตุ  วฏฏตีติ ตถาคต นิมนฺเตตฺวา  สตฺตทิวสานิ  พุทฺธปฺปมุขสฺส  
ภิกฺขุสฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  ภนฺเต อห 
# ๑. ส.ี โสเยว จ  ฯ  ๒. ส.ี สมฺปตฺตรชชฺ  ฯ  ๓. ม. สตฺถาร  ฯ  ๔. ม. เปนตฺ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖๑ 
 
อิมสฺส  ทานสฺส  ผเลน  อ ฺ  สมฺปตฺตึ  น  อากงฺขามิ  อนาคเต  ปน เอกสฺส 
พุทฺธสฺส  สาสเน  อุจฺจากุลิกาน  ภิกฺขูน อคฺโค ภเวยฺยนฺติ ปฏยตฺิวา ปาทมูเล นิปชชฺิ ฯ  
        สตฺถา  อนาคต  โอโลเกนฺโต  สมชิฺฌนภาว  ทสิฺวา  สมิชฺฌสิฺสติ  เต  อิท 
กมฺม  อิโต  กปฺปสตสหสฺสาวสาเน  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  อุปปฺชฺชิสฺสติ ตฺว ตสฺส 
สาสเน อุจฺจากุลิกาน ภิกฺขูน อคฺโค ภวิสฺสสีติ พฺยากริตฺวา ภตฺตานุโมทน กตฺวา 
วิหาร  อคมาสิ ฯ  โสป  ต  พฺยากรณ  สุตฺวา  (๑)  อุจฺจากุลิกาน สวตฺตนิกกมฺม 
ปุจฺฉิตฺวา  ธมฺมาสนานิ  กาเรตฺวา  เตสุ  ปจฺจตฺถรณานิ  สนถฺราเปตฺวา ธมฺมวีชนิโย 
ธมฺมกถิกวตฺต  อุโปสถาคาเร  ปทีปเตลทานนฺติ  เอว  ยาวชีว  พหุวิธ กลฺยาณกมฺม 
กตฺวา  ตตฺถ  กาล  กตฺวา  (๒)  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ จ สสรนฺโต กสฺสปทสพลสฺส จ 
อมฺหาก ฺจ ภควโต อนฺตเร พาราณสิย กุฏมฺพิกสฺส ฆเร นิพฺพตฺโต ฯ 
        เตน  จ  สมเยน  สมพฺหุลา  ปจฺเจกพุทฺธา  คนฺธมาทนปพฺพตา  อาคมฺม 
พาราณสิย  คงฺคาย  นทีตีเร  (๓)  ผาสุกฏาเน นิสีทิตฺวา ปณฺฑปาต ปริภุ ฺชนฺติ 
โส  กุฏมฺพิโก  เตส  นิพทฺธเมว  ตสฺมึ  าเน ต (๔) ภตฺตวิสฺสคฺคกรณ ตฺวา อฏ 
ปาสาณผลกานิ  อตฺถริตฺวา  ยาวชีว  ปจฺเจกพุทฺเธ  อุปฏหิ ฯ  
# ๑. ม. ลภิตฺวา  ฯ  ๒. ม. ยุ. ภาลกโต  ฯ  ๓. ม. ย.ุ ตีเร  ฯ  ๔. ม. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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อเถก  พุทฺธนฺตร เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กปลวตฺถุนคเร 
ขตฺติยกุเล นิพฺพตฺติ ฯ  นามคหณทิวเส  จสฺส  ภทฺทิยกุมาโรติ  นาม อกสุ ฯ โส 
ปุ ฺ (๑) อาคมฺม เหฏา  อนุรุทฺธสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว  ฉนฺน  ขตฺติยาน  อพฺภนฺตโร 
หุตฺวา สตฺถริ อนุปยอมฺพวเน  วิหรนฺเต  สตฺถุ  สนติฺเก  ปพฺพชตฺิวา  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ อถ สตฺถา อปรภาเค  เชตวนมหาวิหาเร  วิหรนฺโต มม สาสเน อุจฺจากุลิกาน 
กาฬิโคธาย ปุตฺโต ภทฺทิยตฺเถโร (๒) อคฺโคติ อคฺคฏาเน เปสี  ฯ 
 
                ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ 
        สตฺตเม  ม ฺชุสฺสรานนฺติ  มธุรสราน ฯ  ลกุณฺฏกภทฺทิโยติ  (๓) อุพฺเพเธน รสฺโส 
นาเมน  ภทฺทิโย ฯ  ตสฺสาป  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปพฺุพิกถา  ฯ 
        อยป  ห ิ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล   หสวตีนคเร   มหาโภคกุเล   นิพฺพตฺโต  วุตฺตนเยเนว 
ธมฺมสสฺวนตฺถาย  วิหาร  คโต ฯ  ตสฺม ึ สมเย  สตฺถารา  (๔)  เอก ม ฺชุสฺสร ภิกฺขุ 
เอตทคฺเค  ปต  (๕) ทิสวฺา อโห วตาหมฺป อนาคเต อย ภิกฺขุ วิย เอกสฺส พุทฺธสฺส 
สาสเน  ม ฺชุสฺสราน  ภิกฺขูน  อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  จิตฺต 
# ๑. ม. วย  ฯ  ๒. ภทฺทโยติ ยุตฺตตร  ฯ  ๓. ม. ลกุณฺฑกภทฺทิโยติ  ฯ  ๔. ม. ยุ. สตุถาร  ฯ 
# ๕. ม. ย.ุ เปนฺต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖๓ 
 
อุปฺปาเทตฺวา สตฺถาร นิมนเฺตตฺวา  สตฺตทิวสานิ  พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส 
มหาทาน ทตฺวา ภนฺเต อห อิมสฺส  ทานสฺส  ผเลน  อ ฺ  สมฺปตฺตึ  น  อากงฺขามิ 
อนาคเต ปน เอกสฺส พุทฺธสฺส สาสเน  ม ฺชุสฺสราน  ภิกฺขูน  อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  
ปฏยิตฺวา  สตฺถุ  ปาทมูเล นิปชชฺิ ฯ  สตฺถา  อนาคต  โอโลเกตฺวา  (๑)  สมิชฌฺนภาว 
ทิสฺวา  สมิชฌฺิสฺสติ เต อิท กมฺม อิโต  กปฺปสตสหสฺสาวสาเน  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตฺว  ตสฺส สาสเน ม ฺชุสฺสราน ภิกฺขูน อคฺโค ภวิสฺสสีติ พฺยากริตฺวา 
วิหาร อคมาสิ ฯ 
        โสป  ต  พฺยากรณ  ลภิตฺวา  ยาวชีว  กลฺยาณกมฺม  กตฺวา  ตตฺถ (๒) กาลกโต 
เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  สสรนฺโต วิปสสฺิสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล จิตฺตปตฺตโกกิโล นาม 
หุตฺวา  เขเม  มิคทาเย  วสนฺโต  เอกทิวส หิมวนฺต คนฺตฺวา มธุรอมฺพผล (๓) ตุณฺเฑน 
คเหตฺวา  อาคจฺฉนฺโต ภิกฺขุสฆปริวุต สตฺถาร ทิสฺวา วนฺทิตฺวา (๔) จินฺเตสิ อห 
อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  ริตฺตโก  ตถาคต ปสฺสามิ อชฺช ปน เม อิม อมฺพปกฺก ปุตฺตกาน 
อตฺถาย  อาภต ฯ  เตส  อ ฺมฺป  อาหริตฺวา  ทสฺสามิ  อิมมฺปน  ทสพลสฺส  ทาตุ  
วฏฏตีติ  โอตริตฺวา  อากาเส  จรติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส 
# ๑. ม. ย.ุ โอโลเกนฺโต  ฯ  ๒. ม. ย.ุ ตโต  ฯ  ๓. ม. ย.ุ มธุร อมฺพผล  ฯ  ๔. ม. ย.ุ อย 
ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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จิตฺต  ตฺวา  อโสกตฺเถร นาม  อุปฏาก  โอโลเกติ  โส ปตฺต นีหริตฺวา สตฺถุ  
หตฺเถ เปสิ ฯ โส โกกโิล ทสพลสฺส  ปตฺเต  อมฺพปกฺก  ปติฏาเปสิ ฯ  สตฺถา ตตฺเถว 
นิสีทิตฺวา ต ปริภุ ฺชิ ฯ โกกิโล  ปสนนฺจิตฺโต  ปุนปฺปุน  ทสพลสฺส  คุเณ  อาวชฺเชตฺวา 
ทสพล  วนฺทตฺิวา อตฺตโน  กุลาวก  คนฺตฺวา  สตฺตาห ปติสุเขน วีตินาเมสิ ฯ เอตฺตก 
ตสฺมึ อตฺตภาเว กลฺยาณกมฺม กต (๑) อิมินา กมฺเมน (๒) สโร มธโุร อโหสิ ฯ 
        กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  ปน  เจติเย  อารทฺเธ  ก ึ ปมาณ  กโรม สตฺต 
โยชนปฺปมาณ ฯ  อติมหนฺต  เอว  (๓)  ฉโยชน  กโรม.  อิทมฺป  อติมหนฺต ป ฺจโยชน  
กโรม  จตุโยชน  กโรม  ติโยชน  ทฺวิโยชนนฺติ  วุตฺเต  อย  ตทา เชฏวฑฺฒกี  หุตฺวา 
เอถ  โภ  อนาคเต สุขปฏิชคฺคิย กาตุ  วฏฏตีติ วตฺวา รชฺชช อาทาย  ปริกฺขิปนฺโต 
คาวุตมตฺถเก  ตฺวา  เอเกก  มุข  คาวุต  คาวุต โหตุ  เจติย  โยชนาวฏฏ  
โยชนุพฺเพธ ภวิสฺสตีติ อาห ฯ เต ตสฺส วจเนน (๔) อฏสุ อิติ อปฺปมาณสฺส  พุทฺธสฺส  
ปมาณ  อกาสีติ ฯ  เตน  กมฺเมน  นิพฺพตฺตฏาเน  (๕) อ ฺเหิ หีนปฺปมาโณ (๖)  อโหสิ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๒. สี. ยุ. อิมินา ปุ ฺกมฺเมน  ฯ  ม. อิมินาสฺสกมฺเมน  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. เอต  ฯ  ๔. ม. ย.ุ วจเน  ฯ  ๕. ม. ย.ุ นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  ฯ 
# ๖. ม. ยุ. หีนตรปฺปมาโณ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๖๕ 
 
        โส  อมหฺาก  สตฺถุ  กาเล  สาวตฺถิย  มหาโภคกุเล นิพฺพตฺติ ฯ ภทฺทิโยติสฺส นาม 
อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  สตฺถริ  เชตวเน  มหาวิหาเร  ปฏิวสนฺเต  วิหาร  คนฺตฺวา 
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา 
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อถ  น สตฺถา อปรภาเค อริยคณมชฺเฌ 
นิสินฺโน ม ฺชุสฺสราน ภิกขฺูน อคฺคฏาเน เปส  ฯ 
 
                ปณฺโฑลภารทฺวาชตฺเถรวตฺถ ุ
        อฏเม  สีหนาทิกานนฺติ  สีหนาท  นทนฺตาน ฯ  ยทิท ปณฺโฑลภารทฺวาโช 
อคฺโค  (๑) โส กิร อรหตฺตปฺปตฺตทิวเส อปาปุรณ (๒) อาทาย วิหาเรน วิหาร ปริเวเณน 
ปริเวณ  คนฺตฺวา  ยสฺส  มคฺเค วา ผเล วา กงฺขา อตฺถิ โส ม ปุจฺฉตูติ สีหนาท นทนฺโต 
วิจริ ฯ  พุทฺธาน  ปุรโต ตฺวา อิมสฺมึ ภนฺเต สาสเน กตฺตพฺพกิจฺจ มยฺห มตฺถก (๓) 
ปตฺตนฺติ สีหนาท นทติ ฯ  ตสฺมา สีหนาทิกาน อคฺโค นาม ชาโต ฯ ป ฺหากมฺเม ปนสฺส 
อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อย กิร ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  ปพฺพตปาเท  สีหโยนิย  
# ๑. ม. ปณฺโฑลภารทฺวาโชติ  ฯ  ย.ุ ปณฺโฑลภารทฺวาโช อคฺโคติ  ฯ  ๒. ม. ยุ. อวาปุรณ  ฯ 
# ๓. ส.ี มยุห มตฺถก  ฯ  
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นิพฺพตฺโต ฯ  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนฺโต  ตสฺส เหตุสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  
สาวตฺถิย  (๑) ปณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต สีเห โคจราย ปกฺกนฺเต ตสฺส นิวาสนคุห  (๒) 
ปวิสิตฺวา อากาเสน ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา นิโรธ สมาปชฺชิตฺวา นิสทีิ ฯ  สีโห โคจร 
ลภิตฺวา นิวตฺโต คุหาทฺวาเร  ิโต อนฺโตคุหาย ทสพล นิสินฺน ทิสฺวา  มม  วสนฏาน 
อาคนฺตฺวา อ ฺโ สตฺโต นิสีทิตุ  สมตฺโถ นาม นตฺถิ มหนฺโต วตาย  ปุริโส  โย  
อนฺโตคุหาย  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา นิสินฺโน ฯ สรีรปฺปภาปสฺส สมนฺตา  ปตฺถริตฺวา  (๓) 
คตา  มยา  เอวรูป  อจฺฉริย  อทิฏปุพฺพ ฯ อย ปุริโส อิมสฺมึ  โลเก  ปชูนียาน  (๔) อคฺโค 
ภวิสฺสตีติ  (๕)  มยาปสฺส  ยถาสตฺติ  ยถาพล สกฺการ  กาตุ   วฏฏตีติ  ชลชถลชานิ  
นานากุสุมานิ  อาหริตฺวา  ภูมิโต  ยาว นิสินฺนปลฺลงฺกฏานา  ปุปฺผาสน  ปตฺถริตฺวา (๖) 
สพฺพรตฺตึ  สมฺมุขฏาเน  ตถาคต นมสฺสมาโน  อฏาสิ ฯ  ปุนทวิเส  ปุราณปุปฺผานิ 
อปเนตฺวา  นวปุปฺเผหิ  อาสน ปตฺถร ิฯ (๗) 
        เอเตเนว  นิยาเมน  สตฺตทิวสานิ  ปุปฺผาสน  ป ฺาเปตฺวา  พลวปติโสมนสฺส 
นิพฺพตฺเตตฺวา  คุหาทฺวาเร  อารกฺข  คณฺหาติ ฯ  สตฺตเม  ทิวเส  สตฺถา  นิโรธโต 
วุฏาย  คุหาทฺวาเร  อฏาสิ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ หสวติย  ฯ  ๒. ม. ยุ. วสนคุห  ฯ  ๓. ม. ยุ. ผริตฺวา  ฯ  ๔. ม. ย.ุ ปชูเนยฺยาน  ฯ 
# ๕. ม. ย.ุ อิติสทฺโท นตฺถิ  ฯ  ๖. ม. ย.ุ สนถฺริตฺวา  ฯ  ๗. ม. ย.ุ สนฺถริ  ฯ  
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สีโหป  มิคราชา ตถาคต ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ กตฺวา  จตูสุ  าเนสุ  วนฺทิตฺวา 
อปกฺกมิตฺวา  (๑) อฏาสิ ฯ  สตฺถา วฏฏิสฺสติ เอตฺตโก อุปนิสฺสโย เอตสฺสาติ เวหาส 
อพฺภุคฺคนฺตฺวา วิหารเมว คโต ฯ 
        โสป  สโีห  พุทฺธวิปปฺโยเคน  (๒)  ทุกฺขิโต  กาล  กตฺวา  หสวตีนคเร 
มหาสาลกุเล  (๓)  ปฏิสนธฺึ  คณฺหิตฺวา  วยปฺปตฺโต เอกทิวส นครวาสีหิ สทฺธึ วิหาร 
คนฺตฺวา  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  (๔)  [๕] วุตฺตนเยเนว สตฺตาห  มหาทาน ปวตฺเตตฺวา 
[๖] ดตถ กาลกโต เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปปาเท ราชคหนคเร 
พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติ ฯ  นาเมน  ภารทฺวาโช  นาม  อโหสิ ฯ 
        โส  วยปฺปตฺโต  ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  ป ฺจมาณวกสตาน  มนฺเต  วาเจนฺโต  
วิจรติ ฯ โส อตฺตโน เชฏกภาเวน  นิมนฺตนฏาเนสุ  สพฺเพส  ภิกฺข  สยเมว  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  
เอโส กิร อีสก โลลธาตุโก อโหสิ ฯ  โส  เตหิ มาณเวหิ สทฺธึ กุหึ กุหึ ยาคุภตฺตขชฺชกานิ 
(๗) ปริเยสมาโน จรติ ฯ โส  
# ๑. ม. ย.ุ ปฏิกฺกมิตฺวา  ฯ  ๒. ม. ยุ. พุทฺธวิโยเคน  ฯ  ๓. ส.ี มหาโภคกุเล  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ สณุนฺโต  ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร สตฺถาร เอก ภิกฺขุ สีหนาทิกาน อคฺคฏาน 
เปนฺต ทิสฺวาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๖. ม. เอตฺถนฺตเร สตฺถารา สมิชฺฌนภาว ทิสฺวา พฺยากโต 
ยาวชีว กุสล กตฺวาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๗. ม. ยุ. ยาคุภตฺตขชฺชกาเนว  ฯ  
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คตคตฏาเน  ปณฺฑเมว  ปฏิมาเนนฺโต  จรตีติ  ปณฺโฑลภารทฺวาโชเตฺวว (๑) นาม 
ป ฺายติ ฯ 
        โส  เอกทิวส  สตฺถร ิ ราชคหมนุปฺปตฺเต  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ 
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อรหตฺต  ปตฺตเวลายเมว 
อปาปุรณ  อาทาย  วิหาเรน  วิหาร  ปรเิวเณน  ปริเวณ  คนฺตฺวา  ยสฺส  มคฺเค 
วา  ผเล  วา  กงฺขา  อตฺถิ  โส  ม  ปุจฺฉตูติ  สีหนาท  นทนฺโต  วิจริ ฯ  โส 
เอกทิวส  ราชคหเสฏ ินา  (๒)  เวฬุปรมฺปราย  อุสสฺาเปตฺวา  อากาเส  ลคฺคิต 
ชยกุสุมวณฺณ  (๓) จนฺทนสารปตฺต อิทฺธิยา อาทาย สาธุการ ททนฺเตน มหาชเนน ปริวุโต 
วิหาร  คนฺตฺวา  (๔)  ตถาคตสฺส  หตฺเถ  เปสิ ฯ  สตฺถา  ชานนฺโตว  ปฏิปุจฺฉิ กโุต 
เต  ภารทฺวาช  อย  ปตฺโต  ลทฺโธติ ฯ  โส  ลทฺธการณ  กเถสิ ฯ  สตฺถา  ตฺว 
เอวรูป  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  (๕)  มหาชนสฺส  ทสฺเสสิ  อกตฺตพฺพ  ตยา  กตนฺติ 
อเนกปริยาเยน  วิครหิตฺวา น ภิกฺขเว คิหีน อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อิทฺธิปาฏิหาริย 
ทสฺเสตพฺพ โย ทสฺเสยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ  สิกฺขาปท ป ฺาเปสิ ฯ 
        อถ  ภิกขฺุสฆมชฺเฌ  กถา  อุทปาทิ  สีหนาทิยตฺเถโร  อรหตฺต  ปตฺตทิวเส 
ภิกฺขุสฆมชฺเฌ  ยสฺส  มคฺเค  วา  ผเล  
# ๑. ม. ปณฺโฑลภารทฺวาโชเตว  ฯ  ๒. กตฺถจิ.  ราชคหเสฏ ิโน  ฯ  
# ๓. ม. ยุ. ชยสุมนวณฺณ  ฯ ๔. ม. ยุ. อาคนฺตฺวา  ฯ  ๕. สี. อุตฺตมสารธมฺม  ฯ  
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วา กงฺขา อตฺถิ โส ม ปุจฺฉตูติ กเถสิ ฯ พุทฺธานมฺป  สมฺมุเข  อตฺตโน  อรหตฺตปฺปตฺตึ  
กเถสิ อ ฺเ สาวกา ตุณฺหี อเหสุ   ฯ อตฺตโน  สีหนาทิกภาเวเนว  มหาชนสฺส  ปสาท  
ชเนตฺวา  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  จนฺทนสารปตฺต ฺจ  คณฺหีติ ฯ  เต  ภิกฺขู  อิเม  ตโยป  
คุเณ  เอกโต  กตฺวา  สตฺถุ กถยึสุ ฯ  พุทธฺา จ นาม ครหิตพฺพยุตฺตเก (๑) ครหนฺติ 
ปสสิตพฺพยุตฺตเก (๒) ปสสนฺติ  อิมสฺม ึ าเน เถรสฺส ปสสิตพฺพยุตฺตกเมว อคฺค (๓) 
คเหตฺวา ติณฺณ โข ปน ภิกฺขเว อินฺทฺริยาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ภารทฺวาโช 
ภิกฺขุ  อ ฺ  พฺยากาสิ ขีณา ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ 
ปชานามติ ฯ กตเมส ติณฺณ  สตินฺทฺริยสฺส  สมาธินทฺฺริยสฺส  ป ฺ ินฺทฺริยสฺส ฯ  อิเมส 
โข  ภิกฺขเว ติณฺณ  อินฺทฺริยาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ภารทฺวาโช  ภิกฺขุ อ ฺ 
พฺยากาสิ ขีณา  ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร อิตฺถตฺตายาติ ปชานามีติ (๔) 
เถร ปสสิตฺวา สีหนาทิกาน ภิกฺขูน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ ครหิตพฺพยุตฺตก  ฯ  ๒. ม. ยุ. ปสสิตพฺพยุตฺตก  ฯ  ๓. สี. ม. ยุ. องค  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ปชานามีติ  ฯ  
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                มนฺตานีปุตฺตปุณฺณตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        นวเม  ปุณฺโณ  มนตฺานิปุตฺโตติ  นาเมน  ปุณฺโณ  มนฺตานิพฺราหฺมณิยา  ปน  โส 
ปุตฺโต ฯ (๑)  ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพิกถา  ฯ 
        อย  กริ ปทุมุตฺตรทสพลสฺส  อุปฺปตฺติโต  ปุเรตรเมว  หสวตีนคเร  
พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  นามคหณทิวเส  โคตโมติ  นาม  อกสุ ฯ  โส 
วยปฺปตฺโต  ตโย เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  สพฺพสิปฺเปสุ  โกวิโท  หตฺุวา  
ป ฺจมาณวกสตปริวาโร วิจรนฺโต ตโยป  เวเท  โอโลเกตฺวา โมกฺขธมฺม อทิสฺวา (๒) 
อิท เวทตฺตย นาม กทฺทลกิฺขนฺโธ วิย  พหิมฏ  อนฺโตนิสฺสาร  อิม คเหตฺวา วิจรณ 
ถุสโภชนสทิส (๓) โหติ กึ เม อิมินา  สิปฺเปนาติ  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  พฺรหฺมวิหาเร 
นิพฺพตฺเตตฺวา อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลกุปโค (๔) ภวิสฺสามีติ (๕) ป ฺจหิ มาณวกสเตหิ 
สทฺธึ ปพฺพตปาท คนฺตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพช ิฯ  ตสฺส  ปริวารานิ อฏารส 
ชฏลิสหสฺสานิ อเหสุ   ฯ โส ป ฺจ  อภิ ฺา  อฏ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา เตสมฺป 
กสิณปริกมฺม อาจิกฺขิ ฯ เต ตสฺส โอวาเท ตฺวา สพฺเพป ป ฺจ อภิ ฺา 
# ๑. ม. ย.ุ ปตฺุโตติ น  ๒. สี. คเวสนฺโต  ฯ  ๓. ส.ี ม. ยุ. ถุสโกฏฏนสทิส  ฯ 
กตฺถจิ. ถุสโกฏสทิส  ฯ  ๔. ม. ยุ. พฺรหฺมโลกูปปนโฺน  ฯ  ๕. ส.ี พฺรหฺมโลก 
กมฺเปนฺโต คมิสฺสามีติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๑ 
 
อฏ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตสุ ฯ 
        อทฺธาเน  อติกฺกนฺเต  ตสฺส  โคตมตาปสสฺส  มหลฺลกกาเล  ปทุมุตฺตรทสพโล 
ปรมาภิสมฺโพธึ (๑) ปตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  ภิกฺขุสตสหสฺสปริวาโร  หสวตีนคร 
อุปนิสฺสาย  วิหาสิ ฯ  โส  เอกทิวส  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนฺโต  โคตมตาปสสฺส 
ปริสาย  อรหตฺตุปนิสฺสย  โคตมตาปสสฺส  จ  อห  อนาคเต  อุปฺปชฺชนกพุทฺธสฺส 
สาสเน  ธมฺมกถิกภิกฺขูน  อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  ปฏนภาว ฺจ  ทิสฺวา  ปาโตว 
สรีรปฏชิคฺคน  กตฺวา  อตฺตโน  ปตฺตจีวร  สยเมว  คเหตฺวา  อ ฺาตกเวเสน 
โคตมตาปสสฺส  อนฺเตวาสิเกสุ  วนมูลผลาผลตฺถาย  คเตสุ  คนฺตฺวา  โคตมสฺส 
ปณฺณสาลาทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  โคตโม  พุทฺธาน อุปฺปนฺนภาว อชานนฺโตป ทูรโตว ทสพล 
ทิสฺวา  อย  ปรุิโส โลกคฺโค (๒) มุตฺโต หุตฺวา ป ฺายติ ยถา อสฺส สรีรนิปฺผตฺติ 
เยหิ  จกฺกลกขฺเณหิ  (๓)  สมนฺนาคโต  อคารมชฺเฌ วา ติฏนฺโต จกฺกวตฺติราชา โหติ 
ปพฺพชนฺโต  วา  วิวฏฏจฺฉโท  สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ  โหตีติ  ตฺวา  ปมทสฺสเนเนว 
ทสพล  อภิวาเทตฺวา  อิโต  เอถ  ภควาติ  พุทฺธาสน  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ 
ตถาคโต โคตมสฺส ธมฺม เทสยมาโน นิสีทิ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  เต  ชฏลิา  ปณีตปณีต  วนมูลผลาผล  อาจริยสสฺ  ทตฺวา  เสสก 
ปริภุ ฺชิสฺสามาติ  อาคจฺฉนฺตา  ทสพล 
# ๑. ม. ย.ุ ปมาภิสมฺโพธึ  ฯ  ๒. ม. ยุ. โลกโต  ฯ  ๓. ม. ย.ุ เยหิ จ ลกฺขเณหิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๗๒ 
 
อุจฺจาสเน  อาจริย ปน นีจาสเน นิสินฺน ทิสฺวา [๑] ปสฺสถ มย อิมสฺมึ โลเก อมฺหาก 
อาจริเยน อุตฺตริตโร นตฺถติ วิจราม อิทานิ  ปน  โน  อาจริย  นีจาสเน  นิสีทาเปตฺวา 
อุจฺจาสเน นิสินฺนโก  เอโกว ป ฺายติ  มหนฺโต  วตาย  ปุริโส  ภวิสฺสตีติ  ปฏกานิ  
คเหตฺวา  อาคจฺฉนฺติ ฯ โคตมตาปโส  อิเม  ม  ทสพลสฺส  สนฺติเก  วนฺเทยฺยุนฺติ  ภีโต 
[๒] ทูรโต อาห ตาตา มา  ม  วนฺทิตฺถ  สเทวเก  โลเก  อคฺคปุคฺคโล  สพฺเพส  
วนฺทนารโห ปุริโส  อิธ นสิินฺโน  เอต  วนฺทถาติ ฯ  ตาปสา  น  อชานิตฺวา อาจริโย 
กเถสีติ (๓) สพฺเพว ตถาคตสฺส  ปาเท  วนฺทึสุ ฯ  ตาตา  อมฺหาก  อ ฺ  ทสพลสฺส 
ทาตพฺพยุตฺต  โภชน นตฺถิ  อิม  วนมูลผลาผล  ทสฺสามาติ  ปณีตปณีต  พุทฺธาน  ปตฺเต 
ปติฏาเปสิ ฯ สตฺถา  วนมูลผลาผล  ปริภุ ฺชิ ฯ ตทนนฺตร ตาปโสป สทฺธึ อนฺเตวาสิเกหิ 
ปริภุ ฺชิ สตฺถา  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  เทฺว อคฺคสาวกา ภิกฺขุสตสหสฺส คเหตฺวา อาคจฺฉนฺตูติ 
จินฺเตสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  อคฺคสาวโก  มหาวิมลตฺเถโร  (๔)  กห นุ โข สตฺถา คโตติ 
อาวชฺเชนฺโต  สตฺถา  อมฺหาก  อาคมน  ปจฺจาสึสตีติ  ภิกฺขุสตสหสฺส  คเหตฺวา 
สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา นมสฺสมาโน อฏาสิ ฯ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ปสฺสถาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ทูรโตติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. กเถสฺสตีติ  ฯ  ๔. ส.ี ยุ. มหาเทวลตฺเถโร  ฯ  ม. มหาเทวตฺเถโร  ฯ 
กตฺถจิ.  มหาเทวิลตฺเถโร  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๓ 
 
        ตาปโส  (๑)  อนฺเตวาสิเก อาห ตาตา อมฺหาก อ ฺโ สกฺกาโร นตฺถิ ภิกขฺุสโฆ 
ทุกฺเขน  (๒)   ิโต ฯ  พุทธฺปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส  ปุปฺผาสน  ป ฺาเปสฺสาม 
ชลชถลชปุปผฺานิ  อาหรถาติ ฯ  เต  ตาวเทว ปพฺพตปาทโต วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ ปุปฺผานิ 
อิทฺธิยา อาหริตฺวา สาริปุตฺตตฺเถรสฺส วตฺถุมฺหิ วุตฺตนเยเนว อาสนานิ ป ฺาปยึสุ ฯ 
นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชนมฺป ฉตฺตธารณมฺป สพฺพ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ 
        สตฺถา  สตฺตเม  ทิวเส  นิโรธโต  วุฏาย  ปริวาเรตฺวา   ิเต  ตาปเส ทิสฺวา 
ธมฺมกถิกภาเว  เอตทคฺคปฺปตฺต  สาวก  อามนฺเตสิ  อิมินา  ภิกฺขุ  อิสิคเณน 
มหาสกฺกาโร  (๓)  กโต  เอเตส  ปุปฺผาสนานุโมทน  กโรหีติ ฯ  โส  สตฺถุ  วจน 
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตีณิ  ปฏกานิ  สมฺมสิตฺวา  อนุโมทน อกาสิ ฯ ตสฺส เทสนาปริโยสาเน 
สตฺถา  สย  พฺรหฺมโฆส  นิจฺฉาเรตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาปรโิยสาเน  เปตฺวา 
โคตมตาปส เสสา อฏารส สหสฺสชฏลิา อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ 
        โคตโม  ปน  เตนตฺตภาเวน  ปฏิเวธ  กาตุ   อสกฺโกนฺโต  ภควนฺต อาห ภควา 
เยน  ภิกฺขุนา  ปม  ธมฺโม  เทสิโต  โก  นามาย  ตุมฺหาก สาสเนติ ฯ อย โคตม 
มยฺห  สาสเน  ธมฺมกถิกาน  อคฺโคติ ฯ  อหมฺป  ภนฺเต  อิมสฺส  สตฺตทิวสานิ 
# ๑. ม. ย.ุ โคตโม  ฯ  ๒. สี. ทุกฺข  ฯ  ๓. ส.ี พุทฺธสกฺกาโร  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๔ 
 
กตสฺส อธิการสฺส  ผเลน  อย  ภิกฺขุ  วิย  อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสสฺ  สาสเน ธมฺมกถิกาน 
อคฺโค ภเวยฺยนฺติ ปฏน กตฺวา ปาทมูเล นิปชชฺิ ฯ 
        สตฺถา  อนาคต  โอโลเกตฺวา  อนนฺตราเยนสฺส  ปฏนาย  สมิชฺฌนภาว  ตฺวา 
อนาคเต  กปฺปสตสหสฺสาวสาเน  โคตโม  นาม พุทโฺธ อุปฺปชชฺสิฺสติ ตฺว ตสฺส สาสเน 
ธมฺมกถิกาน  อคฺโค  ภวิสสฺสีติ  พฺยากริตฺวา  เต  อรหตฺต  ปตฺเต  ตาปเส  เอถ 
ภิกฺขโวติ  อาห ฯ สพฺเพ อนฺตรหิตเกสมสฺสู อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา วสฺสสติกตฺเถรสทิสา 
(๑) อเหสุ   ฯ สตฺถา ภิกฺขุสฆมาทาย วิหาร คโต ฯ 
        โคตโมป  ยาวชีว  ตถาคต  ปริจรตฺิวา ยถาพล กลฺยาณกมฺม กตฺวา กปฺปสตสหสฺส 
เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  สสริตฺวา  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  กปลวตฺถุนครสฺส 
อวิทูเร  โทณวตฺถุพฺราหฺมณคาเม  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส นามคหณทิวเส 
ปุณฺณมาณโวติสฺส  นาม อกสุ ฯ โส (๒) สตฺถริ อภิสมฺโพธึ ปตฺวา ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺเก 
อนุปุพฺเพน  อาคนฺตฺวา ราชคห อุปนิสฺสาย วิหรนฺเต อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถโร กปลวตฺถุ  
อาคนฺตฺวา  (๓)  อตฺตโน  ภาคิเนยฺย  ปุณฺณมาณว  ปพฺพาเชตฺวา  ปุนทิวเส  ทสพลสฺส 
สนฺติก  อาคนฺตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา 
# ๑. ม. ย.ุ วสฺสสฏ ิกตฺเถรสทิสา  ฯ  ๒. สพฺพตฺถ. โสติ ปท นตฺถิ  ฯ  ๓. ม. ยุ. คนฺคฺวา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๕ 
 
อาปุจฺฉิตฺวา ทิวาวิหารตฺถาย ฉทฺทนฺตทห  คโต ฯ  ปุณฺโณป  มนฺตานิปุตฺโต  มาตุเลน 
อ ฺา โกณฺฑ ฺตฺเถโร  สทฺธึ  ทสพลสฺส สนฺติก  อคนฺตฺวา  มยฺห  ปพฺพชิตกิจฺจ  
มตฺถก  ปาเปตฺวา  ทสพลสฺส  สนฺติก คมิสฺสามีติ  กปลวตฺถุสฺมเึยว  โอหีโน  โยนิโส 
มนสิกาเร  กมฺม  กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตสฺส  สนฺติเก 
ปพฺพชิตกุลปุตฺตาป  ป ฺจสตา  อเหสุ   ฯ  เถโร  สย  ทสกถาวตฺถุ   ลภิตฺวา  (๑)  เตป  
ทสหิ  กถาวตฺถูหิ  โอวทติ ฯ  เต ตสฺส โอวาเท ตฺวา สพฺเพว อรหตฺต ปตฺตา ฯ 
        เต  อตฺตโน  ปพฺพชติกิจฺจ  มตฺถก  ปตฺต  ตฺวา  อุปชฺฌาย  อุปสงฺกมิตฺวา อาหสุ  
ภนฺเต  อมฺหาก  กิจฺจ  มตฺถก  ปตฺต  ทสนฺน ฺจ  มหากถาวตฺถูน ลาภิโน  สมโย  โน  
ทสพล  ปสฺสตุินฺติ ฯ  เถโร  เตส  กถ  สตฺุวา  จินฺเตสิ มม ทสกถาวตฺถุลาภิต  สตฺถา  
ชานาติ  อห ธมฺม เทเสนฺโต ทส กถาวตฺถูนิ อมุ ฺจนฺโตว (๒)  เทเสมิ ฯ  มย ิ คจฺฉนฺเต 
สพฺเพป  เต  ภิกฺขู ปริวาเรตฺวา คจฺฉิสฺสนฺติ เอว คณสงฺคณิกาย  คนฺตฺวา  ปน  น  ยุตฺต  
มยฺห  ทสพล  ปสฺสิตุ   อิเม  ตาว คนฺตฺวา ปสฺสนฺตูติ  เต ภิกฺขู อาห อาวุโส ตุเมฺห ปุรโต 
คนฺตฺวา ตถาคต ปสฺสถ มม วจเนน จสฺส ปาเท วนฺทถ อหป ตุมฺหาก คตมคฺเคน 
คมิสฺสามีติ ฯ 
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ ทสกถาวตฺถลุาภิตาย  ฯ  ๒. สี. อมุ ฺจิตฺวาว  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๗๖ 
 
        เต  เถรา  สพฺเพป  ทสพลสฺส  ชาติภูมิรฏวาสิโน  สพฺเพ  ขีณาสวา  สพฺเพ 
ทสกถาวตฺถุลาภิโน  อตฺตโน  อุปชฌฺายสฺส  โอวาท  อภินนฺทิตฺวา  (๑) เถร วนฺทิตฺวา 
(๒) อนุปุพฺเพน  จาริก  จรนฺตา  สฏ ิโยชนมคฺค  อติกฺกมฺม  ราชคเห  เวฬุวนมหาวิหาร 
คนฺตฺวา  ทสพลสฺส  ปาเท  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นสิีทึสุ ฯ  อาจิณฺณ  โข  ปเนต 
พุทฺธาน  ภควนฺตาน  อาคนฺตุเกหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ  ปฏิสมฺโมทิตุนติฺ  ภควา เตหิ 
สทฺธึ  กจฺจิ  ภิกฺขเว  ขมนียนฺติอาทินา  นเยน  มธุรปฏิสณฺาร  กตฺวา  กุโต จ  ตุเมฺห 
ภิกฺขเว  อาคจฺฉถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  เตหิ  ชาติภูมิโตติ  วุตฺเต โก นุ โข  ภิกฺขเว  ชาติภูมิกาน 
ภิกฺขูน  สพฺรหฺมจารีน  (๓) เอว สมฺภาวิโต อตฺตนา จ อปฺปจฺโฉ  อปฺปจฺฉกถ ฺจ  ภิกฺขูน 
กตฺตาติ ทสกถาวตฺถุลาภึ ภิกฺขุ ปุจฺฉิ ฯ เตป ปุณฺโณ  นาม  ภนฺเต  อายสฺมา 
มนฺตานิปุตฺโตติ  อาโรจยึสุ ฯ  ต  กถ  สุตฺวา อายสฺมา สาริปุตฺโต เถรสฺส ทสสฺนกาโม 
อโหสิ ฯ 
        อถ  สตฺถา  ราชคหโต  สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ ปุณฺณตฺเถโร ทสพลสฺส ตตฺถ อาคตภาว 
สุตฺวา  สตฺถาร  ปสฺสิสฺสามีติ  คนฺตฺวา อนฺโตคนฺธกุฏิยเยว ตถาคต สมฺปาปุณิ ฯ สตฺถา 
ตสฺส  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เถโร  ธมฺม สุตฺวา ทสพล วนฺทิตฺวา ปฏิสลลฺา- 
# ๑. ส.ี อมทฺทิตฺวา  ฯ  ม. อภินฺทิตฺวา  ฯ  ๒. ม. เถร วนฺทิตฺวาติ น ทิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. สพฺรหฺมจารีหิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๗ 
 
นตฺถาย  อนธฺวน  คนฺตฺวา อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทวิาวิหารตฺถาย นิสีทิ ฯ สาริปุตฺตตฺเถโรป 
ตสฺสาคมน  (๑)  สุตฺวา ทิสานุโลกิโต (๒) คนฺตฺวา โอกาส สลฺลกฺเขตฺวา ต รกฺุขมูล 
อุปสงฺกมิตฺวา  เถเรน  สทฺธึ สมฺโมทิตฺวา สตฺตวิสุทฺธิกฺกม  ปุจฺฉิ ฯ เถโรปสฺส 
ปุจฺฉิตปุจฺฉิต  พฺยากาสิ ฯ  เต  อ ฺม ฺสฺส  สุภาสิต  สมนุโมทึสุ ฯ  อถ  สตฺถา 
อปรภาเค ภิกฺขุสฆมชฺเฌ นิสินฺโน เถร ธมฺมกถิกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุวณฺณนา                
        ทสเม  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺสาติ  สงฺขิตฺเตน  กถิตธมฺมสฺส ฯ  วิตฺถาเรน อตฺถ  
วิภชนฺตานนฺติ  ต  เทสน  วิตฺถาเรตฺวา  อตฺถ  วิภชมานาน ฯ  อ ฺเ  กิร ตถาคตสฺส  
สงฺเขปวจน  อตฺถวเสน  วา  ปูเรตุ   น  สกฺโกนฺติ  พฺย ฺชนวเสน  วา อย  ปน  เถโร 
อุภยวเสนป  สกฺโกติ ฯ  ตสฺมา  อคฺโคติ  วุตฺโต ฯ  ปพฺุพปตฺถนาป จสฺส เอวรูปา  ฯ  
อยมฺปนสฺส  ป ฺหากมฺเม  อนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล คหปติมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วุฑฺฒิปฺปตฺโต 
เอกทิวส  วุตฺตนเยเนว  วิหาร คนฺตฺวา  ปริสปริยนฺเต  ิโต ธมฺม สุณนฺโต สตฺถารา อตฺตโน (๑) 
สงฺขิตฺเตน 
# ๑. ม. ย.ุ ตสฺส คมน  ฯ  ๒. ม. ยุ. สีสานุโลกิโก  ฯ  รถวินีตสุตฺเต ปน สีสานุโลกีติ 
ปาลิ  ฯ  ๓. ม. ย.ุ สตฺถาร อตฺตนา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๗๘ 
 
ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภชนฺตาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  เอก  ภิกฺขุ ทิสฺวา มหนฺโต 
วตาย  ภิกฺขุ  ย  สตฺถา  เอว  วณฺเณติ  มยาป  อนาคเต เอกสฺส พุทฺธสฺส สาสเน 
เอวรูเปน  ภวิตุ   วฏฏตีติ  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  วุตฺตนเยเนว  สตฺตาห มหาทาน 
ทตฺวา  ภนฺเต  อห  อิมสฺส  สกฺการสฺส  ผเลน  น  อ ฺ  สมฺปตฺตึ  ปฏเมิ 
อนาคเต  ปน  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  อิโต  สตฺตทิวสมตฺถเก  ตุเมฺหหิ านนฺตเร 
ปตภิกฺขุ  วิย  อหมฺป  ต านนฺตร ลเภยฺยนฺติ ปฏน กตฺวา สตฺถุ (๑) ปาทมูเล 
นิปชฺช ิฯ  สตฺถา  อนาคต  โอโลเกนฺโต สมิชฺฌิสฺสติ อิมสฺส กุลปุตฺตสฺส ปฏนาติ 
ทิสฺวา  อมฺโภ  กลุปุตฺต  อนาคเต  กปฺปสตสหสฺสาวสาเน  โคตโม  นาม  พุทฺโธ 
อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตฺว  เอตสฺส  สาสเน  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ 
วิภชนฺตาน อคฺโค ภวิสฺสสีติ พฺยากริตฺวา อนุโมทน กตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
        โสป  กลุปุตฺโต  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ สสรตฺิวา 
กสฺสปพุทฺธกาเล  พาราณสิย  กลุฆเร  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  สตฺถริ  ปรินิพฺพุเต 
สุวณฺณเจติยกรณฏาน  คนฺตฺวา  สตสหสฺสคฺฆนิกาย  สุวณฺณิฏกาย ปูช กตฺวา ภควา 
มยฺห  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  สรีร  สวุณฺณวณฺณ  โหตูติ  ปฏน  อกาสิ ฯ ตโต 
ยาวชีว  กุสลกมฺม  กตฺวา  เอก  
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๗๙ 
 
พุทฺธนฺตร  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อมฺหาก ทสพลสฺส อุปฺปตฺติกาเล อุชฺเชนินคเร 
ปุโรหิตสฺส เคเห นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส นามคหณทิวเส มยฺห  ปุตฺโต  สุวณฺณวณฺณสรีโร  
อตฺตนาว  อตฺตโน  นาม คเหตฺวา  อาคโตติ กา ฺจนมาณโวเตฺววสฺส  นาม  อกสุ ฯ 
โส วุฑฺฒิมนฺวาย ตโย เวเท อุคฺคณฺหิตฺวา ปตุ  อจฺจเยน ปุโรหิตฏาน ลภิ ฯ โส 
โคตฺตวเสน กจฺจายโน นาม ชาโต ฯ 
        จณฺฑปชฺโชตราชา  อมจฺเจ  สนฺนิปาเตตฺวา  อาห  พุทฺโธ  โลเก  นิพฺพตฺโต 
ต  อาเนตุ   สมตฺถา  คนฺตฺวา  อาเนถ  ตาตาติ ฯ  เทว อ ฺโ จ (๑) ทสพล อาเนตุ  
สมตฺโถ  นาม  นตฺถ ิ อาจริโย  กจฺจายนพฺราหฺมโณว  สมตฺโถ  ต  ปหิณถาติ ฯ 
ราชา  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา  ตาต  ทสพลสฺส  สนฺติก  คจฺฉาหีติ  อาห ฯ  คนฺตฺวา 
ปพฺพชิตุ   ลภนฺโต  คมิสสฺามิ  มหาราชาติ ฯ  ยงฺกิ ฺจิ กตฺวา ตถาคต อาเนหิ ตาตาติ ฯ 
โส  พุทฺธาน  สนฺติก  คจฺฉนฺตสฺส  มหาปริสาย กมฺม นตฺถีติ อตฺตฏโม อคมาสิ ฯ 
อถสฺส  สตฺถา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  สทฺธึ  สตฺตหิ  ชเนหิ  สห 
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  สตฺถา เอถ ภิกฺขโวติ หตฺถ ปสาเรสิ ฯ ตขณ ฺเว 
สพฺเพว อนฺตรหิตเกสมสฺสู อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา วสฺสสติกตฺเถรา (๒) วิย ชาตา ฯ 
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิน  ๒. ม. วสฺสสฏ ิกตฺเถรา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๘๐ 
 
        เถโร  อตฺตโน  กิจฺเจ  มตฺถก  ปตฺเต ตุณฺหีภาเวน อนิสีทิตฺวา กาฬุทายิตฺเถโร 
วิย  สตฺถ ุ อุชเฺชนิคมนตฺถาย  คมนวณฺณ  (๑)  กเถสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  วจน  สตฺุวา 
กจฺจายโน  อตฺตโน  (๒) ชาติภูมิย  มม  คมน  (๒)  ปจฺจาสึสตีติ  อ ฺาสิ ฯ  พุทฺธา จ 
นาม  เอก  การณ  ปฏิจฺจ  คนฺตุ   อยุตฺตฏาน  น  คจฺฉนฺติ ฯ  ตสฺมา  เถร  อาห 
ตฺวเยว  ภิกฺขุ  คจฺฉ  ตยิ  คเตป  ราชา  ปสีทิสฺสตีติ ฯ  เถโร พุทฺธาน เทฺว 
กถา  นาม  นตฺถีติ  ตถาคต  วนฺทิตฺวา  อตฺตนา  สทฺธึ  อาคเตเหว สตฺตหิ ภิกฺขูหิ 
สทฺธึ  อุชฺเชนึ  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เตส (๓) จ นาลิ  นาม นิคโม ตตฺถ ปณฺฑาย 
จริ ฯ  ตสฺมิมปฺ  (๔)  นิคเม  เทฺว เสฏ ิธีตโร ฯ ตาสุ เอกา ปริชิณฺณกุเล นิพฺพตฺตา 
ทุคฺคตา  มาตาปตูน  อจฺจเยน  ธาตึ  นสิฺสาย  ชีวติ ฯ  อตฺตภาโว  ปนสฺสา สมิทฺโธ 
เกสา  อ ฺาหิ  อติวิย  ทฆีา ฯ  ตสฺมึเยว  นิคเม  อ ฺา  อิสฺสรเสฏ ิกุลสฺส  ธีตา 
นิกฺเกสิกา  สา  ตโต  ปุพฺเพ  ตสฺสา  สมีป  เปเสตฺวา  สต  วา  สหสฺส  วา 
ทสฺสามีติ วตฺวาป เกเส อาหราเปตุ  นาสกฺขิ ฯ 
        ตสฺมึ  ปน  ทิวเส  สา  เสฏ ิธีตา มหากจฺจายนตฺเถร สตฺตหิ ภิกฺขูหิ  ปริวุต 
ตุจฺฉปตฺต  คจฺฉนฺต  (๕)  ทิสฺวา  อย  สวุณฺณ- 
# ๑. กตฺถจิ. มคฺคสฺส วณฺณ  ฯ  ๒. ส.ี ชาติภูมิคมน  ฯ  ๓. สี. ม. เตลปนาฬิ นาม นิคโม  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ตสฺมึ จ  ฯ  ๕. ม. อาคจฺฉนฺต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๑ 
 
วณฺโณ  เอโก  พฺราหฺมณพนฺธุภิกฺขุ  (๑) ยถาโธเตเนว  ปตฺเตน  คจฺฉติ  (๒) มยหฺ ฺจ 
อ ฺ  ธน  นตฺถิ ฯ อสุกเสฏ ิธีตา ปน  อิเมส  เกสาน  อตฺถาย  เปเสสิ ฯ  อิทานิ  
อิโต  ลทฺธอุปฺปาเทน  สกฺกา  เถรสฺส เทยฺยธมฺม  ทาตุนฺติ  ธาตึ  (๓) เปเสตฺวา  เถเร 
นิมนฺเตตฺวา อนฺโตเคเห นิสีทาเปสิ ฯ เถราน  นิสนิฺนกาเล  คพฺภ ปวิสิตฺวา ธาติยา 
อตฺตโน เกเส กปฺปาเปตฺวา อมฺม อิเม เกเส  อสุกาย  นาม  เสฏ ิธีตาย  ทตฺวา  ย  สา  
เทติ  ต  อาหร  อยฺยาน ปณฺฑปาต  ทสฺสามาติ ฯ  ธาตี  ปฏ ิหตฺเถน  อสฺสนูิ  ปุ ฺฉิตฺวา 
เอเกน  หตฺเถน หทยมส  สนฺธาเรตฺวา  เถราน  สนติฺเก  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  เต  เกเส  
อาทาย ตสฺสา เสฏ ิธีตาย สนฺติก คตา ฯ 
        ปณีต  (๔)  นาม  สารวนฺตป  สย  อุปนีต  คารว  น ชเนติ ตสฺมา เสฏ ิธีตา 
จินฺเตสิ  อห  ปุพฺเพ  พหุนาป  ธเนน  อิเม  เกเส  อาหราเปตุ   นาสกฺขึ  อิทานิ 
ปน  ฉินฺนกาลโต  ปฏาย  น  ยถามูลเมว  ลจฺฉิสฺสตีติ  ธาตึ  อาห  อห  ปุพฺเพ 
ตว  สามินิยา  (๕)  พหุนาป  ธเนน  เกเส  อาหราเปตุ   นาสกฺขึ ยตฺถ กตฺถจิ นตีา 
(๖) ปน  น  ชีวเกสา  (๗)  นาม  อฏ  กหาปเณ  อคฺฆนฺตีติ  อฏเว กหาปเณ อทาสิ ฯ 
ธาตี  กหาปเณ  อาหริตฺวา  เสฏ ิธีตาย  อทาสิ ฯ  เสฏ ิธีตา  เอเกก  ปณฺฑปาต 
# ๑. ม. พฺรหฺมพนฺธุภิกฺขุ  ฯ  ๒. ม. อาคจฺฉติ  ฯ  ๓. สี. ทาสึ  ฯ  ๔. ส.ี ปณีย  ฯ 
# ๕. ม. สามนิึ  ฯ  ๖. ม. วนิิปาตา  ฯ  ๗. ม. นชิฺชีวเกสา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๘๒ 
 
เอเกก  กหาปณิก  กตฺวา เถราน ทาเปสิ ฯ เถโร อาวชฺชิตฺวา เสฏ ิธีตาย อุปนิสฺสย 
ทิสฺวา  กห  เสฏ ิธีตาติ  ปุจฺฉิ ฯ  คพฺเภ  อยฺยาติ ฯ ปกฺโกสถ นนฺติ ฯ สา เถเรสุ 
คารเวน  เอกวจเนน  อาคนฺตฺวา  เถเร  วนฺทิตฺวา  พลวสทฺธ  อุปปฺาเทสิ ฯ สุเขตฺเต 
ปติฏ ิตปณฺฑปาโต  ทิฏเว  ธมฺเม  วิปาก  เทตีติ  สห  เถราน  วนฺทเนน  เกสา 
ปกติภาเวเยว  อฏสุ ฯ  เถราป  ต  ปณฺฑปาต คเหตฺวา ปสฺสนฺติยาเยว เสฏ ิธีตาย 
เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา กา ฺจนวนุยฺยาเน โอตรึสุ ฯ 
        อุยฺยานปาโล  ต  (๑) เถร  (๒)  ทสิฺวา  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  เทว เม อยฺโย 
ปุโรหิตกจฺจายโน  ปพฺพชตฺิวา  อุยฺยาน  อาคโตติ  อาห ฯ  ราชา  จณฺฑปชฺโชโต  (๓) 
อุยฺยาน  คนฺตฺวา กตภตฺตกิจฺจ เถร ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินฺโน 
กห  ภนฺเต  ภควาติ  ปุจฺฉิ ฯ  สย  สตฺถา  อนาคนฺตฺวา  ม  เปเสสิ  มหาราชาติ ฯ 
กห  ภนฺเต  อชฺช  ภิกฺข  อลตฺถาติ ฯ  เถโร ร ฺโ ปจฺุฉาสภาเคน สพฺพ เสฏ ิธีตาย 
กต  ทุกฺกร  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  เถรสฺส  วสนฏาน  ปฏิยาเทตฺวา เถร นิมนฺเตตฺวา 
นิเวสน  คนฺตฺวา  เสฏ ิธีตร  อาหราเปตฺวา  (๔) อคฺคมเหสิฏาเน เปสิ ฯ อิมิสฺสา 
อิตฺถิยา ทิฏธมฺมิโก จ ยสปฏิลาโภ อโหสิ ฯ 
        ตโต  ปฏาย  ราชา  เถรสฺส  มหาสกฺการ กโรติ ฯ เถรสฺส ธมฺมกถาย ปสีทิตฺวา 
มหาชโน  เถรสฺส  สนฺติเก 
# ๑. ม. ตนฺติ นตฺถิ  ฯ  ๒. สี. เถเร  ฯ  ๓. ส.ี ฉนฺทชาโต  ฯ  ๔. ม. อาณาเปตฺวา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๓ 
 
ปพฺพชิ ฯ  ตโต  ปฏาย  สกลนคร  เอกกาสาวปชฺโชต อิสิวาตปฏิวาต  (๑)  อโหสิ ฯ 
สาป  เทวี คพฺภ  ลภิตฺวา  ทสมาสจฺจเยน  ปุตฺต วิชายิ ฯ  ตสฺส  นามคหณทิวเส  
โคปาลกุมาโรติ ปตามหเสฏ ิโน  (๒) นาม อกสุ ฯ สา  ปุตฺตสฺส  นามวเสน 
โคปาลมาตา  นาม  เทวี  ชาตา ฯ  สา เทวี  เถเร  อติวิย  ปสีทิตฺวา  ราชาน  สมปฺฏิจฺฉาเปตฺวา 
กา ฺจนวนุยฺยาเน  เถรสฺส  วิหาร  กาเรสิ ฯ เถโร  อุชฺเชนินคร  ปสาเทตฺวา ปุน สตฺถ ุ
สนฺติก คโต ฯ อถ สตฺถา อปรภาเค เชตวเน วิหรนฺโต  มธุปณฺฑิกสุตฺตนฺต  (๓) 
กจฺจายนเปยฺยาล (๔) ปารายนสุตฺตนฺติ อิเม ตโย  สุตฺตนฺเต  อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  เถร  
สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  วิภชนฺตาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
                ปมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                        ทุติยวคฺควณฺณนา 
                        จูฬปนถฺกตฺเถรวตฺถุ 
        ทุติยสฺส  ปเม  มโนมยนฺติ  มเนน  นิพฺพตฺติต ฯ  มโนมเยน กาเยน  อิทฺธิยา  
อุปสงฺกมีติ  (๕)  วุตฺตฏานสฺมึ  มเนน  กตกาโย   มโนมยกาโย  นาม  ชาโต ฯ  
อ ฺตร  มโนมย  กาย  อุปปชฺชตีติ (๖) วุตฺตฏาเน มเนน นิพฺพตฺติตกาโย  มโนมยกาโย 
# ๑. ส.ี อิสิวาตปริวาต  ฯ  ๒. ม. มาตามหเสฏ ิโน  ฯ  ๓. ม. มู. ๑๒/๒๔๓/๒๒๐  ฯ 
# ๔. ม. อุ. ๑๔/๕๔๘/๓๕๗  ฯ  ๕. ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๓/๓๙๒  ฯ  ๖. วิ. จุลฺ ๗/๓๕๐/๑๖๕  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๘๔ 
 
นาม  ชาโต ฯ  อยมิธ  อธิปฺเปโต ฯ  
        ตตฺถ  อ ฺเ  ภิกฺขู  มโนมย กาย  นิพฺพตฺเตนฺตา  ตโย  วา  จตฺตาโร  วา  
นิพฺพตฺเตนฺติ  น พหุเก ฯ  เอกสทิเสเอว  กตฺวา นิพฺพตฺเตนฺติ เอกวิธเมว กมฺม 
กุรุมาเน ฯ จูฬปนฺถกตฺเถโร ปน เอกาวชฺชเนน  สมณสหสฺส  มาเปสิ ฯ  เทฺวป  ชเน 
น  เอกสทิสเมว อกาสิ น เอกวิธกมฺม กุรุมาเน ฯ  ตสฺมา มโนมย กาย อภินิมฺมินนฺตาน 
อคฺโค นาม ชาโต ฯ 
        เจโตวิวฏฏกุสลานมฺป  จูฬปนถฺโกว  อคฺโค  ป ฺาวิวฏฏกุสลานมฺปน  (๑) 
มหาปนฺถกตฺเถโร  อคฺโคติ  วุตฺโต ฯ  ตตฺถ  จูฬปนถฺกตฺเถโร จตุนฺน รูปาวจรชฺฌานาน 
ลาภิตาย  เจโตวิวฏฏกุสโลติ  วุตฺโต มหาปนฺถกตฺเถโร จตุนฺน  อรูปาวจรชฺฌานาน 
ลาภิตาย  ป ฺาวิวฏฏกุสโลติ  วุตฺโต ฯ  จูฬปนฺถโก  จ  สมาปตฺติกุสลตาย 
เจโตวิวฏฏกุสโล  นาม  มหาปนฺถโก วิปสฺสนากุสลตาย ป ฺาวิวฏฏกุสโล นาม. 
เอโก เจตฺถ  สมาธิลกฺขเณ  เฉโก  เอโก  วิปสฺสนาลกฺขเณ ฯ  ตถา  เอโก สมาธิคาเฬฺห 
(๒) เอโก  วิปสฺสนาคาเฬฺห ฯ (๓) เอโก เจตฺถ องฺคสงฺขิตฺเต เฉโก เอโก อารมฺมณสงฺขิตฺเต ฯ 
(๔) ตถา  เอโก  องฺคววตฺถาเน  เฉโก  เอโก  อารมฺมณววตฺถาเนติ เอวเมตฺถ 
# ๑. ม. ย.ุ ส ฺาวิวฏฏ...  ฯ  เอวมุปรปิ  ฯ  ๒. ม. ยุ. สมาธิคาโฬฺห  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. วิปสฺสนาคาโฬฺห  ฯ  ๔. ฎกีา. องฺคววตฺถาปเน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๕ 
 
โยชนา  กาตพฺพา ฯ  
        อปจ  จูฬปนฺถกตฺเถโร  รูปาวจรชฺฌานลาภี  หุตฺวา  ฌานงฺเคหิ  วุฏาย อรหตฺต 
ปตฺโตติ  เจโตวิวฏฏกุสโล  มหาปนฺถโก  อรูปาวจรชฺฌานลาภี  หุตฺวา  ฌานงฺเคหิ 
วุฏาย  อรหตฺต  ปตฺโตติ  ป ฺาวิวฏฏกุสโล ฯ  อุโภป  ปนฺเถ  ชาตตฺตา  ปนฺถกา 
นาม ชาตา ฯ เตส ปมชาโต มหาปนฺถโก นาม ชาโต  อิตโร  จูฬปนฺถโก นาม. 
อิเมสมฺปน  อุภินฺนมฺป  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อตีเต  ปน (๑)  ปทมุุตฺตรกาเล  หสวตีนครวาสิโน  เทฺว  ภาติกกุฏมฺพิกา  สตฺถร ิ
ปสนฺนา  นิพทฺธ สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม  สุณนฺติ ฯ  เตสุ  เอกทิวส  กนฏิโ  สตฺถาร 
ทฺวีหงฺเคหิ  สมนฺนาคต  เอก  ภิกฺขุ  มม  สาสเน  มโนมย กาย อภินิมฺมินนฺตาน 
เจโตวิวฏฏกุสลาน ฺจ  อย ภิกฺขุ อคฺโคติ เอตทคฺเค เปนฺต ทิสฺวา จินฺเตสิ อโห วตาย 
ภิกฺขุ  เอโก  หุตฺวา เทฺว องฺคานิ ปริปูเรตฺวา จรติ มยาป อนาคเต เอกสฺส พุทฺธสฺส  
สาสเน  องฺคทฺวยปูรเกน  หุตฺวา  วิจริตุ   วฏฏตีติ ฯ  โส  ปรุิมนเยเนว สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา 
สตฺตาห  มหาทาน  ทตฺวา  เอวมาห  ภนฺเต ย ภิกฺขุ ตุเมฺห อิโต  สตฺตทิวสมตฺถเก 
มโนมยงฺเคน  จ  เจโตวิวฏฏกุสลงฺเลน  จ  อย มม 
# ๑. ม. ย.ุ กิร  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๘๖ 
 
สาสเน อคฺโคติ  เอตทคฺเค  ปยิตฺถ  อหป  อิมสฺส  อธิการกมฺมสฺส  ผเลน โส ภิกฺขุ วิย 
องฺคทฺวยปูรโกว ภเวยฺยนฺติ ปฏน อกาสิ ฯ 
        สตฺถา  อนาคต  โอโลเกตฺวา  อนนฺตราเยนสฺส  ปฏนาย  สมิชฺฌนภาว  ทิสฺวา 
อนาคเต  กปฺปสตสหสฺสาวสาเน  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  อุปฺปชชฺิสฺสติ  โส  ต 
อิมสฺมึ  านทฺวเย  เปสฺสตีติ  พฺยากริตฺวา  อนุโมทน กตฺวา ปกฺกามิ ฯ ภาตาปสฺส 
เอกทิวส  สตฺถาร ป ฺาวิวฏฏกุสล ภิกฺขุ เอตทคฺเค เปนฺต ทิสฺวา ตเถว อธิการ 
กตฺวา ปฏน อกาสิ สตฺถาป ต พฺยากาสิ ฯ 
        เต  อุโภป  ชนา  สตฺถริ  ธรมาเน  กุสลกมฺม  กตฺวา  สตฺถุ  ปรินิพฺพุตกาเล 
สรีรเจติเย  สุวณฺณปูช  กตฺวา  ตโต  จุตา  เทวโลเก นิพฺพตฺตา ฯ เตส เทวมนุสฺเสสุ 
สสรนฺตานเยว  กปฺปสตสหสฺส  อติกฺกนฺต ฯ ตตฺถ มหาปนฺถกสฺส อนฺตรา กตกลฺยาณกมฺม 
น  กถียติ  จูฬปนฺถโก  ปน  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชตฺิวา  วีสติ 
วสฺสสหสฺสานิ  โอทาตกสิณกมฺม  กตฺวา  เทวปุเร  นิพฺพตฺติ ฯ  อถ  อมฺหาก  สตฺถา 
อภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  ราชคห  อุปนิสฺสาย  เวฬุวนมหาวิหาเร 
ปฏิวสติ ฯ  
        อิมสฺมึ  าเน  ตฺวา  อิเมส  ทฺวินฺนมฺป นิพฺพตฺตึ กเถตุ   



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 287 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๗ 
 
วฏฏตีติ ฯ (๑) ราชคเห กิร  ธนเสฏ ิกุลธีตา  อตฺตโน  ทาเสเนว  สทฺธึ  สนถฺว  กตฺวา  
อ ฺเป  เม อิม กมฺม ชาเนยฺยุนฺติ จินฺเตตฺวา ภีตา (๒) เอวมาห อเมฺหหิ อิมสฺมึ าเน วสิตุ  
น  สกฺกา  สเจ  เม  มาตาปตโร  อิม  โทส  ชานิสฺสนฺติ ขณฺฑาขณฺฑ กริสฺสนติฺ วิเทส 
คนฺตฺวา  วสิสฺสามาติ  หตฺถสาร  คเหตฺวา อคฺคทฺวาเรน นิกฺขมิตฺวา ยตฺถ วา ตตฺถ วา 
อ ฺเหิ อชานนฏาน คนฺตฺวา วสิสฺสามาติ อุโภป อคมสุ ฯ 
        เตส  เอกสฺมึ  าเน วสนฺตาน สวาสมนฺวาย ตสฺสา กุจฺฉิสฺมึ คพฺโภ ปติฏาสิ ฯ 
สา  คพฺภสฺส  ปริปากมาคมฺม  สามิเกน  สทฺธ ึ มนฺเตสิ  คพฺโภ  เม  ปริปาก คโต  
าติพนฺธุวิรหิเต  (๓) าเน คพฺภวุฏาน นาม อุภินฺนมฺป อมฺหาก ทุกฺขเมว 
กุลเคหเมว  คจฺฉามาติ ฯ  โส  อชชฺ คจฺฉาม เสฺว คจฺฉามาติ ทิวเส อติกฺกาเมติ ฯ 
สา  จินฺเตสิ  อย  พาโล  อตฺตโน  โทสมหนฺตตาย  คนฺตุ   น  อุสสฺหติ มาตาปตโร 
จ  นาม  เอกนฺตหิตา  อย  คจฺฉตุ  วา  มา  วา  มยา  คนฺตุ   วฏฏตีติ ฯ  ตสฺมึ  เคหา 
นิกฺขมนฺเต  เคหปริกฺขาร  ปฏิสาเมตฺวา  อตฺตโน  กลุฆร  คตภาว อนนฺตรเคหวาสีน 
(๔) อาโรเจตฺวา 
# ๑. ม. วฏฏติ  ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๓. ม. าติมิตฺตาทิวิรหิเต  ฯ 
# ๔. กตฺถจิ. อนฺติกฆรวาสีน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๘๘ 
 
มคฺค ปฏิปชชฺิ ฯ 
        อถ  โส  ปุริโส  ฆร  อาคโต  ต  อทิสฺวา  ปฏิวิสฺสเก  ปุจฺฉิตฺวา  กุลฆร 
คตาติ  สุตฺวา  เวเคน  อนุพนฺธิตฺวา  อนฺตรามคฺเค  สมฺปาปุณิ ฯ  ตสฺสาป  ตตฺเถว 
คพฺภวุฏาน  อโหสิ ฯ  โส  ก ึ อิท  ภทฺเทติ ปุจฺฉิ ฯ สามิ เอโก ปุตฺโต ชาโตติ ฯ 
อิทานิ  กึ  กรสิฺสามาติ ฯ  ยสฺสตฺถาย มย กุลฆร คจฺเฉยฺยาม (๑) ต กมฺม อนฺตราว 
นิปฺผนฺน  ตตฺถ  คนฺตฺวา  กึ  กริสฺสาม  นิวตฺตามาติ  เทฺวป เอกจิตฺตา หุตฺวา นิวตฺตึสุ ฯ 
ตสฺส  ทารกสฺส  จ  ปนฺเถ  ชาตตฺตา  ปนฺถโกติ  นาม  อกสุ ฯ  ตสฺสา น  จิรสเฺสว 
อปโรป  คพฺโภ  ปติฏหิ ฯ  สพฺพ ปุรมินเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ ตสฺสป ทารกสฺส 
ปนฺเถ  ชาตตฺตา  ปม  (๒) ชาตสฺส  มหาปนฺถโกติ  นาม  กตฺวา  ปจฺฉาชาตสฺส (๓) 
จูฬปนฺถโกติ นาม อกสุ ฯ เตป  เทฺว  ทารเก  คเหตฺวา  อตฺตโน  วสนฏานเมว  คตา ฯ 
        เตส  ตตฺถ  วสนฺตาน  อย  มหาปนฺถกทารโก  อ ฺเ  ทารกชเน  จุลฺลปตา มหาปตา  
อยฺยโก อยฺยกิาติ  วทนฺเต  สุตฺวา  มาตร  ปฏิปุจฺฉิ  อมฺม  อ ฺเ  ทารกา (๔)  อยฺยโกติ 
วทนฺติ (๔)  กึ อมฺหาก เอตฺถ  าตกา นตฺถีติ ฯ อาม ตาต 
# ๑. ม. คจฺฉาม  ฯ  ๒. ม. ปมชาตสฺส  ฯ  ๓. ส.ี อิตรสฺส  ฯ  ๔. ม. ทารกา กเถนฺติ 
อยฺยโก อยฺยกิาติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๒๘๙ 
 
อมฺหาก เอตฺถ (๑) าตกา  นตฺถิ  ราชคหนคเร  ปน เต (๒) ธนเสฏ ี นาม อยฺยโก 
ตตฺถ ตุมฺหาก พหู าตกาติ ฯ  กสฺมา  ตตฺถ  น  คจฺฉาม  (๓)  อมฺมาติ ฯ สา อตฺตโน 
อาคมนการณ ปุตฺตสฺส อกเถตฺวา ปุตฺเตสุ ปุนปฺปุน กเถนฺเตสุ สามิก อาห อิเม ทารกา 
อติวิย ปเฬนฺติ (๔) กินโฺน มาตาปตโร  ทิสฺวา  มส  ขาทิสฺสนฺติ  เอหิ  ทารกาน 
อยฺยกกุล ทสฺเสมาติ ฯ อห สมฺมุขา  ภวิตุ   น  สกฺขิสสฺามิ  ตมฺปน  นยิสฺสามีติ ฯ  สาธ ุ
อยฺย (๕) เยน เกนจิ อุปาเยน  ทารกาน  อยฺยกกุลเมว  ทฏ ุ  วฏฏตีติ  เทฺวป  ชนา  
ทารเก  อาทาย อนุปุพฺเพน  ราชคห  ปตฺวา  นครทฺวาเร  เอกิสฺสา  สาลาย นิวาส กตฺวา 
ทารกมาตา เทฺว ทารเก คเหตฺวา อาคตภาว มาตาปตูน อาโรเจสิ ฯ (๖) 
        เตส  (๗)  สาสน  สุตฺวา  สสาเร  สสรนฺตาน  น  ปุตฺโต  น ธีตา นาม นตฺถิ 
เต  อมฺหาก  มหาปราธิกา  น  สกฺกา  เตหิ  อมฺหาก  จกฺขุปเถ  าตุ   เอตฺตก 
นาม  (๘) ธน  คเหตฺวา  เทฺว (๙)  ชนา  ผาสุกฏาน  คนฺตฺวา  ชีวนฺตุ  ทารเก  ปน 
มยฺห  (๑๐) เปเสนฺตูติ ฯ เสฏ ิธีตา มาตาปตูหิ เปสิตธน คเหตฺวา ทารเก อาคตทูตาน 
หตฺเถเยว  ทตฺวา  เปเสสิ ฯ  
# ๑. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๒. ม. ยุ. โว  ฯ  ๓. ม. คจฺฉถ  ฯ  ๔. ม. ย.ุ ม กิลเมนฺติ  ฯ 
# ๕. ม. ย.ุ สามิ  ฯ  ๖. ม. ยุ. อาโรจาเปสิ  ฯ  ๗. ม. เต ต  ฯ  ๘. ม. ย.ุ ปน  ฯ 
# ๙. ม. ย.ุ เทวฺป  ฯ  ๑๐. ม. ย.ุ อิธ  ฯ  
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เต (๑) อยฺยกกุเล วฑฺฒนฺติ ฯ 
        เตสุ จูฬปนฺถโก อติทหโร มหาปนฺถโก  ปน  อยฺยเกน  สทธฺึ  ทสพลสฺส  
ธมฺมกถ  โสตุ  คจฺฉติ ฯ  ตสฺส  นิจฺจ  สตฺถุ  สมฺมุขา  (๒)  ธมฺม  สุณนฺตสฺส  ปพฺพชฺชาย 
จิตฺต นมิ ฯ โส อยฺยก อาห สเจ ตุเมฺห  สมฺปฏิจฺฉถ  (๓)  อห ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ กึ วเทสิ 
ตาต มยฺห สกลโลกสฺสาป ปพฺพชิตโต  ตเวว  ปพฺพชฺชา  ภทฺทกา ฯ  สเจ  สกฺโกสิ 
ปพฺพช ตาตาติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สตฺถุ  สนฺติก  คโต ฯ  สตฺถา  กึ  มหาเสฏ ิ  ทารโก  เต 
ลทฺโธติ ฯ อาม ภนฺเต อย ทารโก มยฺห นตฺตา ตุมฺหาก สนฺติเก ปพฺพชามีติ วทตีติ อาห ฯ 
สตฺถา  อ ฺตร  ปณฺฑปาตจาริก  อิม  ทารก  ปพฺพาเชหีติ  อาณาเปติ ฯ เถโร  ตสฺส 
ตจป ฺจกกมฺมฏาน  อาจิกฺขิตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  พหุ    พุทธฺวจน อุคฺคณฺหิตฺวา  
ปริปุณฺณวสฺโส อุปสมฺปท ลภิ ฯ อุปสมฺปนฺโน หตฺุวา โยนิโส มนสิกาเร กมฺม  กโรนฺโต 
จตุนฺน  อรูปาวจรชฺฌานาน  ลาภี  หุตฺวา  ฌานงฺเคหิ  วุฏาย อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อิติ  โส 
ป ฺาวิวฏฏกุสลาน  อคฺโค  ชาโต ฯ 
        โส  ฌานสุเขน  มคฺคสุเขน (๔) ผลสุเขน  นิพฺพานสุเขน (๕) วีติวตฺเตนฺโต จินฺเตสิ 
สกฺกา นุ โข อิม สุข  จูฬปนฺถกสฺส  
# ๑. ม. ย.ุ ทารกา  ฯ  ๒. ม. สมฺมุเข  ฯ  ๓. ม. อนุชาเนยฺยาถ  ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ 
# ๕. ส.ี นิพฺพานสุเขน จ  ฯ  
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ทาตุนฺติ ฯ  ตโต  อยฺยกเสฏ ิสฺส  สนฺติก คนฺตฺวา มหาเสฏ ิ  สเจ  ตุเมฺห สมฺปฏิจฺฉถ  
อห จูฬปนฺถก ปพฺพาเชยฺยนฺติ อาห ฯ ปพฺพาเชถ ภนฺเตติ ฯ เถโร  จูฬปนถฺกทารก  
ปพฺพาเชตฺวา  ทสส ุ สีเลสุ  ปติฏาเปสิ ฯ  จูฬปนถฺกสามเณโร ภาติกสฺส สนฺติเก 
                ปทุม (๑) ยถา โกกนท (๒) สุคนฺธ 
                ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธ 
                องฺคีรส ปสฺส วิโรจมาน 
                ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ (๓) 
อิม  คาถ  คณฺหาติ ฯ  คหิตคหิตปท  อุปรุปริ  ปท  คณฺหนฺตสฺส  นสฺสติ ฯ  ตสฺส 
อิมเมว  คาถ  คเหตุ   วายมนฺตสฺส  จตฺตาโร  มาสา  อติกฺกนฺตา ฯ อถ น มหาปนฺถโก 
อาห  ปนฺถก  ตฺว  อิมสฺมึ  สาสเน  อภพฺโพ  จตูหิ  มาเสหิ  เอกคาถป  คเหตต 
น  สกโฺกสิ  ปพฺพชิตกิจฺจ  ปน  ตฺว  กถ  ปาเปสฺสสิ นิกฺขม อิโตติ ฯ โส เถเรน 
ปณามิโต วิหารปจฺจนฺเต โรทมาโน อฏาสิ ฯ 
        เตน  สมเยน  สตฺถา  ราชคห  อุปนิสฺสาย  ชีวกมฺพวเน  วิหรติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย 
ชีวโก  ปุริส  เปเสสิ  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ สตฺถาร นิมนฺเตหีติ ฯ เตน โข 
ปน  สมเยน  มหาปนฺถโก  
# ๑. ม. ปทุม  ฯ  ๒. ม. โกกนท  ฯ  ๓. ส. ส. ๑๕/๑๒๓๑๙๗  ฯ  องฺ. ป ฺจก. 
๒๓/๑๙๕/๒๖๖  ฯ  
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ภตฺตุทฺเทสโก  โหติ ฯ  โส  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  ปฏิจฺฉถ ภนฺเตติ  วุตฺเต    
จูฬปนฺถก (๑) เปตฺวา เสสาน ปฏิจฺฉามีติ อาห ฯ จูฬปนฺถโก ต  กถ  สุตฺวา  
ภิยฺโยโส มตฺตาย โทมนสฺสปฺปตฺโต อโหสิ ฯ สตฺถา จูฬปนฺถก โรทนฺต (๒)  
ทิสฺวา  จูฬปนฺถโก  มย ิ คเต  พุชฺฌิสฺสตีติ  คนฺตฺวา อวิทูรฏาเน อตฺตาน ทสฺเสตฺวา 
กึ  ตฺว  ปนฺถก  โรทสีติ  อาห ฯ  ภาตา  ม  ภนฺเต ปณาเมตีติ ฯ ปนฺถก ตุยฺห  ภาติกสฺส 
ปรปุคฺคลาน  อาสยานุสยาณ  นตฺถิ  ตฺว พุทฺธเวเนยฺยปุคฺคโล นามาติ  อิทฺธิยา 
อภิสงฺขริตฺวา เอก สุทฺธโจฬขณฺฑ อทาสิ อิม คเหตฺวา รโชหรณ รโชหรณนฺติ วตฺวา 
ภาเวหิ ปนฺถกาติ ฯ 
        โส  สตฺถารา  ทินฺน  โจฬขณฺฑ  รโชหรณ  รโชหรณนฺติ  หตฺเถน ปริมชชฺนฺโต 
นิสีทิ ฯ  ตสฺส ปริมชชฺนตฺสฺส ปโลติกานิ (๓) กิลฏิธาตุกานิ ชาตานิ ฯ ปุนปฺปุน  (๔) 
ปริมชฺชนฺตสฺส  อุกฺขลิปรปิุ ฺฉนสทิส ชาต ฯ โส าณปริปาก อาคมฺม ตตฺถ  ขยวย 
ปฏเปตฺวา  จินฺเตสิ  อิท  โจฬขณฺฑ  ปกติยา  ปณฺฑร  ปริสุทฺธ อุปาทินฺนกสรีร  
นิสฺสาย  กิลฏิ  ชาต  อิท จิตฺตป เอวคติกเมวาติ สมาธึ  ภาเวตฺวา จตฺตาริ 
รูปาวจรชฺฌานานิ ปาทกานิ 
# ๑. ส.ี วุตฺเต พาลปนฺถก  ฯ  ม. วุตฺโต จูฬปนฺถก  ฯ  ๒. ม. จูฬปนฺถกสฺส เขท  ฯ 
# ๓. ส.ี ปริมชฺชนฺตสฺส ปริมชฺชนฺตสฺส โลมานิ  ฯ  ม. ปริมชฺชนตฺสฺส โลมานิ  ฯ 
# ๔. ม. ปุน  ฯ  
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กตฺวา สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ โส  มโนมเยเนว  ฌานลาภี  (๑)  หุตฺวา 
เอโก หุตฺวา พหุธา พหุธา หุตฺวา เอโก จ  ภวิตุ  สมตฺโถ อโหส ิฯ อรหตฺตมคฺเคเนว 
จสฺส เตปฏก ฺจ ฉ อภิ ฺา จ อาคมึสุ ฯ 
        ปุนทิวเส  สตฺถา  เอกูเนหิ ป ฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ คนฺตฺวา ชีวกสฺส นิเวสเน 
นิสีทิ ฯ  จูฬปนฺถโก  ปน  อตฺตโน  ภิกฺขาย  อปฺปฏิจฺฉิตตฺตาเยว  น  คโต ฯ  ชีวโก 
ยาคุ  ทาตุ   อารภิ  สตฺถา  หตฺเถน  ปตฺต  ปทหิ ฯ  กสฺมา  ภนฺเต  น  คณฺหถาติ ฯ 
วิหาเร  เอโก  ภิกฺขุ  อตฺถ ิ ชีวกาติ ฯ  โส  ปุริส  ปหณิิ  คจฺฉ  ภเณ  วิหาเร 
นิสินฺน  อยฺย คเหตฺวา เอหีติ ฯ จุลฺลปนถฺกตฺเถโรป ตสฺส ปุริสสสฺ ทูเร (๒) อาคมนาเยว 
ภิกฺขุสหสฺส นิมฺมินิตฺวา เอกป เอเกน อสทิส เอกสฺสาป จีวรวิจารณาทิสมณกมฺม 
อ ฺเน  อสทิส  อกาสิ ฯ  โส  ปรุิโส  วิหาเร  ภิกฺขูน  พหุภาว  ทิสฺวา  คนฺตฺวา 
ชีวกสฺส  กเถสิ  ภนฺเต (๓) อิมสฺมึ  วิหาเร (๓) ภิกฺขุสโฆ  พหุตโร  ตโต ปกฺโกสิตพฺพ 
ภทนฺต  น  ชานามีติ ฯ  ชวีโก  สตฺถาร  ปฏิปุจฺฉิ  โก  นาม  ภนฺเต นิสินฺโน  ภิกฺขูติ ฯ  
จุลฺลปนฺถโก  นาม  ชีวกาติ ฯ  คจฺฉ  ภเณ  จูฬปนฺถโก  นาม กตโรติ  ปุจฺฉิตฺวา 
อาเนหีติ ฯ  โส  
# ๑. ส.ี ย.ุ มโนมยาณลาภี  ฯ  ม. มโนมยชฺฌานลาภี  ฯ  ๒. ม. ปุเร  ฯ  ๓. ส.ี ภนฺเต 
อิมสฺมา ภิกขุสงฺฆา วิหาเร  ฯ  อปเจตฺถ ภนฺเตติ อาลปนปท อยฺยาติ ภวิตพฺพ  ฯ  
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วิหาร  อาคนฺตฺวา  จูฬปนฺถโก  นาม  ภนฺเต กตโรติ  ปุจฺฉิ ฯ  อห  จูฬปนฺถโก  อห  
จูฬปนฺถโกติ ภิกฺขุสหสฺส  กเถสิ ฯ  โส  ปุน  คนฺตฺวา  ชีวก  กเถสิ  สหสฺสมตฺตา  ภิกฺขู  
สพฺเพ  อห  จูฬปนฺถโก  อห จูฬปนฺถโกติ  กเถนฺติ  อห  อสุโก  นาม  ปกโฺกสิตพฺโพติ 
น ชานามีติ ฯ ชีวโกป ปฏิวิทฺธสจฺจตาย  อิทฺธิมา  ภิกฺขูติ  นยโต  ตฺวา  ปมกถนภิกฺขุเมว 
ตุเมฺห สตฺถา  ปกฺโกสตติ  วตฺวา  จีวรกณฺเณ  คณฺหถ  ตาตาติ  อาห ฯ  โส วิหาร คนฺตฺวา 
ตถา  อกาสิ  ตาวเทว  สหสฺสมตฺตา  ภิกฺขู อนฺตรธายึสุ ฯ โส เถร คเหตฺวา อคมาสิ ฯ 
สตฺถา ตสฺมึ ขเณ ยาคุ คณฺหิ ฯ 
        ทสพเล  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  วิหาร  คเต  ธมฺมสภาย  กถา  อุทปาทิ 
ยาวมหนฺตา  วต  พุทฺธา  นาม  จตฺตาโร  มาเส  เอก  คาถ  คณฺหิตุ   อสกโฺกนตฺ 
ภิกฺขุ  เอว  มหิทฺธิก  อกสูติ ฯ สตฺถา เตส ภิกฺขูน จิตฺตวาร ตฺวา คนฺตฺวา 
ป ฺตฺตาสเน  นิสชฺช  ก ึ วเทถ  ภิกฺขเวติ  ปุจฺฉิ ฯ  น  ภควา  อ ฺ  กิ ฺจิ 
กเถม  จูฬปนฺถเกน  ตุมหฺาก  สนฺติกา มหาลาโภ ลทฺโธติ ตุมหฺากเยว คุณ กเถมาติ ฯ 
อนจฺฉริย  ภิกฺขเว  อิทานิ  มยฺห โอวาท กตฺวา โลกุตฺตรทายชฺชลาโภ อย อตีเตป 
อปริปกฺเก  าเณ   ิตสฺส  มยฺห  โอวาท  กตฺวา  โลกิยทายชชฺ ลภีติ ฯ ภิกฺขู กทา 
ภนฺเตติ อายาจึสุ ฯ สตฺถา เตส ภิกฺขูน อตีต  
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อาหริตฺวา ทสฺเสสิ ฯ 
        ภิกฺขเว  อตีเต  พาราณสีนคเร  พฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  รชฺช  กาเรสิ ฯ 
ตสฺมึ  สมเย  จูฬกเสฏ ี  (๑)  นาม  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  สพฺพนิมตฺิตานิ  ชานาติ ฯ โส 
เอกทิวส  ราชุปฏาน  คจฺฉนฺโต  อนฺตรวีถิย มตมูสิก (๒) ทิสวฺา ตขเณ นกฺขตฺต 
สมาเนตฺวา  อิทมาห  สกฺกา  จกฺขุมตา  ป ฺวตา  กุลปุตฺเตน อิม อุนฺทุร คเหตฺวา 
ทารภรณ  กาตุ  กมฺมนฺเต จ สชฺเชตุนฺติ ฯ (๓) อ ฺตโร ทุคฺคตกุลปุตฺโต ต เสฏ ิสฺส 
วจน  สุตฺวา  นาย  อชานิตฺวา  กเถสฺสตีติ  มูสิก  คเหตฺวา  เอกสฺมึ  อาปณิเก 
พิฬารสฺสตฺถาย  ทตฺวา  กากณิก  ลภิ ฯ  ตาย  กากณิกาย  ผาณิต  กิณิตฺวา (๔) เอเกน 
กุเฏน  ปานีย  คณฺหิ  (๕)  อร ฺโต  อาคจฺฉนฺเต มาลากาเร ทิสฺวา โถก ผาณิตขณฺฑ 
ทตฺวา  อุลฺลุงฺเกน  ปานีย  อทาสิ ฯ  เต  ตสฺส  เอเกก ปุปฺผมุฏ ึ อทสุ ฯ โส เตน 
ปุปฺผมูเลน  ปุนทิวเสป  ผาณิต ฺจ  ปานียฆฏ ฺจ  คเหตฺวา  ปุปฺผารามเมว  คโต ฯ 
ตสฺส  ต  ทิวส  มาลาการา  อฑฺฒโอจิตเก  ปุปฺผคจฺเฉ  ทตฺวา  อคมสุ ฯ  โส  น 
จิรสฺเสว อิมินา อุปาเยน อฏ กหาปเณ ลภิ ฯ 
        ปุน เอกสฺมึ วาตวุฏ ิทิวเส ฉฑฺฑิตอุยฺยาน คนฺตฺวา ปติตทารูนิ (๖) ราสึ กตฺวา 
นิสินฺโน  ราชกุมฺภการสฺส  สนฺติกา  
# ๑. ม. จูฬเสฏ ี  ฯ  ๒. สี. ปูติมูสิก  ฯ  ๓. ม. ปโยเชตุนฺติ  ฯ  ๔. สี. คเหตฺวา  ฯ 
# ๕. ส.ี คณฺหิ โส  ฯ  ม. คณฺหิตฺวา  ฯ  ๖. ม. ปติตทารูน  ฯ  
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โสฬส  กหาปเณ  ลภติ  (๑)  โส  จตุวีสติยา  กหาปเณสุ  ชาเตสุ  อตฺถิ  อย  อุปาโย 
มยฺหนฺติ  นครทฺวารโต  อวิทูเร  าเน  เอก  ปานียฆฏ  (๒)  เปตฺวา  ป ฺจสเต  
ติณหารเก  ปานีเยน อุปฏหิ ฯ เต อาหสุ  ตฺว  สมมฺ  อมฺหาก  พหุปกาโร  กึ  เต 
กโรมาติ ฯ โสป มยฺห กิจฺเจ อุปฺปนฺเน กริสฺสถาติ  วตฺวา  อิโต  จิโต  จ  วิจรนฺโต  
ถลปถกมฺมิเกน  จ  ชลปถกมฺมิเกน จ  สทฺธึ  มิตฺตสนฺถว  อกาสิ ฯ  ตสฺส  ถลปถกมฺมโิก 
เสฺว  อิม นคร อสฺสวาณิชโก ป ฺจ  อสฺสสตานิ  คเหตฺวา  อาคมิสฺสตีติ  อาจิกฺขิ  โส  
ตสฺส  วจน  สุตฺวา ติณหารกาน  ส ฺ  ทตฺวา  เอเกก  ติณกลาป  ทฺวิคุณ  กตฺวา  
อาหราเปสิ ฯ  อถ โส  อสสฺาน  นครปติฏเวลาย  ติณกลาปสหสฺส  อนฺโตทวฺาเร  (๓) 
ราสึ กตฺวา นิสีทิ ฯ อสฺสวาณิโช  สกลนคเร  อสฺสาน  หริต  (๔)  อลภิตฺวา  ตสฺส 
สหสฺส  ทตฺวา ต ติณ คณฺหิ ฯ   
        ตโต  กติปาหจฺจเยน  สมุทฺทกมฺมกิสหายโก  อาโรเจสิ  ปฏฏน  มหานาวา 
อาคตาติ ฯ  โส  อตฺถ ิ อย  อุปาโยติ  อฏหิ  กหาปเณหิ  สพฺพปริวารสมฺปนฺน 
ตาวกาลิก  รถ คเหตฺวา นาวาปฏฏน คนฺตฺวา เอกองฺคุลิมุทฺทิก นาวาย (๕) สจฺจการ 
ทตฺวา  อวิทูเร  าเน  สาณิย  ปรกิฺขิปาเปตฺวา ตตฺถ นิสินฺโน ปรุเิส 
# ๑. ม. ย.ุ ลภิ  ฯ  ๒. ม. ยุ. ปานิยจาฏึ  ฯ  ๓. ม. อนฺตรทฺวาเร  ฯ  ๔. ม. จาร ึ ฯ 
กตฺถจิ. โคจร  ฯ  ๕. ม. นาวิกสฺส  ฯ  
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อาณาเปสิ  พาหิรโต  (๑)  วาณิเชสุ  อาคเตสุ  ตติเยน  ปฏิหาเรน  อาโรเจถาติ ฯ  
นาวา อาคตาติ  สุตฺวา  พาราณสิโต  สตมตฺตา  วาณิชา  ภณฺฑ  คณฺหามาติ อคมสุ ฯ 
ภณฺฑ ตุเมฺห  น  ลภิสฺสถ  อสุกฏาเน  มหาวาณิเชน  นาม  สจฺจกาโร  ทินโฺนติ ฯ  เต 
เตส  สุตฺวา  ตสฺส  สนฺติก  อาคตา ปาทมูลิกปุริสา ปุริมส ฺาวเสน ตติยปฏิหาเรน 
เตส  อาคตภาว  อาโรเจสุ ฯ  เต  สตมตฺตาป  วาณิชา  เอเกก  สหสฺส ทตฺวา เตน 
สทฺธึ  นาวาย  ปตฺติกา  หตฺุวา  ปุน  เอเกก  สหสฺส ทตฺวา ปตฺตึ วิสฺสชฺชาเปตฺวา ปุน 
ภณฺฑ  อตฺตโน  สนฺตก  อกสุ ฯ  โส  ปรุิโส  เทฺว  สตสหสฺสานิ  คณฺหิตฺวา พาราณสึ 
อาคนฺตฺวา  กต ฺ ุนา  ภวิตุ   วฏฏตีติ  เอก  สตสหสฺส  คเหตฺวา จูฬกเสฏ ิสฺส สนฺติก 
คโต ฯ 
        อถ  น  เสฏ ี  กินฺเต  ตาต กตฺวา อิท ธน ลทฺธนติฺ ปุจฺฉิ ฯ โส ตุเมฺหหิ กถติอุปาเย 
ตฺวา  จตุมาสพฺภนฺตเรเยว  ลทฺธนฺติ  อาห ฯ  เสฏ ี ตสฺส วจน สุตฺวา อิทานิ  เอวรูป  
ทารก  ปรสนฺตก  กาตุ   น  วฏฏตีติ  วยปฺปตฺต  ธีตร  ทตฺวา สกลกุฏมฺพสฺส  สามิก  
อกาสิ ฯ  โสป  กลุปุตฺโต  เสฏ ิโน  อจฺจเยน  ตสฺมึ  นคเร เสฏ ิฏาน  คเหตฺวา  
ยาวตายุก  ตฺวา  ยถากมฺม  คโต ฯ  สตฺถา  เทฺว  วตฺถูนิ กเถตฺวา อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา 
อภิสมฺพุทฺธกาเล อิม คาถมาห 
# ๑. ม. พาหริเกสุ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๒๙๘ 
 
                อปฺปเกนป เมธาวี    ปาภเฏน วิจกฺขโณ 
                สมุฏาเปติ อตฺตาน   อณณ อคฺคึว สนฺธมนฺติ ฯ (๑) 
        อิติ  สตฺถา  ธมฺมสภาย  สนฺนิสินฺนาน  อิม  การณ  ทสฺเสติ ฯ  ทฺวินฺนป 
มหาสาวกาน  ปุพฺพปฏนโต  ปฏาย  อย  อนุปพฺุพิกถา ฯ  อปรภาเค  ปน  สตฺถา 
อริยคณปริวุโต   ธมฺมาสเน   นิสินฺโน   มโนมย  กาย  อภินิมฺมินนฺตาน 
เจโตวิวฏฏกุสลาน  จูฬปนฺถกตฺเถร  อคฺคฏาเน  เปสิ  ป ฺาวิวฏฏกุสลาน 
มหาปนฺถกนฺติ ฯ 
 
                        สุภูติตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        ตติเย   ฯ อรณวิหารีนนฺติ นิกฺกิเลสวิหารีน ฯ รณาติ (๒) หิ ราคาทโย กิเลสา 
วุจฺจนฺติ  เตส  อภาเวน  นกิฺกิเลสวิหาโร  อรณวิหาโร  นาม.  โส  เยส  อตฺถ ิ
เต  อรณวิหาริโน ฯ  เตส  อรณวิหารีน  สุภูติตฺเถโร อคฺโคติ ฯ กิ ฺจาป หิ อ ฺเป 
ขีณาสวา  อรณวิหาริโน  จ  เถเรน  ปน  ธมฺมเทสนาย เอว (๓) นาม ลทฺธ ฯ อ ฺเ 
ภิกฺขู  ธมฺม  เทเสนฺตา  อุทฺทิสฺสก (๔) กตฺวา วณฺณ วา อวณฺณ วา กเถนฺติ เถโร 
ปน  ธมฺม  เทเสนฺโต  สตฺถารา  เทสิตนิยามโต  อโนกฺกมิตฺวา  (๕)  เทเสสิ ตสฺมา 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๔/๒  ฯ  ๒. ม. รณนติฺ  ฯ  ๓. ม. เอต  ฯ  ๔. สี. โอทิสฺสก  ฯ 
# ๕. กตฺถจิ. อนกฺกมิตฺวา  ฯ  
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อรณวิหารีน อคฺโค นาม ชาโต ฯ 
        จตุตฺเถ  ทกฺขิเณยฺยานนฺติ  ทกฺขิณารหาน ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  อ ฺเป 
ขีณาสวา  อคฺคทกฺขิเณยฺยา  เถโร  ปน  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ฆเร  ฆเร  เมตฺตชฌฺาน 
สมาปชฺชิตฺวา  สมาปตฺติโต  วุฏาย  ภิกฺข  คณฺหาติ เอว ภิกฺขาทายกาน มหปฺผล 
ภวิสฺสตีติ ฯ  ตสฺมา  ทกฺขิเณยฺโยติ  (๑)  วุตฺโต ฯ  อตฺตภาโว  ปนสฺส  สุภูติมา 
สมิทฺโธ (๒) อลงฺกตโตรณิจิตฺตปโฏ (๓) วิย จ (๓) อติวิย วิโรจติ ฯ ตสฺมา สุภูตีติ 
วุจฺจติ ฯ ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปพฺุพีกถา   ฯ 
        อย  กริ  ปทุมุตฺตเร  ภควติ  อนุปฺปนฺเนเยว  หสวตีนคเร  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล 
นิพฺพตฺติ นนฺทมาณโวติสฺส นาม  อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  
ตตฺถ  สาร  อปสฺสนฺโต อตฺตโน  ปริวาเรหิ  จตุจตฺตาฬีสมาณวกสหสฺเสหิ  สทฺธึ 
ปพฺพตปาเท  อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ป ฺจาภิ ฺา อฏ สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตสิ 
อนฺเตวาสิเกป ฌานลาภิโน อกาสิ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  ปทุมุตฺตโร  ภควา  โลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  หสวตีนคร  อุปนสิฺสาย 
วิหรนฺโต  เอกทิวส  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนฺโต  นนฺทตาปสสฺส  อนฺเตวาสิกาน 
ชฏลิาน  อรหตฺตุปนิสฺสย  นนฺทตาปสสฺส  จ  ทฺวีหิ  องฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส สาวกสฺส 
# ๑. ม. ทกฺขิเณยฺยาน อคฺโคติ  ฯ  ๒. สี. สุฏ ุ ภูติวา สมิทฺโธ  ฯ  ม. สุสมิทฺโธ  ฯ 
# ๓. ส.ี อลงฺกตโตรณ วิย จิตฺตปโฏ วิย จ  ฯ  
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านนฺตรปฏน  ทิสฺวา  ปาโตว  สรีรปฏิชคฺคน  กตฺวา  ปุพฺพณฺหสมย ปตฺตจีวรมาทาย 
สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  วตฺถุมหฺิ  วุตฺตนเยเนว  นนฺทตาปสสฺส  อสฺสม  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ 
ผลาผลทาน ฺจ  ปุปฺผาสนป ฺาปน ฺจ  นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชน ฺจ  วุตฺตนเยเนว 
เวทิตพฺพ ฯ 
        สตฺถา  ปน  นิโรธา  วุฏ ิโต  อรณวิหาริยงฺเคน  จ  ทกฺขิเณยฺยงฺเคน  จาติ 
ทฺวีหงฺเคหิ  สมนฺนาคต  เอก  สาวก  อิสคิณสฺส  ปุปฺผาสนานุโมทน  กโรหีติ 
อาณาเปสิ ฯ  โส  อตฺตโน  วิสเย  ตฺวา  เตปฏก  สมมฺสิตฺวา  อนุโมทน  อกาสิ ฯ 
ตสฺส  เทสนาวสาเน  สตฺถา  สย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  สพฺเพ 
จตุจตฺตาฬีสสหสฺสาป  ตาปสา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  นนฺทตาปโส  ปน  อนโุมทกสฺส 
ภิกฺขุโน  นิมตฺิต  คณฺหิตฺวา  สตฺถุ  เทสนานุสาเรน  าณ เปเสตุ  นาสกฺขิ ฯ สตฺถา 
เอถ  ภิกฺขโวติ  เสสภิกฺขูน  หตฺถ  ปสาเรสิ  สพฺเพป  อนฺตรหิตเกสมสฺสู 
อิทฺธิมยปริกขฺารา วสฺสสติกตฺเถรา วิย อเหสุ   ฯ 
        นนฺทตาปโส  ตถาคต  วนฺทิตฺวา  สมฺมุเข   ิโต  อาห  ภนฺเต  เยน  ภิกฺขุนา 
อิสิคณสฺส  ปุปฺผาสนานุโมทนา  กตา  โก  นามาย  ตุมฺหาก  สาสเนติ ฯ 
(๑) อรณวิหาริยงฺเคน  จ  ทกฺขิเณยฺยงฺเคน  จ (๑) เอตทคฺคปฺปตฺโต เอโสติ ฯ ภนฺเต อหป 
# ๑. ส.ี อรณวิหารงฺเค จ ทกฺขิเณยฺยงฺเค จ  ฯ  
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อิมินา  สตฺตาห  กเตน  อธิการกมฺเมน  อ ฺ  สมปฺตฺตึ  น  ปฏเมิ อนาคเต ปนาห 
เอกสฺส  ทสพลสฺส  สาสเน  อย  เถโร  วิย  ทฺวีหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  ภเวยฺยนติฺ 
ปฏน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  อนนฺตราย  ทิสฺวา  พฺยากริตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  นนฺทตาปโสป 
กาเลน  กาล  ทสพลสฺส  สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา อปริหีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลเก 
นิพฺพตฺโต ฯ (๑) อิมสฺส กลฺยาณกมฺม ฯ อนฺตรา จ น กเถสิ (๑)  ฯ โส  กปฺปสตสหสฺส  
อติกฺกมิตฺวา  สาวตฺถิย  สุมนเสฏ ิสฺส  เคเห  นิพฺพตฺติ ฯ  สุภูตีติสฺส นาม อกสุ ฯ 
        อปรภาเค อมฺหาก สตฺถา โลเก นพฺิพตฺโต ราชคห อุปนิสฺสาย วิหรติ ฯ  ตทา 
อนาถปณฺฑิโก เสฏ ี  สาวตฺถิย  อุฏานกภณฺฑ  คเหตฺวา  อตฺตโน สหายกสฺส  
ราชคหเสฏ ิโน  ฆร  คโต  สตฺถุ  อุปปฺนฺนภาว  ตฺวา  สตฺถาร  สีตวเน วิหรนฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา  ปมทสฺสเนเนว  จ โสตาปตฺติผเล ปติฏาย สตฺถาร สาวตฺถึ 
อาคมนตฺถาย  ยาจิตฺวา  ป ฺจจตฺตาฬีสโยชนมคฺเค  โยชเน โยชเน สตสหสฺสปริจฺจาเคน 
วิหาเร  ปติฏาเปตฺวา  สาวตฺถิย  ราชมาเนน  อฏกรีสปฺปมาณ  เชตราชกุมารสฺส 
อุยฺยานภูมึ  โกฏิสนฺถาเรน  กิณิตฺวา  ตตฺถ  ภควโต  วิหาร  กาเรตฺวา  อทาสิ ฯ 
วิหารมหทิวเส  อย  สุภูติกุฏมฺพิโก  อนาถปณฺฑิกเสฏ ินา  สทธฺึ  คนฺตฺวา ธมฺม  
สุณนฺโต  สทธฺ  ปฏิลภิตฺวา 
# ๑. ม. อิทมสฺส กลฺยาณกมฺม  ฯ  อนฺตรา ปน กมฺม น กถิยติ  ฯ  
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ปพฺพชิ ฯ  โส  อุปสมฺปนโฺน  เทฺว มาติกา ปคุณา กตฺวา  กมฺมฏาน  กถาเปตฺวา 
อร ฺเ  สมณธมฺม กโรนฺโต  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา เมตฺตชฺฌาน  ปาทก  กตฺวา  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  ธมฺม  เทเสนฺโต วุตฺตนเยเนว ธมฺม กเถติ ปณฺฑาย จรนฺโต วุตฺตนเยเนว 
เมตฺตชฺฌานโต วุฏาย ภิกฺข ปฏิคฺคณฺหาติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อิม  การณทฺวย  ปฏิจฺจ 
อรณวิหารีน ฺจ ทกฺขิเณยฺยาน ฺจ ภิกฺขูน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ 
        ป ฺจเม  อาร ฺกานนฺติ  อร ฺวาสีน ฯ  เรวโต  ขทิรวนิโยติ ธมฺมเสนาปติตฺเถรสฺส 
กนิฏภาติโก ฯ โส ยถา อ ฺเ เถรา อร ฺเ วสมานา วนสภาค อุทกสภาค (๑) 
ภิกฺขาจารสภาค ฺจ สลฺลกเฺขตฺวา  อร ฺเ  วสนฺติ  น  เอว  วส ิฯ  เอตานิ  ปน  สภาคานิ 
อนาทิยิตฺวา  อุชฺชงฺคเล สกฺขรสาณวิสเม  ขทิรวเน  ปฏิวสิ ฯ  ตสฺมา อาร ฺกาน อคฺโคติ  
วุตฺโต ฯ ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปพฺุพีกถา  ฯ 
        อย  กริ  อตีเต  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวตีนคเร  นิพฺพตฺโต  มหาคงฺคาย 
ปยาคปติฏานติตฺเถ  (๒)  นาวากมฺม กโรนฺโต ปฏวิสติ ฯ ตสฺมึ  สมเย  สตฺถา 
สตสหสฺสภิกฺขุปริวาโร  จาริก  จรนฺโต 
# ๑. กตฺถจิ. อุตุสภาค  ฯ  ๒. กตฺถจิ. ปยาคติตฺเถ  ฯ  
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ปยาคปติฏานติตฺถ (๑) สมฺปาปุณิ ฯ  โส  ทสพล ทิสฺวา จินฺเตสิ มยฺห กาเลน 
กาล พุทฺธทสฺสน นาม นตฺถิ อย  เม  กลฺยาณกมฺมสฺส  อายูหนกขฺโณติ นาวาสงฺฆาต 
พนฺธาเปตฺวา อุปริ เจลวิตาน กาเรตฺวา  คนฺธมาลาทามานิ  โอสาเรตฺวา  เหฏา 
วรโปตฺถจิตฺตตฺถรณ อตฺถราเปตฺวา สปริวาร สตฺถาร ปรตีร ตาเรสิ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  สตฺถา  เอก  อาร ฺก  ภิกฺขุ  เอตทคฺเค  เปสิ ฯ  โส  นาวิโก 
ต  ทิสฺวา  มยาป  เอวเมว  อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  อาร ฺกาน 
อคฺเคน  ภวิตุ   วฏฏตีติ  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห  มหาทาน  ทตฺวา  สตฺถ ุ
ปาทมูเล  นิปชฺชิตฺวา  ภนฺเต  โย  ตุเมฺหหิ เอตทคฺเค ปโต โส ภิกฺขุ วิย อหป 
อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  อาร ฺกาน  อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ ปฏน อกาสิ ฯ 
สตฺถา  อนนฺตราย  ทิสฺวา  อนาคเต  โคตมพุทฺธสฺส  สาสเน  ตฺว  อาร ฺกาน 
อคฺโค ภวิสฺสสีติ พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ อนฺตรา ปน อ ฺ กมฺม  น กถียติ ฯ 
        โส  ยาวชีว  กลฺยาณกมฺม  กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท 
มคธกฺเขตฺเต  นาลกพฺราหฺมณคาเม  สารีพฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา 
ติณฺณ  ภาติกาน  ติสฺสนฺน  ภคินีน  สพฺพกนิฏโ หตฺุวา นิพฺพตฺติ เรวโตติสฺส  
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นาม  อกสุ ฯ  อถสฺส  มาตาปตโร  จินฺเตสุ   อมฺหาก  วฑฺฒิตวฑฺฒิเต  ทารเก  สมณา 
สกฺยปุตฺติยา  เนตฺวา  ปพฺพาเชนฺติ  อมฺหาก  ปุตฺต  เรวต  ทหรเมว  ฆรพนฺธเนน 
พนฺธิสฺสามาติ  สมานกุลโต ทาริก อาเนตฺวา เรวตสฺส อยฺยิก (๑) วนฺทาเปตฺวา อมฺม 
ตว  อยฺยิกาย  มหลฺลกตรา  โหหีติ  (๒)  อาหสุ ฯ  เรวโต  เตส กถ สุตฺวา จินฺเตสิ 
อย  ทาริกา  ทหรา  ปมวเย   ิตา  อิมิสฺสา  กิร  เอววิธ รูป (๓) มม อยฺยิกาย 
รูปสทิส  ภวิสฺสติ ปุจฺฉิสฺสามิ ตาว เนส อธิปฺปายนฺติ จินฺเตตฺวา อาห ตุเมฺห กึ 
กโรถาติ (๔)  ฯ  ตาต  อย  ทาริกา  อยฺยกิา  วิย  เต  ชร ปาปุณาตูติ วทามาติ ฯ โส 
อิมิสฺสา รูป  เอววิธ  ภวิสฺสตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ตาต  ก ึ วเทสิ มหาปุ ฺา เอววิธา โหนฺตีติ ฯ 
        โส  จินเฺตสิ  อิท  กริ รูป อิมินา นิยาเมน วลิตฺตจ ภวิสฺสติ ปลิตเกส (๕) 
ขณฺฑทนฺต  อห  เอวรูเป  รูเป  รชฺชิตฺวา  กึ กริสฺสามิ มม ภาติกาน คตมคฺคเมว 
คมิสฺสามีติ  ติฏนฺโต  วิย  หุตฺวา  สมวเย  ตรุณทารเก  อาห  เอถ โภ วิธาวนิก 
กริสฺสามาติ  นิกฺขมิ ฯ  ตาต  มงฺคลทิวเส  มา  พหิ  คจฺฉาติ ฯ  โส  ทารเกหิ สทฺธึ 
กีฬนฺโต  (๖)  วิย  อตฺตโน  ธาวนวาเร สมฺปตฺเต โถก คนฺตฺวา ปป ฺเจตฺวา อาคจฺฉติ ฯ 
ปุนวาเร  (๗)  สมฺปตฺเต  ตโต  
# ๑. ส.ี อยฺยก  ฯ  ๒. กตฺถจิ. อยฺยิกา วิย มหลลฺกตรา โหตูติ  ฯ  ๓. กตฺถจิ. เอวรูป  ฯ 
# ๔. ม. กเถถาติ  ฯ  ๕. สี. ปลิตสีส  ฯ  ๖. สี. ติฏนฺโต  ฯ  ๗. สี. อนนฺตเร  ฯ 
ม. ปุน ทุติยวาเร  ฯ  
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ทูรตร (๑) วิย คนฺตฺวา อาคโต ตติยวาเร สมฺปตฺเต อย  เม  กาโลติ  ตฺวา 
สมฺมุขฏาเนเนว  ปลายิตฺวา  ปสุกูลิกภิกฺขูน นิวาสนฏาน  อร ฺ  คนฺตฺวา  เถเร 
อภิวาเทตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ สปฺปุริส  มย  ต น ชานาม กสฺสาสิ  (๒)  ปุตฺโตติ  ตฺว ฺจ 
อลงฺกตนิยาเมเนว อาคโต  โก  ต  ปพฺพาเชตุ   อุสฺสหิสฺสตีติ ฯ  (๓)  โส อุโภป พาหา 
ปคฺคยฺห วิลุมฺปนฺติ ม วิลุมปฺนฺติ มนฺติ มหาวิรว  (๔) วิรวิ ฯ  อิโต  จิโต  จ  ภิกขฺู 
สนฺนิปติตฺวา สปฺปุริส อิมสฺมึ าเน ตว วตฺถ  วา ปลนฺธน วา โกจิ คณฺหนฺโต นาม 
นตฺถิ ตฺว ฺจ วิลุมฺปนฺตติ วทสิ กึ สนฺธาย  วทสีติ ฯ  (๕) ภนฺเต  นาห  วตฺถาลงฺการ  
สนฺธาย  วทามิ ติสฺสนฺน  ปน เม  สมฺปตฺตีน  วิโลโป  วฏฏตีติ (๖) ต สนฺธาย วเทมิ ฯ 
ม ตาว ตุเมฺห มา ปพฺพาชยิตฺถ ภาตร  ปน  เม  ชานาถาติ ฯ  โก  นาม  ปน  เต  ภาตาติ ฯ 
คิหิกาเล อุปติสฺโส นาม  อิทานิ  ปน  สาริปุตฺโต  นาม  ชาโตติ  วทนฺตีติ ฯ  อาวุโส 
เอว  สนฺเต อย  กลุปุตฺโต  อมฺหาก  กนฏิภาติโก  นาม  โหติ  เชฏภาติโก  
โน ธมฺมเสนาปติ ปุเรตรเยว  อาห  อมหฺาก  าตกา  สพฺเพ  มิจฺฉาทิฏ ิกา  โย 
โกจิ  อมฺหาก าติ  อาคจฺฉติ  ต  เยน  เกนจิ  อุปาเยน  ปพฺพาเชยฺยาถาติ ฯ  อย 
ปน เถรสฺส อชฺฌตฺตภาติโก  (๗) 
# ๑. ม. ตุริต  ฯ  ๒. ส.ี กสสฺาป  ฯ  ๓. สี. อุสฺสหตีติ  ฯ  ๔. ม. มหารว  ฯ 
# ๕. ส.ี ม. วเทสิกึ สนฺธาย วเทสีติ  ฯ  ๖. ม. วตฺตติ  ฯ  ๗. ส.ี อชฌฺตฺติกภาติโก  ฯ  
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ปพฺพาเชถ  นนฺติ  วตฺวา  ตจป ฺจกกมฺมฏาน  อาจิกฺขิตฺวา 
ปพฺพาชยึสุ ฯ อถ น ปริปณฺุณวสฺส อุปสมฺปาเทตฺวา กมฺมฏาเน โยชยึส ุฯ 
        เถโร  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อาจริยุปชฺฌายาน  อวิทูเร  าเน  วุตฺตปฺปการ 
ขทิรวน  ปวิสิตฺวา สมณธมฺม กโรติ ฯ ตสฺส อรหตฺต อปฺปตฺวา ทสพล วา ภาติกตฺเถร 
วา  น  ปสฺสสิฺสามีติ  วายมนฺตสฺเสว  ตโย  มาสา  อติกฺกนฺตา  สุขุมาลสตฺตสฺส 
ลูขโภชน  ภุ ฺชนฺตสฺส  จิตฺต  ปณีต  นาโหสิ  (๑)  กมฺมฏานาภิมุข  นาคต ฯ (๒) 
โส  เตมาสจฺจเยน  ปวาเรตฺวา  วุฏวสฺโสว  หุตฺวา  ตสฺมึเยว  าเน  สมณธมฺม 
กโรติ ฯ  ตสฺส สมณธมฺม กโรนฺตสฺส (๓) จิตฺต เอกคฺค อโหสิ โส วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา 
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ 
        อถ  อายสฺมา  สาริปตฺุโต  สตฺถาร  อาห  ภนฺเต  มยฺห  กริ  กนิฏภาตา 
เรวโต  ปพฺพชิโต  โส  อภิรเมยฺย  วา  น  วา  คนฺตฺวา น ปสฺสิสฺสามีติ ฯ ภควา 
เรวตสฺส  อารทฺธวิปสฺสกภาว  ตฺวา  เทฺว  วาเร  ปฏิกฺขิปตฺวา  ตติยวาเร  ยาจิโต 
อรหตฺตปฺปตฺตภาว  ตฺวา  สาริปุตฺต  อหป  คมิสฺสามิ  ภิกฺขูน  อาโรเจหีติ ฯ 
เถโร  ภิกฺขุสงฺฆ  สนฺนิปาเตตฺวา  อาวุโส 
# ๑. ส.ี ปณีต นาม น โหติ  ฯ  ม. วลิต นาม โหติ  ฯ  ๒. ม. กมฺมฏาน วิโมกขฺ 
น คต  ฯ  ๓. สี. ปรกิมฺม กโรนฺตสฺส กโรนฺตสฺส  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐๗ 
 
สตฺถา  จาริก  จริตุกาโม  คนฺตุกามา อาคจฺฉนฺตูติ  สพฺเพสเยว  อาโรเจสิ ฯ  ทสพลสฺส  
จาริกตฺถาย  คมนกาเล โอหียนกภิกฺขู นาม อปฺปกา  โหนฺติ  สตฺถุ  สุวณฺณวณฺณ  สรีร  
ปสฺสิสฺสาม มธุรธมฺมกถ  วา  สุณิสฺสามาติ  เยภุยฺเยน  คนฺตุกามา  พหุกาว  โหนฺติ ฯ 
อิติ สตฺถา มหาภิกฺขุสฆปริวาโร เรวต ปสฺสิสฺสามีติ นิกฺขนฺโต ฯ 
        อเถกสมฺึ  ปเทเส  อานนฺทตฺเถโร  เทฺวธาปถ  ปตฺวา  ภควนฺต  ปุจฺฉิ  ภนฺเต 
อิมสฺมึ  าเน  เทฺว  มคฺคา กตรมคฺเคน ภิกฺขุสโฆ คจฺฉตีติ ฯ (๑) กตรมคฺโค อานนฺท 
อุชุโกติ ฯ  ภนฺเต  อุชุมคฺโค  ตึสโยชโน  อมนุสฺสปโถ ปริหารมคฺโค ปน สฏ ิโยชนิโก 
เขโม  สุภิกฺโขติ ฯ  อานนฺท  สีวล ี อเมฺหหิ  สทฺธึ  อาคโตติ ฯ  อาม ภนฺเต อาคโตติ ฯ 
เตนหิ  สโฆ  อุชุมคฺคเมว  คจฺฉตุ  (๒)  สีวลิสฺส  ปุ ฺ  วีมสิสฺสามาติ ฯ สตฺถา 
ภิกฺขุสฆปริวาโร  สีวลิตฺเถรสฺส  ปุ ฺวีมสนตฺถ  อฏวิมคฺค  อภิรุหิ ฯ  (๓) มคฺค 
อภิรุหนฏานโตว  ปฏาย  เทวสงฺโฆ  โยชนฏาเน  โยชนฏาเน  นคร  มาเปตฺวา 
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส  วสนตฺถาย  วิหาเร  ปฏิยาเทสิ ฯ  เทวปุตฺตา  ร ฺา 
เปสิตกมฺมการา  วิย  หุตฺวา  ยาคุขชฺชกาทีนิ คเหตฺวา กห อยฺโย สีวลี กห อยฺโย 
สีวลีติ  ปุจฺฉนฺตา  คจฺฉนฺติ ฯ เถโร ต สกฺการสมฺมาน คณฺหาเปตฺวา สตฺถุ 
# ๑. ม. สงฺโฆ คจฺฉตูติ  ฯ  ๒. ม. ยุ. คณฺหตุ  ฯ  ๓. ม. อภิรุหิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๐๘ 
 
สนฺติก คจฺฉติ ฯ สตฺถา ภิกฺขุสเฆน สทฺธึ ปริภุ ฺชิ ฯ 
        อิมินาว  นิยาเมน  สตฺถา  สกฺการสมฺมาน  อนุภวนฺโต  เทวสิก  โยชนปรม 
คนฺตฺวา  ตึสโยชนิก  กนฺตาร  อติกฺกมฺม  ขทิรวนิยตฺเถรสฺส สภาคฏาน (๑) ปตฺโต 
เถโร  สตฺถ ุ อาคมน  ตฺวา  อตฺตโน  วสนฏาเน  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส 
ปโหนกวิหาเร  ทสพลสฺส  คนฺธกุฏ ึ รตฺติฏานทิวาฏานาทีนิ  จ  อิทฺธิยา มาเปตฺวา 
ตถาคตสฺส  ปจฺจุคฺคมน  คโต ฯ  สตฺถา  อลงฺกตปฏยิตฺเตน  มคฺเคน  วิหาร  ปาวิสิ ฯ 
อถ  ตถาคเต คนฺธกุฏิย (๒) ปวิฏเ ภิกขฺู วสฺสคฺเคน ปตฺตเสนาสนานิ ปวิสึสุ ฯ เทวตา 
อกาโล  อาหารสฺสาติ  อฏวิธ  ปานก  อาหรึสุ ฯ  สตฺถา ภิกฺขุสเฆน สทฺธึ ปานก 
ปวิ ฯ  อิมินาว  นิยาเมน  ตถาคตสฺส  สกฺการสมฺมาน  อนุภวนฺตสฺเสว  อฑฺฒมาโส 
อติกฺกนฺโต ฯ 
        อเถกจฺเจ  อุกฺกณฺ ิตภิกฺขู  (๓)  เอกสฺมึ  าเน  นิสีทิตฺวา  กถ อุปฺปาทยึสุ 
สตฺถา  ทสพโล  มยฺห  อคฺคสาวกสฺส  กนิฏภาตาติ  วตฺวา  เอวรูป  นวกมฺมกิ 
ภิกฺขุ  ปสฺสิตุ   อาคโต  อิมสฺส  วิหารสฺส  สนฺติเก  เชตวนมหาวิหาโร  วา 
เวฬุวนมหาวิหาราทโย  วา  กึ  กริสฺสนฺติ ฯ  อยป  ภิกฺขุ  เอวรูปสฺส  นวกมฺมสฺส 
การโก  กึ  นาม  สมณธมฺม กริสฺสตีติ ฯ อถ สตฺถา จินฺเตสิ มยิ จิร วสนฺเต อิท 
าน  อากิณฺณ  ภวิสฺสติ  อาร ฺกภิกฺขู  นาม 
# ๑. กตฺถจิ. วสนฏาน  ฯ  ๒. ม. ยุ. คนฺธกุฏึ  ฯ  ๓. ส.ี อุทฺธตภิกฺขู  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๓๐๙ 
 
ปวิเวกตฺถิกา  โหนฺติ  เรวตสฺส อผาสุวิหาโร  ภวิสสฺตีติ ตโต เรวตสฺส ทิวาฏาน 
คโต ฯ เถโร เอกโกว จงฺกมนโกฏิย  อาลมฺพนผลก  (๑)  นิสฺสาย  ปาสาณผลเก 
นิสินฺโน สตฺถาร ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา วนฺทิ ฯ 
        อถ  น  สตฺถา  ปุจฺฉิ  เรวต  อิม  วาฬมิคฏาน  จณฺฑาน  หตฺถิอสฺสาทีน 
สทฺท  สุตฺวา กึ (๒) ต  กโรสีติ ฯ (๒) เตส เม ภนฺเต สทฺท สุณโต อร ฺสฺมึ ปติ นาม (๓) 
อุปฺปชฺชตีติ ฯ  สตฺถา  อิมสฺมึ (๔) าเน เรวตตฺเถรสฺส ป ฺจหิ คาถาสเตหิ อร ฺปสส 
(๕)  นาม  กเถตฺวา ปุนทิวเส อวิทูเร าเน ปณฺฑาย จริตฺวา เรวตตฺเถร อามนฺเตตฺวา 
(๖)  เยหิ  ภิกขฺูหิ เถรสฺส อวณฺโณ กถิโต เตส  กตฺตรยฏ ิอุปาหนเตลนาฬิจฺฉตฺตาน 
ปมฺมุสฺสนภาว  อกาสิ ฯ  เต  อตฺตโน  ปริกฺขารตฺถาย  นิวตฺตา  อาคตมคฺเคเนว 
คจฺฉนฺตา  ปตฏาน  สลฺลกฺเขตุ   น  สกฺโกนฺติ ฯ  ปมมฺหิ  เต  อลงฺกตปฏิยตฺเตน 
มคฺเคน  คนฺตฺวา  ต  ทิวส  ปน วิสมมคฺเคน คจฺฉนฺตา ตสฺมึ ตสฺมึ าเน อุกฺกุฏิก 
นิสีทนฺติ  ชณฺณุเกน  คจฺฉนฺติ ฯ  เต  คุมฺเพ  คจฺเฉ  กณฺฏเก  จ  มทฺทนฺตา อตฺตโน 
วสิต  สภาคฏาน  คนฺตฺวา  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ขทิรขาณุเก  อตฺตโน ฉตฺต ส ฺชานนฺติ 
อุปาหนกตฺตรยฏ ิเตลนาฬึ  ส ฺชานนฺติ ฯ  เต  ตสฺมึ  สมเย 
# ๑. ส.ี อาลมฺพนพาห  ฯ  ๒. สี. ม. กนิฺติ กโรสีติ  ฯ  ๓. ม. อร ฺรติ นาม  ฯ 
# ๔. ม. ตสฺม ึ ฯ  ๕. ม. ยุ. อร ฺเ นิวาสานิสส  ฯ  ๖. ม. นิวตฺเตตฺวา  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 310 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๑๐ 
 
อิทฺธิมา อย ภิกฺขูติ ตฺวา  อตฺตโน  ปรกิฺขาเร  อาทาย ทสพลสฺส ปฏิยตฺตสกฺกาโร นาม 
เอวรูโป โหตีติ  วทนฺตา อคมสุ ฯ (๑) 
        ปุรโต  (๒)  คตภิกฺขู  วิสาขา  อุปาสิกา  อตฺตโน  เคเห  นิสนิฺนกาเล  ปุจฺฉติ 
มนาป  นุ  โข  ภนฺเต  เรวตตฺเถรสฺส  วสนฏานนฺติ ฯ  มนาป  อุปาสิเก 
นนฺทนวนจิตฺตลตาทิปฏิภาค  ต  เสนาสนนฺติ ฯ อถ เนส สพฺพปจฺฉโต อาคตภิกฺขู ปุจฺฉิ 
มนาป  อยฺยา  เรวตตฺเถรสฺส  วสนฏานนฺติ ฯ  มา  ปุจฺฉิ  อุปาสิเก  กเถตต 
อยุตฺตฏานเมต  อชชฺงฺคล  สกฺขรปาสาณวิสม  ขทิรวน  เอว (๓) ตตฺถ โส ภิกฺขุ 
วิหรตีติ ฯ  วิสาขา  ปุริมาน ฺจ  ปจฺฉิมาน ฺจ ภิกฺขูน กถ สุตฺวา เกส นุ โข กถา 
สจฺจาติ  ปจฺฉาภตฺต  (๔)  คนฺธมาล  อาทาย  ทสพลสฺส  อุปฏาน  กตฺวา วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต  นิสินฺนา  สตฺถาร ปุจฺฉิ ภนฺเต เรวตตฺเถรสฺส วสนฏาน เอกจฺเจ อยฺยา 
วณฺเณนฺติ  เอกจฺเจ  นินฺทนฺติ  กิเมต ภนฺเตติ ฯ วิสาเข รมณีย วา โหตุ มา วา 
ยสฺมึ าเน อริยาน จิตฺต รมติ ตเทวฏาน รมณีย นามาติ วตฺวา อิม คาถมาห 
                คาเม วา ยทิ วาร ฺเ    นินฺเน วา ยท ิวา ถเล 
                ยตฺถ อรหนโฺต วิหรนฺติ    ต ภูมิรามเณยฺยกนฺติ ฯ (๕) 
# ๑. ม. อาคม สุ  ฯ  ๒. สี. ปุรโต  ฯ  ๓. ม. ย.ุ เอต  ฯ  ๔. ม. ย.ุ ปจฺฉาภตฺเต  ฯ 
# ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๑๗/๒๘  ฯ  ส. ส. ๑๕/๙๒๑/๓๔๑  สี. ต ภูมึ รามเณยฺยกนฺโต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๓๑๑ 
 
        อถ  สตฺถา  อปรภาเค  เชตวนมหาวิหาเร  อริยคณมชฺเฌ  นสิินฺโน  เถร 
อาร ฺกาน ภิกฺขูน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                กงฺขาเรวตตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        ฉฏเ  ฌายีนนฺติ  ฌานลาภีน (๑) ฌานาภิรตาน ฯ โส กริ เถโร ยาว สมาปตฺติโย  
(๒) ทสพโล  สมาปชชฺติ  ตโต อปฺปตราป (๓) เปตฺวา พหุตราป สมาปชฺชติ ฯ 
ตสฺมา  ฌายีน  อคฺโค นาม ชาโต ฯ กงฺขายนภาเวน กงฺขาเรวโตติ วุจฺจติ ฯ กงฺขา นาม 
กุกฺกุจฺจ  กุกกฺุจฺจกาติ  (๔)  อตฺโถ ฯ กึ ปน อ ฺเ กุกฺกุจฺจกา นตฺถีติ อตฺถ ิ
อย  ปน เถโร กปฺปเยป กุกกฺุจฺจ อุปฺปาเทสิ ฯ เตนสฺส กุกฺกุจฺจปกตา (๕) อติปากฏา 
ชาตาติ กงฺขาเรวโตเตฺวว สงฺขฺย  คโต ฯ  ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพิกถา  
        อย กิร ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล ปุริมนเยเนว มหาชเนน  สทฺธ ึ วิหาร  คนฺตฺวา  
ปริสปริยนฺเต  ิโต  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถาร เอก  ภิกขฺุ  ฌานาภิรตาน  อคฺคฏาเน 
เปนฺต  ทิสฺวา  มยาป อนาคเต เอวรูเปน ภวิตุ   วฏฏตีติ  เทสนาวสาเน  สตฺถาร 
นิมนฺเตตฺวา  ปุริมนเยเนว  สตฺตาห มหาสกฺการ  กตฺวา  ภควนฺต  อาห  ภนฺเต  อห  อิมินา 
อธิการกมฺเมน  น  อ ฺ สมฺปตฺตึ  ปตฺเถมิ  ยถา  ปน  โส  ตุเมฺหหิ  อิโต  สตฺตทิวสมตฺถเก 
# ๑. ส.ี ฌานสีลาน  ฯ  ๒. ม. ยุ. ยา ฌานสมาปตฺติโย  ฯ  ๓. ม. ย.ุ อปฺปตร  ฯ 
# ๔. สี. ม. ย.ุ กุกฺกุจฺจโกติ  ฯ  ๕. ส.ี ม. ยุ. กกฺุกุจฺจกตา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๑๒ 
 
ภิกฺขุ ฌายีน  อคฺคฏาเน  ปโต  เอว  อหป  อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน 
ฌายีน อคฺโค ภเวยฺยนฺติ  ปฏน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  อนาคต  โอโลเกตฺวา  
สมิชฺฌนภาว  ทิสฺวา อนาคเต  กปฺปสตสหสฺสาวสาเน  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  
อุปฺปชฺชสิฺสติ  ตสฺส สาสเน ตฺว ฌายีน อคฺโค ภวิสฺสสีติ พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
        โส  ยาวชีว  กลฺยาณกมฺม กตฺวา กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา อมฺหาก 
ภควโต  กาเล  สาวตฺถินคเร  มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺโต  ปจฺฉาภตฺต  ธมฺมสฺสวนตฺถ 
คจฺฉนฺเตน  มหาชเนน  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  ปริสปริยนฺเต   ิโต ทสพลสสฺ ธมฺมกถ 
สุตฺวา  สทฺธ  ปฏิลภิตฺวา  ปพฺพชิโต (๑) อุปสมฺปท ลภิตฺวา กมฺมฏาน กถาเปตฺวา 
ฌานปริกมฺม  กโรนฺโต  ฌานลาภี  หุตฺวา  ฌานเมว  ปาทก  กตฺวา อรหตฺตผล ปาปุณิ ฯ 
โส  ทสพเลน  สมาปชชฺติพฺพสมาปตฺตีน  อปฺปตรา  เปตฺวา  พหุตรา  สมาปชฺชนฺโต 
อโหรตฺต  ฌาเนสุ  จิณฺณวสี อโหสิ ฯ อถ น อปรภาเค สตฺถา อิม คุณ คเหตฺวา ฌายีน 
อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ  อกปฺปโย  อาวุโส  คุโฬ  อกปฺปโย  มุตฺโตติ  (๒) เอว ปน 
กปฺปเยเสฺวว  วตฺถูสุ กุกกฺจฺุจสฺส อุปฺปาทิตตาย กุกฺกจฺุจสงฺขาตาย กงฺขาย ภาเวน 
กงฺขาเรวโตติ สงฺขฺย คจฺฉติ ฯ 
# ๑. ส.ี ปพฺพชิ ปพฺพชโิต  ฯ  ๒. วิ. มหา. ๕/๔๘/๕๘  ฯ  ส.ี ม. ยุ. อกปฺปยา มุคฺคา  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๓๑๓ 
 
                        โสณโกฬวิิสตฺเถรวตฺถุ 
        สตฺตเม  อารทฺธวิริยานนฺติ  ปคฺคหิตวิริยาน  ปรปิุณฺณวิริยาน ฯ  โสโณ 
โกฬิวิโสติ (๑) โสโณติ  ตสฺส  นาม  โกฬิวิโสติ  โคตฺต ฯ  โกฏเิวสฺโสติ (๒) วา  อตฺโถ 
อิสฺสริเยน  โกฏิปตฺตสฺส  เวสฺสกุลสฺส  ทารโกติ  อธปิฺปาโย ฯ  ยสฺมา  ปน  อ ฺเส 
ภิกฺขูน  วิริย  นาม  วฑฺเฒตพฺพ  โหติ เถรสฺส ปน ภาเวตพฺพเมว (๓) อโหสิ ฯ ตสฺมา 
เอส อารทฺธวิริยาน อคฺโค นาม ชาโต ฯ  ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพิกถา 
        อย  กริ  อตีเต  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  สิริวฑฺฒกมุาโรติสฺส  
นาม  อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต ปุริมนเยเนว  วิหาร  คนฺตฺวา  ปรสิปริยนฺเต   ิโต  ธมฺม  
สุณนฺโต สตฺถาร เอก ภิกฺขุ  อารทฺธวิรยิาน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา มยาป อนาคเต 
เอวรูเปน ภวิตุ  วฏฏตีติ  เทสนาวสาเน  ทสพล  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห  มหาทาน ทตฺวา 
วุตฺตนเยเนว ปฏน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส ปฏนาย สมิชฺฌนภาว ทิสฺวา ปุริมนเยเนว 
พฺยากริตฺวา วิหาร คโต ฯ 
        โสป  สริิวฑฺฒเสฏ ี  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต 
กปฺปสตสหสฺส  อติกฺกมตฺิวา  อิมสฺมึ  กปฺเป  ปรินพฺิพุเต  กสฺสปทสพเล อนุปฺปนฺเน 
อมฺหาก  ภควติ  พาราณสิย 
# ๑. ม. โกฬวิิโสติ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒. ม. โกฏิเวสฺโสติ  ฯ  ๓. ม. หาเปตพฺพเมว  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๑๔ 
 
กุลเคเห  ปฏสินฺธึ  คณฺหิ ฯ  โส อตฺตโน สหายเกหิ สทฺธึ คงฺคาย  กีฬ  กฬีติ ฯ  อถ  
น  เอกสฺมึ  (๑) สมเย  เอโก ชิณฺณจีวรโิก ปจฺเจกพุทฺโธ พาราณสึ  อุปนิสฺสาย 
คงฺคาย  ตีเร  ปณฺณสาล  กตฺวา  วสฺส  อุปคจฺฉิสฺสามีติ อุทเกน  สมุปพฺยูเฬฺห  
ทณฺฑเก  จ  วลฺลิโย  จ  สงฺกฑฺฒติ ฯ  อย  กุมาโร  สหายเกหิ สทฺธึ  คนฺตฺวา  
อภิวาเทตฺวา   ิโต  ภนฺเต  กึ  กโรถาติ ปุจฺฉิ ฯ กุมาร อุปกฏเ อนฺโตวสฺเส  ปพฺพชิตาน 
วสนฏาน  นาม  ลทฺธุ วฏฏตีติ ฯ ภนฺเต อชฺเชว เอกทิวส อยฺโย  ยถา  ตถา  อาคเมตุ 
อห  เสฺว  อยยฺสฺส  วสนฏาน  กริสฺสามีติ  อาห ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ  ตสฺเสว  กุมารสฺส 
สงฺคห  กริสสฺามีติ  อาคตตฺตา  อธิวาเสสิ ฯ โส ตสฺส อธิวาสน วิทิตฺวา คนฺตฺวา 
ปุนทิวเส สกฺการสมฺมาน สชฺเชตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส คมน  (๒)  โอโลเกนฺโต  อฏาสิ ฯ  
ปจฺเจกพุทฺโธป  กุห ึ(๓) น ุโข  อชฺช ภิกฺขาจาร ลภิสฺสามีติ อาวชฺเชตฺวา (๔) ตสฺเสว 
เคหทฺวาร อคมาสิ ฯ 
        กุมาโร  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  สมฺปยายมาโน  ปตฺต อาทาย ภิกฺข ทตฺวา อิม 
อนฺโตวสฺส  มยฺห  เคหทฺวารเมว  อาคจฺฉถ  ภนฺเตติ ปฏิ ฺ คเหตฺวา ปจฺเจกพุทฺเธ 
ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  ปกฺกนฺเต  อตฺตโน  สหายเกหิ  สทฺธึ  คนฺตฺวา  เอกทิวเสเนว 
# ๑. ม. ตสฺม ึ ฯ  ๒. ม. อาคมน  ฯ  ๓. ม. กห  ฯ  ๔. ม. อาวชฺเชนฺโต ตฺวา  ฯ 
กตฺถจิ. อาวชเฺชนฺโต คนฺตฺวา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๓๑๕ 
 
ปจฺเจกพุทฺธสฺส   วสนปณฺณสาล ฺจ   จงฺกมน ฺจ   ทิวาฏานรตฺติฏานานิ  จ 
การาเปตฺวา  อทาสิ ฯ  ตสฺเสว  (๑)  ปณฺณสาล  ปวิสนเวลาย หริตุปลิตฺตาย (๒) 
ภูมิยา ปาเทสุ กลล มา ลคฺคีติ อตฺตโน ปารุปน สหสฺสคฺฆนิก  รตฺตกมฺพล 
ภุมฺมตฺถรณ ปตฺถริตฺวา  กมฺพลสฺส วณฺเณน สทฺธึ ปจฺเจกพุทฺธสฺส สรีรปฺปภ 
เอกสทิส ทิสฺวา อติวิย  ปสนฺโน  หุตฺวา  อาห  ยถา  ตุเมฺหหิ  อกกฺนฺตกาลโต  ปฏาย 
อิมสฺส กมฺพลสฺส  อติวิย ปภา วิโรจติ เอวเมว มยฺหป นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน 
หตฺถปาทาน วณฺโณ  พนฺธชุีวกปุปฺผวณฺโณ  โหตุ สตฺตกฺขตฺตุ  (๓) 
วิหตกปฺปาสปฏลผสฺสสทิโสว ผสฺโส โหตูติ ฯ  โส  เตมาส  ปจฺเจกพุทฺธ  อุปฏหิตฺวา 
ปวาริตกาเล  ติจีวร  อทาสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ ปริปุณฺณปตฺตจีวโร คนฺธมาทนเมว คโต ฯ 
        โสป  กลุปุตฺโต  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต อมฺหาก ภควโต กาเล กาฬจมฺปากนคเร 
อุสภเสฏ ิสฺส  (๔)  ฆเร  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  ตสฺส  ปฏิสนฺธิคหณกาลโต  ปฏาย 
เสฏ ิกุลมฺหิ  (๕) อเนกานิ  ปณฺณาการสหสฺสานิ  อาคจฺฉนฺติ ฯ  ชาตทิวเสว  สกลนคร 
เอกสกฺการสมฺมาน  อโหสิ ฯ  อถสฺส  นามคหณทิวเส  มาตาปตโร  อมฺหาก  ปุตฺโต 
อตฺตโน  นาม คณฺหิตฺวาว อาคโต รตฺตสุวณฺณ- 
# ๑. ส.ี ตสฺส จ  ฯ  ๒. สี. หริตุปตฺตาย  ฯ  ๓. ม. สตกฺขตฺตุ  ฯ  ๔. ม. อุปเสฏ ิสฺส  ฯ 
# ๕. ม. เสฏ ิกุล  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๑๖ 
 
ปริสิ ฺจิตา (๑) วิยสฺส สรรีปฺปภาติ (๒) ตสฺมา โสณกุมาโรเตฺววสฺส นาม อกสุ ฯ 
        อถสฺส  เสฏ ี  (๓)  ธาติโย  อุปฏาเปตฺวา  (๔)  เทวกุมาร  วิย  น  สุเขน 
วฑฺเฒสิ ฯ  (๕)  ตสฺส  เอวรูป อาหารวิธาน อโหสิ สฏ ิกรีสมตฺตฏาน วปตฺวา (๖) 
ติวิเธน  อุทเกน  โปเสนฺติ ฯ  เกทาเร  ปวิสนฺตีสุ  อุทกมาติกาสุ  ขีโรทกสฺส  จ 
คนฺโธทกสฺส  จ  อเนกานิ  จาฏิสหสฺสานิ  อาสิ ฺจนฺติ ฯ  สาลิสีสาน  ขีโรปานกาเล (๗) 
สุกาทีน  ปาณาน  อุจฺฉิฏกรณนิวารณตฺถ  วีหิถมาน (๘)  สุขุมาลภาวตฺถ ฺจ 
ปริยนฺตปริกฺเขเป  จ  อนฺตรนฺตรา  จ  ถมฺเภ  นิกฺขนิตฺวา  อุปริ  ถมฺภาน สุขุมาล 
จ  วตฺถ  ปตฺถริตฺวา (๙) อุปริ ทณฺฑเก ทตฺวา กิล ฺเชหิ ฉาเทตฺวา สมนฺตา 
สาณิยา  ปริกขิฺปตฺวา  สพฺพปริยนฺเต  อารกฺข  คณฺหนฺติ ฯ สสฺเส นิปฺผนฺเน โกฏเ 
จตุชาติคนฺเธหิ ปริภณฺฑ กตฺวา อุปริ อุตฺตมคนฺเธหิ ปริภาเวนฺติ ฯ อเนกสตหสฺสา 
ปุริสา (๑๐) เขตฺต  โอรุยหฺ  สาลิสีสานิ  วณฺเฏสุ  ฉินฺทิตฺวา  มุฏ ึ (๑๑) กตฺวา รชฺชุเกหิ 
พนฺธิตฺวา  สุกฺขาเปนฺติ ฯ  ตโต  โกฏสฺส  เหฏ ิมตเล  (๑๒) คนฺเธ  ปตฺถริตฺวา   
อุปริ  สาลิสสีานิ  
# ๑. ส.ี รตฺตสุวณฺณรสปริสิตฺตา  ฯ  กตฺถจิ.  รตฺตสุวณฺณรส สิจนฺโต  ฯ  
# ๒. ม. สรีรจฺฉวีติ  ฯ   ๓. ม. ย.ุ สฏ ิ  ฯ  ๔. ส.ี ม. ยุ. อุปเนตฺวา  ฯ  ๕. ม. ย.ุ วฑฺเฒสุ  ฯ 
# ๖. ส.ี ตาว าน วปตฺวา  ฯ  ม. สฏ ิกรีสมตฺต าน กสิตฺวา  ฯ  ๗. ส.ี ม. ย.ุ ขีรคฺคหณกาเล  ฯ  
# ๘. สี. ม. ย.ุ วีหิคพฺภาน  ฯ ๙. ม. อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ  ฯ  ๑๐. ม. อเนกสหสฺสปุริสา  ฯ  
# ๑๑. ม. ย.ุ มุฏ ิมุฏ ิโ  ฯ   ๑๒. กตฺถจิ. เหฏา สมตเล  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๓๑๗ 
 
ปตฺถรนฺติ ฯ  เอว  เอกนฺตริก  กตฺวา  ปตฺถรนฺตา (๑) โกฏก  ปูเรตฺวา  ทฺวาร  ปทหนฺติ  
ติวสฺสสมฺปตฺตกาเล  โกฏก  วิวรนฺติ ฯ  วิวฏกาเล สกลนคร  คนฺธคนฺธก  (๒) 
โหติ ฯ  สาลมิฺหิ  ปหเฏ ธตูา (๓) ถูเส กิณิตฺวา (๔) คณฺหนฺติ กุณฺฑก  ปน  จุลลฺปถากา  (๕) 
ลภนฺติ ฯ  มสูลคฺฆาฏิตเก  (๖)  สาลิตณฺฑุเล วิจินิตฺวา  คณฺหนฺติ ฯ  เต  สุวณฺณหีรกปจฺฉิย 
ปกฺขิปตฺวา  สตฺตกาล  (๗) ปริสฺสาเวตฺวา  คหิเต  ปกฺกุฏ ิตชาติรเส  (๘)  เอกวาร 
ปกฺขิปตฺวา อุทฺธรนฺติ สมคฺุคฏาน  (๙)  สุมนปุปฺผสทิส  โหติ ฯ  ต  โภชน สุวณฺณถาเล 
(๑๐) ปกฺขิปตฺวา ปกฺกุฏ ิตอปฺโปทกมธุปายาสปูริตสฺส  รชตภาชนถาลสฺส  อุปริ  
กตฺวา  อาทาย  คนฺตฺวา เสฏ ิปุตฺตสฺส ปุรโต เปนฺติ ฯ 
        โส  อตฺตโน  ยาปนมตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  คนฺธวาสิเตน  อุทเกน  มุข  วิกฺขาเลตฺวา 
หตฺถปาเท  โธวติ ฯ  อถสฺส  โธตหตฺถปาทสฺส  นานปฺปการ  มขุวาส  อุปเนนฺติ ฯ 
ตสฺส   อกฺกมนฏาเน   วรโปตฺถกจิตฺตตฺถรณ  อตฺถรนฺติ ฯ  หตฺถปาทตลานิสฺส 
พนฺธุชีวกปุปฺผวณฺณานิ  โหนฺติ  สตฺตกาลวิหตกปฺปาสสฺส (๑๑) วิย  สมฺผสฺโส  
ปาทตเลสุ มณิกุณฺฑลานิตฺตวณฺณานิ  (๑๒)  โลมานิ  ชายึสุ ฯ โส 
# ๑. ม. สนถฺรนฺตา  ฯ  ๒. สี. ม. สุคนฺธคนฺธิต  ฯ  ๓. สี. ม. ธุตฺตา  ฯ  ๔. สี. วิกกฺิณิตฺวา  ฯ 
# ๕. ส.ี ม. จุลฺลฏุากา  ฯ  ๖. สี. มุสลฆฏฏิตกาเล  ฯ  ม. มุสฆฏฏิตเก  ฯ 
# ๗. สี. ม. สตกาล  ฯ  ๘. สี. ปกฺกฏุ ิตชาติปณฺฑรเส  ฯ  ๙. สี. รสโต มุตฺตมุตฺตฏาน  ฯ 
ม. ปมุขฏาน  ฯ  ๑๐. ส.ี ม. รชตถาลสฺส  ฯ  ๑๑. สี. ม. สตกาลวิหตกปฺปาสสฺส  ฯ 
# ๑๒ สี. ม. มณิกุณฺฑลาวตฺตวณฺณานิ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 318 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๑๘ 
 
กสฺสจิเทว กุชฺฌิตฺวา ชานาหิ (๑) ภูมึ  อกฺกมิสฺสามีติ  วทติ ฯ  ตสฺส  วยปฺปตฺตสฺส 
ติณฺณ  อุตูน อนุจฺฉวิเก ตโย  ปาสาเท  กาเรตฺวา นาฏกานิ จ อุปฏาเปสุ ฯ โส 
มหาสมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต เทโว ม ฺเ ปฏิวสติ ฯ  
        อถ  อมหฺาก  สตฺถร ิ สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺเก  ราชคห 
อุปนิสฺสาย  วิหรนฺเต  ปาเท  โลมสฺส (๒) ทสฺสนตฺถ  ร ฺา  มาคเธน  ปกฺโกสาเปตฺวา 
อสีติยา  คามิกสหสฺเสหิ สทฺธึ สตฺถุ สนฺติก ปหิโต ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ 
สตฺถาร  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  อถ  น  ภควา  อนุ ฺาโตสิ  มาตาปตูหีติ ปุจฺฉิตฺวา 
อนนุ ฺาตภาว  สุตฺวา  น  หิ  โสณ  ตถาคตา  มาตาปตูหิ  อนนุ ฺาต  ปุตฺต 
ปพฺพาเชนฺตีติ  ปฏิกฺขิป ฯ โส สาธุ ภควาติ ตถาคตสฺส วจน สิรสา สมฺปฏิจฺฉิตฺวา 
มาตาปตูน  สนฺติก  คนฺตฺวา  อนุชานาเปตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  อาคมฺม  อ ฺตรสฺส 
ภิกฺขุโน  สนติฺเก  ปพฺพชิ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต  ปนสฺส ปพฺพชฺชาวิธาน 
ปาลิย (๓) อาคตเมว ฯ 
        ตสฺส  ปพฺพชฺช ฺจ  อุปสมฺปท ฺจ  ลภิตฺวา  ราชคเห  วิหรนฺตสฺส  พหู  
าติสาโลหิตา  จ  สนฺทฏิสมฺภตฺตา  จ  สกฺการสมฺมาน  อาหรนฺติ  รูปนิปฺผตฺติยา 
วณฺณ  กเถนฺติ   ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ อาชานาหิ  ฯ  ๒. โลมานนฺติ ยุตฺตตร  ฯ  ๓. วิ. มหา. ๕/๒/๔  ฯ  
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อ ฺเป ชนา ปสฺสิตุ  อาคจฺฉนฺติ ฯ เถโร จินฺเตสิ มม สนฺติก พหู ชนา  อาคจฺฉนฺติ 
กมฺมฏาเน  วา  วิปสฺสนาย  วา  กมฺม  กาตุ   กถ สกฺขิสฺสามิ ยนฺนูนาห  สตฺถุ  สนฺติเก 
กมฺมฏาน  คเหตฺวา (๑) สีตวนสุสาน คนฺตฺวา สมณธมฺม กเรยฺย ฯ  ตตฺร  ห ิ สุสาน (๒)  
ชิคุจฺฉิตฺวา  พหู ชนา นาคมิสฺสนฺติ เอว สนฺเต มม  กิจฺจ  มตฺถก  ปาปุณิสฺสตีติ  สตฺถ ุ 
สนฺติเก  กมมฺฏาน  คเหตฺวา สีตวน คนฺตฺวา  สมณธมฺม  กาตุ   อารภิ ฯ  โส  จินฺเตสิ  
มยฺห  สรรี ปรมสุขุมาล น โข ปน  สกกฺา  สุเขเนว  สุข  ปาปุณิตุ   กาย กลิเมตฺวาป 
สมณธมฺม กาตุ  วฏฏตีติ ฯ ตโต  านจงฺกมเมว  อธิฏาย  ปธานมกาสิ ฯ  ตสฺส  สุขุมาลาน 
ปาทตลาน อนฺตเรหิ (๓)โผตา  อุปฏาย  (๓) ภิชฺชสึุ  จงฺกโม  เอกโลหิโตว  อโหสิ ฯ  
ปาเทสุ  อวหนฺเตสุ ชณฺณุเกหิป  หตฺเถหิป  วายมิตฺวา  จงฺกมติ ฯ  เอว  วิริย  ทฬฺห 
กโรนฺโตป โอภาสมตฺตป  นิพฺพตฺเตตุ   อสกฺโกนโฺต  จินฺเตสิ  สเจป  อ ฺโ  อารทฺธวิริโย 
ภเวยฺย  มาทิโสว  ภเวยฺย ฯ อห โข ปน เอว วายมนฺโต มคฺค วา ผล วา อุปฺปาเทตต 
น  สกโฺกมิ  อทฺธา เนวาห (๔) อุคฺฆฏิต ฺ ู น วิปจิต ฺ ู น เนยฺโย ปทปรเมน มยา 
ภวิตพฺพ ฯ  ก ึ เม  ปพฺพชชฺาย  หีนายาวตฺติตฺวา  โภเค จ ภุ ฺชิสฺสามิ ปุ ฺานิ 
# ๑. ม. ย.ุ กถาเตฺวา  ฯ  ๒. ม. ยุ. สุสานนฺติ  ฯ  ๓. สี. ม. อนฺตนฺเตหิ โผฏา อุฏาย  ฯ 
# ๔. สี. ย.ุ เนวมฺหิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๒๐ 
 
จ กริสฺสามีติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  สตฺถา  เถรสฺส  วิตกฺก  ตฺวา  สายณฺหสมเย  
ภิกฺขุสฆปริวุโต ตตฺถ  คนฺตฺวา  โลหิเตน  ผุฏ  จงฺกม  ทิสฺวา  เถร  วีโณวาเทน  (๑) 
โอวทิตฺวา วิริยสมถโยชนตฺถาย  (๒)  ตสฺส  กมฺมฏาน  กเถตฺวา คิชฺฌกูฏเมว คโต ฯ 
โสณตฺเถโรป ทสพลสฺส สมฺมุขา โอวาท ลภิตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ อถ 
สตฺถา อปรภาเค เชตวเน ภิกฺขุสฆปริวุโต ธมฺม เทเสนฺโต เถร อารทฺธวิริยาน 
อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        โสณกฏุิกณฺณตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        อฏเม  กลฺยาณวากฺกรณานนฺติ (๓) วากฺกรณ  วุจฺจติ วจน (๔) กลฺยาณวากฺกรณ 
(๕) มธุรวจนนฺติ  (๖) อตฺโถ ฯ  อย ฺหิ  เถโร  ทสพเลน  สทฺธึ  เอกคนฺธกุฏิยา ตถาคตสฺส 
มธุเรน  สทฺเทน   ธมฺมกถ  กเถสิ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  สาธุการ อทาสิ ฯ ตสฺมา โส 
กลฺยาณวากฺกรณาน   อคฺโค   นาม   ชาโต ฯ  โสโณติ  ตสฺส  นาม 
โกฏิอคฺฆนิก  ปน  กณฺณปลนฺธน  ธาเรติ ฯ   ตสฺมา  กฏุิกณฺโณติ  วุจฺจติ 
โสณโกฏกิณฺโณติ อตฺโถ ฯ        ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพีกถา 
        อยป  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  ปุริมนเยเนว มหาชเนน  สทฺธ ึวิหาร คนฺตฺวา ปริสปริยนฺเต 
 ิโต สตฺถุ ธมฺม  สุณนฺโต 
# ๑. วิ. มหา. ๕/๒/๗  ฯ  ๒. กตฺถจิ.  วีริยสมตโยชนตฺถาย  ฯ  ๓. กลฺยาณวกฺกรณานนฺติป 
ทิสฺสติ  ฯ  ๔. ม. ย.ุ วจนกริิยา  ฯ  ๕. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๖. ม. ย.ุ มธรุวจนานนฺติ  ฯ  
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สตฺถาร เอก  ภิกฺขุ  กลฺยาณวากฺกรณาน  อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา มยาป อนาคเต 
เอกสฺส พุทฺธสฺส  สาสเน  กลฺยาณวากฺกรณาน  อคฺเคน  ภวิตุ   วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา 
ทสพล นิมนเฺตตฺวา  สตฺตาห มหาทาน ทตฺวา ภนฺเต ย ภิกฺขุ ตุเมฺห อิโต สตฺตทิวสมตฺถเก 
กลฺยาณวากฺกรณาน  อคฺคฏาเน  ปยิตฺถ  อหป  อิมสฺส  อธิการกมฺมสฺส  ผเลน 
อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  ตถารูโป ภเวยฺยนฺติ ปฏน อกาสิ ฯ สตฺถา ตสฺส 
อนนฺตราย  ทิสฺวา  อนาคเต  โคตมสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  กลฺยาณวากฺกรณาน อคฺโค 
ภวิสฺสสีติ พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
        โสป  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  กปฺปสตสหสฺส  เทเวสุ  จ  มนสฺุเสสุ จ สสรนฺโต 
อมฺหาก  ทสพลสฺส  อุปฺปตฺติโต  ปุเรตรเมว  เทวโลกา  จวิตฺวา  กาฬิยา  (๑) นาม 
กุลฆริกาย  อุปาสิกาย  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนธฺึ  คณฺหิ ฯ สา ปริปุณฺณคพฺภา ราชคหนคเร 
อตฺตโน กุลาน นิเวสน อาคตา ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  อมฺหาก  สตฺถา  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโต  อร ฺายตเน  อิสิปตเน 
ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิ ฯ  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน  ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา  สนฺนิปตึสุ ฯ ตตฺถ 
เอโก  อฏวีสติยา  ยกฺขเสนาปตีน  อนฺตเร  สาตาคิโร  นาม  ยกฺโข 
# ๑. ส.ี กาฬี นาม กุรรฆรกิา อุปาสิกา ตสฺสา กุจฺฉิสฺมึ  ฯ  ม. กาฬยิา นาม กุรรฆริกาย 
อุปาสิกาย กุจฺฉิสฺมึ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๒๒ 
 
ทสพลสฺส ธมฺมกถ  สุตฺวา  โสตาปตฺติผเล ปติฏาย จินฺเตสิ กึ นุ โข อย เอว มธุรธมฺมกถา 
มม  สหาเยน  เหมวเตน  สุตา  น  สุตาติ ฯ  โส เทวสงฺฆสฺส อนฺตเร โอโลเกนฺโต 
ต  อปสฺสิตฺวา  อทฺธา  มม  สหาโย  ติณฺณ  รตนาน  อุปฺปนฺนภาว  น  ชานาติ 
คจฺฉามิสฺส  ทสพลสฺส  เจว  วณฺณ  กเถสฺสามิ ปฏิวิทฺธธมฺม ฺจสฺส อาโรเจสฺสามีติ 
อตฺตโน ปริสาย สทฺธึ ราชคหมตฺถเกน ตสฺส สนฺติก อคมาสิ ฯ  
        เหมวโตป  ติโยชนสหสฺส  หิมวนฺต  อกาลปปฺุผิต ทิสฺวา มม สหาเยน สาตาคิเรน 
สทฺธึ  หิมวนฺตกีฬ   กฬีิสสฺามีติ  อตฺตโน  ปริสาย  สทฺธึ  ราชคหมตฺถเกเนว 
ปายาสิ ฯ  เตส  ทฺวินฺนป  อคฺคพลกายา  กลุฆริกาย กาฬิยา อุปาสิกาย นิเวสนมตฺถเก 
สมาคนฺตฺวา  ตุเมฺห  กสฺส  ปริสา  (๑)  มย  สาตาคิรสฺส ฯ  ตุเมฺห  กสฺส  ปริสา 
มย  เหมวตสฺสาติ  อาหสุ ฯ  เต  หฏตุฏาว  คนฺตฺวา  เตส  ยกฺขเสนาปตีน 
อาโรจยึสุ ฯ  เตป  ตขณ ฺเว  อุปาสิกาย  นิเวสนมตฺถเก  สมาคจฺฉึสุ ฯ  สาตาคิโร 
เหมวต  อาห  กห  สมฺม  คจฺฉสีติ ฯ  ตว  สนฺติก  สมฺมาติ ฯ กึการณาติ ฯ หิมวนฺต 
สุปุปฺผิต  ทิสฺวา  ตยา  สทธฺึ  ตตฺถ  กฬีสิฺสามีติ ฯ ตฺว ปน สมฺม กห คจฺฉสีติ ฯ 
หิมวนฺตสฺส  เกน  ปุปฺผิตภาว  ชานาสีติ ฯ  น  ชานามิ  สมฺมาติ ฯ 
# ๑. ส.ี ปรุิสา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๓๒๓ 
 
สุทฺโธทนมหาราชสฺส ปุตฺโต  สิทฺธตฺถกุมาโร  ทสสหสฺสีโลกธาตุ   กมฺเปตฺวา 
ปฏิวิทฺธสพฺพ ฺ ุตาโณ ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน  มชฺเฌ  อนุตฺตร  ธมมฺจกฺก  
ปวตฺเตสิ  ตสฺส ปวตฺติตภาว น  ชานาสีติ ฯ  น  ชานามิ  สมฺมาติ ฯ  ตฺว  เอตฺตกเมว  
าน  ปุปฺผิต วณฺเณสิ (๑) ตสฺส  ปน  ปรุิสสฺส  สกฺการตฺถาย  สกลทสสหสฺสจกฺกวาฬ  
เอกมาลาคุลสทิส  (๒) อชฺช ชาต  สมมฺาติ ฯ  มาลา  ตาว  ปุปฺผนฺตุ  ตยา โส สตฺถา อกฺขีนิ 
ปูเรตฺวา ทิฏโติ ฯ อาม  สมฺม  เหมวต  สตฺถา  จ  เม  ทิฏโ  ธมฺโม  จ  สุโต  อมต ฺจ  ปต ฯ 
อห  เอต  อมตธมฺม  ตป  ชานาเปสฺสามีติ  ตว สนฺติก อห อาคโตสฺมิ สมฺมาติ ฯ 
เตส  อ ฺม ฺ กเถนฺตานเยว อุปาสิกา สิริสยนโต อุฏาย นิสินฺนา ต กถาสลฺลาป 
สุตฺวา  สทฺเท  นิมิตฺต  คณฺหิ ฯ  อย  สทโฺท  อุทฺธ น เหฏา อมนุสฺสภาสิโต โน  
มนุสฺสภาสิโตติ  สลฺลกฺเขตฺวา  โอหิตโสตา  ปคฺคหิตมานสา  หุตฺวา  นิสีทิ ตโต    
                อชฺช ปณฺณรโส อุโปสโถ (อิติ สาตาคิโร ยกโฺข) 
                ทพฺิพา รตฺติ อุปฏ ิตา 
                อโนมนาม สตฺถาร 
                หนฺท ปสฺสาม โคตมนฺติ- 
# ๑. ส.ี ปุปฺผิตนฺติ ม ฺสิ  ฯ  ม. ปุปฺผิตนฺติ อ ฺาสิ  ฯ  ๒. สี. มาลาคุลสทิส  ฯ 
ม. เอกมาลาคุฬสทิส  ฯ  
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เอว สาตาคิเรน วุตฺโต (๑) 
                กจฺจิ มโน สุปณิหิโต (อิติ เหมวโต ยกฺโข) 
                สพฺพภูเตสุ ตาทิโน 
                กจฺจิ อิฏเ อนิฏเ จ 
                สงฺกปฺปสฺส วสีกตาติ (๒) 
เอว  เหมวโต  สตฺถ ุกายสมาจาร ฺจ อาชีว ฺจ มโนสมาจาร ฺจ ปุจฺฉิ ฯ ปุจฺฉิตปุจฺฉิต 
สาตาคิโร  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  เอว  สตฺถุ  สรีรวณฺณคุณกถนวเสน  ยถารุจิยา 
เหมวตสุตฺตนฺเต  นิฏ ิเต  เหมวโต  สหายกสฺส  ธมฺมเทสนานุสาเรน  าณ เปเสตฺวา 
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ 
        อถ (๓) กาฬี  อุปาสกิา  ปรสฺส ธมฺเม เทสิยมาเน ตถาคต อทิฏปุพฺพาว หุตฺวา 
อนุสฺสว  ปสาท  อุปฺปาเทตฺวา  ปรสฺส  วฑฺฒิต โภชน ภุ ฺชมานา วิย โสตาปตฺติผเล 
ปติฏหิ ฯ  สา  สพฺพมาตุคามาน  อนฺตเร ปมา โสตาปนฺนา สพฺพเชฏกา อโหสิ ฯ 
ตสฺสา  สห  โสตาปตฺติภาเวน  ตเมว  รตฺตึ  คพฺภวุฏาน  ชาต  ปฏิลทฺธทารกสฺส 
นามคหณทิวเส  โสโณติ  นาม  อกาสิ ฯ  สา  ยถารจิุยา  กุลเคเห วสิตฺวา กุลฆรเมว 
อคมาสิ ฯ  
        ตสฺมึ  สมเย  มหากจฺจายนตฺเถโร  ต  นคร  อุปนิสฺสาย 
# ๑. ส.ี วุตฺเต  ฯ  ๒. ขุ. ส. ๒๕/๓๐๙/๓๕๕  ฯ  ๓. สี. อยมฺป  ฯ  
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อุปวตฺเต  (๑) ปพฺพเต  ปฏวิสติ ฯ  อุปาสิกา  เถร  อุปฏาสิ ฯ  เถโร  นิพทฺธ  
ตสฺสา นิเวสน คจฺฉติ ฯ โสณทารโกป  นิพทฺธ  เถรสฺส  สนฺติเก  วิจรนฺโต  วิสสฺาสิโก 
อโหสิ ฯ  โส  อปเรน สมเยน  เถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ  เถโร  ต  อุปสมฺปาเทตุกาโม 
ตีณิ  วสฺสานิ  คณ  ปริเยสิตฺวา อุปสมฺปาเทติ ฯ  โส อุปสมฺปนฺโน กมฺมฏาน 
กถาเปตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  เถรสฺส สนฺติเก สุตฺตนิปาต 
อุคฺคณฺหิตฺวา วุฏวสฺโส ปวาเรตฺวา  สตฺถาร  ปสฺสิตุกาโม  หุตฺวา  อุปชฌฺาย  อาปุจฺฉิ ฯ 
เถโร  อาห  โสณ ตยิ  คเต  สตฺถา  ต  เอกคนฺธกุฏิย  วสาเปตฺวา  ธมฺม  อชฺเฌสิสฺสติ 
ตฺว ธมฺม กเถสฺสสิ ฯ  สตฺถา  ตว  ธมฺมกถาย  ปสีทตฺิวา ตุยฺห วร ทสฺสติ ฯ ตฺว วร คณฺหนฺโต 
อิม ฺจ  อิม ฺจ  คณฺหาหิ  มม  วจเนน  ทสพลสฺส  ปาเท วนฺทาหีติ ฯ โส อุปชฌฺาเยน 
อนุ ฺาโต  มาตุอุปาสิกาย  เคห  คนฺตฺวา  อาโรเจสิ ฯ  สาป  สาธุ  ตาต  ตฺว 
ทสพล  ปสฺสตุิ   คจฺฉนฺโต อิม กมฺพล อาหริตฺวา สตฺถุ วสนคนฺธกุฏิยา ภุมฺมตฺถรณ 
กตฺวา  อตฺถราหีติ มหนฺต กมฺพล อทาสิ ฯ โสณตฺเถโร ต อาทาย เสนาสน ปฏสิาเมตฺวา 
(๒)  อนุปุพฺเพน  สตฺถ ุ วสนฏาน  คนฺตฺวา  ทสพลสฺส  พุทฺธาสเน  นิสินฺนเวลายเมว 
อุปสงฺกมิตฺวา  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  สตฺถา  เตน  สทฺธึ  ปฏิสนถฺาร 
กตฺวา  อานนฺทตฺเถร 
# ๑. ส.ี ย.ุ ปวตฺเต  ฯ  ๒. ม. ย.ุ สสาเมตฺวา  ฯ  
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อามนฺเตสิ  อานนฺท  อิมสฺส  ภิกฺขุสฺส  เสนาสน ชานาหีติ ฯ  เถโร  สตฺถ ุ อธิปปฺาย 
ตฺวา อนฺโตคนฺธกุฏิย เวมชฺเฌ ภุมฺมตฺถรณ อุสฺสาเทนฺโต  (๑) วิย  อตฺถริ ฯ 
        อถ  โข   ภควา  พหุเทว  รตฺตึ อชโฺฌกาเส วีตินาเมตฺวา วิหาร ปาวิสิ อายสฺมาป 
โข  โสโณ  พหุเทว  รตฺตึ อชฺโฌกาเส วีตินาเมตฺวา วิหาร ปาวิสิ ฯ สตฺถา มชฌฺิมยาเม 
(๒)  สีหเสยฺย  กปฺเปตฺวา  ปจฺจูสสมเย  วุฏาย  นิสทีิตฺวา  เอตฺตเกน  กาเลน 
โสณสฺส  กายทรโถ  ปฏปิฺปสฺสทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  อายสฺมนฺต โสณ อชเฺฌสิ (๓) 
ปฏิภาตุ  ต  ภิกฺขุ  ธมฺโม  ภาสิตุนฺติ ฯ  โสณตฺเถโร มธุเรน สเรน เอกพฺย ฺชนป 
อวินาเสนฺโต  อฏกวคฺคิยานิ  สุตฺตานิ  (๔)  อภาสิ ฯ  คาถาปริโยสาเน  ภควา 
สาธุการ  ทตฺวา  สุคหิโต  (๕)  เต  ภิกฺขุ  ธมฺโม  มยา  เทสิตกาเล  จ อชฺช จ 
เอกสทิสาว  เทสนา  กิ ฺจิ  อูน วา อติริตฺต  วา นตฺถีติ ปสนฺนภาว ปกาเสสิ ฯ 
โสณตฺเถโรป  อย  โอกาโสติ  สลฺลกฺเขตฺวา  อุปชฺฌายสฺส  วจเนน ทสพล วนฺทิตฺวา 
วินยธรป ฺจเมน  คเณน  อุปสมฺปท  อาทึ  กตฺวา  สพฺเพ  วเร  ยาจิ สตฺถา อทาสิ ฯ 
ปุน  เถโร  มาตุอุปาสิกาย  วจเนน  วนทฺิตฺวา  อย  ภนฺเต  อุปาสิกาย  ตุมฺหาก 
วสนคนฺธกุฏิย  ภุมฺมตฺถรณตฺถ  กมฺพโล 
# ๑. ส.ี อุสฺสาเปนฺโต  ฯ  ๒. ม. ปจฺฉิมยาเม  ฯ  ๓. สี. อชฌฺภาสิ  ฯ  ๔. ขุ. ส. ๒๕/๔๐๘/๔๘๔  
ฯ 
# ๕. ม. สุคฺคหิโต  ฯ  กตฺถจิ.  สุกถโิต  ฯ  
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ปหิโตติ  กมพฺล  ทตฺวา  อุฏายาสนา สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต ปน เถรสฺส ปพฺพชฺช อาทึ กตฺวา สพฺพ สุตฺเต (๑) 
อาคตเมว ฯ 
        อิติ  เถโร  สตฺถุ  สนติฺกา  อฏ  วเร  ลภิตฺวา อุปชฺฌายสฺส สนฺติก คนฺตฺวา 
สพฺพ  ต  ปวุตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  ปุนทิวเส  มาตุอุปาสิกาย  นิเวสนทฺวาร  คนฺตฺวา 
ภิกฺขตฺถาย  อฏาสิ ฯ  อุปาสิกา  ปุตฺโต  กริ  เม  ทฺวาเร   ิโตติ สุตฺวา เวเคน 
อาคนฺตฺวา  อภิวาเทตฺวา  หตฺถโต  ปตฺต  คเหตฺวา อตฺตโน นิเวสเน  นิสีทาเปตฺวา 
โภชน  อทาสิ ฯ  อถ  น  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  อาห  ทิฏโ  เต  ตาต ทสพโลติ ฯ 
อาม  อุปาสิเกติ ฯ  วนฺทโิต  เต  มม  วจเนนาติ ฯ อาม วนฺทิโต โสป จ เม กมพฺโล 
ตถาคตสฺส  วสนฏาเน  ภุมฺมตฺถรณ  กตฺวา  อตฺถโตติ ฯ  ก ึ ตาต  ตยา  กริ  สตฺถุ 
ธมฺมกถา  กถิตา  สตฺถารา  จ เต สาธุกาโร ทินฺโนติ ฯ ตยา กถ ฯ าตา อุปาสิเกติ ฯ 
ตาต  มยฺห  เคเห  อธิวฏา  เทวตา  ทสพเลน  ตุยหฺ  สาธุกาเร  ทินฺเนเยว 
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา  สาธุการ  อทสูติ  อาห  ตาต ตยา กถิต ธมฺมกถ พุทฺธาน 
กถิตนิยาเมเนว  มยฺหป  กเถตุ   ปจฺจาสึสามีติ ฯ (๒) เถโร มาตุ กถ สมฺปฏจฺิฉิ ฯ สา 
ตสฺส  อธิวาสน  วิทิตฺวา  ทฺวาเร  มณฺฑป  กาเรตฺวา  ทสพลสฺส 
# ๑. วิ. มหา. ๕/๒๑/๓๓  ฯ  ๒. กตฺถจิ. กเถหิ  ฯ  ต พุชฺฌิสฺสามีติ  ฯ  
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กถิตนิยาเมเนว  อตฺตโน  ธมฺม  กถาเปสีติ ฯ  วตฺถ ุ เอตฺถ  สมฏุ ิต ฯ  สตฺถา อปรภาเค 
อริยคณมชฺเฌ นิสินฺโน เถร กลฺยาณวากฺกรณาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        สีวลิตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        นวเม  ลาภีน  ยทิท  สีวลีติ  เปตฺวา  ตถาคต  ลาภีน  ภิกขฺูน สีวลิตฺเถโร  อคฺโคติ 
ทสฺเสติ ฯ ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปพฺุพีกถา  ฯ 
        อยป อตีเต ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  วุตฺตนเยเนว วิหาร คนฺตฺวา ปริสปริยนเฺต  ิโต ธมฺม 
สุณนฺโต สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  ลาภีน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา มยาป อนาคเต เอวรูเปน 
ภวิตุ   วฏฏตีติ  ทสพล  นมินฺเตตฺวา  ปุริมนเยเนว  สตฺตาห มหาทาน ทตฺวา ภควา 
อหป  อิมินา  อธิการกมฺเมน  อ ฺ  สมฺปตฺตึ  น  ปฏเมิ  อนาคเต  ปน  เอกสฺส 
พุทฺธสฺส  สาสเน  อหป  ตุเมฺหหิ  โส  เอตทคฺเค  ปโต  ภิกฺขุ  วิย  ลาภีนมคฺโค 
ภเวยฺยนฺติ  ปฏน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  ต  อนนฺตราย  ทิสฺวา  อยนฺเต  ปฏนา 
อนาคเต โคตมพุทฺธสฺส สนฺติเก (๑) สมิชฺฌิสฺสตีติ พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
        โสป  กลุปุตฺโต  ยาวชีว  กุสล กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ 
# ๑. ม. สาสเน  ฯ  
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สสรนฺโต วิปสฺสิพุทฺธกาเล พนฺธุมตีนครโต  อวิทูเร  เอกสฺม ึ คามเก  ปฏิสนธฺึ  
คณฺหิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย พนฺธุมตีนครวาสิโน  ร ฺา สทฺธึ สากจฺฉิตฺวา สากจฺฉิตฺวา 
ทสพลสฺส ทาน เทนฺติ ฯ เต เอกทิวส  สพฺเพว  เอกโต  หุตฺวา  ทาน  ทตฺวา  ก ึ น ุ โข 
อมฺหาก  ทานมุเข นตฺถีติ  มธุ ฺจ  คุฬทธิ ฺจ น อทฺทสสุ ฯ (๑) ตานิ  อิโต จิโต  (๑) 
อาหริสฺสามาติ ชนปทโต นคร  ปวิสนมคฺเค  ปุริส  เปสุ ฯ  ตทา  เอส  กลุปตฺุโต 
อตฺตโน คามโต คุฬทธิวารก คเหตฺวา  กิ ฺจิเทว  อาหริสฺสามีติ  นคร  คจฺฉนฺโต มุข 
โธวิตฺวา โธตหตฺถปาโท ปวิสิสฺสามีติ  ผาสุกฏาน  โอโลเกนฺโต  นงฺคลสีสมตฺต 
นิมฺมกฺขิก  ทณฺฑกมธุ ทิสฺวา  ปุ ฺเน  เม  อิท  อุปปฺนฺนนฺติ  (๒)  คเหตฺวา  นคร 
ปวิสติ ฯ  นาคเรหิ ปตปุริโส  ต ทิสฺวา โภ ปุริส กสฺสจิ  มธุ อาหรสีติ ปุจฺฉิ ฯ 
น กสฺสจิ สามิ วิกฺกิณิตุ   ปน  เม  อิท  อานีตนฺติ ฯ  เตนหิ โภ อิม กหาปณ คเหตฺวา 
เอต มธุ ฺจ คุฬทธิ ฺจ เทหีติ ฯ 
        โส  จินเฺตสิ  อิท  น  พหุมูล  อย ฺจ  เอกปฺปหาเรเนว  พหุ   เทติ วีมสิตุ  
วฏฏตีติ ฯ ตโต น นาห เอกกหาปเณน เทมีติ อาห ฯ ยท ิเอว เทฺว คเหตฺวา เทหีติ ฯ 
ทฺวีหิป  น  เทมีติ ฯ  เอเตนุปาเยเนว  วฑฺฒนฺต  (๓)  สหสฺส  ปาปุณิ ฯ โส 
# ๑. ส.ี ม. เต ยโต กโุตจิ  ฯ  ๒. สี. นปิผฺนฺนนฺติ  ฯ  ๓. ส.ี ม. วฑฺฒนฺต วฑฺฒนฺต  ฯ  
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จินฺเตสิ อติว ฺจิตุ  (๑) น วฏฏติ โหตุ ตาว อิมสฺส กตฺตพฺพกิจฺจ ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ 
อถ น อาห  อิท  น  พหุอคฺฆนก  ตฺว ฺจ  พหุ    เทส ิ เกน  กมฺเมน  อิท  คณฺหาสีติ ฯ 
อิธ  โภ  นครวาสิโน  ร ฺา  สทฺธึ  ปฏิวิรุชฺฌิตฺวา  วิปสฺสิทสพลสฺส  ทาน เทนฺตา 
อิท  ทฺวย  ทานมุเข  อปสฺสนฺตา  ปริเยสนฺติ ฯ  สเจ  อิท น ลภิสสฺนฺติ นาคราน 
ปราชโย  ภวิสฺสติ ฯ  ตสฺมา  สหสฺส  ทตฺวา  คณฺหามีติ ฯ  กึ  ปเนต  นาครานเมว 
วฏฏติ  อ ฺเส  ทาตุ (๒) วฏฏตีติ ฯ ยสฺส กสฺสจิ ทาตุ  อานีตเมตนฺติ ฯ (๓) อตฺถิ ปน 
เกนจิ  (๔)  นาคราน ทาเน เอกทิวส สหสฺส ทินฺนนฺติ ฯ (๕) นตฺถิ สมฺมาติ ฯ อิเมสมฺปน 
ทฺวินฺน  สหสฺสคฺฆนกภาว  ชานาสีติ ฯ  อาม  ชานามีติ ฯ  เตนหิ  คจฺฉ  นาคราน 
อาจิกฺข  เอโก  ปุริโส  อิมานิ  เทฺว  มูเลน  น  เทติ  สหตฺเถเนว  ทาตุกาโม 
ตุเมฺห อิเมส ทฺวินฺน การณา นิพฺพตฺตกา (๖) โหถาติ ฯ  ตฺว 
ปน เม อิมสฺมึ ทานมุเข  เชฏกภาวสฺส (๗) กายสกฺขี (๘) โหหีติ ฯ 
        โส  คามปริพฺพยตฺถ  (๙)  คหิตมาสเกน  ป ฺจกฏก  คเหตฺวา  
จุณฺณ กตฺวา ทธิโต  ก ฺชิก  วาเหตฺวา  (๑๐)  ตตฺถ มธุปฏล 
ปเฬตฺวา  ป ฺจกฏกจุณฺเณน โยเชตฺวา เอกสฺมึ  ปทุมินิปตฺเต 
# ๑. ส.ี ม. อติว ฺฉิตุ  ฯ  ๒. สี. ม. น อ ฺเส ทาตุ  ฯ  ๓. ส.ี ม. อวาริตเมตนฺติ  ฯ 
# ๔. ม. โกจิ  ฯ  ๕. ม. ทาตาติ  ฯ  ๖. ม. นิรุสฺสกฺุกา  ฯ  ๗. กตฺถจิ. เชฏกภาเว  ฯ 
# ๘. สี. กายสกฺขิโต  ฯ  ๙. ม. โส คามวาสี ปริพฺพยตฺถ  ฯ  ๑๐. กตฺถจิ. คเหตฺวา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๓๓๑ 
 
ปกฺขิปตฺวา ต สวิทหิตฺวา อาทาย ทสพลสฺส อวิทูเร นิสีทิ ฯ มหาชเนน 
อาหริยมานสฺส  สกฺการสฺส  อนฺตเร  อตฺตโน  ปตฺตวาร  (๑)โอโลกยมาโน โอกาส ตฺวา 
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ภควา  อย  มยฺห  ทุคฺคตปณฺณากาโร  อิม เม อนุกมฺป 
ปฏิจฺจ  คณฺหถาติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อนกุมฺป  ปฏิจฺจ จาตุมฺมหาราชทตฺติเยน เสลมเยน 
ปตฺเตน  ต  ปฏิคฺคเหตฺวา  ยถา  อฏสฏ ิภิกฺขุสหสฺสสฺส  ทียมาน  น ขียติ เอว 
อธิฏาสิ ฯ  โส  กุลปุตฺโต  นิฏ ิตภตฺตกิจฺจ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต  ิโต 
อาห  ทิฏโ  เม  ภควา  อชฺช พนฺธุมตีนครวาสิเกหิ ตุมฺหาก สกกฺาโร อาหริยมาโน 
อหมฺป  อิมสสฺ  กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน นิพฺพตฺตภเว ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต ภเวยฺยนฺติ ฯ 
สตฺถา  เอว  โหตุ  กลุปุตฺตาติ  วตฺวา  ตสฺส  จ  นครวาสีน ฺจ  ภตฺตานุโมทน 
กตฺวาว ปกฺกามิ ฯ 
        โสป  กลุปุตฺโต  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  
สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สุปฺปวาสาย  ราชธีตาย กุจฺฉิสฺมึ  
ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ ปฏิสนฺธคิหณกาลโต  ปฏาย  สาย  (๒) ปาต  
ป ฺจปณฺณาการสตานิ   สุปฺปวาสา สมฺปฏิจฺฉติ ฯ (๒)  อถ  น  
# ๑. ส.ี หตฺถวาร  ฯ  ๒. ส.ี สาย ปาต ป ฺจ ป ฺจ ปณฺณาการสตานิ สุปฺปวาสา 
#     สมฺปฏิ ฺฉติ  ฯ  ม. สาย ปาต ฺจ ปณฺณาการสตานิ ปาปุณนฺติ  ฯ  
#     สุปฺปวาสา สมฺปตฺตึ คจฺฉติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๓๒ 
 
ปุ ฺวีมสนตฺถ  หตฺเถน  พีชปจฺฉึ  ผุสาเปนฺติ  เอเกกพีชโต  สลากสตมฺป 
สลากสหสฺสมฺป นิคจฺฉติ ฯ เอกกรีสเขตฺตโต ป ฺาสมฺป สฏ ีป สกฏานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ 
โกฏปูรณกาเลป  โกฏทฺวาร  หตฺเถน  ผุสาเปนฺติ  ราชธีตาย ปุ ฺเน คณฺหนฺตาน 
คหิตคหิตฏาน  ปุน  ปูรติ ฯ  ปริปุณฺณภตฺตกุมฺภิโตป ราชธีตาย ปุ ฺนฺติ วตฺวา 
ยสฺส  กสฺสจิ  เทนฺตาน  ยาว  น  อุกฺกฑฺฒนฺติ  น  ตาว  ภตฺต  ขียติ ฯ 
        ทารเก กุจฺฉิคเตเยว สตฺต วสฺสานิ อติกฺกมึสุ ฯ        คพฺเภ  ปน  ปริปกฺเก  สตฺตาห  
มหาทุกฺข อนุโภสิ ฯ  สา  สามิก  อามนฺเตตฺวา ปรมฺมรณา  ชีวมานาว  ทาน  ทสฺสามีติ  
สตฺถุ  สนฺติก เปเสสิ  คจฺฉ  อิม ปวุตฺตึ  สตฺถุ  อาโรเจตฺวา  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา (๑) ย ฺจ 
สตฺถา วทติ ต สาธุก อุปลกฺเขตฺวา  อาคนฺตฺวา  มยฺห  กเถหีติ ฯ  โส  คนฺตฺวา  ตสฺสา  
สาสน  ภควโต อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  สขิุนี  โหตุ  สปฺุปวาสา  โกฬิยธีตา สุขินี อโรคา 
อโรคปุตฺต วิชายตูติ  อาห ฯ ราชา ต สตฺุวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา อนฺโตคามาภิมุโข 
(๒) ปายาสิ ฯ ตสฺส  ปุเร  อาคมนาเยว  สุปฺปวาสาย  กุจฺฉิโต  ธมมฺกรณา  (๓)  อุทก 
วิย  คพฺโภ นกิฺขมิ  ปริวาเรตฺวา  นิสินฺนชโน  อสฺสมุุโขว หสิตุ  อารทฺโธ ฯ ตุฏหฏโ 
มหาชโน ร ฺโ ตุฏ ิสาสน (๔) 
# ๑. ม. นิมนเฺตหิ  ฯ  ๒. กตฺถจิ. อตฺตโน คามาภิมุโข  ฯ  
# ๓. ม. ธมกรณา  ฯ  ๔. ปุตฺตสาสน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๓๓๓ 
 
อาโรเจตุ  อคมาสิ ฯ 
        ราชา  เตส  อิงฺคิต (๑) ทิสฺวาว  ทสพเลน  กถิตกถา  นิปผฺนฺนา  ม ฺเติ 
จินฺเตสิ ฯ  โส  อาคนฺตฺวา  สตฺถ ุ สาสน  ราชธีตาย  อาโรเจสิ ฯ  ราชธีตา  ตยา 
นิมนฺติต  ชีวิตภตฺตเมว  มงฺคลภตฺต ภวิสฺสติ คจฺฉ สตฺตาห ทสพล นิมนฺเตหีติ ฯ 
ราชา  ตถา  อกาสิ ฯ  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกขฺุสฆสฺส  มหาทาน  ปวตฺตยึสุ ฯ 
ทารโก  สพฺเพส  าตีน  สนฺตตฺต จิตฺต นิพฺพาเปนฺโต ชาโตติ สวีลิทารโกเตฺววสฺส 
นาม  อกสุ ฯ  โส  สตฺต  วสฺสานิ  คพฺเภ วสิตตฺตา ชาตกาลโต ปฏาย สพฺพกมฺมกฺขโม 
อโหสิ ฯ  ธมมฺเสนาปติ  สาริปุตฺโต  สตฺตเม  ทิวเส  เตน  สทฺธึ  กถาสลฺลาป อกาสิ ฯ 
สตฺถาป ธมฺมปเท คาถ อภาสิ 
        โยม (๒) ปลิปถ ทุคฺค    สสาร โมหมจฺจคา 
        ติณฺโณ ปารคโต (๓) ฌายี  อเนโช อกถงฺกถ ี
        อนุปาทาย นิพฺพุต (๔)    ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ (๕) 
        อถ  น  เถโร  เอวมาห  ก ึ ปน  ตยา  เอวรูป  ทุกฺขราสึ  อนุภวิตฺวา 
ปพฺพชิตุ   น  วฏฏตีติ ฯ  ลภมาโน  ปพฺพเชยฺย  ภนเฺตติ ฯ  สุปฺปวาสา  ต  ทารก 
เถเรน  สทฺธ ึ กเถนฺต  ทิสวฺา 
# ๑. ส.ี ม. อิงฺคิต  ฯ  ๒. สฺยา. โย อิม  ฯ  ๓. ม. ปารงฺคโต  ฯ  ๔. สี. ม. นิพฺพุโต  ฯ 
# ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๗๐  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๓๔ 
 
กึ นุ โข เม ปตฺุโต ธมฺมเสนาปตินา สทฺธึ กเถตีติ เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ มยฺห 
ปุตฺโต ตุเมฺหหิ สทฺธึ ก ึกเถสิ  ภนฺเตติ ฯ อตฺตนา อนุภูต คพฺภวาสทุกฺข กเถตฺวา 
ตุเมฺหหิ อนุ ฺาโต ปพฺพชิสฺสามีติ วทตีติ ฯ สาธุ  ภนฺเต  ปพฺพาเชถ  นนฺติ ฯ  เถโร 
ต  วิหาร  เนตฺวา  ตจป ฺจกกมฺมฏาน ทตฺวา  ปพฺพาเชนฺโต  สวีลิ  นาม  ตุยหฺ  
อ ฺเน  โอวาเทน  กมฺม  อตฺถ ิ ตยา สตฺต (๑) วสฺสานิ  อนุภูตทุกฺขเมว  ปจฺจเวกฺขาหีติ ฯ 
ภนฺเต  ปพฺพาชนเมว  ตุมฺหาก ภาโร  ย  ปน  มยา  กาตุ   สกฺกา  ตมห  ชานิสสฺามีติ ฯ 
โส  ปมเกสวฏฏิยา โอหาริตกฺขเณเยว  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ  ทุติยาย 
โอหาริตกฺขเณ สกทาคามิผเล ตติยาย  อนาคามิผเล ฯ  สพฺเพสเยว  ปน  เกสาน  
โวโรปน ฺจ (๔) อรหตฺตสจฺฉิกิริยา จ  อปฺปจฺฉา  อปุรา  (๒)  อโหสิ ฯ  ตสฺส 
ปพฺพชิตทิวสโต ปฏาย ภิกฺขุสฆสฺส จตฺตาโร ปจฺจยา ยาวทิจฺฉก (๓) อุปฺปชชฺนฺติ ฯ 
เอว เอตฺถ วตฺถุ   สมฏุ ิต ฯ 
        อปรภาเค  สตฺถา  สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ  เถโร  สตฺถาร  อภิวาเทตฺวา  ภนฺเต 
มยฺห  ปุ ฺ  วีมสิสฺสามิ  ป ฺจ  เม  ภิกขฺุสตานิ เทถาติ อาห ฯ คณฺห สีวลีติ ฯ [๔] ตสฺส 
# ๑. ส.ี ม. ปพฺพาชนเมว  ฯ  ๒. สี. ม. อปุริมา  ฯ  ๓. ส.ี ยาวติจฺฉก  ฯ  ม. ยทิจฺฉก  ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร โส ป ฺจสเต ภิกฺขู คเหตฺวา หิมวนฺตาภิมุข คจฺฉนฺโต อฏวิมคฺค 
คจฺฉตีติ ทิสฺสติ  ฯ  
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ปมทิฏนิโคฺรเธ อธิวฏา เทวตา สตฺต ทิวสานิ ทาน อทาสิ ฯ อิติ โส 
        นิโคฺรธ ปม ปสฺสิ     ทุติย ปณฺฑวปพฺพต 
        ตติย อจิรวติย      จตุตฺถ วรสาคร ฯ 
        ป ฺจม หิมวนฺต โส     ฉฏ ฉทฺทนฺตุปาคมิ (๑) 
        สตฺตม คนฺธมาทน      อฏม อถ เรวตนฺติ ฯ 
        สพฺพฏาเนสุ  สตฺต  สตฺต  ทิวสาเนว  ทาน  อทสุ ฯ  คนธฺมาทนปพฺพเต  ปน 
นาคทตฺตเทวราชา  นาม  สตฺตทิวเสสุ  เอกทิวส  ขีรปณฺฑปาต  อทาสิ  เอกทิวส 
สปฺปปณฺฑปาต  อทาสิ ฯ  ภิกฺขุสโฆ  อาห  อาวุโส  อิมสฺส  เทวร ฺโ  เนว เธนุโย 
ทุหมานา  (๒)  ป ฺายนฺติ  น  ทธินมิฺมถน  กุโต  เต เทวราช อิท อุปฺปชฺชตีติ ฯ 
ภนฺเต  กสฺสปทสพลสฺส  กาเล  ขีรสลากภตฺตทานสฺเสต  ผลนติฺ  เทวราชา  อาห ฯ 
อปรภาเค สตฺถา ขทิรวนิยเทวตายาสฺส (๓) ปจฺจุคฺคมน อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา เถร อตฺตโน 
สาสเน ลาภคฺคปฺปตฺตาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. ส.ี ฉทฺทนฺตมาคมิ  ฯ  ๒. ม. ทุยฺหมานา  ฯ  ๓. สี. ม. ขทิรวนิยเรวตสฺส  ฯ  
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                                * เลมที่  ๑๓  หนา  ๓๓๖ 
         
                                        วกฺกลิตฺเถรวตฺถุ 
        ทสเม  สทฺธาธิมุตฺตานนฺติ (๑) สทฺธาย  อธิมุตฺตาน (๒) พลวสทฺธาน ภิกฺขูน 
วกฺกลิตฺเถโร  อคฺโคติ  ทสเฺสติ ฯ  อ ฺเส  หิ  สทฺธา  วฑฺเฒตพฺพา  โหติ  เถรสฺส 
ปน  หาเปตพฺพา  ชาตา ฯ  ตสฺมา  โส  สทฺธาธิมุตฺตาน  อคฺโคติ  วุตฺโต ฯ  วกฺกลีติ 
ตสฺส  นาม ฯ ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อยป  ห ิ อตีเต  ปทุมตฺุตรพุทฺธกาเล วุตฺตนเยเนว  วิหาร  คนตฺฺวา  ปริสปรยินฺเต 
 ิโต  ธมฺม สุณนฺโต  สตฺถาร เอก ภิกฺขุ  สทฺธาธิมุตฺตาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา 
มยาป  อนาคเต  เอวรูเปน ภวิตุ   วฏฏตีติ  วุตฺตนเยเนว  สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห 
มหาทาน  ทตฺวา ทสพล  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  อหมฺป  อิมินา อธิการกมฺเมน ตุเมฺหหิ 
สทฺธาธิมุตฺตาน เอตทคฺเค  ปโต  ภิกขฺุ  วิย  อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน 
สทฺธาธิมุตฺตาน อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  ปฏน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อนนฺตราย  ทิสฺวา 
พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ  
        โสป  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อมฺหาก  สตฺถุ  กาเล 
สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ  วกฺกลีติสฺส  นาม  อกสุ ฯ  โส 
วุฑฺฒิปฺปตฺโต  ตโย  เวเท อุคฺคณฺหิตฺวา ทสพล ภิกฺขุสฆปริวุต สาวตฺถิย จรนฺต 
# ๑. ส.ี ม. สทฺธาธิมุตฺตาน  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒. ส.ี ม. อธิมุตฺตาน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๓๓๗ 
 
ทิสฺวา  สตฺถุ  สรีรสมฺปตฺตึ  โอโลเกนฺโต (๑) สรีรสมฺปตฺติทสฺสเนน อติตฺโต ทสพเลน 
สทฺธึเยว  จรติ ฯ  วิหาร  คจฺฉนฺเตน  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  สรีรนิปฺผตฺตึ 
โอโลเกนฺโตว  ติฏติ ฯ  ธมฺมสภาย  นิสีทิตฺวา ธมฺม กเถนฺตสฺส สมฺมุขฏาเน  ิโต 
ธมฺม  สุณาติ ฯ  โส  สทฺธ  ปฏลิภิตฺวา  อคารมชฺเฌ ปฏิวสนฺโต  นิพทฺธ ทสพลสฺส 
ทสฺสน (๒) น ลภิสฺสามีติ ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิ ฯ 
        ตโต  ปฏาย  เปตฺวา  อาหารกรณเวล  อวเสสกาเล  ยตฺถ  ิเตน (๓) สกฺกา 
ทสพล  ปสฺสตุิ   ตตฺถ   ิโต โยนิโส มนสิการ ปหาย ทสพล โอโลเกนฺโตว วิหาสิ ฯ 
สตฺถา  ตสฺส  าณปริปาก  อาคเมนฺโต  ทีฆป  อทฺธาน  ตสฺมึ  รปูทสฺสนวเสน 
วิจรนฺเต  กิ ฺจิ  อวตฺวา  อิทานิสฺส  าณ  ปริปากคต  สกฺกา เอต โพเธตุนฺติ 
ตฺวา  เอวมาห  กินฺเต  วกฺกลิ  อิมินา  ปูติกาเยน  ทิฏเน  โย  โข  วกฺกล ิธมมฺ 
ปสฺสติ  โส  ม  ปสฺสติ ฯ  โย  ม  ปสฺสติ  โส  ธมฺม  ปสฺสติ ฯ  ธมฺม หิ วกฺกลิ ปสฺสนฺโต 
ม ปสฺสติ ม ปสฺสนฺโต ธมฺม ปสฺสตีติ ฯ 
        สตฺถริ  เอว  โอวทนฺเตป  เถโร  ทสพลสฺส  ทสสฺน  ปหาย เนว อ ฺตฺถ คนฺตต 
สกฺโกติ ฯ  ตโต  สตฺถา  อย  ภิกฺขุ  น สเวค อลภิตฺวา พุชฺฌิสฺสตีติ อุปกฏาย 
วสฺสุปนายิกาย  ราชคห 
# ๑. ส.ี โอโเกตฺวา  ฯ  ๒. กตฺถจิ. ทฏ ุ  ฯ  ๓. กตฺถจิ.  ิโต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๓๘ 
 
คนฺตฺวา  วสฺสูปนายิกทิวเส  อเปหิ  วกกฺลีติ  ต  เถร ปณาเมสิ ฯ  (๑)  พุทฺธา  จ  
นาม  อาเทยฺยวจนา (๒)  โหนฺติ ตสฺมา เถโร สตฺถาร ปฏิปฺผริตฺวา  าตุ   อสกโฺกนฺโต 
เตมาส  ทสพลสฺส  สมฺมุเข อาคนฺตุ   อวิสหนฺโต กนิฺทานิ  สกฺกา  กาตุ   ตถาคเตนมฺหิ  
ปณามิโต  สมฺมุขีภาว  น ลภามีติ (๓) กึ มยฺห ชีวิเตนาติ  คิชฺฌกฏูปพฺพเต  ปปาตฏาน 
อภิรุหิ (๔)  ฯ  สตฺถา  ตสฺส กิลมนภาว ตฺวา อย  ภิกฺขุ  มม  สนฺติกา  อสฺสาส  อลภนโฺต  
มคฺคผลาน  อุปนิสฺสย นาเสยฺยาติ อตฺตาน  ทสฺเสตุ   โอภาส  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  อถสฺส  สตฺถ ุ
ทิฏกาลโต  ปฏาย  เอว มหนฺต  โสกสลฺล  ปหีน ฯ  สตฺถา  สขุตฬาเก  โอฆ  อาหรนฺโต 
วิย  วกฺกลิตฺเถรสฺส พลวปติโสมนสฺส อุปฺปาเทตุ  ธมฺมปเท คาถมาห 
        ปาโมชชฺพหุโล ภิกขฺุ   ปสนโฺน พุทฺธสาสเน 
        อธิคจฺเฉ ปท สนฺต   สงฺขารูปสม สุขนฺติ ฯ (๕) 
        วกฺกลิตฺเถรสฺส  จ  เอหิ  วกฺกลีติ  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  เถโร  ทสพโล เม 
ทิฏโ  เอหีติ  อวฺหานมฺป (๖) ลทฺธนฺติ พลวปตึ อุปฺปาเทตฺวา กุโต คจฺฉามีติ 
อตฺตโน  คมนภาว  (๗) อชานิตฺวาว ทสพลสฺส สมมฺุเข อากาเส ปกฺขนฺทิตฺวา ปมปาเทน 
ปพฺพเต   ิโตเยว  สตฺถารา  วุตฺตกถ  อาวชฺเชนฺโต  อากาเสเยว  ปตึ วิกฺขมฺภิตฺวา 
สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  ตถาคต 
# ๑. ม. ปณาเมติ  ฯ  ๒. กตฺถจิ. อเทฺวชฺเณวจนา  ฯ  ๓. ม. น ลภามิ  ฯ  ๔. ม. อภิรุหิ  ฯ 
# ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕/๖๖  ฯ  ๖. ม. อวฺหายนมฺป  ฯ  ๗. สี. ปตนภาว  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๓๓๙ 
 
วนฺทมาโนว  โอตริ ฯ  อปรภาเค  สตฺถา  อริยคณมชฺเฌ นิสินฺโน เถร สทฺธาธิมุตฺตาน 
อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
                        ทุติยวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
 
                        ตติยวคฺควณฺณนา 
        ตติยวคฺคสฺส  ปเม  สิกฺขากามานนฺติ  ติสฺโส  สิกฺขา  กามยมานาน 
สมฺปยายิตฺวา  สิกฺขนฺตานนฺติ  อตฺโถ ฯ  ราหุโลติ  อตฺตโน  ปุตฺต  ราหุลตฺเถร 
ทสฺเสติ ฯ  เถโร  หิ  (๑)  ปพฺพชิตทิวสโต ปฏาย ปาโตว อุฏหนฺโตว หตฺถปูร วาลิก 
อุกฺขิปตฺวา อโห วตาห อชฺช ทสพลสสฺ เจว อาจริยุปชฺฌายาน ฺจ สนฺติกา (๒) เอตฺตก 
โอวาท ฺเจว  อนุสาสนิ ฺจ  ลเภยฺยนฺติ  ปฏเติ ฯ  ตสฺมา  สิกฺขากามาน  อคฺโค นาม 
ชาโตติ ฯ  
        ทุติเย  สทฺธาปพฺพชิตานนฺติ  สทฺธาย  ปพฺพชติาน ฯ  รฏปาโลติ  รฏ 
ปาเลตุ   สมตฺโถ  ภินฺน  วา  รฏ  สนธฺาเรตุ   สมตฺเถ กุเล ชาโตติป รฏปาโลติ 
สงฺข  คโต ฯ  โส  หิ  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ จุทฺทส ภตฺตจฺเฉเท (๓) 
กตฺวา  มาตาปตโร  ปพฺพชฺช  อนุชานาเปตฺวา  ปพฺพชิโต  ตสฺมา  สทฺธาปพฺพชิตาน 
อคฺโค นาม ชาโต ฯ  ปุน  (๔) อิเมส ปน  อุภินฺนป  เถราน  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
# ๑. ม. กริ  ฯ  ๒. กตฺถจิ. สนฺติเก  ฯ  ๓. กตฺถจิ. จุทฺทสภตฺตจฺเฉท  ฯ  ๔. ส.ี ม. ปุนสทฺโท 
น ทิสฺสติ  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๓๔๐ 
 
เอเต  กิร เทฺวป  อตีเต  ปทมุุตฺตรพุทฺธกาเล หสวตีนคเร คหปติมหาสาลกุเล 
นิพฺพตฺตึสุ ฯ เตส ทหรกาเล  นาม  วา  โคตฺต  วา  น กถียติ ฯ เต วยปฺปตฺตา ปน 
ฆราวาเส ปติฏาย อตฺตโน  ปตุอจฺจเยน  อุโภป  อตฺตโน  รตนโกฏาคารกมฺมิเก 
ปกฺโกสาเปตฺวา อปริมาณ  ธน  ทิสฺวา  อิม  เอตฺตก  ธนราสึ  อยฺยกเปยฺยกาทโย (๑) 
อตฺตนา สทฺธึ  คเหตฺวา  คนฺตุ   นาสกฺขึสุ  อเมฺหหิ  ทานิ  เยน  เกนจิ อุปาเยน อิม 
ธน คเหตฺวา คนฺตุ   วฏฏตีติ  เต  อุโภป  ชนา  จตูสุ  าเนสุ (๒) กปณทฺธิกาทีน 
มหาทาน ทาตุ  อารทฺธา ฯ  เอโก  อตฺตโน  ทานคฺเค  อาคตาคต  ชน  อาปุจฺฉิตฺวา 
ยาคุขชฺชกาทีสุ ยสฺส  ย  ปฏิภาติ  ตสฺส  ต  อทาสิ  ตสฺส  เตเนว  การเณน  
อาคตวาจโกติ (๓) นาม  ชาต ฯ อิตโร อปุจฺฉิตฺวาว คหิตคหิต ภาชน ปูเรตฺวา ปูเรตฺวา 
เทติ ตสฺสาป เตเนว การเณน อนาคตวาจโกติ (๔) นาม ชาต อปฺปมาทวาจโกติ (๕) 
อตฺโถ ฯ เต  อุโภป  เอกทิวส  ปาโตว  มุขโธวนตฺถ  พหิคาม  อคมสุ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  หิมวนฺตโต  เทฺว  มหิทฺธิกา  ตาปสา  ภิกฺขาจารตฺถาย  อากาเสน  
อาคนฺตฺวา เตส  สหายกาน 
# ๑. ส.ี ม. อยฺยกปยฺยกาทโย  ฯ ๒. สี. ทฺวาเรสุ  ฯ  ๓. ส.ี อาคตยาจโกติ  ฯ  ม. อาคตปาโกติ  ฯ 
# ๔. สี. ม. อนคฺคปาโกติ  ฯ  กตฺถจิ. อนคฺคตาโกติ  ฯ  ๕. สี. อปฺปณปาโกติ  ฯ 
ม. อปฺปมาณปาโกติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๓๔๑ 
 
อวิทูเร  โอตรยมานา  (๑) เอเต ปสฺสึสูติ เอกปสฺเส อฏสุ ฯ เต อุโภป 
ชนา  เตส  อลาพุภาชนาทิปริกฺขาร  (๒)  สวิธาย  อนฺโตคาม สนฺธาย สมุปยาตาน (๓) 
สนฺติก  อาคมฺม  วนฺทึสุ ฯ  อถ  เน  ตาปสา  กาย  เวลาย  อาคตตฺถ มหาปุ ฺาติ 
อาหสุ ฯ  เต  อธุนาว  ภนฺเตติ  วตฺวา  เตส  หตฺถโต อลาพุภาชนานิ (๔) คเหตฺวา 
อตฺตโน  อตฺตโน  เคห  เนตฺวา  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน นิพทฺธ ภิกฺขาคหณตฺถ ปฏิ ฺ 
คณฺหึสุ ฯ  
        เตสุ  เอโก  ตาปโส  สปริฬาหกายธาตุโก  โหติ  โส  อตฺตโน  อานุภาเวน 
มหาสมุทฺทสฺส  อุทก  ทฺวิธา  กตฺวา  ปวินฺธรนาคราชสฺส  ภวน คนฺตฺวา ทิวาวิหาร 
นิสีทิ ฯ  (๕)  โส  อุตุสปฺปาย  คเหตฺวา  ปจฺจาคนฺตฺวา  อตฺตโน  อุปฏากสฺส เคเห 
ภตฺตานุโมทน  กโรนฺโต ปวินฺธรนาคราชสฺส ภวน วิย โหตูติ วทติ ฯ อถ น เอกทิวส 
อุปฏาโก  ปุจฺฉิ  ภนฺเต  ตุเมฺห  อนุโมทน  กโรนฺตา  ปวินฺธรนาคราชสฺส  ภวน 
วิย  โหตูติ  วทถ  มย  (๖)  อตฺถ  น ชานาม กึ วุตฺต โหติ อิท ภนฺเตติ ฯ อาม 
กุฏมฺพิก (๗) อห ตุยฺห (๘) สมฺปตฺติ ปวินฺธรนาคราชสมฺปตฺติสทิสา โหตูติ วทามีติ ฯ 
กุฏมฺพิโก ตโต ปฏาย 
# ๑. ม. โอตริตฺวา มาโน  ฯ  กตฺถจิ. โอตริยมานา  ฯ  ๒. สี. ม. ลาพุภาชนาทิปริกฺขาร  ฯ 
# ๓. ส.ี ปยาตาน  ฯ  ม. สนฺธาย ภิกฺขาย คตาน  ฯ  ๔. ส.ี ลาพุภาชนานิ  ฯ  ม. ลาพุภาชน  ฯ 
# ๕. ม. นิสทีติ  ฯ  ๖. ม. มยมสฺส  ฯ  ๗. ม. ยกาโร กการฏาเน วล ฺชิยมาโน พหุโส 
ทิสฺสติ  ฯ  ต ยถา อนาคาริก อนาคาริย อิจฺจาทิ  ฯ  ๘. ม. ตุมฺหาก  ฯ  
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ปวินฺธรนาคราชสฺส ภวเน จิตฺต เปสิ ฯ 
        อิตโร  ตาปโส  ตาวตึสภวน  คนฺตฺวา  สุ ฺเ  เสริสกฺกวิมาเน  ทิวาวิหาร 
กโรติ ฯ  โส  อาคจฺฉนฺโต  จ  คจฺฉนฺโต  จ  สกฺกสฺส  เทวราชสฺส  สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา 
อตฺตโน  อุปฏากสฺส  อนุโมทน  กโรนฺโต  สกฺกวิมาน  วิย  โหตูติ  วทติ ฯ  อถ 
น  โสป  กุฏมฺพิโก  อิตโร  สหายโก  ต  ตาปส  วิย  ปุจฺฉิ ฯ  อถ  โส  ตสฺส 
วจน สุตฺวา สกฺกภวเน จิตฺต เปสิ ฯ 
        เต อุโภป ปฏ ิตฏาเนสุเยว นิพฺพตฺตา ฯ   ปวินฺธรภวเน  นิพฺพตฺโต  
ปวินฺธรนาคราชา นาม  ชาโต ฯ  โส  นิพฺพตฺตกฺขเณ  อตฺตโน  อตฺตภาว  ทิสฺวา 
อมนาปสฺส  วต เม านสฺส กุลุปโก ตาปโส วณฺณ กเถสิ  อุทเรน  ปริสกฺกิตฺวา 
วิจรณฏานเมต นูน โส อ ฺ าน น ชานาตีติ วิปฺปฏิสารี อโหสิ ฯ  อถสฺส  ตขณ ฺเว 
อลงฺกตปฏิยตฺตานิ  นาคนาฏกานิ  สพฺพทิสาสุ  ตุริยานิ (๑) ปคฺคณฺหึสุ ฯ  โส  ตสฺมึเยว 
ขเณ  ต  อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  มาณวกวณฺณี  อโหสิ ฯ อฑฺฒมาส ฺจ  จตฺตาโร  มหาราชาโน 
สกฺกสฺส  อุปฏาน  คจฺฉนฺติ ฯ  ตสฺมา  โสป วิรูปกเฺขน  นาคร ฺา  สทฺธึ  สกฺกสฺส 
อุปฏาน คโต ฯ สกฺโก ต ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา  ส ฺชานิ ฯ  อถ  น  สมีเป  อาคนฺตฺวา 
 ิตกาเล  กห นิพฺพตฺโตสิ สมฺมาติ ปุจฺฉิ ฯ  มา  กเถสิ  มหาราช  
# ๑. ม. ตูรยิานิ  ฯ  
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อุเรน  ปริสกกฺฏาเน  นิพฺพตฺโตมฺหิ  ตุเมฺห  ปน  กลยฺาณมิตฺต  ลภิตฺถาติ ฯ  สมฺม  
ตฺว อฏาเน นิพฺพตฺโตมฺหีติ มา วิตกฺกยิ (๑)  ปทุมตฺุตรทสพโล  โลเก นิพฺพตฺติ  
ตฺว  ตสฺส อธิการกมฺม กตฺวา อิมเยว าน  ปฏเหิ  อุโภ  สุข  วสสิฺสามาติ ฯ  โส  
เอว  เทว  กรสิฺสามีติ  คนฺตฺวา ปทุมุตฺตรทสพล  นิมนฺเตตฺวา  อตฺตโน  นาคภวเน  
นาคปริสาย  สทฺธึ  สพฺพรตฺตึ สกฺการสมฺมาน สชฺเชสิ ฯ 
        สตฺถา  ปุนทิวเส  อุฏ ิเต  อรุเณ  อตฺตโน  อุปฏาก  สุมนตฺเถร  อามนฺเตสิ 
สุมน  อชชฺ  ตถาคโต  ทูร  ภิกฺขาจาร  คมิสฺสติ มา ปุถุชชฺนภิกฺขู อาคจฺฉนฺตุ 
ติปฏกปฏิสมภิฺทปฺปตฺตา  ฉฬภิ ฺา  จ  (๒)  อาคจฺฉนฺตูติ ฯ เถโร สตฺถ ุวจน สุตฺวา 
สพฺเพส  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถารา  สทฺธึ  สตสหสฺสภิกฺขู อากาส ปกฺขนฺทึสุ ฯ ปวินฺธโร 
นาคปริสาย  สทฺธึ  ทสพลสฺส  ปจฺจุคฺคมน  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร  ปริวาเรตฺวา 
สมุทฺทมตฺถเกน  (๓)  มณิวณฺณา  อูมิโย  มทฺทมาน  ภิกฺขุสฆ  โอโลเกตฺวา  อาทิโต 
สตฺถาร  ปริโยสาเน  สฆนวก  ตถาคตสฺส  ปุตฺต  อุปเรวตสามเณร  นาม  โอโลเกนฺโต 
อนจฺฉริโย  เสสกาน  เอวรูโป  อิทฺธานุภาโว  อิมสฺส  ปน  ตรณุพาลทารกสฺส  (๔) 
เอวรูโป อิทฺธานุภาโว อติวิย อจฺฉริโยติ 
# ๑. กตฺถจิ. วิตกฺกาหิ  ฯ  ๒. ม. เตปฏกา ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาฉฬภิ ฺาว  ฯ 
# ๓. ม. สมุททฺมตฺถเก  ฯ  ๔. ส.ี ตรุณลลิตทารกสฺส  ฯ  
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ปติปาโมชฺช อุปฺปาเทสิ ฯ 
        อถสฺส  ภวเน  ทสพเล  นิสินฺเน  เสสภิกฺขูสุ  โกฏิโต  ปฏาย  นิสีทนฺเตสุ 
สตฺถุ  สมฺมุขฏาเนเยว  อุปเรวตสามเณรสฺส  อาสน  ปาปุณิ ฯ  นาคราชา  ยาคค 
เทนฺโตป  ขชชฺก  เทนฺโตป  สก ึ ทสพล  โอโลเกติ  สกึ  อุปเรวตสามเณร ฯ  ตสฺส 
กิร  สรีเร  สตฺถุ  สรีเร  วิย  ทฺวตฺตึส  มหาปุริสลกขฺณานิ  ป ฺายนฺติ ฯ  ตโต 
นาคราชา  อย  สามเณโร  พุทฺธาน  (๑) สทิโส  ป ฺายติ  กึ  (๒) นุ  โข  โหตีติ 
จินฺเตตฺวา  อวิทูเร  นิสินนฺ อ ฺตร ภิกฺขุ ปุจฺฉิ อย ภนฺเต สามเณโร ทสพลสฺส 
กึ  (๒) โหตีติ ฯ  ปุตฺโต  มหาราชาติ ฯ  โส  จินฺเตสิ  มหา  วตาย  ภิกฺขุ (๓) เอวรูปสฺส 
โสภคฺคปฺปตฺตสฺส  (๔)  ตถาคตสฺส  ปุตฺตภาว  ลภิ ฯ สรีร จสฺส เอกเทเสน พุทฺธาน 
สรีรสทิส  ป ฺายติ  มยาป  อนาคเต  เอวรูเปน  ภวิตุ  วฏฏตีติ สตฺตาห มหาทาน 
ทตฺวา  ภนฺเต  อห  อิมสฺส  อธิการกมฺมสฺสานุภาเวน  อย  อุปเรวโต  วิย อนาคเต 
เอกสฺส  พุทฺธสฺส  ปุตฺโต  ภเวยฺยนฺติ  ปฏน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  อนนฺตราย ทิสฺวา 
อนาคเต โคตมพุทฺธสฺส ปุตฺโต ภวิสฺสสีติ พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
        ปวินฺธโรป  ปุน  อฑฺฒมาเส  สมฺปตฺเต  วิรูปกฺเขน  สทฺธึ  
# ๑. พุทฺเธหีติ ยุตฺตตร  ฯ  ๒. โกติ ยุตฺตเมว  ฯ  ๓. สามเณโรติ ภวิตพฺพ  ฯ  ๔. ส.ี เอว 
รูปคฺคยสคฺคปตฺตสฺส  ฯ  
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สกฺกสฺส อุปฏาน  คโต ฯ  อถ  น  สมีเป   ิต  สกโฺก  ปุจฺฉิ  ปฏ ิโต  เต  สมฺม 
อย เทวโลโกติ ฯ น  ปฏ ิโต  สมฺมาติ ฯ  (๑)  ก ึ โทส  อทฺทสาติ ฯ  โทโส  นตฺถิ  
มหาราช  อห ปน ทสพลสฺส  ปุตฺต  อุปเรวต  สามเณร  ปสฺส ึฯ  ตสฺส  เม 
ทิฏกาลโต ปฏาย อ ฺตฺถ จิตฺต  น  นมติ   สฺวาห อนาคเต เอกสฺส พุทฺธสฺส 
เอวรูโป ปุตฺโต ภเวยฺยนฺติ ปฏน  อกาสึ ฯ  ตฺวป  มหาราช  เอก  ปฏน  กโรหิ  เต  
มย  นิพฺพตฺตฏาเน น  วินา  ภวิสฺสามาติ ฯ  สกฺโก  ตสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เอก 
มหานุภาว ภิกฺขุ ทิสฺวา  กตรกุลา  น ุ โข  นิกฺขมิตฺวา  อย  กุลปุตฺโต  ปพฺพชโิตติ 
อาวชฺเชนฺโต อย ภินฺน รชชฺ (๒) สนฺธาเรตุ  สมตฺถสสฺ กุลสฺส ปุตฺโต หุตฺวา จุทฺทส 
ภตฺตจฺเฉเท กตฺวา  มาตาปตโร  ปพฺพชชฺ  อนุชานาเปตฺวา  ปพฺพชิโตติ  อ ฺาสิ ฯ  
ตฺวา  จ ปน  อชานนฺโต  วิย  ทสพล  ปุจฺฉิตฺวา  สตฺตาห  มหาสกฺการ  กตฺวา  ภนฺเต 
อห  อิมสฺส  กลฺยาณกมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  ตุมฺหาก  สาสเน  อย  กุลปุตฺโต  วิย 
อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  สทธฺาปพฺพชิตาน  อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  ปฏน 
อกาสิ ฯ  สตฺถา  อนนฺตราย  ทิสฺวา  ตฺว  มหาราช  อนาคเต  โคตมพุทฺธสาสเน 
สทฺธาปพฺพชิตาน  อคฺโค  ภวิสฺสสีติ  พฺยากริตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  สกโฺก  จ  อตฺตโน 
เทวปุรเมว คโต ฯ 
# ๑. ม. มหาราชาติ  ฯ  ๒. ม. ย.ุ รฏ  ฯ  
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เต  อุโภป  นพฺิพตฺตฏานโต  จวิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตา อเนกสหสฺสกปฺเป 
อติกฺกมึสุ ฯ 
        อิโต  ปน  ทฺวานวุติกปฺปมตฺถเก  ปุสฺโส  (๑) นาม  พุทฺโธ  โลเก อุทปาทิ ฯ 
ตสฺส  ปตา  มหินฺโท  นาม  ราชา  อโหสิ  เวมาติกา  ตโย  กนิฏภาตโร ฯ ราชา 
ทิวเส  (๒)  มยฺหเยว  พุทฺโธ  มยฺห  ธมฺโม  มยฺห สโฆติ มมายนฺโต สยเมว ทสพล 
นิพทฺธ โภชน โภเชติ ฯ 
        อถสฺส  เอกทิวส  ปจฺจนฺโต  กุปโต ฯ  ราชา  ตโย ปุตฺเต อามนฺเตสิ  ตาตา 
ปจฺจนฺโต  กุปโต  ตุเมฺหหิ  วา  มยา  วา  คนฺตพฺพ ฯ  ยท ิอห คจฺฉามิ ตุเมฺหหิ 
อิมินา  นิยาเมน  ทสพโล  ปริจริตพฺโพติ ฯ  เต  ตโยป  เอกปฺปหาเรเนว  อาหสุ 
ตาต  ตุมฺหาก  คมนกิจฺจ  นตฺถิ  มย  โจเร  วิธมิสฺสามาติ  ปตร  วนฺทิตฺวา 
ปจฺจนฺต  คนฺตฺวา โจเร วิธมิตฺวา วิชิตสงฺคามา หุตฺวา นิวตฺตึสุ ฯ เต อนฺตรามคฺเค 
ปาทมูลเกหิ  สทฺธึ  มนฺตยสึุ  ตาตา  อมฺหาก  อาคตกฺขเณเยว  ปตา  วร  ทสฺสติ 
กตร วร คณฺหามาติ ฯ อยฺย  ตุมฺหาก ปตุ อจฺจเยน ทุลฺลภ นาม นตฺถิ ตุมฺหาก 
ปน  เชฏภาติก  ปุสฺสพุทธฺ  ปฏิชคฺคนวร  คณฺหถาติ อาหสุ ฯ กลฺยาณ ตุเมฺหหิ 
วุตฺตนฺติ  สพฺเพป  เอกจิตฺตา  หุตฺวา  คนฺตฺวา  ปตร อทฺทสสุ ฯ 
# ๑. ม. ผุสฺโส  ฯ  ๒. ม. ทิวเส ทิวเส  ฯ  
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        ตทา ปตา เตส ปสีทิตฺวา  วร  อทาสิ ฯ  เต  เตมาส  ตถาคต  ปฏิชคฺคิสฺสามาติ  
วร  ยาจึสุ ฯ ราชา  อย  ทาตุ   น  สกฺกา  อ ฺ  วร  คณฺหถาติ  อาห ฯ  ตาต  อมฺหาก 
อ ฺเน  วเรน  กิจฺจ  นตฺถิ  สเจ  ตุเมฺห  ทาตุกามา  เอตเยว โน วร เทถาติ ฯ 
ราชา  เตสุ  ปุนปฺปุน  กเถนฺเตสุ  อตฺตนา  ปฏิ ฺาตตฺตา  น (๑) สกฺกา  น ทาตุนฺติ 
(๑) จินฺเตตฺวา  อาห  ตาตา  อห  ตุมฺหาก  วร  เทม ิ อปจ  โข  ปน  พุทฺธา  นาม 
ทุราสทา โหนฺติ สีโห (๒) วิย เอกจรา ทสพล ปฏชิคฺคนฺตา อปฺปมตฺตา ภเวยฺยาถาติ ฯ 
        เต  จินตฺยึสุ  อเมฺหหิ  ตถาคต ปฏิชคฺคนฺเตหิ อนุจฺฉวิก กตฺวา ปฏิชคฺคิตุ  
วฏฏตีติ  สพฺเพป  เอกจิตฺตา หุตฺวา ทสสีลานิ จ สมาทาย นิรามคนฺธา หุตฺวา สตฺถุ 
ทานคฺคปริคฺคาหณเก (๓) ตโย ปรุเิส ปยึสุ ฯ เตสุ เอโก ธนธ ฺ ุปฺปาทโก อโหสิ เอโก 
มาปโก  เอโก  ทานสวิธายโก ฯ  เตสุ  ธนธ ฺ ุปฺปาทโก  (๔)  ปจฺจุปฺปนฺเน 
พิมฺพิสารมหาราชา ชาโต มาปโก วิสาโข อุปาสโก ทานสวิธายโก รฏปาลตฺเถโรติ ฯ 
โส  ตตฺถ  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวปุเร  นิพฺพตฺโต ฯ  
        อย  ปน ราหุลตฺเถโร นาม  กสฺสปทสพลกาเล  กึกิสฺส  
# ๑. น  สกฺกา อทาตุนฺติ ยุตฺตเมว  ฯ  ๒. ม. ย.ุ สีหา  ฯ  ๓. ส.ี ม. ยุ. ทานคฺคปริวหนเก  ฯ 
# ๔. สี. เตส อุปฺปาทโก  ฯ  
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ร ฺโ  (๑)  เชฏปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ปวินฺธรกุมา โรติสสฺ  นาม  อกสุ ฯ  ตสฺส 
สตฺต  ภคินิโย  อเหสุ   ฯ ตา ทสพลสฺส สตฺต ปริเวณานิ  การยึสุ ฯ  ปวินฺธโร  อุปรชฺช 
ลภิ ฯ  โส  ตา  ภคินิโย  อาห ตุเมฺหหิ การิตปริเวเณสุ  มยฺหป  เอก  เทถาติ ฯ  ภาติก 
ตุเมฺห  อุปราชฏาเน   ิตา ตุเมฺหหิ  นาม  อมฺหาก  ทาตพฺพ  ตุเมฺห  อ ฺ  ปรเิวณ  
กโรถาติ ฯ  โส  ตาส วจน  สุตฺวา  ป ฺจ  วิหารสตานิ  กาเรสิ ฯ  ป ฺจ  ปริเวณสตานีติป 
วทนฺติ ฯ โส  ตตฺถ  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวปุเร  นพฺิพตฺติ ฯ  อิมสฺมึ  ปน พุทฺธุปฺปาเท 
ปวินฺธรกุมาโร  อมฺหาก  โพธิสตฺตสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธ ึ
คณฺหิ ตสฺส สหายโก กุรรุฏเ ถลฺุลโกฏ ิตนิคเม รฏปาลเสฏ ิเคเห นิพฺพตฺติ ฯ 
        อถ  อมหฺาก  ทสพโล  อภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก อนุปพฺุเพน (๒) 
กปลวตฺถุ   อาคนฺตฺวา  ราหุลกุมาร  ปพฺพาเชสิ ฯ  ตสฺส  ปพฺพชชฺาวิธาน  ปาลิย (๓) 
อาคตเมว ฯ  เอว  ปพฺพชิตสฺส  ปนสฺส  สตฺถา  อภิโณฺหวาทวเสน  ราหุโลวาทสุตฺต 
อภาสิ ฯ  ราหุโลป  ปาโตว  อุฏาย  หตฺเถน  วาลกุ  อุกฺขิปตฺวา  ทสพลสฺส 
เจว  อาจริยุปชฺฌายาน ฺจ  สนฺติกา  อชชฺ  เอตฺตก  โอวาท  ลเภยฺยนฺติ  วทติ ฯ 
ภิกฺขุสฆมชฺเฌ  กถา  อุทปาทิ  โอวาทกฺขโม  วต  ราหุลสามเณโร  ปตุ  อนุจฺฉวิโก 
# ๑. ม. ย.ุ กกิิสฺส กาสิร ฺโ  ฯ  ๒. สี. อนุกฺกเมน  ฯ  ๓. วิ. มหา. ๔/๑๑๘/๑๖๗  ฯ  
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ปุตฺโตติ ฯ  สตฺถา  ภิกฺขูน  จิตฺตวาร  (๑)  ตฺวา  มยิ  คเต  เอกา  ธมฺมเทสนา  จ 
วฑฺฒิสฺสติ  ราหุลสฺส  จ  คุโณ  ปากโฏ  ภวิสฺสตีติ คนฺตฺวา ธมฺมสภาย พุทฺธาสเน 
นิสินฺโน  ภิกขฺู  อามนฺเตสิ  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  เอตรหิ กถาย สนนฺิสินฺนาติ ฯ 
ราหุลสามเณรสฺส  โอวาทกฺขมภาว กเถม ภควาติ ฯ สตฺถา อิมสฺมึ าเน ตฺวา ราหุลสฺส 
คุณทีปนตฺถ มิคชาตก อาหริตฺวา กเถสิ 
                มคินฺติปลฺลตฺถมเนกมาย 
                อฏกฺขร (๒) อฑฺฒรตฺตาปปายึ (๓) 
                เอเกน โสเตน ฉมาสฺสสนฺโต 
                ฉหิ กลาหติ โภ (๔) ภาคิเนยฺโยติ ฯ (๕) 
        อถสฺส  สตฺตวสฺสิกสามเณรกาเล  มา  เหว โข ราหุโล ทหรภาเวน กีฬนตฺถายป 
สมฺปชานมุสา  ภาเสยฺยาติ อมฺพลฏ ิยราหุโลวาท (๖) เทเสสิ ฯ อฏารสวสฺสิกสามเณรกาเล 
ตถาคตสฺส  ปจฺฉโต  ปณฺฑาย  ปวิสนฺตสฺส  สตฺถุ  เจว  อตฺตโน  จ รูปสมฺปตฺตึ 
ทิสฺวา  เคหสิต  วิตกฺก  วิตกฺเกนฺตสฺส  ยงฺกิ ฺจิ  ราหุล รูปนฺติอาทินา นเยน 
มหาราหุโลวาทสุตฺตนฺต  (๗)  กเถสิ ฯ 
# ๑. ม. จิตฺตจาร  ฯ  ๒. ม. อฏกฺขุร  ฯ  ๓. ส.ี อฑฺฒรตฺตาวปาย  ิ  ฯ    
ม. อฑฺฒรตฺตาปปาย   ิ  ฯ   ๔. ส.ี กลาหิ อติโภติ  ฯ   ม. กลาหิติโภติ  ฯ 
#. ๕. ขุ. ชา. ๒๗/๑๖/๖  ฯ  ๖. ม.ม. ๑๓/๑๒๕/๑๒๓  ฯ   ๗. ม.ม. ๑๓/๑๓๓/๑๓๔  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 350 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๕๐ 
 
สยุตฺตเก  (๑) ปน ราหุโลวาโทป องฺคุตฺตเร (๒) ราหุโลวาโทป  เถรสฺส 
วิปสฺสนาจาโรเยว ฯ  อถสฺส  สตฺถา  าณปริปาก  ตฺวา อวสฺสิกภิกฺขุกาเล 
อนฺธวเน  นิสินฺโน  จูฬราหุโลวาท  (๓)  กเถสิ ฯ เทสนาปริโยสาเน ราหุลตฺเถโร 
โกฏิสตสหสฺสาหิ เทวตาหิ  สทฺธึ  อรหตฺต ปาปุณิ โสตาปนฺนสกิทาคามิอนาคามิเทวตาน 
คณนา  นาม  นตฺถิ ฯ  อถ  สตฺถา อปรภาเค อริยสฆมชฺเฌ นิสนิฺโน เถร อิมสฺมึ สาสเน 
สิกฺขากามาน อคฺคฏาเน เปสิ ฯ 
        สตฺถริ  ปน กุรรุฏเ จาริกาย นิกฺขมิตฺวา ถุลฺลโกฏ ิต อนุปฺปตฺเต รฏปาโล 
กุลปุตฺโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  มาตาปตโร  อนุชานาเปตฺวา 
ทสพล  อุปสงฺกมิตฺวา  สตฺถุ  อาณตฺติยา  อ ฺตรสฺส  เถรสฺส  สนติฺเก  ปพฺพชิ ฯ 
ตสฺส  ปพฺพชติทิวสโต  ปฏาย เสฏ ิคหปติ ภิกฺขู อตฺตโน นิเวสนทฺวาเร  คจฺฉนฺเต 
ทิสฺวา  กึ  ตุมฺหาก  อิมสฺมึ  เคเห  กมฺม เอโกว ปุตฺตโก อโหสิ ต คณฺหิตฺวา 
คตตฺถ  อิทานิ  ก ึกริสฺสถาติ อกฺโกสติ ปริภาสติ ฯ สตฺถา อฑฺฒมาส ถุลลฺโกฏ ิเต 
วสิตฺวา  ปุน  สาวตฺถึเยว  อคมาสิ ฯ อถายสฺมา รฏปาโล โยนโิส มนสิกาเร (๔) กมฺม 
กตฺวา  วิปสสฺน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ โส สตฺถาร อนุชานาเปตฺวา มาตาปตโร 
ทสฺสนตฺถ 
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๑๘๗/๑๓๒ ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๗๗/๒๒๒  ฯ 
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๗๙๕/๕๐๔ ฯ    ๔. ม. มนสิกโรนฺโต  ฯ  
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ถุลลฺโกฏ ิต  คนฺตฺวา  ตตฺถ  สปทานจาริก  ปณฺฑาย  วิจรนฺโต  ปตุ นิเวสเน 
อาภิโทสิก  ปูติกุมฺมาส  (๑)  ลภิตฺวา  ต อมต วิย ปริภุ ฺชนฺโต ปตรา นิมนฺติโต 
อธิวาเสตฺวา  ทุติยทิวเส  ปตุ  นิเวสเน  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา อลงฺกตปฏิยตฺเต 
อิตฺถีชเน  อสุภส ฺ  อุปฺปาเทตฺวา   ิตโกว ธมฺม เทเสตฺวา ชิยา มุตฺโต  วิย นาราโจ 
อากาเส อุปฺปติตฺวา โกรพฺยสฺส ร ฺโ มิคาปร (๒) คนฺตฺวา มงฺคลสิลาปฏเฏ  
นิสินฺโน  ทสสฺนตฺถาย  อาคตสฺส  ร ฺโ  จตุปาริชุ ฺปฏิมณฺฑิต ธมฺม  (๓)  เทเสตฺวา 
อนุปุพฺเพน  จาริก ฺจรมาโน  ปุน  สตฺถุ  สนฺติกเยว  อาคโต ฯ เอวเมต  วตฺถุ  สมุฏ ิต ฯ 
อถ สตฺถา อปรภาเค อริยคณมชฺเฌ นิสินฺโน เถร อิมสฺมึ สาสเน สทฺธาปพฺพชิตาน 
กุลปุตฺตาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        กุณฺฑธานตฺเถรวตฺถุ 
        ตติเย  ปม  สลาก  คณฺหนฺตานนฺติ  สพฺพปม  สลากคาหกาน  ภิกฺขูน 
กุณฺฑธานตฺเถโร  อคฺโคติ  ทสฺเสติ ฯ  
        โส  กิร  เถโร  มหาสภุทฺทาย นิมนฺตนทิวเส ตถาคเต  อุคฺคนคร คจฺฉนฺเต  อชชฺ  
สตฺถา  ทูร ภิกฺขาจาร คมิสฺสติ 
# ๑. ม. ย.ุ กมฺุมาส  ฯ   ๒. ม.  โกรพฺยร ฺโ มิคจีร  ฯ  กตฺถจิ. โกรพฺพร ฺโ 
มิคาชิน  ฯ   ๓. ม.ม. ๑๓/๔๔๑/๔๐๒  ฯ  
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ปุถุชชฺนา  สลาก  มา  คณฺหนฺตุ  ป ฺจสตา  ขีณาสวา  คณฺหนฺตูติ  วุตฺเต  ปมเมว 
สีหนาท  นทิตฺวา  สลาก  คณฺหิ ฯ  จูฬสุภทฺทาย  นิมนฺตนทิวเส  ตถาคเต สาเกต  
คจฺฉนฺเตป  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  อนฺตเร  ปมเมว  สลาก คณฺหิ สุนาปรนฺตชนปท 
คจฺฉนฺเตป ฯ อิเมหิ  การเณหิ  เถโร  ปม  สลาก  คณฺหนฺตาน  อคฺโค  นาม ชาโต ฯ 
กุณฺฑธาโนติ ปนสฺส นาม ฯ    ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพิกถา 
        อย  กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวตีนคเร  กุลเคเห  นิพฺพตฺโต วุตฺตนเยเนว  วิหาร  
คนฺตฺวา  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถาร เอก  ภิกฺขุ ปมสลาก  คณฺหนฺตาน  อคฺคฏาเน 
เปนฺต  ทิสฺวา พุทฺธาน อธิการกมฺม กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเตฺวา  สตฺถารา 
อนนฺตราย ทิสฺวา พฺยากโต ยาวชีว กุสล กตฺวา  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  สสรนฺโต 
กสฺสปพุทฺธกาเล  ภุมฺมฏเทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ 
        ทีฆายุกพุทฺธาน ฺจ นาม น อนฺวฑฺฒมาสิโก อุโปสโถ โหติ ฯ วิปสฺสิทสพลสฺส 
หิ  ฉพฺพสฺสนฺตเร  ฉพฺพสฺสนฺตเร  อุโปสโถ  อโหสิ  กสฺสปทสพโล  ปน  ฉฏเ ฉฏเ 
มาเส ปาติโมกฺข โอสาเรสิ ฯ ตสฺส ปาติโมกฺข โอสารณกาเล ทิสาวาสิกา เทฺว สหายกา 
ภิกฺขู  อุโปสถ  กริสฺสามาติ  คจฺฉนฺติ ฯ  อย  ภุมฺมเทวตา  จินฺเตสิ  อิเมส 
ทฺวินฺน  ภิกฺขูน  เมตฺติ  อติวิย  ทฬฺหา  ก ึ น ุ โข  
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เภทเก สติ ภิชฺเชยฺย น  ภิชฺเชยฺยาติ เตส โอกาส โอโลกยมานา เตส อวิทูเรว  คจฺฉติ ฯ 
        อเถโก  เถโร  เอกสฺส  หตฺเถ  ปตฺตจีวร  ทตฺวา  สรรีวล ฺชนตฺถ 
อุทกผาสุกฏาน  คนฺตฺวา  โธตหตฺถปาโท  หุตฺวา คุมฺพสภาคโต นิกฺขมติ ฯ ภุมฺมเทวตา 
ตสฺส  เถรสฺส  ปจฺฉโต  ปจฺฉโต  อุตฺตมรูปตฺถี  หุตฺวา  เกเส  วิธนุิตฺวา สวิธาย 
พนฺธนฺตี วิย ปฏ ิโต ปสุ  ปุ ฺฉมานา วิย สาฏก สวิธาย นิวาสยมานา วิย จ หุตฺวา 
เถรสฺส  ปทานุปทิกา  หุตฺวา  คุมฺพโต  นิกฺขนฺตา ฯ เอกมนฺเต  ิโต สหายกตฺเถโร อิม 
การณ  ทิสฺวา  โทมนสฺสชาโต  นฏโทานิ  เม อิมินา ภิกฺขุนา สทฺธึ ทีฆรตฺตานุคโต 
สิเนโห ฯ  สจาห  เอววิธภาว (๑)  ชาเนยฺย  เอตฺตก อทฺธาน อิมินา สทฺธึ วิสฺสาส 
น  กเรยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  อาคจฺฉนฺตสฺเสวสฺส  หนฺทาวุโส  ตุยฺห  ปตฺตจีวร ตาทิเสน 
ปาเปน  สหาเยน  สทฺธึ  เอกมคฺค  น  คจฺฉามีติ  อาห ฯ  ต  กถ สุตฺวา ตสฺส  ลชชฺิภิกฺขุโน  
หทย  ติขิณสตฺตึ  คเหตฺวา  วิทฺธ วิย โหติ ฯ  ตโต น อาห อาวุโส  กึ  นาเมต  วทสิ  อห  
เอตฺตก  กาล ทุกฺกฏมตฺตป อาปตฺตึ น ชานามิ ฯ ตฺว  ปน  ม  อชชฺ  ปาโปติ  วทสิ  กินฺเต 
ทิฏนฺติ ฯ ก ึอ ฺเน ทิฏเน กึ ตฺว  เอววิเธน  อลงฺกตปฏิยตฺเตน มาตุคาเมน สทฺธ ึ
เอกฏาเน หุตฺวา 
# ๑. กตฺถจิ. เอว  ิตภาว  ฯ  
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นิกฺขนฺโตติ ฯ  นตฺเถต  อาวุโส  มยฺห  นาห  เอวรูป  มาตุคาม  ปสฺสามีติ ฯ ตสฺส  
ยาวตติย  กเถนฺตสฺสาป  อิตโร เถโร กถ อสทฺทหิตฺวา อตฺตนา ทิฏการณเยว อตฺถ 
คเหตฺวา (๑)   เตน  สทฺธ ึ เอกมคฺเคน  อคนฺตฺวา  อ ฺเน  มคฺเคน  สตฺถ ุ สนติฺก  
คโต ฯ  อิตโรป ภิกฺขุ อ ฺเน มคฺเคน สตฺถุ สนฺติกเยว คโต ฯ 
        ตโต  ภิกฺขุสฆสฺส  อุโปสถาคาร  ปวิสนเวลาย  โส ภิกฺขุ ต ภิกฺขุ อุโปสถคฺเค 
ส ฺชานิตฺวา  อิมสฺมึ  อุโปสถคฺเค  เอวรูโป  นาม  ปาปภิกฺขุ  อตฺถิ  นาห  เตน สทฺธึ 
อุโปสถ  กรสิฺสามีติ  นิกฺขมิตฺวา  พหิ อฏาสิ ฯ ภุมฺมเทวตา ภาริย มยา กมฺม  กตนฺติ 
มหลฺลกอุปาสกวณฺเณน  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  กสมฺา  ภนฺเต อยฺโย  อิมสฺมึ  าเน 
 ิโตติ  อาห ฯ  อุปาสก  อิม  อุโปสถคฺค  เอโก  ปาปภิกฺขุ ปวิฏโ  อห  เตน  สทฺธ ึ 
อุโปสถ น กโรมีติ วตฺวา นิกฺขมิตฺวา พหิ  ิโตมฺหีติ ฯ ภนฺเต  มา  เอว  คณฺหถ 
ปริสุทฺธสีโล  เอส  ภิกฺขุ ฯ ตุเมฺหหิ ทิฏมาตุคาโม นาม อห  มยา  ตุมฺหาก  วีมสนตฺถาย 
ทฬฺหา  นุ  โข  อิเมส  เถราน  เมตฺติ  โน ทฬฺหาติ  ลชฺชิอลชฺชิภาว โอโลเกนฺเตน ต กมฺม 
กตนฺติ ฯ โก ปน ตฺว สปฺปรุิสาติ ฯ อห  เอกา  ภุมฺมเทวตา  ภนฺเตติ ฯ  เทวปุตฺโต  กเถนฺโตว 
ทิพฺพานุภาเวน  ตฺวา เถรสฺส  ปาเทสุ  นิปติตฺวา  (๒)  มยฺห  ภนฺเต  ขมถ 
# ๑. กตฺถจิ. อฏ   ิ  กตฺวา   ฯ     ๒. ม. ยุ. ปติตฺวา  ฯ         ิ      
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เอต โทส เถโร น ชานาติ  อุโปสถ  กโรถาติ  เถร  ยาจิตฺวา  อุโปสถคฺค  ปเวเสสิ ฯ 
โส เถโร อุโปสถ ตาว  เอกฏาเน  อกาสิ  มิตฺตสนฺถววเสน  น  ปุน เตน  สทธฺึ  
เอกฏาเน  อโหสีติ ฯ  อิมสฺส  เถรสฺส  กมฺม  น  กถติ  จุทิตกตฺเถโร  ปน อปราปร 
วิปสฺสนาย กมฺม  กโรนฺโต อรหตฺต ปาปุณิ ฯ 
        ภุมฺมเทวตา  ตสฺส  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน เอกพุทฺธนฺตร อปายภยโต น มุจฺจติ ฯ 
สเจ  ปน  กาเลน  กาล  มนุสฺสตฺต  อาคจฺฉติ  อ ฺเน  เยน  เกนจิ  กโต โทโส 
ตสฺเสว  อุปริ  ปตติ ฯ  โส  อมฺหาก ภควโต กาเล สาวตฺถิย พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติ 
ธานมาณโวติสฺส  นาม  อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตโย เวเท อุคฺคณฺหิตฺวา มหลฺลกกาเล 
สตฺถุ  ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิ ตสฺส อุปสมฺปนฺนทิวสโต ปฏาย เอกา 
อลงฺกตปฏิยตฺตา  อิตฺถี  ตสฺมึ  คาม  ปวิสนฺเต สทฺธึเยว คาม ปวิสติ นิกฺขมนฺเต 
นิกฺขมติ ฯ  วิหาร  ปวิสนฺเตป ปวิสติ ติฏนฺเตป ติฏตีติ เอว นิจฺจานุพทฺธา 
(๑)  ป ฺายติ ฯ  เถโร  ต  น  ปสฺสติ  ตสฺส  ปน  ปรุิมกมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  สา (๒) 
อ ฺเส  อุปฏาติ ฯ 
        คาเม  ยาคุภิกฺข  ททมานา อิตฺถิโย ภนฺเต อย เอโก 
# ๑. ม. นิจฺจานุพนฺธา  ฯ          ๒. สี. โส  ฯ  
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ยาคุอุลฺลุงฺโก ตุมฺหาก   เอโก  อิมิสฺสา  ตุมฺหาก สหายิกายาติ  ปรหิาส  กโรนติฺ ฯ 
เถรสฺส  มหตี วิเหสา โหติ ฯ  วิหารคตป  น  สามเณรา  เจว  ทหรภิกฺขู  จ 
ปริวาเรตฺวา ธาโน โกณฺโฑ ชาโตติ  ปริหาส  กโรนฺติ ฯ  อถสฺส  เตเนว  การเณน 
กุณฺฑธานตฺเถโรติ  นาม ชาต ฯ  โส  อุฏาย  สมฏุาย  เตหิ  กริยมาน  เกฬึ  สหิตุ  
อสกฺโกนฺโต อุมฺมาท คเหตฺวา  ตุมฺหาก  (๑) อุปชฺฌาโย  โกณฺโฑ  อาจริโย  โกณฺโฑติ  
(๑)  วทติ ฯ  อถ น สตฺถุ  อาโรเจสุ   กณฺุฑธาโน  ทหรสามเณเรหิ  สทฺธึ  เอว 
ผรุสวาจ  วทตีติ ฯ สตฺถา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  ภิกฺขูติ  ปุจฺฉิตฺวา  สจฺจ ภควาติ 
วุตฺเต กสฺมา  เอว  วเทสีติ  อาห ฯ  ภนฺเต  นิพทฺธ  วิเหส  อสหนฺโต  เอว  กเถมีติ ฯ 
ตฺว  ปุพฺเพ  กตกมฺม  ยาวชชฺทิวสา  ชรีาเปตุ   น  สกโฺกสิ  ปุน  เอวรูป ผรุส 
มา วท ภิกฺขูติ วตฺวา อาห 
                มาโวจ ผรุส ก ฺจิ    วุตฺตา ปฏิวเทยฺยุ ต 
                ทกฺุขา หิ สารมฺภกถา    ปฏทิณฺฑา ผุเสยฺยุ ต ฯ 
                สเจ เนเรสิ อตฺตาน    กโส อุปหโต ยถา 
                เอส ปตฺโตสิ นพฺิพาน    สารมฺโภ เต น วิชฺชตีติ ฯ (๒) 
        อิม ฺจ  ปน  ตสฺส  เถรสฺส  มาตุคาเมน  สทฺธึ  วิจรณภาว 
# ๑. ส.ีม.ย.ุ ตุมฺเห โกณฺฑา ตุมฺหาก อุปชฺฌายา โกณฺฑา อาจริยา โกณฺฑาติ  ฯ 
# ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๐/๓๓  ฯ  
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โกสลร ฺโป   กถยึส ุฯ  ราชา  คจฺฉถ  ภเณ  วีมสถาติ 
เปเสตฺวา สยป มหนฺเตเนว (๑) ปริวาเรน   สทฺธึ  เถรสฺส 
วสนฏาน  คนฺตฺวา  เอกมนฺเต  โอโลเกนฺโต  อฏาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ 
เถโร  สูจิกมมฺ  กโรนฺโต  นิสินฺโน  โหติ  สาปสฺส  อิตฺถี  อวิทูเร  าเน  ิตา 
วิย ป ฺายติ ฯ 
        ราชา  ต  ทิสฺวา  อตฺถทิ  การณนฺติ  ตสฺสา   ิตฏาน  อคมาสิ ฯ  สา 
ตสฺมึ  อาคจฺฉนฺเต  เถรสฺส  วสนปณฺณสาล  ปวิฏา  วิย  อโหสิ ฯ  ราชาป  ตาย 
สทฺธึเยว  ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา  สพฺพตฺถ  โอโลเกนฺโต  อทิสฺวา  นาย  มาตุคาโม 
เถรสฺส  เอโก  กมฺมวิปาโกติ  ส ฺ  กตฺวา  ปม เถรสฺส สมีเปน อาคจฺฉนฺโตป (๒) 
เถร  อวนฺทิตฺวา  ตสฺส  การณสฺส  อภูตภาว  ตฺวา  อาคมฺม  เถร  วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต  นิสินฺโน  กจฺจิ  ภนฺเต ปณฺฑปาเตน (๓) น กิลมิตฺถาติ (๔) ปุจฺฉิ ฯ เถโร 
วฏฏติ  มหาราชาติ อาห ฯ ชานามิ ภนฺเต อยฺยสฺส กถ เอวรูเปน จ ปริกฺกิเลสเิกน 
(๕)  สทฺธึ  จรนฺตาน  ตุมฺหาก  เก  นาม  ปสีทิสฺสนฺติ อิโต ปฏาย เต  กตฺถจิ 
คมนกิจฺจ  นตฺถิ  อห  จตูหิ ปจฺจเยหิ อุปฏหิสฺสามิ ตุเมฺห โยนิโส มนสิกาเรน (๖) 
มา  ปมชชฺถาติ  นิพทฺธ  ภิกฺข  เปเสสิ ฯ  เถโร  ราชาน  อุปตฺถมฺภ 
# ๑. ม. มนฺเทเนว  ฯ   ๒. ม. ยุ. คจฺฉนฺโตป  ฯ   ๓. ม. ย.ุ ปณฺฑเกน  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ กลิมถาติ  ฯ   ๕. สี. ม. ยุ. ปริกฺกิเลเสน  ฯ   ๖. สี. ม. ยุ. โยนิโสมนสิกาเร  ฯ  
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ลภิตฺวา  โภชนสปฺปาเยน  เอกคฺคจิตฺโต  หุตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ 
ตโต ปฏาย สา อิตฺถี อนฺตรธายิ ฯ 
        มหาสุภทฺทา  อุคฺคนคเร  มิจฺฉาทิฏ ิกุเล  วสมานา  สตฺถา  ม  อนุกมฺปตูติ 
อุโปสถ  อธฏิาย  นิรามคนฺธา  หุตฺวา  อุปริปาสาทตเล   ิตา  อิมานิ  ปุปฺผานิ 
อนฺตเร  อตฺวา  ทสพลสสฺ  มตฺถเก  วิตานานิ  (๑)  หุตฺวา  ติฏนฺตุ ทสพโล อิมาย 
ส ฺาย  เสฺว  ป ฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ มยฺห ภิกฺข คณฺหตูติ สจฺจกิริย กตฺวา 
อฏ ปุปฺผมุฏ ิโย (๒) วิสฺสชฺเชสิ ฯ ปุปฺผานิ คนฺตฺวา ธมฺมเทสนเวลาย สตฺถุ มตฺถเก 
วิตานานิ  หุตฺวา  อฏสุ ฯ  สตฺถา ต สุมนปุปฺผวิตาน ทิสฺวา จิตฺเตเนว สุภทฺทาย 
ภิกฺข  อธิวาเสตฺวา  ปุนทิวเส  อรุเณ  อุฏ ิเต  อานนฺทตฺเถร  อาห  อานนฺท มย 
อชฺช  ทูร  ภิกฺขาจาร  คมิสฺสาม ปุถุชชฺนาน อทตฺวา อริยานเยว สลาก เทหีติ ฯ 
เถโร  ภิกฺขูน อาโรเจสิ อาวุโส สตฺถา อชฺช ทูร ภิกฺขาจาร คมิสฺสติ ปุถุชชฺนา 
มา  คณฺหนฺตุ  อริยาว  สลาก  คณฺหนฺตูติ ฯ  กุณฺฑธานตฺเถโร  อาหร  อาวุโส 
สลากนฺติ  ปมเยว  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  อาวุโส  (๓) สตฺถา ตาทิสาน ภิกฺขูน สลาก 
น ทาเปติ (๔) อริยานเยว ทาเปตีติ วิตกฺก อุปฺปาเทตฺวา คนฺตฺวา สตฺถุ อาโรเจสิ ฯ 
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ วิตาน  ฯ   ๒. ม. สุมนปุปฺผมุฏ ิโน  ฯ  ๓. ม. อานนฺโท  ฯ 
# ๔. กตฺถจิ. น  คาหาเปติ  ฯ  
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สตฺถา  อาหราเปนฺตสฺส  สลาก  เทหีติ  อาห ฯ  เถโร  จินฺเตสิ สเจ กุณฺฑธานสฺส 
(๑) สลาก  ทาตุ   น  ยุตฺโต  อสฺส  อทฺธา  สตฺถา  น ปฏิพาเหยฺย ภวิสฺสติ เอก 
การณนฺติ  กณฺุฑธานสฺส  สลาก  ทสฺสามีติ อาคมน (๒) อภินีหริ ฯ กุณฺฑธานตฺเถโร 
ตสฺส  ปุเร  อาคมจฺ (๓) อภิ ฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชชฺิตฺวา  อิทฺธิยา อากาเส 
ตฺวา  อาหราวุโส  อานนฺท  สตฺถา  ม  ชานาติ  มาทิส  ภิกฺขุ  ปม  สลาก 
คณฺหนฺต  สตฺถา  น  วาเรตีติ  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  สลาก  คณฺหิ ฯ  สตฺถา  ต 
อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  เถร  อิมสฺมึ  สาสเน  ปม  สลาก  คณฺหนฺตาน  อคฺคฏาเน 
เปสีติ ฯ  
 
                        วงฺคีสตฺเถรวตฺถุ 
        จตุตฺเถ  ปฏิภาณวนฺตานนฺติ  สมฺปนฺนปฏิภาณาน  วงฺคีสตฺเถโร  อคฺโคติ 
ทสฺเสติ ฯ  อย  กริ  เถโร  ทสพลสฺส  สนฺติก  อุปสงฺกมนฺโต  จกขฺุปถโต  ปฏาย 
จนฺเทน  สทฺธึ  อุปเมตฺวา  สุริเยน  อากาเสน มหาสมุทฺเทน หตฺถินาเคน สีเหน 
มิคร ฺา  สทฺธึ  อุปเมตฺวาป  อเนเกหิ ปทสเตหิ ปทสหสฺเสหิ สตฺถุ วณฺณ วทนฺโตเยว 
อุปสงฺกมติ ฯ ตสฺมา ปฏิภาณวนฺตาน อคฺโค นาม ชาโตติ ฯ  ตสฺส  ป ฺหากมฺเม 
# ๑. ม.ยุ. สลากา ทาตุ น ยุตฺตา อสฺส  ฯ   ๒. ส.ี ม. ย.ุ คมน  ฯ  ๓. ม. อาคมนาว  ฯ  
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อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อยป กิร ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวตีนคเร  มหาโภคกุเล ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ  
ปุริมนเยเนว  วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺม  สณุนฺโต สตฺถาร  เอก ภิกฺขุ ปฏิภาณวนฺตาน 
อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา สตฺถุ อธิการกมฺม กตฺวา  อหป  อนาคเต  ปฏิภาณวนฺตาน 
อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  ปฏน กตฺวา สตฺถารา พฺยากโต  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ 
สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ  วงฺคีสมาณโวติสฺส 
นาม อกสุ ฯ โส วยปฺปตฺโต ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหนฺโต  อาจริย  อาราเธตฺวา ฉวิสีสมนฺต 
นาม สิกฺขิตฺวา ฉวสีส นเขน อาโกเฏตฺวา อย สตฺโต อสุกโยนิย นาม นิพฺพตฺโตติ ชานาติ ฯ 
        พฺราหฺมณา  อย  อมหฺาก ชีวิกาน มคฺโคติ (๑) ตฺวา วงฺคีสมาณว ปฏิจฺฉนฺนยาเน 
นิสีทาเปตฺวา  คามนิคมราชธานิโย  คนฺตฺวา  (๒)  นครทฺวาเร  วา  นิคมทฺวาเร วา  เปตฺวา 
มหาชนสฺส  ราสิภูตภาว  ตฺวา โย วงฺคีส ปสฺสติ โส ธน วา ลภติ ยส  วา  ลภติ  สคฺค วา 
คจฺฉตีติ วทนฺติ ฯ เตส กถ สุตฺวา พหู ชนา ล ฺจ ทตฺวา ปสฺสิตุกามา  โหนฺติ ฯ 
ราชราชมหามตฺตา เตส สนฺติก คนฺตฺวา อาจริยสฺส ชานนวิเสโส 
# ๑. ส.ี ชีวิกามคฺโคติ  ฯ  ม. ชีวิกมคฺโคติ  ฯ   ๒. ม. ย.ุ จรนฺตา  ฯ  
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กินฺติ  (๑)  ปจฺุฉนฺติ ฯ ตุเมฺห น ชานาถ สกลชมฺพูทีเป อมฺหาก อาจริยสทิโส อ ฺโ 
ปณฺฑิโต  นาม นตฺถิ ติวสฺสมตฺถเก มตกานป  สีส อาหราเปตฺวา นเขน อาโกเฏตฺวา 
อย สตฺโต อสุกฏาเน  นิพฺพตฺโตติ ชานาติ ฯ วงฺคีโสป มหาชนกงฺขาเฉทนตฺถ เต 
เต ชเน  อวาเหตฺวา  (๒) อตฺตโน อตฺตโน คตึ กถาเปติ ฯ ต นิสฺสาย มหาชนสฺส 
หตฺถโต สตป สหสฺสป ลภติ ฯ 
        พฺราหฺมณา  วงฺคีสมาณว  อาทาย  ยถารุจึ  วิจรตฺิวา  ปุน  สาวตฺถึ  อาคมึสุ ฯ 
วงฺคีโส  เชตวนมหาวิหารสฺส  อวิทูรฏาเน   ิโต  จินฺเตสิ  สมโณ โคตโม ปณฺฑิโตติ 
(๓) วทติ  ก ึ นุ  โข  ปน  (๓)  สพฺพกาล มยา อิเมสเยว วจน กโรนฺเตน จริตุ  วฏฏติ 
ปณฺฑิตานป  สนฺติก  คนฺตุ   วฏฏตีติ ฯ  โส  พฺราหฺมเณ  อาห  ตุเมฺห  คจฺฉถ อห  น 
พหุเกหิ  สทฺธึ  คนฺตฺวา  สมณ  โคตม ปสฺสิสฺสามีติ ฯ เต อาหสุ วงฺคีส มา  เต  รุจฺจิ  
สมณ  โคตม  ปสฺสิตุ  ฯ  โย  หิ  น  ปสฺสติ  ต  โส  มายาย อาวฏเฏตีติ ฯ วงฺคีโส  เตส 
กถ  อนาทยิตฺวา (๔)  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา มธุรปฏิสณฺาร กตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ 
        อถ  น  สตฺถา  ปุจฺฉิ  วงฺคีส  กิ ฺจิ  สิปฺป  ชานาสีติ ฯ  อาม  โภ  โคตม ฉวสีสมนฺต  
นาเมต  ชานามีติ ฯ  กึ  โส 
# ๑. ม. ย.ุ โก อาจริยสฺส ชานนวิเสโสติ  ฯ   ๒. ส.ีม. อาวาเหตฺวา  ฯ 
# ๓. ส.ีม. ย.ุ วทนฺติ น โข ปน  ฯ   ๔. สี. ม. อนาทิยิตฺวา  ฯ  
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มนฺโต  กโรตีติ ฯ  ติวสฺสมตฺถเก  มตานป ต  มนฺต  ชปฺปตฺวา  (๑) สีส  นเขน 
อาโกเฏตฺวา  นิพฺพตฺตฏาน  ชานามีติ ฯ  สตฺถา ตสฺส  เอก นิรเย อุปฺปนฺนสฺส 
สตฺตสฺส สีส ทสฺเสสิ เอก มนุสฺเสสุ อุปฺปนฺนสฺส เอก  เทเวสุ  เอก  ปรินิพฺพุตสฺส 
สีส  ทสฺเสสิ ฯ โส ปม สสี อาโกเฏตฺวา โภ โคตม  อย  สตฺโต  นิรย  คโตติ  อาห ฯ 
สาธุ  สาธุ  วงฺคีส  สุทิฏ  ตยา  อย สตฺโต  กห  คโตติ  ปุจฺฉิ ฯ  มนุสฺสโลเก  (๒) 
โภ โคตมาติ ฯ อย สตฺโต กห คโตติ ฯ เทวโลเก  โภ  โคตมาติ  ติณฺณป  คตฏาน  
กเถสิ ฯ  ปรนิิพฺพุตสฺส  ปน  สีส นเขน อาโกเฏนโฺต  เนว อคฺค (๓) น โกฏึ ปสฺสติ ฯ 
อถ น สตฺถา น สกฺโกส ิตฺว วงฺคีสาติ ปุจฺฉิ ฯ  ปสฺสถ  โภ  โคตม  อุปปริกฺขามิ  
ตาวาติ  ปุนปฺปุน  ปริวตฺเตติ ฯ  (๔) พาหิรกมนฺเตน  ขีณาสวสฺส  คตึ  กถ  ชานิสฺสติ 
อถสฺส  มตฺถกโต  เสโท  มุจฺจิ ฯ โส  ลชฺชิตฺวา  ตุณฺหีภูโต  อฏาสิ ฯ  อถ  น สตฺถา 
กิลมสิ ตฺว วงฺคีสาติ อาห ฯ อาม  โภ  โคตม  อิมสฺส  สตฺตสฺส  คตฏาน  ชานิตุ   น 
สกฺโกมิ ฯ  สเจ  ตุเมฺห ชานาถ  กเถถาติ ฯ  วงฺคีส อห เอตป ชานามิ อิโต อุตฺตริตรปติ 
วตฺวา ธมฺมปเท อิมา เทฺว คาถา อภาสิ 
# ๑. ส.ี ชเปตฺวา  ฯ    ๒. ม. ย.ุ มนุส.สโลก  ฯ   ๓. สี. ม. ย.ุ อนตฺ  ฯ 
# ๔. สี. ปริวตฺเตตฺวาป  ฯ  
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                จุตึ โย เวทิ สตฺตาน  อุปปตฺตึ จ สพฺพโส 
                อสตฺต สุคต พุทฺธ    ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณ ฯ 
                ยสฺส คตึ น ชานนฺติ   เทวา คนฺธพฺพมานุสา 
                ขีณาสว อรหนฺต    ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ (๑) 
        ตโต  วงฺคีโส  อาห  โภ  โคตม  วิชฺชาย  วิชฺช  เทนฺตสฺส  ปริหานิ  นาม 
นตฺถิ  อห  อตฺตนา  ชานนกมนฺต  ตุมหฺาก  ทสฺสามิ  ตุเมฺห  เอต  มนฺต มยฺห 
กเถถาติ ฯ  (๒)  วงฺคีส  น  มย  มนฺเตน  มนฺต เทม เอวเมว เทมาติ ฯ สาธุ โภ 
โคตม  เทถ  มม  มนฺตนฺติ  อปจิตึ  ทสฺเสตฺวา หตฺถกจฺฉาปก (๓) กตฺวา นิสีทิ ฯ 
กึ  วงฺคีส  ตุมหฺาก  สมเย  มหคฺฆมนฺต  วา  กิ ฺจิ  วา  คณฺหนฺตาน  ปริวาโส 
นาม  น  โหตีติ ฯ  น  (๔) โหติ โภ โคตมาติ ฯ  อมฺหาก  ปน มนฺโต นิปฺปรวิาโสติ 
ส ฺ  กโรสติี ฯ  พฺราหฺมณา  นาม  มนฺเตหิ  อติตฺตา  โหนฺติ  ตสฺมา  โส  ภควนฺต 
อห  โภ  โคตม  ตุเมฺหหิ  กถิตนิยาม  กริสฺสามีติ  อาห ฯ  ภควา  อาห  วงฺคีส 
มย  อิม  มนตฺ เทนฺตา อเมฺหหิ สมานลิงฺคสฺส เทมาติ ฯ วงฺคีโส ยงฺกิ ฺจิ กตฺวา 
มยา  อิม  มนตฺ คณฺหิตฺวา คนฺตุ  วฏฏตีติ พฺราหฺมเณ อาห ฯ ตุเมฺห มยิ ปพฺพชิเต 
มา  จินฺตยิตฺถ  อห  มนฺต  อุคฺคณฺหิตฺวา  สกลชมฺพูทีเป เชฏโก 
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๖๗  ฯ    ๒. สี. ม. ยุ. เทถาติ ฯ   ๓. ส.ี ม. ย.ุ หตฺถกจฺฉปก  ฯ 
กตฺถจิ. หตฺถกุจปก  ฯ   ๔. ส.ี ม. ย.ุ นสทฺโท นตฺถ ิ ฯ  
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ภวิสฺสามิ ฯ   เอว  สนฺเต  ตุมฺหากป  ภทฺทก (๑) ภวิสฺสตีติ มนฺตตฺถาย สตฺถุ สนฺติเก 
ปพฺพชิ ฯ   สตฺถา  มนฺตปริวาส  ตาว วสาหีติ  ทฺวตฺตึสาการ  อาจิกฺขิ ฯ  ป ฺวา 
สตฺโต   ทฺวตฺตึสาการ  สชฌฺายนฺโตว  ตตฺถ  ขยวย  ปฏเปตฺวา วิปสฺสน 
วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
        ตสฺมึ อรหตฺต ปตฺเต พฺราหฺมณา กึ (๒) นุ โข วงฺคีสสฺส ปวตฺติ ปสฺสิสฺสาม 
นนฺติ  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  กึ  โภ  วงฺคีส  สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติเก สิปฺป 
สิกขิฺตนฺติ  ปุจฺฉึสุ ฯ อาม สิกฺขิตนฺติ ฯ เตนหิ เอหิ คมิสฺสามาติ ฯ คจฺฉถ ตุเมฺห 
ตุเมฺหหิ  สทฺธึ  คนฺตพฺพกิจฺจ  มยฺห นิฏ ิตนฺติ ฯ ปมเมว อเมฺหหิ ตุยฺห กถิต สมโณ 
โคตโม อตฺตาน ปสฺสิตุ  อาคเต มายาย อาวฏเฏตีติ ฯ ตฺวป  อิทานิ สมณสฺส โคตมสฺส 
วส  อาปนฺโน  ก ึ มย  ตว สนฺติเก กริสสฺามาติ อาคตมคฺเคเนว ปกฺกมึสุ ฯ วงฺคีสตฺเถโรป  
ย  ย  เวล  ทสพล ปสฺสิตุ  คจฺฉติ เอก ถุตึ กโรนฺโตว คจฺฉติ ฯ เตน ต สตฺถา สฆมชฺเฌ 
นิสินฺโน ปฏภิาณวนฺตาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑.กตฺถจิ. สาตฺถก  ฯ     ๒. ม. ยุ. กา  ฯ  
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                อุปเสนวงฺคนฺตปุตฺตตฺเถรวตฺถุ 
        ป ฺจเม  สมนฺตปาสาทิกานนฺติ  สพฺพปาสาทิกาน ฯ  อุปเสโนติ  ตสฺส 
เถรสฺส  นาม ฯ  วงฺคนฺตพฺราหฺมณสฺส ปน โส ปุตฺโต ตสฺมา วงฺคนฺตปุตฺโตติ 
วุจฺจติ ฯ อย  ปน  เถโร  น  เกวล  อตฺตนาว  ปาสาทิโก  ปริสาปสฺส  ปาสาทิกา 
อิติ ปริส นิสสฺาย ลทฺธนามวเสน สมนฺตปาสาทิกาน อคฺโค นาม ชาโต ฯ 
ป ฺหากมฺเม  ปนสฺส  อยมนุปุพฺพิกถา 
        อยป หิ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวตีนคเร   กลุเคเห  นิพฺพตฺโต วยปฺปตฺโต 
ปุริมนเยเนว  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม   สุณนฺโต สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ 
สมนฺตปาสาทิกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา สตฺถุ อธิการกมฺม กตฺวา ต านนฺตร 
 ปฏเตฺวา ยาวชีว กุสล กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท 
นาลกพฺราหฺมณคาเม  สาริพฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ อุปเสนทาร 
โกติสฺส นาม อกสุ ฯ 
        โส  วยปฺปตฺโต  ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  ทสพลสฺส  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา 
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพช ิฯ  โส  อุปสมฺปทาย  เอกวสฺสิโก หุตฺวา อริยคพฺภ วฑฺเฒมีติ 
เอก  กุลปุตฺต  อตฺตโน  สนฺติเก  ปพฺพาเชตฺวา  อุปสมฺปาเทสิ ฯ  โส  ปวาเรตฺวา 
สทฺธิวิหาริกสฺส (๑)  เอกวสฺสิกกาเล  อตฺตนา  ทุวสฺโส  ทสพโล  ม  
# ๑. ส.ี ม. สทฺธิวิหาริกสฺส  ฯ  
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ปสฺสิตฺวา   ตุสฺสิสฺสตีติ  สทฺธิวิหาริก  อาทาย  ทสพลสฺส สนฺติก  (๑)  อาคโต ฯ 
สตฺถา  ต   วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินนฺ  ปุจฺฉิ กติวสฺโสสิ ตฺว ภิกฺขูติ ฯ ทุวสฺโส 
อห   ภควาติ ฯ  อย  ปน  ภิกฺขุ  กติวสฺโสติ ฯ เอกวสฺโส ภควาติ ฯ กินฺตาย ภิกฺขุ 
โหตีติ ฯ   สทฺธิวิหาริโก  เม  ภควาติ ฯ อถ  น  สตฺถา  อติลหุ  โข ตฺว โมฆปุรสิ 
พาหุลฺลาย   อาวฏโฏติ  วตฺวา อเนกปริยาเยน วิครหิ ฯ เถโร สตฺถุ สนฺติกา ครห 
ลภิตฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา  อิมินาว ปุณฺณจนฺทสสฺสิริเกน (๒) มุเขน สตฺถาร 
ปริสเมว นิสฺสาย สาธุการ ทาเปสฺสามีติ  ตทิวสเยว  เอก  าน  คนฺตฺวา 
วิปสฺสนากมฺม กตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ 
        ตโต  ยสฺมา  เถโร  มหากุลโต  จ  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิโต ปวิยุตฺตธมฺมกถิโก 
(๓)  จ  ตสฺมา  ตสฺส  ธมมฺกถาย  เจว  ปสีทิตฺวา มิตฺตามจฺจาภิาติกุเลหิ  (๔)  จ 
นิกฺขมิตฺวา  พหู  กุลทารกา  เถรสฺส  สนฺติก คนฺตฺวา  ปพฺพชนฺติ ฯ  อห  อาร ฺ ิโก 
ตุเมฺหป  อาร ฺ ิกา ภวิตุ  สกฺโกนฺตา ปพฺพชถาติ    เตรส   ธุตงฺคานิ   อาจิกฺขิ  
สิกฺขิสฺสาม ภนฺเตติ  วทนฺเต  ปพฺพาเชติ ฯ  เต  อตฺตโน  พเลน  ต  ต  ธุตงฺค  
อธิฏหนฺติ ฯ เถโรป  อตฺตโน  ทสวสฺสิกกาเล  วินย  ปคุณ กตฺวา สพฺเพว 
อุปสมฺปาเทสิ ฯ 
# ๑. ม. ปสฺสตุิ   ๒. สี. ม. ยุ. ปุณฺณจนฺทสสฺสิริเกน   ฯ 
# ๓. ส.ี ม. ยุ. ปถวิยุฏธมฺมกถโก   ฯ   ๔. ส.ี ม. ยุ. มิตฺตามจฺจาติกุเลหิ  ฯ  
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เอว   อุปสมปฺนฺนาวสฺส  ป ฺจสตมตฺตา ภิกฺขู ปริวารา อเหสุ   ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  สตฺถา  เชตวนมหาวิหาเร  วสนฺโต  อิจฺฉามห  ภิกฺขเว อฑฺฒมาส 
ปฏิสลลฺียิตุนฺติ  ภิกฺขุสฆสฺส  อาโรเจตฺวา  เอกวิหารี  โหติ ฯ ภิกฺขุสโฆป โย 
ภควนฺต  ทสฺสนาย  อุปสงฺกมติ โส ปาจิตฺติย เทสาเปตพฺโพติ  กติก อกาสิ ฯ ตทา 
อุปเสนตฺเถโร  ภควนฺต  ปสฺสิสฺสามีติ  อตฺตโน  ปริสาย  สทฺธ ึ เชตวน  คนฺตฺวา 
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสทีิ ฯ  สตฺถา กถาสมุฏาปนตฺถ 
อ ฺตร เถรสฺส สทฺธิวิหาริก อามนฺเตสิ มนาปานิ เต ภิกฺขุ ปสุกลูานีติ ฯ น โข 
เม  ภนฺเต  มนาปานิ  ปสุกูลานีติ  วตฺวา สตฺถุ อุปชฌฺายคารเวน ปสุกูลิกภาว 
อาโรเจสิ ฯ  อิมสฺมึ  าเน  สตฺถา  สาธุ  สาธุ  อุปเสนาติ  เถรสฺส  สาธุการ 
ทตฺวา  อเนกปริยาเยน  คุณกถ  กเถสิ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต  ปน  อิท 
วตฺถุ  ปาลิย  (๑) อาคตเมว ฯ  อถ  สตฺถา  อปรภาเค  อริยคณมชฺเฌ  นิสินโฺน  อิมสฺม ึ
สาสเน เถร สมนฺตปาสาทิกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. วิ. มหาวิ . ๑/๙๐/๑๐๘   ฯ  
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                          ทพฺพตฺเถรวตฺถุ 
        ฉฏเ  เสนาสนป ฺาปกานนฺติ  เสนาสน  ป ฺาเปนฺตาน ฯ  เถรสฺส กิร 
เสนาสนป ฺาปกกาเล  (๑)  อฏารสสุ  มหาวิหาเรสุ อสมฺมฏปริเวณ วา 
อปฺปฏิชคฺคิต เสนาสน  วา  อโสธิต  ม ฺจป  วา อนุปฏ ิต ปานียปริโภชนีย 
วา นาโหสิ ฯ ตสฺมา เสนาสนป ฺาปกาน  อคฺโค  นาม  ชาโต ฯ  ทพฺโพติ  ตสฺส 
นาม ฯ  มลฺลราชกุเล ปน อุปฺปนฺนตฺตา มลลฺปุตฺโต นาม ชาโต ฯ  ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  
อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อย ฺหิ  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต  
วุตฺตนเยเนว  วิหาร  คนฺตฺวา  ธมฺม สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก ภิกฺขุ  เสนาสนป ฺาปกาน 
อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา อธิการกมฺม กตฺวา  ต  านนฺตร ปฏเตฺวา สตฺถารา 
พฺยากโต ยาวชีว กุสล กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา  กสฺสปทสพลสฺส  สาสเน  (๒) 
โอสกฺกนกาเล ปพฺพช ิตทา เตน สทฺธึ อปเร ฉ  ชนาติ  สตฺตภิกฺขู  เอกจิตฺตา  หุตฺวา 
เต  (๓)  อ ฺเ  สาสเน อคารว กโรนฺเต ทิสฺวา  อิธ  กึ  กโรม  เอกมนฺเต  สมณธมฺม  
กตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสสฺามาติ นิสฺเสณึ  พนฺธิตฺวา  อุจฺจ  ปพฺพตสิขร  อภิรุหิตฺวา 
อตฺตโน จิตฺตพล ชานนฺตา นิสฺเสณึ  ปาเตนฺตุ  ชีวิเต  สาลยา  โอตรนฺตุ  มา  
ปจฺฉานุตาปโน 
# ๑. ม. เสนาสนป ฺาปนกาเล  ฯ   ๒. ม. สาสนสฺส  ฯ    ๓. ม.อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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อหุวตฺถาติ  วตฺวา  สพฺเพ  เอกจิตฺตา  หุตฺวา  นิสฺเสณึ   ปาเตตฺวา อปฺปมตฺตา  
โหถ อาวุโสติ  อ ฺม ฺ โอวทิตฺวา จิตฺตรุจิเยสุ าเนสุ นิสีทิตฺวา สมณธมฺม 
กาตุ  อารภึสุ ฯ 
        ตตฺเรโก  เถโร  ป ฺจเม  ทิวเส  อรหตฺต  ปตฺวา  มม  กิจฺจ  นปิฺผนฺน  อห 
อิมสฺมึ าเน กึ กริสฺสามีติ อิทฺธิยา อุตฺตรกุรุโต ปณฺฑปาต อาหริตฺวา อาวุโส 
อิม  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชถ ภิกฺขาจารกิจฺจ มมายตฺต โหตุ ตุเมฺห อตฺตโน กมฺม 
กโรถาติ  อาห ฯ  กึ  นุ  โข  มย  อาวุโส  นิสฺเสณึ ปาเตตฺวา เอว อโวจุมฺหา 
โย  ปม  ธมมฺ  สจฺฉิกโรติ  โส  ภิกฺข  อาหรตุ  เตนาภต เสสา ปริภุ ฺชิตฺวา 
สมณธมฺม  กริสฺสามาติ ฯ (๑) นตฺถิ อาวุโสติ ฯ ตุเมฺห อตฺตโน ปพฺุพเหตุ อลภิตฺถ (๒) 
มยป  สกโฺกนฺตา  วฏฏสสฺนฺต กริสฺสาม คจฺฉถ ตุเมฺหติ ฯ เถโร เตส (๓) ส ฺาเปตุ  
อสกฺโกนฺโต  ผาสุกกฺาเน  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  คโต ฯ  อปโร  เถโร  สตฺตเม 
ทิวเส อนาคามิผล ปตฺวา ตโต จุโต สุทฺธาวาสพฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺโต ฯ 
        อิตเรป  เถรา  ตโต  จุตา  เอก พุทฺธนฺตร เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตา อิมสฺมึ 
พุทฺธุปฺปาเท  เตสุ  เตสุ  กุเลสุ  นิพฺพตฺตา ฯ  เอโก คนฺธารรฏเ ตกฺกสิลานคเร (๔) 
ราชเคเห  นิพฺพตฺโต  ฯ  เอโก 
# ๑. ม. กริสสฺนฺตีติ  ฯ   ๒. ม. ปุพฺพเหตุนา ลภิตฺถ  ฯ  ๓. ส.ี ม. เต  ฯ 
# ๔. ม. ตกฺกสิลนคเร  ฯ  
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ปพฺพเตยฺยรฏเ (๑) ปริพฺพาชิกาย กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺโต  เอโก  พาหิยรฏเ 
กุฏมฺพิกสฺส  เคเห  นิพฺพตฺโต  เอโก ราชคเห (๒) นิพฺพตฺโต ฯ 
        อย  ปน  ทพฺพตฺเถโร  มลฺลรฏเ  อนุปยนคเร  เอกสฺส  มลลฺร ฺโ  เคเห 
ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ  ตสฺส  มาตา  อุปวิชาย  (๓) กาลมกาสิ มตสรีร สุสาน เนตฺวา 
ทารุจิตก อาโรเปตฺวา   อคฺคึ  อทสุ ฯ  ตสฺสา  อคฺคิโต สนฺตตฺต (๔) อุทรปฏล 
เทฺวธา อโหสิ ฯ ทารโก อตฺตโน  ปุ ฺพเลน  อุปฺปติตฺวา  เอกสฺมึ 
ทพฺพถมฺเภ  นิปติ ฯ  ต  ทารก คเหตฺวา อยฺยิกาย   อทสุ ฯ  สา  ตสฺส  นาม 
คณฺหนฺตี ทพฺพถมฺเภ ปติตฺวา  ลทฺธชีวิตตฺตา ทพฺโพติสฺส  นาม อกาสิ ฯ 
        ตสฺส  วสฺสิกกาเล  (๕)  สตฺถา  ภิกฺขุสฆปริวาโร  มลลฺรฏเ  จาริก ฺจรมาโน 
อนุปยนิคม  ปตฺวา  อนุปยวเน  (๖)  วิหรติ ฯ  ทพฺพกุมาโร  สตฺถาร  ทิสฺวา  
พุทฺธสาสเนเยว  (๗)  ปสทีิตฺวา  ปพฺพชิตุกาโม  หตฺุวา  อห  ทสพลสฺส  สนติฺเก 
ปพฺพชิสฺสามีติ  อยฺยิก  อาปุจฺฉิ ฯ  สา  สาธุ  ตาตาติ ทพฺพกุมาร อาทาย สตฺถุ 
สนฺติก  คนฺตฺวา ภนฺเต อิม กุมาร ปพฺพาเชถาติ อาห ฯ 
# ๑. ส.ี ปพฺพติยรฏเ  ฯ   ๒. สี. ราชคเห กุฏมฺพิยเคเห  ฯ ม. ย.ุ ราชคเห 
กุฏมฺพิกเคเห  ฯ    ๓. ส.ี ม. อุวิช ฺกาเล  ฯ   ๔. ม. อคฺคิเวคสนฺตตฺต  ฯ 
# ๕. ม. สตฺตวสฺสิกกาเล  ฯ   ๖. ม. อนปุยมฺพวเน  ฯ   ๗. ม. ทสสฺเนเนว  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 371 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา ๓๗๑ 
 
สตฺถา อ ฺตรสฺส ภิกฺขุโน   ส ฺมทาสิ  ภิกฺขุ  อิม  ทารก ปพฺพาเชหีติ ฯ  โส  
เถโร  สตฺถ ุ วจน  สุตฺวา   ทพฺพกุมาร  ปพฺพาเชนฺโต ตจป ฺจกกมฺมฏาน  
อาจิกฺขิ ฯ  ปุพฺพเหตุสมฺปนฺโน   กตาภินีหาโร  สตฺโต ปมเกสวฏฏิโอโรปนกฺขเณ 
(๑)  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ  ทุติยเกสวฏฏิยา โอโรปยมานาย สกิทาคามิผเล 
ตติยาย อนาคามิผเล ฯ สพฺพเกสาน ปน โอโรปน ฺจ อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยา จ 
อปจฺฉา อปุเร อโหส ิฯ 
        สตฺถา  มลฺลรฏเ  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  ราชคห  คนฺตฺวา  เวฬุวเน  วาส 
กปฺเปสิ ฯ  ตตฺรายสฺมา  ทพฺโพ มลลฺปตฺุโต รโหคโต อตฺตโน กจฺิจนิปฺผตฺตึ 
โอโลเกตฺวา สฆสฺส  เวยฺยาวจฺจกรเณ  กาย  โยเชตุกาโม  จินฺเตสิ ยนฺนูนาห สฆสฺส 
เสนาสน ฺจ ป ฺาเปยฺย  ภตฺตานิ  จ  อุทฺทิเสยฺยนฺติ ฯ  โส  สตฺถุ  สนฺติก คนฺตฺวา 
อตฺตโน ปริวิตกฺก  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  สาธุการ  ทตฺวา  เสนาสนป ฺาปกต ฺจ 
ภตฺตุทฺเทสกต ฺจ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  อถ  น  อย  ทพฺโพ  ทหโรว  สมาโน  มหนฺเต าเน 
 ิโตติ  สตฺตวสฺสิกกาเลเยว  อุปสมฺปาเทสิ ฯ  เถโร  อุปสมฺปนฺนกาลโตเยว  ปฏาย 
ราชคห  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺตาน  สพฺพภิกฺขูน  เสนาสนานิ  จ ป ฺาเปติ ภิกฺข ฺจ 
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อุทฺทิสติ ฯ  ตสฺส  เสนาสนป ฺาปกภาโว  สพฺพทิสาสุ  ปากโฏ  
อโหสิ ฯ 
# ๑. ส.ี ปมเกเสวฏฏิโอโรปนกฺขเณ  ฯ  ม. ปมเกสวฏฏิยา  โอโรปนกฺขเณ  ฯ  
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ทพฺโพ  กริ  มลฺลปุตฺโต  สภาคสภาคาน  (๑)  ภิกฺขูน  เอเกกฏาเน (๒) เสนาสนานิ 
ป ฺาเปติ ทูเรป เสนาสน ป ฺาเปติเยว ฯ คนฺตุ  อสกฺโกนฺเต อิทฺธิยา เนตีติ ฯ 
        อถ  น  ภิกฺขู  วิกาเลป  อมฺหาก  อาวุโส  ชีวกมฺพวเน  เสนาสน ป ฺาเปหิ 
อมฺหาก  มทฺทกุจฺฉิสฺมึ  มิคทาเยติ  เอว  เสนาสน  อุทฺทิสาเปตฺวา ตสฺส อิทฺธ ึ
ปสฺสนฺตา  คจฺฉนฺติ ฯ  โสป  อิทฺธิยา  มโนมเยน  กาเยน  (๓) อภิสงฺขริตฺวา เอเกกสฺส 
เถรสฺส  เอเกก  อตฺตนา  สทิส  ภิกฺขุ  นิมฺมินิตฺวา (๔) องฺคุลิยา ชลมานาย ปรุโต 
คนฺตฺวา  อย  ม ฺโจ  อิท  ปนฺติอาทีนิ  วตฺวา  เสนาสน  ป ฺาเปตฺวา  ปุน 
อตฺตโน  วสนฏานเมว อาคจฺฉติ ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป วิตฺถารโต ปนิท วตฺถุ  ปาลิย (๕) 
อาคตเมว ฯ  สตฺถา  อิทเมว  การณ  อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  อปรภาเค  อริยคณมชฺเฌ 
นิสินฺโน เถร เสนาสนป ฺาปกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. สภาคาน สภาคาน  ฯ   ๒. ม. เอกฏาเน  ฯ   ๓. ม. มโนมเย  กาเย  ฯ 
# ๔. สี. ทตฺวา  ฯ   ๕. วิ. มหาวิ. ๑/๕๔๐-๒/๓๖๗  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๓๗๓ 
 
                        ปลินฺทวจฺฉตฺเถรวตฺถุ 
        สตฺตเม  เทวตาน  ปยมนาปานนฺติ  เทวตาน  ปยาน ฺเจว  มนาปาน ฺจ 
ปลินฺทวจฺฉตฺเถโร  (๑)  อคฺโคติ ทสฺเสติ ฯ โส กิร อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ จกฺกวตฺติราชา 
หุตฺวา  มหาชน  ป ฺจสีเลสุ  ปติฏาเปตฺวา  สคฺคปรายน  อกาสิ ฯ เยภุยฺเยน กิร 
ฉสุ  กามาวจรสคฺเคสุ  นิพฺพตฺตเทวตา ตสฺเสว โอวาท ลภิตฺวา นิพฺพตฺตฏาเนสุ 
อตฺตโน  สมปฺตฺตึ  โอโลเกตฺวา กึ (๒) นุ โข นิสฺสาย อิม สคฺคสมฺปตฺตึ ลภิมฺหาติ 
อาวชฺชมานา  อิม  เถร  ทสิฺวา  เถร  นสิฺสาย  อเมฺหหิ สมฺปตฺติ ลทฺธาติ สาย 
ปาต  เถร  นมสฺสนฺติ ฯ  ตสฺมา  โส  เทวตาน  ปยมนาปาน  อคฺโค ชาโต ฯ ปลินฺโทติ 
ปนสฺส นาม วจฺโฉติ โคตฺต ฯ (๓)  ตทุภย สสนฺเทตฺวา ปลินฺทวจฺโฉติ วุจฺจติ ฯ 
ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพิกถา  ฯ 
        อย  กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวตีนคเร   มหาโภคกุเล  นพฺิพตฺโต 
ปุริมนเยเนว  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก   ภิกฺขุ  เทวตาน 
ปยมนาปฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  ต านนฺตร ปฏเตฺวา ยาวชีว  กุสล  กตฺวา 
เทวมนุสฺเสสุ 
# ๑. ส.ี ปฬินทฺิวจฺฉตฺเถโร  ฯ   ๒. ม. ก  ฯ   ๓.  สี. ปฬินฺทีติ  ฯ ม. กตฺถจิ. ปลินโฺทติ ฯ 
มรมฺมโปตฺถเก ปลินโฺทติ ปนสฺส โคตฺต  ฯ วจฺโฉติ นามนฺติ เอวมาคตา  ฯ 
เถรคาถาฏกถายมฺปน  ปลินฺโทต ปนสฺส นาม ฯ วจฺโฉติ โคตฺตนฺติ เอวมาคตา ฯ  
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สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติ ฯ  ปลินฺทวจฺโฉติสฺส 
นาม  อกสุ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา 
อุปสมฺปนฺโน วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ โส  คิหีหิป  ภิกฺขูหิป  สทฺธึ  
กเถนฺโต  เอหิ  วสล  คจฺฉ  วสล  หร  (๑) วสล คณฺห  วสลาติ  วสลวาเทเนว  
สมุทาจรติ ฯ  ต  กถ  สุตฺวา  (๒) อาหริตฺวา ตถาคต ปุจฺฉึสุ  ภควา อริยา นาม 
ผรุสวาจา (๓) น โหนฺตีติ ฯ ภิกฺขเว อริยาน ปรวมฺภนวเสน ผรุสวาจา  นาม  นตฺถิ  
อปจ  โข  ปน  ภวนฺตเร  อาจิณฺณวเสน ภเวยฺยาติ ฯ ภนฺเต ปลนิฺทวจฺฉตฺเถโร  อุฏาย 
สมุฏาย  คิหีหิป  ภิกฺขูหิป  สทฺธ ึกเถนฺโต วสล วสลาติ  กเถติ  กิเมตฺถ  การณ  ภควาติ ฯ 
น  ภิกฺขเว  มยฺห  ปุตฺตสฺส  เอต อิทาเนว  อาจิณฺณ  อตีเต  ปเนส  ป ฺจ ชาติสตานิ 
วสลวาทิพฺราหฺมณกุเล นพฺิพตฺติ ฯ (๔)  อิจฺเจตสฺส  อาจิณฺเณเนว  กเถติ (๔) น 
ผรุสวเสน ฯ อริยาน ฺหิ โวหาโร ผรุโสป สมาโน  เจตนาย  อผรุสภาเวน  ปริสุทฺโธว 
อปฺปมตฺตกมฺเปตฺถ  ปาป  น อุปลพฺภตีติ วตฺวา ธมฺมปเท อิม คาถมาห 
                อกกฺกส วิ ฺาปนึ     คิร สจฺจ อุทีรเย 
                ยาย นาภิสเช ก ฺจิ    ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ (๕) 
# ๑. ม. อาหร  ฯ  ๒. ส.ี ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๓. สี. ม. ผรุสวจนา  ฯ  ๔. ม. อิจฺเจส 
ภวาจิณฺเณเนว กเถติ  ฯ  ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๗๐  ฯ  
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        อเถกทวิส  เถโร  ราชคห  ปณฺฑาย  ปวิสนฺโต  เอก  ปรุิส ปปฺผลีน ปาตึ (๑) 
ปูเรตฺวา  อาทาย  อนฺโตนคร  ปวิสนตฺ  ทิสฺวา  ก ึ เต  วสล  ภาชเนติ  อาห ฯ 
โส  จินฺเตสิ  อย  หิ  สมโณ  มยา  สทธฺึ  ปาโตว  ผรุสกถ  กเถติ  อิมสฺส 
อนุจฺฉวิกเมว  วตฺตุ  วฏฏตีติ มูสิกวจฺจ เม ภนฺเต ภาชเนติ อาห ฯ เอว ภวิสฺสติ 
วสลาติ ฯ  ตสฺส  เถรสฺส  ทสฺสน วิชหนฺตสฺส สพฺพ มูสิกวจฺจเมว อโหสิ ฯ โส จินฺเตสิ 
อิมา  ปปฺผลโิย  มูสิกวจฺจสทิสา  ป ฺายนฺติ  สภาโว  นุ  โข  โนติ  วีมสนฺโต 
หตฺเถน  อุปปฺเฬสิ ฯ  อถสฺส  อุนฺทูรวจฺจภาว  ตฺวา  พลวโทมนสฺส  อุปฺปชชฺิ ฯ โส 
อิมาเยว  นุ  โข  เอวรูปา  อุทาหุ  สกเฏปติ  คนฺตฺวา  โอโลเกนฺโต  สพฺพาป 
ปปฺผลิโย  ตาทิสาว  ทิสฺวา  หทย  หตฺเถน  สนฺธาเรตฺวา  อิท  น อ ฺสฺส กมฺม 
มยา  ปาโตว ทิฏภิกฺขุสฺเสต กมฺม อทฺธา เอก มาย ภวิสฺสตีติ (๒) ตสฺส คตฏาน 
อนุวิชฺชิตฺวา เอก การณ ชานิสฺสามีติ เถรสฺส คตมคฺค ปุจฺฉิตฺวา ปายาสิ ฯ 
        อเถโก  ปุริโส  ต  อติวิย  จณฺฑิต  (๓)  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  โภ ปุริส อติวิย 
จณฺฑิโต  คจฺฉสิ  เกน  กมเฺมน  คจฺฉสีติ  ปุจฺฉิ ฯ โส ตสฺส ต ปวุตฺตึ อาโรเจสิ ฯ 
โส  ตสฺส  ต  
# ๑. ม. ภาชน  ฯ  ๒. สี. เอก มาย ชานสิฺสติ  ฯ  ม. เอก อุปาย ภวิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. จณฺฑิคต  ฯ  ม. จณฺฑิกต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๗๖ 
 
กถ  สุตฺวา  เอวมาห  โภ  มา  จินฺตยิ  มยฺห อยฺโย ปลนิฺทวจฺโฉ ภวิสฺสติ  ตฺว  เอตเทว 
ภาชน  ปูเรตฺวา  อาทาย  คนฺตฺวา  เถรสฺส  ปุรโต ติฏ ฯ ก ึ นาเมต  วสลาติ  
วุตฺตกาเลป  ปปฺผลิโย ภนฺเตติ วท เถโร เอว ภวิสฺสติ วสลาติ  วกขฺติ ฯ  ปุน  สพฺพา  
ปปฺผลิโย  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ สพฺพา ปปฺผลิโย  ปฏิปากติกา  อเหสุ   ฯ 
อิท  เอตฺตก  (๑) วตฺถุ ฯ  อปรภาเค ปน สตฺถา เทวตาน ปยมนาปกรณเมว วตฺถุ  
กตฺวา เถร เทวตาน ปยมนาปาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                พาหิยทารุจีริยตฺเถรวตฺถ ุ
        อฏเม  ขิปฺปาภิ ฺานนฺติ  ขิปฺปอธิคตาภิ ฺาน  ทารุจีริยตฺเถโร 
อคฺโคติ  ทสฺเสติ ฯ  อย ฺหิ  เถโร  สงฺขิตฺตธมฺมเทสนาปริโยสาเน  อรหตฺต  ปาปุณิ 
มคฺคผลาน  ปริกมฺมกิจฺจ  นาโหสิ ฯ  ตสฺมา  ขิปฺปาภิ ฺาน  อคฺโค  นาม  ชาโต ฯ 
พาหิยรฏเ  ปน  ชาตตฺตา  พาหิโยติสฺส นาม อกสุ ฯ (๒) โส อปรภาเค ทารุจีรานิ 
นิวาเสสิ (๓) ตสฺมา ทารุจีริโย นาม ชาโต ฯ  ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อยป หิ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวตีนคเร กุลเคเห  นิพฺพตฺโต ทสพลสฺส ธมฺม  
สุณนฺโต สตฺถาร เอก ภิกฺขุ 
# ๑. กตฺถจิ. อิท เอก  ฯ  ๒. ม. อโหส ิ ฯ  ๓. ส.ี ทารุจีรานิ ธาเรสิ  ฯ  
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ขิปฺปาภิ ฺาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา ต านนฺตร 
ปฏเตฺวา ยาวชีว  กุสล  กมฺม  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต กสฺสปทสพลสฺส 
สาสเน (๑) โอสกฺกนกาเล  เหฏา  วุตฺเตหิ  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ สมณธมฺม กตฺวา 
ปริปุณฺณสีโล ชีวิตกฺขย ปตฺวา  เทวโลเก นิพฺพตฺติ ฯ 
        โส เอก พุทฺธนฺตร เทวโลเก วสิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท พาหิยรฏเ กุลเคเห 
นิพฺพตฺโต ฯ  วย  อาคมฺม  ฆราวาส  วสนฺโต โวหาร กริสฺสามีติ สุวณฺณภูมิคมนีย 
นาว  อภิรุหิ ฯ  นาวา  อิจฺฉิตเทส  อปฺปตฺวาว  สมุทฺทสฺส  มชฺเฌ  ภินฺนา มหาชโน 
มจฺฉกจฺฉปภกฺโข  อโหส ิฯ  อย  ปน  เอก  ทารุขณฺฑ  คเหตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส 
สุปฺปารกปฏฏเน  อุตฺติณฺโณ  มนุสฺสวาสภาว  ตฺวา  (๒)  อเจลกนิยาเมน  มนุสฺเส 
อุปสงฺกมิตุ  (๓) อยุตฺตนฺติ อวิทูเร าเน เอกสฺมึ ตฬาเก (๔) เสวาล คเหตฺวา สรีร 
เวเตฺวา เอกสฺมึ เทวฏาเน (๕) ปติต เอก กปาล อาทาย ภิกฺขาย ปาวิสิ ฯ 
        มนุสฺสา  ต  ทิสฺวา  จินฺเตสุ   สเจ  โลเก  อรหนโฺต  นาม  อตฺถิ เอววิเธหิ 
ภวิตพฺพ  กึ  นุ  โข  อยฺโย  อุกฺกฏภาเวน  วตฺถ  น  คณฺหาติ อุทาหุ ทียมาน 
คณฺเหยฺยาติ  วีมสนฺตา  นานาทิสาหิ  วตฺถานิ  อทสุ ฯ  (๖) โส จินฺเตสิ สจาห น 
อิมินา 
# ๑. ม. สาสนสฺส  ฯ  ๒. ม. มนุสฺสาวาส ปตฺวา  ฯ  ๓. สี. ปสฺสตุิ  ฯ 
# ๔. สี. ม. มหาตฬากา  ฯ  ๕. ม. าเน  ฯ  ๖. ม. ยุ. อาหรึสุ  ฯ  
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นิยาเมน อาคมิสฺส น เม เอเต ปสีเทยฺยย ยงฺกิ ฺจิ วตฺวา อิเม ว ฺเจตฺวา 
ชีวิตุปาย  (๑)  กาตุ   วฏฏตีติ วตฺถานิ น ปฏิคฺคณฺหิ ฯ มนุสฺสา ภิยฺโยโส มตฺตาย 
ปสนฺนา  มหาสกฺการ   กรสึุ ฯ โสป ภตฺตกิจฺจ กตฺวา อวิทูเร าเน เทวกุล คโต ฯ 
มหาชโน  เตน  สทฺธึเยว  คนฺตฺวา  เทวกุล  ปฏชิคฺคิตฺวา อทาสิ ฯ โส จินฺเตสิ อิเม 
มยฺห  เสวาลนิวาสนมตฺเต (๒) ปสีทิตฺวา  เอววิธ  สกฺการ  กโรนฺติ  เอเตส  มยา 
อุกฺกฏเเนว  ภวิตุ   วฏฏตีติ สลฺลหุกานิ รุกฺขผลกานิ คเหตฺวา ตจฺเฉตฺวา วาเกสุ 
อาวุณิตฺวา จีวร กตฺวา นิวาเสตฺวา ปารุปตฺวา ชีวิต (๓) กปฺเปนฺโต วสิ ฯ 
        อถ  โย  โส  กสฺสปพุทฺธกาเล  สตฺตสุ  ชเนสุ  สมณธมฺม กโรนฺเตสุ เอโก ภิกฺขุ 
สุทฺธาวาสพฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺโต  โส  นิพฺพตฺตสมนนฺตรเมว  อตฺตโน พฺรหฺมสมฺปตฺตึ 
โอโลเกตฺวา  อาคตฏาน  อาวชฺเชนฺโต  (๔) สตฺตนฺน  ชนาน  ปพฺพต  อภิรุยฺห   
สมณธมฺมกรณฏาน  ทิสฺวา  เสสาน  ฉนฺน  นิพฺพตฺตฏาน  อาวชฺเชนฺโต เอกสฺส 
ปรินิพฺพุตภาว  อิตเรส  ป ฺจนฺน กามาวจรเทวโลเก นิพฺพตฺตภาว ตฺวา กาลานุกาล 
เต  ป ฺจชเน  อาวชฺเชติ ฯ  อิมสฺมึ  ปน  กาเล  กห  น ุ โขติ  อาวชฺเชนฺโต ทารุจีริก (๕) 
สุปฺปารกปฏฏน อุปนิสฺสาย กุหนกมฺเมน ชีวิต 
# ๑. ส.ี ชีวิโตปาย  ฯ  ม. ชีวิกุปาย  ฯ  ๒. สี. ม. เสวาเล นิวาสนมตฺเต  ฯ 
# ๓. ส.ี ม. ยุ. ชีวิก  ฯ  ๔. กตฺถจิ. อาวชเฺชตฺวา  ฯ  ๕. ม. ทารุจีริย  ฯ  
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กปฺเปนฺต ทิสฺวา นฏโ วตาย  พาโล  ปพฺุเพ  สมณธมฺม  กโรนฺโต  อติอุกฺกฏภาเวน 
อรหตาป  อาภต ปณฺฑปาต  อปริภุ ฺชนฺโต  อิทานิ อุทรตฺถาย อนรหาว อรหตฺต 
ปฏิชานิตฺวา โลก ว ฺเจนฺโต  จรติ   ทสพลสฺส  จ  นิพฺพตฺตภาว น ชานาติ คจฺฉามิ 
น สเวเชตฺวา ทสพลสฺส  นิพฺพตฺตภาว  ชานาเปมีติ  ตขเณเนว  พฺรหฺมโลกโต  
สุปฺปารกปฏฏเน รตฺติภาคสมนนฺตเร ทารุจีริยสฺส (๑) สมฺมุเข ปาตุรโหสิ ฯ 
        โส  อตฺตโน  วสนฏาเน  โอภาส  ทิสฺวา  พหิ  นิกฺขมิตฺวา   ิโต  มหาพฺรหฺม 
โอโลเกตฺวา  อ ฺชลึ  สมฺปคฺคยฺห  เก  ตุเมฺหติ  ปุจฺฉิ ฯ อห ตุยฺห โปราณกสหาโย 
อนาคามิผล  ปตฺวา  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺโต ฯ  อมหฺาก  ปน  สพฺพเชฏโก  อรหตฺต 
ปตฺวา  ปรินิพฺพุโต  ตุเมฺเห  ป ฺจชนา  เทวโลเก  นพฺิพตฺตา ฯ  สฺวาห  ต อิมสฺมึ 
าเน  กุหนกมฺเมน  ชีวนตฺ  ทิสฺวา  ทเมตุ   อาคโตติ  วตฺวา  อิท  การณมาห  น 
โข (๒) ตฺว  พาหิย  อรหา  นป  อรหตฺตมคฺค  (๓) สมาปนฺโน สาป เต ปฏิปทา นตฺถิ 
ยาย  ตฺว  อรหา วา อสฺส (๔) อรหตฺตมคฺค  วา สมาปนฺโนติ ฯ อถสฺส สตฺถ ุอุปฺปนฺนภาว 
สาวตฺถิย  วสนภาว ฺจ  อาจิกฺขิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก คจฺฉาหีติ ต อุยฺโยเชตฺวา 
พฺรหฺมโลกเมว อคมาสิ ฯ 
# ๑. ม. ทารุจีริยสฺส  ฯ  ๒. อุทานสฺส ปาลิ เนว โขติ ทิสฺสติ  ฯ  ๓. ส.ี อรหมคฺค  ฯ 
# ๔. สี. อสฺสสิ  ฯ  
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        ทารุจีรโิยป  มหาพฺรหฺมุนา  สเวชิโต  โมกฺขมคฺค  คเวสิสฺสามีติ วีสติโยชนสต 
มคฺค  เอกรตฺติวาเสน  คนฺตฺวา  สตฺถาร  ปณฺฑาย ปวิฏ อนฺตรฆเร สมฺปาปุณิตฺวา  
สตฺถุ  ปาเทสุ  นิปติตฺวา  เทเสตุ  เม  ภนฺเต ภควา ธมฺม เทเสตุ สุคโต  ธมฺมนติฺ 
ยาวตติย ยาจิ ฯ สตฺถา เอตฺตาวตา พาหิยสฺส าณ ปริปาก คตนฺติ ตฺวา  ตสฺมาติห 
เต  พาหิย  เอว สิกฺขิตพฺพ ทิฏเ ทิฏมตฺต ภวิสฺสตีติ (๑) อิมินา  โอวาเทน  โอวทิ ฯ 
โสป เทสนาปริโยสาเน อนฺตรวีถิย  ิโตว เทสนานุสาเรน าณ เปเสตฺวา สห 
ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ 
        โส  อตฺตโน  กิจฺจมตฺถก ปตฺวา ภควนฺต  ปพฺพชฺช  ยาจิตฺวา อปริปุณฺณปตฺตจีวรตาย 
ปตฺตจีวร  ปริเยสนฺโต  สงฺการฏานโต  โจฬกฺขณฺฑานิ  (๒) สงฺกฑฺฒติ ฯ  อถ  น 
ปุพฺเพ  เวริโก  อมนุสฺโส  เอกิสฺสา ตรุณวจฺฉาย คาวิยา สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา ชีวิตกฺขย 
ปาเปสิ ฯ สตฺถา สาวตฺถิโต นิกฺขมนฺโต อนฺตรวีถิย พาหิย สงฺการฏาเน  ปติต  ทิสฺวา 
คณฺหถ  ภิกฺขเว พาหิยสฺส  สรีรนฺติ นีหราเปตฺวา สรีรกิจฺจ  กาเรตฺวา จาตุมฺมหาปเถ 
เจติย  การาเปสิ ฯ ตโต สฆมชฺเฌ กถา อุทปาทิ ตถาคโต  ภิกฺขุสเฆน  พาหิยสฺส 
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๔๗-๔๘/๘๑-๘๒  ฯ  ๒. กตฺถจิ. โจฬกฺขณฺฑ  ฯ  
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สรีรชฌฺาปนกิจฺจ กาเรสิ ธาตุโย คเหตฺวา เจติย (๑) กาเรสิ  กตรมคฺโค  นุ  โข  เตน 
สจฺฉิกโต สามเณโร นุ โข โส ภิกฺขุ นุ โขติ จิตฺต  อุปฺปาทยึสุ ฯ  สตฺถา  ต  อตฺถุปฺปตฺตึ 
กตฺวา ปณฺฑิโต ภิกฺขเว พาหิโยติ อุปริ  ธมฺมเทสน  วฑฺเฒตฺวา  ตสฺส  ปรินิพฺพุตภาว  
ปกาเสสิ ฯ  สา  ปุน  สฆมชฺเฌ กถา  อุทปาทิ  น  จ  สตฺถารา  พาหิยสฺส  พหุ  ธมฺโม  
เทสิโต  อรหตฺต ปตฺโตติ จ  วทติ  ก ึ นาเมตนฺติ ฯ  สตฺถา  ธมฺโม  มนฺโท  พหูติ  
อการณ  วิสปตกสฺส อคโท วิย เจโสติ วตฺวา ธมฺมปเท คาถมาห 
                สหสฺสมป เจ คาถา    อนตฺถปทส ฺหิตา 
                เอก คาถาปท เสยฺโย    ย สุตฺวา อุปสมฺมตีติ ฯ (๒) 
        เทสนาปริโยสาเน  จตุราสีติปาณสหสฺสานิ  อมตปาน  ปวึสุ ฯ  อิท ฺจ  ปน 
พาหิยตฺเถรสฺส  วตฺถ ุ สุตฺเต   อาคตตฺตา  วิตฺถาเรน  น  กถิต ฯ  อปรภาเค ปน 
สตฺถา สฆมชฺเฌ นิสินฺโน พาหิยตฺเถร ขิปฺปาภิ ฺาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. อุทานสฺส ปาลิ ถูปนติฺ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๑๘/๒๘  ฯ  
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                        กุมารกสฺสปตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        นวเม  จิตฺตกถิกานนฺติ  วิจิตฺต  กตฺวา  ธมฺม กเถนฺตาน ฯ เถโร หิ (๑) เอกสฺสป 
ทฺวินฺนป  ธมมฺ  กเถนฺโต  พหูหิ  อุปมาหิ  จ  การเณหิ  จ มณฺฑยตฺิวา โพเธนฺโต 
กเถสิ ฯ ตสฺมา จิตฺตกถิกาน อคฺโค นาม ชาโต ฯ ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปพฺุพีกถา  ฯ 
        อยป  ห ิ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวตีนคเร กุลเคเห  ปฏิสนธฺึ  คเหตฺวา  (๖) 
วยปฺปตฺโต  ทสพลสฺส  ธมฺมกถ  สุณนฺโต  สตฺถาร เอก  ภิกฺขุ  จิตฺตกถิกาน  อคฺคฏาเน 
เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา ต านนฺตร  ปฏเตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต 
กสฺสปพุทฺธสฺส  สาสเน  โอสกฺกนกาเล สตฺตนฺน  ภิกฺขูน  อพฺภนฺตโร หุตฺวา 
ปพฺพตมตฺถเก สมณธมฺม กตฺวา อปริหีนสีโล ตโต  จุโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  เอก 
พุทฺธนฺตร สมฺปตฺตึ อนุภวมาโน อมฺหาก สตฺถุกาเล  ราชคเห  เอกิสฺสา  กุลทาริกาย 
กุจฺฉิมฺหิ อุปฺปนฺโน ฯ  สา  จ  ปม มาตาปตโร  ยาจิตฺวา  ปพฺพชฺช อลภมานา กุลฆร 
คตา คพฺภ คณฺหิ ฯ ตป (๒) อชานนฺตี สามิก  อาโรเจตฺวา  (๓)  เตน อนุ ฺาตา 
ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิ ฯ (๙) ตสฺสา คพฺภนิมิตฺต ทิสฺวา   ภิกฺขุนิโย  เทวทตฺต  ปุจฺฉึสุ  โส  
อสฺสมณีติ  อาห ฯ  ทสพล  ปุจฺฉึสุ สตฺถา อุปาลิตฺเถร  ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ  เถโร  
สาวตฺถินครวาสีนิ  กุลาน ิ
# ๑. ม. ย.ุ กิร  ฯ  ๒. สี. คพฺภ สณฺ ิตมฺป  ฯ  ๓. ม. อาราเธตฺวา  ฯ  
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วิสาข ฺจ  อุปาสิก ปกฺโกสาเปตฺวา  โสเธนฺโต  ปุเร  ลทฺโธ  คพฺโภ ปพฺพชชฺา 
อโรคาติ อาห ฯ สตฺถา สวิุนิจฺฉิต อธิกรณนฺติ เถรสฺส สาธุการ อทาสิ ฯ 
        สา  ภิกขฺุนี  สุวณฺณพิมฺพสทิส  ปุตฺต วิชายิ ฯ ต คเหตฺวา ราชา ปเสนทิโกสโล 
โปสาเปสิ  กสฺสโปติ  จสสฺ  นาม  กตฺวา  อปรภาเค  อลงฺกริตฺวา  สตฺถุ  สนติฺก 
เนตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ  กุมารกาเล  ปพฺพชิตตฺตา  ปน  ภควตา  กสฺสป  ปกโฺกสถ 
อิท  ผล  วา  ขาทนีย วา กสฺสปสฺส เทถาติ วุตฺเต กตรสฺส กสฺสปสฺส ภนฺเตติ ฯ 
กุมารกสฺสปสฺสาติ  เอว  คหิตนามตฺตา  ตโต  ปฏาย วุฑฺฒกาเลป กุมารกสสฺโปเตฺวว 
วุจฺจติ ฯ อปจ ร ฺโ โปสาวนิกปุตฺตตฺตาป กุมารกสฺสโปติ ต ส ฺชานึสุ ฯ 
โส  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  วิปสฺสนาย  เจว  กมฺม  กโรติ  พุทฺธวจน ฺจ 
อุคฺคณฺหาติ ฯ  
        อถ  โส เตน สทฺธึ ปพฺพตมตฺถเก สมณธมฺม กตฺวา อนาคามิผล ปตฺวา 
สุทฺธาวาเส  นิพฺพตฺโต  มหาพฺรหฺมา (๑)  ตสฺมึ  สมเย  อาวชฺเชนฺโต กุมารกสสฺป 
ทิสฺวา สหายโก  เม  วิปสสฺนาย  กิลมติ  คนฺตฺวา  ตสฺส  วิปสฺสนามุข ทสฺเสตฺวา 
มคฺคผลปตฺติยา (๒)  อุปาย  กริสฺสามีติ  พฺรหฺมโลเก   ิโตว  ป ฺจทส  ปเ ฺห 
อภิสงฺขริตฺวา  รตฺติภาคสมนนฺตเร  กุมารกสฺสปตฺเถรสฺส 
# ๑. ส.ี นิพฺพตฺตมหาพฺรหฺมา  ฯ  ๒. ส.ี มคฺคผลุปฺปตฺติยา  ฯ  
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นิวาสนฏาเน (๑) ปาตุรโหสิ ฯ เถโร  อาโลก  ทิสวฺา  โก เอตฺถาติ อาห ฯ อห 
ปุพฺเพ ตยา สทฺธึ สมณธมฺม กตฺวา อนาคามิผล  ปตฺวา  สุทฺธาวาเส  นิพฺพตฺตพฺรหฺมาติ 
อาห ฯ เกน กมฺเมน อาคตตฺถาติ ฯ มหาพฺรหฺมา  อตฺตโน  อาคตการณ  ทีเปตุ   เต 
ปเ ฺห อาจิกฺขิตฺวา ตฺว อิเม ปเ ฺห อุคฺคณฺหิตฺวา  อรุเณ อุฏ ิเต ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา 
วนฺทิตฺวา ปุจฺฉ เปตฺวา หิ ตถาคต อ ฺโ อิเม ปเ ฺห กเถตุ  สมตฺโถ นาม นตฺถีติ 
วตฺวา พฺรหฺมโลกเมว คโต ฯ 
        เถโรป  ปุนทิวเส  สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา มหาพฺรหฺมุนา กถิตนิยาเมน 
ปเ ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  กุมารกสฺสปตฺเถรสฺส  อรหตฺต  ปาเปตฺวา  ปเ ฺห  กเถสิ ฯ 
เถโร  สตฺถารา  กถิตนิยาเมเนว  อุคฺคณฺหิตฺวา  อนฺธวน  คนฺตฺวา  วิปสฺสน  คพฺภ 
คาหาเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตโต  ปฏาย  จตุนฺน  (๒) ปรสิาน ธมฺมกถ กเถนฺโต 
พหุกานป  อพหุกานป  (๓)  อุปมาหิ  จ  การเณหิ  จ  มณฺเฑตฺวา  จิตฺตกถิกเมว  (๔) 
กเถติ ฯ อถ น  สตฺถา ปายาสิร ฺโ  ป ฺจทสหิ ปเ ฺหหิ ปฏิมณฺเฑตฺวา สุตฺตนฺเต (๕) 
สุเทสิเต  ต  สุตฺตนฺต อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา อิมสฺมึ สาสเน จิตฺตกถิกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ วสนฏาเน อนฺธวเน  ฯ  ๒. จตสฺสนฺนนฺติ ยุตตตร  ฯ  ๓. ม. พหุกาหิ  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ จิตฺตกถเมว  ฯ  ๕. ที. มหา. ๑๐/๓๐๔-๓๐๕/๓๖๐-๓๖๑  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๓๘๕ 
 
                   มหาโกฏ ิตตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        ทสเม  ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตานนฺติ  จตสฺโส  ปฏสิมฺภิทา  ปตฺวา   ิตาน 
มหาโกฏ ิตตฺเถโร  อคฺโคติ  ทสฺเสติ ฯ  อยป  หิ  เถโร  อตฺตโน  ปฏิสมฺภิทาสุ 
จิณฺณวสีภาเวน  (๑) อภิ ฺาเต อภิ ฺาเต มหาสาวเก อุปสงฺกมิตฺวา ป ฺห 
ปุจฺฉนฺโตป ทสพล  อุปสงกฺมิตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉนฺโตป  ปฏิสมฺภิทาสุเยว  ป ฺห 
ปุจฺฉติ ฯ อิติ อิมินา จิณฺณวเสน ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาน อคฺโค นาม ชาโต ฯ ตสฺส 
ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อยป หิ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวตีนคเร มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺโต ฯ  อปเรน 
สมเยน  สตฺถ ุ ธมฺมกถ  สณุนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกขฺุ  ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาน  อคฺคฏาเน 
เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  โส  ยาวชีว  กุสล กตฺวา 
เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติ ฯ 
โกฏ ิตมาณโวติสฺส นาม อกสุ ฯ โส  วยปฺปตฺโต  ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  เอกทิวส 
สตฺถุ  ธมฺมกถ  สุตฺวา ปฏลิทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิ ฯ  โส  อุปสมฺปนนฺกาลโต  ปฏาย  
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต สห  ปฏสิมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  นิจฺจกาล 
ปฏิสมฺภิทาสุเยว  จิณฺณวสี หุตฺวา ป ฺห  ปุจฺฉนฺโต  ปฏิสมฺภิทาสุเยว  ปุจฺฉิ ฯ  
อถ  น  สตฺถา 
# ๑. ส.ี จิณฺณวเสน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๘๖ 
 
อปรภาเค มหาเวทลฺลสุตฺต (๑) อตฺถุปปฺตฺตึ กตฺวา ปฏิสมฺภิทาปฺปตฺตาน อคฺคฏาเน 
เปสีติ ฯ 
                        ตติยวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
 
                        จตุตฺถวคฺควณฺณนา 
                        อานนฺทตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        จตุตฺถสฺส  ปเม  พหุสฺสุตานนฺติอาทีสุ  อ ฺเป  เถรา  พหุสฺสุตา 
สติมนฺตา  คติมนฺตา  ธิติมนฺตา  อุปฏากา  จ  อตฺถิ  อย  ปนายสฺมา  อานนฺโท 
พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหนฺโต  ทสพลสฺส  สาสเน  ภณฺฑาคาริกปริยตฺติย  ตฺวา  คณฺหิ ฯ 
ตสฺมา  พหุสฺสุตาน  อคฺโค  นาม  ชาโต ฯ  อิมสฺเสว  จ  เถรสฺส  พุทฺธวจน คเหตฺวา 
ธารณกสติ  อ ฺเหิ  เถเรหิ  พลวตรา  อโหส ิ ตสฺมา  สติมนฺตาน  อคฺโค  นาม 
ชาโต ฯ  อยเมว  จายสฺมา  เอกปเท  ตฺวา  สฏ ิปทสหสฺสานิ  คณฺหนฺโต  สตฺถารา 
กถิตนิยาเมเนว  สพฺพปทานิ  ส ฺชานาติ  (๒)  ตสฺมา  คติมนฺตาน อคฺโค นาม ชาโต ฯ 
ตสฺเสว  จายสฺมโต  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหนวิริย ฺจ  สชฺฌายนวิรยิ ฺจ  ธารณวิริย ฺจ 
สตฺถุ  อุปฏานวิริย ฺจ  อ ฺเหิ  อสทิส  อโหส ิ ตสฺมา  ธิติมนฺตาน อคฺโค นาม 
ชาโต ฯ  ตถาคต  อุปฏหนฺโต  เจส  น  อ ฺเส  อุปฏากภิกฺขูน  อุปฏานากาเรน 
(๓) อุปฏาติ  (๔)  อ ฺเ  หิ  ตถาคต 
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๔๙๒/๕๓๖  ฯ  ๒. ม. ชานาติ  ฯ  ๓. ส.ี อุปฏหนากาเรน  ฯ 
# ๔. ม. อุปฏหิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๗ 
 
อุปฏหนฺตา น จิร อุปฏหึสุ น จ พุทธฺาน  มน  คเหตฺวา  อุปฏหึสุ ฯ  อย  เถโร 
ปน  อุปฏากฏานลทฺธทิวสโต  ปฏาย  อารทฺธวิริโย  หุตฺวา  ตถาคตสฺส  มน 
คเหตฺวา อุปฏาติ ฯ ตสฺมา อุปฏากาน อคฺโค นาม ชาโต ฯ  ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  
อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อิโต  กริ  สตสหสฺสมตฺถเก  กปฺเป  (๑) ปทุมตฺุตโร  นาม  สตฺถา  โลเก  อุปฺปชฺช ิฯ 
ตสฺส  หสวตี  นาม  นคร อโหสิ นนฺโท นาม  ราชา  ปตา  สุเมธา  นาม  เทวี  มาตา  
โพธิสตฺโต  อุตฺตรกุมาโร  นาม อโหส ิฯ  โส  ปุตฺตสฺส  ชาตทิวเส มหาภินิกฺขมน นิกฺขมฺม 
ปพฺพชิตฺวา ปธานมนุยุตฺโต สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  อเนกชาติสสารนฺติ  อุทาน อุทาเนตฺวา 
สตฺตาห โพธิปลฺลงฺเก วีตินาเมตฺวา  ปวิย  เปสฺสามีติ  ปาท  อภินีหริ ฯ อถ ปวึ 
ภินฺทิตฺวา เหฏา วุตฺตปฺปมาณ  ปทุม  อฏาสิ ฯ  (๒) ตทุปาทาย ภควา ปทุมุตฺตโรเตฺวว 
ป ฺายิตฺถ ฯ ตสฺส  เทวิโล  จ  สชุาโต  จ (๓) เทฺว  อคฺคสาวกา  อเหสุ   อมิตา จ 
อสมา จ เทฺว  อคฺคสาวิกา  สุมโน  นาม  อุปฏาโก ฯ ปทุมุตฺตโร ภควา ปตุ สงฺคห 
กุรุมาโน ภิกขฺุสตสหสฺสปริวาโร หสวติยา ราชธานิยา ปฏิวสติ ฯ (๔) 
        กนฏิภาตา  ปนสฺส สุมนกุมาโร นาม.  ตสฺส ราชา 
# ๑. ส.ี สตสหสฺสกปฺเป  ฯ  ๒. สี. ม. อุฏาสิ  ฯ  ๓. ส.ี ม. เทวโล จ สชุาโต  ฯ 
# ๔. ม. วสติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๓๘๘ 
 
หสวตีนครโต (๑) วีสติโยชนสต (๒) โภคคาม อทาสิ ฯ โส กทาจิ กทาจิ 
อาคนฺตฺวา ปตร ฺจ สตฺถาร ฺจ ปสฺสติ ฯ 
        อเถกทวิส ปจฺจนฺโต  กุปโต  สุมโน  ร ฺโ  เปเสสิ ฯ  ราชา  ตฺว  มยา ตตฺถ 
กสฺมา ปโตติ ปฏิเปเสสิ ฯ  โส  โจเร วูปสเมตฺวา อุปสนฺโต เทว ชนปโทติ ร ฺโ 
ปฏิเวเทสิ ฯ (๓) ราชา  ตุฏโ  สีฆ  มม ปุตฺโต อาคจฺฉตูติ อาห ฯ ตสฺส สหสฺสมตฺตา 
อมจฺจา โหนฺติ ฯ โส  เตหิ  สทฺธ ึ อนฺตรามคฺเค  มนฺเตสิ  มยฺห  ปตา ตุฏโ สเจ เม 
วร เทติ กึ คณฺหิสฺสามีติ ฯ  (๔)  อถ  น  เอกจฺเจ  หตฺถึ  คณฺหถ อสฺส คณฺหถ ชนปท 
คณฺหถ สตฺตรตนานิ  คณฺหถาติ  อาหสุ ฯ  อปเร ตุเมฺห ปวิสฺสรสฺส (๕) ปุตฺตา น 
ตุมฺหาก ธน  ทุลฺลภ  ลทฺธป เจต สพฺพ ปหาย คมนีย ปุ ฺเมว เอต  อาทาย ฯ (๖) 
ตสฺมา เทเว  วร  ททมาเน  เตมาส ปทุมุตฺตร ภควนฺต อุปฏานวร (๗) คณฺหถาติ 
อาหสุ ฯ โส ตุเมฺห มยฺห กลฺยาณมิตฺตา มเมต (๘) จิตฺต อตฺถิ ตุเมฺหหิ ปน อุปฺปาทิต  
เอว  กริสฺสามีติ  คนฺตฺวา  ปตร  วนฺทิตฺวา  ปตรา  อาลิงฺคิตฺวา  มตฺถเก จุมฺพิตฺวา 
วร  เต  ปุตฺต  เทมีติ วุตฺโต (๙) อิจฺฉามห มหาราช ภควนฺต เตมาส  
# ๑. ม. ย.ุ หสวติโต  ฯ  ๒. ม. ยุ. วีสโยชนสเต  ฯ  ๓. ม. ย.ุ เปเสสิ  ฯ  
# ๔. ม. ย.ุ คณฺหามีติ  ฯ ๕. สี. ปุถุวิสสฺรสฺส  ฯ  ๖. สี. ม. ยุ. เอก อาทาย คมนีย  ฯ 
#  ๗. ม. อุปฏาตุ วร  ฯ ๘. ม. น เมต  ฯ  ๙. ม. ย.ุ วุตฺเต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๓๘๙ 
 
จตูหิ  ปจฺจเยหิ  อุปฏหนโฺต  ชีวิต  อจล  (๑)  กาตุ  อิม เม เทว วร เทหีติ  อาห ฯ 
น  สกฺกา  ตาต  อ ฺ วเทหีติ ฯ (๒) เทว ขตฺติยาน นาม เทฺวกถา นตฺถิ  เอตเทว  
เม  วร  เทหิ  น  มม  อ ฺเน  อตฺโถติ ฯ  ตาต  พุทฺธาน นาม  จิตฺต  ทุชฺชาน  สเจ  
ภควา  น  อิจฺฉิสฺสติ มยา ทินฺเนป กึ ภวิสฺสตีติ ฯ สาธุ เทว อห ภควโต จิตฺต 
ชานิสฺสามีติ วิหาร คโต ฯ 
        เตน  จ  สมเยน  ภตฺตกิจฺจ  นิฏาเปตฺวา  ภควา  คนฺธกุฏ ึ ปวิฏโ  โหติ 
โส  มณฺฑลมาเฬ  สนฺนิปติตาน  ภิกฺขูน  สนฺติก  อคมาสิ ฯ เต ต อาหสุ ราชปุตฺต 
กสฺมา  อาคโตสีติ ฯ  ภควนฺต  ทสฺสนาย  ทสฺเสถ  เม  ภควนฺตนฺติ ฯ น มย ราชปุตฺต 
อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ  สตฺถาร  ทฏ ุ  ลภามาติ ฯ  โก  ปน  ภนฺเต ลภตีติ ฯ สุมนตฺเถโร 
นาม  ราชปุตฺโตติ ฯ  โส  กุหึ  ภนฺเต  เถโรติ  เถรสฺส  นิสินฺนฏาน ปุจฺฉิตฺวา 
คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  อิจฺฉามห ภนฺเต ภควนฺต ปสฺสิตุ  ทสฺเสถ เม  ภควนฺตนฺติ 
อาห ฯ  เถโร  ปสฺสนฺตสฺเสว  ราชกุมารสฺส  อาโปกสิณชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  มหาปวึ 
อุทก  อธิฏาย  ปวิย นมิุชฺชิตฺวา สตฺถุ คนฺธกุฏิยเยว ปาตุรโหสิ ฯ อถ น ภควา 
สุมน  กสฺมา  อาคโตสีติ  อาห ฯ  ราชปุตฺโต  ภนฺเต  ภควนฺต  ทสฺสนาย อาคโตติ ฯ 
เตนหิ  ภิกฺขุ  อาสน  ป ฺาเปหีติ ฯ ปุน เถโร ปสฺสนตฺสฺเสว 
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ อวชฺฌ  ฯ  ๒. ม. ยุ. วเรหีติ  ฯ  
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ราชกุมารสฺส พุทฺธาสน คเหตฺวา  อนฺโตคนฺธกุฏิย  นิมุชฺชิตฺวา  พหิปริเวเณ  
ปาตุภวิตฺวา  ปริเวเณ อาสน ป ฺาเปสิ ฯ  ราชกุมาโร  อิมานิ  เทฺว  อจฺฉริยการณานิ  
(๑)  ทิสฺวา มหนฺโต วตาย ภิกฺขูติ จินฺเตสิ ฯ 
        ภควาป  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน นิสีทิ ฯ ราชปุตฺโต ภควนฺต 
วนฺทิตฺวา  ปฏิสณฺาร  อกาสิ ฯ กทา อาคโตสิ ราชปุตฺตาติ วุตฺเต ภนฺเต ตุเมฺหสุ 
คนฺธกุฏิย  (๒)  ปวิฏเสุ  ภิกฺขู  ปน น มย อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณ ภควนฺต ทฏ ุ 
ลภามาติ  ม เถรสฺส สนฺติก ปาเหสุ   ฯ เถโร ปน เอกวจเนเนว ทสฺเสติ เถโร ภนฺเต 
ตุมฺหาก  สาสเน  วลฺลโภ  ม ฺเติ ฯ  อาม  ราชกุมาร  วลลฺโภ  เอส  ภิกฺขุ มยหฺ 
สาสเนติ ฯ  ภนฺเต  พุทฺธาน  สาสเน  ก ึ กตฺวา  วลฺลโภ  โหตีติ ฯ  (๓)  ทาน ทตฺวา 
สลี  สมาทิยิตฺวา  อุโปสถกมฺม  กตฺวา  กุมาราติ ฯ  ภควา อห เถโร วิย พุทฺธสาสเน 
วลฺลโภ  โหตุกาโม  เสฺว  มยฺห ภิกฺข อธิวาเสถาติ ฯ อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ฯ 
ราชกุมาโร  อตฺตโน วสนฏาน คนฺตฺวา สพฺพรตฺตึ มหาสกฺการ สชฺเชตฺวา 
สตฺตทิวสานิ ขนฺธาวารภตฺต นาม อทาสิ ฯ 
        สตฺตเม  ทิวเส  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา ภนฺเต มยา ปตุ สนฺติกา เตมาส อนฺโตวสฺส 
ตุมฺหาก  ปฏชิคฺคนวโร  ลทฺโธ  
# ๑. ม. ย.ุ อจฺฉริยาการานิ  ฯ  ๒. ม. ย.ุ คนฺธกุฏึ  ฯ  ๓. ม. ย.ุ วลลฺภา โหนฺตีติ  ฯ  
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เตมาส  เม  วสฺสาวาส อธิวาเสถาติ ฯ ภควา อตฺถิ นุ  โข  เตน  (๑) อตฺโถติ 
โอโลเกตฺวา อตฺถีติ ทิสฺวา สุ ฺาคาเร โข ราชกุมาร ตถาคตา  อภิรมนฺตีติ  อาห ฯ 
กุมาโร  อ ฺาต  ภควา  อ ฺาต  สุคตาติ  วตฺวา อห  ภนฺเต  ปุรมิตร  คนฺตฺวา  วิหาร  
กาเรมิ  มยา  เปสิเต  ภิกฺขุสตสหสฺเสน สทฺธึ  อาคจฺฉถาติ  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  (๒)  ปตุ 
สนฺติก คนฺตฺวา ทินฺนา เม เทว ภควตา  ปฏิ ฺา  มยา  ปหิเต  ภควนฺต  เปเสยฺยาถาติ  
วตฺวา  ปตร  วนฺทิตฺวา นิกฺขมิตฺวา  โยชเน  โยชเน  วิหาร  กโรนฺโต  วีสติโยชนสต  
อทฺธาน คโต ฯ คนฺตฺวา จ  อตฺตโน  นคเร  วิหารฏาน  วิจินนฺโต โสภสฺส (๓) 
กุฏมฺพิกสฺส อุยฺยาน ทิสฺวา สตสหสฺเสน  กิณิตฺวา  สตสหสฺส วิสฺสชฺเชตฺวา วิหาร 
กาเรสิ ฯ ตตฺถ ภควโต คนฺธกุฏึ เสสภิกฺขูน ฺจ  รตฺติฏานทิวาฏานกุฏิเลณมณฺฑเป 
(๔)  กาเรตฺวา  ปาการปรกิฺเขป ทฺวารโกฏก ฺจ  นฏิาเปตฺวา  ปตุ  สนฺติก  เปเสสิ  
นิฏ ิต  มยฺห กิจฺจ สตฺถาร ปหิณถาติ ฯ 
        ราชา  ภควนฺต  โภเชตฺวา  ภควา  สุมนสฺส  กิจฺจ  นิฏ ิต  ตุมฺหาก  คมน 
ปจฺจาสึสตีติ  อาห ฯ ภควา ภิกฺขุสตสหสฺสปริวุโต (๕) โยชเน โยชเน วิหาเรสุ 
วสมาโน อคมาสิ ฯ  กุมาโร 
# ๑. ม. ตตฺถ คเตน  ฯ  ๒. ม. ย.ุ ภควนฺต ปฏิ ฺ คาหาเปตฺวา  ฯ  ๓. สี. โสภณสฺส 
นาม  ฯ  ม. โสภนนามสฺส  ฯ  ๔. ส.ี ม. ยุ. รตฺติฏานทิวาฏานตฺถาย  ฯ 
# ๕. ส.ี ย.ุ สตสหสฺสภิกฺขุปริวาโร  ฯ  
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สตฺถา อาคจฺฉตีติ  สุตฺวา โยชน ปจฺจุคฺคนฺตฺวา คนฺธมาลาทีหิ ปูชยมาโน วิหาร ปเวเสตฺวา 
                สตสหสฺเสน เม กีต   สตสหสฺเสน มาปต 
                โสภน นาม อุยฺยาน   ปฏิคฺคณฺห มหามุนีติ 
วิหาร  นิยฺยาเทสิ ฯ  โส  วสฺสูปนายิกทิวเส  ทาน  ทตฺวา  อตฺตโน  ปุตฺตทาเร  จ 
อมจฺเจ  จ  ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห  สตฺถา  อมฺหาก  สนฺติก ทูรโตว อาคโต พุทฺธา 
จ  นาม  เม  ธมฺมครุโน  (๑)  น อามิสจกฺขุกา ฯ ตสฺมา อห อิม เตมาส เทฺว สาฏเก 
นิวาเสตฺวา  ทส  สลีานิ  สมาทิยิตฺวา  อิเธว  วสิสฺสามิ ตุเมฺห ขีณาสวสตสหสฺสสฺส 
อิมินาว นีหาเรน เตมาส ทาน ทเทยฺยาถาติ ฯ 
        โส  สุมนราชกุมาโร  สุมนตฺเถรสฺส  วสนฏานสภาเคเยว  าเน  วสนฺโต  ย 
เถโร  ภควโต  วตฺต  กโรติ  ต  สพฺพ  ทิสฺวา  ตถาคเต (๒) เอกนฺตวลฺลโภ เอส 
เถโร  เอตสฺเสว  เม  านนฺตร ปฏเตุ   วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา อุปกฏาย ปวารณาย 
คาม  ปวิสิตฺวา  สตฺตาห  มหาทาน  ทตฺวา สตฺตเม ทิวเส ภิกฺขุสตสหสฺสสฺส ปาทมูเล 
ติจีวร  เปตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ยเทต  มยา สตฺตาห ขนฺธาวารโต (๓) 
ปฏาย  ปุ ฺ  กต  ต  เนว  สกฺกสมฺปตฺตึ  น  พฺรหฺมสมฺปตฺตึ (๔) ปฏยนฺเตน 
# ๑. ธมฺมครกุา  ฯ  ๒. ม. อิมสฺมึ าเน  ฯ  ๓. สี. ม. ยุ. ขนฺธาวารทานโต  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ มารพฺรหฺมสมฺปตฺตึ  ฯ  
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พุทฺธสฺส  ปน  อุปฏากภาว  ปฏเนฺเตน  กต ฯ  ตสฺมา  อหป  จ  ภควา อนาคเต 
สุมนตฺเถโร  วิย  เอกสฺส พุทฺธสฺส อุปฏาโก โหมีติ ป ฺจปติฏ ิเตน นิปติตฺวา (๑) 
วนฺทิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อนนฺตราย  ทิสฺวา  พฺยากริตฺวา  ปกฺกามิ ฯ กุมาโร ต สุตฺวา 
พุทฺธา  จ  นาม  อเทฺวชฺฌกถา  โหนฺตีติ  (๒)  ทุติยทิวเส โคตมพุทฺธสฺส ปตฺตจีวร 
คเหตฺวา ปฏ ิโต ปฏ ิโต จ  คจฺฉนฺโต วิย อโหสิ ฯ 
        โส  ตสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  วสฺสสตสหสฺสานิ (๓) ทาน  ทตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺติตฺวา 
กสฺสปพุทฺธกาเล  ปณฺฑาย  จรโต  เถรสฺส  ปตฺตคหณตฺถ  อุตฺตรสิาฏก  ทตฺวา  ปชู 
อกาสิ  ปุน  สคฺเค  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต จุโต พาราณสิราชา หุตฺวา อุปริปาสาทวรคโต 
คนฺธมาทนโต  อากาเสน  อาคจฺฉนฺเต  อฏ  ปจฺเจกพุทฺเธ ทิสฺวา ปกฺโกสาเปตฺวา (๔) 
โภเชตฺวา  อตฺตโน  มงฺคลุยฺยาเน  เตส  อฏ  ปณฺณสาลาโย  กาเรตฺวา  เตส 
นิสีทนตฺถาย  อตฺตโน  นิเวสเน  อฏ  สพฺพรตนมยานิ  ปานิ  เจว  มณิมยานิป 
ม ฺจานิ  จ  มณิอาธารเก  จ  ปฏิยาเทตฺวา  ทส  วสสฺสหสฺสานิ  อุปฏาน  อกาสิ ฯ 
เอตานิ ปากฏฏานานิ ฯ 
        กปฺปสตสหสฺส  ปน  ทาน  ททมาโนว  อมหฺาก  โพธิสตฺเตน  สทฺธึ  ตุสิตปุเร 
นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จุโต  อมิโตทนสกฺกสฺส 
# ๑. ม. ย.ุ ปติฏหิตฺวา  ฯ  ๒. สี. ยุ. เทวฺชฺฌกถา น โหนฺตีติ  ฯ  ม. อเทฺวชฌฺกถา 
โหนฺตีติ  ฯ  ๓. ม. วสฺสสตสหสฺส  ฯ  ๔. ม. นิมนฺตาเปตฺวา  ฯ  
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เคเห  นิพฺพตฺติ ฯ  อถสฺส สพฺเพว าตเก อานนฺทิเต  ปมุทิเต  กโรนฺโต  ชาโตติ 
อานนฺโทเตฺววสฺส นาม อกสุ ฯ โส อนุปุพฺเพน กตาภินิกฺขมเนน  (๑)  สมฺมาสมฺโพธึ  
ปตฺวา  ปมคมเนน  กปลวตฺถุ   อาคนฺตฺวา  ตโต นิกฺขมนฺเต  (๒)  ภควติ  ภควโต 
ปริวารตฺถ  ราชกุมาเรสุ  ปพฺพชนฺเตสุ ภทฺทิยาทีหิ สทฺธึ  นิกฺขมิตฺวา  ภควโต  สนฺติเก 
ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อายสฺมโต  ปณฺุณสฺส มนฺตานิปุตฺตสฺส สนฺติเก ธมฺมกถ สุตฺวา 
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควโต  ปมโพธิย  วีสติวสฺสานิ  อนิพทฺธา อุปฏากา 
อเหสุ   ฯ  เอกทา  นาคสมาโล  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  วิจริ  เอกทา  นาคิโต เอกทา 
อุปวาโน  เอกทา  สุนกฺขตฺโต  เอกทา  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส  เอกทา  สาคโต 
เอกทา  ราโธ  เอกทา  เมฆิโย ฯ  ตตฺถ  เอกทา  ภควา  นาคสมาลตฺเถเรน สทธฺึ 
อทฺธานมคฺค  ปฏิปนฺโน  (๓)  เทฺวธาปถ ปตฺโต ฯ เถโร มคฺคา โอกฺกมฺม (๔) ภควา อห 
อิมินา  มคฺเคน  คจฺฉามีติ  อาห ฯ  อถ  น  ภควา  เอหิ  ภิกฺขุ  อิมินา  มคฺเคน 
คจฺฉามาติ  อาห ฯ  โส  หนฺท  ภควา  ตุมฺหาก  ปตฺตจีวร  คณฺหถ  อห  อิมินา 
มคฺเคน  คจฺฉามีติ  วตฺวา  ปตฺตจีวร  ภูมิย  เปตุ   อารทฺโธ ฯ  อถ  น  ภควา 
อาหร  ภิกฺขูติ  วตฺวา  ปตฺตจีวร  คเหตฺวาว  คโต ฯ 
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ กตาภินิกฺขมเน  ฯ  ๒. ม. นิกฺขนฺเต  ฯ  ๓. อุทาเน ปน อทฺธามคฺคปฏิปนฺโนติ 
ปาลิ ขายติ  ฯ  ๔. ส.ี อุกกฺมฺม  ฯ  
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ตสฺสป  ภิกฺขุโน  อิตเรน มคฺเคน  คจฺฉโต  โจรา  ปตฺตจีวร ฺเจว หรึสุ สีส ฺจ 
ภินฺทึสุ ฯ (๑) โส ภควา อิทานิ เม  ปฏสิรณ  น  อ ฺโติ  จินฺเตตฺวา  โลหิเตน  คลนฺเตน  
ภควโต สนฺติก อาคมิ ฯ กมิิท  ภิกฺขูติ  จ  วุตฺเต  ต  ปวุตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  อถ  น ภควา มา 
จินฺตยิ ภิกฺขุ เอตสฺส การณาเยว ต นิวารยิมฺหาติ วตฺวา สมสฺสาเสสิ ฯ 
        เอกทา  ปน  ภควา เมฆิยตฺเถเรน สทฺธึ ปาจีนวสมิคทาเย (๒) ชนฺตุคาม อคมาสิ ฯ 
ตตฺราป เมฆิโย ชนฺตุคาเม ปณฺฑาย จริตฺวา นทีตีเร ปาสาทิก อมฺพวน ทิสฺวา ภควา 
ตุมฺหาก  ปตฺตจีวร  คณฺหถ  อห  ตสฺมึ  อมฺพวเน สมณธมฺม กโรมีติ วตฺวา ภควตา 
ติกฺขตฺตุ   นิวาริยมาโนป คนฺตฺวา อกุสลวิตกฺเกหิ อนฺวาวสนฺโต (๓) ปจฺจาคนฺตฺวา ต 
ปวุตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  ตป  ภควา  อิมเมว  เต  การณ สลฺลกฺเขตฺวา นิวารยิมฺหาติ 
วตฺวา  อนุปุพฺเพน  สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  คนฺธกฏุิปริเวเณ ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน 
นิสินฺโน  ภิกขฺุสฆปริวุโต  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภิกฺขเว อิทานิมฺหิ มหลฺลโก เอกจฺเจ 
ภิกฺขู  อิมินา  มคฺเคน  คจฺฉามาติ  วตฺวา (๔) อ ฺเน คจฺฉนฺติ เอกจฺเจ มยฺห 
# ๑. หตฺเถหิ วา ปาเทหิ วา อาโกเฏสุ ปตฺต ฺจ ภินฺทึสุ สงฺฆาฏิ ฺจ วิปฺผาเลสุนฺติ 
ปาลิ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. อุทาเน ปน จาลิกาย วิหรติ จาลิเก ปพฺพเตติ ปาลิ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ส.ี ม. อนฺวาสตฺโต  ฯ  ย.ุ อนฺวาสนฺโน  ฯ  อนวฺาสโตติ จ ปาลิ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๔. ม. วุตฺเต  ฯ  
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 ปตฺตจีวร ภูมิย  นิกฺขิปนติฺ  มยฺห  นิพทฺธุปฏาก  เอก  ภิกฺขุ  ชานาถาติ ฯ ภิกฺขูน 
ธมฺมสเวโค  อุทปาทิ ฯ  อถายสฺมา  สาริปุตฺโต  อุฏายาสนา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา 
อห  ภนฺเต  ตุเมฺหเยว  ปฏยมาโน สตสหสฺสกปฺปาธิก อสงฺเขฺยยฺย ปารมิโย ปรูย ึ
นนุ  มาทิโส  มหาป ฺโ อุปฏาโก นาม วฏฏติ อห อุปฏหิสฺสามีติ อาห ฯ ต ภควา 
อล  สาริปุตฺต  ยสฺส  ทิสาย  ตฺว  วิหรสิ  อสุ ฺา  เว  สา ทิสา ตว หิ โอวาโท  พุทฺธาน  
โอวาทสทิโส  น  เม  ตยา  อุปฏากกิจฺจ  อตฺถีติ ปฏิกฺขิป ฯ เอเตเนว  อุปาเยน 
มหาโมคฺคลฺลาน  อาทึ  กตฺวา  อสีติมหาสาวกา  อุฏหึสุ ฯ เต สพฺเพ ภควา ปฏิกฺขิป ฯ 
        อานนฺทตฺเถโร  ปน  ตุณฺหีเยว  นิสีทิ ฯ  อถ  น  ภิกฺขู อาหสุ อาวุโส อานนฺท 
ภิกฺขุสโฆ  อุปฏากฏาน  ยาจติ  ตฺวป  ยาจาหีติ ฯ ยาจิตฺวา ลทฺธฏาน นาม 
อาวุโส  กีทสิ  โหติ  ก ึ ม สตฺถา น ปสฺสติ ฯ สเจ สตฺถา โรเจสฺสติ  อานนฺโท ม 
อุปฏหตูติ วกฺขตีติ ฯ อถ ภควา น ภิกฺขเว อานนฺโท อ ฺเน (๑) อุสฺสาเหตพฺโพ 
สยเมว  ชานตฺิวา  ม  อุปฏหิสฺสตีติ อาห ฯ ตโต ภิกขฺู อุฏเหิ อาวุโส อานนฺท 
ทสพล  อุปฏากฏาน  ยาจาหีติ  อาหสุ ฯ  เถโร  อุฏหิตฺวา จตฺตาโร ปฏิกฺเขปา 
จตสฺโส จ อายาจนาติ อฏ วเร ยาจิ ฯ 
# ๑. ม. อ ฺเหิ  ฯ  
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        จตฺตาโร  ปฏิกฺเขปา  นาม  สเจ  เม  ภนฺเต  ภควา  อตฺตนา  ลทฺธ ปณีต  จีวร  
น  ทสฺสติ  ปณฺฑปาต  น  ทสฺสติ  เอกคนฺธกุฏิย วสิตุ  น ทสฺสติ นิมนฺตเน  (๑) ม 
คเหตฺวา น คมิสฺสติ เอวมาห  ภควนฺต อุปฏหิสฺสามีติ วตฺวา ก  (๒) ปเนตฺถ 
อานนฺท  อาทีนว  อทฺทสาติ  วุตฺเต  อาห  สจาห  ภนฺเต  อิมานิ วตฺถูนิ  ลภิสฺสามิ  
ภวิสฺสนฺติ  วตฺตาโร  อานนฺโท  ทสพเลน  ลทฺธ  ปณีต จีวร ปรภุิ ฺชติ ปณฺฑปาต 
ปริภุ ฺชติ เอกคนฺธกุฏิย วสติ นิมนฺตน (๓) คจฺฉติ ฯ เอต สาภ  ลภนฺโต ตถาคต 
อุปฏหติ  โก เอว อุปฏหโต (๔) ภาโรติ ฯ อิเม จตฺตาโร ปฏิกฺเขเป ยาจิ ฯ 
        จตสฺโส  อายาจนา  นาม  สเจ  ภนฺเต  ภควา  มยา  คหิต  นิมนฺตน คมิสฺสติ  
สจาห  ติโรรฏา  ติโรชนปทา  ภควนฺต ทฏ ุ อาคต ปริส อาคตกฺขเณเยว 
ภควนฺต  ทสฺเสตุ   ลจฺฉามิ  ยทา  เม  กงฺขา  อุปฺปชฺชติ  ตสฺมึเยว  ขเณ ภควนฺต 
อุปสงฺกมิตุ   ลจฺฉามิ ตถา ย ภควา มยฺห ปรมฺมุขา  ธมฺม เทเสสิ ต อาคนฺตฺวา 
มยฺห  กเถสฺสติ  เอวมาห  ภควนฺต  อุปฏหิสฺสามีติ  วตฺวา กึ (๒) ปเนตฺถ อานนฺท 
อานิสส  ปสฺสสีติ  วุตฺเต  อาห  อิธ  ภนฺเต  สทฺธา  กุลปุตฺตา  ภควโต  โอกาส 
# ๑. ม. ย.ุ นมินฺตน  ฯ  ๒. ส.ี กมฺปเนตฺถ  ฯ  ม. ก ปเนตฺถ  ฯ  ๓. สี. เอกนิมนตฺน  ฯ 
ม. เอกโต นมินฺตน  ฯ  ๔. ส.ี ย.ุ อุปฏาเน  ฯ  
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อลภนฺตา  ม  เอว  วทนฺติ  เสฺว  ภนฺเต  อานนฺท  ภควตา  สทฺธึ  อมฺหาก  ฆเร 
ภิกฺข  คเณฺหยฺยาถาติ ฯ  สเจ  ภควา  ตตฺถ  น คมิสฺสติ อิจฺฉิตกฺขเณเยว ปริส 
ทสฺเสตุ   กงฺข ฺจ  วิโนเทตุ   โอกาส  น ลจฺฉามิ ภวิสฺสนฺติ วตฺตาโร กึ อานนฺโท 
ทสพล  อุปฏาติ ฯ  เอตฺตกปสฺส  ภควา  อนุคฺคห  น  กโรตติ ฯ ภควโต จ ปรมฺมุขา 
ม  ปุจฺฉิสฺสนฺติ  อย  อาวุโส  อานนฺท  คาถา  อิท  สตฺุต  อิท ชาตก กตฺถ 
เทสิตนฺติ ฯ สจาห ต น สมฺปาทยิสฺสามิ (๑) ภวิสฺสนฺติ วตฺตาโร เอตฺตกป อาวุโส 
น  ชานาสิ  กสฺมา  ตฺว  ฉายา  วิย  ภควนฺต  อวิชหนฺโต  ทีฆรตฺต  วิจรสติ ฯ 
เตนาห  ปรมฺมุขา  เทสิตสฺสาป  ธมฺมสสฺ  ปุน  กถน  อิจฺฉามีติ ฯ  อิมา  จตสฺโส 
อายาจนา นาม ยาจิ ฯ ภควาปสฺส อทาสิ ฯ  เอว  อิเม  อฏ  วเร  คเหตฺวา  พุทฺธุปฏาโก 
(๒) อโหสิ ฯ 
        ตสฺเสว านนฺตร ปตฺถยนฺตสฺส  (๓)  กปฺปสตสหสฺส  ปูริตาน  ปารมีน ผล 
ปาปุณิ ฯ โส อุปฏากฏาน ลทฺธทิวสโต  ปฏาย  ทสพล  ทุวิเธน  อุทเกน  ติวิเธน  
ทนฺตกฏเน หตฺถปาทปริกมฺเมน ปฏ ิปริกมฺเม คนฺธกุฏิปริเวณสมฺมชฺชเนนาติ เอวมาทีหิ 
กิจฺเจหิ อุปฏหนฺโต  อิมาย  นาม  เวลาย  สตฺถุ   อิม นาม ลทฺธุ 
# ๑. ส.ี ย.ุ สมฺปายิสฺสามิ  ฯ  ๒. ส.ี ม. ยุ. นิพทฺธุปฏาโก  ฯ  ๓. สี. ม. านนฺตรสฺส อตฺถาย  ฯ  
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วฏฏติ อิท นาม กาตุ  วฏฏตีติ ฯ  ทิวสภาค  สนฺติกาวจโร  หุตฺวา  รตฺติภาคสมนนฺตเร 
มหนฺต ทณฺฑทีปก คเหตฺวา  เอกรตฺตึ  คนฺธกุฏิปริเวณ  นว  วาเร  อนุปริยายติ ฯ  (๑) 
เอว ฺจสฺส  ปฏิวจน  อโหสิ  สเจ  เม  ถีนมิทฺธ  โอกฺกเมยฺย ทสพเลน ปกฺโกสิเต 
(๒) ปฏิวจน ทาตุ   น สกกฺุเณยฺยนฺติ ฯ ตสฺมา สพฺพรตฺตึ ทณฺฑทีปก หตฺเถน น มุ ฺจติ ฯ 
อิทเมตฺถ วตฺถุ ฯ  อปรภาเค  ปน  สตฺถา  เชตวเน วิหรนฺโต อเนกปริยาเยน 
ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส อานนฺทตฺเถรสฺส  วณฺณ  กเถตฺวา  เถร  อิมสฺมึ  สาสเน  
พหุสฺสุตาน  สติมนฺตาน คติมนฺตาน ธิติมนฺตาน อุปฏากาน ฺจ ภิกฺขูน อคฺคฏาเน 
เปสีติ ฯ 
 
                อุรเุวลกสฺสปตฺเถรวตฺถ ุ
        ทุติเย  มหาปริสานนฺติ  มหาปรวิาราน  อุรุเวลกสฺสโป  อคฺโคติ ทสฺเสติ ฯ  
อ ฺเส ฺหิ  เถราน  ก ฺจิ  กาล  มหาปริวารา  โหนฺติ  ก ฺจิ  กาล อปฺปา  อิมสฺส  
ปน  เถรสฺส  ทฺวีหิ  ภาติเกหิ สทฺธึ เอกสมณสหสฺส นิพทฺธปริวาโรว อโหส ิฯ  เตสุ 
เอเกกสฺมึ  เอเกก  ปพฺพาเชนฺเต  เทฺว  สมณสหสฺสานิ  โหนฺติ เทฺว เทฺว  ปพฺพาเชนฺเต  
(๓) ตีณิ สหสฺสานิ โหนฺติ ฯ  ตสฺมาโส มหาปริวาราน อคฺโค นาม  ชาโต ฯ  กสฺสโปติ 
ปนสฺส 
# ๑. ส.ี ย.ุ อนุปริยาติ  ฯ  ๒. ม. ยุ. ทสพเล ปกฺโกสนฺเต  ฯ  ๓. ม. ปพฺพาเชนฺเต  ฯ  
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โคตฺต ฯ  อุรุเวลาย  ปพฺพชิตตฺตา  อุรุเวลกสฺสโปติ ป ฺายิตฺถ ฯ        ตสฺส  ป ฺหากมฺเม 
อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อยป หิ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวตีนคเร กุลเคเห  ปฏิสนฺธ ึ คเหตฺวา วยปฺปตฺโต 
สตฺถุ ธมฺมกถ สุณนฺโต สตฺถาร เอก ภิกฺขุ มหาปริสาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา 
มยาป  อนาคเต เอวรูเปน  ภวิตุ  วฏฏตีติ  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส  มหาทาน  
ทตฺวา  ติจีวเรน อจฺฉาเทตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  มหาปริสาน  อคฺคฏาเน (๑) ปฏน 
อกาสิ ฯ สตฺถา อนนฺตราย  ทิสฺวา  อนาคเต  โคตมพุทฺธสฺส  สาสเน  มหาปริสาน  อคฺโค 
ภวิสฺสสีติ พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
        โสป  กลุปุตฺโต  ยาวชีว  กลฺยาณกมฺม  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิโต 
ทฺวานวุติกปฺปมตฺถเก  (๒) ปุสฺสพุทฺธสฺส (๓) เวมาติกกนิฏภาตา หุตฺวา นิพฺพตฺโต ปตา 
มหินฺทราชา  นาม.  อปเร  ปนสฺส  เทฺว  กนฏิภาตโร  อเหสุ   ฯ  เอว  เต  ตโย 
ภาตโร  วิสุ   วิสุ   านนฺตร  ลภึสุ ฯ  เต  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  กุปต  ปจฺจนฺต วูปสเมตฺวา 
ปตุ  สนฺติกา  วร  ลภิตฺวา  เตมาส  ทสพล  ปฏชิคฺคิสฺสามาติ วร คณฺหึสุ ฯ  อถ  เนส 
เอตทโหสิ  อเมฺหหิ  ทสพล  ปฏชิคฺคนฺเตหิ  อนุจฺฉวิก  กาตุ  วฏฏตีติ  เอก  อมจฺจ 
อุปฺปาทกฏาเน  เปตฺวา  เอก อายวยชานนก กตฺวา 
# ๑. ม. อคฺคภาวตฺถ  ฯ  ๒. ม. เทฺวนวุติกปฺปมตฺถเก  ฯ  ๓. ม. ผุสฺสพุทฺธสฺส  ฯ  
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เอก พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส  ปริเวสนกฏาเน  (๑)  เปตฺวา  อตฺตโน 
ทสสีลานิ สมาทาย  เตมาส  สิกฺขาปทานิ  รกฺขึสุ ฯ เต ตโย อมจฺจา เหฏา วุตฺตนเยเนว 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท พิมฺพิสารวิสาขรฏปาลา ชาตา ฯ 
        เต  ปน  ราชกุมารา  วุฏวสฺเส  ทสพเล  สหตฺถา  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสฆ 
ปจฺจยปูชาย  ปูเชตฺวา (๒) ยาวชีว  กลยฺาณกมฺม  กตฺวา  อมฺหาก ทสพลสฺส นพฺิพตฺติโต 
ปุเรตรเมว  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  อตฺตโน  โคตฺตวเสน ตโยป ชนา กสฺสปาเอว 
จ  นาม  ชาตา ฯ เต วยปฺปตฺตา ตโย เวเท อุคฺคณฺหึสุ ฯ เตสุ  เชฏกสฺส ป ฺจ 
มาณวกสตานิ  ปริวาโร  อโหสิ  มชฺฌมิสฺส  ตีณิ  กนิฏสฺส เทฺว ฯ เต อตฺตโน คนฺเถ 
สาร โอโลเกตฺวา  (๓)  ทฏิธมฺมิกเมว  ปสฺสึส ุ น  สมฺปรายิก ฯ  อถ  เนส 
เชฏภาตา  อตฺตโน  ปรวิาเรน  สทฺธึ  อุรุเวล  คนฺตฺวา  อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา 
อุรุเวลกสฺสโป  นาม  ชาโต มหาคงฺคานทีวสเก (๔) ปพฺพชิโต นทีกสฺสโป นาม ชาโต 
คยาสีเส ปพฺพชิโต คยากสฺสโป นาม ชาโต ฯ 
        เอวนฺเตสุ  อิสิปพฺพชชฺ  ปพฺพชิตฺวา  ตตฺถ วสนฺเตสุ พหุนฺน ทิวสาน อจฺจเยน 
อมฺหาก  โพธิสตฺโต มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิตฺวา 
# ๑. ส.ี ม. ปรเวสกฏาเน  ฯ  ๒. โปราณ. ปูชิตฺวาติป  ฯ  ๓. ม. โอโลเกนฺตา  ฯ 
# ๔. สี. ม. มหาคงฺคานทีวงฺเก  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 402 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๐๒ 
 
ปฏิลทฺธ (๑) สพฺพ ฺ ุตาโณ อนุกฺกเมน ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตฺวา  ป ฺจวคฺคิยตฺเถเร 
อรหตฺเต ปติฏาเปตฺวา  ยสทารกปฺปมุเข ป ฺจป ฺาสสหายเกป  วิเนตฺวา  สฏ ึ 
อรหนฺเต จรถ ภิกฺขเว จาริกนฺติ พหุชนหิตาย จาริก  เปเสตฺวา  ภทฺทวคฺคิเย  วิเนตฺวา  
อุรุเวลกสฺสปสฺส  เหตุ   ทสิฺวา  มยิ คเต  ตโย  ภาติกา  สปริวารา  อรหตฺต  ปาปุณิสฺสนฺตีติ  
ตฺวา  เอกโก  อทุติโย อุรุเวลกสฺสปสฺส  วสนฏาน  คนฺตฺวา  วสนตฺถาย  อคฺยาคาร  
ยาจิตฺวา ตตฺถ คต (๒) นาคทมน  อาทึ  กตฺวา  อฑฺฒุฑฺฒสหสฺเสหิ  ปาฏิหาริเยหิ  
อุรุเวลกสฺสป  สปริวาร วิเนตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ  ตสฺส  ปพฺพชิตภาว  ตฺวา  อิตเรป  เทฺว  
ภาตโร สปรวิารา อาคนฺตฺวา ปพฺพชึสุ สพฺเพป เอหิภิกฺขู อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา อเหสุ   ฯ 
        สตฺถา  ต  สมณสหสฺส  อาทาย  คยาสีส  คนฺตฺวา  ปฏ ิปาสาเณ  นิสินฺโน 
กถ นุ โข เอเตส ธมฺมเทสนา สปฺปายาติ โอโลเกนโฺต อิเม อคฺคึ ปริจรนฺตา ปพฺพชึสุ  (๓) 
อิเมส  ตโย  ภเว  อาทิตฺตาคารสทิเส  กตฺวา  ทสฺเสตุ   วฏฏตีติ อาทิตฺตปริยายสุตฺต  (๔) 
เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  สพฺเพว อรหตฺต ปตฺตา ฯ สตฺถา เตหิ  ปริวุโต  อนุปุพฺเพน 
พิมฺพิสารร ฺโ  ทินฺน  ปฏิ ฺ  ตฺวา (๕) ราชคหนคเร ลฏ ิวนุยฺยาน  อคมาสิ ฯ 
# ๑. ม. ปฏิวิทฺธ...  ฯ  ๒. ม. กต  ฯ  ๓. ม. วิจรึสุ  ฯ  ๔. วิ. มหา. ๔/๕๕/๖๒  ฯ 
# ๕. ส.ี ม. ทนิฺนปฏิ ฺตฺตา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๓ 
 
ราชา  ทสพลสฺส  อาคตภาว  สุตฺวา  ทฺวาทสนหุเตหิ พฺราหฺมณคหปติเกหิ สทฺธึ 
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ สตฺถา สพฺพาวนฺต  ปริส  โอโลเกตฺวา 
มหาชน อุรุเวลกสฺสปสฺส นิปจฺจการ กโรนฺต ทิสฺวา อิเม  มยฺห  วา  กสฺสปสฺส  วา  
มหนฺตภาว  น ชานนฺติ  สวิตกฺกา  จ  นาม เทสน สมฺปฏิจฺฉิตุ  น สกฺโกนฺตีติ จินฺเตตฺวา 
กสฺสป ตุยฺห อุปฏากาน วิตกฺก ฉินฺทาติ  เถรสฺส  ส ฺ  อทาสิ ฯ  เถโร  สตฺถุ  วจน 
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อุฏายาสนา สตฺถาร ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทิตฺวา ตาลปฺปมาณ อากาส 
อุปฺปติตฺวา อิทฺธิวิกุพฺพน ทสฺเสตฺวา  สตฺถา  เม  ภนฺเต  ภควา  สาวโกหมสฺมิ  สตฺถา  เม 
ภนฺเต ภควา สาวโกหมสฺมีติ  วตฺวา  โอรุยฺห  ทสพลสฺส  ปาเท  วนฺทิ  เอเตนุปาเยน  
สตฺตเม วาเร  สตฺตตาลปฺปมาณ  อากาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ทสพลสสฺ  ปาเท วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ  กาเล มหาชโน อย โลเก มหาสมโณติ สตฺถริ นิพฺพิตกฺโก ชาโต 
อถ (๑) สตฺถา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  ราชา เอกาทสนหุเตหิ 
พฺราหฺมณคหปติเกหิ สทฺธึ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิโต  เอก  นหุต  อุปาสกตฺต  ปฏิเวเทสิ ฯ 
เต หิ  อุรุเวลกสฺสปปริวารา  สหสฺสมตฺตา  ภิกฺขู  อตฺตโน  อาเสวนวเสน  (๒) จินฺเตสุ  
อมฺหาก ปพฺพชิตกิจฺจ  มตฺถก 
# ๑. ม. อถสสฺ  ฯ  ๒. ม. อาเสวนวเสน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๐๔ 
 
ปตฺต พหิ คนฺตฺวา กึ กริสฺสามาติ อุรุเวลกสฺสปตฺเถรเยว ปริวาเรตฺวา  วิจรึสุ ฯ  เตสุ 
เอเกกสฺมึ เอเกก นิสฺสิตก คณฺหนฺเต เทฺว สหสฺสานิ เทฺว  เทฺว  คณฺหนฺเต  ตีณิ  สหสฺสานิ 
โหนฺติ ฯ ตโต ปฏาย ยตฺตกา เตส นิสฺสิตกา ตตฺตเก  กเถตุ   วฏฏตีติ ฯ  อิทเมตฺถ  วตฺถุ ฯ 
อปรภาเค ปน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เถร มหาปริสาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        กาฬุทายิตฺเถรวตฺถ ุ
        ตติเย  กลุปฺปสาทกานนฺติ  กุล  ปสาเทนฺตาน ฯ  อย  หิ  เถโร อทิฏพุทฺธสฺเสว  (๑) 
สุทฺโธทนมหาราชสฺส  นิเวสน  ปสาเทสิ ตสฺมา กุลปฺปสาทกาน  อคฺโค นาม ชาโต ฯ 
ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อย  หิ  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวตีนคเร กุลเคเห นิพฺพตฺโต  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน สุณนฺโต 
สตฺถาร เอก ภิกฺขุ กุลปฺปสาทกาน อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  
านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  โส ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อมฺหาก  โพธิสตฺตสฺส 
มาตุ กุจฺฉิย  ปฏิสนฺธิคหณทิวเส กปลวตฺถุสฺมึเยว อมจฺจเคเห ปฏิสนฺธึ คณฺหิ 
# ๑. ม. อทฏิพุทธทสฺสนเยว  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๕ 
 
ชาตทิวเส โพธิสตฺเตนป  สทฺธึเยว  ชาโตติ  ต ทิวสเยว ต ทุกูลจุมฺพิฏเก (๑) 
นิปชฺชาเปตฺวา โพธิสตฺตสฺส  อุปฏานตฺถาย  นยึสุ ฯ  
        โพธิสตฺเตน  หิ  สทธฺึ โพธิรุกโฺข ราหุลมาตา จตสฺโส  นิธิกมฺุภิโย  อาโรหนิยหตฺถี  
กณฺโก (๒)  ฉนฺโน  กาฬทุายีติ  อิเม สตฺต เอกทิวเส ชาตตฺตา สตฺตสหชาตา (๓) 
นาม อเหสุ   ฯ 
        อถสฺส นาม คหณทิวเส สกลนาครสฺส อุทคฺคจิตฺตทิวเส  ชาโตติ  อุทายีเตฺวว  
นาม  อกสุ ฯ โถก  กาฬธาตุกตฺตา  ปน กาฬุทายี  นาม  ชาโต ฯ  โสป  โพธิสตฺเตน  สทฺธ ึ 
กุมารกีฬ  (๔) กีฬนฺโต  วุฑฺฒึ อคมาสิ ฯ โส  (๕) อปรภาเค  โพธิสตฺโต  มหาภินิกฺขมน  
นิกฺขมิตฺวา  อนุกฺกเมน  สพฺพ ฺ ุต ปตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  โลกานุคฺคห  กโรนฺโต 
ราชคห  อุปนิสฺสาย  วิหรติ ฯ ตสฺมึ  สมเย  สุทฺโธทนมหาราชา  สิทฺธตฺถกุมาโร  อภิสมฺโพธึ  
ปตฺวา  ราชคห อุปนิสฺสาย  เวฬุวเน  วิหรตีติ สุตฺวา ปุริสสหสฺสปริวาร เอก อมจฺจ ปุตฺต เม 
อิธ  อาเนหีติ  เปเสสิ ฯ  โส  สฏ ิโยชนมคฺค  คนฺตฺวา  ทสพลสสฺ  จตุปริสมชฺเฌ 
นิสีทิตฺวา  ธมฺมเทสนเวลาย  วิหาร  ปาวิสิ ฯ โส ติฏตุ ตาว ร ฺา ปหิตสาสนนฺติ 
ปริสปริยนฺเต   ิโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสน 
# ๑. ส.ี ทกุูลจุมฺพเฏ  ฯ  ม. ทุกลูจุมฺพฏเก  ฯ  ๒. สี. กนฺถโก  ฯ  ม. ย.ุ กณฺฑโก  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. สหชาตา  ฯ  ๔. ส.ี ยุ. กุมารกีฬก  ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๐๖ 
 
สุตฺวา  ยถา ิโตว  สทฺธึ ปรุิสสหสฺเสหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อถ เนส สตฺถา เอถ 
ภิกฺขโวติ หตฺถ ปสาเรสิ สพฺเพ ตขณ ฺเว อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  วสฺสสติกตฺเถรา 
วิย  อเหสุ   ฯ  อรหตฺต ปตฺตกาลโต  ปฏาย ปน  อริยา  นาม  มชฺฌตฺตาว  โหนฺตีติ 
ร ฺา  ปหิตสาสน  ทสพลสฺส  น  กเถสิ ฯ ราชา  เนว  ตโต  (๑)  อาคจฺฉติ  น  สาสน  
สุยฺยตีติ เอหิ ตาต ตฺว คจฺฉาติ เตเนว  นิยาเมน  อ ฺ  อมจฺจ  เปเสสิ ฯ  โสป  คนฺตฺวา 
ปุริมนเยเนว สทฺธึ ปริสาย อรหตฺต  ปตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  เอว  นวหิ  อมจฺเจหิ  สทฺธึ  
นว  ปุริสสหสฺสานิ เปเสสิ ฯ สพฺเพ อตฺตโน กิจฺจ นิฏาเปตฺวา ตุณฺหี อเหสุ   ฯ 
        อถ  ราชา  จินฺเตสิ  เอตฺตกา  นาม  (๒)  มยิ  สิเนหาภาเวน  ทสพลสฺส 
อิธาคมนตฺถาย น กิ ฺจิ กถยึสุ อ ฺโ (๓) คนฺตฺวาป ทสพล อาเนตุ  น สกฺขิสฺสติ ฯ (๔) 
มยฺห  โข  ปน  ปุตฺโต  อุทายี  ทสพเลน  สทฺธ ึ เอกวสฺโส  (๕)  สหปสุกีฬิโก  มย ิ
จสฺส  สิเนโห  อตฺถีติ  กาฬุทายึ  ปกโฺกสาเปตฺวา ตาต ปุริสสหสฺสปริวาโร คนฺตฺวา 
ทสพล  อาเนหีติ  อาห ฯ  ปม  คตา  ปุริสา  วิย  ปพฺพชิตุ   ลภนฺโต  อาเนสฺสามิ 
เทวาติ ฯ  ยงฺกิ ฺจิ  กตฺวา  มม  ปุตฺต  ทสฺเสหีติ ฯ  สาธุ  เทวาติ ร ฺโ  สาสน อาทาย  
# ๑. ส.ี ย.ุ คนโต  ฯ  ม. คโต  ฯ  ๒. ม. ยุ. ชนา  ฯ  ๓. ม. ย.ุ อ ฺเ  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ สกฺขิสฺสนฺติ  ฯ  ๕. สี. ม. ยุ. เอกวโย  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 407 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๐๗ 
 
ราชคห  คนตฺฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสนเวลาเยว  ปริสปริยนฺเต   ิโต ธมฺม สุตฺวา  สปริวาโร 
อรหตฺตผล  ปตฺวา  เอหิภิกฺขุภาเว  ปติฏาสิ ฯ ตโต จินฺเตสิ น ตาว  ทสพลสสฺ  กลุนคร 
คนฺตุ   เอส  กาโล  วสนฺตสมเย  (๑) ปปฺุผิเตสุ วนสณฺเฑสุ หริตติณส ฺฉนฺนาย  ปวิยา 
เอส  กาโล  ภวิสฺสตีติ  กาล  ปฏิมาเนนฺโต  ตสฺส กาลสฺส อาคตภาว ตฺวา 
                นาติสีต นาติอุณฺห   นาติทุพฺภิกฺขฉาตก 
                สทฺทลา หริตา ภูมิ   เอส กาโล มหามุนีติ 
สฏ ิมตฺตาหิ  คาถาหิ  ทสพลสฺส  กุลนครคมนตฺถาย มคฺควณฺณ วณฺเณสิ ฯ สตฺถา อุทายิ 
คมนวณฺณ  กเถสิ  กปลวตฺถุนคร  คนตฺุ  เอส กาโลติ วีสติสหสฺสภิกฺขุปริวาโร 
อตุริตคมเนน จาริก นิกขฺมิ ฯ 
        อุทายิตฺเถโร  สตฺถุ  นิกฺขมนภาว  ตฺวา  ปตุมหาราชสฺส  ส ฺ  ทาตุ วฏฏตีติ  
เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ร ฺโ  นิเวสเน  ปาตุรโหสิ ฯ  สุทฺโธทนมหาราชา เถร  ทิสฺวา 
ตุฏจิตฺโต  มหารเห  ปลลฺงฺเก  นิสีทาเปตฺวา  อตฺตโน  ปฏิยาทิตสฺส นานคฺครสโภชนสฺส 
ปตฺต  ปูเรตฺวา อทาสิ ฯ เถโร อุฏาย คมนากปฺป (๒) ทสฺเสติ ฯ นิสีทิตฺวา  อุปภุ ฺช  (๓) 
ตาตาติ ฯ สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ภุ ฺชสิฺสามิ มหาราชาติ ฯ กห  ปน  ตาต 
# ๑. ส.ี ม. วสนฺตสมเย  ฯ  ๒. สี. คมนาการ  ฯ  ๓. สี. ม. ย.ุ นิสทีิตฺวาว ภุ ฺช  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 408 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๐๘ 
 
สตฺถาติ ฯ  วีสติสหสฺสภิกฺขุปริวาโร  ตุมฺหาก  ทสฺสนตฺถาย  จาริก นิกฺขนฺโต 
มหาราชาติ ฯ  ตุเมฺห  อิม  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  ยาว  มม  ปตฺุโต อิม  นคร  
ปาปุณาติ  ตาวสฺส อิโตว ปณฺฑปาต หรถาติ ฯ เถโร ภตฺตกิจฺจ กตฺวา ทสพลสฺส 
อาหริตพฺพ  ภตฺต  คเหตฺวา  ธมฺมกถ  กเถตฺวา  ทสพลสฺส  อทสฺสเนเนว สกลราชนิเวสน  
สทฺธาปฏิลาภ  ลภาเปตฺวา  สพฺเพส  ปสฺสนฺตาน ฺเว  ปตฺต อากาเส วิสฺสชฺเชตฺวา 
สยป  เวหาส อพฺภุคฺคนฺตฺวา ปณฺฑปาต อาทาย สตฺถุ หตฺเถ เปสิ สตฺถา  ต  ปณฺฑปาต 
ปริภุ ฺชิ ฯ  เถโร  สฏ ิโยชนมคฺค  โยชนปรม  (๑) คจฺฉนฺตสฺส สตฺถุโน  ทิวเส  ทิวเส  
ราชเคหโต  ภตฺต  อาหริตฺวา อทาสิ ฯ เอว วตฺถุ  เวทิตพฺพ ฯ อถสฺส  (๒)  อปรภาเค  
สตฺถา  มยฺห  ปตุมหาราชสฺส  สกลนิเวสน ปสาเทสีติ เถร กุลปฺปสาทกาน อคฺคฏาเน 
เปสีติ ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. สฏ ิโยชนมคฺค  ฯ  ๒. ม. อถ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 409 

                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๔๐๙ 
                         
                        พากุลตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        จตุตฺเถ  อปฺปาพาธานนฺติ  นิราพาธาน ฯ  พากุโลติ  (๑)  ทฺวีสุ  กุเลส ุ
วฑฺฒิตตฺตา เอวลทฺธนาโม เถโร ฯ  ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปพฺุพีกถา  ฯ 
        อย  กริ  อตีเต  อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกอสงฺเขฺยยฺยมตฺถเก อโนมทสฺสิทสพลสฺส 
นิพฺพตฺติโต ปุเรตรเมว พฺราหฺมณกุเล ปฏิสนฺธึ  คณฺหิตฺวา  วย  อาคมฺม  อุคฺคหิตเวโท 
เวทตฺตเย สาร  อปสฺสนโฺต สมฺปรายิกตฺถ  คเวสิสฺสามีติ  [๒]ปพฺพตปาเท  อิสิปพฺพชฺช 
ปพฺพชิตฺวา ป ฺจอภิ ฺาอฏสมาปตฺติลาภี  หุตฺวา  ฌานกีฬติาย  (๓) วีตินาเมสิ ฯ ตสฺมึ 
สมเย อโนมทสฺสิ โพธิสตฺโต สพฺพ ฺ ุต (๔) ปตฺวา  อริยคณปริวุโต  จารกิ  จรติ ฯ  
ตาปโส  ตีณิ  รตนานิ  อุปปฺนฺนานีติ  กถ สุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม สุตฺวา 
เทสนาปริโยสาเน สรเณสุ ปติฏ ิโต อตฺตโน  าน  ปน  วิชหตุิ   นาสกฺขิ ฯ  โส  กาเลน  
กาล  สตฺถ ุ ทสฺสนาย  เจว คจฺฉติ ธมฺม ฺจ สุณาติ ฯ 
        อเถกสมฺึ  สมเย  ตถาคตสฺส  อุทรวาโต  อุปฺปชฺช ิฯ  ตาปโส  สตฺถ ุทสสฺนาย 
อาคโต  สตฺถา  คิลาโนติ  สุตฺวา  โก  ภนฺเต อาพาโธติ ฯ อุทรวาโตติ วุตฺเต อย  กาโล  
มยฺห  ปุ ฺ  
# ๑. ส.ี พกกฺโุลติ  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปพฺพตปาเทติ ทิสฺสติ  ฯ  ๓. ส.ี ฌานกีฬิกาย  ฯ 
# ๔. สี. สพฺพ ฺ ุตาณ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 410 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๑๐ 
 
กาตุนฺติ  ปพฺพตปาท  คนฺตฺวา  นานาวิธานิ เภสชฺชานิ สโมธาเนตฺวา  อิท  เภสชฺช  
สตฺถุ  อุปเนถาติ  อุปฏากตฺเถรสฺส  อทาสิ ฯ  สห เภสชฺชสฺส  อุปโยเคน  อุทรวาโต  
ปฏิปฺปสฺสมภิฺ ฯ  โส  สตฺถุ ผาสุกกาเล  คนฺตฺวา เอวมาห  ภนฺเต  ยทิท  มม  เภสชฺเชน 
ตถาคตสฺส ผาสุก ชาต ตสฺส เม นิสฺสนฺเทน นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตภเว  เกโสทุหนมตฺตป  
(๑)  สรีเร  พฺยาธิ  นาม  มา  โหตูติ ฯ อิทมสฺส ตสฺมึ อตฺตภาเว กลฺยาณกมฺม ฯ 
        โส  ตโต  จุโต  พฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺติตฺวา  เอก  อสงฺเขฺยยฺย  เทวมนุสเฺสสุ  
สสรนฺโต  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห  ปฏิสนฺธ ึ คเหตฺวา  สตฺถาร 
เอก  ภิกฺขุ  อปฺปาพาธาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต 
านนฺตร ปฏเสิ ฯ โส  ยาวตายุก  (๒)  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  
วิปสฺสิทสพลสฺส นิพฺพตฺติโต  ปุเรตรเมว  พนฺธุมตีนคเร  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต 
ปุริมนเยเนว อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา ฌานลาภี หุตฺวา ปพฺพตปาเท วสติ ฯ 
        วิปสฺสิโพธิสตฺโตป  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  อฏสฏ ิภิกฺขุสตสหสฺสปริวาโร 
พนฺธุมตีนคร  อุปนิสฺสาย  ปตุมหาราชสฺส  สงฺคห  กโรนฺโต  เขเม มิคทาเย วิหรติ ฯ 
อถาย  ตาปโส  ทสพลสฺส  โลเก  นิพฺพตฺตภาว ตฺวา อาคนฺตฺวา สตฺถุ ธมฺมกถ 
# ๑. ม. คทฺทหูนมตฺตมฺป  ฯ  กตฺถจิ. คุทุหนมตฺตมฺป  ฯ  ๒. สี. ยาวชีว  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 411 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๑ 
 
สุตฺวา  สรเณสุ  ปติฏาสิ  อตฺตโน  ปพฺพชฺช  ปชหิตุ   (๑)  นาสกฺขิ กาเลน กาล ปน สตฺถ ุ
อุปฏาน อาคจฺฉติ ฯ 
        อเถกสมฺึ  สมเย  เปตฺวา  สตฺถาร ฺเจว  เทฺว  อคฺคสาวเก จ หิมวติ ปุปฺผิตาน 
วิสรุกฺขาน  วาตสมฺผสฺเสน  ภิกฺขูน  (๒)  มตฺถกโรโค  นาม  อุทปาทิ ฯ  ตาปโส สตฺถ ุ
อุปฏาน  อาคโต  ภิกฺขู  สีส  ปารุปตฺวา  นิสินฺเน  (๓)  ทิสฺวา  กึ  ภนฺเต 
ภิกฺขุสฆสุ   อผาสุกนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  ภิกฺขูน  วิสปุปฺผโรโค  (๔)  อาวุโสติ ฯ ตาปโส 
จินฺเตสิ  อย  กาโล  มยฺห  ภิกฺขุสฆสฺส  กายเวยฺยาวฏิกกมฺม  (๕) กตฺวา ปุ ฺ 
นิพฺพตฺเตตุนฺติ  อตฺตโน  อานุภาเวน นานาวิธานิ เภสชฺชานิ สงฺกฑฺฒิตฺวา โยเชตฺวา 
อทาสิ ฯ สพฺพภิกฺขูน โรโค ตขณ ฺเว วูปสนฺโต ฯ (๖) 
        โส  ยาวตายุก  ตฺวา  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา เอกนวุติกปฺเป เทวมนุสฺเสสุ 
สสรนฺโต  กสฺสปพุทฺธกาเล  พาราณสิย  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  ฆราวาส วสนฺโต มยฺห 
วสนเคห  ทุพฺพล  ปจฺจนฺต  คนฺตฺวา  ทพฺพสมฺภาร  อาหริตฺวา เคห กริสฺสามีติ 
วฑฺฒกีหิ  สทฺธึ  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  เอก  ชณฺิณมหาวิหาร  ทิสฺวา  ติฏตุ 
ตาว  มยฺห  เคหกมฺม  น  ต  มยา  สทฺธ ึ คมิสฺสติ  
# ๑. ม. ชหิตุ  ฯ  ๒. ม. ยุ. เสสภิกฺขูน  ฯ  ๓. ส.ี ม. ยุ. สสีส ปารปุตฺวา นิปนฺเน  ฯ 
# ๔. สี. ม. ติณปุปฺผกโรโค  ฯ  ๕. ส.ี ยุ. กายเวยฺยาวฏิก  ฯ  ม. กายเวยฺยาวติกกมฺม  ฯ 
# ๖. ส.ี อุปสนฺโต  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 412 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๑๒ 
 
ยงฺกิ ฺจิ  กตฺวา ปน สทฺธึ คมนกมฺมเมว  ปุเรตร  กาตุ   วฏฏตีติ  เตเหว  วฑฺฒกีหิ 
ทพฺพสมฺภาร  คาหาเปตฺวา ตสฺมึ  วิหาเร อุโปสถาคาร  กาเรสิ โภชนสาล (๑) อคฺคิสาล  
ชนฺตาฆร กปปฺยกุฏึ รตฺติฏานทิวาฏาน   วจฺจกุฏึ  กาเรสิ  (๑)  ย  (๒)  ภิกฺขุสฆสฺส 
อุปโภคปริโภคเภสชฺช นาม สพฺพ ปฏยิาเทตฺวา เปสิ ฯ 
        โส  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อมฺหาก 
ทสพลสฺส  นิพฺพตฺติโต  ปุเรตรเมว  โกสมฺพิย  เสฏ ิเคเห  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  ตสฺส 
ปฏิสนฺธิคหณทิวสโต  ปฏาย  ต  เสฏ ิกุล  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺต  อโหสิ ฯ  อถสฺส 
มาตา  ปุตฺต  วิชายิตฺวา  จินฺเตสิ  อย  ทารโก ปุ ฺวา กตาภินีหาโร (๓) ยตฺตก 
กาล  อโรโค  ทีฆายุโก  หุตฺวา  ติฏติ ตตฺตก อมฺหาก สมฺปตฺติทายโก ภวิสฺสติ ฯ 
ชาตทิวเสเยว  จ  มหายมุนาย  นฺหาตทารกา  (๔)  นโิรคา  โหนฺตีติ  นฺหาปนตฺถาย 
น  เปเสสิ ฯ  ป ฺจเม  ทิวเส  สีส  (๕)  นฺหาเปตฺวา  นทีกีฬนตฺถาย  น  เปเสสีติ 
มชฺฌิมภาณกา ฯ  ตตฺถ  ธาติยา (๖) ทารก นิมุชชฺนุมมฺุชฺชนวเสน กีฬาเปนฺติยา เอโก 
มจฺโฉ ต  ทารก  ทิสฺวา  ภกฺโข  เม 
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ ทีฆจงฺกม ชนฺตาฆร กปฺปยกุฏึ วจฺจกุฏึ อาโรคฺยสาล กาเรสิ  ฯ 
# ๒. ม. ย.ุ ยงฺกิ ฺจิ  ฯ  ๓. ม. กตาธิกาโร  ฯ  ๔. สี. ย.ุ นฺหาปตา ทารกา  ฯ 
# ๕. กตฺถจิ. สสีส  ฯ  ๖. กตฺถจิ. ธาติโย  ฯ  ๗. กตฺถจิ. กฬีาเปนฺติโย  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 413 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๓ 
 
อยนฺติ  ม ฺมาโน  มุข  วิวริตฺวา  อุปคโต ฯ  ธาติโย  ทารก  ฉฑฺเฑตฺวา  ปลาตา  
มจฺโฉ  ต  คิล ิฯ ปุ ฺวา  สตฺโต  ทุกฺข  น  ปาปุณิ  สยนคพฺภ  ปวิสิตฺวา  นิสินฺโน (๑) 
วิย โหติ ฯ  มจฺโฉ ทารกสฺส เตเชน  ตตฺตกปาล  (๒)  คิลิตฺวา  ฑยหฺมาโน วิย เวเคน 
ตึสโยชน คนฺตฺวา พาราณสินครวาสิโน มจฺฉพนฺธสฺส  ชาล  ปาวิสิ ฯ  มหามจฺฉา  นาม 
ชาเลน พนฺธา (๓) มาริยมานาว มรนฺติ อย  ปน  ทารกสฺส  เตเชน ชาลโต นีหฏมตฺโตว 
มโต ฯ มจฺฉพนฺธา มตมจฺฉ (๔) ลภิตฺวา ผาเลตฺวา  วิกฺกิณนฺติ  ต  ปน  ทารกสฺส  อานุภาเวน 
อผาเลตฺวา สกลเมว กาเชน หริตฺวา สหสฺเสนิม เทมาติ วทนฺตา นคเร วิจรึสุ โกจิ 
น คณฺหีติ ฯ (๕) 
        ตสฺมึป (๖) นคเร อสีติโกฏิวิภว (๗) เสฏ ิกุล อตฺถิ ตสฺส ทวฺารมูล ปตฺวา กึ 
คเหตฺวา  เทถาติ  วุตฺตา  กหาปณนฺติ  อาหสุ ฯ  เตหิ  กหาปณ  ทตฺวา  คหิโต ฯ 
เสฏ ิภริยาป อ ฺเสุ ทิวเสสุ มจฺเฉน กีฬายติ (๘) ตทิวส ปน มจฺฉ ผลเก เปตฺวา 
สยเมว  ผาเลสิ ฯ  มจฺฉ  นาม  กุจฺฉิโต  ผาเลนฺติ  สา  ปน  ปฏ ิโต  ผาเลนฺตี 
มจฺฉกุจฺฉิย สุวณฺณวณฺณ ทารก ทิสฺวา 
# ๑. ส.ี นิปนโฺน  ฯ  ๒. ส.ี ตตฺตถาล  ฯ  ม. ตตฺตผาล  ฯ  ๓. สี. ม. ยุ. พทฺธา  ฯ 
# ๔. ม. มหามจฺฉ  ฯ  ๕. ม. คณฺหาติ  ฯ  ๖. ม. ตสฺมึ ปน  ฯ  ๗. สี. ม. อปุตฺตก 
อสีติโกฏิวิภว  ฯ  ๘. ส.ี ม. ย.ุ มจฺเฉ น เกฬายติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๑๔ 
 
มจฺฉกุจฺฉิย เม ปุตฺโต ลทโฺธติ นทน (๑) นทิตฺวา  ทารก  อาทาย  สามิกสฺส สนฺติก 
อคมาสิ ฯ เสฏ ี ตาวเทว เภริ ฺจาราเปตฺวา (๒) ทารก  อาทาย  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  
มจฺฉกุจฺฉิย  เม  เทว ลทโฺธ  ทารโก  ก ึกโรมาติ อาห ฯ ปุ ฺวา เอส โย มจฺฉกุจฺฉิย 
อโรโค วสิ ปาเลหิ  นนฺติ ฯ 
        อสฺโสสิ  โข  อิตร  กลุ พาราณสิย กิร เอก เสฏ ิกุล มจฺฉกุจฺฉิย ทารก 
ลภตีติ ฯ  เต  ตตฺถ  อคมสุ ฯ  อถสฺส  มาตา  ทารก อลงฺกริตฺวา กีฬาปยมาน ทิสฺวา 
มนาโป  วตาย  ทารโกติ  ปุจฺฉิตฺวา  ต  ปวุตฺตึ  (๓)  อาจิกฺขิ ฯ  อิตรา  มยฺห 
ปุตฺโตติ  อาห ฯ  กห  ปน  ลทฺโธติ ฯ  มจฺฉกุจฺฉิยนฺติ ฯ  น  ตุยหฺ  ปุตฺโต มยหฺ 
ปุตฺโตติ ฯ  กถนฺเต ลทฺโธติ ฯ มยา ทสมาเส กุจฺฉิยา ธาริโต อถ น นทิยา กีฬาปยมาน 
มจฺโฉ  คิลีติ ฯ  ตุยฺห  ปุตฺโต  อ ฺเน  มจฺเฉน  คิลิโต  ภวิสฺสติ  อย  ปน มยา 
มจฺฉกุจฺฉิย  ลทฺโธติ  อุโภป  ราชกุล  อคมสุ ฯ  ราชา อาห อย ทสมาเส กุจฺฉิยา 
ธาริตตฺตา  อมาตา  กาตุ   น  สกฺกา  มจฺฉ คณฺหนฺตาป วิกฺกยกยาทีนิ (๔) พหิ กตฺวา 
คณฺหนฺตา  นาม  นตฺถิ  (๕)  มจฺฉกุจฺฉิย ลทฺธตฺตา อยป อมาตา กาตุ  น สกกฺาติ (๖) 
ทารโก  อุภินฺนป  กลุาน  ทายาโท  โหตูติ  อาห  ฯ 
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ นาท  ฯ  ๒. ม. เภรึ จราเปตฺวา  ฯ  ๓. ม. ย.ุ คเหตฺวา ปกตึ  ฯ 
# ๔. สี. ม. ย.ุ วกฺกยกนาทนีิ  ฯ  ๕. ม. นตฺถีติ  ฯ  ๖. ม. น สกฺกา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๕ 
 
ตโต  ปฏาย  เทฺวป กลุานิ อติวิย  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตานิ  อเหสุ   ฯ  ตสฺส ทฺวีหิ 
กุเลหิ วฑฺฒิตตฺตา พากุลกุมาโรติ นาม กรึสุ ฯ   
        ตสฺส  วิ ฺ ุต  ปตฺตสฺส  ทฺวีสุป  นคเรสุ  ตโย  ตโย  ปาสาเท  กาเรตฺวา 
นาฏกานิ  ปจฺจุปฏเปสุ ฯ  เอเกกสฺมึ นคเร จตฺตาโร จตฺตาโร มาเส วสติ เอเกกสฺมึ 
นคเร  จตฺตาโร  มาเส  วุฏสฺส  สงฺฆาฏนาวาสุ  มณฺฑป  กาเรตฺวา  ตตฺถ  น สทฺธ ึ
นาฏเกหิ  อาโรเปนฺติ ฯ  โส  สมฺปตฺตึ  อนุภวมาโน  จตูหิ มาเสหิ อิตร นคร คจฺฉติ ฯ 
ต  นครวาสินาฏกา  ทฺวีหิ  มาเสหิ อุปฑฺฒมคฺค อาคโต ภวิสฺสตีติ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา 
ต  ปริวาเรตฺวา  ทฺวีหิ  มาเสหิ  อตฺตโน  นคร  เนนฺติ อิตรา นาฏกา นิวตฺติตฺวา 
อตฺตโน  นครเมว  คจฺฉนฺติ ฯ  ตตฺถ  จตฺตาโร  มาเส  วสิตฺวา  เตเนว นิยาเมน ปุน 
อิตร นคร คจฺฉติ ฯ เอวมสฺส สมฺปตฺตึ อนุภวนฺตสฺส อสีติ วสฺสานิ ปริปุณฺณานิ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก 
อนุกฺกเมน  จาริก  จรมาโน  โกสมฺพึ  ปาปุณิ  พาราณสินฺติ  มชฌฺิมภาณกา ฯ 
พากุลเสฏ ีป  โข  ทสพโล  อาคโตติ  สุตฺวา  พหุ    คนฺธมาล อาทาย สตฺถุ สนฺติก 
คนฺตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิ ฯ โส สตฺตาหเมว ปุถุชชฺโน หุตฺวา 
อฏเม  อรุเณ  สห  ปฏสิมฺภิทาหิ  อรหตฺต   
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๑๖ 
 
ปาปุณิ ฯ อถสฺส ทฺวีสุ นคเรสุ คิหิกาเล ปริจิตมาตุคามา  (๑)  อตฺตโน  กุลฆรานิ  
คนฺตฺวา  ตตฺเถว วสมานา  จีวรานิ กตฺวา  ปหิณึสุ ฯ  เถโร  เอก อฑฺฒมาส 
โกสมฺพิวาสิเกหิ ปหิต จีวร ปริภุ ฺชติ อฑฺฒมาส พาราณสิวาสิเกหีติ ฯ  เอเตเนว  
นิยาเมน  จ  ทฺวีสุ  นคเรสุ  ย  ย  อุตฺตม  ต ต  เถรสฺเสว  อาหริสฺสนฺติ ฯ  (๒) เถรสฺส 
อสีติ วสฺสานิ  อคารมชฺเฌ วสนฺตสฺส ทวีฺหิ กุเลหิ  (๓)  คนฺธปณฺฑ  คเหตฺวา 
อุปสิงฺฆนมตฺตป กาล น โกจิ อาพาโธ นาม อโหสิ ฯ อสีติเม  วสฺเส  สุเขเนว  ปพฺพชชฺ 
อุปคโต ฯ ปพฺพชิตสฺสาปสฺส อปฺปมตฺตโกป อาพาโธ วา  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  เวกลฺล  วา  
นาโหสิ ฯ  โส  ปจฺฉิมกาเล ปรินิพฺพานสมเยป ปุราณคิหิสหายกสฺส  อเจลกสฺส  (๔)  
อตฺตโน  กายิกเจตสิกสุขทีปนวเสเนว  สกล พากุลสุตฺต  (๕)  กเถตฺวา  อนุปาทิเสสาย  
นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ  เอว อตฺถุปฺปตฺติ  สมฏุ ิตา ฯ  (๖)  สตฺถา ปน เถรสฺส 
ธรมานกาเลเยว เถเร ยถาปฏิปาฏิยา านนฺตเร ปยนฺโต พากุลตฺเถร อิมสฺมึ สาสเน 
อปฺปาพาธาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. ม. ปริจาริกมาตุคามา  ฯ  ๒. ส.ี อาหริยฺยนฺติ  ฯ  ม. อาหริยติ  ฯ  ยุ. อาหริยฺยติ  ฯ 
# ๓. ส.ี ม. ทวีฺหงฺคุเลหิ  ฯ  ๔. ส.ี ม. ยุ. อเจลกสฺสปสฺส  ฯ  ๕. ม. อุ. ๑๔/๓๘๐/๒๕๕  ฯ 
# ๖. ส.ี ยุ. วตฺถุ สมุฏ ิต  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๔๑๗ 
 
                        โสภิตตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        ป ฺจเม  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรนฺตานนฺติ  ปุพฺเพนิวุฏขนฺธสนฺตาน 
อนุสฺสรณสมตฺถาน  โสภิตตฺเถโร  อคฺโคติ  ทสฺเสติ ฯ  โส  กิร  ปุพฺเพนิวาส 
อนุปฏิปาฏิยา  อนุสฺสรมาโน  ป ฺจ  กปฺปสตานิ  อส ฺ ีภเว  (๑) อจิตฺตกปฏิสนฺธึ 
นยโต อคฺคเหสิ  อากาเส  ปท  ทสฺเสนฺโต  วิย ฯ  ตสฺมา ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺตาน 
อคฺโค นาม ชาโต ฯ  ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปพฺุพีกถา  ฯ 
        อย  กริ (๒) ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวตีนคเร กุลเคเห  ปฏสินฺธึ  คณฺหิตฺวา  
วยปฺปตฺโต สตฺถุ  ธมฺมเทสน สุณนฺโต สตฺถาร เอก ภิกฺขุ  ปุพฺเพนิวาสาณลาภีน  
(๓) ภิกฺขูน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา อธิการกมฺม กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  โส 
ยาวชีว กุสล  กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย 
พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติ โสภิโตติสฺส นาม อกสุ ฯ 
        โส  อปเรน  สมเยน  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปฏลิทฺธสทโฺธ  ปพฺพชิตฺวา 
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  ปุพฺเพนิวาสาเณ  จิณฺณวสี  อโหส ิฯ  โส 
อนุปฏิปาฏิยา  อตฺตโน นพฺิพตฺตฏาน อนุสฺสรนฺโต ยาว อส ฺ ีภเว อจิตฺตกปฏิสนฺธ ิ
ตาว  ปฏิสนธฺึ  อทฺทส ฯ  ตโต  ปร  อนนฺตเร  (๔)  ป ฺจกปฺปสตานิ 
# ๑. ม. ย.ุ อส ฺ ิภเว  ฯ  ๒. ส.ี อยมฺป หิ  ฯ  ม. อยมฺป กิร  ฯ  ๓. ส.ี ปุพฺเพนิวาส- 
าณปฏิลาภีน  ฯ  ๔. ม. อนฺตเร  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๑๘ 
 
ปวุตฺตึ  อทิสฺวา อวสาเน  จุตึ  ทิสฺวา  ก ึ นาเมตนฺติ  อาวชฺชมาโน  นยวเสน  
อส ฺ ีภเว  (๑) ภวิสฺสตีติ  นิฏ  อคมาสิ ฯ  สตฺถา  อิม  การณ  อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  เถร 
ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺตาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        อุปาลิตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        ฉฏเ  วินยธราน  ยททิ  อุปาลีติ  วินยธราน  ภิกขฺูน อุปาลิตฺเถโร อคฺโคติ 
ทสฺเสติ ฯ  เถโร  กิร  ตถาคตสฺเสว  สนฺติเก  กมฺมฏาน คเหตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตถาคตสฺเสว  สนฺติเก  วินยปฏก  อุคฺคณฺหิตฺวา ภารุกจฺฉกวตฺถุ  (๒) 
อชฺชุกวตฺถุ   (๓)  กุมารกสฺสปวตฺถุนฺติ  อิมานิ  ตีณิ วตฺถูนิ สพฺพ ฺ ุตาเณน สทฺธ ึ
สสนฺเทตฺวา กเถสิ ฯ ตสฺมา วินยธราน อคฺโค นาม ชาโต ฯ ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  
อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อย  กริ ปทุมุตฺตรพุทธกาเล  หสวติย กุลฆเร  นิพฺพตฺโต เอกทิวส สตฺถุ ธมฺมกถ 
สุณนฺโต สตฺถาร เอก ภิกฺขุ วินยธราน อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม 
กตฺวา ต านนฺตร ปฏเสิ ฯ โส ยาวชีว กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ 
พุทฺธุปฺปาเท กปฺปกเคเห ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ  ฯ 
# ๑. ส.ี ม. อส ฺ ิภโว  ฯ  ๒. สี. ภรุกจฺฉกวตฺถุ  ฯ  วิ. มหาวิ. ๑/๗๑/๗๒  ฯ 
# ๓. วิ. มหาวิ. ๑/๑๗๒/๑๒๔  ฯ  ๔. ม. ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล กิเรส  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๑๙ 
 
อุปาลิทารโกติสฺส นาม อกสุ ฯ โส วยปฺปตฺโต ฉนฺน ขตฺติยาน ปสาธโก หุตฺวา 
ตถาคเต  อนุปยอมฺพวเน  วิหรนฺเต  ปพฺพชฺชตฺถาย  นิกฺขมนฺเตหิ  ฉหิ ขตฺติเยหิ 
สทฺธึ นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิ ฯ  ตสฺส ปพฺพชฺชาย วิธาน ปาลิย (๑) อาคตเมว ฯ 
        โส  ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปนฺโน  สตฺถาร  กมฺมฏาน  กถาเปตฺวา  มยฺห  ภนฺเต 
อร ฺเ  วาส  อนุชานาถาติ  อาห ฯ  ภิกฺขุ  ตว  อร ฺเ  วสนฺตสฺส  เอกเมว  ธุร 
วฑฺฒิสฺสติ  อมฺหาก  ปน  สนฺติเก  วสนฺตสฺส  วาสธุร ฺจ  (๒)  คนฺถธุร ฺจ 
ปริปูเรสฺสตีติ ฯ  เถโร  สตฺถุ  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต 
นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  สกล  วินยปฏก  อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ โส 
อปรภาเค  เหฏา  วุตฺตานิ  ตีณิ วตฺถนูิ วินิจฺฉินิ สตฺถา เอเกกสฺมึ วินิจฺฉิเต 
สาธุการ  กตฺวา  ตโย  วินิจฺฉิเต  อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา เถร วินยธราน อคฺคฏาเน 
เปสีติ ฯ  
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๑๗๒/๑๒๔  ฯ  ๒. ม. วิปสฺสนาธุร ฺจ  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๔๒๐ 
 
                        นนฺทกตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        สตฺตเม  (๑) ภิกฺขุโนวาทกานนฺติ  ภิกฺขุนี  โอวาทกาน ฯ  (๑)  อย ฺหิ  เถโร 
ธมฺมกถ  กเถนฺโต  เอกสโมธาเน  ป ฺจภิกฺขุนีสตานิ  อรหตฺต  ปาเปสิ ฯ  ตสฺมา 
ภิกฺขุโนวาทกาน อคฺโค นาม ชาโต ฯ  ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อย ฺหิ  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวตีนคเร กุลเคเห  (๒)  นิพฺพตฺโต  สตฺถุ  
ธมฺมกถ  (๓) สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  ภิกฺขุโนวาทกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต 
ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา ต  านนฺตร ปฏเสิ ฯ  โส  ยาวชีว  กสุล  กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ 
สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย  กลุเคเห  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  วยปฺปตฺโต  สตฺถ ุ
ธมฺมเทสน  สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต 
ปาปุณิ (๔) ปุพฺเพนิวาสาเณ  จิณฺณวสี  อโหสิ ฯ  โส จตูสุ ปริสาสุ สมฺปตฺตาสุ สพฺเพสเยว 
มน คเหตฺวา  กเถตุ   สกโฺกตีติ ธมฺมกถกินนฺทโก นาม ชาโต ฯ ตถาคโตป โข โรหิณีนทตีีเร 
(๕) จุมฺพิฏกุลเคหา  (๖)  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิตาน ป ฺจนฺน สากิยกุมารสตาน อนภิรติยา 
อุปฺปนฺนาย  เต  ภิกฺขู  อาทาย  กุณาลทห 
# ๑. ม. ภิกฺขุโนวาทกาน ยทิท นนฺทโกติ  ฯ  ๒. สี. กุลฆเร  ฯ  ๓. ม. ธมฺมเทสน  ฯ 
# ๔. สี. ปาปุณิตฺวา  ฯ  ๕. กตฺถจิ. โรหณีนทีตีเร  ฯ  ๖. ม. จุมฺพฏกกลเห  ฯ 
กตฺถจิ. จุมฺพฏกลหโต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๑ 
 
คนฺตฺวา  กุณาลชาตกกถาย  (๑)  เนส  สวิคฺคมานสภาว  (๒) ตฺวา จตุสจฺจกถ 
 กเถตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปสิ ฯ อปรภาเค  มหาสมยสุตฺต  (๓)  กเถตฺวา  
อคฺคผล  อรหตฺต  ปาเปสิ ฯ เตส เถราน ปุราณทุติยิกา อเมฺหทานิ  อิธ  ก ึ กรสิฺสามาติ 
วตฺวา  สพฺพาว  เอกจิตฺตา  หุตฺวา มหาปชาปตึ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจึสุ ฯ  ตาป 
ป ฺจสตา  เถริยา  สนฺติเก  ปพฺพชฺช ฺจ อุปสมฺปท ฺจ  ลภึสุ ฯ  อตีตานนฺตราย  ปน  
ชาติยา  สพฺพาว  ตา  นนฺทกตฺเถรสฺส ราชตฺตภาเว (๔)  ิตสฺส ปาทปริจาริกา อเหสุ   ฯ 
        เตน  สมเยน  สตฺถา  ภิกฺขู  ภิกฺขุนโิย  โอวทนตฺูติ  อาห ฯ  เถโร  อตฺตโน 
วาเร  สมฺปตฺเต  ตาส  ปุริมภเว  อตฺตโน  ปาทปริจาริกภาว  ตฺวา  จินฺเตสิ  ม 
อิมสฺส  ภิกฺขุนีสฆสฺส  มชฺเฌ  นิสินฺน  อุปมาโย  จ  การณาทีนิ  จ  อาหริตฺวา 
ธมฺม  กถยมาน ทิสฺวา อ ฺโ ปุพฺเพนิวาสาณลาภี ภิกฺขุ (๕) อิม การณ โอโลเกตฺวา 
อายสฺมา นนฺทโก ยาวชชฺทิวสา โอโรเธ น วิสฺสชฺเชติ โสภตายสฺมา โอโรธปริวุโตติ 
วตฺตพฺพ  ม ฺเยฺยาติ ฯ  ตสฺมา สย อคนฺตฺวา อ ฺ ภิกฺขุ เปเสสิ ฯ ตา ปน ป ฺจสตา 
ภิกฺขุนโิย  เถรสฺส  โอวาท  ปจฺจาสึสนฺติ ฯ  อิมินา  การเณน 
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๒๙๖/๑๐๖  ฯ  ๒. ม. ยุ. สวิคฺคภาว  ฯ  ๓. ที. มหา. ๑๐/๒๓๕/๒๘๗  ฯ 
# ๔. ม. ราชปุตฺตภาเว  ฯ  ๕. ส.ี ม. ปพฺุเพนิวาสาณลาภี ภิกฺขุ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๒๒ 
 
ภควา  อตฺตโน วาเร สมฺปตฺเต  อ ฺ  อเปเสตฺวา  สยเมว คนฺตฺวา ภิกฺขุนีสฆ 
โอวทาหีติ เถร อาห ฯ โส สตฺถุ  กถ ปฏิพาหิตุ  อสกฺโกนฺโต อตฺตโน วาเร สมฺปตฺเต 
จาตุทฺทเส ภิกฺขุนีสเฆ (๑) โอวาท  ทตฺวา  สพฺพาว  ตา  ภิกฺขุนิโย  สฬายตนปฏิมณฺฑิตาย 
ธมฺมเทสนาย  (๒) โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปสิ ฯ 
        ตา  ภิกขฺุนิโย  เถรสฺส  ธมฺมเทสนาย  อตฺตมนา  หุตฺวา  สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา 
อตฺตโน  ปฏวิิทฺธคุณ  อาโรเจสุ ฯ  สตฺถา  กสฺม ึ น ุ โข  ธมฺม  เทเสนฺเต  อิมา 
ภิกฺขุนิโย  อุปริมคฺคผลานิ  ปาปุเณยฺยุนฺติ  อาวชฺเชนฺโต ปุน เอต  นนฺทกสฺส 
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ป ฺจสตาป  เอตา  อรหตฺต ปาปุณิสฺสนฺตีติ ทิสฺวา ปุนทิวเสป 
เถรสฺเสว  สนฺติเก  (๓)  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  เปเสสิ ฯ ตา ปุนทิวเส ธมฺม สุตฺวา สพฺพาว 
อรหตฺต ปตฺตา ฯ ตทิวส ภควา ตาส ภิกฺขุนีน อตฺตโน สนฺติก อาคตกาเล ธมฺมเทสนาย 
สผลภาว  ตฺวา  หิยฺโย  นนฺทกสฺส  ธมฺมเทสนา จาตุทฺทสิย จนฺทสทิสี อโหสิ อชฺช 
ปนฺนรสิย  จนฺทสทิสีติ  วตฺวา  ตเทว  การณ  อตฺถปฺุปตฺตึ  กตฺวา  เถร 
ภิกฺขุโนวาทกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. ส.ี ม. ภิกฺขุนีสงฺฆสฺส  ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๗๖๖-๖๘/๔๘๖  ฯ  ๓. ม. ย.ุ สนติฺก  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๔๒๓ 
 
                        นนฺทตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        อฏเม อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารานนฺติ ฉสุ อินฺทฺริเยสุ ปทหิตทฺวาราน นนฺทตฺเถโร 
อคฺโคติ  ทสฺเสติ ฯ  กิ ฺจาป  หิ  สตฺถ ุ สาวกา  อคุตฺตทฺวารา  นาม นตฺถิ  นนทฺตฺเถโร  
ปน  ทสส ุ ทสิาสุ  ย  ย  ทสิ  โอโลเกตุกาโม  โหติ  น  ต สติสมฺปช ฺวเสน (๑) 
อปริจฺฉินฺทิตฺวา โอโลเกติ ฯ ตสฺมา อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาราน อคฺโต นาม ชาโต ฯ ตสฺส 
ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อยป  ห ิ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย  กุลเคเห  ปฏิสนฺธ ึ คเหตฺวา  วยปฺปตฺโต 
สตฺถุ  สนฺติเก ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถาร เอก  ภิกฺขุ  อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาราน อคฺคฏาเน 
เปนฺต ทิสฺวา อธิการกมฺม กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  โส  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา 
เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต กปลวตฺถุปุเร  มหาปชาปติโคตมิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนธฺึ คณฺหิ ฯ 
อถสฺส นามคหณทิวเส าติสงฺฆ นนฺทยนฺโต โตเสนฺโต ชาโตติ นนฺทกุมาโรเตฺวว 
นาม อกสุ ฯ 
        มหาสตฺโตป  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  (๒) โลกานคฺุคห 
กโรนฺโต ราชคหโต  กปลวตฺถุปุร  คนฺตฺวา  ปมทสฺสเนเนว  ปตร โสตาปตฺติผเล 
ปติฏาเปสิ ฯ ปุนทิวเส 
# ๑. ม. ย.ุ จตุสมฺปช ฺวเสน  ฯ  ๒. ม. ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  ฯ  ย.ุ ปวตฺตวรธมฺมจกฺโก  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๒๔ 
 
ปตุ  นิเวสน  คนฺตฺวา  ราหุลมาตาย  โอวาท  ทตฺวา  เสสชนสฺสาป ธมฺม กเถสิ ฯ  
ปุนทิวเส  นนฺทกุมารสฺส  อภิเสกเคหปฺปเวสนอาวาหมงฺคเลสุ วตฺตมาเนสุ ตสฺส 
นิเวสน  คนฺตฺวา  กุมาร  ปตฺต  คาหาเปตฺวา  ปพฺพาเชตุ  (๑) วิหาราภิมุโข ปายาสิ ฯ 
นนฺทกุมาร  อภิเสกมงฺคล  น  ตถา  ปเฬสิ ฯ ปตฺต อาทาย คมนกาเล ปน ชนปทกลฺยาณี 
อุปริปาสาทวรคตา  สีหป ฺชร  อุคฺฆาเฏตฺวา  ตุวฏ โข อยฺยปตฺุต อาคจฺเฉยฺยาสีติ 
ย  วาจ  นิจฺฉาเรสิ ฯ  ต  สตฺุวา  เคหสิตฉนฺทราควเสน โอโลเกนฺโต จ ปเนส สตฺถร ิ
คารเวน  ยถารุจิยา  นิมิตฺต  คเหตุ   นาสกฺขิ  เตนสฺส  จิตฺตสนฺตาโป อโหสิ ฯ  อถ  น  
อิมสฺมึ  าเน  นิวตฺเตสฺสติ  อิมสฺมึ  าเน  นิวตฺเตสฺสตีติ จินฺติตเมว  (๒)  สตฺถา  วิหาร 
เนตฺวา  ปพฺพาเชสิ ฯ  ปพฺพชิโตป  (๓)  ปฏิพาหิตุ  อสกฺโกนฺโต  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ 
ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย ปน ชนปทกลฺยาณิยา วุตฺตวจนเมว สรติ ฯ  อถสฺส  สา  
อาคนฺตฺวา  อวิทูเร   ิตา วิย อโหสิ ฯ โส อนภิรติยา ปฬิโต โถก าน  คจฺฉติ  ตสฺส  
คุมฺพ  วา คจฺฉ วา อติกฺกมนฺตสฺเสว ทสพโล ปรุโต  ิตโก วิย โหติ ฯ โส  อคฺคิมฺหิ  
ปกฺขิตฺต  กุกกฺุฏปตฺต  วิย  ปฏินิวตฺติตฺวา  อตฺตโน วสนฏานเมว ปาวิสิ ฯ (๔) 
# ๑. กตฺถจิ. ปพฺพชาเปตุ  ฯ  ๒. ส.ี ม. ยุ. จินฺเตนตเมว  ฯ  ๓. สี. ปพฺพชนเตป  ฯ 
# ๔. ม. ปวิสติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๕ 
 
        สตฺถา  จินฺเตสิ  นนฺโท  อติวิย  ปมตฺโต  วิหรติ  อนภิรตึ  วูปสเมตุ   น 
สกฺโกติ  เอตสฺส  จิตฺตนิพฺพาปน  กาตุ   วฏฏตีติ ฯ  ตโต  น  อาห  เอหิ  นนฺท 
เทวจาริก คมิสฺสามาติ ฯ  ภควา กถาห อิทฺธิมนฺเตหิ คนฺตพฺพฏาน คมิสฺสามีติ ฯ 
ตฺว  เกวล  คมนจิตฺต  อุปฺปาเทหิ คนฺตฺวา ปสฺสิสฺสสีติ ฯ โส ทสพลสฺส อานุภาเวน 
ตถาคเตน  สทฺธึเยว  เทวจาริก  คนฺตฺวา  สกฺกสฺส  เทวร ฺโ  นิเวสน โอโลเกตฺวา 
ป ฺจ  อจฺฉราสตานิ  อทฺทส ฯ  สตฺถา  นนฺทตฺเถร  สุภนิมิตฺตวเสน  ตา  โอโลเกนฺต 
ทิสฺวา  นนฺท  อิมา  นุ  โข  อจฺฉรา  มนาปา  อถ  ชนปทกลฺยาณีติ  ปุจฺฉิ ฯ 
ภนฺเต  ชนปทกลฺยาณี  อิมา  อจฺฉรา  อุปนิธาย  (๑) กณฺณนาสจฺฉินฺนกา  มกกฺฏี  วิย 
(๑) ขายตีติ ฯ  นนฺท  เอวรปูา  อจฺฉรา  สมณธมฺม  กโรนฺตาน  น  ทุลฺลภาติ ฯ  สเจ 
เม  ภนฺเต  ภควา  ปาฏิโภโค  โหติ  อห  สมณธมฺม กริสฺสามีติ ฯ วิสฺสฏโ (๒) ตฺว 
นนฺท  สมณธมฺม  กร (๓)  สเจ  เต  สปฺปฏิสนฺธิกาลกิริยา (๔) ภวิสฺสติ  อห  เอตาส 
ปฏิลาภตฺถาย  ปาฏิโภโคติ ฯ 
        อิติ  สตฺถา  ยถารุจิยา  เทวจาริก  จริตฺวา เชตวนเมว  ปจฺจาคจฺฉิ ฯ ตโต  ปฏาย 
นนฺทตฺเถโร  อจฺฉราน  เหตุ  รตฺติทิวส 
# ๑. ส.ี กณฺณนาสจฺฉินฺนา กาณมกฺกฏี วิย  ฯ  ๒. สี. ม. ย.ุ วิสสฺตฺโถ  ฯ  ๓. ม. กโรหิ  ฯ 
# ๔. ม. สปปฺฏิสนฺธิกา กาลกิริยา ภวิสฺสติ  ฯ  กตฺถจิ. อปฺปฏิสนฺธิกา กาลกิริยา น 
ภวิสฺสติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๒๖ 
 
สมณธมฺม  กโรติ ฯ สตฺถา  ภิกฺขู  อาณาเปสิ  ตุเมฺห  นนฺทสฺส  วสนฏาเน  เอโก 
กิร  ภิกฺขุ ทสพล ปาฏิโภค  กตฺวา  อจฺฉราน  เหตุ สมณธมฺม กโรตติ ตตฺถ ตตฺถ 
กเถนฺตา วิจรถาติ ฯ เต  สตฺถุ  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ภตโก  กิรายสฺมา  นนฺโท  
อุปกีตโก  กริายสฺมา นนฺโท  อจฺฉราน  เหตุ  พฺรหฺมจริย  จรติ  ภควา  กิรสฺส  ปาฏิโภโค 
ป ฺจนฺน อจฺฉราสตาน  ปฏิลาภาย กกุฏปาทานนฺติ (๑) เต ทสฺสนสวนุปจาเร ตฺวา 
กเถนฺตา วิจรนฺติ ฯ  นนฺทตฺเถโร  กถ  สุตฺวา  อิเม  ภิกฺขู  น  อ ฺ กเถนฺติ ม อารพฺภ 
กเถนฺติ  อยุตฺต  มม  กมฺมนฺติ ปฏิสงฺขาร (๒) อุปฺปาเทตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อถสสฺ  อรหตฺตปฺปตฺตกฺขเณเยว  (๓) อ ฺตรา เทวตา ภควโต ตมตฺถ 
อาโรเจสิ  สยป  ภควา  อ ฺาสิเยว ฯ  ปุนทิวเส นนฺทตฺเถโร ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา 
เอวมาห ย เม ภนฺเต ภควา ปาฏิโภโค ป ฺจนฺน อจฺฉราสตาน ปฏิลาภาย กกุฏปาทาน 
มุ ฺจามห  ภนฺเต  ภควนฺต  เอตสฺมา  ปฏิสฺสวาติ ฯ  เอว  วตฺถุ  สมุฏ ิต ฯ (๔) สตฺถา  
อปรภาเค  เชตวเน  วิหรนฺโต  เถร  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาราน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ  
# ๑. ส.ี ม. กกุฏปาทีนนฺติ  ฯ  กตฺถจิ. กกฺุกุฏปาทิกานนฺติ  ฯ  ๒. สี. ม. ย.ุ ปฏสิงฺขาน  ฯ 
# ๓. ส.ี อรหตฺตปฺปตฺติกฺขเณเยว  ฯ  ๔. ขุ. อุ. ๒๕/๖๗/๑๐๓  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๔๒๗ 
 
                         มหากปฺปนตฺเถรวตฺถุ 
        นวเม  ภิกฺขุโอวาทกานนฺติ  ภิกฺขู  โอวทนฺตาน  มหากปฺปนตฺเถโร 
อคฺโคติ  ทสฺเสสิ ฯ  อย  กริ เถโร เอกสโมธานสฺมึเยว ธมฺมกถ กเถนฺโต ภิกฺขุสหสฺส 
อรหตฺต ปาเปสิ ฯ ตสฺมา ภิกฺขุโอวาทกาน อคฺโค นาม ชาโต ฯ ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  
อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อย  หิ  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวติย  กลุฆเร  นิพฺพตฺติตฺวา  อปรภาเค  สตฺถุ 
ธมฺมกถ  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  ภิกฺขุโอวาทกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  
อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร ปฏเสิ ฯ  โส  ยาวชีว กุสล กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต 
กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล พาราณสิย   กุลเคเห  ปฏสินฺธึ  คเหตฺวา  ปุริสสหสฺสคณเชฏโก 
(๑) หุตฺวา คพฺภสหสฺสปฏิมณฺฑิต  มหาปริเวณ  กาเรสิ ฯ  เต  สพฺเพป  ชนา ยาวชีว กุสล 
กตฺวา กปฺปนอุปาสก  เชฏก  กตฺวา  สปุตฺตทารา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตา ฯ เอก พุทฺธนฺตร 
เทวมนุสฺเสสุ สสรึสุ ฯ 
        อถ  อมหฺาก  สตฺถุ  นิพฺพตฺติโต  ปุเรตรเมว  อย กปฺปโน  ปจฺจนฺตปฺปเทเส 
กุกฺกุฏวตีนามนคเร (๒) ราชเคเห ปฏิสนฺธึ คณฺหิ เสสปริสา (๓) ตสฺมึเยว นคเร อมจฺจกุเล 
นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เตสุ  กปฺปนกุมาโร ปตุ อจฺจเยน ฉตฺต อุสฺสาเปตฺวา มหากปฺปน- 
# ๑. ส.ี ปรุิสสหสฺสสฺส คณเชฏโก  ฯ  ๒. ม. กุกฺกฏุวตีนคเร  ฯ  ๓. ม. เสสปุริสา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๒๘ 
 
ราชา นาม  ชาโต ฯ  ปุเร  กลฺยาณกมฺมกรณกาเล  ตสฺส ฆรสามินี อิตฺถ ี
สมานชาติโภเค ราชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  มหากปฺปนร ฺโ  อคฺคมเหสี  ชาตา 
อโนชาปุปฺผสทิสวณฺณตาย ปนสฺสา  อโนชาเทวีเตฺวว  นาม  อโหสิ ฯ 
มหากปฺปนราชาป  สุตจิตฺตโก  (๑) อโหสิ ฯ  โส  ปาโตว  อุฏาย  จตูหิ  ทฺวาเรหิ   
สีฆ  ทูเต เปเสสิ ยตฺถ พหุสฺสุเต สุตธเร ปสฺสถ ตโต นิวตฺติตฺวา มยฺห อาโรเจถาติ ฯ 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  อมฺหาก  สตฺถา  โลเก นิพฺพตฺติตฺวา สาวตฺถึ อุปนิสฺสาย 
ปฏิวสติ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  สาวตฺถินครวาสิโน  วาณิชา สาวตฺถิย อุฏานภณฺฑ คเหตฺวา 
ต  นคร  คนฺตฺวา  ภณฺฑ  ปฏิสาเมตฺวา  ราชาน  ปสสฺิสฺสามาติ  ปณฺณาการ (๒) 
คเหตฺวา  ราชกุลทฺวาร  คนฺตฺวา  ราชา  อุยฺยาน คโตติ สุตฺวา อุยฺยาน คนฺตฺวา 
ทฺวาเร   ิตา  ปฏิหารกสฺส อาโรจยึสุ ฯ อถ ร ฺโ นิเวทิเต (๓) ราชา ปกฺโกสาเปตฺวา 
นิยฺยานิเต  ปณฺณากาเร  (๔)  วนฺทิตฺวา   ิเต  ตาตา  กุโต  อาคจฺฉถาติ  ปุจฺฉิ ฯ 
สาวตฺถิโต  เทวาติ ฯ  (๕) กิ ฺจิ  เต  รฏา สุภิกฺขา (๕) ธมฺมิโก ราชาติ ฯ อาม เทวาติ ฯ 
อตฺถ  ปน  ตุมฺหาก เทเส กิ ฺจิ 
# ๑. ม. ย.ุ สตุวิตฺตโก  ฯ  ๒. สี. ปณฺณาการหตฺถา  ฯ  ๓. ม. นิเวทิ เต  ฯ 
# ๔. ม. นิยฺยาติตปณฺณากาเร  ฯ  กตฺถจิ. นิยฺยาติเตน ปณฺณากาเรน  ฯ  ๕. สี. ม. กจฺจิ 
โร รฏ สุภิกฺข  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๒๙ 
 
สาสนนฺติ ฯ อตฺถิ เทว น สกฺกา ปน อุจฺฉิฏมุเขหิ กเถตุนฺติ ฯ ราชา สุวณฺณภิงฺคาเรน 
อุทก ทาเปสิ ฯ เต มุข วิกฺขาเลตฺวา ทสพลาภิมุขา อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวา  (๑)  เทว 
อมฺหาก เทเส พุทฺธรตน นาม อุปฺปนฺนนฺติ อาหสุ ฯ ร ฺโ  พุทฺโธติ  วจเน  สตุมตฺเตเยว 
สกลสรรี  ผรมานา  ปติ  อุปฺปชฺชิ ฯ  ตโต พุทฺโธติ  ตาตา  วทถาติ  อาห ฯ  พุทฺโธติ เทว 
วทามาติ ฯ เอว ติกฺขตฺตุ  วทาเปตฺวา พุทฺโธติ  ปท อปฺปมาณ น (๒) สกฺกา ปริมาณ กาตุนฺติ 
ตสฺมึเยว อุปฺปนฺนนฺติ (๓) ปสนฺโน  สตสหสฺส  ทตฺวา  ปุน  อปร  ก ึ สาสนนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  เทว 
ธมฺมรตน นาม  อุปฺปนฺนนฺติ ฯ  ตป สุตฺวา ตเถว ติกฺขตฺตุ  ปฏิ ฺ คเหตฺวา อปรป สตสหสฺส 
ทตฺวา  ปุน  อ ฺ  กึ  สาสนนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ สฆรตน เทว อุปฺปนฺนนฺติ ฯ ต สุตฺวา ตเถว ปฏิ ฺ 
คเหตฺวา  อปรป  สตสหสฺส  ทตฺวา  ทนิฺนภาว  ปณฺเณ  ลิขิตฺวา ตาตา  เทวิยา  สนฺติก 
คจฺฉถาติ  เปเสสิ ฯ  เตสุ  คเตสุ  อมจฺเจ  ปุจฺฉิ ตาตา พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโน  ตุเมฺห  ก ึ
กริสฺสถาติ ฯ เทว ตุเมฺห กึ กริสฺสถาติ ฯ (๔) อห  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  มยป  ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ 
เต  สพฺเพป  ฆร  วา กฏุมพฺ วา อนปโลเกตฺวา (๕) เย  อสฺเส อารุยฺห คตา เตเหว นิกฺขมึสุ ฯ 
 # ๑. สี. ยุ. ปคฺคณฺหิตฺวา  ฯ  ๒. สี. ม. นาสฺส  ฯ  ๓. สี. ม. ปเท  ฯ  ๔. ส.ี ม. กึ 
 กตฺตุกามาติ  ฯ  ๕. ส.ี อนวโลเกตฺวา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๓๐ 
 
        วาณิชา  อโนชาเทวิยา  สนฺติก  คนฺตฺวา  ปณฺณ  ทสฺเสสุ ฯ  สา  ต  วาเจตฺวา 
ร ฺา  ตุมฺหาก  พหู  กหาปณา  (๑)  ทินฺนา  กึ  ตุเมฺหหิ  กต  ตาตาติ ปุจฺฉิ ฯ 
ปยสาสน  เทวิ  อานีตนฺติ ฯ  อเมฺหป  สกฺกา  ตาตา  สุณาเปตุนฺติ ฯ  สกฺกา  เทวิ 
อุจฺฉิฏมุเขหิ  ปน  วตฺตุ   น  สกฺกาติ ฯ  สา  สุวณฺณภิงฺคาเรน  อุทก  ทาเปสิ ฯ 
เต  มุข  วิกฺขาเลตฺวา  ร ฺโ  อาโรจิตนิยาเมเนว  อาโรเจสุ ฯ  สาป  ต  สุตฺวา 
อุปฺปนฺนปามุชฺชา  เตเนว  นเยน  เอกสฺมึ  ปเท  ติกฺขตฺตุ   ปฏิ ฺ  คาหาเปตฺวา (๒) 
ปทคณนาย  (๓)  ตีณิ  ตีณิ  ทตฺวา (๔) นวสตสหสฺสานิ อทาสิ ฯ วาณิชา สพฺพานิป 
ทฺวาทส สตสหสฺสานิ  ลภึสุ ฯ  อถ  เต  ราชา กห ตาตาติ ปุจฺฉิ ฯ ปพฺพชิสฺสามีติ 
นิกฺขนฺโต เทวีติ ฯ  เตนหิ  ตาตา ตุเมฺห คจฺฉถาติ อุยฺโยเชตฺวา ร ฺา สทฺธึ คตาน 
อมจฺจาน มาตุคาเม  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตุเมฺห  อตฺตโน  สามิกาน  คตฏาน  ชานาถ 
อมฺมาติ ปุจฺฉิ ฯ  น  (๕)  ชานาม  อยฺเย  ร ฺา  สทฺธึ อุยฺยานกีฬ คตาติ ฯ อาม อมฺมา 
คตา ตตฺถ  ปน  คนฺตฺวา  พุทฺโธ  อุปฺปนฺโน  ธมโฺม  อุปฺปนฺโน  สโฆ  อุปฺปนโฺนติ 
สุตฺวา  ทสพลสฺส  สนฺติเก ปพฺพชิสฺสามาติ คตา ตุเมฺห กึ กริสฺสถาติ ฯ ตุเมฺห ปน 
อยฺเย  กึ กตฺตุกามาติ ฯ อห ปพฺพชิสฺสามิ น เตหิ วนฺตวมน 
# ๑. กตฺถจิ. ปณฺณาการา  ฯ   ๒. ม. คเหตฺวา  ฯ   ๓. ปฏิ ฺาคณนาย  ฯ   
# ๔. ม. กตฺวา  ฯ   ๕. ม. นสทฺโท  นตฺถิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๓๑ 
 
ชิวฺหคฺเค เปยฺยนฺติ ฯ   ยท ิเอว มย ปพฺพชิสฺสามาติ ฯ สพฺพาป รเถ โยชาเปตฺวา 
นิกฺขมึสุ ฯ 
        ราชาป  อมจฺจสหสฺเสหิ  สทฺธึ  คงฺคาตีร  ปาปุณิ  ตสฺมึ  จ  สมเย  คงฺคา ปูรา 
โหติ ฯ อถ  น  ทิสฺวา  อย  คงฺคา  ปูรา  โหติ  จณฺฑมจฺฉากิณฺณา อเมฺหหิ จ  สทฺธึ  อาคตา 
ทาสา วา  มนุสฺสา  วา นตฺถิ เย เต นาว วา อุลฺลุมฺป (๑) วา  อมหฺาก ตตฺถ  ทเทยฺยุ  (๑) 
เอตสฺส ปน  สตฺถุ  คุณา  นาม เหฏา อวีจิโต อุปริ  ยาว  ภวคฺคา  ปตฺถตา ฯ (๒)  สเจ 
ปน (๓) สตฺถา สมฺมาสมฺพุทฺโธ อิเมส อสฺสาน ขุรปฏานิ  มา  เตเมนฺตูติ  อุทกปฏเน 
อสฺเส ปกฺขนฺทาเปสุ ฯ  เอกสฺสาป  (๔) ขุรปฏ ิมตฺตป น เตมิ ราชมคฺเคน คจฺฉนฺตา 
วิย ปรตีร ปตฺวา ปรโต อ ฺ มหานทึ ปาปุณึสุ ฯ  (๕) ทุติยา  ก ึ นามาติ  ปุจฺฉิ ฯ  นลีวาหา  
(๖) นาม คมฺภีรโตป ปุถลุโตป อฑฺฒโยชนมตฺตา  เทวาติ ฯ  ตตฺถ  อ ฺา  สจฺจกิริยา  
นตฺถิ  ตายเอว  สจฺจกิริยาย ตป  อฑฺฒโยชนวิตฺถาร  นท ึ อติกฺกมึสุ ฯ  อถ  ตติย  จนฺทภาค  
นาม  มหานทึ  ปตฺวา ตป ตายเอว สจฺจกิริยาย อติกฺกมึสุ ฯ 
        สตฺถาป  ตทิวส  ปจฺจูสสมเย  มหากรุณาสมาปตฺติโต  วุฏาย  โลก โวโลเกนฺโต 
อชฺช  มหากปฺปโน  ติโยชนสติก  รชชฺ 
# ๑. ม. อุฬุมปฺ วา กตฺวา ทเทยฺยุ  ฯ   ๒. ม. ปตฺถฏา  ฯ   ๓. ส.ี ม. เอส  ฯ 
# ๔. สี. ม. เอกสฺส อสฺสสฺสาป  ฯ   ๕. สฺยา. สี. อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ   ๖. ม. นลีวาหินี  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๓๒ 
 
ปหาย  อมจฺจสหสฺสปริวาโร  มม  สนติฺเก ปพฺพชิตุ  อาคจฺฉิสฺสตีติ (๑) ทิสฺวา มยา 
เตส ปจฺจุคฺคมน กาตุ  ยุตฺตนฺติ ปาโตว สรีรปฏิชคฺคน  กตฺวา  ภิกขฺุสฆปริวาโร 
สาวตฺถิย  ปณฺฑาย  จริตฺวา ปจฺฉาภตฺต ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต สยเมว ปตฺตจีวร คเหตฺวา 
อากาเสน อุปฺปติตฺวา จนฺทภาคานทีตีเร เตส  อุตฺตรณติตฺถาน (๒) อภิมุขฏาเน 
มหานิโคฺรธรุกฺโข  อตฺถิ  ตตฺถ  ปลลฺงฺเกน นิสีทิตฺวา  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวา 
ฉพฺพณฺณพุทฺธรสฺมิโย วิสสฺชฺเชสิ ฯ เต เตน ติตฺเถน  อุตฺตรนฺติ  (๓)  พุทฺธรสมฺิโย อิโต 
จิโต จ ธาวนฺติโย โอโลเกตฺวา ทสพลสฺส ปุณฺณจนฺทสสฺสิริก  มุข  ทิสฺวา  ย  สตฺถาร  
อุทฺทิสฺส  มย ปพฺพชิตา (๔) สตฺถา โน  เอโสติ (๔) ทสฺสเนเนว นิฏ คนฺตฺวา 
ทิฏฏานโต ปฏาย โอณมิตฺวา วนฺทมานา อาคมฺม  สตฺถาร  วนฺทึสุ ฯ  ราชา  สตฺถ ุ 
โคปฺผเกสุ คเหตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา เอกมนฺต  นิสทีิ  สทฺธ ึอมจฺจสหสฺเสน ฯ สตฺถา 
เตส ธมฺมกถ กเถสิ ฯ เทสนาปริโยสาเน สพฺเพ  อรหตฺเต  ปติฏาย  สตฺถาร  ปพฺพชฺช 
ยาจึสุ ฯ  สตฺถา ปุพฺเพ  อิเมหิ จีวรทานสฺส  ทินฺนตฺตา  อตฺตโน  ปตฺตจีวรานิ  คเหตฺวา 
อาคตาติ สุวณฺณวณฺณ หตฺถ  ปสาเรตฺวา  เอถ  ภิกขฺโว  สฺวากฺขาโต  ธมฺโม  จรถ  
พฺรหฺมจริย 
# ๑. ม. อาคจฺฉตีติ  ฯ   ๒. สี. อุตฺตรณติตฺถสฺส  ฯ   ๓. ม. อุตฺตรนตฺา  ฯ 
# ๔. ม. อทฺธา  โส เอโสติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๓๓ 
 
สมฺมาทุกฺขสฺสนฺตกิริยายาติ  อาห ฯ  สา จ เตส อายสฺมนฺตาน ปพฺพชฺชา จ อุปสมฺปทา 
จ อโหสิ วสฺสสติกตฺเถรา (๑) วิย สตฺถาร ปริวารยึส ุฯ 
        อโนชาป  เทวี  รถสหสฺสปริวารา  คงฺคาตีร  ปตฺวา  อุตฺตรณตฺถาย  อาคต 
นาว  วา  อุลลฺุมฺป  วา  อทสิฺวา  อตฺตโน  พฺยตฺตตาย จินฺเตสิ ราชา สจฺจกิริย กตฺวา 
คโต ภวิสฺสติ  โส  ปน  สตฺถา  น  เกวล  เตสเยว  อตฺถาย  นิพฺพตฺโต สเจ  โส  สตฺถา 
สมฺมาสมฺพุทฺโธ อมฺหาก รถา มา อุทเก นิมุชฺชึสูติ อุทกปฏเน รเถ  ปกฺขนฺทาเปสิ ฯ 
รถาน  เนมิจกฺกมตฺตป (๒) น เตมิ ฯ ทุติย นทึป ตติย นทึป  เตเนว  สจฺจกรเณน  อุตฺตริ ฯ 
อุตฺตรมานาเอว  จ  นโิคฺรธรุกฺขมูเล  สตฺถาร อทฺทส ฯ สตฺถาป  อิมาส  อตฺตโน  สามิโน 
ปสฺสนฺตีน  ฉนฺทราโค  อุปฺปชฺช ิ(๓) มคฺคผลาน อนฺตราย  กเรยฺย  ธมฺม  โสตุ ฺจ  น 
สกฺขิสฺสนฺตีติ ยถา อ ฺม ฺ น ปสฺสนฺติ ตถา  อกาสิ ฯ  ตา  สพฺพาป  ติตฺถโต  อุตฺตริตฺวา 
ทสพล วนฺทตฺิวา นิสีทึสุ ฯ สตฺถา ตาส  ธมฺมกถ  กเถสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  สพฺพา  
โสตาปตฺติผเล ปติฏาย อ ฺม ฺ ปสฺสึสุ ฯ  สตฺถา  อุปฺปลวณฺณา  อาคจฺฉตูติ  จินฺเตสิ ฯ 
เถรี  อาคนฺตฺวา  สพฺพา ปพฺพาเชตฺวา  อาทาย  ภิกฺขุนีอุปสฺสย  คตา  สตฺถา ภิกฺขุสหสฺส 
คเหตฺวา อากาเสน 
# ๑. ม. วสฺสสฏ ิกตฺเถรา  ฯ   ๒. ม. เนมิวฏฏิมตฺตมฺป  ฯ   ๓. ม. อุปฺปชฺชิตฺวา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๓๔ 
 
เชตวน อคมาสิ ฯ   อถาย  มหากปฺปนตฺเถโร  อตฺตโน  กิจฺจ  มตฺถก ปตฺต  ตฺวา 
อปฺโปสฺสุกฺโก   หุตฺวา  ผลสมาปตฺติสุเขน  วีตินาเมนฺโต อร ฺคโตป รุกฺขมูลคโตป 
สุ ฺาคารคโตป   อโห  สุข  อโห  สขุนฺติ อภิณฺห  (๑) อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  ภิกฺขู  กถ  
อุปฺปาเทสุ   กปฺปนตฺเถโร  รชฺชสุข อนุสฺสรนฺโต  อุทาน  อุทาเนสีติ ฯ  (๒)  เต 
ตถาคตสฺส  อาโรเจสุ ฯ ภควา  มม  ปตฺุโต  มคฺคสุข  ผลสุข อารพฺภ อุทาน อุทาเนสีติ 
วตฺวา ธมฺมปเท อิม คาถมาห 
                ธมฺมปติ สุข เสติ    วิปฺปสนฺเนน เจตสา 
                อรยิปฺปเวทิเต ธมฺเม  สทา รมติ ปณฺฑิโตติ ฯ (๓) 
        อเถกทวิส  สตฺถา  ตสฺส  อนฺเตวาสิก ภิกฺขุสหสฺส อามนฺเตตฺวา อาห กจฺจิ โว 
ภิกฺขเว  อาจริโย  ธมฺม  เทเสตีติ ฯ  น  ภควา  เทเสสิ  อปฺโปสฺสกฺุโก ทฏิธมฺมสุขวิหาร  
อนุยุตฺโต  วิหรติ กสฺสจิ โอวาทมตฺตมฺป น เทตีติ ฯ สตฺถา ต ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร 
ตฺว  กปฺปน อนฺเตวาสิกาน โอวาทมตฺตป น เทสีติ ฯ สจฺจ  ภควาติ ฯ  พฺราหฺมณ  มา  เอว  
กริ  อชฺชโต  ปฏาย  อนฺเตวาสิกาน  ธมฺม เทเสหีติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  เถโร สตฺถุ กถ สิรสาว 
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เอกสโมธาเนเยว สมณสหสฺสสฺส  ธมฺม  เทเสตฺวา  สพฺเพ  อรหตฺต 
# ๑. ส.ี อภิกขฺณ  ฯ   ๒. ม. อุทาเนส   ฯ   ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๑๖/๒๕  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๓๕ 
 
ปาเปสิ ฯ อปรภาเค สตฺถา สฆมชฺเฌ นิสินฺโน  ปฏิปาฏิยา  เถเร  านนฺตเรสุ  เปนฺโต 
มหากปฺปนตฺเถร ภิกฺขุโอวาทกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        สาคตตฺเถรวตฺถุวณฺณนา 
        ทสเม  เตโชธาตุกุสลานนฺติ  เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตุ  กุสลาน สาคตตฺเถโร อคฺโคติ 
ทสฺเสติ ฯ  อย ฺหิ  เถโร  เตโชธาตุสมาปตฺติยา  อมฺพติตฺถนาคสฺส  เตชสา เตช 
ปริยาทิยิตฺวา  ต  นาค  นพฺิพิเสวน  อกาสิ ฯ ตสฺมา เตโชธาตุกุสลาน อคฺโค นาม ชาโต ฯ 
ตสฺส  ป ฺหกมฺเม  อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อยป  ห ิ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย   กลุเคเห  ปฏิสนฺธ ึ คเหตฺวา  อปรภาเค  สตฺถุ 
ธมฺมเทสน  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก ภิกขฺุ เตโชธาตุกุสลาน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา 
อธิการกมฺม กตฺวา ต านนฺตร ปฏเสิ ฯ  โส  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  (๑)  สาคตมาณโวติสฺส นาม 
อกสุ ฯ โส อปรภาเค สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา ปฏลิทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา อฏ 
สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา ตตฺถ วสีภาว ปาปุณิ ฯ   อเถกทิวส  สตฺถา  จาริก  จรมาโน 
โกสมฺพิยนครสมีป (๒) 
# ๑. ม. นิพฺพตฺต  ฯ   ๒. ม. โกสมฺพินครสมีป  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๓๖ 
 
อคมาสิ ฯ  เตน  จ  สมเยน  นทีติตฺเถ  โปราณกนาวิกสฺส  พหู  อาคนฺตุกคมิกา เวริโน 
หุตฺวา ต โปเถตฺวา  มารยึสุ ฯ  โส  วิรทฺุเธน  จิตฺเตน  ปฏน  เปตฺวา (๑) ตสฺมึเยว ติตฺเถ 
มหานุภาโว  นาคราชา หุตฺวา  นิพฺพตฺโต ฯ  โส  วิรุทฺธจิตฺตตฺตา อกาเลเยว วสฺส 
วสฺสาเปสิ (๒) กาเล  ปน  น  วสฺสาเปสิ  (๒) สสสฺานิ  น  สมมฺา  สมฺปชชฺนฺติ ฯ  
สกลรฏวาสิโน ตสฺส  วูปสมนตฺถ  อนุสวจฺฉร  พลิกมฺม  กโรนฺตา  (๓)  วสนตฺถาย 
จสฺส เอก เคห อกสุ ฯ  สตฺถาป  เตเนว  ติตฺเถน  อุตฺตริตฺวา  ภิกฺขุสฆปริวุโต ตสฺมึเยว 
ปเทเส รตฺตึ วสิสฺสามีติ อคมาสิ ฯ 
        อถาย  เถโร  จณฺโฑ  กิเรตฺถ  นาคราชาติ  สุตฺวา  อิม  นาคราชาน ทเมตฺวา 
นิพฺพิเสวน กตฺวา  สตฺถุ  วสนฏาน  ปฏิยาเทตุ   วฏฏตีติ  นาคสฺส วสนฏาน  ปวิสิตฺวา 
ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสีทิ ฯ นาโค กุชฌฺิตฺวา โก นามาย มุณฺฑโก  มยฺห  วสนฏาน  
ปวิสิตฺวา นิสินฺโนติ  ธูมายติ (๔) เถโร อุตฺตริตร ธูมายิ ฯ  นาโค  ปชฺชลิ (๕)  เถโรป 
อุตฺตริตร ปชชฺลิตฺวา ตสฺส เตช ปริยาทยิิ ฯ โส มหนฺโต  วตาย  ภิกฺขูติ  เถรสฺส  ปาทมูเล 
นิปชฺชิตฺวา (๖) ภนฺเต ตุมฺหาก สรณ คจฺฉามีติ  อาห ฯ  มยฺห  สรณคมนกิจฺจ  นตฺถิ  
ทสพลสฺส  สรณ คจฺฉาหีติ ฯ โส สาธูติ สรณ คโต ฯ 
# ๑. ม. ปฏเปตฺวา  ฯ   ๒. ม. อกาเลเยว วสฺสาเปติ   ฯ  ๓. ม. กโรนฺติ  ฯ 
# ๔. ม. ธูปย ิ ฯ   ๕. ม. ปชฺชลิตฺวา  ฯ  ๖. ม. นิปติตฺวา  ฯ  
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        *โส  อคจฺฉิ  ต  สรณ  สพฺพ ฺ ุตาณปวรสีส  นิพฺพานา- 
รมฺมณปวรวิลสิตเกส  จตุตฺถชฺฌานปวรนลาต  วชริสมาปตฺติาณ- 
        * สี. ม. อิโต ปร  ฯเปฯ  สพฺพ ฺ ุตป สงฺคโตติ ปาา น ทิสฺสนฺติ  ฯ กตฺถจิ. อิเม 
ปาา เอว ฉนฺทลกฺขณวเสน อาคตา 
                โส คจฺฉตีติ สรณ                                        นิพฺพานารมฺมณมฺป จ 
                วิลนีจิตฺต อุนฺนต                                        ทิพฺเพ โสต นิรนฺตร  ฯ 
                ปวร โสกทฺวย ฺเจ                                        กสิณ นีลอาทิก 
                โสกาติกฺกนฺต วจน                                สมยา ยุคล สภุ  ฯ 
                ทพฺิพจกฺขุ โคตฺรภูาเณ                        สมนฺตจกฺขุ ธมฺมิก 
                มสจกฺขุ โคตฺรภูาเณ                                จตุมคฺค ฺ จ ยานิก  ฯ 
                มคฺคผล วิมุตฺต ฺจ                                        วร คณกทฺวย 
                นว โลกุตฺตรา ทนฺตา                                วรณ  ปวร มท  ฯ 
                สตฺตตึสวร โพธิ                                        ปกฺขาณ ฺจ าณก 
                จตุสจฺจ ฺจ าณ ฺจ                                วิลาสิต จตุราธก  ฯ 
                จตุสจฺจ ฺจ ทิว ฺจ                                        อปฺปฏิหต ฺจ าณก 
                ปวร ปาณุต ฺเจว                                        อนุตฺตรวิมุตฺตก  ฯ 
                วิมุตฺตาธิก กตฺต ฺจ                                ตลกฺขณวิปสฺสน 
                าณ ฺจ ปวรจฺเฉท                                วิลาสิต ควิราชิต  ฯ 
                จตุเวสารชฺช พาห ฺจ                                ทส สนฺติ าณก  ฯ 
                ธน ยุคล ปวร                                                ทสกลุ ฺจ าณก  ฯ 
                ปวรมชฺฌิมงฺค ฺจ                                        สมุปฺปาท ฺจ นาภิก 
                หโิรตฺตปฺปป สุกูล                                        ฉาทิต กายสวร  ฯ 
                สติปฏานจีวร                                        กายพนฺธนวิชฺชก 



                จตุริทฺธิปาทปาท ฺจ                                พุทฺโธ อิติ วราคโตติ  ฯ        
                ภควา สพฺพ ฺ ุต สีส คโต  ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. คจฺฉตีติ  ฯ  
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นีลกสิณโสภาติกฺกนฺตปวรภมุยุคล  ทิพฺพจกฺขุป ฺาจกฺขุสมนฺตจกฺขุปวรจกฺขุทฺวย  
ทิพฺพโสตาณปวรโสตทฺวย โคตฺรภูาณปวรอุตุงฺคฆาน   
มคฺคผลวิมุตฺติผลาณปวรคณฺฑทฺวย  โลกิยโลกุตฺตราณปวรโอฏทฺวย 
สตฺตตึสปวรโพธิปกฺขิยาณปวรสุภทนฺต  จตุมคฺคาณปวรจตุทา จตุสจฺจาณปวรชิวฺห   
อปฺปฏิหตาณปวรหนุก   อนุตฺตรวิโมกฺขาธิคมนาณปวรกณฺ  ติลกฺขณาณปวรคิวราชิต 
จตุเวสารชฺชาณปวรพาหุทฺวย  ทสานุสฺสติาณปวรวฏฏงฺคุลิโสภ  
สตฺตสมฺโพชฺฌงฺคปวรปณอุรตล  อาสยานุสยาณปวรถนยุคล ทสพลาณปวรมชฺฌิมงฺค 
ปฏิจฺจสมุปฺปาทาณปวรนาภึ  ป ฺจินฺทฺริยป ฺจพลปวรชงฺฆน 
จตุสมฺมปฺปธานปวรอุรุทฺวย  ทสกุสลกมฺมปถปวรชงฺฆทฺวย  จตุริทฺธิปาทปวรปาททฺวย 
สีลสมาธิป ฺาปวรสงฺฆาฏึ    หิโรตฺตปฺปวรปสุกูลปฏิจฺฉาทจีวร   อฏงฺคิก- 
มคฺคาณปวรอนฺตรวาสก  จตุสติปฏานปวรกายพนฺธน ฯ  พุทฺโธ  อิติ  วิภาวิโต  ภควา 
สพฺพ ฺ ุตป สงฺคโต *  (๑) อิโต ปฏาย น ก ฺจิ วิเหเติ เทวป สมฺมา วสฺสาเปติ 
สสฺสานิ สมฺมา สมฺปชฺชนฺติ ฯ 
        โกสมฺพิยวาสิโน  (๒) อยฺเยน  กริ  สาคเตน  อมฺพติตฺถนาโค  
# ๑. ม. ตโต ปฏาย น ก ฺจิ วิเหเติ เทวมฺป สมฺมา วสฺสาเปติ  ฯ 
# ๒. ม. โกสมฺพิวาสิโน  ฯ  
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ทมิโตติ  สุตฺวา  สตฺถุ  อาคมน  อุทิกฺขมานา  ทสพลสฺส มหาสกฺการ สชชฺยสึุ ฯ 
เต ทสพลสฺส มหาสกฺการ ทตฺวา  (๑)  ฉพฺพคฺคิยาน  วจเนน  สพฺพเคเหสุ  กาโปติก  
ปสนฺน ปฏิยาเทตฺวา ปุนทิวเส  สาคตตฺเถรสฺส  ปณฺฑาย  จรนฺตสฺส  เคเห  เคเห  โถก  
โถก  อทสุ ฯ เถโร  อปฺป ฺตฺเต  สิกฺขาปเท  มนุสฺเสหิ  ยาจิยมาโน  เคเห  เคเห  โถก  
โถก ปวิตฺวา อวิทูเร  (๒) คนฺตฺวาว อนาหารกภาเวน (๓) สตึ วิสฺสชฺเชตฺวา สงฺการฏาเนว 
ปปติ ฯ 
        สตฺถา  กตภตฺตกิจฺโจ  นิกฺขมนฺโต  ต  ทิสฺวา  ต  คาหาเปตฺวา วิหาร คนฺตฺวา 
วิครหิตฺวา  สิกฺขาปท  ป ฺาเปสิ ฯ  โส  ปุนทิวเส  สตึ  ลภิตฺวา  อตฺตนา  กตการณ 
สุตฺวา  อจฺจย  เทเสตฺวา  ทสพล  ขมาเปตฺวา  อุปฺปนฺนสเวโค  วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เอว  วตฺถุ วินเย (๔) สมุฏ ิต ฯ ต ตตฺถ อาคตนเยเนว วิตฺถารโต 
เวทิตพฺพ ฯ  อปรภาเค  ปน  สตฺถา  เชตวนมหาวิหาเร  นิสีทิตฺวา  ปฏิปาฏิยา  เถเร 
านนฺตเรสุ เปนฺโต สาคตตฺเถร เตโชธาตุกุสลาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. ม. กตฺวา  ฯ  ๒. ม. อวิทูร  ๓. ส.ี อนรหภาเวน  ฯ ม. อนาหาริกภาเวน  ฯ 
# ๔. วิ. มหาวิ. ๒/๕๗๕/๓๘๒  ฯ  
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                                                ราธตฺเถรวตฺถุ 
        เอกาทสเม  ปฏิภาเณยฺยกานนฺติ  สตฺถุ  ธมฺมเทสนาปฏิภาณสฺส ปจฺจยภูตาน 
ปฏิภาณชนกาน ฯ (๑)  ตสฺส  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปพฺุพิกถา 
        อย  (๒)  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวติย  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา อปรภาเค  สตฺถ ุ 
ธมฺมเทสน  (๓) สุณนฺโต สตฺถาร เอก ภิกฺขุ   ปฏิภาเณยฺยกาน อคฺคฏาเน  เปนฺต 
ทิสฺวา อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร   ปฏเสิ ฯ  โส  ยาวชีว  ตถาคต  ปริจริตฺวา 
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   พุทธฺุปฺปาเท  ราชคหนคเร  พฺราหฺมณเคเห  (๔)  
ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ราธมาณโวติสฺส นาม อกสุ ฯ   
        โส  มหลฺลกกาเล  อตฺตโน  ปุตฺตทาเรน  อพหุมาโน  (๕)  ปพฺพชิตฺวา  กาล 
วีตินาเมสฺสามีติ  วิหาร  คนฺตฺวา  เถเร  ปพฺพชฺช  ยาจิ  ชิณฺโณ  มหลฺลกพฺราหฺมโณติ 
น  เกจิ  ปพฺพาเชตุ   อิจฺฉึสุ ฯ  อเถกทวิส พฺราหฺมโณ สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา  ปฏิสณฺาร 
กตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ สตฺถา ตสฺส อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ ทิสฺวา กถ  สมุฏาเปตุกาโม  ก ึ 
พฺราหฺมณ  ปุตฺตทารา      
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ อิโต ปร เอว ทิสฺสติ ภิกฺขูน ราธตฺเถโร อคฺโคติ ทสฺเสติ  ฯ เถรสฺส หิ 
ทิฏ ิสมุทาจารฺ โอกปฺปนยิสทธ ฺจ อาคมฺม ทสพลสฺส นวนวา ธมฺมเทสนา 
ปฏิภาติ  ฯ ตสฺมา เถโร ปฏิภาเนยฺยากาน อคฺโค นาม ชาโตติ  ฯ  
# ๒. ส.ี ม. ย.ุ อยมฺป ห ิ ฯ    ๓. ส.ี ธมมฺกถ  ฯ  ๔. สี.ม.ย.ุ พฺราหฺมณกุล  ฯ 
# ๕. ส.ี ม. อพหุมโต  ฯ  
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ปฏิชคฺคนฺตีติ ฯ  กุโต  โภ โคตม  ปฏชิคฺคน  มหลฺลโกติ  ม  พหิ  นีหรึสุ ฯ  กึ  ปน  เต 
พฺราหฺมณ  ปพฺพชิตุ  น  วฏฏตีติ ฯ  โก  ม  โภ  โคตม  ปพฺพาเชสฺสติ  มหลลฺกภาเวน 
ม  น  โกจิ อิจฺฉตีติ ฯ  สตฺถา  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  ส ฺ  อทาสิ  เถโร  สตฺถ ุ วจน  สิรสา 
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ราธพฺราหฺมณ  ปพฺพาเชตฺวา  จินฺเตสิ  สตฺถา  อิม  พฺราหฺมณ สาทเรน 
(๑)  ปพฺพชาเปสิ  น  โข  เอต  อนาทเรน  ปริหริตุ  วฏฏตีติ ราธตฺเถร อาทาย  
คามกาวาส อคมาสิ ฯ  ตตฺรสฺส อธุนา ปพฺพชิตตฺตา กิจฺฉลาภิสฺส เถโร อคฺคป (๒)  
อตฺตโน  สมปฺตฺต (๓) อาวาส  เทติ  อตฺตโน สมฺปตฺต (๓) ปณีต ปณฺฑปาต ตสฺเสว 
ทตฺวา  สย  ปณฺฑาย จรติ ฯ ราธตฺเถโร  เสนาสนสปฺปาย ฺจ  โภชนสปฺปาย ฺจ ลภิตฺวา 
สาริปุตฺตตฺเถรสฺส สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา นจิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ 
        อถ  น  เถโร  คเหตฺวา  ทสพล  ปสฺสิตุ   อาคโต ฯ  สตฺถา  ชานนฺโตว  ปุจฺฉิ 
โย  เต  มยา  สาริปุตฺต  นิสฺสิตโก  ทินโฺน  กีทิส  ตสฺส  น  อุกฺกณฺตีติ ฯ ภนฺเต  สาสเน  
อภิรมโก  นาม  ภิกฺขุ  (๔)  เอวรูโป  ภเวยฺยาติ ฯ  อถายสฺมา  (๕) สาริปุตฺตตฺเถโร  
กต ฺ ู กตเวทีติ สฆมชฺเฌ กถา อุทปาทิ ฯ ต สุตฺวา 
# ๑. ส.ี อาทเรน  ฯ  ๒.สี. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๓. ม. ปตฺต  ฯ 
# ๔. สี. อภิรมณกภิกฺขุ  ฯ ม. อภิรมิตภิกฺขุ  ฯ  ๕. ม. อถายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส  ฯ  
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สตฺถา ภิกฺขู   อามนฺเตสิ  อนจฺฉริย  ภิกขฺเว สาริปุตฺตสฺส  อิทานิ  กต ฺ ุกตเวทิตา 
โส อตีเต อเหตุกปฏิสนฺธิย นิพฺพตฺโตป กต ฺ ูกตเวทีเยว อโหสีติ ฯ กตรสฺมึ กาเล 
ภควาติ ฯ 
        อตีเต  ภิกฺขเว  ปพฺพตปาทมฺหิ  ป ฺจสตมตฺตา  วฑฺฒกิปุริสา  มหาอร ฺ 
ปวิสิตฺวา  ทพฺพสมฺภาเร  ฉินฺทิตฺวา  มหาอุลฺลุมฺป  (๑) พนฺธิตฺวา นทิยา โอตาเรนฺติ ฯ 
อเถโก  หตฺถนิาโค  เอกสฺมึ  วิสมฏาเน  โสณฺฑาย  สาข  คณฺหนฺโต  สาขาภงฺค (๒) 
สนฺธาเรตุ   อสกฺโกนฺโต  ติขิณขาณุเก  ปาเทหิ อฏาสิ (๓) ปาโท วิทฺโธ ทุกขฺเวทนา 
วตฺตนฺติ ฯ  โส  คมน  อภินีหริตุ   อสกโฺกนฺโต  ตตฺเถว  นิปชฺช ิฯ  โส กติปาหจฺจเยน 
เต  วฑฺฒกี อตฺตโน สมีเปน คจฺฉนฺเต ทิสฺวา อิเม นิสฺสาย อห ชวิีต ลภิสฺสามีติ 
เตส  อนุปท  อคมาสิ ฯ  เต  นิวตฺติตฺวา  หตฺถ ึ ทิสฺวา  ภีตา  ปลายนฺติ ฯ โส เตส 
ปลายนภาว ตฺวา อฏาสิ ปุน  ิตกาเล อนุพนฺธิ ฯ 
        วฑฺฒกิเชฏโก  จินฺเตสิ  อย  หตฺถี  อเมฺหสุ  ติฏนฺเตสุ  อนุพนฺธิ ปลายนฺเตสุ 
ติฏติ  ภวิสฺสติ ตตฺถ การณนฺติ ฯ สพฺเพ ต ต รุกฺข อารุยฺห ตสฺส อาคมน  ปฏมิาเนนฺตา  
นิสีทึสุ ฯ โส เตส สนฺติก อาคนฺตฺวา อตฺตโน ปาท ทสฺเสนฺโต ปริวตฺเตตฺวา  นิปชฺช ิฯ 
ตทา  วฑฺฒกีน  ส ฺา  อุทปาทิ 
# ๑. ม. ย.ุ มหาอุฬุมฺป  ฯ   ๒. ม.ย.ุ สาขาภงฺคเวค  ฯ   ๓. ม. ยุ. ปาเทน อวตฺถาสิ  ฯ  
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คิลานภาเวน โภ เอส  อาคจฺฉติ  น  อ ฺเน การเณนาติ  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา 
ปาเท  ปวิฏขาณุก ทิสฺวา  อิมินา การเณน  เอส อาคโตติ ติขิณวาสิยา ขาณุโกฏิย 
โอธึ กตฺวา (๑) ทฬฺหาย  รชฺชยุา พนฺธิตฺวา กฑฺฒิตฺวา นีหรึสุ ฯ อถสฺส วณมุข 
ปเฬตฺวา ปุพฺพโลหิต นีหริตฺวา  กสาโวทเกน  โธวิตฺวา  อตฺตโน  ชานนเภสชฺช  
มกฺเขตฺวา  นจิรสฺเสว ผาสุก อกสุ ฯ 
        หตฺถินาโค  คิลานา วุฏ ิโต จินฺเตสิ อิเม มยฺห พหุปการา อิเม มยา นิสฺสาย 
ชีวิต  ลทฺธ  มยา  อิเมส กต ฺ ุนา กตเวทินา ภวิตุ  วฏฏตีติ อตฺตโน วสนฏาน 
คนฺตฺวา  เสต  หตฺถิโปตก  (๒)  อาเนสิ ฯ  วฑฺฒกิโน  หตฺถโิปตก  ทิสฺวา  อมฺหาก 
หตฺถี  ปุตฺตป  คเหตฺวา อาคโตติ อติวิย ตุฏจิตฺตา อเหสุ   ฯ หตฺถนิาโค จินฺเตสิ 
มยิ  ติฏนฺเต  ก ึ น ุ โข  อย  อาคโตติ  มม  อาคตการณ  ชานิสฺสนฺตีติ  (๓) 
 ิตฏานโต  อปกฺกมิ ฯ (๔) หตฺถิโปตโก ปตุ ปจฺฉโต อนุปฏิปชฺชติ ฯ (๕) หตฺถินาโค 
ตสฺส อาคตภาว (๖) ตฺวา นิวตฺตนตฺถาย สทฺทส ฺ อทาสิ ฯ โส ปตุ กถ สุตฺวา 
นิวตฺติตฺวา วฑฺฒกีน  สนติฺก  คโต ฯ  วฑฺฒกิโน อิม หตฺถิโปตก อมฺหาก ทาตุ  
อาคโต ภวิสฺสติ 
# ๑. ม. ทตฺวา  ฯ   ๒. สี.ม.ยุ. คนฺธหตฺถิโปตก  ฯ   ๓. ส.ี ม. ย.ุน ชานิสฺสตีติ  ฯ 
# ๔. สี.ม. ยุ. ปกฺกามิ  ฯ   ๕. สี.ม.ยุ. ปจฺฉโต ปจฺฉโต อนุปายาสิ  ฯ   ๖. สี. ม. อาคมนภาว ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 444 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๔๔ 
 
เอโสติ  ตฺวา  อาหสุ  (๑)  อมฺหาก  สนฺติเก  ตยา  กตฺตพฺพกิจฺจ นตฺถิ ปตุ สนติฺกเยว  
คจฺฉาติ  ปหิณึสุ ฯ  หตฺถนิาโค  ยาวตติย อตฺตโน สนฺติก อาคตป ปุน วฑฺฒกีนเยว  สมีป 
เปเสสิ ฯ ตโต ปฏาย วฑฺฒกิโน หตฺถิโปตก อตฺตโน สนฺติเก กตฺวา ปฏิชคฺคนฺติ ฯ  
โภชนกาเล  เอเกก  ภตฺตปณฺฑ  เทนฺติ ภตฺต ตสฺส ยาวทตฺถ อโหสิ ฯ อถ (๒)โส 
วฑฺฒกีหิ  อนฺโตคหเน โกฏฏิต (๓) ทพฺพสมฺภาร อาหริตฺวา องฺคณฏาเน ราสึ กโรติ ฯ 
เอเตเนว นิยาเมน อ ฺป อุปการกมฺม กโรติ ฯ 
        สตฺถา  อิม การณ อาหริตฺวา ปุพฺเพป สาริปุตฺตสฺส กต ฺ ูกตเวทิภาว ทีเปติ ฯ (๔) 
สาริปุตฺตตฺเถโร  หิ  ตทา  มหาหตฺถี  อโหสิ อตฺถุปปฺตฺติย อาคโต โอสฺสฏวิริโย 
ภิกฺขุ  หตฺถิโปตโก  อโหสิ ฯ  สยุตฺตนิกาย  ปน  ปตฺวา  สกล  ราธสยุตฺต กเถตพฺพ (๕) 
ธมฺมปเท จ 
        นิธีนว ปวตฺตาร   ย ปสฺเส วชฺชทสฺสิน 
        นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ  ตาทิส ปณฺฑิต ภเช 
        ตาทิส   ภชมานสฺส    เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโยติ  (๖) 
คาถา  เถรสฺส  ธมฺมเทสนา [๗] นาม.  อปรภาเค  ปน 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ   ๒. ม. อถสทฺโท นตฺถ ิ ฯ   ๓. สี. ม. อนฺโตคหเน โกฏฏิต  ฯ 
# ๔. สี. ทีเปสิ  ฯ   ๕. ส.ี ม. ย.ุ กเถตพฺพนฺติ ปท นตฺถิ  ฯ 
# ๖. ขุ. ธ. ๒๕/๑๖/๒๕  ฯ   ๗. สี. เอตฺถนฺตเร คาถาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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สตฺถา  ปฏิปาฏิยา  เถเร านนฺตเรสุ เปนฺโต ราธตฺเถร ปฏิภาเณยฺยกาน 
อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        โมฆราชตฺเถรวตฺถ ุ
        ทฺวาทสเม  ลูขจีวรธรานนฺติ  ลูขจีวร  ธาเรนฺตาน  โมฆราชา  อคฺโคติ ทสฺเสติ ฯ 
อย ฺหิ  เถโร  วตฺถลูข  (๑) สุตฺตลูข  ร ฺชนกลูขนฺติ (๒)  ติวิเธน ลูเขนป สมนฺนาคต 
ปสุกูล ธาเรติ ฯ (๓) ตสฺมา ลูขจีวรธราน อคฺโค นาม ชาโต ฯ ตสฺส  ป ฺหากมฺเม 
อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อยป  ห ิปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห  ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา นิพฺพตฺติ ตโต 
อปรภาเค สตฺถุ ธมมฺกถ สุณนฺโต สตฺถาร เอก  ภิกขฺุ  ลูขจีวรธราน  อคฺคฏาเน  
เปนฺต ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา ต านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  โส  ยาวชีว กุสล กตฺวา 
เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต กสฺสปทสพลสฺส นิพฺพตฺติโต  ปุเรตรเมว  กฏวาหนนคเร 
อมจฺจเคเห ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  อปรภาเค วยปฺปตฺโต กฏวาหนราชาน อุปฏหนฺโต 
อมจฺจฏาน ลภิ ฯ 
        ตสฺมึ  กาเล  กสฺสปทสพโล  โลเก  อุปฺปชชฺิ ฯ  กฏวาหนราชา  พุทฺโธ  กริ โลเก 
อุปฺปนฺโนติ  สุตฺวา  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา  
# ๑. ม. ย.ุ สตฺถลูข  ฯ   ๒. ส.ี ม.ยุ. รชนลูขนฺติ  ฯ   ๓. ส.ี ม. ย.ุ ธาเรสิ  ฯ  
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อาห  ตาต  พุทฺโธ  กิร  โลเก อุปฺปนฺโน  อิม ฺจ  ปจฺจนฺตนคร  เอกปฺปหาเรเนว  อุโภห ิ
อเมฺหหิ  ตุจฺฉก  กาตุ  น  สกฺกา  ตฺว  ตาว  มชฺฌิมเทส  คนฺตฺวา  พุทฺธสฺส  อุปปฺนฺนภาว  
ตฺวา ทสพล คเหตฺวา  (๑)  อิม  นคร  อาเนหีติ  ปรุิสสหสฺเสน  สทฺธึ  เปเสสิ ฯ โส 
อนุปุพฺเพน สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมมฺกถ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ ตตฺเถว ปพฺพชิตฺวา 
วีสติ วสฺสสหสฺสานิ  สมณธมฺม  อกาสิ ฯ  เตน  สทฺธึ  คตปุริสา  ปน  สพฺเพป  นิวตฺติตฺวา 
ปุน ร ฺโ สนฺติก อาคตา ฯ 
        อยป  เถโร  ปริปุณฺณสีโล กาล กตฺวา เอก พุทฺธนฺตร เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต 
อมฺหาก  ทสพลสฺส  นิพฺพตฺติโต  ปุเรตรเมว  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณเคเห  (๒) ปฏิสนฺธ ึ
คณฺหิ  โมฆราชมาณโวติสฺส นาม อกสุ ฯ กฏวาหนราชาป กสฺสปสฺส ภควโต 
อธิการกมฺม กตฺวา  เอก  พุทฺธนฺตร  สปริวาโร  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อมฺหาก 
ทสพลสฺส นพฺิพตฺติโต ปุเรตรเมว สาวตฺถิย ปุโรหิตเคเห ปฏิสนฺธึ คณฺหิ 
พาวริมาณโวติสฺส (๓) นาม  อกสุ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน ตโย เวเท อุคฺคณฺหิตฺวา 
โสฬสนฺน มาณวกสหสฺสาน สิปฺป  วาเจนฺโต  จรติ ฯ  อถสฺส  ปเสนทิโกสลร ฺโ 
ชาตกาเล  (๔)  ปตุ  อจฺจเยน ปุโรหิตฏาน  อทสุ ฯ 
# ๑. ส.ี ม. อย ปาโ นตฺถ ิ ฯ   ๒. ม. พฺราหฺมณกุเล  ฯ  ๓. ส.ี พาวาริมาณโวติสฺส  ฯ 
# ๔. สี. ม. กาเล  ฯ  
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ตทา  อยป  โมฆราชมาณโว  พาวริพฺราหฺมณสฺส  สนฺติเก สิปฺป คณฺหาติ ฯ 
        อเถกทวิส  พาวริพฺราหฺมโณ  (๑) รโหคโต  อตฺตโน  สิปฺเป  สาร  โอโลเกนฺโต 
สมฺปรายิกสาร  อทิสฺวา  เอก  ปพฺพชชฺ  ปพฺพชิตฺวา  สมฺปรายิก คเวสิสฺสามีติ 
โกสลราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตโน  ปพฺพชฺช  อนุชานาเปสิ ฯ  โส  เตน  อนุ ฺาโต 
โสฬสหิ  มาณวกสหสฺเสหิ  ปริวุโต  ปพฺพชฺชตฺถาย  นิกฺขมิ ฯ  โกสลราชาป  เตน 
สทฺธึเยว  เอก อมจฺจ กหาปณสหสฺส (๒) ทตฺวา เปเสสิ  ยสฺม ึาเน อาจริโย ปพฺพชติ 
ตตฺรสฺส  วสนฏาน คนฺตฺวา (๓) เทถาติ ฯ พาวริพฺราหฺมโณ ผาสุกฏาน โอโลเกตุกาโม 
(๔)  มชฺฌิมเทสโต  ปฏิกกฺมฺม  อสฺสกร ฺโ  จ  มลร ฺโ (๕) จ สีมนฺตเร โคธาวริวงฺเก 
(๖) อตฺตโน วสนฏาน กาเรสิ ฯ 
        อเถโก  ปุริโส  ชฏิลาน  ทสฺสนตฺถาย  คโต  เตส  สนฺติเก (๗) ภูมิฏาเน เตหิ 
อนุ ฺาเต  (๘)  อตฺตโน  วสนฏาน  อกาสิ ฯ  เตน  กต  ทิสฺวา อปร กุลสต เคหสต 
กาเรสิ ฯ  เต  สพฺเพป  สนนฺิปติตฺวา  มย  อยฺยาน  สนฺติเก  ภูมิภาเค  วสนฺตา  สุข 
# ๑. ส.ี พาวาริพฺราหฺมโณ  ฯ เอวมุปรป  ฯ   ๒. ส.ี กหาปณาน สตสหสฺส  ฯ 
ม. เอก อมจฺจ กหาปณสหสฺส ทตฺวา  ฯ  ๓. ม. คเหตฺวา  ฯ  ๔. ม. ยุ. โอโลเกนโฺต  ฯ 
#  ๕. สี. จูฬหกร ฺโ  ฯ  ม. มฬุกร ฺโ  ฯ  ๖. สี. โคธาวาริวงฺเก  ฯ ม. โคธาวริตีเร ฯ 
# ๗. ม. สนตฺเก  ฯ   ๘. ม. ย.ุ อนุ ฺาโต  ฯ  
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วสิตุ   น  สกโฺกม  กหาปณ  สุขสวาส  เต  ทสฺสามาติ  (๑) เอเกโก เอเกก 
กหาปณ พาวริพฺราหฺมณสฺส วสนฏาเน เปสิ ฯ สพฺเพป อาคตกหาปณา (๒) 
สตสหสฺสมตฺตา  อเหสุ   ฯ  พาวริพฺราหฺมโณ  กิมตฺถ  เอเต  อาคตาติ  อาห ฯ 
สุขวาสนตฺถาย  (๓) ภนฺเตติ ฯ  สจาห  หิร ฺสุวณฺเณน  อตฺถิโก  อสฺส  อห  มหนฺต 
ธนราสึ  ปหาย น  ปพฺพเชยฺย ฯ ตุมฺหาก กหาปเณ คเหตฺวา คจฺฉถาติ ฯ อเมฺหหิ อยฺยสฺส 
ปริจฺจตฺต (๔) น  ปุน  คณฺหาม  อนุสวจฺฉร  ปน  เอเตเนว  นิยาเมน อาหริสฺสาม อิเม 
คเหตฺวา อยฺโย  ทาน  เทตูติ ฯ  พฺราหฺมโณ  อธิวาเสตฺวา  กปณทฺธิกวณิพฺพกยาจกาน  
ทานมุเข นิยฺยาเทติ ฯ  ตสฺส อปราปร ทายกภาโว สกลชมฺพูทีเป ป ฺายิตฺถ ฯ 
        ตโต  กลิงฺครฏเ  ทนฺุนวิตฺเถ  (๕)  นาม  คาเม  ชูชกพฺราหฺมณสฺส  วเส 
ชาตพฺราหฺมณสฺส  พฺราหฺมณี  (๖) อุฏาย  สมุฏาย  พฺราหฺมณ โจเทติ พาวรี กิร ทาน 
เทติ  คนฺตฺวา  ตโต  หิร ฺสุวณฺณ  อาหราติ ฯ โส ตาย โจทิยมาโน สณฺาเรตุ  (๗) 
อสกฺโกนฺโต  พาวริสฺส  สนฺติเก  คจฺฉมาโน  พาวริมฺหิ  ภิยฺโย 
# ๑. กตฺถจิ. วสนฺตา สุข วสิตุ สกฺโกม การณ สุขวาส เต ทสฺสามาติ  ฯ 
# ๒. ม. สพฺเพหิป  อาภตกหาปณา  ฯ   ๓. ส.ี ม. ย.ุ สุขวาสทานตฺถาย  ฯ 
# ๔. สี. ม. ปริจฺจตฺตา  ฯ   ๕. สี. ม. ยุ. กาลิงฺครฏเ ทุนฺนิวิฏเ  ฯ 
# ๖. ส.ี ชาตพฺราหฺมณี  ฯ   ๗.สี. โจทิโต สณฺาตุ  ฯ  กตฺถจิ. โจทิยมาโน สนฺธาเรตุ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 449 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๔๙ 
 
        ทาน ทตฺวา ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา  นิปชฺชิตฺวา  ทาน  อนุสสฺรมาเน คโต ฯ 
คนฺตฺวาว  ทาน เม พฺราหฺมณ  เทหิ  ทาน  เม  พฺราหฺมณ  เทหีติ อาห ฯ อกาเล 
ตฺว พฺราหฺมณ อาคโต สมฺปตฺตยาจกาน  เม  ทินฺน  อิทานิ  กหาปณา (๑) นตฺถีติ ฯ 
น  มยฺห พฺราหฺมณ พหูหิ  กหาปเณหิ  อตฺโถ  ตว  เอตฺตก  ทาน เทนฺตสฺส  น 
สกฺกา กหาปเณหิ วินา ภวิตุ   มยฺห  ป ฺจ  กหาปณสตานิ  เทหีติ ฯ  พฺราหฺมณ  
ป ฺจสตานิ  นตฺถิ ปุน กาเล สมฺปตฺเต  ลภิสฺสสีติ ฯ  กึ  ปนาห  ตว  ทานกาเล 
อาคมิสฺสามีติ  พาวริพฺราหฺมณสฺส ปณฺณสาลทฺวาเร  วาลิก  (๒)  ถูป  กตฺวา 
สมนฺตโต รตฺตวณฺณานิ ปุปฺผานิ วิกิริตฺวา มนฺต  ชปเฺปนฺโต  วิย  โอฏเหิ  (๓)  
จาเลตฺวา  จาเลตฺวา มุทฺธา ผลตุ สตฺตธาติ วทติ ฯ  พาวริพฺราหฺมโณ  จินฺเตสิ 
อย มหาตโป ตปจาร คณฺหิตฺวา จรณกพฺราหฺมโณ มยฺห สตฺตทิวสมตฺถเก 
สตฺตธา  มุทฺธา ผลตูติ วทติ มยฺห ฺจ อิมสฺส ทาตพฺพานิ ป ฺจ กหาปณสตานิ 
นตฺถิ  เอกเสน  ม  เอส  ฆาเตสฺสตีติ ฯ 
        เอว ตสฺมึ โสกสลฺลสมปฺปเต นิสินฺเน  รตฺติภาคสมนนฺตเร  อนนฺตรตฺตภาเว 
พาวริสฺส  มาตา  เทวตา  หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ สา  ปตฺุตสฺส  โสกสลฺลสมปฺปตภาว 
ทิสฺวา อาคนฺตฺวา อาห ตาต เอส มุทฺธผาลภาว  วา  อมุทฺธผาลภาว  วาป  (๔) น 
ชานาติ  ตฺว 
# ๑. ม. กหาปณ  ฯ  ๒. ม. วาลุก  ฯ  ๓. ม. โอฏเ  ฯ  ๔. ส.ี ม. ยุ. มุทฺธ วา 
มุทฺธผาลน วา  ฯ  
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โลเก  พุทฺธาน อุปฺปนฺนภาว  น  ชานาสิ ฯ  สเจ  เต  สสโย  อตฺถ ิ สตฺถ ุสนฺติก  
คนฺตฺวา ปุจฺฉ โส  เต  เอต  การณ  กเถสฺสตีติ ฯ  พฺราหฺมโณ  เทวตาย  กถ  สุตกาลโต 
ปฏาย อสฺสาส  ลภิตฺวา  ปุนทิวเส  อุฏ ิเต อรุเณ สพฺเพว อนฺเตวาสิเก 
ปกฺโกสาเปตฺวา (๑) ตาตา  พุทฺโธ  กิร  โลเก  อุปฺปนโฺน ตุเมฺหป สีฆ คนฺตฺวา พุทฺโธ 
วา โน วาติ ตฺวา  อาคนฺตฺวา  มยฺห อาโรเจถ อห สตฺถุ สนฺติก คมิสฺสามิ ฯ อปจ 
โข ปน มยฺห มหลฺลกภาเวน ชวิีตนฺตราโย ทชฺุชาโน ตุเมฺห ตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา 
อิมินา จ อิมินา จ นิยาเมน ปเ ฺห น ปุจฺฉถาติ มุทฺธผาลนป ฺห นาม อภิสงฺขริตฺวา 
อทาสิ ฯ 
        ตโต  จินฺเตสิ  สพฺเพ  อิเม  มาณวา  ปณฺฑิตา  จ (๒) สตฺถุ  ธมฺมกถ  สุตฺวา 
อตฺตโน  กิจฺเจ  มตฺถก  ปตฺเต  ปุน  มยหฺ  สนฺติก  อาคจฺเฉยฺยย  วา  โน วาติ ฯ อถ  
อตฺตโน  ภาคิเนยฺยสฺสป อชิตมาณวสฺส (๓) นาม ส ฺ อทาสิ ตฺว ปน เอกนฺเตเนว 
มม  สนฺติก  อาคนฺตุ   อรหสิ  ตยา  ปฏิลทฺธ คุณ อาคนฺตฺวา มยฺห กเถยฺยาสีติ ฯ 
อถ  เต  โสฬสสหสฺสชฏลิา  อชิตมาณว เชฏก กตฺวา โสฬสหิ เชฏนฺเตวาสิเกหิ 
สทฺธึ สตฺถาร  ป ฺห  ปุจฺฉิสฺสามาติ จาริก จรนฺตา คตคตฏาเน อยฺยา กห คจฺฉถ กห 
คจฺฉถาติ  ปุจฺฉิตา  ทสพลสฺส  สนฺติก ป ฺห ปุจฺฉิตุ  
# ๑. ม. ย.ุ ปกฺโกสิตฺวา  ฯ   ๒. ส.ี ม. จสทฺโท นตฺถ ิ ฯ   ๓. กตฺถจิ. ปงฺคิยมาณวสฺส  ฯ  
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คจฺฉามาติ โกฏิโต ปฏาย ปริส  สงฺกฑฺฒนฺตา  อเนกโยชนสต  มคฺค  คตา ฯ  
        สตฺถา  เตส  อาคมนทิวเส  ปน อ ฺตฺถ (๑) โอกาโส น ภวิสฺสติ อิท อิมิสฺสา 
ปริสาย อนุจฺฉวิกฏานนฺติ คนฺตฺวา ปาสาณเจติเย  ปฏ ิปาสาเณ  นิสีทิ ฯ  โส 
อชิตมาณโวป  สปรโิส (๒) ต ปฏ ิปาสาณ อารุยฺห  สตฺถ ุ สรรีสมฺปตฺตึ  ทสิฺวา อย 
ปุริโส อิมสมฺึ โลเก วิวฏจฺฉโท พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ อตฺตโน อาจริเยน ปหิเต ปเ ฺห 
มนสา ปุจฺฉนฺโตว คโต ฯ (๓) 
        ตทิวส  ตสฺมึ  าเน  สมฺปตฺตปริสา  ทฺวาทสโยชนิกา  อโหสิ ฯ  เตส  โสฬสนฺน 
อนฺเตวาสิกาน  อนฺตเร  โมฆราชมาณโว  อห  สพฺเพหิ  ปณฺฑิตตโรติ  มานตฺถทฺโธ 
ตสฺส  เอตทโหสิ  อย  อชติมาณโว  สพฺเพส  เชฏโก  เอตสฺส  ปมตร มม ป ฺห 
ปุจฺฉิตุ   น  ยตฺุตนฺติ  ตสฺส ลชฺชายนฺโต ปมตร ป ฺห อปุจฺฉิตฺวา เตน ปุจฺฉิเต 
ทุติโย  หุตฺวา  สตฺถาร  ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  สตฺถา  มานตฺถทฺโธ  โมฆราชมาณโว น 
(๔) จ  ตาวสฺส  าณ  ปรปิาก  คจฺฉติ  อสฺส มานป นีหริตุ  (๔) วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา 
อาห  ติฏ  ตฺว  โมฆราช  อ ฺเ  ตาว  ปเ ฺห  ปุจฺฉนฺตูติ ฯ  โส สตฺถุ สนฺติกา 
อปสาท  (๕)  ลภิตฺวา  
# ๑. ม. อ ฺสฺส  ฯ  ๒. สี. สาป ปริสา  ฯ  ๓. สี. ปจฺุฉนฺตาว คตา  ฯ  ๔. สี. ยาวสฺส 
าณ ปรปาก คจฺฉติ อถสฺส มาน นีหริตุ  ฯ ม....นวิาริตุ  ฯ   ๕. สี. ยุ. อปสาทน  ฯ  
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จินฺเตสิ  อห  เอตฺตก  กาล  มยา  ปณฺฑิตตโร นาม นตฺถีติ วิจรามิ  พุทฺธา  จ  นาม  มานส  
ชานิตฺวา  (๑) น กเถนฺติ ฯ สตฺถา อปสาเทติ (๒) สตฺถารา  มม  ปจฺุฉาย  โทโส  ทฏิโ 
ภวิสฺสตีติ  ตุณฺหี อโหสิ ฯ โส อฏเมหิ (๓) ชเนหิ ปฏิปาฏิยา  ปเ ฺห  ปุจฺฉิเต  อธิวาเสตุ   
อสกฺโกนฺโต  นวโม หุตฺวา  ปุน  อุฏาสิ ฯ  ปุนป น  สตฺถา อปสาเทติ ฯ 
        โส  ปุนป  ตุณฺหี  หุตฺวา  นวโกทานิ  (๔)  ภวิตุ   น สกฺขิสฺสามีติ ป ฺจทสโม 
หุตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส  สตฺถา  าณสฺส  ปริปากภาว (๕) ตฺวา ป ฺห กเถสิ ฯ 
โส  เทสนาปริโยสาเน  อตฺตโน  ปริวารเกน  ชฏลิสหสฺเสน  สทธฺึ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ 
อิมินา  จ  นิยาเมเนว เสสานิป ปนฺนรส ชฏลิสหสฺสานิ อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ สพฺเพป 
อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  เอหิภิกฺขูว อเหสุ   ฯ เสสชนา ปน น กถยินฺติ ฯ อย โมฆราชตฺเถโร 
ตโต  ปฏาย  ตีหิ  ลูเขหิ  สมนฺนาคต  จีวร  ธาเรติ ฯ  เอว  ปเนตฺถ (๖) ปารายเน  (๗) 
วตฺถุ สมุฏ ิต ฯ  สตฺถา  ปน  อปรภาเค  เชตวเน  นิสนิฺโน  เถเร  ปฏิปาฏิยา 
านนฺตเรสุ เปนฺโต  โมฆราชตฺเถร  อิมสฺมึ  สาสเน  ลูขจีวรธราน  อคฺคฏาเน 
เปนฺโต เอตทคฺค ภิกฺขเว 
# ๑. ม. อชานิตฺวา  ฯ   ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ   ๓. ม. อฏหิ  ชเนหิ  ฯ 
# ๔. สี. ย.ุ สงฺฆนวโกทานิ  ฯ   ๕. ส.ี ปริปาก คตภาว  ฯ 
# ๖. ส.ี ม. ปเนตฺถาติ นตฺถิ  ฯ   ๗. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๓๙/๕๔๘  ฯ  
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มม สาวกาน ภิกฺขูน ลูขจีวรธราน ยทิท โมฆราชาติ อาห ฯ 
                        จตุตฺถวคฺควณฺณนา ฯ 
        ตตฺถ จตฺตาฬีสสุตฺตมตฺตาย (๑) เถรปาลิยา วณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
 
                        ป ฺจมวคฺควณฺณนา 
                มหาปชาปติโคตมีเถรีวตฺถุวณฺณนา        
        เถริปาลยิ  ปเม  ยทิท  มหาปชาปติโคตมีติ  มหาปชาปตี  โคตมี เถร ีรตฺต ฺ ูน 
อคฺคาติ ทสฺเสติ ฯ  ตสฺสา  ป ฺหากมฺเม  อยมนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย   กลุเคเห  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิตฺวา อปเรน 
สมเยน สตฺถุ ธมฺมเทสน สุณนฺตี สตฺถาร เอก   ภิกฺขุนึ  รตฺต ฺ ูน อคฺคฏาเน  เปนฺต 
ทิสฺวา อธิการกมฺม กตฺวา ต านนฺตร   ปฏเสิ ฯ  สา  ยาวชีว ทาน ทตฺวา สีล รกฺขิตฺวา 
ตโต จุตา เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา ปุน  เอกสฺมึ  พุทฺธนฺตเร  เทวโลกโต  จวิตฺวา  
พาราณสิย  ป ฺจนฺน  ทาสิสตาน เชฏกทาสี  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อถ  วสฺสปูนายิกสมเย 
ป ฺจสตปจฺเจกพุทฺธา  (๒) นนฺทมูลกปพฺภารโต  อิสิปตเน  โอตริตฺวา  นคเร ปณฺฑาย 
จริตฺวา อิสิปตนเมว คนฺตฺวา วสฺสูปนายิกกุฏิยา อตฺถาย หตฺถกมฺม ยาจิสฺสามาติ 
จินฺเตสุ (๓)  ฯ กสฺมา  ฯ 
# ๑. ม. เอกจตฺตาลีสสุตฺตมตฺตาย  ฯ   ๒. ม. ป ฺเจ ปจฺเจกพุทฺธา  ฯ 
# ๓. ส.ี อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๕๔ 
 
วสฺสกาเล (๑)  อุปคจฺฉนฺเตน  หิ  นาลกปฏิปท  ปฏปินฺเนนป  ป ฺจฉทนาน 
อ ฺตเรน ฉทเนเนว ฉนฺเน  นิพทฺธเสนาสเน  (๒)  อุปคนฺตพฺพ ฯ  วุตฺตเ ฺหต 
น  ภิกฺขเว  อเสนาสนิเกน (๓) วสฺส   อุปคนฺตพฺพ  โย  อุปคจฺเฉยฺย  อาปตฺติ  
ทุกฺกฏสฺสาติ ฯ  ตสฺมา  วสสฺกาเล อุปกฺกฏเ  สเจ  เสนาสน  ลภติ  อิจฺเจต  กุสล ฯ 
โน  เจ  ลภติ  หตฺถกมฺม ปริเยสิตฺวาป  กาตพฺพ ฯ หตฺถกมฺม อลภนฺเตน สามป 
กาตพฺพ น เตฺวว อเสนาสนิเกน วสฺส อุปคนฺตพฺพ ฯ อยมนุธมฺมตา ฯ ตสฺมา เต 
ปจฺเจกพุทฺธา หตฺถกมฺม ยาจิสฺสามาติ จีวร  ปารุปตฺวา  สายณฺหสมเย  นคร  
ปวิสิตฺวา เสฏ ิสฺส  ฆรทวฺาเร  อฏสุ ฯ เชฏกทาสี  กฏุ คเหตฺวา อุทกติตฺถ 
คจฺฉนฺตี ปจฺเจกพุทฺเธ นคร ปวิสนฺเต อทฺทส ฯ เสฏ ี เตส อาคตการณ สุตฺวา 
อมฺหาก โอกาโส นตฺถิ คจฺฉนฺตูติ อาห ฯ 
        อถ  เต  นครา  นิกฺขนฺเต  เชฏกทาสี  กุฏ  คเหตฺวา  ปวิสนฺตี  ทิสฺวา  กุฏ 
โอตาเรตฺวา  วนฺทิตฺวา  โอนมิตฺวา มุข อุกฺขิปตฺวา (๔) อยฺยา นคร ปวิฏมตฺตาว 
นิกฺขนฺตา  กึ นุ โขติ ปุจฺฉิ ฯ วสฺสูปนายิกกุฏิยา หตฺถกมฺม ยาจิตุ  อาคตมฺหาติ ฯ 
ลทฺธ  ภนฺเตติ ฯ  น  ลทฺธ อุปาสิเกติ ฯ กึ ปเนสา กุฏ ิ
# ๑. ม. วสฺส  ฯ   ๒. ม. สทฺวารพทฺเธ  เสนาสเน  ฯ   ๓. วิ.มหา. ๔/๒๑๙/๒๙๙ ฯ 
# ๔. สี. ปธาย  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๕๕ 
 
อิสฺสเรเหว กาตพฺพา อุทาหุ ทุคฺคเตหิป สกฺกา กาตุนฺติ ฯ เยน เกนจิ สกฺกา 
กาตุนฺติ ฯ สาธุ ภนฺเต มย กริสฺสาม เสฺว  มยฺห ภิกฺข คณฺหถาติ นิมนฺเตตฺวา ปุน (๑) 
กุฏ คเหตฺวา อาคมนติตฺถมคฺเค (๒) ตฺวา  อาคตา  อวเสสทาสิโย  เอตฺเถว 
โหถาติ วตฺวา สพฺพาส อาคตกาเล อาห อมฺมา  ก ึ นจฺิจเมว  ปรสสฺ  ทาสิกมฺม  
กริสฺสถ  อุทาหุ ทาสิภาวโต  มุจฺจิตุ  อิจฺฉถาติ ฯ  อชฺเชว มุจฺจิตุ  อิจฺฉาม อยฺเยติ ฯ ยท ิ
เอว มยา ป ฺจสตปจฺเจกพุทฺธา (๓)  หตฺถกมฺม อลภนฺตา สฺวาตนาย นิมนฺติตา ตุมฺหาก 
สามิเกหิ เอกทิวส หตฺถกมฺม ทาเปถาติ ฯ  ตา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สาย อฏวิโต 
อาคตกาเล สามิกาน อาโรเจสุ ฯ เต สาธูติ เชฏกทาสิยา (๔) เคหทฺวาเร สนฺนิปตึสุ ฯ 
        อถ  เน  เชฏกทาสี  เสฺว  ตาตา  ปจฺเจกพุทฺธาน หตฺถกมฺม เทถาติ อานิสส 
อาจิกฺขิตฺวา  เยป  น  กาตุกามา  เต  คาเฬฺหน  โอวาเทน  ตชฺเชตฺวา  สพฺเพป 
สมฺปฏิจฺฉาเปสิ ฯ  สา  ปนุทิวเส  ปจฺเจกพุทฺธาน  ภตฺต ทตฺวา สพฺเพส ทาสปุตฺตาน 
ส ฺ  อทาสิ ฯ  เต  ตาวเทว  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ทพฺพสมฺภาเร  สโมธาเนตฺวา  สต 
สต  หุตฺวา  เอเกก  กฏุึ จงฺกมนาทิปริเวณ (๕) กตฺวา ม ฺจปปานียปริโภชนียาทีนิ 
เปตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธาน  (๖) 
# ๑. ส.ี อุทก เนตฺวา ปุน  ฯ   ๒. ส.ี อาคมฺมติตฺถมคฺเค  ฯ  ๓. ม. ปจฺเจกพุทฺธา ฯ 
# ๔. สี. ม.ยุ. เชฏกทาสสฺส  ฯ   ๕. ส.ี ม. ย.ุ จงฺกมนาทิปริวาร  ฯ  ๖. ส.ี ปจฺเจกพุทฺเธ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๕๖ 
 
เตมาส  ตตฺเถว  วสนตฺถาย  ปฏิ ฺ  กาเรตฺวา  (๑) วารก ภิกฺข  อุปฏาเปสุ (๑) ฯ ยา 
อตฺตโน วารทิวเส ทาตุ  น สกฺโกติ ตสฺสา เชฏกทาสี สกเคหโต นีหริตฺวา เทติ ฯ 
เอว เตมาส ปฏิชคฺคิตฺวา เชฏกทาสี เอก (๒) เอเกกสาฏก สชชฺาเปสิ  ป ฺจ 
ถูลสาฏกสตานิ  อเหสุ   ฯ  ตานิ  ปริวตฺตาเปตฺวา  ป ฺจนฺน ปจฺเจกพุทฺธสตาน  (๓)  
ติจีวรานิ  กตฺวา  อทาสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺธา ตาส ปสฺสนฺตีนเยว อากาเสน 
คนฺธมาทนปพฺพต อคมสุ ฯ 
        ตาป  สพฺพา  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวโลเก  นพฺิพตฺตึสุ ฯ  ตาสุ  เชฏ ิกา 
ตโต  จวิตฺวา  พาราณสิยา  อวิทูเร เปสการคาเม เปสการเชฏกสฺส เคเห นิพฺพตฺติ ฯ 
อเถกทิวส  ปทุมวติยา  ปุตฺตา  ป ฺจสตา  ปจฺเจกพุทฺธา  พาราณสิร ฺา  นิมนฺติตา 
ราชทฺวาร  อาคนฺตฺวา  ก ฺจิ  โอโลเกนฺตป  อทิสฺวา  นิวตฺติตฺวา  นครทฺวาเรน 
นิกฺขมิตฺวา  ต  เปสการคาม  อคมสุ ฯ สา อตฺถี ปจฺเจกพุทฺเธ ทิสฺวา สมฺปยายมานา 
สพฺเพว วนฺทิตฺวา ภิกฺข อทาสิ ฯ เต ภตฺตกิจฺจ กตฺวา คนฺธมาทนเมว อคมสุ ฯ 
        สาป  ยาวชีว  กุสล กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตี อมฺหาก สตฺถุ นิพฺพตฺติโต 
ปุเรตรเมว  เทวทหนคเร  มหาสุปฺปพุทฺธสฺส  เคเห  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ  โคตมีติสฺสา 
นาม  อกสุ ฯ 
# ๑. ส.ี ม. วารภิกฺข ปฏเปสุ  ฯ กตฺถจิ. วาเรน ภิกฺข อุปฏเปสุ  ฯ 
# ๒. ม. เอเกก ทาสึ เอเกก สาฏก  ฯ   ๓. ม. ย.ุ ปจฺเจกพุทฺธาน  ฯ        
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๕๗ 
 
มหามายาย  กนิฏภคินี  โหติ ฯ  มนฺตชฺฌายกพฺราหฺมณา  ลกฺขณานิ 
ปริคฺคณฺหนฺตา (๑) อิมาส ทฺวินฺน กุจฺฉิย วสิกทารกา จกฺกวตฺติโน ภวิสฺสนฺตีติ 
พฺยากรึสุ ฯ  สุทฺโธทนมหาราชา  วยปฺปตฺตกาเล  ตา  เทฺวป  มงฺคล  กตฺวา  อตฺตโน 
ฆร  อาเนสิ ฯ  อปรภาเค  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  ตุสติปุรา จวิตฺวา มหามายาย เทวิยา 
กุจฺฉิย  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  มหามายา  ตสฺส  ชาตทิวสโต สตฺตเม ทิวเส กาล กริตฺวา 
ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติ ฯ  สทฺุโธทนมหาราชา  มหาสตฺตสฺส  มาตุจฺฉ  มหาปชาปตึ  
โคตมึ อคฺคมเหสิฏาเน  เปสิ ฯ  ตสฺมึ กาเล นนฺทกุมาโร ชาโต ฯ อย มหาปชาปตี 
นนฺทกุมาร ธาตีน ทตฺวา สย โพธิสตฺต สมฺปริจรติ ฯ (๒) 
        อปเรน  สมเยน  โพธิสตฺโต  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา 
โลกานุคฺคห  กโรนฺโต  อนุกฺกเมน  กปลวตฺถุปุร  ปตฺวา  นคร  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ 
อถสฺส  ปตา  สุทฺโธทนมหาราชา  อนฺตรวีถิยเยว  ธมฺมกถ  สุตฺวา โสตาปนฺโน อโหส ิ
อถ  ทุติยทิวเส  นนฺโท  ปพฺพชิ  สตฺตเม  ทิวเส  ราหุโล ฯ  สตฺถา  อปเรน สมเยน 
เวสาลึ  อุปนิสฺสาย  กูฏาคารสาลาย  วิหรติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  สุทฺโธทนมหาราชา 
เสตจฺฉตฺตสฺส  เหฏา  อรหตฺต  สจฺฉิกตฺวา ปรินิพฺพายิ ฯ 
# ๑. ส.ี ปฏิคฺคณฺหนฺตา  ฯ    ๒. ม. ยุ. ปริหริ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๕๘ 
 
        ตทา มหาปชาปตี ปพฺพชฺชาย จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  ตโต  โรหิณีนทีตีเร  
กลหวิวาทสุตฺตปริโยสาเน (๑) นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตาน  ป ฺจนฺน  กุมารสตาน  
ปาทปริจาริกา  สพฺพาว  เอกจิตฺตา  หุตฺวา มหาปชาปติยา  สนฺติก  คนฺตฺวา  สพฺพาว 
สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามาติ มหาปชาปตึ  เชฏ ิก  กตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา 
ปพฺพชิตุกามา  อเหสุ   ฯ  อย จ  มหาปชาปตี  ปมเมว  เอกวาร  สตฺถาร  ปพฺพชฺช 
ยาจมานา  นาลตฺถ  ตสฺมา กปฺปก  ปกโฺกสาเปตฺวา  เกเส  ฉินฺทาเปตฺวา  กาสายานิ  
อจฺฉาเทตฺวา  สพฺพา  ตา สากิยานิโย  อาทาย  เวสาลึ  คนฺตฺวา อานนฺทตฺเถเรน ทสพล 
ยาจาเปตฺวา (๒) อฏหิ ครุธมฺเมหิ  ปพฺพชฺช ฺจ  อุปสมฺปท ฺจ  อลตฺถ ฯ  อิตรา  ปน  
สพฺพาป  เอกโตว อุปสมฺปนฺนา อเหสุ   ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป วิตฺถารโต ปเนต วตฺถ ุ
ปาลิย (๓) อาคตเมว ฯ 
        เอว  อุปสมฺปนฺนา  ปน  มหาปชาปตี  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  อภิวาเทตฺวา 
เอกมนฺต  อฏาสิ  อถสฺสา  สตฺถา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ สา สตฺถุ สนฺติเกว กมฺมฏาน 
คเหตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เสสา  ป ฺจสตา ภิกฺขุนิโย นนฺทโกวาทสุตฺตปริโยสาเน 
อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  เอวเมต  วตฺถุ  สมุฏ ิต ฯ  อปรภาเค  สตฺถา เชตวเน นิสินฺโน 
ภิกฺขุนิโย านนฺตเรสุ เปนฺโต มหาปชาปตึ รตฺต ฺ ูน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
#  ๑. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๑๘/๕๐๒  ฯ   ๒. สี. ยาเจตฺวา  ฯ   ๓.วิ. จุล. ๗/๕๑๔/๓๒๐  ฯ  
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                                                เขมาเถรีวตฺถุวณฺณนา 
        ทุติเย  เขมาติ  เอวนามิกา  ภิกฺขุนี ฯ  อิโต  ปฏาย  จ  ปนสสฺา ป ฺหากมฺเม 
อยมนุปุพฺพิกถาติ  อวตฺวา  สพฺพตฺถ  อภินีหาร อาทึ กตฺวา วตฺตพฺพเมว วกฺขาม.  
        อตีเต  กริ  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวตีนคเร  อย  ปรปริยาปนฺนา  หุตฺวา 
นิพฺพตฺติ ฯ  อเถกทิวส  ตสฺส  ภควโต  อคฺคสาวิก  สุชาตตฺเถรึ นาม ปณฺฑาย จรนฺตึ 
ทิสฺวา  ตโย  โมทเก  ทตฺวา ตทิวสเมว อตฺตโน เคเห (๑) วิสฺสชฺเชตฺวา เถริยา ทาน 
ทตฺวา  อนาคเต  พุทฺธุปฺปาเท  ตุเมฺห  วยิ  มหาป ฺา  ภเวยฺยนฺติ  ปฏน กตฺวา 
ยาวชีว  กุสลกมฺเมสุ อปฺปมตฺตา หุตฺวา กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตี (๒) 
กสฺสปพุทฺธกาเล  กึกิสฺส  ร ฺโ  (๓)  เคเห  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  สตฺตนฺน  ภคินีน 
อพฺภนฺตรา  หุตฺวา  วีสติ  วสฺสสหสฺสานิ  เคเหเยว โกมาริพฺรหฺมจริย จริตฺวา ตาหิ 
ภคินีหิ  สทฺธึ  ทสพลสฺส  วสนปริเวณ  กาเรตฺวา  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวมนุสฺเสสุ 
สสรนฺตี  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  มทฺทรฏเ  สาคลนคเร  ราชกุเล  ปฏิสนฺธึ คณฺหิ 
เขมาติสฺสา  นาม  อกสุ ฯ  ตสฺสา  สรีรวณฺโณ  สุวณฺณรสป ฺชโร  วิย  อโหสิ ฯ สา 
ปน วยปฺปตฺตา พิมฺพิสารร ฺโ เคห อคมาสิ ฯ 
        สา  ตถาคเต  ราชคห  อุปนิสฺสาย  เวฬุวเน  วิหรนฺเต 
#  ๑. ม. ยุ. เกเส  ฯ   ๒. สี. สสรตฺวา  ฯ  ๓. สี. ม. กิกสฺส กาสิร ฺโ  ฯ เอวมุปริป ฯ  
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สตฺถา  กิร  รเูป โทส  ทสฺเสตีติ  รูปมทมตฺตา  หุตฺวา  มยฺหป  รูเป  โทส  
ทสฺเสยฺยาติ  ภเยน ทสพลสฺส  ทสฺสนาย  น  คจฺฉติ ฯ  ราชา  จินฺเตสิ อห สตฺถ ุ
อคฺคุปฏาโก มาทิสสฺส จ  นาม  อริยสาวกสฺส  อคฺคมเหสี  ทสพล  ทสฺสนาย 
น  คจฺฉติ  น  เม  เอต รุจฺจตีติ ฯ  โส  กวีหิ  เวฬุวนุยยฺานสฺส  วณฺณ  (๑)  พนฺธาเปตฺวา 
เขมาย เทวิยา สวนุปจาเร  คายถาติ  อาห ฯ  สา  อุยยฺานสฺส  วณฺณ  สุตฺวา  คนฺตุกามา 
หุตฺวา ราชาน  ปฏิปุจฺฉิ ฯ  ราชา  อุยยฺาน  คจฺฉ  สตฺถาร  ปน  อทิสฺวา  อาคนฺตุ   น 
ลภิสฺสสีติ  อาห ฯ  สา  ร ฺโ  ปฏิวจน  อทตฺวาว  มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ  ราชา  ตาย 
สทฺธึ  คจฺฉนฺเต  ปุริเส  อาห  สเจ  เทวี  อุยฺยานโต  นวิตฺตมานา  ทสพล ปสฺสติ 
อิจฺเจต  กุสล ฯ  สเจ  น  ปสฺสติ  ราชาณาย  น  ทสฺเสถาติ ฯ  อถโข  สา  เทวี 
ทิวสภาค  อุยฺยาเน  จริตฺวา  นิวตฺตนฺตี  ทสพล  อทิสวฺาว  คนฺตุ   อารทฺธา ฯ  อถ 
น ราชปุริสา อตฺตโน จ รุจิยา (๒) เทวึ สตฺถุ สนฺติก นยึสุ ฯ 
        สตฺถา ต อาคจฺฉนฺตึ ทิสฺวา อิทฺธิยา เอก เทวจฺฉร นิมฺมินิตฺวา ตาลปณฺณ (๓) 
คเหตฺวา  วีชมาน  วิย  อกาสิ ฯ  เขมา  จ  เทวี  ต ทิสฺวา จินฺเตสิ อห ฺจมฺหิ 
นฏา (๔) เอวรูปา นาม ทิพฺพจฺฉรปฏิภาคา  อิตฺถิโย ทสพลสฺส อวิทูเร ติฏนฺติ 
# ๑. ส.ี วณฺเณ  ฯ  ๒. ส.ี อรุจิยาว  ฯ  ๓. ส.ี ม. ย.ุ ตาลวณฺฏ  ฯ  ๔. สี. มน วตมฺหิ 
นฏา  ฯ   ม. มานมฺหิ นฏา   ฯ  
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อห เอตาส  ปริจาริกาป  (๑) นปฺปโหมิ  (๒) อห  หิ นิกฺการณา (๒) ปาปจิตฺตสฺส 
วเสน นฏาติ ต  นิมิตฺต  คเหตฺวา  ตเมว อิตฺถึ โอโลกยมานา อฏาสิ ฯ อถ น ตสฺสา 
ปสฺสนฺติยาว ตถาคตสฺส  อธิฏานพเลน  สา  อิตฺถี  ปมวย  อติกฺกมฺม  มชฺฌมิวเย 
 ิตา  วิย มชฌฺิมวย  อติกกฺมฺม  ปจฺฉิมวเย   ิตา วิย วลิตฺตจา ปลิตเกสา 
ขณฺฑิตปติตทนฺตา (๓) อโหสิ ฯ  ตโต  ตสฺสา  ปสสฺนฺติยา  สทฺธึ  ตาลปณฺเณน  
ปริวตฺเตตฺวา  ปตติ ฯ ตโต เขมา  ปุพฺพเหตุสมฺปนฺนตฺตา  ตสฺมึ  อารมฺมเณ อาปาถคเต 
เอว จินฺเตสิ เอววิธป นาม  สรรี  เอวรูป  วิปตฺตึ  ปาปุณาติ มยฺหป สรีร เอวคติกเมว 
ภวิสฺสตีติ ฯ อถสฺสา เอว จินฺติตกฺขเณ สตฺถา อิม ธมฺมปเท คาถมาห 
                เย ราครตฺตานุปตนฺติ โสต 
                สย กต มกฺกฏโกว ชาล 
                เอตป เฉตฺวาน วชนฺติ ธีรา 
                อนเปกฺขิโน สพฺพทุกฺข (๔) ปหายาติ ฯ (๕) 
        สา  คาถาปริโยสาเน   ิตปเท   ิตาเยว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ 
อคารมชฺเฌ (๖) วสนฺเตน  นาม  อรหตฺต  ปตฺเตน  ตทิวสเมว  ปรนิิพฺพายิตพฺพ  วา 
ปพฺพชิตพฺพ  วา  โหติ  สา 
# ๑. ส.ี ปริจาริกายป  ฯ  ๒. ม. มานมท หิ นิสฺสาย  ฯ  ๓. สี. ขณฺฑสิถิลทนตฺา  ฯ 
ม. ขณฺฑวิรฬทนฺตา  ฯ  ๔. ม. สพฺพทุกข  ฯ  ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๓๔/๖๒  ฯ 
# ๖. ส.ี อคารมชฺฌาวสนฺเตน  ฯ  ม. อคารมชฺเฌ วสนฺเตน  ฯ  
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ปน  อตฺตโน  อายุสงฺขาราน  ปวตฺตนภาว (๑) ตฺวา  อตฺตโน  ปพฺพชฺช  
อนุชานาเปสฺสามีติ  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ราชนิเวสน  คนฺตฺวา ราชาน  อนภิวาเทตฺวาว 
อฏาสิ ฯ ราชา อิงฺคิตส ฺาเณน (๒) อ ฺาสิ อริยธมฺม (๓) ปตฺตา  ภวิสฺสตีติ ฯ 
อถ  น  อาห  เทวี  คตา นุ โข (๔)  สตฺถุ ทสฺสนายาติ ฯ มหาราช ตุเมฺหหิ  ทิฏทสฺสน  
จริต  อห  ปน  ทสพล  สทุิฏ อกาสึ ปพฺพชฺช เม อนุชานาถาติ ฯ  ราชา สาธุ เทวีติ 
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา สุวณฺณสิวิกาย ภิกฺขุนีอุปสฺสย อุปเนตฺวา  ปพฺพาเชสิ  อถสฺสา 
เขมาเถรี  นาม (๕) คิหิภาเว ตฺวา อรหตฺต ปตฺตาติ มหาป ฺาภาโว  (๖)  ปากโฏ 
อโหสีติ ฯ  อิทเมตฺถป วตฺถุ ฯ  อถ สตฺถา อปรภาเค เชตวเน  นิสนิฺโน  ภิกฺขุนโิย 
ปฏิปาฏิยา านนฺตเรสุ เปนฺโต เขมาเถรึ มหาป ฺาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. ส.ี ปวตฺตนกภาว  ฯ  ๒. สี. ม. ยุ. อิงฺคิเตเนว  ฯ  กตฺถจิ เอกเทสาเณน  ฯ 
# ๓. ส.ี อริยธมฺม อรหตฺต  ฯ  ๔. ส.ี คตา นุ โขสิ  ฯ  ๕. สี. เขมา นาม  ฯ 
# ๖. ส.ี ม. มหาป ฺภาโว  ฯ  
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                        อุปฺปลวณณฺาเถรีวตฺถุวณฺณนา 
        ตติเย  อุปฺปลวณฺณาติ  นลีุปฺปลคพฺภสทิเสน  (๑)  วณฺเณน  สมนฺนาคตตฺตา 
เอวลทฺธนามา  เถร ีฯ สา  กิร  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวติย  กุลเคเห  ปฏิสนธฺึ คณฺหิตฺวา 
อปรภาเค  มหาชเนน  สทฺธึ สตฺถุ สนติฺก คนฺตฺวา ธมฺม สุณนฺตี สตฺถาร เอก  ภิกฺขุนึ 
อิทฺธิมนฺตาน  (๒)  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา สตฺตาห พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกขฺุสฆสฺส  
มหาทาน  ทตฺวา  ต  านนฺตร ปฏเสิ ฯ สา ยาวชีว กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตี 
กสฺสปพุทฺธกาเล พาราณสินคเร กึกิสสฺ ร ฺโ เคเห  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิตฺวา สตฺตนฺน ภคินีน 
อพฺภนฺตรา หุตฺวา วีสติ วสฺสสหสฺสานิ พฺรหฺมจริย จริตฺวา ภิกฺขุสฆสฺส ปริเวณ กตฺวา 
เทวโลเก นิพฺพตฺตา ฯ 
        ตโต  จวิตฺวา  ปุน  มนุสสฺโลก  คจฺฉนฺตี  (๓)  เอกสฺมึ คามเก สหตฺถา กมฺม 
กตฺวา  ชีวนกฏาเน  นิพฺพตฺตา ฯ  สา  เอกทิวส  เขตฺตกุฏึ  คจฺฉนฺตี  อนฺตรามคฺเค 
เอกสฺมึ  สเร  ปาโตว  ปุปผิฺต  ปทุมปุปฺผ  ทิสฺวา ต สร โอรุยฺห ต ฺเจว ปุปฺผ 
ลาชปกฺขิปนตฺถาย  ปทุมนิิยา  ปตฺต ฺจ  คเหตฺวา  เกทาเร  สาลสิีสานิ  ฉินฺทิตฺวา 
กุฏิย  นิสินฺนา  ลาเช  ภชชฺิตฺวา  ป ฺจ  ลาชสตานิ  คเณสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ 
คนฺธมาทนปพฺพเต  นิโรธสมาปตฺติโต 
# ๑. ม. นลีุปปฺคพฺภสทิเสเนว  ฯ  ๒. ส.ี ม. อิทฺธิมนฺตีน  ฯ  ๓. ม. ยุ. อาคจฺฉนฺตี  ฯ  
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วุฏ ิโต  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  อาคนฺตฺวา ตสฺสา อวิทูเร  อฏาสิ ฯ  สา  
ปจชเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  ลาเชหิ  สทฺธ ึ ปทุมปุปฺผ คเหตฺวา กุฏิโต  โอรุยฺห  ลาเช 
ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺเต ขิปตฺวา (๑) ปทุมปุปฺเผน ปตฺต ปธาย  อทาสิ ฯ  อถสฺสา 
ปจฺเจกพุทฺเธ  โถก  คเต  เอตทโหสิ  ปพฺพชิตา  นาม  ปุปฺเผน อนตฺถิกา  อห  ปุปฺผ 
คเหตฺวา ปลนฺธิสฺสามีติ คนฺตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส หตฺถโต ปุปฺผ  คเหตฺวา  ปุน  จินฺเตสิ 
สเจ  อยฺโย  ปุปฺเผน  อนตฺถิโก  อภวิสฺส ต ปตฺตมตฺถเก  ปตุ  (๒) น  อทาสิ  (๒) 
อทฺธา  อยฺยสฺส อตฺโถ ภวิสฺสตีติ ปุน คนฺตฺวา ปตฺตมตฺถเก  เปตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธ 
ขมาเปตฺวา ภนฺเต อิเมส เม ลาชาน นิสฺสนฺเทน ลาชคณนาย  ปุตฺตา  อสฺสุ 
ปทุมปุปฺผนิสฺสนฺเทน  นพฺิพตฺตฏาเน (๓) เม ปเท ปเท ปทุมปุปฺผ  อุฏหตูติ  ปฏน  
อกาสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธ ตสฺสา ปสฺสนฺติยาว อากาเสน คนฺธมาทนปพฺพต   คนฺตฺวา  ต  
ปทุม  นนฺทมูลกปพฺภาเร  ปจฺเจกพุทฺธาน อกฺกมนโสปานสมีเป ปาทปุ ฺฉน กตฺวา 
เปสิ ฯ  สา  ตสฺส  กมฺมสสฺ  นิสฺสนฺเทน  เทวโลเก ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ  นิพฺพตฺตกาลโต 
ปฏาย  จสฺสา  ปเท  ปเท  มหาปทุมปุปฺผ  อุฏาสิ ฯ 
        สา  ตโต จวิตฺวา ปพฺพตปาเท เอกสฺมึ  ปทุมสเร  ปทุมคพฺเภ  นิพฺพตฺติ ฯ  ต  
นิสฺสาย  เอโก ตาปโส  วสติ  ฯ 
# ๑. ม. ปกฺขิปตฺวา  ฯ  ๒. ม. ยุ. เปตุ น อทสฺส  ฯ  ๓. ม. นิพฺพตฺตนิพฺพตฏาเน  ฯ  
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โส ปาโตว  มุขโธวนตฺถาย  สร คนฺตฺวา ต ปุปฺผ ทิสฺวา จินฺเตสิ อิท ปุปฺผ เสเสหิ 
มหนฺตตร  เสสานิ จ ปุปฺผิตานิ อิท มกุลิตเมว ภวิตพฺพเมตฺถ การเณนาติ อุทก 
โอตริตฺวา  ต  ปุปฺผ คณฺหิ ฯ ต เตน คหิตมตฺตเมว ปุปฺผิต ฯ ตาปโส อนฺโตปทุมคพฺเภ 
นิปนฺนทาริก  อทฺทส ฯ  ทฏิกาลโต  ปฏาย  จ  ธีตุสิเนห ลภิตฺวา ปทุเมเนว สทฺธึ 
ปณฺณสาล  เนตฺวา  ม ฺจเก  นิปชฺชาเปสิ ฯ  อถสฺสา (๑) ปุ ฺานุภาเวน  องฺคุฏเก ขีร 
นิพฺพตฺติ ฯ  โส  ตสฺม ึ ปปฺุเผ  มิลาเต อ ฺ นวปุปฺผ อาหริตฺวา ต นิปชฺชาเปสิ ฯ 
อถสฺสา  (๑) อาธาวนวิธาวนวเสน  (๒) กีฬิตุ  สมตฺถกาลโต ปฏาย ปเท ปเท (๓) 
ปทุมปุปฺผ อุฏาสิ  กุกฏุราสิสฺส (๔)  วิยสฺสา  สรีรวณฺณา  อโหสิ ฯ  สา  อปปฺตฺตา 
เทววณฺณ อติกฺกนฺตา  มนสฺุสวณฺณ  อโหสิ ฯ  สา  ปตริ  ผลาผลตฺถาย  คเต  
ปณฺณสาลาย โอหิยติ ฯ  
        อเถกทวิส  ตสฺสา  วยปฺปตฺตกาเล  ปตร ิ ผลาผลตฺถาย  คเต  เอโก  วนจรโก 
ต  ทิสฺวา  จินเฺตสิ  มนุสฺสาน  นาม เอววิธ รูป นตฺถิ วีมสิสฺสามิ นนฺติ 
ตาปสสฺส  อาคมน  อุทิกฺขนฺโต  นิสีท ิฯ  สา  ปตร ิ อาคจฺฉนฺเต  ปฏิปถ  คนฺตฺวา 
ตสฺส  หตฺถโต  กาเชกมณฺฑลุ  (๕)  อคฺคเหสิ  สย  อาคนฺตฺวา 
# ๑. ส.ี อถ ตสฺสา  ฯ  ๒. กตฺถจิ. อาธาวนปริธาวเนน  ฯ  ๓. ม. ปทวาเร ปทวาเร  ฯ 
# ๔. สี. ม. กงฺุกุมราสิสฺส  ฯ  ๕. ม. การชกมณฺฑลุ  ฯ  
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นิสินฺนสฺส  ตาปสสฺส อตฺตโน  กรณวตฺต  (๑) ทสเฺสสิ ฯ  ตทา  โส  วนจรโก  
มนุสฺสภาว  ตฺวา  ตาปส อภิวาเทตฺวา นิสีทิ ฯ ตาปโส ต วนจรก วนมูลผลาผเลหิ จ 
ปานีเยน จ นิมนฺเตตฺวา โภ ปุริส  อิมสฺมเึยว  าเน  วสิสฺสสิ (๒) อุทาหุ คมิสฺสสีติ 
ปุจฺฉิ ฯ คมิสฺสามิ ภนฺเต อิธ  ก ึกริสฺสามีติ ฯ อิท ตยา ทิฏการณ เอตฺถ(๓) คนฺตฺวา 
อกเถตุ  สกฺขิสฺสสีติ ฯ สเจ  อยฺโย  น  อิจฺฉติ  กึการณา  กเถสฺสามีติ  ตาปส  วนฺทิตฺวา 
ปุน อาคมนกาเล มคฺคส ฺชานนตฺถ สาข ฺจ (๔) ปท ฺจ (๕) รุกฺขส ฺ ฺจ 
กโรนฺโต ปกกฺามิ ฯ 
        โส  พาราณสึ  คนฺตฺวา  ราชาน  อทฺทส ราชา กสฺมา อาคโตสีติ ปุจฺฉติ ฯ 
อห  เทว  ตุมหฺาก  วนจรโก  ปพฺพตปาเท อจฺฉริย อิตฺถีรตน ทิสฺวา อาคโตมฺหีติ 
สพฺพ  ปวุตฺตึ  กเถสิ ฯ  โส  ตสฺส  วจน  สุตฺวา เวเคน ปพฺพตปาท คนฺตฺวา อวิทูเร 
าเน  ขนฺธาวาร  นิเวเสตฺวา  วนจรเกน เจว อ ฺเหิ  จ ปุริเสหิ สทฺธึ ตาปสสฺส 
ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  นิสินฺนเวลาย  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อภิวาเทตฺวา  ปฏสิณฺาร  กตฺวา 
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  ราชา  ตาปสสฺส  ปพฺพชิตปริกฺขารภณฺฑ  ปาทมูเล เปตฺวา 
ภนฺเต อิมสฺมึ  าเน  กึ  กโรม  คจฺฉามาติ  อาห ฯ  คจฺฉ 
# ๑. ส.ี อตฺตนา การณวตฺต  ฯ  ม. อตฺตนา กรณวตฺต  ฯ  ๒. สี. ภวิสฺสติ  ฯ  ๓. ม. เอตฺโต  ฯ 
# ๔. ม. สาขาส ฺ ฺจ  ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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มหาราชาติ ฯ  อาม  คจฺฉามิ ภนฺเต  อยฺยสฺส  ปน  สมีเป  วิสภาคปริสา  อตฺถติี  
(๑) อสฺสุมฺหา ปป ฺจา  เอสา (๑) ปพฺพชิตาน  มยา  สทฺธึ  คจฺฉตุ  ภนฺเตติ ฯ  (๒) 
มนุสฺสาน นาม จิตฺต ทุฏ อย  กถ  พหุนฺน  มชฺเฌ  วสิสฺสตีติ ฯ  ตุมฺหาก  (๓) 
รุจิตกาลโต ปฏาย  เสสาน เชฏกฏาเน เปตฺวา ปฏิชคฺคิสฺสามิ (๔) ภนฺเตติ ฯ 
        โส  ร ฺโ  กถ  สุตฺวา  ทหรกาเล  คหิตนามวเสเนว  อมฺม  ปทุมวตีติ 
ธีตร  ปกโฺกสิ  สา  เอกวจเนเนว  ปณฺณสาลโต  นกิฺขมิตฺวา  ปตร  อภิวาเทตฺวา 
อฏาสิ ฯ  อถ  น  ปตา  อาห  ตฺว  อมฺม  วยปฺปตฺตา  อิมสฺมึ  จ  าเน  ร ฺา 
ทิฏกาลโต  ปฏาย  วสิตุ   อผาสุกา  (๕)   ร ฺา สทฺธึ คจฺฉ อมฺมาติ ฯ สา สาธุ 
ตาตาติ ปตุ วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อภิวาเทตฺวา โรทมานา คจฺฉติ ฯ (๖) ราชา อิมิสฺสา 
ปตุ  จิตฺต  คณฺหามีติ  ตสฺมึเยว  าเน  กหาปณราสิมฺหิ เปตฺวา อภิเสก อกาสิ ฯ 
        อถ  น  คเหตฺวา  อตฺตโน  นคร  เนตฺวา  (๗)  อาคตกาลโต  ปฏาย  เสสอิตฺถิโย 
อโนโลเกตฺวา  ตาย  สทฺธเึยว  รมติ ฯ 
# ๑. ส.ี อสฺสมฺุห ปปโจ เอโส  ฯ  ม. อสฺสุมฺห อสารุปฺปา เอสา  ฯ  ๒. สี. ม. ยุ. จิตฺต 
นาม ทุตฺโถสย กถ  ฯ  ๓. สี. ม. ย.ุ อมหฺาก  ฯ  ๔. สี. ปฏิชคฺคิตุ สกฺขิสฺสาม  ฯ 
# ๕. ส.ี อผาสุก  ฯ  ม. อยตฺุตา  ฯ  ๖. ส.ี ม. ย.ุ ปโรทมานา อฏาสิ  ฯ  ๗. ม. อาเนตฺวา  ฯ 
กตฺถจิ. คนฺตฺวา  ฯ  
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ตา  อิตฺถิโย  อิสฺสาปกตา  ต ร ฺโ อนฺตเร ปริภินฺทิตุกามา  อเหสุ (๑) นาย 
มหาราช มนุสฺสชาติกา  กห  นาม  ตุเมหฺหิ มนุสฺสาน  วิจรณฏาเน  ปทุมานิ 
อุฏหนฺตานิ ทิฏปุพฺพานิ อทฺธา อย ยกฺขินี หรถ น มหาราชาติ ฯ ราชา ตาส 
กถ สุตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ 
        อถสฺสาปเรน  สมเยน ปจฺจนฺโต กุปโต ฯ โส ครุคพฺภา (๒) ปทุมวตีติ ต นคเร 
เปตฺวา  ปจฺจนฺต  อคมาสิ ฯ  อถ  ตา อิตฺถิโย ตสฺสา อุปฏายิกาย ล ฺจ (๓) ทตฺวา 
อิมิสฺสา  ทารก  ชาตมตฺตเมว อปเนตฺวา เอก ทารุฆฏิก โลหิเตน มกฺเขตฺวา สนฺติเก 
เปหีติ  อาหสุ ฯ  ปทุมวติยาป  นจิรสฺเสว  คพฺภวุฏาน  อโหสิ ฯ  มหาปทุมกุมาโร 
เอกโกว  กุจฺฉิมฺหิ  วสิ  (๔)  ฯ อวเสสา  เอกูนป ฺจสตา  ทารกา  มหาปทุมกุมารสฺส 
มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิตฺวา  นิปนฺนกาเล  สเสทชา  หุตฺวา  นิพฺพตฺตึสุ ฯ อถสฺสา (๕) 
น  ตาวาย  สตึ  ปฏลิภตีติ ตฺวา อุปฏายิกา เอก ทารุฆฏิก โลหิเตน มกฺเขตฺวา 
สมีเป  เปตฺวา  ตาส  อิตฺถีน  ส ฺ  อทาสิ ฯ  ตา  ป ฺจสตาป  อิตฺถิโย  เอเกกา 
เอเกก  ทารก  คเหตฺวา จุนฺทการกาน  (๖) สนฺติเก  เปเสตฺวา กรณฺฑเก อาหราเปตฺวา 
อตฺตนา อตฺตนา คหิตทารเก ตตฺถ 
# ๑. ม. เอวมาหสุ  ฯ  ๒. สี. ย.ุ ครุภารา  ฯ  ๓. ม. ล ฺช  ฯ  ๔. ม. กุจฺฉิย ปฏิสนฺธึ คณฺหิ  ฯ 
# ๕. ม. อถสฺส  ฯ  ๖. สี. จุนฺทาน สนฺติก  ฯ  กตฺถจิ. จุนฺทการสนฺติก  ฯ  
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นิปชฺชาเปตฺวา พหิ ล ฺฉน กตฺวา ปยึสุ ฯ 
        ปทุมวตีป  โข  ส ฺ  ลภิตฺวา  ต  อุปฏายิก  ก ึ วิชาตมฺหิ  อมฺมาติ 
ปุจฺฉิ ฯ  สา  ต  สนฺตชฺเชตฺวา  กุโต  ตฺว  ทารก  ลภิสสฺสีติ  วตฺวา  อยนฺเต 
กุจฺฉิโต  นิกขฺนฺตทารโกติ  โลหิตมกฺขิต  ทารุฆฏกิ  ปรุโต เปสิ ฯ สา ต ทิสฺวา 
โทมนสฺสปฺปตฺตา  สีฆ  น  ผาเลตฺวา  อปเนหิ  สเจ  โกจิ  ปสฺเสยฺย  ลชชฺิตพฺพ 
ภเวยฺยาติ  อาห ฯ  สา  ตสฺสา  กถ  สุตฺวา  อตฺถกามา  วิย  ทารุฆฏกิ  ผาเลตฺวา 
อุทฺธเน ปกฺขิป ฯ 
        ราชาป  ปจฺจนฺตโต  อาคนฺตฺวา  นกฺขตฺต  ปฏิมาเนนฺโต  พหินคเร  ขนฺธาวาร 
พนฺธิตฺวา  (๑)  นิสีท ิฯ  อถ  ตา  ป ฺจสตา  อิตฺถิโย  ร ฺโ ปจฺจุคฺคมน อาคนฺตฺวา 
อาหสุ  ตฺว  มหาราช  อมหฺาก น สทฺทหสิ อเมฺหหิ วุตฺต อการณ วิย โหติ ฯ ตฺว 
มเหสิยา  อุปฏายิก  ปกโฺกสาเปตฺวา  ปฏิปุจฺฉ ทารุฆฏิก โข (๒) เทวี วิชาตาติ ฯ 
ราชา  ต  การณ  น  อุปปรกิฺขิตฺวาว  อมนุสฺสชาติกา  จ  ภวิสฺสตีติ ต เคหโต 
นิกฺกฑฺฒิ ฯ  ตสฺสา  ราชเคหโต  สห  นิกฺขมเนเนว ปทุมปุปฺผานิ อนฺตรธายึสุ สรีร ฺจ 
วิวณฺณ  (๓)  อโหสิ ฯ  สา  เอกิกาว  อนฺตรวีถิยา  ปายาสิ ฯ  อถ น เอกา วยปฺปตฺตา 
มหลฺลิกา  อิตฺถี  ทิสฺวา  ธตุีสิเนห  อุปฺปาเทตฺวา  กห  คจฺฉสิ อมฺมาติ อาห ฯ 
อาคนฺตุกมฺหิ  วสนฏาน  โอโลเกนฺตี  
# ๑. ส.ี ย.ุ มาเปตฺวา  ฯ  ๒. ม. ย.ุ เต  ฯ  ๓. ม. ย.ุ สรีรจฺฉวิป วิวณฺณา  ฯ  
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วิจรามีติ ฯ  อิธาคจฺฉ  อมฺมาติ  วสนฏาน ทตฺวา โภชน ปฏิยาเทสิ ฯ 
        ตสฺสา  อิมินา  นิยาเมน  ตตฺถ  วสมานาย  ตา  ป ฺจสตา  อิตฺถิโย  เอกจิตฺตา 
หุตฺวา  ราชาน  อาหสุ มหาราช ตุเมฺหสุ ขนฺธาวาร (๑) คเตสุ อเมฺหหิ คงฺคาเทวตาย 
อมฺหาก  เทเว วิชิตสงฺคาเม อาคเต พลิกมฺม กตฺวา อุทกกีฬ กริสสฺามาติ ปฏ ิต 
อตฺถิ  เอตมตฺถ  เทว  ชานาเปมาติ ฯ  ราชา  ตาส วจเนน ตุฏโ คงฺคาย อุทกกีฬ 
กาตุ   อคมาสิ ฯ  ตาป  อตฺตนา  อตฺตนา  คหิตกรณฺฑก  ปฏิจฺฉนฺน  กตฺวา  อาทาย 
นทึ  คนฺตฺวา  เตส  กรณฺฑกาน  ปฏิจฺฉาทนตฺถ  ปารปุตฺวา อุทเก ปติตฺวา กรณฺฑเก 
วิสฺสชฺเชสุ ฯ  เตป  โข  กรณฺฑกา สพฺเพว สมาคนฺตฺวา (๒) เหฏาโสเต ปสาริตชาลมฺห ิ
ลคฺคึสุ ฯ  ตโต  อุทกกีฬ  กีฬิตฺวา  ร ฺโ  อุตฺติณฺณกาเล  ชาล  อุกฺขิปนฺตา  เต 
กรณฺฑเก  ทสิฺวา  (๓)  ร ฺโ  สนฺติก  อานยึสุ ฯ  ราชา  กรณฺฑเก  ทิสฺวา กึ ตาตา 
กรณฺฑเกสูติ  อาห ฯ  น ชานาม เทวาติ ฯ โส เต กรณฺฑเก วิวราเปตฺวา โอโลเกนฺโต 
ปม  มหาปทุมกุมารกรณฺฑก  วิวราเปสิ ฯ  เตส  ปน  สพฺเพสป  กรณฺฑเกสุ 
นิปชฺชาปตทิวเสเยว  ปุ ฺ ิทฺธิยา องฺคุฏเกสุ (๔) ขีร 
# ๑. ม. ยุทฺธ  ฯ  ๒. ม. สหคนฺตฺวา  ฯ  ๓. สี. โอโลเกตฺวา  ฯ  ๔. สี. ยุ. องฺคุฏเก  ฯ 
ม. องฺคุฏโต  ฯ  
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นิพฺพตฺติ ฯ สกฺโก เทวราชา ตสฺส  ร ฺโ  นิกฺกงฺขภาวตฺถ  อนฺโตกรณฺฑเก 
อกฺขรานิ  ลิขาเปสิ อิเม  กุมารา ปทุมวติยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺตา พาราณสิร ฺโ 
ปุตฺตา อถ เนป ทุมวติยา สปตฺติโย ป ฺจสตา  อิตฺถิโย  กรณฺฑเกสุ  ปกฺขิปตฺวา  อุทฺเก 
ขิปสุ  ราชา  อิม  การณ ชานาตูติ ฯ  กรณฺฑเก  วิวรติมตฺเต  ราชา  อกฺขรานิ  วาเจตฺวา 
ทารเก  ทิสฺวา มหาปทุมกุมาร  อุกฺขิปตฺวา  เวเคน  รเถ  โยเชถ  อสฺเส  กปฺเปถ  อห 
อชฺช อนฺโตนคร  ปวิสิตฺวา  เอกจฺจาน  มาตุคามาน  ปย  กริสฺสามีติ ปาสาท อารุยฺห 
หตฺถิคีวาย  สหสฺสกรณฺฑก  (๑)  เปตฺวา  เภรึ  จาราเปสิ (๒) โย ปทุมวตึ ปสฺสติ 
โส อิม สหสฺส คณฺหตูติ ฯ 
        ต  กถ  สุตฺวา  ปทุมวตี  มาตุ  ส ฺ  อทาสิ  หตฺถิคีวโต  สหสฺส  คณฺห อมฺมาติ ฯ 
นาห  เอวรูป  คณฺหิตุ   วิสหามีติ ฯ สา ทุติยมฺป ตติยมฺป วุตฺเต กึ วตฺวา  คณฺหามิ  อมฺมาต 
อาห ฯ  มม  ธีตา  ปทุมวตึ  เทวึ  ปสฺสตีติ  วตฺวา คณฺหาหีติ ฯ สา  ย  วา  ต  วา  โหตูติ 
คนฺตฺวา  สหสฺสจงฺโกฏก  คณฺหิ ฯ  อถ น  มนุสฺสา  ปุจฺฉึสุ ปทุมวตึ  เทวึ  ปสสฺสิ 
อมฺมาติ ฯ  อห น ปสฺสามิ ธีตา กิร  เม  ปสฺสตีติ  อาห ฯ  เต  กห ปน  สา  อมฺมาติ  วตฺวา 
ตาย  สทฺธึ คนฺตฺวา  ปทุมวตึ  ส ฺชานิตฺวา  ปาเทสุ  นิปตึสุ ฯ ตสฺมึ  กาเล  สา 
# ๑. ม. ย.ุ สหสฺสภณฺฑิก  ฯ  ๒. ม. จราเปสิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๗๒ 
 
ปทุมวตี เทวี อยนฺติ  วตฺวา  ภาริย  วต  อิตฺถิยา  กมฺม  กต  ยา  เอววิธสฺส ร ฺโ 
มเหสี สมานา  เอวรูเป  าเน  นิรารกขฺา  วสีติ  อาห ฯ  เตป  ราชปุริสา  ปทมุวติยา 
นิเวสน  เนตฺวา  (๑)  เสตสาณีหิ  ปริกขิฺปาเปตฺวา  ทฺวาเร รกฺข (๒) เปตฺวา ร ฺโ 
อาโรเจสุ ฯ  ราชา  สุวณฺณสิวิก  (๓)  เปเสสิ ฯ  สา  อห  เอว  น  คมิสฺสามิ มม 
วสนฏานโต  ปฏาย  ยาว ราชเคห เอตฺถนฺตเร วรโปตฺถกจิตฺตตฺถรเณ อตฺถราเปตฺวา 
อุปริ  โสวณฺณตารกวิจิตฺตเจลวิตาน  (๔) พนฺธาเปตฺวา  ปสาธนตฺถาย  สพฺพาลงฺกาเรสุ 
ปหิเตสุ  ปทสาว  คมิสฺสามิ  เอว  เม  นาครา  สมฺปตฺตึ  ปสฺสิสฺสนตีฺติ  อาห ฯ 
ราชา  ปทุมวติยา  ยถารุจึ  กโรถาติ  อาห ฯ  ตโต  ปทุมวตี  สพฺพ  ปสาธน 
ปสาเธตฺวา  ราชเคห  คมิสฺสามีติ  มคฺค ปฏิปชชฺิ ฯ  อถสฺสา อกกฺนฺตอกฺกนฺตฏาเน 
วรโปตฺถกจิตฺตตฺถรณานิ  ภินฺทิตฺวา  ปทุมปุปฺผานิ  อุฏหึสุ ฯ สา มหาชนสฺส อตฺตโน 
สมฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  ราชนิเวสน  อารุยฺห  สพฺเพป  จิตฺตตฺถรเณ ตสฺสา มหลฺลกิาย 
โปสาวนิกมูล กตฺวา ทาเปสิ ฯ 
        ราชาป  โข  ตา  ป ฺจสตา  อิตฺถิโย  ปกโฺกสาเปตฺวา  อิมา เต เทวิ ทาสิโย 
กตฺวา  เทมีติ  อาห ฯ  สาธ ุ มหาราช 
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ เนตฺวาติ นตฺถิ  ฯ  ๒. ส.ี ม. ย.ุ อารกฺข  ฯ  ๓. สี. ยุ. โสวณฺณสีวิก  ฯ 
ม. สุวณฺณสิวิก  ฯ  ๔. ม. สุวณฺณตารกวิจิตฺต เจลวิตาน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๓ 
 
เอตาส  มยฺห  ทินฺนภาว  สกลนาคเร ชานาเปหีติ ฯ  ราชา  นคเร เภรึ จาราเปสิ 
ปทุมวติยา ทุพฺภิกา (๑) ป ฺจสตา อิตฺถิโย  เอติสฺสาเอว  ทาสิโย  กตฺวา  ทินฺนาติ ฯ 
สา  ตาส  สกลนาคเรน  (๒) ทาสีภาโว สลฺลกฺขิโตติ  ตฺวา  อห  มม  ทาสิโย 
ภุชิสฺสา  กาตุ   ลภามิ  เทวาติ  ราชาน ปจฺุฉิ ฯ  ตว  อิจฺฉา  เทวีติ ฯ  เอว  สนฺเต  ตเมว 
เภริจาริก  (๓) ปกฺโกสาเปตฺวา ปทุมวตีเทวิยา  อตฺตโน  ทาสิโย  กตฺวา  ทินฺนา 
ป ฺจสตา อิตฺถิโย สพฺพาว ภุชิสฺสา กตาติ  ปุน  เภริ ฺจาราเปถาติ  (๗)  อาห ฯ  สา 
ตาส  ภุชิสฺสภาเว กเต เอกูนานิ ป ฺจ ปุตฺตสตานิ ตาสเยว หตฺเถ โปสนตฺถาย ทตฺวา 
สย มหาปทุมกุมารเมว คณฺหิ ฯ อถ  อปรภาเค  เตส  กุมาราน  กฬีนกาเล  สมปฺตฺเต 
ราชา อุยฺยาเน นานาวิธ กีฬนฏาน กาเรสิ ฯ เต อตฺตโน โสฬสวสฺสุทฺเทสิกกาเล 
สพฺเพว เอกโต หุตฺวา อุยฺยาเน ปทุมส ฺฉนฺนาย  มงฺคลโปกฺขรณิยา  กีฬนฺตา 
นวปทุมานิ  ปุปฺผิตานิ  ปุราณปทุมานิ จ วณฺฏโต  ปตนฺตานิ  ทิสฺวา  อิมสฺส  ตาว  
อนุปาทินฺนกสฺส  เอวรูปา  ชรา ปาปุณาติ กิมงฺค ปน อมฺหาก สรีรสฺส ฯ อิทป หิ 
เอวคติกเมว ภวิสฺสตีติ อารมฺมณ คเหตฺวา สพฺเพว  ปจฺเจกพุทฺธาณ  นิพฺพตฺเตตฺวา 
อุฏายุฏาย  ปทุมกณฺณิกาสุ ปลฺลงฺเกน นิสีทึสุ ฯ  
# ๑. ส.ี ทูภิกา  ฯ  ๒. ม. สกลนาคเรน  ฯ  ๓. ส.ี เภริวาทก  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๗๔ 
 
        อถ  เตหิ  สทฺธึ  อาคตปุริสา  (๑)  พหุตร  ทิวส  ตฺวา อยฺยปุตฺตา ตุมฺหาก 
เวล  ชานาถาติ  อาหสุ ฯ  เต  สพฺเพ  (๒)  ตุณฺหี อเหสุ   ฯ เต ปุรสิา คนฺตฺวา ร ฺโ 
อาโรเจสุ   กมุารา  เทว  ปทุมกณฺณิกาสุ  นิสินฺนา  อเมฺหสุ  กเถนฺเตสุป วจีเภท 
น  กโรนฺตีติ ฯ  ยถารุจิยา  เตส  นิสีทิตุ   เทถาติ ฯ  เต  สพฺพรตฺตึ  คหิตารกฺขา 
ปทุมกณฺณิกาสุ  นิสินฺนนยิาเมเนว  อรุณ  อุฏาเปสุ ฯ ปุริสา คนตฺฺวา (๓) ปุนทิวเส 
อุปสงฺกมิตฺวา  เทวา  เวลา  ชานาถาติ ฯ  น  มย  เทวา  ปจฺเจกพุทฺธา  นาม 
มยนฺติ ฯ  อยยฺา  ตุเมฺห  ภาริย กถ กเถุ  ปจฺเจกพุทฺธา นาม ตุมฺหาทิสา น โหนฺติ 
ทฺวงฺคุลิเกสมสฺสุธรา  กาเย ปฏิมุกฺกอฏปริกฺขารา โหนฺตีติ ฯ เต ทกฺขิณหตฺเถน 
สีส  ปรามสึสุ  ตาวเทว  คิหิลิงฺค  อนฺตรธายิ  อฏปริกฺขารา  กายปฏิมุกฺกาว 
อเหสุ   ฯ ตโต ปสฺสนฺตสฺเสว มหาชนสฺส อากาเสเนว นนฺทมูลกปพฺภาร อคมสุ ฯ 
        สาป  โข  ปทุมวตี  เทวี  อห พหุปุตฺตา หุตฺวา วิยุตฺตา (๔) ชาตาติ หทยโสก  
(๕) ปตฺวา  เตเนว  โรเคน  (๖)  กาล  กตฺวา  ราชคหนครทฺวารคามเก  สหตฺเถน กมฺม 
กตฺวา  ชีวกฏาเน  นิพฺพตฺติ ฯ  อปรภาเค  กุลฆร  คนฺตฺวา  เอกทิวส  สามิกสสฺ 
# ๑. ม. อาคตา ราชปุริสา  ฯ  ๒. ม. ยุ. สพฺเพติ นตฺถิ  ฯ  ๓. ม. คนฺตฺวาติ นตฺถิ  ฯ 
# ๔. ม. นิปุตฺตา  ฯ  ๕. ม. หทยโสก  ฯ  ๖. ม. โสเกน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๕ 
 
เขตฺเต  (๑)  ยาคุ  หรมานา  เตส  อตฺตโน  ปุตฺตาน  อนฺตเร  อฏ  ปจฺเจกพุทฺเธk 
ภิกฺขาจารเวลาย  อากาเสน  คจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  สีฆ สฆี คนฺตฺวา สามิกสฺส อาโรเจสิ 
ปสฺสถ (๒)  อยฺเย  ปจฺเจกพุทฺเธ  เอเต  นิมนฺเตตฺวา  โภชน ทสฺสามาติ (๓)  ฯ โส อาห 
(๔) สกุณา นาม (๔) เอว จรนฺติ  น  เอเต  ปจฺเจกพุทฺธาติ ฯ  เต เตส กถ กเถนฺตานเยว  
อวิทูเร  าเน โอตรึสุ ฯ สา อิตฺถี ตทิวส  (๕) อตฺตโน ภตฺตขชฺชโภชน (๕) เตส  ทตฺวา 
เสฺวป  อฏ  ชนา  มยฺห  ภิกฺข  คณฺหถาติ  อาห ฯ สาธุ อุปาสิเก ตว  สกฺกาโร  จ 
เอตฺตโกว โหตุ  อาสนานิ  จ  อฏเว  โหนฺตุ  อ ฺเป  พหู ปจฺเจกพุทฺเธ  ทิสฺวา  ตว 
จิตฺต สนฺธาเรยฺยาสีติ ฯ (๖) สา ปุนทิวเส อฏ อาสนานิ ป ฺาเปตฺวา อฏนฺน 
สกฺการสมฺมาน ปฏิยาเทตฺวา นิสีทิ ฯ 
        นิมนฺติตปจฺเจกพุทฺธา  เสสาน  ส ฺ  อทสุ  มาริสา  อชชฺ อ ฺตฺถ อคนฺตฺวา 
สพฺเพว  ตุมฺหาก  มาตุ  สงฺคห  กโรถาติ ฯ  เตส  วจน  สุตฺวา  สพฺเพว  เอกโต 
อากาเสน  คนฺตฺวา  มาตุ  เคหทฺวาเร  ปาตุรเหสุ   ฯ  สาป  ปม ลทฺธส ฺาย (๗) 
พหู ทิสฺวา  น  กมฺปตฺถ  สพฺเพป  เคห ปเวเสตฺวา อาสเน นิสีทาเปสิ ฯ เตสุ ปฏิปาฏิยา 
นิสีทนฺเตสุ  นวโม  อ ฺานิ  อฏ  อาสนานิ  
# ๑. ม. ย.ุ เขตฺต  ฯ  ๒. ม. ยุ. ปสฺส  ฯ  ๓. ม. โภเชสสฺามาติ  ฯ  ๔. ม. สมณสกณุา นาเมเต 
อ ฺตฺถาป  ฯ  ๕. สี. อตฺตนา ลภนก ขชฺชโภชชฺ  ฯ  ๖. สี. สนธฺาเรยฺยาสีติ  ฯ 
ม. ปสาเทยฺยาสีติ  ฯ  ๗. ม. ลทฺธส ฺตาย  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๗๖ 
 
มาเปตฺวา  สย  ธรุาสเน  นิสีทิ ฯ ยาว  อาสนานิ  วฑฺฒนฺติ  ตาว  เคห  วฑฺฒติ ฯ 
เอว  เตสุ  สพฺเพสุ  นิสินฺเนสุ สา  อิตฺถ ี อฏนฺน ปจฺเจกพุทฺธาน ปฏิยาทิตสกกฺาร 
ป ฺจสตานป ยาวทตฺถ ทตฺวา อฏ  นีลปฺุปลหตฺถเก  อาหริตฺวา  นิมนฺติตาน 
ปจฺเจกพุทฺธานเยว ปาทมูเล เปตฺวา อาห  มยฺห  ภนฺเต  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  
สรีรวณฺโณ  อิเมส  นีลุปปฺลาน อนฺโตคพฺภวณฺโณ  วิย  โหตูติ  ปฏน  อกาสิ ฯ  
ปจฺเจกพุทฺธา มาตุ อนุโมทน กตฺวา คนฺธมาทนเยว อคมสุ ฯ 
        สาป  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  ตโต  จุตา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อิมสฺมึ 
พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย เสฏ ิกุเล ปฏิสนฺธึ คณฺหิ นีลุปฺปลสมานวณฺณตาย (๑) จสฺสา 
อุปฺปลวณฺณาเตฺวว  นาม  อกสุ ฯ  อถสสฺา  วยปฺปตฺตกาเล  สกลชมฺพูทีปราชาโนว 
เสฏ ิสฺส  (๒)  สนฺติก  ปหิณึสุ  ธีตร อมฺหาก เทตูติ ฯ อปหิณนฺโต นาม นาโหสิ ฯ 
ตโต  เสฏ ี  จินฺเตสิ  อห  สพฺเพส  มน  คเหตุ   น  สกฺขิสฺสามิ อุปาย ปเนก 
กริสฺสามีติ  ธีตร  ปกโฺกสาเปตฺวา  ปพฺพชิตุ   อมฺม  สกฺขิสฺสสติี  อาห ฯ ตสฺสา 
ปจฺฉิมภวิกตฺตา  ต  วจน  (๓)  สีเส  อาสิตฺตสตปากเตล วิย อโหสิ ตสฺมา ต (๔) ปตร 
ปพฺพชิสฺสามิ  ตาตาติ  อาห ฯ  โส  ตสฺสา  
# ๑. ม. นลีุปปฺลคพฺภสมานวณฺณตาย  ฯ  ๒. ม. ยุ. สกลชมฺพุทปีราชาโน จ เสฏ ิโน จ 
เสฏ ิสฺส  ฯ  ๓. ม. ปตุ วจน  ฯ  ๔. ม. ยุ. ตนฺติ นตฺถ ิ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๗๗ 
 
สกฺการ กตฺวา ภิกฺขุนีอุปสฺสย เนตฺวา ปพฺพาเชสิ ฯ  ตสฺสา  อจิรปพฺพชิตายเอว 
อุโปสถาคาเร กาลวาโร (๑) ปาปุณิ ฯ สา ทีป  ชาเลตฺวา  อุโปสถาคาร  สมฺมชชฺิตฺวา 
ทีปสิขาย  นิมิตฺต คณฺหิตฺวา [๒] ปุนปฺปุน  โอโลกยมานา  เตโชกสิณชฺฌาน  (๔) 
นิพฺพตฺเตตฺวา ตเทว ปาทก กตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ อรหตฺตผเลน  สทฺธึเยว  จ  
อิทฺธิวิกุพฺพเน  จิณฺณวสี  อโหสิ ฯ  สา  อปรภาเค  สตฺถุ ยมกปาฏิหาริยกรณทิวเส  
อห  ภนฺเต  ปาฏิหาริย  กริสฺสามีติ  สหีนาท  นทิ ฯ สตฺถา  อิท  การณ  อตฺถปฺุปตฺตึ  
กตฺวา  เชตวนมหาวิหาเร  นิสินฺโน  ปฏิปาฏิยา ภิกขฺุนิโย านนฺตเรสุ เปนฺโต 
อิม เถรึ อิทฺธมินฺตาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                ปฏาจาราเถรีวตฺถุ 
        จตุตฺเถ  วินยธราน  ยทิท  ปฏาจาราติ  ปฏาจารา เถรี วินยธราน (๓) อคฺคาติ 
ทสฺเสติ ฯ 
        สา กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห ปฏิสนฺธึ คณฺหิตฺวา อปรภาเค  สตฺถุ  
ธมฺมเทสน สุณนฺตี  สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ วินยธราน  อคฺคฏาเน เปนฺต  ทิสฺวา  
อธิการกมฺม กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  สา  ยาวชีว กุสล กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  
สสริตฺวา กสฺสปพุทฺธกาเล  กึกิสฺส  ร ฺโ  เคเห  
# ๑. ส.ี ตาลวาโร  ฯ  ๒. สี. เอตฺถนฺตเร ตฺวาวาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๓. กตฺถจิ. วินยธารีน  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 478 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๗๘ 
 
ปฏิสนฺธึ คณฺหิตฺวา  สตฺตนฺน  ภคินีน  อพฺภนฺตรา  หุตฺวา วีสติ วสฺสสหสฺสานิ 
พฺรหฺมจริย จริตฺวา  ภิกฺขุสฆสฺส  ปริเวณ  กาเรตฺวา  (๑)  ปุน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา 
เอก พุทฺธนฺตร  สมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย  เสฏ ิเคเห 
ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ 
        สา  อปรภาเค  วยปฺปตฺตา  อตฺตโน  เคเห  เอเกน  กมฺมกาเรน  (๒) สทธฺึ สนฺถว 
กตฺวา  อปรภาเค  อตฺตโน  สมานชาติก  กลุ  คจฺฉนฺตี ตสฺส สนฺถวปุริสสฺส (๓) ส ฺ 
อทาสิ  ตฺว  เสฺวว  ปฏาย  ม  ปหารสเตนป  (๔) ทฏ ุ น ลภิสฺสสิ สเจ เต กมฺม 
อตฺถิ  อิทานิ  ม  คณฺหิตฺวา คจฺฉาหีติ ฯ โส เอว โหตูติ อนุจฺฉวิก หตฺถสาร 
คเหตฺวา  ต  อาทาย  นครโต  ตีณิ  จตฺตาริ  โยชนานิ  ปฏิกฺกมิตฺวา เอกสฺมึ คามเก 
วาส กปฺเปสิ ฯ 
        อถ  อปรภาเค  ตสฺสา  กุจฺฉิย  คพฺโภ  ปติฏาสิ ฯ  สา  คพฺเภ  ปริปกฺเก 
อิท  อมฺหาก  อฏาน  (๕)  กลุเคห  คจฺฉาม  สามีติ  อาห ฯ  โส อชฺช คจฺฉาม 
เสฺว  คจฺฉามาติ  คนฺตุ   อสกฺโกนฺโต  กาล  วีตินาเมสิ ฯ  สา  ตสฺส  การณ  ตฺวา 
นาย  พาโล  ม  เนสฺสตีติ  ตสฺมึ  พหิ  คเต  เอกิกาว  กุลเคห  คมิสฺสามีติ 
มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ โส อาคนฺตฺวา ต เคเห อปสฺสนฺโต ปฏิวิสฺสเก ปุจฺฉิตฺวา กุลคาม 
คตาติ  สุตฺวา  ม  นิสฺสาย  กุลธีตา  อนาถา 
# ๑. ม. กตฺวา  ฯ  ๒. ม. กมฺมกาเรน  ฯ  ๓. สี. ม. ยุ. กตสนฺถวสฺส ปุริสสฺส  ฯ 
# ๔. สี. ม. ย.ุ ปฏิหารสเตนป  ฯ  ๕. ส.ี ม. ย.ุ อนาถฏาน  ฯ  
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ชาตาติ  ปทานุปทิก  คนฺตฺวา สมฺปาปุณิ ฯ  ตสฺสา  อนฺตรามคฺเคว  คพฺภวุฏาน  
อโหสิ ฯ  ตโต ยสฺสตฺถาย มคฺค (๑) คจฺเฉยฺยาม  โส  อตฺโถ  อนฺตราว (๒)  นิปผฺนฺโน 
อิทานิ คนฺตฺวา กึ กริสฺสามาติ ปฏินิวตฺตึสุ ฯ ปุน ตสฺสา กุจฺฉิย คพฺโภ ปติฏาสีติ 
ปุริมนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ 
        อนฺตรามคฺเค  ปนสฺสา  คพฺภวุฏาเน  ชาตมตฺเตเยว  จตูสุ  ทิสาสุ  มหาเมโฆ 
อุฏหิ ฯ  (๓)  สา  ต  ปรุสิ  อาห  สาม ิอเวลาย จตูสุ ทิสาสุ มหาเมโฆ อุฏ ิโต 
อตฺตโน  วสนฏาน  (๔)  กาตุ  วายมาหีติ ฯ โส เอว กริสฺสามีติ ทณฺฑเกหิ กุฏิก 
กตฺวา  ฉทนตฺถาย  ติณ  อาหริสฺสามีติ  เอกสฺมึ  มหาวมฺมิกปาเท  ติณ ฉินฺทติ 
อถ  น  วมฺมิเก  นิปนโฺน  กณฺหสปฺโป  ปาเท  ฑสิ  โส  ตสฺมึเยว  าเน  ปติโต ฯ 
สาป  อิทานิ  อาคมิสฺสติ  อิทานิ  อาคมิสฺสตีติ  สพฺพรตฺตึ  เขเปตฺวา  อทฺธา 
ม  โส  อนาถา  เอสาติ  มคฺเค  ฉฑฺเฑตฺวา  คโต  ภวิสฺสตีติ อาโลเก ส ฺชาเต 
ปทานุสาเรน  โอโลเกนฺตี  วมฺมิกปาเท  ปติต  ทิสฺวา  ม นิสฺสาย นฏโ ปุรโิสติ 
ปริเทวิตฺวา  ทหรทารก ปสฺเสนาทาย มหลฺลก องฺคุลึ (๕) คาหาเปตฺวา มคฺเคน 
คจฺฉนฺตี อนฺตรามคฺเค  เอก  อุตฺตานนทึ  ทิสฺวา  เทวฺป  ทารเก  เอกปฺปหาเรเนว  
อาทาย คนฺตุ   น 
# ๑. ม. ย.ุ มย  ฯ  ๒. ม. ย.ุ อนฺตรามคฺเคว  ฯ  ๓. ส.ี มหาเมฆา อุฏหึสุ  ฯ 
# ๔. สี. อโนวสฺสกฏาน  ฯ  ๕. ม. องฺคุลีหิ  ฯ  
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สกฺขิสฺสามีติ เชฏก โอรมิตีเร เปตฺวา ทหร ทารก  ปรตีร เนตฺวา ปโลติกจุมฺพิฏเก (๑) 
นิปชฺชาเปตฺวา  ปุน  นิวตฺติตฺวา  อิม  (๒)  คเหตฺวา คมิสฺสามีติ นทึ โอตริ ฯ 
        อถสฺสา  นทีมชฺฌ  ปตฺตกาเล  เอโก  เสโน  มสปณฺโฑ  อยนฺติ  ส ฺาย 
ทารก  คณฺหิตฺวา  (๓)  อาคจฺฉติ ฯ  สา หตฺถ ปสาเรตฺวา เสน ปลาเปสิ ฯ (๔) ตสฺสา ต 
หตฺถวิการ  ทิสฺวา  มหลลฺกทารโก  ม  ปกโฺกสตีติ  ส ฺาย  นทึ  โอตริตฺวา โสเต 
ปติโต  ยถาโสต  อคมาสิ ฯ  โสป  เสโน ตสฺสา อสมฺปตฺตายเอว ต ทหรทารก 
คณฺหิตฺวา  อคมาสิ ฯ  สา  พลวโสกาภภูิตา  อนฺตรามคฺเค  อิม  วิลาป คีตก คายนฺตี 
คจฺฉติ  
        อุโภ ปตฺุตา กาลกตา    ปนฺเถ มยหฺ ปตี มโตติ ฯ 
        สา  เอว  วิลปมานา  สาวตฺถึ  ปตฺวา  กุลสภาค  (๕)  คนฺตฺวาป  โสกวเสเนว 
อตฺตโน  เคห  ววตฺถเปตุ  อสกฺโกนฺตี อมิสฺมึ าเน เอววิธ นาม กุล อตฺถิ กตร 
ต  เคหนฺติ  ปฏิปุจฺฉิ ฯ  ตฺว ต กุล ปฏิปุจฺฉิตฺวา กึ กริสฺสสิ เตส วสนเคห 
วาตปฺปหาเรน  ปติต  ตตฺเถว  เต  สพฺเพป ชีวิตกฺขย ปตฺตา อถ เน ขุทฺทกมหลฺลเก 
เอกจิตฺตกสฺมึเยว  ฌาเปนฺติ  ปสฺส  เอสา ธูมวฏฏ ิ
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ ปโลติกจุมฺพฏเก  ฯ  ๒. ม. ปุน นิวตฺติตฺวา อิตร คเหตฺวา คมิสฺสามีติ  ฯ 
# ๓. ม. วิชฺฌตุิ อาคจฺฉติ  ฯ  กตฺถจิ. คเหตฺวา คจฺฉติ  ฯ  ๔. กตฺถจิ. อปสาเทติ  ฯ 
# ๕. กตฺถจิ. กุลเคห  ฯ  
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ป ฺายตีติ ฯ สา ต กถ สุตฺวาว กึ  ตุเมฺห  วทถาติ  อตฺตโน นิวฏสาฏก สนฺธาเรตุ  
อสกฺโกนฺตี ชาตินิยาเมเนว (๑) พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทมานา  าตีน  จิตกฏาน  
คนฺตฺวา ต  วิลาปคีต  ปรปิุณฺณ กตฺวา ปริเทวมานา 
                อุโภ ปุตฺตา กาลกตา    ปนฺเถ มยฺห ปตี มโต 
                มาตา ปตา จ ภาตา จ   เอกจิตกสฺมึ ฑยฺหเรติ 
อาห ฯ  อ ฺเน  ชเนน  สาฏก  ทินฺนป  ผาเลตฺวา  ฉฑฺเฑติ ฯ อถ น ทิฏทิฏฏาเน 
มหาชโน  ปริวาเรตฺวา  วิจรติ ฯ  อถสฺสา  อย  ปฏาจารา  (๒) ปฏวิจารณ  วินา 
วิจรตีติ  ปฏาจาราเตฺวว นาม อกสุ ฯ ยสฺมา ปนสฺสา นคฺคภาเวน (๓) อลชชฺีว อาจาโร 
(๔) ปากโฏ อโหสิ ตสฺมา ปติโต (๕) อาจาโร อสฺสาติ ปฏาจาราเตฺวว นาม อกสุ ฯ 
        สา  เอกทิวส  สตฺถร ิมหาชนสฺส ธมฺม เทเสนฺเต วิหาร ปวิสิตฺวา ปริสปริยนฺเต 
อฏาสิ ฯ  สตฺถา  เมตฺตาย  (๖)  ผริตฺวา สตึ ปฏิลภ ภคินิ สตึ ปฏลิภ ภคินีติ อาห ฯ 
ตสฺสา  สตฺถุ  วจน  สุตฺวา  พลวหิโรตฺตปฺป  อาคต  สา  ตตฺเถว  ภูมิย นิสีทิ ฯ 
อวิทูเร   ิโต  ปุริโส  อุตฺตริสาฏก  (๗) ขิปตฺวา 
# ๑. ส.ี ย.ุ ชาตนิยาเมเนว  ฯ  ๒. ม. ปฏาจาร ปฏปริหรณ  ฯ  ๓. สี. โส นคฺคภาเวน  ฯ 
ม. จสฺสา นคฺคภาเวน  ฯ  ๔. ส.ี อลชชฺอิาจาโร  ฯ  ม. อลชฺชีอาจาโร  ฯ  ๕. ส.ี ปฏ  ฯ 
# ๖. ม. เมตฺตาผรเณน  ฯ  ๗. ม. อุตฺตรสิาฏก  ฯ  
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อทาสิ  สา  ต นิวาเสตฺวา ธมฺม อสฺโสสิ ฯ สตฺถา ตสฺสา จริยวเสน อิมา ธมฺมปเท 
คาถา อาห 
                น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย น  ปตา นาป พนฺธวา 
                อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส    นตฺถิ าตีสุ ตาณตา ฯ 
                เอตมตฺถวส ตฺวา    ปณฺฑิโต สีลสวุโต 
                นพฺิพานคมน มคฺค     ขิปฺปเมว วิโสธเยติ ฯ (๑) 
        สา  คาถาปริโยสาเน  ยถา ิตาว  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา 
วนฺทิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ ฯ สตฺถา (๒) ตสฺสา ภิกฺขุนูปสฺสย คนฺตฺวา ปพฺพชาติ  ปพฺพชชฺ  
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  สา  ปพฺพชิตฺวา  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปตฺวา พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหิ ฯ  (๓) 
วินยปฏเก  จิณฺณวสี  อโหสิ ฯ  อปรภาเค  สตฺถา  เชตวเน นิสินฺโน  ภิกฺขุนิโย ปฏิปาฏิยา 
านนฺตเรสุ เปนฺโต ปฏาจาร วินยธราน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ  
 
                        ธมฺมทินฺนาเถรีวตฺถุ 
        ป ฺจเม  ธมฺมกถิกานนฺติ  ธมฺมกถกิาน  ภิกฺขุนีน  ธมฺมทินฺนา อคฺคาติ ทสฺเสติ ฯ 
        สา  กิร  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวติย  ปรายตฺตฏาเน  นิพฺพตฺติตฺวา 
ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  อคฺคสาวกสฺส  สุชาตตฺเถรสฺส  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๓  ฯ  ๒. สี. ยุ. สตฺถาติ นตฺถิ  ฯ  ๓. ม. คณฺหนฺตี  ฯ  
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อธิการกมฺม กตฺวา ต านนฺตร ปฏเสิ ฯ  สา  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  สคฺเค  
นิพฺพตฺติ ฯ สพฺพ เหฏา เขมาเถริยา อภินีหารวเสเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ปุสฺสพุทฺธกาเล  
ปเนสา  สตฺถุ  เวมาติกาน  ติณฺณ ภาติกาน  ทานาธิกาเร  ปตกมฺมิกสฺส  (๑)  เคเห  
วสมานา  เอก  เทหีติ วุตฺตา เทฺว  อทาสิ ฯ  เอว  สพฺพ  อปริหาเปนฺตี  ทตฺวา  (๒)  
เทฺวนวุติกปฺเป  อติกฺกมฺม กสฺสปพุทฺธกาเล  กึกิสฺส  ร ฺโ  เคเห  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิตฺวา 
สตฺตนฺน  ภคินีน อพฺภนฺตรา  หุตฺวา  วีสติ  วสฺสสหสฺสานิ  พฺรหมฺจริย  จริตฺวา 
ภิกฺขุสฆสฺส วสนปริเวณ กาเรตฺวา เอก พุทฺธนฺตร เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตี อิมสฺมึ 
พุทฺธุปฺปาเท กุลเคเห  ปฏสินฺธึ  คณฺหิ (๓) ฯ  สา (๔) อปรภาเค วิสาขเสฏ ิโน ภริยา 
หุตฺวา เคห คตา ฯ วิสาขเสฏ ี  นาม  พิมฺพิสารสฺส  สหายโก  ร ฺา  สทฺธึ 
ทสพลสฺส ปมทสฺสน คนฺตฺวา ธมฺม สุตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏ ิโต อปรภาเค 
อนาคามิผล สจฺฉากาสิ ฯ 
        โส  ตทิวส  ฆร  คนตฺฺวา  โสปานมตฺถเก   ิตาย  ธมฺมทินฺนาย  หตฺเถ ปสาริเต 
หตฺถ  อนาลมฺพิตฺวาว  ปาสาท  อภิรุหิ ฯ ภุ ฺชมาโนป อิม เทถ อิม อาหรถาติ น 
พฺยาหริ ฯ  ธมฺมทินฺนา กฏจฺฉุ  คเหตฺวา ปริวิสมานา จินฺเตสิ อย เม 
# ๑. กตฺถจิ. ปตกุฏมฺพิกสฺส  ฯ  ๒. กตฺถจิ. จริตฺวา  ฯ  ๓. ม. คณฺหิตฺวา  ฯ 
# ๔. ม. สาติ นตฺถิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๘๔ 
 
หตฺถาลมฺพก (๑) เทนฺติยาป  (๒)  หตฺถ  นาลมฺพิ  ภุ ฺชมาโนป  กิ ฺจิ  น  กเถติ 
โก น ุโข มยหฺ โทโสติ ฯ  อถ  น  ภุตฺตาวึ  โก  นุ โข เม อยฺยปุตฺต โทโสติ ปุจฺฉิ ฯ 
ธมฺมทินฺเน ตุยฺห  โทโส  นตฺถิ  อห  ปน  อชชฺโต  (๓)  ปฏาย  สนฺถววเสน  ตุมฺหาก 
สนฺติเก นิสีทิตุ   วา  าตุ   วา  หราเปตฺวา  (๔) ขาทิตุ   วา  ภุ ฺชิตุ   วา  อภพฺโพ ฯ  ตฺว 
สเจ  อิจฺฉสิ  อิมสฺมึ  เคเห  วส ฯ  โน  เจ  อิจฺฉสิ  ยตฺตเกน เต ธเนน อตฺโถ ต  คณฺหิตฺวา 
กุลฆร  คจฺฉาติ ฯ  อยฺยปตฺุต เอว สนฺเต (๕) นาห ตุเมฺหหิ  ฉฑฺฑิต เขฬมิว  กจวร  สีเสน 
อุกฺขิปตฺวา  จริสฺสามิ (๕) มยฺห ปพฺพชชฺ อนุชานาถาติ ฯ วิสาโข  สาธุ  ธมฺมทนิฺเนติ 
ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  ธมฺมทินฺน  สุวณฺณสิวิกาย ภิกฺขุนีอุปสฺสย ปพฺพชฺชตฺถาย เปเสสิ ฯ 
        สา  ปพฺพชิตฺวา  จินฺเตสิ  อย  ตาว  เสฏ ี  ฆรมชฺเฌ   ิโตว ทุกฺขสฺส อนฺต 
อกาสิ  ปพฺพชฺช  ลทฺธกาลโต  ปฏาย  ปน  มยาป  ทุกฺขสฺสนฺต  กาตุ   วฏฏตีติ 
อาจริยุปชฺฌายาน  สนฺติก  คนฺตฺวา  อยฺเย มยฺห (๖) อาจิณฺณฏาเน จิตฺต นมติ (๖) 
คามกาวาส  คจฺฉามีติ  อาห ฯ  เถริโย ตสฺสา มหากุลา 
# ๑. ส.ี ย.ุ หตฺโถลมฺพก  ฯ  ๒. กตฺถจิ. กโรนฺติยาป  ฯ  ๓. ม. ยุ. อชฺช  ฯ 
# ๔. ม. อาหราเปตฺวา  ฯ  ๕. สี. ม. อห ตุมฺเหหิ ฉฑฺฑิตเขฬ วมิตวมน สีเสน 
อุกฺขิปตฺวา น จริสฺสามิ  ฯ  ๖. ม. ยุ. อากิณฺณฏาเน จิตฺต น รมติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๕ 
 
นิกฺขมฺม ปพฺพชิตภาเวน จิตฺต โกเปตุ   (๑) อสกฺโกนฺติโย ต คเหตฺวา คามกาวาส 
อคมสุ ฯ สา อตีเต มทฺทิตสงฺขารตาย (๒)  นจิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต 
ปาปุณิ ฯ อถสฺสา เอตทโหสิ มยฺห กิจฺจ มตฺถก  ปตฺต  อิธ  วสิตฺวา  กึ  กริสฺสามิ 
ราชคหเมว คจฺฉามิ ตตฺถ ม นิสฺสาย พหุ าติสงฺโฆ ปุ ฺานิ กริสฺสตีติ เถริโย 
คเหตฺวา นครเมว ปจฺจาคตา ฯ 
        วิสาโข  ตสฺสา  อาคตภาว  ตฺวา  สีฆ  อาคตา อุกฺกณฺ ิตา นุ โข ภวิสฺสตีติ 
สายณฺหสมเย  ตสฺสา  สนฺติก  คนฺตฺวา  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺโน 
อุกฺกณฺ ิตภาว  ปุจฺฉิตุ   อยุตฺตนฺติ  ป ฺจกฺขนฺธาทิวเสน  ปเ ฺห  ปุจฺฉิ ธมฺมทินฺนา 
ขคฺเคน  อุปฺปลนาล  ฉินฺทนฺตี  วิย  ปจฺุฉิต ปุจฺฉิต วิสฺสชฺเชสิ ฯ อุปาสโก  
ธมฺมทินฺนาเถริยา  าณสูรภาว  ตฺวา อตฺตโน อธิคตฏาเน ปฏิปาฏิยา ตีสุ 
มคฺเคสุ  สพฺพากาเรน  ปเ ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  อุคฺคหวเสน  อรหตฺตมคฺเคป  ปุจฺฉิ ฯ 
ธมฺมทินฺนา  เถรีป  อุปาสกสฺส  ยาว  อนาคามิผลาว  วิสยภาว ตฺวา อิทานิ อตฺตโน 
วิสย อติกฺกมิตฺวา  ธาวตีติ  ต  นิวตฺเตนฺตี  ตฺว  (๓) อาวุโส  วิสาข  นาสกฺขิ  ป ฺหาน  
ปริยนฺต  คเหตุ  นิพฺพาโนคธหิ  อาวุโส  วิสาข (๓) พฺรหฺมจรยิ  นิพฺพานปรายน 
นิพฺพานปริโยสาน 
# ๑. ม. วาเรตุ  ฯ  ๒. ส.ี มชฺชิตสงฺขารตาย  ฯ  ๓. ม. อจฺจสรา อาวุโส วิสาข ป ฺเห  ฯ 
กตฺถจิ. อจฺจสรา อาวุโส วิสาข ป ฺหา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๘๖ 
 
อากงฺขมาโนป  ตฺว อาวุโส วิสาข ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา เอตมตฺถ ปุจฺเฉยฺยาสิ ฯ 
ยถา จ เต ภควา พฺยากโรติ ตถา น ธาเรยฺยาสีติ (๑) อาห ฯ 
        วิสาโข  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  สพฺพ (๒) ปุจฺฉาวิสฺสชฺชนานย กเถสิ (๒)  ฯ 
สตฺถา ตสฺส  วจน  สุตฺวา  มม  ธีตาย อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ ขนฺเธสุ ตณฺหา  นตฺถีติ 
วตฺวา ธมฺมปเท อิม คาถมาห 
                ยสฺส ปุเร จ ปจฺฉา จ  มชฺเฌ จ นตฺถิ กิ ฺจน 
                อกิ ฺจน อนาทาน    ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ (๓) 
        ตโต  ธมฺมทินฺนาย  สาธุการ  ทตฺวา  วิสาข  อุปาสก เอตทโวจ ปณฺฑิตา วิสาข 
ธมฺมทินฺนา  ภิกฺขุนี  มหาป ฺา วิสาข ธมฺมทินฺนา ภิกฺขุนี ฯ สเจป (๔) ตฺว วิสาข 
เอตมตฺถ  ปุจฺเฉยฺยาสิ อหป เอตมตฺถ (๕) พฺยากเรยฺยามิ  ยถา ต ธมฺมทินฺนาย 
ภิกฺขุนิยา  พฺยากต  เอโส  เจว  ตสฺส  อตฺโถ  เอว ฺจ  น  ธาเรหีติ ฯ เอวเมต 
วตฺถุ  สมฏุ ิต ฯ  อปรภาเค  สตฺถา  เชตวเน  วิหรนฺโต  (๖)  ปฏปิาฏิยา  ภิกฺขุนิโย 
านนฺตเรสุ  เปนฺโต  อิมเมว  จูฬเวทลฺล  อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา เถรึ อิมสฺมึ สาสเน 
ธมฺมกถิกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๕๑๒/๕๕๕  ฯ  ๒. กตฺถจ.  ปุจฺฉาวิสฺสชฺชน นยนฺต นยนฺต กถ กเถสิ ฯ 
# ๓. ขุ.ธ. ๒๕/๓๖/๗๑  ฯ   ๔. ม.ม เจป  ฯ   ๕. ม.ยุ. ต เอวเมว  ฯ   ๖. ม.ย.ุ นิสินฺโน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓   หนา ๔๘๗ 
 
                        นนฺทาเถรวีตฺถุวณฺณนา 
        ฉฏเ  ฌายีน  ยทิท  นนฺทาติ  ฌานาภิรตาน  นนฺทา  เถร ี อคฺคาติ  ทสฺเสติ ฯ 
        สา  กิร ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา อปรภาเค 
ธมฺมกถ (๑) สุณนฺตี สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ ฌานาภิรตาน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา 
อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  สา  ตโต  กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ 
สสริตฺวา  อมฺหาก  สตฺถุ  อุปฺปตฺติโต  (๒)  ปุเรตรเมว  มหาปชาปติยา  โคตมิยา 
กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ  คณฺหิ  นนฺทาติสฺสา นาม อกสุ รปูนนฺทาติป วุจฺจติ ฯ สา 
อปรภาเค อุตฺตมรูปภาเวน ชนปทกลฺยาณี นาม ชาตา ฯ 
        สา  อมฺหาก  ทสพเล  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  อนุปุพฺเพน  กปลวตฺถุ   อาคนฺตฺวา 
นนฺท ฺจ  ราหุล ฺจ  ปพฺพาเชตฺวา  ปกฺกนฺเต  สุทฺโธทนมหาราชสฺส  ปรินิพฺพุตกาเล 
มหาปชาปตี  โคตมี  ราหุลมาตา  จ  นกิฺขมิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตาติ 
ตฺวา  อิมาส  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  มยฺห  อิธ กึ กมฺมนฺติ มาตุ มหาปชาปติยา 
สนฺติก  คนฺตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  สตฺถา  รูป  ครหีติ  สตฺถ ุ
อุปฏาน  น  คจฺฉติ โอวาทวาเร สมฺปตฺเต อ ฺ เปเสตฺวา โอวาท อาหราเปสิ ฯ 
# ๑. ม.ยุ. สตฺถุ ธมฺม  ฯ    ๒. ม.ย.ุ นิพฺพตฺติโต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๘๘ 
 
สตฺถา  ตสฺสา  รูปมทมตฺตเมว  (๑)  ตฺวา  อตฺตโน  โอวาท  อตฺตนาว  อาคนฺตฺวา 
คณฺหนฺตุ  (๒) น  ภิกฺขุนีหิ  อ ฺา  เปเสตพฺพาติ  อาห ฯ  ตโต  รูปนนฺทา  อ ฺ 
มคฺค อปสฺสนฺตี อกามา โอวาท อคมาสิ ฯ 
        สตฺถา  ตสฺสา  จริตวเสน  อิทฺธิยา  เอก อิตฺถีรปู นิมฺมินิตฺวา ตาลปณฺณ (๔) 
คเหตฺวา  วีชมาน  วิย  อกาสิ ฯ  รูปนนทฺา  ต  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อห  อการเณเนว 
ปมตฺตา  หุตฺวา นาคจฺฉามิ เอวรูปาป อิตฺถิโย สตฺถ ุสนฺติเก วิสฺสฏา วิจรนฺติ ฯ 
มม  รูป  เอตาส  รูปสฺส  กลฺล  นาคฺฆติ  โสฬสึ  อชานิตฺวาว  เอตฺตก  กาล 
น  อาคตมฺหีติ  ตเมว  อิตฺถีนิมิตฺต คณฺหิตฺวา โอโลเกนฺตี อฏาสิ ฯ สตฺถา ตสฺสา 
ปุพฺพเหตุสมฺปนฺนตาย (๕) อฏ ีน นคร กตนฺติ (๖) ธมฺมปเท คาถ วตฺวา 
จร วา ยทิ วา ติฏ นิสินฺโน อุท วา สยนฺติ (๗) สุตฺต  อภาสิ ฯ  สา  ตสฺมึเยว  รูเป 
ขยวย  ปฏเปตฺวา  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ อิมสฺมึ  าเน  อิท  วตฺถุ  เหฏา 
เขมาเถริยา วตฺถุสทิสเมวาติ น วิตฺถาริต ฯ ตโต ปฏาย   รูปนนฺทา  ฌานาภิรตาน 
นฺตเร ธุรปฺปตฺตา อโหสิ ฯ  สตฺถา อปรภาเค เชตวเน นิสินฺโน  ปฏิปาฏิยา 
ภิกฺขุนิโย  านนฺตเรสุ  เปนฺโต 
# ๑. ม. ย.ุ รปูมทมตฺตภาว  ฯ   ๒. ม. คณฺหนฺตุ  ฯ   ๓.ม. อกามา  ฯ   ๔. ม. ย.ุ ตาลวณฺฏ  ฯ 
# ๕. ส.ี ปุพฺพเหตุสมฺปนฺนาย  ฯ   ๖. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕  ฯ   ๗. ขุ.อิติ.๒๕/๒๙๑/๓๑๘  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๘๙ 
 
นนฺทาเถรึ  ฌายีน  (๑)  อคฺคฏาเน  เปสีติ ฯ  
 
                        โสณาเถรวีตฺถุวณฺณนา 
        สตฺตเม  อารทฺธวิริยาน  ยทิท  โสณาติ  ปคฺคหิตปริปุณฺณวิริยาน โสณา  อคฺคาติ  
ทสฺเสติ ฯ 
        อย  กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา  อปรภาเค ธมฺม 
สุณนฺตี สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ อารทฺธวิริยาน อคฺคฏาเน เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม 
กตฺวา ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  สา  กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา อิมสฺมึ 
พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย กุลเคเห ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา อปรภาเค  ฆราวาเส  วุฏา  (๒) 
พหู ปุตฺตธีตโร ลภิตฺวา สพฺเพป วิสุ  วิสุ  ฆราวาเส ปติฏาเปสิ ฯ  เต  ตโต  ปฏาย  
อย  อมฺหาก  กึ กริสฺสตีติ ต อตฺตโน สนฺติก อาคต  มาตาติ  ส ฺป  น  กรึส ุฯ 
พหุปุตฺติกโสณา เตส อตฺตนิ อคารว (๓) ตฺวา ฆราวาเสน  กึ  กริสฺสามีติ นิกฺขมิตฺวา 
ปพฺพชิ ฯ อถ น ภิกฺขุนิโย อย วตฺต (๔) น  ชานาติ  อยุตฺต  กโรตีติ  ทณฺฑกมฺม  กโรนฺติ ฯ  
ปุตฺตธีตโร  ต  ทณฺฑกมมฺ อาหรนฺตึ ทิสฺวา อย ยาวชฺชทิวสา สกิฺขามตฺตป (๕) น ชานาตีติ 
# ๑. ส.ี ฌายนินี  ฯ   ๒. สี. ปติฏ ิตา  ฯ  ม. วุตฺถา  ฯ   ๓. ม. ยุ. อคารวภาว  ฯ 
# ๔. สี. มตฺต  ฯ   ๕. ส.ี สกิฺขาปทมตฺตมฺป  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๙๐ 
 
ทิฏทิฏฏาเน   อุปฺผณฺเฑนฺติ ฯ  (๑)  สา เตส วจน สุตฺวา อุปฺปนฺนสเวคา อตฺตโน 
คติวิโสธน กาตุ  วฏฏตีติ  นิสินฺนฏาเนป   ิตฏาเนป ทฺวตฺตึสาการ สชฺฌายตี (๒) 
ยเถว ปุพฺเพ   พหุปุตฺตกโสณตฺเถรีติ  ป ฺายิตฺถ  เอว  ปจฺฉา  อารทฺธวิริยโสณตฺเถรีติ 
ปากฏา ชาตา ฯ    
        อเถกทวิส  ภิกฺขุนิโย  วิหาร  คจฺฉนฺติโย ภิกฺขุนีสฆสฺส อุทก ตาเปยฺยาสิ โสเณติ 
วตฺวา  อคมสุ ฯ  สาป  อุทกตาปนโต  ปุเรตรเมว  อคฺคิสาลาย  จงฺกมิตฺวา จงฺกมิตฺวา  
ทฺวตฺตึสาการ  สชฺฌายนฺตี  วิปสฺสน  วฑฺเฒสิ ฯ  สตฺถา  คนฺธกุฏยิ นิสินฺโนว อิม 
โอภาสคาถ อภาสิ 
                โย จ วสฺสสต ชเีว  อปสฺส ธมฺมมุตฺตม 
                เอกาห ชีวิต เสยฺโย  ปสฺสโต ธมฺมมุตฺตมนฺติ ฯ (๓) 
        คาถาปริโยสาเน  อรหตฺต  ปตฺวา  จินฺเตสิ  อห  อรหตฺต ปตฺตา อาคนฺตุกชโน 
อนุปธาเรตฺวาว  มยิ  อวม ฺาย  (๔)  กิ ฺจิ วตฺวา พหุ   ปาป (๕) ปสเวยฺย ตสฺมา (๖) 
สลฺลกฺขณการณ  กาตุ   วฏฏตีติ ฯ  สา อุทกภาชน [๗] อาโรเปตฺวา เหฏา อคฺคึ น 
อกาสิ ฯ ภิกขฺุนิโย อาคนฺตฺวา อุทฺธน โอโลเกนฺติโย อคฺคึ 
# ๑. ส.ี ย.ุ อุชฺฌายนฺติ  ฯ  ม. อุปฺปณฺเฑสุ   ๒. ม. สชฺฌายติ สา  ฯ 
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๑๘/๓๐  ฯ   ๔. ม. อว ฺาย  ฯ   ๕. ม. อปุ ฺมฺป  ฯ 
# ๖. ส.ี ตสฺส  ฯ   ๗. สี. เอตฺถนฺตเร อุทฺธนนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๙๑ 
 
อทิสฺวา อิม มหลฺลิก ภิกขฺนีสฆสฺส อุทก ตาเปหติ อโวจุมฺหา อชฺชาป อุทฺธเน 
อคฺคึป น กโรตีติ อาหสุ ฯ  อยฺเย  กึ  ตุมฺหาก  อคฺคินา อุโณฺหทเกน  นฺหายิตุกามา 
ภาชนโต  อุทก คเหตฺวา   ฺหายถาติ ฯ  ตาป ภวิสฺสติ  เอตฺถ  การณนฺติ  คนฺตฺวา  อุทเก 
หตฺถ โอตาเรตฺวา  อุณฺหภาว  ตฺวา เอก กุฏ อาหรตฺิวา อุทก คณฺหนฺติ คหิตคหิตฏาน 
ปูรติ ฯ ตทา  สพฺพาว ตสฺสา  อรหตฺเต   ิตภาว  ตฺวา  ทหรตรา (๑) ตาว 
ป ฺจปติฏ ิเตน ปาเทสุ  ปติตฺวา  อยฺเย เอตฺตก กาล ตุเมฺห อนุปธาเรตฺวา วิเหเตฺวา 
วิเหเตฺวา (๒) กถยิมฺหา  (๓) ขมถ  โนติ  ขมาเปสุ ฯ  วุฑฺฒตราป เถร ีอุกฺกุฏกิ นิสีทิตฺวา 
ขมถ อยฺเยติ  ขมาเปสุ ฯ  ตโต  ปฏาย  มหลลฺกกาเล  ปพฺพชิตฺวาป  อารทฺธวิริยภาเวน 
นจิรสฺเสว  อคฺคผเล  ปติฏ ิตาติ  เถริยา  คุโณ  ปากโฏ  อโหสิ ฯ อปรภาเค สตฺถา 
เชตวเน  นิสีทิตฺวา  ภิกฺขุนิโย  ปฏิปาฏิยา  านนฺตเรสุ  (๔)  เปนฺโต  โสณตฺเถรึ 
อารทฺธวิริยาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. ทหรทหรา  ฯ   ๒. ส.ี เหเตฺวา วิเหเตฺวา  ฯ ม. วิเหเตฺวา 
วเหเตฺวา  ฯ   ๓. ม. กถยมิฺห  ฯ   ๔. ม. านนฺตเร  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา ๔๙๒ 
 
                        สกลุาเถรวีตฺถุวณฺณนา (๑) 
        อฏเม  ทิพฺพจกฺขุกาน  ยทิท  สกลุาติ (๒) ทิพฺพจกฺขุกาน สกุลตฺเถร ี
อคฺคาติ  ทสฺเสติ ฯ 
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา อปรภาเค  สตฺถุ 
ธมฺมกถ  สณุนฺตี  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุนึ  ทิพฺพจกฺขุกาน อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา 
อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  สา กปฺปสตสหสฺส  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา 
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท สาวตฺถิย กลุเคเห นิพฺพตฺติตฺวา อปรภาเค สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา 
ปฏิลทฺธสทฺธา ปพฺพชิตฺวา นจิรสฺเสว อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  สา  ตโต  ปฏาย 
ทิพฺพจกฺขุมฺหิ  จิณฺณวสี  อโหสิ ฯ  อปรภาเค สตฺถา  เชตวเน  นสิินฺโน  ภิกฺขุนิโย 
ปฏิปาฏิยา  านนฺตเรสุ  เปนฺโต  อิม เถรึ ทิพฺพจกขฺุกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. ส.ี สกุลาเถรีวตฺถุ  ฯ ม. พกลุาเถรวีตฺถุ  ฯ   ๒. สี. สกลุาติ  ฯ ม. พกุลาติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  หนา ๔๙๓ 
 
                        กุณฺฑลเกสาเถรีวตฺถุ (๑) 
        นวเม  ขิปฺปาภิ ฺานนฺติ  ขิปฺปาภิ ฺาน ภิกฺขุนีน ภทฺทา กุณฺฑลเกสา (๑) 
อคฺคาติ  ทสฺเสติ ฯ 
        อย  กริ  (๒)  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห นิพฺพตฺตา สตฺถุ  ธมฺมกถ  สุตฺวา 
สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ ขิปฺปาภิ ฺาน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  
านนฺตร ปฏเสิ ฯ สา กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา  กสฺสปพุทฺธกาเล  กึกิสฺส 
ร ฺโ  เคเห  สตฺตนฺน  ภคินีน  อพฺภนฺตรา หุตฺวา  วีสติ  วสฺสสหสฺสานิ  ทสสลีานิ 
สมาทาย โกมาริกพฺรหฺมจริย จรติ  สงฺฆสฺส ปริเวณ  (๓)  กาเรตฺวา  เอก  พุทธฺนฺตร 
เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ราชคหนคเร เสฏ ิกุเล ปฏิสนฺธ ึคณฺหิ 
ภทฺทาติสฺสา นาม อกสุ ฯ 
        ตทิวสเยว  จ  ตสฺม ึ นคเร  ปุโรหติปุตฺโต  ชาโต ฯ ตสฺส ชาตเวลาย ราชนิเวสน 
อาทึ  กตฺวา  สกลนคเร  อาวุธานิ ปชฺชลึสุ ฯ ปุโรหิโต ปาโตว ราชกุล คนฺตฺวา ราชาน 
สุขเสยฺย ปุจฺฉิ ฯ ราชา กโุต เม อาจริย สุขเสยฺย (๔) อชฺช สพฺพรตฺตึ ราชนิเวสเน 
อาวุธานิ  ปชฺชลิตานิ  ทิสวฺา  ภยปฺปตฺตา  อหุมฺหาติ  อาห ฯ  มหาราช ตปฺปจฺจยา มา 
จินฺตยิตฺถ  น  ตุมฺหากเยว 
# ๑. สฺยามโปตฺถกสฺส ธมฺมปทฏกถาย กุณฺฑลเกสีติ ลิขิยเต  ฯ 
# ๒. ส.ี ม. ย.ุ อยมฺป ห ิ ฯ   ๓. ม. วสนปริเวณ  ฯ   ๔. ม. สุขเสยยฺา  ฯ 
ยุ. สุขเสยฺโย  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 494 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๔๙๔ 
 
เคเห  อาวุธานิ  ปชฺชลึสุ  สกลนคเร  เอว อโหสีติ ฯ  กึการณา  อาจริยาติ ฯ  อมฺหาก 
เคเห โจรนกฺขตฺเตน ทารโก ชาโต โส สกลนครสฺส สตฺตุ  หุตฺวา  อุปฺปนฺโน  ตสฺเสต 
ปุพฺพนิมิตฺต ฯ ตุมฺหาก อุปทฺทโว นตฺถิ สเจ ปน  อิจฺฉถ  หาเรถ  (๑)  อมฺหาก ปฬาย 
หารกมฺม (๒) นตฺถีติ ฯ ปโุรหิโต มม ปุตฺโต อตฺตโน  นาม  คเหตฺวาว  อาคโตติ  
สตฺตุโกเตฺวว  (๓)  นาม อกาสิ ฯ เสฏ ิเคเหป ภทฺทา  วฑฺฒติ  ปโุรหิตเคเหป  สตฺตุโก 
วฑฺฒติ ฯ โส อตฺตโน อาธาวนวิธาวเนน กีฬิตุ  สมตฺถกภาวโต  (๔) ปฏาย  อตฺตโน 
วิจรณฏาเน ย ย  ปสฺสติ ต ต สพฺพ อาหริตฺวา มาตาปตูน เคเห (๕) ปูเรติ ฯ ปตา 
น การณสหสฺสป  วตฺวา วาเรตุ  นาสกฺขิ ฯ 
        อปรภาเค  ปนสฺส  วยปฺปตฺตสฺส  สพฺพากาเรนาป  วาเรตุ   อสกฺกุเณยฺยภาว 
ตฺวา  เทฺว  นีลสาฏเก  ตสฺส  ทตฺวา สนฺธิจฺเฉทนอุปกรณ ฺจ สิงฺฆาฏกยนฺตก ฺจ  
หตฺเถ  ทตฺวา  ตฺว  อิมินา จ กมฺเมน ชีวาหีติ ต วิสฺสชฺเชสิ ฯ โส ตทิวสโต ปฏาย 
สิงฺฆาฏกยนฺต ขิปตฺวา กุลาน ปาสาเท อารุยฺห สนฺธึ ฉินฺทิตฺวา ปรกุเลสุ นิกฺขิตฺตภณฺฑ 
อตฺตนา  ปต  วิย  คเหตฺวา  คจฺฉติ ฯ  สกลนคเร เตน อวิลุตฺตเคห นาม  นาโหสิ ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. หาเรม  ฯ   ๒. สี. อสติ หารณกมฺม  ฯ  ม. อสติยา หารณกมฺม  ฯ 
กตฺถจิ. อสติยา มาริตกมฺม  ฯ   ๓. ม. ยุ. สตฺตุโกเตวสฺส  ฯ 
# ๔. สี. ม. สมตฺถกาลโต  ฯ   ๕. ม. ย. เคห  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๔๙๕ 
 
เอกทิวส  ราชา  รเถน  นคเร  วิจรนฺโต  สารถ ึ ปุจฺฉิ  กึ  นุ โข  อิมสฺมึ  นคเร  ตสฺม ึ
ตสฺมึ  ฆเร  ฉิทฺทเมว  ป ฺายตีติ ฯ  เทว อิมสฺมึ นคเร สตฺตุโก  นาม  โจโร  ภิตฺตึ 
ฉินฺทิตฺวา  กุลาน สนฺตก หรตีติ ฯ ราชา นครคุตฺติก ปกฺโกสาเปตฺวา  อิมสฺมึ  กริ  
นคเร  เอวรูโป  นาม  ชาโต  โจโร  อตฺถิ กสฺมา น  น  คณฺหสีติ  อาห ฯ  มย  เทว  ต 
สโหธ (๑) ปสฺสิตุ   น  สกโฺกมาติ ฯ  สเจ อชฺช  ต  โจร  ปสฺสสิ  คณฺห ฯ สเจ น คณฺหสิ 
ราชาณนฺเต (๒) กริสฺสามีติ ฯ เอว เทวาติ  นครคุตฺติโก สกลนคเร มนุสฺเส อาณาเปตฺวา 
(๓) ต ภิตฺตึ ฉินฺทิตฺวา ปรภณฺฑ อวหรนฺต  สโหฑฒฺเมว  เนตฺวา  (๔)  ร ฺโ ทสฺเสสิ ฯ 
ราชา อิม โจร ทกฺขิณทฺวาเรน นีหริตฺวา  ฆาเตถาติ  อาห ฯ  นครคุตฺติโก  ร ฺโ  
ปฏิสุณิตฺวา  ต  โจร  จตุกฺเก จตุกฺเก ปหารสหสฺเสน ตาเฬนฺโต คาหาเปตฺวา 
ทกฺขิณทฺวาร คจฺฉติ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  อย ภทฺทา นาม เสฏ ิธีตา มหาชนสฺส โกลาหลสทฺเทน (๕) 
สีหป ฺชร อุคฺฆาเฏตฺวา  โอโลเกนฺตี  ต  สตฺตุก  โจร  วธตฺถาย  (๖) นียมาน ทสิฺวา 
อุโภหิ หตฺเถหิ  หทย  สนธฺาเรนฺตี  คนฺตฺวา  สิริสยเน  อโธมุขา  นิปชฺช ิฯ  สา  จ  ตสฺส 
กุลสฺส 
# ๑. ส.ี สโหฒ  ฯ   ม. สโหฑฺฒ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ   ๒. กตฺถจิ. ราชทณฺเฑ  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. จาเรตฺวา  ฯ กตฺถจิ. โจเทตฺวา  ฯ   ๔. ม. ยุ. คเหตฺวา  ฯ 
# ๕. ส.ี กลกลสทฺเทน  ฯ   ๖. ม. ย.ุ ตถา  ฯ  
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เอกธีติกา (๑)  ฯ  เตนสฺสา  าตกา  อปฺปมตฺตกป  มุขวิการ  สหิตุ   น สกฺโกนฺติ ฯ 
อถ  น  มาตา  ต  สยเน  นปินฺน  ทิสฺวา กึ กโรสิ อมฺมาติ ปุจฺฉิ ฯ (๒) เอต 
วชฺฌ  กตฺวา  นียมาน  โจร อทฺทส อมฺมาติ (๓) เอต ลภมานา ชีวิสฺสามิ อลภมานาย 
เม  มรณเมว วรนฺติ ฯ เต ต นานปฺปกาเรนป (๔) ส ฺาเปตุ  อสกฺโกนฺตา มรณา 
ชีวิต  เสยฺโยติ  สลลฺกฺเขสุ ฯ  อถสฺสา  ปตา  นครคุตฺติกสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา 
สหสฺสล ฺจ  ทตฺวา  มยฺห  ธีตา  โจเร  ปฏิพทฺธจิตฺตา  เยน  เกนจิ อุปาเยน อิม 
มุ ฺจาติ  อาห ฯ  โส  สาธูติ  เสฏ ิสฺส  ปฏิสฺสุณิตฺวา โจร คเหตฺวา ยาว 
สุริยสฺส  อตฺถงฺคมา อิโต จิโต จ ปป ฺจาเปตฺวา สุริเย อตฺถ (๕) อุปคเต โจรภาว กตฺวา 
เอก  โจรก  โจรกโต  นีหราเปตฺวา  สตฺตุก  พนฺธนา  (๕) โมเจตฺวา สตฺตุก 
เสฏ ิเคห  เปเสตฺวา  เตน  พนฺธเนน  อิตร  พนฺธิตฺวา  ทกฺขิณทฺวาเรน  นีหริตฺวา 
ฆาเตสิ ฯ  เสฏ ิทาสาป  สตฺตุก  คเหตฺวา  เสฏ ิโน  นิเวสน  อาคมึสุ ฯ ต ทสิฺวา 
เสฏ ี   ธีตุ  มน  ปูเรสฺสามีติ  สตฺตุก  คนฺโธทเกน  นฺหาเปตฺวา สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิต 
กาเรตฺวา  ปาสาท  เปเสสิ ฯ ภทฺทาป  ปริปุณฺณา 
# ๑. ม. เอกธีตา  ฯ   ๒. ส.ี ปุจฺฉึสุ  ฯ   ๓. ส.ี อทฺทสถาติ อาม อมฺม อทฺทสามาติ ฯ 
ม. อทฺทส อมฺมาติ  ฯ อาม อมฺมาติ  ฯ   ๔. ส.ี อเนกปริยาเยนป  ฯ   
# ๕. ส.ีอตฺถ อุปคจฺฉนฺเต จารกโต เอก มนุสฺส นีหราเปตฺวา สตฺถุกสฺส  
พนฺธน  ฯ  ม. อตฺถงฺคเต จารกโต เอก มนุสฺส นีหราเปตฺวา สตฺถุกสฺส พนฺธน  ฯ  
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เม  สงฺกปฺปาติ  อเนกาลงฺกาเรน  อลงฺกริตฺวา  ต (๑) ปริจรมานา วิจรติ ฯ (๑) 
        สตฺตุโก  กติปาห  วีตินาเมตฺวา  จินฺเตสิ  อิมิสฺสา  ปสาธนภณฺฑก  มยหฺ 
ภวิสฺสติ  เกนจิ  อุปาเยน  อิม อาภรณ คเหตุ  วฏฏตีติ สมีเป สุเขน นิสินฺนกาเล 
ภทฺทมาห  มยฺห  เอก  วจน  วตฺตพฺพ  อตฺถีติ ฯ  เสฏ ิธีตา สหสฺสลาภ ลภิตฺวา 
วิย  ตุฏมานสา  วิสฺสฏ  วท อยฺยาติ อาห ฯ ตฺว จินฺเตสิ ม นิสฺสาย อิมินา 
ชีวิต  ลทฺธนติฺ  อห  ปน  คหิตมตฺโตว  โจรปปาตปพฺพเต  อธิวตฺถาย  เทวตาย 
สจาห  ชีวิต  ลภิสฺสามิ  พลิกมฺม  โว  (๒) ทสฺสามีติ อายาจึ ฯ ต นิสฺสาย มยา 
ชีวิต  ลทฺธ  สีฆ  พลิกมฺม  สชฺชาเปหีติ ฯ ภทฺทา อห ตสฺส มน ปูเรสฺสามีติ 
พลิกมฺม  สชชฺาเปตฺวา  สพฺพ  ปสาธน  ปสาเธตฺวา  เอกยาเน อารุยฺห สามิเกน สทฺธ ึ
โจรปปาต  (๓)  คนฺตฺวา  ปพฺพตเทวตาย  พลิกมฺม  กริสฺสามีติ อภิรุหิตุ  อารทฺธา ฯ 
สตฺตุโก  จินฺเตสิ สพฺเพสุ อภิรุหนฺเตสุ มม อิมิสฺสา อาภรณ คเหตฺวา  น โอกาโส 
ภวิสฺสตีติ ตเมว พลิภาชน คาหาเปตฺวา ปพฺพต อภิรุหิ ฯ 
        โส ภทฺทาย สทฺธึ  (๔) กเถนฺโต ปยกถ น  กเถติ ฯ (๔)  (๕) สา เตเนว โจรสฺส 
(๕) อธิปฺปาย อ ฺาสิ ฯ  อถ  น  โส  อาห 
# ๑. ม. ต ปรจิรติ  ฯ   ๒. ม. ย.ุ เต  ฯ   ๓. ม. ย.ุ โจรปปาตปพฺพต  ฯ 
# ๔. ม. กเถนฺโต ปยกถ น กเถติ  ฯ   ๕. ม. ยุ. สา อิงฺคิเตเนว ตสฺส  ฯ  
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ภทฺเท  ตว  สาฏก  (๑)  โอมุ ฺจิตฺวา กายารุฬฺห เต ปสาธน  เอตฺถ  ภณฺฑิก  
กโรหีติ ฯ  สา (๒)  มยฺห  โก  อปราโธติ ฯ  ก ึ ปนาห พาเล พลิกมฺมตฺถ  อาคโตติ  ส ฺ 
กโรสิ ฯ  อห ฺหิ อิมิสฺสา เทวตาย ยกน อุพฺพฏเฏตฺวา ทเทยฺย  (๓)  พลกิมฺมาปเทเสน  
ปน  ตว  อาภรณ  คณฺหิตุกาโม หุตฺวา อาคโตมฺหีติ ฯ กสฺส  ปน  อยฺย  ปสาธน  กสฺส  
อหนฺติ ฯ  มย เอวรูป น ชานาม อ ฺ ตว สนฺตก อ ฺ  มม  สนฺตกนฺติ ฯ  สาธ ุ อยฺย เอก 
ปน เม อธิปฺปาย ปเูรถ อลงฺกตนิยาเมเนว เม  ปุรโต  จ  ปจฺฉโต  จ  อาลิงฺคิตุ   เทถาติ ฯ  
โส  สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ สา เตน สมฺปฏิจฺฉิตภาว  ตฺวา  ปุรโต  อาลิงฺคิตฺวา  ปจฺฉโต 
อาลิงฺคนฺตี  วิย หุตฺวา  ปพฺพตปปาเต  ปาเตสิ ฯ  โส  ปตนฺโต  อากาเสเยว  จุณฺณวิจุณฺณ 
(๔) อโหส ิฯ ตาย  กตวิจุณฺณภาว  ทิสฺวา  ปพฺพเต  อธิวตฺถา  เทวตา  คุณกิตฺตนวเสน  
อิมา คาถา อาห 
                น โส (๕) สพฺเพสุ าเนสุ  ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต 
                อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ    ตตฺถ ตตฺถ วิจกขฺณา ฯ 
                น โส (๕) สพฺเพสุ าเนสุ  ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต 
                อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ    มุหตฺุตมป (๖) จินฺตเยติ ฯ (๗) 
# ๑. ม. อุตฺตริสาฏก  ฯ   ๒. ม. สามิ  ฯ   ๓. สี. ขาเทยฺย  ฯ กตฺถจิ. มา ทเทยฺย  ฯ 
# ๔. สี. ม. จุณฺณวิจุณฺโณ  ฯ   ๕. สฺยา. หิ  ฯ   ๖. สฺยา. สหุ อตฺถ วิจินฺติตาติ  ฯ 
# ๗. ขุ. อป. ๓๓/๑๖๑/๓๒๘  ฯ  
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        ตโต  ภทฺทา  จินฺเตสิ  น  สกฺกา  มยา  อิมินา  นยิาเมน  ปุน  เคห คนฺตต 
อิโต  คนฺตฺวา  เอก  ปพฺพชชฺ  ปพฺพชิสฺสามีติ  นิคณฺาราม  คนฺตฺวา  นิคณฺเ 
ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  อถ  น  เต  อาหสุ  เกน  นิยาเมน  ปพฺพชฺชา  โหตูติ ฯ  ย 
ตุมฺหาก  ปพฺพชฺชาย  อุตฺตม  ตเทว  กโรถาติ ฯ  เต  สาธูติ  ตสฺสา  ตาลฏ ินา 
เกเส  ลุ ฺจิตฺวา  ปพฺพาเชสุ ฯ  เกสา  ปนุ  วฑฺฒนฺตาป  ราสิวเสน  กุณฺฑลาวตฺตา 
หุตฺวา  วฑฺฒึสุ ฯ  สา  เตเนว  การเณน  กุณฑลเกสา  นาม  ชาตา ฯ  สา  อตฺตโน 
ปพฺพชิตฏาเน  สพฺพ  สปิฺป  อุคฺคณฺหิตฺวา  เตส  อิโต อุตฺตรึ  วิเสโส 
นตฺถีติ  ตฺวา  คามนิคมราชธานิโย  วิจรนฺตี ยตฺถ ยตฺถ ปณฺฑิตา อตฺถิ ตตฺถ ตตฺถ 
คนฺตฺวา  เตส ชานนสิปฺป สพฺพเมว อุคฺคณฺหาติ ฯ อถสฺสา พหูสุ าเนสุ สิกฺขิตภาเวน 
ปฏิวาท  ทาตุ   สมตฺถา  น  โหนฺติ ฯ สา อตฺตนา สทฺธึ กเถตุ  สมตฺถ อทิสวฺา ย คาม 
วา  นิคม  วา  ปวิสติ  ตสฺส ทฺวาเร วาลุกราสึ กตฺวา ตตฺเถว ชมฺพูสาข เปสิ ฯ 
โย  มม  วาท  อาโรเปตุ   สกฺโกติ  โส อิม สาข มทฺทตูติ สมีเป  ิตาน ทารกาน 
ส ฺ เทติ ฯ ต สตฺตาหป มทฺทนฺตา น โหนฺติ ฯ อถ น คเหตฺวา ปกฺกมติ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  อมฺหาก  ภควา  โลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  สาวตฺถึ อุปนิสฺสาย เชตวเน 
วิหรติ ฯ  กุณฺฑลเกสาป  โข  อนุปุพฺเพน  
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สาวตฺถึ  ปตฺวา  อนฺโตนคเร  (๑) ปวิสมานา 
โปราณนิยาเมเนว  วาลุกราสิมฺหิ  สาข  เปตฺวา  ทารกาน  ส ฺ  ทตฺวา  ปาวิสิ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมเสนาปติ  ภิกฺขุสเฆ ปวิฏเ เอกโกว นคร ปวิสนฺโต วาลุกถูเป  
ชมฺพูสาข  ทิสฺวา  กสฺมา อย ปโตติ (๒) ปุจฺฉิ ฯ ทารกา น (๓) อปริหาเปตฺวา กเถสุ ฯ 
เอว  สนฺเต  อิม  คเหตฺวา  มทฺทถ  ทารกาติ ฯ  เตสุ  เถรสฺส วจน สุตฺวา เอกจฺเจ 
มทฺทิตุ   น วิสหึสุ เอกจฺเจ ตขณเยว มทฺทิตฺวา จุณฺณวิจุณฺณ อกสุ ฯ กุณฺฑลเกสา 
ภตฺตกจฺิจ  กตฺวา นิกฺขมนฺตี ต สาข มทฺทิต ทิสฺวา กสฺเสต กมฺมนฺติ ปุจฺฉิ ฯ 
อถสฺสา  ธมมฺเสนาปตินา  การาปตภาว  กถยึสุ ฯ  สา  อตฺตโน  ถาม  อชานนฺโต 
อิม  สาข  มทฺทาเปตุ   โน  วิสหิสฺสติ  อทฺธา  เอโส  มหนฺโต  ภวิสฺสติ ฯ  อหป 
ปน  ขุทฺทิกา  ภวนฺตี  น  โสภิสฺสามิ  อนฺโตคามเมว  ปวิสิตฺวา  ปริสาย  ส ฺ 
ทาตุ   วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ตถา  อกาสิ ฯ (๔) อสีติกลุสหสฺสนิวาเส  นคเร  สภาควเสน 
สพฺเพ (๔) ส ฺชานึสูติ  เวทิตพฺพ ฯ 
        เถโรป  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  นิสีทิ ฯ อถาย กุณฺฑลเกสา 
มหาชนปริวุตา  เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา 
# ๑. ม. ย.ุ อนฺโตนคร  ฯ   ๒. ม. ปตาติ  ฯ   ๓. สี. ม.ย.ุ ทารกา ต การณ  ฯ 
# ๔. สี. ม. อสีติกุลสหสฺนิวาเส นคเร สภาคสภาควเสน สพฺเพว  ฯ  
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ปฏิสณฺาร  กตฺวา  เอกมนฺต  ตฺวา ภนฺเต  ตุเมฺหหิ  สาขา  มทฺทาปตาติ  ปุจฺฉิ ฯ 
อาม  มยา  มทฺทาปตาติ ฯ  เอว สนฺเต  ตุเมฺหหิ  สทฺธึ  อมฺหาก  วาโท  โหตุ ภนฺเตติ ฯ 
โหตุ ภทฺเทติ ฯ กสฺส ปุจฺฉา โหตุ  (๑)  กสฺส  วิสฺสชชฺนนฺติ ฯ ปุจฺฉา นาม อมฺหาก 
ปตฺตา ตฺว ปน ตุยฺห ชานนก ปุจฺฉาติ ฯ  สา  เถเรน  ทินฺนอนุมติยา  สพฺพเมว  อตฺตโน 
ชานนก  วาท  ปุจฺฉิ เถโร  สพฺพ  วิสสฺชฺเชสิ ฯ  สา  สพฺพ  ปุจฺฉิตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ 
อถ  น  เถโร อาห  ตยา  พหุ   (๒) ปุจฺฉิต มยป เอก ป ฺห ปุจฺฉามาติ ฯ ปุจฺฉถ 
ภนฺเตติ ฯ เอก นาม  กินฺติ ฯ  กุณฺฑลเกสา  น  ชานามิ  ภนฺเตติ  อาห ฯ ตฺว เอตฺตกป 
 ิ น ชานาสิ อ ฺ  กึ  ชานิสฺสสีติ ฯ  สา  เถรสฺส  ปาเทสุ  ปติตฺวา  ตุมฺหาก  สรณ  
คจฺฉามิ ภนฺเตติ  อาห ฯ  มม  สรณคมนกมฺม  นตฺถ ิ สเทวเก  โลเก อคฺคปุคฺคโล 
ธุรวิหาเร วสติ  ต  สรณ  คจฺฉาหีติ ฯ  สา  เอว  กรสิฺสามิ  ภนฺเตติ  สายณฺหสมเย 
สตฺถุ ธมฺมเทสนาเวลาย  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ป ฺจ-  ปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา เอกมนฺต 
อฏาสิ ฯ สตฺถา ตสฺสา มทฺทิตสงฺขาราย จริยวเสน ธมฺมปเท อิม คาถมาห 
                สหสฺสมป เจ คาถา   อนตฺถปทส ฺหิตา 
                เอก คาถาปท เสยฺโย  ย สุตฺวา อุปสมฺมตีติ ฯ (๓) 
# ๑. ส.ี โหติ ฯ   ๒. ม. พหุ  ฯ   ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๑๘/๒๘  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๐๒ 
 
        คาถาปริโยสาเน  ยถา ิตาว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  ปพฺพชฺช 
ยาจิ  สตฺถา  ตสฺสา  ปพฺพชฺช  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ สา ภิกฺขุนีอุปสฺสย คนฺตฺวา ปพฺพชิ ฯ 
อปรภาเค  จตุปริสมชฺเฌ  กถา  อุทปาทิ  มหนฺตา  วตาย  ภทฺทา  กุณฺฑลเกสา 
ยา  จตุปฺปทิกคาถาวสาเน  อรหตฺต  ปตฺตาติ ฯ  สตฺถา  ต  การณ  อตฺถุปฺปตฺตึ 
กตฺวา เถรึ ขิปฺปาภิ ฺาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                ภทฺทกาปลานีเถรีวตฺถ ุ
        ทสเม  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรนฺตีนนฺติ  ปุพฺเพนิวุฏขนฺธสนฺตาน 
อนุสฺสรนฺตีน ภทฺทกาปลานี อคฺคาติ ทสฺเสติ ฯ 
        สา กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  
สุณนฺตี  สตฺถาร เอก  ภิกฺขุนึ ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรนฺตีน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  
อธิการกมฺม กตฺวา ต านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  สา  กปฺปสตสหสฺส  เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา 
อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ พาราณสิย  กลุเคเห ปฏิสนฺธึ คณฺหิตฺวา อตฺตโน ภคินิยา (๑) สทฺธึ 
กลห กโรนฺตี ตาย ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปณฺฑปาเต  ทินฺเน  อย  อิมสฺส  ปณฺฑปาต  
ทตฺวา  อตฺตโน  วส วตฺเตตีติ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  หตฺถโต  ปตฺต  คณฺหิตฺวา  ภตฺต 
ฉฑฺเฑตฺวา  กลลสฺส ปูเรตฺวา อทาสิ ฯ อิมสฺส  ปณฺฑปาต  ทตฺวา  อตฺตโน  วส  วตฺเตตีติ 
ปจฺเจกพุทฺธสฺส หตฺถโต ปตฺต คณฺหิตฺวา  ภตฺต  ฉฑฺเฑตฺวา  กลลสฺส  ปูเรตฺวา  อทาสิ ฯ 
มหาชโน  พาลา 
# ๑. ส.ี ภาตุชายาย  ฯ  ม. สามิภคินิยา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๓ 
 
อยนฺติ ครหิตฺวา  ยาย  เต  สทฺธึ  กลโห  กโต  ตสฺสา  กิ ฺจิ  น  กโรสิ ปจฺเจกพุทฺโธ 
เต  กึ  อปรชฌฺตีติ  อาห ฯ  สา  เตส  วจเนน  ลชชฺมานา  ปุน  ปตฺต  คเหตฺวา 
กลล  หริตฺวา  (๑) โธวิตฺวา คนฺธจุณฺเณน อุพฺพฏเฏตฺวา จตุมธุรสฺส ปูเรตฺวา อุปริ 
อาสิตฺเตน  ปทุมคพฺภวณฺเณน  สปฺปนา  วิชโฺชตมาน  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  หตฺเถ เปตฺวา 
ยถาย  ปณฺฑปาโต  โอภาสชาโต  เอว  โอภาสชาต  เม  สรีร  โหตูติ  ปฏน 
ปฏเสีติ สพฺพเมต มหากสฺสปตฺเถรสฺส วตฺถุมฺหิ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ 
        มหากสฺสปตฺเถโร  ปน ทกฺขิณมคฺค คเหตฺวา ทสพลสฺส สนติฺก พหุปุตฺตนิโคฺรธมูล 
คโต  อย ภทฺทกาปลานี วามมคฺค คณฺหิตฺวาว มาตุคามสฺส ปพฺพชฺชาย อนนุ ฺาตภาเวน 
ปริพฺพาชิการาม  อคมาสิ ฯ  ยทา  ปน  มหาปชาปตี โคตมี ปพฺพชฺช ฺจ อุปสมฺปท ฺจ ลภิ 
ตทา  สา  เถริยา สนฺติเก ปพฺพชฺช ฺจ อุปสมฺปท ฺจ ลภิตฺวา อปรภาเค วิปสฺสนาย กมฺม 
กโรนฺตี  อรหตฺต  ปตฺวา  ปุพฺเพนิวาสาเณ  จิณฺณวสี  อโหสิ ฯ  อถ  สตฺถา  เชตวเน 
นิสีทิตฺวา  ภิกฺขุนิโย  ปฏปิาฏิยา  านนฺตเร  เปนฺโต  อิม  เถร ึ ปุพฺเพนิวาส 
อนุสฺสรนฺตีน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ หาเรตฺวา  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๕๐๔ 
 
                ภทฺทากจฺจานาเถรีวตฺถุวณฺณนา 
        เอกาทสเม  มหาภิ ฺาปฺปตฺตานนฺติ  (๑)  มหติโย  อภิ ฺาโย  ปตฺตาน 
ภทฺทากจฺจานา  นาม  อคฺคาติ  ทสฺเสติ ฯ  เอกสฺส  หิ  พุทฺธสฺส  จตฺตาโรว  ชนา 
มหาภิ ฺา  โหนฺติ  น  อวเสสสาวกา ฯ  อวเสสสาวกา  หิ  กปปฺสตสหสฺสเมว 
อนุสฺสริตุ   สกฺโกนฺติ  น  ตโต  ปร ฯ  มหาภิ ฺาปฺปตฺตา  ปน  กปฺปสตสหสฺสาธิก 
อสงฺเขฺยยฺย  อนุสฺสรนฺติ ฯ  อมฺหากป  สตฺถุ  สาสเน เทฺว อคฺคสาวกา พากุลตฺเถโร 
ภทฺทากจฺจานาติ  อิเม  จตฺตาโร  เอตฺตก  อนุสฺสรตุิ  อสกฺขึสุ ฯ  ตสฺมา อย เถร ี
มหาภิ ฺาปฺปตฺตาน  อคฺคา นาม ชาตา ฯ ภทฺทากจฺจานาติ ตสฺสา นาม ฯ 
ภทฺทกจฺจนสฺส (๒) (๓) วิย หิ อุตฺตมสุวณฺณสฺส วิย จ ตสฺสา สรีรวณฺโณ อโหสิ (๔) 
ตสฺมา ภทฺทากจฺจานาเตฺวว สงฺข คตา ฯ (๔) ราหุลมาตาเยต อธิวจน ฯ 
        สาป  (๕)  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวติย  กุลเคเห  ปฏิสนธฺึ  คเหตฺวา อปรภาเค 
สตฺถุ  ธมฺมกถ  สุณนฺตี  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุนึ มหาภิ ฺาปฺปตฺตาน อคฺคฏาเน 
เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปตฺเถสิ  ฯ  สา  กปฺปสตสหสฺส 
# ๑. ส.ี มหาภิ ฺปฺปตฺตานนฺติ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒. สี. ม. ยุ. ภทฺทก ฺจนสฺส  ฯ 
# ๓. ส.ี ม. ยุ. วิยสทฺโท นตฺถิ  ฯ  ๔. สี. ม. ยุ. สา ตสฺมา ภทฺทก ฺจนาติ นาม ลภิ  ฯ 
สา ปจฺฉา กจฺจานาเตฺวว สงฺข คตา  ฯ  ๕. ม. ยุ. สา หิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๕ 
 
เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สุปฺปพุทฺธสฺส (๑) เคเห ปฏิสนฺธึ 
คณฺหิ ภทฺทากจฺจานาติสฺสา นาม อกสุ ฯ 
        สา  วยปฺปตฺตา  โพธิสตฺตสฺส  เคห  อคมาสิ ฯ  สา  อปรภาเค  ราหุลกุมาร 
นาม  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  ตสฺส ชาตทิวเส โพธิสตฺโต นกิฺขมิตฺวา โพธิมณฺเฑ สพฺพ ฺ ุต 
ปตฺวา  โลกานุคฺคห  กโรนฺโต  อนุปุพฺเพน  กปลวตฺถุ  อาคมฺม าตีน สงฺคห อกาสิ ฯ 
อปรภาเค  ปรินิพฺพุเต  สุทฺโธทนมหาราเช  มหาปชาปตีโคตมี  ป ฺจหิ  มาตุคามสเตหิ 
สทฺธึ  สตฺถ ุ สนฺติเก ปพฺพชิ ฯ ราหุลมาตาป ชนปทกลฺยาณีป เถริยา สนฺติก คนฺตฺวา 
ปพฺพชิ ฯ  สา  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  ภทฺทากจฺจานาเถรีเตฺวว (๒)  ปากฏา  อโหสิ 
สา  อปรภาเค  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  อภิ ฺาสุ  จิณฺณวสี  อโหสิ ฯ 
เอกปลฺลงฺเก นิสินฺนา เอกาวชฺชเนน กปฺปสตสหสฺสาธิก เอก อสงฺเขฺยยฺย อนุสฺสรติ ฯ 
ตสฺสา  ตสฺมึ  คุเณ  ปากเฏ  ชาเต  สตฺถา  เชตวเน  นสิินฺโน  ภิกฺขุนิโย ปฏิปาฏยิา 
านนฺตเรสุ เปนฺโต อิม เถรึ มหาภิ ฺาปฺปตฺตาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ สปฺุปพุทฺธสกฺกสฺส  ฯ  ๒. ม. ภทฺทกจฺจานตฺเถรีเตฺวว  ฯ  อ ฺตฺถ ภทฺทา 
กจฺจานตฺเถรีเตฺววาติป  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๕๐๖ 
 
                        กิสาโคตมีเถรีวตฺถุวณฺณนา 
        ทฺวาทสเม  ลูขจีวรธรานนฺติ ตีหิ ลูเขหิ (๑) สมนฺนาคต ปสุกูล ธาเรนฺตีน 
กิสาโคตมี  อคฺคาติ  ทสฺเสติ ฯ  โคตมีติสฺสา  นาม  โถก  กิสาธาตุกตฺตา  (๒)  ปน 
กิสาโคตมีติ  วุจฺจติ ฯ 
        อยป ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห นพฺิพตฺติตฺวา 
สตฺถุ  ธมฺมเทสน สุณนฺตี สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ ลูขจีวรธราน อคฺคฏาเน เปนฺต 
ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร ปฏเสิ ฯ สา กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ 
สสริตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย ทุคฺคตกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺตกาเล 
เอก กุล อคมาสิ ตตฺถ น ทคฺุคตกุลสฺส ธีตาติ ปริภวึสุ ฯ 
        สา  อปรภาเค  ปุตฺต  วิชายิ  อถสสฺา  สมฺมานมกสุ ฯ  โส  ปนสฺสา  ทารโก 
อาธาวิตฺวา  ปริธาวิตฺวา  (๓) กีฬนวเย   ิโต  กาลมกาสิ  ตสฺสา  โสโก  อุทปาทิ ฯ สา 
อห  อิมสฺมึเยว  เคเห  หตลาภสกฺการา  หุตฺวา ปุตฺตสฺส ชาตกาลโต ปฏาย สกฺการ 
ปาปุณึ  อิเม  มยฺห  ปุตฺต พหิ ฉฑฺเฑตตป วายเมยฺยุนฺติ (๔) ปุตฺต องฺเกนาทาย 
ปุตฺตสฺส เม เภสชฺช เทถาติ เคหทฺวารปฏิปาฏิยา วิจรติ ฯ ทิฏทิฏฏาเน มนุสฺสา 
กตฺถ  เต  มตสฺส 
# ๑. ส.ี ม. ตีหิ ลูเขหิ  ฯ  ๒. สี. ยุ. กิลนฺตธาตุกตฺตา  ฯ  ๓. ม. อาธาวิตฺวา ปริธาวิตฺวา  ฯ 
# ๔. กตฺถจิ. วายมิสฺสนฺตีติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๗ 
 
เภสชฺช ทิฏปุพฺพนฺติ ปาณึ ปหริตฺวา ปริหาส กโรนฺติ ฯ สา  เตส  กถาย  เนว  ส ฺ ิตฺต  
(๑)  คจฺฉติ ฯ  อถ  น  เอโก  ปณฺฑิตปรุิโส ทิสฺวา อย  ปุตฺตโสเกน  จิตฺตวิกฺเขป  ปตฺตา 
ภวิสฺสตีติ (๒) เอตสฺสา  ปนสฺส  เภสชชฺ น อ ฺโ  ชานิสฺสติ  ทสพโลว  ชานิสฺสตีติ 
จินฺเตตฺวา  เอวมาห อมฺม ตว ปุตฺตสฺส เภสชฺช  อ ฺโ  ชานนฺโต  นาม  นตฺถ ิ สเทวเก 
ปน  โลเก  อคฺคปุคฺคโล ทสพโล ธรูวิหาเร  วสติ  ตสฺส  สนฺติก คนฺตฺวา ปุจฺฉาหีติ ฯ สา 
สจฺจ ปุริโส กเถตีติ ปุตฺตมาทาย  ตถาคตสฺส  พุทฺธาสเน  นิสินฺนเวลาย  ปรสิปริยนฺเต 
ตฺวา  ปุตฺตสฺส เม เภสชชฺ เทถ ภควาติ อาห ฯ 
        สตฺถา  ตสฺสา  อุปนิสฺสย  ทิสฺวา  ภทฺทก  เต  โคตมิ  กต  เภสชฺชตฺถาย 
อิธาคจฺฉนฺติยา  คจฺฉ  นคร  ปวิสิตฺวา  โกฏโิต  ปฏาย  สกลนคร  จริตฺวา ยสฺมึ 
เคเห  โกจิ  มตปุพฺโพ  นตฺถิ  ตโต  สิทธฺตฺถก  อาหราติ  อาห ฯ  สา  สาธุ 
ภนฺเตติ  ตุฏมานสา  อนฺโตนคร  ปวิสิตฺวา  ปมเคเหเยว  ทสพโล  มม  ปตฺุตสฺส 
เภสชฺชตฺถาย  สิทฺธตฺถก  อาหราเปติ  สิทฺธตฺถก เม เทถาติ อาห ฯ หนฺท โคตมีติ 
นีหริตฺวา  อทสุ ฯ  อห (๓)  เอว  คเหตุ   น  สกโฺกมิ  (๔) อิมสมฺึ เคเห โกจิ มตปุพฺโพ 
นาม  นตฺถีติ ฯ  ก ึ วเทสิ  โคตมิ  โก  อิธ  มตเก  คเณตุ   สกโฺกตีติ ฯ 
# ๑. ส.ี ส ฺตฺตึ  ฯ  ๒. ม. ภวิสฺสติ  ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ อย  ฯ  ๔. สี. สกฺกา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๐๘ 
 
เตนหิ  อล  (๑)  ทสพโล  ม  ยตฺถ  มตปุพฺโพ  นตฺถ ิ ตโต  น  คณฺหาเปตีติ  อาห ฯ  สา 
อิมินาว  นิยาเมน ตติยฆร คนฺตฺวา จินฺเตสิ สกลนคเร อยเมว นิยาโม ภวิสฺสติ อิท 
หิตานุกมฺปเกน  พุทฺเธน  ทิฏ ภวิสฺสตีติ สเวค ลภิตฺวา ตโตว พหิ นิกฺขมิตฺวา 
อามกสุสาน  คนฺตฺวา  (๒)  ปุตฺต  หตฺเถน  คเหตฺวา  ปุตฺตก  อห  อิม มรณ ตเวว 
อุปฺปนฺนนฺติ  จินฺเตสึ  น  ปเนต  ตเวว  มหาชนสาธารโณ  เอส  ธมโฺมติ  วตฺวา 
ปุตฺต อามกสุสาเน ฉฑฺเฑตฺวา อิม คาถมาห 
                น คามธมฺโม โน (๓) นิคมสฺส ธมฺโม 
                น จาปย (๔) เอกกุลสฺส ธมโฺม 
                สพฺพสฺส โลกสฺส สเทวกสฺส 
                เอเสว ธมฺโม ยทิท อนิจฺจตาติ ฯ (๕) 
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  ลทฺธา  เต 
โคตมิ  สิทฺธตฺถกาติ  อาห ฯ  นตฺถิ   เม  ภนฺเต (๖)  สทิฺธตฺถเกน กมฺม ปติฏ ปน 
เม (๗) เทถาติ อาห ฯ อถสฺสา สตฺถา ธมฺมปเท อิม คาถมาห 
                ต ปุตฺตปสุสมฺมตฺต    พฺยาสตฺตมนส นร 
                สตฺุต คาม มโหโฆว   มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ ฯ (๘) 
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ อล นาห คณฺหิสฺสามิ  ฯ  ๒. สี. เนตฺวา  ฯ  ๓. สฺยา อย ปาโ นตฺถิ  ฯ 
# ๔. สี. จาปย  ฯ  ๕. ขุ. อป. ๓๓/๑๖๒/๓๓๓  ฯ  ๖. ม. นิฏ ิต ภนฺเต  ฯ  ๗. กตฺถจิ. ตุมฺเห  ฯ 
# ๘. ขุ. ธ. ๒๕/๑๐/๕๓  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๐๙ 
 
        สา  คาถาปริโยสาเน  ยถา ิตาว  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  ปพฺพชฺช  ยาจิ 
สตฺถา  ปพฺพชฺช  อนุชานาติ ฯ   สา ติกฺขตฺตุ  สตฺถาร ปทกฺขิณ กตฺวา วนฺทิตฺวา 
ภิกฺขุนีอุปสฺสย  คนฺตฺวา  ปพฺพชฺช ฺจ  อุปสมฺปท ฺจ  ลภิตฺวา  (๑)  นจิรสฺเสว 
โยนิโสมนสิกาเร กมฺม กโรนฺตี วิปสฺสน วฑฺเฒสิ ฯ อถสฺสา สตฺถา อิม โอภาสคาถมาห 
                โย จ วสฺสสต ชเีว  อปสฺส อมต ปท 
                เอกาห ชีวิต เสยฺโย  ปสฺสโต อมต ปทนฺติ ฯ (๒) 
        สา  คาถาปริโยสาเน  อรหตฺต  ปตฺวา  ปริกฺขารวฬ ฺเช  ปรมุกกฺฏา  หุตฺวา 
ตีหิ  ลูเขหิ  สมนฺนาคต  จีวร ปารุปตฺวา วิจริ ฯ อปรภาเค สตฺถา เชตวเน นิสินฺโน 
ภิกฺขุนิโย  ปฏิปาฏิยา  านนฺตเรสุ  เปนฺโต  อิม  เถรึ ลูขจีวรธราน อคฺคฏาเน  
เปสีติ ฯ  
 
                        สิงฺคาลมาตาเถรีวตฺถุ 
        เตรสเม  สทฺธาธิมุตฺตานนฺติ สทฺธาลกฺขเณ อภินิวิฏาน สิงฺคาลมาตา (๓) 
อคฺคาติ  ทสฺเสติ ฯ 
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวติย  กุลเคเห  นิพฺพตฺตา 
สตฺถุ  ธมฺม  สุณนฺตี สตฺถาร เอก ภิกฺขุนึ สทฺธาธิมุตฺตาน 
# ๑. ส.ี ย.ุ ปพฺพชิ อุปสมฺปท ลภิตฺวา ปน  ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๑๘/๓๐  ฯ 
# ๓. สยฺา. สคิาลมาตา  ฯ  สี. สิคาลกมาตา  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 510 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๑๐ 
 
อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร ปฏเสิ ฯ สา กปฺปสตสหสฺส 
เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  ราชคหนคเร  เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺตา 
สมานชาติก กุล  คนฺตฺวา  เอก  ปุตฺต  วิชายิ ตสฺสา สิงฺคาลกุมาโรติสฺส นาม อกสุ ฯ สาป 
เตเนว  การเณน  สิงฺคาลมาตา  นาม  ชาตา ฯ  สา  เอกทิวส  สตฺถุ ธมฺมกถ สุตฺวา 
ปฏิลทฺธสทฺธา  สตฺถุ  สนติฺก คนฺตฺวา ปพฺพชิ ฯ ปพฺพชิตกาลโต ปฏาย สทฺธินฺทฺริย 
อธิมตฺต  ปฏลิภิ ฯ  สา  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  วิหาร  คนฺตฺวา ทสพลสฺส สรรีสมฺปตฺตึ (๑) 
โอโลกยมานาว  ติฏติ ฯ  สตฺถา  ตสฺสา  สทฺธาลกฺขเณ  อภินิวิฏภาว ตฺวา สปฺปาย 
กตฺวา  ปสาทนียเมว  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  สาป  เถร ี สทธฺาลกฺขณเมว  ธุร  กตฺวา 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อถ  น  สตฺถา อปรภาเค เชตวเน นิสีทิตฺวา ภิกฺขุนิโย ปฏปิาฏิยา 
านนฺตเรสุ เปนฺโต อิม เถรึ สทฺธาธิมุตฺตาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
        เตรสสุตฺตปฏิมณฺฑิตาย เถริปาลิยา วณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ส.ี สรีรนิปฺผตฺตึ  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๕๑๑ 
 
                                ฉฏวคฺควณฺณนา 
                        ตปุสฺสภลลฺิกวตฺถุวณฺณนา 
        อุปาสกปาลิยา  วณฺณนาย  (๑)  ปเม  ปม  สรณ  คจฺฉนฺตานนฺติ 
สพฺพปม  สรณ  คจฺฉนฺตาน  ตปุสฺโส  (๒)  จ  ภลฺลโิก  จาติ  อิเม  เทฺว  วาณิชา 
อคฺคาติ ทสฺเสติ ฯ 
        อิเม กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา 
อปรภาเค  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุณนฺตา  สตฺถาร  เทฺว อุปาสเก ปม สรณ คจฺฉนฺตาน 
อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏยึสุ ฯ  เต 
กปฺปสตสหสฺส  เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา อมฺหาก โพธิสตฺตสฺส สพฺพ ฺ ุตาณปฺปตฺติโต 
ปุเรตรเมว  อสิต ฺชนนคเร  กุฏมฺพิกเคเห  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เชฏภาติโก  ตปุสฺโส นาม 
อโหสิ กนิฏโ ภลฺลโิก นาม. 
        เต  อปเรน  สมเยน  ฆราวาส  วสนฺตา  กาเลน  กาล  ป ฺจ  สกฏสตานิ 
โยชาเปตฺวา  วาณิชกมฺม  (๓)  กโรนฺตา  จรนฺติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  อมฺหาก  โพธสิตฺโต 
สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺตสตฺตาห  โพธิมณฺเฑ วิหริตฺวา อฏเม สตฺตาเห ราชายตนมูเล 
นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  เต  วาณิชา  ป ฺจมตฺเตหิ  สกฏสเตหิ  ต  าน  
# ๑. ส.ี อุปาสกปาลิย  ฯ  กตฺถจิ. อุปาสกปาลิวณฺณนาย  ฯ  ๒. สี. ย.ุ ตปสฺโส  ฯ 
# ๓. ส.ี วณิชชฺกมฺม  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๑๒ 
 
อนุปฺปตฺตา อเหสุ   ฯ  เตส  ป ฺจเม  (๑)  อนนฺตเร  อตฺตภาเว มาตา ตสฺมึ ปเทเส 
เทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ  สา  จินฺเตสิ  อิทานิ  พุทฺธาน อาหาร (๒) ลทฺธุ วฏฏติ ฯ 
น หิ สกฺกา อิโต  ปร  นิราหาเรหิ  (๓)  ยาเปตุ  ฯ อิเม จ เม ปุตฺตา อิมินา าเนน  
คจฺฉนฺติ เตหิ  อชฺช  พุทฺธาน  ปณฺฑปาต  ทาตุ  (๔) วฏฏตีติ ป ฺจสุ สกฏสเตสุ 
ยุตฺตโคณาน คมนุปจฺเฉท  อกาสิ ฯ  เต  กึ  นาเมตนฺติ  นานาวิธานิ  นิมิตฺตานิ  
โอโลเกนฺติ ฯ อถ  เนส  กิลมนภาว  ตฺวา  เอกสฺส  ปุริสสฺส  สรีเร  อธิมุจฺจิตฺวา 
กึการณา กิลมถ  ตุมฺหาก  อ ฺโ  ยกขฺาวฏโฏ  วา  ภูตาวฏโฏ  วา  นาคาวฏโฏ  วา 
นตฺถิ อห  ปน  โว ป ฺจเม อตฺตภาเว (๕) มาตา อิมสฺมึ าเน ภุมฺมเทวตา หุตฺวา 
นิพฺพตฺตา ฯ เอส ทสพโล ราชายตนมูเล นิสินฺโน ตสฺส ปมปณฺฑปาต เทถาติ ฯ 
        เต  ตสสฺา  กถ  สุตฺวา ตุฏมานสา หุตฺวา มนฺถ ฺจ มธุปณฺฑิก ฺจ สุวณฺณถาเลน 
อาทาย  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  อิม  โภชน ปฏิคฺคณฺหถ ภนฺเตติ อาหสุ ฯ สตฺถา 
อตีตพุทฺธาน  อาจิณฺณ  โอโลเกสิ  อถสฺส  จตฺตาโร  มหาราชาโน เสลมเย จตฺตาโร 
ปตฺเต  อุปนาเมสุ  ฯ  สตฺถา  เตส  มหปฺผล โหตูติ 
# ๑. ม. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  ๒. ม. อาหาโร  ฯ  ๓. กตฺถจิ. นิราหาเรน  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ทาเปตุ  ฯ  ๕. ม. อดีตตฺตภาเว  ฯ  
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จตฺตาโรป ปตฺเต เอโกว ปตฺโต โหตูติ  อธิฏาสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ เต วาณิชา ตถาคตสฺส 
ปตฺเต มนฺถ ฺจ มธุปณฺฑิก ฺจ ปติฏเปตฺวา  ปริภุตฺตกาเล  อุทก ทตฺวา 
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน สตฺถาร อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  อถ  เนส  สตฺถา  ธมฺม  
เทเสสิ เทสนาปริโยสาเน เทฺวป ชนา เทฺววาจิเก  สรเณ  ปติฏาย  สตฺถาร  อภิวาเทตฺวา 
อตฺตโน นคร คนฺตุกามา ภนฺเต อมฺหาก  ปริจรณเจติย  เทถาติ  อาหสุ ฯ   สตฺถา 
ทกฺขิณหตฺเถน สีส ปรามสิตฺวา ปริมชฺชิตฺวา   ทฺวินนฺป  ชนาน  อฏ  เกสธาตุโย  (๑) 
อทาสิ ฯ เต อุโภป ชนา ธาตุโย   สุวณฺณสมุคฺเค  (๒)  เปตฺวา  อตฺตโน นคร เนตฺวา 
อสิต ฺชนนครทฺวาเร ชีวเกสธาตุโย เจติเย  ปติฏเปสุ ฯ อุโปสถทิวเส  เจติยโต 
นีลรสฺมิ นิคฺคจฺฉติ ฯ เอวเมต  วตฺถุ  สมุฏ ิต ฯ  สตฺถา  ปน  อปรภาเค  เชตวเน 
นิสีทิตฺวา อุปาสเก ปฏิปาฏิยา  านนฺตเรสุ  เปนฺโต  อิเม  เทฺว ชเน ปม สรณ 
คจฺฉนฺตาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ  
# ๑. ส.ี อฏ เกสธาตุมุฏ ิโย  ฯ  ม. อฏ เกสธาตุโย  ฯ  ๒. สี. ม. ยุ. สุวณฺณสมุคฺเคสุ  ฯ  
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                        อนาถปณฺฑิกเสฏ ิวตฺถ ุ
        ทุติเย  ทายกานนฺติ  ทานาภิรตาน  สุทตฺโต  คหปติ  อนาถปณฺฑิโก 
อคฺโคติ  ทสฺเสติ ฯ  โส  กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห นิพฺพตฺโต สตฺถุ 
ธมฺมกถ  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  อุปาสก  ทายกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา 
อธิการกมฺม  กตฺวา ต านนฺตร ปฏเสิ ฯ โส กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย สุมนเสฏ ิสฺส เคเห นิพฺพตฺติ สุทตฺโตติสฺส นาม 
อกสุ ฯ โส  อปรภาเค  ฆราวาเส  ปติฏ ิโต  ทายโก  ทานปติ  หุตฺวา  เตเนว คุเณน 
ปตฺถฏนามเธยฺโย  อนาถปณฺฑิโก  นาม อโหสิ ฯ โส ป ฺจหิ สกฏสเตหิ ภณฺฑ อาทาย 
ราชคเห  อตฺตโน  ปยสหายกสฺส  เสฏ ิโน  เคห  คนฺตฺวา  ตตฺถ  พุทฺธสฺส  ภควโต 
อุปฺปนฺนภาว  สุตฺวา  พลวปจฺจูสกาเล  เทวตานุภาเวน  วิวเฏน  ทวฺาเรน  สตฺถาร 
อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย ทุติยทิวเส พุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  สาวตฺถิย  อาคมนตฺถาย  สตฺถ ุ ปฏิ ฺ  คเหตฺวา 
อนฺตรามคฺเค  ป ฺจจตฺตาฬีสโยชนมคฺเค  สตสหสฺส  สตสหสฺส  ทตฺวา  โยชนิกวิหาเร 
กาเรตฺวา  เชตวน  โกฏิสณฺาเรน  สณฺริตฺวา อฏารสหิ โกฏหีิ กิณิตฺวา อฏารสหิ 
โกฏีห ิ วิหาร  กาเรตฺวา  วิหาเร นิฏ ิเต จตุนฺน ปริสาน ปุเรภตฺตปจฺฉาภตฺเตสุ 
ยทิจฺฉก  ทาน  
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ททนฺโต  อฏารสหิ  โกฏหีิ  วิหารมห  นิฏาเปสิ ฯ วิหารมโห นวหิ 
มาเสหิ นิฏาน อคมาสิ ป ฺจหีติ อปเร ฯ เตส (๑) ปน สพฺพาจริยาน วิวาโท นตฺถิ ฯ 
        เอว  จตุปณฺณาสโกฏิธน วิสฺสชฺเชตฺวา นิจฺจกาล เคเห เอวรูป ทาน ปวตฺเตสิ ฯ 
เทวสิก  ป ฺจ  สลากภตฺตสตานิ โหนฺติ ป ฺจ ปกฺขิกภตฺตสตานิ ป ฺจ สลากยาคุสตานิ 
ป ฺจ  ปกฺขิกยาคุสตานิ  ป ฺจ  ธุวภตฺตสตานิ  (๒)  ป ฺจ  อาคนฺตุกภตฺตสตานิ 
ป ฺจ  คมิกภตฺตสตานิ  ป ฺจ  คิลานภตฺตสตานิ  ป ฺจ  คิลาโนปฏากภตฺตสตานิ 
ป ฺจ  อาสนสตานิ  เคเห  นิจฺจ  ป ฺตฺตาเนว  โหนฺตีติ ฯ  อถ  น  อปรภาเค สตฺถา 
เชตวเน  นิสินฺโน  อุปาสเก  ปฏิปาฏิยา  านนฺตเรสุ  เปนฺโต ทายกาน อคฺคฏาเน 
เปสีติ ฯ  
 
                        จิตฺตคหปติวตฺถุวณฺณนา 
        ตติเย  ฯ   ธมฺมกถิกานนฺติ ธมฺมกถิกอุปาสกาน จิตฺโต คหปติ อคฺโคติ ทสฺเสติ ฯ 
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห นิพฺพตฺโต อปรภาเค ธมฺมกถ สุณนฺโต 
สตฺถาร  เอก  อุปาสก ธมมฺกถิกาน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา อธิการกมฺม กตฺวา ต  
# ๑. ม. ย.ุ เตมาเส  ฯ  ๒. ม. ธุรภตฺตานิ  ฯ  
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านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  โส  กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา กสฺสปพุทฺธกาเล 
มิคลุทฺทกเคเห  นิพฺพตฺโต  อปรภาเค  อร ฺกมฺม  กาตุ   สมตฺถกาเล  เอกทิวส เทเว 
วสฺสนฺเต  มิคมารณตฺถาย  สตฺตึ  (๑)  อาทาย  อร ฺ  คนฺตฺวา มิครูปานิ โอโลเกนฺโต 
เอกสฺมึ  อกตปพฺภาเร  สสีส  ปสุกูล ปารุปตฺวา ปาสาณผลเก นิสินฺน เอก ภิกขฺุ 
ทิสฺวา  เอโก  อยฺโย  สมณธมฺม กโรนฺโต นิสินฺโน ภวิสฺสตีติ ส ฺ อุปฺปาเทตฺวา 
เวเคน  ฆร  คนฺตฺวา เอกสฺมึ อุทฺธเน หิยฺโย อาภต มส เอกสฺมึ ภตฺต ปจาเปตฺวา 
ปณฺฑปาตจาริเก  เทฺว  ภิกขฺู  ทิสฺวา เตส ปตฺต อาทาย ป ฺตฺตาสเน นิสีทาเปตฺวา 
ภิกฺข  สมาทาเปตฺวา  อยฺเย  ปริวิสถาติ  อ ฺ อาณาเปตฺวา ต ภตฺต กุเฏ 
ปกฺขิปตฺวา  ปตฺเตน  (๒)  มุข  พนฺธิตฺวา  กุฏ  อาทาย  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค 
นานาวิธานิ  ปุปฺผานิ  โอจินิตฺวา  ปตฺตปุฏเกน   คเหตฺวา เถรสฺส นิสินฺนฏาน 
คนฺตฺวา  กุฏ  โอตาเรตฺวา  เอกมนฺต เปตฺวา มยฺห ภนฺเต สงฺคห กโรถาติ วตฺวา 
เถรสฺส  ปตฺต  อาทาย  ภตฺตสฺส  ปูเรตฺวา  เถรสฺส  หตฺเถ  เปตฺวา  เตหิ 
มิสฺสกปุปฺเผหิ เถร ปูเชตฺวา เอกมนฺเต  ิโต ยถาย รสปณฺฑปาเตน สทฺธึ ปุปฺผปูชา 
จิตฺต  ปริโตเสติ  เอว  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  เม  ปณฺณาการสหสฺสานิ  เจว 
อาคจฺฉนฺตุ ป ฺจวณฺณ กุสุมวสฺส ฺจ 
# ๑. ส.ี สตฺถึ  ฯ  ๒. ม. ย.ุ ปณฺเณน  ฯ  
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วสฺสตูติ อาห ฯ 
        เถโร  ตสฺส  อุปนิสฺสย  ทิสฺวา  ทฺวตฺตึสาการกมฺมฏาน อาจิกฺขิตฺวา อทาสิ ฯ 
โส  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวโลเก  นพฺิพตฺติ  นิพฺพตฺตฏาเน  ชณฺณุกมตฺเตน 
โอธินา ทิพฺพปุปฺผวสฺส วสฺสิ สย ฺจ อ ฺาหิ เทวตาหิ อธิกตเรน ยเสน (๑) สมนฺนาคโต 
อโหสิ ฯ  โส  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวมนุสเฺสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท 
มคธรฏเ  มจฺฉิกาสณฺฑนคเร  เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺติ  ชาตกาเลวสฺส  สกลนคเร 
ชณฺณุกมตฺเตน  โอธินา  ป ฺจกุสุมวสฺส (๒) วสฺสิ ฯ อถสฺส มาตาปตโร อมฺหาก ปุตฺโต 
อตฺตนาว  อตฺตโน  นาม  คเหตฺวา  อาคโต  ชาตทิวเสป   สกลนคร ป ฺจวณฺเณหิ 
ปุปฺเผหิ วิจิตฺต ชาตนฺติ จิตฺตกุมาโรติสฺส นาม (๓) อกสุ ฯ 
        โส อปรภาเค ฆราวาเส ปติฏ ิโต ปตุ อจฺจเยน ตสฺมึ นคเร เสฏ ิฏาน ปาปุณิ ฯ 
ตสฺมึ  สมเย  ป ฺจวคฺคิยตฺเถราน  อนฺตเร   มหานามตฺเถโร นาม มจฺฉิกาสณฺฑนคร 
อคมาสิ ฯ  จิตฺโต  คหปติ  ตสฺส  อิรยิาปเถ ปสีทิตฺวา ปตฺต อาทาย เคห อาเนตฺวา (๔) 
ปณฺฑปาเตน  ปฏิมาเนตฺวา  กตภตฺตกิจฺจ อมฺพาตการาม นาม อุยฺยาน เนตฺวา ตตฺถสฺส 
วสนฏาน  
# ๑. ม. ย.ุ รูเปน  ฯ  ๒. ม. ยุง ป ฺจวณฺณกุสุมวสฺส  ฯ  ๓. ม. ย.ุ จิตฺตกุมาโรติ นาม  ฯ 
# ๔. สี. เนตฺวา  ฯ  
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กาเรตฺวา  นิพทฺธ  อตฺตโน  เคเห  ปณฺฑปาต คเหตฺวา วสนตฺถาย ปฏิ ฺ 
คณฺหิ ฯ  เถโรปสฺส  อุปนสิฺสย  ทิสฺวา  ธมฺม เทเสนฺโต สฬายตนวิภตฺติเมว เทเสสิ ฯ 
จิตฺโต  คหปติ  ปุริมภเว  มทฺทิตสงฺขารตาย  นจิรสเฺสว  อนาคามิผล  สมฺปาปุณิ ฯ 
อเถกทิวส  อิสิทตฺตตฺเถโร  ตตฺถ  คนฺตฺวา  วิหรนฺโต  เสฏ ิสฺส  นเิวสเน 
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  อายสฺมตา  เถเรน  ป ฺห  วิสฺสชฺเชตุ   อสกโฺกนฺเตน อชฌฺิฏโ 
อุปาสกสฺส  ป ฺห  วิสฺสชเฺชตฺวา  เตน  ปุพฺเพ  คิหิสหายกภาเว  าเต  น  อิทานิ 
อิธ  วฏพฺพนฺติ  ยถาสุข  ปกฺกามิ ฯ  ปเุนกทิวส  เสฏ ี  คหปติ  มหานามตฺเถร (๑) 
อิทฺธิปาฏิหาริยกรณตฺถาย  ยาจิ ฯ  โสป  ตสฺส  เตโชสมาปตฺติปาฏิหาริยานิ  
ทสฺเสตฺวา อิทานิ อิธ วสิตุ  น ยุตฺตนฺติ ยถาสุข ปกกฺามิ ฯ 
        อเถกทวิส  เทฺว  อคฺคสาวกา  ภิกฺขุสหสฺสปริวารา  อมฺพาตการาม  อคมสุ ฯ (๒) 
เสฏ ี  คหปติ  เตส  มหาสกฺการ  สชฺเชสิ ฯ  สุธมฺมตฺเถโร ต อปสาทมาโน  เสฏ ึ 
ติลสงฺคุลิกวาเทน  ขขเสตฺวา  เตน  ปณามิโต  สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา โอวาท ลภิตฺวา 
ทสพลสฺส  โอวาเท   ิโต  จิตฺตคหปตึ  ขมาเปตฺวา  ตตฺเถว อมฺพาตการาเม วิหรนฺโต 
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตทา  อุปาสโก  จินฺเตสิ  อห  ทสพล 
อทิสฺวาว  จิร 
# ๑. จิตฺตคหปติปุจฺฉาสยุตฺเต ปน มหกนฺติ ทิสฺสติ เตน มหกตฺเถรนฺติ ยุตฺตเมว  ฯ 
สี. ม. มหานามตฺเถร  ฯ  ๒. กตฺกจิ. อาคมสุ  ฯ  
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วีตินาเมสึ  สตฺถุ  สนฺติก  คจฺฉนฺเตน  ปน อยุตฺต ตุจฺฉหตฺเถน 
คนฺตุนฺติ  ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  เตลมธุผาณิตาทีนิ  อาทาย  เย  ทสพล ปสฺสิตุกามา 
เต มยา สทฺธึ  อาคจฺฉนฺตูติ นคเร เภริ ฺจาราเปตฺวา ทฺวีหิ ปุริสสหสฺเสหิ ปริวุโต 
สตฺถาร  ปสสฺิตุ   ปกกฺามิ ฯ  โยชเน  โยชเน มคฺเค (๑) เทวตา ปณฺณาการ อุปฏเปสุ ฯ 
โส  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา ป ฺจปติฏ ิเตน สตฺถาร วนฺทติ  ตสฺมึ ขเณ อากาสา 
ป ฺจวณฺณปุปฺผวสฺส (๒) วสฺสิ ฯ 
        สตฺถา ตสฺส อชฌฺาสยวเสน เตส (๓) สฬายตนวิภตฺติเมว กเถสิ ฯ ตสฺส อฑฺฒมาสมตฺต 
ทสพลสฺส  ทาน  เทนฺตสฺสาป  สกนิเวสนโต นีตานิ ตณฺฑุลเตลมธุผาณิตาทีนิ น ขียึสุ ฯ 
ราชคหวาสิเกหิ  ปหิตปณฺณากาโรว  อล  อโหสิ ฯ  โสป สตฺถาร ปสฺสิตฺวา อตฺตโน นคร 
คจฺฉนฺโต  สกเฏหิ อาภต สพฺพ ภิกฺขุสฆสฺส อทาสิ ฯ สกเฏสุ ตุจฺเฉสุ ชาตมตฺเตเสฺวว 
(๔)  เทวตา  สตฺต  รตนานิ  ปูรยึสุ ฯ  มหาชนนฺตเร  กถา  อุทปาทิ  ยาว 
สกฺการสมฺมานปฺปตฺโต  วตาย  จิตฺโต  คหปตีติ ฯ  ต  สุตฺวา  สตฺถา  ธมฺมปเท อิม 
คาถมาห  
        สทฺโธ สีเลน สมฺปนโฺน   ยโสโภคสมปฺปโต 
        ย ย ปเทส ภชติ    ตตฺถ ตตฺเถว ปูชโิตติ ฯ (๕) 
# ๑. ส.ี ตึสโยชนมคฺเค  ฯ  ม. ตึสโยชเน มคฺเค  ฯ  ๒. สี. ป ฺจวณฺณาน ปุปฺผาน ปุปฺผวสฺส  ฯ 
# ๓. ม. ยุ. เตสนฺติ นตฺถิ  ฯ  ๔. กตฺถจิ. คตมตฺเตเสฺวว  ฯ  ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๓๑/๕๕  ฯ  
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        โส  ตโต  ปฏาย  อริยสาวกานเยว  อุปาสกาน  ป ฺจหิ ปุริสสเตหิ  ปรวุิโต 
วิจรติ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อปรภาเค  อุปาสเก  ปฏิปาฏิยา  านนฺตเรสุ  เปนฺโต 
จิตฺตสยุตฺต  อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา ธมฺมกถิกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        หตฺถกอาฬวกวตฺถ ุ
        จตุตฺเถ  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหีติ  จตุพฺพิเธน  สงฺคหวตฺถุนา  ปริส 
สงฺคณฺหนฺตาน  หตฺถโก  อาฬวโก  อคฺโคติ  ทสฺเสติ ฯ 
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย  กุลฆเร (๑) นิพฺพตฺโต  อปรภาเค  สตฺถุ  
ธมฺมกถ  สุณนฺโต สตฺถาร  จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ  สมนนฺาคต  เอก  อุปาสก  านนฺตเร 
เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  โส  กปฺปสตสหสฺส 
เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  อาฬวิรฏเ  อาฬวินคเร  อาฬวกสฺส  (๒) 
ร ฺโ  เคเห  ปฏิสนฺธึ คณฺหิ  เสฺว ภตฺตปาติยา(๓) สทฺธึ อาฬวกสฺส เปเสตพฺโพ อโหสิ ฯ 
ตตฺราย  อนุปุพฺพีกถา  ฯ 
        เอกทิวส  กริ  อาฬวโก  ราชา  มคิ วธาย (๔) อร ฺ คนฺตฺวา  เอก  มิค 
อนุพนฺธิตฺวา  ฆาเตตฺวา ทฺวิธา  (๕)  ฉินฺทิตฺวา ธนุโกฏิย ลคฺเคตฺวา  (๖) นิวตฺติตฺวา 
อาคจฺฉนฺโต วาตาตเปน 
# ๑. ส.ี ย.ุ เคเห  ฯ  ๒. ม. ยุ. อาฬวกสฺส  ฯ  ๓. ส.ี ม. ย.ุ ภตฺตจาฏิยา  ฯ 
# ๔. สี. ม. ย.ุ มิควตฺถาย  ฯ  ๕. สี. ม. ยุ. ทฺวิธาติ นตฺถิ  ฯ  ๖. ส.ี ลเกตฺวา  ฯ  ม. ลเคตฺวา  ฯ  
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กิลนฺตกาโย (๑) เอก สณฺฑจฺฉาย (๒) นิโคฺรธมูล ปวิสิตฺวา นิสีทิ ฯ อถ น มุหตฺุต 
ทรถ วิโนเทตฺวา นิกฺขมนฺต รุกฺเข อธิวฏา  เทวตา  ติฏ  ติฏ  ภกฺโขสิ  เมติ หตฺเถ 
คณฺหิ ฯ โส ทฬฺห คหิตตฺตา อ ฺ  อุปาย  อปสฺสนฺโต  เทวสิก  เต  เอเกกปรุิเสน 
สทฺธึ  ปาติภตฺต  (๓) เปสสิฺสามีติ  วตฺวา  นคร  คโต ฯ  ตโต ปฏาย พนฺธนาคารโต 
เอเกกมนุสฺเสน (๔) สทธฺึ ปาติภตฺต เปเสสิ ฯ เอเตเนว นิยาเมน พนฺธนาคาเร มนุสฺเสสุ 
ขีเณสุ มหลฺลกมนุสฺเสสุ คยฺหมาเนสุ  รฏโขโภ  โหตีติ  เต  อคเหตฺวา ทหเร กุมาเร 
คณฺหิตุ  อารภึสุ ฯ ตโต ปฏาย นคเร ทารกมาตโร  จ คพฺภินิโย จ อ ฺ รฏ คจฺฉนฺติ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  สตฺถา  ปจฺจูสสมนนฺตเร  (๕)  โลก โวโลเกนฺโต อาฬวกกุมารสฺส 
ติณฺณ  มคฺคผลาน  อุปนิสสฺย  ทิสฺวา  อย  กุมาโร  กปฺปสตสหสฺส ปฏ ิตปฏโน 
เทวโลกา  จวิตฺวา  อาฬวกร ฺโ  เคเห นิพฺพตฺโต อ ฺ อลภนฺโต เสฺวว  กุมาร 
ปาติภตฺเตน  สทฺธึ  คเหตฺวา  คจฺฉิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  สายณฺหสมเย อ ฺาตกเวเสน 
อาฬวกสฺส  ยกฺขสฺส  วสนฏาน    คนฺตฺวา  ตสฺส โทวาริก คนฺธพฺพ (๖) นาม ยกฺข 
ภวน  ปวิสนตฺถาย  ยาจิ  ฯ  โส  อาห  ภควา  ตุเมฺห  ปวิสถ  มยฺห ปน อาฬวกสฺส 
อนาโรจน 
# ๑. ส.ี วาตาตปกิลนฺตกาโย  ฯ  ๒. กตฺถจิ. สีตจฺฉาย  ฯ  ๓. ส.ี ม. ย.ุ จาฏิภตฺต  ฯ 
# ๔. สี. เอเกน ปุริเสน  ฯ  ๕. ม. ปจฺจูสสมยตฺเต  ฯ  ๖. ม. ย.ุ คทฺรภ  ฯ  
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นาม  อยุตฺตนฺติ ฯ  โส  หมิวนฺเต  ยกฺขสมาคม  คตสฺส  อาฬวกสฺส สนฺติก 
อคมาสิ ฯ สตฺถาป ต ภวน ปวิสิตฺวา อาฬวกสฺส นิสีทนปลฺลงฺเก นิสีทิ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  สาตาคิรเหมวตา  อาฬวกสฺส  ภวนมตฺถเกน  ยกฺขสมาคม 
คจฺฉนฺตา  อตฺตโน  คมเน  อสมฺปชชฺมาเน  กึ นุ โข การณนฺติ อาวชฺเชนฺตา สตฺถาร 
อาฬวกสฺส  ภวเน  นิสินฺน  ทิสฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ยกฺขสมาคม 
คนฺตฺวา  อาฬวกสฺส  ตุฏ ึ ปเวทยึสุ มหาลาโภ (๑) เต อาวุโส อาฬวก ยสฺส (๒) เต 
สเทวเก  โลเก อคฺคปุคฺคโล ภวเน นิสนิฺโน คนฺตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม สุณาหีติ ฯ 
โส  เตส  กถ  สุตฺวา  จินฺเตสิ  อิเม  เอกสฺส  สมณสฺส  มุณฺฑกสสฺ  มม ปลลฺงฺเก 
นิสินฺนภาว  กเถนฺตีติ  อนตฺตมโน (๓) โกธาภิภูโต หุตฺวา อชฺช มยฺห เอเตน สมเณน 
สทฺธึ  สงฺคาโม  ภวิสฺสติ ตตฺถ เม สหายา นาม โหถาติ (๔) ทกฺขิณปาท อุกฺขิปตฺวา 
สฏ ิโยชนมตฺต  ปพฺพตกูฏ  อกฺกมิ  ต  ภิชฺชิตฺวา (๕) ทฺวิธา อโหสิ ฯ ตโต ปฏาย 
อาฬวกยุทฺธ  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  อาฬวโก  ปน สพฺพรตฺตึ ตถาคเตน สทฺธึ นานากาเรน 
ยุชฺฌนฺโตป  ยงฺกิ ฺจิ  (๖)  กาตุ   อสกโฺกนฺโต  สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา อฏ ปเ ฺห 
ปุจฺฉิ  ฯ  สตฺถา 
# ๑. ม. ลาภา  ฯ  ๒. กตฺถจิ. ย  ฯ  ๓. ส.ี ตโต  ฯ  ๔. สี. โหนฺตีติ  ฯ  ๕. สี. ภินฺทิตฺวา  ฯ 
# ๖. ม. กิ ฺจิ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 523 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๒๓ 
 
วิสฺสชฺเชสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ ฯ วิตฺถารโต  กเถตุกาเมน 
อาฬวกสุตฺตวณฺณนา  โอโลเกตพฺพา ฯ 
        ปุนทิวเส  อุฏ ิเต  อรุเณ  ปาติภตฺตหรณเวลาย   สกลนคเร คเหตพฺพยุตฺตก 
ทารก  อทิสวฺา  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา  อาห  คณฺหิตุ   อยุตฺตฏาเน  ปน 
อตฺถิ  ตาตาติ ฯ  อาม  เทว  อชชฺ  ราชกุเล  ปุตฺโต  ชาโตติ ฯ  คจฺฉถ ตาตา มย 
ชีวนฺตา  ปุตฺต  ลภิสฺสาม  ปาติภตฺเตน  น  เปเสถาติ ฯ เต เทวิยาป กนฺทมานาย  
ทารก  คเหตฺวา  ปาติภตฺเตน  สทฺธึ  อาฬวกสฺส  ภวนฏาน  คนฺตฺวา หนฺท  อยฺย 
(๑) ตว  ภาค  สมฺปฏิจฺฉาติ  อาหสุ ฯ  อาฬวโก  เตส  กถ  สุตฺวา  อริยสาวกตฺตา 
ลชชฺามาโน  (๒)  อโธมุโข  นิสีทิ ฯ  อถ น สตฺถา อาห อิทานิ เต อาฬวก ลชชฺนกิจฺจ 
นตฺถิ  ทารก  คเหตฺวา  มม  หตฺเถ  เปหีติ ฯ  ราชปุรสิา อาฬวกกุมาร อาฬวกสฺส 
หตฺเถ  เปสุ   อาฬวโก  ต อาทาย ทสพลสฺส หตฺเถ เปสิ สตฺถา ปน คณฺหิตฺวา 
ปุน  อาฬวกสฺส  หตฺเถ  เปสิ  อาฬวโก  ต  คเหตฺวา  ราชปุริสาน หตฺเถ เปสิ ฯ 
อิติสฺส หตฺถโต หตฺถ คตตฺตา หตฺถโก อาฬวโกเตฺวว นาม อกสุ ฯ 
        อถ  น  เต  ราชปุริสา  ตุฏมานสา  อาทาย  ร ฺโ  สนฺติก  อคมสุ ฯ  ราชา 
ต  ทิสฺวา  อชชฺ  ปาติภตฺต  (๓) น 
# ๑. ส.ี คณฺห  ฯ  ๒. สี. ม. ลชฺชมาโน  ฯ  ๓. ม. ย.ุ าฏิภตฺต  ฯ  
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สมฺปฏิจฺฉตีติ  ส ฺ  กตฺวา  กสฺมา  ตาตา เอวเมว  อาคตตฺถาติ  อาห ฯ  เทว 
ราชกุลสฺส  ตุฏ ิ จ วุฑฺฒิ (๑) จ สตฺถา อาฬวกสฺส ภวเน  นิสีทิตฺวา  อาฬวก  ทเมตฺวา 
อุปาสกตฺเต  ปติฏาเปตฺวา  กุมาร  อมฺหาก ทาเปสีติ ฯ  สตฺถาป  อาฬวก  ปตฺตจีวร 
คาหาเปตฺวา  อาฬวินคราภิมุโข  ปายาสิ ฯ โส  นคร  อุปสงฺกมนฺโต  ลชชฺิตฺวาว 
ปจฺโจสกฺกติ ฯ (๒) สตฺถา น โอโลเกตฺวา ลชฺชส ิอาฬวกาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  ภนฺเต 
นครวาสิโน ม นิสฺสาย มาติมรณ [๓] ปุตฺตทารมรณ ฺจ ปาปุณึสุ  เต  ม  ปสสฺิตฺวา 
ทณฺเฑหิป  เลฑฺฑูหิป  (๔) อุสูหิป (๕) ปหริสฺสนฺติ ฯ ตสฺมา  โอสกฺกามิ  ภนฺเตติ ฯ  
อาฬวก  นตฺถิ  เต  มยา  สทฺธึ  คจฺฉนฺตสฺส  ภย วิสฺสฏโ  เอหีติ  วตฺวา  นครสฺส  
อวิทูเร  าเน วนสณฺเฑ อฏาสิ ฯ อาฬวกราชาป นาคเร  คเหตฺวา  สตฺถุ  ปจฺจุคฺคมน 
คโต ฯ  สตฺถา  สมฺปตฺตปริสาย  ธมฺม  เทเสสิ เทสนาวสาเน  จตุราสีติ  ปาณสหสฺสานิ 
อมตปาน  ปวึสุ ฯ  เต  อาฬวกสฺส  ตตฺเถว วสนฏาน คนฺตฺวา  อนุสวจฺฉร พลิกมฺม 
ปฏเปสุ ฯ อาฬวโกป  นาคเร  ธมฺมิกาย  รกฺขาย  สงฺคณฺหิ ฯ  
        โสป  อาฬวกกุมาโร วุฑฺฒิปฺปตฺโต  สตฺถุ  ธมมฺเทสน  สุตฺวา  ตีณิ 
มคฺคผลานิ ปฏิวิชฺฌ ิฯ โส สพฺพกาล อรยิ- 
# ๑. ม. ย.ุ วฑฺฒิ  ฯ  ๒. ม. ยุง ลชชฺิตฺวาว โอสกฺกติ  ฯ  ๓. สี. ม. ย.ุ เอตฺถนตฺเร 
ปติมรณนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  ๔. ม. ย.ุ เลฑฺฑูหิป  ฯ  ๕. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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สาวกอุปาสกาน  ป ฺจหิ  สเตหิ  (๑) ปริวริโต (๒) จรติ ฯ อเถกทิวส ป ฺจสเตหิ 
(๓) อุปาสเกหิ  สทฺธึ  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต นิสีทิ ฯ  สตฺถา 
สุวินีต  ปริส  ทิสฺวา  มหตี เต อาฬวก ปริสา กถ ต สงฺคณฺหีติ (๔) อาห ฯ ภควา 
ทาเนน  ตุสฺสนฺต  ทาเนน  สงฺคณฺหามิ  ปยวจเนน  ตุสฺสนฺต ปยวจเนน สงฺคณฺหามิ 
อุปฺปนฺเนสุ  กิจฺเจสุ  เตส  นิตฺถรณกรเณน  (๕) ตุสสฺนฺต อุปฺปนฺนกิจฺจนิตฺถรเณน 
สงฺคณฺหามิ  สมานทาเนน  (๖)  ตุสฺสนฺต  สมานตฺตตาย  สงฺคณฺหามีติ ฯ เอวเมต วตฺถุ 
สมุฏ ิต ฯ  อถ  สตฺถา  อปรภาเค  เชตวเน  นิสีทิตฺวา อุปาสเก านนฺตเรสุ เปนฺโต 
หตฺถก อาฬวก จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ปรสิ สงฺคณฺหนฺตาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        มหานามสกฺกวตฺถุ 
        ป ฺจเม  ปณีตทายกานนฺติ  ปณีตรสทายกาน  มหานาโม  สกฺโก 
อคฺโคติ  ทสฺเสติ ฯ 
        โส  กิร ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห นิพฺพตฺโต สตฺถุ 
ธมฺมกถ  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  อุปาสก  ปณีตรสทายกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต 
ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา 
# ๑. กตฺถจิ. ปริวารสเตหิ  ฯ   ๒. ม. ย.ุ ปริวุโต  ฯ   ๓. ม. ย.ุ เตหิ  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ สงฺคณฺหาสีติ  ฯ   ๕. ส.ี ม. ยุ. นิตฺถรเณน  ฯ   ๖. ส.ี ม. ย.ุ สมานตฺตฏาเนน  ฯ  
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ต  านนฺตร ปฏเสิ ฯ โส กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ 
สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กปลวตฺถุปุเร  สกฺกราชกุเล  (๑) นิพฺพตฺติตฺวา 
วยปฺปตฺโต ทสพลสฺส ปมทสฺสเนเนว (๒) โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ 
        อเถกสมฺึ  สมเย  สตฺถา เวร ฺชาย วสฺสาวาส วสิตฺวา อนุปุพฺเพน กปลวตฺถุปุร 
คนฺตฺวา  นิโคฺรธาราเม  ปฏิวสติ ฯ  มหานาโม  สตฺถา  อาคโตติ  สุตฺวา  สตฺถุ 
สนฺติก  คนฺตฺวา  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺโน สตฺถาร เอวมาห ภควา สุตเมต 
ภิกฺขุสโฆ  กริ  เวร ฺชาย  ภิกฺขาจาเรน  กลิมตติ  มม  จตุมาส ภิกฺขุสฆสฺส 
ปฏิชคฺคนปฏิ ฺ  (๓) เทถ  อห  ภิกฺขุสฆสฺส  สรีเร  โอช  ปเวเสสฺสามีติ ฯ  สตฺถา 
อธิวาเสสิ ฯ โส สตฺถ ุอธิวาสน วิทิตฺวา ปุนทิวสโต ปฏาย พุทธฺปฺปมุข ภิกฺขุสฆ 
ปณีตโภชนียจตุมธุราทีหิ  (๔)  ปฏชิคฺคิตฺวา  ปุน จตุมาส ปฏิ ฺ คเหตฺวา อฏมาเส 
ปูเรตฺวา  ปุน  จตุมาส  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  สกลสวจฺฉร  ปฏิชคฺคิ ฯ  สตฺถา  ตโต 
ปร  ปฏิ ฺ  นาทาสิ ฯ  มหานาโม  ปน  ตโต  ปฏาย  อปราปร  สมฺปตฺตภิกฺขุสฆสฺส 
เตเนว  นิยาเมน  สกฺการ  กโรติ  ตสฺส  โส  คุโณ  สกลชมฺพูทีเป ปากโฏ ชาโต ฯ 
เอวเมต  วตฺถุ  
# ๑.  ม. ยุ. สกฺยราชกุเล  ฯ   ๒. ส.ี มกทสฺสเนเยว  ฯ   ๓. ม. ย.ุ ปฏิชคฺคเน ปฏิ ฺ  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ปณีตรสโภชนจตุมธุราทีหิ  ฯ          
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สมุฏ ิต ฯ  สตฺถา  ปน  อปรภาเค เชตวเน นิสีทิตฺวา มหานาม สกฺก 
ปณีตทายกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        อุคฺคคหปติวตฺถุ 
        ฉฏเ  มนาปทายกานนฺติ  มนาปจิตฺตรุจิตโภชนทายกาน  อุคฺโค  คหปติ 
เวสาลิโก อคฺโคติ ทสฺเสติ ฯ 
        โส กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห นิพฺพตฺโต 
อปรภาเค  สตฺถุ  ธมฺมกถ  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก อุปาสก มนาปทายกาน อคฺคฏาเน 
เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  โส  กปฺปสตสหสฺส 
เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  เวสาลิย เสฏ ิกุเล นิพฺพตฺติ ฯ 
ตสฺส  ชาตกาเล นาม อนิยามิต ฯ (๑)  อปรภาเค ปนสฺส อตฺตภาโวป อุคฺคโต อโหสิ 
สมิทฺโธ อลงฺกตโตรณ  วิย  อุสฺสิตจิตฺตปโฏ วิย จ อติวิโรจิตฺถ ฯ คุณาปสฺส อุคฺคตา 
อเหสุ   ฯ โส  อิเมส  ทฺวินนฺป อุคฺคตตฺตา อุคฺคเสฏ ีเตฺวว สงฺข (๒) คโต ฯ โส 
ปนาย ทสพลสฺส ปมทสฺสเนเนว  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  อปรภาเค  ตีณิป 
มคฺคผลานิ  สจฺฉากาสิ ฯ โส  อตฺตโน  มหลฺลกกาเล  รโหคโต  นิสีทิตฺวา  
จินฺเตสิ ย ย  มยฺห ปย มนาป ต  ตเทว  ทสพลสฺส  ทสฺสามิ  อิท  เม  สตฺถ ุ สมมฺุขาป 
(๓) สุต มนาปทายี 
# ๑. ม. ย.ุ อนิยามิต  ฯ   ๒. ม. ยุ. สงฺข  ฯ   ๓. ส.ี สนฺติกาป  ฯ  
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ลภเต  มนาปนฺติ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  อป  นุ โข เม จิตฺต ชานิตฺวา สตฺถา นิเวสนทฺวาร  
อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ 
        สตฺถาป  โข  ตสฺส จิตฺต ตฺวา ภิกฺขุสฆปริวุโต นิเวสนทฺวาเรเยว ปาตุรโหสิ ฯ 
โส  สตฺถา  อาคโตติ  สุตฺวา  อติวิย  อุสสฺาหชาโต  ทสพลสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา 
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  สตฺถุ  ปตฺต  ปฏิคฺคเหตฺวา ฆร ปเวเสตฺวา ป ฺตฺตวร- 
พุทฺธาสเน  สตฺถาร  อวเสสอาสเนสุ  จ  ภิกฺขุสฆ  นิสีทาเปตฺวา  พุทฺธปฺปมุข 
ภิกฺขุสฆ  นานคฺครเสหิ  ปริวิสิตฺวา  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  เอกมนฺต  นิสีทิตฺวา 
เอวมาห  สมฺมุขา  เมต ภนฺเต ภควโต สุต สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต นาม มนาปทายี ลภเต 
มนาปนฺติ ฯ  ย  ย  ภนฺเต  มยฺห  มนาป ต ต มยา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส 
ทินฺนเมวาติ  สตฺถาร  ปชานาเปตฺวา  ตโต  ปฏาย  ย  ย  ตสฺส  มนาป  ต  ต 
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส  เทติ ฯ  ต  ปน  สพฺพ  ป ฺจกนิปาเต อุคฺคสุตฺเต (๑) 
วิตฺถารโต  อาคมิสฺสตีติ ฯ  เอวเมต  วตฺถุ  สมุฏ ิต ฯ  สตฺถา  อปรภาเค  เชตวเน 
วิหรนฺโต ต อุปาสก มนาปทายกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๔๔/๕๔  ฯ  
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                        อุคฺคตคหปติวตฺถุ 
        สตฺตเม  สฆุปฏากานนฺติ  ภิกฺขุสฆสฺส  อุปฏากาน  หตฺถิคามโก 
อุคฺคโต  คหปติ  อคฺโคติ  ทสฺเสติ ฯ 
        โสป  กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห นิพฺพตฺโต  อปรภาเค  สตฺถุ  
ธมฺมเทสน สุตฺวา สตฺถาร เอก อุปาสก สฆุปฏากาน 
อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  โส 
กปฺปสตสหสฺส  เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท หตฺถิคาเม เสฏ ิกุเล  
นิพฺพตฺติ อุคฺคตกุมาโรติสฺส นาม อกสุ ฯ 
โส  อปรภาเค  ฆราวาเส  ปติฏ ิโต  ปตุ  อจฺจเยน  เสฏ ิฏาน  ปาปุณิ ฯ 
เตน  สมเยน  สตฺถา ภิกฺขุสฆปริวุโต จาริก จรนฺโต หตฺถิคาม ปตฺวา นาคภวนุยฺยาเน 
วิหรติ  ตทา  อย  อุคฺคตเสฏ ี  สตฺตาห  ปานมทมตฺโต  หุตฺวา  นาฏเกหิ  ปริวุโต 
นาคภวนุยฺยาน  คนฺตฺวา ปริจารยมาโน ทสพล ทิสฺวา พลวหิโรตฺตปฺป ปจฺจุปฏาเปสิ ฯ 
(๑) อถสฺส  สตฺถาร  อุปสงฺกมนฺตสฺส  สพฺโพ  สุรามโท  อพฺภฏ  อคมาสิ ฯ  โส  สตฺถาร 
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีท ิฯ  อถสฺส  สตฺถา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ เทสนาปริโยสาเน ตีณิ 
มคฺคผลานิ  ปฏิวิชฺฌ ิฯ ตโต ปฏาย นาฏกา ตุเมฺห ยถาสุข คจฺฉถาติ วิสฺสชฺเชตฺวา 
ทานาภิรโต  หุตฺวา  ภิกฺขุสฆสฺส  ทานเมว เทติ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ ปจฺจุปฏาเปสิ  ฯ  
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เทวตา รตฺติภาคสมนนฺตเร อาคนฺตฺวา 
เสฏ ิสฺส  อาโรเจสิ  (๑) คหปติ  อสุโก  ภิกฺขุ  เตวิชฺโช  อสุโก  ภิกฺขุ ฉฬภิ ฺโ 
อสุโก  สลีวา  อสุโก  ทุสสฺีโลติ ฯ  โส  ตาย วจน สตฺุวาป คุณ ตาว (๒) ยถาภูตโต 
ชานาติ  เทยฺยธมฺม  ปน  สมจิตฺเตเนว  เทติ ฯ  สตฺถ ุ สนฺติเก  นสิีทิตฺวาป ตเมว 
คุณ  กเถติ ฯ  อปรภาเค  สตฺถา  เชตวเน  นิสีทิตฺวา  ต  คหปตึ  สฆุปฏากาน 
อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        สูรมฺพฏวตฺถุวณฺณนา 
        อฏเม  อเวจฺจปฺปสนฺนานนฺติ  อวิคจฺฉนสภาเวน  อจเลน  ปสาเทน สมนฺนาคตาน 
สูโร  ปุรพนโฺธ  (๓)  อคฺโคติ  ทสฺเสติ ฯ 
        อย กิร ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย  กลุเคเห  นิพฺพตฺโต  สตฺถุ  ธมฺมกถ  สุตฺวา 
สตฺถาร  เอก  อุปาสก อเวจฺจปฺปสนฺนาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  
กตฺวา  ต านนฺตร ปฏเสิ ฯ  โส  กปปฺสตสหสฺส  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย เสฏ ิกุเล นิพฺพตฺติ ปุรพนฺโติสฺส (๔) นาม อกสุ ฯ  โส 
อปรภาเค วยปฺปตฺโต  ฆราวาเส  ปติฏาย 
# ๑. ม. อาโรเจนฺติ  ฯ   กตฺถจิ. อาโรเจสุ  ฯ   ๒. ส.ี คุณวนฺเต  ฯ   ๓. ปาลย สู โร 
อมฺพฏโติ ทิสฺสต  ฯ   ม. สูรมฺพฏโ  ฯ   เอวมุรปริป  ฯ   ๔. ส.ี สูรมฺพฏโติ  ฯ 
กตฺถจิ. สุรพนฺโธติสฺส  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๓๑ 
 
อ ฺติตฺถิยาน  อุปฏาโก  หุตฺวา  จรติ ฯ 
        อถ  สตฺถา  ปจฺจูสสมเย  โลก  โวโลเกนฺโต ตสฺส โสตาปตฺติมคฺคเหตต 
ทิสฺวา  ภิกฺขาจารเวลาย  นิเวสนทฺวาร  อคมาสิ ฯ  โส  ทสพล ทสิฺวา จินฺเตสิ สมโณ 
โคตโม มหากุเล เจว ชาโต โลเก จ อติป ฺาโต (๑) เตนสฺส สนฺติก อคมน นาม น 
ยุตฺตนฺติ ฯ  โส  สตฺถ ุ สนติฺก  คนฺตฺวา  ปาเทสุ  วนฺทิตฺวา  ปตฺต คเหตฺวา ฆร 
ปเวเสตฺวา  มหารเห  ปลฺลงฺเก  นิสีทาเปตฺวา  ภิกฺข  ทตฺวา  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน 
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  จริยวเสน  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน 
โสตาปตฺติผเล ปติฏหิ ฯ สตฺถาป ต ทเมตฺวา วิหารเมว คโต ฯ 
        ตโต  มาโร  จินฺเตสิ  อย  สรูมฺพฏโ  นาม  อมฺหาก สนฺตโก  สตฺถา ปนสสฺ 
อชฺช  เคห  คโต  ก ึ น ุโข สตฺถุ ธมฺม สุตฺวา  มคฺคปาตุภาว อกริตฺถาติ ยาวสฺส 
มม  วิสยา  อติกฺกนฺตภาว  วา  อนติกฺกนฺตภาว  วา  ชานามีติ  อตฺตโน กามรูปตาย 
ทสพลสฺส  สริกฺขก  รูป  มาเปตฺวา  จีวรคหณป  ปตฺตคหณป  พุทฺธากปฺเปเนว 
คนฺตฺวา  ทฺวตฺตึสลกฺขณธโร  หุตฺวา สูรมฺพฏสฺส เคหทฺวาเร อฏาสิ ฯ สูรมฺพฏโป 
ปุน  ทสพโล  อาคโตติ  สตฺุวา  พุทฺธาน  อนิยฺยานิกคมน  นาม นตฺถิ เกน น ุโข 
การเณน  อาคโตติ  เวเคน  ทสพโลติ  ส ฺาย ตสฺส 
# ๑. ม. อภิ ฺาโต  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 532 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๓๒ 
 
สนฺติก คนฺตฺวา อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต   ิโต  ภนฺเต  ตุเมฺห  อิทาเนว  อิมสฺมึ  เคเห 
ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา คตา กึ  นุ  โข  การณ  ปฏิจฺจ  ปนุ  อาคตตฺถาติ อาห ฯ สูรมฺพฏ 
มยา ธมฺม กเถนฺเตน เอก  อนุปธาเรตฺวา  กถิต  อตฺถ ิ มยา  หิ  ป ฺจกฺขนฺธา สพฺเพว 
อนิจฺจา ทุกฺขา อนตฺตาติ  กถิตา  น  ปน  เต  สพฺเพว  เอวรูปา ฯ  เอกจฺเจ  หิ  ขนฺธา 
นิจฺจา ธุวา สสฺสตา อตฺถีติ อาห ฯ 
        ตโต  สรูมฺพฏโ  จินฺเตสิ  อย  กถา  อติวิย  ภาริกา (๑)  พุทฺธาน ฺหิ เทฺวกถา 
นาม  นตฺถีติ  อุปธาริตฺวา  ทสพลสฺส  (๒)  มาโร  นาม (๓) ปฏิปกฺโข อทฺธา อย มาโร 
ภวิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  มาโรสิ  ตฺวนฺติ  อาห ฯ  อริยสาวเกน  กถติกถา  ตสฺส 
ผรสุปฺปหาโร  วิย  อโหสิ  ตสฺมา  สกภาเวน สณฺาเรตุ  (๔) อสกฺโกนฺโต อาม สูรมฺพฏ 
อห  มาโรติ  อาห ฯ  ตาทิสาน  (๕) มาราน  สตป  สหสฺสป  อาคนฺตฺวา  มม  สทฺธ 
จาเลตุ   น  สกฺโกนฺติ  มหาโคตโม  ทสพโล  มยฺห ธมฺม เทเสนฺโต สพฺเพ สงฺขารา 
อนิจฺจาติ  โพเธตฺวา  เทเสสิ  มา  เม  ฆรทฺวาเร  ติฏาติ อจฺฉร ปหริ ฯ มาโร 
ตสฺส  วจน  สุตฺวา ปฏิจริตฺวา  กเถตุ  อสกฺโกนฺโต ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ สูรมฺพฏโป 
สายณฺหสมเย  สตฺถ ุ สนติฺก  คนฺตฺวา  มาเรน  กตกริิย  กเถตฺวา  ภนฺเต 
# ๑. ม. ย.ุ ภาริยา  ฯ   ๒. สี. ม. ย.ุ พุทธฺาน ฺหิ อนุปธาเรตฺวา กถน นาม นตฺถ ิ
ทสพลสฺส  ฯ   กตฺถจิ. พุทธฺานมฺหิ เทวฺ กถา นาม นตฺถีติ อุปธาเรตฺวา  ฯ 
๓. ม. ย.ุ กริ  ฯ   ๔. ม. ย.ุ าตุ  ฯ   ๕. กตฺถจิ. ตุมฺหาทสาน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๓๓ 
 
เอว  มาโร  มม  สทฺธ  จาเลตุ   วายมิตฺถาติ  อาห ฯ  สตฺถา  ตเทว  การณ  อตฺถปฺุปตฺตึ 
กตฺวา อิมสฺมึ สาสเน สูรมฺพฏ อเวจฺจปฺปสนฺนาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        ชีวกวตฺถุวณฺณนา 
        นวเม  ปุคฺคลปฺปสนฺนานนฺติ  ปคฺุคลิยปฺปสาเทน  สมนฺนาคตาน อุปาสกาน ชีวโก 
โกมารภจฺโจ อคฺโคติ ทสฺเสติ ฯ 
        โส กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห  นิพฺพตฺโต สตฺถุ ธมฺมกถ สุณนฺโต 
สตฺถาร เอก อุปาสก ปุคฺคลปฺปสนฺนาน อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา 
ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  โส กปฺปสตสหสฺส  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท 
ราชคหนคเร อภย  ราชกุมาร  ปฏิจฺจ  สาลวติยา  นาม  รูปูปชีวินิยา  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺโต ฯ 
รูปูปชีวินิโย  จ  นาม  วิชาตกาเล  สเจ  ปุตฺโต  โหติ  ฉฑฺเฑนฺติ ฯ  สเจ  ธีตา 
ปฏิชคฺคนฺติ ฯ  อิติ  สา ต ทารก กตฺตรสุปฺปเกน สงฺการกูเฏ ฉฑฺฑาเปติ ฯ อถ น อภโย 
ราชกุมาโร  ราชุปฏาน  คจฺฉนฺต  ต  ทิสฺวา กึ ภเณ เอต กาเกหิ ปริปุณฺณนฺติ 
ปุริเส  (๑) เปเสตฺวา ทารโก เทวาติ วุตฺเต ชีวติ ภเณติ ฯ ชีวติ เทวาติ สุตฺวา 
อตฺตโน  อนฺเตปุเร  โปสาเปติ ฯ ตสฺส ชีวตีติ กถิตตฺตา ชีวโกติ นาม อกสุ กุมาเรน 
โปสาปโตติ 
# ๑. ม. มนุสเฺส  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๓๔ 
 
โกมารภจฺโจติสฺส นาม อกสูติ ฯ 
        โส  อตฺตโน โสฬสวสฺสุทฺเทสิกกาเล ตกฺกสิล คนฺตฺวา เวชฺชสิปฺป อุคฺคณฺหิตฺวา 
พิมฺพิสารร ฺโ  สนฺติกา  สกฺการ  ลภิตฺวา  จณฺฑปชฺโชตสฺส  ร ฺโ  โรค  ผาสุ  
อกาสิ ฯ  โส  ตสฺส  ป ฺจ ตณฺฑุลสกฏสตานิ โสฬส กหาปณสหสฺสานิ 
ทุสฺสสหสฺสปริวาร (๑) อนคฺฆ  สิเวยฺยก  (๒) ทุสฺสยุค ฺจ  เปเสสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  สตฺถา 
ราชคห อุปนิสฺสาย  คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต วิหรติ ฯ ชีวโก สตฺถุ อุสฺสนฺนธาตุเก กาเย วิเรจน 
ทตฺวา เภสชฺช กโรนฺโต  จตฺตาโร  ปจฺจยา  มม  สนตฺกาว  โหนฺตูติ  สตฺถาร  อตฺตโน  วิหาเร 
วสาเปตฺวา  สตฺถุ  เภสชชฺ  กตฺวา  ต ทุสฺสยุค อุปเนตฺวา อิท ภนฺเต ตุเมฺหเยว 
ปริโภค  กโรถาติ  วตฺวา  เตน  สทฺธึ  ลทฺธ  ทุสฺสสหสฺส (๓) ภิกฺขุสฆสฺส  อทาสิ ฯ 
อยเมตฺถ  สงฺเขโป วิตฺถาเรน ปน ชีวกวตฺถุ ขนฺธเก (๔) อาคตเมว ฯ สตฺถา อปรภาเค 
เชตวเน วิหรนฺโต ชีวก โกมารภจฺจ ปุคฺคลปฺปสนฺนาน อคฺคฏาเน  เปสีติ ฯ 
# ๑. ส.ี รูปสหสฺสปริวาร  ฯ   ๒. สี. สีเวยฺยก  ฯ   ๓. สี. รูปสหสฺส  ฯ 
# ๔. วิ. มหา. ๕/๑๒๘/๑๖๕  ฯ  
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                                        นกุลปตุคหปติวตฺถุ 
        ทสเม  วิสฺสาสกานนฺติ  วิสฺสาสก  กถ  กเถนฺตาน  อุปาสกาน อนฺตเร 
นกุลปตา  คหปติ  อคฺโคติ  ทสฺเสติ ฯ  
        โส กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห 
นิพฺพตฺโต  สตฺถุ ธมฺมเทสน สุณนฺโต สตฺถาร เอก อุปาสก วิสฺสาสกาน (๑) อคฺคฏาเน 
เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  โส  กปฺปสตสหสฺส 
เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  ภคฺครฏเ  สสสุมารคิรินคเร (๒)  
เสฏ ิกุเล  นพฺิพตฺติ ฯ สตฺถาป โข ภิกฺขุสฆปริวุโต จาริก ฺจรมาโน ต นคร ปตฺวา 
เภสกลาวเน  วิหรติ ฯ  อถาย นกุลปตา คหปติ สสสุมารคิริวาสีหิ สทฺธึ สตฺถ ุสนฺติก 
คนฺตฺวา  ปมทสฺสเนเนว  โส  จ  ภริยา  จ  ทสพล  อย  อมฺหาก  ปุตฺโตติ ส ฺ 
ปติฏเปตฺวา  อุโภป  สตฺถุ  ปาเทสุ  ปติตฺวา  ตาต  ตฺว  เอตฺตก  กาล  อเมฺห 
ฉฑฺเฑตฺวา กห วิจรสีติ อาหสุ ฯ อย กิร นกุลปตา คหปติ ปุพฺเพป ป ฺจ ชาติสตานิ 
ทสพลสฺส  ปตา  อโหสิ  ป ฺจ  ชาติสตานิ จุลฺลปตา ป ฺจ ชาติสตานิ มหาปตา ป ฺจ 
ชาติสตานิ  มาตุโล  นกลุมาตาป  ป ฺจ  ชาติสตานิ  มาตา  อโหสิ ป ฺจ ชาติสตานิ 
จูฬมาตา  ป ฺจ  ชาติสตานิ  มหามาตา  ป ฺจ  ชาติสตานิ  ปตุจฺฉา ฯ  อิติ ทฆีรตฺต 
อนุคตสิเนหตฺตา  ทสพล  ทิสฺวาว  ปุตฺโตติ  ส ฺ  กตฺวา  สณฺาตุ   นาสกฺขึส ุฯ 
# ๑. ม. วิสฺสาลกาน  ฯ   ๒. ม. สุสุมารคิรินคเร  ฯ เอวมุปริป  ฯ กตฺถจิ. สสุมารคิรินคเร ฯ  
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สตฺถา  ยาว  เตส  จิตฺต  ส ฺตฺตึ  นาคจฺฉติ  ตาว  อเปถาติ  นาโวจ ฯ  อถ 
เนส  ยถามเนเนว  สตึ  ปฏิลภิตฺวา  มชฺฌตฺตภูตาน  อาสย  ตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ 
เทสนาปริโยสาเน อุโภป โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ ฯ 
        สตฺถา  อปรภาเค  เตส  มหลลฺกกาเล  ปุน  ต  ภคฺคนคร อคมาสิ ฯ เต สตฺถา 
อาคโตติ  สุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  สฺวาตนาย 
นิมนฺเตตฺวา  ปุนทิวเส  อตฺตโน  นิเวสเน  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสฆ  นานคฺครเสหิ 
โภชเนหิ  ปรวิิสิตฺวา  สตฺถาร  กตภตฺตกิจฺจ  อุปสงฺกมิตฺวา  เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ 
เอกมนฺต นิสินฺโน 
โข  นกลุปตา  คหปติ  ภควนฺต  เอตทโวจ  ยโต  เม  ภนฺเต  นกลุมาตา คหปตานี 
ทหรสฺเสว  ทหรา  อานีตา  นาภิชานามิ  นกุลมาตร คหปตานึ มนสาป อติจริตา (๑) 
กุโต  ปน  กาเยน ฯ  อิจฺเฉยฺยาม  มย  ภนฺเต  ทิฏเว  ธมฺเม  อ ฺม ฺ  ปสฺสิตุ  
อภิสมฺปราย ฺจ  อ ฺม ฺ  ปสฺสิตุนฺติ ฯ  นกลุมาตาป  โข  คหปตานี  ภควนฺต 
เอตทโวจ  ยโตห  ภนฺเต  นกุลปตุโน  คหปติสฺส  ทหรสฺเสว  ทหรา  อานีตา 
นาภิชานามิ  นกุลปตร  คหปตึ  มนสาป  อติจริตา  (๑) กุโต  ปน  กาเยน ฯ อิจฺเฉยฺยาม 
มย  ภนฺเต  ทฏิเว  ธมฺเม  อ ฺม ฺ  ปสฺสิตุ   อภิสมฺปราย ฺจ  อ ฺม ฺ 
ปสฺสิตุนฺติ ฯ  อถาปรภาเค 
# ๑. ส.ี อติจริตฺตา  ฯ   
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา ๕๓๗ 
 
สตฺถา  เชตวเน  นิสีทิตฺวา  อุปาสเก  ปฏิปาฏิยา านนฺตเรสุ  เปนฺโต  อิม  อิเมส 
ทฺวินฺนป กถ อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา นกุลปตร คหปตึ วิสฺสาสกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
                ทสสุตฺตปฏิมณฺฑิตาย อุปาสกปาลิยา วณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                                        ฉฏวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ   
 
                                        สตฺตมวคฺควณฺณนา 
                                        สุชาตาวตฺถุวณฺณนา 
        อุปาสิกาปาลิยา  ปเม  ปม  สรณ  คจฺฉนฺตีนนฺติ  สพฺพปม  สรเณสุ 
ปติฏ ิตาน  อุปาสิกาน  สุชาตา  นาม  เสนิยธีตา  (๑)  อคฺคาติ  ทสฺเสติ ฯ  สาป 
ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวติย  กลุเคเห  นิพฺพตฺติ ฯ  สา  อปรภาเค  สตฺถุ  ธมมฺกถ 
สุณนฺตี  สตฺถาร  เอก อุปาสิก ปม สรณ คจฺฉนฺตีน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา 
อธิการกมฺม  กตฺวา ต านนฺตร ปฏเสิ ฯ สา กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา 
อมฺหาก  สตฺถุ  นิพฺพตฺติโต  ปุเรตรเมว  อุรุเวลาย เสนานิคเม เสนิยกุฏมฺพิกสสฺ (๒) 
เคเห  นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺตา เอกสฺมึ นิโคฺรธรุกฺเข ปฏน อกาสิ สเจ สมชาติก 
กุลฆร  คนฺตฺวา  ปมคพฺเภ ปุตฺต 
# ๑. ปาลิย เสนานิธีตาติ ปาโ  ฯ  สี. เสนานีธิตา  ฯ 
# ๒. ส.ี เสนานีนิคเม  เสนานีกุฏมฺพิกสฺส  ฯ  
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 ลภิสฺสามิ อนุสวจฺฉร พลิกมฺม กริสฺสามีติ ฯ ตสฺสา สา ปฏนา สมิชฺฌิ ฯ 
        สา  มหาสตฺตสฺส  ทุกฺกรการิก  กโรนฺตสฺส  ฉฏเ  วสฺเส  ปริปุณฺเณ 
วิสาขปุณฺณมีทิวเส  (๑)  ปาโตว  พลกิมฺม  กริสฺสามีติ  รตฺติยา  ปจฺจูสสมย ปจฺจุฏาย 
เธนุโย  ทุหาเปสิ ฯ วจฺฉกา เธนูน ถนมลู น อคมสุ (๒) (๓) ถนมเูล นวภาชนมฺหิ (๓) 
อุปนีตมตฺเต  อตฺตโนว  ธมฺมตาย ขีรธารา ปสวึสุ ฯ (๔) ต อจฺฉริย ทิสฺวา สุชาตา 
สหตฺเถเนว  ขีร  คณฺหิตฺวา  นวภาชเน  ปกฺขิปตฺวา  [๕] สหตฺเถเนว  อคฺคึ  กตฺวา 
ปจิตุมารภิ ฯ  (๖)  ตสฺม ึ ปายาเส  ปจฺจมาเน  มหนฺตมหนฺตา ปุพฺพุฬกา (๗) อุฏหิตฺวา 
ทกฺขิณาวฏฏา (๘)  หุตฺวา  ส ฺจรนฺติ  เอกผุสฺสิตป พหิ น คจฺฉติ ฯ มหาพฺรหฺมา ฉตฺต 
ธาเรติ  (๙) จตฺตาโร  โลกปาลา ขคฺคหตฺถา อารกฺข คณฺหึสุ สกฺโก อลาตานิ สมาเนนฺโต 
อคฺคึ  ชาเลสิ ฯ  เทวตา  จตูสุ  ทีเปสุ  โอช  สหริตฺวา  ตตฺถ  ปกฺขิปสุ ฯ สชุาตา 
เอกทิวเสเยว  อิมานิ  อจฺฉริยานิ  ทิสฺวา  ปุณฺณทาสึ อามนฺเตสิ อมฺม ปุณฺเณ อชฺช 
อมฺหาก เทวตา  อติวิย  ปสนฺนา  มยา  เอตฺตก  กาล  เอวรูป 
# ๑. ม. วิสาขปุณฺณมทิวเส  ฯ   ๒. ม. อาคมสุ  ฯ   ๓. ส.ี อคมสุ  ถนมูเลน 
จ โภชน  ฯ   ๔. ส.ี ม. ยุ. ปตึสุ  ฯ   ๕. ม. ย.ุ เอตฺถนตฺเร สหตฺเถเนว  อคฺคึ 
กตฺวาติ ทิสฺสติ  ฯ   ๖. ม. ปจิตุ  ฯ  กตฺถจิ. ปจิตุกามา  ฯ   ๗. ส.ี ปุพฺพุฬา  ฯ 
กตฺถจิ. ปุปฺปฬุา  ฯ   ๘. ม. ยุ. ทกฺขิณาวตฺตา  ฯ   ๙. ม. ย.ุ ธาเรสิ  ฯ  
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อจฺฉริย นาม น ทิฏปุพฺพ เวเคน คนฺตฺวา  เทวฏาน  ปฏิชคฺคาหีติ ฯ สา สาธุ อยฺเยติ 
ตสฺสา วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ตุริตตุริตา รุกฺขมูล อคมาสิ ฯ 
        โพธิสตฺโตป  โข  ภิกขฺาจารกาล  อาคมยมาโน  ปาโตว  คนตฺฺวา  รุกฺขมูเล 
นิสีทิ ฯ  รุกฺขมูล  โสธนตฺถาย  คตา  ปณฺุณา  อาคนฺตฺวา  สุชาตาย อาโรเจสิ เทวตา 
รุกฺขมูเล  นิสนิฺนาติ ฯ  สุชาตา  สเจ  เช  สจฺจ  ภณสิ  อทาสึ  กโรมติี วตฺวา 
สพฺพปสาธน  ปสาเธตฺวา  สตสหสฺสคฺฆนเก  สุวณฺณถาเล  ปายาส  วฑฺเฒตฺวา  อปราย 
สุวณฺณปาติยา  ปทหิตฺวา  เสตวตฺเถน  ปลิเวเตฺวา  สมนฺตา  คนฺธทามมาลาทามานิ 
โอสาเรตฺวา  อุกฺขิปตฺวา  คนฺตฺวา  มหาปุริส  ทิสฺวา  พลวปตึ  อุปปฺาเทตฺวา 
ทิฏฏานโต  ปฏาย  โอณโตณตา  คนฺตฺวา สีสโต ถาล โอตาเรตฺวา วิวริตฺวา สเหว 
ปาติยา ปายาส มหาปุริสสฺส หตฺเถ เปตฺวา วนฺทิตฺวา ยถา มยฺห มโนรโถ นิปผฺนฺโน 
เอว  ตุมฺหากป  นิปฺผชชฺตูติ  วตฺวา  ปกกฺามิ ฯ  โพธิสตฺโต  เนร ฺชราย  นทิยา 
ตีร  คนฺตฺวา  สุวณฺณถาล  ตีเร  เปตฺวา  นฺหาตฺวา  ปจฺจุตฺตริตฺวา เอกูนปณฺณาส 
ปณฺเฑ  กโรนฺโต  ปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  สุวณฺณปาตึ  นทิยา  ปวาเหตฺวา อนุกฺกเมน 
โพธิมณฺฑ  อารุยฺห  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  สตฺตสตฺตาห  โพธิมณฺเฑ  (๑) อติกกฺมิตฺวา 
อิสิปตเน  มิคทาเย 
# ๑. ส.ี โพธลิฺลงฺเก  ฯ  
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ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  สุชาตาย  ปุตฺตสฺส ยสทารกสฺส อุปนิสสฺย 
ทิสฺวา คนฺตฺวา อ ฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล นสิีทิ ฯ 
        ยโสป  กุลปุตฺโต  รตฺติภาคสมนนฺตเร  วิวฏ  อิตฺถาคาร  ทิสฺวา ส ฺชาตสเวโค 
อุปทฺทูต  วต  โภ  อุปสฏ  วต  โภติ  วตฺวา  นิเวสนโต  นิกฺขมิตฺวา พหินคเร 
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมมฺเทสน  สุตฺวา  ตีณิ  มคฺคผลานิ  ปฏวิิชฺฌิ ฯ  อถสฺส 
ปตา  ปทานุปทิก  คนฺตฺวา (๑) ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา ยสสฺส ปวุตฺตึ ปุจฺฉิ ฯ สตฺถา 
ยส  กลุปุตฺต  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  โส เสฏ ี คหปติ 
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ  ยโส  อรหตฺตผล  ปาปุณิ ฯ  ต  ภควา  เอหิ  ภิกฺขูติ 
อาห  ตาวเทวสฺส  คิหิลิงฺค  อนฺตรธายิ  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธโร  อโหสิ ฯ ปตาปสฺส 
สตฺถาร  นิมนฺเตสิ ฯ  สตฺถา  ยส  กลุปตฺุต  ปจฺฉาสมณ  กตฺวา  ตสฺส ฆร คนตฺฺวา 
กตภตฺตกิจฺโจ  ธมฺม  เทเสสิ  เทสนาปริโยสาเน ยสสฺส มาตา สุชาตา ปุราณทุติยิกา 
จ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ ฯ  ตทิวส  อย  สุชาตา เตวาจิกสรเณ ปติฏาสิ สทฺธึ 
สุณิสาย ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต ปเนต วตฺถุ ขนฺธเก (๒) อาคตเมว ฯ สตฺถา 
อปรภาเค  ปฏิปาฏิยา  อุปาสิกาโย  านนฺตเรสุ  เปนฺโต  อิม  อุปาสิก  ปม สรณ 
คจฺฉนฺตีน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. ส.ี อาคนฺตฺวา  ฯ   ๒. วิ. มหา. ๔/๒๙/๓๕  ฯ  
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                        วิสาขาวตฺถุวณฺณนา 
        ทุติเย  ทายิกานนฺติ  ทานาภิรตีน  (๑)  อุปาสิกาน วิสาขา มิคารมาตา 
อคฺคาติ  ทสฺเสติ ฯ 
        สา กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห นิพฺพตฺตา อปรภาเค สตฺถุ  
ธมฺมเทสน  สุณนฺตี  สตฺถาร  เอก  อุปาสิก ทายิกาน อคฺคฏาเน เปนฺต 
ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร ปฏเสิ ฯ สา กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ 
สสริตฺวา  กสฺสปพุทฺธกาเล กึกิสฺส กาสิกร ฺโ เคเห สตฺตนฺน ภคินีน สพฺพกนิฏา 
หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตทา หิ (๒) 
                สมณี สมณคุตฺตา จ    ภิกฺขุนี ภิกฺขุทาสิกา (๓) 
                ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ  สฆทาสี จ สตฺตมาติ ฯ (๔) 
อิมา สตฺต ภคินิโย อเหสุ   ฯ ตา เอตรหิ 
                เขมา อุปฺปลวณฺณา จ   ปฏาจารา จ โคตมี 
                ธมฺมทินฺนา มหามายา   วิสาขา จาป สตฺตมีติ 
        [๕] เอวนามา  หุตฺวา  นิพฺพตฺตา ฯ  ตตฺราย  สฆทาสี  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวมนุสฺเสสุ 
สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  องฺครฏเ  ภทฺทิยนคเร  เมณฺฑกเสฏ ิปุตฺตสฺส 
ธน ฺชยสฺส  เสฏ ิโน  อคฺคมเหสิยา  สุมนเทวิยา 
# ๑. ม. ย.ุ ทานาภิรตาน  ฯ   ๒. ม. ย.ุ กริ  ฯ   ๓. สี. ภิกฺขุกายิกา  ฯ 
# ๔. สฺยา. สตฺติมาติ  ฯ เอวมฺป สีหฬโปตฺถเก  ฯ  ๕. ม. เอตฺถนฺตเร เอวนามา หุตฺวา  
นิพฺพตฺตาติ ทิสฺสติ  ฯ   ๖. ส.ี ธน ฺชยเสฏ ิโน  ฯ  ม. ธน ฺจยเสฏ ิโน  ฯ  
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นาม  กุจฺฉิสฺมึ  นิพฺพตฺติ  วิสาขาติสฺสา นาม  อกสุ ฯ  ตสฺสา  สตฺตวสฺสิกกาเล 
ทสพโล  เสลพฺราหฺมณสฺส  จ  อ ฺเส ฺจ โพธเนยฺยพนฺธวาน  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  
ทิสฺวา  มหาภิกฺขุสฆปริวาโร จาริก จรมาโน ตสฺมึ รฏเ ต นคร ปาปุณิ ฯ 
        ตสฺมึ  จ  สมเย  เมณฺฑโก  คหปติ  ตสฺมึ  นคเร  ป ฺจนฺน  มหาปุ ฺาน  
เชฏโก  หุตฺวา  เสฏ ิฏาน  กาเรสิ ฯ  ป ฺจ  มหาปุ ฺา  นาม  เมณฺฑโก  เสฏ ี 
จนฺทปทุมา  นาม  ตสฺเสว  อคฺคมเหสี  ตสฺส  จ  ปุตฺโต  ธน ฺชโย  นาม  ตสฺส 
ภริยา  สุมนเทวี  นาม  เมณฺฑกเสฏ ิสฺส  ทาโส  ปณฺุโณ  นามาติ ฯ  น  เกวล ฺจ 
เมณฺฑกเสฏ ีเยว  พิมฺพิสารมหาราชสฺส  ปน  อาณาปวตฺติฏาเน  ป ฺจ  อมิตโภคา 
นาม  อเหสุ   โชติโก  ชฏโิล เมณฺฑโก ปุณฺโณ กากพลิโยติ ฯ (๑) เตสุ อย เมณฺฑกเสฏ ี 
ทสพลสฺส  อตฺตโน  นคร  สมฺปตฺตภาว  สุตฺวา  ปุตฺตสฺส  ธน ฺชยเสฏ ิโน  ธีตร 
วิสาข  ทาริก  ปกโฺกสิตฺวา  เอวมาห  อมฺม  ตุยฺหป  มงฺคล อมฺหากป มงฺคล 
ตว  ปริวาริเกหิ  (๒) ป ฺจหิ  ทาริกาสเตหิ  สทฺธึ  ป ฺจ  สกฏสตานิ  อารุยฺห  ป ฺจหิ 
ทาสิสเตหิ  ปริวุตา  ทสพลสฺส  ปจฺจุคฺคมน  กโรหีติ ฯ  สา  ปตามหสฺส วจน สุตฺวา 
ตถา  อกาสิ ฯ  การณาการเณสุ  ปน  กุสลตฺตา  ยาวติกา  ยานสฺส  ภูมิ  ยาเนน 
คนฺตฺวา  ยานา  
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ กากวลิโยติ  ฯ   ๒. ม. ปรจิาริกาหิ  ฯ   กตฺถจิ. ปริจาริเกหิ  ฯ  
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ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติกาว สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ ฯ  
อถสฺสา  จริยวเสน  สตฺถา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  ป ฺจหิ 
ทาริกาสเตหิ  สทฺธึ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ ฯ  เมณฺฑกเสฏ ีป  โข สตฺถุ สนฺติก 
คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ (๑) อถ สตฺถา ตสฺสป จริยวเสน ธมฺม 
เทเสสิ ฯ  โส  เทสนาปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  สตฺถาร  สฺวาตนาย 
นิมนฺเตตฺวา  ปุนทิวเส  อตฺตโน  นิเวสเน  ปณีเตน  ขาทนีเยน โภชนีเยน พุทฺธปฺปมุข 
ภิกฺขุสฆ  ปรวิิสิตฺวา  เอเตนุปาเยน  อฑฺฒมาส มหาทาน อทาสิ ฯ สตฺถา ภทฺทิยนคเร 
ยถาภิรนฺต วิหริตฺวา ปกฺกามิ ฯ  อิโต  ปร  อ ฺ  กถามคฺค  วิสฺสชฺเชตฺวา 
วิสาขาย อุปฺปตฺติกถาว กเถตพฺพา ฯ 
        สาวตฺถยิ ฺหิ  โกสลราชา  พิมฺพิสารสฺส  สนติฺก  เปเสสิ  มม  อาณาปวตฺติฏาเน 
อมิตโภควินฺทนกุล  นาม  นตฺถิ  (๒)  ตุมฺหาก  อมิตโภควินฺทนกุล  นาม อตฺถิ (๒) 
อมฺหาก  อมิตโภควินฺทนกุล  เปเสตูติ ฯ  ราชา  อมจฺเจหิ  สทฺธึ  มนฺเตสิ ฯ อมจฺจา 
มหากุล  เปเสตุ  น สกกฺา เอก ปน เสฏ ิปุตฺต เปเสมาติ เมณฺฑกเสฏ ิโน ปุตฺต 
ธน ฺชยเสฏ ึ  อายาจยึสุ (๓)  ฯ  ราชา  เตส  วจน  สุตฺวา ต เปเสสิ ฯ อถ น โกสลราชา 
สาวตฺถิโต สตฺตโยชนมตฺถเก สาเกตนคเร เสฏ ิฏาน ทตฺวา วาเสสิ ฯ 
# ๑. ม. อฏาสิ  ฯ   ๒. ม. ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ   ๓. ส.ี อาโรจยึสุ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 544 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๔๔ 
 
        สาวตฺถยิ ฺจ  มิคารเสฏ ิโน  ปุตฺโต  ปุณฺณวฑฺฒนกุมาโร  นาม  วยปฺปตฺโต 
อโหสิ ฯ  อถสฺส  ปตา  ปตฺุโต  เม  วยปฺปตฺโต  ฆราวาเสนสฺส  อาพนฺธนสมโยติ 
ตฺวา  อมฺหาก  สมานชาติเก  กุเล  ทาริก  ปริเยสถาติ  การณาการณกุสเล 
ปุริเส  เปเสสิ ฯ  เต  สาวตฺถิย  อตฺตโน รุจิต อทิสฺวา สาเกต อคมสุ ฯ ตทิวส ฺจ 
วิสาขา  อตฺตโน  สมานวเยหิ  ป ฺจหิ  กุมาริกาสเตหิ  ปริวาริตา  นกฺขตฺตกีฬนตฺถาย 
เอก  มหาวาป  (๑)  อคมาสิ ฯ  เตป ปรุิสา อนฺโตนคร จริตฺวา อตฺตโน รุจิต ทาริก 
อทิสฺวา  พหินครทฺวาเร  อฏสุ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  เทโว  วสฺสิตุ   อารภิ ฯ  อถ  ตา 
วิสาขาย  สทธฺึ  นิกฺขนฺตา  ทาริกา  เตมนภเยน  เวเคน  สาล  ปวิสึสุ ฯ เต ปุรสิา 
ตาสป  อนฺตเร  ยถารุจิต  ทาริก  น  ปสฺสึสุ ฯ  ตาส  ปน  สพฺพปจฺฉโต  วิสาขา 
เทว  วสฺสนฺตป  อคเณตฺวา  อตุริตคมเนน  เตมยมานาว  สาล  ปาวิสิ ฯ  เต  ปุรสิา 
ต  ทิสฺวา  จินตฺยึสุ  (๒) รปูวตี  ตาว  อ ฺาป  เอตปรมา  (๒)  ภเวยฺย  รูป ปเนต (๓) 
เอกจฺจาย  การิก  จกฺก  (๓)  วิย  โหติ  กถ  สมุฏาเปตฺวา  กเถนฺตา ชานิสฺสาม 
มธุรวจนา  วา  โน  วาติ ฯ  ตโต  น  อาหสุ  อติวิปรณิตวยอิตฺถีวณฺณา  (๔) วิยสิ 
อมฺมาติ ฯ กึ ทิสฺวา 
# ๑. ม. มหาคาม  ฯ   ๒. สี. รูปวตี นาม อ ฺาป เอตปรมาว  ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. เอกจฺฉาย  กรกปกฺก  ฯ  ม. เอกจฺจาย การิกปตฺต  ฯ   
# ๔. ม. อติวิย ปริณตวยา อิตฺถี วิย ยาส ิอมฺมาติ  ฯ  
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กเถุ  ตาตาติ ฯ อ ฺา ตยา สทฺธึ กีฬนกุมาริโย เตมนภเยน เวเคน อาคนฺตฺวา  สาล  
ปวิฏา  ตฺว  ปน  มหลลฺิกา  วิย ปทวาร อนติกฺกมฺม อาคจฺฉสิ (๑) สาฏกสฺส  เตมนภาว 
น  คเณสิ ฯ  สเจ  ต  หตฺถ ี วา  อสโฺส  วา  อนุพนฺเธยฺย กึ  เอวเมว (๒) กเรยฺยาสีติ ฯ  
ตาตา สาฏกา  นาม  น  ทลฺุลภา  สลุภา  มยฺห กุเล สาฏกา ฯ  วยปฺปตฺตา  มาตุคามา  ปน  
วิกฺกิณิยภณฺฑสทิสา  (๓)  หตฺเถ  วา  ปาเท วา  ภคฺเค  องฺควิกล มาตุคาม ชิคุจฺฉนฺตา 
นุฏหิตฺวา (๔) คจฺฉนฺติ  ตสฺมา สณิก อาคตมฺหีติ ฯ 
        เต  จินตฺยึสุ  อิมาย  สทิสา  อิมสฺมึ  ชมฺพูทีเป  อิตฺถี นาม นตฺถิ ยาทิสา 
รูเปนป  (๕) กถายป  ตาทสิาว ฯ  การณาการณ  ตฺวา  กเถตีติ  ตสฺสา อุปริ มาลาคุฬ 
ขิปสุ ฯ อถ วิสาขา จินฺเตสิ อห ปุพฺเพ อปริคฺคหิตา อิทานิ ปน ปรคฺิคหิตมฺหีติ 
วินีเตนากาเรน ภูมิย นิสีท ิฯ อถ น ตตฺเถว สาณิยา ปริกฺขิปสุ ฯ สา ปฏิจฺฉนฺนภาว 
ตฺวา  ทาสีคณปริวุตา  เคห  อคมาสิ ฯ  เตป  มิคารเสฏ ิโน  ปรุิสา  ตาย สทฺธึเยว 
ธน ฺชยเสฏ ิสฺส  สนฺติก  อคมสุ ฯ  กตรคามวาสิโน  ตาตา  ตุเมฺหติ  จ  ปุจฺฉิตา 
สาวตฺถินคเร  มิคารเสฏ ิโน  ปุริสมฺหาติ วตฺวา มย [๖] อมฺหาก เสฏ ินา ตุมฺหาก 
เคเห  วยปฺปตฺตา  ทาริกา  อตฺถีติ  สุตฺวา 
# ๑. ส.ี ม. อติกฺกมฺม นาคจฺฉสิ  ฯ   ๒. ม. เอวเมว  ฯ   ๓. สี. ม. ยุ. ปณิยภณฺฑสทิสา  ฯ 
# ๔. ม. นิฏ ุภิตฺวา  ฯ   ๕. ม. รูเปน  ฯ   ๖. ม. เอตฺถนฺตเร อมฺหาก เสฏ ินาติ ทิสฺสติ ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 546 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๔๖ 
 
เปสิตาติ ฯ สาธุ ตาตา ตุมฺหาก เสฏ ี กิ ฺจาป  โภเคน  อเมฺหหิ  อสทิโส  ชาติยา  ปน 
สทิโส ฯ  สพฺพาการสมฺปนฺโน นาม  ทุลฺลโภ คจฺฉถ ตุเมฺห เสฏ ิสฺส อเมฺหหิ 
สมฺปฏิจฺฉิตภาว อาโรเจถาติ ฯ 
        เต  ตสสฺ  วจน  สุตฺวา  สาวตฺถึ คนฺตฺวา มิคารเสฏ ิสฺส ตุฏ ิ ฺจ วุฑฺฒิ ฺจ (๑) 
ปเวเทตฺวา  ลทฺธา  โน  สามิ  สาเกเต  ธน ฺชยเสฏ ิสฺส เคเห ทาริกาติ อาหสุ ฯ 
ต  สุตฺวา  มิคารเสฏ ี  มหากุลเคเห  กิร  โน  ทารกิา  ลทฺธาติ  ตุฏมานโส 
หุตฺวา  ตาวเทว  ธน ฺชยเสฏ ิโน  สาสน  ปหิณิ  อิทาเนว  ทาริก  อานยิสฺสาม 
กตฺตพฺพกิจฺจ  กโรตูติ ฯ โสปสฺส ปฏิสาสน เปเสสิ นยิท อมฺหาก ภาริย เสฏ ี 
ปน  อตฺตโน  กตฺตพฺพกิจฺจ  กโรตูติ ฯ  โส  โกสลร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา อาโรเจสิ 
เทว  เอกา  เม  มงฺคลกิริยา  อตฺถิ  ทาสสฺส  เต  ปุณฺณวฑฺฒนสฺส ธน ฺชยเสฏ ิโน 
ธีตร  วิสาข  นาม  ทาริก  อาเนสฺสามิ  สาเกตนครคมน  เม  อนุชานาถาติ ฯ 
สาธุ  มหาเสฏ ิ  ก ึ(๒) ปน อเมฺหหิป อาคนฺตพฺพนฺติ ฯ เทว ตุมฺหาทิสาน คมน กถ 
ลทฺธุ  สกฺกาติ ฯ ราชา (๓) มหากุลสฺส สงฺคห กาตุกาโม โหตุ เสฏ ิ อาคมิสฺสามีติ 
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา มิคารเสฏ ินา สทฺธึ สาเกตนคร อคมาสิ ฯ ธน ฺชยเสฏ ี มิคารเสฏ ี 
กิร  โกสลราชาน 
# ๑. ม. วฑฺฒึ  ฯ   ๒. ม. อย ปาโ นตฺถ ิ ฯ   ๓. กตฺถจิ. มหาาราชา  ฯ  
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คเหตฺวา  อาคโตติ  สุตฺวา  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา ราชาน คเหตฺวา อตฺตโน  นิเวสน  
อคมาสิ ฯ  ตาวเทว  ร ฺโ  จ  ราชพลสฺส  จ  มิคารเสฏ ิโน จ  วสนฏาน  เจว 
(๑) มาลาคนฺธภตฺตาทีนิ  จ  สพฺพานิ  ปฏิยาเทสิ ฯ  อิท อิมสฺส ลทฺธุ  วฏฏติ  อิท  
อิมสฺสาติ  สพฺพ  อตฺตนาว  ชานาติ ฯ  เต เต ชนา จินฺตยึสุ เสฏ ี อมฺหากเมว สกฺการ 
กโรตีติ ฯ 
        อเถกทวิส  ราชา  ธน ฺชยเสฏ ิโน  สาสน  ปหิณิ  น  สกกฺา  เสฏ ินา  (๒) 
จิรกาล  อมฺหาก  ภรณโปสน  กาตุ   ทาริกาย  คมนกาล  ชานาตูติ ฯ  โสป  ร ฺโ 
สาสน  เปเสสิ  อิทาเนว  วสฺสกาโล  อาคโต  น  สกกฺา จตุมาส วิจริตุ  ตุมฺหาก 
พลกายสฺส  ย  ย  ลทฺธุ  วฏฏติ  สพฺพนฺต มม ภาโร ฯ เกวล เทโว มยา เปสิตกาเล 
คจฺฉตูติ ฯ  ตโต  ปฏาย  สาเกตนคร  นิจฺจ  นกฺขตฺตคาโม  วิย  อโหสิ ฯ เอว ตโย 
มาสา  อติกฺกนฺตา ฯ  ธน ฺชยเสฏ ิโน  ปน  ธีตุยา  มหาลตาปสาธน  น  ตาว  นฏิ 
คจฺฉติ ฯ  อถสฺส  กมฺมนฺตาธิฏายกา  อาคนฺตฺวา  อาโรจยึสุ  เตส  อสนฺต  นาม 
นตฺถิ  พลกายสฺส  ปน  ปจนทารูนิ  (๓) นปฺปโหนฺตีติ ฯ  คจฺฉถ  ตาตา  หตฺถิสาลา 
อสฺสสาลา  [๔]วิโยเชตฺวา  ภตฺต  ปจถาติ ฯ  เอว  ปจนฺตานป  อฑฺฒมาโส 
# ๑. ส.ี มาลาคนฺธวตฺถาทีนิ จ  ฯ   ๒. กตฺถจิ. เสฏ ิ  ฯ   ๓. ม. ภตฺตปจนทารูน  ฯ 
# ๔. สี. เอตฺถนฺตเร โคสาลาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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อติกฺกนฺโต ฯ   ตโต  ปุน  อาโรจยึสุ  ทารูนิ  สามิ  นปฺปโหนฺตีติ ฯ ตาตา  อิมฺสมึ  กาเล 
ทารูนิ   ลทฺธุ  น  สกฺกา  ทุสฺสโกฏาคาร  ปน วิวริตฺวา  (๑) ถูเล  ถูเล สาฏเก (๒) คเหตฺวา 
วฏฏิโย  กตฺวา  เตลจาฏิย  เตเมตฺวา ภตฺต  ปจถาติ ฯ  อิมินา  นิยาเมน  ปจนฺตาน  จตฺตาโร 
มาสา ปูรยึสุ ฯ 
        ตโต  ธน ฺชยเสฏ ี  ธีตุยา  มหาลตาปสาธนสฺส  นฏิ ิตภาว  ตฺวา  เสฺว ทาริก 
เปสิสฺสามีติ  ธีตร  สมีเป  นิสีทาเปตฺวา  อมฺม  ปติกุเล วสนฺติยา นาม อิม ฺจิม ฺจ อาจาร 
สิกฺขิตุ  วฏฏตีติ โอวาท อทาสิ ฯ อย มคิารเสฏ ี อนฺตรคพฺเภ นิสินฺโน (๒) ธน ฺชยเสฏ ิโน 
โอวาท อสฺโสสิ ฯ 
        โสป  เสฏ ี ธีตร เอว โอวทิ อมฺม  สสุรกุเล  วสนฺติยา  นาม  อนฺโตอคฺคิ  พหิ  น  
นีหริตพฺโพ พหิ  อคฺคิ  อนฺโต  น  ปเวเสตพฺโพ  ททนฺตสฺเสว  ทาตพฺพ  อททนฺตสฺส 
น  ทาตพฺพ  ททนฺตสฺสาป  อททนฺตสฺสาป  ทาตพฺพ  สุข  นิสีทิตพฺพ  สุข ภุ ฺชิตพฺพ 
สุข นิปชฺชิตพฺพ อคฺคิ ปริจริตพฺโพ อนฺโตเทวตา นมสฺสิตพฺพาติ ฯ  อิม  ทสวิธ  โอวาท  
ทตฺวา ปุนทิวเส สพฺพา เสนิโย สนฺนิปาเตตฺวา ราชเสนาย มชฺเฌ  อฏ  กุฏมฺพิเก 
ปาฏิโภเค  คเหตฺวา  สเจ  เม  ธีตุ  คตฏาเน  โทโส อุปฺปชฺชติ 
# ๑. ส.ี ถูลถูเล สาฏเก  ฯ  ม. ถูลสาฏเก ฯ   ๒. สี. อนนฺตเร คพฺเภ นิปนฺโน  ฯ 
ม. อนนฺตรคพฺเภ นิสินฺโน  ฯ  
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ตุเมฺหหิ  โสเธตพฺโพติ  วตฺวา  นวโกฏอิคฺฆนเกน  มหาลตาปสาธเนน ธีตร  
ปสาธิตฺวา  (๑) นฺหานจุณฺณมูล  จตุปณฺณาสสกฏธน (๒) ทตฺวา ธีตาย สทฺธึ นิพทฺธ 
ปริจารินิโย  (๓)  ป ฺจสตา  รูปทาสิโย  (๔) ป ฺจ อาช ฺรถสตานิ สพฺพ (๕) 
สกฺการ ฺจ สตสต  ทตฺวา  โกสลราชาน ฺจ  มิคารเสฏ ิ ฺจ  วิสฺสชฺเชตฺวา  ธีตุ 
คมนเวลาย  วช อธิฏายเก  (๖)  ปรุิเส ปกฺโกสิตฺวา ตาตา มม ธีตุยา คตฏาเน 
ขีรปานตฺถ เธนูหิ ยานโยชนตฺถ  อุสเภหิ  จ  อตฺโถ  โหติ  ตสฺมา  มม  ธีตุ  คมนมคฺเค  
วชทฺวาร วิวรตฺิวา  ปุถุลโต  อฏ  อุสภานิ  โคคเณน  ปูเรตฺวา  ติคาวุตมตฺต (๗) อสุกา 
นาม กนฺทรา  อตฺถ ิ โคยูเถ  (๗)  ต  าน ปตฺเต เภริส ฺาย วชทฺวาร ปทเหยฺยาถาติ ฯ 
เต  สาธูติ  เสฏ ิสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตถา  อกสุ ฯ  วชทฺวาเร  วิวเฏ 
อุฬารุฬาราเยว  คาวิโย  นกิฺขมึสุ ฯ  ทฺวาเร  ปทหิเต  ปน  วิสาขาย  ปุ ฺพเลน 
ทมฺมคาโว  พลวคาโว  จณฺฑคาโว  จ (๘) พหิ  ลงฺฆิตฺวา  มคฺค  ปฏิปชชฺึสุ ฯ  
        อถ วิสาขา   สาวตฺถินคร  ปตฺตกาเล จินฺเตสิ  ปฏิจฺฉนฺนยานสฺมึ 
# ๑. ส.ี ปสาธาเปตฺวา  ฯ  ม. ปสาเธตฺวา  ฯ   ๒. กตฺถจิ. จตุปณฺณาสโกฏธน  ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. สหจารินีโย  ฯ ม. คมนจารินิโย  ฯ   ๔. ม. ทาสิโย  ฯ 
# ๕. สฺยา. สพฺพาการ ฺจ  ฯ  ม. สพฺพูปการ ฺจ  ฯ   ๖. สี.ม. ยุ. วชาธิฏายเก  ฯ 
# ๗. ม. อคฺคโคยูเถ  ฯ   กตฺถจิ. อตฺตโน ยุเถ  ฯ   ๘. ม. พลวคาโว จ ทมฺมคาโว จ  ฯ  
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นุ โข นิสีทิตฺวา ปวิสามิ  อุทาหุ  รเถ  ตฺวาติ ฯ อถสฺสา  เอตทโหสิ  ปฏิจฺฉนฺนยาเนน  
เม  ปวิสนฺติยา  มหาลตาปสาธนสฺส วิเสโส  น  ป ฺายิสฺสตีติ ฯ  สา  สกลนครสฺส 
อตฺตาน ทสฺเสนฺตี รเถ  ตฺวา  นคร  ปาวิสิ ฯ  สาวตฺถิวาสิโน  วิสาขาย  สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา 
เอสา กิร  วิสาขา  นาม  เอวรูปา  (๑)  อย ฺจ สมฺปตฺติ เอติสฺสาว อนุจฺฉวิกาติ อาหสุ ฯ 
อิติ  สา  มหาสมฺปตฺติยา  มิคารเสฏ ิโน  เคห  ปาวิสิ ฯ  อาคตทิวเส  จสฺสา  (๒) 
สกลนครวาสิโน  อมฺหาก ธน ฺชยเสฏ ี อตฺตโน นคร สมฺปตฺตาน มหาสกฺการ อกาสีติ 
ยถาสตฺติ  (๓) ยถาพล  ปณฺณาการ  ปหิณึสุ ฯ  วิสาขา  ปหิตปหิต  ปณฺณาการ  ตสฺมึเยว 
นคเร  อ ฺม ฺเสุ  กุเลสุ  สพฺพตฺถกเมว  ทาเปสิ (๔)  ฯ   อถสสฺา รตฺติภาคสมนนฺตเร 
เอกิสฺสา  อาช ฺวฬวาย  คพฺภวุฏาน  อโหส ิฯ  สา  ทาสีหิ  ทณฺฑกทีปกา 
คาหาเปตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  วฬว  อุโณฺหทเกน  นฺหาเปตฺวา  เตเลน  มกฺขาเปตฺวา 
อตฺตโน วสนฏานเมว อคมาสิ ฯ 
        มิคารเสฏ ีป  สตฺตาห  ปุตฺตสฺส  อาวาหสกฺการ  กโรนฺโต ธุรวิหาเร วสนฺตป 
ตถาคต  มนสิกตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  สกลนิเวสน  ปูเรนฺโต นคฺคสมณเก นิสีทาเปตฺวา 
อาคจฺฉตุ 
# ๑. ส.ี เอต รูป  ฯ   ๒. ส.ี คตทิวเสเยวสฺสา  ฯ   ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ 
# ๔. กตฺถจิ. สพฺพตฺถก เปเสสิ  ฯ  
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เม  ธีตา  อรหนฺเต  วนฺทตูติ  วิสาขาย สาสน ปหิณิ ฯ สา อรหนโฺตติ (๑) วจน 
สุตฺวา  โสตาปนฺนา  อริยสาวิกา  หฏตุฏา  หุตฺวา  เตส  นิสีทนฏาน  คนฺตฺวา 
เต โอโลเกตฺวา เอวรูปา นาม อรหนฺโต น โหนฺตีติ (๒) หิโรตฺตปฺปวิวชฺชิตาน (๓) 
นาม สนฺติก  กสฺมา  ม  สสุโร  ปกฺโกสาเปสฺสตีติ (๔) [๕] ธ ี ธติี  ครหิตฺวา อตฺตโน 
วสนฏานเมว  คตา ฯ  นคฺคสมณา  ต  ทิสฺวา  สพฺเพ  เอกปฺปหาเรเนว เสฏ ึ ครหึสุ 
กึ  ตฺว  คหปติ  อ ฺ  นาลตฺถ  (๖)  สมณสฺส โคตมสฺส  สาวิก  มหากาฬกณฺณึ (๗) 
กสฺมา  อิม  เคเห  ปเวเสสิ เวเคน  น  อิมสฺมา  เคหา นีหราหีติ ฯ ตโต เสฏ ี น  สกฺกา  
มยา อิเมส  วจเนน  อิม  เคหา นีหริตุ   มหากุลสฺส ธีตา  อยนฺติ จินฺเตตฺวา  อาจริยา  
ทหรา นาม  ชานิตฺวา  วา  อชานิตฺวา  วา กเรยฺยย ตุเมฺห ตุณฺหี  โหถาติ นคฺเค อุยฺโยเชตฺวา 
มหาปลฺลงฺเก นิสีทิตฺวา สุวณฺณกฏจฺฉุ  คเหตฺวา วิสาขาย ปริวิสิยมาโน สุวณฺณปาติย 
อปฺโปทก มธุปายาส ปริภุ ฺชิ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  เอโก  ปณฺฑจาริโก  เถโร  ปณฺฑาย  จรนฺโต  เสฏ ิสฺส ฆรทฺวาร 
ปาปุณิ ฯ  วิสาขา  ต  ทิสฺวา  สสุรสฺส  
# ๑. ม. อรหนฺตาต  ฯ   ๒. ม. น เอวรูปา นาม อรหนฺตา โหนฺติ  ฯ 
# ๓. กตฺถจิ. หิโรตฺตปฺปวิสฺสชฺชิตาน  ฯ   ๔. ม. ปกโฺกสาเปตีติ  ฯ 
# ๕. ม. เอตฺถนฺตเร ธี ธีตีติ ทิสฺสติ  ฯ   ๖. ส.ี ยุ. นาลภิตฺถ  ฯ ๗. สี. มหากาลกณฺณึ  ฯ  
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อาจิกฺขิตุ   น  อยุตฺตนฺติ  ยถา โส เถร ปสฺสติ  เอว  อปคนฺตฺวา  อฏาสิ ฯ  โส  ปน  
ทิสฺวาป  อปสฺสนฺโต  วิย  หุตฺวา อโธมุโข  ปายาสเมว  ภุ ฺชติ ฯ  วิสาขา  เถร  ทิสฺวาป 
เม  สสุโร  ส ฺ  น กโรตีติ  ตฺวา เถร อุปสงฺกมิตฺวา อติจฺฉถ ภนฺเต มยฺห สสุโร 
ปุราณ ขาทตีติ อาห ฯ  โส  นิคณฺเหิ  ตาว  กถิตกาเล  อธิวาเสสิ ปุราณ ขาทตีติ 
วุตฺตกฺขเณเยว ปน  หตฺถ  อปเนตฺวา  อิม  ปายาส  อิโต  หรถ  เอต ฺจ  อิมสฺมา 
เคหา นีหรถ ฯ อย  ห ิ ม  เอวรูเป  มงฺคลเคเห  อสุจิขาทก  นาม  กโรตีติ  อาห ฯ  ตสฺมึ  
โข ปน  นิเวสเน  สพฺเพป  ทาสกมฺมกราทโย  วิสาขาย  สนฺตกาว  น  โกจิ  น หตฺเถ 
วา  ปาเท  วา  คณฺหิสฺสติ  มุเขน  กเถตุ   สมตฺโถป  นาม  นตฺถิ ฯ  ตโต  วิสาขา 
สสุรสฺส  กถ  สุตฺวา  อาห  ตาต  น  เอตตฺเกเนว  การเณน  มย  นกิฺขมาม 
นาห  ตุเมฺหหิ  อุทกติตฺถโต  กุมฺภทาสิกา  วิย  อานีตา ฯ  ธรมานกมาตาปตูน ธีตโร 
นาม  น  เอตฺตเกน  นิกฺขมนฺติ  เอเตเนว  จ เม การเณน ปตา เม อิธาคมนทิวเส 
อฏ  กฏุมฺพิเก  ปกโฺกสาเปตฺวา  สเจ  มม  ธีตร  อุปาทาย  โทโส  อุปฺปชชฺติ 
โสเธยฺยาถาติ  วตฺวา  เตส  หตฺเถ  ม เปสิ ฯ เต ปกฺโกสาเปตฺวา มยฺห โทสาโทส 
โสธาเปถาติ อาห ฯ 
        ตโต  เสฏ ี  กลฺยาณ  เอสา  กเถตีติ  อฏ  กุฏมฺพิเก  
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ปกฺโกสาเปตฺวา   อย  ทารกิา สตฺตเม ทิวเส ปริปุณฺเณเยว (๑) มงฺคลเคเห นิสินฺน ม 
อสุจิขาทโกติ วทตีติ  อาห ฯ  เอว  กิร อมฺมาติ ฯ ตาตา มยฺห สสุโร อสุจึ ขาทิตุกาโม 
ภวิสฺสติ อห  ปน  เอว  กตฺวา  น  กเถมิ ฯ  เอกสฺมึ  ปน  ปณฺฑปาติกตฺเถเร ฆรทฺวาเร 
 ิเต อย  อปฺโปทก  มธุปายาส  ภุ ฺชนฺโต  น  ต  มนสิกโรติ  อห  อิมินา  การเณน 
อติจฺฉถ  ภนฺเต  มยฺห  สสโุร  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  ปุ ฺ  น กโรติ ปุราณปุ ฺ 
ขาทตติ  เอตฺตก  กเถมีติ  (๒)  อาห ฯ อยฺเย อิธ โทโส นตฺถ ิอมฺหาก ธีตา การณ 
กเถติ  ตฺว  กสฺมา  กุชฺฌสีติ ฯ  อยฺยา  เอส  ตาว โทโส มา โหตุ อย ปน ทารกิา 
อาคตทิวเสเยว  มม  ปุตฺเต  ส ฺ อกตฺวา อตฺตโน อิจฺฉิตฏาน อคมาสีติ ฯ เอว กิร 
อมฺมาติ ฯ  ตาตา  นาห  รจิุตฏาน  คจฺฉามิ  อิมสฺมึ ปน เคเห อาชานียวฬวายx 
วิชาตาย  ส ฺป  อกตฺวา  นิสีทน  นาม  อยุตฺตนฺติ  ทณฺฑทีปกา  คาหาเปตฺวา 
ทาสีหิ  ปริวุตา  ตตฺถ  คนตฺฺวา  วฬวาย  ชาตปริหาร  การาเปสินฺติ ฯ  อยฺย อมฺหาก 
ธีตา ตาว (๓) เคเห ทาสีหิป อกตฺตพฺพกมฺม อกาสิ ตฺว เอตฺถ กึ โทส ปสฺสสีติ ฯ 
        อยฺยา  เอส  ตาว  คุโณ  โหตุ  อิมสิฺสา  ปน  ปตา  อิธาคมนทิวเส  โอวาท 
เทนฺโต  อนฺโตอคฺคิ  พหิ  น  นีหริตพฺโพติ 
# ๑. ม. อปรปิุณฺเณเยว  ฯ   ๒. ม. กถยนิฺติ  ฯ   ๓. ม. ตว  ฯ  
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อาห  กึ  ปน  สกฺกา  อเมฺหหิ อุภโต  ปฏิวิสฺสกเคหาน  อคฺคึ  อทตฺวา  วสิตุนฺติ ฯ เอว 
กิร อมฺมาติ ฯ ตาตา มยฺห ปตา  เอต อคฺคึ อุปาทาย น กเถสิ ยา ปน อนฺโตนิเวสเน 
สสฺสุอาทีน มาตุคามาน (๑) รหสฺสกถา  อุปฺปชฺชติ  สา  ทาสทาสีน  น  กเถตพฺพา ฯ 
เอวรูปา หิ กถา วฑฺฒมานา กลหาย สวตฺตติ อิท สนฺธาย มยฺห ปตา กเถสิ ตาตาติ ฯ 
        อยฺยา  เอต  ตาว  เอว  โหตุ  อิมิสสฺา  ปตา  พาหิรโต  อคฺคิ  อนฺโต 
น  ปเวเสตพฺโพติ  อาห  ก ึ สกฺกา  อเมฺหหิ  อนฺโตอคฺคิมฺหิ  นิพฺพุเต  พาหิรโต 
อคฺคึ  อนาหริตุนฺติ ฯ  เอว  กิร  อมฺมาติ ฯ  ตาตา  มยฺห  ปตา เอต อคฺคึ สนฺธาย 
น  กเถสิ  ย  ปน  โทส  ทาสกมฺมกาเรหิ  กถิต  โหติ  ต  อนโฺตมานุสกาน  น 
กเถตพฺพ   ฯเป ฯ  ยป  เตน  เย ททนฺติ เตสเยว ทาตพฺพนฺติ วุตฺต ต ยาจิตก 
อุปกรณ คเหตฺวา เย ปฏิเทนฺติ เตสเยว ทาตพฺพนฺติ สนฺธาย วุตฺต ฯ เย  น  ททนฺตีติ  
อิทป  ยาจิตก  อุปกรณ  คเหตฺวา  เย  น  ปฏิเทนฺติ เตส น ทาตพฺพนฺติ สนฺธาย วุตฺต ฯ 
ททนฺตสฺสาป  อททนฺตสฺสาป  ทาตพฺพนฺติ  อิท  ปน  ทุคฺคตเกสุ าติมิตฺเตสุ 
สมฺปตฺเตสุ ปฏิทาตุ  สกฺโกนฺตุ วา มา วา ทาตุเมว วฏฏตีติ สนฺธาย วุตฺต ฯ 
สุข  นิสีทิตพฺพนฺติ  อิทป สสฺสุสสุเร ทสิฺวา อุฏาตพฺพฏาเน 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  
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นิสีทิตุ   น วฏฏตีติ สนฺธาย วุตฺต ฯ  สุข  ภุ ฺชิตพฺพนฺติ อิท  ปน  สสฺสุสสุรสามิเกหิ 
ปุเรตร อภุ ฺชิตฺวา เต  ปรวิิสิตฺวา สพฺเพหิ  ลทฺธาลทฺธ  ตฺวา  ปจฺฉา  สย  ภุ ฺชิตุ  
วฏฏตีติ สนธฺาย  วุตฺต ฯ  สุข  นิปชชฺิตพฺพนฺติ  อิท  สสฺสุสสุรสามิเกหิ  ปุเรตร  
สยน  อารุยฺห น นิปชฺชิตพฺพ  เตส  กาตพฺพยุตฺตก  วตฺตปฏิวตฺต  กตฺวา  ปจฺฉา  สย  
นิปชฺชิตุ  ยุตฺตนฺติ อิท สนฺธาย วุตฺต ฯ อคฺคิ  ปริจริตพฺโพติ  อิท  ปน  สสฺสุสสุรป  
สามิกป  อคฺคิกฺขนฺธ วิย อุรคราชาน วิย จ กตฺวา ปสฺสิตุ  วฏฏตีติ อิท สนฺธาย วุตฺตนฺติ ฯ 
[๑]เอเต  ตาว  เอตฺตกา  คุณา  โหนฺตุ  อิมิสฺสา  ปน  ปตา  (๒)  อนฺโตเทวต 
นมสฺสาเปติ  (๒) อิมสฺส โก อตฺโถติ ฯ เอว กิร อมฺมาติ ฯ  (๓) อาม ตาตา เอว ปตรา (๓) 
อิท  สนฺธาย  วุตฺต  อมฺหาก  ปเวณิฆราวาสวสนกาลโต  ปฏาย  อตฺตโน 
ฆรทฺวารสมฺปตฺต  ปพฺพชติ  ทิสฺวา ย ฆเร ขาทนีย โภชนีย อตฺถิ ตโต ปพฺพชติาน 
ทตฺวาว  ขาทิตุ   วฏฏตีติ ฯ  อถ  น  เต  อาหสุ  ตุยฺห  ปน มหาเสฏ ิ ปพฺพชิเต 
ทิสฺวา  อทาตพฺพเมว  (๔)  รุจฺจติ  ม ฺเติ ฯ  โส  อ ฺ ปฏิวจน อปสฺสนฺโต อโธมุโข 
นิสีทิ ฯ  
        อถ  น  กุฏมฺพิกา กึ เสฏ ิ อ ฺโป อมฺหาก ธีตุ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เอเต ตาวาติ ทิสฺสติ  ฯ   ๒. กตฺถจิ. อนฺโตเทวตา 
นมสฺสิตพฺพาติ  ฯ   ๓. ม. อาม ตาตา เอตมฺป หิ เม ปตรา  ฯ   ๔. ม. อทานเมว  ฯ  
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โทโส อตฺถีติ ปุจฺฉึสุ ฯ นตฺถิ  อยฺยาติ ฯ  กสฺมา  ปน  น  นิทฺโทส  อการณา  เคหโต  
นีหราเปสีติ ฯ  ตสฺมึ ขเณ  วิสาขา  อาห  ปม  มยหฺ  สสุรสฺส  วจเนน  คมน  น  ยุตฺต  
มยฺห  ปน อาคมนทิวเส  มม  โทส  โสธนตฺถาย  มม  ปตา  ตุมฺหาก  หตฺเถ  เปตฺวา 
อทาสิ อิทานิ  มยฺห  คนฺตุ   สุขนฺติ  ทาสิทาเส  ยานาทีนิ สชฺชาน ิกโรถาติ อาณาเปสิ ฯ 
อถ  น  เสฏ ี  เต  กุฏมฺพิเก  คเหตฺวา  อมฺม  มยา  อชานิตฺวา  กถติ  ขมาหิ มยฺหนฺติ  
อาห ฯ  ตาตา  ตุมฺหาก  ขมิตพฺพ  ตาว  ขมามิ  อห  ปน  พุทฺธสาสเน อเวจฺจปฺปสนฺนสฺส 
กุลสฺส  ธีตา  น  มย  วินา  ภิกฺขุสเฆน  วตฺตาม.  สเจ  มม รุจิยา  ภิกฺขุสฆ  ปฏชิคฺคิตุ  ลภามิ 
วสิสฺสามีติ ฯ อมฺม ตฺว ยถารุจิยา ตว สมเณ ปฏิชคฺคาหีติ ฯ 
        ตโต  วสิาขา  ทสพล  นิมนฺตาเปตฺวา  ปุนทิวเส  นิเวสน ปเูรนฺตี พุทฺธปฺปมุข 
ภิกฺขุสฆ  นิสีทาเปสิ ฯ  นคฺคปริสาป  สตฺถุ  มิคารเสฏ ิโน  เคห คตภาว สุตฺวา 
ตตฺถ  คนฺตฺวา  เคห  ปริวาเรตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  วิสาขา  ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  สพฺโพ 
สกฺกาโร  ปฏยิาทิโต  สสุโร  เม  อาคนฺตฺวา  ทสพล  ปริวิสตูติ  สาสน  เปเสสิ ฯ 
โส  นิคณฺาน  วจน  สุตฺวา  มม  ธีตา  สมฺมาสมฺพุทฺธ ปริวิสตูติ อาห ฯ วิสาขา 
นานคฺครเสหิ  ทสพล  ปริวิสิตฺวา  นิฏ ิเต  ภตฺตกิจฺเจ  ปุน  สาสน ปหิณิ สสโุร  
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เม  อาคนฺตฺวา  ทสพลสฺส  ธมฺมกถ  สณุาตูติ ฯ  อถ  น  อิทานิ  อคมน  นาม 
อติวิย  อการณนฺติ  ธมฺมกถ  โสตุกามตาย  คจฺฉนฺต  นคฺคสมณา  อาหสุ  สมณสฺส 
โคตมสฺส  ธมฺม  สุณนฺโต  พหิสาณิย  นิสีทิตฺวา  สุณาหีติ ฯ  ปุเรตรเมว  คนตฺฺวา 
สาณิยา  ปริกขิฺปสุ ฯ  มิคารเสฏ ี  คนฺตฺวา  พหิสาณิย  นิสีท ิฯ  ตถาคโต  ตฺว 
พหิสาณิย  วา  นิสีท  ปรกุฑฺเฑ  (๑)  วา  ปรเสเล วา ปรจกฺกวาเฬ วา นิสีท ฯ อห 
พุทฺโธ นาม สกฺโกมิ ต มม สทฺท สาเวตุนฺติ (๒) สุวณฺณวณฺณ อมฺพผล รุกฺขกขฺนฺเธ (๒) 
คเหตฺวา  จาเลนฺโต  วิย  ธมฺมกถ  กเถสิ  เทสนาปริโยสาเน เสฏ ี โสตาปตฺติผเล 
ปติฏาย  สาณึ  อุกฺขิปตฺวา  สตฺถุ  ปาเท  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  สตฺถ ุ
สนฺติเกเยว  จ ตฺว อมฺม อชฺชโต ปฏาย  มม มาตาติ วิสาข อตฺตโน มาตุฏาเน 
เปสิ ฯ ตโต ปฏาย วิสาขา มิคารมาตา นาม ชาตา ฯ 
        สา  เอกทิวส  นคเร  (๓) นกฺขตฺตสมเย  วตฺตนฺเต  อนฺโตนคเร  คุโณ  นตฺถีติ 
ทาสีหิ  ปริวุตา  สตฺถุ  ธมมฺกถ โสตุ  คจฺฉนฺตี พุทฺธาน สนฺติก อุตฺตรเวเสน (๔) 
คนฺตุ   อยุตฺตนฺติ  มหาลตาปสาธน  โอมุ ฺจิตฺวา  ทาสิยา  หตฺเถ  ทตฺวา  สตฺถาร 
อุปสงฺกมิตฺวา  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ  สตฺถา  ธมฺมกถ  กเถสิ ฯ สา 
# ๑. โปราณ. ปรกุเฏ  ฯ  ม. ปรกุฏเฏ  ฯ   ๒. ส.ี ม. สุวณฺณวณฺณผล อมฺพรุกฺข 
ขนฺเธ  ฯ   ๓. ม. อนฺโตนคเร  ฯ   ๔. ม. อุทฺธตเวเสน  ฯ กตฺถจิ. อุตฺตมเวเสน  ฯ  
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สตฺถุ   ธมฺมเทสนาปริโยสาเน  ทสพล  วนฺทิตฺวา  นคราภิมุขา  ปายาสิ ฯ  สาป ทาสี 
อตฺตนาป คหิตปสาธนสฺส  ปตฏาน  อสลลฺกฺเขตฺวา  คจฺฉนฺตี  ปสาธนตฺถาย 
ปฏินิวตฺติ ฯ  อถ น  วิสาขา  กห  ปเนต  ปตนฺติ  ปฏิปุจฺฉิ ฯ  คนธฺกุฏิปริเวเณ  อยฺเยติ ฯ 
โหตุ เช  คนฺตฺวา  อาหร คนฺธกุฏิปริเวเณ ปตกาลโต ปฏาย อาหราปนนฺนาม (๑) 
อมฺหาก อยุตฺต ฯ  ตสฺมา  ต  วิสฺสชฺเชตฺวา  ทณฺฑกมฺม  กริสฺสาม. ตตฺถ ปน ปเต อยฺยาน 
ปลิโพโธ โหตีติ ฯ 
        ปุนทิวเส  สตฺถา  ภิกฺขุสฆปรวิาโร  วิสาขาย นิเวสนทฺวาร สมฺปาปุณิ ฯ นิเวสเน 
จ  นิวทฺธ (๒)  ป ฺตฺตานิ  อาสนานิ ฯ  วิสาขา  สตฺถุ  ปตฺต  คณฺหิตฺวา  สตฺถาร 
เคห  ปเวเสตฺวา  ป ฺตฺตาสเนสุเยว  นิสีทาเปตฺวา  กตภตฺตกิจฺเจ สตฺถริ ต ปสาธน 
อาหริตฺวา  สตฺถุ  ปาทมูเล  นิกฺขิปตฺวา  อิท  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ทมฺมติี อาห ฯ 
สตฺถา  อลงฺกาโร  นาม  ปพฺพชิตาน  น  วฏฏตีติ  ปฏิกฺขิป ฯ  ชานามิ  ภนเต 
อห  ปน  อิม  อคฺฆาเปตฺวา  ธน  คเหตฺวา ตุมฺหาก วสนคนฺธกุฏึ กริสฺสามีติ ฯ ตทา 
สตฺถา  อธิวาเสสิ ฯ  สาป  ต  อคฺฆาเปตฺวา นวโกฏิธน คเหตฺวา คพฺภสหสฺสปฏิมณฺฑิเต 
ปุพฺพารามวิหาเร  ตถาคตสฺส  วสนคนฺธกุฏึ กาเรสิ ฯ วิสาขาย ปน นิเวสน 
# ๑. กตฺถจิ. อาหรณ  ฯ   ๒. ม. นิพทฺธป ฺตฺตานิ  ฯ  
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ปุพฺพณฺหสมเย  กาสาวปชโฺชต  อิสิวาตปฏิวาตเมว (๑) โหติ อนาถปณฺฑิกสฺส เคเห 
วิย ฯ ตสฺสาป เคเห สพฺพทานานิ   ปฏยิตฺตาเนว  อเหสุ   ฯ  สา  ปุพฺพณฺหสมเย 
ภิกฺขุสฆสฺส อามิสสงฺคห กตฺวา  ปจฺฉาภตฺเต  เภสชฺชานิ  เจว  อฏวิธปานานิ  จ 
คณฺหาเปตฺวา วิหาร คนฺตฺวา ภิกฺขุสฆสฺส  ทตฺวา  ปจฺฉา  สตฺถุ  ธมมฺเทสน  สุตฺวา 
อาคจฺฉติ ฯ  สตฺถา อปรภาเค อุปาสิกาโย  ปฏิปาฏิยา านนฺตเรสุ เปนฺโต วิสาข 
มิคารมาตร ทายิกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ  
 
                ขุชฺชุตฺตรา-สามาวตีวตฺถุวณฺณนา 
        ตติยจตุตฺเถสุ  พหุสสฺุตาน  ยทิท  ขุชฺชุตฺตรา  เมตฺตาวิหารีน ยทิท  สามาวตีติ  
พหุสฺสุตาน  อุปาสิกาน ขุชฺชุตฺตรา อคฺคา เมตฺตาวิหารีน อุปาสิกาน  (๒)  สามาวตี  
อคฺคาติ  ทสฺเสติ ฯ 
        ตา  กริ  เทฺวป ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล 
หสวติย  กุลเคเห ปฏิสนฺธึ คณฺหิตฺวา อปรภาเค สตฺถุ ธมฺมกถ โสสฺสามาติ วิหาร 
อคมสุ ฯ  ตตฺถ  ขุชฺชุตฺตรา  สตฺถาร  เอก  อุปาสิก  (๓) พหุสฺสุตาน อคฺคฏาเน 
เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  สามาวตี  [๔] 
เมตฺตาวิหารีน  อคฺคฏาเน  
# ๑. ส.ี อิสิวาตปรวาตเมว  ฯ   ๒. ม. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ   ๓. ม. อุปาสก  ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เอก อุปาสิกนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  
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เปนฺต  ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร ปฏเสิ ฯ  ตาส  ทฺวินฺนป  ยาวชีว  กุสล 
กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺตีนเยว กปฺปสตสหสฺส อติกฺกนฺต ฯ 
        อถ  อมหฺาก  สตฺถุ  นิพฺพตฺติโต  ปุเรตรเมว  อลฺลกปฺปรฏเ  (๑) อหิวาตกโรโค 
นาม  อุทปาทิ ฯ  เอเกกสฺมึ เคเห เอกปฺปหาเรเนว ทสป วีสติป ตึสป (๒) ชนา มรนฺติ 
ติโรรฏ  ปน  คตา  ชีวิต  ลภนฺติ ฯ  (๓) ต  ตฺวา  เอโก  ปุริโส  อตฺตโน ปุตฺตทาร 
อาทาย  อ ฺ  รฏ  คมสิฺสามีติ  ตโต  นิกฺขมิ ฯ  อถสฺส  ฆเร  คหิตปาเถยฺย 
อนฺตรามคฺเค  กนฺตาเร  อติณฺเณเยว  (๔)  ปริกฺขย  อคมาสิ ฯ  เตส สรีรพล ปริหายิ 
สกึ  มาตา  ปตฺุต  อุกฺขิปติ  สกึ  ปตา ฯ อถสฺส ปตา จินฺเตสิ อมฺหาก สรีรพล 
ปริหีน  ปุตฺต อุกฺขิปตฺวา คจฺฉนฺตา กนฺตาร นิตฺถริตุ   น สกฺขิสฺสามาติ ฯ โส 
ตสฺส  มาตร  อชานาเปตฺวาว  อุทกกิจฺเจน  โอหีโน  วิย  ปุตฺต มคฺเค นิสีทาเปตฺวา 
เอกโกว  มคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ  อถสฺส  ภริยา  อาคมน  โอโลกยมานา   ิตา  หตฺเถ 
ปุตฺต  อทิสฺวา  วิรวมานา  คนฺตฺวา  กห  เม  สามิ  ปตฺุโตติ  อาห ฯ  โก  ตว 
ปุตฺเตนตฺโถ  ชีวมานา  ปุตฺต  ลภิสฺสามาติ ฯ  สา  อติสาหสิโก  วตาย  ปุริโสติ 
วตฺวา  คจฺฉ 
# ๑. ส.ี วชฺชรีฏเ  ฯ กตฺถจิ. มลลฺรฏเ  ฯ  ๒. ม. วีสมฺป ตึสมฺป  ฯ 
# ๓. กตฺถจิ. ลภนฺตีติ  ฯ   ๔. ม. อนุตฺติณฺเณเยว  ฯ ยุ. อนิตฺถิณฺเณ  ฯ  
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ตฺว  นาห  ตาทิเสน  สทฺธึ  คมิสฺสามีติ  อาห ฯ โส อนุปธาเรตฺวา เม ภทฺเท กต ขเมต 
มยฺหนฺติ วตฺวา ปุตฺต อาทาย คโต ฯ (๑) เต  ต  กนฺตาร  สมติกกฺมตฺิวา สาย เอก 
โคปาลกกุล (๒) สมฺปาปุณึสุ ฯ 
        ตทิวส ฺจ   โคปาลกกุลวาสิโน  (๓)  นิรุทกปายาส ปจึสุ ฯ  เต เต ทิสฺวา อิเม 
อติวิย ฉาตกาติ  ปายาสสฺส  มหาภาชน ปูเรตฺวา อุลฺลุงฺกปูร (๔) สปฺป อาสิ ฺจิตฺวา 
อทสุ ฯ เตสุ ต ปายาส  ภุ ฺชนฺเตสุ  สา  อิตฺถี  ปมาเณเนว  ภุ ฺชิ  ปุรโิส  ปน  ปมาณาติกฺกนฺต 
ภุ ฺชิตฺวา  ชิราเปตุ   อสกโฺกนฺโต  รตฺติภาคสมนนฺตเร  กาลมกาสิ ฯ  โส กาล กโรนฺโต 
เตสุ  สาลยภาเวน  โคปาลกาน  เคเห  สุนขิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนธฺึ  คณฺหิ ฯ  สุนขี 
นจิรสฺเสว  วิชาตา ฯ  โคปาลโก  ต  กกฺุกุร  สสฺสิรกิ  ทิสฺวา ปณฺเฑน ปโลเภตฺวา 
อตฺตนิ อุปฺปนฺนสิเนห คเหตฺวา สทฺธิเมว วิจรติ ฯ (๕) 
        อเถกทวิส  เอโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  ภิกฺขาจารเวลาย  โคปาลกสฺส  ฆรทฺวาร 
สมฺปตฺโต ฯ  โสป  ต  ทิสวฺา  ภิกฺข  ทตฺวา  อตฺตาน  นิสฺสาย  วสนตฺถาย ปฏิ ฺ 
คณฺหิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  โคปาลกกุลสสฺ  อวิทูรฏาเน  เอกสฺมึ วนสณฺเฑ วาส อุปคโต ฯ 
# ๑. ม. อาทายาคโต  ฯ   ๒. สี. ม. โคปาลกกุล  ฯ   ๓. สี. ม. โคปาลกกุลวาสิโน  ฯ 
# ๔. ม. อุฬุงฺกปูร  ฯ   ๕. ม. จรติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๖๒ 
 
โคปาลโก  ตสฺส  สนฺติก  คจฺฉนฺโต  ต  กุกฺกรุ  คเหตฺวา  คจฺฉติ อนฺตรามคฺเค จ 
วาฬมิคฏาเน  วาฬมิคาน  ปลายนตฺถ  รุกฺเข  วา  ปาสาเณ  วา ปหาร เทติ โสป 
กุกฺกุโร  ตสฺส  กรณวิธาน  ววตฺถเปสิ ฯ   อเถกทิวส โคปาลโก  ปจฺเจกพุทฺธสฺส 
สนฺติเก  นิสทีิตฺวา  ภนฺเต  อมฺหาก  สพฺพกาล  อาคมน  นาม  น  โหติ ฯ  อย 
ปน  กุกกฺุโร  เฉโก  อิมสสฺ  อาคตส ฺาย  อมฺหาก  เคหทฺวาร  อาคจฺเฉยฺยาถาติ 
อาห ฯ  โส  เอกทิวส  ปจฺเจกพุทฺธ  คณฺหิตฺวา  เอหีติ  กุกกฺุร  เปเสสิ ฯ โส (๑) 
กุกฺกุโร ตสฺส วจน สุตฺวา ภิกฺขาจารเวลาย คนฺตฺวา ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปาทมูเล อุเรน 
นิปชฺช ิฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  อย  มม  สนติฺก  อาคโตติ  ตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย 
มคฺค ปฏิปชชฺิ ฯ โส ตสฺส วีมสนตฺถาย นิกฺขมิตฺวา (๒) อ ฺ มคฺค คณฺหิ กุกฺกโุร 
ปุรโต  ตฺวา  โคปาลกมคฺค  (๓) ปฏปินฺนกาเล อปสกฺกิ ฯ ยสมฺึ จ าเน วาฬมิคาน 
ปลายนตฺถ  โคปาลโก  รุกขฺ  วา  ปาสาณ  วา  ปหร ิ ต  ต าน ปตฺวา กุกฺกุโร 
มหาวิรว  วิรวิ ฯ ตสฺส สทฺเทน วาฬมิคา ปลายนฺติ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธป กตภตฺตกิจฺจเวลาย 
มหนฺต  สินทิฺธ  ปณฺฑ  ตสฺส  เทติ ฯ  โสป ปณฺฑโลภน (๔) ปจฺเจกพุทฺเธ อุตฺตริตร 
สิเนห กโรติ ฯ 
# ๑. ม. โสติ นตฺถิ  ฯ   ๒. ม. อุกฺกมิตฺวา  ฯ   ๓. สี. โคกุลมคฺค  ฯ 
# ๔. ม. ปณฺฑลาเภน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖๓ 
 
        โคปาลโก  เตมาส  วุฏสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส ติจีวรปโหนก สาฏก กตฺวา 
ภนฺเต  สเจ  โว  รุจฺจติ  อิเธว  วสถ โน เจ รุจฺจติ ยถาสุข คจฺฉถาติ อาห ฯ 
ปจฺเจกพุทฺโธ  คมนาการ  ทสฺเสติ ฯ  โส โคปาลโก ปจฺเจกพุทฺธ อนุคนฺตฺวา นิวตฺตติ ฯ 
กุกฺกุโร  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  อ ฺตฺถ  คมนภาว  ตฺวา  สิเนเหน  (๑) อุปฺปนฺนพลวโสโก 
หทยผาลน  ปตฺวา  กาล  กตฺวา  ตาวตึสปุเร  นิพฺพตฺติ ฯ  อถสฺส  ปจฺเจกพุทฺเธน 
สทฺธึ  คมนกาเล  อุจฺจาสทฺท  กตฺวา  วาฬมิคาน  ปลายิตภาเวน  เทวตาหิ  สทฺธึ 
กเถนฺตสฺส  สทฺโท สกลเทวกุล (๒) ฉาเทตฺวา อฏาสิ ฯ โส เตเนว นามเธยฺย ลภิตฺวา 
โฆสกเทวปุตฺโต  นาม  ชาโต ฯ  อถสฺส  ตสฺมึ  สมปฺตฺตึ  อนุภวนฺตสฺส  มนุสสฺปเถ 
โกสมฺพินคเร  อุเทโน  นาม  ราชา  รชฺช  ปฏิปชชฺ ิฯ  ตสฺส วตฺถุ  มชฺฌิมปณฺณาสเก 
โพธิราชกุมารสุตฺตวณฺณนาย (๓) วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ 
        ตสฺมึ  ปน  รชฺช  การยมาเน  โฆสกเทวปุตฺโต  จวิตฺวา  โกสมฺพิย  เอกิสฺสา 
รูปูปชีวินิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ คณฺหิ ฯ สา ทสมาสจฺจเยน วิชายิตฺวา ปุตฺตภาว 
ตฺวา  สงฺการกูเฏ  ฉฑฺฑาเปสิ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  โกสมฺพิกเสฏ ิโน  กมฺมนฺติโก  ปาโตว 
เสฏ ิฆร  คจฺฉนฺโต  กึ  นุ  โข  อิม  กาเกหิ  สมฺปริกณฺิณนฺติ คนฺตฺวา ทารก 
ทิสฺวา  ปุ ฺวา  เอส ทารโก ภวิสฺสตีติ 
# ๑. ม. อติสิเนเหน  ฯ   ๒. ม. สกลเทวปุร  ฯ  ๓. ม. ม. ๑๓/๔๘๖/๔๔๐  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๖๔ 
 
เอกสฺส ปุริสสฺส หตฺเถ เคห เปเสตฺวา (๑) เสฏ ิฆร  อคมาสิ ฯ  เสฏ ีป  
ราชุปฏานเวลาย  ราชกลุ  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค ปุโรหิต  ทสิฺวา  อชฺช  ก ึนกฺขตฺตนฺติ 
ปุจฺฉิ ฯ โส ตตฺเถว  ิโต คเณตฺวา อสุก นาม  นกฺขตฺต  อชชฺ  อิมินา  นกฺขตฺเตน  ชาตทารโก 
อิมสฺมึ  นคเร  เสฏ ิฏาน ลภิสฺสตีติ  อาห ฯ  โส  ตสฺส  กถ  สุตฺวา  เวเคน  ฆร เปเสสิ 
อิมสฺส ปุโรหิตสฺส เทฺวกถา  นาม  นตฺถิ  ฆรณี  จ  เม  ครุคพฺภา  ชานาถ  ตาว  น  วิชาตา 
วา  โน  วาติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  ชานิตฺวา  อยฺย  น  ตาว วิชายตีติ  อาหสุ ฯ เตนหิ  คจฺฉถ 
อิมสฺมึ  นคเร  อชชฺ  ชาตทารก  ปริเยสถาติ ฯ  เต  ปริเยสนฺตา ตสฺส  เสฏ ิโน  กมฺมนฺติกสฺส 
เคเห  ต  ทารก ทิสฺวา เสฏ ิโน อาโรจยึสุ ฯ เตนหิ คจฺฉถ  ภเณ  ต  กมฺมนฺติก  ปกฺโกสถาติ ฯ 
เต  ต  ปกโฺกสึสุ ฯ  อถ น เสฏ ี เคเห  กิร  เต  ทารโก  อตฺถีติ  ปจฺุฉิ ฯ  อาม  อยฺยาติ ฯ  ต 
ทารก  อมฺหาก เทหีติ ฯ  น  เทมิ  อยฺยาติ ฯ  หนฺท  สหสฺส  คณฺหิตฺวา  เทหีติ ฯ  โส  
อย ชีเวยฺย วา มเรยฺย วา ทชฺุชานมิทนฺติ สหสฺส คณฺหิตฺวา อทาสิ ฯ 
        ตโต  เสฏ ี  จินฺเตสิ  สเจ  เม  ภริยา  ธีตร  วิชายิสฺสติ  อิมเมว ปุตฺต กริสสฺามิ ฯ  สเจ 
ปุตฺต วิชายิสฺสติ มาเรสฺสามีติ ฯ 
# ๑. โปราณ. เปสิตฺวาติป ทิสฺสติ  ฯ 
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา        ๕๖๕ 
 
จินฺเตตฺวา เคเห โปเสสิ ฯ  อถสฺส  ภริยา กติปาหจฺจเยน ปุตฺต วิชายิ ฯ  ตโต เสฏ ี 
เอว ต คาโว มทฺทิตฺวา มาเรสฺสนฺตีติ  จินฺเตตฺวา  อิม  ทารก  วชทฺวาเร  นิปชฺชาเปถาติ 
อาห ฯ  ตตฺถ น  นิปชฺชาเปสุ ฯ  อถ  น  ยถูปติ  อุสโภ  ปม  นกิฺขมนฺโต  ทสิฺวา  เอว  ต 
อ ฺเ  น  มทฺทิสฺสนฺตีติ  จตุนฺน  ปาทาน  อนฺตเร  กตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถ  น 
โคปาลกา  ทสิฺวา  มหาปุ ฺโ  เอโส ทารโก (๑) ยสฺส ติรจฺฉานคตาป คุณ ชานนฺติ 
ปฏิชคฺคิสฺสามิ (๒) นนฺติ อตฺตโน เคห นยึสุ ฯ 
        โสป  เสฏ ี  ตสฺส (๓)  อมตภาว  อาวชฺเชนฺโต (๓) โคปาลเกหิ  นโีตติ สุตฺวา 
ปุน  สหสฺส  ทตฺวา  อาณาเปตฺวา  อามกสุสาเน  ฉฑฺฑาเปสิ ฯ  ตสฺมึ  จ  กาเล 
เสฏ ิสฺส  ฆเร  อชปาลโก  สุสาน  นิสสฺาย  อชิกา  หเรติ ฯ (๔) อเถกา เธนุ อชิกา 
ทารกสฺส  ปุ ฺเน  มคฺคา  โอกฺกมฺม  คนฺตฺวา  ทารกสฺส  ขีร  ทตฺวา  คตา ฯ  ตโต 
นิวตฺตมานาป  ตตฺเถว  คนฺตฺวา  ขีรมทาสิ ฯ  อชปาลโก  จินฺเตสิ  อย อชิกา ปาโตป 
อิมสฺมา  านา  โอกฺกมตฺิวา  คตา  กึ  นุ  โข  เอตนฺติ  คนฺตฺวา  โอโลเกนฺโต 
ต  ทารก  ตฺวา  (๕)  มหาปุ ฺโ  เอส  ทารโก  ติรจฺฉานคตาปสฺส คุณ ชานนฺติ 
ปฏิชคฺคิสฺสามิ นนฺติ คณฺหิตฺวา เคห คโต ฯ 
# ๑. ม. เอส ทารโก ภวิสสฺติ  ฯ   ๒. ม. ย.ุ ปฏิชคฺคิสฺสาม  ฯ   ๓. ม. มตภาว อนุวิชฺชนฺโต  ฯ 
# ๔. สี. ม. ย.ุ จาเรติ  ฯ   ๕. ม. ยุ. ทิสวฺา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๖๖ 
 
        ปุนป  (๑)  เสฏ ี มโต นุ โข ทารโก โน มโตติ โอโลกาเปนฺโต อชปาลเกน 
คหิตภาว  ตฺวา   สหสฺส  ทตฺวา  อาณาเปตฺวา  เสฺว อิม นคร เอโก สตฺถวาหปุตฺโต 
ปวิสิสฺสติ  อิม  ทารก  เนตฺวา  จกฺกมคฺเค  เปถ  เอว ต สกฏจกกฺ ฉินฺทนฺต 
คมิสฺสตีติ  อาห ฯ  ต  ตตฺถ  นิกฺขิตฺต  สตฺถวาหปุตฺตสฺส ปุริมสกเฏ โคณา ทสิฺวา 
จตฺตาโร  ปาเท  ถมฺเภ  วิย  โอตาเรตฺวา  อฏสุ ฯ  สตฺถวาโห กึ นุ โข เอตนฺติ 
เตส   ิตการณ   ิตการณ ตฺวา (๒)  ทารก  ทิสฺวา  มหาปุ ฺโ  ทารโก  ปฏชิคฺคิตต 
วฏฏตีติ คเหตฺวา อคมาสิ ฯ 
        เสฏ ีป  ตสฺส  จกฺกปเถ  มตภาว  วา อมตภาว วา โอโลกาเปนฺโต สตฺถวาเหน 
คหิตภาว  ตฺวา  ตสฺสป  สหสฺส  ทตฺวา (๓) นครโต อวิทูรฏาเน ปปาเต ปาตาเปสิ ฯ 
โส  ตตฺถ  ปปตนฺโต  นฬการาน  กมฺมกรณฏาเน  นฬการสาลาย  (๔)  ปติโต ฯ  สา 
ตสฺส  ปุ ฺานุภาเวน  สตวิหตกปฺปาสปจุสมฺผสฺสสทิสา  อโหสิ ฯ  อถ  น 
นฬการเชฏโก ปุ ฺวา  เอส  ทารโก  ปฏชิคฺคิตุ   วฏฏตีติ  คณฺหิตฺวา  เคห  คโต ฯ  
        เสฏ ี  ทารกสฺส  ปปาตโต  ปติตฏาเน  มตภาว  วา  อมตภาว  วา  ปริเยสาเปนฺโต  
นฬการเชฏเกน  คหิตภาว 
# ๑. ม. ปุนทวิเส  ฯ   ๒. ม. โอโลเกนฺโต  ฯ   ๓. ม. ยุ. ทตฺวา อาณาเปตฺวา  ฯ 
# ๔. สี. นฬการสาลาย  ฯ   ม. เอกสาลาย  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๖๗ 
 
ตฺวา ตสฺสป สหสฺส ทตฺวา อาณาเปสิ ฯ อปรภาเค  เสฏ ิสฺส  สกปุตฺโตป  โสป  อุโภ 
วยปฺปตฺตา  อเหสุ   ฯ 
        เสฏ ี  ปุน   โฆสกทารกสฺส  (๑)  มรณุปาย (๒) จินฺเตนฺโต อตฺตโน กมฺุภการสฺส เคห 
คนฺตฺวา อมฺโภ   มยฺห  เคเห  เอวรูโป  เอโก  อวชาตทารโก  อตฺถ ิ ต  ทารก  ยงฺกิ ฺจิ  กตฺวา 
มาเรตุ   วฏฏตีติ  รหสฺเสน   อาห ฯ  (๓) โส  อุโภป  กณฺเณ ปทหิตฺวา เอวรูป นาม 
ภาริย  กถ  กเถตุ   น  วฏฏตีติ  อาห ฯ  ตโต  เสฏ ี  อย  มุธา  น กริสฺสตีติ 
จินฺเตตฺวา  หนฺท  โภ  สหสฺส คณฺหิตฺวา เอต กมฺม นิปฺผาเทหีติ อาห ฯ ล ฺโจ (๔) 
นาม  อภินฺน  ภินฺทติ  ตสมฺา  โส  สหสฺส  ลภิตฺวา  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อห  อยฺย 
อสุกทิวเส นาม อาวาป (๕) อาลิมฺเปสฺสามิ [๖] ตทา ต ทารก อสุกทิวเส อสุกเวลาย 
นาม  เปเสหีติ  อาห ฯ  เสฏ ีป  [๗]โข  ตสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตโต  ปฏาย 
ทิวเส  คเณนฺโต  กุมฺภกาเรน  วุตฺตทิวสสฺส  สมฺปตฺตภาว  ตฺวา  โฆสกกุมาร 
ปกฺโกสาเปตฺวา  อมฺหาก  ตาต  อสุกทิวเส  นาม  พหูหิ  ภาชเนหิ  อตฺโถ  ตฺว 
อมฺหาก  กุมภฺการสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ปตรา  กริ  เม  ตุมฺหาก  เอก  กถิต 
อตฺถิ  ต  อชชฺ นิปฺผาเทหติ วทาติ ฯ (๘) โส สาธูติ 
# ๑. กตฺถจิ. ปุนสฺส ทารกสฺส  ฯ   ๒. ม.ยุ. มารณุปาย  ฯ   ๓. ม. ยุ. วฏฏติ รหสฺเสนาติ 
อาห  ฯ   ๔. สี. ม. ล ฺจ  ฯ   ๕. กตฺถจิ. อาม  ฯ   ๖.  ม. เอตฺถนตเร ตทาติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๗. ม. เอตฺถนฺตเร อาหาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๘. ม. วเทหีติ อาห  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๖๘ 
 
ตสฺส วจน สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  นิกฺขมิ ฯ  
        อถ  น  อนฺตรามคฺเค  เสฏ ิสฺส  สกปุตฺโต คุฬกฬีิก (๑) กีฬนฺโต ทิสฺวา เวเคน 
คนฺตฺวา  อห  ภาติก  ทารเกหิ  สทฺธ ึ กฬีนฺโต  เอตฺตก  นาม  ชโิต  ต เน ปฏิชนิิตฺวฺา  เทหีติ  
อาห ฯ  โส  มยฺห  อิทานิ  โอกาโส  นตฺถิ  ปตา  ม อจฺจายิกกมฺเมน  กุมฺภการสฺส  สนฺติก  
ปหิณีติ  อาห ฯ  อิตโร อห ภาติก  ตตฺถ คมิสฺสามิ  ตฺว  มนุสฺเสหิ (๒) สทฺธึ กฬีิตฺวา มยฺห 
ลกฺข ปจฺจาหริตฺวา เทหีติ อาห ฯ  เตนหิ  คจฺฉาติ  อตฺตโน กถิตสาสน ตสฺส กเถตฺวา 
ทารเกหิ สทฺธึ กีฬ ิฯ โสป กุมาโร  กุมภฺการสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ต  สาสน  อาโรเจสิ ฯ  
โส  สาธุ  ตาต นิปฺผาเทสฺสามีติ  ต  กมุาร  คพฺภ  ปเวเสตฺวา (๓) ติขิณาย วาสิยา 
ขณฺฑาขณฺฑิก ฉินฺทิตฺวา  (๔)  จาฏิย ปกฺขิปตฺวา จาฏิมุข ปทหิตฺวา ภาชนนฺตเร เปตฺวา 
อาวาป อาลิมฺเปสิ ฯ  โฆสกกุมาโร  พหุ   ชินิตฺวา กนิฏสฺส อาคมน โอโลเกนฺโต 
นิสีทิ ฯ โส  ต  จิรายมาน  ตฺวา  กึ นุ โข ภวิสฺสตีติ  กุมฺภการเคหสภาค  คนฺตฺวา 
กตฺถจิ อทิสฺวา เคห คโต ภวิสฺสตีติ นิวตฺติตฺวา เคห อคมาสิ ฯ 
        เสฏ ี  น  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  กึ  นุ  โข  การณ  ภวิสฺสติ  มยา เอส 
มารณตฺถาย  กุมฺภการสนฺติก 
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ คุฬกีฬ  ฯ  ๒. สี. ม. อิเมห  ฯ   ๓. กตฺถจิ. คพฺเภ เปตฺวา  ฯ 
# ๔. สี. กตฺวา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๖๙ 
 
ปหิโต  โส  อิทานิ  ปุน  อิเธว  อาคจฺฉตีติ อาคจฺฉนฺตเยว  น  ก ึ ตาต  กุมฺภการสฺส  สนฺติก 
น  คโตสีติ  อาห ฯ  อาม ตาต  น  คโตมฺหีติ ฯ  กสมฺา  ตาตาติ ฯ  โส  อตฺตโน  นิวตฺตการณ ฺจ 
กนิฏภาติกสฺส คตการณ ฺจ  เสฏ ิสฺส กเถสิ ฯ  เสฏ ี ตสฺส วจน สุตฺวา สุตกาลโต (๑) 
ปฏาย มหาปวิยา  อชฺโฌตฺถโฏ  วิย  หุตฺวา  กึ นาเมต ตฺว (๒) วทสีติ วิพฺภนฺตจิตฺโต 
(๓)  เวเคน  กุมฺภการสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  อ ฺเส  สนฺติเก อกถนียภาเวน เปกฺข 
โภ  เปกฺข  โภติ  อาห ฯ  กึ  เปกฺขาเปสิ  ตฺว นิฏ ิต เอต กมฺมนฺติ ฯ โส ตโตว 
ปฏินิวตฺติตฺวา (๔)  เคห อคมาสิ ฯ 
        ตโต ปฏาย จสฺส เจตสิกโรโค อุปฺปชฺชิ ฯ โส  ตสฺมึ  กาเล  เตน  สทฺธ ึ อสมฺภุ ฺชิตฺวา 
(๕) [๖] เยน เกนจิ อุปาเยน มม ปุตฺตสฺส  สตฺตเมว  (๗)  ปสฺสิตุ   วฏฏตีติ  เอก  ปณฺณ 
ลิขิตฺวา โฆสกกุมาร ปกฺโกสาเปตฺวา (๘)  ตฺว  อิม  ปณฺณ  อาทาย  อสุกคาเม นาม อมฺหาก 
กมฺมนฺติโก อตฺถิ ตสฺส สนติฺก คนฺตฺวา [๙]  อิม  ปณฺณ  ทตฺวา  อิมสฺมึ กิร ปณฺเณ สาสน 
สีฆ กโรหีติ วท ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ ตสฺส วจนสฺส สุตกาลโต  ฯ   ๒. ย.ุ สจฺจ  ฯ   ๓. ส.ี อุตฺรสฺตจิตโต  ฯ 
ม. วิปฺผนฺทจิตฺโต  ฯ   ๔. ม. ย.ุ นิวตติตฺวา  ฯ   ๕. ม. ย.ุ อภุ ฺชตฺิวา  ฯ  ๖. ม. เอตถนฺตเร 
อาส ภินฺทิตฺวาติ ทิสฺสติ  ฯ   ๗. สี. สตฺตุโน อนตฺถเมว  ฯ ม. สตฺตุโน อนฺตรเมว  ฯ 
๘. ม. ยุ. ปกโฺกสิตฺวา  ฯ   ๙. ม. เอตฺถนฺตเร อิม ปณฺณ ทตฺวาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๗๐ 
 
อนฺตรามคฺเค  อมฺหาก  สหายโก  คามิกเสฏ ี  นาม เอโก เสฏ ี อตฺถิ ตสฺส ฆร 
คนฺตฺวา  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  คจฺเฉยฺยาสีติ  จ  มุขสาสน  (๑)  อทาสิ ฯ  โส เสฏ ึ 
วนฺทิตฺวา  ปณฺณ  คเหตฺวา  นิกฺขนฺโต  อนฺตรามคฺเค  คามิกเสฏ ิสฺส  วสนฏาน 
คนฺตฺวา  ตสฺส  เคห  ปุจฺฉิตฺวา  ต  พหิทฺวารโกฏเก  นิสีทิตฺวา (๒)  มสฺสุปริกมฺม 
กาเรนฺต  (๒)  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ  กโุต  อาคจฺฉสิ  ตาตาติ  จ  วุตฺเต 
โกสมฺพิกเสฏ ิโน  (๓)  ปุตฺโตมหิ  ตาตาติ  อาห ฯ โส อมฺหาก สหายเสฏ ิโน ปุตฺโตติ 
หฏตุฏโ อโหสิ ฯ 
        ตสฺมึ  จ  ขเณ  ตสฺส  เสฏ ิโน  ธีตุยา  (๔)  เอกา  ทาสี  เสฏ ิธีตุ  ปุปฺผานิ 
อาหริตุ   คจฺฉติ ฯ  อถ  น เสฏ ี อาห ตฺว อมฺม เอต กมฺม เปตฺวา โฆสกกุมารสฺส 
ปาเท  โธวิตฺวา  สยน อตฺถริตฺวา เทหีติ ฯ สา ตถา กตฺวา อาปณ คนฺตฺวา เสฏ ิธีตุ 
ปุปฺผานิ  อาหริ ฯ  เสฏ ิธีตา  ต  ทิสฺวา  ตฺว  อชชฺ  จิร  พหิ  ปป ฺเจสีติ 
ตสฺสา  กุปตา  (๕) กินฺเต เอตฺตก กาล เอตฺถ กตนฺติ อาห ฯ มา กเถหิ  อยฺเย 
มยา  เอวรูโป  น  ทฏิปุพฺโพ  ตุยฺห  กิร  ปตุ  สหายเสฏ ิโน  ปุตฺโต  เอโก 
น  สกฺกา  ตสฺส  รูปสมฺปตฺตึ  กเถตุ  ฯ  เสฏ ี  ม ปุปผฺาน อตฺถาย คจฺฉนฺตึ ตสฺส 
กุมารสฺส  ปาเท  โธวิตฺวา  สยน  อตฺถรตฺิวา 
# ๑. กตถจิ. สุขสาสน  ฯ   ๒. สี. ยุ. มสฺสุกมฺม กโรนต  ฯ   ๓. ม. ย.ุ โกสมฺพิเสฏ ิโน  ฯ 
# ๔. ม. ธีตาย  ฯ   ๕. ม. กุชฺฌิตฺวา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๗๑ 
 
เทหีติ  อาห  เตนาห  พหิ  จิร ปป ฺเจมีติ ฯ  สาปโข  เสฏ   ิธีตา  ตสฺส  กุมารสฺส 
จตุตฺเถ  อตฺตภาเว ฆรสามินี อโหสิ  ตสฺมา  ตสฺสา  วจนสฺส  สุตกาลโต  ปฏาย 
เนว  อตฺตโน   ิตภาว  น นิสินฺนภาว  อ ฺาสิ ฯ  สา  ตเมว  ทาสึ  คเหตฺวา  ตสฺส 
นิปนฺนฏาน  คนฺตฺวา ต  นิทฺทายมาน  โอโลเกตฺวา ทุสฺสนฺเต (๑) ปณฺณ ทิสฺวา กึ น ุ
โข เอต ปณฺณนฺติ กุมาร  อนุฏาเปตฺวาว  ปณฺณ  คเหตฺวา  วาเจตฺวา  อย  อตฺตโน 
มรณปณฺณ สยเมว  คเหตฺวา  คจฺฉตีติ  (๒)  ต  ปณฺณ  ผาเลตฺวา  ตสฺมึ  อปฺปพุทฺเธเยว 
มยา ตว  สนติฺก  ปุตฺโต  เปสิโต  สหายสฺส  เม  คามิกเสฏ ิสฺส  วยปฺปตฺตา  ทาริกา 
อตฺถิ  ตฺว  สฆี  อมฺหาก  อาณาปวตฺติตฏาเน  อุปฺปาทธน  (๓) คณฺหิตฺวา สพฺพสเตน 
มม  ปุตฺตสฺส  คามิกเสฏ ิโน  ธีตร  คเหตฺวา  มงฺคล  กโรหิ ฯ  มงฺคเล จ นิฏ ิเต 
อิมินา  เม  วิธาเนน  (๔)  กตนฺติ  มยฺห  สาสน  เปเสหิ ฯ  อห  ตว อิธ กตฺตพฺพ 
ชานิสฺสามีติ ปณฺณ ลิขิตฺวา ตเมว ล ฺจน (๕) ทตฺวา ปม พนฺธนิยาเมเนว ทุสฺสนฺเต 
พนฺธิ ฯ   
        โสป  โข  กุมาโร  ตทิวส  ตตฺถ  วสิตฺวา  ปุนทิวเส  เสฏ ึ  อาปุจฺฉิตฺวา 
กมฺมนฺติกสฺส  คาม  คนฺตฺวา  ปณฺณ  อทาสิ ฯ  กมฺมนติฺโก  ปณฺณ  วาเจตฺวา คามิเก 
สนฺนิปาเตตฺวา 
# ๑. ส.ี ทสนเฺต  ฯ   ๒. ม. อาคจฺฉติ  ฯ   ๓. ส.ี อุปฺปาท  ฯ   ม. อุปฺปาท ธน  ฯ 
# ๔. กตฺถจิ. วิวาเหน  ฯ   ๕. สี. ล ฺฉ  ฯ   ม. ล ฺฉน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๗๒ 
 
ตุเมฺห  จ  มม  (๑)  น  คเณถ  มม  สามี อตฺตโน เชฏกปุตฺตสฺส สพฺพสเตน  ทาริก 
อาเนตูติ (๒) มยฺห สนฺติก เปเสสิ เวเคน อิมสฺมึ าเน อุปฺปาท สมฺปณฺเฑถาติ  สพฺพ 
มงฺคลสกฺการ  สชฺเชตฺวา  คามิกเสฏ ิสฺส  สาสน เปเสตฺวา สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา  สพฺพสเตน  
มงฺคลกิริย  นฏิาเปตฺวา  โกสมฺพิกเสฏ ิสฺส ปณฺณ ปหิณิ มยา ตุเมฺหหิ ปหิตปณฺเณ สาสน 
สุตฺวา อิท ฺจ อิท ฺจ กตนฺติ ฯ 
        เสฏ ี  ต  สาสน สุตฺวา อคฺคิทฑฺโฒ (๓) วิย อิทานิ นฏโมหฺีติ จินฺตนวเสน 
โลหิตปกฺขนฺทิกโรค  ปตฺวา  เยน เกนจิ ต อุปาเยน ปกฺโกสาเปตฺวา (๔) มม สนฺตกสฺส 
อสฺสามิก  กริสฺสามีติ  มงฺคลสฺส  นฏิ ิตกาลโต ปฏาย กสฺมา มยฺห ปุตฺโต พหิ 
โหติ  สีฆ  อาคจฺฉตูติ สาสน เปเสสิ ฯ สาสน สุตฺวา (๕) กุมาเร คนฺตุ  อารทฺเธ (๕) 
เสฏ ิธีตา  จินฺเตสิ  อย  พาโล  ม (๖) นิสฺสาย (๗) อย สมฺปตฺติ ลทฺธาติ (๗) น 
ชานาติ  ยงฺกิ ฺจิ กตฺวา อิมสฺส คมนปฏิพาหนุปาย  กาตุ  วฏฏตีติ ฯ ตโต น อาห 
กุมาร  มา  อติเวเคน  คจฺฉาหิ (๘) (๙)  กลุคาม  คจฺฉนฺเตน  (๙) นาม อตฺตโน ปริวจฺฉ 
กตฺวา คนฺตุ  วฏฏตีติ ฯ 
#  ๑. สี. ม. ย.ุ ม  ฯ   ๒. ม. อาเนตุ  ฯ   ๓. ม ฺอคฺคิทฑฺโฒ  ฯ   ๔. ม. ปกฺโกสิตฺวา  ฯ 
# ๕. ส.ี กุมาโร คนฺตุ อารทฺโธ  ฯ   ๖. สี. ต  ฯ   ๗. ม. อิม สมฺปตฺตึ อลตฺถนฺติ  ฯ 
# ๘. สี. อติเวคายิ  ฯ ม. อติเวเคน คจฺฉาหิ  ฯ   ๙. สี. ม. คจฺฉาหิ กุลคาม คจฺฉนฺเตน  ฯ  
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        โกสมฺพิกเสฏ ีป  ตสฺส  จิรายนภาว  ตฺวา  ปุน  สาสน  ปหิณิ  กสฺมา 
เม  ปุตฺโต  จิรายติ  อห  โลหิตปกฺขนฺทิกโรค  ปตฺโต  ชีวนฺตเมว  ม อาคนฺตฺวา 
ทฏ ุ  วฏฏตีติ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  เสฏ ิธีตา  ตสฺส  อาโรเจสิ  น  เอโส ตว ปตา 
ตฺว  ปน  ปตาติ  ส ฺ  กโรสิ ฯ  เอส ตว มารณตฺถาย กมฺมนฺติกสฺส ปณฺณ ปหิณิ 
อห  ต ปณฺณ อปเนตฺวา อ ฺ สาสน ลิขิตฺวา ตว เอต สมฺปตฺตึ อุปฺปาทยึ ฯ เอส ต 
อปุตฺต  (๑)  กริสฺสามติ  ปกฺโกสติ  เอตสฺส  กาลกริิย  อาคเมหีติ ฯ อถสฺส  (๒) 
ธรมาเนน  อคนฺตฺวา  ตสฺส  ทุพฺพลภาว (๒) สุตฺวา โกสมฺพินคร อคมาสิ ฯ เสฏ ิธีตาป 
ตสฺส  พหิเยว  (๓)  ส ฺ  อทาสิ  ตฺว  ปวิสนฺโต  สกลเคเห ตว อารกฺข เปนฺโตว 
ปวิสาติ ฯ  สยป  เสฏ ิปุตฺเตน  สทฺธิเมว  ปวิสิตฺวา  อุโภ  หตฺเถ อุกฺขิปตฺวา 
โรทนฺตี  วิย  หุตฺวา  อนฺธการกฏาเน  นิปนฺนกสฺส  เสฏ ิสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา 
สีเสเนว หทย ปหริ ฯ โส ทุพฺพลตาย เตเนว ปหาเรน กาลมกาสิ ฯ 
        กุมาโร ปตุ สรีรกิจฺจ กตฺวา ตุเมฺห มหาเสฏ ิสฺส ม สกปุตฺโตติ (๔) วทถาติ 
ปาทมูลิกาน  ล ฺจ  อทาสิ ฯ  ตโต  สตฺตเม ทิวเส ราชา เสฏ ิฏานารห เอก ลทฺธุ 
วฏฏตีติ  เสฏ ิสฺส 
# ๑. กตฺถจิ. ตว อปุตฺตตฺต  ฯ   ๒. ส.ี ม. ย.ุ ธรมานกสฺเสว กาลกตภาว  ฯ 
# ๓. ส.ี เสฏ ิธีตาปสฺส ปเคว  ฯ    ๔. กตฺถจิ. ปุตฺโตติ  ฯ  
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สปุตฺตนิปฺปุตฺตภาว  (๑) ชานาถาติ  เปเสสิ ฯ เสฏ ิปาทมูลิกา ร ฺโ  เสฏ ิสฺส  
สปุตฺตภาว กถยึสุ ฯ  ราชา  สาธูติ  สมปฺฏิจฺฉิตฺวา  ตสฺส เสฏ ิฏาน  อทาสิ ฯ  โส 
โฆสกเสฏ ี (๒) นาม  ชาโต ฯ  อถ น ภริยา อาห อยฺยปุตฺต ตฺวป  อวชาโต  มยป  
ทุคฺคตกุเล  นิพฺพตฺตา ฯ ปุพฺเพ  กตกุสลวเสน  ปน เอวรูป สมฺปตฺตึ ลภิมฺหา อธุนาป 
กุสล กริสฺสามาติ ฯ โส สาธุ ภทฺเทติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เทวสิก สหสฺส วิสฺสชฺเชตฺวา ทาน 
ปฏเปสิ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  ตาส  ทวิฺนฺนป  ชนาน  ขุชชฺุตฺตรา  (๓)  เทวโลกโต  จวิตฺวา 
โฆสกเสฏ ิสฺส  เคเห  ธาติยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  สา  ชาตกาเล  ขุชฺชา 
อโหสีติ  ขุชชฺุตฺตราเตฺววสฺสา  นาม  อกสุ ฯ  สามาวตีป  เทวโลกโต  จวิตฺวา 
ภทฺทวติยรฏเ [๔]  ภทฺทวติยเสฏ ิสฺส  เคเห  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ  สามาติ (๕) 
นาม  อกสุ ฯ  อปรภาเค  ตสฺมึ  นคเร  ฉาตกภย  (๖) อุปฺปชฺช ิ มนุสฺสา  ฉาตกภยภีตา 
เยน วา เตน วา คจฺฉนฺติ ฯ  ตทา  อย  ภทฺทวติยเสฏ ี  ภริยาย  สทธฺึ  มนฺเตติ  ภทฺเท 
อิมสฺส (๗) ฉาตกภยสฺส  อนฺโต  น  ป ฺายติ  โกสมฺพินคเร 
อมฺหาก  สหายกสฺส  โฆสกเสฏ ิสฺส  สนฺติก  คจฺฉาม  น  โส อเมฺห 
# ๑. ส.ี สกปตฺุตภาว  ฯ   ๒. สี. โฆสิตเสฏ ี  ฯ   ๓. ม. ขุชฺชุตตราเตฺววสฺสา  ฯ 
# ๔. สี. ม. ย.ุ เอตถนตเร  ภทฺทิยนคเรติ ทิสฺสติ  ฯ   ๕. ม. สามาติสฺสา  ฯ 
# ๖. ธมฺมปทฏกถาย ปน อหิวาตกโรโคติ ทิสฺสติ  ฯ   ๗. ม. อิมสฺมึ  ฯ  
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ทิสฺวา สมฺปมชฺชิสฺสตีติ ฯ ตสฺส กิร โส เสฏ ี อทิฏสหายโก อโหสิ  ตสฺมา 
เอวมาห ฯ  โส  เสสธน  นิวตฺตาเปตฺวา  ภริย ฺจ  ธตีร ฺจ คณฺหิตฺวา 
โกสมฺพินครสฺส  มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ  เต  ตโยป  อนฺตรามคฺเค  มหาทุกฺข  อนุภวนฺตา 
อนุปุพฺเพน โกสมฺพึ ปตฺวา เอกาย สาลาย นิวาส อกสุ ฯ 
        โฆสกเสฏ ีป  โข  อตฺตโน  ฆรทฺวาเร  กปณทฺธิกวนิพฺพกยาจกาน  มหาทาน 
ทาเปสิ ฯ  อถาย  ภทฺทวติยเสฏ ี  จินฺเตสิ  น  สกฺกา  อเมฺหหิ  อิมินาว กปณเวเสน 
สหายกสฺส  อตฺตาน  ทสฺเสตุ   สรีเร  ปากติเก  ชาเต  สุนิวฏปารุตา  เสฏ ึ 
ปสฺสิสฺสามาติ ฯ  เต  อุโภป  ธีตร  โฆสกเสฏ ิสฺส  ทานคฺค  ปหิณึสุ ฯ สา อตฺตโน 
ภตฺต  อาหรณตฺถาย  ภาชน  คเหตฺวา  ทานคฺค คนฺตฺวา เอกสฺมึ โอกาเส ลชชฺมานรูปา 
อฏาสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  ทานกมฺมิโก  จินฺเตสิ  เสสชนา (๑) สมฺมุขฏาเน  เกวฏฏา 
มจฺฉ  วิโลปนฺตา  (๒)  วิย  มหาสทฺท  กตฺวา  คณฺหิตฺวา  คจฺฉนฺติ อย ปน ทาริกา 
กุลธีตา ภวิสฺสติ อุปธิสมฺปทาปสฺสา อตฺถีติ ฯ 
        ตโต  น  อาห  ตฺว  อมฺม  กสฺมา  เสสชโน  วิย  คณฺหิตฺวา  น  คจฺฉสีติ ฯ 
ตาต  เอวรูป  สมฺพาธฏาน  กินฺติ  กตฺวา  ปวิสิสฺสามีติ ฯ  (๓)  อมฺม กติ ปน ชนา 
ตุเมฺหติ ฯ  ตโย  ชนา 
# ๑. กตฺถจิ. อิเม ชนา  ฯ   ๒. ม. มจฺฉวิโลเป  ฯ   ๓. ม. ปวิสามีติ  ฯ   
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ตาตาติ ฯ  โส  ตโย  ภตฺตปณฺเฑ  อทาสิ ฯ  สา  ต  ภตฺต มาตาปตูน  อทาสิ  ปตา  ทีฆรตฺต 
ฉาตกชฺฌตฺโต (๑) อติเรก ภุ ฺชิตฺวา กาลมกาสิ ฯ สา  ปุนทิวเส  คนฺตฺวา  เทฺวเยว 
ภตฺตปณฺเฑ คณฺหิ ฯ  ตทิวส เสฏ ิภริยา ภตฺเตน จ  กิลนฺตตาย  เสฏ ิโน  จ  มรณโสเกน 
รตฺติภาคสมนนฺตเร  กาลมกาสิ ฯ  ปุนทิวเส เสฏ ิธีตา  เอกเมว  ภตฺตปณฺฑ  คณฺหิ ฯ 
ทานกมฺมิโก  ตสฺสา  กิริย  อุปธาเรตฺวา อมฺม  ตยา  ปมทิวเส  ตโย  ปณฺฑา  คหิตา 
ปุนทิวเส  เทฺว  อชชฺ  เอกเมว คณฺหสิ ฯ  ก ึ น ุ โข  การณนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  สา  ต  การณ 
กเถสิ ฯ  กตรคามวาสิโน ปน  อมฺม  ตุเมฺหติ ฯ  สา  ตป  การณ  นิปฺปเทสโต  กเถสิ ฯ 
อมฺม  เอว  สนฺเต ตฺว  อมฺหาก  เสฏ ิธีตา  (๑)  นาม  อโหส ิ มยหฺ ฺจ  อ ฺา  ทาริกา 
นตฺถิ ตฺว อิโต ปฏาย มม ธีตา อมฺมาติ ต ธีตร กตฺวา คณฺหิ ฯ 
        สา  อุฏาย  สมุฏาย  ทานคฺเค  มหาสทฺท  สุตฺวา  กสฺมา  อย  ตาต 
อุจฺจาสทฺทมหาสทฺโทติ  อาห ฯ  อมฺม  มหาชนสฺส  อนฺตเร  นาม  อปฺปสทฺท  กาตต 
น  สกฺกาติ ฯ  อหเมตฺถ  อุปาย  ชานามิ  ตาตาติ ฯ  ก ึ กาตุ  วฏฏติ อมฺมาติ ฯ สมนฺตา 
วตึ  กตฺวา  เทฺว  ทฺวารานิ  โยเชตฺวา อนฺโต ภาชนานิ ปาเปตฺวา เอเกน ทฺวาเรน 
ปวิสิตฺวา  ภตฺต  คณฺหิตฺวา  เอเกน 
# ๑. ม. ฉาตกตฺตา  ฯ  
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ทฺวาเรน  นิกขฺมน  กโรถ ตาตาติ ฯ โส  สาธุ  อมฺมาติ  ปุนทิวส โต  ปฏาย 
ตถา  กาเรสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  ทานคฺค  วูปสมน (๑) วิย สนฺนิสนิฺนสทฺท อโหสิ ฯ 
        ตโต  โฆสกเสฏ ี  ปุพฺเพ  ทานคฺคสฺมึ  อุจฺจาสทฺท  มหาสทฺท  สุตฺวา  ตทา 
ต  อสุณนฺโต  ทานกมฺมิก  ปกฺโกสาเปตฺวา ปุจฺฉิ ตฺว อชฺช ทาเปสีติ ฯ  ทินฺน 
อยฺยาติ ฯ  อถ  กสฺมา  ปพฺุเพ  วิย  ทานคฺเค  สทฺโท  น  สุยฺยตีติ ฯ  อมฺม  อยฺย 
เอกา  เม  ธีตา  อตฺถิ  อห  ตาย  กถิตอุปาเย  ตฺวา ทานคฺค นิสฺสทฺทมกาสินฺติ ฯ 
ตว  ธีตา  นาม  นตฺถ ิ กโุต  เต  ธีตา  ลทฺธาติ ฯ  โส ว ฺเจตุ  อสกฺกุเณยฺยภาเวน 
เสฏ ิสฺส  สพฺพ  ธีตุ  อาคมนวิธาน  กเถสิ ฯ  กสมฺา  ปน  โภ ตฺว เอวรูป ภาริย 
กมฺม  อกาสิ  ตฺว  เอตฺตก  อทฺธาน มม ธีตร อตฺตโน สนฺติเก วสมาน นาโรเจสิ 
เวเคน  ต  อมฺหาก  เคเห  อาณาเปหีติ ฯ  โส  ตสฺส วจน สุตฺวา อกามโต (๒) 
อาณาเปสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  เสฏ ี  ต  ธีตุฏาเน เปตฺวา ธีตุ สกฺการ  กโรมีติ 
อตฺตโน   สมานชาติเกหิ  กุเลหิ  ธีตุ  สมานชาติวสฺสานิ  (๓)  ป ฺจ  กุมาริกสตานิ  
ตสฺสา   ปริวารมกาสิ ฯ 
        อเถกทวิส  อุเทโน  ราชา  นคร (๔) อนุส ฺจรนฺโต ต 
# ๑. ส.ี ปกฺกธูปน  ฯ  ม. ปทุมสฺสร  ฯ  กตฺถจิ. ธูปสร  ฯ   ๒. ม. ย.ุ อกามโก  ฯ 
# ๓. ส.ี ม. ยุ. สมานวยาน  ฯ   ๔. ม. นคเร  ฯ  
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        สามาวตึ  ตาหิ กุมารีหิ   ปริวารติ  กีฬมาน ทิสฺวา กสฺสาย ทาริกาติ ปุจฺฉิตฺวา 
โฆสกเสฏ ิสฺส ธีตาติ   สุตฺวา  อสฺสามิกภาว  ปุจฺฉิ ฯ  ตโต อสฺสามิกภาเว กถิเต 
คจฺฉถ เสฏ ิโน กเถุ   ตุมฺหาก ธีตร  ราชา  อิจฺฉตีติ ฯ  ต  สุตฺวา  เสฏ ี  อมฺหาก อ ฺา 
ทาริกา  นตฺถ ิ เอกธีติก สปฺปติวาเสน  (๑)  ทาตุ   น  สกโฺกมาติ ฯ  ราชา  ต  กถ สุตฺวา 
เสฏ ิ ฺจ  ภริย ฺจ   พหิ  กตฺวา  สกลเคห  ล ฺฉาเปสิ ฯ  สามาวตี  พหิ กฬีิตฺวา 
อาคจฺฉนฺตี มาตาปตโร  พหิ  นิสินฺนเก ทิสฺวา อมฺม  ตาต (๒)  กสฺมา อิธ นิสีทถาติ  
อาห ฯ  เต  ต  การณ  กถยสึุ ฯ  อมฺม ตาต (๒)  กสฺมา  ตุเมฺห  อิม  ปฏิวจน  ราชาน 
น  วเทถ  (๓)  มม  ธีตา  สปฺปติวาเสน (๑) วสนฺตี เอกิกา วสิตุ  น สกฺขิสฺสติ สจสฺสา 
ปริวารา  ป ฺจสตา  กุมาริโย  วสาเปถ  เอว  วสตีติ ฯ  อิทานิป เอว กถาเปถ 
ตาตาติ ฯ  สาธุ  อมฺม  มย  ตว  จิตฺต  น ชานิมฺหาติ อาห ฯ (๔) เต (๕)ตถา กถยสึุ ฯ 
ราชา  อุตฺตรติร  ปสีทิตฺวา  สหสฺสป  โหตุ  สพฺพา  อาเนถาติ  อาห ฯ  อถ  น 
ภทฺทเกน  นกฺขตฺตมุหุตฺตเกน  ป ฺจมาตุคามสตปริวาร  ราชคห  นยึสุ ฯ  ราชา  ตา 
ป ฺจสตาป ตสฺสาเยว ปริวาร กตฺวา อภิเสก กตฺวา  เอกสฺมึ ปาสาเท วสาเปสิ ฯ 
# ๑. ส.ี สปติวาเส  ฯ  ม. สปตฺติวาเส   ฯ    ๒. ม. อมฺมตาตา  ฯ  ๓. ส.ี น ชานตฺถ  ฯ  
ม. น ชานาถ  ฯ   ๔. ส.ี ม. วตฺวา  ฯ   ๕. ส.ี เตติ ปท นตฺถิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๗๙ 
 
        เตน  จ  สมเยน โกสมฺพิย  โฆสกเสฏ ี  กกฺุกุฏเสฏ ี  ปาวาริกเสฏ ีติ 
เสฏ ิโนว   ตโย ชนา อ ฺม ฺ สหายกา โหนฺติ ฯ เต ตโยป ชนา ป ฺจสเต ตาปเส 
ปฏิชคฺคนฺติ ฯ  ตาปสาป  จตฺตาโร  มาเส  เตส  สนฺติเก วสิตฺวา อฏ มาเส หิมวนฺเต 
วสนฺติ ฯ  อเถกทิวส  เต  ตาปสา  หิมวนฺตโต อาคจฺฉนฺตา มหากนฺตาเร ปปาสิตา (๑) 
กิลนฺตา  เอก  มหนฺต  วฏฏรุกฺข  คนฺตฺวา  (๒)  ตตฺถ  อธิวฏาย เทวตาย สนฺติกา 
สงฺคห  ปจฺจาสึสนฺตา  นิสีทึสุ ฯ เทวตา สพฺพาลงฺการวิภูสิต หตฺถ ปสาเรตฺวา เตส 
ปานียปานกาทีนิ ทตฺวา กิลมถ ปฏิวโนเทสิ ฯ เต ตาย อานุภาเวน วิมฺหิตา ปุจฺฉึสุ กึ 
นุ  โข เทวเต กมฺม  กตฺวา ตยา อย สมฺปตฺติ ลทฺธาติ ฯ เทวตา อาห โลเก พุทฺโธ 
นาม  ภควา  อุปฺปนฺโน  โส  เอตรหิ  สาวตฺถิย  วิหรติ ฯ  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  ต 
อุปฏหติ ฯ โส อุโปสถทิวเส  อตฺตโน ภตฺตเวตฺตนเมว ทตฺวา อุโปสถ การาเปติ ฯ 
 อถาห  เอกทิวส  มชฌฺนติฺเก (๓) ปาตราสตฺถาย  อุปคโต ฯ  (๔)  กิ ฺจิ  ภติกมฺม 
กโรนฺต  อทิสฺวา  (๔)  อชฺช  มนุสฺสา  กสฺมา กมฺม น กโรนฺตีติ ปุจฺฉึ ฯ ตสฺส เม 
ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  อถาห  เอตทโวจ  อิทานิ อุปฑฺฒทิวโส คโต สกฺกา นุ โข 
อุปฑฺฒอุโปสถ  (๕)  กาตุนฺติ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ ตสิตา  ฯ   ๒. สี. ม. ย.ุ วฏรกฺุข ปตฺวา  ฯ   ๓. ม. มชฺฌนฺหิเก  ฯ 
# ๔. สี. ก ฺจิ ภตก กมฺม อกโรนฺต ทิสฺวา  ฯ ม. ก ฺจิ กมฺม กโรนฺต อทิสฺวา  ฯ  
# ๕. กตฺถจิ. อุโปสถ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๘๐ 
 
ตโต  เสฏ ิสฺส  ปฏิเวเทตฺวา  (๑) สกฺกา  กาตุนฺติ อาหสุ ฯ (๑) สวฺาห  อุปฑฺฒทิวส  
อุโปสถ สมาทิยิตฺวา  ตทเหว กาล กตฺวา อิม สมฺปตฺตึ ปฏิลภินฺติ ฯ 
        อถ  เต  ตาปสา  พุทฺโธ  กิร  อุปปฺนฺโนติ  ส ฺชาตปติปาโมชฺชา  ตโต 
สาวตฺถึ  คนฺตุกามา  หุตฺวาป  พหุปการา  โน  อุปฏากเสฏ ิโน เตสป อิมมตฺถ 
อาโรเจสฺสามาติ  โกสมพึฺ  คนฺตฺวา  เสฏ ีหิ  กตสกฺการพหุมานา  ตทเหว  มย 
คจฺฉามาติ  อาหสุ ฯ  ก ึ ภนฺเต  ตุริตตฺถ  นน ุ ตุเมฺห  ปุพฺเพ  จตฺตาโร  ป ฺจ 
มาเส  วสิตฺวา  คจฺฉถาติ  วุตฺตา  ตมฺปวุตฺตึ  (๒) อาโรเจสุ ฯ เตนหิ ภนฺเต สพฺเพ (๓) 
คจฺฉามาติ  จ  วุตฺเต  คจฺฉาม  มย  ตุเมฺห สณิก อาคจฺฉถาติ สาวตฺถึ คนฺตฺวา 
ภควโต สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ 
        เตป  เสฏ ิโน  ปจฺฉา  ป ฺจสตสกฏปริวารา (๔) สาวตฺถึ คนฺตฺวา เชตวนโต 
อวิทูรฏาเน  ขนฺธาวาร  พนฺธิตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน 
วนฺทิตฺวา   เอกมนฺต  นิสีทสึุ ฯ  สตฺถา  เตส  จริยวเสน ธมฺม เทเสสิ ฯ เทสนาปริโยสาเน 
ตโยป  โสตาปตฺติผเล ปติฏาย  สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  ปุนทิวเส  พุทฺธปฺปมขุสฺส 
ภิกฺขุสฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  เตเนว  นิยาเมน 
# ๑. ส.ี สกฺกา กโรตูติ อาหสุ  ฯ  ม. สกฺกา  กาตุนฺติ อาห  ฯ   ๒. ม. ต ปวตฺตึ  ฯ 
# ๓. ม. สเหว  ฯ    ๔. ม. ป ฺจสตป ฺจสตสกฏปริวารา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๑ 
 
อชฺชตนาย  นิมนฺเตตฺวา อฑฺฒมาส ขนฺธาวารภตฺต  นาม  ทตฺวา  สตฺถาร  อตฺตโน 
นคร อาคมนตฺถาย ยาจึสุ ฯ  สตฺถา สุ ฺาคาเร  (๑) ตถาคตาน  อภิรตภาว (๑) กเถสิ ฯ   
เต อ ฺาต ภนฺเตติ วตฺวา ตุเมฺห อเมฺหหิ ปหิตสาสเนน อาคจฺเฉยฺยาถาติ วตฺวา สตฺถาร 
วนฺทิตฺวา ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ กตฺวา  อตฺตโน  นครเมว  คนฺตฺวา  ตโยป  ชนา  สเก 
สเก อุยฺยาเน วิหาเร การาเปสุ ฯ  โฆสกเสฏ ินา  การิโต  โฆสิตาราโม  นาม  ชาโต 
กุกฺกุฏเสฏ ินา การิโต  กกฺุกุฏาราโม  นาม  ชาโต  ปวาริกเสฏ ินา  การิต  ปาวาริกมฺพวน  
นาม ชาต ฯ  เต  วิหาเร  การาเปตฺวา  สตฺถุ  ทูต  ปหณึิสุ  สตฺถา  อมฺหาก  สงฺคห 
กาตุ   อิม  นคร  อาคจฺฉตูติ ฯ สตฺถา โกสมฺพึ คมิสฺสามีติ มหาภิกฺขุสฆปริวาโร 
จาริก  นิกฺขนฺโต  (๒)  อนฺตรามคฺเค  มาคณฺฑิยพฺราหฺมณสฺส อรหตฺตูปนิสฺสย ทิสฺวา 
คมน วิจฺฉินฺทิตฺวา กุรุรฏเ กมฺมาสธมฺม นาม นิคม อคมาสิ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  มาคณฺฑิโย  สพฺพรตฺตึ  พหิคาเม  อคฺคึ ชุหิตฺวา ปาโตว อนฺโตคาม 
ปวิสติ ฯ สตฺถาป ปุนทิวเส อนฺโตคาม ปณฺฑาย ปวิสนฺโต ปฏิปเถ มาคณฺฑิยพฺราหฺมณสฺส 
อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ  โส  ทสพล  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อห  เอตฺตก 
# ๑. ม. สุ ฺาคาเร ตถาคตา อภิรมนฺตีติ  ฯ   ๒. ม. นิกฺขมนฺโต  ฯ 
# ๓. ส.ี มาคนฺทิย...  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๘๒ 
 
กาล  มม  ธีตุ  รูปสมฺปตฺติยา  สทิส  ทารก ปริเยสนฺโต  จรามิ  รปูสมฺปตฺติยา จ 
สติป เอวรูป คหิตปพฺพชฺชเมว  ปตฺเถมิ  (๑)  อย  โข ปน ปพฺพชิโต อภิรโูป ทสฺสนีโย 
มม ธีตุเยว อนุจฺฉวิโกติ  เวเคน เคห อคมาสิ ฯ ตสฺส กิร พฺราหฺมณสฺส ปุพฺเพ เอโก 
ปพฺพชิตวโส อตฺถิ  เตนสฺส ปพฺพชิตเมว ทิสฺวา จิตฺต นมติ ฯ โส พฺราหฺมณึ อามนฺเตสิ 
ภทฺเท (๒) (๓) เอวรูป  ปพฺพชฺช  ปฏเสึ  มยา  โข ปน (๓) เอวรูโป ปพฺพชโิต นาม น 
ทิฏปุพฺโพ สุวณฺณวณฺโณ  (๔)  พฺรหฺมวณฺโณ   มม   ธีตุเยว   อนุจฺฉวิโก   สีฆ 
เม  ธีตร  อลงฺกโรหีติ ฯ  พฺราหฺมณิยา  ธีตร  อลงฺกโรนฺติยาว  สตฺถา  อตฺตโน 
ทิฏฏาเน (๕) ปทเจติยานิ ทสฺเสตฺวา อนฺโตนคร ปาวิสิ ฯ 
        อถ  พฺราหฺมโณ  พฺราหฺมณิยา  สทฺธึ  ธีตร  คเหตฺวา  ต  าน  อาคจฺฉนฺโต 
คาม  ปวิฏกาเล  อาคตตฺตา อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต ทสพล อทิสฺวา พฺราหฺมณึ 
ปริภาสติ  ตว  การณภททฺก  (๖) นาม  นตฺถ ิ ตย ิ ปป ฺจ  กโรนฺติยาว  โส  ปพฺพชิโต 
นิกฺขมิตฺวา  คโตติ ฯ  พฺราหฺมณ  คโต  ตาว  โหตุ  กตรทิสาภาเคน  คโตติ ฯ อิมินา 
ทิสาภาเคนาติ  สตฺถุ  คตฏาน  โอโลเกนฺโตว  ปทเจติยานิ  ทิสฺวา  ภทฺเท  อิมานิ 
# ๑. ม. ปตฺเถสึ  ฯ   ๒. ม. ภทฺเท มยา  ฯ   ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ กตฺถจิ. เอวรูป 
ปพฺพชฺช  ปตฺเถมิ อห โข ปน  ฯ   ๔. สี. พฺรหฺมวณฺณี  ฯ   ๕. ม. ยุ.  ิตฏาเน  ฯ 
# ๖. ส.ี ม. การณ ภทฺทก  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา ๕๘๓ 
 
ตสฺส  ปุริสสสฺ  ปทานิ  อิโต  คโต  ภวิสฺสตีติ  อาห ฯ  อถ  พฺราหฺมณี  สตฺถ ุ
ปทเจติย  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  พาโล  วตาย  พฺราหฺมโณ  อตฺตโน  ภทฺทมตฺตสฺสาป (๑) 
อตฺถ  น  ชานาตีติ  เตน  สทฺธึ  ปริหาส  กโรนฺตี  อาห (๒)  ยาว  าเน  วสิ  (๒) 
พฺราหฺมณ  เอวรูปสฺส  นาม  ปุริสสฺส  ธีตร ทสฺสามีติ วทสิ (๓) ราเคน หิ รตฺตสฺส 
โทเสน  ทฏุสฺส  โมเหน  มฬฺูหสฺส  ปุริสสฺส  ปทนฺนาม  เอวรูป  น  โหติ ฯ  โลเก 
ปน วิวฏจฺฉทสพฺพ ฺ ุพุทฺธสฺส (๔) เอต ปท ปสฺส พฺราหฺมณ 
                รตฺตสฺส หิ อุกฺกฏุิก ปท ภเว 
                ทฏุสฺส โหติ อวกฑฺฒิต ปท 
                มฬฺูหสฺส โหติ สหสานุปฬิต 
                วิวฏจฺฉทสฺส อิทมีทิส ปทนติฺ ฯ 
        โส  พฺราหฺมณิยา  เอตฺตก  กเถนฺติยา วจน อสุตฺวา ตฺว นาม จณฺฑมุขราติ (๕) 
อาห ฯ  เตส  ทฺวินฺนป  อ ฺม ฺ วิวาท (๖) กโรนฺตานเยว สตฺถา ปณฺฑาย จริตฺวา 
สทฺธึ  ภิกฺขุสเฆน  กตภตฺตกิจฺโจ พฺราหฺมณสฺส ทสฺสนุปจาเรเนว นิกฺขมิ ฯ พฺราหฺมโณ 
สตฺถาร  ทรูโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา 
# ๑. ส.ี ม. คนฺถมตฺตสฺสาป  ฯ   ๒. ม. ยาว พาโล จาสิ  ฯ   ๓. ส.ี จรสิ  ฯ 
# ๔. สี. วิวตฺตจฺฉทฺทสฺส  ฯ  ม. วิวฏจฺฉทสฺส  ฯ   ๕. สี. มุขราติ  ฯ  ม. 
จนฺฑา  มุขราติ  ฯ   ๖. ส.ี วาทปฏิวาท  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๘๔ 
 
พฺราหฺมณึ  อปสาเทตฺวา  อย  โส ปุรโิสติ หฏปหฏโ  ทสพลสฺส  ปุรโต  ตฺวา  
โภ  ปพฺพชิต  อห  ปาโตว  ปฏาย  ต  ปริเยสนฺโต  จรามิ  อิมสฺมึ  ชมฺพูทีเป  มม  ธีตุยา 
สมานรูปา อิตฺถี นาม นตฺถิ ปุรโิสป  ตยา  สทฺธึ  สมานรูโป  นาม  นตฺถ ิ มม  ธีตร  ตุยฺห 
โปสนตฺถาย ทมฺมิ  คณฺหาหิ  นนฺติ  อาห ฯ  อถ  น  สตฺถา  อห  พฺราหฺมณ กามสคฺควาสิโย (๑) 
อุตฺตมรูปธรา  นานาวณฺณ  กถ  กเถนฺติโย  มม  ปโลภนตฺถเมว (๒) อาคนฺตฺวา สนฺติเก 
 ิตา  เทวธีตาป  น  อิจฺฉึ  กิมงฺค  ปน  อิม  คณฺหิสฺสามีติ  วตฺวา  อิม 
คาถมาห  
                ทสิฺวาน ตณฺห อรติ ฺจ ราค (๓) 
                นาโหสิ ฉนฺโท อป เมถุนสฺมึ 
                กิเมวิท มุตฺตกรีสปุณฺณ 
                ปาทาป น สมฺผุสิตุ  น อิจฺเฉติ ฯ (๔) 
        มาคณฺฑิยา  จินฺเตสิ  อนตฺถิเกน  นาม  อลนฺติ  วุตฺตเยว  วฏฏติ ฯ  อย ปน 
มม  สรรี  มตฺุตกรีสปุณฺณ  นาม  กตฺวา  ปาทาป น สมฺผุสิตุ  น อิจฺเฉติ อโวจ 
เอก  อิสฺสริยฏาน  ลภนฺตี สตฺถุเมว (๕) ปสฺสิสฺสามีติ อาฆาต พนฺธิ ฯ สตฺถา ต 
# ๑. ม. กามคฺควาสินิโย  ฯ  กตฺถจิ. กามสฺสคฺควาสิโน  ฯ   ๒. กตฺถจิ. โปสนตฺถเมว  ฯ 
# ๓. ม. อรตึ รค ฺจ  ฯ   ๔. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๖/๔๙๗  ฯ   ๕. ส.ี อนตฺเมวสฺส  ฯ 
ม.  ยุ. อนฺตรเมวสฺส  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๕ 
 
อมนสิกตฺวา  จริยวเสน  พฺราหฺมณสฺส  ธมฺมเทสน  อารภิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  อุโภป 
ชายปติกา  อนาคามิผเล ปติฏาย อิทานิ อมฺหาก ฆราวาเสน อตฺโถ นตฺถีติ ธีตร 
มาคณฺฑิย   จูฬปตร  สมฺปฏิจฺฉาเปตฺวา  อุโภป ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ 
อถ  ราชา  อุเทโน  จูฬมาคณฺฑิเยน  สทฺธึ  โวหาร  กตฺวา  มาคณฺฑิยทาริก 
ราชานุภาเวน  เคห  อาเนตฺวา  อภิเสก  กตฺวา  ตสฺสา  ป ฺจมาตุคามสตปริวาราย 
วาสนตฺถ (๑) วิสุ  ปาสาท อทาสิ ฯ 
        สตฺถาป  โข  อนุปุพฺเพน  จาริก  จรนฺโต  โกสมฺพินคร สมฺปาปุณิ ฯ เสฏ ิโน 
สตฺถุ  อาคมน  สุตฺวา  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต 
นิสินฺนา  ภควนฺต  เอตทโวจุ   อิเม  ภนเฺต  ตโย  วิหารา  ตุเมฺห  อุทฺทิสฺส กตา 
ปฏิคฺคณฺหถ  ภนฺเต  วิหาเร  จาตุทฺทิสสฺส  สฆสฺส  สงฺคหตฺถายาติ ฯ  ปฏิคฺคเหสิ 
ภควา  วิหาเร ฯ  เตป  เสฏ ิโน  สตฺถาร  สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  อภิวาเทตฺวา 
ฆร อคมสุ ฯ 
        มาคณฺฑิยาป  โข  สตฺถุ  อาคตภาว  สุตฺวา ฉินฺนภินฺนเก ธุตฺเต ปกฺโกสาเปตฺวา 
เตส  ล ฺจ  (๒) ทตฺวา  ตุเมฺห  สมณ  โคตม  อิมินา  อิมินา จ นิยาเมน อกฺโกสถาติ 
วตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ  เต  สตฺถุ อนฺโตคาม ปวิสนเวลาย สปริวาร สตฺถาร นานาวิเธหิ 
# ๑. ส.ี ย.ุ วสนตฺถาย  ฯ   ม. วสฏาน  ฯ   ๒. ม. ล ฺช  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๘๖ 
 
อกฺโกเสหิ  อกฺโกสึสุ ฯ  อายสฺมา  อานนฺโท  สตฺถาร  อาห  ภนฺเต  เอวรูเป 
อกฺโกสนฏาเน  น  วสิสสฺาม  อ ฺ  นคร  คจฺฉามาติ ฯ  สตฺถา อานนฺท ตถาคตา 
นาม  อฏหิ  โลกธมฺเมหิ  น  กมฺปนฺติ  อยป  สทโฺท  สตฺตาห  นาติกฺกมิสฺสติ 
อกฺโกสกานเยว  อุปร ิ ปติสฺสติ  ตฺว  มา  วิตกฺกยีติ ฯ    เต  หิ    ตโย 
นครเสฏ ิโน  มหาสกฺกาเรน  ภควนฺต ปเวเสตฺวา มหาทาน อทสุ ฯ เตส อปราปร ทาน 
ททนฺตานเยว มาโส อติกฺกมิ อถ เนส เอตทโหสิ  พุทธฺา นาม สพฺพโลก อนุกมฺปมานา 
อุปฺปชฺชนฺติ  อ ฺเสป  โอกาส  ทสฺสามาติ ฯ  เต โกสมฺพินครวาสิโนป ชนสฺส 
โอกาส อกสุ ฯ ตโต ปฏาย นาครา  วีถิสภาเคน คณสภาเคน มหาทาน เทนฺติ ฯ 
        อเถกทวิส  สตฺถา  ภิกฺขุสฆปริวุโต  มาลาการเชฏกสฺส  เคเห  นิสีทิ ฯ  ตสฺมึ 
ขเณ  สามาวติยา  อุปฏายิกา  ขุชฺชุตฺตรา  อฏ  กหาปเณ  อาทาย  มาลตฺถาย 
ต  เคห  อคมาสิ ฯ  มาลาการเชฏโก ต ทิสฺวา อมฺม อุตฺตเร อชฺช ตุยฺห ปุปฺผานิ  
ทาตุ  ขโณ นตฺถิ อห พุทฺธปฺปมุข ภิกฺขุสฆ  ปริวิสิสสฺามิ ฯ (๑)  ตฺวป ปริเวสนาย 
สหายิกา  โหหิ  เอว  อิโต  ปเรส  เวยฺยาวจฺจกรณโต มุจฺจิสฺสสีติ  (๒) อาห ฯ ตโต 
ขุชฺชุตฺตรา อตฺตนา ลทฺธ โภชน ภุ ฺชิตฺวา พุทฺธาน ภตฺตคฺเค เวยฺยาวจฺจ 
# ๑. ม. ปริวิสามิ  ฯ   ๒. ม. มุจฺจิสฺสตีติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๘๗ 
 
อกาสิ ฯ   สา  สตฺถารา  อุปนิสินฺนกถาวเสน กถิต  ธมฺม  สพฺพเมว  อุคฺคณฺหิ ฯ  อนุโมทน 
ปน สุตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ 
        สา  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  จตฺตาโรว  กหาปเณ  ทตฺวา  ปุปฺผานิ  คเหตฺวา คจฺฉติ 
ตสฺมึ  ปน  ทวิเส  ทิฏสจฺจภาเวน  ปรสนฺตเก  จิตฺต  อนุปฺปาเทตฺวา  สพฺเพว 
อฏ  กหาปเณ  ทตฺวา  ปจฺฉึ  ปูเรตฺวา  ปุปฺผานิ  อาทาย  สามาวติยา  สนฺติก 
อคมาสิ ฯ  อถ  น  สา  ปุจฺฉิ  อมฺม  อุตฺตเร  ตฺว  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  น  พหูน ิ
ปุปฺผานิ  อาหรสิ  อชฺช  ปน  พหุกานิ  กินโฺน  ราชา  อุตฺตริตร  ปสนฺโนติ ฯ 
สา  มุสาวาเทน    อภพฺพตาย  อตีเต  อตฺตนา  กต อนิคูหิตฺวา สพฺพ กเถสิ ฯ 
(๑) กสฺมา  อชฺช  พหูนิ  อาหรสีติ (๑) วุตฺตา จ (๒)  เอวมาห อห อชฺช ทสพลสฺส 
ธมฺม สุตฺวา  อมต  สจฺฉากาสึ  ตสฺมา  ตุเมฺห  น ว ฺเจมีติ ฯ ต สุตฺวา อมฺม อุตฺตเร 
ตยา  ลทฺธ  อมตธมฺม  อมหฺากป  เทหีติ  สพฺพาว  หตฺถ  ปสารยึสุ ฯ  อยฺเย เอว 
ทาตุ   น  สกกฺา  อห  ปน  สตฺถารา  กถิตนิยาเมน  ตุมฺหาก  ธมฺม เทสิสฺสามิ (๔) 
ตุเมฺห  อตฺตโน  โสตมฺห ิ(๓) ปติต (๓) ธมฺม ลภิสฺสถาติ ฯ เตนหิ อมฺม อุตฺตเร 
กเถหีติ ฯ เอว  กเถตุ   น  สกฺกา  มยฺห  อุจฺจ  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  ตุเมฺห 
นีจาสเนสุ นิสีทถาติ  อาห ฯ 
# ๑. ม. อถ กสฺมา  อชฺช พหูนิ ปุปฺผานิ อาหรสีติ  ฯ   ๒. ส.ี อาหรตฺิถาติ 
จ วุตฺตา  ฯ   ๓. ม. เหตุมฺหิ สติ ต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๘๘ 
 
ตา  ป ฺจสตาป  อิตฺถิโย  ขุชฺชุตฺตราย  อุจฺจาสน  ทตฺวา  สย  นีจาสน  คเหตฺวา 
นิสีทึสุ ฯ ขุชชฺุตฺตราป เสกฺขปฏิสมฺภิทาสุ ตฺวา ตาส ธมฺม เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  
สามาวตึ  เชฏ ิก  (๑) กตฺวา  สพฺพาว  โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ ฯ  ตโต  ปฏาย  
ขุชฺชุตฺตร  เวยฺยาวจฺจกรณโต  อปเนตฺวา  ตฺว  สตฺถ ุธมฺมกถ  สุตฺวา อาหริตฺวา อเมฺห 
สาเวหีติ อาหสุ ฯ ขุชชฺุตฺตราป ตโต ปฏาย ตถา อกาสิ ฯ   
        กสฺมา  ปเนสา  ทาสี  หุตฺวา  นิพฺพตฺตาติ  สา  กิร  กสฺสปทสพลสฺส  สาสเน 
เอกาย  สามเณริยา  อตฺตโน  เวยฺยาวจฺจ  กาเรสิ ฯ  เตน  กมฺเมน ป ฺจ ชาติสตานิ 
ปเรส  ทาสีเยว  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ ฯ  กสฺมา  ปน  ขุชฺชา  อโหสติี อนุปฺปนฺเน กิร 
พุทฺเธ  อย  พาราณสีร ฺโ เคเห วสนฺตี เอก ราชกุลุปก ปจฺเจกพุทฺธ ขุชฺชธาตุก 
ทิสฺวา  อตฺตนา  สหวาสีน  มาตุคามาน  ปุรโต ปรหิาส กโรนฺตี ขุชฺชากาเรน วิจริ ฯ 
ตสฺมา  ขุชฺชา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ กึ ปน กตฺวา สา ป ฺวนฺตี (๒) ชาตาติ อนุปฺปนฺเน 
พุทฺเธ  อย  พาราณสิร ฺโ เคเห นิพฺพตฺติตฺวา วสนฺตี อฏ ปจฺเจกพุทฺเธ ราชเคหโต 
อุณฺหปายาสสฺส  ปูริเต  ปตฺเต  คเหตฺวา  คจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  เอตฺถ  เปตฺวา คจฺฉถ 
ภนฺเตติ  อฏ  สุวณฺณกฏเก  โอมุ ฺจิตฺวา  อทาสิ ฯ  ตสฺส  กมฺมสฺส  
# ๑. ม. เชฏ ิก  ฯ    ๒. สี. ยุ. สปฺป ฺา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา ๕๘๙ 
 
นิสฺสนฺเทน   ป ฺวนฺตี หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ 
        อถโข  ตา  สามาวติยา  ปริวารา  ป ฺจสตา  อิตฺถิโย  ปฏิวิทฺธสจฺจาป  สมานา 
ร ฺโ  อสฺสทฺธภาเวน  กาเลน  กาล  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  พุทฺธทสฺสน  น 
ลภนฺติ ฯ  ตสฺมา  ทสพเล  อนฺตรวีถึ  ปฏิปนฺเน  วาตาปาเนสุ อปฺปโหนฺเตสุ  อตฺตโน 
อตฺตโน  คพฺเภสุ  ฉิทฺท  กตฺวา  เตหิ โอโลเกนฺติ ฯ  อเถกทิวส มาคณฺฑิยา อตฺตโน 
ปาสาทตลโต  นิกฺขมิตฺวา  จงฺกมมานา  ตาส  วสนฏาน  คนฺตฺวา  คพฺภฉิทฺท ทิสฺวา 
กิมิทนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตาหิ  ตสฺสา  สตฺถริ  พทฺธาฆาฏ (๑)  อชานนฺตีหิ สตฺถา 
อิม  นคร  อาคโต  มย  เอตฺถ  ตฺวา  สตฺถาร  ปสฺสาม เจว ปูเชม จาติ วุตฺเต (๒) 
อิทานิสฺส  กตฺตพฺพ  ชานิสฺสามิ  อิมาป  ตสฺส อุปฏายิกา อิมาสป กตฺตพฺพ 
ชานิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  คนฺตฺวา  (๓) ร ฺโ อาโรเจสิ (๓) มหาราช สามาวติมิสฺสกาน 
พหิทฺธา ปฏนา อตฺถิ กติปาหาวสาเนว (๔) เต ชวิีต มาเรสฺสนฺตีติ (๕) สามาวตี 
สปริวารา ตุเมฺหสุ  สิเนห  วา  เปม  วา  น  กโรติ  สมณ  ปน โคตม อนฺตรวีถิยา 
คจฺฉนฺต ทิสฺวา  วาตปาเนสุ  อปฺปโหนเฺตสุ  ตานิ  ขณฺเฑตฺวาป  โอกาส กตฺวา 
โอโลเกนฺตีติ อาห ฯ  ราชา  น  ตา  เอวรูป  กริสฺสนตีฺติ น สทฺทหิ ฯ ปุน วุตฺเตป น 
สทฺทหิเยว ฯ อถ 
# ๑. ม. พทฺธาฆาตต  ฯ   ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อิทานิสฺส  กตฺตพฺพ ชานิสฺสามีติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม.ร ฺา สทฺธ ึรโหคตกาเล  ฯ   ๔. ม. กติปาเหเนว  ฯ   ๕. ม. มาเรสฺสนฺติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๙๐ 
 
น  ติกฺขตฺตุ   วุตฺเตป  อสทฺทหนฺต  สเจ  น  สทฺทหสิ  ตาส วสนฏาน 
คนฺตฺวา  อุปธาเรหิ  มหาราชาติ  อาห ฯ  ราชา  คนตฺฺวา  คพฺเภสุ  ฉิทฺท  ทิสฺวา 
อิท  กินฺติ  ปจฺุฉิตฺวา ตสฺมึ อตฺเถ อาโรจิเต ตาส อกุชฺฌิตฺวา กิ ฺจิ อวตฺวา 
ฉิทฺทานิ  ปทหาเปสิ ฯ  ราชา  ตโต  ปฏาย  ตาส ปาสาเท ฉิทฺทกชาลวาตปานานิ 
(๑) ถกาเรสิ ฯ  
        สา  เตน  การเณน  ราชาน  โกเปตุ   อสกโฺกนตีฺ  เทว  เอตาส  ตุเมฺหสุ 
เปม  อตฺถิ  วา  นตฺถิ  วาติ ชานิสฺสาม อฏ กุกฺกุเฏ เปเสตฺวา ตุมฺหาก อตฺถาย 
ปจาเปถาติ  อาห ฯ  ราชา  ตสฺสา วจน สุตฺวา อิเม ปจิตฺวา เปเสตูติ สามาวติยา 
อฏ  กุกกฺุเฏ  ปหิณิ ฯ  โสตาปนฺนา  อริยสาวิกา  ชีวมาเน  กุกกฺุเฏ  กึ ปเจสฺสติ 
อลนฺติ  วตฺวา  ปุน  (๒)  หตฺเถนป  ผุสตุิ   น  อิจฺฉิ ฯ  มาคณฺฑิยา  โหตุ มหาราช 
เอเตเยว  กุกกฺุเฏ  สมณสฺส  โคตมสฺส  ปจนตฺถาย  เปเสหีติ ฯ  ราชา ตถา อกาสิ ฯ 
มาคณฺฑิยา  อนฺตรามคฺเคเยว  เต  กุกฺกเุฏ  มาราเปตฺวา  อิเม กุกฺกเุฏ ปจาเปตฺวา 
สมณสฺส  โคตมสฺส  เทตูติ  ปหิณิ ฯ  สา  ตถาส ฺ ีภาเวน  (๓)  ทสพล ฺจ  อุทฺทิสฺส 
ปหิตภาเวน  ปจิตฺวา  ทสพลสฺส  เปเสสิ ฯ  มาคณฺฑิยา  ปสฺส  มหาราชาติ  วตฺวา 
เอตฺตเกนป ราชาน โกเปตุ  นาสกฺขิ ฯ 
# ๑. ม. อุทฺธจฺฉิทฺทกชาลวาตปานานิ  ฯ   ๒. ม. ย.ุ ปน   ๓. ม. ย.ุ เตส มตภาเวน  ฯ  
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        อย  ปน  อุเทโน  ตาสุ  เอเกกิสฺสา  วสนฏาเน  สตฺต  สตฺต  ทิวสานิ  วสิ ฯ 
อถาย  มาคณฺฑิยา  เอก  กณฺหสปฺปโปตก  เวณุปพฺเพ  (๑)  ปกฺขิปาเปตฺวา  อตฺตโน 
วสนฏาเน  เปสิ ฯ  ร ฺโป  ยตฺถ  กตฺถจิ  คจฺฉนฺตสฺส (๒) หตฺถิกนฺตวีณ อาทาเยว 
คมน  อาจิณฺณ (๒)  ฯ มาคณฺฑิยา ร ฺโ  อตฺตโน  สนฺติก  อาคมนกาเล  ต  สปฺปโปตก 
อนฺโตวีณาย  ปกฺขิปตฺวา  ฉิทฺท  ปทหาเปสิ ฯ  อถ  น สามาวติยา สนฺติก คมนกาเล 
มหาราช  สามาวตี  นาม  สมณสฺส  โคตมสฺส  ปกฺขา  ตุเมฺห  น  คเณติ ยงฺกิ ฺจิ 
กตฺวา  ตุมฺหาก  โทสเมว  จินฺเตติ  อปฺปมตฺตา  โหถาติ  อาห ฯ ราชา สามาวติยา 
วสนฏานมฺปตฺโต  สตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  ปุน  สตฺตาเห  มาคณฺฑิยาย  นิเวสน 
อคมาสิ ฯ  สา  ตสฺมึ  อาคจฺฉนฺเตเยว  กจฺจิ  เต  มหาราช  สามาวตี  โอตาร  น 
คเวสตีติ  กเถนฺตี  วิย  ร ฺโ  หตฺถโต  วีณ  คเหตฺวา  จาเลตฺวา  กึ  นุ  โข 
มหาราช  เอตฺถ  อพฺภนฺตเร วิจรตีติ วตฺวา สปฺปสฺส นิกฺขมโนกาส กตฺวา อพฺภุมฺเม 
อนฺโต  สปฺโปติ  วีณ  ฉฑเฺฑตฺวา  ปลายิ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  ราชา  ปทิตฺตเวฬุวน  (๓) 
วิย  ปกฺขิตฺตโลณ  อุทฺธน  วิย จ โรเสน (๔) ตฏตฏายนฺโต เวเคน สปริวาร สามาวตึ 
ปกฺโกสถาติ อาห ฯ ราชปุริสา 
# ๑. ม. เวฬุปพฺเพ  ฯ  ๒. ม. หตฺถิกนฺตวีณ  อาทายเยว  คมน  อาจิณฺณ  ฯ 
# ๓. ส.ี ปทิตฺต  เวฬุวน  ฯ   ๔. ม. โทเสน  ฯ  
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คนฺตฺวา ปกฺโกสึสุ ฯ 
        สา  ร ฺโ  กุทฺธภาว  ตฺวา  เสสมาตุคามาน  ส ฺมทาสิ ฯ  ราชา  ตุเมฺห 
ฆาเตตุกาโม  ปกฺโกสติ  อชฺช  ทิวส  โอทิสฺสเกน  เมตฺตาผรเณน  ราชาน ผรถาติ 
อาห ฯ  ราชา  ตา  อิตฺถโิย  ปกฺโกสาเปตฺวา สพฺพาว ปฏิปาฏิยา เปตฺวา (๑) มหาธนน 
อาทาย  วิสปต กณฺฑ (๒) สนฺนยฺหิตฺวา ธนน ปูเรตฺวา (๓) อฏาสิ ฯ ตสฺมึ ขเณ สพฺพาว 
ตา  สามาวติปฺปมุขา  อิตฺถิโย โอธิโส เมตฺต ผรึสุ ฯ ราชา กณฺห เนว ขิปตุ  (๔) 
น  อปเนตุ   สกฺโกติ คตฺเตหิ เสทา มุจฺจึสุ (๕) สรีร เวธติ มุขโต เขโฬ สวติ  
คเหตพฺพคหณ  (๖)  น  ปสฺสติ ฯ  อถ  น  สามาวตี  กึ  มหาราช  กิลมสีติ อาห ฯ 
อาม  เทวิ  กลิมามิ  อวสสฺยา (๗)  เม  โหหีติ ฯ  สาธุ  มหาราช  กณฺฑ  มหาปวิมุข 
กโรหีติ ฯ  ราชา  ตถา  อกาสิ ฯ  สา  ร ฺโ  หตฺถโต  กณฺฑ  มจฺุจตูติ  อธิฏาสิ ฯ 
ตสฺมึ  ขเณ  กณฺฑ  มุจฺจิ ฯ  ราชา  ตขณเยว  อุทเก นิมุชฺชิตฺวา อาคมฺม อลฺลเกโส 
อลฺลวตฺโถ  สามาวติยา  ปาเทสุ  ปติตฺวา  ขม  เทวิ  มยฺห  เภทกานเมว วจเนน 
อนุปธาเรตฺวา  เอต  กตนฺติ  อาห ฯ  ขมามิ  เทวาติ ฯ  สาธุ เทวิ เอต ตยา มยฺห 
ขมิต  นาม  โหตีติ  อาห  ฯ  ราชา 
# ๑. ส.ี ปาเปตฺวา  ฯ  ๒. กตฺถจิ. สลฺล  ฯ  ๓. กตฺถจิ. ปูเรตฺวา กกตฺวา  ฯ  ๔. สี. เนว กณฺฑ 
ปกฺขิปตุ  ฯ  ๕. ม. มุจฺจนฺติ  ฯ  ๖. สี. คเหตพฺพคหณก  ฯ  ๗. ม. อวสฺสเยว  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 593 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๙๓ 
 
อิโต  ปฏาย  ตุมฺหาก  ยถารุจิยา  ทสพลสฺส  ทาน  เทถ  ปจฺฉาภตฺต  วิหาร  
คนฺตฺวา  ธมฺมกถ  สุณาถ  อชฺชโต  (๑) ปฏาย ปรหิาร  ทมฺมีติ ฯ  เตนหิ  เทว 
อชฺชโต  ปฏาย  เอก  ภิกฺขุ ยาจิตฺวา  อาเนถ  โย  โน  ธมฺม  วาเจสฺสตีติ ฯ  ราชา 
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ยาจนฺโต อานนฺทตฺเถร ยาจิ ฯ  ตโต  ปฏาย  ตา [๒] 
อิตฺถิโย  เถร  ปกฺโกสาเปตฺวา  สกฺการสมฺมาน กตฺวา กตภตฺตกิจฺจสฺส เถรสฺส 
สนฺติเก ธมฺม ปริยาปุณนฺติ ฯ 
        ตา  เอกทิวส  เถรสฺส  อนุโมทนาย  ปสนนฺา  เถรสฺส  ป ฺจ  อุตฺตราสงฺคสตานิ 
อทสุ ฯ  เถโร  กิร  ปุพฺเพ  ตุนฺนวายกาเล  (๓) เอกสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส เอกาย สูจิยา 
สทฺธึ  หตฺถตลโจฬกฺขณฺฑ  (๔)  อทาสิ ฯ  โส  สูจิยา ผเลน อิมสมฺึ อตฺตภาเว มหาป ฺโ 
อโหสิ โจฬกฺขณฺฑสฺส ผเลน อิมินาว นิยาเมน ป ฺจสตกฺขตฺตุ  ทุสฺสานิ ปฏลิภิ ฯ 
        ตโต  มาคณฺฑิยา  อ ฺ  กาตพฺพ  อปสฺสนฺตี  อุยฺยาน  คจฺฉาม  มหาราชาติ 
อาห ฯ  สาธุ  เทวีติ  จ  (๕) ร ฺโ  สมปฺฏิจฺฉิตภาว ตฺวา จูฬปตร ปกโฺกสาเปตฺวา 
อาห  อมฺหาก  อุยฺยาน  คมนกาเล  สามาวติยา  วสนฏาน  คนฺตฺวา สามาวตึ 
สปริวาร  อนโฺต  กริตฺวา  ร ฺโ  อาณาติ  วตฺวา  ทฺวาร 
# ๑. ม. อชฺช โว  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ป ฺจสตาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๓. กตฺถจิ. ตุนฺนวายกุเล  ฯ 
# ๔. สี. ม. หตฺถตลมตฺต โจฑขณฺฑ  ฯ  ๕. ม. สา  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 594 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๙๔ 
 
ปทหิตฺวา ปลาเสน (๑)  ปลิเวเตฺวา  เคเห  อคฺคึ  เทถาติ ฯ  มาคณฺฑิโย  ตสฺสา 
วจน สุตฺวา ตถา อกาสิ ฯ ตสฺมึ  ทิวเส  สพฺพาป ตา อิตฺถิโย ปุพฺเพ กตสฺส 
อุปปฬกกมฺมสฺสานุภาเวน สมาปตฺตึ  อปฺปตุ   (๒)  นาสกฺขึสุ  เอกปฺปหาเรเนว  
ภสฺมมุฏ ิ  (๓)  วิย  ฌายสึุ ฯ  ตาส อารกฺขปุริสา ร ฺโ สนฺติก คนฺตฺวา เทว อิท 
นาม กรึสูติ อาจิกฺขึสุ ฯ  ราชา  เกน  กตนฺติ  ปริเยสนฺโต มาคณฺฑิยาย  การิตภาว  
ตฺวา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  ภทฺเท  ภททฺก  ตยา  กมมฺ  กต  มยา  กตฺตพฺพ 
กโรนฺติยา  อุฏาย  สมุฏาย  มยฺห วธาย ปริสกฺกมานา ฆาติตา ปสนฺโนสฺมิ 
ตุยฺห สมฺปตฺตึ ทสฺสามีติ  ตว  าตเก  ปกฺโกสาเปหีติ ฯ  สา  ร ฺโ  กถ  สุตฺวา 
อ ฺาตเกป าตเก  กตฺวา  ปกฺโกสาเปสิ ฯ  ราชา  สพฺเพส  สนนฺิปติตภาว  
ตฺวา  ราชงฺคเณ คลปฺปมาเณสุ  อาวาเฏสุ  นิขณิตฺวา  อุปริ   ิตานิ  สีสาน ิ
ภินฺทาเปนฺโต มหนฺเตหิ อยนงฺคเลหิ  กสาเปสิ ฯ  (๔)  มาคณฺฑิยมฺป  
ขณฺฑาขณฺฑิก  ฉินฺทาเปตฺวา ปูวปจนกฏาเห ภชฺชาเปสิ ฯ (๖) 
        ก ึ ปน  สามาวติยา  สปริวาราย  อคฺคินา ฌายนกมฺมนฺติ ฯ (๖) สา กิร 
อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ  เคเหว  ป ฺจมาตุคามสเตหิ  สทฺธึ  
# ๑. ส.ี ม. ปลาเลน  ฯ  ๒. ส.ี ม. ย.ุ อปเฺปตุ  ฯ  ๓. ส.ี ภูสมุฏ ี  ฯ  ม. ยุ. ภุสมุฏ ิ  ฯ 
# ๔. สี. กสาเปตฺวา  ฯ  ๕. สี. ปูวปจนกฏาเหว ภชฺชาเปสิ  ฯ  ม. ปวูปจนกฏาเห ปจาเปสิ  ฯ 
# ๖. ส.ี ม. ฌาปนกมฺมนฺติ  ฯ  กตฺถจิ. ฌายนกมฺมนฺติ  ฯ  
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คงฺคาย กีฬิตฺวา พหิติตฺเถ (๑)  ิตา สีเต ชาเต  อวิทูรฏาเน  ปจฺเจกพุทฺธสฺส 
ปณฺณสาล ทิสฺวา อนฺโต อโสเธตฺวาว พหิ อคฺคึ  ทตฺวา  วิสิพฺเพสุ (๒)  ฯ  
อนฺโตปณฺณสาลาย ปจฺเจกพุทฺโธ นิโรธสมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา  นิสินฺโน ฯ  ตา  
ชาลาสุ  ปจฺฉินฺนาสุ  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  กึ อเมฺหหิ  กต อย  ปจฺเจกพุทฺโธ  ร ฺโ  
กุลุปโก  อิม  ทิสฺวา  ราชา  อมฺหาก กชุฌฺิสฺสติ อิทานิ น  สุชฺฌาปต  กาตุ   วฏฏตีติ  
อ ฺานิป ทารูนิ ปกฺขิปตฺวา อคฺคึ อทสุ ฯ ปุน ชาลาย  ปจฺฉินฺนาย  ปจฺเจกพุทฺโธ 
สมาปตฺติโต วุฏาย ตาส ปสฺสนฺตีนเยว จีวรานิ  ปปฺโปเฏตฺวา  (๓) [๔]เวหาส 
อุปฺปติตฺวา คโต ฯ เตน กมฺเมน นิรเย ปจิตฺวา ปกฺกาวเสเสน อิม  พฺยสน  ปาปุณึสุ ฯ  
จตุปริสมชฺเฌ  ปน กถา อุทปาทิ พหุสฺสุตาว ขุชฺชุตฺตรา มาตุคามตฺตภาเว  ตฺวา  
ป ฺจนฺน  มาตุคามสตาน  ธมฺม  กเถตฺวา  โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปสิ ฯ  สามาวตีป  
ร ฺโ (๕) อตฺตโน กุปฺปต (๕) กณฺฑ เมตฺตาผรเณน ผริตฺวา ปฏิพาหีติ ฯ  ตสฺสาป  
มหาชโน  คุณ  กเถสิ ฯ  เอวเมต  วตฺถุ สมุฏ ิต ฯ อถ สตฺถา อปรภาเค เชตวเน นิสินฺโน 
ตเทว การณ อตฺถุปฺปตฺตึ กตฺวา ขุชฺชุตฺตร พหุสฺสุตาน สามาวตึ เมตฺตาวิหารีน 
อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
# ๑. ส.ี พหิติเร  ฯ  ๒. สี. วิสิเวสุ  ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ โผเฏตฺวา  ฯ  ม. ปปฺโผเฏตฺวา  ฯ 
# ๔. ม. เอตฺถนฺตเร เวหาส อุปฺปติตฺวาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๕. สี. ม. ยุ. อปฺปต  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 596 

                        *เลมที่  ๑๓  หนา  ๕๙๖ 
 
                        อุตฺตรานนฺทมาตาวตฺถุวณฺณนา 
        ป ฺจเม  ฌายีนนฺติ  ฌานาภิรตาน  อุปาสิกาน อุตฺตรา นนฺทมาตา อคฺคาติ ทสฺเสติ ฯ 
        สา  กิร  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห นิพฺพตฺตา สตฺถุ ธมฺมกถ 
สุณนฺตี  สตฺถาร  เอก  อุปาสิก  ฌานาภิรตาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา 
อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  สา  กปฺปสตสหสฺส  เทวมนุสฺเสสุ 
สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ราชคหนคเร  สุมนเสฏ ึ  นิสฺสาย  วสนฺตสฺส 
ปุณฺณเสฏ ิสฺส  นาม  ภริยาย  กุจฺฉิย  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ อุตฺตราติสฺสา นาม 
อกสุ ฯ   อเถกสฺมึ  นกฺขตฺตมหทิวเส  ราชคหเสฏ ี  ปุณฺณ  ปกฺโกสาเปตฺวา  อาห  ตาต 
ปุณฺณ  นกฺขตฺโต (๒)  วา ฯ  อุโปสโถ วา ทุคฺคตสฺส กึ กริสฺสติ เอว สนฺเตป วเทหิ กึ 
นกฺขตฺตปริจฺจย  (๓)  คเหตฺวา  นกฺขตฺต กีฬิสฺสสิ พลวโคเณ จ ผาล ฺจ นงฺคล ฺจ (๔) 
คเหตฺวา  กรสิฺสสีติ ฯ  มม  ภริยาย  สทฺธึ  มนฺเตตฺวา ชานิสฺสามิ อยฺยาติ ต (๕) 
ภริยาย  อาโรเจสิ ฯ  เสฏ ี  นาม  อยฺโย  อิสฺสโร  ตสฺส  ตยา  สทฺธึ กเถนฺตสฺส 
กถา  โสภติ  ตฺว  ปน  อตฺตโน  กสิกมมฺ  มา  วิสฺสชฺเชสีติ  อาห ฯ  โส  ตสฺสา 
วจน สุตฺวา กสิกภณฺฑ 
# ๑. ม. ปุณฺณสีหสฺส  ฯ  ๒. สี. ม. นกขฺตฺต  ฯ  ๓. สี. ม. นกฺขตฺตปริพฺพย  ฯ 
กตฺถจิ. ปริพฺพย  ฯ  ๔. ส.ี ผาลก นงฺคลจ  ฯ  ๕. ม. ยุ. ต กถ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 597 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๙๗ 
 
อาทาย กสิตุ  คโต ฯ 
        ตทิวส ฺจ  สาริปุตฺตตฺเถโร  นโิรธสมาปตฺติโต  วุฏาย กสฺส อชชฺ มยา สงฺคห 
กาตุ   วฏฏตีติ  อาวชฺเชนฺโต  อิมสฺส ปณฺุณสฺส อุปนิสฺสย ทิสฺวา ภิกฺขาจารเวลาย 
ปตฺตจีวรมาทาย  ปุณฺณสฺส  กสนฏาน  คจฺฉนฺโต  อวิทูเร  อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ 
ปุณฺโณ  เถร  ทิสฺวา  กส ึ เปตฺวา  เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน 
วนฺทิ ฯ  เถโร  ต  โอโลเกตฺวา  อุทกสภาค  ปุจฺฉิ ฯ  ตสฺส  เอตทโหสิ  อยโฺย  มุข 
โธวิตุกาโม  ภวิสฺสตีติ ฯ  ตโต  เวเคน คนฺตฺวา ทนฺตกฏ อาหริตฺวา กปฺปย กตฺวา 
เถรสฺส  อทาสิ ฯ  เถเร  ทนฺตกฏ  ขาทนฺเต  ปตฺเตน  สทฺธ ึ ธมมฺกรก (๑) นหีริตฺวา 
อุทกสฺส  ปูเรตฺวา อาหริ ฯ เถโร มุข โธวิตฺวา ภิกฺขาจารมคฺค (๒) ปฏิปชชฺิ ฯ ปณฺุโณ 
จินฺเตสิ  เถโร  น  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  อิม  มคฺค  ปฏิปชฺชติ  อชชฺ  ปน  มยฺห 
สงฺคหตฺถาย  ปฏิปนฺโน  ภวิสฺสติ ฯ  อโห  วต  เม  ภริยา  มมตฺถาย  อาหรณกอาหาร 
เถรสฺส ปตฺเต ปติฏเปยฺยาติ ฯ 
        อถสฺส  สา  ภริยา  อชฺช  นกฺขตฺตทิวโสติ  ปาโตว  อตฺตโน  ลภนกนิยาเมน 
ขาทนีย  โภชนีย  สวิธาย  คเหตฺวา สามิกสฺส กสนฏาน อาคนฺตฺวา (๓) อนฺตรามคฺเค 
เถร  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ มยฺห เถร ทิสวฺา เทยฺยธมฺโม น 
# ๑. ม. ธมฺมกรณ  ฯ  ๒. สี. ภิกฺขาจารเวลาย มคฺค  ฯ  ๓. ม. ย.ุ อาคจฺฉนฺตี  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๕๙๘ 
 
โหติ เทยฺยธมฺเม  สนฺเตป  มม  อยฺย  น  ปสฺสามิ  อชฺช  ปน  ทฺวินฺนป  สมฺมุขีภาโว 
ชาโต ฯ  มม  สามิกสฺส  ปน  สมฺปาเทตฺวา  อาหริสฺสามิ  อิม  ตาว อาหาร เถรสฺส 
ทสฺสามีติ  ตีหิ  เจตนาหิ  สมฺปยุตฺต  กตฺวา  ต โภชน สาริปุตฺตตฺเถรสฺส ปตฺเต 
ปติฏเปตฺวา  เอวมิธ  (๑)  ทุคฺคตชีวิตา  มุจฺจามีติ  อาห ฯ เถโรป ตว อชฺฌาสโย 
ปูรตูติ ตสฺสานุโมทน กตฺวา ตโต นิวตฺติตฺวา วิหาร อคมาสิ ฯ 
        สาป  ปนุ  อตฺตโน  เคห  คนฺตฺวา  สามิกสฺส  อาหาร  สมฺปาเทตฺวา  อาทาย 
กสนฏาน  คนฺตฺวา  สามิกสฺส  กชฺุฌนภาวโต  ภีตา  สามิ  อชชฺ  เอกทิวส  ตว มน 
สนฺธาเรหีติ  อาห ฯ  กึการณาติ ฯ  อห  อชชฺ  ตาว  อาหาร  อาหรนฺตี อนฺตรามคฺเค 
เถร  ทิสฺวา  ตว  ภาคภตฺต  เถรสฺส  ปตฺเต  ปติฏเปตฺวา  ปุน  เคห  คนฺตฺวา 
อาหาร  ปจิตฺวา  อาทาย  อาคตมฺหีติ ฯ  มนาป  เต  ภทฺเท  กต  มยาป  ปาโตว 
เถรสฺส  ทนตฺกฏ ฺจ  มุโขทก ฺจ  ทินฺน ฯ  อชฺช อมฺหาก สมภาค (๒) สพฺพป เถรสฺส 
อมฺหาก  สนฺตกเมว  ชาตนฺติ  ทฺวินฺนป  ชนาน  เอกสทิสเมว  จิตฺต  อโหสิ ฯ 
        อถ ปุณฺโณ  อาหารกิจฺจ  กตฺวา  ภริยาย  อูรุมฺห ิ สีส  กตฺวา  มุหุตฺต  นิปชชฺิ ฯ 
อถสฺส  นิทฺทา  โอกฺกม ิ ฯ  โส  โถก 
# ๑. ม. ย.ุ เอววิธา  ฯ  ๒. สี. ม. ย.ุ สุปปฺภาต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๕๙๙ 
 
นิทฺทายิตฺวา  ปพุทฺโธ  กสติฏาน โอโลเกสิ โอโลกิโตโลกิตฏาน  
มหาโกสาตกีปุปฺเผหิ  สมฺปุณฺณ  (๑)  วิย  อโหสิ ฯ  โส  ภริย  อาห  ภทฺเท  ก ึ 
นาเมต  อชฺช อิม (๒) กสติฏาน สุวณฺณ หุตฺวา ขายตีติ ฯ อยฺย อชฺช  เต สกลทิวเส 
กิลนฺตตาย อกฺขีนิ ม ฺเ ภมนฺตีติ ฯ ภทฺเท มยฺห อสทฺทหนฺตี สย โอโลเกหีติ ฯ ตสฺมึ 
กาเล สา โอโลเกตฺวา สภาว อยฺย กเถสิ เอวเมต ภวิสฺสตีติ ฯ 
        ปุณฺโร  อุฏาย  เอกวตึ (๓) คเหตฺวา นงฺคลสีเส ปหริ คุฬปณฺโฑ วิย นงฺคลสีเส 
อลฺลยิตฺวา (๔) อฏาสิ ฯ โส ภริย ปกฺโกสิตฺวา อาห ๕) ภทฺเท อ ฺเส ปตพีช 
นาม (๕) ตีหิ  วา  จตูหิ  วา  มาเสหิ  ผล  เทติ  อมฺหาก  ปน อยฺยสฺส สาริปุตฺตตฺเถรสฺส 
อนฺตเร  โรปเตน  สทฺธาพีเชน  อชฺเชว  ผล  ทินฺน ฯ  อิมสฺมึ  กรีสมตฺเต  ปเทเส 
อามลกมตฺโตป  สุวณฺโณ  อสุวณฺโณ  (๖)  นาม นตฺถีติ ฯ อิทานิ กึ กริสฺสาม อยฺยาติ ฯ 
ภทฺเท  อิม  เอตฺตก  สุวณฺณ  เถเนตฺวา  ขาทิตุ   นาม  น  สกฺกาติ ภริย ตสฺม ึ
าเน  เปตฺวา  อาภตปาตึ  สุวณฺณสฺส  ปูเรตฺวา  คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรจาเปสิ 
เอโก  มนุสฺโส  สุวณฺณปาตึ  
# ๑. ม. ย.ุ สมฺปริกินฺน  ฯ  ๒. ม. อิท  ฯ  ย.ุ มม ฯ  ๓. ม. ย.ุ เอก กฏ ึ  ฯ  กตฺถจิ. เอก 
วฏฏึ  ฯ  ๔. ม. อลลฺียิตฺวา  ฯ  ๕. สี. ยุ. อ ฺเส วปฺเป วปเต พีช นาม  ฯ 
# ๖. ส.ี ยุ. ปสุจุณฺโณ อสุวณฺณ นาม  ฯ  ม. ปสุปณฺโฑ อสุวณฺโณ นาม  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๐๐ 
 
คเหตฺวา   ิโตติ ฯ  ราชา ต ปกฺโกสาเปตฺวา กหนฺเต ตาต  ลทฺธนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  เทว 
มยฺห  เอก  กสิตฏาน  สพฺพ  สุวณฺณเมว ชาต ปหิณิตฺวา  อาหราเปถาติ ฯ  ตฺว  
กึนาโมสีติ ฯ  ปุณฺโณ  นามาห  เทวาติ ฯ  คจฺฉถ ภเณ สกฏานิ โยเชตฺวา ปุณฺณสฺส 
กสิตฏานโต สุวณฺณ อาหรถาติ ฯ 
        สกเฏหิ  สทฺธึ  คตราชปุริสา  ร ฺโ  ปุ ฺนฺติ  วตฺวา  สุวณฺณปณฺฑ   
คณฺหนฺติ  ต คหิต กสิตเลฑฺฑฑเยว  โหติ ฯ เต คนฺตฺวา ร ฺโ อาโรเจสุ ฯ 
เตนหิ ภเณ  คนฺตฺวา  ปุณฺณสฺส  ปุ ฺนฺติ  วตฺวาว คณฺหถาติ ฯ คหิต  สุวณฺณเมว 
โหติ ฯ เต  สพฺพสุวณฺณ  อาหริตฺวา  ราชงฺคเณ  ราสึ  อกสุ ฯ  ราสี  อุพฺเพเธน 
ตาลปฺปมาโณ อโหสิ ฯ  ราชา  วาณิเช  ปกโฺกสาเปตฺวา  กสฺส  เคเห  เอตฺตก  สุวณฺณ 
อตฺถีติ ปุจฺฉิ ฯ  นตฺถ ิ เทว  กสฺสจีติ ฯ  เอตฺตกสฺส  ปน  ธนสฺส  สามิโน  ก ึ กาตุ  
วฏฏตีติ ฯ  ธนเสฏ ึ  นาม  น  กาตุ   วฏฏติ  เทวาติ ฯ  เตนหิ ปุณฺณ อิมสฺมึ นคเร 
ธนเสฏ ึ นาม กาเรถาติ (๑) สพฺพนฺต สุวณฺณ ตสฺเสว ทตฺวา ตทิวสเยว (๒) เสฏ ิฏาน 
อทาสิ ฯ  โส  เสฏ ี  มงฺคล กโรนฺโต สตฺตาห พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสฆสฺส ทาน (๓) 
อทาสิ ฯ  สตฺตเม  ทิวเส  ทสพลสฺส  ภตฺตานุโมทนาย  ปุณฺณเสฏ ีป  ภริยาป  ธีตาป 
สพฺเพ 
# ๑. ม. ย.ุ กโรถาติ  ฯ  ๒. ม. ตทิวเสเยวสฺส  ฯ  ๓. ม. ย.ุ มหาทาน  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 601 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๑ 
 
โสตาปตฺติผเล ปติฏหึสุ ฯ 
        อปรภาเค  ราชคหเสฏ ี  ปุณฺณเสฏ ิโน  วยปฺปตฺตา  ทาริกา  อตฺถีติ  สุตฺวา 
อตฺตโน  ปุตฺตสฺส  การณา  ตสฺส  เคเห (๑) เปเสสิ ฯ โส ตสฺส วจน (๒) สุตฺวา นาห 
ธีตร  ทสฺสามีติ  ปฏิสาสน  เปเสสิ ฯ  สุมนเสฏ ีป  ปุน  เปเสสิ  ตฺว มม เคห 
นิสฺสาย  วสิตฺวา  อิทานิ  เอกปฺปหาเรเนว  อิสฺสโร  หุตฺวา  มยฺห  ทาริกป  น 
เทสีติ ฯ  ตโต  ปุณฺณเสฏ ี  อาห  อิม  ตาว  ตุมฺหาก  เสฏ ิสภาวเมว  กเถสิ 
ปุริโส  นาม  สพฺพกาเล  เอววิโธเยวาติ  น  สลฺลกฺเขตพฺโพ ฯ  อห ฺหิ อิทานิ ตาทิเส 
ปุริเส  ทาเส  กตฺวา  คเหตุ   สกโฺกมิ  ตุยหฺ ปน ชาตึ วา โคตฺต วา นปฺปโหมิ ฯ (๓) 
อปจ  โข  มม  ธีตา  โสตาปนฺนา  อริยสาวิกา  เทวสิก กหาปณคฺฆนเกหิ  ปูช (๔) 
อกาสิ   ตมห ตุมฺหาทิสสฺส มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส เคห กถ เปเสสฺสามีติ ฯ (๕) เอว 
ปุณณเสฏ ิสฺส  ปฏิพาหกภาว  ตฺวา ราชคหเสฏ ี ปุน สาสน เปเสสิ โปราณกวิสฺสาส 
มา  ภินฺทตุ (๖) อห มยฺห สุณิสาย เทวสิก ทฺวินฺน กหาปณาน อคฺฆนกานิ ปุปฺผานิ 
สชฺชาเปสฺสามีติ ฯ โส สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ธีตร ตสฺส ฆร เปเสสิ ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ เคห  ฯ  ๒. ม. ยุ. สาสน  ฯ  ๓. ส.ี ม. ย.ุ น โกเปมิ  ฯ  ๔. ม. ย.ุ ปุปเฺผหิ ปูช  ฯ 
# ๕. ส.ี น ปหิณสฺสามีติ  ฯ  ๖. สี. มา มทฺทตุ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 602 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๐๒ 
 
        อเถกทวิส  สา  ปุณฺณเสฏ ิโน  ธีตา  อุตฺตรา  อตฺตโน สามิก เอวมาห อตฺตโน 
กุลเคเห  มาสสฺส  อฏ  ทิวสานิ  นิพทฺธ  อุโปสถกมฺม  กโรมิ อิทานิป ตุเมฺหสุ 
สมฺปฏิจฺฉนฺเตสุ อุโปสถงฺคานิ อธิฏเหยฺยนฺติ ฯ โส น สกฺกาติ ต น สมฺปฏิจฺฉิ ฯ 
สา  ต  ส ฺาเปตุ   อสกฺโกนฺตี  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  ปนุ  อนฺโตวสฺเส  อุโปสถิกา 
ภวิสฺสามีติ  ตทาป  โอกาส  กโรนฺตี  เนว  อลตฺถ ฯ  สา  อนฺโตวสฺเส  อฑฺฒติเยสุ 
มาเสสุ  อติกฺกนฺเตสุ  อฑฺฒมาเส  อวสิฏเ มาตาปตูน สาสน เปเสสิ อห ตุเมฺหหิ 
โจรเก  (๑)  ปกฺขิตฺตา  เอตฺตเกสุ  าเนสุ (๒) เอกทิวสป อุโปสถงฺคานิ อธิฏาตุ  น 
ลภามิ  ป ฺจทส  กหาปณสหสฺสานิ เม เปเสถาติ ฯ เต ธีตุ สาสน สุตฺวา กึการณาติ 
อปุจฺฉิตฺวาว  ปหิณึสุ ฯ  อุตฺตรา  เต  กหาปเณ  คณฺหิตฺวา  ตสฺมึ  นคเร สิริมา นาม 
คณิกา  อตฺถิ  ต  ปกโฺกสาเปตฺวา  อมฺม  สิริเม อห อิม อฑฺฒมาส อุโปสถงฺคานิ 
อธิฏหิสฺสามิ  ตฺว  อิมานิ  ป ฺจทส  กหาปณสหสฺสานิ  คเหตฺวา  อิม  อฑฺฒมาส 
เสฏ ิปุตฺต  ปริจราหีติ ฯ  สา  สาธุ  อยฺเยติ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  ตโต  ปฏาย 
เสฏ ิปุตฺโต  สิริมาย  สทธฺึ  โมทิสฺสามีติ  อุตฺตราย  อฑฺฒมาส  อุโปสถกมฺม 
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ 
        สา  เตน  สมฺปฏิจฺฉิตภาว  ตฺวา  ทิวเส  ทิวเส 
# ๑. ม. ย.ุ จารเก  ฯ  ๒. ม. ย.ุ เอตฺตเก อทฺธาเน  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 603 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๓ 
 
ปาโตว  ทาสีคณปริวุตา สตฺถุ  สหตฺถา  ขาทนีย  โภชนีย  สวิทหิตฺวา  สตฺถร ิ
ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา วิหาร คเต  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  ปาสาทวร  อารุยฺห  อตฺตโน 
สีลานิ  อาวชชฺมานา นิสีทิ ฯ  เอว อฑฺฒมาส วีตินาเมตฺวา อุโปสถวิสฺสชฺชนทิวเส 
ปาโตว ยาคุขชฺชกาทีน สวิทหนฺตี  วิจรติ ฯ   ตสฺมึ สมเย เสฏ ิปุตฺโต สิริมาย 
สทฺธึ อุปริปาสาทวรคโต ชาลวาตปาน  วิวริตฺวา  อนฺตรวตฺถุ   โอโลเกนฺโต  อฏาสิ ฯ  
อุตฺตรา วาตปานฉิทฺเทน อุทฺธ  โอโลเกสิ ฯ เสฏ ิปุตฺโต อุตฺตร โอโลเกตฺวา 
เนรยิกชาติกา วต อย เอววิธ นาม  สมปฺตฺตึ  ปหาย  อุกฺขลิมสิมกฺขิตา  (๑)  หุตฺวา 
นิกฺการณา  ทาสีน  อนฺตเร วิจรตีติ  หสิต  อกาสิ ฯ  อุตฺตรา ตสฺส ปมาทภาว ตฺวา 
อย พาโล (๒) นาม  อตฺตโน สมฺปตฺติ  สพฺพกาล  ถาวราติ  ส ฺ ี  ภวิสฺสตีติ  สยป 
หสิต อกาสิ ฯ ตโต สิริมา อย  เปติกา  (๓)  มย ิ  ิตาย  เอว  มม  สามิเกน  สทฺธึ  หสิต 
กโรตีติ กุปตา เวเคน  โอตริ ฯ  อุตฺตรา  ตสฺสา คมนากปฺเปเนว (๔) อย พาลา 
อฑฺฒมาสมตฺต อิมสฺมึ เคเห  วสิตฺวา  มยฺหเมเวต  เคหนฺติส ฺ ี ชาตาติ วตฺวา ) 
ตขณ ฺเว เมตฺตชฺฌาน สมาปชฺชิตฺวา  อฏาสิ ฯ  สิริมาป  ทาสีน  อนฺตเร  (๕) 
อาคนฺตฺวา อุลฺลุงฺก (๖) คเหตฺวา 
# ๑. ส.ี ม. ย.ุ อุกฺขลิกมสมิกฺขิตานิ  ฯ  ๒. ส.ี อิม  ฯ  ๓. ส.ี ม. ย.ุ เจฏิกา  ฯ 
# ๔. สี. อาคมนากปฺเปเนว  ฯ  ๕. ส.ี ม. ย.ุ อนฺตเรน  ฯ  ๖. สี. ม. ย.ุ อุฬุงฺก  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 604 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๐๔ 
 
ปูวปจนฏาเน   ปกฺกุฏ ิตเตลสฺส (๑) ปูเรตฺวา  อุตฺตราย  มตฺถเก 
อาสิ ฺจิ  เมตฺตชฺฌานสฺส  วิปฺผาเรน  อุตฺตราย  มตฺถเก  อาสิตฺต ปกฺกุฏ ิตเตล 
ปทุมปตฺเต อาสิตฺตอุทก วิย วินิวฏฏิตฺวา คต ฯ 
        ตสฺมึ  ขเณ  สิริมาย  สมีเป   ิตา  ทาสิโย  ต  โอโลเกตฺวา  โหตุ  (๒) เช 
ตฺว  อมฺหาก  อยฺยาย  หตฺถโต  มลู  คเหตฺวา  อาคตา  อิมสฺมึ  เคเห  วสมานา 
อมฺหาก  อยฺยาย  สทิสา  ภวิตุ   วายมสีติ  สมฺมุขฏาเน (๓) ต ปริภาสึสุ ฯ ตสฺมึ 
ขเณ  สิริมา  อตฺตโน  อาคนฺตุกภาว  อ ฺาสิ ฯ  สา  ตโตว  คนฺตฺวา  อุตฺตราย 
ปาเทสุ  ปติตฺวา  อยฺเย  อนปุธาเรตฺวา  เม  กต  ขม  มยฺหนฺติ  อาห ฯ  อมฺม 
สิริเม  ต   นาห  ตว  อิมสมฺึ  าเน  ขมิสฺสามิ  อห  สปติกา  ธีตา ทสพเล 
ขมนฺเตเยว ขมิสฺสามีติ ฯ 
        สตฺถาป  โข  ภิกฺขุสฆปริวาโร  อาคนฺตฺวา  อุตฺตราย  นิเวสเน  ป ฺตฺตาสเน 
นิสีทิ ฯ  สิรมิา  คนฺตฺวา  สตฺถุ  ปาเทสุ  ปติตฺวา  ภนฺเต  มยา  อยฺยาย อุตฺตราย 
อนฺตเร  เอโก  โทโส  กโต  ตุเมฺหสุ  ขมนฺเตสุ  ขมิสฺสามีติ  วทติ  ขมถ  มยฺห 
ภควาติ ฯ  ขมามิ  เต สิริเมติ ฯ สา ตสฺมึ กาเล คนฺตฺวา อุตฺตร ขมาเปสิ ฯ ตทิวส ฺจ 
สิริมา ทสพลสฺส ภตฺตานุโมทน สุตฺวา 
# ๑. ส.ี กตฺถจิ. ปกฺกฏ ิตเตล...  ฯ  ม. ปกฺกุถิตเตล...  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒. ม. ยุ. อย ปาโ 
นตฺถิ  ฯ  กตฺถจิ. โหตุ เช  ฯ  ๓. ส.ี สมมฺุขสมฺมุขฏานโต อุฏาย  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 605 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๕ 
 
                อกฺโกเธน ชิเน โกธ    อสาธุ สาธุนา ชิเน 
                ชิเน กทริย ทาเนน    สจฺเจนาลิกวาทินนฺติ (๑) 
คาถาปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏ ิตา  ทสพล  นิมนฺเตตฺวา  ปุนทิวเส  มหาทาน 
อทาสิ ฯ  เอวเมต วตฺถุ สมุฏ ิต ฯ อปรภาเค ปน สตฺถา เชตวเน นิสีทิตฺวา อุปาสิกาโย 
านนฺตเรสุ เปนฺโต อุตฺตร นนฺทมาตร ฌายีน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        สุปฺปวาสาวตฺถุวณฺณนา 
        ฉฏเ  ปณีตทายิกานนฺติ  ปณีตรสทายิกาน  (๒)  อุปาสิกาน  สุปฺปวาสา 
โกลิยธีตา  อคฺคาติ  ทสฺเสติ ฯ  
        สา  กิร  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวติย  กุลเคเห นิพฺพตฺตา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน 
สุณนฺตี  สตฺถาร  เอก  อุปาสิก  ปณีตทายิกาน อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  อธกิารกมฺม 
กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  สา กปฺปสตสหสฺส  เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา อิมสฺมึ 
พุทฺธุปฺปาเท โกลิยนคเร ขตฺติยกุเล นิพฺพตฺติ  สุปฺปวาสาติสฺสา  นาม อกสุ ฯ สา 
วยปฺปตฺตา เอกสฺส สกฺยกมุารสฺส เคห คตา  ปมทสฺสเนเนว (๔) สตฺถุ ธมฺมกถ สุตฺวา 
โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ สา อปรภาเค สีวลึ นาม ทารก วิชายิ ฯ ตสฺส 
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๗/๔๕  ฯ  ๒. กตฺถจิ. ปณีตสฺส ทายิกาน  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 606 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๐๖ 
 
วตฺถุ เหฏา วิตฺถาริตเมว ฯ 
        สา  เอกสฺมึ  สมเย  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส  นานคฺครสปณีตโภชน  อทาสิ ฯ 
สตฺถา  กตภตฺตกิจฺโจ  อนุโมทน  กโรนฺโต  สุปฺปวาสาย  อิม  ธมฺม  เทเสสิ โภชน 
สุปฺปวาเส  เทนฺตี  อริยสาวิกา  ปฏิคฺคาหกาน  ป ฺจ  านานิ  เทติ ฯ  อายย  เทติ 
วณฺณ  เทติ  สุข  เทติ  พล  เทติ  ปฏิภาณ  เทติ ฯ  อายย โข ปน ธมฺมทาน (๑) 
ทตฺวา  อายุสฺส  ภาคินี  โหติ  ทิพฺพสฺส  วา  มานุสสฺส  วา   ฯเป ฯ  ปฏิภาณ 
ทตฺวา  ปฏิภาณสฺส  ภาคินี  โหติ  ทิพฺพสฺส  วา  มานสุสฺส  วาติ ฯ  เอวเมต  วตฺถุ  
สมุฏ ิต ฯ  อถ  อปรภาเค  สตฺถา เชตวเน นิสีทิตฺวา อุปาสิกาโย านนฺตเรสุ เปนฺโต 
สุปฺปวาส โกลิยธีตร ปณีตทายิกาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ 
 
                        สุปฺปยาวตฺถุวณฺณนา 
        สตฺตเม  คิลานุปฏากีนนฺติ  คิลานุปฏากีน  อุปาสิกาน  สุปฺปยา 
อุปาสิกา  อคฺคาติ  ทสฺเสติ ฯ  
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวติย  กุลเคเห นิพฺพตฺตา  อปรภาเค  สตฺถุ  
ธมฺมเทสน  สุณนฺตี สตฺถาร  เอก  อุปาสิก คิลานุปฏากีน  อคฺคฏาเน  เปนฺต ทิสฺวา 
อธิการ กตฺวา ต านนฺตร ปฏเสิ ฯ สา  กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ 
# ๑. สฺยา. สี. อย ปาโ นตฺถิ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 607 

                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๖๐๗ 
 
สสริตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท พาราณสิย กุลเคเห นิพฺพตฺติ  สุปฺปยาติสฺสา 
นาม อกสุ ฯ อปรภาเค สตฺถา ภิกฺขุสฆปริวาโร พาราณสึ อคมาสิ ฯ สา ตถาคตสฺส 
ปมทสฺสเนเยว ธมฺม สุตฺวา โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ 
        อเถกทวิส  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  วิหาร  คตา  วิหารจาริก ฺจรมานา  เอก  ภิกฺขุ 
คิลาน  ทิสฺวา  อภิวาเทตฺวา  ปฏิสณฺาร  กตฺวา  อยยฺสฺส  ก ึ ลทธฺุ  วฏฏตีติ 
ปุจฺฉิ ฯ  รส  (๑) ลทฺธุ วฏฏติ อุปาสิเกติ ฯ โหตุ ภนฺเต อห ปหิณิสฺสามีติ เถร 
อภิวาเทตฺวา  อนฺโตนคร  คนฺตฺวา  ปุนทิวเส  ปวตฺตมสตฺถาย  ทาสึ  อนฺตราปณ 
เปเสสิ ฯ  สา  สกลนคเร  ปวตฺตมส  อลภิตฺวา  อลทฺธภาว  กเถสิ ฯ อุปาสิกา จินฺเตสิ 
อห  อยฺยสฺส  รส  ปหิณิสสฺามีติ  วตฺวา  สเจ  น  เปเสสฺสามิ  อยฺโย  อ ฺโตป 
อลภนฺโต  กลิมิสฺสติ ยงฺกิ ฺจิ กตฺวา เปเสตุ  วฏฏตีติ คพฺภ ปวิสิตฺวา อูรุมส 
ฉินฺทิตฺวา  ทาสิยา  อทาสิ  อิม  มส คเหตฺวา สมฺภาเรหิ โยเชตฺวา รส กตฺวา 
วิหาร  เนตฺวา  อยฺยสฺส  เทหิ  โย จ (๒) ม ปุจฺฉติ คิลานาติ ปเวเทหีติ ฯ  สา 
ตถา อกาสิ ฯ 
        สตฺถา  ต  การณ  ตฺวา  ปุนทิวเส  ภิกฺขาจารเวลาย  ภิกฺขุสฆปริวุโต 
อุปาสิกาย  เคห  อคมาสิ ฯ  สา  ตถาคตสฺส 
# ๑. กตฺถจิ. มส  ฯ  ๒. ม. ยุ. โส เจ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๐๘ 
 
อาคตภาว  สุตฺวา  สามิก  อามนฺเตสิ  อยฺยปุตฺต  อห  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตุ   น 
สกฺโกมิ คจฺฉ ตฺว สตฺถาร อนฺโตเคห ปเวเสตฺวา  นิสีทาเปหีติ ฯ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  
สตฺถา  กห  สุปฺปยาติ อาห ฯ  คิลานา  ภนฺเตติ ฯ  ปกฺโกสถ  นนติฺ ฯ  อถ  เต 
คนฺตฺวา  สตฺถา  ต  ปกฺโกสตีติ อาหสุ ฯ  สา  จินฺเตสิ  สพฺพโลกสฺส  หิตานุกมฺปโก  
สตฺถา  เม (๑) การณ ทิสฺวา (๒) ปกฺโกสาเปสฺสตีติ  สหสา  ม ฺจมฺหา  อุฏาสิ ฯ  
อถสฺสา พุทฺธานุภาเวน ตขณเยว วโณ  รุหิตฺวา  สุ ฺฉวี  (๓)  อโหสิ  เสสฏานโต 
อติเรกตร วิปฺปสนฺนวณฺโณ ฯ ตสฺมึ ขเณ  อุปาสิกา  สิต  กตฺวา  ทสพล  ป ฺจปติฏ ิเตน 
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต นิสีทิ ฯ สตฺถา  อิมสิฺสา  อุปาสิกาย  ก ึ อผาสุกนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  สา  
อตฺตนา  กตการณ สพฺพ  กเถสิ ฯ  สตฺถา  กตภตฺตกิจฺโจ  วิหาร คนฺตฺวา ภิกฺขุสฆ 
สนฺนิปาเตตฺวา (๔) ต ภิกขฺุ  อเนกปริยาเยน  วิครหิตฺวา  สิกฺขาปท  ป ฺเปสิ ฯ  
(๕)  เอวเมต วตฺถุ สมุฏ ิต ฯ  อปรภาเค  สตฺถา  เชตวเน  นิสินฺโน  อุปาสิกาโย 
ปฏิปาฏิยา านนฺตเรสุ เปนฺโต สุปฺปย อุปาสิก คิลานุปฏากีน อคฺคฏาเน 
เปสีติ ฯ 
# ๑. ม. น อิม  ฯ  ๒. ม. อทิสฺวา  ฯ  ๓. ส.ี สจฺฉวิ  ฯ  ม. สุจฺฉวิ  ฯ 
# ๔. ม. สนนฺิปาตาเปตฺวา  ฯ  ๕. วิ. มหา. ๕/๕๙/๗๒  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓   หนา  ๖๐๙ 
 
                                กาติยานีวตฺถุวณฺณนา 
        อฏเม อเวจฺจปฺปสนฺนานนฺติ อธิคเตน (๑)  อจลปฺปสาเทน สมนฺนาคตาน 
อุปาสิกาน  กาติยานี  อคฺคาติ  ทสฺเสติ ฯ  
        สา  กิร  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวติย กุลเคเห  นิพฺพตฺตา  สตฺถาร  เอก อุปาสิก 
อเวจฺจปฺปสนฺนาน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร 
ปฏเสิ ฯ สา กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  กุลฆรนคเร  
(๒) นิพฺพตฺตา (๓)  ฯ  กาติยานีติสฺสา นาม อกสุ ฯ   
        สา  อปรภาเค  วยปฺปตฺตา  กุลฆรนิกาฬิยา  (๔)  สหายิกา  ทฬฺหมิตฺตา  อโหสิ ฯ 
ยทา  ปน  กฏุิกณฺณโสณตฺเถโร  ทสพลสฺส  กถิตนิยาเมน  มยฺหป  ธมฺม  กเถหีติ 
มาตรา  ยาจิโต  รตฺติภาเค  อนฺโตนคเร  อลงฺกตธมฺมาสเน นิสีทิตฺวา มาตร กายสกฺขึ 
กตฺวา  ธมฺมเทสน  อารภิ  ตทา  อย  กาติยานี  อุปาสิกา  กาฬิยา  สทฺธึ  คนฺตฺวา 
ปริสปริยนฺเต ธมฺม สุณนฺตี อฏาสิ ฯ ตสฺมึ สมเย นวมตฺตานิ (๕) โจรสตานิ 
อนฺโตนคเร ทิวากตส ฺาย  โกฏิโต  ปฏาย  อุมมฺงฺค  (๖)  ขนิตฺวา  อิมิสฺสา 
กาติยานิยา ฆร ปาปุณึสุ ฯ  เตส  โจรเชฏโก  เตหิ  สทฺธ ึ อปวิสิตฺวา  กึ  
# ๑. กตฺถจิ. อวิคเตน  ฯ  ๒. สี. ยุ. กุรรฆรนคเร  ฯ  ม. กลุเคเห  ฯ  ๓. ม. นิพฺพตฺติ  ฯ 
# ๔. สี. ย.ุ กรุรฆริกาย กาฬิยา  ฯ  ม. กรุรฆริกาย  ฯ  กตฺถจิ. กลุฆริกาย  ฯ 
# ๕. ม. ป ฺจมตฺตานิ  ฯ  ๖. สี. อุมฺมคฺค  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๑๐ 
 
นุ  โข  อย  ปริสา สนฺนิปติตาติ  วีมสนตฺถ โสณตฺเถรสฺส  ธมฺมกถนฏาน 
คนฺตฺวา ปริสปริยนฺเต ติฏมาโน อิมิสฺสา กาติยานิยา ปฏ ิปสฺเส อฏาสิ ฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  กาติยานี  ทาสึ  อามนฺเตสิ  คจฺฉ  เช  เคห ปวิสตฺิวา ทีปเตล 
อาหร  (๑)  มย  ทีเป  ชาเลตฺวา  ธมฺม  โสสฺสามาติ ฯ  (๑)  สา ฆร คนฺตฺวา ทีป 
ชาเลตฺวา  อุมฺมงฺคโจเร  ทิสฺวาป  ทีปเตล  อคณฺหิตฺวาว อาคนฺตฺวา อตฺตโน อยฺยาย 
อาโรเจสิ  อยฺเย เคเห โจรา อุมฺมงฺค ขนนฺตีติ ฯ  ต สุตฺวา โจรเชฏโก จินฺเตสิ 
สจาย  อิมิสฺสา  กถ  คณฺหิตฺวา  เคห  คมิสฺสติ  เอตฺเถว  น  อสินา  เทฺวธา 
ฉินฺทิสฺสามิ ฯ  สเจ  ปน  คหิตนิมิตฺเตเนว ธมฺม สุณิสฺสติ โจเรหิ คหิตคหิตป  
ปุน  ทาเปสฺสามีติ ฯ  กาติยานีป  โข ทาสิยา กถ สตฺุวา อมฺม มา สทฺท กริ โจรา 
นาม  หรนฺตา  อตฺตนา  ทิฏกเมว  หรสิฺสนฺติ  อห ปน อชฺช ทุลลฺภ ธมฺมสฺสวน (๒) 
สุณามิ  มา  ธมฺมสฺส  อนตฺราย  กโรหีติ  อาห ฯ  โจรเชฏโก  ตสฺสา วจน สุตฺวา 
จินฺเตสิ  อิมินา  อชฺฌาสเยน  (๓)   ิตาย  นาม  เคเห  ภณฺฑ  หรนฺเตหิ  อเมฺหหิ  
มหาปวี ปวิสิตพฺพา  ภเวยฺยาติ ฯ  โส  ตาวเทว  คนฺตฺวา  โจเรหิ  คหิตภณฺฑ  
ฉฑฺฑาเปตฺวา โจเรหิ 
# ๑. ส.ี มยมปฺ ทีเป ชาลาเปสฺสาม  ฯ สหายิกาย กาฬิยา กุสลกมฺเม ภาค กริสฺสามาติ  ฯ 
# ๒. ส.ี ทลฺุลภวจน  ฯ  ม. ทุลฺภสฺสวน  ฯ  ๓. กตฺถจิ. อิมิสฺสา มหนฺตอชฺฌาสเยน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๖๑๑ 
 
สทฺธึ อาคนฺตฺวา ธมฺม สุณนฺโต ปริสปรยินฺเต อฏาสิ ฯ กาติยานีป อุปาสิกา 
เถรสฺส เทสนาปริโยสาเน โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ 
        อถ  อรุเณ  อุคฺคเต  โจรเชฏโก  คนฺตฺวา  อุปาสิกาย ปาเทสุ ปติตฺวา อยฺเย 
สพฺเพส ฺเว  โน  ขมาหีติ  อาห ฯ  กึ  ปน  ตุเมฺหหิ  มยฺห  กตนฺติ ฯ  โส  สพฺพ 
อตฺตนา  กต  โทส  อาโรเจสิ ฯ  เตนหิ  ตาตา  ขมามิ  ตุมฺหากนฺติ ฯ  อยฺเย อมฺหาก 
เอว  ขมิต  นาม  น  โหติ  ตุมฺหาก  ปน  ปุตฺตตฺเถรสฺส  สนฺติเก  สพฺเพสเยว 
โน  ปพฺพชฺช  ทาเปหีติ ฯ  สา  สพฺเพป  เต  คเหตฺวา  กุฏิกณฺณโสณตฺเถรสฺส สนฺติเก 
ปพฺพาเชสิ ฯ  เตป โข โจรา เถรสฺส สนติฺเก ปพฺพชิตฺวา  สพฺเพว อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ 
เอวเมต  วตฺถุ   สมุฏ ิต ฯ  อถสฺสา  อปรภาเค  สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อุปาสิกาโย 
านนฺตเรสุ เปนฺโต กาติยานีอุปาสิก อเวจฺจปฺปสนฺนาน อคฺคฏาเน เปสีติ ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา  ๖๑๒ 
 
        นกลุมาตาวตฺถุวณฺณนา 
        นวเม  วิสฺสาสิกานนฺติ  วิสฺสาสกถ  กเถนฺตีน  อุปาสิกาน  นกุลมาตา 
คหปตานี  อคฺคาติ  ทสฺเสติ ฯ  ย  ปเนตฺถ  วตฺตพฺพ ต สพฺพ เหฏา อุปาสกปาลิย 
วุตฺตนยเมว ฯ (๑) เกวล อิธ นกุลมาตร ธุร กตฺวา เวทิตพฺพนฺติ ฯ 
 
                กาลีกุรรฆริกาวตฺถุ 
        ทสเม  อนุสฺสวปฺปสนฺนานนฺติ  อนุสฺสเวเนว  อุปฺปนฺเนน  ปสาเทน  (๒) 
สมนฺนาคตาน  อุปาสิกาน  อนฺตเร กาลี อุปาสิกา กรุรฆริกา (๓) อคฺคาติ ทสฺเสติ ฯ 
        สา กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล หสวติย กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา สตฺถุ ธมฺมกถ สุณนฺตี 
สตฺถาร  เอก อุปาสิก อนุสฺสวปฺปสนฺนาน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา อธิการกมฺม 
กตฺวา  ต  านนฺตร  ปฏเสิ ฯ  สา  กปฺปสตสหสฺส เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา อิมสฺมึ 
พุทฺธุปฺปาเท ราชคหนคเร กุลเคเห นิพฺพตฺติ กาลีติสฺสา นาม อกสุ ฯ 
        สา  วยปฺปตฺตา กุลฆรนคเร (๔) กุลเคห คตา ฯ อถสฺสา สวาเสน คพฺโภ 
ปติฏหิ ฯ สา ปริปุณฺณคพฺภา  ปเรส  เคเห  
# ๑. ม. วุตฺตเมว  ฯ  ๒. กตฺถจิ. ปสนฺเนน  ฯ  ๓. สยฺา. กุรรฆริกา  ฯ 
# ๔. ม. กรุรฆรนคเร  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  ๖๑๓ 
 
คพฺภวุฏานนฺนาม  อปฺปฏิรูปนฺติ อตฺตโน กุลนครเมว คนฺตฺวา  รตฺติภาคสมนนฺตเร 
อตฺตโน ปาสาทสฺส อุปริอากาเส  ิตาน สาตาคิรเหมวตาน  รตนตฺตยสฺส  วณฺณ 
กเถนฺตาน กถ สุตฺวา อนุสฺสวาทิกปสาเท (๑) อุปฺปาเทตฺวา สตฺถุ อทสฺสเนเนว 
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ  อปรภาเค  ปนสฺสา คพฺภวุฏาน อโหสิ ฯ  สพฺพ  วตฺถุ  
เหฏา  วิตฺถาริตเมว ฯ  อปรภาเค  ปน  สตฺถา  เชตวเน ภิกฺขุสฆมชฺเฌ นิสีทตฺิวา 
อุปาสิกาโย  านนฺตเรสุ  เปนฺโต  อิม  อุปาสิก  อนุสฺสวปฺปสนฺนาน อคฺคฏาเน 
เปสีติ ฯ 
                ทสสุตฺตปริมาณาย อุปาสิกาปาลิยา วณฺณนา 
                                                นฏิ ิตา ฯ 
                เอตฺตาวตา จ มโนรถปรูณิยา องฺคุตฺตรนิกายฏกถาย  สพฺพาป 
                                        เอตทคฺคปาลิวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. อนุสสฺวิกปฺปสาท  ฯ  กตฺถจิ. อนุสฺสวาธิคตปฺปสาท  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  หนา  ๖๑๔ 
 
                        อฏานปาลิวณฺณนา 
                                ปมวคฺควณฺณนา 
        อฏานปาลิย   ฯ  อฏานนฺติ  เหตุปฏิกฺเขโป ฯ  อนวกาโสติ ปจฺจยปฏิกฺเขโป ฯ 
อุภเยนาป  การณเมว  ปฏกิฺขิปติ ฯ  การณ ฺหิ  ตทายตฺตวุตฺติตาย อตฺตโน  ผลสฺส  
านนฺติ  จ อนวกาโสติ จ วุจฺจติ  ฯ  
        ยนฺติ  เยน  การเณน ฯ  ทฏิ ิสมฺปนฺโนติ มคฺคทิฏ ิสมฺปนฺโน  โสตาปนฺโน 
อริยสาวโก ฯ  ตสฺส ห ิ ทิฏ ิสมฺปนฺโน  อิติป ทสสฺนสมฺปนฺโน อิติป อาคโต อิม 
สทฺธมฺม อิติป ปสฺสติ อิม สทฺธมฺม อิติป เสกฺเขน  าเณน  สมนฺนาคโต  อิติป  เสกฺขาย 
วิชฺชาย  สมนฺนาคโต  อิติป ธมฺมโสตสมาปนฺโน  อิติป อรโิย นิพฺเพธิกป ฺโ อิติป 
อมตทฺวาร อาหจฺจ ติฏติ อิติป  พหูนิ นามานิ โหนฺติ ฯ 
        ก ฺจิ (๑) สงฺขารนฺติ จตุภูมิเกสุ สงฺขาเรสุ (๒) ก ฺจิ เอก  สงฺขารป ฯ นิจฺจโต 
อุปคจฺเฉยฺยาติ นิจฺโจติ คเณฺหยฺย ฯ เนต าน วิชฺชตีติ เอต  การณ  นตฺถ ิ น  
อุปลพฺภติ ฯ ย ปุถชฺุชโนติ เยน การเณน ปุถชฺุชโน ฯ านเมต วิชฺชตีติ  เอต  การณ 
อตฺถิ ฯ  สสฺสตทิฏ ิยา หิ โส เตภูมิเกสุ สงฺขาเรสุ (๒) กิ ฺจิ สงฺขาร  นิจฺจโต 
คเณฺหยฺยาติ อตฺโถ ฯ 
# ๑. ก ฺจีติ ปาลิ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒. ม. สงฺขตสงฺขาเรสุ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อฏานปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๑๕ 
 
จตุภูมิกสงฺขารา  ปน  เตชุสฺสทตฺตา ทิวสสนฺตตฺโต  อโยคุโฬ  วิย มกฺขิกาน 
ทิฏ ิยา วา อ ฺเส วา อกุสลาน อารมฺมณ น โหนฺติ ฯ อิมินา นเยน ก ฺจิ สงฺขาร 
สุขโตติอาทีสุ อตฺโถ เวทติพฺโพ ฯ 
        สุขโต  อุปคจฺเฉยฺยาติ เอกนฺตสุขี อตฺตา โหติ อโรโค ปร มรณาติ (๑) 
เอว  อตฺตทิฏ ิวเสน  สุขโต  คาห สนฺธาเยต วุตฺต ฯ ทิฏ ิวิปฺปยุตฺตจิตฺเตน ปน 
อริยสาวโก  ปริฬาหาภิภูโต  ปริฬาหวูปสมตฺถ  มตฺตหตฺถิปริตาสิโต  วิย  จ 
เสกฺขพฺราหฺมโณ  คูถ ก ฺจิ สงฺขาร สุขโต นุปคจฺฉติ ฯ (๓) 
        อตฺตวาเร กสิณาทิปณฺณตฺติสงฺคหตฺถ สงฺขารนฺติ อวตฺวา ก ฺจิ ธมฺมนฺติ 
วุตฺต ฯ  อิธาป  อริยสาวกสฺส  จตุภูมิกวเสน  ปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ  ปถุุชชฺนสฺส 
เตภูมิกวเสน ฯ  สพฺพวาเรสุ  วา  อริยสาวกสฺสาป  เตภูมิกวเสเนว ปริจฺเฉโท วฏฏติ ฯ 
ยมฺหิ  ยมฺห ิ (๔)  ปถุุชชฺโน  คณฺหาติ  ตโต ตโต อรยิสาวโก คาห วินิพฺเพเธติ ฯ (๕) 
ปุถุชชฺโน ห ิย ย นิจฺจ สุข อตฺตาติ คณฺหาติ ต ต อริยสาวโก อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ  
คณฺหนฺโต  ต  คาห  วินิพฺเพเธตีติ ฯ  อิมสฺมึ   สุตฺตนฺตนเย  ปุถชฺุชนคาหวินิพฺเพธน 
นาม กถิต ฯ 
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๔๖/๔๑  ฯ  ม. อุ. ๑๔/๓๐,๓๔/๒๘,๓๔  ฯ  ๒. สี. โวกฺขพฺราหฺมโณ  ฯ 
ม. โจกฺขพฺราหฺมโณ  ฯ  ๓. ม. อุปคจฺฉติ  ฯ  ๔. ส.ี ย หิ ย  ฯ  ม. ย ย หิ  ฯ 
# ๕. ส.ี ย ุวินิวฏเฏติ  ฯ  ม. วินิเวเติ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๖. ม. สุตฺตตฺตเย  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๑๖ 
 
        มาตรนฺติอาทีสุ  ชนกิา  จ  มาตา  ชนโก  จ  ปตา  มนุสฺสภูโต  จ ขีณาสโว 
อรหาติ  อธิปฺเปโต ฯ  ก ึ ปน  อริยสาวโก  อ ฺ  ชีวิตา  โวโรเปยฺยาติ เอตป 
อฏาน ฯ สเจ หิ  ภวนฺตเร คต อริยสาวก อตฺตโน อริยสาวกภาว อชานนฺตป 
โกจิ  เอว  วเทยฺย  อิม  กนฺุถกิปลลฺิก (๑)  ชีวิตา  โวโรเปตฺวา สกลจกฺกวาฬคพฺเภ 
จกฺกวตฺติรชฺช  ปฏิปชฺชาหีติ  ต  เนว  โส (๒) ชีวิตา  โวโรเปยฺย ฯ  อถาป น เอว 
วเทยฺยย  สเจ  หิ  น  (๓)  น  ฆาเตสฺสสิ (๔) สีส เต ฉินฺทิสฺสามาติ ฯ สีสเมวสฺส 
ฉินฺเทยฺยย  น  จ  โส  ต ฆาเตยฺย ฯ  ปุถชฺุชนภาวสฺส ปน มหาสาวชฺชภาวทสฺสนตฺถ 
อริยสาวกสฺส  จ  พลทีปนตฺถเมต  วุตฺต  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย  สาวชฺโช 
ปุถุชชฺนภาโว  ยตฺถ   หิ ปถุุชชฺโน มาตุฆาตาทีนิป อนนฺตริยานิ (๕) กริสฺสติ ฯ 
มหาพโล จ อริยสาวโก โย (๖) เอตานิ กมฺมานิ น  กโรตีติ ฯ 
        ปทฏุจิตฺโตติ  (๗)  วธกจิตฺเตน ปทุฏจิตฺโต ฯ โลหิต อุปฺปาเทยฺยาติ 
ชีวมานกสรีเร ขุทฺทกมกขิฺกาย ปวนมตฺตมฺป โลหติ อุปฺปาเทยฺย ฯ 
        สงฆ  ภินฺเทยฺยาติ  สมานสวาสก  สมานสีมาย   ิต 
# ๑. ส.ี ม. กนฺุถกิปลลฺิก  ฯ  ๒. สี. ม. เนว โส ต  ฯ  ๓. ส.ี ม. สเจ อิม  ฯ 
# ๔. สี. น ฆาเตยฺยาสิ  ฯ  ๕. ม. อานนฺตริยานิ  ฯ  ๖. กตฺถจิ. โส  ฯ  ๗. ทฏุเน 
จิตฺเตนาตีติ ปาลิ  ฯ  ส.ี ย.ุ ทฏุจิตฺโตติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อฏานปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๑๗ 
 
ป ฺจหากาเรหิ สีฆ  ภินฺเทยฺย ฯ  วุตฺตป  เจต  ป ฺจหิ  อุปาลิ (๑) อากาเรหิ สโฆ 
ภิชฺชติ กมฺเมน อุทฺเทเสน โวหรนฺโต อนุสฺสาวเนน สลากคฺคาเหนาติ ฯ (๒) 
        ตตฺถ  กมฺเมนาติ  [๓] จตูสุ  กมฺเมสุ  อ ฺตเรน ฯ  อุทฺเทเสนาติ  ป ฺจสุ 
ปาติโมกฺขุทฺเทเสสุ  อ ฺตเรนุทฺเทเสน ฯ  โวหรนโฺตติ  กถยนฺโต  ตาหิ  ตาหิ 
วา  (๔)  อุปปฺตฺตีหิ  (๕)  อธมฺม  ธมฺโมติอาทีนิ  อฏารส เภทกรวตฺถูนิ ทีเปนฺโต ฯ 
อนุสฺสาวเนนาติ  กึ  (๖)  นนุ  ตุเมฺห  ชานาถ  มยฺห  อุจฺจากุลา  ปพฺพชิตภาว ฺจ 
พหุสฺสุตภาว ฺจ  มาทิโส  นาม  อุทฺธมมฺ  อุพฺพินย  สตฺถุสาสน  คาเหยฺยาติ  (๗) 
จิตฺตป  อุปฺปาเทตุ   น ตุมหฺาก ยุตฺต กึ มยฺห อวีจิ นีลุปฺปลวน วิย สีตลา 
กิมห  อปายโต  น  ภายามีติอาทินา  นเยน  กณฺณมูเล วจีเภท กตฺวา อนุสฺสาวเนน ฯ 
สลากคฺคาเหนาติ  เอว  อนุสฺสาเวตฺวา  เตส  จิตฺต อุปตฺถมฺเภตฺวา [๘] อนิวตฺติธมฺเม 
กตฺวา คณฺหถ อิม สลากนติฺ สลากคฺคาเหน ฯ 
        เอตฺถ  จ  กมฺมเมว  อุทฺเทโส  วา  ปมาณ  โวหารานุสฺสาวนสลากคฺคาหา 
ปน  ปุพฺพภาคา  อฏารสวตฺถุทีปนวเสน  หิ  โวหรนฺเตน  ตตฺถ  รุจิชนนตถฺ 
อนุสฺสาเวตฺวา  สลากาย 
# ๑. ม. ป ฺจหุปาลิ  ฯ  ๒. วิ. ปริ. ๘/๑๒๑๒/๔๙๕  ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อปโลกนาทีสูติ 
ทิสฺสติ  ฯ  ๔. อ ฺตฺถ วาสทฺโท นตฺถ ิ ฯ  ๕. กตฺถจิ. อุปปตฺตีหิ  ฯ  ๖. ม. กินติฺ นตฺถิ  ฯ 
# ๗. กตฺถจิ. คเณฺหยฺยาติ  ฯ  ๘. ม. เอตฺถนฺตเร อนิวตฺติธมฺเม กตฺวาติ ทิสฺสติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๑๘ 
 
คหิตายป  อภินฺโนว  โหติ  สโฆ ฯ  ยทา ปน เอว จตฺตาโร วา  อติเรกา  วา  สลาก 
คเหตฺวา  อาเวณิก กมฺม  (๑) วา อุทฺเทส วา กโรนฺติ ตทา  สโฆ  ภินฺโน  นาม  โหติ ฯ 
เอว  ทิฏ ิสมฺปนฺโน  ปุคฺคโล สฆ ภินฺเทยฺยาติ เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  เอตฺตาวตา 
มาตุฆาตาทีนิ  ป ฺจ  อนนฺตริยกมฺมานิ (๒) ทสฺสติานิ โหนฺติ ยานิ ปุถุชชฺโน กโรติ น 
อริยสาวโก ฯ เตส อาวีภาวตฺถ 
                กมฺมโต ทฺวารโต เจว    กปปฺฏ ิติยโต ตถา 
                ปากโต สาธารณาทีหิ (๓)   วิ ฺาต โพ วินิจฺฉโยติ ฯ 
        ตตฺถ  กมฺมโต  ตาว  เอตฺถ  หิ  มนสฺุสภูตสฺเสว  มนุสฺสภูต มาตร วา ปตร 
วา  อปริวตฺตลิงฺค  (๔)  ชวิีตา  โวโรเปนฺตสฺส กมฺม อนนฺตริย (๕)โหติ ตสฺส วิปาก 
ปฏิพาหิสฺสามีติ  สกลจกกฺวาเฬ (๖) มหาเจติยปฺปมาเณหิป กา ฺจนถูเปหิ (๗) 
ปูเรตฺวาป สกลจกฺกวาฬ  ปูเรตฺวา  นิสินฺนภิกฺขุสฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวาป  พุทฺธสฺส 
ภควโต สงฺฆาฏิกณฺณ  อมุ ฺจนฺโต  วิจริตฺวาป  กายสฺส เภทา นิรยเมว อุปคจฺฉติ ฯ 
(๘) โย ปน สย  มนุสโฺส  ติรจฺฉานภูต  มาตร วา ปตร วา สย วา ติรจฺฉานภูโต มนุสฺสภูต 
# ๑. ส.ี อาเวนิกกมฺม  ฯ  ๒. ม. อานนฺตริยกมฺมานิ  ฯ  ๓. ม. ปากสาธารณาทีหิ  ฯ 
# ๔. ม. ปร ิปริวตฺตลิงฺค  ฯ  ๕. ม. อานนฺตริย  ฯ เอวปุปริป  ฯ  ๖. ม. สกลจกฺกวาฬ  ฯ 
# ๗. ม. ก ฺจนถูเปหิ  ฯ  ๘. ม. อุปปชชฺติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อฏานปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๑๙ 
 
ติรจฺฉานภูโตเยว  วา ติรจฺฉานภูต ชีวิตา โวโรเปติ ตสฺส กมฺม อนนฺตริย น โหติ 
(๑) กมฺม  ปน  ภาริย  (๑) อนนฺตริย อาหจฺเจว ติฏติ ฯ มนุสฺสชาติกานว ปน 
วเสน อย ปโ ฺห กถิโต ฯ 
        ตตฺถ  เอฬกจตุกฺก  สงฺคามจตุกฺก  โจรจตุกฺก ฺจ กเถตพฺพ ฯ เอฬก มาเรมีติ  
อภิสนฺธินาป  หิ  เอฬกฏาเน   ิต  มนุสฺสภูต  มาตร วา ปตร วา มาเรนฺโต 
อนนฺตริย  ผุสติ ฯ  เอฬกาภิสนฺธินา  มาตาปติอภิสนฺธินา  วา  เอฬก  มาเรนฺโต 
อนนฺตริย  น  ผุสติ  มาตาปติอภิสนฺธินา  มาตาปตโร  มาเรนฺโต  ผุสเตว ฯ  เอส 
นโย  อิตรสฺมึป จตุกฺกทฺวเย ฯ ยถา จ มาตาปตูสุ เอว อรหนฺเตป เอตานิ จตุกฺกานิ 
เวทิตพฺพานิ ฯ  มนุสฺสอรหนฺตเมว  จ  มาเรตฺวา  อนนฺตริย ผุสติ น ยกฺขภูต ฯ กมฺม 
ปน  ภาริย  อนนฺตริยสทิสเมว ฯ  มนุสสฺอรหนฺต  จ  ปุถชฺุชนกาเลเยว สตฺถปปฺหาเร 
วา  วิเส  วา ทินฺเนป ยทิ โส อรหตฺต ปตฺวา เตเนว มรติ อรหนฺตฆาตโก โหติเยว ฯ 
ย  ปน  ปถุุชชฺนกาเล  ทินนฺ  ทาน  อรหตฺต  ปตฺวา  ปริภุ ฺชติ  ปุถุชชฺนสฺเสว 
ต  ทินฺน  โหติ ฯ  เสสอรยิปุคฺคเล มาเรนฺตสฺส อนนฺตริย นตฺถิ กมฺม ปน ภาริย 
อนนฺตริยสทิสเมว ฯ 
        โลหิตุปปฺาเท  ตถาคตสฺส  อภิชฺเช  กาเย ปรุปกกฺเมน 
# ๑. ส.ี ม. ภาริย ปน โหติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 620 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๒๐ 
 
จมฺมจฺเฉท  กตฺวา โลหิตสฺส  ปคฺฆรณนฺนาม  นตฺถิ  สรีรสฺส  ปน  อนฺโตเยว  ตสฺมึ 
 าเน  โลหิต สโมสรติ ฯ  เทวทตฺเตน  ปวิทฺธสิลโต  ภิชฺชิตฺวา  คตา  สกลิกาป (๑) 
 ตถาคตสฺส ปาทนฺต ปหริ  ผรสุนา  สปหโฏ  (๒)  วิย  ปาโท  อนฺโตโลหิโตเยว 
อโหสิ ฯ ตถา กโรนฺตสฺส อนนฺตริย  โหติ ฯ  ชีวโก ปน ตถาคตสฺส รุจิยา สตฺถเกเนว 
จมฺม ฉินฺทิตฺวา ตมฺหา านา ทุฏโลหิต นีหริตฺวา ผาสุกมกาสิ ฯ ตถา กโรนฺตสฺส 
ปุ ฺกมฺมเมว โหติ ฯ 
        อถ  เย  ปรินิพฺพุเต  ตถาคเต  เจติย  ภินฺทนฺติ  โพธึ  ฉินฺทนติฺ  ธาตุ  
อุปกฺกมนฺติ  เตส กึ โหตีติ ภาริย กมฺม โหติ อนนฺตริยสทิส ฯ สธาตุก ปน ถปู 
วา  ปฏิม  วา  พาธิยมาน โพธิสาข ฉินฺทิตุ  วฏฏติ ฯ สเจป ตตฺถ นิสินฺนา (๓) 
สกุณา  เจติเย  วจฺจ ปาเตนฺติ ฉินฺทิตุ  วฏฏติเยว ฯ ปริโภคเจติยโต หิ สรรีเจติย 
มหนฺตตร ฯ  เจติยวตฺถุ  ภินฺทิตฺวา คจฺฉนฺต โพธิมูลมฺป ฉินฺทิตฺวา หริตุ  วฏฏติ ฯ 
ยา  ปน  โพธสิาขา  โพธิฆร พาธติ ต เคหรกฺขนตฺถ ฉินฺทิตุ  น ลภติ ฯ โพธิอตฺถ ห ิ
เคห  น เคหตฺถาย โพธิ ฯ อาสนฆเรป เอเสว นโย ฯ ยสฺมึ ปน อาสนฆเร ธาตุ นิหิตา 
โหติ  ตสฺส  รกฺขนตฺถาย  โพธิสาข  ฉินฺทิตุ   วฏฏติ ฯ โพธชิคฺคนตฺถ โอชาหรณสาข 
วา ปูติสาข (๔) วา  ฉินฺทตุิ  วฏฏติเยว สรีรปฏชิคฺคเน วิย ปุ ฺป โหติ ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. สกุขลิกาป  ฯ  ๒. สี. ผรสุนา ปหโฏ  ฯ  ๓. ม. นลินีา  ฯ  ๔. สี. ปูติาน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อฏานปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๒๑ 
 
        สงฺฆเภเท  สีมฏสเฆ  อสนฺนิปติเต  วิสุ  ปรสิ คเหตฺวา 
กตโวหารานุสฺสาวนสลากคฺคาหสฺส  กมฺม  กโรนฺตสฺส  อุทฺเทส  วา  อุทฺทสินฺตสฺส 
เภโทว  โหติ อนนฺตริยกมมฺ ฺจ ฯ  สมคฺคส ฺาย  ปน วฏฏตีติ ส ฺาย 
กโรนฺตสฺส เภโทว โหติ น อนนฺตริยกมฺม ฯ  ตถา  นวโต  อูนปริสาย ฯ  สพฺพนฺติเมน 
ปริจฺเฉเทน นวนฺน ชนาน โย สฆ  ภินฺทติ  ตสฺส  อนนฺตริย  (๑) โหติ ฯ  ตสฺส 
อนุวตฺตกาน  อธมฺมวาทีน มหาสาวชฺชกมฺม  ธมฺมวาทิโน  ปน  อนวชฺชา ฯ  ตตฺถ 
นวนฺนเมว สฆเภเท อิท สุตฺต เอกโต   อุปาลิ  จตฺตาโร  โหนฺติ  เอกโต  จตฺตาโร 
นวโม  อนุสสฺาเวติ  สลาก คาเหติ อย  ธมฺโม  อย  วินโย  อิท สตฺถุสาสน อิม 
คณฺหถ อิม โรเจถาติ เอวป โข  อุปาลิ  สฆราชิ  เจว  โหติ  สฆเภโท  จ ฯ  นวนฺน 
วา  อุปาลิ  อติเรกนวนฺน วา  สฆราชิ  เจว  โหติ  สหเภโท  จาติ ฯ  เอเตสุ 
จ  ปน ป ฺจสุ สฆเภโท วจีกมฺม เสสานิ กายกมฺมานีติ เอว กมฺมโต วิ ฺาตพฺโพ 
วินิจฺฉโย ฯ 
        ทฺวารโตติ  สพฺพาเนว  เจตานิ  กายทฺวารโตป  วจีทฺวารโตป  สมุฏหนฺติ ฯ 
ปุริมานิ  ปเนตฺถ  จตฺตาริ อาณตฺติกวิชฺชามยปฺปโยควเสน วจีทฺวารโต สมุฏหิตฺวาป 
กายทฺวารเมว  ปูเรนฺติ  สฆเภโท  หตฺถมทฺุธาย  เภท  กโรนฺตสฺส  กายทฺวารโต 
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๔๐๔/๒๐๕  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๒๒ 
 
สมุฏหิตฺวาป วจีทฺวารเมว ปูเรตีติ เอวเมตฺถ ทฺวารโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ 
        กปฺปฏ ิติยโตติ  สฆเภโทเยว  เจตฺถ  กปฺปฏ ิติโย ฯ  สณฺหนฺเตป  กปฺเป วา 
กปฺปเวมชฺเฌ  วา  สฆเภท  กตฺวา  กปฺปวินาเสเยว มุจฺจติ ฯ สเจ หิ  เสฺว กปฺโป 
วินสฺสิสฺสตีติ  อชชฺ  สฆเภท  กโรติ  เสฺว มุจฺจติ เอกทิวสเมว นิรเย ปจฺจติ ฯ 
เอว  กรณ  (๑)  ปน  นตฺถิ ฯ  เสสานิ  จตฺตาริ  กมมฺานิ  อนนฺตริยาเนว  โหนฺติ น 
กปฺปฏ ิติยานีติ เอวเมตฺถ กปฺปฏ ิติยโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ 
        ปากโตติ  เยน  จ  ป ฺจเปตานิ  กมฺมานิ  กตานิ  โหนฺติ  ตสฺส  สฆเภโทเยว 
ปฏิสนฺธิวเสน วิปจฺจติ เสสานิ อโหสิกมฺม นาโหสิ กมฺมวิปาโกติ เอวมาทิสงฺข 
คจฺฉนฺติ ฯ  สฆเภทาภาเว  โลหิตุปฺปาโท  ตทภาเว  อรหนฺตฆาโต  ตทภาเว  สเจ 
ปตา  สีลวา  โหติ  มาตา  ทุสฺสีลา  โน  วา ตถา สีลวตี ปตุฆาโต ปฏิสนฺธิวเสน 
วิปจฺจติ ฯ  สเจ  มาตา  สีลวตี  มาตุฆาโต ฯ  ทฺวีสุป  สีเลน  วา  ทสฺุสีเลน  วา 
สมาเนสุ  มาตุฆาโตว  ปฏิสนฺธิวเสน  วิปจฺจติ ฯ  มาตา  หิ ทุกฺกรการี (๒) พหุปการา 
จ ปุตฺตานนฺติ เอวเมตฺถ ปากโตป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ 
# ๑. ส.ี เอตฺถ การณ  ฯ  ๒. ส.ี ทุกฺกรการิณี  ฯ  ม. ทกฺุกรการินี  ฯ  มงฺคลตฺถทปีนิยมฺปน 
ทุกฺกรการิกาติ ปาโ ทิสฺสติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อฏานปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๒๓ 
 
        สาธารณาทีหีติ  ปุริมานิ  จตฺตาริ  สพฺเพสป  คหฏปพฺพชิตาน  สาธารณานิ 
สฆเภโท  ปน  น  โข  อุปาลิ  ภิกฺขุนี สฆ ภินฺทติ  น สิกฺขมานา น สามเณโร 
น  สามเณรี  น  อุปาสโก  น  อุปาสิกา  สฆ  ภินฺทติ ฯ ภิกฺขุ โข อุปาลิ ปกตตฺโต 
สมานสวาสโก  สมานสีมาย  ิโต สฆ ภินฺทตีติ (๑) วจนโต วุตฺตปฺปการสฺส ภิกฺขุโนว 
โหติ  น  อ ฺสฺส ตสฺมา อสาธารโณ ฯ อาทิสทฺเทน สพฺเพ เต  ทุกฺขเวทนาสหคตา 
โทสโมหสมปฺยุตฺตา จาติ เอวเมตฺถ สาธารณาทีหิป วิ ฺาตพฺโพ วินิจฺฉโย ฯ 
        อ ฺ  สตฺถารนฺติ  อย  เม  สตฺถา  สตฺถุ  กิจฺจ  กาตุ  อสมตฺโถติ 
ภวนฺตเรป  อ ฺติตฺถกร  อย  เม  สตฺถาติ  เอว  คเณฺหยฺยาติ เนต  าน 
วิชฺชตีติ อตฺโถ ฯ 
        เอกิสฺสา โลกธาตุยาติ ทสสหสฺสีโลกธาตุยา ฯ ตีณิ หิ เขตฺตานิ ชาติเขตฺต 
อาณาเขตฺต  วิสยเขตฺต ฯ  ตตฺถ ชาติเขตฺต นาม ทสสหสฺสีโลกธาตุ ฯ สา หิ ตถาคตสฺส 
มาตุกุจฺฉิมฺหิ  โอกฺกมนกาเล  นิกฺขมนกาเล  โพธิกาเล  (๒)  ธมมฺจกฺกปฺปวตฺตเน 
อายุสงฺขารโวสฺสชฺชเน  ปรินิพฺพาเน  จ  กมฺปติ ฯ  โกฏิสตสหสฺสจกฺกวาฬ  ปน 
อาณาเขตฺตนฺนาม.   อาฏานาฏิยปริตฺตโมรปริตฺตธชคฺคปริตฺตรตนปริตฺตาทีน   หิ 
เอตฺถ  อาณา  ปวตฺตติ ฯ  
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๔๐๔/๒๐๖  ฯ  ๒. สี. ม. สมฺโพธิกาเล  ฯ  
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วิสยเขตฺตสฺส  ปน  ปริมาณ  นตฺถ ิฯ  พุทฺธาน  หิ ยาวตก าณ  ตาวตก  (๑)  
เยฺย ยาวตก เยฺย  ตาวตก (๒) าณ าณปริยนฺติก เยฺย เยฺยปริยนฺติก 
าณนฺติ (๓)  วจนโต อวิสโย นาม นตฺถิ ฯ 
        อิเมสุ  ปน  ตีสุ  เขตฺเตสุ  เปตฺวา  อิม  จกฺกวาฬ  อ ฺสฺมึ  จกฺกวาเฬ 
พุทฺธา อุปฺปชฺชนฺตีติ สุตฺต นตฺถิ น อุปฺปชฺชนฺตีติ ปน อตฺถิ ฯ ตีณิ หิ ปฏกาน ิ
วินยปฏก  สตฺุตนฺตปฏก  อภิธมฺมปฏก ฯ  ติสฺโส  สงฺคีติโย  มหากสฺสปตฺเถรสฺส 
สงฺคีติ  ยสตฺเถรสฺส  สงฺคีติ  โมคฺคลิปตฺุตตฺเถรสฺส  สงฺคีติ ฯ  อิมา  ติสฺโส  สงฺคีติโย 
อารูเฬฺห  เตปฏเก  พุทฺธวจเน  อิม  จกฺกวาฬ  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺตฺถ  พุทฺธา 
อุปฺปชฺชนฺตีติ สุตฺต นตฺถิ น อุปฺปชฺชนตีฺติ ปน อตฺถิ ฯ 
        อปุพฺพ  อจริมนฺติ  อปุเร  อปจฺฉา  เอกโต  น  อุปฺปชฺชนฺติ  ปเุร  วา 
ปจฺฉา  วา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  โพธปิลฺลงฺเก  โพธึ อปฺปตฺวา น 
อุฏหิสฺสามีติ  นิสินฺนกาลโต  ปฏาย  ยาว  มาตุกจฺุฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธิคหณ ตาว 
ปุพฺเพติ  น  เวทิตพฺพ ฯ โพธิสตฺตสฺส หิ ปฏิสนฺธิคหเณ (๔) ทสสหสฺสจกฺกวาฬ- 
# ๑. สฺยา. ม. ยาวตก  ฯ  ๒. สฺยา. ม. ตาวตก  ฯ  ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๓๒๐/๒๑๗  ฯ 
เนยฺย เนยฺยปริยนฺติก  ฯ  ขุ. จุฬ. ๓๐/๔๙๒/๒๓๙  ฯ  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๖๙/๕๗๗  ฯ 
# ๔. ม. ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อฏานปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๒๕ 
 
กมฺปเนเนว เขตฺตปริคฺคโห  กโต  เอตฺถนฺตเร  อ ฺสฺส  พุทฺธสฺส  อุปฺปตฺติ 
นิวาริตาว โหติ ฯ ปรินิพฺพานโต  ปฏาย  ยาว  สาสปมตฺตาป  ธาตุ ติฏติ ตาว 
ปจฺฉาติ น เวทิตพฺพ ฯ ธาตูสุ  หิ  ิตาสุ พุทฺธา  ิตา นาม โหนฺติ ฯ  ตสฺมา 
เอตฺถนฺตเร อ ฺสฺส พุทฺธสฺส อุปฺปตฺติ  นิวาริตาว  โหติ ฯ ธาตุปรินิพฺพาเน ปน 
ชาเต อ ฺสฺส พุทฺธสฺส อุปฺปตฺติ น นิวาริตา ฯ 
        กสฺมา  ปน  อปุพฺพ  อจริม  [๑] น  อุปฺปชชฺนฺตีติ  อนจฺฉริยตฺตา ฯ  พุทฺธา  หิ 
อจฺฉริยมนุสฺสา ฯ  ยถาห  เอกปุคฺคโล  ภิกฺขเว  โลเก  อุปฺปชฺชมาโน  อุปฺปชชฺติ 
อจฺฉริยมนุสฺโส ฯ  กตโม เอกปุคฺคโล ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ (๒) 
ยทิ จ เทฺว วา  จตฺตาโร  วา  อฏ  วา  โสฬส  วา เอกโต อุปฺปชฺเชยฺยย อนจฺฉริยา 
ภเวยฺยย ฯ เอกสฺมึ  ห ิ วิหาเร  ทฺวินฺน  เจติยานป  ลาภสกฺกาโร  อุฬาโร น โหติ 
ภิกฺขูป พหุตาย อนจฺฉริยา ชาตา เอว พุทฺธาป ภเวยฺยย ฯ ตสฺมา น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ 
เทสนาย  จ  วิเสสาภาวโต ฯ  ย  ห ิ สติปฏานาทิก  ธมมฺ  เอโก  เทเสติ 
อ ฺเหิ  อุปฺปชฺชิตฺวา  โสว  ธมฺโม  เทเสตพฺโพ  สิยา ฯ  ตโต  อนจฺฉริโย  สิยา ฯ 
เอกสฺมึ ปน ธมฺม เทเสนฺเต เทสนาป อจฺฉริยาว โหติ ฯ 
วิวาทภาวโต   ฯ  พหูสุ จ พุทฺเธสุ อุปฺปนฺเนสุ พหุนฺน อาจริยาน อนฺเตวาสิกา 
วิย  อมฺหาก  พุทฺโธ  ปาสาทิโก 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร น สทฺโท อตฺถิ  ฯ  ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๑/๒๙  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๒๖ 
 
อมฺหาก  พุทฺโธ  มธรุสฺสโร  ลาภี  ปุ ฺวาติ วิวเทยฺยย ตสฺมาป น เอว อุปปฺชฺชนฺติ ฯ 
        อปเจต  การณ  มลิินทฺร ฺา ปุฏเน นาคเสนตฺเถเรน วิตฺถาริตเมว ฯ วุตฺต ฺหิ 
ตตฺถ  ภนฺเต  นาคเสน  ภาสิตป  เหต  ภควตา  อฏานเมต  ภิกฺขเว อนวกาโส ย 
เอกิสฺสา  โลกธาตุยา  เทฺว อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา อปุพฺพ อจริม อุปฺปชฺเชยฺยย 
เนต  าน  วิชฺชตีติ ฯ  เทเสนฺตา (๑) จ ภนฺเต นาคเสน สพฺเพป ตถาคตา สตฺตตึส 
โพธิปกฺขิเย  ธมฺเม  เทเสนฺติ  กถยนฺตา  (๒)  จ  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  กเถนฺติ 
สิกฺขาเปนฺตา  จ  ตีสุ  สิกขฺาสุ  สิกฺขาเปนฺติ  อนุสาสมานา  จ  อปฺปมาทปฏิปตฺตึ 
อนุสาสนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน สพฺเพสป ตถาคตาน เอโก อุทฺเทโส เอกา กถา เอกา 
สิกฺขา  เอกา อนุสนฺธิ (๓) เกน การเณน เทฺว ตถาคตา เอกกฺขเณเยว น อุปฺปชชฺนฺติ ฯ 
เอเกนป  ตาว  พุทฺธุปฺปาเทน  อย  โลโก โอภาสชาโต ยทิ ทุติโยป พุทฺโธ ภเวยฺย 
ทฺวินฺน  ปภาย  อย  โลโก  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  โอภาสชาโต  ภเวยฺย ฯ  โอวทนฺตา 
จ  เทฺว  ตถาคตา  สุข  โอวเทยฺยย  อนุสาสมานา  จ  สุข  อนุสาเสยฺยย ฯ  ตตฺถ 
เม การณ เทเสหิ ยถาห นสิฺสสโย ภเวยฺยนฺติ ฯ 
        อย  มหาราช  ทสสหสฺสีโลกธาตุ  เอกพุทฺธธารณี  เอกสฺเสว  ตถาคตสฺส  คุณ 
ธาเรติ  ยทิ  ทุติโย พุทฺโธ 
# ๑. ส.ี เทสยนฺตา  ฯ  ๒. ม. กถยมานา  ฯ  ๓. ม. อนุสิฏ ิ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 627 

                        *เลมที่  ๑๓  อฏานปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๒๗ 
 
อุปฺปชฺเชยฺย นาย ทสสหสฺสีโลกธาตุ ธาเรยฺย จเลยฺย กมฺเปยฺย  นเมยฺย  โอนเมยฺย 
วินเมยฺย  วิกิเรยฺย วิธเมยฺย  วิทฺธเสยฺย  น านมุปคจฺเฉยฺย ฯ 
        ยถา  มหาราช  นาวา  เอกปุริสธารณี   ภเวยฺย  เอกสฺมึ ปรุิเส อภิรูเฬฺห 
สโมทกา  (๑)  ภเวยฺย  อถ  ทุติโย  ปรุิโส  อาคจฺเฉยฺย  ตาทิโส  อายุนา วณฺเณน 
วเยน  ปมาเณน  กิสถูเลน  (๒) สพฺพงฺคปจฺจงฺเคน  โส  ต  นาว อภิรุเหยฺย อป นุ สา 
มหาราช  นาวา  ทฺวินฺนป  ธาเรยฺยาติ ฯ  น  หิ  ภนฺเต  จเลยฺย  กมฺเปยฺย นเมยฺย 
โอนเมยฺย  วินเมยฺย วิกิเรยฺย วิธเมยฺย วิทฺธเสยฺย น านมุปคจฺเฉยฺย โอสีเทยฺย 
อุทเกติ ฯ  เอวเมว  โข  มหาราช  อย  ทสสหสฺสีโลกธาตุ เอกพุทฺธธารณี เอกสฺเสว 
ตถาคตสฺส  คุณ  ธาเรติ  ยทิ  ทุติโย พุทฺโธ อุปฺปชฺเชยฺย นาย ทสสหสฺสีโลกธาตุ 
ธาเรยฺย จเลยฺย  ฯเป ฯ น านมุปคจฺเฉยฺย ฯ 
        ยถา  วา  ปน  มหาราช  ปุริโส  ยาวทตฺถ  โภชน  ภุ ฺเชยฺย  ฉาเทนฺต  ยาว 
กณฺมภิปูรยิตฺวา  โส  ตโต  (๓) ปณิโต  (๔)  ปริปณฺุโณ  นิรนฺตโร  ตนฺทิกโต 
อโนนมิตทณฺฑชาโต  (๕) ปุนเทว ตตฺตก โภชน ภุ ฺเชยฺย อป นุ โข โส มหาราช 
ปุริโส 
# ๑. ส.ี สมฺปาทิกา  ฯ  ม. อภิรุเฬฺห สา นาวา สมุปาทิกา  ฯ  ๒. สี. กิสถุเลน  ฯ 
# ๓. ส.ี ม. ธาโต  ฯ  ๔. ส.ี ม. ปณิโต  ฯ  ๕. สี. อโนณมิ ทณฺฑชาโต  ฯ 
ม. อโนนมิตทณฺฑชาโต  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 628 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๒๘ 
 
สุขิโต  ภเวยฺยาติ ฯ  น  หิ  ภนฺเต  สกึ  ภุตฺโตว มเรยฺยาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช 
อย ทสสหสฺสีโลกธาตุ เอกพุทฺธธารณี  ฯเป ฯ น านมุปคจฺเฉยฺยาติ ฯ 
        ก ึ น ุ โข  ภนฺเต  นาคเสน  อภิธมฺมภาเรน (๑) ปวี  จลตีติ ฯ อาม มหาราช 
(๒) อิธ  มหาราช  เทฺว  สกฏา  รตนปริปูริตา  ภเวยฺยย  ยาว  มขุสฺมา เอกสกฏโต 
(๓) รตน  คเหตฺวา  เอกมฺหิ  สกเฏ  อากิเรยฺยย  อป นุ โข ต มหาราช สกฏ ทฺวินฺนป 
สกฏาน  รตน  ธาเรยฺยาติ ฯ  น  หิ  ภนฺเต  นาภิป  ตสฺส ผเลยฺย อราป  ตสฺส 
ภิชฺเชยฺยย  เนมีป ตสฺส โอปเตยฺยย อกฺโขป ตสฺส ภิชเฺชยฺยาติ ฯ กึ นุ โข มหาราช 
อติรตนภาเรน  สกฏ  ภิชชฺตีติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อภิธมฺมภาเรน 
(๑) ปวี จลตีติ ฯ 
        อปจ  มหาราช  อิม  การณ  พุทฺธาน  พลปริทปีนาย  โอสาริต ฯ  อ ฺป 
ตตฺถ  อปร  (๔)  การณ  สโุณหิ  เยน  การเณน  เทฺว  สมฺมาสมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ 
น  อุปฺปชชฺนติฺ ฯ ยทิ มหาราช เทฺว สมมฺาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ อุปฺปชฺเชยฺยย ปริสาย 
วิวาโท อุปฺปชฺเชยฺย ตุมฺหาก พุทฺโธ อมฺหาก พุทฺโธติ อุภโตปกฺขชาตา ภเวยฺยย ฯ 
ยถา  มหาราช  ทฺวินฺน  พลวามจฺจาน  ปริสาย วิวาโท อุปฺปชฺชติ 
# ๑. ม. อติธมฺมภาเรน  ฯ  ๒. อ ฺตฺถ อาม มหาราชาติ นตฺถิ  ฯ  ๓. สี. เอกมฺหา 
สกฏโต  ฯ  ม. เอกสฺมา สกฏโต  ฯ  ๔. ม. อภิรูป  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 629 

                        *เลมที่  ๑๓  อฏานปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๒๙ 
 
ตุมฺหาก อมจฺโจ อมฺหาก  อมจฺโจติ  อุภโตปกฺขชาตา  โหนฺติ ฯ  เอวเมว  โข 
มหาราช  ยท ิ เทฺว สมฺมาสมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ  อุปฺปชฺเชยฺยย  ปริสาย วิวาโท 
อุปฺปชฺเชยฺย ตุมหาก พุทฺโธ  อมฺหาก  พุทฺโธติ  อุภโตปกฺขชาตา  ภเวยฺยย ฯ  อิท  
ปม  การณ สุโณหิ เยน การเณน เทฺว สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ น  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ 
        อปรป  อุตฺตรึ  การณ  สุโณหิ  เยน  การเณน  เทฺว สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ 
น  อุปฺปชชฺนติฺ ฯ  ยท ิ มหาราช  เทฺว  สมฺมาสมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ  อุปฺปชฺเชยฺยย 
เอกปุคฺคโล   อคฺโค พุทฺโธติ ย วจน ต มิจฺฉา ภเวยฺย ฯ เชฏโ พุทฺโธติ  ฯเป ฯ 
เสฏโ  พุทฺโธติ ฯ  วิสฏิโ  พุทฺโธติ ฯ  อุตฺตโม  พุทฺโธติ ฯ ปวโร พุทโฺธติ ฯ อสโม 
พุทฺโธติ ฯ  อสมสโม  พุทโฺธติ ฯ  อปฺปฏิโม   พุทโฺธติ ฯ  อปฺปฏภิาโค  พุทฺโธติ ฯ 
อปฺปฏิปุคฺคโล  พุทฺโธติ  ย  วจน  ต มจฺิฉา ภเวยฺย ฯ อิมป  โข ตฺว มหาราช 
การณ  อตฺถโต  สมฺปฏิจฺฉ  เยน  การเณน  เทฺว  สมฺมาสมฺพุทฺธา  เอกกฺขเณ  น 
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ 
        อปจ  มหาราช  พุทฺธาน  ภควนฺตาน  สภาวปกติกา เอสาย เอโกเยว พุทฺโธ 
โลเก  อุปฺปชชฺติ ฯ  กสฺมา  การณา  มหนฺตตาย (๑) สพฺพ ฺ ุพุทฺธคุณาน ฯ  อ ฺป 
มหาราช  ย  มหนฺต  โหติ  ต  เอกเยว  โหติ ฯ  ปวี  มหาราช มหนฺตา (๒) 
# ๑. ม. การณมหนฺตตฺตา  ฯ  ๒. ม. มหนฺตี  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 630 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๓๐ 
 
สา เอกาเยว  สาคโร มหนฺโต โส เอโกเยว ฯ สิเนรุ คิริราชา มหนฺโต โส เอโกเยว ฯ 
อากาโส  มหนฺโต  โส  เอโกเยว ฯ  สกโฺก  มหนฺโต  โส เอโกเยว ฯ [๑]พฺรหฺมา  
มหนฺโต  โส เอโกเยว ฯ ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ มหนฺโต โส เอโกเยว ฯ ยตฺถ 
เต  อุปฺปชฺชนฺติ ตตฺถ อ ฺเส โอกาโส น โหติ ฯ ตสฺมา ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
เอโกเยว โลเก อุปฺปชชฺตีติ ฯ สุกถโิต ภนฺเต นาคเสน ปโ ฺห โอปมฺเมหิ 
การเณหีติ ฯ (๒) 
        เอกิสฺสา  โลกธาตุยาติ  เอกสฺมึ  จกฺกวาเฬ ฯ  เหฏา  อิมินา  วจเนน  
ทสจกฺกวาฬสหสฺสานิ  คหิตานิ  ตานิป  เอกจกฺกวาเฬเนว  ปริจฺฉินฺทิตุ   
วฏฏนฺติ ฯ พุทฺธา  หิ อุปฺปชฺชมานา อิมสฺมึเยว จกฺกวาเฬ อุปฺปชฺชนฺติ 
อุปฺปนฺนฏาเน (๓) ปน วาริเต อิโต อ ฺเสุ จกฺกวาเฬสุ น อุปฺปชฺชนฺตีติ 
วาริตเมว โหติ ฯ 
                        ปมวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สกฺโก มหนฺโต โส เอโกเยวาติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. อิเธว วคฺโต อฏโมติ 
ปาลิ  ฯ  ๓. ม. อุปฺปชชฺนฏาเน  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 631 

                        *เลมที่  ๑๓    หนา  ๖๓๑ 
 
                        ทุติยวคฺควณฺณนา 
        อปุพฺพ  อจริมนฺติ  เอตฺถ  จกฺกรตนปาตุภาวโต  ปุพฺเพ  ปุพฺพ ตสฺเสว 
อนฺตรธานโต  ปจฺฉา  จริม ฯ  ตตฺถ  ทวิฺธา  จกฺกรตนสฺส อนฺตรธาน โหติ จกฺกวตฺติโน 
กาลกิริยาย  วา  ปพฺพชฺชาย  วา ฯ อนฺตรธาน ฺจ ปน ต กาลกิริยโต วา ปพฺพชิตโต (๑) 
วา สตฺตเม ทิวเส อนฺตรธายติ ตโต ปร จกฺกวตฺติโน ปาตุภาโว อวาริโต ฯ 
        กสฺมา  ปน  เอกจกฺกวาเฬ  เทฺว  จกฺกวตฺติโน น อุปฺปชฺชนฺตีติ วิวาทุปจฺเฉทโต 
อนจฺฉริยภาวโต  จกฺกรตนสฺส  มหานุภาวโต จ ฯ ทฺวีสุ หิ อุปฺปชฺชนฺเตสุ อมฺหาก 
ราชา  มหนฺโต  อมฺหาก  ราชา  มหนฺโตติ  วิวาโท  อุปฺปชฺเชยฺย  เอกสฺมึ  (๒) ทีเป 
จกฺกวตฺติ  เอกสฺมึ  ทีเป  จกฺกวตฺตีติ จ อนจฺฉริโย ภเวยฺย ฯ โย จาย จกฺกรตนสฺส 
ทฺวิสหสฺสทีปปริวาเรสุ  จตูสุ มหาทีเปสุ อิสฺสริยานุปฺปทานสมตฺโถ มหานภุาโว โสป 
ปริหาเยถ ฯ  อิติ  วิวาทุปจฺเฉทโต  อนจฺฉริยภาวโต  จกฺกรตนสฺส  มหานุภาวโต  จ 
น เอกจกฺกวาเฬ เทฺว อุปฺปชฺชนฺติ ฯ 
        ย อิตฺถี อรห อสฺส สมฺมาสมฺพุทฺโธติ เอตฺถ ติฏตุ ตาว สพฺพ ฺ ุคุเณ 
นิพฺพตฺเตตฺวา โลกนิตฺถรณสมตฺโถ พุทฺธภาโว ปณิธานมตฺตป อิตฺถิยา น สมปฺชฺชติ ฯ 
# ๑. ม. อจฺฉริยภาวโต  ฯ  ๒. ส.ี เอตสฺมึ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 632 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๓๒ 
 
                มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ   เหตุ สตฺถารทสฺสน 
                ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ   อธิกาโร จ ฉนฺทตา 
                อฏธมฺมสโมธานา    อภินหีาโร สมิชฺฌตีติ (๑) 
อิมานิ  หิ  ปณิธานสมฺปตฺติการณานิ ฯ  อิท  (๒)  ปณิธานป  สมฺปาเทตุ  อสมตฺถาย 
(๓) อิตฺถิยา  กุโต  พุทฺธภาโวติ ฯ  อฏานเมต  ภิกฺขเว อนวกาโส ย อิตฺถี อรห อสฺส 
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  วุตฺต ฯ  สพฺพาการปริปูโรว  ปุ ฺ ุสฺสโย (๔) สพฺพาการปริปุณฺณเมว 
อตฺตภาว นิพฺพตฺเตตีติ ปุริโส โหติ อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ น อิตฺถี ฯ 
        ราชา อสฺส จกฺกวตฺตีติอาทีสุป ยสฺมา อิตฺถิยา โกโสหิตวตฺถุคุยฺหตาทีน (๕) 
อภาเวน  ลกฺขณานิ  น  ปริปูเรนฺติ  อิตฺถีรตนาภาเวน  สตฺตรตน  (๖)  น 
สมฺปชฺชติ  สพฺพมนุสฺเสหิ  จ  อธิโก  อตฺตภาโว  น  โหติ ฯ  ตสฺมา  อฏานเมต 
ภิกฺขเว อนวกาโส ย อิตฺถี ราชา อสฺส จกฺกวตฺตีติ วุตฺต ฯ 
        ยสฺมา จ สกฺกตฺตาทีนิ ตีณิ านานิ อุตฺตมานิ อิตฺถีลิงฺค ฺจ หีน ตสฺมาปสฺสา 
สกฺกตฺตาทีนิ  น (๗) ปฏิสทิฺธานิ ฯ  
        นน ุ จ  ยถา  อิตฺถลีิงฺค เอว ปุริสลงฺิคป  พฺรหฺมโลเก  
# ๑. สฺยามรฏโปตฺถกสฺส ปาลิย อย คาถา นตฺถิ  ฯ  ขุ. พุทฺธ  ๓๓/๒/๔๒๒  ฯ 
# ๒. ม. อิติ  ฯ  ๓. ส.ี อสมตฺถตาย  ฯ  ๔. ส.ี ม. ปุ ฺ ุสฺสโย  ฯ  ๕. ม. โกโสหิต- 
วตฺถคุยฺหตาทีน  ฯ  ๖. ม. สตฺตรตนสมงฺคิตา  ฯ  ๗. ม. นสทโฺท นตฺถิ  ฯ  ต น สเมติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อฏานปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๓๓ 
 
นตฺถิ ฯ ตสฺมา ย ปุริโส พฺรหฺมตฺต กาเรยฺย านเมต  วิชฺชตีติป  น  วตฺตพฺพ  สิยาติ ฯ 
โน  น  วตฺตพฺพ ฯ  กสฺมา อิธ ปุริสสฺส ตตฺถ นิพฺพตฺตนโต ฯ 
        พฺรหฺมตฺตนฺติ  หิ  มหาพฺรหฺมตฺต  อธิปฺเปต ฯ  อิตฺถี  จ อิธ ฌาน ภาเวตฺวา 
กาล  กตฺวา  พฺรหฺมปาริสชฺชาน สหพฺยต (๑) อุปปชฺชติ น มหาพฺรหฺมาน ฯ ปุริโส 
ปน  ตตฺถ  น  อุปฺปชฺชตีติ  น วตฺตพฺโพ ฯ  สมาเนป  เจตฺถ อุภยลิงฺคาภาเว 
ปุริสสณฺานาว พฺรหฺมาโน น อิตฺถีสณฺานา ฯ ตสฺมา สุวุตฺตเมเวต ฯ 
        กายทุจฺจริตสฺสาติอาทีสุ  ยถา  นมิฺพวีชโกสาฏกิวีชานิ (๒)  มธุรผล  น 
นิพฺพตฺเตนฺติ อสาต  อมธุรเมว  นิพฺพตฺเตนฺติ  เอว  กายทุจฺจริตาทีนิ  มธุร วิปาก 
น  นิพฺพตฺเตนฺติ อมธุรเมว นิพฺพตฺเตนฺติ ฯ ยถา จ อจฺุฉุวีชสาลิวีชาทีนิ มธุร 
สาธุเมว (๓) ผล นิพฺพตฺเตนฺติ น อสาต กฏก ฯ เอว กายสุจริตาทีนิ มธุรเมว 
วิปาก นิพฺพตฺเตนฺติ น อมธุร ฯ วุตฺตป เจต 
                ยาทิส วปเต พีช   ตาทิส ลภเต (๔) ผล 
                กลฺยาณการี กลฺยาณ  ปาปการี จ ปาปกนฺติ ฯ (๕) 
        ตสฺมา อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย กาย- 
# ๑. ส.ี สหวฺยต  ฯ     ๒. สี. ม. นิมฺพพีชโกสาตกีพีชาทีนิ  ฯ    ๓. ม. สาทุรสเมว  ฯ 
# ๔. ม. ย.ุหรเต  ฯ    ๕. ส.ส. ๑๕/๙๐๓/๓๓๓  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๓๔ 
 
ทุจฺจริตสฺสาติอาทิ วุตฺต ฯ (๑) 
        กายทุจฺจริตสมงฺคีติอาทีสุ   สมงฺคีติ   ป ฺจวิธสมงฺคิตา อายูหนสมงฺคิตา 
เจตนาสมงฺคิตา  กมฺมสมงฺคิตา  วิปากสมงฺคิตา อุปฏานสมงฺคิตาติ ฯ 
ตตฺถ  กุสลากุสลกมฺมายหูนกฺขเณ  อายูหนสมงฺคิตาติ วุจฺจติ ฯ ตถา เจตนาสมงฺคิตา ฯ 
(๒) ยาว  ปน  สตฺตา  อรหตฺต  น  ปาปณุนฺติ  ตาว สพฺเพป สตฺตา ปุพฺเพ อุปจิตเจตนาย 
สมงฺคิตาย  เจตนาสมงฺคิโนติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เอสา  เจตนาสมงฺคิตา ฯ (๒) ยาว สตฺตา 
อรหตฺต  น  ปาปุณนฺติ  ตาว  สพฺเพป สตฺตา ปุพฺเพ อุปจิตวิปาการห กมฺม สนธฺาย 
กมฺมสมงฺคิโนติ  วุจฺจนฺติ ฯ  เอสา  กมมฺสมงฺคิตา ฯ  วิปากสมงฺคิตา วิปากกฺขเณเยว 
เวทิตพฺพา ฯ  ยาว  จ น สตฺตา อรหตฺต ปาปุณนฺติ ตาว เตส ตโต จวิตฺวา นิรเย 
ตาว   อุปฺปชชฺมานาน  อคฺคิชาลโลหกุมฺภิอาทีหิ  อุปฏานากาเรหิ  นิรโย 
คพฺภเสยฺยกตฺต   อาปชชฺมานาน   มาตุกุจฺฉิ   เทเวสุ   อุปฺปชฺชมานาน 
กปฺปรุกฺขวิมานาทีหิ  อุปฏานากาเรหิ  เทวโลโกติ  เอว  อุปฺปตฺตินิมิตฺต   
อุปฏาติ ฯ  อิติ  เนส  อิมนิาอุปฺปตฺตินิมิตฺตุปฏาเนน  อปริมุตฺตกา  
อุปฏานสมงฺคิตา  นาม.  สา  จลติ  เสสา นิจฺจลา ฯ นิรเย ห ิอุปฏ ิเตป เทวโลโก 
อุปฏาติ  เทวโลเก  อุปฏ ิเตป  นิรโย  อุปฏาติ  มนุสฺสโลเก  อุปฏ ิเตป 
# ๑. อิเธว วคฺโค นวโมติ ปาลิ  ฯ    ๒. ส.ี อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอตทคฺควคฺควณฺณนา  หนา  หนา ๖๓๕ 
 
ติรจฺฉานโยนิ  อุปฏาติ  ติรจฺฉานโยนิยา  จ  อุปฏ ิตายป  มนุสฺสโลโก 
อุปฏาติเยว ฯ    ตตฺริท  วตฺถุ 
        โสณคิรปิาเท  กิร  เขลวิหาเร  (๑)  โสณตฺเถโร นาม เอโก 
ธมฺมกถิโก ฯ  ตสฺส  ปตา  สุนขราชิโก  (๒) นาม อโหสิ เถโร ต ปฏิพาหนฺโตป สวเร 
เปตุ   อสกฺโกนฺโต  มา  นสฺสิ  วราโกติ  (๓) มหลลฺกกาเล อกามก น ปพฺพาเชสิ ฯ 
ตสฺส  คิลานเสยฺยาย  นิปนฺนสฺส  นิรโย  อุปฏาสิ ฯ  โสณคิริปาทโต  มหนฺตา  สุนขา 
อาคนฺตฺวา  ขาทิตุกามา  วิย  สมฺปริวาเรสุ ฯ  โส ปน มรณภยภีโต (๔) วาเรหิ ตาต 
โสณ  วาเรหิ  ตาต  โสณาติ  อาห ฯ  กึ  มหาเถราติ ฯ  น  ปสฺสส ิ ตาตาติ  ต 
ปวุตฺตึ  อาจิกฺขิ ฯ  โสณตฺเถโร  กถ ฺหิ นาม มาทิสสฺส ปตา นิรเย นิพฺพตฺติสฺสติ (๕) 
ปติฏาป  ตสฺส  ภวิสฺสามีติ  (๕)  สามเณเรหิ  นานาปุปฺผานิ  อาหริตฺวา  (๖) 
เจติยงฺคณโพธิยงฺคเณสุ  ตลสณฺรณปูช  (๗)  อาสนปูช ฺจ  กรตฺิวา  (๘) ปตร 
[๙] ม ฺจเกน เจติยงฺคณ  หริตฺวา  ม ฺเจ  นิสีทาเปตฺวา อย มหาเถเรน (๑๐) ปชูา 
ตุมฺหาก อตฺถาย กตา อย เม ภควา ทุคฺคตปณฺณากาโรติ วตฺวา ภควนฺต วนฺทิตฺวา 
จิตฺต ปสาเทหีติ อาห ฯ  โส  มหาเถโร  ปชู 
# ๑. ส.ี ป ฺจลวิหาเร  ฯ ม. อเจลวิหาเร  ฯ   ๒. ส.ี ม. สุนขวาชิโก  ฯ 
# ๓. กตฺถจิ. ปาปโกสิ  ฯ   ๔. ส.ีม. มหาภยภีโต  ฯ   ๕. ส.ีม. ปติฏาสฺส ภวิสฺสามีติ  ฯ 
กตฺถจิ. ปติฏานมสฺส กริสฺสามีติ  ฯ  ๖. สี. ม. อาหราเปตฺวา  ฯ   ๗. ม. ตลสนฺถรณปูช  ฯ 
# ๘. ม. กาเรตฺวา  ฯ   ๙. ม. เอตฺถนฺตเร ม ฺจเกน เจติยงฺคเณน  หริตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๑๐. ม. มหาเถร  ฯ    
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๓๖ 
 
ทิสฺวา  ตถา  กโรนฺโต  จิตฺต  ปสาเทสิ ฯ  ตาวเทวสฺส เทวโลโก  อุปฏาสิ ฯ 
นนฺทวนจิตฺตลตาวนมิสฺสกวนวิมานานิ  (๑)  เจว เทวนาฏกานิ จ 
ปริวาเรตฺวา   ิตานิ  วิย  อเหสุ   ฯ  โส  อเปถ  โสณ อเปถ โสณาติ เถร อาห ฯ 
กิมิท  เถราติ ฯ  (๒)  เอตา  เต  มาตโร  อาคจฺฉนฺตีติ ฯ  เถโร  สคฺโค  อุปฏ ิโต 
มหาเถรสฺสาติ  จินฺเตสิ ฯ เอว อุปฏานสมงฺคิตา จลตีติ เวทิตพฺพา ฯ เอตาสุ อิธ  
อายูหนเจตนากมฺมสมงฺคิตาวเสน    กายทุจฺจริตสมงฺคิตาวเสน   จ   (๓) 
กายทุจฺจริตสมงฺคีติอาทิ วุตฺต ฯ 
        ตตฺถ  เอเก  อาจริยา  ยสฺมึ  ขเณ  กมฺม  อายูหติ  ตสฺมึเยว  ขเณ  ตสฺส 
สคฺโค  อวาริโตติ (๔) วทนฺติ ฯ อปเร ปน อายูหนกมฺม (๕) นาม วิปากวาร ลภนฺตป 
อตฺถิ  อลภนตฺป ฯ  ตตฺถ  ยทา  กมฺม  วิปากวาร  ลภติ  ตสฺมึเยว  กาเล  ตสฺส 
สคฺโค วาริโตติ วทนฺติ ฯ เสส สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ (๖) 
                        ทุติยวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
                        อฏานปาลิวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ม. นนฺทนวนจิตฺตลตาวนมสฺสกวนผารุสกวนวมานานิ  ฯ   ๒. ส.ีม. มหาเถราติ  ฯ 
# ๓. ม. จ สทฺโท นตฺถ ิ ฯ   ๔. ม. วาริโตติ  ฯ   ๕. ม. อายูหิตกมฺม  ฯ   
# ๖. อิเธว  วคฺโค ทสโมติ ปาลิ  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา ๖๓๗ 
 
                        เอกธมฺมปาลิวณฺณนา 
                        ปมวคฺควณฺณนา 
        เอกธมฺมปาลิย  เอกธมฺโมติ  เอกสภาโว ฯ เอกนฺตนิพฺพิทายาติ เอกนฺเตน 
วฏเฏ  นิพฺพินฺทนตฺถาย อุกฺกณฺนตฺถาย ฯ วิราคายาติ วฏเฏ วิรชชฺนตฺถาย ราคาทีน 
วา  กิเลสาน  วิรชชฺนาย วิคมาย ฯ นิโรธายาติ ราคาทีน นิโรธาย อปฺปวตฺติกรณตฺถาย 
วฏฏสฺส วา  นิรุชฺฌนตฺถาย ฯ  อุปสมายาติ  กิเลสวูปสมตฺถาย ฯ  อภิ ฺายาติ 
อนิจฺจาทิวเสน  ลกฺขณตฺตย  อาโรเปตฺวา  อภิชานนตฺถาย ฯ  สมโฺพธายาติ  จตุนฺน 
สจฺจาน  พุชฺฌนตฺถาย  โพธิ  วุจฺจติ  จตูสุ มคฺเคสุ าณนฺติ (๑) เอว วุตฺตสฺส 
วา จตุมคฺคาณสฺส ปฏิวิชฺฌนตฺถาย ฯ นิพฺพานายาติ อปจฺจยนิพฺพานสฺส 
สจฺฉิกรณตฺถาย ฯ 
        อิติ  ภควา  อิเมหิ  สตฺตหิ  ปเทหิ  พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏานสฺส  วณฺณ กเถสิ ฯ 
กสฺมา  มหาชนสฺส  อุสฺสาหชนนตฺถ  วิสกณฺฏกวาณิโช  วิย  อตฺตโน  ปณฺฑิตตาย ฯ (๒) 
วิสกณฺฏกวาณิโช  นาม  คุฬวาณิโช  วุจฺจติ ฯ  โส  กิร  วาณิโช  ขณฺฑสกฺกราทีนิ  (๓) 
สกเฏนาทาย  ปจฺจนฺตคาม  คนฺตฺวา  วิสกณฺฏก  คณฺหถ  วิสกณฺฏก  คณฺหถาติ 
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๘๙๑/๕๕๘  ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๑  ฯ   ๒. สี. ม. ปณิยสฺส  ฯ 
# ๓. ส.ี คุฬผาณิตมณฺฑสกฺกราทีนิ  ฯ   ม. คุฬผาณิตขณฺฑสกฺกราทีนิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา   หนา ๖๓๘ 
 
อุคฺโฆเสสิ ฯ  ต  สุตฺวา  คามิกา  วิส  นาม  กกฺขล โฆร ฯ โย น ขาทติ โส 
มรติ ฯ  กณฺฏกป  วิชฺฌิตฺวา  มาเรติ  อุโภเปเต  กกขฺลา  โก  เอตฺถ อานิสโสติ 
เคหทฺวารานิ  ถเกสุ   ทารเก  จ  ปลาเปสุ ฯ  ต  ทิสฺวา  วาณิโช  อโวหารกุสลา 
อิเม  คามิกา  หนฺท  เน  อุปาเยน  คณฺหาเปสฺสามีติ (๑) อติมธุร คณฺหถ อติสาธุ (๒) 
คณฺหถ  คุฬ  ผาณิต สกฺกร สมคฺฆ ลพฺภติ กุฏมาสกกุฏกหาปณาทีหิป (๓) ลพฺภตีติ 
อุคฺโฆเสสิ ฯ  ต  สุตฺวา  คามิกา หฏปหฏา วคฺควคฺคา  คนฺตฺวา ต  พหุ  ป มลู 
ทตฺวา อคฺคเหสุ   ฯ 
        ตตฺถ  วิสกณฺฏกวาณิชสฺส  วิสกณฺฏก  คณฺหถาติ  อุคฺโฆสน  วิย  ภควโต 
พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏานกถน  วิสกณฺฏเก  วณฺณ  กเถตฺวา  ตสฺส คหณตฺถาย 
มหาชนสฺส อุสฺสาหกรณ  วิย  อิเมหิ สตฺตหิ ปเทหิ พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏานสฺส 
วณฺณภณเนน ตตฺถ มหาชนสฺส อุสฺสาหกรณ ฯ 
        กตโม  เอกธมฺโมติ  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉา ฯ  พุทฺธานุสฺสตีติ  พุทฺธ  อารพฺภ 
อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ  (๔) พุทฺธคุณารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ  ต  ปเนต 
พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏาน  ทุวิธ โหติ จิตฺตสมฺปหสนตฺถ ฺเจว วิปสฺสนตฺถ ฺจ ฯ กถ 
ยทา  หิ  อสุภารมฺมเณ  อสุภส ฺ  (๕) 
# ๑. ม. คาหาเปมีติ  ฯ  ๒. ม. อติสาทุ  ฯ  ๓. ม. กฏูมาส...  ฯ  ๔. ม. อุปฺปนฺนา อนุสฺสติ 
พุทฺธคุณารมฺมณาย สติยา  ฯ  ๕. ม. อสภุารมฺมเณสุ อ ฺตร  ฯ  กตฺถจิ. อสุภารมฺมเณ 
สุภส ฺ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกธมฺมปาลิวณฺณนา   หนา  ๖๓๙ 
 
ภาเวนฺตสฺส ภิกฺขุโน จิตฺตุปฺปาโท อุปห ฺติ  อุกฺกณฺติ  นิรสสฺาโท โหติ 
วีถึ น ปฏิปชชฺติ กุฏโคโณ วิย อิโต จิโต จ ธาวติ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  เอส 
มูลกมฺมฏาน  ปหาย  อิติป โส ภควาติอาทินา นเยน ตถาคตสฺส 
โลกิยโลกุตฺตรคุเณ  อนุสฺสรติ ฯ  ตสฺเสว  พุทฺธ  อนุสฺสรนฺตสฺส  จิตฺตุปฺปาโท 
ปสีทติ  วินีวรณโก  (๑)  โหติ ฯ  โส  ต จิตฺต เอว ทเมตฺวา ปุน มูลกมฺมฏานเยว 
มนสิกโรติ ฯ  กถ  ยถา  นาม  พลวา ปรุิโส กูฏาคารกณฺณิกตฺถาย มหารุกฺข 
ฉินฺทนฺโต สาขปลาสจฺเฉทนมตฺเตเนว  (๒)  ผรสุธาราย  วิปนฺนาย มหารุกฺข 
ฉินฺทิตุ  อสกฺโกนฺโตป ธรุนิกฺเขป  อกตฺวาว  กมฺมารสาล  คนฺตฺวา  ติขิณ  ผรสุ  
การาเปตฺวา  ปุน  ต ฉินฺเทยฺย ฯ  เอว  สมฺปทมิท  เวทิตพฺพ ฯ  เอว พุทฺธานุสฺสติวเสน 
จิตฺต ปริทเมตฺวา  ปุน  มลูกมฺมฏาน มนสิกโรนฺโต อสุภารมฺมณ ปมชฺฌาน 
นิพฺพตฺเตตฺวา ฌานงฺคานิ สมฺมสิตฺวา อริยภูมึ โอกฺกมติ ฯ เอว ตาว 
จิตฺตสมฺปหสนตฺถ โหติ ฯ 
        ยทา  ปเนส  พุทฺธานุสฺสตึ  อนุสฺสริตฺวา  โก  อย  อิติป  โส  ภควาติอาทินา 
นเยน  อนุสสฺริ  อิตฺถ ี น ุ โข  ปุริโส  นุ  โข  เทวมนุสฺสมารพฺรหฺมาน อ ฺตโร 
นุ  โขติ  ปรคฺิคณฺหนฺโต  น อ ฺโป (๓) สติสมฺปยุตฺต ปน จิตฺตเมว อนุสฺสรติี 
ทิสฺวา  
# ๑. ม. วินีวรโณ  ฯ  ๒. สี. ...มตฺเตเยว  ฯ  ๓. สี. นา ฺโ โกจิ  ฯ  ม. น อ ฺโ โกจิ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๔๐ 
 
ต  โข  ปเนต  จิตฺต  ขนฺธโต  วิ ฺาณกฺขนฺโธ  โหติ  เตน  สมฺปยตฺุตา 
เวทนา  เวทนากฺขนฺโธ  เตน  สมฺปยุตฺตา  ส ฺา ส ฺากฺขนฺโธ สหชาตา ผสฺสาทโย 
สงฺขารกฺขนฺโธติ  อิเม  จตฺตาโร  อรูปกขฺนฺธา  โหนฺตีติ  อรูป ฺจ  ววตฺถเปตฺวา 
ตสฺส  นิสฺสย  ปริเยสนฺโต  หทยวตฺถุ   ทิสฺวา  ตสฺส นิสฺสยานิ จตฺตาริ มหาภูตานิ 
ตานิ  อุปาทาย  ปวตฺตานิ  เสสอุปาทารูปานิ  จ  ปริคฺคเหตฺวา  สพฺพมฺเปต รูป 
รูปกฺขนฺโธติ  ววตฺถเปตฺวา  อิท ฺจ  รูป  ปุริม ฺจ  อรปูนฺติ  สงฺเขปโต 
รูปารูปเภทโต  ป ฺจกฺขนฺเธสุ  ปุน  สงฺเขปโต  ป ฺจเปเต ขนฺธา ทุกฺขสจฺจนฺติ 
ทุกฺขสจฺจ  ววตฺถเปตฺวา  ตสฺส  จ  ภวิกา  (๑) ตณฺหา สมุทยสจฺจ ตสฺสา (๒) นิโรโธ 
นิโรธสจฺจ นิโรธปชานนา ปฏิปทา มคฺคสจฺจนฺติ เอว ปุพฺพภาเค จตฺตาริ  สจฺจานิ 
ววตฺถเปตฺวา  ปฏิปาฏิยา  อริยภูมึ  โอกกฺมติ ฯ  ตทา  สพฺพ  อิม  (๓)  กมฺมฏาน 
วิปสฺสนตฺถ นาม โหติ ฯ อย โขติอาทีสุ อปฺปนาวาโร วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ 
        ธมฺมานุสฺสติอาทีสุป เอเสว นโย ฯ อย ปเนตฺถ วจนตฺโถ ธมฺม อารพฺภ 
อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ (๔) ธมฺมานุสฺสติ สฺวากฺขาตาทิธมฺมคุณารมฺมณาย  สติยา เอต 
อธิวจน ฯ  สฆ  อารพฺภ  อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ สฆานุสฺสติ สุปฏปินฺนตาทิสฆคุณา- 
รมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ  สีล  อารพฺภ  อุปปฺนฺนา  อนุสฺสติ สีลานุสฺสติ 
อขณฺฑตาทิสีลคุณารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ  จาค อารพฺภ อุปฺปนฺนา 
# ๑. ม. ปภาวิกา  ฯ  ๒. ม. ตสฺส  ฯ  ๓. ม. ตทาสฺส อิท  ฯ  ๔. กตฺถจิ. สติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกธมฺมปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๔๑ 
 
อนุสฺสติ สีลานุสฺสติ  ฯ อขณฺฑตาทิสีลคุณารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ 
จาค  อารพฺภ อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ  จาคานุสฺสติ  ฯ มตฺุตจาคตาติคุณารมฺมณาย (๑) 
สติยา เอต อธิวจน  ฯ เทวต  เทวตา อารพฺภ อุปฺปนฺนา  อนุสฺสติ เทวตานุสฺสติ  ฯ 
เทวต (๒)  สกฺขิฏาเน  เปตฺวา อตฺตโน สทฺธารมฺมณาย (๓) สติยา เอต อธิวจน  ฯ 
อานาปาเน อารพฺภ อุปฺปนฺนา สติ อานาปานสติ  ฯ  อสฺสาสปสฺสาสนิมิตฺตารมฺมณาย 
สติยา ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทารมฺมณาย 
สติยา  เอต  อธิวจน ฯ เกสาทิเภท  รูปกาย  คตา  กาเย  วา  คตาติ  กายคตา  กายคตา 
จ  สา สติ จาติ  กายคตาสตีติ  วตฺตพฺเพ  รสฺส  อกตฺวา  กายคตาสตีติ  วุตฺตา ฯ 
เกสาทิกาย โกฏาสนิมิตฺตารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ อุปสม อารพฺภ 
อุปฺปนฺนา อนุสฺสติ อุปสมานุสฺสติ  สพฺพทุกฺขุปสมารมฺมณาย  สติยา  เอต  อธิวจน ฯ 
ทุวิโธ วา อุปสโม อจฺจนฺตุปสโม  จ ขยปุสโม จ ฯ ตตฺถ อจฺจนฺตุปสโม นาม นพฺิพาน 
ขยุปสโม นาม มคฺโค ฯ เอวเมต  ทุวิธป  อุปสม  อนุสฺสรนฺตสฺส อุปฺปนฺนา สติ 
อุปสมานุสฺสตีติ อยเมตฺถ อตฺโถ ฯ  อิติ  อิเมสุ  ทสส ุ กมฺมฏาเนสุ  อานาปานสฺสติ 
มรณสฺสติ  กายคตาสตีติ อิมานิ  ตีณิ 
# ๑. ส.ี ม. มตฺุตจาคตาทิจาคคุณารมฺมณาย  ฯ  ๒. สี. ม. เทวตา  ฯ  
# ๓. ม. สทุธาทิคุณารมฺมณาย  ฯ  
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วิปสฺสนตฺถาเนว  โหนฺติ  เสสานิ  สตฺต  จิตฺตสมฺปหสนตฺถานิป วิปสฺสนตฺถานิป 
(๑) โหนฺตีติ ฯ 
                                ปมวคฺควณฺณนา  นฏิ ิตา   ฯ 
 
                                        ทุติยวคฺควณฺณนา 
        ทุติเย  มิจฺฉาทิฏ ีติ  ทฺวาสฏ ิวิธายป  ทิฏ ิยา (๒) เอต อธิวจน ฯ 
มิจฺฉาทิฏ ิกสฺสาติ ตาย ทิฏ ิยา สมนฺนาคตสฺส ฯ 
        สมฺมาทิฏ ีติ  ป ฺจวิธายป  สมฺมาทิฏ ิยา  เอต  อธิวจน ฯ สมฺมาทิฏ ิกสฺสาติ 
ตาย สมนฺนาคตสฺส ฯ 
        อโยนโิส มนสิกาโรติ อนุปายมนสิกาโร ฯ โยนิโส  มนสกิาโรติ  
อุปายมนสิกาโร ฯ  ตตฺถ  อโยนิโส  มนสิกโรโต ปพฺุเพ  อนุปฺปนฺนา  มิจฺฉาทิฏ ิ  
อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนา  ปน  ยาว นิยาโมกฺกมนา ปวฑฺฒติ ฯ  นิยาเม  โอกฺกนฺเต  
ปวฑฺฒิตา  นาม โหติ ฯ โยนิโส มนสกิโรโต ปุพฺเพ อนุปฺปนฺนา  สมฺมาทิฏ ิ 
อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนา  ปน  ยาว  อรหตฺตมคฺคา ปวฑฺฒติ ฯ อรหตฺตผเล ปตฺเต 
ปวฑฺฒิตา นาม โหติ ฯ 
        มิจฺฉาทิฏ ิยา  ภิกฺขเว  สมนฺนาคตา  สตฺตาติ  เอตฺถ  เอกจฺจา มิจฺฉาทิฏ ิ  
สคฺคาวรณา  เจว  โหติ  มคฺคาวรณา จ เอกจฺจา มคฺคาวรณาเยว โหติ น  สคฺคาวรณา 
เอกจฺจา  
# ๑. ส.ี ม. อย ปาโ นตฺถ ิ ฯ  ๒. ม. มจฺิฉาทิฏ ิยา  ฯ  
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เนว  สคฺคาวรณา น มคฺคาวรณา ฯ ตตฺถ อเหตุกทิฏ ิ อกิริยทิฏ ิ  นตฺถิกทฏิ ีติ 
อย  ติวิธา  สคฺคาวรณา เจว  โหติ  มคฺคาวรณา  จ   ฯ  ทสวตฺถุกา  อนฺตคาหิกา  
มิจฺฉาทิฏ ิ  มคฺคาวรณาว  โหติ  น  สคฺคาวรณา ฯ วีสติวตฺถุกา  สกฺกายทิฏ ิ 
เนว  สคฺคาวรณา  น  มคฺคาวรณา ฯ  อิท  ปน  วิธาน ปฏิกฺขิปตฺวา  อิมสฺมึ  สุตฺเต 
มิจฺฉาทิฏ ิยา  ภิกฺขเว  สมนฺนาคตาติ  วจนโต อนฺตมโส  วีสติวตฺถุก สกฺกายทิฏ ึ 
อุปาทาย ทิฏ ิ นาม สคฺค อุปเนตุ  สมตฺถา นาม นตฺถิ  เอกนฺต  นิรยสฺมึเยว 
นิมุชฺชาเปตีติ  (๑) วุตฺต ฯ ยถา หิ มุคฺคมาสปฺปมาณาป ปาสาณสกฺขรา  อุทเก  
ปกฺขิตฺตา  อุปริ  ปลฺลวมานา (๒) นาม นตฺถิ เอกนฺต เหฏาว ปวิสติ  เอวเมว 
อนฺตมโส  สกฺกายทิฏ ิป  สคฺค  อุปเนตุ   สมตฺถา  นาม  นตฺถิ เอกนฺต อปาเยสุเยว 
นิมุชฺชาเปตีติ ฯ 
        สมฺมาทิฏ ิยา สมนฺนาคตาติ เอตฺถ กมฺมสฺสกตสมฺมาทิฏ ิ ฌานสมฺมาทิฏ ิ 
วิปสฺสนาสมฺมาทิฏ ิ  มคฺคสมฺมาทิฏ ิ  ผลสมฺมาทิฏ ีติ  ป ฺจวิธา  สมฺมาทิฏ ิ ฯ 
ตตฺถ  กมฺมสสฺกตสมฺมาทิฏ ิ  สมฺปตฺติภว  อากฑฺฒติ  ฌานสมฺมาทิฏ ิ  รูปภเว   
ปฏิสนฺธึ  เทติ  มคฺคสมฺมาทิฏ ิ วฏฏ วิทฺธเสติ ผลสมฺมาทิฏ ิ ภว 
# ๑. ม. นิมชุชฺาเปตีติ  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๒. ม. ปกฺขิตฺตา อุปฺปลวมานา  ฯ  กตฺถจิ. ปติตา 
อุปริ ปลวมานา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๔๔ 
 
ปฏิพาหติ  ฯ วิปสฺสนาสมฺมาทิฏ ิ  กึ  กโรตีติ  สาป  ปฏิสนฺธึ นากฑฺฒติ ฯ 
ติปฏกจูฬาภยตฺเถโร ปนาห  สพฺพา  วิปสฺสนาสมฺมาทิฏ ิ  ภาวิตา  ทิฏเว  ธมฺเม 
อรหตฺต  ปาเปตุ  สกฺโกติ  อิจฺเจต  กุสล ฯ  สเจ  น  สกฺโกติ สคฺคภเว (๑) เทติ 
อาวุโสติ ฯ เอวมย โลกิยโลกุตฺตรา  สมฺมาทิฏ ิ  กถิตา ฯ อิมสมฺึ ปนตฺเถ โลกิยา (๒) 
ภวนิปฺผาทิกา จ  เวทิตพฺพา ฯ 
        ย ฺเจว  กายกมฺม  ยถาทิฏ ิ  สมตฺต  สมาทินฺนนฺติ เอตฺถ ยถาทิฏ ีติ 
ยา (๓) ยา ทฏิ ิ ตสฺสา ตสฺสา อนุรูป ฯ (๓) สมตฺตนฺติ ปริปุณฺณ ฯ สมาทินฺนนฺติ คหิต ฯ 
ตเทต  (๔) ยถาทิฏ ิสณฺ ิต  กายกมฺม  (๔)  ทฏิ ิสหชาต กายกมฺม ทิฏานุโลมิก 
กายกมฺมนฺติ  ติวิธ  โหติ ฯ  ตตฺถ  ปาณ  หนโต  อทินฺน  อาทิยโต  มิจฺฉาจาร 
จรโต  นตฺถ ิ ตโตนิทาน  ปาป  นตฺถิ  ปาปสฺส  อาคโมติ  ย  เอวลทฺธิกสฺส  สโต 
ปาณาติปาตอทินฺนาทานมิจฺฉาจารสงฺขาต  กายกมฺม  อิท ยถาทิฏ ิย  ิต กายกมฺม 
นาม.  ปาณ  หนโต  อทินนฺ อาทิยโต มิจฺฉาจาร จรโต นตฺถิ ตโตนิทาน ปาป นตฺถ ิ
ปาปสฺส  อาคโมติ  อิมาย ปน ลทฺธิยา อิมินา ทสฺสเนน สหชาต กายกมฺม ทิฏ ิสหชาต 
กายกมฺม  นาม.  ตเทว  ปน  สมตฺต  สมาทินฺน  คหิต  ปรามฏ  ทิฏานุโลมกิ 
กายกมฺม  นาม  ฯ  วจีกมมฺาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ยถา  ปเนตฺถ 
# ๑. ม. สตฺต ภเว  ฯ  ๒. ม. โลกิกา  ฯ  ๓. ส.ี อย ทิฏ ิ ตสฺสา อนุรูป  ฯ  ๔. ม. ยถาทิฏ ิย 
 ิตกายกมฺม  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกธมฺมปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๔๕ 
 
ปาณ หนโต อทินฺน อาทิยโต  มิจฺฉาจาร  จรโต  นตฺถิ  ตโตนิทาน  ปาปนฺติ  โยชนา 
กตา  เอว วจีกมฺมมโนกมเฺมสุ  มุสา  ภณโต  ปสุณ  กเถนฺตสฺส  ผรุส  กเถนฺตสฺส 
สมฺผมฺปลปนฺตสฺส  อภิชฌฺาลุโน  พฺยาปนฺนจิตฺตสฺส มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส จ สโต นตฺถิ 
ตโตนิทาน ปาปนฺติ โยชนา กาตพฺพา ฯ 
        ยา  จ  เจตนาติอาทีสุ  ทฏิ ิสหชาตา  จ  เจตนา เจตนา นาม ทิฏ ิสหชาตาว 
ปฏนา  ปฏนา  นาม  เจตนาปฏนาน  วเสน  จิตฺตฏปนา  (๑) ปณิธิ นาม เตหิ 
ปน  เจตนา  ทิฏ ิสมฺปยุตฺตา  (๒)  ผสฺสาทโย  สงฺขารา  นาม.  ทฏิ ิ หิ (๓) ภิกฺขเว 
ปาปกาติ  ยสฺมา  ตสฺส  ปคฺุคลสฺส ทิฏ ิ ปาปกา ลามกา ฯ (๔) นกิฺขิตฺตนฺติ โรปต ฯ 
อุปาทิยตีติ คณฺหาติ ฯ กฏกตฺตายาติ อิท ปุริมสฺเสว เววจน ฯ 
                วณฺณคนฺธรสูเปโต   อมฺโพย อหุวา ปุเร 
                ตเมว ปูช ลภมาโน  เกนมฺโพ กฏกปฺผโล ฯ 
                ปจิุมนฺทปริวาโร    อมฺโพ เต ทธิวาหน 
                มลู มูเลน สสฏ   สาขา สาข (๕) นิเสวเร (๖) 
                อสาตสนฺนิวาเสน   เตนมฺโพ กฏกปฺผโลติ (๗) 
อาคตฏาเน วิย หิ อิธาป กฏกนฺติ ติตฺติก เวทิตพฺพ ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. จิตฺตปตฺถนา  ฯ  ๒. ม. เจตนาทีหิ สมฺปยุตฺตา  ฯ  กตฺถจิ. เจตนาทิฏ ีหิ 
สมฺปยุตฺตา  ฯ  ๓. ม. หิสสฺ  ฯ  ๔. ม. ลามิกา  ฯ  ๕. ม. สาขา  ฯ  ๖. ฏีกาย นิเสวเรติ 
ทิสฺสติ  ฯ  ๗. ขุ. ชา. ๒๗/๒๒๑-๒/๖๗  ฯ  
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อสาตตฺตายาติ อมธุรตาย ฯ 
        อิมสฺมึ  ปน  พีชูปมสุตฺเต  (๑)  ทฏิ ีติ  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิ  คหิตาติ 
โปราณกตฺเถรา  อาหสุ ฯ  ต ปน ปฏิกขิฺปตฺวา สพฺพานิป ทฺวาสฏ ี ทิฏ ิคตานีติ 
วุตฺต ฯ  อนนตฺรสุตฺเต ปาณาติปาตา วิรมนฺตสฺส อทินฺนาทานา วิรมนฺตสฺส มิจฺฉาจารา 
วิรมนฺตสฺส  นตฺถิ  ตโตนทิาน  ปุ ฺนฺติอาทินา  นเยน  (๒)  ยถา  ทฏิ ิ  ตถา 
กายกมฺมาทีนิ  (๒)  โยเชตฺวา  เวทิตพฺพานิ อิธ ปน สมฺมาทิฏ ิสหชาตา จิตฺตฏปนาว 
ปฏนาติ  เวทิตพฺพา ฯ  สมฺมาทิฏ ิ  ปเนตฺถ  โลกิยโลกุตฺตรา  กถติา ฯ เสส สพฺพตฺถ 
อุตฺตานเมวาติ ฯ (๓) 
                        ทุติยวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
 
                        ตติยวคฺควณฺณนา 
        ตติยสฺส  ปเม  มิจฺฉาทิฏ ิโกติ  น ยาถาวทิฏ ิโก ฯ (๔) วิปรีตทสฺสโนติ 
ตาเยว  มิจฺฉาทิฏ ิยา วิปรีตทสฺสโน ฯ สทฺธมฺมา วุฏาเปตฺวาติ ทสกุสลกมฺมปถธมฺมโต 
วุฏาเปตฺวา ฯ  อสทฺธมฺเม  ปติฏาเปตีติ  ทสากุสลกมฺมปถสงฺขาเต  อสทฺธมฺเม 
ปติฏาเปติ ฯ  เอกปุคฺคโลติ  เจตฺถ  ฉหิ  สตฺถาเรห ิ สทฺธ ึ เทวทตฺโต  จ  อ ฺเ 
# ๑. ส.ี พีโชปมสุตฺเต  ฯ  ๒. ม. ยถาทฏิ ิย  ิตกายกมฺมาทีนิ  ฯ  ๓. ม. อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ 
# ๔. ม. อยาถาวทิฏ ิโก  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกธมฺมปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๔๗ 
 
จ เอวรูปา เวทิตพฺพา ฯ 
        ทุติเย  สมฺมาทิฏ ิโกติ  ยาถาวทิฏ ิโก ฯ  อวิปรีตทสฺสโนติ  ตาเยว 
สมฺมาทิฏ ิยา  อวิปรีตทสฺสโน ฯ  อสทฺธมฺมาติ  ทสอกุสลกมฺมปถโต ฯ  สทธฺมฺเมติ 
ทสกุสลกมฺมปถสงฺขาเต  สทฺธมฺเม.  เอกปุคฺคโลติ  เจตฺถ  อนุปฺปนฺเน  พุทฺเธ 
จกฺกวตฺติราชา  สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺโตติ  เอวมาทโย  ลพฺภนฺติ  อุปฺปนฺเน  พุทฺเธ 
พุทฺธา  เจว พุทฺธสาวกา 
        ตติเย  มจฺิฉาทิฏ ิปรมานีติ  มิจฺฉาทิฏ ิ  ปรมา  เอเตสนฺติ มิจฺฉาทิฏ ิปรมานิ ฯ 
ป ฺจ  หิ  อนนฺตริยกมฺมานิ  มหาสาวชฺชานิ  นาม  เตหิป มิจฺฉาทิฏ ิเยว 
มหาสาวชฺชตราติ  อธิปฺปาโย ฯ กสฺมา  เตส  หิ ปรจฺิเฉโท อตฺถิ ฯ จตฺตาริ  หิ  
อนนฺตริยกมฺมานิ  นิรเย  นิพฺพตฺตาเปนฺตีติ วุตฺตานิ ฯ สฆเภทกมฺมป นิรเย  กปฺปฏ ิติกเมว 
โหติ ฯ  เอวเมว  เตส  (๑) ปริจฺเฉโท อตฺถิ โกฏิ ป ฺายติ นิยตมิจฺฉาทิฏ ิยา  ปน  
ปริจฺเฉโท  นตฺถิ ฯ  สา หิ วฏฏสฺส มลู ตาย สมนฺนาคตสฺส ภวโต  วุฏาน นตฺถิ ฯ เย 
ตสฺส โสตพฺพ ม ฺนฺติ เตป วิปฺปฏิปาเทนฺติ ฯ (๒) ตาย จ สมนฺนาคตสฺส  เนว  สคฺโค  
อตฺถิ  น  มคฺโค ฯ  กปฺปวินาเส  มหาชเน  พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺเตนฺเตป  (๓) 
นิยตมิจฺฉาทิฏ ิโก  ตตฺถ  
# ๑. ม. เอวเมเตส  ฯ  ๒. ม. วิปฺปฏิปาเทติ  ฯ  กตฺถจิ. วิปฺปฏิสาเรนฺติ  ฯ 
# ๓. ม. นิพฺพตฺเตป  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๔๘ 
 
อนิพฺพตฺติตฺวา  ปฏ ิจกฺกวาเฬ นิพฺพตฺตติ ฯ  ก ึปน ปฏ ิจกฺกวาฬ นชฺฌายตีติ ฌายติ 
ตสฺมึ หิ  ฌายมาเนป เอส อากาเส เอกสฺมึ โอกาเส ปจฺจติเยวาติ วทนฺติ ฯ 
        จตุตฺเถ  มกฺขลีติ  มา  ขลีติ วจน อุปาทาย เอวลทฺธนาโม ติตฺถกโร ฯ 
นทีมุเขติ  ทฺวินฺน  นทีน  สมาคตฏาเน ฯ  (๑) เทสนามตฺตเมเวต  ทฺวินฺน กนฺทราน 
ทฺวินฺน  อุทกาน  สมุทฺทสสฺ  จ  โลณิยา  จ  [๒] นทยิาติ (๓) เอเตสป ยสฺส กสฺสจิ 
สมาคตฏาน  (๔) อ ฺป  ตถารูป  อุทก ฯ  ขิปนฺติ  (๕)  กุมิน ฯ  อุฑฺเฑยฺยาติ  (๖) 
โอฑฺเฑยฺย ฯ  มนุสฺสา  หิ  นเฬหิ  วา อุจฺฉูหิ วา เวฬูหิ วา ปลาสินฺธิสลากาย (๗) วา 
เอก  เทฺว  ตโย  วา  กุมฺเภ  คณฺหนปฺปมาณ  กุมิน  กตฺวา  มุขวฏฏิยา  โยตฺเตน 
พนฺธิตฺวา  นทีมุข  เนตฺวา  ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ  ขาณุเก  โกฏเฏตฺวา  โยตฺเตหิ ตตฺถ 
พนฺธนฺติ  ต  สนฺธาเยต  วุตฺต ฯ  ตสฺมึ  หิ  ปวิฏสฺส ขุทฺทกมจฺฉสฺสป โมกโฺข 
นตฺถิ ฯ  อนยายาติ  อวุฑฺฒิยา ฯ  พฺยสนายาติ  วินาสาย ฯ  มกฺขลิ  โมฆปุรโิสติ  อย 
มกฺขลิโคสาโล  ตุจฺฉปุริโส ฯ  มนุสฺสขิป  ม ฺเ  โลเก  อุปฺปนโฺนติ  มหาชนสฺส 
สคฺคโมกฺขคมนมคฺเค (๘) ตตฺถ คมน 
# ๑. ส.ี ม. สมาคตฏาเน  ฯ  ๒. ส.ี ม. เอตฺถนฺตเร สมุทฺทสฺส จาติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ส.ี ม. นทิยา  จาติ  ฯ  ๔. สี. ม. สมาคตฏาน  ฯ  ๕. ม. ขิปฺปนฺติ  ฯ  
# ๖. ส.ี โอฑฺเฑยฺยาติ อุฑฺเฑยฺย  ฯ  ม. อุทฺเฑยฺยาติ โอฑฺเฑยฺย  ฯ  ๗. ส.ี สินฺนสลากาย  ฯ 
ม. ปลาสนฺติสลากาย  ฯ   ๘. กตฺถจิ. สคฺคโมกฺขคมนมคฺโค  ฯ  
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นิวารณตฺถ มนุสฺสกุมิน วิย โลเก อุปฺปนฺโน ฯ 
        ป ฺจมาทีสุ  ทุรกฺขาเต  ภิกฺขเว  ธมฺมวินเยติ  ทุรกฺขาตธมฺมวินโย  นาม 
พาหิรกสฺส  สาสน ฯ  ตตฺถ  หิ  สตฺถาป  อสพฺพ ฺ ู  โหติ  ธมโฺมป  ทรุกฺขาโต 
คโณป  ทุปฺปฏิปนฺโน ฯ  โย  จ  สมาทเปตีติ  โย  อาจริยปุคฺคโล  สมาทเปติ ฯ  ย ฺจ 
สมาทเปตีติ  ย  อนฺเตวาสิก  สมาทเปติ ฯ  โย  จ  สมาทปโต  ตถตฺตาย  ปฏปิชฺชตีติ 
โย  อนฺเตวาสิโก  อาจริเยน  สมาทปโต  ตสฺส วจน กโรนฺโต ตถาภาวาย ปฏิปชฺชติ ฯ 
พหุ    อปุ ฺ  ปสวนฺตีติ  สมาทเปนฺโต  หิ ปาณาติปาตาทีสุ ชนสต สมาทเปนฺโต 
เตส  สพฺเพสป  อกุสเลน  สมกเมว  อกสุล  ปาปุณาติ ฯ  เตนาห  สพฺเพ  เต  พหุ   
อปุ ฺ ปสวนฺตีติ ฯ 
        สฺวากฺขาเตติ  สุฏ ุ  อกฺขาเต  สุเทสิเต ฯ เอวรูเป หิ ธมฺมวินเย สตฺถา จ  สพฺพ ฺ ู  
โหติ  ธมฺโม  จ  สฺวากฺขาโต  คโณ  จ  สุปฏิปนฺโน ฯ  สพฺเพ  เต พหุ    ปุ ฺ  ปสวนฺตีติ  
สมาทปโต  (๑)  หิ  ภิกฺขุ  ปณฺฑาย  ปวิฏเ  ทิสฺวา ยาคุภตฺตาทีนิ  สมาทเปนฺโต 
สพฺเพสป  ทายกาน  กุสเลน  สมก  กสุล  ปาปุณาติ ฯ เตน วุตฺต พหุ   ปุ ฺ 
ปสวนฺตีติ ฯ 
        ทายเกน  มตฺตา  ชานิตพฺพาติ  ทายกปุคฺคเลน  ปมาณ  ชานิตพฺพ ปมาเณน 
ทาตพฺพ  ปูเรตฺวา  อติเรก  น  ทาตพฺพ ฯ  น  (๒) ทาตพฺพนฺติ  หิ อวตฺวา (๒) 
ปมาณวเสน  โถก  โถก  ทาตพฺพนฺติ  วุตฺต ฯ 
# ๑. ม. สมาทปโก  ฯ  ๒. กตฺถจิ. ทาตพฺพ น ทาตพฺพนฺติ อวตฺวา  ฯ  
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กสฺมา  ปูเรตฺวา  อติเรเก  ทินฺเนป หิ  อติเรกา  มนุสฺสสมฺปตฺติ  วา  ทิพฺพสมฺปตฺติ  วา 
นิพฺพานสมฺปตฺติ  วา นตฺถิ ฯ โน  ปฏคฺิคาหเกนาติ  ปฏิคฺคาหกสฺส  ปน  มตฺต ชานิตฺวา 
ปฏิคฺคหณกิจฺจ นาม นตฺถิ ฯ กสฺมา  ตสฺส หิ  มตฺต  ตฺวา ปูเรตฺวา (๑) มตฺตปฏิคฺคหณมูลิกา 
อปฺปจฺฉปฏิปทา นาม  นตฺถิ ฯ  ยตฺตก  ปน  ลภติ  ตตฺตก  คเหตพฺพ ฯ  อติเรกคหณมูล  หสิฺส 
ปุตฺตทารคหณ (๒) ภวิสฺสติ ฯ 
        ปฏิคฺคาหเกน  มตฺตา  ชานิตพฺพาติ  ปฏิคฺคาหกปุคฺคเลน  ปมาณ ชานิตพฺพ ฯ  กถ  
คณฺหนฺเตน  (๓)  หิ  ทายกสฺส  วโส เวทิตพฺโพ เทยฺยธมฺมสฺส วโส เวทิตพฺโพ  อตฺตโน  
ถาโม เวทิตพฺโพ ฯ ยท ิหิ เทยฺยธมฺโม พหุโก โหติ ทายโก อปฺป  ทาตุกาโม  ทายกสฺส  วเสน 
อปฺป คณฺหิตพฺพ ฯ  เทยฺยธมฺโม  อปโฺป ทายโก พหุ    ทาตุกาโม  เทยฺยธมฺมสฺส  วเสน อปฺป 
คณฺหิตพฺพ ฯ เทยฺยธมฺโมป พหุ ทายโกป  พหุ    ทาตุกาโม  โหติ  อตฺตโน  ถาม  ตฺวา 
ปมาเณเนว คณฺหิตพฺพ ฯ เอว มตฺต ตฺวา  ปฏิคฺคณฺหนฺโต  หิ  อปฺปจฺฉปฏิปท ปูเรติ ฯ 
อนุปฺปนฺนสฺส ลาโภ อุปปฺชฺชติ อุปฺปนฺโน  ลาโภ ถาวโรว โหติ ฯ อปฺปสนนฺา ปสีทนฺติ 
ปสนฺนาป ภิยฺโย ปสีทนฺติ  มหาชนสฺส จกฺขุภูโต โหติ สาสน จิรฏ ิติก กโรติ ฯ  ตตฺริมานิ  
วตฺถูนิ  
# ๑. ม. ปูเรตพฺพา  ฯ  ๒. ม. ปุตฺตทารภรณ  ฯ  ๓. ม. เตน  ฯ  
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        โรหนชนปเท (๑) กริ กฬุุมริยวิหาเร (๒) เอโก ทหโร ทุพฺภิกฺขสมเย  ตสฺมึ คาเม 
เอกสฺส ลมฺพกณฺณสฺส (๓) เคเห ภุ ฺชนตฺถาย กฏจฺฉุภตฺต คเหตฺวา  คมนตฺถาย  จ 
กฏจฺฉุภตฺตเมว ลภติ ฯ โส เอกทิวส ตสฺมึ เคเห เอก อาคนฺตุก ทิสฺวา  เอกเมว  กฏจฺฉุภตฺต 
คณฺหิ ฯ อถสสฺ เตน การเณน (๔) โส กุลปุตฺโต ปสีทิตฺวา อมฺหาก  กุลุปกภทนฺโต  เอวรโูป  
นามาติ  ราชทฺวาเร  มิตฺตามจฺจาน  กเถสิ ฯ เต สพฺเพป  ตสฺส  อปฺปจฺฉคุเณ  ปสนฺนา 
เอกทิวเสเนว สฏ ี ธวุภตฺตานิ ปฏเปสุ ฯ (๕) เอวธมฺโมว (๖) อปฺปจฺโฉ อนุปฺปนฺน ลาภ 
อุปฺปาเทติ ฯ 
        สทฺธาติสฺสมหาราชาป  จูฬุปฏาก  ติสฺสามจฺจ  วีมสิตฺวา  เตน  เอก ติตฺติร ปจาเปตฺวา 
อาหราเปสิ ฯ  อถ ปรโิภคสมเย อคฺค ทตฺวา ปริภุ ฺชิสฺสามีติ กสฺสตฺถสาลปริเวเณ  (๗) 
มหาเถรสฺส ภณฺฑกคาหสามเณรสฺส (๘) ติตฺติรมส เทนฺโต ตสฺมึ โถกเยว  ปฏิคฺคณฺหนฺเต 
ตสฺส  อปฺปจฺฉคุเณ  ปสีทิตฺวา ปสนฺโนสฺมิ ตาต อฏ เต ธุวภตฺตานิ    เทมีติ อาห ฯ ตานิ 
มหาราช อุปชฺฌายสฺส เทมีติ ฯ อปรานิป อฏ เทมีติ ฯ  ตานิ  อมฺหาก  
# ๑. ส.ี ม. โรหณชนปเท  ฯ  ๒. สี. กฏุมริยวิหาเร  ฯ  ม. กุฏมฺพริยวิหาเร  ฯ 
# ๓. ส.ี ลมฺพกณฺณกสฺส  ฯ  ม. กมฺมการสฺส  ฯ  ๔. ม. เกน การเณนาติ วุตฺเต ตมตุถ 
วตฺวา  ฯ  ๕. สี. ม. ธุรภตฺตานิ เปสุ  ฯ  ๖. ม. เอว  ฯ  กตฺถจิ. เอว ธมฺโม จ  ฯ 
# ๗. สี. กนฺถกสาลปริเวเณ  ฯ  ม. อฏกสาลปริเวเณ  ฯ  ๘. ส.ี ภณฺฑคาหกสามเณรสฺส  ฯ 
ม. ภณฺฑคฺคาหกสามเณรสฺส  ฯ  
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อาจริยสฺส  เทมีติ ฯ  อปรานิป  อฏ เต เทมีติ ฯ  ตานิ สมานุปชฺฌายาน  ทมฺมีติ ฯ  อปรานิป  
อฏ  ทมฺมีติ ฯ  ตานิ ภิกฺขุสฆสฺส ทมฺมีติ ฯ  อปรานิป  อฏ  ทมมฺีติ ฯ  โส  สามเณโร 
อธิวาเสสีติ ฯ เอวมสฺส อุปฺปนฺโน ลาโภ ถาวโร โหติ ฯ 
        อปฺปสนฺนา  ปสีทนตีฺติ  เอตฺถาป ทีฆพฺราหฺมโณ กิร พฺราหฺมเณ โภเชนฺโต ป ฺจ 
ป ฺจ ภตฺตสรกานิ ทตฺวา สนฺตปฺเปตุ  นาสกฺขิ ฯ อเถกทิวส สมณา กิร นาม อปฺปจฺฉาติ 
กถ  สุตฺวา วีมสนตฺถาย ภตฺต คาหาเปตฺวา ภิกฺขุสฆสฺส ภตฺตกิจฺจกรณเวลาย วิหาร คนฺตฺวา 
ตึสมตฺเต  ภิกฺขู  โภชนสาลาย  ภุ ฺชนฺเตว ทิสฺวา  เอกภตฺตสรก คเหตฺวา  สฆตฺเถรสฺส 
สนฺติก  อคมาสิ ฯ  เถโร  องฺคุลึ  จาเลตฺวา  โถกเมว อคฺคเหสิ ฯ  เอเตเนว  นิยาเมน 
เอกภตฺตสรก  สพฺเพส  สมฺปาปุณิ ฯ  ตโต พฺราหฺมโณ สพฺโพเยว กิร เอเตส (๑) สมณาน 
คุโณติ อปฺปจฺฉตาย ปสนฺโน สหสฺส วิสฺสชฺเชตฺวา ตสฺมึเยว วิหาเร เจติย กาเรสิ ฯ เอว 
อปฺปสนฺนา ปสีทนฺติ ฯ 
        ปสนฺนา ภิยฺโย ปสีทนฺตีติ เอตฺถ วตฺถุนา กิจฺจ นตฺถิ ฯ ปสนนฺาน หิ อปฺปจฺฉ ทิสฺวา 
ปสาโท ภิยฺโย วฑฺฒติเยว ฯ 
        มชฺฌนติฺกติสฺสตฺเถราทิสทิเส ปน อปฺปจฺเฉ ทิสฺวา มหาชโน อปฺปจฺโฉ ภวิตุ  
ม ฺตีติ อปฺปจฺโฉ มหาชนสฺส 
# ๑. ม. สจฺโจเยว เอเตส  ฯ  
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จกฺขุภูโต นาม โหติ ฯ  อปฺปจฺฉตา ภิกฺขเว สทฺธมฺมสฺส  ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย 
สวตฺตตีติ (๓) วจนโต ปน อปฺปจฺโฉ สาสน จิรฏ ิติก กโรติ นาม. 
        โน  ทายเกนาติ  สฺวากฺขาเต  ธมฺมวินเย  ปน  ทายกสฺส  ปมาณ  ตฺวา ทาตพฺพกิจฺจ  
นาม  นตฺถิ ฯ  ยตฺตโก  เทยฺยธมฺโม  อตฺถิ  ตตฺตก อวตฺถริตฺวา ทาตุ  วฏฏตีติ ฯ  อวตฺถริตฺวา 
ทินฺนการณา  หิ  เอส  มนสฺุสสมฺปตฺตึ  ทิพฺพสมฺปตฺตึ นิพฺพานสมฺปตฺตึ จ อวตฺถริตฺวา 
อุตฺตรุตฺตรึ ปณีตปฺปณีตเมว ลภติ ฯ 
        โย อารทฺธวิริโย โส ทุกฺข วิหรตีติ ป ฺจาตปมรุปปาตปฺปธานอาทิจฺจานุปริวตฺติต- 
อุกฺกุฏิกปฺปธานาทีนิ  (๑)  อนุยุ ฺชนฺโต  ทิฏเว ธมฺเม  ทุกฺข วหรตีติ   ตสฺเสว  พาหิรสมเย 
สมาทินฺนสฺส  ตปจรณสฺส  วิปาเกน  นริเย อุปฺปชฺชตฺิวา สมฺปราเยป ทุกฺข วิหรติ ฯ 
        โย  กุสโีต  โส  ทุกขฺ  วิหรตีติ  อยป  ทิฏธมฺเม  เจว  สมปฺราเย 
จ  ทุกฺข  วิหรตีติ ฯ   กถ  ยสฺส  ห ิ ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย โยนโิส มนสิกาโร นตฺถ ิ 
พุทฺธวจน  น  อุคฺคณฺหาติ  อาจริยุปชฺฌายวตฺต  น  กโรติ  เจติยงฺคณโพธิยงฺคณวตฺต  น 
กโรติ ฯ  ชนสฺส  ปน  สทธฺาเทยฺย  อปจฺจเวกฺขณปริโภเคน  (๒) 
# ๑. ส.ี ป ฺจตาปตปฺนมรุปฺปปาตปตนอาทิจฺจานุปริวตฺตนอุกฺกุฏิกปฺปธานาทีนิ  ฯ 
# ๒. ม. อปจฺจเวกฺขิตปริโภเคน  ฯ  
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ปริภุ ฺชิตฺวา  ทิวส  เสยฺยสุข  (๑)  อนยุุ ฺชิตฺวา  ปพุทฺธกาเล  ตโย  วิตกฺเก วิตกฺเกติ ฯ  โส 
กติปาเหเนว ภิกฺขุภาวา จวติ ฯ เอว ทิฏธมฺเมว ทุกฺข วิหรติ ฯ ปพฺพชิตฺวา ปน สมณธมฺมสฺส 
สมฺมา อกตตฺตา จ 
                กโุส ยถา ทุคฺคหิโต   หตฺถเมวานุกนฺตติ 
                สาม ฺ ทุปฺปรามฏ   นริยายุปกฑฺฒตีติ (๒) 
อปายสฺมึเยว ปฏิสนฺธึ คณฺหาติ ฯ เอว สมฺปราเยป ทุกฺข วิหรตีติ ฯ 
        โย  กุสโีต  โส  สุข  วิหรตีติ  กาเลน  กาล วุตฺตปฺปกาเร ตปจรเณ กิ ฺจิ  กิ ฺจิ  ตปจรณ 
กตฺวา  กาเลน  กาล  โอทาตวตฺถวสโน  มาลาคนฺธวิเลปนธโร มธุร  โภชน  ภุ ฺชนฺโต 
มุทุกาสุ  เสยฺยาสุ  สยนฺโต ทิฏธมฺเม เจว สุข วิหรติ สมฺปราเย  จ ฯ โส  หิ  ตสฺส  ตปจรณสฺส 
อคาฬฺห  อคหิตตฺตา  นาติพหุ  นิรเย ทุกฺข อนุภวติ ฯ ตสฺมา สมฺปราเย สุข วิหรติ นาม. 
        โย  อารทฺธวิริโย  โส  สุข  วิหรตีติ อารทฺธวิริโย หิ ปพฺพชติกาลโต 
ปฏาย  วตฺเตสุ  ปริปรูการี  โหติ  พุทธฺวจน  อุคฺคณฺหาติ  โยนิโส  มนสกิาเร กมฺม  กโรติ ฯ 
อถสฺส  วตฺตปูรณ ฺเจว  อุคฺคหิตพุทฺธวจน ฺจ  สมณธมฺมกิริย ฺจ อาวชฺเชนฺตสฺส  จิตฺต  
ปสีทตีติ ฯ  เอว ทิฏเว ธมฺเม สุข วิหรติ ฯ ทิฏธมฺเม 
# ๑. ส.ี ผสฺสสุข  ฯ  ม. เสยฺยสุข ปสฺสสุข  ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๒/๕๖  ฯ  
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ปน อรหตฺต ปาปุณิตุ  อสกฺโกนฺโต นพฺิพตฺตภเว ขิปฺปาภิ ฺโ โหตีติ สมฺปราเยป สุข 
วิหรติ นาม. 
        เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อปฺปมตฺตโกป  คูโถ  ทุคฺคนฺโธ  โหตีติ  อิท สุตฺต  อตฺถุปฺปตฺติย  
วุตฺต ฯ  กตรอตฺถุปฺปตฺติยนฺติ  นวกนิปาเต (๑) สตุปฺปาทสุตฺตอตฺถุปฺปตฺติย ฯ  (๒)  ตถาคโต 
หิ  ต  อตฺถ  (๓) กเถนฺโต นว ปุคฺคลา นิรยโต มุตฺตา ติรจฺฉานโยนิโต มุตฺตา ปตฺติวิสยโต 
มุตฺตาติ (๔) กเถสิ ฯ อถสสฺ เอตทโหสิ สเจ  โข  ปน  เม  ปุตฺตา  อิท  ธมฺมเทสน สุตฺวา 
ขีณนิรยมฺหา ขีณติรจฺฉานโยนิกา ขีณปตฺติวิสยา  ขีณาปายทุคฺคติวินิปาตาติ  ม ฺมานา 
อุปริมคฺคผลตฺถาย  วายมิตุ  น  ม ฺเยฺยย  เตส  สเวค  ชเนสฺสามีติ  สเวคชนนตฺถ  เสยฺยถาป 
ภิกฺขเวติ อิม สุตฺตมารภิ ฯ ตตฺถ อปฺปมตฺตโกติ โถกมตฺตโก ปริตฺตปฺปมาโณ อนฺตมโส 
กุสคฺเคนป คเหตฺวา  อุปสิงฺฆิยมาโน  ทุคฺคนฺโธว  โหติ ฯ  อปฺปมตฺตกป  ภว  น  วณฺเณมีติ 
อปฺปมตฺตกป  กาล  ภเว  ปฏิสนฺธึ น วณฺเณยฺยามิ ฯ  อิทานิ สอุปม (๕) ทสฺเสนฺโต อาห 
อนฺตมโส  อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตปติ ฯ  เอตฺถ    สพฺพนฺติเมน 
# ๑. องฺ. นวก. ๒๓/๒๑๖/๓๙๑  ฯ  ๒. นวกนิปาเต จ สอุปาทิเสสสุตฺตนฺติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ส.ี สุตฺต  ฯ  ๔. องฺ. นวก. ๒๓/๒๑๖/๓๙๓  ฯ  นวยิเม สารีปุตฺต ปุคฺคลา สอุปาทิเสสา 
กาล กุรุมานา ปริมุตฺตา นิรยา ปริมุตฺตา ติรจฺฉานโยนิยา ปริมุตฺตา ปตฺติวิสยา 
ปริมุตฺตา อปายทุคฺคติวินิปาตาติ ปาา ทิสฺสนฺติ  ฯ  ๕. ม. อิทานิสฺส อุปม  ฯ  
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ปริจฺเฉเทน  เทฺว องฺคุลิโย  เอกโต  กตฺวา  ปหรณมตฺตป  กาลนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสส  
สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ 
                        ตติยวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
 
                        จตุตฺถวคฺควณฺณนา 
        จตุตฺถสฺส ปเม  ชมพฺูทีเปติ  ชมพฺุยา  ป ฺาโต  ปากโฏ  ทีโปติ ชมฺพูทีโป ฯ   อิมสฺส 
กิร ทีปสฺส ป ฺาณภูตา (๑) โยชนสตุพฺเพธา ปณฺณาสโยชนสาขา ป ฺจทสโย
ชนวฏฏกฺขนฺธา 
หิมวนฺตปพฺพเต  ชาตา  กปฺปฏายินี  มหาชมฺพู  นาม อตฺถิ  ตาย  อย  ทีโป  ชมฺพูทีโปติ วุจฺจติ 
ฯ 
ยถา  จ อิมสมฺึ ทีเป ชมฺพูรุกฺโข กปฺปฏายิ (๒) ตถา อมรโคยาเน (๓) กทมพฺรุกฺโข อุตฺตรกุรูส ุ
กปฺปรุกฺโข ปพฺุพวิเทเห สิรีสรุกฺโข  อสุราน  จิตฺตปาตลี   สุปณฺณาน  สิมฺพลิรุกฺโข  เทวาน 
ปาริจฺฉตฺตโกติ อิเมป กปฺปฏายิโนว ฯ 
                ปาตลี (๔) สิมฺพลี ชมพฺู   เทวาน ปาริฉตฺตโก 
                กทมฺโพ กปฺปรุกฺโข จ   สริเีสน (๕) ภวติ สตฺตมนฺติ ฯ (๖) 
        อารามรามเณยฺยกนฺติ  ปุปฺผารามผลารามาน  รามเณยฺยก  เวฬุวนชีวกมฺพวน- 
เชตวนปุพฺพารามสทิส ฯ ต อิมสฺมึ ชมพฺูทีเป 
# ๑. ม. ส ฺาณภูตา  ฯ  ๒. ม. กปฺปฏายินี  ฯ  ๓. ส.ี ม. อปรโคยาเน  ฯ 
# ๔. สี. ม. ปาฏลี  ฯ  ๕. สี. ม. สิรโีส  ฯ  ๖. ส.ี ม. สตฺตโมติ  ฯ  
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อปฺปมตฺตก ปริตฺตก น จ พหุกนฺติ  อตฺโถ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ จ 
วนรามเณยฺยกนฺติ นาควนสาลวนจมฺปกวนาทิสทิส  วงฺกปพฺพตหิมวนฺตปพฺพตปฺปเทสาทีสุ  
อร ฺวน  เวทิตพฺพ ฯ  ภูมิรามเณยฺยกนฺติ  เชตวนวิหารมคธเขตฺตาทิสทิส  สมภูมิฏาน ฯ 
โปกฺขรณีรามเณยฺยกนฺติ เชฏโปกฺขรณีมตฺตโปกฺขรณีสทิสาน  (๑) 
วฏฏจตุรสฺสทีฆวงฺกาทิสณฺานาน โปกฺขรณีน สนนฺิเวสนฏาน ฯ  อุกฺกูลวิกูลนฺติ  อุกกฺลู ฺจ 
วิกูล ฺจ ฯ  ตตฺถ  อุกฺกลู อุนฺนตฏาน  วิกูล  นินฺนฏาน ฯ  นทีวิทุคฺคนฺติ  นทีน  ทุคฺคตฺตา (๒) 
นทีวิทุคฺคนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ขาณุกณฺฏกฏานนฺติ  ตตฺถ    ชาติมานาน ฺเจว อาหริยมานาน ฺจ 
ขาณุกณฺฏกาน ปติตฏาน ฯ (๓) ปพฺพตวิสมนฺติ คิริวิสมเยว ฯ  เย โอทกาติ   เย   จ   อุทเก  
ชายนฺติ   เตเยว   พหุตรา ฯ อิโต  กิร  สุวณฺณภูมิ  สตฺตมตฺตานิ  โยชนสตานิ  โหติ  เอเกน  
วาเตน  คจฺฉนฺตี นาวา  สตฺตหิ  อโหรตฺเตหิ  คจฺฉติ ฯ  อเถกสฺมึ  สมเย เอว คจฺฉนฺตี นาวา 
สตฺตาหป นนฺทิยาวฏฏมจฺฉปฏเเนว คตา ฯ เอว โอทกาน สตฺตาน พหุภาโว เวทิตพฺโพ ฯ 
        อปจ  ถลฏานสฺส  ปริตฺตภาเวน  อุทกสฺส  จ  พหุภาเวนาป 
# ๑. ส.ี ม. เชตวนโปกฺขรณิคคฺราโปกฺขรณิสทิสาน  ฯ  ๒. สี. ม. นทีน ภินฺนฏาน 
ต ทุคฺคมตฺตา  ฯ  ๓. ส.ี ม. ชาตกาน ฺเจว อาหริยมานาน ฺจ ขาณุกณฺฏกาทีน 
ปติฏานฏาน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๕๘ 
 
อยเมตฺถ อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยถา  ห ิ มหาตฬาเก  เอโกว  อุปฺปลคจฺโฉ  อสฺส จตฺตาเรว 
ปณฺณานิ มชฺเฌว    เอก อุปฺปลมกุล อสฺส ฯ เอวเมว จตฺตาริ ปณฺณานิ วิย จตฺตาโร ทีปา 
มชฺเฌ  อุปฺปลมกุล  วิย  สเินรุปพฺพโต  เสสอุทก  วิย  อุทกปริกขิฺตฺโต โอกาโส ฯ ตสฺส 
มหนฺตภาโว  อิทฺธิมนฺตาน  ปากโฏ  โหติ ฯ  เตส  หิ  อากาเสน  คจฺฉนฺตาน จตฺตาโร  
มหาทีปา  จตฺตาริ  ปณฺณานิ  วิย  อุปฏหนฺติ  สิเนรุปพฺพโต  มชฺเฌ อุปฺปลมกุล  วิย  [๑] 
เสส  อุทก  วิย  อุทกปริกขิฺตฺโต โอกาโส ฯ เอว มหนฺเต อุทเก ชาตตฺตา โอทกาว พหุตรา 
เวทิตพฺพา ฯ 
        ทุติยาทีสุ  อ ฺตฺร  มนุสฺเสหีติ  อิธ  จตฺตาโร  อปายา  อ ฺตฺร มนุสฺเสหีติ อธิปฺเปตา ฯ 
        มชฺฌิเมสุ  ชนปเทสูติ  ปุรตฺถิมาย  ทิสาย  กชงฺคล  (๒)  นาม  นิคโม  ตสฺส ปเรน  
มหาสาลา ตโต ปร (๓) ปจฺจนฺติมา ชนปทา โอรโต มชฺเฌ ฯ (๔) ปุรตฺถิมทกฺขิณาย ทิสาย 
สลฺลวตี    นาม  นท ี ตโต  ปรา  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา โอรโต มชเฺฌ ฯ ทกฺขิณาย  ทิสาย  
เสตกณฺณิก  นาม  นิคโม  ตโต  ปรา  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา โอรโต  มชฺเฌ ฯ  ปจฺฉิมาย  ทิสาย 
ถุน (๕) นาม พฺราหฺมณคาโม 
# ๑. ส.ี ม. เอตฺถนฺตเร เสส อุทก วิย อุทกปริกฺขิตฺโต โอกาโสติ ทสิฺสติ  ฯ  ๒. ม. คชงฺคล  ฯ 
# ๓. ม. ปรา  ฯ  เอวมุปริป  ฯ  ๔. ม. ปุรตฺถิมทกฺขิณาย ทิสาย สลฺลวดี นาม  ฯ 
# ๖. ส.ี ม. ถณุ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกธมฺมปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๕๙ 
 
ตโต ปร ปจฺจนฺติมา ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌ ฯ  อุตฺตราย  ทิสาย  อุสีรทฺธโช  นาม  ปพฺพโต 
ตโต ปร  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌติ  (๑) เอว    ปริจฺฉินฺเน ชนปเทติ อตฺโถ ฯ อย 
หิ  ชนปโท  มุทิงฺคสณฺาโน  อุชุเกน  กตฺถจิ  อสีติโยชโน โหติ กตฺถจิ โยชนสติโก 
มชฺเฌ  ปน  ติโยชนสติโก [๒] ปริยนตฺปริกฺเขเปน นวมตฺตโยชนสติโก โหติ ฯ เอตฺตเก าเน  
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธุปฏากพุทฺธสาวกา  (๓)  พุทฺธมาตา พุทฺธปตา จกฺกวตฺติราชาติ  อิเม 
สตฺตา นิพฺพตฺตนฺติ ฯ อปจ อุปาทายาป (๔) มชฺฌมิปฺปเทเส ลพฺภติ ฯ  สกโลป  หิ  ชมฺพูทีโป 
มชฺฌิมปฺปเทโส  นาม  เสสทีปา ปจฺจนฺติมา ชนปทา ฯ ตามฺพปณฺณิทีเป  (๕)  อนุราธปุร 
มชฺฌิมปฺปเทโส  นาม  เสโส  ปจฺจนฺโตติ เอว นโย เวทิตพฺโพ ฯ 
        ป ฺวนฺโต  อชฬา  อเนฬมูคาติ  เอตฺถ  กมฺมสสฺกตป ฺา  ฌานป ฺา 
วิปสฺสนาป ฺา  มคฺคป ฺา  ผลป ฺาติ  เอตาหิ  สมนฺนาคตา  ป ฺวนฺโต นาม 
อมูฬฺหา  อชฬา  นาม.  เยส  เอฬา  มุขโต  น  คลติ  เต  อเนฬมูคา นาม  อเนฬมุขา 
นิทฺโทสมุขาติ  อตฺโถ ฯ ปฏิพลาติ  สมตฺถา  กายพเลน  เจว าณพเลน  จ  สมนฺนาคตา ฯ 
อตฺถม ฺาตุนฺติ    อตฺถานตฺถ 
# ๑. วิ. มหา. ๕/๒๓/๓๕  ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กตฺถจิ ทฺวิโยชนสติโกติ ทิสสฺติ  ฯ 
# ๓. ม. พุทฺธปจฺเจกพุทฺธา มหาสาวกา พุทฺธุปฏากา พุทธฺสาวกา  ฯ  ๔. สี. อุปาทาย 
อุปาทายาป  ฯ  ม. อุปาทายุปาทาป  ฯ  ๕. สี. ม. ตมฺพปณฺณิทีเป  ฯ  
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การณาการณ  ชานิตุ  ฯ  ทปฺุป ฺาติ อป ฺา นิปฺป ฺา ฯ ชฬาติ มนฺทา (๑) โมหา ฯ (๒) 
        อริเยน  ป ฺาจกฺขุนาติ  สหวิปสฺสนามคฺเคน ฯ  (๓)  อวิชชฺาคตาติ อวิชฺชนฺธกาเรน 
สมนฺนาคตา ฯ 
        เย  ลภนฺติ  ตถาคต  ทสฺสนายาติ  เย  ตถาคตสฺส  คุเณ  ชานิตฺวา ตถาคต 
จกฺขุวิ ฺาเณน ปสฺสิตุ  ลภนฺติ ฯ 
        ตถาคตปฺปเวทิตนฺติ  ตถาคเตน  ปเวทิต  ปกาเสตฺวา กถิต ฯ สวนายาติ โสตวิ ฺาเณน 
โสตุ  ฯ 
        ธาเรนฺตีติ ต น ปมุสสฺนฺติ ฯ (๔) ธตาน  (๕)  ธมฺมาน  อตฺถ  อุปปริกฺขนฺตีติ ปคุณาย 
ปาลิยา อตฺถานตฺถ อุปปรกิฺขนฺติ ฯ   อตฺถม ฺาย  ธมฺมม ฺายาติ  อฏกถ ฺจ  ปาลิ ฺจ 
ชานิตฺวา ฯ ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชชฺนฺตีติ อนุโลมปฏปิท ปูเรนฺติ ฯ 
        สวิชนีเยสุ  าเนสูติ  สเวชนีเยสุ  (๖)  การเณสุ ฯ สวิชนฺตีติ (๗) สเวค อาปชฺชนฺติ ฯ 
โยนิโส ปทหนฺตีติ อุปาเยน ปธาน วิรยิ (๘) กโรนฺติ ฯ 
        ววสฺสคฺคารมฺมณนฺติ ววสฺสคฺโค วุจฺจติ  นิพฺพาน  ต อารมฺมณ กริตฺวาติ อตฺโถ ฯ ลภนฺติ 
สมาธินฺติ มคฺคสมาธิ ฺจ ผลสมาธิ ฺจ ปาปุณนฺติ ฯ 
        อนฺนคฺครสคฺคานนฺติ  อุตฺตมนฺนาน  เจว  อุตฺตมรสาน ฺจ ฯ 
# ๑. ส.ี ทนฺธา  ฯ  ๒. ม. โมมูหา  ฯ  ๓. กตฺถจิ. สหวิปสฺสนคฺเคน  ฯ  ๔. ม. ปมมฺุสฺสนฺติ  ฯ 
# ๕. ม. ธาตาน  ฯ  ๖. ม. สเวคชนเกสุ  ฯ  ๗. ม. สวิชฺชนฺตีติ  ฯ  ๘. ม. ปธานวีริย  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกธมฺมปาลิวณฺณนา  หนา  ๖๖๑ 
 
อุ ฺเฉน กปาลาภเตน  (๑)  ยาเปนฺตีติ  อุ ฺฉาจาเรน  วนมูลผลาผเลน  วา  กปาเลน  วา 
อาภตาภตภตฺเตน    ยาเปนติฺ ฯ  เอตฺถ  จ โย กสฺสจิเทว ขาทนียโภชนียสฺส อตฺถาย จิตฺเต 
อุปฺปนฺเน  ตขณเยว  ต  น  ลภติ  อย  อนฺนคฺครสคฺคสฺส  น ลาภี นาม. ยสฺสป  ตขณเยว 
ลภิตฺวา  โอโลเกนฺตสฺส  วณฺณคนฺธรสา  อมนาปา  โหนฺติ  อยป อนฺนคฺครสคฺคาน  น  ลาภี 
นาม. ยสฺส ปน วณฺณคนฺธรสา ปฏิลพฺภนฺติ (๒) มนาปา โหนฺติ อย  อนฺนคฺครสคฺคาน  ลาภี 
นาม.  โส อุตฺตมโกฏิยา จกฺกวตฺติราชา เหฏ ิมโกฏยิา ธมฺมาโสโก  เวทิตพฺโพ ฯ  สงฺเขปโต 
หิ  ยสฺส  ภตฺตสฺส  เอกา  ปาติ  สตสหสฺส อคฺฆติ  อิท  อนฺนคฺครสคฺคนฺนาม. ย  ปน  ภิกฺขุสฆ 
ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา มนุสฺสา  อุตฺตมปฺปณีต  ภตฺต  เทนฺติ อิท กินฺนามาติ อิท อุ ฺเฉน 
กปาลาภเตน ยาเปนฺเต อุปาทาย อนฺนคฺครสคฺค นาม วุจฺจตีติ ฯ 
        อตฺถรสสฺสาติอาทีสุ อตฺถรโส นาม จตฺตาริ สาม ฺผลานิ ธมฺมรโส นาม จตฺตาโร 
มคฺคา วิมุตฺติรโส  นาม  อมต  นิพฺพาน ฯ  เสส  สพฺพตฺถ อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ 
                        จตุตฺถวคฺควณฺณนา  นิฏ ิตา  ฯ 
                        ชมฺพูทีเปยฺยาโล นฏิ ิโต ฯ 
# ๑. ม. กปาลภเตน  ฯ  ๒. สี. ฏีกาย จ ปฏิลภนฺติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓    หนา  ๖๖๒ 
 
                        ปสาทกรธมฺมวคฺควณฺณนา 
        อทฺธมทินฺติอาทีสุ เอกสาธิวจนเมต [๑] อทฺธา อิท ลาภ (๒) เอกโส เอส ลาภานนฺติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  ยทิท อาร ฺกตฺตนฺติ (๓) โย เอกสอาร ฺกภาโว ฯ (๔) อิท วุตฺต  โหติ  
อาร ฺกภาโว  (๕) นาม  ลาภาน  เอกโส อวสฺส ภาวิตตฺตา (๖) น สกฺกา อาร ฺเกน  
ลาภ  น  ลภิตุนฺติ ฯ  อาร ฺโก  หิ  ภิกฺขุ  อตฺตโน  อร ฺวาสสฺส อนุจฺฉวิก  กริสฺสามีติ  
ปาปกนฺนาม  น  กโรติ อถสฺส อาร ฺโก อย ภิกฺขูติ ส ฺชาตคารโว มหาชโน จตุปจฺจยปูช  
กโรติ ฯ  เตน วุตฺต อทฺธมิท ภิกฺขเว ลาภาน ยทิท  อาร ฺกตฺตนฺติ ฯ  เสสปเทสุป เอเสว 
นโย ฯ 
        เอตฺถ  ปน  พาหุสจฺจนฺติ พหุสฺสุตภาโว ฯ  ถาวเรยฺยนฺติ  จิรปพฺพชิตตฺตา 
ถาวรปฺปตฺตภาโว ฯ อากปฺปสมฺปทาติ จีวรคหณาทิโน  อากปฺปสฺส  สมฺปตฺติ ฯ 
ปริวารสมฺปทาติ สุจิปริวารตา ฯ กุลปุตฺตีติ (๗)  กลุปุตฺตภาโว ฯ  วณฺณโปกขฺรตาติ 
สมฺปนฺนรูปตา ฯ  กลยฺาณวากฺกรณตาติ   วจนกิรยิาย มธุรภาโว ฯ  อปฺปาพาธตาติ  
อาโรคฺยสมฺปตฺติ ฯ อโรโค หิ ภิกฺขุ อตฺตโน 
# ๑. ส.ี ม. เอตฺถนฺตเร อทฺธนฺตีติ  ฯ  ๒. ม. ลาภาน  ฯ  ๓. ม. อาร ฺ ิกตฺตนฺติ  ฯ 
# ๔. ม. โย เอส อาร ฺ ิกภาโว  ฯ  ๕. ม. อาร ฺ ิกภาโว  ฯ  ๖. ม. อวสฺสภาวิตา  ฯ 
# ๗. ม. ยุ. โกลปุตฺตีติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๖๓ 
 
สรีรกลฺยาณตาย (๑) วาสธุเร (๒) จ  คนฺถธุเร จ ปรปิูริโก (๓) โหติ ฯ 
เตนสฺส ลาภา อุปฺปชฺชนตีฺติ ฯ 
                        โสฬส ปสาทกรธมฺมา นิฏ ิตา ฯ 
 
                        อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา 
        อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตปติ อิทป สุตฺต อคฺคิกฺขนฺโธปมอตฺถุปฺปตฺติยเยว (๔) วุตฺต ฯ 
อปฺปมตฺตาย  (๕)  ห ิ เมตฺตาย  อวิปากตฺต  (๖)  นตฺถิ ฯ  ตสฺสาเยว อตฺถุปฺปตฺติยา  อย 
เทสนา อารทฺธาติ เวทิตพฺพา ฯ ตตฺถ ปมนฺติ คณนานุปุพฺพโต (๗) ปม  อิท ปม 
สมาปชฺชตีติ ปมนฺติ วิภงฺเค (๘) วุตฺตตฺถเมว ฯ ฌานนฺติ ฌาน นาม ทุวิธ  
อารมฺมณูปนิชฺฌาน ฺจ  ลกฺขณูปนิชฺฌาน ฺจาติ ฯ  ตตฺถ  อารมฺมณูปนิชฺฌาน นาม  อฏ 
สมาปตฺติโย ฯ ตา หิ ปวีกสิณาทิโน อารมฺมณสฺส อุปนิชฺฌานโต (๙)อารมฺมณูปนิชฺฌานนฺติ 
วุจฺจนฺติ ฯ  ลกฺขณูปนิชฺฌานนฺติ  วิปสฺสนามคฺคผลานิ ฯ วิปสฺสนา  หิ  อนิจฺจาทิวเสน  
สงฺขารลกฺขณสฺส อุปนิชฌฺานโต ลกฺขณูปนิชฺฌานนฺนาม วิปสฺสนาย ปน ลกฺขณูปนิชฺฌานกิจฺจ 
มคฺเคน สิชฺฌตีติ มคฺโค ลกฺขณูป- 
# ๑. ม. สรีรกลฺยตาย  ฯ  ๒. ม. วิปสฺสนาธุเร  ฯ  ๓. ม. ปริปูรการี  ฯ 
# ๔. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๙/๑๒๙  ฯ  ๕. ม. อปฺปนาปฺปตฺตาย  ฯ  ๖. ม. วิปาเก กถาเยว  ฯ 
# ๗. ม. คณนานุปุพฺพตา  ฯ  ๘. อภิ. วิ. ๓๕/๖๕๕/๓๔๗  ฯ  ๙. สี. อุปนิชฌฺายนฺโต  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๖๔ 
 
นิชฺฌาน ผล สุ ฺตอนิมิตฺตอปฺปณิหิตลกฺขณสฺส  นิพฺพานสฺเสว  อุปนิชฺฌานโต 
ลกฺขณูปนิชฌฺานนฺติ วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ อิมสฺมึ ปน อตฺเถ อารมฺมณูปนิชฺฌาน อธิปฺเปต ฯ 
        โก ปน  วาโท เย น พหุลีกโรนฺตีติ  เย  น  ปมชฺฌาน  พหลุีกโรนฺติ  ปนุปฺปุน  กโรนฺติ 
เตสุ วตฺตพฺพเมว นตฺถิ ฯ เสสเมตฺถ เหฏา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ 
        ทุติยนฺติอาทีสุป  คณนานุปุพฺพโต  ทุติยนฺติอาทินา  (๑)  นเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ 
        เมตฺตนฺติ  สพฺพสตฺเตสุ หิตผรณ ฯ เจโตวิมุตฺตินฺติ จิตฺตวิมุตฺตึ ฯ อิธ  อปฺปนามตฺตาว (๒) 
เมตฺตา  อธิปฺเปตา ฯ  กรุณาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ อิเม ปน จตฺตาโร  พฺรหฺมวิหารา  วฏฏา (๓) 
โหนฺติ วฏฏปาทา โหนฺติ วิปสฺสนาปาทา โหนฺติ ทฏิธมฺมสุขวิหารา โหนฺติ  อภิ ฺาปาทา 
วา  นิโรธปาทา  วา  โหนฺติ ฯ โลกุตฺตรา ปน  น โหนฺติ ฯ กสฺมา สตฺตารมฺมณตฺตาติ ฯ 
        กาเย  กายานุปสฺสีติ  อานาปานปพฺพ  อิริยาปถปพฺพ  จตุสมฺปช ฺปพฺพ 
ปฏิกูลมนสิการปพฺพ  ธาตุมนสิการปพฺพ  นวสีวถิกปพฺพนฺติ  (๔)  อชฌฺตฺตปริกมฺมวเสน 
จตฺตาริ  นีลาทิกสิณานีติ  อิมสฺมึ  อฏารสวิเธ  กาเย  ตเมว  กาย  ป ฺาย อนุปสฺสนฺโต ฯ  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๖๕/๓๔๙  ฯ  ๒. ม. อปฺปนาปฺปตฺตาว  ฯ  ๓. สี. ม. วฏฏ  ฯ 
# ๔. สี. ม. นวสีวถิกาปพฺพนฺติ  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา  ๖๖๕ 
 
วิหรตีติ  อิริยติ  วตฺตติ ฯ  อิมินา  อิมสฺส  อฏารสวิเธน กายานุปสฺสนาสติปฏาน 
ภาเวนฺตสฺส  ภิกฺขุโน อิริยาปโถ กถิโต โหติ ฯ อาตาปติ ตสฺเสว  วุตฺตปฺปการสฺส  
สติปฏานสฺส  ภาวนวิริเยน  (๑)  วิริยวา ฯ  สมฺปชาโนติ อฏารสวิเธน 
กายานุปสฺสนาสติปฏานสฺส ปริคฺคหป ฺาย (๒) สมฺมาปชานนฺโต ฯ สติมาติ 
อฏารสวิเธน  กายานุปสฺสนาปริคฺคาหิกาย  สติยา  สมนฺนาคโต ฯ  วิเนยฺย  โลเก 
อภิชฺฌาโทมนสฺสนฺติ   ตสฺมึเยว   กายสงฺขาเต  โลเก  ป ฺจกามคุณิกตณฺห ฺจ 
ปฏิฆสมฺปยุตฺตโทมนสฺส ฺจ  วิเนตฺวา  วิกฺขมฺเภตฺวา  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรตีติ 
วุตฺต  โหติ ฯ  เอตฺตาวตา  กายานุปสฺสนาสติปฏานวเสน สุทฺธรูปสมฺมสนเมว กถิตนฺติ 
เวทิตพฺพ ฯ 
        เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสีติ  สุขาทิเภทาสุ  เวทนาสุ  สุข  เวทน  เวทิยมาโน สุข  เวทน 
เวทิยามีติ ปชานาติ ฯ ทุกฺข อทุกฺขมสุข สามิส วา สุข นิรามิส วา สุข สามิส วา ทุกฺข นิรามิส 
วา ทุกฺข สามิส วา อทุกฺขมสุข นิรามิส วา  อทุกฺขมสุข  เวทน  เวทิยมาโน  นิรามิส  
อทุกฺขมสุข  เวทน  เวทิยามีติ ปชานาตีติ ฯ  (๓)  เอว  วุตฺต  นววิธ  เวทน อนุปสฺสนฺโต 
อาตาปติอาทินา ปเนตฺถ นววิเธน   เวทนานุปสฺสนา- 
# ๑. ส.ี ม. ภาวนกวีริเยน  ฯ  ๒. ส.ี ปรคฺิคหณป ฺาย  ฯ  ม. ปรคฺิคาหิกป ฺาย  ฯ 
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๒๘๘/๓๓๓  ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๔๔๑/๒๖๑  ฯ  ม. ม.ู ๑๒/๑๓๙/๑๐๙  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๖๖ 
 
สติปฏานสฺส  ภาวนาปริคฺคาหิกาน  วิริยป ฺาสตีน วเสน อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ โลเกติ (๑) 
เจตฺถ เวทนา  เวทิตพฺพา ฯ 
        จิตฺตธมฺเมสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  ปน  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสีติ  สราค วา จิตฺต  สราค  
จิตฺตนฺติ  ปชานาตีติ  (๒)  เอว  วิตฺถาริเต  โสฬสปฺปเภเท จิตฺเต เอว (๓)  ปริคฺคาหิกาย  
อนุปสฺสนาย อนุปสฺสนฺโตติ อตฺโถ ฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสีติ ป ฺจวิธนีวรณานิ  (๔) 
ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  ฉ  อชฺฌตฺติกพาหิรายตนานิ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา จตฺตาริ  อริยสจฺจานีติ 
(๕)  เอว  โกฏาสวเสน  ป ฺจธา  วุตฺเตสุ  ธมฺเมสุ ปริคฺคาหิกาย   อนุปสฺสนาย  เต  ธมฺเม 
อนุปสฺสนฺโตติ  อตฺโถ ฯ 
        เอตฺถ  ปน เวทนานุปสฺสนาสติปฏาเน จ จิตฺตานุปสฺสนาสติปฏาเน จ 
สุทฺธอรูปสมฺมสนเมว กถติ ธมฺมานุปสฺสนาสติปฏาเน  รูปารูปสมฺมสน ฯ  อิมานิ  จตฺตาริป 
สติปฏานานิ โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกาเนว กถิตานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ 
        อนุปฺปนฺนานนฺติ  อนิพฺพตฺตาน ฯ  ปาปกานนฺติ  ลามกาน ฯ  อกุสลาน ธมฺมานนฺติ  
อโกสลฺลสมภฺูตาน  โลภาทิธมฺมาน ฯ 
# ๑. ม. โลโกติ  ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๒๘๙/๓๓๔  ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๔๔๕/๒๖๓  ฯ 
ม. ม.ู ๑๒/๑๔๐/๑๑๐  ฯ  ๓. ม. จิตฺเต ตเมว จิตฺต  ฯ  ๔. ม. ป ฺเจ นีวรณานิ  ฯ 
# ๕. ท.ี มหา. ๑๐/๒๙๐/๓๓๕  ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๔๔๙/๒๖๖  ฯ  ม. มู. ๑๒/๑๔๑/๑๑๑  ฯ  
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อนุปฺปาทายาติ  อนิพฺพตฺตนตฺถาย ฯ ฉนฺท ชเนตีติ กตฺตุกมฺยตากุสลจฺฉนฺท อุปฺปาเทติ ฯ 
วายมตีติ ปโยค ปรกฺกม กโรติ ฯ วิริย  อารภตีติ  กายิกเจตสิกวิริย  กโรติ ฯ  จิตฺต  
ปคฺคณฺหาตีติ  เตเนว สหชาตวิริเยน จิตฺต อุกฺขิปติ ฯ ปทหตีติ ปธานวิริย กโรติ ฯ 
        อุปฺปนนฺานนฺติ  ชาตาน  นิพฺพตฺตาน ฯ กุสลาน ธมฺมานนฺติ โกสลฺยสมภฺูตาน (๑) 
อโลภาทิธมฺมาน ฯ   ิติยาติ   ิตตฺถ ฯ  อสมฺโมสายาติ  อนสฺสนตฺถ ฯ  ภิยฺโยภาวายาติ 
ปุนปฺปุน  ภาวาย ฯ เวปุลฺลายาติ วิปุลภาวาย ฯ ภาวนายาติ วุฑฺฒิยา ฯ (๒) ปาริปูริยาติ 
ปริปูรณตฺถาย ฯ อย ตาว จตุนฺน สมฺมปฺปธานาน เอกปทิโก อตฺถุทฺธาโร ฯ 
        อย  ปน  สมฺมปฺปธานกถา  นาม  ทุวิธา  โลกยิา  โลกุตฺตรา  จ ฯ  ตตฺถ โลกิยา 
สพฺพปุพฺพภาเค  โหติ  สา  กสฺสปสยุตฺตปริยาเยน  โลกิยมคฺคกฺขเณเยว เวทิตพฺพา ฯ 
        วุตฺต ฺหิ ตตฺถ จตฺตาโรเม (๓) อาวุโส สมฺมปฺปธานา ฯ กตเม จตฺตาโร ฯ (๓) อิธาวุโส 
ภิกฺขุ อนุปฺปนฺนา เม ปาปกา อกุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชมานา อนตฺถาย สวตฺเตยฺยุนฺติ อาตปฺป 
กโรติ อุปฺปนนฺา เม ปาปกา อกุสลา ธมมฺา อปฺปหียมานา อนตฺถาย สวตฺเตยฺยุนฺติ อาตปฺป 
กโรติ อนุปฺปนฺนา เม กุสลา ธมฺมา อนุปฺปชฺชมานา  อนตฺถาย สวตฺเตยฺยุนฺติ อาตปฺป กโรติ 
อุปฺปนฺนา เม 
# ๑. ม. โกสลฺลสมฺภูตาน  ฯ  ๒. ม. วฑฺฒิยา  ฯ  ๓. สฺยา. อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ  
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กุสลา ธมฺมา นิรุชฺฌมานา อนตฺถาย สวตฺเตยฺยุนฺติ        อาตปฺป กโรตีติ ฯ (๑) 
        เอตฺถ  จ  ปาปกา  อกสุลาติ  โลภาทโย  เวทิตพฺพา ฯ อนุปฺปนฺนา เม กุสลา ธมฺมาติ 
สมถวิปสฺสนา  เจว  มคฺโค  จ ฯ  อุปฺปนนฺา  กุสลา  นาม  สมถวิปสฺสนาว ฯ มคฺโค  ปน  สกึ 
อุปฺปชฺชิตฺวา  นิรุชฌฺมาโน  อนตฺถาย  สวตฺตนิโก  (๒) นาม นตฺถิ ฯ โส  หิ  ผลสฺส  ปจฺจย  
ทตฺวาว  นิรุชฌฺติ ฯ  (๓) อุปฺปนฺนา  กุสลา นาม (๓) ปุริมสฺมึป (๔) วา  สมถวิปสฺสนาว 
คเหตพฺพาติ  วุตฺต  ต ปน น ยุตฺต ฯ เอว โลกยิสมฺมปฺปธานกถา สพฺพปุพฺพภาเค 
กสฺสปสยุตฺตปริยาเยน  เวทิตพฺพา ฯ 
        โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  ปเนต เอกเมว วิริย จตุกิจฺจสาธนวเสน จตฺตาริ นามานิ ลภติ ฯ 
ตตฺถ  อนุปฺปนฺนาน  ปาปกานนฺติ  เอตฺถ  อนุปฺปนฺโน เจว กามจฺฉนฺโทติอาทีสุ วุตฺตนเยน 
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ 
        อุปฺปนนฺาน ปาปกานนฺติ เอตฺถ จตุพฺพิธ อุปฺปนฺน  วตฺตมานุปฺปนฺน  ภุตฺวาวิคตุปฺปนฺน  
โอกาสกตุปฺปนฺน  ภูมิลทธฺุปฺปนฺนนฺติ ฯ 
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๔๖๘/๒๓๒  ฯ  ๒. ม. สวตฺตนโก  ฯ  ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ 
# ๔. สี. ปุริมสฺมึ  ฯ  
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        ตตฺถ  เย  กิเลสา วิชฺชมานา อุปาทานสมงฺคิโน (๑) อิท วตฺตมานุปฺปนฺน นาม. 
        กมฺเม ปน  วิชหนฺเต  (๒)  อารมฺมณรส  อนุภวิตฺวา  นิรุทฺเธ วิปาโก (๓) ภุตฺวา 
วิคต นาม กมฺม  อุปฺปชชฺตฺิวา นิรุทฺธ ภุตฺวา วิคต นาม. ตทุภยป ภุตฺวา วิคตุปฺปนฺนนฺนาม 
(๔)  ฯ สงฺขฺย  (๕)  คจฺฉติ ฯ 
        กุสลกมฺม (๖) อ ฺสฺส กมฺมสฺส วิปาก ปฏิพาหิตฺวา อตฺตโน วิปากสฺสโอกาส  กโรติ 
เอว  กเต โอกาเส วิปาโก อุปฺปชฺชมาโน โอกาสกรณโต ปฏาย อุปฺปนฺโนติ วุจฺจติ อิท 
โอกาสกตุปฺปนฺน นาม. 
        ป ฺจกฺขนฺธา ปน วิปสฺสนาย ภูมิ  นาม  เต  อตีตาทิเภทา  โหนฺติ ฯ  เตสุ อนุสยิตกิเลสา 
ปน อตีตา วา อนาคตา วา  ปจฺจุปฺปนฺนา  วาติ  น  วตฺตพฺพา ฯ  อตีตกฺขนฺเธสุ  อนุสยิตาป  หิ 
อปฺปหีนาว โหนฺติ  อนาคตกฺขนฺเธสุ  อนุสยิตาป  หิ อปฺปหีนาว โหนฺติ ปจฺจุปฺปนฺนกฺขนฺเธสุ 
อนุสยิตาป หิ อปฺปหีนาว โหนฺติ อิท ภูมิลทฺธุปฺปนนฺ นาม. เตนาหุ โปราณา ตาสุ  ตาสุ  ภูมีสุ 
อสมุคฺฆาฏิตกิเลสา  ภูมิลทฺธุปฺปนฺน นามาติ สงฺขฺย คจฺฉนฺตีติ ฯ (๗) 
# ๑. ส.ี ม. อุปาทาทิสมงฺคิโน  ฯ  ๒. สี. ม. ชวิเต  ฯ  ๓. ส.ี ม. นิรุทฺธวิปาโก  ฯ  
# ๔. ม. ภุตฺวาวิคต นาม  ฯ  ๕. ม. สงฺข  ฯ  ๖. ม. กสุลากุสลกมฺม  ฯ  ๗. ส.ี ม. อสมุคฺฆาตคตา 
กิเลสา ภูมิลทฺธุปฺปนฺนาติ สงฺข คจฺฉนฺตีติ  ฯ  
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        อปรป  จตุพฺพิธ  อุปฺปนฺน  สมุทาจารุปฺปนฺน  อารมฺมณาธิคฺคหิตุปฺปนฺน 
อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺน อสมุคฺฆาฏิตุปฺปนฺนนฺติ ฯ  ตตฺถ  สมฺปติ  วตฺตมานเยว สมุทาจารุปฺปนฺน  
นาม.  สก ึ จกฺขูนิ อุมฺมิเลตฺวา  อารมฺมเณ  นิมิตฺเต  คหิเต อนุสฺสริตกฺขเณ  (๑)  กิเลสา 
นุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ น วตฺตพฺพา ฯ กสฺมา อารมฺมณสฺส อธิคหิตตฺตา ฯ  ยถา กึ ยถา ขีรรุกฺขสฺส 
กุธาริยา  ปหตฏาเน (๒)  ขีร  น นิกฺขมิสฺสตีติ  น  วตฺตพฺพ  (๓)  เอว ฯ  อิท  
อารมฺมณาธิคฺคหิตุปฺปนฺน  นาม. 
        สมาปตฺติยา  อวิกฺขมฺภิตกิเลสา  ปน  อิมสฺมึ  นาม  าเน  น  อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ น 
วตฺตพฺพา ฯ  กสฺมา อวิกฺขมฺภิตตฺตา ฯ  ยถา  ก ึ ยถา ขีรรุกฺข  กุธาริยา อาหเนยฺยย (๔) อิมสฺมึ  
นาม  าเน  ขีร  น  นิกฺขเมยฺยาติ  น วตฺตพฺพ เอว ฯ อิท อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺน  นาม.  มคฺเคน 
อสมุคฺฆาฏิตกิเลสา  ปน ภวคฺเค นิพฺพตฺตสฺสาป อุปฺปชฺชนฺตีติ ปุริมนเยเนว วิตฺถาเรตพฺพ ฯ 
อิท อสมุคฺฆาฏิตุปฺปนฺน นาม. 
        อิเมสุ  อุปฺปนฺเนสุ  วตฺตมานุปฺปนฺน  ภุตฺวาวิคตุปฺปนฺน  โอกาสกตุปฺปนฺน 
สมุทาจารุปฺปนฺนนฺติ  จตุพฺพิธ  อุปฺปนฺน  น  มคฺควชฺฌ  ภูมิลทฺธปฺุปนฺน 
อารมฺมณาธิคฺคหิตุปฺปนฺน  อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺน อสมุคฺฆาฏิตุปฺปนฺนนฺติ จตุพฺพิธ 
มคฺควชฺฌ ฯ  มคฺโค  
# ๑. ม. อนุสสฺริตานุสฺสริตกฺขเณ  ฯ  ๒. ม. กุาริยา อาหตาหตฏาเน  ฯ 
# ๓. ส.ี ม. วตฺตพฺพา  ฯ  ๔. ม. กุาริยา อาหเนยฺยุ  ฯ  
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หิ อุปฺปชฺชมาโน เอเต กิเลเส ปชหติ ฯ โส เย กิเลเส ปชหติ เต อตีตา วา อนาคตา วา 
ปจฺจุปฺปนฺนา วาติ น วตฺตพฺพา ฯ 
        วุตฺตป เจต   ห ฺจิ อตีเต กิเลเส ปชหติ เตน หิ ขีณ เขเปติ ฯ นิรุทฺธ นิโรเธติ [๑] 
 อตฺถงฺคต อตฺถงฺคเมติ อตีต ย นตฺถิ ต ปชหตีติ ฯ (๒) ห ฺจิ อนาคเต กิเลเส ปชหติ 
เตน หิ อชาต ปชหติ อนิพฺพตฺต อนุปฺปนฺน อปาตุภูต ปชหติ ฯ อนาคต ย นตฺถิ ต 
ปชหตีติ (๒)  ฯ ห ฺจิ ปจฺจุปฺปนฺเน กิเลเส ปชหติ เตน หิ รตฺโต ราค ปชหติ ทุฏโ โทส 
มูโฬฺห โมห วินิพนฺโธ (๓) มาน ปรามฏโ ทฏิ ึ อนิฏาคโต (๔) วิจิกิจฺฉ  ถามคโต 
อนุสย ปชหติ กณฺหสุกฺกธมฺมา ยุคนทฺธา ปวตฺตนฺติ  สงฺกิเลสิกา มคฺคภาวนา โหติ  ฯเป ฯ 
เตน หิ นตฺถิ มคฺคภาวนา นตฺถิ ผลสจฺฉิกิริยา นตฺถิ กิเลสปฺปหาน นตฺถิ ธมฺมาภิสมโยติ ฯ 
อตฺถิ มคฺคภาวนา  ฯเป ฯ อตฺถิ ธมฺมาภิสมโยติ ฯ ยถา กถ วิย  ฯ  เสยฺยถาป  ตรุโณ  (๕) 
รุกฺโข  อปาตุภูโตเนว ปาตุภวนฺตีติ (๕) 
        อิติ  ปาลิย  อชาตผลรุกฺโข  อาคโต  ชาตผลรุกโฺข ปน 
# ๑. ส.ี เอตฺถนฺตเร วิคต วิคเมตีติ ทิสฺสติ  ฯ  ๒. ม. ปชหติ  ฯ  ๓. ม. วินิพทฺโธ  ฯ 
# ๔. ม. อนิฏงฺคโต  ฯ  ๕. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๙๙-๗๐๐/๖๐๕-๖๐๖  ฯ  ส.ี ม. รกฺุโข  ฯ  เป  ฯ 
อปาตุภูตาเยว น ปาตุภวนฺตีติ  ฯ  
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ทีเปตพฺโพ ฯ (๑) ยถา ห ิ  สผลตรุณมฺพรุกฺขา  ตสฺส ผลานิ มนุสฺสา ปริภุ ฺเชยฺยย เสสานิ 
ปาเตตฺวา ปจฺฉิโย ปูเรยฺยย  อถ ฺโ  ปรุิโส  ต  ผรสนุา  ฉินฺเทยฺย ฯ  เตนสฺส  เนว  อตีตานิ  
ผลานิ นาสิตานิ  โหนฺติ น (๒) ปจฺจุปฺปนฺนานิ  น  จ  อนาคตานิ ฯ (๒) อตีตานิ หิ มนุสฺเสหิ 
ปริภุตฺตานิ  อนาคตานิ  อนิพฺพตฺตานิ  น  สกฺกา  นาเสตุ  ฯ  ยสฺม ึ ปน  สมเย  โส ฉินฺโน 
ตทา  ผลานิเยว  นตฺถีติ  ปจฺจุปฺปนฺนานิป  อนาสิตานิ ฯ  สเจ  ปน  รกฺุโข อจฺฉินฺโน  อสฺส 
อถสฺส  ปวีรส ฺจ  อาโปรส ฺจ อาคมฺม ยานิ ผลานิ นิพฺพตฺเตยฺยย ตานิ  นาสิตานิ โหนฺติ ฯ 
ตานิ  หิ  อชาตาเนว  น  ชายนฺติ  อนิพฺพตฺตาเนว  น นิพฺพตฺตนฺติ  อปาตุภูตาเนว  น  
ปาตุภวนฺติ ฯ  เอวเมว  มคฺโค  นาป  อตีตาทิเภเท กิเลเส  ปชหติ  นาป  นปฺปชหติ ฯ  เยส  หิ 
กิเลสาน มคฺเคน ขนฺเธสุ อปริ ฺาเตสุ อุปฺปตฺติ  สิยา  มคฺเคน  อุปฺปชฺชิตฺวา  ขนฺธาน 
ปริ ฺาตตฺตา เต กิเลสา อชาตาว น  ชายนฺติ  อนพฺิพตฺตาว  น นิพฺพตฺตนฺติ อปาตุภูตาว น 
ปาตุภวนฺติ ฯ ตรุณปุตฺตาย อิตฺถิยา  ปุน  อวิชายนตฺถ พฺยาธิตาน (๓) โรควูปสมนตฺถมฺป วา 
เภสชฺเชหิ  อยมตฺโถ วิภาเวตพฺโพ ฯ เอว มคฺโค  เย  กิเลเส ปชหติ  เต  อตีตา วา  อนาคตา 
วา ปจฺจุปฺปนฺนา วาติ  
# ๑. ส.ี ชาตผลรุกฺเขน ปน ทีเปตพฺพ  ฯ   ๒. ม. น อนาคตปจฺจุปฺปนฺนานิ จ นาสิตานิ  ฯ 
# ๓. ม. โรควูปสมนตถ ปตเภสชฺเชหิ จาป  ฯ  
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น  วตฺตพฺพา ฯ  น  จ  มคฺโค  กิเลเส  นปฺปชหติ ฯ  เย  ปน มคฺโค กิเลเส ปชหติ เต สนฺธาย 
อุปฺปนฺนาน ปาปกานนฺติอาทิ วุตฺต ฯ 
        น  เกวล ฺจ  มคฺโค  กิเลเสเยว  ปชหติ  กิเลสาน ปน สุปฺปหีนตฺตา (๑) เย อุปฺปชฺเชยยฺย 
อุปาทินฺนกฺขนฺธา  เตป  ปชหติ ฯ  (๒) วุตฺตป  เจต โสตาปตฺติมคฺคาเณน  
อภิสงฺขารวิ ฺาณสฺส  นิโรเธน  สตฺตภเว  เปตฺวา อนมตคฺเค สสาเร  เย อุปฺปชฺเชยฺยย 
นาม ฺจ รูป ฺจ เอตฺเถเต นิรุชฺฌนฺตีติ วิตฺถาโร ฯ อิติ มคฺโค  อุปาทินฺนอนุปาทินฺนโต  
วุฏาติ ฯ สพฺพภววเสน  ปน โสตาปตฺติมคฺโค อปายภวโต วุฏาติ สกทาคามิมคฺโค 
สุคติภเวกเทสโต อนาคามิมคฺโค สุคติกามภวโต อรหตฺตมคฺโค รูปารูปภวโต วุฏาติ ฯ 
สพฺพภเวหิ จ วุฏาติเยวาติป วทนฺติ ฯ 
        อถ  มคฺคกฺขเณ  กถ  อนุปฺปนฺนาน  อุปฺปาทาย ภาวนา โหติ กถ วา อุปฺปนฺนาน 
 ิติยาติ  มคฺคปฺปวตฺติยาเยว ฯ  มคฺโค  หิ  ปวตฺตมาโน  ปุพฺเพ อนุปฺปนฺนปุพฺพตฺตา 
อนุปฺปนฺโน  นาม  วุจฺจติ ฯ  อนาคตปุพฺพ  หิ  าน  คนฺตฺวา  อนนุภูตปุพฺพ ฺจ  อารมฺมณ  
อนุภวิตฺวา  วตฺตาโร  ภวนฺติ  น (๓) อนาคตฏาน อาคตมฺห น อนนุภูต อารมฺมณ  
อนุภูตมฺหาติ ฯ  (๓)  ยาปสฺส  (๔)  ปวตฺติ 
# ๑. ส.ี ม. อปฺปหีนตฺตา  ฯ   ๒. ส.ี ม. ชหติเยว  ฯ   ๓. ม. อนาคตฏาน อาคตมฺห 
อนนุภูต อารมฺมณ อนุภวามาติ  ฯ   ๔. ม. ยา จสฺส  ฯ  
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อยเมว   ิติ  นามาติ  ิติยา  ภาเวติป  วตฺตุ   วฏฏติ ฯ เอวเมว  ตสฺส ภิกฺขุโน อิท 
โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ วิริย  อนุปฺปนฺนาน  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน 
อนุปฺปาทายาติอาทีนิ จตฺตาริ นามานิ  ลภติ ฯ  อย  โลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ  สมฺมปฺปธานกถา ฯ  
อิมสฺมึ  ปน  สุตฺเต โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกาเนว สมฺมปฺปธานานิ กถิตานิ ฯ 
        อิทฺธิปาเทสุ  ฉนฺท  นิสฺสาย  ปวตฺโต  สมาธิ  ฉนฺทสมาธิ ปธานภูตา  สงฺขารา 
ปธานสงฺขารสมนฺนาคตนฺติ (๑) เตหิ  ธมฺเมหิ  ทีปต (๒) อิทฺธิยา ปาท  อิทฺธิภูต  วา ปาทนฺติ 
อิทฺธปิาท ฯ เสเสสุป เอเสว นโย ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป วิตฺถาโร ปน อิทฺธิปาทวิภงฺเค (๓) 
อาคโตเอว ฯ วิสุทฺธิมคฺเค (๔) ปน (๕) อตฺโถ ทีปโต ฯ ตตฺราย  ภิกฺขุ  ยทา  ฉนฺทาทีสุ  เอก 
ธุร นิสฺสาย วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ  (๖)  (๗) ตถา สมถ ป  ตทา อิทฺธิปาโท (๗) 
ปุพฺพภาเค  โลกิโย  อปรภาเค โลกุตฺตโร ฯ เอว เสสาปติ ฯ อิมสฺมึป สุตฺเต โลกิยโลกุตฺตราว 
อิทฺธิปาทา กถิตา ฯ 
        สทฺธินทฺฺริย  ภาเวตีติอาทีสุ สทฺธา จ อตฺตโน  สทฺธาธุเร อินฺทฏ  กโรตีติ  สทฺธินฺทฺริย ฯ 
วิริยินฺทฺริยาทีสุป เอเสว นโย ฯ ภาเวตีติ เอตฺถ  ปน  อาทิกมฺมิโก  โยคาวจโร  ตีหิ  การเณห 
สทฺธินฺทฺริย  วิโสเธนฺโต สทฺธินฺทฺริย ภาเวติ นาม. 
# ๑. ธานภูตา สงฺขารา ปธานสงฺขารา  ฯ   ๒. ม. อุเปต  ฯ   ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๕๐๕/๒๙๒  ฯ 
# ๔. วิสุทธิมคฺค. ๒/๒๑๖  ฯ   ๕. ม. ปนสฺส  ฯ   ๖. ม. ปาปุณาติ  ฯ   ๗. ม. ตทาสฺส 
ปมิทฺธิปาโท  ฯ  
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วิริยินฺทฺริยาทีสุป เอเสว นโย ฯ 
        วุตฺต เหต   อสฺสทฺเธ ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต สทฺเธ ปุคฺคเล เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต 
ปสาทนิเย สุตฺตนฺเต ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหิ การเณหิ  สทฺธินฺทฺรยิ วิสุชฺฌติ ฯ 
        กุสีเต ปคฺุคเล ปริวชชฺยโต อารทฺธวิริเย ปุคฺคเล เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต สมฺมปฺปธาเน 
ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหิ การเณหิ วิริยินทฺฺริย วิสุชฺฌติ ฯ 
        มฏุสฺสตี ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต อุปฏ ิตสฺสตี ปุคฺคเล เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต 
สติปฏาเน ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหิ การเณหิ สตินฺทฺริย วิสุชฺฌติ ฯ 
        อสมาหิเต ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต สมาหิเต ปุคฺคเล เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต 
ฌานวิโมกฺเข ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหิ การเณหิ (๑) สมาธินฺทฺริย วิสุชฺฌติ ฯ 
        ทุปฺป ฺเ ปุคฺคเล ปริวชฺชยโต ป ฺวนฺเต ปุคฺคเล เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต 
คมฺภีราณจริย ปจฺจเวกฺขโต อิเมหิ ตีหิ การเณหิ ป ฺ ินฺทฺริย วิสุชฺฌตีติ ฯ (๒) 
        เอตฺถ  จ  คมฺภีราณจริย  ปจฺจเวกฺขโตติ สณฺหสุขุม (๓) ขนฺธนฺตร [๔] อายตนนฺตร 
ธาตนฺตร อินฺทฺริยพลโพชฌฺงฺคนฺตร  มคฺคนฺตร ผลนฺตร ฺจ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ 
อิเมส หิ ติณฺณ ติณฺณ การณาน 
# ๑. ส.ี ม. ตีหากาเรหิ  ฯ   ๒. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๒๓/๓๐๑  ฯ   ๓. ส.ี สณฺห สุขุม  ฯ 
# ๔. สี. ม. เอตฺถนฺตเร อายตนนฺตร ธาตนฺตรนฺติ ทิสฺสติ  ฯ  
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วเสน อกตาภินิเวโส อาทิกมฺมิโก โยคาวจโร สทธฺาธุราทีสุ  อภินิเวส  ปฏเปตฺวา 
ภาเวนฺโต  อวสาเน  วิวชฺเชตฺวา (๑) อรหตฺต คณฺหาติ ฯ  โส  ยาว  อรหตฺตมคฺคา อิมานิ 
อินฺทฺริยานิ ภาเวติ นาม อรหตฺตผเล ปตฺเต ภาวิตินฺทฺริโย  นาม  โหตีติ ฯ  เอว  อิมานิป 
ป ฺจินฺทฺริยานิ โลกิยโลกุตฺตราเนว กถิตานีติ ฯ 
        สทฺธาพลาทีสุ  สทฺธาเยว อกมฺปยฏเน  พลนติฺ  สทฺธาพล วิริยพลาทีสุป เอเสว นโย ฯ 
เอตฺถ  หิ  สทธฺา  อสฺสทฺธิเยน (๒) น กมฺปติ วิริย โกสชฺเชน  น กมฺปติ  สติ  มฏุสจฺเจน  น 
กมฺปติ  สมาธิ อุทฺธจฺเจน  น กมฺปติ ป ฺา อวิชฺชาย  น  กมฺปตีติ สพฺพานิป อกมฺปยฏเน 
พลานีติ วุจฺจนฺติ ฯ ภาวนานุโยโค ปเนตฺถ  อินฺทฺรยิภาวนาย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพติ ฯ 
อิมานิ  ป ฺจพลานิ  โลกิยโลกุตฺตราเนว กถิตานีติ ฯ 
        สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวตีติ  เอตฺถ  อย  อาทิกมฺมิกาน  กุลปตฺุตาน วเสน  สทฺธึ  
อตฺถวณฺณนาย  ภาวนานโย ฯ  ตตฺถ  สติสมฺโพชฺฌงฺคนฺติอาทินา  นเยน วุตฺตาน  สตฺตนฺน 
อาทิปทาน  ตาว  อยเมตฺถ  วณฺณนา  สติสมฺโพชฺฌงฺเค ตาว สรณฏเน  สติ  สา  ปเนสา  
อุปฏานลกฺขณา อปลาปนลกฺขณา วา ฯ 
        วุตฺตป เจต   ยถา  มหาราช  ร ฺโ  ภณฺฑาคาริโก ร ฺโ  สาปเตยฺย  อปลาเปติ 
เอตฺตก มหาราช  หริ ฺ  
# ๑. ม. วิวฏเฏตฺวา  ฯ    ๒. ม. อสฺสทฺธิเย  ฯ  
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เอตฺตก  สุวณฺณ  เอตฺตก  สาปเตยฺยนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช สติ  อุปฺปชชฺมานา 
กุสลากุสลสาวชฺชานวชฺชหีนปฺปณีตกณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค  ธมฺเม อปลาเปติ  สราเปติ  อิเม 
จตฺตาโร  สติปฏานาติ  วิตฺถาโร ฯ อปลาปนรสา  กจฺิจวเสเนว  หิสฺสา  เอต  ลกฺขณ  เถเรน 
วุตฺต ฯ  อสมฺโมสรสา วา โคจราภิมุขีภาวปจฺจุปฏานา ฯ เอว สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ (๑) 
        ตตฺถ โพธิยา โพธิสฺส วา  องฺโคติ  โพชฌฺงฺโค ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  ยา หิ  อย  ธมฺมสามคฺคิยา 
(๒)โลกิยโลกุตฺตรมคฺคกฺขเณ อุปฺปชฺชมานาย  ลีนทฺุธจฺจปติฏานายูหนกามสุขอตฺตกิลมถานุ- 
โยคอุจฺเฉทสสฺสตาภินิเวสาทีน อเนเกส อุปทฺทวาน ปฏิปกฺขภูตาย 
สติธมฺมวิจยวิริยปติปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสงฺขาตาย  ธมฺมสามคฺคิยา อริยสาวโก  พุชฺฌตีติ 
กตฺวา  โพธีติ  วุจฺจติ  พุชฌฺตีติ  กิเลสสนฺตานนิทฺทาย วุฏหติ จตฺตาริ  วา  อริยสจฺจานิ 
ปฏิวิชฺฌติ นพฺิพานเมว วา สจฺฉิกโรตีติ วุตฺต  โหติ ฯ  ยถาห  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวตฺวา  
อนุตฺตร  สมมฺาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ  (๓)  ตสฺสา  ธมฺมสามคฺคิสงฺขาตาย  โพธิยา 
องฺโคติป  โพชฺฌงฺโค ฌานงฺคมคฺคงฺคาทโย  วิย ฯ เสส  ยถาวุตฺตปฺปการาย เอตาย 
ธมฺมสามคฺคิยา พุชฺฌตีติ กตฺวา  อริยสาวโก โพธีติ วุจฺจติ ตสฺส 
# ๑. ส.ี ม. สติ เอว สมฺโพชฺฌงฺโคติ สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯ   ๒. ม. ธมฺมสามคฺคี ยาย  ฯ 
# ๓. ส. มหา. ๑๙/๗๓๑/๒๑๕  ฯ  ท.ีปา. ๑๑/๗๔/๑๑๐  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๗๘ 
 
องฺโคติป โพชฺฌงฺโค เสนงฺครถงฺคาทโย วิย ฯ เตนาหุ อฏกถาจริยา พุชฺฌนกสฺส จ ปุคฺคลสฺส 
องฺคาติ โพชฺฌงฺคาติ ฯ 
        อปจ  โพชฺฌงฺคาติ  เกนฏเน  โพชฺฌงฺคา  โพธาย  สวตฺตนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา พุชฺฌนฺตีติ  
โพชฺฌงฺคา  อนุพุชฺฌนฺตีติ  โพชฌฺงฺคา  ปฏิพุชฌฺนตีฺติ โพชฺฌงฺคา สมฺพุชฺฌนตีฺติ  โพชฺฌงฺคาติ 
อิมินา  ปฏิสมฺภิทานเยนาป (๑)โพชฺฌงฺคตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ  ปสตฺโถ  สุนฺทโร  วา  โพชฌฺงฺโค 
สมฺโพชฺฌงฺโค  สติเอว สมฺโพชฺฌงฺโค สติสมฺโพชฺฌงฺโค ต สติสมฺโพชฺฌงฺค ฯ 
        ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคนฺติอาทีสุป  จตุสจฺจธมฺเม  วิจินตีติ  ธมฺมวิจโย ฯ  โส ปวิจยลกขฺ
โณ 
โอภาสนรโส สมฺโพธิปจฺจุปฏาโน ฯ (๒) วีรภาวโต วิธินา อีรยิตพฺพโต จ  วิริย ฯ  ต  
ปคฺคหลกฺขณ  อุปตฺถมฺภนรส  อโนสทีนปจฺจุปฏาน ฯ ปณยตีติ (๓) ปติ ฯ  สา  ผรณลกขฺณา  
ตุฏ ิลกฺขณา  วา  กายจิตฺตาน  ปณนรสา  (๔)  เตสเยว โอทคฺยปจฺจุปฏานา ฯ  (๕)  
กายจิตฺตทรถปฺปสฺสมฺภนโต  ปสฺสทฺธ ิฯ  สา  อุปสมลกฺขณา กายจิตฺตทรถมทฺทนรสา 
กายจิตฺตาน อปริปฺผนฺทภูตปติภาวปจฺจุปฏานา ฯ 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๕๗/๔๖๓  ฯ   ๒. ม. อสมฺโมหปจฺจุฏาโน  ฯ   ๓. ม. ปณยตีติ  ฯ 
กตฺถจิ. ปณาตีติ  ฯ   ๔. ม. ปณนรสา  ฯ   ๕. ส.ี โอทคฺคปจฺจุปฏานา  ฯ 
# ๖. ม. อปรปิฺผนฺทนสีติภาวปจฺจุปฏานา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา ๖๗๙ 
 
สมาธานโต   สมาธิ ฯ  โส อวิกฺเขปลกฺขโณ อวิสาหารลกฺขโณ (๑) วา 
จิตฺตเจตสิกสมฺปณฺฑนรโส จิตฺตฏ ิติปจฺจุปฏาโน ฯ  อชฺฌุเปกฺขนโต อุเปกฺขา ฯ สา 
ปฏิสงฺขานลกฺขณา สมวาหิตลกฺขณา  วา  อูนาธิกนิวารณรสา  ปกฺขปาตุปจฺเฉทนรสา  
วา  มชฺฌตฺตภาวปจฺจุปฏานา ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ ภาเวตีติ พฺรูเหติ วฑฺเฒติ อุปฺปาเทตีติ 
อตฺโถ ฯ 
        ตตฺถ  จตฺตาโร ธมฺมา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย สวตฺตนฺติ (๒) สติสมฺปช ฺ 
มุฏสฺสติปุคฺคลปริวชฺชนตา  อุปฏ ิตสติปุคฺคลเสวนตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ อภิกฺกมาทีสุป 
(๓)  ห ิ สตฺตสุ  าเนสุ (๔) สติสมฺปช ฺเน  ติสฺสทตฺตตฺเถรอภยตฺเถราทิสทิสอุปฏ ิตสติ- 
ปุคฺคลเสวเนน  (๔) านนิสชฺชาทีสุ สติสมุฏาปนตฺถ นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป 
สติสมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติ ฯ ตสฺมา อาทิกมฺมิโก กุลปุตฺโต อิเมหิ จตูหิ  การเณหิ  
สติสมฺโพชฺฌงฺค  สมุฏาเปตฺวา  ตเทว  ธุร  กตฺวา  อภินิเวส ปฏเปตฺวา อนุกฺกเมน  อรหตฺต  
คณฺหาติ ฯ  โสเยว อรหตฺตมคฺเค  สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ นาม ผเล ปตฺเต   ภาวิโต นาม 
โหติ ฯ 
        สตฺต  ธมฺมา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
# ๑. ส.ี ม. อวิสารลกฺขโณ  ฯ   ๒. ม. สวตฺตนฺตีติ  ฯ   ๓. ม. อภิกฺกนฺตาทีสุ  ฯ 
# ๔. สี. ม. สติสมฺปช ฺรหิเต ภตฺตนิกฺขิตฺตกากสทิเส มุฏสฺสติ ปุคคเล ปริวชฺชเนน ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๘๐ 
 
สวตฺตนฺติ  ปริปุจฺฉกตา (๑) วตฺถุวิสทกิริยตา  อินฺทรฺิยสมตฺตปฏิปาทนตา  
ทุปฺป ฺปุคฺคลปริวชฺชนตา ป ฺวนฺตปุคฺคลเสวนตา  คมฺภีราณจริยปจฺจเวกฺขณตา (๑) 
ตทธิมุตฺตตาติ ฯ 
        ตตฺถ   ปริปุจฺฉกตาติ ขนฺธธาตุอายตนอินฺทฺริยพล โพชฺฌงฺคมคฺคงฺคฌานสมถวิปสฺสนาน   
อตฺถสนฺนิสฺสิตปริปุจฺฉา พหุลตา ฯ วตฺถุวิสทกิริยตาติ (๒)  อชฺฌตฺติกพาหิราน  วตฺถูน  
วิสทภาวกรณ ฯ  ยทา  หสิฺส เกสนขโลมา  ทีฆา  โหนฺติ  สรีร  วา  อุสฺสนฺนโทส ฺเจว (๓) 
เสทมลมกฺขิต ฺจ ตทา อชฺฌตฺติกวตฺถุ  อวิสท โหติ อปริสุทฺธ ฯ ยทา ปน จีวร ชิณฺณ กิลิฏ 
ทุคฺคนฺธ วา  โหติ  เสนาสน  วา  อุกลฺาป  ตทา  พาหิรวตฺถุ  อวิสท  โหติ  อปริสุทฺธ ฯ 
ตสฺมา  เกสาทิจฺเฉทเนน  อุทฺธวิเรจนอโธวิเรจนาทีหิ  สรรีสฺส  ลหุกภาวกรเณน 
อุจฺฉาทนนฺหาปเนน  จ  อชฺฌตฺติกวตฺถุ  วิสท  กาตพฺพ ฯ  สูจิกมฺมโธวนรชนปริภณฺฑ- 
กรณาทีหิ  พาหิรวตฺถุ  วิสท  กาตพฺพ ฯ  เอกสฺมึ  หิ  อชฺฌตฺติกพาหิเร  วตฺถุมฺห ิอวิสเท 
อุปฺปนฺเนสุ  จิตฺตเจตสิเกสุ  าณป  อปริสุทฺธ  (๔)  โหติ อปริสทฺุธานิ 
ทีปกปลฺลกวฏฏิเตลาทีนิ  นิสฺสาย  อุปฺปนฺนทีปสิขาย  โอภาโส  วิย ฯ  วิสเท  ปน 
อชฺฌตฺติกพาหิเร  วตฺถุมฺห ิ อุปฺปนฺเนสุ  จิตฺตเจตสิเกสุ  าณป  วิสท  โหติ ปรสิุทฺธานิ 
ทีปกปลฺลกวฏฏิเตลาทีนิ  
# ๑. ม. วตฺถวิุสทกิริยา ...ปาทนา...ปรวิชฺชนา...เสวนา...จฺจเวกฺขณา  ฯ 
# ๒. ม. วตฺถวิุสทกิริยาติ  ฯ   ๓. ม. อุปฺปนฺนโทส ฺเจว  ฯ   ๔. ม.อวิสท  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา ๖๘๑ 
 
นิสฺสาย  อุปฺปนฺนทีปสิขาย โอภาโส วิย ฯ เตน วุตฺต วตฺถุวิสทกิริยา ธมฺมวิจยสมฺ 
โพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย สวตฺตตีติ ฯ 
        อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนา  นาม  สทฺธาทีน  อินฺทฺริยาน  สมภาวกรณ ฯ สเจ หิสฺส 
สทฺธินฺทฺริย  พลว  โหติ  อิตรานิ  มนฺทานิ  ตโต วิริยินฺทฺริย ปคฺคหกิจฺจ สตินฺทฺริย  
อุปฏานกิจฺจ  สมาธินฺทฺริย  อวิกฺเขปกิจฺจ  ป ฺ ินฺทฺริย ทสฺสนกจฺจ  กาตุ   น  สกโฺกติ ฯ 
ตสฺมา  ต  ธมมฺสภาวปจฺจเวกฺขเณน  วา  ยถา วา มนสิกโรโต  พลว  ชาต  ตถา 
อมนสิกาเรน  หาเปตพฺพ ฯ  วกฺกลิตฺเถรสฺส วตฺถุ เจตฺถ  นิทสฺสน ฯ  สเจ  ปน  วิริยินฺทฺริย  
พลว  โหติ  อถ  เนว  สทธฺินฺทฺริย อธิโมกฺขกิจฺจ  กาตุ   สกโฺกติ น อิตรานิ อิตรกิจฺจเภท ฯ 
ตสฺมา ต สทฺธาทิภาวนาย (๑)  หาเปตพฺพ ฯ  ตตฺราป  โสณตฺเถรสฺส  วตฺถ ุ ทสฺเสตพฺพ ฯ 
เอว เสเสสุป เอกสฺส พลวภาเว สติ อิตเรส อตฺตโน กิจฺเจสุ อสมตฺถตา เวทิตพฺพา ฯ 
        วิเสสโต  ปเนตฺถ  สทฺธาป ฺาน  สมาธิวิริยาน ฺจ  สมต ปสสนฺติ ฯ พลวสทฺโธ ห ิ
มนฺทป ฺโ  มุทฺธปฺปสนโฺน  (๒)  โหติ  อวตฺถุสฺมึ  ปสีทติ ฯ  พลวป ฺโ  มนฺทสทฺโธ 
เกราฏิกปกฺข  ภชติ  เภสชชฺสมุฏ ิโต  วิย  โรโค  อเตกิจฺโฉ  โหติ ฯ  จิตฺตุปฺปาทมตฺเตเนว 
# ๑. ม. ปสฺสทฺธาทิภาวนาย  ฯ    ๒. สี. มุทฺธปฺปสนฺโน  ฯ  ม. มุธปฺปสนฺโน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๘๒ 
 
กุสล  โหตีติ  อติธาวิตฺวา  ทานาทีนิ  อกโรนฺโต  นริเย อุปฺปชฺชติ ฯ  อุภินฺน  สมตาย 
วตฺถุสฺมึเยว  ปสีทติ ฯ  พลวสมาธึ  ปน  มนฺทวิริย สมาธิสฺส  โกสชฺชปกฺขตฺตา  โกสชชฺ 
อภิภวติ ฯ  พลววิริย  มนทฺสมาธึ  วิริยสฺส อุทฺธจฺจปกฺขตฺตา  อุทฺธจฺจ  อภิภวติ ฯ  สมาธิ ปน 
วิริเยน สโยชโิต โกสชฺเช ปติตุ  น  ลภติ  วิริย  สมาธินา  สโยชิต  อุทฺธจฺเจ  ปติตุ  น ลภติ ฯ 
ตสฺมา ตทุภย สม กตฺตพฺพ ฯ อุภยสมตาย หิ อปฺปนา โหติ ฯ 
        อปจ  สมาธิกมฺมิกสฺส  พลวตี  สทฺธา  วฏฏติ ฯ  เอว หิ สททฺหนฺโต โอกปฺเปนฺโต 
อปฺปน  ปาปุณิสฺสติ ฯ  สมาธิป ฺาสุ  ปน  สมาธิกมฺมิกสฺส  เอกคฺคตา พลวตี วฏฏติ ฯ 
เอว  หิ  โส  อปฺปน  ปาปุณาติ ฯ  วิปสฺสนากมฺมิกสฺส  ป ฺา  พลวตี  วฏฏติ ฯ เอว หิ โส 
ลกฺขณปฏิเวธ  ปาปุณาติ ฯ  อุภินฺน  ปน  สมตาป (๑) อปฺปนา โหติเยว ฯ สติ ปน  สพฺพตฺถ 
พลวตี  วฏฏติ ฯ  สติ ห ิจิตฺต อุทฺธจฺจปกฺขิกาน สทฺธาวิริยป ฺาน วเสน  อุทธฺจฺจปาตโต 
โกสชชฺปกฺขิเกน  จ  สมาธินา  โกสชฺชปาตโต  รกฺขติ ฯ ตสฺมา สา  โลณธูปน  วิย 
สพฺพพฺย ฺชเนสุ  สพฺพกมฺมิกอมจฺโจ  วิย  จ  สพฺพราชกิจฺเจสุ สพฺเพสุ อิจฺฉิตพฺพา ฯ 
เตนาห  สติ  จ  ปน  สพฺพตฺถิกา วุตฺตา  ภควตา กึ  การณา 
# ๑. ม. สมตายป  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา หนา ๖๘๓ 
 
จิตฺต  หิ  สติปฏิสรณ  อารกฺขปฏิสรณา (๑) จ  สติ  น วินา  สติยา จิตฺตสฺส ปคฺคหนิคฺคโห 
โหตีติ ฯ 
        ทุปฺป ฺปุคฺคลปริวชฺชนา  นาม  ขนฺธาทิเภเทสุ  อโนคาฬหฺป ฺาน  ทุมฺเมธ- 
ปุคฺคลาน  อารกา  ปริวชฺชน ฯ  ป ฺวนฺตปุคฺคลเสวนา  นาม  สมป ฺาสลกฺขณ- 
ปริคฺคาหิกาย  อุทยวยป ฺาย  สมนฺนาคตปุคฺคลเสวนา ฯ  คมฺภีราณจริยปจฺจเวกฺขณา 
นาม  คมฺภีเรสุ  ขนฺธาทีสุ  ปวตฺตาย คมฺภีราณาย (๒) ปเภทปจฺจเวกฺขณา ฯ ตทธิมุตฺตตา 
นาม  านนิสชฺชาทีสุ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสมุฏาปนตฺถ  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตตา ฯ 
ตสฺมา  อาทิกมฺมิโก  กุลปุตฺโต  อิเมหิ  สตฺตหิ  การเณหิ  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค 
สมุฏาเปตฺวา  ตเทว ธุร กตฺวา อภินิเวส ปฏเปตฺวา อนุกฺกเมน อรหตฺต คณฺหาติ ฯ 
โส  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  นาม  ผเล  ปตฺเต ภาวิโต 
นาม โหติ ฯ  
        เอกาทส ธมฺมา วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย สวตฺตนฺติ อปายภยปจฺจเวกฺขณตา 
อานิสสทสฺสาวิตา คมนวีถิปจฺจเวกฺขณตา ปณฺฑปาตาปจายนตา ทายชฺชมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา 
สตฺถุมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา  ชาติมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา  สพฺรหฺมจาริมหตฺตปจฺจเวกฺขณตา 
กุสีตปุคฺคลปริวชฺชนตา อารทฺธวิริยปุคฺคลเสวนตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ 
# ๑. ส.ี ม. อารกฺขปจฺจุปฏานา  ฯ    ๒. ม. คมฺภีรป ฺาย  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๘๔ 
 
        ตตฺถ  นริเยสุ  ป ฺจวิธพนฺธนกมฺมกรณโต  ปฏาย  มหาทุกฺข  อนุภวนกาเลป 
ติรจฺฉานโยนิย  ชาลุกฺขิปกุมินาทิ (๑) คหิตกาเลป ปาปนกณฺกาทิปฺปหารตุนฺนสฺส (๒) 
ปน  สกฏวหนาทิกาเลป  ปตฺติวิสเย  อเนกานิป  วสฺสสหสฺสานิ  เอก  พุทฺธนฺตรป 
ขุปฺปปาสาหิ  อาตุริภูตกาเลป  กาลก ฺชิกอสุเรสุ  (๓)  สฏ ิหตฺถปฺปมาเณน  (๔) 
อฏ ิจมฺมมตฺเตเนว  อตฺตภาวกาเลป  (๕)  วาตาตปาทิทุกฺขานุภวนกาเลป  น  สกฺกา 
วิริยสมฺโพชฌฺงฺค  อุปฺปาเทตุ   อยเมว  เต  ภิกฺขุ  กาโลติ  เอว  อปาย  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป 
วิริยสมฺโพชฌฺงฺโค  อุปฺปชฺชติ ฯ 
        น  สกฺกา  กุสีเตน  นวโลกุตฺตรธมฺโม  (๖)  ลทฺธุ  อารทฺธวิริเยเนว สกฺกา 
อยมานิสโส  วิริยสมฺโพชฌฺงฺคสฺสาติ   เอว  อานิสสทสฺสาวิโนป  อุปฺปชฺชติ ฯ 
สพฺพพุทฺธปจฺเจกพุทฺธมหาสาวเกหิ  (๗) คตมคฺโคว มยา คนฺตพฺโพ โส ปน น สกฺกา 
กุสีเตน คนฺตุนฺติ เอว คมนวีถึ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป อุปฺปชฺชติ ฯ 
        เย  ต  ปณฺฑปาตาทีหิ  อุปฏหนฺติ  อิเม  เต  มนุสฺสา  เนว  าตกา น  ทาสกมฺมกรา 
นาป  ต  นิสสฺาย  ชีวิสฺสามาติ  
# ๑. ส.ี ม. ชาลกฺขิปกุมินาทีหิ  ฯ   ๒. สี. ปาชนกณฺฑกาทิปฺปหารตุนฺนสฺส  ฯ 
ม. ปาชนกณฺฏกาทิปฺปหารตุนฺนสฺส  ฯ   ๓. ม. กาลก ฺจิกอสุเรสุ  ฯ   
# ๔. ม. สฏ ิหตฺถอสีติหตฺปฺปมาเณน  ฯ   ๕. ส.ี ม. อตฺตภาเวน  ฯ 
# ๖. ม. นว โลกุตฺตรธมฺมา  ฯ   ๗. ส.ี สพฺพ ฺ ุพุทฺธ...  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 685 

                        *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา ๖๘๕ 
 
เต  ปณีตานิ  ปณฺฑปาตานิ  เทนฺติ ฯ  อถโข  อตฺตโน  การาน  มหปฺผลต  ปจฺจาสึสมานา 
เทนฺติ ฯ สตฺถาราป อย อิเม ปจฺจเย ปริภุ ฺชิตฺวา กายทฬฺหีพหุโล (๑) สุข วิหรสิฺสตติ น 
เอว สมฺปสฺสตา ตุยฺห  ปจฺจยา  อนุ ฺาตา  อถโข  อย  อิเม  ปรภุิ ฺชมาโน  สมณธมฺม 
กตฺวา วฏฏทกฺุขโต  มุจฺจิสฺสตติ  เต ปจฺจยา อนุ ฺาตา ฯ โส ทานิ ตฺว กุสีโต วิหรนฺโต 
น  ต  ปณฺฑปาต  อปจายิสฺสสิ ฯ  อารทฺธวิริยสฺเสว  หิ  ปณฺฑาปจายน นาม โหตีติ เอว 
ปณฺฑปาตาปจายน  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  อุปฺปชชฺติ  มหามิตฺตตฺเถรสฺส  วิย 
ปณฺฑปาติยติสฺสตฺเถรสฺส วิย จ ฯ 
        มหามิตฺตตฺเถโร  กิร  กสฺสกเลเณ  นาม  ปฏิวสติ ฯ  ตสฺส  จ โคจรคาเม เอกา 
มหาอุปาสิกา เถร ปุตฺต กตฺวา ปฏิชคฺคติ ฯ สา เอกทิวส อร ฺ คจฺฉนฺตี ธีตร อาห อมฺม 
อสุกสฺมึ  าเน ปุราณตณฺฑุโล (๒) อสุกสฺมึ ขีร อสุกสฺมึ สปฺป อสุกสฺมึ ผาณิต  ตว 
ภาติกสฺส  อยฺยมิตฺตสฺส  อาคตกาเล  ภตฺต  ปจิตฺวา ขีรสปฺปผาณิเตหิ สทฺธึ  เทหิ  ทตฺวา 
ตฺว ฺจ  ภุ ฺเชยฺยาสิ  อห ปน หิยฺโย ปกฺก ปาริวาสิกภตฺต ก ฺชิเยน  ภุตฺตมฺหีติ ฯ  ทิวา ก ึ
ภุ ฺชิสฺสสิ อมฺมาติ ฯ สากปณฺณ ปกฺขิปตฺวา กณตณฺฑุเลหิ อมฺพิลยาคุ ปจิตฺวา เปหิ 
อมฺมาติ ฯ 
        เถโร  จีวร  ปารุปตฺวา  ปตฺต  นีหรนฺโตว  ต  สทฺท 
# ๑. ส.ี กายทฑฺฒิพหโล  ฯ      ๒. ม. ปุราณตณฺฑุลา  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 686 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๘๖ 
 
สุตฺวา  อตฺตาน   โอวทิ  มหาอุปาสิกา  กิร ก ฺชิเยน  ปาริวาสิกภตฺต  ภุ ฺชิสฺสติ  (๑) 
ทิวาป กณปณฺณมฺพิลยาคุ  ภุ ฺชิสฺสติ  ตุยฺห อตฺถาย ปน ปุราณตณฺฑุลาทีนิ อาจิกฺขติ ฯ ต 
นิสฺสาย  โข  ปเนสา  เนว  เขตฺต  น วตฺถุ  น ภตฺต น วตฺถ ปจฺจาสึสติ ติสฺโส ปน สมฺปตฺติโย 
ปฏยมานา  เทติ  ตฺว  เอติสฺสา  ตา  สมปฺตฺติโย  ทาตุ  สกฺขิสฺสสิ น  สกฺขิสฺสสติี  อย โข ปน 
ปณฺฑปาโต  ตยา สราเคน  สโทเสน  สโมเหน น  สกฺกา  คณฺหิตุนฺติ ปตฺต ถวิกาย ปกฺขิปตฺวา 
คณฺ ิก มุ ฺจิตฺวา นิวตฺติตฺวา กสฺสกเลณเมว  คนฺตฺวา  ปตฺต  เหฏาม ฺเจ  จีวร  จ  จีวรวเส 
เปตฺวา อรหตฺต อปาปุณิตฺวา น นิกฺขมิสฺสามีติ วิริย อธิฏหิตฺวา นิสีทิ ฯ ทฆีรตฺต อปฺปมตฺโต 
หุตฺวา  นิวุฏภิกฺขุ  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ปุเรภตฺตเมว  อรหตฺต  ปตฺโต  วิกสติมิว  (๒)  ปทุม 
มหาขีณาสโว  สิต กโรนฺโตว นิกฺขมิ ฯ เลณทฺวาเร อธิวฏา เทวตา  
        นโม เต ปุริสาช ฺ   นโม เต ปุรสิุตฺตม 
        ยสฺส  เต  อาสวา  ขีณา    ทกฺขิเณยฺโยสิ  มารสิาติ  
อุทาน อุทาเนตฺวา ภนฺเต ปณฺฑาย ปวิฏาน ตุมฺหาทิสาน อรหนฺตาน ภิกฺข ทตฺวา 
มหลฺลกิตฺถโิย  ทุกฺขา  มุจฺจิสฺสนฺตีติ อาห ฯ เถโร อุฏหิตฺวา ทฺวาร วิวริตฺวา กาล โอโลเกนฺโต 
# ๑. ม. ภุ ฺชิ  ฯ   ๒. ม. วิกสมานมิว  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 687 

                *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา ๖๘๗ 
 
ปาโตเยวาติ ตฺวา ปตฺตจีวร อาทาย คาม ปาวิสิ ฯ 
        ทาริกาป  ภตฺต  สมปฺาเทตฺวา  อิทานิ  เม  ภาตา  อาคมิสฺสติ  อิทานิ  เม ภาตา 
อาคมิสฺสตีติ  ทฺวาร โอโลกยมานา นิสีทิ ฯ สา เถเร ฆรทฺวาร สมฺปตฺเต ปตฺต คเหตฺวา  
สปฺปผาณิตโยชิตสฺส  ภตฺตสฺส ปูเรตฺวา  หตฺเถ เปสิ ฯ เถโร สขุ (๑)โหตูติ  อนุโมทน  กตฺวา 
ปกฺกามิ ฯ  สา  จ  (๑) ต โอโลกยมานา อฏาสิ ฯ เถรสฺส หิ  ตทา อติวิยปริสุทฺโธ ฉวิวณฺโณ 
อโหสิ วิปฺปสนฺนานิ อินฺทฺริยานิ มุข พนฺธนา ปมุตฺตตาลปกฺก (๒) วิย อติวิโรจิตฺถ ฯ  
        มหาอุปาสิกา  อร ฺโต  อาคนฺตฺวา  กึ  อมฺม ภาติโก เต อาคโตติ ปุจฺฉิ ฯ สา สพฺพ  ต  
ปวุตฺตึ อาโรเจสิ ฯ อุปาสิกา อชฺช เม ทิวเส  ปุตฺตสฺส ปพฺพชิตกิจฺจ มตฺถก  ปตฺตนฺติ  ตฺวา 
อภิรมติ  เต  อมฺม  ภาตา  พุทฺธสาสเน น อุกฺกณฺตีติ อาห ฯ    
        ปณฺฑปาติยตฺเถรวตฺถุ   (๓)  ปน  เอว เวทิตพฺพ มหาคาเม กิเรโก ทลิทฺทปุริโส 
ทารุวิกฺกเยน  ชีวิต กปฺเปติ  โส  เตเนว  การเณน นาม ลภิตฺวา ทารุภณฺฑกมหาติสฺโส  นาม 
ชาโต ฯ  โส  เอกทิวส  อตฺตโน  ภริย  อาห  กึ  อมหฺาก  ชีวิต นาม  สตฺถารา  ทลิทฺททานสฺส 
มหปฺผลภาโว  กถิโต  มย ฺจ  นิพทฺธ 
# ๑. กตฺถจิ. สุขี  ฯ   ๒. ส.ี มุตฺตตาลปตฺต  ฯ   ๓. ม. ปณฺฑปาติกติสฺสตฺเถรวตฺถุ ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 688 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๘๘ 
 
ทาตุ   น  สกโฺกม  (๑) ปกขิฺกภตฺต   ทตฺวา ปร อุปฺปนฺนสลากภตฺตป (๑) ทสฺสามาติ ฯ สา 
สาธุ สามีติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ปุนทิวเส  ยถาลาเภน ปกฺขิกภตฺต  อทาสิ ฯ  ภิกฺขุสฆสฺส 
จ  ปจฺจเยหิ  นิปฺปริสฺสยกาโล  โหติ  ทหรสามเณรา  ปณีตโภชนานิ  ภุ ฺชิตฺวา อย 
ลูขาหาโรติ  เตส  ปกฺขิกภตฺต  คหิตมตฺตกเมว  กตฺวา  เตส  ปสฺสนฺตานเยว ฉฑฺเฑตฺวา 
คจฺฉนฺติ ฯ 
        สา  จ  อิตฺถี  ต  ทิสวฺา  สามิกสฺส  กเถสิ  มยา  ทินฺน ฉฑฺเฑนฺตีติ ปุน  น  (๒) 
วิปฺปฏิสารินี  อโหสิ ฯ  ตสฺสา  สามิโก อาห มย ทุคฺคตภาเวน อยฺยาน สุเขน  ปน 
ปริภุ ฺชาเปตุ   น  สกฺขิมหฺ  ก ึ น ุ โข กตฺวา อยฺยาน (๓) มน คเหตุ  สกฺขิสฺสามาติ ฯ  อถสฺส 
ภริยา  อาห  กึ  วเทสิ  สามิ  สปุตฺตกา  ทุคฺคตา  นาม อตฺถีติ  (๔)  อย  เต  ธีตา  อิม เอกสฺมึ กุเล 
เปตฺวา ทฺวาทส กหาปเณ คณฺหิตฺวา เอก  ขีรเธนน  อาหร  อยฺยาน  ขีรสลากภตฺต  ทสฺสาม 
เอว เตส จิตฺต คณฺหิตุ  สกฺขิสฺสามาติ ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตถา  อกาสิ ฯ  เตส 
ปุ ฺเน  สา เธนุ สาย ตีณิ มานิกานิ [๕] ขีร เทติ ฯ สาย ทธึ กตฺวา ปุนทิวเส ตโต 
คหิตนวนีเตน สปฺป  
# ๑. ส.ี ปกฺขิกภตฺตมตฺต ทตฺวา ปุน อุปฺปนฺเน สลากภตฺตมตฺตมฺป  ฯ 
ม. ปกฺขิกภตฺตมตฺต ทตฺวา ปุน อุปฺปนนฺ สลากภตฺตมฺป  ฯ   ๒. ม. น  ปน  ฯ 
# ๓. ส.ี อรยิาน  ฯ   ๔. ม. นตฺถีติ  ฯ   ๕. สี. ม. เอตฺถนฺตเร ปาโต ตีณิ มาณิกานีติ ทิสฺสติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 689 

                        *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา ๖๘๙ 
 
กตฺวา  สปฺปนา  สทฺธึเยว  (๑)  ขีรสลากภตฺต เทนฺติ ฯ ตโต ปฏาย ตสฺส เคเห สลากภตฺต 
ปุ ฺวนฺตาว ลภนฺติ ฯ 
        โส  เอกทิวส  ภริย  อาห  มย  ธีตุ  อตฺถิตาย  ลชชฺิตพฺพโต  จ  มุตฺตา เคเหว โน ภตฺต 
อยฺยาน ปริโภคารห ชาต ฯ ตฺว ยาว อห นาคจฺฉามิ (๒) ตาว อิมสฺมึ  กลฺยาณวตฺเต  (๓)  มา  
ปมชฺช ิฯ อห กิ ฺจิเทว กตฺวา ธีตร โมเจสฺสามีติ ฯ โส  เอก  ปเทส  คนฺตฺวา  อุจฺฉุยนฺตกมฺม  
กตฺวา  ฉหิ  มาเสหิ  ทฺวาทส  กหาปเณ ลภิตฺวา  อล  เอตฺตก  มม ธีตุ โมจนตฺถายาติ เต 
กหาปเณ ทุสฺสนฺเต (๔) พนฺธิตฺวา เคห คมิสฺสามีติ มคฺค ปฏิปชฺช ิฯ 
        ตสฺมึ  สมเย  อมฺพริยมหาวิหารวาสี  ปณฺฑปาติยติสฺสตฺเถโร  มหาวิหาร  (๕) คนฺตฺวา 
เจติย  วนฺทิสฺสามีติ  อตฺตโน  วสนฏานโต  มหาคาม  คจฺฉนฺโต  ตเมว มคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ  
โส  อุปาสโก  เถร  ทูรโตว ทิสฺวา เอกโตว อาคนฺตฺวา (๖) อิมินา อยฺเยน  สทฺธึ  เอก ธมฺมกถ 
สุณนฺโต คมิสฺสามิ ฯ สีลวนฺโต หิ สพฺพกาล ทุลลฺภาติ เวเคน  เถร  สมฺปาปุณิตฺวา  
อภิวาเทตฺวา  สทฺธึ  คจฺฉนฺโต  เวลาย  อุปกฏาย จินฺเตสิ มยฺห หตฺเถ ปูฏกภตตฺ นตฺถิ 
อยฺยสฺส จ ภิกฺขากาโล สมฺปตฺโต อย ฺจ เม ปริจฺจโย 
# ๑. ม. สสปปฺปริเสก  ฯ  กตฺถจิ. สปฺปนา ปริเสก  ฯ    ๒. ม. อาคจฺฉามิ  ฯ 
# ๓. กตฺถจิ. อยฺยาน วตฺเต  ฯ   ๔. สี. ทสนฺเต  ฯ   ๕. ม. ติสฺสมหาวิหาร  ฯ 
# ๖. ม. เอกโกว อคนฺตฺวา  ฯ   ๗. ม. ปริพฺพโย  ฯ  
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หตฺเถ  อตฺถิ  เอก  คามทฺวาร  ปตฺตกาเล  อยฺยสฺส  ปณฺฑปาต ทสฺสามีติ ฯ 
        ตสฺเสว  จิตฺเต  อุปฺปนฺนมตฺเตเยว  เอโก  ปูฏกภตฺต  คเหตฺวา  ต  าน สมฺปตฺโต ฯ 
อุปาสโก ต ทิสฺวา ภนฺเต โถก อาคเมถ โถกว อาคเมถาติ  วตฺวา ต อุปสงฺกมิตฺวา  อห 
กหาปณนฺเต โภ ปุริส ทมมฺิ ตฺว (๑) เม ปูฏกภตฺต เทหีติ อาห ฯ  โส  จินฺเตสิ  อิมป  ภตฺต 
อิมสฺมึ  กาเล  มาสกป  น  อคฺฆติ  อย ฺจ มยฺห  เอกวาเรเนว  กหาปณ  เทติ  ภวิสฺสติ  ตตฺถ 
การณนฺติ จินฺเตตฺวา นาห กหาปเณน  เทมีติ  อาห ฯ  เอว  สนฺเต  เทฺว  คณฺหาหิ  ตีณิ 
คณฺหาหีติ  อิมินา นิยาเมน  สพฺเพป  เต  กหาปเณ  ทาตุกาโม  ชาโต ฯ  อิตโร  อ ฺเปสฺส 
อตฺถีติ ส ฺาย  ต  น  เทมิจฺเจว  อาห ฯ  อถ  น  โส  อาห  สเจ  เม  โภ อ ฺเป อสฺสุ เตป 
ทเทยฺย ฯ น โข ปนาห อตฺตโน อตฺถาย คณฺหามิ เอกสฺมึ  เม รุกขฺมูเล เอโก  อยฺโย  นิสีทาปโต 
ตุยฺหป  กุสล  ภวิสฺสติ  เทหิ  เม  ต  ภตฺตนฺติ ฯ เตนหิ  โภ  คณฺห  อาหร  เต  กหาปเณติ  
กหาปเณ  คเหตฺวา  ปูฏกภตฺต  อทาสิ ฯ อุปาสโก  ภตฺต  คเหตฺวา  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปตฺต 
นีหรถ  ภนฺเตติ อาห ฯ เถโร  ปตฺต  นหีริตฺวา  อุปฑฺฒภตฺเต  ทินฺเน  ปตฺต  ปทหิ ฯ  อุปาสโก 
อาห  อย ภนฺเต  เอกสฺเสว  ปฏิวิโส  (๒) น สกฺกา 
# ๑. ม. ต  ฯ   ๒. สี. ปฏิวึโส  ฯ   ม. อย ภนฺเต เอกสฺเสว ปฏิวิโส  ฯ  
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มยา อิโต ภุ ฺชิตุ  ฯ ตุมหฺากเยว เม อตฺถาย อิม  ปริเยสิตฺวา  ลทฺธ  คณฺหถ  น  มย ิ(๑) 
อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ เถโร อตฺถ ิการณนฺติ  คเหตฺวา  สพฺพ ปรภุิ ฺชิ ฯ อุปาสโก 
ธมฺมกรเกน  ปานีย ปริสฺสาเวตฺวา อทาสิ ฯ ตโต นฏิ ิตภตฺตกิจฺเจ เถเร อุโภป มคฺค 
ปฏิปชชฺึสุ ฯ 
        เถโร  อุปาสก  ปุจฺฉิ  เกน  การเณน  ตฺว  น  ปริภุ ฺชีติ ฯ  (๒) โส อตฺตโน คมนวิธาน  
(๓)  สพฺพ  กเถสิ ฯ  เถโร  ต  สุตฺวา สเวคปฺปตฺโต จินฺเตสิ ทุกฺกร อุปาสเกน กต มยา ปน 
เอวรูป ปณฺฑปาต ปริภุ ฺชิตฺวา เอตสฺส กต ฺ ุนา ภวิตพฺพ สปฺปายเสนาสน  ลภิตฺวา 
ตตฺเถว ฉวิมสโลหิเตสุ สกฺุขนฺเตสุป นิสินฺนปลฺลงฺเกเนว อรหตฺต  อปฺปตฺวา  น 
อุฏหิสฺสามีติ ฯ โส ติสฺสมหาวิหาร คนฺตฺวา อาคนฺตุกวตฺต กตฺวา  อตฺตโน  ปตฺตเสนาสน  
ปวิสิตฺวา  ปจฺจตฺถรณ อตฺถริตฺวา  ตตฺถ นิสินฺโน อตฺตโน  มลูกมฺมฏานเมว  คณฺหิ ฯ 
โส  ตาย  รตฺติยา  โอภาสมตฺตป  นิพฺพตฺเตตุ  นาสกฺขิ ฯ  ปุนทิวสโต  ปฏาย 
ภิกฺขาจารปลิโพธ  ฉินฺทิตฺวา  ตเทว  กมฺมฏาน  อนุโลมปฏโิลม  วิปสฺสิ ฯ  เอเตน อุปาเยน 
วิปสฺสนฺโต สตฺตเม อรุเณ สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต  ปตฺวา  จินฺเตสิ  อติวิย เม กิลนฺต สรีร 
กึ นุ โข เม ชวิีต (๔) จิร ปวตฺติสฺสติ  น  ปวตฺติสฺสตีติ ฯ  อถสฺส 
# ๑. ม. ม  ฯ   ๒. ม. น ภุ ฺชสีติ  ฯ   ๓. ม. คมนาคมนวิธาน  ฯ 
# ๔. สี. อายุสงฺขาโร  ฯ  
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อปฺปวตฺตนภาว นิยาเมตฺวา (๑) ปตฺตจีวร อาทาย วิหารมชฺฌ คนฺตฺวา เภรึ ปหราเปตฺวา 
ภิกฺขุสฆ สนฺนิปาตาเปสิ ฯ 
        สฆตฺเถโร  เกน  ภิกขฺุสโฆ (๒) สนฺนิปาติโตติ ปุจฺฉิ ฯ มยา ภนฺเตติ ฯ กิมตฺถ 
สปฺปุรสิาติ ฯ  ภนฺเต  อ ฺ  กมฺม  นตฺถิ เยส ปน มคฺเค วา ผเล วา กงฺขา อตฺถิ เต  ม  
ปุจฺฉนฺตูติ ฯ  สปฺปุริส  ตาทิสา นาม ภิกฺขู อสนฺตคุณ น กเถนฺติ อมฺหาก เอตฺถ  กงฺขา  นตฺถิ ฯ 
กึ  ปน  เต สเวคการณ อโหสิ กึ ปจฺจย กตฺวา ตยา อรหตฺต นิพฺพตฺติตนฺติ ฯ  (๓)  ภนฺเต  
อิมสฺมึ  มหาคาเม  วลฺลิยวีถิย  ทารุภณฺฑกมหาติสฺโส นาม  อุปาสโก  อตฺตโน  ธีตร  พหิ  
เปตฺวา  ทฺวาทส  กหาปเณ คณฺหิตฺวา  เอก ขีรเธนน  คเหตฺวา  สฆสฺส  ขีรภตฺตสลาก  
ปฏเปสิ  โส  ธีตร  โมเจสฺสามีติ ฉ มาเส  ยนฺตสาลาย  ภตึ กตฺวา ทฺวาทส กหาปเณ ลภิตฺวา 
ธีตร โมเจสฺสามีติ อตฺตโน เคห  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  ม  ทสิฺวา  ภิกฺขาจารเวลาย  
สพฺเพป เต  กหาปเณ ทตฺวา  ปูฏกภตตฺ  คณฺหิตฺวา  สพฺพ มยฺห อทาสิ ฯ อห ต ปณฺฑปาต 
ภุ ฺชิตฺวา  อิธาคนฺตฺวา  สปฺปายเสนาสน ลภิตฺวา ปณฺฑปาตาปจายนกมฺม  กรสิฺสามีติ วิเสส 
นิพฺพตฺเตสึ ภนฺเตติ ฯ  ต  าน สมฺปตฺตา จตสฺโสป ปริสา เถรสฺส สาธุการ อทสุ ฯ สกภาเวน 
สณฺาตุ (๔) สมตฺโถ  นาม 
# ๑. ส.ี ม. ทสิฺวา เสนาสน ปฏิสาเมตฺวา  ฯ   ๒. ม. ภิกฺขุนา สงฺโฆ  ฯ 
# ๓. ม. นิพฺพตฺตนฺติ  ฯ      ๔. กตฺถจิ. สนฺธาเรตุ  ฯ  
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นาโหสิ ฯ เถโร สฆมชฺเฌ นิสีทิตฺวา กเถนฺโต กเถนฺโตว  มยฺห  กฏูาคาร 
ทารุภณฺฑกมหาติสฺสสฺส  หตฺเถน  ผุฏกาเลเยว จลตูติ อธิฏาย อนุปาทิเสสาย 
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ ฯ 
        กากวณฺณติสฺสมหาราชา  เอโก  กริ  เถโร  ปรนิิพฺพุโตติ  สุตฺวา  วิหาร คนฺตฺวา 
สกฺการสมฺมาน  กตฺวา  กฏูาคาร  สชฺเชตฺวา  เถร  ตตฺถ  อาโรเปตฺวา อิทานิ จิตกฏาน 
คมิสฺสามีติ อุกฺขิปนฺโต จาเลตุ  นาสกฺขิ ฯ ราชา ภิกขฺุสฆ ปุจฺฉิ  อตฺถิ  ภนฺเต  เถเรน  กิ ฺจิ 
กถิตนฺติ ฯ  ภิกฺขู  เถเรน  กถิตวิธาน อาจิกฺขึสุ ฯ  ราชา  ต  อุปาสก  ปกโฺกสาเปตฺวา  ตยา 
อิโต สตฺตทิวสมตฺถเก กสสฺจิ มคฺเค  ปฏิปนฺนสฺส  ภิกฺขุโน  ปฏูกภตฺต  ทินฺนนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ 
อาม เทวาติ ฯ เกน เต นิยาเมน  ทินฺนนฺติ ฯ  โส  ต  การณ  สพฺพ  อาโรเจสิ ฯ  อถ  น  ราชา  
เถรสฺส กฏูาคารฏาเน  เปเสสิ  คจฺฉ  น เถร ส ฺชาน (๑) โส วา อ ฺโ วาติ ฯ โส 
คนฺตฺวา  สาณึ  อุกฺขิปตฺวา เถรสฺส มุข ทิสฺวา ส ฺชานิตฺวา ทฺวีหิ หตฺเถหิ หทย ปหรนฺโต 
(๒)  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  เทว  มยหฺ  อยฺโยติ  อาห ฯ อถสฺส ราชา มหาปสาธน  
ทาเปสิ ฯ  ต  ปสาเธตฺวา  อาคต  คจฺฉ (๓) ภาติก มหาติสฺส มยฺห อยฺย วนฺทตฺิวา  (๔)  
กูฏาคาร  อุกขิฺปาติ อาห ฯ อุปาสโก สาธุ เทวาติ คนฺตฺวา เถรสฺส 
# ๑. กตฺถจิ. ส ฺชานาถ  ฯ   ๒. ม. สนฺธาเรนฺโต  ฯ   ๓. กตฺถจิ. อาคจฺฉถ  ฯ 
# ๔. ม. อยฺยาติ  วตฺวา  ฯ  
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ปาเท  วนฺทิตฺวา  (๑)  อุโภหิ หตฺเถหิ อุกฺขิปตฺวา อตฺตโน มตฺถเก อกาสิ ฯ ตสฺมึเยว 
ขเณ  กูฏาคาร  อากาเสน (๒) อุปฺปติตฺวา จิตกมตฺถเก ปติฏาสิ ฯ ตสฺมึ กาเล จิตกสฺส 
จตูหิป กณฺเณหิ สยเมว อคฺคิชาลา อุฏหึสุ ฯ 
        มหนฺต  โข  ปเนต  สตฺถุ  ทายชชฺ  ยทิท  สตฺต  อริยธนานิ  นาม  ต  น  สกฺกา  กุสีเตน 
คเหตุ  ฯ  ยถา  หิ  วิปฺปฏปินฺน  ปุตฺต มาตาปตโร [๓] อปุตฺโตติ ปริพาหิร  กโรนฺติ  โส 
เตส  อจฺจเยน  ทายชชฺ  น  ลภติ  เอว  กุสีโตป อิท อริยธนทายชฺช  น  ลภติ  อารทฺธวิริโยว 
ลภตีติ  เอว  ทายชฺชมหตฺต ปจฺจเวกฺขโตป อุปฺปชฺชติ ฯ 
        มหา  โข  ปน  เต  สตฺถา ฯ  สตฺถโุน  ห ิ เต มาตุกุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธิคหณกาเลป 
อภินิกฺขมเนป   อภิสมฺโพธิยมฺป  ธมมฺจกฺกปฺปวตฺตนยมกปาฏิหาริยเทโวโรหนอายุ- 
สงฺขารโวสฺสชฺชเนสุป ปรนิิพฺพานกาเลป ทสสหสฺสีโลกธาตุ กมปฺตฺถ น ยุตฺต เต 
เอวรูปสฺส  สตฺถุ  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  กุสีเตน  ภวิตุนฺติ  เอว สตฺถุมหตฺต ปจฺจเวกฺขโตป 
อุปฺปชฺชติ ฯ 
        ชาติยาป  ตฺว  อิทานิ  น  ลามกชาติโก  อสมฺภินฺนาย  มหาสมฺมตปเวณิยา 
อาคโต  มหาสมฺมตปเวณิยา  โอกฺกากราชวเส (๔) ชาโตสิ  สุทโฺธทนมหาราชสฺส 
# ๑. ส.ี วิวรตฺิวา   ฯ   ๒. ม. อากาเส  ฯ   ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อย อมฺหากนฺติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๔. ม. อาคตโอกฺกากราชวเส  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 695 

                        *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา ๖๙๕ 
 
มหาราชสฺส มายาเทวิยา  จ  นตฺตา  ราหุลภทฺทสฺส  กนิฏโ  ตยา  นาม เอวรูเปน 
ชินปุตฺเตน หุตฺวา น ยุตฺต กุสีเตน วิหริตุนฺติ เอว ชาติมหตฺต ปจฺจเวกฺขโตป อุปฺปชฺชติ ฯ 
        สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา  เจว  อสีติ  มหาสาวกา  จ วิริเยน นวโลกุตฺตรธมฺม ปฏิวิชฌฺึสุ 
ตฺว  เอเตส  สพฺรหฺมจารีน  มคฺค  ปฏปิชฺชสีติ (๑) เอว สพฺรหฺมจาริมหตฺต ปจฺจเวกฺขโตป 
อุปฺปชฺชติ ฯ 
        กุจฺฉึ  ปเูรตฺวา   ิตอชครสทิเส  วิสฺสฏกายิกเจตสิกวิริเย  กุสีตปุคฺคเล 
ปริวชฺเชนฺตสฺสาป  อารทฺธวิริเย ปหิตตฺเต ปุคฺคเล เสวนฺตสฺสาป านนิสชฺชาทีสุ 
วิริยุปฺปาทนตฺถ  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตสฺมา  อาทิกมฺมิโก กลุปุตฺโต 
อิเมหิ เอกาทสหิ การเณหิ วิริยสมฺโพชฌฺงฺค สมุฏาเปตฺวา ตเมว  ธุร กตฺวา  อภินิเวส  
ปฏเปตฺวา  อนุกฺกเมน  อรหตฺต  คณฺหาติ ฯ  โส ยาว อรหตฺตมคฺคา วิริยสมฺโพชฺฌงฺค 
ภาเวติ นาม ผเล ปตฺเต ภาวิโต นาม โหตีติ ฯ 
        เอกาทส  ธมฺมา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  สวตฺตนฺติ  พุทฺธธมมฺ- 
สฆสีลจาคเทวตานุสฺสติ อุปสมานุสฺสติ ลูขปุคฺคลปริวชฺชนา สนิิทฺธปุคฺคลเสวนา 
ปสาทนียสุตฺตนฺตปจฺจเวกฺขณา  ตทธิมุตฺตตาติ ฯ 
        พุทฺธคุเณ อนุสฺสรนฺตสฺสาป หิ ยาว อุปจารา 
# ๑. ม. มคฺค ปฏิปชชฺสิ น ปฏิปชชฺสีติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 696 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา        ๖๙๖ 
 
สกลสรรี ผรมาโน ปติสมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติ  ธมมฺสฆคุเณ  อนุสฺสรนฺตสฺสาป  ทีฆรตฺต  
อขณฺฑ  กตฺวา  รกฺขิต จตุปาริสุทฺธิสีล  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  คิหิโน  ทสสลี  ป ฺจสีล  
ปจฺจเวกฺขนฺ ตสฺสาป  ทุพฺภิกฺขภยาทีสุ  ปณีตโภชน  สพฺรหฺมจารีน ทตฺวา เอว นาม 
อทมฺหาติ จาค ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป คิหิโนป เอวรูป (๑) สีลวนตฺาน ทินฺนทาน ปจฺจเวกฺขนฺ- 
ตสฺสาป  เยหิ  คุเณหิ  สมนฺนาคตา  เทวตฺต  ปตฺตา  ตถารูปาน  คุณาน  อตฺตนิ อตฺถิต 
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป สมาปตฺติยา วิกฺขมฺภิเต กิเลเส (๒) สฏ ีป สตฺตติป วสฺสานิ  น  
สมุทาจรนฺตีติ  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  เจติยทสฺสนโพธิทสฺสนเถรทสฺสเนสุ อสกฺกจฺจกิริยาย 
สสปฺปตลูขภาเวน  (๓)  พุทฺธาทีสุ  ปสาทสิเนหาภาเวน คทฺรภปฏเ รชสทิเส  ลูขปุคฺคเล 
ปริวชฺเชนฺตสฺสาป  พุทฺธาทีสุ  ปสาทพหุเล  มุทุจิตฺเต สินิทฺธปุคฺคเล  เสวนฺตสฺสาป  
รตนตฺตยคุณปริทีปเก  ปสาทนิเย  สุตฺตนฺเต ปจฺจเวกฺขนฺตสฺสาป  านนิสชฺชาทีสุ 
ปติอุปฺปาทนตฺถ นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป อุปฺปชฺชติ ฯ  ตสฺมา  อาทิกมฺมิโก  กุลปุตฺโต 
อิเมหิ  เอกาทสหิ  การเณหิ ปติสมฺโพชฺฌงฺค  สมฏุาเปตฺวา ตเทว ธุร กตฺวา อภินิเวส 
ปฏเปตฺวา อนุกฺกเมน อรหตฺต  คณฺหาติ ฯ  โส  ยาว  อรหตฺตมคฺคา ปติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ 
# ๑. ม. เอวรูเป กาเล  ฯ   ๒. ม. วิกฺขมฺภิตา กิเลสา  ฯ   ๓. สี. สสุจิตลูจภาเวน  ฯ 
ม. สสุจิตลูขภาเว  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 697 

                        *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา ๖๙๗ 
 
นาม ผเล ปตฺเต   ภาวิโต นาม โหติ ฯ 
        สตฺต  ธมฺมา  ปสฺสทธฺิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย สวตฺตนฺติ ปณีตโภชนเสวนตา 
อุตุสุขเสวนตา  อิริยาปถสุขเสวนตา  มชฺฌตฺตปฺปโยคตา  สารทฺธกายปุคฺคลปริวชฺชนตา 
ปสฺสทฺธกายปุคฺคลเสวนตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ 
        ปณีต หิ สินิทฺธ สปฺปายโภชน ภุ ฺชนฺตสฺสาป สีตุเณฺหสุ จ อุตูสุ านาทีสุ จ  อิริยาปเถสุ 
สปฺปาย  อุตุ ฺจ อิริยาปถ ฺจ เสวนฺตสฺสาป ปสฺสทฺธิ อุปฺปชฺชติ ฯ โย  ปน  มหาปุริสชาติโก  
สพฺพอุตุอิริยาปเถสุ  ขโมว โหติ  น  ต สนฺธาเยต วุตฺต ฯ  ยสฺส  สภาคตา  นตฺถิ  (๑) ตสฺเสว 
วิสภาเค อุตุอิริยาปเถ วชเฺชตฺวา สภาเค เสวนฺตสฺส  อุปฺปชชฺติ ฯ  มชฺฌตฺตปฺปโยโค  วุจฺจติ 
อตฺตโน  จ  ปรสฺส จ กมมฺสฺสกตปจฺจเวกฺขณา ฯ  อิมินา  มชฺฌตฺตปฺปโยเคน  อุปฺปชชฺติ ฯ  
โย  เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  ปร วิเหยมาโน  จรติ  (๒) เอวรูป สารทฺธกายปุคฺคล 
ปริวชฺเชนฺตสฺสาป ส ฺตปาทปาณึ  ปสฺสทฺธกาย  ปุคฺคล  เสวนฺตสฺสาป  านนิสชฺชาทีสุ 
ปสฺสทฺธิอุปฺปาทนตฺถาย นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป   อุปฺปชชฺติ ฯ  ตสฺมา  อาทิกมฺมิโก 
กุลปุตฺโต อิเมหิ  สตฺตหิ  การเณหิ  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค  สมุฏาเปตฺวา  ตเทว  ธุร กตฺวา 
อภินิเวส  ปฏเปตฺวา  อนุกฺกเมน  อรหตฺต  คณฺหาติ ฯ  โส  ยาว 
# ๑. ม. สภาควิสภาคตา อตฺถิ  ฯ   ๒. สี. ม. วิจรติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 698 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๖๙๘ 
 
อรหตฺตมคฺคา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ นาม ผเล ปตฺเต ภาวิโต นาม โหติ ฯ 
        เอกาทส  ธมฺมา  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย สวตฺตนฺติ วตฺถุวิสทกิริยตา 
อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา  นิมิตฺตกุสลตา  สมเย จิตฺตสฺส ปคฺคณฺหนตา สมเย จิตฺตสฺส 
นิคฺคณฺหนตา  สมเย  สมฺปหสนตา  สมเย  อชฌฺุเปกฺขนตา  อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนตา 
สมาหิตปุคฺคลเสวนตา  ฌานวิโมกฺขปจฺจเวกฺขณตา  ตทธิมุตฺตตาติ ฯ 
        ตตฺถ  วตฺถุวิสทกิริยตา จ อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนตา จ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ฯ 
  นิมิตฺตกุสลตา  นาม  กสณินิมิตฺตสฺส อุคฺคหกุสลตา ฯ สมเย จิตฺตสฺส ปคฺคณฺหนตาติ 
ยสฺมึ  สมเย  สิถิลวิริยตาทหีิ  ลีน  จิตฺต  โหติ  ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมวิจยวิริยปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส 
สมุฏาปเนน  จิตฺตสฺส  (๑)  ปคฺคณฺหน ฯ  สมเย  จิตฺตสฺส นิคฺคณฺหนตาติ  ยสฺมึ สมเย 
อจฺจารทฺธวิริยตาทีหิ อุทฺธต จิตฺต โหติ ตสฺมึ สมเย ปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส 
สมุฏาปเนน  จิตฺตสฺส  นิคฺคณฺหน ฯ  สมเย สมฺปหสนตาติ  ยสฺมึ  สมเย  จิตฺต 
ป ฺาปฺปโยคมนฺทตาย  วา  อุปสมสุขานธิคเตน (๒) วา  นิรสสฺาท  โหติ  ตสฺมึ  สมเย  
อฏสเวควตฺถุปจฺจเวกฺขเณน  สเวเชติ ฯ  อฏ สเวควตฺถูนิ  นาม  ชาติชราพฺยาธิมรณานิ 
# ๑. ม. ตสฺส  ฯ     ๒. ม. อุปสมสุขานธิคเมน  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 699 

                        *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา ๖๙๙ 
 
จตฺตาริ  อปายทุกฺข  ป ฺจม  อตีเต วฏฏมูลก  ทุกฺข  ปจฺจุปฺปนฺเน  อาหารปริเยฏ ิมูลก  
ทุกฺข อนาคเต วฏฏมลูก ทุกฺขนฺติ ฯ  รตนตฺตยคุณานุสฺสรเณเนว  ปสาท  ชเนติ  อย 
วุจฺจติ  สมเย สมฺปหสนตาติ ฯ 
        สมเย  อชฺฌุเปกฺขนตา  นาม  ยสมฺึ  สมเย  สมมฺาปฏิปตฺตึ  อาคมฺม  อลีน 
อนุทฺธตมนนิรสฺสาท  (๑)  อารมฺมเณ  สมปฺปวตฺตสมถวีถิปฏิปนฺน  จิตฺต  โหติ  ตทา 
ตสฺส  ปคฺคหนิคฺคหสมฺปหสเนสุ  อพฺยาปาร  (๒)  อาปชฺชติ  สารถิ  วิย สมปปฺวตฺเตสุ 
อสฺเสสุ ฯ  อย  วุจฺจติ  สมเย  อชฺฌุเปกขฺนตาติ ฯ  อสมาหิตปุคฺคลปริวชชฺนตา  นาม 
อุปจาร  วา  อปฺปน วา อปฺปตฺตาน วิกฺขิตฺตจิตฺตาน ปุคฺคลาน อารกา ปริวชชฺน ฯ 
สมาหิตปุคฺคลเสวนตา  นาม  อุปจาเรน  วา  อปฺปนาย  วา  สมาหิตจิตฺตาน  เสวนา 
ภชนา  ปยิรปุาสนา ฯ  ตทธิมุตฺตตา  นาม  านนิสชฺชาทีสุ  สมาธิอุปฺปาทนตฺถเยว 
นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตตา ฯ  เอว  หิ ปฏิปชชฺโตเอว  อุปฺปชชฺติ ฯ ตสฺมา อาทิกมฺมิโก 
กุลปุตฺโต  อิเมหิ  เอกาทสหิ  การเณหิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค สมุฏาเปตฺวา ตเทว ธุร 
กตฺวา  อภินิเวส  ปฏเปตฺวา  อนุกฺกเมน  อรหตฺต  คณฺหาติ ฯ  โส ยาว อรหตฺตมคฺคา 
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ นาม ผเล ปตฺเต ภาวิโต นาม โหติ ฯ 
# ๑. ม. อนุทธฺต อนิรสฺสาก  ฯ     ๒. ม. น พฺยาปาร  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 700 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา ๗๐๐ 
 
        ป ฺจ  ธมฺมา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  สวตฺตนฺติ สตฺตมชฺฌตฺตตา 
สงฺขารมชฺฌตฺตตา  สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคลปริวชฺชนตา  สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺตปุคฺคล- 
เสวนตา ตทธิมุตฺตตาติ ฯ ตตฺถ ทฺวีหากาเรหิ สตฺตมชฺฌตฺตต สมุฏาเปติ ตฺว อตฺตโน 
กมฺเมน  อาคมฺม (๑) อตฺตโน  กมฺเมน  คมิสฺสสิ เอโสป [๒] อตฺตโน กมฺเมน อาคนฺตฺวา 
อตฺตโนว  กมฺเมน  คมิสฺสติ  ตฺว  ก  เกลายสีติ เอว กมฺมสฺสกตปจฺจเวกฺขเณน จ 
ปรมตฺถโต  สตฺโตเยว  นตฺถิ  โส  ตฺว  ก เกลายสีติ เอว นิสฺสตฺตปจฺจเวกฺขเณน 
จ ฯ  (๓)  ทฺวีหากาเรหิ  สงฺขารมชฺฌตฺตต  สมุฏาเปติ  อิท  จีวร  อนุปุพฺเพน 
วณฺณวิการ ฺเจว  ชิณฺณภาว ฺจ  อุปคนฺตฺวา  ปาทปุ ฺฉนโจฬก  หุตฺวา  ยฏ ิโกฏิยา 
ฉฑฺฑนีย  ภวิสฺสติ  สเจ  ปนสฺส สามิโก ภเวยฺย นาสฺส เอว วินสฺสิตุ  ทเทยฺยาติ 
เอว  อสฺสามิกภาวปจฺจเวกฺขเณน  จ  อนทฺธนีย  (๔)  อิทนฺตาวกาลิกนฺติ  เอว 
ตาวกาลิกภาวปจฺจเวกฺขเณน จ ฯ (๕) ยถา จ จีวเร เอว ปตฺตาทีสุป โยชนา กาตพฺพา ฯ 
        สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคลปริวชฺชนตาติ  เอตฺถ  โย  ปุคฺคโล  คิหี  วา  อตฺตโน 
ปุตฺตธีตาทิเก  ปพฺพชโิต  วา  อตฺตโน  อนฺเตวาสิเก  สมานุปชฺฌายกาทิเก  มมายติ 
สหตฺเถเนว  เนส 
# ๑. ม. อาคนฺตฺวา  ฯ   ๒. ส.ี เอตฺถนฺตเร อตฺตโน กมฺเมน อาคนฺตฺวาติ ทิสฺสติ  ฯ 
# ๓. ม. กมฺมสฺสกตปจฺจเวกฺขเณน  ฯ    ๔. ม. อนทฺธนิย  ฯ   ๕. ม. จาติ  ฯ  
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เกสมสฺสุจฺเฉทนสูจิกมฺมจีวรโธวนรชนปตฺตปจนาทีนิ  กโรติ มหุุตฺตป  อปสฺสนฺโต  อสุโก 
สามเณโร  กหุึ  อสุโก  ทหโร  กุหินฺติ ภนฺตมิโค วิย  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกติ  อ ฺเน 
เกสจฺเฉทนาทีน  อตฺถาย  มุหุตฺต  ตาว อสุก  เปเสถาติ  ยาจิยมาโนป  อเมฺหป  ต  อตฺตโน  
กมฺม  น กาเรม ตุเมฺห น  คเหตฺวา  กิลมิสฺสถาติ  น  เทติ  อย  สตฺตเกลายโน  นาม.โย  ปน 
จีวรปตฺตถาลกกตฺตรยฏ ิอาทีนิ  มมายติ  อ ฺสฺส  หตฺเถน  ปรามสิตตป น เทติ ตาวกาลิก 
ยาจิโต  มยป  อิท  มมายนฺตา  (๑) สย น ปริภุ ฺชาม ตุมฺหาก กึ  ทสฺสามาติ วทติ อย 
สงฺขารเกลายโน นาม. 
        โย  ปน  เตสุ ทฺวีสุป วตฺถูสุ มชฺฌตฺโต อุทาสิโน (๒) อย สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺโต นาม.  
อิติ  อย  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  เอวรูป  สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคล  อารกา 
ปริวชฺเชนฺตสฺสาป  สตฺตสงฺขารมชฺฌตฺตปุคฺคล  เสวนฺตสฺสาป  านนิสชฺชาทีสุ 
ตทุปฺปาทนตฺถ  นินฺนโปณปพฺภารจิตฺตสฺสาป  อุปฺปชฺชติ ฯ  ตสฺมา  อาทิกมฺมิโก กลุปุตฺโต 
อิเมหิ  ป ฺจหิ การเณหิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค สมุฏาเปตฺวา ตเทว ธุร กตฺวา  อภินิเวส  
ปฏเปตฺวา  อนุกฺกเมน  อรหตฺต  คณฺหาติ ฯ  โส ยาว อรหตฺตมคฺคา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  
ภาเวติ  นาม ผเล ปตฺเต 
# ๑. ม. ธนายนฺตา  ฯ    ๒. สี. ม. อุทาสิโน  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๗๐๒ 
 
ภาวิโต นาม โหติ ฯ อิติ อิเมป สตฺต โพชฺฌงฺคา โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสกาว กถติา ฯ 
        สมฺมาทิฏ ึ  ภาเวตีติ  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  อาทิภูต  สมฺมาทิฏ ึ 
พฺรูเหติ  วฑฺเฒติ ฯ  เสสปเทสุป  เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  ปน  สมฺมาทสฺสนลกฺขณา 
สมฺมาทิฏ ิ ฯ   สมฺมาอภินิโรปนลกฺขโณ  สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ  สมมฺาปริคฺคหณลกฺขณา 
สมฺมาวาจา ฯ  สมฺมาสมุฏาปนลกฺขโณ  สมฺมากมฺมนฺโต ฯ  สมมฺาโวทานลกฺขโณ  (๑) 
สมฺมาอาชีโว ฯ  สมฺมาปคฺคหลกฺขโณ  สมฺมาวายาโม.  สมฺมาอุปฏานลกฺขณา  สมฺมาสติ ฯ 
สมฺมาสมาธานลกฺขโณ สมฺมาสมาธิ ฯ 
        เตสุ  เอเกกสฺส  ตีณิ  ตีณิ  กิจฺจานิ  โหนฺติ ฯ  เสยฺยถีท  สมฺมาทิฏ ิ ตาว อ ฺเหิป 
อตฺตโน ปจฺจตฺถิกกิเลเสหิ (๒) สทฺธึ มิจฺฉาทิฏ ึ ปชหติ นิโรธ อารมฺมณ กโรติ  
สมฺปยุตฺตธมฺเม  จ  ปสฺสติ  ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหวิธมนวเสน  อสมฺโมหโต ฯ 
สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป  ตเถว  มิจฺฉาสงฺกปฺปาทีนิ  จ  ปชหนฺติ  นโิรธ ฺจ  อารมฺมณ 
กโรนฺติ ฯ วิเสสโต ปเนตฺถ สมฺมาสงฺกปฺโป สหชาตธมฺเม สมฺมา อภินิโรเปติ สมฺมาวาจา 
สมฺมา  ปริคฺคณฺหาติ  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมา  สมฏุเปติ  สมฺมาอาชีโว  สมฺมา โวทาเปติ 
สมฺมาวายาโม  สมฺมา  ปคฺคณฺหาติ  สมฺมาสติ 
# ๑. ม. สมฺมาโวทานลกฺขโณ  ฯ    ๒. ม. ปจฺจนีกกิเลเสหิ  ฯ  
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สมฺมา  อุปฏาติ  (๑)  สมฺมาสมาธิ สมฺมา ปทหติ ฯ 
        อปเจสา  สมฺมาทิฏ ิ  นาม  ปุพฺพภาเค  นานากฺขณา  นานารมฺมณา  โหติ 
มคฺคกาเล  เอกกฺขณา  เอการมฺมณา ฯ กิจฺจโต ปน ทุกฺเข าณนฺติอาทีนิ จตฺตาริ นามานิ 
ลภติ ฯ  สมฺมาสงฺกปฺปาทโยป  ปุพฺพภาเค  นานากฺขณา  นานารมฺมณา โหนฺติ มคฺคกาเล 
เอกกฺขณา  เอการมฺมณา ฯ  เตสุ  สมฺมาสงฺกปฺโป กิจฺจโต เนกฺขมฺมสงฺกปฺโปติอาทีนิ (๒) 
ตีณิ  นามานิ  ลภติ ฯ  (๓)  สมฺมาวาจาทโย  ตโย ปพฺุพภาเค นานากฺขณา นานารมฺมณา 
วิรติโยป  (๓) โหนฺติ เจตนาทโยป มคฺคกฺขเณ ปน วิรติโยว ฯ สมฺมาวายาโม สมฺมาสตีติ 
อิทป  ทฺวย  กิจฺจโต สมฺมปฺปธานสติปฏานวเสน จตฺตาริ นามานิ ลภติ ฯ สมฺมาสมาธิ 
ปน ปุพฺพภาเคป มคฺคกฺขเณป สมฺมาสมาธิเยว ฯ 
        อิติ  อิเมสุ  อฏสุ  ธมฺเมสุ  ภควตา  นิพฺพานาธิคมาย  ปฏิปนฺนสฺส  โยคิโน 
พหุการตฺตา  (๔) ปม สมฺมาทิฏ ิ เทสิตา ฯ อย หิ ป ฺาปชฺโชโต ป ฺาสตฺถนฺติ (๕) 
จ  ปวตฺตา (๖)  ฯ  ตสฺมา  เอตาย  ปุพฺพภาเค  วิปสฺสนาาณสงฺขาตาย  สมฺมาทิฏ ิยา 
อวิชฺชนฺธการ  วิธมิตฺวา  (๗)  กิเลสโจเร  ฆาเตนฺโต  เขเมน 
# ๑. ม. อุปฏาติ  ฯ   ๒. ม. เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป อวิหึสาสงฺกปฺโป อพฺยาปาทสงฺกปฺโปติ  ฯ 
# ๓. ม. สมฺมาวาจาทโย ตโย ปุพฺพภาเค  ฯ    ๔. กตฺถจิ. พหุปการตฺตา  ฯ 
# ๕. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๙/๒๔  ฯ   ๖. ม. วุตฺตา  ฯ   ๗. กตฺถจิ. วิทฺธสตฺวา  ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๗๐๔ 
 
โยคาวจโร  นิพฺพาน   ปาปุณาติ ฯ  เตน  วุตฺต 
                        นิพฺพานาธิคมาย (๑)                ปฏปินฺนสฺส  โยคิโน 
                        พหุการตฺตา  ปม                สมฺมาทิฏ ิ เทสิตาติ ฯ (๒) 
        สมฺมาสงฺกปฺโป  ปน  ตสฺสา  พหุกาโร  ตสฺมา  ตทนนฺตร  วุตฺโต ฯ  ยถา  หิ  เหร ฺ ิโก 
หตฺเถน  ปริวตฺเตตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  จกฺขุนา  กหาปณ  โอโลเกนฺโต อย  กูโฏ  อย เฉโกติ 
ชานาติ เอว โยคาวจโรป ปุพฺพภาเค วิตกฺเกน วิตกฺเกตฺวา วิตกฺเกตฺวา  วิปสฺสนาป ฺาย 
โอโลกยมาโน  อิเม  ธมฺมา  กามาวจรา  อิเม  รูปาวจราทโยติ  ชานาติ ฯ  
        ยถา  วา  ปน  ปุริเสน  โกฏิย  คเหตฺวา ปริวตฺเตตฺวา  ปริวตฺเตตฺวา  ทินฺน  มหารุกฺข  
ตจฺฉโก  วาสิยา  ตจฺเฉตฺวา กมฺเม อุปเนติ เอว  วิตกฺเกน  วิตกฺเกตฺวา  วิตกฺเกตฺวา  ทินฺเน  
ธมฺเม โยคาวจโร ป ฺาย อิเม ธมฺมา  กามาวจรา  อิเม  ธมฺมา  รูปาวจราติอาทินา  นเยน 
ปริจฺฉินฺทิตฺวา กมฺเม อุปเนติ ฯ  เตน วุตฺต สมฺมาสงฺกปฺโป ปน ตสฺสา พหุกาโร ตสฺมา 
ตทนนฺตร  วุตฺโตติ ฯ 
        สฺวาย  ยถา  สมฺมาทฏิ ิยา  เอว  สมฺมาวาจายป  อุปการโก ฯ  ยถาห ปพฺุเพ 
โข  คหปติ  วิตกฺเกตฺวา  วิจาเรตฺวา 
# ๑. นิพฺพานาธิคมาเยวาติ จ  ฯ    ๒. สมฺมาทิฏ ี สุเททสิตาติ จ ปาเหิ ภวิตพฺพ  ฯ  
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วาจ  ภินฺทตีติ (๑) ตสฺมา ตทนนฺตร  สมฺมาวาจา วุตฺตา ฯ 
        ยสฺมา  ปน  อิท ฺจิท ฺจ  กริสฺสามาติ  ปม  วาจาย สวิทหิตฺวา โลเก กมฺมนฺเต 
ปโยเชนฺติ  ตสฺมา  วาจา  กายกมฺมสฺส  อุปการิกาติ (๒) สมฺมาวาจาย อนนฺตร สมฺมากมฺมนฺโต 
วุตฺโต ฯ 
        จตุพฺพิธ  ปน  วจีทุจฺจริต  ติวิธ  กายทุจฺจริต ฺจ  ปหาย  อุภยสุจริต ปูเรนฺตสฺเสว  ยสฺมา 
อาชีวฏมกสีล  ปูเรติ  น  อิตรสฺส ฯ  ตสฺมา  ตทุภยานนฺตร สมฺมาอาชีโว วุตฺโต ฯ 
        เอว  วิสทฺุธาชีเวน  (๓) ปน ปริสทฺุโธ เม อาชโีวติ เอตฺตาวตา ปริโตส กตฺวา 
สุตฺตปฺปมตฺเตน  วิหริตุ  น ยุตฺต อถโข สพฺพอิริยาปเถสุ อิท วิรยิมารภิตพฺพนฺติ ทสฺเสตุ  
ตทนนฺตร สมฺมาวายาโม วุตฺโต ฯ 
        ตโต  อารทฺธวิริเยนาป  กายาทีสุ จตูสุ วตฺถูสุ สติ สุปติฏ ิตา (๔) กาตพฺพาติ ทสฺสนตฺถ 
ตทนนฺตร สมฺมาสติ เทสิตา ฯ ยสฺมา  ปน  เอว  สุปปฺติฏ ิตา  สติ  สมฺมาสมาธิสฺส  (๕) 
อุปการานุปการาน (๖) ธมฺมาน  คติโย  สุมนสิกตฺวาว  ปโหติ 
# ๑ ม. มู. ๑๒/๕๐๙/๕๕๐  ฯ    ๒. ม. วาจา กายกมฺมสฺส อุปการิกาติ   ฯ 
# ๓. ม. สุทฺธาชีเวน  ฯ   ๔. ม. สุปฏ ิตา  ฯ   ๕. ม. สมาธิสฺส  ฯ 
# ๖. ส.ี อุปการาปการาน  ฯ   ๗. ส.ี ม. สมเนฺวสิตฺวา ปโหติ  ฯ  
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เอกคฺคารมฺมเณ จิตฺต สมาธาตุ  ตสฺมา สมฺมาสติยา อนนฺตร  สมมฺาสมาธิ เทสิโตติ 
เวทิตพฺโพติ ฯ  อิติ อยป อฏงฺคิโก มคฺโค  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสโกว กถิโต ฯ 
        อชฌฺตฺต รูปส ฺ ีติอาทีสุ อชฺฌตฺตรูเป ปริกมฺมวเสน อชฺฌตฺต รูปส ฺ ี นาม  โหติ ฯ 
อชฺฌตฺต หิ นลีปริกมฺม กโรนฺโต เกเสสุ  วา ปตฺเต วา อกฺขิตารกาย  วา  กโรติ  ปตปริกมฺม 
กโรนฺโต เมเท วา ฉวิยา วา หตฺถปาทตเลสุ (๑) วา อกฺขีน  ปตกฏาเน  วา  กโรติ  
โลหิตปริกมมฺ  กโรนฺโต  มเส วา โลหเิต วา ชิวฺหาย วา  อกฺขีน  รตฺตฏาเน  วา กโรติ 
โอทาตปริกมฺม กโรนฺโต อฏ ิมฺหิ วา ทนฺเต วา นเข  วา  อกฺขีน  เสตฏาเน  วา  กโรติ ฯ  ต  
ปน สุนีล สปุตก  สุโลหิตก สุโอทาต น โหติ อวิสุทฺธเมว โหติ ฯ 
        เอโก  (๒)  พหิทฺธา  รูปานิ ปสฺสตีติ ยสฺเสว  ปริกมฺม อชฺฌตฺต อุปฺปนฺน โหติ  นิมตฺิต 
ปน  พหิทฺธา โส เอว อชฺฌตฺตปริกมฺมสฺส พหิทฺธา จ อปฺปนาย วเสน  อชฺฌตฺต  รูปส ฺ ี 
พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติ วุจฺจติ ฯ ปริตฺตานีติ อวฑฺฒิตานิ ฯ  สุวณฺณทุพฺพณฺณานีติ  สุวณฺณานิ 
วา  โหนฺตุ  ทุพฺพณฺณานิ  วา  ปริตฺตวเสเนว  อิท  อภิภายตน  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ 
# ๑. กตฺถจิ. หตฺถปาทปฏเสุ  ฯ   ๒. ปาลิย เอโกติ สทฺโท น ทสิฺสติ สงฺคีติสุตฺเต 
ปน ทิสฺสติ  ฯ  
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                *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา ๗๐๗ 
 
        ตานิ อภิภุยฺยาติ ยถา นาม สมฺปนนฺคหณิโก ปุริโส  กฏจฺฉุมตฺต  ภตฺต ลภิตฺวา กึ เอตฺถ 
ภุ ฺชิตพฺพ อตฺถีติ สงฺกฑฺฒิตฺวา เอก  กพลเมว  กโรติ  เอวเมว  าณุตฺตริโก ปุคฺคโล 
วิสทาโณ กิเมตฺถ ปริตฺตเก  อารมฺมเณ  สมาปชฺชติพฺพ  อตฺถิ  นาย  มม  ภาโรติ  ตานิ  
รูปานิ  อภิภวิตฺวา สมาปชฺชติ  สห  นมิิตฺตุปฺปาเทเนเวตฺถ  อปฺปน ปาเปตีติ อตฺโถ ฯ ชานามิ 
ปสฺสามีติ อิมินา  ปนสฺส  อาโภโค กถิโต ฯ โส จ โข สมาปตฺติโต วุฏ ิตสฺส น 
อนฺโตสมาปตฺติย ฯ เอวส ฺ ี  โหตีติ  อาโภคส ฺายป  ฌานส ฺายป  เอวส ฺ ี  โหติ ฯ 
อภิภวส ฺา (๑) หิสฺส อนฺโตสมาปตฺติยป อตฺถิ อาโภคส ฺา ปน สมาปตฺติโต 
วุฏหนฺตสฺเสว ฯ (๒) 
        อปฺปมาณานีติ  วฑฺฒิตปฺปมาณานิ  มหนฺตานีติ  อตฺโถ ฯ  อภิภุยฺยาติ  เอตฺถ  ปน 
ยถา  มหคฺฆโส  ปรุิโส  เอก ภตฺตวฑฺฒิก (๓) ลภิตฺวา อ ฺาป (๔) โหตุ กึ เอสา (๕) 
มยฺห  กริสฺสตีติ ต น มหนฺตโต ปสฺสติ เอวเมว  าณุตฺตโร ปุคฺคโล วิสทาโณ ก ึ
เอตฺถ  สมาปชฺชิตพฺพ  นยทิ  อปฺปมาณนฺติ (๖) น (๗) มยฺห จิตฺเตกคฺคตากรเณ ภาโร 
อตฺถีติ  ตานิ  อภิภวิตฺวา สมาปชฺชติ   ฯ สห 
# ๑. ม. อภิภวนส ฺา  ฯ   ๒. ม. วุฏ ิตสฺเสว  ฯ   ๓. ส.ี เอก ฺจ ภตฺตวฑฺฒิตก  ฯ 
ม. เอก ภตฺตวฑฺฒิตก  ฯ   ๔. ม. อ ฺมฺป  ฯ   ๕. ม. เอต  ฯ   ๖. สี. ม. นยิท อปฺมาณ ฯ 
# ๗. สี. น สทฺโท นตฺถ ิ ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 708 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๗๐๘ 
 
นิมิตฺตุปฺปาเทเนเวตฺถ อปฺปน ปาเปตีต  อตฺโถ ฯ   
        อชฌฺตฺต  อรูปส ฺ ีติ  อลาภิตาย วา อนตฺถิกตาย วา อชฺฌตฺตรูเป ปริกมฺมส ฺา- 
วิรหิโต  เอโก ฯ 
        พหิทฺธา รูปานิ ปสฺสตีติ ยสฺส ปรกิมฺมป นิมิตฺตป พหิทฺธาว อุปฺปนฺน  โหติ  โส  เอว 
พหิทฺธา (๒) ปริกมฺมสฺส เจว อปฺปนาย จ วเสน (๒) อชฺฌตฺต อรปูส ฺ ี  เอโก  พหิทฺธา 
รูปานิ ปสฺสตีติ  วุจฺจติ ฯ เสสเมตฺถ จตุตฺถาภิภายตเน วุตฺตนยเมว ฯ  อิเมสุ  ปน  จตูสุ  ปริตฺต 
วิตกฺกจริตวเสน  อาคต  อปฺปมาณ โมหจริตวเสน  สุวณฺณ  โทสจริตวเสน  ทุพฺพณฺณ 
ราคจริตวเสน ฯ เอเตส หิ เอตานิ สปฺปายานิ สา จ เนส สปฺปายตา วิตฺถารโต วิสุทฺธิมคฺเค 
จริยนิทฺเทเส วุตฺตา ฯ 
        ป ฺจมอภิภายตนาทีสุ  นลีานีติ  สพฺพสงฺคาหวเสน  (๓)  วุตฺต ฯ  นลีวณฺณานีติ 
วณฺณวเสน ฯ  นลีนิทสฺสนานีติ  นีลนทิสฺสนวเสน  (๔)  ป ฺายมานวิวรานิ  (๕) 
อสมฺภินฺนวณฺณานิ เอกนีลาเนว หุตฺวา ทิสฺสนฺตีติ วุตฺต โหติ ฯ นลีนิภาสานีติ อิท 
ปน โอภาสวเสน วุตฺต นีโลภาสานิ นีลปฺปภายุตฺตานีติ อตฺโถ ฯ เอเตน เนส วิสุทฺธต 
ทสฺเสติ ฯ  วิสุทธฺวณฺณวเสเนว  หิ อิมานิ จตฺตาริ อภิภายตนานิ วุตฺตานิ ฯ นีลกสิณ 
คณฺหนฺโต  นีลสฺมึ  นิมิตฺต  คณฺหาติ  ปปฺุผสฺมึ  
# ๑. ม. เอโกติ น ทิสฺสติ  ฯ    ๒. ม. ปริกมฺมสฺส เจว อปฺปนาย จ วเสน  ฯ 
# ๓. ส.ี สพฺพสงฺคาหิกวเสน  ฯ   ๔. ม. นิทสฺสนวเสน  ฯ   ๕. ม. อป ฺายมานวิวรานิ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 709 

        *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา ๗๐๙ 
 
วา  วตฺถสฺมึ  วา  วณฺณธาตุยา วาติอาทิก  ปเนตฺถ  กสิณกรณ ฺจ  ปริกมฺม ฺจ 
อปฺปนาวิธาน ฺจ สพฺพ วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถารโต  วุตฺตเมว ฯ  อิมานิ  ปน  อฏ  
อภิภายตนชฺฌานานิ  วฏฏานิป  โหนฺติ วฏฏปาทกานิป  วิปสฺสนาปาทกานิป  
ทิฏธมฺมสุขวิหารานิป  อภิ ฺาปาทกานิป นิโรธปาทกานิป โลกิยาเนว ปน น 
โลกุตฺตรานีติ เวทิตพฺพานิ ฯ 
        รูป  รูปานิ  ปสฺสตีติ  เอตฺถ  อชฌฺตฺต  เกสาทีสุ  นลีกสิณาทีสุ นีลกสิณาทิวเสน  
อุปฺปาทิต รูปชฺฌาน  รูป  ต  ตสฺส  อตฺถีติ  รูป ฯ 
        พหิทฺธา  รูปานิ  ปสสฺตีติ  พหิทฺธาป  นีลกสิณาทีนิ รูปานิ  ฌานจกฺขุนา  ปสฺสติ ฯ  อิมินา 
อชฺฌตฺตพหิทฺธาวตฺถุเกสุ  กสิเณสุ   อุปฺปาทิตชฺฌานปุคฺคลสฺส   จตฺตาริป รูปาวจรชฺฌานานิ 
ทสฺสิตานิ ฯ  อชฺฌตฺต  อรปูส ฺ ีติ อชฺฌตฺต น รูปส ฺ ี อตฺตโน เกสาทีสุ  
อนุปฺปาทิตรูปาวจรชฺฌาโนติ  อตฺโถ ฯ  อิมินา  พหิทฺธา  ปริกมมฺ  กตฺวา พหิทฺธาว 
อุปฺปาทิตชฺฌานสฺส ปุคฺคลสฺส รูปาวจรชฺฌานานิ ทสฺสิตานิ ฯ 
        สุภนฺเตฺวว  อธิมุตฺโต โหตีติ อิมินา วิสุทฺเธสุ (๑) นีลาทิวณฺณกสิเณสุ ฌานานิ 
ทสฺสิตานิ ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป อนฺโตอปฺปนาย สุภนฺติ อาโภโค นตฺถิ โย ปน สวิุสุทฺธ สุภ 
# ๑. ม. สุวิสทฺุเธสุ  ฯ  
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                *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๗๑๐ 
 
กสิณารมฺมณ  กตฺวา วิหรติ โส ยสฺมา สุภนฺติ อธิมุตฺโต โหตีติ วตฺตพฺพต อาปชฺชติ  ตสฺมา 
เอว  เทสนา  กตา ฯ  ปฏิสมฺภิทามคฺเค  ปน  กถ  สุภนฺเตฺวว อธิมุตฺโต โหตีติ  วิโมกฺโข อิธ 
ภิกฺขุ 
เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ   ฯเป ฯ  เมตฺตาย  ภาวิตตฺตา  สตฺตา  อปฺปฏิกูลา 
โหนฺติ ฯ  กรณุา ฯ  มุทิตา ฯ  อุเปกฺขาสหคเตน  เจตสา  เอก ทิส ผริตฺวา วิหรติ  ฯเป ฯ อุเปกฺ
ขาย 
ภาวิตตฺตา สตฺตา อปฺปฏิกูลา  โหนฺติ ฯ  เอว  สุภนฺเตฺวว  อธิมุตฺโต โหตีติ วิโมกฺโขติ (๑) วุตฺต 
ฯ 
สพฺพโส รูปส ฺานนฺติอาทีสุ ย วตฺตพฺพ ตป (๒) สพฺพ วิสุทฺธิมคฺเค วุตฺตเมว ฯ 
        ปวีกสณิ  ภาเวตีติ  เอตฺถ  ปน  สกลฏเน  กสณิ  ปวีเอว  กสิณ ปวีกสิณ ฯ 
ปวีกสิณารมฺมณสฺสาป ปวิยา นิมิตฺตสฺสาป (๓) ปฏิภาคนิมิตฺตสฺสาป ต  นิมิตฺต  อารมฺมณ  
กตฺวา  อุปฺปนฺนชฺฌานสฺสาป  เอต  อธิวจน ฯ  อิท  (๔) ปวีกสิณารมฺมณชฺฌาน อธิปฺเปต ฯ ต 
โส  ภาเวติ ฯ อาโปกสิณาทีสุป เอเสว นโย ฯ 
        อิมานิ ปน กสิณานิ ภาเวนฺเตน สีลานิ โสเธตฺวา สุปริสุทฺเธ สีเล (๕) ปติฏ ิเตน ยฺวาย  
(๖)  ทสส ุ ปลิโพเธสุ  ปลโิพโธ  อตฺถิ ต อุปจฺฉินฺทิตฺวา กมฺมฏานทายก  กลยฺาณมิตฺต 
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๔๗๖/๓๕๙  ฯ   ๒. ม. ต  ฯ   ๓. ม. ปรกิมฺมปถวิยาป อุคฺคหนิมิตฺตสฺสาป  ฯ 
# ๔. ม. อิธ ปน  ฯ    ๕. ม. ปริสุทธฺสเีล  ฯ    ๖. ม. ยฺวาสฺส  ฯ  
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                *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา  ๗๑๑ 
 
อุปสงฺกมิตฺวา  อตฺตโน  จริยานุกูลวเสน  ย  ยสฺส  สปฺปาย  ตนฺเตน  คเหตฺวา  กสิณภาวนาย 
อนนุรูป  วิหาร  ปหาย  อนุรูเป  วิหรนเฺตน ขุทฺทกปลิโพธุปจฺเฉท  กตฺวา  สพฺพ  ภาวนาวิธาน 
อปริหาเปนฺเตน  ภาเวตพฺพานิ ฯ อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  วิสุทฺธิมคฺเค  (๑)  วุตฺโต ฯ 
        เกวล  หิ  ตตฺถ วิ ฺาณกสิณ  อาคต. (๒)  ต  อตฺถโต  อากาสกสิเณ  ปวตฺต  วิ ฺาณ ฯ 
ต ฺจ  โข  อารมฺมณวเสน  วุตฺต  น  สมาปตฺติวเสน ฯ  ต  หิ  อนนฺตร  วิ ฺาณ  อารมฺมณ 
กตฺวา  เอส  วิ ฺาณ ฺจายตนสมาปตฺตึ  ภาเวนฺโต  วิ ฺาณกสิณ  ภาเวตีติ  วุจฺจติ ฯ 
อิมานิป ทส กสิณานิ วฏฏานิป โหนติฺ วฏฏปาทกานิป  วิปสฺสนาปาทกานิป 
ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถานิป  อภิ ฺาปาทกานิป  นิโรธปาทกานิป  โลกิยาเนว  น  ปน 
โลกุตฺตรานีติ ฯ 
        อสุภส ฺ  ภาเวตีติ  อสุภ  (๓)  วุจฺจติ  อุทฺธุมาตกาทีสุ  ทสสุ อารมฺมเณสุ  (๔)  
อุปฺปนฺนา ปมชฺฌานสหคตา  ส ฺา  ต ภาเวติ พฺรูเหติ วฑฺเฒติ อนุปฺปนฺน   อุปฺปาเทติ 
อุปฺปนฺน  อนรุกฺขตีติ  อตฺโถ ฯ  ทสนฺน  ปน อสุภาน ภาวนานโย สพฺโพ  วิสุทธฺิมคฺเค  (๕)  
วิตฺถาริโตเยว ฯ  มรณส ฺ  ภาเวตีติ  สมฺมติมรณ   ขณิกมรณ 
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๑๐๔ กมฺมฏานคฺคหณนิทฺเทส  ฯ   ๒. ม. นาคต  ฯ 
# ๓. ม. อสุภส ฺา  ฯ   ๔. ส.ี อสุภารมฺมเณสุ  ฯ   
# ๕. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๒๒๖ อสุภกมฺมฏานิทฺเทเส  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 712 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา ๗๑๒ 
 
สมุจฺเฉทมรณนฺติ  ติวิธป  มรณ  อารมฺมณ  กตฺวา  อุปฺปนฺน  
ส ฺ  (๑) ภาเวติ อนุปฺปนฺน  อุปฺปาเทติ  อุปฺปนฺน  อนุรกฺขตีติ  
อตฺโถ ฯ  เหฏา วุตฺตลกฺขณา วา  มรณสติเยว  อิธ มรณส ฺาติ  
วุตฺตา  ต  ภาเวติ  อุปฺปาเทติ  วฑฺเฒตีติ  อตฺโถ ฯ  ภาวนานโย  
ปนสฺสา วิสุทฺธิมคฺเค วิตฺถาริ โตเยว ฯ  อาหาเร ปฏกิูลส ฺ  
ภาเวตีติ  อสิตปตาทิเภเท  กวฬิงฺการาหาเร  คมนปฏิกูลาทีนิ  
นว  ปฏกิูลานิ ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส อุปฺปชฺชนกส ฺ ภาเวติ 
อุปฺปาเทติ วฑฺเฒตีติ อตฺโถ ฯ  ตสฺสาป  ภาวนานโย วิสุทฺธิมคฺเค  
วิตฺถาริโตเยว ฯ  สพฺพโลเก  อนภิรตส ฺ  (๒) ภาเวตีติ  สพฺพสฺมึป  
เตธาตุเก โลเก อนภิรตส ฺ อุกฺกณฺ ิตส ฺ ภาเวตีติ 
อตฺโถ ฯ อนิจฺจส ฺ ภาเวตีติ ป ฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน  
อุปฺปาทพฺพย ฺถตฺตปริคฺคาหิก  (๓) ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ อนิจฺจนฺติ  
อุปฺปชฺชนกส ฺ  ภาเวติ ฯ  อนิจฺเจ  ทุกฺขส ฺ  ภาเวตีติ  อนิจฺเจ  
ขนฺธป ฺจเก  ปฏิปฬนสงฺขาตทุกฺขลกฺขณปริคฺคาหิก   ทุกฺขนฺติ 
อุปฺปชฺชนกส ฺ ภาเวตีติ ฯ ทุกฺเข  อนตฺตส ฺ  ภาเวตีติ  
ปริปฬนฏเน  (๔)  ทกฺุเข ขนฺธป ฺจเก  อวสวตฺตนาการสงฺขาต- 
อนตฺตลกฺขณปริคฺคาหิก   อนตฺตาติ อุปฺปชฺชนกส ฺ ภาเวติ ฯ 
ปหานส ฺ  ภาเวตีติ  ป ฺจวิธ  ปหาน  อารมฺมณ  กตฺวา 
# ๑. ม. อุปฺปชฺชนกส ฺ  ฯ   ๒. ม. อนภิรติส ฺ  ฯ เอวมุปริป  ฯ 
# ๓. ม. อุทยพฺพย ฺถตฺตปริคฺคาหิก  ฯ    ๔. ม. ปฏิปฬนฏเน  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 713 

        *เลมที่  ๑๓  อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา  หนา ๗๑๓ 
 
อุปฺปชฺชนกส ฺ ภาเวติ ฯ  วิราคส ฺ  ภาเวตีติ  ป ฺจวิธเมว 
วิราค อารมฺมณ กตฺวา อุปฺปชฺชนกส ฺ ภาเวติ ฯ นิโรธ- 
ส ฺ ภาเวตีติ  สงฺขารนิโรธ  อารมฺมณ  กตฺวา อุปฺปชฺชนก- 
ส ฺ  ภาเวติ ฯ  นิพฺพาน  อารมฺมณ  กตฺวา  อุปฺปชฺชนก- 
ส ฺนฺติป  วทนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  สพฺพโลเก อนภิรตส ฺา  
อนิจฺจส ฺา  อนิจฺเจ ทุกฺขส ฺาติ อิมาหิ ตีหิ ส ฺาหิ 
พลววิปสฺสนา  กถิตา  ปุน  อนิจฺจส ฺ  ภาเวตีติอาทิกาหิ 
ทสหิ ส ฺาหิ วิปสฺสนาสมารมฺโภว  กถิโต ฯ  พุทธฺานุสฺสตีติ- 
อาทีนิ  วุตฺตตฺถาเนว ฯ 
        ปมชฌฺานสหคตนฺติ  ปมชฺฌาเนน  สทฺธึ  คต  ปวตฺต 
ปมชฺฌาเนน สมฺปยุตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  สทฺธินฺทฺริย  ภาเวตีติ 
ปมชฺฌานสหคต  กตฺวา  สทฺธินฺทฺริย  ภาเวติ  วิสุ  ภาเวติ 
พฺรูเหติ  วฑฺเฒติ ฯ  เอส  นโย  สพฺพตฺถ ฯ 
                        อปรอจฺฉราสงฺฆาตวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 714 

                                * เลมที่  ๑๓  หนา  ๗๑๔ 
 
                                กายคตาสติวคฺควณฺณนา 
        เจตสา  ผุฏโติ  (๑)  เอตฺถ  ทุวิธ  อาโปผรณ ฺจ ทิพฺพจกฺขุ- 
ผรณ ฺจ ฯ  ตตฺถ อาโปกสิณ  สมาปชชฺิตฺวา  อาเปน  ผรณ  
อาโปผรณ  นาม ฯ  เอว  ผุฏเป (๒) มหาสมุทฺเท  สพฺพา  
สมุทฺทงฺคมา กุนฺนทิโย อนฺโตคธาว โหนฺติ ฯ อาโลก ปน 
วฑฺเฒตฺวา  จกฺขุนา  (๓) สกลสมุทฺทสฺส  ทสฺสน  ทิพฺพจกฺขุผรณ  
นาม  ฯ  เอว  ผุฏเป (๔) มหาสมุทฺทงฺคมา  กุนฺนทิโย อนฺโตคธาว  
โหนฺติ ฯ  อนฺโตคธา  ตสฺสาติ  ตสฺส  ภิกฺขุโน  ภาวนา  อพฺภนฺตร- 
คตาว  โหนฺติ ฯ วิชชฺาภาคิยาติ  เอตฺถ  สมฺปโยควเสน  วิชชฺ  
ภชนฺตีติ  วิชชฺาภาคา  วิชชฺาภาเค วิชฺชาโกฏาเส วตฺตนฺตีติป  
วิชฺชาภาคิยา ฯ  ตตฺถ  วิปสฺสนาาณ  มโนมยิทฺธิ  ฉ  อภิ ฺาติ  
อฏ  วิชชฺา  (๕) ฯ  ปรุิเมน อตฺเถน ตาหิ  สมฺปยุตฺตธมฺมา  วิชฺชา- 
ภาคิยา ฯ  ปจฺฉิเมน  อตฺเถน  ตาสุ  ยา  กาจิ  เอกา วิชฺชา  วิชฺชา  เสสา  
วิชฺชาภาคิยาติ  เอว  วิชชฺาป  วิชฺชาสมปฺยุตฺตธมฺมาป  วิชชฺา- 
ภาคิยาเตฺวว  เวทิตพฺพา ฯ 
        มหโต  สเวคายาติ มหนฺตสฺส สเวคสฺส อตฺถาย ฯ อุปร ิ
ปททฺวเยป เอเสว  นโย ฯ  เอตฺถ  จ  มหาสเวโค  นาม  
วิปสฺสนา  มหาอตฺโถ  นาม จตฺตาโร มคฺคา  มหาโยคกฺเขโม 
# ๑. ม. ผุโฏ  ฯ   ๒. ม. ผุเฏป  ฯ   ๓. ม. ทิพฺพจกฺขุนา  ฯ   ๔. ม. ผุเฏป มหาสมุทฺเท 
สพฺพา  ฯ   ๕. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๕,๘๗๖/๗,๓๓๙  ฯ  กตฺถจิ. วิชชฺา วิชฺชา  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 715 

                * เลมที่  ๑๓  กายคตาสติวคฺควณฺณนา  หนา ๗๑๕ 
 
นาม จตฺตาริ สาม ฺผลานิ ฯ อถวา มหาสเวโค นาม สห 
วิปสฺสนาย (๑) มคฺโค  มหาอตฺโถ  นาม  จตฺตาริ  สาม ฺผลานิ  
มหาโยคกฺเขโม  นาม  นพฺิพาน ฯ สติสมฺปช ฺายาติ สติยา  
จ  าณสฺส  จ  อตฺถาย ฯ าณทสฺสนปฏิลาภายาติ ทิพฺพจกฺขุ- 
าณาย ฯ ทิฏธมฺมสุขวิหารายาติ  อิมสฺมึเยว ปจฺจกฺขอตฺตภาเว 
สุขวิหารตฺถาย ฯ วิชชฺาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยายาติ  วิชชฺาวิมุตฺตีน 
ผลสฺส ปจฺจกฺขกรณตฺถาย ฯ เอตฺถ จ วิชชฺาติ  มคฺคป ฺา ฯ 
วิมุตฺตีติ  ตสมฺปยุตฺตา  เสสา ธมฺมา ฯ  เตส  ผล นาม 
อรหตฺตผล ตสฺส สจฺฉิกิริยายาติ อตฺโถ ฯ 
        กาโยป  ปสฺสมฺภตีติ  นามกาโยป  กรชกาโยป  ปสฺสมฺภติ 
วูปสนฺโต (๒) โหติ ฯ วิตกฺกวิจาราปติ  เอเต  ธมฺมา  ทุติยชฌฺาเนน 
วูปสมนฺติ  (๒)  นาม อิธ ปน โอฬาริกวูปสม สนฺธาย  (๓)  วุตฺต ฯ 
เกวลาติ  สกลา  สพฺเพ  นริวเสสาติ อตฺโถ ฯ วิชชฺาภาคิยาติ 
วิชฺชาโกฏาสิยา เต เหฏา วิภชิตฺวา ทสฺสิตาว ฯ 
        อวิชชฺา  ปหียตีติ  อฏสุ  าเนสุ วฏฏมลูก มหา- 
อนฺธการก มหาตโม (๔) อ ฺาณ  ปหียติ ฯ วิชชฺา  อุปฺปชชฺตีติ  
อรหตฺตมคฺควิชฺชา อุปฺปชชฺติ ฯ อสฺมิมาโน ปหียตีติ  อสฺมีติ 
นววิโธ  มาโน  ปหียติ ฯ  อนุสยาติ  สตฺต  อนุสยา ฯ  สโยชนานีติ 
# ๑. ส.ี สหวิปสฺสนโก  ฯ  ๒. ม. วูปสนฺตทรโถ  ฯ  ๓. กตฺถจิ. วูปสมตฺถาย  ฯ 
# ๔. สี. พหลนฺธการการก มหาตโม  ฯ  ม. พหลนฺธการ มหาตม  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 716 

                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา ๗๑๖ 
 
ทส  สโยชนานิ ฯ 
        ป ฺาปฺปเภทายาติ  ป ฺาปฺปเภทคมนตฺถ ฯ  อนุปาทา- 
ปรินิพฺพานายาติ อปจฺจยปรินิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยตฺถาย ฯ 
        อเนกธาตุปฏิเวโธ  โหตีติ อฏารสนฺน ธาตูน ลกฺขณ- 
ปฏิเวโธ โหติ ฯ  นานาธาตุปฏิเวโธ  โหตีติ  ตาสเยว  อฏาร- 
สนฺน  ธาตูน นานาภาเวน ลกฺขณปฏิเวโธ  โหติ ฯ  อเนก- 
ธาตุปฏิสมฺภิทา  โหตีติ อิมินา ธาตุเภทาณ (๑) กถิต ฯ ธาตุ- 
เภทาณนฺนาม (๒)  อิมา (๓)  ธาตุโย  อุสฺสนฺนา นาม โหนฺตีติ (๓) 
ชานนป ฺา ฯ ต ปเนต ธาตุเภทาณ  น  สพฺเพส  โหติ  
พุทฺธานเมว  นิปฺปเทส  โหติ   ต  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  สพฺพโส  
น  กถิต ฯ  กสฺมา ตสฺมึ กถิเต อตฺโถ นตฺถีติ ฯ 
        ป ฺาปฏิลาภายาติอาทีนิ  โสฬส  ปทานิ ปฏิสมฺภิทา- 
มคฺเค สปฺปุริสสเสโว  สทธฺมฺมสฺสวน  โยนิโส  มนสิกาโร  ธมฺมานุ- 
ธมฺมปฏิปตฺติ ฯ  อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ธมฺมา ภาวิตา  
พหุลีกตา  ป ฺาปฏิลาภาย  สวตฺตนฺติ   ฯเป ฯ  นพฺิเพธิกป ฺตาย 
สวตฺตนฺตีติ  เอว  มาติก ฺจ  เปตฺวา  วิตฺถาริตาเนว ฯ 
        วุตฺต เหต (๔)  ป ฺาปฏิลาภาย  สวตฺตนฺตีติ  กตโม  ป ฺา- 
ปฏิลาโภ จตุนฺน  มคฺคาณาน  จตุนฺน  ผลาณาน  จตุนฺน 
# ๑. กตฺถจิ. ธาตุเภเท าณ  ฯ   ๒. ม. ธาตุปเภทาณ   ฯ  
# ๓. ม. อิมาย ธาตุยา อุสฺสนฺนาย อิท นาม โหตีติ  ฯ  ๔. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๖๔/๕๖๙ ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 717 

                * เลมที่  ๑๓  กายคตาสติวคฺควณฺณนา  หนา ๗๑๗ 
 
ปฏิสมฺภิทาาณาน  ฉนฺน  อภิ ฺาาณาน  เตสตฺตตีน  าณาน 
สตฺตสตฺตตีน  าณาน ลาโภ ปฏลิาโภ  ปตฺติ  สมฺปตฺติ  ผสฺสนา 
สจฺฉิกิริยา  อุปสมฺปทา ป ฺาปฏิลาภาย สวตฺตนฺตีติ  อย 
ป ฺาปฏิลาโภ ฯ 
        ป ฺาวุฑฺฒิยา  สวตฺตนฺตีติ  กตมา  ป ฺาวุฑฺฒิ  สตฺตนฺน ฺจ  เสกฺขาน 
ปุถุชชฺนกลฺยาณกสฺส  จ  ป ฺา  วฑฺฒติ  อรหโต  ป ฺา  วฑฺฒิตวฑฺฒนา  (๑) 
ป ฺาวุฑฺฒิยา สวตฺตนฺตีติ อย ป ฺาวุฑฺฒิ ฯ 
        ป ฺาเวปุลฺลาย  สวตฺตนฺตีติ  กตม  ป ฺาเวปุลฺล  สตฺตนฺน ฺจ  เสกฺขาน 
ปุถุชชฺนกลฺยาณกสฺส  จ  ป ฺา  เวปุลฺล  คจฺฉติ  อรหโต  ป ฺา  เวปุลฺล  คตา 
ป ฺาเวปุลฺลาย สวตฺตนฺตีติ อิท ป ฺาเวปุลฺล ฯ 
        มหาป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  กตมา  มหาป ฺา  มหนฺเต  
อตฺเถ  ปริคฺคณฺหาตีติ มหาป ฺา  มหนฺเต  ธมฺเม   ฯเป ฯ  
มหนฺตา  นิรตฺุติโย  มหนฺตานิ  ปฏิภาณานิ  (๒) มหนฺเต  สีลกขฺนฺเธ 
มหนฺเต สมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธ มหนฺตานิ  
านาฏานานิ  มหนฺตา  วิหารสมาปตฺติโย  มหนฺตานิ  อริย- 
สจฺจานิ  มหนฺเต สติปฏาเน  สมฺมปฺปธาเน  อิทฺธิปาเท  
มหนฺตานิ อินฺทฺริยานิ มหนฺตานิ พลานิ มหนฺเต  โพชฺฌงฺเค  มหนฺต 
# ๑. กตถจิ. วฑฺฒติ วฑฺฒิวฑฺฒนา  ฯ   ๒. ม. ปฏิภานานิ  ฯ  
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                *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๗๑๘ 
 
อริยมคฺค  (๑)  มหนฺตานิ  สาม ฺผลานิ  มหนฺตา  มหาอภิ ฺาโย  (๒)  
มหนฺต  ปรมตฺถ นิพฺพาน ปริคฺคณฺหาตีติ มหาป ฺา  ฯ 
มหาป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ อย มหาป ฺา ฯ 
        ปถุุป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ กตมา ปุถุป ฺา ปุถุนานากฺ- 
ขนฺเธสุ าณ ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา ฯ  ปุถุนานาธาตูสุ  ปถุุนานา- 
อายตเนสุ  ปุถุนานาปฏิจฺจสมุปฺปาเทสุ ปุถุนานาสุ ฺตมนุป- 
ลพฺเภสุ   ปถุนุานาอตฺเถสุ   ธมฺเมสุ   นริุตฺตีสุ  ปฏิภาเณสุ  ปุถุ- 
นานาสีลกฺขนฺเธสุ  สมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธสุ  
ปุถุนานาานาฏาเนสุ    ปุถุนานาวิหารสมาปตฺตีสุ   ปุถุนานา- 
อริยสจฺเจสุ ปุถุนานาสติปฏาเนสุ  สมฺมปฺปธาเนสุ  อิทฺธิปาเทสุ 
อินฺทฺริเยสุ  พเลสุ โพชฌฺงฺเคสุ  ปุถุนานาอริยมคฺเคสุ  ปุถุนานา- 
สาม ฺผเลสุ  ปถุุนานาอภิ ฺาสุ าณ ปวตฺตตีติ  ปถุุป ฺา 
ปุถุนานาชนสาธารเณ  (๓)  ธมฺเม  สมติกฺกมฺม (๔) ปรมตฺเถ นพฺิพาเน 
าณ  ปวตฺตตีติ  ปุถุป ฺา ฯ  ปุถุป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  อย 
ปุถุป ฺา ฯ 
        วิปุลป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  กตมา  วิปุลป ฺา  วิปุเล  
อตฺเถ  ปริคฺคณฺหาติ วิปุลป ฺา   ฯเป ฯ วิปุล ปรมตฺถ นิพฺพาน 
ปริคฺคณฺหาติ วิปุลป ฺา วิปุลป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ  อย 
# ๑. ส.ี มหนฺต อริย อฏงฺคิก มคฺค  ฯ   ๒. ม. มหาภิ ฺาโย  ฯ 
# ๓. กตฺถจิ. ปุถุชชฺนสาธารเณ  ฯ     ๔. กตฺถจิ. อติกกฺมฺม  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 719 

                * เลมที่  ๑๓  กายคตาสติวคฺควณฺณนา   หนา ๗๑๙ 
 
วิปุลป ฺา ฯ 
        คมฺภีรป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  กตมา  คมฺภีรป ฺา  
คมฺภีเรสุ  ขนฺเธสุ  าณ  ปวตฺตตีติ คมฺภีรป ฺา ฯ  ปุถ-ุ 
ป ฺาสทิโส  วิตฺถาโร ฯ คมฺภีเร ปรมตฺเถ  นิพฺพาเน  าณ 
ปวตฺตตีติ คมฺภีรป ฺา คมฺภีรป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ อย 
คมฺภีรป ฺา ฯ 
        อสฺสามนฺตป ฺตาย   สวตฺตนฺตีติ  กตมา  อสสฺามนฺต- 
ป ฺา  (๑)  ยสฺส  ปุคฺคลสฺส อตฺถววตฺถานโต  อตฺถปฏิสมฺภิทา  
อธิคตา  โหติ  สจฺฉิกตา  ผสฺสิตา  ป ฺาย ฯ ธมฺมนิรตฺุติปฏิภาณ- 
ววตฺถานโต  ปฏิภาณปฏิสมฺภิทา  อธิคตา  โหติ  สจฺฉิกตา 
ผสฺสิตา ป ฺาย  ตสฺส  อตฺเถ  จ  ธมฺเม  จ  นิรุตฺติยา  
จ  ปฏิภาเณ  จ  น  อ ฺโ โกจิ สกโฺกติ  อภิสมฺภวิตุ  
อนภิสมฺภวนีโย  จ โส อ ฺโติ (๒)  อสฺสามนฺตป ฺโ ฯ 
        ปถุุชชฺนกลฺยาณกสฺส  ป ฺา  อฏมกสฺส  ป ฺาย  ทูเร  
วิทูเร  สุวิทูเร  น  สนฺติเก  น สามนฺตา  ปุถุชชฺนกลฺยาณก  
อุปาทาย  อฏมโก  อสฺสามนฺตป ฺโ ฯ  อฏมกสฺส  ป ฺา 
โสตาปนฺนสฺส  ป ฺาย  ทูเร   ฯเป ฯ อฏมก อุปาทาย 
โสตาปนฺโน  อสฺสามนฺตป ฺโ   โสตาปนฺนสฺส  ป ฺา  
สกทาคามิสฺส  ป ฺาย   สกทาคามิสฺส  ป ฺา  อนาคามิสฺส  
# ๑. ฏีกา. อสมนฺตป ฺา  ฯ   ๒. ม. อ ฺเหีติ  ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 720 

                *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา ๗๒๐ 
 
ป ฺา  อรหโต  ป ฺาย   ปจฺเจกพุทฺธสฺส ป ฺาย  ทูเร  วิทูเร  
สุวิทูเร  น  สนฺติเก  น  สามนฺตา  อรหนฺต  อุปาทาย  ปจฺเจกพุทฺโธ  
อสฺสามนฺตป ฺโ   ฯ ปจฺเจกพุทฺธ ฺจ  สเทวก ฺจ  โลก  อุปาทาย 
ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อคฺโค  อสฺสามนฺตป ฺโ ฯ 
        ป ฺาปฺปเภทกุสโล  ปภินฺนาโณ   ฯเป ฯ  เต  ป ฺห ฺจ (๑) 
อภิสงฺขริตฺวา  ตถาคต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉนฺติ  คุฬฺหานิ  จ  
ปฏิจฺฉนฺนานิ จ กถิตา วิสสฺชฺชิตา  จ เต  ป ฺหา  จ (๒) ภควโต (๓) 
โหนฺติ ฯ  นทิฺทิฏการณา อุปกฺขิตฺตกา  จ   เต   ภควโต  
สมฺปชฺชนฺติ ฯ  อถโข  ภควา (๔)  ตตฺถ  อติโรจติ  ยทิท  ป ฺายาติ 
อคฺโค  อสฺสามนฺตป ฺโ  อสฺสามนฺตป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  อย  
อสฺสามนฺตป ฺา ฯ 
        ภูริป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  กตมา  ภูริป ฺา  ราค  
อภิภุยฺยตีติ ภูริป ฺา อภิภวิตาติ  ภูริป ฺา ฯ  โทส  โมห  
โกธ  อุปนาห  มกฺข ปลาส  อิสฺส  มจฺฉริย  มาย  สาเยฺย  
ถมฺภ  สารมฺภ มาน อติมาน มท ปมาท สพฺเพ  กิเลเส  
สพฺเพ  ทุจฺจริเต  สพฺเพ  อภิสงฺขาเร  ฯเปฯ สพฺเพ  ภวคามิกมฺเม  
อภิภุยฺยตีติ  ภูริป ฺา อภิภวิตาติ  ภูรปิ ฺา  ฯ  ราโค  
อริ  ต  อร ึ มทฺทนี  ป ฺาติ   ภูริป ฺา   อภิภวิตาติ   
ภูริป ฺา  โทโส  โมโห  ฯเป ฯ  สพฺเพ  ภวคามิกมฺมา  อร ิ
# ๑. ม. ป ฺห ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถ ิ ฯ  ๓. ม.ภควตา ฯ  ๔. สี. ภควาว ฯ  



องฺคุตฺตรนิกายฏกถา (มโนรถปูรณี ๑) - หนาท่ี 721 

                * เลมที่  ๑๓  กายคตาสติวคฺควณฺณนา   หนา  ๗๒๑ 
 
ต  อรึ  มทฺทนี  ป ฺาติ  ภูริป ฺา ฯ  ภูริ วุจฺจติ ปวี 
ตาย ปวีสมาย วิตฺถตาย วิปุลาย ป ฺาย  สมนฺนาคโตติ  
ภูริป ฺโ ฯ  อปจ  ป ฺาย  เอต อธิวจน ภูริ เมธา 
ปริณายิกาติ ฯ ภูริป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ อย ภูริป ฺา ฯ  
        ป ฺาพาหุลฺลาย  สวตฺตนฺตีติ  กตม  ป ฺาพาหุลฺล   
อิเธกจฺโจ  ป ฺาครุโก โหติ  ป ฺาจริโต  ป ฺาสโย  ป ฺาธิ- 
มุตฺโต  ป ฺาธโช  ป ฺาเกตุ  ป ฺาธิปเตยฺโย  วิจยพหุโล  
ปวิจยพหุโล  โอกฺขายนพหุโล  สมฺเปกขฺายนพหุโล  (๑)  สมฺเปกขฺายน- 
ธมฺโม  วิภูตวิหริตจฺจริโต  (๒)  ตคฺครุโก  ตพฺพหุโล  ตนฺนินฺโน  
ตปฺโปโณ  ตปฺปพฺภาโร ตทธิมุตฺโต  ตทาธิปเตยฺโย  ยถา  
คณครุโก  วุจฺจติ  คณพาหุลฺลิโกติ  จีวรครุโก ปตฺตครุโก 
เสนาสนครุโก  วุจฺจติ  เสนาสนพาหุลฺลิโกติ  เอวเมว  อิเธกจฺโจ 
ป ฺาครุโก  โหติ  ป ฺาจริโต   ฯเปฯ ตทาธิปเตยฺโย ฯ 
ป ฺาพาหุลฺลาย สวตฺตนฺตีติ  อิท  ป ฺาพาหุลฺล ฯ 
        สีฆป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  กตมา  สีฆป ฺา  สีฆ  สีฆ  
สีลานิ  ปริปูเรตีติ  สีฆป ฺา ฯ  สีฆ  สฆี  อินฺทฺริยสวร  โภชเน  
มตฺต ฺ ุต  ชาคริยานุโยค  สีลกฺขนฺธ  สมาธิป ฺาวิมุตฺติ- 
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ  ปริปูเรตีติ  สฆีป ฺา ฯ สีฆ  สีฆ  
านาฏานานิ  ปฏิวิชฺฌตีติ  (๓)  วิหารสมาปตฺติโย  ปริปูเรตีติ  (๔) 
# ๑. ม. สโมกฺขายนพหุโล  ฯ   ๒. ม. ว๓ ุตวิหารี ตจฺจริโต  ฯ   
# ๓. ม. ปฏิวิชฺฌติ  ฯ   ๔. ม. ปริปูเรติ  ฯ  
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                *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๗๒๒ 
 
อริยสจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌตีติ ฯ  สติปฏาเน  ภาเวตีติ ฯ  (๑)  สมฺมปปฺธาเน 
อิทฺธิปาเท อินฺทฺริยานิ  พลานิ  โพชฺฌงฺเค  อริยมคฺค  ภาเวตีติ  
สีฆป ฺา  ฯ  สีฆ  สีฆ  สาม ฺผลานิ  สจฺฉิก โรตีติ  สีฆ- 
ป ฺา  ฯ  สฆี  สีฆ  อภิ ฺาโย  ปฏิวิชฺฌตีติ  สีฆป ฺา  ฯ  
สีฆ  สีฆ  ปรมตฺถ  นิพฺพาน  สจฺฉิกโรตีติ  สีฆป ฺา  ฯ 
สีฆป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  อย  สีฆป ฺา  ฯ 
        ลหุป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ  กตมา  ลหุป ฺา  ลหุ  ลหุ  
สีลานิ  ปริปูเรตีติ ลหุป ฺา  ฯเปฯ   ลหุ  ลหุ  ปรมตฺถ  นิพฺพาน  
สจฺฉิกโรตีติ  ลหุป ฺา  ลหุป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  อย  
ลหุป ฺา ฯ 
        หาสป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  กตมา  หาสป ฺา  อิเธกจฺโจ  
หาสพหุโล เวทพหุโล  ตุฏ ิพหุโล  ปามุชฺชพหุโล  สีลานิ  
ปริปูเรตีติ หาสป ฺา  ฯเป ฯ ปรมตฺถ นิพฺพาน  สจฺฉิกโรตีติ  
หาสป ฺา หาสป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ อย หาสป ฺา ฯ 
        ชวนป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  กตมา  ชวนป ฺา  ยงฺกิ ฺจิ  
รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  ยา  กาจิ  เวทนา  ยา  กาจิ  
 ฺา  เย เกจิ สงฺขารา ยงฺกิ ฺจิ วิ ฺาณ  อตีตานาคต- 
ปจฺจุปฺปนฺน  อชฺฌตฺต  วา  พหิทฺธา  วา  โอฬาริก  วา สุขุม  
วา   หีน   วา   ปณีต   วา   ย   ทูเร  สนติฺเก  วา   สพฺพ 
# ๑. ม. ภาเวติ  ฯ  
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                * เลมที่  ๑๓  กายคตาสติวคฺควณฺณนา  หนา ๗๒๓ 
 
วิ ฺาณ อนิจฺจโต  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา  ทุกฺขโต 
อนตฺตโต  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา ฯ  จกฺขุ   ฯเป ฯ  ชรามรณ  
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  อนิจฺจโต ทุกฺขโต อนตฺตโต ขิปฺป ชวตีติ 
ชวนป ฺา ฯ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน อนิจฺจ ขยฏเน 
ทุกฺข ภยฏเน อนตฺตา อสารกฏเนาติ  ตุลยิตฺวา ตีรยิตฺวา 
วิภาวยิตฺวา วิภูต กตฺวา รูปนิโรเธ นิพฺพาเน ขิปฺป  ชวตีติ  
ชวนป ฺา   ฯเป ฯ  ชรามรณนิโรเธ  นิพฺพาเน ขิปฺป ชวตีติ 
ชวนป ฺา ฯ รูป  ชรามรณ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน (๑) อนิจฺจ  
สงฺขต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน (๑)  ขยธมฺม  วยธมฺม  วิราคธมฺม  นิโรธ- 
ธมฺมนฺติ  ตุลยิตฺวา  ตีรยิตฺวา  วิภาวยิตฺวา วิภูต  กตฺวา  ชรา- 
มรณนิโรเธ  นิพฺพาเน  ขิปฺป  ชวตีติ  ชวนป ฺา  ชวน- 
ป ฺตาย สวตฺตนฺตีติ อย ชวนป ฺา  (๒)ฯ  
        ติกฺขป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  กตมา  ติกฺขป ฺา  ขิปฺป  
กิเลเส  ฉินฺทตีติ  ติกฺขป ฺา ฯ  อุปฺปนฺน   กามวิตกฺก  พฺยาปาท- 
วิตกฺก  วิหึสาวิตกฺก อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม 
นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาว  คเมตีติ  
ติกฺขป ฺา ฯ อุปฺปนฺน ราค โทส โมห  ฯเป ฯ สพฺเพ  
ภวคามิกมฺเม นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรติ  อนภาว  
คเมตีติ  ติกฺขป ฺา ฯ เอกมฺหิ อาสเน  จตฺตาโร  จ  อริยมคฺคา 
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ  ฯ   ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๗๕/๕๘๔ ฯ  
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                        *เลมที่  ๑๓  เอกกนิปาตวณฺณนา  หนา  ๗๒๔ 
 
จตฺตาริ  จ  สาม ฺผลานิ  จตสฺโส  จ  ปฏิสมฺภิทาโย  ฉ  จ  
อภิ ฺาโย   อธิคตา  โหนฺติ  สจฺฉิกตา  ผสฺสิตา  ป ฺายาติ  
ติกฺขป ฺา  ติกฺขป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  อย  ติกฺขป ฺา  ฯ  
        นิพฺเพธิกป ฺตาย   สวตฺตนฺตีติ   กตมา  นิพฺเพธิกป ฺา  
อิเธกจฺโจ สพฺพสงฺขาเรสุ  อุพฺเพคพหุโล  โหติ  อุตฺตาสพหุโล  
อุกฺกณฺ ิตพหุโล  (๑) อรติพหุโล อนภิรติพหุโล  พหิมุโข  น  รมติ 
สพฺพสงฺขาเรสุ อนิพฺพิทฺธปุพฺพ อปฺปทาลิตปุพฺพ โลภกฺขนฺธ  
นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลตีติ  นิพฺเพธิกป ฺา  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ 
อปฺปทาลิตปุพฺพ  โทสกฺขนฺธ  โมหกฺขนฺธ โกธ อุปนาห  ฯเป ฯ 
สพฺเพ ภวคามิกมฺเม นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลตีติ  นิพฺเพธิกป ฺา  ฯ 
นิพฺเพธิกป ฺตาย  สวตฺตนฺตีติ  อย   นิพฺเพธิกป ฺา ฯ (๒) 
        เอว  ปฏิสมฺภิทามคฺเค  วุตฺตนเยเนเวตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
เกวล  ห ิ ตตฺถ พหุวจน  อิธ  เอกวจนนฺติ  อยเมตฺถ  (๓)  วิเสโส ฯ 
เสส ตาทิสเมวาติ ฯ อิมา  จ  ปน  โสฬส มหาป ฺา โลกิย- 
โลกุตฺตรมิสสฺกภาเวน (๔) กถิตา ฯ 
                กายคตาสติวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑ ม. อุกฺกณฺนพหุโล   ฯ    ๒.  ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๗๗/๕๘๕  ฯ    ๓.ม. อยเมว  ฯ 
# ๔. ม. โลกยิโลกุตฺตรมสิฺสกาว  ฯ  
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                        * เลมที่  ๑๓  หนา ๗๒๕ 
 
                                อมตวคฺควณฺณนา 
        อมตนฺเต  ภิกฺขเว  ปริภุ ฺชนฺตีติ  เต  มรณวิรหิต  นิพฺพาน 
ปริภุ ฺชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  นนุ  จ  นิพฺพาน  โลกุตฺตร  กายคตาสติ  
โลกิยา กถนตฺ ปริภุ ฺชนฺตา  อมต  ปรภุิ ฺชนฺตีติ  ต  ภาเวตฺวา 
อธิคนฺตพฺพโต ฯ กายคต หิ สตึ ภาเวนฺโต  อมต อธิคจฺฉติ 
อภาเวนฺโต นาธิคจฺฉติ ฯ ตสฺมา เอว  วุตฺต ฯ เอเตนุปาเยน 
สพฺพตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ 
        อปเจตฺถ  วิรทฺธนฺติ  วิรทฺธิต  (๑)  นาธิคต ฯ  อารทฺธนฺติ  (๒)  
ปริปุณฺณ ฯ  ปมาทึสูติ  ปมชฺชนฺติ ฯ  ปมุฏนฺติ  ปมฺมุฏ  (๓) วิสฺสริต  
นฏ วา ฯ อาเสวิตนฺติ อาทิโต เสวิต   ฯ ภาวิตนฺติ วฑฺฒิต ฯ 
พหุลีกตนฺติ ปุนปฺปุน  กต ฯ  อนภิ ฺาตนฺติ  าตอภิ ฺาย 
อชานิต ฯ อปริ ฺาตนฺติ  าตอปริ ฺาวเสเนว  (๔)  อปริ ฺาต ฯ  
อสจฺฉิกตนฺติ อปฺปจฺจกฺขกต ฯ (๕) สจฺฉิกตนฺติ  อปจฺจกฺขกต ฯ (๕) เสส 
สพฺพตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ  ฯ 
                                อมตวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                        มโนรถปูรณิยา องฺคุตฺตรนิกายฏกถาย 
                สหสฺสสุตฺตนฺตปริมาณสฺส  เอกกนิปาตวณฺณนา 
                                                นฏิ ิตา ฯ 
# ๑ ม. วิราธิต    ๒. กตฺถจิ.  อวิรทฺธนติฺ  ฯ    ๓ ส.ี ปมฺมุฏนฺติ ปมุฏ  ฯ 
ม. ปมฏุนฺติ สมฺมุฏ ฯ  ๔. ม. าตปริ ฺาวเสเนว  ๕. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ 


