
ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 1 

                                *เลมที่  21  หนา  1 
                                 
                ปรมตฺถโชติกา  นาม  ขุทฺทกนิกายฏกถา   
                        สุตฺตนิปาเต  อุรควคฺควณฺณนา   
                                 
                                อุรควคฺควณฺณนา 
        นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                อุตฺตม  วนฺทเนยฺยาน                วนฺทิตฺวา  รตนตฺตย   
                โย  ขุทฺทกนิกายมฺหิ                        ขุทฺทาจารปฺปหายินา ฯ   
                เทสิโต  โลกนาเถน                        โลกนิสฺสรเณสินา   
                ตสฺส  สุตฺตนิปาตสฺส                กริสฺสามตฺถวณฺณน ฯ   
                อย  สุตฺตนิปาโต  จ                        ขุทฺทเกเสฺวว  โอคโธ   
                ยสฺมา  ตสฺมา  อิมสฺสาป                กริสสฺามตฺถวณฺณน ฯ   
                คาถาสตสมากิณฺโณ                เคยฺยพฺยากรณงฺกิโต   
                กสฺมา  สุตฺตนิปาโตติ                สงฺขเมส  คโตติ  เจ ฯ   
                สวุุตฺตโต  สวนโต                        อตฺถาน  สฏุ ุ  ตาณโต   
                สจูนา  สูทนา  เจว                        ยสฺมา  สุตฺต  ปวุจฺจติ ฯ   
                ตถารูปานิ  สุตฺตานิ                        นิปาเตตฺวา  ตโต  ตโต   
                สมูหโต  อย  ตสฺมา                        สงฺขเมวมุปาคโต ฯ    
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                *เลมที่  21  สตฺุตนิปาเต  อุรควคฺควณฺณนา  หนา  2 
                 
                สพฺพานิ  จาป  สุตฺตานิ        ปมาณนฺเตน  ตาทิโน   
                วจนานิ  อย  เตส                นิปาโต  จ  (๑)  ยโต  ตโต ฯ   
                อ ฺสงฺขานิมิตฺตาน        วิเสสานมภาวโต   
                สงฺข  สุตฺตนิปาโตติ                เอวเมว  สมชฺฌคาติ ฯ   
        เอว  สมธิคตสงฺโข  จ  ยสฺมา  เอส  วคฺคโต  อุรควคฺโค  
จูฬวคฺโค  มหาวคฺโค  อฏกวคฺโค  ปารายนวคฺโคติ  ป ฺจ  วคฺคา  
โหนฺติ  เตส (๒)  อุรควคฺโค  อาทิ  สุตฺตโต  อุรควคฺเค  ทฺวาทส  สุตฺตานิ  
จูฬวคฺเค  จุทฺทส  มหาวคฺเค  ทฺวาทส  อฏกวคฺเค  โสฬส   
ปารายนวคฺเค  โสฬสาติ  สตฺตติ  สุตฺตานิ  เตส  อุรคสุตฺต  อาทิ  
ปริยตฺติปฺปมาณโต  อฏ  ภาณวารา ฯ  เอว  วคฺคสุตฺตปริยตฺติปฺ- 
ปมาณวโต  ปนสฺส   
                โย  เว (๓) อุปปฺติต  วิเนติ  โกธ   
                วิสฏ  สปฺปวิสว  โอสเธหิ   
                โส  ภิกฺขุ  ชหาติ  โอรปาร   
                อุรโค  ชิณฺณมิวตฺตจ  ปุราณนฺติ   
อย  คาถา  อาทิ ฯ  ตสฺมา  อสฺส (๔)  อิโต  ปภุติ  อตฺถวณฺณน  กาตุ  อิท   
วุจฺจติ   
                เยน  ยตฺถ  ยทา  ยสฺมา                วุตฺตา  คาถา  อย  อิม   
                วิธ ึ ปกาสยิตฺวาสฺสา  (๕)         กริสฺสามตฺถวณฺณนนฺติ   
# ๑. ม. วฯ  ๒. ม. เตสุ ฯ  ๓. ม. ยุ. อย สทฺโท นตฺถ ิฯ 
# ๔. ม. อสฺสา ฯ  ๕. ม. ปกาสยิตฺวาสฺสา ฯ  เอวมุริป ฯ  
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        เกน  ปนาย  คาถา  วุตฺตา  กตฺถ  กทา  กสฺมา  จ  วุตฺตาติ ฯ   
วุจฺจเต  โย  โส  ภควา  จตุวีสติพุทฺธสนฺติเก  ลทฺธพฺยากรโณ   
ยาว  เวสฺสนฺตรชาตก  ตาว  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตภวเน  
อุปฺปชฺชิ  ตโตป  จวิตฺวา  สกฺยราชกุเล  อุปฺปตฺตึ  คเหตฺวา  
อนุปุพฺเพน  กตมหาภินิกฺขมโน  โพธริุกฺขมูเล  สมมฺาสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตฺวา  เทวมนุสฺสาน  หิตาย  
ธมฺม  เทเสสิ  เตน  ภควตา  สยมฺภุนา  อนาจริยเกน  สมฺมา- 
สมฺพุทฺเธน  วุตฺตา ฯ  สา  ปน  (๑) อาฬวิย ฯ  ยทา  จ  ภูตคามสิกฺขาปท   
ป ฺตฺต  ตทา  ตตฺถ  อุปคตาน  ธมฺมเทสนตฺถ  วุตฺตาติ  อยเมตฺถ   
สงฺเขปวิสฺสชฺชนา ฯ  วิตฺถารโต  ปน  ทเูรนิทานอวิทูเรนิทาน- 
สนฺติเกนิทานวเสน  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ  ทูเรนิทาน  นาม   
ทีปงฺกรโต  ยาว  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุกถา  อวิทูเรนิทาน  นาม   
ตุสิตภวนโต  ยาว  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุกถา  สนฺติเกนิทาน   
นาม  โพธิมณฺฑโต  ยาว  ปจฺจุปฺปนฺนวตฺถุกถาติ ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  อวิทูเรนิทาน  สนฺติเกนิทาน ฺจ  ทูเรนิทา- 
เนเยว  สโมธาน  คจฺฉนฺติ  ตสฺมา  ทูเรนิทานวเสเนเวตฺถ  วิตฺถารโต 
วิสฺสชฺชนา  เวทิตพฺพา ฯ  สา  ปเนสา  ชาตกฏกถาย  วุตฺตาติ   
อิธ  น  วิตฺถาริตา  ตโต  ตตฺถ  วิตฺถาริตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ  
อย  ปน  วิเสโส  ตตฺถ  ปมคาถาย  สาวตฺถิย  วตฺถ ุ อุปฺปนฺน  ฯ 
อิธ  อาฬวิย ฯ  ยถาห  เตน  สมเยน  พุทฺโธ  ภควา  อาฬวิย   
# ๑. ม. สา จ ปน ฯ  
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วิหรติ  อคฺคาฬเว  เจติเย  เตน  โข  ปน  สมเยน  อาฬวิกา  
ภิกฺขู  นวกมฺม  กโรนฺตา  รุกฺข  ฉินฺทนติฺป  เฉทาเปนฺติป  ฯ 
อ ฺตโรป  อาฬวโก  ภิกขฺุ  รุกฺข  ฉินฺทติ  ตสฺมึ  รกฺุเข  
อธิวตฺถา  เทวตา  ต  ภิกฺขุ  เอตทโวจ  มา  ภนฺเต  อตฺตโน  ภวน  
กตฺตุกาโม  มยฺห  ภวน  ฉินฺทาติ (๑) ฯ โส  ภิกฺขุ  อนาทิยนฺโต   
ฉินฺทิเยว  ตสฺสา  จ  เทวตาย  ทารกสฺส  พาหุ  อาโกเฏสิ ฯ  
อถ  โข  ตสฺสา  เทวตาย  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห  อิม  ภิกฺขุ  อิเธว 
ชีวิตา  โวโรเปยฺยนฺติ ฯ  อถ  โข  ตสฺสา  เทวตาย  เอตทโหสิ   
น  โข  ปเนต (๒)  ปติรูป  ยาห  อิม  ภิกฺขุ  อิเธว  ชวิีตา  โวโรเปยฺย  
ยนฺนูนาห  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจยยฺนฺติ ฯ  อถ  โข  สา  
เทวตา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควโต   
เอตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  สาธุ  สาธุ  เทวเต  สาธุ  โข  ตฺว  
เทวเต  ต  ภิกฺขุ  ชีวิตา  น  โวโรเปสิ ฯ  สเจ (๓)  ตฺว  เทวเต  ต   
ภิกฺขุ  ชีวิตา  โวโรเปยฺยาสิ  พหุ  จ  ตฺว  เทวเต  อปุ ฺ   
ปสเวยฺยาสิ ฯ  คจฺฉ  ตฺว  เทวเต  อมุกสฺมึ  โอกาเส  รุกฺโข  วิวิตฺโต 
ตสฺมึ  อุปคจฺฉาติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ปุน  ภควา  ตสฺสา  เทวตาย  
อุปฺปนฺนโกธวินยนตฺถ   
                โย  เว  อุปฺปติต  โกธ         รถ  ภนฺตว  วารเยติ  (๔)   
อิม  คาถมภาสิ ฯ  ตโต  กถ  หิ  นาม  สมณา  สกฺยปุตฺติยา  รุกฺข   
# ๑. ม. ฉินฺทติี ฯ  ๒. ม. เมต ฯ  ๓. ม. สจชฺช ฯ 
# ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๗๒/๔๔ ฯ  
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ฉินฺทิสฺสนฺติป  เฉทาเปสฺสนฺติป  เอกินฺทฺริย  สมณา  สกฺยปุตฺติยา   
ชีว  วิเหเนฺตีติ  เอว  มนสฺุสาน  อุชฺฌายิต  สุตฺวา  ภิกฺขูหิ  อาโรจิเต (๑) 
ภควา  ภูตคามปาตพฺยตาย  ปาจิตฺติยนฺติ   อิม  สิกฺขาปท   
ป ฺาเปตฺวา  ตตฺถ  อุปคตาน  ธมฺมเทสนตฺถ   
                โย  เว  อุปฺปติต  วิเนติ  โกธ   
                วิสฏ  สปฺปวิสว  โอสเธหีติ   
อิม  คาถมภาสิ ฯ  เอวมิท  เอกเยว  วตฺถุ  ตีสุ  าเนสุ  สงฺคห   
คต  วินเย  ธมฺมปเท  สุตฺตนิปาเตติ ฯ  เอตฺตาวตา  จ  ยา  สา  
มาติกา  ปตา   
                เยน  ยตฺถ  ยทา  ยสฺมา         วุตฺตา  คาถา  อย  อิม   
                วิธ ึ ปกาสยิตฺวาสฺส        กริสสฺามตฺถวณฺณนนฺติ ฯ   
สา  สงฺเขปโต  วิตฺถารโต  จ  ปกาสิตา  โหติ  เปตฺวา  อตฺถวณฺณน ฯ   
อย  ปเนตฺถ  อตฺถวณฺณนา ฯ 
        โยติ  โย  ยาทิโส  ขตฺติยกุลา  วา  ปพฺพชิโต  พฺราหฺมณกุลา 
วา  ปพฺพชิโต  นโว  วา  มชฺฌิโม  วา  เถโร  วา ฯ  อุปฺปติตนฺติ  
อุทฺธมุทฺธ  ปติต  คต  ปวตฺตนฺติ  อตฺโถ  อุปฺปนฺนนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
อุปฺปนฺน ฺจ  นาเมต  วตฺตมานภุตฺวาปคโตกาสกตภูมิลทฺธวเสน   
อเนกปฺปเภท ฯ  ตตฺถ  สพฺพมฺป  สงฺขต  อุปฺปาทาทิสมงฺคิ  
วตฺตมานุปฺปนฺน  นาม  ย  สนฺธาย  อุปปฺนฺนา  ธมฺมา  อนุปฺปนฺนา   
ธมฺมา  อุปฺปาทิโน  ธมฺมาติ  (๒)  วุตฺต ฯ  อารมฺมณรสมนุภวิตฺวา  
# ๑. ม. อาโรจิโต ฯ  ๒. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑/๒ ฯ  
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นิรุทฺธ  อนุภุตฺวาปคตสงฺขาต  กุสลากุสล  อุปฺปาทาทิตฺตยมนุปฺปตฺวา  
นิรุทฺธ  ภุตฺวาปคตสงฺขาต  เสสสงฺขต ฺจ  ภุตฺวาปคตุปฺปนฺน   
นาม ฯ  ตเทต  เอวรูป  ปาปก  ทิฏ ิคต  อุปฺปนฺน  โหตีติ  (๑)  จ 
ยถา  จ  อุปฺปนฺนสฺส  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาปาริปูรี  โหตีติ (๒) จ   
เอวมาทีสุ  สุตฺตนฺเตสุ  ทฏพฺพ ฯ  ยานิสฺส  ตานิ ปุพฺเพ  กตานิ 
กมฺมานีติ จ (๓)  เอวมาทินา  นเยน  วุตฺต  กมฺม  อตีตมฺป  สมาน   
อ ฺสฺส  วิปาก  ปฏิพาหิตฺวา  อตฺตโน  วิปากสฺโสกาส  กตฺวา  
 ิตตฺตา  ตถา  กโตกาส ฺจ  วิปาก  อนปฺุปนฺนมฺป  เอว  กเต  โอกาเส  
อวสฺสมุปฺปตฺติโต  โอกาสกตุปฺปนฺน  นาม ฯ  ตาสุ  ตาสุ  ภูมีสุ  
อสมูหตมกุสล  ภูมิลทฺธุปปฺนฺน  นาม ฯ   
        เอตฺถ  จ  ภูมิยา  ภูมลิทฺธสฺส  จ  นานตฺต  เวทิตพฺพ  
เสยฺยถิท  ภูม ิ นาม  วิปสฺสนาย  อารมฺมณภูตา  เตภูมิกา  
ป ฺจกฺขนฺธา ฯ  ภูมิลทฺธ  นาม  เตสุ  ธนฺเธสุ  อุปฺปตฺติรห  
กิเลสชาต ฯ  เตน  หิ  สา  ภูมิลทฺธา  นาม  โหตีติ ฯ  ตสฺมา   
ภูมิลทฺธนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ต ฺจ  ปน [๔] น  อารมฺมณวเสน ฯ  
อารมฺมณวเสน  หิ  สพฺเพป  อตีตาทิเภเท  ปริ ฺาเตป  ขีณาสวาน   
ขนฺเธ  อารพฺภ  กิเลสา  อุปฺปชฺชนฺติ  มหากจฺจายนอุปฺปลวณฺ- 
ณาทีน  ขนฺเธ  อารพฺภ  นนฺทมาณวกโสเรยฺยเสฏ ิปุตฺตาทีน   
วิย ฯ  ยทิ  เจต  ภูมิลทฺธ  นาม  สิยา  ตสฺส  อปฺปเหยฺยโต  น  โกจิ   
# ๑. ส. ข. ๑๗/๑๙๙/๑๓๔ ฯ  ๒. ที. ม. ๑๐/๒๙๓/๓๓๙ ฯ 
# ๓. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๔. ม. เอตฺถนตฺเร นสทฺโท อตฺถิ ฯ  
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ภวมูล  ชเหยฺย ฯ  วตฺถุวเสน  ปน  ภูมิลทฺธ  นาม  เวทิตพฺพ ฯ   
ยตฺถ  ห ิ วิปสฺสนาย  อปริ ฺาตา  ขนฺธา  อุปฺปชชฺนฺติ  ตตฺถ  
ตตฺถ  อุปฺปาทโต  ปภุติ  เตสุ  วฏฏมูลก  กิเลสชาต  อนุเสติ  ต  
อปฺปหีนฏเน  ภูมิลทฺธุปปฺนฺน  นามาติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ  จ  ยสฺส   
เยสุ (๑) ขนฺเธสุ  อปฺปหีนานุสยิตา  กิเลสา  ตสฺส  เตเอว  ขนฺธา  เตส   
กิเลสาน  วตฺถุ  น  ปเรส (๒)  ขนฺธา ฯ  อตีตกฺขนฺเธสุ  จสฺส  
อปฺปหีนานุสยิตาน  กิเลสาน  อตีตกฺขนฺธา  เอว  วตฺถุ  น  อิตเร ฯ  
เอเสว  นโย  อนาคตาทีสุ ฯ  ตถา  กามาวจรกฺขนฺเธสุ  อปฺป- 
หีนานุสยิตาน  กิเลสาน  กามาวจรกฺขนฺธา  เอว  วตฺถุ  น  อิตเร ฯ  
เอส  นโย  รปูารูปาวจเรสุ ฯ   
        โสตาปนฺนาทีน  ปน  ยสฺส  ยสฺส  อริยปุคฺคลสสฺ  ขนฺเธสุ  ต   
ต  วฏฏมูล  กิเลสชาต  เตน  เตน  มคฺเคน  ปหีน  ตสฺส  ตสฺส  เต  เต  
ขนฺธา  ปหีนาน  เตส  เตส  วฏฏมูลกิเลสาน  อวตฺถุโต  ภูมีติ  สงฺข   
น  ลภนฺติ ฯ  ปุถุชชฺนสฺส  ปน  สพฺพโส  วฏฏมูลาน  กิเลสาน   
อปฺปหีนตฺตา  ยงฺกิ ฺจิ  กรยิมาน  กมฺม  กุสล  วา  อกสุล  วา  โหติ   
อิจฺจสฺส  กิเลสปฺปจฺจยา  (๓)  วฏฏ  วฏฏติ (๔)  ตสฺเสต  วฏฏมูล  
รูปกฺขนฺเธ  เอว  น  เวทนากฺขนฺธาทีสุ ฯเปฯ  วิ ฺาณกฺขนฺเธเอว   
วา  น  รูปกฺขนฺธาทีสูติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  กสฺมา  ฯ 
อวิเสเสน  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  อนุสยิตตฺตา ฯ  กถ  ฯ 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อิตเร ฯ  ๓. ส.ี กมมฺกิเลสปฺปจฺจยา ฯ 
# ๔. ม. วฑฺฒติ ฯ  
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ปวีรสาทิมิว  รุกฺเข ฯ  ยถา  หิ  มหารกฺุเข  ปวีตล  อธิฏาย   
ปวีรส ฺจ  อาโปรส ฺจ  นิสฺสาย  ตปฺปจฺจยา  มูลกฺขนฺธสาขา- 
ปสาขปตฺตปลฺลวปลาสปปฺุผผเลหิ  (๑) วฑฺฒิตฺวา  นภ  ปูเรตฺวา  ยาว 
กปฺปาวสาน  พีชปรมฺปราย  รุกขฺปฺปเวณีสนฺตาเน   ิเต  ต   
ปวีรสาทิ  มูเล  เอว  น  ขนฺธาทีสุ  ผเล  เอว  วา  น  
มูลาทีสูติ  น  วตฺตพฺพ ฯ  กสฺมา  อวิเสเสน  สพฺเพเสฺวว 
มูลาทีสุ  อนคุตตฺตา  เอว ฯ  ยถา  ปน  ตสฺเสว  รุกฺขสฺส  
ปุปฺผผลาทีสุ  นิพฺพินฺโน  โกจิ  ปรุิโส  จตูสุ  ทิสาสุ  มณฺฑูกกณฺฏก  
นาม  รุกฺเข  วิส  ปโยเชยยฺ  อถ  โส  รกฺุโข  เตน  วิสสมฺผสฺเสน  ผุฏโ  
ปวีรสอาโปรสาน ปริยาทินฺนตฺตา (๒)  อปฺปสวนธมฺมต  อาคมฺม   
ปุน  สนฺตาน  นิพฺพตฺเตตุ  สมตฺโถ  น  ภเวยฺย  เอวเมว   
ขนฺธปฺปวตฺติย  นิพฺพินฺโน  กลุปุตฺโต  ตสฺส  ปุริสสสฺ  จตูสุ  ทิสาสุ   
รุกฺเข  วิสปฺปโยชน  วิย  อตฺตโน  สนฺตาเน  จตุมคฺคภาวน  อารภติ  
อถสฺส  โส  ขนฺธสนฺตาโน  เตน  จตุมคฺควิสสมฺผสฺเสน  สพฺพโส  
วฏฏมูลกิเลสาน  ปริยาทนิฺนตฺตา  กิรยิาภาวมตฺตมุป- 
คตกายกมฺมาทิสพฺพกมฺมปฺปเภโท  อายตึ  ปุนพฺภวาภิ- 
นิพฺพตฺตธมฺมต  (๓) อาคมฺม  ภวนฺตรสนฺตาน  นิพฺพตฺเตตุ  สมตฺโถ   
น  โหติ ฯ  เกวล  ปน  จริมวิ ฺาณนิโรเธน  นรินิฺธโน  วิย  ชาตเวโท   
อนุปาทาโน  ปรินิพฺพาติ ฯ  เอว  ภูมิยา  ภูมิลทฺธสสฺ  จ 
# ๑. ม. มลูขนฺธสาขปสาขปตฺตปลฺลวปลาสปุปฺผผเลหิ ฯ   
# ๒. ม. ปวีรสอาโปรสปริยาทินฺเนน ฯ  ๓. ม. ปนุพฺภวาภินิพฺพตฺตธมฺมต ฯ  
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นานตฺต  เวทิตพฺพ ฯ   
        อปจ  อปรมฺป  สมุทาจารารมฺมณาธิคฺคหิตาวิกฺขมฺภิตา- 
สมูหตวเสน  จตุพฺพิธมุปฺปนฺน ฯ  ตตฺถ  วตฺตมานุปฺปนฺนเมว   
สมุทาจารุปฺปนฺน ฯ  จกฺขฺวาทีน  ปน  อาปาถคเต  อารมฺมเณ  
ปุพฺพภาเค  อนุปฺปชฺชมานมฺป  กิเลสชาต  อารมฺมณสฺส   
อธิคฺคหิตตฺตา  เอว  อปรภาเค  อวสฺสมุปฺปตฺติโต  อารมฺมณา- 
ธิคฺคหิตุปฺปนฺนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  กลฺยาณคาเม  ปณฺฑาย  จรโต   
มหาติสฺสตฺเถรสฺส  วิสภาครูปทสฺสเนน  อุปฺปนนฺกิเลสชาต  
เจตฺถ  นิทสฺสน ฯ  ตสฺส  อุปฺปนฺน  กามวิตกฺกนฺติอาทีสุ  (๑)  ปโยโค  
ทฏพฺโพ ฯ  สมถวิปสฺสนาน  อ ฺตรวเสน  อวิกขฺมฺภิต  
กิเลสชาต  จิตฺตสนฺตติมนารุฬฺหมฺป  อุปฺปตฺตินิวารกสฺส  เหตุโน  
อภาวา  อวิกฺขมฺภิตุปฺปนฺน  นาม ฯ  ต  อยมฺป  โข  ภิกฺขเว  
อานาปานสฺสติสมาธิ  ภาวิโต  พหุลีกโต  สนโฺต  เจว  ปณีโต  จ  
อเสจนโก  จ  สุโข  จ  วิหาโร  อุปฺปนนฺุปฺปนฺเน  ปาปเก  อกุสเล  
ธมฺเม  านโส  อนฺตรธาเปตีติอาทีสุ  (๒)  ทฏพฺพ ฯ  สมถ- 
วิปสฺสนาวเสน  วิกฺขมฺภิตมฺป  กิเลสชาต  อริยมคฺเคน   
อสมูหตตฺตา  อุปฺปตฺติธมฺมต  อนตีตนฺติ  กตฺวา  อสมูหตุปฺปนฺนนฺติ  
วุจฺจติ ฯ  อากาเสน  คจฺฉนฺตสฺส  อฏสมาปตฺติลาภิโน  เถรสฺส  
กุสุมิตรุกฺเข  อุปวเน  ปุปฺผานิ  โอจินนฺตสฺส  มธุรสฺสเรน  คายโต   
มาตุคามสฺส  คีตสฺสร  สุตวโต  อุปฺปนนฺกิเลสชาต  เจตฺถ  นิทสฺสน ฯ 
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๔/๒๑ ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๓๕๓/๔๐๗ ฯ  
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ตสฺส  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน  ปาปเก  
อกุสเล  ธมฺเม  อนฺตราเยว  อนฺตรธาเปตีติอาทีสุ  (๑)  ปโยโค   
ทฏพฺโพ ฯ  ติวิธมฺป  เจต  อารมฺมณาธิคฺคหิตาวิกฺขมฺภิตา- 
สมูหตุปฺปนฺน  ภูมิลทฺเธเนว  สงฺคห  คจฺฉตีติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        เอวเมว  ตสฺมึ   ยถาวตฺุตปฺปเภเท  อุปฺปนฺเน  ภูมิลทฺธา- 
รมฺมณาธิคฺคหิตาวิกฺขมฺภิตาสมูหตุปฺปนฺนวเสนาย  โกโธ  
อุปฺปนฺโนติ  เวทิตพฺโพ ฯ  กสฺมา  เอววิธสฺส  วิเนตพฺพโต ฯ   
เอววิธเมว  หิ  อุปฺปนฺน  เยน  เกนจิ  วินเยน  วิเนตุ  สกฺกา  โหติ ฯ   
ย  ปเนต  วตฺตมานภุตฺวาปคโตกาสกตสมุทาจารสงฺขาต  อุปฺปนฺน  
เอตฺถ  อผโล  จ  อสโกยฺ  จ  วายาโม ฯ  อผโล  ห ิ ภุตฺวาปคเต  
วายาโม  วายามนฺตเรนาป  ตสฺส  นิรุทธฺตฺตา ฯ  ตถา   
โอกาสกเต ฯ  อสโกยฺ  จ  วตฺตมานสมุทาจารุปฺปนฺเน  
กิเลสโวทานาน  เอกชฺฌมนุปฺปตฺติโตติ ฯ   
        วิเนตีติ  เอตฺถ  ปน   
                ทวิุโธ  วินโย  นาม         เอกเมเกตฺถ  ป ฺจธา   
                เตสุ  อฏวิเธเนส                  วิเนตีติ  ปวุจฺจติ ฯ   
        อย ฺหิ  สวรวินโย  ปหานวินโยติ  ทุวิโธ  วินโย  เอตฺถ   
จ  ทุวิเธ  วินเย  เอกเมโก  วินโย  ป ฺจธา  ภิชฺชติ ฯ  สวรวินโยป   
หิ  สีลสวโร  สติสวโร  าณสวโร  ขนฺติสวโร  วีรยิสวโรติ  ป ฺจวิโธ ฯ 
ปหานวินโยป  ตทงฺคปฺปหาน  วิกฺขมฺภนปฺปหาน  สมุจฺเฉทปฺปหาน  
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๒๘๗/๗๖ ฯ  
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ปฏิปฺปสฺสทธฺิปฺปหาน  นิสฺสรณปฺปหานนฺติ  ป ฺจวิโธ ฯ   
        ตตฺถ  อิมินา  ปาติโมกฺขสวเรน  อุเปโต  โหติ  สมุเปโตติ- 
อาทีสุ  (๑)  สีลสวโร ฯ  รกฺขติ  จกฺขุนฺทฺริย  จกฺขุนฺทฺริเย  สวร   
อาปชฺชตีติอาทีสุ  (๒)  สติสวโร ฯ   
                ยานิ  โสตานิ  โลกสฺมึ  (อชิตาติ  ภควา)   
                สติ  เตส  นิวารณ   
                โสตาน  สวร  พฺรูมิ   
                ป ฺาเยเต  ปถิยฺยเรติ (๓) 
อาทีสุ   าณสวโร ฯ  ขโม  โหติ  สีตสฺส  อุณฺหสฺสาติอาทีสุ  (๔)  
ขนฺติสวโร ฯ  อุปฺปนฺน  กามวิตกฺก  นาธิวาเสติ  ปชหติ   
วิโนเทตีติอาทีสุ  (๕)  วีรยิสวโร  เวทิตพฺโพ ฯ  สพฺโพป  จาย  สวโร 
ยถาสก  สวรติพฺพาน  วิเนตพฺพาน  จ  กายวจีทุจฺจริตาทีน   
สวรณโต  สวโร  วินยนโต  วินโยติ  วุจฺจติ ฯ  เอวนฺตาว  สวรวินโย   
ป ฺจธา  ภิชฺชตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตถา  ย  นามรูปปริจฺเฉทาทีสุ  วิปสฺสนงฺเคสุ  ยาว  อตฺตโน   
อปริหานวเสน  ปวตฺติ  ตาว  เตน  เตน  าเณน  ตสฺส  ตสฺส 
อนตฺถสนฺตานสฺส  ปหาน ฯ  เสยฺยถิท  นามรูปววตฺถาเนน  
สกฺกายทิฏ ิยา  ปจฺจยปริคฺคเหน  อเหตุวิสมเหตุทิฏ ีน  ตสฺเสว  
อปรภาเคน  กงฺขาวิตรเณน  กถกถีภาวสฺส  กลาปสมฺมสเนน  อห   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๔๕๕/๑๔๓ ฯ  
# ๓. ม. ปธียเร ฯ ขุ. สุ. ๒๕/๔๒๕/๕๓๐ ฯ  ๔. ม. มู. ๑๒/๑๕/๑๘ ฯ 
๑๔/๒๑ ฯ  
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มมาติ  คาหสฺส  มคฺคามคฺคววตฺถาเนน  อมคฺเค  มคฺคส ฺาย   
อุทยทสฺสเนน  อุจฺเฉททิฏ ิยา  วยทสฺสเนน  สสฺสตทิฏ ิยา  
ภยทสฺสเนน  สภเยสุ  อภยส ฺาย  อาทีนวทสฺสเนน  อสฺสาท- 
ส ฺาย  นิพฺพิทานุปสฺสเนน  อภิรติส ฺาย  มุจฺจิตุกมฺยตา- 
าเณน  อมุจฺจิตุกมฺยตาย  อุเปกฺขาาเณน  อนุเปกฺขาย  
อนุโลเมน  ธมฺมฏ ิติย  (๑) นิพฺพาเน (๒)  จ  ปฏิโลมภาวสฺส  
โคตฺรภุนา  สงฺขารนิมิตฺตคฺคาหสฺส  ปหาน  เอต  ตทงฺคปฺปหาน   
นาม ฯ  ย  ปน  อุปจารปฺปนาเภทสฺส  สมาธิโน  ยาว  อตฺตโน  
อปริหานิ  ปวตฺติ  ตาว  เตนาภิหตาน  นีวรณาน  ยถาสก   
วิตกฺกาทิปจฺจนีกธมฺมาน  จ  อนุปฺปตฺติสงฺขาต  ปทานเมต   
วิกฺขมฺภนปฺปหาน  นาม ฯ  ย  ปน  จตุนฺน  อริยมคฺคาน  
ภาวิตตฺตา  ตตมคฺควโต  อตฺตโน  สนตฺาเน  ยถาสก  ทฏิ ิคตาน  
ปหานายาติอาทินา  (๓)  นาเยน  วุตฺตสฺส  สมุทยปกฺขิยสฺส   
กิเลสคณสฺส (๔) ปุน  อจฺจนฺตอปฺปวตฺติภาเวน  สมุจฺเฉทสงฺขาต   
ปหาน  อิท  สมุจฺเฉทปฺปหาน  นาม ฯ  ย  ปน  ผลกฺขเณ  
ปฏิปฺปสฺสทธฺตฺต  กิเลสาน  ปหาน  เอต  ปฏิปฺปสฺสทฺธิปฺปหาน  นาม ฯ 
ย  ปน  สพฺพสงฺขตนิสฺสรณตฺตา  ปหีนสพฺพสงฺขต  นิพฺพานเมต   
นิสฺสรณปฺปหาน  นาม ฯ  สพฺพมฺป  เจต  ปหาน  ยสฺมา  
จาคฏเน  ปหาน  วินยนฏเน  วินโย  ตสฺมา  ปหานวินโยติ   
# ๑. ม. ธมฺมฏ ิติย ฯ  ๒. ม. นิพฺพาเน ฯ  ๓. อภิ. วิ. ๓๕/๑๙๑/๑๔๑ ฯ 
# ๔. ม. กิเลสคหนสฺส ฯ  
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วุจฺจติ  ตตปหานวโต  วา  ตสฺส  ตสฺส  วินยสฺส  สมภฺวโต เจต (๑) 
ปหานวินโยติ  วุจฺจติ ฯ  เอว  ปหานวินโยป  ป ฺจธา  ภิชฺชตีติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  เอวเมเกกสฺส  ป ฺจธา  ภินฺนตฺตา  ทเสเต  วินยา   
โหนฺติ ฯ   
        เตสุ  ปฏิปฺปสฺสทฺธิวินย  นิสฺสรณวินย ฺจ  เปตฺวา  อวเสเสน   
อฏวิเธน  วินเยเนส  เตน  เตน  ปริยาเยน  วิเนตีติ  วุจฺจติ ฯ   
กถ  สีลสวเรน  กายวจีทุจฺจริตานิ  วิเนนฺโตป  ห ิ ตสมฺปยุตฺต   
โกธ  วิเนติ  สติป ฺาสวเรหิ  อภิชฺฌาโทมนสฺสาทีนิ   
วิเนนฺโตป  โทมนสฺสสมฺปยุตฺต  โกธ  วิเนติ  ขนฺติสวเรน  
สีตาทีนิ  ขมนฺโตป  ตตอาฆาตวตฺถุสมฺภว  โกธ  วิเนติ  ฯ 
วีริยสวเรน  พฺยาปาทวิตกฺก  วิเนนฺโตป  ตสมฺปยุตฺต  โกธ  วิเนติ  ฯ 
เยหิ  ธมฺเมหิ  ตทงฺควิกฺขมฺภนสมุจฺเฉทปฺปหานานิ  โหนฺติ  เตส   
ธมฺมาน  อตฺตนิ  นิพฺพตฺตเนน  เต  เต  ธมฺเม  ปชหนฺโตป   
ตทงฺคปฺปหาตพฺพ  วิกฺขมฺเภตพฺพ  สมุจฺฉินฺทิตพฺพ ฺจ  โกธ   
วิเนติ ฯ  กาม ฺเจตฺถ  ปหานวินเยน  วินโย  น  สมฺภวติ  เยหิ   
ปน  ธมฺเมหิ  ปหาน  โหติ  เตหิ  วิเนนโฺตป  ปริยายโต  ปหานวินเยน  
วิเนตีติ  วุจฺจติ ฯ  ปฏิปฺปสฺสทฺธิปฺปหานกาเล  ปน  วิเนตพฺพา- 
ภาวโต  นิสฺสรณปฺปหานสฺส  [๔]  อนุปฺปาเทตพฺพโต  น  เตหิ   
กิจิ  วิเนตีติ  วุจฺจติ ฯ  เอว  เตสุ  ปฏิปปฺสฺสทฺธิวินย  นิสฺสรณ- 
# ๑. ม. สมฺภวโตเปต ฯ  ๒. ม. เอวเมเกกสฺส ฯ   
# ๓. ม. ตทงฺคปฺปหาตพฺพ ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร จสทฺโท อตฺถิ ฯ  
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วินย ฺจ  เปตฺวา  อวเสเสน  อฏวิเธน  วินเยเนส  เตน  เตน  
ปริยาเยน  วิเนตีติ  วุจฺจติ ฯ   
        เย  วา  ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  อาฆาตปฏิวินยา  ยตฺถ  ภิกฺขุโน  
อุปฺปนฺโน  อาฆาโต  สพฺพโส  ปฏิวิเนตพฺโพ ฯ  กตเม  ป ฺจ  
ยสฺมึ  ภิกฺขเว  ปุคฺคเล  อาฆาโต  ชาเยถ  เมตฺตา  ตสฺมึ  ปุคฺคเล  
ภาเวตพฺพา ฯเปฯ  กรุณา  มุทิตา อุเปกฺขา  อายตึ 
อมนสิกาโร (๑)   ตสฺม ึ ปคฺุคเล  อาปชฺชิตพฺโพ  เอว  ตสฺมึ  ปุคฺคเล  
อาฆาโต  ปฏิวิเนตพฺโพ ฯ  กมฺมสฺสกตา  เอว  วา  ตสฺมึ  ปุคฺคเล   
อธิฏาตพฺพา  กมฺมสฺสโก  อยมายสฺมา ฯเปฯ  ทายาโท   
ภวิสฺสตีติ  (๒)  เอว  ป ฺจ  อาฆาตปฏิวินยา  วุตฺตา  เย  จ  ป ฺจิเม  
อาวุโส  อาฆาตปฏิวินยา  ยตฺถ  ภิกฺขุโน  อุปฺปนฺโน  อาฆาโต  
สพฺพโส  ปฏวิิเนตพฺโพ ฯ  กตเม  ป ฺจ  อิธาวุโส  เอกจฺโจ   
ปุคฺคโล  อปริสุทฺธกายสมาจาโร  อปริสุทฺธวจีสมาจาโร  อริสทฺุธ- 
กายวจีสมาจาโร เอวรูเป โข ปุคฺคเล  อาฆาโต  ปฏิวิเนตพฺโพติ  (๓)   
เอวมาทินาป  นเยน  ป ฺจ  อาฆาตปฏิวินยา  วุตฺตา  เตสุ  เยน   
เกนจิ  อาฆาตปฏิวินเยน  วิเนนฺโตเปส  วิเนตีติ  วุจฺจติ ฯ  
        อปจ  ยสฺมา  อุภโตทณฺฑเกน  เจป  ภิกฺขเว  กกเจน  (๔)  
โจรา  โอจรกา  องฺคมงฺคานิ  โอกนฺเตยฺยย  ตตฺราป  โย  มโน  
ปโทเสยฺย  น  เม  โส  เตน  สาสนกโรติ  (๕)  เอว  สตฺถุ  โอวาท   
# ๑. ม. อสติมนสิกาโร ฯ  ๒.-๓. องฺ. ปจก. ๒๒/๑๖๑/๒๐๗ ฯ 
# ๔. ม. กกเจน ฯ  ๕. ม. ม.ู ๑๒/๒๗๒/๒๖๐ ฯ  
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        ตสฺเสว  เตน  ปาปโย                โน  กุทฺธ  ปฏกิุชฺฌติ   
        กุทฺธ  อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต                สงฺคาม  เชติ  ทุชชฺย ฯ   
        อุภินฺนมตฺถ  จรติ                        อตฺตโน  จ  ปรสฺส  จ   
        ปร  สงฺกุปต  ตฺวา                        โย  สโต  อุปสมฺมติ ฯ  (๑)   
สตฺติเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สปตฺตกนฺตา  สปตฺตกรณา  โกธน   
อาคจฺฉนฺติ  อิตฺถึ  วา  ปรุสิ  วา  กตเม  สตฺต  อิธ  ภิกฺขเว  
สปตฺโต        สปตฺตสฺส  เอว  อิจฺฉติ  อโห  วตาย  ทพฺุพณฺโณ  อสฺสา'ติ ฯ  
ต  กิสฺส        เหตุ  น  ภิกฺขเว  สปตฺโต  สปตฺตสฺส  วณฺณวตาย  
นนฺทติ  โกธนาย        ภิกขฺเว  ปุริสปุคฺคโล  โกธาภิภูโต  โกธปเรโต  
กิ ฺจาป  โส  โหติ  สุนฺหาโต  สุวิลิตฺโต  กปฺปตเกสมสฺสุ  โอทาตวตฺถ- 
วสโน  อถ  โข  โส  ทุพฺพณฺโณว  โหติ  โกธาภิภูโต  อย  ภิกฺขเว  ปโม  
ธมฺโม  สปตฺตกนฺโต  สปตฺตกรโณ  โกธน  อาคจฺฉติ  อิตฺถึ  วา  ปุริส  
วา ปุน  จปร  ภิกฺขเว  สปตฺโต  สปตฺตสฺส  เอว  อิจฺฉติ  อโหวตาย   
ทุกฺข  สเยยฺยา'ติ ฯเปฯ  น  ปจุรตฺโถ  อสฺสา'ติ ฯเปฯ  
น  โภควา  อสฺสา'ติ ฯเปฯ  น  ยสวา  อสฺสา'ติ ฯเปฯ   
น  มิตฺตวา  อสฺสา'ติ ฯเปฯ  กายสฺส  เภทา  ปรมฺมรณา  
อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺเชยฺยา'ติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  ฯ 
น  ภิกฺขเว  สปตฺโต  สปตฺตสฺส  สุคติคมเนน  นนฺทติ  โกธนาย  
ภิกฺขเว  ปุริสปุคฺคโล  โกธาภิภูโต  โกธปเรโต  กาเยน  ทุจฺจริต  จรติ   
วาจาย  มนสา โส  กาเยน  ทุจฺจริต  จรตฺิวา ฯเปฯ   มนสา  
# ๑. ส. ส. ๑๕/๘๗๕/๓๒๕ ฯ  
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ทุจฺจริต  จริตฺวา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา ฯเปฯ  นิรย   
อุปปชฺชติ  โกธาภิภูโตติ ฯ  (๑)   
                กทฺุโธ  อตฺถ  น  ชานาติ        กุทโฺธ  ธมมฺ  น  ปสฺสติ   
                อนฺธตม  ตทา  โหติ                ย  โกโธ  สหเต  นร ฯ  (๒)   
                เยน  โกเธน  กทฺุธาเส         สตฺตา  คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตึ   
                ต  โกธ  สมฺมท ฺาย        ปชหนฺติ  วิปสฺสิโน ฯ  (๓)   
                        โกธ  ชเห  วิปฺปชเหยฺย  มาน   
                        ส ฺโชน  สพฺพมติกฺกเมยฺย ฯ  (๔)   
                อนตฺถชนโน  โกโธ        โกโธ  จิตฺตปฺปโกปโน   
                ภยมนฺตรโต  ชาต         ต  ชโน  นาวพุชฺฌติ ฯ  (๕)   
                        เอกาปราธ  ขม  ภูริป ฺ   
                        น  ปณฺฑิตา  โกธพลา  ภวนฺตีติ   
เอวมาทินา  นเยน  โกเธ  อาทีนว ฺจ  ปจฺจเวกฺขโตป  โกโธ  วินย  
อุเปติ ฯ  ตสฺมา  เอว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  โกธ  วิเนนฺโตป  เอส  วิเนตีติ   
วุจฺจติ ฯ   
        โกธนฺติ  อนตฺถ  เม  อจรีติ  อาฆาโต  ชายตีติอาทินา  (๖)  
นเยน  สุตฺเต  วุตฺตาน  นวนฺน  อตฺถ  เม  น  จรีติอาทีน จ 
ตปฺปฏิปกฺขโต  สิทฺธาน  นวนฺนเมวาติ  อฏารสนฺน  
ขาณุกณฺฏกาทินา  อฏาเนน  สทฺธ ึ เอกูนวีสติยา  อาฆาตวตฺถูน   
# ๑. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๑/๙๘ ฯ  ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๑/๙๙ ฯ 
# ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๑๘๒/๒๓๑ ฯ  ๔.ขุ. ธ. ๒๕/๗๒/๔๔ ฯ 
# ๕. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๑/๙๙ ฯ  ๖. ขุ. มหา. ๒๙/๗๒๘/๔๔๐ ฯ  
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อ ฺตราฆาตวตฺถุสมฺภว  อาฆาต ฯ  วิสฏนฺติ  วิตฺถต ฯ 
สปฺปวิสนฺติ  สปฺปสฺส  วิส ฯ  อิวาติ  โอปมฺมวจน  ฯ  อิการโลป  
กตฺวา  วอิจฺเจว  วุตฺต ฯ  โอสเธหีติ  อคเทหิ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ   
ยถา  วิสติกิจฺฉโก  เวชโฺช  สปฺเปน  ทฏโ (๑)  สพฺพกาย  ผริตฺวา   ิต  
วิสฏ  สปฺปวิส  มลูกฺขนฺธตจปฺปตฺตปุปฺผาทีน  อ ฺตเรหิ   
นานาเภสชฺเชหิ  ปโยเชตฺวา  กเตหิ  วา  (๒)  โอสเธหิ  ขิปฺปเมว   
วิเนยฺย  เอวเมว  โย  ยถาวุตฺเตนตฺเถน  อุปฺปติต  จิตฺตสนฺตาน   
พฺยาเปตฺวา   ิต  โกธ  ยถาวุตฺเตสุ  วินยนูปาเยสุ  เกนจิ  (๓) อุปาเยน  
วิเนติ  นาธิวาเสติ  ปชหติ  วิโนเทติ  พฺยนฺตีกโรตีติ ฯ   
        โส  ภิกขฺุ  ชหาติ  โอรปารนฺติ  โส  เอว  โกธ  วิเนนฺโต  ภิกฺขุ   
ยสฺมา  โกโธ  ตติยมคฺเคน  สพฺพโส  ปหียติ  ตสฺมา  โอรปาร- 
ส ฺ ิตานิ  ป ฺโจรมฺภาคิยส ฺโชนานิ  ชหาตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ 
อวิเสเสน  หิ  (๔)  ปารนฺติ  ตีรสฺส  นาม  ตสฺมา  โอรานิ  จ  ตาน ิ 
สสารสาครสฺส  ปารภูตานิ  จาติ  กตฺวา  โอรปารนติฺ  วุจฺจติ ฯ  
        อถวา  โย  อุปฺปติต  วิเนติ  โกธ  วิสฏ  สปฺปวิสว  โอสเธหิ  โส   
ตติยมคฺเคน  สพฺพโส  โกธ  วิเนตฺวา  อนาคามิผเล   ิโต  ภิกฺขุ   
ชหาติ  โอรปาร ฯ  ตตฺถ  โอรนฺติ  สกตฺตภาโว  ปารนฺติ   
ปรตฺตภาโว ฯ  โอร  วา  ฉ  อชฺฌตฺติกานิ  อายตนานิ  ปาร  ฉ  
พาหิรายตนานิ ฯ  ตถา  โอร  มนุสฺสโลโก  ปาร  เทวโลโก ฯ  
โอร  กามธาตุ  ปาร  รูปารูปธาตุ ฯ  โอร  กามรูปภโว  ปาร   
# ๑. ม. ทฏ ฯ  ๒. สี. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. ม. เยน เกนจิ ฯ 
# ๔. ม. โส หิ ฯ  
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อรูปภโว ฯ  โอร  อตฺตภาโว ฯ  ปาร  อตฺตภาวสุขูปกรณานิ ฯ  
เอวเมตสฺมึ  โอรปาเร  จตุตฺถมคฺเคน  ฉนฺทราค  ปชหนฺโต  ชหาติ  
โอรปารนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เอตฺถ  จ  กิ ฺจาป  อนาคามิโน  กามราคสฺส  
ปหีนตฺตา  อิธตฺตภาวาทีสุ  ฉนฺทราโค  เอว  นตฺถิ  อปจ  โข  ปนสฺส  
ตติยมคฺคาทีน  วิย  วณฺณปฺปกาสนตฺถ  สพฺพเมต  โอรปารภาว  (๑)  
สงฺคเหตฺวา  ตตฺถ  ฉนฺทราคปฺปหาเนน  ชหาติ  โอรปารนฺติ   
วุตฺต ฯ  อิทานิ  ตสฺสตฺถสสฺ  วิภานตฺถาย  อุปม  อาห  อุรโค  
ชิณฺณมิวตฺตจ  ปุราณนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  อุเรน  คจฺฉตีติ  อุรโค  สปฺปสฺเสต  อธิวจน ฯ   
โส  ทุวิโธ  กามรูป  จ  อกามรูป  จ  กามรูป  ปทุวิโธ  ชลโช   
ถลโช  จ ฯ  ชลโช  ชเล  เอว  กามรูป  ลภติ  น  ถเล  สงฺขปาล- 
ชาตเก  สงฺขปาลนาคราชา  วิย ฯ  ถลโช  ถเลเอว   น  
ชเล ฯ  โส  ชชฺชรภาเวน  ชิณฺณ  จิรกาลตาย  ปุราณ ฺจาติ   
สงฺขคต  ตจ  ชหนฺโต  จตุพฺพิเธน  ชหาติ  สชาติย   ิโต  ชิคุจฺฉนฺโต   
นิสฺสาย  ถาเมนาติ ฯ  สชาติ  นาม  สปปฺชาติ  ทีฆตฺตภาโว ฯ   
อุรคา  หิ  ป ฺจสุ  าเนสุ  สชาตึ  นาติวตฺตนฺติ  อุปฺปตฺติย  จุติย   
วิสฺสฏนิทฺโทกฺกมเน  สมานชาติยา  เมถุนปฏิเสวเน  ชิณฺณ- 
ตจาปนยเน  จาติ ฯ  ยโต (๒)  ยทา  ตจ  ชหาติ  ตทา  สชาติยเยว  
ตฺวา  ชหาติ ฯ  สชาติย   ิโตป  จ  ชิคุจฺฉนฺโต  ชหาติ ฯ  ชิคุจฺฉนฺโต   
นาม  ยทา  อุปฑฺฒฏาเน  มุตฺโต  โหติ  อุปฑฺฒฏาเน  อมุตฺโต  
# ๑. ม. โอรปารเภท  ๒.  ม. สปฺโป ห ิฯ  
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โอลมฺพติ  ตทา  น  อฏฏยีนฺโต  ชหาติ ฯ  เอว  ชิคุจฺฉนฺโตป  จ  
ทณฺฑนฺตร  วา  มูลนฺตร  วา  ปาสาณนฺตร  วา  นิสฺสาย  
ชหาติ ฯ  นิสสฺาย  ชหนฺโตป  จ  ถาม  ชเนตฺวา  อุสฺสาห  กริตฺวา  
วีริเยน  วงฺก  นงฺคุฏ  กตฺวา  ปสฺสสนฺโตว  ผณ  กริตฺวา   
ชหาติ ฯ  เอว  ชหิตฺวา  เยนกาม  ปกฺกมติ  เอวเมว  อยมฺป   
ภิกฺขุ  โอรปาร  ชหิตุกาโม  จตุพฺพิเธน  ชหาติ  สชาติย   ิโตป 
ชิคุจฺฉนฺโต  นิสฺสาย  ถาเมนาติ ฯ  สชาติ  นาม  ภิกขฺุโน   
อริยาย  ชาติยา  ชาโตติ  (๑)  วจนโต  สีล ฯ  เตเนวาห  สีเล  
ปติฏาย  นโร  สป ฺโติ ฯ  (๒)  เอวเมติสฺส  สชาติย   ิโต  ภิกฺขุ  
สกตฺตภาวาทิโอรปาร  (๓)  ชิณฺณปุราณ  ตจมิว (ต)  ทุกฺข  ชเนนฺต   
ตตฺถ  ตตฺถ  อาทีนวทสฺสเนน  ชิคุจฺฉนฺโต  กลฺยาณมิตฺเต  นิสฺสาย   
อธิมตฺตวายามสงฺขาต  ถาม  ชเนตฺวา  ทิวส  จงฺกเมน  นิสชฺชาย   
อาวรณีเยหิ  ธมฺเมหิ  จิตฺต  ปรโิสเธตีติ  วุตฺตนเยน  รตฺตินฺทิว   
ฉธา  วิภชิตฺวา  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  อุรโค  วิย  วงฺก  นงฺคุฏ   
ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  อุรโค  วิย  ปสฺสสนฺโต  อยมฺป  อสิถิล- 
ปรกฺกมตาย  วายมนฺโต  อุรโคว  ผณ  กริตฺวา  อยมฺป  าณวิปฺผาร   
ชเนตฺวา  อุรโคว  ตจ  โอรปาร  ชหติ ฯ  ชหิตฺวา  จ  อุรโค  วิย  โอหิตตโจ   
เยนกาม  อยมฺป  โอหิตภาโร  อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุทิส  
ปกฺกมตีติ ฯ  เตนาห  ภควา   
# ๑. ม. ม. ๑๓/๕๓๑/๔๘๕ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๖๑/๑๘ ฯ 
# ๓. ม. สกตฺตภาวาทิเภท โอรปาร ฯ  
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                โย  อุปฺปติต  วิเนติ  โกธ   
                วิสฏ  สปฺปวิสว  โอสเธหิ   
                โส  ภิกฺขุ  ชหาติ  โอรปาร   
                อุรโค  ชิณฺณมิวตฺตจ  ปุราณนฺติ ฯ   
เอวเมสา  ภควตา  อรหตฺตนิกูเฏน  ปมคาถา  เทสิตาติ ฯ   
        อิทานิ  ทุติยคาถาย  อตฺถวณฺณนากฺกโม  อนุปปฺตฺโต  ฯ 
ตตฺราป   
                เยน  ยตฺถ  ยทา  ยสฺมา                วุตฺตา  คาถา  อย  อิม   
                วิธ ึ ปกาสยิตฺวาสฺส                กริสฺสามตฺถวณฺณนนฺติ   
อยเมว  มาติกา  ตโต  ปร ฺจ  สพฺพคาถาสุ ฯ  อติวิตฺถารภเยน  
ปน  อิโต  ปภุติ  มาติก  อนิกฺขิปตฺวา  อุปฺปตฺติทสฺสนนเยเนว  
ตสฺสา  ตสฺสา  อตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อตฺถวณฺณน  กริสสฺามิ ฯ  
เสยฺยถิท  โย  ราคมุทจฺฉิทา  อเสสนฺติ  อย  ทุติยคาถา ฯ   
ตสฺสุปฺปตฺติ ฯ 
        เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  
อาราเม  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมโต  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส   
อุปฏาโก  อ ฺตโร  สุวณฺณการปุตฺโต  เถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิโต ฯ 
เถโร  ตสฺส  ทหราน  อสภุ  สปฺปายนฺติ  มนฺตฺวา  ราควิฆาตตฺถ   
อสุภกมฺมฏาน  อทาสิ ฯ  ตสฺส  ตสฺมึ  อาเสวนมตฺตมฺป  จิตฺต  น  
ลภติ  โส  อนุปการ  มเมตนฺติ  เถรสฺส  อาโรเจสิ ฯ  เถโร 
ทหรานเมต  สปฺปายนฺติ  มนฺตฺวา  ปุนป  ตเทวาจิกฺขิ ฯ  เอว   
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จตฺตาโร  มาสา  อตีตา  โส  กิ ฺจิมตฺตมฺป  วิเสส  น  ลภติ ฯ  
ตโต  น  เถโร  ภควโตป  กเถสิ  (๑)  ฯ ภควา  อวิสโย  สาริปุตฺต  
ตุยฺห  ตสฺส  สปฺปาย  ชานิตุ  พุทฺธเวเนยฺโย  เอโสติ  วตฺวา  
ปภสฺสรวณฺณ  ปทุม  อิทธฺิยา  นิมฺมินตฺิวา  ตสฺส  หตฺเถ  ปาทาสิ  
หนฺท  ภิกฺขุ  อิม  วิหารปจฺฉายาย  วาลิกาตเล  นาเฬน  วิชฌฺิตฺวา   
เปหิ  อภิมุข  จสฺส  ปลลฺงฺเกน  นิสที  โลหิต  โลหิตนติ  อาวชฺเชนฺโตติ ฯ  
อย  กริ  ป ฺจชาติสตานิ  สุวณฺณกาโรว  อโหสิ  เตนสฺส   
โลหิตกนิมิตฺต  สปฺปายนฺติ  ตฺวา  ภควา  โลหิตกกมฺมฏาน   
อทาสิ ฯ  โส  ตถา  กตฺวา  มุหุตฺตเยว   ยถากฺกม  ตตฺถ  
จตฺตาริป  ฌานานิ  อธิคนฺตฺวา  อนุโลมปฏิโลมาทินา  นเยน   
ฌานกีฬ  อารภิ ฯ  อถ  ภควา  ต  ปทมุ  มลิายตูติ  อธิฏาสิ ฯ   
โส  ฌานา  วุฏ ิโต  ต  มลิาต  กาฬวณฺณ  ทิสฺวา  ปภสฺสร   
รูป  ชราย  ปริมทฺทิตนฺติ  อนิจฺจส ฺ  ปฏิลภติ ฯ   ตโต  น   
อชฺฌตฺตมฺป  อุปสหริ ฯ  ตโต  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข  ย  
ทุกฺข  ตทนตฺตาติ  ตโยป  ภเว  อาทิตฺเต  วิย  ปสฺสิ ฯ  เอว   
ปสฺสโต  จสสฺาวิทูเร  ปทุมสโร  อตฺถิ  ตตฺถ  ทารกา  โอโรหิตฺวา 
ปทุมานิ  ภ ฺชิตฺวา  (๒)  ราสึ  กโรนฺติ  ตสฺส  ตานิ  อุทเก   
ปทุมานิ  นฬวเน  อคฺคิชาลา  วิย  ขายึสุ  ปตฺตานิ   
ปตนฺตานิ  ปปาต  ปวิสนฺตานิ  วิย  ขายึสุ  ถเล  
นิกฺขิตฺตปทุมาน  อคฺคานิ  มิลาตานิ  อคฺคิทฑฺฒานิ  วิย  
# ๑. ม. ภควโต สนฺติก เนสิ ฯ  ๒. ม. ภ ฺชิตฺวา ภ ฺชิตฺวา ฯ  
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ขายึสุ ฯ  อถสฺส  ตทนุสาเรน  สพฺพธมฺเม  อุปนิชฌฺายโต  
ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ตโย  ภวา  อาทิตฺตมิว  อคาร  อปปฺฏิสรณา  หตฺุวา 
อุปฏหึสุ ฯ  ตโต  ภควา  คนฺธกุฏิย  นสิินฺโนว  ตสฺส  ภิกฺขุโน  
อุปริ  สรีราภ  มุ ฺจิ  สา  จสฺส  มุขเยว  อชฺโฌตฺถริ  ตโต   
โส  กิเมตนฺติ  อาวชฺเชนฺโต  ภควนฺต  อาคนฺตฺวา  สมีเป   ิตมิว  
ทิสฺวา  อุฏายาสนา  อ ฺชล ึ ปณาเมสิ ฯ  อถสฺส  ภควา   
สปฺปาย  วิทิตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  อิม  โอภาสคาถ  อภาสิ  โย 
ราคมุทจฺฉิทา  อเสสนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ร ฺชนวเสน  ราโค  ป ฺจกามคุณราคสฺเสต   
อธิวจน ฯ  อุทจฺฉิทาติ  อุจฺฉินฺทติ  ภ ฺชติ  วินาเสติ ฯ   
อตีตกาลิกานมฺป  หิ  ฉินทฺตีติ  (๑)  วตฺตมานวจน  อกฺขรจินฺตกา  
อิจฺฉนฺติ ฯ  อเสสนฺติ  สานุสย ฯ  ภิสปุปฺผว  สโรรุหนฺติ  สเร   
วิรุฬฺห  ปทุมปุปฺผ  วิย ฯ  วิคยฺหาติ  โอคยฺห  ปวิสิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
เสส  ปุพฺพสทิสเมว ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  ยถา  นาม  เอเต   
ทารกา  สร  โอรุยฺห  ภิสปุปฺผ  สโรรหุ  ฉินฺทนฺติ  เอวเมว  โย  ภิกฺขุ   
อิม  เตธาตุกโลกสนฺนิวาส  โอคยฺห   
                นตฺถิ  ราคสโม  อคฺคิ   
                กามราเคน  ฑยฺหามิ   
                จิตฺต  เม  ปริฑยหฺติ ฯ    
# ๑. ม. ฉินฺทสีติ ฯ  
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                        เย  ราครตฺตานุปตนฺติ  โสต   
                        สยกต  มกกฺฏโกว  ชาล  (๑)   
รตฺโต  โข  อาวุโส  ราเคน  อภิภูโต  ปริยาทินฺนจิตฺโต  ปาณมฺป   
หนตีติ  เอวมาทินยมนุคนฺตฺวา  ราคาทีนวปจฺจเวกฺขเณน  
ยถาวุตฺตปฺปกาเรหิ  สีลสวราทีหิ  สวเรหิ  สวิ ฺาณกาวิ ฺาณเกสุ   
วตฺถูสุ อสุภส ฺาย  จ  โถก  โถก  ราค  สมุจฺฉินฺทนฺโต  อนาคามิ- 
มคฺเคน  อวเสส  อรหตฺตมคฺเคน  จ  ตโต  อนวเสสมฺป  อุจฺฉินฺทติ  
ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปกาเรเนว  โส  ภิกฺขุ  ชหาติ  โอรปาร  อุรโค   
ชิณฺณมิว  ตจ  ปุราณนฺติ ฯ  เอวเมสา  ภควตา  อรหตฺตนิกูเฏน 
คาถา  เทสิตา  เทสนาปริโยสาเน  จ  โส  ภิกฺขุ  อรหตฺเต  
ปติฏ ิโตติ ฯ   
        โย  ตณฺหมุทจฺฉิทาติ  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  คคฺคราย  โปกขฺรณิยา  ตีเร  วิหรนฺโต  
ตณฺหาวเสน  อกุสลวิตกฺก  วิตกฺเกติ  ภควา  ตสฺสชฺฌาสย   
วิทิตฺวา  อิม  โอภาสคาถมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ตสตีติ  (๒)  ตณฺหา  วิสเยหิ  ติตฺตึ  น  อุเปตีติ   
อตฺโถ  กามภววิภวตณฺหานเมต  อธิวจน ฯ  สริตนฺติ   
คต  ปวตฺต  ยาว  ภวคฺคา  อชฺโฌตฺถริตฺวา   ิตนฺติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  สีฆสรนฺติ  สีฆคามินึ  สนฺทิฏ ิกสมฺปรายิก  
อาทีนว  อคณยิตฺวา  มุหุตฺเตเนว  ปรจกฺกวาฬมฺป  ภวคฺคมฺป  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๔/๖๒ ฯ  ๒. ม. ตสฺสตีติ ฯ  
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สมฺปาปุณิตุ  สมตฺถนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอวเมต  สริต  สีฆสร   
สพฺพปฺปการมฺป  ตณฺห   
                อุปริวิสาลา  ทปฺุปูรา         อิจฺฉา  วิสฏคามินี  (๑) 
                เย  จ  ต  อนุคิชฌฺนฺติ         เต  โหนฺติ  จกฺกธาริโนติ    
                ตณฺหาทุติโย  ปุริโส        ทฆีมทฺธานสสร   
                อิตฺถภาว ฺถาภาว        สสาร  นาติวตฺตตีติ  (๒)   
อูโน  โลโก  อติตฺโต  ตณฺหาทาโสติ  โข  มหาราชาติ  (๓)  จ  เอวมาทีนว 
ปจฺจเวกฺขเณน  วุตฺตปฺปกาเรหิ  สีลสวราทีหิ  จ  โย  โถก  โถก   
วิโสสยิตฺวา  อรหตฺตมคฺเคน  อเสส  อุจฺฉิชฺชติ  โส  ภิกฺขุ  ตสฺมึเยว   
ขเณ  สพฺพปฺปการมฺป  ชหาติ  โอรปารนฺติ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  
โส  ภิกฺขุ  อรหตฺเต  ปติฏ ิโตติ ฯ   
        โย  มานมุทพฺพธีติ  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  คงฺคาย  ตีเร  วิหรนฺโต  คิมหฺกาเล   
อปฺโปทเก  โสเต  กตนฬเสตุ  ปจฺฉา  อาคเตน  มโหเฆน   
วุยฺหมาน  ทิสฺวา  อนิจฺจา  สงฺขาราติ  สวิคฺโค  อฏาสิ  ฯ 
ตสฺสชฺฌาสย  วิทิตฺวา  ภควา  อิม  โอภาสคาถมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  มาโนติ  ชาติอาทิวตฺถุโก  เจตโส  อุณฺณมาโน  (๔) ฯ 
โส  เสยโฺยหมสฺมีติ  มาโน  สทิโสหมสฺมีติ  มาโน  หีโนหมสฺมติี   
# ๑. สฺยา. อุปริ วิสาลา ทปฺุปูรา อิจฺฉาวิสทคามินี ฯ  ม. อุปริวิสาลา 
ทุปฺปูรา อิจฺฉา วสฏคามินี ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙/๑๒ ฯ   
# ๓. ม. ม. ๑๓/๔๕๐/๔๑๐ ฯ  ๔. ส.ี ย.ุ อุณฺณโม ฯ  ม. อุณฺณาโม ฯ  
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มาโนติ  (๑) เอว  ติวิโธ  โหติ ฯ  ปุน  เสยฺยสฺส  เสยโฺยหมสฺมีติ   
เสยฺยสฺส  สทโิส  เสยฺยสฺส  หีโน  สทิสสฺส  เสยฺโย  สทิสสฺส  สทิโส  
สทิสสฺส  หีโน  หีนสฺส  เสยฺโย  หีนสสฺ  สทิโส  หนีสฺส  หีโนหมสฺมีติ   
มาโนติ (๒)  เอว  นววิโธ  โหติ ฯ  ต  สพฺพปฺปการมฺป  มาน   
        เยน  มาเนน  มตฺตาเส  สตฺตา  คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตินฺติอาทินา  (๓)   
นเยน  ตตฺถ  อาทีนวปจฺจเวกฺขเณน  วุตฺตปฺปกาเรหิ  สีลสวราทีหิ   
จ  โย  โถก  โถก  วเธนฺโต  กิเลสาน  อพลทุพฺพลตฺตา  (๔)  นฬเสตุสทิส   
โลกุตฺตรธมฺมาน  อติพลตฺตา  มโหฆสทิเสน  อรหตฺตมคฺเคน   
อเสส  อุทพฺพธิ  อนวเสสปฺปหานวเสน  อุจฺฉินฺทนฺโต  วเธตีติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  โส  ภิกฺขุ  ตสฺมึเยว  ขเณ  สพฺพปฺปการมฺป  ชหาติ   
โอรปารนฺติ ฯ  เทสนาปรโิยสาเน  โส  ภิกฺขุ  อรหตฺเต  ปติฏ ิโตติ ฯ   
        โย  นาชฺฌคมาติ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ  อิมิสฺสา  คาถาย  อิโต   
ปราน ฺจ  ทฺวาทสนฺน  เอกาเยว  อุปฺปตฺติ ฯ 
        เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เตน  โข  ปน   
สมเยน  อ ฺตโร  พฺราหฺมโณ  อตฺตโน  ธีตาย  วาเรยฺเย  ปจฺจุปฏ ิเต  
จินฺเตสิ  เกนจิ  วสเลน  อปริภุตฺตปุพฺเพหิ  ปุปฺเผหิ  ทาริก   
อลงฺกริตฺวา  ปติกุล  เปเสสฺสามีติ ฯ  โส  สนฺตรพาหิร  สาวตฺถึ   
วิจินนฺโต  กิ ฺจิ  ติณปุปฺผมฺป  อปริภุตฺตปุพฺพ  นาทฺทส ฯ  อถ 
สมฺพหุเล  ธตฺุตกชาติเย  พฺราหฺมณทารเก  สนฺนิปติเต  ทิสฺวา  
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๘๘๘/๔๗๘ ฯ  ๒. อภิ. วิ.  ๓๕/๘๙๔/๔๘๐ ฯ 
# ๓. ขุ. อิติ. ๒๕/๑๘๔/๒๓๑ ฯ  ๔. สี. อพลาติทุพฺพลตฺตา ฯ  
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เอเต  ปุจฺฉิสฺสามิ  อวสฺส  สมฺพหุเลสุ  โกจิ  ชานิสฺสตีติ  มนฺตฺวา (๑) 
ปุจฺฉิ ฯ  เต  ต  พฺราหฺมณ  อุปฺผณฺเฑนฺตา  อาหสุ  อุทุมฺพรปุปฺผ  นาม  
พฺราหฺมณ  โลเก  น  เกนจิ  ปริภุตฺตปุพฺพ  เตน  ธีตร  อลงฺกริตฺวา  
เทหีติ ฯ  โส  ทุติยทิวเส  กาลสฺเสว  อุฏาย  ภตฺตวิสฺสคฺค  กตฺวา  
อจิรวติยา  นทิยา  ตีเร  อุทุมฺพรวน  คนฺตฺวา  เอกเมก  รุกฺข  วิจินนฺโต  
ปุปฺผสฺส  วณฺฏมตฺตมฺป  นาทฺทส ฯ  อถ  วีติวตฺเต  มชฺฌนฺติเก   
ทุติยวาร (๒)  อคมาสิ  ตตฺร  จ  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  อ ฺตรสฺมึ   
มนุ ฺเ  รุกฺขมูเล  ทิวาวิหาร  นิสินฺโน  กมฺมฏาน  มนสิกโรติ ฯ  
โส  ตตฺถ  อุปสงฺกมิตฺวา  อมนสิกริตฺวา  สกึ  นิสีทตฺิวา  สกึ  อุกกฺุฏิโก  
หุตฺวา  สกึ  ตฺวา  ต  รุกฺข  สพฺพสาขาวิฏปปตฺตนฺตเรสุ  (๓) วิจินนฺโต   
กิลมติ ฯ  ตโต  น  โส  ภิกฺขุ  อาห  พฺราหฺมณ  กึ  มคฺคสีติ ฯ 
อุทุมฺพรปุปฺผ  โภติ ฯ  อุทมฺุพรปุปฺผ  นาม  พฺราหฺมณ  โลเก 
นตฺถิ  มุสา  เอต  วจน  มา  กลิมาติ ฯ  อถ  ภควา  ตสฺส  ภิกฺขุโน   
อชฺฌาสย  วิทิตฺวา  โอภาส  มุ ฺจิตฺวา  สมุปฺปนฺนสมนฺนาหาร- 
พหุมานสฺส  อิมา  โอภาสคาถาโย  อภาสิ  โย  นาชฌฺคมา  ภเวสุ  
สารนฺติ ฯ  สพฺพา  วตฺตพฺพา ฯ   
        ตตฺถ  ปมคาถาย  (๔) ตาว ฯ นาชฺฌคมาติ  นาธิคจฺฉิ   
นาธิคจฺฉติ  วา ฯ  ภเวสูติ  กามรูปารูปส ฺ ีอส ฺ ีเนวส ฺ ี- 
นาส ฺ ีเอกโวการจตุโวการป ฺจโวการภเวสุ ฯ  สารนฺติ   
# ๑. ม. อุปสงฺกมิตฺวา ฯ  ๒. ม. ทุติยตีร ฯ  ๓. ม. ...วิฏปปตฺตนฺเรสุ ฯ 
# ๔. ม. ปมคาถาย ฯ  
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นิจฺจภาว  อตฺตภาว  วา ฯ  วิจินนฺติ  ป ฺาย  คเวสนฺโต ฯ   
ปุปฺผมิว  อุทุมฺพเรสูติ  ยถา  อุทุมฺพรรกฺุเขสุ  ปุปฺผ  วิจินนฺโต  เอส 
พฺราหฺมโณ  นาชฺฌคมา  เอว  โย  โยคาวจโร หิ  (๑) ป ฺาย  วิจินนฺโต  
สพฺพภเวสุ  กิ ฺจิ  สาร  นาชฺฌคมา  โส  อสารกฏเน  (๒)  เต  ธมฺเม   
อนิจฺจโต  อนตฺตโต  จ  วิปสฺสนฺโต  อนุปุพฺเพน  โลกุตฺตรธมฺเม  
อธิคจฺฉนฺโต  ชหาติ  โอรปาร  อุรโค  ชิณฺณมิว  ตจ  ปุราณนฺติ   
อยมตฺโถ  โยชนา  จ ฯ  อวเสสคาถาสุ  ปนสฺส  โยชน  อวตฺวา   
วิเสสตฺถมตฺตเมว  วกฺขาม ฯ   
        ยสฺสนฺตรโต  น  สนติฺ  โกปา  อิติภวาภวต ฺจ  วีติวตฺโตติ     
เอตฺถ  ตาว  อย  อนฺตรสทฺโท   
                นทีตีเรสุ  สณฺาเน  (๓)         สภาสุ  รถยิาสุ  จ   
                ชนา  สงฺคมฺม  มนฺเตนฺติ         ม ฺจ  ต ฺจ  กิมนฺตรนฺติ  (๔)   
อปฺปมตฺตเกน  วิเสสาธิคเมน  อนฺตรา  โวสานมาปาทิ   
                อนตฺถชนโน  โกโธ        โกโธ  จิตฺตปฺปโกปโน   
                ภยมนฺตรโต  ชาต        ต  ชโน  นาวพุชฺฌตีติ  (๕)   
เอว  การณเวมชฺฌจิตฺตาทีสุ  สมฺพหุเลสุ  อตฺเถสุ  ทสิฺสติ ฯ  อิธ   
ปน  จิตฺเต ฯ  ตโต  ยสฺสนตฺรโต  น  สนฺติ  โกปาติ  ตติยมคฺเคน   
สมูหตตฺตา  ยสฺส  จิตฺเต  น  สนฺติ  โกปาติ  อตฺโถ ฯ  ยสฺมา  ปน 
ภโวติ  สมฺปตฺติ  วิภโวติ  วิปตฺติ ฯ  ตถา  ภโวติ  วุฑฺฒิ  วิภโวติ  หานิ  
# ๑. ม. เอว โย โยคาวจโรป ฯ  ๒. ส.ี อสารกตฺเตน ฯ  ๓. ส.ี ปนถฺาเน ฯ 
ม. สณฺาเน ฯ  ๔. ส. ส. ๑๕/๗๘๑/๒๙๖ ฯ  ๕. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๑/๙๙ ฯ  
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ภโวติ  สสฺสต  วิภโวติ  อุจฺเฉโท  ภโวติ  ปุ ฺ  วิภโวติ  ปาป  วิภโว  
อภโวติ  จ  อตฺถโต  เอกเมว  ตสฺมา  อิติภวาภวต ฺจ  วีติวตฺโตติ   
เอตฺถ  ยา  เอสา  สมฺปตฺติวิปตฺติวุฑฺฒิหานิ  สสฺสตุจฺเฉทปุ ฺ- 
ปาปวเสน  อิติ  อเนกปฺปการา  ภวาภวตา  วุจฺจติ  จตูหิ  มคฺเคหิ   
ยถาสมฺภว  เตน  เตน  นเยน  ต  อิติภวาภวต ฺจ  วีติวตฺโตติ   
เอวมตฺโถ  าตพฺโพ ฯ   
        ยสฺส  วิตกฺกาติ  เอตฺถ  ปน  ยสฺส  ภิกฺขุโน  ตโย  กามพฺยา- 
ปาทวิหึสาวิตกฺกา  ตโย  าติชนปทามรวิตกฺกา  ตโย   
ปรานุทฺทยตาปฏิสยุตฺตลาภสกฺการสิโลกอนว ฺตฺติปฏิ- 
สยุตฺตวิตกฺกาติ  เอเต  นว  วิตกฺกา  สมนฺตภทฺรเก  วุตฺตนเยน  ตตฺถ  
ตตฺถ  อาทีนว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปฏิปกขฺววตฺถาเนน  ตสฺส  ตสฺส   
ปหานสมตฺเถหิ  ตีห ิ เหฏ ิมมคฺเคหิ  จ  วิธูปตา  [๑]  สนฺตาปตา   
ทฑฺฒาติ  อตฺโถ ฯ  เอว  วิธูเปตฺวา  จ  อชฺฌตฺต  สุวิกปฺปตา  
อเสสา  นิยกชฺฌตฺตภูเต  อตฺตโน  ขนฺธสนฺตาเน  อชฺฌตฺตชฺฌตฺตภูเต  
จิตฺเต  จ  ยถา  น  ปุน  สมภฺวนฺติ  เอว  อรหตฺตมคฺเคน  อเสสา  ฉินฺนา ฯ  
ฉินฺน ฺหิ  กปฺปตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ยถาห  กปฺปตเกสมสฺสูติ ฯ  (๒)  
เอวมตฺโถ (๓)  ทฏพฺโพ ฯ   
        อิทานิ  โย  นาจฺจสารีติ  เอตฺถ  โย  นาจฺจสารีติ  โย   
นาติธาวิ ฯ  น  ปจฺจสารีติ  น  โอหียิ ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  ฯ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ภุส ธูปตาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๖๑/๙๖ ฯ 
# ๓. ม. เอวเมตฺถ อตฺโถ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 29 

                *เลมที่  21  อุรคสุตฺตวณฺณนา  หนา  29 
 
อจฺจารทฺธวีริเยน  หิ  อุทฺธจฺเจ  ปตนฺโต  อจฺจาสรติ  อติสิถิเลน   
โกสชฺเช  ปตนฺโต  ปจฺจาสรติ ฯ  ตถา  ภวตณฺหาย  อตฺตาน  กิลเมนฺโต  
อจฺจาสรติ  กามตณฺหาย  กามสุขมนุยุ ฺชนฺโต  ปจฺจาสรติ   
สสฺสตหิฏ ิยา  อจฺจาสรติ  อุจฺเฉททิฏ ิยา  ปจฺจาสรติ ฯ  อตีต   
อนุโสจนฺโต  อจฺจาสรติ  อนาคต  ปฏิกงฺขนฺโต  ปจฺจาสรติ  
ปุพฺพนฺตานุทิฏ ิยา  อจฺจาสรติ  อปรนฺตานุทิฏ ิยา  ปจฺจาสรติ  
ตสฺมา  โย  เอเต  อุโภ  อนฺเต  วชฺเชตฺวา  มชฺฌิม  ปฏิปท  ปฏปิชฺชนฺโต  
นาจฺจสารี  น  ปจฺจสารีติ  เอว  วุตฺต  โหติ ฯ  สพฺพ  อจฺจคมา   
อิม  ปป ฺจนฺติ  ตาย  จ  ปน  อรหตฺตมคฺคโวสานาย  มชฺฌิมาย  
ปฏิปทาย  สพฺพ  อิม  เวทนาส ฺาวิตกฺกปฺปภว  ตณฺหามานทิฏ ิ- 
สงฺขาต  ติวิธ  ปป ฺจ  อจฺจคมา  อติกฺกนฺโต  สมติกกฺนฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
        ตทนนฺตรคาถาย  ปน  สพฺพ  วิตถมิทนฺติ  ตฺวา  โลเกติ   
อยเมว  วิเสโส ฯ  ตสฺสตฺโถ  สพฺพนฺติ  อนวเสส  สกลมนูนนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  เอว  สนฺเตป  ปน  วิปสสฺนุปค  โลกิยกฺขนฺธาย- 
ตนธาตุปฺปเภท  สงฺขตเมว  อิธาธิปฺเปต ฯ  วิตถนฺติ  วิตถภาว  (๑) ฯ 
นิจฺจนฺติ  วา  ธุวนฺติ  วา  สขุนฺติ  วา  สภุนฺติ  วา  อตฺตาติ  วา  ยถา 
ยถา  กิเลสวเสน  พาลชเนหิ  คยฺหติ  ตถาตถาภาวโต  วิตถนฺติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  อิทนฺติ  ตเมว  สพฺพ  ปจฺจกฺขภาเวน  ทสฺเสนฺโต  
อาห ฯ  ตฺวาติ  มคฺคป ฺาย  ชานิตฺวา  ต ฺจ  ปน   
อสมฺโมหโต  จ  (๒)  วิสยโต จ ฯ โลเกติ  โอกาสโลเก  ฯ สพฺพ   
# ๑. ม. วิคตตฺถภาว ฯ  ๒. ม. อสมฺโมหโต น ฯ  
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ขนฺธาทิเภท  ธมฺมชาต  วิตถมิทนฺติ  ตฺวาติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        อิทานิ  อิโต  ปราสุ  จตูสุ  คาถาสุ  วีตโลโภ  วีตราโค  วีตโทโส  
วีตโมโหติ  เอเต  วิเสสา ฯ  เอตฺถ  ลุพฺภนวเสน  โลโภ ฯ 
สพฺพสงฺคาหิกเมต  ปมสฺส  อกุสลมูลสฺส  อธิวจน  วิสมโลภสฺส  
วา ฯ โย (๑) โส  อปฺเปกทา โภคา รฏา คามาติ  ตีสุป  โลภธมฺมา 
อุปฺปชฺชนฺติ  ฯ  ภคินิมตฺตีสุป   ธีตุมตฺตีสุป  โลภธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺตีติ   
เอว  วุตฺโต ฯ  รชฺชนวเสน  ราโค  (๑) ป ฺจกามคุณราคสฺเสต  อธิวจน ฯ 
ทุสฺสนวเสน  โทโส  ฯ ปพฺุเพ  วุตฺตโกธสฺเสต  อธิวจน ฯ   
มุยฺหนวเสน  โมโห  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  อ ฺาณสฺเสต   
อธิวจน ฯ  ตตฺถ  ยสฺมา  อย  ภิกฺขุ  โลภ  ชิคุจฺฉนฺโต  วิปสฺสน   
อารภิ  กุทาสฺสุ  นามาห  โลภ  วิเนตฺวา  วิคตโลโภ  วิหเรยฺยนฺติ   
ตสฺมา  ตสฺส  โลภปฺปหานูปาย  สพฺพสงฺขาราน  วิตถภาวทสฺสน  (๒)  
โลภปฺปหานานิสส ฺจ  โอรปารปฺปหาน  (๓)  ทสเฺสนฺโต  อิม   
คาถมาห ฯ  เอส  นโย  อิโต  ปราสุป ฯ  เกจิ  ปนาหุ  
ยถาวุตฺเตเนว  นเยน  เอเต  ธมฺเม  ชิคุจฺฉิตฺวา  วิปสฺสนมารทฺธสฺส  
ตสฺส  ตสฺส  ภิกฺขุโน  เอกเมกาว  เอตฺก  คาถา  วุตฺตาติ ฯ  ย  รุจฺจติ  ต  
คเหตพฺพ ฯ  เอส  นโย  อิโต  ปราสุ  จตูสุ  คาถาสุ ฯ  อย  
ปเนตฺถ  อตฺถวณฺณนา  ฯ 
# ๑. ม. โย โส อปฺเปกทา มาตุมตฺตีสุป โลภธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ 
ภคินิมตฺตีสุป โลภธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ธีตุมตฺตีสุป โลภธมฺมา 
อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ  เอว วุตฺโต ฯ  รชชฺนวเสน ราโค ฯ  
# ๒. ส.ี วิตถภาวทสฺสนตฺถ ฯ  ๓. ส.ี โอรปารปฺปหานตฺถ ฯ  
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        อปฺปหนีฏเน  สนตฺาเน  อนุสยนฺตีติ   อนุสยา  ฯ 
กามราคปฏิฆมานทิฏ ิวิจิกิจฺฉาภวราคาวิชฺชาน  เอต  อธิวจน ฯ   
สมฺปยุตฺตธมฺมาน  อตฺตโน  อาการานุวิธานฏเน  มูลา   
อเขมฏเน  อกุสลา ฯ  ตปติฏาภูตาติป  (๑)  มูลา  สาวชฺช- 
ทุกฺขวิปากฏเน  อกุสลา ฯ  อุภยเมต  โลภโทสโมหาน   
อธิวจน ฯ  เต  หิ  โลโภ  ภิกฺขเว  อกุสล ฺจ  อกุสลมลู ฺจาติอาทินา   
นเยน  เอว  นิทฺทิฏา ฯ  เอวเมเต  อนุสยา  เตน  เตน  มคฺเคน   
ปหีนตฺตา  ยสฺส  เกจิ  น  สนฺติ  เอเต  จ  อกุสลมลูา  ตเถว  สมูหตาเส   
สมูหตา  อิจฺเจว  อตฺโถ ฯ  ปจฺจตฺตพหุวจนสฺส  หิ  เสการาคม   
อิจฺฉนฺติ  สทฺทลกฺขณโกวิทา ฯ  อฏกถาจริยา  ปน  เสติ   
นิปาโตติ  วณฺณยนฺติ ฯ  ย  รุจฺจติ  ต  คเหตพฺพ ฯ  เอตฺถ  ปน   
กิ ฺจาปโส  เอววิโธ  ภิกฺขุ  ขีณาสโว  โหติ  ขีณาสโว  จ  เนว  อาทิยติ   
น  ปชหติ  ปชหิตฺวา   ิโตติ  วุตฺโต  ตถาป  วตฺตมานสมีเป   
วตฺตมานวจนลกฺขเณน  ชหาติ  โอรปารนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อถวา  
อนุปาทิเสสาย  จ  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายนฺโต  อตฺตโน   
อชฺฌตฺติกพาหิรายตนสงฺขาต  ชหาติ  โอรปารนฺติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ  กิเลสปฏิปาฏิยา  มคฺคปฏิปาฏิยา  จาติ  ทฺวิธา  อนุสยาน   
อภาโว  เวทิตพฺโพ ฯ  กิเลสปฏิปาฏิยา  หิ  กามราคานุสย- 
ปฏิฆานุสยาน  ตติยมคฺเคน  อภาโว  โหติ  มานานุสยสฺส   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ธมฺมานนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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จตุตฺถมคฺเคน  ทฏิานุสยวิจิกิจฺฉานุสยาน  ปมมคฺเคน  
ภวราคานุสยาวิชฺชานุสยาน  จตุตฺถมคฺเคน ฯ  มคฺคปฏิปาฏิยา  
ปมมคฺเคน  ทิฏานุสยวิจิกิจฺฉานุสยาน  อภาโว  โหติ  ฯ 
ทุติยมคฺเคน  กามราคานุสยปฏิฆานุสยาน  ตนุภาโว  ฯ 
ตติยมคฺเคน  สพฺพโส  อภาโว  จตุตฺถมคฺเคน  มานานุสย- 
ภวราคานุสยอวิชฺชานุสยาน  อภาโว  โหติ ฯ  (๑) กสฺมา ฯ 
ยสฺมา ปน (๑)  สพฺเพ  อนสุยา  อกุสลมูลา   กามราคภวราคานุสยาเอว  
หิ  โลภากุสลมูเลน  สงฺคห  คจฺฉนฺติ  ปฏิฆานุสยาวิชฺชานุสยา  จ   
โทโส  อกุสลมูล  โมโห  อกุสลมลูมิจฺเจว  สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ  ทิฏ ิมาน- 
วิจิกิจฺฉานุสยา  ปน  น  กิ ฺจิ  อกุสลมลู  โหนฺติ ฯ  ยสฺมา  วา  
อนุสยาภาววเสน  จ  อกุสลมูลสมุคฺฆาตวเสน  จ  กิเลสป-ฺ 
ปหานปตฺเถสิ  (๒)  ตสฺมา        ยสฺสานุสยา  น  สนฺติ  เกจิ        มูลา  
อกุสลา  สมหูตาเส  อิติ  ภควา  อาห ฯ   
        ยสฺส  ทรถชาติ  เอตฺถ  ปน  ปมุปฺปนฺนา  กิเลสา   
ปริพาหฏเน  ทรถา  นาม  อปราปร ฺจ  อุปฺปนฺนา [๓] เตหิ  
ทรเถหิ  ชาตตฺตา  ทรถชา  นาม ฯ  โอรนฺติ  สกกฺาโย  วุจฺจติ ฯ   
ยถาห  โอริม  ตีรนฺติ  โข  ภิกฺขุ  สกฺกายสฺเสต  อธิวจนนฺติ ฯ   
อาคมนายาติ  อุปฺปตฺติยา ฯ  ปจฺจยาเสติ  ปจฺจยาเอว ฯ   
กึ  วุตฺต  โหติ  ฯ ยสฺส  ปน  อุปาทานกฺขนฺธคฺคหณาย  ปจฺจยภูตา  
# ๑. ม. ตตฺถ ยสฺมา น ฯ  ๒. ม. ปฏเปสิ ฯ   
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปนสทฺโท อตฺถิ ฯ  
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อริยมคฺเคน  ปหีนตฺตา  เกจิ  ทรถชเววจนา  กิเลสา  น  สนฺติ  
ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  โส  ภิกฺขุ  ชหาติ  โอรปาร ฯ  (๑)   
        ยสฺส  วนถชาติ  เอตฺถาป  ทรถชา  วิย  วนถชา  เวทิตพฺพา ฯ   
วจนตฺเถ  ปน  อย  วิเสโส  วนุเต  วโนตีติ  วา  วน ฯ  วนติ   
เสวติ  ภชตีติ  อตฺโถ  ตณฺหาเยต  อธิวจน ฯ  สา  หิ  วิสยาน  
ปตฺถนโต  เสวนโต  จ  วนนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตปริยุฏานวเสน  วน  [๒] 
ตโนตีติ  วนโถ  ฯ  ตณฺหานุสยสฺเสต  อธิวจน ฯ  วนถา   
ชาตา (๓)  วนถชาติ ฯ  เกจิ  ปนาหุ  สพฺเพป  กิเลสา  คหนฏเน   
วนโถติ  วุจฺจนฺติ  อปราปรุปฺปนฺนา  ปน  วนถชาติ ฯ  อยเมว   
เจตฺถ  อุรคสุตฺเต  (๔) อตฺโถ  อธิปฺเปโต  อิตโร  ปน  ธมฺมปทคาถาย ฯ   
วินิพนฺธาย  ภวายาติ  ภววินิพนฺธาย  อถ  วา  จิตฺตสฺส  วิสเยสุ   
วินิพนฺธาย  อายตึ  อุปฺปตฺติยา  วาติ  (๕)  ตฺโถ ฯ  เหตูเยว  
เหตุกปฺปา ฯ   
        โย  นีวรเณติ  เอตฺถ  นีวรณาติ  จิตฺต  ตปฺปนฺตีติ (๖)  นีวรณา  
ปฏิจฺฉาเทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ปหายาติ  ฉฑฺเฑตฺวา ฯ  ป ฺจาติ  
เตส  สงฺขาปริจฺเฉโท ฯ  อีฆาภาวโต  อนีโฆ ฯ  กถกถาย   
ติณฺณตฺตา  ติณฺณกถงฺกโถ ฯ  วิคตสลฺลตฺตา  วิสลฺโล ฯ  กึ   
วุตฺต  โหติ  โย  ภิกฺขุ  กามจฺฉนฺทาทีนิ  ป ฺจ  นีวรณานิ   
สมนฺตภทฺรเก  วุตฺตนเยน  สาม ฺโต  วิเสสโต  จ  นีวรเณสุ   
# ๑. ม. โอรปารนฺติ ฯ  ๒. ม. เอตฺตนฺตเร ถรตีติ ทิสสฺติ ฯ   
# ๓. ม. ชาตาติ ฯ  ๔. ม. อุรคสุตฺเต ฯ  ๕. ม. จาติ ฯ   
# ๖. ม. นีวรณาติ จิตฺต หิตปฏิปตฺตึ วา นีวรนฺตีติ ฯ  
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อาทีนว  ทิสฺวา  เตน  เตน  มคฺเคน  ปหาย  เตส ฺจ  ปหีนตฺตาเอว   
กิเลสทุกฺขสงฺขาตสฺส  อีฆสฺส  อภาเวน  อนีโฆ  อโหสึ  นุ  โข  อห   
อตีตมทฺธานนฺติอาทินา  (๑)  นเยน  ปวตฺตาย  กถกถาย  ติณฺณตฺตา   
ติณฺณกถงฺกโถ  ตตฺถ  กตเม  ป ฺจ  สลลฺา  ราคสลฺโล  โทสสลโฺล   
โมหสลฺโล  มานสลฺโล  ทิฏ ิสลฺโลติ  (๒) วุตฺตาน  ป ฺจนฺน   
สลฺลาน  วิคตตฺตา  วิสลฺโล  โส  ภิกฺขุ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  ชหาติ  
โอรปารนฺติ ฯ   
        อตฺราป  จ  กิเลสปฏปิาฏิยา  มคฺคปฏิปาฏิยา  จาติ  ทฺวิธาเอว   
นีวรณปฺปหาน  เวทิตพฺพ ฯ  กิเลสปฏปิาฏิยา  หิ  กามจฺฉนฺท- 
นีวรณสฺส  พฺยาปาทนีวรณสฺส  จ  ตติยมคฺเคน  ปหาน   
โหติ ฯ  ถีนมทิฺธนีวรณสฺส  อุทฺธจฺจนีวรณสฺส  จ  จตุตฺถมคฺเคน  ฯ 
อกต  วต  เม  กุสลนฺติอาทินา   นเยน  ปวตฺตสฺส  วิปฺปฏิสาร- 
สงฺขาตสฺส  กุกฺกุจฺจนีวรณสฺส  วิจิกิจฺฉานีวรณสฺส  จ  ปมมคฺเคน ฯ   
มคฺคปฏิปาฏิยา  ปน  กุกฺกจฺุจนีวรณสฺส  วิจิกิจฺฉานีวรณสฺส  จ  
ปมมคฺเคน  ปหาน  โหติ  กามจฺฉนฺทนีวรณสฺส  พฺยาปาท- 
นีวรณสฺส  จ  ทุติยมคฺเคน  ตนุภาโว  โหติ  ตติเยน   
อนวเสสปฺปหาน  ถินมิทธฺนีวรณสฺส  อุทฺธจฺจนีวรณสฺส  จ   
จตุตฺถมคฺเคน  ปหาน  โหตีติ ฯ  เอว   
                โย  นีวรเณ  ปหาย  ป ฺจ   
                อนีโฆ  ติณฺณกถงฺกโถ  วิสลฺโล   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ  ๒. อภิ. วิ. ๓๕/๙๘๐/๕๐๙ ฯ  
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                โส  ภิกฺขุ  ชหาติ  โอรปาร   
                อุรโค  ชิณฺฌมิวตฺตจ  ปุราณนฺติ   
อรหตฺตนิกูเฏเนว  ภควา  เทสน  สมาทเปสิ (๑) ฯ  
เทสนาปริโยสาเน  โส  ภิกฺขุ  อรหตฺเต  ปติฏ ิโต ฯ  เอกจฺเจ  เยน  
เยน  เตส  ภิกฺขูน  ยา  คาถา  เทสิตา  เตน  เตน  ตสฺสา  ตสฺสา  
คาถาย  ปริโยสาเน  โส  โส  ภิกฺขุ  อรหตฺเต  ปติฏ ิโตติ  วทนฺติ ฯ  (๒) 
                ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                   อุรคสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
        ปกโฺกทโนติ  ธนิยสตฺุต ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  
วิหรติ  เตน  สมเยน  ธนิโย  โคโป  มหิยา  ตีเร  ปฏิวสติ ฯ   
ตสฺสาย  ปุพฺพโยโค  กสสฺปสฺส  ภควโต  ปาวจเน  ทิสฺสมาเน  
วีสติ  วสฺสสหสฺสานิ  ทิวเส  ทิวเส  สฆสฺส  วีสติ  สลากภตฺตานิ   
อทาสิ  โส  ตโต  จุโต  เทเวสุ  อุปฺปนฺโนเอว  (๓) เทวโลเก  เอก 
พุทฺธนฺตร  เขเปตฺวา  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  วิเทหรฏมชฺเฌ   
ปพฺพตรฏ  นาม  อตฺถิ  ตตฺถ  ธมฺมโกรณฺฑ  (๔)  นาม  นคร  ตสฺมึ   
นคเร  เสฏ ิปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  โส  โคยถู  นิสฺสาย  
ชีวติ ฯ  ตสฺส  หิ  ตึสมตฺตานิ  โคสหสฺสานิ  โหนฺติ  ฯ  
# ๑. ม. นฏิาเปสิ ฯ  ๒. สี. เอกจฺจิเยน นเยน ตสฺสา ตสฺสา คาถาย 
ปริโยสาเน โส โส ภิกฺขุ อรหตฺเต ปติฏ ิโตติ ฯ   
# ๓. ม. อุปฺปนฺโน ฯ เอว ... ฯ  ๔. ส.ี ธมฺมโกณฺฑ ฯ  
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สตฺตวีสสหสฺสา  คาโว  ขีร  ทยฺุหนฺติ ฯ  โคปา  นาม  นิพทฺธ- 
วาสิโน  น  โหนฺติ  วสฺสิเก  จตฺตาโร  มาเส  ถเล  วสนฺติ  ฯ 
อวเสสฏมาเส  ยตฺถ  ติโณทก  สุข  ลพฺภติ  ตตฺถ  วสนฺติ ฯ   
ต ฺจ  นทีตีร  วา  ชาตสฺสรตีร  วา  โหติ ฯ  อถายมฺป  วสฺสกาเล  
อตฺตโน  วสิตคามโต  นิกฺขมิตฺวา  คุนฺน  ผาสุวิหารตฺถาย  โอกาส   
คเวสนฺโต  มหามหี  ภิชฺชตฺิวา  เอกโต  กาลมหี  เอกโต  มหามหิจฺเจว  
สงฺข  คตา  (๑)  สนฺทมานา  ปุน  สมทฺุทสมีเป  สมาคนฺตฺวา  ปวตฺตา   
ย  โอกาส  อนฺตรทีป  อกาสิ  ต  ปวิสตฺิวา  วจฺฉาน  สาล  อตฺตโน  จ   
นิเวสน  มาเปตฺวา  วาส  กปฺเปสิ ฯ  ตสฺส  สตฺต  ปตฺุตา  สตฺต 
ธีตโร  สตฺต  สุณิสา  อเนเก  จ  กมฺมกรา  โหนฺติ ฯ  โคปา  นาม  
วสฺสนิมิตฺต  ชานนฺติ ฯ  ยทา  สกุณิกา  กุลาวกานิ  รกฺุขคฺเค   
กโรนฺติ  กกกฺฏกา  อุทกสมีเป  ทฺวาร  ปทหิตฺวา  ถลสมีปทฺวาเรน     
วฬ ฺเชนฺติ  ตทา  สุวุฏ ิกา  ภวิสฺสตีติ  คณฺหนฺติ ฯ  ยทา  ปน   
สกุณิกา  กุลาวกานิ  นีจฏาเน  อุทกปฏเ  กโรนฺติ  กกฺกฏกา 
ถลสมีเป  ทฺวาร  ปทหิตฺวา  อุทกสมีปทวฺาเรน  วฬ ฺเชนฺติ  ตทา 
ทุพฺพุฏ ิกา  ภวิสฺสตีติ  คณฺหนฺติ ฯ   
        อถ  โส  ธนิโย  สุวุฏ ิกนิมิตฺตานิ  อุปสลฺลกฺเขตฺวา  อุปกฏเ   
วสฺสกาเล  อนฺตรทีปา  นกิฺขมิตฺวา  มหามหิยา  ปรตีเร  
สตฺตสตฺตาหมฺป  เทเว  วสฺสนฺเต  อุทเกน  อนชฺโฌตฺถรโณกาเส  
อตฺตโน  วสโนกาส  กตฺวา  สมนฺตา  ปริกฺขิปตฺวา  วจฺฉสาลาโย  
# ๑. ม. คนฺตฺวา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 37 

                *เลมที่  21  ธนิยสุตฺตวณฺณนา  หนา  37 
 
มาเปตฺวา  ตตฺถ  นิวาส  กปฺเปสิ ฯ  อถสฺส  ทารุติณาทิสงฺคเห  
กเต  สพฺเพสุ  ปุตฺตทารกมฺมกรโปริเสสุ  สมานิเยสุ  (๑)  ชาเตสุ   
นานปฺปกาเร  ขชชฺโภชฺเช  ปฏิยตฺเต  สมนฺตา  จตุทฺทิสา   
เมฆมณฺฑลานิ  อุฏหึสุ ฯ  โส  เธนุโย  ทุหาเปตฺวา  วจฺฉสาลาสุ  
วจฺเฉ  สณฺาเปตฺวา  (๒)  คุนฺน  จตุทฺทิสา  ธูม  การาเปตฺวา  สพฺพ   
ปริชน  โภชาเปตฺวา  สพฺพกิจฺจานิ  การาเปตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ทีเป  
อุชฺชาลาเปตฺวา  สย  ขีเรน  ภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  มหาสยเน  สยนฺโต  
อตฺตโน  สิรสิมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ตุฏจิตฺโต  หุตฺวา  อปรทิสาย  เมฆตฺถนิตสทฺท  
สุตฺวา  นิปนฺโน  อิม  อุทาน  อุทาเนสิ   
                ปกฺโกทโน  ททฺุธขีโรหมสฺมิ  (๓) (อิติ  ธนิโย  โคโป)   
                อนุตีเร  มหิยา  สมานวาโส   
                ฉนฺนา  กุฏ ิ อาหิโต  คินิ   
                อถ  เจ  ปตฺถยสี  ปวสฺส  เทวาติ ฯ   
        ตตฺราย  อตฺถวณฺณนา  ปกฺโกทโนติ  สิทฺธภตฺโต ฯ   
ทุทฺธขีโรติ  คาโว  ทุหิตฺวา  คหิตขีโร ฯ  อหนฺติ  อตฺตาน  นิทสฺเสติ  ฯ 
อสฺมีติ  อตฺตโน  ตถาภาว ฯ  ปกฺโกทโน  ทุทฺธขีโร  จ  อหมสฺมิ   
ภวามีติ  อตฺโถ ฯ  อิตีติ  เอวมาหาติ  อตฺโถ ฯ  นิทฺเทเส  ปน   
อิตีติ  ปทสนฺธิ  ปทสสคฺโค  ปทปาริปรูิ  อกฺขรสมวาโย  พฺย ฺชน- 
สิลิฏตา  ปทานุปุพฺพตาเมต อิตีติ (๔)  เอวมสฺส  อตฺโถ  วณฺณิโต ฯ 
# ๑. ส.ี สมาหิเตสุ ฯ  ๒. สี. พนฺธาเปตฺวา ฯ  ม. สณฺาเปตฺวา ฯ 
# ๓. สยฺา. ทกฺุขขีโรหมสฺมิ ฯ  ๔. ม. ปทานุปุพฺพตาเมตนฺติ ฯ  
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โสป  อิทเมว  สนฺธายาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ย  ย  หิ  ปท  ปุพฺพปเทน  
วุตฺต  ตสฺส  ตสฺส  เอวมาหาติ  เอตมตฺถ  ปกาเสนฺโตเยว  อิติสทฺโท 
ปจฺฉิเมน  ปเทน (๑)  อิติ  เมตฺเตยฺโย อิติ วา  อิติ  (๑) ภควา  อิติ วา  
เอวมาทินา  ปทสนฺธิ  โหติ  นา ฺถา ฯ   
        ธนิโย  โคโปติ  ตสฺส  เสฏ ิปุตฺตสฺส  นามสโมธาน ฯ  โส   
หิ  ยานิมานิ  ถาวราทีนิ  ป ฺจ  ธนานิ  เตสุ  เปตฺวา  ทานสีลาทิ- 
อนุคามิกธน  เขตฺตวตฺถุอารามาทิโต  ถาวรธนโตป  ควสฺสาทิโต   
ชงฺคมธนโตป  หิร ฺสุวณฺณาทิโต  สหาริมธนโตป  สิปฺปาย- 
ตนาทิโต  องฺคสมธนโตป  ย  ต  โลกสฺส  ป ฺจโครสานุปฺปทาเนน   
พหูปการ (๒)  สนฺธาย  นตฺถิ  โคสมิต  ธนนฺติ  (๓)  เอว  โคธน   
เตน  สมนฺนาคตตฺตา  ธนิโย  คุนฺน  ปาลนโต  โคโป ฯ  โย  หิ   
อตฺตโน  คาโว  ปาเลติ  โส  โคโปติ  วุจฺจติ ฯ  โย  ปเรส  เวตตฺนภโต (๔)  
หุตฺวา  โสโคปาลโก ฯ  อย  ปน  อตฺตโนเยว  เตน  โคโปติ  วุตฺโต ฯ   
        อนุตีเรติ  ตีรสฺส  สมีเป ฯ  มหิยาติ  มหามหีนามิกาย   
นทิยา ฯ  สมาเนน  อนุกูลวตฺตินา  ปริชเนน  สทฺธ ึ วาโส  
ยสฺส  โส  สมานวาโส  อย ฺจ  ตถาวิโธ ฯ  เตนาห  สมาน- 
วาโสติ ฯ  ฉนฺนาติ  ติณปณฺณจฺฉทเนหิ  อโนวสฺสกา  กตา ฯ   
กุฏีติ  วสนฆรสฺเสต  อธิวจน ฯ  อาหิโตติ  อาภโต  ชาลิโต  วา ฯ  
คินีติ  อคฺคิ ฯ  เตสุ  เตสุ  าเนสุ  อคฺคิ  คินีติ  โวหรยีติ ฯ  อถ 
# ๑. ม. อิเม สทฺทา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. พหูปการ ต ฯ  ๓. ส. ส. ๑๕/๒๘/๙ ฯ 
# ๔. ม. เวตเนน ภโฏ ฯ  ๕. ม. กุฏีติ วสนฆรสฺเสต ฯ  
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เจ  ปตฺถยสีติ  (อถ เจ ) อิทานิ  ยทิ  อิจฺฉสีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
ปวสฺสาติ  สิ ฺจ  ปคฺฆร  อุทก  มุ ฺจาติ  อตฺโถ ฯ  เทวาติ  เมฆ  
อาลปติ  อย  ตาเวตฺถ  ปทวณฺณนา ฯ  อย  ปน  อตฺถวณฺณนา  ฯ 
        เอวมย  ธนิโย  โคโป  อตฺตโน  สยนฆเร  [๑]  นิปนฺโน  
เมฆตฺถนิต  สุตฺวา  ปกฺโกทโนหมสฺมีติ  ภณนฺโต  กายทุกฺขวูปสมูปาย   
กายสุขเหตุ ฺจ  อตฺตโน  สนฺนิหิต  ทีเปติ  ทุทฺธขีโรหมสฺมีติ   
ภณนฺโต  จิตฺตทุกฺขวูปสมูปาย  จิตฺตสุขเหตุ  จ ฯ  อนุตีเร 
มหิยาติ  นิวาสนฏานสมฺปตฺตึ  สมานวาโสติ  ตาทิเส  กาเล 
ปยวิปฺปโยคปทฏานสฺส  โสกสฺสาภาว  ฉนฺนา  กฏุีติ   
กายทุกฺขาปคมปฏิฆาต ฯ  อาหิโต  คินีติ  ยสฺมา  โคปาลกา   
ปริกฺเขปธูมทารุอคฺคิวเสน  ตโย  อคฺคี  กโรนฺติ  เต  จ  ตสฺส  เคเหสุ 
กตา (๒)  ตสฺมา  สพฺพทิสาสุ  ปริกฺเขปคฺคึ  สนฺธาย  อาหิโต  คินีติ   
ภณนฺโต  วาฬมิคาคมนนิวารณ  ทีเปติ  คุนฺน  มชฺเฌ  
โคมยาทีหิ  ธูมคฺคึ  สนฺธาย  ฑสมกสาทีหิ  คุนฺน  อนาพาธ   
โคปาลกาน  สยนฏาเน  ทารุอคฺคึ  สนฺธาย  โคปาลกาน   
สีตาพาธวิฆาต ฯ  โส  เอว  ทีเปนฺโต  อตฺตโน  วา  คุนฺน  วา  
ปริชนสฺส  วา  วุฏ ิปจฺจยสฺส  กสฺสจิ  อาพาธสฺส  อภาวโต 
ปติโสมนสฺสชาโต  อาห  อถ  เจ  ปตฺถยสี  ปวสฺส  เทวาติ ฯ   
        เอว  ธนยิสฺส  อิม  คาถ  ภาสมานสฺส  อสฺโสสิ  ภควา   
ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  วิสุทฺธาย  อติกฺกนฺตมานุสิกาย  เชตวน- 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร มหาสยเนติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. เคเห สพฺเพ กตา ฯ  
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มหาวิหาเร  คนฺธกุฏิย  วิหรนฺโต ฯ  สตฺุวา  จ  ปน  พุทฺธจกฺขุนา   
โลก  โวโลเกนฺโต  อทฺทส  ธนิย ฺจ  ปชาปติ ฺจสฺส  อิเม  อุโภป  
เหตุสมฺปนฺนา ฯ  สเจ  อห  คนฺตฺวา  ธมมฺ  เทเสสฺสามิ  อุโภป   
ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิสฺสนฺติ ฯ  โน  เจ  คมิสฺสามิ  เสฺว  อุทโกเฆน   
วินสฺสิสฺสนฺตีติ  ตขณ ฺเว  สาวตฺถิโต  สตฺต  โยชนสตานิ   
ธนิยสฺส  นิวาสนฏาน  อากาเสน  คนฺตฺวา  ตสฺส  กุฏิยา  อุปร ิ  
อฏาสิ ฯ  ธนิโย  ต  คาถ  ปุนปฺปุน  ภาสติเยว  น  นิฏาเปติ  
ภควติ  คเตป  ภาสติ ฯ  ภควา  จ  ต  สตฺุวา  น  เอตฺตเกน   
สนฺตุฏา  วา  วิสฺสฏา  วา  โหนฺติ  เอว  ปน  โหนฺตีติ  ทสฺเสตุ   
                อกฺโกธโน  วิคตขิโลหมสฺมิ  (อิติ  ภควา)   
                อนุตีเร  มหิเยกรตฺติวาโส   
                วิวฏา  กฏุิ  นิพฺพุโต  คินิ   
                อถ  เจ  ปตฺถยสี  ปวสฺส  เทวาติ   
อิม  ปฏิคาถ  อภาสิ  พฺย ฺชนสภาค  โน  อตฺถสภาค ฯ  น  ห ิ  
ปกฺโกทโนติ  อกฺโกธโนติ  จ  อาทีนิ  ปทานิ  อตฺถโต  สเมนฺติ   
มหาสมุทฺทสฺส  โอริมปารมิตีรานิ  วิย  พฺย ฺชน  ปเนตฺถ   
กิ ฺจิ  สเมตีติ  พฺย ฺชนสภาคานิ  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปุริมคาถาย  
สทิสปทาน  วุตฺตนเยเนวตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  วิเสสปทาน   
ปนาย  ปทโต  อตฺถโต  จ  วณฺณนา ฯ 
        อกฺโกธโนติ  อกชฺุฌนสภาโว ฯ  โย  หิ  โส  ปพฺุเพ   
# ๑. ม. วินสสฺิสฺสนฺตีติ ฯ  
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        วุตฺตปฺปการอาฆาตวตฺถุสมฺภโว  โกโธ  เอกจฺจสฺส  ปริตฺโตป   
อุปฺปชฺชมาโน  หทย  สนตฺาเปตฺวา  วูปสมฺมติ  เยน  จ  ตโต  
พลวตรุปฺปนฺเนน  เอกจฺโจ  มุขวิกุณนมตฺต  (๑) กโรติ  ตโต  พลวตเรน 
เอกจฺโจ  ผรุส  วตฺถุกาโม  หนุจลนมตฺต  กโรติ  อปโร  ตโต  พลวตเรน  
ผรุส  ภณติ  อปโร  ตโต  พลวตเรน  ทณฺฑ  วา  สตฺถ  วา  คเวสนฺโต  
ทิสา  วิโลเกติ  อปโร  ตโต  พลวตเรน  ทณฺฑ  วา  สตฺถ  วา  อามสติ  
อปโร  ตโต  พลวตเรน  ทณฺฑาทีนิ  คเหตฺวา  อุปธาวติ  อปโร  ตโต 
พลวตเรน  เอก  วา  เทฺว  วา  ปหาเร  เทติ  อปโร  ตโต  พลวตเรน  
อป  าติสาโลหิต  ชีวิตา  โวโรเปติ  เอกจฺโจ  ตโต  พลวตเรน  
ปจฺฉาวิปฺปฏิสารี  อตฺตานมฺป  ชีวิตา  โวโรเปติ  สีหลทีเป  
กาลคามวาสี  อมจฺโจ  วิย ฯ  เอตฺตาวตา  จ  โกโธ  ปรมเวปุลฺลปฺ- 
ปตฺโต  โหติ ฯ  โส  ภควตา  โพธิมณฺเฑเยว  สพฺพโส  ปหโีน  
อุจฺฉินฺนมูโล  ตาลาวตฺถุกโต  ตสฺมา  ภควา  อกฺโกธโนหมสฺมีติ   
อาห ฯ   
        วิคตขิโลติ  อปคตขิโล ฯ  เย  ห ิ เต  จิตฺตถทฺธภาเวน  (๒)  
ป ฺจ  เจโตขิลา  วุตฺตา  เยหิ  จ  ขิลภูเต  จิตฺเต  เสยฺยถาป  นาม  
ขิเล  ภูมิภาเค  จตฺตาโร  มาเส  วสฺสนฺเตป  เทเว  สสฺสานิ  น  รหุนฺติ  
เอวเมว  สทฺธมฺมสฺสวนาทิกุสลเหตุวสฺเส  วสฺสนฺเตป  กุสล  น  
รุหติ  เต  จ  ภควตา  โพธมิณฺเฑเยว  สพฺพโส  ปหนีา  ตสฺมา  ภควา  
วิคตขิโลหมสฺมีติ  อาห ฯ   
# ๑. ม. มุขวิกุณนมตฺต ฯ  ๒. ม. จิตฺตพนฺธภาเวน ฯ  
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        เอกรตฺตึ  วาโส  อสสฺาติ  เอกรตฺติวาโส ฯ  ยถา  หิ  ธนิโย   
ตตฺถ  จตฺตาโร  วสฺสิเก  มาเส  นิพทฺธวาส  อุปคโต  น  ตถา  ภควา ฯ   
ภควา  หิ  ตเยว  รตฺตึ  ตสฺส  อตฺถกามตาย  ตตฺถ  วาส  อุปคโต  
ตสฺมา  เอกรตฺติวาโสติ  อาห ฯ  วิวฏาติ  อปนีตจฺฉทนา ฯ   
กุฏีติ  อตฺตภาโว ฯ  อตฺตภาโว  หิ  ต  ต  อตฺถวส  ปฏิจฺจ   
กาโยติป  คุหาติป  เทโหติป  สนฺเทโหติป  นาวาติป  รโถติป   
วโณติป  ธโชติป  วมฺมิโกติป  กฏุีติป  กฏุิกาติป  วุจฺจติ  อิธ   
ปน  กฏาทีนิ  ปฏิจฺจ  เคหนามิกา  กุฏิ  วิย  อฏ ิอาทีนิ  ปฏิจฺจ  
สงฺขฺย  คตตฺตา  กุฏีติ  วุตฺโต ฯ  ยถาห  เสยฺยถาป  อาวุโส  
กฏ ฺจ  ปฏจฺิจ  วลฺลิ ฺจ  ปฏิจฺจ  มตฺติก ฺจ  ปฏิจฺจ  ติณ ฺจ  ปฏจฺิจ 
อากาโส  ปรวิาริโต  อคารนฺเตฺวว  สงฺขฺย        คจฺฉติ  เอวเมว  โข  อาวุโส  
อฏ ิ ฺจ  ปฏิจฺจ  นฺหารุ ฺจ  ปฏิจฺจ  มส ฺจ  ปฏิจฺจ  จมฺม ฺจ  ปฏิจฺจ  
อากาโส  ปรวิาริโต  รูปนเฺตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉตีติ ฯ  (๑)   
        จิตฺตมกฺกฏสฺส  นิวาสโต  วา  กุฏ ิฯ  ยถาห  ฯ 
                อฏ ิกกลกฏุี  เจสา        มกกฺฏาวสโถ  อิติ   
                มกฺกโฏ  ป ฺจทฺวาราย  กุฏกิาย  ปสกฺกิย   
                ทวฺาเรน  อนุปริยาติ        ฆฏฏยนโฺต  ปนุปฺปุนนฺติ ฯ    
        สา  กุฏ ิ เยน  ตณฺหามานทิฏ ิฉทเนน  สตฺตาน   
ฉนฺนตฺตา  ปุนปฺปุน  ราคาทิกิเลสวสฺส  อติวสฺสติ ฯ  ยถาห  ฯ 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๓๔๖/๓๕๘ ฯ          
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                ต  ฉนฺนมติวสฺสติ                วิวฏ นาติวสฺสติ 
                ตสฺมา ฉนฺน วิวเรถ        เอว ต นาติวสฺสตีติ (๑) ฯ 
                อย  คาถา  ทฺวีส ุ าเนสุ  วุตฺตา  ขนฺธเก  เถรคาถาย ฺจ ฯ   
ตตฺถ  ขนฺธเก  โย  อาปตฺตึ  ปฏิจฺฉาเทติ  ตสฺส  กิเลสา  จ  ปุนปฺปนุ   
อาปตฺติโย  จ  อติวสฺสนฺติ  โย  ปน  น  ปฏิจฺฉาเทติ  ตสฺส  
นาติวสฺสนฺตีติ  อิม  อตฺถ  ปฏิจฺจ  วุตฺตา ฯ  เถรคาถาย  ยสฺส  
ราคาทิจฺฉทนมตฺถิ  ตสฺส  ปุน  อิฏารมฺมณาทีสุ  ราคาทิสมฺภวโต   
ต  ฉนฺนมติวสฺสติ ฯ  โย  วา  อุปฺปนฺเน  กิเลเส  อธิวาเสติ ฯ  ตสฺเสว   
อธิวาสิตกิเลสจฺฉทนจฺฉนฺนา  อตฺตภาวกุฏิ  ปุนปฺปนุ  กิเลสวสฺส   
อติวสฺสติ  ยสฺส  ปน  อรหตฺตมคฺคาณวาเตน  กิเลสจฺฉทนสฺส   
วิทฺธสิตตฺตา  วิวฏา  ตสฺส  นาติวสฺสตีติ ฯ  อยมตฺโถ  อิธาธิปฺเปโต ฯ  
ภควตา  หิ  ยถาวุตฺต  ฉทน  ยถาวุตฺเตเนว  นเยน  วิทฺธสิต  ตสฺมา 
วิวฏา  กุฏีติ  อาห ฯ  นิพฺพุโตติ  อุปสนฺโต ฯ  คินีติ  อคฺคิ ฯ  เยน 
หิ  เอกาทสวิเธน  อคฺคินา  สพฺพมิท  อาทิตฺต ฯ  ยถาห  ฯ 
อาทิตฺต  ราคคฺคินาติ  (๒)  วิตฺถาโร ฯ  โส  อคฺคิ  ภควโต  โพธมิูเลเยว   
อริยมคฺคสลิลเสเกน  นิพฺพุโต  ตสฺมา  นิพฺพุโต  คินีติ  อาห ฯ   
        เอว  วทนฺโต  จ  ธนิย  อตุฏพฺเพน  ตุสฺสมาน  อ ฺา- 
ปเทเสเนว  ปริภาสติ  โอวทติ  อนุสาสติ ฯ  กถ  อกฺโกธโนติ   
หิ  วทมาโน  ธนิย  ตฺว  ปกฺโกทโนหมสฺมีติ  ตุฏโ  โอทนปาโก  จ  
# ๑. วิ จุล. ๗/๔๖๕/๒๙๒ ฯ  ขุ. เถร. ๒๖/๓๖๐/๓๓๕ ฯ 
# ๒.  วิ. มหา.  ๔/๕๕/๖๓ ฯ  
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ยาวชีว  ธนปริกฺขเยน  กตฺตพฺโพ  (๑) ธนปริกฺขโย  จ  อนุรกฺขณาทีสุ   
ทุกฺขปทฏาน  (/)  เอว  สนฺเต  ทุกฺเขเนว  ตุฏโ  โหสิ  อห  ปน  
อกฺโกธโนหมสฺมีติ  ตุสฺสนฺโต  สนฺทฏิ ิกสมฺปรายิกทุกฺขาภาเวน   
ตุฏโติ (๒)  โหมีติ  ทีเปติ ฯ  วิคตขิโลติ  วทมาโน  ตฺว  ทุทฺธขีโรหมสฺมีติ   
ตุสฺสนฺโต  อกตกิจฺโจว  กตกิจฺโจหมสฺมีติ  มนฺตฺวา  ตุฏโ  อห  ปน   
วิคตขิโลหมสฺมีติ  ตุสฺสนฺโต  กตกิจฺโจว  ตุฏโ  โหมีติ  ทีเปติ ฯ  อนุตีเร   
มหิเยกรตฺติวาโสติ  วทมาโน  ตฺว  อนตีุเร  มหิยา  สมานวาโสติ   
ตุสฺสโต  จตุมาสนิพทฺธวาเสน  ตุฏโ ฯ  นิพทฺธวาโส  จ   
อาวาสสสคฺเคน  โหติ  โส  จ  ทุกฺข  (๓)  เอว  สนฺเต  ทุกฺเขเนว  
ตุฏโ  โหสิ ฯ  อห  ปน  เอกรตฺติวาโสติ  ตุสฺสนฺโต  
อนิพทฺธวาเสน  ตุฏโ  อนิพทฺธวาโส  จ  อาวาสสสคฺคาภาเวน  
โหติ  อาวาสสสคฺคาภาโว  จ  สุขนฺติ  (๔) สุเขเนว  ตุฏโ  โหมติี   
ทีเปติ ฯ   
        วิวฏา  กุฏีติ  วทมาโน  ตฺว  ฉนฺนา  กุฏีติ  ตุสสฺนฺโต  
ฉนฺนเคหตาย  ตุฏโ  เคเห  จ  เต  ฉนฺเนป  อตฺตภาวกุฏิก  
กิเลสวสฺส  อติวสฺสติ  เยน  ส ฺชนิเตหิ  จตูหิ  มโหเฆหิ  วุยฺหมาโน  
อนยพฺยสน  ปาปุเณยฺยาสิ  เอว  สนฺเต  อตุฏพฺเพเนว  ตุฏโ  
โหสิ ฯ  อห  ปน  วิวฏา  กฏุีติ  ตุสฺสนฺโต  อตฺตภาวกุฏิยา  กิเลสจฺฉทนา- 
ภาเวน  ตุฏโ  เอว ฺจ  เม  วิวฏาย  กฏุิยา  น  ต  กเิลสวสฺส  อติวสฺสติ  
# ๑. ส.ี ธนปรกฺขโย จ อชชฺนรกฺขณาทิปทฏาน ฯ  ม. ธนปรกิฺขโย จ 
อารกฺขาทิทุกฺขปทฏาโน ฯ  ๒. ม. ตุฏโ โหมีติ ฯ 
# ๓. ม. ทุกฺโข ฯ  ๔. ม. สโุขติ ฯ  
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เยน  ส ฺชนิเตหิ  จตูหิ  มโหเฆหิ  วุยหฺมาโน  อนยพฺยสน น (๑)  
ปาปุเณยฺย  เอว  สนฺเต  ตุฏพฺเพเนว  ตุฏโ  โหมีติ  ทีเปติ ฯ  
นิพฺพุโต  คินีติ  วทมาโน  ตฺวมาหิโต  คินีติ  ตุสฺสนฺโต  อกตูปทฺทว- 
นิวารโณว  กตูปทฺทวนิวารโณหมสฺมีติ  มนฺตฺวา  ตุฏโ  อห  ปน   
นิพฺพุโต  คินีติ  ตุสฺสนฺโต  เอกาทสคฺคิปริฬาหาภาวโต  กตูปทฺทว- 
นิวารณตฺตาเยว  ตุฏโติ  ทีเปติ ฯ  อถ  เจ  ปตฺถยสิ  ปวสฺส  เทวาติ   
วทมาโน  เอว  วิคตทุกฺขาน  อนุปฺปตฺตสุขาน  กตสพฺพกิจฺจาน  
มาทิสาน  (๑)  เอต  วจน  โสภติ  อถ  เจ  ปตฺถยสิ  ปวสฺส  เทว  น  โน  
ตยา  วสฺสนฺเตน  วา  อวสสฺนฺเตน  วา  (๒)  วุฑฺฒิ  วา  หานิ  วา  
อตฺถิ  ตฺว  ปน  กสฺมา  เอว  วทสีติ  ทีเปติ ฯ  ตสฺมา  ย  วุตฺต  เอว   
วทนฺโต  จ  ธนิย  อตุฏพฺเพเนว  ตุสฺสมาน  อ ฺาปเทเสเนว  
ปริภาสติ  โอวทติ  อนุสาสตีติ  ต  สมมฺเทว  วุตฺตนฺติ ฯ   
        เอวมิม  ภควตา  วุตฺต  คาถ  สุตฺวาป  ธนิโย  โคโป  โก  อย   
คาถ  ภาสตีติ  อวตฺวา  เตน  สุภาสิเตน  ปริตุฏโ  ปุนป  ตถารปู   
โสตุกาโม  อปรมฺป  คาถ  อาห  อนฺธกมกสาติ ฯ   
        ตตฺถ  อนฺธกาติ  กาฬมกฺขิกาน  (๓)  อธิวจน  ปงฺคลมกฺขิ- 
กานนฺติป  เอเก ฯ  มกสาติ  มกสาเยว ฯ  น  วิชชฺเรติ  นตฺถิ ฯ   
กจฺเฉติ  เทฺว  กจฺฉา  นทีกจฺโฉ  ปพฺพตกจฺโฉ  จ  ฯ  อิธ  นทีกจฺโฉ ฯ  
รุฬฺหติเณติ  ส ฺชาตติเณ ฯ  จรนฺตีติ  ภตฺตกิจฺจ  กโรนฺติ ฯ  
# ๑. ม. นสทโฺท  นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ตยิ วสฺสนฺเต วา อวสฺสนฺเต วา ฯ 
# ๓. ส.ี กาณมกฺขิกาน ฯ  
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วุฏ ิมฺปติ  วาตวุฏ ิอาทโย  อเนกา  วุฏ ิโย  ตา  อาฬวก- 
สุตฺเต  ปกาสยิสฺสามิ ฯ  อิธ  ปน  วสฺสวุฏ ึ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ 
สเหยฺยุนฺติ  ขเมยฺยย ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ   
        เอตฺถ  ธนิโย  เย  อนธฺกมกสา  สนฺนิปติตฺวา  รุหิเร  (๑)  ปวนฺตา  
มุหุตฺเตเนว  คาโว  อนยพฺยสน  ปาเปนฺติ  ตสฺมา  วุฏ ิตมตฺเตเยว  
เต  โคปาลกา  ปสุนา  จ  สาขาหิ  จ  มาเรนฺติ  เตส  อภาเวน  คุนฺน   
เขมต ฯ  กจฺเฉ  รฬฺุหติณจรเณน  อทฺธานคมนปริสฺสมาภาว  วตฺวา  
กิลมถาภาว ฺจ  (๒)  ทีเปนฺโต  ยถา  อ ฺเส  คาโว  อนฺธกมกส- 
สมฺผสฺเสหิ  ทิสฺสมานา  (๓)  อทฺธานคมเนน  กิลนฺตา  ขุทาย   
มิลายมานา  (๔)  เอกวุฏ ินิปาตมฺป  น  สเหยฺยย  น  เม  ตถา  คาโว  
มยฺห  ปน  คาโว  วุตฺตปฺปการาภาวา  ทฺวิกฺขตฺตุ  วา  ติกฺขตฺตุ  วา  
วสฺสวุฏ ึ  สเหยฺยุนฺติ  ทีเปติ ฯ   
        ตโต  ภควา  ยสฺมา  ธนิโย  อนฺตรทีเป  วสนฺโต  ภย  ทิสฺวา   
กุลฺล  พนฺธิตฺวา  มหามหึ  ตริตฺวา  ต  กจฺฉ  อาคมฺม  อห  สุฏ ุ   
อาคโต  นิพฺภเยว  าเน   ิโตติ  ม ฺมาโน  เอวมาห  สภเย  เอว  จ   
โส  าเน   ิโต  ตสฺมา  ตสฺส  อาคมนฏานา  อตฺตโน  
อาคมนฏาน  อุตฺตริตร ฺจ  ปณีตตร ฺจ  วณฺเณนฺโต   
พทฺธา หิ  (๕)  ภิสีติ  อิม  คาถ  อภาสิ  อตฺถสภาค  โน  พฺย ฺชนสภาค ฯ   
        ตตฺถ  ภิสีติ  ปตฺถริตฺวา  ปุถุล  กตฺวา  พทฺโธ  กลฺุโล  วุจฺจติ   
# ๑. ส.ี รุหิร ฯ  ม. รุธิเร ฯ  ๒. ม. ขุทากิลมถาภาวจ ฯ  ๓. สี. วิสฺสมานา ฯ 
# ๔. สี. มียมานา ฯ  ๕. ม. พทฺธาสิ ฯ  
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โลเก  อริยสสฺ  ปน  ธมฺมวินเย  อริยมคฺโคติ (๑) ฯ  [๒]    
                มคฺโค  ปชโฺช  ปโถ  ปนฺโถ                 อ ฺชส  วฏมายน   
                นาวา  อุตฺตรเสตุ  จ                         กุลโฺล  จ  ภิสิ  สงฺกโม   
                อทฺธาน  ปภโว  เจว                         ตตฺถ  ตตฺถ  ปกาสิโต ฯ   
อิมายป  คาถาย  ภควา  ปุริมนเยเนว  ต  โอวทนฺโต  อิม  อตฺถ   
อาหาติ  เวทิตพฺโพ  ธนิย  ตฺว  กลฺุล  พนฺธิตฺวา  มหึ  ตริตฺวา 
อิม  านมาคโต  ปุนป  จ  เต  กลฺุโล  พนฺธิตพฺโพ  เอว  ภวิสฺสติ  นที   
จ  ตริตพฺพา  น  เจต  าน  เขม ฯ  มยา  ปน  เอกจิตฺเต  มคฺคงฺคานิ   
สโมธาเนตฺวา  าณพนฺธเนน  พทฺธา  อโหสิ  ภิสิ  สา  จ  สตฺตตฺตึสโพธิ- 
ปกฺขิยธมฺมปริปุณฺณตาย  เอกรสภาวมนุคตตฺตา  (๓)  อ ฺม ฺ   
อนติวตฺตเนน  ปุน  พนฺธติพฺพปฺปโยชนาภาเวน  เทวมนุสฺเสสุ   
เกนจิ  โมเจตุ  อสกฺกุเณยฺยตาย  จ  สุสงฺขตา  ตาย  จมฺหิ  ติณฺโณ  
ปุพฺเพ  ปตฺถิตตีรปฺปเทส  คโต ฯ  คจฺฉนฺโตป  จ  น  โสตาปนฺนาทโย  
วิย  ก ฺจิเทว  ปเทส  คโต  อถ  โข  ปารคโต  สพฺพาสวกฺขย   
สพฺพธมฺมปาร  ปรม  เขม  นิพฺพาน  คโต  ติณฺโณติ  
วา  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโต ฯ  ปารคโตติ  อรหตฺต  ปตฺโต ฯ  ก ึ  
วิเนยฺย  ปาร  คโตติ  เจ  วิเนยฺย  โอฆ  กาโมฆาทิจตุพฺพิธ   
โอฆ  ตริตฺวา  อติกฺกมฺม  ต  ปาร  คโตติ ฯ  อิทานิ  จ  ปน  เม 
ปุน  ตริตพฺพาภาวโต  อตฺโถ  ภิสิยา  น  วิชชฺติ  ตสฺมา  มเมว  ยตฺุต   
# ๑. ม. อริยมคฺคสฺเสต อธิวจน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อริยมคฺโค หีติ 
ทสฺสติ ฯ  ๓. ม. เอกรสภาวูปคตตฺตา ฯ  
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วตฺตุ  อถ  เจ  ปตฺถยสี  ปวสฺส  เทวาติ ฯ   
        ตมฺป  สตฺุวา  ธนิโย  ปุริมนเยเนว  โคป  มม  อสฺสวาติ  อิม   
คาถ  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  โคปติ  ภริย  นิทฺทิสติ ฯ  อสฺสวาติ  วจนกรา   
กึการปฏิสาวินี ฯ  อโลลาติ  มาตุคาโม  หิ  ป ฺจหิ  โลลตาหิ   
โลโล  โหติ  อาหารโลลตาย  อลงฺการโลลตาย  ปรปุริสโลลตาย  
ธนโลลตาย  ปาทโลลตาย ฯ  ตถา  ห ิ มาตุคาโม  ภตฺตปูว- 
สุราทิเภเท  อาหาเร  โลลตาย  อนฺตมโส  ปาริวาสิกภตฺตมฺป   
ภุ ฺชติ  หตฺโถตาปกมฺป (๑)  ขาทติ  ทคุิณ  ธนมนุปฺปทตฺวาป  สุร   
ปวติ ฯ  อลงฺการโลลตาย  อ ฺ  อลงฺการ  อลภมาโน  อนฺตมโส  
อุทกเตลเกนป  เกเส  โอสเณฺหตฺวา  (๒)  มุข  ปรมิชฺชติ ฯ  
ปรปุริสโลลตาย  อนฺตมโส  ปุตฺเตนป  ตาทิเส  ปเทเส  ปกฺโกสิยมาโน   
ปม  อสทฺธมฺมวเสน  จินฺเตสิ ฯ  ธนโลลตาย   
                หสราช  คเหตฺวาน  
                สวุณฺณา  ปริหายถ ฯ   
ปาทโลลตาย  อารามาทิคมนสีโล  หุตฺวา  สพฺพ  ธน  วินาเสติ ฯ   
ตตฺถ  ธนิโย  เอกาป  โลลตา  มยฺห  โคปยา  นตฺถีติ  ทสฺเสนฺโต   
อโลลาติ  อาห ฯ        ทีฆรตฺต  สวาสิยาติ  ทีฆ  กาล  สทฺธ ึ วสมานา  
โกมารภาวโต  ปภุติ  เอกโต  วฑฺฒิตา ฯ  เตน  ปรปุริเส  น  ชานาตีติ   
ทสฺเสติ ฯ  มนาปาติ  เอว  ปรปุริเส  อชานนฺตี  มเมว  มน  (๓)  
# ๑. ม. หตฺโถตาปกมฺป ฯ  ๒. ม. โอสณฺเตฺวา ฯ  ๓. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
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อลฺลียตีติ  ทสฺเสติ ฯ  ตสฺสา  น  สุณามิ  กิ ฺจิ  ปาปนฺติ   
อิตฺถนฺนาเมน  นาม  สทธฺึ  อิมาย  หสิต  วา  ลปต  วาติ  เอว  ตสฺสา  
น  สุณามิ  ก ฺจิ  อติจารโทสนฺติ  ทสฺเสติ ฯ   
        อถ  ภควา  เอเตหิ  คุเณหิ  โคปยา  ตุฏ  ธนิย  โอวทนฺโต   
ปุริมนเยเนว  จิตฺต  มม  อสฺสวนฺติ  อิม  คาถ  อภาสิ  อตฺถสภาค   
พฺย ฺชนสภาค ฺจ ฯ   
        ตตฺถ  อุตฺตานาเนว  ปทานิ ฯ  อย  ปน  อธิปฺปาโย  ธนิย   
ตฺว  โคป  มม  อสฺสวาติ  ตุฏโ  สา  ปน  เต  อสฺสวา  ภเวยฺย  วา  น  
วา  ทุชฺชาน  ปรจิตฺต  วิเสสโต  มาตุคามสฺส ฯ  มาตุคาม  หิ   
กุจฺฉิยา  ปริหรนฺตาป  รกฺขิตุ  น  สกฺโกนฺติ  เอว  ทุรกฺขจิตฺตตฺตาเอว   
จ น  สกฺกา  ตุมฺหาทิเสหิ  อิตฺถี  อโลลาติ  วา  อสฺสวาติ (๑) วา  ปยาติ (๑) 
วา  มนาปาติ  วา  นิปฺปาปาติ วา ชานิตุ มยฺห ปน จิตฺต อสฺสว  
โอวาทปฏิกร  มม  วเส  วตฺตติ  นาหนฺตสฺส  วเส  วตฺตามิ  โส  จสฺส  
อสฺสวภาโว  ยมกปาฏิหาริเย  ฉนฺน  วณฺณานมคฺคิธาราสุ  จ  
อุทกธาราสุ  จ  ปวตฺตมานาสุ  สพฺพชนสฺส  ปากโฏ  อโหสิ ฯ   
อคฺคินิมฺมาเน  หิ  เตโชกสิณมฺป  สมาปชฺชิตพฺพ  อุทกนิมฺมาเน  
อาโปกสิณ ฯ  นลีาทินิมฺมาเน  นีลาทิกสิณานิ ฯ  พุทฺธานมฺป  หิ  เทฺว  
จิตฺตานิ  เอกโต  นปฺปวตฺตนฺติ  เอกเมว  ปน  อสฺสวภาเวน  เอว   
วสวตฺติ  อโหสิ ฯ  ต ฺจ  โข  ปน  สพฺพกิเลสพนฺธนาปคมา  วิมุตฺต   
วิมุตฺตตฺตา  ตเทว  อโลล  น  ตว  โคป  ทีปงฺกรพุทฺธกาลโต  จ  ปภูติ  
# ๑. ม. อิท นตฺถิ ฯ  
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ทานสีลาทีหิ  ทีฆรตฺต  ปรภิาวิตตฺตา  สวาสิย  น  ตว  โคป ฯ  ตเทต   
อนุตฺตเรน  ทมเถน  ทมิตตฺตา  สุทนฺต  สุทนฺตตฺตา  อตฺตโน  วเสน  
ฉทวารวิเสวน  ปหาย  มเมว  อธิปฺปายมนสฺส  วเสนานุวตฺตนโต  
มนาป  น  ตว  โคป ฯ   
        ปาป  ปน  เม  น  วิชชฺตีติ  อิมินา  ปน  ภควา  ตสฺส  อตฺตโน   
จิตฺตสฺส  ปาปาภาว  ทสฺเสติ  ธนิโย  วิย  โคปยา ฯ  โส  จสฺส   
ปาปาภาโว  น  เกวล  สมมฺาสมฺพุทฺธกาเลเยว  เอกูนตฺตึสวสฺสานิ   
สราคาทิกาเล  อคารมชฺเฌ  วสนฺตสฺสาป  เวทิตพฺโพ ฯ  ตทาป   
หิสฺส  อคาริยภาวานุรูป  วิ ฺ ุปฏิกุฏ  กายทุจฺจริต  วา   
วจีทุจฺจริต  วา  มโนทุจฺจริต  วา  น  อุปปฺนฺนปุพฺพ ฯ  ตโต  ปร   
มาโรป  ฉพฺพสฺสานิ  อนภิสมฺพุทฺธ  เอกวสฺสมภิสมฺพุทฺธนฺติ  สตฺต  
วสฺสานิ  ตถาคต  อนุพนฺธิ  อปฺเปว  นาม  วาลคฺคนิตุทน- 
มตฺตมฺปสฺส  ปาปสมาจาร  ปสฺเสยฺยนฺติ ฯ  โส  อทิสวฺาว  นิพฺพินฺโน  
อิม  คาถ  อภาสิ   
                สตฺต  วสฺสานิ  ภควนฺต  อนุพนฺธึ  ปทาปท   
                โอตาร  นาธิคจฺฉิสฺส          สมฺพุทฺธสฺส  สริีมโตติ ฯ  (๑)   
        พุทฺธกาเลป  น  อุตฺตรมาณโว  สตฺต  มาสานิ  อนุพนฺธิ   
อาภิสมาจาริก  ทฏ ุกาโม ฯ  โส  กิ ฺจิ  วชฺช  อทสิฺาว  
ปริสุทฺธสมาจาโร  ภควาติ  คโต ฯ  จตฺตาริ  หิ  ตถาคตสฺส   
อรกฺเขยฺยานิ ฯ  ยถาห        จตฺตาริมานิ  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺส   
# ๑. ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๕/๔๑๐ ฯ  
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อรกฺเขยฺยานิ ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ  ปริสทฺุธกายสมาจาโร  
ภิกฺขเว  ตถาคโต  นตฺถิ  ตถาคตสฺส  กายทุจฺจริต  ย  ตถาคโต 
รกฺเขยฺย  มา  เม  อิท  ปโร  อ ฺาสี'ติ  ปริสุทฺธ        วจี- 
สมาจาโร ฯเปฯ  ปริสุทฺธมโนสมาจาโร ฯเปฯ  ปรสิุทฺธาชีโว   
ภิกฺขเว  ตถาคโต  นตฺถิ  ตถาคตสฺส  มิจฺฉาชีโว  ย  ตถาคโต 
รกฺเขยฺย        มา  เม  อิท  ปโร  อ ฺาสีติ ฯ  เอว  ยสฺมา  ตถาคตสฺส 
จิตฺตสฺส  น  เกวล  สมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  ปุพฺเพป  ปาป  นตฺถิเอว  
ตสฺมา  อาห  ปาป  ปน  เม  น  วิชชฺตีติ ฯ  ตสฺสาธิปฺปาโย  มเมว  
จิตฺตสฺส  ปาป  น  สกฺกา  สุณิตุ  น  ตว  โคปยา ฯ  ตสฺมา  ยทิ  เอเตหิ   
คุเณหิ  ตุฏเน  อถ  เจ  ปตฺถยสี  ปวสฺส  เทวาติ  วตฺตพฺพ  มยา  เจต   
วตฺตพฺพนฺติ ฯ   
        ตมฺป  สตฺุวา  ธนิโย  ตทุตฺตริมฺป  สุภาสิตรสายน  ปวิตุกาโม   
อตฺตโน  ภุชสิฺสภาว  ทสฺเสนฺโต  อาห  อตฺตเวตนภโตหมสฺมีติ ฯ  
ตตฺถ  อตฺตเวตนภโตติ  อตฺตนิเยเนว  ฆาสจฺฉาทเนน  ภโต  อตฺตโนเยว  
กมฺม  กตฺวา  ชีวามิ  น  ปรสฺส  เวตน  คเหตฺวา  ปรสฺส  กมฺม  
กโรมีติ  ทสฺเสติ ฯ  ปุตฺตาติ  ธีตโร  จ  ปุตฺตา  จ  เต  สพฺเพ 
ปุตฺตาเตฺวว  เอกชฺฌ  วุจฺจนฺติ ฯ  สมานิยาติ  สนฺนิหิตา  อวิปฺปวุฏา ฯ  
อโรคาติ  นิราพาธา  สพฺเพว  อูรุปาสีพาหุพลาติ  (๑)  ทสฺเสติ ฯ  
เตส  น  สุณามิ  กิ ฺจิ  ปาปนฺติ  เตส  โจราติ  วา  ปรทาริกาติ  วา   
ทุสฺสีลาติ  วา  กิ ฺจิ  ปาป  น  สุโณมีติ ฯ   
# ๑. ส.ี อูรุพลีพาหุพลีติ ฯ  ม. อูรุพาหุพลาติ ฯ  
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        เอว  วุตฺเต  ภควา  ปุริมนเยเนว  ธนิย  โอวทนฺโต  อิม  คาถ   
อภาสิ  นาห  ภตโกติ ฯ  ตตฺราป  อุตฺตานตฺถาเนว  ปทานิ ฯ  
อย  ปน  อธิปฺปาโย  ตฺว  ภุชิสฺโสหมสฺมีติ  มนฺตฺวา  ตุฏโ  ปรมตฺถโต   
จ  อตฺตโน  กมฺม  กริตฺวา  ชีวนฺโตป  ทาโส  เอวาสิ  ตณฺหาทาสตฺตา  
ภตกวาทา  จ  น  ปริมุจฺจสิ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  อูโน  โลโก  อติตฺโต  
ตณฺหาทาโสติ ฯ  (๑)  ปรมตฺถโต  ปน  นาห  ภตโกสฺมิ  กสฺสจิ ฯ   
อห ฺหิ  กสฺสจิ  ปรสฺส  วา  อตฺตโน  วา  ภตโก  น  โหมิ ฯ  กึการณา  ฯ 
ยสฺมา  นิพฺพิฏเน  จรามิ  สพฺพโลเก ฯ  อห ฺหิ  ทปีงฺกรโต (๒)  ยาว  
โพธิ  ตาว  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส  ภตโก  อโหสึ ฯ  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺโต  
ปน  นิพฺพิฏนิพฺพิโส  ราชภโต  วิย  เตเนว  นิพฺพิฏเน   
สพฺพ ฺ ุภาเวน  โลกุตฺตรสมาธิสุเขน  จ  ชีวามิ ฯ  ตสฺส  เม   
อิทานิ  อุตฺตริกรณียสฺส  กตปริจยสฺส  วา  อภาวโต  
อปฺปหีนปฏิสนฺธิกาน  ตาทิสาน  วิย  ปตฺตพฺโพ  โกจิ  อตฺโถ  
ภติยา  น  วิชชฺติ ฯ  ภฏิยาติป  ปาโ ฯ  ตสฺมา  ยทิ   
ภุชิสฺสตาย  ตุฏเน  อถ  เจ  ปตฺถยสี  ปวสฺส  เทวาติ  วตฺตพฺพ   
มยาเวต  วตฺตพฺพนฺติ ฯ   
        ตมฺป  สตฺุวา  ธนิโย  อติตฺโตว  สุภาสิตามเตน  อตฺตโน   
ป ฺจปฺปการโคมณฺฑลปรปิุณฺณภาว  ทสฺเสนฺโต  อาห  อตฺถิ  วสาติ ฯ   
ตตฺถ  วสาติ  อทมิตวุฑฺฒวจฺฉกา ฯ  เธนุปาติ  เธนน  ปวนฺตา  
ตรุณวจฺฉกา  ขีรทายิกา  วา  คาโว ฯ  โคธรณิโยติ   
# ๑. ม. ม. ๑๓/๔๕๐/๔๑๐ ฯ  ๒. ม. ทปีงฺกราทมูลโด ฯ  
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คพฺภินิโย ฯ  ปเวณิโยติ  วยปฺปตฺตา  พลิพทฺเทหิ  สทฺธึ   
เมถุนปตฺถนคาโว ฯ  อุสโภป  ควมฺปตีติ  โย  โคปาลเกหิ  
ปาโต  เอว  นฺหาเปตฺวา  โภเชตฺวา  ป ฺจงฺคุล  ทตฺวา  มาล  พนธฺิตฺวา 
เอหิ  ตาต  คาโว  โคจร  ปาเปตฺวา  รกฺขิตฺวา  อาเนหีติ  เปสียติ  เอว  
เปสิโต  จ  ตา  คาโว  อโคจร  ปริหรตฺิวา  โคจเร  จาเรตฺวา 
สีหพฺยคฺฆาทิภยา  ปริตฺตายิตฺวา  อาเนติ ฯ  ตถารโูป  อุสโภป  
ควมฺปติ  อิธ  มยฺห  โคมณฺฑเล  อตฺถติี  ทสฺเสสิ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  ภควา  ตเถว  ธนิย  โอวทนฺโต  อิม  ปจฺจนีกคาถ   
อาห  นตฺถิ  วสาติ ฯ  เอตฺถ  เจส  อธิปฺปาโย  อิธ  อมฺหาก  สาสเน   
อทมิตฏเน  วุฑฺฒฏเน  จ  วสาสงฺขาตา  ปริยุฏานา  วา 
ตรุณวจฺฉเก  สนฺธาย  วสาน  มลูฏเน  ขีรทายินิโย  สนฺธาย   
ปคฺฆรณฏเน  วา  เธนุปาสงฺขาตา  อนุสยา  วา  ปฏิสนฺธิคพฺภ- 
ธารณฏเน  โคธรณิสงฺขาตา  ปุ ฺาปุ ฺาเน ฺชาภิสงฺขาร- 
เจตนา  วา  สโยคปตฺถนฏเน  ปเวณิสงฺขาตา  ปตฺถนา  ตณฺหา 
วา  อาธิปจฺจฏเน  ปุพฺพงฺคมฏเน  เสฏฏเน  จ  ควมฺปติอุสภ- 
สงฺขาต  อภิสงฺขารวิ ฺาณ  วา  นตฺถ ิ สฺวาห  อิมาย  สพฺพโยคกฺ- 
เขมภูตาย  นตฺถิตาย  ตุฏโ  ตฺว  ปน  โสกาทิวตฺถุภูตาย  อตฺถิตาย 
ตุฏโ ฯ  ตสฺมา  สพฺพโยคกฺเขมตาย  ตุฏสฺส  มเมเวต  ยุตฺต  วตฺตุ   
อถ  เจ  ปตฺถยสี  ปวสฺส  เทวาติ ฯ   
        ตมฺป  สตฺุวา  ธนิโย  ตทุตฺตริมฺป  สุภาสิตามตรส   
# ๑. ม. สพฺพโยคกฺเขมตาย ฯ  
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อธิคนฺตุกาโม  อตฺตโน  โคคณสฺส  ขิลพนฺธนสมฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อาห 
ขิลา  นิขาตาติ ฯ  ตตฺถ  ขิลาติ  คุนฺน  พนฺธนตฺถมฺภา ฯ  นิขาตาติ   
อาโกเฏตฺวา  ภูมิปฺปเวสิตา  ขุทฺทกา  มหนฺตา  ขณิตฺวา  ปตา ฯ   
อสมฺปเวธีติ  อกมฺปกา ฯ  ทามาติ  วจฺฉกาน  พนฺธนตฺถาย  
กตา  คณฺ ิปาสยุตฺตา  (๑)  รชฺชุพนฺธนวิเสสา ฯ  มุ ฺชมยาติ   
มุ ฺชติณมยา ฯ  นวาติ  อจิรกตา ฯ  สสุณฺานาติ  สุฏ ุสณฺานา   
สุวฏฏิตสณฺานา  วา ฯ  น  หิ  สกฺขินฺตีติ  เนว  สกฺขิสฺสนฺติ ฯ  
เธนุปาป  เฉตฺตุนฺติ  ตรุณวจฺฉกาป  ฉินฺทิตุ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  ภควา  ธนิยสฺส  อินฺทรฺิยปริปากกาล  ตฺวา   
ปุริมนเยเนว  ต  โอวทนฺโต  อิม  จตุสจฺจปริทีปก  คาถ  อภาสิ   
อุสโภริว  เฉตฺวาติ ฯ  ตตฺถ  อุสโภติ  โคปตา  โคปริณายโก  
โคยูถปติ  พลิพทฺโท ฯ  เกจิ  ปน  ภณนฺติ  ควสตเชฏโ  อุสโภ   
ควสหสฺสเชฏโ  วสโภ  ควสตสหสฺสเชฏโ  นิสโภติ ฯ  อปเร  
เอกคามกฺเขตฺเต  เชฏโ  อุสโภ  ทฺวีสุ  เชฏโ  วสโภ  สพฺพตฺถ   
อปฺปฏิหโต  นิสโภติ ฯ  สพฺเพ  เอเต  ปป ฺจา  อปจ  โข  ปน   
อุสโภติ  วา  วสโภติ  วา  นิสโภติ  วา  สพฺเพเปเต  อปฺปฏิสมฏเน   
เวทิตพฺพา ฯ  ยถาห  นิสโภ  วต  โภ  สมโณ  โคตโมติ ฯ  (๓)  
รกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ  พนฺธนานีติ  รชฺชุพนฺธนานิ  กิเลสพนฺธนานิ   
จ ฯ  นาโคติ  หตฺถี ฯ  ปูติลตนฺติ  คโฬจีลต (๔)  ฯ  ยถา  ห ิ  
# ๑. ส.ี คนฺถติา นนฺทิปาสยุตฺตา ฯ  ม. คนฺถิตาสยุตฺตา ฯ   
# ๒. ม. สุวฏฏิตสนฺานา วา ฯ  ๓. ส. ส. ๑๕/๑๒๗/๓๙ ฯ   
# ๔. ม. คโฬจีลต ฯ  
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สุวณฺณวณฺโณป  กาโย  ปูติกาโย  วสสฺสติโกป  สนุโข  กุกกฺุโร  
ตทหุชาโตป  สิคาโล  ชรสิคาโลติ  วุจฺจติ ฯ  เอว  อภินวาป  คโฬปลตา  
อสารกฏเน  ปูติลตาติ  วุจฺจติ ฯ  ทาลยิตฺวาติ   ฉินฺทิตฺวา ฯ   
คพฺภ ฺจ  เสยฺย ฺจ  คพฺภเสยฺย ฯ  ตตฺถ  คพฺภคฺคหเณน  
ชลาพุชโยน ิ เสยฺยคฺคหเณน  อวเสสา ฯ   คพฺภเสยฺยมุเขน  วา   
สพฺพาป  ตา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เสสเมตฺถ  ปทตฺถโต  
อุตฺตานเมว ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  อธิปฺปาโย  ธนิย  ตฺว  พนฺธเนน  ตุฏโ  อห  ปน  
พนฺธเนน  อฏฏียนโฺต  ถามวีริยูเปโต  มหาอุสโภริว  พนฺธนานิ   
ป ฺจุทฺธมฺภาคิยสโยชนานิ  จตุตฺถอรยิมคฺคถามวีริเยน  เฉตฺวา   
นาโค  ปูติลตว  ป ฺโจรมฺภาคิยสโยชนพนฺธนานิ  เหฏ ิม- 
มคฺคตฺตยถามวีริเยน  ทาลยิตฺวา  อถ  วา  อุสโภริว  พนฺธนานิ  อนุสเย   
นาโค  ปูติลตว  ปริยฏุานานิ  เฉตฺวา  ทาลยิตฺวาว   ิโต ฯ  ตสฺมา 
น  ปุน  คพฺภเสยฺย  อุเปสฺส ฯ  โสห  ชาติทุกฺขวตฺถุเกหิ  สพฺพทุกเฺขหิ   
ปริมุตฺโต  โสภามิ  อถ  เจ  ปตฺถยสี  ปวสฺส  เทวาติ  วทมาโน ฯ  ตสฺมา  
สเจ  ตฺวมฺป  อห  วิย  วตฺตุมิจฺฉสิ  ฉินฺท  ตานิ  พนฺธนานีติ ฯ  
เอตฺถ  จ  พนธฺนานิ  สมุทยสจฺจ  คพฺภเสยฺยา  ทุกฺขสจฺจ  น  
อุเปสฺสนฺติ  เอตฺถ  อนุปคโม  อนุปาทิเสสวเสน  เฉตฺวา  
ทาเลตฺวาติ  เอตฺถ  เฉโท  ปทาลน ฺจ  สอุปาทิเสสวเสน  นิโรธสจฺจ   
เยน  ฉินฺทติ  ปทาเลติ  จ  ต  มคฺคสจฺจนฺติ ฯ   
# ๑. ม. อุเปสฺส ฯ  
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เอวเมต  จตุสจฺจทีปก  คาถ  สุตฺวา  คาถาปริโยสาเน  ธนิโย   
จ  ปชาปติ  จสฺส  เทฺว  จ  ธีตโรติ  จตฺตาโร  ชนา  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏหึสุ ฯ  อถ  ธนิโย  อเวจฺจปฺปสาทโยเคน  ตถาคเต   
มูลชาตาย  ปติฏ ิตาย  สทฺธาย  ป ฺาจกฺขุนา  ภควโต  ธมฺมกาย   
ทิสฺวา  ธมฺมกายส ฺโจทิตหทโย  (๑)  จินฺเตสิ  พนฺธนานิ  ฉินฺทึ 
คพฺภเสยฺยา  จ  เม  นตฺถีติ  อวีจึ  ปริยนตฺ  กตฺวา  ยาว  ภวคฺคา  โก  
อ ฺโ  เอว  สีหนาท  นทิสฺสติ  อ ฺตฺร  ภควตา  อาคโต  นุ  โข  
เม  สตฺถาติ ฯ  ตโต  ภควา  ฉพฺพณฺณรสฺมิชาลวิจิตฺรสุวณฺณ- 
รสเสกป ฺชร  วิย  สรีราภ  ธนิยสฺส  นิเวสเน  มุ ฺจิ  ปสฺสทานิ  
ยถาสุขนฺติ ฯ  อถ  ธนโิย  อนฺโต  ปวิฏจนฺทิมสูริย  วิย  สมนฺตา   
ปชฺชลิตปทีปสหสฺสสมุชฺชลิตมิว  จ  นิเวสน  ทิสฺวา  อาคโต  ภควาติ   
จิตฺต  อุปฺปาเทสิ  ตสฺมึเยว  จ  สมเย  เมโฆป  ปาวสสฺิ ฯ  
เตนาหุ  สงฺคีติการา  นินฺน ฺจ  ถล ฺจ  ปูรยนฺโตติ ฯ  
        ตตฺถ  นนิฺนนฺติ  ปลลฺล ฯ  ถลนฺติ  อุกฺกูล ฯ  เอวเมต   
อุกฺกูลวิกูล  สพฺพมฺป  สม  กตฺวา  ปรูยนฺโต  มหาเมโฆ  ปาวสสฺิตุ 
อารภีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตาวเทวาติ  ย  ขณ  ภควา  สรีราภ  มุ ฺจิ   
ธนิโย  จ  สตฺถา  เม  อาคโตติ  สทฺธามย  จิตฺตาภ  มุ ฺจิ  ตขณ   
ปาวสฺสีติ ฯ  เกจิ  ปน  สรูยิุคฺคมนมฺป  ตสฺมึเยว  ขเณติ   
วณฺณยนฺติ ฯ        เอว   ธนยิสฺส  สตุปฺปาทตถาคโตภาสผรณสูริ- 
ยุคฺคมนกฺขเณ (๒) วสฺสโต  เทวสฺส  สทฺท  สุตฺวา  ธนิโย  ปติโสมนสฺส- 
# ๑. ม. ธมฺมตาย โจทิตหทโย ฯ  ๒. ม. สทฺธุปฺปาท... ฯ  
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อิมมตฺถ  อภาสถ  ลาภา  วต  โน  อนปฺปกาติ ฯ  เทฺว  คาถา [๑] ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  ธนิโย  สปุตฺตทาโร  ภควโต  อรยิมคฺคปฏิเวเธน   
ธมฺมกาย  ทสิฺวา  โลกุตฺตรจกฺขุนา  รูปกาย  ทิสฺวา  โลกิย ฺจ (๒)  
สทธาปฏิลาภ  ลภ ิ ตสฺมา  อาห  ลาภา  วต  โน  อนปฺปกา  เย  มย  
ภควนฺต  อทฺทสามาติ ฯ  ตตฺถ  วตอิติ  วิมฺหยตฺเถ  นปิาโต ฯ   
โนอิติ  อมฺหาก ฯ  อนปฺปกาติ  วิปุลา ฯ  เสส  อุตฺตานเมว ฯ  
สรณ  ต  อุเปมาติ  เอตฺถ  ปน  กิ ฺจาป  มคฺคปฏิเวเธเนวสฺส  สิทฺธ  
สรณคมน  ตตฺถ  ปน  นิจฺฉยคมนเมว  คโต  อิทานิ  วาจาย   
อตฺตสนฺนิยฺยาตน  กโรติ  มคฺควเสน  วา  สนฺนิยฺยาตสรณ  ต ฺจ 
อจสรณ (๓) ต  ปเรส  วาจาย  ปากฏ  กโรนฺโต  ปณิปาตสรณคมน  (๔) 
คจฺฉติ ฯ  จกขฺุมาติ  ภควา  ปกติทิพฺพป ฺาสมนฺตพุทฺธจกฺขูหีติ 
ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมา ฯ  ต  อาลปนฺโต  อาห  สรณ  ต  อุเปม   
จกฺขุมาติ ฯ  สตฺถา  โน  โหหิ  (ตุว)  มหามุนีติ  อิท  ปน  วจน  
สิสฺสภาวูปคมเนนาป  สรณคมน  ปูเรตุ  ภณติ  โคป  จ  
อห ฺจ  อสฺสวา  พฺรหฺมจริย  สุคเต  จรามเสติ  อิท  สมาทาน- 
วเสน ฯ   
        ตตฺถ  พฺรหฺมจริยนฺติ  เมถุนวิรติมคฺคสมณธมฺมสาสน- 
สทารสนฺโตสานเมต  อธิวจน ฯ  พฺรหมฺจารี  อนาจารีติ  
เอวมาทีสุ  หิ  เมถุนวิรติ  พฺรหฺมจริยนฺติ  วุจฺจติ ฯ  อิท  โข  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วตฺตพฺพาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. โลกิยจกฺขุนา ฯ 
# ๓. ม. สนนฺิยฺยาตสรณต อจลสรณต ปตฺโต ฯ  ๔. ม. ปณิปาตสรณคมน ฯ  
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ปน  เม  ป ฺจสิข  พฺรหฺมจริย  เอกนฺตนิพฺพิทายาติ  เอวมาทีสุ   
มคฺโค ฯ  อภิชานามิ  โข  ปนาห  สาริปุตฺต  จตุรงฺคสมนฺนาคต   
พฺรหฺมจริย  จริตาติ  (๑)  เอวมาทีสุ  สมณธมฺโม ฯ  ตยิท  พฺรหฺมจริย   
อิทฺธ ฺเจว  ผีต ฺจาติ  (๒)  เอวมาทีสุ  สาสน ฯ   
                        มย ฺจ  ภริยา  นาติกฺกมาม   
                        อเมฺห  จ  ภริยา  นาติกฺกมนฺติ   
                        อ ฺตฺร  ตาหิ  พฺรหฺมจริย  จราม   
                        ตสฺมา  ห ิ อมฺห  ทหรา  น  มิยฺยเรติ   
เอวมาทีสุ  สทารสนฺโตโส ฯ  อิธ  ปน  สมณธมฺมพฺรหฺมจริย- 
ปุพฺพงฺคม  อุปริมคฺคพฺรหฺมจริยมธิปฺเปต ฯ  สุคเตติ   
สุคตสฺส  สนฺติเก ฯ  ภควา  หิ  อนฺตทฺวย  อนุปคมฺม  สุฏ ุ  คตตฺตา 
โสภเนน  จ  อริยมคฺคคมเนน  สมนฺนาคตตฺตา  สุนฺทร ฺจ  
นิพฺพานสงฺขาต  าน  คตตฺตา  สุคโตติ  วุจฺจติ ฯ  สมีปตฺเถ  
เจตฺถ  ภุมฺมวจน  ตสฺมา  สุคตสฺส  สนฺติเกติ  อตฺโถ ฯ  จรามเสติ   
จราม ฯ  ย ฺหิ  ต  สุคเตน  (๓)  จรามสีติ  วุจฺจติ  ต  อิธ  จรามเส 
อิติ ฯ  อฏกถาจริยา  ปน  เสติ  นิปาโตติ  ภณนฺติ  เตเนว  
เจตฺถ  อายาจนตฺถ  สนฺธาย  จราม  เสติป  ปา  วิกปฺเปนฺติ ฯ   
ย  รุจฺจติ  ต  คเหตพฺพ ฯ  เอว  ธนิโย  พฺรหฺมจริยจรณาปเทเสน  
ภควนฺต  ปพฺพชฺช  ยาจิตฺวา  ปพฺพชฺชาปโยชน  ทสฺเสนฺโต  อาห  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๗๗/๑๕๖ ฯ  ๒. ส. มหา. ๒๖๓ ฯ 
# ๓. ส.ี สกฺกเตน ฯ  ม. สกฺกเต ฯ  
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ชาติมรณสฺส  ปารคา  (๑)  ทุกฺขสฺสนฺตกรา  ภวามเสติ ฯ  ชาติมรณสฺส  
ปาร  นาม  นพฺิพาน  ต  อรหตฺตมคฺเคน  คจฺฉาม ฯ  ทุกฺขสฺสาติ   
วฏฏทุกฺขสฺส ฯ  อนฺตกราติ  อภาวกรา ฯ  ภวามเส อิติ   
ภวาม  ฯ อถ  วา  อโห  วต  มย  ภเวยฺยามาติ ฯ  จรามเส  อิติ  
เอตฺถ  วุตฺตนเยเนว  ต  เวทิตพฺพ ฯ   
        เอว  วตฺวาป  จ  ปุน  อุโภป  กริ  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ปพฺพาเชถ   
โน  ภควาติ  เอว  ปพฺพชฺช  ยาจึสูติ ฯ  อถ  มาโร  ปาปมา  เอว  เต 
อุโภป  วนฺทตฺิวา  ปพฺพชฺช  ยาจนฺเต  ทิสฺวา  อิเม  มม  วิสย  
อติกฺกมิตุกามา  หนฺททานิ  เนส   อนฺตราย  กโรมีติ  อาคนฺตฺวา  
ฆราวาเส  คุณ  ทสฺเสนฺโต  อิม  คาถมาห  นนฺทติ  ปุตฺเตหิ  ปุตฺติมาติ ฯ   
ตตฺถ  นนฺทตีติ  ตุสฺสติ  โมทติ ฯ  ปุตฺเตหีติ  ปุตฺเตหิป  ธีตาหิป ฯ   
สหโยคตฺเถ  กรณตฺเถ  วา  กรณวจน  ปตฺุเตหิ  สห  นนฺทติ  ปุตฺเตหิ   
กรณภูเตหิ  นนฺทตีติ  วุตฺต  โหติ  ปุตฺติมาติ  ปุตฺตวา  
ปุคฺคโล ฯ  อิตีติ  เอวมาห ฯ  มาโรติ  วสวตฺติภูมิย  อ ฺตโร  
ทามริกเทวปุตฺโต ฯ  โส  หิ  ตณฺาน  อติกฺกมิตุกาม  (๒)  ชน  ย   
สกฺโกติ  ต  มาเรติ   ย  น  สกฺโกติ  ตสสฺป  มรณ  อิจฺฉติ  เตน  มาโรติ   
วุจฺจติ ฯ  ปาปมาติ  ลามกปุคฺคโล ฯ  ปาปสมาจาโร  วา ฯ 
สงฺคีติการานเมต  วจน  สพฺพคาถาสุ  จ  อีทิสานิ  วจนเสสานิ ฯ  (๓)   
ยถา  จ  ปุตฺเตหิ  ปุตฺติมา  โคปโย  (๔)  โคหิ  ตเถว  นนฺทติ ฯ  ยสฺส  
# ๑. ม. ปารคู ฯ  ๒. ม. สฏานาติกฺกมิตุกาม ฯ  ๓. ม. วจนเสสานีติ 
นตฺถิ ฯ  ๔. สี. โคมิโย ฯ  
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คาโว  อตฺถิ  โสป  โคปโย  โคหิ  สห  โคหิ  วา  กรณภูเตหิ  ตเถว   
นนฺทตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  วตฺวา  อิทานิ  ตสฺสตฺถสฺส  สาธกการณ  นทิฺทิสติ   
อุปธี  หิ  นรสฺส  นนฺทนาติ ฯ  ตตฺถ  อุปธีติ  จตฺตาโร  อุปธโย  
กามูปธิ  ขนฺธูปธิ  กิเลสูปธิ  อภิสงฺขารูปธีติ ฯ  กามาป  หิ  ย  โข  
ภิกฺขเว  อิเม  ป ฺจ  กามคุเณ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  สุข  โสมนสฺส  อย  
กามาน  อสฺสาโทติ  (๑)  เอว  วุตฺตสฺส  สุขสฺส  อธิฏานภาวโต  
อุปธิยติ  เอตฺถ  สุขนฺติ  อิมินา  วจนฏเน  อุปธีติ  วุจฺจนฺติ ฯ   
ขนฺธาป  ขนฺธมูลกทุกฺขสฺส  อธิฏานภาวโต  กิเลสาป  อปายทุกฺขสฺส   
อธิฏานภาวโต  อภิสงฺขาราป  ภวทุกขฺสฺส  อธิฏานภาวโตติ ฯ 
อิธ  ปน  กามูปธิ  อธิปฺเปโต ฯ  โส  สตฺตสงฺขารวเสน  ทุวิโธ ฯ   
ตตฺถ  สตฺตปฏิพทฺโธ  ปธาโน  ต  ทสฺเสนฺโต  ปุตฺเตหิ  โคหีติ  วตฺวา 
การณ  อาห  อุปธี  หิ  นรสฺส  นนฺทนาติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ยสฺมา  อิเม  
กามูปธี  นรสฺส  [๒] นนทฺนา  นนฺทยนฺติ  นร  ปติโสมนสฺส  อุปสหรนฺตา 
ตสฺมา  เวทิตพฺพเมต  นนฺทติ  ปุตฺเตหิ  ปุตฺติมา  โคปโย  โคหิ  ตเถว  
นนฺทติ  ตฺว ฺจ  ปุตฺติมา  โคปโย  จ  ตสฺมา  เอเตหิ  นนฺท  มา   
ปพฺพชฺช  ปาฏิกงฺขิ ฯ  ปพฺพชิตสฺส  หิ  เอเต  อุปธโย  น  สนฺติ  เอว   
สนฺเต  ตฺว  ทกฺุขสฺสนฺต  ปตฺเถนฺโตป  ทกฺุขิโตว  ภวิสฺสสีติ ฯ   
อิทานิ  ตสฺสป  อตฺถสฺส  สาธกการณ  นิทฺทิสติ  น  หิ  โส  นนฺทติ โย  
นิรูปธีติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  ตสฺมา  ยสฺเสเต  อุปธโย  นตฺถิ  โส  ปเยหิ   
# ๑. ม. ม ู๑๒/๑๙๗ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นนฺทนาต ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. ปาฏกิงฺขิ ฯ  
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าตีหิ  วิปฺปยุตฺโต  นิพฺโภคูปกรโณ  น  นนฺทติ  ตสฺมา  ตฺว  อิเม  
อุปธโย  วชฺเชตฺวา  ปพฺพชิโต  ทุกฺขิโตว  ภวิสฺสสีติ ฯ   
        อถ  โข  ภควา  มาโร  อย  ปาปมา  อิเมสมนฺตรายาย   
อาคโตติ  วิทิตฺวา  ผเลน  ผล  ปาเตนฺโต  วิย  ตาเยว  มาเรนาภตาย  
อุปมาย  มารวาท  ภินฺทนฺโต  ตเมว  คาถ  ปริวตฺเตตฺวา  อุปธิ   
โสกวตฺถูติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  โสจติ  ปุตฺเตหิ  ปุตฺติมาติ ฯ  ตตฺถ  สพฺพ  
ปทตฺถโต  อุตฺตานเมว ฯ  อย  ปน  อธิปฺปาโย  มา  ปาปม  เอว   
อวจ  นนฺทติ  ปุตฺเตหิ  ปุตฺติมาติ ฯ  สพฺเพเหว  หิ  ปเยหิ  มนาเปหิ   
นานาภาโว  วินาภาโว  อนติกฺกมนีโย  อย  วิธ ิ เตส ฺจ  ปยมนาปาน   
ปุตฺตทาราน  ควาสฺสวฬวหิร ฺสุวณฺณาทีน  วินาภาเวน   
อธิมตฺตโสกสลฺลสมปฺปตหทยา  สตฺตา  อุมฺมตฺตกาป  โหนฺติ   
ขิตฺตจิตฺตา  มรณมฺป  นิคจฺฉนฺติ  มรณมตฺตมฺป  ทุกฺข ฯ  ตสฺมา  เอว   
ตณฺหาย  (๑)  โสจติ  ปุตฺเตหิ  ปุตฺติมา  ยถา  จ  ปุตฺเตหิ  ปุตฺติมา  โคปโย   
โคหิ  ตเถว  โสจตีติ ฯ  กกึารณา  อุปธี  หิ  นรสฺส  โสจนา  
ยสฺมา  จ  อุปธี  หิ  นรสฺส  โสจนา  ตสฺมา  เอว น  ห ิ โส  โสจติ  โย   
นิรูปธิ ฯ  โย  อุปธิสสคฺคปฺปหาเนน   นิรุปธิ  โหติ  โส  สนฺตุฏโ 
โหติ  กายปรหิาริเกน  จีวเรน  กุจฺฉิปริหาริเกน  ปณฺฑปาเตน   
เยน  เยเนว  ปกฺกมติ  สมาทาเยว  ปกฺกมติ ฯ  เสยฺยถาป  นาม  ปกฺขี   
สกุโณ  ฯเปฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานาติ ฯ  เอว   
สพฺพโสกสมุคฺฆาตา  น  หิ  โส  โสจติ  โย  นริุปธติี ฯ  อิติ  ภควา   
# ๑. ม. ตสฺมา เอว คณฺห ฯ  
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อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  โวสาเปสิ ฯ  อถ  วา  โย  นิรุปธิ โย 
นิกฺกิเลโส  โส  น  โสจติ   ยาวเทว  หิ  กิเลสา  สนฺติ  ตาวเทว  อุปธโย  
โสกมูลาว  วา  (๑)  โหนติฺ  กิเลสปฺปหานา  ปน  นตฺถิ  โสโกติ  
เอวมฺป  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เทสน  โวสาเปสิ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  ธนิโย  จ  โคป  จ  อุโภป  ปพฺพชึสุ  ฯ 
ภควา  อากาเสเนว  เชตวน  อคมาสิ ฯ  เต  ปพฺพชตฺิวา   
อรหตฺต  สจฺฉิกรึสุ  วสนฏาเน  จ  เนส  โคปาลกา  วิหาร   
กาเรสุ ฯ  โส  อชชฺาป  โคปาลกวิหาโรเตฺวว  (๒)  ป ฺายตีติ ฯ   
                ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                   ธนิยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                 
        สพฺเพสุ  ภูเตสูติ  ขคฺควิสาณสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ 
สพฺพสุตฺตาน  จตุพฺพิธา  อุปฺปตฺติ  อตฺตชฺฌาสยโต  ปรชฺฌาสยโต  
อตฺถุปฺปตฺติกา  ปุจฺฉาวสิกาติ  (๓) ฯ  ทวฺยตานุปสฺสนาทีน ฺหิ   
อตฺตชฺฌาสยโต  อุปฺปตฺติ  เมตฺตสุตฺตาทีน  ปรชฺฌาสยโต  ฯ 
อุรคสุตฺตาทีน  อตฺถุปฺปตฺติกา ฯ  วมฺมกิสุตฺตาทีน   ปุจฺฉาวสิกา ฯ   
ตตฺถ  ขคฺควิสาณสุตฺตสฺส  อวิเสเสน  ปุจฺฉาวสิโต  อุปฺปตฺติ ฯ  
วิเสเสน  ปน  ยสฺมา  เอตฺถ  กาจิ  คาถา  เตน  เตน  ปจฺเจกสมฺพุทฺเธน  
# ๑. ส.ี โสกมูลา ฯ  ม. โสกปฺผลา ว ฯ  ๒. สี. โคกุลงฺกวิหาโรเตฺวว ฯ 
# ๓. ม. อตฺถปฺุปตฺติโต ปุจฺฉาวสิโต จาติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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ปุฏเน  วุตฺตา  กาจิ  อปุฏเน  อตฺตนา  อธิคตมคฺคนยานุรูป  (๑)  
อุทานเยว  อุทาเนนฺเตน  ตสฺมา  กายจิ  คาถาย  ปุจฺฉาวสโต 
กายจิ  ปรชฌฺาสยโต  กายจิ อตฺตชฺฌาสยโต อุปฺปตฺติ ฯ 
ตตฺถ  ยา  อย  อวิเสเสน  ปุจฺฉาวสิโต  อุปฺปตฺติ  สา  อาทิโต  ปภูติ   
เอว  เวทิตพฺพา ฯ 
        เอก  สมย  สาวตฺถิย  วิหรติ  อถโข  อายสฺมโต   
อานนฺทสฺส  รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺีนสสฺ  เอว  เจตโส  ปริวิตกโฺก  
อุทปาทิ  พุทฺธาน  ปตฺถนา  จ  อภินีหาโร  จ  ทิสฺสติ  ตถา  สาวกาน  
ปจฺเจกพุทฺธาน  น  ทิสฺสติ  ยนฺนูนาห  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  
ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ  โส  ปฏิสลฺลานา  วุฏ ิโต  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  
ยถากฺกเมน  เอตมตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส  ภควา  ปุพฺพโยคาวจรสุตฺต   
อภาสิ  ป ฺจิเม  อานนฺท  อานิสสา  ปุพฺพโยคาวจเร  ทฏิเว  ธมฺเม   
ปฏิกจฺเจว  อ ฺ  อาราเธติ ฯ  โน  เจ  ทิฏเว  ธมฺเม  ปฏิกจฺเจว   
อ ฺ  อาราเธติ  อถ  มรณกาเล  อ ฺ  อาราเธติ ฯ  เป ฯ 
อถ  เทวปุตฺโต  สมาโน  อ ฺ  อาราเธติ        อถ  พุทฺธาน  สมฺมขีุภาเว  
ขิปฺปาภิ ฺโ  โหติ  อถ  ปจฺฉิเม  กาเล  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  โหตีติ  ฯ 
เอว  วตฺวา  ปุน  อาห  ปจฺเจกพุทฺธา  นาม  อานนฺท  อภินีหารสมฺปนฺนา  
ปุพฺพโยคาวจรา  โหนฺติ  ตสฺมา  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน   
สพฺเพส  ปตฺถนา        จ  อภินีหาโร  จ  อิจฺฉิตพฺโพติ ฯ   
        โส  อาห  พุทฺธาน  ภนฺเต  ปตฺถนา  กีวจิร  วฏฏตีติ ฯ 
# ๑. ส.ี อตฺตโน อภิสมยานุรูป ฯ  ม. อธิคตมคฺคนยานุรูป ฯ  
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พุทฺธาน  อานนฺท  เหฏ ิมปริจฺเฉเทน  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ   
กปฺปสตสหสฺส ฺจ  มชฌฺิมปริจฺเฉเทน  อฏ  อสงฺเขฺยยฺยานิ   
กปฺปสตสหสฺส ฺจ  อุปริมปริจฺเฉเทน  โสฬส  อสงฺเขฺยยฺยานิ   
กปฺปสตสหสฺส ฺจ ฯ  เอเต  ตโย  ปเภทา  ป ฺาธิกสทฺธาธิกวิริยาธิก- 
วเสน  าตพฺพา ฯ  ป ฺาธิกาน  หิ  สทฺธา  มนฺทา  โหติ  ป ฺา  
ติกฺขา ฯ  สทธฺาธิกาน  ป ฺา  มชฺฌิมา  โหติ  สทฺธา  พลวา ฯ  วีริยาธ-ิ 
กาน  สทฺธาป ฺา  มนฺทา  วีริย  พลวนฺติ ฯ  อปฺปตฺวา  ปน   
จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ทิวเส  ทิวเส 
เวสฺสนฺตรทานสทิส  ทาน  เทนฺโตป  ตทนุรูเป  สลีาทิสพฺพปารมิธมฺเม  
อาจินนฺโตป  อนฺตรา  พุทโฺธ  ภวิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  
กสฺมา  าณ  คพฺภ  น  คณฺหาติ  เวปุลฺล  นาปชฺชติ  ปริปาก  
น  คจฺฉตีติ ฯ  ยถา  นาม  ติมาสจตุมาสป ฺจมาสจฺจเยน   
นิปฺผชฺชนกสสฺส  ต  ต  กาล  อปฺปตฺวา  ทิวเส  ทิวเส  สหสฺสกฺขตฺตุ  
เกฬายนฺโตป  อุทเกน  สิ ฺจนฺโตป  อนฺตรา  ปกฺเขน  วา มาเสน  วา  
นิปฺผาเทสฺสตีติ  เนต  าน  วิชชฺติ ฯ  กสฺมา  สสฺส  คพฺภ  น  
คณฺหาติ  เวปุลฺล  นาปชชฺติ  ปริปาก  น  คจฺฉตีติ ฯ  เอวเมว  อปฺปตฺวา 
จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ ฯเปฯ  เนต  าน  วิชชฺตีติ ฯ   
ตสฺมา  ยถาวุตฺตเมว  กาล  ปารมิปูรณ  กาตพฺพ  าณปริปากตฺถาย ฯ   
เอตฺตเกนาป  จ  กาเลน  พุทฺธตฺต  ปตฺถยโต  อภินีหารกรเณ  อฏ  
สมฺปตฺติโย  อิจฺฉิตพฺพา ฯ  อย ฺหิ    
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                มนุสฺสตฺต  ลิงฺคสมฺปตฺติ        เหตุ  สตฺถารทสฺสน   
                ปพฺพชฺชา  คุณสมฺปตฺติ        อธิกาโร  จ  ฉนฺทตา   
                อฏธมฺมสโมธานา                 อภินีหาโร  สมชิฺฌติ ฯ     
        อภินีหาโรติ  จ  มลูปณิธานสฺเสต  อธิวจน  ตตฺถ 
มนุสฺสตฺตนฺติ  มนุสฺสชาติ ฯ  อ ฺตฺร  ห ิ มนุสฺสชาติยา   
อวเสสชาตีสุ  เทวชาติยมฺป   ิตสฺส  ปณิธิ  น  อิชฺฌติ  เอตฺถ  
 ิเตน  ปน  พุทฺธตฺต  ปตฺเถนฺเตน  ทานาทีนิ  ปุ ฺกมฺมานิ  กตฺวา   
มนุสฺสตฺตเยว  ปตฺเถตพฺพ  ตตฺถ  ตฺวา  ปณิธิ  กาตพฺโพ ฯ 
เอว  หิ  สมชิฌฺติ ฯ  ลิงฺคสมฺปตฺตีติ  ปุรสิภาโว ฯ  มาตุคาม- 
นปปสกอุภโตพฺย ฺชนกาน ฺหิ  มนุสฺสชาติย   ิตานมฺป  ปณิธิ   
น  สมชิฺฌติ  ตตฺถ   ิเตน  ปน  พุทฺธตฺต  ปตฺเถนฺเตน   
ทานาทีนิ  ปุณฺณกมฺมานิ  กตฺวา  ปุริสภาโวเยว  ปตฺเถตพฺโพ  ตตฺถ  ตฺวา 
ปณิธิ  กาตพฺโพ ฯ  เอว ฺหิ  สมิชฌฺติ ฯ  เหตูติ  อรหตฺตสฺส  
อุปนิสฺสยสมฺปตฺตี  โย  หิ  ตสฺมึ  อตฺตภาเว  วายมนฺโต   
อรหตฺต  ปาปุณิตุ  สมตฺโถ  ตสฺส  สมชิฺฌติ  โน  อิตรสฺส  ยถา   
สุเมธปณฺฑิตสฺส ฯ  โส  ห ิ ทีปงฺกรปาทมูเล  ปพฺพชิตฺวา  
เตนตฺตภาเวน  อรหตฺต  ปาปุณิตุ  สมตฺโถ  อโหสิ ฯ  สตฺถาร- 
ทสฺสนนฺติ  พุทฺธาน  สมฺมุขา  ทสฺสน ฯ  เอว ฺหิ  อิชฺฌติ  โน  
อ ฺถา  ยถา  สุเมธปณฺฑิตสฺส ฯ  โส  หิ  ทีปงฺกร  สมฺมุขา   
ทิสฺวา  ปณิเธสิ ฯ  ปพฺพชชฺาติ  อนคาริยภาโว ฯ  โส  จ  
โข  สาสเน  วา  กมฺมวาทิกิริยวาทิตาปสปริพฺพาชกนิกาเย  วา   
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วฏฏติ  ยถา  สุเมธปณฺฑิตสฺส ฯ  โส  ห ิ สุเมโธ  นาม  ตาปโส  
หุตฺวา  ปณิเธสิ ฯ  คุณสมฺปตฺตีติ  ฌานาทิคุณปฏิลาโภ ฯ   
ปพฺพชิตสฺสาป  หิ  คุณสมฺปนฺนสฺเสว  อิชฺฌติ  โน  อิตรสฺส  ยถา  
สุเมธปณฺฑิตสฺส ฯ  โส  ห ิ ป ฺจาภิ ฺโ  อฏสมาปตฺติลาภี   
จ  หุตฺวา  ปณิเธสิ ฯ  อธกิาโรติ  อธิกกาโร  ปริจฺจาโคติ  อตฺโถ ฯ 
ชีวิตาทิปริจฺจาค ฺหิ  กตฺวา  ปณิทหโตเยว  อิชฺฌติ  โน  อิตรสฺส 
ยถา  สุเมธปณฺฑิตสฺส  โส  หิ   
                อกฺกมิตฺวาน  ม  พุทฺโธ         สหสิสฺเสหิ  คจฺฉตุ   
                มา  น  กลเล  (๑) อกฺกมิตฺถ  หิตาย  เม  ภวิสฺสตีติ  (๒)   
เอว  ชีวิตปรจฺิจาค  กตฺวา  ปณิเธสิ ฯ  ฉนฺทตาติ  กตฺตุกมฺยตา ฯ  
สา  ยสฺส  พลวตี  โหติ  ตสฺส  อิชฺฌติ ฯ  สา  จ  สเจ  โกจิ  วเทยฺย  โก  
จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  สตสหสฺส ฺจ  กปฺเป  นิรเย  ปจิตฺวา  พุทฺธตฺต  
อิจฺฉตีติ  ต  สุตฺวา  โย  อหนฺติ  วตฺตุ  อุสฺสหติ  ตสฺส  พลวตีติ  
เวทิตพฺพา  ตถา  ยท ี โกจิ  วเทยฺย  โก  สกลจกฺกวาฬ   
วีตจฺจิกาน  องฺคาราน  ปูร  อกฺกมนฺโต  อติกฺกมิตฺวา  พุทฺธตฺต   
อิจฺฉติ  โก  สกลจกฺกวาฬ  สตฺติสูเลหิ  อากิณฺณ  อกฺกมนฺโต 
อติกฺกมิตฺวา  พุทฺธตฺต  อิจฺฉติ  โก  สกลจกฺกวาฬ  สมติตฺติก   
อุทกปุณฺณ  อุตฺตริตฺวา  พุทฺธตฺต  อิจฺฉติ  โก  สกลจกฺกวาฬ   
นิรนฺตร  เวฬุคุมฺพส ฺฉนฺน  มทฺทนฺโต  อติกฺกมิตฺวา  พุทฺธตฺต   
อิจฺฉตีติ  ต  สุตฺวา  โย  อหนฺติ  วตฺตุ  อุสฺสหติ  ตสฺส  พลวตีติ   
# ๑. ม. ย.ุ กลเล ฯ  ๒. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒/๔๒๑ ฯ  
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เวทิตพฺพา ฯ  เอวรูเปน  จ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺเทน  สมนฺนาคโต  
สุเมธปณฺฑิโต  ปณิเธสีติ ฯ   
        เอว  สมิทฺธาภินีหาโร  จ  โพธิสตฺโต  อิมานิ  อฏารส   
อภพฺพฏานานิ  น  อุเปติ ฯ  โส  หิ  ตโต  ปภุติ  น  ชจฺจนฺโธ  โหติ  
น  ชจฺจพธิโร  น  อุมฺมตฺตโก  น  เอฬมูโค  น  ปสปฺป  น  มลิกฺเขสุ (๑) 
อุปฺปชฺชติ  น  ทาสิกุจฺฉิยา  นิพฺพตฺตติ  น  นิยตมิจฺฉาทิฏ ิโก  โหติ  
นาสฺส  ลิงฺคปริวตฺตติ  (๒) น  ป ฺจานนฺตริกกมฺมานิ  กโรติ  น  กฏุ ี  โหติ  น  
ติรจฺฉานโยนิย  วฏฏกโต  ปจฺฉิมตฺตภาโว  โหติ  น หตฺถโต 
อธิกตฺตภาโว (๓)  น  ขุปฺปปาสิกนิชฺฌามตณฺหิกเปเตสุ  อุปฺปชชฺติ  น   
กาลก ฺชิกาสุเรสุ  น  อวีจินิรเย  น  โลกนฺตริเกสุ  กามาวจเรสุ  น   
มาโร  โหติ  รูปาวจเรสุ  น  อส ฺ ีภเว  น  สุทฺธาวาสภเวสุ   
อุปฺปชฺชติ  น  อนฺติมภเวสุ  (๔)  น  อ ฺ  จกฺกวาฬ  สงฺกมติ ฯ   
        ยา  จิมา  อุสฺสาโห  อุมฺมคฺโค  (๕)  อวตฺถาน  หิตจริยา  จาติ   
จตสฺโส  พุทฺธภูมิโย  ตาหิ  สมนฺนาคโต  โหติ ฯ  ตตฺถ  อุสฺสาโห   
วีริย  วุตฺต  อุมฺมคฺโค  ป ฺา  [๗]  ปวุจฺจติ  อวตฺถาน  อธิฏาน   
หิตจริยา  เมตฺตาภาวนาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เย  จาป  อิเม  
เนกฺขมฺมชฺฌาสโย  ปวิเวกชฺฌาสโย  อโลภชฺฌาสโย  อโทสชฌฺาสโย 
อโมหชฺฌาสโย  นิสฺสรณชฺฌาสโยติ  ฉ  อชฺฌาสยา  โพธิปริปากาย   
# ๑. ม. มลิกขฺูสุ ฯ  ๒. ม. ยุ. นาสฺส ลิงฺค ปริวตฺตติ ฯ  ๓. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๔. ม. อรูปภเวสุ ฯ  ๕. ม. อุมฺมงฺโค ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๖. ม. วุตฺต ฯ 
# ๗. ม. เอตฺถนฺตเร ปวุจฺจตีติ ทิสฺสติ ฯ  
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สวตฺตนฺติ  เยหิ  สมนฺนาคตตฺตา  เนกฺขมฺมชฺฌาสยา  จ  
โพธิสตฺตา  กาเม  โทสทสฺสาวิโน  ปวิเวกชฺฌาสยา  จ  โพธิสตฺตา  
สงฺคณิกาย  โทสทสฺสาวิโน  อโลภชฺฌาสยา  จ  โพธิสตฺตา  โลเภ  
โทสทสฺสาวิโน  อโทสชฌฺาสยา  จ  โพธิสตฺตา  โทเส  โทสทสฺสาวิโน 
อโมหชฺฌาสยา  จ  โพธิสตฺตา  โมเห  โทสทสฺสาวิโน  นิสฺสรณชฺฌาสยา 
โพธิสตฺตา  สพฺพภเวสุ  โทสทสฺสาวิโนติ  วุจฺจนฺติ  เตหิ   
สมนฺนาคโต  โหติ ฯ   
        ปจฺเจกพุทฺธาน  ปน  กีวจิร  ปตฺถนา  วฏฏตีติ  ปจฺเจก- 
พุทฺธาน  เทว  อสงฺเขฺยยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ ฯ  ตโต  โอร  น 
สกฺกา ฯ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนเวตฺถ  การณ  เวทิตพฺพ ฯ 
เอตฺตเกนาป  จ  กาเลน  ปจฺเจกพุทฺธตฺต  ปตฺถยโต  อภินีหารกรเณ   
ป ฺจ  สมฺปตฺติโย  อิจฺฉิตพฺพา ฯ  เตส ฺหิ   
                มนุสฺสตฺต  ลิงฺคสมฺปตฺติ  วิคตาสวทสฺสน   
                อธิกาโร  ฉนฺทตา  เอเต  อภินีหารการณา ฯ   
        ตตฺถ  วิคตาสวทสฺสนนฺติ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน  ยสฺส  กสฺสจิ  ทสฺสนนฺติ   
อตฺโถ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
        อถ  สาวกาน  ปตฺถนา  กิตฺตก  วฏฏตีติ  ทฺวินนฺ   
อคฺคสาวกาน  เอก  อสงฺเขฺยยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  อสีติมหาสาวกาน   
กปฺปสตสหสฺส  ตถา  พุทฺธสฺส  มาตาปตูน  อุปฏากสฺส  ปุตฺตสฺส   
จาติ ฯ  ตโต  โอร  น  สกกฺา ฯ  วุตฺตนยเมเวตฺถ  การณ ฯ   
อิเมส  ปน  สพฺเพสมฺป  อธิกาโร  ฉนทฺตาติ  ทฺวงฺคสมฺปนฺโนเยว    
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อภินีหาโร  โหติ ฯ   
        เอว  อิมาย  ปตฺถนาย  อิมินา  จ  อภินีหาเรน  ยถาวุตฺตปฺ- 
ปเภท  กาล  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  พุทฺธา  โลเก  อุปฺปชฺชนฺตา  
ขตฺติยกุเล  วา  พฺราหฺมณกุเล  วา  อุปฺปชฺชนฺติ  ปจฺเจกพุทฺธา  
ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติกุลาน  อ ฺตรสฺมึ  อคฺคสาวกา  ปน  
ขตฺติยพฺราหฺมณกุเลเสฺวว  พุทฺธา  อิว ฯ  สพฺพพุทฺธา  สวฏฏมาเน   
กปฺเป  น  อุปฺปชฺชนฺติ  วิวฏฏมาเน  กปฺเป  อุปฺปชชฺนฺติ ฯ  
ปจฺเจกพุทฺธา  พุทฺเธ  อปปฺตฺวา  พุทฺธาน  อุปฺปชชฺนกาเลเยว   
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  พุทฺธา  สย ฺจ  พุชฺฌนติฺ  ปเร  จ  โพเธนฺติ  ฯ 
ปจฺเจกพุทฺธา  สยเมว  พุชฌฺนฺติ  น  ปเร  โพเธนฺติ ฯ  อตฺถรสเมว  
ปฏิวิชฺฌนฺติ  น  ธมฺมรส  ฯ น  น  หิ  เต  โลกุตฺตรธมฺม  ป ฺตฺตึ   
อาโรเปตฺวา  เทเสตุ  สกฺโกนฺติ  มูเคน  ทิฏสุปโน  วิย  วนจรเกน   
นคเร  สายิตพฺย ฺชนรโส  วิย  จ  เนส  ธมฺมาภิสมโย  โหติ ฯ  
สพฺพ  อิทฺธิสมาปตฺติปฏิสมฺภิทาปเภท  ปาปุณนฺติ  ฯ 
คุณวิสิฏตาย  พุทฺธาน  เหฏา  สาวกาน  อุปริ  โหนฺติ  
อ ฺเ  ปพฺพาเชตฺวา  อาภิสมาจาริก  สิกฺขาเปนฺติ  จิตฺตสลฺเลโข   
กาตพฺโพ  โวสาน  นาปชชฺิตพฺพนฺติ  อิมินา  อุทฺเทเสน  อุโปสถ  
กโรนฺติ  อชชฺุโปสโถติ  วจนมตฺเตน  วา ฯ  อุโปสถ  กโรนฺตา 
จ  คนฺธมาทเน  ม ฺชูสกรกฺุขมูเล  รตนมาเฬ  สนฺนปิติตฺวา  
กโรนฺตีติ ฯ 
        เอว  ภควา  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  ปจฺเจกพุทฺธาน    
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สพฺพาการปริปูร  ปตฺถน ฺจ  อภินีหาร ฺจ  กเถตฺวา  อิทานิ   
อิมาย  ปตฺถนาย  อิมินา  จ  อภินีหาเรน  สมุทาคเต  เต  เตว 
ปจฺเจกพุทฺเธ  กเถตุ  สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑนฺติอาทินา  
นเยน  อิม  ขคฺควิสาณสุตฺต  อภาสิ ฯ  อย  ตาว  อวิเสเสน  
ปุจฺฉาวสิโต  ขคฺควิสาณสุตฺตสฺส  อุปฺปตฺติ ฯ  อิทานิ  วิเสเสน  
วตฺตพฺพา ฯ        ตตฺถ  อิมสิฺสา  ตาว  คาถาย  เอว  อุปฺปตฺติ   
เวทิตพฺพา ฯ 
        อย  กริ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ปจฺเจกโพธิสตฺตภูมึ  โอคาหนฺโต  เทฺว  
อสงฺเขฺยยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  กสฺสปสสฺ 
ภควโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อาร ฺ ิโก  หุตฺวา  คตปจฺจาคตวตฺต   
ปูเรนฺโต  (๑) สมณธมฺม  อกาสิ ฯ  เอต  กริ  วตฺต  อปริปูเรตฺวา  
ปจฺเจกโพธึ  ปาปุณนฺตา  นาม  นตฺถิ ฯ  ก ึ ปเนต  คตปจฺจาคต- 
วตฺต  นาม  หรณปจฺจาหรณนฺติ ฯ  ต  ยถา  วิภูต  โหติ   
ตถา  กเถยฺยาม ฯ        อิเธกจฺโจ  ภิกฺขุ  หรติ  น  ปจฺจาหรติ  เอกจฺโจ   
ปจฺจาหรติ  น  หรติ  เอกจฺโจ   เนว  หรติ  น  ปจฺจาหรติ  เอกจฺโจ  หรติ   
จ  ปจฺจาหรติ  จ ฯ  ตตฺถ  โย  ภิกฺขุ  ปเคว  วุฏาย  เจติยงฺคณ- 
โพธิยงฺคณวตฺต  กตฺวา  โพธิรุกฺเข  อุทก  อาสิ ฺจิตฺวา  ปานียฆฏ   
ปูเรตฺวา  ปานียมาเฬ  เปตฺวา  อาจริยวตฺต  อุปชฌฺายวตฺต  กตฺวา 
เทฺวอสีติ  ขุทฺทกวตฺตานิ  (๒)  จุทฺทส  มหาวตฺตานิ  จ  สมาทาย  
วตฺตติ  โส  สรีรปริกมฺม  กตฺวา  เสนาสน  ปวิสิตฺวา  ยาว   
# ๑. . ปูเรนโฺต ฯ  ๒. สี. ขณฺฑกวตฺตานิ ฯ  
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ภิกฺขาจารเวลา  ตาว  วิวิตฺตาสเน  วีตินาเมตฺวา  เวล  ตฺวา  
นิวาเสตฺวา  กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา  อุตฺตราสงค  กตฺวา  สงฺฆาฏึ   
ขนฺเธ  กริตฺวา  สตฺต  องฺเส  อาลคฺเคตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺโต 
เจติยงฺคณ  ปตฺวา  เจติย ฺจ  โพธิ ฺจ  วนฺทิตฺวา  คามสมีเป   
ปารุปตฺวา  ปตฺต  อาทาย  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสติ ฯ  เอว  ปวิฏโ  จ  
ลาภี  ภิกฺขุ  ปุ ฺวา  อุปาสเกหิ  สกฺกตครุกโต  อุปฏากกุเล  วา  
ปฏิกฺกมนสาลาย  วา  ปฏกิฺกมิตฺวา  อุปาสเกหิ  ต  ต  ป ฺห  
ปุจฺฉิยมาโน  เตส  ป ฺหวิสฺสชฺชเนน  ธมฺมเทสนาวิกฺเขเปน  จ  ต   
มนสิการ  ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขมติ  วิหาร  อาคโตป  ภิกฺขูน  ป ฺห   
ปุฏโ  กเถติ  ธมฺม  ภณติ  ต  ต  พฺยาปารมาปชฺชติ ฯ  ปจฺฉาภตฺตมฺป  
ปุริมยามมฺป  มชฺฌิมยามมฺป  (ปจฺฉิมยามมฺป) เอว  ภิกฺขูหิ  สทฺธึ   
ปป ฺเจตฺวา  กายทุฏ ุลฺลาภิภูโต  ปจฺฉิมยาเมป  สยติ  เนว  
กมฺมฏาน  มนสิกโรติ ฯ  อย  วุจฺจติ  หรติ  น  ปจฺจาหรตีติ ฯ   
        โย  ปน  พฺยาธิพหุโล  โหติ  ภุตฺตาหาโร  ปจฺจูสสมเย  น  
สมฺมา  ปริณมติ  ปเคว  วุฏาย  ยถาวตฺุต  วตฺต  กาตุ  น  สกฺโกติ  
กมฺมฏาน  วา  มนสิ  กาตุ  อ ฺทตฺถุ  ยาคุ  วา  เภสชฺช  วา  
ปตฺถยมาโน  กาลสฺเสว  ปตฺตจีวร  อาทาย  คาม  ปวิสติ  ตตฺถ  ยาคุ   
วา  เภสชฺช  วา  ภตฺต  วา  ลทฺธา  ปตฺต นพฺพายิตฺวา (๑)   ป ฺตฺ- 
ตาสเน  นิสินฺโน  กมฺมฏาน  มนสิ  กริตฺวา  วิเสส  ปตฺวา  อปฺปตฺวา  
วา  วิหาร  อาคนฺตฺวา  เตเนว  มนสิกาเรน  วิหรติ  อย  วุจฺจติ  ปจฺจาหรติ  
# ๑. ม. ภตฺตกิจฺจ นิฏาเปตฺวา ฯ  ยุ. นิมฺายิตฺวา ฯ  ๒. ม. อาคนฺตฺวา ฯ  
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น  หรตีติ ฯ  อีทิสา  จ  ภิกขฺู  ยาคุ  ปวิตฺวา วิปสฺสน  อารภิตฺวา  
พุทฺธสาสเน  อรหตฺต  ปตฺตา  คณนปถ  วีติวตฺตา  สีหลทีเปเยว  
เตสุ  เตสุ  คาเมสุ  อาสนสาลาย  น  ต  อาสน  อตฺถิ  ยตฺถ  ยาคุ   
ปวิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโต  ภิกฺขุ  นตฺถีติ ฯ  โย  ปน  ปมาทวิหารี  
โหติ  นิกฺขิตฺตธุโร  สพฺพวตฺตานิ  ภินฺทิตฺวา  ป ฺจวิธเจโตขีล- 
วินิพนฺธนพทฺธจิตฺโต  วิหรนฺโต  กมมฺฏานมนสิการมนุยุตฺโต  คาม   
ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  คิหิปป ฺเจน  ปป ฺจิโต  ตุจฺฉโก  นิกฺขมติ  อย   
วุจฺจติ  เนว  หรติ  น  ปจฺจาหรตีติ ฯ  โย  ปน  ปเคว  วุฏาย   
ปุริมนเยเนว  สพฺพวตฺตานิ  ปริปูเรตฺวา  ยาว  ภิกฺขาจารเวลา  
ตาว  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิกโรติ ฯ   
        กมฺมฏาน  นาม  ทุวิธ  สพฺพตฺถก  ปาริหาริย ฺจ  สพฺพตฺถก   
นาม  เมตฺตา  จ  มรณสฺสติ  จ  ต  สพฺพตฺถ  อิจฺฉิตพฺพโต  
สพฺพตฺถกนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เมตฺตา  นาม  อาวาสาทีสุ  สพฺพตฺถ  
อิจฺฉิตพฺพา ฯ  อาวาเสสุ  หิ  เมตฺตาวิหารี  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน  
ปโย  โหติ  เตน  ผาสุ  อสงฺฆฏโฏ  (๑)  วิหรติ ฯ  เทวตาสุ   
เมตฺตาวิหารี  เทวตาหิ  รกขิฺตโคปโต  สุข  วิหรติ ฯ  ราชราช- 
มหามตฺตาทีสุ  เมตฺตาวิหารี  เตหิ  มมายิโต  สุข  วิหรติ ฯ  
คามนิคมาทีสุ  เมตฺตาวิหารี  สพฺพตฺถ  ภิกฺขาจริยาทีสุ  มนุสฺเสหิ  
สกฺกตครุกโต  สุข  วิหรติ  มรณสฺสติภาวนาย  ชีวิตนิกนฺตึ   
ปหาย  อปฺปมตฺโต  วิหรติ ฯ  ย  ปน  สทา  ปริหรติพฺพ  จริตานุกูเลน 
# ๑. ม. ผาสุ อสงฺฆฏโ ฯ  ส.ี อสสฏโ ฯ  
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คหิต ต  (๑)  ทสาสุภกสิณานุสฺสตีสุ  อ ฺตร  จตุธาตุววตฺถานเมว  
วา  ต  สทา  ปริหริตพฺพโต  รกฺขิตพฺพโต  ภาเวตพฺพโต  จ  ปารหิาริยนฺติ  
วุจฺจติ  มูลกมฺมฏานนฺติป  ตเทว ฯ  ตตฺถ  ย  ปม  
สพฺพตฺถกกมฺมฏาน  มนสิ  กริตฺวา  ปจฺฉา  ปาริหาริยกมฺมฏาน  
มนสิ  กโรติ  ต  จตุธาตุววตฺถานมุเขน  ทสฺเสสฺสาม ฯ   
        อย  หิ  ยถา ิต  ยถาปณิหิต  กาย  ธาตุโส  ปจฺจเวกฺขติ  ย   
อิมสฺมึ  สรีเร  วีสติโกฏาเสสุ  กกฺขฬ  ขรคต  สา  ปวีธาตุ ฯ  ย  
ทฺวาทสสุ  อาพนฺธนกิจฺจกร  เสฺนหคต  สา  อาโปธาตุ ฯ  ย  จตูสุ   
ปริปาจนกร  อุสุมคต  สา  เตโชธาตุ ฯ  ย  ปน  ฉสุ  วิตฺถมฺภนกร   
วาโยคต  สา  วาโยธาตุ ฯ  ย  ปเนตฺถ  จตูหิ  มหาภูเตหิ  อสมฺผุฏ  
ฉิทฺท  วิวร  สา  อากาสธาตุ ฯ  ตวิชานนก  จิตฺต  วิ ฺาณธาตุ ฯ  ตโต  
อุตฺตรึ  อ ฺโ  สตฺโต  วา  ปุคฺคโล  วา  นตฺถ ิ เกวล  สุทฺธสงฺขารปุ ฺโช 
อยนฺติ ฯ  เอว  อาทิมชฺฌปริโยสานโต  กมฺมฏาน  มนสิกริตฺวา   
กาล  ตฺวา  อุฏายาสนา  นิวาเสตฺวา  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  
คาม  ปณฺฑาย  คจฺฉติ ฯ  คจฺฉนฺโต  จ  ยถา  อนฺธปถุุชชฺนา  อภิกฺกมาทีสุ  
อตฺตา  อภิกฺกมติ  อตฺตนา  อภิกฺกโม  นพฺิพตฺติโตติ  วา  อห  อภิกกฺมามิ  
มยา  อภิกฺกโม  นิพฺพตฺติโตติ  วา  สมฺมยฺุหนฺติ  ตถา  อสมฺมุยฺหนฺโต   
อภิกฺกมามีติ  จิตฺเต  อุปฺปชฺชมาเน  เตเนว  จิตฺเตน  สทฺธึ  จิตฺตสมุฏานา   
สนฺธารณวาโยธาตุ (๒)  อุปฺปชฺชติ  สา  อิม  ปวีธาตฺวาทิสนฺนิจฺจย- 
ธาตุภูต (๓) กายสมฺมต  อฏ ิกสงฺฆาฏ  วิปฺผรติ  ตโต  จิตฺตกิริยา- 
# ๑. ม. คหิตตฺตา ฯ  ๒. สนฺธารณวาโยธาตุ ฯ   
# ๓. ม. ปวีธาตฺวาทิสนฺนิเวสภูต ฯ  
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วาโยธาตุวิปฺผารวเสน  อย  กายสมฺมโต  อฏ ิกสงฺฆาโฏ  อภิกกฺมติ  
ตสฺเสว  อภิกฺกมโต  เอเกกปาทุทฺธารเณ  จตูสุ  ธาตูสุ  วาโยธาตุอนุคตา  
เตโชธาตุ  อธิกา  อุปฺปชชฺติ  มนฺทา  อิตรา ฯ  อติหรณวีติหรณาปหรเณสุ  
ปน  เตโชธาตุอนุคตา  วาโยธาตุ  อธิกา  อุปฺปชฺชติ  มนฺทา  อิตรา  
โอโรหเณ  ปน  ปวีธาตุอนุคตา  อาโปธาตุ  อธิกา  อุปฺปชชฺติ   
มนฺทา  อิตรา  สนฺนิกฺเขปนสมุปฺปฬเนสุ  (๑) อาโปธาตฺวานุคตา  ปวีธาตุ  
อธิกา  อุปฺปชฺชติ  มนฺทา  อิตรา ฯ  อิจฺเจตา  ธาตุโย  เตน  เตน  
อตฺตโน  อุปฺปาทกจิตฺเตน  สทฺธ ึ ตตฺถ  ตตฺเถว  ภิชชฺนฺติ ฯ  ตตฺถ  โก 
เอโก  (๒)  อภิกฺกมติ  กสสฺ  วา  อภิกฺกมนนฺติ  เอว  เอเกกปาทุทฺธารณาทีสุ   
ปกาเรสุ  เอกเมกสฺมึ  ปกาเร  อุปฺปนฺนธาตุโย  ตทภิภูตา (๓)  จ 
เสสรูปธมฺมา  ตสมุฏาปก  จิตฺต  ตสมฺปยุตฺตา  จ  เสสา  อรูปธมฺมาติ  
เอเต  รูปารูปธมฺมา  ตโต  ปร  อติหรณวีติหรณาทีสุ  อ ฺ  ปการ   
น  สมฺปาปุณนฺติ  ตตฺถ  ตตฺเถว  ภิชฺชนติฺ ฯ  ตสฺมา  อนิจฺจา  ย  อนิจฺจ   
ต  ทุกฺข ฯ  ย  ทุกฺข  ตทนตฺตาติ  เอว  สพฺพาการปริปูร  กมฺมฏาน   
มนสิกโรนฺโตว  คจฺฉติ ฯ   
        อตฺถกามา  หิ  กุลปุตฺตา  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ทสป  วีสมฺป  
ตึสมฺป  จตฺตาลีสมฺป  ป ฺาสมฺป  สฏ ิป  สตฺตติป  สตมฺป  เอกโต   
วสนฺตา  กติกวตฺต  กตฺวา  วิหรนฺติ  อาวุโส  ตุเมฺห  น  อิณฏฏา  น   
ภยฏฏา  น  ชีวิกาปกตา  ปพฺพชิตา  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกามตาย (๕) 
# ๑.  สนฺนิกฺเขนสุปฺปฬเนสุ ฯ  ๒. ส.ีเอโส ฯ  ๓. ตทวินิพฺภุตฺตา ฯ 
# ๔. ม. ชีวิกาปกตา ฯ  ๕. ม. มุจจิตุกามา ปเนตฺถ ฯ  
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ปเนตฺถ  ปพฺพชิตา ฯ  ตสฺมา  คมเน  อุปฺปนฺนกิเลส  คมเนเยว  นิคฺคณฺหถ 
าเน  นิสชฺชาย ฯ  สยเน  อุปฺปนฺนกิเลส  สยเนเยว  นิคฺคณฺหถาติ  ฯ 
เต  เอว  กติกวตฺต  กตฺวา  ภิกฺขาจาร  คจฺฉนฺตา  อฑฺฒอุสภอุสภอฑฺฒ- 
คาวุตคาวุตนฺตเรสุ  ปาสาณา  โหนฺติ  ตาย  ส ฺาย  กมฺมฏาน   
มนสิกโรนฺตาว  คจฺฉนฺติ ฯ  สเจ  กสฺสจิ  คมเน  กิเลโส  อุปฺปชชฺติ  
ตตฺเถว  น  นคฺิคณฺหาติ ฯ  ตถา  อสกฺโกนฺโต  ติฏติ  อถสฺส  ปจฺฉโต  
อาคจฺฉนฺโตป  ติฏติ ฯ  โส  อย  ภิกฺขุ  ตุยฺห  อุปฺปนฺนวิตกฺก   
ชานาติ ฯ  อนนุจฺฉวิก  เต  เอตนฺติ  อตฺตาน  ปฏิโจเทตฺวา  วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา  ตตฺเถว  อริยภูมึ  โอกกฺมติ ฯ  ตถา  อสกโฺกนฺโต  
นิสีทติ  อถสฺส  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺโตป  นิสีทตีติ  โสเยว  นโย ฯ 
อริยภูมึ  โอกกฺมิตุ  อสกฺโกนฺโตป  ต  กิเลส  วิกฺขมฺเภตฺวา  กมฺมฏาน  
มนสิกโรนฺโตว  คจฺฉติ  น  กมฺมฏานวิปฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน 
ปาท  อุทฺธรติ ฯ  อุทฺธรติ  เจ  ปฏินิวตฺติตฺวา  ปุริมปฺปเทสเยว   
เอติ  สีหลทีเป  อาลินฺทกวาสี  มหาปุสฺสเทวตฺเถโร  วิย ฯ   
        โส  กิร  เอกูนวีสติ  วสฺสานิ  คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรนฺโตเอว  
วิหาสิ ฯ  มนสฺุสาป  อนฺตรามคฺเค [๒] กสนฺตา  จ  วปนฺตา  จ  มทฺทนฺตา  
จ  กมฺมานิ  กโรนฺตา  เถร  ตถา  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อย  เถโร  ปุนปปฺุน   
นิวตฺติตฺวา  คจฺฉติ  กึ  น ุ โข  มคฺคมูโฬหฺ ฯ  อุทาหุ  กิ ฺจิ  ปมุฏโติ   
สมุลฺลปนฺติ ฯ  โส  ต  อนาทิยิตฺวา  กมฺมฏานยุตฺเตเนว  จิตฺเตน  
สมณธมฺม  กโรนฺโต  วีสติวสฺสพฺภนฺตเร  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  
# ๑. ม. เอตนฺติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กสนฺตา จาติ ทิสฺสติ ฯ  
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อรหตฺตปฺปตฺตทิวเส  จสฺส  จงฺกมนโกฏิย  อธิวตฺถา  เทวตา  องฺคุลีหิ  
ทีป  อุชชฺาเลตฺวา  อฏาสิ  จตฺตาโรป  มหาราชาโน  จ  สกฺโก  
จ  เทวานมินฺโท  พฺรหฺมา  จ  สหมฺปติ  อุปฏาน  อาคมสุ ฯ  ต ฺจ   
โอภาส  ทิสวฺา  วนวาสี  ติสฺสตฺเถโร  ต  ทุติยทิวเส  ปุจฺฉิ  รตฺติภาเค 
อายสฺมโต  สนฺติเก  โอภาโส  อโหสิ  กึ  โส  โอภาโสติ ฯ  เถโร  
วิกฺเขป  กโรนฺโต  โอภาโส  นาม  ทีโปภาโสป  โหติ  มณิโอภาโสป 
โหตีต เอวมาทิมาห ฯ  โส  ปฏิจฺฉาเทถ  ตุเมฺหติ  นพิทฺโธ  
อามาติ  ปฏิชานิตฺวา  อาโรเจสิ ฯ   
        กาฬวลลฺิมณฺฑปวาสี  มหานาคตฺเถโร  วิย  จ ฯ  โสป  กิร   
คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรนฺโต  ปม  ตาว  ภควโต  มหาปธาน  ปูเชมติี   
สตฺต  วสฺสานิ  านจงฺกมเมว  อธิฏาสิ  ปุน  โสฬส  วสฺสานิ  
คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เอว  กมฺมฏาน- 
ยุตฺเตเนว  จิตฺเตน  ปาท  อทฺุธรนฺโต  วิยุตฺเตน  อุทฺธเฏ  ปฏินิวตฺตนฺโต  
คามสมีป  คนฺตฺวา  คาวี  นุ  ปพฺพชโิต  นูติ  อาสงฺกนียปฺปเทเส   
ตฺวา  สงฺฆาฏึ  ปารุปตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  คามทฺวาร  ปตฺวา   
กจฺฉกนฺตรโต  (๑)  อุทก  คเหตฺวา  คณฺฑูส  กตฺวา  คาม  ปวิสติ  ภิกฺข  
ทาตุ  วา  วนฺทิตุ  วา  อุปคเต  มนุสฺเส  ทีฆายุกา  โหถา'ติ  วจนมตฺ- 
เตนาป  เม  กมฺมฏานวิกฺเขโป  มา  อโหสีติ ฯ  สเจ  ปน  อชฺช   
ภนฺเต  กึ  สตฺตมี  อุทาหุ  อฏมีติ  ทิวส  ปุจฺฉนฺติ  อุทก  คิลิตฺวา  
อาโรเจติ ฯ  สเจ  ทิวสปุจฺฉกา  น  โหนฺติ  นิกฺขมนเวลาย   
# ๑. ส.ี กจฺฉกรกา ฯ  ม. กจฺฉกนฺตรโต ฯ  
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คามทฺวาเร  นิฏ ุภิตฺวาว  ยาติ ฯ   
        สีหลทีเปเยว  กลมฺพติตฺถวิหาเร  วสฺสูปคตา  ป ฺาส 
ภิกฺขู  วิย  จ ฯ  เต  กิร  วสฺสูปนายิกอุโปสถทิวเส  กติกวตฺต  อกสุ  
อรหตฺต  อปฺปตฺวา  น  อ ฺม ฺ  อาลปสฺสามาติ ฯ  คามว  
ปณฺฑาย  ปวิสนฺตา  คามทฺวาเร  อุทกคณฺฑูส  กตฺวา  ปวิสึสุ ฯ 
ทิวเส  ปุจฺฉิเต  อุทก  คิลตฺิวา  อาโรเจสุ  อปุจฺฉิเต  คามทฺวาเร  
นิฏ ุภิตฺวา  วิหาร  อาคมึสุ ฯ  ตตฺถ  มนสฺุสา  นิฏ ุภนฏาน   
ทิสฺวา  ชานึสุ  อชชฺ  เอโก  อาคโต  อชฺช  เทฺวติ ฯ  เอว ฺจ  จินฺเตสุ   
กินฺนุ  โข  เอเต  อเมฺหเหว  สทฺธ ึ น  สลฺลปนฺติ  อุทาหุ  อ ฺม ฺมฺป ฯ   
ยทิ  อ ฺม ฺมฺป  น  สลฺลปนฺติ  อทฺธา  วิวาทชาตา  ภวิสฺสนฺติ  
หนฺท  เนส  อ ฺม ฺ  ขมาเปสฺสามาติ ฯ  สพฺเพ  วิหาร  อคมสุ ฯ  
ตตฺถ  ป ฺาสภิกฺขูสุ  วสฺส  อุปคเตสุ  เทฺว  ภิกฺขู  เอโกกาเส 
นาทฺทสสุ ฯ  ตโต  โย  เอเตสุ  จกฺขุมา  ปุริโส  โส  เอวมาห  น  โภ 
กลหการกาน  วสโนกาโส (๑)  อีทโิส  โหติ  สุสมมฺฏ  เจติยงฺคณ   
โพธิยงฺคณ  สุนิกฺขิตฺตา  สมฺมชฺชนิโย   สูปฏ ิต  ปานียปริ- 
โภชนียนฺติ ฯ  เต  ตโตว  นิวตฺตา ฯ  เต  ภิกฺขู  อนฺโตเตมาเสเยว   
วิปสฺสน  อารภิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา  มหาปวารณาย  วิสุทฺธิปวารณ   
ปวาเรสุ ฯ   
        เอว  กาฬวลฺลิมณฺฑปวาสี  มหานาคตฺเถโร  วิย  กลมฺพ- 
ติตฺถวิหาเร  วสฺสูปคตภิกฺขู  วิย  จ  กมมฺฏานยุตฺเตเนว  จิตฺเตน  
# ๑. ม. วสโนกาโส ฯ  
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ปาท  อุทฺธรนฺโต  คามสมีป  คนฺตฺวา  (๑)  อุทกคณฺฑูส  กตฺวา  วีถโิย  
สลฺลกฺเขตฺวา  ยตฺถ  สุราโสณฺฑธุตฺตาทโย  กลหการกา  จณฺฑหตฺถิ- 
อสฺสาทโย  วา  นตฺถิ  ต  วีถึ  ปฏิปชฺชติ ฯ  ตตฺถ  จ  ปณฺฑาย  
จรมาโน  น  ตุริตตุริโต  วิย  ชเวน  คจฺฉติ  ชวนปณฺฑปาติก- 
ธุตงฺค  นาม  นตฺถิ ฯ  วิสมภูมิภาคปฺปตฺต  ปน  อุทกภริตสกฏมิว  
นิจฺจโลว  หตฺุวา  คจฺฉติ ฯ  อนุฆร  ปวิฏโ  จ  ทาตุกาม  อทาตุกาม   
วา  สลฺลกฺเขตุ  ตทนุรูป  กาล  อาคเมนฺโต  ภิกฺข  คเหตฺวา  ปติรูเป  
โอกาเส  นิสทีิตฺวา  กมฺมฏาน  มนสกิโรนฺโต  อาหาเร  ปฏิกลูส ฺ  
อุปฏเปตฺวา  อกฺขพฺภ ฺชนวณาเลปนปุตฺตมสูปมาวเสน  
ปจฺจเวกฺขนฺโต  อฏงฺคสมนฺนาคต  อาหาร  อาหาเรติ  เนว  ทวาย  
น  มทาย ฯเปฯ  ภุตฺตาวี  จ  อุทกกิจฺจ  กตฺวา  มุหุตฺต  ภตฺตกิลมถ   
ปฏิปฺปสฺสมฺเภตฺวา  ยถา  ปุเรภตฺต  เอว  ปจฺฉาภตฺต  ปุริมยาม ฺจ   
ปจฺฉิมยาม ฺจ  กมฺมฏาน  มนสิกโรติ ฯ  อย  วุจฺจติ  หรติ  เจว  
ปจฺจาหรติ  จาติ ฯ  เอวเมต  หรณปจฺจาหรณ  คตปจฺจาคตวตฺตนฺติ   
วุจฺจติ ฯ   
        เอต  ปูเรนฺโต  ยทิ  อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  โหติ  ปมวเยเอว  
อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  โน  เจ  ปมวเย  ปาปุณาติ  อถ  มชฺฌิมวเย   
ปาปุณาติ ฯ  โน  เจ  มชฺฌมิวเย  ปาปุณาติ  อถ  มรณสมเย  ปาปุณาติ  
โน  เจ  มรณสมเย  ปาปุณาติ  อถ  เทวปุตฺโต  หุตฺวา  ปาปุณาติโน  
เจ  เทวปุตฺโต  หุตฺวา  ปาปุณาติ  อถ  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา   
# ๑. ม. ปตฺวา ฯ  
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ปรินิพฺพายติ ฯ  โน  เจ  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  ปรนิิพฺพายติ   อถ  
พุทฺธาน  สนฺติเก  ขิปฺปาภิ ฺโ  โหติ  เสยฺยถาป  เถโร  พาหิโย  
มหาป ฺโ  วา  โหติ  เสยฺยถาป  เถโร  สารีปุตฺโตติ ฯ   
        อย  ปน  ปจฺเจกโพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  อาร ฺ ิโก  หุตฺวา  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  เอต   
คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรตฺวา  กาล  กตฺวา  กามาวจรเทวโลเก  
อุปฺปชฺชิ ฯ  ตโต  จวิตฺวา  พาราณสิร ฺโ  อคฺคมเหสิยา   
กุจฺฉิมฺหิ  ปฏสินฺธึ  อคฺคเหสิ ฯ  กุสลา  อิตฺถิโย  ตทเหว  
คพฺภสณฺาน  ชานนฺติ  สา  จ  ตาส  อ ฺตรา  ตสฺมา  
ต  คพฺภปติฏาน  ร ฺโ  นิเวเทสิ ฯ  ธมฺมตา   
เอสา  ย  ปุ ฺวนฺเต  สตฺเต  คพฺเภ  อุปฺปนฺเน  มาตุคาโม  
คพฺภปริหาร  ลภติ ฯ  ตสฺมา  ราชา  ตสฺสา  คพฺภปริหาร  อทาส ิฯ 
สา  ตโต  ปภุติ  นาจฺจุณฺห  กิ ฺจิ  อชฺโฌหริตุ  ลภติ  นาติสีต   
นาติอมฺพิล  นาติโลณ  นาติกฏก  นาติติตฺตก ฯ  อจฺจุเณฺห  
หิ  มาตรา  อชฺโฌหเฏ  คพฺภสฺส  โลหกุมฺภิวาโส  วิย  โหติ  อติสีเต  
โลกนฺตริกวาโส  วิย  อจฺจมฺพิลโลณกฏกติตฺตเกสุ  ภุตฺเตสุ   
สตฺเถน  ผาเลตฺวา  อมฺพิลาทีหิ  สิตฺตานิ  วิย  คพฺภเสยฺยกสฺส  
องฺคานิ  ติพฺพเวทนานิ  โหนฺติ ฯ  อติจงฺกมนฏานนิสชฺชาสยนโตป  
น  นิวาเรนฺติ  กุจฺฉิคตสฺส  ส ฺจลนทุกฺข  มา  อโหสติี ฯ  
มุทุกตฺถรณตฺถตาย  ภูมิย  จงฺกมนาทีนิ  มตฺตาย  กาตุ  ลภติ   
# ๑. ม. อิมานิ นตฺถิ ฯ  ๒. ม.  มุทุกตฺถรณตฺถตาย ฯ  
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วณฺณคนฺธาทิสมฺปนฺน  สาทุสปฺปาย  อนฺนปาน  ลภติ ฯ   
ปริคฺคเหตฺวาว  น  จงฺกมาเปนฺติ  นิสีทาเปนฺติ  วุฏาเปนฺติ ฯ   
        สา  เอว  ปริหริยมานา  คพฺภปริปากกาเล  สติูฆร  ปวิสิตฺวา  
ปจฺจูสสมเย  ปุตฺต  วิชายิ  ปกฺกเตลมทฺทิตมโนสิลาปณฺฑิสทิส  
ธ ฺปุ ฺลกฺขณูเปต ฯ  ตโต  น  ป ฺจมทิวเส  อลงฺกตปฺปฏิยตฺต  
ร ฺโ  ทสฺเสสุ  ราชา  ตุฏโ  ฉสฏ ิยา  ธาตีหิ  อุปฏาเปติ ฯ  
โส  สพฺพสมฺปตฺตีหิ  วฑฺฒมาโน  น  จิรสฺเสว  วิ ฺ ุต  ปาปุณิ ฯ  ต   
โสฬสวสฺสุทเฺทสิกเมว  สมาน  ราชา  รชฺเช  อภิสิ ฺจติ ฯ 
วิวธนาฏกานิ  จสฺส  อุปฏาเปสิ ฯ  อภิสิตฺโต  ราชปุตฺโต  รชฺช  
กาเรสิ  นาเมน  พฺรหฺมทตฺโต  สกลชมฺพุทีเป  วีสติยา  นครสหสฺเสสุ ฯ  
ชมฺพุทีเป  หิ  ปุพฺเพ  จตุราสีติ  นครสหสฺสานิ  อเหสุ  ตานิ   
ปริหายนฺตานิ  จตฺตาลีส (๑)  สพฺพปรหิานกาเล  ปน  วีสติ  โหนฺติ ฯ   
อย ฺจ  พฺรหฺมทตฺโต  สพฺพปริหานกาเล  อุปฺปชฺช ิ เตนสฺส  วีสติ  
นครสหสฺสานิ  อเหสุ  วีสติ  ปาสาทสหสฺสานิ  วีสติ  หตฺถิสหสฺสานิ   
วีสติ  อสฺสสหสฺสานิ  วีสติ  รถสหสฺสานิ  วีสติ  ปตฺติสหสฺสานิ  วีสติ  
อิตฺถิสหสฺสานิ  โอโรธา  จ  นาฏกิตฺถิโย  จ  วีสติ  อมจฺจสหสฺสานิ ฯ 
โส  มหารชชฺ  การยมาโน  เอว  กสิณปริกมฺม  กตฺวา  ป ฺจ   
อภิ ฺาโย  อฏ  สมาปตฺติโย  จ  นพฺิพตฺเตสิ ฯ  ยสฺมา  ปน  
อภิสิตฺตร ฺา  นาม  อวสฺส  อฏฏกรเณ  นิสีทิตพฺพ  ตสฺมา  
เอกทิวส  ปเคว  ปาตราส  ภุ ฺชิตฺวา  วินิจฺฉยฏาเน  นิสีท ิฯ  
# ๑. ม. ตานิ ปริหายนตานิ สฏ ิ อเหสุ ฯ  ตโต ปรหายนฺตานิ  
จตฺตาสีส ฯ  
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ตตฺถ  อุจฺจาสทฺทมหาสทฺท  อกสุ  โส  อย  สทโฺท  สมาปตฺติยา  
อุปกฺกิเลโสติ  ปาสาทตล  อภิรุหิตฺวา  สมาปตฺตึ  อปฺเปมีติ  นิสินฺโน  
นาสกฺขิ  อปฺเปตุ  รชฺชวิกฺเขเปน  สมาปตฺติ  ปริหีนา ฯ   
ตโต  จินฺเตสิ  ก ึ รชชฺ  วร  อุทาหุ  สมณธมฺโมติ ฯ  ตโต  รชฺชสขุ  
ปริตฺต  อเนกาทีนว  สมณธมฺมสุข  ปน  วิปุลมเนกานิสส  อุตฺตม- 
ปุริสเสวิต ฺจาติ  ตฺวา  อ ฺตร  อมจฺจ  อาณาเปสิ  อิม  จ 
รชฺชธมฺเมน (๑)  สเมน  อนุสาส  มา  โข  อธมฺมการ  กาเรสีติ 
สพฺพ  นิยฺยาเทตฺวา  ปาสาท  อภิรุหิตฺวา  สมาปตฺติสุเขน  วิหรติ  ฯ 
น  โกจิ  อุปสงฺกมิตุ  ลภติ  อ ฺตฺร  มุขโธวนทนฺตกฏทายก- 
ภตฺตนีหารกาทีหิ ฯ   
        ตโต  อฑฺฒมาสมตฺเต  วีติกฺกนฺเต  มเหสี  ปุจฺฉิ  ราชา  
อุยฺยานคมนพลทสฺสนนาฏกาทีสุ  กตฺถจิ  น  ทิสฺสติ  กุหึ  คโตติ ฯ  
ตสฺสา  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  สา  อมจฺจสฺส  ปาเหสิ  รชฺเช   
สมฺปฏิจฺฉิเต  อหมฺป  สมปฺฏิจฺฉิตา  โหมิ  เอตุ  มยา  สทฺธึ  สวาส   
กปฺเปตูติ ฯ  โส  อุโภ  กณฺเณ  ถเกตฺวา  อสวนียเมตนฺติ  ปฏิกฺขิป ฯ  
สา  ปุนป  ทวิฺตฺติกฺขตฺตุ  เปเสตฺวา  อนิจฺฉมาน  ตชฺชาเปสิ  ยทิ  น   
กโรสิ  านาป  เต  จาเวมิ  ชีวิตาป  โวโรเปมีติ ฯ  โส  ภีโต   
มาตุคาโม  นาม  ทฬฺหนิจฺฉโย  กทาจิ  เอวมฺป  การาเปยฺยาติ  
เอกทิวส  รโห  คนฺตฺวา  ตาย  สทฺธิมฺป  สิริสยเน  สวาส  กปฺเปสิ ฯ  
สา  ปุ ฺวตี  สุขสมฺผสฺสา  โส  ตสฺสา  สมฺผสฺสราเคน  รตฺโต 
# ๑. ม. รชชฺ ธมฺเมน ฯ  
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ตตฺถ  อภิกฺขณ  สงฺกิตสงฺกิโตว  อคมาสิ  อนุกฺกเมน  อตฺตโน   
ฆรสามิโก  วิย  นิพฺพิสงฺโก  ปวิสิตุมารทฺโธ ฯ   
        ตโต  ราชมนุสฺสา  ต  ปวุตฺตึ  ร ฺโ  อาโรเจสุ  ราชา  
น  สทฺทหติ ฯ  ทุติยมฺป  ตติยมฺป  อาโรเจสุ  ตโต  นิสินฺโน (๑)   
สยเมว  ทิสฺวา  สพฺพามจฺเจ  สนฺนิปาตาเปตฺวา  อาโรเจสิ ฯ  เต  
อย  ราชาปราธิโก  หตฺถจฺเฉท  อรหติ  ปาทจฺเฉท  อรหตีติ  ยาว   
สูเล  อุตฺตาสน  ตาว  สพฺพกมฺมการณานิ  นิทฺทิสึส ุฯ  ราชา  
เอตสฺส  วธพนฺธนตาฬเน  มยฺห  วิหึสา  อุปฺปชฺเชยฺย  ชีวิตา  
โวโรปเน  ปาณาติปาโต  ภเวยฺย  ธนหรเณ  อทินฺนาทาน  อล   
เอวรูเปหิ  กเตหิ  อิม  มม  รชชฺา  นกิฺกฑฺฒถาติ  อาห ฯ  อมจฺจา  ต   
นิพฺพิสย  อกสุ ฯ  โส  อตฺตโน  ธนสาร ฺจ  ปุตฺตทาร ฺจ  คเหตฺวา   
ปรวิสย  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  ราชา  สุตฺวา  ก ึ อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ   
เทว  อิจฺฉามิ  ต  อุปฏาตุนฺติ  โส  ต  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  อมจฺโจ 
กติปาหจฺจเยน  ลทฺธวิสฺสาโส  ต  ราชาน  เอตทโวจ  มหาราช   
อมกฺขิกมธุ  ปสฺสามิ  ต  ขาทนฺโต  นตฺถีติ ฯ  ราชา  ก ึ เอต   
อุปฺผณฺเฑตุกาโม  ภณตีติ  น  สุณาติ ฯ  โส  อนฺตร  ลภิตฺวา  
ปุนป  สฏุ ุตร  วณฺเณตฺวา  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  กึ  เอตนฺติ  
ปุจฺฉิ ฯ  พาราณสิรชฺช  เทวาติ ฯ  ราชา  ม  เนตฺวา  มาเรตุ- 
กาโมสีติ  อาห ฯ  โส  มา  เทว  เอว  อวจ  ยทิ  น  สทฺทหสิ  มนสฺุเส   
เปเสหีติ ฯ  โส  มนุสฺเส  เปเสสิ  เต  คนฺตฺวา  โคปุร  ขณิตฺวา 
# ๑. ม. นลิีโน ฯ  
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ร ฺโ  สยนฆเร  อุฏหสึุ ฯ   
        ราชา  ทิสฺวา  กิสฺส  อาคตตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  โจรา  มย  
มหาราชาติ ฯ  ราชา  เตส  ธน  ทาเปตฺวา  มา  ปุน  เอวมกริตฺถาติ  
โอวทิตฺวา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  เต  อาคนฺตฺวา  ตสฺส  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ   
โส  ปุนป  ทวิฺตฺติกฺขตฺตุ  ตเถว  วีมสิตฺวา  สีลวา  ราชาติ  จตุรงฺคินิย   
เสน  สนฺนยหฺิตฺวา  สีมนฺตเร  เอก  นคร  อุปคมฺม  ตตฺถ  อมจฺจสฺส   
ปาเหสิ  นคร  วา  เม  เทหิ  ยุทฺธ  วาติ ฯ  โส  พฺรหฺมทตฺตสฺส  
ตมตฺถ  อาโรจาเปสิ  อาณาเปตุ  เทโว  กึ  ยชฺุฌามิ  อุทาหุ  นคร 
เทมีติ ฯ  ราชา  น  ยุชฺฌิตพฺพ  นคร  ทตฺวา  อิธาคจฺฉาติ  เปเสสิ ฯ   
โส  ตถา  อกาสิ ฯ  ปฏิราชาป  ต  นคร  คเหตฺวา  อวเสสนคเรสุป  
ตเถว  ทูต  ปาเหสิ ฯ  เตป  อมจฺจา  ตเถว  พฺรหฺมทตฺตสฺส 
อาโรเจตฺวา  เตน  น  ยชฺุฌติพฺพ  อิธาคนฺตพฺพนฺติ  วุตฺตา  พาราณสึ   
อาคมึสุ ฯ   
        ตโต  อมจฺจา  พฺรหฺมทตฺต  อาหสุ  มหาราช  เตน  สห 
ยุชฺฌามาติ ฯ  ราชา  มม  ปาณาติปาโต  ภวิสฺสตีติ  วาเรสิ ฯ   
อมจฺจา  มย  มหาราช  ต  ชีวคฺคาห  คเหตฺวา  อิเธว  อาเนสฺสามาติ  
นานาอุปาเยหิ  ราชาน  ส ฺาเปตฺวา  เอหิ  มหาราชาติ  คนฺตุ   
อารทฺธา ฯ  ราชา  สเจ  สตฺตมารณปฺปหรณวิลุมฺปนกมฺม  (๑) น 
กโรถ  คจฺฉามีติ  ฯ  อมจฺจา  น  เทว  กโรม  ภย  ทสเฺสตฺวา  ปลาเปมาติ 
จตุรงฺคินีเสน  สนฺนยฺหิตฺวา  ฆเฏสุ  ทีเป  ปกฺขิปตฺวา  รตฺตึ   
# ๑. ม. สตฺตมารณปฺปหรณ... ฯ  
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คจฺฉึสุ ฯ  ปฏริาชา  ต  ทิวส  พาราณสินคร  (๑)  คเหตฺวา  อิทานิ   
กินฺติ  รตฺตึ  สนฺนาห  โมจาเปตฺวา  ปมตฺโต  นิทฺท  โอกกฺมิ  สทฺธึ   
พลกาเยน ฯ  ตโต  อมจฺจา  พาราณสิราชาน  คเหตฺวา  ปฏิร ฺโ  
ขนฺธาวาร  คนฺตฺวา  สพฺพฆเฏหิ  ทีเป  นีหราเปตฺวา  เอกปชฺโชตาย  
เสนาย  สทฺท  อกสุ ฯ  ปฏริ ฺโ  อมจฺโจ  มหาพล  ทิสฺวา  ภีโต   
อตฺตโน  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  อุฏเหิ  อมกฺขิกมธุ  ขาทาหีติ   
มหาสทฺท  อกาสิ  ตถา  ทติุโยป  ตติโยป ฯ  ปฏิราชา  เตน   
สทฺเทน  ปฏพุิชฺฌิตฺวา  ภย  สนฺตาส  อาปชฺชิ ฯ  อุกฺกุฏ ิสตานิ   
ปวตฺตึสุ ฯ  โส  ปรวจน  สทฺทหิตฺวา  อมิตฺตหตฺถ  ปตฺโตมฺหีติ   
สพฺพรตฺตึ  ต  ต  วิปฺปลปตฺวา  ทุติยทิวเส  ธมฺมิโก  ราชา  อุปโรธ  
น  กเรยฺย  คนฺตฺวา  ขมาเปมีติ  จินฺเตตฺวา  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา   
ชณฺณุเกหิ  ปติฏหิตฺวา  ขม  มหาราช  มยฺห  อปราธนฺติ  อาห ฯ  
ราชา  ต  โอวทิตฺวา  อุฏเหิ  ขมามิ  เตติ  อาห ฯ  โส  ร ฺา 
เอว  วุตฺตมตฺเตเยว  ปรมสสฺาสปฺปตฺโต  อโหสิ  พาราณสิร ฺโ  
สมีเปเยว  ชนปเท  รชฺช  ลภิ ฯ  เต  อ ฺม ฺ  สหายกา  
อเหสุ ฯ   
        อถ  พฺรหฺมทตฺโต  เทฺวป  เสนา  สมฺโมทมานา  เอกโต   ิตา  
ทิสฺวา  มเมกสฺส  จิตฺตานุรกฺขนตฺถาย   อสฺมึ  ชนกาเย   
ขุทฺทกมกฺขิกาย  ปวนมตฺตมฺป  (๒)  โลหิตพินฺทุ  น  อุปฺปนฺน  อโห   
สาธุ  อโห  สฏุ ุ  สพฺเพ  สตฺตา  สุขิตา  โหนฺตุ  อเวรา  โหนฺตุ   
# ๑. ม. พาราณสิสมีเป นคร ฯ  ๒. ม. ปวนมตฺตมฺป ฯ  
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อพฺยาปชฺฌา  โหนฺตูติ  เมตฺตาฌาน  อุปฺปาเทตฺวา  ตเทว  ปาทก  
กตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  ปจฺเจกโพธิาณ  สจฺฉิกตฺวา  สยมฺภุต   
ปาปุณิ ฯ  ต  มคฺคสุเขน  ผลสุเขน  สุขิต  หตฺถิกฺขนฺเธ  นิสินฺน  
อมจฺจา  ปณิปาต  กตฺวา  อาหสุ  ยานกาโล  มหาราช  วิชิตพลกายสฺส  
สกฺกาโร  กาตพฺโพ  ปราชิตพลกายสฺส  ภตฺตปริพฺพโย  ทาตพฺโพติ ฯ   
โส  อาห  นาห  ภเณ  ราชา  ปจฺเจกพุทฺโธ  นามาหนฺติ ฯ  ก ึ  
เทโว  ภณติ  น  เอทิสา  ปจฺเจกพุทฺธา  โหนฺตีติ ฯ  กทีิสา  ภเณ   
ปจฺเจกพุทฺธาติ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา  นาม  ทฺวงฺคุลเกสมสฺสู   
อฏปริกฺขารยุตฺตา  ภวนฺตีติ ฯ  โส  ทกขิฺณหตฺเถน  สีส   
ปรามสิ  ตาวเทว  คิหิลิงฺค  อนฺตรธายิ  ปพฺพชิตเวโส  ปาตุรโหสิ  ฯ 
ทฺวงฺคุลเกสมสฺสุ  อฏปรกิฺขารสมนฺนาคโต  วสฺสสติกตฺเถรสทิโส  
อโหสิ ฯ  โส  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชชฺตฺิวา  หตฺถิกฺขนฺธโต  เวหาส  
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปทุมปุปฺเผ  นิสีท ิฯ  อมจฺจา  วนฺทิตฺวา  กึ  ภนฺเต   
กมฺมฏาน  กถ  อธิคโตสีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส  ยโต  อสฺส  เมตฺตาฌาน- 
กมฺมฏาน  อโหสิ  ต ฺจ  วิปสฺสน  วิปสฺเสตฺวา  อธิคโต  ตสฺมา  
ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อุทานคาถ ฺจ  พฺยากรณคาถ ฺจ  อิม ฺเว  คาถ  
อภาสิ  สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพสูติ  อนวเสเสสุ ฯ  ภูเตสูติ  สตฺเตสุ ฯ   
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาร  ปน  รตนสตฺุตวณฺณนาย  วกฺขาม ฯ   
นิธายาติ  นิกฺขิปตฺวา ฯ  ทณฺฑนฺติ  กายวจีมโนทณฺฑ   
กายทุจฺจริตาทีนเมต  อธิวจน ฯ  กายทุจฺจริต  หิ  ทณฺฑยตีติ    
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ทณฺโฑ  พาเธติ  อนยพฺยสน  ปาเปตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอว  
วจีทุจฺจริต  มโนทุจฺจริต  จ ฯ  ปหรณทณฺโฑ  เอว  วา  ทณฺโฑ  ฯ 
เอต  นิธายาติป  วุตฺต  โหติ ฯ  อวิเหยนฺติ  อวิเหยนฺโต ฯ   
อ ฺตรมฺปติ  ยงฺกิ ฺจิ  เอกมฺป ฯ  เตสนฺติ  เตส  สพฺพภูตาน ฯ   
น  ปุตฺตมิจฺเฉยฺยาติ  อตฺรโช  เขตฺรโช  ทินฺนโก  อนฺเตวาสิโกติ   
อิเมสุ  จตูสุ  ปุตฺเตสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ปุตฺต  น  อิจฺเฉยฺย ฯ  กุโต  สหายนฺติ  
สหาย  ปน  อิจฺเฉยฺยาติ  กุโต  เอว  เอต ฯ   
        เอโกติ  ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน  เอโก  อทุติยฏเน  เอโก  
ตณฺหาปหาเนน  เอโก  เอกนฺตวิคตกิเลโสติ  เอโก  เอโก  ปจฺเจก- 
สมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติ  เอโก ฯ  สมณสหสฺสสฺสาป  หิ  มชฺเฌ  
วตฺตมาโน  คิหิส ฺโชนสฺส  ฉินฺนตฺตา  เอโก  เอว  ปพฺพชฺชา- 
สงฺขาเตน  เอโก ฯ เอโก  ติฏติ  เอโก  นิสีทติ  เอโก  เสยฺย  กปฺเปติ   
เอโก  อิริยติ  ปวตฺตตีติ เอโก (๑)  เอว  อทุติยฏเน  เอโก ฯ   
                ตณฺหาทุติโย  ปุริโส  ทีฆมทฺธานสสร   
                อิตฺถภาว ฺถาภาว  สสาร  นาติวตฺตติ ฯ   
                เอตมาทีนว  (๒)  ตฺวา  ตณฺห  ทุกฺขสฺส  สมฺภว   
                วีตตโณฺห  อนาทาโน  สโต  ภิกฺขุ  ปริพฺพเชติ  (๓)   
        เอว  ตณฺหาปหานฏเน  เอโก ฯ  สพฺพกิเลสสฺส  ปหีนา 
อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวกตา  อายตึ  อนุปฺปาทธมฺมาติ   
เอว  เอกนฺตวิคตกิเลโสติ  เอโก ฯ  อนาจริยโก  หุตฺวา  สยมฺภู  
# ๑. ม. อิท นตฺถิ ฯ  ๒. ม. เอวาทีนว ฯ  ๓. อุงฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙/๑๒ ฯ  
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สาม ฺเว  ปจฺเจกสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติ  เอว  เอโก  ปจฺเจกสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุทฺโธติ  เอโก ฯ   
        จเรติ  ยา  อิมา  อฏ  จริยาโย ฯ  เสยฺยถิท  ปณิธิสมฺปนฺนาน   
จตูสุ  อิริยาปเถสุ  อิริยาปถจริยา  อินฺทรฺิเยสุ  คุตฺตทฺวาราน   
อชฺฌตฺติกายตเนสุ  อายตนจริยา  อปฺปมาทวิหารีน  จตูสุ   
สติปฏาเนสุ  สติจริยา  อธิจิตฺตมนุยุตฺตาน  จตูสุ  ฌาเนสุ  สมาธิ- 
จริยา  พุทฺธิสมฺปนฺนาน  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  าณจริยา  สมฺมา- 
ปฏิปนฺนาน  จตูสุ  อริยมคฺเคสุ  มคฺคจริยา  อธิคตผลาน  จตูสุ   
สาม ฺผเลสุ  ปกติจริยา (๑)  ติณฺณ  พุทฺธาน  สพฺพสตฺเตสุ   
โลกตฺถจริยา  ตตฺถ  ปเทสโต  ปจฺเจกพุทฺธสาวกานนฺติ ฯ  ยถาหฯ 
จริยาติ  อฏ  จริยาโย  อิรยิาปถจริยาติ  (๒)  วิตฺถาโร ฯ  ตาหิ  
จริยาหิ  สมนฺนาคโต  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  ยา  อิมา  
อธิมุจฺจนฺโต  สทฺธาย  จรติ  ปคฺคณฺหนฺโต  วีริเยน  จรติ  อุปฏาปนฺโต 
สติยา  จรติ  อวิกฺขิตฺโต  สมาธินา  จรติ  ปชานนฺโต  ป ฺาย  จรติ   
วิชานนฺโต  วิ ฺาเณน  จรติ  เอว  ปฏปินฺนสฺส  กสุลา  ธมฺมา 
อายตนนฺติ  (๓)  อายตนจริยาย  จรติ  เอว  ปฏิปนโฺน  วิเสสมธิคจฺฉตีติ   
วิเสสจริยาย  จรตีติ   เอว  อปราป  อฏ  จริยา  วุตฺตา  ตาหิ  
สมนฺนาคโต  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ขคฺควิสาณกปฺโปติ  เอตฺถ  
ขคฺควิสาณ  นาม  ขคฺคมิคสิงฺค ฯ  กปฺปสทฺทสฺส  อตฺถ  วิตฺถารโต   
มงฺคลสุตฺตวณฺณนาย  ปกาสยิสฺสาม  อิธ  ปนาย  สตฺถุกปฺเปน  
# ๑. ม. ปตฺติจริยา ฯ  ๒. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๒ ฯ   
# ๓. ม. อายตนฺตีติ ฯ  
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วต  โภ  กิร  สาวเกน  สทฺธึ  มนฺตยมานาติ  (๑)  เอวมาทีสุ  วิย  ปฏิภาโค 
เวทิตพฺโพ ฯ  ขคฺควิสาณกปฺโปติ  ขคฺควิสาณสทิโสติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        อย  ตาเวตฺถ  ปทโต  อตฺถวณฺณนา  อธิปฺปายานุสนฺธิโต  
ปน  เอว  เวทิตพฺพา  ยฺวาย  วุตฺตปฺปกาโร  ทณฺโฑ  ภูเตสุ  
ปวตฺติยมาโน  อหิโต (๒) โหติ  ต  เตสุ  อปฺปวตฺติยมาเนน (๓) 
ตปฺปฏิปกฺขภูตาย  เมตฺตาย  จ  ปรหิตุปสหาเรน  จ  สพฺเพสุ  ภูเตสุ   
นิธาย  ทณฺฑ  นิหิตทณฺฑตฺตา  เอว  จ  ยถา  อนิหิตทณฺฑา  สตฺตา  
ภูตานิ  ทณฺเฑน  วา  สตฺเถน  วา  ปาณินา  วา  เลฑฺฑุนา  วา   
วิหึสนฺติ   ตถา  อวิเหย  อ ฺตรมฺป  เตส  อิม  เมตฺตากมฺมฏาน- 
มาคมฺม  ยเทว  ตตฺถ  เวทนาคต  ส ฺาสงฺขารวิ ฺาณคต  ต ฺจ  
ตทนุสาเรเนว  ตท ฺ ฺจ  สงฺขต  (๔) วิปสฺสิตฺวา  อิม  ปจฺเจกโพธึ   
อธิคโตมฺหีติ  อย  ตาว  อธปิฺปาโย ฯ   
        อย  ปน  อนุสนฺธิ  เอว  วุตฺเต  เต  อมจฺจา  อาหสุ  อิทานิ   
ภนฺเต  กุหึ  คจฺฉถาติ ฯ  ตโต  เตน  ปุพฺพปจฺเจกสมฺพุทฺธา  กตฺถ   
วสนฺตีติ  อาวชฺเชตฺวา  ตฺวา  คนฺธมาทนปพฺพเตติ  วุตฺเต  ปุนาหสุ  
อเมฺห  ทานิ  ภนฺเต  ปชหถ  น  อิจฺฉถาติ ฯ  อถ  ปจฺเจกพุทฺโธ   
อาห  น  ปุตฺตมิจฺเฉยฺยาติ  สพฺพ ฯ  ตตฺราธิปฺปาโย  อห  อิทานิ  
อตฺรชาทีสุ  ยงฺกิ ฺจิ  ปุตฺตมฺป  น  อิจฺเฉยฺย  กโุต  ปน  ตุมฺหาทิส   
สหาย ฯ  ตสฺมา  ตุเมฺหสุป  โย  มยา  สทฺธึ  คนฺตุ  มาทิโส  วา  โหตุ  
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๓๐๐/๒๙๖ ฯ  ๒. ม. อหิโต ฯ  ๓. ม. ต เตสุ  
อปฺปวตฺตเนน ฯ  ๔. ม. สงฺขารคต ฯ  
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อิจฺฉติ  โส  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ  อถ  วา  เตหิ  อเหทานิ  
ภนฺเต  ปชหถ  น  อิจฺฉถาติ  วุตฺเต  โส  ปจฺเจกพุทฺโธ  น  ปุตฺต- 
มิจฺเฉยฺย  กุโต  สหายนฺติ  วตฺวา  อตฺตโน  ยถาวุตฺเตนตฺเถน   
เอกจริยาย  คุณ  ทิสฺวา  ปมุทิโต  ปติโสมนสฺสชาโต  อิม  อุทานคาถ 
อุทาเนสิ  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ  
        เอว  วตฺวา  เปกฺขมานสฺเสว  มหาชนสฺส  อากาเส  
อุปฺปติตฺวา  คนฺธมาทน  อคมาสิ ฯ  คนฺธมาทโน  นาม ( หิมวติ ) 
จูฬกาฬปพฺพต  มหากาฬปพฺพต  นาคปลิเวนจนฺทคพฺภสุริย- 
คพฺภ  สุวณฺณปสฺส  หิมวนฺตปพฺพตนฺติ  สตฺต  ปพฺพเต  อติกฺกมฺม  
โหติ ฯ  ตตฺถ  นนฺทมลูก  นาม  ปพฺภาร  ปจฺเจกพุทฺธาน   
วสโนกาโส  ติสฺโส  จ  คุหาโย  สุวณฺณคุหา  มณิคุหา  รชตคุหาติ ฯ 
ตตฺถ  มณิคุหาทฺวาเร  ม ฺชูสโก  นาม  รุกฺโข  โยชน  อุพฺเพเธน  
โยชน  วิตฺถาเรน ฯ  โส  ยตฺตกานิ  อุทเก  วา  ถเล  วา  ปุปฺผานิ   
สพฺพานิ  ตานิ  ปุปฺผยติ  วิเสเสน  ปจฺเจกพุทฺธาคมนทิวเส ฯ  ตสฺส  
ปุรโต  (๒)  สพฺพรตนมาโล  โหติ ฯ  ตตฺถ  สมฺมชชฺนกวาโต  กจวร   
ฉฑฺเฑติ  สมกรณวาโต  สพฺพรตนมย  วาลิก  สม  กโรติ  ฯ 
สิ ฺจนกวาโต  อโนตตฺตทหโต  อาเนตฺวา  อุทก  สิ ฺจติ ฯ 
สุคนฺธกรณวาโต  หิมวนฺตโต  สพฺเพส  คนฺธรุกฺขาน  คนฺเธ  อาเนติ  ฯ 
โอจินกวาโต  ปุปฺผานิ  โอจินิตฺวา  ปาเตติ  สนฺถรณกวาโต  
สพฺพตฺถ  สนถฺรติ ฯ  สทา  ป ฺตฺตานิ  เจตฺถ  อาสนานิ  โหนฺติ  
# ๑. ม. วุตฺเต ฯ  ๒. ม. ตสฺสูปริโต ฯ  
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เยสุ  ปจฺเจกพุทฺธุปฺปาททิวเส  อุโปสถทิวเส  จ  สพฺพปจฺเจกพุทฺธา  
สนฺนิปติตฺวา  นิสีทนฺติ ฯ  อย  ตตฺถ  ปกติ ฯ  (๑)  อภิสมฺพุทฺธ- 
ปจฺเจกพุทฺโธ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  นิสีทติ ฯ  ตโต   
สเจ  ตสฺมึ  กาเล  อ ฺเป  ปจฺเจกพุทฺธา  สวิชฺชนฺติ  เตป  ตขณ   
สนฺนิปติตฺวา  ป ฺตฺตาสเนสุ  นิสีทนติฺ ฯ  นิสีทิตฺวา  จ  กิ ฺจิเทว  
สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏหนฺติ  ตโต  สงฺฆตฺเถโร 
อธุนาคต  ปจฺเจกพุทฺธ  สพฺเพส  อนุโมทนตฺถาย  กถมธิคตนฺติ   
กมฺมฏาน  ปุจฺฉติ  ตทาป  โส  ตเมว  อตฺตโน  อุทานพฺยา- 
กรณคาถ  ภาสติ ฯ  ปุน  ภควาป  อายสฺมตา  อานนฺเทน  ปฏุโ  
ตเมว  คาถ  ภาสติ  อานนฺโท  จ  สงฺคีติยนฺติ  เอวเมว  
เอเกกา  คาถา  ปจฺเจกสมฺโพธิอภิสมฺพุทฺธฏาเน  ม ฺชูสกมาเล   
อานนฺเทน  ปุจฺฉิตกาเล  สงฺคีติยนฺติ  จตุกฺขตฺตุ  ภาสิตา  โหตีติ ฯ   
                ปมคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        สสคฺคชาตสฺสาติ  กา  อุปฺปตฺติ  อยมฺป  ปจฺเจกโพธิสตฺโต   
กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  วีสติ  วสฺสสหสฺสานิ  ปุริมนเยเนว  
สมณธมฺม  กโรนฺโต  กสณิปริกมฺม  กตฺวา  ปมชฺฌาน  
นิพฺพตฺเตตฺวา  นามรูป  ววตฺถเปตฺวา  ลกฺขณสมฺมสน  กตฺวา  
อริยมคฺค  อนธิคมฺม  พฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺต ฯ  โส  ตโต  จุโต   
พาราณสิร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  อุปฺปชชฺตฺิวา  
ปุริมนเยเนว  วฑฺฒมาโน  ยโต  ปภุติ  อย  อิตฺถ ี อย  ปุริโสติ   
# ๑. ส.ี อถ สมฺปติ ฯ  
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วิเสส น (๑)  อ ฺาสิ  ตทุปาทาย  อิตฺถีน  หตฺเถ  น  รมติ  อุจฺฉา- 
ทนนฺหาปนมณฺฑนาทิมตฺตมฺป  น  สหติ ฯ  ต  ปุรสิาเอว  โปเสนฺติ ฯ 
ถ ฺปายนกาเล  ธาติโย  ก ฺจุก  ปฏิมุ ฺจิตฺวา  ปุริสเวเสน  ถ ฺ   
ปาเยนฺติ ฯ  โส  อิตฺถีน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  สมุสฺสิตฺวา (๓) โรทติ ฯ 
วิ ฺ ุต  ปตฺโตป  อิตฺถิโย  ผุสิตุ  (๔)  น  อิจฺฉติ  เตน  ต  อนิตฺถิคนฺโธ 
เตฺวว  ส ฺชานึสุ ฯ   
        ตสฺมึ  กมุาเร  โสฬสวสฺสิเก  ชาเต  ราชา  กลุ  (๕)  สณฺา- 
เปสฺสามีติ  นานากุเลหิ  ตสฺส  อนุรูป  ก ฺ   อาเนตฺวา  อ ฺตร   
อมจฺจ  อาณาเปสิ  กุมาร  รมาเปหีติ ฯ  อมจฺโจ  อุปาเยน  ต   
รมาเปตุกาโม  ตสฺส  อวิทูเร  สาณิปาการ  ปริกฺขิปตฺวา  (๖)  
นาฏกานิ  ปโยชาเปสิ ฯ  กุมาโร  คีตวาทิตสทฺท  สุตฺวา  กสฺเสโส   
สทฺโทติ  อาห ฯ  อมจฺโจ  ตเวโส  เทว  นาฏกิตฺถีน  สทฺโท  ปุ ฺวนฺตาน  
อีทิสานิ  นาฏกานิ  โหนติฺ  อภิรม  เทว  มหาปุ ฺโสิ  ตฺวนฺติ  อาห ฯ  
กุมาโร  อมจฺจ  ทณฺเฑน  ตาฬาเปตฺวา  นิกฺกฑฺฒาเปสิ ฯ  โส   
ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  กุมารสฺส  มาตรา  สห  คนฺตฺวา  กุมาร  
รมาเปหีติ  (๗)  ปุน  อมจฺจ  อาณาเปสิ ฯ  (๘)  กมุาโร  เตหิ  อตินิปฺ 
ปฬิยมาโน  เสฏสุวณฺณ  ทตฺวา  สุวณฺณกาเร  อาณาเปสิ  สุนฺทร  
อิตฺถิรูป  กโรถาติ ฯ  เต  วิสฺสกมฺมุนา  นิมฺมิตสทิส  สพฺพาลงฺการ- 
# ๑. ม. นสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. ปฏิมุ ฺจิตฺวา ฯ  ๓. ม. สทฺท วา สุตฺวา ฯ 
# ๔. ม. ปสสฺิตุ ฯ  ๕. ม. กุลวส ฯ  ๖. ม. ปรกิฺขิปาเปตฺวา ฯ  
# ๗. ม. ขมาเปตฺวา ฯ  ๘. ม. อปฺเปสิ ฯ  
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วิภูสิต  อิตฺถิรูป  กตฺวา  ทสฺเสสุ ฯ  กุมาโร  ทิสฺวา  วิมฺหเยน  สีส  
จาเลตฺวา  มาตาปตูน  เปเสสิ  ยท ิ อีทสิึ  อิตฺถ ึ ลภิสฺสามิ  คณฺหามีติ ฯ 
มาตาปตโร  อมฺหาก  ปุตฺโต  มหาปุ ฺโ  อวสฺส  เตน  สห  กตปุ ฺา 
กาจิ  ทาริกา  โลเก  อุปฺปนฺนา  ภวิสฺสตีติ  ต  สุวณฺณรูปก  รถ   
อาโรเปตฺวา  อมจฺจาน  อาณาเปสุ  (๑) อิงฺฆ อิจฺฉถ (๒)  อีทิสึ  ทาริก 
คเวสถาติ ฯ  เต  คเหตฺวา  โสฬส  มหาชนปเท  จรนฺตา  ต  ต   
คาม  คนฺตฺวา  อุทกติตฺถาทีสุ  ยตฺถ  ยตฺถ  ชนสมูห  ปสฺสนฺติ  ตตฺถ  
ตตฺถ  เทวต  วิย  สุวณฺณรปู  เปตฺวา  นานาปุปฺผวตฺถาลงฺกาเรหิ  ปูช  
กตฺวา  วิตาน  พนฺธิตฺวา  เอกมนฺต  ติฏนฺติ  ยทิ  เกนจิ  เอวรูปา  
ทิฏสุตปุพฺพา  ภวิสฺสติ  โส  กถ  สมฏุาเปสฺสตีติ ฯ  เอเตนุปาเยน 
อ ฺตฺร  มทฺทรฏา  สพฺพา  ชนปเท  อาหิณฺฑิตฺวา  ต  ขุทฺทกรฏนฺติ   
อวม ฺมานา  ตตฺถ  ปม  อคนฺตฺวา  นิวตฺตึสุ ฯ   
        ตโต  เนส  อโหส ิ มทฺทรฏมฺป  ตาว  คจฺฉาม  มา  โน  
พาราณสึ  ปวิฏเป  ราชา  ปุน  ปาเหสีติ  มทฺทรฏเ  สาคลนคร  
อคมสุ ฯ  สาคลนคเร  จ  มทฺทโว  นาม  ราชา ฯ  ตสฺส  ธีตา 
โสฬสวสฺสุทเฺทสิกา  อภิรูปา  โหติ ฯ  ตสฺสา  จ  วณฺณทาสิโย   
นฺหาโนทกตฺถาย  ติตฺถ  คตา  ตตฺถ  อมจฺเจหิ  ปต  ต  สุวณฺณรูป   
ทูรโตว  ทิสวฺา  อเมฺห  อุทกตฺถาย  เปเสตฺวา  ราชปุตฺตี  สยเมว   
อาคตาติ  ภณนฺติโย  สมปี  คนฺตฺวา  นาย  สามินี  อมฺหาก  สามินี 
อิโต  อภิรูปตราติ  อาหสุ ฯ  อมจฺจา  ต  สุตฺวา  ราชาน   
# ๑. ม. อปฺเปสุ ฯ  ๒. ม. คจฺฉถ ฯ  
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อุปสงฺกมิตฺวา  อนุรูเปน  นเยน  ทาริก  ยาจึสุ  โสป  อทาสิ ฯ  
ตโต  พาราณสิร ฺโ  ปาเหสุ  ลทฺธา  ทาริกา  สาม  อาคจฺฉิสฺสติ  
อุทาหุ  อเมฺหว  อาเนมาติ ฯ  โส  จ  มย ิ คจฺฉนฺเต  ชนปทปฬา 
ภวิสฺสติ  ตุเมฺหว  อาเนถาติ  เปเสสิ ฯ   
        อมจฺจา  ทาริก  คเหตฺวา  นครา  นกิฺขมิตฺวา  กุมารสฺส  ปาเหสุ   
ลทฺธา  สุวณฺณรูปสทิสี  ทาริกาติ ฯ  กุมาโร  สุตฺวาป  ราเคน 
อภิภูโต  ปมชฺฌานา  ปริหายิ ฯ  โส  ทูตปรมฺปร  เปเสสิ  สีฆ   
อาเนถ  สีฆ  อาเนถาติ ฯ  เต  สพฺพตฺถ  เอกรตฺติวาเสเนว  พาราณสึ   
ปตฺวา  พหินคเร   ิตา  ร ฺโ  เปเสสุ   อชฺช  ปวิสติพฺพ  โนติ ฯ   
ราชา  เสฏกุลา  อานีตา  ทาริกา  มงฺคลกิริย  กตฺวา  มหาสกฺกาเรน  
ปเวเสสฺสาม  อุยฺยาน  ตาว  น  เนถาติ  อาณาเปสิ ฯ  เต  ตถา   
อกสุ ฯ  สา  อจฺจนฺตสุขุมาลา  ยานุคฺฆาเตน  อุพฺพาฬฺหา  
อทฺธานปริสฺสเมน  อุปฺปนฺนวาตโรคา  มลิาตมาลา  วิย  หุตฺวา  
รตฺติเมว  กาลมกาสิ ฯ  อมจฺจา  สกฺการา  ปรกิฏมหฺาติ   
ปริเทวึสุ ฯ  ราชา  จ  นาครา  จ  กลุวโส  วินฏโติ  ปริเทวึสุ ฯ  
นคเร  มหาโกลาหล  อโหสิ  กุมารสฺส  สุตมตฺเตเยว  มหาโสโก   
อุทปาทิ ฯ  ตโต  กุมาโร  โสกสฺส  มูล  ขณิตุมารทฺโธ  โส  
จินฺเตสิ  อย  โสโก  นาม  น  อชาตสฺส  โหติ  ชาตสฺส  ปน  โหติ  ตสฺมา 
ชาตึ  ปฏิจฺจ  โสโกติ  ชาติ  ปน  ก ึ ปฏจฺิจาติ ฯ  ตโต  ภว  ปฏิจฺจ  ชาตีติ   
เอว  ปุพฺพภาวนานุภาเวน  โยนิโส  มนสิกโรนฺโต  อนุโลมปฏโิลม 
# ๑. ม. ราชา จ นาครา จ ฯ  
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ปฏิจฺจสมุปฺปาท  ทิสฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสนฺโต  ตตฺเถว  นิสินฺโน 
ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  ต  มคฺคผลสุเขน  สุขิต  สนฺตินฺทฺริย   
สนฺตมานส  นิสินฺน  ทิสฺวา  ปณิปาต  กตฺวา  อมจฺจา  อาหสุ  มา   
โสจิ  เทว  มหนฺโต  ชมฺพุทีโป  อ ฺ  สุนฺทรตร  ทาริก  อาเนสฺสามาติ ฯ 
โส  อาห  นาห  โสจโก  นิสฺโสโก  ปจฺเจกพุทฺโธ  อหนฺติ ฯ  อิโต   
ปร  สพฺพ  ปรุิมคาถาย  สทิส  เปตฺวา  คาถาวณฺณน ฯ   
        คาถาวณฺณนาย  ปน  สสคฺคชาตสฺสาติ  ชาตสสคฺคสฺส ฯ  
ตตฺถ  ทสฺสนสวนกายสมุลฺลปนสมฺโภคสสคฺควเสน  ป ฺจวิโธ  สสคฺโค ฯ  
ตตฺถ  อ ฺม ฺ  ทิสฺวา  จกฺขุวิ ฺาณวีถิวเสน  อุปปฺนฺนราโค  
ทสฺสนสสคฺโค  นาม ฯ  ตตฺถ  สีหลทีเป  กาลทีฆวาปคาม  (๑)  
ปณฺฑาย  จรนฺต  กลยฺาณวิหารวาสึ  ทีฆภาณกทหรภิกฺขุ  ทิสฺวา  
ปฏิพทฺธจิตฺตา  เกนจิ  อุปาเยน  ต  อลภิตฺวา  กาลกตา  กุฏมฺพิยธีตา   
ตสฺสา  นิวาสนโจฬก  (๒)  ทิสฺวา  เอวรูปวตฺถธารินิยา  นาม  สทฺธึ   
สวาส  นาลตฺถนฺติ  หทย  ผาเลตฺวา  กาลกโต  โส  เอว  จ  ทหโร 
นิทสฺสน ฯ   
        ปเรหิ  ปน  กถิยมาน  รูปาทิสมปฺตฺตึ  อตฺตนา  วา  
หสิตลปตคีตสทฺท  สุตฺวา  โสตวิ ฺาณวีถิวเสน  อุปฺปนฺโน  ราโค  
สวนสสคฺโค  นาม ฯ  ตตฺราป  คิริคามวาสีกมฺมารธีตาย  ป ฺจหิ   
กุมารีหิ  สทธฺึ  ปทุมสร  คนฺตฺวา  นฺหาตฺวา  มาล  อาโรเปตฺวา  
อุจฺจาสทฺเทน  คายนฺติยา  อากาเสน  คจฺฉนฺโต  สทฺท  สุตฺวา   
# ๑. ส.ี กาลทีฆคาเม ฯ  ๒. ม. นิวาสนโจฬขณฺฑ ฯ  
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กามราเคน  วิเสสา  ปริหายิตฺวา  อนยพฺยสน  ปตฺโต  ป ฺจคฺคฬ- 
เลณวาสี  ติสฺสทหโร  นิทสฺสน ฯ   
        อ ฺม ฺ  องฺคปรามสเนน  อุปฺปนฺโน  ราโค   
กายสสคฺโค  นาม ฯ  ธมฺมภาสกทหรภิกฺขุ  เจตฺถ  นทิสฺสน ฯ   
มหาวิหาเร  กิร  ทหรภิกขฺุ  ธมฺม  ภาสติ  ตตฺถ  มหาชเน  
อาคเต  ราชาป  อคมาสิ  สทฺธึ  อนฺเตปุเรน ฯ  ตโต  ราชธีตาย   
ตสฺส  รูป ฺจ  สร ฺจ  (๑)  อาคมฺม  พลวราโค  อุปฺปนฺโน  ตสฺส  จ  
ทหรสฺสาป ฯ  ต  ทิสฺวา  ราชา  สลลฺกเฺขตฺวา  สาณิปากาเรน  
ปริกฺขิปาเปสิ  เต  อ ฺม ฺ  ปรามสิตฺวา  อาลิงฺคึสุ ฯ  
ปุน  สาณิปาการ  อปเนตฺวา  ปสฺสนฺตา  เทฺวป  กาลกเตเยว   
จ (๒) อทฺทสสุ ฯ   
        อ ฺม ฺ  อาลปนสมุลฺลปเน  อุปฺปนฺนราโค  ปน  
สมุลฺลปนสสคฺโค  นาม ฯ  ภิกฺขุนีหิ  (๓)  สทฺธ ึ ปริโภคกรเณ  
อุปฺปนฺนราโค  สมฺโภคสสคฺโค  นาม ฯ  ทฺวีสุป  เจเตสุ  ปาราชิ- 
กปฺปตฺโต  ภิกฺขุ  จ  ภิกฺขุนี  จ  นิทสฺสน ฯ  มรีจิวฏฏินามมหา- 
วิหารมเห  กิร  ทฏุคามณิ  อภยมหาราชา  มหาทาน  ปฏิยาเทตฺวา 
อุภโตสงฺฆ  ปริวิสติ ฯ  ตตฺถ  อุณฺหยาคุยา  ทินฺนาย  สฆนวก- 
สามเณรี  อนาธารกสฺส  สฆนวกสฺส  สามเณรสฺส  ทนฺตวลย   
ทตฺวา  สมุลลฺาป  อกาสิ  เต  อุโภป  อุปสมฺปาเทตฺวา   สฏ ิวสฺสา  
หุตฺวา  ปรตีร  คตา  อ ฺม ฺ  สมุลลฺาเปน  ปุพฺพส ฺ   
# ๑. ม. สทฺทจ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๓. ม. ภิกฺขุภิกฺขุนีหิ ฯ  
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ปฏิลภิตฺวา  ตาวเทว  ชาตสิเนหา  สิกฺขาปท  วีติกฺกมิตฺวา 
ปาราชิกา  อเหสุนฺติ ฯ   
        เอว  ป ฺจวิเธ  สสคฺเค  เยน  เกนจิ  สสคฺเคน  ชาตสสคฺคสฺส   
ภวติ  เสฺนโห  ปุริมราคปฺปจฺจยา  พลวราโค  อุปฺปชชฺติ ฯ  ตโต  
เสฺนหนฺวย  ทุกฺขมิท  ปโหติ  ตเมว  เสฺนห  อนุคจฺฉนฺต  สนฺทิฏ ิก- 
สมฺปรายิก  โสกปริเทวาทินานปฺปการก  ทุกฺขมิท  ปโหติ  
นิพฺพตฺตติ  ภวติ  ชายติ ฯ  อปเร  ปน  อารมฺมเณ  จิตฺตสฺส   
โวสฺสคฺโค  (๑)  ภณนฺติ ฯ  ตโต  เสฺนหา  ทุกฺขนฺติ ฯ  (๒)  
        เอวมตฺถปฺปเภท  อิม  อฑฺฒคาถ  วตฺวา  โส  ปจฺเจกพุทฺโธ  
อาห  สฺวาห  ยมิท  เสฺนหนฺวย  โสกาทิทุกฺข  ปโหติ  ตสฺส  ทุกฺขสฺส 
มูล  ขณนฺโต  ปจฺเจกสมฺโพธึ  อธิคโตติ ฯ  เอว  วุตฺเต  เต  อมจฺจา   
อาหสุ  อเมฺหหิ  ทานิ  ภนฺเต  กึ  กตฺตพฺพนฺติ  ตโต  โส  อาห  
ตุเมฺห  วา  อ ฺเ  วา  โย  อิมมฺหา  ทุกขฺา  มุจฺจิตุกาโม  โส  สพฺโพป   
อาทีนว  เสฺนหช  เปกฺขมาโน  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ  
เอตฺถ  จ  ย  เสฺนหนฺวย  ทกฺุขมิท  ปโหตีติ  วุตฺต  ตเทว  สนฺธาย  
อาทีนว  เสฺนหช  เปกฺขมาโนติ  อิท  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อถวา  
ยถาวุตฺเตน  สสคฺเคน  สสคฺคชาตสฺส  ภวติ  เสฺนโห  เสฺนหนฺวย   
ทุกฺขมิท  ปโหติ  เอต  ยถาภูต  อาทีนว  เสฺนหช  เปกฺขมาโน  
อห  อธิคโตติ  เอวมฺป  อภิสมฺพนฺธิตฺวา  จตุตฺถปาโท  ปุพฺเพ  วุตฺตน- 
# ๑. ม. โวสสฺคฺโค สสคฺโคติ ฯ  ๒. ม. ตโต เสฺนโห เสฺนหา ทุกขมิทนฺติ ฯ 
# ๓. ม. เอต ยถาภูต อาทีนว ฯ  
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เยเนว  อุทานวเสน  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตโต  ปร  สพฺพ  ปท 
ปุริมคาถาย  วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ   
                        สสคฺคคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        มิตฺเต  สุหชฺเชติ  กา  อุปฺปตฺติ  อย  ปจฺเจกโพธิสตฺโต   
ปุริมคาถาย  วุตฺตนเยเนว  อุปฺปชฺชิตฺวา  พาราณสิย  รชฺช  
กาเรนฺโต  ปมชฺฌาน  นพฺิพตฺเตตฺวา  กึ  สมณธมฺโม  วโร  รชฺช   
วรนฺติ  วีมสิตฺวา  จตุนฺน  อมจฺจาน  หตฺเถ  รชฺช  นยิฺยาเทตฺวา  
สมณธมฺม  กโรติ ฯ  อมจฺจา  ธมฺเมน  สเมน  กโรถาติ  วุตฺตาป  
ล ฺจ  คเหตฺวา  อธมฺเมน  กโรนฺติ  (๑) เต  ล ฺจ  อคฺคเหตฺวา  
อธมฺเมน กโรนฺติ (๑) ฯ  เต ล ฺจ คเหตฺวา สามิเก ปราชินนฺตา  
เอกทา  อ ฺตร  ราชวลลฺภ  ปราเชสุ ฯ  โส  ร ฺโ  ภตฺตหารเกหิ   
สทฺธึ  ปวิสิตฺวา  สพฺพ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  ทุติยทิวเส  สย  
วินิจฺฉยฏาน  อคมาสิ ฯ  ตโต  มหาชนกายา  อมจฺจา  สามิเก 
อสฺสามิเก  กโรนฺตีติ  มหาสทฺท  กโรนฺตา  มหายุทฺธ  วิย  อกสุ ฯ 
อถ  ราชา  วินิจฺฉยฏานา  วุฏาย  ปาสาท  อภิรุหิตฺวา  สมาปตฺตึ  
อปฺเปตุ  นิสินฺโน  เตน  สทฺเทน  วิกฺขิตฺตตฺตา  (๓)  น  สกโฺกติ  อปฺเปตุ ฯ   
โส  กึ  เม  รชฺเชน  สมณธมฺโม  วโรติ  รชฺชสุข  ปหาย  ปุน  สมาปตฺตึ   
นิพฺพตฺเตตฺวา  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  วิปสฺสิตฺวา  (๔)  ปจฺเจกสมฺโพธึ   
สจฺฉากาสิ ฯ  กมฺมฏาน ฺจ  ปุจฺฉิโต  อิม  คาถ  อภาสิ  ฯ 
# ๑. ม. อิมานิ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. กโรนฺตา ฯ  ๓. ม. วิกขิฺตฺตจิตฺโต ฯ 
# ๔. ม. วิปสสฺนฺโต ฯ  
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        ตตฺถ  เมตฺตายนวเสน  มิตฺตา ฯ  สุหทยภาเวน  สุหชชฺา ฯ   
เกจิ  หิ  เอกนฺตหิตกามตาย  มิตฺตาว  โหนฺติ  น  สหุชฺชา ฯ  เกจิ  
คมนาคมนฏานนิสชฺชาสมุลฺลาปาทีสุ  หทยสุขชนเนน  สุหชชฺาว  
โหนฺติ  น  มตฺิตา ฯ  เกจิ  ตทุภยวเสน  สุหชฺชา  เจว  มิตฺตา  จ ฯ   
เต  ทุวิธา  โหนฺติ  อคาริยา  อนคาริยา  จ ฯ  ตตฺถ  อคาริยา   
ติวิธา  โหนฺติ  อุปกาโร  สมานสุขทุกฺขา  อนุกมฺปกาติ ฯ  
อนคาริยา  วิเสเสน  อตฺถกฺขายิโน  เอว ฯ  เต  จตูหิ  องฺเคหิ  
สมนฺนาคตา  โหนฺติ ฯ  ยถาห  จตูหิ  โข  คหปติปุตฺต  าเนหิ   
อุปกาโร  มิตฺโต  สุหโท  เวทิตพฺโพ  ปมตฺต  รกฺขติ  ปมตฺตสฺส   
สาปเตยฺย  รกฺขติ  ภีตสฺส  ปฏิสรณ โหติ  อุปฺปนฺเนสุ  กิจฺจกรณีเยสุ   
ตทฺทิคุณ  โภค  อนุปฺปเทติ ฯ  ตถา  จตูหิ  โข  คหปติปุตฺต  าเนหิ   
สมานสุขทุกฺโข  มิตฺโต  สหุโท        เวทิตพฺโพ  คุยฺหมสฺส  อาจิกฺขติ   
คุยฺหมสฺส  ปริคูหติ  อาปทาสุ  น  วิชหติ  ชีวิตมฺปสฺส  อตฺถาย   
ปริจฺจตฺต  โหติ  ตถา  จตูหิ  โข  คหปติปุตฺต  าเนหิ  อนุกมฺปโก  
มิตฺโต  สุหโท  เวทิตพฺโพ  อภเวนสฺส  น  นนฺทติ ภเวนสฺส  นนฺทติ   
อวณฺณ  ภณมาน  นิวาเรติ  วณฺณ  ภณมาน  ปสสติ ฯ  ตถา  จตูหิ  
โข  คหปติปุตฺต  าเนหิ  อตฺถกฺขายี  มิตฺโต  สุหโท  เวทิตพฺโพ  
ปาปา  นิวาเรติ  กลยฺาเณ  นิเวเสติ  อสฺสุต  สาเวติ  (สุต สาทยติ) 
สคฺคสฺส  มคฺค  อาจิกฺขตีติ ฯ  (๑) ตสฺมา  อิธ อคาริยา  อธิปฺเปตา ฯ 
อตฺถโต        ปน  สพฺเพป  ยุชชฺนฺติ ฯ  เต  มิตฺเต  สุหชฺเช ฯ   
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๙๕/๒๐๒ ฯ  
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อนุกมฺปมาโนติ        อนุทยมาโน  เตส  สุข  อุปสหริตุกาโม [๑] ฯ 
        หาเปติ  อตฺถนฺติ  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถวเสน  
ติวิธ  ตถา  อตฺตตฺถปรตฺถอุภยตฺถวเสนป  ติวิธ  อตฺถ  ลทฺธ- 
วินาสเนน  อลทฺธานุปฺปาทเนนาป (๒)  ทฺวิธาป  หาเปติ  วินาเสติ ฯ   
ปฏิพทฺธจิตฺโตติ  อห  อิม  วินา  น  ชีวิสฺสามิ  เอส  เม  คติ  เอส  เม   
ปรายนนฺติ  เอว  อตฺตาน  เปนฺโตป  ปฏิพทฺธจิตฺโต   
โหติ ฯ  อิเม  ม  วินา  น  ชีวนฺติ  อห  เตส  คติ  เตส  ปรายณนฺติ  เอว 
อตฺตาน  อุจฺจฏาเน  เปนฺโตป  ปฏิพทฺธจิตฺโต  โหติ ฯ  อิธ  ปน  
เอว  ปฏิพทธฺจิตฺโต  อธิปฺเปโต ฯ  เอต  ภยนฺติ  เอต  อตฺถหาปนภย   
อตฺตโน  สมาปตฺติหานึ  สนฺธาย  วุตฺต ฯ  สนฺถเวติ  ติวิโธ  สนถฺโว  
ตณฺหาทิฏ ิมิตฺตสนฺถววเสน ฯ  ตตฺถ  อฏสตปฺปเภทาป  ตณฺหา  
ตณฺหาสนฺถโว  ทฺวาสฏ ิเภทาป  ทิฏ ิ  ทิฏ ิสนฺถโว  
ปฏิพทฺธจิตฺตตาย  มิตฺตานุกมฺปนา  มิตฺตสนฺถโว ฯ  โส  อิธ   
อธิปฺเปโต ฯ  เตน  หิสฺส  สมาปตฺติ  ปริหีนา ฯ  เตนาห  เอต  
ภย  สนฺถเว  เปกฺขมาโน  อห  อธิคโตติ ฯ  เสส  วุตฺตสทิสเมวาติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
                        มิตฺตสุหชชฺคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        วโส  วิสาโลติ  กา  อุปฺปตฺติ  ปุพฺเพ  กิร  กสฺสปสฺส  ภควโต   
สาสเน  ตโย  ปจฺเจกโพธิสตฺตา  ปพฺพชิตฺวา  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ทุกข อปหรตุกาโม จาติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๒. ม. ลทฺธวินาสเนน อลทฺธานุปฺปาทเนนาติ ฯ  
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คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรตฺวา  เทวโลเก  อุปฺปนฺนา ฯ  ตโต  จวิตฺวา  เตส  
เสฏโ  พาราณสิราชกุเล  นิพฺพตฺโต  อิตเร  ปจฺจนฺตราชกุเลสุ ฯ  
เต  อุโภป  กมฺมฏาน  อุคฺคณฺหิตฺวา  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  
อนุกฺกเมน  ปจฺเจกพุทฺธา  หุตฺวา  นนทฺมูลกปพฺภาเร  วสนฺตา   
เอกทิวส  สมาปตฺติโต  วุฏาย  มย  กึ  กมฺม  กตฺวา  อิม  โลกุตฺตรสุข   
อนุปฺปตฺตาติ  อาวชฺเชตฺวา  ปจฺจเวกฺขมานา  กสฺสปพุทฺธกาเล  
อตฺตโน  จริย  อทฺทสสุ ฯ  ตโต  ตติโย  กุหินฺติ  อาวชฺเชนฺตา   
พาราณสิย  รชฺช  กาเรนฺต  ทิสฺวา  ตสฺส  คุเณ  สริตฺวา  โส  ปกติยาว  
อปฺปจฺฉตาทิคุณสมนฺนาคโต  อโหส ิ อมฺหาก ฺเว  โอวาทโก  
วตฺตา  วจนกฺขโม  ปาปครหี  หนฺท  น  อารมฺมณ  ทสฺเสตฺวา 
โมเจสฺสามาติ  โอกาส  คเวสนฺตา  ต  เอกทิวส  สพฺพาลงฺการวิภูสิต  
อุยฺยาน  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อากาเสนาคนฺตฺวา  อุยฺยานทฺวาเร   
เวฬุคุมฺพมูเล  อฏสุ ฯ  มหาชโน  อตฺตโน  (๑)  ราชทสฺสเนน 
ราชาน  โอโลเกติ ฯ  ตโต  ราชา  อตฺถิ  นุ  โข  โกจิ  มม  ทสฺสเน 
อพฺยาวโฏติ  โอโลเกนฺโต  ปจฺเจกพุทฺเธ  อทฺทกฺขิ  สห  ทสฺสเนเนว  
จสฺส  เตสุ  สเินโห  อุปฺปชฺช ิฯ   
        โส  หตฺถิกฺขนฺธา  โอรุยฺห  สนฺเตน  อุปจาเรน  เต  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภนฺเต  กึนามา  ตุเมฺหติ  ปุจฺฉิ ฯ  เต  อาหสุ  มย  มหาราช  
อสชฺชมานา  นามาติ ฯ  ภนฺเต  อสชฺชมานาติ  เอตสฺส  โก  
อตฺโถติ ฯ  อลคฺคนตฺโถ  มหาราชาติ ฯ  ตโต  ต  เวฬุคุมฺพ   
ทสฺเสนฺตา  อาหสุ  เสยฺยถาป  มหาราช  อิม  เวฬุคุมฺพ  สพฺพโส  
# ๑. ม. อติตฺโต ฯ  
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มูลกฺขนฺธสาขา  (๑)  สสิพฺพิตฺวา   ิต  อสิหตฺโถ  ปรุิโส  มูเล  เฉตฺวา  
อาวิ ฺฉนฺโต  น  สกฺกุเณยฺย  อุทฺธริตุ  เอวเมว  ตฺว  อนฺโต  จ  พหิ  จ  
ชฏาย  ชฏิโต  อาสตฺตวิสตฺโต  ตตฺถ  ลคฺโค ฯ  เสยฺยถาป  ตสฺส   
มชฺฌคโตป  (๒)  อย  วสกฬีโร  อส ฺชาตสาขตฺตา  เกนจิ  อลคฺโค   ิโต  
สกฺกา  จ  ปน  อคฺเค  วา  มูเล  วา  เฉตฺวา  อุทฺธริตุ  เอวเมว   
มย  กตฺถจิ  อสชฺชมานา  สพฺพทิสา  คจฺฉามาติ  ตาวเทว   
จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  ปสฺสโต  เอว  ร ฺโ  อากาเสน  
นนฺทมูลกปพฺภาร  อคมสุ ฯ  ตโต  ราชา  จินฺเตสิ  กทา  น ุ โข   
อหมฺป  เอว  อสชฺชมาเน  ภเวยฺยนฺติ  ตตฺเถว  นิสีทิ ฯ  โส 
วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  ปุริมนเยเนว  กมฺมฏาน   
ปุจฺฉิโต  อิม  คาถ  อภาสิ  ฯ 
        ตตฺถ  วโสติ  เวฬ ุฯ  วิสาโลติ  วิตฺถิณฺโณ ฯ  วกาโร  
อวธารณตฺโถ  เอวกาโร  วา  อย  สนฺธวิเสเนตฺถ  เอวกาโร   
ทฏพฺโพ ฯ  (๓)  ตสฺส  ปรปเทน  สมฺพนฺโธ  ต  ปจฺฉา   
โยเชสฺสาม ฯ  ยถาติ  ปฏิภาเค ฯ  วิสตฺโตติ  ลคฺโค  ชฏิโต  
สสิพฺพิโต ฯ  ปุตฺเตสุ  ทาเรสุ  จาติ  ปุตฺตธีตุภริยาสุ ฯ  ยา  
อเปกฺขาติ  ยา  ตณฺหา  โย  เสฺนโห ฯ  วสกฺกฬีโรว  อสชฺชมาโนติ  
วสกฬีโร  วิย  อลคฺคมาโน ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  ยถา  วโส   
# ๑. ส.ี มลูกขฺนฺธสาขานุสาข ฯ  ม. มลูกฺขนฺธสาขานุสาขาหิ ฯ 
# ๒. ส.ี เสยยฺถาป วา ปนสฺส เวมชฺเฌ ชาโตป ฯ  ม. เสยฺยถาป วา 
ปนสฺส เวมชฺฌคโตป ฯ  ๓. ม. เอกาโร นฏโ ฯ  
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วิสาโล  วิสตฺโต  เอว  โหติ  ปุตฺเตสุ  ทาเรสุ  จ  ยา  อเปกฺขา  สาป  เอว   
ตานิ  วตฺถูนิ  สสิพฺพิตฺวา   ิตตฺตา  วิสตฺตา  เอว ฯ  สวฺาห  ตาย  
อเปกฺขาย  [๑]  วิสาโล  วโส  วิย  วิสตฺโตติ  เอว  อเปกฺขายอาทีนว   
ทิสฺวา  ต  เปกฺข  มคฺคาเณน  ฉินฺทนฺโต  อย  วสกฬีโร  วิย  
รูปาทีสุ  วา  ทิฏาทีสุ  วา  โลภาทีสุ วา  กามภวาทีสุ  วา  
กามราคาทีสุ  วา  ตณฺหามานทิฏ ิวเสน  อสชชฺมาโน  ปจฺเจกโพธึ  
อธิคโตติ ฯ  เสส  ปุริมนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
                วสกฬีรคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        มิโค  อร ฺมฺหีติ  กา  อุปฺปตฺติ  เอโก  กิร  ภิกขฺุ   
กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  โยคาวจโร  กาล  กตฺวา  พาราณสิย  
เสฏ ิกุเล  อุปฺปนฺโน  อฑฺเฒ  มหทฺธเน  มหาโภเค  โส  สราโค  (๒)  
อโหสิ  ตโต  ปรทาริโก  หุตฺวา  ตตฺเถว  กาลกโต  นิรเย  นิพฺพตฺโต  ฯ 
ตตฺถ  ปจฺจิตฺวา  วิปากาวเสเสน  เสฏ ิภริยาย  กุจฺฉิมฺหิ  
อิตฺถิปฏิสนฺธ ึ อคฺคเหสิ ฯ  นิรยโต  อาคตาน  คตฺตานิ  อุณฺหานิ   
โหนฺติ  เตน  เสฏ ิภริยา  ฑยฺหมาเนน  อุทเรน  กิจฺเฉน  กสิเรน  ต   
คพฺภ  ธาเรตฺวา  กาเลน  ทาริก  วิชาย ิฯ  สา  วิชาตทิวสโต   
ปภุติ  มาตาปตูน  เสสพนฺธุปริชนาน ฺจ  เทสฺสา  อโหสิ ฯ  
วยปฺปตฺตา  จ  ยมฺห ิ กุเล  ทินฺนา  ตตฺถาป  สามิกสสฺสุสสฺสุราน  
เทสฺสาว  อโหสิ  [๓]  ฯ  อถ  นกฺขตฺเต  โฆสิเต  เสฏ ิปุตฺโต  ตาย   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อเปกฺขวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. สุภโค ฯ   
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร อปฺปยา อมนาปาติ ทิสฺสติ ฯ  
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สทฺธึ  กฬีิตุ  อนิจฺฉนฺโต  เวสึ  อาเนตฺวา  กีฬติ  ฯ  [๑]  สา  ต  ทาสีน   
สนฺติกา  สุตฺวา  เสฏ ิปุตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  นานปฺปกาเรหิ   
อนุนยิตฺวา  อยฺยปุตฺต  อิตฺถี  นาม  สเจป  ทสนฺน  ราชูน  กนิฏา   
โหติ  จกฺกวตฺติโน  วา  ธตีา  ตถาป  สามิกสฺส  เปสนกรา  โหตีติ ฯ  
สามิเก อนาลปนฺเต  สูเล  อาโรปตา  วิย  ทุกฺข  ปฏสิเวเทติ ฯ  สเจ  
อห  อนุคฺคหารหา  อนุคฺคเหตพฺพา ฯ  โน  เจ  วิสฺสชฺเชตพฺพนฺติ 
อตฺตโน  าติกุล  คมิสฺสามีติ ฯ  เสฏ ิปุตฺโต  โหตุ  ภทฺเท  มา  
โสจิ  กฬีนสชฺชา  โหหิ  นกฺขตฺต  กีฬสิฺสามาติ  อาห ฯ  เสฏ ิธีตา  
ตาวตเกนาป  สลลฺาปมตฺตเกน  อุสฺสาหชาตา  เสฺว  นกฺขตฺต  
กีฬิสฺสามีติ  พหุ  ขชฺชโภชฺช  ปฏิยาเทติ ฯ  เสฏ ิปุตฺโต   
ทุติยทิวเส  อนาโรเจตฺวาว  กฬีนฏาน  คโต ฯ  สา  อิทานิ  
เปเสสฺสติ  มคฺค  โอโลเกนฺตี  นิสินฺนา  อุสฺสูร  ทิสวฺา  มนุสฺเส  
เปเสสิ  เต  ปจฺจาคนฺตฺวา  เสฏ ิปุตฺโต  คโตติ  อาโรเจสุ ฯ   
สา  สพฺพ  ต  ปฏิยาทิต  อาทาย  ยาน  อภิรุหิตฺวา  อุยฺยาน  คนฺตุ   
อารทฺธา ฯ   
        อถ  นนทฺมูลกปพฺภาเร  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  สตฺตเม  ทิวเส   
นิโรธา  วุฏาย  อโนตตฺเต  มุข  โธวิตฺวา  นาคลตาทนฺตโปณ  
ขาทิตฺวา  กตฺถ  อชฺช  ภิกขฺ  จริสฺสามีติ  อาวชฺเชนฺโต  ต  เสฏ ิธีตร  
ทิสฺวา  อิมิสฺสา  มยิ  สกฺการ  กริตฺวา  ต  กมฺม  ปรกิฺขย  คมิสฺสตีติ   
ตฺวา  ปพฺภารสมีเป  สฏ ิโยชน  มโนสิลาตล  ตตฺถ  ตฺวา  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สา ตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  อภิ ฺาปาทกชฺฌาน  สมาปชชฺตฺิวา 
อากาเสนาคนฺตฺวา  ตสฺสา  ปฏิปเถ  โอรุยฺห  พาราณสีภิมุโข   
อคมาสิ ฯ  ต  ทิสฺวาว  ทาสิโย  เสฏ ิธีตาย  อาโรเจสุ  สา  ต 
ทิสฺวา (๑) ยานา  โอรุยฺห  สกฺกจฺจ  วนฺทิตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  
สพฺพรสสมฺปนฺเนน  ขาทนียโภชนีเยน  ปูเรตฺวา  ปทุมปุปฺเผน  จ  (๒) 
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  เหฏาป  ปทุมปุปฺผ  กตฺวา  ปุปฺผกลาป  หตฺเถน 
คเหตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธ  อุปสงฺกมิตฺวา  ตสฺส  หตฺเถ  ปตฺต  ทตฺวา  
วนฺทิตฺวา  ปุปฺผกลาปหตฺถา  ปตฺเถสิ  ภนฺเต  ยถา  อิท  ปุปฺผ  
เอวาห  ยตฺถ  ยตฺถ  อุปฺปชชฺามิ  ตตฺถ  ตตฺถ  มหาชนสฺส  ปยา  
ภเวยฺย  มนาปาติ ฯ  เอว  ปตฺเถตฺวา  ทุติยมฺป  ปตฺเถสิ  ภนฺเต  
ทุกฺโข  คพฺภวาโส  ต  อนปุคมฺม  ปทุมปุปฺเผเอว  ปฏิสนฺธิ  ภเวยฺยาติ ฯ  
ตติยมฺป  ปตฺเถสิ  ภนฺเต  ชคุิจฺฉนีโย  มาตุคาโม  จกฺกวตฺติธีตาป   
ปุริสวส  (๓)  คจฺฉติ  ตสฺมา  อห  อิตฺถิภาว  อนุปคมฺม  ปุริโส  ภเวยฺยนฺติ ฯ  
จตุตฺถมฺป  ปตฺเถสิ  ภนฺเต  อิม  สสารทุกฺข  อติกฺกมฺม  ปรโิยสาเน  
ตุเมฺหหิ  ปตฺต  อมต  ปาปุเณยฺยนฺติ ฯ   
        เอว  จตุโร  ปณิธี  กตฺวา  ต  ปทมุปุปฺผกลาป  ปูเชตฺวา  ปจฺเจก- 
พุทฺธสฺส  ปูชตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ปุปฺผสทิโสเอว  
เม  คนฺโธ  เจว  วณฺโณ  จ  โหตูติ  อิม  ป ฺจม  ปณิธึ  อกาสิ ฯ  ตโต  
ปจฺเจกพุทฺโธ  ปตฺต  ปุปฺผกลาป ฺจ  คเหตฺวา  อากาเส  ตฺวา   
# ๑. ม. ต ทสิฺวาติ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. จสทฺโท นตฺถ ิฯ  ๓. ม. ปรวส ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 105 

                *เลมที่  21  ขคฺควิสาณสุตฺตวณฺณนา  หนา  105 
         
                อิจฺฉิต  ปตฺถิต  ตุยฺห                ขิปฺปเมว  สมิชฺฌตุ   
                สพฺเพ  ปูเรนฺตุ  สงฺกปฺปา        จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถาติ   
อิมาย  คาถาย  เสฏ ิธีตา  อนุโมทน  กตฺวา  เสฏ ิธีตา  ม   
คจฺฉนฺต  ปสฺสตูติ  อธิฏหิตฺวา  นนฺทมูลกปพฺภาร  อคมาสิ ฯ  
เสฏ ิธีตาย  ต  ทิสฺวา  มหตี  ปติ  อุปปฺนฺนา  ภวนฺตเร  กต   
อกุสลกมฺม  อโนกาสตาย  ปรกิฺขีณ  จิ ฺจมฺพิลโธตตมฺพภาชนมิว   
สุทฺธา  ชาตา ฯ  ตาวเทว  จสฺสา  ปติกุเล  าติกุเล  จ  
สพฺโพ  ชโน  ตุฏโ  ก ึ กโรมาติ  ปยวจนานิ  ปณฺณาการานิ  จ  
เปเสสิ ฯ  เสฏ ิปุตฺโต  มนุสฺเส  เปเสสิ  สีฆ  สีฆ  อาเนถ  
เสฏ ิธีตร  อห  วิสฺสริตฺวา  อุยฺยาน  อาคโตติ  ตโต  ปภูติ  จ  น  อุเร 
วิลิตฺตจนฺทน  วิย  อามุตฺตมุตฺตาหาร  วิย  ปุปฺผมาล  วิย  จ  
ปยายนฺโต  ปริหริ ฯ  สา  ตตฺถ  ยาวตายุก ตฺวา (๑)  อิสฺสริย- 
โภคสุข  อนุภวิตฺวา  กาล  กตฺวา  ปุริสภาเวน  เทวโลเก  ปทุมปปฺุเผ  
อุปฺปชฺชิ ฯ  โส  เทวปุตฺโต  คจฺฉนฺโตป  ปทุมปุปฺผคพฺเภเยว  คจฺฉติ   
ติฏนฺโตป  นิสีทนฺโตป  สยนฺโตป  ปทุมคพฺเภเยว  สยติ ฯ  
มหาปทุมเทวปุตฺโตติ  จสฺส  นาม  อกสุ ฯ  เอว  โส  เตน   
อิทฺธานุภาเวน  อนุโลมปฏิโลม  ฉเทวโลเก  เอว  สสรติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  พาราณสิร ฺโ  วีสติอิตฺถิสหสฺสานิ  
โหนฺติ  ราชา  เอกิสฺสาป  กุจฺฉิย  ปุตฺต  น  ลภติ ฯ  
อมจฺจา  ราชาน  วิ ฺาเปสุ  เทว  กุลวสานุปาลโก  ปุตฺโต  
# ๑. ม.อิท นตฺถิ ฯ  
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อิจฺฉิตพฺโพ  อตฺรเช  อวิชชฺมาเน  เขตฺรโชป  กลุวสธโรโหตีติ ฯ  
ราชา  เปตฺวา  มเหสึ  อวเสสา  นาฏกิตฺถิโย  สตฺตาห  ธมฺมนาฏก   
กโรถาติ  ยถากาม  ปฏิจราเปสิ (๑) ฯ   ตถาป  ปุตฺต  นาลตฺถ ฯ  
ปุน  อมจฺจา  อาหสุ  มหาราช  มเหสี  นาม  ปุ ฺเน  จ  ป ฺาย  จ  
สพฺพิตฺถีน  อคฺคา  อปฺเปว  นาม  เทโว  มเหสิยาป  กุจฺฉิมฺหิ  ปุตฺต   
ลเภยฺยาติ ฯ  ราชา  มเหสิยา  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  สา   
อาห  มหาราช  ยา  อิตฺถ ี สจฺจวาทินี  สีลวตี  สา  ปุตฺต  ลเภยฺย   
หิโรตฺตปฺปรหิตาย  กุโต  ปุตฺโตติ  ปาสาท  อภิรูหิตฺวา   
ป ฺจสีลานิ  สมาทิยิตฺวา  ปุนปฺปุน  อนุมชฺชติ  สีลวติยา  
ราชธีตาย  ป ฺจสีลานิ  อนุมชฺชนฺติยา  ปุตฺตปตฺถนาจิตฺเต  
อุปฺปนฺนมตฺเต  สกฺกสฺส  อาสน  สนฺตปฺป ฯ  (๒) 
        อถ  สกโฺก [๒] อาวชฺเชนฺโต  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  สีลวติยา   
ราชธีตาย  ปตฺุตวร  เทมีติ  อากาเสนาคนฺตฺวา  เทวิยา  ปมุเข  (๔) 
ตฺวา  กึ  ปตฺเถสิ  เทวีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ปุตฺต  มหาราชาติ ฯ  ทมฺม ิ เต  
เทวิ  ปุตฺต  มา  จินฺตยีติ  วตฺวา  เทวโลก  คนฺตฺวา  อตฺถิ  น ุ โข   
เอตฺถ  ขีณายุโกติ  อาวชฺเชนฺโต  อย  มหาปทุโม  อุปริเทวโลเก  
อุปฺปชฺชิตุ  อิโต  จวตีติ  ตฺวา  ตสฺส  วิมาน  คนฺตฺวา  ตาต  มหาปทุม   
มนุสฺสโลก  คจฺฉาหีติ  ยาจิ ฯ  โส  อาห  มหาราช  มา  เอว  ภณิ   
เชคุจฺโฉ  มนุสฺสโลโกติ ฯ  ตาต  ตฺว  มนุสฺสโลเก  ปุ ฺ  กตฺวา   
# ๑. ม. พหิ จราเปสิ ฯ  ๒. ม. สนฺตปฺป ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร 
อาสนตาปการณนุติ  ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. สมฺมุเข ฯ  
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อิธูปปนฺโน  ตตฺเถว  ตฺวา  ปารมิโย  ปูเรตพฺพา  คจฺฉ  ตาตาติ ฯ 
ทุกฺโข  มหาราช  คพฺภวาโส  น  สกฺโกมิ  ตตฺถ  วสิตุนฺติ ฯ  ก ึ เต  
ตาต  คพฺภวาเสน  ตถา  ห ิ ตฺว  กมฺม  อกาสิ  ยถา  ปทุมคพฺเภเยว   
นิพฺพตฺติสฺสสิ  คจฺฉ  ตาตาติ  ปุนปฺปุน  วุจฺจมาโน  อธิวาเสสิ ฯ   
ตโต  มหาปทุโม  เทวโลกา  จวิตฺวา  พาราณสิร ฺโ  อุยฺยาเน   
สิลาปฏฏโปกฺขรณิย  ปทมุคพฺเภ  นิพฺพตฺโต ฯ  ต ฺจ  รตฺตึ   
มเหสี  ปจฺจูสสมเย  สุปนนฺเตน  วีสติอิตฺถิสหสฺสปริวุตา  อุยฺยาน   
คนฺตฺวา  สิลาปฏฏโปกฺขรณิย  ปทุมสเร  ปุตฺต  ลทฺธา  วิยา  อโหสิ ฯ   
สา  ปภาตาย  รตฺติยา  สีลานิ  รกฺขมานา  ตเถว  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
เอก  ปทุมปปฺุผ  อทฺทส  ต  เนว  ตีเร  โหติ  น  คมภีฺเร ฯ  สห   
ทสฺสเนเนว  จสฺสา  ตตฺถ  ปุตฺตสิเนโห  อุปฺปชฺช ิฯ  สา  สามเยว   
ปวิสิตฺวา  ต  ปุปฺผ  อคฺคเหสิ  ปุปฺเผ  คหิตมตฺเตเยว  ปตฺตานิ   
วิกสึสุ ฯ  ตตฺถ  ปตฺตเก  (๑)  อาสิตฺตสุวณฺณปฏิม  วิย  ทารก  อททฺส  ฯ 
ทิสฺวาว  ปุตฺโต  เม  ลทฺโธติ  สทฺท  นิจฺฉาเรสิ ฯ  มหาชโน   
สาธุการสหสฺสานิ  มุ ฺจิ ฯ  ร ฺโ  จ  เปเสสิ ฯ  ราชา   
สุตฺวา  กตฺถ  ลทฺโธติ  ปุจฺฉิตฺวา  ลทฺโธกาส ฺจ  สุตฺวา  อุยฺยาน ฺจ  
โปกฺขรณิย  ปทุม ฺจ  อมฺหากเยว  เขตฺต  ตสฺมา  อมฺหาก   
เขตฺเต  ชาตตฺตา  เขตฺรโช  นามาย  ปุตฺโตติ  วตฺวา  นคร  ปเวเสตฺวา   
วีสติสหสฺสา อิตฺถิโย  ธาติกิจฺจ  การาเปสิ ฯ  ยา  ยา  กุมารสฺส   
วิาเปตฺวา (๒)  ปตฺถิต  ปตฺถิต  ขาทนีย  ขาทาเปตฺวา (๓)  สา  สา 
# ๑. ม. ตฏฏเก ฯ  ๒. ม. รจีุ ตฺวา ฯ  ๓. ม. ขาทาเปติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 108 

                *เลมที่  21  สตฺุตนิปาเต  อุรควคฺควณฺณนา  หนา  108 
                 
สหสฺส  ลภติ ฯ  สกลพาราณสี  จลิตา  สพฺโพ  ชโน   
กุมารสฺส  ปณฺณาการสหสฺสานิ  เปเสสิ ฯ  กุมาโร  ต  ต   
อติเนตฺวา (๑)  อิม  ขาท  อิม  ภุ ฺชาติ  วุจฺจมาโน  โภชเนน  
อุพฺพาโฬฺห  อุกฺกณฺ ิโต  หุตฺวา  โคปุรทฺวาร  คนฺตฺวา  ลาขาคุฬเกน   
กีฬติ ฯ   
        ตทา  อ ฺตโร  ปจฺเจกพุทฺโธ  พาราณสึ  นิสฺสาย  อิสิปตเน  
วสติ  โส  กาลสฺเสว  วุฏาย  เสนาสนวตฺตสรีรปริกมฺม- 
มนสิการาทีนิ  สพฺพกิจฺจานิ  กตฺวา  ปฏิสลลฺานา  วุฏ ิโต  อชฺช   
กตฺถ  ภิกฺข  คเหสฺสามีติ  อาวชฺเชนฺโต  กุมารสฺส  สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา   
เอส  ปุพฺเพ  กึ  กมฺมมกรติี  วีมสนฺโต  มาทิสสฺส  ปณฺฑปาต  ทตฺวา   
จตสฺโส  ปตฺถนา  ปตฺเถส ิ ตตฺถ  ติสฺโส  สิทฺธา  เอกา  ตาว  
น  สชิฺฌติ  ตสฺส  อุปาเยน  อารมฺมณ  ทสฺเสมีติ  ภิกฺขาจริยวเสน   
กุมารสฺส  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  กุมาโร  ต  ทิสฺวา  สมณ  มา  อิธ  
อาคจฺฉิ  อิเม  หิ  ตมฺป  อิท  ขาท  อิท  ภุ ฺชา'ติ  วเทยฺยุนฺติ  อาห ฯ  
โส  เอกวจเนเนว  ตโต  นวิตฺติตฺวา  อตฺตโน  เสนาสน  ปาวิสิ ฯ   
กุมาโร  ชน  อาห  อย  สมโณ  มยา  วุตฺตมตฺโต  นิวตฺโต  กุทฺโธ  นุ  
โข  มมาติ ฯ  ตโต  เตหิ  ปพฺพชิตา  นาม  เทว  น  โกธปรายนา   
โหนฺติ  ปเรน  ปสนฺนมเนน  ย  ทินฺน  โหติ  เตน  ยาเปนฺตีติ   
วุจฺจมาโนป  เอวเมส  สมโณติ  ยาว  ขมาเปสฺสามิ  นนฺติ  มาตาปตูน   
อาโรเจตฺวา  หตฺถึ  อภิรุหตฺิวา  มหตา  ราชานุภาเวน  อิสิปตน   
# ๑. ม. อติเนตฺวา ฯ  
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คนฺตฺวา  มิคยูถ  ทิสฺวา  ปุจฺฉิ  กึ  นาม  เอเตติ ฯ  เอเต  สามิ  มิคา   
นามาติ ฯ  เอเต  (๑)  อิม  ขาทถ  อิม  ภุ ฺชถ  อิม  สายถาติ  วตฺวา   
ปฏิชคฺคนฺตา  อตฺถีติ ฯ  นตฺถิ  สามิ  ยตฺถ  ติโณทก  สุลภ   
ตตฺถ  วสนฺตีติ ฯ   
        กุมาโร  ยถา  อิเม  อรกฺขิยมานาว  ยตฺถ  อิจฺฉนฺติ  ตตฺถ  วสนฺติ   
กทา  นุ  โข  อหมฺป  เอว  วเสยฺยนฺติ  เอตมารมฺมณ  อคฺคเหสิ ฯ   
ปจฺเจกพุทฺโธป  ตสฺส  อาคมน  ตฺวา  เสนาสนมคฺค ฺจ  จงฺกม ฺจ   
สมฺมชฺชิตฺวา  มฏ  กตฺวา  เอกทฺวิกฺขตฺตุ  จงฺกมิตฺวา  ปทนิกฺเขป   
ทสฺเสตฺวา  ทิวาวิหาโรกาส ฺจ  ปณฺณสาล ฺจ  สมฺมชฺชิตฺวา  มฏ   
กตฺวา  ปวิสนปทนิกฺเขป  ทสฺเสตฺวา  นิกฺขมนปทนิกฺเขป  อทสฺเสตฺวา   
อ ฺตฺร  อคมาสิ  กุมาโร  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ต  ปเทส  สมฺมชชฺิตฺวา   
มฏ  กต  ทสิฺวา  วสติ  ม ฺเ  เอตฺถ  โส  ปจฺเจกพุทฺโธติ  ปริชเนน   
ภาสิต  สุตฺวา  อาห  ปาโตป  เหส  สมโณ  ทุฏโ  (๒)  อิทานิ  หตฺถิ- 
อสฺสาทีหิ  อตฺตโน  โอกาส  อกฺกนฺตานิ  (๓)  ทิสฺวา  สุฏ ุตร  ทสฺุเสยฺย  (๔) 
อิเธว  ตุเมฺห  นิสีทถาติ  (๕)  หตฺถิกฺขนฺธโต  โอรุยหฺ  เอกโกว  เสนาสน   
ปวิฏโ  วตฺตสีเสน  สุสมฺมฏโกาเส  ปทนิกฺเขป  ทิสฺวา  อย  สมโณ   
เอตฺถ  จงฺกมนฺโต  น  วณิชฺชาทิกมฺม  จินฺเตสิ  อทฺธา  อตฺตโน  หติเมว  
จินฺเตสิ  ม ฺเติ  ปสนฺนมานโส  จงฺกม  อารุหิตฺวา  ทูรกีตปุถุวิตกฺโก  
คนฺตฺวา  ปาสาณผลเก  นิสีทิตฺวา  ส ฺชาตเอกคฺโค  หุตฺวา  ปณฺณสาล   
# ๑. ม. เอเตส ฯ  ๒. ม. กทฺุโธ ฯ  ๓. ม. หตฺถิอสฺสาทีหิ อตฺตโน โอกาส 
อกฺกนฺต ฯ  ๔. ม. กุชฺเฌยฺย ฯ  ๕. ม. ติฏถาติ ฯ  
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ปวิสิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธิาณ  อธิคนฺตฺวา  ปุริมนเยเนว   
ปุโรหิเตน  กมฺมฏาเน  ปุจฺฉิเต  คคนตเล  นิสินโฺน  อิม  คาถมาห   
                        มิโค  อร ฺมฺหิ  ยถา  อพทฺโธ  (๑) 
                        เยนิจฺฉก  คจฺฉติ  โคจราย   
                        วิ ฺ ู  นโร  เสริต  เปกขฺมาโน   
                        เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        มิโคติ  เทฺว  มิคา  ติณมิโค  (๒)  จ  ปสทมิโค  จ ฯ  อปจ   
สพฺเพส  อาร ฺ ิกาน  จตุปฺปทานเมต  อธิวจน ฯ  อิธ  ปน  ปสทมิโค   
อธิปฺเปโตติ  วทนฺติ ฯ  (๓)  อร ฺมฺหีติ  คาม ฺจ  คามูปจาร ฺจ  
เปตฺวา  อวเสส  อร ฺ  อิธ  ปน  อุยยฺานมธิปฺเปต  (๔)  ฯ 
อุยฺยานมฺหีติ  วุตฺต  โหติ  ยถาติ  ปฏิภาเค ฯ  อพทฺโธติ   
รชฺชุพนฺธนาทีหิ  อพทฺโธ ฯ เยนิจฺฉกนฺต เยน เยน ทสิาภาเคน  
คนฺตุมิจฺฉติ  เตน  เตน  ทสิาภาเคน  โคจราย  คจฺฉติ ฯ  วุตฺตมฺป   
เจต  ภควตา        เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อาร ฺโก  มโิค  อร ฺเ  ปวเน   
จรมาโน  วิสสฺตฺโถ  คจฺฉติ  วิสฺสตฺโถ  ติฏติ  วิสฺสตฺโถ  นิสีทติ  วิสฺสตฺโถ   
เสยฺย  กปฺเปติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  อนาปาถคโต  ภิกฺขเว  ลุทฺทสฺส  เอวเมว  
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ ฯเปฯ  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  
วิหรติ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อนธฺมกาสิ  มาร  (๕)  อปท  วธิตฺวา  
มารสฺส  จกฺขุ  อทสฺสน  คโต  ปาปมโตติ  (๖)  วิตฺถาโร ฯ  วิ ฺ ู  นโรติ  
# ๑. ม. อพทโฺธฯ เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. เอณีมิโค ฯ  ๓. ม. อิธ ปน ปสทมิโค 
อธิปฺเปโต ฯ  ๔. ม. อุยฺยานมธิปฺเปต ฯ  ๕. ม. มารสฺส ฯ   
# ๖. ม. ม.ู ๑๒/๓๒๘/๓๓๕ ฯ  
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ปณฺฑิตปุริโส ฯ  เสริตนฺติ  สจฺฉนฺทวุตฺติต  อปรายตฺตวุตฺติต ฯ  (๑)   
อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  มิโค  อร ฺมฺหิ  อพทฺโธ  เยนิจฺฉก  คจฺฉติ   
โคจราย  ตถา  อหมฺป  ตณฺหาพนฺธน  ฉินฺทิตฺวา  เอว  คจฺเฉยฺยนฺติ   
วิ ฺ ู  ปณฺฑิโต  นโร  เสริต  เปกฺขมาโน  เอโก  จเรติ ฯ   
                        มิคอร ฺคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        อามนฺตนา  โหตีติ  กา  อุปฺปตฺติ ฯ พาราณสีร ฺโ 
มหาอุปฏานสมเย อมจฺจา อุปสงฺกมึสุ ฯ  เตสุ เอโก อมจฺโจ 
เทว โสตพฺพ อตฺถีติ เอกมนฺเต คมน ยาจิ ฯ  โส อุฏาย 
อคมาสิ ฯ  ปุน เอโก มหาอุปฏาเน นิสินฺน เอโก สุวณฺณรเถ 
นิสินฺน เอโก สิวิกาย นิสทีิตฺวา อุยฺยาน คจฺฉนฺต  ยาจิ ฯ 
 ราชา  ตโต  โอโรหิตฺวา  อคมาสิ (๒) ฯ  อปโร  ชนปทจาริก  คจฺฉนฺต  
 ยาจิ  ตสฺสาป  วจน  สุตฺวา  หตฺถิกฺขนฺธโต  โอรุยหฺ  เอกมนฺต   
 อคมาสิ ฯ  เอว  โส  เตหิ  นิพฺพินฺโน  หุตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  อมจฺจา 
 อิสฺสริเยน  วฑฺฒนฺติ ฯ  เตสุ  เอโก  คนฺตฺวา  ราชาน  อาห  อมกุ  
 มหาราช  ชนปท  มยฺห  เทหีติ ฯ  ราชา  ต  อิตฺถนนฺาโม   
 ภุ ฺชตีติ  ภณติ  โส  ร ฺโ  วจน  อนาทิยิตฺวา  คจฺฉามห  ต   
 ชนปท  คเหตฺวา  ภุ ฺชามีติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  กลห  กตฺวา  ปุน  อุโภป   
 ร ฺโ  สนติฺก  อาคนฺตฺวา  อ ฺม ฺสฺส  โทส  อาโรเจนฺติ   
 ราชา  น  สกฺกา  อิเม  โตเสตุนฺติ  เตส  โลเภ  อาทีนว  ทิสฺวา   
 # ๑. ม. อปรายตฺตต ฯ  ๒. ม. เอกมนฺต อคมาสิ ฯ  
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 วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกสมฺโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  โส  ปุริมนเยเนว  อิม ฺจ (๑) 
 อุทาน อุทาเนสิ 
                        อามนฺตนา  โหติ  สหายมชฺเฌ   
                        วาเส  าเน  คมเน  จาริกาย   
                        อนภิชฺฌิต  เสริต  เปกฺขมาโน   
                        เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สหายมชฺเฌ   ิตสฺส  ทวิาเสยฺยสงฺขาเต  วาเส  จ   
มหาอุปฏานสงฺขาเต  าเน  จ  อุยฺยานคมนสงฺขาเต  คมเน  จ 
ชนปทจาริกสงฺขาตาย  จาริกาย  จ  อิท  เม  สุณ  อิท  เม   
เทหีติอาทินา  นเยน  ตถา  ตถา  อามนฺตนา  โหติ  ตสฺมา  อห   
ตตฺถ  นิพฺพิชชฺิตฺวา  ยาย  อริยชนเสวิตา  อเนกานิสสา  เอกนฺตสุขา  
เอว  สนฺเตป  โลภาภิภูเตหิ  สพฺพกาปุริเสหิ  อนภิชฺฌิตา   
อนภิปตฺถิตา  ปพฺพชฺชา  ต  อนภิชฺฌิต  ปเรส  อวสวตฺตเนน   
ธมฺมปุคฺคลวเสน  จ  เสริต  เปกฺขมาโน  วิปสฺสน  อารภิตฺวา   
อนุกฺกเมน  ปจฺเจกสมฺโพธึ  อธิคโตสมฺีติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        อามนฺตนคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        ขิฑฺฑา  รตีติ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ  พาราณสิย  เอกปุตฺติก- 
พฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  อโหสิ  โส  จสฺส  เอกปุตฺตโก  ปโย  
อโหสิ  มนาโป  ปาณสโม  โส  สพฺพอิริยาปเถสุ  ปุตฺต  คเหตฺวา 
วตฺตติ ฯ  โส  เอกทิวส  อุยฺยาน  คจฺฉนฺโต  ต  เปตฺวา  คโต ฯ 
# ๑. ม. จสทโฺท นตฺถ ิฯ  
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กุมาโรป  ตทิวส ฺเว  อุปฺปนฺเนน  พฺยาธินา  มโต ฯ  อมจฺจา   
ปุตฺตสิเนเหน  ร ฺโ  หทยมฺป  ผเลยฺยาติ  อนาโรเจตฺวาว  น   
ฌาเปสุ ฯ  ราชา  อุยฺยาเน  สุรามเทน  มตฺโต  ปุตฺต  เนว  สรติ 
ตถา  ทุติยทิวเสป  นฺหานโภชนเวลาสุ  อถ  ภุตฺตาวี  นิสินฺโน   
สริตฺวา  ปุตฺต  เม  อาเนถาติ  อาห ฯ  ตสฺส  อนุรูเปน  วิธาเนน  
ต  ปวุตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ  ตโต  โสกาภิภูโต  นิสินฺโน  เอว  โยนโิส   
มนสากาสิ  อิมสฺมึ  สติ  อิท  โหติ  อิมสฺสุปฺปาทา  อิท  อุปฺปชชฺตีติ ฯ 
โส  เอว  อนุกฺกเมน  อนุโลมปฏิโลม  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  สมฺมสนโฺต  
ปจฺเจกสมฺโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  เสส  สสคฺคคาถาย  วุตฺตสทิสเมว  
เปตฺวา  คาถายตฺถวณฺณน ฯ   
        อตฺถวณฺณนาย  ปน  ขิฑฺฑาติ  กีฬนา ฯ  สา  ทวิุธา  โหติ   
กายิกา  จ  วาจสิกา  จ ฯ  ตตฺถ  กายิกา  นาม  หตฺถีหปิ  กฬีนฺติ   
อสฺเสหิป  รเถหิปติ  (๑)  เอวมาทิ ฯ  วาจสิกา  นาม  คีต  สโิลกภณน   
มุขเภรีติ  เอวมาทิ ฯ  รตีติ  ป ฺจกามคุณรติ ฯ  วิปลุนฺติ   
ยาว  อฏ ิมิ ฺช  อาหจฺจ  าเนน  สกลตฺตภาวพฺยาปก ฯ  เสส   
ปากฏเมว ฯ  อนุสนฺธิโยชนาป  เจตฺถ  สสคฺคคาถาย  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพา  ตโต  ปร ฺจ  สพฺพนฺติ ฯ   
                        ขิฑฺฑารติคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        จาตุทฺทิโสติ  กา  อุปปฺตฺติ  ปุพฺเพ  กิร  กสฺสปภควโต   
สาสเน  ป ฺจ  ปจฺเจกโพธิสตฺตา  ปพฺพชิตฺวา  วีสติวสฺสสหสฺสานิ   
# ๑. ม. รเถหิป ธนูหิป ถรหูิปติ ฯ  
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คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรตฺวา  เทวโลเก  อุปฺปนฺนา ฯ  ตโต  จวิตฺวา  เตส  
เชฏโก  พาราณสิย  ราชา  อโหสิ  เสสา  ปากติกราชาโน ฯ   
เต  จตฺตาโรป  กมฺมฏาน  อุคฺคณฺหิตฺวา  รชชฺ  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา   
อนุกฺกเมน  ปจฺเจกพุทฺธา  หุตฺวา  นนทฺมูลกปพฺภาเร  วสนฺตา  
เอกทิวส  สมาปตฺติโต  วุฏาย  วสกฬีรคาถาย  วุตฺตนเยเนว  
อตฺตโน  กมฺม ฺจ  สหาย ฺจ  อาวชฺเชตฺวา  ตฺวา  พาราณสิย   
ร ฺโ  อุปาเยน  อารมฺมณ  ทสฺเสตุ  โอกาส  คเวสนฺติ ฯ  โส  จ   
ราชา  ติกฺขตฺตุ  รตฺติยา  อุพฺพิชฺชติ  ภีโต  วิสฺสร  กโรติ  มหาตล 
ธาวติ ฯ  ปุโรหิเตน  กาลสฺเสว  วุฏาย  สุขเสยฺย  ปุจฺฉิโตป  กุโต  
เม  อาจริย  สขุนฺติ  สพฺพ  ต  ปวุตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  ปโุรหิโตป  อย   
โรโค  สุฏ ุตร น  สกฺกา  เยน  เกนจิ  อุทฺธวิเรจนาทินา  เภสชฺชกปฺเปน (๑) 
วิเนตุ  มยฺห  ปน  ขาทนูปาโย  อุปฺปนฺโนติ  จินฺเตตฺวา  
รชฺชหานิชีวิตนฺตรายาทีน  ปุพฺพนิมตฺิต  เอต  มหาราชาติ  ราชาน   
สุฏ ุตร  อุพฺเพเชตฺวา  ตสฺส  วูปสมนตฺถ  เอตฺตเก  จ  เอตฺตเก  จ   
หตฺถิอสฺสรถาทโย  หิร ฺสุวณฺณ ฺจ  ทกฺขิณ  กตฺวา  ย ฺโ 
ยชิตพฺโพติ  ต  ย ฺยชเน  สมาทเปสิ ฯ   
        ตโต  ปจฺเจกพุทฺธา  อเนกานิ  ปาณสหสฺสานิ  ย ฺตฺถาย  
สมฺปณฺฑิยมานานิ  ทิสฺวา  เอตสฺมึ  กมเฺม  กเต  ทุพฺโพธเนยฺโย  
โหติ  (๒)  หนฺท  น  ปฏิกจฺเจว  คนฺตฺวา  เปกฺขามาติ  (๓) วสกฬีรคาถาย  
วุตฺตนเยเนว  อาคนฺตฺวา  ปณฺฑาย  จรมานา  ราชงฺคเณ  
# ๑. ม. อุทฺธวิเรจนาทินา เภสชฺชกมฺเมน ฯ  ๒. ม. ภวิสฺสติ ฯ   
# ๓. ม. ยุ. เปกฺขามาติ ฯ  
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ปาณวธปาลิยา (๑)  อคมสุ ฯ  ราชา  สีหป ฺชเร   ิโต  ราชงฺคณ   
โอโลกยมาโน  เต  อทฺทกขิฺ  สห  ทสฺสเนเนว  จสฺส  สิเนโห   
อุปฺปชฺชิ ฯ  ตโต  เต  ปกฺโกสาเปตฺวา  อากาสตเล  ป ฺตฺตาสเน  
นิสีทาเปตฺวา  สกฺกจฺจ  โภชาเปตฺวา  กตภตฺตกิจฺเจ  เก  ตุเมฺหติ  
ปุจฺฉิ ฯ  มย  มหาราช  จาตุทฺทิสา  นามาติ ฯ  ภนฺเต   
จาตุทฺทิสาติ  อิมสฺส  โก  อตฺโถติ ฯ  จตูสุ  ทิสาสุ  กตฺถจิ  โกจิ (๒) 
ภย  วา  จิตฺตุตฺราโส  วา  อมฺหาก  นตฺถิ  มหาราชาติ ฯ  ภนฺเต   
ตุมฺหาก  ต  ภย  กึการณา  น  โหตีติ ฯ  มย  ห ิ มหาราช  เมตฺต   
ภาเวม  กรุณ  มุทิต  อุเปกขฺ  ภาเวม  เตน  โน  ต  ภย  น  โหตีติ   
วตฺวา  อุฏายาสนา  อตฺตโน  วสตึ  อคมสุ ฯ   
        ตโต  ราชา  จินฺเตสิ  อิเม  สมณา  เมตฺตาทิภาวนาย  ภย   
น  โหตีติ  ภณนฺติ  พฺราหฺมณา  ปน  อเนกสหสฺสปาณวธ  วณฺณยนฺติ   
เกส  นุ  โข  วจน  สจฺจนฺติ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  สมณา  สุทฺเธน  
อสุทฺธ  โธวนฺติ  พฺราหฺมณา  ปน  อสทฺุเธน  สุทฺธ  วทนฺติ (๓) 
น  จ  สกฺกา  อสุทฺเธนาสุทฺธ  โธวิตุ  ปพฺพชิตาน  เอว  วจน  สจฺจนฺติ ฯ  
โส  สพฺเพ  สตฺตา  สุขิตา  โหนฺตูติอาทินา  นเยน  เมตฺตาทโย  จตฺตาโรป   
พฺรหฺมวิหาเร  ภาเวตฺวา  หิตผรณจิตฺเตน  อมจฺเจ  อาณาเปสิ  
สพฺเพ  ปาเณ  มุ ฺจถ  สีตานิ  ปานียานิ  ปวนฺตุ  หรติานิ  ติณานิ   
ขาทนฺตุ  สีโต  จ  เนส  วาโต  อุปวายตูติ ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ   
ตโต  ราชา  กลฺยาณมิตฺตาน  วจเนเนว  ปาปกมฺมโต  มุตฺโตมฺหีติ  
# ๑. ม. ปฏิปาฏิยา ฯ  ๒. ม. กโุตจิ ฯ  ๓. ม. อสุทฺธ โธวนฺติ ฯ  
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ตตฺเถว  นิสินฺโน  วิปสฺสิตฺวา  ปจฺเจกสมฺโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  อมจฺเจหิ   
จ  โภชนเวลาย  ภุ ฺช  มหาราช  กาโลติ  วุตฺเต  นาห  ราชาติ  
ปุริมนเยเนว  สพฺพ  วตฺวา  อิม  อุทานพฺยากรณคาถ  อภาสิ   
        ตตฺถ จาตุทฺทิโสติ  จตูสุ ทิสาสุ ยถาสุขวิหารี ฯ  เอก 
 เอก  ทิส  ผรตฺิวา  วิหรตีติ (๑) อาทินา  วา  นเยน  พฺรหฺมวิหารภาวนาผริตา   
 จตสฺโส  ทิสา  อสฺส  สนตีฺติป  จาตุทฺทิโส ฯ  ตาสุ  ทิสาสุ  กตฺถจิ   
 สตฺเต  สงฺขาเร  วา  ภเยน  น  ปฏิห ฺตีติ  อปฺปฏิโฆ ฯ   
 สนฺตุสฺสมาโนติ  ทฺวาทสวิธสฺส  สนฺโตสสฺส  วเสน  สนฺตุสฺสโก ฯ  
 อิตรีตเรนาติ  อุจฺจาวเจน  ปจฺจเยน ฯ  ปริสฺสยาน  สหิตา   
 อฉมฺภีติ  เอตฺถ  ปริสฺสยนฺติ  กายจิตฺตานิ  ปริหาเปนฺติ  วา  เตส   
 สมฺปตฺตึ  ตานิ  วา  ปฏิจฺจ  สยนฺตีติ  ปริสฺสยา  พาหิราน  สีหพฺยคฺ- 
 ฆาทีน  อพฺภนฺตราน ฺจ  กามจฺฉนฺทาทีน  กายจิตฺตุปทฺทวาน  เอต  
 อธิวจน ฯ  เต  ปริสฺสเย  อธิวาสนขนฺติยา  จ  วีริยาทีหิ  ธมฺเมหิ   
จ  สหตีติ  ปริสฺสยาน  สหิตา  ถทฺธภาวกรภยาภาเวน (๒) อฉมฺภีติ 
วุตฺต  โหติ  ยถา  เต  จตฺตาโร  สมณา  เอว  อิตรีตเรน  ปจฺจเยน  
สนฺตุสฺสมาโน  เอตฺถ  ปฏปิตฺติปทฏาเน  สนฺโตเส   ิโต  จตูสุ  ทีสาสุ  
เมตฺตาทิภาวนาย  จาตุทฺทิโส  ปฏิหนนภยาภาเวน  (๓)  
อปฺปฏิโฆ  จ  โหติ ฯ  โส  จาตุทฺทิสตฺตา  วุตฺตปฺปการาน  ปริสฺสยาน  
สหิตา  อปฺปฏิฆตฺตา  อฉมฺภี  จ  โหตีติ  เอว  ปฏิปตฺติคุณ  ทิสฺวา  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๒๖/๑๗๕ ฯ  ๒. ม. ยุ. ถทธฺภาวกรณกยาภาเวณ ฯ 
# ๓. ม. ปฏหินนภยาภาเวน ฯ  
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โยนิโส  ปฏปิชฺชิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  อธิคโตมฺหีติ ฯ  อถ  วา  เต   
สมณา  วิย  สนฺตุสฺสมาโน  อิตรีตเรน  วุตฺตนเยเนว  จาตุทฺทิโส   
โหตีติ  ตฺวา  เอว  จาตุทฺทิสภาว  ปตฺถยนฺโต  โยนิโส  ปฏิปชชฺิตฺวา  
อธิคโตมฺหิ ฯ  ตสฺมา  อ ฺโป  อีทิส  าน  ปตฺถยมาโน  จาตุทฺทิสตาย  
ปริสฺสยาน  สหิตา  อปฺปฏิฆตาย  จ  อฉมฺภี  หุตฺวา  เอโก  จเร  
ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ   
                        จาตุทฺทิสคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        ทุสฺสงฺคหาติ  กา  อุปปฺตฺติ  พาราณสิร ฺโ  กิร  
อคฺคมเหสี  กาลมกาสิ ฯ  ตโต  วีติวตฺเตสุ  โสกทิวเสสุ  อมจฺจา 
ราชูน  นาม  เตสุ  เตสุ  กจฺิเจสุ  อคฺคมเหสี  อวสฺส  อิจฺฉิตพฺพา  สาธุ   
เทโว  อ ฺ  เทวึ  อาเนตูติ  ยาจึสุ ฯ  ราชา  เตน  หิ  ภเณ  ชานาถาติ   
อาห ฯ  เต  ปริเยสนฺตา  สามนฺตรชฺเช  ราชา  มโต  ตสฺส  เทวี   
รชฺช  อนุสาสติ  สา  จ  คพฺภินี  โหติ  อมจฺจา  อย  ร ฺโ  
อนุรูปาติ  ตฺวา  ต  ยาจึสุ ฯ  สา  คพฺภินี  นาม  มนุสฺสาน   
มนาปา  น  โหติ  สเจ  อาคเมถ  ยาว  วิชายามิ  เอว  โหตุ ฯ  โน  เจ 
อ ฺ  ปริเยสถาติ  อาห ฯ  เต  ร ฺโป  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  
ราชา  คพฺภินีป  โหตุ  อาเนถาติ ฯ  เต  อาเนสุ ฯ  ราชา  ต   
อภิสิ ฺจิตฺวา  สพฺพ  มเหสิยา  โภค  อทาสิ  ตสฺสา  ปริชน ฺจ  
นานาวิเธหิ  สงฺคณฺหากาเรหิ (๑)   สงฺคณฺหาติ ฯ  สา  กาเลน   
ปตฺต  วิชายิ  ตมฺป  ราชา  อตฺตโน  ปุตฺต  วิย  สพฺพิริยาปเถสุ   
# ๑. ม. ปณฺณากาเรหิ ฯ  
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องฺเก  จ  อุเร  จ  กตฺวา  วิหรติ ฯ  ตโต  เทวิยา  ปรชิโน  จินฺเตสิ  
ราชา  อติวิย  สงฺคณฺหาติ  กุมาร  อติวิสฺสาสนิยานิ  (๑)  ราชหทยานิ   
หนฺท  น  ปรเิภเทมาติ ฯ   
        ตโต  กมุาร  ตฺว  ตาต  อมฺหาก  ร ฺโ  ปุตฺโต  น  อิมสฺส  
ร ฺโ  มา  เอตฺถ  วิสฺสาส  อาปชฺชีติ  อาหสุ ฯ  อถ  กุมาโร  เอหิ   
ปุตฺตาติ  ร ฺา  วุจฺจมาโนป  หตฺเถ  คเหตฺวา  อากฑฺฒิยมาโนป   
ปุพฺเพ  วิย  ราชาน  น  อลลฺียติ ฯ  ราชา  ก ึ เอตนฺติ  วีมสนฺโต  
ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  อเร  เอเต  มยา  เอว  สงฺคหิตาป  ปฏิกูลวุตฺติโน- 
เอวาติ  นิพฺพิชฺชิตฺวา  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิโต ฯ  ราชา 
ปพฺพชิโตติ  อมจฺจปริชนาป  พหู  ปพฺพชิตา  สปรชิโน  ราชา 
ปพฺพชิโตติ  มนุสฺสา  ปณีเต  ปจฺจเย  อุปนาเมนฺติ  ราชา  
ปณีเต  ปจฺจเย  ยถาวุฑฺฒ  ทาเปติ ฯ  ตตฺถ  เย  สุนฺทร  ลภนฺติ   
เต  ตุสฺสนฺติ ฯ  อิตเร  อุชฌฺายนฺติ  มย  ปริเวณสมฺมชฺชนาทีนิ   
สพฺพกิจฺจานิ  กโรนฺตา  ลขูภตฺต  ชิณฺณวตฺถ ฺจ  ลภามาติ ฯ 
โส  ตมฺป  ตฺวา  อเร  ยถาวุฑฺฒ  ทิยฺยมาเนป  อุชฺฌายนฺติ  อโห   
อย  ปริสา  ทสฺุสงฺคหาติ  ปตฺตจีวร  อาทาย  เอโก  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  
วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  ตตฺถ  อาคเตหิ   
จ  กมฺมฏาน  ปุจฺฉิโต  อิม  คาถ  อภาสิ   
                        ทุสฺสงฺคหา  ปพฺพชิตาป  เอเก   
                        อโถ  คหฏา  ฆรมาวสนฺตา   
# ๑. ส.ี อวิสสฺสนียานิ ฯ  
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                อปฺโปสฺสุกฺโก  ปรปุตฺเตสุ  หุตฺวา   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        สา  อตฺถโต  ปากฏา  เอว ฯ  อย  ปน  โยชนา  ทุสฺสงฺคหา   
ปพฺพชิตาป  เอเก  เย  อสนฺโตสาภิภูตา  ตถาวิธา  เอว  จ  อโถ 
คหฏา  ฆรมาวสนฺตา ฯ  เอตมห  ทุสสฺงฺคหภาว  ชคุิจฺฉนฺโต  
วิปสฺสน  อารภิตฺวา  [๑] ปจฺเจกโพธึ  อธิคโตมฺหีติ ฯ  เสส  ปุริมนเยเนว  
เวทิตพฺพ ฯ   
                        ทุสฺสงฺคหคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        โอโรปยิตฺวาติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กิร   
จาตุมาสิกพฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  คิมฺหาน  ปเม  มาเส  
อุยฺยาน  คโต  ตตฺถ  รมณีเย  ภูมิภาเค  นีลฆนปตฺตส ฺฉนฺน   
โกวิฬารรุกฺข  ทิสฺวา  โกวิฬารมูเล  มม  สยน  ป ฺาเปถาติ  วตฺวา 
อุยฺยาเน  กีฬตฺิวา  สายนฺหสมย  ตตฺถ  เสยฺย  กปฺเปส ิฯ  ปุน   
คิมฺหาน  มชฌฺิเม  มาเส  อุยฺยาน  คโต  ตทา  โกวิฬาโร  ปุปฺผิโต   
โหติ  ตทาป  ตเถว  อกาส ิฯ  ปุน  คมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเส  คโต   
ตทา  โกวิฬาโร  ส ฺฉินฺนปตฺโต  (๒)  สุกฺขรุกฺโข  วิย  โหติ  ตทาป  
โส  อทิสฺวาว  ต  รุกฺข  ปพฺุพปริจเยน  ตตฺเถว  เสยฺย  อาณาเปสิ  ฯ 
อมจฺจา  ชานนฺตาป  ร ฺา  อาณตฺตนฺติ  ภเยน  ตตฺถ  สยน   
ป ฺาเปสุ ฯ  โส  อุยฺยาเน  กฬีิตฺวา  สายนฺหสมย  ตตฺถ  
# ๑. มง เอตฺถนฺตเร ปจฺเจกโพธินฺติ ทสิฺสติ ฯ เอวมุปริป ฯ 
# ๒. ส.ี สวสีนปตฺโต ฯ เอวมุปริป ฯ  
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เสยฺย  กปฺเปนฺโต  ต  รุกฺข  ทิสฺวา  อเร  อย  ปุพฺเพ  ส ฺฉนฺนปตฺโต  
มณิมโย  วิย  อภิรูปทสฺสโน  อโหสิ  ตโต  มณิวณฺณสาขนฺตเร   
ปตปวาฬงฺกุรสทิเสหิ  ปุปฺเผหิ  สสฺสิริกจารุทสฺสโน  อโหสิ   
มุตฺตาทลสทิสวาลิกากิณฺโณ  จสฺส  เหฏา  ภูมิภาโค  พนฺธนา   
ปมุตฺตปุปฺผส ฺฉนฺโน  รตฺตกมฺพลสนฺถโต  วิย  อโหสิ  โส  นามชฺช  
สุกฺขรุกฺโข  วิย  สาขามตฺตาวเสโส   ิโต  อโห  ชราย  อุปหโต 
ปภงฺโคติ (๑)  จินฺเตตฺวา  อนุปาทินฺนมฺป  ตาว  ชราย (๒)  ห ฺติ  
กิมงฺค  ปน  อุปาทินฺนนฺติ  อนิจฺจส ฺ  ปฏิลภิ ฯ  ตทนุสาเรน   
สพฺพสงฺขาเร  ทุกฺขโต  อนตฺตโต  จ  วิปสฺสนฺโต  อโห  วตาหมฺป  
ส ฺฉินฺนปตฺโต  โกวิฬาโร  วิย  อเปตคิหิพฺย ฺชโน  ภเวยฺยนฺติ   
ปตฺถยมาโน  อนุปุพฺเพน  ตสฺมึ  สยนตเล  ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  
นิปนฺโนเยว  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ  ตโต  คมนกาเล  อมจฺเจหิ   
กาโล  คนฺตุ  มหาราชาติ  วุตฺเต  นาห  ราชาติอาทีนิ  วตฺวา  
ปุริมนเยเนว  คาถ  อภาสิ   
                โอโรปยิตฺวา  คิหิพฺย ฺชนานิ   
                ส ฺฉินฺนปตฺโต  ยถา  โกวิฬาโร   
                เฉตฺวาน  วีโร (๓)  คิหิพนฺธนานิ   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  โอโรปยิตฺวาติ  ฉฑฺเฑตฺวา  (๔)  อปเนตฺวา ฯ  
# ๑. ม. โกวิฬาโรติ ฯ  ๒. ม. ชรา ฯ  ๓. ม. วีโร ฯ  เอวมุปริป ฯ 
# ๔. ม. อิท นตฺถิ ฯ  
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คิหิพฺย ฺชนานีติ  เกสมสฺสุโอทาตวตฺถาลงฺการมาลาคนฺธวิเลปน- 
อิตฺถิปุตฺตทาสิทาสาทีนิ ฯ  เอตานิ  หิ  คิหิภาว  พฺย ฺชยนฺติ  ตสฺมา 
คิหิพฺย ฺชนานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ส ฺฉินฺนปตฺโตติ  ปติตปตฺโต ฯ  
เฉตฺวานาติ  มคฺคาเณน  ฉินฺทิตฺวา ฯ  ธีโรติ  มคฺควีริย- 
สมนฺนาคโต ฯ  คิหิพนฺธนานีติ  กามพนฺธนานิ ฯ  กามา  
หิ  คิหีน  พนฺธนานิ ฯ  อย  ตาว  ปทตฺโถ ฯ   
        อย  ปน  อธิปฺปาโย  อโห  วตาหมฺป  โอโรปยิตฺวา  คิหิ- 
พฺย ฺชนานิ  ส ฺฉินฺนปตฺโต  ยถา  โกวิฬาโร  ภเวยฺยนฺติ  เอว   
หิ  จินฺตยมาโน  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  อธิคโตมฺหีติ ฯ  (๑) เสส  
ปุริมนเยเนว  เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                โกวิฬารคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
                ปโม  วคฺโค  นิฏ ิโต ฯ   
        สเจ  ลเภถาติ  กา  อุปฺปตฺติ  ปุพฺเพ  กิร  กสฺสปสฺส   
ภควโต  สาสเน  เทฺว  ปจฺเจกโพธิสตฺตา  ปพฺพชิตฺวา  วีสติวสฺส- 
สหสฺสานิ  คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรตฺวา  เทวโลเก  อุปฺปนฺนา ฯ  ตโต 
จวิตฺวา  เตส  เชฏโก  พาราณสิร ฺโ  ปุตฺโต  กนฏิโ  ปุโรหิตสฺส  
ปุตฺโต  อโหสิ ฯ  เต  เอกทิวสเยว  ปฏสินฺธึ  คเหตฺวา  เอกทิวสเมว  
มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิตฺวา  สหปสุกีฬิตสหายกา  อเหสุ ฯ  ปโุรหิต- 
ปุตฺโต  ป ฺวา  อโหสิ ฯ  โส  ราชปุตฺต  อาห  สมฺม  ตฺว  ปตุโน   
# ๑. ม. ปจฺเจกโพธึ อธิคโตมฺหีติ ฯ  
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อจฺจเยน  รชชฺ  ลภิสฺสสิ  อห  ปุโรหิตฏาน  สุสิกขิฺเตน  จ  สุข  รชฺช   
อนุสาสิตุ  สกฺกา  เอหิ  สปิฺป  อคฺคเหสฺสามาติ ฯ  ตโต  อุโภป   
ปุพฺโพปจิตกมฺมา  (๒)  หตฺุวา  คามนิคมาทีสุ  ภิกฺข  จรมานา  
ปจฺจนฺตชนปทคาม  คตา ฯ  ต ฺจ  คาม  ปจฺเจกพุทฺธา  
ภิกฺขาจารเวลาย  ปวิสนฺติ  อถ  มนุสฺสา  ปจฺเจกพุทฺเธ  ทิสฺวา   
อุสฺสาหชาตา  อาสนานิ  ป ฺาเปนฺติ  ปณีต  ขาทนีย  โภชนีย 
อุปนาเมนฺติ  มาเนนฺติ  ปูเชนฺติ ฯ  เตส  เอตทโหสิ  อเมฺหหิ   
สทิสา  อุจฺจากุลิโน  นาม  นตฺถิ  อปจ  ปนิเม  มนุสสฺา  ยทิ  อิจฺฉนฺติ  
อมฺหาก  ภิกฺข  เทนฺติ  สเจ  นิจฺฉนฺติ  น  เทนฺติ  อิเมส  ปน  ปพฺพชิตาน   
เอวรูป  สกฺการ  กโรนฺติ  อทฺธา  เอเต  กิ ฺจิ  สิปฺป  ชานนฺติ  หนฺท  
เนส  สนฺติเก  สิปฺป  อุคฺคณฺหามาติ ฯ   
        เต  มนสฺุเสสุ  ปฏิกกฺนฺเตสุ  โอกาส  ลภิตฺวา  ย  ภนฺเต  ตุเมฺห   
สิปฺป  ชานาถ  ต  อเมฺหป  สิกฺขาเปถาติ  ยาจึสุ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา  
น  สกฺกา  อปพฺพชิเตน  สิกฺขิตุนฺติ  อาหสุ ฯ  เต  ปพฺพชฺช   
ยาจิตฺวา  ปพฺพชึสุ ฯ  ตโต  เนส  ปจฺเจกพุทฺธา  เอว  โว  นิวาสิตพฺพ   
เอว  ปารุปตพฺพนฺติอาทินา  นเยน  อาภิสมาจาริก  อาจิกฺขิตฺวา 
อิมสฺส  สิปฺปสฺส  เอกีภาวาภิรติ  นิปฺผตฺติ  ตสฺมา  เอเกเนว  
นิสีทิตพฺพ  เอเกน  จงฺกมิตพฺพ  าตพฺพ  สยิตพฺพนฺติ  ปาฏิเยกฺก   
ปณฺณสาลมทสุ  ตโต  เต  อตฺตโน  อตฺตโน  ปณฺณสาล  ปวิสตฺิวา 
นิสีทึสุ ฯ  ปโุรหิตปุตฺโต  นิสินฺนกาลโต  ปภุติ  จิตฺตสมาธาน   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ส ฺาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. ยุ. ย ฺโปวีตกณฺา ฯ  
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ลทฺโธ (๑)  ฌาน  ลภิ ฯ  ราชปุตฺโต  มหุุตฺเตเนว  อุกฺกณฺ ิโต  ตสฺส  
สนฺติก  อาคโต ฯ  โส  ต  ทิสฺวา  ก ึ สมฺมาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อุกฺกณฺ ิโตมฺหีติ   
อาห ฯ  เตน  หิ  อิธ  นิสีทาหีติ ฯ  โส  ตตฺถ  มุหุตฺต  นิสีทิตฺวา  อาห  
อิมสฺส  กิร  สมฺม  สิปฺปสสฺ  เอกีภาวาภิรติ  นิปฺผตฺตีติ ฯ  ปุโรหิต- 
ปุตฺโต  เอว  สมฺม  เตน  หิ  ตฺว  อตฺตโน  นิสินโฺนกาส  เอว  คจฺฉ 
อุคฺคเหสฺสามิ  อิมสฺส  สิปปฺสฺส  นิปฺผตฺตินฺติ  อาห ฯ  โส  คนฺตฺวา  
ปุนป  มุหุตฺเตเนว  อุกฺกณฺ ิโต  ปุริมนเยเนว  ติกฺขตฺตุ  อาคโต ฯ   
        ตโต  น  ปุโรหิตปุตฺโต  ตเถว  อุยฺโยเชตฺวา  ตสฺมึ  คเต 
จินฺเตสิ  อย  อตฺตโน  กมฺม  ปกาเสติ  มม  จ  อิธ  อภิกฺขณ  
อาคจฺฉตีติ ฯ  (๓)  โส  ปณฺณสาลโต  นิกฺขมฺม  อร ฺ  ปวิฏโ ฯ  
อิตโร  อตฺตโน  ปณฺณสาลาย  นิสินโฺน  ปุนป  มุหตฺุเตเนว  
อุกฺกณฺ ิโต  หุตฺวา  ตสฺส  ปณฺณสาล  อาคนฺตฺวา  อิโต  จิโต  จ   
มคฺคนฺโตป  ต  อทิสฺวา  จินฺเตสิ  โย  คหฏกาเล  ปณฺณาการ 
อาทาย  อาคโต  ม  ทฏ ุ  น  ลภติ  โส  นาม  มย ิ อาคเต  ทสฺสนมฺป  
อทาตุกาโม  ปกฺกามิ  อโห  เร  จิตฺต  น  ลชชฺสิ ฯ  ย  ม  จตุกฺขตฺตุ  
อิธาเนสิ  โสทานิ  เต  วเส  น  วตฺติสฺสามิ  อ ฺทตฺถุ  ตเมว  มม  
วเส  วตฺตาเปสฺสามีติ  อตฺตโน  เสนาสน  ปวิสิตฺวา  วิปสฺสน   
อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อากาเสน  นนฺทมูลกปพฺภาร   
อคมาสิ ฯ  อิตโรป  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  
ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  ตตฺเถว  (๔) อคมาสิ ฯ  เต  อุโภป  มโนสิลาตเล  
# ๑. ม. ลทฺธา ฯ  ๒. ม. หาเปติ ฯ  ๓. ม. อาคจฺฉนฺโตติ ฯ  ๔. ม. ตตฺเถว ฯ  
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นิสีทิตฺวา  ปาฏิเยกฺก  ปาฏิเยกฺก  อิมา  อุทานคาถาโย  อภาสึสุ   
                สเจ  ลเภถ  นิปก  สหาย   
                สทฺธึ  จร  สาธุวิหาริ  ธีร   
                อภิภุยฺย  สพฺพานิ  ปริสฺสยานิ   
                จเรยฺย  เตนตฺตมโน  สตีมา ฯ   
                โน  เจ  ลเภถ  นิปก  สหาย   
                สทฺธึ  จร  สาธุวิหาริ  ธีร   
                ราชาว  รฏ  วิชิต  ปหาย   
                เอโก  จเร  มาตงฺครเว  นาโคติ ฯ   
        ตตฺถ  นปิกนฺติ  ปกตินิปุณ  ปณฺฑิต  กสิณปริกมฺมาทิกุสล ฯ 
สาธุวิหารินฺติ  อปฺปนาวิหาเรน  วา  อุปจาเรน  วา  สมนฺนาคต ฯ 
ธีรนฺติ  ธิติสมฺปนฺน ฯ  ตตฺถ  นิปกฏเน  (๑) ธิติสมฺปทา  วุตฺตา ฯ  
อิธ  ปน  ธิติสมฺปนฺนเมวาติ  อตฺโถ ฯ  ธิติ  นาม  อสิถิลปรลกฺกมตา ฯ 
กาม  ตโจ  จ  นหารู  จาติ  เอว  ปวตฺตวีริยสฺเสต  อธวิจน ฯ  อปจ 
ธิกตปาโปติป (๒)  ธโีร ฯ  ราชาว  รฏ  วิชิต  ปหายาติ  ยถา   
ปฏิราชา  วิชติ  รฏ  อนตฺถาวหนฺติ  ตฺวา  รชฺช  ปหาย  เอโก 
จรติ  เอว  พาลสหาย  ปหาย  เอโก  จเร ฯ  อถ  วา  ราชาว  รฏนฺติ  
ยถา  สุตโสโม  ราชา  วิชติ  รฏ  ปหาย  เอโก  จร ิ ยถา   
จ  มหาชนโก  เอว  เอโก  จเรติ  อยมฺป  ตสฺสตฺโถ ฯ  เสส  
วุตฺตานุสาเรน  สกฺกา  ชานิตุนฺติ  น  วิตฺถาริต ฯ   
                สหายคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
# ๑. ม. นิปกตฺเตน ฯ  ๒. ม. ธิกตปาโปติป ฯ  
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        อทฺธา  ปสสามาติ  อิมิสฺสา  คาถาย  ยาว  อากาสตเล   
ป ฺตฺตาสเน  ปจฺเจกพุทฺธาน  นิสชชฺา  ตาว  จาตุทฺทิสคาถาย   
อุปฺปตฺติสทิสา  เอว  อุปปฺตฺติ ฯ  อย  ปน  วิเสโส  ยถา  โส  
ราชา  รตฺติยา  ติกฺขตฺตุ  อุพฺพิชฺชิ  น  ตถา  อย  เนวสฺส  ย ฺโ 
ปจฺจุปฏ ิโต  อโหสิ ฯ  โส  อากาสตเล  ป ฺตฺเตสุ  อาสเนสุ   
ปจฺเจกพุทฺเธ  นิสีทาเปตฺวา  เก  ตุเมฺหติ  ปุจฺฉิ ฯ  มย  มหาราช  
อนวชฺชโภชโิน  นามาติ ฯ  ภนฺเต  อนวชฺชโภชิโนติ  อิมสฺส   
โก  อตฺโถติ ฯ  สุนฺทร  วา  อสุนฺทร  วา  ลทฺธา  นิพฺพิการา  
ภุ ฺชาม  มหาราชาติ ฯ  ต  สุตฺวา  ร ฺโ  เอตทโหสิ  ยนฺนูนาห  
อิเม  อุปปริกเฺขยฺย  เอทิสา  วา  โน  วาติ ฯ  ตทิวส  กณาชเกน   
พิลงฺคทุติเยน  ปริวิส ิ ปจฺเจกพุทฺธา  อมต  ภุ ฺชนฺตา  วิย  
นิพฺพิการา  ภุ ฺชึสุ ฯ  ราชา  โหนฺติ  อิเม  เอกทิวส  ปฏิ ฺาตตฺตา  
นิพฺพิการา  เสฺว  ชานิสฺสามีติ  สฺวาตนายป  นิมนฺเตสิ  ตโต  
ทุติยทิวเสป  ตเถวากาสิ ฯ  เตป  ตเถว  ปริภุ ฺชึสุ ฯ  อถ  
ราชา  อิทานิ  สุนฺทร  ทตฺวา  วีมสิสฺสามีติ  ปุนป  นมินฺเตตฺวา  
เทฺว  ทิวเส  มหาสกฺการ  กตฺวา  ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน   
ปริวิสิ  เตป  ตเถว  นิพฺพิการา  ภุ ฺชิตฺวา  ร ฺโ  มงฺคล   
วตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  ราชา  อจิรปกฺกนฺเตสุ  เตสุ  อนวชชฺโภชโิน 
เอเต  อโห  วตาหมฺป  อนวชฺชโภชี  ภเวยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  มหารชฺช   
ปหาย  ปพฺพชฺช  สมาทาย  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ปจฺเจกพุทฺโธ  
หุตฺวา  ม ฺชูสกรุกฺขมูเล  ปจฺเจกพุทฺธาน  มชฺเฌ  อตฺตโน  อารมฺมณ   
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วิภาเวนฺโต  อิม  คาถ  อภาสิ   
                อทฺธา  ปสสาม  สหายสมฺปท   
                เสฏา  สมา  เสวิตพฺพา  สหายา   
                เอเต  อลทฺธา  อนวชฺชโภชี   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
สา  ปทตฺถโต  อุตฺตานา  เอว  เกวล  ปน  สหายสมฺปทนฺติ   
เอตฺถ  อเสกฺเขหิ  สีลาทิกขฺนฺเธหิ  สมฺปนฺนา  สหายาเอว  
สหายสมฺปทาติ  เวทิตพฺพา ฯ  อย  ปเนตฺถ  โยชนา  ยา 
อย  วุตฺตา  สหายสมฺปทา  ต  สหายสมฺปท  อทฺธา  ปสสาม  
เอกเสเนว  โถเมมาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กถ  เสฏา  สมา  
เสวิตพฺพา  สหายาติ ฯ  กสฺมา  อตฺตโน  หิ  สีลาทหีิ  เสฏเ  
เสวมานสฺส  สีลาทโย  ธมมฺา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  อุปฺปนฺนา  
วุฑฺฒึ  วิรุฬฺห ึ เวปุลฺล  ปาปุณนฺติ ฯ  สเม  เสวมานสฺส  อ ฺม ฺ  
สมธารเณน  กุกฺกุจฺจสฺส  วิโนทเนน  จ  ลทฺธา  น  ปริหายนฺติ ฯ  เอเต  
ปน  สหายเก  เสฏเ  จ  สเม  จ  อลทฺธา  กุหนาทิมิจฺฉาชีว  วชฺเชตฺวา  
ธมฺเมน  สเมน  อุปฺปนฺน  โภชน  ภุ ฺชนฺโต  ตตฺถ  จ  ปฏิฆานุนย   
อนุปฺปาเทนฺโต  อนวชชฺโภชี  หุตฺวา  อตฺถกาโม  กลุปุตฺโต  เอโก 
จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ  อหมฺป  หิ  เอว  จรนฺโต  อิม  สมฺปตฺตึ   
อธิคโตมฺหีติ ฯ   
                อนวชฺชโภชิคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ    
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        ทิสฺวา  สุวณฺณสฺสาติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  
พาราณสิราชา  คิมฺหสมเย  ทิวาเสยฺย  อุปคโต  สนติฺเก  
จสฺส  วณฺณทาสี  โคสีตจนฺทน  ปสติ ฯ  (๑)  ตสฺสา  เอกพาหาย   
เอก  สุวณฺณวลย  เอกพาหาย  เทฺว  ตานิ  สงฺฆฏฏนฺติ  อิตร  น  
สงฺฆฏฏติ ฯ  ราชา  ต  ทิสวฺา  เอวเมว  คณวาเส  สงฺฆฏฏนา  
เอกวาเส  อสงฺฆฏฏนาติ  ปุนปฺปุน  ต  ทาสึ  โอโลกยมาโน  จินฺเตสิ   
เตน  จ  สมเยน  สพฺพาลงฺการวิภูสิตา  เทวี  ต  วีชยนฺตี   ิตา   
โหติ  สา  วณฺณทาสิยา  ปฏิพทฺธจิตฺโต  ม ฺเ  ราชาติ  
จินฺเตตฺวา  ต  ทาสึ  อุฏาเปตฺวา  สยเมว  ปสิตุมารทฺธา ฯ  
ตสฺสา  อุโภสุ  พาหาสุ  อเนเก  สุวณฺณวลยา  เต  สงฺฆฏฏนฺตา 
มหาสทฺท  ชนยึสุ ฯ  ราชา  สุฏ ุตร  นพฺิพินฺโน  ทกขิฺเณน 
ปสฺเสน  นิปนฺโนเยว  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ   
สจฺฉากาสิ ฯ  ต  อนุตฺตเรน  สุเขน  สขิุต  นิปนฺน  จนฺทนหตฺถา  
เทวี  อุปสงฺกมิตฺวา  อาลิมฺปามิ  มหาราชาติ  อาห ฯ  ราชา  
อเปหิ  มา  อาลิมฺปาหีติ  อาห ฯ  สา  กึ  (๒) มหาราชาติ  ฯ  
นาห  ราชาติ ฯ  เอวเมเตส  ต  กถาสลลฺาป  สุตฺวา  อมจฺจา 
อุปสงฺกมึสุ  เตหิป  มหาราชวาเทน  อาลปโต  นาห  ภเณ  
ราชาติ  อาห ฯ  เสส  ปมคาถาย  วุตฺตสทิสเมว ฯ  อย  
ปน  คาถาวณฺณนา   
# ๑. ม. โคสีตจนุทน ปสติ ฯ  ๒. ม. กสิฺส ฯ  
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                ทสิฺวา  สุวณฺณสฺส  ปภสฺสรานิ   
                กมฺมารปุตฺเตน  สุนฏิ ิตานิ   
                สงฺฆฏฏมานานิ  ทุเว  ภุชสฺม ึ  
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  ทสิฺวาติ  โอโลเกตฺวา ฯ  สุวณฺณสฺสาติ  กา ฺจนสฺส ฯ  
วลยานีติ  ปาเสโส ฯ  สาวเสสอตฺโ  (๑)  หิ  อย  อตฺโถ ฯ   
ปภสฺสรานีติ  ปภาสนสีลานิ  ชุติมนฺตานีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสส  
อุตฺตานปทตฺถเมว ฯ  อย  ปน  โยชนา  ทิสฺวา  ภุชิสมฺึ  [๒]   
คณวาเส  สติ  สงฺฆฏฏนา  เอกวาเส  อสงฺฆฏฏนาติ  เอว  จินฺเตตฺวา 
วิปสฺสน  อารภิตฺวา  อธิคโตมฺหีติ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        สุวณฺณาวลยคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        เอว  ทติุเยนาติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  พาราณสีราชา 
ทหโรว  ปพฺพชิตุกาโม  อมจฺเจ  อาณาเปสิ  เทวึ  คเหตฺวา  รชฺช   
ปริหรถ  อห  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  อมจฺจา  น  มหาราช  อราชิก 
รชฺช  อเมฺหหิ  สกฺกา  รกฺขิตุ  สามนฺตา (๒)  อาคมฺม  วิลุมฺปสฺสนฺติ  
ยาว  เอกปุตฺตโกป  อุปฺปชฺชติ  ตาว  อาคเมหีติ  ส ฺาเปสุ ฯ  
มุทุจิตฺโต  ราชา  อธิวาเสสิ ฯ  อถ  เทวี  คพฺภ  คณฺหิ  ราชา 
ปุนป  เต  อาณาเปสิ  เทวี  คพฺภินี  ปุตฺต  ชาต  รชฺเช  อภิสิ ฺจิตฺวา   
รชฺช  ปริหรถ  อห  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  อมจฺจา  ทุชฺชาน  มหาราช 
เอต  เทวี  ปตฺุต  วา  วิชายิสฺสติ  ธีตร  วา  วิชายนกาล  ตาว  
# ๑. ม. สาวเสสปาโ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สุว ฺณสฺส วลยานีติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ม. สามนฺตราชาโน ฯ  
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อาคเมหีติ  ปุนป  ส ฺาเปสุ ฯ  อถ  สา  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  
ตทาป  ราชา  ตเถว  อมจฺเจ  อาณาเปสิ ฯ  อมจฺจา  ปุนป   
ราชาน  อาคเมหิ  มหาราช  ยาว  ปฏิพโล  โหตีติ  พหูหิ  การเณหิ  
ส ฺาเปสุ ฯ  ตโต  กุมาเร  ปฏิพเล  ชาเต  อมจฺเจ  สนฺนิปาตา 
เปตฺวา  ปฏิพโล  อย  ต  รชฺเช  อภิสิ ฺจิตฺวา  ปฏิปชฺชถาติ  อมจฺจาน   
โอกาส  อทตฺวา  อนฺตราปณา  กาสายวตฺถาทโย  สพฺพปริกฺขาเร  
อาหราเปตฺวา  อนฺเตปุเรเอว  ปพฺพชิตฺวา  มหาชนโก  วิย  นิกฺขมิ  ฯ 
สพฺพปริชโน  นานปฺปการ  ปริเทวมาโน  ราชาน  อนุพนฺธิ ฯ   
        ราชา  ยาว  อตฺตโน  รชฺชสีมา  ตาว  คนฺตฺวา  กตฺตรทณฺเฑน  
เลข  กตฺวา  อย  เลขา  นาติกฺกมิตพฺพาติ  อาห ฯ  มหาชโน  
เลขาย  สีส  กตฺวา  ภูมิย  นิปนฺโน  ปรเิทวมาโน  ตุยฺหทานิ  ตาต  
ร ฺา  อาณา  ปตา  (๑)  ก ึ กริสฺสตีติ  กุมาร  เลข  อติกฺกมาเปสิ ฯ  
กุมาโร  ตาต  ตาตาติ  ธาวิตฺวา  ราชาน  สมฺปาปุณิ ฯ  ราชา  [๒] 
เอต  มหาชน  ปริหรนฺโต  รชชฺ  กาเรสึ  ก ึ ทานิ  เอก  ทารก  ปรหิริตุ   
น  สกฺขิสฺสนติฺ  กุมาร  คเหตฺวา  อร ฺ  ปวิฏโ  ตตฺถ  ปุพฺพปจฺเจก- 
พุทฺเธหิ  วสิตปณฺณสาล  ทิสฺวา  วาส  กปฺเปสิ  สทธฺึ  ปุตฺเตน ฯ  
ตโต  กุมาโร  วรสยนาทีสุ  กตปริจโย  ติณสนฺถารเก  วา  รชชฺุม ฺจเก 
วา  สยมาโน  โรทติ ฯ  สตีวาตาทีหิ  ผุฏโ  สมาโน  สีต  ตาต  อุณฺห   
ตาต  มกฺขิกา  ตาต  ขาทนฺติ  ฉาโตมฺหิ  ตาต  ปปาสิโตมฺหิ  ตาตาติ  
วทติ ฯ  ราชา  ต  ส ฺาเปนฺโตเยว  รตฺตึ  วีตินาเมติ ฯ   
# ๑. ม. ร ฺโ อาณา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กุมาร ทิสุวาติ ทิสฺสติ ฯ  
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ทิวาปสฺส  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ภตฺต  อุปนาเมติ  ต  โหติ  
มิสฺสกภตฺต  กงฺคุวรกมุคฺคาทิพหุล  กมุาโร  อจฺฉาเทติ ตมฺป  
ชิฆจฺฉาวเสน  ภุ ฺชมาโน  กติปาเหเนว  อุเณฺห  ปตปทุม  วิย  
มิลายิ ฯ  ปจฺเจกโพธิสตฺโต  ปน  ปฏิสงฺขานพเลน  นิพฺพิกาโรเยว   
ภุ ฺชติ ฯ   
        ตโต  โส  กุมาร  ส ฺาเปนฺโต  อาห  นครสฺมึ  ตาต  
ปณีตาหาโร  ลพฺภติ  ตตฺถ  คจฺฉามาติ ฯ  กุมาโร  อาม  ตาตาติ   
อาห ฯ  ตโต  น  ปุรกฺขตฺวา  อาคตมคฺเคเนว  นิวตฺติ ฯ  กุมาร 
มาตาป  เทวี  น  ทานิ  ราชา  กุมาร  คเหตฺวา  อร ฺเ  จิร  วสิสสฺติ  
กติปาเหเนว  นิวตฺติสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ร ฺา  กตฺตรทณฺเฑน  
ลิขิตฏาเนเยว  วตึ  (๑)  การาเปตฺวา  วาส  กปฺเปสิ ฯ  ตโต   
ราชา  ตสฺสา  วติยา  อวิทูเร  ตฺวา  เอตฺถ  เต  ตาต  มาตา  นิสินฺนา  
คจฺฉาหีติ  เปเสสิ ฯ  ยาว  จ  โส  ต  าน  ปาปุณาติ ฯ  ตาว  
อุทิกฺขนฺโต  อฏาสิ  มา  เหว  น  โกจิ  วิเหเยฺยาติ ฯ  กุมาโร  มาตุ  
สนฺติก  อคมาสิ  อารกฺขกปุริสา  จ  น  ทิสฺวา  เทวิยา  อาโรเจสุ ฯ  
เทวี  วีสตินาฏกิตฺถิสหสฺสปริวุตา  คนฺตฺวา  ปฏิคฺคเหสิ  ร ฺโ   
จ  ปวตฺตึ  ปจฺุฉิ ฯ  อถ  ปจฺฉโต  อาคจฺฉตีติ  สุตฺวา  มนุสฺเส   
เปเสสิ ฯ  ราชาป  ตาวเทว  สกวสตึ  อคมาสิ ฯ  มนุสฺสา  
ราชาน  อทิสวฺา  นิวตฺตึสุ ฯ  ตโต  เทวี  นิราสาว  หตฺุวา  ปุตฺต   
คเหตฺวา  นคร  ปตฺวา  (๒)  ต  รชฺเช  อภิสิ ฺจิ ฯ  ราชาป  อตฺตโน  
# ๑. ส.ี คุคฺตึ ฯ  ๒. ม. คนฺตฺวา ฯ  
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วสตึ  ปตฺวา  ตตฺถ  นิสินฺโน  วิปสฺสิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา   
ม ฺชูสกรุกฺขมูเล  ปจฺเจกพุทฺธาน  มชฺเฌ  อิม  อุทานคาถ  อภาสิ   
                เอว  ทุติเยน  สห  มมสฺส   
                วาจาภิลาโป  อภิสชฺชนา  วา   
                เอต  ภย  อายตึ  เปกฺขมาโน   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        สา  ปทตฺถโต  อุตฺตานา  เอว ฯ  อย  ปเนตฺถ  อธิปฺปาโย  ฯ 
ยฺวาย  เอเตน  ทุติเยน  กุมาเรน  สีตุณฺหาทีนิ  นิเวเทนฺเตน  สห (๑) 
ต  ส ฺาเปนฺตสฺส  มม  วาจาภิลาโป  ตสฺมึ  สิเนหวเสน  อภิสชชฺนา (๒) 
สเจ อห  อิม  น  ปริจฺจชามิ  ตโต  อายติมฺป  [๓] ยเถว  อิทานิ  เอว   
ทุติเยน  สห  มมสฺส  วาจาภิลาโป  อภิสชฺชนา  วา  อุภยมฺป ฯ  เจต  
อนฺตรายกร  วิเสสาธิคมสฺสาติ  เอต  ภย  อายตึ  เปกฺขมาโน  ต   
ฉฑฺเฑตฺวา  โยนิโส  ปฏิปชฺชิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  อธคิโตมฺหีติ ฯ   
เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                อายติภยคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        กามา  หิ  จิตฺราติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กิร  
เสฏ ิปุตฺโต  ทหโรว  เสฏ ิฏาน  ลภิ  ตสฺส  ติณฺณ  อุตูน  ตโย  
ปาสาทา  โหนฺติ ฯ  โส  ตตฺถ  สพฺพสมฺปตฺตีหิ  เทวกุมาโร  วิย  ปริจาเรติ ฯ  
โส  ทหโรว  สมาโน  ปพฺพชิสฺสามีติ  มาตาปตโร  อามนฺเตสิ ฯ  (๔) 
# ๑. ม. สหวาเสน ฯ  ๒. ม. อภิสชชฺนา จ ชาตา ฯ  ๓. ม. เอตฺถนตฺเร  
เหสุสตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. ยาจิ ฯ  
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เต  น  วาเรนติฺ ฯ  โส  ตเถว  นิพนฺธติ ฯ  ปุนป  น  มาตาปตโร  
ตฺว  ตาต  สุขุมาโล  ทกฺุกรา  ปพฺพชฺชา  ขุรธาราย  อุปริ   
จงฺกมนสทิสาติ  นานปฺปกาเรหิ  วาเรนฺติ ฯ  โส  ตเถว  นิพนฺธติ ฯ  
เต  จินฺเตสุ ฯ  สจาย  ปพฺพชติ  อมฺหาก  โทมนสฺส  โหติ  สเจ  น  นิวาเรม   
เอตสฺส  โทมนสฺส  โหต ิฯ  อปจ  อมหฺาก  โทมนสฺส  โหต ุ มา  
จ  เอตสฺสาติ  อนุชานึสุ ฯ  ตโต  โส  สพฺพปริชน  ปริเทวมาน  
อนาทิยิตฺวา  อิสิปตน  คนฺตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธาน  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ   
ตสฺส  อุฬารเสนาสน  น  ปาปุณาติ  ม ฺจเก  ตฏฏกิ  ปตฺถริตฺวา   
สยิ ฯ  โส  วรสยเน  กตปริจโย  สพฺพรตฺตึ  อติทุกขิฺโต  อโหสิ  
ปาโตวาป (๑) สรีรปริกมมฺ  กตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  ปจฺเจกพุทฺเธหิ  
สทฺธึ  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  ตตฺถ  วุฑฺฒา  อคฺคาสน ฺจ  อคฺคปณฺฑ ฺจ  
ลภนฺติ  นวกา  ย  กิ ฺจิเทว  อาสน  ลูขโภชน ฺจ ฯ  โส  เตน  
ลูขโภชเนนป  อติทุกฺขิโต  อโหสิ ฯ  โส  กติปาเหเนว  (๒)  กโิส  
ทุพฺพณฺโณ  หุตฺวา  นิพฺพิชฺช ิ ยถา  ต  อปริปากคเต  สมณธมฺเม ฯ   
ตโต  มาตาปตูน  ทูต  เปเสตฺวา  อุปฺปพฺพชิ ฯ  โส  กติปาหสฺเสว  (๒) 
พล  คเหตฺวา  ปุนป  ปพฺพชิตุกาโม  อโหสิ  ตโต  เตเนว  กเมน  
ปพฺพชิตฺวา  ปุนป  อุปฺปพฺพชิตฺวา  ตติยวาเร  ปพฺพชิตฺวา  
สมฺมาปฏิปนฺโน  ปจฺเจกสมฺโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อิม  อุทานคาถ  วตฺวา  
ปุนป  ปจฺเจกพุทฺธาน  มชฺเฌ  อิมเมว  พฺยากรณคาถมฺป  อภาสิ   
# ๑. ม. ปภาเตป ฯ  ๒. ม. กติปาหเยว ฯ  
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                กามา  หิ  จิตฺรา  มธุรา  มโนรมา   
                วิรปูรูเปน  มเถนฺติ  จิตฺต   
                อาทีนว  กามคุเณสุ  ทิสฺวา   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  กามาติ  เทฺว  กามา  วตฺถุกามา  จ  กิเลสกามา  จ ฯ  
ตตฺถ  วตฺถุกามา  มนาปยรปูาทโย  ธมมฺา  กิเลสกามา  [๑]  สพฺเพป  
ราคปฺปเภทา ฯ  อิธ  ปน  วตฺถุกามา  อธิปฺเปตา ฯ  
รูปาทิอเนกปฺปการวเสน  จิตฺรา ฯ  โลกสฺสาทวเสน  มธุรา ฯ 
พาลปุถุชฺชนาน  มน  รเมนฺตีติ  มโนรมา ฯ  วิรูปรูเปนาติ  วิรูเปน  
รูเปน  อเนกวิเธน  สภาเวนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เต  ห ิ  
รูปาทิวเสน  จิตฺรา  รูปาทีสุป  นลีาทิวเสน  วิวิธรูปา ฯ  เอว  เตน 
วิรูปรูเปน  วา (๒) ตถา  ตถา  อสฺสาท  ทสฺเสตฺวา  มเถนฺติ  จิตฺต  
ปพฺพชฺชาย  อภิรมิตุ  น  เทนฺตีติ ฯ  เสสเมตฺถ  ปากฏเมว  ฯ 
นิคมนมฺป  ทวีฺหิ  ตีหิ  วา  ปเทหิ  โยเชตฺวา  ปุริมคาถาสุ  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                                กามคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        อีตี  จาติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กริ  ร ฺโ  คณฺโฑ   
อุทปาทิ  พาฬฺหา  เวทนา  วตฺตนฺติ  เวชฺชา  สตฺถกมฺเมน  
วินา  ผาสุ  น  โหตีติ  ภณนฺติ ฯ  ราชา  เตส  อภย  ทตฺวา  
สตฺถกมฺม  การาเปสิ ฯ  เต  ผาเลตฺวา  ปุพฺพโลหิต  นีหริตฺวา 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ฉนฺทาทโยติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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นิพฺเพทน  กตฺวา  วณปฏ (๑)  พนฺธึสุ  ลูขมสาหาเรสุ  จ  น  สมมฺา  
โอวทึสุ  ราชา  ลูขโภชเนน  กิสสรีโร  อโหสิ  คณฺโฑ  จสฺส   
มิลายิ ฯ  โส  ผาสุกส ฺ ี  หุตฺวา  สินิทฺธาหาร  ภุ ฺชิ  เตน  
จ  ส ฺชาตวโณ  ตาทิสเยว  (๒)  ปฏิเสวิ ฯ  ตสฺส  คณฺโฑ  ปุน  
ปุริมสภาวเมว  สมฺปาปุณิ ฯ  เอว  ยาว  ติกฺขตฺตุ  สตฺถกมฺม   
การาเปตฺวา  เวชฺเชหิ  ปรวิชฺชิโต  นิพฺพิชฺชิตฺวา  รชชฺ  ปหาย   
ปพฺพชิตฺวา  อร ฺเ  วิปสฺสิตฺวา (๓)  สตฺตหิ  วสฺเสหิ  ปจฺเจกโพธึ   
สจฺฉิกตฺวา  อิม  อุทานคาถ  ภาสิตฺวา  นนฺทมูลกปพฺภาร  อคมาสิ ฯ   
                อีตี  จ  คณฺโฑ  จ  อุปทฺทโว  จ   
                โรโค  จ  สลลฺ ฺจ  ภย ฺจ  เมต   
                เอต  ภย  กามคุเณสุ  ทิสฺวา   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  เอตีติ  อีติ  อาคนฺตุกาน  อกุสลภาคิยาน  พฺยสนเหตูน   
เอต  อธิวจน ฯ  ตสฺมา  กามคุณาป  เอเต  อเนกพฺยสนาวหฏเน   
ทฬฺหสนฺนิปาตฏเน  จ  อีติ ฯ  คณฺโฑป  อสุจึ  ปคฺฆรติ   
อุทฺธุมาตปริปกฺกปริภินฺโน  โหติ ฯ  ตสฺมา  เอเต  กิเลสาสุจิปคฺฆรณโต 
อุปฺปาทชราภงฺเคหิ  อุทฺธุมาตปริปกฺกตฺตา ปริภินฺนภาวโต  (๔) จ 
คณฺโฑ ฯ  อุปทฺทวตีติ  อุปทฺทโว  อนตฺถ  ชเนนฺโต  อภิภวติ   
# ๑. ม. วณ ปฏเฏน ฯ  ๒. ม. ส ฺชาตพโล วิสเย ฯ  ๓. ม. อร ฺ 
ปวิสิตฺวา วิปสฺสน อารภิตฺวา ฯ  ๔. ม. อุทฺธุมาตปริปกฺกปริภินฺนภาวโต ฯ  
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อชฺโฌตฺถรตีติ  อตฺโถ  ราชทณฺฑาทีนเมต  อธิวจน ฯ  ตสฺมา  
กามคุณาเปเต  อวิทิตนิพฺพานตฺตกมนเหตุตาย  (๑)  สพฺพุปทฺทว- 
วตฺถุตาย  จ  อุปทฺทโว ฯ  ยสฺมา  ปเนเต  กิเลสาตุรภาว  ชเนนฺตา  
สีลสงฺขาตมาโรคฺย  โลลุปปฺ  วา  อุปฺปาเทนฺตา  ปากติกเมว  อาโรคฺย   
วิลุมฺปนฺติ  ตสฺมา  อิมินา  อาโรคฺยวิลุมฺปนฏเน  โรโค ฯ  
อพฺภนฺตรมนุปฺปวิฏฏเน  ปน  อนฺโตตุทกฏเน  ทุนฺนี- 
หรณียฏเน  จ  สลฺล ฯ  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกภยาวหนโต  ภย ฯ  
เม  เอตนฺติ  เมต ฯ  เสสเมตฺถ  ปากฏเมว ฯ  นิคมนมฺป  
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        อีติคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        สีต ฺจาติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กริ  สีตาลุก- 
พฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  อโหสิ  โส  ปพฺพชิตฺวา  อร ฺ- 
กุฏิกาย  วิหรติ ฯ  ตสฺมึ  จ  ปเทเส  สีเต  สีต  อุเณฺห  อุณฺหเมว  
จ  โหติ  อพฺโภกาสตฺตา  ปเทสสฺส ฯ  โคจรคาเม  ภิกฺขา  ยาวทตฺถาย   
น  ลพฺภติ  ปวนปานียมฺป  ทุลลฺภ  วาตาตปฑสสิรึสปาป  (๒)   
พาเธนฺติ ฯ  ตสฺส  เอตทโหสิ  อิโต  อฑฺฒโยชนมตฺเต  สมตฺโต  (๓) 
ปเทโส  ตตฺถ  สพฺเพป  เอเต  ปริสฺสยา  นตฺถิ  ยนฺนูนาห  ตตฺถ  
คจฺเฉยฺย  ผาสุก  วิหรนฺเตน  สกฺกา  สขุ  (๔)  อธิคนฺตุนฺติ ฯ  ตสฺส  
ปุน  อโหส ิ ปพฺพชิตา  นาม  ปจฺจยวสิกา  น  โหนติฺ  เอวรูป ฺจ  
# ๑. ม. อวิทตินิพฺพานตฺถาวหเหตุตาย ฯ  ย.ุ อวิทิตติพฺพานตฺถาวหเหตุตาย ฯ 
# ๒. ม. วาตาตปฑสสรีสปาป ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. สมฺปนฺโน ฯ   
# ๔. ม. วิเสส ฯ  
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จิตฺต  วเส  วตฺเตนฺติ ฯ  น  จิตฺตสฺส  วเส  วตฺตนฺติ  นาห  คมิสฺสามีติ   
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  น  อคมาสิ ฯ  เอว  ยาวตติยก  อุปฺปนฺนจิตฺต   
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  นิวตฺเตสิ ฯ  ตโต  ตตฺเถว  สตฺต  วสสฺานิ  วสิตฺวา   
สมฺมา  ปฏิปชฺชมาโน  ปจฺเจกสมฺโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อิม  อุทานคาถ   
ภาสิตฺวา  นนฺทมูลกปพภฺาร  อคมาสิ ฯ   
                สตี ฺจ  อุณฺห ฺจ  ขุท  ปปาส   
                วาตาตเป  ฑสสิรึสเป  จ   
                สพฺพานิเปตานิ  อภิสมฺภวิตฺวา   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  สตี ฺจาติ  สีต  นาม  ทุวิธ  อพฺภนฺตรธาตุกฺโขภปฺปจฺจย ฺจ   
พาหิรธาตุกฺโขภปฺปจฺจย ฺจ  ตถา  อุณฺห ฯ  ฑสาติ  
ปงฺคลมกฺขิกา ฯ  สิรึสปาติ  เย  เกจิ  ทฆีชาติกา  สรตฺิวา   
คจฺฉนฺติ ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ  นิคมนมฺป  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพ ฯ   
                        สีตาลุกคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        นาโควาติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กริ  อ ฺตโร  
ราชา  วีสติ  วสฺสานิ  รชชฺ  กาเรตฺวา  กาลกโต  นิรเย  วีสติเอว  วสฺสานิ  
ปจฺจิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  หตฺถโิยนยิ  อุปฺปชชฺิตฺวา  ส ฺชาตกฺ- 
ขนฺโธ  ปทุมวณฺณสกลสรีโร  อุฬาโร  ยูถปติ  มหานาโค  อโหสิ ฯ  
ตสฺส  โอภคฺคสาขา (๑) หตฺถิจฺฉาปาว  ขาทนฺติ  โอคาเหป  น   
# ๑. ม. โอภคฺโคภคฺค สาขาภงฺค ฯ  
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หตฺถินิโย  กทฺทเมน  ลิมปฺนฺติ  สพฺพ  ปาลิเลยฺยกนาคสฺเสว   
อโหสิ ฯ  โส  ยถูา  นิพฺพิชฺชิตฺวา  ปกกฺามิ ฯ  ตโต  น   
ปทานุสาเรน  ปุน  ยถู  อนุพนฺธิ ฯ  เอว  ยาวตติย  ปกฺกนฺโต  
อนุพทฺโธว ฯ  ตโต  จินฺเตสิ  อิทานิ  มยฺห  นตฺตโก  พาราณสิย   
รชฺช  กาเรสิ   ยนฺนูนาห  อตฺตโน  ปุรมิชาติยา  อุยฺยาน  คจฺเฉยฺย   
ตตฺร  ม  โส  รกฺขิสฺสตีติ ฯ  ตโต  รตฺตึ  นิทฺทาย  วส  คเต  ยูเถ  ยถู   
ปหาย  ตเมว  อุยฺยาน  ปาวิสิ ฯ  อุยฺยานปาโล  ทิสฺวา  ร ฺโ   
อาโรเจสิ  ราชา  หตฺถ ึ คเหสฺสามีติ  เสนาย  ปริวารยิ ฯ  
หตฺถี  ราชาน  เอว  อภิมุโข  คจฺฉติ  ราชา  ม  อภิมุโข  เอตีติ   
ขุรปฺป  สนฺนยฺหิตฺวา  อฏาสิ ฯ  ตโต  หตฺถี  วิชฺเฌยยฺาป  ม   
เอโสติ  มานุสิกาย  วาจาย  พฺรหฺมทตฺต  มา  ม  วิชฌฺ  อหนฺเต 
อยฺยโกติ  อาห ฯ  ราชา  ก ึ ภณสีติ  สพฺพ  ปุจฺฉิ  หตฺถีป   
รชฺเชจ (๑) นรเก  หตฺถโิยนิย ฺจ  ปวตฺตึ  สพฺพ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  
ปน ปโลเภส ิ(๒) มา ภายิ มา ก ฺจิ  ภึสาเปหีติ  หตฺถิโน  ภตฺต ฺจ  
อตฺถรเก  จ  (๓)  หตฺถิภณฺเฑ  จ  อุปฏาเปสิ ฯ   
        อเถกทวิส  ราชา  หตฺถิกฺขนฺธคโต  อย  วีสติ  วสฺสานิ  รชชฺ   
กาเรตฺวา  นิรย  ปตฺโต  (๔)  วิปากาวเสเสน  จ  ติรจฺฉานโยนิย   
อุปฺปนฺโน  ตตฺถาป  คณวาสสงฺฆฏฏน  อสหนฺโต  อิธาคโต  อโห 
ทุกฺโข  คณวาโส  เอกวาโสเอว  (๕)  จ  ปน  สุโขติ  จินฺเตตฺวา  ตตฺเถว   
# ๑. ม. รชฺเช จ ฯ  ๒. ม. อิท นตฺถิ ฯ  ๓. ม. วฏฏ ฺจ อารกฺขเก จ ฯ 
# ๔. ม. รชฺช กตฺวา นิรเย ปกฺโก ฯ  ๕. ม. เอกีภาโวเอว ฯ  
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วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  ต  โลกุตฺตรสุเขน  
สุขิต  อมจฺจา  อุปสงฺกมิตฺวา  ปณิปาต  กตฺวา  ยานกาโล   
มหาราชาติ  อาหสุ ฯ  ตโต  นาห  ราชาติ  วตฺวา  ปุริมนเยเนว  
อิม  คาถ  อภาสิ   
                นาโคว  ยูถานิ  วิวชฺชยิตฺวา   
                ส ฺชาตขนฺโธ  ปทุมี  อุฬาโร   
                ยถาภิรนฺต  วิหร  อร ฺเ   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        สา  ปทตฺถโต  ปากฏา  เอว ฯ  อย  ปเนตฺถ  อธิปฺปายโยชนา  ฯ 
สา  จ  โข  ยตฺุติวเสเนว  น  อนุสฺสววเสน ฯ  ยถา  อย  หตฺถ ี  
มนุสฺสกนฺเตสุ  สีเลส ุ ทนฺตตฺตา  อทนฺตภูมินฺนาคจฺฉตีติ  วา   
สรีรมนฺตตาย  วา  นาโค  เอว  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  อริยกนฺเตสุ   
สีเลสุ  ทนฺตตฺตา  อทนฺตภูมึ  นาคมเนน  อาคุ  อกรเณน  ปุน  อิตฺถตฺต  
อนาคมเนน  จ  คุณสรีรมหนฺตตฺตา  วา  นาโค  ภเวยฺย ฯ  ยถา  เจส   
ยูถานิ  วิวชชฺยิตฺวา  เอกจริยสุเขน  ยถาภิรนฺต  วิหร  อร ฺเ  
เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  เอว  คณ  วิวชฺเชตฺวา  
เอกนฺตวิหารสุเขน  (๑)  ฌานสุเขน  ยถาภิรนฺต  วิหร  อร ฺเ   
อตฺตโน  ยถา  ยถา  สุข  ตถา  ตถา  ยตฺตก  วา  อิจฺฉามิ  ตตฺตก   
อร ฺเ  นิวาส  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป  จเรยฺยนฺติ  อตฺโถ ฯ  
ยถา  เจส  สสุณฺ ิตกฺขนฺธตาย  ส ฺชาตขนฺโธ  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  
# ๑. ส.ี เอกนฺตาภิรติสุเขน ฯ  
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เอว  อเสกฺขสีลกฺขนฺธมหนฺตตาย  ส ฺชาตกฺขนฺโธ  ภเวยฺย ฯ  ยถา  
เจส  ปทุมสทิสคตฺตตาย  วา  ปทุมกุเล  อุปฺปนฺนตาย  วา  ปทุม ี  
กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  เอว  ปทุมสทิสอชุุคตฺตตาย  (๑)  วา  อริยชาติปทุเม  
อุปฺปนฺนตาย  วา  ปทุมี  ภเวยฺย ฯ  ยถา  เจส  ถามพลชวาทีหิ  อุฬาโร  
กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  เอว  ปริสุทฺธกายสมาจารตาทีหิ  สีลสมาธิ- 
นิพฺเพธิกป ฺาทีหิ  วา  อุฬาโร  ภเวยฺยนฺติ  เอว  จินฺเตนฺโต 
วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  อธคิโตมฺหีติ ฯ   
                นาคคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        อฏาน  ตนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิร ฺโ  กิร   
ปุตฺโต  ทหโร  เอว  สมาโน  ปพฺพชิตุกาโม  มาตาปตโร  อามนฺเตสิ  (๒) ฯ 
มาตาปตโร  น  วาเรนฺติ ฯ  โส  วาริยมาโนป  นิพนธฺติเยว  
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  ตโต  น  ปุพฺเพ  วุตฺต  เสฏ ิปุตฺต  วิย  สพฺพ  วตฺวา 
อนุชานึสุ ฯ  ปพฺพชิตฺวา  จ  อุยฺยาเนเยว  วสิตพฺพนฺติ  ปฏชิานาเปสุ ฯ 
โส  ตถา  อกาสิ ฯ  ตสฺส  มาตา  [๓] วีสติสหสฺสนาฏกิตฺถิปริวุตา   
อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ปุตฺต  ยาคุ  ปาเยตฺวา  อนฺตเร  ขชชฺกาทีนิ   
ขาทาเปตฺวา  ยาว  มชฺฌนติฺกสมย  เตน  สทฺธ ึ สมลุลฺปตฺวา  
ชคฺคิกปุริเส (๔)  เปตฺวา (๕)  นคร  ปวิสติ ฯ  ปตา  จ  มชฺฌนฺติเก   
อาคนฺตฺวา  ต  โภเชตฺวา  อตฺตนาป  ภุ ฺชิตฺวา  ทิวส  เตน  สทฺธ ึ  
สมุลฺลปตฺวา  สายนฺหสมเย  ชคฺคิกปุริเส  เปตฺวา  นคร  ปวิสติ ฯ  
# ๑. ส.ี ย.ุ ปทุมสทิสโพชฌฺงฺคมหนฺตตาย ฯ  ๒. ม. ยาจิ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร ปาโต วาติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ส.ี ยุ. ชาครกปุริเส ฯ 
# ๕. ม. อิท นตฺถิ ฯ  
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โส  เอว  รตฺตินฺทิวา  อวิวิตฺโต  วิหรติ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  อาทิจฺจพนฺธุ  นาม  ปจฺเจกพุทฺโธ   
นนฺทมูลกปพฺภาเร  วิหรติ ฯ  โส  อาวชฺเชนฺโต  ต  อทฺทส  อย   
กุมาโร  ปพฺพชิตุ  อสกฺขิ  ชฏ  ฉินฺทิตุ  น  สกโฺกตีติ ฯ  ตโต  ปร   
อาวชฺชิ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  นิพฺพิชชฺิสฺสติ  โนติ ฯ  อถ  ธมฺมตาย 
นิพฺพินฺทนฺโต  อติจิร  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  ตสฺส  อารมฺมณ  ทสฺเสสฺสามีติ   
ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  มโนสิลาตลโต  อาคนฺตฺวา  อุยฺยาเน  อฏาสิ ฯ  
ราชปุริโส  ทสิฺวา  ปจฺเจกพุทฺโธ  [๑]  มหาราชาติ  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  
ราชา  อิทานิ  เม  ปุตฺโต  ปจฺเจกพุทฺเธน  สทฺธ ึ อนกฺุกณฺ ิโต   
วสิสฺสตีติ  ปมุทิตมโน  หตฺุวา  ปจฺเจกพุทฺธ  สกฺกจฺจ  อุปฏหิตฺวา  
ตตฺเถว  วาส  ยาจิตฺวา  ปณฺณสาลาทิวาวิหารฏานจงฺกมาทิสพฺพ   
กาเรตฺวา  วาเสสิ ฯ   
        โส  ตตฺถ  วสนฺโต  เอกทิวส  โอกาส  ลภิตฺวา  กุมาร  ปุจฺฉิ   
โกสิ  ตฺวนฺติ ฯ   อห  ปพฺพชิโตติ ฯ  ปพฺพชิตา  นาม  น  เอทิสา  
โหนฺตีติ ฯ  อถ  ภนฺเต  กีทสิา  โหนฺติ  กึ  มยฺห  อนนุจฺฉวิกนฺติ   
วุตฺเต  ตฺว  อตฺตโน  อนนุจฺฉวิก  น  เปกฺขสิ  นนุ  เต  มาตา 
วีสติสหสฺสิตฺถิกาหิ  สทฺธ ึ ปุพฺพณฺหสมเย  อาคจฺฉนฺตี  อุยฺยาน   
อวิวิตฺต  กโรติ  ปตา  มหตา  พลกาเยน  สายนฺหสมเย  ชคฺคนกปุริสา  
สกลรตฺตึ  ปพฺพชิตา  นาม  ตว  สทิสา  น  โหนฺติ  เอทิสา  ปน   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อาคโตติ ทิสฺสติ ฯ  
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โหนฺตีติ ฯ  ตตฺร   ิตสฺเสว  อิทฺธิยา  หิมวนฺเต  อ ฺตร  วิหาร   
ทสฺเสสิ ฯ  โส  ตตฺถ  ปจฺเจกพุทฺเธ  อาลมฺพนพาห  นิสฺสาย   ิเต  
จ  จงฺกมนฺเต  จ  รชนกมฺมสูจิกมฺมาทีนิ  กโรนฺเต  จ  ทิสฺวา  อาห  
ตุเมฺห  อิธ  นาคจฺฉถ  ปพฺพชฺชา  จ  ตุเมฺหหิ  อนุ ฺาตาติ ฯ  
อาม  ปพฺพชฺชา  อนุ ฺาตา  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  สมณา   
นาม  อตฺตโน  นิสฺสรณ  กาตุ  อิจฺฉิตปตฺถิต ฺ จ  ปเทส  คนฺตุ  ลภนฺติ  
เอตฺตกว  วฏฏตีติ  วตฺวา  อากาเส  ตฺวา   
                อฏาน  ต  สงฺคณิการตสฺส   
                ย  ผุสฺสเย  (๑)  สามยิก  วิมุตฺตินฺติ   
อิม  อุปฑฺฒคาถ  วตฺวา  ทิสฺสมาเน  โอกาเส (๒)  นนฺทมูลก- 
ปพฺภาร  อคมาสิ ฯ  เอว  คเต  ปจฺเจกพุทฺเธ  โส  อตฺตโน  
ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา  นิปชฺช ิฯ  อารกฺขปุริโสป  สยิโต  กุมาโร   
อิทานิ  กุหึ  คมิสฺสตีติ  ปมตฺโต  นิทฺท  โอกกฺมิ ฯ  โส  ตสฺส   
ปมตฺตภาว  ตฺวา  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  อร ฺ  ปาวิสิ ฯ  ตตฺร 
จ  วิวิตฺโต  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  ปจฺเจก- 
พุทฺธฏาน  คโต ฯ  ตตฺร  จ  กถมธิคตนฺติ  ปุจฺฉิโต  อาทิจฺจพนฺธุนา 
วุตฺต  อุปฑฺฒคาถ  ปริปุณฺณ  กตฺวา  อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อฏาน  ตนฺติ  อฏาน  ต  อการณ  ตนฺติ  วุตฺต  
โหติ  อนุนาสิกโลโป  กโต  อริยสจฺจาน  ทสฺสนนติฺอาทีสุ  (๓)  
วิย ฯ  สงฺคณิการตสฺสาติ  คณาภิรตสฺส ฯ  ยนฺติ  กรณวจนเมต 
# ๑. ม. อสฺสเย ฯ  ๒. ม. ทิสฺสมาเนเนว กาเยน ฯ  ๓. ขุ. ขุ. ๒๕/๖/๔ ฯ  
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ย  หิรยีติ  หริยิิตพฺเพนาติอาทีสุ  (๑)  วิย ฯ  ผุสฺสเยติ  อธิคจฺเฉ ฯ  
สามยิก  วิมุตฺตินฺติ  โลกิยสมาปตฺตึ ฯ  สา  หิ  อปฺปตปฺปตสมเยเอว  
ปจฺจนีเกหิ  วิมุจฺจนโต  สามยิกา  วิมุตฺตีติ  วุจฺจติ ฯ  ต  สามยิก- 
วิมุตฺตึ ฯ  อฏาน  ต  น  ต  การณ  วิชชฺติ  สงฺคณิการตสฺส  เยน  
การเณน  ผุสฺสเยติ  เอว  อาทิจฺจพนฺธุสฺส  วโจ  นิสมฺม  สงฺคณิการตึ   
ปหาย  โยนิโส  ปฏิปชชฺนโฺต  อธิคโตมหฺีติ  อาห ฯ  เสส  วุตฺต- 
นยเมวาติ ฯ   
                อฏานคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
                        ทุติโย  วคฺโค  นฏิ ิโต ฯ   
        ทฏิ ีวิสูกานีติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กริ  อ ฺตโร  
ราชา  รโหคโต  จินฺเตสิ  ยถา  สีตาทีน  ปฏิฆาตกานิ  อุณฺหาทีนิ  
อตฺถิ  อตฺถ ิ นุ  โข  เอว  วฏฏปฏิฆาตก  วิวฏฏ  โน'ติ ฯ  โส  อมจฺเจ 
ปุจฺฉิ  วิวฏฏ  ชานาถาติ ฯ  เต  ชานาม  มหาราชาติ  อาหสุ ฯ  
ราชา  ก ึ ตนฺติ ฯ  ตโต  อนฺตวา  โลโกติอาทินา  นเยน  สสฺสตุจฺเฉท   
กเถสุ ฯ  อถ  ราชา  อิเม  น  ชานนฺติ  สพฺเพปเม  ทิฏ ิคติกาติ  
สยเมว  เตส  วิโลมต ฺจ  อยุตฺตต ฺจ  ทิสฺวา  วฏฏปฏิฆาตก  วิวฏฏ  
อตฺถิ  ต  คเวสิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  รชชฺ  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  อิม ฺจ  อุทานคาถ  อภาสิ 
                ทฏิ ีวิสูกานิ  อุปาติวตฺโต   
                ปตฺโต  นิยาม  ปฏิลทฺธมคฺโค   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๐๐/๓๑๓ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 143 

                *เลมที่  21  ขคฺควิสาณสุตฺตวณฺณนา  หนา  143 
         
                อุปฺปนฺนาโณมฺหิ  อน ฺเนยฺโย   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
ปจฺเจกพุทฺธมชฺเฌ  พฺยากรณคาถ  จ  ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ทิฏ ีวิสูกานีติ  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตานิ ฯ  ตานิ  
หิ  มคฺคสมฺมาทิฏ ิยา  วิสูกฏเน  วิชฌฺนฏเน  วิโลมฏเน  
จ  วิสูกานิ ฯ  เอว  ทิฏ ิยา  วิสูกานิ  ทฏิ ิวิสูกานิ  ฯ  สาเอว 
วา  วิสูกานิ  ทิฏ ิวิสูกานิ ฯ  อุปาติวตฺโตติ  ทสฺสนมคฺเคน   
อติกฺกนฺโต  ปตฺโต  นิยามนฺติ  อวินิปาตธมฺมตาย  สมฺโพธิ- 
ปรายนตาย  จ  นิยตภาว  อธิคโต  สมมฺตฺตนิยามสงฺขาต  วา 
ปมมคฺคนฺติ ฯ  เอตฺตาวตา  ปมมคฺคกิจฺจนิปฺผตฺติ  จ   
ปฏิลาโภ  วุตฺโต ฯ  อิทานิ  ปฏลิทฺธมคฺโคติ  อิมินา  เสสมคฺค- 
ปฏิลาภ  ทสฺเสติ ฯ  อุปฺปนฺนาโณมฺหีติ  อุปฺปนฺนปจฺเจก- 
โพธิาโณ  อมฺหิ  เอเตน  ผล  ทสฺเสติ ฯ  อน ฺเนยฺโยติ  
อ ฺเหิ  อิท  สจฺจ  อิท  สจฺจนฺติ  น  เนตพฺโพ ฯ  เอเตน  สยมฺภุต 
ทีเปติ  ปตฺเต  วา  ปจฺเจกโพธิาเณ  อ ฺเนยฺยตาย  อภาว 
สย (๑)  สมถวิปสฺสนาย (๒) วา   ทิฏ ิวิสูกานิ  อุปาติวตฺโต  อาทิมคฺเคน 
ปตฺโต  นิยาม  เสเสหิ  ปฏิลทฺธมคฺโค  ผลาเณน  อุปฺปนฺนาโณ  
วา  สพฺพ  อตฺตนาว  อธิคโตติ  อน ฺเนยฺโย ฯ  เสส  วุตฺตนเยเนว  
เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        ทฏิ ิวิสูกคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
# ๑. ม. อเนยฺยตาย  อภาวา สยสิต ฯ  ๒. สี. วิปสฺสนาย ฯ  
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        นลิฺโลลโุปติ  กา  อุปปฺตฺติ  พาราณสิร ฺโ  กิร  สูโท   
อนฺตรภตฺต  ปจิตฺวา  อุปนาเมติ  มนุ ฺทสฺสน  สาทุรส  อปฺเปวนาม  
เม  ราชา  ธนมนุปฺปเทยฺยาติ ฯ  ต  ร ฺโ  คนฺเธเนว  โภตฺตุกมฺยต   
ชเนสิ  มุเข  เขฬ  อุปฺปาเทนฺต ฯ  ปมกพเฬ  ปน  มุเข  
ปกฺขิตฺตมตฺเต  สตฺต  รสหรณิสหสฺสานิ  อมเตเนว  ผุฏานิ   
อเหสุ ฯ  สูโท  อิทานิ  เม  ทสฺสตีติ  ทสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ  ราชาป   
สกฺการารโห  สูโทติ  จินฺเตสิ  รส  สายตฺิวา  ปน  สกฺกโรนฺต  ม  
ปาปโก  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺเฉยฺย  โลโล  อย  ราชา  รสครุโกติ  
น  กิ ฺจิ  อภณิ ฯ  เอว  ยาว  โภชนปรโิยสาน  ตาว  สูโทป   
อิทานิ  ทสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ  ราชาป  อวณฺณภเยน  น  กิ ฺจิ   
อภณิ ฯ  ตโต  นตฺถ ิ อิมสสฺ  ร ฺโ  ชวฺิหาวิ ฺาณนฺติ  ทุติยทิวเส  
อสาธุภตฺต  (๑)  อุปนาเมติ ฯ  ราชา  ภุ ฺชนฺโต  ตชชฺนารโห 
นิคฺคหารโห อชฺช  สูโทติ  ชานนฺโตป  ปุพฺเพ  วิย  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
อวณฺณภเยน  น  กิ ฺจิ  อภณิ ฯ  ตโต  สโูท  ราชา  เนว  สุนฺทร   
น  อสุนฺทร  ชานาตีติ  สพฺพ  ปริจย (๒)  อตฺตนา  คเหตฺวา  ยงฺกิ ฺจิเทว  
ปจิตฺวา  ร ฺโ  เทติ ฯ  ราชา  อโห  วต  โลโภ  อห   
นาม  วีสติ  นครสหสฺสานิ  ภุ ฺชนฺโต  อิมสฺส  โลเภน 
ภตฺตมตฺตมฺป  น  ลภามีติ  นิพฺพิชฺชิตฺวา  รชชฺ  ปหาย   
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ  ปุริมนเยเนว  
อิม  คาถ  อภาสิ   
# ๑. ส.ี อสาทุวนฺต ฯ  ม. อรสภตฺต ฯ  ๒. ม. ปริพฺพย ฯ   
# ๓. ม. นครสหสฺสานิ ฯ  
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                นลิฺโลลุโป  นกิฺกุโห  นิปฺปปาโส   
                นมิฺมกฺโข  นิทธฺนฺตกสาวโมโห   
                นริาสโย  สพฺพโลเก  ภวิตฺวา   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  นลิฺโลลุโปติ  อโลลโุป ฯ  โย  หิ  รสตณฺหาภิภูโต  
โหติ  โส  ผุส  ลุปฺปติ  ปนุปฺปุน ฺจ  ลุปฺปติ  เตน  โลลโุปติ  วุจฺจติ ฯ  
ตสฺมา  เอส  ต  ปฏิกฺขิปนโฺต  อาห  นลิโฺลลโุปติ ฯ  นิกฺกุโหติ   
เอตฺถ  กิ ฺจาป  ยสฺส  ติวิธ  กุหนวตฺถุ  นตฺถิ  โส  นกิฺกุโหติ  วุจฺจติ   
อิมิสฺสา  ปน  คาถาย  มนุ ฺโภชนาทีสุ  วิมฺหยมนาปชฺชนโต   
นิกฺกุโหติ  อยมธิปฺปาโย ฯ  นิปฺปปาโสติ  เอตฺถ  ปาตุมิจฺฉา 
ปปาสา  ตสฺสา  อภาเวน  นิปฺปปาโส  สาธุรสโลเภน  โภตฺตุ- 
กมฺยตาวิรหิโตติ  อตฺโถ ฯ  นิมฺมกฺโขติ  เอตฺถ  ปรคุณวินาสน 
ลกฺขโณ  มกโฺข  ตสฺส  อภาเวน  นิมฺมกฺโข ฯ  อตฺตโน  คหฏกาเล   
สูทสฺส  คุณมกฺขนาภาว  สนฺธายาห ฯ  นิทฺธนฺตกสาวโมโหติ  
เอตฺถ  ราคาทโย  ตโย  กายทุจฺจริตาทีนิ  จ  ตีณีติ  ฉ  ธมฺมา   
ยถาสมฺภว  อปฺปสนฺนฏเน  สกภาว  วิชหาเปตฺวา  ปรภาว   
คณฺหาปนฏเน  กสฏฏเน  จ  กสาวาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ยถาห  ตตฺถ 
กตเม  ตโย  กสาวา  ราคกสาโว  โทสกสาโว  โมหกสาโว  อิเม  ตโย 
กสาวา อปเรป ตโย  กสาวา  กายกสาโว  วจีกสาโว  มโนกสาโวติ ฯ  (๑)   
        เตสุ  โมห  เปตฺวา  ป ฺจนฺน  กสาวาน  เตส ฺจ  สพฺเพส   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๔๘/๔๙๗ ฯ  
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มูลภูตสฺส  โมหสฺส  นิทฺธนฺตตฺตา  นิทฺธนฺตกสาวโมโห  ติณฺณเอว  
วา  กายวจีมโนกสาวาน  โมหสฺส  จ  นิทฺธนฺตตฺตา 
นิทฺธนฺตกสาวโมโห ฯ  อิตเรสุ  นิลโฺลลุปตาทีหิ  ราคกสาวสฺส  
นิมฺมกฺขตาย  โทสกสาวสฺส  นิทฺธนฺตภาโว  สิทฺโธเอว ฯ  
นิราสโยติ  (๑)  นิตฺตโณฺห ฯ  สพฺพโลเกติ  สกลโลเก  ตีส ุ  
ภเวสุ  ทฺวาทสสุ  วา  อายตเนสุ  ภววิภวตณฺหาวิรหิโต 
หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เสส  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อถ  วา  ตโยป  ปาเท 
วตฺวา  เอโก  จเรติ  เอโก  จริตุ  สกฺกุเณยฺยาติ  เอวมฺป  
เอตฺถ  สมฺพนฺโธ  กาตพฺโพติ ฯ   
                นลิฺโลลุปคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        ปาป  สหายนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กิร  อ ฺตโร  
ราชา  มหจฺจราชานุภาเวน  นคร  ปทกฺขิณ  กโรนฺโต  มนุสฺเส  
โกฏาคารโต  ปุราณธ ฺานิ  พหิทฺธา  นีหรนฺเต  ทิสฺวา  กึ   
ภเณ  อิทนฺติ  อมจฺเจ  ปุจฺฉิ ฯ  อิทานิ  มหาราช  นวธ ฺานิ   
อุปฺปชชฺิสฺสนฺติ  เตส  โอกาส  กาตุ  อิเม  มนุสฺสา  ปุราณธ ฺานิ  
ฉฑฺเฑนฺตีติ ฯ  ราชา  ก ึ ภเณ  อิตฺถาคารพลกายาทีน  วตฺถุ (๒) 
ปริปุณฺณนฺติ  อาห ฯ  อาม  มหาราช  ปริปุณฺณนฺติ ฯ  เตนหิ  
ภเณ  ทานสาล  การาเปถ  ทาน  ทสฺสามิ  มา  อิมานิ  ธ ฺานิ  
อนุปการานิ  วินสฺสึสูติ ฯ  ตโต  น  อ ฺตโร  ทฏิ ิคติโก  อมจฺโจ 
นตฺถิ  ทินฺนนฺติ  พาลา  จ  ปณฺฑิตา  จ  สนฺธาวิตฺวา  สสริตฺวา   
ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสนฺตีติ  วตฺวา  นิวาเรสิ ฯ  โส  ทุติยมฺป  ตติยมปฺ 
# ๑. ส.ี นริาสโสติ ฯ  ๒. ม. วฏฏ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 147 

                *เลมที่  21  ขคฺควิสาณสุตฺตวณฺณนา  หนา  147 
 
โกฏาคาเร  วิลุมฺปนฺเต  ทิสฺวา  ตเถว  อาณาเปสิ ฯ  ตติยมฺป  
น  มหาราช  ทตฺตุป ฺตฺต  ยทิท  ทานนฺติอาทีนิ  วตฺวา  นิวาเรสิ ฯ   
โส  อห  อตฺตโน  สนฺตกมฺป  น  ลภามิ  ทาตุ  ก ึ เม  อิเมหิ  ปาปสหาเยหีติ  
นิพฺพินฺโน  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ   
สจฺฉากาสิ  ต ฺจ  ปาปสหาย  ครหนฺโต  อิม  อุทานคาถ  อภาสิ   
                ปาป  สหาย  ปริวชฺชเยถ   
                อนตฺถทสฺสึ  วิสเม  นิวิฏ   
                สย  น  เสเว  ปสุต  ปมตฺต   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตสฺสาย  สงฺเขปตฺโถ  ยฺวาย  ทสวตฺถุกาย  ทฏิ ิยา   
สมนฺนาคตตฺตา  ปาโป  ปเรสมฺป  อนตฺถ  ปสฺสตีติ  อนตฺถทสฺสี  
กายทุจฺจริตาทิมฺหิ  จ  วิสเม  นิวิฏโ  ต  อตฺถกาโม  กลุปุตฺโต  ปาป  
สหาย  ปริวชฺชเยถ  อนตฺถทสฺสึ  วิสเม  นิวิฏ ฯ  สย  น  เสเวอิติ  
อตฺตโน  วเสน  น  เสเว ฯ  ยท ิ ปน  ปรวโส  โหติ  กึ  สกกฺา  กาตุนฺติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  ปสุตนฺติ  ปสฏ   ทฏิ ิวเสน  ตตฺถ  ตตฺถ   
ลคฺคนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปมตฺตนฺติ  กามคุเณสุ  โวสฺสฏจิตฺต   
กุสลภาวนารหิต  วา ฯ  ต  เอวรูป  น  เสเว  น  ภเช  น  ปยริุปาเส 
อ ฺทตฺถุ  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
                        ปาปสหายคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        พหุสฺสตุนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  ปุพฺเพ  กิร  กสฺสปสฺส  ภควโต ฯ 
# ๑. ส.ี ปสตฺต ฯ  
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สาสเน  อฏ  ปจฺเจกโพธิสตฺตา  ปพฺพชิตฺวา  คตปจฺจาคตวตฺต   
ปูเรตฺวา  เทวโลเก  อุปฺปนนฺาติ  สพฺพ  อนวชฺชโภชคีาถาย   
วุตฺตสทิสเมว ฯ  อย  ปน  วิเสโส  ปจฺเจกพุทฺเธ  นิสีทาเปตฺวา   
ราชา  อาห  เก  ตุเมฺหติ ฯ  เต  อาหสุ  มย  มหาราช  พหุสฺสุตา   
นามาติ ฯ  ราชา  อห  สุตพฺรหฺมทตฺโต  นาม  สุเตน  ติตฺตึ  น  
คจฺฉามิ  หนฺท  เนส  สนติฺเก  วิจิตฺรนย  สทฺธมฺมเทสน  โสสฺสามีติ   
อตฺตมโน  ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  ปริวิสิตฺวา  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  
สฆตฺเถรสฺส  ปตฺต  คเหตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปุรโต  นิสทีิ  ธมฺมกถ   
ภนฺเต  กโรถาติ ฯ  โส  สขิุโต  โหตุ  มหาราช  ราคกฺขโย  โหตูติ   
วตฺวา  อุฏ ิโต ฯ  ราชา  อย  น  พหุสฺสโุต  ทุติโย  พหุสฺสุโต  
ภวิสฺสติ  เสฺว  ทานิ  วิจิตฺรธมฺมเทสน  โสสฺสามีติ  สฺวาตนาย   
นิมนฺเตสิ ฯ  เอว  ยาว  สพฺเพส  ปฏิปาฏิ  คจฺฉติ  ตาว  นิมนฺเตสิ ฯ  
เต  สพฺเพป  โทสกฺขโย  โหตุ  โมหกฺขโย  คติกฺขโย  วฏฏกฺขโย  
อุปธิกฺขโย  ตณฺหกฺขโย  โหตูติ  เอก  ปท  วิเสเสตฺวา  เสส  ปมสทิสเมว  
วตฺวา  อุฏหึสุ ฯ   
        ตโต  ราชา  อิเม  พหุสฺสุตา  มยนติ  ภณนฺติ  น  จ  เตส   
วิจิตฺรกถา  กเิมเตหิ  วุตฺตนฺติ  เตส  วจนตฺถ  อุปปรกิฺขิตุมารทฺโธ ฯ  
อถ  ราคกฺขโย  โหตูติ  อุปปริกฺขนฺโต  ราเค  ขีเณ  โทโสป  โมโหป  
อ ฺตร ฺตเรป  กิเลสา  ขีณา  โหนฺตีติ  ตฺวา  อตฺตมโน  อโหสิ  
นิปฺปริยายพหุสฺสุตา  อิเม  สมณา ฯ  ยถา  หิ  ปุริเสน  มหาปวึ  วา   
อากาส  วา  องฺคุลิยา  นิทฺทิสนฺเตน  น  องฺคุลิมตฺโตว  ปเทโส    
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นิทฺทิฏโ  โหติ  อปจ  โข  ปน  ปวีอากาสา  เอว  นิทฺทฏิา  โหนฺติ   
เอว  อิเมหิ  เอกเมก  อตฺถ  นิทฺทิสนฺเตหิ  อปริมาณา  อตฺถา  
นิทฺทิฏา  โหนฺตีติ ฯ  ตโต  โส  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  เอว  พหสฺุสุโต  
ภวิสฺสามีติ  ตถารูป  พหุสฺสุตภาว  ปตฺเถนฺโต  รชชฺ  ปหาย  
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อิม  อุทานคาถ   
อภาสิ   
                พหุสฺสุต  ธมฺมธร  ภเชถ   
                มตฺิต  อุฬาร  ปฏิภานวนฺต   
                อ ฺาย  อตฺถานิ  วิเนยฺย  กงฺข   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถาย  สงฺเขปตฺโถ  พหุสฺสุตนฺติ  ทุวิโธ  พหุสสฺุโต   
ตีสุ  ปฏเกสุ  อตฺถโต  นิขิโล  (๑)  ปริยตฺติพหุสฺสุโต  จ  มคฺคผลวิชฺชา- 
ภิ ฺาน  ปฏิวิทฺธตฺตา  ปฏิเวธพหุสฺสุโต  จ ฯ  อาคตาคโม  
ธมฺมธโร ฯ  อุฬาเรหิ  ปน  กายวจีมโนกมฺเมหิ  สมนฺนาคโต   
อุฬาโร ฯ  ยตฺุตปฏิภาโน  จ  มุตฺตปฏิภาโน  จ  ยุตฺตมุตฺตปฏิภาโณ   
จ  ปฏิภานวา ฯ  ปริยตฺติปริปุจฺฉาธิคมวเสน  วา  ติธา   
ปฏิภานวา  เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺส  ห ิ ปรยิตฺติ  ปฏิภาติ  โส  
ปริยตฺติปฏิภานวา ฯ  ยสฺส  อตฺถ ฺจ  าย ฺจ  ลกขฺณ ฺจ   
านาฏาน ฺจ  ปริปุจฺฉนฺตสฺส  ปริปจฺุฉา  ปฏิภาติ  โส  ปริปุจฺฉา- 
ปฏิภานวา ฯ  เยน  มคฺคาทโย  ปฏิวิทธฺา  โหนฺติ  โส  ปฏิเวธ- 
# ๑. ส.ี นิจฺจโล ฯ  
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อธิคมปฏิภานวา ฯ  ต  เอวรูป  พหุสฺสตุ  ธมฺมธร  ภเชถ  มิตฺต  อุฬาร  
ปฏิภานวนฺต ฯ  ตโต  ตสฺสานุภาเวน  อตฺตตฺถปรตฺถอุภยตฺถเภทโต  
วา  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถเภทโต  วา  อเนกปฺปการานิ   
อ ฺาย  อตฺถานิ  ตโต  อโหสึ  น ุ โข  อห  อตีตมทฺธานนฺติอาทีสุ   
กงฺขฏาเนสุ  วิเนยฺย  กงฺข  วิจิกิจฺฉ  วิเนตฺวา  วินาเสตฺวา  เอว  
กตสพฺพกิจฺโจ  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
                        พหุสฺสุตคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        ขิฑฺฑ  รตินฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  วิภูสกพฺรหฺม- 
ทตฺโต  นาม  ราชา  ปาโตว  ยาคุ  วา  ภตฺต  วา  ภุ ฺชิตฺวา  นานา- 
วิธวิภูสเนหิ  อตฺตาน  วิภูสาเปตฺวา  มหาอาทาเส  สกลสรรี  ทสิฺวา 
ย  น  อิจฺฉติ  ต  อปเนตฺวา  อ ฺเน  วิภูสเนน  วิภูสาเปติ ฯ  
ตสฺส  เอกทิวส  เอว  กโรโต  ภตฺตเวลา  มชฺฌนฺติกสมโย  ปตฺโต ฯ  
อถ  อวิภูสิโตว  ทุสฺสปฏเฏน  สีส  เวเตฺวา  ภุ ฺชิตฺวา  ทิวาเสยฺย  
อุปค ฺฉิ ฯ  ปุนป  อุฏหิตฺวา  ตเถว  กโรโต  สรูิโย  โอคโต ฯ  (๑)  
เอว  ทุติยทิวเสป  ตติยทิวเสป ฯ  อถสฺส  เอว  มณฺฑนปฺปสุตสฺส  
ปฏ ิโรโค  อุทปาทิ ฯ  ตสฺเสตทโหสิ  อโห  เร  อห  สพฺพตฺถาเมน  
วิภูสนฺโตป  อิมสฺมึ  กปฺปเก  วิภูสเน  อสนฺตุฏโ  โลภ  อุปฺปาเทสึ   
โลโภ  จ  นาเมส  อปายคมนีโย  ธมฺโม  หนฺท  น  นิคฺคณฺหามีติ  รชฺช   
ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อิม   
อุทานคาถ  อภาสิ   
# ๑. ม. อตฺถงฺคโต ฯ  ๒. ม. อปายคมนีโย ธมฺโม ฯ  
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                ขิฑฺฑ  รตึ  กามสุข ฺจ  โลเก   
                อนลงฺกริตฺวา  อนเปกฺขมาโน   
                วิภูสนฏานา  วิรโต  สจฺจวาที   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  ขิฑฺฑา  จ  รติ  (๑)  จ  ปุพฺเพ  วุตฺตาว ฯ  กามสุขนฺติ   
วตฺถุกามสุข ฯ  วตฺถุกามาป  หิ  สุขสฺส  วิสยาทิภาเวน  สุขนฺติ   
วุจฺจนฺติ ฯ  ยถาห  อตฺถิ  รปู  สุข  สุขานุปติตนฺติ ฯ  (๒)  เอวเมต  
ขิฑฺฑ  รตึ  กามสุข ฺจ  อิมสฺมึ  โอกาสโลเก  อนลงฺกริตฺวา  อลนฺติ   
อกตฺวา  เอต  ตปฺปกนฺติ  วา  สารภูตนฺติ  วา  เอว  อคฺคเหตฺวา ฯ   
อนเปกฺขมาโนติ  เตน  อลงฺกรเณน  อนเปกฺขณสีโล  อปหาลุโก   
นิตฺตโณฺห  วิภูสนฏานา  วิรโต  สจฺจวาที  เอโก  จเรติ ฯ  เอตฺถ  
วิภูสา  ทุวิธา  อคาริกวิภูสา  จ  อนคาริกวิภูสา  จ อคาริกวิภูสา  จ 
สาฏกเวนมาลาคนฺธาทิ  อนคาริกวิภูสา  ปตฺตมณฺฑนาทิ  
วิภูสา  เอว  วิภูสนฏาน  ตสฺมา  วิภูสนฏานา  ติวิธาย  วิรติยา  
วิรโต ฯ  อวิตถวจนโต  สจฺจวาทีติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
                        วิภูสนฏานคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        ปุตฺต ฺจ  ทารนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิร ฺโ  กริ  
ปุตฺโต  ทหรกาเล  เอว  อภิสิตฺโต  รชชฺ  กาเรสิ ฯ  โส  ปมคาถาย  
วุตฺตปจฺเจกโพธิสตฺโต  วิย  รชชฺสิริมนุภวนฺโต  เอกทิวส  จินฺเตสิ  
อห  รชฺช  กาเรนฺโต  พหูน  ทุกฺข  กโรมิ  กิมฺเม  เอกโภคตฺถาย   
# ๑. ม. ขิฑฺฑา จ รติ จ ฯ  ๒. ส. ข. ๑๗/๑๓๑/๘๖ ฯ  
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อิมินา  ปาเปน  หนฺท  สุขมุปฺปาเทมีติ  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  
วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อิม  อุทานคาถ  อภาสิ   
                ปตฺุต ฺจ  ทาร  ปตร ฺจ  มาตร   
                ธนานิ  ธ ฺานิ  จ  พนฺธวานิ   
                หตฺิวาน  กามานิ  ยโถธิกานิ   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  ธนานีติ  มุตฺตามณิเวฬุริยสงฺขสิลาปวาฬรชต- 
ชาตรูปาทีนิ  รตนานิ ฯ  ธ ฺานีติ  สาลิวีหิยวโคธุมกงฺกุวรก- 
กุทฺรูสกปเภทานิ  สตฺต  เสสาปรณฺณานิ  จ ฯ  พนฺธวานีติ  
าติพนฺธุโคตฺตพนฺธุมิตฺตพนฺธุสิปฺปพนฺธุวเสน  จตุพฺพิเธพนฺธเว ฯ   
ยโถธิกานีติ  สกสกโอธิวเสน   ิตาเนว  เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        ปุตฺตทารคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        สงฺโค  เอโสติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กริ  ปาทโลล- 
พฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ  โส  ปาโตว  ยาคุ  วา  ภตฺต   
วา  ภุ ฺชิตฺวา  ตีสุ  ปาสาเทสุ  ติวิธนาฏกานิ  ปสฺสติ ฯ  ติวิธ- 
นาฏกานีติ  กิร  ปุพฺพราชโต  อาคต  อนนฺตรราชโต  อาคต  อตฺตโน  
กาเล  อุฏ ิตนฺติ ฯ  โส  เอกทิวส  ปาโตว  ทหรนาฏกปาสาท   
คโต  ตา  นาฏกิตฺถิโย  ราชาน  รมาเปสฺสามาติ  สกฺกสฺส  
เทวานมินฺทสฺส  อจฺฉราโย  วิย  อติมโนหร  นจฺจคีตวาทิต  ปโยเชสุ ฯ 
ราชา  อนจฺฉริยเมต  ทหรานนฺติ  อสนฺตุฏโ  หุตฺวา  มชฺฌิมนาฏก- 
ปาสาท  คโต  ตาป  นาฏกิตฺถิโย  ตเถว  อกสุ ฯ  โส    
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ตตฺถาป  ตเถว  อสนฺตุฏโ  หุตฺวา  มหานาฏกปาสาท  คโต  ฯ 
ตาป  นาฏกิตฺถิโย  ตเถว  อกสุ ฯ  ราชา  เทฺว  ตโย  ราชปริวฏเฏ  
อตีตาน  ตาส  มหลลฺกภาเวน  อฏ ิกีฬนสทิส  นจฺจ  ทิสฺวา  คีต จ 
อมธุร  สุตฺวา  ปุนเทว  ทหรนาฏกปาสาท  ปุน  มชฺฌิมนาฏก- 
ปาสาทนฺติ  เอว  วิจริตฺวา  กตฺถจิ  อสนฺตุฏโ  จินฺเตสิ  อิมา   
นาฏกิตฺถิโย  สกฺก  เทวานมินฺทสฺส (๑)  อจฺฉราโย  วิย  ม  รมาเปตุ- 
กามา  สพฺพตฺถาเมน  นจฺจคีตวาทิต  ปโยเชสุ  สฺวาห  กตฺถจิ  
อสนฺตุฏโ  โลภเมว  วฑฺเฒมิ  โลโภ  จ  นาเมส  อปายคมนีโย  ธมฺโม 
หนฺทาห  โลภ  นิคฺคณฺหามีติ  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชตฺิวา  วิปสฺสนฺโต  
ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อิม  อุทานคาถ  อภาสิ   
                สงฺโค  เอโส  ปริตฺตเมตฺถ  โสขฺย   
                อปฺปสฺสาโท  ทุกฺขเมตฺถ  ภิยฺโย   
                คณฺโฑ  (๒)  เอโส  อิติ  ตฺวา  มติมา   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สงฺโค  เอโสติ  อตฺตโน  อุปโภค  นิทฺทิสติ ฯ  โส  
หิ  สชชฺนฺติ  ตตฺถ  ปาณิโน  กทฺทเม  ปวิฏโ  หตฺถี  วิยาติ  สงฺโค ฯ  
ปริตฺตเมตฺถ  โสขฺยนฺติ  เอตฺถ  ป ฺจกามคุณูปโภคกาเล   
วิปรีตส ฺาย  อุปฺปาเทตพฺพโต  กามาวจรธมฺมปริยาปนฺนโต  
วา  ลามกฏเน  โสขฺย  ปริตฺต  วิชชฺปฺุปภาย  โอภาสิตนจฺจทสฺสนสุข   
วิย  อิตฺตร  ตาวกาลิกนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กามาน  อิธ 
#  ๑. ม. สกฺก เทวานมินฺท ฯ  ๒. ม. คโฬ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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ภิกฺขเว  กุลปตฺุโต  เยน  สปิฺปุฏาเนน  ชีวิก  กปฺเปติ  ยท ิ มุทฺธาย   
ยทิ  คณนายาติ (๑)  เอวมาทินา  นเยน  ทุกฺข  วุตฺต  ต  อุปนิธาย  
อปฺโป  อุทกพินฺทุมตฺโต  โหติ  อถ  โข  ทุกฺขเมว  ภิยฺโย  พหุ  จตูสุ  
สมุทฺเทสุ  อุทกสทิส  โหติ ฯ  เตน  วุตฺต  อปฺปสฺสาโท  ทกฺุขเมตฺถ   
ภิยฺโยติ ฯ  คณฺโฑ  เอโสติ  อสฺสาท  ทสฺเสตฺวา  อากฑฺฒนวเสน  
พฬิโส  วิย  เอโส  ยทิท  ป ฺจ  กามคุณา ฯ  อิติ  ตฺวา  มติมาติ  เอว   
ตฺวา  พุทฺธิมา  ปณฺฑิโต  ปุรโิส  สพฺพเมต  ปหาย  เอโก  จเร 
ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
                        สงฺคคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        สนฺทาลยิตฺวานาติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กิร  
อนิวตฺตพฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ  โส  สงฺคาม  วา 
โอติณฺโณ  อชินิตฺวา  อ ฺ  วา  กิจฺจ  อารทฺโธ  อนฏิเปตฺวา  น 
นิวตฺตติ  ตสฺมา  น  เอว  ส ฺชานึสุ ฯ  โส  เอกทิวส  อุยฺยาน   
คจฺฉติ  เตน  จ  สมเยน  วนทาโห  อุฏาสิ  โส  อคฺคิ   
สุกฺขานิ  จ  หริตานิ  จ  ติณาทีนิ  ทหนฺโต  อนิวตฺตมาโนเอว  
คจฺฉติ ฯ  ราชา  ต  ทิสฺวา  ตปฺปฏิภาคนิมิตฺต  อุปฺปาเทสิ  ยถาย  
วนทาโห  เอวเมว  เอกาทสวิโธ  อคฺคิ  สพฺเพ  สตฺเต  ทหนฺโต  
อนิวตฺตมาโนว  คจฺฉติ  มหาทุกฺข  อุปฺปาเทนฺโต  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  
อิมสฺส  ทุกฺขสฺส  นิวตฺตนตฺถ  อย  อคฺคิ  วิย  อริยมคฺคาณคฺคินา   
กิเลเส  ทหนฺโต  อนิวตฺตมาโน  คจฺเฉยฺยนฺติ ฯ  ตโต  มุหุตฺต   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๙๘/๑๖๙ ฯ  ๒. ม. หริตานิ ฯ  
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คนฺตฺวา  เกวฏเฏ  อทฺทส  นทิย  มจฺเฉ  คณฺหนฺเต ฯ  เตส  ชาลนฺตร  
ปวิฏโ  เอโก  มหามจฺโฉ  ชาล  เภตฺวา  ปลายิ ฯ  เต  มจฺโฉ  ชาล  
เภตฺวา  คโตติ  สทฺทมกสุ ฯ  ราชา  ตมฺป  วจน  สุตฺวา  ตปฺปฏ-ิ 
ภาคนิมิตฺต  อุปฺปาเทสิ  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  อริยมคฺคาเณน  
ตณฺหาทิฏ ิชาล  เภตฺวา  อสชฺชมาโน  คจฺเฉยฺยนฺติ ฯ  โส  รชชฺ   
ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ  
อิม ฺจ  อุทานคาถ  อภาสิ   
                สนฺทาลยิตฺวาน  สโยชนานิ   
                ชาลว  เภตฺวา  สลิลมฺพุจารี   
                อคฺคีว  ทฑฺฒ  อนิวตฺตมาโน   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตสฺสา  ทุติยปาเท  ชาลนฺติ  สุตฺตมย  วุจฺจติ ฯ  อมฺพูติ  
อุทก  ตตฺถ  จรตีติ  อมฺพุจารี  มจฺฉสฺเสต  อธิวจน ฯ  
สลิเล  อมฺพุจารี  สลลิมฺพุจารี  ตสฺมึ  นทีสลิเล  ชาล  เภตฺวา  
อมฺพุจารีวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตติยปาเท  ทฑฺฒนฺติ  ทฑฺฒฏาน   
วุจฺจติ ฯ  ยถา  อคฺคิ  ทฑฺฒฏาน  ปุน  น  นิวตฺตติ  น  ตตฺถ  ภิยโฺย  
อาคจฺฉติ  เอว  มคฺคาณคฺคินา  ทฑฺฒกามคุณฏาน  อนิวตฺต- 
มาโน  ตตฺถ  ภิยฺโย  อนาคจฺฉนฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เสส   
วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        สนฺทาลนคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        โอกฺขิตฺตจกฺขูติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กิร  จกฺขุโลล-  
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พฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  ปาทโลลพฺรหฺมทตฺโต  วิย  นาฏกทสสฺน- 
มนุยุตฺโต  โหติ ฯ  อย  ปน  วิเสโส  โส  อสนฺตุฏโ  ตตฺถ   
ตตฺถ  คจฺฉติ  อย  ต  ต  นาฏก  ทิสฺวา  อติวิย  อภินนฺทิตฺวา   
นาฏกปริวตฺตทสฺสเนน  ตณฺห  วฑฺเฒนฺโต  วิจรติ ฯ  โส  กิร   
นาฏกทสฺสนาย  อาคต  อ ฺตร  กุฏมพิฺยภริย  ทิสวฺา  ราค  อุปปฺาเทสิ ฯ  
ตโต  สเวคมาปชฺชิตฺวา  ปนุ  อห  อิม  ตณฺห  วฑฺเฒนฺโต  อปายปริ- 
ปูรโก  ภวิสสฺามิ  หนฺท  น  นิคฺคณฺหามีติ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  
ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อตฺตโน  ปุริมปฏิปตฺตึ  ครหนฺโต  ตปฺปฏ-ิ 
ปกฺขคุณ  ทีเปตุ  (๑)  อิม  อุทานคาถ  อภาสิ   
                โอกฺขิตฺตจกฺขุ  น  จ  ปาทโลโล   
                คุตฺตินฺทฺริโย  รกฺขิตมานสาโน   
                อนวสฺสุโต  อปริฑยฺหมาโน   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  โอกฺขิตฺตจกฺขูติ  เหฏา  ขิตฺตจกฺขุ  สตฺต สนฺธีนิ (๒) 
ปฏิปาฏิยา  เปตฺวา  ปริวชฺชนปหาตพฺพทสฺสนตฺถ  (๓)  ยุคมตฺต  
เปกฺขมาโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  น  ตุ  หนุกฏ ินา  หทยฏ ึ  สงฺฆฏเฏนฺโต ฯ  
เอว ฺหิ  โอกฺขิตฺตจกฺขุ (๔) น  สมณสารุปฺโป  โหติ ฯ  น  จ  ปาทโลโลติ  
เอกสฺส  ทุติโย  ทฺวินฺน  ตติโยติ  เอว  คณมชฺฌ  ปวิสิตุกามตาย   
# ๑. ม. ตปฺปฏิปกฺขคุณทีปก ฯ  ๒. ม. คีวฏ ีนิ ฯ  ๓. ส.ี ปริวชชฺนาปหา- 
ตพฺพทสฺสนตฺถ ฯ  ม. ปรวิชฺชคเหตพฺพทสฺสนตฺถ ฯ  ๔. ม. โอกฺขิตฺตจกฺขุตา ฯ  
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กณฺฑูยมานปาโท  วิย  อวิจรนฺโต  (๑)  ทีฆจาริกานิวตฺตจาริกาวิรโต ฯ  (๒) 
วา ฯ  คุตฺตินฺทฺริโยติ  ฉสุ  อินฺทฺริเยสุ  อิธ  วิสุ  วุตฺตาวเสน  
โคปตินฺทฺริโย ฯ  รกฺขิตมานสาโนติ  มานสเยว  มานสาน  ต   
รกฺขิตมสฺสาติ  รกฺขิตมานสาโน ฯ  ยถา  กิเลเสหิ  น  ลิมฺปติ  
เอว  รกฺขิตจิตฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อนวสฺสุโตติ  อิมาย  ปฏิปตฺติยา  เตสุ  
เตสุ  อารมฺมเณสุ  กิเลสอนฺวาสฺสววิรหิโต ฯ  อปรฑิยฺหมาโนติ  
เอว  อนฺวาสฺสววิรหา  เอว  กิเลสคฺคีหิ  อปริฑยฺหมาโน ฯ  พหิทธฺา  วา 
อนวสฺสุโต  อชฺฌตฺต  อปริฑยฺหมาโน ฯ  เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                โอกฺขิตฺตจกฺขุคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        โอหารยิตฺวาติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กิร  อย   
อ ฺโป  จาตุมาสิกพฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  จตุมาเส  จตุมาเส  (๓)  
อุยฺยานกีฬ  คจฺฉติ ฯ  โส  เอกทิวส  คิมฺหาน  มชฺฌิมมาเส  
อุยฺยาน  ปวิสนฺโต  อุยฺยานทฺวาเร  ปตฺตส ฺฉนฺน  ปุปฺผาลงฺกตวิฏป  
ปาริจฺฉตฺตกโกวิฬาร  ทิสฺวา  เอก  ปุปฺผ  คเหตฺวา  อุยฺยาน  ปาวิสิ ฯ  
ตโต  ร ฺา  อคฺคปุปฺผ  คหิตนฺติ  อ ฺตโรป  อมจฺโจ  หตฺถิกขฺนฺเธ   
 ิโต  เอว  เอก  ปุปฺผ  อคฺคเหสิ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  สพฺโพ  
พลกาโย  อคฺคเหสิ ฯ  ปุปผฺ  อนสฺสาเทนฺตา  ปตฺตมฺป  คณฺหึสุ ฯ 
โส  รุกฺโข  นปิฺปตฺตปุปฺโผ  ขนฺธมตฺโตว  อโหสิ ฯ  ต  ราชา  
สายนฺหสมเย  อุยฺยานา  นกิฺขมนฺโต  ทสิฺวา  กึ  กโต  อย  รกฺุโข  
# ๑. ม. อภวนฺโต ฯ  ๒. สี. ทีฆจาริกอนวตฺถจาริกวิรโต ฯ  ม. ทีฆจาริก- 
อนวฏ ิตจาริกวิรโต ฯ  ๓. ยุ. จตุตฺถมาเส ฯ  ๔. ม. อนสฺสาเทนฺตา ฯ  
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มมาคมนเวลาย  มณิวณฺณสาขนฺตเรสุ  ปวาฬสทิสปุปฺผาลงฺกโต  
อโหสิ  อิทานิ  นิปฺปตฺตปุปฺโผ  ชาโตติ  จินฺเตนฺโต  ตสฺเสว  อวิทูเร  
อปุปฺผิตรุกฺข  ส ฺฉนฺนปลาส  อทฺทส ฯ  ทิสฺวา  จสสฺ  เอตทโหสิ   
อย  รกฺุโข  ปปฺุผภริตสาขตฺตา  พหุชนสฺส  โลภนีโย  อโหส ิ เตน  
มุหุตฺตเยว  พฺยสน  ปตฺโต  อย  ปน  อ ฺโ  อโลภนียตฺตา  ตเถว   ิโต ฯ  
อิทมฺป  รชฺช  ปุปฺผิตรุกฺโข  วิย  โสภนีย  ภิกฺขุภาโว  ปน  อปุปฺผิตรุกฺโข  
วิย  อโลภนีโย ฯ  ตสฺมา  ยาว  อิทมฺป  อย  รกฺุโข  วิย  น  วิลุปฺปติ  ตาว   
อยม ฺโ  ส ฺฉนฺนปตฺโต  ยถา  ปารจฺิฉตฺตโก  เอว  กาสาเวน  หิ   
ส ฺฉนฺเนน  หุตฺวา  ปพฺพชิตพฺพนฺติ ฯ  โส  รชฺช  ปหาย   
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อิม  อุทานคาถ   
อภาสิ   
                โอหารยิตฺวา  คิหิพฺย ฺชนานิ   
                ส ฺฉนฺนปตฺโต  ยถา  ปารฉิตฺโต   
                กาสายวตฺโถ  อภินิกฺขมิตฺวา   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  กาสายวตฺโถ  อภินิกฺขมิตฺวาติ  อิมสฺส  ปาทสฺส  เคหา  
อภินิกฺขมิตฺวา  กาสายวตฺโถ  หุตฺวาติ  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  
เสส  วุตฺตนเยเนว  สกฺกา  ชานิตุนฺติ  น  วิตฺถาริตนฺติ ฯ   
                ปาริจฺฉตฺตกคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
                        ตติโย  วคฺโค  นฏิ ิโต ฯ    
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        รเสสูติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  กิร  พาราณสีราชา  
อุยฺยาเน  อมจฺจปุตฺเตหิ  ปริวุโต  สลิาปฏฏโปกฺขรณิย  กฬีติ ฯ  
ตสฺส  สูโท  สพฺพมสาน  รส  คเหตฺวา  อตีว  สุสงฺขต  อมตกปฺป  
อนฺตรภตฺต  ปจิตฺวา  อุปนาเมสิ  โส  ตตฺถ  เคธมาปนฺโน   
กสฺสจิ  กิ ฺจิ  อทตฺวา  อตฺตนาว  ภุ ฺชิ ฯ  อุทเก  กีฬนฺโต  (๑) จ 
อติวิกาเล  นิกฺขนฺโต  สีฆ  สีฆ  ภุ ฺชิ ฯ  เยหิ  สทฺธ ึ ปุพฺเพ  ภุ ฺชติ  น  
เตส  ก ฺจิ  สริ ฯ  อถ  ปจฺฉา  ปฏิสงฺขาน  อุปฺปาเทตฺวา  อโห  มยา   
ปาป  กต  ยฺวาห  รสตณฺหาย  อภิภูโต  สพฺพชน  วิสสฺริตฺวา   
เอกโกว  ภุ ฺชึ  หนฺท  รสตณฺห  นิคฺคณฺหามีติ  รชชฺ  ปหาย  
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อตฺตโน  
ปุริมปฏิปตฺตึ  ครหนฺโต  ตปฺปฏิปกฺขคุณทีปก  อิม  อุทานคาถ   
อภาสิ   
                รเสสุ  เคธ  อกร  อโลโล   
                อน ฺโปสี  สปทานจารี   
                กุเล  กุเล  อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  รเสสูติ  อมฺพิลมธุรติตฺตกกฏกโลณิกขาริกกสาวาทิ- 
เภเทสุ  สายนีเยสุ ฯ  เคธ  อกรนฺติ  คิทฺธิมกโรนฺโต  ตณฺห  อนปฺุปา- 
เทนฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อโลโลติ  อิท  สายิสฺสามีติ  รสวิเสเสสุ   
อนากุโล ฯ  อน ฺโปสีติ  โปสิตพฺพกสทฺธิวิหาริกาทิวิรหิโต ฯ 
# ๑. ม. อุทกกีฬโต ฯ  
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กายสวรณมตฺเตน  (๑)  สนฺตุฏโติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยถา  วา  ปุพฺเพ  
อุยฺยาเน  รเสสุ  เคธกรเณ  โลโล  หุตฺวา  อ ฺโปสี  อโหส ึ (๒)  เอว  
อหุตฺวา  ยาย  ตณฺหาย  โลโล  หุตฺวา  รเสสุ  เคธ  กโรมิ (๓)  ต  ตณฺห   
หิตฺวา  อายตึ  ตณฺหามูลกสฺส  อ ฺสฺส  อตฺตภาวสฺส  อนิพฺพตฺตเนน   
อน ฺโปสีติ  ทสฺเสติ ฯ  อถ  วา  อตฺถภ ฺชนกฏเน  อ ฺโติ  
กิเลสา  วุจฺจนฺติ  เตส  อโปสเนน  อน ฺโปสีติ  อยเมตฺถ   
อตฺโถ ฯ  สปทานจารีติ  อโวกฺกมฺมจารี  อนุปุพฺพจารี  ฆรปฏิปาฏึ   
อฉฑฺเฑตฺวา  อฑฺฒกุล ฺจ  ทลิทฺทกลุ ฺจ  นิรนฺตร  ปณฺฑาย  ปวิสมาโนติ   
อตฺโถ ฯ  กุเล  กุเล  อปฺปฏพิทฺธจิตฺโตติ  ขตฺติยกุลาทีสุ  ยตฺถ  
กตฺถจิ  กิเลสวเสน  อลคฺคจิตฺโต  จนฺทูปโม  นิจฺจนวโก  หุตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        รสเคธคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        ปหาย  ป ฺจาวรณานีติ  กา  อุปปฺตฺติ  ฯ  พาราณสิย  กิร  
อ ฺตโร  ราชา  ปมชฌฺานลาภี  อโหสิ ฯ  โส  ฌานานุรกฺขนตฺถ   
รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อตฺตโน  
ปฏิปตฺติสมฺปท  ทีเปนฺโต  อิม  อุทานคาถ  อภาสิ   
                ปหาย  ป ฺจาวรณานิ  เจตโส   
                อุปกฺกิเลเส  พฺยปนุชฺช  สพฺเพ   
                อนิสฺสิโต  เฉตฺว  สิเนหโทส   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
# ๑. ม. กายสนฺธารณเมตฺเตน ฯ  ๒. ม. อาสึ ฯ  ๓. ม. กโรติ ฯ  ๔. ม. อฉฑฺเฑตฺวา ฯ  
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        ตตฺถ  อาวรณานีติ  นีวรณาเนว  ฯ  ตานิ  อตฺถโต 
อุรคสุตฺเต  วุตฺตานิ ฯ  ตานิ  ปน  ยสฺมา  อพฺภาทโย  วิย  
จนฺทิมสูริย ฉาเทนฺตา (๑)  อาวรนฺติ  ตสฺมา  อาวรณานิ  เจตโสติ  
วุตฺตานิ ฯ  ตานิ  อุปจาเรน  วา  อปฺปนาย  วา  ปหาย ฯ   
อุปกฺกิเลเสติ  อุปคมฺม  จิตฺต  วิพาเธนฺเต  อกุสลธมฺเม  
วตฺโถปมาทีสุ  วุตฺเต  อภิชฺฌาทโย  วา ฯ  พฺยปนุชชฺาติ  
ปนุทิตฺวา  วินาเสตฺวา  วิปสฺสนามคฺเคน  ปชหิตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  สพฺเพติ  อนวเสเส ฯ  เอว  สมถวิปสฺสนาสมฺปนฺโน  
ปมมคฺเคน  ทิฏ ินิสฺสยสฺส  ปหีนตฺตา  อนิสฺสิโต  เสสมคฺเคหิ   
เฉตฺวา  เตธาตุกคต  สิเนหโทส  ตณฺหาราคนฺติ  (๒)  วุตฺต   
โหติ ฯ  สิเนโห  เอว  หิ  คุณปฏิปกฺขโต  สิเนหโทโสติ  วุตฺโต ฯ  
เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        อาวรณคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        วิปฏ ิกตฺวานาติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กิร   
อ ฺตโร  ราชา  จตุตฺถชฺฌานลาภี  อโหสิ ฯ  โส  ฌานาน- 
 ุรกฺขนตฺถ  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ   
สจฺฉิกตฺวา  อตฺตโน  ปฏิปตฺติสมฺปท  ทสฺเสนฺโต  อิม  อุทานคาถ   
อภาสิ   
                วิปฏ ิกตฺวาน  สุข  ทุกฺข ฺจ   
                ปพฺุเพว  จ  โสมนสฺสโทมนสฺส   
# ๑. ม. ย.ุ เจโต ฯ  ๒. ส.ี ตณฺห ราคนฺติ ฯ  
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                ลทฺธานุเปกฺข  สมถ  วิสุทฺธ   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  วิปฏ ิกตฺวานาติ  ปฏ ิโต  กตฺวา  ฉฑฺเฑตฺวา  
ชหิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สุข  ทุกฺข ฺจาติ  กายิกสาตาสาต ฯ   
โสมนสฺสโทมนสฺสนฺติ  เจตสิกสาตาสาต ฯ  อุเปกฺขนฺติ  
จตุตฺถชฺฌานุเปกฺข ฯ  สมถนฺติ  จตุตฺถชฌฺานสมถเมว ฯ   
วิสุทฺธนฺติ  ป ฺจนีวรณวิตกฺกวิจารปติสุขสงฺขาเตหิ  นวหิ   
ปจฺจนีกธมฺเมหิ  วิมุตฺตตฺตา  วิสุทฺธ  นทิฺธนฺตสุวณฺณมิว  
วิคตูปกฺกิเลสนฺติ  อตฺโถ ฯ        อย  ปน  โยชนา  วิปฏ ิกตฺวาน  สุข   
ทุกฺข ฺจ  ปุพฺเพว  ปมชฺฌานุปจารภูมิยเยว  ทุกฺข  ตติยชฺฌา- 
นุปจารภูมิย  สุขนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  ปุน  อาทิโต  วุตฺต  จการ  
ปรโต  เนตฺวา  โสมนสฺส  โทมนสฺส ฺจ  วิปฏ ิกตฺวาน  ปุพฺเพวาติ  
อธิกาโร ฯ  เตน  โสมนสสฺ  จตุตฺถชฺฌานุปจาเร  โทมนสฺส ฺจ   
ทุติยชฺฌานุปจาเรเยวาติ  ทีเปติ ฯ  เอตานิ  หิ  เอเตส  ปรยิายโต   
ปหานฏานานิ ฯ  นิปฺปรยิายโต  ปน  ทุกฺขสฺส  ปมชฺฌาน   
โทมนสฺสสฺส  ทุติยชฌฺาน  สุขสฺส  ตติยชฺฌาน  โสมนสฺสสฺส 
จตุตฺถชฺฌาน  ปหานฏาน ฯ  ยถาห  ปม  ฌาน   
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  เอตฺถุปฺปนฺน  ทุกฺขินฺทฺริย  อปริเสส  นิรชฺุฌตีติ  (๑)-   
 ิอาทิ ฯ ต  สพฺพ  อฏสาลินิยา  ธมฺมสงฺคหฏกถาย   วุตฺต ฯ   
ยโต  ปุพฺเพว  ตีสุ  ปมชฌฺานาทีสุ  ทุกฺขโทมนสฺสสุขานิ  วิปฏ ึ 
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๙๕๗/๒๘๓ ฯ    
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กตฺวา  จตุตฺถชฺฌาเน  โสมนสฺส  วิปฏ ิกตฺวา  อิมาย  
ปฏิปทาย  ลทฺธานุเปกฺข  สมถ  วิสุทฺธ  เอโก  จเรติ ฯ  เสส   
สพฺพตฺถ  ปากฏเมวาติ ฯ   
                วิปฏ ิกตฺวาคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ[   
        อารทฺธวิริโยติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  กริ  ปจฺจนฺต- 
ราชา  สหสฺสโยธปริมาณพลกาโย  รชฺเชน  ขุทฺทโก  ป ฺาย   
มหนฺโต  อโหสิ ฯ  โส  เอกทิวส  กิ ฺจาป  อห  ขุทฺทโก  ป ฺวตา  
จ  ปน  สกฺกา  สกลชมฺพุทีป  คเหตุนฺติ  จินฺเตตฺวา  สามนฺตร ฺโ  
ทูต  ปาเหสิ  สตฺตทิวสพฺภนฺตเร  เม  รชชฺ  วา  เทตุ  ยทฺุธ  วาติ ฯ  
ตโต  โส  อตฺตโน  อมจฺเจ  สโมธาเนตฺวา  อาห  มยา  ตุเมฺห   
อนาปุจฺฉาเยว  สาหส  กต  อมุกสฺส  ร ฺโ  เอว  ปหิณึ (๑)  ก ึ  
กาตพฺพนฺติ ฯ  เต  อาหสุ  สกฺกา  มหาราช  โส  ทูโต  นิวตฺเตตุนฺติ ฯ  
น  สกฺกา  คโต  ภวิสฺสตีติ ฯ  ยท ิ เอว  วินาสิตมฺหา  ตยา  เตนหิ  
ทุกฺข  อ ฺสฺส  หตฺเถน  (๒)  มริตุ  หนฺท  มย  อ ฺม ฺ  ปหริตฺวา 
มราม  อตฺตาน  ปหริตฺวา  มราม  อุพฺพนฺธาม  วิส  ขาทามาติ ฯ  
เอว  เตสุ  เอกเมโก  มรณเมว  สวณฺเณติ ฯ  ตโต  ราชา  ก ึ อิเมหิ  
อตฺถิ  ภเณ  มยฺห  โยธาติ  อาห ฯ  อถ  อห  มหาราช  โยโธ  ต 
โยธสหสฺส  อุฏหติ ฯ 
        ราชา  เอเต  อุปปริกขิฺสฺสามีติ  มนฺตฺวา  จิตก  สชฺเชตฺวา  อาห  มยา   
ภเณ  อิท  นาม  สาหส  กต  ต  เม  อมจฺจา  ปฏิกฺโกสนฺติ  โสห  จิตก   
# ๑. ม. ปหิต ฯ  ๒. ม. สตฺเถน ฯ  
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ปวิสามิ  โก  มยา  สทฺธึ  ปวิสติ  เกน  มยฺห  ชีวิต  ปริจฺจตฺตนฺติ ฯ  
เอว  วุตฺเต  ป ฺจสตา  โยธา  อุฏหึสุ  มย  มหาราช  ปวิสามาติ ฯ  
ตโต  ราชา  อปเร  ป ฺจสเต  โยเธ  อาห  ตุเมฺห  ทานิ  ตาตา  กึ  กริสฺสถาติ ฯ   
เต  อาหสุ  นาย  มหาราช  ปุริสกาโร  อิตฺถีจริยา  (๑)  เอสา  อปจ  
มหาราเชน  ปฏิร ฺโ  ทโูต  เปสิโต  เตน  มย  ร ฺา  สทฺธึ   
ยุชฺฌิตฺวา  มรสิฺสามาติ ฯ  ตโต  ราชา  ปริจฺจตฺต  ตุเมฺหหิ  มม   
ชีวิตนฺติ  จตุรงฺคินีเสน  สนฺนยฺหิตฺวา  เตน  โยธสหสฺเสน  ปริวุโต 
คนฺตฺวา  รชฺชสีมาย  นิสีทิ ฯ 
        โสป  ปฏิราชา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  อเร  โส  ขุททฺกราชา  มม   
ทาสสฺสาป  นปฺปโหตีติ  ตุสิตฺวา  (๒)  สพฺพ  พลนกิาย  อาทาย  
ยุชฺฌิตุ  นิกฺขมิ ฯ  ขุทฺทกราชา  ต  อพฺภุยฺยาต  ทิสฺวา  พลกาย  
อาห  ตาตา  ตุเมฺห  น  พหุกา  สพฺเพ  สมฺปณฺฑิตฺวา  อสิจมฺม  
คเหตฺวา  สีฆ  อิมสฺส  ร ฺโ  ปุรโต  อุชุก  เอว  คจฺฉถาติ ฯ  เต 
ตถา  อกสุ  อถ  สา  เสนา  ทุวิธา  ภิชชฺตฺิวา  อนฺตรมทาสิ ฯ   
เต  ต  ราชาน  ชีวคฺคาห  คณฺหึสุ  อ ฺเ  โยธา  ปลายึสุ ฯ   
ขุทฺทกราชา  ต  มาเรมีติ  ปุรโต  ธาวติ  ปฏิราชา  ต  อภย   
ยาจิ ฯ  ตโต  ตสฺส  อภย  ทตฺวา  สปถ  การาเปตฺวา  ต  อตฺตโน  
มนุสฺส  กตฺวา  เตน  สห  (๓)  อ ฺ  ราชาน  ชีวคฺคาห  คณฺหิตุ   
อารพฺภ  คนฺตฺวา  (๓)  ตสฺส  รชฺชสีมาย  ตฺวา  เปเสสิ  รชฺช  วา  เม  
# ๑. ม. อิตฺถกิิริยา ฯ  ๒. สี. ย.ุ รุสฺสิตฺวา ฯ  ม. กชุฌฺิตฺวา ฯ  ๓. ม. อ ฺ 
ราชาน อพฺภุคฺคนฺตฺวา ฯ  
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เทตุ  ยุทฺธ  วาติ ฯ  โส  อห  เอกยุทฺธมปฺ  น  สหามีติ  รชฺช   
นิยฺยาเทสิ ฯ   เอเตเนว  อุปาเยน  ราชาโน  ยุชฺฌนฺติ  เต 
ปราชิสฺสนฺติ ฯ  เอเต  ราชาโน  อยุชฌฺตฺิวา  รชฺช  นยิฺยาตนฺตีติ ฯ  
สพฺเพ  ราชาโน  คเหตฺวา  อนฺเต  พาราณสิราชาน  อคฺคเหสิ ฯ   
        โส  เอกสตราชปริวุโต  สกลชมฺพุทีเป  (๑) รชชฺ  อนุสาสนฺโต 
รชฺชสริึ  อนุภวิ ฯ  โส  ราชา  อปรกาเล  จินฺเตสิ  (๑)  อห  ปุพฺเพ  
ขุทฺทโก  อโหสึ  อตฺตโน  าณสมฺปตฺติยา  สกลชมฺพุทีปสฺส  อิสฺสโร  
ชาโต  ย  (๒)  เม  าณ  โลกิยวีรยิสมปฺยุตฺต  ต  (๒)  เนว  นิพฺพิทาย  น  
วิราคาย  สวตฺตติ  สาธุ  วตสฺส  สฺวาห  อิมินา  าเณน  โลกุตฺตรธมฺม 
คเวเสยฺยนฺติ ฯ  ตโต  พาราณสิร ฺโ  รชฺช  ทตฺวา  ปุตฺตทาร 
สกชนปทเมว  เปเสตฺวา  ปพฺพชฺช  สมาทาย  วิปสฺสน  อารภิตฺวา 
ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อตฺตโน  วีริยสมฺปตฺตึ  ทีเปนฺโต  อิม   
อุทานคาถ  อภาสิ   
                อารทฺธวิริโย  ปรมตฺถปตฺติยา   
                อลีนจิตฺโต  อกุสีตวุตฺติ   
                ทฬฺหนิกฺกโม  ถามพลูปปนฺโน   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  อารทฺธ  วีริยมสฺสาติ  อารทฺธวิริโย ฯ  เอเตน  อตฺตโน 
วีริยารมฺภ  อาทิวีริย  ทสฺเสติ ฯ  ปรมตฺโถ  วุจฺจติ  นิพฺพาน  ฯ 
# ๑. ม. รชชฺ อนุสาสนฺโต จินฺเตสิ ฯ  ๒. ม. ตโข ปน เม าณ โลกิยวีริย- 
สมฺปยุตฺต ฯ  
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ตสฺส  ปตฺติยา  ปรมตฺถปตฺติยา ฯ  เอเตน  วีริยารมฺเภน 
ปตฺตพฺพผล  ทสฺเสติ ฯ  อลีนจิตฺโตติ  เอเตน  พลวีรยิูปตฺถมฺธาน  (๑) 
จิตฺตเจตสิกาน  อลีนต  ทสฺเสติ  อกุสีตวุตฺตีติ  เอเตน  
านาสนจงฺกมาทีสุ  กายสฺส  อนวสีทน ฯ  ทฬฺหนิกกฺโมติ   
เอเตน  กาม  ตโจ  จ  นฺหารุ  จาติ  (๒)  เอว  ปวตฺต  ปทหนวีริย  ทสฺเสติ ฯ 
ยนฺต  อนุปุพฺพสิกฺขาทีสุ  ปทหนฺโต  กาเยน  เจว  ปรมตฺถสจฺจ 
สจฺฉิกโรตีติ (๓)  วุจฺจติ ฯ  อถวา  เอเตน  มคฺคสมฺปยุตฺต  วีริย   
ทสฺเสติ ฯ  ต ฺหิ  ทฬฺห ฺจ  ภาวนาย  ลทฺธตฺตา  (๔)  นิกฺกโม  จ  
สพฺพโส  ปฏปิกฺขา  นิกฺขนฺตตฺตา  ตสฺมา  ตสมงฺคี  ปุคฺคโลป  ทฬฺโห   
นิกฺกโม  อสฺสาติ  ทฬฺหนิกฺกโม ฯ  (๕)  ถามพลูปปนฺโนติ  มคฺคกฺขเณ   
กายตฺถาเมน  าณพเลน  จ  อุปปนฺโน  อถ  วา  ถามภูเตน   
พเลน  อุปปนฺโนติ  ถามพลูปปนฺโน  ฯ น (๖)  าณพลูปปนฺโนติ  (๗) 
วุตฺต  โหติ ฯ  เอเตน  ตสฺส  วีริยสฺส  วิปสฺสนาาณสมฺปโยค   
ทีเปนฺโต  โยนิโส  ปธานภาว  สาเธติ ฯ  ปุพฺพภาคมชฺฌิมอุกฺกฏ- 
วิริยวเสน  วา  ตโยป  ปาทา  โยเชตพพฺา ฯ  เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        อารทฺธวีรยิคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        ปฏิสลลฺานนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  อิมิสฺสา  คาถาย  
อาวรณคาถาย  อุปฺปตฺติสทิสา  เอว  อุปฺปตฺติ  นตฺถ ิ โกจิ  วิเสโส ฯ  
# ๑. ส.ี วีริยปูตฺถมฺภาน ฯ  ม. พลวรีิยปูตฺถมฺภาน ฯ  ๒. องฺ. ทุก. ๒๐/๒๕๑/๖๔ ฯ 
# ๓. ม. ม. ๑๓/๖๕๗/๖๐๕ ฯ  ๔. ม. ย.ุ ต ฺหิ ทฬฺห ฺจ ภาวนาปาริปูรึ คตตฺตา ฯ 
# ๕. ม. ทฬหฺนิกฺกโมติ วุจฺจติ ฯ  ๖. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ  ๗. ม. ย.ุ ถิราณ- 
พลูปปนฺโนติ ฯ  
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        อตฺถวณฺณนาย  ปนสฺสา  ปฏิสลฺลานนฺติ  เตหิ  เตหิ  
สตฺตสงฺขาเรหิ  ปฏินิวตฺติตฺวา  สลฺลีน  เอกมตฺตเสวิตา  (๑)   
เอกีภาโว  กายวิเวโกติ  อตฺโถ ฯ  ฌานนฺติ  ปจฺจนีกชฺฌาปนโต  
อารมฺมณลกฺขณูปนิชฺฌานโต  จ  จิตฺตวิเวโก  วุจฺจติ ฯ  ตตฺถ 
อฏสมาปตฺติโย  นีวรณาทิปจฺจนีกชฺฌาปนโต  อารมฺมณูปนิชฺ- 
ฌานโต  จ  ฌานนฺติ  วุจฺจติ  วิปสฺสนามคฺคผลานิ  สตฺต- 
ส ฺาทิปจฺจนีกชฺฌาปนโต  ลกฺขณูปนชิฺฌานโตเยว  เจตถ   
ฌานานิ ฯ  (๒)  อิธ  ปน  อารมฺมณูปนิชฺฌานเยว  อธิปฺเปต ฯ   
เอวเมต  ปฏิสลฺลาน  จ  ฌาน  จ  อริ ฺจมาโน  อชหมาโน  
อนิสชฺชมาโน ฯ  ธมฺเมสูติ  วิปสฺสนูปเคสุ  ป ฺจกฺขนฺธาทิ- 
ธมฺเมสุ ฯ  นจฺิจนฺติ  สตต  สมิต  อพฺโภกิณฺณ ฯ  อนธุมฺม- 
จารีติ  เต  ธมฺเม  อารพฺภ  ปวตฺตมาเนน (๓) อนุคต  วิปสฺสนาธมฺม   
จรมาโน  อถ  วา  ธมฺมาติ  นว  โลกุตฺตรธมฺมา  เตส   
ธมฺมาน  อนุโลโม  ธมโฺมติ  อนุธมฺโม  วิปสฺสนาเยต  อธิวจน ฯ  
ตตฺถ  ธมฺมาน  นิจฺจ  อนธุมฺมจารีติ  วตฺตพฺเพ  คาถาพนฺธสุขตฺถ  
วิภตฺติพฺยตฺติเยน  ธมฺเมสูติ  วุตฺต  สิยา ฯ  อาทีนว   
สมฺมสิตา  ภเวสูติ  ตาย  อนุธมฺมจริตาสงฺขาตาย  วิปสฺสนาย 
อนิจฺจาการาทิโทส  ตีส ุ ภเวสุ  สมนุปสฺสนฺโต  เอว   
อิม  กายวิเวกจิตฺตวิเวก [๔]   สิขาปตฺตวิปสฺสนาสงฺขาตาย   
# ๑. ส.ี เอกมนฺตเสวิตา ฯ  ม. เอกตฺตเสวิตา ฯ  ๒. ม. ผลานิ ฯ 
# ๓. ม. ปวตฺตมาเนน ฯ  ๔. ม. เอตฺถนตฺเร อริ ฺจมาโนติ ทิสฺสติ ฯ  
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ปฏิปทาย  อธิคโตติ  วตฺตพฺโพ  เอโก  จเรติ  เอว  โยชนา  
เวทิตพฺพา ฯ   
                ปฏิสลลฺานคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        ตณฺหกขฺยนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ  อ ฺตโร  กิร   
พาราณสิราชา  มหจฺจราชานุภาเวน  นคร  ปทกฺขิณ  กโรติ ฯ 
ตสฺส  สรรีโสภาย  อาวฏฏิตหทยา  (๑)  สตฺตา  ปุรโต  คจฺฉนฺตาป  
นิวตฺติตฺวา  ตเมว  อุลฺโลเกนฺติ  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺตาป  อุโภหิ  ปสฺเสหิ  
คจฺฉนฺตาป ฯ  ปกติยา  เอว  หิ  พุทฺธทสฺสเน  ปุณฺณจนฺทสมุทฺท- 
ราชทสฺสเน  จ  อติตฺโต  โลโก ฯ  อถ  อ ฺตรา  กฏุมฺพิยภริยาป  
อุปริปาสาทคตา  สีหป ฺชร  วิวริตฺวา  โอโลกยมานา  อฏาสิ ฯ   
ราชา  ต  ทิสวฺาว  ปฏิพทฺธจิตฺโต  หุตฺวา  อมจฺจ  อาณาเปสิ   
ชานาหิ  ตาว  ภเณ  อย  อิตฺถี  สสฺสามกิา  วา  อสฺสามิกา  วาติ ฯ   
โส  คนฺตฺวา  สสฺสามิกาติ  อาโรเจสิ ฯ  อถ  ราชา  จินฺเตสิ  อิมา  
วีสติสหสฺสา  นาฏกิตฺถโิย  เทวจฺฉราโย  วิย  มเยว  เอก  อภิรเมนติฺ   
โสทานาห  เอตาป  อตุสิตฺวา  (๒)  ปรสฺส  อิตฺถยิา  ตณฺห  อุปฺปาเทสึ   
สา  ตณฺหาป ตาว อุปฺปนฺนา อปายเมว จ อากฑฺฒตีติ ตณฺหาย 
อาทีนว  ทิสฺวา  หนฺท  น  นิคฺคณฺหามีติ  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  
วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อิม  อุทานคาถ  อภาสิ   
                ตณฺหกฺขย  ปตฺถยมปฺปมตฺโต   
                อเนลมูโค  สุตวา  สตีมา   
# ๑. ส.ี อาวชฺชิตหทยา ฯ  ๒. สี. อตียิตฺวา ฯ  
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                สงฺขาตธมฺโม  นิยโต  ปธานวา   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ         
        ตตฺถ  ตณฺหกฺขยนฺติ  นิพฺพาน  เอว  ทฏิาทีนวาย  วา 
ตณฺหาย  เอว  อปฺปวตฺตึ ฯ  อปฺปมตฺโตติ  สาตจฺจการี [๑] ฯ 
อเนลมูโคติ  อลาลามุโข ฯ  อถ  วา  อเนโล  จ  อมโูล  จ  ปณฺฑิโต 
พฺยตฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  หิตสุขสมฺปาปก  สุตมสฺส  อตฺถีติ   
สุตวา  อาคมสมฺปนฺโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สตีมาติ  จิรกตาทีน   
อนุสฺสริตา ฯ  สงฺขาตธมฺโมติ  ธมฺโมปปริกฺขาย  ปริ ฺาต- 
ธมฺโม ฯ  นิยโตติ  อริยมคฺเคน  นิยาม  ปตฺโต ฯ  ปธานวาติ   
สมฺมปฺปธานวีริยสมฺปนฺโน ฯ  อุปฺปฏปิาฏิยา  เอส  ปาโ   
โยเชตพฺโพ ฯ  เอวเมเตหิ  อปฺปมาทาทีหิ  สมนฺนาคโต   
นิยามสมฺปาปเกน  ปธาเนน  ปธานวา  เตน  ปธาเนน   
ปตฺตนิยามโต  (๒)  นิยโต  ตโต  อรหตฺตปฺปตฺติยา  สงฺขาตธมฺโม ฯ 
อรหา  หิ  ปนุ  สงฺขาตพฺพาภาวโต  สงฺขาตธมฺโมติ  วุจฺจติ ฯ   
ยถาห  เย  จ  สงฺขาตธมฺมาเส  เย  จ  เสขา  ปุถู  อิธาติ ฯ  (๓)   
เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        ตณฺหกฺขยคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        สีโหวาติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตรสฺส  กริ  พาราณสิร ฺโ  
ทูเร  อุยฺยาน  โหติ  โส  ปเคว  วุฏาย  อุยฺยาน  คจฺฉนฺโต  
อนฺตรามคฺเค  ยานา  โอรยฺุห  อุทกฏาน  อุปคโต  มุข  โธวิสฺสามีติ ฯ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร สกฺกจฺจการีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ปตฺตนิยามตฺตา ฯ 
# ๓. ส. นิ. ๑๖/๙๘,๙๙/๕๖ ฯ  
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ตสฺมิ ฺจ  ปเทเส  สีหี  สหีโปตก  ชเนตฺวา  (๑)  โคจราย  คตา ฯ 
ราชปุริโส  ต  ทิสฺวา  สีหโปตโก  เทวาติ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  สโีห  
กิร  น  กสฺสจิ  ภายตีติ  ต  อุปปริกฺขิตุ  เภริอาทีนิ  อาโกฏาเปสิ   
สีหโปตโก  ต  สทฺท  สุตฺวาป  ตเถว  สยิ ฯ  ราชา  ยาวตติยก   
อาโกฏาเปสิ  โส  ตติยวาเร  สีส  อุกฺขิปตฺวา  สพฺพ  ปริส   
โอโลเกตฺวา  ตเถว  สยิ ฯ  อถ  ราชา  ยาวสฺส  มาตา  นาคจฺฉติ   
ตาว  คจฺฉามาติ  วตฺวา  คจฺฉนฺโต  จินฺเตสิ  ตทิวส  ชาโตป  สีหโปตโก  
น  สนฺตสติ  น  ภายติ  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  ตณฺหาทิฏ ิปริตาส  เฉตฺวา  
น  สนฺตเสยฺย  น  ภาเยยฺยนฺติ ฯ  โส  ต  อารมฺมณ  คเหตฺวา   
คจฺฉนฺโต  ปุน  เกวฏเฏหิ  มจฺเฉ  คเหตฺวา  สาขาสุ  พนฺธิตฺวา   
ปสาริเต  ชาเล  วาต  อสสชฺชมานเยว  (๒)  คจฺฉมาน  ทิสฺวา  ตมฺป  
นิมิตฺต  อคฺคเหสิ  กุทาสฺส ุ นามาหมฺป  ตณฺหาทิฏ ิชาล  โมหชาล   
วา  ผาเลตฺวา  เอว  อสชฺชมาโน  คจฺเฉยฺยนฺติ ฯ   
        อถ  อุยยฺาน  คนฺตฺวา  สลิาปฏเฏ  โปกฺขรณิตีเร  นิสินฺโน   
วาตพฺภาหตานิ  ปทุมานิ  โอนมิตฺวา  อุทก  ผุสิตฺวา  วาตวิคเม   
ปุน  ยถาฏาเน   ิตานิ  อุทเกน  อนุปลิตฺตานิ  ทิสฺวา  ตมฺป  
นิมิตฺต  อคฺคเหสิ  กุทาสฺส ุ นามาหมฺป  ยถา  เอตานิ  อุทเก  ชาตานิ   
อุทเกน  อนุปลิตฺตานิ  ติฏนฺติ  เอว  โลเก  ชาโต  โลเกน  อนุปลิตฺโต  
ติฏเยฺยนฺติ ฯ  โส  ปุนปปฺุน  ยถา  สหีวาตปทุมานิ  เอว   
อสนฺตสนฺเตน  อสชชฺมาเนน  อนุปลิตฺเตน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา   
# ๑. ส.ี ชหิตฺวา ฯ  ๒. ส.ี อสงฺคเยว ฯ  ม. อลคคเยว ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 171 

                *เลมที่  21  ขคฺควิสาณสุตฺตวณฺณนา  หนา  171 
 
รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อิม  
อุทานคาถ  อภาสิ   
                สโีหว  สทฺเทสุ  อสนฺตสนฺโต   
                วาโตว  ชาลมฺห ิ อสชชฺมาโน   
                ปทุมว  โตเยน  อลิมฺปมาโน   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ   
        ตตฺถ  สโีหติ  จตฺตาโร  สีหา  ติณสีโห  นรสีโห  (๑)  กาฬสีโห 
เกสรสีโหติ ฯ  เกสรสโีห  เตส  อคฺคมกฺขายติ  โสว  อิธ   
อธิปฺเปโต ฯ  วาโต  ปุรตฺถิมาทิวเสน  อเนกวิโธ  ปทุม  วาติ  
รตฺตเสตาทิวเสน ฯ  เตสุ  โย  โกจิ  วาโต  ย  กิ ฺจิ  ปทุม ฺจ  วฏฏติเยว ฯ 
ตตฺถ  ยสฺมา  สนฺตาโส  อตฺตสิเนเหน  โหติ  อตฺตสิเนโห  จ   
ตณฺหาเลโป  โสป  ทฏิ ิสมฺปยุตฺเตน  วิปฺปยุตฺเตน  วา โลเภน  โหติ ฯ 
โส  จ  ตณฺหาเยว ฯ  สชชฺน  ปน  ตตฺถ  อุปปริกฺขาวิรหิตสฺส   
โมเหน  โหติ  โมโห  จ  อวิชฺชา ฯ  ตตฺถ  สมเถน  ตณฺหาย 
ปหาน  โหติ  วิปสฺสนาย  อวิชฺชาย ฯ  ตสฺมา  สมเถน  อตฺตสิเนห  
ปหาย  สีโหว  สทฺเทสุ  อนิจฺจาทีสุ  อสนฺตสนฺโต  วิปสฺสนาป ฺาย 
โมห  ปหาย  วาโตว  ชาลมฺหิ  ขนฺธายตนาทีสุ  อสชฺชมาโน  สมเถเนว   
โลภ  โลภสมฺปยุตฺตเอว  (๒)  ทิฏ ิ ฺจ  ปหาย  ปทุมว  โตเยน   
สพฺพภวโภคโลเภน  อลิมปฺมาโน  เอตฺถ  จ  สมถสฺส  สลี   
# ๑. ม. ย.ุ ปณฺฑุสีโห ฯ  ๒. สี. โลภสมฺปยุตฺตตฺตาเอว ฯ  ๓. ม. สพฺพภวโภคโลเภน 
อลิปฺปมาโน ฯ  
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ปทฏาน  สมโถ  สมาธิ  วิปสฺสนา  ป ฺาติ  เอว  เตสุ  ทฺวีสุ  
ธมฺเมสุ  สิทฺเธสุ  ตโยป  ขนฺธา  สิทฺธา  โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  สลีกฺขนฺเธน 
สุรโต  โหติ  โส  สโีหว  สทฺเทสุ  อาฆาตวตฺถูสุ  กุชฺฌิตุกามตาย  น  
สนฺตสติ  ป ฺากฺขนฺเธน  ปฏิวิทฺธสภาโว  วาโตว  ชาลมฺห ิ  
ขนฺธาทิธมฺมเภเท  น  สชฺชติ  สมาธิกฺขนฺเธน  วีตราโค 
ปทุมว  โตเยน  ราเคน  น  ลิมฺปติ ฯ  เอว  สมถวิปสสฺนาหิ   
สีลสมาธิป ฺากฺขนฺเธหิ  จ  ยถาสมฺภว  อวิชชฺาตณฺหาน   
ติณฺณ ฺจ  อกุสลมูลาน  ปหานวเสน  อสนฺตสนฺโต  อสชชฺมาโน  
อลิมฺปมาโน  จ  เวทิตพฺโพ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                อสนฺตสนฺตคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        สีโห  ยถาติ  กา  อุปปฺตฺติ  อ ฺตโร  กิร  พาราณสี- 
ราชา  ปจฺจนฺต  กุปต  วูปสเมตุ  คามานุคามิมคฺค  ฉฑฺเฑตฺวา  
อุชุ  อฏวิมคฺค  คเหตฺวา  มหติยา  เสนาย  คจฺฉติ ฯ  เตน  จ  
สมเยน  อ ฺตรสฺมึ  ปพฺพตปาเท  สีโห  พาลสูริยาตป  ตปฺปมาโน   
นิปนฺโน  โหติ ฯ  ต  ทิสฺวา  ราชปุรโิส  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  
ราชา  สีโห  กิร  สทฺเทน  น  สนฺตสตีติ  เภริสงฺขปณวาทีหิ  สทฺท   
การาเปสิ  สีโห  ตเถว  นปิชฺช ิฯ  ทุติยมฺป  การาเปสิ   
สีโห  ตเถว  นิปชฺช ิ ตติยมฺป  การาเปสิ  สีโห  มม  ปฏิสตฺตุ  
อตฺถีติ  จตูหิ  ปาเทหิ  สุปปฺติฏ ิต  ปติฏหิตฺวา  สีหนาท  นทิ ฯ  
ต  สุตฺวาว  หตฺถาโรหาทโย  หตฺถิอาทีหิ  โอโรหิตฺวา  ติณคหนานิ  
ปวิฏา  หตฺถิอสฺสคณา  ทิสาวิทิสา  ปลาตา ฯ  ร ฺโ    
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หตฺถีป  ราชาน  คเหตฺวา  วนคหนาทีนิ  โปถยมาโน  ปลายิ ฯ  
โส  ต  สนฺธาเรตุ  อสกฺโกนฺโต  รุกฺขสาขาย  โอลมฺพิตฺวา  ปวึ   
ปติตฺวา  เอกปทิกมคฺเคน  คจฺฉนฺโต  ปจฺเจกพุทฺธาน  วสนฏาน   
ปาปุณิตฺวา  ตตฺถ  ปจฺเจกพุทฺเธ  ปุจฺฉิ  อป  ภนฺเต  สทฺทมสฺสุตฺถาติ ฯ   
อาม  มหาราชาติ ฯ  กิสฺส  สทฺท  ภนฺเตติ ฯ  ปม  
เภริสงฺขาทีน  ปจฺฉา  สีหสฺสาติ ฯ  น  ภายิตฺถ  ภนฺเตติ ฯ  
น  มย  มหาราช  กสฺสจิ  สทฺทสฺส  ภายามาติ ฯ  สกฺกา  ปน  ภนฺเต 
มยฺหมฺป  เอทิส  กาตุนฺติ ฯ  สกฺกา  มหาราช  สเจ  ปพฺพชสีติ  ฯ 
ปพฺพชามิ  ภนฺเตติ ฯ  ตโต  น  ปพฺพาเชตฺวา  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  
อาภิสมาจาริก  สิกฺขาเปสุ ฯ  โสป  ปพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  วิปสฺสนโฺต 
ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อิม  อุทานคาถ  อภาสิ   
                สโีห  ยถา  ทาพลี  ปสยฺห   
                ราชา  มิคาน  อภิภุยฺย  จารี   
                เสเวถ  ปนฺตานิ  เสนาสนานิ   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ   
        ตตฺถ  สหนา  จ  หนนา  จ  สีฆชวตฺตา  จ  สีโห ฯ  
เกสรสีโหว  อิธ  อธิปฺเปโต ฯ  ทาา  พลมสฺส  อตฺถีติ  ทาพลี ฯ   
ปสยฺห  อภิภุยฺยาติ  อุภย  จารีสทฺเทน  สห  โยเชตพฺพ  ปสยฺหจารี  
อภิภุยฺยจารีติ ฯ  ตตฺถ  ปสยฺห  นิคฺคยฺห ปเฬตฺวา นิคฺคเหตฺวา 
ปคฺคเหตฺวา จรเณน ปสยฺหจารี  อภิภวิตฺวา  สนฺตาเสตฺวา  
วสีกตฺวา  จรเณน  อภิภุยฺยจารี ฯ  สฺวาย  กายพเลน  ปสยฺหจารี    
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เตชสา  อภิภุยฺยจารี ฯ  ตตฺถ  สเจ  โกจิ  วเทยฺย  ก ึ ปสยฺห 
อภิภุยฺย  จารีติ  ตโต  มิคานนฺติ  สามิวจน  อุปโยควจน  กตฺวา  มิเค  
ปสยฺห  อภิภุยฺย  จารีติ  ปฏิวตฺตพฺพ ฯ  ปนฺตานีติ  ทูรานิ ฯ  
เสนาสนานีติ  วสนฏานานิ ฯ  เสส  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  
สกฺกา  ชานิตุนฺติ  น  วิตฺถาริตนฺติ ฯ   
                        ทาพลีคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        เมตฺต  อุเปกฺขนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  กริ  ราชา   
เมตฺตาทิฌานลาภี  อโหสิ ฯ  โส  ฌานสุขนฺตรายกร  รชฺชนฺติ   
ฌานานุรกฺขณตฺถ  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ   
สจฺฉิกตฺวา  อิม  อุทานคาถ  อภาสิ   
                เมตฺต  อุเปกฺข  กรุณ  วิมุตฺตึ   
                อาเสวมาโน  มุทิต ฺจ  กาเล   
                สพฺเพน  โลเกน  อวิรชฺุฌมาโน   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพ  สตฺตา  สุขิตา  โหนฺตูติอาทินา  นเยน   
หิตสุขุปนยนกามตา  เมตตา ฯ  อโห  วต  อิมมฺหา  ทุกฺขา  
วิมุจฺเจยฺยุนฺติอาทินา  นเยน  อหิตทุกฺขาปนยนกามตา  กรุณา ฯ 
โมทนฺติ  วต  โภนฺโต  สตฺตา  โมทนฺติ  สาธุ  สฏุ ูติอาทินา  นเยน   
หิตสุขาวิปฺปโยคกามตา  มุทิตา ฯ  ป ฺายิสฺสนฺติ  สเกน  
กมฺเมนาติ  สุขทุกฺเขสุ  อชฺฌุเปกฺขนตา  อุเปกฺขา ฯ  
# ๑. ม. เมตฺตาทิฌานลาภี ฯ  
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คาถาพนฺธสุขตฺถ  ปน  อุปฺปฏิปาฏิยา  เมตฺต  วตฺวา  อุเปกฺขา  
วุตฺตา  มุทิตา  ปจฺฉา ฯ  วิมุตฺตินฺติ  จตสฺโสป  ห ิ เอตา  อตฺตโน   
ปจฺจนีกธมฺเมหิ  วิมุตฺตตฺตา  วิมุตฺติโย  เตน  วุตฺต  
                เมตฺต  อุเปกฺข  กรุณ  วิมุตฺตึ   
                อาเสวมาโน  มุทิต ฺจ  กาเลติ ฯ   
        ตตฺถ  อาเสวมาโนติ  ติสฺโส  ติกจตุกฺกชฺฌานวเสน  อุเปกฺข  
จตุตฺถชฺฌานวเสน  ภาวยมาโน ฯ  กาเลติ  เมตฺต  อาเสวิตฺวา   
ตโต  วุฏาย  กรุณ  ตโต  วุฏาย  มุทิต  ตโต  อิตรโต  วา  
นิปฺปติกชฺฌานโต  วุฏาย  อุเปกฺข  อาเสวมาโน  กาเล  อาเสวมาโนติ   
วุจฺจติ  อาเสวิตุ  ผาสุกาเล  วา  ฯ  สพฺเพน  โลเกน   
อวิรุชฺฌมาโนติ  ทสสุ  ทสิาสุ  สพฺเพน  สตฺตโลเกน  อวิรชฺุฌมาโนติ    
เมตฺตาทีน ฺหิ  ภาวิตตฺตา  สตฺตา  อปปฺฏิกูลา  โหนฺติ  สตฺเตสุ  จ   
วิโรธิภูโต  ปฏิโฆ  วูปสมมฺติ ฯ  เตน  วุตฺต  สพฺเพน  โลเกน 
อวิรุชฺฌมาโนติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาเรน  ปน  
เมตฺตาทิกถา  อฏสาลินิยา  ธมฺมสงฺคหฏกถาย  วุตฺตา ฯ  เสส  ปุพฺพ- 
วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ   
                        อปฺปม ฺาคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        ราค ฺจ  โทส ฺจาติ  กา  อุปฺปตฺติ  ราชคห  กิร  นิสฺสาย   
มาตงฺโค  นาม  ปจฺเจกพุทฺโธ  วิหรติ  สพฺพปจฺฉิโม  ปจฺเจก- 
พุทฺธาน ฯ  อถ  อมฺหาก  โพธิสตฺเต  อุปฺปนฺเน  เทวตาโย  
โพธิสตฺตสฺส  ปชูนตฺถาย  อาคจฺฉนฺติโย  ต  ทิสฺวา  มาริสา  
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มาริสา  พุทฺโธ  โลเก  อุปปฺนฺโนติ  ภณึสุ ฯ  โส  นิโรธา  วุฏหนฺโต  ต   
สทฺท  สุตฺวา  อตฺตโน  จ  ชีวิตกฺขย  ทสิฺวา  หิมวนฺเต  มหาปปาโต   
นาม  ปพฺพโต  ปจฺเจกพุทฺธาน  ปรินิพฺพานฏาน  ตตฺถ  อากาเสน  
คนฺตฺวา  ปุพฺเพ  ปรินิพฺพุตปจฺเจกพุทฺธสฺส  อฏ ิสงฺฆาต  ปปาเต  
ปกฺขิปตฺวา  สิลาตเล  นิสทีิตฺวา  อิม  อุทานคาถ  อภาสิ   
                ราค ฺจ  โทส ฺจ  ปหาย  โมห   
                สนฺทาลยิตฺวาน  สโยชนานิ   
                อสนฺตส  ชีวิตสงฺขยมฺหิ   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  ราคโทสโมหา  อุรคสุตฺเต  วุตฺตา ฯ  สโยชนานีติ  
ทส  สโยชนานิ  ตานิ  จ  เตน  เตน  มคฺเคน  สนฺทาลยิตฺวา ฯ 
อสนฺตส  ชีวิตสงฺขยมฺหีติ  ชีวิตสงฺขโย  วุจฺจติ  จุติจิตฺตสฺส  ปริเภโทฯ 
ตสงฺขเย  นิกนฺติยา (๑)  ปหีนตฺตา  อสนฺตสนฺติ ฯ  เอตฺตาวตา  
โสปาทิเสสนิพฺพานธาตุ  อตฺตโน  ทสเฺสตฺวา  คาถาปริโยสาเน   
อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายีติ ฯ   
                ชีวิตสงฺขยคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
        ภชนฺตีติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กริ  อ ฺตโร   
ราชา  อาทิคาถาย  วุตฺตปฺปการเมว  ผีต  รชฺช  สมนุสาสติ   
ตสฺส  ขโร  อาพาโธ  อุปฺปชฺช ิ ทุกฺขา  เวทนา  วตฺตนฺติ ฯ  
วีสติสหสฺสิตฺถิโย  ปริวาเรตฺวา  หตฺถปาทสมฺพาหนาทีนิ  กโรนฺติ ฯ  
# ๑. ม. ตสฺม ึจ ชีวิตสงฺขเย ชีวิตนิกนฺติยา ฯ  
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อมจฺจา  น  ทานาย  ราชา  ชีวิสฺสติ  หนฺท  มย  อตฺตโน  สรณ   
คเวสิสฺสามาติ  จินฺเตตฺวา  อ ฺสฺส  ร ฺโ  สนฺติก  คนฺตฺวา  อุปฏาน  
ยาจึสุ ฯ  เต  ตตฺถ  อุปฏหนฺติเยว  น  กิ ฺจิ  ลภนฺติ ฯ 
ราชาป  อาพาธา  วุฏหิตฺวา  ปุจฺฉิ  อิตฺถนฺนาโม  จ  อิตฺถนฺนาโม  
จ  กุหินฺติ ฯ  ตโต  ต  ปวุตฺตึ  สุตฺวา  สสี  จาเลตฺวา  ตุณฺหี  อโหส ิฯ   
เตป  อมจฺจา  ราชา  วุฏ ิโตติ  สุตฺวา  ตตฺถ  กิ ฺจิ  อลภมานา   
ปรเมน  ปารชิุ ฺเน  สมนฺนาคตา  ปุนเทว  อาคนฺตฺวา  ราชาน  
วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏสุ ฯ  เตน  จ  ร ฺา  กุหึ  ตาตา  ตุเมฺห   
คตาติ  วุตฺตา  อาหสุ  เทว  ทุพฺพล  ทิสวฺา  อาชีวิกภเยนมฺหา  อสุก   
นาม  ชนปท  คตาติ ฯ  ราชา  สีส  จาเลตฺวา  จินฺเตสิ  ยนฺนูนาห   
อิเม  วีมเสยฺย  ก ึ ปุนป  เอว  กเรยฺยย  โนติ ฯ  โส  ปพฺุเพ  อาพาธิก- 
โรเคน  (๑)  ผุฏโ  วิย  คาฬฺหเวทน  อตฺตาน  ทสฺเสนฺโต 
คิลานาลยมกาสิ ฯ  อิตฺถิโย  สมฺปริวาเรตฺวา  ปุพฺพสทิสเมว  
สพฺพ  อกสุ ฯ  เตป  อมจฺจา  ตเถว  ปนุ  พหุตร  ชน  คเหตฺวา 
ปกฺกมึสุ ฯ  เอว  ราชา  ยาวตติย  สพฺพ  วุตฺตสทิส  อกาสิ ฯ 
เตป  ตเถว  ปกฺกมึสุ ฯ  ตโต  จตุตฺถมปฺ  เต  อาคเต  ทิสฺวา  อโห  
อิเม  ทุกฺกร  อกสุ  เย  ม  พฺยาธิต  ปหาย  อนเปกฺขา  ปกฺกมึสูติ   
นิพฺพินฺโน  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ   
สจฺฉิกตฺวา  อิม  อุทานคาถ  อภาสิ   
# ๑. ส.ี สาภาวิกโรเคน ฯ  
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                ภชนฺติ  เสวนฺติ  จ  การณตฺถา   
                นกิฺการณา  ทลฺุลภา  อชฺช  มิตฺตา   
                อตฺตฏป ฺา  อสุจี  มนุสสฺา   
                เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  ภชนฺตีติ  สรีเรน  อลลฺียิตฺวา  (๑)  ปยิรุปาสนฺติ ฯ   
เสวนฺตีติ  อ ฺชลิกมฺมาทีหิ  กึการปฏสิฺสาวิตาย  จ  ปริจนฺติ ฯ 
การณ  อตฺโถ  เอเตสนฺติ  การณตฺถา  ภชนาย  เสวนาย  จ  
นา ฺ  การณมตฺถิ  อตฺโถ  เอว  เนส  การณ  อตฺตเหตุ 
เสวนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  นกิฺการณา  ทลฺุลภา  อชฺช  มิตฺตาติ  อิโต  
กิ ฺจิ  ลจฺฉามาติ  เอว  อตฺตปฏิลาภการเณน  นิกฺการณา  เกวล   
        อุปกาโร  จ  โย  มิตฺโต                  สุขทุกฺโข  (๒)  จ  โย  สขา ฯ   
        อตฺถกฺขายี  จ  โย  มตฺิโต          โย  จ  มิตฺตานุกมฺปโกติ  (๓)   
เอว  วุตฺเตน  อริเยน  มิตฺตภาเวน  สมนฺนาคตา  ทุลฺลภา  อชฺช  
มิตฺตา ฯ  อตฺตนิ   ิตา  เอเตส  ป ฺา  อตฺตานเยว  โอโลเกนฺติ   
น  อ ฺนฺติ  อตฺตฏป ฺา ฯ  ทิฏตฺถป ฺาติ  (๔) อยมฺป  กริ  
โปราณปาโ  สมฺปติ  ทิฏเเยว  อตฺเถ  เอเตส  ป ฺา  อายตึ  
น  เปกฺขนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อสุจีติ  อสุจินา  อนริเยน  กายวจีมโน- 
กมฺเมน  สมนฺนาคตา ฯ  เสส  ปุพฺเพ  วุตฺตเยเนว  เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        การณตฺถคาถาวณฺณนา  สมตฺตา ฯ   
# ๑. ส.ี อลฺลยีนฺติ ฯ  ๒. ม. สุเข ทุกฺเข ฯ  ๓. ที. ปา. ๑๑/๑๙๖/๒๐๒ ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ทฏิฏป ฺา ฯ  
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                จตุตฺโถ  วคฺโค  นิฏ ิโต  เอกาทสหิ  คาถาหิ ฯ   
        เอวเมต  เอกจตฺตาลีสคาถาปริมาณ  ขคฺควิสาณสุตฺต   
กตฺถจิเทว  วุตฺเตน  โยชนานเยน  สพฺพตฺถ  ยถานุรูป  โยเชตฺวา   
อนุสนฺธิโต  อตฺถโต  จ  เวทิตพฺพ ฯ  อติวิตฺถารภเยน  ปน  
อเมฺหหิ  น  สพฺพตฺถ  โยชิตนฺติ ฯ   
                ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                ขคฺควิสาณสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  กสภิารทฺวาชสุตฺต ฯ  กา  อุปปฺตฺติ   
ภควา  มคเธสุ  วิหรนโฺต  ทกฺขิณาคิริสฺมึ  เอกนาลาย  พฺราหฺมณ- 
คาเม  ปุเรภตฺตกิจฺจ  ปจฺฉาภตฺตกิจฺจนฺติ  อิเมสุ  ทฺวีสุ  พุทฺธกิจฺเจสุ   
ปุเรภตฺตกิจฺจ  นฏิาเปตฺวา  ปจฺฉาภตฺตกิจฺจาวสาเน  พุทฺธจกฺขุนา  
โลก  โวโลเกนฺโต  กสิภารทฺวาช  พฺราหฺมณ  อรหตฺตสฺส   
อุปนิสฺสยสมฺปนฺน  ทิสฺวา  ตตฺถ  มยิ  คเต  กถา  ปวตฺติสฺสติ  ตโต 
กถาวสาเน  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  เอส  พฺราหฺมโณ  ปพฺพชิตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิสฺสตีติ  จ  ตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  กถ  สมุฏาเปตฺวา 
อิม  สุตฺต  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สยิา  กตม  พุทฺธาน  ปุเรภตฺตกิจฺจ  กตม   
ปจฺฉาภตฺตกิจฺจนฺติ ฯ  วุจฺจเต  พุทฺโธ  ภควา  ปาโตเอว  
วุฏาย  อุปฏากานุคฺคหตฺถ  สรีรผาสุกตฺถ ฺจ  มุขโธวนาทิ- 
สรีรปริกมฺม  กตฺวา  ยาว  ภิกฺขาจารเวลา  ตาว  วิวิตฺตาสเน   
วีตินาเมตฺวา  ภิกฺขาจารเวลาย  นิวาเสตฺวา  กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา   
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จีวร  ปารุปตฺวา  ปตฺตมาทาย  กทาจิ  เอกโก  กทาจิ  ภิกฺขุสฆปริวุโต 
คาม  วา  นิคม  วา  ปณฺฑาย  ปวิสติ  กทาจิ  ปกติยา  กทาจิ   
อเนเกหิ  ปาฏิหาริเยหิ  ปวตฺตมาเนหิ ฯ  เสยฺยถิท  ปณฺฑาย  
ปวิสโต  โลกนาถสฺส  ปรุโต  คนฺตฺวา  มุทุคติโย  วาตา  ปวึ  
โสเธนฺติ  วลาหกา  อุทกผุสิตานิ  มุ ฺจนฺตา  มคฺเค  เรณุ 
วูปสเมตฺวา  อุปริ  วิตาน  หุตฺวา  ติฏนฺติ ฯ  อปเร  วาตา 
ปุปฺผานิ  อุปสหริตฺวา  มคฺเค  โอกิรนติฺ  อุนฺนตา  ภูมิปฺปเทสา 
โอนมนฺติ  ฯ  โอณตา  อุนนฺมนฺติ  ฯ  ปาทนิกเฺขปสมเย  
สมาว  ภูมิ  โหติ  ฯ  สุขสมฺผสฺสานิ   ปทุมปุปฺผานิ  วา  ปาเท  
สมฺปฏิจฺฉนฺติ  อินฺทขีลสฺส  อนฺโต  ปตมตฺเต  ทกฺขิณปาเท  
สรีรา  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย  นิจฺฉริตฺวา  สุวณฺณรสป ฺชรานิ  วิย [๑] 
ปาสาทกูฏาคาราทีนิ  กโรนฺติโย  อิโต  จิโต  จ  วิธาวนฺติ  ฯ 
หตฺถิอสฺสวิหงฺคาทโย  สกสกฏาเนสุ   ิตาเยว  มธุเรน  อากาเรน 
สทฺท  กโรนฺติ  ฯ  ตถา  เภริวีณาทีนิ  ตุริยานิ  มนสฺุสาน   
กายูปคานิ  จ  อาภรณานิ  เตน  ส ฺาเณน  มนุสฺสา  
ชานนฺติ  อชชฺ  ภควา  อิธ  ปณฺฑาย  ปวิฏโติ ฯ  เต  สุนิวตฺถา  
สุปารุตา  คนฺธปุปฺผาทีนิ  อาทาย  ฆรา  นิกฺขมิตฺวา  อนฺตรวีถึ  
ปฏิปชชฺิตฺวา  ภควนฺต  คนฺธปุปฺผาทีหิ  สกฺกจฺจ  ปูเชตฺวา  [๒] 
วนฺทิตฺวา   ภนฺเต  ทส  ภิกขฺู  อมฺหาก  วีสติ  อมฺหาก  ภิกฺขุสต  เทถาติ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร จิตฺรปฏปริกฺขิตฺตานิ วิย จาติ ทิสฺสติ ฯ   
# ๒. ม. เอตฺถนฺตเร รนฺทตฺิวาติ ทิสฺสติ ฯ  
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ยาจิตฺวา  ภควโตป  ปตฺต  คเหตฺวา  อาสน  ป ฺาเปตฺวา  สกฺกจฺจ   
ปณฺฑปาเตน  ปฏิมาเนนฺติ ฯ   
        ภควา  กตภตฺตกิจฺโจ  เตส  สนฺตานานิ  โอโลเกตฺวา  ตถา  
ธมฺม  เทเสติ  ยถา  เกจิ  สรณคมเน  ปติฏหนฺติ  เกจิ  ป ฺจสุ   
สีเลสุ  เกจิ  โสตาปตฺติสกทาคามิอนาคามิผลาน  อ ฺตรสฺมึ   
เกจิ  ปพฺพชิตฺวา  อคฺคผเล  อรหตฺเตติ ฯ  เอว  ตถา  ตถา  ชน  
อนุคฺคเหตฺวา  อุฏายาสนา  วิหาร  คจฺฉติ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ   
มณฺฑลมาเฬ  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน  นิสีทติ  ภิกฺขูน  ภตฺตกิจฺจ- 
ปริโยสาน  อาคมยมาโน ฯ  ตโต  ภิกขฺูน  ภตฺตกิจฺจปริโยสาน 
อุปฏาโก  ภควโต  นิเวเทติ  อถ  ภควา  คนฺธกุฏึ  ปวิสติ ฯ  
อิทนฺตาว  ปุเรภตฺตกิจฺจ ฯ  ยเมตฺถ  น  วุตฺต  ต  พฺรหมฺายุสุตฺเต   
วุตฺตนเยเนว  คเหตพฺพ ฯ   
        อถ  ภควา  เอว  กตปุเรภตฺตกิจฺโจ  คนฺธกุฏิยา  อุปฏาเน  
นิสีทิตฺวา  ปาเท  ปกฺขาเลตฺวา  ปาทปเ  ตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  โอวทติ  
ภิกฺขเว  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ  พุทฺธุปฺปาโท  ทุลลฺโภ  โลกสฺมึ  
มนุสฺสปฏิลาโภ  ทลฺุลโภ  สทฺธาสมฺปตฺติ  (๑)  ทลุลฺภา  ปพฺพชชฺา 
ทุลฺลภา  สทธฺมฺมสฺสวน  ทุลฺลภ  โลกสฺมินฺติ ฯ  ตโต  ภิกฺขู  ภควนฺต  
วนฺทิตฺวา  กมฺมฏาน  ปจฺุฉนฺติ  ฯ อถ  ภควา  ภิกฺขูน  จริยาวเสน   
กมฺมฏาน  เทติ ฯ  เต  กมฺมฏาน  อุคฺคเหตฺวา  ภควนฺต  อภิวา- 
เทตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  วสนฏาน  คจฺฉนฺติ  เกจิ  อร ฺ  เกจิ   
# ๑. ส.ี ขณสมฺปตฺติ ฯ  
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รุกฺขมูล  เกจิ  ปพฺพตาทีน  อ ฺตร  เกจิ  จาตุมหาราชิกาทีน  
ภวน  ฯเปฯ  เกจิ  วสวตฺติภวนนฺติ ฯ  ตโต  ภควา   
คนฺธกุฏึ  ปวิสิตฺวา  สเจ  อากงฺขติ  ทกขิฺเณน  ปสฺเสน  สโต   
สมฺปชาโน  มุหุตฺต  สีหเสยฺย  กปฺเปติ ฯ  อถ  สมสสฺาสิตกาโย   
อุฏหิตฺวา  ทุติยภาเค  โลก  โวโลเกติ ฯ  ตติยภาเค  ย  คาม  วา   
นิคม  วา  อุปนิสฺสาย  วิหรติ  ตตฺถ  ชนา  (๑)  ปุเรภตฺต  ทาน  ทตฺวา   
ปจฺฉาภตฺต  สุนิวตฺถา  สปุารุตา  คนฺธปุปฺผาทีนิ  อาทาย  วิหาเร   
สนฺนิปตนฺติ ฯ  ตโต  ภควา  สมฺปตฺตปริสาย  อนุรูเปน  
ปาฏิหาริเยน  คนฺตฺวา  ธมฺมสภาย  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน  
นิสชฺช  ธมฺม  เทเสติ  กาลยุตฺต  ปมาณยุตฺต อถ  กาล  วิทิตฺวา  
ปริส  อุยโฺยเชติ ฯ   
        ตโต  สเจ  คตฺตานิ  ปริสิ ฺจิตุกาโม  โหติ  อถ  พุทฺธาสนา  
วุฏาย  อุปฏาเกน  อุทกปฏิยาทิโตกาส  คนฺตฺวา  อุปฏากหตฺถา   
อุทกสาฏิก  คเหตฺวา  นฺหานโกฏก  ปวิสติ ฯ  อุปฏาโกป   
พุทฺธาสน  อาเนตฺวา  คนฺธกุฏิปริเวเณ  ป ฺาเปติ  ภควา   
คตฺตานิ  ปริสิ ฺจิตฺวา   สรุตฺตทุปฏฏ  นิวาเสตฺวา  กายพนฺธน   
พนฺธิตฺวา  อุตฺตราสงฺค  กตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  นิสีทติ  เอกโกว   
มุหุตฺต  ปฏิสลฺลีโน ฯ  อถ  ภิกฺขู  ตโต  ตโต  อาคมฺม  ภควโต  
อุปฏาน  อาคจฺฉนฺติ ฯ  ตตฺถ  เอกจฺเจ  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ  เอกจฺเจ 
กมฺมฏาน  เอกจฺเจ  ธมฺมสฺสวน  ยาจนฺติ ฯ  ภควา  
# ๑. ม. ชโน ฯ  
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เตส  อธิปฺปาย  สมฺปาเทนฺโต  ปมยาม  วีตินาเมติ ฯ   
มชฺฌิมยาเม  ทสสหสฺสิโลกธาตุเทวตาโย โอกาส  ลภมานา  
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ  ยถาภิสงฺขต  อนฺตมโส  
จตุรกฺขรมฺป ฯ  ภควา  ตาส  เทวตาน  ป ฺห  วิสฺสชเฺชนฺโต  
มชฺฌิมยาม  วีตินาเมติ ฯ  ตโต  ปจฺฉิมยาม  จตฺตาโร  ภาเค 
กตฺวา  เอก  ภาค  จงฺกม  อธิฏาติ  ทุติยภาค  คนฺธกุฏึ  ปวิสิตฺวา   
ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  สโต  สมฺปชาโน  สีหเสยฺย  กปเฺปติ  ตติยภาค   
ผลสมาปตฺติยา  วีตินาเมติ  จตุตฺถภาค  มหากรุณาสมาปตฺตึ   
ปวิสิตฺวา  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกติ  อปฺปรชกขฺมหารชกฺขาทิ- 
สตฺตทสฺสนตฺถ ฯ  อิท  ปจฺฉาภตฺตกิจฺจ ฯ   
        เอวมิมสฺส  ปจฺฉาภตฺตกิจฺจสฺส  โลกโวโลกนสงฺขาเต   
จตุตฺถภาคาวสาเน  พุทฺธธมฺมสงฺเฆสุ  ทานสีลอุโปสถกมฺมาทีสุ   
จ  อกตาธิกาเร  จ  กตาธิกาเร  จ  อนุปนิสฺสยสมฺปนฺเน  จ   
อุปนิสฺสยสมฺปนฺเน  จ  อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺเน (๑)  จ  สตฺเต  
ปสฺสิตุ  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต  กสิภารทฺวาช  พฺราหฺมณ  
อรหตฺตุปนิสฺสยสมฺปนฺน  ทิสฺวา  ตตฺถ  มยิ  คเต  กถา  ปวตฺติสฺสติ   
ตโต  กถาวสาเน  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  เอส  พฺราหฺมโณ  ปพฺพชิตฺวา  
อรหตฺต  ปาปุณิสฺสตีติ  จ  ตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  กถ  สมุฏาเปตฺวา   
อิม  สุตฺต  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทิ  อายสฺมตา  อานนฺเทน  
# ๑. ม. อิท นตฺถิ ฯ          
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ปมมหาสงฺคีติกาเล  ธมฺมสงฺคีตึ  กโรนฺเตน  อายสฺมตา  
มหากสฺสปตฺเถเรน  ปฏุเน  ป ฺจนฺน  อรหนฺตสตาน  วุตฺต  ฯ 
อห  โข  สมณ  กสามิ  จ  วปฺปามิ  จาติ  กสิภารทฺวาเชน  วุตฺต ฯ 
อหมฺป  โข  พฺราหฺมณ  กสามิ  จ  วปฺปามิ  จาติอาทิ  ภควตา  วุตฺต   
ตเทต  สพฺพมฺป  สโมธาเนตฺวา  กสิภารทฺวาชสุตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
        ตตฺถ  เอวนฺติ  อย  อาการนิทสฺสนาวธารณตฺโถ  เอวสทฺโท ฯ  
อาการตฺเถน  หิ  เอเตน  เอตมตฺถ  ทีเปติ  นานานยนิปุณ- 
มเนกชฺฌาสยสมุฏานมตฺถพฺย ฺชนสมฺปนฺน  วิวิธปาฏิหาริย   
ธมฺมตฺถเทสนาปฏิเวธคมฺภีร  สพฺพสตฺเตหิ  สกสกภาสานุ- 
รูปมุปลกฺขณิยสภาว  ตสฺส  ภควโต  วจน  ต  สพฺพปฺปกาเรน โก  
สมตฺโถ  วิ ฺาตุ  อถ  โข  เอวมฺเม  สตุ  มยาป  เอเกนากาเรน  
สุตนฺติ ฯ  นทิสฺสนตฺเถน  นาห  สยมฺภู  น  มยา  อิท  สจฺฉิกตนฺติ   
อตฺตาน  ปริโมเจนฺโต  เอวมฺเม  สุต  มยา  เอว  สุตนฺติ  อิทานิ   
วตฺตพฺพ  สกล  สุตฺต  นิทสฺเสติ ฯ  อวธารณตฺเถน  เอตทคฺค  
ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  พหุสฺสุตาน  ยทิท  อานนฺโท   
คติมนฺตาน  สติมนฺตาน  ธิติมนฺตาน  อุปฏากาน  ยทิท   
อานนฺโทติ  (๑)  เอว  ภควตา  ปสตฺถภาวานุรูป  อตฺตโน  ธารณพล   
ทสฺเสนฺโต  สตฺตาน  โสตุกมฺยต  ชเนติ  เอวมฺเม  สุต  ต ฺจ  
อตฺถโต  วา  พฺย ฺชนโต  วา  อนูนมนธิก  เอว  น  อ ฺถา  
ทฏพฺพนฺติ ฯ  เม  สุตนฺติ  เอตฺถ  มยาสทฺทตฺโถ  เมสทฺโท   
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ  
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โสตทฺวารวิ ฺาณตฺโถ  สุตสทฺโท ฯ  ตสฺมา  เอวมฺเม  สุตนฺติ   
เอว  มยา  โสตวิ ฺาณปุพฺพงฺคมาย  โสตวิ ฺาณวีถิยา  (๑) 
อุปธาริตนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        เอก  สมยนฺติ  เอก  กาล ฯ  ภควาติ  ภาคฺยวา  ฯ 
ภคฺควา  ภตฺตวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  มคเธสุ  วิหรตีติ  มคธา  นาม  
ชนปทิโน  ราชกุมารา  เตส  นิวาโส  เอโกป  ชนปโท  รูฬฺหิสทเฺทน  
มคธาติ  วุจฺจติ  ตสฺมึ  มคเธสุ  ชนปเท ฯ  เกจิ  ปน  ยสฺมา  
เจติยราชา  มุสาวาท  ภณิตฺวา  ภูมึ  ปวิสนฺโต  มา  คธ  ปวิสา'ติ  
วุตฺโต  ยสฺมา  วา  ต  ราชาน  มคฺคนฺตา  ภูมึ  ขณนฺตา  ปุริสา  มา  
คธ  กโรถา'ติ  วุตฺตา  ตสฺมา  มคธาติ  เอวมาทีหิ  นเยหิ  พหุธา   
ปป ฺเจนฺติ ฯ  ย  รุจฺจติ  ต  คเหตพฺพ ฯ  วิหรตีติ  เอกอิริยา- 
ปถพาธน  อปเรน  อิริยาปเถน  วิจฺฉินฺทิตฺวา  อปริปตนฺต   
อตฺตภาว  หรติ  ปวตฺเตตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ทิพฺพพฺรหมฺอริยวิหาเรหิ   
วา  สตฺตาน  วิวิธ  หิต  หรตีติ  วิหรติ ฯ  หรตีติ  อุปสหรติ   
อุปเนติ  ชเนติ  อุปฺปาเทตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตถา  หิ  ยทา  สตฺตา   
กาเมสุ  วิปฺปฏิปชชฺนฺติ  ตทา  กิร  ภควา  ทิพฺเพน  วิหาเรน  วิหรติ   
เตส  อโลภกสุลมูลสมุปฺปาทนตฺถ  อปฺเปว  นาม  อิม  ปฏิปตฺตึ   
ทิสฺวา  เอตฺถ  รุจึ  อุปฺปาเทตฺวา  กาเมสุ  วิรชฺเชยฺยุนฺติ ฯ  ยทา 
ปน  อิสฺสริยตฺถ  สตฺเตสุ  วิปฺปฏิปชฺชนฺติ  ตทา  พฺรหฺมวิหาเรน   
วิหรติ  เตส  อโทสกุสลมลูสมุปฺปาทนตฺถ  อปฺเปว  นาม  อิม  
# ๑. ม. วิ ฺาณวีถิยา ฯ  ๒. ม. สตฺเตสุ ฯ  
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ปฏิปตฺตึ  ทิสวฺา  เอตฺถ  รุจึ  อุปฺปาเทตฺวา  อโทเสน  โทส   
วูปสเมยฺยุนฺติ ฯ  ยทา  ปน  ปพฺพชิตา  ธมฺมาธิกรณ  วิวทนฺติ   
ตทา  อริยวิหาเรน  วิหรติ  เตส  อโมหกุสลมูลสมุปปฺาทนตฺถ   
อปฺเปว  นาม  อิม  ปฏิปตฺตึ  ทิสฺวา  เอตฺถ  รุจึ  อุปปฺาเทตฺวา  
อโมเหน  โมห  วูปสเมยฺยนฺุติ ฯ  อิรยิาปถวิหาเรน  ปน  น   
กทาจิ  น  วิหรติ  ต  วินา  อตฺตภาวปริหรณาภาวโตติ ฯ   
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาร  ปน  มงฺคลสุตฺตวณฺณนาย   
วกฺขาม ฯ   
        ทกฺขิณาคิริสฺมินฺติ  โย  โส  ราชคห  ปริวาเรตฺวา   ิโต  คิร ิ 
ตสฺส  ทกฺขิณปสฺเสน  ชนปโท  ทกฺขิณาคิรีติ  วุจฺจติ   
ทกฺขิณคิรีติ  (๑) วา  ตสฺมึ  ชนปเทติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ 
วิหารสฺสาป  ตเทว  นาม ฯ  เอกนาฬาย  พฺราหฺมณคาเมติ   
เอกนาฬาติ  ตสฺส  คามสฺส  นาม ฯ  พฺราหฺมณา  เจตฺถ  สมฺพหุลา   
ปฏิวสนฺติ  พฺราหฺมณโภโค  วา  โส  ตสฺมา  พฺราหฺมณคาโมติ  วุจฺจติ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  ย  สมย  ภควา  อปราชิตปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา  
ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  มคธรฏเ  เอกนาฬ  พฺราหฺมณคาม   
อุปนิสฺสาย  ทกฺขิณาคิริมหาวิหาเร  พฺราหฺมณสฺส  อินฺทฺริยปริปาก  
อาคมยมาโน  วิหรติ  เตน  สมเยน  กรณภูเตนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
โข  ปนาติ  อิท  ปเนตฺถ  นิปาตทฺวย  ปทปูรณมตฺต  อธิการนฺตร 
# ๑. ม. อิท นตฺถิ ฯ  
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ทสฺสนตฺถ  วาติ  ทฏพฺพ ฯ  กสิภารทฺวาชสฺส  พฺราหฺมณสฺสาติ   
โส  พฺราหฺมโณ  กสยิา  ชวีติ  ภารทฺวาโชติ  จสฺส  โคตฺต  (วุตฺต) 
ตสฺมา  เอว  วุจฺจติ ฯ  ป ฺจมตฺตานีติ  ยถา  โภชเน  มตฺต ฺ- 
 ุตาติ  เอตฺถ  มตฺตสทฺโท  ปมาเณ  วตฺตติ  เอวมิธาป  ตสฺมา   
ป ฺจปฺปมาณานิ  อนูนานิ  อนธิกานิ  ป ฺจ  นงฺคลสตานีติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  ปยุตฺตานีติ  ปโยชิตานิ  พลิพทฺทาน  ขนฺเธสุ  
เปตฺวา  ยุเค  โยตฺเตหิ  ยตฺุตานิ  (๑)  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ        วปฺปกาเลติ  
วปฺปนกาเล  พีชนิกฺขิปนกาเลติ  (๒)  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  เทฺว   
วปฺปานิ  กลลวปฺป  ปสุวปฺป ฺจ ฯ  ปสุวปฺป  อิธาธิปฺเปต  ฯ 
ต ฺจ  โข  ปเม  ทิวเส  มงฺคลวปฺป ฯ   
        ตตฺราย  อุปกรณสมปฺทา  ตีณิ  พลิพทฺทสหสฺสานิ   
อุปฏาปตานิ  โหนฺติ  สพฺเพส  สุวณฺณมยานิ  สิงฺคานิ   
ปฏิมุกฺกานิ  รชตมยา  ขุรา  สพฺเพ  เสตมาลาหิ  สพฺพคนฺธสุคนฺเธหิ  
ป ฺจงฺคุลิเกหิ  จ  อลงฺกตา  ปริปุณฺณงฺคปจฺจงฺคา  สพฺพลกฺขณ- 
สมฺปนฺนา  เอกจฺเจ  กาฬา  อ ฺชนวณฺณาเยว  เอกจฺเจ  เสตา   
รชตวณฺณา  (๓)  เอกจฺเจ  รตฺตา  ปวาฬวณฺณา  เอกจฺเจ  กมฺมาสา 
มสารคลฺลวณฺณา ฯ  ป ฺจสตา  กสฺสกปุริสา  สพฺเพ  อหตเสต- 
วตฺถนิวตฺถา  มาลาลงฺกตา  ทกฺขิณองฺสกูเฏสุ  ปตปุปฺผจุมฺพฏกา  
หริตาลมโนสิลาล ฺฉนุชฺชลิตคตฺตภาคา  (๔) ฯ  ทส  ทส  นงฺคลา   
# ๑. ม. ยุเค โยตฺเตหิ โยชติานิ ฯ  ๒. ม. พีชนกิฺขิปกาเลติ ฯ 
# ๓. ส.ี วลาหกวณฺณา ฯ  ม. ผลิกวณฺณา ฯ  ๔. ส.ี ....ล ฺฉนุชฺชลคตฺตภาคา ฯ  
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เอเกกคุมฺพา  หุตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  นงฺคลาน  สีส ฺจ  ยุค ฺจ   
ปโตทา  จ  สวุณฺณวินทฺธา ฯ  ปมนงฺคเล  อฏ  พลพิทฺทา  ยุตฺตา  
เสเสสุ  จตฺตาโร  จตฺตาโร  อวเสสา  กิลนฺตปริวตฺตนตฺถ  อานีตา ฯ 
เอเกกคุมฺเพ  เอกเมก  พีชสกฏ  เอเกโก  กสติ  เอเกโก  วปฺปติ ฯ   
        พฺราหฺมโณ  ปน  ปเคว  มสฺสุกมมฺ  การาเปตฺวา  นฺหาตฺวา  
สุคนฺธคนฺเธหิ  วิลิตฺโต  ป ฺจสตคฺฆนิก  วตฺถ  นวิาเสตฺวา   
สหสฺสคฺฆนิก  วตฺถ  เอกส  กริตฺวา  เอกเมกิสฺสา  องฺคุลิยา  เทฺว  
เทฺว  กตฺวา  วีสติ  องฺคุลิมุทฺทิกาโย  กณฺเณสุ  สีหกุณฺฑลานิ   สีเส  
จ  พฺรหฺมเวน  ปฏิมุ ฺจิตฺวา  สุวณฺณมาล  กณฺเ  กตฺวา  
พฺราหฺมณคณปริวุโต  กมฺมนฺต  โวสาสติ ฯ  อถสฺส  พฺราหฺมณี   
อเนกสตภาชเนสุ  ปายาส  ปจาเปตฺวา  มหาสกเฏสุ  อาโรเปตฺวา  
คนฺโธทเกน  นฺหายิตฺวา  สพฺพาลงฺการวิภูสิตา  พฺราหฺมณี- 
คณปริวุตา  กมฺมนฺต  อคมาสิ ฯ  เคหมฺปสฺส  สพฺพตฺถ  คนฺเธหิ   
สุวิลิตฺต  ปุปฺเผหิ  สุกตพลกิมฺม  เขตฺต ฺจ  เตสุ  เตสุ  าเนสุ   
สมุสฺสิตปฏาก  อโหส ิฯ  ปริชนกมฺมกเรหิ  สห  กมมฺนฺต   
โอสฏปริสา  อฑฺฒเตยฺยสหสฺสา  อโหสิ  สพฺเพ  อหตวตฺถ- 
นิวตฺถา  สพฺเพส ฺจ  ปายาสโภชน  ปฏิยตฺต  อโหสิ ฯ   
        อถ  พฺราหฺมโณ  ยตฺถ  สาม  ภุ ฺชติ  ต  สุวณฺณถาล  (๑)  
โธวาเปตฺวา  ปายาสสฺส  ปูเรตฺวา  สปฺปมธุผาณิตาทีหิ  อภิสงฺ- 
ขริตฺวา  นงฺคลพลิกมฺม  การาเปสิ ฯ  พฺราหฺมณี  ป ฺจ  
# ๑. ส.ี สุวณฺณถาลึ ฯ  ม. สุวณฺณปาตึ ฯ  
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กสฺสกสตานิ  สุวณฺณรชตกสตมฺพมยานิ  ภาชนานิ  คเหตฺวา   
นิสินฺนานิ  สวุณฺณกฏจฺฉุ  คเหตฺวา  ปายาเสน  ปริวิสนฺตี  คจฺฉติ ฯ  
พฺราหฺมโณ  ปน  พลกิมฺม  การาเปตฺวา  รตฺตสุวณฺณูปาหนาโย  (๑)  
อาโรหิตฺวา  รตฺตสุวณฺณทณฺฑ  คเหตฺวา  อิธ  ปายาส  เทถ  อิธ  
สปฺป  เทถ  อิธ  สกฺขร  เทถาติ  โวสาสมาโน  วิจรติ ฯ  
        อถ  โข  ภควา  คนฺธกุฏิย  นิสินฺโนว  พฺราหฺมณสฺส  ปริเวสน   
ตฺวา  อย  กาโล  พฺราหฺมณ  ทเมตุนฺติ  นิวาเสตฺวา  กายพนฺธน  
พนฺธิตฺวา  สงฺฆาฏึ  ปารุปตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมิ   
ยถาต  อนุตฺตโร  ปุริสทมมฺสารถิ ฯ  เตนาห  อายสฺมา  
อานนฺโท  อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวาติ ฯ   
        ตตฺถ  อถอิติ  นิปาโต  อธิการวจนารมฺภ  (๒) โชเตติ  ฯ 
โขติ  ปทปูรเณ ฯ  ภควาติ  วุตฺตนยเมว ฯ  ปุพฺพณฺหสมยนฺติ   
ทิวสสฺส  ปุพฺพภาคสมย  ปุพฺพณฺหสมเยติ  อตฺโถ  ปพฺุพเณฺห 
วา  สมย  ปพฺุพณฺหสมย  ปุพฺพเณฺห  เอก  ขณนฺติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  เอว  อจฺจนฺตสโยเค  อุปโยควจน  ลพฺภติ ฯ   
นิวาเสตฺวาติ  ปริทหิตฺวา  วิหารนิวาสนปริวตฺตนวเสเนต  
เวทิตพฺพ ฯ  น  หิ  ภควา  ตโต  ปุพฺเพ  อนิวตฺโถ  อาสิ ฯ   
ปตฺตจีวรมาทายาติ  ปตฺต  หตฺเถหิ  จีวร  กาเยน  อาทิยิตฺวา  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ธาเรตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ภควโต  กริ  ปณฺฑาย   
ปวิสิตุกามสฺส  ภมโร  วิย  วิกสิต  ปทมุทฺวยมชฺฌ  อินฺทนีลมณิ- 
# ๑. ม. รตฺตสุวณฺณพนฺธูปาหนาโย ฯ  ๒. ม. อ ฺาธิการวจนามฺเภ ฯ  
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วณฺณเสลมย  ปตฺต  หตฺถทฺวยมชฺฌ  อาคจฺฉติ  ตสฺมา  เอวมาคต   
ปตฺต  หตฺเถหิ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  จีวร ฺจ  ปริมณฺฑล  ปารุต  กาเยน  
ธาเรตฺวาติ  เอวมสฺส  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เยน  วา  เตน  วา  
ปกาเรน  คณฺหนฺโต  อาทาย  อิจฺเจว  วุจฺจติ  ยถา  สมาทาเยว   
ปกฺกมตีติ ฯ   
        เยนาติ  เยน  มคฺเคน ฯ  กมฺมนโฺตติ  กมฺมกรโณกาโส ฯ   
เตนาติ  เตน  มคฺเคน ฯ  อุปสงฺกมีติ  คโต  เยน  มคฺเคน   
กสิภารทฺวาชสฺส  พฺราหฺมณสฺส  กมฺมนฺโต  สมฺมติ (๑) เตน  มคฺเคน  
คโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อถ  กสฺมา  ภิกฺขู  ภควนฺต  นานุพนฺธึสูติ  ฯ 
วุจฺจเต  ยทา  ภควา  เอกโกว  กตฺถจิ  อุปสงฺกมิตุกาโม  โหติ  
ภิกฺขาจารเวลาย  ทฺวาร  ปทหิตฺวา  อนฺโตคนฺธกุฏิย  ปวิสติ  ตโต  
ภิกฺขู  ตาย  ส ฺาย  ชานนฺติ  อชชฺ  ภควา  เอกโกว  คาม   
ปวิสิตุกาโม  อทฺธา  ก ฺจิ  เอว  วิเนตพฺพ  ปุคฺคล  อทฺทสาติ ฯ  เต  
อตฺตโน  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  คนฺธกุฏึ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  วนฺทิตฺวา 
ภิกฺขาจาร  คจฺฉนฺติ ฯ  ตทา  จ  ภควา  เอวมกาสิ  ตสฺมา   
ภิกฺขู  ภควนฺต  นานุพนฺธึสุติ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยนาติ  เยน  สมเยน  ภควา  กมฺมนฺต   
อุปสงฺกมิ  เตน  สมเยน  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปริเวสนา  วตฺตติ   
ภตฺตวิสฺสคฺโค  วตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  ย  ปพฺุเพ  อโวจุมฺหา  พฺราหฺมณี  
ป ฺจ  กสฺสกสตานิ  สุวณฺณรชตกสตมฺพมยานิ  ภาชนานิ  
# ๑. ม. คมฺมติ ฯ  
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คเหตฺวา  นิสินฺนานิ  สุวณฺณกฏจฺฉุ  คเหตฺวา  ปายาเสน  ปริวิสนตีฺ   
คจฺฉตีติ ฯ  อถ  โข  ภควา  เยน  ปริเวสนา  เตนุปสงฺกมีติ ฯ  
กึการณาติ  พฺราหฺมณสฺส  อนุคฺคหกรณตฺถ ฯ  น  หิ   
ภควา  กปณปุริโส  วิย  โภตฺตุกามตาย  ปริเวสน  อุปสงฺกมติ ฯ  
ภควโต  หิ  เทฺวอสีติสหสฺสสงฺขาตา  (๑)  สกฺยโกลยิราชาโน   
าตโย  เต  อตฺตโน  สมปฺตฺติยา  นิพทฺธภตฺต  ทาตุ  อุสฺสหนฺติ ฯ  น  
ปน  ภควา  ภตฺตตฺถาย  ปพฺพชิโต  อปจ  โข  ปน  อเนกานิ   
อสงฺเขฺยยฺยานิ  ป ฺจมหาปริจฺจาเค  ปริจฺจชนฺโต  ปารมิโย  ปูเรตฺวา 
มุตฺโต  โมเจสฺสามิ  ทนฺโต  ทเมสฺสามิ [๒]  นิพฺพุโต  นิพฺพา- 
เปสฺสามีติ  ปพฺพชิโต ฯ  ตสฺมา  อตฺตโน  มุตฺตตฺตา  ปรินิพฺพุตตฺตา  
จ  ปร  โมเจนฺโต  ปรินิพฺพาเปนฺโต  จ  โลเก  วิจรนฺโต  พฺราหฺมณสฺส  
อนุคฺคหกรณตฺถ  เยน  ปริเวสนา  เตนุปสงฺกมีติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        อุปสงฺกมิตฺวา  (๓)  เอกมนฺต  อฏาสีติ  เอกมนฺตนฺติ (๓) 
ภาวนปปสกนิทฺเทโส  เอโกกาส  เอกปสฺสนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
ภุมฺมตฺเถ  วา  อุปโยควจน  ตสฺส  ทสฺสนูปจาเร  กถาสวนฏาเน   
ยตฺถ   ิต  พฺราหฺมโณ  ปสสฺติ  ตตฺถ  อุจฺจฏาเน  อฏาสิ ฯ   
ตฺวา  จ  สุวณฺณรสป ฺชร  สหสฺสจนฺทสูริโยภาสาติภาสยมาน  
สรีราภ  มุ ฺจิ  สมนฺตโต  อสีติหตฺถปริมาณ  ยาย  อชฺโฌตฺถริตตฺตา  
# ๑. ม. เทฺว อสีติสหสฺสสงฺขฺยา ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร สนฺโต สเมสฺสามีติ  
ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต อฏาสีติ เอว อุปสงฺกมิตฺวา จ 
เอกมนฺต อฏาสิ ฯ  เอกมนฺตนฺติ .........ฯ  
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พฺราหฺมณสฺส  กมฺมนฺตสาลาภิตฺติรุกฺขกสิตมตฺติกาปณฺฑาทโย   
สุวณฺณมยา  วิย  อเหสุ ฯ  อถ  มนุสฺสา  ปายาส  ภุตฺตา  
อสีติอนุพฺย ฺชนปริวารทฺวตฺตึสวรลกฺขณปฏิมณฺฑิตสรีร  
พฺยามปฺปภาปริกฺเขปวิภูสิตพาหุยุคล  เกตุมาลาสมุชฺชลิต- 
สสฺสิริกทสฺสน  ชงฺคมมิว  ปทุมสร  รสิชาลุชชฺลิตตาราคณมิว   
คคนตล  อาทิตฺตมิว  จ  กนกคิริสิขร  สิริยา  ชลมาน  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธ  เอกมนฺต   ิต  ทิสฺวา  หตฺถปาเท  โธวิตฺวา  อ ฺชลึ   
ปคฺคยฺห  สมฺปริวาเรตฺวา  อฏสุ ฯ  เอว  เตหิ  สมฺปริ- 
วาริต  อทฺทส  โข  กสิภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  ปณฺฑาย   
 ิต  ทิสฺวาน  ภควนฺต  เอตทโวจ  อห  โข  สมณ  กสามิ  จ  วปปฺามิ   
จาติ ฯ   
        กสฺมา  ปนาย  เอวมาห  กึ  สมนตฺปาสาทิเก  ปสาทนีเย   
อุตฺตมทมถสมถมนุปฺปตฺเตป  ภควติ  อปฺปสาเทน  อุทาหุ   
อฑฺฒเตยฺยาน  ชนสหสฺสาน  ปายาส  ปฏิยาเทตฺวาป  กฏจฺฉุภิกฺขาย   
มจฺเฉเรนาติ  อุภยถาป  โน  อปจ  ขฺวสฺส  ภควโต  ทสฺสเนน  
อติตฺต  นิกฺขิตฺตกมฺมนฺต  ชน  ทิสฺวา  กมฺมภงฺค  เม  กาตุ  อาคโตติ   
อนตฺตมนตา  อโหสิ  ตสฺมา  เอวมาห ฯ  ภควโต  จ  ลกฺขณสมฺปตฺตึ   
ทิสฺวา  สจาย  กมฺมนฺเต  ปโยชยิตฺถ  (๑)  สกลชมฺพุทเีป  สีเส (๒) 
จูฬามณิ  วิย  อภวิสฺส  โก  นามสฺส  อตฺโถ  น  สมฺปชฺชิสฺส  เอวเมว   
อลสตาย  กมมฺนฺเต  อปฺปโยเชตฺวา  วปฺปมงฺคลกาลาทีสุ  ปณฺฑาย   
# ๑. ม. ปโยชยิสฺส ฯ  ๒. ม. มนุสฺสาน  สีเส ฯ  
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จริตฺวา  ภุ ฺชนฺโต  กายทฬฺหีพหุโล  วิจรตีติปสฺส  อโหสิ ฯ  
เตนาห  อห  โข  สมณ  กสามิ  จ  วปปฺามิ  จ  กสิตฺวา  จ  วปฺปตฺวา  
จ  ภุ ฺชามีติ ฯ  น  เม  กมมฺนฺตา  พฺยาปชฺชนฺติ  น  จมฺหิ  ยถา  
ตฺว  เอว  ลกขฺณสมฺปนฺโนติ  อธิปฺปาโย ฯ  ตฺวมฺป  สมณ ฯเปฯ  
ภุ ฺชสฺสุ  โก  เต  อตฺโถ  น  สมฺปชฺเชยฺย  เอว  ลกขฺณสมฺปนฺนสฺสาติ   
อธิปฺปาโย ฯ   
        อปจาย  อสฺโสสิ  สกยฺราชกุเล  กิร  กุมาโร  อุปฺปนฺโน  โส  
จกฺกวตฺติรชฺช  ปหาย  ปพฺพชิโตติ ฯ  ตสฺมา  อิทานิ  อย  โสติ  ตฺวา  
จกฺกวตฺติรชฺช  กิร  ปหาย  นิกฺขนฺโตสติี  (๑)  อุปารมฺภ  กโรนฺโต  อาห  
อห  โข  สมณาติ ฯ  อปจาย  ติกฺขป ฺโ  พฺราหฺมโณ  น  ภควนฺต   
อวิกฺข  กโรนฺโต (๒)  ภณติ ฯ   ภควโต  ปน  รูปสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  
ป ฺาสมฺปตฺตึ  สมฺภาวยมาโน  กถาปวตฺตนตฺถมฺป  เอวมาห  อห  
โข  สมณาติ ฯ  ตโต  ภควา  เวเนยฺยวเสน  สเทวเก  โลเก   
อคฺคกสฺสกวปฺปกภาว  อตฺตโน  ทสฺเสนฺโต  อาห  อหมฺป  โข  
พฺราหฺมณาติ ฯ   
        อถ  พฺราหฺมณสฺส  จินฺตา  อุทปาทิ  อย  สมโณ  กสามิ  จ  
วปฺปามิ  จา'ติ  อาห  น  จสฺส  โอฬารกิานิ  ยุคนงฺคลาทีนิ  กสิภณฺฑานิ   
ปสฺสามิ  โส  มุสา  น ุ โข  ภณติ  โนติ  ภควนฺต  ตาว  ปาทตลา  
ปฏาย  ยาว  อุปริ  เกสนฺตา  สมฺมาโลกยมาโน  องฺควิชฺชาย   
กตาธิการตฺตา  ทฺวตฺตึสวรลกฺขณสมฺปตฺติมสฺส  ตฺวา  อฏานเมต  
# ๑. ม. กลินโฺตสีติ ฯ  ๒. ม. อวกฺขิปนฺโต ฯ  ยุ. อภิกฺขิปนฺโต ฯ  
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อนวกาโส  ย  เอวรูโป  มสุา  ภเณยฺยาติ  ตาวเทว  ส ฺชาตพหุมาโน  
ภควติ  สมณวาท  ปหาย  โคตฺเตน  ภควนฺต  สมุทาจรมาโน  อาห  
น  โข  ปน  มย  ปสฺสาม  โภโต  โคตมสฺสาติ ฯ  เอว  วตฺวา  ติกฺขป ฺโ  
พฺราหฺมโณ  คมฺภีรตฺถ  สนฺธาย  อิมินา  เอต  วุตฺตนฺติ  ตฺวา  
ปุจฺฉิตมตฺถ (๑)  าตุกาโม ภควนฺต คาถาย   อชฌฺภาสิ ฯ  เตนาห  
อายสฺมา  อานนฺโท  อถ  โข  กสิภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต   
คาถาย  อชฺฌภาสีติ ฯ  
        ตตฺถ  คาถายาติ  อกฺขรปทนิยมิเตน  วจเนน ฯ  อชฌฺภาสีติ   
อภาสิ ฯ  ตตฺถ  พฺราหฺมโณ  กสินฺติ  ยคุนงฺคลาทิกสิสมฺภารสมาโยค   
ปุจฺฉนฺโต (๒)  วทติ ฯ  ภควา  ปน  ยสมฺา  ปุพฺพธมฺมสภาเคน 
โรเปตฺวา  กถนนฺนาม  พุทฺธาน  อานุภาโว  ตสฺมา  พุทฺธานุภาว  
ทีเปนฺโต  ปพฺุพธมฺมสภาเคน  รุปฺเปน  (๓)  ป ฺเปนฺโต  อาห  สทฺธา 
พีชนฺติ โก  ปเนตฺถ  ปุพฺพธมฺมสภาโค  นนุ  พฺราหฺมเณน   
ภควา  ยุคนงฺคลาทิกสิสมฺภารสมาโยค  ปุจฺฉิโต  อถ  จ  ปน   
อปุจฺฉิตสฺส  พีชสฺส  สภาเคน  โรเปนฺโต (๓) อาห  สทฺธา  พีชนติฺ  
เอว ฺจ  สติ  อนนุสนฺธิกาว  อย  กถา  โหตีติ  วุจฺจเต  น  
พุทฺธาน  อนนุสนฺธิกา  นาม  กถา  อตฺถิ  นาป  พุทธฺา  ปุพฺพธมฺมสภาค   
อาโรเปตฺวา  (๔)  กเถนฺติ ฯ  เอว ฺเจตฺถ  อนุสนฺธิ  เวทิตพฺพา  ฯ 
อเนน  หิ  พฺราหฺมเณน  ภควา  ยุคนงฺคลาทิกสิสมฺภารวเสน  กสึ  
# ๑. ม. ปุจฺฉิตฺวา ตมตฺถ ฯ  ๒. ม. อิท นตฺถิ ฯ  ๓. ม.โรเปนฺโต ฯ  
ยุ. รูเปนฺโต ฯ  ๔. ม. อนาโรเปตฺวา ฯ  
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ปุจฺฉิโต  ตสฺส  อนุกมฺปาย  อิท  อปุจฺฉิตนฺติ  อปริหาเปตฺวา 
สมูล  สอุปการ  สสมฺภาร  สผล  กส ึ าเปตุ  มูลโต  ปฏาย  กสึ   
ทสฺเสนฺโต  อาห  สทฺธา  พีชนฺติ ฯ  พีช  หิ  กสิยา  มูล  ตสฺมึ  สติ  
กตฺตพฺพโต  อสติ  อกตฺตพฺพโต  ตปฺปมาเณน  จ  กตฺตพฺพโต ฯ  
พีเช  หิ  สติ  กสึ  กโรนฺติ  อสติ  น  กโรนฺติ ฯ  พีชปฺปมาเณน   
กุสลากสฺสกา  เขตฺต  กสนฺติ  น  โอน  มาโน  สสฺส  ปริหายีติ  น  อธิก   
มา  โน  โมโฆ  วายาโม  อโหสีติ ฯ  ยสฺมา  จ  พีชเมว  มูล  ตสมฺา  
ภควา  มูลโต  ปฏาย  กส ึ ทสฺเสนฺโต  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  กสิยา   
ปุพฺพธมฺมสฺส  พีชสฺส  สภาเคน  อตฺตโน  กสิยา  ปพฺุพธมฺม   
โรเปนฺโต  อาห  สทฺธา  พีชนฺติ ฯ  เอวเมตฺถ  ปุพฺพธมฺมสภาโค   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        ปุจฺฉิตเยว  วตฺวา  อปุจฺฉิต  ปจฺฉา  กึ  น  วุตฺตนฺติ  เจ ฯ 
ตสฺส  อุปการภาวโต  ธมมฺสมฺพนฺธสมตฺถภาวโต  จ  ฯ  อย ฺหิ  
พฺราหฺมโณ  ป ฺวา  มิจฺฉาทิฏ ิกุเล  ปน  ชาตตฺตา  สทฺธาวิรหิโต ฯ 
สทฺธาวิรหิโต  จ  ป ฺวา  ปเรส  สทธฺาย  อตฺตโน  อวิสเย (๒) 
อปฺปฏิปชฺชมาโน  วิเสส  นาธิคจฺฉติ  กิเลสกาลุสฺสยิภาวาปคม- 
อปฺปสาทมตฺตลกฺขณาป  จสฺส  ทุพฺพลา  สทฺธา  พลวติยา  ป ฺาย 
สห  วตฺตมานา  อตฺถสิทธฺึ  น  กโรติ  หตฺถินา  สห  เอกธุเร  ยุตฺตโคโณ  
วิย  ตสฺมา  ตสฺส  สทฺธา  อุปการิกา ฯ  เอว  ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส   
สอุปการภาวโต  ต  พฺราหฺมณ  สทฺธาย  ปติฏาเปนฺเตน  ปจฺฉาป   
# ๑. ม. โรเปนฺโต ฯ  ๒. ม. วิสเย ฯ  
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วตฺตพฺโพ  อยมตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺโต  เทสนากุสลตาย  ยถา   
อ ฺตฺราป  สทฺธา  พนฺธติ  ปาเถยฺยนติฺ  (๑)  จ  สทฺธา  ทุติยา  ปุริสสฺส 
โหตีติ  (๒)  จ  สทฺธีธ  วิตฺต  ปุริสสฺส  เสฏนฺติ  (๓)  จ  สทฺธาย  ตรติ   
โอฆนฺติ  (๓)  จ  สทฺธาหตฺโถ  มหานาโคติ  (๔)  จ  สทฺโธ  (๕)  โข  ภิกฺขเว  
อริยสาวโกติ  จาติ ฯ  (๗)  ตสฺส  (๘)  พีชสฺส  จ  อุปการิกา  วุฏ ิ  สา   
ตทนนฺตร ฺเว  วุจฺจมานา  สมตฺถา  โหติ ฯ  เอว  ธมฺมสมฺพนฺธ- 
สมตฺถภาวโต  ปจฺฉาป  วตฺตพฺโพ  อยมตฺโถ  ปุพฺเพ  วุตฺโต  อ ฺโ  
จ  เอววิโธ  อีสาโยตฺตาทิ ฯ   
        ตตฺถ  สมฺปสาทนลกฺขณา  สทฺธา  โอกปฺปนลกฺขณา  วา   
ปกฺขนฺทนรสา  อธิมุตฺติปจฺจุปฏานา  อกาลุสฺสิยปจฺจุปฏานา   
วา  โสตาปตฺติยงฺคปทฏานา  สทฺทหิตพฺพธมฺมปทฏานา  วา   
อาทาสชลตลาทีน  ปสาโท  วิย  เจตโส  ปสาทภูตา  อุทกปฺ- 
ปสาทกมณิ  วิย  อุทกสฺส  สมฺปยุตฺตธมฺมาน  ปสาทิกา ฯ  พีชนติฺ  
ป ฺจวิธ  มูลพีช  ขนฺธพีช  ผลุพีช  อคฺคพีช  พีชพีชเมว  ป ฺจมนฺติ ฯ (๖) 
ต  สพฺพมฺป  วิรุหนฏเน  พีชนฺเตฺวว  สงฺขฺย  คจฺฉติ ฯ  ยถาห ฯ 
พีช ฺเจต  วิรุหนฏเนาติ ฯ   
        ตตฺถ  ยถา  พฺราหฺมณสฺส  กสิยา  มูลภูต  พีช  เทฺว  กิจฺจานิ  
กโรติ  เหฏา  มูเลน  ปติฏาติ  อุปริ  องฺกุร  อุฏาเปติ  เอว  ภควโต  
กสิยา  มูลภูตา  สทฺธา  เหฏา  สีลมูเลน  ปติฏาติ  อุปริ  
# ๑. ส. ส. ๑๕/๒๑๖/๖๑ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๒๐๓/๕๘ ฯ   
# ๓. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๑๑/๓๖๐-๑ ฯ  ๔. องฺ. ฉกฺก. ๒๒/๓๑๔/๓๘๗ ฯ 
# ๕. ส.ี สทฺธายิโก ฯ ม. สทฺเธสิโก ฯ  ๖. ที. สี. ๙/๙/๗ ฯ  
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สมถวิปสฺสนงฺกุร  อุฏาเปติ ฯ  ยถา  เจต  มูเลน  ปวิรส  อาโปรส   
คเหตฺวา  นาเฬน  ธ ฺปริปากคหณตฺถ  วฑฺฒติ  เอวมย  
สีลมูเลน  สมถวิปสฺสนารส  คเหตฺวา  อริยมคฺคนาเฬน  อริยผล- 
ปริปากคหณตฺถ  (๑)  วฑฺฒติ ฯ  ยถา  จ  ต  สุภูมิย  ปติฏหิตฺวา   
มูลงฺกุรปณฺณนาฬกณฺฑกปสเวหิ  (๒)  วุฑฺฒึ  วิรฬูหฺึ  เวปุลฺล   
ปตฺวา  ขีร  ชเนตฺวา  อเนกสาลิผลภรติสาลิสีส  นปิฺผาเทติ  
เอวมย  จิตฺตสนฺตาเน  ปติฏหิตฺวา  สีลจิตฺตทิฏ ิกงฺขาวิตรณ- 
มคฺคามคฺคาณทสฺสนปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธีหิ  วุฑฺฒึ  วิรฬฺุหึ  
เวปุลฺล  ปตฺวา  าณทสฺสนวิสุทฺธิขีร  ชเนตฺวา  อเนกปฏิสมฺภิทา- 
ธมฺมภริตอรหตฺตผล  นิปผฺาเทติ ฯ  เตนาห  ภควา  สทฺธา   
พีชนฺติ ฯ  ตตฺถ  สิยา  ปโรปณฺณาสกุสลธมฺเมสุ  เอกโต  
อุปฺปชฺชมาเนสุ  กสฺมา  สทฺธาว  พีช  วุตฺตาติ  วุจฺจเต ฯ 
พีชกิจฺจกรณโต ฯ  ยถา  หิ  เตสุ  วิ ฺาณเยว  วิชานนกิจฺจ  
กโรติ  เอว  สทฺธา  พีชกจฺิจ  สา  จ  สพฺพกุสลาน  มูลภูตา ฯ   
ยถาห  สทฺธาชาโต  อุปสงฺกมติ  อุปสงฺกมนฺโต  ปยริุปาสติ   
ปยิรุปาสนฺโต  โสต  โอทหติ  โอหิตโสโต  ธมฺม  สุณาติ  สุตฺวา  ธมฺม  
ธาเรติ  ธตาน  ธมฺมาน  อตฺถ  อุปปรกิฺขติ  อตฺถ  อุปปริกฺขโต  ธมฺมา 
นิชฺฌาน  ขมนฺติ  ธมฺมนิชฌฺานกฺขนฺติยา  สติ  ฉนฺโท  ชายติ   
ฉนฺทชาโต  อุสฺสหติ  อุสฺสหิตฺวา  ตุลยติ  ตุลยิตฺวา  ปทหติ  ปหติตฺโต   
สมาโน  กาเยน  เจว  ปรมตฺถสจฺจ  สจฺฉิกโรติ  ป ฺาย  จ  น   
# ๑. ม. ธ ฺอริยผล.....ฯ  ๒. ม. .....กณฺฑปสเวหิ ฯ  ๓. ม. พีชนฺติ วุตฺตาติ ฯ  
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อติวิชฺฌ  ปสสฺตีติ ฯ  (๑) 
        ตปติ  อกุสลธมฺเม  กาย ฺจาติ  ตโป  อินฺทฺริยสวรวีริย- 
ธุตงฺคทุกฺกรการิกาน  เอตมธิวจน  อิธ  ปน  อินฺทรฺิยสวโร   
อธิปฺเปโต ฯ  วุฏ ีติ  วสฺสวุฏ ิวาตวุฏ ีติอาทิ  (๒)  อเนกวิธา ฯ 
อิธ  วสฺสวุฏ ิ  อธิปฺเปตา ฯ  ยถา  ห ิ พฺราหฺมณสฺส  วสฺสวุฏ ิ- 
สมนุคฺคหิต  พีช  พีชมูลก ฺจ  สสฺส  วิรุหติ  น  มลิายติ  นิปฺผตฺตึ   
คจฺฉติ  เอว  ภควโต  อินฺทฺริยสวรสมนุคฺคหิตา  สทฺธา  สทฺธามูลา   
จ  สีลาทโย  ธมฺมา  วิรุหนฺติ  น  มิลายนฺติ  นิปฺผตฺตึ  คจฺฉนฺติ ฯ 
เตนาห  ตโป  วุฏ ีติ ฯ  ป ฺา  เมติ  เอตฺถ  จ  วุตฺโต  เมสทฺโท 
อิเมสุป  ปเทสุ  โยเชตพฺโพ  สทฺธา  เม  พีช  พีช  ตโป  เม  วุฏ ีติ ฯ  
เตน  กึ  ทีเปติ  ยถา  พฺราหฺมณ  ตยา  วปฺปเต  พีเช  สเจ  วุฏ ิ   
อตฺถิ  สาธุ  โน  เจ  อตฺถ ิ อุทกมฺป  ทาตพฺพ  โหติ  ตถา  มยา  หริิอีเส  
ป ฺายุคนงฺคเล  มโนโยตฺเตน  เอกาพทฺเธ  กเต  วีริยพลิพทฺเท   
โยเชตฺวา  สติปาจเนน  วิชฺฌิตฺวา  อตฺตโน  จิตฺตสนฺตานกฺเขตฺเต  
สทฺธาพีเช  วปฺปเต  วุฏ ิอภาโว  นาม  นตฺถิ ฯ  อย  ปน  เม  สตต  
สมิต  ตโป  วุฏ ีติ ฯ   
        ปชานาติ  เอตาย  ปุคฺคโล  สย  วา  ปชานาตีติ  ป ฺา  ฯ 
สา  กามาวจราทิเภทโต  อเนกวิธา  อิธ  ปน  สห  วิปสฺสนาย  
มคฺคป ฺา  อธิปฺเปตา ฯ  ยุคนงฺคลนฺติ  ยุค ฺจ  นงฺคล ฺจ 
ยถา  ห ิ พฺราหฺมณสฺส  ยุคนงฺคล  เอว  ภควโต  ทุวิธาป  
# ๑. ม. ม. ๑๓/๖๕๗/๖๐๕ ฯ  ๒. ม. ...วาตวุฏ ีติอาทินา ฯ  
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ป ฺา ฯ  ตตฺถ  ยถา  ยุค  อีสาย  อุปนสิฺสย  (๑)  โหติ  ปุรโต  โหติ   
อีสาพทฺธ  โหติ  โยตฺตาน  นิสฺสย  โหติ  พลิพทฺทาน  เอกโต  คมน  
ธาเรติ  (๒)  เอว  ป ฺา  หิริปมุขาน  ธมฺมาน  อุปนิสฺสยา  (๓)  โหติ ฯ   
ยถาห  ป ฺ ุตฺตรา  สพฺเพ (กุสลา)  ธมมฺาติ   จ  ป ฺา  หิ   
เสฏา  กุสลา  วทนฺติ  นกฺขตฺตราชาริว  ตารกานนฺติ  จ ฯ  
กุสลาน  ธมมฺาน  ปุพฺพงฺคมฏเน  ปุรโต  จ  โหติ ฯ  ยถาห  ฯ 
สีล  สิริจาป (๔)   สต ฺจ  ธมฺโม  อนฺวายิกา  ป ฺวโต  ภวนฺตีติ ฯ  
หิริวิปฺปโยเคน  อนุปฺปตฺติโต  อีสาพทฺธา  โหติ  มโนสงฺขาตสฺส 
สมาธิโยตฺตสฺส  นิสฺสยปจฺจยโต  โยตฺตาน  นิสฺสโย  โหติ  อจฺจารทฺ- 
ธาติลีนภาวปฏิเสธนโต  วีริยพลิพทฺทาน  เอกโต  คมน  
ธาเรติ ฯ  ยถา  ปน  นงฺคล  ผาลยุตฺต  กสนกาเล  ปวีฆน   
ภินฺทติ  มูลสนฺตานกานิ  ปทาเลติ  เอว  สติยุตฺตา  ป ฺา   
วิปสฺสนากาเล  ธมฺมาน  สนฺตติสมูหกิจฺจารมฺมณฆน  ภินฺทติ   
สพฺพกิเลสมูลสนฺตานกานิ  ปทาเลติ ฯ  สา  จ  โข  โลกุตฺตราว  
อิตรา  จ  โลกิยาป  สิยา ฯ  เตนาห  ป ฺา  เม   
ยุคนงฺคลนฺติ ฯ   
        หิรียติ  เอตาย  ปุคฺคโล  สย  วา  หริียติ  อกุสลปฺปวตฺตึ   
ชิคุจฺฉตีติ  หิรี ฯ  ตคฺคหเณน  สหจรณภาวโต  โอตฺตปฺป  คหิตเยว  
โหติ ฯ  อีสาติ  ยุคนงฺคลสนฺธาริกา  ทารุยฏ ิ ฯ  ยถา  หิ   
พฺราหฺมณสฺส  อีสา  ยุคนงฺคล  สนฺธาเรติ  เอว  ภควโตป  หิร ี โลกิย- 
# ๑. ส.ี อุปรสิย ฯ  ๒. ส.ี วาเรติ ฯ  ๓. สี. อุปริสยา ฯ  ๔. ม. หริี จาป ฯ  
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โลกุตฺตรป ฺาสงฺขาต  ยุคนงฺคล  สนฺธาเรติ  หิริยา  อสติ  ป ฺาย  
อภาวโต ฯ  ยถา  จ  อีสาปฏิพทฺธ  ยุคนงฺคล  กิจฺจกร  โหติ  อจล   
อสิถิล  เอว  หิริปฏิพทฺธา  จ  ป ฺา  กิจฺจการี  โหติ  อจลา  อสถิิลา   
อพฺโพกิณฺณา  อหิริเกน ฯ  เตนาห  หิร ี อีสาติ ฯ   
        มุนาตีติ  มโน  จิตฺตสฺเสต  อธิวจน  อิธ  ปน  มโนสีเสน  
ตสมฺปยุตฺโต  สมาธิ  อธิปเฺปโต ฯ  โยตฺตนฺติ  รชชฺุพนฺธน ฯ  
ต  ติวิธ  อีสาย  สห  ยุคสสฺ  พนฺธน  ยุเคน  สห  พลพิทฺทาน  พนฺธน  
สารถินา  สห  พลิพทฺทาน  พนฺธนนติฺ ฯ  ตตฺถ  ยถา  พฺราหฺมณสฺส  
โยตฺต  อีสายุคพลิพทฺเท  เอกาพทฺเธ  กตฺวา  สกกิจฺเจ  ปฏิปาเทติ  
เอว  ภควโต  สมาธิ  สพฺเพว  เต  หิริป ฺาวีริยธมฺเม  เอการมฺมเณ   
อวิกฺเขปภาเวน  พนฺธิตฺวา  สกกิจฺเจ  ปฏิปาเทติ ฯ  เตนาห  มโน   
โยตฺตนฺติ ฯ   
        สรติ  เอตาย  จิรกตาทิมตฺถ  ปุคฺคโล  สย  วา  สรตีติ   
สติ  สา  อปมฺมุสฺสนลกฺขณา ฯ   ผาเลตีติ  ผาโล ฯ  
ปาเชติ  เอเตนาติ  ปาชน ฯ  ต  อิธ  ปาจนนฺติ  วุจฺจติ  ฯ 
ปโตทสฺเสต  อธิวจน ฯ  ผาโล  จ  ปาจน ฺจ  ผาลปาจน ฯ  
ยถา  ห ิ พฺราหฺมณสฺส  ผาลปาจน  เอว  ภควโต  วิปสฺสนายุตฺตา 
จ  มคฺคยุตฺตา  จ  สติ ฯ  ตตฺถ  ยถา  ผาโล  นงฺคล  อนุรกฺขติ  
ปุรโต  จสฺส  คจฺฉติ  เอว  สติ  กุสลาน  ธมฺมาน  ตติโย  
สมเนฺวสมานา  อารมฺมเณ  วา  อุปฏาปยมานา  ป ฺานงฺคล   
รกฺขติ ฯ  ตถา  หิ  สตารกเฺขน  เจตสา  วิหรตีติอาทีสุ    
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อารกฺขาติ  วุตฺตา ฯ  อปมฺมุสฺสนวเสน  จสฺส  ปุรโต  โหติ ฯ  สติปริจิเต 
หิ  ธมฺเม  ป ฺา  ปชานาติ  โน  ปมมฺุฏเ ฯ  ยถา  จ  ปาจน   
พลิพทฺทาน  วิชฺฌนภย  ทสฺเสนฺต  สสีทน  น  เทติ  อุปฺปถคมน ฺจ  
วาเรติ  เอว  สติ  วีริยพลพิทฺทาน  อปายภย  ทสฺเสนฺตี  โกสชฺชสสีทน  
น  เทติ  กามคุณสงฺขาเต  อโคจเร  นิวาเรติ (๑)  วาเรตฺวา  กมฺมฏาเน  
นิโยเชนฺตี  อุปฺปถคมน ฺจ  วาเรติ ฯ  เตนาห  สติ  เม  ผาลปาจนนฺติ ฯ   
        กายคุตฺโตติ  ติวิเธน  กายสุจริเตน  คุตฺโต ฯ  วจีคุตฺโตติ  
จตุพฺพิเธน  วจีสุจริเตน  คุตฺโต ฯ  เอตฺตาวตา  ปาติโมกฺขสวรสีล   
วุตฺต ฯ  อาหาเร  อุทเร  ยโตติ  เอตฺถ  อาหารมุเขน  สพฺพปจฺจยาน  
สงฺคหิตตฺตา  จตุพฺพิเธป  ปจฺจเย  ยโต  สยโต  นิรุปกฺกิเลโสติ  อตฺโถ ฯ  
อิมินา  อาชีวปาริสุทฺธิสีล  วุตฺต ฯ  อุทเร  ยโตติ  อุทเร  ยโต  
สยโต  มิตโภชี  อาหาเร  มตฺต ฺ ูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อิมินา   
โภชเน  มตฺต ฺ ุตามุเขน  ปจฺจยปฏิเสวนสีล  วุตฺต ฯ  เตน  กึ   
ทีเปติ  ยถา  ตฺว  พฺราหฺมณ  พีช  วปฺปตฺวา  สสฺสปริปาลนตฺถ   
กณฺฏกวตึ  วา  รุกฺขวตึ  วา  ปาการปรกิฺเขป  วา  กโรสิ  เตน  เต 
โคมหึสมิคคณา  ปเวส  อลภมานา  สสฺส  น  วิลุมปฺนฺติ  เอวมห  ต 
สทฺธาพีช  วปฺปตฺวา  นานปฺปการกุสลสสฺสปริปาลนตฺถ  กายวจี- 
อาหารคุตฺติมย  ติวิธ  ปริกเฺขป  กโรม ิ เตน  เม  ราคาทิอกุสลธมฺม- 
โคมหิสมิคคณา  ปเวส  อลภนฺตา  นานปฺปการ  กสุลสสฺส  น   
วิลุมฺปนฺตีติ ฯ   
# ๑. ม. จาร ฯ  
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        สจฺจ  กโรมิ  นิทฺทานนฺติ  (๑)  เอตฺถ  ทฺวีหิ  ทวฺาเรหิ  อวิสวาทน   
สจฺจ ฯ  นิทฺทานนฺติ  เฉทน  ลุนน  อุปฺปาฏน  กรณวจนตฺเ  (๒) 
เจต  อุปโยควจน  เวทิตพฺพ ฯ  อย ฺหิ  เอตฺถ  อตฺโถ  สจฺเจน  
กโรมิ  นิทฺธานนฺติ ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  ยถา  ตฺว  พาหิร  กส ึ  
กสิตฺวา  สสฺสทูสกาน  ติณาน  หตฺเถน  วา  อสิเตน  วา  นิทฺธาน   
กโรสิ  เอวมหมฺป  อชฺฌตฺติก  กสึ  กสตฺิวา  กุสลสสฺสทูสกาน  
วิสวาทนติณาน  สจฺเจน  นิทฺธาน   กโรมิ ฯ  าณสจฺจ  วา  
เอตฺถ  สจฺจนฺติ  เวทิตพฺพ  ยนฺต  ยถาภูตาณนฺติ  วุจฺจติ  ฯ 
เตน  อตฺตส ฺาทีน  ติณาน  นิทฺธาน  กโรมีติ  เอว  โยเชตพพฺ ฯ  
อถ  วา  นิททฺานนฺติ  เฉทก  ลาวก  อุปฺปาฏกนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอว   
สนฺเต  ยถา  ตฺว  ทาส  วา  กมฺมกร  วา  นิทฺธาน  กโรสิ  นิทฺเธหิ   
ติณานีติ  ติณาน  เฉทก  ลาวก  อุปฺปาฏก  กโรสิ  เอวมห  สจฺจ   
กโรมีติ  อุปโยควจเนเนว  วตฺตุ  ยชฺุชติ ฯ  อถ  วา  สจฺจนฺติ   
ทิฏ ิสจฺจ ฯ  ตมห  นิทฺธาน  กโรมิ  เฉนตพฺพ  ลุนิตพฺพ  อุปฺปาเฏตพฺพ   
กโรมีติ  เอวมฺป  อุปโยควจเนเนว  วตฺตุ  ยุชชฺติ ฯ   
        โสรจฺจ  เม  ปโมจนนฺติ  เอตฺถ  ยนฺต  กายิโก  อวีติกฺกโม   
วาจสิโก  อวีติกฺกโมติ  เอว  สีลเมว  โสรจฺจนฺติ  วุตฺต  น  ต  อิธ   
อธิปฺเปต  วุตฺตเมว  เอต  กายคุตฺโตติอาทินา  นเยน  ฯ 
อรหตฺตผล  ปน  อธิปฺเปต ฯ  ตมฺป  ห ิ สุนฺทเร  นพฺิพาเน  รตภาวโต  
โสรจฺจนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ปโมจนนฺติ  โยคฺควิสฺสชฺชน ฯ  ก ึ วุตฺต  
# ๑. ม. นิทฺทานนฺติ ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. กรณฏเ ฯ  
# ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๗๑/๓๓๗ ฯ  
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โหติ  ยถา  ตว  ปโมจน  ปุนป  สายเนฺห  วา  ทุติยทวิเส  วา   
อนาคตสวจฺฉเร  วา  โยเชตพฺพโต  อปฺปโมจนเมว  โหติ  น  มม  
เอว ฯ  น  หิ  มม  อนฺตรา  โมจนนฺนาม  อตฺถิ ฯ  อห ฺหิ  ทีปงฺกรทส- 
พลกาลโต  ปภุติ  ป ฺานงฺคเล  วีริยพลิพทฺเท  โยเชตฺวา  จตฺตาริ   
อสงฺเขฺยยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  มหากสึ  กสนโฺต  ตาว  น  มุจึ   
ยาว  น  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌึ ฯ  ยทา  จ  เม  สพฺพนฺต  กาล  
เขเปตฺวา  โพธิรุกฺขมูเล  อปราชิตปลฺลงฺเก  นิสินฺนสฺส  สพฺพ- 
คุณปริวาร  อรหตฺตผล  อุทปาทิ  ตทา  มยา  ต  สพฺพุสฺสุกฺกปฏิป-ฺ 
ปสฺสทฺธิปฺปตฺติยา  ปมุตฺต  นทานิ  ปนุ  โยเชตพฺพ  ภวิสฺสตีติ  
เอตมตฺถ  สนฺธาย  ภควา  อาห  โสรจฺจมฺเม  ปโมจนนฺติ ฯ   
        วีริย  เม  ธุรโธรยฺหนฺติ  เอตฺถ  วีรยินฺติ  กายิโก  วา  เจตสิโก   
วา  วีริยารมฺโภติอาทินา  นเยน  วุตฺตปฺปธาน ฯ  ธุราย  โธรยฺห  
ธุรโธรยฺห  ธรุ  วหตีติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  หิ  พฺราหฺมณสฺส  ธุราย   
โธรยฺหากฑฺฒิต  นงฺคล  ภูมิฆน  ภินฺทติ  มูลสนฺตานกานิ  จ  ปทาเลติ  
เอว  ภควโต  วีริยากฑฺฒิต  ป ฺานงฺคล  ยถาวุตฺต  ฆน  ภินฺทติ   
กิเลสสนฺตานกานิ  จ  ปทาเลติ ฯ  เตนาห  วีริย  เม  ธุรโธรยฺหนฺติ ฯ  
อถ  วา  ปุริมธุร  วหนฺตา  ธุรา  มูลธรุ  วหนฺตา  โธรยฺหา ฯ  ธุรา   
จ  โธรยฺหา  จ  ธุรโธรยฺห ฯ  ตตฺถ  ยถา  พฺราหฺมณสฺส  เอกเมกสฺมึ   
นงฺคเล  จตุพลิพทฺทปฺปเภท  ธุรโธรยฺห  วหนฺต  อุปปฺนฺนานุปฺ- 
ปนฺนติณมูลฆาต  สสฺสสมฺปตฺติ ฺจ  สาเธติ  เอว  ภควโต  จตุสมฺม- 
ปฺปธานวีริยปฺปเภท  ธุรโธรยฺห  วหนฺต  อุปฺปนฺนานุปฺปนฺนา-  
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กุสลมูลฆาต  กุสลสมฺปตฺติ ฺจ  สาเธติ ฯ  เตนาห  วีริย  เม  ธรุโธรยฺหนฺติ ฯ   
        โยคกฺเขมาธิวาหนนฺติ  เอตฺถ  โยเคหิ  เขมตฺตา  โยคกฺเขมนฺติ  
นิพฺพาน  วุจฺจติ  ต  อธิคนฺตฺวา  (๑)  วาหียติ  อภิมุข  วา  วาหียตีติ  
อธิวาหน  โยคกฺเขมสฺส  อธิวาหน  โยคกฺเขมาธิวาหน ฯ  เตน  
กึ  ทีเปติ  ยถา  ตว  ธุรโธรยฺห  ปรุตฺถมิ  ทิส  ปจฺฉิมาทีสุ  วา  
อ ฺตร  อภิมุข  วาหียติ  ตถา  มม  ธุรโธรยฺห  นิพฺพานาภิมุข   
วาหียติ ฯ   
        เอว  วาหิยมาน ฺจ  คจฺฉติ  อนิวตฺตนฺต ฯ  ยถา  ตว  
นงฺคล  วหนฺต  ธุรโธรยฺห  เขตฺตโกฏึ  ปตฺวา  ปุน  นิวตฺตติ  เอว   
อนิวตฺตนฺต  ทีปงฺกรโต (๒)  ปภุติ  คจฺฉเตว ฯ  ยสมฺา  วา  เตน   
เตน  มคฺเคน  ปหีนา  กิเลสา  ปุน  (๓)  ปหาตพฺพา  น  โหนฺติ  ยถา  ตว 
นงฺคเลน  ฉินฺนานิ  ติณานิ  ปุนป  อปรสฺมึ  สมเย  ฉินฺทิตพฺพานิ  
โหนฺติ  ตสฺมาป  เอต  (๔)  ปมมคฺควเสน  ทฏิเกฏเ  กิเลเส  ทุติยวเสน 
โอฬาริเก  กิเลเส  ตติยวเสน  อนุสหคเต  กิเลเส  จตุตฺถวเสน  
สพฺพกิเลเส  ปชหนฺต  คจฺฉติ  อนิวตฺตนฺต ฯ  อถ  วา  คจฺฉติ   
อนิวตฺตนฺตนฺติ  นิวตฺตนรหิต  หุตฺวา  คจฺฉตีติ  อตฺโถ ฯ  ตนฺติ   
ต  ธุรโธรยฺห ฯ  เอวเมตฺถ  ปทจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว  
คจฺฉนฺต ฺจ  ยถา  ตว  ธุรโธรยฺห  น  ต  าน  คจฺฉติ  ยตฺถ  
คนฺตฺวา  กสโก  อโสโก  นิสฺโสโก  วิรโช  หุตฺวา  น  โสจติ  เอต  ปน  ต  
าน  คจฺฉติ  ยตฺถ  คนฺตฺวา  น  โสจติ ฯ  ยตฺถ  สติปาจเนน   
# ๑. ม. อธิกตฺวา ฯ  ๒. ม. ทีปงฺกรกาลโต ฯ  ๓. ม. ปุนปฺปุน ฯ 
# ๔. สี. ตถา มม ฯ  
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เอต  วีริยธุรโธรยฺห  โจเทนฺโต  คนฺตฺวา  มาทิโส  กสโก  
อโสโก  นิสโฺสโก  วิรโช  หุตฺวา  น  โสจติ  ต  สพฺพโสกสลฺลสมุคฺฆาตภูต  
นิพฺพานามตสงฺขาต  าน  คจฺฉตีติ ฯ   
        อิทานิ  นิคมน  กโรนฺโต  ภควา  อิม  คาถมาห   
                เอวเมสา  กสี  กฏา         สา  โหติ  อมตปฺผลา   
                เอต  กสึ  กสิตฺวาน        สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ ฯ   
        ตสฺสาย  สงฺเขปตฺโถ  มยา  พฺราหฺมณ  เอสา  สทธฺาพีชา  
ตโปวุฏ ิยา  อนุคฺคหิตา  กสิ  ป ฺามย  ยุคนงฺคล  หิริมย ฺจ  อีส  
มโนมเยน  โยตฺเตน  เอกาพทฺธ  กตฺวา  ป ฺานงฺคเล  สติผาล  
อาโกฏเฏตฺวา  สติปาจน  คเหตฺวา  กายวจีอาหารคุตฺติยา  โคปตฺวา 
สจฺจ  นิทฺธาน  กตฺวา  โสรจฺจ  ปโมจน  วีริย  ธรุโธรยฺห  โยคกฺเขมาภิมุข  
อนิวตฺตนฺต  วาหนฺเตน  กฏา  กสิกมมฺปริโยสาน  จตุพฺพิธ   
สาม ฺผล  ปาปตา  สา  โหติ  อมตปผฺลาติ  สา  เอสา  กสิ   
อมตปฺผลา  โหติ ฯ  อมต  วุจฺจติ  นิพฺพาน  นิพฺพานานิสสา   
โหตีติ  อตฺโถ ฯ  สา  โข  ปเนสา  กสิ  น  มเมเวกสฺส  อมตปฺผลา 
โหติ  อปจ  โข  ปน  โย  โกจิ  ขตฺติโย  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เวสฺโส  วา  
สุทฺโท  วา  คหฏโ  วา  ปพฺพชิโต  วา  เอต  กสึ  กสติ  โส  สพฺโพป  
เอต  กสึ  กสตฺิวาน  สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ  สพฺพสฺมา  วฏฏทกุขฺทุกฺขา 
ทุกฺขสงฺขารทุกฺขวิปริณามทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ ฯ  เอว  
ภควา  พฺราหฺมณสฺส  อรหตฺตนิกูเฏน  นิพฺพานปริโยสาน  กตฺวา 
เทสน  สมาเปสิ ฯ    
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        ตโต  พฺราหฺมโณ  คมฺภีรตฺถเทสน  สุตฺวา  มม  กสิผล   
ภุ ฺชิตฺวา  อปรชฺช ุ เอว  ฉาโต  โหติ  อิมสฺส  ปน  กสิ  อมตปฺผลา  
ตสฺสา  ผล  ภุ ฺชิตฺวา  สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ  จ  วิทิตฺวา  ปสนฺโน  
ปสนฺนาการ  กาตุ  ปายาส  ทาตุมารทฺโธ ฯ  เตนาห  อถโข  
กสิภารทฺวาโชติอาทิ ฯ  
        ตตฺถ  มหติยาติ  มหติยนฺติ  อตฺโถ ฯ  กสปาติยาติ   
สุวณฺณปาติย  สตสหสฺสคฺฆนิเก  อตฺตโน  สุวณฺณถาเล ฯ   
วฑฺเฒตฺวาติ  ฉุปตฺวา  อากิริตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ภควโต   
อุปนาเมสีติ  สปฺปมธุผาณิตาทีหิ  วิจิตฺต   กตฺวา  ทกุูลวิตาเนน 
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อุกฺขิปตฺวา  สกฺกจฺจ  ตถาคตสฺส  อภิหริ  กินฺติ  ฯ 
ภุ ฺชตุ  ภว  โคตโม  ปายาส  กสฺสโก  ภวนฺติ ฯ  ตโต  กสฺสกภาว- 
สาธนการณมาห  ย ฺหิ  ภว  ฯเปฯ  กสตีติ  ยสฺมา   
ภว ฯเปฯ  กสตีติ ยสฺมา  วุตฺต  โหติ ฯ  อถ  ภควา  คาถาภิคีตมฺเมติ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  คาถาภิคีตนฺติ  คาถาหิ  อภิคีต  คาถาโย  
ภาสิตฺวา  ลทธฺนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เมติ  มยา ฯ  อโภชเนยฺยนฺติ   
ภุ ฺชนารห  น  โหติ ฯ  สมฺปสฺสตนฺติ  สมฺมา  อาชีวปาริสุทฺธึ   
ปสฺสต  สมนตฺา  วา  ปสฺสต  สมฺปสฺสต  พุทฺธานนฺติ  วุตฺต  
โหติ ฯ  เนส  ธมฺโมติ  คาถาภิคีต  ภุ ฺชิตพฺพนฺติ  เอส  ธมฺโม   
เอต  จาริตฺต  น  โหติ  ตสฺมา  คาถาภิคีต  ปนุทนฺติ   
# ๑. ม. ย.ุ ตสฺมา ฯ  
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พุทฺธา  ปฏิกขิฺปนฺติ  น  ภุ ฺชนฺตีติ ฯ  กึ  ปน  ภควตา  ปายาสตฺถ   
คาถา  อภิคีตา  เยน  เอวมาหาติ  น  เอตมตฺถ  อภิคีตา  อปจ  โข  
ปน  ปาโต  ปฏาย  เขตฺตสมีเป  ตฺวา  กฏจฺฉุภิกฺขมฺป  อลภิตฺวา   
ปุน  สกลพุทธฺคุเณ  ปกาเสตฺวา  ลทฺธ  ตเทต  นฏนจฺจกาทีหิ   
นจฺจิตฺวา  คายิตฺวา  จ  ลทธฺสทิส  โหติ  เตน  คาถาภิคีตนฺติ  วุตฺต ฯ  
ตาทิส ฺจ  ยสฺมา  พุทฺธาน  น  กปฺปติ  ตสฺมา  อโภชเนยฺยนฺติ   
วุตฺต ฯ  อปฺปจฺฉตานุรูป  เจต  น  โหติ  ตสฺมาป  ปจฺฉิม  ชนต  
อนุกมฺปมาเนน  จ  เอว  วุตฺต ฯ  ยตฺร  จ  นาม  ปรปฺปกาสิเตนาป   
อตฺตโน  คุเณน  อุปฺปนนฺ  ลาภ  ปฏกิฺขิปนฺติ  เสยฺยถาป  อปฺปจฺโฉ 
ฆฏิกาโร  กมฺุภกาโร  ตตฺร  กถ  โกฏิปปฺตฺตาย  อปฺปจฺฉตาย  
สมนฺนาคโต  ภควา  อตฺตนาว  อตฺตโน  คุณปฺปกาสเนน  อุปฺปนฺน  
ลาภ  สาทิยิสฺสติ  ยโต  ยุตฺตเมว  เอต  ภควตา  วุตฺตนฺติ ฯ  (๑)   
เอตฺตาวตา  อปฺปสนฺน  อทาตุกาม  พฺราหฺมณ  คาถาภาสเนน  (๒)  
ทาตุกาม  กตฺวา  สมโณ  โคตโม  โภชน  ปฏิคฺคเหสิ  อามิสการณา 
อิมสฺส  เทสนาติ  อิมมฺหา  อสิโลกปวาทาเอว (๓)  อตฺตาน  โมเจนฺโต 
เทสนาปาริสุทฺธึ  ทีเปตฺวา  อิทานิ  อาชวีปาริสุทฺธึ  ทีเปนฺโต  อาห  
ธมฺเม  สตี  พฺราหฺมณ  วุตฺติเรสาติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  อาชีวปาริสุทฺธิ- 
ธมฺเม  วา  ทสวิธสุจริตธมฺเม  วา  พุทธฺาน  จาริตฺตธมฺเม  วา  สติ  
สวิชฺชมาเน  อนุสหคเต  (๔)  วตฺตมาเน  วุตฺติเรสา  (ติ) เอกนฺตโวทาตา  
# ๑. ม. ภควโต วตฺตุนฺติ ฯ  ๒. ม. คาถาคายเนน  ๓. ม. ย.ุ โลกาปวาทา ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ อนุปหเต ฯ  
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อากาเส  ปาณิปฺปสารณกปฺปา  เอสนา  ปริเยสนา  ชีวิตวุตฺติ   
พุทฺธาน  พฺราหฺมณาติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  พฺราหฺมโณ  ปายาส  เม  ปฏิกฺขิปติ  อกปฺปย   
กิเรต  โภชน  อธ ฺโ  วตสฺมึ (๑)  ทาตุ  น  ลภามติี  โทมนสฺส  อุปฺปาเทสิ 
อปฺเปว  นาม  อ ฺ  ปฏิคฺคเณฺหยฺยาติ  จ  จินฺเตสิ ฯ  ต  ตฺวา  
ภควา  อห  ภิกฺขาจารเวล  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  อาคโต  เอตฺตเกน  กาเลน  
อิม  พฺราหฺมณ  ปสาเทสฺสามี'ติ  พฺราหฺมโณ  จ  โทมนสฺส  อกาสิ  
อิทานิ  เตน  โทมนสฺเสน  มยิ  จิตฺต  ปโกเปตฺวา  อมตวรธมฺม   
ปฏิวิชฺฌิตุ  น  สกฺขิสฺสตีติ  พฺราหฺมณสฺส  ปสาทชนนตฺถ  เตน   
ปตฺถิตมโนรถ  ปูเรนฺโต  อาห  อ ฺเน  จ  เกวลินนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เกวลินนฺติ  สพฺพคุณปริปุณฺณ  สพฺพโยควิสยุตฺต  วาติ   
อตฺโถ ฯ  มหนฺตาน  สีลกขฺนฺธาทีน  คุณาน  เอสนโต  มเหสึ ฯ  
ปริกฺขีณสพฺพาสวตฺตา  ขีณาสว ฯ  หตฺถปาทกุกฺกุจฺจมาทึ  กตฺวา  
วูปสนฺตสพฺพกุกฺกุจฺจตฺตา  กุกฺกุจฺจวูปสนฺต ฯ  อุปฏหสฺสูติ   
ปริวิสสฺสุ  (๒)  ปฏิมานยสฺสุ ฯ  เอว  พฺราหฺมเณน  จิตฺเต  อุปฺปาทิเตป  
ปริยายเมว  ภณติ  น  ตุ  ภณติ  เทหิ  อาหราหีติ ฯ  เสสเมตฺถ  
อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        อถ  พฺราหฺมโณ  อย  ปายาโส  ภควโต  อานีโต  นาห   
อรหามิ  ต  อตฺตโน  ฉนฺเทน  กสฺสจิ  ทาตุนฺติ  จินฺเตตฺวา  อาห  อถ  
กสฺส  จาหนฺติ ฯ  ตโต  ภควา  ต  ปายาส  เปตฺวา  ตถาคต   
# ๑. ม. ย.ุ อธ ฺโ วตสฺมิ ฯ  ๒. ส.ี ปฏิจรสฺสุ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 209 

                *เลมที่  21  กสิภารทฺวาชสุตฺตวณฺณนา  หนา  209 
 
ตถาคตสาวก ฺจ  อ ฺสฺส  อชรีณธมโฺมติ  ตฺวา  อาห   
น ขฺวาหนฺตนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  สเทวกวจเนน  ป ฺจกามาวจรเทวคฺคหณ  ฯ 
สมารกวจเนน  ฉฏกามาวจรเทวคฺคหณ  สพฺรหฺมกวจเนน  
รูปาวจรพฺรหฺมคฺคหณ  อรูปาวจรา  ปน  ภุ ฺเชยฺยุนฺติ   
อสมฺภาวเนยฺยา ฯ  สสฺสมณพฺราหฺมณิวจเนน  สาสนสฺส 
ปจฺจตฺถิกปจฺจามิตฺตสมณพฺราหฺมณคฺคหณ  สมิตปาปวาหิตปาป- 
สมณพฺราหฺมณคฺคหณ ฺจ  ปชาวจเนน  สตฺตโลกคฺคหณ ฯ 
สเทวมนุสฺสวจเนน  สมฺมุติเทวอวเสสมนุสฺสคฺคหณ ฯ  เอวเมตฺถ 
ตีหิ  วจเนหิ  โอกาสโลโก  ทฺวีหิ  ปชาวเสน  สตฺตโลโก  คหิโตติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  เอส  สงฺเขโป  วิตฺถาร  ปน  อาฬวกสุตฺเต  
วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        กสฺมา  ปน  สเทวกาทีสุ  กสฺสจิ  น  สมฺมา  ปริณาม   
คจฺเฉยฺยาติ  โอฬาริเก  สุขุโมชาปกฺขิปนโต ฯ  อิมสฺมึ  หิ  
ปายาเส  ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  คหิตมตฺเตเยว  เทวตาหิ  โอชา 
ปกฺขิตฺตา  ยถา  สุชาตาย  ปายาเส  จุนฺทสฺส  จ  สูกรมทฺทเว  
ปจฺจมาเน  เวร ฺชาย ฺจ  ภควตา  คหิตคหิตาโลเป  เภสชฺชกฺขนฺธเก   
จ  กจฺจายนสฺส  คุฬฺหกุมฺภสฺมึ  อวสิฏคุเฬฺห ฯ  โส  โอฬาริเก  
สุขุโมชาปกฺขิปนโต  เทวาน  น  ปริณมติ ฯ  เทวา  หิ  สุขุมสรีรา 
เตส  โอฬารโิก  มนุสฺสาหาโร  น  สมฺมา  ปริณมติ ฯ  มนุสฺสานมฺป  
น  ปริณมติ ฯ  มนุสฺสา  หิ  โอฬาริกสรีรา  เตส  สุขุมา  ทิพฺโพชา    
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น  สมฺมา  ปริณมติ ฯ  ตถาคตสฺส  ปน  ปกติอคฺคินาว  ปริณมติ   
สมฺมา  ชีรติ ฯ  กายพลาณพลปฺปภาเวนาติ  เอเก ฯ 
ตถาคตสาวกสฺส  ขีณาสวสฺเสต  สมาธิพเลน  มตฺต ฺ ุตาย  จ  
ปริณมติ  อิตเรส  อิทฺธิมนตฺานมฺป  น  ปริณมติ ฯ  อจินฺตนีย  
วา  เอตฺถ  การณ  พุทฺธวิสโย  เอโสติ ฯ   
        เตน  ห ิ ตฺวนฺติ  ยสฺมา  อ ฺ  น  ปสฺสามิ  มม  น  กปฺปติ  มม   
อกปฺปนฺต  สาวกสฺสป  เม  น  กปฺปติ  ตสฺมา  ตฺว  พฺราหฺมณาติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  อปฺปหริเตติ  ปริตฺตหริตติเณ  อปฺปรูฬฺหหริตติเณ   
วา  ปาสาณปฏ ิสทิเส ฯ  อปฺปาณเกติ  นิปฺปาณเก  ปายาสชฺโฌตฺถต- 
การเณน  มรติพฺพปาณรหิเต  วา  มหาอุทกกฺขนฺเธ  ฯ  สห  
ติณนิสฺสิเตหิ  ปาเณหิ  ติณาน  ปาณกาน ฺจ  อนุกมฺปนตฺถาย  (๑)   
เอต  วุตฺต ฯ  จิจฺจิฏายติ  จิฏิจิฏายตีติ  เอว  สทฺท  กโรติ ฯ  
สนฺธูมายตีติ  สมนฺตา  ธูมายติ ฯ (๒)  สมฺปธูมายตีติ  ตเถว  อธมิตฺต  
ธูมายติ ฯ (๒)  กสฺมา  เอว  อโหสีติ  ภควโต  อานุภาเวน  น   
อุทกสฺส  น  ปายาสสฺส  น  พฺราหฺมณสฺส  น  อ ฺเส  เทวยกฺขาทีน ฯ  
ภควา  หิ  พฺราหฺมณสฺส  ธมฺมสเวคตฺถ  ตถา  อธิฏาสิ ฯ  เสยฺยถาป   
นามาติ  โอปมฺมนิทสฺสนเมต  ยถา  ผาโลติ  เอตฺตกเมว  วุตฺต   
โหติ ฯ  สวิคฺโค  จิตฺเตน  โลมหฏชาโต  สรีเรน ฯ  สรีเร 
กิรสฺส  นวนวุติ  โลมกูปสหสฺสานิ  สุวณฺณภิตฺติยา  อาหตมณิ- 
นาคทนฺตา  วิย  อุทฺธคฺคา  อเหสุ ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ  ปาเทสุ  
# ๑. ม. อนรุกฺขณตฺถาย ฯ  ๒. ม. ยุ. ธปูายติ ฯ  
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ปน  นิปติตฺวา  ภควโต  ธมฺมเทสน  อพฺภานุโมทมาโน  ภควนฺต   
เอตทโวจ  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  อภิกกฺนฺต  โภ  โคตมาติ ฯ 
        อพฺภานุโมทเน  หิ  อยมิธ  อภิกฺกนฺตสทฺโท ฯ  วิตฺถารโต  
ปนสฺส  มงฺคลสุตฺตวณฺณนาย  อตฺถวณฺณนา  อาวิภวิสฺสติ ฯ  
ยสฺมา  จ  อพฺภานุโมทนตฺเถ  ตสฺมา  สาธุ  สาธุ  โภ  โคตมาติ   
วุตฺต  โหตีติ  เวทิตพฺพ ฯ   
                ภเย  โกเธ  ปสสาย  ตุริเต          โกตูหเลจฺฉเร   
                หาเส  โสเก  ปสาเท  จ           กเร  อาเมฑิต  พุโธติ   
อิมินา  จ  ลกขฺเณน  อิธ  ปสาทวเสน  ปสสาวเสน  จาย  ทฺวิกฺขตฺตุ   
วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อถ  วา  อภิกฺกนฺตนฺติ  อติกฺกนฺต   อติอิฏ  
อติมนาป  อติสุนฺทรนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  เอเกน  
อภิกฺกนฺตสทฺเทน  เทสน  โถเมติ  เอเกน  อตฺตโน  ปสาท ฯ   
อย ฺหิ  เอตฺถ  อธิปฺปาโย  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  ยทิท   
โภโต  โคตมสฺส  ธมฺมเทสนา  อภิกฺกนฺต  ยทิท  โภโต  โคตมสฺส   
ธมฺมเทสน  อาคมฺม  มม  ปสาโทติ ฯ  ภควโต  เอว  วา  วจน  เทฺว 
อตฺเถ  สนฺธาย  โถเมติ  โภโต  โคตมสฺส  วจน  อภิกฺกนฺต   
โทสนาสนโต  อภิกฺกนฺต  คุณาธิคมนโต  ตถา  สทธฺาชนนโต  
ป ฺาชนนโต  สาตฺถโต  สพฺย ฺชนโต  อุตฺตานปทโต  
คมฺภีรตฺถโต  กณฺณสุขโต  หทยงฺคมโต  อนตฺตุกฺกสนโต  
อปรวมฺภนโต  กรุณาสีตลโต  ป ฺาวทาตโต  อาปาถรมณียโต   
วิมทฺทกฺขมโต  สุยฺยมานสุขโต  วีมสิยมานหิตโตติ  เอวมาทีหิ    
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โยเชตพฺพ ฯ        ตโต  ปรมฺป  จตูหิ  อุปมาหิ  เทสนเยว   
โถเมติ ฯ  
        ตตฺถ  นกิฺกุชฺชิตนฺติ  อโธมุข  ปต  เหฏา  มขุชาต  วา ฯ  
อุกฺกุชฺเชยฺยาติ  อุปริมุข  กเรยฺย ฯ  ปฏจฺิฉนฺนนฺติ  ติณาทีหิ   
ฉาทิต ฯ  วิวเรยฺยาติ  อุคฺฆาเฏยฺย ฯ  มฬูหฺสฺสาติ  ทิสามูฬฺหสฺส ฯ 
มคฺค  อาจิกฺเขยฺยาติ  หตฺเถ  คเหตฺวา  เอส  มคฺโคติ  วเทยฺย ฯ 
อนฺธกาเรติ  กาฬปกฺขจาตุทฺทสีอฑฺฒรตฺตฆนวนสณฺฑเมฆปฏเลหิ  
จตุรงฺเค  ตมสิ ฯ  อย  ตาว  ปทตฺโถ ฯ  อย  ปน  อธิปฺปายโยชนา  ฯ 
ยถา  โกจิ  นกิฺกุชฺชิต  อุกกฺุชฺเชยฺย  เอว  สทฺธมฺมวิมขุ  อสทฺธมฺมปติต  
ม  อสทฺธมฺมา  วุฏาเปนฺเตน  ยถา  ปฏิจฺฉนฺน  วิวเรยฺย  เอว  
กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสนนฺตรธานา  ปภุติ  มิจฺฉาทิฏ ิคหณ- 
ปฏิจฺฉนฺน  สาสน  วิวรนฺเตน  ยถา  มฬฺูหสฺส  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  
เอว  กุมฺมคฺคมิจฺฉามคฺคปฏิปนฺนสฺส  เม  สคฺคโมกขฺมคฺค  อาจิกฺขนฺเตน  
ยถา  อนฺธกาเร  เตลปชโฺชต  ธาเรยฺย  เอว  โมหนฺธการนิมุคฺคสฺส  
เม  พุทฺธาทิรตนรูปานิ  อปสฺสโต  ตปฺปฏิจฺฉาทกโมหนฺธการ- 
วิทฺธ  สกเทสนาปชฺโชตธารเณน  มยฺห  โภตา  โคตเมน  เอเตหิ   
ปริยาเยหิ  เทสิตตฺตา  อเนกปริยาเยน  ธมฺโม  ปกาสิโต ฯ   
        อถ  วา  เอกจฺจิเยน  มเตน  ยสฺมา  อย  ธมฺโม  ทกฺุขทสฺสเนน   
จ  อสุเภ  สุภนฺติ  วิปลลฺาสปฺปหาเนน  จ  นิกฺกชฺุชิตุกฺกุชฺชิตสทิโส  
สมุทยทสฺสเนน  ทุกฺเข  สุขนฺติ  วิปลลฺาสปฺปหาเนน  จ  ปฏิจฺฉนฺน- 
วิวรณสทิโส  นิโรธทสฺสเนน  อนิจฺเจ  นิจฺจนฺติ  วิปลฺลาสปฺปหาเนน  
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จ  มูฬฺหสฺส  มคฺคาจิกฺขนสทิโส  มคฺคทสฺสเนน  อนตฺตนิ  อตฺตาติ   
วิปลฺลาสปฺปหาเนน  จ  อนฺธกาเร  เตลปชฺโชตสทโิส  ตสฺมา  
เสยฺยถาป  นาม  นิกฺกุชชฺติ  วา  อุกฺกชุเฺชยฺย ฯเปฯ  ปชฺโชต  
ธาเรยฺย  จกฺขุมนฺโต  รูปานิ  ทกฺขนฺตีติ  เอว  ปกาสโิต  โหติ ฯ   
ยสฺมา  ปเนตฺถ  สทฺธาตปกายคุตฺตตาทีหิ  สีลกฺขนฺโธ  ปกาสิโต   
โหติ  ป ฺาย  ป ฺากฺขนฺโธ  หริิมนอาทีหิ  สมาธิกฺขนฺโธ  
โยคกฺเขเมน  นิโรโธติ  เอว  ติกฺขนฺโธ  อริยมคฺโค  นิโรโธ  จาติ   
สรูเปเนว  เทฺว  อริยสจฺจานิ  ปกาสิตานิ  ตตฺถ  มคฺโค  ปฏิปกฺโข  
สมุทยสฺส  นโิรโธ  ทุกฺขสฺสาติ  ปฏิปกฺเขน  เทฺว ฯ  อิติ  อิมินา 
ปริยาเยน  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ   ปกาสิตานิ ฯ  ตสฺมา   
อเนกปริยาเยน  ปกาสิโต  โหตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอสาหนฺติอาทีสุ  เอโส  อหนฺติ  เอสาห ฯ  สรณ  คจฺฉามีติ   
ปาเทสุ  นิปติตฺวา  ปณิปาเตน  สรณคมเนน  คโตป  อิทานิ  วาจาย   
สมาทิยนฺโต  อาห  อถ  วา  ปณิปาเตน  พุทฺธเยว  สรณ  ตโต 
อิทานิ  ต  อาทึ  กตฺวา  เสสธมฺมสงฺเฆป  คนฺตุ  อาห ฯ  อชฺชตคฺเคติ   
อชฺชต  อาทึ  กตฺวา  อชฺชทคฺเคติ  วา  ปาโ  ทกาโร  ปทสนฺธกิโร  ฯ 
อชฺช  อคฺค  กตฺวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ปาเณหิ  อุเปต  ปาณุเปต  ฯ 
ยาว  เม  ชีวิต  ปวตฺตติ  ตาว  อุเปต  อน ฺสตฺถุก  ตีหิ  สรณคมเนหิ  
สรณ  คต  ม  ภว  โคตโม  ธาเรตุ  ชานาตูติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอตฺตาว- 
ตาเนน  สุตานุรูปา  ปฏิปตฺติ  ทสฺสิตา  โหติ ฯ  นิกกฺุชฺชิตาทีหิ   
วา  สตฺถุ  สมปฺตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิมินา  เอสาหนฺติอาทินา  สิสฺส-  
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สมฺปตฺติ  ทสฺสิตา ฯ  เตน  วา  ป ฺาปฏิลาภ  ทสฺเสตฺวา  อิมินา  
สทฺธาปฏิลาโภ  ทสฺสโิต ฯ  อิทานิ  เอว  ปฏลิทฺธสทฺเธน  ป ฺวตา  
ย  กตฺตพฺพ  ต  กาตุกาโม   ภควนฺต  ยาจติ  ลเภยฺยาหนฺติ ฯ  ตตฺถ  
ภควโต  อิทฺธิอาทีหิ  อภิปฺปสาทิตจิตฺโต  ภควาป  จกฺกวตฺติรชฺช  
ปหาย  ปพฺพชิโต  กิมงฺค  ปนาหนฺติ  สทฺธาย  ปพฺพชฺช  ยาจติ  ฯ 
ตตฺถ  ปริปรูการิต  ปตฺเถนฺโต  ป ฺาย  อุปสมฺปท ฯ  เสส   
ปากฏเมว ฯ   
        เอโก  วูปกฏโติอาทีสุ  ปน  เอโก  กายวิเวเกน  วูปกฏโ 
จิตฺตวิเวเกน  อปฺปมตฺโต  กมฺมฏาเน  สติอวิชหเนน  อาตาป   
กายิกเจตสิกวีริยสงฺขาเตน  อาตาเปน  ปหิตตฺโต  กาเย  จ  ชีวิเต  
จ  อนเปกฺขตาย  วิหรนฺโต  อ ฺตรอิริยาปถวิหาเรน ฯ  น  
จิรสฺเสวาติ  ปพฺพชฺช  อุปาทาย  วุจฺจติ ฯ  กลุปุตฺตาติ  ทุวิธา 
กุลปุตฺตา  ชาติกุลปุตฺโต  จ  อาจารกุลปุตฺโต  จ  อย  ปน   
อุภยถาป  กุลปุตฺโต ฯ  อคารสฺมาติ  ฆรา ฯ  อคารสฺส   หิต  
อคาริย  กสิโครกฺขาทิกุฏมฺพโปสนกมฺม  วุจฺจติ  นตฺถิ  เอตฺถ  
อคาริยนฺติ  อนคาริย  ปพฺพชฺชาเยต  อธิวจน ฯ  ปพฺพชนฺตีติ   
อุปคจฺฉนฺติ  อุปสงฺกมนฺติ ฯ  ต  อนุตฺตรนฺติ  ตทนุตฺตร ฯ 
พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ  มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส  ปริโยสาน  ฯ 
อรหตฺตผลนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตสฺส  ห ิ อตฺถาย  กุลปุตฺตา  ปพฺพชนฺติ ฯ 
ทิฏเว  ธมฺเมติ  ตสฺมึเยว  อตฺตภาเว ฯ  สย  อภิ ฺา  สจฺฉิกตฺวาติ   
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อตฺตนาเยว  ป ฺาย  ปจฺจกฺข  กตฺวา  อปรปฺปจฺจย  ตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  อุปสมฺปชฺช  วิหาสีติ  ปาปุณิตฺวา  สมฺปาเทตฺวา  วา  
วิหาสิ ฯ  เอว  วิหรนโฺต  จ  ขีณา  ชาติ ฯเปฯ  อพฺภ ฺาสีติ 
เอเตนสฺส  ปจฺจเวกฺขณภูมึ  ทสฺเสติ ฯ   
        กตมา  ปนสฺส  ชาติ  ขีณา  กถ ฺจ  น  อพฺภ ฺาสีติ  ฯ 
วุจฺจเต  น  ตาวสฺส  อตีตา  ชาติ  ขีณา  ปุพฺเพว  ขีณตฺตา  น  
อนาคตา  วายามาภาวโต  (๒)  น  ปจฺจุปฺปนฺนา  วิชฺชมานตฺตา ฯ 
ยา  ปน  มคฺคสฺส  อภาวิตตฺตา  อุปฺปชฺเชยฺย  เอกจตุป ฺจโวการภเวสุ   
เอกจตุป ฺจกฺขนฺธปฺปเภทา  ชาติ  สา  มคฺคสฺส  ภาวิตตฺตา  
อนุปฺปาทธมฺมต  อาปชฺชเนน  ขีณา ฯ  ต  โส  มคฺคภาวนาย   
ปหีนกิเลเส  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  กิเลสาภาเว  วิชชฺมานมฺป  กมฺม  
อายตึ  อปฺปฏิสนฺธิก  โหตีติ  ชานนฺโต  ชานาติ ฯ   
        วุสิตนฺติ  วุตฺถ  ปริวุตฺถ  กต  จริต  นิฏาปตนฺติ  อตฺโถ ฯ  
พฺรหฺมจริยนฺติ  มคฺคพฺรหฺมจริย ฯ  กต  กรณียนฺติ  จตูสุ  สจฺเจสุ  
จตูหิ  มคฺเคหิ  ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาวเสน  โสฬสวิธ- 
กิจฺจ  นิฏาปตนฺติ  อตฺโถ ฯ  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  อิทานิ  ปุน   
อิตฺถภาวาย  เอว  โสฬสกจฺิจภาวาย  กิเลสกฺขยาย  วา  มคฺคภาวนา 
นตฺถีติ ฯ  อถ  วา  อิตฺถตฺตายาติ  อิตฺถภาวโต  อิมสฺมา  เอวมฺปการา  
อิทานิ  วตฺตมานา  ขนฺธสนฺตานา  อปร  ขนฺธสนตฺาน  นตฺถิ  อิเม  
# ๑. ม. กตฺวา ฯ  ๒. ยุ. นานาคตา ปุพฺเพ เจตรหิ จ อนาคตตฺตาเอว ฯ 
ม. น อนาคตา อนาคเต วายามาภาวโต ฯ  
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ปน  ป ฺจกฺขนฺธา  ปริ ฺาตา  ติฏนฺติ  ฉินฺนมูลโก  รุกโฺข  วิยาติ   
อพฺภ ฺาสิ ฯ  อ ฺตโรติ  เอโก ฯ  อรหตนฺติ  อรหนฺตาน ฯ  
มหาสาวกาน  อพฺภนฺตโร  อายสฺมา  ภารทฺวาโช  อโหสีติ  อย  
กิเรตฺถ  อธิปปฺาโยติ ฯ   
                   ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                กสิภารทฺวาชสุตฺตวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
        ปุจฺฉามิ  มุน ึ ปหูตป ฺนฺติ  จุนฺทสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
สงฺเขปโต  ตาว  อตฺตชฺฌาสยปรชฺฌาสยอฏ ุปฺปตฺติปุจฺฉาวสิกเภทโต   
จตูสุ  อุปฺปตฺตีสุ  อิมสฺส  สุตฺตสฺส  ปุจฺฉาวสิกา  อุปฺปตฺติ ฯ   
วิตฺถารโต  ปน  เอก  สมย  ภควา  มลฺเลสุ  จาริก ฺจรมาโน  มหตา  
ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  เยน  ปาวา  ตทวสริ ฯ  ตตฺร  สุท  ภควา  ปาวาย  
วิหรติ  จุนฺทสฺส  กมฺมารปุตฺตสฺส  อมฺพวเน ฯ  อิโต  ปภุติ  ยาว อถโข  
ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  สทฺธึ   
ภิกฺขุสงฺเฆน  เยน  จุนฺทสฺส  กมฺมารปุตฺตสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมิ   
อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีทีติ   ตาว  สตฺุเต  อาคตนเยน  
วิตฺถาเรตพฺพ ฯ   
        เอว  ภิกขฺุสงฺเฆน  สทฺธึ  นิสินฺเน  ภควติ  จุนฺโท  กมฺมารปุตฺโต  
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  ปริวิสนฺโต  พฺย ฺชนสูปาทิคฺคหณตฺถ  
ภิกฺขูน  สุวณฺณภาชนานิ  อุปนาเมสิ  อป ฺตฺเต  สิกฺขาปเท  
เกจิ  ภิกฺขู  สวุณฺณภาชนานิ  สมฺปฏิจฺฉึสุ  เกจิ  น  สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  
ภควโต  ปน  เอกเมว  ภาชน  อตฺตโน  เสลมย  ปตฺต    
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ทุติยภาชน  พุทฺธา  น  คณฺหนฺติ ฯ  ตตฺถ  อ ฺตโร  ปาปภิกฺขุ   
สหสฺสคฺฆนิก  สุวณฺณภาชน  อตฺตโน  โภชนตฺถาย  สมฺปตฺต  
เถยฺยจิตฺเตน  กุ ฺจิกตฺถวิกาย  ปกฺขิป ฯ  จุนฺโท  ปริวิสิตฺวา  
หตฺถปาท  โธวิตฺวา  ภควนฺต  นมสฺสมาโน  ภิกฺขุสงฺฆ  โอโลเกนฺโต   
ต  ภิกฺขุ  อททฺส ฯ  อปสฺสมาโน  วิย  จ  หุตฺวา  น  น  กิ ฺจิ  ภณติ  
ภควติ  จ  เถเรสุ  จ  คารเวน  อปจ  มิจฺฉาทิฏ ิกาน  วจนปโถ  มา  
อโหสีติ ฯ  โส  ก ึ น ุ โข  สวรยุตฺตาเยว  สมณา  อุทาหุ  ภินฺนสวรา   
อีทิสาป  สมณาติ  าตุกาโม  สายนฺหสมเย  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  
อาห  ปุจฺฉามิ  มุนินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปจฺุฉามีติ  อิท  ติสฺโส  ปุจฺฉา  อทิฏโชตนา   
ปุจฺฉาติอาทินา  (๑)  นเยน  นิทฺเทเส  วุตฺตนยเมว ฯ  มุนินฺติ   
เอตมฺป  โมน  วุจฺจติ  าณ ฯ  ยา  ป ฺา  ปชานนา ฯเปฯ   
สมฺมาทิฏ ิ  เตน  าเณน  สมนฺนาคโต  มุน ิ โมนปปฺตฺโตติ  ตีณิ   
โมเนยฺยานิ  กายโมเนยฺยนฺติอาทินา  (๒)  นเยน  ตตฺเถว   
วุตฺตนยเมว ฯ  อย  ปเนตฺถ  สงฺเขโป  ปุจฺฉามีติ  โอกาส  
กโรนฺโต  มนุินฺติ  มุนิมุน ึ ภควนฺต  อาลปติ ฯ  ปหตูป ฺนฺติอาทีนิ  
ถุติวจนานิ  เตหิ  ต  มุน ึ ถุนาติ ฯ  ตตฺถ  ปหูตป ฺนฺติ  
วิปุลป ฺ ฯ  เยฺยปริยนติฺกตฺตา  (๔)  จสฺส  วิปุลตา  เวทิตพฺพา ฯ  
อิติ  จุนฺโท  กมฺมารปุตฺโตติ  อิท  ทฺวย  ธนิยสุตฺเต  วุตฺตนยเมว ฯ   
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๑๒๒/๕๐ ฯ  ๒. ขุ. จูฬ. ๓๐/๑๖๔/๘๓ ฯ 
# ๓. ม. เอตฺถนฺตเร  มุนิมนุินฺติ ทิสฺสติ ฯ  ๔. ม. เยยฺปริยนฺติกตฺตา ฯ  
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อิโต  ปร  ปน  เอตฺตกมฺป  อวตฺวา  สพฺพ  วุตฺตนย  ฉฑฺเฑตฺวา 
อวุตฺตนยเมว  วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        พุทฺธนติฺ  ตีสุ  พุทฺเธสุ   ธมฺมสฺสามินฺติ  (๑)  ธมฺมสฺสามินฺติ   
มคฺคธมฺมสฺส  ชนกตฺตา  ปุตฺตสฺเสว  ปตร  อตฺตนา  อุปฺปาทิต- 
สิปฺปายตนาทีน  วิย  จ  อาจริย  ธมฺมสสฺามึ  ธมฺมิสสฺร  ธมฺมราช   
ธมฺมวสวตฺตินฺติ  อตฺโถ ฯ  วุตฺตมฺป  เจต  โส  ห ิ พฺราหฺมณ  ภควา  
อนุปฺปนฺนสฺส  มคฺคสฺส  อุปฺปาเทตา  อส ฺชาตสฺส  มคฺคสฺส   
ส ฺชเนตา  อนกฺขาตสฺส  มคฺคสฺส  อกฺขาตา  มคฺค ฺ ู  มคฺควิทู  
มคฺคโกวิโท  มคฺคานุคา  จ        ปน  เอตรหิ  สาวกา  วิหรนฺติ  ปจฺฉา 
สมนฺนาคตาติ ฯ  (๒)   
        วีตตณฺหนฺติ  วิคตกามภววิภวตณฺห ฯ  ทิปทตฺุตมนฺติ   
ทฺวิปทาน  อุตฺตม ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป  ภควา  น  เกวล  ทฺวิปทุตฺ- 
ตโมเอว  อถ  โข  ยาวตา  สตฺตา  อปทา  วา  ทฺวิปทา  วา ฯเปฯ   
เนวส ฺ ีนาส ฺ ิโน  วา  เตส  สพฺเพส  อุตฺตโม ฯ  อถ  โข  อุกกฺฏ- 
ปริจฺเฉทวเสน  ทิปทุตฺตโมเตฺวว  วุจฺจติ ฯ  ทฺวิปทา  หิ  สพฺพสตฺตาน   
อุกฺกฏา  จกฺกวตฺติมหาสาวกปจฺเจกพุทฺธาทีน   ตตฺถ  อุปฺปตฺติโต  
เตส ฺจ  อุตฺตโมติ  วุตฺเต  สพฺพสตฺตุตฺตโมติ  วุตฺโตเยว  โหติ ฯ  
สารถีน  ปวรนฺติ  สาเรตีติ  สารถิ  หตฺถทิมกาทีนเมต  
อธิวจน ฯ  เตส ฺจ  ภควา  ปวโร  อนุตฺตเรน  ทมเกน  ปุริสทมฺเม  
ทเมตุ  สมตฺถภาวโต ฯ  ยถาห  หตฺถทิมเกน  ภิกขฺเว   
# ๑. ม. ตติยพุทฺธ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๑๐๗/๙๑ ฯ  
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หตฺถิทมฺโม  สาริโต  เอกเยว  ทิส  ธาวติ  ปุรตฺถิม  วา  ปจฺฉิม  วา 
อุตฺตร  วา  ทกฺขิณ  วา  อสฺสทมเกน  ภิกฺขเว  อสฺสทมฺโม   โคทมเกน 
ภิกฺขเว  โคทมฺโม ฯเปฯ  ทกฺขิณ  วา ฯ  ตถาคเตน  หิ  ภิกฺขเว  
อรหตา  สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ปุริสทมโฺม  สาริโต  อฏ  ทิสา  วิธาวติ   
รูป  รูปานิ  ปสฺสติ  อย  ปมา   ทิสา ฯเปฯ  ส ฺาเวทยิตนิโรธ   
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  อย  อฏมี  ทิสาติ ฯ  (๑)        กตีติ  อตฺถปฺป- 
เภทปุจฺฉา ฯ  โลเกติ  สตฺตโลเก ฯ  สมณาติ  ปุจฺฉิตพฺพอตฺถนิทสฺสน ฯ   
อิงฺฆาติ  ยาจนตฺเถ  นิปาโต ฯ  ตทิงฺฆาติ  เต   
อิงฺฆ ฯ  พฺรูหติี  อาจิกฺข  กถยสฺสูติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  ภควา  จุนฺท  กมฺมารปุตฺต  กึ  ภนฺเต  กุสล  กึ   
อกุสลนฺติอาทินา  (๑)  นเยน  คิหิป ฺห  อปุจฺฉิตฺวา  สมณป ฺห   
ปุจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อาวชฺเชนฺโต  ต  ปาปภิกฺขุ  สนฺธาย  อย  ปุจฺฉตีติ   
ตฺวา  ตสฺส  ป ฺตฺติโวหารมตฺตา  (๒)  อสฺสมณภาว  ทีเปนฺโต 
อาห  จตุโร  สมณาติ ฯ   
        ตตฺถ  จตุโรติ  สงฺขฺยาปริจฺเฉโท ฯ  สมณาติ  กทาจิ   
ภควา  ติตฺถิเย  สมณวาเทน  วทติ ฯ  ยถาห  ยานิ  ตานิ   
ปุถุสมณพฺราหฺมณาน  วตโกตูหลมงฺคลานีติ ฯ   กทาจิ  
ปุถุชชฺเน ฯ  ยถาห  สมณา  สมณาติ  โว  ภิกฺขเว  ชโน  
ส ฺชานาตีติ ฯ  (๓)  กทาจิ  เสกฺเข ฯ  ยถาห  อิเธว  ภิกฺขเว  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๖๓๗/๔๑๐ ฯ  ๒. ม. ย.ุ อ ฺตฺร โวหารมตฺตา ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๔๗๙/๕๑๒ ฯ  
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สมโณ  อิธ  ทุติโย  สมโณติ  (๑) ฯ  กทาจิ  ขีณาสเว ฯ  ยถาห  ฯ 
อาสวาน  ขยา  สมโณ  โหตีติ ฯ  กทาจิ  อตฺตานเยว ฯ   
ยถาห ฯ  สมโณติ  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺเสต  อธิวจนนฺติ ฯ  
อิธ  ปน  ตีหิ  ปเทหิ  สพฺเพป  อริเย  สลีวนฺต  ปถุุชชฺน ฺจ  ฯ 
จตุตฺเถน  อิตร  อสฺสมณมฺป  ภณฺฑุกาสาวกณฺ  เกวล  โวหาร- 
มตฺตเกน  สมโณติ  สงฺคณฺหิตฺวา  จตุโร  สมณาติ  อาห ฯ  น   
ป ฺจมตฺถีติ  อิมสฺมึ  ธมฺมวินเย  โวหารมตฺตเกน  ปฏิ ฺา- 
มตฺตเกนาป  ป ฺจโม  สมโณ  นาม  นตฺถิ ฯ   
        เต  เต  อาวิกโรมีติ  เต  จตุโร  สมเณ  ตว  ปากเฏ  กโรมิ ฯ   
สกฺขิปุฏโติ  สมฺมุขา  ปุจฺฉิโต ฯ  มคฺคชิโนติ  มคฺเคน  สพฺพกิเลเส 
วิชิตาวีติ  อตฺโถ ฯ  มคฺคเทสโกติ  ปเรส  มคฺคเทสโก ฯ  (๓) 
มคฺเค  ชีวตีติ  สตฺตสุ  เสกเฺขสุ  โย  โกจิ  เสกฺโข  อปริโยสิตมคฺควา- 
สตฺตา  โลกุตฺตเร  สีลวนฺตปุถุชชฺโน  จ  โลกิเย  มคฺเค  ชีวติ  นาม ฯ 
สีลวนฺตปุถุชชฺโน  วา  โลกุตฺตรมคฺคนิมิตฺต  ชีวนโตป  มคฺเค  ชวีตีติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  โย  จ  มคฺคทูสีติ  โย  จ  ทุสฺสีโล  มิจฺฉาทิฏ ิ   
มคฺคปฏิโลมายป  ปฏิปตฺติยา  มคฺคสฺส  ทูสโกติ  อตฺโถ ฯ   
        อิเม  เต  จตุโร  สมณาติ  เอว  ภควตา  สงฺเขเปน  อุทฺทิฏเ   
จตุโร  สมเณ  อย  นาเมตฺถ  มคฺคชิโน  อย  มคฺคทูสติี เอว  ปฏิวิชฺฌิตุ   
อสกฺโกนฺโต  ปุน  ปุจฺฉิตุ  จุนฺโท  อาห  ก  มคฺคชินนฺติ ฯ  ตตฺถ  
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๑/๓๒๓-๔ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๔๘๒/๕๑๘ ฯ 
# ๓. ม. มคฺค เทเสตา ฯ  
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มคฺเค  ชีวติ  เมติ  โย  โส  มคฺเค  ชีวติ  ต  เม  พฺรูหิ  ปุฏโติ ฯ  เสส   
ปากฏเมว ฯ   
        อิทานิสฺส  ภควา  จตุโรป  สมเณ  จตูหิ  คาถาหิ  นิทฺทิสนฺโต   
อาห  โย  ติณฺณกถกโถติ ฯ 
        ตตฺถ  ติณฺณกถกโถ  วิสลฺโลติ  เอต  อุรคสุตฺเต  วุตฺตนยเมว ฯ   
อย  ปน  วิเสโส  ยสฺมา  อิมาย  คาถาย  มคฺคชิโนติ  พุทฺธสมโณ   
อธิปฺเปโต  ตสฺมา  สพฺพ ฺ ุต ฺาเณน  กถกถาปติรูปกสฺส   
สพฺพธมฺเมสุ  อ ฺาณสฺส  ติณฺณตฺตาป  ติณฺณกถกโถติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยน  หิ  ติณฺณกถกถาป  โสตา- 
ปนฺนาทโย  ปจฺเจกพุทฺธปริโยสานา  สกทาคามิวิสยาทีสุ   
พุทฺธวิสยปริโยสาเนสุ  อปฺปฏิหตาณปฺปภาวตฺตา  (๑)  ปริยาเยน   
อติณฺณกถกถาว  โหนฺติ  ภควา  ปน  สพฺพปฺปกาเรน   
ติณฺณกถกโถติ ฯ  นิพฺพานาภิรโตติ  นิพฺพาเน  อภิรโต 
ผลสมาปตฺติวเสน  สทา  นิพฺพานนินฺนจิตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  ตาทิโส  
จ  ภควา ฯ  ยถาห  โส  โข  อห  อคฺคิเวสฺสน  ตสฺสาเอว  
คาถาย  ปริโยสาเน  ตสฺมึเยว  ปุริมสฺม ึ สมาธินิมิตฺเต  อชฺฌตฺตเมว   
จิตฺต  สณฺเปมิ  สนฺนิสาเทมิ  เอโกทึ  กโรมิ  (๒)  สมาทหามีติ ฯ  (๓)   
อนานุคิทฺโธติ  ก ฺจิ  ธมมฺ  ตณฺหาเคเธน  อนานุคิชฺฌนฺโต ฯ  
โลกสฺส  สเทวกสฺส  เนตาติ  อาสยานุสยานุโลเมน  ธมฺม  เทเสตฺวา 
# ๑. ม. ปฏิหตาณปฺปภาวตฺตา ฯ  ๒. ม. สนฺนิสาเทมิ เอโกทึ กโรมิ ฯ 
# ๓. ม. มู. ๑๒/๔๓๐/๔๖๐ ฯ  
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ปารายนมหาสมยาทีสุ  อเนเกสุ  สุตฺตนฺเตสุ  อปริมาณาน   
เทวมนุสฺสาน  สจฺจปฏิเวธสมฺปาทเนน  สเทวกสฺส  โลกสฺส  เนตา 
คมยิตา  ตาเรตา  ปาร  สมปฺาเปตาติ  อตฺโถ ฯ  ตาทินฺติ   
ตาทิส  (๑)  ยถาวุตฺตปฺปการ  โลกธมเฺมหิ  วา  (๒)  นิพฺพิการนฺติ  
อตฺโถ ฯ  เสสเมตฺถ  ปากฏเมว ฯ   
        เอว  ภควา  อิมาย  คาถาย  มคฺคชินนฺติ  พุทฺธสมณ   
นิทฺทิสิตฺวา  อิทานิ  ขีณาสวสมณ  นทิฺทิสนฺโต  อาห  ปรม  ปรมนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  ปรม  นาม  นพฺิพาน  สพฺพธมฺมาน  อคฺค   
อุตฺตมนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปรมนฺติ  โยธ  ตฺวาติ  ต  ปรม  ปรมมิจฺเจว  
โย  อิธ  สาสเน  ตฺวา  ปจฺจเวกฺขณาเณน ฯ  อกฺขาติ  วิภชติ   
อิเธว  ธมฺมนฺติ  นิพฺพานธมฺม  อกฺขาติ  อตฺตนา  ปฏิวิทฺธตฺตา   
ปเรส  ปากฏ  กโรติ  อิท  นิพฺพานนฺติ  มคฺคธมฺม  วิภชติ  อิเม  
จตฺตาโร  สติปฏานา  ฯเปฯ  อย  อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโคติ ฯ 
อุภยมฺป  วา  อุคฺฆฏิต ฺ ูน  สงฺเขปเทสนาย  อาจิกฺขติ  วิป ฺจิต ฺ ูน   
วิตฺถารเทสนาย  วิภชติ ฯ  เอว  อาจิกฺขนฺโต  จ  อิเธว  
สาสเน  อย  ธมฺโม  น  อิโต  พหิทฺธาติ  สีหนาท  นทนฺโต  อกขฺาติ  
จ  วิภชติ ฯ  เตน  วุตฺต  อกฺขาติ  วิภชติ   อิเธว  ธมฺมนฺติ ฯ  
ต  กงฺขฉิท  มุนึ  อเนชนฺติ  ต  เอวรูป  จตุสจฺจปฏิเวเธน  อตฺตโน  
เทสนาย  จ  ปเรส  กงฺขจฺเฉทเนน  กงฺขจฺฉิท  โมเนยฺยสมนฺนาคเมน  
มุนึ  เอชาสงฺขาตาย  ตณฺหาย  อภาวโต  อเนช  ทุติย  ภิกฺขุนมาหุ   
# ๑. ส.ี ตาทนิ ฯ  ๒. ม. วาสทฺโท นตฺถ ิฯ  
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มคฺคเทสินฺติ ฯ   
        เอว  อิมาย  คาถาย  สย  อนุปฺปนนฺ  (๑)  มคฺค  อุปฺปาเทตฺวา   
เทสนาย  อนุตฺตโร  มคฺคเทสี  สมาโนป  ทูตมิว  เลขวาจกมิว   
จ  ร ฺโ  อตฺตโน  สาสนหร  สาสนโชตก ฺจ  มคฺคเทสินฺติ  
ขีณาสวสมณ  นิทฺทิสิตฺวา  อิทานิ  เสกขฺสมณ ฺจ  สีลวนฺต- 
ปุถุชชฺนสมณ ฺจ  นิทฺทิสนฺโต  อาห  โย  ธมฺมปเทติ ฯ   
        ตตฺถ  ปทวณฺณนา  ปากฏาเยว ฯ  อย  ปเนตฺถ  
อตฺถวณฺณนา  โย  นิพฺพานธมฺมสฺส  ปทตฺตา  ธมฺมปเท  อุโภ 
อนฺเต  อนุปคมฺม  เทสิตตฺตา  อาสยานุรูปโต  วา  สติปฏานาทิ- 
นานปฺปกาเรหิ  เทสิตตฺตา  สุเทสิเต  มคฺคสมงฺคีป   
อนวสิตมคฺคกิจฺจตฺตา  มคฺเค  ชีวติ  สลีสยเมน  ส ฺโต  กายาทีสุ   
สุปติฏ ิตาย  จิรกตาทิสรณาย  วา  สติยา  สติมา  อนุมตฺตสฺสาป   
วชฺชสฺส  อภาวโต  อนวชชฺตฺตา  โกฏาสภาเวน  จ  ปทตฺตา 
สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาตานิ  อนวชฺชปทานิ  ภงฺคาณโต 
ปภุติ  ภาวนาเสวนาย  เสวมาโน  ต  ภิกขฺูน  ตติย  มคฺคชีวินฺติ   
อาหูติ ฯ   
        เอว  ภควา  อิมาย  คาถาย  มคฺคชีวินฺติ  เสกฺขสมณ  สีลวนฺต   
ปุถุชชฺนสมณ ฺจ  นิทฺทิสิตฺวา  อิทานิ  ต  ภณฺฑุกาสาวกณฺ   
เกวล  โวหารมตฺตกสมณ   นิทฺทิสนฺโต  อาห  ฉทน  กตฺวานาติ ฯ  
        ตตฺถ  ฉทน  กตฺวานาติ  ปติรูป  กริตฺวา  เวส  คเหตฺวา  ลิงฺค  
# ๑. ม. ย.ุ อนุตฺตร ฯ  
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ธาเรตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สุพฺพตานนฺติ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกาน ฯ  
เตส  หิ  สุนทฺรานิ  วตานิ  ตสฺมา  เต  สุพฺพตาติ  วุจฺจนฺติ ฯ 
ปกฺขนฺทีติ  ปกฺขนฺทโก  อนฺโต  ปวิสโกติ  อตฺโถ ฯ  ทุสฺสีโล  ห ิ  
คูถปฏิจฺฉาทนตฺถ  ติณปณฺณาทิจฺฉทน  วิย  อตฺตโน  ทุสฺสลีภาว- 
ปฏิจฺฉาทนตฺถ  สุพฺพตาน  ฉทน  กตฺวาน  อหมฺป  ภิกฺขูติ  ภิกฺขุมชฺเฌ  
ปกฺขนฺทติ  เอตฺตกวสฺเสน  ภิกฺขุนา  คเหตพฺพ  เอตนฺติ  ลาเภ 
ทียมาเน  อห  เอตฺตกวสฺโสติ  คณฺหิตุ  ปกฺขนฺทติ  เตน  วุจฺจติ  ฉทน   
กตฺวาน  สุพฺพตาน  ปกฺขนฺทีติ ฯ  จตุนฺนมฺป  ขตฺติยาทิกุลาน   
อุปฺปนฺน  ปสาท  อนนุรปูปฏิปตฺติยา  ทูเสตีติ  กุลทูสโก ฯ 
ปคพฺโภติ  อฏฏาเนน  กายปาคพฺภิเยน  จตุฏาเนน   
วจีปาคพฺภิเยน  อเนกฏาเนน  มโนปาคพฺภิเยน  จ  สมนฺนาคโตติ  
อตฺโถ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาร  ปน  เมตฺตสุตฺตวณฺณนาย  
ปวกฺขาม ฯ   
        กตปฏิจฺฉาทนลกฺขณาย  มายาย  สมนฺนาคตตฺตา  มายาวี ฯ   
สีลสยมาภาเวน  อสยโต ฯ  ปลาปสทิสตฺตา  ปลาโป ฯ  ยถา  
หิ  ปลาโป  อนฺโต  ตณฺฑุลรหิโตป  พหิ  ถุเสน  วีห ิ วิย  ทิสฺสติ  
เอวมิเธกจฺโจ  อนฺโต  สีลาทิคุณสารวิรหิโตป  พหิ  สุพฺพตจฺฉทเนน  
สมณเวเสน  สมโณ  วิย  ทิสฺสติ  เอโส  เอว  ปลาปสทิสตฺตา   
ปลาโปติ  วุจฺจติ ฯ  อานาปานสฺสติสุตฺเต (๑)  ปน  อปลาปาย  
ภิกฺขเว  ปริสา  นิปฺปลาปาย  ภิกฺขเว  ปริสาทฺสาเร  (๒)  
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๒๘๒/๑๙๐ ฯ  ๒. ม. สทฺุธา  สาเร ฯ  
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ปติฏ ิตาติ   เอว  ปุถชฺุชนกลฺยาโณป  ปลาโปติ  วุตฺโต ฯ  อิธ  
ปน  กปลสุตฺเต  จ  ตโต  ปลาเป  วาเหถ  อสฺสมเณ  สมณมานิเนติ  
เอว  ปาราชิโก  ปลาโปติ  วุตฺโต ฯ  ปติรูเปน  จร  ส  มคฺคทูสีติ   
ต  สุพฺพตาน  ฉทน  กตฺวา  ยถา  จรนฺต  อาร ฺ ิโก  อย  รกฺุขมูลิโก   
ปสุกูลิโก  ปณฺฑปาติโก  อปฺปจฺโฉ  สนฺตุฏโติ  ม  ชโน  ชานาติ  เอว   
ปติรูเปน  ยุตฺตรูเปน  (๑)  (วา)  พาหิรมฏเตน (๒)  อาจาเรน  จร  โส   
ปุคฺคโล  อตฺตโน  โลกุตฺตรมคฺคสฺส  ปเรส  สุคติมคฺคสฺส  จ  ทสูนโต  
มคฺคทูสีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  อิมาย  คาถาย  มคฺคทูสีติ  ทุสฺสีล  โวหารมตฺตกสมณ   
นิทฺทิสิตฺวา  อิทานิ  เตส  อ ฺม ฺ  อพฺยามิสฺสีภาว  ทีเปนฺโต 
อาห  เอเต  จ  ปฏิวิชฺฌีติ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  เอเต  จตุโร  สมเณ  ยถาวุตฺเตน  ลกขฺเณน   
ปฏิวิชฺฌ ิ อ ฺาสิ  สจฺฉากาสิ  โย  คหฏโ  ขตฺติโย  วา   
พฺราหฺมโณ  วา  อ ฺโ  วา  โกจิ  อิเมส  จตุนฺน  สมณาน  ลกฺขณ 
สฺสวนมตฺเตน  สุตวา  ตสฺเสว  ลกฺขณสฺส  อริยาน  สนฺติเก  สุตตฺตา  
อริยสาวโก  เตเยว  สมเณ  อย ฺจ  อย ฺจ  เอวลกฺขโณติ   
ปชานนมตฺเตน  สปฺป ฺโ  ยาทิโส  อย  ปจฺฉา  วุตฺโต  มคฺคทูสี   
อิตเรป  สพฺเพ  เนตาทิสาติ  ตฺวา  อิติ  ทิสฺวา  เอว  ปาปก 
โรนฺตมฺป  เอต  ปาปภิกฺขุ  ทิสฺวา ฯ  ตตฺถาย  โยชนา  เอเต  จ 
ปฏิวิชฺฌ ิ โย  คหฏโ  สุตวา  อริยสาวโก  สปฺป ฺโ  ตสฺส  ตาย  
# ๑. ย.ุ ยุตฺตรเูปน ฯ  ๒. ม. พาหิรมฏเน ฯ  
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ป ฺาย  สพฺเพ  เนตาทิสาติ  ตฺวา  วิหรโต  อิติ  ทิสฺวา  น 
หาเปติ  สทฺธา  เอว  ปาปกมฺม  กโรนฺต  ปาปภิกฺขุ  ทิสฺวาป  น  
หาเปติ  น  หายติ  นสฺสติ  สทฺธาติ ฯ   
        เอว  อิมาย  คาถาย  เตส  อพฺยามิสฺสีภาว  ทีเปตฺวา  อิทานิ  
อิติ  ทิสฺวาป  สพฺเพ  เนตาทิสาติ  ชานนฺต  อริยสาวก  ปสสนฺโต  
อาห  กถ  หิ  ทุฏเนาติ   
        ตสฺส  สมฺพนฺโธ  เอตเทว  จ  กถ ฺหิ  ยุตฺต  สุตวโต  อริยสาวกสฺส   
ยทิท  เอกจฺจ  ปาป  กโรนฺต  อิติ  ทิสฺวาป  สพฺเพ  เนตาทิสาติ   
ชานน ฯ  กึการณา  (๑) ฯ 
                กถ ฺหิ  ทุฏเน  อสมฺปทุฏ  
                สทฺุธ  อสุทฺเธน  สม  กเรยฺยาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  กถ  ห ิ สตุวา  อริยสาวโก  สปฺป ฺโ  สีลวิปตฺติยา  
ทุฏเน  มคฺคทูสินา  อทุฏ  อิตร  (๒)   สมณ  ตสทิสมตฺตเมว  ปริสุทฺธ  
กายสมาจารตาทีหิ  (๒)  อสุทฺเธน  ปจฺฉิเมน  โวหารมตฺตกสมเณน   
สม  กเรยฺย  สทิสนฺติ  ชาเนยฺยาติ ฯ   
        สุตฺตปรโิยสาเน  อุปาสกสฺส  มคฺโค  วา  ผล  วา  น  กถิต  
กงฺขามตฺตเมว  หิ  ตสฺส  ปหีนนฺติ ฯ   
                ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                  จุนฺทสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี กกึารณ ฯ  ๒. ม. อิตร สมณตฺตย สุทฺธ สมณตฺตยเมว อปริสุทฺธกาย- 
สมาจารตาทีหิ ฯ  ยุ. อิตร สมณตฺตย สุทฺธ สมณตฺตยเมว ปริสุทฺธกาย- 
สมาจารตาทีหิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 227 

                *เลมที่  21  ปราภวสุตฺตวณฺณนา  หนา  227 
         
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  ปราภวสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติ ฯ 
มงฺคลสุตฺต  กิร  สุตฺวา  เทวาน  เอตทโหสิ  ภควตา  มงฺคลสุตฺเต   
สตฺตาน  วุฑฺฒิ ฺจ  โสตฺถิ ฺจ  กถยมาเนน  เอกเสน  ภโว  เอว  กถิโต  
โน  ปราภโว  หนฺท  ทานิ  เยน  สตฺตา  ปริหายนฺติ  วินสฺสนฺติ  ต  เนส  
ปราภวมฺป  ปุจฺฉามาติ ฯ  อถ  มงฺคลสุตฺตกถิตทิวสโต   
ทุติยทิวเส  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  เทวตาโย  ปราภวสุตฺต   
โสตุกามา  อิมสฺมึ  เอกจกฺกวาเฬ  สนฺนปิติตฺวา  เอกวาลคฺคโกฏิ- 
โอกาสมตฺเต  ทสป  วีสมปฺ  ตึสมฺป  จตฺตาลีสมฺป  ป ฺาสมฺป  
สฏ ิป  สตฺตติป  อสีติป  สุขุมตฺตภาว  นิมฺมินิตฺวา 
สพฺพเทวมารพฺรหฺมาโน  สิริยา  จ  เตเชน  จ  อธิคยหฺ  วิโรจมาน   
ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน  นิสินฺน  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา  
อฏสุ ฯ  ตโต  สกฺเกน  เทวานมินฺเทน  อาณตฺโต  อ ฺตโร  
เทวปุตฺโต  ภควนฺต  ปราภวป ฺห  ปุจฺฉิ  อถ  ภควา  
ปุจฺฉาวเสน  อิม  สุตฺต  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทิ  อายสฺมตา  อานนฺเทน  วุตฺต  ฯ 
ปราภวนฺต  ปุริสนฺติอาทินา  นเยน  เอกนฺตริกา  คาถา  เทวปุตฺเตน 
วุตฺตา  สุวิชาโน  ภว  โหตีติอาทินา  นเยน  เอกนฺตริกาเอว  
อวสานคาถา  จ  ภควตา  วุตฺตา  ตเทต  สพฺพมฺป  สโมธาเนตฺวา  
ปราภวสุตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  
        ตตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทีสุ  ย  วตฺตพฺพ  ต  สพฺพ  มงฺคล- 
สุตฺตวณฺณนาย  วกฺขาม ฯ  ปราภวนฺต  ปุริสนฺติอาทีสุ  ปน   
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ปราภวนฺตนฺติ  ปริหายนฺต  วินสฺสนฺต ฯ  ปุริสนฺติ  ย  กิ ฺจิ  สตฺต  
ชนฺตุ ฯ  มย  ปุจฺฉาม  โคตมนฺติ  (๑)  เสสเทเวหิ  สทฺธึ  อตฺตาน   
ทสฺเสตฺวา  โอกาส  กโรนฺโต  (๒)  โส  เทวปุตฺโต  โคตฺเตน  ภควนฺต  
อาลปติ ฯ  ภควนฺต  ปุฏ ุมาคมฺมาติ  (๓)  มย  ห ิ ภควนฺต  
ปุจฺฉิสฺสามาติ  ตโต  ตโต  จกฺกวาฬา  อาคตาติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  
อาทร  ทสฺเสติ ฯ  ก ึ ปราภวโต  มุขนฺติ  เอว  อาคตาน  อมฺหาก  
พฺรูหิ  ปราภวโต  ปุริสสสฺ  ก ึ มุข  ก ึ ทฺวาร  กา  โยนิ  ก ึ การณ   
เยน  มย  ปราภวนฺต  ปุริส  ชาเนยฺยามาติ  อตฺโถ ฯ  เอเตน  ปราภวนฺต   
ปุริสนฺติ  เอตฺถ  วุตฺตสฺส  ปราภวโต  ปรุิสสฺส  ปราภวการณ   
ปุจฺฉติ ฯ  ปราภวการเณ  หิ  าเต  เตน  การณสาม ฺเน  
(าเตน)  สกฺกา  โย  โกจิ  ปราภวปุริโส  ชานิตุนฺติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  สุฏ ุ  ปากฏีกรณตฺถ  ปฏิปกฺข  ทสฺเสตฺวา   
ปุคฺคลาธิฏานาย  เทสนาย  ปราภวมุข  ทีเปนฺโต  อาห  สุวิชาโน  
ภวนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยฺวาย  ภว  วฑฺฒนฺโต  อปริหายนฺโต  ปุรโิส  โส  
สุวิชาโน  โหติ  สุเขน  อกิจฺเฉน  สกฺกา  วิชานิตุ ฯ  โย  จาย  ปราภวตีติ  
ปราภโว  ปรหิายติ  วินสฺสติ  ยสฺส  ตุเมฺห  ต  ปราภวโต  ปุริสสฺส   
มุข  ม  ปุจฺฉถ  โสป  สุวิชาโน ฯ  กถ  อย  ห ิ ธมฺมกาโม  ภว   
โหติ  ทสกุสลกมฺมปถธมมฺ  กาเมติ  ปเหติ  ปตฺเถติ  สุณาติ   
ปฏิปชชฺติ  โส  ต  ปฏิปตฺตึ  ทิสฺวา  สตฺุวา  จ  ชานติพฺพโต  สุวิชาโน  
# ๑. ม. โคตมาติ ฯ  ๒. ม. กาเรนฺโต ฯ  ๓. ม. ปฏุ ุมาคมฺหาติ ฯ  
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โหติ ฯ  อิตโรป  ธมฺมเทสฺสี  ปราภโว  ตเมว  ธมฺม  เทสฺสติ  น  
ปเหติ  น  ปตฺเถติ  น  สณุาติ  น  ปฏปิชฺช ิ โส  เอต  วิปฺปฏิปตฺตึ  ทิสฺวา   
สุตฺวา  จ  ชานิตพฺพโต  สุวิชาโน  โหตีติ ฯ  เอวเมตฺถ  ภควา  
ปฏปิกฺข  ทสเฺสนฺโต  อตฺถโต  ธมฺมกามต  ภวโต  มุข  ทสฺเสตฺวา 
ธมฺมเทสฺสิต  ปราภวโต  มุข  ทสฺเสตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  อถ  สา  
เทวตา  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทมานา  อาห  อิติ  เหตนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อิติ  หิ  ยถา  วุตฺโต  ภควตา  ตเถว  เอต  วิชานาม  
คณฺหาม  ธาเรม  ปโม  โส  ปราภโว (ติ) โส  ธมฺมเทสฺสิตลกฺขโณ   
ปโม  ปราภโว ฯ  ยานิ  มย  ปราภวมุขานิ  วิชานิตุ  อาคตมฺห   
เตสุ  อิท  ตาว  เอก  ปราภวโต  มุขนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตตฺถ  วิคฺคโห  
ปราภวนฺติ  เอเตนาติ  ปราภโว ฯ  เกน  จ  ปราภวนฺติ  ฯ 
ย  ปน  ปราภวโต  มุข  การณ  เตน ฯ  พฺย ฺชนมตฺเตน  เอว  หิ  
เอตฺถ  นานากรณ  อตฺถโต  ปน  ปราภโวติ  วา  ปราภวโต   
มุขนฺติ  วา  นานากรณ  นตฺถิ ฯ   
        เอวเมต  ปราภวโต  มุข  วิชานามาติ  อภินนฺทิตฺวา  ตโต 
ปร  าตุกามา  มยนฺติ  อาห  (๑)  ทุติย  ภควา  พฺรหูิ  ก ึ ปราภวโต  
มุขนฺติ ฯ  อิโต  ปร ฺจ  ตติย  จตุตฺถนฺติอาทีสุป  อิมินาเอว  
นเยน  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  พฺยากรณปกฺเขป  จ  ยสฺมา  เต  เต 
สตฺตา  เตหิ  เตหิ  ปราภวมุเขหิ  สมนฺนาคตา  น  เอโกเยว   
สพฺเพหิ  น  จ  สพฺเพ  เอเกเนว  ตสฺมา  เนส   ตานิ  ตานิ  ปราภวมุขานิ  
# ๑. ม. าตุกามตายาห ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 230 

                *เลมที่  21  สสฺุตนิปาเต  อุรควคฺควณฺณนา  หนา  230 
                 
ทสฺเสตุ  อสนฺตสฺส  ปยา  โหนฺตีติอาทินา  นเยน  ปคฺุคลาธิฏ- 
านาย  เอว  เทสนาย  นานาวิธานิ  ปราภวมุขานิ  พฺยากาสีติ  
เวทิตพฺพา ฯ        ตตฺถาย   สงฺเขปโต  อตฺถวณฺณนา ฯ 
        อสนฺโต  นาม  ฉ  สตฺถาโร  เย  วา  ปน ฺเป  อวูปสนฺเตน 
กายวจีมโนกมฺเมน  สมนนฺาคตา  เต  อสนฺโต  อสสฺ  ปยา  โหนฺติ  
สุนกฺขตฺตาทีน  อเจลกโกรกฺขตฺติยาทโย  วิย ฯ  สนโฺต  นาม   
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกา  เย  วา  ปน ฺเป  วูปสนฺเตน  กายวจี- 
มโนกมฺเมน  สมนฺนาคตา  เต  สนฺเต  น  กรุุเต  ปย  อตฺตโน  
ปเย  อิฏเ  กนฺเต  มนาเป  น  กุรุเตติ  อตฺโถ ฯ  เวเนยฺยวเสน 
เหตฺถ  วจนเภโท  กโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  อถ  วา  สนฺเต  น  กุรุเต 
อิติ  สนฺเต  น  เสวตีติ  อตฺโถ  ยถา  ราชาน  เสวตีติ ฯ  เอตสฺมึ   
อตฺเถ  ราชาน  ปย  กรุุเตติ  สทฺทวิทู  วณฺเณนฺติ ฯ  (๑)  ปยนฺติ  
ปยมาโน  ตุสฺสมาโน  โมทมาโนติ  อตฺโถ ฯ  อสต  ธมฺโม  นาม  
ทฺวาสฏ ิ  ทิฏ ิคตานิ  ทสากุสลกมฺมปถา  วา ฯ  ต  อสต  ธมฺม   
โรเจติ  ปเหติ  ปตฺเถติ  เสวติ ฯ  
        เอวเมตาย  คาถาย  อสนฺตปยตา  สนฺตอปฺปยตา  อสต 
ธมฺมโรจน ฺจ  (๒)  ติวิธ  ปราภวโต  มุข  วุตฺต ฯ  เอเตน  หิ   
สมนฺนาคโต  ปุริโส  ปราภวติ  ปริหายติ  เนว  อิธ  น  หุร  วุฑฺฒึ  
ปาปุณาติ  ตสฺมา  ปราภวโต  มุขนฺติ  วุจฺจติ ฯ  วิตฺถาร  ปเนตฺถ   
อเสวนา  จ  พาลาน  ปณฺฑิตาน ฺจ  เสวนาติ  คาถาวณฺณนาย   
# ๑. ม. มนฺเตนฺติ ฯ  ๒. ม. อสทฺธมฺมโรจน ฺจาติ ฯ  
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วกฺขาม ฯ   
        นิทฺทาสีลี  นาม  โย  คจฺฉนฺโตป  นิสีทนฺโตป  ติฏนฺโตป   
สยาโนป  นทิฺทายติ  เอว ฯ  สภาสีลี  นาม  สงฺคณิการามต   
ภสฺสารามตมนุยุตฺโต ฯ  อนุฏาตาติ  วีริยเตชวิรหิโต  อุฏานสีโล  
น  โหติ  อ ฺเหิ  โจทิยมาโน  คหฏโ  วา  สมาโน  คหฏกมฺม  
ปพฺพชิโต  วา  ปพฺพชิตกมฺม  น  อารภติ ฯ  อลโสติ  ชาติอลโส  
อจฺจนฺตาภิภูโต  ถิเนน   ิตฏาเน   ิโต  เอว  โหติ  นิสินฺโน  (๑)   
นิสินฺนฏาเน  นิสินฺโน  เอว  โหติ  อตฺตโน  อุสฺสาเหน  อ ฺ   
อิริยาปถ  น  กปฺเปติ ฯ  อตีเต  อร ฺเ  อคฺคิมฺหิ  ทาปเต  (๒) 
อปลายนอลสา  เจตฺถ  นทิสฺสน ฯ  อยเมตฺถ  อุกฺกฏปริจฺเฉโท  
ตโต  ลามกปริจฺเฉเทนาป  ปน  อลโส  อลโสเตฺวว   
เวทิตพฺโพ ฯ  ธโชว  รถสฺส  ธูโมว  อคฺคิโน  โกโธ  ป ฺาณ- 
มสฺสาติ  โกธป ฺาโณ ฯ  โทสจรโิต  ขิปฺปโกโธ  อรุกูปมจิตฺโต  
ปุคฺคโล  เอวรูโป  โหติ ฯ 
        อิมาย  คาถาย  นิทฺทาสีลตา  สภาสีลตา  อนุฏานสีลตา  (๓) 
อลสตา  โกธป ฺาณตาติ  ป ฺจวิธ  ปราภวมุข  วุตฺต ฯ  
เอเตน  หิ  สมนฺนาคโต  เนว  คหฏโ  คหฏวุฑฺฒึ  น  ปพฺพชิโต 
ปพฺพชิตวุฑฺฒึ  ปาปุณาติ  อ ฺทตฺถุ  ปริหายติเยว  ปราภวติเยว   
ตสฺมา  ปราภวโต  มุขนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
# ๑. ม. อิท นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อุฏ ิเต ฯ  ๓. ม. อนุฏานตา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 232 

                *เลมที่  21  สสฺุตนิปาเต  อุรควคฺควณฺณนา  หนา  232 
                 
ชิณฺณก  สรีรสิถิลตาย  คตโยพฺพน  โยพฺพนาติกฺกเมน  อสีติก  
วา  นาวุติก  วา  สย  กมฺมานิ  กาตุมสมตฺถ ฯ  ปหสุนฺโตติ   
สมตฺโถ  สมทิฺโธ  (๑)  สขุ  ชีวมาโน ฯ  น  ภรตีติ  น  โปเสติ ฯ  
        อิมาย  คาถาย  มาตาปตูน  อภรณ  อโปสน  อนุปฏาน   
เอกเยว  ปราภวมุข  วุตฺต ฯ  เอเตน  หิ  สมนฺนาคโต  ยนฺต 
                ตาย  น  ปาริจรยิาย  (๒)        มาตาปตูสุ  ปณฺฑิตา   
                อิเธว  น  ปสสนฺติ  เปจฺจ         สคฺเค  ปโมทตีติ   
มาตาปตุภรเณ  อานิสส  วุตฺต  ต  น  ปาปุณาติ  อ ฺทตฺถุ 
มาตาปตโรป  น  ภรติ  ก  อ ฺ  ภริสฺสตีติ  นินฺท ฺจ  วชชฺนียต ฺจ 
ทุคฺคติ ฺจ  ปาปุณนฺโต  ปราภวติเยว  ตสฺมา  ปราภวโต  มุขนฺติ 
วุจฺจติ ฯ   
        ปาปาน  พาหิตตฺตา  พฺราหฺมณ  สมิตตฺตา  สมณ  
พฺราหฺมณกุลปฺปภวมฺป  วา  พฺราหฺมณ  ปพฺพชฺชูปคต  สมณ  ตโต   
อ ฺ  วาป  ย  กิ ฺจิ  ยาจนก ฯ  มุสาวาเทน  ว ฺเจตีติ  วท  ภนฺเต  
ปจฺจเยนาติ  ปวาเรตฺวา  ยาจิโต  วา  ปฏิชานิตฺวา  ปจฺฉา  อปฺปทาเนน  
ตสฺส  ต  วิสวาเทติ ฯ  (๔) 
        อิมาย  คาถาย  พฺราหฺมณาทีน  มุสาวาเทน  ว ฺจน   
เอกเมว  ปราภวมุข  วุตฺต ฯ  เอเตน  หิ  สมนฺนาคโต  อิธ  นินฺท  
สมฺปราเย  ทคฺุคตึ  สุคติยมฺป  อธิปฺปายวิปตฺติ ฺจ  ปาปุณาติ ฯ  
# ๑. ม. สมาโน ฯ  ๒. ม. ตาย น ปาริจริยาย ฯ  ๓. องฺ จตุกฺก.  
๒๑/๖๓/๙๒ ฯ  ๔. ม. ต อาส วิสวาเทติ ฯ  
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วุตฺตเ ฺหต  ทุสฺสีลสฺส  สลีวิปนฺนสฺส  ปาปโก  กิตฺติสทฺโท  
อพฺภุคฺคจฺฉตีติ ฯ  (๑)        ตถา  จตูหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  
ยถาภต  นิกขิฺตฺโต  เอว  นิรเย  กตเมหิ  จตูหิ  มุสาวาที  โหตีติอาทิ ฯ  (๒)   
ตถา  อิธ  สาริปุตฺต  เอกจฺโจ  สมณ  วา  พฺราหฺมณ  วา  อุปสงฺกมิตฺวา   
ปวาเรติ  วท  ภนฺเต  ปจฺจเยนา'ติ  โส  เยน  ปวาเรติ  ต  น  เทติ ฯ  โส  
เจ  ตโต  จุโต  อิตฺถตฺต  อาคจฺฉติ  โส  ย ฺเทว  วณิชฺช  ปโยเชติ  
สาสฺส  โหติ  เฉทคามินี ฯ  อิธ  ปน  สาริปุตฺต ฯเปฯ  โส  เยน  
ปวาเรติ  น  ต  ยถาธิปฺปาย  เทติ  โส  เจ  ตโต  จุโต  อิตฺถตฺต  อาคจฺฉติ  
โส  ย ฺเทว  วณิชฺช  ปโยเชติ  สาสสฺ  น  โหติ  ยถาธิปฺปายาติ ฯ  (๓)   
เอวมิมานิ  นินฺทาทีนิ  ปาปุณนฺโต  ปราภวติเยว  ตสฺมา  ปราภวโต   
มุขนฺติ  วุตฺต ฯ   
        ปหูตวิตฺโตติ  ปหูตชาตรูปรชตมณิรตโน ฯ  สหิร ฺโติ  
สกหาปโณ ฯ  สโภชโนติ  อเนกสูปพฺย ฺชนโภชนสมฺปนฺโน ฯ 
เอโก  ภุ ฺชติ  สาทูนีติ  สาทูนิ  โภชนานิ  อตฺตโน  ปุตฺตานมฺป  อทตฺวา 
ปฏิจฺฉนฺโนกาเส  ภุ ฺชตีติ  เอโก  ภุ ฺชติ  ฯ 
        อิมาย  คาถาย  โภชเน  คิทฺธตาย  โภชนมจฺฉริย  เอกเยว   
ปราภวมุข  วุตฺต ฯ  เอเตน  หิ  สมนฺนาคโต  นินฺท  วชฺชนีย  (๔) 
ทุคฺคตินฺติ  เอวมาทีนิ  ปาปุณนฺโต  ปราภวติเยว  ตสฺมา  ปราภวโต  
มุขนฺติ  วุตฺต ฯ  วุตฺตนเยเนว  จ  สพฺพ  สุตฺตานุสาเรน  โยเชตพฺพ ฯ 
๘๑/๑๐๘ ฯ 

# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๗๙/๑๐๗ ฯ  ๔. ม. วชชฺนีย ฯ  
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อติวิตฺถารภเยน  ปน  อิทานิ  โยชนาน  นย  อทสฺเสตฺวา  อตฺถมตฺตเมว 
ภณาม ฯ   
        ชาติตฺถทฺโธ  นาม  โย  อห  ชาติสมฺปนฺโนติ  มาน  ชเนตฺวา   
เตน  ถทฺโธ  วาตปูริตภสฺตา  วิย  อุทฺธมุาโต  หุตฺวา  น  กสฺสจิ  
โอนมติ ฯ  เอส  นโย  ธนโคตฺตตฺถทฺเธสุ ฯ  ส ฺาติมติ 
ม ฺเตีติ  อตฺตโน  าติมฺป  ชาติยา  อติม ฺติ  สกฺยา  วิย 
วิฑูฑภ ฯ  ธเนนาป  จ  กปโณ  อย  ทลิทฺโทติ  อติม ฺติ   
สามีจิมตฺตมฺป  น  กโรติ  ตสฺส  เต  าตโย  ปราภวเมว  อิจฺฉนฺติ ฯ 
        อิมาย  คาถาย  วตฺถุโต  จตุพฺพิธ  ลกฺขณโต  เอกเมว  
ปราภวมุข  วุตฺต ฯ   
        อิตฺถิธุตฺโตติ  อิตฺถีสุ  สารตฺโต  ย  กิ ฺจิ  อตฺถิ  ต   
สพฺพมฺป  ทตฺวา  อปราปร  อิตฺถ ึ สงฺคณฺหาติ ฯ  ตถา  สพฺพมฺป  
อตฺตโน  สนตฺก  นิกฺขิปตฺวา  สุราปานปฺปยุตฺโต  สรุาธุตฺโต ฯ   
นิวตฺถสาฏกมฺป  นิกฺขิปตฺวา  ชูตกีฬนมนุยุตฺโต  อกฺขธุตฺโตติ ฯ   
เอเตหิ  ตีหิ  าเนหิ  ย  กิ ฺจิป  ลทฺธ  โหติ  ตสฺส  วินาสนโต   
ลทฺธ  ลทฺธ  วินาเสตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ  โย  เอววิโธ  โส   
ปราภวติเยว ฯ  เตนสฺเสต  อิมาย  คาถาย  ติวิธ  ปราภวมุข  
วุตฺต ฯ   
        เสหิ  ทาเรหีติ  อตฺตโน  ทาเรหิ ฯ  โย  อตฺตโน  ทาเรหิ  
อสนฺตุฏโ  หุตฺวา  เวสิยาสุ  ปทุสฺสติ  ตถา  ปรทาเรสุ  โส  ยสมฺา 
เวสีน  ธนุปฺปทาเนน  จ  ปรทารเสวเนน  จ  ราชทณฺฑาทีหิ  จ   
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ปราภวติเยว  เตนสฺเสต  อิมาย  คาถาย  ทุวิธ  ปราภวมุข  วุตฺต ฯ   
        อตีตโยพฺพโนติ  โยพฺพนมติจฺจ  อาสีติโก  วา  นาวุติโก  วา   
หุตฺวา  อาเนติ  ปริคฺคณฺหาติ ฯ  ติมฺพรตฺุถนินฺติ  ติมพฺรุผล- 
สทิสตฺถนึ  ตรุณทาริก ฯ  ตสฺสา  อิสฺสา  น  สุปตีติ  ทหราย  นาม 
มหลฺลเกน  สทฺธึ  รติ  จ  สวาโส  จ  อมนาโป  มา  เหว  โข  ตรณุ   
ปตฺเถยฺยาติ   อิสฺสาย  ต  รกฺขนฺโต  น  สุปติ ฯ  ยสฺมา  กามราเคน  
จ  อิสฺสาย  จ  ทยฺหนฺโต  พหิทฺธา  กมฺมนฺเต  จ  อปปฺโยเชนฺโต   
ปราภวติเยว  เตนสฺเสต  อิมาย  คาถาย  อิสฺสาย   อสุปน  เอกเยว  
ปราภวมุข  วุตฺต ฯ   
        โสณฺฑินฺติ  มจฺฉมสาทีสุ โลล  เคธชาต ฯ   วิกริณินฺติ   
เตส  อตฺถาย  ธน  ปสุก  วิย  วิกริิตฺวา  นาสนสีล ฯ  ปุริส  วาป  
ตาทิสนฺติ  ปุริโส  วาป  โย  เอวรูโป  โหติ  โย  ต  อิสฺสริยสฺมึ   
าเปติ  ล ฺฉนมุทฺทิกาทีนิ  ทตฺวา  ฆราวาเส  วา  กมฺมนฺเต  วา   
วณิชฺชาทิโวหาเรสุ  วา  พฺยาปาร  กาเรติ  โส  ยสฺมา  ตสฺส   
โทเสน  ธนกฺขย  ปาปุณนฺโต  ปราภวติเยว  เตนสฺเสต  อิมาย   
คาถาย  ตถาวิธสฺส  อิสฺสริยสฺมึ  าปน  เอกเยว  ปราภวมุข  
วุตฺต ฯ   
        อปฺปโภโค  นาม  สนฺนิจิตาน ฺจ  โภคาน  อายมุขสฺส  จ  
ภควโต ฯ  มหาตโณฺหติ  มหติยา  โภคตณฺหาย  สมนฺนาคโต 
ย  ลทฺธ  เตน  อสนฺตุฏโ ฯ  ขตฺติเย  ชายเต  กุเลติ  ขตฺติยาน  
# ๑. ม. เปติ ฯ  ๒. ส.ี สพฺยาปาร กโรติ ฯ  ม. ตเทว วาวฏ กาเรติ ฯ  
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กุเล  ชายติ ฯ  โส  จ  รชฺช  ปตฺถยตีติ  โส  เอตาย  รชฺช   
ปตฺถยนกามตาย   มหาตณฺหตาย  อนุปาเยน  อุปฺปฏิปาฏิยา  
อตฺตโน  ทายชฺชภูต  อลพฺภเนยฺย  วา  ปรสนฺตก  วา  รชชฺ  
ปตฺเถติ  โส  เอว  ปตฺเถนฺโต  ยสฺมา  ตมฺป  อปฺปก  โภค  
โยธาทีน  ทตฺวา  รชฺช  อปาปุณนฺโต  ปราภวติเยว  เตนสฺเสต  
อิมาย  คาถาย  รชชฺปตฺถน  เอกเยว  ปราภวมุข  วุตฺต ฯ   
        อิโต  ปร  ยทิ  สา  เทวตา  เตรสม  ภควา  พฺรหูิ ฯเปฯ   
สตสหสฺสิม  ภควา  พฺรูหีติ  ปุจฺเฉยฺย  เตป (๑)  ภควา  กเถยฺย ฯ  
ยสฺมา  ปน  สา  เทวตา  กึ  อิเมหิ  ปุจฺฉิเตหิ  เอกเมตฺถ  วุฑฺฒิกร  
นตฺถีติ  ตานิ  ปราภวมุขานิ  อสุยฺยมานา (๒) เอตฺตกมฺป  ปุจฺฉิตฺวา 
วิปฺปฏิสารี  หุตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ  ตสฺมา  ภควา  ตสฺสา  อชฺฌาสย  (๓) 
วิทิตฺวา  เทสน  สมาเปนฺโต  อิม  คาถ  อภาสิ  เอเต  ปราภเว 
โลเกติ ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺฑิโตติ  ปรวีิมสาย  สมนฺนาคโต ฯ  สมเวกฺขิยาติ   
ป ฺาจกฺขุนา  อุปปริกฺขิตฺวา ฯ  อริโยติ  น  มคฺเคน  น  ผเลน 
อปจ  โข  ปน  เอตสฺมึ  ปราภวสงฺขาเต  อนเย  น  อิริยตีติ  อรโิย 
เยน  ทสฺสเนน  ยาย  ป ฺาย  จ  ปราภเว  ทิสฺวา  วิวชฺเชติ  เตน 
สมฺปนฺนตฺตา  ทสฺสนสมปฺนฺโน ฯ  ส  โลก  ภชเต  สิวนฺติ  โส   
เอวรูโป  สิว  เขมมุตฺตม  อนุปทฺทว  เทวโลก  ภชติ  อลลฺียติ   
อุปคจฺฉตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
# ๑. ม. ตมฺป ฯ  ๒. ส.ี อสขุายมานา ฯ  ๓. ม. ตสฺสาสย ฯ 
# ๔. ม. นิฏาเปนฺโต ฯ  
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        เทสนาปริโยสาเน  ปราภวมุขานิ  สุตฺวา  อุปปฺนฺน- 
สเวคานุรูป  โยนิโส  ปทหิตฺวา  โสตาปตฺติสกทาคามิอนาคามิผลานิ   
ปตฺตา  เทวตา  คณนปถ  (๑)  วีติวตฺตา ฯ  ยถาห  ฯ 
                มหาสมยสุตฺเต  จ        อโถ  มงฺคลสุตฺตเก   
                สมจิตฺเต  ราหุโลวาเท  ธมมฺจกฺเก  ปราภเว ฯ   
                เทวตาสมิตี  ตตฺถ        อปฺปเมยฺยา  อสงฺขิยา  (๒)   
                ธมฺมาภิสมโย  เจตฺถ         คณนาโต  อสงฺขิโยติ ฯ  (๓)   
                                ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                                 ปราภวสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อคฺคิกภารทฺวาชสุตฺต  วสลสุตฺตนฺติป  
วุจฺจติ ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน 
อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  กสิภารทฺวาชสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว  
ภตฺตกิจฺจาทิอวสาเน  (๔)  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต  อคฺคิก- 
ภารทฺวาช  พฺราหฺมณ  สรณสิกฺขาปทาน  อุปนิสฺสยสมฺปนฺน  ทสิฺวา 
ตตฺถ  มย ิ คเต  กถา  ปวตฺติสฺสติ  ตโต  กถาวสาเน  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
เอส  พฺราหฺมโณ  สรณ  คนฺตฺวา  สิกฺขาปทานิ  สมาทิยิสฺสตีติ  จ  (๕) 
ตฺวา  ตตฺถ  จ  (๕)  คนฺตฺวา  ปวตฺตาย  กถาย  พฺราหฺมเณน  ธมฺมเทสน   
ยาจิโต  อิม  สุตฺตมภาสิ ฯ   
# ๑. ม. คณน ฯ  ๒. ส.ี อนปฺปกา. ม. อสงฺขิยา ฯ  ๓. ม. อสงฺขิโยติ ฯ 
# ๔. ม. ปจฺฉาภตฺตกิจฺจาวสาเน ฯ  ๕. ม. จสทฺโท นตฺถิ ฯ  
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ตตฺถ  เอวมฺเม  สุตนฺติอาทึ  มงฺคลสุตฺเต  (๑)  วณฺณยิสฺสาม ฯ 
อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมยนฺติอาทิก  กสิภารทฺวาชสุตฺเต   
วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อคฺคิก- 
ภารทฺวาชสฺสาติ  ย  ย  อวุตฺตปุพฺพ  ต  ตเทว  วณฺณยิสฺสาม ฯ 
เสยฺยถีท ฯ 
        โส  ห ิ พฺราหฺมโณ  อคฺคึ  ชุหติ  ปริจรตีติ  กตฺวา  อคฺคิโกติ   
นาเมน  ปากโฏ  อโหส ิ ภารทฺวาโชติ  โคตฺเตน ฯ  ตสฺมา  วุตฺต   
อคฺคิกภารทฺวาชสฺสาติ ฯ  นิเวสเนติ  ฆเร ฯ  ตสฺส  กิร  
พฺราหฺมณสฺส  นิเวสนทฺวาเร  อนฺตรวีถยิ  อคฺคิหุตสาลา  อโหสิ ฯ  
ตโต  นิเวสนทฺวาเรติ  วตฺตพฺเพ  ตสฺสป  ปเทสสฺส  นิเวสเนเยว  
ปริยาปนฺนตฺตาว ฯ  นิเวสเนติ  วุตฺต ฯ  สมีปตฺเถ  วา  ภุมฺมวจน  ฯ 
นิเวสนสมีเปติ  อตฺโถ ฯ  อคฺคิ  ปชฺชลโิต  โหตีติ  อคฺคิยาปเน  (๒)  
 ิโต  อคฺคิ  กฏรุทฺธารเณ  สมีเป  วา  ปกฺเขป  (๓)  วีชนวาต ฺจ  
ลภิตฺวา  ปชชฺลิโต  อุทฺธ  สมุคฺคตจฺจิสมากุโล  โหติ ฯ  อาหุตี 
ปคฺคหิตาติ  สสีส  นฺหายตฺิวา  มหตา  สกฺกาเรน  ปายาสสปฺป- 
มธุผาณิตาทีนิ  อภิสงฺขตานิ  โหนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ย  หิ  กิ ฺจิ  
อคฺคิมฺหิ  ชุหิตพฺพ  ต  สพฺพ  อาหุตีติ  วุจฺจติ ฯ  สปทานนฺติ  อนุฆร ฯ   
ภควา  หิ  สพฺพชนานุคฺคหตฺถาย  อาหารสนฺตุฏ ิยา  จ  อุจฺจนีจกุเล  
# ๑. ม. มงฺคลสุตฺตวณฺณนาย ฯ  ๒. ยุ. อคฺคิยายเน  ิโต อคฺคิ กตพฺภุทธรโณ 
สมิธาปกฺเขป ฯ  ม. อคฺคิยาธาเน... ฯ  ๓. ย.ุ อคฺคิยายเน  ิโต อคฺคิ 
กตพฺภุทฺธรโณ สมิธาปกฺเขป ฯ  ๔. สี. อภิหตานิ ฯ  
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อโวกฺกมฺม  ปณฺฑาย  จรติ ฯ  เตน  วุตฺต  สปทาน  ปณฺฑาย  จรมาโนติ ฯ   
        อถ  กิมตฺถ  สพฺพาการสมฺปนฺน  สมนฺตปาสาทิก  ภควนฺต   
ทิสฺวา  พฺราหฺมณสฺส  จิตฺต  น  ปสีทติ  กสฺมา  จ  เอว  ผรุเสน  วจเนน  
ภควนฺต  สมุทาจรตีติ  ฯ  วุจฺจเต  ฯ  อย  กริ  พฺราหฺมโณ  
มงฺคลกิจฺเจสุ  สมณทสฺสน  อวมงฺคลนฺติ  เอว  ทิฏ ิโก  ตโต  
มหาพฺรหฺมุโน  ภุ ฺชนเวลาย  กาฬกณฺณี  มุณฺฑสมณโก  มม  นิเวสน   
อุปสงฺกมตีติ  มนฺตฺวา  จิตฺต  น  ปสาเทติ  อ ฺทตฺถุ  โทสวสเยว  (๑)  
อคมาสิ ฯ  อถ  กุทฺโธ  อนตฺตมโน  อนตฺตมนวาจ ฺจ  นิจฺฉาเรสิ  
อเตฺรว  (๓)  มุณฺฑกาติอาทิ ฯ  ตตฺราป  จ  ยสฺมา  มณฺุโฑ  อสุทฺโธ   
โหตีติ  พฺราหฺมณาน  ทิฏ ิ  ตสฺมา  อย  อสุทฺโธ  เตน  เทวพฺราหฺมณ- 
ปูชิโต  (๔)  น  โหตีติ  ชคุิจฺฉนฺโต  มุณฺฑกาติ  อาห ฯ  มุณฺฑกตฺตา  
วา  อุจฺฉิฏโ  เอส  น  อิม  ปเทส  อรหติ  อาคจฺฉิตุนฺติ สมโณ  หุตฺวาป  
อีทิส  กายกิเลส  น  วณฺเณตีติ  จ  สมณภาว  ชิคุจฺฉนฺโต  สมณกาติ  
อาห ฯ  น  เกวล  โทสวเสเนว  (๕)  วสเล  วา  ปพฺพาเชตฺวา  (๖) 
เตหิ  สทฺธึ  เอกโต  สมโฺภคปริโภคกรเณน  ปตีโต  อย  วสลโตป   
ปาปตโรติ  ชคุิจฺฉนฺโต  วสลกาติ  อาห ฯ  วสลชาติกาน  วา   
อาหุติทสฺสนมนฺตสวเนน  ปาป  โหตีติ  ม ฺมาโนป  เอวมาห ฯ   
        ภควา  ตถา  วุตฺโตป  วิปฺปสนฺเนเนว  มุขวณฺเณน  มธุเรน  
สเรน  พฺราหฺมณสฺส  อุปร ิ อนุกมฺปาสีตเลน  จิตฺเตน  อตฺตโน 
# ๑. ม. โทสวสเยว ฯ  ๒. ม. กุทฺโธ ฯ  ๓. ม. ตเตฺรว ฯ   
# ๔. ม. เทวพฺราหฺมณปูชโก ฯ  ๕. ม. โทสวเสเนว ฯ   
# ๖. ม. ยุ. วสเล วา ปพฺพาเชตฺวา ฯ  
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สพฺพสตฺเตหิ  อสาธารณตาทิภาว  ปกาเสนฺโต  อาห  ชานาสิ  ปน  
ตฺว  พฺราหฺมณาติ ฯ  อถ  พฺราหฺมโณ  ภควโต  มุขปฺปสาทส- 
สูจิตตาทิภาว  ตฺวา  อนุกมฺปาสีตเลน  จิตฺเตน  นจฺิฉาริต  มธุรสฺสร  
สุตฺวา  อมเตเนว  อภิสิตฺตหทโย  อตฺตมโน  วิปฺปสนฺนินฺทฺริโย   
นีหตมาโน  หุตฺวา  ตชาติสภาว  วิสโอรคสทิส  (๑)  สมุทาจารวจน   
ปหาย  ยนฺนนูาห  หีนชจฺจ  วสลนฺติ  ปจฺเจมิ  น  โส  ปรมตฺถโต  
วสโล  น  จ  หีนชจฺจตา  เอว  วสลกรโณ  ธมฺโมติ  ม ฺมาโน  น 
โข  อห  โภ  โคตมาติ  อาห ฯ  ธมฺมตา  เหสา  ย  
เหตุสมฺปนฺโน  ปจฺจยาลาเภน  ผรุโสป  สมาโน  ลทฺธมตฺเต 
ปจฺจเย  มุทุโก  โหตีติ ฯ   
        ตตฺถ  สาธูติ  อย  สทโฺท  อายาจนสมฺปฏิจฺฉนสมฺปหสน- 
สุนฺทรทฬฺหกีมฺมาทีสุ  ทสิฺสติ ฯ  สาธ ุ เม  ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตฺเตน 
ธมฺม  เทเสตูติอาทีสุ  หิ  อายาจเน ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  โข  โส  ภิกขฺุ  
ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวาติอาทีสุ  สมฺปฏิจฺฉเน ฯ  
สาธุ  สาธุ  สาริปุตฺตาติอาทีสุ  สมฺปหสเน ฯ   
                สาธุ  ธมฺมรุจี  ราชา                สาธุ  ป ฺาณวา  นโร   
                สาธุ  มิตฺตานมทฺทุพฺโภ        ปาปสฺสากรณ  สุขนฺติ-   
อาทีสุ  สุนฺทเร ฯ สาธุก  สุฌาถ  มนสกิโรถาติอาทีสุ  ตถา  เต  ภาสิสฺสามิ 
ยถา ตฺว ชานสิฺสสีติ เอวมาทีสุ ทฬฺหีกมฺเม ฯ อิธ  ปน  อายาจเน ฯ   
        เตนหีติ  ตสฺสาธิปฺปายนิทสฺสน  สเจ  าตุกาโมสีติ   
# ๑. ส.ี วิสุคฺคารสทิส ฯ  ม. วิสอุคฺคิรสทิส ฯ  ๒. ม. นูน ยมห ฯ  
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วุตฺต  โหติ ฯ  การณวจน  วา  ตสฺส  ยสมฺา  าตุกาโมสิ   
ตสฺมา  พฺราหฺมณ  สุณาหิ  สาธุก  มนสิกโรหิ  ตถา  เต  ภาสสิฺสามิ   
ยถา  ตฺว  ชานิสฺสสีติ  เอว  ปรปเทหิ  สทฺธึ  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  
ตตฺร  จ  สุณาหีติ  โสตินฺทฺริยวิกฺเขปวารณ  สาธุก  มนสิกโรหีติ   
มนสิกาเร  ทฬฺหีกมฺมนิโยชเนน  มนินทฺฺริยวิกฺเขปวารณ ฯ  
ปุริม  เจตฺถ  พฺย ฺชนวิปลฺลาสคฺคาหวารณ  ปจฺฉิม  อตฺถวิปลฺลา- 
สคฺคาหวารณ ฯ  ปรุิเมน  จ  ธมฺมสฺสวเน  นิโยเชติ  ปจฺฉิเมน   
สุตาน  ธมฺมาน  ธารณตฺถูปปริกฺขาทีสุ ฯ  ปุริเมน  จ  สพฺย ฺชโน  
อย  ธมฺโม  ตสฺมา  สวนีโยติ  ทีเปติ  ปจฺฉิเมน  สาตฺโถ  ตสฺมา 
มนสิกาตพฺโพติ ฯ  สาธุกปท  วา  อุภยปเทหิ  สทฺธึ  โยเชตฺวา  
ยสฺมา  อย  ธมฺโม  ธมฺมคมฺภีโร  จ  เทสนาคมฺภีโร  จ  ตสฺมา  สณุาหิ  
สาธุก  ยสฺมา  อตฺถคมฺภีโร  จ  ปฏิเวธคมฺภีโร  จ  ตสฺมา  สาธุก   
มนสิกโรหีติ  เอตมตฺถ  ทเีปนฺโต  อาห  สุณาหิ  สาธุก  มนสิกโรหีติ ฯ   
ตโต  เอว  คมฺภีเร  กถมห  ปติฏ  ลภสิฺสามีติ  วิสีทนฺตมิว  ต  พฺราหฺมณ   
สมุสฺสาเหนฺโต  อาห  ภาสิสฺสามีติ ฯ  ตตฺถ  ยถา  ตฺว  สฺสสิ  
ตถา  ปริมณฺฑเลหิ  ปทพยฺ ฺชเนหิ  อุตฺตาเนน  นเยน  ภาสิสฺสามีติ  
เอวมธิปฺปาโห (๑)  เวทิตพฺโพ ฯ  ตโต  อุสฺสาหชาโต  หุตฺวา  เอว  
โภติ  โข  อคฺคิกภารทฺวาโช  พฺราหฺมโณ  ภควโต  ปจฺจสฺโสสิ  สมฺปฏิจฺฉิ  
ปฏิคฺคเหสีติ  วุตฺต  โหติ  ยถานุสิฏ  วา  ปฏิปชฺชเนน  อภิมุโข   
อสฺโสสีติ ฯ  อถสฺส  ภควา  เอตทโวจาติ  เอต  อโวจ  อิทานิ  (๒)  
# ๑. ม. เอวมธิปฺปาโย ฯ  ๒. ม. อถสฺส ภควา เอตทโวจาติ อิทานิ ฯ  
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วตฺตพฺพ  สนฺธาย  วุตฺต  โกธโน  อุปนาหีติ  เอวมาทิก ฯ   
        ตตฺถ  โกธโนติ  กุชฌฺนสีโล ฯ  อุปนาหีติ  ตสฺเสว  โกธนสฺส   
ทฬฺหีกมฺเมน  อุปนาเหน  สมนฺนาคโต ฯ  ปเรส  คุเณ  มกฺเขติ  ปุ ฺฉตีติ  
มกฺเขตีติ  มกฺขี ฯ  ปาโป  จ  โส  มกฺขี  จาติ  ปาปมกฺขี ฯ  วิปนฺนทิฏ ีติ  
วินฏสมฺมาทิฏ ิ  วิปนฺนาย  วา  วิรูปคตาย  ทสวตฺถุกาย   
มิจฺฉาทิฏ ิยา  สมนฺนาคโต ฯ  มายาวีติ  อตฺตนิ  วิชชฺมาน- 
โทสปฏิจฺฉาทนลกฺขณาย  มายาย  สมนฺนาคโต ฯ  ต  ช ฺา 
วสโล  อิตีติ  ต  เอวรูป  ปคฺุคล  เอเตส  หีนธมฺมาน  วสฺสนโต 
สิ ฺจนโต  อนฺวาสฺสวนโต  จ  วสโลติ  ชานาหิ  (๑) ฯ  สพฺเพ (๒) หิ  
พฺราหฺมณมตฺถเก  ชาตา ฯ  (๒)  อย ฺหิ  ปรมตฺถโต  วสโลเอว  
อตฺตโน  หทยตุฏ ิมตฺต  น  ปรนฺติ ฯ  เอวเมตฺถ  ภควา  อาทิปเทเนว   
ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  โกธนิคฺคห  กตฺวา  โกธาทิธมโฺม  (๓)  หีนปุคฺคโลติ  (๔)   
ปุคฺคลาธิฏานาย  จ  เทสนาย  โกธาทธิมฺเม  เทเสนฺโต  เอเกน  ตาว  
ปริยาเยน  วสล  จ  วสลกรเณ  จ  ธมเฺม  เทเสสิ  ฯ  เอว  
เทเสนฺโต  จ  ตฺว  อหนฺติ  ปรวมฺภน  อตฺตุกฺกสน ฺจ  อกตฺวา  ธมเฺมเนว 
สเมน  าเยน  ต  พฺราหฺมณ  วสลภาเว  อตฺตาน ฺจ  พฺราหฺมณ- 
ภาเว  เปสิ ฯ   
        อิทานิ  ยาย  พฺราหฺมณาน  ทิฏ ิ  กทาจิ  ปาณาติปาต- 
# ๑. ม. ชาเนยฺยาติ ฯ  ๒. สี. ย.ุ สเจ หิ พฺรหฺมุโน มตฺถเก ชาโต ฯ  ม. เอเตหิ 
สพฺเพหิ พฺราหฺมณมตฺถเก ชาโต ฯ  ๓. ม. โกธาทิธมฺโม ฯ  ๔. ส.ี โกธาทิธมฺเม 
หีนปุคฺคเลติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 243 

                *เลมที่  21  อคฺคิกภารทฺวาสุตฺตวณฺณนา  หนา  243 
         
อทินฺนาทานาทีนิ  กโรนฺโตป  พฺราหฺมโณ  เอวาติ  ต  ทิฏ ึ  ปฏ-ิ 
เสเธนฺโต  เย  จ  สตฺตา  หสึาทีสุ  (๑)  อกุสลธมฺเมสุ  เตหิ  เตหิ  สมนฺนาคตา 
อาทีนว  อปสฺสนฺตา  เต  ธมฺเม  อุปาเทยนฺติ  (๒)  เตส  หีนา  เอเต 
ธมฺมา  วสลกรณาติ  ตตฺถ  อาทีนว ฺจ  ทสฺเสนฺโต  อปเรหิป   
ปริยาเยหิ  วสล ฺจ  วสลกรเณ  จ  ธมเฺม  เทเสตุ  เอกช  วา  ทฺวิช  
วาติ  เอวมาทิคาถาโย  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เอกโชติ  (๓)  เปตฺวา  อณฺฑช  อวเสสโยนิโช ฯ  โส 
หิ  เอกทา  เอว  ชายติ ฯ  ทฺวิโชติ  อณฺฑโช ฯ  โส  หิ  มาตุกุจฺฉิโต   
อณฺฑโกสโต  จาติ  ทฺวิกฺขตฺตุ  ชายติ ฯ  ต  เอกช  วา  ทฺวิช  วาป ฯ  
โยธ  ปาณนฺติ  โย  อิธ  สตฺต ฯ  วิหึสตีติ  กายทฺวาริกเจตนาสมุฏ ิเตน  
วา  วจีทฺวาริกเจตนาสมุฏ ิเตน  วา  ปโยเคน  ชีวิตา  โวโรเปติ ฯ  
ปาณานิ  หึสตีติป  ปาโ  ตตฺถ  เอกช  วา  ทฺวิช  วาติ  เอวปเภทานิ   
โยธ  ปาณานิ  หึสตีติ  เอว  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺส  ปาเณ   
ทยา  นตฺถีติ  เอเตน  มนสา  อนุกมฺปาย  อภาวมาห ฯ  เสสเมตฺถ   
วุตฺตนยเมว  อิโต  ปราสุ  จ  คาถาสุ  ยโต  เอตฺตกมฺป  อวตฺวา  
อิโต  ปร  อุตฺตานตฺถานิ  ปทานิ  ปริหรนฺตา  อวณฺณิตปทวณฺณ- 
นามตฺตเมว  กริสฺสสาม ฯ   
        หนฺตีติ  หนติ  วินาเสติ ฯ  อุปรุนฺเธตีติ  (๔)  เสนาย  
ปริวาเรตฺวา  ติฏติ ฯ  คามานิ  นิคมานิ  จาติ  เอตฺถ  จสทฺเทน  
# ๑. ม. เย จ สตฺตวิหึสาทีสุ ฯ  ๒. ส.ี นปฺปชหนฺติ ฯ  ๓. ม. เอกโชติ ฯ 
# ๔. ม. ปรรินฺุธตีติ ฯ  
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นครานีติป  วตฺตพฺพ ฯ  นิคฺคาหโก  สม ฺาโตติ  อิมินา   
หนนปฏิรุนธฺเนน   คามนิคมนครฆาตโกติ  โลเก  วิทิโต ฯ  
คาเม  วา  ยทิ  วาร ฺเติ  คาโมป  นิคโมป  นครมฺป  สพฺโพ 
อิธ  คาโม  สทฺธึ  อุปจาเรน  ต  เปตฺวา  เสส  อร ฺ ฯ  ตสฺมึ   
คาเม  วา  ยทิ  วาร ฺเ  ย  ปเรส  มมายิต  ย  ปรสตฺตาน   
ปริคฺคหิตมปริจฺจตฺต  สตฺโต  วา  สงฺขาโร  วา ฯ  เถยฺยา  อทินฺน   
อาทิยตีติ  (๑)  เตหิ  อทินนฺ  อนนุ ฺาต  เถยฺยจิตฺเตน  อาทิยติ  เยน 
เกนจิ  ปโยเคน  เยน  เกนจิ  อวหาเรน  อตฺตโน  คหณ  สาเธติ ฯ   
        อิณมาทายาติ  อตฺตโน  สนฺตก  กิ ฺจิ  นิกฺขิปตฺวา  นิกฺเข- 
ปคฺคหเณน  วา  กิ ฺจิ  อนิกฺขิปตฺวา  เอตฺตเกน  กาเลน  เอตฺตก  
วฑฺฒึ  ทสฺสามีติ  วฑฺฒิคฺคหเณน  วา  ย  อิโต  อุทย  ภวิสฺสติ  ต  
มยฺห  มลู  ตเวว  ภวิสฺสตีติ  วา  อุทย  อุภินฺนมฺป  สาธารณนฺติ   
วา  เอว  อาโยคคฺคหเณน  (๒)  วา  อิณ  คเหตฺวา ภุ ฺชมาโน  (๓) ปลายติ ฯ 
น  หิ  เต  อิณมตฺถีติ  เตน  อิณายิเกน  เทหิ  เม  อิณนฺติ  โจทิยมาโน  
น  หิ  เต  อิณมตฺถิ  มยา  คหิตนฺติ  โก  สกฺขีติ  เอว  ภณเนน  ฆเร 
วสนฺโตป  ปลายติ ฯ   
        กิ ฺจิกฺขกมฺยตาติ  อปฺปมตฺตเกป  กิสฺมิ ฺจิเทว  อิจฺฉาย ฯ   
ปนฺถสฺมึ  วชต  (๔)  ชนนติฺ  มคฺเค  คจฺฉนฺต  ย  กิ ฺจิ  อิตฺถึ  วา  ปุริส   
วา  หนฺตา  กิ ฺจิกฺขมาเทตีติ  มาเรตฺวา  โกฏเฏตฺวา  วา   ต  
# ๑. สยา. อเนตีติ ฯ  ม. อทินฺนมาเทตีติ ฯ  ๒. ม. ตตอาโยคคฺคหเณน ฯ 
# ๓. ม. จุชชมาโน ฯ  ๔. ม. วชนฺต ฯ  
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ภณฺฑก  คณฺหาติ ฯ   
        อตฺตเหตูติ  อตฺตโน  ชีวิตการณา  ตถา  ปรเหตุ ฯ  
ธนเหตูติ  สกธนสฺส  วา  ปรธนสฺส  วา  การณา ฯ  จกาโร  
สพฺพตฺถ  วิกปฺปนตฺโถ ฯ  สกฺขิปุฏโติ  ย  ชานาสิ  ต  วเทหีติ  
ปุจฺฉิโต ฯ  มสุา  พฺรูตีติ  ชานนฺโต  วา  น  ชานามีติ  อชานนฺโต  
วา  ชานามีติ  ภณติ  สามิเก  อสฺสามิเก อสฺสามิเก  จ  สามิเก  กโรติ ฯ   
         ฺาตีนนฺติ  สมฺพนฺธนี ฯ  สขีนนฺติ ฯ  สหายกาน ฯ  (๑) 
ทาเรสูติ  ปรปริคฺคหิเตสุ (๒) ฯ  ปฏิทสิฺสตีติ  ปฏิกเูลน  ทิสฺสติ  ฯ 
อติจรนฺโต  ทิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  สาหสาติ  พลกฺกาเรน  อนิจฺฉ ฯ 
สมฺปเยนาติ  เตหิ  เตส  ทาเรหิ  ปตฺถิยมาโน  สย  จ  ปตฺถยมาโน  ฯ 
อุภยสิเนหวเสนาปติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        มาตร  วา   ปตร  วาติ  เอว  เมตฺตาย  ปทฏานภูตมฺป  ชิณฺณก   
คตโยพฺพนนฺติ  เอว  กรุณาย  จ  ปทฏานภูตมฺป ฯ  ปหุสนฺโต  
น  ภรตีติ  อตฺถสมฺปนฺโน  อุปกรณสมปฺนฺโน  หุตฺวาป  น  ภรติ  น  
โปสติ ฯ   
        สสุนฺติ  สสฺสุ ฯ  หนฺตีติ  ปาณินา  วา  เลฑฺฑุนา  วา   
อ ฺเน  วา  เกนจิ  ปหรติ ฯ  โรเสติ  โกธมสฺส  ส ฺชเนติ  วาจาย  
ผรุสวจเนน ฯ   
        อตฺถนฺติ  สนฺทฏิ ิกสมฺปรายิกปรมตฺเถสุ  ย  กิ ฺจิ ฯ 
ปุจฺฉิโต  สนฺโตติ  ปุฏโ  สมาโน ฯ  อนตฺถมนุสาสตีติ  ตสฺส  
# ๑. ม. วยสฺสาน ฯ  ๒. ม. ปรปริคฺคหิเตสุ ฯ  ๓. ม. โรเสตีติ ฯ  
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อหิตเมว  อาจิกฺขติ ฯ  ปฏจฺิฉนฺเนน  มนฺเตตีติ  อตฺถ  วา   
อาจิกฺขนฺโตป  ยถา  โส  น  ชานาสิ  ตถา  อปากเฏหิ  ปทพฺย ฺชเนหิ   
ปฏิจฺฉนฺเนน  วจเนน  มนฺเตติ  อาจริยมุฏ ึ  วา  กตฺวา  ทีฆรตฺต   
วสาเปตฺวา  สาวเสสเมว  มนฺเตติ ฯ   
        โย  กตฺวาติ  เอตฺถ  มยา  ปุพฺพภาเค  (๑)  ปาปจฺฉตา 
วุตฺตา  ยา  สา  อิเธกจฺโจ  กาเยน  ทุจฺจริต  จริตฺวา  วาจาย  ทุจฺจริต   
จริตฺวา  มนสา  ทุจฺจริต  จริตฺวา  ตสฺส  ปฏิจฺฉาทนเหตุ  ปาปก   
อิจฺฉ  ปณิทหติ  มา  ม  ช ฺาติ  อิจฺฉตีติ  เอว  อาคตา ฯ  ยถา 
อ ฺเ  น  ชานนฺติ  ตถา  กรเณน  กตาน ฺจ  อนาวิกรเณน   
ปฏิจฺฉนฺนา  อสฺส  กมฺมนตฺาติ  ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺโต ฯ   
        ปรกุลนติฺ  าติกุล  วา  มิตฺตกุล  วา  อาคตนฺติ  ยสฺส  
เตน  กุเลน  ภุตฺต  ต  อตฺตโน  เคหมาคต  ปานโภชนาทีหิ  น 
ปฏิปูเชติ  น  วา  เทติ  อวภุตฺต  วา  เทตีติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        โย  พฺราหฺมณ  วาติ  ปราภวสุตเต  วุตฺตนยเมว ฯ  ภตฺตกาเล 
อุปฏ ิเตติ  โภชนกาเล  ชาเต  อุปฏ ิเต ฯ  (๒)  อุปฏ ิตนฺติป   
ปาโ  ฯ  ปาโ  ภตฺตกาเล  อาคตนฺติ  อตฺโถ ฯ  โรเสติ  วาจา  
น  จ  เทตีติ  อตฺถกาโม  เม  อย  น  (๓)  พลกฺกาเรน  ม  ปุ ฺ  การาเปตุ   
อาคโตติ  อจินฺเตตฺวา  อปฺปติรูเปน  ผรสุวจเนน  โรเสติ  อนฺตมโส  
สมฺมุขภาวมตฺตมฺป  จสฺส  น  เทติ  ปเคว  โภชนนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ   
# ๑. ส.ี อฏกถาย มยา ปพฺุพภาคา ฯ  ม. เอตฺถ มยา ปุพฺพภาเค ฯ 
# ๒. ม. อิท นตฺถิ ฯ  ๓. ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 247 

                *เลมที่  21  อคฺคิกภารทฺวาสุตฺตวณฺณนา  หนา  247         
         
        อสต  โยธ  ปพฺรูตีติ  โย  อิธ  ยถา  นิมิตฺตานิ  ทิสฺสนฺติ   
อสุกทิวเส  อิท ฺจิท ฺจ  เต  ภวิสฺสตีติ  เอว  อสชชฺมานวจน  
ปพฺรูตีติ ฯ  อสนฺตนฺติป  ปาโ  อพฺภุตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปพฺรูตีติ  
ภณติ  อสุกสฺมึ  นาม  คาเม  มยฺห  อีทโิส  ฆรวิภโว  เอหิ  ตตฺถ  
คจฺฉาม  ฆรณี  เม  ภวิสสฺสิ  อิท ฺจิท ฺจ  เต  ทสฺสามีติ  ปรภริย  วา  
ปรทาสึ  วา  ว ฺเจนฺโต  ธตฺุโต  วิย ฯ  นิชิคีสาโนติ  นิชิคีสมาโน 
มคฺคมาโน  ต  ว ฺเจตฺวา  ย  กิ ฺจิ  คเหตฺวา  ปลายิตุกาโมติ   
อธิปฺปาโย ฯ   
        โย  จตฺตานนฺติ  โย  จ  อตฺตาน ฯ  สมุกฺกเสติ  ชาติอาทีหิ   
สมุกฺกสติ  อุจฺจฏาเน  เปติ ฯ  ปเร  จ  มวชานตีติ  เตหิ  เย  จ 
ปเร  อวชานาติ  นีจ  กโรติ ฯ  มกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ  นิหีโนติ   
คุณวุฑฺฒิโต  ปริหีโน  อธมภาว  วา  คโต ฯ  เสน  มาเนนาติ   
เตน  อุกฺกสนาวมฺภสงฺขาเตน  (๑)  อตฺตโน  มาเนน ฯ   
        โรสโกติ  กายวาจาหิ  ปเรส  โรสชนโก ฯ  กทริโยติ   
ถทฺธมจฺฉรี  โย  ปเร  ปเรส  เทนฺเต  อ ฺ  วา  ปุ ฺ  กโรนฺเต  
วาเรติ  ตสฺเสต  อธิวจน ฯ  ปาปจฺโฉติ  อสนฺตคุณสมฺภาวนิจฺฉาย   
สมนฺนาคโต ฯ  มจฺฉรีติ  อาวาสาทิมจฺฉริยยุตฺโต  สโติ   
อสนฺตคุณปฺปกาสนลกฺขเณน  สาเยฺเยน  สมนฺนาคโต  ฯ 
อสมฺมาภาสี  วา  อกาตุกาโมป  กโรมีติอาทิวจเนน ฯ  นาสฺส 
ปาปชิคุจฺฉนลกฺขณา  หิรี  นาสฺส [๒]  อุพฺเพคลกฺขณ  โอตฺตปฺปนฺติ  
# ๑. ม. อุกกฺสนาวชานนสงฺขาเตน ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร อุตฺตาสนโตติ ทิสฺสติ ฯ  
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อหิริโก  อโนตฺตปฺป ฯ   
        พุทฺธนติฺ  สมฺมาสมฺพุทฺธ ฯ  ปริภาสตีติ ฯ  อสพฺพ ฺ ูติอาทีหิ   
อุปวทติ  สาวก ฺจ  ทุปฺปฏิปนฺโนติอาทีหิ ฯ  ปริพฺพาชก   
คหฏ  วาติ  สาวกวิเสสนเมว  เจต ฯ  ปพฺพชิต  วา  ตสฺส  สาวก  
คหฏ  วา  ปจฺจยทายกนฺติ  อตฺโถ ฯ  พาหิรก  วา  ปริพฺพาชก   
ยงฺกิ ฺจิ  วา  คหฏ  อภูเตน  โทเสน  ปริภาสตีติ  เอวเมตฺถ  อตฺถ  
อิจฺฉนฺติ  โปราณา ฯ   
        อนรห  สนฺโตติ  อขีณาสโว  สมาโน ฯ  อรห  ปฏชิานตีติ  
อห  อรหาติ  ปฏิชานาติ  ยถา  น  อรหา  อยนฺติ  ชานนฺติ  ตถา  วาจ   
นิจฺฉาเรติ  กาเยน  ปรกฺกมติ  จิตฺเตน  อิจฺฉติ  อธิวาเสติ ฯ  โจโรติ  
เถโน ฯ  สพฺรหฺมเก  โลเกติ  อุกฺกฏวเสน  อาห  สพฺพโลเกติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  โลเก  หิ  สนฺธิจฺเฉทนนิลฺโลปหรณเอกาคาริกกรณ- 
ปริปนฺถติฏนาทีนิ  (๑)  กตฺวา  (๒)  ปเรส  ธน  วิลุมฺปนฺตา  โจราติ   
วุจฺจนฺติ  สาสเน  ปน  ปริสสมฺปตฺติอาทีหิ  ปจฺจยาทีนิ  วิลุมฺปนตฺา ฯ   
ยถาห ฯ        ป ฺจิเม  ภิกฺขเว  มหาโจรา  สนฺโต  สวิชฺชมานา  
โลกสฺม ึ       กตเม  ป ฺจ  อิธ  ภิกฺขเว  เอกจฺจสฺส  มหาโจรสฺส  เอว  โหติ   
กุทาสฺสุ  นามาห  สเตน  วา  สหสฺเสน  วา  ปริวุโต  คามนิคมราชธานีสุ   
อาหิณฺฑิสฺสามิ  หนนฺโต  ฆาเตนฺโต  ฉินฺทนฺโต  เฉทาเปนฺโต  ปจนฺโต  
ปาจาเปนฺโต'ติ โส  อปเรน  สมเยน  สเตน  วา  สหสฺเสน  วา  ปริวุโต 
คามนิคมราชธานีสุ  อาหิณฺฑติ  หนนฺโต ฯเปฯ  ปาจาเปนฺโต   
# ๑. ม. ....ติฏนาทีหิ ฯ  ๒. ม. อิท นตฺถิ ฯ  
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เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อิเธกจฺจสฺส  ปาปภิกฺขุโน  เอว  โหติ  กุทาสฺสุ   
นามาห  สเตน  วา ฯเปฯ  ราชธานีสุ  จาริก  จริสฺสามิ   
สกฺกโต  ครกุโต  มานิโต  ปชูิโต  อปจิโต  คหฏาน ฺเจว  ปพฺพ- 
ชิตาน ฺจ  ลาภี  จีวร ฯเปฯ  ปรกิฺขารานนฺติ  โส  อปเรน   
สมเยน  สเตน  วา ฯเปฯ  ราชธานีสุ  จาริก  จรติ  สกฺกโต ฯเปฯ  
ปริกฺขาราน  อย  ภิกฺขเว  ปโม  มหาโจโร  สนฺโต  
สวิชฺชมาโน  โลกสฺมึ ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  ปาปภิกฺขุ   
ตถาคตปฺปเวทิต  ธมฺมวินย  ปริยาปุณิตฺวา  อตฺตโน  ทหติ  อย   
ภิกฺขเว  ทุติโย ฯเปฯ  โลกสฺมึ ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อิเธกจฺโจ  
ปาปภิกฺขุ  สุทฺธ  พฺรหฺมจารึ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  จรนฺต  อมูลเกน  
อพฺรหฺมจริเยน  อนุทฺธเสติ        อย  ภิกฺขเว  ตติโย ฯเปฯ  โลกสฺมึ  
ปุน  จปร  ภิกฺขเว  ยานิ  ตานิ  สงฺฆสฺส  ครุภณฺฑานิ  ครุปรกิฺขารานิ   
เสยฺยถิท  อาราโม  อารามวตฺถุ  วิหาโร  วิหารวตฺถ ุ ม ฺโจ  ป  ภิสี 
พิมฺโพหน  โลหกุมฺภี  โลหภาณก  โลหวารโก  โลหกฏาห  วาสี   
ผรสุ  กุารี  กุทฺทาโล  นขิาทน  วลฺลี  เวฬุ  มุ ฺช  ปพฺพช  ติณ   
มตฺติกา  ทารุภณฺฑ  มตฺติกาภณฺฑ  เอเตหิ  คิหึ  สงฺคณฺหาติ  
อุปลาเปติ  อย  ภิกฺขเว  จตุตฺโถ ฯเปฯ  โลกสฺมึ ฯ  สเทวเก 
ภิกฺขเว  โลเก ฯเปฯ  สเทวมนุสฺสาย  อย  อคฺโค  มหาโจโร  
โย  อสนฺต  อภูต  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  อุลฺลปตีติ ฯ  (๑)   
        ตตฺถ  โลกิยโจรา  โลกิยเมว  ธนธ ฺาทึ  เถเนนฺติ  สาสเน  
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๒๓๐/๑๗๐  
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วุตฺตโจเรสุ  ปโม  ตถารปูเยว  จีวราทิปจฺจยมตฺต  ทุติโย  ปริยตฺติ- 
ธมฺม  ตติโย  ปรสฺส  พฺรหฺมจริย  จตุตฺโถ  สฆิกครุภณฺฑ  ป ฺจโม  
ฌานสมาธิสมาปตฺติมคฺคผลปฺปเภท  โลกิยโลกุตฺตรคุณธน   
โลกิย ฺจ  จีวราทิปจฺจยชาต ฯ  ยถาห  เถยฺยาย  โว  ภิกฺขเว   
รฏปณฺโฑ  ภุตฺโตติ ฯ  (๑)  ตตฺถ  ยฺวาย  ป ฺจโม  มหาโจโร  ต   
สนฺธายาห  ภควา  โจโร  สพฺรหมเก  โลเกติ ฯ  โส  หิ  สเทวเก  
ภิกฺขเว  โลเก... สเทวมนุสฺสาย  อยมคฺโค  มหาโจโร  โหติ  โย  อสนฺต  
อภูต  อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  อุลฺลปตีติ  เอว  โลกิยโลกุตฺตรธนเถนนโต 
อคฺโค  มหาโจโรติ  วุตฺโต  ตสฺมา  ต  อิธาป  สพฺรหฺมเก  โลเกติ  อิมินา 
อุกฺกฏปริจฺเฉเทน  ปกาเสสิ ฯ        เอโส  โข  วสลาธโมติ  เอตฺถ  โขติ  
อวธารณตฺโถ  เตน  เอโส  เอว  วสลาธโม  วสลาน  หีโน  
สพฺพปจฺฉิมโกติ  อวธาเรติ ฯ  กสฺมา  วิสิฏวตฺถุมฺหิ   
เถยฺยธมฺมวสฺสนโต  ยาว  ต  ปฏิ ฺ  น  วิสฺสชฺเชติ  ตาว   
อธิคตวสลกรโณ  วสลโก  วาติ ฯ  (๒)   
        เอเต  โข  วสลาติ  อิทานิ  เย  เต  ปมคาถาย  อาสยวิปตฺติวเสน   
โกธนาทโย  ป ฺจ  ปาปมกฺขึ  วา  ทฺวิธา  กตฺวา  ฉ  ทุติยคาถาย   
ปโยควิปตฺติวเสน  ปาณหึสโก  เอโก  ตติยาย  ปโยควิปตฺติวเสเนว  
คามนิคมนิคฺคาหโก  เอโก  จตุตฺถาย  เถยฺยาวหารวเสน   
เอโก  ป ฺจมาย  อิณว ฺจนวเสน  เอโก  ฉฏาย  ปสยฺหาวหารวเสน 
ปนฺถทูสโก  เอโก  สตฺตมาย  กูฏสกฺขิวเสน  เอโก  อฏมาย   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๒๓๐/๑๗๑ ฯ  ๒. ม. ยุ. ตาว อวิคตวสสกรณธมฺมโต 
จาติ ฯ  
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มิตฺตทุพฺภิวเสน  เอโก  นวมาย  อกต ฺ ุวเสน  เอโก  ทสมาย 
กตนาสนวิเหสนวเสน  เอโก  เอกาทสมาย  ปรสสฺ  ว ฺจนวเสน  (๑)   
เอโก  ทฺวาทสมาย  ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺตวเสน   เทฺว  เตรสาย 
อกต ฺ ุวเสเนว  เอโก  จุทฺทสมาย  ว ฺจนวเสน  เอโก  ปนฺนรสาย  
วิเหสนวเสน  เอโก  โสฬสมาย  ว ฺจนวเสน  เอโก  สตฺตรสาย  
อตฺตุกฺกสนปรวมฺภนวเสน  เทฺว  อฏารสมาย  ปโยคาสยวิปตฺติวเสน   
โรสกาทโย  สตฺต  เอกูนวีสติมาย  ปรภิาสนวเสน  เทฺว  วีสติมาย  
อคฺคมหาโจรวเสน  เอโกติ  เอว  เตตฺตึส  วา  วสลา  วุตฺตา   
เต  นิทฺทิสนฺโต  อาห  เอเต  โข  วสลา  วุตฺตา  มยา  เย  เต  ปกาสิตาติ ฯ  
ตสฺสตฺโถ  เย  เต  มยา  ปพฺุเพ  ชานาสิ  ปน  ตฺว  พฺราหฺมณ  วสลนฺติ   
เอว  สงฺเขปโต  วสลา  วุตฺตา  เต  วิตฺถารโต  เอเต  โข  ปกาสิตาติ ฯ 
อถ  วา  เย  เต  มยา  ปุคฺคลวเสน  วุตฺตา  เต  ธมฺมวเสนาป  เอเต  โข  
ปกาสิตา ฯ  อถ  วา  เอเต  โข  วสลา  วุตฺตา  อริยธมฺมวเสน  (๒)  น  
ชาติวเสน  มยา  โว  เย  วสลา  ปกาสติาติ  (๓) ฯ 
        โกธโน  อุปนาหีติอาทินา  นเยน  เอว  ภควา  วสล  ทสฺเสตฺวา 
อิทานิ  ยสฺมา  พฺราหฺมโณ  สกฺกายทิฏ ิยา  อตีว  อภินิวิฏโ  โหติ   
ตสฺมา  ต  ทฏิ ึ  ปฏิเสเธนฺโต  อาห  น  ชจฺจา  วสโลติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  ปรมตฺถโต  หิ  น  ชจฺจา  วสโล  โหติ น  ชจฺจา โหติ  
พฺราหฺมโณ  อปจ  โข  กมฺมุนา  วสโล  โหติ  กมมฺุนา  โหติ  พฺราหฺมโณ   
# ๑. ม. หทยว ฺจนวเสน ฯ  ๒. ม. อริเยหิ กมฺมวเสน ฯ  ๓. ม. มยา เย เต 
ปกาสิตา ฯ  
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อปริสุทฺธกมฺมวสฺสนโต  วสโล  โหติ  ปริสุทฺเธน  กมฺมุนา  อปริสุทฺธ 
วาหนโต  พฺราหฺมโณ  โหติ ฯ  ยสฺมา  วา  ตุเมฺห  หีน  วสล  อุกฺกฏ   
พฺราหฺมณ  ม ฺถ  ตสฺมา  หีเนน  กมมฺุนา  วสโล  โหติ  อุกฺกฏเน  
กมฺเมน  พฺราหฺมโณ  โหตีติ  เอวมฺป  อตฺถ  าเปนฺโต  เอวมาห ฯ   
        อิทานิ  ตเมวตฺถ  นิทสฺสเนน  สาเธตุ  ตทมินาป  ชานาถาติ- 
อาทิกา  ติสฺโส  คาถาโย  อาห ฯ  ตาสุ  เทฺว  จตุปฺปทา  เอกา   
ฉปฺปทา  ฯ 
        ตาส  อตฺโถ  ย  มยา  วุตฺต  น  ชจฺจา  วสโล  โหตีติอาทิ  
ตทมินาป  ชานาถ  ยถา  เมท  นิทสฺสน  ต  อิมินาป  ปกาเรน 
ชานาถ  เยน  เม  ปกาเรน  เยน  สาม ฺเน  อิท  นิทสฺสนนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  กตม  นิทสสฺนนฺติ เจ ฯ จณฺฑาลปุตฺโต  โสปาโก ฯเปฯ   
พฺรหฺมโลกูปปตฺติยาติ ฯ  จณฺฑาลสฺส  ปุตฺโต  จณฺฑาล- 
ปุตฺโต ฯ  อตฺตโน  ขาทนตฺถาย  มเต  สุนเข  ลภิตฺวา  ปจตีติ  (๑) 
โสปาโก ฯ  มาตงฺโคติ  เอวนาโม ฯ  วิสฺสุโตติ  เอว  หีนาย   
ชาติยา  จ  ชวิีกาย  จ  นาเมน  จ  ปากโฏ ฯ  โสติ  ปรุิมปเทน 
สมฺพนฺธิตฺวา  โส  มาตงฺโค  ยสปรมปปฺตฺโต  อพฺภุตมุตฺตม  อติวิสิฏ   
ยส  กิตฺตึ  ปสส  สมฺปตฺโต ฯ  ย  สุทลุลฺภนฺติ  ย  อุฬารกุลุปฺปนฺเนนาป   
ทุลฺลภ  หีนกลุุปฺปนฺเนน  สุทุลฺลภ ฯ  เอว  ยสปฺปตฺตสฺส  จ   
อาค ฺฉุ  ตสฺสุปฏาน  ขตฺติยา  พฺราหฺมณา  พหู  (ติ)  ตสฺส  
มาตงฺคสฺส  ปาริจริยตฺถ  ขตฺติยา  จ  พฺราหฺมณา  จ  อ ฺเ  จ  พหู  
# ๑. ม. ย.ุ มเต สุนเข ลภิตฺวา ปจติ ฯ  
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เวสฺสสุทฺทาทโย  ชมฺพุทปีมนุสฺสา  เยภุยฺเยน  อุปฏาน  อาคมึสูติ   
อตฺโถ ฯ  เอว  อุฏานสมฺปนฺโน โส  มาตงฺโค  วิคตกิเลสรชตฺตา  
วิรช  มหนฺเตหิ  พุทฺธาทีหิ  ปฏิปนฺนตฺตา  มหาปถ  พฺรหฺมโลกสงฺขาต   
เทวโลก  ยาเปตุ  สมตฺถตฺตา  พฺรหฺมโลกยานส ฺ ิต  (๑)  อฏสมา- 
ปตฺติยาน  อภิรุยฺห  ตาย  ปฏิปตฺติยา  กามราค  วิราเชตฺวา  กายสฺส  
เภทา  พฺรหฺมโลกูปโค  อหุ  สา  ตถา  หีนาป  น  น  ชาติ  นิวาเรสิ  
พฺรหฺมโลกูปปตฺติยา  พฺรหฺมโลกูปปตฺติโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อย  
ปนตฺโถ  เอว  เวทิตพฺโพ ฯ 
        อตีเต  กริ  มหาปุรโิส  เตน  เตนปุาเยน  สตฺตหิต  กโรนฺโต 
โสปากชีวิเก  จณฺฑาลกุเล  อุปฺปชฺช ิฯ  โส  นาเมน  มาตงฺโค   
รูเปน  ทุทฺทสิโก  หุตฺวา  พหินคเร  จมฺมกุฏิกาย  วสติ  อนฺโตนคเร 
ภิกฺข  จริตฺวา  ชีวิก  กปฺเปติ ฯ 
        อเถกทวิส  ตสฺมึ  นคเร  สุรานกขฺตฺเต โฆสิเต  ธุตฺตา  ยถาสเกน   
ปริวาเรน  กฬีนฺติ ฯ  อ ฺตราป  พฺราหฺมณมหาสาลธีตา  
ปนฺนรส  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  เทวก ฺา  วิย  รูเปน  ทสฺสนียา  
ปาสาทิกา  อตฺตโน  กลุวสานุรูป  กฬีสิฺสามีติ  ปหูต  ขชฺชโภชชฺาทิ- 
กีฬนสมฺภาร  สกเฏสุ  อาโรเปตฺวา  สพฺพเสตวฬวยุตฺต  (๒)  
ยานมารุยฺห  มหาปริวาเรน  อุยฺยานภูมึ  คจฺฉติ  ทิฏมงฺคลิกาติ   
นาเมน ฯ  สา  กิร  ทุสฺสณฺ ิต  รูป  อวมงฺคลนฺติ ทฏ ุ  น  อิจฺฉติ ฯ 
เตนสฺสา  ทิฏมงฺคลิกาเตฺวว  สงฺขา  อุทปาทิ ฯ   
# ๑. ม. เทวโลกยานส ฺ ิต ฯ  ๒. สี. สพฺพเสตพลิพทฺทยุตฺต ฯ  
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        ตทา  โส  มาตงฺโค  กาลสฺเสว  วุฏาย  ปฏปโลติก  นิวาเสตฺวา  
กฏตาล  (๑)  หตฺเถ  พนฺธิตฺวา  ภาชนหตฺโถ  นคร  ปวิสติ  มนสฺุเส  
ทิสฺวา  ทูรโต  เอว  กฏตาล  อาโกเฏนฺโต ฯ  อถ  ทิฏมงฺคลิกา  
อุสฺสรถ  อุสสฺรถาติ  ปรุโต  ปุรโต  หนีชน  อปเนนฺเตหิ  ปุริเสหิ  
นิยฺยมานา  นครทฺวารมชฺเฌ  มาตงฺค  ทิสฺวา  เอโสติ  อาห ฯ   
อห  มาตงฺคจณฺฑาโลติ ฯ  สา  อีทิส  ทสิฺวา  คตาน  กุโต  วุฑฺฒีติ   
ยาน  นิวตฺตาเปสิ ฯ  มนุสสฺา  ย  มย  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ขชฺชโภชฺชาทึ   
ลเภยฺยาม  ตสฺส  โน  มาตงฺเคน  อนฺตราโย  กโตติ  กุปตา  คณฺหถ  
จณฺฑาลนฺติ  เลฑฺฑูหิ  ปหริตฺวา  มโตติ  วตฺวา  ปาเท  คเหตฺวา  
เอกมนฺเต  ฉฑฺเฑตฺวา  กจวเรน  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อคมสุ ฯ  โส 
สตึ  ปฏลิภิตฺวา  อุฏาย  มนุสฺเส  ปุจฺฉิ  กึ  อยฺยา  ทฺวาร  นาม  
สพฺพสาธารณ  อุทาหุ  พฺราหฺมณานเยว  กตนฺติ ฯ  น  กต  
สพฺเพส  สาธารณนฺติ ฯ  เอว  สพฺพสาธารณทฺวาเรน  ปวิสิตฺวา   
ภิกฺขาจาเรน  ยาเปนฺต  ม  ทิฏมงฺคลิกาย  มนุสฺสา  อิม  อนยพฺยสน   
ปาเปสุนฺติ  รถิกาย  รถิก  อาหิณฺฑนฺโต  มนุสฺสาน  อาโรเจตฺวา  
พราหฺมณสฺส  ฆรทฺวาเร  นิปชฺช ิ ทฏิมงฺคลิก  อลทฺธา  น  
วุฏหิสฺสามีติ ฯ   
        พฺราหฺมโณ  ฆรทฺวาเร  มาตงฺโค  นิปนฺโนติ  สตฺุวา  ตสฺส  
กากณิก  เทถ  เตเลน  องฺเค  มกฺขิตฺวา   คจฺฉตูติ  อาห ฯ  โส  ต  น 
อิจฺฉติ  ทิฏมงฺคลิก  อลทฺธา  น  วุฏหิสฺสามิจฺเจว  อาห ฯ  ตโต 
# ๑. ม. กสตาร ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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พฺราหฺมโณ  เทฺว  กากณิกาโย  เทถ ฯ  กากณิกาย  มลู   (๑)  ขาทตุ  
กากณิกาย  เตเลน  องฺเค  มกฺขิตฺวา   คจฺฉตูติ  อาห ฯ  โส  ตมฺป  
น  อิจฺฉติ  ตเถว  วทติ ฯ  พฺราหฺมโณ  สุตฺวา  มาสก  เทถ  ปาท   
อุปฑฺฒกหาปณ  กหาปณ  เทฺว  ตีณีติ  ยาว  สต  อาณาเปสิ  โส  น 
อิจฺฉติ  ตเถว  วทติ ฯ  เอว  ยาจนฺตานเยว  สูรโิย  อตฺถงฺคโต ฯ   
อถ  พฺราหฺมณี  ปาสาทา  โอรุยฺห  สาณิปาการ  ปริกฺขิปาเปตฺวา  
ต  อุปสงฺกมิตฺวา  ยาจิ  ตาต  มาตงฺค  ทิฏมงฺคลิกาย  อปราธ  ขม   
สหสฺส  คณฺหาหิ  เทฺว  ตีณิ  (๒)  ยาว  สตสหสฺส  คณฺหาหีติ  อาห ฯ 
โส  ตุณฺหีภูโต  นิปชชฺิเยว ฯ  เอว  จตูหป ฺจาเห  วีติวตฺเต  พหุมฺป  
ปณฺณาการ  ทตฺวา  ทิฏมงฺคลิก  อลภนฺตา  ขตฺติยกุมาราทโย   
มาตงฺคสฺส  อุปกณฺณเก  อาโรเจสุ  (๓)  ปุริสา  นาม  อเนกานิ  สวจฺฉรานิ  
วีริย  กตฺวา  อิจฺฉิตตฺถ  ปาปุณนฺติ  มา  โข  ตฺว  นิพฺพิชฺชิ  อทฺธา  
ทฺวีหตีหจฺจเยน  ทฏิมงฺคลิก  ลจฺฉสีติ ฯ  โส  ตุณฺหภูีโต  นิปชชฺิเยว ฯ   
อถ  สตฺตเม  ทิวเส  สมนฺตา  ปฏิวิสฺสกา  อุปฏหิตฺวา  ตุเมฺห  มาตงฺค   
อุฏาเปถ  ทาริก  วา  เทถ  มา  อเมฺห  สพฺเพ  นาสยิตฺถาติ   
อาหสุ ฯ  เตส  กริ  อย  ทฏิ ิ  ยสฺส  ฆรทฺวาเร  เอว  นิปนฺโน  
จณฺฑาโล  มรติ  ตสฺส  ฆเรน  สห  สมนฺตา  สตฺตสตฺตฆรวาสิโน  
จณฺฑาลา  โหนฺตีติ ฯ  ตโต  ทิฏมงฺคลิก  นีลปฏปโลติก  
นิวาสาเปตฺวา  อุลุงฺกกโฬปกาทีนิ  ทตฺวา  ปริเทวมาน  ตสฺส   
สนฺติก  เนตฺวา  คณฺห  ทาริก  อุฏาย  คจฺฉาหีติ  อทสุ ฯ  สา  
# ๑. ม. ปูว ฯ  ๒. ม. ตีณีติ ฯ  ๓. ม. อาโรจาเปสุ ฯ  
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ปสฺเส  ตฺวา  อุฏาหีติ  อาห  โส  หตฺเถน  ม  คเหตฺวา   
(๑) อุฏาเปหีติ  วตฺวา  อาห (๑)  มย  อนฺโตนคเร  วสิตุ  น  ลภาม 
เอหิ  ม  พหนิคเร  จมฺมกุฏิก  เนหีติ ฯ  สา  น  หตฺเถ  คเหตฺวา   
ตตฺถ  เนสิ ฯ  ปฏ ิยา  อาโรเปตฺวาติ  ชาตกภาณกา ฯ  
เนตฺวา  จสฺส  สรีร  เตเลน  มกฺเขตฺวา  อุโณฺหทเกน  นฺหาเปตฺวา  
ยาคุ  ปจิตฺวา  อทาสิ ฯ  โส  พฺราหฺมณก ฺา  อย  มา  วินสฺสีติ   
ชาติสมฺเภท  อกตฺวาว  อฑฺฒมาสมตฺต  พล  คเหตฺวา  อห  วน   
คจฺฉามิ  อติจิรายตี'ติ  มา  ตฺว  อุกฺกณฺ ีติ  วตฺวา  ฆรมานุสกานิ  
จ  อิม  มา  ปมชฺชิตฺถาติ  อาณาเปตฺวา  ฆรา  นิกฺขมมฺ  ตาปสปพฺพชฺช 
ปพฺพชิตฺวา  กสิณปริกมฺม  กตฺวา  กติปาเหเนว  อฏ  สมาปตฺติโย  
ป ฺจ  จ  อภิ ฺาโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  อิทานาห  ทิฏมงฺคลิกาย  
จ  นาโถ  ภวิสฺสามีติ  อากาเสนาคนฺตฺวา  นครทฺวาเร  โอโรหิตฺวา   
ทิฏมงฺคลิกาย  สนฺติก  เปเสสิ ฯ   
        สา  สุตฺวา  โกจิ  ม ฺเ  มม  าตโก  ปพฺพชิโต  ม  ทุกฺขิต   
ตฺวา  ทฏ ุ  อาคโต  ภวิสฺสตีติ  จินฺตยมานา  คนฺตฺวา  ต  ตฺวา   
ปาเทสุ  นิปติตฺวา  กิสฺส  ม  อนาถ  กตฺวา  ตุเมฺห  อาคตตฺถาติ  (๒)  
อาห ฯ  มหาปุริโส  มา  ตฺว  ทิฏมงฺคลิเก  ทกฺุขินี  อโหสิ  
สกลชมฺพุทปีวาสีหิ  เต  สกฺการ  กาเรสฺสามีติ  วตฺวา  เอตทโวจ 
คจฺฉ  ตฺว  โฆสน  การาเปหิ  (๓)  มหาพฺรหฺมา  มม  สามิโก  น  มาตงฺโค  
# ๑. ม. อุฏาเปหีติ อาห สา น อุฏาเปสิ ฯ  โส นสิีทิตฺวา อาห ฯ 
# ๒. ม. อกตฺถาติ ฯ  ๓. ม. กโรหิ ฯ  
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โส  จนฺทวิมาน  ภินฺทิตฺวา  สตฺตเม  ทวิเส  มม  สนติฺก   
อาคจฺฉิสฺสตีติ ฯ  สา  อาห  อห  ภนฺเต  พฺราหฺมณมหาสาลธีตา  
หุตฺวา  อตฺตโน  ปาปกมฺเมน  อิม  จณฺฑาลภาว  ปตฺตา  น  สกฺโกม ิ 
เอว  วตฺตุนฺติ ฯ  มหาปุริโส  น  ตฺว  มาตงฺคสฺส  อานุภาว  
ชานาสีติ  วตฺวา  ยถา  สา  สทฺทหติ  ตถา  อเนกานิ  ปาฏิหาริยานิ   
ทสฺเสตฺวา  ตเถว  ต  อาณาเปตฺวา  อตฺตโน  วสตึ  อคมาสิ ฯ  สา 
ตถา  อกาสิ ฯ   
        มนุสฺสา  อุชฌฺายนฺติ  หสนฺติ  กถ ฺหิ  นามาย  อตฺตโน  
ปาปกมฺเมน  จณฺฑาลภาว  ปตฺวา  ปุน  ต  มหาพฺรหฺมาน   
กริสฺสตีติ ฯ  สา  อธิมานาเอว  (๑)  หุตฺวา  ทิวเส  ทวิเส  โฆเสนฺตี   
นคร  อาหิณฺฑติ  อิโต  ฉฏเ  ทิวเส  ป ฺจเม  จตุตฺเถ  ตติเย  
เสฺว  อชฺช  อาคมิสฺสตีติ ฯ  มนุสฺสา  ตสฺสา  วิสฺสฏภาว   
สุตฺวา  (๒)  กทาจิ  เอวมฺป  สิยาติ  อตฺตโน  อตฺตโน  ฆรทฺวาเรสุ  
มณฺฑป  การาเปตฺวา  สาณิคฺคหณฏาน  (๓)  สชฺเชตฺวา  วยปฺปตฺตา  
ทาริกาโย  อลงฺกริตฺวา  มหาพฺรหฺมนิ  อาคเต  ก ฺาทาน   
ทสฺสามาติ  อากาส  โอโลเกนฺตา  นิสทีึสุ ฯ  อถ  มหาปุริโส   
ปุณฺณมทิวเส  คคนเตล  อุปารุเฬฺห  จนฺเท  จนฺทวิมาน  ผาเลตฺวา 
ปสฺสโต  มหาชนสฺส  มหาพฺรหฺมรูเปน  นิคฺคจฺฉิ ฯ  มหาชโน  
เทฺว  จนฺทา  ชาตาติ  อติม ฺ ิ ฯ  ตโต  อนุกฺกเมน  อาคต  ทิสฺวา  
# ๑. ส.ี อธิมนา ฯ  ๒. สี. วิสฺสตฺถภาว ตฺวา ฯ  ม. วิสฺสตฺถวาจ สุตฺวา ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. ปาณิคฺคหณฏาน ฯ  ม. สาณิปาการ ฯ  
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สจฺจ  ทิฏมงฺคลิกา  อาห  มหาพฺรหฺมาว  อย  ทฏิมงฺคลิก  ทเมตุ   
ปุพฺเพ  มาตงฺคเวเสนาค ฺฉีติ  นิฏ  อคมาสิ ฯ  เอว  โส 
มหาชเนน  ทิสฺสมาโน  ทิฏมงฺคลิกาย  วสนฏาเนเอว  
โอตริ ฯ  สา  จ  ตทา  อุตุนี  อโหส ิ โส  ตสฺสา  นาภึ   
องฺคุฏเกน  ปรามสิ  เตน  ผสฺเสน  คพฺโภ  ปติฏาสิ ฯ  
ตโต  น  คพฺโภ  เต  สณฺ ิโต  ปุตฺตมฺหิ  ชาเต  ต  นิสสฺาย  ชีวาหีติ  
วตฺวา  ปสฺสโต  มหาชนสฺส  ปุน  จนฺทวิมาน  ปาวิสิ ฯ   
พฺราหฺมณา  ทิฏมงฺคลิกา  มหาพฺรหฺมุโน  ปชาปติ  อมฺหาก  
มาตา  ชาตาติ  วตฺวา  ตโต  ตโต  อาคจฺฉนฺติ ฯ  ต  สกฺการ  
กาตุกามาน  มนุสฺสาน  วเสน  (๑)  นครทฺวารานิ  อโนกาสานิ  
อเหสุ ฯ  เต  ทิฏมงฺคลิก  หิร ฺราสิมฺหิ  เปตฺวา  นฺหาเปตฺวา 
มณฺเฑตฺวา  รถ  อาโรเปตฺวา  มหาสกฺกาเรน  นคร  ปทกฺขิณ   
การาเปตฺวา  นครมชฺเฌ  มณฺฑป  การาเปตฺวา  ตตฺร  น  มหาพรฺหฺมุโน  
ปชาปตีติ  ทิฏฏาเน  เปตฺวา  วสาเปนฺติ  ยาวสฺสา  ปติรูป  
วสโนกาส  กโรม  ตาว  อิเธว  วสตูติ ฯ  สา  มณฺฑเป  เอว  ปุตฺต   
วิชายิ ฯ  ต  วิสุทฺธิทิวเส  สทฺธึ  ปุตฺเตน  สสีส  นฺหาเปตฺวา   
มณฺฑเป  ชาโตติ  ทารกสสฺ  มณฺฑพฺยกุมาโรติ  นาม  อกสุ ฯ  
ตโต  ปภุติ  จ  น  พฺราหฺมณา  มหาพฺรหฺมุโน  ปุตฺโตติ   
ปริวาเรตฺวา  จรนฺติ ฯ  ตโต  อเนกสตสหสฺสปฺปการา 
ปณฺณาการา  อาคจฺฉนฺติ  เต  พฺราหฺมณา  กุมารสฺสารกฺข   
# ๑. ส.ี สกฺกาตุกามา มนุสฺสสมฺปฬเนน ฯ  ม. สมปฺฬเนน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 259 

                *เลมที่  21  อคฺคิกภารทฺวาสุตฺตวณฺณนา  หนา  259 
 
เปสุ  อาคตา  ลหุ  กุมาร  ทฏ ุ  น  ลภนฺติ ฯ  กุมาโร  
อนุปุพฺเพน  วุฑฺฒิมนฺวาย  ทาน  ทาตุ  อารทฺโธ ฯ  โส  อาสาย  (๑)   
สมฺปตฺตาน  กปณทฺธิกาน  อทตฺวา  พฺราหฺมณานเยว  เทติ ฯ 
        มหาปุรโิส  กึ  มม  ปุตฺโต  ทาน  เทติ  น  เทตีติ  อาวชฺเชตฺวา  
พฺราหฺมณานเยว  ทาน  เทนฺต  ทิสฺวา  ยถา  สพฺเพส  ทสฺสติ  ตถา  
กริสฺสามีติ  จีวร  ปารุปตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  อากาเสน  อาคมฺม  
ปุตฺตสฺส  ฆรทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  กุมาโร  ต  ทิสฺวา  กโุต  อย  เอว 
วิรูปเวโส  วสโล  อาคโตติ  กุทฺโธ  อิม  คาถมาห   
                กโุต  นุ  อาคจฺฉสิ  ทุมฺมวาสี  (๒)   
                โอตลฺลโก  ปสุปสาจโกว   
                สงฺการโจฬ  ปฏมิุ ฺจ  กณฺเ   
                โก  เร  ตุว  โหสิ  อทกฺขิเณยฺโยติ ฯ   
        พฺราหฺมณา  คณฺหถ  คณฺหถาติ  ต  คเหตฺวา  อาโกเฏตฺวา 
อนยพฺยสน  ปาเปสุ ฯ  โส  อากาเสน  คนฺตฺวา  พหินคเร   
ปจฺจุฏาสิ ฯ  (๓)  
        เทวตา  กุปตา  กุมาร  คเล  คเหตฺวา  อุทฺธปาท  อโธสิร   
เปสุ  โส  อกฺขีหิ  นิคฺคเตหิ  มุเขน  เขฬ  ปคฺฆรนฺเตน  
ฆุรุฆุรุปสฺสาสี  (๔)  ทกฺุข  เวทยติ ฯ  ทฏิมงฺคลิกา  สุตฺวา  โกจิ  
อาคโต  อตฺถีติ  ปุจฺฉิ ฯ  อาม  ปพฺพชิโต  อาค ฺฉีติ ฯ   กุหึ  
# ๑. ม. สาลาย ฯ  ๒. ส.ี รมฺุมวาสี ฯ  ม. ทุมฺมวาสี ฯ  ๓. ม. ปจฺจฏาสิ ฯ 
# ๕. ม. ฆรฆุรุปสฺสาสี ฯ  
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คโตติ ฯ  เอว  คโตติ ฯ  สา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ขมถ  ภนเฺต  อตฺตโน  
ทาสสฺสาติ  ยาจนฺตี  ตสฺส  ปาทมูเล  ภูมิยา  นิปชชฺิ ฯ  
        เตน  จ  สมเยน  มหาปุริโส  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ยาคุ  
ลภิตฺวา  ต  ปวนฺโต  ตตฺถ  นิสินฺโน  โหติ  โส  อวสิฏ  โถก  
ยาคุ  ทิฏมงฺคลิกาย  อทาสิ  คจฺฉิม  ยาคุ  อุทกกุมฺภิยา   
อาโลเลตฺวา  เยส  ภูตวิกาโร  อตฺถิ  เตส  อกฺขิมุขกณฺณนาสาพิเลสุ   
อาสิ ฺจ  เสสสรีร  จ  ปริปโฺผเสหิ  เอว  นิพฺพิการา  ภวิสฺสนฺตีติ  
อาห ฯ  สา  ตถา  อกาสิ ฯ  ตโต  กุมาเร  ปกติสรีเร  ชาเต   
เอหิ  ตาต  มณฺฑพฺย  ต  ขมาเปสฺสามาติ  ปุตฺต  จ  สพฺเพ  
พฺราหฺมเณ  จ  ตสฺส  ปาทมูเล  นิกกฺุชฺเชตฺวา  นิปชชฺาเปตฺวา  
ขมาเปสิ ฯ   
        โส  สพฺพชนสฺส  ทาน  ทาตพฺพนฺติ  โอวทิตฺวา  ธมฺมกถ  
กตฺวา  อตฺตโน  วสนฏานเยว  คนฺตฺวา  จินฺเตสิ  อิตฺถีสุ  ปากฏา 
ทิฏมงฺคลิกา  ทมิตา  ปุรเิสสุ  ปากโฏ  มณฺฑพฺยกมุาโร  อิทาน ิ  
โก  ทเมตพฺโพติ ฯ  ตโต  ชาติมนฺตตาปส  อทฺทส  พนฺธุมตีนคร  
นิสฺสาย  กุมภฺวตีนทีตีเร  (๑)  วิหรนฺต ฯ  โส  อห  ชาติยา  วิสิฏโ   
อ ฺเหิ  ปรภุิตฺโตทก  น  ปริภุ ฺชามีติ  อุปรินทิย  วสติ ฯ  
มหาปุริโส  ตสฺส  อุปริภาเค  วาส  กปฺเปตฺวา  ตสฺสูทกปริโภคเวลาย   
ทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  อุทเก  ปกฺขิป  ตาปโส  ต  อุทเกน 
วุยฺหมาน  ทิสฺวา  เกนิท  ขิตฺตนฺติ  ปฏิโสต  คนฺตฺวา  มหาปุริส   
# ๑. ส.ี พนฺธมุตีนทีตีเร ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 261 

                *เลมที่  21  อคฺคิกภารทฺวาสุตฺตวณฺณนา  หนา  261 
 
ทิสฺวา  โก  เอตฺถาติ  อาห ฯ  มาตงฺคจณฺฑาโล  อาจริยาติ  ฯ 
อเปหิ  จณฺฑาล  มา  นทิยา  อุปริ  วสาติ ฯ   มหาปุริโส  สาธุ   
อาจริยาติ  เหฏานทิยา  วสติ  ปฏโิสตมฺป  ทนฺตกฏ   
ตาปสสฺส  สนฺติก  อาคจฺฉติ ฯ  ตาปโส  ปุน  คนฺตฺวา  อเปหิ   
จณฺฑาล  มา  เหฏานทิย  วส  อุปรินทยิเยว  วสาติ  อาห ฯ 
มหาปุริโส  สาธุ  อาจริยาติ  ตถา  อกาสิ  ปุนป  ตเถว  
อกาสิ ฯ  ตาปโส  ปุนป  ตถา  กโรตีติ  รุทโฺธ  (๑)  มหาปุริส  สป  
สูริยสฺส  เต  อุคฺคมนเวลาย  สตฺตธา  มทฺุธา  ผลตูติ ฯ  มหาปุริโสป 
สาธุ  อาจริย  อห  ปน  สรูยิสฺสุฏาน  น  เทมีติ  วตฺวา  สูริยุฏาน   
นิวาเรสิ ฯ  ตโต  รตฺติ  น  วิภายติ  อนฺธกาโร  ชาโต  ภีตา   
พนฺธุมตีวาสิโน  ตาปสสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  อตฺถิ  นุ  โข  อาจริย  
อมฺหาก  โสตฺถิภาโวติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  เตป  จ  ต  อรหาติ  ม ฺนฺติ  ฯ 
โส  เตส  สพฺพ  อาจิกฺขิ ฯ  เต  มหาปุรสิ  อุปสงฺกมตฺิวา  สูริย   
ภนฺเต  มุ ฺจถาติ  ยาจึสุ  มหาปุริโส  ยทิ  ตุมฺหาก  อรหา  
อาคนฺตฺวา  ม  ขมาเปติ  มุ ฺจามีติ  อาห ฯ  มนุสฺสา  คนฺตฺวา  
ตาปส  เอหิ  ภนฺเต  มาตงฺคปณฺฑิต  ขมาเปหิ  ตุมฺหาก   
กลหการณา  มย  มา  นสสฺิมฺหาติ ฯ  โส  นาห  จณฺฑาล   
ขมาเปมีติ  อาห ฯ  มนุสฺสา  อเมฺห  ตฺว  นาเสสีติ  ต  หตฺถปเทสุ  
คเหตฺวา  มหาปุริสสฺส  สนฺติก  เนสุ ฯ  มหาปุริโส  มม  ปาทมูเล 
กุจฺฉิยา  นิปชฺชิตฺวา  ขมาเปนฺเต  ขมามีติ  อาห  มนุสฺสา  
# ๑. ม. ทฏุโ ฯ  
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เอว  กโรหีติ  อาหสุ ฯ  ตาปโส  นาห  จณฺฑาล  วนฺทามีติ ฯ   
มนุสฺสา  ตว  ฉนฺเทน  น  วนฺทิสฺสสีติ  หตฺถปาทมสฺสุคีวาทีสุ   
คเหตฺวา  มหาปุริสสฺส  ปาทมูเล  สยาเปสุ ฯ  โส  ขมามห   
อิมสฺส  อปจ  อห  ตสฺเสวานุกมฺปาย  น  มุ ฺจึ   สูรเิย  หิ  อุคฺคตมตฺเต 
มุทฺธา  อสฺส  สตฺตธา  ผลสิฺสตีติ  อาห ฯ  มนุสฺสา  อิทานิ  ภนฺเต  
กึ  กาตพฺพนฺติ  อาหสุ ฯ  มหาปุริโส  เตน  หิ  ตุเมฺห  ตาปสสฺส 
สีเส  มตฺติกาปณฺฑ  เปตฺวา  ต ฺจ  คลปฺปมาเณ  อุทเก  ปเวเสถ 
อห  สูริย  มุ ฺจิสฺสามีติ  อาห ฯ  สูริเย  มุ ฺจิตมตฺเต  มตฺติกาปณฺเฑ   
สตฺตธา  ผลิตฺวา  ปติเต  ตาปโส  ภีโต  ปลายิ ฯ  มนุสฺสา  ทิสฺวา   
ปสฺสถ  โภ  สมณสฺส  อานุภาวนฺติ  ทนฺตกฏปกฺขิปนมาทึ  กตฺวา  
สพฺพ  วิตฺถาเรตฺวา  นตฺถิ  อีทิโส  สมโณติ  ตสฺมึ  ปสีทึสุ ฯ  ตโต  
ปภุติ  สกลชมฺพุทีเป  ขตฺติยพฺราหฺมณาทโย  คหฏปพฺพชิตา   
มาตงฺคปณฺฑิตสฺส  อุปฏาน  อคมสุ ฯ  โส  ยาวตายุก  ตฺวา   
กายสฺส  เภทา  พฺรหฺมโลเก  อุปฺปชฺช ิฯ  เตนาห  ภควา 
ตทมินาป  ชานาถ ฯเปฯ  พฺรหฺมโลกูปปตฺติยาติ ฯ   
        เอว  น  ชจฺจา  วสโล  โหติ  กมฺมนุา  วสโล  โหตีติ ฯ  สาเธตฺวา  
อิทานิ  น  ชจฺจา  โหติ  พฺราหฺมโณ  กมฺมุนา  โหติ  พฺราหฺมโณติ  เอว  
สาเธตุมาห  อชฺฌายกกุเล  ชาตา ฯเปฯ  ทุคฺคจฺจา  (๑) 
ครหาย  วาติ ฯ   
        ตตฺถ  อชฺฌายกกุเล  ชาตาติ  มนฺตชฺฌายเก  พฺราหฺมณกุเล   
# ๑. ม. ทุคฺคตฺยา ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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ชาตา ฯ  อชฌฺายิกกุเล  (๑)  ชาตาติป  ปาโ ฯ  มนตฺาน   
อชฺฌายเก  อนุปกฺกุฏเ  จ  พฺราหฺมณกุเล  ชาตาติ  อตฺโถ ฯ  
มนฺตา  พนฺธุ  (๑)  เอเตสนฺติ  มนฺตพนฺธวา ฯ  เวทพนฺธวา  ฯ 
เวทปฏิสฺสรณาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เต  จ  ปาเปสุ  กมฺเมสุ  
อภิณฺหมุปทิสฺสเรติ  เต  เอว  กุเล  ชาตา  มนฺตพนฺธวาว   
สมานาป  ยทิ  ปาณาติปาตาทีสุ  ปาปกมฺเมสุ  ปุนปฺปุน  
อุปทิสฺสนฺติ  อถ  ทฏิเว  ธมฺเม  คารยฺหา  สมฺปราเย  จ  ทุคฺคติ   
เต  เอวมุปทิสฺสมานา  อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  มาตาปตูหิป  นยิเม  
อมฺหาก  ปุตฺตา  ทุชฺชาตา  เอเต  กุลสสฺ  องฺคารภูตา  นิกฺกฑฺฒถ  
เนติ  พฺราหฺมเณหิป  คหปติกา  เอเต  น  เอเต  พฺราหฺมณา  มา  
เนส  สทฺธย ฺถาลิปากาทีสุ  ปเวส  เทถ  มา  เนหิ  สทฺธึ   
สลฺลเปถาติ  อ ฺเหิป  มนุสฺเสหิ  ปาปกมฺมนฺตา  เอเต  น  เอเต   
พฺราหฺมณาติ  เอว  คารยฺหา  โหนฺติ ฯ  สมฺปราเย  จ  เนส  ทุคฺคติ  
นิรยาทิเภทา  ทุคฺคติ  เอเตส  ปรโลโก  (๓)  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  
สมฺปราเยติป  ปาโ ฯ  ปรโลเก  เอเตส  ทุคฺคติ  ทกฺุขสฺ  สคติ   
ทุกฺขปฺปตฺติเยว  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  น  เน  ชาติ  นิวาเรติ  ทุคฺคจฺจา 
ครหาย  วาติ  สา  ตถา  อุกฺกฏาป  ย  ตฺว  สารโต  ปจฺเจสิ  ชาติ  
เอเต  ปาปกมฺเมสุ  ปฏิทสิฺสนฺเต  พฺราหฺมเณ  สมฺปราเย  จ  
ทุคฺคตีติ  เอตฺถ  วุตฺตปฺปการาย  ทุคฺคจฺจา  (๔) วา  ทิฏเว  ธมฺเม  
คารยฺหาติ  เอตฺถ  วุตฺตปฺปการาย  ครหาย  วา  น  นิวาเรติ ฯ   
# ๑. ม. อชฺฌายกากุฏเ ฯ  ๒. ม. สมฺปราเย ฯ  ๓. ม. ปรโลเก ฯ 
# ๔. ม. ทุคฺคติยา ฯ  
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        เอว  ภควา  อชฺฌายกกุเล  ชาตานมฺป  พฺราหฺมณาน   
คารยฺหาทิกมฺมวเสน  ทิฏเว  ธมฺเม  ปติตภาว  ทีเปนฺโต  
ทุคฺคติคมเนน  จ  สมฺปราเย  พฺราหฺมณชาติยา  อภาว  ทีเปนฺโต 
น  ชจฺจา  โหติ  พฺราหฺมโณ  กมฺมุนา  โหติ  พฺราหฺมโณติ  เอตมฺป   
อตฺถ  สาเธตฺวา  อิทานิ  ทวิุธมฺป  อตฺถ  นิคเมนฺโต  อาห  เอว  
พฺราหฺมณ   
                น  ชจฺจา  วสโล  โหติ        น  ชจฺจา  โหติ  พฺราหฺมโณ ฯ   
                กมฺมุนา  วสโล  โหติ        กมฺมุนา  โหติ  พฺราหฺมโณติ   
        เสส  กสิภารทฺวาชสุตฺเต  วุตฺตนยเมว ฯ  วิเสสโต  วา  
เอตฺถ  นิกฺกชุชฺิต  วาติอาทีน  เอว  โยชนา  เวทิตพฺพา  ยถา  
โกจิ  นิกกฺุชชฺิต  วา  อุกฺกชฺุเชยฺย  เอว  ม  กมฺมวิมุข  ชาติวาเท  
ปติต  ชาติยา  พฺราหฺมณวสลภาโว  โหตีติ  ทิฏ ิโต  อุฏเปนฺเตน  (๑) 
ยถา  ปฏิจฺฉนฺน  วิวเรยฺย  เอว  ชาติวาทปฏิจฺฉนฺนกมฺมวาท   
วิวรนฺเตน  ยถา  มฬฺูหสฺส  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  เอว  พฺราหฺมณ- 
วสลภาวสฺส  อสมฺภินฺน  อุชุมคฺค  อาจิกฺขนฺเตน  ยถา  อนฺธกาเรว 
เตลปชฺโชต  ธาเรยฺย  เอว  มาตงฺคาทินิทสฺสนปชฺโชตธารเณน  
มยฺห  โภตา  โคตเมน  เอเตหิ  ปริยาเยหิ  ปกาสิตตฺตา  อเนก- 
ปริยาเยน  ธมฺโม  ปกาสิโตติ ฯ   
                     ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                อคฺคิกภารทฺวาชสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. วุฏาเปนฺเตน ฯ  
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        กรณียมตฺถกุสเลนาติ  เมตฺตสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ 
หิมวนฺตปสฺสโต  กริ  เทวตาหิ  อุพฺพาฬฺหา  ภิกฺขู  ภควโต  สนฺติก  
สาวตฺถึ  อาคจฺฉึสุ  เตส  ภควา  ปริตฺตตฺถาย  กมฺมฏานตฺถาย  
จ  อิม  สุตฺตมภาสิ ฯ  อย  ตาว  สงฺเขโป ฯ  อย  ปน  วิตฺถาโร ฯ 
        เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  อุปกฏาย   
วสฺสูปนายิกาย  เตน  โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุลา  นานา- 
เวรชฺชกา  ภิกฺขู  ภควโต  สนฺติเก  กมมฺฏาน  คเหตฺวา  ตตฺถ 
ตตฺถ  วสฺส  อุปคนฺตุกามา  ภควนฺต  อุปสงฺกมนฺติ ฯ  ตตฺร   
สุท  ภควา  ราคจริตาน  สวิ ฺาณกาวิ ฺาณกวเสน  
เอกาทสวิธ  อสุภกมฺมฏาน  โทสจริตาน  จตุพฺพิธ  เมตฺตาทิ- 
กมฺมฏาน  โมหจริตาน  มรณานุสฺสติกมฺมฏานาทีนิ  
วิตกฺกจริตาน  อานาปานสฺสติปวีกสิณาทีนิ  สทฺธาจริตาน   
พุทฺธานุสฺสติกมฺมฏานาทีนิ  พุทฺธิจรติาน  จตุธาตุววตฺถานาทีนีติ   
อิมินา  นเยน  จตุราสีติสหสฺสปฺปเภทจริตานุกูลานิ  กมฺมฏานานิ   
กเถติ ฯ   
        อถ  โข  ป ฺจมตฺตานิ  ภิกฺขุสตานิ  ภควโต  สนฺติเก   
กมฺมฏาน  อุคฺคเหตฺวา  สปฺปายเสนาสน ฺจ  โคจรคาม ฺจ  
ปริเยสมานานิ  อนุปุพฺเพน  [๑]  คนฺตฺวา  ปจฺจนฺเต  หิมวนฺเตน  สทฺธึ   
เอกาพทฺธ  นีลกาจมณิสนฺนิภสิลาตล  สีตลฆนจฺฉายา- 
นีลวนสณฺฑมณฺฑิต  มุตฺตา  (๒)  ทลรชตปฏฏสทสิวาลุกากิณฺณภูมิภาค  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร คตฺตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. มุตฺตาชาล... ฯ  ม. มุตฺตาตล ฯ  
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สุจิสาตสีตลชลาสยปริวาริต  ปพฺพตมทฺทสสุ ฯ  อถ  โข  เต   
ภิกฺขู  ตตฺเถเวกรตฺตึ  วสตฺิวา  ปภาตาย  รตฺติยา  สรีรปริกมฺม   
กตฺวา  ตสฺสาวิทูเร  อ ฺตร  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสึสุ ฯ  คาโม   
ฆนนิเวสนสนฺนิวิฏกุลสหสฺสยุตฺโต ฯ  มนุสฺสา  เจตฺถ  สทฺธา  
ปสนฺนา  เต  ปจฺจนฺเต  ปพฺพชิตทสฺสนสฺส  ทลฺุลภตาย  ภิกฺขู   
ทิสฺวาเอว  ปติโสมนสฺสชาตา  หุตฺวา  เต  ภิกฺขู  โภเชตฺวา  อิเธว  
ภนฺเต  เตมาส  วสถาติ  วตฺวา  (๑)  ยาจิตฺวา  ป ฺจ  ปธานกุฏิสตานิ   
การาเปตฺวา  ตตฺถ  ม ฺจปปานียปริโภชนียฆฏาทีนิ   
สพฺพูปกรณานิ  ปฏิยาเทสุ ฯ  ภิกฺขู  ทุติยทิวเส  อ ฺ  คาม  
ปณฺฑาย  ปวิสึสุ  ตตฺถป  มนุสฺสา  ตเถว  อุปฏหิตฺวา  
วสฺสาวาส  ยาจึสุ ฯ  ภิกฺขู  อนฺตราเย  อสตีติ  อธิวาเสตฺวา  
ต  วนสณฺฑ  ปวิสิตฺวา  สพฺพรตฺตินฺทิว  อารทฺธวิริยา  ยามคณฺฑิก  
โกฏเฏตฺวา  โยนิโสมนสิการพหุลา  วิหรนฺตา  รุกขฺมูลานิ  
อุปคนฺตฺวา  นิสีทนฺติ ฯ   
        สลีวนฺตาน  ภิกฺขูน  เตเชน  วิหตเตชา  รุกฺขเทวตา  อตฺตโน 
อตฺตโน  วิมานา  โอรุยฺห  ทารเก  คเหตฺวา  อิโต  จิโต  จ  วิจรนฺติ ฯ  
เสยฺยถาป  นาม  ราชูหิ  วา  ราชมหามตฺเตหิ  วา  คามวาสีน  ฆเร 
โอกาเส  คหิเต  ฆรมานุสกา  ฆรา  นกิขฺมิตฺวา  อ ฺตฺร  วสนฺตา  
กทา  นุ  คมิสฺสนฺตีติ  ทูรโต  โอโลเกนฺติ  เอวเมว  เทวตา  อตฺตโน   
อตฺตโน  วิมานานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  อิโต  จิโต  จ  วิจรนฺติโย  ทรูโตว  
# ๑. ม. อิท นตฺถิ ฯ  
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โอโลเกนฺติ  กทา  นุ  โข  ภทฺทนฺตา  คมิสฺสนฺตีติ  ตโต  เอว  
สมจินฺเตสุ  ปมวสฺสูปคตา  ภิกฺขู  อวสฺส  เตมาส  วสิสฺสนฺติ   
มย  ปน  ตาว  จิร  ทารเก  คเหตฺวา  โอกฺกมฺม  วสิตุ  น  สิกฺขิสฺสาม 
หนฺท  มย  ภิกฺขูน  ภยานก  อารมฺมณ  ทสฺเสมาติ ฯ  ตา   
จ  รตฺตึ  ภิกฺขูน  สมณธมฺมกรณเวลาย  ภึสนกานิ  ยกฺขรูปานิ   
นิมฺมินิตฺวา  ปุรโต  ปุรโต  ติฏนฺติ  เภรวสทฺท ฺจ  กโรนฺติ ฯ 
ภิกฺขูน  ตานิ  รูปานิ  ปสฺสนฺตาน  ต ฺจ  สทฺท  สุณนฺตาน  หทย   
ผนฺทิ ฯ  ทุพฺพณฺณา  จ  อเหสุ  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา ฯ 
เตน  เต  ภิกขฺู  จิตฺต  เอกคฺค  นาสกฺขึสุ  กาตุ ฯ  เตส  เตส   
อเนกคฺคจิตฺตาน  เตส  ภเยน  จ  ปุนปฺปนุ  สวิคฺคาน  สติ  
ปมฺมุสฺสติ  ตโต  เนส  มุฏสฺสตีน  ทุคฺคนฺธานิ  อารมฺมณานิ   
ปโยเชสุ ฯ  เตส  เตน  ทุคฺคนฺเธน  นิมฺมถิยมานมิว  มตฺถลุงฺค   
อโหสิ  พาฬหฺสีสเวทนา  อุปฺปชฺชึสุ  น  จ  ต  ปวุตฺตึ  
อ ฺม ฺสฺส  อาโรเจสุ ฯ   
        อเถกทวิส  สฆตฺเถรสฺส  อุปฏานกาเล  สพฺเพสุ  
สนฺนิปติเตสุ  สฆตฺเถโร  ปุจฺฉิ  ตุมฺหาก  อาวุโส  อิม  วนสณฺฑ  
ปวิสนฺตาน  กติปาห  อติวิย  ปริสุทโฺธ  ฉวิวณฺโณ  อโหส ิ  
ปริโยทาโต  วิปฺปสนฺนานิ  จ  อินฺทฺริยานิ  เอตรหิ  ปเนตฺถ  กีสา 
ทุพฺพณฺณา  อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาตา  กึ  โว  อิธ  อสปฺปายนฺติ ฯ 
ตโต  เอโก  ภิกฺขุ  อาห  อห  ภนฺเต  รตฺตึ  อีทิส ฺจ  อีทิส ฺจ  
เภรวารมฺมณ  ปสฺสามิ  จ  สุณามิ  จ  อีทิส ฺจ  คนฺธ  ฆายามิ    
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เตน  เม  จิตฺต  น  สมาธิยตีติ ฯ  เอเตเนว  อุปาเยน  สพฺเพ  
ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสุ ฯ  สฆตฺเถโร  อาห  ภควตา  อาวุโส  
เทฺว  วสฺสูปนายิกา  ป ฺตฺตา  อมฺหาก ฺจ  อิม  เสนาสน   
อสปฺปาย  อายามาวุโส  ภควโต  สนฺติก  คนฺตฺวา  อ ฺ  สปฺปาย  
เสนาสน  ปุจฺฉามาติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  เถรสฺส   
ปฏิสฺสุณิตฺวา  สพฺเพว  เสนาสน  สสาเมตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
อนุปลิตตฺตา  กุเลสุ  ก ฺจิ  อนามนฺเตตฺวา  เอว  เยน  สาวตฺถี 
เตน  จาริก  ปกฺกมึสุ ฯ  เต  อนุปุพฺเพน  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  
ภควโต  สนฺติก  อคมสุ ฯ   
        ภควา  เต  ภิกฺขู  ทิสวฺา  เอตทโวจ  น  ภิกฺขเว  อนฺโตวสฺส  
จาริกา  จริตพฺพาติ  มยา  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต  กิสสฺ  ตุเมฺห  จาริก   
จรถาติ ฯ  เต  ภควโต  สพฺพ  อาโรเจสุ ฯ  ภควา  อาวชฺเชนฺโต   
สกลชมฺพุทีเป  อนฺตมโส  จตุปฺปาทปกฏานมตฺตมฺป  เตส   
สปฺปายเสนาสน  นาทฺทส ฯ  อถ  เต  ภิกฺขู  อาห  น  ภิกฺขเว   
ตุมฺหาก  อ ฺ  สปฺปายเสนาสน  อตฺถิ  ตตฺเถว  ตุเมฺห  วิหรนฺตา   
อาสวกฺขย  ปาปุเณยฺยาถ  คจฺฉถ  ภิกฺขเว  ตเมว  เสนาสน   
อุปนิสฺสาย  วิหรถ  สเจ  ปน  เทวตาหิ  อภย  อิจฺฉถ  อิม  ปริตฺต  
อุคฺคณฺหถ  เอต ฺหิ  โว  ปริตฺต ฺจ  กมฺมฏาน ฺจ  ภวิสฺสตีติ   
อิม  สุตฺต  อภาสิ ฯ  อปเร  ปนาหุ  คจฺฉถ  ภิกฺขเว  ตเมว  
เสนาสน  อุปนิสฺสาย  วิหรถาติ  อิท ฺจ  วตฺวา  ภควา  อาห  
อปจ  โข  อาร ฺเกน  ปริหรณ  าตพฺพ ฯ  เสยฺยถีท   
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สายปาต  กรณวเสน  เทฺว  เมตฺตา  เทฺว  ปริตฺตา  เทวฺ  อสุภา   
เทฺว  มรณสสฺตี  อฏมหาสเวควตฺถุสมาวชฺชน ฺจ ฯ  อฏ 
มหาสเวควตฺถูนิ  นาม  ชาติชราพฺยาธิมรณานิ  จตฺตาริ   
อปายทุกฺขานีติ  อถ  วา  ชาติชราพฺยาธิมรณานิ  จตฺตาริ  
อปายทุกฺข  ป ฺจม  อตีเต  วฏฏมูลก  ทุกฺข  อนาคเต  วฏฏมลูก   
ทุกฺข  ปจฺจุปฺปนฺเน  อาหารปริเยฏ ิมูลก  ทุกฺขนฺติ ฯ  เอว  
ภควา  ปริหรณ  อาจิกฺขิตฺวา  เตส  ภิกขฺูน  เมตฺตตฺถ ฺจ  
ปริตฺตตฺถ ฺจ  วิปสฺสนาปาทกชฺฌานตฺถ ฺจ  อิม  สตฺุตมภาสีติ ฯ   
        ตตฺถ  กรณียมตฺถกุสเลนาติ  อิมิสฺสา  ปมคาถาย  ตาว   
อย  ปทวณฺณนา  กรณียนติฺ  กาตพฺพ  กรณารหนฺติ   
อตฺโถ ฯ  อตฺโถติ  ปฏิปทา  ย  วา  กิ ฺจิ  อตฺตโน  หิต  
ต  สพฺพ  อรณียโต  อตฺโถติ  วุจฺจติ  อรณียโต  นาม  
อุปคนฺตพฺพโต ฯ  อตฺเถ  กสุเลน  อตฺถกสุเลน  อตฺเถ  
เฉเกนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยนฺติ  อนิยมิตปจฺจตฺต ฯ  ตนฺติ  
นิยมิตอุปโยค ฯ  อุภยมฺป  วา  ยนฺตนฺติ  ปจฺจตฺตวจน ฯ  
สนฺต  ปทนฺติ  อุปโยควจน ฯ  ตตฺถ  ลกฺขณโต  สนตฺ  ปตฺตพฺพโต 
ปท  ฯ  นิพฺพานสฺเสต  อธิวจน ฯ  อภิสเมจฺจาติ  
อภิสมาคนฺตฺวา ฯ  สกฺโกตีติ  สกฺโก  สมตฺโถ  ปฏพิโลติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  อุชูติ  อาชฺชวยุตฺโต ฯ  สฏุ ุ  อุชูติ  สหุุชุ ฯ  
สุข  วโจ  อสมฺินฺติ  สุวโจ ฯ  อสฺสาติ  ภเวยฺย ฯ  มุทติู   
มทฺทวยุตฺโต ฯ  น  อติมานีติ  อนติมานี ฯ    
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        อย  ปเนตฺถ  อตฺถวณฺณนา  กรณียมตฺถกุสเลน 
ยนฺต  (๑)  สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจาติ  เอตฺถ  ตาว  อตฺถิ  
กรณีย  อตฺถิ  อกรณีย ฯ  ตตฺถ  สงฺเขปโต  สิกฺขาตฺตย  กรณีย  สลีวิปตฺติ 
ทิฏ ิวิปตฺติ  อาจารวิปตฺติ  อาชีววิปตฺติ  เอวมาทิ  อกรณีย ฯ   
ตถา  อตฺถิ  อตฺถกุสโล  อตฺถิ  อนตฺถกสุโล ฯ   
        ตตฺถ  โย  อิมสฺมึ  สาสเน  ปพฺพชตฺิวา  น  อตฺตาน  สมฺมา   
ปโยเชติ  ขณฺฑสีโล  โหติ  เอกวีสติวิธ  อเนสน  นิสฺสาย  ชีวิต 
กปฺเปติ ฯ  เสยฺยถิท  เวฬุทาน  ปตฺตทาน  ปุปฺผทาน  
ผลทาน  ทนตฺกฏทาน  มุโขทกทาน  สินานทาน  จุณฺณทาน  
มตฺติกาทาน  ปาตุกมฺยต  (๒)  มุคฺคสุปฺปต  ปาริภตฺยต  (๓)  ชงฺฆเปสนีย   
เวชฺชกมฺม  ทตูกมฺม  ปหีนคมน  ปณฺฑปฏิปณฺฑทานานุปฺปทาน   
วตฺถุวิชฺช  นกฺขตฺตวิชฺช  องฺควิชฺชนฺติ ฯ  ฉพฺพิเธ  จ  อโคจเร  จรติ ฯ   
เสยฺยถิท  เวสิยโคจเร  วิธวถุลฺลกุมาริกปณฺฑกภิกฺขุนี- 
ปานาคารโคจเรติ ฯ  สสฏโ  จ  วิหรติ  ราชูห ิ ราชมหามตฺเตหิ  
ติตฺถิเยหิ  ติตฺถิยสาวเกหิ  อนนุโลมิเกน  คิหิสสคฺเคน ฯ  ยานิ  วา 
ปน  ตานิ  กลุานิ  อสฺสทธฺานิ  อปฺปสนฺนานิ  อกฺโกสกปริภาสกานิ   
อนตฺถกามานิ  อหิตอผาสุกอโยคกฺเขมกามานิ  ภิกฺขูน ฯเปฯ   
อุปาสิกาน  ตถารูปานิ  กลุานิ  เสวติ  ภชติ  ปยริุปาสติ ฯ  อย   
อนตฺถกุสโล ฯ   
        โย  วา  ปน  อิมสฺมึ  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อตฺตาน  สมฺมา   
# ๑. ม. ยนฺต ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. ย.ุ จาฏกมฺยต ฯ   
# ๓. ม. มุคฺคสูปฺยต ปาริภฏต ฯ  
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ปโยเชติ  อเนสน  ปหาย  จตุปาริสุทฺธิสีเล  ปติฏาตุกาโม 
สทฺธาสีเสน  ปาติโมกฺขสวร  สติสีเสน  อินฺทฺริยสวร  วีริยสีเสน  
อาชีวปาริสุทฺธึ  ป ฺาสีเสน  ปจฺจยปฏิเสวน  ปูเรติ ฯ  อย   
อตฺถกุสโล ฯ   
        โย  วา  สตฺตาปตฺติกฺขนฺธโสธนวเสน  ปาติโมกฺขสวร  
ฉทฺวาเร  ฆฏฏิตารมฺมเณสุ  อภิชฺฌาทีน  อนุปฺปตฺติวเสน  
อินฺทฺริยสวร  อเนสนปริวชฺชนวเสน  วิ ฺ ูปสตฺถ  พุทฺธานุ- 
พุทฺธสาวกวณฺณิตปจฺจยเสวเนน  (๑)  อาชีวปาริสุทฺธึ  ยถาวุตฺตปจฺจ- 
เวกฺขณวเสน  ปจฺจยปฏิเสวน  จตุอิริยาปถปริวตฺตเน  สาตฺถกาทีน   
ปจฺจเวกฺขณวเสน  สมฺปช ฺ ฺจ  โสเธติ  อยมฺป  อตฺถกุสโล ฯ   
        โย  วา  ยถา  อุโสทก  ปฏิจฺจ  สงฺกิลิฏวตฺถ  ปริโยทายติ   
ฉาริก  ปฏิจฺจ  อาทาโส  อุกฺกามุข  ปฏจฺิจ  ชาตรูป  ตถา  าณ 
ปฏิจฺจ  สีล  โวทายตีติ  ตฺวา  าโณทเกน  โธวนฺโต  สีล   
ปริโยทาเปติ ฯ  ยถา  จ  กกิีสกุณิกา  อณฺฑ  จามรีมิคี  (๒)  วาลธึ   
เอกปุตฺติกา  นารี  ปย  เอกปุตฺตก  เอกนยโน  ปุริโส  ต  เอกนยน ฺจ 
รกฺขติ  ตถา  อติวิย  อปฺปมตฺโต  อตฺตโน  สลีกฺขนธฺ  รกฺขติ  สาย 
ปาต  ปจฺจเวกฺขมาโน  อนุมตฺตมฺป  วชฺช  น  ปสฺสติ  อยมฺป   
อตฺถกุสโล ฯ   
        โย  วา  ปน  อวิปฺปฏสิารกรณสีเล  ปติฏาย  กเิลส- 
วิกฺขมฺภนปฏิปท  ปคฺคณฺหาติ  ต  ปคฺคเหตฺวา  กสิณปริกมฺม  กโรติ   
# ๑. ม. วิ ฺ ุปสตฺถพุทฺธพุทฺธสาวกวณฺณิตปจฺจยปฏิเสวเนน ฯ  
# ๒. ม. จามรีมิโค ฯ  
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กสิณปริกมฺม  กตฺวา  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตติ  อยมฺป  
อตฺถกุสโล ฯ  
        โย  วา  ปน  สมาปตฺติโต  วุฏาย  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  อรหตฺต   
ปาปุณาติ  อย  อตฺถกุสลาน  อคฺโค ฯ   
        ตตฺถ  เยปเม   ยาว  อวิปฺปฏิสารกรณสีเล  ปติฏาเนน  
ยาว  วา  กิเลสวิกฺขมฺภนปฏิปทาย  ปคฺคณฺหเนน  [๑]  วณฺณิตา  
อตฺถกุสลา  เต  อิมสฺมึ  อตฺเถ  อตฺถกุสลาติ  อธิปฺเปตา ฯ  
ตถาวิธา  จ  เต  ภิกฺขู ฯ  เตน  ภควา  เต  ภิกฺขู  สนฺธาย 
เอกปุคฺคลาธิฏานาย  เทสนาย  กรณียมตฺถกุสเลนาติ  อาห ฯ   
ตโต  ก ึ กรณียนฺติ  เตส  ส ฺชาตกงฺขาน  อาห  ยนตฺ  สนฺต  ปท   
อภิสเมจฺจาติ ฯ  อย  (๕)  อธิปฺปาโย  ต  พุทฺธานุพุทฺเธหิ  
วณฺณิต  สนฺต  นิพฺพานปท  ปฏิเวธวเสน  อภิสเมจฺจ  วิหริตุกาเมน  
ย  กรณียนฺติ ฯ  
        เอตฺถ  จ  ยนฺติ  อิมสสฺ  คาถาปาทสฺส  อาทิโต  วุตฺตเมว   
กรณียนฺติ  อธิการโต  อนวุตฺตติ  ต  สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจาติ  
อย  ปน  ยสมฺา  สาวเสสปาโ  อตฺโถ  ตสฺมา  วิหรตุิกาเมนาติ   
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อถ  วา  สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจาติ   
อนุสฺสวาทิวเสน  โลกิยป ฺาย  นิพฺพานปท  สนฺตนฺติ  ตฺวา 
ต  อธิคนฺตุกาเมน  ยนฺต  กรณียนฺติ  อธิการโต  อนวุตฺตติ  ต 
กรณียมตฺถกสุเลนาติ  เอวเมตฺถ  อธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ ฯ  อถวา  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร มคฺคผเลนาติ  ทิสฺสติ ฯ  
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กรณียมตฺถกสุเลนาติ  วุตฺเต  กินฺติ  จินฺเตนฺตาน  อาห  ยนฺต  สนตฺ   
ปท  อภิสเมจฺจาติ ฯ  ตสฺเสว  อธิปฺปาโย  เวทิตพฺโพ  โลกิยป ฺาย  
สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจ  ย  กรณีย  ตนฺติ ฯ  ย  กาตพฺพ  ต  กรณีย  
กรณารหเมว  ตนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  กึ  ปน  ตนฺติ  กิม ฺ   
สิยา  อ ฺตฺร  ตทธิคมูปายโต ฯ  กาม ฺเจต  กรณารหฏเน  (๑) 
สิกฺขตฺตยทีปเกน  อาทิปเทเนว  วุตฺต  ตถา  หิ  ตสฺส  อตฺถวณฺณนาย  
อโวจุมฺหา  อตฺถิ  กรณีย  อตฺถิ  อกรณีย ฯ  ตตฺถ  สงฺเขปโต  สิกฺขาตฺตย  
กรณียนฺติ ฯ  อติสงฺเขปเทสิตตฺตา  ปน  เตส  ภิกฺขูน  เกหิจิ   
วิ ฺาต  เกหิจิ  น  วิ ฺาต  ตโต  เยหิ  น  วิ ฺาต  เตส  
วิ ฺาปนตฺถ  ย  วิเสสโต  อาร ฺเกน  ภิกฺขุนา  กาตพฺพ  ต  
วิตฺถาเรนฺโต        สกฺโก  อุชู  จ  สุหุช ู จ  สุวโจ  จสฺส  มุท ุ อนติมานีติ  
อิม  ตาว  อุปฑฺฒคาถ  อาห ฯ   
        ก ึ วุตฺต  โหติ  สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจ  วิหริตุกาโม 
โลกิยป ฺาย  วา  ต  อภิสเมจฺจ  ตทธิคมาย  ปฏิปชฺชมาโน  
อาร ฺโก  ภิกฺขุ  ทุติยจตุตฺถปธานิยงฺคสมนฺนาคเมน  กาเย  จ  
ชีวิเต  จ  อนเปกฺโข  หุตฺวา  สจฺจปฏิเวธาย  ปฏิปชชฺิตุ  สกโฺก  
อสฺส  ตถา  กสิณปริกมฺมวตฺตสมาทานาทีสุ  อตฺตโน  ปตฺตจีวร-   
ปฏิสงฺขรณาทีสุ  จ  ยานิ  ตานิ  สพฺรหฺมจารีน  อุจฺจาวจานิ  
กึกรณียานิ  เตสุ  อ ฺเสุ  จ  เอวรูเปสุ  สกฺโก  อสฺส  ทกโฺข  อนลโส 
สมตฺโถ ฯ  สกฺโก  โหนโฺตป  จ  ตติยปธานิยงฺคสมนฺนาคเมน  อุชุ   
# ๑. ส.ี กรณารหตฺเตน ฯ  
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อสฺส ฯ  อุชุ  โหนฺโตป  จ  สกึ  อุชุภาเวน  สนฺโตส  อนาปชฺชิตฺวา 
ยาวชีว  ปุนปฺปุน  อสิถลิกรเณน  สฏุ ุตร  อุช ุ อสฺส ฯ  อสตาย  
วา  อุชุ  อมายาวิตาย  สุหุชุ ฯ  กายวจีวงฺกปฺปหาเนน  วา  อุชุ   
มโนวงฺกปฺปหาเนน  สุหุชุ ฯ  อสนฺตคุณสฺส  วา  อนาวิกรเณน  อุชุ   
อสนฺตคุเณน  อุปฺปนฺนลาภสฺส  อนธิวาสเนน  สุหุชุ ฯ  เอว  
อารมฺมณูปนิชฺฌานลกฺขณูปนิชฺฌาเนหิ  ปุริมทฺวยตติยสิกฺขาหิ   
ปโยคาสยสุทฺธีหิ  จ  อุชุ  จ  สุหุช ุ จ  อสฺส ฯ   
        น  เกวล ฺจ  อุชุ  จ  สุหุชุ  จ  อปจ  ปน  สุวโจ  จ  อสฺส ฯ  
โย  หิ  ปุคฺคโล  อิท  น  กาตพฺพนฺติ  วุตฺโต  กินฺเต  ทฏิ  กินฺเต  สตุ  
โก  เม  หุตฺวา  วทสิ  กึ  อุปชฺฌาโย  อาจริโย  สนฺทฏิโ  สมฺภตฺโตติ 
วา วทติ  ตุณฺหีภาเวน  วา  ต  วิเหเติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  วา  ตถา  น 
กโรติ  โส  วิเสสาธิคมสฺส  ทูเร  โหติ ฯ  โย  ปน  โอวทิยมาโน  
สาธุ  ภนฺเต  สุฏ ุตร  วุตฺต  อตฺตโน  วชฺช  นาม  สุทุทฺทส โหติ  
ปุนป  ม  เอวรูป  ทิสฺวา  วเทยฺยาถ  อนกุมฺป  อุปาทาย  จิรสฺส  เม   
ตุมฺหาก  สนฺติกา  โอวาโท  ลทฺโธติ  วทติ  ยถานสุิฏ ฺจ   
ปฏิปชชฺติ  โส  วิเสสาธิคมสฺส  อวิทูเร  โหติ ฯ  ตสฺมา  เอว   
ปรสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  กโรนโฺต  สุวโจ  จ  อสฺส ฯ  ยถา  จ 
สุพฺพโจ  เอว  มุท ุ อสฺส ฯ  มุทูติ  คหฏเหิ  ทูตคมนปหีนคมนาทีสุ   
นิยุ ฺชิยมาโน  ตตฺถ  มุทภุาว  อกตฺวา  ถทฺโธ  หุตฺวา  วตฺตปฺปฏิปตฺติย   
สกลพฺรหฺมจริเย  จ  มุทุ  อสฺส  สุปริกมฺมกตสุวณฺณ  วิย  ตตฺถ  ตตฺถ  
วินิโยคกฺขโม ฯ  อถ  วา  มุทูติ  อภากุฏิโก  อุตฺตานมุโข    
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สุขสมฺภาโส  ปฏิสนถฺารวุตฺติ  สุติตฺถ  วิย  สุขาวคฺคาโห  อสฺส ฯ  
น  เกวล ฺจ  มุทุ  อปจ  อนติมานี  อสฺส  ชาติโคตฺตาทีหิ   
อติมานวตฺถูหิ  ปเร  นาวม ฺเยฺย  สาริปุตฺตตฺเถโร  วิย  
จณฺฑาลกุมารกสเมน  เจตสา  วิหเรยฺยาติ ฯ   
        เอว  ภควา  สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจ  วิหริตุกามสฺส  
ตทธิคมาย  วา  ปฏิปชฺชมานสฺส  วิเสสโต  อาร ฺกสฺส  ภิกฺขุโน  
เอกจฺจ  กรณีย  วตฺวา  ปุน  ตทุตฺตริมฺป  วตฺตุกาโม  สนฺตุสฺสโก   
จาติ  ทุติย  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สนฺตุฏ ี  จ  กต ฺ ุตาติ  เอตฺถ  วุตฺตปฺปเภเทน   
ทฺวาทสวิเธน  สนฺโตเสน  สนฺตุสฺสตีติ  สนฺตุสฺสโก ฯ  อถวา  
ตุสฺสตีติ  ตุสฺสโก  สเกน  ตุสฺสโก  สนเฺตน  ตุสฺสโก  สเมน  
ตุสฺสโกติ  สนฺตุสฺสโก ฯ  ตตฺถ  สก  นาม  ปณฺฑิยาโลปโภชน   
นิสฺสายาติ  เอว  อุปสมฺปทมณฺฑเล  (๑)  อุทฺทิฏ  อตฺตนาว   
สมฺปฏิจฺฉิต  จตุปฺปจฺจยชาต  เตน  สุนทฺเรน  วา  อสุนฺทเรน  วา  
สกฺกจฺจ  วา  อสกฺกจฺจ  วา  ทินฺเนน  ปฏิคฺคหณกาเล  ปริโภคกาเล 
จ  วิการ  อทสฺเสตฺวา  ยาเปนฺโต  สเกน  ตุสฺสโกติ  วุจฺจติ ฯ  
สนฺต  นาม  ย  ลทฺธ  โหติ  อตฺตโน  วิชฺชมาน  เตน   
สนฺเตเนว  ตุสฺสนฺโต  ตโต  ปร  อปตฺเถนฺโต  อตฺรจฺิฉต  ปชหนฺโต 
สนฺเตน  ตุสฺสโกติ  วุจฺจติ ฯ  สม  นาม  อิฏานิฏเสุ  
อนุนยปฏิฆปฺปหาน  เตน  สเมน  สพฺพารมฺมเณสุ  ตุสฺสนฺโต  
สเมน  ตุสฺสโกติ  วุจฺจติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 276 

                *เลมที่  21  สสฺุตนิปาเต  อุรควคฺควณฺณนา  หนา  276 
                                 
        สุเขน  ภริยตีติ  สุภโร  สุโปโสติ  วุตฺต  โหติ ฯ  โย   
หิ  ภิกฺขุ  สาลิมโสทนาทีน  ปตฺเตน  ปูเรตฺวา  ทินฺเนป  ทุมฺมุขภาว   
อนตฺตมนภาวเมว  จ  ทสฺเสติ  เตส  วา  สมฺมุขาว  ต  ปณฺฑปาต   
กึ  ตุเมฺหหิ  ทินฺนนฺติ  อปสาเทนฺโต  สามเณรคหฏาทีน  เทติ  
เอส  ทุพฺภโร ฯ  เอต  ทิสวฺา  มนุสฺสา  ทูรโตว  ปริวชฺเชนฺติ   
ทุพฺภโร  ภิกขฺุ  น  สกฺกา  โปสิตุนฺติ ฯ  โย  ปน  ย  กิ ฺจิ  ลูข  วา   
ปณีต  วา  อปฺป  วา  พหุ  วา  ลภิตฺวา  อตฺตมโน  วิปฺปสนฺนมุโข   
หุตฺวา  ยาเปติ  (๑)  เอส  สุภโร ฯ  เอต  ทิสฺวา  มนสฺุสา  อติวิย  
วิสฺสฏา  โหนฺติ  อมฺหาก  ภทนฺโต  สุภโร  โถกโถเกนป  ตุสสฺติ   
มยเมว  ต  โปสิสฺสามาติ  ปฏิ ฺ  กตฺวา  โปเสนฺติ ฯ  เอวรูโป  
อิธ  สุภโรติ  อธิปฺเปโต ฯ   
        อปฺป  กจฺิจมสฺสาติ  อปฺปกิจฺโจ  น  กมฺมารามตาภสฺสาราม- 
ตาสงฺคณิการามตาทิอเนกกิจฺจพฺยาวโฏ ฯ  อถ  วา  สกลวิหาเร  
นวกมฺมสฆคณ  สามเณรอารามิกโวสาสนาทิกิจฺจวิรหิโต 
อตฺตโน  เกสนขจฺเฉทนปตฺตจีวรปริกมฺมาทึ  กตฺวา  สมณธมฺมกจฺิจปโร 
โหตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        สลฺลหุกา  วุตฺติ  อสสฺาติ  สลฺลหุกวุตฺติ  ยถา  เอกจฺโจ  
พหุภณฺฑิกภิกฺขุ  ทิสาปกฺกมนกาเล  พหุปตฺตจีวรปจฺจตฺถรณ- 
เตลคุฬาทึ  มหาชเนน  สสีภารกฏิภาราทีหิ  อุจฺจาราเปตฺวา  (๒)  
ปกฺกมติ ฯ  เอว  อหุตฺวา  โย  อปฺปปรกิฺขาโร  โหติ  ปตฺตจีวราทิ-   
# ๑. ส.ี ยาติ ฯ  ๒. ยุ. อุทธฺราเปตฺวา ฯ  
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อฏสมณปริกฺขารมตฺตเมว  ปริหรติ  ทิสาปกฺกมนกาเล  ปกฺขี   
สกุโณ  วิย  สมาทาเยว  ปกฺกมติ  เอวรูโป  อิธ  สลลฺหุกวุตฺตีติ  
อธิปฺเปโต ฯ 
        สนฺตานิ  อินฺทฺริยานิ  อสฺสาติ  สนฺตินฺทฺริโย ฯ 
อิฏารมฺมณาทีสุ  ราคาทิวเสน  อนุทฺธตินฺทฺริโยติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
นิปโกติ  วิ ฺ ู  วิภาวี  ป ฺวา  สีลานุรกฺขณป ฺาย   
จีวราทิวิจารณป ฺาย  อาวาสาทิสตฺตสปฺปายปริชานนป ฺาย  
จ  สมนฺนาคโตติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        น  ปคพฺโภติ  อปฺปคพฺโภ  อฏฏาเนน  กายปาคพฺภิเยน  
จตุฏาเนน  วจีปาคพฺภิเยน  อเนกฏาเนน  มโนปาคพฺภิเยน  
จ  วิรหิโตติ  อตฺโถ ฯ   
        อฏฏาน  กายปาคพฺภิย  นาม  สฆคณปุคฺคลโภชน- 
สาลาชนฺตาฆรนฺหานติตฺถภิกฺขาจารมคฺคอนฺตรฆรปฺปเวสเนสุ  
กาเยน  อปฺปติรูปกรณ ฯ  เสยฺยถิท  อิเธกจฺโจ  สฆมชฺเฌ  
ปลฺลตฺถิกาย  วา  นิสีทติ  ปาเท  ปาทโมทเหตฺวา  (๑)  วาติ  เอวมาทิ ฯ 
ตถา  คณมชฺเฌ  คณมชฺเฌติ  จตุปริสสนฺนิปาเต ฯ  ตถา   
วุฑฺฒตเร  ปุคฺคเล ฯ  โภชนสาลาย  ปน  วุฑฺฒาน  อาสน   
น  เทติ  นวาน  อาสเนน  (๒)  ปฏิพาหติ  ตถา  ชนฺตาฆเร  วุฑฺเฒ 
เจตฺถ  อนาปุจฺฉา  อคฺคิชาลนาทีนิ  กโรติ ฯ  นฺหานติตฺเถ  จ   
ยทิท  ทหโร  วุฑฺโฒติ  ปมาณ  อกตฺวา  อาคตปฏิปาฏิยา   
# ๑. ส.ี ปาทมาทหิตฺวา ฯ  ๒. ม. อาสน ฯ  
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นฺหายิตพฺพนฺติ  วุตฺต  ตมปฺ  อนาทิยนฺโต  ปจฺฉา  อาคนฺตฺวา  อุทก 
โอตริตฺวา  วุฑฺเฒ  จ  นเว  จ  พาเธติ ฯ  ภิกฺขาจารมคฺเค  ปน  
อคฺคาสนอคฺโคทกอคฺคปณฺฑตฺถ  วุฑฺฒาน  ปุรโต  ปุรโต  ยาติ  
พาหาย  พาห  ปหรนฺโต  อนฺตรฆรปฺปเวสเน  วุฑฺฒาน  ปมตร  
ปวิสติ  ทหเรหิ  กายกีฬน  กโรตีติ  เอวมาทิ ฯ   
        จตุฏาน  วจีปาคพฺภิย  นาม  สฆคณปุคฺคลอนฺตรฆเรสุ  
อปฺปติรูปวาจานิจฺฉารณ ฯ  เสยฺยถิท  อิเธกจฺโจ  สฆมชฺเฌ  
อนาปุจฺฉา  ธมฺม  ภาสติ  ตถา  ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปกาเร  คเณ   
วุฑฺฒตรปุคฺคเล  จ ฯ  ตตฺถ  มนุสฺเสหิ  ป ฺห  ปุฏโ  วุฑฺฒตร  
อนาปุจฺฉา  วิสฺสชฺเชติ ฯ  อนฺตรฆเร  ปน  อิตฺถนฺนาเม  ก ึ อตฺถ ิ 
กึ  ยาคุ  อุทาหุ  ขาทนีย  กึ  เม  ทสฺสสิ  ก ึ อชฺช  ขาทิสฺสามิ  
กึ  ภุ ฺชิสฺสามิ  ก ึ ปวิสฺสามีติ  เอวมาทิก  ภาสติ ฯ   
        อเนกฏาน  มโนปาคพฺภิย  นาม  เตสุ  เตสุ  าเนสุ  
กายวาจาหิ  อชฺฌาจาร  อนาปชฺชิตฺวา  มนสา  เอว  กามวิตกฺกาทิ 
นานปฺปการ  อปฺปติรูปวิตกฺกน ฯ   
        กุเลส ุ อนนุคิทฺโธติ  ยานิ  กุลาน ิ อุปสงฺกมติ  เตสุ  
ปจฺจยตณฺหาย  วา  อนนุโลมิยคิหิสสคฺควเสน  วา  อนนุคิทฺโธ ฯ 
น  สหโสกี  น  สหนนฺที  น  สุขิเตสุ  สขิุโต  น  ทุกขิฺเตสุ  ทุกฺขิโต 
น  อุปฺปนฺเนสุ  กิจฺจกรณีเยสุ  อตฺตนา  วา  โยตมาปชฺชิตาติ  (๑)  วุตฺต  
โหติ ฯ  อิมิสฺสา  จ  คาถาย  ย  สุวโจ  จสฺสาติ  เอตฺถ  วุตฺต  อสสฺาติ   
# ๑. ส.ี อตฺตนาวุยฺโยคมาปชฺชิตาติ ฯ  ม. อตฺตนา วา โยคมาปชฺชิตาติ ฯ  
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วจน  ต  สพฺพปเทหิ  สทฺธึ  สนฺตุสฺสโก  จ  อสฺส  สุภโร  จ  อสสฺาติ   
เอว  โยเชตพฺพ ฯ   
        เอว  ภควา  สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจ  วิหริตุกามสฺส  ตทธิคมาย   
วา  ปฏิปชชฺตุิกามสฺส  วิเสสโต  อาร ฺกสฺส  ภิกฺขุโน  ตทุตฺตริมฺป   
กรณีย  อาจิกฺขิตฺวา  อิทานิ  อกรณียมฺป  อาจิกฺขิตุกาโม   
                น  จ  ขุทฺท  สมาจเร  กิ ฺจิ   
                เยน  วิ ฺ ู  ปเร  อุปวเทยฺยนฺุติ   
อิม  อุปฑฺฒคาถมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  เอวมิม  กรณีย  กโรนฺโต  ยนฺต  กายวจีมโนทุจฺจริต   
ขุทฺท  ลามกนฺติ  วุจฺจติ  ต  น  จ  ขุทฺท  สมาจเร ฯ  อสมาจรนฺโต  จ 
น  เกวล  โอฬาริก  กึ  ปน  กิ ฺจิ  สมาจเร (๑) อปฺปมตฺตก  อนุมตฺตกมฺป   
น  สมาจเรติ  วุตฺต  โหติ ฯ        ตโต  ตสฺส  สมาจาเร  สนฺทฏิ ิกเมว  
อาทีนว  ทสฺเสติ  เยน  วิ ฺ ู  ปเร  อุปวเทยฺยุนฺติ ฯ  เอตฺถ  จ  
ยสฺมา  อวิ ฺ ู  ปเร  อปฺปมาณ ฯ  เตป  หิ  อนวชชฺ  วา  สาวชชฺ   
กโรนฺติ  อปฺปสาวชฺช  วา  มหาสาวชฺช  กโรนฺติ  วิ ฺ ู  เอว  ปน   
ปมาณ ฯ  เต  หิ  อนุวิจฺจ  ปริโยคาเหตฺวา  อวณฺณารหสฺส  อวณฺณ  
ภาสนฺติ  วณฺณารหสฺส  จ  วณฺณ  ภาสนฺติ  ตสฺมา  วิ ฺ ู  ปเรติ   
วุตฺต ฯ   
        เอว  ภควา  อิมาหิ  อฑฺฒเฒยฺยคาถาหิ  สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจ   
วิหริตุกามสฺส  ตทธิคมาย  วา  ปฏิปชชฺิตุกามสฺส  วิเสสโต 
# ๑. ม. น สมาจเร ฯ  
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อาร ฺกสฺส  อาร ฺกสีเสน  จ  สพฺเพสมฺป  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  
วิหริตุกามาน  กรณียากรณียเภท  กมมฺฏานูปจาร  วตฺวา 
อิทานิ  เตส  ภิกฺขูน  ตสฺส  เทวตาภยสฺส  ปฏิฆาตาย  ปริตฺตตฺถ  
วิปสฺสนาปาทกชฺฌานวเสน  กมฺมฏานตฺถ ฺจ  สุขิโน  วา   
เขมิโน  โหนฺตูติอาทินา  นเยน  เมตฺตกถ  กเถตุมารทฺโธ ฯ   
        ตตฺถ  สขิุโนติ  สุขสมงฺคิโน ฯ  เขมิโนติ  เขมวนฺโต  ฯ 
อภยา  นิรุปทฺทวาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สพฺเพติ  อนวเสสา ฯ   
สตฺตาติ  ปาณิโน ฯ  สุขิตตฺตาติ  สุขิตจิตฺตา ฯ  เอตฺถ  จ   
กายิเกน  สุเขน  สุขิโน  มานเสน  สุขิตตฺตา  ตทุภเยนาป   
สพฺพภยูปทฺทววิคเมน  วา  เขมิโนติ  เวทิตพฺพา ฯ  กสฺมา  ปน  
เอว  วุตฺต  เมตฺตาภาวนาการทสฺสนตฺถ ฯ  เอว ฺหิ  เมตฺตา 
ภาเวตพฺพา  สพฺเพ  สตฺตา  สุขิโต  โหนฺตูติ  วา  เขมิโน  โหนฺตูติ   
วา  สุขิตตฺตา  โหนฺตูติ  วา ฯ   
        เอว  ยาว  อุปจารโต  อปฺปนาโกฏิ  ตาว  สงฺเขเปน  เมตฺตา- 
ภาวน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิตฺถารโตป  ต  ทสฺเสตุ  เย  เกจีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ  อถ  วา  ยสฺส  (๑)  ปถุุตฺตารมฺมเณ  ปริจิต   
จิตฺต  น  อาทิเกเนว  เอกคฺเค  (๒)  สณฺาติ  อารมฺมณปฺปเภท  
ปน  อนุคนฺตฺวา  กเมเนว  สณฺาติ  ตสฺมา  ตสฺส  ตสถาวราทิ-   
ทุกตฺติกปฺปเภเท  อารมฺมเณ  อนุคนฺตฺวา  อนุคนฺตฺวา  สณฺา- 
ปนตฺถมฺป  (๓)  เย  เกจีติ  คาถาทฺวยมาห ฯ  อถ  วา  ยสฺมา  ยสฺส  
# ๑. ม. ยสฺมา ฯ  ๒. ม. เอกตฺเต ฯ  ๓. ม. สณฺานตฺถมฺป ฯ  
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ย  อารมฺมณ  วิภูต  โหติ  ตสฺส  ตตฺถ  จิตฺต  สุข  ติฏติ  ตสฺมา  
เตส  ภิกฺขูน  ยสฺส  ย  วิภูต  อารมฺมณ  ตสฺส  ตตฺถ  จิตฺต  สณฺา- 
เปตุกาโม  ตสถาวราทิทุกตฺติการมฺมณปฺปเภททีปก  เย  เกจีติ   
อิม  คาถาทฺวยมาห ฯ  เอตฺถ  หิ  ตสถาวรทุก  ทิฏาทิฏทุก  
ทูรสนฺติกทุก  ภูตสมฺภเวสิทุกนฺติ  จตฺตาริ  ทุกานิ  ทฆีาทีหิ  จ 
ฉหิ  ปเทหิ  มชฺฌิมปทสสฺ  ตีสุ  อณุกปทสฺส  จ  ทวีฺสุ  ติเกสุ  
อตฺถสมฺภวโต  ทีฆรสฺสมชฺฌิมตฺติก  มหนฺตาณุกมชฺฌิมตฺติก   
ถูลาณุกมชฺฌมิตฺติกนฺติ  ตโย  ติเก  จ  ทีเปติ ฯ 
        ตตฺถ  เย  เกจีติ  อนวเสสวจน ฯ  ปาณา  เอว  ภูตา  
ปาณภูตา ฯ  อถ  วา  ปาณนฺตีติ  ปาณา ฯ  เอเตน  อสฺสาส- 
ปสฺสาสปฏิพทฺเธ  ป ฺจโวการสตฺเต  คณฺหาติ ฯ  ภวนฺตีติ  
ภูตา ฯ  เอเตน  เอกโวการจตุโวการสตฺเต  คณฺหาติ ฯ 
อตฺถีติ  สนฺติ  สวิชฺชนฺติ ฯ   
        เอว  เย  เกจิ  ปาณภูตตฺถีติ  อิมินา  วจเนน  ทุกตฺติเกหิ   
สงฺคเหตพฺเพ  สพฺเพ  สตฺเต  เอกชฺฌ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  สพฺเพป  
เต  ตสา  วา  ถาวรา  วา  อนวเสสาติ  อิมินา  ทุเกน  สงฺคเหตฺวา  
ทสฺเสติ ฯ   
        ตตฺถ  ตสนฺตีติ  ตสา  สตณฺหาน  สภยาน  เจต  อธิวจน ฯ   
ติฏนฺตีติ  ถาวรา  ปหีนตณฺหาภยาน  (๑)  อรหต  เอต   
อธิวจน ฯ  นตฺถิ  เตส  อวเสสนฺติ  อนวเสสา  สพฺเพปติ   
# ๑. ม. ปหณีตณฺหาภยาน ฯ  
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วุตฺต  โหติ ฯ  ย ฺจ  ทุติยคาถาย  อนฺเต  วุตฺต  ต  สพฺพ ทุกตฺติเกหิ   
สมฺพนฺธิตพฺพ  เย  เกจิ  ปาณภูตตฺถิ  ตสา  วา  ถาวรา  วา  อนวเสสา  
อิเมป  สพฺเพ  สตฺตา  ภวนฺตุ  สุขิตตฺตา ฯ  เอว  ยาว  ภูตา  วา  สมฺภเวสี  
วา  อิเมป  สพฺเพ  สตฺตา  ภวนฺตุ  สุขิตตฺตาติ ฯ   
        อิทานิ  ทีฆรสฺสมชฌฺิมาทิติกตฺตยทีปเกสุ  ทฆีา  วาติอาทีสุ   
ฉสุ  ปเทสุ  ทีฆาติ  ทีฆตฺตภาวา  นาคมจฺฉโคธาทโย ฯ  
อเนกพฺยามสตปฺปมาณาป  หิ  มหาสมุทฺเท  นาคาทีน  (๑)  อตฺตภาวา 
อเนกโยชนปฺปมาณาป  มจฺฉโคธาทีน  อตฺตภาวา  โหนฺติ ฯ  
มหนฺตาติ  มหนฺตตฺตภาวา  ชเล  มจฺฉกจฺฉปาทโย  ถเล  หตฺถินาคาทโย  
อมนุสฺเสสุ  ทานวาทโย ฯ  อาห  จ  ราหุคฺค  อตฺตภาวีนนฺติ ฯ   
ตสฺส  หิ  อตฺตา  (๒)  อุพฺเพเธน  จตฺตาริ  โยชนสหสฺสานิ  อฏ  จ   
โยชนสตานิ  พาหู  ทฺวาทสโยชนสตปริมาณา  ป ฺาสโยชนานิ 
ภมุกนฺตร  ตถา  จ  องฺคุลนฺตริกา  หตฺถลานิ  เทฺว  โยชนสตานีติ ฯ  
มชฺฌิมาติ  อสฺสโคณมหึสสูกราทีน  อตฺตภาวา ฯ  รสฺสกาติ   
ตาสุ  ตาสุ  ชาตีสุ  วามนาทโย  ทีฆมชฌฺิเมหิ  โอมกปฺปมาณา   
สตฺตา ฯ  อณุกาติ  มสจกฺขุสฺส  อโคจรา  ทิพฺพจกฺขุวิสยา  
อุทกาทีสุ  นพฺิพตฺตา  สุขุมตฺตภาวา  สตฺตา  อูกาทโย  วา ฯ   
อปจ  เย  ตาสุ  ตาสุ  ชาตีสุ  มหนฺตมชฌฺิเมหิ  ถลูมชฺฌิเมหิ  จ  
โอมกปฺปมาณา  สตฺตา  เต  อณุกาติ  เวทิตพฺพา ฯ  ถูลาติ   
ปริมณฺฑลตฺตภาวา  มจฺฉกุมฺมสิปฺปกสมฺพุกาทโย  สตฺตา ฯ   
#  ๑. ม. นาคาน ฯ  ๒. ม. อตฺตภาโว ฯ  
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        เอว  ตีหิ  ติเกหิ  อนวเสสโต  สตฺเต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ทฏิา   
วา  เย  จ  (๑)  อทิฏาติอาทีหิ  ตีหิ  ทุเกหิป  เต  สงฺคเหตฺวา  (๒) ทสฺเสตุ   
อาห ฯ  (๒)   
        ตตฺถ  ทฏิาติ  เย  อตฺตโน  จกฺขุสฺส  อาปาถมาคตวเสน   
ทิฏปุพฺพา ฯ  อทิฏาติ  เย  ปรสมุทฺทปรเสลปรจกกฺวาฬาทีสุ   
 ิตา ฯ  เย  จ  ทูเร  วสนฺติ  อวิทูเรติ  อิมินา  ปน  ทุเกน  อตฺตโน  
อตฺตภาวสฺส  ทูเร  จ  อวิทเูร  จ  วสนฺเต  สตฺเต  ทสฺเสติ ฯ  เต  
อุปาทายุปาทาวเสน  เวทิตพฺพา ฯ  อตฺตโน  ห ิ กาเย  วสนฺตา   
สตฺตา  อวิทูเร  พหิกาเย  วสนฺตา  ทูเร ฯ  ตถา  อนฺโตอุปจาเร  
วสนฺตา  อวิทูเร  พหิอุปจาเร  วสนฺตา  ทูเร  อนฺโต (๔)  วิหาเร  คาเม 
ชนปเท  ทีเป  จกฺกวาเฬ  วสนฺตา  อวิทูเร  วสนฺติ  ปรจกฺกวาเฬ  
วสนฺตา  ทูเร  วสนฺตีติ  วุจฺจนฺติ ฯ   
        ภูตาติ  ชาตา  อภินิพฺพตฺตา ฯ  เย  ภูตา  เอว  น  ปุน  
ภวิสฺสนฺตีติ  สงฺขฺย  คจฺฉนฺติ  เตส  ขีณาสวานเมต  อธิวจน ฯ   
สมฺภวเมสนฺตีติ  สมฺภเวสี.  อปฺปหีนภวสโยชนตฺตา   
อายติมฺป  สมฺภว  เอสนฺตาน  เสกฺขปุถุชฺชนานเมต  อธิวจน ฯ   
อถ  วา  จตูสุ  โยนีสุ  อณฺฑชชลาพุชา  สตฺตา  ยาว  อณฺฑโกส  
วตฺถิโกส ฺจ  น  ภินฺทนติฺ  ตาว  สมฺภเวสี  นาม ฯ  อณฺฑโกส   
วตฺถิโกส ฺจ  ภินฺทิตฺวา  พหิ  นิกฺขนฺตา  ภูตา  นาม ฯ  สเสทชา 
# ๑. ม. เย ว ฯ  ๒. ม. ทสเฺสติ ฯ  ๓. ม. อุปาทายุปาทาวเสน ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ อตฺตโน ฯ  
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โอปปาติกา  จ  ปมจิตฺตกฺขเณ  สมฺภเวสี  นาม ฯ  ทุติย- 
จิตฺตกฺขณโต  ปภุติ  ภูตา  นาม ฯ  เยน  วา  อิริยาปเถน  ชายนฺติ  ยาว  
ตโต  อ ฺ  น  ปาปุณนฺติ  ตาว  สมฺภเวสิโน  ตโต  ปร  ภูตาติ ฯ   
        เอว  ภควา  สุขิโน  วาติอาทีหิ  อฑฺฒเฒยฺยคาถาหิ  นานปฺ- 
ปการโต  เตส  ภิกฺขูน  หติสุขาคมนปตฺถนาวเสน   สตฺเตสุ  เมตฺตา- 
ภาวน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อหิตทุกฺขานาคมนปตฺถนาวเสนป   
ต  ทสฺเสนฺโต  อาห  น  ปโร  ปร  นกิุพฺเพถาติ  เอส  โปราณ- 
ปาโ  อิทานิ  ปร  หีติป  ปนฺติ ฯ  อย  น  สุนฺทโร ฯ  (๑)   
        ตตฺถ  ปโรติ  ปรชโน ฯ  ปรนฺติ  ปรชน ฯ  น   
นิกุพฺเพถาติ  น  วมฺเภยฺย ฯ  (๒)  นาติม ฺเถาติ  น  อติกฺกมิตฺวา  
ม ฺเยฺย ฯ  กตฺถจีติ  กตฺถจิ  โอกาเส  คาเม  วา  เขตฺเต   วา  
าติมชฺเฌ  วา  ปุตฺตมชฺเฌ  (๓) วาติอาทีสุ ฯ  (๔)  นนฺติ   
เอต ฯ  ก ฺจีติ  ย  ก ฺจิ  ขตฺติย  วา  พฺราหฺมณ  วา  คหฏ   
วา  ปพฺพชิต  วา  สุคต  วา  ทุคฺคต  วาติอาทิ ฯ  พฺยาโรสนา  
ปฏิฆส ฺาติ  กายวจีวิกาเรหิ  พฺยาโรสนาย  จ  มโนวิกาเรน 
ปฏิฆส ฺาย  จ ฯ  พฺยาโรสนาย  ปฏฆิส ฺายาติ  หิ   
วตฺตพฺเพ  พฺยาโรสนา  ปฏฆิส ฺาติ  วุจฺจติ  ยถา  สมฺมท ฺาย 
วิมุตฺตาติ  วตฺตพฺเพ  สมฺมท ฺา  วิมุตฺตาติ  ยถา  จ  อนุปุพฺพ- 
สิกฺขาย  อนุปุพฺพกิริยาย  อนุปุพฺพปฏิปาทายาติ  วตฺตพฺเพ 
# ๑. ม. โสภโน ฯ  ๒. ม. ยุ. น ว ฺเจยฺย ฯ  ๓. ม. ยุ. ปูคมชฺเฌ ฯ 
# ๔. ม. ก ฺจิ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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อนุปุพฺพสิกฺขา  อนุปุพฺพกิริยา  อนุปพฺุพปฏิปทา  อ ฺา- 
ราธนาติ ฯ  นา ฺม ฺสฺส  ทุกฺขมิจฺเฉยฺยาติ  อ ฺม ฺสฺส   
ทุกฺข  น  อิจฺเฉยฺย ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  น  เกวล  สุขิโน  วา  
เขมิโน  โหนฺตูติอาทิมนสิการวเสเนว  เมตฺต  ภาเวยฺย  ก ึ ปน  
อโห  วต  โย  โกจิ  ปรปุคฺคโล  ย  ก ฺจิ  ปรปุคฺคล  ว ฺจนาทีหิ  
นิกตีหิ  น  นกิุพฺเพถ  ชาติอาทีหิ  จ  นวหิ  มานวตฺถูหิ  กตฺถจิ  ปเทเส 
ย  ก ฺจิ  ปรปุคฺคล  นาติม ฺเยฺย  อ ฺม ฺสฺส  จ  พฺยาโรสนาย   
วา  ปฏิฆส ฺาย  วา  ทุกขฺ  น  อิจฺเฉยฺยาติ  เอวมฺป  มนสิกโรนฺโต 
ภาเวยฺยาติ ฯ   
        เอว  อหิตทุกฺขานาคมนปตฺถนาวเสน  อตฺถโต  เมตฺตา- 
ภาวน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตเมว  อุปมาย  ทสฺเสนฺโต  อาห  มาตา 
ยถา  นิย  ปุตฺตนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  มาตา  นิย  ปุตฺต  อตฺตนิ  ชาต  โอรสปุตฺต  
ต ฺจ  เอกปุตฺตเมว  อายุสา  อนุรกฺเข  ตสฺส  ทุกฺขาคมนปฏิ- 
พาหนตฺถ  อตฺตโน  อายุมฺป  จชิตฺวา  ต  อนุรกฺเข  เอวมฺป  
สพฺพภูเตสุ  อิท  เมตฺตมานส  ภาวเย  ปุนปฺปุน  ชนเย  วฑฺฒเย  
ต ฺจ  อปริมาณสตฺตารมฺมณวเสน  เอกสฺมึ  วา  สตฺเต  อนวเสส- 
ผรณวเสน  อปริมาณ  ภาวเยติ ฯ   
        เอว  สพฺพากาเรน  เมตฺตาภาวน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
ตสฺเสว  วฑฺฒน  ทสฺเสนฺโต  อาห  เมตฺต ฺจ  สพฺพโลกสฺมินฺติ ฯ    
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        ตตฺถ  มชิฺชติ  ตายติ  จาติ  มิตฺตา  ฯ (๑)  หิตชฌฺาสยตาย  
สินิยฺหติ  อหิตาคมนโต  รกฺขติ  จาติ  อตฺโถ ฯ  มิตฺตสฺส  ภาโว  
เมตฺต ฯ  สพฺพนฺติ  อนวเสส ฯ  (๒)  โลกสฺมินฺติ  สตฺตโลเก ฯ 
มนสิ  ภว  (๓)  มานส ฯ  ต ฺหิ  จิตฺตสมฺปยุตฺตตฺตา  เอว  วุตฺต ฯ  
ภาวเยติ  วฑฺฒเย ฯ  นาสฺส  ปริมาณนฺติ  อปริมาณ  ฯ 
อปริมาณสตฺตารมฺมณตาย  เอว  วุตฺต ฯ  อุทฺธนฺติ  อุปริ ฯ  
เตน  อรูปภว  คณฺหาติ ฯ  อโธติ  เหฏา ฯ  เตน  กามภว   
คณฺหาติ ฯ  ติริยนฺติ  เวมชฌฺ ฯ  เตน  รปูภว  คณฺหาติ ฯ 
อสมฺพาธนฺติ  สมฺพาธวิรหิต  ภินฺนสีมนติฺ  วุตฺต  โหติ ฯ  
สีมา  นาม  ปจฺจตฺถิโก  วุจฺจติ  ตสฺมิมฺป  ปวตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  
อเวรนฺติ  เวรวิรหิต  อนฺตรนฺตราป  เวรเจตนาปาตุภาว-   
วิรหิตนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อสปตฺตนฺติ  วิคตปจฺจตฺถิก ฯ  
เมตฺตาวิหารี  หิ  ปุคฺคโล  มนุสฺสาน  ปโย  โหติ  อมนุสฺสาน  ปโย  
โหติ  นาสฺส  โกจิ  ปจฺจตฺถิโก  โหติ  เตนสฺส  ต  มานส  วิคตปจฺจตฺ- 
ถิกตฺตา  อสปตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ปริยายวจน  หิ  เอต  ยทิท   
ปจฺจตฺถิโก  สปตฺโตติ ฯ  อย  อนุปทโต  อตฺถวณฺณนา ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  อธิปฺเปตตฺถวณฺณนา  ยเทต  เอวมฺป   
สพฺพภูเตสุ  มานส  ภาวเย  อปริมาณนฺติ  วุตฺต  ต ฺเจต  อปร-ิ 
มาณเมตฺต  มานส  สพฺพโลกสฺมึ  ภาวเย  วฑฺฒเย  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺห ึ  
เวปุลฺล  คมเย ฯ  กถ  อุทธฺ  อโธ  จ  ติริย ฺจ  อุทฺธ   
# ๑. ม. มิตฺโต ฯ  ๒. ม. สพฺพสฺมินฺติ อนวเสเส ฯ  ๓. ม. ภวนฺติ ฯ  
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ยาว  ภวคฺคา  อโธ  ยาว  อวีจิโต  ติริย  ยาว  อวเสสสทิสา ฯ  
อุทฺธ  วา  อารุปฺป  อโธ  กามธาตุ  ติริย  รูปธาตุ  อนวเสส  ผรนโฺต  
เอว  ภาเวนฺโตป  จ  ต  ยถา  อสมฺพาธ  อเวร  อสปตฺต ฺจ  โหติ  ตถา  
สมฺพาธเวรสปตฺตาภาว  กโรนฺโต  ภาวเย ฯ  ย  วา  ต  วา  ภาวนา- 
สมฺปท  ปตฺต  สพฺพตฺถ  โอกาสโลกวเสน  (๒)  อสมฺพาธ  อตฺตโน  
ปเรสุ  อาฆาตปฏิวินเยน  อเวร  อตฺตนิ  จ  ปเรส  อาฆาตปฏิวินเยน   
อสปตฺต  โหติ  ต  อสมฺพาธ  อเวร  อสปตฺต  อปรมิาณ  เมตฺต   
มานสว  (๒)  อุทฺธ  อโธ  ติริย ฺจาติ  ติวิธปริจฺเฉเทน  สพฺพโลกสฺมึ  
ภาวเย  วุฑฺฒเยติ ฯ   
        เอว  เมตฺตาภาวนาย  วฑฺฒน  ทสเฺสตฺวา  อิทานิ   
ตาว  ต  ภาวน  อนุยุตฺตสฺส  วิหรโต  อิริยาปถนิยมาภาว  ทสฺเสนฺโต 
อาห  ติฏ  จร ฯเปฯ  อธิฏเยฺยาติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เอว  เจต  เมตฺต  มานส  ภาเวนฺโต  โส  นิสีทติ  
ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมุขนฺติอาทีสุ  วิย  
อิริยาปถนิยม  อกตฺวา  ยถาสุข  อ ฺตรอ ฺตรอิริยาปถ- 
พาธนวิโนทน  กโรนฺโต  ติฏ  วา  จร  วา  นิสินฺโน  วา สยาโน  วา 
ยาวตา  วิคตมิทฺโธ  อสฺส  อถ  เอต  เมตฺตชฺฌานสฺสตึ  อธิฏเยฺย ฯ   
อถวา  เอว  เมตฺตาภาวนาย  วฑฺฒน  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วสีภาว   
ทสฺเสนฺโต  อาห  ติฏ ฺจรนฺติ ฯ  วสภีาวปฺปตฺโต  หิ  ติฏ  วา  
# ๑. ม. อารปฺุป ฯ  ๒. ม. ยุ. โอกาสลาภวเสน ฯ  
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จร  วา  [๑] ยาวตา  อิริยาปเถน  เอต  เมตฺตชฺฌานสฺสตึ   
อธิฏาตุกาโม  โหติ  อถ  วา  ติฏ  จร  นิสินฺโนติ  น  ตสฺส   
านาทีนิ  อนฺตรายกรานิ  โหนฺติ ฯ  อปจ  โข  โส  ยาวตา  เอต  
เมตฺตชฺฌานสฺสตึ  อธิฏาตุกาโม  โหติ  ตาวตา  วิคตมิทฺโธ  หตฺุวา 
อธิฏาติ  นตฺถิ  ตสฺส  ตตฺถ  พนฺธายติตฺต ฯ  เตนาห  ติฏ ฺจร   
นิสินฺโน  วา  สยาโน  วา  ยาวตสฺส  วิคตมิทฺโธ (๒)  เอต  สตึ   
อธฏเยฺยาติ        ตสฺสาย  อธิปฺปาโย  ยนฺต  เมตฺต ฺจ  สพฺพโลกสฺมึ   
มานส  ภาวเยติ  วุตฺต  ต  ตถา  ภาวเย  ยถา  านาทีสุ  ยาวตา  
อิริยาปเถน  านาทีนิ  วา  อนาทิยิตฺวา  ยาวตา  เอต  เมตฺตช-ฺ 
ฌานสฺสตึ  อธิฏาตุกาโม  อสฺส  ตาวตา  [๓]  เอต  สตึ   
อธิฏเยฺยาติ ฯ   
        เอว  เมตฺตาภาวนาย  วสีภาว  ทสฺเสนฺโต  เอต  สตึ   
อธิฏเยฺยาติ  ตสฺมึ  เมตฺตาวิหาเร  นิโยเชตฺวา  อิทานิ  ต  วิหาร  
ถุนนฺโต  อาห  พฺรหฺมเมต  วิหาร  อิธมาหูติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยฺวาย  สุขิโน  วา  เขมิโน  โหนฺตูติอาทึ  กตฺวา   
ยาว  เอต  สตึ  อธิฏเยฺยาติ  สวณฺณิโต  เมตฺตาวิหาโร  เอต  จตูสุ   
ทิพฺพพฺรหฺมอริยอิริยาปถวิหาเรสุ  นิทฺโทสตฺตา  อตฺตโนป  
ปเรสมฺป  อตฺถกรตฺตา  จ  อิธ  อริยสฺส  ธมฺมวินเย  พฺรหฺมวิหารมาหุ  
เสฏวิหารมาหูติ ฯ  ยโต  สตต  สมิต  อพฺโพกิณฺณ  ติฏ  จร  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร นิสินฺโน วา สยาโน วาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. วิตมิทฺโธ ฯ 
เอวมุปริป ฯ  ๓. ม. เอตฺถนฺตเร วิตมิทฺโธ หุตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  
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นิสินฺโน  วา  สยาโน  วา  ยาวตาสฺส  วิคตมิทฺโธ  เอต  สตึ  
อธิฏเยฺยาติ ฯ   
        เอว  ภควา  เตส  ภิกขฺูน  นานปฺปการโต  เมตฺตาภาวน   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ยสฺมา  เมตฺตา  สตฺตารมฺมณตฺตา  อตฺตทิฏ ิยา  
อาสนฺนา  โหติ  ตสฺมา  ทิฏ ิคฺคหณนิเสธนมุเขน  เตส  ภิกฺขูน   
ตเทว  เมตฺตชฺฌาน  ปาทก  กตฺวา  อรยิภูมิปฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อาห 
ทิฏ ิ ฺจ  อนุปคมฺมาติ ฯ  อิมาย  เทสน  สมาเปสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยฺวาย  พฺรหฺมเมต  วิหาร  อิธมาหูติ  สวณฺณิโต   
เมตฺตชฺฌานวิหาโร  ตโต  วุฏาย  เย  ตตฺถ  วิตกฺกวิจาราทโย  
ธมฺมา  เต  เตส ฺจ  วตฺถาทิอนุสาเรน  (๑)  รูปธมฺเม  ปริคฺคเหตฺวา  
อรูปธมฺเม  ปริคฺคเหตฺวา  อิมินา  นามรูปปริจฺเฉเทน  สุทฺธสงฺขาร 
ปุ ฺโชย  น  อิธ  สตฺตูปลพฺภตีติ  เอว  ทิฏ ิ ฺจ  อนุปคมฺม   
อนุปุพฺเพน  โลกุตฺตรสีเลน  สลีวา  หตฺุวา  โลกุตฺตรสีลสมฺปยุตฺเตนว   
โสตาปตฺติมคฺคสมฺมาทิฏ ิสงฺขาเตน  ทสฺสเนน  สมฺปนฺโน ฯ  ตโต   
ปร  โย  จาย  วตฺถุกาเมสุ  เคโธ  กิเลสกาโม  อปฺปหีโน  โหติ  ตมฺป  
สกทาคามิอนาคามิมคฺเคหิ  จ  ตนุภาเวน  อนวเสสปฺปหาเนน  
จ  กาเมสุ  เคธ  วิเนยฺย  วินยิตฺวา  วูปสเมตฺวา  น  หิ  ชาตุ  
คพฺภเสยฺย  ปุน  เรติ  เอกเสเนว  ปุน  คพฺภเสยฺย  น  เอติ  สุทฺธา- 
วาเสสุ  นิพฺพตฺติตฺวา  ตตฺเถว  อรหตฺต  ปาปุณิตฺวา  ปรินิพฺพาตีติ ฯ   
        เอว  ภควา  เทสน  สมาเปตฺวา  เต  ภิกฺขู  อาห  คจฺฉถ  
# ๑. ม. วตฺถาทิอนุสาเรน ฯ  
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ภิกฺขเว  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  วิหรถ  อิม ฺจ  สุตฺตมาทาย  (๑)  มาสสฺส   
อฏสุ  ธมฺมสฺสวนทิวเสสุ  คณฺฑึ  อาโกเฏตฺวา  โอสาเรถ  
ธมฺมกถ  กโรถ  สากจฺฉถ  อนุโมทถ  กมฺมฏาน  อาเสวถ  
ภาเวถ  พหุลีโรถ  เตป  โว  อมนุสฺสา  ต  เภรวารมฺมณ  น   
ทสฺเสสฺสนฺติ  อ ฺทตฺถุ  อตฺถกามา  หิตกามา  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ  
เต  สาธูติ  ภควโต  ปฏิสสฺุณิตฺวา  อุฏายาสนา  ภควนฺต  อภิวา- 
เทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ตถา  อกสุ ฯ  เทวตาโย 
จ  ภทฺทนฺตา  อมฺหาก  อตฺถกามา  หิตกามาติ  ปติโสมนสฺสชาตา  
หุตฺวา  สยเมว  เสนาสน  สมฺมชฺชนฺติ  อุโณฺหทก  ปฏิยาเทนฺติ   
ปฏ ิปริกมฺม  กโรนฺติ  ปาทปริกมฺม  กโรนฺติ  อารกฺข  สวิทหนฺติ ฯ  
เตป  ภิกฺขู  ตเถว  เมตฺต  ภาเวตฺวา  ตเมว  ปาทก  กตฺวา  
วิปสฺสน  อารภิตฺวา  สพฺเพป  ตสฺมึเยว  อนฺโตเตมาเส  
อคฺคผล  อรหตฺต  ปาปุณิตฺวา  มหาปวารณาย  วิสุทฺธิปวารณ  
ปวาเรสุนฺติ ฯ   
                เอว ฺหิ  อตฺถกุสเลน  ตถาคเตน  (๒)   
                ธมฺมิสฺสเรน  กถิต  กรณียมตฺถ   
                กตฺวานุภุยฺย  ปรม  ทหยสฺส  สนฺตึ   
                สนฺต  ปท  อภิสเมนฺติ  สมตฺตป ฺา ฯ   
                ตสฺมา  หิ  ต  อมตมพฺภุตมริยกนฺต   
                สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจ  วิหริตุกาโม ฯ   
# ๑. ม. อิท นตฺถิ ฯ  ๒. สี. อตฺถกุสลา กุสลสฺส ธมฺเม ฯ  
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                วิ ฺ ู  ชโน  วิมลสีลสมาธิป ฺา-   
                เภท  กเรยฺย  สตต  กรณียมตฺถนฺติ ฯ   
                ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                  เมตฺตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
        อชชฺ  ปนฺนรโสติ  เหมวตสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ปุจฺฉา- 
วสิกายุปฺปตฺติ ฯ  เหมวเตน  หิ  ปุฏโ  ภควา  ฉสุโลโก  สมุปฺปนฺโนติ- 
อาทีนิ  อภาสิ  ตตฺถ  อชชฺ  ปนฺนรโสติอาทิ  สาตาคิเรน  
วุตฺต  อิติ  สาตาคิโรติอาทิ  สงฺคติกาเรหิ  กจฺจิ  มโนติอาทิ  
เหมวเตน  ฉสุ  โลโกติอาทิ  ภควตา  ต  สพฺพมฺป  
สโมธาเนตฺวา  เหมวตสุตฺตนฺติ  วุจฺจติ ฯ  สาตาคิริสุตฺตนฺติ   
เอกจฺเจ ฯ  (๑)  ตตฺถ  ยาย  อชฺช  ปนฺนรโสติอาทิ  คาถา  ตสฺสา 
อุปฺปตฺติ ฯ 
        อิมสฺมึเยว  ภทฺทกปฺเป  วีสติวสฺสสหสฺสายุเกสุ  ปุริเสสุ   
อุปฺปชฺชิตฺวา  โสฬสวสฺสสหสฺสายุกานิ  ตฺวา  ปรนิิพฺพุตสฺส   
ภควโต  กสสฺปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  มหติยา  ปูชาย  สรีรกิจฺจ   
อกสุ ฯ  ตสฺส  ธาตุโย  อวิกิริตฺวา  สุวณฺณกฺขนฺโธ  วิย  เอกฆนา   
หุตฺวา  อฏสุ ฯ  ทีฆายุกพุทฺธาน  หิ  เอสา  ธมฺมตา ฯ   
อปฺปายุกพุทฺธา  ปน  ยสมฺา  พหุตเรน  ชเนน  อทฏิาเอว   
ปรินิพฺพายนฺติ  ตสฺมา  ธาตุปูชมฺป  กตฺวา  ตตฺถ  ชนา  ปุ ฺ   
ปสวิสฺสนฺตีติ  อนุกมฺปกาย  ธาตุโย  วิกิรนฺตูติ  อธฏิหนฺติ  เตน 
# ๑. ม. เอกจฺเจหิ ฯ  
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เตส  สุวณฺณวณฺณนา  (๑)  วิย  ธาตุโย  วิกิรนฺติ  เสยฺยถาป  อมฺหาก   
ภควโต ฯ  มนุสฺสา  ตสฺส  ภควโต  เอกเยว  ธาตุฆร  กตฺวา  เจติย   
ปติฏาเปสุ ฯ  โยชน  อุพฺเพเธน  ปริกฺเขเปน  จ ฯ  ตสฺส  เอเกก- 
คาวุตนฺตรานิ  จตฺตาริ  จตฺตาริ  ทฺวารานิ  อเหสุ  ฯ  เอก  ทฺวาร  
กึกิราชา  (๒)  อคฺคเหสิ  เอก  ตสฺเสว  ปุตฺโต  ปวินฺธโร  นาม ฯ 
เอก  เสนาปติปฺปมุขา  อมจฺจา  เอก  เสฏ ิปฺปมุขา   
ชานปทา ฯ  รตฺตสุวณฺณมยา  เอกคฺฆนา  รตฺตสุวณฺณรสปฏิภาคา   
จ  นานารตนมยา  อิฏกา  อเหสุ  เอเกกา  สตสหสฺสคฺฆนิกา ฯ  
เต  หริตาลมโนสิลาหิ  มตฺติกากิจฺจ  สุรภิเตเลน  อุทกกิจฺจ ฺจ  
กตฺวา  ต  เจติย  ปติฏาเปสุ ฯ   
        เอว  ปติฏ ิเต  เจติเย  เทฺว  กุลปุตฺตา  สหายกา  นิกฺขมิตฺวา  
สมฺมุขสาวกาน  เถราน  สนฺติเก  ปพฺพชึสุ ฯ  ทีฆายุกพุทฺธาน ฺหิ   
สมฺมุขสาวกาเยว  ปพฺพาเชนฺติ  อุปสมปฺาเทนฺติ  นิสฺสย  เทนฺติ  ฯ 
อิตเร  น  ลภนฺติ ฯ  ตโต  เต  กุลปุตฺตา  สาสเน  ภนฺเต  กตี 
ธุรานีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  เถรา  เทฺว  ธุรานีติ  กเถสุ  วาสธุร  ปริยตฺติ- 
ธุรนฺติ ฯ  ตตฺถ  ปพฺพชิเตน  กลุปุตฺเตน  อาจริยุปชฌฺายสนฺติเก   
ป ฺจ  วสฺสานิ  วสิตฺวา  วตฺตปฺปฏิวตฺต  ปูเรตฺวา  ปาติโมกฺข  เทฺว  
ตีณิ  ภาณวารสุตฺตนฺตานิ  จ  ปคุณ  กตฺวา  กมฺมฏาน  อุคฺคเหตฺวา 
กุเล  วา  คเณ  วา  นริาลเยน  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  อรหตฺตสจฺฉิกิริยาย  
ฆฏิตพฺพ  วายมิตพฺพ  เอต  วาสธุร ฯ  อตฺตโน  ถาเมน  ปน  เอก  วา  
# ๑. ม. ย.ุ สวุณฺณจุณฺณานิ ฯ  ๒. ม. กกิี ราชา ฯ  
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นิกาย  ปริยาปุณิตฺวา  เทฺว  วา  ป ฺจ  วา  นิกาเย  ปรยิตฺติโต  
จ  อตฺถโต  จ  สุวิสุทฺธ  (๑)  สาสน  อนุยุ ฺชิตพฺพ  เอต  ปริยตฺติธุรนฺติ ฯ   
อถ  เต  กุลปุตฺตา  ทฺวินฺน  ธุราน  วาสธุรเมว  เสฏนฺติ  วตฺวา  
มย  ปนมฺหา  ทหรา  วุฑฺฒกาเล  วาสธุร  ปริปูเรสสฺาม  ปริยตฺติธุร   
ตาว  ปูเรสฺสามาติ  ปริยตฺตึ  อารภึสุ ฯ  เต  ปกติยาว  ป ฺวนฺโต  
นจิรสฺเสว  สกเล  พุทฺธวจเน  ปกต ฺ ุโน  วินเย  จ  อติวิย  
วินิจฺฉยกุสลา  อเหสุ ฯ  เตส  ปริยตฺตึ  นิสฺสาย  ปรวิาโร   
อุปฺปชฺชิ  ปรวิาร  นิสฺสาย  ลาโภ  เอกเมกสฺส  ป ฺจสตา   
ป ฺจสตา  ภิกฺขู  ปริวารา  อเหสุ ฯ  เต  สตฺถุ  สาสน  ทีเปนฺตา   
วิหรึสุ  ปุน  พุทฺธกาโล  วิย  อโหส ิฯ   
        ตทา  เทวฺ  ภิกฺขู  คามกาวาเส  วิหรนฺติ  ธมฺมวาที  จ 
อธมฺมวาที  จ ฯ  อธมฺมวาที  จณฺโฑ  โหติ  ผรุโส  มุขโร  ฯ 
ตสฺส  อชฺฌาจาโร  อิตรสสฺ  ปากโฏ  โหติ ฯ  ตโต  น  อิท  เต 
อาวุโส  กมฺม  สาสนสฺส  อปฺปติรูปนฺติ  โจเทสิ  โส  กินฺเต  ทฏิ  
กินฺเต  สุตนฺติ  วิกฺขิปติ ฯ  อิตโร  วินยธรา  ชานิสฺสนฺตีติ  อาห ฯ   
ตโต  อธมฺมวาที  สเจ  อิม  วตฺถุ  วินยธรา  วินิจฺฉินิสฺสนฺติ  อทฺธา  เม 
สาสเน  ปติฏา  น  ภวิสสฺตีติ  ตฺวา  อตฺตโน  ปกขฺ  กาตุกาโม   
ตาวเทว  ปรกิฺขาเร  อาทาย  เต  เทฺว  เถเร  อุปสงฺกมิตฺวา   
สมณปริกฺขาเร  ทตฺวา  เตส  นิสฺสเยน  วิหริตุมารทฺโธ  สพฺพ ฺจ  
เนส  อุปฏาน  กโรนฺโต  สกฺกจฺจ  วตฺตปฺปฏิวตฺตึ  ปูเรตุกาโม  วิย  
# ๑. ม. สุวิสท ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร กโรนฺโตติ ทิสสฺติ ฯ  
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อกาสิ ฯ  ตโต  เอกทิวส  อุปฏาน  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  เตหิ   
วิสฺสชฺชิยมาโนป  อฏาสิเยว  เถรา  กึ  กิ ฺจิ  วตฺตพฺพ  อตฺถีติ   
ต  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส  อาม  ภนฺเต  เอเกน  เม  ภิกฺขุนา  สห  อชฺฌาจาร  
ปฏิจฺจ  วิวาโท  อตฺถ ิ โส  ยทิ  ต  วตฺถุ  อิธาคนฺตฺวา  อาโรเจสฺสติ  
ยถาวินิจฺฉย  น  วินิจฺฉินิตพฺพนฺติ ฯ  เถรา  โอสฏ  วตฺถุ   
ยถาวินิจฺฉย  อวินิจฺฉินิตุ  น  วฏฏตีติ  อาหสุ ฯ  โส  เอว  กริยมาเน 
ภนฺเต  มม  สาสเน  ปติฏา  นตฺถิ  มยหฺเมต  ปาป  โหติ  มา  ต   
ตุเมฺหป  วินิจฺฉินิตฺถาติ ฯ  เต  เตน  นิปปฺฬิยมานา  สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  
โส  เตส  ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  ปุน  ต  อาวาส  คนฺตฺวา  สพฺพ  วินยธราน  
สนฺติเก  นิฏ ิตนฺติ  ธมฺมวาทึ  สุฏ ุตร  อวม ฺนฺโต  ผรุเสน   
สมุทาจรติ ฯ  ธมฺมวาที  นิสิตฺตโก  (๑)  อย  ชาโตติ  ตาวเทว  
นิกฺขมิตฺวา  เถราน  ปริวาร  ภิกฺขุสหสฺส  อุปสงฺกมตฺิวา  อาห 
นนุ  อาวุโส  โอสฏ  วตฺถุ  ยถาธมฺม  วินจฺิฉินิตพฺพ  อโนสารา- 
เปตฺวา  เอว  วา  อ ฺม ฺ  อจฺจย  เทสาเปตฺวา  สามคฺคี  กาตพฺพา  
อิเม  ปน  เถรา  เนว  วตฺถุ  วินิจฺฉินึสุ  น  สามคฺคึ  อกสุ  กินฺนา- 
เมตนฺติ ฯ  เตป  สุตฺวา  ตุณฺหี  อเหสุ  นูน  กิ ฺจิ  อาจริเยหิ   
าตนฺติ ฯ  ตโต  อธมฺมวาที  โอกาส  ลภิตฺวา  ตฺว  ปุพฺเพ  วินยธรา  
ชานิสฺสนฺตี'ติ  ภณสิ  อิทานิ  เตส  วินยธราน  (๒)  อาโรเจหิ  ต  
วตฺถุนฺติ  ต  ธมฺมวาทึ  ปเฬตฺวา  อชฺชตคฺเค  ปราชิโต  ตฺว  มา  ต  
อาวาส  อาคจฺฉีติ  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ตโต  ธมฺมวาที  เถเร   
# ๑. ม. นิสฺสงฺโก ฯ  ๒. ส.ี อิเมทานิ เต วินยธรา ฯ  
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อุปสงฺกมิตฺวา  ตุเมฺห  สาสน  อนเปกขิฺตฺวา  อเมฺห  อุปฏเสิ  
ปริโตเสสี'ติ  ปุคฺคลเมวาเปกฺขิตฺวา  (๑)  สาสน  อรกฺขิตฺวา  ปุคฺคล  
อรกฺขิตฺถ  อชฺชตคฺเค  ทานิ  ตุมฺหาก  วินิจฺฉย  วินิจฺฉินิตุ  น  วฏฏติ  
อชฺช  ปรินิพฺพุโต  กสฺสโป  ภควาติ  มหาสทฺเทน  กนฺทิตฺวา  นฏ   
สตฺถุ  สาสนนฺติ  ปริเทวมาโน  ปกฺกามิ ฯ   
        อถ  โข  เต  ภิกฺขู  สวิคฺคมานสา  มย  ปุคฺคลมนุรกฺขนฺตา  
สาสนรตน  โสพฺเภ  ปกฺขิปมฺหาติ  กุกกฺุจฺจ  อุปฺปาเทสุ ฯ  เต  
เตเนว  กุกฺกุจฺเจน  อุเปตา  สยุตฺตา  (๒)  ฯ  กาล   กตฺวา  สคฺเค 
นิพฺพตฺติตุ  อสกฺโกนฺตา  เอกาจริโย  หมิวติ  เหมวเต  ปพฺพเต  
นิพฺพตฺติ  เหมวโต  ยกโฺขติ  นาเมน  ทติุยาจริโย  มชฺฌิมปฺปเทเส   
สาตปพฺพเต  สาตาคิโรติ  นาเมน ฯ  เตป  เนส  ปริวารา  ภิกฺขู   
เตสเยว  อนุวตฺติตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺติตุ  อสกฺโกนตฺา  เตส  ปรวิารา 
ยกฺขาว  หุตฺวา  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  เตส  ปน  ปจฺจยทายกา  คหฏา 
เทวโลเก  นพฺิพตฺตึสุ ฯ  เหมวตสาตาคิรา  อฏวีสติยกฺข- 
เสนาปตีนมพฺภนฺตรา  มหานุภาวา  ยกฺขราชาโน  อเหสุ ฯ   
ยกฺขเสนาปตีน ฺจ  อย  ธมฺมตา  มาเส  มาเส  อฏ  ทิวสานิ   
ธมฺมวินิจฺฉยนตฺถ  หิมวติ  มโนสิลาตเล  นาควติมณฺฑเป  (๓)  
เทวตาน  สนฺนิปาโต  โหติ  ตตฺถ  สนนฺิปติตพฺพนฺติ ฯ  อถ 
สาตาคิรเหมวตา  ตสฺมึ  สมาคเม  อ ฺม ฺ  ทิสฺวา  ส ฺชานึสุ   
# ๑. ม. ปุคฺคลเมว อเปกฺขิตฺถ ฯ  ๒. ม. อุปหตาสยตฺตา ฯ 
# ๓. ส.ี ภคตวติปพฺพเต ฯ  ม. นาควติมณฺฑเป ฯ  
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ตฺว  สมฺม  กหุึ  อุปฺปนฺโน  ตฺว  กุหึ  อุปฺปนฺโนติ  อตฺตโน  อุปฺปตฺติฏ- 
าน ฺจ  ปุจฺฉิตฺวา  วิปฺปฏิสาริโน  อเหสุ  นฏา  มย  สมฺม  ปพฺุเพ  
วีสติ  วสฺสสหสฺสานิ  สมณธมฺม  กตฺวา  เอก  ปาปสหาย  นิสฺสาย   
ยกฺขโยนิย  อุปฺปนฺนา  อมฺหาก  ปน  ปจฺจยทายกา  กามาวจรเทเวสุ  
นิพฺพตฺตาติ ฯ  อถ  น  สาตาคิโร  อาห  มาริส  หิมวา  นาม   
อจฺฉริยพฺภุตสมฺมโต  กิ ฺจิ  อจฺฉริย  ทสิฺวา  วา  สุตฺวา  วา  มมาป  
อาโรเจยฺยาสีติ ฯ  เหมวโตป  อาห  มาริส  มชฺฌิมเทโส  นาม  
อจฺฉริยพฺภุตสมฺมโต  กิ ฺจิ  อจฺฉริย  ทสิฺวา  วา  สุตฺวา  วา  มมาป  
อาโรเจยฺยาสีติ ฯ  เอว  เตสุ  ทฺวีสุ  สหาเยสุ  อ ฺม ฺ  กติก   
กตฺวา  ตเมว  อุปฺปตฺตึ  อริ ฺจิตฺวา  (๑)  วสมาเนสุ  เอก  พุทฺธนฺตร   
วีติวตฺต  มหาปวี  เอกโยชนติคาวุตมตฺต  อุสฺสทา ฯ   
        อถ  อมหฺาก  โพธิสตฺโต  ทีปงฺกรปาทมูเล  กตปณิธาโน   
ยาว  เวสฺสนฺตรชาตก  ตาว  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตภวเน 
อุปฺปชฺชิตฺวา  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  ธมฺมปทนิทาเน  วุตฺตนเยเนว 
เทวตาหิ  อภิยาจิโต ป ฺจ  มหาวิโลกนานิ  วิโลเกตฺวา  เทวตาน  
อาโรเจตฺวา  ทฺวตฺตึสาย  ปุพฺพนิมิตฺเตสุ  วตฺตมาเนสุ  อิธ  ปฏิสนฺธึ   
อคฺคเหสิ  ทสสหสฺสีโลกธาตุ  กมฺเปตฺวา  ตานิ  ทิสวฺาป  อิเม  
ราชยกฺขา  อิมินา  การเณน  นิพฺพตฺตานีติ  น  ชานสึุ ฯ  
ขิฑฺฑาปสุตตฺตา  เนวทฺทสสูติ  เอเก ฯ  เอส  นโย  ชาติย   
อภินิกฺขมเน  โพธิย ฺจ ฯ  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน  ปน  ป ฺจวคฺคิเย   
# ๑. ม. อวิวชฺเชตฺวา ฯ  
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อามนฺเตตฺวา  ภควติ  ติปรวิฏฏ  ทฺวาทสาการ  วรธมฺมจกฺก   
ปวตฺเตนฺเต  มหาภูมิจาล  ปุพฺพนิมิตฺต  ปาฏิหาริยานิ  จ  เอเตส  
เอโก  สาตาคิโรเยว  ปม  อทฺทส ฯ  นิพฺพตฺติการณ ฺจ  เตส  ตฺวา  
สปริโส  ภควนฺต  อุปสงฺกมฺม  เทสน  อสฺโสสิ  น  จ  กิ ฺจิ   
วิเสส  อธิคจฺฉิ ฯ  กสฺมา  โส  ห ิ ธมฺม  สุณนฺโต  เหมวต  
อนุสฺสริตฺวา  อาคโต  นุ  โข  เม  สหายโก  โนติ  ปริส  โอโลเกตฺวา   
ต  อปสฺสนฺโต  ว ฺจิโต  เม  สหาโย  โย  เอว  วิจิตฺรปฏิภาน  ภควโต   
ธมฺมเทสน  น  สุณาตีติ  วิกฺขิตฺตจิตฺโต  อโหสิ ฯ  ภควา  จ   
อตฺถงฺคเตป  สูริเย  เทสน  น  นิฏาเปสิ ฯ  อถ  สาตาคิโร  สหาย   
คเหตฺวา  เตน  สหาคมฺม  ธมฺมเทสน  โสสฺสามีติ  อสฺสยาน- 
หตฺถิยานครุฬยานาทีนิ  มาเปตฺวา  ป ฺจหิ  ยกฺขสเตหิ  ปริวุโต   
หิมวนฺตาภิมุโข  ปายาสิ ฯ  
        ตทา  เหมวโตป  ยสฺมา  ปฏิสนธฺิชาติอภินิกฺขมนโพธิ-   
ปรินิพฺพาเนเสฺวว  ทฺวตฺตึส  ปุพฺพนิมตฺิตานิ  หุตฺวาว  ปติวิคจฺฉนฺติ  
น  จิรฏ ิติกานิ  โหนฺติ  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน  ปน  ตานิ  สวิเสสานิ   
หุตฺวา  จิรตร  ตฺวา  นิรชุฌฺนฺติ  ตสฺมา  หิมวติ  ต  อจฺฉริยปาตุภาว   
ทิสฺวา  ยโต  อห  ชาโต  น  กทาจิ  อย  ปพฺพโต  เอว  อภิราโม  
ภูตปุพฺโพ  หนฺท  ทานิ  มม  สหาย  คเหตฺวา  อาคมฺม  เตน  สห  อิม   
ปุปฺผสิรึ  อนภุวิสฺสามีติ  ตเถว  มชฺฌิมเทสาภิมุโข  อาคจฺฉติ ฯ 
เต  อุโภป  ราชคหสฺส  อุปริ  สมาคนตฺฺวา  อ ฺม ฺสฺส  
อาคมนการณ  ปุจฺฉึสุ ฯ  เหมวโต  อาห  ยโต  อห  มาริส  ชาโต   
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นาย  ปพฺพโต  เอว  อกาลกุสุมิเตหิ  รกฺุเขหิ  อภิราโม  ภูตปุพฺโพ  
ตสฺมา  เอต  ปุปฺผสิรึ  ตยา  สทฺธึ  อนุภวิสฺสามีติ  อาคโตมฺหีติ ฯ  
สาตาคิโร  อาห  ชานาสิ  ปน  ตฺว  มาริส  เยน  การเณน  อิม   
อกาลปุปฺผปาฏิหาริย  ชาตนฺติ ฯ  น  ชานามิ  มาริสาติ ฯ   
อิม  มาริส  ปาฏิหาริย  น  เกวล  หิมวนฺเตเยว  อปจ  โข  ปน  
ทสสหสฺสิโลกธาตูสุ  นพฺิพตฺต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนโฺน  
อชฺช  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิ  เตน  การเณนาติ ฯ  เอว  สาตาคิโร   
เหมวตสฺส  พุทฺธุปฺปาท  กเถตฺวา  ต  ภควโต  สนฺติก  อาเนตุกาโม   
อิม  คาถมาห ฯ  เกจิ  ปน  โคตมเก  เจติเย  วิหรนฺเต  ภควติ  อยเมว- 
มาหาติ  ภณนฺติ  อชชฺ  ปนฺนรโสติ ฯ   
        ตตฺถ  อชฺชาติ  อย  รตฺตินฺทิโว  ปกฺขคณนโต  ปนฺนรโส  
อุปวสิตพฺพโต  อุโปสโถ ฯ  ตีสุ  วา  อุโปสเถสุ  อชชฺ  ปนฺนรโส  
อุโปสโถ  น  จาตุทฺทสี  อุโปสโถ  น  สามคฺคีอุโปสโถ ฯ  ยสฺมา  
วา  ปาติโมกฺขุทฺเทสอฏงฺคอุปวาสป ฺตฺติทิวสาทีสุ  สมฺพหุเลสุ   
อตฺเถสุ  อุโปสถสทฺโท  ปวตฺตติ ฯ  อายามาวุโส  กปฺปน  อุโปสถ   
คมิสฺสามาติอาทีสุ  หิ  ปาติโมกฺขุทฺเทเส  อุโปสถสทฺโท ฯ  เอว   
อฏงฺคสมนฺนาคโต  โข  วิสาเข  อุโปสโถ  อุปวุตฺโถติอาทีสุ  (๑)  
ปาณาติปาตา  เวรมณิอาทิเกสุ  อฏงฺเคสุ ฯ  สุทฺธสฺส  เว  สทา  
ผคฺคุ  สุทฺธสฺสุโปสโถ  สทาติอาทีสุ  อุปวาเส ฯ  อุโปสโถ  นาม  
นาคราชาติอาทีสุ  (๓)  ป ฺตฺติย ฯ  ตทหุโปสเถ  ปนฺนรเส  
# ๑. องฺ อฏก. ๒๓/๑๓๓/๒๖๐ ฯ  ๒. ม. ม.ู ๑๒/๙๘/๗๐ ฯ 
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๑๘๓/๒๒๗ ฯ  
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สีสนฺหาตสฺสาติอาทีสุ  ทิวเส ฯ  ตสฺมา  อนวเสสตฺถ   
ปฏิกฺขิปตฺวา  อาสาฬฺหีปุณฺณมทิวสเยว  นิยาเมนฺโต  อาห  อชชฺ  
ปนฺนรโส  อุโปสโถติ ฯ  ปาฏิปโท  ทติุโยติ  เอว  คณิยมาเน 
อชฺช  ปนฺนรโส  ทิวโสติ  อตฺโถ ฯ   
        ทิวิภวาติ  ทิพฺยา (๑) ฯ  ทิพฺยานิ  เอตฺถ  อตฺถีติ  ทิพฺยา ฯ  (๒)   
กานิ  ตานิ  รปูานิ ฯ  ต ฺหิ  รตฺตึ  เทวาน  ทสสหสฺสิโลกธาตุโต  
สนฺนิปติตาน  สรรีวตฺถาภรณวิมานปฺปภาหิ  อพฺภาทิอุปกฺ- 
กิเลสวิรหิตาย  จนฺทปฺปภาย  จ  สกลชมฺพุทีโป  อลงฺกโต  อโหสิ   
วิเสสาลงฺกโต  จ  ปรมวิสุทฺธิเทวสฺส  ภควโต  สรรีปฺปภาย ฯ   
เตนาห  ทิพฺยา  รตฺติ  อุปฏ ิตาติ ฯ   
        เอว  รตฺติคุณวณฺณนาปเทเสนป  สหายสฺส  จิตฺตปฺปสาท   
ชเนนฺโต  พุทฺธุปฺปาท  กเถตฺวา  อาห  อโนมนาม  สตฺถาร  หนฺท  
ปสฺสาม  โคตมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อโนเมหิ  อลามเกหิ  สพฺพาการปริปูเรหิ  คุเณหิ  นาม   
อสฺสาติ  อโนมนาโม ฯ  ตถา  หิสฺส  พุชฺฌิตา  สจฺจานีติ  
พุทฺโธ  โพเธตา  ปชายาติ  พุทฺโธติอาทินา  นเยน  พุทฺโธติ   
อโนเมหิ  คุเณหิ  นาม  ภคฺคราโคติ  ภควา  ภคฺคโทโสติ   
ภควาติอาทินา  นเยน  จ  อโนเมหิ  คุเณหิ  นาม ฯ  เอส  นโย   
อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนติอาทีสุ ฯ 
ทิฏธมฺมิกาทีสุ  วา  อตฺเถสุ  เทวมนุสฺเส  อนุสาสติ  อิม   
# ๑. ม. ทิวิ ภวานิ ทิพฺพานิ ฯ  ๒. ม. ทพฺิพา ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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ปชหถ  อิม  สมาทาย  วตฺตถาติ  สตฺถา ฯ  อปจ  สตฺถา   
ภควา  สตฺถวาโห  ยถา  สตฺถวาโห  สตฺเถ  (๑)  กนตฺาร  ตาเรตีติ- 
อาทินา  นิทฺเทเส  วุตฺตนเยนาป  สตฺถา ฯ  ต  อโนมนาม   
สตฺถาร ฯ  
        หนฺทาติ  พฺยวสานตฺเถ  นิปาโต ฯ  ปสฺสามาติ  เตน   
อตฺตาน  สห  สงฺคเหตฺวา  ปจฺจุปฺปนฺนวจน  โคตมนฺติ   
โคตมโคตฺต ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  สตฺถา  น  สตฺถาติ  มา  วิมตึ   
อกาสิ  เอกนฺตพฺยวสิโต  หุตฺวาว  เอหิ  ปสฺสาม  โคตมนฺติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  เหมวโต  อย  สตาคิโร  อโนมนาม  สตฺถารนติ   
ภณนฺโต  ตสฺส  สพฺพ ฺ ุต  ปกาเสติ  สพฺพ ฺ ุโน  จ  ทลฺุลภา  โลเก   
สพฺพ ฺ ุปฏิ ฺเหิ  ปูรณาทิสทิเสเหว  โลโก  อุปททฺุโต  โส  ปน   
ยทิ  สพฺพ ฺ ู  อทฺธา  ตาทิลกฺขณปฺปตฺโต  ภวิสฺสติ  เตน  ต  เอว   
ปริคฺคณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตาทิลกฺขณว  ปุจฺฉนฺโต  อาห  กจฺจิ   
มโนติ ฯ   
        ตตฺถ  กจฺจีติ  ปุจฺฉา ฯ  มโนติ  จิตฺต ฯ  สุปณิหิโตติ   
สุฏ ุ  ปโต  อจโล  อสมฺปเวธี ฯ  สพฺเพสุ  ภูเตสุ  สพฺพภูเตสุ ฯ   
ตาทิโนติ  ตาทิลกฺขณปฺปตฺตสฺเสว  สโต ฯ  ปุจฺฉา  เอว  วา  อย   
โส  เต  สตฺถา  สพฺพภูเตสุ  ตาที  อุทาหุ  อิฏเ  อนิฏเ   
จาติ  เอวรูเป  อารมฺมเณ ฯ  สงฺกปฺปาติ  วิตกฺกา ฯ  วสีกตาติ  
วส  คมิตา ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  ย  ตฺว  สตถฺาร  วทสิ  ตสฺส  เต   
# ๑. ม. สตฺเต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 301 

                *เลมที่  21  เหมวตสฺตฺตวณฺณนา  หนา        301 
                 
สตฺถุโน  กจฺจิ  ตาทิลกฺขณปฺปตฺตสฺส  สโต  สพฺพภูเตสุ  มโน  
สุปณิหิโต  อุทาหุ  ยาว  จลนปฺปจฺจย  น  ลภติ  ตาว  สุปณิหิโต  
วิย  ขายติ ฯ  โส  วา  เต  สตฺถา  กจฺจิ  สพฺพภูเตสุ  สมจิตฺเตน  ตาทิ 
อุทาหุ  โน  เย  จ  โข  อิฏานิฏเสุ  อารมฺมเณสุ  ราคโทสวเสน  
สงฺกปฺปา  อุปฺปชฺเชยฺยย  ตฺยาสฺส  กจฺจิ  วสีกตา  อุทาหุ  กทาจิ  เตส 
วเสน  วตฺตตีติ ฯ   
        ตโต  สาตาคิโร  ภควโต  สพฺพ ฺ ุภาเว  พฺยวสิตตฺตา  
สพฺเพ  สพฺพ ฺ ุคุเณ  อนุชานนฺโต  อาห  มโน  จสสฺ  สุปณิหิโตติ- 
อาทิ ฯ 
        ตตฺถ  สปุณิหิโตติ  สฏุ ุ  ปโต  ปวีสโม  อวิรุชฺฌนฏเน   
สิเนรุสโม  สปฺุปติฏ ิตาจลนฏเน  อินฺทขีลสโม  จตุพฺพิธมาร- 
ปรวาทิคเณหิ  อกมฺปยฏเน ฯ  อนจฺฉริยเมต  ภควโต  อิทานิ   
สพฺพาการสมฺปนฺนตฺตา  สพฺพ ฺ ุภาเว   ิตสฺส  มโน  สุปณิหโิต 
อจโล  ภเวยยฺ  ยสฺส  ติรจฺฉานภูตสฺสาป  สราคาทิกาเล   
ฉทฺทนฺตนาคกุเล  อุปฺปนนฺสฺส  สวิเสน  สลฺเลน  วิทฺธสฺส  อจโล 
อโหสิ  วธเกป  ตสฺมึ  น  ปทุสฺสิ  อ ฺทตฺถุ  ตสฺเสว  อตฺตโน  ทนฺเต 
เฉตฺวา  อทาสิ  ตถา  มหากปภูตสฺส  มหติยา  สิลาย  สีเล   
ปหฏสฺสาป  ตสฺเสว  จ  มคฺค  ทสฺเสสิ  ตถา  วิธุรปณฺฑิตภูตสฺส   
ปาเทสุ  คเหตฺวา  สฏ ิโยชเน  กาฬปพฺพตปปาเต  ปกฺขิตฺตสฺสาป   
อ ฺทตฺถุ  ตสฺเสว  ยกฺขสฺสตฺถาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตสฺมา 
สมฺมเทว  อาห  สาตาคิโร  มโน  จสฺส  สุปณิหิโตติ ฯ    
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        สพฺพภูเตสุ  ตาทิโนติ  สพฺพสตฺเตสุ  ตาทิลกขฺณปฺปตฺตสฺเสว  
สโต  มโน  สุปณิหิโต  น  ยาว  ปจฺจย  น  ลภตีติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  
ภควโต  ตาทิลกฺขณ  ป ฺจธา  เวทิตพฺพ ฯ  ยถาห  ภควา   
ป ฺจหากาเรหิ  ตาที  อิฏานิฏเ  ตาที  จตฺตาวีติ  ตาที  มุตฺตาวีติ  
ตาทิ  ภควา  ลาเภป  ตาทีติ        เอวมาทิ  สพฺพ  นิทเฺทเส  (๑)  วุตฺตนเยน 
คเหตพฺพ ฯ  ลาภาทโย  จ  ตสฺส  มหาอฏกถาย  วิตฺถาริตนเยน  
คเหตพฺพา ฯ  (๒)  ปุจฺฉา  เอว  วา  อย  โส  เต  สตฺถา  สพฺพภูเตสุ  
ตาทิ  อุทาหุ โนติ ฯ  อิมสฺมิ  วิกปฺเป  สพฺพภูเตสุ  สมจิตฺตตาย   
ตาทิ  อมฺหาก  สตฺถาติ  อตฺโถ ฯ  อย  หิ  ภควา  สขูุปสหารกามตาย  
ทุกฺขาปนยนกามตาย  จ  สพฺพสตฺเตสุ  สมจิตฺโต  ยาทิโส  อตฺตนิ   
ตาทิโส  ปเรสุ ฯ  ยาทิโส  มาตริ  มหามายาย  ตาทิโส  จิ ฺจมาณวิกาย  
ยาทิโส  ปตร ิ สุทฺโธทเน  ตาทิโส  สุปปฺพุทฺเธ ฯ  ยาทิโส  ปุตฺเต  
ราหุเล  ตาทิโส  วธเกสุ  เทวทตฺตธนปาลกองฺคุลิมาลาทีสุ ฯ  สเทวเก   
โลเกป  ตาที ฯ  ตสฺมา  สมฺมเทวาห  สาตาคิโร  สพฺพภูเตสุ  ตาทิโนติ ฯ   
        อโถ  อิฏเ  อนิฏเ  จาติ  เอตฺถ  ปน  เอว  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  ฯ 
ย  กิ ฺจิ  อิฏ  วา  อนิฏ  วา  อารมฺมณ  สพฺพปฺปกาเรหิ  ตตฺถ  เย  
ราคโทสวเสน  สงฺกปฺปา  อุปฺปชฺเชยฺยย  ตฺยาสฺส  อนุตฺตเรน 
มคฺเคน  ราคาทีน  ปหีนตฺตา  วสีกตา  น  กทาจิ  เตส  วเส  วตฺตติ ฯ  
โส  ห ิ ภควา  อนาวิลสงฺกปฺโป  สุวิมุตฺตจิตฺโต  สุวิมุตฺตป ฺโติ ฯ 
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๑๘๐/๑๓๘ ฯ  ๒. ม. เวทิตพฺพา ฯ  
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เอตฺถ  จ  สุปณิหิตมนตาย  อโยนโิสมนสิการาภาโว  วุตฺโต ฯ   
สพฺพภูตอิฏานิฏเสุ  ตาที  โส  (๑)  ยตฺถ  ภเวยฺย  ต  สตฺตสงฺขารเภทโต   
ทุวิธมารมฺมณ  วุตฺต ฯ  สงฺกปฺปวสีภาเวน  ตสฺมึ  อารมฺมเณ  
ตสฺส  มนสิการสฺสาภาวโต  กิเลสปฺปหาน  วุตฺต ฯ  สุปณิหิตมนตาย  
จ  มโนสมาจารสุทฺธิ  สพฺพภูเตสุ  ตาทิตาย  จ  กายสมาจารสุทฺธิ  ฯ 
สงฺกปฺปวสีภาเวน  วิตกฺกมูลกตฺตา  วาจาย  จ  วจีสมาจารสุทฺธิ ฯ   
ตถา  สุปณิหิตมนตาย  จ  โลภาทิสพฺพโทสาภาโว  สพฺพภูเตสุ   
ตาทิตาย  เมตฺตาทิคุณสมฺภโว   สงฺกปฺปวสีภาเวน  ปฏิกูเล  
อปฺปฏิกูลส ฺ ิตาทิเภทา  อริยิทฺธิ  ตาย  จสฺส  สพฺพ ฺ ุภาโว  
วุตฺโต  โหตีติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  เหมวโต  ปุพฺเพ  มโนทฺวารวเสเนว  ตาทิภาว   
ปุจฺฉิตฺวา  ต ฺจ  ปฏิชานนฺต  วีมสิตฺวา  (๒)  ทฬฺหกีมฺมตฺถ  อิทานิ   
ทฺวารตฺตยวเสนาป  ปุพฺเพ  วา  สงฺเขเปน  กายวจีมโนทฺวารสุทฺธึ   
ปุจฺฉิตฺวา  ต ฺจ  ปฏิชานนฺต  วีมสิตฺวา  ทฬฺหีกมฺมตฺถเมว   
วิตฺถาเรนาป  ปุจฺฉนฺโต  อาห  กจฺจิ  อทินฺนนฺติ ฯ 
        ตตฺถ  คาถาพนฺธสุขตฺถาย  ปม  อทินฺนาทานวิรตึ   
ปุจฺฉิ ฯ  อารา  ปมาทมฺหาติ  ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  จิตฺตโวสฺสคฺคโต  
ทูรีภาเวน  อพฺรหฺมจริยวิรตึ  ปุจฺฉติ ฯ  อารา  ปมทมฺหาติป  วา  
ปนฺติ  อารา  มาตุคามาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ฌาน  น  ริ ฺจตีติ   
อิมินา  ปน  ตสฺสาเยว  ติวิธาย  กายทุจฺจริตวิรติยา  พลวภาว   
# ๑. ส.ี อิฏานิฏเสุ หิโย ฯ  ม. สพฺพภูเตสุ อิฏานิฏเหิโส ฯ 
# ๒. ม. ปฏชิานนฺตมิม สุตฺวา ฯ  
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ปุจฺฉติ ฯ  ฌานยุตฺตสฺส  หิ  วิรติ  พลวตี  โหตีติ ฯ   
        อถ  สาตาคิโร  ยสฺมา  ภควา  น  เกวล  เอตรหิ  อตีเตป  
อทฺธาเน  ทีฆรตฺต  อทินฺนาทานาทีหิ  ปฏิวิรโต  ตสฺสาเยว   
วิรติยา  อานุภาเวน  ต  ต  มหาปุริสลกขฺณ  ปฏิลภติ  สเทวโก  
จสฺส  โลโก  อทินฺนาทานา  ปฏิวิรโต  สมโณ  โคตโมติอาทินา 
นเยน  วณฺณ  ภาสติ  ตสฺมา  วิสฺสฏาย  วาจาย  สีหนาท  นทนฺโต   
อาห  น  โส  อทินฺน  อาทิยตีติ ฯ  ต  อตฺถโต  ปากฏเมว ฯ  
อิมิสฺสาป  คาถาย  ตติยปาเท  ปมาทมฺหา  ปมทมฺหาติ  ทุวิธา  
ปาโ ฯ  จตุตฺถปาเทว  ฌาน  น  ริ ฺจตีติ  ฌาน  รตฺิตก  สุ ฺก   
น  กโรติ  น  ปริจฺจชตีติ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  กายทฺวาเร  สุทฺธึ  สุตฺวา  อิทานิ  วจีทฺวาเร  สุทฺธ ึ  
ปุจฺฉนฺโต  อาห  กจฺจิ  มุสา  น  ภณตีติ ฯ  
        เอตฺถ  ขีณาตีติ  ขีโณ  วิหึสติ  พาธตีติ  อตฺโถ ฯ   
วาจาย  ปโถ  พฺยปโถ  ขีโณ  พฺยปโถ  อสฺสาติ  ขีณพฺยปโถ ฯ 
ต  นกาเรน  ปฏิเสเธตฺวา  ปุจฺฉติ  น  ขีณพฺยปโถติ ฯ  ผรุสวาโจติ  (๑) 
วุตฺต  โหติ ฯ  นาขีณพฺยปโถติป  ปาโ  นาขีณวจโนติ   
อตฺโถ ฯ  ผรสุวจน  หิ  ปเรส  หทเยส ุ อขียมาน  (๒)  ติฏติ ฯ 
ตาทิวจโน  กจฺจิ  น  โสติ  วุตฺต  โหติ ฯ  วิภูตีติ  วินาโส  ฯ 
วิภูตึ  กาสติ  กโรติ  วาติ  (๓)  วิภูติก  วิภูติกเมว  เวภูติก  ฯ 
# ๑. ม. น ผรสุวาโจติ ฯ  ๒. สี. อขิยฺยมาน ฯ  ม. อขิยมาน ฯ 
# ๓. ส.ี กายติ กโรติ จาติ ฯ  
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เวภูติยนฺติป  วุจฺจติ  เปสุ ฺสฺเสต  อธิวจน ฯ  ต ฺหิ 
สตฺตาน  อ ฺม ฺโต  เภเทน  วินาส  กโรติ ฯ  
เสส  อุตฺตานตฺถเมว ฯ         
        อถ  สาตาคิโร  ยสฺมา  ภควา  น  เกวล  เอตรหิ  อตีเตป  
อทฺธาเน  ทีฆรตฺต  มุสาวาทาทีหิ  ปฏิวิรโต  ตสฺสาเยว  จ  วิรติยา   
อานุภาเวน  ต  ต  มหาปรุิสลกฺขณ  ปฏิลภติ  สเทวโก  จสฺส  โลโก 
มุสาวาทา  ปฏิวิรโต  สมโณ  โคตโมติ  วณฺณ  ภาสติ  ตสฺมา  
วิสฺสฏาย  วาจาย  สีหนาท  นทนฺโต  อาห  มุสา  จ  โส  น  
ภณตีติ ฯ  
        ตตฺถ  มสุาติ  วินิธาย  ทฏิาทีน  ปรวิสวาทนวจน  ต  โส  
น  ภณติ ฯ  ทุติยปาเท  ปน  ปมตฺถวเสน  น  ขีณพฺยปโถติ  
ทุติยตฺถวเสน  นาขีณพฺยปโถติ  ปาโ ฯ  จตุตฺถปาเท  มนฺตาติ   
ป ฺา  วุจฺจติ ฯ  ภควา  ยสฺมา  ตาย  มนฺตาย  ปริจฺฉินฺทิตฺวา   
อตฺถเมว  ภาสติ  อตฺถโต  อนเปตวจน  น  สมฺผ  อ ฺาณปุเรกฺขาร ฺหิ  
นิรตฺถก  วจน  พุทฺธาน  นตฺถิ  ตสฺมา  อาห  มนฺตา  อตฺถ  โส 
ภาสตีติ ฯ  เสสเมตฺถ  ปากฏเมว ฯ   
        เอว  วจีทฺวารสุทฺธิมฺป  สุตฺวา  อิทานิ  มโนทวฺารสุทฺธึ   
ปุจฺฉนฺโต  อาห  กจฺจิ  น  รชฺชต ิ กาเมสูติ  ฯ 
        ตตฺถ  กามาติ  วตฺถุกามา ฯ  เตสุ  กิเลสกาเมน 
น  รชฺชตีติ  ปุจฺฉนฺโต  อนภิชฺฌาลุต  ปุจฺฉติ ฯ  อนาวิลนฺติ   
ปุจฺฉนฺโต  พฺยาปาเทนาวิลภาว  สนฺธาย  อพฺยาปาทต  ปุจฺฉติ ฯ  
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โมห  อติกฺกนฺโตติ  ปุจฺฉนฺโต  เยน  โมเหน  มูโฬหฺ  มิจฺฉาทิฏ ึ  
คณฺหาติ  ตสฺสาติกฺกเมน  สมฺมาทิฏ ิต  ปุจฺฉติ ฯ  ธมฺเมสุ  
จกฺขุมาติ  ปุจฺฉนฺโต  สพฺพธมฺเมสุ  อปฺปฏิหตสฺส  าณจกฺขุโน   
ป ฺจจกฺขุวิสเยสุ  วา  ธมฺเมสุ  ป ฺจนฺนมฺป  จกฺขูน  วเสน  
สพฺพ ฺ ุต  ปุจฺฉติ  ทฺวารตฺตยปาริสุทฺธิยาป  สพฺพ ฺ ู  น  โหตีติ  
จินฺเตตฺวา ฯ   
        อถ  สาตาคิโร  ยสฺมา  ภควา  อปฺปตฺวาว  อรหตฺต   
อนาคามิมคฺเคนกามราคพฺยาปาทาน  ปหีนตฺตา  เนว  กาเมสุ   
รชฺชติ  น  พฺยาปาเทน  อาวิลจิตฺโต  โสตาปตฺติมคฺเคเนว  จ  
มิจฺฉาทิฏ ิปจฺจยสฺส  สจฺจปฏิจฺฉาทกโมหสฺส  ปหนีตฺตา  โมห   
อติกฺกนฺโต  สาม  จ  สจฺจานิ  อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา  พุทโฺธติ  วิโมกฺขนฺติก  
นาม  ยถาวุตฺตานิ  จ  จกฺขูนิ  ปฏิลภติ  ตสฺมา  ตสฺส  มโนทฺวารสุทฺธึ  
สพฺพ ฺ ุต ฺจ  อุคฺโฆเสนฺโต  อาห  น  โส  รชชฺติ  กาเมสูติ ฯ   
        เอว  เหมวโต  ภควโต  ทฺวารตฺตยปาริสุทฺธึ  สพฺพ ฺ ุต ฺจ   
สุตฺวา  ตุฏโ  อุทฺธคฺโค  อตีตชาติย  พาหุสจฺจวิสทาย  ป ฺาย   
อสชฺชมานวจนปโถ  หุตฺวา  อจฺฉริยพฺภุตรูเป  สพฺพ ฺ ุคุเณ   
โสตุกาโม  อาห  กจฺจิ  วิชชฺาย  สมฺปนโฺนติ ฯ   
        ตตฺถ  วิชฺชาย  สมฺปนฺโนติ  อิมินา  ทสฺสนสมปฺตฺตึ  ปุจฺฉติ  ฯ 
สสุทฺธจารโณติ  อิมินา  คมนสมฺปตฺตึ ฯ  ฉนฺทวเสน  เจตฺถ  
ทีฆ  กตฺวา  จาการมาห  สสุทฺธจรโณติ  อตฺโถ ฯ  อาสวา  
ขีณาติ  อิมินา  เอตาย  ทสฺสนคมนสมฺปตฺติยา  ปตฺตพฺพาย    
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อาสวกฺขยส ฺ ิตาย  ปมนิพฺพานธาตุยา  ปตฺตึ  ปจฺุฉิ   
นตฺถิ  ปุนพฺภโวติ  อิมินา  ทุติยนิพฺพานธาตุปตฺติสมตฺถต   
ปจฺจเวกฺขณฌาเนน  วา  ปรมสฺสาสมฺปตฺตึ  ตฺวา   ิตภาว ฯ   
        ตโต  ยา  เอสา  โส  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาสนฺติอาทินา  (๑)   
นเยน  ภยเภรวาทีสุ  ติวิธา  โส  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต ฯเปฯ  
อาเน ฺชปฺปตฺเต  าณทสฺสนาย  จิตฺต  อภินีหรตีติอาทิ  (๒) 
นเยน  อมฺพฏาทีสุ  อฏวิธา  วิชฺชา  วุตฺตา  ตาย  ยสฺมา   
สพฺพายป  สพฺพาการสมฺปนฺนาย  ภควา  อุเปโต  ย  เจต  อิธ  
มหานาม  อริยสาวโก  สลีสมฺปนฺโน  โหติ  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาโร 
โหติ  โภชเน  มตฺต ฺ ู  โหติ  ชาคริย  อนุยุตฺโต  โหติ  สตฺตหิ   
สทฺธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  จตุนฺน  ฌานาน  อาภิเจตสิกาน   
ทิฏธมฺมสุขวิหาราน  นิกามลาภี  โหตีติ  เอว  อุทฺทสิิตฺวา  
กถ ฺจ  มหานาม  อริยสาวโก  สลีสมปฺนฺโน  โหตีติอาทินา  (๓)   
นเยน  เสขสุตฺเต  นิทฺทิฏ  ปนฺนรสปปฺเภท  จรณ  ต  จ  ยสฺมา   
สพฺพูปกฺกิเลสปฺปหาเนน  ภควโต  อติวิย  สสุทฺธ ฯ  เยปเม  
กามาสวาทโย  จตฺตาโร  อาสวา  เตป  ยสฺมา  สพฺเพ  สปริวารา  
สวาสนา  ภควโต  ขีณา ฯ  ยสฺมา  จ  อิมาย  วิชฺชาจรณสมฺปทาย  
ขีณาสโว  หุตฺวา  ตทา  ภควา  นตฺถิ  ทานิ  ปุนพฺภโวติ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
 ิโต  ตสฺมา  สาตาคิโร  จ  ภควโต  สพฺพ ฺ ุภาเว  พฺยปเถน  (๔) 
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๘/๓๘ ฯ  ๒. ที. สี. ๙/๑๖๓/๑๓๐ ฯ  ๓. ม. ม. ๑๓/๒๖/๒๖ ฯ 
# ๔. ม. พฺยวสาเยน ฯ  
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สมุสฺสาหิตหทโย  สพฺเพป  เต  คุเณ  อนุชานนฺโต  อาห  วิชชฺาย  
เจว  สมฺปนฺโนติ ฯ   
        ตโต  เหมวโต  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  ภควาติ  นิกฺกงฺโข  
หุตฺวา  อากาเส   ิโตเยว  ภควนฺต  ปสสนฺโต  สาตาคิร ฺจ   
อนุโมเทนฺโต  (๑)  อาห  สมฺปนฺน  มนุิโน  จิตฺตนฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  สมฺปนฺน  มุนิโน  จิตฺต  มโน  จสฺส  สุปณิหิโตติ   
เอตฺถ  วุตฺตตาทิภาเวน  ปุน สมฺปนฺน  น  โส  อทินนฺ  อาทิยตีติ  
เอตฺถ  วุตฺตกายกมฺมุนา  น  โส  รชชฺติ  กาเมสูติ  เอตฺถ   
วุตฺตพฺยปเถน  จ  ปุน  สมฺปนฺน  มุสา  จ  โส  น  ภณตีติ เอตฺถ  
วุตฺตพฺยปเถน  วจีกมฺมุนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอว  สมปฺนฺนจิตฺต  
จ  อนุตฺตราย  วิชชฺาสมฺปทาย  จรณสมฺปทาย  จ  สมฺปนฺนตฺตา 
วิชฺชาจรณสมฺปนฺน  อิเมหิ  คุเณหิ  มโน  จสฺส  สปุณิหิโตติอาทินา 
นเยน  ธมฺมโต  น  ปสสสิ  สภาวโต  ตจฺฉโต  ภูตโต  เอว  น  ปสสสิ  
น  เกวล  สทธฺามตฺตเกนาติ  ทสฺเสติ ฯ   
        ตโต  สาตาคิโรป  เอวเมต  มาริส  สุฏ ุ  ตยา  าต  จ   
อนุโมทิต  จาติ  อธิปฺปาเยน  ตเมว  สมฺภาเวนฺโต  (๒)  อาห  สมฺปนฺน   
มุนิโน  ฯเปฯ  ธมฺมโต  อนุโมทสีติ ฯ  เอว ฺจ  ปน  
วตฺวา  ปุน  ภควโต  ทสฺสเน  ต  อภิตฺถวยมาโน  (๓)  อาห  สมฺปนฺน  
ฯเปฯ  หนฺท  ปสฺสาม  โคตมนฺติ ฯ   
        อถ  เหมวโต  อตฺตโน  อภิรุจิตคุเณหิ  ปุริมชาติพาหุสจฺจพเลน   
# ๑. ส.ี สราเธนฺโต ฯ  ม. อาราเธนฺโต ฯ  ๒. ม. สราเธนฺโต ฯ 
# ๓. ยุ. อภิตฺถรยมาโน ฯ  
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ภควนฺต  อภิตฺถุนนฺโต  สาตาคิร  อาห  เอณิชงฺฆ ฯเปฯ  
เอหิ  ปสฺสาม  โคตมนฺติ ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  เอณิมิคสฺเสว  ชงฺฆา  อสฺสาติ  เอณิชงฺโฆ ฯ 
พุทฺธาน ฺหิ  เอณิมิคสฺเสว  อนุปุพฺพวฏฏา  ชงฺฆา  โหนฺติ  น  ปุรโต   
นิมฺมสา  ปจฺฉโต  สสสุมารกุจฺฉิ  วิย  อุทฺธุมาตา ฯ  กิสา  จ  พุทธฺา  
โหนฺติ  ทีฆรสฺสสมวฏฏิตยุตฺตฏาเนสุ  ตถารูปาย  องฺคปจฺจงฺคสมฺปตฺติยา  
น  ปรปรุิสา  (๑)  วิย  ถูลา ฯ  ป ฺาย  วิเลขิตกิเลสตฺตา  
วา  กิสา ฯ  อชฺฌตฺติกพาหิรสปตฺตวิทฺธสนโต  ธรีา ฯ   
เอกาสนโภชิตาย  จ  ปริมติโภชิตาย  จ  อปฺปาหารา  น  
ทฺวิตฺติมตฺตาโลปโภชิตาย ฯ  ยถาห  อห  โข  ปนุทายิ 
อปฺเปกทา  อิมินา  ปตฺเตน  สมติตฺติกมฺป        ภุ ฺชามิ  ภิยฺโยป  
ภุ ฺชามิ ฯ  อปฺปาหาโร  สมโณ  โคตโม  อปฺปาหารตาย  จ 
วณฺณวาที'ติ  อิติ  เจ  ม  อุทายิ  สาวกา  สกฺกเรยฺยย  ครุกเรยฺยุ 
มาเนยฺยุ        ปูเชยฺยย  สกกฺตฺวา  ครุกตฺวา  อุปนิสฺสาย  วิหเรยฺยุ  เย  
เต  อุทายิ  มม  สาวกา  โกสกาหาราป  อฑฺฒโกสกาหาราป   
เวฬุวาหาราป  อฑฺฒเวฬุวาหาราป  น  ม  เต  อิมินา  ธมฺเมน  
สกฺกเรยฺยย ฯเปฯ        อุปนิสฺสาย  วิหเรยฺยุนฺติ ฯ  (๒)  อาหาเร 
ฉนฺทราคาภาเวน  อโลลุปา  อฏงฺคสมนฺนาคต  อาหาร   
อาหาเรนฺติ ฯ  โมเนยฺยสมปฺตฺติยา  มุนิโน ฯ  อนาคาริกตาย 
วิเวกนินฺนมานสตาย  จ  วเน  ฌายนฺติ ฯ  เตนาห  เหมวโต  
# ๑. ม. ย.ุ วจรปุริสา ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๓๒๔/๓๑๘ ฯ   
# ๓. ม. ฌายนฺติ ฯ  
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ยกฺโข  เอณิชงฺฆ ฯเปฯ  เอหิ  ปสฺสาม  โคตมนฺติ ฯ 
        เอว ฺจ  วตฺวา  ปุน  ตสฺส  ภควโต  สนฺติเก  ธมฺม  โสตุกามตาย   
สีห  เอกจรนฺติ  (๑)  อิม  คาถมาห ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  สีห  วาติ  ทุราสทฏเน  จ  ขมนฏเน  จ 
นิพฺภยฏเน  จ  เกสรสีหสทิส ฯ  ยาย  ตณฺหาย  ตณฺหา  ทุติโย   
ปุริโสติ  วุจฺจติ  ตสฺส  อภาเวน  เอกจร  เอกิสฺสา  โลกธาตุยา   
ทฺวินฺน  พุทฺธาน  อนุปฺปตฺติโตป  เอกจร ฯ  ขคฺควิสาณสุตฺเต 
วุตฺตนเยนาป  เจตฺถ  ตตอตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  นาคนฺติ  ปุนพฺภว  เนว  
คนฺตาร  นาคนฺตาร ฯ  อถ  วา  อาคุ  น  กโรนฺตีติป  นาโค ฯ   
พลวาติป  นาโค ฯ  ต  นาค ฯ  กาเมสุ  อนเปกฺขินนฺติ  ทฺวีสุป   
กาเมสุ  ฉนฺทราคาภาเวน  อนเปกฺขิน ฯ  อุปสงฺกมฺม  ปุจฺฉาม 
มจฺจุปาสปฺปโมจนนฺติ  ต  เอวรูป  มเหสึ  อุปสงฺกมมฺ  เตภูมกวฏฏสฺส  
มจฺจุปาสสฺส  ปโมจน  วิวฏฏ  นิพฺพาน  ปุจฺฉาม  เยน  วา  อุปาเยน  
ทุกฺขสมุทยสงฺขาตา  มจฺจุปาสา  ปมุจฺจติ  ต  มจฺจุปาสปฺปโมจน   
ปุจฺฉามาติ ฯ  อิม  คาถ  เหมวโต  สาตาคิร  สาตาคิรปริส  จ 
อตฺตโน  ปรสิ  จ  สนฺธาย  อาห ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  ราชคเห  อาสาฬฺหนกฺขตฺต  โฆสิต   
อโหสิ ฯ  อถ  สมนฺตโต  อลงฺกตปฺปฏิยตฺเต  เทวนคเร  สิร ึ 
ปจฺจนุโภนฺตี  วิย  ราชคเห  กาฬ ี นาม  กุรรฆริกา  อุปาสิกา  
ปาสาทมารุยฺห  สีหป ฺชร  วิวริตฺวา  คพฺภปริสฺสม  (๓)  วิโนเทนฺตี   
# ๑. ม. สีหเวกจรนฺติ ฯ  ๒. ม. ปจฺจนุโภนฺตึ ฯ  ๓. ยุ. ฆมฺมปริสสฺม ฯ  
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ปวาตปฺปเทเส  อุตุคฺคหณตฺถ   ิตา  เตส  ยกฺขเสนาปตีน  ต  
พุทฺธคุณปฺปฏิสยุตฺต  กถ  อาทิมชฺฌปริโยสานโต  อสฺโสสิ  ฯ 
สุตฺวา  จ  เอว  วิวิธคุณสมนฺนาคตา  พุทฺธาติ  พุทฺธารมฺมณ  ปตึ  
อุปฺปาเทตฺวา  ตาย  นีวรณานิ  วิกฺขมฺภิตฺวา  ตตฺเถว   ิตา  
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ ฯ  ตโต  เอว  จ  ภควตา  เอตทคฺค  
ภิกฺขเว  มม  สาวิกาน  อุปาสิกาน  อนุสฺสวปฺปสนฺนาน  ยทิท  กาฬี   
อุปาสิกา  กุรรฆริกาติ   เอตทคฺเค  ปตา ฯ   
        เตป  ยกขฺเสนาปตโย  สหสฺสยกฺขปริวารา  มชฌฺิมยามสมเย  
อิสิปตน  ปตฺวา  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺติตปลฺลงฺเกเนว  นิสินฺน  ภควนฺต  
อุปสงฺกมฺม  วนฺทิตฺวา  อิมาย  คาถาย  ภควนฺติ  อภิตฺถวิตฺวา 
โอกาสมการยึสุ  อกฺขาตาร  ปวตฺตารนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เปตฺวา  ตณฺห  เตภูมเก  ธมฺเม  อิท  โข  ปน 
ภิกฺขเว  ทุกฺข  อริยสจฺจนฺติอาทินา  นเยน  สจฺจาน  ววตฺถานกถาย  
อกฺขาตาร ฯ  ต  โข  ปนิท  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ปริ ฺเยฺยนฺติ  เม  
ภิกฺขเวติอาทินา  นเยน  เตสุ  กิจฺจาณกตาณปวตฺตเนน   
ปวตฺตาร ฯ  เย  วา  ธมฺมา  ยถา  โวหรติพฺพา  เตสุ  ตถา  โวหารกถเนน  
อกฺขาตาร  เตสเยว  ธมฺมาน  สตฺตานุรูปโต  ปวตฺตาร  
อุคฺฆฏิต ฺ ุวิป ฺจิต ฺ ูน  วา  เทสนาย  อกฺขาตาร  เวเนยฺยาน  
ปฏิปาทเนน  ปวตฺตาร ฯ  อุทฺเทเสน  วา  อกฺขาตาร  วิภงฺเคน  
เตหิ  เตหิ  ปกาเรหิ  วจนโต  ปวตฺตาร ฯ  โพธิปกฺขิยาน  วา   
# ๑. ม. สวาตปฺปเทเส ฯ  
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สลกฺขณกถเนน  อกฺขาตาร  สตฺตาน  จิตฺตสนฺตาเน  ปวตฺตเนน   
ปวตฺตาร ฯ  สงฺเขปโต  วา  ตีหิ  ปริวฏเฏหิ  สจฺจาน  กถเนน  อกขฺาตาร   
วิตฺถารโต  ปวตฺตาร ฯ  สทฺธินฺทฺริยาทิ  ธมฺโม  ต  ต  ธมฺม  ปวตฺเตตีติ  
ธมฺมจกฺกนฺติ  (๑)  เอวมาทินา  ปฏิสมฺภิทานเยน  วิตฺถาริตสฺส  
ธมฺมจกฺกสฺส  ปวตฺตเนน  ปวตฺตาร ฯ  สพฺพธมฺมานนฺติ   
จตุภูมกธมฺมาน ฯ  ปารคุนฺติ  ฉหากาเรหิ  ปารคต  อภิ ฺาย  
ปริ ฺาย  ปหาเนน  ภาวนาย  สจฺฉิกิริยาย  สมาปตฺติยา ฯ  
โส  ห ิ ภควา  สพฺพธมฺเม  อภิชานนฺโต  คโตติ  อภิ ฺาปารคู  ฯ 
(เตส)  ป ฺจ  อุปาทานกฺขนฺเธ  ปรชิานนฺโต  คโตติ  ปริ ฺาปารคู  ฯ 
สพฺพกิเลเส  ปชหนฺโต  คโตติ  ปหานปารคู  จตฺตาโร  มคฺเค   
ภาเวนฺโต  คโตติ  ภาวนาปารคู  นิโรธ  สจฺฉิกโรนฺโต  คโตติ   
สจฺฉิกิริยาปารคู  สพฺพสมาปตฺติโย  สมาปชฺชนฺโต  คโตติ   
สมาปตฺติปารคู ฯ  เอว  สพฺพธมฺมาน  ปารคุ ฯ  พุทธฺ  
เวรภยาตีตนฺติ  อ ฺาณสยนโต  ปฏพุิทฺธตฺตา  พุทฺธ  สพฺเพน  
จ  สรณวณฺณนาย  วุตฺเตนตฺเถน  พุทธฺ  ป ฺจเวรภยาตีตตฺตา  
เวรภยาตีต ฯ  เอว  ภควนฺต  อภิตฺถวนฺตา  มย  ปุจฺฉาม   
โคตมนฺติ  โอกาสมการยึสุ ฯ   
        อถ  เนส  ยกฺขาน  เตเชน  จ  ป ฺาย  จ  อตฺถาย  จ  อคฺโค   
เหมวโต  ยถาธิปฺเปต  ปุจฺฉิตพฺพ  ปุจฺฉนฺโต  กิสฺม ึ โลโกติ  อิม 
คาถมาห ฯ   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๑๕/๕๒๖ ฯ  
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ตสฺสาทิปาเท  กิสฺมินฺติ  ภาเวน  ภาวลกฺขเณ  ภุมฺมวจน  
กิสฺมึ  อุปฺปนเฺน  โลโก  สมุปฺปนฺโน  โหติ  (๑) ฯ อย  ห ิ เอตฺถ  
อธิปฺปาโย ฯ  สตฺตโลกสงฺขารโลเก  สนฺธาย  ปุจฺฉติ ฯ  กิสฺม ึ 
กุพฺพติ  สนฺถวนฺติ  อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  ตณฺหาทิฏ ิสนฺถว   
กิสมึ  กุพฺพติ  อธิกรณตฺเถ  ภุมฺมวจน ฯ  กิสฺส  โลโกติ   
อุปโยคตฺเถ  สามิวจน  กึ  อุปาทาย  โลโกติ  สงฺขฺย  คจฺฉตีติ  อย  
หิ  เอตฺถ  อธิปฺปาโย ฯ  กสิฺมึ  โลโกติ  ภาเวน  ภาวลกฺขณาธิ 
กรณตฺเถสุ  ภุมฺมวจน ฯ  กิสฺมึ  สติ  เกน  การเณน  โลโก   
วิห ฺติ  ปฬียติ  พาธียตีติ  อย  หิ  เอตฺถ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อถ  ภควา  ยสฺมา  ฉสุ  อชฌฺตฺติกพาหิเรสุ  อายตเนสุ  
อุปฺปนฺเนสุ  สตฺตโลโก  จ  ธนธ ฺาทิวเสน  สงฺขารโลโก  จ  อุปฺปนฺโน  
โหติ  ยสฺมา  เจตฺถ  สตฺตโลโก  เตเสฺวว  ฉสุ  ทุวิธมฺป  สนถฺว  กโรติ  
จกฺขฺวายตน  วา  หิ  อห  มมนฺติ  คณฺหนฺโต   คณฺหาติ  อวเสเสสุ  วา  
อ ฺตร ฯ  ยถาห  จกฺขุ  อตฺตาติ  โย  วเทยฺย  (ตเทว 
คณฺเหยฺย)  ต  น  อุปปชฺชตีติอาทิ ฯ  (๒)  ยสฺมา  จ  เอตานิเยว  ฉ   
อุปาทาย  ทุวิโธป  โลโก  (๓)   สงฺขฺย  คจฺฉติ  ยสฺมา  จ  เตเสฺวว  ฉสุ  
สติ  สตฺตโลโก  ทุกฺขปาตุภาเวน  วิห ฺติ  ยถาห  ฯ 
หตฺเถสุ  ภิกฺขเว  สติ  อาทานนิกฺเขปน  โหติ  ปาเทสุ  สติ  
อภิกฺกมปฏิกกฺโม  โหติ  ปพฺเพสุ  สติ  สมิ ฺชนปสารณ  โหติ   
กุจฺฉิสฺมึ  สติ  ชิฆจฺฉาปปาสา  โหติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  จกฺขุสฺมึ   
# ๑. ม. โหตีติ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๘๑๘/๕๑๒ ฯ  ๓. ม. โลโกติ ฯ  
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สติ  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา  อุปฺปชฺชติ ฯ  อชฺฌตฺต  สุขทุกฺขนฺติอาทิ ฯ  (๑)   
ตถา  เตสุ  อาธารภูเตสุ  ปฏิหโต  สงฺขารโลโก  วิห ฺติ ฯ 
ยถาห ฯ  จกฺขุสฺมึ  อนิทสฺสเน  สปฺปฏิเฆ  ปฏิห ฺติ  อิติ (๒)  วา   
จกฺขุ  ภิกฺขเว  ปฏิห ฺติ  มนาปามนาเปสุ  รูเปสูติ  (๓)  เอวมาทิ ฯ   
ตถา  เตหิเยว  การณภูเตหิ  ทุวิโธป  โลโก  วิห ฺติ ฯ   
ยถาห  จกฺขุ  อาวิ ฺชติ  (๔)  มนาปามนาปเยสุ  รูเปสูติ  จกฺขุ   
ภิกฺขเว  อาทิตฺต  รูปา  อาทิตฺตา  เกน  อาทิตฺต  ราคคฺคินาติ   
เอวมาทิ ฯ  ตสฺมา  ฉอชฺฌตฺติกพาหิรายตนวเสน  ต  ปุจฺฉ  
วิสฺสชฺเชนฺโต  อาห  ฉสุ  โลโก  สมุปปฺนฺโนติ ฯ   
        อถ  โส  ยกฺโข  อตฺตนา  วฏฏวเสน  ปฏุป ฺห  ภควตา   
ฉายตนวเสน  (๕)  สงฺขิปตฺวา  วิสฺสชฺชิต  น  สฏุ ุ  อุปลกฺเขตฺวา  ต ฺจ 
อตฺถ  ตปฺปฏปิกฺข ฺจ  าตุกาโม  สงฺเขเปเนว  วฏฏวิวฏฏ  
ปุจฺฉนฺโต  อาห  กตมตนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  อุปาทาตพฺพตฺเถน  อุปาทาน  ฯ  ทุกฺขสจฺจสฺเสว 
อธิวจน ฯ  ยตฺถ  โลโก  วิห ฺตีติ  ฉสุ  โลโก  วิห ฺตีติ  เอว  
ภควตา  ฉพฺพิเธ  อุปาทาเน  โลโก  วิห ฺตีติ  วุตฺโต  ต  กตม   
อุปาทานนฺติ  เอว  อุปฑฺฒคาถาย  สรูเปเนว  ทุกฺขสจฺจ  ปุจฺฉิ ฯ  
สมุทยสจฺจ  ปน  ตสฺส  การณภาเวน  คหิตเมว  โหติ ฯ  นิยฺยาน  
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๐๗/๒๑๔ ฯ  ๒. ๓๔/๕๑๖/๑๙๖ ยมฺหิ จกฺขุมฺหิ 
อนิทสฺสนมฺหิ สปฺปฏิฆมฺหิ รูป สนิทสฺสน สปฺปฏิฆ ปฏิห ฺ ิ วา ฯ 
# ๓. ส. สฬา. ๑๘/๓๑๖/๒๑๙ ฯ  ๔. ม. วิห ฺติ ฯ   
# ๕. ม. ทฺวาทสายตนวเสน ฯ  
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ปุจฺฉิโตติ  อิมาย  ปน  อุปฑฺฒคาถาย  มคฺคสจฺจ  ปุจฺฉิ ฯ  มคฺคสจฺเจน   
หิ  อริยสาวโก  ทุกฺข  ปรชิานนฺโต  สมุทย  ปชหนฺโต  นโิรธ   
สจฺฉิกโรนฺโต  มคฺค  ภาเวนฺโต  จ  โลกมฺหา  นิยฺยาติ  ตสฺมา   
นิยฺยานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  กถนฺติ  เกน  ปกาเรน ฯ  ทุกฺขา  
ปมุจฺจตีติ  อุปาทานนฺติ  วุตฺตา  วฏฏทุกฺขา  ปโมกฺข  ปาปุณาติ ฯ   
เอวเมตฺถ  สรูเปเนว  มคฺคสจฺจ  ปุจฺฉิ  นิโรธสจฺจ  ปน  ตสฺส  
วิสยภาเวน  คหิตเมว  โหติ ฯ   
        เอว  ยกเฺขน  สรูเปน  ทสฺเสตฺวา  จ  อทสฺเสตฺวา  จ  
จตุสจฺจวเสน  ป ฺห  ปุฏโ  ภควา  เตเนว  นเยน  วิสฺสชฺเชนฺโต  อาห 
ป ฺจ  กามคุณาติ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺจกามคุณสงฺขาตโคจรคฺคหเณน  ตคฺโคจรานิ   
ป ฺจายตนานิ  คหิตาเนว  โหนฺติ ฯ  มโน  ฉฏโ  เอเตสนฺติ   
มโนฉฏา ฯ  ปเวทิตาติ  ปกาสิตา ฯ  เอตฺถ  อชฌฺตฺติเกสุ   
ฉฏสฺส  มนายตนสฺส  คหเณน  ตสฺส  วิสยภูต  ธมมฺายตน   
คหิตเมว  โหติ ฯ  เอว  กตม  ต  อุปาทานนฺติ  อิม  ป ฺห   
วิสฺสชฺเชนฺโต  ปุนป  ปุฏโ  (๑)  ทฺวาทสายตนวเสเนว  ทุกฺขสจฺจ  
ปกาเสสิ ฯ  มโนคหเณน  สตฺตนฺน  วิ ฺาณกายาน  (๒)  
คหิตตฺตา  ตาสุ  ปุริมป ฺจวิ ฺาณธาตุคฺคหเณน  ตาส  วตฺถูนิ  
ป ฺจ  จกฺขฺวายตนาทีนิ  อายตนานิ  มโนธาตุมโนวิ ฺาณ- 
ธาตุคฺคหเณน  ตาส  วตฺถโุคจรเภท  ธมฺมายตน  คหิตเมวาติ  
# ๑. ม. อิท นตฺถิ ฯ  ๒. ม. วิ ฺาณธาตูน ฯ  
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เอวมฺป  ทฺวาทสายตนวเสน  ทุกฺขสจฺจ  ปกาเสสิ ฯ   
โลกุตฺตรมนายตนธมฺมายตเนกเทโส  ปเนตฺถ  ยตฺถ  โลโก   
วิห ฺติ  ต  สนฺธาย  นิททฺิฏตฺตา  น  สงฺคยฺหติ ฯ   
        เอตฺถ  ฉนฺท  วิราเชตฺวาติ  เอตฺถ  ทฺวาทสายตนเภเท   
ทุกฺขสจฺเจ  ตาเนวายตนานิ  ขนฺธโต  ธาตุโต  นามรูปโตติ  ตถา  
ตถา  ววตฺถเปตฺวา  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  วิปสฺสนฺโต  
อรหตฺตมคฺคปริโยสานาย  วิปสฺสนาย  ตณฺหาสงฺขาต  ฉนฺท   
สพฺพโส  วิราเชตฺวา  วิเนตฺวา  วิทฺธเสตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เอว  ทุกฺขา 
ปมุจฺจตีติ  อิมินา  ปกาเรน  เอตสฺมา  วฏฏทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ ฯ  
เอวมิมาย  อุปฑฺฒคาถาย  นิยฺยาน  ปุจฺฉิโต  พฺรูหิ  กถ  ทุกฺขา  
ปมุจฺจตีติ  อย  ปโ ฺห  วิสฺสชฺชิโต  โหติ  มคฺคสจฺจ ฺจ  
ปกาสิต ฯ  สมุทยนิโรธสจฺจานิ  ปเนตฺถ  ปุริมนเยเนว   
สงฺคหิตตฺตา  ปกาสิตาเนว  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  
อุปฑฺฒคาถาย  วา  ทกฺุขสจฺจ  ฉนฺเทน  สมุทยสจฺจ ฯ  วิราเชตฺวาติ   
เอตฺถ  วิราเคน  นิโรธสจฺจ  วิราคา  วิมุจฺจตีติ  วจนโต 
มคฺคสจฺจ ฯ  เอวนฺติ  อุปาทาย  นิทสฺสเนน  มคฺคสจฺจ   
ทุกฺขนิโรธนติฺ  วจนโต  วา ฯ  ทุกฺขา  ปมุจฺจตีติ  ทุกฺขปโมกฺเขน  
นิโรธสจฺจนฺติ  เอว  เจตฺถ  จตฺตาริ  สจฺจานิ  ปกาสิตานิ  โหนฺตีติ   
เวทิตพฺพานิ ฯ   
        เอว  จตุสจฺจคพฺภาย  คาถาย  ลกฺขณโต  นิยฺยาน  
ปกาเสตฺวา  ปุน  ตเทว  สเกน  นิรุตฺตาภิลาเปน  นิคเมนฺโต  อาห   
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เอต  โลกสฺส  นิยฺยานนฺติ ฯ  
        เอตฺถ  เอตนฺติ  ปุพฺเพ  วุตฺตสฺส  นิทฺเทโส  โลกสฺสาติ  
เตธาตุโลกสฺส ฯ  ยถาตถนฺติ  อวิปรีต ฯ  เอต  โว  อหมกฺขามีติ   
สเจป  ม  สหสฺสกฺขตฺตุ  ปุจฺเฉยฺยาถ  เอต  โว  อหมกฺขามิ  น  
อ ฺ  กสฺมา  ยสฺมา  เอว  ทุกฺขา  ปมุจฺจติ  น  อ ฺถาติ   
อธิปฺปาโย ฯ  อถ  วา  เอเตน  นิยฺยาเนน  เอกทฺวตฺติกฺขตฺตุ  
นิคฺคตานมฺป  เอต  โว  อหมกฺขามิ  อุปริวิเสสาธิคมายป  เอตเทว  
อหมกฺขามีติ  อตฺโถ ฯ  กสฺมา  ยสฺมา  เอว  ทุกฺขา  ปมุจฺจติ  
อเสสนิสฺเสสาติ  อรหตฺตนิกูเฏน  เทสน  นฏิาเปสิ ฯ  
เทสนาปริโยสาเน  เทฺวป  ยกฺขเสนาปตโย  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหึสุ  สทฺธึ  ยกฺขสหสฺเสน ฯ   
        อถ  เหมวโต  ปกติยาป  ธมฺมคร ุ อิทานิ  อริยภูมิย   
ปติฏาย  สุฏ ุตร  อติตฺโต  วิจิตฺรปฏภิานาย  เทสนาย   
ภควนฺต  เสกฺขาเสกฺขภูมึ  ปุจฺฉนฺโต  โก  สูธ  ตรติ โอฆนฺติ  คาถ  
อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  โก  สูธ  ตรติ  โอฆนฺติ  อิมนิา  จตุโรฆ  โก  ตรตีติ   
เสกฺขภูมึ  ปุจฺฉติ  อวิเสเสน ฯ  ยสฺมา  อณฺณวนฺติ  น   
วิตฺถตมตฺต  นาป  คมฺภีรมตฺต  อปจ  ปน  ย  วิตฺถตตร ฺจ  
คมฺภีรตร ฺจ  ต  วุจฺจติ  ตาทิโสว  สสารณฺณโว ฯ   อย  หิ  สมนตฺโต 
ปริยนฺตาภาเวน  วิตฺถโต  เหฏา  ปติฏาภาเวน  อุปริ  
อาลมฺพนาภาเวน  จ  คมฺภีโร  ตสฺมา  โก  อิธ  ตรติ  อณฺณว  ตสฺมึ   
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จ  อปฺปติฏเ  อนาลมฺเพ  คมฺถีเร  อณฺณเว  โก  น  สีทตีติ  
อเสกฺขภูมึ  ปุจฺฉติ ฯ   
        อถ  ภควา  โย  ภิกฺขุ  ชีวิตเหตุป  วีติกฺกม  อกโรนฺโต  
สพฺพทา  สีลสมฺปนฺโน  โลกิยโลกุตฺตราย  จ  ป ฺาย  ป ฺวา   
อุปจารปฺปนาสมาธินา  อิริยาปถเหฏ ิมมคฺคผเลหิ  จ  สุสมาหิโต  
ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  วิปสฺสนาย  นยิกชฺฌตฺตจินฺตนสีโล  
สาตจฺจกิริยาวหาย  อปฺปมาทสติยา  จ  สมนฺนาคโต  ยสฺมา  โส   
จตุตฺถมคฺเคน  อิม  สุทุตฺตร  โอฆ  อนวเสส  ตรติ  ตสฺมา  เสกฺขภูมึ   
วิสฺสชฺเชนฺโต  สพฺพทา  สีลสมฺปนฺโนติ  อิม  ติสิกฺขาคพฺภคาถมาห ฯ  
        เอตฺถ  หิ  สีลสมฺปทาย  อธิสีลสิกขฺา  สติสมาธีหิ   
อธิจิตฺตสิกฺขา  อชฺฌตฺตจินฺติตาป ฺาหิ  อธิป ฺาสิกฺขาติ  ติสฺโส 
สิกฺขา  สอุปการา  สานิสสา  จ  วุตฺตา ฯ  อุปกาโร  หิ  สิกฺขาน  
โลกิยป ฺา  สติ  จ  อานสิโส  สาม ฺผลานีติ ฯ   
        เอว  ปมคาถาย  เสกฺขภูมึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อเสกฺขภูมึ   
ทสฺเสนฺโต  ทุติยคาถมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  วิรโต  กามส ฺายาติ  ยา  กาจิ  กามส ฺา  
สพฺพโต (๑)  จตุตฺถมคฺคสมฺปยุตฺตาย  สมุจฺเฉทวิรติยา  วิรโต ฯ   
วิรตฺโตติป  ปาโ  ตทา  กามส ฺายาติ  ภุมฺมวจน  โหติ ฯ 
สคาถวคฺเค  ปน  กามส ฺาสูติป  ปาโ ฯ  จตูหิป  มคฺเคหิ   
ทสนฺน  สโยชนาน  อตีตตฺตา  สพฺพสโยชนาติโค  จตุตฺเถเนว  วา   
# ๑. ม. ตโต สพฺพโต ฯ  
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อุทฺธมฺภาคิยสพฺพสโยชนาติโค  ตตฺรตตฺราภินนฺทินีตณฺหาสงฺขาตาย 
นนฺทิยา  ติณฺณ  จ  ภวาน  ปริกฺขีณตฺตา  นนฺทิภวปรกิฺขีโณ  ฯ 
โส  ตาทิโส  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  คมฺภีเร  สสารณฺณเว  น  สีทติ  
นนฺทิปริกฺขเยน  จ  สอุปาทิเสส  ภวปรกิฺขเยน  จ  อนุปาทิเสส   
นิพฺพานธาตุผล   สมาปชชฺ  (๑)  ปรมสฺสาสปฺปตฺติยาติ ฯ   
        อถ  เหมวโต  สหาย ฺจ  ยกฺขปริส ฺจ  โอโลเกตฺวา   
ปติโสมนสฺสชาโต  คมฺภีรป ฺนฺติ  เอวมาทีหิ  คาถาหิ  ภควนฺต  
อภิตฺถวิตฺวา  สพฺพาวติยา  ปริสาย  สหาเยน  จ  สทฺธ ึ (๒)  
อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อตฺตโน  วสนฏาน  อคมาสิ ฯ   
        ตาส  ปน  คาถาน  อย  อตฺถวณฺณนา  คมฺภีรป ฺนฺติ   
คมฺภีราย  ป ฺาย  สมนฺนาคต ฯ  ตตฺถ  ปฏิสมฺภิทาย   
วุตฺตนเยเนว  คมฺภีรป ฺา  เวทิตพฺพา ฯ  วุตฺต  ห ิ ตตฺถ  
คมฺภีเรสุ  ขนฺเธสุ  าณ  ปวตฺตตีติ  คมฺภีรป ฺาติอาทิ ฯ  (๓)   
อิติ  คมฺภีรป ฺ ฯ  นิปุณตฺถทสฺสินฺติ  นิปุเณหิ  ขตฺติย- 
ปณฺฑิตาทีหิ  อภิสงฺขตาน  ป ฺหาน  อตฺถทสฺสึ  อตฺถาน  วา  ยานิ 
นิปุณานิ  การณานิ  ทุปฺปฏิวิชฺฌานิ  อ ฺเหิ  เตส  ทสฺสเนน  
นิปุณตฺถทสฺสึ ฯ  ราคาทิกิ ฺจนาภาเวน  อกิ ฺจน ฯ  ทุวิเธ   
กาเม  ติวิเธ  จ  ภเว  อลคฺคเนน  กามภเว  อสตฺต ฯ  ขนฺธาทิปฺ- 
ปเภเทสุ  สพฺพารมฺมเณสุ  ฉนฺทราคพนฺธนาภาเวน  สพฺพธิ   
# ๑. ส.ึ อาสชฺช ฯ  ๒. ม. สพฺพาวติยา  ปรสาย  สหาเยน  จ  สทฺธ ึฯ 
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๖๘/๕๗๓ ฯ  
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วิปฺปมุตฺต ฯ  ทิพฺเพ  ปเถ  กมมานนฺติ  อฏสมาปตฺติเภเท 
ทิพฺเพ  ปเถ  สมาปชฺชนวเสน  จงฺกมนฺต ฯ  ตตฺถ  กิ ฺจาป   
น  ตาย  เวลาย  ภควา  ทิพฺเพ  ปเถ  กมติ  อปจ  โข  ปุพฺเพ  กมน   
อุปาทาย  กมนสตฺติสมฺภาเวน  ตตฺถ  ลทฺธวสีภาวตาย  เอว  
วุจฺจติ ฯ  อถ  วา  เย  เต  วิสุทฺธิเทวา  อรหนฺโต  เตส  ปเถ 
สนฺตวิหาเร  (๑)  กมเนนาเปต  วุตฺต ฯ  มหนฺตาน  คุณาน  
เอสเนน  มเหสึ ฯ   
        ทุติยคาถาย  อปเรน  ปริยาเยน  ถติุ  อารทฺธาติ  กตฺวา  ปุน   
นิปุณตฺถทสฺสิคฺคหณ  นิทสฺเสติ ฯ  (๒)  อถ  วา  นิปุณตฺเถ  ทสฺเสตารนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ป ฺาททนฺติ  ป ฺาปฏิลาภสวตฺตนิกาย  ปฏิปตฺติยา 
กถเนน  ป ฺาทายก ฯ  กามาลเย  อสตฺตนฺติ  ยฺวาย  กาเมสุ  
ตณฺหาทิฏ ิวเสน  ทุวิโธ  อาลโย  ตตฺถ  อสตฺต ฯ  สพฺพวิทุนฺติ   
สพฺพธมฺมวิทุ  สพฺพ ฺ ุนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  สุเมธนฺติ  ตสฺส   
สพฺพ ฺ ุภาวสฺส  มคฺคภูตาย  ปารมิป ฺาสงฺขาตาย  เมธาย  
สมนฺนาคต ฯ  อริเย  ปเถติ  อฏงฺคิเก  มคฺเค  ผลสมาปตฺติย  
วา ฯ  กมมานนฺติ  ป ฺาย  อชฺโฌคาหมาน  มคฺคลกฺขณ  
ตฺวา  เทสนโต  ปวิสมาน  วา  ขเณ  ขเณ  ผลสมาปตฺติสมาปชฺชนโต   
จตุพฺพิธมคฺคภาวนาสงฺขาตาย  (๓)  กมนสตฺติยา  กมิตปุพฺพ  วา ฯ   
        สุทฏิ  วต  โน  อชชฺาติ  อชชฺ  อเมฺหหิ  สุนฺทร  ทฏิ  [๔]  
# ๑. ม. สนฺตวิหาเร ฯ  ยุ. ฉสตฺตวิหาเร ฯ  ๒. ส.ี น ทุสฺสติ ฯ 
# ๓. ส.ี จตุพฺพิเธ หิ มคฺเค ภาวนาสงฺขาตาย ฯ  ๔. ม. เอตฺถนฺตเร 
อชฺช วา อมฺหาก สุนฺทร ทีฏนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
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ทสฺสนนฺติ  อตฺโถ ฯ  สุปฺปภาต  สุหุฏ ิตนฺติ  อชฺช  อมฺหาก   
สุนฺทร  ทฏิ  อชชฺ  อมฺหาก  สุฏ ุ  ปภาต  โสภน  วา  ปภาต   
อุฏ ิต (๑) ฯ   ก ึ การณ  ย  อทฺทสาม  สมฺพุทฺธ  ยสมฺา  
สมฺพุทฺธ  อททฺสามาติ  อตฺตโน  ลาภสมฺปตฺตึ  อารพฺภ  ปาโมชชฺ  
ปเวเทติ ฯ   
        อิทฺธิมนฺโตติ  กมฺมวิปากชิทฺธิยา  สมนฺนาคตา ฯ  
ยสสฺสิโนติ  ลาภคฺคปริวารคฺคสมฺปนฺนา ฯ  สรณ  ยนฺตีติ  
กิ ฺจาป  มคฺเคเนว  คตา  ตถาป  โสตาปนฺนภาวปริทีปนตฺถ   
ปสาททสฺสนตฺถ  จ  วาจ  ภินฺทติ ฯ   
        คามา  คามนฺติ  เทวคามา  เทวคาม ฯ  นคา  นคนฺติ  
เทวปพฺพตา  เทวปพฺพต ฯ  นมสฺสมานา  สมฺพุทฺธ  ธมฺมสฺส   
จ  สุธมฺมตนฺติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วต  ภควา  สฺวากฺขาโต  วต  
ภควตา  ธมฺโมติอาทินา  นเยน  พุทฺธสุโพธิต ฺจ  ธมฺมสุธมฺมต ฺจ 
สุปฺปฏิปนฺโน  วต  ภควโต  สาวกสงฺโฆติอาทินา  สฆสุปฺปฏิปตฺติ ฺจ   
อภิตฺถวิตฺวา  นมสฺสมานา  ธมฺมโฆสกา  หุตฺวา  วิจรสิฺสามาติ  
วุตฺต  โหติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                ปรตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                เหมวตสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี อนุปปฺเคว สยนโต อุฏ ิต ฯ  ย.ุ อนุปฺปเคว สยนโต อุฏาน ฯ          
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        เอวมฺเม  สุตนฺติ  อาฬวกสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
อตฺถวณฺณนานเยเนวสฺส  อุปฺปตฺติ  อาวิภวิสฺสติ ฯ  อตฺถวณฺณนาย   
จ  เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควาติ  เอต  วุตฺตตฺถเมว ฯ  อาฬวิย  
วิหรติ  อาฬวกสฺส  ยกฺขสฺส  ภวเนติ  เอตฺถ  ปน  กา  อาฬวี  กสมฺา 
จ  ภควา  ตสฺส  ยกฺขสฺส  ภวเน  วิหรตีติ  ฯ  วุจฺจเต  ฯ 
        อาฬวีติ  ต  รฏมฺป  นครมฺป  วุจฺจติ  ตทุภยมฺป  อิธ   
วฏฏติ ฯ  อาฬวินครสฺส  หิ  สมีเป  วิหรนฺโตป  อาฬวิย  วิหรตีติ  
วุจฺจติ ฯ  ตสฺส  จ  นครสฺส  สมีเป  อวิทูเร  คาวุตมตฺเต  ต  ภวน   
อาฬวิรฏเ  วิหรนฺโตป  อาฬวิย  วิหรตีติ  วุจฺจติ  อาฬวิรฏเ  
เอต  ภวน ฯ   
        ยสฺมา  ปน  อาฬวโก  ราชา  วิวิธนาฏกุปโภค  ฉฑฺเฑตฺวา   
โจรปฏิพาหนตฺถ  ปฏิราชนิเสธนตฺถ  พฺยายามกรณตฺถ ฺจ   
สตฺตเม  สตฺตเม  ทิวเส  มคิว  คจฺฉนฺโต  เอกทิวส  พลกาเยน  สทฺธึ   
กติกมกาสิ  ยสฺส  ปสฺเสน  มิโค  ปลายติ  ตสฺเสว  โส  ภาโรติ ฯ  
อถ  ตสฺเสว  ปสฺเสน  มิโค  ปลายติ  ชวสมฺปนฺโน  ราชา  ธนุ 
คเหตฺวา  ปตฺติโกว  ติโยชน  ต  มิค  อนุพนฺธิ ฯ  เอณิมิคา  จ  
ติโยชนเวคา  โหนฺติ ฯ  อถ  ปริกฺขีณชว  ต  มิค  อุทก  ปวิสิตฺวา  
 ิต  วธิตฺวา  ทฺวิธา  เฉตฺวา  อนตฺถิโกป  มเสน  นาสกฺขิ  มิค   
คเหตุนฺติ  อปราธโมจนตฺถ  กาเชนาทาย  อาคจฺฉนฺโต  นครสฺส   
อวิทูเร  พหลปตฺตปลาส  มหานิโคฺรธ  ทิสฺวา  ปริสสฺมวิโนทนตฺถ   
ตสฺส  มูล  อุปคโต ฯ  ตสฺมึ  จ  นิโคฺรเธ  อาฬวโก  ยกฺโข  
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เวสฺสวณมหาราชสฺส  สนฺติกา  (๑)  วร  ลภิตฺวา  มชฺฌนฺหิกสมเย   
ตสฺส  รุกฺขสสฺ  ฉายาย  ผุฏโกาส  ปวิฏเ  ปาณิโน  ขาทนฺโต   
ปฏิวสติ  โส  ต  ทิสฺวา  ขาทิตุ  อุปคโต ฯ  อถ  ราชา  เตน   
สทฺธึ  กติก  อกาสิ  ม  มุ ฺจ  อห  มุจฺจนฺโต  ทิวเส  ทิวเส  มนุสสฺ ฺจ   
ถาลิปาก ฺจ  เปเสสฺสามีติ ฯ  ยกฺโข  ตฺว  ราชูปโภเคน  ปมตฺโต 
ปมฺมุสฺสสิ  อห  ปน  ภวน  อนุปคต ฺจ  อนนุ ฺาต ฺจ  ขาทิตุ  
น  ลภามิ  สวฺาห  ภวนฺตมฺป  ชีเวยฺยนฺติ  (๒)  น  มุ ฺจิ ฯ  ราชา 
ย  ทิวส  น  เปเสมิ  ต  ทิวส  ม  คเหตฺวา  ขาทาหีติ  อตฺตาน   
อนุชานิตฺวา  เตน  มุตฺโต  นคราภิมุโข  ปายาสิ ฯ    
        พลกาโย  มคฺเค  ขนฺธาวาร  พนฺธิตฺวา   ิโต  ราชาน  
ทิสฺวา  กึ  มหาราช  อยสมตฺตภยา  เอว  กลินฺโตสติี  วทนฺโต   
ปจฺจุคฺคมน  ทสฺเสสิ ฯ  (๓)  ราชา  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจตฺวา  (๔) 
นคร  คนฺตฺวา  กตปาตราโส  นครคุตฺติก  อามนฺเตตฺวา   
เอตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ  นครคุตฺติโก  ก ึ เทว  กาลปรจฺิเฉโท  
กโตติ  อาห ฯ  ราชา  น  กโต  ภเณติ  อาห ฯ  ทุฏ ุ  กต  เทว 
อมนุสฺสา  หิ  ปริจฺฉินฺนมตฺตเมว  ลภนฺติ  อปริจฺฉินฺเน  ปน  
ชนปทสฺส  อาพาโธ  (๕)  ภวิสฺสติ  โหตุ  เทว  กิ ฺจาป  เอวมกาสิ   
อปฺโปสฺสุกฺโก  ตฺว  ปน  รชฺชสุข  อนุโภหิ  อหเมตฺถ  
กาตพฺพ  กรสิฺสามีติ ฯ  โส  กาลสฺเสว  วุฏาย  
# ๑. ม. มหาราชสนฺติกา ฯ  ๒. สี. ภวนฺตมฺป มุ ฺเจยฺย กถ ซีเวยฺยนฺติ ฯ 
# ๓. ม. ปจฺจุคฺคนฺตฺวา ปฏิคฺคหสิ ฯ  ๔. ม. อนาโรเจตฺวา ฯ 
# ๕. ส.ี ย.ุ พาธา ฯ  
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พนฺธนาคาร  คนฺตฺวา  เย  เย  วชฌฺา  โหนฺติ  เต  เต  สนฺธาย  โย   
ชีวิตตฺถิโก โส  นิกฺขมตูติ  ภณติ ฯ โย  ปม  นิกฺขมติ  ต  คเหตฺวา 
นฺหาเปตฺวา  โภเชตฺวา  จ  อิม  ถาลิปาก  ยกฺขสฺส  เทหีติ  เปเสสิ ฯ 
ต  รุกฺขมูล  ปวิฏมตฺตเยว  ยกโฺข  เภรว  อตฺตภาว  นิมฺมินิตฺวา   
มูลกณฺฑ  วิย  ขาทติ ฯ  ยกฺขานุภาเวน  กิร  มนุสฺสาน  เกสาทีนิ  
อุปาทาย  สกลสรีร  นวนีตปณฺโฑ  วิย  โหติ ฯ  ยกขฺสฺส  ภตฺต   
คาหาเปตุ  คตปุริสา  ต  ทิสฺวา  ภีตา  ยถามิตฺต  อาโรเจสุ ฯ   
ตโต  ปภุติ  ราชา  โจเร  คเหตฺวา  ยกฺขสฺส  เทตีติ  มนุสฺสา   
โจรกมฺมโต  ปฏิวิรตา ฯ  ตโต  อปเรน  สมเยน  นวโจราน   
อภาเวน  โปราณโจราน  ปริกฺขเยน  พนฺธนาคารานิ  สุ ฺานิ  
อเหสุ ฯ   
        อถ  นครคุตฺติโก  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  อตฺตโน   
ธน  นครรจฺฉาสุ  ฉฑฺฑาเปสิ  อปฺเปว  นาม  โกจิ  โลเภน  
คเณฺหยฺยาติ ฯ  ต  ปาเทนป  น  โกจิ  ฉุป ฯ  โส  โจเร  อลภนฺโต 
อมจฺจาน  อาโรเจสิ  อมจฺจา  กุลปฏิปาฏิยา  เอกเมก  ชิณฺณก  
เปเสม  โส  ปกติยาป  มจฺจุมุเข  วตฺตตีติ  อาหสุ ฯ  ราชา  
อมฺหาก  ปตร  อมฺหาก  ปตามห  เปเสตีติ  มนุสฺสา  โขภ  (๑) 
กริสฺสนฺติ  มา  โว  เอต  รจฺุจีติ  นิวาเรสิ ฯ  เตน  หิ  เทว  ทารก  
เปเสม  อุตฺตานเสยฺยก  ตถาวิธสฺส  หิ  มาตา  เม  ปตา  เม'ติ  สิเนโห  
นตฺถีติ  อาหสุ ฯ  ราชา  อนุชานิ  ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ  
# ๑. ส.ี เวร ฯ  
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นคเร  ทารกมาตโร  จ  ทารเก  คเหตฺวา  คพฺภินิโย  จ  ปลายิตฺวา   
ปรชนปเท  ทารเก  สวฑฺเฒตฺวา  อาเนนฺติ  เอว ทฺวาทสวสฺสานิ   
คตานิ ฯ  ตโต  เอกทิวส  สกลนคร  วิจินิตฺวา  เอกมฺป  ทารก  
อลภิตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสุ  นตฺถิ  เทว  นคเร  ทารโก  เปตฺวา   
อนฺเตปุเร  ตว  ปุตฺต  อาฬวกกุมารนฺติ ฯ  ราชา  ยถา  มม  ปุตฺโต  
ปโย  เอว  สพฺพโลกสฺส  อตฺตนา  ปน  ปยตร  นตฺถ ิ คจฺฉถ  ตมฺป  ทตฺวา 
มม  ชีวิต  รกขฺถาติ  อาห ฯ  เตน  จ  สมเยน  อาฬวกกุมารสฺส  มาตา  
ปุตฺต  นฺหาเปตฺวา  มณฺเฑตฺวา  ทุกูลจุมฺพฏเก  กตฺวา  องฺเก  
สยาเปตฺวา  นิสินฺนา  โหติ  ราชปรุิสา  ร ฺโ  อาณาย  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  วิปฺปลปนฺติยา  ตสฺสา  โสฬสนฺน  จ  อิตฺถิสหสฺสาน  สทฺธึ  
ธาติยา  ต  อาทาย  ปกฺกมสึุ  เสฺว  ยกฺขภกฺโข  ภวิสสฺตีติ ฯ 
        ต  ทิวส ฺจ  ภควา  ปจฺจูสสมเย  ปจฺจุฏาย  เชตวนมหา- 
วิหาเร  คนฺธกุฏิย  มหากรณุาสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  ปุน   
พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต  อทฺทส  อาฬวกกมุารสฺส   
อนาคามิผลุปฺปตฺติยา  อุปนิสฺสย  ยกขฺสฺส  โสตาปตฺติยา (๑) 
เทสนาปริโยสาเน  จ  จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน  ธมฺมจกฺขุ- 
ปฏิลาภสฺสาติ ฯ  ตสฺมา  วิภาตาย  รตฺติยา  ปุเรภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  
อนิฏ ิตปจฺฉาภตฺตกิจฺโจว  กาฬปกฺขอโุปสถทิวเส  วตฺตมาเน   
อุคฺคเต  สูริเย  เอกโกว  อทุติโย  ปตฺตจีวรมาทาย  ปาทคมเนเนว  (๒) 
สาวตฺถิโต  ตึส  โยชนานิ  คนฺตฺวา  ตสฺส  ยกฺขสฺส  ภวน  ปาวิสิ ฯ  
# ๑. ม. โสตาปตฺติผลุปฺปตฺติยา อุปนิสฺสย ฯ  ๒. ส.ี ปาทมคฺเคเนว ฯ  
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เตน  วุตฺต  อาฬวกสฺส  ยกฺขสฺส  ภวเนติ ฯ   
        ก ึ ปน  ภควา  ยสฺมึ  นิโคฺรเธ  อาฬวกสฺส  ภวน  ตสฺส  มูเล 
วิหาสิ  อุทาหุ  ภวเนเยวาติ  ฯ  [๑]  ภวเนเยว ฯ  ยเถว  หิ  
ยกฺขา  อตฺตโน  ภวน  ปสสฺนฺติ  ตถา  ภควาป ฯ  โส  ตตฺถ  คนตฺฺวา  
ภวนทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  ตทา  อาฬวโก  หิมวนฺเต  ยกฺขสมาคม   
คโต  โหติ  ตโต  อาฬวกสฺส  ทฺวารปาโล  คทฺรโภ  นาม  ยกฺโข 
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  กึ  ภนฺเต  ภควา  วิกาเล   
อาคโตติ  อาห ฯ  อาม  คทฺรภ  อาคโตมฺหิ  สเจ  เต  อครุ   
วิหเรยฺย  เอกรตฺตึ  อาฬวกสฺส  ภวเนติ ฯ  น  เม  ภนฺเต  ครุ  
อปจ  โข  โส  ยกโฺข  กกฺขโฬ  ผรุโส  มาตาปตูนมฺป  อภิวาทนาทีนิ  
น  กโรติ  มา  รุจฺจิ  ภควโต  อิธ  วาโสติ ฯ  ชานามิ  คทฺรภ  ตสฺส   
ยกฺขสฺส  กกขฺฬตฺต  น  โกจิ  มม  อนฺตราโย  ภวิสสฺติ  สเจ  เต  อครุ  
วิหเรยฺยเมกรตฺตินฺติ ฯ        ทุติยมฺป  คทฺรโภ  ยกฺโข  ภควนฺต   
เอตทโวจ  อคฺคิตตฺตกปาลสทิโส  ภนฺเต  อาฬวโก  มาตาปตโร'ติ   
วา  สมณพฺราหฺมณา'ติ  วา  ธมฺโม'ติ  วา  น  ชานาติ  อิธาคตาน   
จิตฺตกฺเขปมฺป  กโรติ  หทยมฺป  ผาเลติ  ปาเทป  คเหตฺวา ปรสมุทฺเท  
วา  ปรจกฺกวาเฬ  วา  ขิปตีติ ฯ  ทุติยมปฺ  ภควา  อาห  ชานามิ   
คทฺรภ  สเจ  เต  อครุ  วิหเรยฺยเมกรตฺตินฺติ ฯ  ตติยมปฺ  คทฺรโภ  
ทกฺโข  ภควนฺต  เอตทโวจ  อคฺคิตตฺตกปาลสทิโส  ภนฺเต  อาฬวโก 
มาตาปตโร'ติ  วา  สมณพฺราหฺมณา'ติ  วา  ธมโฺม'ติ  วา  น  ชานาติ  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร  วุจฺจเตติ ทิสฺสติ ฯ  
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อิธาคตาน  จิตฺตกฺเขปมฺป  กโรติ  หทยมฺป  ผาเลติ  ปาเทป  คเหตฺวา   
ปรสมุทฺเท  วา  ปรจกฺกวาเฬ  วา  ขิปตีติ ฯ  ตติยมฺป  ภควา  
อาห  ชานามิ  คทฺรภ  สเจ  เต  อครุ  วิหเรยฺยเมกรตฺตินฺติ ฯ   
น  เม  ภนฺเต  ครุ  อปจ  โข  โส  ยกโฺข  อตฺตโน  อนาโรเจตฺวา   
อนุชานนฺต  ม  ชีวิตา  โวโรเปยฺย  อาโรเจมห  ภนฺเต  ตสฺสาติ ฯ 
ยถาสุข  คทฺรภ  อาโรเจหีติ ฯ  เตน  หิ  ภนฺเต  ตฺวเมว  ชานาหีติ 
ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  หิมวนฺตาภิมุโข  ปกฺกามิ ฯ  ภวนทฺวารมฺป  
สยเมว  ภควโต  วิวรมทาสิ ฯ  ภควา  อนฺโตภวน  ปวิสิตฺวา   
ยตฺถ  อภิลกขิฺเตสุ  มงฺคลทิวสาทีสุ  นิสีทิตฺวา  อาฬวโก สิร ึ 
อนุโภติ  ตสฺมึเยว  ทิพฺพรตนปลฺลงฺเก  นิสีทิตฺวา  สุวณฺณาภ  
มุ ฺจิ ฯ  ต  ทสิฺวา  ยกฺขสฺส  อิตฺถิโย  อาคนฺตฺวา  ภควนฺต   
วนฺทิตฺวา  สมฺปริวาเรตฺวา  นิสีทึส ุฯ  ภควา  ปุพฺเพ  ตุเมฺห   
ทาน  ทตฺวา  สีล  สมาทิยิตฺวา  ปูชเนยฺย  ปูเชตฺวา  อิม  สมฺปตฺตึ   
ปตฺตา  อิทานิป  ตเถว  กโรถ  มา  อ ฺม ฺ  อิสฺสามจฺ- 
ฉริยาภิภูตา  วิหรถาติอาทินา  นเยน  ตาส  ปกิณฺณกธมฺมกถ   
กเถสิ ฯ  ตา  จ  ภควโต  มธุรนิคฺโฆส  สุตฺวา  สาธุการสหสฺสานิ  
ทตฺวา  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา  นิสีทึสุเยว  คทฺรโภป  หิมวนฺต   
คนฺตฺวา  อาฬวกสฺส  อาโรเจสิ  ยคฺเฆ  มาริส  ชาเนยฺยาสิ  วิมาเน  
เต  ภควา  นิสินฺโนติ ฯ  โส  คทฺรภสฺส  ส ฺมกาสิ  ตุณฺหี  โหหิ   
คนฺตฺวา  กตฺตพฺพ  กริสฺสามีติ ฯ  ปุริสมาเนน  กิร  ลชชฺิโต   
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อโหสิ  ตสฺมา  น  โกจิ  (๑)  ปริสมชฺเฌ  สุเณยฺยาติ  วาเรสิ ฯ   
        ตทา  สาตาคิรเหมวตา  ภควนฺต  เชตวเนเยว  วนฺทิตฺวา  
ยกฺขสมาคม  คมิสฺสามาติ  สปริวารา  นานายาเนหิ  อากาเสน 
คจฺฉนฺติ ฯ  อากาเส  จ  ยกขฺาน  สพฺพตฺถ  มคฺโค  น  อตฺถิ  ฯ 
อากาสฏานิ  กนกวิมานานิ  ปริหริตฺวา  มคฺคฏาเนเยว  มคฺโค 
โหติ ฯ  อาฬวกสฺส  ปน  วิมาน  ภูมฏ  สุคุตฺตปาการปริกฺขิตฺต   
สุสวิหิตทฺวารฏฏาลกโคปุร  อุปริ  กสชาลจฺฉนฺน  ม ฺชูสสทิส   
ติโยชน  อุพฺเพเธน  ตสฺส  อุปริ  มคฺโค  โหติ ฯ  เต  ต  
ปเทสมาคมฺม  คนฺตุมสมตฺถา  อเหสุ ฯ  พุทฺธาน  หิ  
นิสินฺโนกาสสฺส  อุปริภาเคน  ยาว  ภวคฺคา  ตาว  โกจิ  คนฺตุมสมตฺโถ ฯ 
เต  กิมิทนฺติ  อาวชฺเชตฺวา  ภควนฺต  ทิสฺวา  อากาเส  ขิตฺตเลฑฺฑุ  
วิย  โอรุยฺห  วนฺทิตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ยกฺขสมาคม   
คจฺฉาม  ภควาติ  ตีณิ  วตฺถูนิ  ปสสนฺตา  ยกฺขสมาคม  อคมสุ ฯ 
อาฬวโก  เต  ทิสฺวา  อิธ  นิสีทถาติ  ปฏิกฺกมฺม  โอกาสมทาสิ  
เต  อาฬวกสฺส  นิเวเทสุ  ลาภา  เต  อาฬวก  ยสฺส  เต  ภวเน  ภควา   
วิหรติ  คจฺฉาวุโส  ภควนฺต  ปยิรุปาสสฺสูติ ฯ  เอว  ภควา  
ภวเนเยว  วิหาสิ  น  ยสมฺึ  นิโคฺรเธ  อาฬวกสฺส  ภวน  ตสฺส  
มูเลติ ฯ  เตน  วุตฺต  เอก  สมย  ภควา  อาฬวิย  วิหรติ  
อาฬวกสฺส  ยกฺขสฺส  ภวเนติ ฯ   
        อถ  โข  อาฬวโก ฯเปฯ  ภควนฺต  เอตทโวจ  นิกฺขม   
# ๑. ม. มาโกจิ ฯ  
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สมณาติ  กสฺมา  ปนาย  เอตทโวจาติ  ฯ   วุจฺจเต  ฯ 
โรเสตุกามตาย ฯ  ตเตฺรว  อาทิโต  ปภุติ  สมฺพนฺโธ  เวทิตพฺโพ ฯ 
อย  หิ  ยสฺมา  อสฺสทฺธสฺส  สทฺธากถา  ทุกฺกตา  (๑)  โหติ  ทุสฺสลีาทีน   
สีลาทิกถา  วิย  ตสฺมา  เตส  ยกฺขาน  สนฺติกา  ภควโต  ปสส   
สุตฺวา  เอว  วคฺคิมฺหิ  ปกฺขิตฺตโลณสกฺขรา  วิย  อพฺภนฺตเร  โกเปน 
ตฏตฏายมานหทโย  หุตฺวา  โก  โส  ภควา  นาม  โย  มม  ภวน   
ปวิฏโติ  อาห ฯ  เต  อาหสุ  น  ตฺว  อาวุโส  ชานาสิ  ภควนฺต   
อมฺหาก  สตฺถาร  โย  ตุสติภวเน   ิโต  ป ฺจ  มหาวิโลกนาเน  (๒)  
วิโลเกตฺวาติอาทินา  นเยน  ยาว  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน  กเถนฺตา   
ปฏิสนฺธิอาทีสุ  ทฺวตฺตึส  ปุพฺพนิมิตฺตานิ  วตฺวา  อิมานิ  ตฺว   
อาวุโส  อจฺฉริยานิ  นาทฺทสาติ  โจเทสุ ฯ  โส  ทิสฺวาป  โกธวเสน   
นาทฺทสนฺติ  อาห ฯ  อาวุโส  อาฬวก  ปสฺเสยฺยาสิ  วา  ตฺว  น   
วา  โก  ตยา  อตฺโถ  ปสฺสตา  วา  อปสฺสตา  วา  กึ  ตฺว  กริสฺสส ิ  
อมฺหาก  สตฺถุโน  โย  ตฺว  ต  อุปณิธาย  จลกกฺกุธมหาอุสภสมีเป 
ตทหุชาตวจฺฉโก  วิย  ติธาปภินฺนมตฺตวารณสมีเป  ภิงฺกโปตโก  (๓) 
วิย  ภาสุรวิลมฺพเกสรอุปโสภิตกฺขนฺธสฺส  มิคร ฺโ  สมีเป   
ชรสิคาโล  วิย  ทิยฑฺฒโยชนสตปฺปวฑฺฒกายสุปณฺณราชสมีเป  
ฉินฺนปกฺขกากโปตโก  วิย  ขายสิ  คจฺฉ  ย  เต  กรณีย  ต  กโรหีติ ฯ  
เอว  วุตฺเต  รุทฺโธ  (๔)  อาฬวโก  อุฏหิตฺวา  มโนสิลาตเล  วามปาเทน  
# ๑. ม. ทกฺุกถา ฯ  ๒. ม. มหาวิโลกนานิ ฯ  ๓. สี. ภิงฺการโปตโก ฯ   
ยุ. หึการโปตโก ฯ  ๔. สี. รุฏโ ฯ  ม. กุทฺโธ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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ตฺวา  ปสฺสถ  ทานิ  ตุมหฺาก  วา  สตฺถา  มหานุภาโว  อห  วาติ  
ทกฺขิณปาเทน  สฏ ิโยชนมตฺต  เกลาสปพฺพตกูฏ  อกฺกมิ  ฯ   
ต  อโยกฏูปหโฏ  วิย  นทิฺธนฺตอโยปณฺโฑ  ปปฺปฏิกาโย  มุ ฺจิ ฯ 
โส  ตตฺร  ตฺวา  อห  อาฬวโกติ  โฆเสสิ  สกลชมฺพุทีป  สทฺโท   
ผริ ฯ   
        จตฺตาโร  กิร  สทฺทา  สกลชมฺพุทเีป  สุยฺยึสุ  ย ฺจ  ปุณฺณโก  
ยกฺขเสนาปติ  ธน ฺชยโกรพฺยราชาน  ชูเต  ชินิตฺวา  อปฺโปเฏตฺวา   
อห  ชินินฺติ  อุคฺโฆเสสิ  ย ฺจ  สกฺโก  เทวานมินฺโท  กสฺสปสฺส  
ภควโต  สาสเน  ปริหายมาเน  วิสฺสกมฺมเทวปุตฺต  สุนข  กริตฺวา (๑) 
อห  ปาปภิกฺขู  จ  ปาปภิกขฺุนิโย  จ  อุปาสกอุปาสิกาโย  จ  สพฺเพ  
เจว  อธมฺมวาทิโน  ขาทามีติ  อุคฺโฆสาเปสิ  ย ฺจ  กุสชาตเก  
ปภาวติเหตุ  สตฺตหิ  ราชหูิ  นคเร  อุปรุทฺเธ  ปภาวตึ  อตฺตนา   
สห  หตฺถิกฺขนฺธ  (๗)  อาโรเปตฺวา  นครา  นิกฺขมฺม  อห  สีหสฺสร- 
กุสมหาราชาติ  มหาปุริโส  อุคฺโฆเสสิ  ย ฺจ  อาฬวโก   
เกลาสมุทฺธนิ  ตฺวา  อห  อาฬวโกติ ฯ  อุคฺโฆเสสิ ฯ 
        ตทา  ห ิ สกลชมฺพุทเีป  ทฺวาเร  ทวฺาเร  ตฺวา  อุคฺโฆสิตสทิส  
อโหสิ  ติโยชนสหสฺสวิตฺถโต  จ  หิมวาป  สงฺกมฺป  ยกฺขสฺสานุ- 
ภาเวน ฯ  โส  วาตมณฺฑล  สมุฏาเปสิ  เอเตเนว  สมณ  
ปลาเปสฺสามีติ ฯ  เต  ปุรตฺถิมาทิเภทา  วาตา  สมุฏหิตฺวา  
อฑฺฒโยชนทฺวิโยชนติโยชนปฺปมาณานิ  ปพฺพตกูฏานิ  ปทาเลตฺวา 
# ๑. ม. กาเรตฺวา ฯ  
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วนคจฺฉรุกฺขาทีนิ  อุมฺมีเลตฺวา  (๑)  อาฬวินคร  ปกขฺนฺตา   
ชิณฺณหตฺถิสาลาทีนิ  จุณฺณนฺตา  ฉทนิฏกา  อากาเส  ภเมนฺตา ฯ 
ภควา  มา  กสฺสจิ  อุปโรโธ  โหตูติ  อธิฏาสิ  เต  วาตา  ทสพล   
ปตฺวา  จีวรกณฺณมตฺตมฺป  จาเลตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  ตโต  มหาวสฺส  
สมุฏาเปสิ  อุทเกน  อชฺโฌตฺถริตฺวา  สมณ  มาเรสฺสามีติ ฯ   
อุปรูปริ  (๒)  สตปฏลสหสฺสปฏลาทิเภทา  วลาหกา  อุฏหิตฺวา   
วสฺสึสุ  วุฏ ิธาราเวเคน  ปวี  ฉิทฺทา  อโหสิ  ตโต   
วนรุกฺขาน  อุปริ  มหาเมโฆ  (๓)  อาคนฺตฺวา  ทสพลสฺส  จีวเร   
อุสฺสาวพินฺทุมตฺตมฺป  เตเมตุ  นาสกฺขิ ฯ  ตโต  ปาสาณวสฺส   
สมุฏาเปสิ  มหนฺตานิ  มหนฺตานิ  ปพฺพตกูฏานิ  ธมูายนฺตานิ   
ปชฺชลนฺตานิ  อากาเสนาคนฺตฺวา  ทสพล  ปตฺวา  ทิพฺพปุปฺผานิ  
ทิพฺพมาลาคุฬานิ  จ  สมปฺชฺชึส ุฯ  ตโต  ปหรณวสสฺ  สมฏุาเปสิ ฯ 
เอกโตธารา  อุภโตธารา  อสิสตฺติขุรปฺปาทโย  ธูมายนฺตา  
ปชฺชลนฺตา  อากาเสนาคนฺตฺวา  ทสพล  ปตฺวา  ทิพฺพปุปฺผานิ   
อเหสุ ฯ  ตโต  องฺคารวสฺส  สมฏุาเปสิ  กึสุกวณฺณา  
องฺคารา  อากาเสนาคนฺตฺวา  ทสพลสสฺ  ปาทมูเล  ทิพฺพปุปฺผานิ   
หุตฺวา  วิกิรึสุ ฯ  ตโต  กุกกฺุลวสฺส  สมฏุาเปสิ  อพฺภุโห  (๔)  
กุกฺกุโล  อากาเสนาคนฺตฺวา  ทสพลสฺส  ปาทมูเล  จนฺทนจุณฺณ  
หุตฺวา  นิปติ ฯ  ตโต  วาลกุาวสฺส  สมฏุาเปสิ  อติสุขุมวาลิกา  
# ๑. ม. อุมฺมูเลตฺวา ฯ  ๒. ม. ตสฺสานุภาเวน  อุปรูปริ ฯ   
# ๓. ม. วนรกฺุขาทีน  อุปริมโหโฆ ฯ  ๔. ม. อจฺจุโณฺห ฯ  
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ธูมายนฺตา  ปชฺชลนฺตา  อากาเสนาคนฺตฺวา  ทสพลสสฺ  ปาทมูเล   
ทิพฺพปุปฺผานิ  หุตฺวา  นปิตึสุ ฯ  ตโต  กลลวสฺส  สมุฏาเปสิ   
ต  กลลวสฺส  ธูมายนฺต  ปชฺชลนฺติ  อากาเสนาคนฺตฺวา  ทสพลสสฺ  
ปาทมูเล  ทพฺิพคนฺธ  หตฺุวา  นิปติ ฯ  ตโต  อนฺธาการ   
สมุฏาเปสิ  ภึเสตฺวา  สมณ  ปลาเปสฺสามีติ ฯ  ต  
จตุรงฺคสมนฺนาคตนฺธการสทิส  หุตฺวา  ทสพล  ปตฺวา  สูริยปฺปภา- 
วิหฏมิวนฺธการ  อนฺตรธายิ ฯ   
        เอว  ยกโฺข  อิมาหิ  นวหิ  วาตวสฺสปาสาณปหรณงฺคาร 
กุกฺกุลวาลุกกลลนฺธการวุฏ ีหิ  ภควนฺต  ปลาเปตุมสกฺโกนฺโต  
นานาวิธปหรณหตฺถอเนกปฺปการรูปภูตคณสมากุลาย  จตุรงฺคินิยา  
เสนาย  สยเมว  ภควนฺต  อภิคโต ฯ  เต  ภูตคณา   
อเนกปฺปกาเร  วิกาเร  กตฺวา  คณฺหถ  หนถาติ  ภควโต  อุปร ิ  
อาคจฺฉนฺตา  วิย  โหนฺติ  อปจ  เต  นิทธฺนฺตโลปณฺฑ  วิย   
มกฺขิกา  ภควนฺต  อลลฺียิตุ  อสมตฺถา  เอว  อเหสุ ฯ  เอว  สนฺเตป  
ยถา  โพธิมณฺเฑ  มาโร  อาคตเวลายเมว  นิวตฺโต  ตถา  อนิวตฺติตฺวา  
อุปฑฺฒรตฺติมตฺต  พฺยากุลมกสุ ฯ  เอว  อุปฑฺฒรตฺติมตฺเต 
อเนกปฺปการวิภึสนทสฺสนมตฺเตนป  ภควนฺต  จาเลตุ  อสกโฺกนฺโต  
อาฬวโก  จินเฺตสิ  ยนฺนูนาห  เกนจิ  อเชยฺย  ทุสฺสาวุธ  
มุ ฺเจยฺยนฺติ ฯ   
        จตฺตาริ  กิร  อาวุธานิ  โลเก  เสฏานิ  สกฺกสฺส  วชิราวุธ   
เวสฺสวณสฺส  คทาวุธ  ยมสฺส  นยนาวุธ  อาฬวกสฺส  ทุสฺสาวุธนฺติ ฯ  
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ยทิ  ห ิ สกโฺก  กุทโฺธ  วชริาวุธ  สิเนรมุตฺถเก  ปหเรยฺย  
อฏสฏ ิสหสฺสาธิกโยชนสตสหสฺส  สิเนรุ  นิวิชฌฺิตฺวา  (๑)  เหฏโต   
คจฺเฉยฺย ฯ  เวสฺสวเณน  ปุถุชชฺนกาเล  วิสฺสชชฺิตา  คทา  พหุนฺน  
ยกฺขสหสฺสาน  สลี  ปาเตตฺวา  ปุน  หตฺถปาส  อาคนฺตฺวา  ติฏติ ฯ   
ยเมน  รุทฺเธน  นยนาวุเธน  โอโลกิตมตฺเต  อเนกานิ   
กุมฺภณฺฑสหสฺสานิ  ตตฺตกปาเล  ติณปลาสา  (๒)  วิย  วิปฺผุรนตฺานิ  
วินสฺสนฺติ ฯ  อาฬวโก  กทฺุโธ  สเจ  อากาเส  ทุสฺสาวุธ  มุ ฺเจยฺย  
ทฺวาทสวสฺสานิ  เทโว  น  วสฺเสยฺย ฯ  สเจ  ปวิย  มุ ฺเจยฺย  
สพฺพรุกฺขติณาทีนิ  สุสฺสิตฺวา  ทฺวาทสวสฺสานนฺตร  น  ปุน  
รุเหยฺยย ฯ  สเจ  สมุทฺเท  มุ ฺเจยฺย  ตตฺตกปาเล  อุทกพินฺทุ  วิย 
สพฺพมุทก  สสฺุเสยฺย ฯ  สเจ  สิเนรุสทิเส  ปพฺพเต  มุ ฺเจยฺย 
ขณฺฑาขณฺฑ  หุตฺวา  วิกิเรยฺย ฯ   
        โส  เอว  มหานุภาว  ทุสฺสาวุธ  อุตฺตริยกต  มุ ฺเจตฺวา 
อคฺคเหสิ ฯ  เยภุยฺเยน  ทสสหสฺสิโลกธาตุเทวตา  เวเคน  
สนฺนิปตึสุ  อชฺช  ภควา  อาฬวก  ทเมสฺสติ  ตตฺถ  ธมฺม   
โสสฺสามาติ  ยุทฺธทสฺสนกามาป  เทวตา  สนฺนิปตึสุ ฯ 
เอว  สกลมฺป  อากาส  เทวตาหิ  ปุณฺณมโหสิ ฯ  อาฬวโก  
ภควโต  สมีเป  อุปรูปริ  วิจริตฺวา  วตฺถาวุธ  มุ ฺจิ  
ต  อสนิจกฺก  วิย  อากาเส  เภรวสทฺท  กโรนฺต  ธูมายนฺต   
ปชฺชลนฺต  ภควนฺต  ปตฺวา  ยกฺขสฺส  มานมทฺทนตฺถ  ปาท- 
# ๑. ม. สิเนรุ  วินิวิชฺฌิตฺวา ฯ  ๒. ม. ติลา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 334 

                *เลมที่  21  สสฺุตนิปาเต  อุรควคฺควณฺณนา  หนา  334 
                 
ปุ ฺฉนโจฬก  หุตฺวา  ปาทมูเล  นิปติ ฯ  อาฬวโก  ต  ทิสฺวา   
ฉินฺนวิสาโณ  วิย  มหาอุสโภ  อุทธฏทาโ  วิย  สปโฺป  นิตฺเตโช   
นิมฺมโต  นีหฏมานทฺธโช  (๑)  หุตฺวา  จินฺเตสิ  ทุสฺสาวุธมฺป  สมณ   
นาภิโตสิ  (๒)  กึ  นุ  โข  การณนฺติ ฯ  อิท  การณ  เมตฺตาวิหารยุตฺโต  
สมโณ  หนฺท  น  โรเสตฺวา  เมตฺตาย  วิโยเชสฺสามีติ ฯ  อิมินา  
สมฺพนฺเธเนต  วุตฺต  อถ  โข  อาฬวโก  ยกฺโข  เยน  ภควา  
ฯเปฯ  นิกฺขม  สมณาติ ฯ   
        ตตฺรายมธิปฺปาโย  ยสฺมา  (๓)  มยา  อนนุ ฺาโต  มม   
ภวน  ปวิสิตฺวา  ฆรสามิโก  วิย  อิตฺถาคารสฺส  มชฺเฌ  นิสินโฺนสิ  
นนุ  อยุตฺตเมต  สมณสฺส  ยทิท  อทินฺนปริโภโค  อิตฺถิสสคฺโค   
จ  ตสฺมา  ยท ิ ตฺว  สมณธมฺเม   ิโต  นกิฺขม  สมณาติ ฯ  เอเก   
ปน  เอตานิ  อ ฺานิ  จ  ผรุสวจนานิ  วตฺวา  เอวาย  เอตทโวจาติ  
ภณนฺติ ฯ   
        อถ  ภควา  ยสฺมา  ถทฺโธ  ปฏิถทธฺภาเวน  วิเนตุ  น  สกฺกา  
โส  ห ิ ปฏิถทฺธภาเว  กริยมาเน  เสยฺยถาป  จณฺฑสฺส  กุกกฺุรสฺส  
นาสาย  ปตฺต  ภินฺเทยฺย  โส  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  จณฺฑตโร  อสฺส  
เอว  ถทฺธตโร  โหติ  มุทนุา  ปน  โส  สกฺกา  วิเนตุนฺติ  ตฺวา 
สาธาวุโสติ  ปยวจเนน  ตสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  นิกฺขมิ ฯ  
เตน  วุตฺต  สาธาวุโสติ  ภควา  นิกฺขมีติ ฯ   
        ตโต  อาฬวโก  สุพฺพโจ  วตาย  สมโณ  เอกวจเนเนว   
# ๑. ม. นิปติตมานทฺธโช ฯ  ๒. ม. นาภิโภสิ ฯ  ๓. ม. กสฺมา ฯ  
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นิกฺขนฺโต  เอวนฺนาม  นิกขฺเมตุ  สุข  สมณ  อการเณเนวาห  
สกลรตฺตึ  ยทฺุเธน  อพฺภุยฺยาสินฺติ  มุทุจิตฺโต  หุตฺวา  ปุน  จินฺเตสิ  
อิทานิ  ปน  สกฺกา  ชานิตุ  ก ึ น ุ โข  สพฺุพจตาย  นิกฺขนฺโต  อุทาหุ   
โกเธน  หนทฺ  น  วีมสิสฺสามีติ ฯ  ตโต  ปวิส  สมณาติ   
อาห ฯ  อถ  สุพฺพโจติ  มุทุภูตจิตฺตสฺส  ถาวรกรณตฺถ  (๒)  ปุนป  
ปยวจน  ภณนฺโต  สาธาวุโสติ  ภควา  ปาวิสิ ฯ  อาฬวโก   
ปุนปฺปุน  ตเมว  สุพฺพจภาว  วีมสนฺโต  ทุติยมฺป  ตติยมฺป  นิกฺขม  
ปวิสาติ  อาห ฯ  ภควาป  ตถา  อกาสิ ฯ  ยท ิ น  กเรยฺย   
ปกติยาป  ถทฺธยกฺขสฺส  จิตฺต  ถทฺธตร  หุตฺวา  ธมมฺกถาย   
ภาชน  น  ภเวยฺย  ตสฺมา  ยถา  นาม  มาตา  โรทนฺต  ปุตฺต  ย  
โส  อิจฺฉติ  ตเทว  ทตฺวา  วา  กตฺวา  วา  ส ฺาเปติ  ตถา  ภควา 
กิเลสโรทเนน  โรทนฺต  ยกฺข  ส ฺาเปตุ  ย  โส  ภณติ  ต  อกาสิ  
ยถา  จ  ธาตี  ถ ฺ  อปวนฺต  ทารก  ยงฺกิ ฺจิ  ทตฺวา  อุปลาเปตฺวา (๓) 
ปาเยติ  ตถา  ภควา  ยกฺข  โลกุตฺตรธมฺมขีร  ปาเยตุ  ตสฺส  
ปตฺถิตวจนกรเณน  อุปลาเฬนฺโต  เอวมกาสิ ฯ  ยถา  จ  ปุรโิส 
ลาพุมฺหิ  จตุมธุร  ปูเรตุกาโม  ตสฺสพฺภนฺตร  โสเธติ  เอว  ภควา  
ยกฺขสฺส  จิตฺเต  โลกุตฺตรจตุมธุร  ปูเรตุกาโม  ตสฺสพฺภนฺตเร  
โกธมล  โสเธตุ  ยาว  ตติย  นิกฺขมนปเวสนมกาสิ ฯ  อถ  อาฬวโก 
สุพฺพโจ  อย  สมโณ  นิกขฺมา'ติ  วุตฺโต  นิกฺขมติ  ปวิสา'ติ  วุตฺโต 
# ๑. ม. น สกฺกา ฯ  ๒. ม. มุทุภูตจิตฺตววตฺถานกรณตฺถ ฯ 
# ๓. ม. อุปลาเฬตฺวา ฯ  ๔. ม. อุปลาเฬนฺโต ฯ  
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ปวิสติ  ยนฺนนูาห  อิม  สมณ  เอวเมว  สกลรตฺตึ  กลิเมตฺวา  ปาเท  
คเหตฺวา  ปรคงฺคาย  ขิเปยฺยนฺติ  ปาปก  จิตฺต  อุปปฺาเทตฺวา  
จตุตฺถวาร  อาห  นิกฺขม  สมณาติ ฯ  ต  ตฺวา  ภควา  น   
ขฺวาห  ตนฺติ  อาห ฯ  เอว  วุตฺเต  ตทุตฺตริกรณีย  ปริเยสมาโน 
ป ฺห  ปุจฺฉิตพฺพ  ม ฺ ิสฺสติ  ต  ธมฺมกถาย  สุข  (๑)  ภวิสฺสตีติป   
ตฺวา  น  ขฺวาห  ตนฺติ  อาห ฯ   
        ตตฺถ  น  อิติ  ปฏิกฺเขเป  ฯ  โข  อิติ  อวธารเณ ฯ  
อหนฺติ  อตฺตนิทสฺสน ฯ  ตนฺติ  เหตุวจน ฯ  เตเนตฺถ  ยสฺมา   
ตฺว  เอว  จินฺเตสิ  ตสฺมา  อห  อาวุโส  เนว  นิกฺขมิสฺสามิ  ยนฺเต   
กรณีย  ต  กโรหีติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
        ตโต  อาฬวโก  ยสฺมา  ปุพฺเพป  อากาเสน  อาคมนเวลาย   
กึ  น ุ โข  เอต  สุวณฺณวิมาน  อุทาหุ  รชตมณิวิมานาน  อ ฺตร   
หนฺท  น  ปสสฺามาติ  เอว  อตฺตโน  วิมาน  อาคเต  อิทฺธิมนฺเต  
ตาปสปริพฺพาชเก  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  วิสฺสชฺเชตุมสกโฺกนฺเต  
จิตฺตกฺเขปาทีหิ  วิเหเติ ฯ  กถ  อมนุสสฺา  หิ  ภึสนกรูป-   
ทสฺสเนน  วา  หทยวตฺถุปริมทฺทเนน  วาติ  ทฺวีหากาเรหิ   
จิตฺตกฺเขป  กโรนฺติ  อย  ปน  ยสฺมา  อิทฺธิมนฺโต  ภึสนกรูป- 
ทสฺสเนน  น  ตสนฺตีติ  ตฺวา  อตฺตโน  อิทฺธิปฺปภาเวน  สุขุมตฺตภาว  
นิมฺมินิตฺวา  เตส  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  หทยวตฺถุ  ปรมิทฺทติ  ฯ 
ตโต  จิตฺตสนฺตติ  น  สณฺาติ  ตสฺสา  อสณฺมานาย  
# ๑. ม. ย.ุ มขุ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร  นสทฺโท  อตฺถ ิฯ  
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อุมฺมตฺตา  โหนฺติ  ขิตฺตจิตฺตา  เอว  ขิตฺตจิตฺตาน  เอเตส  
อุรมฺป  ผาเลติ  ปาเทป  เน  คเหตฺวา  ปารคงฺคาย  ขิปติ  มาสฺสุ   
เม  ปุน  เอวรูปา  ภวน  อาคมึสูติ  ตสฺมา  เต  ปเ ฺห  สริตฺวา   
ยนฺนูนาห  อิม  สมณ  อิทานิ  เอว  วิเหเยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  อาห  
ป ฺหนฺต  สมณาติอาทิ ฯ   
        กโุต  ปนสฺส  เต  ป ฺหาติ  ตสฺส  กริ  มาตาปตโร   
กสฺสป  ภควนฺต  ปยิรุปาสิตฺวา  อฏ  ปเ ฺห  สวิสฺสชฺชเน 
อุคฺคเหสุ ฯ  เต  ทหรกาเล  อาฬวก  ปรยิาปุณาเปสุ  ฯ 
โส  กาลจฺจเยน  วิสฺสชชฺน  สมฺมุสฺส ิฯ  ตโต  อิเม  ป ฺหา  มา   
วินสฺสนฺตูติ  สุวณฺณปฏเฏ  ชาติหิงฺคุลเกน  ลิขาเปตฺวา  วิมาเน  
นิกฺขิป ฯ  เอวเมเต  พุทฺธป ฺหา  พุทฺธวิสยา  เอว  โหนฺติ ฯ 
        ภควา  ต  สุตฺวา  ยสมฺา  พุทฺธาน  ปริจฺจตฺตลาภนฺตราโย  
วา  ชีวิตนฺตราโย  วา  สพพฺ ฺ ุต ฺาณพฺยามปฺปภาน  ปฏิฆาโต  
วา  น  สกฺกา  เกนจิ  กาตุ  ตสฺมา  ต  โลเก  อสาธารณ  พุทฺธานภุาว   
ทสฺเสนฺโต  อาห  น  ขฺวาห  ต  อาวุโส  ปสฺสามิ  สเทวเก  โลเกติ ฯ   
        ตตฺถ  สเทวกวจเนน  ป ฺจกามาวจรเทวคฺคหณนฺติอาทินา   
นเยน  จ  เตส  ปทาน  อตฺถมตฺตทสฺสเนน  สงฺเขโป  วุตฺโต  ฯ 
น  อนุสนฺธิโยชนกฺกเมน  วิตฺถาโร ฯ  สฺวาย  วุจฺจติ  ฯ 
สเทวกวจเนน  หิ  อุกฺกฏปริจฺเฉทโต  สพฺพเทเวสุ  คหิเตสุป  
เยส  ตตฺถ  สนฺนิปติเต  เทวคเณ  วิมติ  อโหสิ  มาโร  มหานุภาโว   
ฉกามาวจริสฺสโร  วสวตฺตี  ปจฺจนีกสาโต  ธมฺมเทสฺสี  กรุุรกมฺมนฺโต  
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กึ  น ุ โข  โสปสฺส  จิตฺตกฺเขปาทึ  น  กเรยฺยาติ  เตส  วิมติปฏิ- 
พาหนตฺถ  สมารเกติ  อาห ฯ  ตโต  เยส  อโหส ิ พฺรหฺมา  
มหานุภาโว  เอกงฺคุลิยา  เอก  จกฺกวาฬสหสฺส  (๑)  อาโลก  กโรติ  
ทฺวีหิ ฯเปฯ  ทสสุ  จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  อนุตฺตร  จ  ฌาน- 
สมาปตฺติสุข  ปฏิสเวเทติ  กึ  โสป  น  กเรยฺยาติ  เตส  วิมติปฏิพาหนตฺถ   
สพฺรหฺมเกติ  อาห ฯ  อถ  เยส  อโหสิ  ปุถุสมณพฺราหฺมณา  
สาสนสฺส  ปจฺจตฺถิกา  ปจฺจามิตฺตา  มนฺตาทิพลสมนฺนาคตา  
กึ  เตป  น  กเรยฺยุนฺติ  เตส  วิมติปฏิพาหนตฺถ  สสฺสมณพฺราหฺมณิยาติ  
อาห ฯ  เอว  อุกฺกฏาเนสุ  กสฺสจิ  อภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
สเทวมนุสฺสายาติ  วจเนน  สมฺมุติเทเว  อวเสสมนุสฺเส  จ  อุปาทาย 
อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน  เสสสตฺตโลเกป  กสฺสจิ  อภาว  ทสฺเสตีติ   
เอวเมตฺถ  อนุสนฺธิโยชนกฺกโม  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  ภควา  ตสฺส  พาธนจิตฺต  (๒)  ปฏิเสเธตฺวา  ป ฺหาปุจฺฉเน 
อุสฺสาห  ชเนนฺโต  อาห  อปจ  ตฺว  อาวุโส  ปุจฺฉ  ยทากงฺขสีติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ปุจฺฉ  ยทิ  อากงฺขสิ  น  เม  ป ฺหาวิสฺสชฺชเน  ภาโร  
อตฺถิ ฯ  อถ  วา  ปุจฺฉ  ย  อากงฺขสิ  สพฺพนฺเต  วิสฺสชฺชิสฺสามีติ  
สพฺพ ฺ ุปฺปวารณ  ปวาเรสิ  อสาธารณ  ปจฺเจกพุทฺธคฺคสาวก- 
มหาสาวเกหิ ฯ  เตป  หิ  ปุจฺฉาวุโส  สุตฺวา  ชานิสฺสามาติ  (๓)   
วทนฺติ ฯ  พุทฺธา  ปน  ปจฺุฉาวุโส  ยทากงฺขสีติ  วา        ปุจฺฉ  วาสว 
# ๑. ม. เอกจกฺกวาฬสหสฺเส ฯ  ๒. ส.ี พาธนา จิตฺต ฯ   
# ๓. ม. เวทิสฺสามาติ ฯ  
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ม  ป ฺห  ยงฺกิ ฺจิ  มนสิจฺฉสีติ  (๑)  วา   
                พาวริสฺส  จ  ตุยหฺ  วา                สพฺเพส  สพฺพสสย   
                กตาวกาสา  ปุจฺฉวฺโห        ยงฺกิ ฺจิ  มนสิจฺฉถาติ  (๒)   
เอวมาทินา  นเยน  เทวมนุสฺสาน  สพฺพ ฺ ุปฺปวารณ  ปวาเรนฺติ ฯ   
อนจฺฉริย ฺเจต  ย  ภควา  พุทฺธภูมึ  ปตฺวา  เอต  ปวารณ   
ปวาเรยฺย  โย  โพธิสตฺตภูมิย  ปเทสาเณ  วตฺตมาโนป   
                โกณฺฑ ฺ  ป ฺหานิ  วิยากโรหิ   
                ยาจนฺติ  ต  อิสโย  สาธุรูปา   
                โกณฺฑ ฺ  เอโส  มนุเชส ุ ธมฺโม   
                ย  พุทฺธิมาคจฺฉติ  (๓)  เอส  ภาโรติ   
เอว  อิสีหิ  ยาจิโต   
                กตาวกาสา  ปุจฺฉนฺตุ  โภนฺโต   
                ย  กิ ฺจิ  ป ฺห  มนสาภิจินฺติต  (๔)   
                อห  หิ  ต  ต  โว  วิยากริสฺส   
                ตฺวา  สย  โลกมิม  ปร ฺจาติ     
เอว  สรภงฺคกาเล  สมฺภวชาตเก  จ  สกลชมฺพุทีป  ติกฺขตฺตุ  
วิจริตฺวา  ป ฺหาน  อนฺตกร  อทิสฺวา  ชาติยา  สตฺตวสฺโส   รถกาย 
ปสุกีฬิก  กฬีนฺโต  สุจิกเรน  (๕)  พฺราหฺมเณน  ปุฏโ   
# ๑. ท.ี ม. ๑๐/๒๕๔/๓๑๐ ฯ  ๒. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๒๔/๕๓๐ ฯ 
# ๓. ม. วุทฺธมาคจฺฉติ ฯ  ๔. ม. มนสาภิปตฺถิต ฯ  ๕. ม. สุจิรเตน ฯ  
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                ตคฺฆ  เต  อหมกฺขิสฺส                ยถาป  กสุโล  ตถา   
                ราชา  จ  โข  น  ชานาติ        ยทิ  กาหติ  วา  น  วาติ   
เอว  สพฺพ ฺ ุปฺปวารณ  ปวาเรสิ ฯ   
        เอว  ภควตา  อาฬวกสฺส  สพฺพ ฺ ุปฺปวารณาย  ปวาริตาย  
อถ  โข  อาฬวโก  ยกฺโข  ภควนฺต  คาถาย  อชฌฺภาสิ  ก ึ สูธ   
วิตฺตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  กนิฺติ  ปุจฺฉาวจน ฯ  สูติ  ปทปูรณมตฺเต  นิปาโต ฯ   
อิธาติ  อิมสฺมึ  โลเก ฯ  วิตฺตนฺติ  วิตฺต  กโรตีติ  วิตฺต  (๑) ฯ 
ธนสฺเสต  อธิวจน ฯ  สุจิณฺณนฺติ  สุกต ฯ  สุขนฺติ   
กายิกเจตสิกสาต ฯ  อาวหาตีติ  อาวหติ  อาเนติ  เทติ   
อปฺเปตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  หเวติ  ทฬฺหตฺเถ  นิปาโต ฯ   
สาธุตรนฺติ  อติสเยน  สาธุตร ฯ  สาทุตรนฺติป  ปาโ ฯ   
รสานนฺติ  รสส ฺ ิตาน  ธมฺมาน ฯ  กถนฺติ  เกน  ปกาเรน ฯ  
กถชีวิโน  ชวิีต  กถชีวิชีวิต  คาถาพนฺธนสุขตฺถ  ปน  สานุนาสิก  
วุจฺจติ ฯ  กถชีวึ  ชีวตนฺติ  วา  ปาโ  ตสฺส  ชีวนฺตาน  
กถชีวินฺติ  อตฺโถ ฯ  เสสเมตฺถ  ปากฏเมว ฯ  เอวมมิาย 
คาถาย  กึ  ส ุ อิธ  โลเก  ปรุิสสฺส  วิตฺต  เสฏ  กึส ุ สุจิณฺณ   
สุขมาวหาติ  กึ  รสาน  สาธุตร  กถชีวิโน  ชีวิต  เสฏมาหูติ  อิเม   
จตฺตาโร  ปเ ฺห  ปุจฺฉิ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  กสฺสปทสพเลน  วิสฺสชฺชิตนเยเนว  วิสฺสชเฺชนฺโต  
# ๑. ม. วิทติ ปตึ กโรตีติ วิตฺต ฯ  ยุ. วิตฺตีติ ปติ ต กโรตีติ วิตฺต ฯ  
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อิม  คาถมาห  สทฺธีธ  วิตฺตนฺติ ฯ  
        ตตฺถ  ยถา  หิร ฺสุวณฺณาทิวิตฺต  อุปโภคสุข  อาวหติ  
ขุปฺปปาสาทิทุกฺข  ปฏิพาหติ  ทาลิทฺทยิเมว  วูปสเมติ  มุตฺตาทิ-   
รตนปฏิลาภเหตุ  โหติ  โลกสนฺถุติ ฺจ  (๑)  อาวหติ  เอว  โลกิยโลกุตฺตรา  
สทฺธาป  ยถาสมฺภว  โลกยิโลกุตฺตร  วิปากสุขมาวหติ  สทฺธาธุเรน  
ปฏิปนฺนาน  ชาติชราทิทุกฺข  ปฏิพาหติ  คุณทาลิทฺทิย  วูปสเมติ  
สติสมฺโพชฺฌงฺคาทิรตนปฏิลาภเหตุ  โหติ   
                สทฺโธ  สีเลน  สมฺปนฺโน         ยโสโภคสมปฺปโต   
                ย  ย  ปเทส  ภชติ  ตตฺถ        ตตฺเถว  ปูชิโตติ  (๑)   
วจนโต  โลกสนฺตตึ (๓)  จ  อาวหตีติ  กตฺวา  วิตฺตนฺติ  วุตฺตา ฯ 
ยสฺมา  ปเนต  สทฺธาวิตฺต  อนุคามิก  อน ฺสาธารณ 
สพฺพสมฺปตฺติเหตุ  โลกิยสฺส  หิร ฺสุวณฺณาทิวิตฺตสฺสาป  นิทาน  
สทฺโธเยว  ห ิ ทานาทีนิ  ปุ ฺานิ  กตฺวา  วิตฺต  อธิคจฺฉติ   
อสฺสทฺธสฺส  ปน  วิตฺต  ยาวเทว  อนตฺถาย  โหติ  ตสฺมา  เสฏนฺติ   
วุตฺต ฯ  ปุริสสฺสาติ  อุกฺกฏปริจฺเฉทเทสนา ฯ  ตสฺมา  น  
เกวล  ปรุิสสสฺ  อิตฺถิอาที  สทฺธา  วิตฺตเมว  เสฏนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        ธมฺโมติ  ทสวิธกุสลกมฺมปถธมฺโม  ทานสีลภาวนาธมฺโม   
วา ฯ  สุจิณฺโณติ  สุกโต  สุกโต  สุจรโิต ฯ  สุขมาวหาตีติ   
โสณนเสฏ ิปุตฺตรฏปาลาทีน  วิย  มนุสฺสสุข  สกกฺาทีน  วิย 
ทิพฺพสุข  ปรโิยสาเน  จ  มหาปทุมาทีน  วิย  นิพฺพานสุข ฺจ   
# ๑. ม. โลกสนฺถุติ ฺจ ฯ  ยุ. โลกสนฺนติ ฺจ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๑/๕๕ ฯ 
# ๓. ยุ. โลกสนฺนตึ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 342 

                *เลมที่  21  สสฺุตนิปาเต  อุรควคฺควณฺณนา  หนา  342 
                                 
อาวหตีติ ฯ   
        สจฺจนฺติ  อย ฺจ  สจฺจสทฺโท  อเนเกสุ  อตฺเถสุ  ทิสฺสติ ฯ 
เสยฺยถิท  สจฺจ  ภเณ  น  กชฺุเฌยฺยาติอาทีสุ  (๑)  วาจาสจฺเจ ฯ  
สจฺเจ   ิตา  สมณา  พฺราหฺมณา  จาติอาทีสุ  วิรติสจฺเจ ฯ  กสฺมา  
นุ  สจฺจานิ  วทนฺติ  นานา  ปวาทิยาเส  กุสลา  วทานาติอาทีสุ  (๒) 
ทิฏ ิสจฺเจ ฯ  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  พฺราหฺมณสจฺจานีติอาทีสุ  (๓) 
พฺราหฺมณสจฺเจ ฯ  เอก  ห ิ สจฺจ  น  ทุติยมตฺถีติอาทีสุ  (๕) 
ปรมตฺถสจฺเจ ฯ  จตุนฺน  สจฺจาน  กติ  กสุลาติอาทีสุ  (๕)  
อริยสจฺเจ ฯ  อิธ  ปน  ปรมตฺถสจฺจ  นิพฺพาน  วิรติสจฺจ  วา   
อพฺภนฺตร  กตฺวา  วาจาสจฺจ  อธิปฺเปต  ยสฺสานุภาเวน  อุทกาทีนิ   
วเส  วตฺเตนฺติ  ชาติชรามรณสฺส  ปาร  ตรนฺติ ฯ  ยถาห ฯ 
                สจฺจวาเจน  อุทกมฺป  (๖)  ธาวติ  (๗)   
                วิสมฺป  สจฺเจน  หนนฺติ  ปณฺฑิตา   
                สจฺเจน  เทโว  ถนย  ปวสฺสติ   
                สจฺเจ   ิตา  นิพฺพุตึ  ปตฺถยนฺติ ฯ   
                เย  เกจิเม  อตฺถิ  รสา  ปถพฺยา   
                สจฺจว  เตส  สาธุตร   รสาน   
                สจฺเจ   ิตา  สมณพฺราหฺมณา  จ   
                ตรนฺติ  ชาติมรณสฺส  ปารนฺติ ฯ   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๗๒/๔๕ ฯ  ๒. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๑๙/๕๐๗ ฯ 
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๘๗/๒๔๖  จตฺตารีมานิ ปริพฺพาชกา  
พฺราหฺมณสจฺจานิ ฯ  ๔. ขุ. สุ. ๒๕/๔๑๙/๕๓๖ ฯ 
# ๕. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๕๕๑/๔๕๕ ฯ  ๖. ม. สจฺเจน วาเจนุทกมฺป ฯ 



# ๗. สี. ยุ. คาธติ ฯ  
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สาธุตรนฺติ  มธุรตร  ปณีตตร ฯ  รสานนฺติ  เยเกจีเม  (๑)  มูลรโส   
ขนฺธรโสติอาทินา  นเยน  สารณียธมฺมา  เยเกจีเม (๒)  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  สพฺพ  ผลรส  อรสรูโป  ภว  โคตโม  เย  โข  พฺราหฺมณ  
รูปรสา  สททฺรสา  (๔)  อนาปตฺติ  รสรเส  อย  ธมฺมวินโย  เอกรโส  
วิมุตฺติรโส  (๕)  ภาคี  วา  ภควา  อตฺถรสสฺส  ธมฺมรสสฺสาติ (๖) อาทินา 
นเยน  วาจารสูปวชฺชอวเสสพฺย ฺชนาทโย  (๗)  ธมมฺา  รสาติ  
วุจฺจนฺติ  เตส  รสาน  สจฺจ  หเว  สาธุตร  สจฺจเมว  สาธุตร   
สาธุตร  วา  เสฏตร  อุตฺตมตร ฯ  มลูรสาทโย  ห ิ สรีร  
อุปพฺรูเหนฺติ  สงฺกเิลสิก ฺจ  สุขมาวหนฺต ฯ  สจฺจรเส  
วิรติสจฺจวาจาสจฺจรโส  สมถวิปสฺสนาทีหิ  จิตฺตมุปพฺรูเหติ   
อสงฺกิเลสิก ฺจ  สุขมาวหาติ  วิมุตฺติรโส  ปรมตฺถสจฺจรสปริภาวิตตฺตา 
สาธุ  อตฺถรสธมฺมรสา  จ  ตทธิคมูปายภูต  อตฺถ ฺจ  ธมฺม ฺจ  
นิสฺสาย  ปวตฺติโตติ ฯ   
        ป ฺาชีวินฺติ  เอตฺถ  ปน  ยฺวาย  อนฺเธกจกฺขุทฺวิจกฺขุเกสุ   
ทฺวิจกฺขุ  ปุคฺคโล  คหฏโ  วา  กมฺมนตฺานุฏานสรณคมนทาน- 
สวิภาคสีลสมาทานอุโปสถกมฺมาทิคหฏปฏิปท  ปพฺพชิโต  วา  
อวิปฺปฏิสารกรณสีลสงฺขาต  ตทุตฺตรึ  จิตฺตวิสุทฺธิอาทิเภท  วา   
ปพฺพชิตปฏิปท  ป ฺาย  อาราเธตฺวา  ชีวติ  ตสฺส  (๘) ป ฺาชีวิต  
ต  วา  ป ฺาชีวิโน  ป ฺาชีวิต  (๘)  เสฏมาหูติ  เอวมตฺโถ   
# ๑. ม. เย อิเม ฯ  ๒. ม. เย จิเม ฯ  ๓. วิ. มหา. ๕/๘๖/๑๒๓ ฯ   
# ๔. วิ. มหาวิ. ๑/๒/๒ ฯ  ๕. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๐๙/๒๐๕ ฯ 
# ๖. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๕/๑๑ ฯ  ๗. ส.ี ทรฺวาจารสูปชชชฺ....ฯ   
ม. วาจารสูปวชฺชา....ฯ  ๘. ม. ตสฺส ป ฺาชีวิโน ชีวิต ต  



วา ป ฺาชีวี ชีวต ฯ  
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ทฏพฺโพ ฯ 
        เอว  ภควตา  วิสฺสชฺชิเต  จตฺตาโรป  ปเ ฺห  สุตฺวา  อตฺตมโน 
ยกฺโข  อวเสเสป  จตฺตาโร  ปเ ฺห  ปุจฺฉนฺโต  กถ  สุ  ตรติ  โอฆนฺติ  
คาถมาห ฯ  อถสฺส  ภควา  ปุริมนเยเนว  วิสฺสชฺเชนฺโต  สทฺธาย 
ตรติ  โอฆนติฺ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  โย  จตุพฺพิธ  โอฆ  ตรติ  โส  สสารอณฺณวมฺป  
ตรติ  วฏฏทกฺุขมฺป  อจฺเจติ  กิเลสมลาป  ปริสชฺุฌติ  เอว  สนฺเตป   
ปน  ยสฺมา  อสฺสทฺโธ  โอฆตรณ  อสทฺทหนฺโต  น  ปกฺขนฺทติ  
ป ฺจสุ  กามคุเณสุ  จิตฺตโวสฺสคฺเคน  ปมตฺโต  ตเตฺรวาสตฺต- 
วิสตฺตาย  (๑)  สสารอณฺณว  น  ตรติ  กสุีโต  ทุกฺข  วิหรติ  โวกฺกณฺิโณ   
อกุสเลหิ  ธมเฺมหิ  อปฺป ฺโ  สุทฺธิมคฺค  อชานนฺโต  น  ปริสชุฌฺติ 
ตสฺมา  ตปฺปฏิปกฺข  ทสฺเสนฺเตน  ภควตา  อย  คาถา  วุตฺตาติ ฯ   
เอว  วุตฺตายเปตาย  ยสฺมา  โสตาปตฺติยงฺคปทฏาน  สทฺธินฺทฺริย  
ตสฺมา  สทฺธาย  ตรติ  โอฆนฺติ  อิมินา  ปเทน  ทฏิโฆตรณ   
โสตาปตฺติมคฺค  โสตาปนฺน ฺจ  ปกาเสติ ฯ  ยสฺมา  ปน   
โสตาปนฺโน  กุสลาน  ธมมฺาน  ภาวนาย  สาตจฺจกิริยาสงฺขาเตน   
อปฺปมาเทน  สมนฺนาคโต  ทุติยมคฺค  อาราเธตฺวา  เปตฺวา   
สกิเทว  อิม  โลก  อาคมนมตฺต  อวเสส  โสตาปตฺติมคฺเคน  
อโนติณฺณ  (๒)  ภโวฆวตฺถุ  สสารอณฺณว  ตรติ  ตสฺมา  อปฺปมาเทน 
อณฺณวนฺติ  อิมินา  ปเทน  ภโวฆตรณ  สกทาคามิมคฺค   
# ๑. ส.ี ตตฺเถวาสตฺตวิสตฺตตฺตา ฯ  ๒. ม. อติณฺณ ฯ  
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สกทาคามิ ฺจ  ปกาเสติ ฯ  ยสฺมา  สกทาคามี  วิริเยน  
ตติยมคฺค  อาราเธตฺวา  สกทาคามิมคฺเคน  อโนติณฺณ  (๑)  กาโมฆวตฺถุ   
กาโมฆส ฺ ิต ฺจ  (๒)  ทุกฺขมจฺเจติ  ตสฺมา  วีริเยน  ทุกฺขมจฺเจตีติ  
อิมินา  ปเทน  กาโมฆตรณ  อนาคามิมคฺค  อนาคามิ ฺจ   
ปกาเสติ ฯ  ยสฺมา  ปน  อนาคามี  วิคตกามปงฺกตาย  (๓) 
ปริสุทฺธาย  ป ฺาย  เอกนฺตปริสุทฺธ  จตุตฺถมคฺคป ฺ   
อาราเธตฺวา  อนาคามิมคฺเคน  อปฺปหีน  อวิชชฺาสงฺขาต  ปรมมล  
ปชหติ  ตสฺมา  ป ฺาย  ปริสุชฺฌตีติ  อิมินา  ปเทน  อวิชโฺชฆตรณ  
อรหตฺตมคฺค ฺจ  อรหนฺต ฺจ  ปกาเสติ ฯ  อิมาย  จ  คาถาย   
อรหตฺตนิกูเฏน  กถิตาย  ปริโยสาเน  ยกฺโข  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏาสิ ฯ   
        อิทานิ  ตเมว  ป ฺาย  ปริสชฺุฌตีติ  เอตฺถ  วุตฺต  ป ฺาปท   
คเหตฺวา  อตฺตโน  ปฏิภาเนน  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสก  ป ฺห  ปุจฺฉนฺโต  
กถ  สุ  ลภเต  ป ฺนฺติ  อิม  ฉปฺปทคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  กถ  สูติ  สพฺพตฺเถว  อตฺถยตฺุติปุจฺฉา  โหติ ฯ  
อย ฺหิ  ป ฺาทิมตฺถ  ตฺวา  ตสฺส  ยตฺุตึ  ปุจฺฉติ  กถ  กาย  
ยุตฺติยา  เกน  การเณน  ป ฺ  ลภตีติ ฯ  เอส  นโย  ธนาทีสุ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  จตูหิ  การเณหิ  ป ฺาลาภ  ทสฺเสนฺโต   
สทฺทหาโนติอาทิมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  เยน  ปุพฺพภาเค  กายสุจริตาทิปฺปเภเทน   
# ๑. ม. อนตีต ฯ  ๒. ม. ย.ุ กามทุกฺข อจฺเจติ ฯ  ๓. สี. วิหตกามปงฺกตาย ฯ  
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อปรภาเค  จ  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยเภเทน  ธมฺเมน  อรหนฺโต 
พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกา  นิพฺพาน  ปตฺตา  ต  สทฺทหาโน  อรหต 
ธมฺม  นิพฺพานปตฺติยา  โลกิยโลกุตฺตรป ฺ  ลภติ ฯ  ต ฺจ  โข  
น  สทฺธามตฺตเกเนว  [๑]  ยสฺมา  ปน   สทฺธาชาโต  อุปสงฺกมติ   
อุปสงฺกมนฺโต  ปยิรุปาสติ  ปยิรุปาสนฺโต  โสต  โอทหติ  โอหติโสโต  
ธมฺม  สุณาติ  ตสฺมา  อุปสงฺกมนโต  ปภุติ  ยาว  ธมมฺสฺสวเนน  
สุสฺสูส  ลภติ ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  ต  ธมมฺ  สทฺทหิตฺวาป   
อาจริยุปชฺฌาเย  กาเลน  (๒)  อุปสงฺกมิตฺวา  วตฺตกรเณน   
ปยิรุปาสิตฺวา  ยทา  ปยิรุปาสนาย  อาราธิตจิตฺตา  กิ ฺจิ   
วตฺตุกามา  โหนฺติ  อถ  อธิคตาย  โสตุกามตาย  โสต  โอทหิตฺวา 
สุณนฺโต  ลภติ ฯ   เอว  สสฺุสูสมฺป  จ  สติอวิปฺปวาเสน  อปฺปมตฺโต 
สุภาสิตทุพฺภาสิต ฺ ุตาย  วิจกฺขโณ  เอว  จ  ลภติ  น  อิตโร ฯ   
เตนาห  อปฺปมตฺโต  วิจกฺขโณติ ฯ  เอว  ยสฺมา  สทฺธาย   
ป ฺาลาภสวตฺตนิก  ปฏปิท  ปฏิปชชฺติ  สุสฺสูสาย  สกฺกจฺจ  
ป ฺายาธิคมูปาย  สุณาติ  อปฺปมาเทน  คหิต  น  ปมฺมุสฺสติ   
วิจกฺขณตาย  อนูนาธิกมวิปรีต ฺจ  คเหตฺวา  วิตฺถาริก  กโรติ  
สุสฺสูสาย  วา  โอหิตโสโต  ป ฺาปฏิลาภเหตุ  ธมฺม  สุณาติ  
อปฺปมาเทน  สุตฺวา  ธมฺม  ธาเรติ  วิจกฺขณตาย  ธตาน  ธมฺมาน   
อตฺถมุปปริกขฺติ  อถานุปุพฺเพน  ปรมตฺถ  สจฺฉิกโรติ  ตสฺมา (๔) 
# ๑. ส.ี ย.ุ เอตฺถนฺตเร  ก ึ ปนาติ  ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. ย.ุ กาเยน ฯ 
# ๓. ม. ยุ. ปรมตฺถสจฺจ ฯ  ๔. ม. ตสฺมาสฺส ฯ  
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ภควา  กถ  ส ุ ลภเต  ป ฺนฺติ  ปุฏโ  อิมานิ  จตฺตาริ  การณานิ  
ทสฺเสนฺโต  อิม  คาถมาห  สทฺทหาโน ฯเปฯ  วิจกฺขโณติ ฯ   
        อิทานิ  ตโต  ปเร  ตโย  ปเ ฺห  วิสฺสชฺเชนฺโต  ปติรูปการีติ  อิม  
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  เทสกาลาทีนิ  อหาเปตฺวา  โลกิยสฺส  โลกุตฺตรสฺส   
วา  ธนสฺส  ปติรูป  อธิคมูปาย  กโรตีติ  ปติรูปการ ีฯ  ธุรวาติ   
เจตสิกวีริยวเสน  อนิกฺขิตฺตธุโร ฯ  อุฏาตาติ  โย  จ  สีต ฺจ  
อุณฺห ฺจ  ติณา  ภิยฺโย  น  ม ฺตีติอาทินา  (๑)  นเยน  กายิกวีรยิวเสน 
อุฏานสมฺปนฺโน  อสถิิลปรกฺกโม ฯ  วินฺทเต  ธนนฺติ  
เอกมูสิกาย  น  จิรสฺเสว  เทฺวสตสหสฺสสงฺขฺย  จูฬกนฺเตวาสี  วิย   
โลกิยธน ฺจ  มหลฺลกมหาติสฺสตฺเถโร  วิย  โลกุตฺตรธน ฺจ  
ลภติ ฯ   
        โส  ห ิ ตีหิ  อิริยาปเถหิ  วิหริสฺสามีติ  วตฺต  กตฺวา 
ถินมิทฺธาคมนเวลาย  ปลาลจุมฺพฏก  เตเมตฺวา  สีเส  กตฺวา 
คลปฺปมาณ  อุทก  ปวิสิตฺวา  ถินมิทฺธ  ปฏิพาหนฺโต  ทฺวาทสหิ   
วสฺเสหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ 
        สจฺเจนาติ  วจีสจฺเจนาป  สจฺจวาที  ภูตวาทีติ  ปรมตฺถ- 
สจฺเจนาป  พุทฺโธ  ปจฺเจกพุทฺโธ  อรยิสาวโกติ  เอว  กิตฺตึ  ปปโฺปติ ฯ   
ททนฺติ  ย  กิ ฺจิ  อิจฺฉิต  ปตฺถิต  เทนฺโต  มิตฺตานิ  คนฺถติ  
สมฺปาเทติ  กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  ทุทฺทท  วา  ทท  คนฺถติ  ฯ 
# ๑. ท.ี ปา. ๑๑/๑๘๕/๑๙๙ ฯ  
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ทานมุเขน  วา  จตฺตาริป  สงฺคหวตฺถูนิ  คหิตานีติ  เวทิตพฺพานิ ฯ  
เตหิ  มิตฺตานิ  กโรตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        เอว  คหฏปพฺพชิตาน  สาธารเณน  โลกิยโลกุตฺตรมิสฺสเกน   
นเยน  จตฺตาโร  ปเ ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  อิทานิ  กถ  เปจฺจ  น  โสจตีติ   
อิม  ป ฺจม  ป ฺห  คหฏวเสน  วิสฺสชฺเชนฺโต  อาห  ยสฺเสเตติ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺส  สททฺหาโน  อรหตนฺติ  เอตฺถ  วุตฺตาย 
สพฺพกลฺยาณธมฺมุปฺปาทิกาย  สทฺธาย  สมนฺนาคตตฺตา  สทฺธสฺส 
ฆรเมสิโน  ฆราวาสป ฺจกามคุเณ  (๑)  เอสนฺตสฺส  คเวสนฺตสฺส   
กามโภคิโน  คหฏสฺส  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปตีติ  เอตฺถ  วุตฺตปฺปการ  
สจฺจ  สุสฺสูส  ลภเต  ป ฺนฺติ  เอตฺถ  สสฺุสูสนป ฺานาเมน  วุตฺโต  
ธมฺโม  ธรุวา  อุฏาตาติ  เอตฺถ  ธุรนาเมน  อุฏานนาเมน  จ  
วุตฺตา  ธิติ  ทท  มิตฺตานิ  คนฺถตีติ  เอตฺถ  วุตฺตปฺปกาโร  จาโค  จาติ  
เอเต  จตุโร  ธมฺมา  สนฺติ  ส  เว  เปจฺจ  น  โสจตีติ  อิธโลกา  ปรโลก  
คนฺตฺวา  ส  เว  น  โสจตีติ ฯ   
        เอว  ภควา  ป ฺจมมฺป  ป ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  ต  ยกฺข  โจเทนฺโต   
อาห  อิงฺฆ  อ ฺเปติ ฯ  
        ตตฺถ  อิงฺฆาติ  โจทนตฺเถ  นิปาโต ฯ  อ ฺเปติ  อ ฺเป   
ธมฺเม  ปุถ ู สมณพฺราหฺมเณ  ปุจฺฉสฺสุ ฯ  อ ฺเป  วา  ปูรณาทิ-   
สพฺพ ฺ ุปฏิ ฺเ  ปุถู  สมณพฺราหฺมเณ  ปุจฺฉสฺสุ ฯ  ยท ิ 
อเมฺหหิ  สจฺเจน  กิตฺตึ  ปปฺโปตีติ  เอตฺถ  วุตฺตปฺปการา  สจฺจา  ภิยฺโย  
# ๑. ม. ฆราวาส ปจ วา กามคุเณ ฯ  
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กิตฺติปฺปตฺติการณ  วา  สุสสฺูส  ลภเต  ป ฺนฺติ  เอตฺถ  สุสฺสูสน- 
ป ฺาวเสน  วุตฺตา  ทมา  ภิยฺโย  โลกยิโลกุตฺตรป ฺา- 
ปฏิลาภการณ  วา  ทท  มิตฺตานิ  คนฺถตีติ  เอตฺถ  วุตฺตปฺการา  
จาคา  ภิยฺโย  มิตฺตคนฺถนการณ  วา  ธรุวา  อุฏาตาติ  เอตฺถ  
ต  ต  อตฺถวส  ปฏิจฺจ  ธุรนาเมน  อุฏานนาเมน  จ  วุตฺตาย  
มหาภารสหนตฺเน  (๑)  อุสฺโสฬฺหิภาวปฺปตฺตาย  วีริยสงฺขาตาย 
ขนฺตฺยา  ภิยฺโย  โลกิยโลกุตฺตรธนวินฺทนการณ  วา  สจฺจ  ธมฺโม  
ธิติ  จาโคติ  เอว  วุตฺเตหิ  อิเมเหว  จตูหิ  ธมฺเมหิ  ภิยฺโย  อสฺมา   
โลกา  ปร  โลก  เปจฺจ  อโสจนการณ  วา  อิธ  วิชฺชตีติ  อยเมตฺถ  
สทฺธึ  สงฺเขปโยชนา  อตฺถวณฺณนา  วิตฺถารโต  ปน  เอกเมก  
ปท  อตฺถุทฺธารปทุทฺธารปทวณฺณนานเยหิ  วิภชิตฺวา  เวทิตพฺพา ฯ   
        เอว  วุตฺเต  ยกฺโข  เยน  สสเยน  อ ฺเ  ปุจฺเฉยฺย  ตสฺส   
ปหีนตฺตา  กถ  นุ  ทานิ  ปุจฺเฉยฺย  ปุถู  สมณพฺราหฺมเณติ  วตฺวา   
เยปสฺส  อปุจฺฉนการณ  น  ชานนฺติ  เตป  ชานาเปนฺโต  โยห  อชชฺ  
ปชานามิ  โย  จตฺโถ  สมปฺรายิโกติ  อาห ฯ  
        ตตฺถ  อชฺชาติ  อชฺชาทึ  กตฺวาติ  อธิปฺปาโย ฯ  ปชานามีติ  
ยถาวุตฺเตน  ปกาเรน  ปชานามิ ฯ  โย  จตฺโถติ  เอตฺตาวตา   
สุสฺสูส  ลภเต  ป ฺนฺติอาทินา  นเยน  วุตฺต  ทฏิธมฺมิก   
ทสฺเสติ  สมฺปรายิโกติ  อิมินา  ยสฺเสเต  จตุโร  ธมมฺาติ  
วุตฺต  เปจฺจ  โสกาภาวกร  สมฺปรายิก ฯ  อตฺโถติ  จ  การณสฺเสต   
# ๑. ส.ี มหาภารสหเน ฯ  
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อธิวจน ฯ  อย ฺหิ  อตฺถสทฺโท  สาตฺถ  สพฺย ฺชนนฺติ  เอวมาทีสุ  
ปาตฺเถ  วตฺตติ ฯ  อตฺโถ  เม  คหปติ  หิร ฺสุวณฺเณนาติอาทีสุ  (๑)   
อาจิกฺขเณ ฯ โหติ  สลีวต  อตฺโถติอาทีสุ  วุฑฺฒิมฺหิ ฯ  พหุชชฺโน   
ภชติ  อตฺถเหตูติอาทีสุ  ธเน ฯ  อุภินฺนมตฺถ  จรตีติอาทีสุ  (๒)   
หิเต ฯ  อตฺเถ  ชาเต  จ  ปณฺฑิตนฺติอาทีสุ  การเณ ฯ  อิธ   
ปน  การเณ ฯ  ตสฺมา  ย  ป ฺาทิลาภาทีน  การณ  ทิฏธมฺมิก  
ย ฺจ  เปจฺจ  โสกาภาวสฺส  การณ  สมปฺรายิก  ต  โยห  อชชฺ   
ภควตา  วุตฺตนเยเนว  สามเยว  ปชานามิ  โส  กถ  นุ  ทานิ  ปุจฺเฉยฺย   
ปุถู  สมณพฺราหฺมเณติ  เอวเมตฺถ  สงฺเขปโต  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  ยกโฺข  ปชานามิ  โย  อตฺโถ  สมฺปรายิโกติ  วตฺวา  ตสฺส   
าณสฺส  ภวมูลกต  ทสฺเสนฺโต  อตฺถาย  วต  เม  พุทฺโธติ  อาห ฯ  
        ตตฺถ  อตฺถายาติ  หิตาย  พุทฺธิยา  วา ฯ  ยตฺถ  ทินฺน   
มหปฺผลนฺติ  ยสฺเสเต  จตุโร  ธมฺมาติ  เอตฺถ  วุตฺตจาเคน  ยตฺถ   
ทินฺน  มหปฺผลตร (๔)  ต  อคฺคทกฺขิเณยฺย  พุทฺธ  ปชานามีติ  อตฺโถ ฯ  
เกจิ  ปน  สงฺฆ  สนฺธาย  เอวมาหาติ  ภณนฺติ ฯ   
        เอว  อิมาย  คาถาย  อตฺตโน  หิตาธิคม  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
ปรหิตาย  ปฏิปตฺตึ  ทีเปนฺโต  อาห  โส  อห  วิจริสฺสามีติ ฯ  
ตสฺสตฺโถ  เหมวตสุตฺเต  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอวมิมาย  คาถาย  ปริโยสาน ฺจ  รตฺติวิภายน ฺจ  
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๖๙/๒๐๓ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๖๓๓/๒๓๘ ฯ 
# ๓. ม. ยุ. ภคว  มูลกตฺต ฯ  ๔. ม. มหปฺผล ฯ  
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สาธุการสทฺทสมุฏาน ฺจ  อาฬวกกุมารสฺส  ยกฺขสฺส  ภวน   
อานยน ฺจ  เอกกฺขเณเยว  อโหสิ ฯ  ราชปุริสา  สาธกุารสทฺท   
สุตฺวา  เอวรูโป  สาธุการสทฺโท  เปตฺวา  พุทฺเธ  น  อ ฺเส   
อพฺภุคฺคจฺฉติ  อาคโต  น ุ โข  ภควาติ  อาวชฺเชนฺโต  ภควโต   
สรีรปฺปภ  ทสิฺวา  ปุพฺเพ  วิย  พหิเรสุ (๑)  อตฺวา  นีราสงฺกา  (๒) 
อนฺโตเยว  ปวิสิตฺวา  อทฺทสสุ  ภควนฺต  ยกฺขสฺส  ภวเน  นิสินฺน   
ยกฺข ฺจ  อ ฺชล ึ ปคฺคเหตฺวา   ิติ ฯ  ทิสฺวาน  ยกขฺ  อาหสุ  อยนฺเต 
มหายกฺข  ราชกุมาโร  พลกิมฺมาย  อานีโต  หนฺท  น  ขาท  วา  
ภุ ฺช  วา  ยถาปจฺจย  วา  กโรหีติ ฯ  โส  โสตาปนฺนตฺตา  ลชฺชโิต   
วิเสสโต  จ  ภควโต  ปุรโต  เอว  วุจฺจมาโน  อถ  ต  กุมาร  อุโภหิ   
หตฺเถหิ  ปฏคฺิคเหตฺวา  ภควโต  อุปนาเมสิ  อย  ภนฺเต  กุมาโร   
มยฺห  เปสิโต  อิมาห  ภควโต  ทมฺม ิ หติานุกมฺปกา  พุทฺธา  
ปฏิคฺคณฺหาตุ  ภนฺเต  ภควา  อิม  ทารก  อิมสฺส  หิตาย  สุขายาติ 
อิม ฺจ  คาถมาห   
                อิม  กุมาร  สตปุ ฺลกฺขณ   
                สพฺพงฺคุเปต  ปริปุณฺณพฺย ฺชน   
                อุทฺธคฺคจิตฺโต  สุมโน  ททามิ  เต   
                ปฏิคฺคห  โลกหิตาย  จกฺขุมาติ ฯ   
        ปฏิคฺคเหสิ  ภควา  กุมาร  ปฏิคฺคณฺหนฺโต  จ  ยกฺขสฺส  จ  
กุมารสฺส  จ  มงฺคลกรณตฺถ  ปาลนคาถ  (๓)  อภาสิ ฯ  ต  ยกฺโข  
# ๑. ม. พหิฯ  ๒. ม. นิพฺพิสงฺกา ฯ  ๓. ม. ย.ุ ปาทูนคาถ ฯ  
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กุมาร  สรณ  คเมนฺโต  ติกฺขตฺตุ  จตุตฺถปาเทน  ปูเรติ ฯ  
เสยฺยถิท  ฯ 
                ทฆีายุโก  โหตุ  อย  กุมาโร   
                ตุว ฺจ  ยกฺข  สขิุโต  ภวาหิ   
                อพฺยาธิตา  โลกหิตาย  ติฏถ   
                อย  กุมาโร  สรณมุเปติ  พุทฺธ   
                ฯเปฯ  ธมฺม ฯเปฯ  สฆนฺติ ฯ   
        ภควา  กุมาร  ราชปุริสาน  อทาสิ  วฑฺเฒตฺวา  ปุน  
มเมว  เทถาติ ฯ  เอว  โส  กุมาโร  ราชปุริสาทีน (๑) หตฺถโต 
ยกฺขสฺส  หตฺถ  ยกฺขสฺส  หตฺถโต  ภควโต  หตฺถ  ภควโต  หตฺถโต 
ปุน  ราชปุรสิาน  หตฺถ  คตตฺตา  นามโต  หตฺถโต  อาฬวโกติ  
ชาโต ฯ  ต  อาทาย  นิวตฺเต  ราชปุริเส  ทิสฺวา  กสกวนกมฺมิ- 
กาทโย  ก ึ ยกฺโข  กุมาร  อติทหรตฺตา  น  อิจฺฉตีติ  ภีตา  ปุจฺฉึสุ ฯ  
ราชปุริสา  มา  ภายถ  เขม  กต  ภควตาติ  สพฺพมาโรเจสุ  ฯ 
ตโต  สาธุ  สาธูติ  สกล  อาฬวินคร  เอกโกลาหเลน  ยกฺขาภิมุข  
อโหสิ ฯ  ยกโฺขป  ภควโต  ภิกฺขาจารกาเล  อนุปฺปตฺเต  ปตฺตจีวร  
คเหตฺวา  อุปฑฺฒมคฺค  อาคนฺตฺวา  นิวตฺติ ฯ  อถ  ภควา  นคเร   
ปณฺฑาย  จริตฺวา  กตภตฺตกิจฺโจ  นครทฺวาเร  อ ฺตรสฺมึ  วิวิตฺเต 
รุกฺขมูเล  ป ฺตฺตปวรพุทฺธาสเน  นิสีทิ ฯ  ตโต  มหาชนกาเยน   
สทฺธึ  ราชา  จ  นาครา  จ  เอกโต  สมปฺณฺฑิตฺวา  ภควนฺต   
# ๑. ม. ราชปุริสาน ฯ  
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อุปสงฺกมฺม  วนฺทิตฺวา  ปริวาเรตฺวา [๑]  กถ  ภนฺเต  เอวรูป   
ทารุณ  ยกฺข  ทมยิตฺถาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  เตส  ภควา  ยุทธฺมาทึ  กตฺวา 
เอวรูป  นววิธ  วสฺส  วสฺสิ  เอว  ภีสนก  อกาสิ  เอว  ป ฺห  ปุจฺฉิ  
ตสฺสาห  เอว  วิสฺสชฺเชสนิฺติ  ตเมวาฬวกสุตฺต  กเถสิ ฯ  คาถา- 
ปริโยสาเน  จตุราสีติสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  ตโต  
ราชา  จ  นครา  จ  เวสฺสวณมหาราชสฺส  ภวนสมีเป  ยกฺขสฺส  
ภวน  กตฺวา  ปุปฺผคนฺธาทิสกฺการเปต  นิจฺจ  พลึ  ปวตฺเตสุ ฯ  
ต ฺจ  กุมาร  วิ ฺ ุต  ปตฺต  ตฺว  ภควนฺต  นิสฺสาย  ชีวิต  ลภิ  คจฺฉ 
ภควนฺตเยว  ปยิรุปาสสฺสุ  ภิกฺขุสฆ ฺจาติ  วิสฺสชฺเชสุ  โส   
ภควนฺต ฺจ  ภิกฺขุสฆ ฺจ  ปยิรุปาสมาโน  น  จิรสฺเสว  อนาคามิผเล  
ปติฏาย  สพฺพ  พุทฺธวจน  อุคฺคเหตฺวา  ป ฺจสตอุปาสกปริวาโร  
อโหสิ ฯ  ภควา  จ  น  เอตทคฺเค  นิทฺทิสิ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม 
สาวกาน  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ  ปริส  สงฺคณฺหนฺตาน  ยทิท  หตฺถโก   
อาฬวโกติ ฯ   
                ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                 อาฬวกสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
        จร  วา  ยทิ  วา  ติฏนฺติ  (นนฺทสตฺุต)  วิชยสุตฺต  ฯ 
กายวิจฺฉนฺทนิกสุตฺตนฺติป  วุจฺจติ ฯ  
        กา  อุปปฺตฺติ  อิท  กริ  สุตฺต  ทฺวีสุ  าเนสุ  วุตฺต ฯ 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร  นิสินนฺาติ ทิสฺสติ ฯ  
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ตสฺมา  อสฺส  ทุวิธา  อุปฺปตฺติ ฯ  
        ตตฺถ  ภควตา  อนุปุพฺเพน  กปลวตฺถุ  อนุปฺปตฺวา  สากิเย  
วิเนตฺวา  นนฺทาทโย  ปพฺพาเชตฺวา  อนุ ฺาตาย  มาตุคามสฺส  
ปพฺพชฺชาย  อานนฺทตฺเถรสฺส  (๑)  ภคินี  นนฺทา  เขมกสกฺกสฺส  
ร ฺโ  ธีตา  อภิรูปนนฺทา  ชนปทกลยฺาณี  นนฺทาติ  ติสฺโส  
นนฺทาโย  ปพฺพชึสุ ฯ  เตน  จ  สมเยน  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ ฯ   
อภิรูปนนฺทา  อภิรูปา  เอว  อโหสิ  ทสฺสนียา  ปาสาทิกา  เตเนวสฺสา  
อภิรูปนนฺทาติ  นาม  อกสุ ฯ  ชนปทกลฺยาณี  นนทฺาป  รูเปน  
อตฺตนา  สทิส  น  ปสฺสติ ฯ  ตา  อุโภป  รูปมทมตฺตา  ภควา  
รูป  วิวณฺเณติ  ครหติ  อเนกปริยาเยน  รูเป  อาทีนว  ทสฺเสตีติ  
ภควโต  อุปฏาน  น  คจฺฉนฺติ  ทฏ ุมฺป  น  อิจฺฉนฺติ ฯ  เอว   
อปฺปสนฺนา  กสฺมา  ปพฺพชิตาติ  เจ ฯ ปกติยา  (๒)  อภิรูปนนฺทาย   
หิ  วาเรยฺยทิวเสเยว  สามิโก  สจฺจกุมาโร  (๓)  กาลมกาสิ  ฯ  อถ  
น  มาตาปตโร  อกามก  ปพฺพาเชสุ ฯ  ชนปทกลฺยาณี   
นนฺทาป  อายสฺมนฺเต  นนฺเท  อรหตฺตปฺปตฺเต  นิราสา  หุตฺวา  
มยฺห  สามิโก  จ  มาตา  จ  มหาปชาปติ  อ ฺเ  จ  าตกา (๔)  
ปพฺพชิตาติ ฯ สา  าตีหิ  วินา  ทกฺุเข  ฆราวาเส  อสฺสาทมลภนฺตี   
ปพฺพชิตา  น  สทฺธาย ฯ  (๔)  อถ  ภควา  ตาส  าณปริปาก  
# ๑. ย.ุ นนฺทตฺเถรสฺส ฯ  ๒. ม. ยุ. อคติยา ฯ  ๓. ม. สกฺยกุมาโร ฯ 
# ๔. ม. ย.ุ ปพฺพชิตา าตีหิ วินา ทุกฺโข ฆราวาโสติ ฆราวาเส 
อสฺสาทมลภนฺตี ปพฺพชิตา น สทฺธาย ฯ  
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วิทิตฺวา  มหาปชาปตึ  อาณาเปสิ  สพฺพาป  ภิกฺขุนิโย  ปฏิปาฏิยา  
โอวาท  อาคจฺฉนฺตูติ ฯ  ตา  อตฺตโน  วาเร  สมฺปตฺเต  อ ฺ  
เปเสนฺติ  ตโต  ภควา  สมฺปตฺเต  วาเร  อตฺตนาว  อาคนฺตพฺพ  
น  อ ฺา  เปเสตพฺพาติ  อาห ฯ  อเถกทิวส  อภิรูปนนฺทา  
อคมาสิ  ต  ภควา  นิมฺมิตรูเปน  สเวเชตฺวา  อฏ ีน  นคร  
กตนฺติ  อิมาย  ธมฺมปทคาถาย   
                อาตุร  อสุจึ  ปตึู                ปสฺส  นนฺเท  สมุสฺสย   
                อุคฺฆรนฺต  ปคฺฆรนฺต        พาลาน  อภิปตฺถิต ฯ    
                อนิมิตฺต ฺจ  ภาเวหิ         มานานุสย  ปชฺชห  (๑)   
                ตโต  มานาภิสมยา        อุปสนฺตา  จริสฺสสีติ     
อิมาหิ  เถรีคาถาหิ  จ  อนปุุพฺเพน  อรหตฺเต  ปติฏาเปสิ ฯ   
        อเถกทวิส  สาวตฺถิวาสิโน  ปุเรภตฺต  ทาน  ทตฺวา   
สมาทินฺนุโปสถา  สุนิวตฺถา  สุปารุตา  คนฺธปุปฺผาทีนิ  อาทาย 
ธมฺมสฺสวนตฺถาย  เชตวน  คนฺตฺวา  ธมฺมสฺสวนปริโยสาเน  
ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  นคร  ปวิสนฺติ ฯ  ภิกฺขุนิสงฺโฆป  ธมฺมกถ   
สุตฺวา  ภิกฺขุนิอุปสฺสย  คจฺฉติ ฯ  ตตฺถ  มนุสฺสา  จ  ภิกฺขุนิโย  
จ  ภควโต  วณฺณ  ภาสนฺติ ฯ  
        จตุปฺปมาณิเก  หิ  โลกสนฺนิวาเส  สมฺมาสมฺพุทฺธ  ทิสฺวา 
อปฺปสีทโก  (๒)  นาม  นตฺถิ ฯ  รูปปฺปมาณิกา  หิ  ปุคฺคลา  ภควโต 
ลกฺขณขจิตมนุพฺย ฺชนวิจิตฺรสมุชฺชลิตเกตุมาลาพฺยามปฺปภา- 
# ๑. ม. มานานุสยมุชฺชห ฯ  ๒. ม. อปฺปสีทนฺโต ฯ  
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วินทฺธ  สมลงฺการตฺถมิว  โลกสฺส  สมปฺุปนฺน  รูป  ทิสฺวา  ปสีทนฺติ  
โฆสปฺปมาณิกา  อเนกสเตสุ  ชาตเกสุ  กิตฺติโฆส  อฏงฺคสมนฺนาคต   
กรวีกมธุรนิคฺโฆส  พฺรหมฺสฺสร  สุตฺวา  ลูขปฺปมาณิกาป  จีวราทิ- 
ลูขต  ทุกฺกรการิกลูขต  วา  ทิสฺวา  ธมมฺปฺปมาณิกา  สีลกฺขนฺธาทีสุ  
ยงฺกิ ฺจิ  ธมฺมกฺขนฺธ  อุปปริกฺขิตฺวา ฯ  ตสฺมา  สพฺพฏาเนสุ  ภควโต  
วณฺณ  ภาสนฺติ ฯ  ชนปทกลฺยาณี  นนทฺา  ภิกฺขุนิอุปสฺสย   
ปตฺวาป  อเนกปริยาเยน  ภควโต  วณฺณ  ภาสนฺตาน  เตส  สุตฺวา  
ภควนฺต  อุปคนฺตุกามา  หุตฺวา  ภิกฺขุนีน  อาโรเจสิ  ภิกฺขุนิโย  ต  
คเหตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมึสุ ฯ   
        ภควา  ปฏิกจฺเจว  ตสฺสาคมน  วิทิตฺวา  กณฺฏเกน  กณฺฏก   
อาณิยา  จ  อาณึ  นีหริตุกาโม  ปุรโิส  วิย  รูเปเนว  รูปมท  วิเนตุ   
อตฺตโน  อิทฺธิพเลน  ปนนฺรสโสฬสวสฺสุทฺเทสิก  อติทสฺสนีย  
อิตฺถึ  ปสฺเส  ตฺวา  วีชมาน  อภินิมฺมิน ิฯ  นนฺทา  ภิกฺขุนีหิ   
สทฺธึ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ภิกฺขุนิสฆสฺส  (๑)  อนฺตเร  
นิสีทิตฺวา  ปาทตลา  ปภุติ  ยาว  เกสคฺคา  ภควโต  รูปสมฺปตฺตึ  
ทิสฺวา  ปุน  ต  ภควโต  ปสฺเส   ิต  นมิฺมิตรูป ฺจ  ทิสฺวา  อโห  อย  
อิตฺถี  รูปวตีติ  อตฺตโน  รปูมท  ชหิตฺวา  ตสฺสา  รูเป  อภิรตฺตภาวา  
อโหสิ  ตโต  ภควา  ต  อิตฺถึ  วีสติวสฺสปฺปมาณ  กตฺวา 
ทสฺเสสิ ฯ  มาตุคาโม  หิ  โสฬสวสฺสุทเฺทสิโกเยว  โสภติ  น  ตโต  
อุทฺธ  อถ  ตสฺสา  รูปปรหิานึ  ทิสฺวา  นนฺทาย  ตสฺมึ  รูเป   
# ๑. ม. ภิกฺขุนิสงฺฆสฺส ฯ  
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ฉนฺทราโค  ตนุโก  อโหสิ ฯ  ตโต  ภควา  อวิชายนวณฺณ  (๑)  สกึ  
วิชายนวณฺณ  (๒)  มชฺฌมิิตฺถิวณฺณ  มหลฺลกิตฺถิวณฺณนฺติ  (๓)  เอว   
ยาว  วสฺสสติก  โอภคฺค  ทณฺฑปรายน  ติลกาหตคตฺต  กตฺวา   
ทสฺเสตฺวา  ปสฺสมานาเยว  นนฺทาย  ตสฺสา  มรณ  อุทฺธุมาตกาทิเภท   
กากาทีหิ  สมฺปริวาเรตฺวา  วิชฌฺมาน  (๔)  ทุคฺคนฺธเชคุจฺฉปฏิกูล- 
ภาว ฺจ  ทสฺเสสิ ฯ  นนฺทาย  ต  มาตุคาม  (๕)  ทิสวฺา  เอวเมว 
มมป  อ ฺเสมฺป  สพฺพสาธารโณ  อย  กาโยติ  (๖)  อนิจฺจส ฺา  
สณฺาติ  ตทนุสาเรน  จ  ทุกฺขานตฺตส ฺาป  ตโย  ภวา  
อาทิตฺตมิว  อคาร  อปฺปฏิสรณ  (๗)  หุตฺวา  อุปฏหึสุ ฯ  อถ   
ภควา  กมฺมฏาเน  ปกฺขนฺต  นนฺทาย  จิตฺตนฺติ  ตฺวา  ตสฺสา 
สปฺปายวเสน  อิมา  คาถาโย  อภาสิ   
                อาตุร  อสุจึ  ปตึู                                 ปสสฺ  นนฺเท  สมุสฺสย   
                อุคฺฆรนฺต  ปคฺฆรนฺต                        พาลาน  อภิปตฺถิต ฯ    
                ยถา  อิท  ตถา  เอต                        ยถา  เอต  ตถา  อิท   
                ธาตุโย  (๘)  สุ ฺโต  ปสฺส         มา  โลก  ปุนราคมา (๙)  
                ภเว  ฉนฺท  วิราเชตฺวา                         อุปสนฺตา  จริสฺสสีติ ฯ   
        คาถาปริโยสาเน  นนฺทา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ ฯ  อถสฺสา  
ภควา  อุปริมคฺคาธิคมนตฺถ  สุ ฺตปริวาร  วิปสฺสนากมฺมฏาน  
# ๑. ม. อวิชาตวณฺณ ฯ  ๒. ม. วิชาตวณฺณ ฯ  ๓. ม. มหิตฺถิวณฺณนฺติ ฯ 
# ๔. ม. คชชฺมาน ฯ  ๕. ม. กม ฯ  ๖. ม. ยุ. กโม ฯ  ๗. ม. อปฺปฏสิรณา ฯ 
# ๘. ม. ธาตุโส ฯ  ๙. ม. ปุนราคมิ ฯ  
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กเถนฺโต  อิม  สุตฺต  อภาสิ ฯ  อย  ตาวสฺส  เอกา  อุปฺปตฺติ ฯ   
        ภควติ  ปน  ราชคเห  วิหรนฺเต  วา  สา  จีวรกขฺนฺธเก  
วิตฺถารโต  วุตฺตสมุฏานาย  สาลวติยา  คณิกาย  ธตีา  ชีวกสฺส 
กนิฏา  สิรมิา  นาม  มาตุ  อจฺจเยน  ต  าน  ลภิตฺวา  อกฺโกเธน  
ชิเน  โกธนฺติ  อิมิสฺสา  คาถาย  วตฺถุมฺห ิ ปุณฺณเสฏ ิธีตร  
อวม ฺ ิตฺวา  ภควนฺต  ขมาเปนฺตี  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  โสตาปนฺนา   
หุตฺวา  อฏ  นิจฺจภตฺตานิ  ปวตฺเตสิ ฯ  ต  อารพฺภ  อ ฺตโร   
นิจฺจภตฺติโก  ภิกฺขุ  ราค  อุปฺปาเทสิ ฯ  อาหารกิจฺจมฺป  จ  กาตุ   
อสกฺโกนฺโต  นิราหาโร  นิปชฺชีติ  ธมมฺปทคาถาวตฺถุมฺหิ  วุตฺต ฯ  (๑) 
ตสฺมึ  ตถานิปนฺเนเยว  สิริมา  กาล  กตฺวา  ยามภวเน  สุยามสฺส 
เทวี  อโหสิ ฯ  อถ  ตสฺสา  สรีรสฺส  อคฺคิกิจฺจ  นิวาเรตฺวา   
อามกสุสาเน  ร ฺา  นิกฺขิปาปต  สรีร  ทสฺสนาย  ภควา   
ภิกฺขุสฆปริวุโต  อคมาสิ  ตมฺป  ภิกฺขุ  อาทาย  ฯ  ตถา  
มหาชโน (๒) จ  ราชา  จ  ฯ  ตตฺถ  มนสฺุสา  ภณนฺติ  ปุพฺเพ  
สิริมาย  อฏ ุตฺตรสหสฺเสนป  ทสฺสน  ทุลฺลภ  ต  ทานชฺช  กากณิยาป   
ทฏ ุกาโม  นตฺถีติ ฯ  สริมิาป  เทวก ฺา  ป ฺจหิ  รถสเตหิ   
ปริวุตา  ตตฺร  อคมาสิ ฯ  ตตฺราป  ภควา  สนฺนิปติตาน   
ธมฺมเทสนตฺถ  อิม  สุตฺต  ตสฺส  ภิกฺขุโน  โอวาทตฺถ  ปสฺส  จิตฺตกต   
พิมฺพนฺติ  อิม ฺจ  ธมฺมปทคาถ  อภาสิ ฯ  อยมสฺส  ทุติยา  
อุปฺปตฺติ ฯ   
# ๑. ม. วุตฺต ฯ  ๒. ม. นาครา ฯ  
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        ตตฺถ  จร  วาติ  สกลรูปกายสฺส  คนฺตพฺพทิสาภิมุเขนา- 
ภินีหาเรน  คจฺฉนฺโต  วา ฯ  ยท ิ ยา  ติฏนฺติ  ตสฺเสว   
อุสฺสาปนาภาเวน  ติฏนฺโต  วา ฯ  นสิินฺโน  วา  อุท  วา  สยนฺติ  
ตสฺเสว  เหฏ ิมภาคสมิ ฺชนอุปริมภาคสมุสฺสาปนภาเวน   
นิสินฺโน  วา  ติริย  ปสารณภาเวน  สยนฺโต  วา ฯ  สมิ ฺเชติ  
ปสาเรตีติ  ตานิ  ตานิ  ปพฺพานิ  สมิ ฺเชติ  จ  ปสาเรติ  จ ฯ   
เอสา  กายสฺส  อิ ฺชนาติ  สพฺพาเปสา  อิมสฺเสว  สวิ ฺาณก- 
กายสฺส  อิ ฺชนา  จลนา  ผนฺทนา  นตฺเถตฺถ  อ ฺโ  โกจิ   
จรนฺโต  วา  ปสาเรนฺโต  วา  อปจ  โข  ปน  จรามีติ  จิตฺเต  
อุปฺปชฺชนฺเต  ตสมุฏานา  วาโยธาตุ  กาย  ผรติ  เตนสฺส  
คนฺตพฺพทิสาภิมุโข  อภินีหาโร  โหติ  เทสนฺตรุปฺปนฺนภาโวติ  (๑)   
อตฺโถ ฯ  เตน  จรนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตถา  ติฏามีติ  จิตฺเต   
อุปฺปชฺชนฺเต  ตสมุฏานา  วาโยธาตุ  กาย  ผรติ  เตนสฺส  
สมุสฺสาปน  โหติ  อุปรูปริฏาเนน  รปูปาตุภาโวติ  อตฺโถ ฯ 
เตน  ติฏนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตถา  นิสีทามีติ  จิตฺเต  อุปฺปชฺชนฺเต  
ตสมุฏานา  วาโยธาตุ  กาย  ผรติ  เตนสฺส  เหฏ ิมภาคสมิ ฺชน   
ปุริมภาคสมุสฺสาปน  จ  โหติ  ตถาภาเวน  รูปปาตุภาโวติ   
อตฺโถ ฯ  เตน  นิสินฺโนติ  วุจฺจติ ฯ  ตถา  สยามีติ  จิตฺเต   
อุปฺปชฺชนฺเต  ตสมุฏานา  วาโยธาตุ  กาย  ผรติ  เตนสฺส  ติริย   
ปสารณ  โหติ  ตถาภาเวน  รูปปาตุภาโวติ  อตฺโถ ฯ  เตน  
# ๑. ม. ย.ุ เทสนฺตเร รูปนตฺรปาตุภาโวติ ฯ  ๒. ม. อุปริมภาคสมุสฺสาปน ฯ  
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สยนฺติ  วุจฺจติ ฯ  เอว ฺจายมายสฺมา  (๑)  โย  โกจิ  อิตฺถนฺนาโม  จร  
วา  ติฏ  วา  นิสินฺโน  วา  อุท  วา  สย  ยเมต  ตตฺถ  ตตฺถ  อิริยาปเถ   
เตส  เตส  ปพฺพาน  สมิ ฺชนปฺปสารณวเสน  สมิ ฺเชติ  ปสาเรตีติ   
วุจฺจติ  ตมฺป  ยสฺมา  สมิ ฺชนปฺปสารณจิตฺเต  อุปฺปชฺชมาเน  
ยถาวุตฺเตเนว  นเยน  โหติ  ตสฺมา  เอสา  กายสฺส  อิ ฺชนา  
นตฺเถตฺถ  อ ฺโ  โกจิ  สุ ฺมิท  เกนจิ  จรนฺเตน  วา  ปสาเรนฺเตน   
วา  สตฺเตน  วา  ปุคฺคเลน  วา  เกวล  ปน   
                จิตฺตนานตฺตมาคมฺม         นานตฺต  โหติ  วายุโน   
                วายุนานตฺตโต  นานา  โหติ  กายสฺส  อิ ฺชนาติ   
อยเมตฺถ  ปรมตฺโถ ฯ   
        เอวเมตาย  คาถาย  ภควา  ยสฺมา  เอกสฺมึ  อิริยาปเถ   
จิรวินิโยเคน  (๒)  กายปฬน  โหติ  ตสฺส  จ  วิโนทนตฺถ  อิรยิาปถ- 
ปริวตฺตน  กรียติ  ตสฺมา  จร  วาติอาทีหิ  อิริยาปถปฏิจฺฉนฺน   
ทุกฺขลกฺขณ  ทีเปติ  ตถา  จรณกาเล  านาทีนมภาวโต  
สพฺพเมต  จรณาทิเภท  เอสา  กายสฺส  อิ ฺชนาติ  ภณนฺโต   
สนฺตติปฏิจฺฉนฺน  อนิจฺจลกฺขณ  ตาย  สามคฺคิยา  ปวตฺตาย   
เอสา  กายสฺส  อิ ฺชนาติ  จ  อตฺตปฏิกเฺขเปน (๓)  ภณนฺโต   
อตฺตส ฺาฆนปฏิจฺฉนฺน  อนตฺตลกขฺณ  ทีเปติ ฯ   
        เอว  ลกขฺณตฺตยทีปเนน  สุ ฺตกมฺมฏาน  กเถตฺวา  
ปุน  สวิ ฺาณกาวิ ฺาณกอสุภทสฺสนตฺถ  อฏ ินฺหารูหิ   
# ๑. ส.ี เอว ฺจ ยสฺมา ฯ  ๒. ม. ย.ุ จิรวินิโยเคน ฯ  
# ๓. ม. ยุ. อตฺตปฏิกฺเขเปน ฯ  
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สยุตฺโตติ  อารภิ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺส  เจสา  กายสฺส  อิ ฺชนา  สฺวาย  กาโย   
วิสุทฺธิมคฺเค  ทฺวตฺตึสาการวณฺณนาย  วณฺณสณฺานทิโสกาส- 
ปริจฺเฉทเภเทน  อพฺยาปารนเยน  จ  ปกาสิเตหิ  สฏาธิเกหิ  (๑)   
ตีหิ  อฏ ิสเตหิ  นวหิ  นฺหารุสเตหิ  จ  สยุตฺตตฺตา  อฏ ินฺหารูหิ   
สยุตฺโตติ  ตตฺเถว  ปกาสิเตน  อคฺคปาทงฺคุลิตจาทินา  ตเจน  จ   
นวเปสิสตปฺปเภเทน  จ  มเสน  อวลิตฺตตฺตา  ตจมสาวเลปโน 
ปรมทุคฺคนฺธเชคุจฺฉปฏิกูโลติ  เวทิตพฺโพ ฯ  กิเมตฺถ  เวทิตพฺพ  
สิยา  ยทิ  เอสา  ยา  สา  มชฺฌิมสฺส  ปรุิสสฺส  สกลสรีรโต  สงฺกฑฺฒิตา 
พทรอฏ ิปฺปมาณา  ภเวยฺย  ตาย  มกฺขิกาปตฺตสุขุมจฺฉวิยา   
นีลาทิรงฺคชาเตน  เคหภิตฺติ  วิย  ปฏิจฺฉนฺโน  น  ภเวยฺย ฯ 
อย  ปน  เอว  สุขุมายป  ฉวิยา  กาโย  ปฏิจฺฉนฺโน  ป ฺาจกฺขุวิรหิเตหิ   
พาลปุถุชฺชเนหิ  ยถาภูต  น  ทิสฺสติ ฯ  ฉวิราคร ฺชิโต  หิสฺส  
ปรมเชคุจฺฉปฏิกูลสงฺขาโต  ตโจป  ตจปลิเว ิต  ยนฺต  ปเภทโต   
                นวเปสิสตา  มสา        อวลตฺิตา  กเฬวเร   
                นานากิมิกุลากิณฺณ        มีฬหฺฏานว  ปูติกาติ   
เอว  วุตฺตมสสตมฺป  (๒)  มสาวลิตฺตา  เย  เต   
                นว  นฺหารุสตา  โหนฺติ        พฺยามมตฺเต  กเฬวเร   
                พนฺธนฺติ  อฏ ิสงฺฆาต        อคารมิว  วลฺลิยาติ ฯ   
เตป  นฺหารุสโม ิตานิ  (๓)  ปฏิปาฏิยา  อวตฺถิตานิ  ปูติทุคฺคนฺธานิ   
# ๑. ม. ย.ุ สฏาธิเกหิ ฯ  ๒. ม. วุตฺต นวมสสตมฺป ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. นหฺารุสโมตฺถตานิ ฯ  
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ตีณิ  สฏ ิสตานิป (๑) ยถาภูต น ทิสฺสนติฺ ฯ  ยโต  อนาทิยิตฺวา  ต 
(๒)  มกฺขิกาปตฺตสุขุจฺฉวิยา  ปฏิจฺฉนฺสฺส  (๒)  ฉวิราครตฺเตน  ตเจน   
ปลิเว ิตตฺตา  สพฺพโลกสสฺ  อปากฏานิ  นานปฺปการานิ   
อพฺภนฺตรกุณปานิ  ปรมาสุจิทุคฺคนฺธเชคุจฺฉนียปฏิกูลานิ   
เจว (๓)  ป ฺาจกฺขุนา  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  เอว  ปสฺสิตพฺโพ  อนฺตปูโร  
อุทรปูโร ฯเปฯ  ปตฺตสฺส  จ  วสาย  จาติ   
        ตตฺถ  อนฺตสฺส  ปูโร  อนฺตปูโร ฯ  อุทรสฺส  ปูโร  อุทรปูโร ฯ   
อุทรนฺติ  จ  อุทริยสฺเสต  อธิวจน  ต ฺหิ  านนาเมน  อุทรนฺติ  
วุตฺต ฯ  ยกนเปฬสฺสาติ  ยกนปณฺฑสฺส ฯ  วตฺถิโนติ   
มุตฺตสฺส ฯ  านูปจาเรน  ปเนต  วตฺถีติ  วุตฺต ฯ  ปูโรติ  อธิกาโร 
ตสฺมา  ยกนเปฬสฺส  ปูโร  วตฺถิโน  ปโูรติ  เอว  โยเชตพฺพ ฯ  เอส  
นโย  หทยาทีสุ ฯ  สพฺพาเนว  เจตานิป  อนฺตาทีนิ  วณฺณ 
สณฺานทิโสกาสปริจฺเฉทเภเทน  อพฺยาปารนเยน  จ  วิสุทฺธิมคฺเค   
วุตฺตนยวเสเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        เอว  ภควา  น  กิ ฺเจตฺถ  เอกมฺป  คยฺหูปค  มุตฺตามณิสทิส   
อตฺถิ  อ ฺทตฺถุ  อสุจิปริปูโร  จาย  กาโยติ  อพฺภนฺตรกุณป   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตเมว  อพฺภนฺตรกุณป  พหิ  นิกฺขมนกุณเปน   
ปากฏ  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  ปุพฺเพ  วุตฺต ฺจ  สงฺคณฺหิตฺวา   
อถสฺส  นวหิ  โสเตหีติ  คาถาทฺวยมาห ฯ   
# ๑. ม. ตีณิ สฏาธิกานิ ฯ  ๒. ม. มกขิฺกาปตฺตสุขุมจฺฉวี ยานิ  ปนสฺส ฯ 
# ๓. ม. ยุ. ตานิป ฯ  
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        ตตฺถ  อถาติ  ปริยายนฺตรนิทสฺสน  อปเรนาป  ปรยิาเยน  
อสุจิภาว  ปสฺสาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อสฺสาติ  อิมสฺส  กายสฺส ฯ  
นวหิ  โสเตหีติ  อุโภอกขิฺจฺฉิทฺทกณฺณจฺฉิทฺทนาสงฺฉิทฺทมุข- 
วจฺจมคฺคปสฺสาวมคฺเคหิ ฯ  อสุจิ  สวตีติ  สพฺพโลกปากฏ- 
นานปฺปการปรมทุคฺคนฺธเชคุจฺฉอสุจิเยว  สวติ  สนฺทติ   
ปคฺฆรติ  น  อ ฺ  กิ ฺจิ  อครุจนฺทนาทิคนฺธชาต  วา  
มณิมุตฺตาทิรตนชาต  วา ฯ  สพฺพทาติ  ต ฺจ  โข  สพฺพทา 
รตฺติมฺป  ทิวาป  ปุพฺพเณฺหป  สายนฺเหป  ติฏโตป  คจฺฉโตปติ ฯ 
กินฺต  อสุจีติ  เจ  อกฺขิมฺหา  อกฺขิคูถโกติอาทิ ฯ  เอตสฺส   
หิ  ทฺวีหิ  อกขิฺจฺฉิทฺเทหิ  อปนีตตจมสสทิโส  อกฺขิคูถโก  
กณฺณจฺฉิทฺเทหิ  รโชชลลฺสทิโส  กณฺณคูถโก  นาสจฺฉิทฺเทหิ   
ปุพฺพสทิสา  สิงฺฆานิกา  สวติ  มุเขน  จ  วมติ  ก ึ วมตีติ   
เจ  เอกทา  ปตฺต  ยทา  อพทฺธปตฺต  กุปปฺต  โหติ  ตทา  
ต  วมตีติ  อธปิฺปาโย ฯ  เสมฺห  จาติ  น  เกวล  ปตฺต  ยมฺป  ต   
อุทรปฏเล  เอกปตฺถปูรปฺปมาณ  เสมฺห  ติฏติ  ตมฺป  เอกทา  
วมติ ฯ  ต  ปเนต  วณฺณาทิโต  วิสุทฺธมิคฺเค วุตฺตนเยน  
เวทิตพฺพ ฯ  เสมฺห  จาติ  จสทฺเทน  เสมฺห ฺจ  อ ฺ ฺจ  เอวรูป   
อุทริยโลหิตาทิอสุจึ  วมตีติ  ทสฺเสติ ฯ  
        เอว  สตฺตหิ  ทฺวาเรหิ  อสุจิวมน  ทสฺเสตฺวา  กาล ฺ ู  จ  
ปุคฺคล ฺ ู  จ  ปริส ฺ ู  จ  ภควา  ตทุตฺตริ  เทฺว  ทฺวารานิ   
วิเสสวจเนน  อนามสิตฺวา  อปเรน  ปรยิาเยน  สพฺพสฺมาป  กายา  
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อสุจิสวน  ทสฺเสนฺโต  อาห  กายมฺหา  เสทชลฺลิกาติ ฯ  
        ตตฺถ  เสทชลลฺิกาติ  เสโท  จ  โลณปฏลมลเภทา  ชลฺลิกา  
จ  ตสฺส  สวติ  สพฺพทาติ  อิมินา  สทฺธ ึ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เอว  ภควา  ยถา  นาม  ภตฺเต  ปจฺจมาเน  ตณฺฑุลมล ฺจ   
อุทกมล ฺจ  (๑)  เผเณน  สทฺธึ  อุฏหิตฺวา  อุกฺขลิมุข  มกฺเขตฺวา  
พหิ  คฬติ  ตถาป  อสิตปตาทิเภเท  อาหาเร  กมฺมเชน  อคฺคินา   
ปจฺจมาเน  ย  อสิตปตาทิมล  อุฏหิตฺวา  อกฺขิมฺหา  อกฺขิคูถโกติ- 
อาทินา  เภเทน  นิกฺขมนฺต  อกฺขิอาทีนิ  มกฺเขตฺวา  พหิ  คฬติ   
ตสฺสาป  วเสน  อิมสฺส  กายสฺส  อสุจิภาว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ย  
โลเก  อุตฺตมงฺคสมฺมต  สีส  อติวิสิฏภาวโต  ปจฺเจนฺตา   
วนฺทเนยฺยานมฺป  วนฺทน  น  กโรนฺติ  ตสฺสาป  นิสฺสารตาย  
อสุจิตาย  จสฺส  อสุจิภาว  ทสฺเสนฺโต  อถสฺส  สุสริ  สีสนฺติ  อิม   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สสุิรนฺติ  ฉิทฺท ฯ  มตฺถลุงฺคสฺส  ปูริตนฺติ   
ทธิภริตอลาพุก  วิย  มตฺถลุงฺคภริต ฯ  ต ฺจ  ปเนต  มตฺถลุงฺค   
วิสุทฺธิมคฺเค  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  สุภโต  น  ม ฺติ   
พาโลติ  ตเมต  เอว  นานาวิธกุณปภริต  กายมฺป  ทจฺุจินฺติตจินฺตี   
พาโล  สุภโต  ม ฺติ  สุภ  สุจึ  อิฏ  กนฺต  มนาปนฺติ  ตีหิป   
ตณฺหาทิฏ ิมานม ฺนาหิ  ม ฺติ ฯ  กสฺมา  ยสฺมา   
อวิชฺชาย  ปรุกฺขโต  จตุสจฺจปฏิจฺฉาทเกน  โมเหน  ปุรกฺขโต  โจทิโต  
# ๑. ส.ี ตณฺฑุล ฺจ  อุกฺขลิมล ฺจ ฯ  
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ปวตฺติโต  เอว  อาทิย  เอว  อภินิวิส  เอว  ม ฺาหีติ  คาหิโตติ ฯ 
อธิปฺปาโย ฯ  ปสฺส  ยาว  อนิฏการณา  (๑)  อวิชชฺาติ ฯ         
        เอว  ภควา  สวิ ฺาณกวเสน  อสุภ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
อวิ ฺาณกวเสน  ทสฺเสตุ  ยสฺมา  วา  จกฺกวตฺติร ฺโป  กาโย  
ยถาวุตฺตกุณปภริโตเยว  โหติ  ตสฺมา  สพฺพปฺปกาเรหิ  (๒)   
สมฺปตฺติภเวสุ  อสุภ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิปตฺติภเว  ทสฺเสตุ  ยทา  
จ  โส  มโต  เสตีติ  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สฺวายเมววิโธ  กาโย  ยทา  อายุอุสฺมาวิ ฺา- 
ณาปคเมน  มโต  วาตภริตภสฺตา  วิย  อุทฺธุมาตโก  วณฺณปริเภเทน  
วินีลโก  สุสานมฺหิ  นิรตฺถว  กลิงฺคร  ฉฑฺฑิตตฺตา  อปวิฏโ (๓)  เสติ  
อถ  น  ทานสิฺส  ปุน  อุฏาน  ภวิสฺสตีติ  เอกสโตเยว  อนเปกฺขา  
โหนฺติ  าตโย ฯ  ตตฺถ  มโตติ  อนิจฺจต  ทสฺเสติ  เสตีติ   
นิรีหกตฺต ฯ  ตทุภเยน  จ  ชีวิตพลมทปฺปหาเน  นิโยเชติ ฯ   
อุทฺธุมาตโกติ  สณฺานวิปตฺตึ  ทสฺเสติ ฯ  วินลีโกติ  ฉวิราค- 
วิปตฺตึ ฯ  ตทุภเยน  จ  รูปมทปฺปหาเน  วณฺณโปกฺขรต  ปฏิจฺจ  
มานปฺปหาเน  จ  นิโยเชติ ฯ  อปวิทฺโธติ  คเหตพฺพาภาว  
ทสฺเสติ ฯ  สสุานสฺมินฺติ  อนฺโต  อธิวาเสตุมนรห  ชิคุจฺฉนียภาว ฯ   
ตทุภเยนป  มมนฺติ  คาหสฺส  สุภส ฺาย  จ  ปหาเน  นิโยเชติ ฯ 
อนเปกฺขา  โหนฺติ  าตโยติ  ปฏกิิริยาภาว  ทสฺเสติ ฯ  เตน 
# ๑. ม. อนตฺถกรา จาย ฯ  ยุ.  อนตฺถกรณา ฯ  ๒. ส.ี สพฺพปฺปกาเรป ฯ 
# ๓. ม. อปวิทฺโธ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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จ  ปริวารมทปฺปหาเน  นิโยเชติ ฯ   
        เอวมิมาย  คาถาย  อปริภินฺนาวิ ฺาณกวเสน  อสุภ   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ปริภินนฺวเสนาป  ทสฺเสตุ  ขาทนฺติ  นนฺติ   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  เย  จ ฺเติ  เย  จ ฺเป  กากกุลลาทโย  กุณปภกฺขา  
ปาณิโน  สนติฺ  เตป  น  ขาทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เสสมุตฺตานเมว ฯ   
        เอว  จร  วาติอาทินา  นเยน  สุ ฺตกมฺมฏานวเสน   
อฏ ินฺหารูหิ  สยุตฺโตติอาทินา  สวิ ฺาณกาสุภวเสน  ยทา  จ  
โส  มโต  เสตีติอาทินา  อวิ ฺาณกาสุภวเสน  กาย  ทสฺเสตฺวา 
เอว  นิจฺจสุขตฺตภาวสุ ฺเ  เอกนฺตอสุเภ  จาป  อสฺมึ (๑) สุภโต  
น  ม ฺติ  พาโล  อวิชชฺาย  ปุรกฺขโตติ  อิมินา  พาลสฺส  วุตฺตึ   
ปกาเสตฺวา  อวิชฺชามุเขน  จ  วฏฏ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  ตตฺถ  
ปณฺฑิตสฺส  วุตฺตึ  ปริ ฺามุเขน  จ  วิวฏฏ  ทสฺเสตุ  สุตฺวาน   
พุทฺธวจนนฺติ  อารภิ ฯ   
        ตตฺถ  สตฺุวานาติ  โยนิโส  นิสาเมตฺวา ฯ  พุทฺธวจนนฺติ   
กายวิจฺฉนฺทนกร  พุทฺธวจน ฯ  ภิกฺขูติ  เสกฺโข  วา  ปุถุชชฺโน  
วา ฯ  ป ฺาณวาติ  ป ฺาณ  วุจฺจติ  วิปสฺสนา  อนิจฺจา- 
ทิปฺปกาเรสุ  ปวตฺตตฺตา  ตาย  สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ ฯ  อิธาติ   
สาสเน ฯ  โส  โข  น  ปริชานาตีติ  โส  อิม  กาย  ตีหิ  ปริ ฺาหิ  
ปริชานาติ ฯ  กถ  ยถา  นาม  กุสโล  วาณิโช  อิท ฺจิท ฺจาติ   
# ๑. ม. กายสฺมึ ฯ  
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ภณฺฑ  โอโลเกตฺวา  เอตฺตเกเนว  คหิเต  เอตฺตโก  นาม  อุทฺทโย  
ภวิสฺสตีติ  ตุลยิตฺวา  ตถา  กตฺวา  ปุน  สอุทย  มูล  คณฺหนฺโต 
ต  ภณฺฑ  ฉฑฺเฑติ  เอวเมว  อฏ ินฺหารุอาทโย  อิเม  เกสโลมาทโย  จาติ  
าณจกฺขุนา  โอโลเกนฺโต  าตปริ ฺาย  ปรชิานาติ  อนิจฺจา  
เอเต  ธมฺมา  ทุกฺขา  อนตฺตาติ  ตุลยนฺโต  ตีรณปริ ฺาย   
ปริชานาติ  เอว  ตีเรตฺวา  อริยมคฺค  ปาปุณนฺโต  ตตฺถ  ฉนฺท 
ราคปฺปหาเนน  ปหานปริ ฺาย  ปริชานาติ ฯ  สวิ ฺาณ- 
กาวิ ฺาณกอสุภวเสน  วา  ปสฺสนฺโต  าตปริ ฺาย  ปรชิานาติ ฯ 
อนิจฺจาทิวเสน  ปสฺสนฺโต  ตีรณปริ ฺาย  ฯ  อรหตฺตมคฺเคน  
ตโต  ฉนฺทราค  อวกฑฺฒิตฺวา  ต  ปชหนฺโต  ปหานปริ ฺาย   
ปริชานาติ ฯ        กสฺมา  โส  เอว  ปริชานาตีติ  เจ  ยถาภูต ฺหิ   
ปสฺสติ  ยสฺมา  ยถาภูต  ปสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  ป ฺาณวาติ- 
อาทินา  เอว  จ  เอตสฺมึ  อตฺเถ  สิทฺเธ  ยสฺมา  พุทฺธวจน  สุตฺวา 
ตสฺส  ป ฺาณวตฺต  โหติ  ยสฺมา  จ  สพฺพชนสฺส  ปากโฏปาย   
กาโย  อสฺสุตฺวา  พุทฺธวจน  น  สกฺกา  ปริชานิตุ  ตสฺมา  ตสฺส   
าณเหตุ  อิโต  พาหิราน  เอว  ทฏ ุมสมตฺถต  จ  ทสฺเสตุ  สุตฺวาน   
พุทฺธวจนนฺติ  อาห ฯ  นนทฺาภิกฺขุนึ  ต ฺจ  วิปลฺลตฺถจิตฺต  ภิกฺขุ  
อารพฺภ  เทสนาปวตฺติโต  อคฺคปริสโต  ตปฺปฏิปตฺติปฺปตฺตาน   
ภิกฺขุภาวทสฺสนโต  จ  ภิกฺขูติ  อาห ฯ   
        อิทานิ  ยถาภูต ฺหิ  ปสฺสตีติ  เอตฺถ  ยถา  ปสสฺนฺโต  ยถาภูต   
ปสฺสติ  ต  ทสฺเสตุ  อาห  ยถา  อิท  ตถา  เอต  ยถา  เอต  ตถา  
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อิทนฺติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  อิท  สวิ ฺาณกาสุภมายุอุสฺมาวิ ฺาณาน   
อนปคมา  จรติ  ติฏติ  นิสีทติ  สยติ  ตถา  เอต  เอตรหิ  สุสาเน  
สยิต  อวิ ฺาณกมฺป  ปุพฺเพ  เตส  ธมมฺาน  อนปคมา  อโหสิ  
ยถา  จ  เอต  เอตรหิ  มตสรีร  เตส  ธมมฺาน  อปคมา  น  จรติ   
น  ติฏติ  น  นิสีทติ  น  เสยฺย  กปฺเปติ  ตถา  อิท  สวิ ฺาณกมฺป   
เตส  ธมฺมาน  อปคมา  ภวิสฺสติ ฯ  ยถา  จ  อิท  สวิ ฺาณก  เอตรหิ   
น  สุสาเน  มต  เสติ  น  อุทฺธุมาตกาทิภาวมุปคต  ตถา  เอต   
เอตรหิ  มตสรีรมฺป  ปุพฺเพ  อโหสิ ฯ  ยถา  ปเนต  เอตรหิ  อวิ ฺาณ- 
กาสุภ  มต  สุสาเน  เสติ  อุทฺธุมาตกาทิภาว ฺจ  อุปคต  ตถา  อิท  
สวิ ฺาณกมฺป  คมิสฺสตีติ ฯ  ตตฺถ  ยถา  อิท  ตถา  เอตนฺติ   
อตฺตนา  มตสฺส  สรรีสฺส  สมานภาว  กโรนฺโต  พาหิเร  โทส   
ปชหติ ฯ  ยถา  เอต  ตถา  อิทนฺติ  มตสรีเรน  อตฺตโน  สมานภาว   
กโรนฺโต  อชฺฌตฺติเก  ราค  ปชหติ ฯ  เยนากาเรน  อุภย  สม   
กโรติ  ต  ปชานนฺโต  อุภยตฺถ  โมห  ปชหติ ฯ  
        เอว  ยถาภูตทสฺสเนน  ปุพฺพภาเคเยว  อกุสลมูลปฺปหาน   
โสเธตฺวา  (๑)  ยสฺมา  เอตฺถ  ปฏิปนฺโน  ภิกฺขุ  อนุปุพฺเพน  อรหตฺตมคฺค   
ปตฺวา  สพฺพจฺฉนฺทราค  วิราเชตุ  สมตฺโถ  โหติ  ตสฺมา  อาห   
อชฺฌตฺต ฺจ  พหิทฺธา  จ  กาเย  ฉนฺท  วิราชเยติ ฯ  เอว  
ปฏิปนฺโน  ภิกฺขุ  อนุปุพฺเพนาติ  ปาเสโส ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ สาเธตฺวา ฯ  
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        เอว  เสกฺขภูมึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อเสกฺขภูมึ  ทสฺเสนฺโต   
อาห  ฉนฺทราควิรตฺโต  โสติ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ภิกฺขุ  อรหตฺตมคฺคาเณน  ป ฺาณวา   
มคฺคานนฺตรผล  ปาปุณาติ  อถ  สพฺพโส  ฉนฺทราคสฺส  ปหีนตฺตา  
ฉนฺทราควิรตฺโตติ  จ  มรณาภาเวน  ปณีตฏเน  วา  อมต   
สพฺพสงฺขารวูปสมนโต  สนฺตึ  ตณฺหาสงฺขาตวานาภาวโต 
นิพฺพาน  จวนาภาวโต  อจฺจุตนฺติ  สวณฺณิต  ปทมชฺฌคาติ  จ 
วุจฺจติ ฯ  อถ  วา  โส  ภิกขฺุ  อรหตฺตมคฺคาเณน  ป ฺาณวา   
มคฺคานนฺตรผเล   ิโต  ฉนฺทราควิรตฺโต  นาม  โหติ  วุตฺตปฺปการ ฺจ  
ปทมชฺฌคาติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เตน  อิทมสฺส  ปหีน  อิท ฺจาเนน   
ลทฺธนฺติ  ทีเปติ ฯ   
        เอว  สวิ ฺาณกาวิ ฺาณกวเสน  อสุภกมฺมฏาน  สห   
นิปฺผตฺติยา  กเถตฺวา  ปุน  สงฺเขปเทสนาย  เอว  มหโต  อานิสสสฺส  
อนฺตรายกร  ปมาทวิหาร  ครหนฺโต  ทปิาทโกยนฺติ  คาถาทฺวยมาห ฯ  
        ตตฺถ  กิ ฺจาป  อปาทกาทโยป  กายา  อสุจีเยว  อิธาธิการ- 
วเสน  ปน  อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน  วา  ยสฺมา  วา  อ ฺเ  อสุจิภูตาป  
กายา  โลณมพิฺลาทีหิ  อภิสงฺขริตฺวา  มนุสฺสาน  โภชเนป  อุปนยีนฺติ   
น  เตฺวว  มนสฺุสกาโย  ตสฺมา  อสุจิตรภาว  มนุสฺส (๑)  ทสฺเสนฺโตป  
ทิปาทโกติ  อาห ฯ  อยนฺติ  มนุสฺสกาย  ทสฺเสติ ฯ  ทุคฺคนฺโธ  ปริหีรตีติ   
# ๑. ม. อสุจิตรภาวมสฺส ฯ  
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นานากุณปฺปริปูโรติ  เกสาทิอเนกปฺปการกุณปภริโต ฯ  วิสฺสวนฺโต 
ตโต  ตโตติ  ปุปฺผคนฺธาทีหิ  ปฏิจฺฉาเทตุ  ฆเฏนฺตานมฺป  ต  วายาม   
นิปฺผล  กตฺวา  นวหิ  ทฺวาเรหิ  เขฬสิงฺฆานิกาทีนิ  โลมกูเปหิ  จ  
เสทชลฺลิก  วิสฺสวนฺโตเยว ฯ  ตตฺถ  ทานิ  ปสฺสถ  เอตาทิเสน   
กาเยน  โย  ปุริโส  วา  อิตฺถี  วา  โกจิ  พาโล  ม ฺเ  อุณฺณเมตเว   
ตณฺหาทิฏ ิมานม ฺนาหิ  อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  นิจฺโจติ  วา 
อาทินา  นเยน  โย  อุณฺณมิตุ  ม ฺเยฺย  ปร  วา  ชาติอาทีหิ   
อวชาเนยฺย  อตฺตาน  อุจฺจฏาเน  เปนฺโต  กิม ฺตฺร  อทสฺสนาติ 
เปตฺวา  อริยมคฺเคน  อริยสจฺจทสฺสนาภาว  กิม ฺ  ตสฺส  เอว   
อุณฺณมาวชานนการณ  สยิาติ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  นนฺทา  ภิกฺขุนี  สเวคมาปาทิ  อโห  วต 
เร  อห  พาลา  ยา  มเยว  อารพฺภ  เอว  วิวิธธมฺมเทสนาปวตฺตกสฺส  
ภควโต  อุปฏาน  นาคมาสินฺติ ฯ  เอว  สวิคฺคา  จ  ตเมว  ธมมฺเทสน  
สมนฺนาหริตฺวา  เตเนว  กมฺมฏาเนน  กติปยทิวสพฺภนฺตเร 
อรหตฺต  สจฺฉากาสิ ฯ   
        ทุติยฏาเนป  กิร  เทสนาปริโยสาเน  จตุราสีติยา  
ปาณสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ  สิริมา  เทวก ฺา 
อนาคามิผล  ปตฺตา  โส  จ  ภิกฺขุ  โสตาปตฺติผเล 
ปติฏหีติ ฯ   
                ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                  วิชยสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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        สนถฺวาโต  ภย  ชาตนฺติ  มุนิสุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  ฯ 
น  สพฺพสฺเสว  สุตฺตสฺส  เอกา  อุปฺปตฺติ  อปเจตฺถ  
อาทิโต  ตาว  จตุนฺน  คาถาน  อยมุปฺปตฺติ  ภควติ   
กิร  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต  คามกาวาเส  อ ฺตรา  ทุคฺคติตฺถี   
มตปติกา  ปุตฺต  ภิกฺขูสุ  ปพฺพาเชตฺวา  อตฺตนาป  ภิกฺขุนีสุ   
ปพฺพชิตา ฯ  เต  อุโภป  สาวตฺถิย  วสฺส  อุปคนฺตฺวา  
อภิณฺห  อ ฺม ฺสฺส  ทสฺสนกามา  อเหสุ ฯ  มาตา   
กิ ฺจิ  ลภิตฺวา  ปุตฺตสฺส  หรติ  ปุตฺโตป  มาตุ ฯ  เอว  
สายมฺป  ปาโตป  อ ฺม ฺ  สมาคนฺตฺวา  ลทฺธ  ลทฺธ   
สวิภชมานา  สมฺโมทมานา  สุขทุกฺขานิ  ปุจฺฉมานา  นิราสงฺกา 
อเหสุ ฯ  เตส  เอว  อภิณฺหทสฺสเนน  สสคฺโค  [๑]  สสคฺคา   
วิสฺสาโส  วิสฺสาสา  โอตาโร  ราเคน  โอติณฺณจิตฺตาน   
ปพฺพชิตส ฺา  จ  มาตุปุตฺตส ฺา  จ  อนฺตรธายิ ฯ 
ตโต  มริยาทวีติกฺกม  กตฺวา  อสทฺธมฺม  ปฏิเสวึสุ  ฯ 
อยสปฺปตฺตา  จ  วิพฺภมิตฺวา  อคารมชฺเฌ  วสึส ุฯ  ภิกฺขู  
ภควโต  อาโรเจสุ ฯ  กินนฺุ  โข  ภิกฺขเว  โมฆปุรโิส  ชานาติ  (๒) 
น  มาตา  ปุตฺเต  สารชฺชติ  ปุตฺโต  วา  ปน  น  (๓)   
มาตรีติ  ครหิตฺวา  นาห  ภิกฺขเว  อ ฺ  เอกรูปมฺป   
สมนุปสฺสามีติอาทินา   อวเสสสุตฺเตนป  ภิกฺขู  สเวเชตฺวา  
ตสฺมาติห  ภิกฺขเว   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร อุปฺปชชฺีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ม ฺติ ฯ 
# ๓. ม. นนฺติ นตฺถิ ฯ  
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                วิส  ยถา  หลาหล  เตลมุกกฺฏุ ิต  (๑)  ยถา   
                ตมฺพโลหวิลีนว        มาตุคาม  วิวชฺชเยติ  จ   
วตฺวา  ปุน  ภิกฺขูน  ธมฺมเทสนตฺถ  สนถฺวาโต  ภย  ชาตนฺติ  อิมา   
อตฺตูปนายิกา  จตสฺโส  คาถา  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สนฺถโว  ตณฺหาทิฏ ิมิตฺตเภเทน  ติวิโธติ  ปุพฺเพ  วุตฺโต   
อิธ  ตณฺหาทิฏ ิสนฺถโว  อธิปฺเปโต ฯ  ต  สนฺธาย  ภควา  อาห  ปสฺสถ  
ภิกฺขเว  ยถา  อิท  ตสฺส  โมฆปุริสสฺส  สนฺถวโต (๒)  ภย  ชาต   ต ฺหิ  
ตสฺส  อภิณฺหทสฺสนกามตาทิตณฺหาย  พลวกิเลสภย  ชาต  เยน  
สณฺาตุมสกฺโกนฺโต  มาตริ  วิปฺปฏิปชชฺิ ฯ  อตฺตานุวาทาทิก  วา   
มหาภย  เยน  วา  สาสน  ฉฑฺเฑตฺวา  วิพฺภนฺโต ฯ  นิเกตาติ  
รูปนิมิตฺตนิเกตวิสารวินิพนฺธา  โข  คหปติ  นิเกตสารี'ติ  วุจฺจตีติอาทินา  (๓) 
นเยน  วุตฺตา  อารมฺมณปฺปเภทา ฯ  ชายเต  รโชติ  ราคโทสโมหรโช 
ชายเต ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  น  เกวล  จ  ตสฺส  สนฺถวโต  ภย   
ชาต  อปจ  โข  ปน  ยเทต  กิเลสาน  นวิาสนฏเน  สาสวารมฺมณ   
นิเกตนฺติ  วุจฺจติ  อิทานิสฺส  ภินฺนสวรตฺตา  อติกฺกนฺตมริยาทตฺตา   
สุฏ ุตร  ตโต  นิเกตา  ชายเต  รโช  เยน  สงฺกิลฏิจิตฺโต  
อนยพฺยสน  ปาปุณิสฺสติ ฯ  อถ  วา  ปสฺสถ  ภิกฺขเว  ยถา  
อิท  ตสฺส  โมฆปุริสสฺส  สนฺถวโต  ภย  ชาต  ยถา  จ   
สพฺพปุถุชฺชนาน  นิเกตา  ชายเต  รโชติ  เอวเมต  ปททฺวย  
โยเชตพฺพ ฯ   
# ๑. ส.ี เตลมุกฺกถิต ฯ  ม. เตล ปกฺกถุิต ฯ  ๒. ม. สนถฺวาโต ฯ 
# ๓. ส. ข. ๑๗/๑๔/๑๓ ฯ  
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        สพฺพถา  ปน  อิมินา  ปุริมตฺเถน  (๑)  ภควา  ปถุุชชฺนทสฺสน  
ครหิตฺวา  อตฺตโน  ทสฺสน  ปสสนฺโต  อนิเกตนฺติ  ปจฺฉิมตฺถ  อาห (๒) ฯ 
        ตตฺถ  ยถา  วุตฺตนิเกตปฺปฏิกฺเขเปน  อนิเกต  สนฺถวปฺปฏิก-ฺ 
เขเปน  จ  อสนฺถว  เวทิตพฺพ ฯ  อุภยมฺเปต  นิพฺพานสฺสาธิวจน ฯ   
เอต  เว  มุนทิสฺสนนฺติ  เอต  อนิเกตมสนฺถว  พุทฺธมุนินา  ทิฏนฺติ  
อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  เวอิติ  วิมฺหยตฺเถ  นิปาโต  ทฏพฺโพ  ฯ  เตน  
จ  ย  นาม  นเิกตสนฺถววเสน  มาตาปุตฺเตสุ  วิปฺปฏิปชชฺมาเนสุ   
อนิเกตมสนฺถว  เอต  มุนนิา  ทิฏ  อโห  อพฺภุตนฺติ  อยมธิปฺปาโย   
สิทฺโธ  โหติ ฯ  อถ  วา  มนุิโน  ทสฺสนนฺติป  มุนิทสสฺน ฯ 
ทสฺสน  นาม  ขนฺติ  รุจิ  ขมติ  เจว  รุจฺจติ  จาติ  อตฺโถ ฯ   
        ทุติยคาถาย  โย  ชาตมุจฺฉิชฺชาติ  โย  กิสฺมิ ฺจิเทว  
วตฺถุสฺมึ  ชาต  ภูต  นิพฺพตฺต  กิเลสชาต  ยถา  อุปฺปนฺนากุสลปฺปหาน   
โหติ  ตถา  วายมนฺโต  ตสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ คุณนิพฺพตฺตเนน  (๓)  อุจฺฉินฺทิตฺวา   
โย  อนาคโตป  กิเลโส  ตถารูปปฺปจฺจยสโมธาเนน  นิพฺพตฺติตุ   
อภิมุขีภูตตฺตา  วตฺตมานสมีเป  วตฺตมานลกฺขเณน  ชายนฺโตติ   
วุจฺจติ  ต ฺจ  น  โรปเยยฺย  ชายนฺต  ยถา  อนุปฺปนฺนากุสลา- 
นุปฺปาโท  โหติ  ตถา  วายมนฺโต  น  นิพฺพตฺเตยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
กถ ฺจ  น  นพฺิพตฺเตยฺย  อสฺส  นานุปฺปเวจฺเฉ  เยน  ปจฺจเยน  
โส  นิพฺพตฺเตยฺย  ต  นานุปฺปเวเสยฺย  น  สโมธาเนยฺย ฯ  เอว  
สมฺภารเวกลฺลกรเณน  ต  น  โรปเยยฺย  ชายนฺต ฯ  อถวา 
# ๑. ม. ปรุิมทฺเธน ฯ  ๒. ม. ปจฺฉิมทฺธมาห ฯ   
# ๓. ม. ยุ. ปน อนิพฺพตฺตนวเสน ฯ  
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ยสฺมา  มคฺคภาวนาย  อายติกาป  (๑)  กิเลสา  อุจฺฉิชฺชนฺติ  อายติกา- 
ภาเวน  (๒)  วตฺตมานาป  น  โรปยนฺติ  ตทภาเวน  อนาคตาป   
จิตฺตสนฺตตึ  นานุปฺปเวสิยนฺติ  อุปฺปตฺติสามตฺถิยวิฆาเตน  ตสฺมา  
โย  อริยมคฺคภาวนาย  ชาตมุจฺฉิชฺช  น  โรปเยยฺย  ชายนฺต  
อนาคตมฺป  จสฺส  ชายนตฺสฺส  นานุปฺปเวจฺเฉยฺย  ตมาหุ  เอก   
มุนิน  จรนฺต  โส  จ  อทฺทกฺขิ  สนฺติปท  มเหสีติ  เอวเมตฺถ  โยชนา  
เวทิตพฺพา ฯ  เอกนฺตนิกฺกิเลสตาย  เอก  เสฏฏเน  วา  
เอก ฯ  มุนินนฺติ  มุนึ  มุนสีุ  วา  เอก ฯ  จรนฺตนฺติ  
สพฺพาการปริปูราย  โลกตฺถจริยาย  อวเสสจริยาหิ  จ  จรนฺต ฯ  
อทฺทกฺขีติ  อทฺทส ฯ  โสติ  โย  ชาตมุจฺฉิชฺช  อโรปเน  อนุปฺปเวสเน (๓) 
จ  สมตฺถตฺตา  น  โรปเยยยฺ  ชายนฺตมสฺส  นานุปฺปเวจฺเฉติ  วุตฺโต  
พุทฺธมุนิ ฯ  สนฺติปทนฺติ  สนฺติโกฏาส  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิ-   
คตวิปสฺสนานิพฺพานเภทาสุ  ตีสุ  สมมุติสนฺติตทงฺคสนฺติ- 
อจฺจนฺตสนฺตีสุ  เสฏ  เอว  อนุปสฺสนเฺต  โลเก  อจฺจนฺตสนฺติมทฺทส 
มเหสีติ  เอวมตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตติยคาถาย  สงฺขายาติ  คณยิตฺวา  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  
วีมสิตฺวา  ยถาภูตโต  ตฺวา  ทุกฺขปริ ฺาย  ปริชานิตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  วตฺถูนีติ  เยสุ  เอวมย  โลโก  สชฺชติ  ตานิ  ขนฺธาย- 
ตนธาตุเภทานิ  กิเลสฏานานิ ฯ  ปมาย  พีชนฺติ  ยนฺเตส   
# ๑. ม. ย.ุ อตีตาป ฯ  ๒. ม. ย.ุ อายติวิปากาภาเวน ฯ   
# ๓. ม. อนนุปฺปเวสเน ฯ  
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วตฺถูน  พีช  อภิสงฺขารวิ ฺาณ  ต  ปมาย  หึสิตฺวา  วิธิตฺวา  (๑)  ฯ  
สมุจฺเฉทปฺปหาเนน  ปชหิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สิเนหมสฺส  
นานุปฺปเวจฺเฉติ  เยน  ตณฺหาทิฏ ิสิเนเหน  สิเนหิต  ต  พีช  อายตึ   
ปฏิสนฺธิวเสน  ต  ยถาวุตฺต  วตฺถุ ยสฺส (๒) วิรุเหยฺย  (๓) ต  สิเนหมสฺส  
นานุปฺปเวจฺเฉ  ตปฺปฏิปกขฺาย  มคฺคภาวนาย  ต  นานุปฺป- 
เวเสยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ส  เว  มุน ี ชาติขยนฺตทสฺสีติ  โส  เอวรูโป   
พุทฺธมุนิ  นพฺิพานสจฺฉิกิริยาย  ชาติยา มรณสฺส  จ  ปริกฺขยนฺตภูตสฺส  (๔) 
นิพฺพานสฺส  ทิฏตฺตา  ชาติกฺขยนฺตทสฺสี  ตกฺก  ปหาย  น  อุเปติ  
สงฺข  อิมาย  จตุสจฺจภาวนาย  นวปฺปเภทมฺป  อกุสลวิตกฺก  ปหาย  
สอุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ  ปตฺวา  โลกตฺถจริย  กโรนฺโต  อนุปุพฺเพน  
จริมวิ ฺาณกฺขยา  อนุปาทิเสสนิพฺพานธาตุปฺปตฺติยา  เทโว   
วา  มนุสฺโส  วาติ  น  อุเปติ  สงฺข ฯ  อปรินิพฺพุโต  เอว  วา  ยถา 
กามวิตกฺกาทิโน  วิตกฺกสสฺ  อปฺปหีนตฺตา  อย  ปุคฺคโล  รตฺโตติ   
วา  ทุฏโติ  วา  สงฺข  อุเปติ  เอว  ตกกฺ  ปหาย  น  อุเปติ  สงฺขนฺติ  
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
        จตุตฺถคาถาย  อ ฺายาติ  อนิจฺจาทินเยน  ชานตฺิวา ฯ  
สพฺพานีติ  อนวเสสานิ ฯ  นิเวสนานีติ  (๕)  กามภวาทิเก  นิวสนฺติ  (๕) 
หิ  เตสุ  สตฺตา  ตสฺมา  นิเวสนานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ  อนิกามย  
อ ฺตรมฺป  เตสนฺติ  เอว  ทิฏาทีนวตฺตา  เตส  นิเวสนาน   
# ๑. ม. พาธตฺิวา ฯ  ๒. ม. ย.ุ วตฺถุสสสฺ ฯ  ๓. ม. ย.ุ วิรุเหยฺย ฯ 
# ๔. ม. อนฺตภูตสฺส ฯ  ๕. ม. กามภวาทิเก ภเว นิวสนฺติ ฯ  
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เอกมฺป  อปตฺเถนฺโต  โส  เอวรูโป  พุทธฺมุนิ  มคฺคภาวนาพเลน   
ตณฺหาเคธสฺส  วิคตตฺตา  วีตเคโธ  วีตเคธตฺตา  เอว  จ  อคิทฺโธ   
น  ยถา  เอเก  อวีตเคธา  เอว  สมานา  อคิทฺธมฺหาติ  ปฏชิานนฺติ   
น  (๑)  เอว ฯ  นายูหตีติ  ตสฺส  ตสฺส  นิเวสนสฺส  นิพฺพตฺตก  กุสล  
วา  อกุสล  วา  น  กโรติ ฯ  กึการณา  ปารคโต  หิ  โหติ   
ยสฺมา  เอวรูโป  สพฺพนิเวสนาน  ปาร  นิพฺพาน  คโต  โหตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  ปมคาถาย  ปุถชฺุชนทสฺสน  ครหิตฺวา  อตฺตโน   
ทสฺสน  ปสสนฺโต  ทุติยคาถาย  เยหิ  กิเลเสหิ  ปุถชฺุชโน  อนุปสนฺโต  
โหติ  เตส  อภาเวน  อตฺตโน  สนฺติปทาธิคม  ปสสนฺโต  ตติยคาถาย  
เยสุ  วตฺถูสุ  ปุถุชชฺโน  ตกฺกมปฺปหาย  ตถา  ตถา  สงฺข  อุเปติ  เตสุ   
จตุสจฺจภาวนาย  ตกฺก  ปหาย  อตฺตโน  สงฺขานุปคมน  ปสสนฺโต 
จตุตฺถคาถาย  อายติมฺป  ยานิ  นิเวสนานิ  นิกามยมาโน  ปถุุชชฺโน   
ภวตณฺหาย  อายูหติ  เตสุ  ตณฺหาภาเวน  อตฺตโน  อายูหน  (๒)  ปสสนฺโต 
จตูหิ  คาถาหิ  อรหตฺตนิกูเฏเนว  เอกฏ ุปฺปตฺติย   เทสน  นฏิาเปสิ ฯ   
        สพฺพาภิภุนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  มหาปุริโส  มหาภินิกฺขมน  
กตฺวา  อนุปุพฺเพน  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  ธมฺมจกฺกปปฺวตฺตนตฺถาย 
พาราณสึ  คจฺฉนฺโต  โพธิมณฺฑสฺส  จ  คยาย  จ  อนฺตเร  อุปเกนา- 
ชีวเกน  สมาค ฺฉิ ฯ  เตน  จ  วิปฺปสนฺนานิ  โข  เต  อาวุโส  
อินฺทฺริยานีติอาทินา  นเยน  ปฏุโ  สพฺพาภิภูติอาทีนิ  อาห ฯ 
# ๑. ม. นสทโฺท นตฺถ ิฯ  ๒. ม. อนายูหน ฯ  
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อุปโก  หุเวยยฺาวุโสติ  (๑)  วตฺวา  สีส  โอกมฺเปตฺวา  อุมฺมคฺค  คเหตฺวา  
ปกฺกามิ ฯ  อนุกฺกเมน  จ  วงฺกหารชนปเท  (๒)  อ ฺตร  มาควิกคาม  
ปาปุณิ ฯ  ตเมน  มาควิกเชฏโก  ทิสวฺา  อโห  อปปฺจฺโฉ  
สมโณ  วตฺถมฺป  น  นิวาเสติ  อย  โลเก  อรหาติ  ฆร  เนตฺวา  
มสรเสน  ปรวิิสิตฺวา  ภุตฺตาวิ ฺจ  น  สปุตฺตทาโร  วนฺทิตฺวา  อิเธว  
ภนฺเต  วสถ  อห  ปจฺจเยน  อุปฏหามีติ  นิมนฺเตตฺวา  วสโนกาส   
กตฺวา  อทาสิ  โส  ตตฺถ  วสติ ฯ   
        มาควิโก  คิมฺหกาเล  อุทกสมฺปนเฺน  สีตเล  ปเทเส  จริตุ  
ทูร  อปกกฺนฺเตสุ  มิเคสุ  ตตฺถ  คจฺฉนฺโต  อมฺหาก  อรหนฺต  สกกฺจฺจ  
อุปฏหสฺสูติ  ฉาว   นาม  ธีตร  อาณาเปตฺวา  อคมาสิ  สทฺธ ึ  
ปุตฺตภาติเกหิ ฯ  สา  จ  (๓)  ทสฺสนียา  โหติ  โกฏาสสมฺปนฺนา ฯ 
ทุติยทิวเส  อุปโก  ฆรมาคโต  ต  ทารกิ  สพฺพ  อุปจาร  กตฺวา  
ปริวิสิตุ  อุปคต  ทิสฺวา  ราเคน  อภิภูโต  ภุ ฺชิตุ  อสกฺโกนฺโต   
ภาชเนน  ภตฺต  อาทาย  วสนฏาน  คนฺตฺวา  ภตฺต  เอกมนฺเต 
นิกฺขิปตฺวา  สเจ  ฉาว  ลภามิ  ชีวามิ  โน  เจ  มรามีติ  นิราหาโร 
สยิ ฯ  สตฺตเม  ทิวเส  มาควิโก  อาคนฺตฺวา  ธีตร  อุปกสฺส 
ปวตฺตึ  ปุจฺฉิ  สา  เอกทิวสเมว  อาคนฺตฺวา  ปุน  นาคตปุพฺโพติ   
อาห ฯ  มาควิโก  อาคตวเสเนว  น  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิสฺสามีติ  
ตขณ ฺเว  อาคนฺตฺวา  กึ  ภนฺเต  อผาสุกนฺติ  ปาเท  ปรามสนฺโต  
# ๑. ม. หุเปยยฺาวุโสติ ฯ  ๒. สี. วงฺคหารชนปเท ฯ  ม. วงฺกหารชนปเท ฯ 
# ๓. ม. สา จสฺส ธีตา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 378 

                *เลมที่  21  สสฺุตนิปาเต  อุรควคฺควณฺณนา  หนา  378 
                 
ปุจฺฉิ ฯ  อุปโก  นิตฺถุนนโฺต  ปริวตฺตติเยว ฯ  โส  วท  ภนฺเต  
ย  มยา  สกฺกา  กาตุ  สพฺพ  ต  กริสฺสามีติ  อาห  อุปโก  สเจ   
ฉาว  ลภามิ  ชีวามิ  โน  เจ  อิเธว  เม  มรณ  เสยฺโยติ  (๑)  อาห ฯ  
ชานาสิ  ปน  ภนฺเต  กิ ฺจิ  สิปฺปนฺติ ฯ  น  ชานามีติ ฯ  ภนฺเต  
กิ ฺจิ  สิปฺป  อชานนฺเตน  น  สกฺกา  ฆราวาส  อธิฏาตุนฺติ ฯ  
โส  อาห  นาห  กิ ฺจิ  สิปฺป  ชานามิ  อปจ  ตุมฺหาก  มสหารโก  
ภวิสฺสามิ  มส ฺจ  วิกฺกิณิสฺสามีติ ฯ  มาควิโกป  อมฺหาก   
เอตเทว  รุจฺจตีติ  อุตฺตรสาฏก  ทตฺวา  ฆร  เนตฺวา  ธีตร  อทาสิ ฯ  
เตส  สวาสมนฺวาย  ปุตฺโต  วิชายิ  สุภทฺโทติสฺส  นาม  อกสุ ฯ  
ฉาวา  ปุตฺตโตสนคีเตน  อุปก  อุปฺผณฺเฑสิ  โส  ต  อสหนฺโต 
ภทฺเท  อห  อนนฺตชินสฺส  สนฺติก  คจฺฉามีติ  มชฺฌิมเทสาภิมุโข  
ปกฺกามิ ฯ   
        ภควา  จ  เตน  สมเยน  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวนมหา- 
วิหาเร (ติ)  ฯ  อถ  โข  ภควา  ปฏิกจฺเจว  ภิกฺขู  อาณาเปสิ  โย 
ภิกฺขเว  อนนฺตชิโนติ  ปุจฺฉมาโน  อาคจฺฉติ  ตสฺส  ม  ทสฺเสยฺยาถาติ ฯ  
อุปโกป  โข  อนุปุพฺเพเนว  สาวตฺถึ  อาคนฺตฺวา  วิหารมชฺเฌ  ตฺวา  
อิมสฺมึ  วิหาเร  มม  สหาโย  อนนฺตชโิน  นาม  อตฺถิ  โส  กุห ึ วสตีติ  
ปุจฺฉิ ฯ  ต  ภิกฺขู  ภควโต  สนฺติก  นยึส ุฯ  ภควา  ตสฺสานุรูป   
ธมฺม  เทเสสิ  โส  เทสนาปริโยสาเน  อนาคามิผเล  ปติฏาสิ ฯ   
ภิกฺขู  ตสฺส  ปุพฺพปฺปวตฺตึ  สุตฺวา  กถ  สมฏุาเปสุ  ภควา  ปม  
# ๑. ส.ี อยเมว มรณเสยฺยาติ ฯ  
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นิสฺสิริกสฺส  นคฺคสมณกสฺส  ธมฺม  เทเสสีติ ฯ  ภควา  ต   
กถาสมุฏาน  วิทิตฺวา  คนฺธกุฏิโต  นกิฺขมฺม  ต  ขณานุรูเปน 
ปาฏิหาริเยน  พุทฺธาสเน  นิสีทิตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  กายนุตฺถ 
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  เต  สพฺพ  กเถสุ ฯ 
ตโต  ภควา  น  ภิกฺขเว  ตถาคโต  อเหตุอปฺปจฺจยา  ธมฺม  เทเสสิ 
นิมฺมลา  ตถาคตสฺส  ธมฺมเทสนา  น  สกฺกา  ตตฺถ  โทส  ทฏ ุ   
เตน  ภิกฺขเว  ธมฺมเทสนูปนิสฺสเยน  อุปโก  เอตรหิ  อนาคามี 
ชาโตติ  วตฺวา  อตฺตโน  เทสนามลาภาวทีปก  อิม  คาถ  อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สาสเวสุ  สพฺพกฺขนฺธายตนธาตูสุ  ฉนฺทรา- 
คปฺปหาเนน  เตหิ  อนภิภูตตฺตา  สย  จ  เต  ธมฺเม  สพฺเพ  อภิภุยฺย  
ปวตฺตตฺตา  สพฺพาภิภภ ฯ  เตส ฺจ  อ ฺเส ฺจ  สพฺพธมฺมาน  
สพฺพากาเรน  วิทิตตาย   สพฺพวิทุ ฯ  สพฺพธมฺมเทสนาสมตฺถาย   
โสภนาย  เมธาย  สมนฺนาคตตฺตา  สุเมธ ฯ  เยส  ตณฺหาทิฏ ิเลปาน  
วเสน  สาสวขนฺธาทิเภเทสุ  สพฺพธมฺเมสุ  อุปลิมฺปติ  (๑)  เตส   
เลปาน  อภาเวน  เตสุ  สพฺพธมฺเมสุ  อนุปลิตฺต ฯ  เตสุ  จ  สพฺพธมฺเมสุ   
ฉนฺทราคาภาเวน  สพฺเพ  เต  ธมฺเม  ชหิตฺวา   ิตตฺตา  สพฺพ ฺชห  
อุปธิวิเวกนินฺเนน  จิตฺเตน  ตณฺหกฺขเย  นิพฺพาเน  วิเสเสน  
มุตฺตตฺตา  ตณฺหกฺขเย  วิมุตฺต  อธิมุตฺตนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
ต  วาป  ธีรา  มุนิ  เวทยนฺตีติ  ตมฺป  ปณฺฑิตา  สตฺตา  มุนึ  เวทยนฺติ   
ชานนฺติ ฯ  ปสฺสถ  ยาว  ปฏิวิสิฏโวาย  มุน ิ ตสฺส  กุโต  เทสนา 
# ๑. ส.ี อุปลปิฺปนฺติ ฯ  
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มลนฺติ  อตฺตาน  วิภาเวติ ฯ  วิภาวนตฺโถ  หิ  เอตฺถ  วาสทฺโทติ ฯ  
เกจิ  ปน  วณฺณยนฺติ  อุปโก  ตทา  ตถาคต  ทิสฺวาป  อย  พุทฺธมุน'ีติ  
น  สทฺทหีติ  เอว  ภิกฺขู  กถ  สมุฏาเปสุ  ตโต  ภควา  สทฺทหตุ  วา  
มา  วา  ธีรา  ปน  ต  มุนึ  เวทยนฺตีติ  ทสฺเสนฺโต  อิม  คาถมาหาติ ฯ  (๑)   
        ป ฺาพลนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  อย  คาถา  เรวตตฺเถร   
อารพฺภ  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  คาเม  วา  ยท ิ วาร ฺเติ  อิมิสฺสา  
คาถาย  วุตฺตนเยเนว  เรวตตฺเถรสฺส  อาทิโต  ปภุติ  ปพฺพชฺชา 
ปพฺพชิตสฺส  ขทิรวเน  วิหาโร  ตตฺถ  วิหรโต  วิเสสาธิคโม  ภควโต 
ตตฺถ  คมนปจฺจาคมน ฺจ  เวทิตพฺพ ฯ  ปจฺจาคเต  ปน  ภควติ   
โย  โส  มหลลฺกภิกฺขุ  อุปาหน  สมฺมุสฺสิตฺวา  ปฏินวิตฺโต  ขทิรรกฺุเข  
อาลคฺคิต  ทิสฺวา  สาวตฺถึ  อนุปฺปตฺโต  วิสาขาย  อุปาสิกาย  กึ   
ภนฺเต  เรวตตฺเถรสฺส  วสโนกาโส  รมณีโยติ  ปุจฺฉมานาย  เยหิ  
ภิกขูหิ  ปสสิโต  เต  อปสาเทนฺโต  อุปาสิเก  เอเต  ตุจฺฉ  ภณนฺต  
น  สุนฺทโร  ภูมิปฺปเทโส  อติลูโข  กกขฺฬ  ขทิรวนเมวาติ  อาห ฯ  
โส  วิสาขาย  อาคนฺตุกภตฺต  ภุ ฺชิตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  มณฺฑลมาเฬ   
สนฺนิปติเต  ภิกฺขู  อุชฺฌาเปนฺโต  อาห  กึ  อาวุโส  เรวตสฺส  
เสนาสเน  รมณีย  ตุเมฺหหิ  ทิฏนฺติ ฯ  ภควา  ต  ตฺวา   
คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมฺม  ตขณานุรูเปน  ปาฏิหาริเยน  ปริสมชฌฺ  
ปตฺวา  พุทฺธาสเน  นิสีทิตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  กาย  นุตฺถ  ภิกฺขเว  
เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ ฯ  เต  อาหสุ  เรวตตฺเถร  ภนฺเต  
# ๑. ม. คาถมภาสีติ ฯ  ๒. ม. อติลูขกกฺขฬ  ฯ  
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อารพฺภ  กถา  อุปฺปนฺนา  เอว  นวกมฺมโิก  กทา  สมณธมฺม  
กริสฺสตี'ติ ฯ  น  ภิกฺขเว  เรวโต  นวกมฺมิโก  อรห  เรวโต  ขีณาสโวติ   
วตฺวา  ต  อารพฺภ  เตส  ภิกฺขูน  ธมฺมเทสนตฺถ  อิม  คาถ  อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ทุพฺพลกรณกิเลสปฺปหานสาธเกน  วิกุพฺพนา- 
ธิฏานปฺปเภเทน  วา  ป ฺาพเลน  สมนฺนาคตตฺตา  ป ฺาพล  
จตุปาริสุทฺธิสีเลน  ธุตงฺควเตน  จ  อุปปนฺนตฺตา  สีลวตูปปนฺน   
มคฺคสมาธินา  ผลสมาธินา  อิริยาปถสมาธินา  จ  สมาหิต  
อุปจารปฺปนาเภเทน  ฌาเนน  ฌาเน  วา  รตตฺตา  ฌานรต  
สติเวปุลฺลปฺปตฺตตฺตา  สติม  ราคาทิสงฺคโต  ปมุตฺตตฺตา  สงฺคา  
ปมุตฺต  ป ฺจเจโตขิลจตุอาสวาภาเวน  อขิล  อนาสว  ฯ 
ต  วาป  ธีรา  มุนิ  เวทยนฺตีติ  (๑)  ตมฺป  เอว  ป ฺาทิคุณสยุตฺต   
สงฺคาทิโทสวิปฺปยุตฺต  ปณฺฑิตา  สตฺตา  มุนึ  วา  เวทยนฺติ ฯ  ปสฺสถ 
ยาว  ปฏิวิสิฏโวาย  ขีณาสวมุนิ  โส  นวกมฺมิโก (๒)  วา  กทา   
สมณธมฺม  กริสฺสตีติ  วา  กถ  ทฏพฺโพ (๓) โส  ห ิ ป ฺาพเลน  ต   
วิหาร  นิฏาเปสิ  น  นวกมฺมกรเณน  กตกิจฺโจว  โส  น  อิทานิ   
สมณธมฺม  กริสฺสตีติ  เรวตตฺเถร  วิภาเวติ ฯ  วิภาวนตฺโถ  หิ   
เอตฺถ  วาสทฺโทติ ฯ   
        เอก  จรนฺตนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  โพธิมณฺฑโต  ปภูติ   
ยถากฺกม  กปลวตฺถุ  อนุปฺปตฺเต  ภควติ  ปตาปุตฺตสมาคเม  
วตฺตมาเน  ภควา  สมฺโมทมาเนน  ร ฺา  สุทฺโธทเนน  ตุเมฺห  ภนฺเต 
# ๑. ม. เวทยนฺติ ฯ  ๒. ม. นวกมฺมิโกติ ฯ  ๓. ม. ย.ุ วตฺตพฺโพ ฯ  
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คหฏกาเล  คนฺธกรณฺฑเก  วาสิตานิ  กาสิกาทีนิ  ทุสฺสานิ  
นิวาเสตฺวา  อิทานิ  กถ  ฉินฺนกานิ  ปสุกูลานิ  ธาเรถาติ  เอวมาทีนิ 
วุตฺโต  ราชาน  อนุนยมาโน         
                ย  ตฺว  ตาต  วเทสิ  (๑)                ปตฺตุณฺณ  ตูลกาสิก  (๒)   
                ปสุกูล  ตโต  เสยฺย                เอตมฺเม  อภิปตฺถิตนฺติ-   
อาทีนิ  วตฺวา  โลกธมฺเมหิ  อตฺตโน  อธิกสภาว  (๓)  ทสฺเสนฺโต  ร ฺโ   
ธมฺมเทสนตฺถ  อิท  สตฺตปท  คาถมภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ปพฺพชฺชาสงฺขาตาทีหิ  เอก  อิริยาปถาทีหิ   
จริยาหิ  จรนฺต  โมเนยฺยธมฺมสมนฺนาคเมน  มุนึ  สพฺพฏาเนสุ   
ปมาทาภาวโต  อปฺปมตฺต  อกฺโกสนครหนาทิเภทาย  นินฺทาย  
วณฺณนตฺโถมนาหิเภทาย  ปสสาย  จาติ  อิมาสุ  นนิฺทาปสสาสุ   
ปฏิฆานุนยวเสน  อเวธมาน ฯ  นินฺทาปสสามุเขน  เจตฺถ   
อฏป  โลกธมฺมา  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  สีหว  เภรสิทฺทาทีสุ   
สทฺเทสุ  อฏสุ  โลกธมฺเมสุ  ปกติวิการานุปคเมน  อสนฺตสนฺต  
ปนฺเตสุ  วา  เสนาสเนสุ  สนฺตาสาภาเวน  วาตว  สตฺุตมยาทิเภเท  
ชาลมฺหิ  จตูหิ  มคฺเคหิ  ตณฺหาทิฏ ิชาเล  อสชฺชมาน  อฏสุ   
วา  โลกธมฺเมสุ  ปฏิฆานุนยวเสน  อสชฺชมาน ฯ  ปทุมว  โตเยน   
โลเก  ชาตมฺป  เยส  ตณฺหาทิฏ ิเลปาน  วเสน  สตฺตา   
โลเกน  ลิมฺปนฺติ  เตส  เลปาน  ปหีนตฺตา  โลเกน   
อลิมฺปมาน  นิพฺพานคามิมคฺค  อุปฺปาเทตฺวา  เตน  มคฺเคน   
# ๑. ม. วเท มยุห ฯ  ๒. ม. ปฏฏนฺน ทุกูลกาสิก ฯ  ๓. ม. ย.ุ อวิกมฺปภาว ฯ  
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เนตาร  อ ฺเส  เทวมนุสฺสาน  อตฺตโน  ปน  อ ฺเน   
เกนจิ  มคฺค  ทสฺเสตฺวา  อเนตพฺพตฺตา  อน ฺเนยฺย  ต  วาป  
ธีรา  มุนิ  เวทยนฺตีติ (๑)  อตฺตาน  วิภาเวติ ฯ  เสสเมตฺถ 
วุตฺตนยเมว ฯ   
        โย  โอคหเณติ  กา  อุปฺปตฺติ  ภควโต  ปมาภิสมฺพุทฺธสฺส 
จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปูริตทสปารมิทสอุปปารมิ- 
ทสปรตฺถปารมิปฺปเภท  อภินีหารคุณ  ปารมิโย  ปเูรตฺวา 
ตุสิตภวเน  อภินิพฺพตฺติคุณ  ตตฺถ  นิวาสนคุณ  มหาวิโลกนคุณ  
คพฺโภกฺกนฺตึ  คพฺภวาส  คพฺภาภินิกฺขมน  ปทวีติหาร  ทิสาวิโลกน   
พฺรหฺมคชฺชน  มหาภินิกฺขมน  มหาปธาน  อภิสมฺโพธึ  ธมฺมจก-ฺ 
กปฺปวตฺตน  จตุพฺพิธมคฺคาณ  [๒] อฏสุ  ปริ ฺาสุ  (๓) 
อกมฺปนาณ  ทสพลาณ  [๔]  ป ฺจคติปริจฺเฉทกาณ  
ฉพฺพิธ  อสาธารณาณ  อฏวิธ  สาวกสาธารณพุทฺธาณนฺติ 
จุทฺทสวิธ  พุทฺธาณ  อฏารสพุทฺธคุณปริจฺเฉทกาณ   
เอกูนวีสติวิธ  ปจฺจเวกฺขณาณ  สตฺตสตฺตติวิธาณวตฺถุเอว- 
มิจฺจาทิคุณสตสหสฺเส  นิสฺสาย  ปวตฺติต  (๕)  มหาลาภสกฺการ   
อปริมาณ  อสหมาเนหิ  ติตฺถิเยหิ  อุยฺโยชิตาย  จิ ฺจมาณวิกาย  
เอกธมฺมมตีตสฺสาติ  อิมิสฺส คาถาย  วตฺถุมฺหิ  วุตฺตนเยน  จตุปริสมชฺเฌ 
# ๑. ม. เวทยนฺติ พุทฺธมุนี เวทยนฺตีติ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร พลาณนฺติ  
ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. ยุ. ปริสาสุ ฯ  ๔. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร จตุโยนิปริจฺเฉทกาณนฺติ 
ทิสฺสติ ฯ  ๕. ม. ปวตฺต ฯ  
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ภควโต  อยเส  อุปฺปาทิเต  ตปฺปจฺจยา  ภิกฺขู  กถ  สมุฏาเปสุ  
เอวรูเปป  นาม  อยเส  อุปฺปนฺเน  น  ภควโต  จิตฺตสฺส  อ ฺถตฺต  
อตฺถีติ ฯ  ต  ตฺวา  ภควา  คนฺธกุฏโิต  นิกฺขมฺม  ตขณานุรูเปน 
ปาฏิหาริเยน  ปริสมชฌฺ  ปตฺวา  พุทฺธสเน  นิสีทิตฺวา  ภิกฺขู   
อามนฺเตสิ  กาย  นุตฺถ  ภิกขฺเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนสิินฺนาติ ฯ  
เต  สพฺพ  อาโรเจสุ ฯ  ตโต  ภควา  พุทฺธา  นาม  ภิกฺขเว  อฏสุ  
โลกธมฺเมสุ  ตาทิโน  โหนฺตีติ  วตฺวา  เตส  ภิกฺขูน  ธมฺมเทสนตฺถาย  
อิม  คาถ  อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยถา  นาม  โอคหเณ  มนุสฺสาน  นฺหานติตฺเ 
องฺคฆสนตฺถาย  จตุรสฺเส  วา  อฏเส  วา  ถมฺเภ  นขิาเต  อุจฺจกุลิโนป 
นีจกุลิโนป  (๑)  องฺค  ฆสนฺติ  น  เตน  ถมฺภสฺส  อุนนฺติ  วา  โอนติ  
วา  โหติ  เอวเมว โย  โอคหเณ  ถมฺโภริวาภิชายติ  ยสฺมึ  ปเร  วาจาปริยนฺต  
วทนฺตีติ  กึ  วุตฺต  โหติ  ยสฺมึ  วตฺถุสฺม ึ ปเร  ติตฺถิยา  วา  อ ฺเ  วา  
วณฺณวเสน  อุปริม  วา  อวณฺณวเสน  เหฏ ิม  วา  วาจ  
ปริยนฺต  วทนฺติ  ตสฺมึ  วตฺถุสฺมึ  อนุนย  วา  ปฏิฆ  วา  อนาปชฺชมาโน  
ตาทิภาเวน  โย  โอคหเณ  ถมฺโภริว  ภวตีติ ฯ  ต  วีตราค   
สุสมาหิตินฺทฺริยนฺติ  ต  อิฏารมฺมเณ  ราคาภาเวน  วีตราค   
อนิฏารมฺมเณ  จ  โทสโมหาภาเวน  สุสมาหิตินฺทฺริย  สุฏ ุ  วา   
สโมธาเนตฺวา  ปตินฺทฺริย  รกฺขิตินฺทฺริย  โคปตินฺทฺริยนฺติ  (๒)  วุตฺต   
โหติ ฯ  ต  วาป  ธีรา  มุน ิ เวทยนฺติ  พุทฺธมุนึ  เวทยนฺติ  ตสฺส  กถ   
# ๑. ม. อุจฺจกุลีนาป นีจกุลีนาป ฯ  ๒. สี. อวิกฺขิตฺตินฺทฺริย  
อโลลินฺทรฺิยนฺติ ฯ  
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จิตฺตสฺส  อ ฺถตฺต  ภวิสฺสตีติ  อตฺตาน  วิภาเวติ ฯ  เสส 
วุตฺตนยเมว ฯ   
        โย  เว   ิตตฺโตติ  กา  อุปฺปตฺติ  สาวตฺถิย  กิร  อ ฺตรา   
เสฏ ิธีตา  ปาสาทา  โอรุยฺห  เหฏาปาสาเท  ตนฺตวายสาล   
คนฺตฺวา  ตสร  วฏเฏนฺเต  ทิสฺวา  ตสฺส  อุชุภาเวน  ตปฺปฏิภาคนิมิตฺต 
อคฺคเหสิ  อโห  วต  สพฺเพ  สตฺตา  กายวจีวงฺก  (๑)  ปหาย  ตสร  วิย 
อุชุจิตฺตา  ภเวยฺยุนฺติ ฯ  สา  ปาสาท  อภิรุหิตฺวาป  ปุนปฺปุน   
ตเทว  นิมิตฺต  อาวชฺเชนฺตี  นิสีทิ ฯ  เอว  ปฏิปนฺนาย  จสฺสา  
น  จิรสฺเสว  อนิจฺจลกฺขณ  ปากฏ  อโหสิ  ตทนุสาเรเนว  จ   
ทุกฺขานตฺตลกฺขณานิป ฯ  อถสฺสา  ตโยป  ภวา  อาทิตฺตา  วิย  
อุปฏหึสุ ฯ  ตถา  วิปสฺสมาน  ตฺวา  ภควา  คนฺธกุฏิย  นิสินฺโนว 
โอภาส  มุ ฺจิ  สา  ต  ทิสวฺา  กึ  อิทนฺติ  อาวชฺเชนฺตี  ภควนฺต   
ปสฺเส  นิสินนฺมิว  อุฏาย  ป ฺชลิกา  อฏาสิ  อถสฺสา   
ภควา  สปฺปาย  วิทิตฺวา  ธมฺมเทสนาวเสน  อิม  คาถมภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  เว  เอกคฺคจิตฺตตาย  อกุปฺปวิมุตฺติตาย  จ  
วุฑฺฒิหานีน  อภาวโต  นิกฺขีณชาติสสารตฺตา  ภวนฺตรูปคมนา- 
ภาวโต  จ   ิตตฺโต  ปหีนกายวจีมโนวงฺกตาย  อคติคมนาภาเวน  
วา  ตสรว  อุชุ  หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนตฺตา  ชิคุจฺฉติ  กมฺเมหิ  ปาปเกหิ   
ปาปกานิ  กมฺมานิ  คูถคต  วิย  จ  ชิคุจฺฉติ  หิรียตีติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  โยควิภาเคน  หิ  อุปโยคตฺเถ  กรณวจน  สทฺทสตฺเ 
# ๑. ม. กายวจีมโนวงฺก ฯ  
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สิชฺฌติ  วีมสมาโน  วิสม  สม ฺจาติ  กายวิสมาทิวิสม  
กายสมาทิสม ฺจ  ปหานภาวนากิจฺจสาธเนน  มคฺคป ฺาย  
วีมสมาโน  อุปปริกฺขมาโน ฯ  ต  วาป  ขีณาสว  ธีรา  มุนึ  เวทยนฺตีติ ฯ 
กึ  วุตฺต  โหติ  ยถาวุตฺเตน  นเยน  มคฺคป ฺาย  วีมสมาโน   
วิสม  สม ฺจ  โย  เว   ิตตฺโต  โหติ  โส  เอว  ตสรว  อุชุ  หุตฺวา  กิ ฺจิ 
วีติกฺกม  อนาปชฺชนฺโต  ชิคุจฺฉติ  กมฺเมหิ  ปาปเกหิ  ต  วาป  ธรีา   
มุนึ  เวทยนฺติ  ยโต  อีทิโส  โหตีติ  ขีณาสวมุนึ  ทสฺเสนฺโต   
อรหตฺตนิกูเฏน  คาถ  เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  เสฏ ิธีตา  
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  เอตฺถ  วิกปฺเป  วา  สมุจฺจเย  วา  
วาสทฺทตฺโถ  (๑)  ทฏพฺโพ ฯ   
        โย  ส ฺตตฺโตติ  กา  อุปฺปตฺติ  ภควติ  กิร  อาฬวิย   
วิหรนฺเต  อาฬวินคเร  อ ฺตโร  ตนฺตวาโย  สตฺตวสฺสิก  ธีตร  
อาณาเปสิ  อมฺม  หิยฺโย  อวสิฏตสร  ปหตสร  (๒)  วฏเฏตฺวา  ลหุ   
ตนฺตวายสาล  อาคจฺเฉยฺยาสิ  มา  โข  จิรายีติ ฯ  สา  สาธูติ  
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  โส  สาล  คนฺตฺวา  ตนฺต  จินนฺโต  (๓)  อฏาสิ ฯ  
ต  ทิวส  ภควา  มหากรุณาสมาปตฺติโต  วุฏาย  โลก  โวโลเกนฺโต   
ตสฺสา  ทาริกาย  โสตาปตฺติผลูปนิสฺสย  เทสนาปริโยสาเน   
จตุราสีติสหสฺสาน  จ  ธมฺมาภิสมย  ทิสฺวา  ปเคว  สรีรปฏิชคฺคน  
กตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  นคร  ปาวิสิ ฯ  มนุสฺสา  ภควนฺต  ทิสฺวา   
อทฺธา  อชฺช  โกจิ  อนุคฺคเหตพฺโพ  อตฺถิ  ปเคว  ปวิฏโ  ภควาติ   
# ๑. ม. วาสทฺโท ฯ  ๒. ม. น พหุ ตสร ฯ  ๓. ม. ย.ุ วิเนนฺโต ฯ  
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ภควนฺต  อุปคจฺฉึสุ ฯ  ภควา  เยน  มคฺเคน  สา  ทารกิา  ปตุ 
สนฺติก  คจฺฉติ  ตสฺมึ  อฏาสิ ฯ  นครวาสิโน  ต  ปเทส   
สมฺมชฺชิตฺวา  ปริปฺโผสิตฺวา  ปุปฺผูปหาร  กตฺวา  วิตาน  พนฺธิตฺวา 
อาสน  ป ฺาเปสุ ฯ  นิสทีิ  ภควา  ป ฺตฺเต  อาสเน ฯ 
มหาชนกาโย  ปริวาเรตฺวา  อฏาสิ ฯ  สา  ทาริกา  ต  ปเทส 
สมฺปตฺตา มหาชนปริวุต  ภควนฺต  ทิสฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิ ฯ 
ต  ภควา  อามนฺเตตฺวา  ทาริเก  กุโต  อาคตาสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  น   
ชานามิ  ภควาติ ฯ  กุหึ  คมิสฺสสีติ ฯ  น  ชานามิ  ภควาติ ฯ  
น  ชานาสีติ ฯ  ชานามิ  ภควาติ ฯ  ชานาสีติ ฯ  น   
ชานามิ  ภควาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  มนุสฺสา  อุชฺฌายนฺติ  ปสฺสถ  โภ  อย  ทาริกา  
อตฺตโน  ฆรา  อาคตาป  ภควตา  ปุจฺฉิยมานา  น  ชานามี'ติ  อาห  
ตนฺตวายสาล  คจฺฉนฺตี  จาป [๑]  น  ชานามีติ  อาห  น  ชานาสี'ติ   
วุตฺตา  ชานามี'ติ  อาห  ชานาสี'ติ  วุตฺตา  น  ชานามี'ติ  อาห  สพฺพ  
ปจฺจนีกเมว  กโรตีติ ฯ  ภควา  มนุสฺสาน  ตมตฺถ  ปากฏ   
กาตุกาโม  ต  ปุจฺฉิ  ก ึ มยา  ปุจฺฉิต  กนิฺตยา  วุตฺตนฺติ ฯ  สา  ต   
อาห  น  ม  ภนฺเต  ภควา  โกจิ  น  ชานาติ  ฆรโต  
อาคตา  ตนฺตวายสาล  คจฺฉตีติ  อปจ  ม  ตุเมฺห  ปฏสินฺธิวเสน   
ปุจฺฉถ  กุโต  อาคตาสีติ  จุติวเสน  ปุจฺฉถ  กุห ึ คมสิฺสสีติ ฯ  อห  จ 
น  ชานามิ  กโุต  จมฺหิ  อาคตา  นิรยา  วา  เทวโลกา  วาติ  น  
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร  ปุจฺฉิยมานาติ ทิสฺสติ ฯ  
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หิ  ชานามิ  กหุิมฺป  คมิสฺสามิ  นิรย  วา  เทวโลก  วาติ  ตสฺมา  น   
ชานามีติ  อวจ ฯ  ตโต  ม  ภควา  มรณ  สนฺธาย  ปุจฺฉิ  น  ชานาสีติ  
อห  จ  ชานามิ  สพฺเพส  มรณ  ธุวนฺติ  เตนาโวจ  ชานามีติ ฯ  ตโต 
ม  ภควา  มรณกาล  สนฺธาย  ปุจฺฉิ  ชานาสีติ  อห  จ  น  ชานามิ   
กทา  มริสฺสามิ  ก ึ อชฺช  วา  อุทาหุ  เสฺวติ  เตนาโวจ  
น  ชานามีติ ฯ  ภควา  ตาย  วิสฺสชชฺิต  ป ฺห  สาธุ   
สาธูติ  อนุโมทิ ฯ  มหาชนกาโยป  ยาว  ปณฺฑิตา  อย  ทาริกาติ  
สาธุการสหสฺสานิ  อทาสิ ฯ  อถ  ภควา  ทาริกาย  สปฺปาย   
วิทิตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต   
                อนฺธภูโต  อย  โลโก                 ตนุเกตฺถ  วิปสฺสติ   
                สกุนฺโต  (๑)  ชาลมุตฺโตว        อปฺโป  สคฺคาย  คจฺฉตีติ  (๒)   
อิม  คาถมาห ฯ  สา  คาถาปริโยสาเน  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ ฯ  
จตุราสีติยา  ปาณสหสฺสาน ฺจ  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ   
        สา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ปตุ  สนติฺก  อคมาสิ  ปตา   
ต  ทิสฺวา  จิเรนาคตาติ  กทฺุโธ  เวเคน  ตนฺเต  เวม  ปกฺขิป  ต  
นิกฺขมิตฺวา  ทาริกาย  กุจฺฉึ  ภินฺทิ  สา  ตตฺเถว  กาลมกาสิ ฯ  
โส  ทิสฺวา  นาห  มม  ธตีร  ปหร ึ อปจ  โข  อิม  เวคสา  เวม  นิกฺขมิตฺวา  
อิมิสฺสา  กุจฺฉึ  ภินฺทิ ฯ  ชวีติ  นุ  โข  นนุ  โขติ  วีมสนฺโต  มต  ทิสฺวา   
จินฺเตสิ  มนุสฺสา  ม  อิมินา  ธีตา  มาริตา'ติ  ตฺวา  อุปกฺโกเสยฺยย  
เตน  ราชาป  ครุก  ทณฺฑ  ปเณยฺย  หนฺทาห  ปฏิกจฺเจว   
# ๑. ม. สกุโณ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๘ ฯ  
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ปลายิสฺสามีติ ฯ  โส  ทณฺฑภเยน  ปลายนฺโต  ภควโต  สนฺติเก   
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺเ  วสนฺตาน  ภิกฺขูน  วสโนกาส  
ปาปุณิ  เต  จ  ภิกฺขู  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  
เต  น  ปพฺพาเชตฺวา  ตจป ฺจกกมฺมฏาน  อทสุ  โส  ต  
อุคฺคเหตฺวา  วายมนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ  ฯ  เต  จสฺส 
อาจริยูปชฺฌายา ฯ  อถ  มหาปวารณาย  สพฺเพว  ภควโต  
สนฺติก  อคมสุ  วิสุทฺธิปฺปวารณ  ปวาเรยฺยามาติ ฯ  (๑)  ภควา 
ปวาเรตฺวา  วุตฺถวสฺโส  ภิกฺขุสฆปริวุโต  คามนิคมาทีสุ  จาริก   
จรมาโน  อนปุุพฺเพน  อาฬวึ  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  มนสฺุสา  จ  ภควนฺต  
นิมนฺเตตฺวา  ทานาทีนิ  กโรนฺตา  ต  ภิกฺขุ  ทิสฺวา  ธตีร  มาเรตฺวา  
อิทานิ  ก  มาเรตุ  อาคโตสีติอาทีนิ  วตฺวา  อุปฺปณฺเฑสุ ฯ  ภิกฺขู   
ต  สุตฺวา  อุปฏานเวลาย  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ   
ภควา  น  ภิกขฺเว  อย  ภิกขฺุ  ธีตร  มาเรติ  สา  อตฺตโน  กมฺเมน 
มตาติ  วตฺวา  ตสฺส  ภิกฺขุโน  มนุสฺเสหิ  ทุพฺพิชาน  ขีณาสวมุนิภาว  
ปกาเสนฺโต  ภิกฺขูน  ธมฺมเทสนตฺถ  อิม  คาถมภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  ตีสุป  กมฺมทฺวาเรสุ  สลีสยเมน  สยตตฺโต  
กาเยน  วา  วาจาย  วา  เจตสา  วา  หึสาทิก  น  กโรติ  ปาป  ต ฺจ  
โข  ปน  ทหโร  วา  ทหรวเย   ิโต  มชฺฌิโม  วา  มชฺฌิมวเย   ิโต  
เอเตเนว  นเยน  เถโร  ปจฺฉิมวเย   ิโตติ  กทาจิป  น  กโรติ ฯ  
กึการณา  ยตตฺโต  ยสฺมา  อนุตฺตราย  วิรติยา  สพฺพปาเปหิ 
# ๑. ม. ปวาเรสฺสามาติ ฯ  ๒. ม. ทานาทีนิ ฯ  
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อุปรตจิตฺโต  วุตฺต  โหติ ฯ        อิทานิ  มุน ิ อโรสเนยฺโย  น  โส   
โรเสติ  ก ฺจีติ  เอเตส  ปทาน  อย  โยชนา  จ  อธิปฺปาโย  จ  ฯโส 
ขีณาสวมุนิ  อโรสเนยฺโย  ธีตุมารโกติ  วา  เปสการโกติ  วา  เอวมาทินา  
นเยน  กาเยน  วา  วาจาย  วา  โรเสตุ  ฆฏเฏตุ  พาเธตุ  อรโห  น  
โหติ ฯ  โสป  หิ  น  โรเสติ  ก ฺจิ  นาห  มม  ธีตร  มาเรมิ  ตฺว  
มาเรสิ  ตุมฺหาทิโส  วา  มาเรตีติอาทีนิ  วตฺวา  ก ฺจิ  น  โรเสติ   
น  ฆฏเฏติ  น  พาเธติ  ตสฺมา  โสป  น  โรสเนยฺโย ฯ  อปจ  โข  
ปน  ติฏตุ  นาโค  มา  นาค  ฆฏเฏสิ  นโม  กโรหิ  นาคสฺสาติ  (๑)   
วุตฺตนเยน  นมสฺสิตพฺโพเยว  โหติ ฯ  ต  วาป  ธีรา  มุนิ  เวทยนฺตีติ 
เอตฺถ  ปน  ตมฺป  ธีราว  มนุึ  เวทยนฺตีติ  เอว  ปทวิภาโค  เวทิตพฺโพ ฯ 
อธิปฺปาโย  เจตฺถ  ต  อย  อโรสเนยฺโยติ  เอเต  พาลมนุสฺสา  
อชานิตฺวา  โรเสนฺติ ฯ  เย  ปน  ธีรา  โหนฺติ  เต  ธีราว  ตมฺป  มนุึ   
เวทยนฺติ  อย  ขีณาสวมุนีติ  ชานนฺตีติ ฯ   
        ยทคฺคโตติ  กา  อุปปฺตฺติ  สาวตฺถิย  กิร  ป ฺจคฺคทายโก   
นาม  พฺราหฺมโณ  อโหส ิฯ  โส  นิปฺปชฺชมาเนสุ  สสฺเสสุ   
เขตฺตคฺค  ราสคฺค  โกฏคฺค  กุมฺภิอคฺค  โภชนคฺคนฺติ  อิมานิ  ป ฺจ  
อคฺคานิ  เทติ ฯ  ตตฺถ  ปมปกฺกานิ  โย  จ  (๒)  สาลิยวโคธูมสีสานิ   
อาหราเปตฺวา  ยาคุปายาสปุถุกาทีนิ  ปฏิยาเทตฺวา  อคฺคสฺส 
ทาตา  เมธาวี  อคฺค  โส  อธิคจฺฉตีติ  เอวทิฏ ิโก  หุตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
ภิกฺขุสฆสฺส  ทาน  เทติ  อทิมสฺส  เขตฺตคฺคทาน ฯ  นิปฺผนฺเนสุ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๒๘๙/๒๘๔ ฯ  ๒. ม. ปมปกฺกานิเยว ฯ  
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ปน  สสฺเสสุ  ลายิเตสุ  มททฺิเตสุ  จ  ปวรธ ฺานิ  คเหตฺวา  ตเถว  
ทาน  เทติ  อิทมสฺส  ราสคฺคทาน ฯ  ปุน  เตหิ  ธ ฺเหิ  โกฏาคารานิ   
ปูราเปตฺวา  ปม  โกฏาคารวิวรเณ  ปมนีหฏานิ  ธ ฺานิ  
คเหตฺวา  ตเถว  ทาน  เทติ  อิทมสฺส  โกฏคฺคทาน ฯ  ย  ยเทว 
ปนสฺส  ฆเร  รนฺธติ  ตโต  อคฺค  อนุปฺปตฺตปพฺพชิตาน  อทตฺวา 
อนฺตมโส  ทารกานมฺป  น  กิ ฺจิ  เทติ  อิทมสฺส  กุมฺภิอคฺคทาน ฯ 
ปุน  อตฺตโน  โภชนกาเล  ปมูปนีต  โภชน  ปุเรภตฺตกาเล  สฆสฺส  
ปจฺฉาภตฺตกาเล  สมฺปตฺตยาจกาน  ตทภาเวน  อนฺตมโส  สุนขานมฺป 
อทตฺวา  น  ภุ ฺชติ  อิทมสฺส  โภชนคฺคทาน ฯ  เอว  โส  ป ฺจคฺค- 
ทายโกเตฺวว  อภิลกฺขิโต  อโหสิ ฯ   
        อเถกทวิส  ภควา  ปจฺจูสสมเย  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโต 
ตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  พฺราหฺมณิยา  จ  โสตาปตฺติมคฺคอุปนิสฺสย  
ทิสฺวา  สรีรปฏิชคฺคน  กตฺวา  อนุปฺปเคเยว  (๑)  คนฺธกุฏึ  ปาวิสิ ฯ  
ภิกฺขู  ปทหิตทฺวาร  คนฺธกฏุึ  ทิสฺวา  อชฺช  ภควา  เอกโกว  คาม   
ปวิสิตุกาโมติ  ตฺวา  ภิกฺขาจารเวลาย  คนฺธกุฏ ึ ปทกฺขิณ  กตฺวา  
ปณฺฑาย  ปวิสึสุ ฯ  ภควาป  พฺราหฺมณสฺส  โภชนเวลาย   
นิกฺขมิตฺวา  สาวตฺถึ  ปาวิสิ ฯ  มนุสฺสา  ภควนฺต  ทสิฺวาเยว   
นูนชฺช  โกจิ  สตฺโต  อนุคฺคหิตพฺโพ  อตฺถิ  ตถา  หิ  ภควา  เอกโกว 
ปวิฏโติ  ตฺวา  น  ภควนฺต  อุปสงฺกมึสุ  นิมนฺตนตฺถาย ฯ   
ภควาป  อนุปุพฺเพน  พฺราหฺมณสฺส  ฆรทฺวาร  สมปฺตฺวา  อฏาสิ  ฯ 
# ๑. ม. ย.ุ อติปฺปเคว ฯ  
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เตน  จ  สมเยน  พฺราหฺมโณ  โภชน  (๑) คเหตฺวา  นิสินฺโน  โหติ  ฯ 
พฺราหฺมณี  ปสสฺส  วิชน ึ คเหตฺวา   ิตา ฯ  สา  ภควนฺต  ทิสฺวา   
สจาย  พฺราหฺมโณ  ปสฺเสยฺย  ปตฺต  คเหตฺวา  สพฺพ  โภชน  ทเทยฺย 
ตโต  เม  ปุน  ปจิตพฺพ  ภเวยฺยาติ  จินฺเตตฺวา  อปฺปสาท ฺจ  
มจฺเฉร ฺจ  อุปฺปาเทตฺวา  ยถา  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  น  ปสฺสติ   
เอว  ตาลวณฺเฏน  ปฏิจฺฉาเทสิ ฯ  ภควา  ต  ตฺวา  สรีรา  ปภ  (๒) 
มุ ฺจิ  ต  พฺราหฺมโณ  สุวณฺโณภาส  ทิสฺวา  กิเมตนฺติ  โอโลเกนฺโต   
อทฺทส  ภควนฺต  ทฺวาเร   ิต ฯ  พฺราหฺมณีป  ทิฏโ  เตน  ภควาติ   
ตาวเทว  ตาลวณฺฏ  นิกฺขิปตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  
ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิ  วนฺทิตฺวา  จสฺสา  อุฏหนฺติยา  สปฺปาย  
วิทิตฺวา  ภควา   
                สพฺพโส  นามรูปสฺมึ        ยสฺส  นตฺถ ิ มมายิต   
                อสตา  จ  น  โสจติ        สเว  ภิกฺขูติ  วุจฺจตีติ   
อิม  คาถมภาสิ ฯ  สา  คาถาปริโยสาเนเยว  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏาสิ ฯ   
        พฺราหฺมโณป  ภควนฺต  อนฺโตฆร  ปเวเสตฺวา  อาสเน  
นิสีทาเปตฺวา  ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  อตฺตโน  อุปนีตโภชน  อุปนาเมสิ 
ตุเมฺห  ภนฺเต  สเทวเก  โลเก  อคฺคทกฺขิเณยฺยา  สาธุ  เม  ต  โภชน   
อตฺตโน  ปตฺเต  ปติฏาเปถาติ ฯ  ภควา  ตสฺส  อนคฺุคหตฺถ   
ปฏิคฺคเหตฺวา  ปริภุ ฺชิ  กตภตฺตกิจฺโจ  จ  พฺราหฺมณสฺส   
# ๑. ย.ุ ภาชน ฯ  ๒. ม. สรีราภ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา สุตฺตนิปาตวณณฺนา (ปรมตฺถโชติกา ๑) - หนาท่ี 393 

                *เลมที่  21  มนุิสุตฺตวณฺณนา   หนา  393 
 
สปฺปาย  วิทิตฺวา  อิม  คาถมภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ย  กุมฺภิโต  ปมเมว  คหิตตฺตา  อคฺคโต  
อฑฺฒาวเสสาย  กุมฺภิยา  อาคนฺตฺวา  ตโต  คหิตตฺตา  มชฺฌโต  
เอกทฺวิกฏจฺฉุมตฺตาวเสสาย  กุมฺภิยา  อาคนฺตฺวา  ตโต  คหิตตฺตา  
เสสโต  วา  ปณฺฑ  ลเภถ ฯ  ปรทตฺตูปชีวีติ  ปพฺพชโิต ฯ  โส   
หิ  อุทกทนฺตโปณ  เปตฺวา  อวเสส  ปเรเนว  ทตฺต  อุปชีวติ  ตสมฺา  
ปรทตฺตูปชีวีติ  วุจฺจติ ฯ  นาล  ถุตุ  นาป  นิปจฺจวาทีติ  อคฺคโต   
ลทฺธา  อตฺตาน  วา  ทายก  วา  โถเมตุมฺป  นารหติ  ปหีนานุนยตฺตา  
เสสโต  ลทฺธา  กึ  เอต  อิมินา  ทินฺนนติฺอาทินา  นเยน  ทายก   
นิปาเตตฺวา  อปฺปยวจนานิ  วตฺตุมฺป  นารหติ  (๑)  ปหีนปฏิฆตฺตา ฯ  
ต  วาป  ธีรา  มุนิ  เวทยนฺตีติ  ตมฺป  ปหีนานุนยปฏิฆ  ธีราว  มุน ึ  
เวทยนฺตีติ  พฺราหฺมณสฺส  อรหตฺตนิกูเฏน  คาถ  เทเสสิ ฯ  
คาถาปริโยสาเน  พฺราหฺมโณ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหีติ ฯ   
        มุน ึ จรนฺตนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  สาวตฺถิย  กริ  อ ฺตโร   
เสฏ ิปุตฺโต  อุตุวเสน  ตีสุ  ปาสาเทสุ  สพฺพสมฺปตฺตีหิ  ปริจารยมาโน   
ทหโรว  ปพฺพชิตุกาโม  หุตฺวา  ตโต  มาตาปตโร  ยาจิตฺวา  
ขคฺควิสาณสุตฺเต  กามา  หิ  จิตฺราติ  อิมิสฺสา  คาถาย  อฏ ุปฺปตฺติย   
วุตฺตนเยเนว  ติกฺขตฺตุ  ปพฺพชิตฺวา  จ  อุปฺปพฺพชิตฺวา  จ  จตุตฺถวาเร  
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ต  ปพฺุพปริจเยน  ภิกฺขู  ภณนฺติ  สมโย   
อาวุโส  อุปฺปพฺพชิตุนฺติ ฯ  โส  อภพฺโพทานาห  อาวุโส   
# ๑. ม. วตฺตาป น โหติ ฯ  ๒. ม. เวทยนฺตีติ ฯ  
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วิพฺภมิตุนฺติ  อาห ฯ  ต  สตฺุวา  ภิกฺขู  ภควโต  อาโรเจสุ   
ภควา  เอวเมต  ภิกฺขเว  อภพฺโพ  โส  ทานิ  วิพฺภมิตุนฺติ  ตสฺส  
ขีณาสวมุนิภาว  อาวิกโรนฺโต  อิม  คาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โมเนยฺยธมฺมสมนฺนาคเมน  มุนึ  เอกวิหาริตาย  
ปุพฺเพ  วุตฺตปฺปการาสุ  วา  จริยาสุ  ยาย  กายจิ  จรยิาย  จรนฺต   
ปุพฺเพ  วิย  เมถุนธมฺเม  จิตฺต  อกตฺวา  อนุตฺตราย  วิรติยา  วิรต   
เมถุนสฺมา ฯ  ทุติยปาทสฺส  สมฺพนฺโธ  กีทิส  มุน ึ จรนฺต   
วิรต  เมถุนสมฺาติ  เจ  โย  โยพฺพเน  น  อุปนิพชฺฌเต  กฺวจิ  
โย  ภเทฺรป  โยพฺพเน  วตฺตมาเน  กฺวจิ  อิตฺถิรูเป  ยถา  ปุเร  เอว   
เมถุนราเคน  น  อุปนิพชฌฺติ ฯ  อถ  วา  กฺวจิ  อตฺตโน  วา 
ปรสฺส  วา  โยพฺพเน  ยุวา  ตาวมฺหิ  อย  วา  ยุวาติ  ปฏิเสวามิ  ตาว  
กาเมติ  เอว  โย  ราเคน  น  อุปนิพชฌฺตีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ  น  
เกวล  จ  วิรต  เมถุนสฺมา  อปจ  โข  ปน  ชาติมทาทิเภทา  
มทา  ป ฺจกามคุเณสุ  สติวิปฺปวาสสงฺขาตา  ปมาทาป  จ  
วิรต  เอว  มทปฺปมาทา  วิรตตฺตา  เอว  จ  วิปฺปมตฺุต  
สพฺพกิเลสพนฺธเนหิ ฯ  ยถา  วา  เอโก  โลกิกายป  วิรติยา 
วิรโต  โหติ  น  เอว  ก ึ ปน  วิปฺปมุตฺต  วิรต  สพฺพกิเลสพนฺธเนหิ 
วิปฺปมุตฺตตฺตา  โลกุตฺตรวิรติยา  วิรตนติฺป  อตฺโถ ฯ  ต  วาป   
ธีราติ  ตมฺป  ธีรา  เอว  มนุึ  เวทยนฺติ  ตุเมฺห  ปน  น  น  เวทยถ  
เตน  น  เอว  ภณถาติ  ทสฺเสติ ฯ   
        อ ฺาย  โลกนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  ภควา  กปลวตฺถุสฺมึ    
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วิหรติ ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  นนทฺสฺส  อาภรณมงฺคล 
อภิเสกมงฺคล อาวาหมงฺคลนฺติ  ตีณิ  มงฺคลานิ  อกสุ ฯ  ภควาป  
ตตฺถ  นิมนฺติโต  ป ฺจภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  ตตฺถ  คนตฺฺวา  ภตฺต  
ภุ ฺชิตฺวา  นิกฺขมนฺโต  นนฺทสฺส  หตฺเถ  ปตฺต  อทาสิ ฯ  ต   
นิกฺขมนฺต  ทสิฺวา  ชนปทกลฺยาณี  ตุวฏ  โข  อยฺยปตฺุต  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  
อาห ฯ  โส  ภควโต  คารเวน  หนฺท  ภควา  ปตฺตนฺติ  วตฺตุ  อสกฺโกนฺโต 
วิหารเมว  คโต ฯ  ภควา  คนฺธกุฏิปริเวเณ  ตฺวา  อาหร  นนฺท 
ปตฺตนฺติ  คเหตฺวา  ปพฺพชิสฺสสีติ  อาห ฯ  โส  ภควโต  คารเวน  
ปฏิกฺขิปตุ  อสกฺโกนฺโต  ปพฺพชามิ  ภควาติ  อาห  ต  ภควา 
ปพฺพาเชสิ ฯ  โส  ปน  ชนปทกลฺยาณิยา  วจน  ปุนปฺปุน  สรนโฺต  
อุกฺกณฺ ิ ฯ  ต  ภิกฺขู  ภควโต  อาโรเจสุ  ภควา  นนฺทสฺส 
อนภิรตึ  วิโนเทตุกาโม  ตาวตึสภวน  คตปุพฺโพสิ  นนฺทาติ  อาห ฯ 
นนฺโท  นาห  ภนฺเต  คตปุพฺโพติ  อโวจ ฯ  ตโต  น  ภควา  อตฺตโน 
อานุภาเวน  ตาวตึสภวน  เนตฺวา  เวชยนฺตปาสาททฺวาเร  
อฏาสิ ฯ  ภควโต  อาคมน  วิทิตฺวา  สกฺโก  อจฺฉราคณปริวุโต   
ปาสาทา  โอโรหิ ฯ  ตา  สพฺพาป  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาวกาน  
ปาทมกฺขนเตล  ทตฺวา  กกุฏปาทินิโย  อเหสุ ฯ  อถ  ภควา  
นนฺท  อามนฺเตสิ  ปสฺสสิ  โน  ตฺว  นนทฺ  อิมานิ  ป ฺจ  อจฺฉราสตานิ  
กกุฏปาทานีติ  สพฺพ  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  มาตุคามสฺส  นาม  
นิมิตฺตานุพฺย ฺชน  คเหตพฺพนฺติ  สกเลป  พุทฺธวจเน  เอต  นตฺถ ิ ฯ  
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อถ  จ  ปเนตฺถ  ภควา  อุปายกุสลตาย  อตุรสฺส  โทเส  อุกฺกิเลเทตฺวา (๑)  
นีหริตุกาโม  ภิสกฺโก  วิย  (๒)  นนฺทสสฺ  ราค  อุคฺคิเลตฺวา   
นีหริตุกาโม  นิมิตฺตานุพฺย ฺชนคฺคหณ  อนุ ฺาสิ  ยถา  ต  
อนุตฺตโร  ปรุิสทมฺมสารถีติ ฯ  ตโต  ภควา  อจฺฉราเหตุ  นนฺทสฺส 
พฺรหฺมจริเย  อภิรตึ  วิทิตฺวา  ภิกฺขู  อาณาเปสิ  ภตกวาเทน  นนฺท   
โจเทถาติ ฯ  โส  เตหิ  โจทิยมาโน  ลชฺชิโต  โยนิโส  มนสิกโรนฺโต  
ปฏิปชชฺิตฺวา  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  สจฺฉากาสิ ฯ  ตสฺส  จงฺกมนโกฏิย   
รุกฺเข  อธิวตฺถา  เทวตา  ภควโต  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ  ภควโตป   
าณ  อุทปาทิ ฯ  ภิกฺขู  อชานนฺตา  ตเถวายสฺมนฺต  โจเทนฺติ   
ภควา  น  ภิกขฺเว  อิทานิ  นนฺโท  เอว  โจเทตพฺโพติ  ตสฺส  ขีณาสว- 
มุนิภาว  ทีเปนฺโต  เตส  ภิกฺขูน  ธมฺมเทสนตฺถ  อิม  คาถมภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ทุกฺขสจฺจววตฺถานการเณน  ขนฺธาทิโลก   
อ ฺาย  ชานิตฺวา  ววตฺถเปตฺวา  นิโรธสจฺจสจฺฉิกิริยาย  ปรมตฺถทสฺสึ  
สมุทยปฺปหาเนน  จ  จตุพฺพิธ  โอฆ  ปหีนสมุทยตฺตา  รูปมทาทิเวค- 
สหเนน  จกฺขฺวาทิอายตนสมุทฺท  จ  อติตริย  อติตรตฺิวา 
อติกฺกมิตฺวา  มคฺคภาวนาย  ตนฺนิทฺเทโส  ตาทินฺติ  (๔)  อิมาย   
ตาทิลกฺขณปฺปตฺติยา  ตาทึ ฯ  โย  จาย  กามราคาทิกิเลสราสิเยว  
อวหนนตฺเถน  โอโฆ  กจฺุฉิตคติปริยาเยน  สมุทฺทนตฺเถน  สมทฺุโท  
ต  สมุทยปฺปหาเนน  โอฆ  สมุทฺท  จ  อติตริย  อติติณฺโณฆตฺตา   
# ๑. ม. อุคฺคิเลตฺวา ฯ  เอวมุปริป ฯ  ๒. ม. เวชฺโช สโุภชน วิย ฯ 
# ๓. ม. ทิสฺวา ฯ  ๔. ม. ตนฺนิทฺเทสา ตาทีติ ฯ  
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อิทานิ  ตุเมฺหหิ  เอว  วุจฺจมาเนป  วิการมนาปชฺชนตาย  ตาทินฺติ  
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  จ  อธิปปฺาโย  จ  เวทิตพฺโพ ฯ  ต  ฉินฺนคนฺถ   
อสิต  อนาสวนฺติ  อิท  ปนสฺส  ถุติวจนเมว  อิมาย  จตุสจฺจภาวนาย   
จตุนฺน  คนฺถาน  ฉินฺนตฺตา  ฉินฺนคนฺถ  ทิฏ ิยา  วา  ตณฺหาย  วา  
กตฺถจิ  อนิสสฺิตตฺตา  อสิต  จตุนฺน  อาสวาน  อภาเวน  อนาสวนฺติ 
วุตฺต  โหติ ฯ  ต  วาป  ธีรา  มุนิ  เวทยนฺตีติ  ตมฺป  ธีรา  วา  
ขีณาสวมุนึ  เวทยนฺติ  ตุเมฺห  ปน  อเวทยมานา  เอว  ภณถาติ  
ทสฺเสติ ฯ   
        อสมา  อุโภติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  โกสลรฏเ   
ปจฺจนฺตคาม  นิสฺสาย  อร ฺเ  วิหรติ  ตสฺมึ  จ  คาเม  
มิคลุทฺทโก  ตสฺส  ภิกฺขุโน  วสโนกาส  คนฺตฺวา  มิเค  พนฺธติ ฯ  โส  
อร ฺ  ปวิสนฺโต  เถร  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสนฺตมฺป  ปสฺสติ  อร ฺา 
อาคจฺฉนฺโต  คามโต  นิกฺขมนฺตมฺป  ปสฺสติ ฯ  เอว  อภิณฺหทสฺสเนน  
เถเร  ชาตสิเนโห  อโหสิ ฯ  โส  ยทา  พหุมส  ลภติ  ตทา  เถรสฺสาป  
รสปณฺฑปาต  เทติ ฯ  มนุสฺสา  อุชฺฌายนฺติ  อย  ภิกฺขุ  อมุกสฺมึ   
ปเทเส  มิคา  ติฏนฺติ  จรนฺติ  ปานีย  ปวนฺตี'ติ  ลุททฺกสฺส  อาโรเจติ   
ตโต  ลุทฺทโก  มิเค  มาเรติ  เตน  อุโภ  สงฺคมฺม  ชีวิก  กปฺเปนฺตีติ ฯ 
อถ  ภควา  ชนปทจาริก  จรมาโน  ต  ชนปท  อคมาสิ ฯ   ภิกฺขู   
คาม  ปณฺฑาย  ปวิสนฺตา  ต  ปวตฺตึ  สตฺุวา  ภควโต  อาโรเจสุ ฯ  
ภควา  ลุทฺทเกน  สทฺธ ึ สมานชีวิกาภาวสาธก  ตสฺส  ภิกฺขุโน 
ขีณาสวมุนิภาว  ทีเปนฺโต  เตส  ภิกฺขูน  ธมฺมเทสนตฺถ  อิม    
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คาถมภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถโส (๑)  จ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโส (๑)  จ  ลทฺุทโก  เอเต  อสมา   
อุโภ ฯ  ย  มนุสฺสา  ภณนฺติ  สมานชีวิกาติ  ต  มิจฺฉา ฯ   
กึการณา  ทูรวิหารวุตฺติโน  ทูเร  วิหาโร  จ  วุตฺติ  จ  
เนสนฺติ  ทูรวิหารวุตฺติโน ฯ  วิหาโรติ  วสโนกาโส  โส  
จ  ภิกฺขุโน  อร ฺเ  ลุทฺทกสฺส  จ  คาเม ฯ  วุตฺตีติ  ชีวิกา  ฯ 
สา  จ  ภิกฺขุโน  คาเม  สปทานภิกฺขาจริยา  ลุทฺทกสฺส  จ  อร ฺเ  
มิคสกุณมารณา  ปุน  จปร  คิหี  ทารโปสี  โส  ลุททฺโก  เตน 
กมฺเมน  ปุตฺตทาร  โปเสติ  อมโม  จ  สุพฺพโต  ปุตฺตทาเรสุ   
ตณฺหาทิฏ ิมมตฺตวิรหิโต  สุจิวตตฺตา  สุนฺทรวตตฺตา  จ  สุพฺพโต  
ขีณาสโว  ภิกฺขุ ฯ  ปุน  จปร  ปรปาณโรธาย  คิหี  อส ฺโต  โส   
ลุทฺทโก  คิหี  ปรปาณโรธาย  เตส  ปาณาน  ชีวิตินฺทฺริยุปจฺเฉทาย  
กายวาจาจิตฺเตหิ  อสยโต ฯ  นิจฺจ  มุน ิ รกฺขติ  ปาณิเน  ยโต  อิตโร  
ปน  ขีณาสวมุนิ  กายวาจาจิตฺเตหิ  นิจฺจ  ยโต  สยโต  ปาณิโน  
รกฺขติ ฯ  เอว  สนฺเต  เต  กถ  สมานชวิีกา  ภวิสฺสนฺตีติ ฯ   
        สิขี  ยถาติ  กา  อุปฺปตฺติ  ภควติ  กปลวตฺถุสฺม ึ วิหรนฺเต   
สากิยาน  กถา  อุทปาทิ  ปมโสตาปนฺโน  ปจฺฉา  โสตาปตฺตึ   
ปตฺตสฺส  ธมฺเมน  วุฑฺฒตโร  โหติ  ตสฺมา  ปจฺฉา  โสตาปนฺเนน  
ภิกฺขุนา  ปมโสตาปนฺนสฺส  คิหิโน  อภิวาทนาทีนิ  กตฺตพฺพานีติ ฯ   
ต  กถ  อ ฺตโร  ปณฺฑปาตจาริโก  ภิกฺขุ  สุตฺวา  ภควโต  อาโรเจสิ ฯ   
# ๑. ม. โย ฯ  
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ภควา  อ ฺาเอว  หิ  อย  ชาติ  ปูชเนยยฺวตฺถุ  ลิงฺคนฺติ  สนฺธาย   
อนาคามีป  เจ  ภิกฺขเว  คิหี  โหติ  เตน  ตทหุปพฺพชิตสฺสาป   
สามเณรสฺส  อภิวาทนาทีนิ  กตฺตพฺพาเนวาติ  วตฺวา  ปุน  ปจฺฉา   
โสตาปนฺนสฺสาป  ภิกฺขุโน  ปมโสตาปนฺนคหฏโต  อติมหนฺต   
วิเสส  ทสฺเสนฺโต  ภิกฺขูน  ธมฺมเทสนตฺถ  อิม  คาถมภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยฺวาย  มตฺถเก  ชาตาย  สิขาย  สพฺภาเวน  สิขี   
มณิทณฺฑสทิสาย  คีวาย  นีลคีโวติ  จ  มยูโร  วิหงฺคโม  วุจฺจติ  โส   
ยถา  หริตหสตมฺพหสขีรหสกาฬหสปากหสสุวณฺณหเสสุ  ยฺวาย   
สุวณฺณหโส  ตสฺส  หสสฺส  ชเวน  โสฬสิมฺป  กล  น  อุเปติ  สุวณฺณหโสป   
มุหุตฺตเกน  โยชนสหสฺสมฺป  คจฺฉติ  โยชนมฺป  อสมตฺโถ  อิตโร   
ทิสฺสติ  ทสฺสนียตฺตา  ปน  อุโภป  ทสสฺนียา  โหนฺติ  เอว   
คิหี  ปมโสตาปนฺโนป  กิ ฺจาป  มคฺคทสฺสเนน  ทสฺสนีโย  โหติ   
อถ  โข  โส  ปจฺฉา  โสตาปนฺนสฺสาป  มคฺคทสฺสเนน  ตุลฺยทสฺสนีย- 
ภาวสฺสาป  ภิกฺขุโน  ชเวน  นานุกโรติ ฯ  กตเมน  ชเวน ฯ   
อุปริมคฺควิปสฺสนาาณชเวน ฯ  คิหิโน  หิ  ต  าณ  ทนฺธ  โหติ   
ปุตฺตทาราทิชฏิตาย  ชฏติตฺตา  ภิกฺขุโน  ปน  ติกฺข  โหติ  ตสฺสา   
ชฏาย  วิชฏิตตฺตา ฯ  สฺวายมตฺโถ  ภควตา  มุนิโน  วิวิตฺตสฺส   
วนสฺมึ  ฌายโตติ  อิมินา  ปเทน  เทสิโต  (๑)ฯ  อย  หิ  เสกฺขมุนิ   
ภิกฺขุ  กายจิตฺตวิเวเกน  จ  วิวิตฺโต  โหติ  ลกฺขณารมฺมณูปนิชฺฌาเนน   
จ  นิจฺจ  วนสฺมึ  ฌายติ  กุโต  คิหิโน  เอวรูโป  วิเวโก  จ  ฌาน  จาติ   
# ๑. ม. ปาเทน  ทีปโต ฯ  
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อย  หิ  เอตฺถ  อธิปฺปาโยติ ฯ   
                                ปรมตฺถโชติกาย  ขุทฺทกฏกถาย   
                                    มนุิสุตฺตวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        ปมวคฺโค  จ  อตฺถวณฺณนานยโต  สมตฺโต   
                                        นาเมน  อุรควคฺโคติ ฯ   


