
ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 1 

                                *เลมที่ 25   หนา 1 
                 
                                ปรมตฺถทีปนี นาม  
                ขุทฺทกนิกายฏกถา  เถรคาถาวณฺณนา   
                 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                คนฺถารมฺภกถา   
                มหาการุณิก นาถ                เยฺยสาครปารคุ   
                วนฺเท นิปุณคมฺภีร                วิจิตฺตนยเทสน ฯ (๑)   
                วิชชฺาจรณสมฺปนฺนา        เยน นียนฺติ (๒) โลกโต   
                วนฺเท ตมุตฺตม ธมฺม                สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิต ฯ   
                สลีาทิคุณสมฺปนฺโน                 ิโต มคฺคผเลสุ โย   
                วนฺเท อริยสงฺฆ ต                ปุ ฺกฺเขตฺต อนุตฺตร ฯ   
                วนฺทนาชนิต ปุ ฺ                อิติ ย รตนตฺตเย   
                หตนฺตราโย สพฺพตฺถ        หุตฺวาห ตสฺส เตชสา ฯ   
                ยา ตา สุภูติอาทีหิ                กตกิจฺเจหิ ตาทิหิ   
                เถเรหิ ภาสิตา คาถา                เถรีหิ จ นิรามิสา ฯ   
                อุทานาทินา วิธินา (๓)        คมฺภีรา นิปุณา สุตา  
                สุ ฺตาปฏิสยุตฺตา                อริยธมฺมปปฺกาสิกา   
                เถรคาถาติ นาเมน                เถรีคาถาติ ตาทิโน   
                ยา ขุทฺทกนิกายมฺหิ                สงฺคายึสุ มเหสโย ฯ   
# ๑. ม. วนฺเท นิปุณคมฺภีร - วิจิตฺรนยเทสน ฯ  
# ๒. ม. นิยฺยนฺติ ฯ  ๓. ม. อุทานนาทวิธินา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 2 

        *เลมที่ 25  คนฺถารมฺภคาถาวณฺณนา  หนา  2 
         
                ตาส คมฺภีราเณหิ        โอคาเหตพฺพภาวโต   
                กิ ฺจาป ทุกฺกรา (๑) กาตุ  อตฺถสวณฺณนา มยา ฯ   
                สหสวณฺณน ยสฺมา        ธรเต สตฺถุ สาสน   
                ปพฺุพาจริยสีหาน                ติฏเตว วินิจฺฉโย ฯ   
                ตสฺมา ต อวลมฺพิตฺวา        โอคาเหตฺวาน ป ฺจป   
                นกิาเย อุปนิสฺสาย                โปราณฏกถานย ฯ   
                สวิุสุทฺธ อสงฺกิณฺณ                นิปุณตฺถวินจฺิฉย   
                มหาวิหารวาสีน                สมย อวิโลมย   
                ยาส อตฺโถ ทุวิ ฺเยฺโย        อนุปุพฺพิกถ (๒) วินา   
                ตาส ต ฺจ วิภาเวนฺโต        ทปียนฺโต วินิจฺฉย ฯ   
                ยถาพล กริสฺสามิ                อตฺถสวณฺณน สุต  
                สกฺกจฺจ เถรคาถาน        เถรคีาถานเมว จ ฯ   
                อิติ อากงฺขมานสฺส                สทฺธมฺมสสฺ จิรฏ ิตึ   
                ตทตฺถ วิภชนตฺสฺส                นิสามยถ สาธโวติ ฯ   
        กา  ปเนกา  เถรคาถา เถรีคาถา จ ฯ  กถ ฺจ  
ปวตฺตาติ กาม ฺจายมตฺโถ  คาถาสุ  วุตฺโตเยว  ปากฏกรณตฺถ  (๓)  
ปน  ปนุป  วุจฺจเต  ตตฺถ  เถรคาถา  ตาว  สุภูติตฺเถราทีหิ   
ภาสิตา ฯ  ยา  หิ  เต  อตฺตนา  ยถาธิคต  มคฺคผลสุข  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  กาจิ  อุทานวเสน  กาจิ  อตฺตโน  สมาปตฺติวิหาร- 
# ๑. ส.ี ทกฺุกร ฯ  ๒. ม. อนุปุพฺพิกถ ฯ  ๓. สี. ปากฏภาวกรณตฺถ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 3 

        *เลมที่ 25  คนฺถารมฺภคาถาวณฺณนา  หนา 3 
 
ปจฺจเวกฺขณวเสน  กาจิ  ปจฺุฉาวเสน  กาจิ  ปรินิพฺพานสมเย  
สาสนสฺส  นยิฺยานิกภาววิภาวนวเสน  อภาสึสุ  ตา  สพฺพา 
สงฺคีติกาเล เอกชฺฌ กตฺวา เถรคาถาอิจฺเจว ธมฺมสงฺคาหเกหิ  
สงฺคีตา ฯ เถรีคาถา ปน เถริโย อุทฺทิสสฺ เทสิตา ฯ   
        ตา ปน วินยปฏก สุตฺตนฺตปฏก อภิธมฺมปฏกนฺติ ตีสุ  
ปฏเกสุ  สุตฺตนฺตปฏกปรยิาปนฺนา ฯ  ทีฆนิกาโย  มชฺฌิมนิกาโย  
สยุตฺตนิกาโย องฺคุตฺตรนิกาโย ขุทฺทกนิกาโยติ ป ฺจสุ นิกาเยสุ  
ขุทฺทกนิกายปริยาปนฺนา สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถา  
อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภูตธมฺม  เวทลฺลนฺติ  นวสุ   
สาสนงฺเคสุ คาถงฺคสงฺคห คตา ฯ   
        ทฺวาสีติ (๑) พุทฺธโต คณฺหึ        เทวฺสหสฺสานิ ภิกฺขุโต   
        จตุราสีติสหสฺสานิ                        เย  เม  ธมฺมา  ปวตฺติโนติ   
        เอว  ธมมฺภณฺฑาคาริเกน  ปฏิ ฺาเตสุ  จตุราสีติยา   
ธมฺมกฺขนฺธสหสฺเสสุ กติปยธมฺมกฺขนฺธสงฺคห คตา ฯ   
        ตตฺถ เถรคาถา ตาว นิปาตโต เอกกนิปาโต  
เอกุตฺตรวเสน ยาว  จุทฺทสกนิปาตาติ  จุทฺทสกนิปาโต  
โสฬสกนิปาโต  วีสตินิปาโต  ตึสนิปาโต  (๒)  จตฺตาฬีสนิปาโต  
ป ฺาสนิปาโต  สฏ ินิปาโต สตฺตตินิปาโตติ อิเม สตฺตนิปาตา  
เอกวีสตินิปาตสงฺคหา  นิปตน  (๓)  นกิฺขิปนนฺติ  นปิาโต ฯ  เอโก  
# ๑. ส.ี ทฺวาสีตึ ฯ ๒. ส.ี ตึสตินิปาโต ฯ  ๓. ม.นิปาตน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 4 

        *เลมที่ 25  คนฺถารมฺภคาถาวณฺณนา  หนา 4 
 
เอเกโก  คาถาน  นิปาโต  นิกฺเขโป  เอตฺถาติ  เอกนิปาโต ฯ 
อิมินา  นเยน  เสเสสุป  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        ตตฺถ เอกกนิปาเต  ทฺวาทส วคฺคา ฯ เอเกกสฺมึ วคฺเค 
ทส ทส กตฺวา  วีสุตฺตรสต เถรา ตตฺติกาเอว คาถา ฯ  
วุตฺต หิ   
        วีสุตฺตรสต เถรา                กตกิจฺจา อนาสวา   
        เอกกมฺหิ นิปาตมฺหิ        สุสงฺคีตา มเหสิภีติ ฯ   
        ทุกนิปาเต        -        เอกูนป ฺาส  เถรา  อฏนวุติ  คาถา ฯ   
ติกนิปาเต                -        โสฬส  เถรา  อฏจตฺตาฬีส  คาถา ฯ   
จตุกฺกนิปาเต                -        เตรส  เถรา  เทฺวป ฺาส  คาถา ฯ   
ป ฺจกนิปาเต        -        ทฺวาทส  เถรา  สฏ ิ  คาถา ฯ   
ฉกฺกนิปาเต                -        จุทฺทส  เถรา  จตุราสีติ  คาถา ฯ   
สตฺตกนิปาเต        -        ป ฺจ  เถรา  ป ฺจตึส  คาถา ฯ   
อฏกนิปาเต                -        ตโย  เถรา  จตุวีสติ  คาถา ฯ   
นวกนิปาเต                -        เอโก  เถโร  นว  คาถา ฯ   
ทสกนิปาเต                -        สตฺต  เถรา  สตฺตติ  คาถา ฯ   
เอกาทสกนิปาเต        -        เอโก  เถโร  เอกาทส  คาถา ฯ   
ทฺวาทสกนิปาเต        -        เทฺว  เถรา  จตุวีสติ  คาถา ฯ   
เตรสกนิปาเต        -        เอโก  เถโร  เตรส  คาถา ฯ   
จุทฺทสกนิปาเต        -        เทฺว  เถรา  อฏวีสติ  คาถา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 5 

        *เลมที่ 25  คนฺถารมฺภคาถาวณฺณนา  หนา 5 
         
ปณฺณรสกนิปาโต (๑)-        นตฺถ ิฯ   
โสฬสกนิปาเต        -        เทฺว  เถรา  ทฺวตฺตึส  คาถา ฯ   
วีสตินิปาเต                -        ทส  เถรา  ป ฺจจตฺตาฬีสาธิกานิ  เทฺว   
                                คาถาสตานิ ฯ   
ตึสนิปาเต                -        ตโย  เถรา  สต  ป ฺจ  จ  คาถา ฯ   
จตฺตาฬีสนิปาเต        -        เอโก  เถโร  เทฺวจตฺตาฬีส  คาถา ฯ   
ป ฺาสนิปาเต        -        เอโก  เถโร  ป ฺจป ฺาส  คาถา ฯ   
สฏ ินิปาเต                -        เอโก  เถโร  อฏสฏ ิ  คาถา ฯ   
สตฺตตินิปาเตป (๒)-        เอโก เถโร เอกสตฺตติ คาถา ฯ   
        สมฺปณฺเฑตฺวา  ปน  เทฺว  สตานิ  จตุสฏ ิ  จ  เถรา   
สหสฺส  ตีณิ  สตานิ  สฏ ิ จ คาถาติ ฯ วุตฺตมฺป เจต   
        สหสฺส โหนฺติ ตา คาถา        ตีณิ สฏ ิ สตานิ จ   
        เถรา จ เทฺว สตา สฏ ิ        จตฺตาโร จ ปกาสิตาติ ฯ   
        เถรีคาถา  ปน  เอกกนิปาโต  เอกุตฺตรวเสน  ยาว 
นวกนิปาตาติ นวกนิปาโต  เอกาทสกนิปาโต  ทฺวาทสกนิปาโต 
โสฬสกนิปาโต  วีสตินิปาโต  ตึสตินิปาโต  (๓)  จตฺตาฬีสนิปาโต  
มหานิปาโตติ โสฬสนิปาตสงฺคหา ฯ ตตฺถ   
เอกกนิปาเต        -  อฏารส  เถริโย  อฏารเสว  คาถา ฯ   
ทุกนิปาเต        -  ทส  เถรโิย  วีสติ  คาถา ฯ   
# ๑. ม. ปนฺนรสนิปาโต ฯ  ๒. ม. สตฺตตินิปาเต ฯ  
# ๓. ม. ตึสนปิาโต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 6 

        *เลมที่ 25  คนฺถารมฺภคาถาวณฺณนา  หนา  6 
         
ติกนิปาเต                -        อฏ  เถรโิย  จตุวีสติ  คาถา ฯ   
จตุกฺกนิปาเต                -        เอกา  เถร ี จตสฺโส  คาถา ฯ   
ป ฺจกนิปาเต                -        ทฺวาทส  เถริโย  สฏ ิ  คาถา ฯ   
ฉกฺกนิปาเต                -        อฏ  เถริโย  อฏจตฺตาฬีส  คาถา ฯ   
สตฺตกนิปาเต                -        ติสฺโส  เถริโย  เอกวีสติ  คาถา ฯ   
อฏกนิปาตโต        -        ปฏาย ยาว  โสฬสกนิปาตา เอเกกา เถริโย   
                                        ตตนิปาตปริมาณา คาถา ฯ   
วีสตินิปาเต                -        ป ฺจ  เถริโย  อฏารสสตคาถา ฯ  (๑)   
ตึสนิปาเต                -        เอกา  เถร ี จตุตฺตึส  คาถา ฯ   
จตฺตาฬีสนิปาเต        -        เอกา  เถรี  อฏจตฺตาฬีส  คาถา ฯ   
มหานิปาเต                -        ป  เอกา เถรี ป ฺจสตฺตติ คาถา ฯ   
        เอวเมตฺถ นิปาตาน คาถาวคฺคาน (๒) คาถาน ฺจ ปริมาณ  
เวทิตพฺพ ฯ   
                        คนฺถารมฺภกถา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี -จตสฺโส เถรโิย สตฺตนวุติคาถา ฯ  
# ๒. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 7 

                *เลมที่ 25    หนา 7 
         
                นทิานคาถาวณฺณนา 
        เอว ปรจฺิฉินฺนปริมาณาสุ ปเนตาสุ เถรคาถา อาทิ ฯ 
ตตฺถาป   
                สหีานว นทนฺตาน                ทา ีน คิริคพฺภเร   
                สณุาถ ภาวิตตฺตาน        คาถา อตฺถุปนายิกาติ (๑)   
        อย  ปมมหาสงฺคีติกาเล  อายสฺมตา  อานนฺเทน  เตส   
เถราน  โถมนตฺถ  ภาสิตา  คาถา  อาทิ ฯ 
        ตตฺถ  สหีานนฺติ  สีหสทฺโท  สโีห  ภิกฺขเว  มิคราชาติ 
อาทีสุ  มิคราเช  อาคโต ฯ  อถ  โข  สโีห  เสนาปติ  เยน 
ภควา เตนุปสงฺกมีติอาทีสุ ป ฺตฺติย ฯ  สีโหติ  โข   
ภิกฺขเว  ตถาคตสฺเสต  อธิวจน  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ 
อาทีสุ  ตถาคเต ฯ ตตฺถ ยถา  ตถาคเต สทิสกปฺปนาย  
อาคโต เอว  อิธาป  สทิสกปฺปนาวเสเนว  เวทิตพฺโพ  ตสฺมา  
สีหานวาติ  สีหาน อิว ฯ สนฺธิวเสน  สรโลโป  เอวส  ส  เตติ 
อาทีสุ วิย ฯ ตตฺถ อิวาติ นิปาตปท ฯ 
        สุณาถาติ อาขฺยาตปท ฯ อิตรานิ  นามปทานิ ฯ 
        สีหานวาติ  จ  สมฺพนฺเธ  สามิวจน ฯ  กาม ฺเจตฺถ  สมฺพนธฺี  
สรูปโต  น  วุตฺโต  อตฺถโต  ปน  วุตฺโตว  โหติ ฯ  ยถา  ห ิ 
โอฏสฺเสว  มุข เอตสฺสาติ  วุตฺเต  โอฏสฺส  มุข  วิย มุข 
# ๑. ส.ี อตฺตูปนายิกา ฯ  ม. อตฺถูปนายิกา ฯ  
# ยุ. อตฺตุปนายิกา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 8 

        *เลมที่ 25  นิทานคาถาวณฺณนา  หนา  8 
         
เอตสฺสาติ อยมตฺโถ วุตฺโตเอว โหติ  เอวมิธาป  สีหานวาติ  
วุตฺเต  สีหาน  นาโท วิยาติ อยมตฺโถ วุตฺโตเอว โหติ ฯ 
ตตฺถ  มุขสทฺทสนฺนิธาน  โหตีติ  เจ  อิธาป นทนฺตานนฺติ  
ปทสนฺนิธานโต(๑) ตสฺมา  สีหานวาติ  นิทสฺสนวจน ฯ  (๒)  
        นทนฺตานนฺติ  ตสฺส  นิทสฺสิตพฺเพน สมฺพนฺธทสฺสน ฯ  
        ทา ีนนฺติ  ตพฺพิเสสน ฯ  คิริคพฺภเรติ ตสฺส ปวตฺติฏาน- 
ทสฺสน ฯ สณุาถาติ สวเน  นิโยชน ฯ  ภาวิตตฺตานนฺติ  โสตพฺพสฺส  
ปภวทสฺสน ฯ คาถาติ โสตพฺพวตฺถุทสฺสน ฯ อตฺถุปนายิกาติ   
ตพฺพิเสสน ฯ  กาม ฺเจตฺถ สีหาน นทนฺตาน ทา ีนนฺติ  
ปุลฺลิงฺควเสน  อาคต ฯ  (๓)  ลิงฺค  ปน ปริวตฺเตตฺวา สีหีนนฺติ   
อาทินา อิตฺถีลิงฺควเสนาป อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอกเสสวเสน  วา สีหา 
จ สีหิโย จ สหีา เตส สีหานนฺติอาทินา  สาธาณา  
เหตา ติสฺโส นิทานคาถา เถรคาถาน เถรีคาถาน ฺจาติ ฯ   
        ตตฺถ  สหนโต  หนนโต  จ  สีโห ฯ  ยถา  ห ิ สหีสฺส  
มิคร ฺโ พลวิเสสโยคโต  สรภมิคมตฺตวารณาทินาป  (๔)  ปริสฺสโย 
นาม  นตฺถิ  วาตาตปาทิปริสฺสยมฺป  โส  สหติเยว  โคจราย   
ปกฺกมนฺโตป  เตชุสฺสทตาย  มตฺตคนฺธหตฺถิวนมหึสาทิเก   
สมาคนฺตฺวา  อภีรู  อจฺฉมฺภี  อภิภวติ  อภิภวนฺโต  จ  เต   
# ๑. ม. ปทสนฺนิธาน ฯ  ๒. สี. นิทสสฺนวจนเมต ฯ 
# ๓. ส.ี อาคตาน ฯ  ๔. ม. ...มตฺตวรวารณาทิโตป ฯ   
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อ ฺทตฺถุ  หนฺตฺวา ตตฺถ  มุทุมสานิ  ภกฺขยิตฺวา  สุเขเนว 
วิหรติ  เอวเมเตป มหาเถรา อริยพลวิเสสโยเคน  สพฺเพสมฺป  
ปริสฺสยาน  สหนโต  ราคาทิสงฺกิเลสพลสฺส  อภิภวิตฺวา  หนนโต   
ปชหนโต  เตฺสฺสทภาเวน  กโุตจิป  อภีรู  อจฺฉมฺภี  ฌานาทิสุเขน   
วิหรนฺตีติ สหนโต หนนโต  จ  สีหา  วิยาติ  สีหา ฯ   
สทฺทตฺถโต  ปน  ยถา  กนฺตนตฺเถน  อาทิอนฺตวิปฺปลฺลาสโต 
ตกฺก วุจฺจติ เอว หึสนฏเน สีโห เวทติพฺโพ ฯ ตถา  
สหนตฺเถนาป (๑) วิโสทราทิปกฺเขเปน  (๒)  นิรุตฺตินเยน  ปน  วุจฺจมาเน 
วตฺตพฺพเมว นตฺถิ ฯ  
        อถ  วา ยถา  มิคราชา  เกสรสีโห  อตฺตโน   
เตชุสฺสทตาย  เอกจารี วิหรติ น ก ฺจิ สหาย ปจฺจาสึสติ  (๓) 
เอวเมเตป  เตชุสฺสทตาย วิเวกาภิรติยา จ เอกจาริโนติ 
เอกจริยฏเนป  สีหา วิยาติ สีหา เตนาห ภควา สีหเวกจร  
นาคนฺติ ฯ  
        อถ  วา  อสนฺตาสนชวปรกฺกมาทิวิเสสโยคโต  สีหา  วิยาติ  
สีหา  เอเต  มหาเถรา ฯ วุตฺต เหต ภควตา  เทฺวเม 
ภิกฺขเว อสนิยา ผลนฺติยา น สนฺตสนฺติ กตเม  เทฺว  
ภิกฺขุ จ ขีณาสโว สีโห จ มิคราชาติ ฯ  ชโวป  สีหสฺส   
อ ฺเหิ  อสาธารโณ  ตถา  ปรกฺกโม ฯ ตถา หิ โส  
# ๑. ม. สหนฏเน ฯ  ๒. สี. โสทราทิปฏกฺเขเปน ฯ  
# ๓. ม. ปจฺจาสีสติ ฯ   
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อุสภสตมฺป  ลงฺฆิตฺวา  วนมหึสาทีสุ  นิปตติ  โปตโกป (๑) สมาโน  
ปภินฺนมทานมฺป มตฺตวรวารณาน ปฏิมาน  (๒)  ภินทฺิตฺวา กลีรวส (๓) 
ขาทติ ฯ เอเตส  ปน อริยมคฺคชโว  อิทธฺิชโว จ อ ฺเหิ   
อสาธารโณ  สมฺมปฺปธานปรกฺกโม  จ  นิรติสโย ฯ  ตสฺมา  
สีหานวาติ  สีหสทิสาน  วิย ฯ  สีหสฺส เจตฺถ หีนุปมตา (๔) ทฏพฺพา 
อจฺจนฺตวิสิฏสฺส สหนาทิอตฺถสฺส เถเรเสฺวว ลพฺภนโต ฯ   
        นทนฺตานนฺติ  คชฺชนตฺาน ฯ  โคจรปรกฺกมตุฏ ิเวลาทีสุ  (๕) หิ  
ยถา สีหา อตฺตโน อาสยโต  นิกฺขมิตฺวา  วิชมฺภิตฺวา 
สีหนาท  อภีตนาท  นทนฺติ  เอว  เอเตป วิสยชฺฌตฺตปจฺจเวกฺขณ- 
อุทานาทิกาเลสุ  อิม  อภีตนาท นทึสุ ฯ เตน วุตฺต สีหานว  
นทนฺตานนฺติ ฯ  ทา ีนนฺติ  ทาาวนฺตาน ฯ  ปวฏทา ีน   
อติสยทาานนฺติ  วา อตฺโถ ฯ  ยถา  หิ  สีหา  อติวิย  ทฬฺหาน  
ติกฺขาน ฺจ  จตุนฺน  ทาาน  พเลน ปฏปิกฺข  (๖)  อภิภวิตฺวา  
อตฺตโน  มโนรถ มตฺถก ปาเปนฺติ   เอวเมเตป จตุนฺน  
อริยมคฺคทาาน  พเลน  อนาทิมติ  สสาเร  อนภิภูตปุพฺพปฏิปกฺข  
อภิภวิตฺวา อตฺตโน  มโนรถ มตฺถก ปาเปสส ฯ อิธาป ทาา 
วิยาติ ทาาติ สทิสกปฺปนาวเสเนว (๗)  อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
# ๑. ส.ี ปตโกป ฯ  ๒. ส.ี ปตมานาน ฯ  ๓. ส.ี ทนฺตกฬีรมส ฯ 
# ม. ทนฺตกฬรีว ฯ  ๔. ส.ี หิ อนูปมตา ฯ ม. หีนฺปมตา ฯ  
# ๕. ส.ี ...ตุฏ ิโทหฬาทีสุ ฯ  ๖. ส.ี ปฏิปกฺเข ฯ  
# ๗. สี. ปริสงฺกปฺปนาวเสเนว ฯ   
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        คิริคพฺภเรติ ปพฺพตคุหาย สมีปตฺเถ ภุมฺมวจน ฯ 
คิริควฺหเรติ เกจิ ปนฺติ ฯ ปพฺพเตสุ  วนคหเน  วนสณฺเฑติ  
อตฺโถ ฯ  อิท  ปน  เนส  วิโรจนฏานทสฺสน ฺเจว  สีหนาทสฺส  
โยคฺยภูมิทสฺสน ฺจ ฯ  นทนฺตาน  คิริคพฺภเรติ  โยชนา ฯ   
        ยถา  ห ิ สีหา เยภุยฺเยน  คิริคพฺภเร  อ ฺเหิ  ทุราสทตาย  
ชนวิวิตฺเต  วสนฺตา  อตฺตโน ทสฺสเนน อุปฺปชฺชนกสฺส   
ขุทฺทกมิคสนฺตาสสฺส  ปริหรณตฺถ  โคจรคมเน  สีหนาท นทนฺติ  
เอวเมเตป  อ ฺเหิ  ทุราสทคิริคพฺภรสทิเสว  สุ ฺาคาเร  วสนฺตา 
คุเณหิ ขุทฺทกาน ปุถุชฺขนาน  ตณฺหาทิฏ ิปริตฺตาสปริวชฺชนตฺถ  
วกฺขมานคาถาสงฺขาต  อภีตนาท นทึสุ ฯ เตน วุตฺต สีหานว  
นทนฺตาน ทา ีน คิริคพฺภเรติ ฯ (๑)   
        สุณาถาติ  สวนาณตฺติกวจน  เตน  วกฺขมานาน  คาถาน  
สนฺนิปติตาย  ปริสาย  โสตุกามต  อุปฺปาเทนฺโต  สวเน อาทร  
ชเนติ อุสฺสาห  สมุเตเชนฺโต (๒)  คารว  พหุมาน ฺจ  อุปฏเปติ ฯ 
อถวา  สีหานนฺติอาทีน ปทาน สทิสกปฺปนาย (๓) วินา   
มุขฺยวเสเนว  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺมา  ทฬฺหติกขฺภาเวน  
ปสฏาติสยทาตาย  ทา ีน  คิริคพฺภเร  นทนฺตาน  สีหคชฺชิต   
คชฺชนฺตาน สีหาน มิคราชูน วิย เตส อภีตนาทสทิสา  
คาถา  สุณาถาติ  อตฺโถ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา สีหนาท   
# ๑. ส.ี สีหานว ฯ  เป ฯ  อตฺตูปนายิกาติ ฯ  
# ๒. ม. สมฏุาเปนฺโต ฯ  ๓. ส.ี ปรกิปฺปนาย ฯ   
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นทนฺตาน  สีหาน  มิคราชูน  กโุตจิป  ภยาภาวโต  โส  
อภีตนาโท  ตท ฺมิคสนฺตาสกโร  เอว  ภาวิตตฺตาน  อปฺปมตฺตาน   
เถราน  สีหนาทสทิสา (๑) สพฺพโส  ภยเหตูน สุปฺปหีนตฺตา  
อภีตนาทภูตา  ปมตฺตชนสนฺตาสกรา  คาถา  สุณาถาติ ฯ   
        ภาวิตตฺตานนฺติ  ภาวิตจิตฺตาน ฯ  จิตฺต  หิ อตฺตา หิ  
กิร ทุทฺทโม  โย เว  ิตตฺโต ตสรว อุชชฺุนฺติ  จ อตฺตสมฺมาปณิธีติ  
จ เอวมาทีสุ อตฺตาติ วุจฺจติ  ตสฺมา  อธจิิตฺตานุโยเคน   
สมถวิปสฺสนาภิวฑฺฒิตจิตฺตาน  สมถวิปสฺสนา ภาวนามตฺถก  
ปาเปตฺวา  ิตานนฺติ อตฺโถ ฯ อถวา ภาวิตตฺตานนฺติ  
ภาวิตสภาวาน สภาวภูตสีลาทิภาวิตานนฺติ  อตฺโถ ฯ คียตีติ  
คาถา อนุฏ ุภาทิวเสน อิสีหิ ปวตฺติต จตุปฺปท ฉปฺปท วา  
วจน อ ฺเสมฺป ตสทิสตาย ตถา  วุจฺจนฺติ ฯ อตฺตตฺถาทิเภเท  
อตฺเถ  อุปเนนฺติ เตสุ วา อุปนิยฺยนฺตีติ  อตฺถูปนายิกา(๒) ฯ   
        อถ  วา  ภาวิตตฺตานนฺติ  ภาวิตตฺตภาวีน  (๓)  อตฺตภาโว  หิ 
อาหิโต อห มาโน  เอตฺถาติ  อตฺตาติ  วุจฺจติ  โส  จ  
เตหิ อปฺปมาทภาวนาย อนวชฺชภาวนาย (๔)  ภาวิโต  สมฺมเทว   
คุณคนฺธ  คาหาปโต ฯ  เตน  เตส  กายภาวนา  สีลภาวนา   
จิตฺตภาวนา  ป ฺาภาวนาติ  จตุนฺนมฺป  ภาวนาน  
# ๑. ม. ...สทสิิโย ฯ  ๒. ส.ี อตฺตูปนายิกา ฯ  
# ๓. ม. ภาวิตตฺตภาวาน ฯ  ๔. ส.ี อาวชฺชนภาวนาย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 13 

        *เลมที่ 25  นิทานคาถาวณฺณนา  หนา 13 
 
ปริปุณฺณภาว  ทสฺเสติ ฯ ภาวนาติ  จ  สมฺโพธิปฏิปทา   
อิธาธิปฺเปตา ฯ  ยาย  สจฺจสมฺโพธิ อตฺถ ิ สา  ทุวิธา  อภิสมยโต 
ตทตฺถโต  จ ฯ  สมฺโพธ ิ ปน  ติวิธา  สมฺมาสมฺโพธิ  ปจฺเจกสมฺโพธิ 
สาวกสมฺโพธีติ ฯ   
        ตตฺถ  สมฺมา  สาม  สพฺพธมฺมาน  พุชฺฌนโต  โพธนโต  
จ  สมฺมาสมฺโพธิ ฯ  สพฺพ ฺ ุตาณปทฏาน  มคฺคาณ  
มคฺคาณปทฏาน ฺจ  สพฺพ ฺ ุตาณ  สมฺมาสมฺโพธีติ วุจฺจติ ฯ 
เตนาห   
        พุทฺโธติ โย โส ภควา สยมฺภู อนาจริยโก ปุพฺเพ   
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม สจฺจานิ อภิสมฺพุชฺฌิ  ตตฺถ จ   
สพฺพ ฺ ุต ปตฺโต พเลสุ  จ วสีภาวนฺติ ฯ  
        โพธเนยฺยโพธนตฺโถ  หิ พเลสุ วสีภาโว ฯ ปจฺเจก 
สยเมว โพธีติ ปจฺเจกสมฺโพธิ  อนนุพุทฺโธ  (๑)  สยมฺภูาเณน 
สจฺจาภิสมโยติ อตฺโถ ฯ   
        สมฺมาสมฺพุทฺธาน หิ สยมฺภูาณตาย  สยเมว  ปวตฺตมาโนป   
สจฺจาภิสมโย  สานุพุทฺโธ  อปริมาณาน (๒) สตฺตาน  สจฺจาภิสมยสฺส  
เหตุภาวโต ฯ  อิเมส  ปน  โส  เอกสฺสาป  สตฺตสฺส  สจฺจาภิสมยเหตุ   
น  โหติ ฯ  สตฺถุ  ธมฺมเทสนาย  สวนนฺเต  ชาตาติ  สาวกา ฯ 
สาวกาน สจฺจาภิสมโย  สาวกสมฺโพธิ ฯ  
# ๑. ส.ี อนุพุทฺโธ ฯ  ๒. ส.ี อปฺปริมาณาน ฯ  
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        ติวิธาเปสา  ติณฺณ  โพธิสตฺตาน  ยถาสก  อาคมนีย- 
ปฏิปทาย  มตฺถกปฺปตฺติยา  สติปฏานาทีน  สตฺตตึสาย  
โพธิปกฺขิยธมฺมาน  ภาวนาปาริปูรีติ เวทิตพฺพา  อิตราภิสมยาน   
ตทวินาภาวโต ฯ  น  ห ิ สจฺฉิกิริยาภิสมเยน  วินา  ภาวนาภิสมโย  
สมฺภวติ  สติ  จ  ภาวนาภิสมเย  ปหานาภิสมโย  ปริ ฺาภิสมโย   
จ สิทฺโธเยว โหตีติ ฯ   
        ยทา  หิ  มหาโพธิสตฺโต  ปริปูริต  (๑)  โพธิสมภฺาโร  จริมภเว 
กตปุพฺพกิจฺโจ  โพธิมณฺฑ  อารุยฺห  น  ตาวิม  ปลฺลงฺก   
ภินฺทิสฺสามิ  ยาว  น  เม  อนุปาทาย อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุจฺจิสฺสตีติ  
ปฏิ ฺ  กตฺวา  อปราชิตปลฺลงฺเก  นิสินโฺน อสมฺปตฺตาย  เอว 
ส ฺฌาเวลาย  มารพล  วิธมิตฺวา  ปุริมยาเม  ปุพฺเพนิวาสา- 
นุสฺสติาเณน  อเนกาการโวกาเร  ปพฺุเพ  นิวุตฺถกฺขนฺเธ  
อนุสฺสริตฺวา  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุวิโสธเนน  จุตูปปาตาณ- 
อนาคตสาณานิ  อธิคนฺตฺวา  ปจฺฉิมยาเม  กิจฺฉ วตาย  
โลโก  อาปนฺโน  ชายติ  จ  ชียติ  จ  มียติ  จ  จวติ  จ   
อุปปชฺชติ  จ  อถ  จ  ปนิมสฺส  ทุกฺขสฺส  นิสฺสรณ  
นปฺปชานาติ  ชรามรณสฺสาติ  อาทินา  (๒)  ชรามรณโต  ปฏาย  
ปฏิจฺจสมุปฺปาทมุเขน  วิปสฺสน  อภินิวิสิตฺวา  มหาคหน ฉินฺทิตุ   
นิสทสิลาย  ผรสุ  นิเสนฺโต (๓) วิย กิเลสคหน ฉินฺทิตุ โลกนาโถ 
# ๑. ส.ี ปารมีปริปูริต... ฯ  ๒. ที. มหาปทานสุตฺเต ฯ  
# ๓. ส.ี สุนสิเทนฺโต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 15 

        *เลมที่ 25  นิทานคาถาวณฺณนา  หนา 15 
 
าณผรสุ เตเชนฺโต  พุทฺธภาวาย  เหตุสมฺปตฺติยา  ปริปาก  
คตตฺตา  สพฺพ ฺ ุตาณาธิคมาย วิปสฺสน  คพฺภ   คณฺหาเปนฺโต 
อนฺตรนฺตรา  นานาสมาปตฺติโย  สมาปชฺชิตฺวา ยถาววตฺถาปเต  
นามรูเป  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  อนุปฺปทธมฺมวิปสฺสนาวเสน  (๑)   
อเนกาการโวการสงฺขาเร  สมฺมสนฺโต  ฉตฺตึสโกฏสิตสหสฺสมุเขน  
สมฺมสนวาร  วิตฺถาเรตฺวา  ตตฺถ  มหาวชิราณสงฺขาเต  
วิปสฺสนาาเณ  ติกฺเข  สูเร  ปสนฺเน  วุฏานคามินิภาเวน 
ปวตฺตมาเน  ยทา  ต  มคฺเคน  ฆเฏติ  (๒)  ตทา  มคฺคปฏิปาฏิยา 
ทิยฑฺฒกิเลสสหสฺส  เขเปนฺโต  อคฺคมคฺคกฺขเณ  สมฺมาสมฺโพธึ  
อธิคจฺฉติ  นาม  อคฺคผลกฺขณโต  ปฏาย  อธิคโต  นาม ฯ 
        สมฺมาสมฺพุทฺธภาวโต  ทสพลจตุเวสารชฺชาทโยป  หิสฺส  (๓)   
ตทา  หตฺถคตาเยว โหนฺตีติ อย ตาว อภิสมยโต   
สมฺมาสมฺโพธิปฏิปทา ฯ  ตทตฺถโต  ปน  มหาภินีหารโต   
ปฏาย  ยาว  ตุสิตภวเน  นิพฺพตฺติ  เอตฺถนฺตเร ปวตฺต  
โพธิสมฺภารสมฺภรณ ฯ ตตฺถ ย วตฺตพฺพ ต สพฺพาการสมฺปนฺน  
จริยาปฏกวณฺณนาย วิตฺถารโต วุตฺตเมวาติ ตตฺถ วุตฺตนเยเนว  
คเหตพฺพ ฯ   
        ปจฺเจกโพธิสตฺตาป  ปจฺเจกโพธิยา กตาภินีหารา อนุปุพฺเพน 
สมฺภวา (๔) ปจฺเจกสมฺโพธิสมฺภารา  ตาทิเส  กาเล  จริมตฺตภาเว  
# ๑. ส.ี อนุปทธมฺม วิปสฺสนาวเสน ฯ ๒. สี. ฆาเฏติ ฯ ๓. ม. ตสฺส ฯ 
# ๔. สี. สมฺมา วา ฯ ม. สมฺภตปจฺเจก... ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 16 

        *เลมที่ 25  นิทานคาถาวณฺณนา  หนา  16 
 
 ิตา  าณสฺส  ปริปากคตภาเวน  อุปฏ ิต  สเวคนิมิตฺต  
คเหตฺวา อวิเสส  ภวาทีสุ อาทีนว ทิสฺวา สยมฺภูาเณน  
ปวตฺติ  ปวตฺติเหตุ  นิวตฺติ  นิวตฺติเหตุ ฺจ  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  โส   
อิท ทุกฺขนฺติ โยนิโส มนสิ กโรตีติอาทินา อาคตนเยน  
จตุสจฺจกมฺมฏาน ปริพฺรเูหนฺตา อตฺตโน  อภินีหารานุรูป  
สงฺขาเร (๑) ปริมทฺทนฺตา อนุกฺกเมน วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา 
มคฺคปฏิปาฏิยา  อคฺคมคฺค  อธิคจฺฉนฺตา  ปจฺเจกสมฺโพธึ  
อภิสมฺพุชฺฌนฺติ นาม  (๒)  อคฺคผลกฺขณโต ปฏาย ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  
นาม หุตฺวา สเทวกสฺส โลกสฺส  อคฺคทกฺขิเณยฺยา โหนฺติ ฯ   
        สาวกา  ปน  สตฺถ ุ สพฺรหฺมจาริโน  วา  จตุสจฺจ- 
กมฺมฏานกถ  สุตฺวา ตสฺมึเยว ขเณ  กาลนฺตเร  วา  ตชฺช  
ปฏิปตฺตึ  อนุติฏนฺตา  ฆเฏนฺตา  วายมนฺตา  วิปสฺสน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  ยทิ  วา  ปฏิปทาย  วฑฺฒนฺติยา  สจฺจานิ 
ปฏิวิชฺฌนฺตา อตฺตโน  อภินีหารานุรูปสิทฺธิอคฺคสาวกภูมิยา  วา   
เกวล  วา  อคฺคมคฺคกฺขเณ สาวกสมฺโพธึ  อธิคจฺฉนฺติ  นาม ฯ  
ตโต  ปร  สาวกพุทฺธา  นาม  โหนฺติ  สเทวเก  โลเก  
อคฺคทกฺขิเณยฺยา ฯ  เอว  ตาว  อภิสมยโต  ปจฺเจกสมฺโพธิ   
สาวกสมฺโพธิ  จ  เวทิตพฺพา ฯ   
        ตทตฺถโต  ปนยถา  มหาโพธิสตฺตาน เหฏ ิมปริจฺเฉเทน  
# ๑. พหูส ุอภินีหารานุรูปสงฺขาเรติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ส.ี สยมภฺู อภิสมฺพุชฺฌนฺติ นาม ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 17 

        *เลมที่ 25  นิทานคาถาวณฺณนา  หนา 17 
         
จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ (๑)  กปฺปาน  สตสหสฺส ฺจ  โพธิสมฺภาร- 
สมฺภรณ  อิจฺฉิตพฺพ ฯ  มชฺฌิมปริจฺเฉเทน  อฏ อสงฺเขยฺยานิ(๑) 
กปฺปาน  สตสหสฺส ฺจ  อุปริมปริจฺเฉเทน  โสฬส  อสงฺเขยฺยานิ(๑) 
กปฺปาน  สตสหสฺส ฺจ  เอเต  จ  เภทา  ป ฺาธิกสทฺธาธิก- 
วิริยาธิกวเสน  เวทิตพฺพา ฯ   
        ป ฺาธิกาน  หิ  สทฺธา  มนฺทา  โหติ  ป ฺา  ติกฺขา 
ตโต  จ  อุปายโกสลลฺสฺส  วิสทนิปุณภาเวน  น  จิรสฺเสว  ปารมิโย  
ปาริปูรึ  คจฺฉนติ ฯ  
        สทฺธาธิกาน  ป ฺา  มชฺฌิมา  โหตีติ  (๒)  เตส  นาติสีฆ   
นาติสณิก  ปารมิโย ปารปิูรึ  คจฺฉนฺติ ฯ   
        วิริยาธกิาน  ปน  ป ฺา  มนฺทา  โหตีติ  (๒)  เตส  จิเรเนว  
ปารมิโย  ปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ ฯ   
        น  เอว  ปจฺเจกโพธิสตฺตาน ฯ  เตส  หิ  สติป 
ป ฺาธิกภาเว  เทฺว  อสงฺเขยฺยานิ  กปฺปาน  สตสหสฺส ฺจ 
โพธิสมฺภารสมฺภรณ อิจฺฉิตพฺพ  น  ตโต  โอร ฯ สทฺธาธิก- 
วิริยาธิกาป วุตฺตปริจฺเฉทโต ปร กติปเยเอว กปฺเป   
อติกฺกมิตฺวา  ปจฺเจกสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฌฺนฺติ  น  ตติย  
อสงฺเขยฺยนฺติ(๓) ฯ  
        สาวกโพธิสตฺตาน  ปน  เยส  อคฺคสาวกภาวาย  อภินีหาโร   
# ๑. ม. อสงฺขฺเยยฺยานิ ฯ  ๒. สี. โหติ ฯ  ๓. ม. อสงฺขฺเยยฺยนฺติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 18 

        *เลมที่ 25  นิทานคาถาวณฺณนา  หนา  18 
         
เตส  เอก  อสงฺเขยฺย(๑) กปฺปาน  สตสหสฺส ฺจ  สมฺภารสมฺภรณ   
อิจฺฉิตพฺพ ฯ  
        เยส  มหาสาวกภาวาย  เตส  กปปฺาน  สตสหสฺสเมว  ตถา   
พุทฺธสฺส  มาตาปตูน  อุปฏากสฺส  ปตฺุตสฺส จ ฯ ตตฺถ ยถา  
                มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ        เหตุ สตฺถารทสฺสน   
                ปพพฺชฺชา คุณสมฺปตฺติ        อธิกาโร จ ฉนฺทตา   
                อฏธมฺมสโมธานา        อภินีหาโร สมชิฺฌตีติ  
เอว  วุตฺเต  อฏ  ธมฺเม  สโมธาเนตฺวา  กตปณิธานาน   
มหาโพธิสตฺตาน  มหาภินีหารโต  ปภูติ(๒)  สวิเสส  ทานาทีสุ  
ยุตฺตปฺปยุตฺตาน  ทิวเส  ทวิเส เวสฺสนฺตรทานสทิส  มหาทาน  
เทนฺตาน  ตทนุรูปสีลาทิเก  สพฺพปารมิธมฺเม อาจินนฺตานมฺป   
ยถาวุตฺตกาลปริจฺเฉท  อสมฺปตฺวา อนฺตราเอว พุทฺธุปฺปตฺติ  
นาม(๓) นตฺถิ ฯ  กสฺมา  าณสฺส  อปริปจฺจนโต ฯ   
ปริจฺฉินฺนกาเล  นิปฺผาทิต  วิย หิ สสฺส พุทฺธาณ  
ยถาปริจฺฉินฺนกาลวเสเนว วุฑฺฒึ วิรุฬหฺึ (๔) เวปุลลฺ อาปชฺชนฺต  
คพฺภ คณฺหนฺต ปริปาก คจฺฉตีติ เอว   
                มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ        วิคตาสวทสฺสน   
                อธิกาโร ฉนฺทตา เอเต        อภินีหารการณาติ (๕)   
# ๑. ม. อสงฺขฺเยยฺย ฯ  ๒. ม. ปภุติ ฯ  ๓. ม. พุทฺธปาวปฺปตฺติ นาม ฯ 
# ๔. สี. วิรฬุหฺ ฯ  ๕. สุตฺตนิปาเต อาคต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 19 

        *เลมที่ 25  นิทานคาถาวณฺณนา  หนา  19 
         
อิเม  ป ฺจ  ธมฺเม  สโมธาเนตฺวา  กตาภินีหาราน   
ปจฺเจกโพธิสตฺตาน  อธิกาโร  ฉนฺทตาติ  ทฺวงฺคสมนฺนาคตาย 
ปตฺถนาย  วเสน  กตปณิธานาน  สาวกโพธิสตฺตาน ฺจ 
ตตฺถ  ตตฺถ  วุตฺตกาลปริจฺเฉท  อสมฺปตฺวา  อนฺตรา  เอว 
ปจฺเจกสมฺโพธิยา ยถาวุตฺตสาวกสมฺโพธิยา  จ  อธิคโม  นตฺถิ ฯ  
กสฺมา  าณสฺส  อปริปจฺจนโต ฯ  อิเมสมฺป  หิ  (๑)  ยถา   
มหาโพธิสตฺตาน  ทานาทิปารมีหิ  ปรพฺิรูหิตา  ป ฺาปารมี  
อนุกฺกเมน  คพฺภ  คณฺหนฺตี ปริปาก คจฺฉนฺตี พุทฺธาณ  
ปริปูเรติ เอว ทานาทีหิ ปริพฺรูหิตา  อนุปุพฺเพน  ยถารห  
คพฺภ  คณฺหนฺตี  ปริปาก คจฺฉนฺตี ปจฺเจกโพธิาณ  
สาวกโพธิาณ ฺจ  ปริปเูรติ ฯ         
        ทานปรจิเยน  เหเต  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  อโลภชฌฺาสยตาย  
สพฺพตฺถ  อสงฺคมานสา  (๒)  อนเปกฺขจิตฺตา  หุตฺวา  สลีปริจเยน   
สุสวุตกายวาจตาย  สุปริสุทฺธกายวจีกมฺมนฺตา ปริสุทฺธาชีวา  
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารา  โภชเน  มตฺต ฺ ุโน  หุตฺวา   
ชาคริยานุโยเคน  จิตฺต สมาทหนฺติ สฺวาย เตส ชาคริยานุโยโค  
กตปจฺจาคติกวตฺตวเสน  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอว  ปน  ปฏิปชชฺนตฺาน  อธิการสมฺปตฺติยา  อปฺปกสิเรเนว  
อฏ  สมาปตฺติโย ป ฺจาภิ ฺา  ฉฬภิ ฺา  อธิฏานภูตา   
# ๑. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. อลคฺคมานสา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 20 

        *เลมที่ 25  นิทานคาถาวณฺณนา  หนา  20 
         
ปุพฺพภาควิปสฺสนา  จ  หตฺถคตาเยว  โหนฺติ(๑) ฯ  วิริยาทโย  ปน 
ตทนฺโตคธา  เอว ฯ   
        ย ฺหิ  ปจฺเจกโพธิยา  สาวกโพธิยา  วา  อตฺถาย 
ทานาทิปุ ฺสมฺภรเณ  อพฺภุสฺสหน  อิท  วิริย ฯ  
        ย  ตทนุปโรธสฺส สหน อย  ขนติฺ ฯ  
        ย ทานสีลาทิสมาทานาวิสวาทน อิท สจฺจ ฯ  
        สพฺพตฺถกเมว (๒) อจลสมาธานาธิฏาน ฯ  อิท อธิฏาน ฯ  
        ยา ทานสีลาทีน ปวตฺติฏานภูเตสุ สตฺเตสุ หิเตสิตา  
อย  เมตฺตา ฯ 
        ย  สตฺตาน  กตวิปฺปกาเรสุ  อชฺฌเุปกฺขน  อย   
อุเปกฺขาติ ฯ เอว ทานสีลภาวนาสุ  สีลสมาธิป ฺาสุ  จ  
วิชฺชมานาสุ  วิริยาทโย สทิฺธาเอว โหนฺติ ฯ  
        ตเทว(๓)  ปจฺเจกโพธิอตฺถาย  สาวกโพธิอตฺถาย  จ  ทานาทิ- 
ปฏิปทา  เตส  โพธิสตฺตาน  สนฺตานสฺส  ภาวนโต  ปริภาวนโต  
ภาวนา  นาม ฯ 
        วิเสสโต  ทานสีลาทีหิ  สฺวาภิสงฺขเต  (๔)  สนฺตาเน  ปวตฺตา  
สมถวิปสฺสนาปฏิปทา  ยโต  เต  โพธิสตฺตา  ปุพฺพโยคาวจร- 
สมุทาคมสมฺปนฺนา โหนฺติ ฯ เตนาห ภควา   
                ป ฺจิเม  อานนฺท  อานิสสา  ปุพฺพโยคาวจเร  กตเม   
# ๑. ส.ี โหติ ฯ  ๒. ม. สพฺพตฺถเมว ฯ  ๓. ม. สาเยว ฯ  
# ๔. สี. สมภิสงฺขเต ฯ   
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                ป ฺจ  อิธานนฺท ปุพฺพโยคาวจโร ทิฏเว ธมฺเม ปฏิกจฺจ (๑) 
                อ ฺ อาราเธติ  โน เจ ทิฏเว ธมฺเม ปฏิกจฺจ  อ ฺ  
                อาราเธติ  อถ มรณกาเล        อ ฺ  อาราเธติ  อถ  เทวปุตฺโต  
                สมาโน  อ ฺ  อาราเธติ อถ พุทฺธาน  สมฺมุขีภาเว  
                ขิปฺปาภิ ฺโ  โหติ  อถ  ปจฺฉิเม  กาเล  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  
                โหตีติ ฯ   
        อิติ  ปุพฺพภาคปฏิปทาภูตาย  ปารมิตาปริภาวนาย  (๒)  สมถ- 
วิปสฺสนาภาวนาย  นิโรธคามินีปฏิปทาภูตาย  อภิสมยสงฺขาตาย   
มคฺคภาวนาย  จ  ภาวิตตฺตภาวา  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกา 
ภาวิตตฺตา นาม ฯ 
                เตสุ อิธ พุทฺธสาวกา อธิปฺเปตา ฯ   
        เอตฺถ  จ  สีหานวาติ  อิมินา  เถราน  สีหสมานวุตฺติตา- 
ทสฺสเนน  อตฺตโน  ปฏิปกฺเขหิ  อนภิภวนียต  เต  จ  อภิภุยฺย  ปวตฺตึ  
ทสฺเสติ ฯ  สหีานว นทนฺตาน ฯเปฯ  คาถาติ  อิมินา  เถรคาถาน  
สีหนาทสทิสตาทสฺสเนน  ตาส  ปรวาเทหิ  อนภิภวนียต  เต   
จ  อภิภวิตฺวา  ปวตฺตึ  ทสฺเสติ ฯ  ภาวิตตฺตานนฺติ  อิมินา  
ตทุภยสฺส  การณ  วิภาเวติ ฯ  ภาวิตตฺตภาเวน  เถรา  อิธ 
สีหสทิสา  (๓)  วุตฺตา  เตส ฺจ  คาถา  สีหนาทสทิสา (๔) ฯ  
# ๑. ส.ี ปฏิคจฺเจว ฯ  ๒. ม. ปารมิตาปริภาวิตาย ฯ  
# ๓. ส.ี สีหสทิสาติ ฯ  ๔. ม. สีหนาทสทิสิโย ฯ  
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        อตฺถุปนายิกาติ อิมินา อภิภวเน ปโยชน ทสฺเสติ ฯ   
ตตฺถ  เถราน  ปฏิปกโฺข  นาม  สงฺกิเลสธมฺโม  ตทภิภโว 
ตทงฺควิกฺขมฺภนปฺปหาเนหิ สทฺธึ  สมจฺุเฉทปฺปหาน ฯ 
        ตสฺมึ สติ ปฏิปสฺสทธฺิปฺปหาน นิสฺสรณปฺปหาน ฺจ 
สิทฺธเมว โหติ  ยโต  เต  ภาวิตตฺตาติ  วุจฺจนฺติ ฯ  
        มคฺคกฺขเณ  หิ  อริยา  อปฺปมาทภาวน ภาเวนฺติ นาม  
อคฺคผลกฺขณโต ปฏาย ภาวิตตฺตา นามาติ วุตฺโตวายมตฺโถ (๑) ฯ   
        เตสุ  ตทงฺคปฺปหาเนน  เนส  สลีสมฺปทา  ทสฺสิตา   
วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน สมาธิสมฺปทา  สมุจฺเฉทปฺปหาเนน   
ป ฺาสมฺปทา  อิตเรน  ตาส  ผล  ทสฺสิต ฯ  
        สีเลน  จ  เตส  ปฏิปตฺติยา  อาทิกลฺยาณตา  ทสฺสิตา  
โก จาทิ กุสาลาน ธมฺมาน สีล จ สุวิสุทฺธ  สีเล  ปติฏาย   
สพฺพปาปสฺส อกรณนฺติ  จ วจนโต สีล ปฏิปตฺติยา  
อาทิกลฺยาณ ฺจ (๒) อวิปฺปฏิสาราทิคุณาวหตฺตา ฯ  
        สมาธินา มชฺเฌกลฺยาณตา (๓) ทสฺสติา  จิตฺต  ภาวย   
กุสลสฺสูปสมฺปทาติ จ วจนโต สมาธิปฏิปตฺติยา มชเฺฌ- 
กลฺยาโณว (๔)  อิทฺธิวิธาธิคุณาวหตฺตา ฯ   
        ป ฺาย  ปริโยสานกลฺยาณตา (๕)  ทสฺสิตา  สจิตฺตปริโยทปน    
# ๑. ส.ี วุตฺโตจายมตฺโถ ฯ  ๒. สี. อาทิกลฺยาณตา จ ฯ ม. อาทิกลฺยาณว ฯ  
# ๓. ส.ี มชฺเฌกลฺยาณตา จ ฯ ๔. สี. กลฺยาณตา จ ฯ  ๕. สี. ... ตา จ ฯ  
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ป ฺ  ภาวยนฺติ  จ วจนโต ป ฺาปฏิปตฺติยา ปริโยสานว 
ป ฺ ุตฺตรโต  กุสลาน  ธมฺมาน  สาว  กลฺยาณา  อิฏานิฏเสุ  
ตาทิภาวาวหตฺตา ฯ   
                เสโล ยถา เอกฆโน        วาเตน น สมีรติ   
                เอว นินฺทาปสสาสุ                น สมิ ฺชนฺติ ปณฺฑิตาติ  
หิ  วุตฺต ฯ   
        ตถา  สลีสมฺปทาย  เตวิชฺชภาโว  ทสฺสิโต ฯ  สลีสมฺปตฺตึ   
หิ  นิสฺสาย  ติสฺโส วิชฺชา  ปาปุณนฺติ ฯ  
        สมาธิสมฺปทาย  ฉฬภิ ฺาภาโว ฯ  สมาธิสมปฺตฺตึ  หิ  
นิสฺสาย ฉฬภิ ฺา  ปาปุณนฺติ ฯ   
        ป ฺาสมฺปทาย  ปภินฺนปฏิสมฺภิทาภาโว ฯ  ป ฺาสมฺปท  
หิ  นิสฺสาย  จตสฺโส  ปฏสิมฺภิทา  ปาปุณนฺติ ฯ 
        อิมินา เตส เถราน เกจิ เตวิชฺชา เกจิ ฉฬภิ ฺา  
เกจิ ปฏิสมฺภิทาปตฺตาติ อยมตฺโถ ทสฺสโิตติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ตถา  สลีสมฺปทาย  เตส  กามสุขานุโยคสงฺขาตสฺส   
อนฺตสฺส  ปรวิชฺชน ทสฺเสติ ฯ  
        สมาธิสมฺปทาย  อตฺตกิลมถานุโยคสงฺขาตสฺส  ป ฺา- 
สมฺปทาย  มชฺฌิมาย  ปฏปิตฺติยา (๑) เสวน  ทสฺเสติ ฯ 
        ตถา  สลีสมฺปทาย  เตส  วีติกฺกมปฺปหาน  กิเลสาน  ทสฺเสติ ฯ  
# ๑. ม. ปฏิปทาย ฯ   
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        สมาธิสมฺปทาย  ปรยิุฏานปฺปหาน   
        ป ฺาสมฺปทาย  อนุสยปฺปหาน  ทสฺเสติ ฯ  
        สลีสมปฺทาย  วา  ทจฺุจริตสงฺกิเลสวิโสธน  
        สมาธิสมฺปทาย  ตณฺหาสงฺกิเลสวิโสธน  
        ป ฺาสมฺปทาย  ทฏิ ิสงฺกิเลสวิโสธน  ทสฺเสติ ฯ   
        ตทงฺคปฺปหาเนน  วา  เนส  อปายสมติกฺกโม  ทสฺสิโต ฯ  
        วิกฺขมฺภนปฺปหาเนน  กามธาตุสมติกฺกโม  
        สมุจฺเฉทปฺปหาเนน สพฺพภวสมติกฺกโม ทสฺสโิตติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
        ภาวิตตฺตานนฺติ  วา  เอตฺถ  สีลภาวนา  จิตฺตภาวนา   
ป ฺาภาวนาติ  ติสฺโส  ภาวนา  เวทิตพฺพา  กายภาวนาย   
ตทนฺโตคธตฺตา ฯ 
        สลีภาวนา  จ ปฏิปตฺติยา  อาทีติ  สพฺพ  ปุริมสทิส ฯ 
ยถา  ปน  สหีนาท  ปเร  มิคคณา  น  สหนฺติ  กุโต  อภิภเว  (๑)  
อ ฺทตฺถุ  สีหนาโทว  เต  อภิภวติ ฯ  เอวเมว อ ฺติตฺติยวาทา   
เถราน  วาเท  น  สหนฺติ  กุโต  อภิภเว  อ ฺทตฺถุ  เถรวาทาว  
เต อภิภวนฺติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา   
สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกฺขา  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  (๒)  นิพฺพานธาตูติ  
จ  ปวตฺตนโต ฯ  น หิ ธมมฺโต สกฺกา เกนจิ  อ ฺถา 
# ๑. ส.ี อภิภาโว ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๐/๕๑ ฯ  
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กาตุ  อปฺปฏวิตฺตนียโต ฯ  ย  ปเนตฺถ วตฺตพฺพ ต ปรโต อาวิ (๑) 
ภวิสฺสติ ฯ เอวเมตฺถ สงฺเขเปเนว ปมคาถาย อตฺถวิภาวนา 
เวทิตพฺพา ฯ   
        ทุติยคาถาย  ปน  อย  สมฺพนฺธทสสฺนมุเขน  อตฺถวิภาวนา ฯ  
ตตฺถ  เยส  เถราน  คาถา  สาเวตุกาโม  เต  สาธารณวเสน   
นามโต  โคตฺตโต  คุณโต  จ  กิตฺเตตุ  ยถา  นามาติ  อาทิ  
วุตฺต ฯ  อสาธารณโต  ปน  ตตฺถ  ตตฺถ  คาถาเสฺวว  อาวิ 
ภวิสฺสติ ฯ   
        ตตฺถ  ยถานามาติ  ยยนามา  สุภูติ  มหาโกฏ ิโกติ 
อาทินา  นเยน นามเธยฺเยน  ป ฺาตาติ  (๒)  อตฺโถ ฯ  
        ยถาโคตฺตาติ  ยยโคตฺตา โคตโม กสฺสโปติอาทินา  นเยน 
กุลปเทเสน  ยาย  ยาย ชาติยา สม ฺาตาติ (๓) อตฺโถ ฯ  
        ยถาธมฺมวิหาริโนติ  ยาทิสธมฺมวิหาริโน  ปริยตฺติปรมตาย  
อฏตฺวา  ยถานุรูป สมาปตฺติวิหาริโน  หุตฺวา  วิหรึสูติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  วา  ยถาธมฺมวิหาริโนติ ยถาธมฺมา วิหาริโน จ  (๔) 
ยาทิสสีลาทิธมฺมา ทิพฺพวิหาราทีสุ อภิณฺหโส  วิหรมานา  
ยาทิสวิหารา จาติ อตฺโถ ฯ   
        ยถาธิมุตฺตาติ  ยาทิสอธิมุตฺติกา  สทฺธาธิมุตฺติป ฺาธิมุตฺตีสุ 
# ๑. พหูส ุอาวีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. ยถาป ฺาตาติ ฯ   
# ๓. ม. ป ฺาตาติ ฯ  ๔. ส.ี ยถาธมฺมตาย วิหาริโน จ ฯ  
# ยถาธมฺมา ยถาวิหาริโน จ (?) ฯ  
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ยยอธิมุตฺติกา  สุ ฺตมุขาทีสุ  วา  ยถา  ยถา  นิพฺพาน  
อธิมุตฺตาติ ยถาธิมุตฺตา ฯ นิพฺพาน อธิมุตฺตาน อตฺถ  
คจฺฉนฺติ อาสวาติ (๑) หิ วุตฺต ฯ อุภย เจต ปุพฺพภาควเสน  
เวทิตพพ ฯ  อรหตฺตปฺปตฺติโต  (๒)  ปพฺุเพเยว หิ ยถาวุตฺตมธิมุจฺจน (๓)  
น ปรโต ฯ เตนาห ภควา   
        อสฺสทฺโธ อกต ฺ ู จ สนฺธิจฺเฉโท จ โย นโรติ (๔) 
อาทิ(๕)  ฯ   
        ยถาวิมุตฺตาติ วา ปาโ ป ฺาวิมุตฺติอุภโตภาควิมุตฺตีสุ  
ยยวิมุตฺติกาติ อตฺโถ ฯ  
        สปฺป ฺาติ  ติเหตุกปฏิสนฺธิป ฺาย  ปาริหาริกป ฺาย  
ภาวนาป ฺาย จาติ  ติวิธายป  ป ฺาย  ป ฺวนฺโต ฯ  
        วิหรึสูติ  ตายเอว  สปฺป ฺตาย  ยถาลทฺเธน  
ผาสุวิหาเรเนว  วสึสุ ฯ   
        อตนฺทติาติ  อนลสา  อตฺตหิตปฏิปตฺติย  ยถาพล   
ปรหิตปฏิปตฺติย  จ อุฏานวนฺโตติ อตฺโถ ฯ   
        เอตฺถ  จ  (๖)  นามโคตฺตคฺคหเณน เตส (๗) เถราน ปกาส- 
ป ฺาตภาว ทสฺเสติ ฯ  ธมฺมวิหารคฺคหเณน  สีลสมฺปท  
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๗๒/๔๕ ฯ  ๒. สี. ยถาธมฺมา ยถาวิหาริโน จ  
# อรหตฺตปฺปตฺติโต ฯ  ๓. สี. ยถาวุตฺตมธิมุตฺต ฯ  
# ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๑๗/๒๘ ฯ ๕. ม. อาทิ ฯ ๖. ม. เอตฺถ จ ปน ฯ   
# ๗. สี. เตส เตส ฯ  
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สมาธิสมฺปท ฺจ  ทสฺเสติ ฯ  ยถาธิมุตฺตา สปฺป ฺาติ อิมินา  
ป ฺาสมฺปท ฯ  อตนฺทิตาติ  อิมินา  สีลสมฺปทาทีน  การณภูต  
วิริยสมฺปท  ทสฺเสติ ฯ  ยถานามาติ  อิมินา  เตส ปกาสนนามต  
ทสฺเสติ ฯ ยถาโคตฺตาติ  อิมินา  สทฺธานุสารีธมฺมานุสารีโคตฺต- 
สมฺปตฺติสมุทาคม ยถาธมฺมวิหาริโนติอาทินา สีลสมาธิป ฺา- 
วิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปตฺติสมุทาคม(๑)  อตนฺทิตาติ  อิมินา  
เอว อตฺตหิตสมฺปตฺติย  ิตาน ปรหิตปฏิปตฺตึ ทสฺเสติ ฯ   
        อถวา  ยถานามาติ  อิท  เตส  เถราน  ครูหิ  (๒) 
คหิตนามเธยฺยทสฺสน  สม ฺามตฺตกิตฺตนโต ฯ  ยถาโคตฺตาติ  
อิท กุลปุตฺตภาวทสฺสน กุลปเทส(๓)กิตฺตนโต ฯ  เตน  เนส   
สทฺธาปพฺพชิตภาว  ทสฺเสติ ฯ  ยถาธมฺมวิหาริโนติ  อิท  
จรณสมฺปตฺติทสฺสน  สลีสวราทีหิ  สมงฺคีภาวทีปนโต ฯ   
ยถาธิมุตฺตา  สปฺป ฺาติ  อิท  เนส วิชชฺาสมฺปตฺติทสฺสน  
อาสวกฺขยปริโยสานาย  าณสมฺปตฺติยา  อธิคมปริทีปนโต ฯ  
อตนฺทิตาติ  อิท  วิชชฺาจรณสมฺปตฺตีน(๔) อธิคมูปายทสฺสน ฯ  
        ยถานามาติ วา อิมินา เตส  ปกาสนมตฺตเยว (๕) ทสฺเสติ ฯ 
ยถาโคตฺตาติ ปน อิมินา ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสมฺปตฺตึ ทสฺเสติ ฯ 
น  หิ  สมฺมาอปฺปณิหิตตฺตโน  ปุพฺเพ  จ  อกตปุ ฺสฺส   
# ๑. ม. สลีสมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปตฺติสมุทาคม ฯ 
# ๒. ส.ี คุรูห ิฯ  ๓. ม. กุลาปเทส... ฯ  ๔. ม. วิชฺชาจรณสมฺปตฺตีน ฯ 
# ๕. ม. ปกาสนนามตเยว ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 28 

        *เลมที่ 25  นิทานคาถาวณฺณนา  หนา 28 
 
สทฺธานุสารีธมฺมานุสาริโน  โคตฺตสมฺปตฺติสมุทาคโม(๑)  สมฺภวติ ฯ   
        ยถาธมฺมวิหาริโนติ  อิมินา เตส  ปุริมจกฺกทฺวยสมฺปตฺตึ   
ทสฺเสติ ฯ  น  หิ  อปฺปฏริูเป เทเส วสโต สปฺปุริสูปนิสฺสยรหิตสฺส 
จ  ตาทิสา  คุณวิเสสา  สมฺภวนฺติ ฯ   
        ยถาธิมุตฺตาติ  อิมินา สทฺธมฺมสวนสมฺปทาสมาโยค  ทสฺเสติ ฯ  
น  หิ  ปรโตโฆเสน  วินา  สาวกาน  สจฺจสมฺปฏิเวโธ  สมฺภวติ ฯ   
        สปฺป ฺา  อตนฺทิตาติ  อิมินา  ยถาวุตฺตสฺส  คุณวิเสสสฺส  
อพฺยภิจาริเหตุ (๒) ทสฺเสติ ายารมฺภทสฺสนโต ฯ   
        อปโร  นโย  ยถาโคตฺตาติ  เอตฺถ  โคตฺตกิตฺตเนน  เตส 
เถราน  โยนโิสมนสิการสมฺปท  ทสฺเสติ  ยถาวุตฺตโคตฺตสมฺปนฺนสฺส 
โยนิโสมนสิการสมฺภวโต ฯ  
        ยถาธมฺมวิหาริโนติ  เอตฺถ  ธมฺมวิหารคฺคหเณน  สทฺธมฺม- 
สวนสมฺปท  ทสฺเสติ สทฺธมฺมสวเนน  วินา  ตทภาวโต ฯ   
        ยถาธิมุตฺตาติ  อิมินา  มตฺถกปฺปตฺต  ธมฺมานุธมฺมปฏิปท  
ทสฺเสติ ฯ 
        สปฺป ฺาติ  อิมินา  สพฺพตฺถ  สมฺปชานการิต ฯ  
        อตนฺทติาติ  อิมินา  วุตฺตนเยน  อตฺตหิตสมฺปตฺตึ  ปริปูเรตฺวา 
 ิตาน  ปเรส หิตสุขาวหาย  ปฏิปตฺติย  อกิลาสุภาว  ทสฺเสติ ฯ 
# ๑. ...สมฺปตฺติสมนฺนาคมนฺติ วุตฺเต โคตฺตสมฺปตฺติสมุทาคโมติ 
# อิท โคตฺตสมฺปตฺติสมนฺนาคโมติ วตฺตพฺพ ฯ  ๒. สี. อพฺยภิจารเหตุ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 29 

        *เลมที่ 25  นิทานคาถาวณฺณนา  หนา 29 
 
        ตถา  ยถาโคตฺตาติ  อิมินา เนส  สรณคมนสมฺปทา 
ทสฺสิตา  สทฺธานุสารีโคตฺตกิตฺตนโต ฯ   
        ยถาธมฺมวิหาริโนติ อิมินา  สีลกขฺนฺธปุพฺพงฺคโม  สมาธิก-ฺ 
ขนฺโธ  ทสฺสโิต ฯ  
        ยถาธิมุตฺตา  สปฺป ฺาติ อิมินา  ป ฺกฺขนฺธาทโย ฯ  
        สรณคมน ฺจ  สาวกคุณาน  อาทิ  สมาธิ  มชฺเฌ  ป ฺา   
ปริโยสานนฺติ  อาทิมชฺฌปริโยสานทสฺสเนน  สพฺเพป  สาวกคุณา  
ทสฺสิตา  โหนฺติ ฯ   
        อีทิสี  ปน  คุณวิภูติ  ยาย  สมฺมาปฏิปตฺติยา  เตหิ  อธิคตา  
ต  ทสฺเสตุ ตตฺถ  ตตฺถ  วิปสฺสิตฺวาติอาทิ  วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ  ตตฺถาตี  เตสุ  เตสุ  อร ฺรุกฺขมูลปพฺพตาทีสุ  
วิวิตฺตเสนาสเนสุ ฯ ตตฺถ ตตฺถาติ วา ตสฺมึ ตสฺมึ อุทานาทิกาเล ฯ  
        วิปสฺสิตฺวาติ  สมฺมสิตฺวา  (๑)  นามรูปววตฺถาปนปจฺจยปริคฺคเหหิ  (๒)   
ทิฏ ิวิสุทฺธิกงฺขาวิตรณวิสุทฺธิโย  สมปฺาเทตฺวา  กลาปสมฺมสนาทิกฺ- 
กเมน ป ฺจม วิสุทฺธึ อธิคนฺตฺวา ปฏิปทาาณทสฺสนวิสุทฺธิยา  
มตฺถก ปาปนวเสน วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา ฯ  
        ผุสิตฺวาติ  ปตฺวา  สจฺฉิกตฺวา ฯ  
        อจฺจุต ปทนฺติ นิพฺพาน ฯ ต หิ สย อจวนธมฺมตฺตา  
อธิคตาน  อจฺจุติเหตุภาวโต  จ  นตฺถ ิ เอตฺถ  จุตีติ  อจฺจุต  ฯ  
# ๑. ม. สมฺปสฺสิตฺวา ฯ  ๒. ส.ี ...ปจฺจยปริคฺคหาทีหิ ฯ  
# ม. ...ปจฺจยปริคฺคเหหิ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 30 

        *เลมที่ 25  นิทานคาถาวณฺณนา  หนา 30 
 
สงฺขตธมฺเมหิ อสมฺมิสฺสภาวตาย  ตทตฺถิเกหิ  ปฏิปชฺชิตพฺพตาย  
จ  ปทนฺติ จ วุจฺจติ ฯ 
        กตนฺตนฺติ กตสฺส  อนฺต ฯ  โย  หิ  เตหิ อธิคโต  
อริยมคฺโค โส อตฺตโน ปจฺจเยหิ อุปฺปาทิตตฺตา กโต  นาม  
ตสฺส ปน ปรโิยสานภูต ผล กตนฺโตติ อธิปฺเปต ฯ ต กตนฺต  
อคฺคผล ฯ อถวา ปจฺจเยหิ  กตตฺตา  นปิฺผาทิตตฺตา  กตา 
นาม  สงฺตธมฺมา  ตนฺนิสฺสรณภาวโต กตนฺโต  นิพฺพาน ฯ 
ต  กตนฺต ฯ   
        ปจฺจเวกฺขนฺตาติ  (๑)  อธิคต  วต  มยา อริยมคฺคาธิคเมน  
อิท  อริยผล  อธิคตา  อสงฺขตา  ธาตูติ  อริยผลนิพฺพานานิ  
วิมุตฺติาณทสฺสเนน ปฏปิตฺตึ อเวกฺขมานา ฯ อถ  วา 
สจฺจสมฺปฏิเวธวเสน ย อริเยน กรณีย(๒) ปริ ฺาทิโสฬสวิธ  
กิจฺจ  อคฺคผเล   ิเตน  นิปฺผาทิตตฺตา  ปริโยสาปตตฺตา  (๓) กต  
นาม เอว กต ต ปจฺจเวกฺขนฺตา ฯ  เอเตน  ปหีนกิเลส- 
ปจฺจเวกฺขณ  ทสฺสิต ฯ  ปรุิมนเยน  ปน  อิตรปจฺจเวกฺขณานีติ  
เอกูนวีสติป (๔) ปจฺจเวกฺขณานิ ทสฺสิตานิ โหนฺติ ฯ   
        อิมมตฺถนฺติ  เอตฺถ  อิมนฺติ  สกโล  เถรเถรีคาถาน  อตฺโถ 
อตฺตโน อิตเรส ฺจ ตตฺถ  สนฺนิปติตาน  ธมฺมสงฺคาหกมหาเถราน   
พุทฺธิย  วิปรวิตฺตมานตาย  อาสนฺโน ปจฺจกฺโขติ  จ  กตฺวา  
# ๑. ส.ี ปจฺจเวกฺขนฺโต ฯ  ๒. สี. อกรณีย ฯ  
# ๓. ส.ี ปริโยสิตตฺตา ฯ  ๔. ม. เอกูนวีสติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 31 

        *เลมที่ 25  นิทานคาถาวณฺณนา  หนา 31 
 
วุตฺต ฯ  อตฺถนฺติ  ฉนฺนา  เม  กฏุิกาติอาทีหิ คาถาหิ  
วุจฺจมาน อตฺตูปนายิก ปรูปนายิก โลกยิโลกุตฺตรปฏิสยุตฺต อตฺถ ฯ 
        อภาสึสูติ (๑) คาถาพนฺธวเสน  กเถสุ  ตทีปนิโย  อิทานิ  มยา  
วุจฺจมานา  เตส  ภาวิตตฺตาน  คาถา  อตฺตูปนายิกา  สุณาถาติ  
โยชนา ฯ  เต  เจ  มหาเถรา  เอว  กเถนฺตา  อตฺตโน   
สมฺมาปฏิปตฺติปกาสนีหิ  คาถาหิ  สาสนสฺส  เอกนฺตนิยฺยานิกา 
วิภาวเนน (๒) ปเรป  ตตฺถ สมฺมาปฏปิตฺติย นิโยเชนฺตีติ เอตมตฺถ (๓)  
ทีเปติ อายสฺมา ธมฺมภณฺฑาคาริโก  ตถา  ทีเปนฺโต  จ   
อิมาหิ  คาถาหิ  เตส  โถมน  ตาส ฺจ  เตส วจนสฺส   
นิทานภาเวน ปน านคตเมวาติ (๔) ทสฺเสตีติ ทฏพฺพ ฯ   
                นทิานคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี อภาสึสูติ ฯ  ม. ย.ุ อภาสิสุนฺติ ฯ  
# ๒. ส.ี วิภาวเน ฯ  ๓. สี. เอวมตฺถ ฯ  ๔. ส.ี นิทานภาเวน ปากฏ 
# อุตฺตาน คตเมวาติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 32 

                        *เลมที่ 25  หนา 32 
 
                        เอกกนิปาตวณฺณนา   
                        ปมวคฺควณฺณนา   
                 
                        สุภูติตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อิทานิ  ฉนฺนา  เม   กุฏิกาติอาทินยปฺปวตฺตาน  
เถรคาถาน  อตฺถวณฺณนา  โหติ ฯ  สา  ปนาย  อตฺถวณฺณนา  
ยสฺมา  ตาส  ตาส  คาถาน  อตฺถุปฺปตฺตึ  ปกาเสตฺวา   
วุจฺจมานา  ปากฏา  โหติ  สุวิ ฺเยฺยา  จ  ตสฺมา  ตตฺถ  ตตฺถ   
อตฺถุปฺปตฺตึ ปกาเสตฺวา อตฺถวณฺณน กริสฺสามาติ ฯ   
        ตตฺถ  ฉนฺนา  เม  กฏุกิาติ  คาถาย  กา  อุปฺปตฺติ  วุจฺจเต  อิโต 
กิร  กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก  อนุปฺปนฺเนเยว  ปทุมุตฺตเร  ภควติ  
โลกนาเถ  หสวตีนามเก (๑)  นคเร  อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณ- 
มหาสาลสฺส  เอโก  ปุตฺโต  อุปฺปชชฺิ ฯ  ตสฺส  นนฺทมาณโวติ  
นาม  อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ตโย  เวเท  อุคฺคณฺหิตฺวา  ตตฺถ   
สาร  อปสฺสนฺโต  อตฺตโน  ปริวารภูเตหิ  จตุจตฺตาฬีสาย   
มาณวกสหสฺเสหิ  สทฺธึ  ปพฺพต ปาเท  อิสิปพฺพชฺข  ปพฺพชิตฺวา   
อฏ  สมาปตฺติโย ป ฺจ จ อภิ ฺาโย นิพฺพตฺเตสิ ฯ  
อนฺเตวาสิกานมฺป กมฺมฏาน อาจิกฺขิ ฯ เตป น จิเรเนว 
ฌานลาภิโน อเหสุ ฯ   
# ๑. ส.ี หสาวตีนามเก ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 33 

        *เลมที่ 25  ปมวคฺเค  สุภูติตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 33 
 
        เตน  จ  สมเยน [๑] ปทุมุตฺตโร  ภควา  โลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา 
หสวตีนคร  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต  เอกทิวส  ปจฺจูสสมเย  โลก   
โวโลเกนฺโต  นนฺทตาปสสฺส  อนฺเตวาสิกชฏลิาน  อรหตฺตูปนิสฺสย  
นนฺทตาปสสฺส  จ  ทฺวีหงฺเคหิ  สมนฺนาคตสฺส สาวกฏานนฺตรสฺส   
ปตฺถน  ทิสฺวา  ปาโตว  สรีรปฏชิคฺคน  กตฺวา  ปุพฺพณฺหสมเย  
ปตฺตจีวรมาทาย  อ ฺ  ก ฺจิ  อนามนฺเตตฺวา  สีโห  วิย  เอกจโร  
นนฺทตาปสสฺส  อนฺเตวาสิเกสุ  ผลาผลตฺถาย  คเตสุ  พุทฺธภาว   
เม  ชานาตูติ  ปสฺสนฺตสฺเสว  นนฺทตาปสสฺส  อากาสโต  โอตริตฺวา  
ปวิย  ปติฏาสิ ฯ   
        นนฺทตาปโส  พุทฺธานุภาว ฺเจว  ลกฺขณปาริปูรึ  จ 
ทิสฺวา  ลกฺขณมนฺเต  สมฺมสิตฺวา  อิเมหิ ลกฺขเณหิ  
สมนฺนาคโต  นาม  อคาร  อชฺฌาวสนฺโต  ราชา  โหติ   
จกฺกวตฺตี  ปพฺพชนฺโต  โลเก  วิวฏจฺฉโท  (๒) สพฺพ ฺ ู พุทฺโธ 
โหติ อย ปุรสิาชานีโย นสิฺสสย พุทฺโธติ ตฺวา  ปจฺจุคฺคมน  
กตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  อาสน ป ฺาเปตฺวา  
อทาสิ ฯ         
        นิสีท ิ ภควา  ป ฺตฺเต  อาสเน ฯ  นนฺทตาปโสป   
อตฺตโน  อนุจฺฉวิก  อาสน  คเหตฺวา เอกมนฺต (๓) นิสีทิ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  จตุจตฺตาฬีสสหสฺสชฏิลา  ปณีตปณีตานิ  
# ๑. ส.ี เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. วิวตฺตจฺฉโท ฯ 
# ๓. ส.ี เอกมนฺเต ฯ   
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โอชวนฺตานิ  ผลาผลานิ  คเหตฺวา  อาจริยสฺส  สนติฺก  สมฺปตฺตา 
พุทฺธาน ฺเจว  อาจริยสฺส  จ  นิสินฺนาสน โอโลเกนฺตา  อาหสุ   
อาจริย  มย  อิมสฺมึ  โลเก  ตุเมฺหหิ  มหนฺตตโร  นตฺถีติ วิจราม 
อย  ปน  ปุรโิส  ตุเมฺหหิ  มหนฺตตโร  ม ฺเติ ฯ   
        นนฺทตาปโส ตาตา  กึ  วเทถ  สาสเปน  สทฺธึ อฏสฏ ิ- 
สตสหสฺสโยชนุพฺเพธ สิเนรุ อุปเมตุ อิจฺฉถ สพฺพ ฺ ุพุทฺเธน   
สทฺธึ  มา  ม  อุปมิตฺถาติ  อาห ฯ 
        อถ  เต  ตาปสา  สเจ  อย  โอรโก  อภวิสฺส  น   
อมฺหาก  อาจริโย  เอว  อุปม  อาหเรยฺย  ยาว มหา  วตาย 
ปุริสาชานีโยติ  ปาเทสุ  นปิติตฺวา  สิรสา  วนฺทึสุ ฯ 
        อถ  เต  อาจริโย อาห  ตาตา  อมฺหาก  พุทฺธาน  
อนุจฺฉวิโก  เทยฺยธมฺโม  นตฺถิ  ภควา  จ ภิกฺขาจารเวลาย  
อิธาคโต  ตสฺมา  มย  ยถาพล  เทยฺยธมมฺ  ทสฺสาม  ตุเมฺห   
ย  ย  ปณีต  ผลาผล  อานีต  ต  ต  อาหรถาติ  วตฺวา   
อาหราเปตฺวา  หตฺเถ โธวิตฺวา  สย  ตถาคตสฺส  ปตฺเต   
ปติฏาเปสิ ฯ   
        สตฺถารา  ผลาผเล  ปฏิคฺคหิตมตฺเต  เทวตา  ทิพฺโพช  
ปกฺขิปสุ ฯ  ตาปโส อุทกมฺป สยเมว ปริสฺสาเวตฺวา อทาสิ ฯ  
ตโต โภชนกจฺิจ นิฏาเปตฺวา  นิสินฺเน  สตฺถริ  สพฺเพ  
อนฺเตวาสิเก  ปกฺโกสิตฺวา  สตฺถุ สนฺติเก สารณีย  กถ   
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กเถนฺโต  นิสทีิ ฯ  
        สตฺถา ภิกฺขุสงฺโฆ อาคจฺฉตูติ จินฺเตสิ ฯ ภิกฺขู สตฺถุ 
จิตฺต  ตฺวา  สตสหสฺสมตฺตา  ขีณาสวา  อาคนฺตฺวา  สตฺถาร   
วนฺทิตฺวา เอกมนฺต อฏสุ ฯ   
        นนฺทตาปโส  อนฺเตวาสิเก  อามนฺเตสิ  ตาตา  พุทฺธาน  
นิสินฺนาสนมฺป นีจ สมณสตสหสฺสสฺสป  อาสน  นตฺถิ  
ตุเมฺหหิ  อชฺช  อุฬาร  ภควโต  ภิกฺขุสฆสฺส จ  สกกฺาร   
กาตุ  วฏฏติ  ปพฺพตปาทโต  วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ  ปุปฺผานิ  
อาหรถาติ ฯ อจินฺเตยฺยตฺตา อิทฺธิวิสยสฺส มุหุตฺเตเนว  
วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ ปุปฺผานิ อาหริตฺวา พุทฺธาน  
โยชนปฺปมาณ  ปุปฺผาสน  ป ฺาเปสส ฯ อคฺคสาวกาน ติคาวุต  
เสสภิกฺขูน อฑฺฒโยฺนิกาทิเภท  สฆนวกสฺส  อุสภมตฺต  
อโหสิ ฯ   
        เอว  ป ฺตฺเตสุ  อาสเนสุ นนฺทตาปโส  ตถาคตสฺส  
ปุรโต  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห   ิโต  ภนฺเตมยฺห  ทีฆรตฺต หิตาย 
สุขาย  อิม  ปปฺุผาสน  อภิรุหถาติ  อาห ฯ  นิสีทิ  ภควา 
ปุปฺผาสเน ฯ เอว นิสินฺเน  สตฺถริ  สตฺถุ  อาการ  ตฺวา   
ภิกฺขู  (๑)  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตาสเน นิสีทึสุ ฯ  (๒)  
        นนฺทตาปโส  มหนฺต  ปุปฺผฉตฺต  คเหตฺวา ตถาคตสฺส  
# ๑. ส.ี ภิกฺขูสุ ฯ  ๒. ส.ี นิสินฺเนสุ ฯ  
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มตฺถเก ธาเรนฺโต อฏาสิ ฯ   
        สตฺถา  ตาปสาน  อย  สกฺกาโร  มหปฺผโล  โหตูติ   
นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิ ฯ  สตฺถ ุ สมาปนฺนภาว  ตฺวา  
ภิกุขูป  สมาปชฺชึส ุฯ  ตถาคเต สตฺตาห นิโรธ สมาปชฺชิตฺวา 
นิสินฺเน อนฺเตวาสิกา ภิกฺขาจารกาเล สมปฺตฺเต วนมูลผลาผล  
ปริภุ ฺชิตฺวา  เสสกาเล  พุทฺธาน  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  ติฏนฺติ ฯ  
        นนฺทตาปโส  ปน ภิกฺขาจารมฺป อคนฺตฺวา ปุปฺผฉตฺต  
ธาเรนฺโต สตฺตาห ปติสุเขเนว วีตินาเมติ ฯ   
        สตฺถา  นิโรธโต  วุฏาย  อรณวิหาริองฺเคน  ทกฺขิเณยฺยงฺเคน  
จาติ  ทฺวีหิ องฺเคหิ  สมนฺนาคต  เอก  สาวก  อิสิคณสฺส   
ปุปฺผาสนานุโมทน  กโรหีติ อาณาเปสิ ฯ  โส  จกกฺวตฺติร ฺโ   
สนฺติกา  ปฏลิทฺธมหาลาโภ  มหาโยโธ  วิย  ตุฏมานโส   
อตฺตโน  วิสเย  ตฺวา  เตปฏก พุทฺธวจน สมฺมสิตฺวา อนุโมทน  
อกาสิ ฯ ตสฺส  เทสนาวสาเน  สตฺถา  สย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  
        เทสนาปริโยสาเน  สพฺเพ  จตุจตฺตาฬีสสหสฺสตาปสา  
อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  สตฺถา  เอถ  ภิกขฺโวติ  หตฺถ ปสาเรสิ ฯ 
เตส  ตาวเทว  เกสมสฺสุ (๑) อนฺตรธายิ ฯ อฏปรกิขฺารา  
กาเย ปฏิมุกกฺาว  อเหสส ฯ  สฏ ิวสฺสตุเถรา วิย สตฺถาร 
ปริวารยึสุ ฯ นนฺทตาปโส ปน วิกฺขิตฺตจิตฺตตาย  วิเสส  
# ๑. ส.ี เกสมสฺสุ ฯ  
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นาธิคจฺฉิ ฯ  ตสฺส  กิร อรณวิหาริตฺเถรสฺส สนฺติเก ธมฺม  
โสตุ อารทฺธกาลโต ปฏาย  อโห  วตาหมฺป  อนาคเต   
อุปฺปชฺชนกพุทฺธสฺส  สาสเน  อิมินา  สาวเกน  ลทธฺธุร 
ลเภยฺยนฺติ  จิตฺต  อุทปาทิ ฯ  
        โส เตน ปริวิตกฺเกน มคฺคผลปฏิเวธ กาตุ นาสกฺขิ ฯ 
ตถาคต  ปน  วนฺทิตฺวา  สมฺมุเข  ตฺวา  อาห  ภนฺเต   
เยน  ภิกฺขุนา  อิสิคณสฺส  ปุปฺผาสนานุโมทนา  กตา  โก   
นามาย  ตุมฺหาก  สาสเนติ ฯ  อรณวิหาริองฺเค  ทกฺขิเณยฺยงฺเค   
จ  เอตทคฺค  ปตฺโต  เอโส ภิกฺขูติ ฯ ภนฺเต ยฺวาย มยา  
สตฺตาห  ปุปฺผฉตฺต  ธาเรนฺเตน  สกฺกาโร  กโต  เตน  
อธิกาเรน  น  อ ฺ  สมฺปตฺตึ  ปตฺเถมิ  อนาคเต  ปน  เอกสฺส 
พุทฺธสฺส สาสเน อย เถโร วิย ทฺวีหงฺเคหิ สมนฺนาคโต  
สาวโก ภเวยฺยนฺติ ปตฺถนมกาสิ ฯ   
        สตฺถา  สมิชฺฌิสฺสติ  นุ  โข  อิมสสฺ  ตาปสสฺส 
ปตฺถนาติ  อนาคตสาณ เปเสตฺวา  โอโลเกนฺโต  กปฺปสตสหสฺส  
อติกฺกมิตฺวา สมิชฺฌนกภาว ทิสฺวา นนฺทตาปส อาห  น   
เต  อย  ปตฺถนา  โมฆา  ภวิสฺสติ  อนาคเต  กปฺปสตสหสฺส  
อติกฺกมิตฺวา  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  อุปปฺชฺชิสฺสติ ตสฺส สนฺติเก 
สมิชฺฌิสฺสตีติ วตฺวา ธมฺมกถ กเถตฺวา  ภิกฺขุสฆปริวุโต   
อากาส  ปกฺขนฺทิ ฯ  
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        นนฺทตาปโส  ยาว  จกฺขุปถสมติกฺกมา สตฺถาร  ภิกฺข- 
 ุสฆ ฺจ  อุทฺทิสฺส  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  โส  อปรภาเค 
กาเลน กาล  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม สุณิ ฯ  
อปริหีนชุฌาโนว กาลงฺกตฺวา พรฺหฺมโลเก นิพฺพตฺโต ฯ  
ตโต  ปน  จุโต  อปรานิป  ป ฺจ  ชาติสตานิ  ปพฺพชิตฺวา  
อาร ฺโก  อโหสิ ฯ  กสสฺปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเลป  ปพฺพชิตฺวา  
อาร ฺโก  หุตฺวา  คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรสิ ฯ  เอต  กริ  วตฺต   
อปริปูเรตฺวา  มหาสาวกภาว  ปาปุณนฺตา  นาม นตฺถิ ฯ   
คตปจฺจาคตวตฺต  ปน  อาคมฏกถาสุ   วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ 
โส วีสติวิสฺสสหสฺสานิ  คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรตฺวา  กาลงฺกตฺวา 
กามาวจรเทวโลเก  ตาวตึสภวเน นิพฺพตฺติ ฯ วุตฺตเ ฺหต อปทาเน (๑)   
        หิมวนฺตสฺสาวิทูเร                นิสโภ นาม ปพฺพโต   
        อสฺสโม สุกโต มยฺห        ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ   
        โกสิโย นาม นาเมน        ชฏิโล อุคฺคตาปโน   
        เอกายิโก (๒) อทุติโย        วสามิ นิสเภ ตทา ฯ   
        ผล มูล ฺจ ปณฺณ ฺจ        น ภุ ฺชามิ อห ตทา   
        ปวตฺตว สุปาตาห (๓)        อุปชีวามิ ตาวเท ฯ   
        นาห โกเปมิ อาชีว                จชมาโนป ชีวิต   
        อาราเธมิ สก จิตฺต        วิวชฺเชม ิอเนสน ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๒๓/๙๔ ฯ  ๒. ม. เอกากิโย ฯ  
# ๓. ส.ี ปวตฺตปณฺฑุปตฺตาน ฯ  
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        ราคูปสหิต จิตฺต                ยทา อุปฺปชฺชเต มม   
        สยว ปจฺจเวกฺขามิ                เอกโก (๑) ต ทเมมห ฯ   
        รชฺชเส รชฺชนีเย(๒) จ        ทุสฺสนีเย จ ทุสฺสเส   
        มุยฺหเส โมหนีเย จ        นิกฺขมสฺสุ วนา ตุว ฯ   
        วิสุทฺธาน อย วาโส                นิมมฺลาน ตปสฺสิน   
        มา โข วิสุทฺธ ทูเสสิ        นิกฺขมสฺสุ วนา ตุว ฯ   
        อคาริโก ภวิตฺวาน                ยทา ยุตฺต (๓) ลภิสฺสสิ   
        อุโภป มา วิราเธสิ                นิกฺขมสฺสุ วนา ตุว ฯ   
        ฉวาลาต ยถา กฏ        น กฺวจิ กจฺิจการก (๔)   
        เนว คาเม อร ฺเ วา        น หิ ต กฏสมฺมต ฯ   
        ฉวาลาตูปโม ตฺวสิ                น คิหี นาป ส ฺโต   
        อุภโต มุตฺตโก อชฺช        นิกฺขมสฺสุ วนา ตุว ฯ   
        สิยา น ุโข ตว เอต        โก ปชานาติ(๕) เต อิท   
        สทฺธาธุร(๖) วหิสิ (๗) เม   โกสชฺชพหุลาย จ ฯ   
        ชิคุจฺฉิสฺสนฺติ ต วิ ฺ ู        อสุจึ นาคริโก ยถา   
        อากฑฺฒิตฺวาน อิสโย        โจทยิสฺสนฺติ ต สทา ฯ   
        ต วิ ฺ ู ปวทิสฺสนฺติ (๘)  สมติกกฺนฺตสาสน   
        สวาส อลภนฺโต หิ                กถ ชวิีหิสิ ตุว ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ เอกคฺโค ฯ  ๒. สฺยา. รชฺชส ิรชนีเย ฯ  
# ๓. ม. ปุตฺต ฯ ๔. ส.ี นตฺเถว กิจฺจการณ ฯ ๕. สยฺา. ปชานิ หิ ฯ  
# ๖. สฺยา. สฆี ธุร ฯ  ๗. ยุ. ปาหิสิ ฯ  ๘. ส.ี ปวฑฺฒิสฺสนฺติ ฯ   
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        *เลมที่ 25  เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  40 
                 
        ติธาปภินฺน มาตงฺค        กุ ฺชร สฏ ิหายน   
        พล ีนาโค อุปคนฺตฺวา        ยูถา นหีรเต คช ฯ   
        ยถูา วินิสฺสโฏ สนโฺต        สุข สาต น วินฺทติ   
        ทุกฺขิโต วิมโน (๑) โหติ        ปชฌฺายนฺโต ปเวธติ(๒) ฯ   
        ตเถว ชฏิลา ตมฺป                นีหรสิฺสนฺติ ทุมฺมตึ   
        เตหิ ตฺว นิสฺสโฏ สนโฺต        สุข สาต น ลจฺฉสิ ฯ   
        ทิวา วา ยทิ วา รตฺตึ        โสกสลฺลสมปฺปโต   
        ทยฺหติ ปริฬาเหน                คโช ยูถาว นิสฺสโฏ ฯ   
        ชาตรูป ยถา กูฏ                เนว ฌายติ (๓) กตฺถจิ   
        ตถา สลีวีหิโน ตฺว                น ฌายิสฺสสิ (๔) กตฺถจิ ฯ   
        อคาร วสมาโนป(๕)        กถ ชีวิหิสิ ตุว   
        มตฺติก เปตฺติก ฺจาป        นตฺถ ิเต นิหิต ธน ฯ   
        สย กมมฺ กริตฺวาน                คตฺเต เสท ปโมจย   
        เอว ชีวิหิสิ เคเห                สาธุ เต ต น รุจฺจติ ฯ   
        เอวาห ตตฺถ วาเรมิ        สงฺกิเลสคต มน   
        นานาธมฺมกถ กตฺวา        ปาปา จิตฺต นิวารยึ ฯ   
        เอว เม วิหรนฺตสฺส        อปฺปมาทวิหาริโน   
        ตึสวสฺสสหสฺสานิ                ปวเน เม (๖) อติกกฺมุ ฯ 
# ๑. ส.ี ทุมฺมโน ฯ  ๒. ยุ. โอชฺฌายนฺโต ปธาวติ ฯ  
# ๓. สยฺา. ยายติ ฯ  ๔. สฺยา. ยายิสฺสสิ ฯ  ๕. สฺยา. อคาราวสมาโนป ฯ 
# โปราณ. อนาคารวสมาโนป ฯ  ๖. ม. วิปเน เม ฯ   
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        *เลมที่ 25  ปมวคฺเค  สุภูติตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 41 
         
        อปฺปมาทรต(๑) ทิสฺวา        อุตฺตมตฺถ คเวสก   
        ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺโธ        อาคจฺฉิ มม สนฺติก ฯ   
        ติมฺพรูสกวณฺณาโภ (๒)        อปฺปเมยฺโย อนูปโม   
        รูเปนาสทิโส พุทฺโธ        อากาเส จงฺกมี ตทา ฯ   
        สุผุลโฺล สาลราชาว        วิชชฺูวพฺภฆนนฺตเร (๓)   
        าเณนาสทิโส พุทฺโธ        อากาเส จงฺกมี ตทา ฯ   
        สีหราชาวสมฺภีโต                คชราชาว ทปฺปโต (๔)   
        อภีโต (๕) พฺยคฺฆราชาว  อากาเส จงฺกมี ตทา ฯ   
        สิงฺคินิกฺขสวณฺณาโภ        ขทิรงฺคารสนฺนิโภ   
        มณิ ยถา โชติรโส                อากาเส จงฺกมี ตทา ฯ   
        วิสุทฺธเกลาสนิโภ                ปุณฺณมาเยว จนฺทิมา   
        มชฺฌณฺหิเกว สูริโย(๖)        อากาเส จงฺกมี ตทา ฯ   
        ทิสฺวา นเภ จงฺกมนฺต        เอว จินฺเตสห ตทา   
        เทโว น ุโข อย สตฺโต        อุทาหุ มนุโช อย ฯ   
        น เม สโุต วา ทิฏโ วา        มหิยา เอทิโส นโร   
        อป มนฺตปท อตฺถิ                อย สตฺถา ภวิสฺสติ ฯ   
        เอวาห จินฺตยิตฺวาน        สก จิตฺต ปสาทยึ   
        นานาปุปฺผ ฺจ คนฺธ ฺจ        สนนฺิปาเตสห ตทา ฯ   
# ๑. สฺยา. อปฺปมาเทน ม ฯ  ๒. ส.ี ติมพฺรูปกฺกวณฺณาโภ ฯ  
# ๓. ส.ี วิชฺชวู คคนนฺตเร ฯ ๔. โปราณ. ทมฺปโต ฯ  
# ๕. ส.ี ทรุาสโท ฯ  ม. ย.ุ ลาสิโต ฯ  
# ๖. สฺยา. มชฺฌนฺติเกว สรุิโย ฯ ย.ุ มชฌฺนฺติโก สุรโิย ฯ  
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        *เลมที่ 25  เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  42 
         
        ปุปฺผาสน ป ฺาเปตฺวา        สาธุจิตฺต มโนรม   
        นรสารถิน อคฺค                อิท วจนมพฺรวึ ฯ   
        อิท เม อาสน วีร                ป ฺตฺต ตวนุจฺฉว(๑)   
        หาสยนฺโต มม จิตฺต        นิสีท กุสมุาสเน ฯ   
        นิสีท ิตตฺถ ภควา                อสมฺภีโตว เกสรี   
        สตฺตรตฺตินฺทิว พุทฺโธ        ปวเร กุสุมาสเน ฯ   
        นมสฺสมาโน อฏาสึ        สตฺตรตฺตินฺทิว อห   
        วุฏหิตฺวา สมาธิมฺหา        สตฺถา โลเก อนุตฺตโร ฯ   
        มม กมมฺ ปกิตฺเตนฺโต        อิท วจนมพฺรวิ   
        ภาเวหิ พุทฺธานุสฺสตึ        ภาวนานมนุตฺตร   
        อิม สตึ ภาวยิตฺวา                ปูรยิสสฺสิ มานส (๒)ฯ 
        ตึสกปปฺสหสฺสานิ                เทวโลเก รมิสฺสสิ   
        อสีติกฺขตฺตุ เทวินฺโท        เทวรชฺช กริสฺสส ิฯ   
        สหสฺสกฺขตฺตุ จกฺกวตฺตี        ราชา รฏเ ภวิสฺสสิ   
        ปเทสรชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขิย   
        อนุโภสสฺสิ ต สพฺพ        พุทฺธานุสฺสติยา ผล ฯ   
        ภวาภเว สสรนฺโต                มหาโภค ลภิสฺสสิ   
        โภเค เต อูนตา(๓) นตฺถิ        พุทฺธานุสฺสติยา ผล ฯ   
# ๑. สฺยา. ตวนุจฺฉก ฯ  ๒. สี. ปูรยสฺส ุสุมานส ฯ  
# ๓. สยฺา. โภเคหิ โอนตา ฯ ม. โอนตา ฯ   
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        *เลมที่ 25  ปมวคฺเค  สุภูติตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 43 
         
        กปฺปสตสหสฺสมฺหิ                โอกฺกากกุลสมฺภโว   
        โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
        อสีติโกฏึ ฉฑฺเฑตฺวา        ทาเส กมฺมกเร พหู   
        โคตมสฺส ภควโต                สาสเน ปพฺพชิสฺสสิ ฯ   
        อาราธยิตฺวา สมฺพุทฺธ        โคตม สกฺยปุงฺคว   
        สุภูติ นาม นาเมน                เหสฺสสิ สตฺถุ สาวโก ฯ   
        ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        ทกฺขิเณยฺยคุณมฺหิ(๑) ต   
        ตถารณวิหาเร จ                ทฺวีสุ อคฺเค เปสฺสสิ ฯ   
        อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ        ชลชุตฺตมนามโก   
        นภ (๒) อพฺภุคฺคมี วีโร        หสราชาว อมฺพเร ฯ   
        สาสิโต โลกนาเถน        นมสฺสิตฺวา ตถาคต   
        สทา ภาเวมิ มุทิโต        พุทฺธานุสฺสติมุตฺตม ฯ   
        เตน กมเฺมน สุกเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
        ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึส อคจฺฉห ฯ   
        อสีติกฺขตฺตุ เทวินฺโท        เทวรชฺชมการยึ   
        สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ        จกฺกวตฺตี อโหสห ฯ  
        ปเทสรชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขิย   
        อนุโภม ิสุสมฺปตฺตึ                พุทฺธานุสฺสติยา ผล ฯ   
        ภวาภเว สสรนฺโต                มหาโภค ลภามห   
        โภเค เม อูนตา(๓) นตฺถิ        พุทฺธานุสฺสติยา ผล ฯ   
# ๑. สฺยา. ทกฺขิเณยฺยคณมฺหิ ฯ  ๒. ส.ี นเภ ฯ  
# ๓. สยฺา. ม. โอนตา ฯ   
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        สตสหสฺสิโต กปฺเป        ย กมฺมมกรึ ตทา   
        ทุคฺคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธานุสฺสติยา ผล ฯ   
        ปฏิสมภิฺทา จตสฺโส        วิโมกฺขาป จ อฏ ิเม   
        ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา        กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ   
        อิตฺถ สทุ อายสฺมา สุภูติตฺเถโร อิมา คาถาโย อภาสิตฺถาติ ฯ   
        เอว  ปน  โส  ตาวตึสภวเน  อปราปร  อุปฺปชชฺนวเสน  
ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวา ตโต  จุโต  มนุสฺสโลเก  
อเนกสตกฺขตฺตุ  จกฺกวตฺติราชา  จ  ปเทสราชา  จ  หุตฺวา   
อุฬาร  มนุสสฺสมฺปตฺตึ  อนุภวิตฺวา  อถ  อมฺหาก  ภควโต 
กาเล  สาวตฺถิย สุมนเสฏ ิสฺส  เคเห อนาถปณฺฑิกสฺส  
กนิฏโ หุตฺวา นิพฺพตฺติ สุภูตีติสฺส นาม อโหสิ ฯ   
        เตน  สมเยน  อมฺหาก  ภควา  โลเก  อุปฺปชชฺิตฺวา 
ปวตฺตวรธมฺมจกฺโก  อนปุุพฺเพน  ราชคห  คนฺตฺวา  ตตฺถ  
เวฬุวนปฏิคฺคหณาทินา  โลกานุคฺคห  กโรนฺโต ราชคห  
อุปนิสฺสาย  สีตวเน  วิหรติ ฯ  ตทา  อนาถปณฺฑิโก  เสฏ ี  
สาวตฺถิย อุฏานกภณฺฑ  คเหตฺวา  อตฺตโน  สหายสฺส   
ราชคหเสฏ ิโน  ฆร  คโต  พุทฺธุปฺปาท สุตฺวา  สตฺถาร   
สีตวเน  วิหรนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปมทสฺสเนเนว  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏาย  สตฺถาร  สาวตฺถึ  อาคมนตฺถาย  ยาจิตฺวา  ตโต  
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ป ฺจจตฺตาฬีสโยชเน  มคฺเค  (๑)  โยชเน  โยชเน  สตสหสฺสปริจฺจาเคน 
วิหาเร  ปติฏาเปตฺวา สาวตฺถิย  ราชมาเนน  อฏกรีสปฺปมาณ  
เชตสฺส ราชกุมารสฺส อุยยฺานภูมึ โกฏสินฺถาเรน กณิิตฺวา  
ตตฺถ  ภควโต  วิหาร  กาเรตฺวา  อทาสิ ฯ  วิหารปฏคฺิคหณทิวเส 
อย สุภูติกุฏมพิฺโก อนาถปณฺฑิกเสฏ ินา  สทฺธึ  คนฺตฺวา  ธมฺม   
สุณนฺโต  สทธฺ  ปฏิลภิตฺวา ปพฺพชิ ฯ  
        โส  อุปสมฺปชฺชิตฺวา  เทฺว  มาติกา  ปคุณา  (๒) กตฺวา 
กมฺมฏาน กถาเปตฺวา อร ฺเ สมณธมฺม  กโรนฺโต 
เมตฺตชฺฌานปาทก  (๓)  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  
โส  ธมฺม  เทเสนฺโต  ยสฺมา  สตฺถารา  เทสิตนิยาเมน 
อโนทิสฺสก  กตฺวา  ธมฺม  เทเสติ  ตสฺมา  อรณวิหารีน   
อคฺโค  นาม  ชาโต ฯ  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ฆเร  ฆเร   
เมตฺตาฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย (๔) ภิกฺข ปฏิคฺคณฺหาติ  
เอว ทายกาน มหปฺผล ภวิสฺสตีติ ฯ  ตสฺมา  ทกฺขิเณยฺยาน  
อคฺโค  นาม  ชาโต ฯ   
        เตนาห  ภควา เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  
ภิกฺขูน  อรณวิหารีน  ยททิ สุภูติ ทกฺขิเณยฺยาน ยทิท  
สุภูตีติ ฯ  (๕)  
# ๑. ส.ี ป ฺจจตฺตาลีสโยชนมตฺเต มคฺเค ฯ  
# ๒. ส.ี ปคุณ ฯ  ๓. ส.ี เมตฺตาฌาน ปาทก กตฺวา ฯ  
# ๓. ม. เมตฺตาฌานปาทก ฯ  ๔. ส.ี สมาปตฺติโต วุฏาย ฯ 
# ๕. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ  
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        เอวมย  มหาเถโร  อรหตฺเต ปติฏาย อตฺตนา (๑) 
ปูริตปารมีน ผลสฺส มตฺถก  ปตฺวา  โลเก  อภิ ฺาโต  
อภิลกฺขิโต  หุตฺวา  พหุชนหิตาย  ชนปทจาริก จรนฺโต อนุปุพฺเพน 
ราชคห อคมาสิ ฯ   
        ราชา  พิมฺพิสาโร  เถรสฺส  อาคมน  สุตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา 
วนฺทิตฺวา อิเธว ภนฺเต  วสถาติ  วตฺวา  นิวาสนฏาน   
กริสฺสามีติ  ปกฺกนฺโต  วิสฺสริ ฯ  เถโร เสนาสน  อลภนฺโต   
อพฺโภกาเส  วีตินาเมสิ ฯ  เถรสฺส  อานุภาเวน เทโว น วสฺสติ ฯ   
        มนุสฺสา  อวุฏ ิตาย  อุปทฺทุตา  ร ฺโ  นิเวสนทฺวาเร  
อุกฺกุฏ ิมกสุ ฯ ราชา เกน นุ  โข  การเณน  เทโว  น  
วสฺสตีติ  วีมสนฺโต  เถรสฺส  อพฺโภกาสวาเสน  ม ฺเ  น   
วสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  (๒)  ตสฺส  ปณฺณกุฏึ การาเปตฺวา อิมิสฺสา 
ภนฺเต ปณฺณกุฏิยา  วสถาติ  วตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
        เถโร  กฏุิก  ปวิสิตฺวา ติณสณฺารเก  (๓)  ปลลฺงฺเกน 
นิสีทิ ฯ ตทา ปน เทโว โถก โถก  ผุสายติ น สมฺมา   
ธาร  อนุปเวจฺฉติ ฯ  
        อถ เถโร โลกสฺส อวุฏ ิกภย วิสมิตุกาโม (๔) อตฺตโน 
อชฺฌตฺติกพาหิรวตฺถุกสฺส ปริสฺสยสฺส อภาว ปเวเทนฺโต   
                ฉนฺนา เม  กุฏกิา สุขา นิวาตา   
                วสฺส เทว ยถาสุข   
# ๑. ส.ี อตฺตโน ฯ  ๒. สี. จินฺเตนฺโต ฯ  ๓. ม. ติณสนฺถารเก ฯ  
# ๔. สี. วิธมตุิกาโม ฯ   
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                จิตฺต เม สุสมาหิต วิมุตฺต   
                อาตาป วิหรามิ วสฺส เทวาติ(๑)   
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ฉนฺนสทฺโท  ตาว  ฉนฺนา  สา กุมาริกา  
อิมสฺส กุมารกสฺส  นจฺฉนฺน  นปฺปฏิรูปนฺติอาทีสุ  ปฏิรูเป  
อาคโต ฯ  ฉนฺน เตฺวว ผคฺคุณผสฺสายตนานนฺติ  อาทีสุ 
วจนวิสิฏเ สงฺขฺยาวิเสเส ฯ ฉนฺนมติวสฺสติ วิวฏ นาติวสฺสตีติ 
อาทีสุ  คหเณ ฯ    กฺยาห  เต  นจฺฉนฺโนป  กริสฺสามีติ  อาทีสุ  
นิวาสนปารุปเน ฯ  อายสฺมา  ฉนฺโน  อนาจาร  อาจรตีติ 
อาทีสุ    ป ฺตฺติย ฯ  สพฺพจฺฉนฺน สพฺพปริจฺฉนฺน    ฉนฺนา  กุฏิ  
อาหิโต คินีติ  จ อาทีสุ ติณาทีหิ ฉาทเน ฯ อิธาป  
ติณาทีหิ  ฉาทเนเยว  ทฏพฺโพ  ตสฺมา  ติเณน  วา  ปณฺเณน  
วา  ฉนฺนา  ยถา  น วสฺสติ วสฺโสทกปตน น โหติ น  
โอวสฺสติ เอว สมฺมเทว ฉาทิตาติ อตฺโถ ฯ   
        เมสทฺโท  กิจฺเฉน  เม อธิคต หล ทานิ ปกาสิตุนฺติ 
อาทีสุ  กรเณ อาคโต  มยาติ อตฺโถ ฯ ตสฺส เม ภนฺเต  
ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตูติอาทีสุ  สมฺปทาเน มยฺหนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ปุพฺเพว  เม  ภิกขฺเว  สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส  
โพธิสตฺตสฺเสว สโตติอาทีสุ   สามิอตฺเถ อาคโต ฯ อิธาป 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๓๘/๒๖๐ ฯ  
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สามิอตฺเถเอว ทฏพฺโพ มมาติ อตฺโถ ฯ  กิ ฺจาป  
ขีณาสวาน  มมายิตพฺพ  นาม  กิ ฺจิ  นตฺถิ โลกธมเฺมหิ  
อนุปลิตฺตภาวโต โลกสม ฺาวเสน  ปน  เตสมฺป  อห  มมาติ 
โวหารมตฺต  โหติ ฯ  เตนาห  ภควา  กินฺติ เม สาวกา  
ธมฺมทายาทา ภเวยฺยุ โน อามิสทายาทาติ ฯ  
        กฏุิกาติ  ปน  มาตุกุจฺฉิป  กรชกาโยป  ติณาทิจฺฉทโน   
ปติสฺสโยป  วุจฺจติ ฯ ตถาป หิ  
                มาตร กุฏกิ พฺรูสิ                ภริย พฺรูส ิ กลุาวก   
                ปตฺุเต สนฺตานเก พฺรูสิ        ตณฺหา เม พฺรูสิ พนฺธนนฺติ  
อาทีสุ มาตุกุจฺฉิ กุฏิกาติ วุตฺตา ฯ   
                อฏ ิกงฺกลกุฏิเก                มสนฺหารูปสิพฺพิเต (๑)   
                ธิรตฺถุ ปูเร ทุคฺคนฺเธ        ปรคตฺเต (๒) มมายเสติ  
อาทีสุ  เกสาทิสมูหภูโต  กรชกาโย ฯ  กสฺสปสฺส  ภควโต  ภคินิ   
กุฏิ  โอวสฺสติ กุฏิ  นาม  อุลฺลิตฺตา  วา โหติ อวลิตฺตา 
วาติ  อาทีสุ  ติณฉทนปติสฺสโย ฯ อิธาป โสเอว  เวทิตพฺโพ  
ปณฺณสาลาย  อธิปฺเปตตฺตา ฯ  กฏุิเอว  หิ  กฏุิกา  อปากฏกุฏิ   
กุฏิกาติ วุตฺตา ฯ (๓)   
        สุขสทฺโท ปน วิปฏ ิกตฺวาน สุข ทุกฺข ฺจ ปุพฺเพว 
จ โสมนสฺสโทมนสฺสนฺติอาทีสุ  สุขเวทนาย อาคโต ฯ สุโข 
# ๑. ส.ี นหารุปริสิพฺพิเต ฯ  ๒. สี. ปรภตฺเต ฯ  
# ๓. ส.ี กุฏ ิเอว หิ กุฏิกาติ วุตฺตา ฯ   
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พุทฺธานมุปฺปาโท(๑) สุขา สทฺธมฺมเทสนาติ  อาทีสุ    สุขมูเล ฯ  
สุขสฺเสต  ภิกฺขเว อธิวจน ยทิท ปุ ฺานีติ  อาทีสุ  
สุขเหตุมฺหิ ฯ  ยสฺมา  จ  โข มหาลิ รูป สุข สุขานุปติต  
สุขาวกฺกนฺตนฺติอาทีสุ  สุขารมฺมเณ  ทิฏธมฺมสุขวิหารา 
เอเต  จุนฺท  อริยสฺส วินเยติอาทีสุ  อพฺยาปชฺเช ฯ  นิพฺพาน  
ปรม สุขนฺติอาทีสุ  นิพฺพาเน ฯ ยาว ฺจิท ภิกฺขเว น  
สุกร  อกฺขาเนน  ปาปุณิตุ  ยาว  สุขา  สคฺคาติ  อาทีสุ   
สุขปฺปจฺจยฏาเน ฯ โสวคฺคิก  สุขวิปาก  สคฺคสวตฺตนิกนฺติ 
อาทีสุ  อิฏเ ปยมนาเปติ อตฺโถ ฯ อิธาป  อิฏเ 
สุขปฺปจฺจเย วา ทฏพฺโพ ฯ  
        สา หิ กฏุิ อนฺโต พหิ จ มนาปภาเวน สมฺปาทิกา  
นิวาสนผาสุตาย  สุขาติ  วุตฺตา ฯ  ตถา นาติสีตนาติ  อุณฺหตาย  
อุตุสุขสมฺปตฺติโยเคน กายิกเจตสิกสุขสฺส ปจฺจยภาวโต ฯ   
        นิวาตาติ  อวาตา  ผุสิตคฺคลปหิตวาตปานตฺตา  วาตปริสฺสย- 
รหิตาติ  อตฺโถ ฯ  อิท  ตสสฺา  กุฏิยา  สขุภาววิภาวน ฯ  
สวาเต  หิ  เสนาสเน  อุตุสปฺปาโย น ลพฺภติ นิวาเต  โส  
ลพฺภตีติ ฯ   
        วสฺสาติ  ปวสฺส สมฺมา ธาร อนุปฺปเวจฺฉ ฯ 
        เทวาติ อย เทวสทฺโท  อิมานิ  เต  เทว  จตุราสีติ- 
# ๑. โปราณ. พุทฺธาน อุปฺปาโท ฯ  
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นครสหสฺสานิ  กุสวตีราชธานิปฺปมุขานิ  เอตฺถ เทว  ฉนฺท ชเนหิ  
ชีวิเต อเปกฺขนฺติอาทีสุ  สมฺมุติเทเว ขตฺติเย อาคโต ฯ 
จาตุหาราชิกา  เทวา  วณฺณวนฺโต  สุขพหุลาติ   อาทีสุ   
อุปปตฺติเทเวสุ ฯ ตสฺส เทวาติ เทวสฺส  สาสน  สพฺพทสฺสิโนติอาทีสุ   
วิสุทฺธิเทเวสุ ฯ  วิสุทฺธิเทวาน หิ ภควโต อติเทวภาเว   
วุตฺเต อิตเรส วุตฺโตเอว โหติ ฯ วิทฺเธ วิคตวลาหเก 
เทเวติอาทีสุ  อากาเส ฯ  เทโว  จ  กาเลน  กาล น 
สมฺมา ธาร อนุปฺปเวจฺฉตีติอาทีสุ  เมเฆ  ปชชฺุนฺเน  วา ฯ  
อิธาป  เมเฆ  ปชฺชุนฺเน  วา ทฏพฺโพ ฯ วสฺสาติ หิ เต  
อาณาเปนฺโต เถโร  อาลปติ ฯ   
        ยถาสุขนฺติ  ยถารุจึ ฯ  ตว  วสฺสเนน  มยฺห พาหิโร  
ปริสฺสโย นตฺถิ ตสฺมา ยถากาม วสฺสาติ วสฺสูปชีวิสตฺเต  
อนุคฺคณฺหนฺโต วทติ ฯ   
        อิทานิ  อพฺภนฺตเร  ปริสฺสยาภาว  (๑)  ทสฺเสนฺโต  จิตฺตนฺติ 
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ จิตฺต  เม  สุสมาหิตนฺติ  มม  จิตฺต  สุฏ ุ  อติวิย  
สมฺมา สมฺมเทว เอกคฺคภาเวน อารมฺมเณ  ปต ฯ   
        ต ฺจ  โข  น  นีวรณาทิวิกฺขมฺภนมตฺเตน  อปจ  โข  วิมุตฺต  
โอรมฺภาคิยอุทฺธมฺภาคิยสงฺคเหหิ  สพฺพสโยชเนหิ  สพฺพกิเลสธมฺมโต  
# ๑. ส.ี ปริสสฺยสฺสาป อภาว ฯ  
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จ  วิเสเสน วิมุตฺต  สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน เต ปชหิตฺวา  ิตนฺติ  
อตฺโถ ฯ  
        อาตาปติ  วิริยวา ฯ  ผลสมาปตฺติอตฺถ  วิปสฺสนารมฺภวเสน 
ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถ ฺจ อารทฺธวิริโย  หุตฺวา  วิหรามิ  
ทิพฺพวิหาราทีหิ อตฺตภาว วตฺเตมิ น ปน กิเลสปฺปหานตฺถ   
ปหาตพฺพสฺเสว  อภาวโตติ  อธิปฺปาโย ฯ  ยถา  ปน  
พาหิรปริสฺสยาภาเวน  เทว  มยา  ตฺว  วสฺสเน  นิโยชิโต  
เอว อพฺภนฺตรปริสฺสยาภาเวนปติ (๑) ทสฺเสนฺโต ปุนป วสฺส 
เทวาติ อาห ฯ   
        อปโร  นโย  ฉนฺนาติ  ฉาทิตา  ปหิตา ฯ 
        กฏุิกาติ  อตฺตภาโว ฯ  โส  ห ิ อเนกาวยวสฺส  สมุทายสฺส   
อวิชฺชานีวรณสฺส  ภิกฺขเว  ปุคฺคลสฺส  ตณฺหาสยุตฺตสฺส อย ฺเจว 
กาโย  สมุทาคโต พหิทฺธา จ นามรูปนฺติอาทีสุ  กาโยติ  
อาคโต ฯ สิ ฺจ  ภิกฺขุ  อิม  นาว  สิตฺตา  เต  ลหุเมสฺสตีติ 
อาทีสุ  (๒) นาวาติ อาคโต ฯ คหการก ทิฏโสิ  คหกูฏ  
วิสงฺขตนฺติ  จ  อาทีสุ(๓)  คหนฺติ  อาคโต ฯ  สตฺโต  คุหาย  
พหุนาภิฉนฺโน  ติฏ  นโร โมหนสฺม ึปคาโฬฺหติ  อาทีสุ (๔) 
# ๑. ส.ี ปริสสฺยาภาเวน ปตึ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๕/๖๕ ฯ  
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕ ฯ ๔. ขุ. สุตฺต. ๒๕/๔๐๙/๔๘๕ ฯ  
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คุหาติ อาคโต ฯ เนลงฺโค เสตปจฺฉาโท  เอกาโร  วตฺตตี   
รโถติ  อาทีสุ  (๑)  รโถติ  อาคโต ฯ  ปนุ เคห น  กาหสีติ 
อาทีสุ  (๒) เคหนฺติ อาคโต ฯ วิวฏา กฏุิ นิพฺพุโต คินีติ 
อาทีสุ (๓) กฏุีติ อาคโต ฯ  ตสฺมา  อิธาป  โส  กุฏิกาติ   
วุตฺโต ฯ  อตฺตภาโว  หิ  กฏาทีนิ ปฏิจฺจ ลพฺภมานา   
เคหสามิกาหิ(๔)  กุฏิกา  วิย อฏ ิอาทิส ฺ ิเต ปวีธาตุอาทิเก 
ผสฺสาทิเก จ ปฏิจฺจ ลพฺภมาโน กุฏิกาติ วุตฺโต จิตฺตมกฺกฏสฺส  
นิวาสภาวโต จ ฯ ยถาห   
                อฏ ิกงฺกลกุฏิเวสา                มกฺกฏาวสโถ อิติ   
                มกฺกโฏ ป ฺจทฺวาราย        กุฏิกาย ปสกกฺิย   
                ทวฺาเรนานุปริยาติ                ฆฏฏยนฺโต ปุนปฺปุนนฺติ จ ฯ   
        สา  ปเนสา  อตฺตภาวกุฏิกา  เถรสฺส  ติณฺณ  ฉนฺน   
อฏนฺน ฺจ  อสวรทฺวาราน  วเสน  สมติ   วิชฺฌนกสฺส ราคาทิ- 
อวสฺสุตสฺส ป ฺาย สวุตตฺตา สมฺมเทว ปหิตตฺตา  ฉนฺนาติ  
วุตฺตา ฯ  เตนาห  ภควา  โสตาน  สวร  พฺรูมิ  ป ฺาเยเต  
ปธียเรติ ฯ (๕) วุตฺตนเยน ฉนฺนตฺตาเอว   กิเลสทกฺุขาภาวโต 
นิรามิสสุขสมงฺคิตาย จ  สุขา สุขปฺปตฺตา ตโตเอว จ นิวาตา  
นิหตมานมทถมฺภสารมฺภตาย  นิวาตวุตฺติกา ฯ  อย ฺจ  นโย 
# ๑. ขุ. อุ. ๒๕/๑๕๑/๒๐๑ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕ ฯ 
# ๓. ขุ. สุตฺต. ๒๕/๒๙๕/๓๒๘ ฯ ๔. สี. เคหสามินี ฯ 
# ม. เคหนามิกา ฯ  ๕. ขุ. สุตฺต. ๒๕/๔๒๕/๕๓๐ ฯ  
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มยฺห  น  สงฺกิเลสธมฺมาน  สวรณมตฺเตน  สิทฺโธ  อถ โข 
อคฺคมคฺคสมาธินา  สุฏ ุสมาหิตจิตฺตตาย  เจว  อคฺคมคฺคป ฺาย 
สพฺพสโยชเนหิ  วิปฺปมุตฺตจิตฺตตาย  จาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  จิตฺต  
เม สุสมาหิต วิมุตฺตนฺติ ฯ เอวภูโต จ อิทานาห  กตกรณีโยติ  
น  อปฺโปสฺสกฺุโก โหมิ อถ โข อาตาป วิหรามิ สเทวกสฺส   
โลกสฺส  หิตสุขูปสหาเร  อุสฺสาหชาโต  ภิกฺขาจารกาเลป  อนุฆร   
พฺรหฺมวิหาเรเนว วิหรามิ ฯ  ตสฺมา  ตฺวมฺป  เทว  ปชชฺุนฺน  
มยฺห  ปย กาตุกามตายป วสฺสูปชีวีน สตฺตาน อนุกมฺปายป  
วสฺส สมฺมา ธาร อนุปฺปเวจฺฉาติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        เอตฺถ จ เถโร ฉนฺนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตาติ 
อิมินา โลกิยโลกุตฺตรเภทาย (๑) อตฺตโน  อธิสีลสกิขฺ  ทสฺเสติ ฯ  
จิตฺต เม สุสมาหิตนฺติ อิมินา อธิจิตฺตสิกฺข ฯ วิมุตฺตนฺติ   
อิมินา  อธิป ฺาสิกฺข ฯ อาตาป วิหรามีติ อิมินา  
ทิฏธมฺมสุขวิหาร ฯ  อถวา  ฉนฺนา  เม  กฏุิกา สุขา  
นิวาตาติ อิมินา อนิมิตฺตวิหาร ทสฺเสติ กิเลสวสฺสปธานมุเขน  
นิจฺจาทินิมิตฺตุคฺฆาฏนทีปนโต ฯ  จิตฺต  เม  สุสมาหิตนฺติ อิมินา 
อปฺปณิหิตวิหาร ฯ วิมุตฺตนฺติ อิมินา สุ ฺตวิหาร ฯ อาตาป 
วิหรามีติ อิมินา  เตส  ติณฺณ  วิหาราน  อธิคมูปาย ฯ  ปเมน  
วา  โทสปฺปหาน  ทุติเยน ราคปฺปหาน  ตติเยน  โมหปฺปหาน ฯ 
# ๑. ม. โลกยิโลกุตฺตรเภท ฯ  
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ตถา  ทุติเยน  ปมทุติเยหิ  วา  ธมฺมวิหารสมฺปตฺติโย  ทสฺเสติ  
ตติเยน  วิมุตฺติสมฺปตฺติโย ฯ  อาตาป  วิหรามีติ  อิมินา  
ปรหิตปฏิปตฺติย อตนฺทิตภาว ทสฺเสตีติ ทฏพฺพ ฯ   
        เอว  ยถานามาติ  คาถาย  วุตฺตาน ธมฺมวิหาราทีน 
อิมาย คาถาย ทสฺสิตตฺตา  ตตฺถ  อทสฺสเิตสุ  นามโคตฺเตสุ   
นาม ทสฺเสตุ อิตฺถ สุทนฺติอาทิ วุตฺต ฯ เย หิ  
เถรา  นามมตฺเตน  ปากฏา  เต นาเมน เย โคตฺตมตฺเตน  
ปากฏา เต โคตฺเตน  เย  อุภยถา  ปากฏา  เต  อุภเยนป  
ทสฺสิสฺสนฺติ ฯ อย ปน เถโร นาเมน อภิลกฺขิโต  น  ตถา 
โคตฺเตนาติ  อิตฺถ  สุท   อายสฺมา สุภูตีติ วุตฺต ฯ ตตฺถ  
อิตฺถนฺติ อิท  ปการ อิมินา อากาเรนาติ อตฺโถ ฯ สุทนฺติ  
สุ อิท สนฺธิวเสน อิการโลโป ฯ สูติ  จ  นิปาตมตฺต อิท  
คาถนฺติ โยชนา ฯ อายสฺมาติ ปยวจนเมต ครุคารวสปฺปติสฺส  
วจนเมต ฯ  (๑)  สุภูตีติ  นามกิตฺตน ฯ  โส หิ สรีรสมฺปตฺติยาป  
ทสฺสนีโย ปาสาทิโก คุณสมฺปตฺติยาป ฯ  อิติ  สุนฺทราย  
สรีราวยววิภูติยา สีลสมฺปตฺติยาทิวิภูติยา(๒) จ สมนฺนาคตตฺตา  
สุภูตีติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  สลีสาราทิถิรคุณโยคโต  เถโร ฯ  
อภาสิตฺถาติ กเถสิ ฯ  กสมฺา  ปเนเต  มหาเถรา  อตฺตโน  
คุเณ ปกาเสนฺตีติ อิมินา ทีเฆน อทฺธุนา  อนธิคตปุพฺพ   
# ๑. ส.ี สปฺปติสฺสววจนเมต ฯ  ๒. สฺยา. สลีสมฺปตฺติวิภูติยา ฯ   
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ปรมคมฺภีร  อติวิย  สนฺต  ปณีต  อตฺตนา  อธิคต  โลกุตฺตรธมฺม  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปติเวคสมุสฺสาหิตอุทานวเสน  สาสนสฺส  
นิยฺยานิกภาววิภาวนวเสน  จ  ปรมปฺปจฺฉา อริยา อตฺตโน  
คุเณ ปกาเสนฺติ ยถา ต โลกนาโถ โพธเนยฺยอชฺฌาสยวเสน  
ทสพลสมนฺนาคโต  ภิกฺขเว ตถาคโต จตุเวสารชฺชวิสารโทติ 
อาทินา  อตฺตโน  คุเณ ปกาเสติ (๑) เอวมย เถรสฺส  
อ ฺาพฺยากรณคาถา โหตีติ ฯ   
                สภูุติตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                มหาโกฏ ิกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อุปสนฺโตติ (๒) อายสฺมโต มหาโกฏ ิกตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
ตสฺส กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  เถโร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  
มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  มาตาปตูน  
อจฺจเยน กุฏมฺพ สณฺเปตฺวา ฆราวาส วสนฺโต  เอกทิวส  
ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  ธมมฺเทสนากาเล  หสวตีนครวาสิเก   
คนฺธมาลาทิหตฺเถ  เยน  พุทฺโธ  เยน  ธมฺโม  เยน สงฺโฆ  
ตนฺนินฺเน ตปฺโปเณ ตปฺปพฺภาเร  คจฺฉนฺเต  ทิสฺวา มหาชเนน 
สทฺธึ (๓) อุปคโต สตฺถาร เอก ภิกฺขุ ปฏสิมฺภิทาปตฺตาน  
# ๑. ส.ี ปกาเสตีติ ฯ  ๒. สี. อุปสนฺโตติ อาทิกา ฯ  
# ๓. ส.ี เตหิ สทฺธึ ฯ   
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อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  อย  กริ  อิมสฺมึ สาสเน  
ปฏิสมฺภิทาปตฺตาน อคฺโค อโห  วตาหมฺป  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  
สาสเน  อย วิย ปฏิสมฺภิทาปตฺโต (๑) ภเวยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา  
สตฺถุ เทสนาปริโยสาเน วุฏ ิตาย ปริสาย ภควนฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา ภนฺเต เสฺว มยฺห ภิกฺข คณฺหถาติ  
นิมนฺเตสิ ฯ สตฺถา อธิวาเสสิ ฯ  
        โส ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ  กตฺวา  สกนิเวสน   
คนฺตฺวา  สพฺพรตฺตึ  พุทฺธสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส  จ นิสชชฺฏาน   
คนฺธมาลาทามาทีหิ  (๒)  อลงฺกริตฺวา  ปณีต  ขาทนีย  โภชนีย  
ปฏิยาทาเปตฺวา  ตสฺสา  รตฺติยา อจฺจเยน สเก นิเวสเน 
ภิกฺขุสตสหสฺสปริวาร ภควนฺต วิวิธยาคุขชฺชกปริวาร  (๓)  นานา- 
รสสูปพฺย ฺชน  คนฺธสาลโิภชน  โภเชตฺวา ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  
จินฺเตสิ  มหนฺต  โข  อห  ต  านนฺตร  ปตฺเถมิ น โข ปน  
มยฺห  (๔)  ยตฺุต เอกทิวสเมว ทาน ทตฺวา ต านนฺตร ปตฺเถตุ  
อนุปฏิปาฏิยา สตฺต ทิวเส  (๕)  ทาน ทตฺวา ปตฺเถสฺสามีติ ฯ  
        โส เตเนว นิยาเมน สตฺต ทิวเส มหาทานานิ  ทตฺวา 
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  ทุสสฺโกฏาคาร  วิวราเปตฺวา อุตฺตม  
ติจีวรปฺปโหนก สุขุมวตฺถ  พุทฺธสฺส  ปาทมูเล  เปตฺวา  
# ๑. ม. ปฏิสมฺภิทาปตฺตาน อคฺโค ฯ  ๒. ม. คนฺธทามมาลาทามาทีหิ ฯ  
# ๓. ส.ี ...ขชชฺกาทิปริวาร ฯ   ๔. ส.ี มยา ฯ  ๕. สี. สตฺตทิวส ฯ  
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ภิกฺขุสตสหสฺสสฺส จ ติจีวร ทตฺวา ตถาคต อุปสงฺกมิตฺวา 
ภนฺเต  โย  โส  ภิกฺขุ  ตุเมฺหหิ  อิโต  สตฺตมทิวสมตฺถเก  เอตทคฺเค  
ปโต อหมฺป โส ภิกฺขุ วิย  อนาคเต  อุปฺปชฺชนกพุทฺธสฺส  
สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ปฏสิมฺภิทาปตฺตาน  อคฺโค ภเวยฺยนฺติ   
วตฺวา  สตฺถุ ปาทมูเล นิปชฺชิตฺวา ปตฺถน อกาสิ ฯ  
        สตฺถา ตสฺส ปตฺถนาย สมิชฺฌนภาว  ทิสฺวา  อนาคเต 
อิโต  กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  โลเก 
อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส สาสเน ตว ปตฺถนา สมิชฌิสฺสตีติ  
พฺยากาสิ ฯ วุตฺตมฺป เจต อปทาเน (๑)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน        สพฺพโลกวิท ูมุนิ   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ                กปฺเป อุปฺปชฺช ิจกฺขุมา ฯ   
                โอวาทโก วิ ฺาปโก        ตารโก สพฺพปาณิน   
                เทสนากุสโล พุทฺโธ        ตาเรสิ ชนต พหห ฯ   
                อนุกมฺปโก การุณิโก        หเิตสี สพฺพปาณิน   
                สมฺปตฺเต ติตฺถิเย สพฺเพ        ป ฺจสีเล ปติฏป ฯ (๒)   
                เอว นิรากุล  อาสิ                สุ ฺต ติตฺถิเยหิ จ   
                วิจิตฺต อรหนฺเตหิ                วสีภูเตหิ ตาทิภิ ฯ   
                รตนานฏป ฺาส        อุคฺคโต โส มหามุนิ   
                ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาโส        พาตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๑๒๗/๒๐๓ ฯ ๒. สฺยา. ปติฏหิ ฯ  
# สี. ปติฏยิ ฯ   
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                วสฺสสตสหสฺสานิ                อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหห ฯ   
                ตทาห หสวติย                พฺราหฺมโณ เวทปารคู   
                อุเปจฺจ (๑) สพฺพโลกคฺค(๒)  อสฺโสสึ ธมมฺเทสน ฯ   
                ตทา โส สาวก วีโร        ปภินฺนมติโคจร(๓)   
                อตฺเถ ธมฺเม นิรุตฺเต จ        ปฏิภาเณ จ โกวิท ฯ   
                เปสิ เอตทคฺคมฺหิ        ต สุตฺวา มุทิโต อห   
                สสาวก ชินวร                สตฺตาห โภชยึ ตทา ฯ   
                ทสฺุเสหิ ฉาทยิตฺวาน        สสิสฺส พุทฺธสาคร (๔)   
                นปิจฺจ ปาทมูลมฺหิ                ต าน ปตฺถยึ อห ฯ   
                ตโต อโวจ โลกคฺโค        ปสสฺเถต ทิชุตฺตม (๕)   
                วินต ปาทมูเล เม(๖)        กมโลทรสปฺปภ ฯ   
                พุทฺธเสฏสฺส(๗) ภิกฺขุสฺส   าน ปตฺถยเต อย   
                ตาย สทฺธาย จาเคน        สทธฺมฺมสฺสวเนน จ ฯ   
                สพฺพตฺถ สุขิโต หุตฺวา        สสริตฺวา ภวาภเว   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน        ลจฺฉเสต มโนรถ ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป        โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
# ๑. สฺยา. สี. อุเปตฺวา ฯ  ๒. ยุ. สตฺตปารงฺค ฯ  
# ๓. สยฺา. ปภินฺนปฏิสมฺภิท ฯ  ๔. ม. ทุสฺเสหจฺฉาทยิตฺวาน  
# สสิสฺส พุทธฺิสาคร ฯ  ๕. ส.ี ทฺวิชุตฺตม ฯ  ๖. สยฺา. ปาทมูลมฺหิ ฯ 
# ๗. สฺยา. เสฏ พุทฺธสฺส ฯ  ๘. สยฺา. นาเมน ฯ  
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                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท        โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต   
                โกฏ ิโก นาม นาเมน        เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ   
                ต สุตฺวา มุทิโต หุตฺวา        ยาวชีว ตทา ชิน   
                เมตฺตจิตฺโต ปริจรึ                สโต ป ฺา สมาหิโต(๑) ฯ   
                เตน กมฺมวิปาเกน                เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                สตาน ตีณิกฺขตฺตุ ฺจ (๒)  เทวรชฺชมการยึ   
                สตาน ป ฺจกฺขตฺตุ จ        จกฺกวตฺตี อโหสห ฯ   
                ปเทสรชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขิย(๓)   
                สพฺพตฺถ สุขิโต อาสึ        ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา ฯ (๔)   
                ทุเว ภเว สสรามิ                เทวตฺเต อถ มานุเส   
                อ ฺ คตึ น คจฺฉามิ(๕)        สุจิณฺณสฺส อิท ผล ฯ   
                ทุเว กุเล ปชายามิ                ขตฺติเย อถ พฺราหฺมเณ   
                นีเจ กุเล น ชายามิ        สุจิณฺณสฺส อิท ผล ฯ   
                ปจฺฉิเม ภเว สมปฺตฺเต        พฺรหฺมพนฺธุ อโหสห   
                สาวตฺถิย วิปฺปกเุล                ปจฺจาชาโต มหทฺธเน(๖) ฯ   
                มาตา จนฺทวตี นาม        ปตา เม อสฺสลายโน   
                ยทา เม ปตร พุทฺโธ        วินยี สพฺพสุทฺธิยา ฯ   
# ๑. สฺยา. ยโต ป ฺาสมาหิโต ฯ  ส.ี ป ฺโ สมาหิโต ฯ 
# ๒. ส.ี ติสตกฺขตฺตุ ฯ  ๓. สฺยา. อสงฺขย ฯ  ๔. สี. เตชสา ฯ  
# ๕. สฺยา. คตึ น  ชานามิ ฯ ม. คตึ น คจฺฉามิ ฯ  
# ๖. โปราณ. มหทฺธโน ฯ  ๗. ย.ุ สพฺพพุทฺธิยา ฯ  
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                ตทา ปสนฺโน สุคเต        ปพฺพชึ อนคาริย   
                โมคฺคลฺลาโน อาจริโย        อุปชฺฌา (๑) สาริสมฺภโว ฯ   
                เกเสสุ ฉิชฺชมาเนสุ                ทิฏ ิ ฉินฺนา สมูลิกา   
                นวิาเสนฺโต จ กาสาว        อรหตฺตมปาปุณึ ฯ   
                อตฺถธมฺมนิรุตฺตีสุ                ปฏิภาเณ จ เม มติ   
                ปภินฺนา เตน โลกคฺโค        เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ   
                อสนฺทิฏ วิยากาสึ                อุปติสฺเสน ปุจฺฉิโต   
                ปฏิสมฺภิทาสุ เตนาห        อคฺโค สมฺพุทฺธสาสน ฯ (๒)   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห        ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาโคว พนฺธน เฉตฺวา        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ        มม พุทฺธสฺส สนติฺเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา        กต พุทฺธสสฺ สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส (๓)        วิโมกฺขาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา        กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        เอว  โส  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปุ ฺาณสมฺภาร  (๔)  สมฺภรนโฺต 
อปราปร  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถิย  
พฺราหฺมณมหาสาลกุเล นิพฺพตฺติ ฯ  โกฏ ิโกติสฺส  (๕)  นาม  อกสุ ฯ 
        โส  วยปฺปตโต ตโย เวเท อุคฺคเหตฺวา พฺราหฺมณสิปฺเป  
# ๑. ส.ี อุปชโฺฌ ฯ  ๒. สยฺา. ม. สมฺพุทฺธสาสเน ฯ  สี. พุทฺธสฺส สาสเน ฯ 
# ๓. ส.ี จตสโฺสป ฯ  ๔. ส.ี ปุ ฺสมฺภาร ฯ  ๕. ม. โกฏ ิโกติสฺส ฯ   
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นิปฺผตฺตึ  คโต  เอกทิวส  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา ธมฺม สุตฺวา  
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปนฺนกาลโต  ปฏาย  
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต สห  ปฏสิมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา 
ปฏิสมฺภิทาสุ  จิณฺณวสี  หตฺุวา  อภิ ฺาเต (๑) มหาเถเร  
อุปสงฺกมิตฺวา ป ฺห ปุจฺฉนฺโตป ทสพล อุปสงฺกมิตฺวา ป ฺห  
ปุจฺฉนฺโตป ปฏิสมฺภิทาสุเยว  ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ   
        เอวมย  เถโร  ตตฺถ  กตาธิการตาย จิณฺณวสีภาเวน จ  
ปฏิสมฺภิทาปตฺตาน  อคฺโค  ชาโต ฯ 
        อถ น สตฺถา มหาเวทลฺลสุตฺต (๒) อฏ ุปฺปตฺตึ กตฺวา 
ปฏิสมฺภิทาปตฺตาน  อคฺคฏาเน  เปสิ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  
สาวกาน ภิกฺขูน  ปฏิสมฺภิทาปตฺตาน  ยทิท  มหาโกฏ ิโกติ ฯ  (๓) 
โส  อปเรน  สมเยน วิมุตฺติสุข ปฏิสเวเทนฺโต อุทานวเสน   
                อุปสนฺโต อุปรโต                มนฺตภาณี อนุทฺธโต   
                ธนุาติ ปาปเก ธมฺเม        ทมุปตฺตว มาลุโตติ(๔)   
        อิตฺถ สทุ อายสฺมา มหาโกฏ ิกตฺเถโร คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุปสนฺโตติ  มนจฺฉฏาน  อินฺทฺริยาน  อุปสมเนน  
นิพฺพิเสวนภาวกรเณน อุปสนฺโต ฯ  
        อุปรโตติ  สพฺพสฺมา  ปาปกรณโต  โอรโต  วิรโต ฯ 
# ๑. ม. อภิ ฺาเต อภิ ฺาเต ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๔๙๓/๕๓๖ ฯ  
# ๓. มหาโกฏ ิโตติป ปาโ ฯ องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๘/๓๒ ฯ  
# ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๑๓๙/๒๖๐ ฯ  
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        มนฺตภาณีติ  มนฺตา  วุจฺจติ  ป ฺา  ตาย  ปน  อุปปริกฺขิตฺวา  
ภณตีติ  มนฺตภาณี  กาลวาทีอาทิภาว อวิสฺสชฺเชนฺโตเยว  ภณตีติ  
อตฺโถ ฯ  มนตฺภณนวเสน  วา  ภณตีติ  มนฺตภาณี  ทุพฺภาสิตโต  
วินา  (๑) อตฺตโน ภาสนวเสน  (๒)  จตุรงฺคสมนฺนาคต สุภาสิตเยว 
ภณตีติ อตฺโถ ฯ  ชาติอาทิวเสน  อตฺตโน  อนุกกฺสนโต  น   
อุทฺธโตติ  อนุทฺธโต ฯ   
        อถ  วา  ติณฺณ  (๓)  กายทุจฺจริตาน  วูปสมเนน  ตโต   
ปฏิวิรติยา  อุปสนฺโต  ติณฺณ มโนทุจฺจริตาน  อุปรมเณน   
ปชหเนน  อุปรโต  จตุนฺน วจีทุจฺจริตาน อปฺปวตฺติยา  
ปริมิตภาณิตาย  มนฺตภาณี  ติวิธทุจฺจริตนิมิตฺตอุปฺปชฺชนกสฺส  (๔) 
อุทฺธจฺจสฺส อภาวโต  อนุทฺธโต ฯ  เอว  ปน  ติวิธทจฺุจริตปฺ- 
ปหาเนน  สุทฺเธ  สีเล  ปติฏ ิโต อุทฺธจฺจปฺปหาเนน  สมาหิโต  
ตเมว  สมาธึ  ปทฏาน  กตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  
มคฺคปฏิปาฏิยา  ธุนาติ  ปาปเก  ธมฺเม  ลามกฏเน  ปาปเก   
สพฺเพป สงฺกิเลสธมฺเม  นทิฺธุนาติ  สมุจฺเฉทวเสน  ปชหติ ฯ  
ยถา  ก ึ ทุมปตฺตว  มาลุโต ยถา นาม ทมุสฺส รุกฺขสสฺ 
ปตฺต ปณฺฑุปลาส มาลุโต วาโต ธุนาติ พนฺธนโต วิโยเชนฺโต 
นีหรติ เอว ยถาวุตฺตปฏิปตฺติย   ิโต  ปาปธมฺเม  
# ๑. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. สาสนวเสน ฯ ๓. สี. ติณฺณ วา ฯ 
# ๔. สี. ติวิธ ทุจฺจริตนิมิตฺต อุปฺปชฺชนกสฺส ฯ  
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อตฺตโน  สนตฺานโต  นีหรติ  เอวมย  เถรสฺส อ ฺาปเทเสน 
อ ฺาพฺยากรณคาถาป โหตีติ เวทิตพฺพา ฯI   
        เอตฺถ  จ กายวจีทุจฺจริตปฺปหานวจเนน ปโยคสทฺุธึ 
ทสฺเสติ มโนทุจฺจริตปฺปหานวจเนน  อาสยสุทฺธึ ฯ  
        เอว  ปโยคาสยสุทฺธสฺส  อนุทฺธโตติ  อิมินาอุทฺธจฺจาภาว-  
วจเนน  ตเทกฏตาย  นีวรณปฺปหาน  ทสฺเสติ ฯ  เตสุ   
ปโยคสุทฺธิยา  สีลสมฺปตฺติ วิภาวิตา  อาสยสุทฺธิยา  สมถภาวนาย  
อุปการกธมฺมปริคฺคโห  นีวรณปฺปหาเนน  สมาธิภาวนา  ธุนาติ  
ปาปเก  ธมฺเมติ  อิมินา  ป ฺาภาวนา  วิภาวิตา  โหติ ฯ   
        เอว  อธสิีลสิกฺขาทโย  ติสฺโส  สกิฺขา  ติวิธกลยฺาณ  สาสน  
ตทงฺคปฺปหานาทีนิ ตีณิ  ปหานานิ  อนฺตทฺวยปริวชฺชเนน  
สทฺธึ  มชฺฌิมาย  ปฏิปตฺติยา  (๑) ปฏิปชฺชน อปายภวาทีน  (๒) 
สมติกฺกมนูปาโย  จ  ยถารห  นิทฺธาเรตฺวา  โยเชตพฺพา ฯ  อิมินา   
นเยน  เสสคาถาสุป  ยถารห  อตฺถโยชนา  เวทิตพฺพา ฯ   
อตฺถมตฺตเมว  ปน  ตตฺถ  ตตฺถ  อปุพฺพ  วณฺณยิสฺสาม ฯ  อิตฺถ  
สุท อายสฺมา มหาโกฏ ิโกติ อิท ปูชาวจน ยถา ต  
มหาโมคฺคลฺลาโนติ ฯ   
                มหาโกฏ ิกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ปฏิปทาย ฯ  ๒. ส.ี อปายภยาทีน ฯ  
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                        กงฺขาเรวตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ป ฺ อิม ปสฺสาติ อายสฺมโต กงฺขาเรวตสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  เถโร  ปทุมุตฺตรภควโต  กาเล  หสวตีนคเร   
พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  นพฺิพตฺติโต ฯ  เอกทิวส  พุทฺธาน  ธมฺม- 
เทสนากาเล เหฏา วุตฺตนเยน มหาชเนน สทฺธึ วิหาร  
คนฺตฺวา ปริสปริยนฺเต  ิโต ธมฺม สุณนฺโต สตฺถาร เอก  
ภิกฺขุ ฌานาภิรตาน อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  มยาป  
อนาคเต  เอวรูเปน  ภวิตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  เทสนาวสาเน   
สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  เหฏา  วุตฺตนเยน  มหาสกกฺาร  กตฺวา   
ภควนฺต  อาห  ภนฺเต  อห อิมินา อธิการกมฺเมน อ ฺ  
สมฺปตฺตึ น ปตฺเถมิ ยถา  ปน  โส  ภิกฺขุ  ตุเมฺหหิ  อิโต 
สตฺตมทิวสมตฺถเก  ฌายีน อคฺคฏาเน ปโต เอว  อหมฺป  
อนาคเต เอกสฺส พุทฺธสฺส สาสเน ฌายีน อคฺโค 
ภเวยฺยนฺติ ปตฺถนมกาสิ ฯ  
        สตฺถา  อนาคต  โอโลเกตฺวา  นิปฺผชฺชนภาว  ทิสฺวา  
อนาคเต  กปฺปสตสหสฺสาวสาเน  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  
อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส สาสเน ตฺว ฌายีน อคฺโค ภวิสฺสสีติ  
พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        โส  ยาวชีว  กลฺยาณกมฺม  กตฺวา  กปฺปสตสหสฺส   
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เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา อมฺหาก  ภควโต  กาเล  สาวตฺถินคเร 
มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺโต  ปจฺฉาภตฺต  ธมฺมสฺสวนตฺถ  คจฺฉนฺเตน 
มหาชเนน  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  ปริสปริยนฺเต  ิโต  
ทสพลสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ  ปพฺพชตฺิวา  อุปสมฺปท   
ลภิตฺวา กมฺมฏาน  กถาเปตฺวา  ฌานปริกมฺม  กโรนฺโต 
ฌานลาภี  หุตฺวา  ฌาน  (๑)  ปาทก  กตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
        โส  เยภุยฺเยน  ทสพเลน  สมาปชชฺิตพฺพสมาปตฺตึ   
สมาปชฺชนฺโต  อโหรตฺต  ฌาเนสุ  จิณฺณวสี  อโหส ิฯ   
        อถ  น  สตฺถา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  
ภิกฺขูน ฌายีน ยทิท กงฺขาเรวโตติ (๒) ฌายีน อคฺคฏาเน  
เปสิ ฯ วุตฺตมฺป เจต อปทาเน (๓)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน        สพฺพธมฺเมสุ จกฺขุมา   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ                กปฺเป อุปฺปชฺช ินายโก ฯ   
                สหีหนุ พฺรหฺมคิโร (๔)        หสทุนฺทุภินิสฺสโน (๕)   
                นาควิกฺกนฺตคมโน                จนฺทสูราธิกปฺปโภ ฯ   
                มหามติ มหาวีโร                มหาฌายี มหาพโล(๖)   
                มหาการุณิโก นาโถ        มหาตมวิทฺธสโน ฯ (๗)   
# ๑. ส.ี ฌานเมว ฯ  ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ  
# ๓. ขุ. อ. ๓๓/๑๓๒/๒๒๒ ฯ  ๔. ส.ี พฺรหฺมสโร ฯ  
# ๕. สฺยา. ...ภิสาวโน ฯ สี. ...ภินิสฺสโร ฯ ยุ. หสทุนฺทรภินิสฺสวโน ฯ 
# ๖. สฺยา. มหาคติ ฯ ยุ. มหาหิโต ฯ  ๗. สฺยา. มหาตมวิธสโน ฯ 
# สี. มหาตมวิโนทโน ฯ  ม. มหาตมปนูทโน ฯ  
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                ส กทาจิ ติโลกคฺโค        เวเนยฺย วินย (๑) พหุ   
                ธมฺม เทเสสิ สมฺพุทฺโธ        สตฺตาสยวิทู(๒) มุนิ ฯ   
                ฌายึ ฌานรต วีร                อุปสนฺต อนาวิล   
                วณฺณยนฺโต ปริสตึ                โตเสสิ ชนต ชิโน ฯ   
                ตทาห หสวติย                พฺราหฺมโณ เวทปารคู   
                ธมฺม สุตฺวาน มุทิโต        ต านมภิปตฺถยึ ฯ   
                ตทา ชิโน วิยากาสิ                สฆมชฺเฌ วินายโก   
                มทุิโต โหหิ ตฺว พฺรหฺเม        ลจฺฉเส ต มโนรถ ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป        โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมเฺมสุ ทายาโท        โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต   
                เรวโต นาม นาเมน        เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                ปจฺฉิเม จ ภเว ทานิ        ชาโตห โกลิเย ปุเร   
                ขตฺติเย กุลสมฺปนฺเน        อิทฺเธ ผีเต มหทฺธเน ฯ   
                ยทา กปลวตฺถสฺุมึ                พุทฺโธ ธมฺมมเทสยิ   
                ตทา ปสนฺโน สุคเต        ปพฺพชึ อนคาริย ฯ   
# ๑. ส.ี เวเนยฺยวินเย ฯ  ๒. สฺยา. สตฺตจิตฺตวิทู ฯ  
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                กงฺขา เม พหุลา (๑) อาสิ  กปปฺากปฺเป ตหึ ตหึ   
                สพฺพ ต วินยี พุทฺโธ        เทเสตฺวา ธมฺมมุตฺตม ฯ   
                ตโตห ติณฺณสสาโร        ตทา ฌานสุเข รโต   
                วิหรามิ ตทา พุทฺโธ        ม ทิสฺวา เอตทพฺรวิ.    
                ยา กาจิ กงฺขา อิธ วา หุร วา   
                สเวทิยา (๒) วา ปรเวทิยา วา   
                เย(๓) ฌายิโน ตา ปชหนฺติ สพฺพา   
                อาตาปโน พฺรหฺมจริย จรนฺตา ฯ   
                สตสหสฺเส กต กมฺม        ผล ทสฺเสสิ เม อิธ   
                สมุุตฺโต สรเวโคว                กิเลเส ฌาปยึ มม ฯ 
                ตโต ฌานรต ทสิฺวา(๔)        พุทฺโธ(๕) โลกนฺตคู มุนิ   
                ฌายีน ภิกฺขูน อคฺโค        ป ฺาเปสิ มหามติ ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห        ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาโคว พนฺธน เฉตฺวา        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ        มม พุทฺธสฺส สนติฺเก   
                ติสโฺส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา        กต พุทฺธสสฺ สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส        วิโมกฺขาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา        กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ  
# ๑. ส.ี พหุโส ฯ  ๒. สฺยา. สกเวทิยา ฯ  ๓. สฺยา. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๔. สฺยา. ม ฌานนิรต ฯ  ๕. สฺยา. ทิสวฺา ฯ  
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        ตถา  กตกิจฺโจ  ปนาย  มหาเถโร  ปุพฺเพ  ทีฆรตฺต  อตฺตโน  
กงฺขาปกตจิตฺตต  อิทานิ  สพฺพโส  วิคตกงฺขต ฺจ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
อโห  นูน  มยฺห  สตฺถโุน เทสนานุภาโว  เตเนตรหิ  เอว  
วิคตกงฺโข  อชฺฌตฺต  วูปสนฺตจิตฺโต  ชาโตติ  ส ฺชาตพหุมาโน  
ภควโต ป ฺ ปสสนฺโต   
                ป ฺ อิม ปสฺส ตถาคตาน   
                อคฺคิ ยถา ปชฺชลิโต นิสีเถ (๑)   
                อาโลกทา จกฺขุททา ภวนฺติ   
                เย อาคตาน วินยนฺติ กงฺขนฺติ(๒)   
อิม คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  ป ฺนฺติ  ปกาเรหิ  (๓)  ชานาติ  ปกาเรหิ  าเปตีติ  
จ ป ฺา ฯ  เวเนยฺยาน  อาสยานุสยจริยาธิมุตฺติอาทิปฺปกาเร   
ธมฺมาน  กุสลาทิเก  ขนฺธาทิเก จ เทเสตพฺพปฺปกาเร  ชานาติ   
ยถาสภาวโต  ปฏิวิชฺฌติ  เตหิ  จ  ปกาเรหิ าเปตีติ  อตฺโถ ฯ   
        สตฺถ ุ เทสนาาณ ฺหิ  อิธาธิปฺเปต  เตนาห  อิมนฺติ ฯ   
ต  หิ  อตฺตนิ สิทฺเธน  เทสนาพเลน  นยคฺคาหโต ปจฺจกฺข  
วิย อุปฏ ิต คเหตฺวา อิมนฺติ วุตฺต ฯ ยทคฺเคน  วา  สตฺถุ  
เทสนาาณ  สาวเกหิ  นยโต  คยฺหติ  ตทคฺเคน  อตฺตโน   
วิสเย  ปฏิเวธาณมฺป  นยโต  คยฺหเตว ฯ  
# ๑. ม. ย.ุ นสิีเถ ฯ นิสฺสิเวติป ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๔๐/๒๖๑ ฯ  
# ๓. ม. ปกาเร ฯ   
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        เตนาห  อายสฺมา ธมฺมเสนาปติ อปจ เม  ภนฺเต  
ธมฺมนฺวโย  วิทิโตติ ฯ   
        ปสฺสาติ วิมฺหยปฺปตฺโต อนิยมโต อาลปติ อตฺตโนเยว  
วา  (๑)  จิตฺต  ยถาห  ภควา  อุทาเนนฺโต โลกมิม ปสฺส ปุถ ุ
อวิชฺชาย ปเรตา  ภูตา  ภูตรตา  วา  อปริมุตฺตาติ ฯ  (๒)  
        ตถาคตานนฺติ ตถา อาคมนาทิอตฺเถน (๓)  ตถาคตาน ฯ 
ตถา  อาคโตติ  หิ  ตถาคโต  ตถา  คโตติ  ตถาคโต  ตถลกฺขณ   
อาคโตติ  ตถาคโต  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  (๔)  อภิสมพฺุทฺโธติ 
ตถาคโต ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต  ตถาวาทิตาย  (๕)  ตถาคโต  
ตถาการิตาย  ตถาคโต  อภิภวนฏเน  ตถาคโตติ  เอว  อฏหิ 
การเณหิ ภควา ตถาคโต ฯ  
        ตถาย อาคโตติ ตถาคโต ตถาย  คโตติ  ตถาคโต   
ตถลกฺขณ  คโตติ  ตถาคโต ตถานิ อาคโตติ ตถาคโต ตถาวิโธติ   
ตถาคโต  ตถา  ปวตฺติโตติ  ตถาคโต  ตเถหิ  อาคโตติ ตถาคโต  
ตถา คตภาเวน  ตถาคโตติ  เอวมฺป อฏหิ การเณหิ ภควา 
ตถาคโตติ อยเมตฺถ สงฺเขโป ฯ วิตฺถาโร ปน  ปรมตฺถทีปนิยา  
อุทานฏกถาย  อิติวุตฺตกฏกถาย  จ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ   
        อิทานิ  ตสฺสา  ป ฺาย  อสาธารณวิเสส  ทสฺเสตุ  
อคฺคิ  ยถาติอาทิ วุตฺต ฯ ยถา  อคฺคีติ  อุปมาวจน ฯ  ยถาติ  
# ๑. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อปริมตฺุตนฺติ ฯ  ๓. สี. อตฺเถหิ ฯ  
# ๔. สี. ยถาวโต ฯ  ๕. ม. ตถวาทิตาย ฯ  
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ตสฺส  อุปมาภาวทสฺสน ฯ   
        ปชฺชลิโตติ  อุปเมยฺเยน สมฺพนฺธทสฺสน ฯ 
        นิสีเถติ  กิจฺจกรณกาลทสฺสน ฯ   
        อย  เหตฺถ  อตฺโถ  ยถา  นาม นิสีเถ  รตฺติย   
จตุรงฺคสมนฺนาคเต  อนฺธกาเร  วตฺตมาเน  อุนฺนเต  าเน 
ปชฺชลิโต อคฺคิ  ตสฺมึ  ปเทเส  ตมกต   วิธมนฺต  ติฏติ เอวเมว  
ตถาคตาน อิม เทสนาาณสงฺขาต  สพฺพโส  เวเนยฺยาน   
สสยตม  วิธมนฺต  ป ฺ  ปสฺสาติ ฯ   
        ยโต เทสนาวิลาเสน  สตฺตาน  าณมย  อาโลก  เทนฺตีติ  
อาโลกทา ฯ  
        ป ฺามยเมว  จกฺขุ  ททนฺตีติ  จกขฺุททา ฯ 
        ตทุภยมฺป  กงฺขาวินยปทฏานเมว  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต เย 
อาคตาน  วินยนฺติ  กงฺขนฺติ  อาห ฯ 
        เย ตถาคตา อตฺตโน สนฺติก อาคตาน (๑)  อุปคตาน  
เวเนยฺยาน  อโหสึ  น ุ โข  อหมตีตมทฺธานนฺติอาทินยปฺปวตฺต   
โสฬสวตฺถุก  พุทฺเธ  กงฺขติ  ธมฺเม  กงฺขตีติ  อาทิ  นยปฺปวตฺต   
อฏวตฺถุก ฺจ กงฺข  วิจิกิจฺฉ  วินยนฺติ  เทสนานุภาเวน 
อนวเสสโต  วิธมนฺติ  วิทฺธเสนฺติ ฯ วินยกุกฺกุจฺจสงฺขาตา ปน  
กงฺขา ตพฺพินเยเนว วินีตา โหนฺตีติ ฯ   
        อปโร  นโย  ยถา อคฺคิ นิสีเถ รตฺติภาเค ปชฺชลิโต 
# ๑. ส.ี คตาน ฯ  ม. อาคตาน ฯ  
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ปฏตรชาโล สมุชฺชโล (๑)  อุจฺจาสเน  (๒)   ิตาน  โอภาสทานมตฺเตน 
อนฺธการ  วิธมิตฺวา สมวิสม วิภาเวนฺโต อาโลกทโท  โหติ   
อจฺจาสนฺเน  ปน  ิตาน ต  (๓) สุปากฏ กโรนฺโต จกขฺุกิจฺจกรณโต   
จกฺขุทโท  นาม  โหติ  เอวเมว  (๔)  ตถาคตา  อตฺตโน  ธมมฺกายสฺส 
ทูเร  ิตาน  อกตาธิการาน  ป ฺาปชฺโชเตน  โมหนฺธการ   
วิธมิตฺวา  กายสมกายวิสมาทิสมวิสม (๕)  วิภาเวนฺโต  อาโลกทา  
ภวนฺติ  อาสนฺเน   ิตาน  ปน  กตาธิการาน  ธมฺมจกขฺุ   
อุปฺปาเทนฺโต  จกฺขุททา  ภวนฺติ ฯ  
        เย  เอวภูตา  อตฺตโน  วจีโคจร  อาคตาน  มาทิสานมฺป  
กงฺขาพหุลาน  กงฺข  วินยนฺติ  อริยมคฺคสมุปฺปาทเนน วิธมนฺติ  
เตส ตถาคตาน  ป ฺ  าณาติสย  ปสฺสาติ  โยชนา ฯ  เอวมย  
เถรสฺส  อตฺตโน  กงฺขาวิตรณปฺปกาสเนน  อ ฺาพฺยากรณคาถาป  
โหติ ฯ   
        อย  หิ  เถโร  ปถุุชชฺนกาเล  กปฺปเยป  กุกฺกุจฺจโก  หุตฺวา  
กงฺขาพหุลตาย  กงฺขาเรวโตติ  ป ฺาโต  ปจฺฉา ขีณาสวกาเลป  
ตเถว  โวหรยิิตฺถ ฯ  (๖)   
        เตนาห  อิตฺถ  สุท อายสฺมา กงฺขาเรวโต  คาถ  
อภาสิตฺถาติ ฯ ต วุตฺตตฺถเมว ฯ   
                กงฺขาเรวตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. สมชุชฺล ฯ  ๒. ส.ี อจฺจาสนฺเน ฯ  ๓. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ 
# ๔. สี. เอวเมว ฯ ๕. ม. กายวิสมาทิสมวิสม ฯ  
# ๖. ส.ี โวหริตฺถ ฯ  ม. โวหรยิตฺถ ฯ   
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                ปณฺุณตฺเถรคาถาวณฺณนา (๑)   
        สพฺภิเรว สมาเสถาติ อายสฺมโต ปณฺุณตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส ทสพลสฺส อุปฺปตฺติโต ปุเรตรเมว 
หสวตีนคเร พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  นพฺิพตฺโต  อนุกฺกเมน 
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถร ิโลเก อุปฺปชชฺนฺเต (๒) เอกทิวส  พุทฺธาน 
ธมฺมเทสนากาเล  เหฏา  วุตฺตนเยน  มหาชเนน  สทฺธึ  วิหาร   
คนฺตฺวา  ปริสปริยนฺเต นิสีทิตฺวา ธมฺม สุณนฺโต สตฺถาร  
เอก ภิกฺขุ ธมฺมกถิกาน อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  
มยาป อนาคเต เอวรูเปน ภวิตุ วฏฏตีติ จินฺเตตฺวา  
เทสนาวสาเน  วุฏ ิตาย  ปริสาย  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา 
นิมนฺเตตฺวา  เหฏา วุตฺตนเยเนว  มหาสกฺการ  กตฺวา   
ภควนฺต  เอวมาห  ภนฺเต  อห  อิมินา อธิการกมฺเมน  
นา ฺ  สมฺปตฺตึ  ปตฺเถมิ ฯ  ยถา  ปน  โส  ภิกฺขุ  อิโต  
สตฺตมทิวสมตฺถเก ธมฺมกถิกาน  อคฺคฏาเน  ปโต  เอว  อหมปฺ   
อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส สาสเน  ธมมฺกถิกาน  ภิกฺขูน   
อคฺโค ภเวยฺยนฺติ ปตฺถน อกาสิ ฯ  
        สตฺถา อนาคต โอโลเกตฺวา ตสฺส  ปตฺถนาย  สมิชฺฌนภาว  
ทิสฺวา  อนาคเต  กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก  โคตโม  นาม  พุทฺโธ   
# ๑. ม. ปุณฺณตฺเถรคาถาวณฺณนา ฯ  ๒. สี. อุปฺปนฺเน ฯ   
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อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  สาสเน  ตฺว  ปพฺพชิตฺวา  ธมฺมกถิกาน  
อคฺโค ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ   
        โส  ตตฺถ  ยาวชีว  กลฺยาณธมฺม  กตฺวา  ตโต  จุโต  
กปฺปสตสหสฺส ปุ ฺาณสมฺภาร  (๑)  สมฺภรนโฺต  เทวมนุสฺเสสุ   
สสริตฺวา  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  กปลวตฺถุนครสฺส  อวิทูเร  
โทณวตฺถุนามเก  พฺราหฺมณคาเม  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล   
อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส  (๒)  ภาคิเนยฺโย  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส   
นามคฺคหณทิวเส ปุณฺโณติ  นาม อกสุ ฯ  
        โส สตฺถริ อภิสมฺโพธึ ปตฺวา ปวตฺตวรธมฺมจกฺเก 
อนุปุพฺเพน ราชคห  คนฺตฺวา  ต  อุปนสิฺสาย  วิหรนฺเต  
อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส  สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท   
สพฺพ  ปุพฺพกิจฺจ  (๓)  กตฺวา  ปธานมนุยุ ฺชนฺโต ปพฺพชิตกิจฺจ  มตฺถก   
ปาเปตฺวาว  ทสพลสฺส  สนฺติก  คมิสฺสามีติ มาตุลตฺเถเรน  
สทฺธึ  สตฺถ ุ สนฺติก  อคนฺตฺวา  กปลวตฺถุสามนฺตาเยว โอหียิตฺวา 
โยนิโสมนสิกาเร กมฺม  กโรนฺโต  น จิรสฺเสว วิปสฺสน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ วุตฺตมฺป เจต  อปทาเน (๔)   
                อชฺฌายโก มนตฺธโร        ติณฺณ เวทาน ปารคู   
                ปรุกฺขโตมฺหิ สสิฺเสหิ        อุปคจฺฉึ นรุตฺตม ฯ   
# ๑. ส.ี อุ ฺสมฺภาร ฯ  ๒. ม. อ ฺาสิโกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส ฯ  
# สี. อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส ฯ  ๓. สี. สพฺพกิจฺจ ฯ   
# ๔. ขุ. อ. ๓๒/๗/๕๒ ฯ  
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                ปทุมุตฺตโร โลกวิทู        อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
                มม กมฺม ปกิตฺเตสิ         สงฺขิตฺเตน มหามุนิ ฯ   
                ตาห ธมฺม สุณิตฺวาน        อภิวาเทตฺวาน สตฺถุโน   
                อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน        ปกฺกามึ (๑) ทกฺขิณามุโข ฯ   
                สงฺขิตฺเตน สุณิตฺวาน        วิตฺถาเรน อเทสยึ (๒)   
                สพฺเพ สิสฺสา อตฺตมนา        สุตฺวาน มม ภาสโต   
                สก ทิฏ ึ วิโนเทตฺวา        พุทฺเธ จิตฺต ปสาทยย ฯ    
                สงฺขิตฺเตนป เทเสมิ        วิตฺถาเรน ตเถวห   
                อภิธมฺมนย ฺโห (๓)        กถาวตฺถุวิสทฺุธิยา   
                สพฺเพส วิ ฺาเปตฺวาน        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                อิโต ป ฺจสเต กปฺเป        จตุโร สุปฺปกาสกา   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จตุทีปมฺหิ อิสฺสรา ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ตสฺส  ปน  ปุณฺณตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตา  กุลปุตฺตา   
ป ฺจสตา  อเหสส ฯ เถโร  สย ทสกถาวตฺถุลาภิตาย เตป 
ทสหิ กถาวตฺถูหิ โอวทิ ฯ เต ตสฺส โอวาเท ตฺวา   
สพฺเพว  อรหตฺต ปตฺตา ฯ เต อตฺตโน ปพฺพชิตกิจฺจ  
มตฺถกปฺปตฺต ตฺวา อุปชฺฌาย อุปสงฺกมิตฺวา  อาหสุ  ภนฺเต  
อมฺหาก  กิจฺจ  มตฺถกปฺปตฺต  ทสนฺน ฺจมฺห กถาวตฺถูน  ลาภิโน 
# ๑. ม. ปกฺกมึ ฯ  ๒. ม. อภาสยึ ฯ  ๓. ม. อภิธมฺมนย ฺ ูห ฯ  
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สมโย  ทานิ   โน  ทสพล  ปสฺสิตุนฺติ ฯ  
        เถโร เตส วจน  สุตฺวา  จินฺเตสิ  มม  ทส   
กถาวตฺถุลาภิต  สตฺถา  ชานาติ อห ธมฺม เทเสนฺโต ทส  
กถาวตฺถูนิ  อมุ ฺจิตฺวาว  เทเสมิ มยิ คจฺฉนฺเต สพฺเพปเม 
ภิกฺขู ม ปริวาเรตฺวา คจฺฉิสฺสนฺติ  เอว  คณสงฺคณิกาย   
คนฺตฺวา  ปน  อยุตฺต  มยฺห  ทสพล  ปสสฺิตุ อิเม  ตาว  คนฺตฺวา  
ปสฺสนฺตูติ  เต  ภิกฺขู  อาห  อาวุโส ตุเมฺห ปุรโต คนฺตฺวา  
ตถาคต ปสฺสถ มม วจเนน จสฺส ปาเท วนฺทถ อหมปฺ 
ตุมฺหาก คตมคฺเคนาคมิสฺสามีติ(๑) ฯ  
        เต  เถรา  สพฺเพป  ทสพลสฺส  ชาติภูมิรฏวาสิโน 
สพฺเพ  ขีณาสวา  สพฺเพ  ทสกถาวตฺถุลาภิโน  อตฺตโน  
อตฺตโน  อุปชฺฌายสฺส  โอวาท  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  (๒) เถร  วนฺทิตฺวา   
อนุปุพฺเพน  จาริก  จรนฺตา  สฏ ิโยชนมคฺค  อติกฺกมฺม  ราชคเห  
เวฬุวนมหาวิหาร คนฺตฺวา ทสพลสฺส ปาเท วนฺทิตฺวา 
เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ   
        อาจิณฺณ  โข  ปเนต  พุทฺธาน  ภควนฺตาน  อาคนฺตุเกหิ  
ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึปฏิสมฺโมทิตุนฺติ  ภควา  เตหิ  สทฺธึ  กจฺจิ   
ภิกฺขเว  ขมนียนฺติอาทินา  นเยน มธุรปฏิสนฺถาร  กตฺวา   
กุโต  จ  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อาคจฺฉถาติ  ปุจฺฉิ ฯ อถ เตหิ  
# ๑. ม. คตมคฺเคนาคมิสฺสามีติ ฯ  ๒. ส.ี อมทฺทิตฺวา ฯ   
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ชาติภูมิโตติ  วุตฺเต  โก  น ุ โข  ภิกฺขเว  ชาติภูมิย ชาติภูมิกาน 
ภิกฺขูน สพฺรหฺมจารีน  เอว  สมฺภาวิโต  อตฺตนา  จ  อปฺปจฺโฉ   
อปฺปจฺฉกถ ฺจ  ภิกฺขูน กตฺตาติ   ทสกถาวตฺถุลาภึ  ภิกฺขุ   
ปุจฺฉิ ฯ  
        เตป  ปณฺุโณ นาม ภนฺเต อายสฺมา มนฺตานิปุตฺโตติ  
อาโรจยึสุ ฯ ต กถ สุตฺวา อายสฺมา สาริปุตฺโต เถรสฺส 
ทสฺสนกาโม อโหสิ ฯ 
        อถ สตฺถา ราชคหโต สาวตฺถึ อคมาสิ ฯ ปุณฺณตฺเถโรป  
ทสพลสฺส ตตฺถ อาคตภาว  สุตฺวา  สตฺถาร  ปสฺสิสสฺามีติ  
คนฺตฺวา อนฺโตคนฺธกุฏิยเยว ตถาคต สมฺปาปุณิ ฯ  
        สตฺถา  ตสฺส  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เถโร  ธมฺม สุตฺวา ทสพล  
วนฺทิตฺวา ปฏิสลฺลานตฺถาย อนฺธวน คนฺตฺวา อ ฺตรมฺหิ  
รุกฺขมูเล ทิวาวิหาร นิสีทิ ฯ   
        สาริปุตฺตตฺเถโรป  ตสฺสาคมน  สุตฺวา  สีสานุโลกิโต  (๑)  คนฺตฺวา  
โอกาส สลฺลกฺเขฺตวา  ต  รกฺุขมูเล  นิสนิฺน อุปสงฺกมิตฺวา เถเรน 
สทฺธึ สมฺโมทิตฺวา ต สตฺตวิสุทฺธิกฺกม  ปุจฺฉิ ฯ  
        เถโรปสฺส  ปุจฺฉิตปุจฺฉิต  พฺยากโรนฺโต รถวินตูีปมาย  จิตฺต   
อาราเธสิ  เต  อ ฺม ฺสฺส สุภาสิต สมนุโมทึสุ ฯ  
        อถ สตฺถา อปรภาเค  ภิกฺขุสฆมชฺเฌ  นิสินฺโน  เถร   
# ๑. ม. สลีานุโลกโิก ฯ   
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เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน ธมฺมกถิกาน  ยทิท   
ปุณฺโณติ  (๑)  ธมฺมกถิกาน  อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ  
        โส เอกทิวส อตฺตโน  วิมุตฺติสมฺปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา 
สตฺถาร นิสฺสาย อห ฺเจว อ ฺเ จ พหู สตฺตา  สสารทุกฺขโต   
วิปฺปมุตฺตา  พหูปการา  วต  สปฺปุริสสเสวาติ ปติโสมนสฺสชาโต  
อุทานวเสน ปติเวควิสฺสฏ (๒)   
                สพฺภิเรว สมาเสถ                ปณฺฑิเตหตฺถทสฺสิภิ   
                อตฺถ มหนฺต คมฺภีร        ทุททฺส นิปุณ อณณ   
                ธีรา สมธิคจฺฉนฺติ                อปฺปมตฺตา วิจกฺขณาติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  สพฺภิเรวาติ  สปฺปุริเสหิเอว ฯ  สนฺโตติ  ปเนตฺถ  
พุทฺธาทโย อริยา อธิปฺเปตา ฯ  เต  ห ิ อนวเสสโต  อสต  ธมฺม  
ปหาย สทฺธมฺเม อุกฺกสคตตฺตา สาติสย ปสสยิตฺวา(๔)  จ  วิเสสโต 
สนฺโต  สปฺปรุิสาติ  จ  วุจฺจนฺติ ฯ   
        สมาเสถาติ สม อาเสถ (๕) สห วเสยฺย ฯ เต ปยิรุปาสนฺโต 
เตส สุสฺสูสนฺโต ทิฏานุคติ ฺจ อาปชฺชนฺโต สมานวาโส   
ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        ปณฺฑิเตหตฺถทสฺสีภีติ  เตส  โถมนา ฯ  ปณฺฑา วุจฺจติ  
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ  ๒. สี. ปติเวควิสิฏ ฯ 
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๑๔๑/๒๖๑ ฯ  ๔. สี. ปาสสตาย ฯ  ม. ปสสิยตฺตา ฯ  
# ๕. ส.ี สม อาเสวถ ฯ   
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ป ฺา  สา  อิเมส  ส ฺชาตาติ  ปณฺฑิตา ฯ  ตโต  เอว 
อตฺตตฺถาทิเภท อตฺถ อวิปรีตโต ปสฺสนฺตีติ  อตฺถทสฺสิโน ฯ  
เตหิ  ปณฺฑิเตหิ  อตฺถทสฺสีหิ  สมาเสถ ฯ  
        กสฺมาติ  เจ ยสฺมา  เต  สนฺโต  ปณฺฑิตา  เต  วา   
สมฺมา  เสวนฺตา  เอกนฺตหิตภาวโต  มคฺคาณาทีเหว  อรณียโต 
อตฺถ  มหาคุณตาย  สนฺตตาย  จ  มหนฺต  อคาธภาวโต   
คมฺภีราณโคจรโต  จ  คมฺภีร  หีนจฺฉนฺทาทีหิ  ทฏ ุ 
อสกฺกุเณยฺยตฺตา  อิตเรหิ(๑) จ  กิจฺเฉน  ทฏพฺพตฺตา  ทุทฺทส   
ทุทฺทสตฺตา  สณฺหนิปุณสภาวตฺตา นิปุณาณโคจรโต  จ   
นิปุณ  นิปุณตฺตาเอว  สุขุมสภาวตาย  อณณ  นิพฺพาน  
อวิปรีตฏเน วา  ปรมตฺถสภาวตฺตา  อตฺถ  อรยิภาวกรตฺตา  
มหตฺตนิมิตฺตตาย  มหนฺต  อนุตฺตานสภาวตาย  คมฺภีร  ทุกฺเขน  
ทฏพฺพ น สเุขน ทฏ สกฺกาติ ทุทฺทส คมฺภีรตฺตา  
ทุทฺทส  ทุททฺสตฺตา  คมฺภีรนฺติ  จตุสจฺจ  วิเสสโต  นิปุณ  
อณณ นิโรธสจฺจนฺติ เอวเมต  จตุสจฺจ  ธีรา  สมธิคจฺฉนฺติ   
ธิติสมฺปนฺนตาย  ธีรา  จตุสจฺจกมฺมฏานภาวน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา 
สมฺมเทว อธิคจฺฉนฺติ ฯ  
        อปฺปมตฺตาติ สพฺพตฺถ สติอวิปฺปวาเสน อปฺปมาทปฏิปตฺตึ   
ปูเรนฺตา ฯ  
# ๑. ส.ี ตถา อิตเรหิ ฯ   
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        วิจกฺขณาติ  วิปสฺสนาภาวนาย  เฉกา  กุสลา ฯ  ตสฺมา   
สพฺภิเรว  สมาเสถาติ  โยชนา ฯ  ปณฺฑิเตหตฺถทสฺสีภีติ  วา เอต 
นิสฺสกฺกวจน ฯ  
        ยสฺมา ปณฺฑิเตหิ  อตฺถทสฺสีภิ สมุทายภูเตหิ ธีรา 
อปฺปมตฺตา วิจกฺขณา มหนฺตาทิวิเสสวนฺต อตฺถ  สมธิคจฺฉนฺติ  
ตสฺมา  ตาทิเสหิ  สพฺภิเรว  สมาเสถาติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        เอวเมสา เถรสฺส ปฏเิวธทีปเนน อ ฺพฺยากรณคาถาป 
อโหสีติ ฯ   
                ปณฺุณตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                ทพฺพตฺเถรคาถาวณฺณนา (๑)   
        โย ทุททฺมโยติ (๒) อายสฺมโต ทพฺพตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต เหฏา  วุตฺตนเยเนว  ธมฺมเทสน  สุณนฺโต  
สตฺถาร  เอก ภิกฺขุ เสนาสนป ฺาปกาน อคฺคฏาเน  เปนฺต  
ทิสฺวา  อธิการกมฺม  กตฺวา  ต  านนฺตร  ปตฺเถตฺวา สตฺถารา  
พฺยากโต  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  
กสฺสปทสพลสฺส สาสโนสกฺกนกาเล  (๓)  ปพฺพช ิฯ 
# ๑. ม. ทพฺพตฺเถรคาถาวณฺณนา ฯ  ๒. ม. ทุทฺทมิโยติ ฯ  
# ๓. ส.ี สาสเน โอสกฺกนกาเล ฯ  
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        ตทา  เตน  สทฺธ ึ อปเร  ฉ  ชนาติ  สตฺตภิกฺขู 
เอกจิตฺตา  หุตฺวา  อ ฺเ  สาสเน  อคารว  กโรนฺเต  ทิสฺวา 
อิธ  ก ึ กโรม  เอกมนฺเต  สมณธมฺม  กตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต 
กริสฺสามาติ นิสฺเสณึ พนฺธิตฺวา(๑) อุจฺจปพฺพตสีข(๒)   อารุหิตฺวา 
อตฺตอตฺตจิตฺตพล ชานนตฺา นิสฺเสณึ ปาเตนฺติ (๓) ชีวิเต  สาลยา 
โอตรนฺตุ  มา  ปจฺฉานุตปฺปโน อหุวตฺถาติ วตฺวา สพฺเพ  
เอกจิตฺตา หุตฺวา  นิสฺเสณึ  ปาเตตฺวา  อปฺปมตฺตา  โหถ  อาวุโสติ   
อ ฺม ฺ  โอวทิตฺวา จิตฺตรุจิเตสุ าเนสุ นิสีทิตฺวา สมณธมฺม  
กาตุ อารภึสุ ฯ   
        ตตฺเถว  (๔)  เถโร  ป ฺจเม  ทิวเส  อรหตฺต  ปตฺวา มม  
กิจฺจ นิปฺผนฺน อห อิมสฺม ึ าเน  กึ  กริสฺสามีติ  อิทฺธิยา  (๕)  
อุตฺตรกุรุโต ปณฺฑปาต อาหริตฺวา อาวุโส  อิม  ปณฺฑปาต  
ปริภุ ฺชถ  ภิกฺขาจารกิจฺจ  มมายตฺต  โหตุ  ตุเมฺห อตฺตโน 
กมฺม  กโรถาติ  อาห ฯ  กึ  นุ โข  มย อาวุโส นิสฺเสณึ  
ปาเปตฺวา (๖)  เอว  อโวจุมฺห  โย  ปม  ธมฺม  สจฺฉิกโรติ  โส  
ภิกฺข  อาหรตุ  เตนาภต [นีหรติ เอว ยถาวุตฺตปฏิปตฺติย 
 ิโต  ปาปธมฺโม  อตฺตโน  สนฺตานโต  นีหรติ  เอวมย  เถรสฺส 
อ ฺปเทเสน  อ ฺพฺยากรณคาถาป  โหตีติ  เวทิตพฺโพ]  สเสา 
# ๑. ม. พนฺธตฺิวา ฯ  ๒. ม. อุจฺจ ปพฺพตสิขร ฯ  
# ๓. ม. อตฺตโน จิตฺตพล ชานนฺตา นิสฺเสณึ นิปาเตนฺตุ ฯ 
# ๔. สี. อิทฺธยิา คนฺตฺวา ฯ  ๖. ม. ปาเตนฺตา ฯ  [ ] ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
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ปริภุ ฺชิตฺวา สมณธมฺม กริสฺสนฺตีติ ฯ นตฺถิ อาวุโสติ ฯ ตุเมฺห  
อตฺตโน ปุพฺพเหตุนา  ลภิตฺถ มยป สกโฺกนฺตา ทุกฺขสฺสนฺต (๑)  
กริสฺสาม คจฺฉถ ตุเมฺหติ ฯ เถโร เต  ส ฺาเปตุ  อสกฺโกนฺโต  
ผาสุกฏาเน  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิตฺวา  คโต ฯ  อปโร เถโร  
สตฺตเม  ทิวเส  อนาคามิผล  ปตฺวา  ตโต  จุโต  สุทธฺาวาส- 
พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺโต ฯ  อิตเร  เถรา  ตโต  จุตา  เอกพุทฺธนฺตร  
เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  เตสุ เตสุ กุเลสุ  
นิพฺพตฺตา เอโก คนฺธารรฏเ ตกฺกสิลานคเร ราชเคเห  
นิพฺพตฺโต เอโก มชฺฌนฺติกรฏเ ปริพฺพาชิกาย กุจฺฉิมฺหิ  
นิพฺพตฺโต เอโก พาหิยรฏเ กุฏมฺพิกเคเห  นิพฺพตฺโต เอโก 
ภิกฺขุนูปสฺสเย ชาโต ฯ   
        อย  ปน  ทพฺพตฺเถโร  มลฺลรฏเ  อนุปยนคเร  เอกสฺส  
มลฺลร ฺโ  เคเห  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  ตสฺส  มาตา  อุปวิช ฺ(๒) 
กาลมกาสิ มตสรีร สุสาน เนตฺวา ทารุจิตก  อาโรเปตฺวา   
อคฺคึ  อทสุ ฯ ตสฺสา อคฺคิเวคสนฺตตฺตา (๓) อุทรปฏล ทฺวิธา  
อโหสิ ฯ  ทารโก  อตฺตโน  ปุ ฺพเลน  อุปฺปติตฺวา  เอกสฺมึ   
ทพฺพตฺถมฺเภ  นิปติ ฯ ต  ทารก  คเหตฺวา  อยฺยิกาย   
อทสุ ฯ  สา  ตสฺส  นาม  คณฺหนฺตี  ทพฺพตฺถมฺเภ ปติตฺวา 
ลทฺธชีวิตตฺตา  ทพฺโพติสฺส  นาม  อกาสิ ฯ   
        ตสฺส  จ  สตฺตวสฺสิกกาเล สตฺถา  ภิกฺขุสฆปริวาโร 
# ๑. ม. วฏฏสฺสนฺต ฯ  ๒. สี. อุปจิตช ฺา ฯ   
# ๓. ม. อคฺคเวคสนฺตตฺต ฯ  
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มลฺลรฏเ  จาริก  จรมาโน  อนุปยมฺพวเน  วิหรติ ฯ ทพฺพกุมาโร  
สตฺถาร  ทิสวฺา  ทสฺสเนเนว  ปสีทิตฺวา  ปพฺพชิตุกาโม  หุตฺวา 
อห ทสพลสสฺ  สนฺติเก  ปพฺพชิสฺสามีติ  อยฺยิก  อาปุจฺฉิ ฯ   
สา  สาธุ  ตาตาติ ทพฺพกุมาร  อาทาย  สตฺถุ  สนฺติก   
คนฺตฺวา  ภนฺเต  อิม  กุมาร  ปพฺพาเชถาติ อาห ฯ  สตฺถา   
อ ฺตรสฺส  ภิกฺขุโน  ส ฺ อทาสิ ภิกฺขุ อิม ทารก  
ปพฺพาเชหีติ ฯ โส  เถโร  สตฺถุ วจน สตฺุวา ทพฺพกุมาร  
ปพฺพาเชนฺโต ตจป ฺจกกมฺมฏาน อาจิกฺขิ ฯ  
        ปุพฺพเหตุสมฺปนฺโน  กตาภินีหาโร  สตฺโต  ปมเกสวฏฏิยา 
โวโรปนกฺขเณ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ  ทุติยาย  เกสวฏฏิยา  
โอโรปยมานาย สกทาคามิผเล ตติยาย อนาคามิผเล   
สพฺพเกสาน  ปน  โอโรปน ฺจ  อรหตฺตผลสจฺฉิกิริยา  จ 
อปจฺฉา  อปุเร  อโหสิ ฯ  สตฺถา มลฺลรฏเ ยถาภิรนฺต 
วิหริตฺวา ราชคห คนฺตฺวา เวฬุวเน วาส กปฺเปสิ ฯ   
        ตตฺรายสฺมา  ทพฺพมลฺลปุตฺโต  รโหคโต  อตฺตโน  กิจฺจ- 
นิปฺผตฺตึ  โอโลเกตฺวา สฆสฺส  เวยฺยาวจฺจกรเณ  กาย  
โยเชตุกาโม  จินฺเตสิ ยนฺนูนาห สฆสฺส เสนาสน ฺจ  
ป ฺาเปยฺย  ภตฺตานิ  จ  อุทฺทิเสยฺยนฺติ ฯ  โส  สตฺถุ  สนฺติก  
คนฺตฺวา อตฺตโน ปริวิตกฺก  อาโรเจสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  สาธุการ   
ทตฺวา  เสนาสนป ฺาปกตฺต ฺจ  ภตฺตุทฺเทสกตฺต ฺจ  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ   
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        อถ  น  อย  ทพฺโพ  ทหโรว  สมาโน  มหนฺเต  าเน  
 ิโตติ  สตฺตวสฺสิกกาเลเยว  อุปสมฺปาเทสิ ฯ  เถโร อุปสมฺปนฺน- 
กาลโต ปฏาย  ราชคห  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺตาน  สพฺพภิกฺขูน  
เสนาสนานิ  จ ป ฺาเปติ ภิกฺข ฺจ อุทฺทิสติ ฯ  ตสฺส  
เสนาสนป ฺาปกภาโว  สพฺพทิสาสุ  ปากโฏ  อโหสิ  ทพฺโพ   
กิร  มลลฺปุตฺโต  สภาคสภาคาน  ภิกฺขูน  เอกฏาเน 
เสนาสนานิ  ป ฺาเปติ  อาสนฺเนป ทูเรป เสนาสน  
ป ฺาเปติ คนฺตุ อสกฺโกนฺเต อิทฺธิยา เนตีติ(๑) ฯ   
        อถ  น  ภิกฺขู  กาเลป  วิกาเลป  อมหฺาก  อาวุโส  
ชีวกมฺพวเน  เสนาสน  ป ฺาเปหิ  อมฺหาก มทฺธกุจฺฉิสฺมึ  
มิคทาเยติ เอว เสนาสน อุทฺทิสาเปตฺวา ตสฺส อิทฺธึ   
ปสฺสนฺตา  คจฺฉนฺติ ฯ  โสป  อิทฺธิยา มโนมเย กาเย  
อภิสงฺขริตฺวา เอเกกสฺส เถรสฺส  เอเกก  อตฺตนา  สทิส  ภิกฺขุ   
ทตฺวา  องฺคุลิยา  ชลมานาย ปุรโต คนฺตฺวา อย  ม ฺโจ 
อิท  ปนฺติอาทีนิ  วตฺวา  เสนาสน  ป ฺาเปตฺวา  ปุน   
อตฺตโน วสนฏานเมว  อาคจฺฉติ ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถารโต 
ปนิท วตฺถุ  ปาลิย (๒)  อาคตเมว ฯ  สตฺถา  อิทเมว  การณ  
อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  อปรภาเค  อริยคณมชฺเฌ  นิสินโฺน  เถร  
เสนาสนป ฺาปกาน  อคฺคฏาเน  เปสิ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  
# ๑. สพฺพตฺถ เนตีติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ปนิท วตฺถุ ปาลิย ฯ  
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มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  เสนาสนป ฺาปกาน ยทิท ทพฺโพ  
มลฺลปุตฺโตติ ฯ (๑) วุตฺตป เจต อปทาเน (๒)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน        สพฺพโลกวิท ูมุนิ   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ                กปฺเป อุปฺปชฺช ิจกฺขุมา ฯ   
                โอวาทโก วิ ฺาปโก        ตารโก สพฺพปาณิน   
                เทสนากุสโล พุทฺโธ        ตาเรสิ ชนต พหห ฯ   
                อนุกมฺปโก การุณิโก        หเิตสี สพฺพปาณิน   
                สมฺปตฺเต ติตฺถิเย สพฺเพ        ป ฺจสีเล ปติฏหิ ฯ (๓)   
                เอว นิรากุล อาสิ                สุ ฺต ติตฺถิเยหิ จ   
                วิจิตฺต อรหนฺเตหิ                วสีภูเตหิ ตาทิภิ ฯ   
                รตนานฏป ฺาส        อุคฺคโต โส มหามุนิ   
                ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาโส        พาตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ   
                วสฺสสตสหสฺสานิ                อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหห ฯ   
                ตทาห หสวติย                เสฏ ิปุตฺโต มหายโส   
                อุเปตฺวา โลกปชฺโชต        อสฺโสสึ ธมฺมเทสน ฯ   
                เสนาสนานิ ภิกฺขูน                ป ฺาเปนฺต สสาวก   
                กตฺิตยนฺตสฺส วจน                สุณิตฺวา  มุทิโต อห ฯ   
                อธิการ สสฆสฺส                กตฺวา ตสฺส มเหสิโน   
                นปิจฺจ สิรสา ปาเท        ตณฺาน อภิปตฺถยึ ฯ   
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๘/๓๒ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๑๒๔/๑๙๐ ฯ 
# ๓. ม. ปติฏป ฯ   
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                ตทา หิ โส (๑) มหาวีโร        มม กมฺม ปกิตฺตยิ (๒)   
                โยย สสงฺฆ โภเชสิ (๓)        สตฺตาห โลกนายก ฯ   
                โสย กมลปตฺตกฺโข        สีหโส กนกตฺตโจ   
                มม ปาทมูเล นปิติ(๔)        ปตฺถย (๕) านมุตฺตม ฯ   
                สตสหสฺเส อิโต (๖) กปฺเป  โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม นาเมน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                สาวโก ตสฺส พุทฺธสฺส        ทพฺโพ นาเมน วิสฺสุโต   
                เสนาสนป ฺาปโก        อคฺโค เหสฺสติย ตถา ฯ (๗)   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึส อคจฺฉห ฯ   
                สตาน ตีณิกฺขตฺตุ ฺจ        เทวรชฺชมการยึ   
                ตถา ป ฺจสตกฺขตฺตุ (๘)  จกฺกวตฺตี อโหสห ฯ   
                ปเทสรชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขย    
                สพฺพตฺถ สุขิโต อาสึ        ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา ฯ   
                เอกนวุเต อิโต (๙) กปฺเป  วิปสฺสี นาม นายโก   
                อุปฺปชฺช ิจารุนยโน (๑๐)        สพฺพธมฺมวิปสฺสโก ฯ   
# ๑. ส.ี ตทาภาสิ ฯ  ม. ตทาห ส ฯ ย.ุ ตทาห ส ฯ 
# ๒. ม. ปกิตฺตย ฯ  ๓. ส.ี โสห สสงฺฆ โภเชสึ ฯ  
# ม. โย สสงฺฆมโภเชสิ ฯ  ๔. ย.ุ ปติโต ฯ  ๕. ย.ุ ปตฺถยิ ฯ  
# ๖. ม. สตสหสฺสิโต ฯ  ๗. ม. ย.ุ ตทา ฯ  
# ๘. ม. ย.ุ สตาน ป ฺจกฺขตฺตุ ฺจ ฯ ๙. ม.เอกนวุติโต กปฺเป ฯ 
# ๑๐. ม. จารุทสฺสโน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 86 

        *เลมที่ 25  เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  86 
                         
                ทฏุจิตฺโต อุปวทึ                สาวก ตสฺส ตาทิโน   
                สพฺพาสวปริกฺขีณ                สุทฺโธติ (๑) จ วิชานิย ฯ   
                ตสฺเสว นรวีรสฺส                สาวกาน มเหสิน   
                สลาก จ คเหตฺวาน        ขีโรทนมทาสห ฯ   
                อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป        พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส   
                กสฺสโป นาม โคตฺเตน         อุปฺปชชฺิ วทต วโร ฯ   
                สาสน โชตยิตฺวาน                อภิภุยฺย กุติตฺถิเย   
                เวเนยฺเย วินยิตฺวาน        นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ   
                สสิสฺเส นิพฺพุเต นาเถ        อตฺถเมนฺตมฺหิ (๒) สาสเน   
                เทวา กนฺทึสุ สวิคฺคา        มตฺุตเกสา รุทมฺมุขา ฯ   
                นพฺิพายิสฺสติ ธมฺมกฺโข        น ปสฺสิสฺสาม สุพฺพเต   
                น สุณิสฺสาม สทฺธมฺม        อโห โน อปฺปปุ ฺตา ฯ   
                ตทาย ปวี สพฺพา                อจลา สา ปุลาปุลี (๓)   
                สาคโร จ สโสโกว                วินที กรุณ  คิร ฯ   
                จตุทฺทิสา ทุนฺทุภิโย        นาทยึสุ อมานุสา   
                สมนฺตโต อสนิโย                ปตึสุ(๔) จ ภยาวหา ฯ   
                อุกฺกา ปตึสุ นภสา                ธูมเกตุ ปทสิฺสถ (๕)   
                สธูมา ชาลวฏฏา จ (๖)        รวึส ุกรุณ มิคา ฯ   
# ๑. ส.ี สพฺพาสวปริกฺขีโณ มุตฺโตติ ฯ  ๒. ส.ี อนฺตปตฺตมฺหิ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. จลาจลา ฯ โปราณ. อปลาสา จลาจลิ ฯ  
# ๔. ม. ผลึส ุฯ  ๕. ม. ย.ุ จ ทิสฺสติ ฯ  ๖. สี. ย.ุ สพฺพถลชสตฺตา จ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 87 

        *เลมที่ 25  ปมวคฺเค ทพฺพตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 87 
                 
                อุปฺปาเท  ทารุเณ ทิสฺวา        สาสนตฺถงฺคสูจเก   
                สวิคฺคา ภิกฺขโว สตฺต        จินฺตยิมฺห มย ตทา ฯ   
                สาสเนน วินามฺหาก(๑)        ชีวิเตน อล มย   
                ปวิสิตฺวา มหาร ฺ        ยุ ฺชาม ชินสาสน(๒) ฯ   
                อทฺทสมฺห ตทาร ฺเ        อุพฺพิทฺธ เสลปพฺพต (๓)   
                นสิฺเสณิยา ตมารุยฺห        นสิฺเสณึ ปาตยิมฺหเส ฯ   
                ตทา โอวทิ โน เถโร        พุทฺธุปฺปาโท สุทุลฺลโภ   
                สทฺธา  วา (๔) ทุลฺลภา(๕) ลทฺธา  โถก เสส ฺจ สาสน ฯ   
                นปิตนฺติ ขณาตีตา                อนนฺเต ทกุขฺสาคเร   
                ตสฺมา ปโยโค กตฺตพฺโพ        ยาว ติฏติ สาสน ฯ (๖)   
                อรหา อาสิ โส เถโร        อนาคามิ ตทานุโค   
                สสุีลา อิตเร ยตฺุตา        เทวโลก อคมฺหเส ฯ   
                นพฺิพุโต ติณฺณสสาโร        สุทฺธาวาเส จ เอกโก   
                อห ฺจ ปุกฺกุสาติ จ        สภิโย พาหิโย ตถา ฯ   
                กมุารกสฺสโป เจว                ตตฺถ ตตฺถูปคา มย   
                สสารพนฺธนา มุตฺตา        โคตเมนานุกมฺปตา ฯ   
                มลฺเลสุ กุสินาราย                ชาโต คพฺเภว (๗) เม สโต   
                มาตา มตา (๘) จิตการูฬฺหา (๙)  ตโต นิปติโต อห ฯ   
# ๑. ย.ุ วินา สมฺมา ฯ  ๒. ม. ชินสาสเน ฯ  ๓. ม. เสลมุตฺตม ฯ 
# ๓. ม. เสลมุตฺตม ฯ  ๔. ยุ. โว ฯ  ๕. ม. สทฺธาติทุลฺลภา ฯ  
# ๖. ม. ยุ. ยาว าติ มุเน มต ฯ  ๗. ม. คพฺเภ ชาตสฺส ฯ  
# ๘. สี. มตา มาตา ฯ  ยุ. ปตา ฯ  ๙.  ม. ยุ. จิตารุฬฺหา ฯ  
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                ปติโต ทพฺพปุ ฺชมฺหิ        ตโต ทพฺโพติ วิสฺสุโต   
                พฺรหฺมจารีผเลนาห        วิมตฺุโต สตฺตวสฺสิโก ฯ   
                ขีโรทนผเลนาห                ป ฺจงฺเคหิ อุปาคโต    
                ขีณาสโวปวาเทน                ปาเปหิ พหุ โจทิโต ฯ   
                อุโภ ปุ ฺ ฺจ ปาป ฺจ        วีติวตฺโตมฺหิ ทานห (๑)   
                ปตฺวาน ปรม สนฺตึ        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                เสนาสน ป ฺาปยึ        หาสยิตฺวาน สุพฺพเต   
                ชิโน ตสฺมึ คุเณ ตุฏโ        เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห        ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาโคว พนฺธน เฉตฺวา        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ        มม พุทฺธสฺส  สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา        กต พุทฺธสสฺ สาสน ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส        วิโมกฺขาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา        กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        เอวภูตป  นเยน  (๒)  ปุพฺเพ  เอกสฺส  ขีณาสวตฺเถรสฺส 
อนุทฺธสนวเสน กเตน  ปาปกมฺเมน  พหูนิ  วสฺสสตสหสฺสานิ  
นิรเย  ปจฺจิ  ตายเอว  กมฺมปโลติกาย  โจทิยมานา   
เมตฺติยภุมฺมชกา  (๓)  ภิกขฺู  อิมินา มย กลฺยาณภตฺติยสฺส (๔)  
# ๑. ม. ทานหิ ฯ  ๒. ม. เอวภูต ปน ต เยน ฯ  
# ๓. ม. เมตฺติยภูมชกา ฯ  ๔. ม. ...ภตฺติกสฺส ฯ  
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คหปติโน อนฺตเร  ปริเภทิตาติ  (๑)  ทุคฺคหิตคาหิโน อมูลเกน  
ปาราชิเกน ธมฺเมน อนุทฺธเสสส ฯ ตสฺมึ  จ  อธิกรเณ  สงฺเฆน  
วินเยน  (๒)  วูปสมิเต อย เถโร โลกานุกมฺปาย อตฺตโน  คุเณ  
วิภาเวนฺโต   
                โย ทุทฺทมโย(๓) ทเมน ทนฺโต   
                ทพฺโพ สนฺตุสิโต วิติณฺณกงฺโข   
                วิชติาวิ อเปตเภรโว ห ิ  
                ทพฺโพ โส ปรนิิพฺพุโต  ิตตฺโตติ(๔)   
อิม คาถ  อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  โยติ  อนิยมิตนิทฺเทโส(๕) ฯ  ตสฺส  โสติ อิมินา 
นิยมต (๖) ทฏพฺพ ฯ อุภเยนป  อ ฺ  วิย  กตฺวา  อตฺตานเมว  
วทติ ฯ  ทุททฺมโยติ  ทุททฺโม  ทเมตุ อสกฺกุเณยฺโย ฯ  อิท ฺจ  
อตฺตโน ปุถชฺุชนกาเล ทฏิ ิคตาน วิสุกายิกาน ต(๗)  กิเลสาน  
มทาวิเลปกจิตฺตสฺส  (๘)  วิปฺผนฺทิต  อินฺทฺริยาน อวูปสมน ฺจ  
จินฺเตตฺวา วทติ ฯ  ทเมนาติ  อุตฺตเมน อคฺคมคฺคทเมน เตน  
หิ ทนฺโต ปุน (๙) ทเมตพฺพตาภาวโต  ทนฺโตติ  วตฺตพฺพต  อรหติ  
น  อ ฺเน ฯ อถวา ทเมนาติ ทมเกน ปุริสทมฺมสารถินา   
# ๑. ส.ี ปริภินฺนาติ ฯ  ๒. ม. สติวินเยน ฯ  ๓. ม. ทุททฺมิโย ฯ  
# ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๑๔๒/๒๖๑ ฯ  ๕. ม. อนิยมิตนิทฺเทโส ฯ  
# ๖. ม. นยิมตฺต ฯ  ๗. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๘. ม. มทาเลปจิตฺตสฺส ฯ 
# ๙. ส.ี เตนป ปุน ฯ  
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ทมิโต ฯ  ทพฺโพติ  ทฺรพฺโย  ภพฺโพติ  อตฺโถ ฯ  เตนาห  
ภควา  อิมเมว  เถร  สนฺธาย  น  โข  ทพฺพ  ทพฺพา   
เอว  นิพฺเพเนฺตีติ ฯ  (๑)  สนฺตุสิโตติ(๒)  ยถาลทฺธปจฺจยสนฺโตเสน  
ฌานสมาปตฺติสนฺโตเสน  มคฺคผลสนฺโตเสน  จ  สนตฺุฏโ ฯ  
วิติณฺณกงฺโขติ โสฬสวตฺถกุาย  อฏวตฺถุกาย  จ  กงฺขายปม- 
มคฺเคเนว  สมุคฺฆาฏิตตฺตา วิคตกงฺโข ฯ  วิชิตาวีติ  ปุริสาชานีเยน  
วิเชตพฺพสฺส  สพฺพสฺสป  สงฺกิเลสปกฺขสฺส  วิชิตตฺตา วิธมิตตฺตา   
วิชิตาวี ฯ  อเปตเภรโวติ  ป ฺจวีสติยา  ภยาน  สพฺพโส  อเปตตฺตา   
อปคตเภรโว  อภยูปรโต ฯ  ปุน  ทพฺโพติ  นามกิตฺตน ฯ   
ปรินิพฺพุโตติ  เทฺว  ปรินิพฺพานานิ  กิเลสปรินิพฺพาน ฺจ  ยา   
สอุปาทิเสสนิพฺพานธาตุ  ขนฺธปรินิพฺพาน ฺจ  ยา  อนุปาทิเสส- 
นิพฺพานธาตุ ฯ  เตสุ  อิธ กเิลสปรินิพฺพาน อธิปฺเปต  
ตสฺมา  ปหาตพฺพธมฺมาน  มคฺเคน  สพฺพโส  ปหีนตฺตา 
กิเลสปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพุโตติ  อตฺโถ ฯ   ิตตฺโตติ   ิตสภาโว 
อจโล  อิฏาทีสุ  ตาทิภาวปฺปตฺติยา โลกธมฺเมหิ  อกมฺปนีโย ฯ  
หีติ  จ  เหตุอตฺเถ  นิปาโต  เตน  โย  ปพฺุเพ  ทุทฺทโม  หุตฺวา   
 ิโต  ยสฺมา  ทพฺพตฺตา  สตฺถารา  อุตฺตเมน  ทเมน  ทมิโต 
สนฺตุสิโต  วิติณฺณกงฺโข  วิชิตาวี  อเปตเภรโว  ตสฺมา  โส   
ทพฺโพ  ปรินพฺิพุโต  ตโตเยว  จ   ิตตฺโต  เอว  ภูเต  จ 
# ๑. ม. นิพฺเพเนฺตีติ ฯ  ๒. ม. สนฺตุสิโตติ ฯ   
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ตสฺมึ  จิตฺตปฺปสาโทว  กาตพฺโพ  น  ปสาท ฺถตฺตนฺติ  
ปรเนยฺยพุทฺธิเก (๑) สตฺเต อนุกมฺปนฺโต เถโร อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
                ทพฺพตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                        สมฺภูตตฺเถรคาถาวณฺณนา (๒)   
        โย สีตวนนฺติ อายสฺมโต สมฺภูตตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อิโต  กริ  อฏารสาธิกสฺส  กปฺปสตสฺส  มตฺถเก  อตฺถทสฺสี   
นาม สมฺพุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชฺชิตฺวา  สเทวก  โลก  
สสารมโหฆโต  ตาเรนฺโต  เอกทิวส  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ   
คงฺคาตีร  อุปค ฺฉิ  ตสฺมึ กาเล อย คหปติกุเล นิพฺพตฺโต  
ตตฺถ  ภควนฺต  ปสฺสิตฺวา  ปสนฺนมานโส  อุปสงฺกมิตฺวา 
วนฺทิตฺวา  กึ ภนฺเต ปาร คนฺตุกามตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ภควา  
คมิสฺสามาติ  อโวจ ฯ  โส  ตาวเทว นาวาสงฺฆาฏ  โยเชตฺวา 
อุปเนสิ ฯ  สตฺถา  ต  อนุกมฺปนฺโต  สห  ภิกฺขุสงฺเฆน  นาว  
อภิรุหิ ฯ โส  สย  นาว  อภิรุยฺห  (๓)  สุเขเนว  ปรตีร   
สมฺปาเปตฺวา ภควนฺต ภิกฺขุสฆ ฺจ ทุติยทิวเส  มหาทาน   
ปวตฺเตตฺวา  อนุคนฺตฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  วนฺทิตฺวา  นิวตฺติ ฯ  
# ๑. ส.ี ปสาท ฺถตฺต ผเลยฺยาติ พุทฺธิเก ฯ  
# ๒. ม. สีตวนิยตฺเถรคาถาวณฺณนา ฯ ๓. ม. โส สยมฺป อภิรุยฺห ฯ  
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        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อิโต  
เตรสาธิกกปฺปสตสฺส  มตฺถเก ขตฺติยกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ราชา  
อโหสิ  จกฺกวตฺตี  ธมฺมิโก  ธมฺมราชา ฯ โส สตฺเต สุคติมคฺเค   
ปติฏาเปตฺวา  ตโต  จุโต  เอกนวุติกปฺเป  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  
สาสเน ปพฺพชิตฺวา  ธูตธมฺเม  สมาทาย  สุสาเน  วสนฺโต   
สมณธมฺม  อกาสิ ฯ  ปุน  กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเลป  ตสฺส  
สาสเน  ตีหิ  สหาเยหิ  สทฺธึ  ปพฺพชิตฺวา  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  
สมณธมฺม  กตฺวา  เอก  พุทฺธนฺตร  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห  พฺราหฺมณมหาสาลสฺส  ปุตฺโต 
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส สมฺภูโตติ  นาม  อกสุ ฯ  โส  
วยปฺปตฺโต  พฺราหฺมณสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  คโต ฯ ภูมิโช  เชยฺยเสโน  
อภิราธโนติ  ตีหิ  สหาเยหิ  สทฺธ ึ ภควโต  สนฺติก  คโต   
ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิ ฯ เย สนฺธาย วุตฺต   
                ภูมิโช เชยฺยเสโน จ        สมฺภูโต อภิราธโน   
                เอเต ธมฺม อภิ ฺาสุ        สาสเน วรตาทิโนติ ฯ   
        อถ  สมภฺูโต  ภควโต  สนฺติเก  กายคตาสติกมฺมฏาน   
คเหตฺวา  นิพทฺธ  สีตวเน  วสติ ฯ  เตเนวายสฺมา  สีตวนิโยติ   
ป ฺายิตฺถ ฯ เตน จ สมเยน เวสฺสวโณ  มหาราชา 
เกนจิเทว  กรณีเยน  ชมพฺุทีเป  ทกฺขิณทิสาภาค  อุทฺทิสฺส  
อากาเสน  คจฺฉนฺโต  เถร  อพฺโภกาเส  นิสีทิตฺวา  กมฺมฏาน   
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มนสิกโรนฺต  ทิสฺวา วิมานโต โอรุยฺห  เถร  วนฺทิตฺวา  ยทา  
เถโร  สมาธิโต  วุฏหิสสฺติ  ตทา  มม  อาคมน  อาโรเจถ  
อารกฺข ฺจสฺส  กโรถาติ  เทฺว  ยกฺเข  อาณาเปตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
เต  เถรสฺส  สมีเป  (๑)  ตฺวา มนสิการ ปฏิสหริตฺวา นิสินฺนกาเล 
อาโรเจสส ฯ ต สุตฺวา เถโร  ตุเมฺห  มม  วจเนน   
เวสฺสวณมหาราชสฺส  กเถุ  ภควตา อตฺตโน สาสเน   ิตาน   
สติอารกฺขา  นาม  ปตา  อตฺถิ  สาเยว  มาทิเส  รกฺขติ 
ตฺว  ตตฺถ (๒)  อปฺโปสฺสกฺุโก  โหห ิ ภควโต  โอวาเท   ิตาน  
เอทิสาย  อารกฺขาย  กรณีย  นตฺถีติ  เต  วิสฺสชฺเชตฺวา  ตาวเทว 
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา วิชฺชาตฺตย สจฺฉากาสิ ฯ ตโต  เวสฺสวโณ  
นิวตฺตมาโน  เถรสฺส  สมปี ปตฺวา สมฺมุขาการ (๓) สลฺลกฺขเณเนวสฺส   
กตกิจฺจภาว  ตฺวา  สาวตฺถึ  คนฺตฺวา  ภควโต  อาโรเจตฺวา  
สตฺถุ สมฺมุโข  เถร อภิตฺถวนฺโต   
                สติอารกฺขสมฺปนฺโน        ธิติมา วีริยสมาหิโต   
                อนุชาโต สตฺถ ุสมฺภูโต        เตวิชฺโช มจฺจุปารคูติ   
อิมาย คาถาย เถรสฺส คุเณ วณฺเณสิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๔)   
                อตฺถทสฺสี ตุ ภควา        ทิปทินฺโท นราสโภ   
                ปรุกฺขโต สาวเกหิ                คงฺคาตีรมุปาคมิ ฯ   
# ๑. ส.ี สนฺติเก ฯ  ๒. สี. ตฺว ตาด ฯ ๓. ม. มุขา... ฯ 
# ๔. ขุ. อ. ๓๒/๒๐๖/๓๐๓ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 94 

        *เลมที่ 25  เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  94 
         
                สมติตฺติ กากเปยฺยา        คงฺคา อาสิ ทุรุตฺตรา   
                อุตฺตารยึ (๑) ภิกฺขุสงฺฆ        พุทฺธ ฺจ ทิปทุตฺตม ฯ   
                อฏารเส กปฺปสเต        ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ตรณาย อิท ผล ฯ   
                เตรสิโต (๒) กปฺปสเต        ป ฺจ สพฺโพภวา(๓) อหุ   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                ปจฺฉิเม จ ภเว อสฺมึ        ชาโตห พฺราหฺมเณ กุเล   
                สทฺธึ ตีหิ  สหาเยหิ        ปพฺพชึ สตฺถ ุสาสเน ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อถายสฺมา  สมฺภูโต  ภควนฺต  ทสฺสนาย  คจฺฉนฺเต  
ภิกฺขู  ทิสฺวา  อาวุโส มม วจเนน  ภควโต  ปาเท  สิรสา 
วนฺทถ เอว ฺจ วเทถาติ วตฺวา ธมฺมาธิกรณ อตฺตโน   
สตฺถุ  อวิเห ิตภาว    ปกาเสนฺโต  โยสตีวนนฺติ  คาถมาห ฯ  
เต  ภิกฺขู ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  สมฺภูตตฺเถรสฺส  
สาสน  สมฺปฏิเวเทนฺตา   อายสฺมา ภนฺเต  สมฺภูโต  ภควโต 
ปาเท  สิรสา  วนฺทติ  เอว ฺจ  วทตีติ วตฺวา ต กถ (๔)   
อาโรเจสุ  ต  สุตฺวา  ภควา  ปณฺฑิโต  ภิกฺขเว  สมฺภูโต  
ภิกฺขุ  ปจฺจปาทิ ธมฺมสฺสานุธมฺม  น  จ ม ธมฺมาธิกรณ  
วิเหเติ ฯ (๕) เวสฺสวเณน ตสฺสตฺโถ  มยฺห อาโรจิโตติ อาห ฯ   
# ๑. สฺยา. ม. อุตฺตารยึ ฯ  ๒. สฺยา. เตรสิโต ฯ  
# ๓. ส.ี จาตุทฺทีปสฺสโร ฯ  ๔. ม. คาถ ฯ  ๕. ส.ี ปจฺจยาทิธมฺมสฺส  
# อนุธมฺม ปฏิปนฺโม น มม ธมฺมาธิกรณ วิเหเสสิ ฯ   
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ย ปน เต ภิกขฺู สมฺภูตตฺเถเรน วุตฺต (๑)   
                โย สีตวน อุปคา(๒) ภิกฺขุ   
                เอโก สนฺตุสิโต สมาหิตตฺโต   
                วิชติาวี อเปตโลมหโส   
                รกขฺ กายคตาสตึ ธิติมาติ(๓)   
คาถ สตฺถุ นิเวเทสส ฯ    
        ตตฺถ  สตีวนนฺติ  เอวนามก  ราชคหสมีเป  มหนฺต  
เภรว  สุสานวน ฯ   
        อุปคาติ  นิวาสนวเสน  อุปค ฺฉิ ฯ   เอเตน  ภควตา   
อนุ ฺาต  ปพฺพชิตานุรูป นิวาสนฏาน  ทสฺเสติ(๔) ฯ  
        ภิกฺขูติ สสาเร ภยสฺส อิกฺขนโต ภินฺนกิเลสตาย จ  
ภิกฺขุ ฯ 
        เอโกติ  อทุติโย  อทติุโย  เอเตน  กายวิเวก  ทสฺเสติ ฯ   
        สนฺตุสิโตติ สนฺตุฏโ ฯ เอเตน  จตุปจฺจยสนฺโตสลกฺขณ   
อริยวส  ทสฺเสติ ฯ  
        สมาหิตตฺโตติ อุปจารปฺปนาเภเทน สมาธินา  สมาหิตจิตฺโต 
เอเตน วิเวก(๕)ภาวนามุเขน  ภาวนาราม อริยวส ทสฺเสติ ฯ   
        วิชิตาวีติ  สาสเน  สมฺมาปฏิปชฺชนฺเตน  วิเชตพฺพ  กิเลสคณ  
วิชิตฺวา  ิโต เอเตน อุปธิวิเวก  ทสฺเสติ ฯ  ภยเหตูน  กิเลสาน  
# ๑. ส.ี ย ปเนเตภิกฺขู ตตฺถ ตตฺถ เถเรน วุตฺต ฯ  ๒. สฺยา. อุปาคา ฯ 
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๑๔๓/๒๖๑ ฯ ๔. โปราณ. ทสฺเสสิ ฯ  
# ๕. ม. จิตฺตวิเวก... ฯ  
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อปคตตฺตา  อเปตโลมหโส  เอเตน  สมฺมาปฏิปตฺติยา  ผล   
ทสฺเสติ ฯ   
        รกฺขนฺติ  รกฺขนฺโต ฯ 
        กายคตาสตินฺติ  กายารมฺมณ สตึ  กายคตาสติกมฺมฏาน   
ปริพฺรูหนวเสน  อวิสฺสชเฺชนฺโต ฯ  
        ธิติมาติ  ธีโร สมาหิตตฺต  วิชิตาวิภาวต  วา  (๑)  อุปาทาย   
ปฏิปตฺติทสฺสนเมต ฯ  อย  เหตฺถ สงฺเขปตฺโถ   
        โส  ภิกขฺุ  วิเวกสุขานุเปกฺขาย  เอโก  สีตวน  อุปาคมิ 
อุปาคโต จ  โลลภาวาภาวโต  สนฺตุฏโ  ธิติมา  กายคตาสติ 
กมฺมฏาน  ภาเวนฺโต  ตถาธิคต  ฌาน  ปาทก  กตฺวา   
อารทฺธวิปสฺสน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อธิคเตน  อคฺคมคฺเคน สมาหิโต 
วิชิตาวี  จ  หตฺุวา  กตกิจฺจตาย  ภยเหตูน  สพฺพโส อปคตตฺตา 
อเปตโลมห  โส ชาโตติ ฯ   
                สตีวนิยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี สมาหิตตฺตา วิชิตาวี วิภาวี ต วา ฯ  
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                ภลฺลิยตฺเถรคาถาวณฺณา   
        โยปานุทีติ อายสฺมโต ภลฺลิยตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา 
อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  อิโต  เอกตึเส  กปฺเป  อนุปฺปนฺเน  สมุนสฺส  
นาม  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปสนฺนจิตฺโต  ผลาผล  ทตฺวา  สุคตีสุ 
เอว  สสรนฺโต  สิขิสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  กาเล  อรุณวตีนคเร  
สตฺถวาหกุเล (๑) นิพฺพตฺโต สิขิสฺส ภควโต ปมาภิสมฺพุทฺธสฺส 
อุปชิตอุชิตา  (๒)  นาม เทฺว สตฺถวาหปุตฺตา ปมาหาร อทสูติ 
สุตฺวา อตฺตโน  สหายเกน  สทฺธ ึ ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  
วนฺทิตฺวา สฺวาตนาย นิมนฺเตตฺวา มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  
ปตฺถนมกาสิ  (๓)  อุโภป  มย  ภนฺเต  อนาคเต ตุมฺหาทิสสฺส  พุทฺธสฺส 
ปมาหารทายกา  ภเวยฺยามาติ ฯ  เต  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺกมฺม  กตฺวา  เทฺวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตา  กสฺสปสฺส  ภควโต  
กาเล  โคปาลกเสฏ ิปุตฺตา(๔) ภาตโร  หุตฺวา  นพฺิพตฺตา ฯ  พหูนิ  
วสฺสานิ  ภิกฺขุสงฺฆ  ขีรโภชเนน  อุปฏหึสุ ฯ อมฺหาก  ปน   
ภควโต  กาเล  โปกฺขรวตีนคเร  สตฺถวาหปุตฺตา  ภาตโร  หุตฺวา   
นิพฺพตฺตา ฯ  เตสุ  เชฏโ  ตปุสฺโส  (๕) นาม กนิฏโ ภลฺลิโย  
นาม เต ป ฺจมตฺตานิ สกฏสตานิ  ภณฺฑสฺส  ปูเรตฺวา  
# ๑. ม. พฺราหฺมณกุเล ฯ  ๒. ม. อุชิตโอชิตา ฯ ๓. ม. ปตฺถน อกสุ ฯ 
# ๔. สี. โคปาลเสฏ ิสฺส ปุตฺตา ฯ  ม. โคปาลกเสฏ ิสฺส ปุตฺตา ฯ 
# ๕. ส.ี ตปสฺโส ฯ  ม. ตผุสฺโส ฯ   
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วาณิชฺชาย  คจฺฉนฺตา  ภควติ  ปมาภิสมฺพุทฺเธ สตฺตสตฺตาห  
วิมุตฺติสุขธมฺมปจฺจเวกฺขณาหิ วีตินาเมตฺวา อฏเม สตฺตาเห  
ราชายตนมูเล  วิหรนฺเต  ราชายตนสฺส  อวิทูเร  มหามคฺเคน   
อติกฺกมนฺติ  เตส  ตสฺมึ สมเย สเมป  ภูมิภาเค  อกทฺทโมทเก  
สกฏานิ  นปปฺวตฺตึสุ  กึ  นุ  โข  การณนฺติ  จ  จินฺเตนฺตาน   
โปราณสาโลหิตา  เทวตา  รุกฺขวิฏปพฺภนฺตเร  (๑) อตฺตาน ทสฺเสนฺตี  
อาห  มาทิสา  อย  ภควา  อจิราภิสมฺพุทฺโธ  สตฺตสตฺตาห  
อนาหาโร  วิมุตฺติสุข ปฏิสเวที  (๒)  อิทานิ  ราชายตนมูเล  นสิินฺโน 
ต  อาหาเรน  ปฏิมาเนถ  ยทสฺส  ตุมฺหาก  ทีฆรตฺต  หิตาย  
สุขายาติ ฯ  
        ต  สุตฺวา  เต  อุฬาร  ปติโสมนสฺส ปฏิสเวเทนฺตา 
อาหารสมฺปาทน  ปป ฺจนฺติ  ม ฺมานา  มนฺถ ฺจ  มธุปณฺฑิก ฺจ  
ภควโต  ทตฺวา  เทฺววาจิกสรณ  คนฺตฺวา  เกสธาตุโย  ลภิตฺวา   
อคมสุ ฯ  เต หิ ปม  อุปาสกา  อเหสุ  อถ  ภควติ 
พาราณสึ  คนฺตฺวา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตฺวา อนุปุพฺเพน  
ราชคเห  วิหรนฺเต  ตปุสฺสภลฺลิยา   ราชคห  อุปคตา  ภควนฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทึสุ ฯ เตส ภควา ธมฺม  
เทเสสิ ฯ เตสุ ตปุสฺโส โสตาปตฺติผเล ปติฏาย  อุปาสโกว   
อโหสิ ฯ  ภลลฺิโย  ปน  ปพฺพชิตฺวา  ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ  เตน   
วุตฺต อปทาเน (๓)   
# ๑. ม. รุกฺขวิฏปนฺตเร ฯ  ๒. ม. วิมุตฺติสุขาปฏิสเวที ฯ 
# ๓. ขุ. อ. ๓๓/๖๘/๙๕ ฯ  
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                สมุโน นาม สมฺพุทฺโธ        ตกฺกราย วสี ตทา   
                วลลฺิการผล คยฺห                สยมฺภุสฺส(๑) อทาสห ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อเถกทวิส  มาโร  ภลฺลิยตฺเถรสฺส  ภึสาปนตฺถ  ภยานก  
รูป  ทสฺเสสิ ฯ  โส อตฺตโน สพฺพภยาติกฺกม ปกาเสนฺโต   
                โยปานุทิ มจฺจุราชสฺส เสน   
                นฬเสตตว สุทุพฺพล มโหโฆ   
                วิชติาวิ อเปตเภรโว ห ิ  
                ทนฺโต โส ปรนิิพฺพุโต  ิตตฺโตติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  โยปานุทีติ  โย  อปานุทิ  ขิป  ปชหิ วิทธฺเสสิ ฯ 
มจฺจุราชสฺสาติ มจฺจุ  นาม  มรณ  ขนฺธาน  เภโท โส  เอว 
จ  สตฺตาน อตฺตโน วเส วตฺตนโต (๓)  อิสฺสรฏเน  ราชาติ 
มจฺจุราชา  ตสฺส ฯ  เสนนฺติ  ชราโรคาทีน  หิสฺส  วสวตฺตนภาวโต(๔) 
เสนา  นาม  เตน โส สมูหตา(๕) นานาวิเธน วิปุเลน มหาเสโนติ    
วุจฺจติ ฯ  ยถาห(๖)  
# ๑. สฺยา. ม. สยมฺภุสฺส ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๔๔/๒๖๒ ฯ  
# ๓. ม. อนุวตฺตาปนโต ฯ  ๔. ม. ชราโรคาทึ สา หิสฺส วสวตฺตเน  
# องฺคภาวโต ฯ  ๕. ม. เตน เหส มหตา ฯ ๖. พหูส ุเตนาหาติ ทิสฺสติ ฯ   
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        น  หิ  โน  สงฺครนฺเตน  มหาเสเนน มจฺจุนาติ ฯ  อถ 
วา คุณมารนฏเน  มจฺจูติ  อิธ  เทวปุตฺตมาโร  อธิปเฺปโต  ตสฺส 
จ สหายภาวูปคมนโต  กามาทโย เสนา ฯ ตถา หิ (๑)   
                กามา เต ปมา เสนา        ทติุยา อรติ วุจฺจติ   
                ตติยา ขุปฺปปาสา เต        จตุตฺถี ตณฺหา ปวุจฺจติ ฯ   
                ป ฺจมี ถีนมิทฺธ เต        ฉฏาภีรู ปวุจฺจติ   
                สตฺตมี วิจิกิจฺฉา เต        มาโน มกฺโข จ อฏมีติ ฯ  
        นฬเสตตว  สุทุพฺพล  มโหโฆติ  สารวิรหิตโต  นฬเสตุสทิส   
อติวิย  อพลภาวโต  (๒)  สุฏ ุ ทุพฺพล สงฺกิเลสเสน นวโลกุตฺตรธมฺมาน 
มหาพลวภาวโต (๓) มโหฆสทิเสน  อคฺคมคฺเคน  โย  อปานุทิ  วิชิตาวี  
อเปตเภรโว  ทนฺโต  โส  ปรินิพฺพุโต   ิตตฺโตติ โยชนา ฯ  
        ต สุตฺวา มาโร ชานาติ ม สมโณติ ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                ภลฺลิยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ตถา จาห ฯ  ๒. ส.ี จลภาวโต ฯ  ๓. ส.ี มหพฺพลภาวโต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 101 

        *เลมที่ 25  เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  101 
 
                วีรตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        โย ทุททฺมโยติ (๑) อายสฺมโต วีรตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา  
อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป วิปสฺสิสฺส  ภควโต  
ปนอาวาส (๒) ปฏิชคฺคิ ฯ  เอกทิวส ฺจ  สินฺธุวารปุปฺผสทิสานิ   
นิคฺคุณฺฑิปปฺุผานิ  คเหตฺวา ภควนฺต ปูเชสิ ฯ โส  เตน  
ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิโต  ป ฺจตึสกปฺเป 
ขตฺติยกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  มหาปตาโป  นาม  ราชา  อโหสิ   
จกฺกวตฺตี ฯ  โส  ธมฺเมน  สเมน  รชฺช  กาเรนฺโต  สตฺเต  สคฺคมคฺเค 
ปติฏาเปสิ ฯ  ปุน  อิมสมฺึ  กปฺเป  กสสฺปสฺส ภควโต  กาเล   
มหาวิภโว  เสฏ ี  หุตฺวา  กปณทฺธิกาทีน  ทาน  เทนฺโต  สฆสฺส   
ขีรภตฺต  อทาสิ ฯ  เอว  ตตฺถ  ตตฺถ  ทานมย  ปุ ฺสมฺภาร  
กโรนฺโต  อิตร ฺจ นิพฺพานตฺถ  สมฺภาเรนฺโต(๓) เทวมนุสฺเสสุ  
สสริตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถินคเร ร ฺโ  ปเสนทิสฺส  
อมจฺจกุเล  นิพฺพตฺติ  วีโรติสฺส  นาม อกสุ ฯ  
        โส วยปฺปตฺโต นามานุคฺคเตหิ  ปตฺตพลชวาทิคุเณหิ   
สมนฺนาคโต  สงฺคามสูโร  หุตฺวา  มาตาปตูหิ นิพนฺธวเสน 
การิเต ทารปริคฺคเห (๔) เอกเยว ปุตฺต ลภิตฺวา ปุพฺพเหตุนา  
# ๑. ม. ทุทฺทมิโยติ ฯ  ๒. ม. วสนอาวาส ฯ  ๓. ม.สมฺภรนฺโต ฯ 
# ๔. สี. การิเตน ทารปริคฺคเหน ฯ  
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โจทิยมาโน  กาเมสุ  สสาเร  จ  อาทีนว  ทิสฺวา  สเวคชาโต  
ปพฺพชิตฺวา ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต น จิรสฺเสว ฉฬภิ ฺโ 
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                วิปสฺสิสฺส ภควโต                อาสิมารามิโก อห   
                นคฺิคุณฺฑิปุปฺผ ปคฺคยฺห        พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ปุปฺผมภิปูชยึ(๒)   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                ป ฺจตึเส (๓) อิโต กปฺเป  เอโก อาสึ ชนาธิโป   
                มหาปตาปนาเมน                จกฺกวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        เอว  ปน  อรหตฺต  ปตฺวา  ผลสมาปตฺติสุเขน วีตินาเมนฺต  
เถร ปุราณทุติยิกา อุปฺปพฺพาเชตุกามา  อนฺตรนฺตรา  นานานเยหิ  
ปโลเภตุ  ปรกฺกมนฺติ  (๔)  เอกทิวส  ทวิาวิหารฏาน  คนฺตฺวา  
อิตฺถิกุฏาทีนิ   ทสฺเสตุ อารภิ ฯ อถายสฺมา วีโร ม  
ปโลเภตุกามา  สิเนรุ  มกสปกฺขวาเตน  จาเลตุกามา  วิย  ยาว   
พาลา  วตาย  อตฺถีติ ตสฺสา กิริยาย นิรตฺถกภาว ทีเปนฺโต   
                โย ทุทฺทมโย(๕) ทเมน ทนฺโต   
                วีโร(๖) สนฺตุสโิต วิติณฺณกงฺโข   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๒๐๗/๓๐๔ ฯ  ๒. สฺยา. ปุปฺผมภิโรปยึ ฯ  
# ๓. ม.ป ฺจวีเส ฯ  ๔. ส.ี อุปกฺกมนฺตี ฯ  ๕. ม. ทุททฺมิโย ฯ 
# ๖. สฺยา. ธีโร ฯ   
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                วิชติาวี อเปตโลมหโส   
                วีตราโค(๑) ปรนิิพฺพุโต  ิตตฺโตติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  โย  ทุทฺทมโยติอาทีน  ปทาน  อตฺโถ  
เหฏา  วุตฺโตเยว ฯ  อิท  ปเนตฺถ  โยชนามตฺต  โย  ปุพฺเพ   
อทนฺตกิเลสตาย  ปจฺจตฺถิเกหิ  วา  สงฺคามสีเส  ทเมตุ  เชตุ   
อสกฺกุเณยฺยตาย  ทุทฺทมโย  อิทานิ  ปน  อุตฺตเมน ทเมน   
ทนฺโต  จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานวิริยสมฺปตฺติยา  วีโร 
วุตฺตนเยเนว สนฺตุสิโต วิติณฺณกงฺโข  วิชิตาวี  อเปตโลมหโส  
วีโร  วีรนามโก  อนวเสสโต  กิเลสปรนิิพฺพาเนน  ปรินิพฺพุโต  
ตโตเอว   ิตสภาโว  น  ตาทิสาน  สเตนป  สหสฺเสนป   
จาลนีโยติ ฯ  ต  สุตฺวา  สา  อตฺถี  มยฺห  สามิเก  เอว   
ปฏิปนฺเน  (๓)  โก  มยฺห ฆราวาเสน  อตฺโถติ สเวคชาตา 
ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตฺวา น จิรสฺเสว เตวิชฺชา อโหสีติ ฯ   
                วีรตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ วีโร โส ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๔๕/๒๖๒  
# นานาคนฺเถสุ อสมพฺย ฺชนรูป ฯ ๓. สี. ปฏิปชชฺนเฺต ฯ   
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                        ปลินฺทวจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สฺวาคตนฺติ อายสฺมโต ปลินฺทวจฺฉตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา 
อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวตีนคเร  มหาโภคกุเล  
นิพฺพตฺโต  เหฏา วุตฺตนเยเนว  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมมฺ  สุณนฺโต   
สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  เทวตาน ปยมนาปภาเวน  อคฺคฏาเน  
เปนฺต  ทิสฺวา  อคฺคฏานนฺตร (๑) ปตฺเถตฺวา ยาวชีว กุสล  
กตฺวา  ตโต  จุโต  เทวมนุสฺเสสุ  สรนฺโต สุเมธสฺส ภควโต  
กาเล มนุสฺสโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  ภควติ  ปรินิพฺพุเต  สตฺถุ  ถูปสฺส  
ปูช  กตฺวา  สงฺเฆ  จ มหาทาน ปวตฺเตตฺวา  ตโต จุโต 
เทวมนุสฺเสสุเอว สสรนฺโต อนุปฺปนฺเน พุทฺเธ จกฺกวตฺตี ราชา  
หุตฺวา  มหาชน  ป ฺจสุ สีเลสุ ปติฏาเปตฺวา สคฺคปรายน  
อกาสิ ฯ  
        โส อนุปฺปนฺเนเยว อมฺหาก  ภควติ  สาวตฺถิย  
พฺราหฺมณเคเห  นิพฺพตฺติ ฯ  ปลินฺโทติสฺส  (๒) นาม  อกสุ ฯ วจฺโฉติ  
ปน โคตฺต ฯ เตน โส อปรภาเค ปลินฺทวจฺโฉติ (๓) ป ฺายิตฺถ ฯ  
สสาเร  ปน  สเวคพหุลตาย  ปริพฺพาชกปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
จูฬคนฺธาร  นาม วิชฺช  สาเธตฺวา  ตาย  วิชฺชาย  อากาสจารี  
ปรจิตฺตวิทู  จ  หุตฺวา  ราชคเห  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต ปฏิวสติ ฯ   
# ๑. ม. ต านนฺตร ฯ  ๒. สี. ปลินฺทีติสฺส ฯ  
# ๓. ส.ี ปลินทฺิวจฺโฉติ ฯ   
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        อถ  ยทา  อมฺหาก  ภควา  อภิสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  อนุกฺกเมน   
ราชคห อุปคโต  ตโต  ปฏาย  พุทฺธานุภาเวน  ตสฺส  สา  
วิชฺชา  น  สมฺปชฺชติ  อตฺตโน  กิจฺจ น  สาเธติ ฯ  โส  จินฺเตสิ  
สุต  โข  ปน  เมต  อาจริยปาจริยาน  ภาสมานาน  ยตฺถ   
มหาคนฺธารวิชฺชา  ธรติ  ตตฺถ  จูฬคนฺธารวิชฺชา น สมฺปชฺชตีติ  
สมณสฺส ปน  โคตมสฺส  อาคตกาลโต  ปฏาย  นาย  มม   
วิชฺชา  สมฺปชฺชติ  นิสฺสสย สมโณ  โคตโม  มหาคนฺธารวิชฺช   
ชานาติ  ยนฺนูนาห  ต  ปยิรุปาสิตฺวา  ตสฺส  สนฺติเก ต  วิชฺช 
ปริยาปุเณยฺยนฺติ ฯ  โส  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา เอตทโวจ อห  
มหาสมณ ตว  สนฺติเก  เอก  วิชชฺ  ปรยิาปุณิตุกาโม  โอกาส   
เม  กโรหีติ ฯ ภควา เตนหิ ปพฺพชาติ  (๑)  อาห ฯ  โส   
วิชฺชาย  ปริกมฺม  ปพฺพชชฺาติ ม ฺมาโน ปพฺพชิ ฯ ตสฺส  
ภควา  ธมฺม  กเถตฺวา  จริตานุกูล  กมฺมฏาน  อทาสิ ฯ  โส 
อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตาย น  จิรสฺเสว  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต 
ปาปุณิ ฯ ยา ปน ปุริมชาตยิ ตสฺโสวาเท ตฺวา  สคฺเค   
นิพฺพตฺตา  เทวตา  ต  กต ฺ ุต  นิสฺสาย  ส ฺชาตพหุมานา   
สาย ปาต  เถร  ปยิรุปาสิตฺวา  คจฺฉนฺติ ฯ  ตสฺมา  เถโร  
เทวตาน ปยมนาปตาย อคฺคตฺต ปตฺโต ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๒)   
# ๑. ส.ี ปพฺพชฺชาหีติ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๗/๘๔ ฯ  
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        นิพฺพุเต โลกนาถมฺห ิ       สุเมเธ อคฺคปุคฺคเล   
        ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        ถูปปูช อกาสห ฯ   
        เย จ ขีณาสวา ตตฺถ        ฉฬภิ ฺา มหิทฺธิกา   
        เตห (๑) ตตฺถ สมาเนตฺวา  สฆภตฺต อกาสห ฯ   
        สุเมธสฺส ภควโต                อุปฏาโก ตทา อหุ   
        สุเมโธ นาม นาเมน        อนุโมทิตฺถ โส ตทา ฯ   
        เตน จิตฺตปฺปสาเทน        วิมาน อุปปชฺชห   
        ฉฬาสีติสหสฺสานิ                อจฺฉราโย อเหสุ(๒) เม ฯ  
        มเมว อนุวตฺตนฺติ                สพฺพกาเมหิ ตา สทา (๓)   
        อ ฺเ เทเว อภิโภมิ (๔)  ปุ ฺกมฺมสฺสิท ผล ฯ   
        ป ฺจวีสติกปฺปมฺหิ                วรโุณ นาม ขตฺติโย   
        วิสุทฺธโภชโน อาสึ                จกฺกวตฺตี อห ตทา ฯ   
        น เต พีช ปวปฺปนฺติ        น  ป นียนฺติ นงฺคลา   
        อกฏปากิม สาลึ                ปริภุ ฺชนฺติ มานุสา ฯ   
        ตตฺถ รชฺช กริตฺวาน        เทวตฺต ปุน คจฺฉห   
        ตทาป เอทิสา มยฺห        นิพฺพตฺตา โภคสมฺปทา ฯ   
        น ม มิตฺตา อมิตฺตา วา        หึสนฺติ สพฺพปาณิโน   
        สพฺเพส จ (๕) ปโย โหมิ        ปุ ฺกมฺมสฺสิท ผล ฯ   
# ๑. ส.ี เตส ฯ  ๒. ม. ยุ. รมึสุ ฯ  ๓. โปราณ. สพฺพกามสโมหิโต ฯ 
# ๔. ม. ป ฺจวีสมฺหิ กปฺปมฺหิ ฯ  ๕. ม. สพฺเพสมฺป ฯ   
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                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        คนฺธาเลปสฺสิท ผล ฯ   
                อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป        เอโก อาสึ ชนาธิโป   
                มหานุภาโว ราชีสิ (๑)        จกฺกวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                โสห ป ฺจสุ สีเลสุ                เปตฺวา ชนต พหุ   
                ปาเปตฺวา สุคตึเยว        เทวตาน ปโย อหห ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ตถา  เทวตาหิ  อติวิย  ปยายิตพฺพภาวโต  อิม เถร ภควา 
เทวตาน ปยมนาปภาเวน  อคฺคฏาเน  เปสิ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว 
มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  เทวตาน  ปยมนาปาน  ยทิท   
ปลินฺทวจฺโฉติ ฯ  (๒)  โส  เอกทิวส  ภิกฺขุสฆมชฺเฌ นิสินฺโน อตฺตโน 
คุเณ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา เตส การณภูต วิชฺชานิมิตฺต ภควโต 
สนฺติเก อาคมน ปสสนฺโต   
                สวฺาคต นาปคต(๓)        นยิท ทุมฺมนฺติต มม   
                ปวิภตฺเตสุ(๔) ธมฺเมสุ        ย เสฏ ตทุปาคมินฺติ(๕)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  สวฺาคตนฺติ  สุนฺทร  อาคมน  อิท  มมาติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  อถวา  สฺวาคตนฺติ  สุฏ ุ  อาคต  มยาติ วิภตฺติ  
# ๑. ม. ราชาห ฯ  ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๘/๓๒ ฯ  
# ๓. ม. น ทรุาคต ฯ  ๔. ม. ย.ุ สวิภตฺเตสุ ฯ  
# ๕. ขุ. เถร. ๒๖/๑๔๖/๒๖๒ ฯ   
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วิปริณาเมตพฺพา ฯ นาปคตนฺติ  น อปคต หิตาภิวุทฺธิโต  น  
อเปต ฯ  นยทิ  ทุมฺมนฺติต   มมาติ อิท มม สุฏ ุ กถติ  
สุฏ ุ  วา วีมสิต น โหติ ฯ อิท วุตฺต โหติ ย ภควโต  
สนฺติเก มมาคมน ย วา มยา  ตตฺถ  อาคต  ต  สฺวาคต  
สฺวาคตตฺตาเยว  น ทรุาคต ฯ ย ภควโต สนฺติเก  ธมฺม   
สุตฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ  มม มนฺติต คทิต กถิต จิตฺเตน  
วา วีมสิต (๑) อิทมฺป  น  ทุมฺมนฺตินฺติ ฯ  อิทานิ  ตตฺถ  การณ  
ทสฺเสนฺโต  ปวิภตฺเตสูติอาทิมาห ฯ  ปวิภตฺเตสูติ  ปการโต 
วิภตฺเตสุ ฯ  ธมฺเมสูติ เยฺยธมฺเมสุ สมถธมฺเมสุ วา   นานาติตฺถิเยหิ  
ปกติอาทิวเสน สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ ทุกฺขาทิวเสน สวิภชิตฺวา  
วุตฺตธมฺเมสุ ฯ  ย เสฏ ตทุปาคมินฺติ ย ตตฺถ เสฏ ต  
จตุสจฺจธมฺม ตสฺส วา โพธกสาสนธมฺม(๒)  อุปาคมึ  อย  ธมฺโม  
อย วินโยติ อุปคจฺฉึ ฯ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิเอว วา  กุสลาทิวเสน   
ขนฺธาทิวเสน  ยถาสภาวโต  สวิภตฺเตสุ  สภาวธมฺเมสุ  ย  ตตฺถ 
เสฏ  อุตฺตม  วร  ต  วร  มคฺคผลนิพฺพานธมฺม  (๓)  อุปาคมึ   
อตฺตนิ ปจฺจกฺขโต  (๔)  อุปคจฺฉึ  สจฺฉากาสึ  ตสฺมา  สฺวาคต  มม 
น  อปคต  สมุนฺติต น ทุมฺมนฺติตนฺติ โยชนา ฯ   
                ปลินฺทวจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี มม จินฺติต คทิต กถิต จินฺเตตฺวา วีมสิต ฯ  
# ๒. ม. โพธก สาสนธมฺม ฯ  ๓. สี. สมคฺผลธมฺม ฯ  ม. ปวร ต 
# มคฺคผลนิพฺพานธมฺม ฯ  ๔. ส.ี อตฺถ ปจฺจกฺขโต ฯ ม. อตฺตปจฺจกฺขโต ฯ  
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                        ปุณฺณมาสตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        วิหร ิอเปกฺขนฺติ อายสฺมโต ปุณฺณมาสตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล จกฺกวากโยนิย  
นิพฺพตฺโต ภควนฺต คจฺฉนฺต ทิสฺวา   ปสนฺนมานโส  อตฺตโน  
มุขตุณฺฑเกน  สาลปุปฺผ  คเหตฺวา  ปูช  อกาสิ ฯ โส  เตน   
ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิโต  สตฺตรเส  กปฺเป  
อฏกฺขตฺตุ จกฺกวตฺติราชา  อโหส ิ อิมสฺมึ  ปน  กปเฺป  กสฺสปสสฺ  
ภควโต สาสเน โอสกฺกมาเน  กุฏมฺพิกกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  
ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม กตฺวา ตโต จุโต เทวมนุสฺเสสุ  
สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  สาวตฺถินคเร  สมิทธฺิสฺส  นาม  
พฺราหฺมณสฺส ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  ชาตทิวเส  
ตสฺมึ  เคเห  สพฺพา  ริตฺตกุมฺภิโย สุวณฺณมาสาน  ปุณฺณา   
อเหสส ฯ  เตนสฺส  ปุณฺณมาโสติ  นาม  อกสุ ฯ  โส 
วยปฺปตฺโต พฺราหฺมณวิชฺชาสุ  นิปฺผตฺตึ  ปตฺวา  วิวาหกมฺม   
กตฺวา  เอก  ปุตฺต  ลภิตฺวา อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตาย  ฆราวาส   
ชิคุจฺฉนฺโต  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ  
ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท สพฺพกิจฺจสมฺปนฺโน (๑) จตุสจฺจกมฺมฏาเน (๒)  
ยุตฺตปฺปยุตฺโต  วิปสฺสน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  
# ๑. ม. ปุพฺพกิจฺจสมฺปนฺโน ฯ  ๒. ส.ี ตจป ฺจกกมฺมฏาเน  
# (อิท ปท ยุตฺตตร) ฯ  
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เตน  วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สนิฺธุยา นทิยา ตีเร        จกฺกวาโก อห ตทา   
                สทฺุธเสวาลภกฺโขห                ปาเปสุ จ สุส ฺโต ฯ (๒)   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                คจฺฉนฺต อนิล ฺชเส   
                ตุณฺเฑน สาล ปคฺคยฺห        วิปสฺสิสฺสาภิโรปยึ ฯ   
                ยสฺส สทฺธา ตถาคเต        อจลา สุปฺปติฏ ิตา   
                เตน จิตฺตปฺปสาเทน        ทุคฺคตึ โส น คจฺฉติ(๓) ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ        พุทธฺเสฏสฺส สนฺติเก   
                วิหงฺคเมน สงฺเคน(๔)        สุพีช(๕) โรปต มยา ฯ   
                เอกนวุติโต(๖) กปฺเป        ย ปุปฺผมภิโรปยึ (๗)   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท (๘) ผล ฯ   
                สจุารุทสฺสนา นาม                อฏเเต เอกนามกา   
                กปฺเป สตฺตรเส อาสุ        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อถสฺส  ปุราณทุติยิกา  ต  ปโลเภตุกามา  อลงฺกตปฏิยตฺตา 
ปุตฺเตน  สทฺธึ อุปคนฺตวา  ปยาลาปภาวาทิเกหิ  ภาววิรเณ  กมฺม  
นาม  กาตุ  อารภิ ฯ  เถโร  ตสฺสา การณ ทิสฺวา อตฺตโน  
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๖๕/๑๖๒ ฯ  ๒. สฺยา. ม. ปาเปสุ จ สุส ฺโต ฯ 
# สี. ปาเณสุ จ สุส ฺโต ฯ  ๓. โปราณ. คจุฉห ฯ  ๔. สยฺา. ม. สนฺเตน ฯ 
# ๕. โปราณ. โส พีช ฯ  ๖. สฺยา. เอกนวุเต อิโต ฯ ๗. สี. ย ปุปฺผมภิปูชยึ ฯ 
# ๘. สี. ปุปฺผปูชายิท ฯ  
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กตฺถจิป อลคฺคภาว ปกาเสนฺโต   
                วิหริ อเปกฺข อิธ วา หุร วา   
                โย เวทคู สมิโต (๑) ยตตฺโต   
                สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโต   
                โลกสฺส ช ฺา อุทยพฺพย ฺจาติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  วิหรีติ  วิเสสโต  หร ิ  อปหริ  อปเนสิ ฯ  อเปกฺขนฺติ 
ตณฺห ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  โลเก  อตฺตภาเว  วา ฯ  หุรนฺติ  ปรสฺม ึ 
อนาคเต อตฺตภาเว วา ฯ  อิธาติ  วา  อชฺฌตฺติเกสุ  อายตเนสุ ฯ  
หุรนฺติ  พาหิเรสุ ฯ  วาสทฺโท  สมุจฺจยตฺโถ อปทา  วา  ทฺวิปทา 
วาติอาทีสุ   วิย ฯ  โยติ  อตฺตานเมว  ปร วิย ทสฺเสติ ฯ   
เวทคูติ  เวเทน  คโต  มคฺคาเณน  นิพฺพาน  คโต  อธิคโต  
จตฺตาริ  วา สจฺจานิ  ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยาภาวนาภิสมยวเสน  
อภิสเมจฺจ    ิโต ฯ ยตตฺโตติ มคฺคสวเรน สยตสภาโว   
สมฺมาวายาเมน  วา  สยตสภาโว ฯ สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนูปลิตฺโตติ  
สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  อารมฺมเณสุ  (๓)  ตณฺหาทิฏ ิเลปวเสน  น  อุปลิตฺโต 
เตน  ลาภาทิโลกธมฺเม  สมติกฺกม  ทสเฺสติ ฯ  โลกสฺสาติ   
อุปาทานกฺขนฺธป ฺจกสฺส ฯ  ต  ห ิลชฺุชนปลุชชฺนตฺเถน  โลโก ฯ 
ช ฺาติ ชานิตฺวา ฯ อุทยพฺพย ฺจาติ อุปฺปาท ฺเจว วย ฺจ  
# ๑. ม. ย.ุ สมิโต ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๔๗/๒๖๒ ฯ  
# ๓. ม. สพฺเพสุ อารมฺมเณสุ ธมฺเมสุ ฯ  
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เอเตน  ยถาวุตฺตคุณาน  ปุพฺพภาคปฏิปท  ทสฺเสติ ฯ  อย  ปเนตฺถ 
อตฺโถ โย สกลสฺส ขนฺธาทิโลกสฺส  สมป ฺาสาย  อากาเรหิ   
อุทยพฺพย  ชานิตฺวา  เวทคู  ยตตฺโต กตฺถจิ อนุปลตฺิโต  โส  
สพฺพตฺถ  อเปกฺข  วิเนยฺย  สนฺตุสฺสิโต ตาทิสาน วิปฺปการาน  
น  กิ ฺจิ  ม ฺติ   ตสฺมา  ตฺว  อนฺธพาเล  ยถาคตมคฺเคเนว  
คจฺฉาติ ฯ  อถ  สา  อิตฺถ ี อย  สมโณ  มยิ  ปุตฺเต  จ  
นิรเปกฺโข น สกฺกา อิม ปโลเภตุนฺติ ปกฺกามิ ฯ   
                ปณฺุณมาสตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                ปมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                ทุติยวคฺควณฺณนา   
                        จูฬวจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ปามุชชฺพหุโลติ  อายสฺมโต จูฬวจฺฉตฺเถรสฺส (๑) คาถา ฯ กา 
อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  ทลิทฺทกเุล  
นิพฺพตฺติตฺวา ปเรส ภติยา ชีวิต  กปฺเปนฺโต  ภควโต  สาวก   
สุชาต  นาม  เถร  ปสุกูล ปริเยสนฺต ทิสฺวา ปสนฺนมานโส   
อุปสงฺกมิตฺวา  วตฺถ  ทตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิ ฯ  โส เตน  
ปุ ฺกมฺเมน  เตตฺตึสกฺขตฺตุ เทวรชฺช กาเรสิ ฯ สตฺตสตฺตติกฺขตฺตุ  
จกฺกวตฺติราชา อโหสิ อเนกวาเร   ปเทสราชา ฯ  เอว  
เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต กสฺสปสฺส ภควโต สาสเน  โอสกฺกมาเน 
ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม  กตฺวา เอก พุทฺธนฺตร เทวมนุสฺสคตีสุ  
อปราปร ปรวิตฺเตนฺโต  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  โกสมฺพิย  
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ จูฬวจฺโฉติสฺส  (๒)  นาม  อโหส ิฯ  โส 
วยปฺปตฺโต  พฺราหฺมณสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ คโต พุทฺธคุเณ  สุตฺวา  
ปสนฺนมานโส  ภควนฺต อุปสงฺกมิ ตสฺส ภควา ธมฺม กเถสิ ฯ 
โส (๓) ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท กตปพฺพชฺชกจฺิโจ (๔) 
# ๑. ส.ี จูใควจฺฉสฺส เถรสฺส ฯ ๒. สี. จูฬควจฺโฉติสฺส ฯ 
# ๓. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ม. กตปุพฺพกิจฺโฉ ฯ   
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จริตานุกูล กมฺมฏาน คเหตฺวา  ภาเวนฺโต  วิหร ิฯ  เตน 
จ  สมเยน  โกสมฺพิกา  ภิกฺขู  ภณฺฑนชาตา  อเหสส ฯ  ตทา  
จูฬวจฺฉตฺเถโร  อุภเยส  ภิกฺขูน  ลทฺธ ึ อนาทาย  ภควตา  
ทินฺโนวาเท ตฺวา วิปสฺสน พฺรูเหตฺวา(๑) อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                ปทุมุตฺตรภควโต                สุชาโต นาม สาวโก   
                ปสุกูล คเวสนฺโต                สงฺกาเร จรตี (๓) ตทา(๔) ฯ   
                นคเร หสวติยา                ปเรส ภติโก (๕) อห   
                อุปฑฺฒทุสฺส ทตฺวาน        สิรสา อภิวาทยึ ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึส อคจฺฉห ฯ   
                เตตฺตึสกฺขตฺตุ เทวินฺโท        เทวรชฺชมการยึ   
                สตฺตสตฺตติกฺขตฺตุ ฺจ        จกฺกวตฺตี อโหสห ฯ   
                ปเทสรชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขย (๖)   
                อุปฑฺฒทุสฺสทาเนน        โมทามิ อกุโตภโย ฯ   
                อิจฺฉมาโน อห (๗) อชชฺ        สกานน สปพฺพต   
                โขมทุสฺเสหิ ฉาเทยฺย        อฑฺฒทุสฺสสฺสิท ผล ฯ   
# ๑. ม. พฺรูเหตฺวา ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๘๕/๑๒๙ ฯ  
# ๓. สยฺา. รถิยา ฯ ย.ุ จรเต ฯ ๔. ย.ุ สทา ฯ  
# ๕. ม. ย.ุ ภตโก ฯ  ๖. ม. อสงฺขิย ฯ  ๗. ม. ย.ุ จห ฯ  
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                สตสหสฺเส อิโต(๑) กปฺเป        ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ                อฑฺฒทุสฺสสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อถ  จูฬวจฺฉตฺเถโร  อรหตฺต  ปตฺวา  เตส  ภิกขฺูน  
กลหาภิรติยา สกตฺถวินาส ทิสฺวา ธมฺมสเวคปฺปตฺโต อตฺตโน  
จ ปตฺตวิเสส ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปติโสมนสฺสวเสน   
                ปามุชฺชพหุโล ภิกฺขุ        ธมเฺม พุทฺธปฺปเวทิเต   
                อธิคจฺเฉ ปท สนฺต                สงฺขารูปสม สุขนฺติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  ปามุชฺชพหุโลติ  สุปรสิุทฺธสีลตาย  วิปปฺฏิสาราภาวโต 
อธิกุสเลสุ ธมฺเมสุ  อภิรติวเสน  ปมุชชฺพหุโล ฯ  (๓)   
        เตเนวาห  ธมฺเม  พุทฺธปฺปเวทิเตติ ฯ  ตตฺถ  ธมฺเมติ 
สตฺตตึสาย  โพธิปกฺขิยธมฺเม  นววิเธ  วา  โลกุตฺตรธมฺเม ฯ โส  ห ิ 
สพฺพ ฺ ุพุทฺเธน  สามุกฺกสิกาย  เทสนาย  ปกาสิตตฺตา สาติสย 
พุทฺธปฺปเวทิโต นาม ฯ ตสฺส  ปน  อธคิมูปายภาวโต  เทสนาธมฺโมป  
อิธ  ลพฺภเตว ฯ 
        ปท  สนฺตนฺติ  นิพฺพาน สนฺธาย  วทติ ฯ  เอวรูโป  
หิ  ภิกฺขุ  สนตฺ  ปท  สนฺต  โกฏาส  สพฺพสงฺขาราน  
อุปสมภาวโต  สงฺขารูปสม  ปรมสุขตาย  สุข  นิพฺพาน   
# ๑. ม. สตสหสฺสิโต ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๔๘/๒๖๓ ฯ  
# ๓. ม.ปโมทพหุโล ฯ  
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อธิคจฺฉติ  วินฺทติเยว ฯ  
        ปริสุทฺธสีโล  หิ  ภิกขฺุ วิปฺปฏิสาราภาเวน ปามุชฺชพหุโล(๑)  
สทฺธมฺเม ยุตฺตปฺปยุตฺโต วิมุตฺติปริโยสานา  สพฺพสมฺปตฺติโย  (๒) 
ปาปุณาติ ฯ  ยถาห  อวิปปฺฏิสารตฺถานิ โข อานนฺท  กุสลานิ 
สีลานิ  อวิปปฺฏิสาโร  ปาโมชฺชตฺถายาติอาทิ ฯ  
        อถวา ปามุชฺชพหุโลติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา  
สฺวากฺขาโต  ธมฺโม  สุปฏปินฺโน สงฺโฆติ รตนตฺตย สนฺธาย  
ปโมทพหุโล ฯ  กตฺถ    ปน  โส  ปโมทพหุโล ก ึวา กโรตีติ  
อาห ธมฺเม  พุทฺธปฺปเวทิเตติอาทิ ฯ  สทฺธาสมฺปนฺนสฺส  หิ  (๓)  
สปฺปุริสสเสวนสทฺธมฺมสฺสวนโยนิโสมนสิการธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺตีน  
สุเขเนว  สมฺภวโต  สมฺปตฺติโย  หตฺถคตาเอว โหนฺติ ยถาห  
สทฺธาชาโต อุปสงฺกมติ อุปสงฺกมนฺโต ปยิรุปาสตี ติอาทิ ฯ   
                จูฬวจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ปาโมชฺชพหุโล ฯ  ๒. สี. สมปฺตฺติโย ฯ   
# ๓. ส.ี สทฺธาย สมฺปนฺนสฺส ฯ  
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                มหาวจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ป ฺาพลีติ อายสฺมโต มหาวจฺฉตฺเถรสฺส (๑) คาถา ฯ ตสฺส 
กา อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  ภิกฺขุสฆสฺส  จ  
ปานียทานมทาสิ ฯ  ปุน สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  อุปาสโก  หุตฺวา 
วิวฏฏปนิสฺสย  พหุปุ ฺกมฺม  อกาสิ โส  เตหิ  ปุ ฺกมฺเมหิ   
ตตฺถ  ตตฺถ  สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
มคธรฏเ  นาลคาเม  (๒)  สมิทฺธิสฺส  นาม  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต(๓) 
หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส  มหาวจฺโฉติ  นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  
อายสฺมโต  สาริปุตฺตสฺส  ภควโต  สาวกภาว  สุตฺวา  โสป   
นาม  มหาป ฺโ  ยสฺส  สาวกตฺต  อุปคโต  โสเอว  ม ฺเ  
อิมสฺมึ  โลเก  อคฺคปุคฺคโลติ  ภควติ  สทฺธ  อุปฺปาเทตฺวา สตฺถุ  
สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา  กมฺมฏาน  อนุยุ ฺชนฺโต  น  จิรสฺเสว  
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๔)   
                ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส                ภิกฺขุสงฺเฆ อนุตฺตเร   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        ปานิฆฏ อปูรยึ ฯ (๕)   
                ปพฺพตคฺเค ทุมคฺเค วา        อากาเส วาถ ภูมิย   
                ยทา ปานียมิจฺฉามิ                ขิปฺป นิพฺพตฺตเต มม ฯ (๖)   
# ๑. ส.ี มหาควจฺฉตฺเถรสฺส ฯ  ๒. ม. นาฬกคาเม ฯ  
# ๓. ม. ปุตฺโต หุตฺวา ฯ  ๔. ขุ. อ. ๓๓/๘๗/๑๓๑ ฯ  
# ๕. ม. ปานยีฆฏมปูรยึ ฯ  ย.ุ ปานียฆฏ อปูรยึ ฯ  
# ๖. ม. มม ฯ  
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                สตสหสฺเส อิโต(๑) กปฺเป        ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ทกทานสฺสิท(๒) ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห  ฯ เป ฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ 
        เอว  ปน  อรหตฺต  ปตฺวา  วิมุตฺติสุข  อนุภวนฺโต  สาสนสฺส 
นิยฺยานิกภาววิภาวเนน สพฺรหฺมจารีน อุสฺสาหชนนตฺถ   
                ป ฺาพลี สีลวตูปปนฺโน   
                สมาหิโต ฌานรโต สตีมา   
                ยทตฺถิย โภชน ภุ ฺชมาโน   
                กงฺขถ กาล อิธ วีตราโคติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  ป ฺาพลีติ  ปาริหาริยป ฺาย  วิปสฺสนาป ฺาย 
จ วเสน อภิณฺหโส  สาติสเยน  ป ฺาพเลน  สมนฺนาคโต ฯ  
        สลีวตูปปนฺโนติ อุกกฺสคเตน จตุปาริสุทฺธิสีเลน ธุตธมฺม- 
สงฺขาเตหิ  วตฺเตหิ  (๑)  จ  อุปปนฺโน  สมนฺนาคโต ฯ  
        สมาหิโตติ  อุปจารปฺปนาเภเทน  สมาธินา  สมาหิโต ฯ 
        ฌานรโตติ  ตโตเอว  อารมฺมณูปนิชฺฌาเน  ลกขฺณูปนิชฺฌาเน 
จ  รโต  สตตาภิยุตฺโต ฯ  สพฺพกาล  สติยา  อวิปฺปวาสวเสน  
สติมา ฯ   
        ยทตฺถิยนฺติ  อตฺถโต  อนเปต  อตฺถิย  เยน  อตฺถิย   
# ๑. ม. สตสหสฺสิโต ฯ  ๒. สฺยา. อุทกทานสฺสิท ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๑๔๙/๒๖๓ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 119 

        *เลมที่ 25  ทุติยวคฺเค มหาวจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 119 
 
ยทตฺถิย ฯ  ยถา  ปจฺจเย ปริภุ ฺชนฺตสฺส  ปริภุ ฺชน  อตฺถ ิ ย 
โหติ  ตถา  โภชน ภุ ฺชมาโน ฯ  
        สามิปรโิภเคน  หิต   อิตฺถิย   โหติ ทายชฺชปริโภเคน วา  
น อ ฺถา โภชนนฺติ จ  นิทสฺสนมตฺต  (๑)  ทฏพฺพ ฯ   
ภุ ฺชิสฺสติ ปริภุ ฺชิสฺสตีติ วา โภชน จตฺตาโร ปจฺจยา ฯ   
        ยทตฺถกินฺติ  วา  ปาโ ฯ  ยทตฺถ ยสฺสตฺถาย สตฺถารา  
ปจฺจยา อนุ ฺาตา  ตทตฺถ  กายสฺส  ิติอาทิอตฺถ  ต ฺจ  
อนุปาทิเสสนิพฺพานตฺถ ฯ ตสฺมา อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถ  
โภชนปจฺจเย  ภุ ฺชมาโน  ตโตเอว  กงฺเขถ  กาล  อตฺตโน   
อนุปาทาปรินิพฺพานกาล  อาคเมยฺย ฯ  อิธ  อิมสฺมึ  สาสเน   
วีตราโค ฯ พาหิรกสฺสๆ ปน กาเมสุ วีตราคสฺสป  อิท นตฺถีติ 
อธิปฺปาโย ฯ   
                มหาวจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี โภชนนฺติ จ นิทสฺสนตฺถ ฯ  ม. โภชนนฺติ จ นิทสฺสนมตฺต ฯ  
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                        วนวจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นลีพฺภวณฺณาติ อายสฺมโต วนวจฺฉตฺเถรสฺส คาถา ฯ ตสฺส  
กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  อตฺถทสฺสิโน  ภควโต  กาเล  กจฺฉปโยนิย  
นิพฺพตฺโต  วินตาย  นาม  นทิยา  วสติ ฯ  ตสฺส  ขุทฺทก- 
นาวปฺปมาโณ  อตฺตภาโว  อโหสิ ฯ  โส  กิร  เอกทิวส  ภควนฺต  
นทิยา  ตีเร   ิต  ทิสฺวา  ปาร  คนฺตุกาโม  ม ฺเ  ภควาติ  
อตฺตโน ปฏ ิย  อาโรเปตฺวา  เนตุกาโม  ปาทมูเล  นิปชฺช ิฯ 
ภควา  ตสฺส  อชฺฌาสย  ตฺวา ต  อนุกมฺปนฺโต  อารุหิ ฯ  
โส  ปติโสมนสฺสชาโต  โสต  ฉินฺทนโฺต  ชิยาย  เวเคน ขิตฺตสโร   
วิย  ตาวเทว  ปรตีร  ปาเปสิ ฯ  
        ภควา  ตสฺส  ปุ ฺสฺส  ผล  เอตรหิ  นิพฺพตฺตกสมฺปตฺติ ฺจ  
พฺยากริตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ  
สสรนฺโต  อเนกสตกฺขตฺตุ  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อร ฺ- 
วาสีเยว  อโหสิ ฯ  ปุน กสฺสปพุทฺธกาเล  กโปตโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา 
อร ฺเ  วิหรนฺต  เมตฺตาวิหารึ เอก ภิกฺขุ ทิสฺวา จิตฺต  
ปสาเทสิ ฯ  ตโต  ปน  จุโต  พาราณสิย  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา 
วยปฺปตฺโต(๑)  สเวคชาโต  ปพฺพชิตฺวา  วิวฏฏปนิสสฺย  พหุปุ ฺกมฺม  
# ๑. ส.ี วยปฺปตฺตกาเล ฯ   
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อุปจินิ ฯ เอว ตตฺถ ตตฺถ เทวมนุสฺเสสุ  (๑)  สสริตฺวา  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  กปลวตฺถุนคเร วจฺฉโคตฺตสฺส นาม  พฺราหฺมณสฺส  
เคเห  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  ตสฺส  มาตา  ปริปกฺกคพฺภา  (๒)  อร ฺ  
ทสฺสนตฺถาย  ส ฺชาตโทหฬา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา วิจรติ  
ตาวเทวสฺสา กมฺมชวาตา จลึสุ ติโรกรณึ  ปริกฺขิปตฺวา อทสุ ฯ  
สา ธ ฺปุ ฺลกฺขณ ปุตฺต วิชายิ ฯ โส โพธิสตฺเตน  
สห  ปสุกีฬิกสหาโย  อโหสิ ฯ  วจฺโฉติสฺส  โคตฺตนาม ฺจ  (๓) 
อโหสิ ฯ  วนาภิรติยา  วเสน  วนวจฺโฉติ  ป ฺายิตฺถ ฯ   
อปรภาเค  มหาสตฺเต  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา มหาปธาน  
ปทหนฺเต  อหมฺป  สิทฺธตฺถกุมาเรน  สห  อร ฺเ  วิหริสฺสามีติ  
นิกฺขมิตฺวา  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺเต  วสนฺโต  
อภิสมฺพุทฺธภาว สุตฺวา ภควโต  สนฺติก  อุปคนฺตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺเ  วสมาโน น จิรสฺเสว  
วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต สจฺฉากาสิ ฯ เตน  
วุตฺต อปทาเน (๔)  
                อตฺถทสฺสี ตุ ภควา        สยมฺภู โลกนายโก   
                วินตานทิยา(๕) ตีร(๖)        อุปคจฺฉิ ตถาคโต ฯ   
# ๑. ส.ี มนุสเฺสสุ ฯ  ๒. ส.ี ปริปุณฺณคพฺภา ฯ  
# ๓. ม. นาม ฺจ ฯ สี. วจฺโฉติสฺส นาม โคตฺตนาม ฺจ ฯ  
# ๔. ขุ. อ. ๓๓/๗๘/๑๑๕ ฯ ๕. ยุ. จินตานทิยา ฯ  ๖. สฺยา. ตีเร ฯ   
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                อุทกา อภินิกฺขมฺม                กจฺฉโป วาริโคจโร   
                พุทฺธ ตาเรตุกาโมห(๑)        อุเปสึ โลกนายก ฯ   
                อภิรูหตุ ม พุทโฺธ                อตฺถทสฺสี มหามุนิ   
                อห ต ตารยิสฺสามิ                ทุกฺขสฺสนฺต กโร ตุว ฯ   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        อตฺถทสฺสี มหายโส   
                อภิรูหิตฺวา (๒) เม ปฏ ึ        อฏาสิ โลกนายโก ฯ   
                ยโต สรามิ อตฺตาน        ยโต ปตฺโตสฺมิ วิ ฺ ุต   
                สขุ เม ตาทิส นตฺถิ        ผุฏเ ปาทตเล ยถา(๓) ฯ   
                อุตฺตริตฺวาน สมฺพุทฺโธ        อตฺถทสฺสี มหายโส   
                นทีตีรมฺหิ ตฺวาน                อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
                ยาวตา วตฺตเต จิตฺต        คงฺคาโสต ตรามห   
                อย จ(๔)  กจฺฉโป ราชา        ตาเรสิ มม ปุ ฺวา ฯ (๕)   
                อิมินา พุทฺธตรเณน (๖)        เมตฺตจิตฺตวตาย จ   
                อฏารเส กปฺปสเต        เทวโลเก รมิสสฺติ ฯ   
                เทวโลกา อิธาคนฺตฺวา        สกฺุกมูเลน โจทิโต   
                เอกาสเน นิสีทิตฺวา        กงฺขาโสต ตริสฺสติ ฯ   
                ยถาป ภทฺทเก เขตฺเต        พีช อปฺปมฺป โรปต   
                สมฺมา ธาร (๗) ปเวจฺฉนฺเต(๘)  ผล โตเสติ กสฺสเก ฯ (๙)   
# ๑. สฺยา. ตรตุิกาโมห ฯ  ๒. สฺยา. อาโรหิตฺวาน ฯ 
# สี. อภิรูหิตฺวาน ฯ  ๓. ยุ. ยถา ปาทตเล มุน ิฯ  
# ๔. สฺยา. ม. อย ฺจ ฯ สี. อยมฺป ฯ ๕. ม. ป ฺวา ฯ 
# ๖. ส.ี พุทฺธตาเรน ฯ ๗. ม. ย.ุ สมฺมาธาเร ฯ ๘. สฺยา. ปวสฺสนฺเต ฯ 
# ๙. ม. กสฺสก ฯ  
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                ตเถวิท พุทฺธเขตฺต                สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต   
                สมฺมา ธาร (๑) ปเวจฺฉนฺเต(๒)  ผล เม(๓) โตสยิสฺสติ ฯ   
                ปธานปหิตตฺโตมฺหิ        อุปสนฺโต นิรปูธิ   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                อฏารเส กปฺปสเต        ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ตรณาย อิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        เอว  ปน  อรหตฺต  ปตฺวา  ภควติ  กปลวตฺถุสมฺึ  วิหรนฺเต  
ตตฺถ  คนฺตฺวา สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ภิกฺขูหิ สมาคโต  
ปฏิสนฺถารวเสน กึ อาวุโส อร ฺเ ผาสุวิหาโร ลทโฺธติ   
ปุฏโ  รมณียา  อาวุโส  อร ฺปพฺพตาติ  อตฺตนา  วุฏปพฺพเต   
วณฺเณนฺโต   
                นลีพฺภวณฺณา รุจิรา                สีตวารี สจิุนฺธรา   
                อินฺทโคปกส ฺฉนฺนา        เต เสลา รมยนฺติ มนฺติ(๔)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  นลีพฺภวณฺณาติ  นลีวลาหกนิภา  นีลวลาหกสณฺานา 
จ ฯ  รุจิราติ  รุจิยา  สกิรณา  (๕)  ปภสฺสรา  จ ฯ  สตีวารีติ  
สีตลสลิลา ฯ  สุจินฺธราติ สุจิสุทฺธภูมิภาคตาย  สุทฺธจิตฺตาน  วา  
อริยาน นิวาสนฏานตาย สุจินฺธรา ฯ คาถาสุขตฺถ  หิ  
# ๑. ม. ย.ุ สมฺมาธาเร ฯ  ๒. สฺยา. ปวจฺฉนฺเต ฯ  
# ๓. สยฺา. ม. ม. ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๑๕๐/๒๖๓ ฯ  
# ๕. ส.ี กรณิยา ฯ ม. สกิรณา ฯ   
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สานุนาสิก  กตฺวา  นิทฺเทโส ฯ  สีตวาริสุจินฺธราติป  ปาโ  
สีตสุจิวาริธรา  สีตลวิมลสลิลาสยวนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  อินฺทโคปก- 
ส ฺฉนฺนาติ อินฺทโคปกนามเกหิ  ปวาฬวณฺเณหิ  รตฺตกิมีหิ 
ส ฺฉาทิตา ปาวุสฺสกาลวเสน (๑) เอวมาห ฯ  เกจิ  ปน  อินฺทโคปก- 
นามานิ  รตฺตติณานีติ วทนฺติ ฯ อปเร กณฺณิการ  รกฺุขาติ ฯ  
เสลาติ สิลามยา ปพฺพตา น ปสุปพฺพตาติ อตฺโถ ฯ เตนาห 
ยถาป ปพฺพโต เสโลติ ฯ   รมยนฺติ  มนติฺ  ม  รมาเปนฺติ  
มยฺห  วิเวกาภิรตึ  ปริพฺรูเหนฺติ ฯ  เอว  เถโร อตฺตโน   
จิรกาลปริภาวิต  อร ฺาภิรตึ  ปเวเทนฺโต  ติวิธ วิเวกาภิรติ 
เมว ทีเปติ ฯ ตตฺถ อุปธิวิเวเกน อ ฺาพฺยากรณ ทีปตเมว 
โหตีติ ฯ   
                วนวจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ตถาอุสฺสนฺนกาลวเสน ฯ  
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                วนวจฺฉตฺเถรสฺส  สามเณรคาถาวณฺณนา (๑)   
        อุปชฌฺาโยติ สิวกสฺส สามเณรสฺส คาถา ฯ ตสฺส  กา 
อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  อิโต  เอกตึเส  กปฺเป  เวสฺสภุสฺส ภควโต กาเล 
กุลเคเห นิพฺพตฺโต  เอกทิวส  เกนจิเทว  กรณีเยน  อร ฺ   
ปวิฏโ  ตตฺถ ปพฺพตนฺตเร นิสินฺน เวสฺสภภ ภควนฺต  ทิสฺวา  
ปสนฺนจิตฺโต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา อ ฺชลึ ปคฺคยฺห อฏาสิ ฯ  
ปุน  ตตฺถ  มโนหรานิ  กาสุมาริกผลานิ  ทิสฺวา  ตานิ  คเหตฺวา 
ภควโต  อุปเนสิ  ปฏิคฺคเหสิ  ภควา  อนุกมฺป  อุปาทาย ฯ 
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  กสฺสปสฺส  
ภควโต  สาสเน  มาตุเล  ปพฺพชนฺเต  เตน  สทฺธ ึ ปพฺพชิตฺวา   
พหุ  วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  อุปจินิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  
วนวจฺฉตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺโย  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  สิวโกติสฺส 
นาม  อโหสิ ฯ  ตสฺส  มาตา  อตฺตโน เชฏภาติเก  วนวจฺเฉ  
สาสเน ปพฺพชิตฺวา ปพฺพชิตกิจฺจมตฺถก(๒) ปาเปตฺวา อร ฺเ  
วิหรนฺเต  ต ปวตฺตึ สุตฺวา ปุตฺต อาห ตาต สิวก เถรสฺส 
สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา เถร อุปฏห    มหลฺลโกทานิ เถโรติ ฯ 
โส มาตุ เอกวจเนเนว จ ปุพฺเพกตาธิการตาย  จ มาตุลตฺเถรสฺส  
สนฺติก คนฺตฺวา ปพฺพชิตฺวา ต อุปฏหนฺโต อร ฺเ (๓) วสติ ฯ   
# ๑. ม. สิวกสามเณรคาถาวณฺณนา ฯ   
# ๒. ส.ี ปพฺพชฺชากิจฺจ มตฺถก ฯ  ๓. ส.ี อร ฺเว ฯ   
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        ตสฺส  เอกทิวส  เกนจิเทว  กรณีเยน  คามนฺต  คตสฺส  
ขโร อาพาโธ อุปฺปชฺช ิฯ  มนุสฺเสสุ  เภสชฺช  กโรนฺเตสุป  
น  ปฏิปสฺสมฺภิ ฯ ตสฺมึ จิรายนฺเต เถโร สามเณโร จิรายติ   
กึ  น ุ โข  การณนฺติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ต  คิลาน  ทิสฺวา  
ตสฺส  ต ต  กตฺตพฺพยุตฺตก  กโรนฺโต  ทวิสภาค  วีตินาเมตฺวา  
รตฺติภาเค พลวปจฺจูสเวลาย อาห  สิวก  น  มยา   
ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  คาเม  วสิตปุพฺพ  อิโต อร ฺเมว   
คจฺฉามาติ ฯ  ต  สุตฺวา  สวิโก  ยทิป  เม  ภนฺเต  อิทานิ  
กาโย  คามนฺเต   ิโต  จิตฺต  ปน  อร ฺเ  ตสฺมา  สยาโนป   
อร ฺเมว  คมิสฺสามีติ  ต สุตฺวา เถโร  ต  พาหาย  คเหตฺวา 
อร ฺเมว  เนตฺวา  โอวาท  อทาสิ ฯ  โส  เถรสฺส  โอวาเท 
ตฺวา วิปสฺสิตฺวา  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                กณิการว โชตนฺต                นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                โลกเชฏ นราสภ ฯ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        สิเร กตฺวาน อ ฺชลึ   
                กาสุมาริผล คยฺห                พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๙๓/๑๔๔ ฯ  
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        โส  อรหตฺต  ปตฺวา  อุปชฺฌาเยน อตฺตนา จ ปวุตฺตมตฺถ  
สสนฺเทตฺวา (๑) อตฺตโน วิเวกาภิรตึ (๒) กตกิจฺจต ฺจ ปเวเทนฺโต   
                อุปชฺฌาโย ม อวจาสิ(๓)        อิโต คจฺฉามิ สีวก   
                คาเม เม วสติ กาโย        อร ฺ เม คโต มโน   
                เสมานโกป คจฺฉามิ        นตฺถิ สงฺโค วิชานตนฺติ(๔)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  อุปชฺฌาโยติ  วชฺชาวชฺช  อุปนิชฺฌายติ หิเตสิต  
 ปจฺจุปฏเปตฺวา าณจกฺขุนา  เปกฺขตีติ  อุปชฺฌาโย ฯ  มนฺติ 
 อตฺตาน  วทติ ฯ  อวจาติ   อภาสิ ฯ  
        อิโต  คจฺฉามิ  สีวกาติ  วุตฺตาการทสฺสน  สิวก อิโต  
คามนฺตรโต (๕) อร ฺฏานเมว เอหิ  คจฺฉาม  ตเทว  อมฺหาก  
วสนโยคฺคนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  เอว  ปน  อุปชฺฌาเยน  วุตฺโต 
สิวโก  ภโทฺร  อสฺสาชานีโย  วิย  กสาภหิโต  ส ฺชาตสเวโค   
หุตฺวา  อร ฺเมว คนฺตุกามต ปเวเทนฺโต   
                คาเม เม วสติ กาโย        อร ฺ เม คโต มโน   
                เสมานโกป คจฺฉามิ        นตฺถิ สงฺโค วิชานตนฺติ อาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ยสฺมา  อิทานิ  ยทิป  เม  อิท  สรีร  คามนฺเต  
 ิต อชฺฌาสโย ปน  อร ฺเมว  คโต  ตสฺมา  เสมานโกป  
# ๑. ม. สสนฺทิตฺวา ฯ  ๒. ม. วิเวกาภิรติกต ฯ ๓. ม. อวจ ฯ  
# ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๑๕๑/๒๖๓ ฯ ๕. ม. คามนฺตโต ฯ   
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คจฺฉามิ  เคล ฺเน  านนิสชฺชาคมเนสุ  อสมตฺถตาย  สยาโนป  
อิมินา  สยิตากาเรน  สรีสโป(๑)  วิย ปริสปฺปนฺโต (๒)  เอถ  ภนฺเต 
อร ฺเมว  คจฺฉาม  กสฺมา  นตฺถิ  สงฺโค  วิชานต  (๓)  ยสฺมา   
ธมฺมสภาโว กาเมสุ สสาเร จ อาทีนว เนกฺขมฺเม นิพฺพาเน 
จ อานิสส ยาถาวโต  ชานนฺตสฺส  น (๔) กตฺถจิ สงฺโค ตสฺมา  
เอกปเทเนว อุปชฺฌายสฺส อาณา อนุ ิตาติ (๕)  ตทปเทเสน อ ฺ  
พฺยากาสิ ฯ   
                วนวจฺฉตฺเถรสามเณรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                        กุณฺฑธานตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ป ฺจ  ฉินฺเท  ป ฺจ  ชเหติ  อายสฺมโต  กุณฺฑธานตฺเถรสุ   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต กาเล หสวตีนคเร กุลเคเห 
อุปฺปนฺโน วยปฺปตฺโต  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา 
ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถารา เอก  ภิกฺขุ  ปม  สลาก  คณฺหนฺตาน  
อคฺคฏาเน  ปยมาน ทิสฺวา ต านนฺตร ปตฺเถตฺวา  ตทนุรูป   
ปุ ฺ  กโรนโฺต  วิจริ ฯ  โส  เอกทิวส ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต  
นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏาย  นิสินฺนสฺส  มโนสลิาจุณฺณป ฺชร มหนฺต  
# ๑. ส.ี สริึสโป ฯ  ๒. ม. สรีสปนฺโต ฯ ๓. ม. วิชานตนฺติ ฯ 
# ๔. สี. นสทฺโท นตฺถ ิฯ ๕. สี. อาณ อนุฏ ิโต ฯ  
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กทลิผลกณฺณิก อุปเนสิ  ต  ภควา  ปฏคฺิคเหตฺวา  ปริภุ ฺชิ ฯ   
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เอกาทสกฺขตฺตุ เทเวสุ  เทวรชฺช   
กาเรสิ ฯ  จตุวีสติวาเร  ราชา  อโหส ิ จกฺกวตฺตี ฯ  เอว  โส   
ปุนปฺปุน  ปุ ฺานิ  กตฺวา  อปราปร  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต 
กสฺสปพุทฺธกาเล ภุมฺมเทวตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ 
        ทีฆายุกพุทฺธาน  จ นาม น อนฺวทฺธมาสิโก อุโปสโถ  
โหติ ฯ  ตถา  หิ  วิปสฺสิสสฺ  ภควโต  ฉพฺพสฺสนฺตเร (๑) อุโปสโถ 
อโหสิ ฯ กสสฺปทสพโล  ปน  ฉฏเ  ฉฏเ มาเส ปาฏิโมกฺข  
โอสาเรสิ ฯ ตสฺส ปาฏิโมกฺขสฺส โอสารณกาเล  ทิสาวาสิกา 
เทฺว สหายกา  ภิกฺขู อุโปสถ กริสฺสามาติ คจฺฉนฺติ ฯ   
อย  ภุมฺมเทวตา  จินฺเตสิ อิเมส ทฺวินฺน  ภิกฺขูน เมตฺติ  
อติวิย ทฬฺหา กึ  นุ  โข  เภทเก  สติ  ภิชเฺชยฺยุ  น  ภิชฺเชยฺยุนฺติ  (๒) 
สา  เตส โอกาส โอโลกยมานา  เตส อวิทูเรเนว คจฺฉติ ฯ  
อเถโก เถโร เอกสฺส หตฺเถ ปตฺตจีวร ทตฺวา  สรีรวล ฺชนตฺถ   
อุทกผาสุกฏาน  คนฺตฺวา  โธตหตฺถปาโท  หุตฺวา  คุมฺพสมีปโต  
นิกฺขมติ ฯ  ภุมฺมเทวตา  ตสฺส  เถรสฺส  ปจฺฉโต   คจฺฉนฺตี (๓) 
อุตฺตมรูปา อิตฺถี หุตฺวา เกเส วิธุนิตฺวา  สวิธาย  สมฺพนฺธนฺตี  
วิย ปฏ ิย ปสุ ปุ ฺฉมานา วิย สาฏก สวิธาย นิวาสยมานา  
# ๑. ม. ฉพฺพสฺสนฺตเร ฉพฺพสฺสนฺตเร ฯ   
# ๒. ม. ภิชฺเชยฺย น ภิชฺเชยฺยาติ ฯ ๓. ส.ี ปจฺฉโต ปจฺฉโต คจฺฉนฺตี ฯ   
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วิย  จ หุตฺวา เถรสฺส ปทานุปทิกา หุตฺวา คุมฺพโต  
นิกฺขนฺตา ฯ เอกมนฺเต  ิโต  สหายกตฺเถโร  ต การณ ทิสฺวาว 
โทมนสฺสชาโต นฏโ ทานิ เม อิมินา ภิกฺขุนา สทฺธึ   
ทีฆรตฺตานุคโต  สิเนโห  สจาห  เอว  วิรุฬฺหภาว  (๑)  ชาเนยฺย 
เอตฺตก อทฺธาน  อิมินา  สทฺธึ  วิสฺสาส  น  กเรยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา 
อาคจฺฉนฺตสฺเสวสฺส หนฺทาวุโส  (๒)  ตุยฺห ปตฺตจีวร ตาทิเสน  
ปาเปน สทฺธึ เอกมคฺค (๓) นาคจฺฉามีติ อาห ฯ  ต  กถ  สุตฺวา 
ตสฺส  ลชฺชีภิกฺขุโน  หทย ติขิณสตฺตึ คเหตฺวา วิทฺธ วิย  
อโหสิ ฯ  ตโต  น  อาห  อาวุโส  กึ  นาเมต วทสิ อห  
เอตฺตก กาล ทุกฺกฏมตฺตป อาปตฺตึ  น  ชานามิ ฯ  ตฺว  ปน 
ม  อชชฺ  ปาโปติ  วทสิ  กึ  เต  ทิฏนฺติ ฯ กึ  อ ฺเน  
ทิฏเน  กึ  ตฺว  เอววิเธน  อลงฺกตปฏิยตฺเตน  มาตุคาเมน  สทฺธึ  
เอกฏาเน  หุตฺวา  นิกฺขนฺโตติ ฯ (๔) นตฺเถต อาวุโส มยฺห นาห  
เอวรูป มาตุคาม ปสฺสามีติ ฯ  ตสฺส  ยาวตติย  กเถนฺตสฺสาป 
อิตโร เถโร กถ อสทฺทหิตฺวา (๕) อตฺตนา ทิฏการณ  เยว 
ภูตตฺถ(๖)  กตฺวา คณฺหนฺโต เตน สทฺธึ เอกมคฺเคน อคนฺตฺวา  
อ ฺเน มคฺเคน  สตฺถุ  สนฺติก  คโต ฯ  อิตโรป  ภิกขฺุ  อ ฺเน  
มคฺเคน สตฺถุ สนฺติกเยว คโต ฯ   
# ๑. ม. เอววิธภาว ฯ  ๒. สี. คณฺหาวุโส ฯ ๓. ส.ี เอกมคฺเคน ฯ 
# ๔. สี. น นกิฺขนฺโตติ ฯ  ๕. สี. น ตสฺส กถ สทฺทห ิฯ  
# ๖. ม. ภูตตฺต ฯ สี. ภูตตฺถิก ฯ  
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        ตโต  ภิกฺขุสฆสฺส  อุโปสถาคาร  ปวิสนเวลาย โส ภิกฺขุ  
ต ภิกฺขุ อุโปสถคฺเค ส ฺชานิตฺวา  อิมสฺมึ  อุโปสถคฺเค  เอวรูโป  
นาม ภิกฺขุ (๑) อตฺถิ นาห เตน สทฺธึ อุโปสถ  กริสฺสามีติ   
นิกฺขมิตฺวา  พหิ  อฏาสิ ฯ  อถ  ภุมฺมเทวตา  ภาริย มยา  
กมฺม  กตนฺติ  มหลฺลกอุปาสกวณฺเณน  ตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  
กสฺมา  ภนฺเต อยฺโย  อิมสมฺึ  าเน   ิโตติ  อาห ฯ  อุปาสก 
อิม  อุโปสถคฺค  เอโก ปาปภิกฺขุ ปวิฏโ  อห  เตน  สทฺธึ  
อุโปสถ  น  กโรมีติ  พหิ    ิโตมฺหีติ ฯ ภนฺเต มา เอว  คณฺหถ  
ปริสุทฺธสีโล  เอส ภิกฺขุ ฯ   ตุเมฺหหิ ทิฏมาตุคาโม นาม  
อห (๒) มยา ตุมฺหาก  วีมสนตฺถาย  ทฬฺหกา  (๓)  นุ  โข  อิเมส 
เถราน เมตฺติ โน ทฬฺหกาติ ลชชฺีภาว  (๔)  โอโลเกนฺเตน  ต  
กมฺม กตนฺติ ฯ โก ปน ตฺว สปฺปุริสาติ ฯ อห เอกา  
ภุมฺมเทวตา  ภนฺเตติ ฯ  เทวปุตฺโต กเถนฺโต (๕) ทพฺิพานุภาเว น  
ตฺวา เถรสฺส ปาเทสุ  นิปติตฺวา   มยฺห  ภนฺเต  ขมถ เอต  
โทส เถโร น ชานาติ อุโปสถ กโรถาติ  เถร  ยาจิตฺวา   
อุโปสถคฺค  ปเวเสสิ ฯ  โส  เถโร อุโปสถ ตาว เอกฏาเน  
อกาสิ  มิตฺตสนฺถววเสน  ปน  ปุน  เตน  สทฺธ ึ น  เอกฏาเน  
อโหสีติ ฯ (๖) อิมสฺส เถรสฺส  กมฺม  น  กถิยติ  จุทิตกตฺเถโร  ปน  
# ๑. ม. ปาปภิกฺขุ ฯ  ๒. สี. น ฺโ อหเมว ฯ  ๓. ม. ทฬฺหา ฯ  
# ๔. ม. ภิชชฺนาภิชฺชนภาว ฯ  ส.ี อุทาหุ โน ทฬฺหาติ ลชชฺิอลชฺชภิาว ฯ 
# ๕. ส.ี กเถนฺโต กเถนฺโตว ฯ ๖. ส.ี วสีติ ฯ   
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อปราปร  วิปสฺสนาย  กมมฺ กโรนฺโต อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        ภุมฺมเทวตา  ตสฺส  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน เอก พุทฺธนฺตร  
อปายภยโต นิมุ ฺจิตฺถ ฯ สเจ  ปน  กิสมฺิ ฺจิ  กาเล  มนุสฺสตฺต  
อาคจฺฉติ  อ ฺเน  เยน  เกนจิ กโต โทโส  ตสฺเสว  อุปร ิ  
ปตติ ฯ  โส  อมฺหาก ภควโต กาเล สาวตฺถิย พฺราหฺมณกุเล 
นิพฺพตฺติ ฯ ธานมาณโวติสฺส  นาม  อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต   
ตโย  เวเท อุคฺคณฺหิตฺวา มหลฺลกกาเล  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน  
สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิ (๑)ตสฺส อุปสมฺปนฺนทิวสโต  
ปฏาย  เอกา  อลงฺกตปฏยิตฺตา  อิตฺถี ตสฺมึ คาม ปวิสนฺเต  
สทฺธึเยว คาม ปวิสติ นิกฺขมนฺเต  นิกฺขมติ ฯ  วิหาร   
ปวิสนฺเตป  สทฺธึ ปวิสติ ติฏนฺเตป ติฏตีติ เอว   
นิจฺจานุพนฺธา  ป ฺายติ ฯ   
        เถโร  ต น ปสฺสติ ฯ ตสฺส ปน ปุรมิกมฺมนิสฺสนฺเทน  
สา  อ ฺเส  อุปฏาติ ฯ  คาเม  ยาคุ  ภิกฺข ฺจ  ททมานา   
อิตฺถิโย  ภนฺเต  อย เอโก  ยาคุอุฬุงฺโก  ตุมฺหาก  เอโก 
อิมิสฺสา  อมฺหาก  สหายิกายาติ  ปริหาส กโรนฺติ ฯ  เถรสฺส 
มหตี  วิเหสา  โหติ ฯ  วิหารคตป  น  สามเณรา  เจว  ทหรา   
ภิกฺขู  จ  ปริวาเรตฺวา  ธาโน  กุณฺโฑ  (๒)  ชาโตติ  ปริหาส 
กโรนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี ปฏิลทฺธสทฺโธ สาสเน ปพฺพชิตฺวา อุปสมฺปนฺโน อโหส ิฯ 
# ๒. ม. โกณฺโฑ ฯ   
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        อถสฺส  เตเนว  การเณน  กุณฺฑธานตฺเถโรติ  นาม  ชาต ฯ  
โส  อุฏาย  สมุฏาย  เตหิ  กยริมาน  เกฬึ  สหิตุ  อสกฺโกนฺโต 
อุมฺมาท  คเหตฺวา  ตุเมฺห โกณฺฑา ตุมฺหาก อุปชฺฌาโย 
โกณฺโฑ  อาจริโย  โกณฺโฑติ  วทติ ฯ  อถ  น  สตฺถุ  อาโรเจสุ   
โกณฺฑธาโน  ภนฺเต  ทหรสามเณเรหิ  สทฺธึ  เอว  ผรุสวาจ   
วทตีติ ฯ  สตฺถา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  สจฺจ  กิร  ตฺว  ธาน   
สามเณเรหิ  สทฺธึ  ผรุสวาจ  วทสีติ วตฺวา  เตน  สจฺจ  ภควาติ 
วุตฺเต  กสฺมา เอว วทสีติ (๑) อาห ฯ ภนฺเต นิพทฺธ วิเหส   
อสหนฺโต  (๒)  เอว  กเถมีติ ฯ  ตฺว ปุพฺเพ กตกมฺม ยาวชฺชทิวสา 
ชีราเปตุ น สกฺโกสิ ปุน เอวรูป ผรุส มาวทิ ภิกฺขูติ  
วตฺวา อาห   
                มาโวจ ผรุส ก ฺจิ                วุตฺตา ปฏิวเทยฺยุ ต   
                ทกฺุขา หิ สารมฺภกถา        ปฏิทณฺฑา ผุเสยฺยุ ต ฯ   
                สเจ เนเรสิ อตฺตาน        กโส อุปหโต ยถา   
                เอส ปตฺโตสิ นพฺิพาน        สารมฺโภ เต น วิชฺชตีติ ฯ  
        อิม ฺจ  ปน  ตสฺส  เถรสฺส  มาตุคาเมน  สทฺธึ   
วิจรณภาว  โกสลร ฺโป  กถยึสุ ฯ  ราชา  คจฺฉถ  ภเณ 
วีมสถาติ  เปเสตฺวา  สยป  มนฺเทเนว  ปริวาเรน  เถรสฺส  
วสนฏาน  คนฺตฺวา  เอกมนฺเต  โอโลเกนฺโต  อฏาสิ ฯ  ตสฺมึ  
# ๑. ม. วเทสีติ ฯ  ๒. สี. วิเหส สหิตุ อสหนฺโต ฯ   
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ขเณ เถโร  สจิูกมฺม  กโรนฺโต  นิสินโฺน โหติ สาป อิตฺถี  
อวิทูเร าเน  ิตา วิย ป ฺายติ ฯ ราชา  ทิสฺวา   
อตฺถิท  การณนฺติ  ตสฺสา   ิตฏาน  อคมาสิ ฯ  สา  ตสฺมึ  
อาคจฺฉนฺเต  (๑)  เถรสฺส  วสนปณฺณสาล  ปวิฏา  วิย  อโหส ิฯ 
        ราชาป  ตาย สทฺธึ  ตเมว  ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา  สพฺพตฺถ  
โอโลเกนฺโต  อทิสฺวา  นาย  มาตุคาโม  เถรสฺส  เอโก   
กมฺมวิปาโกติ  ส ฺ  กตฺวา  ปม  เถรสฺส สมีเปน คจฺฉนฺโตป   
เถร  อวนฺทิตฺวา  ตสฺส  การณสฺส  อภูตภาว ตฺวา อาคมฺม 
เถร วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสินฺโน  กจฺจิ  ภนฺเต  ปณฺฑเกน   
น กิลมถาติ ปุจฺฉิ ฯ เถโร วฏฏติ มหาราชาติ อาห ฯ  
ชานามห  ภนฺเต  อยฺยสฺส  กถ  (๒)  เอวรูเปน  ปริกกฺิเลเสน 
สทฺธึ  จรนฺตาน  ตุมฺหาก  เก  นาม  ปสทีิสฺสนฺติ  อิโต  
ปฏาย โว ภิกฺขุ (๓) คมนกิจฺจ นตฺถิ  อห  จตูหิ  ปจฺจเยหิ  
ตุเมฺห อุปฏหิสฺสามิ ตุเมฺห  โยนโิส มนสิกาเร มา  
ปมชฺชถาติ   นิพทฺธ ภิกฺข ปฏเปสิ ฯ เถโร ราชาน  
อุปตฺถมฺถก ลภิตฺวา โภชนสปฺปาเยน  เอกคฺคจิตฺโต  หุตฺวา   
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตโต ปฏาย สา 
อิตฺถี อนฺตรธายิ ฯ   
        ตทา  มหาสุภทฺทา  อุคฺคนคเร  มจฺิฉาทิฏ ิกกุเล  วสมานา  
# ๑. ส.ี อาคจฺฉนฺเต อาคจฺฉนฺเต ฯ  ๒. สี. อยฺยกาน ฯ 
# ๓. ม. กตฺถจิ ฯ  
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สตฺถา  ม  อนุกมฺปตูติ  อุโปสถ  อธิฏาย  นิรามคนฺธา  หุตฺวา 
อุปริปาสาทตเล  ิตา อิมานิ ปุปฺผานิ  อนฺตเร  อตฺวา  
ทสพลสฺส  มตฺถเก  วิตาน  หุตฺวา  ติฏนฺตุ  ทสพโล อิมาย 
ส ฺาย  เสฺว ป ฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ มยฺห ภิกฺข  
คณฺหตูติ สจฺจกิริย กตฺวา  อฏ  สุมนปปฺุผมุฏ ิโย  วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
ปุปฺผานิ  คนฺตฺวา ธมฺมเทสนาเวลาย สตฺถุ  มตฺถเก วิตาน  
หุตฺวา อฏสุ ฯ สตฺถา ต สุมนปุปฺผวิตาน ทิสฺวา จิตฺเตเนว  
สุภทฺทาย  ภิกฺข  อธิวาเสตฺวา  ปุนทิวเส  อรุเณ  อุฏ ิเต  
อานนฺทตฺเถร  อาห อานนฺท  มย  อชชฺ  ทูร  ภิกฺขาจาร   
คมิสฺสาม  ปุถุชชฺนาน อทตฺวา อริยานเยว สลาก  เทหีติ ฯ   
เถโร  ภิกฺขูน  อาโรเจสิ  อาวุโส สตฺถา อชฺช ทรู  
ภิกฺขาจาร คมิสฺสติ  ปุถชุชฺนา  มา  คณฺหนฺตุ  อริยาว  
สลาก คณฺหนฺตูติ ฯ กุณฺฑธานตฺเถโร อาหร  (๑)  อาวุโส  
สลากนฺติ  ปมเยว  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  อานนฺโท (๒) สตฺถา   
ตาทิสาน  ภิกฺขูน  สลาก  น ทาเปติ อริยานเยว ทาเปหีติ  
วิตกฺก อุปฺปาเทตฺวา คนฺตฺวา  สตฺถุ อาโรเจสิ ฯ สตฺถา  
อาหราเปนฺตสฺส สลาก เทหีติ อาห ฯ  
        เถโร จินฺเตสิ สเจ  กุณฺฑธานสฺส  สลากา  ทาตุ  
น  ยุตฺตา อถ สตฺถา ปฏิพาเหยฺย ภวิสฺสติ  เอตฺถ  การณนฺติ 
# ๑. ส.ี อาห อาหร ฯ  ๒. สี. อาวุโส ฯ  
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กุณฺฑธานสฺส  สลาก  ทสฺสามีติ  คมน  อภินีหริ ฯ  กุณฺฑธาโน  
ตสฺส  ปุเร  อาคมนาเอว  อภิ ฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน   
สมาปชฺชิตฺวา  อิทฺธิยา อากาเส  ตฺวา  อาหราวุโส  อานนฺท   
สตฺถา  ม  ชานาติ  มาทิส  ภิกฺขุ  ปม  สลาก  คณฺหนฺต  
น  สตฺถา  นวิาเรตีติ  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  สลาก  คณฺหิ ฯ   
สตฺถา ต  อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  เถร  อิมสฺมึ  สาสเน ปม  
สลาก คณฺหนฺตาน อคฺคฏาเน เปสิ ฯ  ยสฺมา  อย  เถโร  
ราชาน  อุปตฺถมฺภก  ลภิตฺวา  สปฺปายาหารลาเภน  สมาหิตจิตฺโต  
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตาย  ฉฬภิ ฺโ  
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สตฺตาห ปฏิสลฺลีน                สยมฺภภ อคฺคปุคฺคล   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        พุทฺธเสฏ อุปฏหึ ฯ   
                วุฏ ิต (๒) กาลม ฺาย        ปทุมุตฺตร มหามุนึ   
                มหนฺตึ(๓) กทลีกณฺณึ        คเหตฺวา อุปคจฺฉห ฯ   
                ปฏิคฺคเหตฺวา(๔) ภควา        สพฺพ ฺ ู(๕) โลกนายโก   
                มม จิตฺต ปสาเทนฺโต        ปริภุ ฺชิ มหามุนิ ฯ   
                ปริภุ ฺชิตฺวา สมฺพุทฺโธ        สตฺถวาโห อนุตฺตโร   
                สกาสเน นิสีทิตฺวา                อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๓๓/๑๑๖ ฯ  ๒. สี. อุฏ ิต ฯ  ๓. สฺยา. มหนฺต ฯ 
# ๔. สฺยา. ปฏิคฺคเหสิ ฯ ๕. ยุ. ต ผล ฯ  
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                เย จ สนฺติ สมีตาโร (๑)        ยกฺขา อิมมฺหิ ปพฺพเต   
                อร ฺเ ภูตคณา สพฺเพ (๒)  สุณนฺตุ วจน มม ฯ 
                โย โส พุทฺธ อุปฏาสิ        มิคราชว เกสรึ   
                ตมห กิตฺตยิสฺสามิ                สุณาถ มม ภาสโต ฯ   
                เอกาทส ฺจกฺขตฺตุ โส        เทวราชา ภวิสฺสติ   
                จตุตฺตึสติกฺขตฺตุ ฺจ (๓)        จกฺกวตฺตี ภวิสฺสติ ฯ   
                กปฺปสตสหสฺสมฺหิ                โอกกฺากกลุสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                อกฺโกสิตฺวาน สมเณ        สลีวนฺเต อนาสเว   
                ปาปกมฺมวิปาเกน                นามเธยฺย ลภิสฺสติ ฯ  
                ตสฺส ธมฺเม สทุายาโท        โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต   
                กณฺุฑธาโนติ นาเมน        สาวโก โส ภวิสฺสติ ฯ   
                ปวิเวก อนุยุตฺโต                ฌายี ฌานรโต อห   
                โตสยิตฺวาน สตฺถาร        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                สาวเกหิ (๔) ปริวุโต        ภิกฺขุสฆปุรกฺขโต(๕)   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        สลาก คาหยี ชโิน ฯ   
                เอกส จีวร กตฺวา                วนฺทิตฺวา โลกนายก   
                วทต วรสฺส ปรุโต                ปม อคฺคเหสห ฯ   
# ๑. ย.ุ เย วสนฺติ สเมตาโร ฯ ๒. ม. ย.ุ อร ฺเ ภูตภพฺยานิ ฯ 
# ๓. ม. จตุวีสติกฺขตฺตุ ฺจ ฯ ๔. ส.ี ยุ. สาวกคฺเคหิ ฯ  
# ๕. สฺยา. ม. ...สงฺฆปุรกขฺโต ฯ   
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                เตน กมฺเมน ภควา        ทสสหสฺสิกมฺปโก(๑)   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        อคฺคฏาเน เปสิ ม ฯ   
                วีรยิ เม ธุรโธรยหฺ                โยคกฺเขมาธิวาหน   
                ธาเรมิ อนฺติม เทห        สมมฺาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        เอวภูตสฺสป  อิมสฺส  เถรสฺส  คุเณ  (๒)  อชานนฺตา  เย  
ปุถุชชฺนา ภิกขฺู ตทา ปม  สลากคฺคหเณ  ก ึ น ุ โข  
เอตนฺติ  สมจินฺเตสส ฯ  เตส วิมติวิธมนตฺถ เถโร อากาส   
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  อิทฺธิปาฏิหาริย  ทสฺเสตฺวา  อ ฺาปเทเสน   
อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                ป ฺจ ฉินฺเท ป ฺจ ชเห        ป ฺจ จุตฺตริ ภาวเย   
                ป ฺจสงฺคาติโค ภิกฺขุ        โอฆติณฺโณติ วุจฺจตีติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ 
        ตตฺถ  ป ฺจ  ฉินฺเทติ  อปายูปปตฺตินิพฺพตฺตนกานิ  (๔) 
ป ฺโจรมฺภาคิยานิ ส ฺโยชนานิ  ปาเท พนฺธนรชชฺกุ (๕) วิย ปรุโิส  
สตฺเถน เหฏ ิมมคฺคตฺตเยน ฉินฺเทยฺย ปชเหยฺย ฯ  
        ป ฺจ ชเหติ อุปริเทวโลกูปปตฺติเหตุภูตานิ (๖) ป ฺจุทฺธมฺ- 
ภาคิยส ฺโยชนานิ ปุริโส  คีวาย  พนฺธนรชฺชกุ  วิย  อรหตฺต- 
# ๑. สฺยา. ทสสหสฺสีปกมฺปโก ฯ  ๒. สี. คุณ ฯ   
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๑๕๒/๒๖๔ ฯ  ๔. สี. นิพฺพตฺตาปนกานิ ฯ  
# ๕. ส.ี พนธฺน รชชฺุก ฯ  ๖. ส.ี เทวโลกุปฺปตฺติ ฯ   
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มคฺเคน  ชเหยฺย  ฉินฺเทยฺย วาติ อตฺโถ ฯ  
        ป ฺจ  จุตฺตริ  ภาวเยติ  เตสเยว  อุทฺธมฺภาคิยส ฺโยชนาน  
ปหานาย  สทฺธาทีนิ ป ฺจินฺทฺริยานิ  อุตฺตริ อนาคามิมคฺคาธิคมโต 
อุปริ (๑) ภาเวยฺย อคฺคมคฺคาธิคมวเสน วฑฺเฒยฺย ฯ  
        ป ฺจสงฺคาติโคติ  เอวภูโต  ปน  ป ฺจนฺน  ราคโทสโมหมาน- 
ทิฏ ิสงฺคาน อติกฺกเมน  ปหาเนน  ป ฺจสงฺคาติโค  หุตฺวา ฯ   
        ภิกฺขุ  โอฆติณฺโณติ  วุจฺจตีติ สพฺพถา  ภินฺนกิเลสตาย   
ภิกฺขูติ  กามภวทิฏ ิอวิชฺโชเฆ  ตริตฺวา  เตส  ปารภูเต นิพฺพาเน 
 ิโตติ จ (๒) วุจฺจตีติ อตฺโถ ฯ   
                กณฺุฑธานตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                เพลฏสีสตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยถาป  ภทฺโท  อาช ฺโติ  อายสฺมโต  เพลฏสีสตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต กาเล กุลเคเห นิพฺพตฺโต 
ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา 
สมณธมฺม  กโรนฺโต อุปนสิฺสยสมฺปตฺติยา อภาเวน  วิเสส  
นิพฺพตฺเตตุ  นาสกฺขิ ฯ วิวฏฏปนิสฺสย ปน พหุ กุสล อุปจินิตฺวา  
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  ตโต  (๓)  เอกตฺตึสกปฺเป  เวสฺสภุ  ภควนฺต  
# ๑. ส.ี อนาคามิมคฺคาธิคมโต จ อุปริ ฯ  
# ๒. ส.ี  ิโตติ ฯ  ๓. ม. อิโต (อิท ปท ยุตฺตตร) ฯ  
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ปสฺสิตฺวา ปสนฺนจิตฺโต  มาตุลุงฺคผล  อทาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  นิพฺพตฺติตฺวา 
อปราปร  ปุ ฺานิ  กตฺวา  สุคติโต  สคุตึ  อุปคจฺฉนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  
ภควโต อภิสมฺโพธิยา ปุเรตรเมว อุรุเวลกสฺสปสฺส  สนฺติเก 
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อคฺคึ  ปริจรนฺโต อุรุเวลกสฺสปสฺส  
ทมเน  อาทิตฺตปริยายเทสนาย   ชฏลิสหสฺเสน สทฺธึ อรหตฺต   
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                กณิการว โชตนฺต(๒)        ปุณฺณมาเยว(๓) จนฺทิม   
                ชลนฺต  ทีปรุกขฺว                อทฺทส โลกนายก ฯ   
                มาตุลุงฺคผล คยฺห                อทาสึ สตฺถุโน อห   
                ทกฺขิเณยฺยสฺส วีรสฺส        ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ผลมททึ อห (๔)   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        เอว  อธคิตารหตฺโต  อายสฺมโต  ธมฺมภณฺฑาคาริกสฺส   
อุปชฺฌาโย  อย  เถโร  เอกทิวส  ผลสมาปตฺติโต  อุฏาย  ต  
สนฺต ปณีต นิรามิสสุขุม(๕) อตฺตโน ปุพฺพโยค ฺจ ปจฺจเวกฺขิตฺวา 
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๙๖/๑๔๗ ฯ  ๒. สฺยา. ชลิต ฯ  ๓. สยฺา. ม. ปุณฺณมาเยว ฯ 
# ๔. สฺยา. ม. ย ผล อาทึ ตทา ฯ  ๕. ม. นิรามิส สุข ฯ  
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ปติเวควเสน   
                ยถาป ภทฺโท อาช ฺโ        นงฺคลาวตฺตนี สิขี   
                คจฺฉติ อปฺปกสิเรน        เอว รตฺตินฺทิวา มม   
                คจฺฉนฺติ อปฺปกสิเรน        สุเข ลทฺเธ นิรามิเสติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  ยถาปติ  โอปมฺมปฏิปาทนตฺเถ  นิปาโต ฯ  ภทฺโทติ   
สุนฺทโร  ถามพลสมตฺถชวปรกฺกมาทิสมฺปนฺโน ฯ   
        อาช ฺโติ  อาชานีโย  ชาติมา  การณาการณาน   
อาชานนโก ฯ  (๒)  โส  ติวิโธ  อุสภาช ฺโ  อสฺสาช ฺโ 
หตฺถิอาช ฺโติ(๓) ฯ  เตสุ  อุสภาช ฺโ  อิธาธิปฺเปโต ฯ  โส  จ  โข   
เฉกกสนกิจฺเจ  นิยุตฺโต  เตนาห  นงฺคลาวตฺตนีติ ฯ  นงฺคลสฺส   
สปาลสฺส  (๔)  อาวตฺตนโต  (๕)  นงฺคล อิโต จิโต จ  อาวตฺเตตฺวา 
เขตฺเต กสโกติ (๖) อตฺโถ ฯ นงฺคล วา อาวตฺติสฺสติ (๗) เอตฺถาติ  
นงฺคลาวตฺต  เขตฺเต นงฺคลปโถ ตสฺม ึนงฺคลาวตฺตนิ ฯ  
คาถาสุขตฺถ(๘) เหตฺถ วตฺตนีติ ทีฆ กตฺวา  วุตฺต ฯ  
        สิขีติ มตฺถเก อวตฺถานโต สิขาสทิสตาย สิขา สิงฺค ฯ 
ตทสฺส อตฺถีติ สิงฺค(๙) ฯ  อปเร  ปน  กูฏ อิธ  สิขาติ  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๕๓/๒๖๔ ฯ  ๒. ม. อาชานนโก ฯ  
# ๓. ม. หตฺถาช ฺโติ ฯ ๔. ปาลยิ ผาลสฺส สกฺกเฏ สปาลสฺย สปาลสฺสาติ 
# สกฺกฏานุวตฺต ฯ ม. ผาลสฺส ฯ  ๕. ม. อาวตฺตนโก ฯ  
# ๖. ม. กสนโก ฯ ๗. ม. อาวตฺตยติ ฯ ๘. ม.คาถาสุขตฺถ ฯ  
# ๙. ม. สีขี ฯ   
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อธิปฺเปตนฺติ วทนฺติ อุภยถาป ปธานงฺคกิตฺตนเมต(๑)  สิขีติ ฯ   
อปฺปกสิเรนาติ อปฺปกิลมเถน ฯ รตฺตินฺทิวาติ รตฺติโย จ ทิวา  
จ  เอวมิม   อปฺปกสิเรน  คจฺฉนฺตีติ  โยชนา ฯ  อิท  วุตฺต โหติ 
ยถา ภทฺโท อุสภาชานีโย  กสเน  นิยุตฺโต  ฆนติณมูลาทิเกป  
นงฺคลปเถ  ตป   อคเณนฺโต  อปฺปกสิเรน  อิโต  จิโต  จ 
ปริวตฺเตนฺโต คจฺฉติ ยาว กสนติณาน ปริสฺสม ทสฺเสติ  
เอวมิม  (๒)  รตฺตินฺทิวาป  อปฺปกสิเรเนว  คจฺฉนฺติ อติกฺกมนฺตีติ ฯ 
ตตฺถ การณมาห สุเข  ลทฺเธ  นิรามิเสติ ฯ  ยสฺมา   
กามามิสโลกามิสวฏฏามิเสหิ  อสมฺมิสสฺ สนฺต ปณีต   
ผลสมาปตฺติสุข  ลทฺธ  ตสฺมาติ  อตฺโถ ฯ  ปจฺจตฺเต  เจต  ภุมฺมวจน 
ยถา วนปฺปคุมฺเพ   เตน วต เร วตฺตพฺเพติ (๓) จ ฯ อถวา 
ตโต ปภูติ รตฺตินฺทิวา  อปฺปกสิเรน  คจฺฉนฺตีติ  วิจารณาย  
อาห  สุเข  ลทฺเธ  นิรามิเส  นิรามิเส สุเข ลทฺเธ สติ 
ตสฺส ลทฺธกาลโต ปฏายาติ อตฺโถ ฯ   
                เพลฏสีสตฺเถรคาถาวณฺณนา   
# ๑. ส.ี ยถา นงฺคลกิตฺตนเมว ต ฯ  
# ๒. ส.ี เอว มม ฯ  ม. เอว มม ฯ ๓. อภิ. ๓๗/๑ ฯ   
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                        ทาสกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        มิทฺธ ียทาติ อายสฺมโต ทาสกตฺเถรสฺส คากา ฯ ตสฺส  
กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป  อนุปฺปนฺเน  ตถาคเต  
อชิตสฺน  นาม  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  (๑)  คนฺธมาทนโต  มนุสฺสปถ  
โอตริตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  คาเม ปณฺฑาย จรนฺตสฺส  มโนรมานิ   
อมฺพผลานิ  อทาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  
วิวฏฏปนิสฺสย พหุ ปุ ฺ อกาสิ ฯ  
        เอว  กุสลกมฺมปฺปสุโต  หุตฺวา  สุคติโต  สุคตึ  อุปคจฺฉนฺโต 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  กุลเคเห  นิพฺพตฺติ ฯ  ทาสโกติสฺส  
นาม  อโหสิ ฯ  โส อนาถปณฺฑิเกน  คหปตินา  วิหาร- 
ปฏิชคฺคนกมฺเม  ปโต  สกฺกจฺจ วิหาร ปฏิชคฺคนฺโต อภิณฺห  
พุทฺธทสฺสเนน  ธมฺมสฺสวเนน  จ ปฏลิทฺธสทฺโธ ปพฺพชิ ฯ เกจิ  
ปน ภณนฺติ อย กสฺสปสสฺ  ภควโต  กาเล  กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  อ ฺตร ขีณาสวตฺเถร อุปฏหนฺโต  
กิ ฺจิ  กมฺม  การาเปตุกาโม  เถร  อาณาเปสิ ฯ  โส  เตน 
กมฺเมน  อมหฺาก  ภควโต  กาเล  สาวตฺถิย  อนาถปณฺฑิกสฺส  
ทาสิยา  กุจฉิมฺหิ  นิพฺพตฺโต วยปฺปตฺโต  (๒) เสฏ ินา  วิหารปฏิชคฺคเน 
# ๑. ม. ปจฺเจกพุทฺธสฺส ฯ  ๒. ส.ี นิพฺพตฺโตติ ฯ  
# วยปฺปตฺโต จ โส ฯ  
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ปโต วุตฺตนเยเนว ปฏิลทฺธสทฺโธ อโหสิ ฯ มหาเสฏ ี  ตสฺส  
สีลาจาร ฺจ  อชฺฌาสย ฺจ  สุตฺวา  ภุชิสสฺ  กตฺวา  ยถา  สุข  
ปพฺพชาติ  อาห ฯ  ต  ภิกขฺู   ปพฺพาเชสุ(๑) ฯ โส ปพฺพชิตกาลโต 
ปฏาย กุสีโต หีนวิริโย  หุตฺวา  น  กิ ฺจิ  วตฺตปฺปฏิวตฺต   
กโรติ  กุโต  สมณธมฺโม (๒) เกวล ยาวทตฺถ ภุ ฺชิตฺวา  
นิทฺทาพหุโล[๓] วิหรติ ฯ ธมฺมสฺสวนกาเลป เอก โกณ ปวิสิตฺวา  
ปริสปริยนฺเต  นิสินฺโน  ฆุรุฆุรุปสฺสาสี  นิทฺทายเตว ฯ อถสฺส 
ภควา ปุพฺพูปนิสฺสย โอโลเกตฺวา สเวคชนนตฺถ   
                มทิฺธี ยทา โหติ มหคฺฆโส จ   
                นทิฺทายิตา สมฺปริวตฺตสายี   
                มหาวราโหว นิวาปปุฏโ   
                ปนุปฺปุน คพฺภมุเปติ มนฺโทติ(๔)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  มทิฺธีติ  ถีนมิทธฺาภิภูโต  ย  หิ มิทฺธ อภิภวติ  
ต ถีนมปฺ อภิภวเตว ฯ  ยทาติ ยสฺมึ กาเล ฯ 
        มหคฺฆโสติ มหาโภชโน อาหรหตฺถกอลสาฏกตตฺถวฏฏ-   
กกากมาสกภุตฺตวมิตกาน  อ ฺตโร  วิย ฯ  
        นิทฺทายติาติ  สุปนสีโล ฯ สมฺปรวิตฺตสายีติ สมฺปริวตฺตก  
# ๑. ส.ี ปจฺฉา ปพฺพาเชสุนฺติ ฯ ม. ปพฺพาเชสุนฺติ ฯ  
# ๒. ม. สมณธมฺม ฯ ๓. สี. เอตฺถนฺตเร หุตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๑๕๔/๒๖๔ ฯ   
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นิปฺปชฺชิตา  (๑)  อุภเยนป  เสยฺยสุข  ปสฺสสุข  (๒)  มิทฺธสุข อนุยุตฺโตติ  
ทสฺเสติ ฯ  นวิาปปุฏโติ  กุณฺฑกาทินา   สูกรภตฺเตน ปุฏโ  
ภริโต ฯ ฆรสูกโร  หิ  พาลกาลโต  ปฏาย  โปสิยมาโน  
ถูลสรรีกาเล เคหา พหิ  นกิฺขมิตุ  อลภนฺโต  เหฏาม ฺจาทีสุ  
สมฺปริวตฺเตตฺวา   สยเตว ฯ 
        อิท  วุตฺต โหติ ยทา ปุริโส  มิทฺธี  จ  โหติ  มหคฺฆโส 
จ นิวาปปุฏโ มหาวราโห วิย อ ฺเน อิริยาปเถน  
ยาเปตุ  อสกฺโกนฺโต  นิททฺายนสีโล  สมฺปริวตฺตสายี  ตทา  โส  
อนิจฺจ  ทุกฺข อนตฺตาติ  ตีณิ  ลกฺขณานิ  มนสิกาตุ  น  
สกฺโกติ ฯ  เตส  อมนสิการา  มนฺทป ฺโ ปุนปฺปุน  คพฺภ  
อุเปติ  คพฺภาวาสโต  น  ปริมุจฺจเตวาติ ฯ ต สุตฺวา  
ทาสกตฺเถโร สเวคชาโต  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  น  จิรสฺเสว  
อรหตฺต  สจฺฉากาสิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๓)   
                อชิโต (๔) นาม สมฺพุทฺโธ  หิมวนฺเต วสี ตทา   
                จรเณน จ สมฺปนฺโน        สมาธิกุสโล มนุิ ฯ   
                สวุณฺณวณฺเณ สมฺพุทฺเธ        อาหุตีน ปฏคฺิคเห   
                รถยิ ปฏิปชฺชนฺเต                อมฺพผลมทาสห ฯ   
# ๑. ม. นิปชชฺิตฺวา ฯ  ๒. สี. ผสฺสสุข ฯ  ๓. ขุ. อ. ๓๓/๙๗/๑๔๗ ฯ  
# ๔. สี. อชโิน ฯ ย.ุ อชชฺุโน ฯ   
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                เอกนวุเต อิโต กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  เถโร  อิมาย คาถาย ม ภควา 
โอวทิ อย คาถา มยฺห  องฺกุสิภูตาติ  (๑)  ตเมว  คาถ  ปจฺจุทาหาสิ ฯ 
ตสฺสิท  เถรสฺส ปริวตฺตาหารนเยน อ ฺาพฺยากรณ ชาต ฯ   
                ทาสกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                สิงฺคาลปตาเถรคาถาวณฺณนา (๒)  
        อหุ  พุทฺธสฺส  ทายาโทติ  สิงฺคาลปตาเถรสฺส  คาถา ฯ 
ตสฺส   กา  อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  อิโต  จตุนวุเต  กปฺเป  สตรสึ  นาม  
ปจฺเจกสมฺพุทฺธ  ปณฺฑาย จรนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส   
วนฺทิตฺวา  อตฺตโน  หตฺถคต  ตาลผล  อทาสิ ฯ  เตน  ปุ ฺกมฺเมน 
เทวโลเก  นพฺิพตฺโต  อปราปร  ปุ ฺานิ  กตฺวา  สคุตีสุเยว  
สสรนฺโต กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล  มนุสฺสโยนิย  นิพฺพตฺโต  
สาสเน  ปฏิลทฺธสทฺโธ  หตฺุวา ปพฺพชิตฺวา  อฏ ิกส ฺ  ภาเวสิ ฯ 
ปุน  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา  
วยปฺปตฺโต  ทารปริคฺคห  กตฺวา  เอก  ปุตฺต  ลภิตฺวา  ตสฺส  
# ๑. ม. องฺกสุภูตาติ ฯ  ๒. ส.ี สิคาลปตุตฺเถร... ฯ  
# ม. สิงฺคาลปตุตฺเถร... ฯ   
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สิงฺคาโลติ   นาม  อทาสิ ฯ   เตน น สงฺิคาลปตาติ โวหรนฺติ ฯ 
โส อปรภาเค  ฆรพนฺธ  (๑)  ปหาย  สาสเน  ปพฺพชิ ฯ  ตสฺส   
ภควา  อชฺฌาสย  โอโลเกนฺโต  (๒)  อฏ ิกส ฺากมฺมฏาน  อทาสิ ฯ 
โส  ต  คเหตฺวา  ภคฺเคสุ  วิหรติ สสสมุารคิเร (๓) เภสกฬาวเน  
อถสฺส  ตสฺม ึ วเน  อธิวฏา  เทวตา อุสฺสาหชนนตฺถ ภาวนาผล    
น จิรสฺเสว หตฺถคต กริสฺสตีติ (๔) อิมมตฺถ อ ฺาปเทเสน  
วิภาเวนฺตี   
                อหุ พุทฺธสฺส ทายาโท        ภิกฺขุ เภสกฬาวเน   
                เกวล อฏ ิส ฺาย        อผริ ปวึ อิม   
                ม ฺเห กามราค โส        ขิปฺปเมว ปหียตีติ(๕)   
คาถ อาห ฯ (๖)   
        ตตฺถ  อหูติ  โหติ  วตฺตมานตฺเถ  หิ  อิท  อตีตกาลวจน ฯ  
        พุทฺธสสฺาติ สพฺพ ฺ ุพุทฺธสฺส ฯ   
        ทายาโทติ  ธมฺมทายาโท  นววิธสฺส  โลกุตฺตรธมฺมทายสฺส  (๗)  
อตฺตโน  สมมฺาปฏิปตฺติยา  อาทายโก  คณฺหนโก ฯ  
        อถวา  อหูติ  อโหสิ ฯ  เอวนามสฺส  พุทฺธสฺส  ทายาทภาเว  
โกจิ นิพนฺโธ อิทาเนว ภวิสฺสตีติ อธิปฺปาโย ฯ เตนาห  
ม ฺเห กามราค โส ขิปปฺเมว ปหียตีติ ฯ (๘)  
# ๑. ม. ฆรพนฺธน ฯ  ๒. สี. โอโลเกตฺวา ฯ  ๓. สี. สุสุมารคิเร ฯ  
# ๔. สี. กริสสฺามีติ ฯ  ๕. ขุ. เถร. ๒๖/๑๕๕/๒๖๔ ฯ  
# ๖. ม. อภาสิ ฯ ๗. ส.ี ...ธมฺมทายาทสฺส ฯ ๘. ม. วหิสฺสตีติ ฯ   
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        เภสกฬาวเนติ เภสเกน นาม ยกฺเขน ลภิตตฺตา   
ปริคฺคหิตตฺตา เภสกฬาน วา กฬาทีน  พหุลตาย  
เภสกฬาวนนฺติ ลทฺธนาเม อร ฺเ ฯ ตสฺส  ภิกฺขุโน  พุทฺธสฺส 
ทายาทภาเว  การณ  วทนฺโต เกวล อฏ ิส ฺาย  
อผรี  ปวึ  อิมนฺติ  อาห ฯ 
        ตตฺถ  เกวลนฺติ  สกล  อนวเสส ฯ  
        อฏ ิส ฺายาติ  อฏ ิกภาวนาย ฯ  
        อผรีติ อฏ ีติ อธิมุจฺจนวเสน ปตฺถริ ฯ  
        ปวินฺติ อตฺตภาวปวึ ฯ  อตฺตภาโว  ห ิ อิธ ปวีติ 
วุตฺโต โก อิม ปวึ วิเชสฺสตีติ(๑) อาทีสุ  วิย ฯ  
        ม ฺเหนฺติ  ม ฺเ  อห ฯ  ม ฺาหนฺติป  ปาโ ฯ  
        โสติ  โส  ภิกฺขุ ฯ   ขิปฺปเมว  น  จริสฺเสว  กามราค  
ปหิสฺสติ  ปชหิสฺสตีติ  ม ฺเ ฯ  กสฺมา อฏ ิกส ฺาย  
กามราคสฺส  อุชุปฏิปกฺขภาวโต ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โย  
เอกสฺมึ ปเทเส  ลทฺธาย  อฏ ิกส ฺาย  สกล  อตฺตโน  
สพฺเพส  วา  อตฺตภาว อฏ ีเตฺวว  ผริตฺวา   ิโต  โส  ภิกฺขุ 
ต  อฏ ิกฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสนฺโต น จิเรเนว  
อนาคามิมคฺเคน  กามราค  สพฺพ  วา  กามนฏเน  กาโม 
ร ฺชนฏเน  ราโคติ  จ  ลทฺธนาม  ตณฺห  อคฺคมคฺเคน  
# ๑. ส.ี วิเชสสฺตีติ ฯ  ม. วิจฺเจสฺสตีติ ฯ   
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ปชหิสฺสตีติ ฯ  อิม  คาถ  สุตฺวา  โส เถโร  อย  เทวตา 
มยฺห  อุสฺสาหชนนตฺถ  เอวมาหาติ  อปฺปฏิวานวิริย อธิฏาย  
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  เตน วุตฺต  
อปทาเน (๑)   
                สตรสี นาม ภควา                สยมฺภู อปราชิโต   
                วิเวกา อุฏหิตฺวาน         โคจรายาภินิกฺขมิ ฯ   
                ผลหตฺโถ อห ทิสฺวา (๒)        อุปคจฺฉึ นราสภ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        ตาลผลมทาสห ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ตาย  เทวตาย  วุตฺตวจน  
ปติมาเนนฺโต  ตเมว  คาถ  อุทานวเสน อภาสิ ฯ ตเทวสฺส  
เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณ อโหสีติ ฯ   
                สิงฺคาลปตาเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๙๙/๑๔๙ ฯ  ๒. สี. ต ทิสฺวาน ฯ  
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                        กลุตฺเถรคาถาวณฺณนา  
        อุทก หิ นยนฺตีติ อายสฺมโต กุฬตฺเถรสฺส (๑) คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  เถโร  ปุพฺเพป วิวฏฏปนสิฺสย (๒) พหุ กุสล  
อุปจินิตฺวา อธิการสมฺปนฺโน  วิปสฺส ึ ภควนฺต  อากาเส  (๓)  คจฺฉนฺต  
ทิสฺวา ปสนฺนมานโส นาฬิเกรผล ทาตุกาโม  อฏาสิ ฯ   
        สตฺถา ตสฺส จิตฺต ตฺวา โอตริตฺวา ปฏิคฺคณฺหิ ฯ 
โส อติวิย ปสนฺนจิตฺโต  หุตฺวา  เตเนว  สทฺธาปฏลิาเภน 
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิ สตฺถา  อ ฺตร  
ภิกฺขุ  อาณาเปสิ  อิม  ปุรสิ  ปพฺพาเชหีติ ฯ   
        โส  ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท  สมณธมฺม  กตฺวา  ตโต  
จุโต ฉป พุทฺธนฺตรานิ เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสมฺึ  
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติ ฯ กุโฬติสฺส 
นาม อโหสิ ฯ โส  วยปฺปตฺโต  สาสเน  ลทฺธปฺปสาโท 
ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชตฺิวา วิกฺเขปพหุลตาย  วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ   
นาสกฺขิ ฯ  อเถกทิวส  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสนฺโต  อนฺตรามคฺเค  
ภูมึ ขนิตฺวา อุทกวาหก กตฺวา อิจฺฉิติจฺฉิตฏาเน (๔) อุทก  
เนนฺเต ปุริเส ทิสฺวา ต สลลฺกฺเขตฺวา คาม ปวิฏโ อ ฺตร  
# ๑. ส.ี กุณฺฑลตฺเถรสฺส ฯ  ๒. สี. เถโรป วิวฏฏปนิสฺสย ฯ 
# ๓. ส.ี อากาเสน ฯ  ๔. สี. อิจฺฉิตฏาเนน ฯ   
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อุสุการ อุสุทณฺฑก อุสุยนฺเต ปกฺขิปตฺวา อกฺขิโกฏิโย 
โอโลเกตฺวา  อุชุ กโรนฺต ทิสฺวา ตมฺป สลฺลกฺเขตฺวา คจฺฉนฺโต  
ปุรโต คนฺตฺวา  อรเนมินาภิอาทิเก  รถจกฺกาวยเว  ตจฺฉนฺเต 
ตจฺฉเก  ทิสฺวา  ตมฺป  สลลฺกฺเขตฺวา  วิหาร  ปวิสิตฺวา   
กตภตฺตกิจฺโจ ปตฺตจีวร ปฏิสาเมตฺวา ทิวาวิหาเร นิสินฺโน  
อตฺตนา  (๑)  ทิฏนิมิตฺตานิ  อุปมาภาเวน  คเหตฺวา อตฺตโน 
จิตฺตทมเน  อุปเนนฺโต  อเจตน  อุทกมฺป  มนุสฺสา 
อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน  นยนฺติ ตถา อเจตน วงฺกมฺป  สรทณฺฑ  (๒) 
อุปาเยน  นเมนฺโต  อุชุ  กโรนฺติ  ตถา  อเจตน  กฏกฬิงฺคราทึ  
ตจฺฉกา  เนมิอาทิวเสน  วงฺก  อุชุ ฺจ  กโรนฺติ ฯ  อถ  กสฺมา 
อห สกจิตฺต  อุชุ  น กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา 
ฆเฏนฺโต วายมนฺโต น จิรสฺเสว  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน  
วุตฺต อปทาเน (๓)   
                นคเร พนฺธุมติยา                อารามิโก อห ตทา   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                คจฺฉนฺต อนิล ฺชเส ฯ   
                นาฬิเกรผล คยฺห                พุทฺธเสฏสฺสทาสห   
                อากาเส  ิตโก  สนฺโต        ปฏิคฺคณฺหิ มหายโส ฯ   
                วิตฺติส ฺชนโน(๔) มยฺห        ทิฏธมฺมสขุาวโห   
                ผล พุทฺธสฺส ทตฺวาน        วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ   
# ๑. ส.ี อตฺตโน ฯ  ๒. สี. วงฺกมิท สรทณฺฑก ฯ  
# ๓. ขุ. อ. ๓๓/๑๐๐/๑๕๐ ฯ ๔. สฺยา. ปติส ฺชนโน ฯ 
# ยุ. วิตฺตส ฺชนโน ฯ  
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                อธิคจฺฉึ ตทา ปตึ                วิปุล ฺจ สุขุตฺตม   
                อุปฺปชฺชเตว(๑) รตน        นพฺิพตฺตสฺส ตหึ(๒) ตหึ ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                ทพฺิพจกฺขุ วิสุทฺธ เม        สมาธิกุสโล อห   
                อภิ ฺาปารมิปฺปตฺโต        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        เอว  ยานิ  นิมิตฺตานิ  องฺกุเส  กตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา  
อรหตฺต ปาปุณิ เตหิ สทฺธึ อตฺตโน จิตฺตทมน สสนฺทิตฺวา  
อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                อุทก หิ นยนฺติ เนตฺติกา   
                อุสุการา นมยนฺติ เตชน   
                ทารุ นมยนฺติ ตจฺฉกา   
                อตฺตาน ทมยนฺติ สุพฺพตาติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  อุทก  หีติ  หิสทฺโท  นิปาตมตฺต ฯ  
        นยนฺตีติ  ปวิยา  ต ต  ถลฏาน  ขนิตฺวา  นินฺนฏาน  
ปูเรตฺวา  มาติก  วา กตฺวา รุกฺขโทณึ (๔) วา เปตฺวา  อตฺตโน 
อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน เนนฺติ ฯ  
# ๑. สฺยา. อุปฺปชฺเชเต เม ฯ ๒. ย.ุ ยหึ ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๑๕๖/๒๖๔ ฯ ๔. สี. รุกฺขโทณิโย ฯ   
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        ตถา เต เนนฺตีติ เนตฺติกา ฯ 
        เตชนนฺติ กณฺฑ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  เนตฺติกา อตฺตโน 
รุจิยา อิจฺฉิติจฺฉิตฏาน อุทก นยนฺติ  อุสุการาป  ตาเปตฺวา 
เตชน  นมยนฺติ  อุชุ  กโรนฺติ ฯ นมนวเสน  ตจฺฉกา  เนมิอาทีน  
อตฺถาย  ตจฺฉนฺตา  ทารุ  นมยนฺติ  อตฺตโน  รุจิยา  อุชุ วา 
วงฺก วา กโรนฺติ ฯ (๑)  
        เอว เอตฺตก อารมฺมณ กตฺวา สุพฺพตา ยถา- 
สมาทินฺเนน สีลาทินา  สนฺุทรวตา  ธีรา  โสตาปตฺติมคฺคาทีนิ 
อุปฺปาเทนฺตา อตฺตาน ทมยนฺติ  อรหตฺต ปน ปตฺเตสุ  
เอกทนฺตา  นาม โหนฺตีติ ฯ   
                กฬุตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                อชิตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        มรเณ เม ภย นตฺถีติ อายสฺมโต อชิตตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร เอกนวุเต กปฺเป วิปสฺสึ ภควนฺต ปสฺสิตฺวา  
ปสนฺนจิตฺโต กปตฺถผล  อทาสิ ฯ  ตโต  ปรมฺป  ต  ต 
ปุ ฺ  กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ กปฺเป  
อนุปฺปนฺเนเอว  อมฺหาก  สตฺถริ  สาวตฺถิย  มหาโกสลร ฺโ  
# ๑. ส.ี อุชุก วา กโรนฺติ ฯ   
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อคฺคาสนิยสฺส พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  
อชิโตติ  นาม  อโหส ิฯ   
        ตสฺมึ  จ สมเย  สาวตฺถิวาสี  พาวรี  นาม  พฺราหฺมโณ  
ตีหิ  มหาปุริสลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโต  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู   
สาวตฺถิโต  นกิฺขมิตฺวา  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา โคธาวารีตีเร  
กปตฺถาราเม  (๑) วสติ ฯ  
        อถ อชโิต ตสฺส สนติฺเก ปพฺพชิโต อตฺถกามาย   
เทวตาย  โจทิเตน พาวรินา สตฺถุ สนติฺก เปสิโต  
ติสฺสเมตฺเตยฺยาทีหิ สทฺธึ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา  มนสาว  
ปเ ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  เตสุ  วิสฺสชฺชิเตสุ ปสนฺนจิตฺโต สตฺถุ  
สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  กมมฺฏาน  คเหตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                สวุณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ        อาหุตีน ปฏิคฺคห   
                รถยิ ปฏิปชฺชนตฺ                กปตฺถ อททึ ผล ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺโต สีหนาท นทนฺโต   
                มรเณ เม ภย นตฺถิ        นิกนติฺ นตฺถิ ชีวิเต   
                สนฺเทห นิกฺขิปสฺสามิ        สมฺปชาโน ปติสฺสโตติ(๓) ฯ   
# ๑. ส.ี กปตฺถติตฺถาราเม ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๑๐๒/๑๕๓ ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๑๕๗/๒๖๕ ฯ   
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        ตตฺถ  มรเณติ  มรณนิมิตฺต  มรณเหตุ ฯ   
        เมติ  มยหฺ  ภย  นตฺถ ิ อุจฺฉินฺนภวมูลตาย ปริกขีฺณชาติ- 
กตฺตา ฯ อนุจฺฉินฺนภวมูลาน หิ กีทิสี นุ โข มยฺห อายตึ  
อุปฺปตฺตีติ  มรณโต  ภย  ภเวยฺย ฯ  
        นิกนฺตีติ อเปกฺขา ตณฺหา สา นตฺถิ ชีวิเต  
สุปริมทฺทิตสงฺขารตาย  (๑) อุปาทานกฺขนฺธาน ทุกฺขาสารกาทิภาเวน  
สุฏ ุ อุปฏหนโต ฯ  เอวภูโต  จาห  สนฺเทห  สรรี  สก  
วา เทห เทหสงฺขาต ทุกฺขภาร นิกฺขิปสฺสามิ  ฉฑฺเฑสฺสามิ  
นิกฺขิปนฺโต  จ อิมินา สรีรเกน สาเธตพฺพ สาธิต อิทานิ  
ต  เอกเสน  ฉฑฺฑนียเมวาติ  ป ฺาเวปุลฺลปฺปตฺติยา  สมฺปชาโน  
สติเวปุลฺลปฺปตฺติยา  ปติสฺสโต  นิกฺขิปสฺสามีติ ฯ  อิม  ปน  คาถ  
วตฺวา เถโร ฌาน สมาปชฺชิตฺวา ตทนนฺตร ปรินิพฺพายีติ ฯ   
                อชิตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺทีปนิยา เถรคาถาวณฺณนาย   
                ทติุยวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี สา นตฺถีติ ฯ  ชีวิเต หิ สุปริมททฺิตสงฺขารสงฺขาตาน ฯ  
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                                ตติยวคฺควณฺณนา   
                        นิโคฺรธตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นาห  ภยสฺส  ภายามีติ  อายสฺมโต  นิโคฺรธตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  ตสุ   กา  อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  อิโต  อฏารเส  กปฺปสเต  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล 
นิพฺพตฺติตฺวา  (๑)  วยปฺปตฺโต  กาเมสุ  อาทีนว  เนกฺขมฺเม  จ  อานิสส  
ทิสฺวา  ฆรพนฺธน  ปหาย อร ฺายตน  ปวิสิตฺวา  อ ฺตรสฺมึ   
สาลวเน  ปณฺณสาล  กตฺวา  ตาปสปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา  
วนมูลผลาหาโร  วสติ ฯ  
        เตน  สมเยน  ปยทสสฺี  นาม  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  โลเก 
อุปฺปชฺชิตฺวา  สเทวกสฺส  โลกสฺส ธมฺมามตวเสน   กิเลสสนฺตาป 
นิพฺพาเปนฺโต เอกทิวส  ตาปเส  อนุกมฺปาย  ต  สาลวน  
ปวิสิตฺวา  นิสีทิตฺวา (๒) นิโรธสมาปตฺตึ สมาปนฺโน ฯ 
        ตาปโส  วนมูลผลตฺถาย  คจฺฉนฺโต  ภควนฺต  ทสิฺวา  
ปสนฺนมานโส  ปุปฺผิตสาลทณฺฑสาขาโย  คเหตฺวา  สาขามณฺฑป  (๓) 
กตฺวา  ต  สพฺพตฺถกเมว  สาลปุปฺเผหิ  ส ฺฉาเทตฺวา  ภควนฺต   
วนฺทิตฺวา  ปติโสมนสฺสวเสเนว    อาหารตฺถายป อคนฺตฺวา   
นมสฺสมาโน  อฏาสิ ฯ  สตฺถา  นิโรธโต  วุฏาย  ตสฺส  
# ๑. ส.ี นิพฺพตฺโต ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๓. ม. สามลมณฺฑป ฯ 
# สี. สาขามณฺฑป ฯ  
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อนุกมฺปาย  ภิกฺขุสงฺโฆ  อาคจฺฉตูติ  จินฺเตสิ  ภิกฺขุสงฺเฆป  
จิตฺต ปสาเทสฺสตีติ ฯ ตาวเทว ภิกฺขุสงฺโฆ  อาคโต ฯ  โส 
ภิกฺขุสงฺฆป ทิสฺวา ปสนฺนมานโส วนฺทิตฺวา อ ฺชลึ ปคฺคยฺห  
อฏาสิ ฯ   
        สตฺถา  สิต (๑) ปาตุกรณาปเทเสน ตสฺส ภาคินีสมฺปตฺตึ (๒)  
ปกาเสนฺโต ธมฺม กเถตฺวา  ปกฺกามิ  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน ฯ  
โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุเยว สสรนฺโต  วิวฏฏปนสิฺสย  
พหุ กุสล อุปจินิตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย  
พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  นพฺิพตฺติ  นิโคฺรโธติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ 
โส  เชตวนปฏิคฺคหณทิวเส  พุทฺธานุภาวทสฺสเนน  ส ฺชาตปสาโท   
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน อารภิตฺวา น จิเรเนว (๓) ฉฬภิ ฺโ 
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๔)   
                อชฺโฌคเหตฺวา (๕)        สาลวน  สกุโต อสฺสโม มม   
                สาลปุปฺเผหิ ส ฺฉนฺโน        วสามิ ปวเน (๖) ตทา ฯ   
                ปยทสฺสี ตุ  ภควา                สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล   
                วิเวกกาโม สมพฺุทฺโธ        สาลวนมุปาคมิ ฯ   
                อสฺสมา อภินิกฺขมฺม        ปวน อคมาสห   
                มลูผล (๗) คเวสนฺโต        อาหิณฺฑามิ วเน ตทา ฯ   
# ๑. ม. สิตสฺส ฯ  ๒. ม. ภาวินึ สมฺปตฺตึ ฯ  ๓. ม. น จิรสฺเสว ฯ  
# ๔. ขุ. อ. ๓๓/๘๐/๑๒๐ ฯ  ๕. ม. อชโฺฌคาเหตฺวา ฯ  
# ๖. ม. วิปเน ฯ  ๗. สี. ผลาผล ฯ  
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                ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ        ปยทสฺสึ มหายส (๑)   
                สนุิสินฺน สมาปนฺน                วิโรจนฺต มหาวเน ฯ   
                จตุทณฺเฑ เปตฺวาน        พุทธฺสฺส อุปรี อห   
                มณฺฑป สุกต กตฺวา        สาลปุปฺเผหิ ฉาทยึ ฯ   
                สตฺตาห ธารยิตฺวาน        มณฺฑป สาลฉาทิต   
                ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา        พุทฺธเสฏมวนฺทห ฯ   
                ภควา ตมฺหิ สมเย                วุฏหิตฺวา สมาธิโต(๒)   
                ยุคมตฺต เปกฺขมาโน        นิสทีิ ปุริสุตฺตโม ฯ 
                สาวโก วรโุณ นาม                ปยทสฺสิสสฺ สตฺถุโน   
                วสีสตสหสฺเสหิ                อุปค ฺฉิ  วินายก ฯ   
                ปยทสฺส ีตุ ภควา                โลกเชฏโ นราสโภ   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        สติ ปาตุกรี ชิโน ฯ   
                อนุรุทฺโธ อุปฏาโก        ปยทสฺสิสฺส สตฺถุโน   
                เอกส จีวร กตฺวา                อปุจฺฉิตฺถ มหามุนึ ฯ   
                โก นุ โข ภควา เหตุ        สิตกมฺมสฺส สตฺถุโน   
                การเณ วิชฺชมานมฺหิ        สตฺถา ปาตุกเร สิต ฯ   
                สตฺตาห ปุปฺผฉทน (๓)        โย เม ธาเรสิ มาณโว   
                ตสฺส กมฺม สรตฺิวาน        สติ ปาตุกรึ อห ฯ   
# ๑. ส.ี มหามุนึ ฯ ๒. ยุ. สมาธิโน ฯ  ๓. ม. สาลจฺฉทน ฯ  
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                อโนกาส (๑) น ปสฺสามิ        ยนฺต (๒) ปุ ฺ วิปจฺจติ  
                เทวโลเก มนุสฺเส วา        โอกาโสว น สมฺมติ ฯ   
                เทวโลเก วสนฺตสฺส        ปุ ฺกมฺมสมาหิโต(๓)   
                ยาวตา ปริสา (๔) ตสฺส        สาลจฺฉนฺนา ภวิสฺสติ ฯ   
                ตตฺถ ทิพฺเพหิ นจฺเจหิ        คีเตหิ วาทิเตหิ จ   
                รมิสฺสติ สทา สนฺโต        ปุ ฺกมฺมสมาหิโต ฯ   
                ยาวตา ปริสา ตสฺส        คนธฺคนฺธี (๕) ภวิสฺสติ   
                สาลสฺส ปุปฺผวสฺโส จ        ปวสฺสิสฺสติ(๖) ตาวเท ฯ   
                ตโต จุโตย มนุโช                มานุส อาคมิสฺสติ   
                อิธาป สาลจฺฉทน                สพฺพกาล ธริสฺสติ(๗) ฯ   
                อิธ นจฺจ ฺจ คีต ฺจ        สมฺมตาฬสมาหิต   
                ปริวาเรสฺสนฺติ ม นิจฺจ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                อุคฺคจฺฉนฺเต จ สุริเย        สาลวสฺสมฺปวสฺสติ   
                ปุ ฺกมฺเมน สยุตฺต        วสฺสติ  สพฺพกาลิก ฯ   
                อฏารเส กปฺปสเต        โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม นาเมน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท        โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ   
# ๑. ส.ี โอกาสห ฯ  ย.ุ โปราณ. โอกาสาห ฯ  
# ๒. ม. ยตฺถ ฯ  ๓. สฺยา. ม. ปุ ฺกมฺมสมงฺคิโน ฯ  
# ๔. สี. คนฺธคนฺธา ฯ  ๖. สฺยา. ม. ปวสฺสิสฺสติ ฯ  
# ๗. ยุ. ธริยยฺติ ฯ   
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                ธมฺม อภิสเมนฺตสฺส        สาลจฺฉทน (๑) ภวิสฺสติ   
                จิตเก ฌายมานสฺส                ฉทน ตตฺถ (๒) เหสฺสติ ฯ   
                วิปาก กิตฺตยิตฺวาน (๓)        ปยทสฺสี มหามุนิ   
                ปริสาย ธมฺม เทเสสิ        ตปฺเปนฺโต ธมฺมวุฏ ิยา ฯ   
                ตึสกปฺปานิ เทเวสุ                เทวรชชฺมการยึ   
                สฏ ี จ สตฺตกฺขตฺตุ ฺจ        จกฺกวตฺตี อโหสห ฯ   
                เทวโลกา อิธาคนฺตฺวา        ลภามิ วิปุล สขุ   
                อิธาป สาลจฺฉทน                มณฺฑปสฺส อิท ผล ฯ   
                อย ปจฺฉิมโก มยฺห                จริโม วตฺตเต ภโว   
                อิธาป สาลจฺฉทน                เหสฺสติ สพฺพกาลิก ฯ   
                มหามุนึ โตสยิตฺวา                โคตม สกฺยปุงฺคว   
                ปตฺโตมฺหิ อจล าน        หตฺิวา ชยปราชย ฯ   
                อฏารเส กปฺปสเต        ย พุทฺธมภิปูชยึ  
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห        ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาโคว พนฺธน เฉตฺวา        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ        มม พุทฺธสฺส สนติฺเก (๔)   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา        กต พุทฺธสสฺ สาสน ฯ   
# ๑. ม. สาลจฺฉนฺน ฯ  ๒. สี. ตสฺส ฯ  ๓. ส.ี กถยิตฺวาน ฯ  
# ๔. ม. พุทฺธเสฏสฺส สนฺติเก ฯ   
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                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส        วิโมกฺขาป จ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา        กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        เอว  ปน  ฉฬภิ ฺโ  หุตฺวา  ผลสุเขน  วีตินาเมนฺโต   
สาสนสฺส นิยฺยานิกภาววิภาวนตฺถ (๑) อ ฺาพฺยากรณวเสน   
                นาห ภยสฺส ภายามิ        สตฺถา โน อมตสฺส โกวิโท   
                ยตฺถ ภย นาวติฏติ        เตน มคฺเคน วชนฺติ ภิกฺขโวติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ 
        ตตฺถ  ภายนฺติ  เอตสฺมาติ  ภย  ชาติชราทิ ฯ  ภยสฺสาติ   
นิสฺสกฺเก  สามิวจน  ภยโต  ภายิตพฺพนิมิตฺต  ชาติชรามรณาทินา  
เหตุนา  นาห  ภายามีติ อตฺโถ ฯ  ตตฺถ  การณมาห  สตฺถา  
โน  อมตสฺส  โกวิโทติ ฯ  อมฺหาก  สตฺถา  อมเต  กสุโล  
เวเนยฺยาน  อมตทาเน  เฉโก ฯ   ยตฺถ  ภย  นาวติฏตีติ  ยสฺมึ   
นิพฺพาเน  ยถาวุตฺต  ภย  น  ติฏติ  โอกาส  น ลภติ ฯ  
        เตนาติ ตโต (๓) นิพฺพานโต ฯ วชนฺตีติ  อภยฏานเมว  
คจฺฉนฺติ ฯ  นพฺิพาน  หิ  อภยฏาน  นาม ฯ  เกน  ปน   
วชนฺตีติ  (๔)  อาห ฯ  มคฺเคน  วชนฺติ  ภิกฺขโวติ  อฏงฺคิเกน  
อริยมคฺเคน สตฺถุ โอวาทการกา(๕)   ภิกฺขู สสาเร ภยสฺส 
อิกฺขนกาติ  อตฺโถ ฯ ยตฺถาติ วาย นิมิตฺต ยสฺส  อริยมคฺคสฺส  
# ๑. ส.ี นิยยฺานิกภาวทสฺสนตฺถ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๕๘/๒๖๕ ฯ  
# ๓. ส.ี ตโตว ฯ  ๔. สี. เตน ปวชนฺตีติ ฯ ๕. ม.  โอวาทกรณา ฯ   
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อธิคมเหตุ  อตฺตานุวาทาทิก  ป ฺจวีสติวิธป  ภย นาวติฏติ  
ปติฏ  น  ลภติ  เตน  อรยิมคฺเคน  วชนฺติ  อภยฏาน  สตฺถุ   
สาสเน  ภิกฺขู เตน มคฺเคน อหป คโต ตสฺมา นาห ภยสฺส  
ภายามีติ เถโร อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
                นโิคฺรธตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                จิตฺตกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นลีาสุคีวาติ อายสฺมโต จิตฺตกตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา 
อุปฺปตฺติ   
        โส กริ ปทุมุตฺตรพุทฺธกาลโต (๑) ปฏาย วิวฏฏปนิสฺสย กุสล  
อาจินนฺโต อิโต เอกนวุเต  กปฺเป  มนสฺุสโยนิย  นพฺิพตฺติตฺวา  
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  วิปสฺสึ ภควนฺต ปสฺสิตฺวา  ปสนฺนมานโส  
ปุปฺเผหิ  ปูช  กตฺวา  วนฺทตฺิวา  สนฺตธมฺเมน นาม เอตฺถ  
ภวิตพฺพนฺติ  สตฺถริ  นิพฺพาเน  จ  อธิมุจฺจิ ฯ  โส  เตน  
ปุ ฺกมฺเมน  ตโต  จุโต ตาวตึสภวเน  (๒)  นิพฺพตฺโต อปราปร  
ปุ ฺานิ กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
ราชคเห วิภวสมฺปนฺนสฺส พฺราหฺมณสฺส ปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ  
จิตฺตโก นาม  นาเมน ฯ  โส  ภควติ  ราชคห คนฺตฺวา เวฬุวเน  
วิหรนฺเต สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ 
# ๑. ส.ี ปทุมตฺุตรสฺส ภควโต กาลโต ฯ ๒. ส.ี ตาวตึเสสุ ฯ   
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ปพฺพชิตฺวา จริยานุกูล กมฺมฏาน คเหตฺวา อร ฺายตน  
ปวิสิตฺวา  ภาวนานุยุตฺโต  ฌาน  (๑)  นพฺิพตฺเตตฺวา  ฌานปาทก  
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา น จิเรเนว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน 
วุตฺต อปทาเน (๒)   
                กณิการว โชตนฺต                นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                วิปสฺสึ โลกนายก ฯ   
                ตีณิ กิงฺกณิปุปฺผานิ        ปคฺคยฺห อภิโรปยึ   
                สมฺพุทฺธ อภิปูเชตฺวา        คจฺฉามิ ทกฺขิณามุโข ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึส อคจฺฉห ฯ  
                เอกนวุเต อิโต กปฺเป        ย พุทฺธ  มภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตวา  สตฺถาร  วนทฺิตุ  ราชคห  อุปคโต   
ตตฺถ  ภิกฺขูหิ  กึ อาวุโส  อร ฺเ  อปฺปมตฺโต  วิหาสีติ   
ปุฏโ  อตฺตโน  อปฺปมาทวิหารนิเวทเนน  อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                นลีาสุคีวา สิขิโน                โมรา การวิย(๓) อภินทนฺติ   
                เต สีตวาตกลิตา(๔)        สุตฺต ฌาน(๕) นิโพเธนฺตีติ(๖)   
# ๑. ส.ี ฌานานิ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๘๒/๑๒๕ ฯ  
# ๓. สยฺา. การวิย ฯ สี. ยุ. การวิย ฯ ม. การมฺภิย ฯ  
# ๔. ม. สีตวาตกีฬิตา ฯ  ๕. ม. ยุ. ฌาย ฯ ๖. ขุ. เถร. ๒๖/๑๕๙/๒๖๕ ฯ  
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คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  นลีาสุคีวาติ  นีลสุคีวา  คาถาสุขตฺถ ฺเจตฺถ   ทีโฆ  
กโต  ราชิวนฺตตาย  สุนฺทราย  คีวาย  สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ ฯ 
เต เยภุยฺเยน จ นีลวณฺณตาย  นีลา ฯ  โสภณกณฺตาย   
สุคีวา ฯ  
        สิขิโนติ มตฺถเก ชาตาย สิขาย สสฺสิริกภาเวน สิขิโน ฯ  
        โมราติ  มยูรา ฯ   
        การวิยนฺติ การมฺพรกฺุเข(๑) ฯ  การมฺภิยนฺติ  วา  (๒) ตสฺส วนสฺส  
นาม ฯ  ตสฺมา  การมฺภิยนติฺ การมฺภนามเก (๓) วเนติ อตฺโถ ฯ  
        อภินทนฺตีติ ปาวุสฺสกาเล เมฆคชฺชิต  สุตฺวา  เกกาสทฺท   
กโรนฺตา  อุตุสมฺปทาสิทฺเธน  สเรน  หสาทิเก อภิภวนฺตา  วิย  
นทนฺติ ฯ   
        เตติ  เต  โมรา ฯ 
        สีตวาตกลิตาติ (......กลิตาตี)  สีเตน เมฆวาเตน  ส ฺชาต- 
กีฬิตา  มธุรวสฺสิต  วสฺสนตฺา ฯ   
        สุตฺตนฺติ  ภตฺตสมฺมทวิโนทนตฺถ  สยิต กายกิลมถปฏ-ิ 
ปสฺสมฺภนาย  วา  อนุ ฺาตเวลาย  สุปนฺต ฯ  
        ฌานนฺติ  สมถวิปสสฺนาฌาเนหิ  ฌายนสีล  ภาวนานุยุตฺต ฯ  
        นิโพเธนฺตีติ  ปโพเธนฺติ ฯ  อิเมป นาม นิทฺท อนุปคนฺตฺวา 
# ๑. ส.ี การวรุกฺโข ฯ  ม. การมฺภรุกฺเข ฯ  
# ๒. ส.ี การวีติ วา ฯ ๓. สี. การวินามเก ฯ   
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ชาครนฺตา  อตฺตนา  กตฺตพฺพ  กโรนฺติ  กิมงฺค  ปนาหนฺติ  เอว  
สมฺปช ฺ ุปฺปาทเนน สยนโต วุฏาเปนฺตีติ อธิปฺปาโย ฯ   
                จิตฺตกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                โคสาลตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อห โข เวฬุคุมฺพสฺมินฺติ อายสฺมโต โคสาลตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โสป (๑) ปุริมพุทฺเธสุ กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ วิวฏฏปนิสฺสย 
กุสล อาจินนฺโต อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป  อ ฺตรสฺมึ ปพฺพเต 
รุกฺขสาขาย โอลมฺพมาน ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปสุกูลจีวร  ทิสฺวา 
อรหทฺธโช  วตายนฺติ  ปสนฺนจิตฺโต  ปุปฺเผหิ  ปูเชสิ ฯ โส  เตน  
ปุ ฺกมฺเมน  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺโต ฯ  ตโต  ปฏาย  
เทวมนุสฺเสสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  มคธรฏเ 
อิพฺภกุเล (๒) นิพฺพตฺโต โคสาโล  นาม นาเมน ฯ  โสเณน  ปน  
โกฏิกณฺเณน  (๓)  กตปรจิยตฺตา  ตสฺส  ปพฺพชิตภาว  สุตฺวา  โสป 
นาม  มหาวิภโว  ปพฺพชสิฺสติ  กิมงฺค  ปนาหนฺติ  ส ฺชาตสเวโค   
ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชตฺิวา  จริยานุกูล  กมฺมฏาน  คเหตฺวา 
สปฺปาย  วสนฏาน(๔) คเวสนฺโต  อตฺตโน  ชาตคามสฺส  อวิทูเร  
# ๑. ส.ี โส กริ ฯ  ๒. สี. อิทฺเธ กุเล ฯ  ๓. ส.ี โส ปน โกฏิกณฺเณน ฯ  
# ๔. สี. สปปฺายเสนาสน ฯ  
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เอกสฺมึ  สานุปพฺพเต  วิหาสิ ฯ ตสฺส มาตา  ทิวเส  ทวิเส  
ภิกฺข  เทติ ฯ   
        อเถกทวิส  คาม ปณฺฑาย ปวิฏสฺส มาตา  
มธุสกฺขราภิสงฺขต  ปายาส  อทาสิ ฯ  โส  ต  คเหตฺวา  ตสฺส  
ปพฺพตสฺส ฉายาย  อ ฺตรสฺส  เวฬุคุมฺพสฺส  มูเล   
นิสีทิตฺวา  ปริภุ ฺชิตฺวา  โธวิต  (๑)  ปตฺตปาณี  วิปสฺสน อารภิ(๒) ฯ 
โภชนสปฺปายลาเภน  กายจิตฺตาน  กลฺลตาย  สมาหิโต 
อุทยพฺพยาณาทิเก  ติกฺเข  สูเร วหนฺเต อปฺปกสิเรเนว  
วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา มคฺคปฏิปาฏิยา ภาวน มตฺถก  
ปาเปนฺโต สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต สจฺฉากาสิ ฯ เตน 
วุตฺต อปทาเน (๓)   
                หมิวนฺตสฺส อวิทูเร        อุทงฺคโณ (๔) นาม ปพฺพโต   
                ตตฺถทฺทส ปสุกูล                ทุมคฺคมฺหิ วิลมฺพิต ฯ 
                ตีณิ กิงฺกณิปุปฺผานิ        โอจินิตฺวานห ตทา   
                หฏโ ปหฏเน(๕) จิตฺเตน ปสุกูล อปูชยึ ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึส อคจฺฉห ฯ   
# ๑. ส.ี โธต... ฯ  ๒. ส.ีอารภิตฺวา ฯ  ๓. ขุ. อ. ๓๓/๘๒/๑๒๖ ฯ 
# ๔. สฺยา. อุทพฺพโล ฯ  สี. อุรโค ฯ ย.ุ อุทโก ฯ  ๕. สฺยา. หฏเน ฯ  
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                เอกนวุเต อิโต กปฺเป        ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ปูชตฺิวา อรหทฺธช ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  อธิคนฺตฺวา  ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถ  
ปพฺพตสานุเมว  คนฺตุกาโม อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปเวเทนฺโต   
                อห โข เวฬุคุมฺพสฺมึ        ภุตฺวาน มธุปายส   
                ปทกฺขิณ สมฺมสนฺโต        ขนฺธาน อุทยพฺพย   
                สานน ปฏิคมิสสฺามิ        วิเวกมนุพฺรูหยนฺติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  เวฬุคุมฺพสฺมินฺติ  เวฬุคจฺฉสฺส  สมีเป  ตสฺส  ฉายาย ฯ  
        ภุตฺวาน มธุปายสนฺติ  มธุปสิตฺตปายาส  ภุ ฺชิตฺวา ฯ 
        ปทกฺขิณนฺติ  ปทกขิฺณคฺคาเหน สตฺถุ  โอวาทสฺส  สมฺมา 
สมฺปฏิจฺฉเนนาติ  อตฺโถ ฯ  
        สมฺมสนฺโต  ขนฺธาน  อุทยพฺพยนฺติ ป ฺจนฺน  
อุปาทานกฺขนฺธาน อุทยพฺพย ฺจ วิปสฺสนฺโต ยทิป อิทานิ  
กตกิจฺโจ  ผลสมาปตฺตึ  ปน  สมาปชชฺตุิ  วิปสฺสน  ปฏเปนฺโตติ  
อธิปฺปาโย ฯ  
        สานุ  ปฏิคมิสฺสามีติ  ปุพฺเพ  มยา  วุตฺถปพฺพตสานุเมว 
อุทฺทิสฺส  คจฺฉิสฺสามิ ฯ  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๖๐/๒๖๖ ฯ   
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        วิเวกมนุพฺรูหยนฺติ ปฏิปสฺสทฺธิวิเวก ผลสมาปตฺติกาย- 
วิเวก ฺจ ปริพฺรูหยนฺโต ตสฺส วา  ปริพฺรูหนเหตุ  คมิสฺสามีติ ฯ  
เอว  ปน  วตฺวา  เถโร  ตตฺเถว  คโต ฯ  อยเมว  จ อิมสฺส 
เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณคาถา อโหสิ ฯ   
                โคสาลตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สุคนฺธตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อนุวสฺสโิก ปพฺพชโิตติ อายสฺมโต สุคนฺธตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  อิโต  ทฺวานวุเต  กปฺเป  ติสฺสสฺส  นาม   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  กาเล  มนุสฺสโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  มิคพฺยธเนน  (๑) อร ฺเ วิจรติ ฯ (๒) สตฺถา  ตสฺส  
อนุกมฺปาย  ปทวล ฺช  ทสฺเสตฺวา  คโต ฯ 
        โส  สตฺถุ ปทเจติยานิ ทิสฺวา ปุรมิพุทฺเธสุ  กตาธิการตาย 
สเทวเก  โลเก  อคฺคปุคฺคลสฺส  อิมานิ  ปทานีติ ปติโสมนสฺสชาโต 
โกรณฺฑกปปฺุผานิ  (๓)  คเหตฺวา  ปูช  กตฺวา  จิตฺต ปสาเทสิ ฯ  
โส เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จุโต  
อปราปร  ปุ ฺานิ  กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต กสฺสปสฺส  
ภควโต กาเล กุฏมฺพิโก หตฺุวา สตฺถุ ภิกฺขุสฆสฺส จ  
# ๑. พหูส ุพฺยเสนาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. วิหรติ ฯ  ๓. สี. กรุณฺฑก... ฯ  
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มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  คนฺธกุฏึ  มหคฺฆโคสิตจนฺทน  ปสิตฺวา  (๑) 
เตน ปริภณฺฑ กตฺวา ปตฺถน ปฏเปสิ นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  
มยฺห สรีร เอวสุคนฺธ โหตูติ ฯ เอว  อ ฺานิป  ตตฺถ  ตตฺถ  
ภเว  พหูนิ  ปุ ฺกมฺมานิ  (๒)  กตฺวา  สุคตีสุเอว ปริวตฺตมาโน  
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  สาวตฺถิย  วิภวสมฺปนฺนสฺส พฺราหฺมณสฺส  
เคเห นิพฺพตฺติ ฯ   
        นิพฺพตฺตสฺส  จ  ตสฺส  มาตุกุจฺฉิคตกาลโต  ปฏาย 
มาตุสรีร  สกลมฺป เคห  สรุภิคนฺธ  วายติ ฯ  ชาตทิวเส  ปน 
วิเสสโต  ปรมสุคนฺธ  สามนฺตเคเหสุป วายเตว ฯ  ตสฺส  
มาตาปตโร  อมฺหาก  ปุตฺโต  อตฺตนาว  อตฺตโน  นาม  คเหตฺวา  
อาคโตติ  สุคนฺโธเตฺวว  นาม  อกสุ ฯ  
        โส  อนปุุพฺเพน  วยปฺปตฺโต  มหาเสลตฺเถร ทิสฺวา  ตสฺส  
สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  
สตฺตาหพฺภนฺตเรเอว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๓)   
                วนกมฺมิโก ปุเร อาสึ        ปตุมาตุมเตนห (๔)   
                ปสุมาเรน(๕) ชีวามิ        กสุล เม น วิชชฺติ ฯ   
                มม อาสยสามนฺตา        ติสโฺส โลกคฺคนายโก   
                ปทานิ ตีณิ ทสฺเสสิ        อนุกมฺปาย จกฺขุมา ฯ   
# ๑. ส.ี ปสิตฺวา ฯ  ๒. พหูสุ ปุ ฺานีติ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. ขุ. อ. ๓๓/๑๕/๓๑ ฯ ๔. สฺยา. ปตุเปตามเหนห ฯ 
# สี. ปตุมาตุมโปสห ฯ  ๕. ยุ. ปรรุหิเรน ฯ   
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                อกฺกนฺเต จ ปเท ทิสฺวา        ติสฺสนามสฺส สตฺถุโน   
                หฏโ หฏเน จิตฺเตน (๑)  ปเท จิตฺต ปสาทยึ ฯ   
                โกรณฺฑ ปุปฺผิต ทิสฺวา        ปาทป ธรณีรหุ   
                สโกสก(๒) คเหตฺวาน        ปทเสฏ อปูชยึ ฯ   
                เตน กมฺเมน สุกเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึส อคจฺฉห ฯ   
                ย ย โย นุปปชชฺามิ(๓)        เทวตฺต อถ มานุส   
                โกรณฺฑกฉวี โหมิ                สุปฺปภาโส(๔) ภวามห ฯ   
                เทวฺนวุเต อิโต กปฺเป        ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ปทปูชายิท (๕) ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                อนุวสฺสิโก ปพฺพชิโต        ปสฺส ธมฺมสธุมฺมต   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา        กต พุทฺธสสฺ สาสนนฺติ(๖)   
อิม คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  อนุวสฺสิโกติ  อนุคโต  อุปคโต  วสฺส  อนุวสฺโส   
อนุวสฺโสว  อนุวสฺสิโก ฯ   
# ๑. ส.ี หฏโ ปหฏจิตฺโตห ฯ  ๒. สยฺา. สโกฏิก ฯ ยุ. สโกฏก ฯ 
# ๓. สยฺา. โยนูปปชฺชามิ ฯ  ๔. สยฺา. โกรณฺฑวณฺณโกเยว สปฺปภาโส ฯ 
# ๕. ส.ี ปุปผฺปูชายิท ฯ  ๖. ขุ. เถร. ๒๖/๑๖๑/๒๖๖ ฯ   
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        ปพฺพชโิตติ  ปพฺพชชฺ  อุปคโต  ปพฺพชิโต  หตฺุวา  
อุปคตวสฺสมตฺโต (๑) เอกวสฺสิโกติ  อตฺโถ ฯ  อถวา  อนุคต  
ปจฺฉาคต  อปคต วสฺส (๒) อนุวสฺส ต อสฺส อตฺถติี  
อนุวสฺสิโก ฯ  ยสฺส  ปพฺพชิตสฺส  วสฺส  อปริปุณฺณตาย  น  
คณนูปคต  โส เอว  วุตฺโต  ตสฺมา  อวสสฺิโกติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        ปสฺส ธมฺมสุธมฺมตนฺติ ตว สตฺถุ ธมฺมสฺส สุธมมฺภาว  
สฺวากฺขาตต เอกนฺตนิยฺยานิกต ปสฺส  ยตฺถ อนุวสฺสิโก ตุว  
ปพฺพชิโต ฯ  ปุพฺเพนิวาสาณ(๓)  ทิพฺพจกฺขุาณ  อาสวกฺขยาณนฺติ 
ติสฺโส วิชฺชา ตยา  อนุปฺปตฺตา  สจฺฉิกตา  ตโตเอว  กต   
พุทฺธสฺส  สาสน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สาสน  อนุสิฏ ิ  โอวาโท  
อนุสิกฺขิโตติ  กตกิจฺจต  นิสฺสาย  ปติโสมนสฺสชาโต เถโร 
อตฺตาน ปร วิย กตฺวา วทตีติ ฯ   
                สคุนฺธตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี อุปคตวสฺโส ฯ  ๒. สี. อนุปจฺฉโตคต วสฺส ฯ  
# ๓. ส.ี ยตฺถ อนุวสฺสิเกเนว ปพฺพชฺชาโต ปุพฺเพนิวาสาณ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 172 

                        *เลมที่ 25    หนา  172 
 
                        นนฺทิยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        โอภาสชาตนฺติ อายสฺมโต นนฺทยิตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา 
อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  สตฺถร ิปรินิพฺพุเต 
เจติเย จนฺทนสาเรน  เวทิก  กาเรตฺวา  อุฬาร  ปชูาสกกฺาร  
ปวตฺเตสิ ฯ  ตโต  ปฏาย  อชฌฺาสยสมฺปนฺโน หุตฺวา  ตตฺถ 
ตตฺถ วิวฏฏปนิสฺสย พหุ ปุ ฺกมฺม อาจินิตฺวา เทเวสุ จ 
มนุสฺเสสุ จ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  กปลวตฺถุสฺมึ(๑) 
สกฺยราชกุเล นิพฺพตฺติ ฯ  
        ตสฺส มาตาปตโร  นนฺทึ  ชเนนฺโต  ชาโตติ  นนฺทิโยติ  
นาม  อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  อนุรุทธฺาทีสุ  สตฺถุ  สนฺติเก 
ปพฺพชนฺเตสุ  สยมฺป  ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต  
กตาธิการตาย น จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๒)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน        โลกเชฏโ นราสโภ   
                ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว        สมฺพุทฺโธ ปรินิพฺพุโต ฯ   
                นพฺิพุเต จ มหาวีเร        ถโูป วิตฺถาริโก อหุ   
                ถปูทตฺต (๓) อุปฏเนฺติ(๔) ธาตุเคหวรุตฺตเม(๕) ฯ 
# ๑. ส.ี กปลวตฺถุนคเร ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๔๖/๒๔๙ ฯ 
# ๓. สยฺา. ถปูทตฺต ฯ ยุ. ถูป รตฺต ฯ  ๔. ส.ี ทรูโตว น อุปฏเนฺติ ฯ  
# ๕. สฺยา. ธาตุเคเห วรุตฺตเม ฯ   
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                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        อก จนฺทนเวทิก(๑)   
                ทยีติ ธูปคนฺโธ จ                ถูปานุจฺฉวิก  ตทา(๒) ฯ   
                ภเว นิพฺพตฺตมานมฺหิ(๓)        เทวตฺเต อถ มานุเส   
                โอมตฺต (๔) เม น ปสฺสามิ  ปุพฺพกมฺมสฺสิท ผล ฯ   
                ป ฺจทสกปฺปสเต                อิโต อฏ ชนา อหุ   
                สพฺเพ สมตฺตนามา เต        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อนุรุทฺธตฺเถราทีหิ  สทฺธึ  ปาจีนวส- 
มิคทาเย  วิหรนฺเต อิมสฺมึ  เถเร  เอกทิวส  มาโร  ปาปมา  
ภึสาเปตุกาโม (๕) ตสฺส เภรวรูป ทสฺเสติ ฯ  เถโร  ต  มาโร  
อยนฺติ  ตฺวา  ปาปม  เย  มารเธยฺย  วีติวตฺตา  เตส ตว   
กิริยา  ก ึ กรสิฺสติ  ตโตนทิาน  ปน  ตฺวเอว  วิฆาต   
อนตฺถ  ปาปุณิสฺสสีติ ทสฺเสนฺโต   
                โอภาสชาต ผลค                จิตฺต ยสฺส อภิณฺหโส   
                ตาทิส ภิกฺขุมาสชฺช        กณฺห ทุกฺข นิคจฺฉสีติ(๖)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  โอภาสชาตนฺติ  าโณภาเสน  ชาโตภาส  อคฺคมคฺค- 
# ๑. โปราณ. รตฺตจนฺทนเวทิต ฯ  ๒. สฺยา. ทียติ ธปูคนฺโธ จ  
# ถูปานุจฺฉวิก ตทา ฯ  ๓. สฺยา. ม. นิพฺพตฺตมานมฺหิ ฯ  
# ๔. สี. อูนต ฯ ๕. สี. ภยาเปตุกาโม ฯ ๖. ขุ. เถร. ๒๖/๑๖๒/๒๖๖ ฯ   
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าณสฺส  อธิคตตฺตา ฯ  เตน  อนวเสสโต  กิเลสนฺธการสฺส 
วิหตวิทฺธสิตภาวโต อติวิย ปภสฺสรนติฺ อตฺโถ ฯ   
        ผลคนฺติ  ผล  คต  อุปคต  (๑)  อคฺคผลาณสหิตนฺติ  
อธิปฺปาโย ฯ  
        จิตฺตนฺติ ขีณาสวสฺส  จิตฺต  สาม ฺเน  วทติ ฯ  เตนาห 
อภิณฺหโสติ ฯ ต ฺหิ นิโรธนินฺนตาย (๒) ขีณาสวาน  นิจฺจกปฺป   
อรหตฺตผลสมาปตฺติสมาปชฺชนโต  ผเลน  สหิตนฺติ  วตฺตพฺพต 
อรหติ ฯ  
        ตาทิสนฺติ ตถารูป อรหนฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  
        อาสชฺชาติ วิโสเธตฺวา (๓) ปริภุยยฺ ฯ   
        กณฺหาติ  มาร  อาลปติ  โส  ห ิ กณฺหกมฺมตฺตา  กณฺหา- 
ภิชาติตาย  (๔) จ  กโณฺหติ  วุจฺจติ ฯ   
        ทุกฺข  นคิจฺฉสีติ  อิธ  กุจฺฉิอนุปฺปเวสาทินา นิรตฺถก  
กายปริสฺสม  ทุกฺข สมฺปราเย จ อปฺปติการ อปายทุกฺข  
อุปคมิสฺสสิ ปาปุณิสฺสสิ ฯ ต สุตฺวา มาโร ชานาติ ม  
สมโณติ ตตฺเถวนฺตรธายีติ ฯ   
                นนฺทิยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ผลคนฺติ ผลูปคต ฯ  ๒. สี. ตณฺหานิโรธนินฺนตาย ฯ  
# ๓. ส.ี วิโรเธตฺวา ฯ ๔. สี. กณฺหาภิชาติสโตย ฯ   
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                อภยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สุตฺวา สภุาสิต วาจนฺติ อายสฺมโต อภยตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา 
ธมฺมกถิโก  หุตฺวา  ธมฺมกถนกาเล  ปม  จตูหิ  คาถาหิ  ภควนฺต  
อภิตฺถวิตฺวา  ปจฺฉา  ธมฺม  กเถสิ ฯ เตนสฺส  ปุ ฺกมฺมพเลน 
กปฺปาน  สตสหสฺส  อปายปฏิสนฺธิ  นาม  นาโหสิ ฯ  ตถา   
หิ วุตฺต   
                อภิตฺถวิตฺวา ปทุมุตฺตราห    
                ปสนฺนจิตฺโต อสม  สยมฺภภ   
                น  คจฺฉิ (๑) กปฺปานิ อปายภูมึ   
                สต สหสฺสานิ ผเลน ตสฺสาติ ฯ  
        เขตฺตสมฺปตฺติยาทีหิ  ตสฺส  จ  ปุพฺพปจฺฉิม(๒)สนฺนิฏาน- 
เจตนาน  อติวิย อุฬารภาเวน  โส อปรเิมยฺโย ปุ ฺาภิสนฺโท 
กุสลาภิสนฺโท (๓) ตาทิโส อโหสิ ฯ อจินฺติเย (๔) ปสนฺนาน  วิปาโก  
โหติ  อจินฺติโยติ   หิ วุตฺต ฯ ตตฺถ ตตฺถ หิ ภเว อุปจิต  
ปุ ฺ  ตสฺส  อุปตฺถมฺภกมโหสิ ฯ  ตถา  หิ  โส  วิปสฺสิสฺส  
ภควโต  เกตกปุปฺเผหิ ปูชมกาสิ ฯ เอว อุฬาเรหิ ปุ ฺวิเสเสหิ  
# ๑. ส.ี นาคจฺฉิ ฯ  ๒. พหูสุ ปุพฺพมชฌฺิม... อิติ ทสิฺสติ ฯ   
# ๓. ส.ี ทานาทิกุสลาภิสนฺโท ฯ  ๔. สี. อจินฺติเยสุ ฯ   
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สุคตีสุเอว สสรนฺโต อิมสมฺึ พุทฺธุปฺปาเท ร ฺโ  พิมฺพิสารสฺส 
ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  อภโยติสฺส  นาม  อโหส ิฯ  ตสฺส  
อุปฺปตฺติ  ปรโต อาวิภวิสฺสติ ฯ โส นิคณฺเน นาฏปุตฺเตน 
อุภโตโกฏิก ป ฺห สิกฺขาเปตฺวา  อิม  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  สมณสฺส  
โคตมสฺส วาท อาโรเปหีติ วิสฺสชฺชิโต ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา 
ต  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  ตสฺส  ป ฺหสฺส อเนกสพฺยากรณภาเว  
ภควตา  กถิเต  นิคณฺาน  ปราชย สตฺถ ุจ สมฺมาสมฺพุทฺธภาว  
วิทิตฺวา อุปาสกตฺต ปฏิเวเทสิ ฯ  
        ตโต  ร ฺเ  พิมฺพิสาเร  กาลงฺกเต  ส ฺชาตสเวโค  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  ตาลจฺฉิคฺคฬูปมสุตฺตเทสนาย  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  ปุน   
วิปสฺสน อารภิตฺวา อรหตฺต สจฺฉากาสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                วินตานทิยา(๒) ตีเร        วิหาสิ ปุริสุตฺตโม   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                เอกคฺค สุสมาหิต ฯ   
                มธุคนฺธสฺส ปุปฺเผน        เกตกสฺส อห ตทา   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        พุทฺธเสฏมปูชยึ ฯ (๓)   
                เอกนวุเต อิโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท (๔) ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๑๐๔/๑๕๔ ฯ ๒. ย.ุ วิตฺถาย นทิยา ฯ  
# ๓. สยฺา. ปปฺุผ อภิปูชยึ ฯ ม. ปุปฺผมภิปูชยึ ฯ ๔. สี. ปุปผปูชายิท ฯ   
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        อรหตฺต ปน ปตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺติกิตฺตเนน อ ฺ  
พฺยากโรนฺโต   
                สตฺุวา สุภาสิต วาจ        พุทธฺสฺสาทิจฺจพนฺธุโน   
                ปจฺจพฺยธึ หิ นิปุณ                วาลคฺค อุสุนา ยถาติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  สตฺุวาติ  โสต  โอทหิตฺวา  โสตทฺวารานุสาเรน  
อุปธาเรตฺวา ฯ   
        สุภาสิตนฺติ  สุฏ ุ  ภาสิต  สมฺมเทว ภาสิต สมฺมาสมฺพุทฺธ- 
ภาวโต มหาการุณิกตาย จ  กิ ฺจิ  อวิสวาเทตฺวา  ยถาธิปฺเปตสฺส  
อตฺถสฺส  เอกนฺตโต  สาธนวเสน  ภาสิต จตุสจฺจวิภาวนีย- 
ธมฺมกถ ฯ น หิ สจฺจวินิมุตฺตา ภควโต ธมฺมเทสนา อตฺถิ ฯ  
        พุทฺธสสฺาติ สพฺพ ฺ ุพุทฺธสฺส ฯ   
        อาทิจฺจพนฺธุโนติ  อาทิจฺจวเส  สมฺภูตตฺตา  อาทิจฺโจ  พนฺธุ  
เอตสฺสาติ  อาทิจฺจพนฺธุ  ภควา ฯ  ตสฺส  อาทิจฺจพนฺธุโน ฯ 
อาทิจฺจสฺส  วา พนฺธูติ อาทิจฺจพนฺธุ ภควา ฯ ตสฺส ภควโต 
โอรสปุตฺตภาวโต ฯ เตนาห ภควา   
                โย อนฺธกาเร ตมสี ปภงฺกโร   
                เวโรจโน มณฺฑลี อุคฺคเตโช   
                มา ราหุ คิลี จรมนฺตลิกฺเข   
                ปช มม ราชา (๒) ปมุ ฺจ สูริยนฺติ ฯ  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๖๓/๒๖๖ ฯ  ๒. ม. ราหุ ฯ   
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        ปจฺจพฺยธินฺติ  ปฏิวิชฌฺึ ฯ  หีติ  นปิาตมตฺต ฯ  
        นิปุณนฺติ  สณฺห ปรมสุขุม นิโรธสจฺจ จตุสจฺจเมว วา ฯ 
        หีติ วา เหตุอตฺเถ นิปาโต ฯ ยสฺมา ปจฺจพฺยธึ (๑) นิปุณ  
จตุสจฺจ ตสฺมา น ทานิ กิ ฺจิ ปฏิวิชฺฌิตพฺพ อตฺถีติ  
อตฺโถ ฯ ยถา กึ ปฏิวิชฺฌีติ อาห  วาลคฺค  อุสุนา  ยถาติ ฯ  
ยถา  สตฺตธา ภินฺนสฺส วาลสฺส โกฏ ึสสุิกฺขิโต (๒) กุสโล 
อิสฺสาโส  อุสุนา  กณฺเฑน  อวิรชฺฌนโฺต  วิชฺเฌยฺย เอว  
ปจฺจพฺยธึ นิปุณ อริยสจฺจนฺติ โยชนา ฯ   
                อภยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
         
                โลมสกงฺคิยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ทพฺพ กุสนฺติ อายสฺมโต โลมสกงฺคิยตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป  วิปสฺสึ  ภควนฺต  ปสฺสิตฺวา 
ปสนฺนมานโส  นานาปุปฺเปหิ(๓)  ปูเชตฺวา  เตน  ปุ ฺกมฺเมน 
เทวโลเก  นพฺิพตฺโต  ปุน อปราปร  ปุ ฺานิ  กตฺวา  สุคตีสุเยว  
สสรนฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา สมณธมฺม   
กโรติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  สตฺถารา  ภทฺเทกรตฺตปฏิปทาย  
กถิตาย  อ ฺตโร  ภิกฺขุ  ภทฺเทกรตฺตสุตฺตวเสน  เตน  สากจฺฉ  
# ๑. ส.ี ยสฺมา โส ปจฺจพฺยธิ ฯ  ๒. ส.ี โกฏีสุ สิกฺขิโต ฯ  
# ๓. ส.ี นาคปุปฺเผหิ ฯ  
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กโรติ ฯ  โส ต น สมฺปายาสิ ฯ อสมฺปายนฺโต  อห  อนาคเต   
ตุยฺห  ภทฺเทกรตฺต  กเถตุ  สมตฺโถ  ภเวยฺยนฺติ ปณิธาน  
อกาสิ อิตโร ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ เอเตสุ ปโม เอก พุทฺธนฺตร  
เทวมนุสฺเสสุ สสริตฺวา  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  กปลวตฺถุสฺมึ   
สากิยราชกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ 
        ตสฺส สขุุมาลภาเวน  โสณสฺส  วิย  ปาทตเลสุ  โลมานิ  
ชาตานิ  เตนสฺส  โลมสกงฺคิโยติ  นาม  อโหส ิฯ  
        อิตโร  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  จนฺทโนติ  ป ฺายิตฺถ ฯ 
โลมสกงฺคิโย อนุรุทฺธาทีสุ  สกฺยกุมาเรสุ  ปพฺพชนฺเตสุ  ปพฺพชิตุ   
น  อิจฺฉิ ฯ  
        อถ น สเวเชตุ จนฺทโน  เทวปุตฺโต  อุปสงฺกมิตฺวา   
ภทฺเทกรตฺต  ปุจฺฉิ ฯ  อิตโร น ชานามีติ ฯ (๑) ปุน  เทวปุตฺโต   
อถ  กสฺมา  ตยา  ภทฺเทกรตฺต  กเถยฺยนติฺ สงฺคโร กโต อิทานิ   
ปน  นามมตฺตมฺป  น  ชานาสีติ  โจเทสิ ฯ  
        อิตโร  เตน  สทฺธึ  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  มยา  กิร   
ภนฺเต ปุพฺเพ อิมสฺส ภทฺเทกรตฺต กเถสฺสามีติ สงฺคโร กโตติ   
ปุจฺฉิ ฯ  ภควา  อาม  กลุปตฺุต  กสฺสปสสฺ  ภควโต  กาเล 
ตยา  เอว  กตนฺติ  อาห ฯ  
        สฺวายมตฺโถ  อุปริปณฺณาสเก  (๒)  อาคตนเยน วิตฺถารโต 
# ๑. ส.ี น ชานาติ ฯ ๒. ม. อุปริ. ๑๔/๕๖๕-๕๗๙/๓๖๙-๓๗๕ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 180 

        *เลมที่ 25  เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  180 
 
เวทิตพฺโพ ฯ  อถ  โลมสกงฺคิโย  เตนหิ  ภนฺเต  ปพฺพาเชถ 
มนฺติ  อาห ฯ  ภควา  น  โข  ตถาคตา  มาตาปตูหิ  อนนุ ฺาต   
ปุตฺต  ปพฺพาเชนฺตีติ  ปฏกิฺขิป ฯ  โส  มาตุ สนฺติก  คนฺตฺวา   
อนุชานาหิ  ม  อมฺม  ปพฺพชิตุ  ปพฺพชสิฺสามหนฺติ  วตฺวา  
มาตรา  ตาต  สุขุมาโล  ตฺว  กถ  ปพฺพชิสฺสสีติ  วุตฺเต 
อตฺตโน ปริสสฺยสหนภาว ปกาเสนฺโต   
                ทพฺพ กุส โปฏกิล        อุสีร มุ ฺชปพฺพช   
                อุรสา ปนุทิสฺสามิ        วิเวกมนุพฺรูหยนฺติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  ทพฺพนฺติ  ทิพฺพติณมาห  ย  สทฺทุโลติป  วุจฺจติ ฯ 
        กุสนฺติ กุสติณ  โย  กาโสติ  วุจฺจติ ฯ 
        โปฏกิลนฺติ  สกณฺฏก  อกณฺฏก ฺจ  คจฺฉ ฯ  อิธ ปน  
สกณฺฏกเมว  อธิปฺเปต ฯ  อุสีราทีนิ  สวิุ ฺเยฺยานิ ฯ  ทพฺพาทีนิ  
ติณานิ พีรณติณานิ  ปาเทหิ  อกฺกนฺตสฺสาป  ทุกฺขชนกานิ  
คมนนฺตรายกรานิ  จ  ตานิ จ  ปนาห  อุรสา  ปนุทสิฺสามิ  (๒)  
อุรสาป อปเนสฺสามิ ฯ เอว อปเนนฺโต ต นิมิตฺต ทุกฺข  
สหนฺโต  อร ฺายตเน  คุมฺพนฺตร  ปวิสิตฺวา  สมณธมฺม  กาตุ  
สกฺขิสฺสามิ ฯ โส  ปน วาโท ปาเทหิ อกฺกมเนติ ทสฺเสติ ฯ  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๖๔/๒๖๖ ฯ  ๒. สี. อปนุทิสฺสามิ ฯ   
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        วิเวกมนุพฺรูหยนฺติ กายวิเวก จิตฺตวิเวก อุปธิวิเวก ฺจ 
อนุพฺรูหยนฺโต ฯ  คณสงฺคณิก  หิ ปหาย กายวิเวก  
อนุพฺรูหยนฺตสฺเสว อฏตึสาย  อารมฺมเณสุ  ยตฺถ กตฺถจิ จิตฺต  
สมาทหนฺตสฺส จิตฺตวิเวโก น สงฺคณิการตสฺส ฯ  สมาหิตสฺเสว  
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺตสฺส  สมถวิปสฺสน ฺจ  ยุคนทฺธ  
กโรนฺตสฺส  กิเลสาน  เขปเนน  อุปธิวิเวกาธิคโม  น   
อสมาหิตสฺส ฯ  เตน  วุตฺต  วิเวกมนุพฺรหูยนฺติ กายวิเวก  
จิตฺตวิเวก อุปธิวิเวก ฺจ อนุพฺรูหยนฺโตติ ฯ เอว ปน  ปุตฺเตน  
วุตฺเต  (๑)  มาตา  เตนหิ  ตาต  ปพฺพชาติ  อนุชานิ ฯ   
        โส ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ ต สตฺถา  
ปพฺพาเชสิ ฯ ต ปพฺพชิตฺวา กตปุพฺพกิจฺจ กมฺมฏาน  คเหตฺวา  
อร ฺ  ปวิสนฺต  ภิกฺขู  อาหสุ  อาวุโส  ตฺว  สุขุมาโล กึ  
สกฺขิสฺสสิ  อร ฺเ  วสิตุนฺติ ฯ 
        โส  เตสมฺป  ตเมว  คาถ  วตฺวา  อร ฺ ปวิสิตฺวา  
ภาวน  อนุยุ ฺชนฺโต  น  จิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ  เตน 
วุตฺต อปทาเน (๒)   
                สวุณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ        อาหุตีน ปฏิคฺคห   
                รถยิ ปฏิปชฺชนตฺ                นานาปุปฺเผหิ (๓) ปูชยึ ฯ   
# ๑. ส.ี เอว ปน วุตฺเต ฯ ๒. ขุ. อ. ๓๓/๑๐๕/๑๕๕ ฯ 
# ๓. ส.ี นาคปุปฺเผหิ ฯ   
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                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ปุปฺผมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธ(๑)ปูชายิท  ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา เถโร อ ฺ พฺยากโรนฺโต ตเยว 
คาถ อภาสีติ ฯ   
                โลมสกงฺคิยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                ชมฺพุคามิกปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา (2) 
        กจฺจิ  โน  วตฺถปสุโตติ  อายสฺมโต  ชมฺพุคามิกปุตฺตตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  หุตฺวา ตตฺถ ตตฺถ 
วิวฏฏปนิสฺสย กุสล อาจินนโฺต  อิโต  เอกตึเส  กปฺเป   
เวสฺสภุสฺส  ภควโต  กาเล  เอกทิวส  กึสุกานิ  ปุปผฺานิ  ทิสฺวา  
ตานิ ปุปฺผานิ คเหตฺวา พุทฺธคุเณ อนุสฺสรนฺโต ภควนฺต  
อุทฺทิสฺส อากาเส  ขิปนฺโต  ปูเชสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน   
ตาวตึเสสุ  นิพฺพตฺโต ฯ   
        ตโต  ปร  ปุ ฺานิ กตฺวา อปราปร เทวมนุสฺเสสุ 
สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท จมฺปาย ชมฺพุคามิกสฺส   
นาม  อุปาสกสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  เตนสฺส   
# ๑. ส.ี ปุปฺผ... ฯ  ๒. สี. ชมฺพุคามิยตฺเถร... ฯ  
# ม. ชมฺพุคามิยปุตฺตตฺเถร... ฯ   
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ชมฺพุคามิกปุตฺโตเตฺวว  สม ฺา  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ภควโต 
สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสเวโค  ปพฺพชิตฺวา  กตปุพฺพกิจฺโจ 
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  สาเกเต อ ฺชนวเน วสติ ฯ   
        อถสฺส  ปตา  กึ  น ุ โข  มม  ปุตฺโต  สาสเน  อภิรโต  
วิหรติ  อุทาหุ  โนติ  วีมสนตฺถ  กจฺจิ  โน  วตฺถปสุโตติ  
คาถ  ลิขิตฺวา  เปเสสิ ฯ  โส  ต วาเจตฺวา  ปตา  เม   
ปมาทวิหาร  อาสงฺกติ  อห ฺจ  อชฺชาป  ปถุุชชฺนภูมึ  
นาติวตฺโตติ  สเวคชาโต  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  น  จิรสฺเสว  
ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ  เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                กสึุก ปุปฺผิต ทสิฺวา        ปคฺคเหตฺวาน อ ฺชลึ   
                พุทฺธเสฏ สรตฺิวาน        อากาเส อภิปูชยึ ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  าตีน  วสนนคร  คนฺตฺวา  สาสนสฺส 
นิยฺยานิกภาว  ปกาเสนฺโต  อิทฺธิปาฏิหาริย  ทสฺเสสิ ฯ  ต  ทิสฺวา   
าตกา  ปสนฺนมานสา  พหู สฆาราเม  กาเรสส ฯ  เถโรป   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๘๔/๑๒๘ ฯ   
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สกปตรา  เปสิต  คาถ  องฺกุส  กตฺวา  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต 
อรหตฺต สจฺฉากาสิ ฯ อ ฺ พฺยากโรนฺโตป ปตุปูชนตฺถ (๑)   
                กจฺจิ โน วตฺถปสุโต        กจฺจิ โน ภูสนารโต   
                กจฺจิ สีลมย คนฺธ                ตฺว วายสิ (๒) เนตรา ปชาติ(๓)   
ตเมว คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  กจฺจีติ  ปุจฺฉาย  นิปาโต ฯ  โนติ  ปฏิเสเธ ฯ  
        วตฺถปสุโตติ วตฺเถ ปสุโต  วตฺถปสุโต  จีวรมณฺฑนาภิรโต ฯ 
นิทสฺสนมตฺต  เจต  ปตฺตมณฺฑนาทิจาปลฺลปฏิกฺเขปสฺสาป   
อธิปฺเปตตฺตา ฯ กจฺจิ น วตฺถปสุโตติป ปาโ โส เอวมตฺโถ ฯ  
        ภูสนารโตติ  อตฺตภาววิภูสนาย  รโต อภิรโต ยเถกจฺเจ 
ปพฺพชิตฺวาป จปลา (๔) กายทฬฺหิพหุลา  (๕)  จีวราทิปริกฺขารสฺส  
อตฺตโน สรีรสฺส จ มณฺฑนวิภูสนฏานาย ยุตฺตา โหนฺติ ฯ  
กิเมว  ปริกฺขารปสุโต  ภูสนารโต  จ  นาโหสีติ  อยเมตฺถ  
ปททฺวยสฺสาป  อตฺโถ ฯ 
        สลีมย  คนฺธนฺติ อขณฺฑาทิภาวาปาทเนน สุปริสุทฺธสฺส  
จตุพฺพิธสฺสป สีลสฺส วเสน  ยฺวาย  (๖)  โย จ สลีวต คนฺโธ  
วาติ เทเวสุ อุตฺตโมติ (๗) วุตฺโต สีลมโย  คนฺโธ  ต  ตฺว  วายสิ 
สีลสมฺปตฺติสมฺภเวน  กลฺยาเณน  กิตฺติสทฺเทน  กึ  ตฺว สพฺพา 
# ๑. ส.ี สปตุปูชนตฺถ ฯ  ๒. ม. ตฺว วายสิ ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๑๖๕/๒๖๖ ฯ  ๔. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
# ๕. ส.ี กายวฑฺฒิพหุลา ฯ  ๖. สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๗. ขุ. ธ. ๒๕/๑๔/๒๒ ฯ   
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ทิสา  ปตฺถรสีติ  อตฺโถ ฯ  
        เนตรา ปชาติ น อิตรา ทุสฺสีลปชา ทุสฺสีลตฺตาเยว  
ทุสฺสิลฺยมย  ทุคฺคนฺธ  วายติ  น สลีฺมย คนฺธ เอว ตฺว  
ทุคฺคนฺธ อวายิตฺวา กจฺจิ  สีลมย  คนฺธ  วายสีติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  วา เนตรา ปชาติ น  อิตรา ทุสสฺีลปชา ต 
กจฺจิ(๑)   น  โหติ  ยโต  สลีมย  คนฺธ  วายสีติ พฺยติเรเกน 
สีลคนฺธวายนเมว วิภาเวติ ฯ   
                ชมฺพุคามิกปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                        หาริตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สมุนฺนมยมตฺตานนฺติ อายสฺมโต หาริตตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร หุตฺวา ตตฺถ ตตฺถ 
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺสมฺภาร  อุปจินนฺโต  อิโต  เอกตึเส  กปฺเป  
สุทสฺสน นาม ปจฺเจกสมฺพุทฺธ ทิสฺวา ปสนฺนมานโส  
กุฏชปุปฺเผหิ  ปูช  กตฺวา  เตน ปุ ฺกมฺเมน สุคตีสุเยว 
ปริวตฺเตนฺโต อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท สาวตฺถินคเร พฺราหฺมณ- 
มหาสาลกุเล นิพฺพตฺติ ฯ หาริโตติสฺส  นาม  อโหส ิฯ   
        ตสฺส  วยปฺปตฺตสฺส  มาตาปตโร  กุลรูปาทีหิ  อนุจฺฉวิก   
# ๑. ส.ี กิ ฺจิ ฯ   
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กุมาริก พฺราหฺมณธีตร  อาเนสส ฯ  โส  ตาย  สทฺธ ึ โภคสุข   
อนุภวนฺโต  เอกทิวส  อตฺตโน ตสฺสา  จ  รูปสมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา 
ธมฺมตาย  โจทิยมาโน  อีทิส  นาม  รปู  น  จิรสฺเสว  ชราย 
มจฺจุนา จ อภิปฺปมทฺทิยตีติ สเวค ปฏิลภิ ฯ 
        กติปยทวิสาติกฺกเมเนว จสฺส  ภรยิ  กณฺหสปฺโป  ฑสิตฺวา 
มาเรสิ ฯ  โส เตน ภิยฺโยโส มตฺตาย ส ฺชาตสเวโค สตฺถ ุ
สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  ฆรพนฺธเน  ฉินฺทิตฺวา   
ปพฺพชิ ฯ  ตสฺส  จ จริยานุกูล  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  
วิหรนฺตสฺส  กมฺมฏาน  น  สมฺปชฺชติ จิตฺต อุชุคต  น  
โหติ ฯ  โส คาม ปณฺฑาย ปวิฏโ อ ฺตร อุสุการ  
อุสุทณฺฑ (๑) ยนฺเต ปกฺขิปตฺวา  อุชุ  กโรนฺต  ทิสฺวา  อิเม   
อเจตนมฺป  นาม อุชุ กโรนฺติ กสฺมา อห  จิตฺต  อุชุ  น 
กริสฺสามีติ จินฺเตตฺวา ตโตว  ปฏินิวตฺติตฺวา ทิวาฏาเน  
นิสินฺโน วิปสฺสน อารภิ ฯ  
        อถสฺส ภควา อุปริ อากาเส นิสีทิตฺวา โอวาท เทนฺโต   
                สมุนฺนมยมตฺตาน        อุสุกาโรว เตชน   
                จิตฺต อุชุ กริตฺวาน        อวิชชฺ ภินฺท (๒) หาริตาติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        อยเมว เถโร อตฺตาน ปร วิย โอวทนฺโต อภาสีติ  
# ๑. ส.ี อุสุทณฺฑก ฯ  ๒. ยุ. ฉินฺท ฯ  ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๑๖๖/๒๖๖ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 187 

        *เลมที่ 25  ตติยวคฺเค  หาริตตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 187 
         
จ วทนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สมุนฺนมยนฺติ  สมฺมา  อุนฺนเมนฺโต  สมาปตฺติวเสน  
โกสชชฺปกฺเข  ปติตุ  อทตฺวา  ตโต  อุทธฺรนฺโต  วิริยสมต  
โยเชนฺโตติ อตฺโถ ฯ  
        อตฺตานนฺติ จิตฺต อถวา  สมุนฺนมยาติ  โกสชชฺปกฺขโต 
สมุนฺนเมหิ ฯ  มกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ  หีนวิริยตาย  ตว  จิตฺต  
กมฺมฏานวีถึ  นปฺปฏิปชชฺติ เจ ต วิริยารมฺภวเสน สมฺมา 
อุนฺนเมหิ อโนนต  (๑)  อนปนต  กโรหีติ  อธิปฺปาโย ฯ  เอว  ปน  
กโรนฺโต อุสุกาโรว เตชน ฯ  จิตฺต  อุชุ กริตฺวาน อวิชฺช  
ภินฺท หาริตาติ ฯ ยถา นาม อุสุกาโร กณฺฑ อีสกมฺป  
โอนต  อปนต  จ  (๒)  วิชฺฌนฺโต  ลกขฺ  ภินฺทนตฺถ อุชุ กโรติ 
เอว โกสชฺชปาตโต อรกฺขเณน  โอนต  (๓)  อุทฺธจฺจปาตโต  อรกฺขเณน 
อปนต(๔) วิชฺฌนฺโต  อปฺปนาปตฺติยา  จิตฺต อุชุ กรตฺิวาน 
สมาหิตจิตฺโต วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา สีฆ อคฺคมคฺคาเณน  
อวิชฺช  ภินฺท  ปทาเลหีติ ฯ  ต  สุตฺวา  เถโร  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา 
น  จิเรเนว อรหา อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๕)   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                วสโล(๖) นาม ปพฺพโต   
                พุทฺโธ สุทสฺสโน นาม        วสเต (๗) ปพฺพตนฺตเร ฯ   
# ๑. ส.ี อนมนฺต ฯ  ๒. สี. อีสกมฺป โอนตึ อปนตึ จ ฯ  
# ๓. ส.ี รกฺขเณน โอนตึ ฯ  ๔. ส.ี รกฺขเณน อปนตึ ฯ  
# ๕. ขุ. อ. ๓๓/๑๐๗/๑๕๗ ฯ ๖. สฺยา. อจฺจโล ฯ ย.ุ จาวโล ฯ  
# ๗. สฺยา. วสนฺโต ฯ   
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                ปปฺุผ เหมวนฺต คยฺห        เวหาส อคมาสห   
                ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ        โอฆติณฺณมนาสว ฯ   
                ปปฺุผ กุฏชมาทาย                สีเส กตฺวานห ตทา  
                พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ                สยมฺภุสฺส มเหสิโน ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ปุปผฺปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโตป ตเมว คาถ  
อภาสิ ฯ   
                หาริตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
         
                อุตฺติยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อาพาเธ  เม  สมุปฺปนฺเนติ  อายสฺมโต  อุตฺติยตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ (๑) อุปจินนฺโต  อิโต  จตุนวุเต  กปฺเป  
สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล  จนฺทภาคาย  นทิยา  มหารูโป  (๒) 
สุสุมาโร  หตฺุวา  นิพฺพตฺโต ฯ 
        โส  ปาร คนฺตุ นทิยา ตีร  อุปคต ภควนฺต  ทิสฺวา  
# ๑. ส.ี พหุ ปุ ฺ ฯ  ๒. สี. มหารหเท ฯ   
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ปสนฺนจิตฺโต  ปาร  เนตุกาโม  ตีรสมีเป  นิปชฺช ิฯ  ภควา   
ตสฺส อนุกมฺปาย  ปฏ ิย  ปาเท  เปสิ ฯ  โส  หฏโ  อุทคฺโค  
ปติเวเคน  ทิคุณุสฺสาโห หุตฺวา  โสต  ฉินฺทนฺโต  สเีฆน 
ชเวน  ภควนฺต  ปรตีร  (๑)  เนสิ ฯ  ภควา  ตสฺส  จิตฺตปฺปสาท 
  โอโลเกตฺวา  อย  อิโต  จุโต เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา (๒) ตโต  
ปฏาย สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิโต  จตุนวุเต  กปฺเป  อมต  
ปาปุณิสฺสตีติ  พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        โส ตถา สุคตีสุเยว ปริพฺภมนฺโต (๓) อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท 
สาวตฺถิย อ ฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส  ปตฺุโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  
อุตฺติโย นาม นาเมน ฯ 
        โส วยปฺปตฺโต อมต ปริเยสิสฺสามีติ  ปริพฺพาชโก  
หุตฺวา วิจรนฺโต เอกทิวส ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา (๔) ธมฺม  
สุตฺวา  (๕)  สาสเน  ปพฺพชิตฺวาป  สีลาทีน  อวิโสธิตตฺตา  วิเสส  
นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนฺโต  อ ฺเ  ภิกฺขู  วิเสส นิพฺพตฺเตตฺวา 
อ ฺ พฺยากโรนฺเต ทิสฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา สงฺเขเปเนว  
โอวาท ยาจิ ฯ  
        สตฺถาป ตสฺส ตสฺมาติห ตฺว  อุตฺติย  อาทิเมว   
วิโสเธหีติ อาทินา  สงฺเขเปเนว โอวาท อทาสิ ฯ โส ตสฺส  
# ๑. ส.ี ปาร ตีร ฯ  ๒. ส.ี นิพฺพตฺติสฺสติ ฯ  ๓. ส.ี สสรนฺโต ฯ  
# ๔. สี. ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา ฯ  ๕. ส.ี สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ ฯ   
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โอวาเท  ตฺวา  วิปสฺสน  อารภิ ฯ  ตสฺส  อารทฺธวิปสฺสนสฺส  
อาพาโธ  อุปฺปชฺช ิฯ อุปฺปนฺเน  ปน  อาพาเธ  ส ฺชาตสเวโค  
วิริยารมฺภวตฺถุ  กตฺวา  วิปสฺสนาย  กมมฺ กโรนฺโต วิปสฺสน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                จนฺทภาคานทีตีเร                สสสุมาโร(๒) อห ตทา   
                สโภชนปสุตาห (๓)        นทีติตฺถ  อคจฺฉห ฯ   
                สทิฺธตฺโถ ตมฺหิ สมเย        สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล   
                นทึ ตริตุกาโม โส                นทีติตฺถ อุปาคมิ ฯ   
                อุปคเต จ สมฺพุทฺเธ        อหมฺป ตตฺถุปาคมึ   
                อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ        อิม วาจ อุทีรยึ ฯ   
                อภิรูห มหาวีร                ตาเรสฺสามิ อห ตุว   
                เปตฺติก วิสย มยฺห                อนุกมฺป มหามุนิ ฯ   
                มม อุคฺคชฺชน (๔) สุตฺวา  อภิรุหิ มหามุนิ   
                หฏโ หฏเน จิตฺเตน        ตาเรสึ โลกนายก ฯ   
                นทิยา ปาริเม ตีเร                สิทฺธตฺโถ โลกนายโก   
                อสฺสาเสสิ มม ตตฺถ        อมต ปาปุณิสฺสติ(๕) ฯ   
                ตมฺหา กายา จวิตฺวาน        เทวโลก อคจฺฉห   
                ทพฺิพสุข อนุภวึ                อจฺฉราหิ ปุรกฺขโต ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๓๐/๑๑๓ ฯ  ๒. ม. สุสมุาโร ฯ  ๓. ม. สโคจรปสุโตห ฯ  
# ๔. สี. มม ต คชฺชน ฯ  ๕. สฺยา. ปาปุณิสฺสสิ ฯ   
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                สตฺตกฺขตฺตุ ฺจ เทวินฺโท        เทวรชชฺมกาสห   
                ตีณิกฺขตฺตุ จกฺกวตฺตี        มหิยา อิสฺสโร อหห ฯ   
                วิเวกมนุยุตฺโตห                นิปโก จ สุสวุโต   
                ธาเรมิ อนฺติม เทห        สมมฺาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ตาเรสึ ย นราสภ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ตรณาย อิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  สมมฺา  ปฏิปตฺติยา  
ปริปุณฺณาการวิภาวนมุเขน  อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                อาพาเธ เม สมุปฺปนฺเน        สติเม อุปปชฺชถ   
                อาพาโธ เม สมุปฺปนฺโน        กาโล มม นปฺปมชฺชิตุนฺติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  อาพาเธ  เม  สมุปฺปนฺเนติ  สรีรสฺส  อาพาธนโต 
อาพาโธติ  ลทฺธนาเม  วิสภาคธาตุกฺโขภเหตุเก  โรเค  มยฺห   
ส ฺชาเต ฯ  
        สติ เม อุปปชฺชถาติ อุปฺปนฺโน  โข  เม  อาพาโธ  
าน  โข  ปเนต วิชฺชติ ยทิท อาพาโธ วฑฺเฒยฺย ฯ  ยาว 
ปนาย  อาพาโธ  น  วฑฺฒติ  หนฺทาห  วิริย  อารภามิ   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๖๗/๒๖๗ ฯ   
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อปฺปตฺตสฺส  ปตฺติยา อนธิคตสฺส  อธิคมาย  อสจฺฉิกตสฺส  
สจฺฉิกริยายาติ วิริยารมฺภวตฺถุภูตา สติ ตสฺเสว อาพาธสฺส   
วเสน  ทุกฺขาย  เวทนาย  ปฬิยมานสฺส  มยฺห  อุทปาทิ ฯ 
เตนาห  อาพาโธ  เม  สมปฺุปนฺโน  กาโล  เม  นปฺปมชฺชิตุนฺติ ฯ 
เอว  อุปฺปนฺน  หิ สตึ องฺกุส กตฺวา อย เถโร อรหตฺต  
ปตฺโตติ ฯ   
                อุตฺติยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                ตติยวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                จตุตฺถวคฺควณฺณนา   
                        คหุรตีริยตฺเถรคาถาวณฺณนา(๑)  
        ผุฏโ ฑเสหีติ อายสฺมโต คหุรตีริยตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อิโต  เอกตึเส  กปฺเป  
สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  มคิลุทฺโท  หุตฺวา  อร ฺเ  วิจรนฺโต  
อทฺทส  สิขึ  ภควนฺต  อ ฺตรสฺมึ รุกขฺมูเล  เทวนาคยกฺขาน 
ธมฺม  เทเสนฺต  ทิสฺวา  ปน  ปสนฺนมานโส  ธมโฺม  เอส  
วุจฺจตีติ  สเร นิมิตฺต อคฺคเหสิ ฯ โส เตน จิตฺตปฺปสาเทน 
เทวโลเก อุปฺปนฺโน ปุน  อปราปร  สคุตีสุเยว  สสรนฺโต  
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา   
อคฺคิทตฺโตติ  ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  ภควโต ยมกปาฏิหาริย  
ทิสฺวา ส ฺชาตปฺปสาโท  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  กมมฺฏาน  
คเหตฺวา  คหุรตีเร  นาม  อร ฺฏาเน  (๒)  วสติ ฯ  เตนสฺส  
คหุรตีริโยติ  สม ฺา  อโหสิ ฯ 
        โส  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เตน  วุตฺต อปทาเน (๓)   
# ๑. สฺยา. คหุรตีริย... ฯ  ๒. สี. อ ฺตรฏาเน ฯ   
# ๓. ขุ. อ. ๓๓/๑๐๘/๑๕๘ ฯ   
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                มคิลุทฺโท ปุเร อาสึ        อร ฺเ วิปเน  อห   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                เทวสงฺฆปุรกฺขต ฯ   
                จตุสจฺจ ปกาเสนฺต                เทเสนฺต อมต ปท   
                อสฺโสสึ มธุร ธมฺม                สิขิโน โลกพนฺธุโน ฯ   
                โฆเส จิตฺต ปสาเทสึ        อสมปฺปฏิปุคฺคเล   
                ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา        อุตฺตรึ ทุกฺกร (๑) ภว ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ส ฺมลภึ (๒) ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        โฆสส ฺายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  สาวตฺถึ (๓)  
อคมาสิ ฯ ตสฺส อาคตภาว  สุตฺวา  าตกา  อุปคนฺตฺวา   
มหาทาน  ปวตฺเตสส ฯ  โส กติปยทิวเส วสิตฺวา อร ฺเมว   
คนฺตุกาโม  อโหสิ ฯ  ต  าตกา  ภนฺเต  อร ฺ  นาม   
ฑสมกสาทิวเสน พหุปริสฺสย  อิเธว  วสถาติ  อาหสุ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถโร  อร ฺวาโสเยว  มยฺห  รุจฺจตีติ  
วิเวกาภิรติกิตฺตนมุเขน อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                ผุฏโ ฑเสหิ มกเสหิ        อร ฺสฺมึ พฺรหาวเน   
                นาโค สงฺคามสีเสว        สโต ตตฺราธิวาสเยติ   
# ๑. สฺยา. ม. ทุตฺตร ฯ สี. อตรึ อุตฺตรึ ฯ  
# ๒. ส.ี ปุ ฺมลภึ ฯ  ๓. ม. สาวตฺถิย ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๑๖๘/๒๖๗ ฯ   
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คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  ผุฏโ  ฑเสหิ  มกเสหีติ  ฑสนสีลตาย  ฑสาติ  
ลทฺธนามาหิ  อนฺธกมกฺขิกาหิ  มกสส ฺ ิเตหิ  จ  สูจิมุขปาเณหิ  
ผุสฺสิโต  ทฏโติ  อตฺโถ ฯ  
        อร ฺสฺมินฺติ  ป ฺจธนุสติก  ปจฺฉิมนฺติ   วุตฺตอร ฺ- 
ลกฺขณโยคโต  อร ฺเ ฯ  
        พฺรหาวเนติ  มหารุกขฺคจฺฉคหนตาย  มหาวเน  อร ฺานิย ฯ 
        นาโค  สงฺคามสีเสวาติ  สงฺคามาวจโร  หตฺถนิาโค  วิย 
สงฺคามุทฺธนิ ปรเสนาสมฺปหาร ฯ (๑) อร ฺวาโส นาม  พุทฺธาทีหิ  
วณฺณิโต  โถมิโตติ  อุสฺสาหชาโต  สโต  สติมา  หตฺุวา  ตตฺร 
ตสฺมึ อร ฺเ  ตสฺมึ  วา  ฑสาทิสมฺผสฺเส  อุปฏ ิเต  อธิวาสเย  อธิวาเสยฺย   
สเหยฺย ฑสาทโย ม อาพาเธนฺตีติ อร ฺวาส น ชเหยฺยาติ  
อตฺโถ ฯ   
                คหุรตีริยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ปรเสนาสุปฺปหาร ฯ  
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                        สุปฺปยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อชร ชีรมาเนนาติ อายสฺมโต สุปปฺยตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตาปสปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา  อร ฺายตเน  วสนฺโต 
ตตฺถ  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ผลาผล  อทาสิ  ตถา   
ภิกฺขุสฆสฺส ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต กสฺสปสฺส 
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  กาเล  ขตฺติยกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา อนุกฺกเมน  
วิ ฺ ุต ปตฺโต  กลยฺาณมิตฺตสนฺนิสฺสเยน  ลทฺธสเวโค  สาสเน 
ปพฺพชิตฺวา  พหุสฺสุโต อโหสิ ฯ ชาติมเทน  สุตมเทน  จ  อตฺตาน   
อุกฺกเสนฺโต ปเร จ วมฺเภนฺโต วิหาสิ ฯ 
        โส อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  ตสฺส  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน 
สาวตฺถิย  ปรภูิตรูเป  สุสานโคปกกุเล นิพฺพตฺติ ฯ  สุปฺปโยติสฺส   
นาม  อโหสิ ฯ  อถ  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  อตฺตโน  สหายภูต  
โสปากตฺเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ตสฺส สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา  
ปฏิลทฺธสเวโค ปพฺพชิตฺวา สมฺมาปฏิปตฺตึ ปูเรตฺวา   
                อชร ชีรมาเนน                ตปฺปมาเนน นิพฺพุตึ   
                นมิิย (๑) ปรม สนฺตึ        โยคกฺเขม อนุตฺตรนฺติ(๒)   
# ๑. ส.ี ย.ุ นมิฺมิสฺส ฯ ม. นิมิย ฯ ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๖๙/๑๖๗ ฯ   
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คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  อชรนฺติ  ชรารหิต  นิพฺพาน  สนฺธายาห ฯ  ต  
หิ อชาตตฺตา นตฺถิ  เอตฺถ  ชรา  เอตสฺมึ  วา  อธิคเต  ปุคฺคลสฺส  
สา  นตฺถีติ ชราภาวเหตุโตป อชร  นาม ฯ   
        ชีรมาเนนาติ  ชีรนฺเตน  ขเณ  ขเณ  ชร ปาปุณนฺเตน ฯ 
        ตปฺปมาเนนาติ  สนฺตปฺปมาเนน  ราคาทีหิ  เอกาทสหิ   
อคฺคีหิ  ฑยฺหมาเนน ฯ   
        นิพฺพุตินฺติ ยถาวุตฺตสนฺตาปาภาวโต  นิพฺพุตสภาว  (๑) 
นิพฺพาน ฯ 
        นิมิยนฺติ  ปริวตฺเตยฺย เจตาเปยฺย ฯ  
        ปรม  สนฺตินฺติ  อนวเสสกิเลสาภิสงฺขารปริฬาหวูปสม- 
ธมฺมตาย  อุตฺตม  สนฺตึ ฯ  
        จตูหิ โยเคหิ  อนนุพนฺธตฺตา  โยคกฺเขม ฯ 
        อตฺตโน  อุตฺตริตรสสฺ กสฺสจิ อภาวโต อนุตฺตร ฯ  
        อย  เหตฺถ  สงฺเขปตฺโถ  ขเณ  ขเณ  ชราย  อภิภุยฺยมานตฺตา  
ชีรมาเนน  ตถา  ราคคฺคิอาทีหิ  สนฺตปฺปมาเนน  คโต  เอว   
อนิจฺเจน  ทุกเฺขน  อสาเรน  สพฺพถาป  อนุปสนฺตสภาเวน   
สอุปทฺทเวน  ตปฺปฏิปกฺขภาวโต  อชร  ปรมุปสมภูต  เกนจิ   
อนุปทฺทุต  อนุตฺตร  นิพฺพาน  นิมิย  (๒)  ปริวตฺเตยฺย  มหา  วต  
# ๑. ส.ี นิพฺพุตภาโว ฯ  ๒. ส.ี นิมฺมิสฺส ฯ  
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เม ลาโภ มหา อุทโย  หตฺถคโตติ ฯ  ยถา  หิ  มนุสสฺา 
ย  กิ ฺจิ  ภณฺฑ ปริวตฺเตนฺตา นิรเปกฺขา คยฺหมาเนน   
สมฺพหุมานา  โหนฺติ  เอวมย  เถโร  ปหิตตฺโต วิหรนฺโต อตฺตโน 
กาเย  จ  ชีวิเต  จ  นริเปกฺขต (๑) นิพฺพาน ปฏิเปสิตตฺต ฺจ (๒)  
ปกาเสนฺโต นิมิย ปรม สนฺตึ  โยคกฺเขม  อนุตฺตรนติฺ  วตฺวา 
ตเมว  ปฏิปตฺตึ  ปริพฺรูหยนฺโต วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๓)   
                วรโุณ นาม นาเมน        พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู   
                ฉฑฺเฑตฺวา ทส ปุตฺตานิ        วนมชฺโฌคหึ (๔) ตทา ฯ   
                อสฺสม สุกต กตฺวา                สุวิภตฺต มโนรม   
                ปณฺณสาล กรตฺิวาน        วสามิ ปวเน อห ฯ   
                ปทุมุตฺตโร โลกวิทู        อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
                มมุทฺธริตุกาโม โส                อาค ฺฉิ (๗) มม อสฺสม ฯ   
                ยาวตา วนสณฺฑมฺหิ        โอภาโส วิปุโล อหุ   
                พุทฺธสฺส อานุภาเวน        ปชฺชลี ปวน  ตทา ฯ   
                ทสิฺวาน ต ปาฏิหีร(๕)        พุทฺธเสฏสฺส ตาทิโน   
                ปตฺตปุฏ คเหตฺวาน        ผเลน ปูชยึ(๖) อห ฯ   
# ๑. ส.ี นริเปกฺข ฯ  ๒. สี. ปฏิเสวิตพฺพต ฺจ ฯ  
# ๓. ขุ. อ. ๓๓/๑๐๙/๑๕๙ ฯ  ๔. สี. วนมชฺโฌคมึ ฯ   
# ๕. สฺยา. ทสิฺวาน ปาฏิหิริย ฯ ยุ. ทิสฺวานห ปาฏิหีร ฯ  
# ๖. สฺยา. ปรูยึ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 199 

        *เลมที่ 25  จตุตฺถวคฺเค   สุปฺปยตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 199 
 
                อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ        สห ขาริม(๑)ทาสห  
                อนุกมฺปาย เม พุทฺโธ        อิม วจนมพฺรวิ ฯ 
                ขาริภาร คเหตฺวาน        ปจฺฉโต เยหิ(๒) เม ตุว   
                ปริภุตฺเต จ สฆมฺหิ        ปุ ฺ ตว ภวิสสฺติ ฯ   
                ปฏุก ต คเหตฺวาน                ภิกฺขุสฆสฺสทาสห   
                ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา        ตุสิต อุปปชฺชห ฯ   
                ตตฺถ ทิพฺเพหิ นจฺเจหิ        คีเตหิ วาทิเตหิ จ   
                ปุ ฺกมฺเมน สยุตฺต(๓)        อนุโภมิ สทา สุข(๔) ฯ   
                ย ย โยนุปปชฺชามิ                เทวตฺต อถ มานุส   
                โภเค เม อูนตา นตฺถิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                ยาวตา จตุโร ทีปา                สสมุทฺทา สปพฺพตา   
                ผล พุทฺธสฺส ทตฺวาน        อิสฺสร การยามห(๕) ฯ   
                ยาวตา เย ปกฺขิคณา        อากาเส อุปฺปตนฺติ เจ(๖)   
                เตป เม วสมเนฺวนฺติ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                ยาวตา วนสณฺฑมฺหิ        ยกฺขา ภูตา จ รกฺขสา   
                กมฺุภณฺฑา ครุฬา จาป        ปาริจริย(๗) อุเปนฺติ เม ฯ 
                กมฺุมา โสณา (๘) มธุการา ฑสา จ มกสา อุโภ   
                เตป ม วสมเนฺวนฺติ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
# ๑. ส.ี สก ขารึ ฯ  ม.สหขาริมทาสห ฯ ยุ. สาขาริก อทาสห ฯ 
# ๒. สฺยา. ม. เอหิ ฯ  ๓. สยฺา. สยุตฺโต ฯ  ๔. สยฺา. ยส อห ฯ  
# ๕. สฺยา. การยึ อห ฯ  ๖. ย.ุ เต ฯ  ๗. สฺยา. ปาจริย ฯ 
# ๘. ยุ. กุมฺภโสณา ฯ   
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                สปุณฺณา นาม สกุณา        ปกฺขิชาตา (๑) มหพฺพลา   
                เตป ม สรณ ยนฺติ                ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                เยป ทีฆายุกา นาคา        อิทฺธิมนฺโต มหายสา   
                เตป ม วสมเนฺวนฺติ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                สหีา พยคฺฆา จ ทีป จ        อจฺฉโกกตรจฺฉกา (๒)   
                เตป ม วสมเนฺวนฺติ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                โอสธี ติณวาสี จ                เย จ อากาสวาสิโน   
                สพฺเพ ม สรณ ยนฺติ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                สทุุทฺทส สุนิปณุ                คมฺภีร สุปฺปกาสิต   
                ผสฺสยิตฺวา(๓) วิหรามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                วิโมกฺเข อฏ ผุสิตฺวา        วิหรามิ อนาสโว   
                อาตาป นิปโก จาห(๔)        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                เย ผลฏา พุทฺธปุตฺตา        ขีณโทสา มหายสา   
                อหม ฺตโร เตส                ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                อภิ ฺาปารมึ คนฺตฺวา        สุกฺกมูเลน โจทิโต   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                เตวิชฺชา อิทฺธิปตฺตา จ        พุทฺธปุตฺตา มหายสา   
                ทพฺิพโสต สมาปนฺนา(๕)        เตส อ ฺตโร อห ฯ   
# ๑. ส.ี ปกฺขชาตา ฯ  ๒. สี. อจฺฉกา จ ตรจฺฉกา ฯ  
# ๓. สยฺา. ผุสฺสยิตฺวา ฯ  ๔. สยฺา. จาป ฯ  
# ๕. สฺยา. ทพฺิพโสตสมาปนฺนา ฯ  ม. สมาปนฺนา ฯ  
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                สตสหสฺสิโต กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวาป ตเมว คาถ อ ฺาพฺยากรณวเสน  
อภาสิ ฯ   
                สปฺุปยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
         
                โสปากตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยถาป เอกปุตฺตสฺมินฺติ อายสฺมโต โสปากตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  หุตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ 
ภเว วิวฏฏปนิสฺสย กุสล  อุปจินนฺโต  กกุสนฺธสฺส  ภควโต 
กาเล อ ฺตรสฺส กฏุมฺพิกสฺส ปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺโต  เอกทิวส 
สตฺถาร  ทิสวฺา  ปสนฺนจิตฺโต  พีชปรูผลานิ  สตฺถุ อุปเนสิ ฯ  
ปฏิคฺคเหสิ  ภควา  อนุกมฺป  อุปาทาย ฯ  โส  ภิกฺขุสงฺเฆ  จ   
อภิปฺปสนฺโน สลากภตฺต ปฏเปตฺวา  สฆุทฺเทสวเสน  ติณฺณ   
ภิกฺขูน  ยาวตายุก ขีรภตฺต อทาสิ ฯ  
        โส เตหิ ปุ ฺกมฺเมหิ  อปราปร  เทวมนุสฺเสสุ  สมฺปตฺตึ  (๑)  
อนุภวนฺโต เอกทา มนุสฺสโยนิย นิพฺพตฺโต  เอกสฺส  
# ๑. ส.ี สมฺปตฺติโย ฯ   
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ปจฺเจกพุทฺธสฺส ขีรภตฺต อทาสิ ฯ เอว ตตฺถ ตตฺถ ปุ ฺานิ 
กตฺวา สุคตีสุเอว  ปริพฺภมนฺโต  (๑) อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท 
ปุริมกมฺมนิสสฺนฺเทน สาวตฺถิย อ ฺตราย  ทุคฺคติตฺถิยา   
กุจฺฉิมฺหิ  ปฏสินฺธึ  คณฺหิ ฯ  ตสฺส  มาตา  ทส  มาเส กุจฺฉินา  
ปริหริตฺวา  ปริปกฺเก  คพฺเภ  วิชายนกาเล  วิชายิตุ  อสกฺโกนฺตี  
มุจฺฉ อาปชฺชิตฺวา  พหุเวล  มตา  วิย  นปิชฺช ิฯ  ต  าตกา   
มตาติ  ส ฺาย  สุสาน เนตฺวา  จิตก  อาโรเปตฺวา   
เทวตานุภาเวน   วาตวุฏ ิยา อุฏ ิตาย อคฺคึ อทตฺวา  
ปกฺกมึสุ ฯ  ทารโก  ปจฺฉิมภวิกตฺตา  เทวตานุภาเวน  มาตุกุจฺฉิโต 
อโรโค  นิกฺขมิ ฯ มาตา  ปน  กาลมกาส ิฯ  
        เทวตา  ต  คเหตฺวา  มนุสฺสรูเปน  สุสานโคปกสฺส  เคเห   
เปตฺวา  กติปยกาล  ปติรเูปน  อาหาเรน  โปเสส ิฯ  ตโต  ปร   
สุสานโคปโก  จ  น  อตฺตโน  ปุตฺต  กตฺวา  วฑฺเฒติ ฯ  โส   
ตถา  วฑฺเฒนฺโต  ตสฺส  ปุตฺเตน สุปเยน นาม  ทารเกน   
สทฺธึ  กฬีนฺโต  วิจรติ ฯ  ตสฺส  สุสาเน  ชาตสวฑฺฒภาวโต 
โสปาโกติ  สม ฺา อโหสิ ฯ   
        อเถกทวิส  สตฺตวสฺสิก  ต  ภควา  ปจฺจูสเวลาย  าณชาล   
ปตฺถริตฺวา  เวเนยฺยพนฺธเว  โอโลเกตฺวา (๒) าณชาลนฺโตคธ ทิสฺวา 
สุสานฏาน อคมาสิ ฯ ทารโก  ปุพฺพเหตุนา  โจทิยมาโน  
# ๑. ส.ี สสรนฺโต ฯ  ๒. สี. โอโลเกนฺโต ฯ   
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ปสนฺนมานโส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา อฏาสิ ฯ  
สตฺถา  ตสฺส  ธมฺม  กเถสิ ฯ  โส  ธมฺม  สุตฺวา  ปพฺพชฺช   
ยาจิตฺวา  ปตรา อนุ ฺาโตสีติ  วุตฺโต  ปตร  สตฺถ ุ สนฺติก  
เนสิ ฯ  (๑)  ตสฺส  ปตา  สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต 
อิม  ทารก  ปพฺพาเชถาติ  อนุชานิ ฯ สตฺถา ต ปพฺพาเชตฺวา  
เมตฺตาภาวนาย  นิโยเชสิ ฯ 
        โส  เมตฺตากมฺมฏาน  คเหตฺวา  สุสาเน  วิหรนฺโต  น  
จิรสฺเสว  เมตฺตาฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌาน  ปาทก  กตฺวา 
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต สจฺฉากาสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                กกุสนฺโธ มหาวีโร                สพฺพธมฺมาน ปารคู   
                คณมฺหา วูปกฏโ โส        อคมาสิ วนนฺตร ฯ   
                พีชมิ ฺช (๓) คเหตฺวาน        ลตาย อาวุณึ (๔) อห   
                ภควา ตมฺหิ สมเย                ฌายเต ปพฺพตนฺตเร ฯ   
                ทสิฺวานห เทวเทว                วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
                ทกฺขิเณยฺยสฺส วีรสฺส (๕)  พีชมิ ฺชมทาสห ฯ (๖)   
                อิมสฺมึเยว กปฺปมฺหิ        ย มิ ฺชมททึ(๗) ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พีชมิ ฺชสฺสิท (๘) ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี อาเนสิ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๓๑/๕๖ ฯ  ๓. สยฺา. วีชวีช ฯ 
# ๔. สฺยา. อาจรึ ฯ  ๕. สยฺา. ธีรสฺส ฯ  ๖. สยฺา. วีชวีช... ฯ 
# สี. พีชปูร... ฯ  ๗. สฺยา. วีชมททึ ฯ  ๘. สยฺา. วีชวชีสฺสิท ฯ  
# สี. พีชปูชายิท ฯ   
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        อรหา หุตฺวา ปน อ ฺเส โสสานิกภิกฺขูน เมตฺตา- 
ภาวนาวิธึ (๑) ทสฺเสนฺโต   
                ยถาป เอกปุตฺตสฺมึ        ปยสฺมึ กุสล ีสิยา   
                เอว สพฺเพสุ ปาเณสุ        สพฺพตฺถ กุสโล สิยาติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  ยถาติ  โอปมมฺตฺเถ  นปิาโต ฯ 
        เอกปุตฺตสฺมินฺติ  ปุนาติ  จ  กุลวส  ตายติ  จาติ  (๓)  ปุตฺโต  
อตฺรชาทิเภโท ปุตฺโต ฯ เอโก ปุตฺโต เอกปุตฺโต ตสฺมึ   
เอกปุตฺตสฺมึ ฯ  วิสเย  เจต  ภุมฺมวจน ฯ  
        ปยสฺมนิฺติ  ปยายิตพฺพตาย  เจว เอกปุตฺตตาย  จ  
รูปสีลาจาราทีหิ  จ เปมกรณฏานภูเต ฯ  
        กุสลีติ กุสล วุจฺจติ เขม โสตฺถิภาโว  ต  ลภิตพฺพ  
เอตสฺส  อตฺถีติ กุสลี สตฺตาน หิเตสี เมตฺตชฺฌาสโย ฯ         
        สพฺเพสุ  ปาเณสูติ  สพฺเพสุ  สตฺเตสุ ฯ  
        สพฺพตฺถาติ  สพฺพาสุ  ทิสาสุ  สพฺเพสุ วา  ภวาทีสุ   
สพฺพาสุ  วา  อวตฺถาสุ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  เอกปุตฺตเก (๔)  
ปเย  มนาเป  มาตาปตา  กุสลี  เอกนฺตหิเตสี  ภเวยฺย  เอว   
ปุรตฺถิมาทิเภทาสุ สพฺพาสุ  ทิสาสุ  กามภวาทิเภเทสุ  สพฺเพสุ  (๕) 
# ๑. ส.ี เมตฺตภาวนาย วิถึ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๗๐/๒๖๘ ฯ  
# ๓. ส.ี ปุนาติ กุลวส ตายตีติ วา ฯ  ๔. สี. เอกปุตฺเต ฯ  
# ๕. ส.ี สพฺเพสุ วา ฯ   
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ภเวสุ  ทหราทิเภทาสุ  สพฺพาสุ  อวตฺถาสุ  จ  (๑)   ิเตสุ  สพฺเพสุ  
สตฺเตสุ เอกนฺตหิเตสิตาย กุสล ีภเวยฺย มิตฺโต อุทาสีโน  (๒) 
ปจฺจตฺถิโกติ  สีม  อกตฺวา สีมาสมฺเภทวเสน สพฺพตฺถ เอกรส  
เมตฺต ภาเวยฺยาติ ฯ  อิม  ปน  คาถ  วตฺวา สเจ  ตุเมฺห 
อายสฺมนฺโต เอว เมตฺตาภาวน  อนุยุ ฺเชยฺยาถ  เย  เต  
ภควตา  สุข  สุปตีติอาทินา  เอกาทส เมตฺตานิสสา   
วุตฺตา เอกเสน เตส ภาคิโน ภวถาติ โอวาทมทาสิ ฯ   
                โสปากตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                โปสิยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อนาสนฺนวราติ อายสฺมโต โปสิยตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา  
อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ 
วิวฏฏปนิสฺสย  พหุ กุสล อุปจินิตฺวา  สุคตีสุเอว  สสรนฺโต 
อิโต เทฺวนวุเต (๓) กปฺเป ติสฺสสฺส ภควโต กาเล มคิลุทฺโท 
หุตฺวา  อร ฺเ  วิจรติ ฯ   
        อถ  ภควา  ตสฺส  อนุคฺคห  กาตุ  อร ฺ คนฺตฺวา 
ตสฺส  จกฺขุปเถ  อตฺตาน  ทสฺเสสิ ฯ  โส  ภควนฺต  ทิสฺวา   
ปสนฺนจิตฺโต อาวุธ  นิกฺขิปตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา อ ฺชล ึปคฺคยฺห  
# ๑. ส.ี อวตฺถาสุป ฯ ๒. สี. มิตฺโต อุทาหุ โน ฯ  
# ๓. ส.ี จตุนวุเต ฯ  
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อฏาสิ ฯ ภควา นิสีทิตุกามต ทสฺเสสิ ฯ  โส  ตาวเทว 
ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  สเม  ภูมิภาเค  สกฺกจฺจ สนฺถริตฺวา  
อทาสิ ฯ  นิสทีิ  ตตฺถ  ภควา  อนุกมฺป  อุปาทาย ฯ  นิสินฺเน  
ปน  ภควติ  อนปฺปก ปติโสมนสฺส  ปฏิสเวเทนฺโต  ภควนฺต  
วนฺทิตฺวา  สยมฺป  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ   
        อถ ภควา  เอตฺตก  วฏฏติ  อิมสฺส  กุสลพีชนติฺ  
อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ อจิรปกฺกนฺเต ภควติ  ต  สีโห  
มิคราชา  ฆาเตสิ ฯ  โส  กาลงฺกโต  เทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ   
โส  กิร  ภควติ  อนุปคจฺฉนฺเต   สีเหน  ฆาติโต  นิรเย 
นิพฺพตฺติสฺสตีติ ต ทิสฺวา ภควา สุคติย นิพฺพตฺตนตฺถ  
กุสลพีชโรปนตฺถ ฺจ อุปสงฺกมิ ฯ   
        โส  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา ตโต เทวโลกโต จวิตฺวา 
สุคตีสุเยว ปริวตฺเตนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  สาวตฺถิย   
อ ฺตรสฺส  มหาวิภวสฺส  เสฏ ิโน  ปตฺุโต สงฺคามชิตตฺเถรสฺส 
กนิฏภาตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  โปสโิยติสฺส  นาม อโหสิ ฯ 
โส วยปฺปตฺโต  ทารปริคฺคห  กตฺวา  เอก  ปุตฺต  ลภิตฺวา  
อนฺติมภวิกตาย  ธมฺมตาย โจทิยมาโน  ชาติอาทึ ปฏิจฺจ 
อุปฺปนฺนสเวโค ปพฺพชิตฺวา อร ฺ ปวิสิตฺวา วูปกฏโ หุตฺวา  
จตุสจฺจกมฺมฏานภาวน  (๑)  อนุยุ ฺชนฺโต  น  จิรสฺเสว  วิปสฺสน  
# ๑. ส.ี ตจป ฺจกกมฺมฏานภาวน ฯ  
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อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                ลมฺพโก นาม ปพฺพโต   
                ตตฺเถว ติสฺโส(๒) สมฺพุทฺโธ  อพฺโภกาสมฺหิ จงฺกมิ ฯ   
                มคิลุทฺโท ตทา(๓) อาสึ        อร ฺเ กานเน อห   
                ทสิฺวาน ต (๔) เทวเทว        ติณมุฏ ิมทาสห ฯ   
                นสิีทนตฺถ พุทธฺสฺส        ทตฺวา จิตฺต ปสาทยึ   
                สมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา        ปกฺกามึ(๕) อุตฺตรามุโข ฯ   
                อจิร คตมตฺตสฺส(๖)        มิคราชา อเหยิ (๗)   
                สีเหน โปถโิต(๘)  สนโฺต        ตตฺถ กาลงฺกโต อห ฯ   
                อาสนฺเน เม กต กมฺม        พุทฺธเสฏเ อนาสเว   
                สมุุตฺโต สรเวโคว                เทวโลกมคจฺฉห ฯ   
                ยโูป ตตฺถ สุโภ อาสิ        ปุ ฺกมฺมาภินิมฺมิโต   
                สหสฺสกณฺโฑ สตเภณฺฑุ(๙) ธชาล ุหริตามโย ฯ   
                ปภา นิทฺธาวเต ตสฺส        สตรสีว อุคฺคโต   
                อากิณฺโณ เทวก ฺาหิ        อาโมทึ กามกามิห ฯ   
                เทวโลกา จวิตฺวาน                สุกฺกมูเลน(๑๐) โจทิโต   
                อาคนฺตฺวาน มนุสฺสตฺต        ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขย ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๑๑๑/๑๖๓ ฯ ๒. ยุ. ตตฺโถปติสฺโส ฯ  
# ๓. สยฺา. ปุเร ฯ ๔. สฺยา. ทิสฺวานาห ฯ ๕. สฺยา. ม. ปกฺกามึ ฯ 
# ๖. สฺยา. คตมตฺต ม ฯ  ๗. สฺยา. อเหยิ ฯ ๘. สฺยา. ฆาฏิโต ฯ 
# สี. ปาติโต ฯ ยุ. ปติโต ฯ  ๙. สฺยา. สตฺตเคณฺฑุ ฯ  
# ๑๐. สฺยา. ม. สุกฺกมูเลน ฯ  
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                จตุนวุเต อิโต  กปฺเป        นิสทีนมทาสห   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ติณมุฏเ อิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตุ  สาวตฺถึ  
อาคโต  าตึ  (๑) อนุกมปฺาย  าติเคห  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  น  
ปุราณทุติยิกา  วนฺทิตฺวา  อาสนทานาทินา  ปม อุปาสิกา  
วิย  วตฺต ทสฺเสตฺวา เถรสฺส อชฺฌาสย อชานนฺตี ปจฺฉา 
อิตฺถีกุตฺตาทีหิ ปโลเภตุกามา  อโหสิ ฯ  เถโร  อโห  อนฺธพาลา 
มาทิเสป  นาม เอว ปฏิปชชฺตีติ  จินฺเตตฺวา  กิ ฺจิ  อวตฺวา 
อุฏายาสนา  อร ฺเมว  คโต ฯ  ต  อาร ฺกา  ภิกฺขู กึ  
อาวุโส  อติลหุ  นิวตฺโตสิ  (๒)  าตเกหิ น ทิฏโสีติ ปุจฺฉึสุ ฯ 
เถโร ตตฺถ ปวตฺตึ อาจิกฺขนฺโต   
                อนาสนฺนวรา เอตา        นิจฺจเมว วิชานตา   
                คามา อร ฺมาคมฺม        ตโต เคห อุปาวิสึ   
                ตโต อุฏาย ปกฺกามึ        อนามนฺเตตฺวา โปสิโยติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  อนาสนฺนวราติ  เอตา  อิตฺถิโย  น  อาสนฺนา 
อนุปคตา  ทูเรเอว  วา   ิตา  หุตฺวา  วรา  ปุริสสฺส  เสฏา   
หิตาวหา  ต ฺจ โข นิจฺจเมว  สพฺพกาลเมว  น  รตฺติเมว 
# ๑. ส.ี าตีน ฯ  ๒. ส.ี อานิวตฺโตสิ ฯ  ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๑๗๑/๒๖๘ ฯ   
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น  ทิวาป น รโหเวลายป ฯ  
        วิชานตาติ วิชานนฺเตน ฯ  อนาสนฺนปราติป  ปาลิ  โส  
เอวตฺโถ ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย  จณฺฑหตฺถิอสฺสมหึสสีห- 
พฺยคฺฆยกฺขรกฺขสปสาจาป  มนุสฺสาน  อนุปสงฺกมนฺตา  วรา  
เสฏา น  อนตฺถาวหา  เต  ปน  อุปสงฺกมนฺตา  ทิฏธมฺมิกเยว 
อนตฺถ กเรยฺยุ ฯ  
        อิตฺถิโย ปน  อุปสงฺกมิตฺวา  ทิฏธมฺมิก สมฺปรายิก 
วิโมกฺขนิสฺสิตมฺป อตฺถ วินาเสตฺวา มหนฺต  อนตฺถ  อาปาเทนฺติ 
ตสฺมา  อนาสนฺนวรา  เอตา  นิจฺจเมว  วิชานตาติ ฯ  อิทานิ  
ตมตฺถ  อตฺตูปนายิก  กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  คามาติอาทิมาห ฯ  
ตตฺถ  คามาติ คาม ฯ  อุปโยคตฺเถ  หิ  เอต  นิสฺสกฺกวจน ฯ  
        อร ฺมาคมฺมาติ  อร ฺโต อาคนฺตฺวา ฯ มกาโร 
ปทสนฺธิกโร  นิสฺสกฺเก  เจต  อุปโยควจน ฯ  
        ตโตติ  ม ฺจกโต ฯ   
        อนามนฺเตตฺวาติ  อนาลปตฺวา ปุราณทุติยิก อปฺปมตฺตา 
โหหีติ เอตฺตกมฺป อวตฺวา ฯ  
        โปสิโยติ  อตฺตานเมว  ปร  วิย  วทติ ฯ  เย  ปน   
ปกฺกามินฺติ  ปนฺติ  เตส  อห  โปสโิย  ปกฺกามินฺติ  โยชนา ฯ 
เย  ปน  สา  อิตฺถี เถร ฆร อุปคต โภเชตฺวา ปโลเภตุกามา  
ชาตา  ต  ทิสวฺา  เถโร ตาวเทว เคหโต นิกฺขมิตฺวา วิหาร  
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คนฺตฺวา  อตฺตโน  วสนฏาเน  ม ฺจเก  นิสีท ิฯ  สาป  โข 
อิตฺถี ปจฺฉาภตฺต อลงฺกตปฏิยตฺตา วิหาเร  เถรสฺส  วสนฏาน   
อุปสงฺกมิ ฯ ต  ทิสฺวา เถโร กิ ฺจิ อวตฺวา (๑) อุฏาย  
ทิวาฏานเมว  คโตติ  วทนฺติ  เตส  คามา  อร ฺมาคมฺมาติ  
คาถาปทสฺส อตฺโถ  ยถารตุวเสเนว (๒) นิยฺยติ ฯ วิหาโร หิ  
อิธ อร ฺนฺติ อธิปฺเปโต ฯ   
                โปสิยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                สาม ฺกานิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สุข สุขตฺโถติ อายสฺมโต สาม ฺกานิตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  หุตฺวา  ตตฺถ ตตฺถ  
ภเว กุสล อุปจินนฺโต อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป  วิปสฺสิสฺส 
ภควโต  กาเล  มนุสฺสโยนิย นิพฺพตฺโต วิปสฺสึ ภควนฺต  ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส  เอก  ม ฺจ  อทาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท อ ฺตรสฺส  
ปริพฺพาชกสฺส ปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ  สาม ฺกานีติสฺส  นาม  
อโหสิ ฯ โส วิ ฺ ุต ปตฺโต สตฺถุ ยมกปาฏิหาริย ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  จริยานุกูล  กมมฺฏาน  
# ๑. ส.ี อวตฺวาว ฯ  ๒. ส.ี ยถาวุตฺตวเสเนว ฯ   
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คเหตฺวา  ฌาน นิพฺพตฺเตตฺวา  ฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                วิปสฺสิโน ภควโต                โลกเชฏสฺส ตาทิโน   
                เอก  ม ฺจ(๒) มยา ทินฺโน ปสนฺเนน สปาณินา ฯ   
                หตฺถิยาน อสฺสยาน        ทิพฺพยาน สมชฺฌค (๓)   
                เตน ม ฺจก(๔)ทาเนน         ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขย ฯ   
                เอกนวุเต อิโต กปฺเป        ย ม ฺจมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ม ฺจทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        เถรสฺส  ปน  คิหิสหายโก  กาติยาโน   นาม  ปริพฺพาชโก  
พุทฺธุปฺปาทโต  ปฏาย  ติตฺถิยาน  หตลาภสกฺการตาย   
ฆาสจฺฉาทนมตฺตมฺป  อลภนฺโต  อาชีวกาปกโต(๕)  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา 
ตุเมฺห  สากิยปุตฺติยา  นาม  มหาลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตา  สุเขน  
ชีวถ  มย  ปน  ทุกฺขิตา กจฺิฉชีวิกา กถ นุ โข ปฏิปชชฺมานสฺส  
ทิฏธมฺมิก ฺเจว สมฺปรายิก ฺจ  สุข  สมฺปชฺชตีติ  ปจฺุฉิ ฯ   
        อถสฺส  เถโร  นิปฺปรยิายโต สุข นาม โลกุตฺตรสุขเมว  
ต ฺจ  ตทนุรูป  ปฏิปตฺตึ  ปฏิปชชฺนฺตสฺเสวาติ  อตฺตนา  ตสฺส  
อธิคตภาว ปริยาเยน วิภาเวนฺโต   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๑๑๒/๑๖๔ ฯ ๒. สฺยา. เวจฺจ ฯ ยุ. เอกเปจฺฉ ฯ 
# ๓. ส.ี รถยาน ลภามห ฯ  ๔. สยฺา. เวจฺจกทาเนน ฯ  
# สี. ม ฺจสฺส ฯ  ๕. อาชวีาปกโต ฯ   
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                สขุ สุขตฺโถ ลภเต ตทาจร   
                กตฺิติ ฺจ ปปฺโปติ ยสสฺส วฑฺฒติ   
                โย อริยมฏงฺคิกม ฺชส อุชุ   
                ภาเวติ มคฺค อมตสฺส ปตฺติยาติ(๑)   
คาถ อภาสิ  ฯ   
        ตตฺถ  สขุนฺติ  นิรามิส  สุข  อิธาธิปฺเปต ฯ  ต ฺจ  
ผลสมาปตฺติ  เจว นิพฺพาน ฺจ ฯ  ตถา  หิ  อย  สมาธิ   
ปจฺจุปฺปนฺนสุโข  เจว  อายตึ จ สุขวิปาโก  นิพฺพาน  ปรม  
สุขนฺติ (๒) จ วุตฺต ฯ  
        สุขตฺโถติ สุขปฺปโยชโน ยถาวุตฺเตน สุเขน อตฺถิโก ฯ  
ลภเตติ  ปาปุณาติ  อตฺถิกสฺเสเวท  สุข  น อิตรสฺส ฯ 
โก ปน อตฺถโิกติ อาห  ตทาจรนฺติ  ตทตฺถ  อาจรนฺโต 
ยาย  ปฏิปตฺติยา ต ปฏิปตฺตึ ปฏิปชฺชนฺโตติ อตฺโถ ฯ  น 
เกวล  ตทาจร  สุขเมว  ลภเต  อถ  โข  กิตฺติ ฺจ  ปปฺโปติ 
อิติป  สีลวา  สุปริสุทฺธกายวจีกมฺมนฺโต สุปริสุทฺธาชีโว ฌาย ี 
ฌานยุตฺโตติอาทินา กิตฺตึ ปรมฺมุขา  ปตฺถฏยสต  ปาปุณาติ ฯ   
        ยสสฺส  วฑฺฒตีติ  สมฺมุเข  คุณาภิตฺถวสงฺขาโต ปริวาร- 
สมฺปทาสงฺขาโต  จ  ยโส  อสฺส  ปริพฺรหูติ ฯ  อิทานิ  ตทาจรนฺติ  
สาม ฺโต  วุตฺตมตฺถ  สรูปโต ทสฺเสนฺโต โย อริยมฏงฺคิก- 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๗๒/๒๖๘ ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๕/๔๒ ฯ   
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ม ฺชส อุชุ ภาเวติ มคฺค อมตสฺส ปตฺติยาติ  อาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  โย  ปุคฺคโล  กิเลเสหิ  อารกตฺตา  ปริสุทฺธฏเน  
ปฏิปชชฺนฺตาน  อริยภาวกรณฏเน  จ  อริย  สมฺมาทิฏ ิอาทิ- 
อฏงฺคสมุทายตาย อฏงฺคิก  อนฺตทฺวยรหิตมชฺฌิมปฏิปตฺติภาวโต 
อกุฏิลฏเน อ ฺชส กายวงฺกาทิปฺปหานโต  อุชุ  นพฺิพานตฺถิเกหิ   
มคฺคนิยฏเน  กิเลเส  มาเรนฺโต  คมนฏเน  จ  มคฺคนฺติ  
ลทฺธนาม  ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปท  อมตสฺส  อสงฺขตาย  ธาตุยา 
ปตฺติยา อธิคมาย  ภาเวติ  อตฺตโน  สนตฺาเน  อุปฺปาเทติ  
วฑฺเฒติ  จ  โส  นิปฺปรยิาเยน  สุขตฺโถ  ตทาจรนฺติ  วุจฺจติ 
ตสฺมา ยถาวุตฺต สุข ลภติ ฯ ต สุตฺวา ปริพฺพาชโก  
ปสนฺนมานโส  ปพฺพชิตฺวา  สมฺมา  ปฏปิชฺชนฺโต  น  จิรสฺเสว  
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ อิทเมว เถรสฺส 
อ ฺาพฺยากรณ อโหสิ ฯ   
                สาม ฺกานิตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                กมุาปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สาธุ สตุนฺติ อายสฺมโต กุมาปุตฺตตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป  
อชินจมฺมวสโน  ตาปโส  หุตฺวา  พนฺธุมตีนคเร  ราชุยฺยาเน  วสนฺโต  
วิปสฺสึ  ภควนฺต  ปสฺสิตฺวา ปสนฺนมานโส  ปาทพฺภ ฺชนเตล   
อทาสิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺโต ฯ  ตโต   
ปฏาย สุคตีสุเยว สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท อวนฺติรฏเ  
เวฬุกณฺฏกนคเร คหปติกุเล  นิพฺพตฺโต ฯ  นนฺโทติสฺส  นาม   
อกสุ ฯ  มาตา  ปนสฺส  กมุา  นาม  เตน  กุมาปุตฺโตติ   
ป ฺายิตฺถ ฯ  โส  อายสฺมโต สาริปุตฺตสฺส สนฺติเก ธมฺม สุตฺวา  
ลทฺธปฺปสาโท  ปพฺพชิตฺวา  (๑)  กตปุพฺพกิจฺโจ  ปริยนฺตปพฺพตปสฺเส 
สมณธมฺม กโรนฺโต วิเสส  นิพฺพตฺเตตุ  อสกฺโกนโฺต ภควนฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม สุตฺวา กมฺมฏาน โสเธตฺวา  สปฺปายฏาเน   
วสนฺโต  วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต สจฺฉากาสิ ฯ เตน  วุตฺต  
อปทาเน (๒)   
                นคเร พนฺธุมติยา                ราชุยฺยาเน วสามห   
                จมฺมวาสี(๓) ตทา อาสึ        กมณฺฑลุธโร (๔) อห ฯ   
# ๑. ส.ี ปพฺพชิตา ลทฺธูปสมฺปโท ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๑๑๔/๑๖๖ ฯ  
# ๓. สยฺา. จมฺมวาสี ฯ  ยุ. ธมฺมวาที ฯ  ๔. ส.ี กมณฺฑลธโร ฯ   
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                อทฺทส วิมล พุทฺธ                สยมฺภภ อปราชิต   
                อาตาปน ปหิตตฺต (๑)        ฌายึ ฌานรต วสึ(๒) ฯ   
                สพฺพกามสมิทฺธ ฺจ        โอฆติณฺณมนาสว   
                ทสิฺวา ปสนฺโน สุมโน        อพฺภ ฺชนมทาสห (๓)   
                เอกนวุติโต กปเฺป                อพฺภ ฺชนมทาสห    
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        อพฺภ ฺชนสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อร ฺเ  กายทฬฺหิพหุเล  ภิกฺขู  ทิสฺวา  
เต  โอวทนฺโต  สาสนสฺส นิยฺยานิกภาว ปกาเสนฺโต   
                สาธุ สุต สาธุ จริตก   
                สาธุ สทา อนิเกตวิหาโร   
                อตฺถปุจฺฉน ปทกฺขิณกมฺม   
                เอต สาม ฺ อกิ ฺจนสฺสาติ(๔)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  สาธูติ  สุนฺทร ฯ  
        สุตนฺติ  สวน ฯ  ต ฺจ  โข  วิวฏฏปนิสฺสิต วิเสสโต  
อปฺปจฺฉตาทิปฏิสยุตฺต  ทสกถาวตฺถุสวน  อิธาธิปฺเปต ฯ  
        สาธุ จรติกนฺติ ตเทว  อปฺปจฺฉตาทิจริต จิณฺณ  
สาธุจริตเมว หิ จริตกนฺติ วุตฺต ฯ ปททฺวเยนาป พาหุสจฺจ 
# ๑. สฺยา. อาตาปน ปหิตตฺต ฯ  ๒. สฺยา. อิสึ ฯ  
# ๓. สยฺา. ย ทานมททึ ตทา ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๑๗๓/๒๖๘ ฯ   
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ตทนุรูป  ปฏปิตฺติ ฺจ  สุนฺทรนฺติ  ทสฺเสติ ฯ   
        สทาติ  สพฺพกาเล นวกมชฺฌิมเถรกาเล  สพฺเพสุ  วา 
อิริยาปถกฺขเณสุ ฯ   
        อนิเกตวิหาโรติ  กิเลสาน  นิวาสนฏานฏเน  ป ฺจกาม- 
คุณา  นิเกตา  นาม  โลกิยา  วา  ฉฬารมฺมณธมฺมา ฯ  ยถาห  
รูปนิมิตฺตนิเกตวิสารวินิพนฺธา โข คหปติ นิเกตสารีติ วุจฺจตีติ 
อาทิ ฯ  เตส  นิเกตาน  ปหานตฺถาย  ปฏิปทา  อนเิกตวิหาโร ฯ   
        อตฺถปุจฺฉนนฺติ  ต  (๑)  อาชานิตุกามสฺส  กลยฺาณมิตฺต   
อุปสงฺกมิตฺวา  ทิฏธมฺมกิสมฺปรายิกปรมตฺถปเภทสฺส ปุจฺฉน  
กุสลาทิเภทสฺส  วา  อตฺถสฺส  สภาวธมฺมสฺส  ก ึภนฺเต กุสล  
กึ อกุสล กึ  สาวชฺช  กึ  อนวชฺชนฺติ  อาทินา ปุจฺฉน  
อตฺถปุจฺฉน ฯ  
        ปทกฺขิณกมฺมนฺติ ต ปน  ปุจฺฉิตฺวา  ปทกฺขิณคฺคาหิภาเวน 
ตสฺส  โอวาเท  อธิฏาน  สมฺมาปฏิปตฺติ ฯ อิธาป  สาธูติ  
ปท  อาเนตฺวา  โยเชตพฺพ ฯ   
        เอต  สาม ฺนฺติ  สาธุ  สุตนฺติอาทินา  วุตฺต  ย  
สุต  ย ฺจ  จริต  โย  จ  อนิเกตวิหาโร  ย ฺจ อตฺถปุจฺฉน  
ย ฺจ  ปทกฺขิณกมฺม  เอต  สาม ฺ  เอโส สมณภาโว(๒) ฯ ยสฺมา 
อิมายเอว ปฏิปทาย  สมณภาโว  น  อ ฺถา  ตสฺมา 
# ๑. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. สาม ฺภาโว ฯ   
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สาม ฺนฺติ นิปฺปริยายโต  มคฺคผลสฺส  อธิวจน ฯ  ตสฺส  วา 
ปน อย อปณฺณกปฏิปทา ต ปเนต สาม ฺ ยาทิสสฺส 
สมฺภวติ ต ทสฺเสตุ  อกิ ฺจนสฺสาติ วุตฺต ฯ อปริคฺคาหกสฺส  
เขตฺตวตฺถุหิร ฺสุวณฺณทาสิทาสาทปิริคฺคหณรหิตสฺสาติ อตฺโถ ฯ   
                กมุาปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                กมุาปุตฺตสหายตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นานาชนปท  ยนฺตีติ  อายสฺมโต  กุมาปุตฺตสหายตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย กุสล อุปจินนฺโต  อิโต  จตุนวุเต  กปฺเป  
สิทฺธตฺถสฺส ภควโต กาเล กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต   
ปตฺโต อร ฺ ปวิสิตฺวา พหุ รุกฺขทณฺฑ ฉินฺทิตฺวา  
กตฺตรยฏ ึ (๑) กตฺวา สฆสฺส  อทาสิ ฯ  อ ฺ ฺจ  ยถาวิภว  
ปุ ฺ  กตฺวา  เทเวสุ  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต ปฏาย  สคุตีสุเยว 
ปริวตฺเตนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธปฺุปาเท เวฬุกณฺฏกนคเร อิทฺเธ  
กุเล นิพฺพตฺติ ฯ สุทนฺโตติสฺส (๒) นาม อโหสิ ฯ วาสุโลติ เกจิ  
วทนฺติ ฯ  
        โส กุมาปุตฺตสฺส ปยสหาโย  หุตฺวา  วิจรนฺโต  กุมาปุตฺโต 
# ๑. ส.ี กตฺตรยฏ ิโย ฯ  ๒. สี. สุทตฺโต... ฯ  
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ปพฺพชิโตติ  สุตฺวา  น  หิ  นูน  โส  โอรโก  ธมฺมวินโย  
ยตฺถ  กุมาปุตฺโต  ปพฺพชโิตติ  ตทนุพนฺเธน  สยมปฺ  ปพฺพชิตุกาโม  
หุตฺวา สตฺถุ สนฺติก อุปสงฺกมิ ฯ ตสฺส สตฺถา ธมฺม  
เทเสสิ ฯ โส  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ปพฺพชฺชาย  ส ฺชาตฉนฺโท 
ปพฺพชิตฺวา  กุมาปุตฺเตเนว  สทฺธึ ปริยนฺตปพฺพเต  ภาวนานุยุตฺโต  
วิหรติ ฯ  เตน  จ  สมเยน  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  นานาชนปเทสุ  
ชนปทจาริก  จรนฺตาป  คจฺฉนฺตาป  อาคจฺฉนฺตาป  ต  าน  
อุปคจฺฉนฺติ ฯ เตน  ตตฺถ  โกลาหล  โหติ ฯ  ต  ทิสวฺา  
สุทนฺตตฺเถโร อิเม ภิกฺขู นยิฺยานิกสาสเน ปพฺพชิตฺวา 
ชนปทวิตกฺก  อนุวตฺเตนฺตา  จิตฺตสมาธึ วิราเธนฺตีติ สเวคชาโต 
ตเมว สเวค อตฺตโน จิตฺตทมนสฺส องฺกุส กโรนฺโต   
                นานาชนปท ยนฺติ                วิจรนฺตา อส ฺตา   
                สมาธิ ฺจ วิราเธนฺติ        กึส ุรฏจริยา กริสฺสติ   
                ตสฺมา วิเนยฺย สารมฺภ        ฌาเยยฺย อปุรกฺขโตติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ    
        ตตฺถ  นานาชนปทนฺติ  วิสุ  วิสุ  นานาวิธ  ชนปท   
กาสิโกสลาทิอเนกรฏนฺติ  (๒)  อตฺโถ ฯ 
        ยนฺตีติ  คจฺฉนฺติ ฯ 
        วิจรนฺตาติ อสุโก ชนปโท สุภิกโฺข สุลภปณฺโฑ  อสุโก  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๗๔/๒๖๘ ฯ ๒. สี. กาสิโกสลาทิเภท 
# อเนกกรฏนฺติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 219 

        *เลมที่ 25  จตุตฺถวคฺเค กุมาปุตฺตสหายตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 219 
 
เขโม  อโรโคติอาทิวิตกฺกวเสน  ชนปทจาริก  จรนฺตา ฯ   
        อส ฺตาติ  ตสฺเสว  ชนปทวิตกกฺสฺส  อปฺปหนีตาย  จิตฺเตน 
อสยตา ฯ  
        สมาธิ ฺจ  วิราเธนฺตีติ  สพฺพสฺสป  อุตฺตริมนสฺุสธมฺมสฺส 
มูลภูต อุปจารปฺปนาเภท สมาธิ ฺจ นาม  วิราเธนฺติ ฯ  
จสทฺโท  สมภฺาวเน ฯ  เทสนฺตรจรเณน  ฌายิตุ  โอกาสาภาเวน   
อนธิคต  สมาธึ  นาธิคจฺฉนฺตา  อธิคต ฺจ  วสีภาวานาปาทเนน  
ชีรนฺตา  วิราเธนฺติ นาม ฯ    
        กึส ุ รฏจริยา  กริสสฺตีติ  สูติ  นปิาตมตฺต ฯ  เอวภูตาน  
รฏจริยา ชนปทจาริกา  กึ  กริสฺสติ  กึ  นาม  อตฺถ  
สาเธสฺสติ  นิรตฺถกาวาติ  ครหนฺโต วทติ ฯ  
        ตสฺมาติ  ยสฺมา  อีทิสี  เทสนฺตรจริยา  ภิกฺขุสฺส  น   
อตฺถาวหา  อปจ  โข อนตฺถาวหา  สมฺปตฺตีน  (๑)  วิราธนโต 
ตสฺมา ฯ  
        วิเนยฺย  สารมฺภนฺติ  วสนปเทเส  อรติวเสน  อุปฺปนฺน 
สารมฺภ  จิตฺตสงฺกิเลส  ตทนุรูเปน  ปฏสิงฺขาเนน  วิเนตฺวา  
วูปสเมตฺวา ฯ 
        ฌาเยยฺยาติ  อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน  ลกฺขณูปนิชฌฺาเนน  
จาติ  ทุวิเธนป ฌาเนน  ฌาเยยฺย ฯ 
# ๑. ส.ี สมาปตฺตีน ฯ   
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        อปุรกฺขโตติ  มิจฺฉาวิตกฺเกหิ  ตณฺหาทีหิ  วา  น  ปุรกฺขโตติ  
เตส  วส  อนปุคจฺฉนฺโต  กมฺมฏานเมว  มนสิ  กเรยฺยาติ  
อตฺโถ ฯ  
        เอว ปน วตฺวา  เถโร  ตเมว  สเวค  องฺกุส  กตฺวา  
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                กานน วนโมคฺคยฺห        เวฬฬ เฉตฺวานห ตทา   
                อาลมฺพน กริตฺวาน        สฆสฺส อททึ พหุ ฯ (๒)   
                เตน จิตฺตปฺปสาเทน        สุพฺพเต อภิวาทิย(๓)    
                อาลมฺพทณฺฑ ทตฺวาน        ปกฺกามึ อุตฺตรามุโข ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย ทณฺฑมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ทณฺฑทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ย  ปนตฺถ  องฺกุส  กตฺวา  อย  เถโร  อรหตฺต  ปตฺโต 
ตเมวตฺถ  หทเย  เปตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโตป  นานาชนปท  
ยนฺตีติ  อิมเมว  คาถ  อภาสิ ฯ  ตสฺมา  ตเทวสฺส อ ฺาพฺยากรณ  
อโหสีติ ฯ   
                กมุาปุตฺตสหายตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๑๑๖/๑๖๗ ฯ ๒. สฺยา. อห ฯ  
# ๓. สยฺา. อภิวาทยึ ฯ สี. สุพฺพโจ อภิวาทยึ ฯ   
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                ควมฺปติตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        โย อิทฺธยิา สรภุนฺติ อายสฺมโต ควมฺปติตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อิโต  เอกตึเส  
กปฺเป  สิขึ  ภควนฺต ปสฺสิตฺวา  ปสนฺนมานโส  ปุปฺเผหิ  ปูช 
อกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  อุปฺปนโฺน  (๑)  
อปราปร  ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  โกนาคมนสฺส  ภควโต  เจติเย  
ฉตฺต ฺจ  เวทิก ฺจ  กาเรสิ ฯ  กสฺสปสฺส  ปน  ภควโต  กาเล 
อ ฺตรสฺมึ  กุลเคเห นิพฺพตฺโต ฯ  ตสฺมึ  จ  กุเล  พหุ  
โคมณฺฑล  อโหสิ ฯ  ต  โคปาลกา  รกขฺนฺติ ฯ  อย  ตตฺถ   
อนฺตรนฺตรา  ยุตฺตปฺปยุตฺต  วิจาเรนฺโต  วิจรติ ฯ  โส  เอก  
ขีณาสวตฺเถร  คาเม ปณฺฑาย  จริตฺวา  พหิคาเม  เทวสิก   
เอกสฺมึ  ปเทเส  ภตฺตกิจฺจ  กโรนฺต ทิสวฺา อยฺโย 
สุริยาตเปน  กิลมิสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  จตฺตาโร สิรีสทณฺเฑ 
อุสฺสาเปตฺวา เตส  อุปริ  สริีสสาขาโย  เปตฺวา  สาขามณฺฑป   
กตฺวา  อทาสิ ฯ  มณฺฑปสฺส  สมีเป  สิรสีรุกฺข  โรเปสีติ  จ 
วทนฺติ ฯ  ตสฺส  อนุกมฺปาย  เทวสิก  เถโร ตตฺถ นิสทีิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  ตโต  จวิตฺวา  จาตุมหาราชิเกสุ  
นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส ปุริมกมฺมสสูจก  วิมานทฺวาเร  มหนฺต  สิรีสวน   
# ๑. ส.ี นิพฺพตฺโต ฯ   
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นิพฺพตฺติ  วณฺณคนฺธสมฺปนฺเนหิ อ ฺเหิ  (๑)  ปุปฺเผหิ  สพฺพกาเล  
อุปโสภยมาน  เตน  ต  วิมาน  เสรีสกนฺติ ป ฺายิตฺถ ฯ 
โส  เทวปุตฺโต  เอก  พุทฺธนฺตร  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ จ  
สสริตฺวา อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท ยสตฺเถรสฺส จตูสุ คิหิสหาเยสุ  
ควมฺปติ นาม หุตฺวา อายสฺมโต ยสสฺส  ปพฺพชิตภาว  สุตฺวา  
อตฺตโน  สหาเยหิ  สทฺธึ  ภควโต  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  
        สตฺถา  ตสฺส  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  โส  เทสนาวสาเน สหาเยหิ 
สทฺธึ อรหตฺเต ปติฏาสิ ฯ  เตน วุตฺต อปทาเน  (๒)   
                มคิลุทฺโท ปุเร อาสึ        วิปเน วิจร อห   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                สพฺพธมฺมาน ปารคค ฯ   
                ตสฺมึ มหาการุณิเก        สพฺพสตฺตหิเต(๓) รเต   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        เนลปุปฺผ อปูชยึ ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท (๔) ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน ปตฺวา เถโร วิมุตฺติสุข ปฏิสเวเทนฺโต  
สาเกเต วิหรติ อ ฺชนวเน ฯ เตน  จ  สมเยน  ภควา  มหตา 
ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  สาเกต  คนฺตฺวา  อ ฺชนวเน  วิหาสิ ฯ   
# ๑. ส.ี จ ฺเหิ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๑๑๗/๑๖๘ ฯ  
# ๓. สยฺา. ม. สพฺพสตฺตหิเต ฯ  ๔. สี. ปปฺุผ... ฯ   
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เสนาสน  นปฺปโหสิ ฯ  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  วิหารสามนฺตา  สรภุยา   
นทิยา วาลิกาปุฬิเน  สยึส ุฯ  อถ  อฑฺฒรตฺตสมเย  นทิยา 
อุทโกเฆ อาคจฺฉนฺเต สามเณราทโย  อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา  
อเหสส ฯ  ภควา  ต  ตฺวา  อายสฺมนฺต  ควมฺปตึ  อาณาเปสิ   
คจฺฉ  ควมฺปติ  ชโลฆ  วิกฺขมฺเภตฺวา  ภิกฺขูน ผาสุวิหาร  
กโรหีติ ฯ เถโร สาธุ ภนฺเตติ  อิทฺธิพเลน  นทีโสต  วิกฺขมฺภิ 
ต ทูรโตว ปพฺพตกูฏ วิย อฏาสิ ฯ ตโต ปฏาย  เถรสฺส   
อานุภาโว  โลเก  ปากโฏ  อโหสิ ฯ  อเถกทิวส  สตฺถา  มหติยา   
เทวปริสาย  มชฺเฌ  นิสีทตฺิวา  ธมฺม  เทเสนฺต  เถร  ทิสฺวา  
โลกานุกมฺปาย ตสฺส คุณาน วิภาวนตฺถ ต ปสสนฺโต   
                โย อิทฺธิยา สรภภ อฏเปสิ   
                โส ควมฺปติ อสิโต อเนโช   
                ต สพฺพสงฺคาติคต มหามุนึ   
                เทวา นมสฺสนฺติ ภวสฺส ปารคุนฺติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ อิทฺธิยาติ อธิฏานิทฺธิยา ฯ  
        สรภุนฺติ เอวนามิก นทึ (๒) ย โลเก สรภุนฺติ (๓) วทนฺติ ฯ  
        อฏเปสีติ  สนฺทิตุ อเทนฺโต โสต นิวตฺเตตฺวา ปพฺพตกูฏ  
วิย  มหนฺต  ชลราสึ  กตฺวา  เปสิ ฯ  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๗๕/๒๖๙ ฯ ๒. ส.ี เอวนามกา นที  ฯ 
# ๓. ม. (สรยุนฺติ ?) ฯ   
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        อสิโตติ  น  สิโต  ตณฺหาทิฏ ินิสฺสยรหิโต พนฺธน- 
สงฺขาตาน   วา  สพฺพสโยชนาน  สมจฺุฉินฺนตฺตา  เกนจิป  
พนฺธเนน อพทฺโธ ตโตเอว  เอชาน  กิเลสาน  อภาวโต  อเนโช 
โส ควมฺปติ ต สพฺพสงฺคาติคต  ตาทิส  สพฺเพป  ราคโทส- 
โมหมานทิฏ ิสงฺเค  อติกกฺมิตฺวา  ิตตฺตา สพฺพสงฺคาติคต  
อเสกฺขมุนิภาวโต  มหามุนึ  ตโตเอว  กามกมฺมภวาทิเภทสฺส  (๑) 
สกลสฺสป  ภวสฺส  ปาร  นิพฺพาน  คตตฺตา  ภวสฺส  ปารคุ ฯ  
        เทวา  นมสฺสนฺตีติ  เทวาป  นมสฺสนฺติ ปเคว อิตรา  
ปชาติ ฯ   
        คาถาปริโยสาเน  มหโต  ชนกายสฺส  ธมฺมาภิสมโย  
อโหสิ ฯ  เถโร  อ ฺ  พฺยากโรนฺโต สตฺถาร ปูเชสฺสามีติ  
อิมเมว คาถ อภาสีติ ฯ   
                ควมฺปติตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี กามภวาทิเภทสฺส ฯ  
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                ติสฺสตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สตฺติยา วิย โอมฏโติ อายสฺมโต ติสฺสตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ 
ภเว วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต  ติสฺสสฺส  ภควโต  
โพธิยา  มเูล  ปุราณปณฺณานิ  (๑) นีหรตฺิวา โสเธสิ ฯ โส  เตน 
ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท 
กปลวตฺถุนคเร ภควโต  ปตุจฺฉาปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ติสฺโส  
นาม  นาเมน ฯ   
        โส  ภควนฺต อนุปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปนฺโน  หตฺุวา 
อร ฺายตเน  วิหรนโฺต  ชาตึ  ปฏิจฺจ  มาน กโรนฺโต 
โกธูปายาสพหุโล  จ  อุชฌฺานพหุโล  จ หุตฺวา วิจรติ 
สมณธมฺเม อุสฺสุกฺก น  กโรติ ฯ 
        อถ  น  สตฺถา เอกทิวส ทิวาฏาเน วิวฏมุข นทิฺทายนฺต 
ทิพฺพจกฺขุนา โอโลเกนฺโต  สาวตฺถิโต  อากาเสน  คนฺตฺวา  ตสฺส 
อุปริ อากาเสเยว ตฺวา โอภาส  ผริตฺวา เตโนภาเสน 
ปฏิพุทฺธสฺส สตึ อุปฺปาเทตฺวา โอวาท เทนฺโต   
                สตฺติยา วิย โอมฏโ        ฑยฺหมาเนว มตฺถเก   
                กามราคปฺปหานาย        สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ(๒)   
# ๑. ส.ี ปณฺณสงฺกฏ ฯ ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๗๖/๒๖๙ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 226 

        *เลมที่ 25  เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  226 
         
คาถมาห ฯ (๑)   
        ตตฺถ  สตฺติยาติ (๒) เทสนาสีสเมต เอกโตธาราทินา สตฺเถนาติ 
อตฺโถ ฯ   
        โอมฏโติ  ปหโต ฯ  จตฺตาโร  ห ิ ปหารา  โอมฏโ   
อุมฺมฏโ  มฏโ  วิมฏโติ ฯ   
        ตตฺถ  อุปริ  ตฺวา  อโธมุข  ทินฺนปหาโร  โอมฏโ   
นาม  ฯ 
        เหฏา ตฺวา อุทฺธมุข ทินฺนปหาโร  อุมฺมฏโ  นาม ฯ 
        อคฺคฬสจิู  วิย  วินิวิชฌฺิตฺวา  คโต  มฏโ นาม ฯ 
        เสโส  สพฺโพป  วิมฏโ  นาม ฯ 
        อิมสฺมึ ปน าเน โอมฏโ คหิโต ฯ โส หิ สพฺพทารุโณ   
ทุรุทฺธรณสลโฺล  ทุตฺติกิจฺโฉ  อนฺโตโทโส  อนโฺตปุพฺพโลหิโตว  
โหติ  ปุพฺพโลหิต อนิกฺขมิตฺวา  วณมุข  ปริโยนนฺธิตฺวา  
ติฏติ ฯ  ปพฺุพโลหิต  นหีริตุกาเมหิ ม ฺเจน  สทฺธึ  พนฺธิตฺวา 
อโธสิโร  กาตพฺโพ  โหติ  มรณ  วา  มรณมตฺต  วา  ทุกฺข  
ปาปุณนฺติ ฯ  
        ฑยฺหมาเนติ  อคฺคินา  ฌายมาเน ฯ   
        มตฺถเกติ  สีเส ฯ อิท วุตฺต โหติ  ยถา  สตฺติยา  โอมฏโ 
ปุริโส สลฺลพฺุพาหนวณติกิจฺฉนาน (๑) อตฺถาย วิริย อารภติ 
ตาทิส  ปโยค  กโรติ  ปรกฺกมติ  ยถา  จ  ฑยฺหมาเน มตฺถเก 
# ๑. ส.ี สลฺลพฺภาหรณ... ฯ  
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อาทิตฺตสีโส  ปุริโส  ตสฺส  นิพฺพาปนตฺถ  วิริย  อารภติ ตาทิส  
ปโยค กโรติ เอวเมว ภิกฺขุ กามราคปฺปหานาย สโต  
อปฺปมตฺโต อติวิย อุสฺสาหชาโต หุตฺวา วิหเรยฺยาติ ฯ   
        เอว  ภควา  ตสฺส  เถรสฺส  โกธูปายาสวูปสมาย 
โอวาท เทนฺโต ตเทกฏตาย  กามราคปฺปหานสีเสน  เทสน 
นิฏาเปสิ ฯ  เถโร  อิม  คาถ  สุตฺวา  สวิคฺคหทโย วิปสฺสนาย  
ยุตฺตปฺปยุตฺโต  วิหาสิ ฯ  ตสฺส  อชฺฌาสย  ตฺวา  สตฺถา  สยุตฺตเก  
ติสฺสตฺเถรสุตฺต  (๑)  เทเสสิ ฯ  โส เทสนาปริโยสาเน อรหตฺเต 
ปติฏาสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                เทวโลเก มนุสฺเส วา (๓)  อนุโภตฺวา อุโภ ยเส   
                อวสาเน จ นิพฺพาน        สิว ปตฺโต อนุตฺตร ฯ   
                สมฺพุทฺธ อุทฺทิสิตฺวาน        โพธึ วา ตสฺส สตฺถุโน   
                โย ปุ ฺ ปวี(๔) โปโส  ตสฺส กึ นาม ทลฺุลภ ฯ   
                มคฺเค ผเล อาคเม จ        ฌานาภิ ฺาคุเณสุ จ   
                อ ฺเส อธิโก หุตฺวา        นิพฺพายามิ(๕) อนาสโว ฯ  
                ปุเรห โพธิยา ปตฺต        ฉฑฺเฑตฺวา หฏมานโส   
                อิเมหิ วีสตงฺเคหิ                สมงฺคี โหมิ สพฺพถา(๖) ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๗๑๓ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๑๑๘/๑๗๑ ฯ  
# ๓. ส.ี มนสฺุเสสุ ฯ ม. มนุสฺเส จ ฯ  ๔. สยฺา. ปสเว ฯ  ม. ปสวี ฯ 
# ๕. สฺยา. นพฺิพายติ ฯ  สี. อธิโก โหติ นิพฺพายติ ฯ 
# ๖. สฺยา. สพฺพทา ฯ   
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        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  เถโร  อ ฺ  พฺยากโรนฺโต  สตฺถาร 
ปูเชตุ  ตเมว  คาถ อภาสิ ฯ   
                ติสฺสตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                วฑฺฒมานตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สตฺติยา  วิย  โอมฏโติ  อายสฺมโต  วฑฺฒมานตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร อิโต เทฺวนวุเต 
กปฺเป ติสฺสสฺส ภควโต กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  ติสฺส  ภควนฺต  ปณฺฑาย จรนฺต ทิสฺวา  ปสนนฺมานโส  
สุปริปกฺกานิ  วณฺฏโต  มุตฺตานิ  อมฺพผลานิ  อทาสิ ฯ  โส เตน  
ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นพฺิพตฺโต  อปราปร  ปุ ฺกมฺมานิ  
อุปจินนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  เวสาลิย  ลิจฺฉวิราชกุเล 
นิพฺพตฺติ วฑฺฒมาโนติสฺส นาม อโหสิ ฯ  
        โส วยปฺปตฺโต  สทโฺธ  ปสนโฺน  ทายโก  ทานรโต   
การโก  สฆุปฏาโก หุตฺวา ตถารูเป  อปราเธ  สตฺถารา   
ปตฺตนิกฺกุชฺชนกมฺเม  การาปเต  อคฺคึ  อกฺกนฺโต  วิย  สงฺฆ  
ขมาเปตฺวา  กมฺม  ปฏิปฺปสฺสมฺเภตฺวา  ส ฺชาตสเวโค  ปพฺพช ิ
ปพฺพชิตฺวา  ปน ถีนมิทฺธาภิภูโต วิหาสิ ฯ ต สตฺถา สเวเชนฺโต    
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                สตฺติยา วิย โอมฏโ        ฑยฺหมาเนว มตฺถเก   
                ภวราคปฺปหานาย                สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ(๑)   
คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  ภวราคปฺปหานายาติ  ภวราคสฺส  รูปราคสฺส 
อรูปราคสฺส  จ  ปชหนตฺถาย ฯ  ยทิป  อชฺฌตฺตสโยชนานิ 
อปฺปหาย  พหิทฺธสโยชนาน  ปหาน  นาม  นตฺถิ  นานนฺตริก- 
ภาวโต  ปน  อุทฺธมฺภาคิยสโยชนปฺปหานวจเนน  โอรมฺภาคิย-   
สโยชนปฺปหานมฺป  วุตฺตเมว  โหติ ฯ  ยสฺมา  วา  สมุจฺฉินฺโน- 
รมฺภาคิยสโยชนานมฺป เกส ฺจิ อริยาน อุทฺธมฺภาคิยสโยชนานิ  
ทุปฺปเหยฺยานิ โหนฺติ ตสฺมา สุปฺปเหยฺยโต ทุปฺปเหยฺยเมว  
ทสฺเสนฺโต  ภควา  ภวราคปฺปหานสีเสน  สพฺพสฺสาป   
อุทฺธมฺภาคิยสโยชนสฺส ปหานมาห ฯ  
        เถรสฺส  เอว วา อชฺฌาสยวเสเนว วุตฺต ฯ เสส  
วุตฺตนยเมว ฯ   
                วฑฺฒมานตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                จตุตฺถวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๗๗/๒๖๙ ฯ   
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                        ป ฺจมวคฺควณฺณนา   
                สริิวฑฺฒตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        วิวรมนปุตนฺติ  วิชฺชตุาติ  อายสฺมโต  สริิวฑฺฒตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺโต  อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป  วิปสฺสิสฺส  
ภควโต กาเล กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺโต  วิปสฺสึ  
ภควนฺต  ปสฺสิตฺวา กิงฺกณิปุปฺเผหิ (๑) ปูช กตฺวา เตน ปุ ฺกมฺเมน 
เทวโลเก  นพฺิพตฺโต  อปราปร  ปุ ฺานิ  กตฺวา  สคุตีสุเยว 
สสรนฺโต อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห  วิภวสมฺปนฺนสฺส   
พฺราหฺมณสฺส  เคเห  นิพฺพตฺติ สิริวฑฺโฒติสฺส  นาม  อโหส ิฯ   
        โส  วยปฺปตฺโต  พิมพิฺสารสมาคเม  สตฺถริ  สทฺธมฺเม จ  
อุปฺปนฺนปสาโท  เหตุสมปฺนฺนตาย  ปพฺพชิ ฯ  ปพฺพชิตฺวา  จ 
กตปุพฺพกิจฺโจ เวภารปณฺฑวปพฺพตาน  อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ   
อร ฺายตเน  ปพฺพตคุหาย  กมฺมฏานมนุยุตฺโต  วิหรติ ฯ   
        ตสฺมึ  จ สมเย มหา อกาลเมโฆ อุฏหิ ฯ วิชชฺุลลฺตา  
ปพฺพตวิวร ปวิสนฺติโย  วิย  (๒)  วิจรนฺติ ฯ เถรสฺส ฆมฺม- 
ปริฬาหาภิภูตสฺส สารคพฺเภหิ เมฆวาเตหิ ฆมฺมปริฬาโห   
# ๑. ส.ี กิงฺกณิิปุปฺเผหิ ฯ  ๒. สี. ปวิสนฺตี อสนิโย วิย ฯ   
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วูปสมิ ฯ  อุตุสปฺปายลาเภน  จิตฺต  เอกคฺค  อโหสิ ฯ  สมาหิตจิตฺโต  
วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาโส        สพฺพ ฺ ู โลกนายโก   
                โอทก ทหโมคฺคยฺห        สนิายิ โลกนายโก ฯ (๒)   
                ปคฺคยฺห กิงฺกณึ ปุปฺผ        วิปสฺสิสฺสาภิโรปยึ   
                อุทคฺคจิตฺโต สุมโน        ทปิทินฺทสฺส  ตาทิโน ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ปุปฺผมภิโรปยึ    
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                สตฺตวีสติกปฺปมฺหิ                ราชา ภีมรโถ อหุ   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อ ฺาปเทเสน อตฺตสนฺนิสฺสย (๓)  
อุทาน อุทาเนนฺโต   
                วิวรมนุปตนฺติ วิชฺชุตา   
                เวภารสฺส จ ปณฺฑวสฺส จ   
                นควิวรคโต จ ฌายติ   
                ปตฺุโต อปฺปฏมิสฺส ตาทิโนติ(๔)   
คาถ อภาสิ ฯ  
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๒๐๕/๓๐๒ ฯ  ๒. ม. อคฺคปุคฺคโล ฯ  
# ๓. ส.ี อตฺถปูนิสฺสย ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๑๗๘/๒๗๐ ฯ   
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        ตตฺถ  วิวรนฺติ  อนฺตรา  เวมชฺฌ ฯ 
        อนุปตนฺตีติ  อนุลกขฺเณ  ปตนฺติ ปวตฺตนฺติ  วิชฺโชตนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  วิชโฺชตนเมว  ห ิ วิชชฺุลลฺตาน  ปวตฺติ นาม ฯ 
อนุสทฺทโยเคน เจตฺถ อุปโยควจน ยถา รุกฺขมนุวิชโฺชตนฺตีติ ฯ 
        วิชชฺุตาติ สเตรตา ฯ  
        เวภารสฺส  จ  ปณฺฑวสฺส  จาติเวภารปพฺพตสฺส  จ   
ปณฺฑวปพฺพตสฺส  จ  วิวรมนุปตนฺตีติ โยชนา ฯ   
        นควิวรคโตติ  นควิวร  ปพฺพตคุห  อุปคโต ฯ  
        ฌายตีติ  อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน ลกฺขณูปนิชฺฌาเนน  จ  
ฌายติ  สมถวิปสฺสน  อุสสฺุกฺกาเปนฺโต  ภาเวติ ฯ (๑)  
        ปุตฺโต อปฺปฏิมสฺส  ตาทิโนติ  สีลกฺขนฺธาทิธมฺมกาย- 
สมฺปตฺติยา  รูปกายสมฺปตฺติยา  จ อนุปมสฺส  อุปมารหิตสฺส   
อิฏานิฏาทีสุ  ตาทิลกขฺณสมฺปตฺติยา  ตาทิโน พุทฺธสฺส  
ภควโต  โอรสปุตฺโต ฯ  ปตฺุตวจเนเนว  เจตฺถ  เถเรน สตฺถุ  
อนุชาตภาวทีปเนน อ ฺา  พฺยากตาติ เวทิตพฺพ ฯ   
                สริิวฑฺฒตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ภาเวติ ฌายติ ฯ   
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                ขทิรวนิยเรวตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        จาเล อุปจาเลติ อายสฺมโต ขทิรวนิยเรวตตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต กาเล หสวตีนคเร 
ติตฺถนาวิกกุเล นิพฺพตฺติตฺวา มหาคงฺคาย  ปยาคติตฺเถ  
ติตฺถนาวากมฺม  กโรนฺโต  เอกทิวส  สสาวกสงฺฆ  ภควนฺต  
คงฺคาตีร  อุปคต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  นาวาสงฺฆาฏ  
โยเชตฺวา  มหนฺเตน  ปูชาสกฺกาเรน  ปรตีร  ปาเปตฺวา  
อ ฺตร  ภิกฺขุ  สตฺถารา  อาร ฺกาน (๑) อคฺคฏาเน ปยมาน  
ทิสฺวา  ตทตฺถ  ปตฺถน  ปฏเปตฺวา  ภควโต  ภิกฺขุสฆสฺส  จ 
มหาทาน ปวตฺเตสิ ฯ   
        ภควา  จ  ตสฺส  ปตฺถนาย  อว ฺฌภาว  พฺยากาสิ ฯ 
โส ตโต ปฏาย ตตฺถ  ตตฺถ  วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล  กตฺวา 
เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท มคธรฏเ 
นาลกคาเม  รูปสาริยา  พฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิสฺมึ นิพฺพตฺติ ฯ ต  
วยปฺปตฺต มาตาปตโร  ฆรพนฺธเนน พนฺธิตุกามา ชาตา ฯ (๒)  
โส สาริปุตฺตตฺเถรสฺส (๓) ปพฺพชิตภาว  สุตฺวา  มยฺห  เชฏภาตา  
อยฺโย  อุปติสฺโส อิม วิภว ฉฑฺเฑตฺวา ปพฺพชิโต (๔) เตน  วนตฺ  
# ๑. ส.ี อาร ฺกาน ภิกฺขูน ฯ  ๒. สี. พนฺธิตุกามา หุตฺวา ตสฺส  
# อาโรเจสุ ฯ ๓. สี. สารีปุตฺตสฺส ฯ ๔. สี. ปพฺพช ิฯ   
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เขฬปณฺฑ  กถาห ปจฺฉา คิลิสฺสามีติ ชาตสเวโค ปาส  
อนุปคจฺฉนกมิโค วิย  าตเก  ว ฺเจตฺวา  เหตุสมฺปตฺติยา 
โจทิยมาโน ภิกฺขูน สนฺติก คนฺตฺวา ธมฺมเสนาปติโน  
กนิฏภาว  นิเวเทตฺวา  อตฺตโน  ปพฺพชฺชาย  ฉนฺท  อาโรเจสิ ฯ 
ภิกฺขู ต  ปพฺพาเชตฺวา  ปริปุณฺณวีสติวสฺส  อุปสมฺปาเทตฺวา  
กมฺมฏาเน  นิโยเชสส ฯ   
        โส กมมฺฏาน  คเหตฺวา  ขทิรวน  ปวิสิตฺวา  อรหตฺต  
ปตฺวา ภควนฺต ธมฺมเสนาปติ ฺจ ปสฺสิสฺสามีติ  ฆเฏนฺโต  
วายมนฺโต  าณสฺส  ปริปากคตตฺตา  น  จิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ  
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                คงฺคา ภาคีรถี(๒) นาม        หิมวนฺตา ปภาวิตา   
                กติุตฺเถ นาวิโก อาสึ        โอริเม จ ตรึ(๓) อห ฯ   
                ปทุมุตฺตโร นายโก                สมฺพุทฺโธ ทิปทุตฺตโม   
                วสีส(๔)ตสหสฺเสหิ        คงฺคาตีรมุปาคโต ฯ (๕)   
                พหู นาวา สมาเนตฺวา        วฑฺฒกีหิ สุสงฺขต   
                นาวาย ฉทน กตฺวา        ปฏมิานึ นราสภ ฯ   
                อาคนฺตฺวาน จ สมฺพุทฺโธ        อารูหิ ต ฺจ นาวก   
                วาริมชฺเฌ  ิโต สตฺถา        อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๑/๗๓ ฯ ๒. สฺยา. ภาคีรสี ฯ ๓. สยฺา. โอริม จ ตเร ฯ  
# ๔. สฺยา. วีสสต... ฯ  ๕. สฺยา. คงฺคาโสต ตริสฺสติ ฯ 
# ๖. สฺยา. นาวล ฺชก ฯ  
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                โย โส ตาเรสิ สมฺพุทฺธ        สฆ ฺจาป อนาสว   
                เตน จิตฺตปฺปสาเทน        เทวโลเก รมิสฺสติ ฯ   
                นพฺิพตฺติสฺสติ เต พฺยมฺห        สุกต นาวสณฺ ิต   
                อากาเส ปุปฺผฉทน        ธารยิสฺสติ สพฺพทา ฯ   
                อฏป ฺาสกปฺปมฺหิ        ตารโก(๑) นาม ขตฺติโย   
                จาตุรนฺโต วิชิตาวี                จกฺกวตฺตี ภวิสฺสติ ฯ   
                สตฺตป ฺาสกปฺปมฺหิ        จมฺมโก(๒) นาม ขตฺติโย   
                อุคฺคจฺฉนฺโตว สูริโย        โชติสฺสติ มหพฺพโล ฯ   
                กปฺปสตสหสฺสมฺหิ                โอกกฺากกลุสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ติทสา โส จวิตฺวาน                มนุสฺสตฺต คมิสฺสติ   
                เรวโต นาม นาเมน        พฺรหฺมพนฺธุ ภวิสฺสติ ฯ   
                อคารา นิกฺขมิตฺวาน        สกฺุกมูเลน โจทิโต   
                โคตมสฺส ภควโต                สาสเน ปพฺพชิสฺสติ ฯ   
                โส ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวาน        ยุตฺตโยโค วิปสฺสโก (๓)   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ   
                วีรยิ เม ธุรโธรยหฺ                โยคกฺเขมาธิวาหน   
                ธาเรมิ อนฺติม เทห        สมมฺาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ   
                สตสหสฺเส กต กมฺม        ผล ทสฺเสสิ เม อิธ   
                สมุุตฺโต สรเวโคว                กิเลเส ฌาปยี มม ฯ   
# ๑. สฺยา. ตารโณ ฯ  ๒. สฺยา. จมฺพโก ฯ  ๓. สี. วิปสฺสติ ฯ   
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                ตโต ม วนนิรต (๑)        ทิสฺวา โลกนฺตคู มุนิ   
                วนวาสิภิกฺขูนคฺค  (๒)        ป ฺาเปสิ มหามติ ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ ]   
                ปฏิสมฺภิทา  จตสฺโส                วิโมกฺขาปจ  อฏ ิเม 
                ฉฬภิ ฺา  สจฺฉิกตา        กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ ฯ  
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  เถโร  สตฺถาร  ธมฺมเสนาปติ ฺจ   
วนฺทิตุ  เสนาสน  สสาเมตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  อนุปุพฺเพน   
สาวตฺถึ  ปตฺวา เชตวน ปวิสิตฺวา สตฺถาร ธมฺมเสนาปติ ฺจ  
วนฺทิตฺวา  กติปาห  เชตวเน  วิหาสิ ฯ  
        อถ  น  สตฺถา อริยคณมชฺเฌ นิสนิฺโน  อาร ฺกาน  
ภิกฺขูน  อคฺคฏาเน  เปสิ เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน  
ภิกฺขูน  อาร ฺกาน  ยทิท  เรวโต ขทริวนิโยติ ฯ (๓) โส อปรภาเค 
อตฺตโน ชาตคาม  คนฺตฺวา  จาลา  อุปจาลา  สีสูปจาลาติ  
ติสฺสนฺน  ภคินีน  ปุตฺเต  จาลา อุปจาลา  สีสูปจาลาติ  ตโย  
ภาคิเนยฺเย  อาเนตฺวา  ปพฺพาเชตฺวา  กมฺมฏาเน  นิโยเชสิ ฯ 
เต  กมฺมฏาน  อนุยุตฺตา  วิหรนฺติ ฯ   
        ตสฺมึ  จ  สมเย เถรสฺส โกจิเทว อาพาโธ  อุปฺปนฺโน ฯ  
ต  สุตฺวา  สาริปุตฺตตฺเถโร  เรวต  คิลานปุจฺฉน  อธิคมปุจฺฉน ฺจ  
กริสฺสามีติ  อุปคจฺฉิ ฯ  เรวตตฺเถโร  ธมฺมเสนาปตึ  ทูรโตว 
# [ ] สฺยา. อิมา คาถา นตฺถิ ฯ ๑. ส.ี ฌานนิรต ฯ   
# ๒. ส.ี ฌายนี ภิกฺขูน อคฺค ฯ  ๓. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ   
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อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา เตส สามเณราน สตุปฺปาทนวเสน โอวทนฺโต   
                จาเล อุปจาเล สีสูปจาเล                จาลา อุปจาลา สีสูปจาลา(๑)   
                ปติสฺสตา (๒) นุ โข วิหรถ         อาคโต โว วาล วิย เวธีติ(๓)   
คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  จาเล  อุปจาเล  สีสูปจาเลติ เตส อาลปน ฯ  
จาลา อุปจาลา  สีสูปจาลาติ  หิ  อิตฺถิลงฺิควเสน  ลทฺธนามา   
เต  ตโย  ทารกา  ปพฺพชิตาป  ตถา  โวหรียนฺติ ฯ จาลี  
อุปจาลี สีสูปจาลีติ เตส นามนฺติ จ วทนฺติ ฯ ยทตฺถ  
จาเลติอาทินา  อามนฺตน  กต  ต  ทสฺเสนฺโต  ปติสฺสตา   
นุ  โข  วิหรถาติ  วตฺวา  ตตฺถ  การณมาห  อาคโต  โว   
วาล  วิย  เวธีติ ฯ   
        ปติสฺสตาติ  ปติสฺสติกา ฯ  โขติ   อวธารเณ ฯ  
        อาคโตติ  อาคจฺฉิ ฯ  โวติ ตุมฺหาก ฯ  
        วาล วิย เวธีติ วาลเวธี  วิย  อย  เหตฺถ  สงฺเขปตฺโถ 
ติกฺขชวนนิพฺเพธิกป ฺตาย วาลเวธิรูโป สตฺถุกปฺโป ตุมฺหาก  
มาตุลตฺเถโร  อาคโต  ตสฺมา  สมณส ฺ  อุปฏเปตฺวา  
สติสมฺปช ฺยุตฺตาเอว หุตฺวา วิหรถ ยถาธิคเต วิหาเร  
อปฺปมตฺตา ภวถาติ ฯ   
# ๑. สฺยา. หเล อุปหเล สสีุปหเล หลา อุปหลา สีสุปหลา ฯ  
# ๒. ม. ปติสฺสตา ฯ  ๓. ม. ย.ุ เวธีติ ฯ ขุ. เถร. ๒๖/๑๗๙/๒๗๐ ฯ   
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        ต  สุตฺวา  เต  สามเณรา  ธมฺมเสนาปติสฺส  
ปจฺจุคฺคมนาทิวตฺต กตฺวา อุภินฺน มาตุลตฺเถราน  ปฏสินฺถาร- 
เวลาย  นาติทูเร  สมาธึ  สมาปชฺชิตฺวา  นิสีทึสุ ฯ ธมฺมเสนาปติ  
เรวตตฺเถเรน  สทฺธึ  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  อุฏายาสนา  เต  
สามเณเร  อุปสงฺกมิ ฯ  เต  ตถากาลปริจฺเฉทสฺส  กตตฺตา  เถเร  
อุปสงฺกมนฺเตเอว  อุฏหิตฺวา วนฺทิตฺวา  อฏสุ ฯ  เถโร 
กตรกตรวิหาเรน  วิหรถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  เตหิ  อิมาย อิมายาติ 
วุตฺเต  ทารเกป  นาม  เอว  วิเนนฺโต  มยฺห  ภาติโก  ปจฺจปาทิ   
วต  ธมฺมสฺส อนุธมฺมนฺติ เถร ปสสนฺโต ปกฺกามิ ฯ   
                ขทิรวนิยเรวตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                สมุงฺคลตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สุมุตฺติโกติ อายสฺมโต สุมงฺคลตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา 
อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  ปุ ฺ อุปจินนฺโต  สิทธฺตฺถสฺส  ภควโต  กาเล  
รุกฺขเทวตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ โส เอกทิวส สตฺถาร  นฺหายิตฺวา   
เอกจีวร   ิต ทิสฺวา โสมนสฺสปฺปตฺโต หุตฺวา อปฺโปเฏสิ ฯ (๑)  
โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิยา อวิทูเร  อ ฺตรสฺมึ  คามเก  ตาทิเสน  
# ๑. ม. อปโฺผเฏสิ ฯ   
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กมฺมนิสฺสนฺเทน ทลิทฺทกุเล นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส สุมงฺคโลติ   
นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต ขุชฺชกาสิตนงฺคลกุทฺทาลปริกฺขาโร  
หุตฺวา กสิยา  ชีวติ ฯ 
        โส  เอกทิวส  ร ฺา  ปเสนทิโกสเลน  ภควโต  ภิกฺขุ- 
สฆสฺส  จ  มหาทาเน  ปวตฺติยมาเน  ทาโนปกรณานิ   คเหตฺวา  
อาคจฺฉนฺเตหิ มนุสฺเสหิ สทฺธึ  ทธิฆฏ  คเหตฺวา อาคโต ภิกฺขูน  
สกฺการสมฺมาน ทิสฺวา  อิเม สมณา สกยฺปุตฺติยา สุขุมวตฺถ- 
สุนิวตฺถา  (๑)  สุโภชนานิ  ภุ ฺชิตฺวา  นิวาเตสุ  เสนาสเนสุ  วิหรนฺติ  
ยนฺนูนาหมฺป  ปพฺพเชยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  อ ฺตร มหาเถร  
อุปสงฺกมิตฺวา อตฺตโน ปพฺพชฺชาธิปฺปาย  นิเวเทสิ ฯ  โส ต  
กรุณายนฺโต ปพฺพาเชตฺวา กมฺมฏาน อาจิกฺขิ ฯ  
        โส  อร ฺเ  วิหรนฺโต  เอกวิหาเร  นิพฺพินฺโน  อุกฺกณฺ ิโต 
หุตฺวา วิพฺภมิตุกาโม าติคาม คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค กจฺฉ  
พนฺธิตฺวา เขตฺต กสนฺเต กิลิฏวตฺถนิวตฺเถ (๒)  สมนฺตโต  รโชกิณฺณ- 
สรีเร  วาตาตเปน  ผุสฺสนฺเต  (๓)  กสฺสเก  ทิสฺวา  มหนฺต  วติเม 
สตฺตา  ชีวิกนิมิตฺต (๔) ทุกฺข ปจฺจนุโภนฺตีติ (๕) สเวค ปฏิลภิ ฯ  
าณสฺส ปริปาก  คตตฺตา  (๖)  ยถาคหิต  กมฺมฏาน  อุปฏาสิ ฯ 
# ๑. โปราณ. อิเม สมณกฺยปุตฺติยา สุขุมวตฺถนิวตฺถา ฯ  
# ๒. ส.ี กลิิฏวตฺเถ ฯ  ๓. สี. โปราณ. สุสฺสนฺเต ฯ  
# ๔. สี. ชีวิตนิมิตฺต ฯ โปราณ. ชีวิตนิสฺสิต ฯ  
# ๕. โปราณ. ปจฺจนุภวนฺตีติ ฯ  ๖. โปราณ. าณปริปากคตตฺตา ฯ   
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โส  อ ฺตร  รกฺุขมูล อุปคนฺตฺวา  วิเวก ลภิตฺวา โยนิโส  
มนสิกโรนฺโต วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา มคฺคปฏิปาฏิยา อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                อตฺถทสฺสี ชินวโร                โลกเชฏโ นราสโภ   
                วิหารา อภินิกฺขมฺม        ตฬาก อุปสงฺกมิ ฯ   
                นหฺายิตฺวา ปตฺวา จ สมฺพุทฺโธ อุตฺตริเตฺวกจีวโร(๒)   
                อฏาสิ ภควา ตตฺถ        วิโลเกนฺโต ทิโสทิส ฯ 
                ภวเน อุปวิฏโห                อทฺทส โลกนายก   
                หฏโ หฏเน จิตฺเตน        อปฺโปเฏสึ (๓) อห ตทา ฯ   
                สตรสึว โชตนตฺ                ปภาสนฺตว ก ฺจน   
                นจฺจคีเต ปยุตฺโตห        ป ฺจงฺคตูริยมฺหิ จ ฯ (๔)   
                ย ย โยนุปปชฺชามิ                เทวตฺต อถ มานุส   
                สพฺเพ สตฺเต อภิโภมิ        วิปุโล โหติ เม ยโส ฯ   
                นโม เต ปุริสาช ฺ        นโม เต ปุริสุตฺตม   
                อตฺตาน โตสยิตฺวาน        ปเร โตเสสิ (๕) ตฺว มุนิ ฯ   
                ปริคฺคเห(๖) นิสีทิตฺวา        หาส กตฺวาน สุพฺพเต (๗)   
                อุปฏหิตฺวา สมฺพุทฺธ        ตุสิต อุปปชฺชห ฯ   
# ๑. ขุ. เอ. ๓๒/๑๑๔/๒๑๑ ฯ  ๒. สฺยา. ม. อุตฺตริเตฺวกจีวโร ฯ  
# ๓. สยฺา. อปฺโปเสึ ฯ ม. อปฺโผเฏส ึฯ  ๔. สยฺา. ป ฺจงฺคตุริเยปจ ฯ 
# สี. ปจฺจตฺถรสตมฺหิ จ ฯ  ๕. ส.ี ปริโตเสสิ ฯ ๖. สฺยา. ปริคฺคหิตฺวา ฯ 
# ๗. สฺยา. ส.ี สุพฺพโต ฯ   
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                โสฬเสโต (๑) กปฺปสเต        ทฺวินวเอกจินฺติตา(๒)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สมฺปตฺตึ  อตฺตโน  ทุกฺขวิมุตฺตึ  จ 
กิตฺตนวเสน อุทาน อุทาเนนฺโต   
                สมุุตฺติโก สุมุตฺติโก สาหุ        สุมุตฺติโกมหฺิ ตีหิ ขุชฺชเกหิ   
                อสิตาสุ มยา นงฺคลาสุ        มยา ขุทฺทกุทฺทาลาสุ มยา   
                ยทิป อิธเมว อิธเมว        อถ วาป อลเมว อลเมว   
                ฌาย สุมงฺคล ฌาย สุมงฺคล  อปฺปมตฺโต วิหร สุมงฺคลาติ(๓)   
อาทิมาห ฯ  
        ตตฺถ  สมุุตฺติโกติ  สนฺุทรา  อจฺจนฺติกตาย  อปุนพฺภวิกา  (๔) 
 มุตฺติ เอตสฺสาติ  สุมุตฺติโก ฯ  ตสฺส ปน วิมุตฺติยา ปาสสิยตาย  
 อจฺฉริยตาย จ อปฺโปเฏนฺโต  อาห  สุมตฺุติโกติ ฯ  ปนุ  ตตฺถ   
 วิมุตฺติย  อตฺตโน  ปสาทสฺส  ทฬฺหภาว  (๕) ทสฺเสนฺโต สาหุ  
 สุมุตฺติโกมหฺีติ อาห สาธุ สุฏ ุ (๖) มตฺุติโก วตมฺหีติ อตฺโถ ฯ  
 กุโต  ปนาย  สุมุตฺติกตาติ  กาม ฺจาย เถโร สพฺพสฺมาป  
 วฏฏทกฺุขโต สุวิมุตฺโต อตฺตโน  ปน  ตาว  อุปฏ ิต  อติวิย 
 อนิฏภูต  ทุกฺข  ทสฺเสนฺโต  ตีหิ ขุชชฺเกหีติ  อาทิมาห ฯ 
# ๑. สฺยา. โสฬสิโต ฯ สี. โสฬสเต ฯ ๒. สฺยา. ทฺวินนา เอกจินฺติตา ฯ 
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๑๘๐/๒๗๐ ฯ  ๔. สี. อปุนพฺภวนฺติกา ฯ  
# ๕. ส.ี ทฬหฺีภาว ฯ  ๖. สี. สาธุ สาธุ ฯ  
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        ตตฺถ  ขุชฺชเกหีติ  ขุชชฺสภาเวหิ  ขุชฺชากาเรหิ  วา ฯ  
นิสฺสกฺกวจน ฺเจต  มุตฺตสทฺทา  เปกฺขาย ฯ 
        กสฺสโก หิ อขุชฺโชป สมาโน ตีสุ าเนสุ อตฺตาน  
ขุชฺช  กตฺวา  ทสฺเสติ  ลายเน  กสเน  กทฺุทาลกมฺเม จ ฯ  
โย ห ิปน กสสฺโก  ลายนาทีนิ  กโรติ  ตานิป  อสิตาทีนิ  
กุฏิลาการโต  ขุชชฺกานีติ  วุตฺต  ตีหิ ขุชฺชเกหีติ ฯ   
        อิทานิ  ตานิ  สรูปโต  ทสฺเสนฺโต  อสิตาสุ  มยา  นงฺคลาสุ  
มยา  ขุทฺทกุทฺทาลาสุ  มยาติ  อาห ฯ  
        ตตฺถ  อสิตาสุ  มยาติ  ลวิตฺเตหิ  มยา  มุตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ  
นิสฺสกฺเก  เจต  ภุมฺมวจน ฯ  เสเสสุป  เอเสว  นโย ฯ   
        อปเร ปน อสิตาสุ  มยาติ  ลวิตฺเตหิ  กรณภูเตหิ  มยา  
ขุชฺชิตนฺติ  (๑)  วทนฺติ ฯ  เตส มเตน กรณตฺเถ เหตุมฺหิ  วา 
ภุมฺมวจน ฯ  
        นงฺคลาสูติ ลิงฺควิปฺปลฺลาส กตฺวา วุตฺต นงฺคเลหิ กสิเรหีติ  
อตฺโถ ฯ  อตฺตนา  วฬ ฺชติกุทฺทาลสฺส  สภาวโต  วฬ ฺชเนน   
วา  อปฺปกตาย  วุตฺต  ขุททฺกุทฺทาลาสูติ ฯ  กุณฺกทฺุทาลาสูติ   
ปาลิ ฯ  วฬ ฺชเนเนว  อติขิณขณิตฺเตสูติ  อตฺโถ ฯ  
        อิธเมวาติ  มกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ  
        อถ  วาปติ  วาสทฺโท  (๒)  นิปาตมตฺต ฯ  คามเก   ิตตฺตา   
# ๑. ส.ี มุจฺฉิตนฺติ ฯ  ๒. สี. ปสทฺโท ฯ   
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ตานิ  อสิตาทีนิ  กิ ฺจาป  อิเธว  มม  สมีเปเยว ตถาป  อลเมว 
โหตีติ อตฺโถ ฯ ตุริตวเสน เจต อาเมฑิตวจน ฯ (๑) 
        ฌายาติ ผลสมาปตฺติฌานวเสน  ทิฏธมฺมสุขวิหารตฺถ   
ทิพฺพวิหาราทิวเสน  จ  ฌาย ฯ  
        สุมงฺคลาติ อตฺตาน อาลปติ ฯ  ฌาเน  ปน  อาทรทสฺสนตฺถ  
อาเมฑิต  กต ฯ  
        อปฺปมตฺโต  วิหราติ  สติป ฺาเวปุลฺลปฺปตฺติยา  (๒)  สพฺพตฺถก- 
เมว  อปฺปมตฺโตสิ ตฺว ตสฺมา อิทานิ สุข วิหร  สุมงฺคล ฯ  
เกจิ  ปน  อรหตฺต  อปฺปตฺวาเอว  วิปสฺสนาย  วีถิปฏิปนฺนาย  
สาสเน  ส ฺชาตาภิรติยา  (๓)  ยถานุภูต  ฆราวาสทุกฺข  ชิคุจฺฉนฺโต 
เถโร อิม คาถ วตฺวา  ปจฺฉา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  
ปาปุณีติ  วทนฺติ ฯ  เตส มเตน ฌาย อปฺปมตฺโต วิหราติ  
ปทาน อตฺโถ วิปสฺสนามคฺควเสนป ยุชฺชติเอว ฯ   
                สมุงฺคลตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี อาเมณฺฑิตวจน ฯ  ๒. ส.ี ป ฺาสติ... ฯ 
# ๓. ส.ี ปพฺพชฺชาภิรติยา ฯ   
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                        สานุตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        มต วา อมฺม โรทนฺตีติ อายสฺมโต สานุตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  ปุ ฺ อุปจินนฺโต  อิโต  จตุนวุเต  กปฺเป  
สิทฺธตฺถสฺส ภควโต หตฺถปาทโธวนมุขวิกฺขาลนาน อตฺถาย  อุทก   
อุปเนสิ ฯ  สตฺถา  หิ  โภชนกาเล  หตฺถปาเท  โธวิตุกาโม  
อโหสิ ฯ  โส  สตฺถ ุ อาการ  สลฺลกฺเขตฺวา  อุทก  อุปเนสิ ฯ  ภควา  
หตฺถปาเท  โธวิตฺวา  ภุ ฺชิตฺวา  มุข  วิกฺขาเลตุกาโม  อโหส ิฯ   
โส ตป ตฺวา มุโขทก อุปเนสิ ฯ สตฺถา มุข  วิกฺขาเลตฺวา  
มุขโธวนกิจฺจ  นิฏาเปสิ ฯ  เอว  ภควา  อนุกมฺป  อุปาทาย  
เตน  กริยมาน  เวยฺยาวจฺจ  สาทิยิ ฯ   
        โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร  
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
สาวตฺถิย อ ฺตรสฺส  อุปาสกสฺส  เคเห  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ ฯ  
ตสฺมึ  คถฺภคเตเยว  ปตา  ปวาส คโต  อุปาสิกา  ทส- 
มาสจฺจเยน  ปุตฺต  วิชายิตฺวา  สานูติสฺส  นาม  อกาสิ ฯ  
        ตสฺมึ อนุกฺกเมน  วฑฺฒนฺเต  สตฺตวสฺสิกเยว  น  ภิกฺขูน  สนฺติเก   
ปพฺพาเชสิ  เอวมย อนนฺตราโย  วฑฺฒิตฺวา  อจฺจนฺตสุขกาติ 
ภวิสฺสตีติ ฯ  โส สานุสามเณโรติ ป ฺาโต ป ฺวา  วตฺต-  
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สมฺปนฺโน  พหุสฺสุโต  ธมมฺกถิโก  สตฺเตสุ  เมตฺตชฺฌาสโย  หุตฺวา  
เทวมนุสฺสาน ปโย อโหสิ มนาโปติ สพฺพ สานุสุตฺเต  
อาคตนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺส  อตีตชาติย  มาตา  ยกฺขโยนิย  
นิพฺพตฺติ ฯ  ต  ยกฺขา  สานุตฺเถรสฺส อย มาตาติ  
ครุจิตฺติการพหุลา หุตฺวา มาเนนฺติ ฯ (๑) เอว คจฺฉนฺเต กาเล 
ปุถุชชฺนภาวสฺส  อาทีนว  วิภาวนฺต  วิย  เอกทิวส  สานุสฺส  
โยนิโสมนสิการาภาวา อโยนิโส อุมฺมชฺุชนฺตสฺส  วิพฺภมิตุ- 
กามตาจิตฺต  อุปฺปชฺชิ ฯ ต  ตสฺส ยกฺขินมีาตา ตฺวา 
มนุสฺสมาตุยา  อาโรเจสิ  ตว  ปุตฺโต  สานุ  วิพฺภมิสฺสามีติ  
จิตฺต อุปฺปาเทสิ ตสฺมา ตฺว   
                สานน ปพุทฺธ(๒) วชฺชาสิ   ยกฺขาน วจน (๓) อิท   
                มากาสิ ปาปก กมฺม        อาวิ วา ยทิ วา รโห ฯ   
                สเจ ตฺว ปาปก กมฺม        กรสิฺสสิ กโรสิ วา   
                น เต ทุกฺขา ปมุตฺยตฺถิ        อุปฺปจฺจาป ปลายโตติ (๔)   
เอว  ภณาหีติ ฯ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ยกฺขินีมาตา   
ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ  มนุสฺสมาตา  ปน  ต  สุตฺวา  ปริเทว- 
โสกสมาปนฺนา  เจโตทุกฺขสมปฺปตา  อโหสิ ฯ 
        อถ สานุสามเณโร  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺต- 
# ๑. ม. ปณาเมนฺติ ฯ  ๒. สี. สานุ มา พุทธ ฯ  
# ๓. ส.ี ยกฺขินิวจน ฯ  ๔. ส. ส. ๑๕/๘๑๖/๓๐๗ ฯ   
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จีวรมาทาย  มาตุ  สนฺติก  อุปคโต  มาตร  โรทมาน ทิสฺวา 
อมฺม กึ นิสฺสาย โรทสีติ วตฺวา ต นิสฺสายาติ จ วุตฺโต มาตุ   
                มต วา อมฺม โรทนฺติ        โย วา ชีว น ทสิฺสติ   
                ชีวนฺต ม อมฺม ปสฺสนฺติ(๑)  กสฺมา ม อมฺม โรทสีติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  อมฺม  โรทนฺตา  นาม  าตกา  มิตฺตา  วา   
อตฺตโน  าตก  มิตฺต  วา  มต  อุทฺทิสสฺ  โรทนฺติ  ปรโลก   
คตตฺตา  โย  วา  าตโก  มิตฺโต  วา  ชวี  ชีวนฺโต  เทสนฺตร  
ปกฺกนฺตตาย  จ  น ทิสฺสติ ต วา อุทฺทิสฺส โรทนฺติ  อุภยมฺเปต 
มยิ  น  วิชชฺติ  เอว  สนฺเต ชีวนฺต (๓) ธรมาน ม ปุรโต  
 ิต ปสฺสนฺตี กสฺมา อมฺม โรทสิ ม อุททฺิสฺส ตว โรทนสฺส 
การณเมว นตฺถีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  ตสฺส  มาตา  มรณ  เหต  ภิกฺขเว  โย   
สิกฺข  ปจฺจกฺขาย  หีนายาวตฺตตีติ  สุตฺตปทานุสาเรน  อุปฺปพฺพชน  
อริยสฺส  วินเย  มรณนฺติ ทสฺเสนฺตี   
                มต วา ปุตฺต โรทนฺติ        โย วา ชีว น ทสิฺสติ   
                โย จ กาเม จชิตฺวาน(๔)        ปุนราคจฺฉเต(๕) อิธ ฯ   
# ๑. ม. ปสฺสนฺตี ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๘๑/๒๗๐ ฯ  
# ๓. ส.ี ชีวนฺต  ิต ฯ  ๔. ยุ. วชิตฺวาน ฯ ๕. โปราณ. ปุนราวตฺตเต ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 247 

        *เลมที่ 25  ป ฺจมวคฺเค สานุตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 247 
 
                ต วาป ปุตฺต โรทนฺติ        ปนุ ชีว มโต ห ิโส   
                กกฺุกุฬา อุพฺภโต ตาต        กกฺุกุล ปติตุมิจฺฉสีติ    
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กาเม  จชิตฺวานาติ  เนกฺขมฺมชฺฌาสเยน  วตฺถุกาเม   
ปหาย  ต ฺจ  กิเลสกามสฺส  ตทงฺคปฺปหานวเสน  เวทิตพฺพ ฯ  
ปพฺพชฺชา  เหตฺถ  กามปริจฺจาโค  อธิปฺเปโต ฯ  
        ปุนราคจฺฉเต  อิธาติ  อิธ  เคเห  ปนุเทว  อาคจฺฉติ 
หีนายาวตฺตน  สนฺธาย  วทติ ฯ  ต  วาปติ  โย  ปพฺพชิตฺวา 
วิพฺภมติ ต วาป (๑) ปุคฺคล มต วิย มาทิสิโย  โรทนฺติ ฯ  
กสฺมาติ  เจ  ปุน  ชีว  มโต  หิ  โสติ  วิพฺภมนโต  ปจฺฉา  
โย  ชีวนฺโต  โส  (๒)  คุณมรเณน  อตฺถโต มโตเยว ฯ อิทานิสฺส  
สวิเสสสเวค ชเนตุ  กุกฺกฬุาติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อโหรตฺต  อาทิตฺต  วิย หุตฺวา ฑหนฏเน  
กุกฺกุฬนิรยสทิสตฺตา  กุกฺกุฬา  คิหิภาวา  อนุกมฺปนติฺยา  มยา  
อุพฺภโต  อุทฺธโต ตาต สานุ กุกฺกลุ ปติตุ อิจฺฉสิ  
ปติตุกาโมสีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  สานุสามเณโร  สเวคชาโต  หุตฺวา  วิปสฺสน  
ปฏเปตฺวา  (๓)  น  จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒) 
# ๑. ส.ี ต ฺจาป ฯ  ๒. สี. โย วิพฺภนฺโต ปจฺฉา โส ชวีนฺโต ฯ  
# ๓. ส.ี วฑฺเฒตฺวา ฯ  ๔. ขุ. อ. ๓๒/๒๐๘/๓๐๔ ฯ   
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                ภุ ฺชนฺต สมณ ทิสฺวา        วิปฺปสนฺนมนาวิล   
                ฆเฏโนทกมาทาย                สิทฺธตฺถสฺส อทาสห ฯ   
                นมิฺมเลหิ กุเล สฺวาชฺช (๑)  วิมโล ขีณสสโย   
                ภเว นิพฺพตฺตมานสฺส(๒)        ผล นิพฺพตฺตเต สุภ ฯ (๓)   
                จตุนวุติโต  กปฺเป                อุทก ย อทาสห (๔)   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ทกทานสฺสิท ผล ฯ   
                เอกสฏ ิมฺหิโต กปฺเป        เอโกว วิมโล อหุ   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล(๕) ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  เถโร  อิมิสฺสา  คาถาย  วเสน   
มยฺห  วิปสฺสนารมฺโภ  อรหตฺตปฺปตฺติ จ ชาตาติ อุทานวเสน 
ตเมว คาถ ปจฺจุทาหาสิ ฯ   
                สานุตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. สฺยา. ม. นิมฺมโล โหมห อชฺช ฯ  สี. นิมฺมเลหิ คุเณหิชฺช ฯ  
# ๒. สฺยา. นพฺิพตฺตมานมฺหิ ฯ  ๓. สยฺา. โปราณ. มม ฯ  
# ๔. ม. อุทก ยมทาสห ฯ ยุ. อุทก ย ตทา อห ฯ   
# ๕. สฺยา. ม. มหพฺพโล ฯ   
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                รมณียวิหาริตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยถาป  ภทฺโท  อาช ฺโติ  อายสฺมโต  รมณียวิหาริตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปุ ฺานิ  
อุปจินนฺโต อิโต เอกนวุเต  กปฺเป  วิปสฺสึ  ภควนฺต  ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทิตฺวา โกรณฺฑปุปฺเผหิ  ปูช  
อกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทเวสุ  (๑)  นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร  
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  
ราชคเห อ ฺตรสฺส  เสฏ ิสฺส  ปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺโต 
โยพฺพนมเทน กาเมสุ มุจฺฉ อาปนฺโน วิหรติ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อ ฺตร  ปารทารกิ  ราชปุริเสหิ  วิวิธา   
กมฺมการณา  กรียมาน  ทสิฺวา  สเวคชาโต  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  
สุตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ปพฺพชโิต จ  ราคจริตตาย  นิจฺจกาล  สุสมฺมฏ 
ปริเวณ  สูปฏ ิต   ปานียปริโภชนีย สปุ ฺตฺต ม ฺจป กตฺวา  
วิหรติ ฯ เตน โส รมณียวิหารีเตฺวว ป ฺายิตฺถ ฯ   
        โส  ราคุสฺสนฺนตาย  อโยนิโส  มนสิ  กริตฺวา  ส ฺเจตนิก  
สุกฺกวิสฏ ิอาปตฺตึ อาปชฺชิตฺวา ธิรตฺถุ ม เอวภูโต สทฺธาเทยฺย  
ภุ ฺเชยฺยนฺติ วิปฺปฏิสารี หตฺุวา วิพฺภมิสฺสามีติ  คจฺฉนฺโต   
อนฺตรามคฺเค รุกฺขมูเล นิสทีิ เตน จ มคฺเคน สกเฏสุ คจฺฉนฺเตสุ  เอโก 
# ๑. ส.ี เทวโลเก ฯ   
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สกฏยุตฺโต  โคโณ  ปริสสฺมนฺโต  (๑)  วิสมฏาเน ขลิตฺวา ปติ  
ต สากฏิกา  ยุคโต  มุ ฺจิตฺวา  ติโณทก  ทตฺวา  ปรสิฺสม   
วิโนเทตฺวา  ปุนป  ธุเร โยเชตฺวา  อคมสุ ฯ  เถโร  ต  ทิสฺวา 
ยถาย  โคโณ สกึ ขลิตฺวาป อุฏาย สกึ (๒) ธุร  วหติ  เอว  
มยาป  กิเลสวเสน  สกึ  ขลิเตนาป  วุตฺถาย  สมณธมฺม  กาตุ  
วฏฏตีติ  โยนิโส  อุมฺมชุชฺนฺโต  (๓)  นิวตฺติตฺวา อุปาลิตฺเถรสฺส อตฺตโน 
ปวตฺตึ อาจิกฺขิตฺวา เตน วุตฺตวิธินา อาปตฺติโต วุฏหิตฺวา 
สีล ปากติก กตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๔)   
                อกฺกนฺต ฺจ ปท ทิสฺวา        จกฺกาลงฺการภูสิต   
                ปเทนานุปท ยนฺโต        วิปสฺสิสฺส มเหสิโน ฯ   
                โกรณฺฑ ปุปฺผิต ทิสฺวา        สมูล ปูชิต มยา   
                หฏโ หฏเน จิตฺเตน        อวนฺทึ ปทมุตฺตม ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ปุปฺผมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธ(๕)ปูชายิท ผล ฯ   
                สตฺตป ฺาสกปฺปมฺหิ        เอโก วีตมโล อหุ(๖)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี ปริสสฺนฺโต ฯ  ๒. สี. สก ฯ ๓. สี. อุปปชชฺนโฺต ฯ  
# ๔. ขุ. อ. ๓๒/๒๑๐/๓๐๖ ฯ ๕. ยุ. ปท... ฯ  ๖. สฺยา. อหุ ฯ   
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        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  วิมุตฺติสุข  อนุภวนฺโต  อตฺตโน  ปุพฺพภาคปฏิปตฺติยา  
สทฺธึ อริยธมมฺาธิคมนทีปนึ   
                ยถาป ภทฺโท อาช ฺโ        ขลิตฺวา ปติติฏติ(๑)   
                เอว ทสฺสนสมฺปนฺน        สมฺมาสมฺพุทฺธสาวกนฺติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  ขลิตฺวาติ  ปกฺขลิตฺวา ฯ   
        ปติติฏตีติ ปติฏหติ ปุนเทว ยถาาเน ติฏติ ฯ  
        เอวนฺติ  ยถา ภทฺโท อุสภาชานีโย ภาร วหนฺโต 
ปริสฺสมปฺปตฺโต วิสมฏาน อาคมฺม  เอกวาร  ปกฺขลิตฺวา  ปติโต 
น  ตตฺตเกน  ธุร  ฉฑฺเฑติ  ถามชว  ปรกฺกมสมฺปนฺนตาย  ปน  
ขลิตฺวาป  ปติติฏติ  อตฺตโน  สภาเวเนว  ตฺวา  ภาร  วหติ   
เอว  กิเลสปริสฺสมปฺปตฺโต  กิริยาปราเธน  ขลิตฺวา  ต  ขลิต  
ถามวิริยสมฺปตฺติตาย  (๔)  ปฏิปากติก  กตฺวา  มคฺคสมฺมาทิฏ ิยา  
ทสฺสนสมฺปนฺน  ตโตเอว สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สวนนฺเต  อริยาย  
ชาติยา  ชาตตาย  สาวก  ตสฺส  อุเร  วายามชนิตาภิชาติตาย  (๕) 
โอรส  ปุตฺต ภทฺทาชานียสทิสกิจฺจตาย อาชานียนฺติ จ ม  
ธาเรถ อุปธาเรถาติ อตฺโถ ฯ   
                รมณียวิหาริตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ปติติฏติ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๘๒/๒๗๐ ฯ  
# ๓. ส.ี ถามวีริย... ฯ  ๔. สี. ถามวีริยสมฺปตฺติยา ฯ   
# ๕. ส.ี อุเร วาสมชนีติตายาภิชาติตาย ฯ   
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                        สมิทฺธิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สทฺธายาห ปพฺพชิโตติ อายสฺมโต สมิทฺธิตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต อิโต  จตุนวุเต  กปฺเป สิทฺธตฺถ ภควนฺต  
ปสฺสิตฺวา ปสนฺนมานโส สวณฺฏานิ ปปฺุผานิ กณฺณิกพทฺธานิ  
คเหตฺวา  ปูเชสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร  
ปุ ฺานิ  กตฺวา  สุคตีสุเยว  ปริวตฺเตนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
ราชคเห กุลเคเห  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  ชาตกาลโต  (๑)  ปฏาย 
ต  กุล  ธนธ ฺาทีหิ  วฑฺฒิ อตฺตภาโว  จสฺส  อภิรูโป  ทสฺสนโีย   
คุณวา  อิติ  วิภวสมิทฺธิยา  จ คุณสมิทฺธิยา จ  สมิทฺธีเตฺวว  
ป ฺายิตฺถ ฯ   
        โส  พิมพิฺสารสมาคเม พุทฺธานุภาว ทิสฺวา ปฏลิทฺธสทฺโธ 
ปพฺพชิตฺวา  ภาวนาย  ยุตฺตปฺปยุตฺโต  วิหรนฺโต  ภควติ   
ตโปทาราเม วิหรนฺเต เอกทิวส  เอว  จินฺเตสิ  ลาภา  วต  
เม  สตฺถา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ สฺวากฺขาเต จาห  ธมฺมวินเย 
ปพฺพชิโต  สพฺรหฺมจารี  จ เม สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมาติ ฯ  
ตสฺเสว จินฺเตนฺตสฺส  อุฬาร  ปติโสมนสฺส  อุทปาทิ ฯ  ต 
# ๑. ส.ี ชาตทิวสโต ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 253 

        *เลมที่ 25  ป ฺจมวคฺเค สมิทฺธิตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 253 
 
อสหนฺโต  มาโร  ปาปมา เถรสฺส อวิทูเร  มหนฺต  เภรวสทฺทมกาสิ   
ปวิยา  อุนฺทฺริยนกาโล  วิย  อโหส ิฯ  เถโร  ภควโต  ตมตฺถ  
อาโรเจสิ ฯ   
        ภควา  มาโร  ตุยฺห  วิจกฺขุกมฺมาย  เจเตติ  คจฺฉ  ภิกฺขุ  
ตตฺถ  อจินฺเตตฺวา  วิหราหีติ  อาห ฯ  เถโร  ตตฺถ  คนฺตฺวา  
วิหรนฺโต  น จิรสฺเสว วิปสฺสน อุสฺสุกกฺาเปตฺวา อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                กณิการว โชตนฺต                นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร   
                โอภาเสนฺต ทิสา สพฺพา        สิทฺธตฺถ นรสารถึ ฯ   
                ธนุ อเทฺวชฺฌ(๒) กตฺวาน        อุสุ สนฺนยฺหห(๓) ตทา    
                ปปฺุผ สวณฺฏ เฉตฺวาน        พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                เอกป ฺาสิโต กปฺเป        เอโก อาสึ(๔) ชุตินฺธโร   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ตตฺเถว  วิหรนฺตสฺส  เถรสฺส  
ขีณาสวภาว  อชานนฺโต  ปุริมนเยเนว  มาโร  มหนฺต  เภรวสทฺท  
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๒๐๙/๓๐๕ ฯ  ๒. สฺยา. อเพชฺฌ ฯ  
# ยุ. อเทชฺฌ ฯ  ๓. สฺยา. ส.ี สนฺธายห ฯ  ๔. สยฺา. อาสิ ฯ  
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อกาสิ ฯ  ต  สุตฺวา  เถโร  อภีโต อจฺฉมฺภี ตาทิสาน  มาราน  
สตมฺป  สหสฺสมฺป  มยฺห  โลมมฺป  น  กมฺเปตีติ  อ ฺ  
พฺยากโรนฺโต   
                สทฺธายาห ปพฺพชิโต        อคารสฺมานคาริย   
                สติ ป ฺา จ เม วุฑฺฒา        จิตฺต ฺจ สุสมาหิต   
                กาม กรสฺส ุรูปานิ                เนว ม พฺยาธยิสฺสสีติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สทฺธายาติ  ธมฺมจฺฉนฺทสมุฏานาย  กมฺมผลสทฺธาย 
 เจว  รตนตฺตยสทฺธาย จ ฯ 
        อหนฺติ อตฺตาน นิทฺทิสติ ฯ (๒) 
        ปพฺพชโิตติ อุปคโต ฯ  
        อคารสฺมาติ เคหโต  ฆราวาสโต วา ฯ  
        อนคาริยนฺติ ปพฺพชฺช สา หิ ย กิ ฺจิ กสิวาณิชฺชาทิกมฺม  
อคารสฺส  หิตนฺติ  อคาริย  นาม  ตทภาวโต  อนคาริยาติ  
วุจฺจติ ฯ 
        สติ ป ฺา  จ  เม  วุฑฺฒาติ  สรณลกฺขณา  สติ  
ปชานนลกฺขณา  ป ฺาติ  อิเม  ธมฺมา  วิปสฺสนากฺขณโต  (๓)  
ปฏาย  มคฺคปฏิปาฏิยา  ยาว  อรหตฺตา  เม  วุฑฺฒา วฑฺฒิตา   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๘๓/๒๗๑ ฯ ๒. สี. อุทฺทิสติ ฯ  
# ๓. พหูส ุวิปสฺสนาลกฺขณโตติ ทิสฺสติ ฯ   
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น  ทานิ  วฑฺเฒตพฺพา  อตฺถิ  สติป ฺา  เวปุลฺลปฺปตฺตาติ  ทสฺเสติ ฯ 
        จิตฺต ฺจ สุสมาหิตนฺติ  อฏสมาปตฺติวเสน  เจว  โลกุตฺตร- 
สมาธิวเสน  (๑)  จ  จิตฺต เม สุฏ ุ สมาหิต  น  ทานิ  ตสฺส   
สมาธาตพฺพ  อตฺถิ  สมาธิ  เวปุลฺลปฺปตฺโตติ  ทสฺเสติ ฯ  
        ตสฺมา  กาม  กรสฺส ุ รูปานีติ  ปาปม  ม  อุทฺทสิฺส  ยานิ   
กานิจิ  วิปฺปการานิ ยถารจึุ  กโรหิ  เตหิ  ปน  เนว  ม   
พฺยาธยิสฺสสิ  มม  สรีรกมปฺนมตฺตมฺป  กาตุ น  สกฺขิสฺสสิ   
กุโต  จิตฺต ฺถตฺต ฯ  ตสฺมา  ตว  จิตฺตวิฆาตมตฺตผลาติ  เถโร 
มาร ตชฺเชสิ ฯ ต สุตฺวา มาโร ชานาติ ม สมโณติ  
ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ   
                สมิทฺธิตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี โลกตฺุตรธมฺมาทิวเสน ฯ  
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                อุชฺชยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นโม เต พุทฺธ วีรตฺถติู อายสฺมโต อุชฺชยตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  กโรนฺโต อิโต ทฺวานวุเต  กปฺเป  ติสฺส  ภควนฺต  
ปสฺสิตฺวา  ปสนฺนมานโส  กณิการปุปฺเผหิ  ปูช อกาสิ ฯ  โส  
เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร  ปุ ฺานิ   
กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห   
อ ฺตรสฺส  โสตฺถิย(๑)พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ   
อุชฺชโยติสฺส นาม อโหสิ ฯ  
        โส วยปฺปตฺโต ติณฺณ  เวทาน  ปารคู หุตฺวา ตตฺถ  
สาร อปสฺสนฺโต อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา โจทิยมาโน เวฬุวน  
คนฺตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ธมมฺ สุตฺวา ปฏลิทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา 
จริยานุกูล กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺเ  วิหรนฺโต  วิปสสฺน  
วฑฺเฒตฺวา  น จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                กณิการ ปุปฺผิต ทิสฺวา        โอจินิตฺวานห ตทา   
                ติสฺสสฺส อภิโรเปสึ                โอฆติณฺณสฺส ตาทิโน ฯ   
                เทวฺนวุเต อิโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
# ๑. ม. โสตฺติย... ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๒๐๓/๓๐๑ ฯ   
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                ป ฺจตึเส อิโต กปฺเป        อรุณปาณีติ (๑) วิสฺสุโต   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา  
เอกมนฺต นิสีทิตฺวา ภควโต โถมนากาเรน อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                นโม เต พุทฺธ วีรตฺถุ(๒)        วิปฺปมุตฺโตสิ สพฺพธิ   
                ตุยหฺาปทาเน วิหร                วิหรามิ อนาสโวติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นโมติ  ปณามกิตฺตน ฯ   
        เตติ  ปณามกิริยาย  สมฺปทานกิตฺตน  ตุยฺหนฺติ  อตฺโถ ฯ  
        พุทฺธ  วีราติ  จ  ภควโต  อาลปน ฯ ภควา หิ  
ยถา อภิ ฺเยฺยาทิเภทสฺส  อตฺถสฺส  อภิ ฺเยฺยาทิเภเทน  
สยมฺภูาเณน  อนวเสสโต  พุทฺธตฺตา  พุทฺโธติ  วุจฺจติ ฯ  เอว   
ป ฺจนฺนมฺป  มาราน  อภิปฺปมทฺทนวเสน ปทหนฺเตน มหตา  
วิริเยน  สมนนฺาคตตฺตา  วีโรติ  วุจฺจติ ฯ   
        อตฺถูติ  โหตุ  ตสฺส นโมติ อิมินา สมฺพนฺโธ ฯ  
        วิปฺปมุตฺโตสิ  สพฺพธีติ  สพฺเพหิ  กิเลเสหิ  สพฺพสฺมึ  จ   
สงฺขารคเต วิปฺปมุตฺโต  วิสยุตฺโต  อสิ  ภวสิ น ตยา กิ ฺจิ  
อวิปฺปมุตฺต นาม อตฺถิ ยโตห ตุยฺหาปทาเน  วิหร  วิหรามิ   
# ๑. สฺยา. อรณุปาโลติ ฯ  สี. อรุณพโลติ ฯ  ๒. สฺยา. พุทฺธวีรตฺถ ุฯ 
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๑๘๔/๒๗๑ ฯ   
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อนาสโวติ  ตุยฺห  ตว  อปทาเน  โอวาเท  คตมคฺเค  ปฏิปตฺติจริยาย 
วิหร  ยถาสตฺติ  ยถาพล  ปฏิปชชฺนฺโต  กามาสวาทีน  จตุนฺนมฺป  
อาสวาน สุปฺปหีนตฺตา อนาสโว วิหรามิ ตาทิสสฺส นโม  
เต พุทฺธ วีรตฺถูติ ฯ   
                อุชฺชยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                ส ฺชยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยโต อหนฺติ อายสฺมโต ส ฺชยตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา 
อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ วิวฏฏปนิสฺสย  
ปุ ฺ อุปจินนฺโต วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล มหติ ปูเค  
สงฺกิตฺติวเสน (๑) วตฺถุ สฆริตฺวา (๒) รตนตฺตย อุทฺทิสฺส  ปุ ฺ   
กโรนฺโต  สย  ทลิทฺโท  หตฺุวา  เนส คณาทีน (๓) ปุ ฺกิริยาย  
พฺยาวโฏ  อโหสิ ฯ  กาเลน  กาล  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
วนฺทิตฺวา  ปสนฺนมานโส  ภิกฺขูน ฺจ  ต  ต  เวยฺยาวจฺจ  อกาสิ ฯ  
โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺโต อปราปร  ปุ ฺานิ  
กตฺวา  สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห  
วิภวสมฺปนฺนสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ส ฺชโย 
นาม  นาเมน โส วยปฺปตฺโต  พฺรหฺมายโุปกฺขรสาติอาทิเก   
อภิ ฺาเต  พฺราหฺมเณ  สาสเน  อภิปฺปสนฺเน ทิสฺวา 
# ๑. ส.ี มหตีสุ ปริสาสุ กตฺิติวเสน ฯ  ๒. สี. สหริตฺวา ฯ  
# ๓. ส.ี ชนสงฺคหณาทิวเสน ฯ  
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ส ฺชาตปฺปสาโท  สตฺถาร  อุปสงฺกมิ ฯ   
        ตสฺส  สตฺถา ธมฺม เทเสสิ ฯ โส ธมฺม สุตฺวา  โสตาปนฺโน   
อโหสิ ฯ  อปรภาเค  ปพฺพชิ ฯ  ปพฺพชนฺโต จ ขุรคฺเคเยว  
ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                วิปสฺสิสฺส ภควโต                มหาปูคคโณ(๒) อหุ   
                เวยฺยาวจฺจกโร อาสึ        สพฺพกิจฺเจสุ วาวโฏ(๓) ฯ   
                เทยฺยธมฺโม จ เม นตฺถิ        สุคตสฺส มเหสิโน   
                อวนฺทึ สตฺถุโน ปาเท        วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                เวยฺยาวจฺจ อกาสห   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        เวยฺยาวจฺจสฺสิท ผล ฯ   
                อิโต จ อฏเม(๔) กปฺเป  ราชา อาสึ สุจินฺติโต(๕)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ ปน หุตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                ยโต อห ปพฺพชโิต                อคารสฺมา อนาคาริย   
                นาภิชานามิ สงฺกปฺป        อนริย โทสสหิตนฺติ(๖)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  ยโต  อห  ปพฺพชิโตติ  ยโต  ปภูติ  ยโต ปฏาย  
อห ปพฺพชิโต ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๐๑/๑๙๘ ฯ  ๒. สฺยา. มหาปุคฺคคโณ ฯ  
# ๓. สยฺา. พฺยาวโฏ ฯ  ๔. สฺยา. อิโต จฏมเก ฯ  ๕. สฺยา. สุจินฺติโย ฯ 
# ๖. ขุ. เถร. ๒๖/๑๘๕/๒๗๑ ฯ   
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        ปพฺพชติกาลโต  ปฏาย นาภิชานามิ สงฺกปฺป อนริย 
โทสสหิตนฺติ ราคาทิโทสสหิต ตโตเอว  อนริย  นหิีน  อริเยหิ  
วา  อนรณียตาย  อนริเยหิ  อรณียตาย  จ อนริย  ปาป   
อารมฺมเณ  อภูตคุณาทิสงฺกปฺปนโต  สงฺกปฺโปติ  ลทฺธนาม  
กามวิตกฺกาทิมิจฺฉาวิตกฺก อุปฺปาทิต นาภิชานามีติ ขุรคฺเคเยว 
มยา อรหตฺต ปตฺตนฺติ อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
                ส ฺชยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                รามเณยฺยกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        จิหจิหาภินทิเตติ อายสฺมโต รามเณยฺยกตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ภควนฺต  ทิสฺวา ปสนฺนมานโส  
ปุปฺเผหิ  ปูช  อกาสิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  อปราปร   
ปุ ฺานิ กตฺวา สุคตีสุเอว ปริวตฺเตนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท 
สาวตฺถิย อิพฺภกุเล  (๑)  นพฺิพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  เชตวนปฏิคฺคหเณ  (๒) 
ส ฺชาตปฺปสาโท ปพฺพชตฺิวา  จริยานุกูล  กมฺมฏาน  คเหตฺวา   
อร ฺเ  วิหรติ ฯ  ตสฺส  อตฺตโน สมฺปตฺติยา  ปพฺพชิตสารุปฺปาย  
# ๑. ส.ี อิทฺเธ กุเล ฯ  ๒. ส.ี เชตวนปฏิคฺคหณกาเล ฯ   
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จ ปฏิปตฺติยา  ปาสาทิกภาวโต รามเณยฺยโกเตฺวว  สม ฺา 
อโหสิ ฯ 
        อเถกทวิส  มาโร  เถร ภึสาเปตุกาโม เภรวสทฺท อกาสิ ฯ  
        ต สุตฺวา  เถโร  ถริปกติตาย  เตน  อสนฺตสนฺโต  มาโร   
อยนฺติ  ตฺวา  ตตฺถ  อนาทร  ทสฺเสนฺโต   
                จิหจิหาภินทิเต(๑)        สปิฺปกาภิรุเตหิ จ   
                น เม ต ผนฺทติ จิตฺต  เอกตฺตนิรต หิ เมติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  จิหจิหาภินทิเตติ  จิหจิหาติ  อภิณฺห ปวตฺตสทฺทตาย  
จิหจิหาติ ลทฺธนามาน  วฏฏกาน  อภินาทนิมิตฺต  วิรวเหตูติ อตฺโถ ฯ  
        สิปฺปกาภิรุเตหิ จาติ สิปฺปกา  วุจฺจนติ  เทวกา  ปรนามกา  
เคล ฺเน  ฉาตกิสทารกาการา  สาขามิคา ฯ  มหากลนฺทกาติ  
เกจิ ฯ  สิปฺปกาน อภิรุเตหิ มหาวิรเวหิ เหตุมฺหิ เจต กรณวจน  
ต  เหตูติ  อตฺโถ ฯ 
        น  เม  ต  ผนฺทติ  จิตฺตนฺติ มม จิตฺต น ผนฺทติ 
น จลติ(๓) ฯ   
        อิท  วุตฺต  โหติ  อิมสฺมึ  อร ฺเ  วิรวเหตุ สิปฺปกาภิรุตเหตุ  
วิย ปาปม ตว วิสฺสรกรณเหตุ  มม  จิตฺต  กมฺมฏานโต   
น  ปริปตตีติ ฯ  ตตฺถ  การณมาห  เอกตฺตนิรต  หิ  เมติ ฯ 
# ๑. สฺยา. วิหวิหาภินทิเต ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๘๖/๒๗๑ ฯ  
# ๓. ม. น จวติ ฯ   
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หิสทฺโท  เหตุอตฺโถ  ยสมฺา  มม  จิตฺต  คณสงฺคณิก ปหาย 
เอกตฺเต  เอกีภาเว  พหิทฺธา  วา  วิกฺเขป  ปหาย  เอกตฺเต 
เอกคฺคตาย  เอกตฺเต  เอกสภาเว  วา  นิพฺพาเน  นิรต  อภิรต   
ตสฺมา  กมฺมฏานโต น ผนฺทติ  น  ลวตีติ  อิม  กริ  คาถ   
วทนฺโตเอว  เถโร  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ 
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สวุณฺณวณฺโณ ภควา        สตรสี ปตาปวา(๒)   
                จงฺกมน สมารุโฬฺห                เมตฺตจิตฺโต สิขีสโภ(๓) ฯ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        วนฺทิตฺวา(๔) าณมุตฺตม   
                มิเนลปุปฺผ ปคฺคยฺห        พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธ(๕)ปูชายิท  ผล ฯ   
                เอกูนตึสกปฺปมฺหิ                สุเมฆฆนนามโก (๖)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อยเมว จ เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณคาถา อโหสิ ฯ   
                รามเณยฺยกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๒๐๔/๓๐๑ ฯ  ๒. สฺยา. ปภาวโร ฯ   
# ๓. สยฺา. สขิิ สโต ฯ  ยุ. สิขี สิโต ฯ ๔. สยฺา. โถเมตฺวา ฯ  
# ๕. ส.ี ปุปผฺ... ฯ  ๖. สี. สุเมฆยสนามโก ฯ   
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                วิมลตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ธรณี จ สิ ฺจติ วาติ อายสฺมโต วิมลตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺโต  วิปสสฺิสฺส  ภควโต  กาเล 
สงฺขธมนกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต ตสฺมึ  สิปเฺป  นิปฺผตฺตึ   
คโต  เอกทิวส  วิปสฺสึ  ภควนฺต ปสฺสิตฺวา ปสนฺนมานโส  
สงฺขธมเนน  ปูช  กตฺวา  ตโต  ปฏาย  กาเลน  กาล  สตฺถุ   
อุปฏาน  อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  
กาเล  อนาคเต  เม วิมโล วิสุทฺโธ กาโย  โหตูติ  โพธิรุกฺข  
คนฺโธทเกหิ  นหาเปสิ  เจติยงฺคณโพธิยงฺคเณสุ  อาสนานิ  (๑)  
โธวาเปสิ ภิกฺขูนมฺป กิลิฏเ สมณปริกขฺาเร โธวาเปสิ ฯ   
        โส  ตโต  จวิตฺวา  เทเวสุ  จ มนุสฺเสสุ จ ปริวตฺเตนฺโต 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ราชคเห  อิพฺภกุเล (๒) นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส  
มาตุกุจฺฉิย วสนฺตสฺส นิกฺขมนฺตสฺส จ กาโย ปตฺติเสมฺหาทีหิ   
อสงฺกิลิฏโ ปทุมปลาเส อุทกพินฺทุ วิย อลคฺโค ปจฺฉิม- 
ภวิกโพธิสตฺตสฺส  วิย  สวิุสุทฺโธ  อโหสิ  เตนสฺส  วิมโลเตฺวว 
# ๑. ส.ี อาสนาทีนิ ฯ  ๒. สี. อิทฺเธ กุเล ฯ   
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นาม อกสุ ฯ  
        โส วยปฺปตฺโต ราชคหปฺปเวสเน  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  กมฺมฏาน คเหตฺวา  โกสลรฏเ  
ปพฺพตคุหาย  วิหรติ ฯ อเถกทิวส จาตุทฺธีปก (๑) มหาเมโฆ สกล  
จกฺกวาฬคพฺภ  ปตฺถริตฺวา  ปาวสฺสิ ฯ  วิวฏฏฏายิมฺหิ  พุทฺธาน   
จกฺกวตฺตีน ฺจ ธรมานกาเลเอว  กิร  เอว วสฺสติ ฯ  
ฆมฺมปริฬาหวูปสมโต (๒) อุตุสปฺปายลาเภน เถรสฺส  จิตฺต สมาหิต 
อโหสิ เอกคฺค ฯ โส สมาหิตจิตฺโต ตาวเทว วิปสฺสน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา มคฺคปฏิปาฏิยา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต 
อปทาเน (๓)   
                วิปสฺสิโน(๔)  ภควโต        อโหสึ สงฺขธมฺมโก   
                นจฺิจุปฏานยุตฺโตมฺหิ        สุคตสฺส มเหสิโน ฯ   
                อุปฏานผล ปสฺส(๕)        โลกนาถสฺส ตาทิโน   
                สฏ ิ ตูริยสหสฺสานิ        ปรวิาเรนฺติ ม สทา ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                อุปฏหึ มหาอิสึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        อุปฏานสฺสิท ผล ฯ   
                จตุวีเส(๖) อิโต กปฺเป        มหานิคฺโฆสนามกา   
# ๑. ส.ี จาตุทฺทีปก... ฯ  ๒. สี. สพฺพปริฬาห... ฯ  
# ๓. ขุ. อ. ๓๒/๑๐๒/๑๙๘ ฯ  ๔. ม. วิปสฺสิสฺส ฯ  
# ๕. สฺยา. อุปฏานผลมฺปสฺส ฯ  ๖. สฺยา. จตุนวุเต ฯ   
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                โสฬสาสึสุ ราชาโน        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา กตกิจฺจตาย ตุฏมานโส อุทาน  
อุทาเนนฺโต   
                ธรณีว(๑) สิ ฺจติ(๒) วาติ  มาลุโต วิชชฺุตา จรติ นเภ   
                อุปสมฺมนฺติ วิตกฺกา        จิตฺต สุสมาหิต มมนฺติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  ธรณีติ  ปวี  สา  หิ  สกล  ธราธร  ธาเรตีติ   
ธรณีติ  วุจฺจติ ฯ  
        สิ ฺจตีติ  สมนฺตโต  นภ ปูเรตฺวา อภิปฺปวสฺสโต  
มหาเมฆสฺส วุฏ ิธาราหิ สิ ฺจติ ฯ   
        วาติ  มาลุโตติ  อุทกผุสิตสมฺมิสฺสตาย สีตโล วาโต วายติ ฯ 
        วิชชฺุตา จรติ นเภติ  ตตฺถ  ตตฺถ  คชฺชตา  คฬคฬายตา 
มหาเมฆโต  นิจฺฉรนฺติโย  สเตรตา  อากาเส  อิโต  จิโต  จ   
วิจรนฺติ ฯ 
        อุปสมมฺนฺติ  วิตกฺกาติ อุตุสปฺปายสิทฺเธน สมถวิปสฺสนา- 
ธิคเมน  ปุพฺพภาเค  ตทงฺคาทิวเสน  วูปสนฺตา  หุตฺวา 
กามวิตกฺกาทโย  สพฺเพป  นว  มหาวิตกฺกา  อริยมคฺคาธิคเมน 
# ๑. ย.ุ ธรณี จ ฯ  ๒. ม. สิ ฺจติ ฯ ๓. ม. ย.ุ มมาติ ฯ  
# ขุ. เถร. ๒๖/๑๘๗/๒๗๑ ฯ   
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อุปสมนฺติ อนวเสสโต สมุจฺฉิชฺชนฺตีติ ฯ วตฺตมานสมีปตาย 
อริยมคฺคกฺขณ  วตฺตมาน  กตฺวา  วทติ ฯ  อตีตตฺเถ  วา  เอต   
ปจฺจุปฺปนฺนวจน ฯ  
        จิตฺต  สสุมาหิต มมนฺติ  ตโตเอว โลกุตฺตรสมาธินา 
มม จิตฺต สุฏ ุ  สมาหิต  น  ทานิ  ตสฺส  สมาธาเน  กิ ฺจิ  
กาตพฺพ  อตฺถีติ  เถโร อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
                วิมลตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                ป ฺจมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        ฉฏวคฺควณฺณนา   
                 
                โคธิกาทิจตุตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        วสฺสติ  เทโวติอาทิกา  จตสฺโส  โคธิโก  สุพาหุ วลฺลโิย 
อุตฺติโยติ อิเมส จตุนฺน เถราน คาถา ฯ  กา อุปฺปตฺติ   
        อิเมป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิการา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺตา อิโต  จตุนวุเต  กปฺเป  สิทฺธตฺถสฺส  
ภควโต  กาเล กลุเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺวา  อ ฺม ฺ 
สหายา  หุตฺวา  วิจรึสุ ฯ  เตสุ เอโก สิทธฺตฺถ ภควนฺต ปณฺฑาย  
จรนฺต  ทิสฺวา  กฏจฺฉุภิกฺข  อทาสิ ฯ  ทุติโย ปสนนฺจิตฺโต 
หุตฺวา ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทิตฺวา  อ ฺชล ึ ปคฺคณฺหิ ฯ  ตติโย  
ปสนฺนจิตฺโต  เอเกน  ปุปผฺหตฺเถน  ภควนฺต ปูเชสิ ฯ  จตุตฺโถ 
สุมนปุปฺเผหิ ปูชมกาสิ ฯ เอว เต สตฺถริ จิตฺต ปสาเทตฺวา  
ปสุเตน เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  ปุน 
อปราปร  ปุ ฺานิ  กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺตา  กสฺสปสฺส  
ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  สหายกา  หตฺุวา  สาสเน 
ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม  กตฺวา  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  ปาวาย   
จตุนฺน  มลฺลราชาน  ปุตฺตา หุตฺวา นิพฺพตฺตึสุ ฯ เตส โคธิโก  
สุพาหุ วิลฺลิโย อุตฺติโยติ  นามานิ  อกสุ ฯ  อ ฺม ฺ  ปยสหายา   
อเหสส ฯ เต เกนจิเทว กรณีเยน กปลวตฺถุ  อคมสุ ฯ  ตสฺมึ   
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จ  สมเย  สตฺถา  กปลวตฺถุ  คนฺตฺวา  นิโคฺรธาราเม วสนฺโต  
ยมกปาฏิหาริย  ทสฺเสตฺวา  สุทฺโธทนปฺปมุเข  สกฺยราชาโน 
ทเมสิ ฯ  ตทา  เตป  จตฺตาโร  มลลฺราชปุตฺตา  ปาฏิหาริย   
ทิสฺวา  ลทฺธปฺปสาทา  ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนากมฺม  กโรนฺตา 
น  จิรสฺเสว  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  เตน  
วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สวุณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ        อาหุตีน ปฏิคฺคห   
                ปวรา(๒) อภินิกฺขนฺต        วนา นิพฺพนมาคต ฯ (๓)   
                กฏจฺฉุภิกฺข ปาทาสึ        สิทธฺตฺถสฺส มเหสิโน   
                ป ฺาย(๔) อุปสนฺตสฺส        มหาวีรสฺส ตาทิโน ฯ   
                ปเทนานุปทายนฺต(๕)        นิพฺพาเปนฺเต(๖) มหาชน   
                อุฬารา วิตฺติ เม ชาตา        พุทฺเธ อาทิจฺจพนฺธุเน(๗) ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ภิกขฺาทานสฺสิท ผล ฯ   
                สตฺตาสีติมฺหิโต กปฺเป        มหาเรณุสนามกา   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        สตฺเตเต จกฺกวตฺติโน ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
                                โคธโิก เถโร ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๐๓/๒๐๐ ฯ  ๒. สฺยา. ปวนา ฯ  
# ๓. สยฺา. วานา นิพฺพานมาคต ฯ   ๔. สฺยา. ป ฺสฺส ฯ  
# ๕. สฺยา. ...ปทายนฺโต ฯ  ๖. สฺยา. นิพฺพาเปนฺต ฯ  
# ๗. สฺยา. วิตฺติ เม ปาหุนา ตาว พุทฺธสฺสาทิจฺจพนฺธุโน ฯ   
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                สวุณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ        นิสภาชานิย ยถา   
                ติธาปภินฺน มาตงฺค        กุ ฺชรว มเหสิน ฯ   
                โอภาเสนฺต ทิสา สพฺพา        อุฬุราชว ปูรติ(๑)   
                รถยิ ปฏิปชฺชนตฺ                โลกเชฏ อปสฺสห(๒) ฯ   
                าเณ จิตฺต ปสาเทตฺวา        ปคฺคเหตฺวาน อ ฺชลึ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        สิทฺธตฺถมภิวาทยึ ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        าณส ฺายิท ผล ฯ   
                เตสตฺตติมฺหิโต กปฺเป        โสฬสาสุ นรตฺุตมา   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ(๓) ฯ   
                                สุพาหุ  เถโร ฯ   
                ติวราย นิวาสีห                อโหสึ มาลิโก ตทา   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                สิทฺธตฺถ โลกปูชิต ฯ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        ปุปฺผหตฺถมทาสห   
                ยตฺถ ยตฺถุปปชฺชามิ        ตสฺส กมฺมสฺส วาหสา ฯ   
                อนุโภมิ ผล อิฏ                ปุพฺเพ สุกตมตฺตโน   
                ปริกฺขิตฺโต สุมลฺเลหิ        ปปฺุผทานสฺสิท(๔) ผล ฯ   
# ๑. สฺยา. สาลราชว ปุปฺผิต ฯ  ๒. สฺยา. นรุตฺตม ฯ  
# ๓. ขุ. อ. ๓๒/๑๐๔/๒๐๑ ฯ  ๔. สฺยา. สส ฺาย อิท ฯ  
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                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ                ปุปฺผ(๑)ปูชายิท ผล ฯ   
                จตุนฺนวุตุปาทาย                เปตฺวา วตฺตมานก   
                ป ฺจราชสตา ตตฺถ        นชชฺสมสนามกา(๒) ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ(๓) ฯ   
                                        วลฺลิโย เถโร ฯ   
                สทิฺธตฺถสฺส ภควโต        ชาติปุปฺผมทาสห(๔)   
                ปาเทสุ สตฺต ปุปฺผานิ        หาเสโนกิริตานิ(๕) เม ฯ  
                เตน กมฺเมนห อชฺช        อภิโภมิ นรามเร   
                ธาเรมิ อนฺติม เทห        สมมฺาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ปุปผฺปูชายิท ผล ฯ   
                สมนฺตคนฺธนามาสุ        เตรส จกฺกวตฺติโน   
                อิโต ป ฺจมเก กปฺเป        จาตุรนฺตา ชนาธิปา(๖) ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ(๗) ฯ   
                                        อุตฺติโย เถโร ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อิเม  จตฺตาโรป  เถรา  โลเก 
# ๑. สฺยา. พุทฺธ... ฯ  ๒. สฺยา. นชชฺุปมสนามกา ฯ  
# ๓. ขุ. อ. ๓๒/๑๐๕/๒๐๒ ฯ  ๔. สฺยา. ...มทาสิห ฯ 
# ๔. ยุ. หาเสโนการิตานิ ฯ  ๖. สฺยา. คณาธิปา ฯ  
# ๗. ขุ. อ. ๓๒/๑๐๖/๒๐๒ ฯ   
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ปากฏา  ป ฺาตา  ราชราชมหามตฺเตหิ  (๑)  สกฺกตา  ครุกตา   
หุตฺวา  อร ฺเ สเหว วิหรนฺติ ฯ อเถกทา  ราชา  พิมฺพิสาโร 
เต  จตฺตาโร  เถเร  ราชคห  อุปคเต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา   
เตมาส  วสฺสาวาสตฺถาย  นิมนฺเตตฺวา  เตส  ปาฏิเยกฺก  กฏุิกาโย   
กาเรตฺวา  สติสมฺโมเสน  น  ฉาเทสิ ฯ  เถรา  อจฺฉนฺนาสุ  กุฏิกาสุ  
วิหรนฺติ ฯ  วสฺสกาเล  เทโว  น  วสฺสติ ฯ  ราชา   
กึ  น ุ โข  การณ  เทโว  น  วสฺสตีติ  จินฺเตนฺโต ต การณ   
ตฺวา  ตา  กุฏิกาโย  ฉาทาเปตฺวา มตฺติกากมฺม จิตฺตกมฺม ฺจ  
การาเปตฺวา กุฏิกามห กโรนฺโต  มหโต  ภิกฺขุสฆสฺส  ทาน   
อทาสิ ฯ 
        เถรา  ร ฺโ  อนุกมฺปาย  กุฏกิาโย  ปวิสิตฺวา  เมตฺตา- 
สมาปตฺติโย  สมาปชฺชึส ุฯ อถุตฺตรปาจีนทิสโต มหาเมโฆ  
อุฏหิตฺวา เถราน  สมาปตฺติโต  วุฏานกฺขเณเยว วสฺสิตุ  
อารภิ ฯ  
        เตสุ โคธิกตฺเถโร สมาปตฺติโต วุฏาย สห เมฆคชฺชิเตน   
                วสฺสติ เทโว ยถา สุคีต   
                ฉนฺนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา   
                จิตฺต สุสมาหิต ฺจ มยฺห   
                อถ เจ ปตฺถยส ิปวสฺส เทวาติ(๒)   
# ๑. ส.ี ...มจฺเจหิ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๘๘/๒๗๒ ฯ   
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อิม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  วสฺสตีติ  สิ ฺจติ  วุฏ ิธาร  ปเวจฺฉติ ฯ  
        เทโวติ เมโฆ ฯ  
        ยถา สุคีตนฺติ สุนฺทรคีต  วิย  คชชฺนฺโตติ  อธิปปฺาโย ฯ  
เมโฆ  หิ  วสฺสนกาเล  สตปฏลสหสฺสปฏโล  อุฏหิตฺวา  ถนยนฺโต   
วิชฺชุตา  นิจฺฉาเรนฺโตว  โสภติ  น  เกวโล ฯ  ตสฺมา  สินิทฺธ- 
มธุรคมฺภีรนิคฺโฆโส  (๑) วสฺสติ เทโวติ ทสฺเสติ ฯ เตน สทฺทโต 
อนุปปฬิต อาห ฉนฺนา  เม  กฏุิกา สุขา นิวาตาติ ฯ ยถา 
น เทโว วสฺสติ เอว ติณาทีหิ ฉาทิตา อย เม  กฏุิกา  
เตน วุฏ ิวสฺเสน อนุปปฬติ อาห ฯ ปรโิภคสุขสฺส อุตุสปฺปาย- 
อุตุสุขสฺส จ  สพฺภาวโต  สุขา ฯ  ผุสิตคฺคฬปหิตวาตปานตาหิ   
วาตปริสฺสยรหิตา ฯ  อุภเยนป  อาวาสสปฺปายวเสน  อนุปปฬิต 
อาห ฯ   
        จิตฺต  สสุมาหิต ฺจ  มยฺหนฺติ  จิตฺต ฺจ  มม  สฏุ ุ  สมาหิต  
อนุตฺตรสมาธินา  นิพฺพานารมฺมเณ สุฏ ุ อปฺปต  เอเตน 
อพฺภนฺตรปริสฺสยาภาวโต อปฺโปสฺสุกกฺต ทสฺเสติ ฯ 
        อถ เจ ปตฺถยสีติ อถ  อิทานิ  ปตฺถยสิ  เจ  ยทิ  อิจฺฉสิ ฯ 
        ปวสฺสาติ  สิ ฺจ อุทก ปคฺฆรวุฏ ิธาร ปเวจฺฉ ฯ 
        เทวาติ เมฆ อาลปติ ฯ   
                โคธิกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ...นิคฺโฆโสว ฯ   
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                        สุพาหุตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อิตเรหิ  วุตฺตคาถาสุ  ตติยปเทเอว วิเสโส ฯ ตตฺถ  
สุพาหุนา วุตฺตคาถาย  จิตฺต  สุสมาหิต ฺจ  กาเยติ  มม   
จิตฺต  กรชกาเย  กายคตาสติภาวนาวเสน  สฏุ ุ สมาหิต  
สมฺมเทว  อปฺปต ฯ  อย  หิ  เถโร  กายคตาสติภาวนาวเสน 
ปฏิลทฺธฌาน  ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  ต  สนฺธายาห  จิตฺต สุสมาหิต ฺจ กาเยติ ฯ   
                สพุาหุตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        วลลฺิยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        วลลฺิยตฺเถรคาถาย  ตสฺส  วิหรามิ  อปฺปมตฺโตติ  ตสฺส  
กุฏิกาย อปฺปมาทปฏิปตฺติยา  มตฺถก  ปาปตตฺตา  อปฺปมตฺโต  
อริยวิหารูปสหิเตน  ทิพฺพวิหาราทิสหิเตน (๑) จ อิริยาปถวิหารามิ 
อตฺตภาว ปวตฺเตมีติ วุตฺต โหติ ฯ  
                วลลฺิยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ....สหิเตน ฯ   
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                        อุตฺติยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อุตฺติยตฺเถเรน  วุตฺตคาถาย  อทุติโยติ  อสหาโย  กิเลส- 
สงฺคณิกาย  คณสงฺคณิกาย จ วิรหิโตติ อตฺโถ ฯ   
                อุตฺติยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                จตุนฺน เถราน คาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
         
                อ ฺชนวนิยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อาสนฺทึ กุฏิก กตฺวาติ อายสฺมโต อ ฺชนวนิยตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  สุทสฺสโน  นาม 
มาลากาโร  หุตฺวา  สุมนปุปฺเผหิ ภควนฺต ปูเชตฺวา อ ฺมฺป  
ตตฺถ ตตฺถ พหุ ปุ ฺ กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  
กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม  อกาสิ ฯ  
อถ  อิมสฺม ึ พุทฺธุปฺปาเท  เวสาลิย วชชฺิราชกุเล นพฺิพตฺติตฺวา  
ตสฺส วยปฺปตฺตกาเล วชฺชริฏเ อวุฏ ิภย  พฺยาธิภย   
อมนุสฺสภยนฺติ  ตีณิ  ภยานิ  อุปฺปชชฺึส ุฯ  ต  สพฺพ  
รตนสุตฺตวณฺณนาย  วุตฺตนเยน  เวทิตพฺพ ฯ  ภควติ  ปน  เวสาลึ  
ปวิฏเ  ภเยสุ จ  วูปสนฺเตสุ  สตฺถุ  ธมฺมเทสนาย  สมฺพหุลาน  
เทวมนุสฺสาน  ธมฺมาภิสมเย  จ ชาเต  อย  ราชกุมาโร 
พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิ ฯ   
        ยถา  จาย เอว  อนนฺตร  วุจฺจมานา  จตฺตาโรป   
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ราชา ฯ  เตป หิ อิมสฺส สหายภูตา ลิจฺฉวิราชกุมารา  เอว  
อิมินาว  นีหาเรน  ปพฺพชสึุ ฯ  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเลป   
สหายา  (๑) หุตฺวา  อิมินา  สเหว  ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม อกสุ  
ปทุมุตฺตรสฺสป ภควโต ปาทมูเล กุสลพีชโรปนาทึ  อกสูติ ฯ  
ตตฺถาย  กตปุพฺพกิจฺโจ  สาเกเต  อ ฺชนวเน สุสานฏาเน  
วสนฺโต  อุปกฏาย  วสฺสปูนายิกาย  มนุสฺเสหิ  ฉฑฺฑิต  ชิณฺณก  
อาสนฺทึ ลภิตฺวา ต  จตูสุ  ปาสาเณสุ  เปตฺวา  อุปริ ติริย ฺจ  
ติณาทีหิ ฉาเทตฺวา ทฺวาร โยเชตฺวา วสฺส  อุปคโต ฯ  
ปมมาเสเยว  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน 
วุตฺต  อปทาเน (๒)   
                สทุสฺสโนติ นาเมน        มาลากาโร อห ตทา   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                โลกเชฏ นราสภ ฯ   
                ชาติปุปฺผ คเหตฺวาน        ปชูยึ ปทุมุตฺตร   
                วิสุทฺธจกฺขุ สุมโน                ทิพฺพจกฺขุ สมชฺฌค ฯ   
                เอติสฺสา ปุปฺผปูชาย        จิตฺตสฺส ปณิธีหิ จ   
                กปฺปาน สตสหสฺส                ทุคฺคตึ นุปปชฺชห ฯ   
                โสฬสาสึสุ ราชาโน        เทวุตฺตรสนามกา   
                ฉตฺตึสมฺหิ อิโต กปฺเป        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา วิมุตฺติสุข ปฏิสเวเทนฺโต สมาปตฺติโต  
# ๑. ส.ี กสฺสปพุทฺธกาเล ปยสหายา ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๐๗/๒๐๓ ฯ   
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วุฏาย ยถาลทฺธ สมฺปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปติเวเคน อุทาเนนฺโต   
                อาสนฺทึ กุฏิก กตฺวา(๑)        โอคฺคยฺห(๒) อ ฺชน วน(๓)   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา        กต พุทฺธสสฺ สาสนนฺติ(๔)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  อาสนฺทึ  กุฏิก  กตฺวาติ อาสนฺที นาม ทีฆปาทก  
จตุรสฺสป(๕) อายต  จตุรสฺสมฺป  อตฺถิเยว  ยตฺถ นิสีทิตุเมว  
สกฺกา น นิปชฺชิตุ ต อาสนฺทึ กุฏิก  กตฺวา  วาสตฺถาย   
เหฏา  วุตฺตนเยน  กุฏกิ  กตฺวา  ยถา ตตฺถ นิสินฺนสสฺ  
อุตุปริสฺสยาภาเวน  สุเขน  สมณธมฺม  กาตุ  สกฺกา  เอว  กฏุิก  
กตฺวา ฯ  เอเตน ปรมุกฺกสคต  เสนาสเน  (๖) อตฺตโน อปฺปจฺฉต  
สนฺตุฏ ิ ฺจ (๗) ทสฺเสติ ฯ วุตฺตมฺป เจต ธมฺมเสนาปตินา   
                ปลฺลงฺเกน นิสนิฺนสฺส        ชณฺณุเกนาภิวสฺสติ   
                อล ผาสุวิหาราย                ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ  
        อปเร  อาสนฺทิกุฏิกนฺติ  ปา  วตฺวา  อาสนฺทิปฺปมาณ  
กุฏิก  กตฺวาติ อตฺถ  วทนฺติ ฯ  อ ฺเ  ปน  อาสนนิสชฺชาทิคเต   
มนุสฺเส อุทฺทิสฺส ม ฺจกสฺส อุปริ กตกฏุิกา  อาสนฺที  นาม  
ต  อาสนฺทึ กฏุิก กตฺวาติ อตฺถ วทนฺติ ฯ  
        โอคฺคยหฺาติ        โอคาเหตฺวา  อนุปวิสิตฺวา ฯ  
# ๑. ม. เทว. อาสนฺทึ กุฏิก ฯ  ๒. ม. โอคฺคยฺห ฯ  
# ๓. ม. อ ฺชน วน ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๑๙๒/๒๗๓ ฯ  
# ๕. ส.ี จตุรสฺส ม ฺจป ฯ  ๖. สี. เสนาสน ฯ 
# ๗. สี. สนตฺุฏต ฺจ ฯ   
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อ ฺชน  วนนฺติ  เอวนามก  วน  อ ฺชนวณฺณปุปฺผภาวโต 
หิ  อ ฺชนา  วุจฺจนฺติ  วลฺลิโย  ตพฺพหุลตาย  ต  วน  
อ ฺชนวนนฺติ นาม  ลภิ ฯ  อปเร  ปน  อ ฺชนา  นาม  
มหาคจฺฉาติ  วทนฺติ  ต  อ ฺชนวน  โอคฺคยฺห  อาสนฺทิก   
กุฏิก  กตฺวา  ติสฺโส  วิชชฺา  อนุปฺปตฺตา  กต  พุทฺธสสฺ  
สาสนนฺติ  วิหรตา  มยาติ  วจนเสเสเนว  โยชนา ฯ  อิทเมว 
จ  เถรสฺส  อ ฺาพฺยากรณ อโหสีติ ฯ   
                อ ฺชนวนิยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                กฏุิวิหาริตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        โก กฏุกิายนฺติ อายสฺมโต กุฏิวิหาริตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  อากาเสน  คจฺฉนฺตสฺส  
อุทกทาน  ทสฺสามีติ  สีตล  อุทก  คเหตฺวา  ปติโสมนสฺสชาโต 
อุทฺธมฺมุโข หุตฺวา อุกฺขิป ฯ สตฺถา ตสฺส อชฺฌาสย  ตฺวา  
ปสาทสวฑฺฒนตฺถ  อากาเส   ิโตว  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  โส  เตน   
อนปฺปก ปติโสมนสฺส  ปฏิสเวเทสิ ฯ  เสส อ ฺชนวนิยตฺเถรสฺส 
วตฺถุมฺหิ วุตฺตสทิสเมว ฯ อย ปน  วิเสโส   
        อย กิร วุตฺตนเยน ปพฺพชิตฺวา กตปุพฺพกิจฺโจ วิปสฺสน  
อนุยุ ฺชนฺโต สาย  เขตฺตสมีเปน  คจฺฉนฺโต  เทเว ผุสายนฺเต  
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เขตฺตปาลกสฺส ปุ ฺ ติณกุฏึ ทิสฺวา ปวิสิตฺวา  ตตฺถ 
ติณสนฺถารเก นิสีทิ ฯ นสิินฺนมตฺโตว อุตุสปฺปาย ลภิตฺวา 
วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๑)   
                สวุณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ        คจฺฉนฺต อนิล ฺชเส   
                ฆฏาสนว (๒) ชลิต        อาทิตฺตว หุตาสน ฯ   
                ปาณินา อุทก คยฺห        อากาเส อุกฺขิป อห   
                สมฺปฏิจฺฉิ มหาวีโร                พุทฺโธ การุณิโก อิส(๓) ิ ฯ   
                อนฺตลิกฺเข  ิโต สตฺถา        ปทุมุตฺตรนามโก   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        อิมา คาถา (๔) อภาสถ ฯ   
                อิมินา ทกทาเนน (๕)        ปติอุปฺปาทเนน จ   
                กปฺปสตสหสฺสมฺป(๖)        ทุคฺคตึ นุปปชฺชติ ฯ   
                เตน กมฺเมน ทปิทินฺท        โลกเชฏ นราสภ   
                ปตฺโตมฺหิ อจล าน        หตฺิวา ชยปราชย ฯ   
                สหสฺสราชนาเมน                ตโย เต จกฺกวตฺติโน   
                ป ฺจสฏ ิกปฺปสเต        จาตุรนฺตา ชนาธิปา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  เถเร  ตตฺถ  นสิินฺเน  เขตฺตปาลโก  
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๐๘/๒๐๔ ฯ  ๒. สี. ยถาสีนว ฯ   
# ๓. สยฺา. มยิ ฯ  ๔. ส.ี อิม คาถ ฯ  ๕. สี. ยุ. อิมิโนทกทาเนน ฯ  
# ๖. สฺยา. ...สหสฺสมฺหิ ฯ   
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อาคนฺตฺวา  โก  กฏุิกายนฺติ  อาห ฯ  ต  สุตฺวา  เถโร  ภิกฺขุ 
กุฏิกายนฺติอาทิมาห ฯ  ตยทิ เขตฺตปาลสฺส เถรสฺส  จ วจน  
เอกชฺฌ กตฺวา   
                โก กุฏิกาย ภิกฺขุ กุฏิกาย   
                วีตราโค สุสมาหิตจิตฺโต   
                เอว ชานาหิ อาวุโส   
                อโมฆา เต กุฏิกา กตาติ(๑)   
ตถารูเปน สงฺคีตึ อาโรปต ฯ   
        ตตฺถ  โก  กฏุิกายนฺติ  อิมิสฺส  กฏุิกาย  โก  นสิินฺโนติ  
เขตฺตปาลสฺส ปุจฺฉาวจน ฯ  
        ตสฺส  ภิกฺขุ  กฏุิกายนฺติ  เถรสฺส  ปฏิวจนทาน ฯ  อถ  น  
อตฺตโน อนุตฺตรทกฺขิเณยฺยภาวโต  (๒)  ต กฏุิปรโิภค อนุโมทาเปตฺวา 
อุฬาร ตเมว ปุ ฺ (๓) ปติฏาเปตุ  วีตราโคติอาทิ  วุตฺต ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เอโก  ภินฺนกิเลโส ภิกขฺุ เต กุฏิกาย  นิสินฺโน 
ตโตเอว  โส  อคฺคมคฺเคน  สพฺพโส  สมุจฺฉินฺนราคตาย 
วีตราโค อนุตฺตรสมาธินา  นิพฺพาน  อารมฺมณ กตฺวา สุฏ ุ  
สมาหิตจิตฺตตาย สุสมาหิตจิตฺโต อิม ฺจ  อตฺถ  อาวุโส   
เขตฺตปาล  ยถาห  วทามิ  เอว  ชานาหิ  สทฺทห  อธิมุจฺจสฺสุ ฯ  (๔) 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๙๓/๒๗๓ ฯ ๒. สี. อนุตฺตรทกฺขิเณยฺย ภาวภูต ฯ 
# ๓. ส.ี อุฬารตเม ปุ ฺเ ฯ  ๔. ส.ี อธมิุ ฺจสฺสุ ฯ   
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        อโมฆา  เต  กฏุิกา  กตา  ตยา  (๑) กตา กุฏิกา อโมฆา 
อว ฺฌา  สผลา  สอุทฺริยา  ยสฺมา  อรหตา  ขีณาสเวน  ปริภุตฺตา ฯ 
สเจ  ตฺว  อนุโมทสิ  ต เต ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต หิตาย สุขายาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เขตฺตปาโล  ลาภา  วต  เม  สลุทฺธ วต เม ยสฺส เม 
กุฏิกาย  เอทิโส  อยโฺย  ปวิสิตฺวา  นิสีทตีติ  ปสนฺนจิตฺโต   
อนุโมทนฺโต อฏาสิ ฯ อิม ปน เตส  กถาสลฺลาป  ภควา  
ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  สุตฺวา  อนุโมทน ฺจสฺส  ตฺวา  ตมฺภาวินึ 
สมฺปตฺตึ วิภาเวนฺโต เขตฺตปาล อิมาหิ คาถาหิ อชฺฌภาสิ   
                วิหาสิ กุฏิย ภิกฺขุ                สนฺตจิตฺโต อนาสโว   
                เตน กมฺมวิปาเกน                เทวินฺโท ตฺว ภวิสฺสสิ ฯ   
                ฉตฺตึสกฺขตฺตุ (๒)                เทวินฺโท  เทวรชฺช กริสฺสสิ   
                จตุตฺตึสกฺขตฺตุ (๓) จกฺกวตฺตี  ราชา รฏเ ภวิสฺสสิ ฯ   
                รตนกุฏิ นาม ปจฺเจกพุทฺโธ  วีตราโค ภวิสฺสสีติ ฯ   
        กฏุิกาย  ลทฺธวิเสสตฺตา  ปน  เถรสฺส  ตโต  ปภูติ  
กุฏิวิหารีเตฺวว  สม ฺา อุทปาทิ ฯ อยเมว จ เถรสฺส  
อ ฺาพฺยากรณคาถาป อโหสีติ ฯ   
                กฏุิวิหาริตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี อย ตยา ฯ  ๒. สี. ฉตฺตึสกฺขตฺตุ ฯ  ๓. สี. รตนกุฏิโก ฯ   
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                ทติุยกุฏิวิหาริตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อยมาหุ ปุราณิยาติ อายสฺมโต กุฏวิิหาริตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  ปสนฺนมานโส  ปรฬิาห- 
กาเล  นฬวิลีเวหิ วิรจิต  วีชนึ  อทาสิ ฯ  ต  สตฺถา   
อนุโมทนคาถาย  สมฺปหเสสิ ฯ  เสส  ยเทตฺถ  วตฺตพฺพ ต 
อ ฺชนวนิยตฺเถรวตฺถุมฺหิ  วุตฺตสทิสเมว ฯ  อย  ปน วิเสโส ฯ 
        อย กิร วุตฺตนเยน ปพฺพชิตฺวา  อ ฺตราย  ปุราณ- 
กุฏิกาย  วิหรนฺโต  สมณธมฺม  อจินฺเตตฺวา  อย กุฏกิา  ชิณฺณา  
อ ฺ  กุฏิก  กาตุ  วฏฏตีติ  นวกมฺมวเสน จิตฺต อุปฺปาเทสิ ฯ  
ตสฺส อตฺถกามา เทวตา สเวคชนนตฺถ อิม อุตฺตาโนภาส 
คมฺภีรตฺถ   
                อยมาหุ ปุราณิยา กุฏิ(๑)        อ ฺ ปตฺถยเส นว กุฏ ึ  
                อาส กุฏิยา วิราชย                ทุกฺขา ภิกฺขุ ปุน นวา กุฏติี(๒)   
คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ อยนฺติ อาสนฺนปจฺจกฺขวจน ฯ (๓) 
        อาหูติ อโหสีติ อตฺโถ ฯ คาถาสุขตฺถ หิ  ทีฆ  กตฺวา  
วุตฺต ฯ  
        ปุราณิยาติ  ปุราตนี  อทฺธคโต (๔) ฯ  
# ๑. สฺยา. กฏุิกา ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๑๙๔/๒๗๓ ฯ  
# ๓. ส.ี อาสนฺเน ปจฺจกฺขวจน ฯ  ๔. ส.ี อทฺธ คโต ฯ  
# ม. อทฺธคตา ฯ   
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        อ ฺ ปตฺถยเส นว กฏุินฺติ  อิมิสฺสา กุฏิยา ปุราณภาเวน 
ชิณฺณตาย อิโต อ ฺ อิทานิ นิพฺพตฺตนียตาย นว  กฏุึ  
ปตฺถยเส  ปตฺเถสิ  อาสีสสิ ฯ  (๑)  สพฺเพน  สพฺพ ปน อาส กุฏิยา 
วิราชย ปุราณิย  วิย  นวายมฺป  กฏุิย  อาส  ตณฺห  อเปกฺข  
วิราเชหิ  สพฺพโส  ตตฺถ วิรตฺตจิตฺโต  โหหิ ฯ  กสฺมา  
ยสฺมา  ทุกฺขา  ภิกฺขุ  ปุน  นวา  นาม  กฏุิ ภิกฺขุ ปุน  
อิทานิ  นิพฺพตฺติยมานา  ทุกฺขาวหตฺตา  ทุกฺขา  ตสฺมา  อ ฺ   
นว  ทุกฺข อนุปฺปาเทนฺโต ยถานิพฺพตฺตาย ปุราณิยเยว กุฏิย  
ตฺวา อตฺตนา กตฺตพฺพ กโรหีติ ฯ อย  เหตฺถ  อธิปปฺาโย 
ตฺว  ภิกฺขุ อย ปุราณี  ติณกุฏิกา ชิณฺณาติ อ ฺ นว   
ติณกุฏิก  กาตุ  อิจฺฉสิ  น  สมณธมฺม  เอว  อิจฺฉนฺโต  ปน   
ภาวนาย อนนุยุ ฺชเนน  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา  อนติวตฺตนโต  
อายตึ  อตฺตภาวกุฏิมฺป ปตฺเถนฺโต  กาตุ  อิจฺฉนฺโตเยว  นาม 
โหติ ฯ  สา  ปน  นวา ติณกุฏิ วิย กรณทุกฺเขน  ตโต   
ภิยฺโยป  ชรามรณโสกปรเิทวาทิทุกฺขสสฏตาย  ทุกฺขา  ตสฺมา 
ติณกุฏิย วิย อตฺตภาวกุฏิย  อาส  อเปกฺข  วิราชย  สพฺพโส  
ตตฺถ  วิรตฺตจิตฺโต โหหิ เอว เต วฏฏทุกขฺ  น  ภวิสฺสตีติ ฯ  
เทวตาย  จ  วจน  สุตฺวา  เถโร  สเวคชาโต  วิปสฺสน ปฏเปตฺวา 
ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺเต  ปติฏาสิ ฯ  เตน  
# ๑. ส.ี ปตฺถยสิ อาสสสิ ฯ   
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วุตฺต  อปทาเน (๑)   
                ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส                โลกเชฏสฺส ตาทิโน   
                ติณตฺถเร นิสินนฺสฺส        อุปสนฺตสฺส ตาทิโน ฯ   
                นฬมาล คเหตฺวาน        พนฺธิตฺวา วีชนึ อห   
                พุทฺธสฺส อุปนาเมสึ        ทปิทินฺทสฺส ตาทิโน ฯ   
                ปฏิคฺคเหตฺวา สพฺพ ฺ ู        วีชน ึโลกนายโก   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        อิม คาถ อภาสถ ฯ   
                ยถา เม กาโย นพฺิพาติ(๒)        ปรฬิาโห น วิชฺชติ   
                ตเถว ติวิธคฺคีหิ  จิตฺต        ตว วิมุจฺจตุ ฯ   
                สพฺเพ เทวา สมาคจฺฉุ        เย เกจิ วนนิสฺสิตา(๓)   
                โสสฺสาม พุทฺธวจน        หาสยนฺต จ ทายก ฯ   
                นสิินฺโน ภควา ตตฺถ        เทวสงฺฆปุรกฺขโต   
                ทายก สมฺปหเสนฺโต        อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
                อิมินา วีชนิทาเนน(๔)        จิตฺตสฺส ปณิธีหิ จ   
                สพฺุพโต นาม นาเมน        จกฺกวตฺตี ภวิสฺสติ ฯ   
                เตน กมฺมาวเสเสน        สุกกฺมูเลน โจทิโต   
                มาลุโต นาม นาเมน        จกฺกวตฺตี ภวิสฺสติ ฯ   
                อิมินา วีชนิทาเนน(๔)        สมฺมานวิปุเลน จ   
                กปฺปสตสหสฺสมฺป(๕)        ทุคฺคตึ นุปปชฺชติ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๐๙/๒๐๕ ฯ  ๒. สฺยา. นิพฺพายิ ฯ  
# ๓. สยฺา. ทมุนิสฺสิตา ฯ  ๔. สยฺา. ม. วีชนิทาเนน ฯ  
# ๕. สฺยา. ...สหสฺสมฺหิ ฯ  
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                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                สุพฺพตา อฏตึส เต   
                เอกูนตึสสหสฺเส                อฏ มาลุตนามกา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺเต  ปน  ปติฏ ิโต  อย  เม  อรหตฺตปฺปตฺติยา 
องฺกุสภูตาติ  ตเมว  คาถ  ปจฺจุทาหาสิ ฯ  สาเยว  จ  เถรสฺส   
อ ฺาพฺยากรณคาถา  อโหสิ ฯ กฏุิโอวาเทน  ลทฺธวิเสสตฺตา  
จสฺส กุฏิวิหารีเตฺวว สม ฺา อโหสีติ ฯ   
                ทติุยกุฏิวิหาริตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                        รมณียกุฏกิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        รมณียา เม กุฏิกาติ อายสฺมโต รมณียกุฏิกตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โสป  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  กุสลพีชโรปน  
กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิโต ปฏาย  อฏารสกปฺปสตมตฺถเก  
อตฺถทสฺสิสฺส ภควโต กาเล กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต พุทฺธารห อาสน ภควโต อทาสิ ฯ ปุปฺเผหิ จ ภควนฺต  
ปูชิตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
เสส อ ฺชนวนิยตฺเถรสฺส  วตฺถุมฺหิ  วุตฺตสทิสเมว ฯ  อย ปน  
วิเสโส  
        อย กิร วุตฺตนเยน ปพฺพชิตฺวา กตปุพฺพกิจฺโจ  วชฺชิรฏเ  
อ ฺตรสฺมึ  คามกาวาเส  กุฏิกาย  วิหรติ  สา  โหติ กฏุิกา   
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อภิรูปา  ทสสฺนียา  ปาสาทิกา  สุปริกมฺมกตภิตฺติภูมิกา อาราม- 
โปกฺขรณีรามเณยฺยาทิสมฺปนฺนา มุตฺตาชาลสทิสวาลิกากิณฺณภูมิ- 
ภาคา  เถรสฺส  จ  วตฺตสมฺปนฺนตาย  สุสมฺมฏงฺคณตาทินา  
ภิยฺโยโส  มตฺตาย  รมณียตรา  หุตฺวา  ติฏติ ฯ  โส  ตตฺถ  
วิหรนฺโต  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  น จิรสฺเสว อรหตฺเต  
ปติฏาสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                กานน วนโมคฺคยฺห        อปฺปสทฺท นิรากุล   
                สหีาสน มยา ทินฺน        อตฺถทสฺสิสฺส ตาทิโน ฯ   
                มาลาหตฺถ คเหตฺวาน        กตฺวา จ น ปทกฺขิณ   
                สตฺถาร ปยิรุปาสิตฺวา        ปกฺกามึ อุตฺตรามุโข(๒) ฯ   
                เตน กมฺเมน ทปิทินฺท        โลกเชฏ นราสภ   
                สนฺนิพฺพาเปมิ อตฺตาน        ภวา สพฺเพ สมูหตา ฯ   
                อฏารเส กปฺปสเต        ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        สีหาสนสฺสิท ผล ฯ   
                อิโต สตฺตกปฺปสเต        สนฺนิพฺพาปกขตฺติโย   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  เถเร  ตตฺถ  วิหรนฺเต  กุฏกิาย  รมณียภาวโต   
วิหารเปกฺขกา  มนุสฺสา  ตโต  ตโต  อาคนฺตฺวา  กุฏึ  ปสฺสนฺติ ฯ  
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๑๐/๒๐๖ ฯ ๒. สฺยา. ม. อุตฺตรามุโข ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 286 

        *เลมที่ 25  เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  286 
         
อเถกทิวส  กติปยา ธุตฺตชาติยา   อิตฺถิโย  ตตฺถ  คตา  
กุฏิกาย  รมณียภาว  ทิสฺวา เอตฺถ วสนฺโต อย  สมโณ   
สิยา  อเมฺหหิ  อากฑฺฒนียหทโยติ  อธปิฺปาเยน  รมณีย  โว   
ภนฺเต  วสนฏาน  มยมปฺ รมณียรูปา ปมโยพฺพเน  ิตาติ  
วตฺวา อิตฺถิกุตฺตาทีนิ ทสฺเสตุ อารภึสุ ฯ เถโร อตฺตโน 
วีตราคภาว ปกาเสนฺโต   
                รมณียา เม กุฏิกา                สทฺธาเทยฺยา มโนรมา   
                น เม อตฺโถ กุมารีหิ        เยส อตฺโถ ตหึ คจฺฉถ นาริโยติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  รมณียา  เม  กฏุิกาติ  รมณียา  โว  (๒)  ภนฺเต  
กฏุิกาติ ย  ตุเมฺหหิ  วุตฺต  ต  สจฺจ ฯ  อย  มม  วสนกุฏิกา   
รมณียา  มนุ ฺรูปา  สา  จ โข  สทฺธาเทยฺยา  เอวรูปาย   
มนาป  กตฺวา  ปพฺพชิตาน ทินฺนาย อิท นาม ผล โหตีติ   
กมฺมผลานิ  สทฺทหิตฺวา  สทฺธาย  ธมมฺจฺฉนฺเทน  ทาตพฺพตฺตา  
สทฺธาเทยฺยา น  ธเนน  (๓)  นิพฺพตฺติตา ฯ   
        สย ฺจ  ตถาทินฺนานิ  สทฺธาเทยฺยานิ  ปสฺสนฺตาน  
ปริภุ ฺชนฺตาน ฺจ  มโน  รเมตีติ  มโนรมา ฯ  
        สทฺธาเทยฺยตฺตาเอว หิ มโนรมา สทฺธาทีหิ เทยฺยธมฺม  
สกฺกจฺจ อภิสงฺขริตฺวา เทนฺติ สทฺธาเทยฺย ฺจ ปริภุ ฺชนฺตา 
สปฺปุริสา ทายกสฺส  อวิสวาทนตฺถมฺป  ปโยคาสยสมฺปนฺนา  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๑๙๕/๒๗๓ ฯ  ๒. ม. เต ฯ  
# ๓. ส.ี สทฺธาเทยฺเยน ธเนน ฯ   
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โหนฺติ  น  ตุเมฺหหิ จินฺติตากาเรน ปโยคาสยวิปนฺนาติ   
อธิปฺปาโย ฯ  
        น  เม  อตฺโถ  กุมารหีีติ  ยสฺมา  สพฺพโส  กาเมหิ   
วินิวตฺติตมานโส  อห  ตสฺมา  น  เม  อตฺโถ  กุมารหีิ ฯ  
        กปฺปยการกกมฺมวเสนป หิ มาทิสาน  อิตฺถีหิ  ปโยชน  
นาม  นตฺถิ  ปเคว  ราควเสน  ตสฺมา  น  เม อตฺโถ   
กุมารีหีติ ฯ  กุมาริคฺคหณ  เจตฺถ อุปลกขฺณ ทฏพฺพ ฯ  
มาทิสสฺส นาม สนฺติเก เอว ปฏิปชชฺาหีติ  อยุตฺตการินีหิ  
ยาว  อปรทฺธ ฺจ  ตุเมฺหหิ สมานชฺฌาสยาน ปุรโต อย  
กิริยา  โสเภยฺยาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  เยส  อตฺโถ  ตหึ   
คจฺฉถ  นาริโยติ ฯ  
        ตตฺถ  เยสนฺติ กาเมสุ อวีตราคาน ฯ 
        อตฺโถติ ปโยชน ฯ 
        ตหินฺติ ตตฺถ เตส สนฺติก ฯ  
        นาริโยติ อาลปน ฯ  ต  สุตฺวา  อิตฺถิโย  มงฺกุภูตา   
ปตฺตกฺขนฺธา  อาคตมคฺเคเนว คตา ฯ เอตฺถ ปน  (๑)  น  เม  
อตฺโถ  กุมารหีีติ  กาเมหิ อนตฺถิกภาววจเนเนว เถเรน อรหตฺต   
พฺยากตนฺติ ทฏพฺพ ฯ   
                รมณียกุฏิกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี เอว ปน ฯ   
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                โกสลวิหาริตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สทฺธายาห ปพฺพชิโตติ อายสฺมโต โกสลวิหาริตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  กุสลพีช  โรเปตฺวา  
ต  ต ปุ ฺ อกาสิ ฯ  เสส  อ ฺชนวนิยตฺเถรวตฺถุสทิสเมว ฯ 
อย  ปน  วิเสโส 
        อย กิร วุตฺตนเยน ปพฺพชิตฺวา  กตปุพฺพกิจฺโจ  โกสลรฏเ  
อ ฺตรสฺมึ  คาเม เอก อุปาสกกุล นิสสฺาย อร ฺเ  วิหรติ  
ต  โส  อุปาสโก  รุกฺขมูเล  วสนฺต  ทสิฺวา  กุฏิก  กาเรตฺวา  
อทาสิ ฯ  เถโร  กุฏิกาย  วิหรนฺโต  อาวาสสปฺปาเยน  สมาธาน  
ลภิตฺวา  วิปสฺสน  อุสฺสุกกฺาเปตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                วสามิ ปณฺณสนฺถเร   
                ฆาเสสุ เคธมาปนฺโน        เสยฺยสีโล จห ตทา ฯ   
                ขณนฺตาลุกลมฺพานิ (๒)  พิฬาลิตกฺกลานิ จ   
                โลก ภลลฺาตก พิลฺล(๓)        อาหตฺวา ปฏิยาทิต ฯ   
                ปทุมุตฺตโร โลกวิทู        อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        อาคจฺฉิ มม สนฺติก ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๑๑/๒๐๗ ฯ ๒. สฺยา. ขณมาลุกลมฺพานิ ฯ  
# สี. วนมาลกุลมฺพานิ ฯ  ยุ. ขนตาลุกลมฺพานิ ฯ   
# ๓. สยฺา. เพลฺล ฯ  
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                อุปาคต มหานาค                เทวเทว นราสภ   
                พิฬาลึ ปคฺคเหตฺวาน        ปตฺตมฺหิ โอกิร ึอห ฯ   
                ปริภุ ฺชิ มหาวีโร                โตสยนฺโต มม ตทา   
                ปริภุ ฺชิตฺวาน สพฺพ ฺ ู        อิม คาถ อภาสถ ฯ   
                สก จิตฺต ปสาเทตฺวา        พิฬาล ึเม ตทา(๑) ตุว   
                กปฺปาน สตสหสฺส                ทุคฺคตึ นุปปชฺชสิ ฯ   
                จรมิ วตฺตเต มยฺห (๒)        ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                ธาเรมิ อนฺติม เทห        สมมฺาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ   
                จตุป ฺาสิโต กปฺเป        สุเมขลิย(๓) สวฺหโย(๔)  
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา วิมุตฺติสุขปฺปฏิสเวทเนน อุปฺปนฺนปติ- 
เวเคน อุทาเนนฺโต   
                สทฺธายาห ปพฺพชิโต        อร ฺเ เม กุฏิกา กตา   
                อปฺปมตฺโต จ อาตาป        สมฺปชาโน ปติสฺสโตติ(๕)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  สทฺธายาติ  ภควโต  เวสาลึ  อุปคมเน  อานุภาว  
ทิสฺวา  เอกนฺตนิยฺยานิก  อิท  สาสน  ตสฺมา  อทฺธา  อิมาย   
# ๑. สฺยา. ม. อทา .  ๒. สี. ตว เม อาสิ ฯ ๓. สี. สุเมลย ฯ  
# ๔. สฺยา. สุเมขลิมสวฺหโย ฯ  ๕. ขุ. เถร. ๒๖/๑๙๖/๒๗๓ ฯ   
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ปฏิปตฺติยา  ชรามรณโต มุจฺจิสฺสามีติ  อุปฺปนฺนสทฺธาวเสน 
ปพฺพชิโต ปพฺพชฺช อุปคโต ฯ  
        อร ฺเ เม กุฏกิา กตาติ  ตสฺสา  ปพฺพชฺชาย  อนุรูปวเสน 
อร ฺเ  วสโต  เม  กุฏกิา  กตา  ปพฺพชฺชานุรูป  อาร ฺโก 
หุตฺวา  วูปกฏโ วิหรามติี ทสฺเสติ ฯ เตนาห อปฺปมตฺโต  
จ  อาตาป  สมฺปชาโน  ปติสฺสโตติ ฯ  
        อร ฺวาสลทฺเธน  (๑)  กายวิเวเกน ชาคริย  อนุยุ ฺชนฺโต 
ตตฺถ  สติยา  อวิปฺปวาเสน  อปฺปมตฺโต  อารทฺธวิริยตาย   
อาตาป ปุพฺพภาคิยสติสมฺปช ฺปาริปูริยา  วิปสสฺน  วฑฺเฒตฺวา   
อรหตฺตาธิคเมน  ป ฺาสติเวปุลฺลปฺปตฺติยา  (๒)  อจฺจนฺตเมว  สมฺปชาโน   
ปติสฺสโต  วิหรามีติ  อตฺโถ ฯ  
        อปฺปมตฺตภาวาทิกิตฺตเน  จสฺส  อิทเมว  อ ฺาพฺยากรณ  
อโหสิ  โกสลรฏเ  จิรนวิาสิภาเวน ปน โกสลวิหารีติ สม ฺา 
ชาตาติ ฯ   
                โกสลวิหาริตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี อร ฺวาเสน ลทฺเธน ฯ  ๒. ส.ี อรหตฺตาธิคเมน ป ฺาย 
# สติเวปุลฺลปฺปตฺติยา ฯ  
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                สวีลิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        เต เม อิชฺฌึสุ สงฺกปปฺาติ อายสฺมโต สีวลิตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  เหฏา  วุตฺตนเยน   
วิหาร  คนฺตฺวา  ปริสปริยนฺเต   ิโต ธมฺม สุณนฺโต สตฺถาร 
เอก ภิกฺขุ ลาภีน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา  มยาป  
อนาคเต  เอวรูเปน  ภวิตุ  วฏฏตีติ  ทสพล  นิมนฺเตตฺวา สตฺตาห  
สตฺถุ  ภิกฺขุสฆสฺส  จ  มหาทาน  ทตฺวา  ภควา  อห  อิมินา   
อธิการกมฺเมน อ ฺ  สมฺปตฺตึ  น  ปตฺเถมิ  อนาคเต  ปน  
เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  อหมฺป  ตุเมฺหหิ  เอตทคฺเค  ปตภิกฺขุ  
วิย  ลาภีน  อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  ปตฺถน อกาสิ ฯ  
        สตฺถา  อนนฺตราย  ทิสฺวา  อย  เต  ปตฺถนา  อนาคเต  
โคตมพุทฺธสฺส  สนฺติเก  สมิชฺฌิสฺสตีติ  พฺยากริตฺวา  ปกฺกามิ ฯ 
โสป กลุปุตฺโต ยาวชีว กุสล กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต 
วิปสฺสิพุทฺธกาเล พนฺธุมตีนครวาสิโน อวิทูเร  เอกสฺมึ  คามเก 
ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย   พนฺธมุตินครวาสิโน  ร ฺา 
สทฺธึ  สากจฺฉิตฺวา  ทสพลสฺส  ทาน  เทนฺติ  ฯ  เต  เอกทิวส 
สพฺเพว  เอกโต  หุตฺวา  ทาน  เทนฺตา  กึ  น ุ โข  อมหฺาก  
ทานมุเข (๑) นตฺถีติ มธุ ฺจ คุฬทธิ ฺจ (๒) น อทฺทสสุ ฯ เต  
# ๑. ส.ี ทานมเห ฯ  ๒.  สี. มธุ ฺจ คุฬ ฺจ ทธิ ฺจ ฯ  
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ยโต  กโุตจิ  อาหริสฺสามาติ  ชนปทโต  นครปวิสนมคฺเค  (๑)  ปรุิส 
เปสส ฯ ตทา  เอส  กลุปุตฺโต  อตฺตโน  คามโต คุฬทธิวารก (๒) 
คเหตฺวา กิ ฺจิเทว อาหริสฺสามีติ นคร  คจฺฉนฺโต  มุข  
โธวิตฺวา  โธตหตฺถปาโท  ปวิสิสฺสามีติ  ผาสุกฏาน โอโลเกนฺโต 
นงฺคลสีสมตฺต  นิมฺมกฺขิก  ทณฺฑกมธุ  ทิสฺวา  ปุ ฺเน  เม   
อิท อุปฺปนฺนนฺติ  คเหตฺวา  นคร  ปาวิสิ ฯ  นาคเรหิ  ปตปุริโส 
ต  ทิสฺวา  โภ ปุริส  กสฺสมิ  อาหรสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  น  กสฺสจิ  
สามิ  วิกฺกีณิตุ  ปน  เม  อิท อาภตนฺติ ฯ  เตนหิ  โภ  (๓)  อิม  
กหาปณ  คเหตฺวา  เอต มธุ ฺจ คุฬทธิ ฺจ เทหีติ ฯ โส 
จินฺเตสิ อิท น พหุมูล อย ฺจ เอกปฺปหาเรเนว พหุ เทติ  
วีมสิตุ วฏฏตีติ ฯ ตโต  น  นาห  เอเกน  กหาปเณน  
เทมีติ  อาห ฯ  ยท ิ เอว  เทฺว  คเหตฺวา  เทหีติ ฯ ทฺวีหิป  
น เทมีติ ฯ เอเตนุปาเยน วฑฺเฒตฺวา สหสฺส ปาปุณิ ฯ   
        โส  จินเฺตสิ  อติวฑฺฒิตุ  น  วฏฏติ  โหตุ  ตาว  อิมินา 
กตฺตพฺพกิจฺจ ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ  อถ  น  อาห  อิท  น  พหุ   
อคฺฆนก  ตฺว ฺจ  พหุ  เทสิ เกน  กมฺเมน  อิท  คณฺหาสีติ ฯ 
อิธ  โภ นครวาสิโน ร ฺา สทฺธึ ปฏวิิชฺฌิตฺวา  วิปสฺสี- 
ทสพลสฺส  ทาน  เทนฺตา  อิท  ทฺวย  ทานมุเข  อปสฺสนฺตา 
ปริเยสนฺติ สเจ อิท  ทฺวย  น  ลภิสฺสนฺติ  นาคราน  ปราชโย 
# ๑. ส.ี นคร ปวิสนมคฺเค ปน ฯ  ๒. ส.ี คุฬ จ ทธิวารก ฯ  
# ๓. ส.ี เม ฯ  
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ภวิสฺสติ  ตสฺมา สหสฺส กตฺวา (๑) คณฺหามีติ ฯ  กึ  ปเนต  
นาครานเมว  วฏฏติ  อ ฺเส  ทาตุ  น  วฏฏตีติ ฯ  ยสฺส  
กสฺสจิ  ทาตุ  อวาริตเมตนฺติ ฯ  (๒)  อตฺถิ  ปน  โกจิ นาคราน  
ทาเน เอกทิวส สหสฺส ทาตาติ ฯ  นตฺถิ  สมฺมาติ ฯ  อิเมส   
ปน  ทฺวินฺน  สหสฺสคฺฆนกภาว  ชานาสีติ ฯ  อาม ชานามีติ ฯ 
เตนหิ  คจฺฉ  นาคราน  อาจิกฺข  เอโก  ปุริโส  อิมานิ  เทฺว   
มูเลน  น  เทติ  สหตฺเถเนว  ทาตุกาโม  ตุเมฺห  อิเมส  ทฺวินฺน  
การณา  นิพฺพิตกฺกา โหถาติ  ตฺว  ปน  เม  อิมสฺมึ  ทานมุเข   
เชฏกภาวสฺส  กายสกฺขี  โหหีติ ฯ  โส  ปริพฺพยตฺถ  คหิตมาสเกน  
ป ฺจกฏก  คเหตฺวา จุณฺณ กตฺวา ทธิโต ก ฺชิย คเหตฺวา  
ตตฺถ  มธุปฏล  ปเฬตฺวา  ป ฺจกฏกจุณฺเณน  โยเชตฺวา  เอกสฺมึ  
ปทุมินิปตฺเต ปกฺขิปตฺวา  ต  สวิทหิตฺวา  อาทาย  ทสพลสฺส   
อวิทูรฏาเน  นิสีท ิ มหาชเนน อาหริยมานสฺส  สกฺการสฺส  
อวิทูเร อตฺตโน ปตฺตวาร โอโลกยมาโน โส โอกาส ตฺวา   
สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ภควา  อย  อุปฺปนฺนทุคฺคตปณฺณากาโร  
อิม เม อนุกมฺป ปฏิจฺจ ปฏคฺิคณฺหถาติ ฯ สตฺถา ตสฺส 
อนุกมฺป ปฏจฺิจ จตุมหาราชทตฺติเยน เสลมยปตฺเตน ต 
ปฏิคฺคเหตฺวา  ยถา  อฏสฏ ิยา  ภิกฺขุสตสหสฺสสฺส  ทิยฺยมาน  
น ขียติ เอว อธิฏาสิ ฯ 
# ๑. ส.ี ทตฺวา ฯ  ๒. สี. ปวาริตเมตนฺติ ฯ   
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        โส  กุลปุตฺโต  นิฏ ิตภตฺตกิจฺจ ภควนฺต อภิวาเทตฺวา 
เอกมนฺต  ิโต อาห  ทิฏโ  เม  ภควา  อชฺช พนฺธุมตี 
นครวาสิเกหิ ตุมฺหาก สกกฺาโร อาหริยมาโน  อหมฺป  อิมสฺส 
กมฺมสฺส  นิสสฺนฺเทน  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตภเว  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  
ภเวยฺยนฺติ ฯ  สตฺถา  เอว  โหตุ  กลุปุตฺโตติ  วตฺวา  ตสฺส   
จ นครวาสีน ฺจ(๑) ภตฺตานุโมทน กตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        โสป  กลุปุตฺโต  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  
สสรนฺโต  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  สุปฺปวาสาย  ราชธีตาย  กุจฺฉิมฺหิ   
ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ ปฏิสนฺธิคหณโต ปฏาย สาย ปาต ฺจ (๒) 
ปณฺณาการสตานิ สกเฏนาทาย สุปฺปวาสาย อุปนียนฺติ ฯ อถ 
น  ปุ ฺวีมสนตฺถ  (๓)  หตฺเถน  พีชปจฺฉึ  ผุสาเปนฺติ ฯ 
        เอเกกพีชโต สลากสตมฺป สลากสหสฺสมฺป  นิคฺคจฺฉติ ฯ   
        เอเกกกรีสเขตฺเต  ปณฺณาสมฺป  สฏ ิป  สกฏปฺปมาณานิ  
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  
        โกฏเ  ปูรณกาเลป  โกฏทฺวาร  หตฺเถน  ผุสาเปนฺติ ฯ   
        ราชธีตาย ปุ ฺเน  คณฺหนฺตาน  คหิตคหิตฏาน  ปุน  
ปูรติ ฯ  (๔)  
        ปริปุณฺณภตฺตภาชนโตป ราชธีตาย  ปุ ฺนฺติ  วตฺวา 
# ๑. ส.ี นครวาสิโน ฯ  ๒. ส.ี สาย ปาต ป ฺจ ป ฺจ ฯ  
# ๓. ส.ี อถสสฺา ต ปุ ฺ วีมสนตฺถ ฯ  ๔. ส.ี คหิตคหิตฏาน  
# ปน น ขียติ ปุน ปูรเตว ฯ   
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ยสฺส  กสฺสจิ  เทนฺตา  น  ยาว น อุกฺกฑฺฒนฺติ (๑) น ตาว  
ภตฺต ขียติ ทารเก กุจฺฉิคเตเยว สตฺตวสฺสานิ อติกฺกมึสุ ฯ   
        คพฺเภ  ปน  ปริปกฺเก  สตฺตาห  มหาทุกฺข  อนุโภสิ ฯ  
สา  สามิก อามนฺเตตฺวา ปุเร  มรณา  ชวีมานาว  ทาน   
ทสฺสามีติ  สตฺถุ  สนฺติก  เปเสสิ  คจฺฉ [๒] อิม ปวตฺตึ 
สตฺถุ  อาโรเจตฺวา  สตฺถาร  นิมนฺเตหิ  ย ฺจ  สตฺถา  วเทติ  ต สาธุก  
อุปลกฺเขตฺวา  อาคนฺตฺวา มยฺห กเถหีติ ฯ โส คนฺตฺวา ตสฺสา  
สาสน ภควโต อาโรเจสิ ฯ  
        สตฺถา  สุขินี  โหตุ  สุปฺปวาสา  โกลิยธีตา  อโรคา  
อโรค ปุตฺต วิชายตูติ อาห ฯ  ราชา  ต  สุตฺวา  ภควนฺต  
อภิวาเทตฺวา  อตฺตโน  คามาภิมุโข  ปายาสิ ฯ  ตสฺส  ปุเร  
อาคมนาเยว  สุปฺปวาสาย  กุจฺฉิโต  ธมกรณา  อุทก  วิย คพฺโภ  
นิกฺขมิ ปริวาเรตฺวา  นิสินฺนชโน  อสฺสมุุโขว  หสิตุ อารทฺโธ  
ตุฏหฏโ  มหาชโน ร ฺโ สาสน อาโรเจตุ อคมาสิ ฯ   
        ราชา  เตส  อาคมน  ทิสฺวาว  ทสพเลน  กถิตกถา 
นิปฺผนฺนา  ภวิสฺสติ  ม ฺเติ  จินฺเตสิ ฯ  โส  อาคนฺตฺวา สตฺถุ  
สาสน ราชธีตาย อาโรเจสิ ฯ ราชธีตา ตยา  นิมนฺติต   
ชีวิตภตฺตเมว  มงฺคลภตฺต  ภวิสฺสติ คจฺฉ สตฺตาห ทสพล  
นิมนฺเตหีติ ฯ ราชา  ตถา  อกาสิ ฯ  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
# ๑. ส.ี เทนตฺาน ยาว น สกฺโกนฺติ ฯ  
# ๒. ส.ี เอตฺถนฺตเร สามีติ ทิสฺสติ ฯ   
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สฆสฺส  มหาทาน  ปวตฺตยึสุ ฯ  ทารโก สพฺเพส  าตีน  
สนฺตตฺต  จิตฺต  นิพฺพาเปนฺโต ชาโตติ สีวลิทารโกเตฺววสฺส  
นาม อกสุ ฯ  โส  สตฺตวสฺสานิ  คพฺเภ  วสิตตฺตา  ชาตกาลโต  
ปฏาย  สพฺพกมฺมกฺขโม  อโหส ิฯ  ธมฺมเสนาปติ  สาริปุตฺโต  
สตฺตเม  ทิวเส  เตน  สทฺธ ึ กถาสลฺลาป อกาสิ ฯ  สตฺถาป  
ธมฺมปเท คาถ อภาสิ   
                โยม(๑) ปลิปถ ทุคฺค        สสาร โมหมจฺจคา   
                ติณฺโณ ปารงฺคโต ฌายี        อเนโช อกถกถี   
                อนุปาทาย นิพฺพุโต        ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ (๒)   
        อถ  น  เถโร  เอวมาห  ก ึ ปน  ตยา เอวรูป ทุกฺขราสึ 
อนุภวิตฺวา ปพฺพชิตุ  น  วฏฏตีติ ฯ  ลภมาโน  ปพฺพเชยฺย   
ภนฺเตติ ฯ  สุปฺปวาสา  น  ทารก  เถเรน สทฺธึ กเถนฺต  
ทิสฺวา  กึ  นุ  โข  เม  ปุตฺโต  ธมฺมเสนาปตินา  สทฺธึ   
กเถตีติ  เถร อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิ  มยฺห  ปุตฺโต  ตุเมฺหหิ  
สทฺธึ  ก ึ กเถติ  ภนฺเตติ ฯ อตฺตนา  อนุภูต  คถฺภวาสทุกฺข  
กเถตฺวา  ตุเมฺหหิ  อนุ ฺาโต  ปพฺพชสิฺสามีติ วทตีติ ฯ  สาธุ   
ภนฺเต  ปพฺพาเชถ นนฺติ เถโร ต  วิหาร เนตฺวา  
ตจป ฺจกกมฺมฏาน ทตฺวา  ปพฺพาเชนฺโต  สีวล ิ น  ตุยฺห  
อ ฺเน  โอวาเทน  กมฺม  อตฺถ ิ ตยา  สตฺต  วสฺสานิ  
อนุภูตทุกฺขเมว ปจฺจเวกฺขาหีติ ฯ ภนฺเต ปพฺพาชนเมว ตุมฺหาก  
# ๑. สฺยา. โย อิม ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๓๖/๗๐ ฯ   
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ภาโร ย  ปน  มยา  กาตุ  สกฺกา  ตมห  ชานิสฺสามีติ ฯ 
โส  ปน  ปมเกสวฏฏิยา  โอหารณกขฺเณเยว  โสตาปตฺติผเล  
ปติฏาสิ  ทุติยาย โอหารณกฺขเณ สกทาคามิผเล  ตติยาย   
อนาคามิผเล  สพฺเพสเยว  ปน  เกสาน  โอโรปน ฺจ  
อรหตฺตสจฺฉิกิริยา  จ  อปจฺฉา  อปุริมา  อโหส ิฯ  ตสฺส   
ทิวสโต  ปฏาย ภิกฺขุสฆสฺส จตฺตาโร ปจฺจยา ยาวติจฺฉก  
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอว เอตฺถ วตฺถุ สมุฏ ิต ฯ   
        อปรภาเค  สตฺถา  สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ  เถโร  สตฺถาร   
อภิวาเทตฺวา  ภนฺเต  มยฺห  ปุ ฺ  วีมสิสฺสามิ  ป ฺจ  เม  
ภิกฺขุสตานิ เทถาติ อาห ฯ คณฺห สีวลีติ ฯ  
        โส  ป ฺจสเต  ภิกฺขู  คเหตฺวา  หิมวนฺตาภิมุข  คจฺฉนฺโต  
อฏวีมคฺค คจฺฉติ ตสฺส ปม ทิฏนิโคฺรเธ (๑) อธิวตฺถา เทวตา 
สตฺตทิวสานิ ทาน อทาสิ ฯ อิติ โส   
                นโิคฺรธ ปม ปสฺสิ                ทุติย ปณฺฑวปพฺพต   
                ตติย อจิรวติย                จตุตฺถ วรสาคร ฯ   
                ป ฺจม หิมวนฺต โส        ฉฏ ฉทฺทนฺตุปาคมิ   
                สตฺตม คนฺธมาทน                อฏม อถ เรวตนฺติ ฯ   
        สพฺพฏาเนสุ  สตฺต  สตฺต  ทิวสาเนว  ทาน  อทสุ ฯ  
คนฺธมาทนปพฺพเต ปน นาคทตฺตเทวราชา  นาม  สตฺตสุ  ทิวเสสุ  
เอกทิวเส  ขีรปณฺฑปาต  อทาสิ เอกทิวเส สปฺปปณฺฑปาต ฯ 
# ๑. ส.ี นโิคฺรเธ ฯ   
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ภิกฺขุสงฺโฆ  อาห  อิมสฺส  เทวร ฺโ  เนว  เธนุโย  ทุยฺหมานา   
ป ฺายนฺติ  น  ทธินิมฺมถน  กโุต เต เทวราช อิท อุปฺปชฺชตีติ ฯ  
ภนฺเต กสฺสปทสพลสฺส  กาเล  ขีรสลากภตฺตทานสฺเสต  ผลนฺติ  
เทวราชา  อาห ฯ  อปรภาเค  สตฺถา  ขทิรวนิยเรวตสฺส 
ปจฺจุคฺคมน  อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  เถร  อตฺตโน  สาสเน  
ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตสฺส  ปน  อิมสฺส  เถรสฺส  อรหตฺตปฺปตฺตึ  
เอกจฺเจ อาจริยา  เอว  วทนฺติ  เหฏา  วุตฺตนเยน  ธมฺม- 
เสนาปตินา  โอวาเท  ทินฺเน ย  มยา  กาตุ  สกฺกา  ตมห   
ชานิสฺสามีติ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนากมฺมฏาน คเหตฺวา ต 
ทิวสเยว  อ ฺตร  วิวิตฺต กุฏิก ทิสฺวา ต ปวิสิตฺวา 
มาตุกุจฺฉิสฺมึ สตฺต วสฺสานิ  อตฺตนา  อนุภูต  ทุกฺข  อนุสฺสริตฺวา  
ตทนุสาเรน  อตีตานาคเต  ตสฺส อเวกฺขนฺตสฺส  อาทิตฺตา  วิย  
ตโย  ภวา  อุปฏหึสุ ฯ  าณสฺส  ปริปาก  คตตฺตา วิปสฺสนาวีถึ 
โอตริ  ตาวเทว  มคฺคปฏปิาฏิยา  สพฺเพป  อาสเว  เขเปนฺโต 
อรหตฺต  ปาปุณีติ ฯ  อุภยถาป  เถรสฺส  อรหตฺตปฺปตฺติเยว  
ปกาสิตา ฯ  เถโร  ปน  ปภินฺนปฏิสมฺภิโท ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ 
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                วรโุณ นาม นาเมน        เทวราชา (๒) อห ตทา   
                อุปฏเหสึ(๓) สมฺพุทฺธ        สโยคฺคพลวาหโน ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๑๖/๒๑๓ ฯ ๒. สี. เอกราชา ฯ  ๓. สฺยา. อุปฏเปสึ ฯ   
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                นพฺิพุเต โลกนาถมฺหิ        อตฺถทสฺสีนรุตฺตเม(๑)   
                ตูรยิ สพฺพมาทาย                อคม โพธิมุตฺตม ฯ   
                วาทิเตน จ นจฺเจน                สมฺมตาฬ(๒)สมาหิโต   
                สมฺมุขา วิย สมฺพุทฺธ        อุปฏ ึ โพธิมตฺุตม ฯ   
                อุปฏหิตฺวา ต โพธึ        ธรณีรุหปาทป   
                ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวาน        ตตฺถ กาลงฺกโต อห ฯ   
                สกกมฺมาภิรทฺโธห                ปสนฺโน โพธิมุตฺตเม   
                เตน จิตฺตปฺปสาเทน        นิมมฺาน อุปปชฺชห ฯ   
                สฏ ิตูริยสหสฺสานิ(๓)        ปริวาเรนฺติ ม สทา   
                มนุสฺเสสุ จ เทเวสุ                วตฺตมาน ภวาภเว ฯ   
                ติวิธคฺคี(๔) นิพฺพุตา มยฺห  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                ธาเรมิ อนฺติม เทห        สมมฺาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ   
                สพุาหู นาม นาเมน        จตุตฺตึสาสุ ขตฺติยา   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        ป ฺจกปฺปสเต อิโต ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา วิมุตฺติสุขปฏิสเวทเนน ปติเวเคน  
อุทาเนนฺโต   
                เต เม อิชฺฌึสุ สงฺกปฺปา        ยทตฺโถ ปาวิสึ กุฏ ึ  
                วิชชฺาวิมุตฺตึ ปจฺเจสฺส(๕)        มานานุสยมุชฺชหนฺติ(๖) 
# ๑. สฺยา. อตฺถทสฺสิทิปทุตฺตเม ฯ  ๒. สฺยา. สพฺพตาฬ... ฯ  
# ๓. สยฺา. สฏ ี ตุริยสหสฺสานิ ฯ  ๔. สยฺา. ติธคฺคี ฯ  
# ๕. ม. ปจฺเจส ฯ  ๖. ขุ. เถร. ๒๖/๑๙๗/๒๗๓ ฯ   
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        ตตฺถ  เม  เม  อิชฺฌสึุ สงฺกปฺปา ยทตฺโถ ปาวิสึ กุฏ ึ 
วิชฺชาวิมุตฺตึ ปจฺเจสนฺติ  เย  ปุพฺเพ  มยา  กามสงฺกปฺปาทีน   
สมุจฺเฉทกรา(๑)  เนกฺขมฺมสงฺกปฺปาทโย อภิปตฺถิตาเยว  [๒]  กทา  
นุ ขฺวาห ตทายตน (๓) อุปสมฺปชฺช วิหริสฺสามิ ยทริยา เอตรหิ  
อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺตีติ  วิมุตฺตาธิปฺปายส ฺ ิตา  วิมุตฺตึ  อุทฺทิสฺส  
สงฺกปฺปา มโนรถา  อภิณฺหโส  อปฺปมตฺตา  ยทตฺโถ ยปโยชโน 
เยส นิปฺผาทนตฺถ กุฏ ึสุ ฺาคาร วิปสฺสิตุ  ปาวิสึ  ติสฺโส  
วิชฺชา  ผลวิมุตฺตึ  จ  ปจฺเจสนฺโต  คเวสนฺโต  เต เม อิชฺฌึสุ  
เต  สพฺเพว  อิทานิ  มยฺห  อิชฺฌึส ุ สมชิฺฌึสุ นิปฺผนนฺกุสลสงฺกปฺโป  
ปริปุณฺณมโนรโถ  ชาโตติ  อตฺโถ ฯ  เตส  สมิทฺธภาว  ทสฺเสตุ  
มานานุสยมุชฺชหนฺติ วุตฺต ฯ  ยสฺมา  มานานุสยสมุชฺชห  ปชห ึ 
สมุจฺฉินฺทึ  ตสฺมา  เต  เม  สงฺกปฺปา อิชฺฌึสูติ  โยชนา ฯ  
มานานุสเย  หิ  ปหีเน  อปฺปหีโน นาม อนุสโย นตฺถิ  
อรหตฺต ฺจ อธิคตเมว โหตีติ มานานุสยปฺปหาน ยถา- 
วุตฺตสงฺกปฺปสมิทฺธิยา การณ กตฺวา วุตฺต ฯ   
                สวีลิตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                ฉฏวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี สมุจฺเฉทก ฯ  ๒. สพฺพตฺถ เอตฺถนฺตเร มยุหนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ส.ี มหนฺตายตน ฯ  
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                                สตฺตมวคฺควณฺณนา   
                                วปฺปตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ปสฺสติ ปสฺโสติ อายสฺมโต วปฺปตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา  
อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  อสุโก  จ  อสุโก  จ เถโร  
สตฺถุ ปม ธมฺมปฏิคฺคาหกา อเหสุนฺติ โถมน  สุตฺวา  ภควนฺต   
อุปสงฺกมิตฺวา  ปตฺถน  ปฏเปสิ  อหมฺป  ภควา  อนาคเต  
ตาทิสสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปม  ธมฺมปฏิคฺคาหกาน  อ ฺตโร  
ภเวยฺยนฺติ สตฺถุ สนฺติเก  สรณคมน ฺจ  ปเวเทสิ ฯ  โส  ยาวชีว  
ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จุโต  เทวมนุสฺเสสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  กปลวตฺถุสมฺึ  วาเสฏสฺส  นาม พฺราหฺมณสฺส   
ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  วปฺโปติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส  อสิเตน  
อิสินา  สิทฺธตฺถกุมาโร  สพฺพ ฺ ู  ภวิสฺสตีติ  พฺยากโต   
โกณฺฑ ฺปฺปมุเขหิ พฺราหฺมณปุตฺเตหิ  สทฺธ ึ ฆราวาส  ปหาย 
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ตสฺมึ สพฺพ ฺ ุต  ปตฺเต  ตสฺส   
สนฺติเก  ธมมฺ สุตฺวา อมต ปาปุณิสฺสามีติ อุรุเวลาย วิหรนฺต  (๑)  
มหาสตฺต  ฉพฺพสฺสานิ  ปธาน  ปทหนฺต  อุปฏหิตฺวา 
# ๑. ส.ี วิหรนฺโต ฯ   
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โอฬาริกาหารปริโภเคน  นิพฺพิชฺชิตฺวา  อิสิปตน คโต ฯ 
        อภิสมพฺุชฺฌิตฺวา สตฺถารา สตฺตสตฺตาหานิ วีตินาเมตฺวา  
อิสิปตน  คนฺตฺวา  ธมฺมจกฺเก  ปวตฺติเต  ปาฏิปททิวเส  
โสตาปตฺติผเล ปติฏ ิโต  ป ฺจมิย  ปกฺขสฺส  อ ฺาสิโกณฺฑ ฺาทีหิ  
สทธฺึ  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                อุภินฺน เทวราชูน                สงฺคาโม ปจฺจุปฏ ิโต (๒)   
                อโหสิ สมุปพฺยูฬฺโห        มหาโฆโส อวตฺตถ ฯ   
                ปทุมุตฺตโร โลกวิทู        อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
                อนฺตลิกฺเข  ิโต สตฺถา        สเวเชสิ มหาชน ฯ   
                สพฺเพ เทวา อตฺตมนา        นิกฺขิตฺตกวจาวุธา   
                สมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา        เอกคฺคาสึสุ ตาวเท ฯ   
                มยหฺ สงฺกปฺปม ฺาย        วาจาสภิมุทีรยิ   
                อนุกมฺปโก โลกวิทู        นพฺิพาเปสิ มหาชน ฯ   
                ปทุฏจิตฺโต มนุโช        เอกปาณ วิเหย   
                เตน จิตฺตปฺปโทเสน        อปาย อุปปชฺชติ ฯ   
                สงฺคามสีเส นาโคว        พหู ปาเณ วิเหย   
                นพฺิพาเปถ สก จิตฺต        มา ห ฺ ิตฺโถ(๓) ปุนปฺปุน ฯ   
                ทวินฺนมฺป ยกขฺราชูน        เสนา สา วิมฺหิตา อหุ(๔)   
                สรณ ฺจ อุปาคจฺฉุ                โลกเชฏ สุตาทิน ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๑๕/๒๑๒ ฯ  ๒. สี. สงฺคาเม ปจฺจุปฏิ ิเต ฯ  
# ม. สมปุฏ ิโต ฯ  ๓. สฺยา. ห ฺ ิตฺถ ฯ ๔. สฺยา. เสนาป สมิตา อหุ ฯ  
# ม. เสนา สา วิมฺหิตา อหุ ฯ  
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                ส ฺาเปตฺวาน ชนต        ปทมุทฺธริ(๑) จกฺขุมา   
                เปกฺขมาโนว เทเวหิ        ปกฺกามิ อุตฺตรามุโข ฯ   
                ปม สรณ คจฺฉึ                ทิปทินฺทสฺส  ตาทิโน   
                กปฺปาน สตสหสฺส                ทุคฺคตึ นุปปชฺชห ฯ   
                มหาทุนฺทุภินามา(๒) จ        โสฬสาสุ รเถสภา   
                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                ราชาโน จกฺกวตฺติโน ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตนา  ปฏิลทฺธสมฺปตฺตึ  
ปจฺจเวกฺขณมุเขน  สตฺถุ  คุณมหนฺตต  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  อีทิส   
นาม  สตฺถาร  พาหุลิกาทิวาเทน  สมุทาจริมฺห ฯ อโห   
ปุถุชชฺนภาโว  นาม  อนธฺกรโณ  อจกฺขุกรโณ  อริยภาโวเยว   
จกฺขุกรโณติ  ทสฺเสนฺโต   
                ปสฺสติ ปสฺโส ปสฺสนฺต        อปสฺสนฺต ฺจ ปสฺสติ   
                อปสฺสนฺโต อปสฺสนฺต        ปสฺสนฺต ฺจ น ปสฺสตีติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  ปสฺสติ  ปสฺโสติ  ปสฺสติ  สมฺมาทิฏ ิยา  ธมฺเม  
อวิปรีต ชานาติ พุชฺฌตีติ  ปสฺโส  ทสฺสนสมฺปนฺโน  อริโย   
โส  ปสฺสนฺต  อวิปรีตทสฺสาวึ  อย อวิปรีตทสฺสาวีติ  ปสฺสติ  
ป ฺาจกฺขุนา  ธมฺมาธมฺม  ยถาสภาวโต  ชานาติ ฯ  น เกวล  
ปสฺสนฺตเมว  อถ  โข  อปสฺสนฺต ฺจ  ปสฺสติ  โย  ป ฺา- 
# ๑. สฺยา. อุทฺธริ ปน ฯ  ๒. สฺยา. มหาจุนฺทภินามา ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๑๙๘/๒๗๔ ฯ   
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จกฺขุวิรหิโต  ธมฺเม ยถาสภาวโต  น  ปสฺสติ  ตมฺป  อปสฺสนฺต 
ปุถุชชฺน อนฺโธ วตาย ภว อจกฺขุโกติ อตฺตโน  ป ฺา- 
จกฺขุนา  ปสฺสติ ฯ   
        อปสฺสนฺโต  อปสฺสนฺต  ปสฺสนฺต ฺจ  น  ปสฺสตีติ อปสฺสนฺโต  
ป ฺาจกฺขุรหิโต  อนฺธพาโล  ตาทิส  อนฺธพาล  อย  ธมฺมาธมฺม  
ยถาสภาวโต  น  ปสฺสตีติ  ยถา  อปสฺสนฺต  น  ปสฺสติ  น  
ชานาติ  เอว  อตฺตโน  ป ฺาจกฺขุนา  ธมฺมาธมฺม  ยถาสภาวโต  
ปสฺสนฺต ฺจ  ปณฺฑิต  อย  เอววิโธติ น  ปสฺสติ  น  ชานาติ  
ตสฺมา  อหมฺป  ปุพฺเพ  ทสฺสนรหิโต สกล เยฺย หตฺถามลก  
วิย  ปสฺสนฺต  ภควนฺต  อปสฺสนฺตมฺป  ปรูณาทึ  ยถาสภาวโต  
น  ปสฺส ึ อิทานิ ปน  พุทธฺานุภาเวน  สมฺปนฺโน  อุภเยป 
ยถาสภาวโต ปสฺสามีติ เสวิตพฺพาเสวิตพฺเพสุ อตฺตโน 
อวิปรีตปฏิปตฺตึ ทสฺเสติ ฯ   
                วปฺปตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                วชชฺิปุตฺตตกตฺเถรคาถาวณฺณนา (๑)   
        เอกกา มย อร ฺเติ อายสฺมโต วชฺชิปุตฺตกตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อย  หิ  (๒)  ปุริมพุทเฺธสุ กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว 
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต  อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป  
วิปสฺสิสฺส ภควโต กาเล กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต 
ปตฺโต  เอกทิวส  วิปสฺสึ  ภควนฺต  ทิสฺวา ปสนฺนมานโส  
นาคปุปฺผเกสเรหิ ปูช  อกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน 
เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท อมจฺจกุเล  
นิพฺพตฺติ  วชฺชิปุตฺตโกติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส  ภควโต   
เวสาลิคมเน พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา 
กตปุพฺพกิจฺโจ กมฺมฏาน คเหตฺวา เวสาลิยา  อวิทูเร  
อ ฺตรสฺมึ  วนสณฺเฑ  วิหรติ ฯ   
        เตน  สมเยน(๓)  เวสาลิย  อุสฺสโว  อโหสิ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ   
นจฺจคีตวาทิต  ปวตฺตติ  มหาชโน  หฏตุฏโ อุสสฺวสมฺปตฺตึ  
ปจฺจนุโภติ  ต  สุตฺวา โส ภิกฺขุ อโยนิโส อุมฺมุชฺชนโฺต วิเวก  
วิ ฺฉมาโน (๔) กมฺมฏาน วิสฺสชฺเชตฺวา อตฺตโน อนภิรตึ  
ปกาเสนฺโต   
# ๑. ม. ย.ุ วชชฺิปุตฺต... ฯ  ๒. ม. อยมฺป ฯ  ๓. ม. เตน จ สมเยน ฯ 
# ๔. สี. ริจฺจมาโน ฯ  ม. วชฺชมาโน ฯ   
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                เอกกา มย อร ฺเ วิหราม   
                อปวิทฺธว วนสฺมึ ทารุก   
                เอตาทิสิกาย รตฺติยา   
                โก สุ นาม อเมฺหหิ ปาปโยติ   
คาถมาห ฯ   
        ต  สุตฺวา  วนสณฺเฑ  อธิวตฺถา  เทวตา  ต  ภิกฺขุ  
อนุกมฺปมานา  ยทิป ตฺว  ภิกฺขุ  อร ฺวาเสหิ  ปเฬนฺโต  (๑)  วทสิ   
วิเวกกามา  ปน วิทฺทสุโน ต พหุ ม ฺนฺติเยวาติ อิมมตฺถ  
เทเสนฺตี   
                เอกโก ตฺว อร ฺเ (๒) วิหรสิ   
                อปวิทฺธว วนสฺมึ ทารุก   
                ตสฺส เต พหุกา ปหยนฺติ   
                เนรยิกา วิย สคฺคคามินนฺติ   
คาถ  วตฺวา  กถ  หิ  นาม  ตฺว  ภิกฺขุ  นยิฺยานิเก   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน ปพฺพชิตฺวา  อนิยฺยานิก วิตกฺก  
วิตกฺเกสฺสสีติ สนฺตชฺเชนตีฺ สเวเชสิ ฯ 
        เอว โส ภิกฺขุ  ตาย  เทวตาย  สเวชิโต  กสาภิหโต  
วิย ภทฺโท อสฺสาชานีโย วิปสฺสนาวีถึ โอตาเรตฺวา  น จิรสฺเสว 
วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๓)   
# ๑. ม. อร ฺวาส หีเฬนฺโต ฯ  ๒. โปราณ. อร ฺสฺมึ ฯ  
# ๓. ขุ. อ. ๓๒/๑๑๒/๒๐๙ ฯ   
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                สวุณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ        สตรสึว ภาณุม   
                โอภาเสนฺต ทิสา สพฺพา        อุฬุราชว(๑) ปูริต ฯ   
                ปรุกฺขต สาวเกหิ                สาคเรเหว เมทนึ   
                นาค ปคฺคยฺห เรณูหิ        วิปสฺสิสฺสาภิโรปยึ ฯ   
                เอกนวุเต อิโต  กปฺเป        ย เรณณ อภิปูชยึ    
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท  ผล ฯ   
                ปณฺณตาลีสิโต กปฺเป        เรณุ นามาสิ ขตฺติโย   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อย  เม  อรหตตฺปฺปตฺติยา  องฺกุโส 
ชาโตติ อตฺตโน  เทวตาย จ วุตฺตนย สงฺกฑฺฒิตฺวา (๒) 
                        เอกกา มย อร ฺเ วิหราม   
                        อปวิทฺธว วนสฺมึ ทารุก   
                        ตสฺส เม พหุกา ปหยนฺติ   
                        เนรยิกา วิย สคฺคคามินนฺติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อนเปกฺขภาเวน  วเน  ฉฑฺฑิตทารุกฺขณฺฑ  วิย  
ยทิป  มย  เอกกา  เอกากิโน  อสหายา  อิมสฺมึ  อร ฺเ  วิหราม 
เอว  วิหรโต  ปน  ตสฺส  เม  พหุกา  ปหยนฺติ  ม  พหู 
# ๑. สฺยา. ม. อุฬุราชว ฯ  ๒. สี. สริตฺวา ฯ   
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๑๙๙/๒๗๔ ฯ   
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อตฺถกามรูปา  กลุปุตฺตา  อภิปตฺเถนฺติ  อโห  วตสฺส มยมฺป 
วชฺชิปุตฺตกตฺเถโร  วิย  ฆรพนฺธน  ปหาย  อร ฺเ  วิหเรยฺยามาติ ฯ  
        ยถา กึ  เนรยิกา  วิย  สคฺคคามิน  ยถา  นาม 
เนรยิกา  อตฺตโน  ปาปกมฺเมน นิรเย  นิพฺพตฺตสตฺตา  สคฺคคามิน   
สคฺคูปคามิน  ปหยนฺติ  อโห  วต  มยมปฺ นิรยทุกฺข ปหาย  
สคฺคสุข  ปจฺจนุภเวยฺยามาติ  เอว สมฺปทมิทนฺติ อตฺโถ ฯ  
        เอตฺถ จ อตฺตนิ ครุพหุวจนปฺปโยคสฺส  อิจฺฉิตพฺพตฺตา  
เอกกา  มย  วิหรามาติ  ปุน  ตสฺส อตฺถสฺส เอกตฺต  สนฺธาย   
ตสฺส  เมติ เอกวจนปฺปโยโค กโต ฯ ตสฺส เม สคฺคคามินนฺติ   
จ  อุภยมฺป  ปหยนฺตีติ(๑) ปท อเปกฺขิตฺวา อุปโยคตฺเถ 
สมฺปทานนิทฺเทโส ทฏพฺโพ ฯ ต  อภิปตฺเถนฺตีติ  จ  ตาทิเส   
อร ฺวาสาทิคุเณ  อภิปตฺเถนฺตา  นาม(๒) โหนฺตีติ กตฺวา วุตฺต ฯ (๓)  
        ตสฺส เมติ วา ตสฺส มม สนฺติเก คุเณติ อธิปฺปาโย ฯ   
                วิชชฺิปุตฺตกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ปหยนฺตีติ ฯ  ๒. สี. อภิปตฺเถนฺตาน อภิปตฺเถนฺตา นาม ฯ 
# ๓. ส.ี วุตฺตเมวาติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 309 

                        *เลมที่ 25    หนา  309 
 
                        ปกฺขตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        จุตา ปตนฺตีติ อายสฺมโต ปกฺขตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา  
อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปุ ฺานิ   
กโรนฺโต  อิโต เอกนวุเต  กปฺเป  ยกฺขเสนาปติ  หุตฺวา  วิปสฺสึ   
ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส ทิพฺพวตฺเถน  ปูช  อกาสิ ฯ 
โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  สกฺเกสุ  เทวทหนิคเม  สากิยราชกุเล นิพฺพตฺติ  
สมฺโมทกุมาโรติสฺส นาม  อโหส ิฯ  
        อถสฺส  ทหรกาเล  วาตโรเคน  ปาทา  น วหึสุ ฯ (๑) โส 
กติปย กาล  ปสปฺป  วิย  วิจริ ฯ  เตนสฺส  ปกโฺขติ  สม ฺา   
ชาตา ฯ  ปจฺฉา  อโรคกาเลป  ตเถว  น  ส ฺชานนฺติ  โส  
ภควโต  าติสมาคเม  ปาฏิหาริย  ทิสวฺา ปฏิลทฺธสทฺโธ   
ปพฺพชิตฺวา  กตปุพฺพกิจฺโจ  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺเ 
วิหรติ ฯ  
        อเถกทวิส คาม ปณฺฑาย  ปวิสิตุ  คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค   
อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล นิสทีิ ฯ ตสฺมึ จ สมเย  อ ฺตโร   
กุลโล  มสเปสึ  อาทาย  อากาเสน  คจฺฉติ  ต  พหู  กุลลา   
อนุปติตฺวา  ปาเตสุ ฯ ปาติต มสเปสึ เอโก กลุโล อคฺคเหสิ ฯ 
# ๑. ส.ี วหฺยสึุ ฯ  วยฺหึสูติป ฯ   
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ต อ ฺโ อจฺฉินฺทิตฺวา คณฺหิ  ต  ทิสฺวา  เถโร  ยถาย   
มสเปสิ  เอว  กามา  นาม  พหุสาธารณา  พหุทุกฺขา  
พหุปายาสาติ  กาเมสุ  อาทีนว  เนกฺขมฺเม  จ อานิสส  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อนิจฺจนฺติ   อาทินา 
มนสิกโรนฺโต  ปณฺฑาย  จริตฺวา กตภตฺตกิจฺโจ  ทิวาฏาเน  
นิสีทิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๑)   
                วิปสฺสี นาม ภควา                โลกเชฏโ นราสโภ   
                อฏสฏ ิสหสฺเสหิ                ปาวิสิ พนฺธมุ ตทา ฯ   
                นครา อภินิกฺขมฺม                อคม(๒) ทีปเจติย   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                อาหุตีน ปฏิคฺคห ฯ   
                จุลลฺาสีติสหสฺสานิ (๓)        ยกฺขา มยฺห อุปนฺติเก   
                อุปฏหนฺติ สกฺกจฺจ        อินฺทว ติทสา คณา ฯ   
                ภวนา อภินิกฺขมฺม                ทุสฺส ปคฺคยฺหห ตทา   
                สริสา อภิวาเทสึ                ต ฺจาทาสึ มเหสิโน ฯ   
                อโห พุทฺโธ อโห ธมฺโม        อโห โน สตฺถุ สมฺปทา   
                พุทฺธสฺส อานุภาเวน        วสุธาย ปกมฺปถ ฯ   
                ต ฺจ อจฺฉริย ทิสฺวา        อพฺภุต โลมหสน   
                พุทฺเธ จิตฺต ปสาเทมิ        ทปิทินฺทมฺหิ  ตาทิเน ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๑๓/๒๑๐ ฯ ๒. สฺยา. อคมึ ฯ  
# ๓. ส.ี จูลาสีติสหสฺสานิ ฯ   
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                โสห จิตฺต ปสาเทตฺวา        ทุสฺส ทตฺวาน สตฺถุโน   
                สรณ ฺจ อุปาคจฺฉึ                สามจฺโจ สปริชฺชโน ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย กมฺมมกร ึตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                อิโต ปณฺณรเส กปฺเป        โสฬสาสุ สุวาหนา(๑)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ยเทว  สเวควตฺถุ  องฺกุส (๒) กตฺวา 
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อ ฺา อธิคตา ตสฺส สงฺกิตฺตนมุเขน  
อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                จุตา ปตนฺติ ปติตา        คิทฺธา จ ปุนราคตา   
                กตกิจฺจ รต รมฺม(๓)        สุเขนนฺวาคต สุขนฺติ(๔)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  จุตาติ  ภฏา ฯ  ปตนฺตีติ  อนุปตนฺติ ฯ 
        ปติตาติ  จวนวเสน ภูมิย ปติตา  อากาเส  วา   
สมฺปตนวเสน  ปติตา ฯ   
        คิทฺธาติ  เคธ อาปนฺนา ฯ  
        ปุนราคตาติ  ปุนเทว  อุปคตา ฯ  จสทฺโท  สพฺพตฺถ  
# ๑. สฺยา. โสฬสาสึสุ วาหนา ฯ  ๒. สี. ยเทว สเวควตฺถุ  
# ตมงฺกุล ฯ  ๓. สฺยา. รตรมฺม ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๐๐/๒๗๔ ฯ   
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โยเชตพฺโพ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ปตนฺติ อนุปตนฺติ  จ  อิธ 
กุลลา  อิตรสสฺ  มุขโต  จุตา  จ  มสเปสิ  จุตา  ปน  สา   
ภูมิย  ปติตา  จ  คิทฺธา  เคธ  อาปนฺนา  สพฺเพว  กุลลา   
ปุนราคตา ฯ  ยถา จิเม  กลุลา  เอว  สสาเร  ปริพฺภมนฺตา  
สตฺตา  เย  กสุลธมฺมโต  จุตา  เต  ปตนฺติ  นิรยาทสีุ  เอว   
ปติตา  จ  สมฺปตฺติภเว   ิตา  ตตฺถ กามสุขานุโยควเสน กามภเว   
รูปารูปภเวสุ  จ  ภวนิกนฺติวเสน  (๑)  คิทฺธา  จ ปุนราคตา ภวโต 
อปริมุตฺตตฺตา เตน  เตน  ภวคามินา  กมฺเมน  ต  ต  ภวส ฺ ิต  
ทุกฺข  อาคตาเอว  เอวภูตา  อิเม  สตฺตา ฯ  มยา  ปน  
กต  กิจฺจ  ปริ ฺาทิเภท  โสฬสวิธมฺป  กิจฺจ  กต  น ทานิ  
ต  กาตพฺพ  อตฺถิ ฯ  
        รต รมฺม รมิตพฺพ อริเยหิ สพฺพสงฺขตวินิสฺสฏ นิพฺพาน  
รต อภิรต  รมฺม ฯ 
        เตน  จ  สเขนนฺวาคต  สุข  ผลสมาปตฺติสุเขน  อนุอาคต  
อุปคต อจฺจนฺตสุข  นิพฺพาน  สุเขน  วา  สุขาปฏิปทาภูเตน   
วิปสฺสนาสุเขน  มคฺคสุเขน จ อนฺวาคต ผลสุข นิพฺพาน- 
สุข ฺจาติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ   
                ปกฺขตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ฌานภวนิกนฺติวเสน ฯ   
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                        วิมลโกณฺฑ ฺตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ทุมวฺหยาย  อุปฺปนฺโนติ  อายสฺมโต  (๑)  วิมลโกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
วิวฏฏปนิสฺสย  ปุ ฺ อุปจินนฺโต  อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป   
วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  วิภวสมฺปนฺเน  กุเล นิพฺพตฺติตฺวา  
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส วิปสฺสี ภควนฺต มหติยา ปริสาย ปริวุต  
ธมฺม  เทเสนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  จตูหิ  สุวณฺณปุปฺเผหิ   
ปูเชสิ ฯ  ภควา ตสฺส ปสาทวฑฺฒนตฺถ  (๒)  ตถารปู  อิทฺธาภิสงฺขาร   
อภิสงฺขาเรสิ  ยถา สุวณฺณาภา สกล ต  ปเทส  โอตฺถรติ ฯ   
ต  ทิสฺวา ภิยฺโยโส มตฺตาย ปสนฺนมานโส หุตฺวา ภควนฺต  
วนฺทิตฺวา ต นิมิตฺต กตฺวา (๓) อตฺตโน เคห คนฺตฺวา 
พุทฺธารมฺมณ ปตึ อวิชหนโฺต เกนจิ  วาเตน  (๔)  กาล  กตฺวา   
ตุสิเตส ุ อุปปนฺโน อปราปร ปุ ฺานิ กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ  
สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท ราชาน พิมฺพิสาร ปฏิจฺจ 
อมฺพปาลิยา กุจฺฉิมฺหิ  ปฏสินฺธึ  คณฺหิ ฯ   
        ราชา  พิมฺพิสาโร  ตรุณกาเล  อมฺพปาลิยา รูปสมฺปตฺตึ  
สุตฺวา  ส ฺชาตาภิลาโส  กติปยมนุสฺสปริวาโร  อ ฺาตกเวเสน 
# ๑. ตาลิโปฏเก อย ปาโ นตฺถิ ตถา สพฺพตฺถ ฯ  
# ๒. ม. ปสาทสวฑฺฒนตฺถ ฯ  ๓. ม. คเหตฺวา ฯ  ๔. ม. โรเคน ฯ   
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เวสาลึ คนฺตฺวา  เอกรตฺตึ  ตาย  สวาส  กปฺเปสิ ฯ  ตทา  
อย  ตสฺสา  กจฺุฉิมฺหิ ปฏิสนฺธึ อคฺคเหสิ ฯ  สา  จ  คพฺภสฺส 
ปติฏ ิตภาว  ตสฺส  อาโรเจสิ ฯ  
        ราชาป  อตฺตาน  ชานาเปตฺวา  ทาตพฺพยุตฺตก  ทตฺวา  
ปกฺกามิ ฯ  สา  คพฺภสฺส  ปริปากมนฺวาย  ปุตฺต วิชายิ  วิมโลติสสฺ  
นาม  อโหสิ  ปจฺฉา  วิมลโกณฺฑ ฺโติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  โส  
วยปฺปตฺโต  ภควโต  เวสาลิคมเน  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส  ปพฺพชิตฺวา  กตปุพฺพกิจฺโจ  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  
น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                วิปสฺสี นาม ภควา                โลกเชฏโ นราสโภ   
                นสิินฺโน ชนกายสฺส        เทเสสิ อมต ปท ฯ   
                ตสฺสาห ธมฺม สุตฺวาน        ทิปทินฺทสฺส  ตาทิโน   
                โสณฺณปุปฺผานิ จตฺตาริ        พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ   
                สวุณฺณจฺฉทน(๒) อาสิ        ยาวตา ปริสา ตทา   
                พุทฺธาภา จ สุวณฺณาภา        อาโลโก วิปโุล อหุ ฯ   
                อุทคฺคจิตฺโต สุมโน        เวทชาโต กต ฺชล ี  
                ปติส ฺชานโน(๓) เตส         ทฏิธมฺมสุขาวโห ฯ   
                อายาจิตฺวาน สมฺพุทฺธ        วนฺทิตฺวาน จ สุพฺพต   
                ปาโมชฺช ชนยิตฺวาน        สก ภวนุปาคมึ(๔) ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๑๗/๒๑๕ ฯ ๒. สฺยา. ม. สุวณฺณจฺฉทน ฯ 
# ๓. สยฺา. ปติส ฺชนโน ฯ สี. ปติสชนโน เจว ฯ  
# ม. ยุ. วิตฺติส ฺชนโน ฯ  ๔. สฺยา. ภวนุปาวิสึ ฯ   
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                ภวเน(๑) อุปวิฏโห        พุทฺธเสฏ อนุสฺสรึ   
                เตน จิตฺตปฺปสาเทน        ตุสิต อุปปชฺชห ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                โสฬสาสึสุ ราชาโน        เนมิสมฺมตนามกา   
                เตตาลีเส อิโต กปฺเป        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อ ฺาปเทเสน อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                ทมุวฺหยาย อุปฺปนฺโน(๒)        ชาโต ปณฺฑรเกตุนา   
                เกตุหา เกตุนาเยว                มหาเกตุ ปธสยีติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  ทมุวฺหยายาติ  ทุเมน  อมฺเพน วฺหาตพฺพาย 
อมฺพปาลิยาติ อตฺโถ ฯ  อาธาเร  เจต  ภุมฺมวจน ฯ  
        อุปฺปนโฺนติ  ตสฺสา  กุจฺฉิย  อุปฺปนฺโน อุปฺปชชฺมาโน(๔) จ ฯ  
        ชาโต  ปณฺฑรเกตุนาติ  ธวลวตฺถธชตฺตา  (๕) ปณฺฑรเกตูติ  
ป ฺาเตน พิมฺพิสารร ฺา  เหตุภูเตน  ชาโต  ต  ปฏิจฺจ  
นิพฺพตฺโตติ  อตฺโถ ฯ 
        อุปฺปนโฺนติ  วา ปมาภินิพฺพตฺติทสฺสน ฯ  ตโต  ห ิ ชาโตติ  
อภิชาติทสฺสน ฯ  วิชายนกาลโต  ปฏาย หิ  โลเก  ชาตโวหาโร ฯ 
# ๑. สฺยา. ภวน ฯ  ๒. สฺยา. ม. อุปฺปนฺโน ฯ  ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๐๑/๒๗๔ ฯ  
# ๔. ม. อุปฺปนฺโน อุปฺปชชฺมาโน ฯ  ๕. ส.ีธวลธชตฺตา ฯ   
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เอตฺถ  จ  ทุมวฺหยาย  อุปฺปนฺโนติ อิมินา อตฺตุกฺกสนภาว  
อปเนติ  อเนกปติปุตฺตานมฺป  วิเสสาธิคมสภาว ฺจ (๑) ทีเปติ ฯ 
ชาโต ปณฺฑรเกตุนาติ อิมินา  วิ ฺาตปติกทสฺสเนน  ปรวมฺภน 
อปเนติ ฯ 
        เกตุหาติ  มานปฺปหายี ฯ  มาโน หิ อุณฺณติลกฺขณตฺตา  
เกตุ  วิยาติ  เกตุ ฯ  ตถา  หิ  โส  เกตุกมฺยตาปจฺจุปฏาโนติ  
วุจฺจติ ฯ 
        เกตุนาเยวาติ  ป ฺาย  เอว ฯ  ป ฺา  หิ  อนวชฺชธมฺเมสุ  
อจฺจุคฺคตฏเน มารเสนปฺปมทฺทเนน  ปุพฺพงฺคมฏเน  จ  อริยาน 
ธชา นาม ฯ  เตนาห ธมฺโม หิ อิสิน  ธโชติ ฯ  
        มหาเกตุ ปธสยีติ มหาวิสยตาย มหนฺตา เสยฺยมาน- 
ชาติมานาทิเภทโต พหโว  จ  มานปฺปการา  อิตเร  จ  กิเลสธมฺมา  
สมุสฺสิตฏเน  เกตุ เอตสฺสาติ มหาเกตุ  มาโร  ปาปมา ฯ  
ต  พลวิธมน  (๒)  วิสยาติกฺกมนวเสน  อภิภวิ  นิพฺพิเสวน อกาสีติ ฯ  
มหาเกตุ ปธสยีติ อตฺตาน ปร วิย ทสฺเสนฺโต อ ฺาปเทเสน  
อรหตฺต พฺยากาสิ ฯ   
                วิมลโกณฺฑ ฺตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ...สมภฺว ฺจ ฯ  ๒. สี. พล วิทฺธัสน... ฯ  
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                อุกฺเขปกตวจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อุกฺเขปกตวจฺฉสฺสาติ  อายสฺมโต  อุกฺเขปกตวจฺฉตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        โสป  กริ  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต  อิโต  จตุนวุเต  กปฺเป  
สิทฺธตฺถสฺส ภควโต กาเล กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต 
ปตฺโต  สตฺถาร  อุทฺทิสฺส  มาล  (๑) กโรนฺตสฺส ปุตฺตสฺส (๒) 
เอกตฺถมฺภ อลภนฺตสฺส  ถมฺภ  ทตฺวา  สหายกิจฺจ  อกาสิ ฯ  
โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นพฺิพตฺติตฺวา อปราปร   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
สาวตฺถิย อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา นิพฺพตฺติ  
วจฺโฉติสฺส โคตฺตโต อาคตนาม ฯ  
        โส  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา 
โกสลรฏเ คามกาวาเส วสนฺโต  อาคตาคตาน  ภิกฺขูน  สนฺติเก  
ธมฺม  ปรยิาปุณาติ ฯ  อย  วินโย  อิท สุตฺตนฺต  อย  อภิธมฺโมติ  
ปน  ปริจฺเฉท  น  ชานาติ ฯ  อเถกทิวส  อายสฺมนฺต  
ธมฺมเสนาปตึ  ปุจฺฉิตฺวา  ยถาปริจฺเฉท สพฺพ สลฺลกฺเขสิ ฯ  
ธมฺมสงฺคีติยา ปุพฺเพป ปฏกาทิสม ฺา  ปรยิตฺติสทฺธมฺเม  
ววตฺถิตาเอว  ยโต  ภิกฺขูน  วินยธราทิโวหาโร ฯ โส  
# ๑. ส.ี สาล ฯ  ๒. สี. เอกสฺส ปูคสฺส ฯ  ม. ปูคสฺส ฯ   
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เตปฏก  พุทธฺวจน  อุคฺคณฺหนฺโต  ปรปิุจฺฉนฺโต  ตตฺถ  วุตฺเต  
รูปารูปธมฺเม สลลฺกฺเขตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  สมฺมสนฺโต 
น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สทิฺธตฺถสฺส ภควโต        มหาปูคคโณ(๒) อหุ   
                สรณ คตา จ เต พุทฺธ        สทฺทหนฺติ ตถาคต ฯ   
                สพฺเพ สงฺคมฺม มนฺเตตฺวา  มาล(๓) กุพฺพนฺติ สตฺถุโน   
                เอกตฺถมฺภ อลภนฺตา        วิจินนฺติ พฺรหาวเน ฯ   
                เตห อร ฺเ ทิสฺวาน        อุปคมฺม คณ ตทา   
                อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน        ปริปุจฺฉึ(๔) คณ อห ฯ   
                เต เม ปุฏา วิยากสุ        สีลวนฺโต อุปาสกา   
                มาฬ(๓) มย กตฺตุกามา        เอกตฺถมฺโภ น ลพฺภติ ฯ   
                เอกตฺถมฺม มม เทถ        อห ทสฺสามิ สตฺถุโน   
                อาหริสฺสามห ถมฺภ        อปฺโปสฺสุกฺกา ภวนฺตุ เต ฯ   
                เต เม ถมฺภ ปเวจฺฉึสุ        ปสนฺนา ตุฏมานสา   
                ตโต ปฏินิวตฺติตฺวา        อคมสุ สก ฆร ฯ   
                อจิร คเต ปูคคเณ(๕)        ถมฺภ อทาสห (๖) ตทา   
                หฏโ หฏเน จิตฺเตน        ปม อุสฺสเปสห ฯ (๗)   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๔/๗๙ ฯ  ๒. สฺยา. มหาปุคคโณ ฯ   
# ๓. ส.ี สาล ฯ ๔. สฺยา. ปริปุจฺฉึ ฯ  ม. ปฏิปุจฺฉึ ฯ  
# ๕. สฺยา. ปคุคเณ ฯ  ๖. ม.  โปราณ. อหาสห ฯ 
# ๗. สี. อุปเปสห ฯ  
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                เตน จิตฺตปฺปสาเทน        วิมาน อุปปชฺชห   
                อุพฺพิทฺธ ภวน มยฺห        สตฺตภูม สมุคฺคต ฯ   
                วชชฺมานาสุ เภรีสุ                ปริจาเรมห สทา   
                ป ฺจป ฺาสกปฺปมฺหิ        ราชา อาสึ ยโสธโร ฯ   
                ตตฺถาป ภวน มยฺห        สตฺตภูม สมุคฺคต ฯ   
                กฏูาคารวรูเปต                เอกตฺถมฺภ มโนรม ฯ   
                เอกวีสติกปฺปมฺหิ                อุเทโน นาม ขตฺติโย   
                ตตฺราป ภวน มยฺห        สตฺตภูม สมุคฺคต(๑) ฯ   
                ย ย โยนุปปชฺชามิ                เทวตฺต อถ มานุส   
                อนุโภมิ สพฺพเมต (๒)        เอกตฺถมฺภสฺสิท ผล ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย ถมฺภมทท(๓) ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        เอกตฺถมฺภสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  กตกิจฺจตฺตา  อกิลาสุภาเว  ิโต  
อตฺตโน สนฺติก อุปคตาน คหฏปพฺพชิตาน  อนุกมฺป  อุปาทาย 
เตปฏก พุทฺธวจน วีมสิตฺวา ธมฺม เทเสสิ ฯ เทเสนฺโต จ  
เอกทิวส อตฺตาน ปร วิย กตฺวา ทสฺเสนฺโต   
                อุกฺเขปกตวจฺฉสฺส                สงฺกลิต พหูหิ วสฺเสหิ   
                ต ภาสติ คหฏาน        สุนิสนิฺโน อุฬารปาโมชฺโชติ(๔)   
# ๑. สฺยา. สลุงฺกต ฯ  ๒. ม. สุข สพฺพ ฯ   
# ๓. สยฺา. ถมฺภมททึ ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๐๒/๒๗๕ ฯ   
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คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุกฺเขปกตวจฺฉสฺสาติ  กตอุกฺเขปวจฺฉสฺส  ภิกฺขุโน  
สนฺติเก  วิสุ วิสุ  อุคฺคหิต  วินยปเทส  สุตฺตปเทส  อภิธมฺม- 
ปเทส ฺจ  ยถาปริจฺเฉท วินยสุตฺตาภิธมฺมานเยว  อุปริขิปตฺวา  (๑) 
สชฺฌายนวเสน ตตฺถ ตตฺเถว ปกฺขิปตฺวา (๒)   ิตวจฺเฉนาติ 
อตฺโถ ฯ  กรณตฺเถ  หิ  อิม สามิวจน ฯ 
        สงฺกลิต พหูหิ วสฺเสหีติ พหุเกหิ สวจฺฉเรหิ  
สมฺปณฺฑนวเสน หทเย ปต ฯ สงฺขลิตนฺติป (๓) ปาโ สงฺขลิต  
วิย  กต  เอกาพทฺธวเสน  วาจุคฺคต  กต ฯ  ย พุทฺธวจนนฺติ  
วจนเสโส ฯ  
        ตนฺติ ต ปริยตฺติธมฺม  ภาสติ  กเถติ ฯ 
        คหฏานนฺติ  เตส เยภุยฺยตาย วุตฺต ฯ  
        สุนิสินโฺนติ ตสฺมึ  ธมฺเม  สมฺมา  นิจฺจโล  นิสนิฺโน  
ลาภสกฺการาทึ  (๔)  อปจฺจาสีสนฺโต เกวล วิมุตฺตายตนสีเสเยว  ตฺวา   
กเถตีติ  อตฺโถ ฯ  
        เตนาห  อุฬารปาโมชฺโชติ  ผลสมาปตฺติสุขวเสน ธมฺม- 
เทสนาวเสเนว จ อุปฺปนฺนอุฬารปาโมชโฺชติ ฯ วุตฺต เหต   
                ยถา ยถาวุโส ภิกฺขุ ยถาสุต ยถาปริยตฺต  
# ๑. ส.ี อุปปริกฺขิตฺวา ฯ  ๒. สี. ปริกฺขิปตฺวา ฯ  ๓. สี. ปต สงฺกลิต  
# สงฺขลิตนฺติป ฯ  ๔. สี. ลาภสกฺการาทีนิ ฯ   
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                ธมฺม วิตฺถาเรน ปเรส  เทเสติ  ฯ ตถา  ตถา  โส 
                ตสฺมึ ธมฺเม ลภติ อตฺถเวท [๑] ลภติ ธมฺมเวท  ลภติ ธมฺมูปสหิต  
                ปาโมชฺชนฺติอาทิ ฯ  
                อุกฺเขปกตวจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                                เมฆิยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อนุสาสิ มหาวีโรติ อายสฺมโต เมฆิยตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
กุสลพีชานิ  โรเปนฺโต อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป  วิปสสฺิสฺส  ภควโต  
กาเล  กลุเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปาปุณิ ฯ  (๒) ตสฺมึ จ  
สมเย วิปสฺสี ภควา พุทฺธกิจฺจสฺส ปริโยสานมาคมฺม อายุสงฺขาร  
โอสฺสชฺช ิฯ  เตน  ปวีกมฺปาทีสุ  อุปฺปนฺเนสุ  มหาชโน  ภีตตสิโต 
อโหสิ ฯ   
        อถ  น เวสฺสวโณ  มหาราชา  ตมตฺถ  วิภาเวตฺวา 
สมสฺสาเสสิ ฯ  ต  สุตฺวา  มหาชโน  สเวคปฺปตฺโต  อโหสิ ฯ   
ตตฺถาย กุลปุตฺโต พุทฺธานุภาว สุตฺวา สตฺถริ ส ฺชาต- 
คารวพหุมาโน  อุฬาร  ปติโสมนสฺส  ปฏิสเวเทสิ ฯ  โส  เตน  
ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท 
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร ลภติ ธมฺมเวทนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ส.ี ปตฺโต ฯ   
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กปลวตฺถุสฺม ึ สากิยราชกุเล  นิพฺพตฺติ  ตสฺส เมฆิโยติ นาม  
อโหสิ ฯ  
        โส วยปฺปตฺโต สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา ภควนฺต  
อุปฏหนฺโต ภควติ  ชาลกิาย  วิหรนฺเต  กิมิกาลาย  (๑) นทิยา 
ตีเร รมณีย อมฺพวน ทิสฺวา ตตฺถ วิหริตุกาโม  เทฺว  วาเร   
ภควตา  วาเรตฺวา  ตติยวาร  วิสฺสชฺชโิต  ตตฺถ  คนฺตฺวา  
มิจฺฉาวิตกฺกมกฺขิกาหิ  ขชฺชมาโน  จิตฺตสมาธึ  อลภิตฺวา  สตฺถุ  
สนฺติก  คนฺตฺวา ตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  อปริปกฺกาย  เมฆิย  เจโตวิมุตฺติยา 
ป ฺจ ธมฺมา  ปริปากาย  สวตฺตนฺตีติอาทินา  โอวาท  
อทาสิ ฯ โส ตสฺมึ โอวาเท ตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                ยทา วิปสฺสี โลกคฺโค        อายุสงฺขารโมสฺสชฺช ิ  
                ปวี สมฺปกมฺปตฺถ                เมทนี ชลเมขลา ฯ   
                โอตต(๓) วิคต(๔) มยฺห        สุวิจิตฺตวฏสก (๕)   
                ภวนมฺป ปกมฺปตฺถ        พุทฺธสฺส อายุสงฺขเย ฯ   
                ตาโส มยฺห สมุปฺปนฺโน        ภวเน สมฺปกมฺปเต   
                อุปฺปาโท นุ กมิตฺถาย        อาโลโก วิปโุล อหุ ฯ (๖)   
# ๑. ส.ี กปิลลฺิกาย ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๑๙/๒๑๗ ฯ  
# ๓. สยฺา. โอคต ฯ  ๔. ม. ปาลิย วิตฺถตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๔. สฺยา. สจิุ จิตฺต ปป ฺจก ฯ ๖. สี. โลโก จ วิปุโล อหุ ฯ   
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                เวสฺสวโณ อิธาคมฺม        นพฺิพาเปสิ มหาชน   
                ปาณภูเต(๑) ภย นตฺถิ        เอกคฺคา โหถ สวุตา(๒) ฯ   
                อโห พุทฺโธ อโห ธมฺโม        อโห โน สตฺถุ สมฺปทา   
                ยสฺมึ อุปฺปชฺชมานมฺหิ        ปวี สมฺปกมฺปติ ฯ   
                พุทฺธานุภาว กิตฺเตตฺวา        กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห   
                อวเสเสสุ กปฺเปสุ                กุสล จริต มยา ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ส ฺมลภึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธส ฺายิท ผล ฯ   
                อิโต จุทฺทสกปฺปมฺหิ        ราชา อาสึ ปตาปวา   
                สมิโต นาม นาเมน        จกฺกวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สตฺถุ  สมฺมุขา โอวาท ลภิตฺวา 
มยา อรหตฺต อธิคตนฺติ อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                อนุสาสิ มหาวีโร                สพฺพธมฺมาน ปารคู   
                ตสฺสาห ธมฺม สุตฺวาน        วิหาสึ สนฺติเก สโต   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา        กต พุทฺธสสฺ สาสนนฺติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อนุสาสีติ  อปริปกฺกาย  เมฆิย  เจโตวิมุตฺติยา  
ป ฺจ  ธมฺมา ปริปากาย สวตฺตนฺตีติอาทินา  โอวทิ  
# ๑. สฺยา. ปาณภูต ฯ  ๒. สฺยา. สคารวา ฯ   
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๐๓/๒๗๕ ฯ   
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อนุสิฏ ึ  อทาสิ ฯ 
        มหาวีโรติ  มหาวิกฺกนฺโต วิริยปารมิปาริปูริยา  จตุรงฺค- 
สมนฺนาคตวิริยาธิฏาเนน  อน ฺสาธารณ(๑)จตุพฺพิธสมฺมปฺ-  
ปธานสมฺปตฺติยา  จ  มหาวิริโยติ  อตฺโถ ฯ   
        สพฺพธมฺมาน  ปารคูติ  สพฺเพส ฺจ  เยฺยธมฺมาน  ปาร   
ปริยนฺต  าณคมเนน  คโต  อธิคโตติ  สพฺพธมฺมาน  ปารคู   
สพฺพ ฺ ูติ  อตฺโถ ฯ  สพฺเพส  วา  สงฺขตธมฺมาน  ปารภูต   
นิพฺพาน  สยมฺภูาเณน คโต  อธิคโตติ  สพฺพธมฺมาน  ปารคู ฯ  (๒) 
        ตสฺสาห  ธมฺม สุตฺวานาติ ตสฺส พุทฺธสฺส ภควโต   
สามุกฺกสิก  ต  จตุสจฺจธมฺม  สุณิตฺวา ฯ  
        วิหาสึ  สนฺติเกติ  อมฺพวเน มิจฺฉาวิตกฺเกหิ  อุปทฺทุโต   
จาลิกา (๓) วิหาร คนฺตฺวา สตฺถุ สมีเปเยว (๔) วิหาสึ ฯ  
        สโตติ  สติมา สมถวิปสฺสนาภาวนาย อปฺปมตฺโตติ  
อตฺโถ ฯ 
        อหนฺติ อิท ยถา อนุสาสีติ เอตฺถ  มนฺติ  เอว วิชฺชา  
อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ เอตฺถ มยาติ  
# ๑. ส.ี อน ฺสาธารเณน... ฯ  ๒. สี. สพฺพธมฺมาน ปารคูติ สพฺเพส  
# วา สงฺขตธมฺมาน ปารภูต นิพฺพาน สยมฺภูาเณน คโต สพฺเพส  
# เยฺยธมฺมาน ปาร ปริยนฺต าณคมเนน คโต อธิคโตติ สพฺพธมฺมาน 
# ปารคู สพฺพ ฺ ูติ อตฺโถ ฯ  ๓. ส.ี วาลิกา ฯ ๔. ส.ี สนฺติเกเยว ฯ   
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ปริณาเมตพฺพ ฯ  กต  พุทธฺสฺส  สาสนนฺติ  จ  อิมินา ยถาวุตฺต  
วิชฺชาตฺตยานุปฺปตฺติเมว  สตฺถุ  โอวาทปฏิกรณภาวทสฺสเนน  
ปริยายนฺตเรน  ปกาเสติ ฯ  สลีกฺขนฺธาทิปริปูรณเมว (๑) หิ สตฺถ 
 ุ สาสนการิตา ฯ   
                เมฆิยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                เอกธมฺมสวนิยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        กิเลสา  ฌาปตา  มยฺหนฺติ  อายสฺมโต  เอกธมฺม- 
สวนิยตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  รุกฺขเทวตา  
หุตฺวา  นิพฺพตฺโต กติปเย  ภิกฺขู  มคฺคมูฬฺเห  มหาอร ฺเ  (๒) 
วิจรนฺเต  ทิสฺวา  อนุกมฺปมาโน  อตฺตโน ภวนโต โอตริตฺวา   
เต  สมสฺสาเสตฺวา  โภเชตฺวา  ยถาธิปฺเปตฏาน  ปาเปสิ ฯ  
โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  กสฺสเป   
ภควติ โลเก อุปฺปชฺชิตฺวา กตพุทฺธกิจฺเจ  ปรินิพฺพุเต  ตสฺมึ   
กาเล  พาราณสีราชา  กกิี  นาม อโหสิ ฯ  
        ตสฺมึ กาลงฺกเต ตสฺส  ปถุุวินฺทราชา  (๓)  นาม  ปุตฺโต   
อาสิ ฯ  ตสฺส  สุยาโม  นาม ฯ  ตสฺส ปตฺุโต  
# ๑. ส.ี สลีกขฺนฺธาทิปริปุณฺณนา ฯ  ๒. ม.  มหาร ฺเ ฯ  
# ๓. ส.ี ปุถุวินฺทโร ราชา ฯ  ๔. ม.สุสาโม ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 326 

        *เลมที่ 25  เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  326 
         
กิกีพฺรหฺมทตฺโต  นาม  หตฺุวา  รชฺช  กาเรนฺโต  สาสเน  
อนฺตรหิเต  ธมฺมสฺสวน อลภนฺโต  โย  ธมฺม  เทเสติ  ตสฺส  
สตสหสฺส  (๑)  ทมฺมีติ โฆสาเปตฺวา เอกมฺป  ธมฺมกถิก  อลภนโฺต  
มยฺห ปตามหาทีน (๒) กาเล ธมฺโม สวตฺตติ ธมฺมกถิกา สุลภา  
อเหสุ ฯ  
        อิทานิ  ปน  จตุปฺปทิกคาถามตฺตมฺป  กเถนฺโต  ทุลฺลโภ ฯ 
ยาว  ธมฺมสม ฺา น  วินสฺสติ  ตาวเทว  ปพฺพชิสฺสามีติ   
รชฺช  ปหาย หิมวนฺต อุทฺทิสฺส คจฺฉนฺต สกฺโก  เทวราชา 
อาคนฺตฺวา อนิจฺจา วต สงฺขาราติ คาถาย กเถตฺวา (๓) 
นิวตฺเตสิ ฯ  โส  วตฺติตฺวา  ปุ ฺ  กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท เสตพฺยนคเร  เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
วยปฺปตฺโต  ภควติ  เสตพฺยนคเร  สีสปาวเน วิหรนฺเต  สตฺถาร  
อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ  
        ตสฺส สตฺถา อชฺฌาสย โอโลเกตฺวา  อนิจฺจา  วต  
สงฺขาราติ  อิมาย  คาถาย  ธมฺม เทเสสิ ฯ ตสฺส ตตฺถ   
กตาธิการตาย โส อนิจฺจส ฺาย ปากฏตร หุตฺวา อุปฏ ิตาย  
ปฏิลทฺธสเวโค ปพฺพชิตฺวา สมฺมสน (๔) ปฏเปตฺวา ทุกฺขส ฺ  
อนตฺตส ฺ ฺจ มนสิกโรนฺโต วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต  
# ๑. ม. สหสฺส ฯ  ๒. ม. ปตุปตามหาทีน ฯ  
# ๓. ม. คาถาย ธมฺม กเถตฺวา ฯ ๔. ม. ธมฺมสมฺมสน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 327 

        *เลมที่ 25  สตฺตมวคฺเค เอกธมฺมสวนิยตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 327 
 
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส                สาวกา วนจาริโน   
                วิปฺปนฏา (๒) พฺรหาร ฺเ  อนฺธาว อนุสิสฺสเร ฯ (๓)   
                อนุสฺสริตฺวา สมฺพุทฺธ        ปทุมุตฺตรนายก   
                ตสฺส เต มุนิโน ปุตฺตา        วิปฺปนฏา มหาวเน ฯ   
                ภวนา โอรุหิตฺวาน                อคมึ ภิกฺขุสนฺติก   
                เตส มคฺค ฺจ อาจิกฺขึ        โภชน ฺจ อทาสห ฯ   
                เตน กมฺเมน ทปิทินฺท        โลกเชฏ นราสภ  (๔) 
                ชาติยา สตฺตวสฺโสว(๕)        อรหตฺตมปาปุณึ ฯ   
                สจกฺขู นาม นาเมน        ทฺวาทส จกฺกวตฺติโน   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        ป ฺจกปฺปสเต อิโต ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ตสฺส  เอเกเนว  ธมฺมสฺสวเนน  นิปฺผนฺนกิจฺจตฺตา   
เอกธมฺมสวนิโยเตฺวว  สม ฺา อโหสิ ฯ โส อรหา หุตฺวา  
อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห        ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                วิกขีฺโณ ชาติสสาโร        นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโวติ(๖)   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๒๐/๒๑๘ ฯ  ๒. สี. วิปฺปลทฺธา ฯ  
# ๓. สยฺา. ม. อนุสุยฺยเร ฯ  สี. อนุปถียเร ฯ  ๔. โปราณ.  
# ทิปทินฺเท โลกเชฏเ นราสเภ ฯ  ๕. สฺยา. สตฺตวสฺเสน ฯ  
# ม. สตฺตวสฺโสห ฯ  ๖. ขุ. เถร. ๒๖/๒๐๔/๒๗๕ ฯ   
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คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กิเลสาติ  ยสฺมึ  สนฺตาเน  อุปฺปนฺนา  ต  กิเลสนฺติ   
วิพาเธนฺติ อุปตาเปนฺติ  วาติ  กิเลสา  ราคาทโย ฯ  
        ฌาปตาติ  อินฺทคฺคินา  วิย รกฺุขคจฺฉาทโย อริย- 
มคฺคาณคฺคินา  สมูล  ทฑฺฒา ฯ   
        มยฺหนฺติ  มยา  มม  สนฺตาเน  วา ฯ   
        ภวา  สพฺเพ  สมูหตาติ  กามกมฺมภวาทโย  สพฺเพ ภวา 
สมุคฺคาฏิตา  กิเลสาน ฌาปตตฺตา ฯ  สติ  หิ  กิเลสวฏเฏน   
กมฺมวฏเฏน  ภวิตพฺพ ฯ  กมฺมภวาน  สมูหตตฺตาเอว  จ   
อุปปตฺติภวาป  สมูหตาเอว  อนุปฺปตฺติธมฺมตาย อาปาทิตตฺตา ฯ  
        วิกฺขีโณ ชาติสสาโรติ ชาติอาทิโก   
                ขนฺธาน ฺจ ปฏิปาฏิ        ธาตุอายตนาน จ   
                อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา        สสาโรติ ปวุจฺจตีติ   
วุตฺตลกฺขโณ  สสาโร  วิเสสโต  ขีโณ  ตสฺมา  นตฺถิ  ทานิ  
ปุนพฺภโว ฯ  ยสฺมา  อายตึ  ปุนพฺภโว  นตฺถิ  ตสฺมา  วิกฺขีโณ 
ชาติสสาโร ฯ  ตสฺมา จ ปนุพฺภโว นตฺถิ ยสฺมา  ภวา  สพฺเพ   
สมูหตาติ  อาวตฺเตตฺวา  วตฺตพฺพ ฯ  อถวา วิกฺขีโณ ชาติสสาโร  
ตโตเอว นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโวติ โยเชตพฺพ ฯ   
        เอกธมฺมสวนิยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                เอกุทานิยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อธิเจตโส  อปฺปมชชฺโตติ  อายสฺมโต  เอกุทานิยตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต  อตฺถทสฺสิสฺส  ภควโต 
กาเล  ยกฺขเสนาปติ  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  สตฺถร ิปรินพฺิพุเต  
อลาภา  วต เม ทุลลฺภ  วต เม โยห สตฺถุธรมานกาเล 
ทานาทิปุ ฺ กาตุ  นาลตฺถนฺติ  ปริเทวโสกมาปนฺโน  (๑)  อโหสิ ฯ   
        อถ  น  สาคโร  นาม  สตฺถ ุ สาวโก  โสก  วิโนเทตฺวา 
สตฺถุ  ถูปปูชาย  นิโยเชสิ ฯ  โส  ป ฺจ  วสฺสานิ  ถูป ปูเชตฺวา 
ตโต  จุโต  เตน  ปุ ฺเน  เทวมนุสฺเสสุเอว  สสรนโฺต   
กสฺสปสฺส ภควโต  กาเล  กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  
ปตฺโต กาเลน กาล สตฺถุ สนฺติก อุปสงฺกมิ ฯ ตสฺมึ  จ  สมเย 
สตฺถา  อธิเจตโสติ  คาถาย  สาวเก  อภิณฺห  โอวท ิฯ   
โส  ต  สุตฺวา  สทฺธาชาโต  ปพฺพช ิฯ  ปพฺพชิตฺวา  จ  ปน 
ตเมว คาถ ปุนปฺปุน ปริวตฺเตติ ฯ โส  ตตฺถ  วีติวสฺสส- 
หสฺสานิ  สมณธมฺม  กโรนฺโต  าณสฺส  อปริปกกฺตฺตา  วิเสส  
นิพฺพตฺเตตุ  นาสกฺขิ ฯ  ตโต  ปน  จุโต  เทวโลเก นพฺิพตฺติตฺวา  
อปราปร สุคตีสุเยว สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  
# ๑. ส.ี ปริเทวโสกสมาปนฺโน ฯ   
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วิภวสมฺปนฺนสฺส  พฺราหฺมณสฺส ปุตฺโต หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  
ปตฺวา  เชตวนปฏิคฺคหณสมเย  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา ปฏลิทฺธ- 
สทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  กตปุพฺพกิจฺโจ  อร ฺเ วิหรนฺโต สตฺถ ุ
สนฺติก อคมาสิ ฯ ตสฺมิ ฺจ  สมเย  สตฺถา  อายสฺมนฺต  สาริปุตฺต  
อตฺตโน อวิทูเร อธิจิตฺตมนุยุตฺต ทิสฺวา  อธิเจตโสติ  อิม   
อุทาน  อุทาเนสิ ฯ   
        ต สุตฺวา อย จิรกาล ภาวนาย (๑)อร ฺเ  วิหรนฺโตป 
กาเลน  กาล  ตเมว  คาถ  อุทาเนติ  เตนสฺส  เอกุทานิโยติ   
สม ฺา  อุทปาทิ ฯ  โส อเถกทิวส จิตฺเตกคฺคต ลภิตฺวา  
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                อตฺถทสฺสิมฺหิ สุคเต        นพฺิพุเต สมนนฺตรา   
                ยกขฺโยนึ อุปปชชฺึ                ยส ปติโต จห ตทา ฯ   
                ทลฺุลภ(๓) วต เม อาสิ        ทุปฺปภาต ทุรุฏ ิต   
                ย เม โภเค วิชฺชมาเน        ปรินิพฺพายิ จกฺขุมา ฯ   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        สาคโร นาม สาวโก   
                มมุทฺธริตุกาโม โส                อาคจฺฉิ มม สนฺติก ฯ   
                ก ึนุ โสจสิ มา ภายิ        จร ธมฺม สุเมธส   
                อนุปฺปทินฺนา พุทฺเธนย        สพฺเพส พีชสมฺปทา(๔) ฯ   
# ๑. ส.ี จิรกาลภาวิตภาวนาย ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๒๑/๒๑๙ ฯ  
# ๓. สยฺา. ม. ทุลลฺทฺธ ฯ  ๔. สยฺา. วิชชฺสมฺปทา ฯ   
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                โย เจ ปูเรยฺย(๑) สมฺพุทฺธ        ติฏนฺต(๒) โลกนายก   
                ธาตุ สาสปมตฺตมฺป        นิพฺพุตสฺสาป ปูชเย ฯ   
                สเม จิตฺตปฺปสาทมฺหิ        สม ปุ ฺ มหคฺคต   
                ตสฺมา ถูป กรตฺิวาน        ปเูชหิ ชินธาตุโย ฯ   
                สาครสฺส วโจ สุตฺวา        พุทฺธถูป อกาสห   
                ป ฺจวสฺเส ปริจรึ                มุนิโน ถูปมตฺุตม ฯ   
                เตน กมฺเมน ทปิทินฺท        โลกเชฏ นราสภ   
                สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน        อรหตฺตมปาปุณึ ฯ   
                ภูรปิ ฺา จ จตฺตาโร        สตฺตกปฺปสเต อิโต   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  วิมุตฺติสุเขน  วิหรนฺโต  เอกทิวส   
อายสฺมตา  ธมฺมภณฺฑาคาริเกน  ปฏิภาน  วีมสิตุ  อาวุโส  
มยฺห  ธมฺม  ภณีหีติ  อชฌฺิฏโ จิรกาลปริจิตตฺตา   
                        อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต   
                        มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต   
                        โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน   
                        อุปสนฺตสฺส สทา สมฺมโตติ (๓)   
อิมเมว คาถ อภาสิ ฯ   
# ๑. สฺยา. จ. ปูเชยฺย ฯ  ๒. ยุ. สิทฺธตฺถ ฯ ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๐๕/๒๗๕ ฯ   
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        ตตฺถ  อธิเจตโสติ  อธิจิตฺตวโต  สพฺพจิตฺตาน  อธิเกน 
อรหตฺตผลจิตฺเตน สมนฺนาคตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ 
        อปฺปมชฺชโตติ  นปปฺมชฺชโต  อปฺปมาเทน  อนวชฺชธมฺเมสุ   
สาตจฺจกิริยาย  สมนฺนาคตสฺสาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
        มุนิโนติ  โย มุนาติ อุภโต โลเก มนุิ  เตน ปวุจฺจตีติ  
เอว อุภยโลกมุนเนน วา โมน วุจฺจติ าณ เตน อรหตฺต- 
ผลป ฺาสงฺขาเตน  โมเนน  สมนฺนาคตตาย  วา  ขีณาสโว  
มุนิ  นาม  ตสฺส  มุนิโน ฯ 
        โมนปเถสุ  สิกฺขโตติ  อรหตฺตาณสงฺขาตสฺส  โมนสฺส 
ปเถสุ  อุปายมคฺเคสุ สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺเมสุ  ตีสุ  วา  สกิฺขาสุ 
สิกฺขโต ฯ  อิท ฺจ ปุพฺพภาคปฏิปท คเหตฺวา  วุตฺต ฯ  
ปรินิฏ ิตสิกฺโข  หิ อรหา ตสฺมา เอว สิกฺขโต อิมาย  
สิกฺขาย มุนิภาว  ปตฺตสฺส  มุนิโนติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ   
ทฏพฺโพ ฯ  ยสฺมา  เจตเทว ตสฺมา เหฏ ิมมคฺคผลจิตฺตาน   
วเสน  อธิเจตโส  จตุสจฺจสมฺโพธิปฏิปตฺติย  อปฺปมาทวเสน  
อปฺปมชฺชโต  อคฺคมคฺคาณสมนฺนาคเมน  มุนิโนติ  เอวเมเตส   
ปทาน  อตฺโถ  (๑)  ยชฺุชติเยว ฯ  อถวา  อปฺปมชฺชโต  สิกฺขโตติ   
ปธานเหตู  อกฺขาตาติ  ทฏพฺพา ฯ  ตสฺมา อปฺปมชฺชนเหตุ  
สิกฺขนเหตุ จ อธิเจตโสติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. ส.ี เอวเปตฺถ สมฺปทานวเสน อตฺโถ ฯ   
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        โสกา  น  ภวนฺติ  ตาทิโนติ  ตาทิสสฺส  ขีณาสวมุนิโน  
อพฺภนฺตเร  อิฏวิโยคาทิวตฺถุกา  โสกา  จิตฺตสนฺตาปา  น   
โหนฺติ ฯ  อถวา  ตาทิโนติ  ตาทิลกฺขณปฺปตฺตสฺส  อเสกฺขมุนิโน  โสกา 
น  ภวนฺตีติ ฯ   
        อุปสนตฺสฺสาติ  ราคาทีน อจฺจนฺตูปสเมน  อุปสนฺตสฺส ฯ   
        สทา  สตีมโตติ  สติเวปุลฺลปฺปตฺติยา นิจฺจกาล สติยา  
อวิรหิตสฺส ฯ   
        เอตฺถ  จ  อธิเจตโสติ  อิมินา  อธิจิตฺตสิกฺขา  อปฺ- 
ปมชฺชโตติ  อิมินา อธิสีลสิกฺขา  มุนิโน  โมนปเถสุ  สิกฺขโตติ  
เอเตหิ อธิป ฺาสิกฺขา ฯ มุนิโนติ วา  เอเตน  อธิป ฺาสิกฺขา   
โมนปเถสุ  สิกฺขโตติ  เอเตน ตาส โลกุตฺตรสิกฺขาน  
ปุพฺพภาคปฏิปทา  โสกา น ภวนฺตีติอาทีหิ สิกฺขา- 
ปาริปูริยา อานิสสา (๑) ปกาสิตาต เวทิตพฺพ ฯ อยเมว จ 
เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณคาถา อโหสิ ฯ   
                เอกุทานิยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี อานสิสตา ฯ   
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                ฉนฺนตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สุตฺวาน  ธมฺม  มหโต  มหารสนฺติ  อายสฺมโต 
ฉนฺนตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล 
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต เอกทิวส  สทิฺธตฺถ   
ภควนฺต  อ ฺตร รุกฺขมูล อุปคจฺฉนฺต ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต  
มุทุสมฺผสฺส  ปณฺณสนฺถร  สนฺถริตฺวา อทาสิ ฯ ปุปฺเผหิ จ 
สมนฺตโต โอกิริตฺวา ปูช อกาสิ ฯ  โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน 
เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา ปุนป อปราปร ปุ ฺานิ กตฺวา  
สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  สุทฺโธทน- 
มหาราชสฺส  เคเห  ทาสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติ  ฉนฺโนติสฺส   
นาม  อโหสิ  โพธิสตฺเตน  สหชาโต ฯ  
        โส สตฺถุ าติสมาคเม  ปฏลิทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  ภควติ   
เปเมน  อมฺหาก  พุทฺโธ  อมฺหาก ธมฺโมติ  มมตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  
สิเนห  ฉินฺทิตุ  อสกฺโกนโฺต  สมณธมฺม  อกตฺวา สตฺถริ   
ปรินิพฺพุเต  สตฺถารา  อาณตฺตวิธินา  กเตน  พฺรหมฺทณฺเฑน  
สนฺตชฺชิโต สเวคปฺปตฺโต  หุตฺวา  สิเนห  ฉินฺทิตฺวา  วิปสฺสนฺโต 
น จิเรเนว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๐๐/๑๙๗ ฯ   
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                สทิฺธตฺถสฺส ภควโต        อทาสึ ปณฺณสนฺถร   
                สมนฺตา อุปหาร ฺจ        กุสมุ โอกิร ึอห ฯ   
                ปาสาเทว คุณ(๑) รมฺม        อนุโภมิ มหารห   
                มหคฺฆานิ จ ปุปฺผานิ        สยเนภิสวนฺติ (๒) เม ฯ   
                สยเนห ตุวฏฏามิ                วิจิตฺเต ปุปฺผสนฺถเต   
                ปปฺุผวุฏ ิ จ สยเน                อภิวสฺสติ ตาวเท ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        อทาสึ ปณฺณสนฺถร   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        สนถฺรสฺส อิท ผล ฯ   
                ติณสนฺถรกา(๓) นาม        สตฺเตเต จกฺกวตฺติโน   
                อิโต เต ป ฺจเม กปฺเป        อุปฺปชฺชึส ุชนาธิปา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  วิมุตฺติสุขสนฺตปฺปโต  ปติเวควิสฺสฏ  (๔) 
อุทาน อุทาเนนฺโต   
                สตฺุวาน ธมฺม มหโต มหารส   
                สพฺพ ฺ ุต ฺาณวเรน เทสิต   
                มคฺค ปปชฺชึ อมตสฺส ปตฺติยา   
                โส โยคกฺเขมสฺส ปถสฺส โกวิโทติ(๕)   
# ๑. สฺยา. ปาสาเท จ คุห ฯ สี. จตุโร ฯ  ๒. สฺยา. สยเนภิวสฺสนฺติ ฯ  
# ยุ. สยเนภิสวนฺเต ฯ  ๓. สฺยา.  ิตาสนฺถารกา ฯ  
# ๔. สี. ปติเวควิสฺสฏ ฯ  ๕. ขุ. เถร. ๒๖/๒๐๖/๒๗๕ ฯ   
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คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สตฺุวานาติ  สุณิตฺวา  โสเตน  คเหตฺวา โอหิตโสโต 
โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธาเรตฺวา ฯ  
        ธมฺมนฺติ  จตุสจฺจธมฺม ฯ   
        มหโตติ  ภควโต ฯ  ภควา  หิ  มหนฺเตหิ  อุฬารตเมหิ  
สีลาทิคุเณหิ  สมนฺนาคตตฺตา  สเทวเกน  โลเกน  วิเสสโต   
มหนียตาย  จ  มหาติ  วุจฺจติ  ยา  ตสฺส  มหาสมโณติ   
สม ฺา  ชาตา ฯ  นิสฺสกกฺวจน ฺเจต  มหโต  ธมฺม   
สุตฺวานาติ ฯ  
        มหารสนฺติ  วิมุตฺติรสสฺส  ทายกตฺตา  อุฬารรส ฯ  
        สพฺพ ฺ ุต ฺาณวเรน  เทสิตนฺติ  สพฺพ  ชานาตีติ  สพฺพ ฺ ู 
ตสฺส  ภาโว สพฺพ ฺ ุตา ฯ  าณเมว  วร  าเณสุ  วา  
วรนฺติ  าณวร  สพฺพ ฺ ุตา  าณวร  เอตสฺสาติ  สพฺพ ฺ ุตาณวโร  ภควา ฯ 
เตน  สพฺพ ฺ ุตาณสงฺขาตอคฺคาเณน  วา  กรณภูเตน  เทสิต 
กถิต  ธมฺม  สุตฺวานาติ  โยชนา ฯ  ย ปเนตฺถ วตฺตพฺพ ต  
ปรมตฺถทีปนยิ  อิติวุตฺตกวณฺณนาย  วุตฺตนเยน เวทิตพฺพ ฯ  
        มคฺคนฺติ อฏงฺคิก อริยมคฺค ฯ 
        ปปชฺชนิฺติ  ปฏิปชฺช ึฯ  
        อมตสฺส  ปตฺติยาติ นิพฺพานสฺส อธิคมาย อุปายภูต  
ปฏิปชชฺินฺติ  โยชนา ฯ    
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        โสติ  โส  ภควา ฯ 
        โยคกฺเขมสฺส  ปถสฺส  โกวิโทติ  จตูหิ  โยเคหิ  อนุปทฺทุตสฺส 
นิพฺพานสฺส  โย  ปโถ  ตสฺส  โกวิโท  ตตฺถ สุกุสโล ฯ อย  
เหตฺถ  อตฺโถ  ภควโต  จตุสจฺจเทสน สุตฺวา อมตาธิคมูปายมคฺค  
อห ปฏิปชชฺึ ปฏิปชชฺนมคฺค  มยา  กต  โสเอว   ปน  ภควา  
สพฺพถา  โยคกฺเขมสฺส  ปถสฺส  โกวิโท  ปรสนฺตาเน  วา  ปรมเนสุ   
กุสโล  ยสฺส สวิธานมาคมฺม อหมฺป มคฺค  ปฏิปชชฺนิฺติ ฯ อยเมว  
จ เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณคาถา อโหสีติ ฯ   
                ฉนฺนตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ปุณฺณตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สลีเมวาติ อายสฺมโต ปุณฺณตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา 
อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺโต  อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป   
พุทฺธสุ ฺเ โลเก พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต   
พฺราหฺมณสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ คนฺตฺวา (๑) กาเมสุ อาทีนว ทิสฺวา 
ฆราวาส ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส   
ปณฺณกุฏึ  กตฺวา  วาส กปฺเปสิ ฯ  
# ๑. ส.ี ปตฺวา ฯ   
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        ตสฺส  วสนฏานสฺส  อวิทูเร  เอกสฺมึ  ปพฺภาเร 
ปจฺเจกพุทฺโธ  อาพาธิโก  หุตฺวา ปรินิพฺพายิ  ตสฺส  ปรินิพฺพาน- 
สมเย  มหา  อาโลโก  อโหสิ ฯ  ต  ทสิฺวา  โส  กถ  น ุ
โข  อย  อาโลโก  อุปฺปนโฺนติ  วีมสนวเสน  อิโต  จิโต  จ   
อาหิณฺฑนฺโต  ปพฺภาเร  ปจฺเจกสมฺพุทฺธ  ปรินิพฺพุต  ทิสฺวา  
คนฺธทารูนิ  สงฺกฑฺฒิตฺวา  สรีร ฌาเปตฺวา  คนฺโธทเกน   
อุปสิ ฺจิ ฯ  ตตฺเถโก  เทวปุตฺโต  อนฺตลิกฺเข  ตฺวา เอวมาห   
สาธุ  สาธุ  สปฺปุริส  พหุ  ตยา ปุ ฺ ปสวนฺเตน ปูริต  
สุคติสวตฺตนิย กมฺม เตน  ตฺว  สุคตีสุเยว  อุปฺปชชฺิสสฺสิ  
ปุณฺโณติ  จ  เต นาม ภวิสฺสตีติ ฯ  
        โส เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท สุนาปรนฺตชนปเท สุปฺปารกปฏฏเน  คหปติกุเล  
นิพฺพตฺติ ปุณฺโณติสฺส นาม อโหสิ ฯ โส วยปฺปตฺโต  
วาณิชฺชวเสน  มหตา  สตฺเถน  สทฺธึ  สาวตฺถึ  คโต ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ ฯ  อถ  โส  
สาวตฺถิวาสีหิ  อุปาสเกหิ  สทฺธ ึ วิหาร  คโต สตฺถ ุสนฺติเก   
ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา วตฺตปฏิวตฺเตหิ  
อาจริยุปชฺฌาเย อาราเธนฺโต  วิหาสิ ฯ  โส  เอกทิวส  สตฺถาร  
อุปสงฺกมิตฺวา  สาธุ ม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน  โอวาเทน 
โอวทตุ  ยมห  สุตฺวา  สนุาปรนฺตชนปเท วิหเรยฺยนฺติ อาห ฯ    
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ตสฺส  ภควา  สนฺติ  โข  ปณฺุณ  จกฺขุวิ ฺเยฺยา  รูปาติ 
อาทินา  โอวาท ทตฺวา สีหนาท  นทาเปตฺวา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ   
        โส  ภควนฺต วนฺทิตฺวา สุนาปรนฺตชนปท คนฺตฺวา  
สุปฺปารกปฏฏเน  วิหรนโฺต สมถวิปสสฺน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา 
ติสฺโส วิชฺชา สจฺฉากาสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ปพฺภารกูฏ นิสสฺาย        สยมฺภู อปราชิโต   
                อาพาธิโก จ โส(๒) พุทฺโธ วสติ ปพฺพตนฺตเร ฯ   
                มม อสฺสมสามนฺตา        ปนาโท อาสิ ตาวเท   
                พุทฺเธ นิพฺพายมานมฺหิ        อาโลโก อุทปชฺชถ(๓) ฯ   
                ยาวตา วนสณฺฑสฺมึ        อจฺฉโกกตรจฺฉกา (๔)   
                วาฬา(๕) จ เกสรี สพฺเพ        อภิคชฺชึสุ(๖) ตาวเท ฯ   
                อุปฺปาต(๗) ตมห ทิสฺวา        ปพฺภาร อคมาสห ฯ   
                ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ        นิพฺพุต อปราชิต ฯ   
                สผุุลฺล สาลราชว                สตรสึว อุคฺคต   
                วิตจฺจิตว (๘) องฺคาร        นพฺิพุต อปราชิต ฯ   
                ติณ กฏ ฺจ ปูเรตฺวา        จิตก ตตฺถกาสห   
                จิตก สุกต กตฺวา                สรีร ฌาปยึ อห ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๔๐๔/๕๓๖ ฯ ๒. ยุ. อาพาธิโก ว โย ฯ  
# ๓. สยฺา. อาสิ ตาวเท ฯ ๔. สยฺา. อจฺฉโกกตรจฺฉโย ฯ 
# สี. อจฺฉกา จ ตรจฺฉกา ฯ  ๕. สฺยา. พาลา ฯ  
# ๖. สฺยา. อภิกุชฺชึส ุฯ  ๗. สฺยา. อุปปฺาท ฯ  ๘. ม. วีตจฺจิกว ฯ  
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                สรีร ฌาปยิตฺวาน                คนฺธโตย สโมกิรึ   
                อนฺตลิกฺเข  ิโต ยกฺโข        นามมคฺคหิ ตาวเท ฯ   
                ย(๑)ปูริต ตยา กิจฺจ        สยมฺภุสฺส มเหสิโน   
                ปณฺุณโก นาม นาเมน        สทา โหติ(๒) ตุว มุเน ฯ (๓)   
                ตมหา กายา จวิตฺวาน        เทวโลก อคจฺฉห   
                ตตฺถ ทิพฺพมโย คนฺโธ        อนฺตลิกฺขา(๔) ปวสฺสติ ฯ   
                ตตฺราป นามเธยฺย เม        ปณฺุณโกติ อหู ตทา   
                เทวภูโต มนุสฺโส วา        สงฺกปฺป ปูรยามห ฯ   
                อิท ปจฺฉิมก มยฺห                จริโม วตฺตเต ภโว   
                อิธาป ปุณฺณโก นาม        นามเธยฺย ปกาสติ(๕) ฯ   
                โตสยิตฺวาน สมฺพุทฺธ        โคตม สกฺยปุงฺคว   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย กมฺมมกร ึตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ตนุกิจฺจสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  เถโร  พหู  มนุสฺเส  สาสเน 
อภิปฺปสาเทสิ ฯ  ยโต  ป ฺจสตมตฺตา  ปุริสา  อุปาสกตฺต  
# ๑. สฺยา. ต ฯ  ๒. สฺยา. ยทา โหติ ฯ ม. ย.ุ สทา โหหิ ฯ  
# ภ. ส ีมุนิ ฯ  ๔. ยุ. อนฺตลิกฺเข ฯ  ๕. ยุ. ป ฺายติ ฯ   
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ป ฺจสตมตฺตา จ อิตฺถิโย อุปาสิกาภาว ปฏิเวเทสส ฯ โส   
ตตฺถ  รตฺตจนฺทเนน  จนฺทนมาล  (๑)  นาม  คนฺธกฏุึ การาเปตฺวา  
สตฺถา ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ  มาล [๒]  ปฏิจฺฉตูติ ภควนฺต  
ปุปฺผทูเตน นิมนฺเตสิ ฯ ภควา จ อิทฺธานุภาเวน  ตตฺตเกหิ  
ภิกฺขูหิ  สทฺธ ึ ตตฺถ  คนฺตฺวา จนฺทนมาล ปฏิคฺคเหตฺวา อรุเณ  
อนุฏ ิเตเยว  ปจฺจาคมาสิ ฯ  เถโร  อปรภาเค  ปรินิพฺพานสมเย  
อ ฺ  พฺยากโรนฺโต   
                สลีเมว อิธ อคฺค                ป ฺวา ปน อุตฺตโม   
                มนุสฺเสสุ จ เทเวสุ                สลีป ฺาณโต ชยนฺติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สลีนฺติ  สลีนฏเน  สีล  ปติฏานฏเน   
สมาธานฏเน  จาติ  อตฺโถ ฯ  
        สลี  หิ  สพฺพคุณาน  ปติฏา  เตนาห สีเล ปติฏาย 
นโร สป ฺโติ ฯ  สมาทหติ จ  ต  กายวาจาอวิปฺปกิณฺณ  
กโรตีติ  อตฺโถ ฯ  ตยิท  สลีเมว  อคฺค  สพฺพคุณาน มูลภาวโต  
ปมุขภาวโต  จ ฯ  ยถาห  ตสฺมาติห  ตฺว ภิกฺขุ อาทิเมว  
วิโสเธหิ กุสเลสุ ธมฺเมสุ ฯ  โก  จาทิ  กสุลาน  ธมฺมาน  สีล ฺจ  
สุวิสุทฺธนฺติ ปาติโมกฺขนฺติ มุขเมต  ปมุขเมตนฺติ   จ อาทิ ฯ 
# ๑. ส.ี จนฺทนสาล ฯ  ๒. สี. เอตฺถนฺตเร คนฺตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๐๗/๒๗๖ ฯ   
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        อิธาติ นปิาตมตฺต ฯ  
        ป ฺวาติ าณสมฺปนฺโน ฯ โส อุตฺตโม  เสฏโ  ปวโรติ 
ปุคฺคลาธิฏานาย  คาถาย  ป ฺายเยว  เสฏภาว  ทสฺเสติ ฯ  
ป ฺ ุตฺตรา  หิ  กุสลา  ธมฺมา ฯ  
        อิทานิ  ต  สีลป ฺาน  อคฺคเสฏภาว การณโต  ทสฺเสติ  
มนุสฺเสสุ  จ  เทเวสุ  สีลป ฺาณโต  ชยนฺติ  จ ฯ  สลีป ฺาณเหตุ  
ปฏิปกฺขชโย กามกิเลสชโย โหตีติ อตฺโถ ฯ   
                ปณฺุณตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                สตฺตมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                อฏมวคฺควณฺณนา   
                        วจฺฉปาลตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สุสุขุมนิปุณตฺถทสฺสินาติ  อายสฺมโต  วจฺฉปาลตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อาจินนฺโต เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิโต  เอกนวุเต  
กปฺเป  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา พฺราหฺมณสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  
คนฺตฺวา อคฺคึ ปริจรนฺโต เอกทิวส มหติยา กสปาติยา 
ปายาส (๑) อาทาย ทกฺขิเณยฺย ปริเยสนฺโต วิปสฺสึ ภควนฺต  
อากาเส จงฺกมนฺต ทิสฺวา อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาโต  ภควนฺต 
อภิวาเทตฺวา  ทาตุกามต  ทสฺเสติ ฯ  ปฏิคฺคเหสิ ภควา  
อนุกมฺป  อุปาทาย ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห  วิภวสมฺปนฺนสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต   
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ วจฺฉปาโลติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส 
พิมฺพิสารสมาคเม  อุรุเวลกสฺสปตฺเถเรน  สทฺธ ึอิทฺธิปาฏิหาริย  
ทสฺเสตฺวา  สตฺถุ  ปรมนิปจฺจกาเร  กเต  ต ทิสฺวา ปฏลิทฺธสทฺโธ  
ปพฺพชิตฺวา  สตฺตาหปพฺพชิโตเอว  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา 
# ๑. ส.ี กสปาติยา หวฺยเสส ปายาส ฯ  
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ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ  เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สวุณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ        พาตฺตึสวรลกฺขณ   
                ปวนา อภินิกฺขนฺต                ภิกฺขุสฆปุรกฺขต ฯ (๒)   
                มหจฺจา(๓) กสปาติยา        วฑฺเฒตฺวา ปายาส  อห   
                อาหุตึ ยิฏ ุกาโม (๔) โส  อุปเนสึ พลึ(๕) อห ฯ   
                ภควา ตมฺหิ สมเย                โลกเชฏโ นราสโภ   
                จงฺกม สุสมารุโฬฺห                อมฺพเร อนิลายเน ฯ   
                ต ฺจ อจฺฉริย ทิสฺวา        อพฺภุต โลมหสน   
                ปยิตฺวา กสปาตึ                วิปสฺสึ อภิวาทยึ ฯ   
                ตุว เทโวสิ(๖) สพฺพ ฺ ู        สเทเว สหมานุเส   
                อนุกมฺป อุปาทาย                ปฏิคฺคณฺห มหามุนิ ฯ   
                ปฏิคฺคเหสิ ภควา                สพฺพ ฺ ู โลกนายโก (๗)   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        สตฺถา โลเก มหามุนิ(๘)   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ปายาสสฺส อิท ผล ฯ   
                เอกตาลีสิโต กปฺเป        พุทฺโธ นามาสิ ขตฺติโย   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๒๕/๒๒๕ ฯ  ๒. ม. สุวณฺณวณฺโณ สมฺพุทฺโธ  
# ...ลกฺขโณ ...นิกฺขนฺโต ...ปุรกฺขโต ฯ  ๓. สฺยา. สหตฺถา ฯ 
# ๔. สี. ทิฏ ุกาโม ฯ  ๕. สฺยา. อคมึ สมฺพลึ ฯ  ๖. สยฺา. ทุทฺโธส ิฯ  
# ๗. สี. สพฺพโลกคฺคนายโก ฯ  ๘. สยฺา. อนุตฺตโร ฯ   
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        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สุเขเนว  อตฺตนา  นิพฺพานสฺส   
อธิคตภาว  วิภาเวนฺโต   
                สสุุขุมนิปุณตฺถทสฺสินา   
                มติกุสเลน นิวาตวุตฺตินา   
                สเสวิตวุทฺธ(๑)สีลินา   
                นพฺิพาน น หิ เตน ทุลฺลภนติฺ(๒)   
อิม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สสุุขุมนิปุณตฺถทสฺสินาติ  อติวิย  ทุทฺทสฏเน  สุขุเม (๓) 
สณฺหฏเน นิปุเณ  สจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิอตฺเถ  อนิจฺจตาทึ  
อาโรเปตฺวา  ปสฺสตีติ  สุสุขุมนิปุณตฺถทสฺสี  เตน ฯ  
        มติกุสเลนาติ  มติยา  ป ฺาย  กุสเลน  เฉเกน  เอว   
ปวตฺตมานสฺส  ป ฺา  วฑฺฒติ  เอว  น  วฑฺฒตีติ  ธมฺม- 
วิจยสมฺโพชฺฌงฺคป ฺาย อุปฺปาทเน  กุสเลน ฯ  
        นิวาตวุตฺตินาติ  สพฺรหฺมจารีสุ  นิวาตนีจวตฺตนสีเลน  (๔)  
วุฑฺเฒสุ นเวสุ จ(๕) ยถานุรูปปฏิปตฺตินา ฯ (๖)  
        สเสวิตวุทฺธสีลินาติ สเสวิต อาจิณฺณ วุทฺธสีล  สเสวิต- 
วุทฺธสีล  ต  ยสฺส  อตฺถ ิ เตน  สเสวิตวุทฺธสีลินา ฯ  อถ  วา  
สเสวิตา  อุปาสิตา  วุทฺธสีลิโน  เอเตนาติ  สเสวิตวุทฺธสีลี  เตน ฯ 
        หีติสทโฺท เหตุอตฺโถ ฯ ยสฺมา โย นิวาตวุตฺติ สเสวิต- 
# ๑. สฺยา. ...พุทฺธ... ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๐๘/๒๗๖ ฯ  
# ๓. ส.ี สุขุเมน ฯ  ๔. สี. นิวาตนีจวุตฺตินา วุฑฺฒสีเลสุ ฯ  
# ๕. ม. วุฑฺเฒสุ นเวสุ จ ฯ  ๖. สี. ปฏปิตฺติวุตฺตินา ฯ   
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วุทฺธสีลี มติกสุโล สุสุขุมนิปุณตฺถทสฺสี จ  ตสฺมา  นิพฺพาน   
น  ตสฺส  ทุลลฺภนฺติ  อตฺโถ ฯ  นิวาตวุตฺติตาย  หิ สเสวิต- 
วุทฺธสีลิตาย  จ  ปณฺฑิตา  ต  โอวทิตพฺพ  อนุสาสิตพฺพ ม ฺนฺติ  
เตส ฺจ โอวาเท   ิโต  อย  มติกุสลตาย  สุสุขุมนิปณุตฺถทสฺสิตาย  
จ  วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  นิพฺพาน  อธิคจฺฉตีติ 
อยเมว จ เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณคาถา  อโหสีติ ฯ   
                วจฺฉปาลตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                อาตุมตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยถา  กฬีโร  สุส ุ วฑฺฒิตคฺโคติ  อายสฺมโต  อาตุมตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  ปุ ฺ อาจินนฺโต  อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป  กุลเคเห 
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต วิปสฺสึ ภควนฺต  อนฺตรวีถิย   
คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  คนฺโธทเกน  คนฺธจุณฺเณน จ 
ปูช  อกาสิ ฯ  โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นพฺิพตฺโต 
อปราปร สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม  อกาสิ  าณสฺส  ปน  อปรปิกฺกตฺตา  
วิเสส นิพฺพตฺเตตุ นาสกฺขิ ฯ  
        อถ อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย เสฏ ิปุตฺโต  หุตฺวา   
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นิพฺพตฺติ อาตุโมติสฺส นาม อโหสิ ฯ ตสฺส วยปฺปตฺตสฺส มาตา  
ปุตฺตสฺส  เม  ภริย  อาเนสฺสามาติ  าตเกหิ  สมฺมนฺเตสิ ฯ  
โส  ต  อุปธาเรตฺวา เหตุสมฺปตฺติยา  โจทิยมาโน กึ มยฺห  
ฆราวาเสน อิทาเนว ปพฺพชิสฺสามีติ ภิกฺขูน สนฺติก  คนฺตฺวา 
ปพฺพชิ ฯ  ปพฺพชิตมฺป  น  มาตา  อุปฺปพฺพาเชตุกามา  นานานเยหิ  
ปโลเภติ ฯ โส ตสฺสา อวสร อทตฺวา อตฺตโน อชฺฌาสย ปกาเสนฺโต   
                ยถา กฬีโร สุส ุวฑฺฒิตคฺโค   
                ทนฺุนิกฺขโม(๑) โหติ ปสาขชาโต   
                เอว อห ภริยายานีตาย   
                อนุม ฺ(๒) ม ปพฺพชิโตมฺหิ ทานีติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กฬีโรติ  องฺกุโร  อิธ  ปน  วสงฺกุโร  อธิปฺเปโต ฯ  
        สุสูติ  ตรุโณ ฯ วฑฺฒิตคฺโคติ  ปวฑฺฒิตสาโข ฯ  
        สุสุวฑฺฒิตคฺโคติ  วา  สุฏ ุ วฑฺฒิตสาโข ส ฺชาต-  
ปตฺตสาโข ฯ  
        ทุนฺนิกขฺโมติ  เวฬุคุมฺพโต  นิกฺขาเมตุ  นีหริตุ  อสกฺกุเณยฺโย ฯ  
        ปสาขชาโตติ  ชาตปสาโข  (๔)  สาขานมฺป  ปพฺเพ ปพฺเพ 
# ๑. สฺยา. ทนฺุนิกฺขโส ฯ  ๒. ม. ปาลิย อนุม ฺนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๐๙/๒๗๖ ฯ  ๔. ส.ี ชาตสาขาปสาโข ฯ   
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อุปฺปนฺนอนุสาโข ฯ  
        เอว อห  ภริยายานีตายาติ ยถา วโส วฑฺฒิตคฺโค 
วสนฺตเรสุ สสฏ (๑) สาขาปสาโข เวฬุคุมฺพโต ทนฺุนีหรณีโย 
โหติ เอว อหมฺป ภริยาย มยฺห อานีตาย ปุตฺตธีตาทิวเสน  
วฑฺฒิตคฺโค อาสตฺติวเสน  ฆราวาสโต  ทุนฺนหีรณีโย ภเวยฺย ฯ  
        ยถา ปน วสกฬีโร อส ฺชาตสาขพนฺโธ  เวฬคุุมฺพโต 
สุนีหรณีโยว  โหติ เอว อหมฺป อส ฺชาตปุตฺตทาราทิพนฺโธ  
สุนีหรณีโย โหมิ  ตสฺมา  อนานีตายเอว  ภริยาย  อนุม ฺ   
ม  อตฺตนาว  ม  อนุชานาเปตฺวา ฯ   
        ปพฺพชโิตมฺหิ  ทานีติ  อิทานิ  ปน  ปพฺพชโิต  อมฺหิ   
สาธุ  สุฏ ูติ  อตฺตโน เนกฺขมฺมาภิรตึ  ปกาเสสิ  อถ  วา 
อนุม ฺ  ม  ปพฺพชิโตมฺหิ ทานีติ มาตุ กเถติ ฯ อย  เหตฺถ  
อตฺโถ  ยทิป  ตาย  ปุพฺเพ  นานุมต  อิทานิ  ปน  ปพฺพชิโต  
อมฺหิ ตสฺมา  อนุม ฺ  อนุชานาหิ  ม  สมณภาเวเยว  าตุ  
นาห  ตยา  นวิตฺตนีโยติ ฯ  เอว  ปน  กเถนฺโต  ยถา ิโตว 
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  มคฺคปฏิปาฏิยา  กเิลเส  เขเปตฺวา  
ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                นสิชฺช ปาสาทวเร        วิปสฺสึ อทฺทส ชนิ   
                กกุธ วิลสนฺตว        สพฺพ ฺ ตมนาสก(๓) ฯ   
# ๑. ส.ี สมฺปตฺต... ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๒๖/๒๒๖ ฯ  
# ๓. สยฺา. สพฺพ ฺ ุตฺตมนาสก ฯ ยุ. สพฺพ ฺ ุตมนาสว ฯ  
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                ปาสาทสฺสาวิทูเร จ        คจฺฉติ โลกนายโก   
                ปภา นิทฺธาวเต ตสฺส        ยถา จ สตรสิโน ฯ (๑)   
                คนฺโธทก ฺจ ปคฺคยฺห        พุทฺธเสฏ สโมกิร ึ  
                เตน จิตฺตปฺปสาเทน        ตตฺถ กาลงฺกโต อห ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย คนฺโธทกมากิรึ(๒)   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        สุคนฺโธ นาม ขตฺติโย   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  มาตร  อาปุจฺฉิตฺวา  ตสฺสา 
เปกฺขนฺติยาเยว อากาเสน  ปกฺกามิ ฯ โส อรหตฺตปฺปตฺติยา  
อุตฺตริกาลมฺป อนฺตรนฺตรา ตเมว คาถ ปจฺจุทาหาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺพชิโตมฺหีติ  อิมินาปเทเสน  อยมฺป  เถรสฺส 
อ ฺาพฺยากรณคาถา  อโหสิ  อตฺตโน  สนฺตาเน  ราคาทิมลสฺส 
ปพฺพาชิตภาวทีปนโต ฯ  เตนาห  ภควา  ปพฺพาชยมตฺตโน มล  
ตสฺมา ปพฺพชิโตติ วุจฺจตีติ ฯ  
                อาตุมตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. สฺยา. สตรสิมฺหิ นิพฺพุเต ฯ  ๒. สยฺา. ...โมกิร ึฯ   
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                มาณวตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ชิณฺณ ฺจ  ทิสฺวา  ทุขิต ฺจ  พฺยาธิตนฺติ  อายสฺมโต 
มาณวตฺเถรสฺส  คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺโต  อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป   
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา ลกฺขณธโร หุตฺวา วิปสฺสิสฺส  
ภควโต  อภิชาติยา  ลกฺขณานิ  ปริคฺคเหตฺวา  ปุพฺพนิมิตฺตานิ 
สาเวตฺวา เอกเสน  อย  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากริตฺวา 
นานานเยหิ โถเมตฺวา อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณมหาสาลสฺส เคเห นิพฺพตฺติตฺวา 
ยาว สตฺตวสฺสานิ ตาว  อนฺโตฆเรเยว  วฑฺฒิตฺวา  สตฺตเม   
สวจฺฉเร อุปนยนตฺถ อุยฺยาน นีโต อนฺตรามคฺเค  ชณฺิณาตุรมเต 
ทิสฺวา  เตส  อทิฏปุพฺพตฺตา  เต  ปรชิเน ปุจฺฉิตฺวา  
ชราโรคมรณสภาว  สุตฺวา  ส ฺชาตสเวโค  ตโต  อนิวตฺตนฺโต  (๑) 
วิหาร  คนฺตฺวา สตฺถุ สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  มาตาปตโร  
อนุชานาเปตฺวา ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                ชายมาเน วิปสฺสิมฺหิ        นมิิตฺต พฺยากรึ อห   
                นพฺิพาปยึ(๓) จ ชนต        พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
# ๑. ส.ี อนุวตฺตนฺโต ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๒๗/๒๒๗ ฯ  
# ๓. สยฺา. นพฺิพาปย ฯ  
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                ยสฺมิ ฺจ ชายมานสฺมึ        ทสสหสฺสิ กมปฺติ   
                โส ทานิ ภควา สตฺถา        ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ   
                ยสฺมิ ฺจ ชายมานสฺมึ        อาโลโก วิปุโล อหุ   
                โส ทานิ ภควา สตฺถา        ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ   
                ยสฺมิ ฺจ ชายมานสฺมึ        สริตาโย น สนทฺยุ(๑)   
                โส ทานิ ภควา สตฺถา        ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ   
                ยสฺมิ ฺจ ชายมานสฺมึ        อวีจคฺคิ (๒) น ปชชฺล ิ  
                โส ทานิ ภควา สตฺถา        ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ   
                ยสฺมิ ฺจ ชายมานสฺมึ        ปกฺขิสงฺโฆ น ส ฺจริ   
                โส ทานิ ภควา สตฺถา        ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ   
                ยสฺมิ ฺจ ชายมานสฺมึ        วาตกฺขนฺโธ น วายติ (๓)   
                โส ทานิ ภควา สตฺถา        ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ   
                ยสฺมิ ฺจ ชายมานสฺมึ        สพฺพรตนานิ โชตยุ(๔)   
                โส ทานิ ภควา สตฺถา        ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ   
                ยสฺมิ ฺจ ชายมานสฺมึ        สตฺตาสุ ปทวิกฺกมา   
                โส ทานิ ภควา สตฺถา        ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ   
                ชาตมตฺโต จ สมฺพุทฺโธ        ทิสา สพฺพา วิโลกย ิ  
                วาจาสภิมุทีเรสิ                เอสา พุทฺธาน ธมฺมตา ฯ   
# ๑. สฺยา. สรติาโย น สนทฺิสุ ฯ  ๒. ส.ี อวีจิมคฺคิ ฯ  
# ๓. ส.ี วาตคนฺโธ น วายถ ฯ ๔. สฺยา. โชติสุ ฯ  
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                สเวชยิตฺวา ชนต                ถวิตฺวา โลกนายก   
                สมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา        ปกฺกามึ ปาจินามุโข ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย พุทฺธมภิโถมยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        โถมนาย อิท ผล ฯ   
                อิโต นวุติกปฺปมฺหิ                สมฺมุขาถวิกวฺหโย   
                สตฺตรตนสมฺปนโฺน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                ปวีทุนฺทุภิ นาม                เอกูนนวุติมฺหิโต   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                อฏาสีติมฺหิโต กปฺเป        โอภาโส นาม ขตฺติโย   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                สตฺตาสีติมฺหิโต กปฺเป        สริตจฺเฉทนวฺหโย (๑)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                อคฺคินิพฺพาปโน นาม        กปฺปาน ฉฬสีติยา   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                คติปจฺเฉทโน นาม        กปปฺาน ป ฺจสีติยา   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                ราชา วาตสโม นาม        กปปฺาน จุลฺลสีติยา   
                สตฺตรตนสมฺปนโฺน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                (๒)กติปจฺเฉทโน นาม        กปฺปาน เตอสีติยา(๓)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                ปทวิกฺกมโน นาม                กปฺปาน เทฺวอสีติยา(๔)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
# ๑. ส.ี สทินจฺเฉทนวฺหโย ฯ  ๒. สฺยา. ม. คติ... ฯ  



# ๓. สยฺา. จุลฺลสีติยา ฯ  ๔. สยฺา. ป ฺจสีติยา ฯ   
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                ราชา วิโลกโน นาม        กปปฺาน เอกสีติยา   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                คิรสาโรติ(๑) นาเมน        กปฺเปสีติมฺหิ ขตฺติโย   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อธิคตารหตฺโต  ปน  ภิกฺขูหิ  เกน  ตฺว  อาวุโส  สเวเคน 
อติทหโรว สมาโน  ปพฺพชิโตติ ปุจฺฉิโต อตฺตโน ปพฺพชฺชา 
นิมิตฺตกิตฺตนาปเทเสน อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                ชณฺิณ ฺจ ทิสฺวา ทุขิต ฺจ พฺยาธิต   
                มต ฺจ ทิสฺวา คตมายุสงฺขย   
                ตโต อห นิกฺขมิตูน ปพฺพชึ   
                ปหาย (๒) กามานิ มโนรมานีติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ชณฺิณนฺติ  ชราย  อภิภูต  ขณฺฑิจฺจปาลิจฺจ- 
วลิตฺตจตาทีหิ สมงฺคีภูต ฯ  
# ๑. สฺยา. คิรสิาโรติ ฯ  ๒. ส.ี หิตฺวาน ฯ  ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๑๐/๒๗๗ ฯ   
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        ทุขิตนฺติ  ทุกฺขิต  ทกฺุขส ฺ ุตฺต ฯ  (๑)   
        พฺยาธิตนฺติ  คิลาน ฯ  เอตฺถ  จ พฺยาธิตนฺติ  วุตฺเตป  
ทุกฺขปฺปตฺตภาโว  สิทฺโธ  ทุขิตนฺติ  วจน  ตสฺส พาฬฺหคิลาน- 
ภาวปริทีปนตฺถ ฯ 
        มตนฺติ  กาลงฺกต  ยสมฺา  กาลงฺกโต  อายุโน  ขย วย  
เภท  คโต  นาม  โหติ  ตสฺมา  วุตฺต คตมายุสงฺขยนฺติ ฯ 
ตสฺมา ชิณฺณพฺยาธิมตาน ทิฏตฺตา  อิเม  ชราทโย นาม  
น อิเมสเยว อถ โข สพฺพสาธารณา ตสฺมา อหมฺป  ชราทิเก 
อนติวตฺโตติ  สวิคฺคตฺตา ฯ   
        นิกฺขมิตูนาติ นิกฺขมิตฺวา อยเมว วา ปาโ ฯ  
ปพฺพชฺชาธิปฺปาเยน  ฆรโต  นิคฺคนฺตฺวา ฯ  
        ปพฺพชนิฺติ  สตฺถุ  สาสเน  ปพฺพชฺช อุปคโต ฯ 
        ปหาย  กามานิ  มโนรมานีติ  อิฏกนฺตาทิภาวโต  อวีตราคาน  
มโน  รเมนฺตีติ  มโนรเม  วตฺถุกาเม  ปชหิตฺวา  ตปฺปฏิพทฺธสฺส  
ฉนฺทราคสฺส  อริยมคฺเคน สมุจฺฉินฺทเนน  นิรเปกฺขภาเวน  
ฉฑฺเฑตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  กามาน  ปหานกิตฺตนมุเขน เจต  เถรสฺส 
อ ฺาพฺยากรณ  อโหส ิฯ  มาณวกาเล  ปพฺพชิตตฺตา  อิมสฺส   
เถรสฺส  มาณโวเตฺวว สม ฺา ชาตาติ ฯ   
                มาณวตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ทุขิตนฺติ ทุกฺขปฺปตฺต ฯ  
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                        สุยามนตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        กามจฺฉนฺโท  จ  พฺยาปาโทติ  อายสฺมโต  สุยามนตฺเถรสฺส  (๑) 
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว 
ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต อิโต เอกนวุเต  กปฺเป  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  
กาเล ธ ฺวตีนคเร พฺราหฺมณกุเล นพฺิพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต  
พฺราหฺมณสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  ปตฺวา  พฺราหฺมณมนฺเต  วาเจสิ ฯ   
เตน  จ  สมเยน  วิปสฺสี  ภควา  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธ ึ  
ธ ฺวตีนคร  ปณฺฑาย ปวิฏโ  โหติ ฯ   
        ต  ทิสฺวา  พฺราหฺมโณ  ปสนฺนจิตฺโต  อตฺตโน  เคห  
เนตฺวา อาสน ป ฺาเปตฺวา  ตสฺสูปริ  ปุปฺผสนฺถาร   
สนฺถริตฺวา  อทาสิ  สตฺถร ิ ตตฺถ นิสินฺเน ปณีเตน  อาหาเรน  
สนฺตปฺเปติ  ภุตฺตาวึ จ ปุปฺผคนฺเธน ปูเชสิ ฯ สตฺถา อนุโมทน  
วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร  
ปุ ฺานิ กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  
เวสาลิย  อ ฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส  ปตฺุโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ   
สุยามโนติสฺส นาม อโหสิ ฯ โส วยปฺปตฺโต ติณฺณ  เวทาน   
ปารคู  ปรมนิสฺสมยุตฺโต  (๒)  หุตฺวา  เคหวาสีน  กามูปโภค  
# ๑. ส.ี สุยามตฺเถรสฺส ฯ  ๒. ส.ี ปรมรมณีโย ฯ   
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ชิคุจฺฉิตฺวา  ฌานนินฺโน  ภควโต  เวสาลิคมเน  ปฏลิทฺธสทฺโธ 
ปพฺพชิตฺวา ขุรคฺเคเยว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                นคเร ธ ฺวติยา                อโหสึ พฺราหฺมโณ ตทา   
                ลกฺขเณ อิติหาเส จ        สนคิณฺฑุ(๒)สเกฏเภ ฯ   
                ปทโก เวยฺยากรโณ        นมิิตฺตโกวิโท อห   
                มนฺเต จ สิสฺเส วาเจสึ        ติณฺณ เวทาน ปารคู ฯ   
                ป ฺจ อุปฺปลหตฺถานิ        ปฏ ิย ปตานิ เม 
                อาหุตึ ยิฏ ุกาโมห                ปตุมาตุสมาคเม ฯ  
                ตทา วิปสฺสี ภควา                ภิกฺขุสฆปุรกฺขโต   
                โอภาเสนฺโต ทิสา สพฺพา        อาคจฺฉติ นราสโภ ฯ   
                อาสน ป ฺเปตฺวาน        นมินฺเตตฺวา มหามุนึ   
                สนฺถริตฺวาน ต ปุปฺผ        อภิเนสึ สก ฆร ฯ   
                ย เม อตฺถิ สเก เคเห        อามิส ปจฺจุปฏ ิต   
                ตาห พุทฺธสฺส ปาทาสึ        ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ   
                ภุตฺตาวึ กาลม ฺาย(๓)        ปุปฺผหตฺถมทาสห(๔)   
                อนุโมทิตฺวาน สพฺพ ฺ ู        ปกฺกามิ อุตฺตรามุโข ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ปุปฺผมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ปุปผฺทานสฺสิท ผล ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๒๘/๒๓๐ ฯ  ๒. สยฺา. ม. สนิฆณฺฑุ... ฯ  
# ๓. สยฺา. ภุตฺตาวีกาลม ฺาย ฯ  ๔. สฺยา. เอก อตฺถ อทาสห ฯ  
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                อนนฺตร(๑) อิโต กปฺเป        ราชาหุ วรทสฺสโน   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา นวีรณปฺปหานกิตฺตนมุเขน อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                กามจฺฉนฺโท จ พฺยาปาโท        ถีนมิทฺธ ฺจ ภิกฺขุโน   
                อุทฺธจฺจ วิจิกิจฺฉา จ        สพฺพโสว น วิชฺชตีติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กามจฺฉนฺโทติ  กาเมสุ  ฉนฺโท  กาโม จ โส ฉนฺโท 
จาติป กามจฺฉนฺโท  กามราโค ฯ  อิธ  ปน  สพฺโพป  ราโค   
กามจฺฉนฺโท อคฺคมคฺควชฺฌสฺสาป อธิปฺเปตตฺตา  เตนาห   
สพฺพโสว  น  วิชชฺตีติ ฯ  สพฺเพป  หิ  เตภูมิกธมฺมา  กามนียฏเน 
กามา  ตตฺถ  ปวตฺโต  ราโค  กามจฺฉนฺโท เตนาห ภควา  
อารุปฺเป(๓)  กามจฺฉนฺทนีวรณ  ปฏิจฺจ  ถีนมิทฺธนีวรณ  อุทฺธจฺจ- 
นีวรณ  อวิชชฺานีวรณ อุปฺปชฺชตีติ  (๔)  
        พฺยาปชชฺติ จิตฺต ปูติภาว คจฺฉติ เอเตนาติ พฺยาปาโท  
อนตฺถ เม   อจรีติอาทินยปฺปวตฺโต  อาฆาโต ฯ  
        ถีน  จิตฺตสฺส อกลฺยตา อนุสฺสาหสหนน มิทฺธ  กายสฺส   
# ๑. สฺยา. อนนฺตรา ฯ  ม. อนนฺตร ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๑๑/๒๗๗ ฯ  
# ๓. สยฺา. อรูเป ฯ  ๔. อภิ. ป. ๔๒/๕๘๐/๓๕๐ ฯ   
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อกลฺยตา  อสตฺติวิฆาโต  ตทุภยมฺป  ถีน ฺจ  มิทฺธ ฺจ ถีนมิทฺธ  
กิจฺจาหารปฏิปกฺขาน เอกตาย เอก กตฺวา วุตฺต ฯ  
        อุทฺธตภาโว อุทฺธจฺจ เยน ธมฺเมน จิตฺต  อุทฺธต โหติ  
อวูปสนฺต โส เจตโส วิกฺเขโป อุทฺธจฺจ ฯ อุทฺธจฺจคฺคหเณเนว  
เจตฺถ  กิจฺจาหารปฏิปกฺขาน  สมานตาย  กกฺุกุจฺจมฺป  คหิตเมวาติ 
ทฏพฺพ ฯ  ต ปจฺฉานุตาปลกฺขณ ฯ โย หิ กตากตกุสลา- 
กุสลูปนิสฺสโย (๑) วิปฺปฏสิาโร ต กุกฺกจฺุจ ฯ  
        วิจิกิจฺฉาติ เอว นุ โข น น ุโขติ สสย อาปชฺชติ (๒) 
ธมฺมสภาว วา วิจินนฺโต กิจฺฉติ  กิลมติ เอตายาติ วิจิกิจฺฉา 
พุทฺธาทิวตฺถุโก สสโย ฯ 
        สพฺพโสติ อนวเสสโต ฯ  
        น  วิชชฺตีติ  นตฺถิ มคฺเคน สมุจฺฉินฺนตฺตา น กามจฺฉนฺโท 
จ พฺยาปาโท  จ ถินมิทฺธ ฺจ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ ฺจ วิจิกิจฺฉาจ 
สพฺพโส  ว  น  วิชชฺติ   ตสฺส  น  กิ ฺจิ  กรณีย  กตสฺส  วา  
ปติจโยติ  อ ฺาปเทเสน  อ ฺ  พฺยากโรติ ฯ  ป ฺจสุ  หิ   
นีวรเณสุ  มคฺเคน  สมุจฺฉินฺเนสุ ตเทกฏตาย  สพฺเพป  กิเลสา  
สมุจฺฉินฺนาเยว  โหนฺติ ฯ  เตนาห สพฺเพเต ภควนฺโต  ป ฺจ  
นีวรเณ (๓) ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเสติ ฯ  
        สุยามนตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี อกตกตกุสลากุสล นิสฺสาย โย ฯ   ๒. สี. สสยาปตฺติ ฯ 
# ๓. ส.ี เตนาห ภควา ป ฺจนีวรเณ ฯ   
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                สสุารทตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สาธุ  สวิุหิตาน  ทสฺสนนฺติ  อายสฺมโต  สุสารทตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล พฺราหฺมณกุเล  
นิพฺพตฺติตฺวา วิชฺชาปเทสุ นิปฺผตฺตึ  คนฺตฺวา  กาเมสุ  อาทีนว   
ทิสฺวา  ฆราวาส  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา   
หิมวนฺตปฺปเทเส  อร ฺายตเน  อสฺสม  กาเรตฺวา  วิหาสิ ฯ   
        อถ  น  อนุคฺคณฺหนฺโต  ปทุมุตฺตโร  ภควา  ภิกฺขาจารเวลาย 
อุปสงฺกมิ ฯ  โส ทูรโตว ทิสฺวา ปสนฺนมานโส  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  
ปตฺต  คเหตฺวา  มธุรานิ  ผลานิ  ปกฺขิปตฺวา อทาสิ ฯ ภควา  
ต  ปฏิคฺคเหตฺวา  อนุโมทน  กตฺวา  (๑) ปกฺกามิ ฯ 
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปปาเท  ธมฺมเสนาปติโน  าติพฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา   
มนฺทป ฺตฺตา  สุสารโทติ  คหิตนาโม  อปรภาเค  ธมฺม- 
เสนาปติสฺส สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา 
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                อชฺฌายโก(๓)มนฺตธโร        ติณฺณ เวทาน ปารคู   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                วสามิ อสฺสเม อห ฯ   
                อคฺคิหุตฺต ฺจ เม อตฺถิ        ปุณฺฑรีกผลานิ จ   
                ปฏุเก นิกฺขิปตฺวาน        ทุมคฺเค ลคฺคิต มยา ฯ   
# ๑. ส.ี วตฺวา ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๒๙/๒๓๑ ฯ  
# ๓. สยฺา. อชฺฌายิโก ฯ   
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                ปทุมุตฺตโร โลกวิทู        อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
                มมุทฺธริตุกาโม โส                ภิกฺขนฺโต มมุปาคมิ ฯ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        ผล พุทฺธสฺสทาสห   
                วิตฺติส ฺชนโน(๑) มยฺห        ทิฏธมฺมสุขาวโห ฯ   
                สวุณฺณวณฺโณ สมฺพุทฺโธ        อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
                อนฺตลิกฺเข  ิโต สตฺถา        อิม คาถ อภาสถ ฯ   
                อิมินา ผลทาเนน                เจตนาปณิธีหิ จ   
                กปฺปาน สตสหสฺส                ทุคฺคตึ นุปปชฺชสิ ฯ (๒)   
                เตเนว สุกฺกมูเลน                อนุโภตฺวาน สมฺปทา   
                ปตฺโตมฺหิ อจล าน        หตฺิวา ชยปราชย ฯ   
                อิโต สตฺตสเต กปฺเป (๓)  ราชา อาสึ สุมงฺคโล   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา สปฺปุริสูปนิสฺสยานิสสกิตฺตนาปเทเสน  
อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                สาธุ สุวิหิตาน(๔) ทสฺสน  กงฺขา ฉิชฺชติ พุทฺธิ วฑฺฒติ   
                พาลมฺป กโรนฺติ ปณฺฑิต        ตสฺมา สาธุ สต สมาคโมติ(๕)   
คาถ อภาสิ ฯ   
# ๑. สฺยา. ปติส ฺชนโน ฯ  ๒. สฺยา. สี. นูปปชฺชติ ฯ   
# ๓. สยฺา. ส.ี สตฺตกปฺปสเต ฯ ๔. สฺยา. สุวหิตาน ฯ  
# ๕. ขุ. เถร. ๒๖/๒๑๒/๒๗๗ ฯ   
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        ตตฺถ  สาธูติ  สุนฺทร  ภทฺทกนฺติ  อตฺโถ ฯ 
        สุวิหิตาน ทสฺสนนฺติ สุวิหิตาน ทสฺสน ฯ  คาถาสุขตฺถ   
อนุสฺวารโลโป  (๑)  กโต ฯ  สลีาทิคุเณหิ  สุสวิหิตตฺตภาวาน  
ปรานุทฺทยาย  สฏุ ุ  วิหิตธมฺมเทสนาน อริยาน ทสฺสน สาธูติ  
โยชนา ฯ ทสฺสนนฺติ นิทสฺสนมตฺต ทฏพฺพ สวนาทีนมฺป  
พหุการตฺตา ฯ วุตฺต เหต ภควตา   
                เย  เต  ภิกฺขู  สลีสมฺปนฺนา  สมาธิสมฺปนฺนา   
        ป ฺาสมฺปนฺนา  วิมุตฺติสมฺปนฺนา  วิมุตฺติาณทสฺสน- 
        สมฺปนนฺา  โอวาทกา  วิ ฺาปกา สนฺทสฺสกา สมาทปกา 
        สมุตฺเตชกา สมฺปหสกา อลสมกฺขาตาโร สทธฺมฺมสฺส   
        ทสฺสนมฺปาห ภิกฺขเว เตส ภิกฺขูน พหูปการ (๒) วทามิ  
        สวน ฯ อุปสงฺกมน ฯ  ปยริุปาสน ฯ อนุสฺสรณ ฯ อน- 
        ปพฺพชชฺมฺปาห ภิกฺขเว เตส ภิกฺขูน พหูปการ  วทามีติ ฯ  
        ทสฺสนมูลกตฺตา วา อิตเรส ทสฺสนเมเวตฺถ วุตฺต 
กงฺขา ฉิชฺชตีติอาทิ ตตฺถ (๓) การณวจน ฯ  ตาทิสาน  หิ   
กลฺยาณมิตฺตาน  ทสฺสเน  สติ  วิ ฺ ุชาติโก  อตฺถกาโม กลุปุตฺโต 
เต  อุปสงฺกมติ  ปยิรุปาสติ กึ ภนฺเต กสุล กึ อกุสลนฺติ 
อาทินา ป ฺห  ปุจฺฉติ  เต จสฺส อเนกวิหิเตสุ กงฺขาฏานีเยสุ 
# ๑. ส.ี อนุสสฺารโลโป ฯ  ๒. ส.ี พหุการ ฯ  ๓. ส.ี ทสฺสนเมเวต  
# วุตฺต ต โข วิชฺชตีติ อาทิ ตตฺถ ฯ   
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กงฺข ปฏิวิโนเทนฺติ เตน วุตฺต  กงฺขา  ฉิชฺชตีติ ฯ  ยสมฺา   
จ  เต  ธมฺมเทสนาย เตส กงฺข ปฏิวิโนเทตฺวา ปุพฺพภาเค 
กมฺมปถสมฺมาทิฏ ึ  วิปสฺสนาสมฺมาทิฏ ึ  จ  อุปฺปาเทนฺติ ตสฺมา 
เตส พุทฺธิ  วฑฺฒติ ฯ   
        ยทา  ปน  เต  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  สจฺจานิ  ปฏิวิชฺฌนฺติ  
ตทา  โสฬสวตฺถุกา  อฏวตฺถุกา  จ วิจิกิจฺฉา ฉิชฺชติ  
สมุจฺฉิชฺชติ นิปฺปริยาเยน ป ฺา  พุทฺธิ  วฑฺฒติ [๑]  พาลมฺป 
กโรนฺติ  ปณฺฑิตา ฯ  
        ตสฺมาติอาทิ นิคมน ยสฺมา สาธูน ทสฺสน วุตฺตนเยน   
กงฺขา  ฉิชฺชติ  พุทฺธิ  วฑฺฒติ  เต  พาล  ปณฺฑิต  กโรนฺติ   
ตสฺมา เตน  การเณน  สาธุ  สุนฺทร  สต  สปฺปุริสาน  อริยาน  
สมาคโม  เตหิ  สโมธาน สมฺมา วฑฺฒนนฺติ อตฺโถ ฯ   
                สสุารทตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร พาลฺยสมติกฺกมนโต เต ปณฺฑิตา โหนฺติ  
# โส เตหิ พุทฺธึ พุทฺธึ วฑฺเฒตีติ ทิสฺสติ ฯ   
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                        ปย ฺชหตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อุปฺปตนฺเตสุ นิปเตติ อายสฺมโต ปย ฺชหตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
วิวฏฏปนิสฺสย  ปุ ฺ อุปจินนฺโต  อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป 
วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล หิมวนฺเต รุกฺขเทวตา หุตฺวา  
ปพฺพตนฺตเร วสนฺโต เทวตาสมาคเมสุ อปฺปานุภาวตาย 
ปริสปริยนฺเต ตฺวา ธมฺม สุตฺวา  สตฺถร ิ ปฏิลทฺธสทโฺธ  
เอกทิวส  สุวิสุทฺธ รมณีย คงฺคาย ปุลินปฺปเทส ทิสฺวา 
สตฺถุ  คุเณ  อนุสฺสริ  อิโตป สุวิสุทฺธา สตฺถุ คุณา  
อนนฺตา อปริเมยฺยา จาติ  เอว  โส  สตฺถุ  คุเณ  อารพฺภ 
จิตฺต  ปสาเทตฺวา เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท เวสาลิย ลิจฺฉวิราชกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  
วยปฺปตฺโต  ยุทฺธโสณฺโฑ  อปราชิตสงฺคาโม  อมิตฺตาน   
ปยหานิกรเณน  ปย ฺชโหติ ป ฺายิตฺถ ฯ   
        โส  สตฺถุ  เวสาลิคมเน  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชตฺิวา  
อร ฺเ  วสมาโน  วิปสสฺน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ        วสามิ ปพฺพตนฺตเร   
                ปลุิน โสภน ทสิฺวา                พุทฺธเสฏ อนุสฺสรึ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๓๐/๒๓๒ ฯ   
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                าเณ อุปนิธา(๑) นตฺถิ        สงฺขาต (๒) นตฺถิ สตฺถุโน   
                สพฺพธมฺม อภิ ฺาย        าเณน อธิมุจฺจติ ฯ   
                นโม เต ปุริสาช ฺ        นโม เต ปุริสุตฺตม   
                าเณน เต สโม นตฺถิ        ยาวตา าณมุตฺตม ฯ   
                าเณ จิตฺต ปสาเทตฺวา        กปฺป สคฺคมฺหิ โมทห   
                อวเสเสสุ กปฺเปสุ                กุสล จริต(๓) มยา ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ส ฺมลภึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        าณส ฺายิท ผล ฯ   
                อิโต สตฺตติกปฺปมฺหิ(๔)        เอโก ปุลินปุปฺผิโย   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  [๕]  อนฺธปุถชฺุชนาน  ปฏปิตฺติโต 
วิธุรา  อริยาน ปฏิปตฺตีติ อิมสฺส อตฺถสฺส ทสฺสนวเสน (๖) 
อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                อุปฺปตนฺเตสุ นิปเต        นิปตนฺเตสุ อุปฺปเต   
                วเส อวสมาเนสุ                รมมาเนสุ โน รเมติ(๗)   
คาถ อภาสิ ฯ   
# ๑. สฺยา. อุปนิธ ฯ  ๒. สฺยา. สงฺคาม ฯ  ม. สงฺขาร ฯ โปราณ.  
# สงฺขาน ฯ  ๓. สฺยา. กริต ฯ  ๔. สฺยา. เตสตฺตติกปฺเป ฯ 
# ๕. ส.ี เอตฺถนฺตเร เถโรติ ทิสฺสติ ฯ  ๖. สี. ทสฺสนวเสน  
# อนวเสเสน ฯ  ๗. ขุ. เถร. ๒๖/๒๑๓/๒๗๗ ฯ   
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        ตตฺถ  อุปฺปตนฺเตสูติ  อุณฺณมนฺเตสุ  สตฺเตสุ  มานุทฺธจฺจ- 
ถมฺภสารมฺภาทีหิ อตฺตุกฺกสเนน  อนุปสนฺเตสุ ฯ 
        นิปเตติ นเมยฺย เตส ฺเว ปาปธมฺมาน ปริวชชฺเนน (๑)  
นิวาตวุตฺติ  ภเวยฺย ฯ   
        นิปตนฺเตสูติ  โอณมนฺเตสุ  หีนาธิมุตฺติกตาย  โกสชฺเชน  จ  
คุณโต  นิหียมาเนสุ ฯ 
        อุปฺปเตติ  อุณฺณเมยฺย  ปณีตาธิมุตฺติกตาย  วิริยารมฺเภน  
จ คุณโต  อุสฺสุกฺเกยฺย ฯ (๒) 
        อถ  วา 
        อุปฺปตนเตสูติ อุฏหนฺเตสุ กิเลเสสุ ปริยฏุานวเสน  สีส  
อุกฺขิปนฺเตสุ ฯ 
        นิปเตติ ปฏิสงฺขานพเลน (๓) ยถา เต น อุปฺปชชฺนฺติ ตถา  
อนุรูปปจฺจเวกฺขณาย นิปเตยฺย  วิกฺขมฺเภยฺย เจว สมุจฺฉินฺเทยฺย 
จ ฯ  
        นิปตนฺเตสูติ ปริปตนฺเตสุ  อโยนโิสมนสิกาเรสุ  วิริยปโยค- 
มนฺทตาย  วา  ยถารทฺเธสุ  สมถวิปสฺสนาธมฺเมสุ  หายมาเนสุ ฯ  
        อุปฺปเตติ  โยนโิสมนสิกาเรน  วิริยารมฺภสมฺปทาย  จ เต  
อุปฏาเปยฺย  อุปฺปาเทยฺย  วฑฺเฒยฺย  จ ฯ   
        วเส  อวสมาเนสูติ  สตฺเตสุ  มคฺคพฺรหฺมจริยวาส  อริยวาส ฺจ 
# ๑. ส.ี ปริวิวชฺชเนน ฯ  ๒. สี. คุณโต อุปฺปเตยฺย อุกฺกเสยฺย ฯ  
# ๓. ส.ี ปฏสิงฺขานวเสน ฯ   
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อวสนฺเตสุ  สย  ต  วาส  วเสยฺยาติ ฯ  อริเยสุ  วา กิเลสวาส   
ทุติยกวาส  อวสนฺเตสุ  เยน  วาเสน  เต  อวสมานา  นาม   
โหนฺติ  สย  ตถา  วเส ฯ 
        รมมาเนสุ  โน  รเมติ สตฺเตสุ กามคุณรติยา กิเลสรติยา 
รมนฺเตสุ  สย  ตถา  โน  รเม  น  รเมยฺย  อริเยสุ  วา นิรามิสาย 
ฌานาทิรติยา รมมาเนสุ  สยมฺป ตถา รเม ตโต อ ฺถา  
ปน กทาจิป โน รเม นาภิรเมยฺย วาติ อตฺโถ ฯ 
                ปย ฺชหตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                หตฺถาโรหปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อิท  ปุเร  จิตฺตมจาริ  จาริกนฺติ  อายสฺมโต  หตฺถาโรห- 
ปุตฺตตฺเถรสฺส  คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต วิปสฺสิสฺส ภควโต กาเล 
กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส สตฺถาร  
ภิกฺขุสฆปริวุต  วิหารโต  นิกฺขนฺต ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต  
ปุปฺเผหิ ปูช กตฺวา ป ฺจปติฏ ิเตน วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ  
กตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย หตฺถาโรหกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต   
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ปตฺโต  หตฺถสิิปฺเป  นิปฺผตฺตึ อคมาสิ ฯ โส เอกทิวส หตฺถึ  
สิกฺขาเปนฺโต นทีตร  คนฺตฺวา  เหตุสมฺปตฺติยา โจทิยมาโน 
กึ มยฺห อิมินา หตฺถิทมเนน อตฺตาน ทมนเมว  (๑)  วรนฺติ  
จินฺเตตฺวา ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ  
ปพฺพชิตฺวาว  จริยานุกูล กมฺมฏาน คเหตฺวา วิปสฺสนาย 
กมฺม กโรนฺโต จิรปริจเยน กมฺมฏานโต  พหิทฺธา  วิธาวนฺต   
จิตฺต  เฉโก  หตฺถาจริโย  วิย องฺกุเสน จณฺฑมตฺตวรวารณ (๒)  
ปฏิสงฺขานองฺกุเสน นิคฺคณฺหนฺโต   
                อิท ปุเร จิตฺตมจาริ จาริก   
                เยนิจฺฉก ยตฺถกาม ยถาสข   
                ตทชฺชห นิคฺคหิสฺสามิ โยนิโส   
                หตฺถิปฺปภินฺน วิย องฺกุสคฺคโหติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  อิทนฺติ  วุจฺจมานสฺส  จิตฺตสฺส  อตฺตปจฺจกฺขตาย วุตฺต ฯ 
        ปุเรติ นคฺิคหกาลโต  ปุพฺเพ ฯ  
        อจารีติ  วิจริ  อนวฏ ิตตาย  นานารมฺมเณสุ  ปริพฺภมิ ฯ  
        จาริกนติฺ ยถากามจริย ฯ เตนาห เยนิจฺฉก ยตฺถกาม  
ยถาสุขนฺติ ฯ 
# ๑. ส.ี อตฺตทมนเมว ฯ  ๒. สี. ปภินฺนมทมตฺตวรวารณ ฯ  
# ๓. ม. องฺกสุคฺคโหติ ฯ ขุ. เถร. ๒๖/๒๑๔/๒๗๗ ฯ   
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        ตนฺติ ต จิตฺต ฯ อชฺชาติ  เอตรหิ ฯ 
        นิคฺคหิสฺสามีติ  นิคฺคณฺหิสฺสามิ  นิพฺพิเสวน  กริสฺสามิ ฯ  
        โยนิโสติ  อุปาเยน ฯ  ยถา  ก ึ (๑)  หตฺถิปฺปภินนฺ  วิย 
องฺกุสคฺคโห ฯ อิท วุตฺต โหติ  อิท  มม  จิตฺต  นาม  อิโต   
ปุพฺเพ  รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ เยน เยน รมิตุ อิจฺฉติ  ตสฺส   
ตสฺส  วเสน  เยนิจฺฉก  ยตฺถ  ยตฺถ  จสฺส กาโม ตสฺส ตสฺส  
วเสน  ยตฺถกาม  ยถา  ยถา  วิจรนฺตสฺส  สุข โหติ ตเถว  
จรณโต ยถาสุข ทีฆรตฺต จาริก อจริ  ต อชฺชปาห  
ภินฺนมทมตฺตหตฺถึ หตฺถาจริยสงฺขาโต เฉโก องฺกุสคฺคโห  
องฺกุเสน วิย โยนิโสมนสิกาเรน นิคฺคหิสฺสามิ นาสฺส  
วีติกฺกมิตุ ทสฺสามีติ ฯ เอว วทนฺโตเอว จ เถโร วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต สจฺฉากาสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                สวุณฺณวณฺโณ สมพฺุทฺโธ        วิปสฺสี ทกขิฺณารโห   
                ปรุกฺขโต สาวเกหิ                อารามา อภินิกฺขมิ ฯ   
                ทสิฺวานห พุทฺธเสฏ        สพฺพ ฺ ตมนาสก(๓)   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        คณฺ ิปุปฺผ (๔) อปูชยึ ฯ   
                เตน จิตฺตปฺปสาเทน        ทิปทินฺทสฺส ตาทิโน   
                หฏโ หฏเน จิตฺเตน        ปุน วนฺทึ ตถาคต ฯ   
# ๑. ส.ี ยถาติ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๓๑/๒๓๓ ฯ  ๓. สฺยา. สพฺพ ฺ ุต อนาสว ฯ 
# ๔. สฺยา. คตมคฺค ฯ  สี. ปุปฺผมตฺต  ฯ  
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                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                เอกตาลีสิโต กปฺเป        จรโณ(๑) นาม ขตฺติโย   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสุ สาสนนฺติ ฯ   
        อยเมว จ เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณคาถา อโหสีติ ฯ   
                หตฺถาโรหปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        เมณฺฑสิรตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อเนกชาติสสารนฺติ อายสฺมโต เมณฺฑสิรตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        โสป  กริ  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  อิโต  เอกนวุเต  กปฺเป 
พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต กาเม  (๒)  ปหาย 
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  มหตา  อิสิคเณน สทฺธึ หมิวนฺเต 
วสนฺโต สตฺถาร  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อิสิคเณน  ปทุมานิ 
อาหราเปตฺวา สตฺถุ ปุปฺผปูช  กตฺวา  สาวเก  อปฺปมาท- 
ปฏิปตฺติย  โอวทิตฺวา  กาล  กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต   
อปราปร  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาเกเต  คหปติกุเล  
# ๑. สฺยา. วรโุณ ฯ  ยุ. วรโณ ฯ  ๒. ส.ี ฆราวาส ฯ  
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นิพฺพตฺติ  ตสฺส เมณฺฑสริกฺขสีสตาย  เมณฺฑสิโรเตฺวว  สม ฺา 
อโหสิ ฯ  
        โส ภควติ สาเกเต อ ฺชนวเน  วิหรนฺเต  สตฺถาร  
อุปสงฺกมิตฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ  ปพฺพชตฺิวา  สมถวิปสฺสนาสุ กมฺม 
กโรนฺโต ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                โคตโม นาม ปพฺพโต   
                นานารุกฺเขหิ ส ฺฉนฺโน        มหาภูตคณาลโย ฯ   
                เวมชฺฌมฺหิ จ ตสฺสาสิ        อสฺสโม อภินมิฺมิโต   
                ปรุกฺขโต สสิสเฺสหิ                วสามิ อสฺสเม อห ฯ   
                อายนฺตุ เม สิสฺสคณา        ปทุม อาหรนฺตุ เม   
                พุทฺธปูช กริสสฺามิ                ทิปทินฺทสสฺ ตาทิโน ฯ   
                เอวนฺติ เต ปฏิสฺสุตฺวา        ปทุม อาหรึสุ เม   
                ตถา นิมิตฺต กตฺวาห        พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ   
                สสิฺเส ตทา  สมาเนตฺวา        สาธุก อนุสาสห   
                เอว โข ตุเมฺห ปมชฺชิตฺถ        อปฺปมาโท สุขาวโห ฯ   
                เอว สมนุสาสิตฺวา                เต(๒) สิสฺเส วจนกฺขเม   
                อปฺปมาทคุเณ ยุตฺโต        ตทา กาลงฺกโต อห ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๓๒/๒๓๔ ฯ  ๒. สยฺา. ส ฯ   
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                เอกป ฺาสกปฺปมฺหิ        ราชา อาสึ ชลุตฺตโม   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        โส อตฺตโน ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺโต   
                อเนกชาติสสาร                สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส   
                ตสฺส เม ทุกฺขชาตสฺส        ทุกฺขกฺขนฺโธ อปรทฺโธติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อเนกชาติสสารนฺติ  อเนกชาติสตสหสฺสสงฺขฺย(๒)  อิท 
สสารวฏฏ อทฺธุโน อธิปฺเปตตฺตา  อจฺจนฺตสโยเคกวจน ฯ 
        สนฺธาวิสฺสนฺติ  สสรึ อปราปร จวนุปฺปชฺชนวเสน  
ปริพฺภมึ ฯ 
        อนิพฺพิสนติฺ  ตสฺส  นิวตฺตกาณ อวินฺทนฺโต อลภนฺโต ฯ  
        ตสฺส เมติ เอว  สสรนฺตสฺส  เม ฯ 
        ทุกฺขชาตสฺสาติ ชาติอาทิวเสน อุปฺปนฺนทุกฺขสฺส ติสฺสนฺน  
วา ทุกฺขตาน (๓) วเสน ทุกฺขสภาวสฺส ฯ  
        ทุกฺขกฺขนฺโธติ กมฺมกเิลสวิปากวฏฏปฺปกาโร (๔) ทุกฺขราสิ ฯ 
        อปรทฺโธติ  อรหตฺตมคฺคปฺปตฺติโต  ปฏาย  ปริพฺภฏโ  จุโต  
# ๑. สฺยา. ปรทฺธโตติ ฯ  ขุ. เถร. ๒๖/๒๑๕/๒๗๘ ฯ  
# ๒. ม. ...สงฺขฺย ฯ ๓. สี. ทุกฺขชาตีน ฯ  ๔. ส.ี กมฺมกิเลสวิปากวเสน  
# วุตฺตปฺปกาโร (กมฺมวิปากกิเลสวิปากวเสน วุตฺตปฺปกาโร) ฯ   
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น อภินิพฺพตฺติสฺสติ ฯ  (๑)  อปรฏโติ  วา  ปาโ  อปคตสมิทฺธิโต  (๒)   
สมุจฺฉินฺนการณตฺตา อปคโตติ อตฺโถ ฯ อิทเมว จ เถรสฺส 
อ ฺาพฺยากรณ อโหสิ ฯ   
                เมณฺฑสิรตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                รกขิฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สพฺโพ  ราโค  ปหีโน  เมติ  อายสฺมโต  รกฺขิตตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา 
วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  
เทสนาาณ  อารพฺภ  โถมน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  จิตฺตปฺปสาท  
โอโลเกตฺวา  อย อิโต สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก (๓)  โคตมสฺส  นาม  
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  รกฺขิโต  นาม  สาวโก  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  
โส  ต  สุตฺวา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ปสนฺนมานโส  อปราปร   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท 
เทวทหนิคเม สากิยราชกุเล นิพฺพตฺติ รกฺขิโตติสฺส  นาม   
อโหสิ ฯ  โส  เย  สากิยโกลิยราชูหิ  ภควโต ปริวารตฺถาย  
ทินฺนา ป ฺจสตราชกุมารา  ปพฺพชิตา  เตส  อ ฺตโร ฯ  เต 
ปน  ราชกุมารา  น สเวเคน  ปพฺพชิตตฺตา  อุกฺกณฺาภิภูตา 
# ๑. ส.ี น ทานิ ปวตฺติสฺสติ ฯ  ๒. สี. อปวตฺติสสิทฺธิโต ฯ  
# ๓. ส.ี กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก ฯ   
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ยทา  สตฺถารา  กุณาลทหตีร  เนตฺวา  กุณาลชาตกเทสนาย   
อิตฺถีน  โทสวิภาวเนน   อาทีนว ปกาเสตฺวา กมฺมฏาเน 
นิโยชิตา  ตทา  อยมฺป  กมฺมฏาน  อนุยุ ฺชนฺโต  วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน(๑)  
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน        โลกเชฏโ นราสโภ   
                มหโต ชนกายสฺส                เทเสติ อมต ปท ฯ   
                ตสฺสาห วจน สุตฺวา        วาจาสภิมุทีริต   
                อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน        เอกคฺโค อาสห ตทา ฯ   
                        ยถา สมุทโฺท อุทธีนมคฺโค   
                        เนรู(๒) นคาน ปวโร สลิุจฺจโย   
                        ตเถว เย จิตฺตวเสน วตฺตเร   
                        น พุทฺธาณสฺส กล อุเปนฺติ เต ฯ   
                ธมฺมวิธึ (๓) เปตฺวาน        พุทฺโธ การุณิโก อิสิ   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
                โย โส าณ ปกิตฺเตสิ        พุทฺธมฺหิ โลกนายเก   
                กปฺปาน (๔) สตสหสฺส        ทุคฺคตึ น คมิสฺสติ(๕) ฯ   
                กิเลเส ฌาปยิตฺวาน        เอกคฺโค สุสมาหิโต   
                โสภิโต นาม นาเมน        เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๓๓/๒๓๖ ฯ  ๒. สยฺา. เมรุ ฯ   
# ๓. ส.ี ธมฺมวีถึ ฯ  ๔. ส.ี กปฺปานิ ฯ  ๕. สฺยา. ทุคฺคตึ โส น  คจฺฉติ ฯ   
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                ป ฺาเส กปฺปสหสฺเส        สตฺเตวาสุ ยสุคฺคตา (๑)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา(๒) ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อตฺตโน ปหีนกิเลเส ปจฺจเวกฺขนฺโต   
                สพฺโพ ราโค ปหีโน เม        สพฺโพ โทโส สมูหโต   
                สพฺโพ เม วิคโต โมโห        สีติภูโตสฺมิ นิพฺพุโตติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  สพฺโพ  ราโคติ  กามราคาทิปฺปเภโท  สพฺโพป   
ราโค ฯ   
        ปหีโนติ  อริยมคฺคภาวนาย  สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน  ปหีโน ฯ   
        สพฺโพ  โทโสติ  อาฆาตวตฺถุกาทิภาเวน  อเนกเภทภินฺโน 
สพฺโพป  พฺยาปาโท ฯ  
        สมูหโตติ  มคฺเคน  สมุคฺฆาฏิโต ฯ   
        สพฺโพ  เม  วิคโต  โมโหติ  ทุกฺเข อาณนฺติ  อาทินา (๔) 
วตฺถุเภเทน  อฏเภโท สงฺกิเลสวตฺถุวิภาเคน อเนกวิภาโค (๕) 
สพฺโพป โมโห มคฺเคน วิทฺธสิตตฺตา มยฺห  วิคโต ฯ  
        สีติภูโตสฺมิ  นิพฺพุโตติ  เอว  มูลกิเลสปฺปหาเนน  ตเทกฏ- 
# ๑. สฺยา. สี. สมุคฺคตา ฯ ม. ยสุคฺคตา ฯ ๒. สฺยา. น...สมฺปนฺนา 
# ...มหพฺพลา ฯ ๓. ยุ. อปรทฺโธติ ฯ  ขุ. เถร. ๒๖/๒๑๖/๒๗๘ ฯ  
# ๔. อภิ. ๓๕/๒๕๖/๑๘๑ ฯ ๕. ส.ี อฏวิภาโค ฯ   
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ตาย สงฺกิเลสาน  สมฺมเทว  ปฏิปฺปสสฺทฺธตฺตา  อนวเสสกิเลส- 
ทรถปรฬิาหาภาวโต  สีติภาว ปตฺโต  ตโตเอว  สพฺพโส  
กิเลสปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพุโต  อห  อสฺมิ  ภวามีติ อ ฺ  
พฺยากาสิ ฯ   
                รกขิฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                อุคฺคตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ย มยา ปกต กมฺมนติฺ อายสฺมโต อุคฺคตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  กโรนฺโต อิโต เอกตึเส  กปฺเป  สิขิสฺส  ภควโต 
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต เอกทิวส  สิขึ  
ภควนฺต  ปสฺสิตฺวา  ปสนฺนมานโส  เกตกปุปฺเผหิ  ปูช  อกาสิ ฯ   
        โส เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร  
สุคตีสุเยว สสรนฺโต อิมสมฺึ พุทฺธุปฺปาเท  โกสลรฏเ  อุคฺคนิคเม  
เสฏ ิปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ อุคฺโคเตฺววสฺส  นาม  อโหสิ ฯ 
โส  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ภควติ ตสฺมึ นิคเม ภทฺทาราเม วิหรนฺเต   
วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถุ  สนติฺเก ธมฺม สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ  
ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต น จิรสฺเสว อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๓๔/๒๓๗ ฯ   
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                วินตานทิยา ตีเร (๑)        ปลกฺขุ (๒) ผลโิต อหุ(๓)   
                ตาห รุกฺข คเวสนฺโต        อทฺทส โลกนายก ฯ   
                เกตก ปุปฺผิต ทิสฺวา        วณฺเฏ เฉตฺวานห ตทา   
                พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ                สิขิโน โลกพนฺธุโน ฯ   
                เยน าเณน ปตฺโตสิ(๔)        อจฺจุต อมต ปท   
                ต าณ อภิปูเชมิ                พุทฺธเสฏ มหามุนิ ฯ   
                าณมฺหิ ปูช กตฺวาน        ปลกฺขุ อทฺทส อห   
                ปฏิลทฺโธมฺห ิต ป ฺ (๕)  าณปูชายิท ผล ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        าณปูชายิท ผล ฯ   
                อิโต เตรสกปฺปมฺหิ        ทฺวาทสาสุ ผลุคฺคตา(๖)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อตฺตโน วฏฏปจฺเฉท  ทีปเนน อ ฺ  
พฺยากโรนฺโต   
                ย มยา ปกต กมฺม                อปฺป วา ยทิ วา พหุ   
                สพฺพเมต ปริกฺขีณ                นตฺถิ ทานิ ปนุพฺภโวติ(๗)   
# ๑. สฺยา. โปราณ. วิตฺถตาย นทียา ตีเร ฯ  
# ๒. ส.ี ปลกโฺข ฯ  ๓. สฺยา. โปราณ. มลิกฺขุผลิโน  
# อหุ ฯ  ๔. ม. ย.ุ อภิปูเชมิ ฯ  ๕. ม. ป ฺ ฯ   
# ๖. สฺยา. พลุคฺคตา ฯ  ยุ. ขลุคฺคตา ฯ  
# ๗. ขุ. เถร. ๒๖/๒๑๗/๒๗๘ ฯ  
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คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ย  มยา  ปกต  กมฺมนฺติ  ย  กมฺม ตีหิ กมมฺทฺวาเรหิ  
ฉหิ อุปฺปตฺติทฺวาเรหิ  อฏหิ อสวรทฺวาเรหิ (๑)[๒] ปาปาทิวเสน  
ทานาทิวเสน  จาติ อเนเกหิ ปกาเรหิ  อนาทิมติ  สสาเร  ย  
มยา  กต  อุปจิต  อภินิพฺพตฺติต  วิปากกมฺม ฯ   
        อปฺป วา ยทิ  วา  พหุนฺติ  ต ฺจ  วตฺถุเจตนา- 
ปโยคกิเลสาทีน  ทุพฺพลภาเวน        อปฺป  วา เตส พลวภาเวน  
อภิณฺหปวตฺติยา  จ  พหุ  วา ฯ  
        สพฺพเมต ปริกฺขีณนฺติ สพฺพเมว เจต กมฺม กมมฺกฺขยกรสฺส   
อคฺคมคฺคสฺส  อธิคตตฺตา  ปริกฺขย  กต(๓)  กิเลสวฏฏปฺปหาเนน  หิ  
กมฺมวฏฏ  ปหีนเมว  โหติ  วิปากวฏฏสฺส  อนุปฺปาทนโต ฯ  เตนาห   
นตฺถิ  ทานิ  ปุนพฺภโวติ ฯ  อายตึ  ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ  มยฺห  
นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ สพฺพมฺเปตนฺติป (๔) ปาโ สพฺพมฺป เอตนฺติ (๕) 
ปทวิภาโค ฯ   
                อุคฺคตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                อฏมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี อสวเรหิ ฯ  ๒. ส.ี ม. เอตฺถนฺตเร อฏหิ จ สวรทฺวาเรหีติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๓. ม. คต ฯ  ๔. ส.ี สพฺพเมเวตนฺติป ฯ  
# ม. สพฺพมฺเปตนฺติป ฯ  ๕. สี. สพฺพเมว เอตนฺติ ฯ   
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                                นวมวคฺควณฺณนา   
                        สมิติคุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ย  มยา  ปกต  ปาปนฺติ  อายสฺมโต  สมิติคุตฺตตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปุ ฺานิ   
อุปจินนฺโต วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล กลุเคเห นิพฺพตฺติตฺวา 
วิ ฺ ุต ปตฺโต ภควนฺต ปสฺสิตฺวา ปสนฺนจิตฺโต  ชาติสุมนปุปฺเผหิ  
ปูช  อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  ยตฺถ  ยตฺถ ภเว  นิพฺพตฺติ  
ตตฺถ ตตฺถ กลุรูปปริวารสมฺปทาย อ ฺเ สตฺเต อภิภวิตฺวา 
อฏาสิ ฯ เอกสฺมึ  ปน  อตฺตภาเว  อ ฺตร  ปจฺเจกพุทฺธ  
ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา  อย มุณฺฑโก  กุฏ ี  ม ฺเ 
เตนาย  ปฏิจฺฉาเทตฺวา วิจรตีติ นิฏ ุภิตฺวา ปกฺกามิ ฯ  
        โส  เตน  กมฺเมน  พหุ กาล นิรเย ปจฺจิตฺวา กสฺสปสฺส  
ภควโต กาเล มนุสฺสโลเก (๑)  นิพฺพตฺโต  ปริพฺพาชกปพฺพชฺช  อุปคโต 
เอก  สีลาจารสมฺปนฺน  อุปาสก  ทิสฺวา โทสนฺตโร  หุตฺวา  
กุฏโรคี  ภเวยฺยาสีติ  อกฺโกสิ  นฺหานติตฺเถ  จ มนสฺุเสหิ ปตานิ 
นฺหานจุณฺณานิ  ทูเสสิ ฯ 
# ๑. ส.ี มนุสสฺโยนิย ฯ  
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        โส  เตน  กมฺเมน  ปุน  นิรเย  นพฺิพตฺติตฺวา พหูนิ  วสฺสานิ  
ทุกฺข  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย อ ฺตรสฺส  
พฺราหฺมณสฺส ปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ สมิติคุตฺโตติสฺส นาม  
อโหสิ ฯ โส วยปฺปตฺโต สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ 
ปพฺพชิตฺวา สุวิสุทฺธสีโล หุตฺวา วิหรติ ฯ ตสฺส  ปรุิมกมฺม- 
นิสฺสนฺเทน  กุฏโรโค  อุปฺปชฺช ิ เตน ตสฺส สรีราวยวา 
เยภุยฺเยน ฉินฺนภินฺนา  หุตฺวา  ปคฺฆรนฺติ ฯ  โส  คิลานสาลาย  
วสติ ฯ   
        อเถกทวิส ธมฺมเสนาปติ คิลานปุจฺฉ คนฺตฺวา ตตฺถ  
ตตฺถ คิลาเน ภิกฺขู ปุจฺฉนฺโต ต ภิกฺขุ ทิสวฺา อาวุโส  
ยาวตา  ขนฺธปฺปวตฺติ  นาม  สพฺพ  ทุกขฺเมว  เวทนา ฯ  ขนฺเธสุ  
ปน  อสนฺเตสุเยว  ทุกฺขนฺติ  เวทนานุปสฺสนากมฺมฏาน  
กเถตฺวา  อคมาสิ ฯ  โส  เถรสฺส  โอวาเท  ตฺวา วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา ฉฬภิ ฺา สจฺฉากาสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ชายนฺตสฺส วิปสฺสิสฺส        อาโลโก วิปโุล อหุ   
                ปวี จ ปกมฺปตฺถ                สสาครา สปพฺพตา ฯ   
                เนมิตฺตา(๒) จ วิยากสุ        พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ   
                อคฺโค จ สพฺพสตฺตาน        ชนต อุทฺธรสิฺสติ ฯ   
                เนมิตฺตาน สุณิตฺวาน        ชาติปูชมกาสห   
                เอทิสา ปูชนา นตฺถิ        ยาทิสา ชาติปูชนา ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๒๒/๒๒๐ ฯ  ๒. สยฺา. ม. เนมิตฺตา ฯ   
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                สงฺขริตฺวาน(๑) กุสล                สก จิตฺต ปสาทยึ   
                ชาติปูช กริตฺวาน                ตตฺถ กาลงฺกโต อห ฯ   
                ย ย โยนุปปชฺชามิ                เทวตฺต อถ มานุส   
                สพฺเพ สตฺเต อภิโภมิ(๒)        ชาติปูชายิท ผล ฯ   
                ธาติโย (๓) ม อุปฏเนฺติ  มม จิตฺตวสานุคา   
                น ตา (๔) สกฺโกนฺติ โกเปตุ  ชาติปูชายิท ผล ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ปูชมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ชาติปูชายิท ผล ฯ   
                สปุาริจริยา นาม                จตุตฺตึส ชนาธิปา   
                อิโต ตติยกปฺปมฺหิ (๕)        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  ปหีนกิเลสปจฺจเวกฺขณมุเขน (๖) เอตรหิ 
อนุภุยฺยมานโรควเสน  ปรุิมชาตีสุ  อตฺตนา  กต  ปาปกมฺม  
อนุสฺสริตฺวา  ตสฺส  อิทาน ิ สพฺพโส ปหีนภาว วิภาเวนฺโต   
                ย มยา ปกต ปาป                ปุพฺเพ อ ฺาสุ ชาติสุ   
                อิเธว ต เวทนีย                วตฺถุ อ ฺ น วิชฺชตีติ(๗)   
คาถ อภาสิ ฯ 
# ๑. สฺยา. สหริตฺวาน ฯ ยุ. สสริตฺวาน ฯ  ๒. สฺยา. อตีโตมฺหิ ฯ  
# ๓. สยฺา. ม. ธาติโย ฯ  ๔. สฺยา. น เต ฯ ๕. สฺยา. ม. ตติยกปฺปมฺหิ ฯ  
# ๖. ส.ี ปหีนกิเลสปจฺจเวกฺขเณน ฯ  ๗. ขุ. เถร. ๒๖/๒๑๘/๒๗๘ ฯ   
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        ตตฺถ  ปาปนฺติ  อกุสล  กมฺม ฯ  ต  หิ ลามกฏเน ปาปนฺติ  
วุจฺจติ ฯ ปุพฺเพติ ปุราติ ฯ   
        อ ฺาสุ  ชาติสูติ  อิโต  อ ฺาสุ  ชาตีสุ อ ฺเสุ  
อตฺตภาเวสุ ฯ อย เหตฺถ อตฺโถ ฯ 
        ยทิป  มยา  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  น  ตาทิส  ปาป  กต  
อตฺถิ  อิทานิ ปน  ตสฺส  สมฺภโวเยว  นตฺถิ ฯ  ย  ปน  อิโต  
อ ฺาสุ  ชาตีสุ  กต  อตฺถิ  อิเธว ต  เวทนีย  ต  หิ  อิเธว  
อิมสฺมึเยว  อตฺตภาเว  เวทยิตพฺพ อนุภวิตพฺพ ผล กสฺมา   
วตฺถุ  อ ฺ  น  วิชชฺตีติ  ตสฺส  กมฺมสสฺ  วิปจฺจโนกาโส  อ ฺโ  
ขนฺธปฺปพนฺโธ  นตฺถ ิ อิเม  ปน  ขนฺธา  สพฺพโส  อุปาทานาน  
ปหีนตฺตา อนุปาทาโน  วิย ชาตเวโท จริมกจิตฺตนิโรเธน 
อปฺปฏิสนฺธิกา นิรุชฺฌนฺตีติ อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
                สมิติคุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                กสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        เยน เยน สุภิกฺขานีติ อายสฺมโต กสฺสปตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต กาเล พฺราหฺมณกุเล  
นิพฺพตฺติตฺวา ตีสุ เวเทสุ อ ฺเสุ  จ  พฺราหฺมณสิปฺเปสุ   
นิปฺผตฺตึ  คโต  โส  เอกทิวส  ภควนฺต  ทิสฺวา ปสนฺนมานโส  
สุมนปุปฺเผหิ  ปูช  อกาสิ ฯ  กโรนฺโต  จ  สตฺถุ  สมนฺตโต  
อุปริ  จ ปุปฺผมุฏ ิโย  ขิป ฯ  พุทฺธานุภาเวน  ปุปฺผานิ   
ปุปฺผาสนากาเรน สตฺตาห อฏสุ ฯ โส  ต  อจฺฉริย  ทิสฺวา 
ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ปสนฺนมานโส อโหสิ ฯ อปราปร ปุ ฺานิ  
กโรนฺโต  กปฺปสตสหสฺส  สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย อ ฺตรสฺส  อุทิจฺจพฺราหฺมณสฺส ปุตฺโต 
หุตฺวา นิพฺพตฺติ กสฺสโปติสฺส นาม อโหสิ ฯ ตสฺส   
ทหรกาเลเยว  ปตา  กาลมกาสิ ฯ  มาตา  ต  ปฏชิคฺคติ ฯ  
        โส เอกทิวส เชตวน  คโต  ภควโต  ธมฺมเทสน  สุตฺวา 
เหตุสมฺปนฺนตาย  ตสฺมึเยว  อาสเน  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  มาตุ 
สนฺติก  คนฺตฺวา  อนุชานาเปตฺวา  ปพฺพชิโต  สตฺถร ิ วุฏวสฺเส  
ปวาเรตฺวา  ชนปทจาริก  ปกฺกนฺเต  สยมฺป  สตฺถารา  สทฺธ ึ  
คนฺตุกาโม  อาปุจฺฉิตุ มาตุ สนฺติก อคมาสิ ฯ มาตา 
วิสฺสชฺเชนฺตี โอวาทวเสน    
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                เยน เยน สุภิกฺขานิ        สิวานิ อภยานิ จ   
                เตน ปุตฺตก คจฺฉสฺสุ        มา โสกาปหโต ภวาติ 
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เยน  เยนาติ  ยตฺถ  ยตฺถ ฯ  ภุมฺมตฺเถ  หิ  เอต   
กรณวจน ยสฺมึ ยสฺมึ ทิสาภาเคติ  อตฺโถ ฯ   
        สุภิกฺขานีติ  สุลภปณฺฑานิ  รฏานีติ อธิปฺปาโย ฯ  
        สิวานีติ เขมานิ  อโรคานิ ฯ  
        อภยานีติ  โจรภยาทีหิ  นิพฺภยานิ  โรคทุพฺภิกฺขภยานิ  
ปน สุภิกฺขานิ  สิวานีติ  ปททฺวเยเนว  คหิตานิ ฯ   
        เตนาติ  ตตฺถ  ตสฺมึ  ตสฺมึ ทิสาภาเคติ  อตฺโถ ฯ 
        ปุตฺตกาติ อนุกมฺปนฺตี ต อาลปติ ฯ  
        มาติ ปฏิเสธตฺถวาจกนิปาโต ฯ (#)  
        โสกาปหโตติ  วุตฺตคุณรหิตานิ  รฏานิ  คนตฺฺวา  ทุพฺภิกฺข- 
ภยาทิชนิเกน  โสเกน อุปหโต  มา  ภว  มาโหสีติ  อตฺโถ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เถโร  มม  มาตา  มยฺห โสกรหิตฏานคมน   
อาสีสติ  หนฺท  มยฺห   สพฺพโส อจฺจนฺตเมว โสกรหิต าน  
ปตฺตุ ยุตฺตนฺติ  อุสฺสาหชาโต  วิปสฺสน ปฏเปตฺวา น 
จิรสฺเสว [๓] อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๔)   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๑๙/๒๗๙ ฯ ๒. ม. มาติ ปฏิเสธตฺเถ  
# นิปาโต ฯ ๓. ส.ี เอตฺถนฺตเร อร ฺเ วสนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๔. ขุ. อ. ๓๒/๑๒๓/๒๒๒ ฯ   
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                อชฺฌายโก(๑) มนฺตธโร        ติณฺณ เวทาน ปารคู   
                อพฺโภกาเส (๒)  ิโต สนฺโต  อทฺทส โลกนายก ฯ   
                สหี ยถา วนจร (๓)        พฺยคฺฆราชว นิตฺตส   
                ติธาปภินฺนมาตงฺค                กุ ฺชรว มเหสิน ฯ   
                เสเรยก(๔) คเหตฺวาน        อากาเส อุกฺขิป อห   
                พุทฺธสฺส อานุภาเวน        ปริวาเรนฺติ สพฺพโส ฯ   
                อธิฏหิ มหาวีโร                สพฺพ ฺ ู โลกนายโก   
                สมนฺตา ปุปฺผจฺฉทนา(๕)        โอกริึสุ นราสภ ฯ   
                ตโต สา ปุปฺผก ฺจุกา        อนฺโตวนฺตา(๖) พหิมุขา   
                สตฺตาห ฉทน กตฺวา        ตโต อนฺตรธายถ ฯ   
                ต ฺจ อจฺฉริย ทิสฺวา        อพฺภุต โลมหสน   
                พุทฺเธ จิตฺต ปสาเทสึ        สคุเต โลกนายเก ฯ   
                เตน จิตฺตปฺปสาเทน        สุกกฺมูเลน โจทิโต   
                กปฺปาน สตสหสฺส                ทุคฺคตึ นุปปชฺชห ฯ   
                ปณฺณรสสหสฺสมฺหิ                กปฺปาน ป ฺจวีสติ(๗)   
                วีตมลาสนามา จ (๘)        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. สฺยา. อชฺฌายิโก ฯ  ๒. สี. อชฺโฌกาเส ฯ  
# ๓. ส.ี เอกจร ฯ  ๔. สฺยา. เสเรยฺยก ฯ   ๕. สฺยา. ...ฉทน ฯ 
# ๖. สฺยา. ม. อนฺโตวณฺฏา ฯ  ๗. สฺยา. ป ฺจวีสเต ฯ  
# ๘. สฺยา. วิลามาลาสนามา จ ฯ  ส.ี จิณฺณมาลาสนามา จ ฯ  
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        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อิทเมว มาตุ วจน อรหตฺตปฺปตฺติยา  
องฺกุส ชาตนฺติ ตเมว คาถ ปจฺจุทาหาสิ ฯ   
                กสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        สีหตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สีหปฺปมตฺโต วิหราติ อายสฺมโต สีหตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปุริมพุทฺเธสุ กตาธิกาโร อิโต อฏารสกปฺป- 
สตมตฺถเก (๑) อตฺถทสฺสิสสฺ ภควโต  กาเล  จนฺทภาคาย  นทิยา  
ตีเร  กินฺนรโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  ปุปฺผภกฺโข ปุปฺผนิวสโน   
หุตฺวา  วิหรนฺโต  อากาเสน  คจฺฉนฺต  อตฺถทสฺส ึ ภควนฺต   
ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต  ปูเชตุกาโม  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  
ภควา  ตสฺส  อชฺฌาสย ตฺวา อากาสโต  โอรุยฺห  อ ฺตรสฺมึ  
รุกฺขมูเล  ปลลฺงฺเกน  นิสทีิ ฯ  กินฺนโร จนฺทนสาร ฆสิตฺวา   
จนฺทนคนฺเธน  ปุปฺเผหิ จ ปูช กตฺวา วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ 
กตฺวา ปกฺกามิ ฯ         
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท มลฺลราชกุเล (๒) นิพฺพตฺติ  ตสฺส  สีโหติ  นาม   
อโหสิ ฯ  โส ภควนฺต ทิสฺวา ปสนฺนมานโส วนฺทิตฺวา  
# ๑. ส.ี อฏารสาธิกกปฺปสตมตฺถเก ฯ  
# ๒. ส.ี มลฺลรฏเ มลลฺราชกุเล ฯ   
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เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อชฺฌาสย  โอโลเกตฺวา  ธมฺม  
กเถสิ ฯ  โส  ธมฺม สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา   
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺเ  วิหรติ ฯ  ตสฺส จิตฺต   
นานารมฺมเณ  วิธาวติ  เอกคฺค  น  โหติ  สกตฺถ  นิปผฺาเทตุ  
น สกฺโกติ ฯ สตฺถา ต ทิสฺวา อากาเส ตฺวา   
                สหีปฺปมตฺโต วิหร                รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต   
                ภาเวหิ กุสล ธมฺม                ชห สีฆ สมุสฺสายนฺติ(๑)   
คาถาย  โอวทิ ฯ  โส  คาถาวสาเน  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๒)   
                จนฺทภาคานทีตีเร                อโหสึ กินฺนโร ตทา   
                ปปฺุผภกฺโข จห อาสึ        ปปฺุผนิวสโน ตถา ฯ (๓)   
                อตฺถทสฺสี ตุ ภควา        โลกเชฏโ นราสโภ   
                วิปนคฺเคน(๔) นิยฺยาสิ        หสราชาว อมฺพเร ฯ   
                นโม เต ปุริสาช ฺ        จิตฺต เต สุวิโสธิต   
                ปสนฺนมุขวณฺโณสิ                วิปฺปสนฺนมขิุนฺทฺริโย ฯ   
                โอโรหิตฺวาน อากาสา        ภูริป ฺโ สุเมธโส   
                สฆาฏึ ปตฺถริตฺวาน        ปลลฺงฺเกน อุปาวิสิ ฯ   
                วิลนี จนฺทนาทาย                อคมาสึ ชินนฺติก   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๒๐/๒๗๙ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๓๕/๒๓๘ ฯ  
# ๓. สยฺา. ปปุผาน วสโน อห ฯ ส.ี ย.ุ จห ฯ  ๔. สฺยา. ปวนคฺเคน ฯ   
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                อภิวาเทตฺวาน สมฺพุทฺธ        โลกเชฏ นราสภ   
                ปาโมชฺช ชนยิตฺวาน        ปกกฺามึ อุตฺตรามุโข ฯ   
                อฏารเส กปฺปสเต        จนฺทน ย อปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                จตุทฺทเส กปฺปสเต        อิโต อาสึสุ เต ตโย (๑)   
                โรหณี(๒) นาม นาเมน        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ยา  ปน  ภควตา โอวาทวเสน วุตฺตา สีหปฺปมตฺโตติ  
คาถา ตตฺถ สีหาติ  ตสฺส  เถรสฺส  อาลปน ฯ  
        อปฺปมตฺโต  วิหราติ  สติยา  อวิปปฺวาเสน  ปมาทวิรหิโต   
สพฺพิริยาปเถสุ  สติสมฺปช ฺยุตฺโต  หุตฺวา  วิหราหิ ฯ  อิทานิ  
ต  อปฺปมาทวิหาร สห  ผเลน  สงฺเขปโต  ทสฺเสตุ  รตฺตินฺทิวนฺติ 
อาทิ  วุตฺต ฯ ตสฺสตฺโถ รตฺติภาค ทิวสภาค ฺจ  จงฺกเมน   
นิสชฺชาย  อาวรณีเยหิ  ธมเฺมหิ  จิตฺต  ปริโสเธตีติ  วุตฺตนเยน  
จตุสมฺมปฺปธานวเสน  อตนฺทิโต  อกุสโีต  อารทฺธวิริโย  กุสล  
สมถวิปสฺสนาธมฺม ฺจ  โลกุตฺตรธมฺม ฺจ ภาเวหิ อุปฺปาเทหิ  
วฑฺเฒหิ จ เอว ภาเวตฺวา จ  ชห  สีฆ  สมุสฺสยนฺติ  ตว  
สมุสฺสย  อตฺตภาว  ปม  ตาว  ตปฺปฏิพทฺธฉนฺทราคปฺปหาเนน 
สีฆ [๓] น จิรสฺเสว ปชห เอวภูโต จ ปจฺฉา จริมกจิตฺตนิโรเธน   
# ๑. ส.ี อาสสึุ เตรส ฯ ๒. สฺยา. โรหิณี ฯ  ๓. ส.ี เอตฺถนฺตเร  
# ชหาติ ทิสสฺติ ฯ   
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อนวเสสโต  จ  ปชหิสฺสตีติ ฯ  อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  เถโร   
อ ฺ  พฺยากโรนฺโต  ตเมว คาถ ปจฺจุทาหาสีติ ฯ   
                สหีตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                นตีตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สพฺพรตฺตึ สุปตฺวานาติ อายสฺมโต นีตตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  สุนนฺโท  นาม  
พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  อเนกสเต  พฺราหฺมเณ  มนฺเต  วาเจนฺโต   
วาชเปยฺย  นาม  ย ฺ  ยชิ  ภควา  ต  พฺราหฺมณ  อนุกมฺปนฺโต 
ย ฺฏาน  คนฺตฺวา  อากาเส  จงฺกมิ ฯ  พฺราหฺมโณ สตฺถาร  
ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  สสิฺเสหิ  ปุปฺผานิ  อาหราเปตฺวา  อากาเส  
ขิปตฺวา ปูช  อกาสิ ฯ  พุทธฺานุภาเวน  ครฺฑาน(๑)  สกล  จ   
นคร  ปุปฺผปเฏน  วิย (๒) ฉาทิต อโหสิ ฯ  มหาชโน  สตฺถริ  
อุฬาร  ปติโสมนสฺส  ปฏสิเวเทสิ ฯ  
        สุนนฺทพฺราหฺมโณ เตน กุสลมูเลน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต 
อิมสฺม ึ พุทฺธปฺุปาเท  สาวตฺถิย  อ ฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  นีโตติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส  วิ ฺ ุต ปตฺวา   
อิเม  สมณา  สกฺยปุตฺติยา  สุขสีลา  สุขสมาจารา สุโภชนานิ  
# ๑. ม. ต าน ฯ  ๒. ม. ปุปฺผปฏวิตานิก วิย ฯ   
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ภุ ฺชิตฺวา นิวาเตสุ  เสนาสเนสุ  วิหรนฺติ  อิเมสุ  ปพฺพชิตฺวา   
สุเขน  วิหริตุ  สกฺกาติ สุขาภิลาสาย ปพฺพชิตฺวาว สตฺถุ  
สนฺติเก กมฺมฏาน คเหตฺวา กติปาหเมว มนสิกริตฺวา ต  
ฉฑฺเฑตฺวา  ยาวทตฺถ  อุทราวเทหก  ภุ ฺชิตฺวา  ทิวสภาค  
สงฺคณิการาโม ติรจฺฉานกถาย  วีตินาเมติ  รตฺติภาเคป  
ถีนมิทฺธาภิภูโต  สพฺพรตฺตึ  สุปติ ฯ สตฺถา ตสฺส เหตุปริปาก 
โอโลเกตฺวา โอวาท เทนฺโต   
                สพฺพรตฺตึ สุปตฺวาน        ทวิา สงฺคณิเก รโต   
                กทุาสฺสุ นาม ทุมฺเมโธ        ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสตีติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพรตฺตินฺติ  สกล  รตฺตึ ฯ 
        สุปตฺวานาติ  นิทฺทายิตฺวา  รตฺติยา ปม  ยาม  จงฺกเมน  
นิสชฺชาย  อาวรณีเยหิ  ธมเฺมหิ  จิตฺต  ปริโสเธตีติ  อาทินา  
วุตฺต ชาคริย อนนุยุ ฺชิตฺวา เกวล รตฺติยา ตีสุป ยาเมสุ  
นิทฺท โอกฺกมิตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        ทิวาติ  ทิวส  สกล  ทิวสภาคนฺติ อตฺโถ ฯ  
        สงฺคณิเกติ (๒) ติรจฺฉานกถิเกหิ กายทฬฺหิพหุลปุคฺคเลหิ   
สนฺนิสชฺชา สงฺคณิโก ตสฺมึ รโต อภิรโต ตตฺถ อวิคตจฺฉนฺโท  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๒๑/๒๗๙ ฯ  ๒. สี. สงฺคณิเก รโต วิหาโร  
# สงฺคณิโก ฯ  ๓. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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สงฺคณิเก  รโตติ  วุตฺโต ฯ  สงฺคณิการโตติป  ปาลิ ฯ   
        กุทาสฺส ุ นามาติ กุทา  นาม ฯ   อสฺสูติ(๑)  นิปาตมตฺต  
กสฺมึ นาม กาเลติ อตฺโถ ฯ 
        ทุมฺเมโธติ นิปฺป ฺโ ฯ ทุกฺขสฺสาติ  วฏฏทุกขฺสฺส ฯ 
        อนฺตนฺติ  ปรโิยสาน ฯ  อจฺจนฺตเมว  อนุปฺปาท  กทา  
นาม  กริสฺสติ  เอทิสสฺส  ทุกฺขสฺสนฺตกรณ นตฺถีติ อตฺโถ ฯ  
ทุมฺเมธ ทุกฺขสฺสนฺต กริสสฺสีติป ปาลิ ฯ   
        เอว  ปน  สตฺถารา  คาถาย  กถิตาย  เถโร สเวคชาโต 
วิปสฺสน ปฏเปตฺวา  น จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน  
วุตฺต อปทาเน (๒)   
                สนุนฺโท นาม นาเมน        พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู   
                อชฺฌายโก ยาจโยโค        วาชเปยฺย อยาชยิ ฯ   
                ปทุมุตฺตโร โลกวิทู        อคฺโค การุณิโก อิสิ   
                ชนต อนุกมฺปนฺโต                อมฺพเร จงฺกมี ตทา ฯ   
                จงฺกมิตฺวาน สมฺพุทฺโธ        สพฺพ ฺ ู โลกนายโก   
                เมตฺตาย อผริ สตฺเต        อปฺปมาเณ นิรูปธิ(๓) ฯ   
                วณฺเฏ เฉตฺวาน ปุปฺผานิ        พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู   
                สพฺเพ สิสฺเส สมาเนตฺวา        อากาเส อุกฺขิปาปยิ ฯ   
                ยาวตา นคร อาสิ                ปุปฺผาน ฉทน ตทา   
                พุทฺธสฺส อานุภาเวน        สตฺตาห น วิคจฺฉถ ฯ   
# ๑. สพฺพตฺถ สูตีติ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๓๖/๒๓๙ ฯ  
# ๓. สยฺา. อปฺปมาณ นิรูปธึ ฯ  
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                เตเนว สุกฺกมูเลน                อนุโภตฺวาน สมฺปทา   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        ติณฺโณ โลเก วิสตฺติก ฯ   
                เอการเส กปฺปสเต        ป ฺจตึสาสุ ขตฺติยา   
                อมฺพรสสนามา เต (๑)        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา เถโร อ ฺ พฺยากโรนฺโต ตเมว 
คาถ ปจฺจุทาหาสิ ฯ   
                นตีตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
         
                        สุนาคตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        จิตฺตนิมิตฺตสฺส โกวิโทติ อายสฺมโต สุนาคตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ[   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺโต  อิโต เอกตฺตึเส กปฺเป 
สิขิสฺส ภควโต กาเล พฺราหฺมณกุเล นพฺิพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต  
ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  หุตฺวา  อร ฺายตเน  อสฺสเม  วสนฺโต  
ตีณิ พฺราหฺมณสหสฺสานิ  มนฺเต  วาเจสิ ฯ  อเถกทิวส  ตสฺส  
สตฺถาร  ทิสวฺา  ลกฺขณานิ อุปธาเรตฺวา  ลกฺขณมนฺเต  
ปริวตฺเตนฺตสฺส  อีทิเสหิ  ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโต อนนฺตชิโน 
อนนฺตาโณ  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พุทฺธาณ  อารพฺภ  อุฬาโร  
# ๑. ส.ี อพฺภสา นาม นาเมน ฯ  
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ปสาโท อุปฺปชฺช ิฯ 
        โส  เตน  จิตฺตปฺปสาเทน  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  อปราปร   
เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  นาลกคาเม  
อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  สุนาโคติสฺส  
นาม  อโหสิ ฯ  โส  ธมฺมเสนาปติสฺส  คิหิสหาโย เถรสฺส 
สนฺติก คนฺตฺวา ธมฺม สุตฺวา ทสฺสนภูมิย ปติฏ ิโต 
ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน 
วุตฺต อปทาเน (๑)   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                วสโภ นาม ปพฺพโต   
                ตสฺมึ ปพฺพตปาทมฺหิ        อสฺสโม อาสิ มาปโต ฯ (๒)   
                ตีณิ สิสฺสสหสฺสานิ                วาเจสึ พฺราหฺมโณ ตทา   
                สหริตฺวาน(๓) เต สิสฺเส        เอกมนฺต อุปาวิสึ ฯ   
                เอกมนฺต นิสีทิตฺวา        พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู   
                พุทฺธเวท(๔) คเวสนฺโต        าเณ จิตฺต ปสาทยึ(๕) ฯ   
                ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา        นิสีทึ(๖) ปณฺณสนฺถเร   
                ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวาน        ตตฺถ กาลงฺกโต อห ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ส ฺมลภึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        าณส ฺายิท ผล ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๓๗/๒๔๐ ฯ ๒. ส.ี อสฺสโมสิ สมุมาปโต ฯ  
# ๓. สยฺา. สสาวิตฺวาน ฯ ยุ. สสาเวตฺวาน ฯ ๔. สยฺา. พุทฺธเวส ฯ 
# ๕. สฺยา. ปสาทยิ ฯ  ๖. สฺยา. นิสีทิ ฯ   
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                สตฺตวีสติ(๑) กปฺปมฺหิ        ราชา สิริธโร อหุ   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเสลา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ 
        อรหตฺต ปน ปตฺวา ภิกฺขูน ธมฺมเทสนาปกาเสน  อ ฺ  
พฺยากโรนฺโต   
                จิตฺตนิมิตฺตสฺส โกวิโท        ปวิเวกรส วิชานิย   
                ฌาย นิปโก ปติสฺสโต        อธิคจฺเฉยฺย สุข นิรามิสนฺติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ จิตฺตนิมิตฺตสฺส โกวิโทติ ภาวนาจิตฺตสฺส นิมิตฺตคฺค- 
หเณ กุสโล อิมสฺมึ สมเย  จิตฺต  ปคฺคเหตพฺพ อิมสฺมึ  
สมฺปหสิตพฺพ อิมสฺมึ อชฌฺุเปกฺขิตพฺพนฺติ เอว  ปคฺคหณาทิ- 
โยคฺยสฺส  จิตฺตนิมิตฺตสฺส  คหเณ เฉโก ฯ  
        ปวิเวกรส วิชานิยาติ กายวิเวกสวฑฺฒิตสฺส   จิตฺตวิเวกสฺส 
รส  ส ฺชานิตฺวา  วิเวกสุข อนุภวิตฺวาติ อตฺโถ ฯ  ปวิเวกรส  
ปตฺวาติ หิ  วุตฺต ฯ 
        ฌายนฺติ ปม อารมฺมณูปนิชฺฌาเนน ปจฺฉา  ลกฺขณูป- 
นิชฺฌาเนน  จ ฌายนฺโต ฯ  
        นิปโกติ กมฺมฏานปริหรเณ กุสโล ฯ  
        ปติสฺสโตติ อุปฏ ิตสฺสติ ฯ 
# ๑. สฺยา. สตฺตวีสมฺหิ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๒๒/๒๗๙ ฯ   
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        อธิคจฺเฉยฺย  สุข นิรามิสนฺติ เอว สมถนิมิตฺตาทิโกสลฺเลน 
ลพฺเภ จิตฺตวิเวกสุเข  ปติฏาย  สโต  สมฺปชาโน  หตฺุวา   
วิปสฺสนาฌาเนเนว  (๑) ฌายนฺโต  กามามิสวฏฏามิเสหิ  อสมฺมิสสฺตาย  
นิรามิส  นิพฺพานสุข  ผลสุข ฺจ  อธิคจฺเฉยฺย สมุปคจฺเฉยยฺาติ  
อตฺโถ ฯ   
                สนุาคตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                นาคิตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อิโต  พหิทฺธา  ปุถุอ ฺวาทินนฺติ  อายสฺมโต  นาคิตตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  นารโท  นาม  
พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  เอกทิวส  มาลเก  นิสินฺโน  ภควนฺต   
ภิกฺขุสงฺเฆน  ปุรกฺขต  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา ปสนฺนมานโส  ตีห ิ
คาถาหิ  อภิตฺถวิ ฯ 
        โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร   
ปุ ฺานิ  กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
กปลวตฺถุนคเร  สกฺยราชกุเล  นิพฺพตฺติ  นาคิโตติสฺส  นาม  
อโหสิ ฯ โส ภควติ กปลวตฺถุสฺมึ วิหรนฺเต มธุปณฺฑิกสุตฺต  
สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต  
# ๑. ส.ี วิปสสฺนาฌาเนน จ ฯ   
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ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                วิสาลมาเฬ อาสีโน        อทฺทส โลกนายก   
                ขีณาสว พลปฺปตฺต                ภิกฺขุสฆปุรกฺขต ฯ   
                สตสหสฺสา เตวิชฺชา        ฉฬภิ ฺา มหิทฺธิกา   
                ปริวาเรนฺติ สมฺพุทฺธ        โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ   
                าเณ อุปนิธา ยสฺส        น วิชฺชติ สเทวเก   
                อนนฺตาณ สมฺพุทฺธ        โก ทิสฺวา นปปฺสีทติ ฯ   
                ธมฺมกาย ฺจ ทีเปนฺต(๒)        เกวล รตนากร   
                วิโกเปตุ (๓) น สกฺโกนฺติ  โก ทิสฺวา นปปฺสีทติ ฯ   
                อิมาหิ ตีหิ คาถาหิ                นารโทวฺหยวจฺฉโล (๔)   
                ปทุมุตฺตร ถวิตฺวาน        สมพฺุทฺธ อปราชติ ฯ   
                เตน จิตฺตปฺปสาเทน        พุทฺธสนฺถวเนน จ (๕)   
                กปฺปาน สตสหสฺส                ทุคฺคตึ นุปปชฺชห(๖) ฯ   
                อิโต ตึสกปฺปสเต                สุมิตฺโต(๗) นาม ขตฺติโย   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สตฺถุ  อวิตถเทสนต  (๘)  ธมฺมสฺส จ  
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๓๙/๒๔๒ ฯ  ๒. สฺยา. ทีเปนฺติ ฯ  
# ๓. ม. วิกปเฺปตุ ฯ  ๔. สยฺา. ปุรคจฺฉิ โส ฯ ส.ี นารทวฺหยวจฺฉโล ฯ 
# ยุ. สรคจฺฉิ โย ฯ ๕. ส.ี ...ถวิเตน จ ฯ ๖. ย.ุ นูปปชชฺถ ฯ  
# ๗. ยุ. สุขิตฺโต ฯ  ๘. ส.ี สตฺถารา อธิคตเทสน ฯ  
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นิยฺยานิกต นิสฺสาย ส ฺชาตปติโสมนสฺโส ปติเวคปฺปวิสฺสฏ (๑) 
อุทาน อุทาเนนฺโต   
                อิโต พหิทฺธา ปุถุอ ฺวาทิน   
                มคฺโค น นิพฺพานคโม ยถา อย   
                อิติสฺสุ สงฺฆ ภควานุสาสติ   
                สตฺถา สย ปาณิตเลว ทสฺสยนฺติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อิโต  พหิทฺธาติ  อิมสฺมา  พุทฺธสาสนา  พาหิรเก 
สมเย  เตนาห  ปุถุอ ฺวาทินนฺติ  นานาติตฺถิยานนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        มคฺโค  น  นิพฺพานคโม  ยถา อยนฺติ  ยถา  อย  อรโิย 
อฏงฺคิโก มคฺโค เอกเสน นิพฺพาน คจฺฉตีติ นิพฺพานคโม  
นิพฺพานคามี  เอว  นิพฺพานคโม  มคฺโค  ติตฺถิยสมเย  นตฺถ ิ  
อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิตตฺตา อ ฺติตฺถิยวาทสฺส ฯ เตนาห ภควา   
                อิเธว ภิกฺขเว สมโณ อิธ ทุติโย สมโณ อิธ 
        ตติโย สมโณ  อิธ จตุตฺโถ สมโณ สุ ฺา ปรปฺปวาทา  
        สมเณหิ อ ฺเหีติ ฯ    
        อิตีติ เอว ฯ อสฺสูติ (๓) นิปาตมตฺต ฯ 
        สฆนฺติ ภิกฺขุสงฺฆ อุกฺกฏนิทฺเทโสย ยถา  สตฺถา 
เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ  สฆนฺติ  วา  สมหู  เวเนยฺยชนนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  
# ๑. ส.ี ปติวเคน วิสิฏ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๒๓/๒๗๙ ฯ  
# ๓. สพฺพตฺถ สูตีติ ทิสฺสติ ฯ   
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        ภควาติ  ภาคฺยวนฺตตาทีหิ  การเณหิ  ภควา  อยเมตฺถ  
สงฺเขโป ฯ  วิตฺถาโร  ปน  ปรมตฺถทีปนยิ  อิติวุตฺตกวณฺณนาย   
วุตฺตนเยน  เวทิตพฺโพ ฯ  
        สตฺถาติ ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ยถารห อนุสาสตีติ  
สตฺถา ฯ  
        สยนฺติ สยเมว ฯ อยเ ฺหตฺถ อตฺโถ  สีลาทิขนฺธตฺตย- 
สงฺคโห  สมฺมาทิฏ ิอาทีน  อฏนฺน  องฺคาน  วเสน อฏงฺคิโก  
นิพฺพานคามี  อริยมคฺโค  ยถา มม สาสเน อตฺถิ เอว  
พาหิรกสมเย มคฺโค  นาม นตฺถีติ  สีหนาท  นทนฺโต  อมฺหาก  
สตฺถา  ภควา  สยเมว  สยมฺภูาเณน  าณ (๑) สยเมว  วา 
มหากรุณาส ฺโจทิโต  หุตฺวา  อตฺตโน  เทสนาวิลาสสมฺปตฺติยา   
หตฺถตเล  อามลก  วิย ทสเฺสนฺโต ภิกฺขุสงฺฆ เวเนยฺยชนต  
อนุสาสติ โอวทตีติ ฯ   
                นาคิตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. าต ฯ  
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                        ปวิฏตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ขนฺธา  ทิฏา  ยถาภตูนฺติ  อายสฺมโต  ปวิฏตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ กโรนฺโต  อตฺถทสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  
เกสโว  นาม  ตาปโส  หุตฺวา  เอกทิวส  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  
ธมฺม  สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  อภิวาเทตฺวา  อ ฺชลึ ปคฺคยฺห  
ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร  
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท 
มคธรฏเ พฺราหฺมณกุเล  อุปฺปชฺชิตฺวา อนุกฺกเมน วิ ฺ ุต  
ปตฺโต เนกฺขมฺมนินฺนชฺฌาสยตาย ปริพฺพาชกปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา 
ตตฺถ  สิกฺขิตพฺพ  สิกฺขิตฺวา  วิจรนฺโต อุปติสฺสโกลติาน  
พุทฺธสาสเน  ปพฺพชิตภาว  สุตฺวา  เตป  นาม  มหาป ฺา 
ยตฺถ(๑) ตตฺถ (๒) ปพฺพชติา  ตเทว  ม ฺเ  เสยฺโยติ สตฺถุ สนฺติก  
คนฺตฺวา ธมฺม สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิ ฯ ตสฺส  สตฺถา  
วิปสฺสน  อาจิกฺขิ ฯ  โส  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  น  จิรสฺเสว  
อรหตฺต สจฺฉากาสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๓)   
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ยตฺถ กตฺถ ฯ  
# ๓. ขุ. อ. ๓๒/๑๔๐/๒๔๓ ฯ   
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                นารโท อิติ เม นาม(๑)        เกสโว อิติ น(๒) วิทู   
                กสุลากุสล เอส                อคม พุทฺธสนฺติก ฯ   
                เมตฺตจิตฺโต การุณิโก        อตฺถทสฺสี มหามุนิ   
                อสฺสาสยนฺโต สตฺเต โส        ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ   
                สก จิตฺต ปสาเทตฺวา        สเิร กตฺวาน อ ฺชลึ   
                สตฺถาร อภิวาเทตฺวา        ปกฺกามึ ปาจินามุโข ฯ   
                สตฺตรเส กปฺปสเต                ราชา อาสิ มหีปติ   
                อมิตฺตตาปโน(๓) นาม        จกฺกวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                ขนฺธา ทิฏา ยถาภูต        ภวา สพฺเพ ปทาลิตา   
                วิกขีฺโณ ชาติสสาโร        นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโวติ(๔)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ขนฺธาติ  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา  เต  หิ  วิปสฺสนูปค- 
ภาวลกฺขณโต  (๕) จ  าตปริ ฺาทีหิ  ปรชิานนวเสน  วิปสฺสิตพฺพา ฯ   
        ทฏิา  ยถาภูตนฺติ  วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย  มคฺคป ฺาย  
อิท  ทุกฺขนฺติอาทินา อวิปรีตโต ทิฏา ฯ  
# ๑. สฺยา. อิติ นาเมน ฯ  ๒. สฺยา. ม. ม ฯ  ๓. สฺยา. อมิตฺตตปโน ฯ  
# ยุ. อมิตฺตวาสโน ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๒๔/๒๗๙ ฯ  
# ๕. ม. วิปสสฺนุปลกฺขณโต สาม ฺลกฺขณโต จ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 400 

        *เลมที่ 25  เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  400 
         
ภวา  สพฺเพ  ปทาลิตาติ  กามภวาทโย  สพฺเพ  กมฺมภวา   
อุปปตฺติภวา  จ  มคฺคาณสตฺเถน  ภินนฺา  วิทฺธสิตา ฯ  กิเลส- 
ปทาลเนเนว  หิ  (๑)  กมโฺมปปตฺติภวา  ปทาลิตา  นาม  โหนฺติ ฯ 
เตนาห  วิกฺขีโณ  ชาติสสาโร  นตฺถิ  ทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ  
ตสฺสตฺโถ เหฏา วุตฺโตเยว ฯ   
                ปวิฏตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อชชฺุนตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อสกฺขึ วต อตฺตานนฺติ อายสฺมโต อชฺชุนตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺโต  วิปสสฺิสฺส  ภควโต  กาเล  
สีหโยนิย  นพฺิพตฺโต  เอกทิวส  อร ฺเ อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล  
นิสินฺน  สตฺถาร  ทิสฺวา  อย  โข  อิมสมฺึ  กาเล สพฺพเสฏโ 
ปุริสสีโหติ ปสนฺนมานโส สุปุปฺผิตสาลสาข ภ ฺชิตฺวา สตฺถาร  
ปูเชสิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺติ  อชฺชุโนติสฺส  นาม 
อโหสิ ฯ โส วิ ฺ ุต ปตฺโต นิคณฺเหิ กตปริจโย  หุตฺวา  
# ๑. ส.ี กิเลสาน ปทาลเนเนว หิ มคฺคป ฺาย ฯ  
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เอวาห  อมต  อธิคมิสฺสามีติ  วิวฏฏชฺฌาสยตาย  ทหรกาเลเยว   
นิคณฺเสุ ปพฺพชิตฺวา ตตฺถ สาร อลภนฺโต สตฺถุ  
ยมกปาฏิหาริย ทิสฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ สาสเน  ปพฺพชิตฺวา 
วิปสฺสน  อารภิตฺวา  น  จิรสฺเสว  อรหา  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  
อปทาเน (๑)   
                มคิราชา ตทา อาสึ        อภิชาโต สุเกสร(ี๒)   
                คิรทิุคฺค คเวสนฺโต        อทฺทส โลกนายก ฯ   
                อย นุ โข มหาวีโร                นิพฺพาเปติ มหาชน   
                ยนฺนูนาห(๓) อุปาเสยฺย        เทวเทว นราสภ ฯ   
                สาข สาลสฺส ภ ฺชิตฺวา         สโกส ปุปฺผมาหรึ   
                อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ        อทาสึ ปุปฺผมุตฺตม ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ปุปผฺปูชายิท (๔) ผล ฯ   
                อิโต จ นวเม กปฺเป        วิโรจนสนามกา   
                ตโย อาสึสุ ราชาโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อนุตฺตรสุขาธิคมสมฺภูเตน  ปติเวเคน 
อุทาน  อุทาเนนฺโต   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๔๑/๒๔๔ ฯ  ๒. สฺยา. อภิชาโตสุ เกสรี ฯ  
# ยุ. อภิชาโตว เกสรี ฯ  ๓. สฺยา. ยนฺนนูิม ฯ  ๔. สฺยา. ม. ปุปฺผทานสฺสิท ฯ  
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                อสกฺขึ วต อตฺตาน                อุทฺธาตุ อุทกา ถล   
                วุยหฺมาโน มโหเฆว(๑)        สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌหนฺติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อสกฺขินฺติ  สกโฺกสึ ฯ   
        วตาติ  วิมฺหเย  นิปาโต ฯ  อติวิมฺหยนีย  เหต ยทิท 
สจฺจปฏิเวโธ ฯ เตนาห   
                ต กึ ม ฺถ ภิกขฺเว กตม นุ โข ทุกฺกรตร  
        วา ทุรภิสมฺภวตร วา ย สตฺตธา  ภินฺนสฺส วาลสฺส  
        โกฏิยา โกฏ ึปฏิวิชฺเฌยฺยาติ  อาทิ ฯ  
        อตฺตานนฺติ  นิยกชฺฌตฺต  สนฺธาย  วทติ ฯ  โย  หิ  ปโร  
น  โหติ โส อตฺตาติ ฯ   
        อุทฺธาตุนฺติ        อุทฺธริตุ  อุทฺธฏนติฺป ปาโ ฯ  
        อุทกาติ สสารมโหฆสงฺขาตา อุทกา ฯ  
        ถลนฺติ  นิพฺพานถล ฯ   
        วุยฺหมาโน  มโหเฆวาติ  มหณฺณเว  วุยฺหมาโน วิย ฯ อิท  
วุตฺต โหติ  ยถา  นาม  คมฺภีรวิตฺถเต  อปฺปติฏเ  มหติ   
อุทโกเฆ  เวคสา  วุยฺหมาโน  ปรุิโส  เกนจิ  อตฺถกาเมน  
อุปนีต  ผิยาริตฺตสมฺปนฺน  ทฬฺหนาว ลภิตฺวา สุเขเนว ตโต  
อตฺตาน  อุทฺธริตุ  สกกฺุเณยฺย  ปาร  ปาปุเณยฺย  เอวเมวาห  
# ๑. สฺยา. มโหโฆว ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๒๕/๒๘๐ ฯ   
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สสารมโหเฆ กิเลสาภิสงฺขารเวเคน  วุยฺหมาโน  สตฺถารา 
อุปนีต  สมถวิปสฺสนุเปต อริยมคฺคนาว ลภิตฺวา  ตโต  อตฺตาน  
อุทฺธริตุ  นิพฺพานถล  ปตฺตุ  อโห  อสกฺขินฺติ ฯ  ยถา  ปน  
อสกฺขิ  ต  ทสฺเสตุ สจฺจานิ ปฏิวิชฌฺหนฺติ อาห ฯ ยสฺมา อห 
ทุกฺขาทีนิ จตฺตาริ อริยสจฺจานิ  ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยา- 
ภาวนาปฏิเวเธน  ปฏิวิชฺฌ ึ อริยมคฺคาเณน อ ฺาสึ ตสฺมา 
อสกฺขึ วต อตฺตาน อุทฺธาตุ อุทกา ถลนฺติ โยชนา ฯ   
                อชฺชุนตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                (ปม) เทวสภตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อุตฺติณฺณา ปงฺกปลิปาติ อายสฺมโต เทวสภตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  ปุ ฺ อุปจินนฺโต  สิขิสฺส  ภควโต  กาเล 
ปาราปตโยนิย  นิพฺพตฺโต เอกทิวส สตฺถาร ทิสฺวา  
ปสนฺนมานโส  ปยาลผล  อุปเนสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  ปสาท- 
สวฑฺฒนตฺถ  ต ปริภุ ฺชิ ฯ โส เตน อติวิย ปสนฺนจิตฺโต  
หุตฺวา กาเลน กาล อุปสงฺกมิตฺวา [๑] จิตฺต  ปสาเทติ ฯ 
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  อปราปร   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร วนฺทิตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ   
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ปุ ฺานิ กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  
อ ฺตรสฺส  มณฺฑลิกร ฺโ ปุตฺโต หตฺุวา นิพฺพตฺโต ตรุณกาเลเยว 
รชฺเช ปติฏ ิโต รชฺชสุขมนุภวนฺโต วุทฺโธ (๑) สตฺถาร  อุปสงฺกมิ  
ตสฺส  สตฺถา ธมฺม เทเสติ ฯ  โส ธมฺม สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ  
สเวคชาโต  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต 
น  จิรสฺเสว  อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                ปาราวโต (๓) ตทา อาสึ        ปร อนุปโรธโก   
                ปพฺภาเร เสยฺย กปฺเปมิ        อวิทูเร สิขิสตฺถุโน ฯ   
                สาย ปาต ฺจ ปสฺสามิ        พุทฺธ โลกคฺคนายก   
                เทยฺยธมฺโม จ เม นตฺถิ        ทิปทินฺทสฺส  ตาทิโน ฯ   
                ปยาลผลมาทาย                อคม พุทฺธสนฺติก   
                ปฏิคฺคเหสิ ภควา                โลกเชฏโ นราสโภ ฯ   
                ตโต ปร อุปาทาย                ปริจารึ(๔)วินายก   
                เตน จิตฺตปฺปสาเทน        ตตฺถ กาลงฺกโต อห ฯ   
                เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป        ย ผล อททึ อห   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                อิโต ปณฺณรเส กปฺเป        ตโย อาสุ ปยาลิโน(๕)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ   
# ๑. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๔๒/๒๔๕ ฯ  
# ๓. สยฺา. ปโรธโก ฯ ๔. สฺยา. ปวาริ ต ฯ ย.ุ ปริวารึ ฯ  
# ๕. สฺยา. อาสึสุ มาลภิ ฯ   
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        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ปหีนกิเลสปจฺจเวกฺขณวเสน  อุปฺปนนฺ- 
โสมนสฺโส  อุทาน  อุทาเนนฺโต   
                 อุตฺติณฺณา ปงฺกปลิปา        ปาตาลา ปริวชฺชิตา   
                มตฺุโต โอฆา จ คนฺถา จ        สพฺเพ มานา วิสหตาติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุตฺติณฺณาติ  อุตฺตริตา  อติกฺกนฺตา ฯ 
        ปงฺกปลปิาติ  ปงฺกา  จ  ปลิปา จ ฯ  ปงฺโก  วุจฺจติ   
ปกติกทฺทโม ฯ  ปลิโปติ  คมฺภีรปุถุโล  มหากทฺทโม ฯ อิธ  ปน  
ปงฺโก  วิยาติ  ปงฺโก  กามราโค  อสุจิภาวาปาทเนน  จิตฺตสฺส   
มกฺขนโต ฯ  ปลิโป  วิยาติ  ปลิโป  ปุตฺตทาราทิวิสโย  พหโล 
ฉนฺทราโค  วุตฺตนเยน  สมฺมกฺขนโต  ทุรุตฺตรณโต  จ ฯ  เต   
มยา  อนาคามิมคฺเคน  สพฺพโส  อติกกฺนฺตาติ  อาห อุตฺติณฺณา  
ปงฺกปลิปาติ ฯ 
        ปาตาลาติ  ปาตายาลนฺติ  ปาตาลา  มหาสมุทฺเท  นินฺนตร- 
ปเทสา ฯ  เกจิ  ปน  นาคภวน  ปาตาลนฺติ  วทนฺติ ฯ อิธ 
ปน อคาหทุรวคฺคาหทุรุตฺตรณฏเน (๒)  ปาตาลา  วิยาติ  ปาตาลา 
ทิฏ ิโย ฯ  เต  จ  มยา  ปมมคฺคาธิคเมเนว  สพฺพถา  วิชชฺิตา   
สมุจฺฉินฺนาติ  อาห  ปาตาลา  ปริวชฺชิตาติ ฯ   
        มุตฺโต  โอฆา  จ  คนถฺา จาติ  กาโมฆาทิโอฆโต  อภิชฺฌา- 
กายคนฺถาทิคนฺถโต  จ  เตน  เตน  มคฺเคน  มุตฺโต  ปริมุตฺโต  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๒๖/๒๘๐ ฯ  ๒. สี. อคาธทุรุตฺตรณฏเน ฯ  
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ปุน  อนภิกิรณอคนฺถนวเสน  อติกฺกนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  
        สพฺเพ มานา วิสหตาติ นววิธาป  มานา  อคฺคมคฺคา- 
ธิคเมน  วิเสสโต  สงฺฆาต  วินาส  อาปาทิตา  สมุจฺฉินฺนา ฯ   
มานวิธา  หตาติ  เกจิ  ปนฺติ มานโกฏาสาติ อตฺโถ ฯ  
มานวิสาติ อปเร เตส ปน มานวิสสฺส ทุกฺขสฺส ผลโต 
มานวิสาติ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
        (ปม) เทวสภตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                สามิทตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ป ฺจกฺขนฺธา  ปริ ฺาตาติ  อายสฺมโต  สามทิตฺตตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อตฺถทสฺสิสฺส  ภควโต   
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถริ  ปรินิพฺพุเต 
ตสฺส  ถูเป  ปปฺุเผหิ ฉตฺตาติฉตฺต  กตฺวา  ปชู  อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร  
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท 
ราชคเห อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ  
สามิทตฺโตติสฺส นาม อโหสิ ฯ 
        โส อนุกฺกเมน  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  พุทฺธานุภาว  สุตฺวา   
อุปาสเกหิ  สทฺธึ  วิหาร คโต สตฺถาร ธมฺม  เทเสนฺต    
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ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  เอกมนฺต  นิสีท ิฯ สตฺถา ตสฺส  
อชฺฌาสย โอโลเกตฺวา ตถา  ธมฺม  เทเสสิ  ยถา  สทฺธ   
ปฏิลภิ  สสาเร  จ  สเวค ฯ  โส  ปฏิลทธฺสทฺโธ  สเวคชาโต  
ปพฺพชิตฺวา  าณสฺส  อปริปกฺกตฺตา  กติปยกาล  อลสพหุลี  
วิหาสิ ฯ ปุน  สตฺถารา  ธมฺมเทสนาย  สมุตฺเตชิโต  วิปสฺสนาย  
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  ตตฺถ  ยุตฺตปฺปยุตฺโต วิหรนฺโต น จิรสฺเสว  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน  (๑)   
                ปรินิพฺพุเต ภควติ                อตฺถทสฺสีนรุตฺตเม   
                ฉตฺตาติฉตฺต(๒) กาเรตฺวา  ถูปมฺหิ อภิโรปยึ ฯ   
                กาเลน กาลมาคนฺตฺวา        นมสฺสึ โลกนายก   
                ปปฺุผจฺฉทน กตฺวาน        ฉตฺตมฺหิ อภิโรปยึ ฯ   
                สตฺตรเส กปฺปสเต                เทวรชชฺมการยึ   
                มนุสฺสตฺต น คจฺฉามิ        ถปูปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห        ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                นาโคว พนฺธน เฉตฺวา        วิหราม ิอนาสโว ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ        พุทธฺเสฏสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา        กต พุทฺธสสฺ สาสนนฺติ ฯ   
        โส  อปรภาเค  ภิกฺขูหิ  ก ึ ตยา  อาวุโส  อุตฺตริมนุสฺส- 
ธมฺโม  อธิคโตติ ปุฏโ  สาสนสฺส  นิยยฺานิกภาว  อตฺตโน  จ 
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๔๓/๒๔๗ ฯ ๒. ย.ุ ฉตฺตาธิฉตฺต ฯ  
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ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปตฺตึ เตส ปเวเทนฺโต อ ฺาพฺยากรณวเสน   
                ป ฺจกฺขนฺธา ปริ ฺาตา        ติฏนฺติ ฉินฺนมูลกา   
                วิกขีฺโณ ชาติสสาโร        นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโวติ (๑)  
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺจกฺขนฺธา  ปริ ฺาตาติ  มยา  อิเม  ป ฺจุปาทา- 
นกฺขนฺธา  อิท ทุกฺข  เอตฺตก  ทุกฺข  น ตโต ภิยฺโยติ  
ตีหิ ปริ ฺาหิ ปริจฺฉินฺทิตฺวา าตา วิทิตา  ปฏิวิทธฺา ฯ   
        ติฏนฺติ  ฉินฺนมูลกาติ  ตถา ปริ ฺาตตฺตาเยว มูลภูตสฺส  
สมุทยสฺส  สพฺพโส ปหีนตฺตา เต อิทานิ ยาว จริมกจิตฺตนิโรธา 
ติฏนฺติ ฉินฺนมูลกา จริมกจิตฺตนิโรเธน  ปน  อปฺปฏิสนฺธิกาว  
นิรุชฺฌนฺติ ฯ เตนาห วิกฺขีโณ ชาติสสาโร นตฺถิ ทานิ  
ปุนพฺภโวติ ฯ ตสฺสตฺโถ เหฏา วุตฺโตเยว ฯ   
        สามิทตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
        ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณาย   
                นวมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๒๗/๒๘๐ ฯ   
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                        ทสมวคฺควณฺณนา   
                ปริปุณฺณกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        น  ตถา  มต  สตรสนติฺ  อายสฺมโต  ปริปุณฺณกตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ธมฺมทสฺสิสฺส  ภควโต  
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต สตฺถริ ปรินิพฺพุเต 
สตฺถุ เจติเย ปุปฺผาทีหิ อุฬาร ปูช  อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทเวสุ  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร  
ปุ ฺานิ กตฺวา  สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท  
กปลวตฺถุสฺม ึ สกฺยราชกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต 
ปริปุณฺณวิภวตาย  ปริปณฺุณโกติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  
        โส วิภวสมฺปนฺนตาย  สพฺพกาล  สตรส  นาม  อาหาร   
ปริภุ ฺชนฺโต  สตฺถ ุ มิสฺสกาหารปริโภค  สุตฺวา  ตาว  
สุขุมาโลป  ภควา  นิพฺพานสุข  อเปกฺขิตฺวา  ยถา  ตถา  
ยาเปติ  กสฺมา  มย  อาหารคิทฺธา  หุตฺวา อาหารสุทฺธิกา 
ภวิสฺสาม นิพฺพานสุขเมว ปน  อเมฺหหิ  ปริเยสิตพฺพนฺติ  สสาเร  
ชาตสเวโค  ฆราวาส  ปหาย  สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา  ภควตา   
กายคตาสติกมฺมฏาเน  นิโยชิโต  ตตฺถ  ปติฏาย  ปฏิลทฺธฌาน  
ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  
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อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                นพฺิพุเต โลกนาถมฺหิ        ธมฺมทสฺสีนราสเภ   
                อาโรเปสึ ธชตฺถมฺภ        พุทฺธเสฏสฺส เจติเย ฯ   
                นสิฺเสณึ มาปยิตฺวาน        ถปูเสฏ สมารุหึ(๒)   
                ชาติปุปฺผ คเหตฺวาน        ถูปมฺหิ อภิโรปย ึฯ   
                อโห พุทฺโธ อโห ธมฺโม        อโห โน สตฺถุ สมฺปทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ถูปปูชายิท ผล ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ถูปสีขสนามกา   
                โสฬสาสึสุ ราชาโน        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ธมฺมคารวพหุมาเนน  ปติเวควิสฺสฏ  
อุทาน  อุทาเนนฺโต   
                น ตถา มต(๓) สตรส  สุธนนฺ        ย มยชฺช ปริภุตฺต   
                อปริมิตทสฺสินา โคตเมน        พุทฺเธน สุเทสิโต ธมฺโมติ(๔)   
คาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  น  ตถา  มต  สตรส  สุธนฺน  ย  มยชฺช  ปริภุตฺตนฺติ  ตถาติ  เตน  
ปกาเรน ฯ  มตนฺติ  (๕)  อภิมต ฯ  
        สตรสนฺติ  สตรสโภชน (๖)        สตรสโภชน นาม สตปาก- 
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๔๔/๒๔๗ ฯ ๒. สยฺา. สมารุห ฯ  
# ๓. สยฺา. ตถามต ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๒๘/๒๘๐ ฯ  
# ๕. ส.ี อมตนฺติ ฯ  ๖. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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สปฺปอาทีหิ  อภิสงฺขต  โภชนนฺติ  วทนฺติ ฯ  อถวา  อเนกตฺโถ  
สตสทฺโท  สตโส  สหสฺสโสติอาทีสุ  วิย ฯ  ตสฺมา  ย  โภชน   
อเนกสูป  อเนกพฺย ฺชน ต อเนกรสตาย สตรสนฺติ  วุจฺจติ  
นานารสโภชนนฺติ  อตฺโถ ฯ  สุธาเอว  อนฺน  สุธาโภชน เทวาน  
อาหาโร ฯ   
        ย  มยชชฺ  ปริภุตฺตนฺติ  ย มยา อชชฺ อนุภุตฺต ฯ 
ย มยา ปริภุตฺตนฺติ จ  อิท  สตรส  สุธนนฺนฺติ  เอตฺถาป  
โยเชตพฺพ ฯ  อิท  วุตฺต โหติ  
        ย มยา อชฺช  เอตรหิ  นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชนวเสน  
ผลสมาปตฺติสมาปชฺชนวเสน จ อจฺจนฺตเมว  สนฺต  ปณี  ต  
 ยถา  มต  อภิมต  สมฺภาวิต ตถา  ราชกาเล  มยา  ปริภุตฺต  
 สตรสโภชน  เทวตฺตภาเว  ปริภุตฺต  สธุนฺน  จ  น  มต  
 นาภิมต(๑) ฯ กสฺมา อิท หิ อริเยหิ เสวิต (๒) นิรามิส กิเลสาน  
 อวตฺถุภูต ต  ปน(๓)  ปุถชฺุชนเสวิต  สามิส  กิเลสาน  วตฺถุภูต  
 ต อิมสฺส สงฺขมฺป กลมฺป กลภาคมฺป  น  อุเปตีติ ฯ  อิทานิ  
 ย  มยชชฺ  ปริภุตฺตนฺติ วุตฺตธมฺม เทเสนฺโต อปริมิตทสฺสินา  
 โคตเมน  พุทฺเธน  สุเทสิโต  ธมโฺมติ  อาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ อปริมิต อปริจฺฉินฺน  อุปฺปาทวยาภาวโต  สนฺต  
อสงฺขตธาตุ สยมฺภูาเณน ปสฺสี อปรมิิตสฺส อนนฺตา- 
# ๑. ม. นาภิมต ฯ  ๒. ม. อริยนิเสวิต ฯ  ๓. ม. ย ปน (?) ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 412 

        *เลมที่ 25  เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  412 
         
ปริเมยฺยสฺส  เยฺยสฺส  ทสฺสาวีติ  เตน  อปริมิตทสฺสินา  
โคตมโคตฺเตน สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ขย  วิราค  อมต  ปณีตนฺติ  
จ มทนิมฺมทโน  ปปาสวินโย สพฺพสงฺขารสมโถติ จ  อาทินา  
สุฏ ุ  เทสิโต  ธมฺโม  นิพฺพาน  มยา อชฺช  ปริภุตฺตนฺติ 
โยชนา ฯ   
        ปริปุณฺณกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                        วิชยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยสฺสาสวา ปริกฺขีณาติ อายสฺมโต วิชยตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ปยทสฺสิสฺส  ภควโต 
กาเล  วิภวสมฺปนฺเน กุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถริ  
ปรินิพฺพุเต ตสฺส ถูปสฺส รตนขจิต เวทิก  กาเรตฺวา  ตตฺถ 
อุฬาร  เวทิกามห กาเรสิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน อเนกสเต  อตฺตภาเว  
มณิโอภาเสน  วิจริ ฯ  เอว  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ  วิชโยติสฺส 
นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต พฺราหฺมณวิชฺชาสุ  นิปฺผตฺตึ  
คโต  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อร ฺายตเน ฌานลาภี  
หุตฺวา  วิหรนฺโต  พุทฺธุปปฺาท  สุตฺวา  อุปฺปนฺนปฺปสาโท  สตฺถ ุ  
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สนฺติก อุปสงฺกมิตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ   
ตสฺส สตฺถา ธมฺม เทเสสิ ฯ โส  ธมฺม  สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน  
วุตฺต อปทาเน  (๑)   
                นพฺิพุเต โลกนาถมฺหิ        ปยทสฺสีนรุตฺตเม   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        มตฺุตาเวทิมกาสห(๒) ฯ   
                มณีหิ ปริวาเรตฺวา                อกาสึ เวทิมุตฺตม(๓)   
                เวทิกาย มห กตฺวา        ตตฺถ กาลงฺกโต อห ฯ   
                ย ย โยนุปปชฺชามิ                เทวตฺต อถ มานุส   
                มณี(๔) ธาเรนฺติ อากาเส  ปุ ฺกมฺมสฺสิท ผล ฯ   
                โสฬสิโต กปปฺสเต                มณิปฺปภาสนามกา   
                ฉตฺตึสาสึสุ ราชาโน        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                ยสฺสาสวา ปริกฺขีณา        อาหาเร จ อนิสฺสิโต   
                สุ ฺโต อนิมิตฺโต จ        วิโมกฺโข ยสฺส โคจโร ฯ   
                อากาเสว สกุนฺตาน(๕)        ปท ตสฺส ทุรนฺวยนฺติ   
คาถ อภาสิ ฯ  
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๔๕/๒๔๘ ฯ  ๒. สยฺา. พุทฺธเวทิมกาสห ฯ 
# ๓. สยฺา. อกาสิมหมุตฺตม ฯ  ๔. สฺยา. มณึ ฯ   
# ม. สกุนฺตาน ฯ  ๖. ม. ทรุนฺนยนฺติ ฯ  ขุ. เถร. ๒๖/๒๒๙/๒๘๐ ฯ  
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        ตตฺถ  ยสฺสาสวา  ปริกฺขีณาติ  ยสฺส  อุตฺตมปุคฺคลสฺส   
กามาสวาทโย  จตฺตาโร  อาสวา  สพฺพโส  ขีณา  อริยมคฺเคน 
เขปตา ฯ 
        อาหาเร  จ  อนิสฺสิโตติ  โย  จ  อาหาเร  ตณฺหาทิฏ ิ- 
นิสฺสเยหิ  อนิสฺสิโต  อคธิโต  (๑) อนชฺฌาปนฺโน นิทสฺสนมตฺต  
อาหารสีเสเนตฺถ  จตฺตาโรป  ปจฺจยา  คหิตาติ  ทฏพฺพ ฯ  
ปจฺจยปริยาโย  วา  อิธ  อาหารสทฺโท  เวทิตพฺโพ ฯ  
        สุ ฺโต  อนิมิตฺโต  จาติ  เอตฺถ  อปฺปณิหิตวิโมกฺโขป  
คหิโตเยว  ตีณิป  เจตานิ  นิพฺพานสฺเสว  นามานิ ฯ  นิพฺพาน ฺหิ   
ราคาทีน อภาเวน สุ ฺ  เตหิ  สุ ฺา วิมุตฺติ จาติ (๒)  
สุ ฺตวิโมกฺโข ตถา ราคาทินิมิตฺตาภาเวน สงฺขารนิมิตฺตา- 
ภาเวน  จ  อนิมิตฺต  เตหิ  อนิมิตฺตา  วิมุตฺติ  จาติ  (๓) อนิมิตฺตวิโมกฺโข  
ราคาทิปณิธีน  อภาเวน  อปฺปณิหิต เตหิ อปฺปณิหิตา วิมุตฺติ  
จาติ อปฺปณิหิตวิโมกฺโขติ (๔) วุจฺจติ ฯ  ผลสมาปตฺติวเสน  ต  
อารมฺมณ  กตฺวา วิหรนฺตสฺส  อยมฺป  ติวิโธ  วิโมกโฺข  ยสฺส  
โคจโร ฯ  
        อากาเสว สกุนฺตาน ปท ตสฺส ทุรนฺวยนฺติ   ยถา  
อากาเส คจฺฉนฺตาน สกุณาน อิมสฺมึ าเน ปาเทหิ  
# ๑. ส.ี อคถโิต ฯ  ๒. ม. เตหิ วิมุตฺต ฺจาติ ฯ  
# ๓. ม. เตหิ วิมุตฺต ฺจาติ ฯ  
# ๔. ม. เตหิ วิมุตฺต ฺจาติ อปฺปณิหิโต วิโมกฺโขติ ฯ   
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อกฺกมิตฺวา คตา  อิท  าน  อุทเรน  (๑) ปหริตฺวา คตา อิท  
สีเสน อิท ปกฺเขหีติ น สกฺกา าตุ (๒) เอวเมว เอวรูปสฺส 
ภิกฺขุโน นิรยปทาทีสุ อิมินา นาม ปเทน คโตติ าเปตุ   
จ น สกฺกาติ ฯ   
                วิชยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                เอรกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ทุกฺขา กามา เอรกาติ อายสฺมโต เอรกตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล กุลเคเห 
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส สตฺถาร ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส  สตฺถ ุ กิ ฺจิ  ทาตพฺพยุตฺตก  อลภนโฺต  หนฺทาห   
กายสาร ปุ ฺ  กริสฺสามีติ  สตฺถุ  คมนมคฺค  โสเธตฺวา  สม  
อกาสิ ฯ  สตฺถา เตน ตถาคต มคฺค  ปฏปิชฺช ิฯ  โส  ตตฺถ   
ภควนฺต ทิสฺวา ปสนฺนมานโส วนฺทิตฺวา อ ฺชลึ ปคฺคยฺห  
ปสนฺนจิตฺโต  ยาว  ทสฺสนูปจารสมติกฺกมา  พุทฺธารมฺมณ  ปตึ  
อวิชหนฺโต  อฏาสิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  อปราปร   
# ๑. ม. อุเรน ฯ  ๒. ส.ี ป ฺาเปตุ ฯ   
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ปุ ฺานิ  กตฺวา  สุคตีสุเยว สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท   
สาวตฺถิย  สมภฺาวนียสฺส  กุฏมฺพิกสฺส  ปุตฺโต หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  
เอรโกติสฺส  นาม  อโหสิ  อภิรูโป  ทสสฺนีโย  ปาสาทิโก  
อิติกตฺตพฺพตาสุ  (๑)  ปรเมน  เวยฺยตฺติเยน  สมนฺนาคโต ฯ  ตสฺส 
มาตาปตโร  กุเลน  รูเปน  อาจาเรน วเยน โกสลฺเลน จ  
อนุจฺฉวิก ทาริก อาเนตฺวา วิวาหกมฺม อกสุ ฯ โส  ตาย 
สทฺธึ สวาเสน เคเห วสนฺโต ปจฺฉิมภวิกตฺตา เกนจิเทว 
สเวควตฺถุนา สสาเร  สวิคฺคมานโส  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา 
ธมฺม  สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิ ตสฺส สตฺถา  กมมฺฏาน   
อทาสิ ฯ 
        โส  กมมฺฏาน  คเหตฺวา  กติปยทิวสาติกฺกเมน  อุกฺกณฺา- 
ภิภูโต  วิหาสิ ฯ  อถ  สตฺถา ตสฺส จิตฺตปฺปวตฺตึ ตฺวา  
โอวาทวเสน ทุกฺขา กามา  เอรกาติ  คาถ  อภาสิ ฯ โส  
ต สุตฺวา อยุตฺต มยา กต  โยห เอวรูปสฺส  สตฺถ ุ สนติฺเก  
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  ต  วิสฺสชฺเชนฺโต  (๒)  มิจฺฉาวิตกฺกพหุโล  
วิหาสินฺติ  สเวคชาโต วิปสฺสนาย ยุตฺตปฺปยุตฺโต น จิรสฺเสว  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๓)   
                อุตฺตริตฺวาน นทิก                วน คจฺฉติ จกฺขุมา   
                ตมทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ        สิทฺธตฺถ วรลกฺขณ ฯ   
# ๑. ส.ี กตฺตพฺพากตฺตพฺเพสุ ฯ  ๒. สี. วิสฺสชฺชิตฺวา ฯ  
# ๓. ขุ. อ. ๓๒/๑๔๙/๒๕๒ ฯ   
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                กทุาลปฏกมาทาย                สม กตฺวาน ต ปถ   
                สตฺถาร อภิวาเทตฺวา        สก จิตฺต ปสาทยึ ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        มคฺคทานสฺสิท ผล ฯ   
                สตฺตป ฺาสกปฺปมฺหิ        เอโก อาสึ ชนาธิโป   
                นาเมน สุปฺปพุทฺโธติ        นายโก โส นรสิฺสโร ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหา ปน หุตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                ทกฺุขา กามา เอรก                น สุขา กามา เอรก   
                โย กาเม กามยติ                ทุกฺข โส กามยติ เอรก   
                โย กาเม น กามยติ (๑)  ทุกฺข โส น กามยติ เอรกาติ(๒)   
        ตเมว ภควตา วุตฺตคาถ ปจฺจุทาหาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทกฺุขา  กามาติ  อิเม  วตฺถุกามกิเลสกามา  
ทุกฺขวตฺถุตาย  วิปริณามทุกฺขสสารทุกฺขสภาวโต  จ  ทุกฺขา   
ทุกฺขมาทุกฺขนิพฺพตฺติกา  (๓) ฯ  วุตฺต  เหต  
                อปฺปสาโท  กามา  พหุทุกฺขา  พหุปายาสา  อาทีนโว  
        เอตฺถ  ภิยฺโยติ  อาทิ ฯ     
        เอรกาติ  ปม  ตาว  ภควา  ต  อาลปติ ปจฺฉา ปน  
เถโร อตฺตาน นาเมน กเถสิ ฯ   
        น  สุขา  กามาติ  กามา  นาเมเต  ชานนฺตสฺส  สุขา 
# ๑. ส.ี กามยติ เอรกา ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๓๐/๒๘๑ ฯ 
# ๓. ส.ี ทุกฺขา ทุกฺขา กามา ฯ   
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น  โหนฺติ  อชานนฺตสฺส  ปน  สุขโต อุปฏหนฺติ ฯ ยถาห 
โย สุข ทุกฺขโต อทฺท (๑) ทุกฺขมทฺทกฺขิ สลลฺโตติอาทิ ฯ   
        โย กาเม กามยติ ทกุข โส กามยตีติ โย สตฺโต  
กิเลสกาเมน (๒) วตฺถุกาเม  กามยติ  ตสฺส  ต  กามน  สมฺปติ   
สปริฬาหตาย  อายตึ อปายทุกฺขเหตุตาย  จ  วฏฏทกุขฺเหตุตาย 
จ  ทุกฺข ฯ  วตฺถุกามา  ปน  ทุกฺขสฺส  วตฺถุภูตา ฯ  อิติ  โส  
ทุกฺขสภาว  ทุกฺขนิมิตฺต  ทุกฺขวตฺถุ ฺจ  กามยตีติ  วุตฺโต ฯ  อิตร  
ปฏิปกฺขวเสน ตเมวตฺถ (๓) าเปตุ วุตฺต ตสฺมา ตสฺสตฺโถ 
วุตฺตวิปริยาเยน เวทิตพฺโพ ฯ   
                เอรกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        เมตฺตชิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นโม  ห ิ ตสฺส  ภควโตติ  อายสฺมโต  เมตฺตชิตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  อโนมทสฺสสิฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห 
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต สาสเน  อภิปฺปสนฺโน  หุตฺวา  
โพธิรุกฺขสฺส อิฏกาหิ เวทิต จินิตฺวา สุธาปริกมฺม กาเรสิ ฯ 
สตฺถา  ตสฺส  อนุโมทน  อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
# ๑. ส.ี ทกฺขิ ฯ ๒. ส.ี กิเลสกาเม ฯ  ๓. สี. อิตรปฏิปกฺขวเสน  
# เจว วตฺถุ ฯ  
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มคธรฏเ  อ ฺตรสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  
เมตฺตชีติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  
        โส  วยปฺปตฺโต  กาเมสุ  อาทีนว ทิสฺวา ตาปสปพฺพชฺช  
ปพฺพชิตฺวา  อร ฺเ  วิหรนฺโต  พุทฺธุปฺปาท  สุตฺวา ปุพฺพเหตุนา 
โจทิยมาโน สตฺถุ สนฺติก  คนฺตฺวา  ปวตฺตินิวตฺติโย  (๑)  อารพฺภ  
ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา สตฺถารา ปเ ฺห วิสฺสชฺชิเต  ปฏิลทฺธสทฺโธ   
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน ปฏเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน  
วุตฺต อปทาเน (๒)   
                อโนมทสฺสีมุนิโน                โพธิเวทิมกาสห   
                สธุาย ปณฺฑ ทตฺวาน        ปาณิกมฺม อกาสห ฯ   
                ทสิฺวา ต สุกต กมฺม        อโนมทสฺสี นรตฺุตโม   
                ภิกฺขุสงฺเฆ  ิโต สตฺถา        อิมา คาถา  อภาสถ ฯ   
                อิมินา สุธกมฺเมน                เจตนาปณิธีหิ จ   
                สมฺปตฺตึ อนุโภตฺวาน        ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสติ ฯ   
                ปสนนฺมุขวณฺโณมฺหิ        เอกคฺโค สุสมาหิโต   
                ธาเรมิ อนฺติม เทห        สมมฺาสมฺพุทฺธสาสเน ฯ   
                อิโต กปฺปสเต อาสึ        ปรปิุณฺเณ อนูนเก (๓)   
                ราชา สพฺพฆโน(๔) นาม        จกฺกวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี ปวตฺติโย ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๔๘/๒๕๑ ฯ  
# ๓. สยฺา. ปริปุณฺโณ อนูนโก ฯ  ๔. สยฺา. สมฺปสฺสโน ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 420 

        *เลมที่ 25  เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  420 
         
        อรหตฺต ปน ปตฺวา สตฺถาร โถเมนฺโต   
                นโม หิ ตสฺส ภควโต        สกฺยปุตฺตสฺส สิรีมโต   
                เตนาย อคฺคปฺปตฺเตน(๑)        อคฺคธมฺโม (๒) สุเทสิโตติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นโมติ  นมกาโร ฯ  หีติ  นิปาตมตฺต ฯ 
        ตสฺสาติ  โย  โส  ภควา  สมตึสปารมิโย ปูเรตฺวา  
สพฺพกิเลเส ภ ฺชิตฺวา อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธ  
สกฺยราชสฺส  ปุตฺโตติ  สกยฺปุตฺโต ฯ  อน ฺสาธารณาย  
ปุ ฺสมฺปตฺติยา  จ สมฺภาวิโต อุตฺตมาย  รูปกายสิริยา  
ธมฺมกายสิริยา  จ  สมนฺนาคตตฺตา  สิรมีา  ตสฺส  ภควโต 
สกฺยปุตฺตสฺส  สิรีมโต  นโม  อตฺถ ุ ต  นมามีติ  อตฺโถ ฯ  
        เตนาติ  เตน  ภควตา ฯ  
        อยนฺติ  ตสฺส  ธมฺมสสฺ  อตฺตโน  ปจฺจกฺขตาย  วทติ ฯ   
        อคฺคปฺปตฺเตนาติ  อคฺค  สพฺพ ฺ ุต  สพฺเพหิ  วา  คุเณหิ  
อคฺคภาว เสฏภาว ปตฺเตน ฯ  
        อคฺคธมฺโมติ อคฺโค อุตฺตโม นววิธโลกุตฺตโร ธมฺโม สุฏ ุ  
อวิปรีต เทสิโต ปเวทิโตติ ฯ   
                เมตฺตชิตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. สฺยา. อคฺคปุตฺเตน ฯ  ๒. ส.ี อคฺโค ธมฺโม ฯ   
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๓๑/๒๘๑ ฯ   
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                จกขฺุปาลตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อนฺโธห หตเนตฺโตสฺมีติ อายสฺมโต จกฺขุปาลตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว ปุ ฺานิ  
กโรนฺโต สิทธฺตฺถสฺส ภควโต  กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ภควติ ปรนิิพฺพุเต ถูปมเห กยิรมาเน  ปุปฺผ  (๑) 
คเหตฺวา  ถูป  ปูเชส ิฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร  
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท   
สาวตฺถิย มหาสุวณฺณสฺส นาม กุฏมฺพิกสฺส ปุตฺโต หุตฺวา  
นิพฺพตฺติ ตสฺส  ปาโลติ นามมกสุ ฯ  
        มาตา ตสฺส อาธาวิตฺวา ปริธาวิตฺวา วิจรณกาเล  
อ ฺ ปุตฺต ลภิ ฯ  ตสฺส  มาตาปตโร  จูฬปาโลติ  นาม   
กตฺวา อิตร มหาปาโลติ โวหรึสุ ฯ อถ เต  วยปฺปตฺเต   
ฆรพนฺธเนน  พนฺธึสุ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  สตฺถา  สาวตฺถิย  วิหรติ  
เชตวเน ฯ ตตฺถ  มหาปาโล  เชตวน  คจฺฉนฺเตหิ  อุปาสเกหิ   
สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถุ สนฺติเก ธมมฺ  สุตฺวา  
ปฏิลทฺธสทฺโธ  กฏุมฺพภาร  กนิฏภาติกสฺเสว ภาร กตฺวา  
สย  ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  อาจรยิุปชฺฌายาน  สนฺติเก   
# ๑. ม. อุมาปุปฺผ ฯ   
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ป ฺจวสฺสานิ  วสิตฺวา วุฏวสฺโส  ปวาเรตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก 
กมฺมฏาน คเหตฺวา สฏ ิมตฺเต สหายภิกฺขู ลภิตฺวา  เตหิ 
สทฺธึ  ภาวนานุกูล  วสนฏาน  ปริเยสนฺโต  อ ฺตร  
ปจฺจนฺตคาม นิสฺสาย  คามวาสิเกหิ  อุปาสเกหิ  กาเรตฺวา 
ทินฺนาย  อร ฺายตเน  ปณฺณสาลาย  วสนฺโต  สมณธมฺม  
กโรติ ฯ   
        ตสฺส อกฺขิโรโค อุปปฺนฺโน ฯ เวชโฺช เภสชชฺ สมฺปาเทตฺวา  
อทาสิ ฯ  โส  เวชฺเชน  วุตฺตวิธาน  น ปฏิปชชฺิ ฯ เตนสฺส  
โรโค วฑฺฒิ ฯ โส อกฺขิโรควูปสมนโต  กิเลสโรควูปสมนเมว  
มยฺห  วรนฺติ  อกฺขิโรค  อชฺฌุเปกฺขิตฺวา วิปสฺสนายเยว  
ยุตฺตปฺปยุตฺโต  อโหสิ ฯ  ตสฺส  ภาวน  อุสฺสุกฺกาเปนฺตสฺส  อปุพฺพ  
อจริม  อกฺขีนิ  เจว  กิเลสา  จ  ภิชชฺึสุ ฯ  โส  สกฺุขวิปสฺสโก 
อรหา อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                นพฺิพุเต โลกมหิเต (๒)  อาหุตีน ปฏิคฺคเห   
                สทิฺธตฺถมฺหิ ภควติ                มหาถูปมโห อหุ ฯ   
                มเห ปวตฺตมานมฺหิ        สิทธฺตฺถสฺส มเหสิโน   
                อุมาปุปฺผ คเหตฺวาน        ถปูปมฺหิ อภิโรปยึ ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ถูปปูชายิท ผล ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๔๗/๒๕๐ ฯ  ๒. สยฺา. ม. โลกมหิเต ฯ  
# ๓. สยฺา. ปปฺุผ... ฯ   
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                อิโต จ นวเม กปฺเป        โสมเทวสนามกา   
                ป ฺจาสีติสุ ราชาโน (๑)  จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อถ  เถเร  อกฺขิโรเคน  วิหาเร  โอหีเน  คาม  ปณฺฑาย   
คเต  ภิกฺขู ทิสฺวา  อุปาสกา  กสฺมา  เถโร  นาคโตติ  ปุจฺฉิตฺวา 
ตมตฺถ สุตฺวา โสกาภิภูตา ปณฺฑปาต อุปเนตฺวา  ภนฺเต  
กิ ฺจิ  มา  จินฺตยิตฺถ  อิทานิ  มยเมว  ปณฺฑปาต  อาเนตฺวา  
อุปฏหิสฺสามาติ เต(๒) ตถา  กโรนฺติ ฯ  ภิกฺขู  เถรสฺส  โอวาเท   
ตฺวา  น  จิรสฺเสว อรหตฺต  ปตฺวา วุฏวสฺสา ปวาเรตฺวา  
สตฺถาร วนฺทิตุ สาวตฺถึ คมิสฺสาม ภนฺเตติ อาหสุ ฯ  เถโร  
อห  ทุพฺพโล อจกฺขุโก มคฺโค จ สอุปทฺทโว มยา สทฺธึ  
คจฺฉนฺตาน ตุมฺหาก  ปริสสฺโย  ภวิสฺสติ  ตุเมฺห  ปม  คจฺฉถ 
คนฺตฺวา  สตฺถาร  มหาเถเร จ  มม  วนทฺนาย  วนฺทถ  จูฬปาลสสฺ  
มม  ปวตฺตึ กเถตฺวา  (๓)  ก ฺจิ  ปุริส  เปเสยฺยาถาติ  อาห ฯ 
เต  ปุนป  ยาจิตฺวา  คมน  อลภนฺตา  สาธูติ  ปฏิสุณิตฺวา  
เสนาสน  สสาเมตฺวา  อุปาสเก  อาปุจฺฉิตฺวา  อนุกฺกเมน  เชตวน  
คนฺตฺวา สตฺถาร มหาเถเร  จ  ตสฺส  วนทฺนาย  วนฺทิตฺวา  
ทุติยทิวเส  สาวตฺถิย  ปณฺฑาย จรนฺตา (๔) จูฬปาลสฺส  ต  ปวตฺตึ  
# ๑. ส.ี ป ฺจาสึสุ  ราชาโน ฯ  ๒. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ  
# ๓. ส.ี ปวตฺตึ วตฺวา อกฺขม กเถตฺวา ฯ  ๔. ม. จริตฺวา ฯ   
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วตฺวา  เตน  อย  ภนฺเต  มยฺห  ภาคิเนยฺโย ปาลิโต นาม   
อิม  เปสิสฺสามีติ   วุตฺเต มคฺโค  สปริสสฺโย น สกฺกา เอเกน  
คหฏเน คนฺตุ ตสฺมา  ปพฺพาเชตพฺโพติ  ต  ปพฺพาเชตฺวา  
เปเสสุ ฯ  
        โส  อนกฺุกเมน เถรสฺส สนฺติก คนตฺฺวา  อตฺตาน  ตสฺส  
อาโรเจตฺวา  ต  คเหตฺวา  อาคจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค  อ ฺตรสฺส 
คามสฺส  สามนฺตา  อร ฺฏาเน  เอกิสฺสา  กฏหาริยา 
คายนฺติยา สทฺท สุตฺวา  ปฏิพทฺธจิตฺโต  หุตฺวา  ยฏ ิโกฏ ึ 
วิสฺสชฺเชตฺวา ติฏถ ภนฺเต มุหุตฺต ยาวาห  อาคจฺฉามีติ   
วตฺวา  ตสฺสา  สนฺติก  คนตฺฺวา  ตตฺถ  สลีวิปตฺตึ ปาปุณิ ฯ  
เถโร  อิทานิเมว  อิตฺถิยา คีตสทฺโท สุโต สามเณโร จ จิรายติ  
นูน  สลีวิปตฺตึ ปตฺโต  ภวิสฺสตีติ  จินฺเตสิ ฯ   
        โสป  อาคนฺตฺวา  คจฺฉาม  ภนฺเตติ  อาห ฯ  เถโร  
กึ  ปาโป  ชาโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  สามเณโร  ตุณฺหี  หุตฺวา  
ปุน ปุจฺฉิโตป น กเถสิ เถโร  ตาทิเสน  ปาเปน  มยหฺ   
ยฏ ิคหณกิจฺจ  นตฺถิ  คจฺฉ  ตฺวนฺติ วตฺวา ปุน เตน   
พหุปริสฺสโย  มคฺโค  ตุเมฺห  จ  อนฺธา  กถ  คมิสฺสถาติ  วุตฺเต 
พาล  อิเธว  เม  นิปชฺชิตฺวา  มรณนฺตสฺสาป อปราปร  
ปริวตฺเตนฺตสฺสาป (๑) ตาทิเสน คมน นาม นตฺถีติ อิมมตฺถ  
# ๑. ส.ี ปวฏเฏนฺตสฺสาป ฯ   
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ทสฺเสนฺโต   
                อนฺโธห หตเนตฺโตสฺมิ        กนฺตารทฺธานปกฺขนฺโท (๑)   
                สยมาโนป คจฺฉิสฺส        น สหาเยน ปาเปนาติ(๒)   
คาถ อภาสิตฺถ ฯ   
        ตตฺถ  อนฺโธติ  จกฺขุวิกโล ฯ 
        หตเนตฺโตติ  วินฏจกฺขุโก  เตน ปโยควิปตฺติวเสนาห   
อุปหตเนตฺตตาย  อนฺโธ น ชจฺจนฺธภาเวนาติ ยถาวุตฺต  
อนฺธภาว วิเสเสติ ฯ อถวา  อนฺโธติ  อิท อนฺเธ 
ชิณฺเณ มาตาปตโร โปเสตีติอาทีสุ   วิย มสจกฺขุเวกลฺลทีปน 
สพฺเพปเม  ปริพฺพาชกา  อนฺธา อจกฺขุกา  อนฺโธ เอกจกฺขุ 
ทฺวิจกฺขูติอาทีสุ    วิย น ป ฺาจกฺขุเวกลฺลทีปนนติฺ ทสฺเสตุ  
หตเนตฺโตสฺมีติ  วุตฺต  เตน มุขฺยเมว อนฺธภาว ทสฺเสติ ฯ  
        กนฺตารทฺธานปกฺขนฺโทติ กนฺตาเร วิวเน (๓) ทฆีมคฺค  
อนุปวิฏโ  น  ชาติกนฺตาราทิคหน  สสารทฺธาน ปฏิปนฺโนติ  
อธิปฺปาโย ฯ ตาทิส  หิ  กนฺตารทฺธาน  อย  เถโร  สมติกฺกมิตฺวา   
 ิโต ฯ 
        สยมาโนปติ สยนฺโตป ปาเทสุ  อวหนฺเตสุ อุเรน ชณฺณุกาหิ  
จ ภูมิย สยนโฺต (๔) ปริวตฺเตนฺโตป คจฺเฉยฺย(๕) ฯ  
# ๑. สฺยา. กนฺตารทฺธาน ปกฺขนฺโต ฯ สี. ...ปกฺกนฺโต ฯ  
# ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๓๒/๒๘๑ ฯ  ๓. สี. กนฺตาเร วิย วเน ฯ  
# ๔. ม. สสรนฺโต ฯ  ๕. ส.ี น คจฺเฉยฺย ฯ   
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        น  สหาเยน  ปาเปนาติ  ตาทิเสน  ปาปปุคฺคเลน  
สหายภูเตน สทฺธึ น คจฺฉิสฺสนฺติ  โยชนา ฯ   
        ต  สุตฺวา  อิตโร  สเวคชาโต  ภาริย  วต  มยา   
สาหสิกกมฺม  กตนฺติ  พาหา  ปคฺคยฺห  กนฺทนฺโต  วนสณฺฑ   
ปกฺขนฺโท  จ  (๑) อโหสิ ฯ 
        อถ เถรสฺส สีลเตเชน  ปณฺฑุกมพฺลสิลาสน  อุณฺหาการ  
ทสฺเสสิ ฯ  เตน  สกโฺก  ต  การณ  ตฺวา  เถรสฺส สนฺติก 
คนฺตฺวา  สาวตฺถิคามิปุริส  วิย  อตฺตาน  าเปตฺวา ยฏ ิโกฏ ึ 
คณฺหนฺโต มคฺค  สงฺขิปตฺวา  ตทเหว  สายณฺเห  สาวตฺถิย  เถร   
เนตฺวา  ตตฺถ  เชตวเน  จูฬปาลิเตน  การิตาย  ปณฺณสาลาย   
ผลเก  นิสีทาเปตฺวา  ตสฺส สหายวณฺเณน เถรสฺส  อาคตภาว  
ชานาเปตฺวา ปกฺกามิ จูฬปาลิโตป ต ยาวชีว สกฺกจฺจ  
อุปฏาสีติ ฯ   
                จกขฺุปาลตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี วนสณฺฑ ปกฺกนฺโต ตถาปกฺกนฺโตว ฯ   
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                ขณฺฑสุมนตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        เอกปุปผฺ จชิตฺวานาติ อายสฺมโต ขณฺฑสุมนตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา 
วิ ฺ ุต ปตฺโต สตฺถริ  ปรนิิพฺพุเต  ตสฺส  ถูปสฺส  สมนฺตโต  
จนฺทนเวทิกาย  ปริกฺขิปตฺวา มหนฺต ปูช  อกาสิ ฯ 
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  อุฬาร  สมฺปตฺตึ 
อนุภวนฺโต กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล  กฏุมฺพิกกุเล  นิพฺพตฺโต  
สตฺถริ  ปรินพฺิพุเต  กนกถูป อุทฺทิสฺส  ร ฺา  ปุปฺผปูชาย   
กยิรมานาย  ปุปฺผานิ  อลภนฺโต เอก ขณฺฑสุมนปุปฺผ ทิสฺวา  
มหตา  มูเลน  ต  กีณิตฺวา  คณฺหนฺโต  เจติเย  ปูช กโรนฺโต 
อุฬาร ปติโสมนสฺส  อุปฺปาเทสิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา  
อสีติวสฺสโกฏิโย สคฺคสุข  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  
ปาวาย มลฺลราชกุเล นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส  ชาตกาเล  เคเห   
ขณฺฑสกฺขรา  สุมนปุปฺผานิ  จ  อุปฺปนฺนานิ  อเหสส ฯ  เตนสฺส   
ขณฺฑสุมโนติ  นามมกสุ ฯ  โส  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ภควติ  ปาวาย  
จุนฺทสฺส  อมฺพวเน วิหรนฺเต  อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  สตฺุวา  
ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต น  
จิรสฺเสว ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน  (๑)   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๔๖/๒๔๙ ฯ   
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                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน        โลกเชฏโ นราสโภ   
                ชลิตฺวา อคฺคิขนฺโธว        สมฺพุทฺโธ ปรนิิพฺพุโต ฯ   
                นพฺิพุเต จ มหาวีเร        ถโูป วิตฺถาริโก อหุ   
                ทรูโตว(๑) อุปฏเนฺติ        ธาตุเคหวรุตฺตเม ฯ 
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        อก จนฺทนเวทิก   
                ทสิฺสติ ถูปขนฺโธ จ                ถูปานุจฺฉวิโก ตทา(๒) ฯ   
                ภเว นิพฺพตฺตมานมฺหิ        เทวตฺเต อถ มานุเส   
                โอมตฺต เม น ปสฺสามิ        ปพฺุพกมฺมสฺสิท  ผล ฯ   
                ป ฺจทสกปฺปสเต                อิโต อฏ ชนา อหุ (๓)   
                สพฺเพ สมตฺตนามา (๔) เต  จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุรมิชาตึ  อนุสสฺรนฺโต  
ตตฺถ  อตฺตโน  สุมนปุปฺผปริจฺจาคสฺส  สคฺคสมฺปตฺตินิมิตฺตต  
นิพฺพานูปนิสฺสยต  จ ทิสวฺา อุทานวเสน ตมตฺถ ปกาเสนฺโต   
                เอกปุปฺผ จชิตฺวาน                อสีติ วสฺสโกฏิโย(๕)   
                สคฺเคสุ ปริจาเรตฺวา        เสสเกนมฺหิ นิพฺพุโตติ(๖)   
คาถ อภาสิ ฯ   
# ๑ ขุ. อป ฯ ๓๒/๑๕/๒๓๕ สปริวาริยตฺเถราปทาน  ๒ ม. อกริ  
# ๓ ม. ปุปฺผกมฺมสฺสิท  ๔ สี.  ป ฺจสเต ทเส กปฺเป สเตโต  
# อฏ ชนา พหู  ๕ สี.  สมคฺคนามา    
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        ตตฺถ  เอกปุปฺผนฺติ  เอก  กุสุม  ต  ปน  อิธ  สุมนปุปฺผ   
อธิปฺเปต ฯ  
        จชิตฺวานาติ สตฺถุ ถปูปูชากรณวเสน ปริจฺจชิตฺวา 
ปริจฺจาคเหตุ  
        อสีติ วสฺสโกฏโิยติ มนุสฺสคณนาย  วสฺสาน  อสีติ  โกฏิโย  
อจฺจนฺตสโยเค เจต อุปโยควจน อิท ฺจ ฉสุ กามสคฺเคสุ  ทุติเย 
อปราปรุปฺปตฺติวเสน  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตสฺมา สคฺเคสูติ  
ตาวตึสสงฺขาเต  สคฺคโลเก  ปุนปฺปุน อุปฺปชฺชนวเสน เหตฺถ 
พหุวจน ฯ 
        ปริจาเรตฺวาติ รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ  อินฺทฺริยานิ ปริจาเรตฺวา 
สุข อนุภวิตฺวา เทวจฺฉราหิ วา อตฺตาน  ปริจาเรตฺวา  อุปฏาเปตฺวา ฯ 
        เสสเกนมฺหิ  นิพฺพุโตติ  ปุปฺผปูชาย  วเสน ปวตฺตกุสล- 
เจตนาสุ ภวสมฺปตฺติ  ทายกกมฺมโต เสเสน ย ตตฺถ 
วิวฏฏปนิสฺสยภูต ต สนฺธาย  วทติ ฯ  พหู  หิ  ตตฺถ   
ปุพฺพาปรวเสน  ปวตฺตา  เจตนา ฯ   
        เสสเกนาติ  วา  ตสฺเสว  กมฺมสฺส วิปากาวเสเสน (๑) 
อปริกฺขีเณเยว ตสฺมึ กมฺมวิปาเก นิพฺพุโต อมฺหิ กิเลส- 
ปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพุโตสฺมิ ฯ  เอเตน ยสฺมึ อตฺตภาเว ตฺวา 
# ๑. ส.ี วิปากาวเสเสน สห ฯ   
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อตฺตนา อรหตฺต สจฺฉิกต  โสป  จริมตฺตภาโว  ตสฺส  
กมฺมวิปาโกติ  ทสฺเสติ ฯ  ยาทิส  สนฺธาย อ ฺตฺถาป ตสฺเสว  
กมฺมสฺส วิปากาวเสเสนาติ  วุตฺต ฯ   
        ขณฺฑสุมนตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                ติสฺสตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        หิตฺวา สตปล กสนฺติ อายสฺมโต ติสฺสตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล 
ยานการกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส ภควนฺต  
ทิสฺวา ปสนฺนมานโส จนฺทนขณฺเฑน ผลก  กตฺวา  ภควโต   
อุปนาเมสิ  ต ฺจ  ภควา  ปริภุ ฺชิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
โรรุวนคเร  ราชกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต ปตริ  กาลงฺกเต  
รชฺเช  ปติฏ ิโต  พิมฺพิสารร ฺโ  อทฏิสหาโย  หุตฺวา  ตสฺส  
มณิมุตฺตาวตฺถาทีนิ  ปณฺณาการานิ  เปเสสิ ฯ  ตสฺส  ราชา   
พิมฺพิสาโร  ปุ ฺวนฺตต สุตฺวา  ปฏิปาภต  เปเสนฺโต  จิตฺตปเฏ   
พุทฺธจริต สุวณฺณปฏเฏ จ ปฏิจฺจสมุปฺปาท ลิขาเปตฺวา  
เปเสสิ ฯ  โส  ต  ทิสฺวา  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิการตาย   
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ปจฺฉิมภวิกตาย จ  จิตฺตปเฏ  ทสฺเสนฺต  พุทฺธจริต  สวุณฺณปฏฏเก 
ลิขิต ปฏิจฺจสมุปฺปาทกฺกม ฺจ โอโลเกตฺวา  ปวตฺตินิวตฺติโย 
สลฺลกฺเขตฺวา  สาสนกฺกม หทเย เปตฺวา ส ฺชาตสเวโค  
ทิฏโ  มยา  ภควโต  เวโส  สาสนกฺกโม  จ เอกปเทเสน 
าโต พหุทุกฺขา  กามา  พหุปายาสา  กึ  ทานิ  มยหฺ  
ฆราวาเสนาติ  รชฺช  ปหาย  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา   กาสายานิ  
วตฺถานิ  อจฺฉาเทนฺโต  ภควนฺต  อุทฺทิสฺส  ปพฺพชิตฺวา  
มตฺติกาปตฺต  คเหตฺวา  ราชา  ปุกฺกุสาติ   วิย มหาชนสฺส  
ปริเทวนฺตสฺเสว นครโต นิกฺขมิตฺวา  อนุกฺกเมน  ราชคห  
คนฺตฺวา  ตตฺถ  สปฺปโสณฺฑิกปพฺภาเร  วิหรนฺต ภควนฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ   
        สตฺถา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ โส ธมฺมเทสน สุตฺวา วิปสฺสนาย  
กมฺมฏาน คเหตฺวา ยุตฺตปฺปยุตฺโต วิหรนฺโต วิปสฺสน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑) �    
                ยานกาโร ปุเร อาสึ        ทารุกมฺเม สุสิกขิฺโต   
                จนฺทน(๒) ผลก(๓) กตฺวา  อทาสึ โลกพนฺธุโน ฯ   
                ปภาสติ อิท พฺยมฺห        สุวณฺณสฺส สุนิมฺมิต(๔)   
                หตฺถิยาน อสฺสยาน        ทิพฺพยาน อุปฏ ิต ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๕๐/๒๕๒ ฯ  ๒. สฺยา. จนฺทเนน ฯ  
# ๓. ยุ. จนฺทนผลก ฯ  ๔. สฺยา. ม. สุนมิฺมิต ฯ  
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                ปาสาทา สิวิกา เจว        นิพฺพตฺตนฺติ ยทิจฺฉก   
                อกฺขุพฺภ(๑) รตน (๒) มยฺห  ผลกสฺส อิท ผล ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ผลก ยมห ททึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลกสฺส อิท ผล ฯ   
                สตฺตป ฺาสกปฺปมฺหิ        จตุโร นิมฺมติาวหฺยา (๓)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อุทานวเสน อตฺตโน ปฏิปตฺตึ กเถนฺโต   
                หตฺิวา สตปล กส                โสวณฺณ สตราชิก   
                อคฺคหึ มตฺติกาปตฺต        อิท ทุติยาภิเสจนนฺติ(๔)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  หตฺิวาติ  ปริจฺจชิตฺวา ฯ 
        สตปลนฺติ  สต ปลานิ ยสฺส ต  สตปลปริมาณ ฯ  
        กสนฺติ  กสตาล ฯ  (๕)  
        โสวณณฺนฺติ สุวณฺณมย ฯ  
        สตราชกินฺติ ภิตฺติวิจิตฺตตาย (๖) จ อเนกราชิจิตฺตตาย  (๗)  จ   
# ๑. สฺยา. อกฺขุมฺภ ฯ ยุ. อกฺโขภ ฯ ๒. สี. อาการสรตน ฯ 
# ๓. สยฺา. ภวนิมฺมิตา ฯ สี. จตฺตาโร สนฺตนามกา ฯ  
# ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๓๔/๒๘๑ ฯ  ๕. ม. ถาล ฯ  
# ๖. ส.ี วิภตฺตวิจิตฺตตาย ฯ ๗. สี. อเนกรูปราชินีจิตฺตตาย ฯ  
# ม. อเนกรปูราชิจิตฺตตาย ฯ   
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อเนกเลขายุตฺต ฯ  
        อคฺคหึ มตฺติกาปตฺตนฺติ เอวรูเป มหารเห ภาชเน 
ปุพฺเพ  ภุ ฺชิตฺวา  พุทฺธาน  โอวาท  กโรนฺโต  อิทานาห  
ต  ฉฑฺเฑตฺวา มตฺติกามยปตฺต  อคฺคเหสึ  อโห  สาธ ุ มยา  
กต  อริยวต  อนุ ิตนฺติ  ภาชนกิตฺตนาปเทเสน  รชชฺปริจฺจาค  
ปพฺพชฺชูปคมน ฺจ  อนุโมทนฺโต  วทติ ฯ  เตนาห  อิท  
ทุติยาภิเสจนนฺติ ฯ  ปม  รชฺชาภิเสจน  อุปาทาย  อิท   
ปพฺพชฺชูปคมน มม ทุติย  อภิเสจน ฯ ต ฺหิ ราคาทีหิ  
สงฺกิลิฏ สาสงฺก สปริสงฺก กมฺม อนตฺถส ฺหิต ทุกฺข- 
ปฏิพทฺธ นิหนี อิท ปน ตวิปริยายโต อุตฺตม ปณีตนฺติ  
อธิปฺปาโย ฯ  
                ติสฺสตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        อภยตฺเถรคาถาวณฺณนา 
        รูป ทิสวฺา สติ มุฏาติ อายสฺมโต อภยตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  ปุ ฺ อุปจินนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโต กาเล 
กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส สุเมธ  ภควนฺต 
ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  สฬลปุปฺเผหิ ปูชมกาสิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทเวสุ  นพฺิพตฺติตฺวา  อปราปร 
ปุ ฺานิ  กตฺวา  สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ พุทฺธปฺุปาเท   
สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  อภโยติ ลทธฺนาโม  
วิ ฺ ุต ปตฺโต  เหตุสมฺปตฺติยา  โจทิยมาโน  เอกทิวส  วิหาร   
คโต สตฺถุ ธมฺมเทสน สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชตฺิวา   
กตปุพฺพกิจฺโจ  วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต วิหรติ ฯ  
        อถสฺส เอกทิวส  คาม  ปณฺฑาย  ปวิฏสฺส  อลงฺกต- 
ปฏิยตฺต  มาตุคาม  ทิสฺวา  อโยนโิสมนสิการวเสน  ตสฺส  รูป   
อารพฺภ  ฉนฺทราโค  อุปปฺชฺช ิโส วิหาร ปวิสิตฺวา สตึ  
วิสฺสชฺชิตฺวา  โอโลเกนฺตสฺส  รูปารมฺมเณ  มยฺห  กเิลโส  อุปฺปนฺโน 
อยุตฺต มยา กตนฺติ  อตฺตโน  จิตฺต นิคฺคณฺหนฺโต ตาวเทว 
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๕๑/๒๕๓ ฯ   
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                สุเมโธ นาม นาเมน        สยมฺภู อปราชิโต   
                วิเวกมนุพฺรูหนฺโต                อชฺโฌคหิ(๑) มหาวน ฯ   
                สฬล(๒) ปุปฺผิต ทิสฺวา        คนฺถิตฺวาน วฏสก   
                พุทฺธสฺส อภิโรเปสึ                สมฺมุขา โลกนายก ฯ   
                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                อูนวีเส กปฺปสเต                โสฬสาสุ สนุิมฺมิตา   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  กิเลสุปฺปตฺตินิทสฺสเนน 
กิเลเส อนุวตฺเตนฺตสฺส วฏฏทุกฺขโต นตฺเถว สีสุกฺขิปน ฯ อห  
ปน เต นานุวตฺตินฺติ ทสฺเสนฺโต   
                รปู ทิสฺวา สติ มุฏา        ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต   
                สารตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ อชฺโฌส ติฏติ   
                ตสฺส วฑฺฒนฺติ อาสวา        ภวมูโลปคามิโนติ (๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  รปูนฺติ รชชฺนยี รูปายตน ต ปเนตฺถ อิตฺถริูป  
อธิปฺเปต ฯ 
        ทิสฺวาติ จกฺขุนา  ทิสฺวา  จกฺขุทฺวารานุสาเรน  นิมิตฺตานุ- 
# ๑. สฺยา. อชฺโฌคาหิ ฯ  ๒. สฺยา. สลฬ ฯ  ๓. ส.ี ภวมูลาภวคามิโนติ ฯ  
# ขุ. เถร. ๒๖/๒๓๕/๒๘๒ ฯ   
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พฺย ฺชนสลฺลกฺขณวเสน  (๑)  ต คเหตฺวา  ตสฺส  (๒)  ตถาคหณเหตูติ   
อตฺโถ ฯ  
        สติ  มุฏาติ  อสุภสภาเว  กาเย  อสุภนฺเตฺวว  ปวตฺตนสติ  (๓) 
นฏา ฯ ยถา ปน รูป ทิสวฺา สติ นฏา ต ทสฺเสนฺโต  
อาห  ปย  นมิิตฺต  มนสิกโรโตติ ฯ  ยถาอุปฏ ิต อารมฺมณ  
สุภ สุขนฺติอาทินา ปยนิมิตฺต  กตฺวา  อโยนิโสมนสิกาเรน   
มนสิกโรโต  สติ  มฏุาติ โยชนา ฯ  
        ตโตว (๔)  สารตฺตจิตฺโต  เวเทตีติ  สุฏ ุ  รตฺตจิตฺโต  หุตฺวา  
ต  รูปารมฺมณ  อนุภวติ อภินนฺทติ (๕) อภินนฺทนฺโต ปน  
ต ฺจ อชฺโฌส ติฏติ อชโฺฌสาย ต อารมฺมณ กิลิตฺวา  
ปรินิฏเปตฺวา  วตฺตติ  เจว  เอวภูตสฺส  จ  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ 
อาสวา ภวมูโลปคามิโนติ  ภวสฺส  สสารสฺส  มูลภาว  
การณภาว (๖) อุปคมนสภาวา  กามาสวาทโย  จตฺตาโรป  อาสวา  
ตสฺส  ปุคฺคลสฺส  อุปรูปริ  วฑฺฒนฺติเยว  น  หายนฺติ ฯ  มยฺห  
ปน ปฏิสงฺขาเน (๘) ตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา สจฺจานิ  
ปฏิวิชฺฌนฺตสฺส มคฺคปฏิปาฏิยา เต จตฺตาโรป อาสวา  
อนวเสสโต ปหีนา ปริกขีฺณาติ อธิปฺปาโย ฯ   
                อภยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี นิมิตฺตานุพฺย ฺชนุปลกฺขณวเสน ฯ  ๒. ส.ี ตสฺส วา ฯ  
# ๓. ส.ี ปวตฺตนกา สติ ฯ  ๔. ม. ตถา ภูโตว ฯ   
# ๕. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๖. ส.ี มลูภาวการณภาว... ฯ  
# ๗. สี. ปฏสิงฺขาเร ฯ   
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                อุตฺติยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สทฺท  สุตฺวา  สติ  มฏุาติ  อายสฺมโต  อุตฺติยตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโต กาเล  
กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส สตฺถาร  ทิสฺวา 
ปสนฺนจิตฺโต  โคนกาทิอตฺถต  สอุตฺตรจฺฉท  พุทฺธารห  ปลลฺงฺก  
คนฺธกุฏิย  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท กปลวตฺถุสฺม ึสกฺยราชกุเล นิพฺพตฺติ ตสฺส 
อุตฺติโยติ นาม อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  สตฺถ ุ าติสมาคเม  
พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม 
กโรนฺโต  เอกทิวส  คาม  (๑)  ปณฺฑาย ปวิฏโ อนฺตรามคฺเค  
มาตุคามสฺส  (๒)  คีตสทฺท  สุตฺวา  อโยนิโสมนสิการวเสน  ตตฺถ  
ฉนฺทราเค อุปฺปนฺเน ปฏสิงฺขานพเลน  ต  วิกฺขมฺเภตฺวา  วิหาร   
ปวิสิตฺวา  ส ฺชาตสเวโค  ทิวาฏาเน นิสีทิตฺวา  ตาวเทว   
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๓)   
                สุเมธสฺส ภควโต                โลกเชฏสฺส ตาทิโน   
                ปลฺลงฺโก หิ มยา ทินฺโน        สอุตฺตรสปจฺฉโท ฯ (๔)   
# ๑. ส.ี นคร ฯ ๒. ส.ี อ ฺตราย อิตฺถิยา ฯ  
# ๓. ขุ. อ. ๓๒/๑๕๒/๒๕๔ ฯ ๔. ส.ี สอุตฺตรจฺฉทตฺถโต ฯ   
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                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        ปลฺลงฺโก อาสิ โส (๑) ตทา   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        นิพฺพตฺตติ สทา มม ฯ 
                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                [๒] ปลฺลงฺกมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ปลลฺงฺกสฺส อิท ผล ฯ   
                วีสกปฺปสหสฺสมฺหิ                สุวณฺณาภา ตโย ชนา   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  กิเลสุปฺปตฺตินิทสฺสเนน 
กิเลเส อชิคุจฺฉนฺตสฺส นตฺถิ วฏฏทุกฺขโต สีสุกฺขิปน อห ปน  
เต ชิคุจฺฉิเมวาติ ทสฺเสนฺโต   
                สทฺท สุตฺวา สติ มุฏา        ปย นิมิตฺต มนสิกโรโต   
                สารตฺตจิตฺโต เวเทติ        ต ฺจ อชฺโฌส ติฏติ   
                ตสฺส วฑฺฒนฺติ อาสวา        สสาร (๓) อุปคามิโนติ (๔)  
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ สทฺทนฺติ รชชฺนีย สทฺทารมฺมณ ฯ  
        สสารอุปคามิโนติ   
                ขนฺธาน ฺจ ปฏิปาฏิ        ธาตุอายตนาน จ   
                อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา(๕) สสาโรติ ปวุจฺจตีติ   
# ๑. ส.ี โย ฯ  ๒. สฺยา. เอตฺถนฺตเร ยนติฺ ทิสฺสติ ฯ 
# ๓. สยฺา. ส.ี สสาร อุปคามิโนติ ฯ  
# ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๓๖/๒๘๖ ฯ  ๕. สี. วตฺตมาน ฯ  
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เอว  วุตฺตสสารวฏฏการณ  หุตฺวา  อุปคเมนฺตีติ  สสารอุปคามิโน  (๑) 
สสารูปคามิโนติ วา ปาโ ฯ เสส อนนฺตรคาถาย วุตฺตนยเมว ฯ   
                อุตฺติยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
         
                (ทุติย) เทวสภตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สมฺมปปฺธานสมฺปนฺโนติ อายสฺมโต เทวสภตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺโต  สิขิสสฺ  ภควโต  กาเล กุลเคเห 
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส สิขึ  ภควนฺต  ทิสฺวา   
ปสนฺนมานโส  พนฺธุชีวกปุปฺเผหิ ปูช อกาสิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท กปลวตฺถุสฺม ึสกฺยราชกุเล นิพฺพตฺติ  ตสฺส 
เทวสโภติ  นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  จุมฺพฏกลหวูปสมนตฺถ  
สตฺถริ  อาคเต  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  สรเณสุ   
ปติฏ ิโต  ปนุ นิโครฺธาราเม  สตฺถริ  วิหรนฺเต  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชตฺิวา กตปุพฺพกิจฺโจ   
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
# ๑. ส.ี สสารคามิโน ฯ ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๕๓/๒๕๖ ฯ   
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                จนฺทว วิมล สุทฺธ                วิปฺปสนฺนมนาวิล   
                นนฺทิราคปริกฺขีณ (๑)        ติณฺณ โลเก วิสตฺติก ฯ   
                นพฺิพาปยนฺต ชนต        ติณฺณ ตารยต วร (๒)  
                มนุึ วนมฺหิ ฌายนฺต(๓)        เอกคฺค สุสมาหิต ฯ   
                พนฺธุชีวกปปฺุผานิ                ลคิตฺวา (๔) สุตฺตเกนห(๕)   
                พุทฺธสฺส อภิโรปยึ                สิขิโน โลกพนฺธุโน ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                อิโต สตฺตมเก กปฺเป        มนชุินฺโท มหายโส   
                สมนฺตจกฺขุนามาสิ(๖)        จกฺกวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน ปตฺวา อตฺตนา อธิคต วิมุตฺติสุข นิสฺสาย  
อุปฺปนฺนปติโสมนสฺโส อุทานวเสน   
                สมฺมปฺปธานสมฺปนฺโน        สติปฏานโคจโร   
                วิมุตฺติกุสุมส ฺฉนฺโน        ปรินิพฺพิสฺสตฺยนาสโวติ (๗)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สมฺมปฺปธานสมฺปนฺโนติ  สมฺปนฺนจตุพฺพิธสมฺมปฺปธาโน 
# ๑. สฺยา. นนฺทิภวปริกฺขีณ ฯ ๒. สยฺา. มุนึ ฯ  
# ๓. สยฺา. วนสฺมึ ฌายมานนฺต ฯ  ๔. ม. ลเคตฺวา ฯ  
# ๕. สฺยา. ลคฺคิตฺวา สุตฺตเก อห ฯ ๖. สยฺา. สมนฺตจกฺขุ นามาสึ ฯ  
# ๗. สฺยา. ส.ี ปรินิพฺพายิสฺสตฺยนาสโวติ ฯ  ขุ. เถร. ๒๖/๒๓๗/๒๘๒ ฯ   
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เตหิ  กตฺตพฺพกิจฺจ  สมฺปาเทตฺวา   ิโตติ  อตฺโถ ฯ 
        สติปฏานโคจโรติ  กายานุปสฺสนาทโย  สติปฏานา  
โคจโร  ปวตฺติฏาน  เอตสฺสาติ  สติปฏานโคจโร จตูสุ  
สติปฏาเนสุ ปติฏ ิตจิตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  
        คุณโสเภน ปรมสุคนฺธา วิมุตฺติเยว กุสุมานิ เตหิ สพฺพโส  
สมฺมเทว  ส ฺฉนฺโน  วิภูสิโต  อลงฺกโตติ  วิมุตฺติกุสุมส ฺฉนฺโน ฯ  
        ปรินิพฺพิสฺสตฺยนาสโวติ  เอว สมมฺา ปฏิปชชฺนฺโต ภิกฺขุ  
น จิรสฺเสว อนาสโว หุตฺวา ปรินิพฺพิสฺสติ  สอุปาทิเสสาย   
อนุปาทิเสสาย  จ  นิพฺพานธาตุยาติ อตฺโถ ฯ 
                อิทเมว จ เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณ อโหสิ ฯ   
                (ทุติย) เทวสภตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ปรมตฺถทปีนิยา เถรคาถาสวณฺณนา   
                        ทสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        เอกาทสมวคฺควณฺณนา   
                เพลฏกานิตฺเถรคาถาวณฺณนา  
        หิตฺวา  คิหิตฺต  อนโวสิตตฺโตติอาทิกา  อายสฺมโต 
เพลฏกานิตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  อิโต  เอกตึเส  กปฺเป 
เวสฺสภุสฺส  ภควโต กาเล  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต 
พฺราหฺมณสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ คนฺตฺวา ฆราวาส  ปหาย อิสิปพฺพชฺช  
ปพฺพชิตฺวา อิสีหิ ปริวุโต วิจรนฺโต เอกทิวส เวสฺสภภ ภควนฺต  
ทิสฺวา  ปติโสมนสฺสชาโต  สตฺถุ  าณสมฺปตฺตึ  นิสฺสาย 
ปสนฺนมานโส าณ  อุทฺทิสฺส  ปุปฺเผหิ ปูช อกาสิ ฯ 
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ 
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  เพลฏกานิโกติ 
ลทฺธนาโม  วิ ฺ ุต  ปตฺวา   สตฺถ ุ ธมมฺเทสน สุตฺวา  
ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา กมฺมฏาน  คเหตฺวา  โกสลรฏเ 
อร ฺเ  วิหรนฺโต อลโส กายทฬฺหิพหุโล ผรุสวาโจ  อโหส ิ
สมณธมฺเม จิตฺต น อุปฺปาเทสิ ฯ  
        อถ น ภควา าณปริปาก โอโลเกตฺวา   
                หตฺิวา คิหิตฺต(๑) อนโวสิตตฺโต   
                มขุนงฺคลี โอทริโก กุสีโต   
# ๑. สฺยา. คิหิตฺว ฯ  
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                มหาวราโหว นิวาปปุฏโ   
                ปนุปฺปุน คพฺภมุเปติ มนฺโทติ(๑)   
อิมาย  โอภาสคาถาย  สเวเชสิ ฯ  โส  สตฺถาร  ปรุโต  นิสินฺน   
วิย  ทิสฺวา  ต ฺจ คาถ  สุตฺวา  สเวคชาโต  าณสฺส  ปริปาก  
คตตฺตา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  น  จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ 
เตน วุตฺต อปทาเน  (๒)   
                กณิการว โชตนฺต (๓)        นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร   
                โอภาเสนฺต ทิสา สพฺพา        โอสธึ วิย ตารก ฯ  
                ตโย มาณวกา อาสุ        สเก สิปฺเป สุสิกฺขิตา   
                ขาริภาร คเหตฺวาน        อเนฺวนฺติ มม ปจฺฉโต ฯ   
                ปฏุเก สตฺต ปปฺุผานิ        นกิฺขิตฺตานิ ตปสฺสินา   
                คเหตฺวา ตานิ าณมฺหิ        เวสฺสภุสฺสาภิโรปยึ ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        าณปูชายิท ผล ฯ   
                เอกูนตึสกปฺปมฺหิ                วิปุลาภสนามโก(๔)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สตฺถุ  โอวาท  ปฏิปูเชนฺโต  พฺยติเรก- 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๓๘/๒๘๒ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๓๘/๒๔๑ ฯ  
# ๓. ส.ี โชเตนฺต ฯ  ๔. สฺยา. วิหตาภาสนามโก ฯ   
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มุเขน  จ  อ ฺ พฺยากโรนฺโต ตเมว คาถ ปจฺจุทาหาสิ ฯ   
        ตตฺถ  หตฺิวา  คิหิตฺตนฺติ  คหฏภาว  ปริจฺจชิตฺวา  
ปพฺพชิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  
        อนโวสติตฺโตติ  อนุรูป  อโวสิตตฺโต  ยทตฺถ  สาสเน  
ปพฺพชนฺตสฺส  อนุรูปปริ ฺาทีน  อตีริตตฺตา (๑) อปริโยสิตภาโว  
อกตกรณีโยติ อตฺโถ ฯ  
        อถ  วา อนโวสิตตฺโตติ อนุอโวสิตสภาโว  วิสุทฺธีน   
มคฺคาน ฺจ  อนุปฏิปาฏิยา  วสิตพฺพวาสสฺส  อกตาวี ทสสุ 
อริยวาเสสุ อวุสิตวาติ อตฺโถ ฯ มุขสงฺขาต นงฺคล อิมสฺส 
อตฺถีติ มุขนงฺคลี ฯ  
        นงฺคเลน  วิย  ปวึ ปเรสุ  ผรุสวาจปฺปโยเคน อตฺตาน  
ขนนฺโตติ อตฺโถ ฯ 
        โอทริโกติ  อุทเร  ปสุโต  อุทรโปสนตปฺปโร ฯ    
        กุสโีตติ  อลโส ภาวน อนนุยุ ฺชนฺโต ฯ เอวภูตสฺส  
นิปฺผตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อาห  มหาวราโหว  นิวาปปุฏโ  ปุนปฺปุน  
คพฺภมุเปติ  มนฺโทติ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  เหฏา  วุตฺโตเยว ฯ  เอตฺถ  จ  ยถา  ปพฺพชิตฺวา  
อนโวสิตาทิสภาวตาย  ปุนปฺปุน  คพฺภมุเปติ  มนฺโท  น  เอว 
มาทิโส  ปณฺฑิโต ฯ ตพฺพิปรีตสภาวตาย  ปน  สมฺมาปฏิปตฺติยา  
# ๑. ส.ี อตรติตฺตา ฯ   
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มตฺถก  ปาปตตฺตา  ปรินิพฺพายตีติ พฺยติเรกมุเขน อ ฺ  
พฺยากาสีติ ทฏพฺพนฺติ ฯ   
                เพลฏกานิตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                เสตุจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        มาเนน ว ฺจิตาเสติ อายสฺมโต เสตุจฺฉตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต ติสฺสสฺส สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  
กาเล กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส  ติสฺส  
ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  สุมธรุ  ปนสผล  อภิสงฺขต  
นาฬิเกรสาฬว  (๑)  อทาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร   
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  อ ฺตรสฺส  
มณฺฑลิกร ฺโ  ปุตฺโต หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  เสตุจฺโฉติสฺส  นาม   
อโหสิ ฯ  โส  ปตร ิมเต รชฺเช ปติฏ ิโต อุสฺสาหสตฺตีน (๒) 
อภาเวน ราชกิจฺจานิ วิราเธนฺโต รชฺช ปรหตฺถคต กตฺวา  
ทุกฺขปฺปตฺติยา  สเวคชาโต  ชนปทจาริก  จรนฺต  ภควนฺต  ทิสฺวา 
อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม สุตฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ  ปพฺพชตฺิวา  ปริกมฺม  
# ๑. ส.ี สาฬวุน ฯ ๒. ส.ี อุสฺสาหนสฺส สมฺปตฺตีน ฯ  
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กโรนฺโต  ตทเหว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ติสฺสสฺส โข(๓) ภควโต        ปุพฺเพ ผลมทาสห   
                นาฬิเกร ฺจ ปาทาสึ        ขชชฺก อภิสมฺมต ฯ   
                พุทฺธสฺส ตมห ทตฺวา        ติสฺสสฺส ตุ มเหสิโน   
                โมทามห กามกามี                อุปปชฺชึ ยมิจฺฉก ฯ   
                เทวฺนวุเต อิโต กปฺเป        ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                อิโต เตรสกปฺปมฺหิ        ราชา อินฺทสโม อหุ   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา กเิลเส ครหนฺโต   
                มาเนน ว ฺจิตาเส                สงฺขาเรสุ สงฺกิลิสฺสมานาเส   
                ลาภาลาเภน มถิตา        สมาธึ นาธิคจฺฉนฺตีติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  มาเนน  ว ฺจิตาเสติ  เสยฺโยหมสฺมีติอาทินยปฺ- 
ปวตฺเตน  มาเนน  อตฺตุกฺกสนปรวมฺภนาทิวเสน กุสลภณฺฑจฺเฉทเนน 
วิปฺปลฺลทฺธา ฯ  
        สงฺขาเรสุ สงฺกิลิสฺสมานาเสติ  อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ  จกฺขาทีสุ  
เจว รูปาทีสุ จ สงฺขตธมฺเมสุ สงฺกิลิสสฺมานา  เอต มม 
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๖๕/๒๖๖ ฯ  ๒. ย.ุ ติสฺสสฺสาห ฯ 
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๓๙/๒๘๓ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 447 

        *เลมที่ 25  เอกาทสมวคฺเค เสตุจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 447 
         
เอโสหมสฺมิ เอโส เม อตฺตาติ ต นิมิตฺต(๑) ตณฺหาคาหาทิวเสน (๒)   
สงฺกิเลส  อาปชฺชมานา ฯ   
        ลาภาลาเภน  มถิตาติ  ปตฺตจีวราทีน ฺเจว  วตฺถาทีน ฺจ   
ลาเภน  เตสเยว  จ  อลาเภน  ต  นิมิตฺต  อุปฺปนฺเนหิ  อนุนย- 
ปฏิเฆหิ  มถติา มทฺทิตา  อภิภูตา ฯ  นิทสฺสนมตฺต ฺเจต   
อฏนฺนมฺป  โลกธมฺมาน เจตฺถ (๓) สงฺคโห ทฏพฺโพ ฯ   
        สมาธึ  นาธิคจฺฉนฺตีติ  เต  เอวรูปา  ปุคฺคลา  สมาธึ   
สมถวิปสฺสนาวเสน จิตฺเตกคฺคต  กทาจิป  น  วินฺทนติฺ  น 
ปฏิลภนฺติ น ปาปุณนฺติ สมาธิสวตฺตนิกาน ธมฺมาน  อภาวโต   
อิตเรส ฺจ  ภาวโต ฯ  อิธาป  ยถา  มานาทีหิ อภิภูตา  
อวิทฺทสุโน  สมาธึ  นาธิคจฺฉนฺติ(๔)  น  เอว  
วิทฺทสุโน ฯ  เต  ปน  มาทสิา  เตหิ อนภิภูตา สมาธึ อธิ- 
คจฺฉนฺเตวาติ พฺยติเรกมุเขน อ ฺาพฺยากรณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
                เสตุจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. ตนิมิตฺต ฯ  ๒. สี. ตณฺหาทิวเสน ฯ 
# ๓. ม. อวสฏิโลกธมฺมานมฺเปตฺถ ฯ ๔. ม. อิธาป ยถา  
# มานาทีหิ อภิภูตา อวิทฺทสุโน สมาธึ นาธิคจฺฉนฺติ ฯ   
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                พนฺธุรตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นาห เอเตน อตฺถิโกติ อายสฺมโต พนฺธุรตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต   
กาเล  อ ฺตรสฺส ร ฺโ  อนฺเตปุเร  โคปโก  หุตฺวา  เอกทิวส  
ภควนฺต สปริส ราชงฺคเณน (๑) คจฺฉนฺต ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต   
กณเวรปุปฺผานิ  คเหตฺวา  สสงฺฆ  โลกนายก  ปูเชส ิฯ   
        โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร  
สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  สีลวตีนคเร  เสฏ ิปุตฺโต 
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  พนฺธุโรติสฺส  นาม อโหสิ ฯ โส วิ ฺ ุต  
ปตฺโต เกนจิเทว กรณีเยน สาวตฺถิย คโต อุปาสเกหิ สทฺธึ  
วิหาร คโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา 
าณสฺส  ปริปากตฺตา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว 
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                สทิฺธตฺโถ นาม ภควา        โลกเชฏโ นราสโภ   
                ปรุกฺขโต สาวเกหิ                นคร ปฏิปชชฺถ ฯ   
                ร ฺโ อนฺเตปุเร อาสึ        โคปโก อภิสมฺมโต   
                ปาสาเท อุปวิฏโห        อทฺทส โลกนายก ฯ   
                กณเวร คเหตฺวาน                ภิกฺขุสงฺเฆ สโมกิร ึ  
                พุทฺธสฺส วิสุ กตฺวาน        ตโต ภิยฺโย สโมกิรึ ฯ   
# ๑. ส.ี ราชงฺคเนน ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๖๔/๒๖๖ ฯ   
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                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                สตฺตาสีติมฺหิโต กปฺเป        จตุราสุ (๑) มหทฺธิกา   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  กต ฺ ุภาเว  ตฺวา  อตฺตโน   
อุปการสฺส  ร ฺโ  ปจฺจุปการ  กาตุ  สีลวตีนคร  คนฺตฺวา  ร ฺโ  
ธมฺม  เทเสนฺโต สจฺจานิ ปกาเสสิ ฯ ราชา  สจฺจปริโยสาเน   
โสตาปนฺโน  หุตฺวา  อตฺตโน  นคเร  สทุสฺสน  นาม  มหนฺต  วิหาร 
กาเรตฺวา  เถรสฺส  นยิฺยาเทสิ ฯ  (๒)  มหาลาภสกฺกาโร อโหส ิฯ  
        เถโร วิหาร  สพฺพ ฺจ  ลาภสกฺการ  สฆสฺส นยิฺยาเทตฺวา  
สย ปุริมนิยาเมเนว ปณฺฑาย จริตฺวา ยาเปนฺโต  กติปาห   
ตตฺถ  วสิตฺวา  สาวตฺถึ  คนฺตุกาโม  อโหสิ ฯ   
        ภิกฺขู  ภนฺเต ตุเมฺห  อิเธว  วสถ  สเจ  ปจฺจเยหิ  เวกลฺล   
มย  ต ปริปูเรสฺสามาติ อาหสุ ฯ เถโร  น  มยฺห  อาวุโส   
อุฬาเรหิ  ปจฺจเยหิ  อตฺโถ  อตฺถิ อิตรีตเรหิ ปจฺจเยหิ ยาเปมิ 
ธมฺมรเสเนวมฺหิ ติตฺโตติ (๓) ทสฺเสนฺโต   
                นาห เอเตน อตฺถิโก  สุขิโต ธมฺมรเสน ตปฺปโต   
                ปตฺวาน รสคฺคมุตฺตม  น จ กาหามิ วิเสน(๔) สนฺถวนฺติ(๕)   
# ๑. ส.ี จตุโร อาสึสุ ฯ  ๒. ม. นิยฺยาเตสิ ฯ  ๓. ส.ี อตฺถิโกติ ฯ  
# ๔. สฺยา. รเสน ฯ ๕. ขุ. เถร. ๒๖/๒๔๐/๒๘๓ ฯ  
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คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นาห  เอเตน  อตฺถิโกติ  เยน ม ตุเมฺห ตปฺเปตุกามา  
ปริปูเรสฺสามาติ วทถ  เอเตน  อามิสลาเภน  ปจฺจยามิสรเสน 
นาห  อตฺถิโก  มยฺห เอเตน อตฺโถ  นตฺถิ  สนฺตุฏ ี  (๑) ปรม  
สุขนฺติ อิตรีตเรเหว ปจฺจเยหิ ยาเปมีติ อตฺโถ ฯ อิทานิ เตน  
อนตฺถิกภาเว  ปธานการณ  ทสฺเสนฺโต  อาห  สุขิโต  ธมฺมรเสน  
ตปฺปโตติ ฯ  สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺมรเสน  เจว  นววิธโลกุตฺตร- 
ธมฺมรเสน จ ตปฺปโต ปโต (๒) สุขิโต อุตฺตเมน  สุเขน สุหิโตติ  
อตฺโถ ฯ 
        ปตฺวา  รสคฺคมุตฺตมนฺติ สพฺพรเสสุ อคฺค เสฏ ตโยเยว 
อุตฺตม  ยถาวุตฺต  ธมฺมรส  ปวิตฺวา   ิโต  เตนาห  สพฺพรส   
ธมฺมรโส ชินาตีติ ฯ   
        น  จ  กาหามิ วิเสน สนฺถวนฺติ เอวรูป รสุตฺตม ธมฺมรส  
ปวิตฺวา  ิโต  วิเสน  วิสสทิเสน  วิสรเสน  (๓)  สนถฺว  สสคฺค  
น  กริสฺสามิ  ตถากรณสฺส การณ นตฺถติี อตฺโถ ฯ   
                พนฺธุรตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ม. สนฺตุฏ ิ ฯ  ๒. ม. ปณิโต ฯ  ๓. สี. วิสสฺส รเสน ฯ   
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                        ขิตกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ลหุโก วต เม กาโยติ อายสฺมโต ขิตกตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปุ ฺานิ   
อุปจินนฺโต ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  ยกฺขเสนาปติ  หุตฺวา  
นิพฺพตฺโต  เอกทิวส ยกฺขสมาคเม นิสินฺโน  สตฺถาร  อ ฺตรสฺมึ 
รุกฺขมูเล นิสนิฺน ทิสฺวา อุปสงฺกมิตฺวา สตฺถาร วนฺทิตฺวา   
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  ตสฺส  สตฺถา ธมฺม เทเสสิ ฯ โส ธมฺม  
สุตฺวา อุฬาร ปติโสมนสฺส  ปเวเทนฺโต  อปฺโผเฏนฺโต (๑) อุฏหิตฺวา 
สตฺถาร วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา  ปกกฺามิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ  ขิตโกติสฺส  นาม  
อโหสิ ฯ โส วิ ฺ ุต ปตฺโต มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  มหิทฺธิก- 
ภาว  สุตฺวา อิทฺธิมา ภวิสฺสามีติ ปุพฺพเหตุนา โจทิยมาโน  
ปพฺพชิตฺวา  ภควโต  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  สมถวิปสฺสนาสุ     
กมฺม กโรนฺโต น จิรสฺเสว ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๒)   
                ปทุโม นาม  นาเมน        ทปิทินฺโท นราสโภ   
                ปวนา อภินิกฺขมฺม                ธมฺม เทเสติ จกฺขุมา ฯ   
# ๑. ส.ี อปโฺผเนฺโต ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๖๓/๒๖๕ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 452 

        *เลมที่ 25  เอกนิปาตวณฺณนา  หนา  452 
 
                ยกขฺาน สมโย อาสิ        อวิทูเร มเหสิโน   
                เยน กิจฺเจน สมฺปตฺตา(๑)        อชฌฺาเปกฺขึสุ ตาวเท ฯ   
                พุทฺธสฺส คิรม ฺาย        อมตสฺส จ เทสน   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        อปฺโผเฏตฺวา อุปฏหึ ฯ   
                สจิุณฺณสฺส ผล ปสฺส(๒)        อุปฏานสฺส สตฺถุโน   
                ตึสกปฺปสหสฺเสสุ                ทุคฺคตึ นุปปชฺชห ฯ   
                อูนตึเส (๓) กปฺปสเต        สมลงฺกตนามโก   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สวิเสส  อิทฺธีสุ  วสีภาเวน  อเนกวิหิต   
อิทฺธิวิธ ปจฺจนุโภนฺโต  อิทฺธิปาฏิหาริเยน อนุสาสนีปาฏิหาริเยน 
จ สตฺตาน อนุคฺคห กโรนฺโต วิหรติ ฯ  โส  ภิกฺขูหิ  กถ   
ตฺว  อาวุโส  อิทฺธี  วฬ ฺเชสีติ  ปฏุโ  ตมตฺถ อาจิกฺขนฺโต   
                ลหุโก วต เม กาโย   
                ผุฏโ จ ปติสุเขน วิปุเลน   
                ตูลมิว เอริต มาลุเตน   
                ปลวตีว เม กาโยติ(๔)   
คาถ อภาสิ ฯ อุทานวเสนาติ วทนฺติเยว ฯ   
        ตตฺถ  ลหุโก  วต  เม  กาโยติ  นีวรณาทิวิกฺขมฺภเนน   
# ๑. สฺยา. ม. สมฺปตฺตา ฯ  ๒. สฺยา. ปสสฺ ฯ 
# ๓. ส.ี อูนวีเส ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๔๑/๒๘๓ ฯ  
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จุทฺทสวิเธน  จิตฺตปริทมเนน  (๑)  จตุริทฺธิปาทกภาวนาย  สุฏ ุ  จิณฺณ- 
วสีภาเวน จ เม รูปกาโย สลฺลหุโก วต  เยน  อทฺธ  (๒) 
มหาภูตปจฺจยมฺป นาม อิม กรชกาย จิตฺตวเสน ปริณาเมมีติ   
อธิปฺปาโย ฯ   
        ผุฏโ  จ  ปติสุเขน  วิปุเลนาติ  สพฺพตฺถกเมว  ผรนฺเตน  
มหตา  อุฬาเรน  ปติสหิเตน  สุเขน  ผุฏโ  จ  เม  กาโยติ  
โยชนา ฯ  อิท ฺจ ยถา กาโย  ลหุโก  อโหสิ  ต ทสสฺนตฺถ  
วุตฺต ฯ สุขส ฺโกฺกมเนน หิ สทฺธึเยว ลหุส ฺโกกฺมน  
โหติ ฯ  สุขสฺส  ผรณ ฺเจตฺถ  ตสมุฏานรูปวเสน  ทฏพฺพ ฯ  
กถ  ปน จตุตฺถชฺฌานสมงฺคิโน  ปติสุขผรณ  สมติกกฺนฺตปติสุข  
หิ  ตนฺติ เจ สจฺจเมต (๓) อิท ปน น  จตุตฺถชฺฌานกฺขณวเสน  
วุตฺต  อถ  โข  ปุพฺพภาควเสน ฯ  ปติสุเขนาติ  ปน  ปติสหิต- 
สทิเสน  สุเขน  อุเปกฺขา  หิ  อิธ  สนฺตสภาวตาย  าณวิเสส- 
โยคโต  จ  สขุนฺติ  อธิปฺเปต ฯ  ตถา  หิ  วุตฺต  สุขส ฺ ฺจ  
ลหุส ฺ ฺจ  โอกฺกมตีติ ฯ  ปาทกชฺฌานารมฺมเณน  รูปกายา- 
รมฺมเณน  วา  อิทฺธิจิตฺเตน  สหชาต  สขุส ฺ ฺจ  ลหุส ฺ ฺจ  
โอกฺกมติ  ปวิสติ  ผุสติ  สมฺปาปุณาตีติ  อยมฺป  ตตฺถ  อตฺโถ ฯ   
        ตถา จาห  อฏกถาย   สุขส ฺา  นาม  อุเปกฺขา- 
สมฺปยุตฺตา  ส ฺา ฯ  อุเปกฺขา  หิ  สนฺต  สุขนฺติ  วุตฺต  สาเยว  
# ๑. โปราณ. จิตฺตปริทเมน ฯ  ๒. ส.ี อห ฯ  ม. ทนฺธ ฯ  
# ๓. ส.ี ตนฺติ สมฺมต ฯ  
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ส ฺา  นีวรเณหิ  เจว  วิตกฺกาทิปจฺจนีเกหิ  จ วิมตฺุตตฺตา  
ลหุส ฺาติป  เวทิตพฺพา ฯ  ต  โอกฺกนฺตสฺส ปนสฺส กรชกาโยป  
ตูลปจุ วิย  สลฺลหุโก  โหติ ฯ  โส  เอว วาตกฺขิตฺตตูลปจุนา 
วิย สลฺลหุเกน ทิสฺสมาเนน กาเยน  พฺรหฺมโลก  คจฺฉตีติ ฯ   
        เตนาห  ตูลมิว  เอริต  มาลุเตน  ปลวตีว  เม  กาโยติ ฯ  
ตสฺสตฺโถ  ยทาห  พฺรหฺมโลก  อ ฺ  วา  อิทฺธิยา  คนฺตุกาโม   
โหมิ ตทา  มาลุเตน  วายุนา  เอริต  จิตฺต  ตูลปจุ  วิย  อากาส  
ลงฺฆนฺโตเยว เม กาโย โหตีติ ฯ   
                ขิตกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                มลิตวมฺภตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อุกฺกณฺ ิโตติ อายสฺมโต มลิตวมฺภตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา  
อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล หิมวนฺตโต อวิทูเร 
อ ฺตรสฺมึ ชาตสฺสเร สกุโณ  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ปทุมุตฺตโร  
ภควา  ต  อนุคฺคณฺหนฺโต  ตตฺถ  คนฺตฺวา ชาตสฺสรตีเร  จงฺกมติ ฯ  
สกุโณ  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส สเร กุมุทานิ คเหตฺวา  
ภควนฺต  ปูเชสิ ฯ 
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท กุรุกจฺฉนคเร  (๑) อ ฺตรสฺส พฺราหฺมณสฺส ปุตฺโต  
# ๑. ส.ี ภารกุจฺฉนคเร ฯ   
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หุตฺวา นิพฺพตฺติ มลิตวมฺโภติสฺส นาม  อโหสิ ฯ  โส  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  ปจฺฉาภูมหาเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ตสฺส สนฺติเก ธมฺม  
สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม กโรนฺโต 
วิหรติ ฯ ตสฺส จ  อย  สภาโว  ยตฺถ  โภชนสปฺปาโย  ทลฺุลโภ 
อิตเร  สุลภา ตโต น ปกฺกมติ ฯ  ยตฺถ  ปน  โภชนสปฺปาโย  
สุลโภ  อิตเร  ทุลลฺภา  ตตฺถ  น  วสติ  ปกฺกมเตว ฯ  เอว   
วิหรนฺโต  จ  เหตุสมฺปนฺนตาย  มหาปุริสชาติกตาย  จ  น  จิรสฺเสว  
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                มหาชาตสฺสโร อหุ   
                ปทุมุปฺปลส ฺฉนฺโน        ปุณฺฑรีกสโมหิโต ฯ (๒)   
                กกฺุกุโฏ (๓) นาม นาเมน  ตตฺถาสึ สกุโณ ตทา   
                สลีวา วตฺตสมฺปนฺโน (๔)  ปุ ฺาปุ ฺเสุ โกวิโท ฯ   
                ปทุมุตฺตโร โลกวิทู        อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
                ชาตสฺสรสฺสาวิทูเร                ส ฺจริตฺถ มหามุนิ ฯ   
                ชลช กุมุท เฉตฺวา(๕)        อุปเนสึ มเหสิโน   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        ปฏิคฺคหิ มหามุนิ ฯ   
                ต ฺจ ทาน ททิตฺวาห(๖)        สุกฺกมูเลน โจทิโต   
                กปฺปาน สตสหสฺส                ทุคฺคตึ นุปปชฺชห ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๖๒/๒๖๓ ฯ ๒. สฺยา. ปุณฺฑรีกสโมหิโต ฯ 
# ม. ปุณฺฑรกิสโมตฺถโฏ ฯ ๓. สี. กกุโธ ฯ  ม. กุกตฺโถ ฯ  
# ๔. สฺยา. วตฺตสมฺปนฺโน ฯ ๕. สฺยา. ภิตฺวา ฯ  
# ๖. ม. ทติตฺวาน ฯ ยุ. ต ทาน อททิตฺวาห ฯ  
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                โสฬเสโต กปปฺสเต        อาสุ วรุณนามกา   
                อฏชนาธิปา  ธีรา(๑)        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
อุทาเนนฺโต  
                อุกฺกณฺ ิโตป น วเส        รมมาโนป ปกกฺเม   
                น เตฺววานตฺถสหิต(๒)        วเส วาส วิจกฺขโณติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุกฺกณฺ ิโตป  น  วเสติ  ยสมฺึ  อาวาเส  วสนฺตสฺส  
เม  โภชนสปฺปายาลาเภน  อธิกุสเลสุ  ธมฺเมสุ  อุกกฺณฺา อนภิรติ 
อุปฺปชฺชติ  ตตฺถ อุกฺกณฺ ิโตป  วสามิเยว  (๔)  อิตรสปฺปายลาเภน   
น  ปกฺกเม  น ปกฺกมามิ ฯ  
        น วเสติ  เอตฺถ  นกาเรนป  ปกฺกเมติ  ปท  สมพฺนฺธิตพฺพ ฯ  
        รมมาโนป  ปกฺกเมติ  ยสฺมึ  ปน อาวาเส  วสนฺตสฺส  เม  
ปจฺจยเวกลฺลาภาเวน  นตฺถิ  อุกฺกณฺา อ ฺทตฺถุ อภิรมามิ เอว 
อภิรมมาโนป  เสสสปฺปายาลาเภน  ตโต  ปกกฺเม  น  วเสยฺย ฯ  
เอว  ปฏิปชชฺนฺโตวาห  น  จิรสฺเสว  สกตฺถ  ปจฺจุปาทินฺติ ฯ   
อย ฺเจตฺถ  อตฺตปฏิปตฺติปจฺจเวกฺขณาย  โยชนา ฯ  ปรสฺส โอวาท- 
# ๑. สฺยา. อฏ เอเต ชนา ตตฺถ ฯ สี. อถ เอเต ชนา ตตฺถ ฯ 
# ม. อฏ เอเต ชนาธิปา ฯ  ๒. สฺยา. ...สหิต ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๔๒/๒๘๓ ฯ ๔. สี. วเส วสามิเยว ฯ  
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ทาเน ปน วเสยฺย น ปกกฺเมยฺยาติ (๑) วิธานวเสน  โยเชตพฺพ ฯ  
        น  เตฺววานตฺถสหิต  วเส  วาส  วิจกฺขโณติ  ยสมฺึ  อาวาเส   
ปจฺจยา  สุลภา  สมณธมฺโม  น  ปาริปูร ึ คจฺฉติ  ยสมฺึ  จ 
อาวาเส  ปจฺจยา  ทุลฺลภา  สมณธมฺโมป  ปาริปูร ึ น  คจฺฉติ  
เอวรูโป  อาวาโส  อิธ  อนตฺถสหิโต นาม  อวฑฺฒิสหิโตติ  
กตฺวา ฯ อิธ อนตฺถสหิต(๒) วาส (๓) วิจกฺขโณ วิ ฺ ุชาติโก สกตฺถ  
ปริปูเรตุกาโม  นเตฺวว  วเสยฺย ฯ  ยตฺถ  ปน  ป ฺจงฺคสมนฺนาคโต  
อาวาโส  ลพฺภติ  สตฺตป สปฺปายา ลพฺภนฺติ ตตฺเถว วเสยฺยาติ  
อตฺโถ ฯ   
                มลิตวมฺภตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                สุเหมนฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สตลิงฺคสฺส อตฺถสฺสาติ อายสฺมโต สุเหมนฺตตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต  อิโต  ทฺวานวุเต  กปฺเป  ติสฺสสฺส 
ภควโต  กาเล  วนจโร  หตฺุวา วเน  วสติ  ต  อนุคฺคหิตุ 
# ๑. ส.ี โอวาททาเน จ น วเสยฺย ปกฺกเมยฺยาติ ฯ ๒. สี. สุลภา  
# สมณธมฺโตติ กตฺวา อิธ อนตฺถสหิต ฯ  ๓. ม. เอวรูป วาส ฯ  
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ภควา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  ตสฺส  อาสนฺเน  าเน อ ฺตรสฺมึ  
รุกฺขมูเล  นิสทีิ ฯ  โส  ภควนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต สุคนฺธานิ  
ปุนฺนาคปุปฺผานิ โอจินิตฺวา  ภควนฺต  ปูเชสิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร  
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท 
ปาริยนฺตเทเส วิภวสมฺปนฺนสฺส พฺราหฺมณสฺส ปุตฺโต หุตฺวา 
นิพฺพตฺติ สุเหมนฺโตติสฺส นาม อโหสิ ฯ โส  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  
สงฺกสฺสนคเร  มิคทาเย วิหรนฺต ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม  
สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา เตปฏโก หุตฺวา วิปสฺสน  
ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว ฉฬภิ ฺโ ปฏสิมฺภิทาปตฺโต อโหสิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                กานน วนโมคยฺห(๒)        วสามิ ลุทฺทโก อห   
                ปนฺุนาค ปุปฺผิต ทิสฺวา        พุทฺธเสฏ อนุสฺสรึ ฯ   
                ต ปุปฺผ โอจินิตฺวาน        สุคนฺธ คนฺธิต สุภ (๓)   
                ถปู กริตฺวา ปุลเิน                พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ   
                เทวฺนวุเต อิโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                เอกมฺห ินวุเต กปฺเป        เอโก อาสึ ตโมนุโท   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๖๑/๒๖๒ ฯ ๒. ม. วนโมคยฺห ฯ 
# ๓. สยฺา. คนฺธคนฺธิก ฯ ม. สุภ ฯ  
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        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  เอว  จินฺเตสิ  มยา  โข  ย สาวเกน 
ปตฺตพฺพ ต (๑)  อนุปฺปตฺต  ยนฺนูนาห  อิทานิ  ภิกฺขูน อนุคฺคห  
กเรยฺยนฺติ ฯ เอว จินฺเตตฺวา ปภินฺนปฏิสมฺภิทตาย  อกิลาสุตาย  
จ  อตฺตโน  สนติฺก  อุปคเต  ภิกฺขู  ยถารห  (๒) โอวทนฺโต   
อนุสาสนฺโต  กงฺข  ฉินฺทนฺโต  ธมฺม  กเถนฺโต  กมฺมฏาน  นิชชฺฏ 
นิชฺชฏ  กตฺวา  อาจิกฺขนฺโต  วิหรติ ฯ  อเถกทิวส  อตฺตโน  สนฺติก   
อุปคตาน ภิกฺขูน วิ ฺ ูน ฺจ ปุคฺคลาน วิเสส อาจิกฺขนฺโต   
                สตลิงฺคสฺส อตฺถสฺส        สตลกฺขณธาริโน   
                เอกงฺคทสฺสี ทุมฺเมโธ        สตทสฺสี จ ปณฺฑิโตติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สตลิงฺคสฺสาติ  ลีนมตฺถ คเมนฺตีติ ลิงฺคานิ อตฺเถสุ  
สทฺทสฺส ปวตฺตินิมิตฺตานิ  ตานิ  ปน  สต  อเนกานิ  ลิงฺคานิ  
เอตสฺสาติ  สตลิงฺโค ฯ  อเนกตฺโถ ห ิ อิธ สตสทฺโท สต  
สหสฺสนฺติอาทีสุ วิย น สงฺขยาวิเสสตฺโถ ตสฺส สตลงฺิคสฺส ฯ  
        อตฺถสฺสาติ  เยฺยสฺส  เยฺย  ห ิ าเณน  อรณียโต  
อตฺโถติ  วุจฺจติ ฯ  โส จ  เอโกป  อเนกลิงฺโค  ยถา  สกฺโก  
ปุรินฺทโท  มฆวาติ ป ฺา วิชฺชา เมธา  าณนฺติ  จ ฯ  
เยน  ลิงฺเคน ปวตฺตินิมิตฺเตน ตาวตึสาธิปติมฺหิ อินฺทสทฺโท 
ปวตฺโต น  เตน  ตตฺถ  สกฺกาทิสทฺทา  ปวตฺตา  อถ  โข  
# ๑. ส.ี ย ยง สาวเกน ปตฺตพฺพ ต ต ฯ ๒. สี. ภิกฺขู ธมฺม กเถนฺโต  
# ยถารห ฯ ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๔๓/๒๘๓ ฯ  
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อ ฺเน ฯ ตถา เยน สมฺมาทิฏ ิมฺหิ  ป ฺาสทฺโท ปวตฺโต น 
เตน วิชฺชาทิสทฺทา ฯ เตน วุตฺต สตลิงฺคสฺส อตฺถสฺสาติ ฯ   
        สตลกฺขณธาริโนติ  อเนกลกฺขณวโต ฯ  ลกฺขียติ  เอเตนาติ  
ลกฺขณ ปจฺจยภาวิโน  อตฺถสฺส  อตฺตโน  ผล  ปฏิจฺจ  ปจฺจยภาโว  (๑) 
เตน  หิ  โส อย อิมสฺส การณนฺติ  ลกขีฺยติ ฯ  โส  จ   
เอกสฺเสว  อตฺถสฺส  อเนกปฺปเภโท อุปลพฺภติ เตนาห สตลกฺขณ-   
ธาริโนติ ฯ  อถวา  ลกฺขียนฺตีติ  ลกฺขณานิ  ตสฺส  ตสฺส  อตฺถสฺส   
สงฺขตตาทโย  (๒) ปการวิเสสา  เต  ปน  อตฺถโต  อวตฺถาวิเสสา  (๓)   
เวทิตพฺพา ฯ  เต จ ปน เตส  อนิจฺจตาทิสาม ฺลกฺขณ  ลิงฺเคนฺติ  
าเปนฺตีติ ลิงฺคานีติ วุจฺจนฺติ ฯ ตสฺสิเม อาการา  ยสฺมา 
เอกสฺสาป อตฺถสฺส อเนเก  อุปลพฺภนฺติ ฯ เตน วุตฺต สตลิงฺคสฺส  
อตฺถสฺส  สตลกฺขณธาริโนติ ฯ  เตนาห  อายสฺมา  ธมฺมเสนาปติ   
สพฺเพ  ธมฺมา  สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส ภควโต าณมุเข อาปาถ 
อาคจฺฉนฺตีติ ฯ  
        เอกงฺคทสฺสี  ทุมฺเมโธติ  เอว  อเนกลิงฺเค  อเนกลกฺขเณ  อตฺเถ  
โย  ตตฺถ  เอกงฺคทสฺสี  อปุถุป ฺตาย เอกลิงฺคมตฺต เอกลกฺขณมตฺต  
จ ทิสฺวา อตฺตนา ทิฏเมว อิทเมว  สจฺจนฺติ  อภินิวิสฺส   
โมฆม ฺนฺติ  อิตร  ปฏกิฺขิปติ  หตฺถทิสฺสนกอนฺโธ  วิย  เอกงฺคคาหี(๔)   
# ๑. ส.ี อตฺตโน ผลสฺส ปจฺจยภาโว ฯ  ๒. สี. ลกฺขณาทโย ฯ  
# ๓. ส.ี อตฺถาวิเสสา ฯ ๔. สี. เอกงฺโค หิ ฯ   
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ทุมฺเมโธ  ทุปปฺ ฺโ  ตตฺถ  วิชชฺมานานเยว ปการวิเสสาน  อชานนโต 
มิจฺฉา อภินิวิสนโต จ ฯ  
        สตทสฺสี จ ปณฺฑิโตติ ปณฺฑิโต ปน ตตฺถ  วิชชฺมาเน   
อเนเกป  ปกาเร  อตฺตโน  ป ฺาจกฺขุนา  สพฺพโส ปสฺสติ ฯ 
โย วา  ตตฺถ  ลพฺภมาเน  อเนเก  ป ฺาจกฺขุนา  อตฺตนาป  
ปสฺสติ  อ ฺเสมฺป  ทสฺเสติ ปกาเสติ  โส  ปณฺฑิโต  วิจกฺขโณ 
อตฺเถสุ  กุสโล  นามาติ ฯ  เอว เถโร อุกฺกสคต อตฺตโน 
ปฏิสมฺภิทาสมฺปตฺตึ ภิกฺขูน วิภาเวสิ ฯ   
                สุเหมนฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        ธมฺมสวรตฺเถรคาถาวณฺณนา  
        ปพฺพช ึตุลยิตฺวานาติ อายสฺมโต ธมฺมสวรตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  สุวจฺโฉ  นาม   
พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  ฆราวาเส  โทส  
ทิสฺวา  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา อร ฺายตเน  ปพฺพตนฺตเร  
อสฺสม  กาเรตฺวา  พหูหิ  ตาปเสหิ  สทฺธึ  วสิ ฯ   
        อถสฺส  กุสลพีช  โรเปตุกาโม  ปทุมุตฺตโร ภควา อสฺสม- 
สมีเป อากาเส ตฺวา อิทฺธิปาฏิหาริย ทสฺเสสิ ฯ  โส  ต 
ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ปูเชตุกาโม  นาคปุปฺผานิ  โอจินาเปสิ ฯ    
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สตฺถา  อล  อิมสฺส  ตาปสสฺส เอตฺตก กุสลพีชนฺติ ปกฺกามิ ฯ 
โส ปุปฺผานิ คเหตฺวา สตฺถุ  คมนมคฺค  โอกิริตฺวา  จิตฺต  
ปสาเทนฺโต  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  
        โส เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร   
สุคตีสุเยว สสรนฺโต อิมสมฺึ พุทฺธุปฺปาเท  มคธรฏเ  
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ธมฺมสวโรติ  ลทฺธนาโม วิ ฺ ุต   
ปตฺโต เหตุสมฺปตฺติยา โจทิยมาโน ฆราวาเส อาทีนว ปพฺพชฺชาย  
อานิสเส(๑) จ  ทิสฺวา  ทกขิฺณาคิริสฺมึ  วิหรนฺต  ภควนฺต  อุป- 
สงฺกมิตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  
กมฺม  กโรนฺโต น จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๒)   
                สวุจฺโฉ นาม นาเมน        พฺราหฺมโณ มนฺตปารคู   
                ปรุกฺขโต สสิสเฺสหิ                วสเต ปพฺพตนฺตเร ฯ   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน        อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
                มมุทฺธริตุกาโม โส                อาคจฺฉิ มม สนฺติก ฯ   
                เวหาสมฺหิ(๓) จงฺกมติ         ธูปายติ ชลเต ตถา (๔)   
                หาส มม วิทิตฺวาน(๕)        ปกฺกามิ ปาจินามุโข ฯ   
# ๑. ม. อานสิส ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๖๐/๒๖๑ ฯ  
# ๓. สฺยา. เวหายเส ฯ  สี. เวหาเส จ ฯ ๔. สยฺา. ทีโป ปชชฺลิเต ตถา ฯ 
# สี. ธูปายติ ชลเต ตถา ฯ ยุ. ธโูปติ ชลเต ตถา ฯ  
# ๕. ย.ุ เวหาส มม ทิตฺวาน ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 463 

        *เลมที่ 25  เอกาทสมวคฺเค ธมฺมสวรตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 463 
 
                ต ฺจ อจฺฉริย ทิสฺวา        อพฺภุต โลมหสน   
                นาคปุปฺผ คเหตฺวาน        คตมคฺคมฺหิ โอกิรึ ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป        ย ปุปฺผ โอกิร ึอห   
                เตน จิตฺตปฺปสาเทน        ทุคฺคตึ นุปปชฺชห ฯ   
                เอกตึเส กปฺปสเต(๑)        ราชา อาสิ(๒) มหารโถ (๓)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา 
โสมนสฺสปฺปตฺโต อุทานวเสน   
                ปพฺพชึ ตุลยิตฺวาน                อคารสฺมานคาริย   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา        กต พุทฺธสสฺ สาสนนฺติ(๔)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺพชึ  ตุลยิตฺวานาติ  สมฺพาโธ  ฆราวาโส  
รชาปโถติอาทินา  ฆราวาเส  อปฺปสฺสาทา  กามา พหุทุกฺขา   
พหุปายาสาติอาทินา  กาเมสุ อาทีนว  ตปฺปฏิปกฺขโต  เนกฺขมฺเม  
จ  อานิสส  ตุลภูตาย  ป ฺาย วิจาเรตฺวา วีมสิตฺวาติ อตฺโถ ฯ 
        เสส เหฏา วุตฺตนยเมว ฯ อิทเมว จ เถรสฺส อ ฺา- 
พฺยากรณ อโหสีติ ฯ   
                ธมฺมสวรตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. สฺยา. สี. เอกตึเส อิโต กปฺเป ฯ ๒. สฺยา. อาสึ ฯ   
# ๓. ม. มหารโห ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๔๔/๒๘๓ ฯ   
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                ธมฺมสฏปตุตฺเถรคาถาวณฺณนา  
        ส  วีสวสฺสสติโกติ อายสฺมโต ธมฺมสฏปตุตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  พุทฺธสุ ฺเ  โลเก กลุ- 
เคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ภูตคเณ  นาม ปพฺพเต  
วิหรนฺต ปจฺเจกสมฺพุทฺธ ทิสฺวา ปสนฺนมานโส ติณสูลปุปฺเผหิ  
ปูช อกาสิ ฯ 
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร  
สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท มคธรฏเ พฺราหฺมณ- 
กุเล นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ทารปริคฺคห  กตฺวา  ธมฺมสว  
นาม ปุตฺต ลภิตฺวา ตสฺมึ ปพฺพชิเต สยมฺป  วีสวสฺสสติโก   
หุตฺวา  มม  ปุตฺโต  ตาว  ตรุโณ  ปพฺพชิ  อถ  กสฺมา 
นาห ปพฺพชิสฺสามีติ  ส ฺชาตสเวโค  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา 
ธมฺม สุตฺวา ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว  
อรหตฺต สจฺฉากาสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                ภูตคโณ นาม ปพฺพโต   
                วสเตโก ชิโน ตตฺถ        สยมฺภู โลกนิสสฺโฏ ฯ   
                ติณสูล คเหตฺวาน                พุทฺธสฺส อภิโรปยึ   
                เอกูนสตสหสฺส                กปฺป น วินิปาติโก ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๕๙/๒๖๑ ฯ   
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                อิโต เอกาทเส กปฺเป        เอโกสึ(๑) ธรณีรุโห   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
ส ฺชาตโสมนสฺโส  อุทาเนนฺโต   
                ส วีสวสฺสสติโก                ปพฺพชึ อนคาริย   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา        กต พุทฺธสสฺ สาสนนฺติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ส  วีสวสฺสสติโกติ  โส  วีสวสฺสสติโก  โส  อห  
ชาติยา  วีสาธิกวสฺสสติโก  สมาโน ฯ   
        ปพฺพชนิฺติ  ปพฺพชฺช  อุปคจฺฉึ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ  อิทเมว  
จ อิมสฺส เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณ อโหสิ ฯ   
                ธมฺมสฏปตุตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ย.ุ เอโกสิ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๔๕/๒๘๔ ฯ   
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                สงฺฆรกฺขิตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        น  นูนาย  ปรมหิตานุกมฺปโนติ  อายสฺมโต  สฆรกฺขิตตฺ- 
เถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปปฺตฺติ   
        โสป  ปรุิมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปุ ฺานิ 
อุปจินนฺโต อิโต จตุนฺนวุเต  กปฺเป  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  เอกทิวส ปพฺพตปาเท วสนฺเต  สตฺต  ปจฺเจกพุทฺเธ  ทิสฺวา 
ปสนฺนมานโส กทมฺพปุปผฺานิ คเหตฺวา ปูเชสิ ฯ  
        โส เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร  
ปุ ฺานิ  กตฺวา  สุคตีสุเยว สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  
สาวตฺถิย  อิทฺธกุเล  (๑)  นพฺิพตฺติ  ตสฺส สฆรกฺขิโตติ  นาม  
อโหสิ ฯ โส วิ ฺ ุต ปตฺโต ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชตฺิวา 
กมฺมฏาน คเหตฺวา  อ ฺตร  ภิกฺขุ  สหาย กตฺวา อร ฺเ 
วิหรติ ฯ เถรสฺส วสนฏานโต อวิทูเร วนคุมฺเพ  เอกา  มิคี   
วิชายิตฺวา ตรุณ ฉาป รกฺขนฺตี ฉาตชฺฌตฺตาป ปุตฺตสิเนเหน  
ทูเร  โคจราย  น  คจฺฉติ  อาสนฺเน  จ  ติโณทกสฺส  อลาเภน  
กิลมติ ฯ  ต ทิสฺวา  เถโร  อโห  วตาย  โลโก  ตณฺหา- 
พนฺธนพทฺโธ  มหาทุกฺข  อนุภวติ  น  ต  ฉินฺทิตุ สกฺโกตีติ 
สเวคชาโต  ตเมว  องฺกสุ  กตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
# ๑. ส.ี อิทฺเธ กุลเคเห ฯ  ม. อิพฺภกุเล ฯ  
# ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๕๘/๒๖๐ ฯ   
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                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                กุกกฺุโฏ นาม ปพฺพโต   
                ตมฺหิ ปพฺพตปาทมฺหิ        สตฺต พุทฺธา วสนฺติ เต ฯ   
                กทมฺพ ปุปฺผต ทิสฺวา        ทปีราชว อุคฺคต   
                อุโภ หตฺเถหิ(๑) ปคฺคยฺห        สตฺต พุทฺเธ สโมกิร ึฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                เทวฺนวุเต อิโต กปฺเป        สตฺตาสุ ปุปฺผนามกา(๒)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺนา        จกฺกวตฺตี มหพฺพลา ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา อตฺตโน ทุติยก ภิกฺขุ มิจฺฉา- 
วิตกฺกพหุล วิหรนฺต ตฺวา ตเมว มิคึ อุปม กริตฺวา ต  
โอวทนฺโต   
                น นูนาย ปรมหิตานุกมฺปโน   
                รโหคโต อนุวิคเณติ สาสน   
                ตถาหย วิหรติ ปากตินฺทฺริโย   
                มคีิ ยถา ตรุณชาติกา วเนติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  น  นูนายนฺติ  นอิติ  ปฏิเสเธ  นิปาโต ฯ  นูนาติ  (๔) 
# ๑. ม. อุโภ หตฺเถหิ ฯ ๒. ยุ. สตฺตาห ผุลฺลนายกา ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๔๖/๒๘๔ ฯ ๔. สี. นูนนฺติ ฯ   
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ปริวิตกฺเก ฯ  นูน อยนฺติ  ปทจฺเฉโท ฯ  (๑)   
        ปรมหิตานุกมฺปโนติ  ปรม  อติวิย  ปรเมน  วา อนุตฺตเรน   
หิเตน  สตฺเต  อนุกมฺปนสลีสฺส  ภควโต ฯ   
        รโหคโตติ  รหสิ  คโต  สุ ฺาคารคโต  กายวิเวกยุตฺโตติ  
อตฺโถ ฯ 
        อนุวิคเณตีติ  เอตฺถ  น  นูนาติ  ปททฺวย  อาเนตฺวา  
สมฺพนฺธิตพฺพ  นานุวิคเณติ  นูนาติ  น  จินฺเตสิ  ม ฺเ   
นานุยุ ฺชตีติ ตกฺเกมีติ  (๒)  อตฺโถ ฯ 
        สาสนนฺติ  ปฏิปตฺติสาสน  จตุสจฺจกมฺมฏานภาวนนฺติ  
อธิปฺปาโย ฯ 
        ตถา  หติี เตเนว การเณน สตฺถุ สาสนสฺส  
อนนุยุ ฺชนโต  เอว ฯ  
        อยนฺติ อย  ภิกฺขุ ฯ 
        ปากตินฺทฺริโยติ มนจฺฉฏาน อินฺทฺริยาน ยถาสก วิสเยสุ  
วิสฺสชฺชนโต (๓) สภาวภูตอินฺทฺริโย  อสวุตจกฺขุทฺวาราทิโกติ  อตฺโถ ฯ 
ยสฺส  ตณฺหาสงฺคสฺส   อจฺฉินฺนตาย  โส  ภิกฺขุ  ปากตินฺทฺริโย 
วิหรติ ตสฺส อุปม ทสฺเสนฺโต มิคี ยถา ตรุณชาติกา 
วเนติ  อาห ฯ  ยถา อย ตรุณสภาวา มิคี ปุตฺตเสฺนหสฺส  
# ๑. ส.ี น นนูายนฺติ น นูน อยนฺติ ปทจฺเฉโท ฯ  
# ๒. ส.ี นานยุุ ฺชติ วิตกฺเกตีติ ฯ  ๓. ส.ี วิชชฺมานโต ฯ   
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อจฺฉินฺนตาย วเน ทุกฺข  อนุภวติ  น  ต  อติวตฺตติ  เอวมยมฺป 
ภิกฺขุ  สงฺคสฺส  อจฺฉินฺนตาย ปากตินฺทฺริโย  วิหรนฺโต วฏฏทุกฺข  
นาติวตฺตตีติ อธิปฺปาโย ฯ ตรุณวิชาติกาติ วา ปาโ ฯ  
อภินวปฺปสุตา  พาลวจฺฉาติ  อตฺโถ ฯ  ต  สุตฺวา  โส  ภิกฺขุ   
ส ฺชาตสเวโค วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ   
                สฆรกฺขิตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                อุสภตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นคา นคคฺเคสุ สุสวิรูฬฺหาติ อายสฺมโต อุสภตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ กโรนฺโต  อิโต  เอกตึเส  กปฺเป 
สิขิสฺส  ภควโต  กาเล เทวปุตฺโต หุตฺวา นิพฺพตฺโต เอกทิวส  
สตฺถาร  ทิสวฺา  ปสนฺนมานโส  ทิพฺพปุปฺเผหิ  ปูช อกาสิ ฯ สา 
ปุปฺผปูชา สตฺตาห  ปุปฺผมณฺฑปากาเรน  อฏาสิ ฯ  เทวมนุสฺสาน  
มหาสมาคโม  อโหส ิฯ  
        โส เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท โกสลรฏเ อิทฺธกุเล (๑) นิพฺพตฺติ  ตสฺส  อุสโภติ   
# ๑. ม. อิพฺภกุเล ฯ   
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นาม  อโหสิ ฯ โส  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เชตวนปฏิคฺคหเณ สตฺถริ   
ลทฺธปฺปสาโท  ปพฺพชิตฺวา  กตปุพฺพกิจฺโจ  อร ฺเ  ปพฺพตปาเท 
วิหรติ ฯ เตน  จ สมเยน ปาวุสกาลเมเฆ (๑) อภิปฺปวุฏเ 
ปพฺพตสิขเรสุ รุกฺขคจฺฉลตาย ฆนปณฺณสณฺฑิโน  (๒)  โหนฺติ ฯ   
อเถกทิวส  เถโร  เลณโต  นิกฺขมิตฺวา  ต  วนรามเณยฺยก   
ปพฺพตรามเณยฺยก ฺจ  ทิสฺวา  โยนิโสมนสิการวเสน  อิเมป  นาม  
รุกฺขาทโย  อเจตนา  อุตุสมฺปตฺติยา  (๓)  วฑฺฒึ ปาปุณนฺติ อถ กสมฺา 
นาห อุตุสปฺปาย ลภิตฺวา คุเณหิ วฑฺฒึ ปาปุณิสฺสามีติ  
จินฺเตนฺโต   
                นคา นคคฺเคสุ สุสวิรูฬฺหา   
                อุทคฺคเมเฆน นเวน สิตฺตา   
                วิเวกกามสฺส อร ฺส ฺ ิโน   
                ชเนติ ภิยฺโย อุสภสฺส กลฺยตนฺติ(๔)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นคาติ  รุกฺขา  นาคาติ เกจิ วทนฺติ นาครุกฺขาติ  
อตฺโถ ฯ 
        นคคฺเคสูติ ปพฺพตสิขเรสุ ฯ 
        สุสวิรูฬหฺาติ  สุฏ ุ สมนฺตโต วิรุฬหฺมูลา หุตฺวา ปริโต  
# ๑. ส.ี ปจฺจูสกาเล เมเฆ ฯ  ๒. สี. รุกขฺคจฺฉลตาโย  
# ฆนสณฺฑส ฺจรณา ฯ  ๓. ส.ี อุตุมสปฺตฺติย ฯ  
# ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๔๗/๒๘๔ ฯ   
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อุปริ จ สมฺมเทว  ส ฺชาตสาขคฺคปลฺลวปฺปสาขาติ  (๑)  อตฺโถ ฯ  
        อุทคฺคเมเฆน  นเวน  สิตฺตาติ  ปมุปฺปนฺเนน  อุฬาเรน 
มหตา ปาวุสเมเฆน  อภิปฺปวุฏา ฯ  
        วิเวกกามสฺสาติ กิเลสวิวิตฺต  จิตฺตวิเวก  อิจฺฉนฺตสฺส  อร ฺ- 
วาเสน ตาว (๒) กายวิเวโก ลทโฺธ อิทานิ อุปธิวิเวกาธิคมสฺส 
นิสฺสยภูโต  จิตฺตวิเวโก ลทฺธพฺโพติ ต ปตฺถยมานสฺส ชาคริย  
อนุยุ ฺชนฺตสฺสาติ  อตฺโถ  เตนาห  อร ฺส ฺ ิโนติ ฯ  อร ฺ- 
วาโส  นาม  สตฺถารา  วณฺณิโต  โถมิโต ฯ  โส  จ  โข  ยาวเทว  
สมถวิปสฺสนาภาวนาปาริปูริยา  ตสฺมา  สา  มยา  หตฺถคตา   
กาตพฺพาติ  เอว  อร ฺคตส ฺ ิโน  เนกฺขมฺมสงฺกปฺปพหุลสฺสาติ  
อตฺโถ ฯ   
        ชเนตีติ อุปฺปาเทนฺติ  ปุถุตฺเต หิ อิท เอกวจน ฯ เกจิ  
ปน ชเนนฺตีติ ปนฺติ ฯ   
        ภิยฺโยติ  อุปรูปร ิฯ 
        อุสภสฺสาติ  อตฺตานเมว (๓) ปร วิย วทติ ฯ  
        กลฺยตนฺติ กลฺยภาว จิตฺตสฺส กมฺม ฺต ภาวนาโยคฺยต ฯ 
สฺวายมตฺโถ (๔) เหฏา วุตฺโตเยว ฯ เอว เถโร  อิม  คาถ  
วทนฺโตเยว  วิปสฺสน  อุสสฺุกฺกาเปตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  
# ๑. ส.ี ส ฺชาตสาขาปลฺลวปฺปสาขาติ ฯ  ๒. สี. วสตา ฯ  
# ๓. ส.ี ภิยโฺยติ อุปรูปริ ายสฺสาติ อตฺโถ อตฺตานเมว ฯ  
# ๔. สี. ตสฺสายมตฺโถ ฯ   
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วุตฺต อปทาเน (๑)   
                เทวปุตฺโต อห สนฺโต        ปูชยึ สิขินายก   
                มนฺทารเวน ปุปฺเผน        พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ   
                สตฺตาห ฉทน อาสิ        ทิพฺพ มาล(๒) ตถาคเต   
                สพฺเพ ชนา สมาคนฺตฺวา        นมสฺสึส ุตถาคต ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                อิโต จ ทสเม กปฺเป        ราชาโหสึ ชุตินธฺโร   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อยเมว จ เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณคาถา อโหสีติ ฯ   
                อุสภตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                เอกาทสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๕๗/๒๕๙ ฯ ๒. สฺยา. ทิพฺพมาลฺย ฯ  
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                        ทฺวาทสมวคฺควณฺณนา   
                        เชนฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ทุปฺปพฺพชฺช  เว  ทรุธิวาสา  เคหาติ  อายสฺมโต  เชนฺตตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺโต  สิขิสสฺ  ภควโต  กาเล  เทวปุตฺโต 
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  โส  เอกทิวส สตฺถาร  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต 
กึกิราตปุปฺเผหิ  ปูช อกาสิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  มคธรฏเ  เชนฺตคาเม  เอกสฺส มณฺฑลิกราชสฺส 
ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  เชนฺโตติสฺส นาม อโหสิ ฯ โส  
วิ ฺ ุต ปตฺโต  ทหรกาเลเยว  เหตุสมฺปตฺติยา  โจทิยมาโน  
ปพฺพชฺชานินฺนมานโส  หตฺุวา  ปุน  จินฺเตสิ  ปพฺพชฺชา  นาม 
ทุกฺกรา  ฆราป  ทุราวาสา  ธมฺโม  จ คมภีฺโร โภคา  จ 
ทุรธิคมา  กึ  นุ  โข  กตฺตพฺพนฺติ ฯ  เอว  ปน  จินฺตาพหุโล  
หุตฺวา วิจรนฺโต เอกทิวส  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม  
สุณิ ฯ  สุตกาลโต ปฏาย ปพฺพชฺชาภิรโต หุตฺวา  สตฺถุ  
สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา กมฺมฏาน คเหตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา 
สุขาย ปฏิปทาย ขิปฺปาภิ ฺาย อรหตฺต สจฺฉากาสิ ฯ เตน  
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วุตฺต อปทาเน  (๑)   
                เทวปุตฺโต อห สนฺโต        ปูชยึ สิขินายก   
                กกฺการุปุปฺผ ปคฺคยฺห        พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                อิโต จ นวเม กปฺเป        ราชา สตฺตุตฺตโม อหุ   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขนฺโต  
อสกฺขึ วตาห อาทิโต มยหฺ  อุปฺปนฺนวิตกฺก  ฉินฺทิตุนฺติ 
โสมนสฺสชาโต วิตกฺกสฺส อุปฺปนฺนาการ ตสฺส จ สมมฺเทว  
ฉินฺนต ทสฺเสนฺโต   
                ทปฺุปพฺพชฺช เว ทุรธิวาสา เคหา   
                ธมฺโม คมฺภีโร ทุรธิคมา โภคา   
                กิจฺฉา วุตฺติ โน อิตรีตเรเนว  
                ยุตฺต จินฺเตตุ สตตมนิจฺจตนฺติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ทปฺุปพฺพชฺชนติฺ  อปฺป  วา  มหนฺต วา 
โภคกฺขนฺธ ฺเจว าติปริวฏฏ ฺจ ปหาย  อิมสฺมึ  สาสเน  อุร  
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๑๕๖/๒๕๘ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๔๘/๒๘๕ ฯ   
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ทตฺวา  ปพฺพชนสฺส  ทุกฺกรตฺตา  ทุกฺข  ปพฺพชน ทุกกฺรา   
ปพฺพชฺชาติ  ทุปฺปพฺพชฺช ฯ  
        เวติ  นปิาตมตฺต ทฬฺหตฺโถ วา (๑) ปพฺพชฺชา ทุกฺขาติ ฯ 
เคห ฺเจ  อาวเสยฺย  ทุรธิวาสา  เคหา ยสฺมา เคห อธิวสนฺเตน  
ร ฺา  ราชกิจฺจ  อิสฺสเรน  อิสฺสรกิจฺจ  คหปตินา  คหปติกิจฺจ  
กาตพฺพ โหติ ปริชโน เจว  สมณพฺราหฺมณา  จ  สงฺคเหตพพา  
ตสฺมึ  ตสฺมึ  จ  กตฺตพฺเพ  กริยมาเนป  ฆราวาโส  ฉิทฺทฆโฏ  
วิย  มหาสมุทฺโท  วิย  จ  ทุปฺปูโร  ตสฺมา  เคหา  นาเมเต   
อธิวสิตุ  อาวสิตุ  ทุกฺขา ทกฺุกราติ กตฺวา ทุรธิวาสา 
ทุราวาสาติ ฯ (๒)  
        ปพฺพชชฺ ฺเจ อนุติฏเยฺย  ธมฺโม  คมฺภีโร  ยทตฺถา  ปพฺพชชฺา 
โส  ปพฺพชิเตน  อธิคนฺตพฺโพ ปฏิเวธสทฺธมฺโม  คมฺภีโร   
คมฺภีราณโคจรตฺตา  ทุทฺทโส  ทุปฺปฏิวิชฺโฌ  ธมมฺสฺส คมฺภีร- 
ภาเวน  ทปฺุปฏิวิชฺฌตฺตา ฯ  เคห ฺเจ  อาวเสยฺย  ทุรธิคมา  โภคา 
เยหิ วินา น  สกฺกา  เคห  อาวสิตุ  เต  โภคา  ทุกฺเขน   
กสิเรน อธิคนฺตพฺพตาย ทุรธิคมา ฯ   
        เอว  สนฺเต  ฆราวาส  ปหาย  ปพฺพชฺชเยว  อนุติฏเยฺย  
เอวมฺป กิจฺฉา วุตฺติ โน  อิตรีตเรน  อิธ  อิมสฺมึ พุทฺธสาสเน 
อิตรีตเรน ยถาลทฺเธน ปจฺจเยน อมฺหาก วุตฺติ  ชีวิกา  กิจฺฉา  
# ๑. ส.ี ทฬฺหโตว ฯ  ๒. ส.ี ทุราวาสาติ ทุกฺขา ทุกฺกราติ กตฺวา  
# ทุรธิวาสา ฯ   
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ทุกฺขา  ฆราวาสาน  ทุรธิวาสตาย  โภคาน ฺจ  ทุรธิคมตาย  
เคเห  อิตรีตเรน  ปจฺจเยน ยาเปตพฺพตาย กิจฺฉา กสิรา วุตฺติ 
อมฺหาก ตตฺถ กึ กาตุ วฏฏตีติ  ยุตฺต  จินฺเตตุ  สตตมนิจฺจต   
สกล  ทิวส  ปุพฺพรตฺตาปรรตฺต ฺจ เตภูมิกธมฺมชาต  อนิจฺจตนฺติ 
ตโต อุปฺปาทวยวนฺตโต อาทิอนฺตวนฺตโต (๑) ตาวกาลิกโต จ  น 
นิจฺจนฺติ  อนิจฺจนฺติ  จินฺเตตุ  วิปสฺสิตุ  ยุตฺต ฯ  อนิจฺจา- 
นุปสฺสนาย สิทฺธาย  อิตรานุปสฺสนา  สุเขเนว  สิชฺฌนฺตีติ  
อนิจฺจานุปสฺสนาว  เอตฺถ  วุตฺตา อนิจฺจสฺส  ทุกฺขานตฺตตาน   
อพฺยภิจรณโต  สาสนิกสฺส  สุขคฺคหณโต  จ ฯ   
        เตนาห  ยทนิจฺจ  ต  ทุกฺข ย ทุกฺข ตทนตฺตาติ  ย 
กิ ฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพ ต นิโรธธมฺม  วยธมฺมา สงฺขาราติ  
จ ตทมินา เอว อ ฺม ฺ ปฏิปกฺขวเสน  อปราปร  อุปฺปนฺเน 
วิตกฺเก นิคฺคเหตฺวา อนิจฺจตามุเขน วิปสฺสน อารภิตฺวา อิทานิ  
กตกิจฺโจ  ชาโตติ  ทสฺเสติ ฯ  เตน  วุตฺต  อตฺตโน  ปฏิปตฺตินฺติ 
อาทิ ฯ  อิทเมว เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณ อโหสิ ฯ   
                เชนฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี อนิจฺจตา ตโต ฯ   
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                วจฺฉโคตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        เตวิชฺโชห มหาฌายีติ อายสฺมโต วจฺฉโคตฺตตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย กุสลพีช โรเปนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล 
พนฺธุมตีนคเร กลุเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต  เอกทิวส  
ร ฺา  นาคเรหิ  จ  สทฺธึ พุทฺธปูช กตฺวา ตโต ปร  
เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  ราชคเห   
วิภวสมฺปนฺนสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ตสฺส 
วจฺฉโคตฺตตาย  (๑)  วจฺฉโคตฺโตเตฺวว  สม ฺา  อโหสิ ฯ  
        โส วิ ฺ ุต  ปตฺวา  พฺราหฺมณวิชฺชาสุ  นิปฺผตฺตึ  คโต  
วิมุตฺตึ คเวสนฺโต ตตฺถ สาร อทิสฺวา  ปริพฺพาชกปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  วิจรนฺโต  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา ป ฺห ปุจฺฉิตฺวา 
ตสฺมึ  วิสฺสชชฺิเต  ปสนฺนมานโส  สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา  
วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต น จิรสฺเสว ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                อุเทนฺต สตรสึว                ปตรสึว ภาณุม   
                ปณฺณรเส ยถา จนฺท(๓)        นิยฺยนฺต โลกนายก ฯ   
# ๑. ส.ี ตสฺส ปตุ วจฺฉโคตฺตตาย ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๑๕๕/๒๕๘ ฯ  
# ๓. ยุ. ปนฺนรเส ว ตทาหุ ฯ   
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                อฏสฏ ิสหสฺสานิ                สพฺเพ ขีณาสวา อหุ   
                ปริวารึสุ สมฺพุทฺธ                ทิปทินฺท นราสภ ฯ   
                สมฺมชฺชิตฺวาน ต วีถึ        นยิฺยนฺเต โลกนายเก   
                อุสฺสาเปสึ ธช ตตฺถ        วิปปฺสนฺเนน เจตสา ฯ   
                เอกนวุเต อิโต กปฺเป        ย ธช อภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ธชทานสฺสิท ผล ฯ   
                อิโต จตุตฺถเก กปฺเป        ราชาโหสึ มหพฺพโล   
                สพฺพากาเรน สมฺปนฺโน        สุธโช อิติ วิสฺสุโต ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  
โสมนสฺสชาโต  อุทานวเสน   
                เตวิชฺโชห มหาฌายี        เจโตสมถโกวิโท   
                สทตฺโถ เม อนุปฺปตฺโต        กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เตวิชฺโชหนฺติ  ยทิป  ม  ปุพฺเพ  ติณฺณ  เวทาน  
ปาร  คตตฺตา พฺราหฺมโณ  เตวิชฺโชติ  ส ฺชานนฺติ  ต  ปน  
สม ฺามตฺต เวเทสุ วิชฺชากิจฺจสฺส อภาวโต ฯ  
        อิทานิ  ปน  ปุพฺเพนิวาสาณาทีน  ติสฺสนฺน  วิชฺชาน  
อธิคตตฺตา ปรมตฺถโต  เตวิชฺโช  อห  มหนฺตสฺส  อนวเสสสฺส  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๔๙/๒๘๕ ฯ   
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สมุทยปกฺขิยสฺส  กิเลสคณสฺส  ฌาปนโต  มหนฺเตน  มคฺคผลฌาเนน  
มหนฺตสฺส  อุฬารสฺส  ปณีตสฺส  นิพฺพานสฺส  ฌายนโต  จ 
มหาฌายี ฯ   
        เจโตสมถโกวิโทติ  จิตฺตสงฺโขภกราน  สงฺกิเลสธมฺมาน   
วูปสมเนน เจตโส  สมาทหเน  กุสโล ฯ เอเตน เตวิชฺชภาวสฺส (๑) 
การณมาห ฯ สมาธิ  โกสลฺลสหิเตน  หิ  อาสวกฺขเยน  เตวิชฺชตา 
น  เกวเลน ฯ   
        สทตฺโถติ  สกตฺโถ  กการสฺสาย  ทกาโร  กโต   
อนุปฺปตฺตสทตฺโถติ  อาทีสุ  วิย ฯ สทตฺโถติ จ อรหตฺต  
เวทิตพฺพ ฯ  ต  หิ  อตฺตปฏิพนฺธฏเน  อตฺตาน อวิชหนฏเน 
อตฺตโน ปรมตฺถฏเน อตฺตโน  อตฺถตฺตา  สกตฺโถติ  วุจฺจติ ฯ 
สฺวาย  สทตฺโถ  เม  มยา  อนุปฺปตฺโต อธิคโต ฯ  เอเตน   
ยถาวุตฺต  มหาฌายิภาว  สิขาปตฺต  กตฺวา  ทสฺเสติ ฯ เสส  
วุตฺตนยเมว ฯ   
                วจฺฉโคตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี วิชฺชาภาวสฺส ฯ  
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                        วนวจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อจฺโฉทิกา ปุถุสิลาติ อายสฺมโต วนวจฺฉตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว 
วิวฏฏปนิสฺสย กุสลพีช โรเปนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต ปรสฺส กมฺม  กตฺวา  
ชีวนฺโต  กสสฺจิ  อปราธ  กตฺวา  มรณภเยน  ตชฺชโิต  ปลายนฺโต   
อนฺตรามคฺเค  โพธริุกฺข ทสิฺวา ปสนฺนมานโส ตสฺส มูล  
สมฺมชฺชิตฺวา ปณฺฑิพนฺเธหิ อโสกปุปฺเผหิ  ปูช  กตฺวา  วนฺทิตฺวา 
โพธึ อภิมุโข นมสฺสมาโน ปลลฺงฺเกน นิสินฺโน มาเรตุ  อาคเต  
ปจฺจตฺถิเก  ทิสฺวา เตสุ จิตฺต อโกเปตฺวา โพธึ  เอว (๑) อาวชฺเชนฺโต  
สตโปริเส  ปปาเต  ปปติ ฯ  (๒)  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท   
ราชคเห  วิภวสมฺปนฺนสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ   
วจฺโฉติสฺส นาม อโหสิ ฯ โส วยปฺปตฺโต  พิมฺพิสารสมาคเม 
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน วุตฺต อปทาเน (๓)   
                ปรกมฺมายเน ยุตฺโต        อปราธ อกาสห   
                วนนฺต อติธาวิสฺส                 ภยเวรสมปฺปโต ฯ (๔)   
# ๑. ส.ี โพธรุกฺข เอว ฯ  ๒. สี. ปติ ฯ  ๓. ขุ. อ. ๓๒/๑๕๔/๒๕๗ ฯ  
# ๔. สี. ภยเภรวสมปฺปโต ฯ   
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                ปปฺุผิต ปาทป ทิสฺวา        ปณฺฑิพนฺธ(๑) สุนิมฺมิต (๒)   
                ตมฺพปุปฺผ คเหตฺวาน        โพธิย โอกิร ึอห ฯ   
                สมฺมชฺชิตฺวาน ต โพธึ        ปาฏลึ ปาทปุตฺตม   
                ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวาน        โพธิมูเล อุปาวิสึ ฯ   
                คตมคฺค คเวสนฺตา        อาคจฺฉุ มม สนฺติก   
                เต จ ทิสฺวานห ตตฺถ        อาวชฺชึ โพธิมุตฺตม ฯ   
                วนฺทิตฺวาน อห โพธึ        วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
                อเนกตาเล (๓) ปปตึ        คิรทิุคฺเค ภยานเก ฯ   
                เอกนวุเต อิโต  กปฺเป        ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        โพธิปูชายิท ผล ฯ   
                อิโต จ ตติเย กปฺเป        ราชา สุส ฺโต อห(๔)   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา วิเวกาภิรติยา วเนเยว วสิ เตน 
วนวจฺโฉติ สม ฺา อุทปาทิ ฯ  อถ  กทาจิ  เถโร าติ- 
ชนานุคฺคหตฺถ ราชคห คโต ตตฺถ าตเกหิ อุปฏ ิยมาโน 
กติปาห วสิตฺวา  คมนาการ  สนฺทสฺเสสิ ฯ  ต  าตกา ภนฺเต 
# ๑. ย.ุ ปณฺฑิพทฺธ ฯ  ๒. สี. สุนฏิ ิต ฯ  ๓. ส.ี อเนกตาลา ฯ  
# ๔. สฺยา. สมฺมสิโต อหุ ฯ  ส.ี สนฺตุสโิต อห ฯ  ม. สส ฺโต อห ฯ 
# ยุ. สมฺผุสิโต อหุ ฯ  
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อมฺหาก อนุคฺคหตฺถ ธุรวิหาเร วสถ  มย  อุปฏหิสฺสามาติ  
ยาจึสุ ฯ  เถโร  เตส  ปพฺพตรามเณยฺยกิตฺตนาปเทเสน  วิเวกาภิรตึ  
นิเวเทนฺโต   
                อจฺโฉทิกา ปุถุสลิา                โคนงฺคุลมิคายุตา   
                อมฺพุเสวาลส ฺฉนฺนา        เต เสลา รมยนฺติ มนฺติ(๑)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อจฺโฉทิกาติ  อจฺฉ  อพหล  สุขุม  อุทก  เอเตสูติ   
อจฺโฉทกาติ วตฺตพฺเพ  (๒)  ลิงฺควิปลฺลาเสน  อจฺโฉทิกาติ  วุตฺต ฯ  
เอเตน เตส อุทกสมฺปตฺตึ ทสฺเสติ ฯ 
        ปถุุสิลาติ  ปุถลุา  วิตฺถตา  มุทุสุขสมฺผสฺสา สิลา เอเตสูติ 
ปุถุสิลา ฯ เอเตน  นิสชฺชนฏานสมฺปตฺตึ  ทสฺเสติ ฯ  คุนฺน  
วิย นงฺคุล นงฺคุฏ เอเตสนฺติ โคนงฺคุลา  กาฬมกฺกฏา  
ปกติมกฺกฏาติป  วทนฺติเยว ฯ  โคนงฺคุเลหิ จ ปสทาทิเกหิ มิเคหิ  
จ (๓) ตห ตห วิจรนฺเตหิ อายุตา มิสฺสิตาติ โคนงฺคุลมิคายุตา ฯ 
เอเตน เตส อมนุสฺสูปจาริตาย อร ฺลกฺขณูเปตต ทสฺเสติ ฯ  
        อมฺพุเสวาลส ฺฉนฺนาติ ปสวนโต สตต ปคฺฆรมานสลิลตาย  
ตห  ตห  อุทกเสวาลส ฺฉาทิตา ฯ  
        เต เสลา รมยนฺติ มนติฺ ยตฺถาห  วสามิ  เต  เอทิสา 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๕๐/๒๘๕ ฯ  ๒. สี. เอเตสูติ อจฺโฉทิกา อจฺโฉทกาติ  
# วตฺตพฺเพ ฯ  ๓. ส.ี จตุปฺปาทิเกหิ ฯ  
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เสลา ปพฺพตา วิเวกาภิรติยา ม รมยนฺติ ตสฺมา ตตฺเถวาห (๑)   
คจฺฉามีติ อธิปฺปาโย ฯ อิทเมว จ เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณ  
อโหสิ ฯ   
                วนวจฺฉตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                อธิมุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        กายทุฏ ุลลฺครุโนติ อายสฺมโต อธิมุตฺตตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        โส  กิร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  พฺราหฺมณกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต ปตฺโต  พฺราหฺมณวิชฺชาสุ  นิปผฺตฺตึ  คโต   
กาเมสุ  อาทีนว  ทิสฺวา  ฆราวาส ปหาย ตาปสปพฺพชฺช 
ปพฺพชิตฺวา  อร ฺเ  วิหรนฺโต  พุทฺธุปฺปาท  สุตฺวา  มนุสฺสูปจาร  
อุปคนฺตฺวา  สตฺถาร ภิกฺขุสฆปริวุต คจฺฉนฺต ทิสฺวา  
ปสนฺนมานโส อตฺตโน วากจีร สตฺถุ  ปาทมูเล  ปตฺถริ ฯ   
สตฺถา  ตสฺส  อชฺฌาสย  ตฺวา  ตสฺมึ  อฏาสิ ฯ  ตตฺถ  ิต   
ภควนฺต  การานุสาเรน  คนฺเธน  ปูเชตฺวา  สมุทฺธรสิม  โลกนฺติ 
อาทิกาหิ ทสหิ  คาถาหิ  อภิตฺถวิ.   ต  สตฺถา  อนาคเต   
อิโต  สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก โคตมสฺส  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  
สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ฉฬภิ ฺโ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ 
# ๑. ส.ี ตตฺถ วาส ฯ   
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        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา ตโต  
ยาวาย พุทฺธุปฺปาโท ตาว  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  อธิมุตฺโตติ 
ลทฺธนาโม วิ ฺ ุต ปตฺโต พฺราหฺมณวิชฺชาสุ นิปฺผตฺตึ คนฺตฺวา  
ตตฺถ  สาร  อปสฺสนฺโต ปจฺฉิมภวิกตฺตา นิสฺสรณ คเวสนฺโต  
เชตวนปฏิคฺคหเณ พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  ปฏิลทฺธสทโฺธ  สตฺถุ  
สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                กณิการว ชลิต                ทปีรุกฺขว โชติต (๒)   
                โอสธึว วิโรจนฺต                วิชฺชุว คคเน(๓) ยถา ฯ   
                อสมฺภีต อนุตฺราสึ         มิคราชว เกสรึ   
                าณาโลก ปกาเสนฺต        มทฺทนฺต ติตฺถิเย คเณ ฯ   
                อุทฺธรนฺต อิม โลก                ฉินฺทนฺต สพฺพสสย   
                อสมฺภีต (๔) มคิราชว        อทฺทส โลกนายก ฯ   
                ชฏาชินธโร อาสึ                พฺรหฺา(๕) อุชุ ปตาปวา   
                วากจีร คเหตฺวาน                ปาทมูเล อปตฺถรึ ฯ   
                การานุสาริย คยฺห                อนุลิมฺป (๖) ตถาคต   
                สมฺพุทฺธมนุลิมฺเปตฺวา (๗)  สนฺถวึ โลกนายก ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๓๙๕/๕๐๗ ฯ  ๒. ม. อุชฺชล ฯ   
# ๓. สยฺา. วิชฺชูว คคเน ฯ  ย.ุ วิชชฺุ อพฺภฆเน ฯ  ๔. สฺยา. อสมฺภีต ฯ 
# ยุ. ลสนฺต ฯ ๕. ม. ย.ุ พฺรหา ฯ  ๖. ส.ี อนุปสึ ฯ   
# ๗. สฺยา. สมฺพุทฺธ อุปลมิฺปตฺวา ฯ  สี. อนุปสตฺวา ฯ   
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                สมุทฺธรสิม โลก                โอฆติณฺณ (๑) มหามุนิ   
                าณาโลเกน โชเตสิ        ปวร (๒) าณมุตฺตม ฯ   
                ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสิ        มททฺเส ปรติตฺถิเย   
                อุสโภ ชิตสงฺคาโม(๓)        สมฺปกมฺเปสิ เมทนึ ฯ   
                มหาสมุทฺเท อูมิโย(๔)        เวลนฺตมฺหิ (๕) ปฏิชชฺติ (๖)   
                ตเถว ตว าณมฺหิ        สพฺพทิฏ ี ปภิชชฺเร(๖) ฯ   
                สขุุมจฺฉิกชาเลน(๗)        สรมฺหิ สมฺปตานิเต (๘)   
                อนฺโตชาลิกตา(๙) ปาณา        ปฬิกา โหนฺติ ตาวเท ฯ   
                ตเถว ติตฺถิยา โลเก        มฬุหฺา สจฺจวินิสฺสิตา(๑๐)   
                อนฺโตาณวเร ตุยฺห        ปริวตฺตนฺติ มาริส ฯ   
                ปติฏา วุยฺหต โอเฆ        ตฺว หิ นาโถ อพนฺธุน   
                ภยฏฏิตาน สรณ (๑๑)        มุตฺติตฺถีน ปรายณ ฯ (๑๒)   
                เอกจฺจโร (๑๓) อสทิโส        เมตฺตากรุณส ฺจโย (๑๔)   
                อสโม สุสโม สนฺโต                วสี ตาที ชิต ฺชโย ฯ (๑๕)   
# ๑. สฺยา. โอฆติณฺโณ ฯ  สี. ปฏิคฺคณฺห ฯ  ๒. สฺยา. ปวร ฯ  
# ยุ. วชิร... ฯ  ๓. ย.ุ ชิตสงฺคาเม ฯ  ๔. สฺยา. อุมฺมีว ฯ  
# ๕. ส.ีเวลนฺต หิ ฯ  ๖. สยฺา. ปภิชฺชติ ฯ  ๗. สฺยา. ...ชาลานิ ฯ  
# ๘. สฺยา. สมฺปตานิ เต ฯ สี. สุขุมจฺฉิเก ยถาชาเล ปารมฺหิ 
# สมฺปสาริเต ฯ  ๙. สฺยา. ...ชาลิคตา ฯ  ๑๐. สฺยา. มฬฺุหา  
# สจฺจวินิสฺสิตา ฯ ยุ. ผุฏา สจฺจวินิสฺสิตา ฯ  ๑๑. สฺยา. ภยฏ ิตาน 
# สรโณ ฯ  ๑๒. สฺยา. มตฺุตตฺถีน ปรายโน ฯ ๑๓. สฺยา. เอกจฺจโร ฯ 
# ๑๔. สฺยา. ...ส ฺ ุโต ฯ ยุ. เมตฺตาการุณาทิส ฺจโย ฯ 
# ๑๕. สฺยา. ป ฺวา ยุตฺตจาโค จ วสี ตาที คุณาลโย ฯ  



# ยุ. สุลโีส อสโม สนฺโต วสิตวิชิต ฺชโย ฯ  
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                ธีโร (๑) วิคตสมฺโมโห        อเนโช อกถกถี   
                ตุสฺสิโต(๒) วนฺตโทโสสิ        นิมฺมโล สยโต (๓) สจิุ ฯ   
                สงฺคาติโค หตมโท (๔)        เตวิชฺโช ติภวนฺตโค(๕)   
                สมีาติโค ธมฺมครุ                คตตฺโถ หิตวพฺภุโต(๖) ฯ   
                ตารโก ตฺว ยถา นาวา        นธิีวสฺสาสการโก   
                อสมฺภีโต ยถา สีโห        คชราชาว (๗) ทปฺปโต(๘) ฯ   
                โถเมตฺวา ทสคาถาหิ        ปทมุุตฺตร มหายส   
                วนฺทิตฺวา สตฺถุโน ปาเท        ตุณฺหี อฏาสห ตทา ฯ   
                ปทุมุตฺตโร โลกวิทู        อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
                ภิกฺขุสงฺเฆ  ิโต สตฺถา        อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
                โย เม สีล ฺจ าณ ฺจ        สทฺธมฺม ฺจาป วณฺณยิ   
                ตมห กิตฺตยิสฺสามิ                สุณาถ มม ภาสโต ฯ   
                สฏ ิ กปฺปสหสฺสานิ        เทวโลเก รมิสฺสติ   
                อ ฺเ เทเวภิภวิตฺวา        อิสฺสร การยิสสฺติ ฯ   
                โส ปจฺฉา ปพฺพชิตฺวาน        สุกฺกมูเลน โจทิโต   
                โคตมสฺส ภควโต                สาสเน ปพฺพชิสฺสติ ฯ   
                ปพฺพชิตฺวาน กาเยน        ปาปกมฺม วิวชฺชยิ   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ   
# ๑. ส.ี วีโร ฯ  ๒. ยุ. วุสโิต ฯ  ๓. สี. ปยโต ฯ  
# ๔. สฺยา. สงฺคาตีโต คตมโท ฯ  สี. คตมโท ฯ   
# ๕. สฺยา. เตวิชฺโชส ิภวนฺตโค ฯ  ๖. สยฺา. ตตตฺโถ หิตวปฺปโก ฯ  
# ยุ. ตตตฺโถ หิตธมฺมโต ฯ  ๗. ส.ี นาคราชาว ฯ  
# ๘. สฺยา. ทมฺมิโต ฯ   
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                ยถาป เมโฆ ถนย                ตปฺเปติ เมทนึ อิม   
                ตเถว ตฺว มหาวีร                ธมฺเมน ตปฺปยี มม ฯ   
                สลี ป ฺ ฺจ ธมฺม ฺจ        ถวิตฺวา โลกนายก   
                ปตฺโตมฺหิ ปรม สนฺตึ(๑)        นิพฺพาน ปทมจฺจุต ฯ   
                อโห นูน ส ภควา                จิร ติฏเยฺย จกฺขุมา   
                อ ฺา ต ฺจ(๒) วิชาเนยฺยุ (๓)  ผุเสยฺยุ (๔) อมต ปท ฯ   
                อย เม ปจฺฉิมา ชาติ        ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป        ย พุทฺธมภิโถมยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        กิตฺตนาย อิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตนา  สห  วสนฺเต  กายทฬฺหิพหุเล 
ภิกฺขู  โอวทนฺโต   
                กายทุฏ ุลฺลครโุน                หิยฺยมานมฺหิ ชีวิเต   
                สรีรสุขคิทฺธสฺส                กุโต สมณสาธุตาติ(๕)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กายทุฏ ุลฺลครโุนติ  ทฏุ ุลลฺ อสุภโยคฺยตา กายสฺส  
ทุฏ ุลฺล กายทุฏ ุลฺล  กายทุฏ ุลฺล  คร ุ สมฺภาวิต   ยสฺส  โส 
กายทุฏ ุลฺลครุ อนิสฺสรณปฺป ฺโ  หุตฺวา  กายโปสานปฺปสุโต 
# ๑. สฺยา. สนฺต ฯ  ๒. สยฺา. ม. อ ฺาต ฺจ ฯ  ๓. สฺยา. วิชาเนยฺย ฯ 
# ๔. สฺยา. ปสฺเสยฺย ฯ  ๕. ขุ. เถร. ๒๖/๒๕๑/๒๘๕ ฯ   
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กายทฬฺหิพหุโลติ  อตฺโถ  ตสฺส กายทุฏ ุลฺลครุโน ฯ 
        หิยฺยมานมฺหิ  ชีวิเตติ  กุนฺนทีน  อุทก  วิย ชีวิตสงฺขาเร  
ลหุโส  (๑)  ขียมาเน ฯ  
        สรรีสุขคิทฺธสฺสาติ ปณีตาหาราทีหิ อตฺตโน กายสฺส  
สุเขน เคธ อาปนฺนสฺส ฯ  
        กโุต สมณสาธุตาติ เอวรูปสฺส ปุคฺคลสฺส สมณภาเวน 
สาธุตา สุสมณตา กุโต  เกน  การเณน  สิยา  เอกสโต  ปน  
กาเย  ชีวิเต  จ  นิรเปกฺขสฺส  อิตรีตรสนฺโตเสน  สนฺตุฏสฺส 
อารทฺธวิริยสฺเสว สมณสาธุตาติ อธิปฺปาโย ฯ   
                อธิมุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        มหานามตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        เอสาวหิยฺยเส  ปพฺพเตนาติ  อายสฺมโต  มหานามตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต สุเมธสฺส  ภควโต กาเล พฺราหฺมณกุเล 
นิพฺพตฺติตฺวา พฺราหฺมณวิชฺชาสุ นิปฺผตฺตึ คโต ฆราวาส   
ปหาย  อ ฺตราย  นทยิา  ตีเร  อสฺสม  กาเรตฺวา  สมฺพหุเล   
พฺราหฺมเณ  มนฺเต  วาเจนฺโต  วิหรติ ฯ  อเถกทิวส  ภควา  ต 
อนุคฺคณฺหิตุ  ตสฺส  อสฺสมปท (๒) อุปคจฺฉิ ฯ  โส  ภควนฺต  ทิสฺวา  
# ๑. ส.ี พหุโส ฯ  ๒. ม. อสมปท ฯ  
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ปสนฺนจิตฺโต  อาสน ป ฺาเปตฺวา อทาสิ ฯ นิสินเฺน ภควติ  
สุมธุร  มธุ  อุปนาเมสิ ฯ  ต  ภควา  ปริภุ ฺชิตฺวา เหฏา 
อธิมุตฺตตฺเถรวตฺถุมฺหิ  วุตฺตนเยน  อนาคต  พฺยากริตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร  
สุคตีสุเยว ปริวตฺเตนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย  
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  มหานาโมติ  ลทฺธนาโม  วิ ฺ ุต 
ปตฺโต ภควโต สนฺติก อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ  
ปพฺพชิตฺวา กมฺมฏาน คเหตฺวา เนสาทเก นาม  ปพฺพเต  
วิหรนฺโต  กิเลสปริยฏุาน  วิกฺขมฺเภตุ  อสกฺโกนฺโต กึ เม  
อิมินา สงฺกิลิฏจิตฺตสฺส  ชีวิเตนาติ  อตฺตภาว  นิพฺพินฺทนฺโต  
อุจฺจ  ปพฺพตสิขร อภิรุหิตฺวา อิโต ปาเตตฺวา ต มาเรสฺสามีติ  
อตฺตาน ปร วิย นิทฺทิสนฺโต   
                เอสาวหิยฺยเส  ปพฺพเตน        พหุกุฏชสลลฺริเกน(๑) 
                เนสาทเกน คิรินา                ยสสฺสินา ปรจฺิฉเทนาติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เอสาวหิยฺยเสติ  เอโส  ตฺว  มหานาม อวหิยฺยเส  
ปริหายสิ ฯ  
        ปพฺพเตนาติ  นิวาสฏานภูเตน  อิมินา  ปพฺพเตน ฯ  
        พหุกุฏชสลลฺริเกนาติ  พหูหิ  กุฏเชหิ  อินฺทสาลรุกฺเขหิ(๓) 
# ๑. ม. ย.ุ พหุกุฏชสลฺลกเิกน ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๕๒/๒๘๕ ฯ  
# ๓. ส.ี อินฺทสาเล ฯ   
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สลฺลกีห ิ อินทฺสาลรุกฺเขหิ วา สมนฺนาคเตน ฯ 
        เนสาทเกนาติ เอวนามเกน ฯ  
        คิรินาติ  เสเลน ฯ  เสโล  หิ สนฺธสิงฺขาเตหิ ปพฺเพหิ  
 ิตตฺตา ปพฺพโตติ ปสวนาทิวเสน  ชลสฺส  สารภูตาน  (๑) 
เภสชฺชาทิวตฺถูน ฺจ  คิรณโต  คิรีติ  วุจฺจติ ฯ ตทุภยตฺถสมฺภวโต  
ปเนตฺถ  ปพฺพเตนาติ  วตฺวา  คิรินาติ  จ วุตฺต ฯ  
        ยสสฺสนิาติ สพฺพคุเณหิ  (๒) วิสสฺุเตน ปกาเสน ฯ  
        ปริจฺฉเทนาติ นานาวิธรุกฺขคจฺฉลตาหิ สมนฺตโต ฉนฺเนน 
วสนฏานตาย  วา  ตุยฺห  ปริจฺฉทภูเตน ฯ  อย  เหตฺถ  อธิปฺปาโย   
มหานาม  ยทิ  กมฺมฏาน  วิสฺสชฺเชตฺวา  วิตกฺกพหุโล  โหสิ  เอว  
ตฺว  อิมินา ฉายูทกสมฺปนฺเนน  สปฺปาเยน  นิวาสนฏานภูเตน   
เนสาทกคิรินา  ปริหายสิ  อิทานิห ต (๓) อิโต ปาเตตฺวา  
มาเรสฺสามิ ตสฺมา น ลพฺภา วิตกฺกวสิเกน ภวิตุนฺติ ฯ เอว   
เถโร  อตฺตาน  สนฺตชฺเชนฺโตเยว วิปสฺสน อุสฺสุกกฺาเปตฺวา  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๔)   
                สนิฺธุยา นทิยา ตีเร        สุกโต อสฺสโม มม   
                ตตฺถ วาเจมห สิสฺเส        อิติหาส สลกฺขณ ฯ (๕)   
                ธมฺมกามา วินีตา เต        โสตุกามา สุสาสน   
                ฉฬงฺเค ปารมิปฺปตฺตา        สินฺธุกูเล วสนฺติ เต ฯ   
# ๑. ส.ี ชลาสยสารภูตาน ฯ  ๒. ส.ี ปพฺพตคุเณหิ ฯ   
# ๓. ส.ี อิทานิ ต อห ฯ  ม. อิทานิห ต ฯ  ๔. ขุ. อ. ๓๒/๓๙๖/๕๑๐ ฯ  
# ๕. ส.ี อิติหาส ฺจ ลกฺขณ ฯ  
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                อุปฺปาตคมเน(๑) เจว        ลกฺขเณสุ จ โกวิทา   
                อุตฺตมตฺถ คเวสนฺตา        วสนฺติ วิปเน ตทา ฯ   
                สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ        โลเก อุปฺปชชฺิ ตาวเท   
                อมฺหาก อนุกมฺปนฺโต        อุปาคจฺฉิ วินายโก ฯ   
                อุปาคต มหาวีร  สุเมธ        โลกนายก   
                ติณสนฺถารก กตฺวา        โลกเชฏสฺสทาสห ฯ   
                วิปนาโต มธุ คยฺห                พุทฺธเสฏสฺสทาสห   
                สมฺพุทฺโธ ปรภุิ ฺชิตฺวา        อิท วจนมพฺรวิ ฯ 
                โย(๒) ต อทาสิ มธุ เม        ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ   
                ตมห กิตฺตยิสฺสามิ                สุณาถ มม ภาสโต ฯ   
                อิมินา มธุทาเนน                ติณสนฺถารเกน จ   
                ตึสกปฺปสหสฺสานิ                เทวโลเก รมิสฺสติ ฯ   
                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                โอกกฺากกลุสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท        โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต(๓)   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ   
                เทวโลกา อิธาคนฺตฺวา        มาตุกุจฺฉึ อุปาคเต(๔)   
                มธุวสฺส (๕) ปวสฺสิตฺถ        ฉาทย มธุนา มหึ ฯ (๖)   
# ๑. สฺยา. อุปฺปาทาคมเน ฯ  ๒. ย.ฺ ย ฯ  ๓. สฺยา. ม. ธมฺมนิมฺมิโต ฯ 
# ๔. สฺยา. มาตุกุจฉิมฺหุปาคโต ฯ  ๕. สฺยา. มธุวสฺโส ฯ  
# ๖. ส.ี  สม ฯ  
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                มย(ิ๑) นิกฺขนฺตมตฺตมฺหิ        กุจฺฉิยา (๒) จ สุทุตฺตรา   
                ตตฺราป มธุวสฺส(๓) เม        วสฺสเต นิจฺจกาลิก ฯ   
                อคารา อภินิกฺขมฺม        ปพฺพชึ อนคาริย   
                ลาภี อนฺนสฺส ปานสฺส        มธุทานสฺสิท ผล ฯ   
                สพฺพกามสมิทฺโธห        ภวิตฺวา (๔) เทวมานุเส   
                เตเนว มธุทาเนน                ปตฺโตมฺหิ อาสวกฺขย ฯ   
                วุฏมฺหิ เทเว จตุรงฺคุเล ติเณ   
                สมฺปุปฺผิเต(๕) ธรณีรุเห ส ฺฉนฺเน (๖)   
                สุ ฺเ ฆเร มณฺฑปรุกฺขมูลเก   
                วสามิ นิจฺจ สุขิโต อนาสโว ฯ   
                มชฺเฌ มหนฺเต หีเน จ        ภเว สพฺเพ อติกฺกมึ(๗)   
                อชฺช เม อาสวา ขีณา        นตฺถิ ทานิ ปนุพฺภโว ฯ   
                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        มธทุานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อยเมว จ เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณคาถา อโหสีติ ฯ   
                มหานามตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. สฺยา. มม ฯ  ๒. สฺยา. ส.ี กุมฺภิยา ฯ  ๓. สฺยา. มธุวสฺโส ฯ  
# ๔. สี. ภุตฺวาน ฯ ๕. สฺยา. สุปุปฺผิเต ฯ ๖. สฺยา. วปฺปเทเส ฯ  
# ยุ. จ ฉปฺปเท ฯ  ๗. สฺยา. มชฺเฌ มยฺห ภวา อสฺสุ เย ภเว สมติกฺกมึ ฯ   
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                ปาราปริยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ฉผสฺสายตเน หิตฺวาติ อายสฺมโต ปาราปริยตฺเถรสฺส (๑) 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต ปยทสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  เนสาทโยนิย  
นิพฺพตฺติตฺวา  ตสฺส  วิ ฺ ุต  ปตฺตสฺส วิจรณฏาเน  อ ฺตรสฺมึ   
วนสณฺเฑ  ปยทสฺสี  ภควา ต อนุคฺคณฺหิตุ นิโรธสมาปตฺตึ  
สมาปชฺชิตฺวา  นิสีทิ ฯ   
        โส  จ  มิเค  ปริเยสนฺโต  ต  าน  คโต  สตฺถาร  ทิสฺวา  
ปสนฺนมานโส  ภควนฺต  อนฺโต  กตฺวา  กต  สาขามณฺฑป  
ปทุมปุปฺเผหิ  กูฏาคารากาเรน  ส ฺฉาเทตฺวา  อุฬาร  ปติ- 
โสมนสฺส  ปฏิสเวเทนฺโต  สตฺตาห  นมสฺสมาโน อฏาสิ ฯ  ทิวเส  
ทิวเส  จ  มิลาตมิลาตานิ  อปเนตฺวา  อภินเวหิ  ฉาเทสิ ฯ   
สตฺถา  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน  นิโรธโต  วุฏหิตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  
อนุสฺสริ ฯ  ตาวเทว อสีติสหสฺสมตฺตา  ภิกฺขู  สตฺถาร  ปริวาเรสุ ฯ  
มธุรธมฺมกถ  สุณิสฺสามาติ  เทวตา สนฺนิปตึสุ  มหาสมาคโม  (๒) 
อโหสิ ฯ  สตฺถา  อนุโมทน กโรนฺโต ตสฺส เทวมนุสฺเสสุ  ภาวินึ  
สมฺปตฺตึ  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  สาวกโพธึ  จ  พฺยากริตฺวา 
ปกฺกามิ ฯ 
# ๑. ส.ี ปาราสริยตฺเถรสฺส ฯ  ๒. ม. มหา สมาคโม ฯ   
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        โส เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท ราชคเห พฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  
ปตฺโต  ติณฺณ เวทาน ปารคู หุตฺวา ปราปรโคตฺตตาย  
ปาราปริโยติ  (๑)  ลทฺธสม ฺโ  พหู  พฺราหฺมเณ  มนฺเต วาเจนฺโต  
สตฺถุ ราชคหคมเน  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  ปฏิลทฺธสทโฺธ   
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต น จิรสฺเสว อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                ปยทสฺสี นาม ภควา        สยมฺภู โลกนายโก   
                วิเวกกาโม สมพฺุทฺโธ        สมาธิกุสโล มนุิ ฯ   
                วนสณฺฑ สโมคฺคยฺห        ปยทสฺสี มหามุนิ   
                ปสุกูล ปตฺถริตฺวา                นิสีทิ ปุริสุตฺตโม ฯ 
                มคิลุทฺโธ ปุเร อาสึ        อร ฺเ (๓) กานเน อห   
                ปสท(๔) มิคเมสนฺโต        อาหิณฺฑามิ อห ตทา ฯ   
                ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ        โอฆติณฺณมนาสว   
                ปปฺุผิต สาลราชว                สตรสึว อุคฺคต ฯ   
                ทสิฺวานห เทวเทว                ปยทสฺสึ มหายส   
                ชาตสฺสร สโมคฺคยฺห        ปทุม อาหรึ ตทา ฯ   
                อาหริตฺวาน ปทุม                สตปตฺต มโนรม   
                กฏูาคาร กริตฺวาน                ฉาทยึ ปทุเมนห ฯ   
# ๑. ส.ี ปาสรโคตฺตตาย ปาราสริโยติ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๓๙๗/๕๑๓ ฯ  
# ๓. สยฺา. อิริเน ฯ ส.ี วิปเน ฯ  ๔. สี. ปสุต ฯ  
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                อนุกมฺปโก การุณิโก        ปยทสฺสี มหามุนิ   
                สตฺตรตฺตินฺทิว(๑) พุทฺโธ        กฏูาคาเร วสี ชิโน ฯ   
                ปรุาณ ฉฑฺฑยิตฺวาน        นเวน ฉาทยึ อห   
                อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน        อฏาสึ ตาวเท อห ฯ   
                วุฏหิตฺวา สมาธิมฺหา        ปยทสฺสี  มหามุนิ   
                ทสิ(๒) อนุวิโลเกนฺโต        นิสีทิ โลกนายโก ฯ   
                ตทา สุทสฺสโน นาม        อุปฏาโก มหิทฺธิโก   
                จิตฺตม ฺาย พุทฺธสฺส        ปยทสฺสิสฺส สตฺถุโน ฯ   
                อสีติยา สหสฺเสหิ                ภิกฺขูหิ ปริวาริโต   
                วนนฺเต สุขมาสีน                อุเปสิ โลกนายก ฯ   
                ยาวตา วนสณฺฑมฺหิ        อธิวตฺถา จ เทวตา   
                พุทฺธสฺส จิตฺตม ฺาย        สพฺเพ สนฺนิปตุ ตทา ฯ   
                สมาคเตสุ ยกฺเขสุ                กุมฺภณฺเฑ สหรกฺขเส   
                ภิกฺขุสงฺเฆ จ สมฺปตฺเต        คาถา ปพฺยาหรี (๓) ชิโน ฯ   
                โย ม สตฺตาห ปูเชสิ        อาวาส ฺจ อกาสิ เม   
                ตมห กิตฺตยิสฺสามิ                สุณาถ (๔) มม ภาสโต ฯ   
                สทุุทฺทส สุนิปณุ                คมฺภีร สุปฺปกาสิต   
                าเณน กิตฺตยิสฺสามิ        สณุาถ (๔) มม ภาสโต ฯ   
# ๑. สฺยา. สตฺต รตฺตินฺทิเว ฯ  ๒. สฺยา. ทิสา ฯ  ๓. สฺยา. คาถา  
# สพฺยาหรี ฯ  ส.ี คาถาโย พฺยาหรี ฯ  ๔. ส.ี สุโณถ ฯ   
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                จตุทฺทสานิ กปฺปานิ        เทวรชฺช กริสฺสติ   
                กฏูาคาร มหนฺตสฺส(๑)        ปทุมปุปฺเผหิ (๒) ฉาทิต ฯ   
                อากาเส ธารยิสฺสติ(๓)        ปุปฺ(๔)ผกมฺมสฺสิท ผล   
                จตุพฺพีเส(๕) กปฺปสเต        โวกิณฺณ สสริสฺสติ ฯ   
                ตตฺถ ปุปฺผมย พฺยมฺห        อากาเส ธารยิสฺสติ   
                ยถา ปทุมปตฺตมฺหิ                โตย น อุปลมิฺปติ ฯ   
                ตเถวีมสฺส าณมฺหิ        กิเลสา โนปลิมปฺเร   
                มนสา วินิวฏเฏตฺวา        ป ฺจ นีวรเณ อย ฯ   
                จิตฺต ชเนตฺวา เนกฺขมฺเม        อคารา ปพฺพชิสฺสติ   
                ตโต ปุปฺผมเย พฺยมฺเห        ธาเรนฺเต(๖) นิกฺขมิสฺสติ ฯ   
                รกุขฺมูเล วสนฺตสฺส                นิปกสฺส สตีมโต   
                ตตฺถ ปุปฺผมย พฺยมฺห        มตฺถเก ธารยิสฺสติ ฯ   
                จีวร ปณฺฑปาต ฺจ                ปจฺจย สยนาสน   
                ททิตฺวาน(๗) ภิกฺขุสฆสฺส  นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ   
                กฏูาคาเรน จรตา (๘)        ปพฺพชฺช อภินิกฺขมึ(๙)   
                รกุขฺมูเล วสนฺตมฺป        กฏูาคาร ธรียติ ฯ   
# ๑. สฺยา. พฺรหนฺตสฺส ฯ  ๒. สฺยา. ปทมุปุปฺเผหิ ฯ  
# ๓. สยฺา. ธารยิสฺสนฺติ ฯ ๔. สยฺา. ปุพฺพ... ฯ  
# ๕. สฺยา. จตุทฺทเส ฯ  ๖. สฺยา. ปุปฺผมย พฺยมฺห ธาเรนฺต ฯ 
# ๗. สฺยา. ส.ี ททิตฺวา ฯ  ๘. สยฺา. จริเต ฯ สี. กูฏาคาเรว ธรณา ฯ 
# ยุ. จรณา ฯ ๙. สฺยา. อภินิกฺขมิ ฯ   
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                จีวเร ปณฺฑปาเต  จ        เจตนา เม น วิชชฺติ   
                ปุ ฺกมฺเมน สยุตฺโต        ลภามิ ปรินิฏ ิต ฯ   
                คณนาโต อสงฺเขยฺยา        กปฺปโกฏ ีพหู มม   
                ริตฺตกา เต อติกฺกนฺตา        ปมุตฺตา(๑) โลกนายกา(๒) ฯ   
                อฏารเส กปฺปสเต        ปยทสฺสี วินายโก   
                ตมห ปยิรุปาสิตฺวา        อิม โยนึ อุปาคโต ฯ   
                ตมทฺทสามิ (๓) สมฺพุทฺธ  อโนม นาม จกฺขุม   
                ตมห อุปคนฺตฺวาน                ปพฺพช ึอนคาริย ฯ   
                ทกฺุขสฺสนฺตกโร(๔) พุทโฺธ        สทฺธมฺ  เม (๕) เทสยี ชิโน   
                ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาน        ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ   
                โตสยิตฺวาน สมฺพุทฺธ        โคตม สกฺยปุงฺคว   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                อฏารเส กปฺปสเต        ย พุทฺธมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา 
ส ฺชาตโสมนสฺโส  อุทานวเสน   
                ฉผสฺสายตเน หิตฺวา        คุตฺตทฺวาโร สุสวุโต   
                อฆมูล วเมตฺวาน                ปตฺโต เม อาสวกฺขโยติ(๖)   
# ๑. สฺยา. สมุุตฺตา ฯ  ๒. ยุ. ปวุตฺตา โลกนายินา ฯ  
# ๓. สยฺา. ตมทฺทสามิ ฯ  ๔. สยฺา. ทุกขฺสฺสนฺต กโร ฯ  
# ๕. สฺยา. สทฺธมฺเม ฯ  ๖. ขุ. เถร. ๒๖/๒๕๓/๒๘๖ ฯ   
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คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ฉผสฺสายตเน  หิตฺวาติ  จกฺขุสมฺผสฺสาทีน  ฉนฺน   
สมฺผสฺสาน อุปฺปตฺติฏานตาย  ผสฺสายตนานีติ  ลทฺธนามานิ  
จกฺขาทีนิ  ฉ  อชฺฌตฺติกายตนานิ ตปฺปฏิพทฺธสงฺกิเลสปฺปหานวเสน   
ปหาย ฯ   
        คุตฺตทฺวาโร  สุสวุโตติ  ตโตเอว  จกฺขุทฺวาราทีน   
คุตฺตตฺตา  ตตฺถ  ปวตฺตนการ  อภิชฺฌาทีน ปาปธมฺมาน 
ปเวสนนิวารเณน สติกวาเฏน  สุฏ ุ  ปหิตตฺตา  คุตฺตทฺวาโร 
สุสวุโต ฯ  อถวา  มนจฺฉฏาน ฉนฺน  ทฺวาราน  วุตฺตนเยน 
รกฺขิตตฺตา  คุตฺตทฺวาโร กายาทีหิ สุฏ ุ ส ฺตตฺตา สุสวุโตติ  
เอวเมตฺถ  อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        อฆมูล วเมตฺวานาติ อฆสฺส วฏฏทุกฺขสฺส มูลภูต  
อวิชฺชาภวตณฺหาสงฺขาต  โทส  สพฺพ  วา  กิเลสโทส  
อริยมคฺคสงฺขาตวมนโยคปาเนน    อุคฺคิริตฺวา  สนฺตานโต  พหิ   
กตฺวา  พหิกรณเหตุ  วา ฯ  
        ปตฺโต  เม  อาสวกฺขโยติ  กามาสวาทโย  อาสวา  เอตฺถ 
ขียนฺติ เตส วา ขเยน ปตฺตพฺโพติ  อาสวกฺขโย  นิพฺพาน 
อรหตฺต ฺจ ฯ  โส  อาสวกฺขโย  ปตฺโต  อธิคโตติ  อุทานวเสน   
อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
                ปาราปริยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        ยสตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สุวิลิตฺโต สุวสโนติ อายสฺมโต ยสตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว 
วิวฏฏปนิสฺสยานิ ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโต  กาเล  
มหานุภาโว  นาคราชา  หุตฺวา  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  อตฺตโน  
ภวน  เนตฺวา  มหาทาน  ปวตฺเตสิ ฯ  ภควนฺต มหคฺเฆน ติจีวเรน  
อจฺฉาเทสิ  เอกเมก ฺจ  ภิกฺขุ  มหคฺเฆเนว  ปจฺเจกทุสฺสยุเคน   
สพฺเพน  สมณปริกฺขาเรน  อจฺฉาเทสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  
สิทฺธตฺถสฺส ภควโต  กาเล  เสฏ ิปุตฺโต  หุตฺวา  มหาโพธิมณฺฑ  
สตฺตหิ รตเนหิ ปูเชสิ ฯ กสฺสปสฺส ภควโต  กาเล  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม  อกาสิ ฯ  เอว  สุคตีสุเยว  สสรนฺโต   
อิมสฺมึ  อมฺหาก  ภควโต  กาเล  พาราณสิย  มหาวิภวสฺส   
เสฏ ิโน  ปุตฺโต  หุตฺวา นพฺิพตฺติ  ยโส  นาม  นาเมน 
ปรมสุขุมาโล ฯ  ตสฺส  ตโย  ปาสาทาติ  สพฺพ  ขนธฺเก 
อาคตนเยน เวทิตพฺพ ฯ   
        โส  ปุพฺพเหตุนา  โจทิยมาโน  รตฺติภาเค  นิทฺทาภิภูตสฺส  
ปริชนสฺส วิปฺปการ ทิสฺวา  ส ฺชาตสเวโค  สุวณฺณ- 
ปาทุการูโฬหฺว  เคหโต  นิคฺคโต  เทวตาวิวเฏน  นครทฺวาเรน   
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นิกฺขมิตฺวา  อิสิปตนสมีป  คโต  อุปทฺทุต  วต  โภ  อุปสฺสฏ 
วต โภติ  อาห ฯ  เตน  สมเยน  ภควตา  อิสิปตเน  วิหรนฺเตน 
ตสฺเสว  อนุคฺคณฺหนตฺถ  อพฺโภกาเส  จงฺกมนฺเตน  เอหิ  ยส  
อิท อนุปทฺทุต อิท อนุปสฺสฏนฺติ วุตฺโต อนุปทฺทุต   
อนุปสฺสฏ กิร อตฺถีติ โสมนสฺสชาโต สุวณฺณปาทุกา โอรุยฺห  
ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา  เอกมนฺต  นิสนิฺโน  สตฺถารา  อนุปุพฺพิกถ   
กเถตฺวา  สจฺจเทสนาย กตาย  สจฺจปริโยสาเน  โสตาปนฺโน  
หุตฺวา  คเวสนตฺถ  อาคตสฺส  ปตุ  ภควตา  สจฺจเทสนาย 
กริยมานาย อรหตฺต สจฺฉากาสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                มหาสมุทฺท โอคฺคยฺห (๒)  ภวน เม สุนมิฺมิต   
                สนุิมฺมิตา โปกฺขรณี        จกกฺวากูปกูชิตา ฯ (๓)   
                มนฺทาลเกหิ (๔) ส ฺฉนฺนา  ปทุมุปฺปลเกหิ จ   
                นที จ สนฺทเต ตตฺถ        สุปติตฺถา มโนรมา ฯ   
                มจฺฉกจฺฉปส ฺฉนฺนา        นานาทิชสโมตฺถตา(๕)   
                มยรูโก ฺจาภิรุทา                โกกิลาทีหิ วคฺคุหิ ฯ   
                ปาเรวตา (๖) รวิหสา จ        จกฺกวากา นทีจรา   
                ทนิฺทิภา สาลิกา เจตฺถ        ปมฺปกา (๗) ชีวชีวกา ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๔๐๑/๕๒๔ ฯ  ๒. สี. อุคฺคยฺห ฯ  
# ๓. สยฺา. จกฺกวากุปกุชชฺิตา ฯ  ส.ี จกฺกวากูปกูชติา ฯ  
# ยุ. จกฺกวากปกุชฺชิตา ฯ  ๔. ส.ี  มนฺทารเกหิ ฯ ๕. สยฺา. นานามิคสโมตฺถฏา ฯ 
# ๖. ส.ี ปาราปตา ฯ  ๗. สยฺา. จปฺปกา ฯ สี. ปาวกา ฯ  
# ยุ. ปมฺปกา ฯ   
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                หสา โก ฺจาป นทิตา(๑)        โกสิยา(๒) ปงฺคลา (๓) พหู   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน(๔)        มณิมุตฺติกวาลุกา ฯ   
                สพฺพโสณฺณมยา(๕) รุกฺขา        นานาคนฺธสเมริตา   
                อุชฺโชเตนฺติ ทวิารตฺตึ        ภวน สพฺพกาลิก ฯ   
                สฏ ิ ตูริยสหสฺสานิ        สาย ปาโต ปวชชฺเร   
                โสฬสิตฺถิสหสฺสานิ                ปริวาเรนติฺ ม สทา ฯ   
                อภินิกฺขมฺม ภาวนา(๖)        สุเมธ โลกนายก   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        วนฺทยึ (๗) ต มหายส ฯ 
                สมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา        สสงฺฆ ต(๘) นิมนฺตยึ   
                อธิวาเสสิ โส ธีโร                สุเมโธ โลกนายโก ฯ   
                มม ธมฺมกถ กตฺวา        อุยโฺยเชสิ มหามุนิ   
                สมฺพุทฺธ อภิวาเทตฺวา        ภวน เม อุปาคมึ ฯ   
                อามนฺตยึ ปริชน                สพฺเพ สนฺนิปตาถ โว   
                ปพฺุพณฺหสมย พุทฺโธ        ภวน อาคมิสฺสติ ฯ   
                ลาภา อมฺห (๙) สุลทฺธ(๑๐) โน  เย วสาม ตวนฺติเก   
                มยมฺป พุทฺธเสฏสฺส        ปชู กสฺสาม สตฺถุโน ฯ   
# ๑. สฺยา. โก ฺจาภินทิกา ฯ  ม. โก ฺจาปนทิตา ฯ  
# ยุ. โก ฺจาภินาทิตา ฯ ๒. ยุ. โกสกิา ฯ ๓. สฺยา. สิงฺคลา ฯ  
# สี. ปงฺคล ีฯ  ๔. สยฺา. ม. ...สมฺปนฺนา ฯ  ๕. ยุ. สพฺเพ  
# โสวณฺณยา ฯ  ๖. สยฺา. ม. ภวนา ฯ  ๗. สฺยา. วนฺทิย ฯ  
# ยุ. วนฺทิสฺส ฯ  ๘. สฺยา. สสิสฺสนฺต ฯ  ๙. ส.ี วต ฯ 
# ๑๐. สฺยา. สุลทฺธา ฯ   
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                อนฺน ปาน ปฏเปตฺวา        กาล อาโรจยึ อห   
                วสีสตสหสฺเสหิ                อุเปสิ โลกนายโก ฯ   
                ป ฺจงฺคิเกหิ (๑) ตูริเยหิ  ปจฺจุคฺคมนมกาสห   
                สพฺพโสณฺณมเย ปเ        นสิีทิ ปุริสุตฺตโม ฯ   
                อุปริจฺฉทน อาสิ(๒)        สพฺพโสณฺณมย ตทา   
                พีชนิโย ปวายนฺติ                ภิกฺขุสฆสฺส อนฺตเร ฯ   
                ปหูเตนนฺนปาเนน (๓)        ภิกฺขุสฆมตปฺปยึ   
                ปจฺเจกทุสฺสยุคเล                ภิกฺขุสฆสฺสทาสห ฯ   
                ย วทนฺติ สุเมโธติ                โลกาหุติปฏิคฺคห (๔)   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
                โย เม(๕) อนฺเนน ปาเนน(๖)  สพฺเพ อิเม จ ตปฺปยึ (๗)   
                ตมห กิตฺตยิสฺสามิ                สุณาถ มม ภาสโต(๘) ฯ   
                อฏารเส กปฺปสเต        เทวโลเก รมิสสฺติ   
                สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ        จกฺกวตฺตี ภวิสฺสติ ฯ   
                อุปปชฺชติ ย โยนึ                เทวตฺต อถ มานุส   
                สพฺพทา สพฺพโสวณฺณ        ฉทน ธารยิสฺสติ ฯ   
# ๑. สฺยา. สงฺคีเตหิ ฯ  สี. ยุ. สตงฺคิเกหิ ฯ ๒. ยุ. กาสึ ฯ 
# ๓. ส.ี พหุนา อนฺนปาเนน ฯ ๔. สยฺา. โลกาหุติปฏิคฺคโห ฯ  
# สี. ย วเทสิ สุเมโธ โส อาหุตีน ปฏิคฺคโห ฯ ม. ย.ุ โลกาหุตปฏคฺิคห ฯ  
# ๕. ส.ี โย ม ฯ  ๖. สยฺา. อนฺน ฺจ ปาน ฺจ ฯ  ๗. สฺยา. สพฺพเมเตน  
# ตปฺปยิ ฯ ส.ี สพฺเพเนว อตปฺปยี ฯ ม. สพฺพเมเตน ตปฺปยึ ฯ 
# ยุ. สงฺฆ เอเตน ตปฺปยึ ฯ  ๘. สฺยา. ม. ภาสโต ฯ   
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                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                โอกกฺากกลุสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท        โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        สหีนาท นทิสฺสติ   
                จิตเก ฉตฺต ธาเรนฺติ        เหฏา ฉตฺตมฺหิ ฑยฺหถ ฯ   
                สาม ฺ เม อนุปฺปตฺต        กิเลสา ฌาปตา มยา   
                มณฺฑเป รุกฺขมูเล วา        สนฺตาโป เม น วิชฺชติ ฯ   
                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        สพฺพทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อถ  ภควา  อายสฺมนฺต  ยส  ทกฺขิณ  พาหุ  ปสาเรตฺวา  
เอหิ  ภิกฺขูติ อาห ฯ  วจนสมนนฺตรเมว  ทฺวงฺคุลมตฺตเกสมสฺสุ  
อฏปริกฺขารธโร วสฺสสฏ ิกตฺเถโร (๑) วิย อโหส ิฯ โส อตฺตโน 
ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา อุทาเนนฺโต เอหิภิกฺขุภาวปฺปตฺติโต  
ปุริมาวตฺถวเสน   
                สวิุลิตฺโต สุวสโน                สพฺพาภรณภูสิโต   
                ติสฺโส วิชชฺา อชฺฌคมึ        กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ   
# ๑. สพฺพตฺถ วสฺสสติกตฺเถโรติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๕๔/๒๘๖ ฯ   
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        ตตฺถ  สวิุลิตฺโตติ  สนฺุทเรน กุงฺกุมจนฺทนานุเลปเนน 
วิลิตฺตคตฺโต ฯ  
        สุวสโนติ สุฏ ุ  มหคฺฆกาสิกวตฺถวสโน ฯ 
        สพฺพาภรณภูสิโตติ  สีสูปคาทีหิ  สพฺเพหิ  อาภรเณหิ  
อลงฺกโต ฯ  
        อชฌฺคมินฺติ อธิคจฺฉึ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                ยสตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                กมิฺพิลตฺเถร(๑)คาถาวณฺณนา  
        อภิสตฺโตว นิปตตีติ อายสฺมโต กิมฺพิลตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  กโรนฺโต กกุสนธฺสฺส  ภควโต กาเล กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต ปรินิพฺพุเต สตฺถร ิตสฺส  ธาตุโย 
อุทฺทิสฺส  สฬลมาลาหิ  มณฺฑปากาเรน  ปชู  อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  ตาวตึเส  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร 
เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท กปลวตฺถุนคเร  
สกฺยราชกุเล (๒) นิพฺพตฺติ กิมฺพิโลติสสฺ นาม อโหสิ ฯ โส  
วยปฺปตฺโต  โภคสมฺปตฺติยา  สมฺปนฺโน  วิหรติ  ตสฺส  าณปริปาก  
# ๑. ม. กมิิลตฺเถร... ฯ  ๒. ม. สากิยราชกุเล ฯ   
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ทิสฺวา สเวคชนนตฺถ  อนปุยาย  วิหรนโฺต  สตฺถา  ปมโยพฺพเน 
 ิต ทสฺสนีย อิตฺถิรูป อภินิมฺมินิตฺวา  ปุรโต  ทสฺเสตฺวา ปุน  
อนุกฺกมเน ยถา ชราโรควิปตฺตีหิ อภิภูต (๑) ทิสฺสติ ตถา  
อกาสิ ฯ ต ทสิฺวา กิมฺพิลกมุาโร อติวิย สเวค ปกาเสนฺโต   
                อภิสตฺโตว(๒) นิปตติ วโย   
                รปู อ ฺมิว ตเถว สนฺต   
                ตสฺเสว สโต อวิปฺปวสโต   
                อ ฺสฺเสว สรามิ อตฺตานนฺติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อภิสตฺโตวาติ  ตฺว สีฆ คจฺฉ มา ติฏาติ  
เทเวหิ อนุสิฏโ อาณตฺโต วิย ฯ  อภิสฏโวาติป  ปาโ ตฺว  
ลหุ คจฺฉาติ เกนจิ อภิลาสาปโต  วิยาติ อตฺโถ ฯ   
        นิปตตีติ  อติปตติ  อภิธาวติ  น  ติฏติ  (๔)  ขเณ ขเณ  
ขยวย ปาปุณาตีติ อตฺโถ ฯ  
        วโยติ  พาลฺยโยพฺพนาทิโก  สรีรสฺส  อวตฺถาวิเสโส ฯ อิธ  
ปนสฺส (๕) โยพฺพ ฺ อธิปฺเปต  ต  หสิฺส  อภิปตนฺต ขียนฺต  
หุตฺวา อุปฏ ิต ฯ  
        รูปนฺติ รูปสมฺปทาติ วทติ ฯ  รูปนติฺ  ปน  สรรี  อฏ ิ ฺจ   
# ๑. ม. อภิภูตา ฯ  ๒. สฺยา. อภิสตฺโถว ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๕๕/๒๘๖ ฯ ๔. สี. อภิธาวติติฏติ ฯ   
# ๕. ส.ี อิธ ปน ฯ   
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ปฏิจฺจ  นฺหารุ ฺจ  ปฏิจฺจ  มส ฺจ ปฏิจฺจ อากาโส ปริวาริโต 
รูปเตฺวว สงฺข คจฺฉตีติอาทีสุ วิย ฯ 
        อ ฺมิว ตเถว สนฺตนฺติ อิท  รูป  ยาทิส   อย  ตเถว 
เตเนวากาเรน สนฺต วิชชฺมาน อ ฺ วิย มยฺห อุปฏาตีติ   
อธิปฺปาโย ฯ  ตเทว  สนฺตนฺติ  จ  เกจิ ปนฺติ ฯ 
        ตสฺเสว สโตติ ตสฺเสว เม  อน ฺสฺส  สโต  สมานสฺส ฯ   
        อวิปฺปวสโตติ  น  วิปฺปสนฺตสฺส  จิรวิปฺปวาเสน   
หิ  สโต อน ฺมฺป อ ฺ วิย อุปฏาติ อิทมฺป อิธ นตฺถีติ  
อธิปฺปาโย ฯ 
        อ ฺสฺเสว สรามิ  อตฺตานนฺติ  อิม  มม  อตฺตภาว   
อ ฺสฺส  สตฺตสฺส  วิย  สรามิ  อุปธาเรมิ ส ฺชานามีติ  
อตฺโถ ฯ  ตสฺเสว  อนิจฺจต  มนส ิกโรนฺตสฺส ทฬฺหตโร สเวโค 
อุทปาทิ โส  สเวคชาโต  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว 
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                นพฺิพุเต กกุสนฺธมฺหิ        พฺราหฺมณมฺหิ วุสีมเต (๒)   
                คเหตฺวา สฬล(๓) มาล        มณฺฑป การยึ อห ฯ   
                ตาวตึส คโต สนฺโต        ลภิมฺห(๔) พฺยมหฺมุตฺตม   
                อ ฺเ เทเวติโรจามิ(๕)        ปุ ฺกมฺมสฺสิท ผล ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๔๐๐/๕๒๓ ฯ ๒. สฺยา. วุสีมเต ฯ  
# ๓. สยฺา. สลฬ ฯ  ๔. สฺยา. ลภามิ ฯ  ๕. สฺยา. เทเว อภิโภมิ ฯ   
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                ทวิา วา ยทิ วา รตฺตึ        จงฺกมนฺโต  ิโต จห   
                ฉนฺโน สฬล(๑)ปุปฺเผหิ        ปุ ฺกมฺมสฺสิท ผล ฯ   
                อิมสฺมึเยว กปฺปมฺหิ        ย พุทฺธมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน ปตฺวาป เถโร อตฺตโน ปุริมุปฺปนนฺ  
อนิจฺจตามนสิการ วิภาเวนฺโต ตเมว คาถ ปจฺจุทาหาสิ ฯ  
เตเนต อิมสฺส เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณมฺป อโหสิ ฯ   
                กมิฺพิลตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                วชชฺีปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        รกฺุขมูลคหน ปสกฺกิยาติ อายสฺมโต วชฺชีปุตฺตตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต  อิโต  จตุนวุเต  กปฺเป เอก  
ปจฺเจกสมฺพุทฺธ ภิกฺขาย คจฺฉนฺต ทิสฺวา ปสนฺนมานโส   
กทลิผลานิ  อทาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร 
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท 
เวสาลิย ลิจฺฉวิราชปุตฺโต  (๒) หุตฺวา นิพฺพตฺติ วชฺชีราชปุตฺตตฺตา  
# ๑. สฺยา. สลฬ... ฯ ๒. สี. ลิจฺฉวิราชกุเล ปุตฺโต ฯ   
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วชฺชีปุตฺโตเตฺวว จสฺส สม ฺา  อโหสิ ฯ  โส  ทหโร  หุตฺวา  
หตฺถิสิกฺขาทิสิกฺขนกาเลป  เหตุสมฺปนฺนตาย นิสฺสรณชฺฌาสโยว  
หุตฺวา  วิจรนฺโต  สตฺถ ุ ธมฺมเทสนากาเล  วิหาร  คนฺตฺวา  
ปริสปริยนฺเต  นิสินฺโน  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  สตฺถ ุ สนติฺเก  
ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ 
อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต  อปทาเน (๑)   
                สหสฺสรสี ภควา                สยมฺภู อปราชิโต   
                วิเวกา วุฏหิตฺวาน        โคจรายาภินิกฺขมิ ฯ   
                ผลหตฺโถ อห ทิสฺวา        อุปคจฺฉึ นราสภ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        อวฏ อททึ ผล ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา 
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  อปรภาเค  อจิรปรินพฺิพุเต  สตฺถร ิ 
ธมฺม  สงฺคายิตุ สงฺเกต  กตฺวา  มหาเถเรสุ  ตตฺถ  ตตฺถ  วิหรนฺเตสุ   
เอกทิวส อายสฺมนฺต อานนฺท เสขเยว  สมาน  มหติยา  ปริสาย   
ปริวุต ธมฺม เทเสนฺต ทิสฺวา ตสฺส อุปริมคฺคาธิคมาย อุสฺสาห  
ชเนนฺโต   
                รกุขฺมูลคหน ปสกฺกิย(๒)   
                นพฺิพาน หทยสฺมึ โอปย(๓)   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๙๔/๑๔๕ ฯ ๒. สฺยา. ปสกฺขิย ฯ  ๓. ยุ. โอสิย ฯ   
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                ฌาย โคตม มา จ ปมาโท   
                ก ึเต พิฬิพิฬิกา(๑) กริสฺสตีติ(๒)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  รกฺุขมูลคหนนฺติ  รุกฺขมูลภูต  คหน  คหน ฺหิ  อตฺถิ   
น รุกฺขมูล รกฺุขมูล ฺจ  อตฺถ ิ น  คหน  เตสุ  รุกฺขมลูคฺคหเณน 
านสฺส ฉายาสมฺปนฺนตาย วาตาตปปริสฺสยาภาว  ทสฺเสติ ฯ  
คหนคฺคหเณน  นิวาตภาเวน  วาตปริสฺสยาภาว  ชนสมฺพาธา- 
ภาว ฺจ  ทสฺเสติ  ตทุภเยน  จ  ภาวนาโยคฺยต ฯ 
        ปสกฺกยิาติ  อุปคนฺตฺวา ฯ   
        นิพฺพาน  หทยสฺม ึ โอปยาติ  เอว  มยา  ปฏิปชฺชิตฺวา 
นิพฺพาน อธิคนฺตพฺพนฺติ นิพฺพุตึ  หทเย  เปตฺวา  จิตฺเต  กริตฺวา ฯ   
        ฌายาติ  ลกฺขณูปนิชฌฺาเนน  ฌาย  วิปสฺสนาภาวนาสหิต  
มคฺคภาวน  ภาเวหิ ฯ   
        โคตมาติ  ธมฺมภณฺฑาคาริก  โคตฺเตน  อาลปติ ฯ 
        มา  จ  ปมาโทติ  อธิกุสเลสุ  ธมเฺมสุ  มา  ปมาท  
อาปชฺชิ ฯ  อิทานิ  ยาทิโส  เถรสฺส  ปมาโท  ต  ปฏิกเฺขปวเสน 
ทสฺเสนฺโต  กึ  เต  พิฬิพิฬิกา  กริสฺสตีติ  อาห ฯ   
        ตตฺถ พิฬิพิฬิกาติ วิฬิวิฬิกิรยิา พิฬิพิฬีติ สทฺทปวตฺติ ยถา  
นิรตฺถกา  เอว  พิฬิพิฬกิาสทิสา  ชนป ฺตฺติ กึ เต 
กริสฺสติ (๓) กีทิส อตฺถ ตุยฺห สาเธติ ตสฺมา ชนป ฺตฺตึ  
# ๑. สฺยา. ม. พิฬิพิฬิกา ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๕๖/๒๘๖ ฯ  
# ๓. ม. กริสสฺติ ฯ   
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ปหาย สทตฺถปสุโต โหหติี โอวาท อทาสิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  อ ฺเหิ  วุตฺตวิสคนฺธวายนวจเนน  (๑)  สเวคชาโต  
พหุเทว  รตฺตึ  จงฺกเมน  วีตินาเมนฺโต  วิปสฺสน  อุสสฺุกฺกาเปตฺวา  
เสนาสน  ปวิสิตฺวา  ม ฺจเก นิปนฺนมตฺโตว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
                วชชฺีปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
                 
                        อิสิทตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ป ฺจกฺขนฺธา ปริ ฺาตาติ อายสฺมโต อิสิทตฺตตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต วิปสฺสิสฺส ภควโต กาเล  
กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส ภควนฺต  รถิย  
คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  มธุร  อาโมทผล  อทาสิ ฯ  
        โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร   
ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท 
อวนฺติรฏเ  (๒) วฑฺฒคาเม อ ฺตรสฺส สตฺถวาหสฺส ปุตฺโต  หุตฺวา 
นิพฺพตฺติ อิสิทตฺโตติสฺส นาม อโหสิ ฯ โส วยปฺปตฺโต 
มจฺฉิกาสณฺเฑ จิตฺตสฺส  คหปติโน  อทิฏสหาโย  หุตฺวา   
เตน  พุทฺธคุเณ  ลิขิตฺวา  เปสิตสาสน ปฏิลภิตฺวา  สาสเน 
# ๑. ส.ี วุตฺตวิปสฺสนาคนฺธวาสนปวเนน ฯ   
# ๒. ส.ี อวนติฺกรฏเ ฯ  
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ส ฺชาตปฺปสาโท  เถรสฺส  มหากจฺจายนสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสน อารภิตฺวาน น จิรสฺเสว ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน  
วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สวุณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ        อาหุตีน ปฏิคฺคห   
                รถยิ ปฏิปชฺชนตฺ                อาโมทมททึ (๒) ผล ฯ   
                เอกนวุเต อิโต กปฺเป         ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  พุทฺธุปฏาน  คมิสฺสามีติ  
เถร  อาปุจฺฉิตฺวา อนุกฺกมเน  มชฺฌิมเทส  คนฺตฺวา  สตฺถาร 
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต นิสินฺโน  กจฺจิ  ภิกฺขุ   
ขมนีย กจฺจิ ยาปนียนฺติอาทินา สตฺถารา กตปฏิสนฺถาโร  
ปฏิวจนมุเขน  ภควา  ตุมฺหาก  สาสน  อุปคตกาลโต ปฏาย  
มยฺห สพฺพทุกฺข อปคต สพฺโพ ปริสฺสโย วูปสนโฺตติ 
ปเวทนวเสน อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                ป ฺจกฺขนฺธา ปริ ฺาตา        ติฏนฺติ ฉินฺนมูลกา   
                ทกฺุขกฺขโย อนุปฺปตฺโต        ปตฺโต เม อาสวกฺขโยติ(๓)   
คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺจกฺขนฺธา  ปริ ฺาตาติ  ป ฺจป  เม  อุปาทานกฺ- 
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๙๘/๑๔๘ ฯ  ๒. สฺยา. อโมร อททึ ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๕๗/๒๘๖ ฯ   
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ขนฺธา  วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย  มคฺคป ฺาย อิท ทุกฺข เอตฺตก  
ทุกฺข น อิโต ภิยฺโยติ สพฺพโส  ปริฉิชฺช  าตา  น  เตสุ   
กิ ฺจิป  ปริ ฺาตพฺพ  อตฺถีติ  อธิปฺปาโย ฯ  
        ติฏนฺติ  ฉินฺนมูลกาติ  สพฺพโส  ปริ ฺาตตฺตา  เอว 
เตส  อวิชฺชาตณฺหาทิกสฺส มูลสฺส  สมุจฺฉินฺนตฺตา  อริยมคฺเคน 
ปหีนตฺตา ยาวจริมจิตฺตนิโรธา เต ติฏนฺติ ฯ  
        ทุกฺขกฺขโย  อนุปฺปตฺโตติ  ฉินฺนมูลกตฺตาเยว  จ  เนส  
วฏฏทุกฺขสฺส ขโย ปริกฺขโย อนุปฺปตฺโต  นิพฺพาน  อธิคต ฯ 
        ปตฺโต  เม  อาสวกฺขโยติ  กามาสวาทีน  สพฺเพส อาสวาน  
ขยนฺเต  อภิคนฺตพฺพตาย  อาสวกฺขโยติ  ลทฺธนาม  อรหตฺต   
ปตฺต  ปฏิลทธฺนฺติ  อตฺโถ ฯ  เกจิ  ปน  อนฺติมาย  สมุสฺสโยติ  
ปนฺติ ฯ  นพฺิพานสฺส อธิคตตฺตาเยว  อย  มม  สมสฺุสโย   
อตฺตภาโว  อนฺติโม  สพฺพปจฺฉิมโก  นตฺถิ  ทานิ ปุนพฺภโวติ  
อตฺโถ ฯ  ย  ปน  ตตฺถ  ตตฺถ  อวุตฺต  ต  เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  
อุตฺตานเยวาติ ฯ   
                อิสิทตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                ทวฺาทสมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                วีสาธิกสตตฺเถรคาถาปฏิมณฺฑิตสฺส   
                เอกนิปาตสฺส อตฺถวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        ทุกนิปาตวณฺณนา   
                        ปมวคฺควณฺณนา   
                อุตฺตรตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ทุกนิปาเต  นตฺถิ  โกจิ  ภโว  นิจฺโจติอาทิกา  อายสฺมโต 
อุตฺตรตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโต  กาเล 
วิชฺชาธโร  หตฺุวา  อากาเสน  วิจรติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  สตฺถา  ตสฺส  อนคุณฺหนตฺถ  วนนฺตเร 
อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  นิสทีิ ฉพฺพณฺณพุทฺธรสิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต ฯ 
โส  อนฺตลกิฺเขน  คจฺฉนฺโต  ภควนฺต  ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต   
อากาสโต  โอรุยฺห  สุวิสทฺุเธหิ  วิปุเลหิ  กณิการปุปฺเผหิ  ภควนฺต  
ปูเชสิ ปุปฺผานิ พุทฺธานุภาเวน สตฺถุ อุปริ ฉตฺตากาเรน  
อฏสุ โส เตน ภิยฺโยโส มตฺตาย  ปสนฺนจิตฺโต  หุตฺวา   
อปรภาเค  กาล  กตฺวา ตาวตึเส นิพฺพตฺติตฺวา อุฬาร  
ทิพฺพสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺโต  ยาวตายุก  ตตฺถ ตฺวา ตโต  
จุโต เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห  พฺราหฺมณ- 
มหาสาลปุตฺโต  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ อุตฺตโรติสฺส  นาม อโหสิ ฯ 
โส วิ ฺ ุต ปตฺโต พฺราหฺมณวิชฺชาสุ นปิฺผตฺตึ คนฺตฺวา ชาติยา  รูเปน  
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วิชฺชาย  วเยน  สลีาจาเรน  จ โลกสฺส สมฺภาวนีโย ชาโต ฯ ตสฺส 
ต  สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  วสฺสกาโร  มคธมหามตฺโต  อตฺตโน  ธีตร  
ทาตุกาโม หุตฺวา อตฺตโน อธิปฺปาย  ปเวเทสิ ฯ  โส   
นิสฺสรณชฺฌาสยตาย  ต  ปฏิกฺขิปตฺวา  กาเลน กาล ธมฺมเสนาปตึ  
ปยิรุปาสนฺโต  ตสฺส  สนติฺเก  ธมฺม  สตฺุวา  ปฏิลทธฺสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  
วตฺตสมฺปนฺโน หุตฺวา เถร อุปฏหติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  เถรสฺส  อ ฺตโร  อาพาโธ  อุปฺปนฺโน  
ตสฺส เภสชฺชตฺถาย  อุตฺตโร  สามเณโร  ปาโตว  ปตฺตจีวรมาทาย  
วิหารโต  นิกขฺนฺโต  อนฺตรามคฺเค  ตฬากสฺส  ตีเร  ปตฺต  เปตฺวา  
อุทกสมีป  คนฺตฺวา  มุข  โธวติ ฯ  อถ  อ ฺตโร อุมงฺคโจโร (๑)  
อารกฺขปุริเสหิ อนุพทฺโธ อคฺคทฺวาเรเนว นครโต นิกฺขมิตฺวา  
ปลายนฺโต อตฺตนา  คหิต  รตนภณฺฑิก  สามเณรสฺส  ปตฺเต  
ปกฺขิปตฺวา  ปลายิ ฯ   
        สามเณโร  ปตฺตสมีป  อุปคโต ฯ  โจร  อนุพนฺธนฺตา  
ราชปุริสา  สามเณรสฺส  ปตฺเต  ภณฺฑิก ทิสฺวา  อย  โจโร   
อิมินา  โจริย  กตนฺติ สามเณร ปจฺฉาพาห พนฺธิตฺวา  
วสฺสการสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ทสฺเสสส ฯ  วสฺสกาโร  จ  ตทา 
ร ฺโ  วินิจฺฉเย  นิยุตฺโต หุตฺวา  เฉชฺชเภชฺช  อนุสาสติ ฯ   
โส  ปุพฺเพ  มม  วจน นาทิยิ สุทฺธปาสณฺฑิเยสุ ปพฺพชีติ 
# ๑. ส.ี ย.ุ อุมฺมคฺคโจโร ฯ   
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จ พทฺธาฆาตตฺตา กมฺม อโสเธตฺวาว ชีวนฺตเมว ต สูเล  
อุตฺตาเสสิ ฯ  
        อถสฺส  ภควา  าณปริปาก  โอโลเกตฺวา  ต  าน   
คนฺตฺวา วิปฺผุรนฺตหตฺถนขมณิมยูขสมฺภินฺนสิตาภตาย  ปคฺฆรนฺต- 
ชาติหิงฺคุลกสุวณฺณรสธาร  วิย  ชาลาคุณฺ ิตมุทุตลุนทีฆงฺคุลิหตฺถ  
อุตฺตรสฺส  สีเส  เปตฺวา  อุตฺตร  อิท  เต ปุริมกมฺมสฺส  
ผล อุปฺปนฺน ตตฺถ ตยา ปจฺจเวกฺขณพเลน อธิวาสนา  
กาตพฺพาติ วตฺวา อชฺฌาสยานุรูป  ธมมฺ  เทเสสิ ฯ  อุตฺตโร  
อมตาภิเสกสทิเสน  สตฺถุ  หตฺถสมฺผสฺเสน ส ฺชาตปฺปสาท- 
โสมนสฺสตาย  อุฬาร  ปติปาโมชฺช  ปฏิลภิตฺวา  ยถาปริจิต  
วิปสฺสนามคฺค  สมารูโฬหฺ  าณสฺส  ปริปาก  คตตฺตา  สตฺถุ  
จ  เทสนาวิลาเสน  ตาวเทว  มคฺคปฏิปาฏิยา สพฺพกิเลเส 
เขเปตฺวา ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ        พาตฺตึสวรลกฺขโณ   
                วิเวกกาโม ภควา (๒)        หิมวนฺตมุปาคมิ ฯ   
                อชฺโฌคาเหตฺวา หิมวนฺต  อคฺโค การุณิโก มุนิ   
                ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวาน        นสิีทิ ปุริสุตฺตโม ฯ  
                วิชชฺาธโร ตทา อาสึ        อนฺตลิกฺขจโร อห   
                ติสูล สุกต (๓) คยฺห        คจฺฉามิ อมฺพเร ตทา ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๙๑/๑๓๙ ฯ  ๒. สฺยา. อชฺโฌคเหตฺวา ฯ  
# ๓. สยฺา. สกุต ฯ   
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                ปพฺพตคฺเค ยถา อคฺคิ        ปณฺุณมาเยว จนฺทิมา   
                วน(๑) โอภาสเต พุทฺโธ        สาลราชาว ผุลฺลิโต ฯ   
                วนโต (๒) นิกขฺมิตฺวาน        พุทฺธรสีภิธาวเร   
                นฬคฺคิวณฺณสงฺกาสา (๓)  ทิสฺวา จิตฺต ปสาทยึ ฯ   
                วิจิน อทฺทส ปปฺุผ                กณิการ เทวคนฺธิก   
                ตีณิ ปุปฺผานิ อาทาย        พุทฺธเสฏมปูชยึ ฯ   
                พุทฺธสฺส อานุภาเวน        ตีณิ ปุปฺผานิ เม ตทา   
                อุทฺธวณฺฏา อโธปตฺตา        ฉาย กุพฺพนฺติ สตฺถุโน ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห        กณิการีติ (๔) ายติ   
                สฏ ิโยชนมุพฺเพธ                ตึสโยชนมพฺุเพธ(๕) ฯ   
                สหสฺสกณฺฑ (๖) สตฺตเคณฺฑุ (๗) ธชาล ุหริตามย(๘)   
                สตสหสฺสนิยฺยูหา (๙)        พฺยเมฺห ปาตุภวึสุ เม ฯ 
                โสณฺณมยา มณิมยา        โลหิตงฺกมยาป จ(๑๐)   
                ผลิกาป จ ปลลฺงฺกา        เยนิจฺฉกา ยทิจฺฉกา ฯ   
# ๑. สฺยา. วเน ฯ  ๒. สฺยา. วนโต ฯ  ๓. ส.ี นฬคฺคิวนสงฺกาสา ฯ 
# ๔. สฺยา. ม. ตึสโยชนวิตฺถต ฯ  ๖. สี. สหสฺสขนฺธ ฯ  
# ยุ. สหสฺสกณฺโฑ ฯ  ๗. สฺยา. สตฺตเคณฺฑุ ฯ ม. สตเภณฺฑุ ฯ  
# ๘. สฺยา. หริตามโย ฯ  ๙. สี. สตสหสฺสานิ  
# พฺยูหานิ ฯ  ๑๐. สฺยา. โลหิตงฺกมยาปจ ฯ ม. โลหติงฺกมยาป จ ฯ  
# ๑๑. สฺยา. ยถิจฺฉก ฯ  
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                มหารห ฺจ สยน                ตุลิก วิกติสฺสก (๑)   
                อุทฺธโลมิ ฺจ เอกนฺต        พิมฺโพหนสมายุต ฯ   
                ภวนา นิกฺขมิตฺวาน        จรนฺโต เทวจาริก   
                ยถา(๒) อิจฺฉามิ คมน        เทวสงฺฆปุรกฺขโต ฯ   
                ปปฺุผสฺส เหฏา ติฏามิ  อุปริจฺฉทน มม   
                สมนฺตา โยชนสต                กณิกาเรหิ ฉาทิต ฯ   
                สฏ ี ตุริยสหสฺสานิ        สาย ปาต อุปฏหุ   
                ปริวาเรนฺติ ม นิจฺจ        รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา ฯ   
                ตตฺถ นจฺเจหิ คีเตหิ        ตาเฬหิ วาทิเตหิ จ   
                รมามิ ขิฑฺฑา รติยา(๓)        โมทามิ กามกามห(๔) ฯ   
                ตตฺถ ภุตฺวา ปวิตฺวา จ        โมทามิ ติทเส ตทา   
                นารีคเณหิ สหิโต                โมทามิ พฺยมฺหมุตฺตเม ฯ 
                สตาน ป ฺจกฺขตฺตุ ฺจ        เทวรชฺชมการยึ   
                สตาน ตีณิกฺขตฺตุ ฺจ        จกฺกวตฺตี อโหสห   
                ปเทสรชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขิย ฯ   
                ภวาภเว  สสรนฺโต                มหาโภค(๕) ลภามห   
                โภเค เม อูนตา นตฺถิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                ทุเว ภเว สสรามิ                เทวตฺเต อถ มานุเส   
                อ ฺ คตึ น ชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ ตูลิกา วิกตียุต ฯ  ๒. สฺยา. ยทา ฯ 
# ๓. สยฺา. ขิฑฺฑารติยา ฯ  ๔. สยฺา. กามกามิห ฯ  
# ๕. ย.ุ มหาโภเค ฯ   
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                ทุเว กุเล (๑) ปชายามิ        ขตฺติเย จาป พฺราหฺมเณ   
                นีเจ กุเล น ชานามิ(๒)        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                หตฺถิยาน อสฺสยาน        สิวิก สนฺทมานิก   
                ลภามิ สพฺพเมเวต                พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                ทาสีคณ ทาสคณ                นาริโย สมลงฺกตา   
                ลภามิ สพฺพเมเวต                พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                โกเสยฺยกมฺพลิยานิ        โขมกปฺปาสิกานิ จ   
                ลภามิ สพฺพเมเวต                พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                นววตฺถ นวผล                นวคฺครสโภชน   
                ลภามิ สพฺพเมเวต                พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                อิเม (๓) ขาท อิเม (๓)        ภุ ฺช อิมมฺหิ สยเน สย   
                ลภามิ สพฺพเมเวต                พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                สพฺพตฺถ ปูชิโต โหมิ        ยโส อจฺจุคฺคโต(๔) มม   
                มเหสกฺโข (๕) สทา โหมิ  อเภชฺชปริโส สทา   
                าตีน อุตฺตโม โหมิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                สตี อุณฺห น ชานามิ        ปริฬาโห น วิชฺชติ   
                อโถ เจตสิก ทุกขฺ                หทเย เม น วิชฺชติ ฯ   
                สวุณฺณวณฺโณ หุตฺวาน        สสรามิ ภวาเภเว   
                เววณฺณิย(๖) น ชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
# ๑. ส.ี ยตฺถ ปจฺฉา ฯ  ๒. สฺยา. ชายามิ ฯ  ๓. ม. อิม ฯ  
# ๔. ม. อพฺภุคฺคโต ฯ  ๕. สฺยา. มเหสกฺโข ฯ  ๖. ยุ. ทุวณฺณิก ฯ   
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                เทวโลกา จวิตฺวาน                สุกฺกมูเลน โจทิโต   
                สาวตฺถิย ปุเร ชาโต        มหาสาเล สุอฑฺฒเก(๑) ฯ   
                ป ฺจ กามคุเณ หิตฺวา        ปพฺพชึ อนคาริย   
                ชาติยา สตฺตวสฺโสห        อรหตฺตมปาปุณึ ฯ   
                อุปสมฺปาทยี พุทฺโธ        คุณม ฺาย จกฺขุมา   
                ตรโุณ ปูชนโียห                พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                ทพฺิพจกฺขุ วิสุทฺธ เม        สมาธิกุสโล อห   
                อภิ ฺาปารมิปฺปตฺโต        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                ปฏิสมฺภิทา อนุปฺปตฺโต        อิทฺธิปาเทสุ โกวิโท   
                สทฺธมฺเม  ปารมิปฺปตฺโต        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                ย พุทฺธมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน หุตฺวา สูลโต อุฏหิตฺวา ปรานุทฺทยาย 
อากาเส ตฺวา ปาฏิหาริย ทสฺเสสิ ฯ  มหาชโน  อจฺฉริยพฺ- 
ภูตจิตฺตชาโต  อโหส ิฯ  ตาวเทวสฺส  วโณ  สรุฬฺห ิโส  ภิกฺขูหิ  
อาวุโส  ตาทิส  ทุกฺข  อนภุวนฺโต กถ ตฺว วิปสฺสน อนุยุ ฺชิตุ  
อสกฺขีติ  ปุฏโ  ปเคว  เม  (๒)  อาวุโส สสาเร อาทีนโว  
สงฺขาราน จ สภาโว  สุทฏิโ  เอวาห  ตาทิส  ทุกฺข  
อนุภวนฺโตป อสกฺขึ วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา วิเสส อธิคนฺตุนฺติ  
# ๑. สฺยา. สอุทฺธเก ฯ  ๒. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
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ทสฺเสนฺโต   
                นตฺถิ โกจิ ภโว นิจฺโจ        สงฺขารา วาป สสฺสตา   
                อุปฺปชฺชนฺติ จ เต ขนฺธา        จวนฺติ อปราปร ฯ   
                เอตมาทีนว ตฺวา        ภเวนมฺหิ อนตฺถิโก   
                นสิฺสโฏ สพฺพกาเมหิ        ปตฺโต เม อาสวกฺขโยติ(๑)   
อิม คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นตฺถิ  โกจิ  ภโว  นิจฺโจติ  กมฺมภโว  อุปปฺตฺติภโว 
กามภโว  รูปภโว  อรูปภโว  ส ฺ ีภโว  อส ฺ ีภโว  เนวส ฺ ีนา- 
ส ฺ ีภโว  เอกโวการภโว  จตุโวการภโว  ป ฺจโวการภโวติ  เอว  
เภโท (๒) ตตฺถาป หีโน มชฺฌิโม อุกกฺฏโ ทีฆายโุก สุขพหุโล  
โวมิสฺสสุขทุกฺโขติ  เอว  วิภาโค  (๓)  โย โกจิ นิจฺโจ ธุโว ถโิร  
อปโลกิยธมโฺม (๔) นตฺถ ิ ต  ต  การณ  ปฏิจฺจ  สมปฺุปนฺนตฺตา ฯ 
ยสฺมา  จ  เอตเทว ตสฺมา สงฺขารา วาป  (๕)  สสฺสตา  นตฺถีติ  
โยชนา ฯ   
        ปจฺจเยหิ สงฺขตตฺตา สงฺขาราติ ลทฺธนาเม หิ   
ป ฺจกฺขนฺเธ  อุปาทาย  ภวสม ฺาย  สงฺขาราว  หุตฺวา  สมฺภูตา   
ชรามรเณน จ  วิปริณมนฺตีติ  อสสฺสตา  วิปริณามธมฺมา ฯ   
ตถา  หิ  เต  สงฺขาราติ  วุจฺจนฺติ ฯ เตนาห  อุปฺปชฺชนฺติ  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๕๘/๒๘๗ ฯ  ๒. สี. เอว ปเภโท ฯ  
# ม. เอวเภโท ฯ ๓. ส.ี เอว ฺหิ ภโว ฯ  ๔. ย.ุ อปฺปโลกินธมฺโม ฯ  
# ๕. ย.ุ สงฺขาราป ฯ   
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จ  เต  ขนฺธา  จวนฺติ  อปราปรนฺติ ฯ  เต  ภวปริยาเยน   
สงฺขารปริยาเยน  (๑)  จ  วุตฺตา  ป ฺจกฺขนฺธา  ยถาปจฺจย  อปราปร  
อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา  จ  ชราย  ปริปฬิตา  หุตฺวา จวนฺติ  
ปริภิชฺชนฺตีติ อตฺโถ ฯ เอเตน ภโว สงฺขาราติ  จ  ลทฺธโวหารา  
ป ฺจกฺขนฺธา  อุทยพฺพยสภาวาติ  ทสฺเสติ ฯ  ยสฺมา  ติลกฺขณ  
อาโรเปตฺวา  สงฺขาเร  สมมฺสนฺตสฺส  ตโยป  ภวา  อาทิตฺต วิย 
สงฺขเต (๒) อาทีนว  โทส  ปเคว  วิปสฺสนาป ฺาย  ชานิตฺวา   
อนิจฺจลกฺขเณหิ  ทิฏา  สงฺขารา ทุกฺขานตฺตา  วิภูตตรา   
อุปฏหนฺติ  เตนาห ภควา ยทนิจฺจ ต ทุกฺข ย ทุกฺข  
ตทนตฺตาติ ฯ  
        ยสฺมา  ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสนฺตสฺส 
ตโยป  ภวา  อาทิตฺต  วิย  อคาร  สปฺปฏิภยา  (๓)  อุปฏหนฺติ 
ตสฺมา อาห ภเวนมฺหิ อนตฺถิโกติ ฯ เอว ปน  สพฺพโส  
ภเวหิ  วินิวตฺติยมานสฺส  กาเมสุ อเปกฺขา (๔) เลโสป น สมฺภวติเยว   
เตนาห  นิสฺสโฏ  สพฺพกาเมหีติ  อมฺหีติ  โยชนา ฯ  มานุเสหิ  
วิย  ทิพฺเพหิป กาเมหิ  นวิตฺติตจิตฺโตสฺมีติ  อตฺโถ ฯ   
        ปตฺโต  เม  อาสวกฺขโยติ  ยสฺมา  เอว สุปริมชชฺติสงฺขาโร  
ภเวสุ  สุปริทฏิาทีนโว  กาเมสุ  จ  อนาสตฺตมานโส  (๕) ตสฺมา  
# ๑. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. สี. ยุ. สงฺขต ฯ  ๓. สี. ยุ. สปฺปฏิภย ฯ 
# ๔. ม. อเปกฺขาย ฯ  ย.ุ อนเปกฺขาย ฯ ๕. สี. ยุ. อนาวตฺตมานโส ฯ   
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สูลมตฺถเก  นสิินฺเนนาป  เม  มยา ปตฺโต อธิคโต อาสวกฺขโย 
นิพฺพาน อรหตฺต ฺจาติ ฯ อ ฺเหิ  จ  สพฺรหฺมจารีหิ   
อปฺปตฺตมานเสหิ  ตทธิคมาย อุสฺสาโห กรณีโยติ ภิกฺขูน  
โอวาทมทาสิ ฯ   
                อุตฺตรตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                ปณฺโฑลภารทฺวาชตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นยท  อนเยนาติอาทิกา  อายสฺมโต  ปณฺโฑลภาร- 
ทฺวารชตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  สีหโยนยิ  
นิพฺพตฺติตฺวา ปพฺพตคุหาย วิหรติ ฯ  ภควา  ตสฺส  อนุคฺคห   
กาตุ  โคจราย  ปกกฺนฺตกาเล  สยนคุห  ปวิสิตฺวา นิโรธ  
สมาปชฺชิตฺวา  นิสีทิ ฯ  สโีห  โคจร  คเหตฺวา นิวตฺโต คุหาทฺวาเร 
ภควนฺต ทิสฺวา  หฏตุฏโ  ชลชถลชปุปฺเผหิ  ปูช  กตฺวา  จิตฺต   
ปสาเทนฺโต  ภควโต อารกฺขตฺถาย  อร ฺเ  วาลมิเค  อปเนตุ   
ตีสุ  เวลาสุ  สีหนาท  นทนฺโต พุทฺธคตาย  สติยา  อฏาสิ ฯ  
ยถา  ปมทิวส  เอว  สตฺตาห  ปูเชสิ ฯ   
        ภควา  สตฺตาหจฺจเยน  นิโรธา  วุฏหิตฺวา วตฺติสฺสติ  
อิมสฺส เอตฺตโก อุปนิสฺสโยติ ตสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว อากาส   
ปกฺขนฺทิตฺวา  วิหารเมว  คโต ฯ สโีห ปาลิเลยฺยกหตฺถี วิย  
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พุทฺธวิโยคทุกฺข อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺโต  กาล  กตฺวา  หสวตีนคเร 
มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต  นครวาสีหิ  สทฺธึ  วิหาร   
คโต  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  สตฺตาห  มหาทาน ปวตฺเตตฺวา  
ยาวชีว ปุ ฺานิ กตฺวา อปราปร เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  
อมฺหาก ภควโต กาเล  โกสมฺพิย  ร ฺโ (๑) อุเทนสฺส (๒) ปุโรหิตปุตฺโต  
หุตฺวา นิพฺพตฺติ ภารทฺวาโช นาม  นาเมน ฯ  (๓)   
        โส  วยปฺปตฺโต  ตโย  เวเท  อุคฺคเหตฺวา  ป ฺจ มาณวก- 
สตานิ  มนฺเต  วาเจนฺโต  มหคฺฆสภาเวน  อนนุรูปาจารตฺตา  (๔) 
เตหิ ปริจฺจชฺชนฺโต ราชคห  คนฺตฺวา  ภควโต  ภิกฺขุสฆสฺส   
จ  ลาภสกฺการ  ทิสฺวา  สาสเน  ปพฺพชตฺิวา  โภชเน อมตฺต ฺ ู   
หุตฺวา  วิจรนฺโต  สตฺถารา  อุปาเยน มตฺต ฺ ุตาย ปติฏาปโต  
วิปสฺสน ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน 
วุตฺต อปทาเน (๕)   
                มคิลุทฺโท  ปุเร อาสึ        วิวเน (๖) วิจร ตทา   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                สพฺพธมฺมาน ปารคค ฯ   
                ปยาลผลมาทาย                พุทฺธเสฏสฺสทาสห   
                ปุ ฺกฺเขตฺตสฺส วีรสฺส        ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ   
# ๑. ส.ี โกสมฺพิยร ฺโ ฯ  ๒. ม. อุเตนสฺส ฯ  ๓. สี. ย.ุ นิพฺพตฺติ 
# ตสฺส ภารทฺวาโชติ นาม อโหสิ ฯ  ๔. ส.ี ทรุูปจารตฺตา ฯ  
# ๕. ขุ. อ. ๓๓/๙๐/๑๓๗ ฯ  ๖. สี. ปวเน ฯ ม. วิปเน ฯ  
# ยุ. วิจิเน ฯ   
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                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  ภควโต  สมฺมุขา  ย  สาวเกหิ   
ปตฺตพฺพ  ต  มยา  ปตฺตนฺติ  ภิกฺขุสงฺเฆ  จ  ยสฺส  มคฺเค   
วา  ผเล  วา  กงฺขา  อตฺถิ  โส  ม  ปุจฺฉตูติ  สีหนาท  นทิ ฯ  เตน 
ต  ภควา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน   
สีหนาทิกาน ยทิท ปณฺโฑลภารทฺวาโชติ (๑) เอตทคฺเค เปสิ ฯ  
        โส เอกทิวส อตฺตโน  สนฺติก  อุปคต  คิหิกาเล   
สหายภูต  มจฺฉรึ  มิจฺฉาทิฏ ิพฺราหฺมณ อนุกมฺปมาโน  ตสฺส   
ทานกถ  กเถตฺวา  เตน  จ อย มม ธน วินาเสตุกาโมติ  
ภกุฏึ  กตฺวาป  ตุยฺห  เอกภตฺต  เทมีติ วุตฺเต ต สฆสฺส 
เทหิ มา มยฺหนฺติ สฆสฺส ปริณาเมสิ ฯ  ปุน  พฺราหฺมเณน   
อย  ม  พหูน  ทาเปตุกาโมติ  อปฺปจฺจเย ปกาสิเต ทุติยทิวส   
ธมฺมเสนาปตินา  สฆคตาย  ทกฺขิณาย  มหปฺผลภาวปฺปกาสเนน   
ต  ปสาเทตฺวา  อย  พฺราหฺมโณ  อาหารเคเธน  ม  ทาเน  
นิโยเชสีติ  ม ฺติ  อาหารสฺส มยา สพฺพโส ปริ ฺาตภาว  
น ชานาติ หนฺท น ชานาเปมีติ   
                นยิท อนเยน ชวิีต   
                นาหาโร หทยสสฺ สนฺติโก   
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ   
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                อาหารฏ ิติโก สมุสฺสโย 
                อิติ ทิสฺวาน จรามิ เอสน ฯ   
                ปงฺโกติ หิ น อเวทยุ  
                ยาย วนฺทนปูชนา กุเลสุ   
                สขุุม สลฺล ทุรพฺุพห         
                สกฺกาโร กาปุรเิสน ทุชฺชโหติ(๑)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นยิท  อนเยน  ชีวิตนฺติ  อิท  มม  ชีวิต  (๒)  อนเยน  
อ ฺาเยน  เวฬุทานปุปฺผทานาทิอเนสนาย  น  โหติ  ชีวิตนิกนติฺยา  
อภาวโต ฯ  
        นาหาโร  หทยสฺส  สนฺติโกติ  อาหาโร  จ  อาหริยมาโน  
มคฺคผลาณ  วิย  หทยสสฺ  จิตฺตสฺส  สนฺติกโร  น  โหติ  เกวล   
ปน  สชฺชุก  ขุทาปฏิฆาตมตฺต  กโรตีติ อธิปฺปาโย ฯ 
        อถ  วา นาหาโร  หทยสฺส  สนฺติโกติ  อาหาโร  รสตณฺหา- 
วตฺถุ  เม  หทยสฺส  สนฺติโก  อาสตฺโต  น  โหติ  รสตณฺหาย 
เอว  อภาวโต ฯ  สนฺติเกติป  ปนฺติ ฯ  
        โส(๓)  หิ  (๔)  อาหารคิทฺโธ  ลาภสกฺการปฺปสุโต  วิจรติ  ตสฺส 
อาหาโร  หทยสฺส  สนฺติเก  นาม  (๕)  อภิณฺห  มนสิกาตพฺพโต ฯ 
โย  ปน  ปริ ฺาตาหาโร โส ตตฺถ ปหีนจฺฉนฺทราโค  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๕๙/๒๘๘ ฯ ๒. สี. ย.ุ ชีวิต ชวิีกา ฯ  
# ๓. ม. โย ฯ  ๔. ส.ี ยุ. ปนฺติ ฯ  คิหี ฯ  ๕. สี. สนติฺโก นาม ฯ   
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น ตสฺสาหาโร  หทยสฺส  สนฺติเก  นาม  กถ  นุ  โข  
ลเภยฺยนฺติอาทิมนสิกรณสฺเสว  อภาวโต ฯ  ยทิ  หิ  ชีวิตนิกนฺติ  
อาหารรสตณฺหา  จ  นตฺถิ  อถ  กสฺมา  ปณฺฑาย  จรสีติ  
อนุโยค  มนสิ  กตฺวา  อาห  อาหารฏ ิติโก  สมุสฺสโย  อิติ   
ทิสฺวาน  จรามิ เอสนนฺติ ฯ  อาหาโร  โภชน   ิติ าน  
ปจฺจโย เอตสฺสาติ อาหารฏ ิติโก ฯ อาหารปฏิพทฺธวุตฺติโก 
สมุสฺสโย  กาโยอิติ  ทิสฺวาน  เอว  ตฺวา  อิมมตฺถ  พุทฺธิย  
เปตฺวา จรามิ เอสน ภิกฺขาปริเยสน กโรมีติ อตฺโถ ฯ   
        ปจฺจยนิมิตฺต  กุลานิ  อุปสงฺกมนฺโต  ตตฺถ  วนฺทนปูชนาหิ  
ลาภสกฺกาเรหิ  จ พชฺฌตีติ  เอว  มาทิเสสุ  น  จินฺเตตพฺพนฺติ  
ทสฺเสนฺโต  ปงฺโกติ  คาถ อภาสิ ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  ยา  อย  ปจฺจยนิมิตฺต  อุปคตาน  ปพฺพชิตาน  
กุเลสุ  เคหวาสีสุ ปวตฺติสฺสติ  คุณสมฺภาวนา  ปูชนา  จ  ยสฺมา 
ต  อภาวิตตฺตาน  โอสีทาปนฏเน มลนีภาวกรเณน  จ  ปงฺโก   
กทฺทโมติ  พุทฺธาทโย  อเวทยุ  อพฺภ ฺาสุ  ปเวเทสุ  วา  ตสฺมา  
สา  สปฺปุริสาน  พนฺธาย  น  โหติ  (๑) สกฺการาสาย ปเคว 
ปหีนตฺตา ฯ  อสปฺปุริสสฺส  ปน  สกฺการาสา  ทุวิ ฺเยฺยสภาวตาย  
ปฬาชนนโต  อนฺโต  ตุทนโต  อุทฺธรตุิ อสกฺกุเณยฺยโต จ สุขุม  
สลฺล ทุรุพฺพห ฯ ตโตเอว เตน สกฺกาโร กาปุริเสน  
# ๑. ส.ี ย.ุ ตสฺมา สา อาสา สปฺปุริสาน พุทฺธาทีน น โหติ ฯ   
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ทุชฺชโห  ทรุพฺุพเหยฺโย  ตสฺส  ปหานปฏิปตฺติยา (๑) อปฺปฏิปชชฺนโต  
สกฺการาสาปหาเนน ปหีโน  โหตีติ ฯ (๑) ต สุตฺวา พฺราหฺมโณ 
เถเร อภิปฺปสนฺโน อโหส ิฯ   
                ปณฺโฑลภารทฺวาชตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                        วลลฺิยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        มกฺกโฏ  ป ฺจทฺวารายนฺติอาทิกา  อายสฺมโต  วลฺลิยตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต อิโต  เอกตึเส  กปฺเป  กลุเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส เกนจิเทว กรณีเยน   
อร ฺ  คโต  ตตฺถ  นารท  นาม  ปจฺเจกสมฺพุทฺธ  รกฺุขมูเล  
วสนฺต ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  นเฬหิ  สาล กตฺวา ติเณหิ  
ฉาเทตฺวา อทาสิ ฯ จงฺกมนฏาน ฺจสฺส โสเธตฺวา  วาลุกา 
โอกิริตฺวา  อทาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺม ึ
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณมหาสาลสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  
นิพฺพตฺติ  วลฺลิโยติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  โยพฺพน- 
มนุปฺปตฺโต อินฺทฺริยวสิโก หุตฺวา วิจรนฺโต กลฺยาณมิตฺตสสคฺเคน 
ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา 
# ๑. ส.ี ปฏิปชฺชนโต สกฺการาสา  ปหาเนน ปหีณา โหตีติ ฯ  
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วิปสฺสน ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน 
วุตฺต อปทาเน (๑)   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                หาริโก (๒) นาม ปพฺพโต   
                สยมฺภู นารโท นาม        รุกขฺมูเล วสี ตทา ฯ   
                นฬาคาร กริตฺวาน                ติเณน ฉาทยึ อห   
                จงฺกม โสธยิตฺวาน                สยมฺภุสฺส อทาสห ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                ตตฺถ เม สุกต พฺยมฺห        นฬกุฏิกนิมมฺิต   
                สฏ ิโยชนมุพฺเพธ(๓)        ตึสโยชนวิตฺถต ฯ   
                จตุทฺทเสสุ กปฺเปสุ        เทวโลเก รมึ อห   
                เอกสตฺตติกฺขตฺตุ ฺจ        เทวรชฺชมการยึ ฯ   
                จตุตฺตึสติกฺขตฺตุ ฺจ        จกฺกวตฺตี อโหสห   
                ปเทสรชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขิย ฯ   
                ธมฺมปาสาทมารุยฺห        สพฺพาการวรูปม (๔)   
                ยทิจฺฉกาห(๕) วิหเร        สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        นฬกุฏิยิท(๖) ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๘๙/๑๓๖ ฯ  ๒. ม. หาริโต ฯ ยุ. ภาริโก ฯ  
# ๓. สยฺา. สฏ ิโยชนมุพฺพิทฺธ ฯ ๔. สยฺา. สุ ฺาคารวรูปค ฯ 
# ๕. สฺยา. ยถิจฺฉกาห ฯ  ๖. สฺยา. นฬกุฏิกายิท ฯ  
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        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ปุถุชชฺนกาเล  อตฺตโน  จิตฺตสฺส 
รูปาทิอารมฺมเณสุ ยถากามปฺปวตฺติยา  (๑)  อิทานิ  อริยมคฺเคน  
นิคฺคหิตภาวสฺส  จ  วิภาวเนน  อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                มกฺกโฏ ป ฺจทฺวาราย        กุฏิกาย ปสกฺกิย(๒)   
                ทวฺาเรน อนุปริเยติ        ฆฏฏยนโฺต มหุุ มุหห ฯ   
                ติฏ มกฺกฏ มา ธาวิ        น หิ เต ต ยถา ปุเร   
                นคฺิคหิโตสิ ป ฺาย        เนว(๓) ทูร คมิสฺสสีติ(๔)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ฆฏฏยนโฺตติ  อตฺตโน  โลลภาเวน  รุกขฺสฺส  อ ฺ   
สาข  มุ ฺจิตฺวา อ ฺสฺส  คหเณน  อเนกวาร  ตตฺถ รุกฺข  
จาเลนฺโต ผลูปโภคมกฺกโฏ (๕) วิย เตน เตน  จกฺขาทิทฺวาเรน  
รูปาทิอารมฺมเณสุ อ ฺ มุ ฺจิตฺวา อ ฺ คณฺหนฺโต  
จิตฺตสนฺตานสฺส สมาทานวเสน  นิจฺจล  าตุ  อปฺปทาเนน  (๖)   
อภิกฺขณ  ฆฏฏยนฺโต  จาเลนฺโต  ตสฺมึเยว  รูปาทิอารมฺมเณ   
อนุปริวตฺตติ  ยถากาม  วิจรติ ฯ  วตฺตมานสมีปตาย เจตฺถ  
วตฺตมานวจน ฯ  เอว  อนุปริยนฺโต  จ  ติฏ  มกกฺฏ  มา  ธาวิ  
ตฺว  จิตฺตมกฺกฏ อิทานิ  ติฏ  มา  ธาวิ  อิโต   ปฏาย  เต   
ธาวิตุ  น  สกกฺา ตสฺมา น หิ  เต  ต  ยถา  ปุเร  ยสฺมา 
ต  อตฺตภาวเคห  ปุพฺเพ  วิย น เต เสวิต ปหิตทฺวารภาวโต 
# ๑. ส.ี ย.ุ ยถากามปฺปวตฺตตาย ฯ  ๒. สฺยา. ปสกฺขิย ฯ  
# ๓. ยุ. เนโต ฯ ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๖๐/๒๘๘ ฯ  ๕. สี. ย.ุ ผลูปโค มกฺกโฏ ฯ  
# ๖. ส.ี ยุ. อปฺปโหนฺโต ฯ   
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กิ ฺจ  (๑)  นคฺิคหิโตสิ  ป ฺาย  สย ฺจ  อิทานิ  มคฺคป ฺาย 
กิเลสาภิสงฺขารสงฺขาตาน  ปาทาน  (๒)  เฉทเนน อจฺจนฺติก นิคฺคห  
ปตฺโตสิ ตสฺมา เนว ทูร คมิสฺสสิ  อิโต  อตฺตภาวโต  ทูร   
ทุติยาทิอตฺตภาว เนว คมิสฺสสิ ยาวจริมกจิตฺต(๓) เอว เต คมนนฺติ  
ทสฺเสติ ฯ เนโต ทูรนฺติป ปาโ โสเอวตฺโถ ฯ   
                วลลฺิยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                คงฺคาตีริยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ติณฺณ  เม  ตาลปตฺตานนฺติอาทิกา  อายสฺมโต  คงฺคา- 
ตีริยตฺเถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมตฺุตรสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา 
วิ ฺ ุต ปตฺโต สาสเน  อภิปฺปสนฺโน  หุตฺวา ภิกฺขุสฆสฺส  
ปานียมทาสิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร  
ปุ ฺานิ กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท   
สาวตฺถิย  อ ฺตรสฺส  คหปติสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ  
ทตฺโตติสฺส นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ฆราวาส  วสนฺโต  
อคมนียฏานภาว  อชานิตฺวา  วีติกฺกม  กตฺวา  ปุน  
อคมนียฏานภาว  ตฺวา  สเวคชาโต  ปพฺพชิตฺวา  ต กมฺม  
# ๑. ส.ี ย.ุ กิ ฺจิ ฯ  ๒. ส.ี ยุ. หิ อุปาทานาน ฯ  ๓. ส.ี ยาวจริมกจิตฺตา ฯ   
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ชิคุจฺฉิตฺวา ลูขปฏิปตฺตึ อนุติฏนฺโต ปสุกูลจีวร ฉวสิตฺตสทิส  
มตฺติกาปตฺต ฺจ คเหตฺวา  คงฺคาตีเร ตีหิ ตาลปตฺเตหิ กุฏิก  
กตฺวา วิหาสิ เตเนวสฺส คงฺคาตีริโยติ สม ฺา  อโหสิ ฯ   
        โส  อรหตฺต  อปฺปตฺวา น เกนจิ สลฺลปสฺสามีติ จิตฺต  
อธิฏาย ปม  สวจฺฉร  ตุณฺหีภูโต  วจีเภท อกโรนฺโตว 
วิหาสิ ฯ ทุติเย สวจฺฉเร โคจรคาเม อ ฺตราย  อิตฺถิยา   
มูโค  น ุ โข โนติ วีมสิตุกามาย ปตฺเต ขีร อาสิ ฺจนฺติยา  
หตฺถวิกาเร  กเตป  โอกิริเต  อล  ภคินีติ วาจ นิจฺฉริ ฯ (๑)  
ตติเย ปน สวจฺฉเร อนฺตรวสฺเสว ฆฏยนฺโต วายมนฺโต 
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส                ภิกฺขุสงฺเฆ อนุตฺตเร   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        ปานีฆฏมปูรยึ(๓) ฯ   
                ปพฺพตคฺเค ทุมคฺเค วา        อากาเส วาถ ภูมิย   
                ยทา ปานียมิจฺฉามิ                ขิปฺป นิพฺพตฺตเต มม ฯ 
                สตสหสฺเส อิโต  กปฺเป        ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ทกทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหา ปน หุตฺวา อตฺตโน ปุพฺพภาคปฏิปตฺติยา  
วิภาวนมุเขน อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
# ๑. ส.ี วาจา นิจฺฉาริตา ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๘๗/๑๓๑ ฯ  
# ๓. ยุ. ปานียฆฏ อปูรย ึฯ  
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                ติณฺณ เม ตาลปตฺตาน        คงฺคาตีเร กุฏี กตา   
                ฉวสิตฺโตว เม ปตฺโต        ปสุกูล ฺจ จีวร ฯ   
                ทวิฺนฺน อนฺตรวสฺสาน        เอกวาจา  เม ภาสิตา   
                ตติเย อนฺตรวสฺสมฺหิ        ตโมกฺขนฺโธ  ปทาลิโตติ(๑)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ติณฺณ  เม  ตาลปตฺตาน  คงฺคาตีเร  กฏุี  กตาติ  
ตาลรุกฺขโต  ปติเตหิ  ตีหิ  ตาลปณฺเณหิ  มยฺห  วสฺสนปริหรณตฺถ  (๒) 
คงฺคาย นทิยา ตีเร กุฏิกา กตา ฯ เตน อตฺตโน  
เสนาสนสนฺโตส ทสฺเสติ ฯ วุตฺต หิ ธมฺมเสนาปตินา   
                ปลฺลงฺเกน นิสนิฺนสฺส        ชณฺณุเก นาภิวสฺสติ (๓)   
                อล ผาสุวิหาราย                ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ    
        ตาลปตฺตีนนฺติป  ปาโ  โสเอวตฺโถ ฯ  
        ฉวสิตฺโตว  เม  ปตฺโตติ มยฺห ปตฺโต  ฉวสิตฺตสทิโส  
มตาน ขีรเสจนกุณฺฑสทิโสติ (๔)  อตฺโถ ฯ  
        ปสุกูล ฺจ จีวรนฺติ จีวร ฺจ เม อนฺตรามคฺคสุสานาทีสุ  
ฉฑฺฑิตานนฺตเกหิ (๕) กต ปสุกูล ฯ ปททฺวเยน ปริกฺขารสนฺโตส  
ทสฺเสติ ฯ   
        ทฺวินฺน  อนฺตรวสฺสานนฺติ  ทฺวีสุ  อนฺตรวสฺเสสุ ปพฺพชิตโต  
อรหตฺตมปฺปตฺตสวจฺฉเรสุ ฯ  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๖๑/๒๘๘ ฯ  ๒. สี. วสฺสาน ปรหิรณตฺถ ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. นาติวสฺสติ ฯ  ๔. ยุ. ...กุณฺฑิสทิโสติ ฯ  
# ๕. ม. ฉฑฺฑิตนนฺตเกหิ ฯ   
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        เอก  วาจา  เม  ภาสิตาติ  เอกา  อล  ภคินีติ  
ขีรปฏิกฺเขปวาจาเอว  มยา  วุตฺตา  อ ฺโ  ตตฺถ  วจีเภโท  
นาโหสิ ฯ เตน อุกฺกสคต กายวจีสยม ทสฺเสติ ฯ  
        ตติเย  อนฺตรวสฺสมฺหีติ  ตติยสฺส  สวจฺฉรสฺส  อพฺภนฺตเร  
ตสฺมึ  อปริปณฺุเณเยว ฯ  
        ตโมกฺขนฺโธ  ปทาลโิตติ  อคฺคมคฺเคน        ตโมกฺขนฺโธ  ภินฺโน  
อวิชฺชานุสโย  สมุจฺฉินฺโนติ อตฺโถ ฯ เตน ตเทกฏตาย 
สพฺพกิเลสาน อนวเสสปฺปหาน วทติ ฯ   
                คงฺคาตีริยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อชินตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อป  เจ  โหติ  เตวิชฺโชติอาทิกา  อายสฺมโต  อชนิตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต พุทฺธสุ ฺเ  โลเก  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา 
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เกนจิเทว  กรณีเยน อร ฺ  คโต  ตตฺถ  
สุจินฺติต  นาม  ปจฺเจกสมฺพุทฺธ  อาพาเธน  ปฬิต  นสิินฺน ทิสฺวา 
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เภสชฺชตฺถาย  ปสนฺนมานโส  ฆฏมณฺฑ(๑) 
อทาสิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร  
# ๑. ม. ฆตมณฺฑ ฯ  
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ปุ ฺานิ กตฺวา สุคตีสุเยว สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท 
สาวตฺถิย  อ ฺตรสฺส  ทลิทฺทพฺราหฺมณสฺส  เคเห ปฏิสนฺธ ึ 
คณฺหิ ฯ  ต  วิชายนกาเล  อชินจมฺเมน  สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ  เตนสฺส  
อชิโนเตฺวว นาม  อกสุ ฯ  
        โส  โภคสวตฺตนิยสฺส  กมฺมสฺส  อกตตฺตา  ทลิทฺทกุเล  
นิพฺพตฺโต วยปฺปตฺโตป  อปฺปนฺนปานโภชโน  หุตฺวา  วิจรนฺโต   
เชตวนปฏิคฺคหเณ  พุทฺธานุภาว ทิสฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ  ปพฺพชตฺิวา 
วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต น  จิรสฺเสว ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สจิุนฺติต ภควนฺต                โลกเชฏ นราสภ   
                อุปวิฏ มหาร ฺ                วาตาพาเธน ปฬิต ฯ   
                ทสิฺวา จิตฺต ปสาเทตฺวา        ฆฏมณฺฑมุปานยึ (๒)   
                กตตฺตา อปจิตตฺตา (๓) จ  คงฺคา ภาคีรถี(๔) อย ฯ (๕)   
                มหาสมุทฺทา จตฺตาโร        ฆต(๖) สมฺปชฺชเร มม   
                อย ฺจ ปวี โฆรา                อปฺปมาณา อสงฺขิยา ฯ   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        ภวเต (๗) มธุสกฺกรา(๘)   
                จตุทฺทิสา (๙) อิเม รุกฺขา  ปาทปา ธรณีรหุา ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๑๖/๓๒ ฯ  ๒. สฺยา. ฆฏมณฺฑ อุปานยึ ฯ  
# สี. อุปาทายึ ฯ  ๓. สฺยา. อปจิตตฺตา ฯ  ๔. สยฺา. ภาคีรสี ฯ 
# ๕. ส.ี ภาวิตตฺตา จ ต เม ภาคีรถี วิย ฯ  ๖. สฺยา. ฆฏ ฯ 
# ๗. สี. ภวนฺติ ฯ  ๘. สฺยา. มธุสกฺขรา ฯ  ๙. สฺยา. จตุทฺทิสา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 535 

        *เลมที่ 25  ปมวคฺเค อชินตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 535 
         
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        กปฺปรุกฺขา ภวนฺติ เต   
                ป ฺาสกฺขตฺตุ เทวินฺโท        เทวรชชฺมการยึ ฯ   
                เอกป ฺาสกฺขตฺตุ ฺจ        จกฺกวตฺตี อโหสห   
                ปเทสรชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขิย ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ฆต(๑)มณฺฑสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวาป  ปุริมกมฺมนิสฺสนฺเทน  อปฺปลาภี   
อปฺป ฺาโตว  อโหสิ ฯ อุทฺเทสภตฺตสลากภตฺตานิป  ลามกาเนว  
ปาปุณนฺติ ฯ  กมฺมผเลเนว  จ  น  ปุถชุชฺนา ภิกฺขู สามเณราจ 
อปฺป ฺาโตติ อวม ฺนฺติ ฯ เถโร เต ภิกฺขู สเวเชนฺโต   
                อป เจ โหติ เตวิชฺโช        มจฺจุหายี อนาสโว   
                อปฺป ฺาโตติ น พาลา        อวชานนฺติ อชานตา(๒) ฯ   
                โย จ โข อนฺนปานสฺส        ลาภี โหตีธ ปุคฺคโล   
                ปาปธมฺโมป เจ โหติ        โส เนส โหติ สกฺกโตติ(๓)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อปติ  สมฺภาวเน  นิปาโต ฯ  เจติ  ปริกปปฺเน ฯ 
        โหตีติ  ภวติ ฯ  ติสฺโส  วิชชฺา  เอตสฺสาติ  เตวิชฺโช ฯ   
มจฺจุ  ปชหตีติ  มจฺจุหายี ฯ  กามาสวาทีน  อภาเวน อนาสโว ฯ 
# ๑. สฺยา. ฆฎ... ฯ  ๒. สยฺา. อชานกา ฯ  ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๖๒/๒๘๘ ฯ   
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อิท  วุตฺต  โหติ   
        ทิพฺพจกฺขุาณ  ปุพฺเพนิวาสาณ  อาสวกฺขยาณนฺติ  
อิมาส  ติสฺสนฺน  วิชชฺาน  อธิคตตฺตา  เตวิชฺโช  ตโต  เอว 
สพฺพโส กามาสวาทีน  ปริกฺขีณตฺตา  อนาสโว  อายตึ  ปุนพฺภวสฺส   
อคฺคหณโต  มรณาภาเวน  มจฺจุหายี  ยทิป  โหติ  เอว สนฺเตป  
อปฺป ฺาโตติ น พาลา อวชานนฺติ ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา 
สมฺมเทว อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชนติฺ ต สทตฺถ  
อนุปาปุณิตฺวา  ิตมฺป น  อุตฺตม  ปุริส  ธุตวาโท  พหุสฺสุโต  
ธมฺมกถิโกติ อุปฺปนฺนลาภสฺส  อภาวโต น  ป ฺาโต  น 
ปากโฏติ  พาลา  ทุมฺเมธปุคฺคลา  อวชานนฺติ  กสฺมา อชานตา   
อชานนการณา คุณาน อชานนเมว ตตฺถ การณนฺติ ทสฺเสติ ฯ   
        ยถา  จ  คุณาน  อชานนโต  พาลา  ลาภครุตาย 
สมฺภาวนียมฺป  อวชานนฺติ  เอว  คุณาน  อชานนโต  
ลาภครุตาย เอว อวชานิตพฺพมฺป สมฺภาเวนฺตีติ ทสฺเสนฺโต ทุติย 
คาถ  อาห ฯ  
        ตตฺถ โยติ อนิยมวจน ฯ จสทฺโท พฺยติเรเก เตน ยถา- 
วุตฺตปุคฺคลโต อิมสฺส  ปคฺุคลสฺส  วุจฺจมานเยว  วิเสส  ชเนติ ฯ 
        โขติ  อวธารเณ ฯ   
        อนฺนปานสฺสาติ นิทสฺสนมตฺต ฯ   
        ลาภีติ  ลาภวา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 537 

        *เลมที่ 25  ปมวคฺเค อชินตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 537 
         
        อิธาติ  อิมสฺมึ  โลเก ฯ  ชรามรเณหิ  ตสฺส  ตสฺส สตฺตา 
วาสสฺส  ปูรณโต  คลนโต  จ  ปุคฺคโล ฯ  
        ปาปธมฺโมติ  ลามกธมฺโม ฯ  อยเ ฺหตฺถ  อตฺโถ  โย  ปน 
ปุคฺคโล  จีวราทิปจฺจยมตฺตสฺเสว  ลาภี  โหติ  น  ฌานาทีน   
โส  ปาปจฺฉตาย  ทุสฺสีลภาเวน  หีนธมฺโมป  สมาโน  อิธ  อิมสฺมึ   
โลเก  พาลาน  ลาภครุตาย สกฺกโต ครกุโต โหตีติ ฯ   
                อชินตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        เมฬชินตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยทาห  ธมฺมมสฺโสสินฺติอาทิกา  อายสฺมโต  เมฬชินตฺเถรสฺส   
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต สุเมธสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห 
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส ภควนฺต ปณฺฑาย  
คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  มธุร  อาโมทผล  อทาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท 
พาราณสิย ขตฺติยกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  เมฬชิโนติ ลทธฺนาโม 
วิชฺชาสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ คโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต ทิสาสุ  ปากโฏ  
อโหสิ ฯ  โส  ภควติ  พาราณสิย  อิสิปตเน  วิหรนฺเต วิหาร  
คนฺตฺวา สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ  
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ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา ตทเหว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ 
เตน วุตฺต อปทาเน  (๑)   
                สหสฺสรสี ภควา                สยมฺภู อปราชิโต   
                วิเวกา วุฏหิตฺวาน        โคจรายาภินิกฺขมิ ฯ   
                ผลหตฺโถ อห ทิสฺวา        อุปคจฺฉึ นราสภ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        อวฏ อททึ ผล ฯ   
                จตุนฺนวุเต อิโต                กปเฺป  ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อปรภาเค  ภิกฺขูหิ  อาวุโส  ก ึ
ตยา อุตฺตริมนุสฺสธมฺโม อธิคโตติ ปุฏโ สีหนาท นทนฺโต   
                ยทาห ธมฺมมสฺโสสึ        ภาสมานสฺส สตฺถุโน   
                น กงฺขมภิชานามิ                สพฺพ ฺ ู อปราชิเต ฯ   
                สตฺถวาเห มหาวีเร                สารถีน วรุตฺตเม   
                มคฺเค ปฏิปทาย วา        กงฺขา มยฺห น วิชฺชตีติ(๒)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยทาติ  ยสมฺึ กาเล ฯ อหนฺติ อตฺตาน นิทฺทิสติ ฯ  
        ธมฺมนฺติ จตุสจฺจธมฺม ฯ อสฺโสสินติฺ  สุณึ ฯ   
        สตฺถโุนติ  ทิฏธมฺมกิาทิอตฺเถหิ  เวเนยฺยาน  สาสนฏเน  
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๙๔/๑๔๕ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๖๓/๒๘๙ ฯ   
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สตฺถุโน ฯ 
        กงฺขนฺติ  สสย ฯ  สงฺขตมสงฺขต ฺจ  อนวเสสโต  ชานนฏเน  
สพฺพ ฺ ู ฯ กุโตจิป  ปราชิตาภาเวน  (๑) อปราชิเต ฯ (๒) 
        เวเนยฺยสตฺตาน สสารกนฺตารโต นิพฺพาน  ปฏวิาหนฏเน  
สตฺถวาเห ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  
        ยโต  ปภูติ(๓)  อห  สตฺถุโน  ธมมฺ เทเสนฺตสฺส  จตุสจฺจธมฺม  
อสฺโสสึ  โสตทฺวารานุสาเรน  อุปธาเรสึ  อุปลภ ึ ตโต ปฏาย  
อนวเสสสงฺขตาสงฺขตสมฺมุติธมฺมาน  สยมฺภูาเณน  ชานนโต  
สพฺพ ฺ ู  (๔)  อนาวรณทสฺสาวิมฺหิ  ป ฺจนฺนมฺป  มาราน  อภิภวนโต 
เตหิ (๕) อปราชิตตฺตา สเทวเก  โลเก  อปฺปฏิหตธมฺมจกฺกตฺตา  จ 
อปราชิเต  เวเนยฺยสตฺตาน  โลภกนฺตาราทิโต  วาหนฏเน 
สตฺถวาเห  มหาวิกฺกนฺตตาย  มหาวีเร  อ ฺเหิ  ทุทฺทมาน 
ปุริสทมฺมาน  สรณโต  อจฺจนฺติเกน  ทมเถน  (๖) ทมนโต สารถนี  
ปวรภูเต อุตฺตเม สมฺมาสมฺพุทฺเธ  พุทฺโธ  น ุ โข  โน  น ุ 
โขติ  กงฺข  นาภิชานามิ  อปรปจฺจยภาวโต ฯ   
        ตถารูเป  เทสิเต  อริยมคฺเค  ตทุปาทายภูตาย  จ  สีลาท-ิ 
ปฏิปทาย  นยิฺยานิโก  น ุ โข  น  น ุ โขติ  กงฺขา  วิจิกิจฺฉา  
น วิชฺชติ นตฺถีติ ฯ เอตฺถ จ  อริยธมฺเม  สสยาภาวกถเนน   
# ๑. ส.ี อปราชิต... ฯ ๒. ยุ. อปราชโิต ฯ  ๓. ม. ปภุติ ฯ   
# ๔. ยุ. สพฺพ ฺ ุ ฯ  ๕. ส.ี ยุ. เตหิป ฯ  ๖. สี. ย.ุ ทมเนน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 540 

        *เลมที่ 25  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  540 
         
อริยสงฺเฆป  สสยาภาโว  กถิโตเยวาติ  ทฏพฺพ  ตตฺถ ปติฏตาย  
อน ฺถาภาวโตติ ฯ   
                เมฬชินตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                ราธตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยถา  อคาร  ทุจฺฉนฺนนฺติอาทิกา  อายสฺมโต  ราธตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห 
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺโต  วิหาร  คนตฺฺวา  สตฺถาร  
อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต นิสินฺโน  สตฺถารา  เอก  
ภิกฺขุ  ปฏิภาเณยฺยกาน อคฺคฏาเน ปยมาน ทิสฺวา สย  
ต  านนฺตร  ปตฺเถตฺวา  มหาทาน  ปวตฺเตสิ ฯ  สตฺถุ  อุฬาร ฺจ 
ปูช  อกาสิ ฯ  โส เอว  กตปณิธาโน  ตโต  จุโต  ตตฺถ  ตตฺถ 
ภเว  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  วิปสฺสิสฺส ภควโต  กาเล  กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส สตฺถาร ปณฺฑาย  
คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  มธุรานิ  อมฺพผลานิ  อทาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร   
ปุ ฺานิ  กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อมฺหาก ภควโต   
กาเล  ราชคเห  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ราโธติ  ลทฺธนาโม 
วยปฺปตฺโต  หุตฺวา  ฆราวาส  วสนฺโต  มหลฺลกกาเล  ปุตฺตทาเรหิ  
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อปสาทิโต กึ เม ฆราวาเสน  ปพฺพชิสสฺามีติ  วิหาร  คนฺตฺวา  
เถเร  ภิกฺขู อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช ยาจิตฺวา เตหิ  อย  
พฺราหฺมโณ  ชิณฺโณ  น  สกฺโกติ วตฺตปฏิวตฺต ปูเรตุนฺติ  
ปฏิกฺขิตฺโต สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  อตฺตโน  อชฌฺาสย  ปเวเทตฺวา 
สตฺถารา อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ โอโลเกตฺวา  อาณตฺเตน  ธมฺม- 
เสนาปตินา  ปพฺพาชิโต  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  น  จิรสฺเสว 
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สวุณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ        อาหุตีน ปฏิคฺคห   
                รถยิ ปฏิปชฺชนตฺ                ปาทผล อทาสห ฯ  
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สตฺถุ  สนฺติกาวจโร  หุตฺวา  วิจรนฺโต 
สตฺถุธมฺมเทสนาปฏิภาณสฺส  ปจฺจยภูตาน  ปฏิภาณชานนกาน  (๒) 
อคฺโค  ชาโต ฯ  เถรสฺส  หิ  ทิฏ ิสมุทาจาร ฺจ  อาคมฺม  ทสพลสฺส  
นวนวา  (๓)  ธมฺมเทสนา  ปฏิภาติ ฯ 
        เตนาห ภควา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน 
ปฏิภาเณยฺยกาน ยทิท ราโธติ ฯ (๔) โส เอกทิวส  อิเม  สตฺตา 
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๙๕/๑๔๖ ฯ  ๒. สี. ยุ. ปฏิภาณกาน ฯ  
# ๓. ส.ี ยุ. น ต วินา ฯ  ๔. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ   
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อภาวนาย  ราเคน อภิภุยฺยนฺติ ภาวนาย สติ ต (๑) นตฺถีติ  
ภาวน โถเมนฺโต   
                ยถา อคาร ทุจฺฉนฺน        วุฏ ิ สมติวิชฺฌติ   
                เอว อภาวิต จิตฺต                ราโค สมติวิชฺฌติ ฯ   
                ยถา อคาร สุจฺฉนฺน        วุฏ ิ น สมติวิชฺฌติ   
                เอว สุภาวิต จิตฺต                ราโค น สมติวิชฺฌตีติ   
คาถาทฺวยมาห ฯ  
        ตตฺถ  อคารนฺติ  ย  กิ ฺจิ  เคห ฯ ทุจฺฉนฺนนฺติ วิรฬจฺฉนฺน 
ฉิทฺทาวฉิทฺท ฯ สมติวิชฺฌตีติ  วสฺสวุฏ ิ  วินิวิชฺฌติ ฯ 
        อภาวิตนฺติ ต อคาร วุฏ ิ วิย ภาวนาย รหิตตฺตา  อภาวิต  
จิตฺต ฯ  (๓)   
        ราโค  สมติวิชฺฌตีติ  น  เกวล  ราโคว โทสโมหมานาทโยป  (๔) 
สพฺพกิเลสา  ตถารูป จิตฺต อภิวิชฺฌนฺติเยว ฯ  
        สุภาวิตนฺติ สมถวิปสฺสนาภาวนาหิ  สุฏ ุ  ภาวิต  เอวรูป  
จิตฺต  สุจฺฉนฺน  เคห  วุฏ ิ วิย ราคาทโย กิเลสา อติวิชฺฌิตุ น  
สกฺโกนฺตีติ ฯ   
                ราธตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี สหิต ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๖๔/๒๘๙ ฯ  
# ๓. ยุ. จิตฺตมฺป ฯ  ๔. สี. โมหาทโยป ฯ   
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                        สุราธตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ขีณา หิ มยฺห ชาตีติอาทิกา อายสฺมโต สุราธตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปุ ฺานิ  
อุปจินนฺโต สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  
ปตฺโต เอกทิวส สตฺถาร ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  มาตุลุงฺคผล   
อทาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร  
ปุ ฺานิ กตฺวา สุคตีสุเยว สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
อนนฺตร วุตฺตสฺส ราธตฺเถรสฺส กนิฏโ หุตฺวา นิพฺพตฺติ  
สุราโธติสฺส นาม อโหสิ ฯ โส  เชฏภาตริ  ราเธ  (๑)  ปพฺพชิเต  
สยมฺป  ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต น จิรสฺเสว 
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                กณิการว ชลิต                ปณฺุณมาเยว จนฺทิม   
                ชลนฺต ทีปรุกขฺว                อทฺทส โลกนายก ฯ   
                มาตุลุงฺคผล คยฺห                อทาสึ สตฺถุโน อห   
                ทกฺขิเณยฺยสฺส วีรสฺส        ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ ๒. ขุ. อ. ๓๓/๙๖/๑๔๗ ฯ   
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        อรหตฺต ปน ปตฺวา สาสนสฺส นิยฺยานิกภาวทสฺสนตฺถ 
อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                ขีณา หิ มยฺห ชาติ                วุสิต ชินสาสน 
                ปหีโน ชาลสงฺขาโต        ภวเนตฺติ สมูหตา ฯ   
                ยสฺสตฺถาย ปพฺพชิโต        อคารสฺมา อนคาริย   
                โส เม อตฺโถ อนุปฺปตฺโต        สพฺพสโยชนกฺขโยติ(๑)   
คาถาทฺวยมาห ฯ  
        ตตฺถ  ขีณาติ  ขย  ปริโยสาน  คตา ฯ  
        ชาตีติ  ภโว ภวนิพฺพตฺติ วา ฯ (๒)  
        วุสิต ชนิสาสนนฺติ  ชินสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสน  
มคฺคพฺรหฺมจริย วุฏ ปริวุฏ ฯ  
        ปหีโน  ชาลสงฺขาโตติ  สตฺตสนฺตานสฺส  โอตฺถรณโต   
นิสฺสริตุ  อปปฺทานโต  จ  ชาลสงฺขาโตติ  จ  ลทฺธนามา  
ทิฏ ิ  อวิชชฺา  จ  ปหีนา  มคฺเคน  สมุจฺฉินฺนา ฯ  
        ภวเนตฺติ  สมูหตาติ  กามภวาทิกสฺส  ภวสฺส  นยนโต  
ปวตฺตนโต  ภวเนตฺติส ฺ ิตา  ตณฺหา  สมุคฺฆาฏิตา ฯ  
        ยสฺสตฺถาย  ปพฺพชิโตติ  ยสฺส  อตฺถาย  ยทตฺถ  อห  
อคารสฺมา เคหโต  อนคาริย  ปพฺพชฺช  ปพฺพชิโต(๓) 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๖๕/๒๘๙ ฯ ๒. สี. ภวนิพฺพตฺติตา ฯ  
# ๓. ส.ี ปพฺพชึ ปพฺพชฺช อุปคโต ฯ  ม. ปพฺพชโิต อุปคโต ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 545 

        *เลมที่ 25  ปมวคฺเค สุราธตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 545 
 
        โส สพฺเพส (๑) โอรมฺภาคิยุทฺธมฺภาคิยปฺปเภทาน  สโยชนาน  
พนฺธนาน  ขยภูโต  อตฺโถ  นิพฺพานสงฺขาโต  ปรมตฺโถ  
อรหตฺตสงฺขาโต สทตฺโถ จ มยา อนุปฺปตฺโต อธิคโตติ อตฺโถ ฯ   
                สรุาธตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                โคตมตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สุข สุปนฺตีติ อายสฺมโต โคตมตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา  
อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต วิปสฺสิสฺส ภควโต กาเล 
กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส ภควนฺต  ทิสฺวา  
ปสนฺนมานโส  อาโมทผลมทาสิ ฯ   
        โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  อปราปร  
ปุ ฺานิ กตฺวา สุคตีสุเยว สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
ราชคเห  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  โคตโมติ  ลทฺธนาโม 
สตฺตวสฺสิกกาเล อุปนยน กตฺวา  รตนภิกฺข  จริตฺวา  สหสฺส   
ลภิตฺวา  ต  ตาทิเส าเน เปตฺวา วต จรนฺโต  
โสฬสสตฺตรสวสฺสุทฺเทสิกกาเล  อกลยฺาณมิตฺเตหิ  กาเมสุ  ปรินยีมาโน  (๒) 
เอกิสฺสา รูปูปชีวินิยา  ต  สหสฺสภณฺฑิก  ทตฺวา พฺรหฺมจริยวินาส 
# ๑. ส.ี ย.ุ สพฺพโส ฯ  ๒. สี. ปริตาปยมาโน ฯ  
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ปตฺวา ตาย จสฺส พฺรหฺมจาริรูป  ทิสฺวา  วิรตฺตากาเร  ทสฺสิเต  
เอกรตฺติวาเสเนว  นิพฺพินฺนรูโป  อตฺตโน พฺรหฺมจรยิวินาส   
ธนชานิ ฺจ  สริตฺวา  อยุตฺต  มยา กตนฺติ วิปฺปฏิสารี  
อโหสิ ฯ สตฺถา  ตสฺส  เหตุสมฺปตฺตึ  จิตฺตาจาร ฺจ  ตฺวา  ตสฺส  
อาสนฺนฏาเน อตฺตาน ทสฺเสสิ ฯ  โส  สตฺถาร  ทิสวฺา  
ปสนฺนมาโน  อุปสงฺกมิ  ตสฺส  ภควา ธมฺม เทเสสิ ฯ โส  
ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชนโฺต  ขุรคฺเคเยว  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สวุณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ        อาหุตีน ปฏิคฺคห   
                รถยิ ปฏิปชฺชนตฺ                อโมร อททึ (๒)ผล ฯ  
                เอกนวุเต อิโต                กปฺเป  ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ฌานสุเขน  ผลสุเขน  วีตินาเมนฺต  เอโก 
คิหิสหาโย  อุปคนฺตฺวา  อาวุโส  ตยา  รตนภิกฺขาย  ลทฺธ  
ปพฺพชนฺโต  กึ  อกาสีติ  ปุจฺฉิ ฯ ต  สตฺุวา  เถโร  อิท  
นาม  กตนฺติ  อนาจิกฺขิตฺวา  มาตุคาเม  โทส ปกาเสตฺวา อตฺตโน  
วีตราคภาเวน (๓) อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                สขุ สุปนฺติ มุนโย                เย อิตฺถีสุ น พชฺฌเร   
                สทา เว รกฺขิตพฺพาสุ        ยาสุ สจฺจ สุทุลฺลภ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๙๘/๑๔๘ ฯ  ๒. สฺยา. อโมร อททึ ฯ  
# ๓. ส.ี ยุ. วีตราคภาววิภาวเนน ฯ   
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                วธ จริมฺห เต กาม                อนณา ทานิ เต มย   
                คจฺฉาม ทานิ นิพฺพาน        ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจตีติ(๑)   
คาถาทฺวยมาห ฯ  
        ตตฺถ  สขุ  สุปนฺติ  มนุโย เย อิตฺถสีุ น พชฌฺเรติ  
เย อิตฺถีสุ วิสยภูตาสุ นิมิตฺตภูตาสุ  วา  ราคพนฺธเนน  น  
พชฺฌนฺติ เต มุนโย (๒) ตปสฺสิโน สยตินฺทฺริยา สุข  สุปนฺติ  
สุข  วิหรนฺติ  นตฺถิ เตส ทุกฺขนฺติ อธิปฺปาโย ฯ สุปนฺตีติ  
หิ นิทสฺสนมตฺตเมต ฯ  
        สทา เว รกฺขิตพฺพาสูติ เอกเสน สพฺพกาล  
รกฺขิตพฺพาสุ ฯ อิตฺถิโย หิ  สตฺตภูมิเก  นิปฺปุริเส  ปาสาเท  
อุปริภูมิย  วสาเปตฺวาป  กุจฺฉิย ปกฺขิปตฺวาป  น  สกฺกา   
รกฺขิตุ  ตสฺมา  ตา  กิฏาทิคาวิโย  (๓)  วิย สพฺพกาล รกฺขณียา 
โหนฺติ ฯ  พหุจิตฺตตาย  วา  สามิเกน  วตฺถาลงฺการา- 
นุปฺปทานาทินา  จิตฺต ฺถตฺตโต  สพฺพกาล  รกฺขิตพฺพา ฯ  (๔)   
สรีรสภาว  วา  (๕)  มาลาคนฺธาทีหิ ปฏิจฺฉาทนวเสน  รกฺขิตพฺพ- 
จิตฺตตาย รกฺขิตพฺพาติ ฯ (๖)  
        ยาสุ สจฺจ สุทุลฺลภนติฺ ยาสุ สจฺจวจน  ลทฺธุ  น  สกฺกา 
อิตฺถิโย  หิ  อคฺคิมฺป ปวิสนฺติ วิสมฺป ขาทนฺติ สตฺถมฺป   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๖๖/๒๘๙ ฯ  ๒. ส.ี เต เสขมุนโย ฯ  
# ภ. ส.ี ภาคิโย ฯ  ย.ุ โภคิโย ฯ  ๔. ส.ี ยุ. รกฺขิตา วา ฯ  
# ๕. ส.ี สรีรสภาคา วา ฯ  ๖. ส.ี ยุ. รกขิฺตพฺพาติ สทา เอว 
# รกฺขิตพฺพา ฯ   
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อาหรนฺติ  อุพฺพนฺธิตฺวาป  กาล กโรนฺติ น ปน สจฺเจ าตุ  
สกฺโกนฺติ ฯ ตสฺมา เอวรูปา อิตฺถิโย วชฺเชตฺวา  ิตา มุนโย  
สุขิตา วตาติ (๑) ทสฺเสติ ฯ   
        อิทานิ  ยสฺส  อปฺปหนีตฺตา  เอวรูปาสุ  อิตถีสปุ  พชฌฺนฺติ  
ตสฺส  กามสฺส อตฺตโน  สปฺุปหีนต  อจฺจนฺตนิฏ ิตต ฺจ  ทสฺเสนฺโต 
ทุติย  คาถมาห ฯ   
        วธ จริมฺห เต  กามาติ  อมฺโภ  กาม  ตว  วธ  
อจฺจนฺตสมุจฺเฉท  อริยมคฺเคน  จริมฺห  วธ  จริมฺหเสติป  ปาโ 
วธาย  ปหานาย  มคฺคพฺรหฺมจริย  อจรมิฺหาติ  อตฺโถ ฯ  
        อนณาทานิ  เต  มยนฺติ  อิทานิ  อคฺคมคฺคปตฺติโต(๒)  ปฏาย 
อิณภาวกราย ปหีนตฺตา กาม  เต  อนณา  มย  น  ตุยฺห  
อิณ  ธาเรม ฯ  อวีตราโค หิ ราคสฺส วเส (๓) วตฺตนโต   
ตสฺส  อิณ  ธาเรนฺโต วิย โหติ วีตราโค ปน ต อติกฺกมิตฺวา  
ปรเมน จิตฺติสฺสริเยน สมนฺนาคโต ฯ  อนณตฺตา  เอว(๔)  คจฺฉาม  
ทานิ  นิพฺพาน  ยตฺถ  คนตฺฺวา  น โสจติ  ยสฺมึ  นิพฺพาเน 
คมนเหตุ  สพฺพโส  โสกเหตูน  อภาวโต  น โสจติ ต  
อนุปาทิเสสนิพฺพานเมว อิทานิ คจฺฉาม อนุปาปุณามาติ  
อตฺโถ ฯ   
                โคตมตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี สุขิตาติ ฯ ๒. สี. ยุ. อคฺคมคฺคุปฺปตฺติโต ฯ  
# ๓. ส.ี ยุ. วส ฯ  ๔. สี. อนิมิตฺตา เอว ฯ   
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                        วสภตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ปุพฺเพ หนติ อตฺตานนฺติ อายสฺมโต วสภตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต พุทฺธสุ ฺเ  โลเก  พฺราหฺมณกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  พฺราหฺมณาน วิชฺชาสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  
คนฺตฺวา  เนกฺขมฺมชฺฌาสยตาย  ฆราวาส  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  
ปพฺพชิตฺวา  จุทฺทสสหสฺสตาปสปริวาโร  หิมวนฺตสฺส  อวิทูเร  
สมคฺเค  นาม (๑) ปพฺพเต อสฺสม  กาเรตฺวา  วสนฺโต   
ฌานาภิ ฺาโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  ตาปสาน  โอวาทานุสาสนิโย  
เทนฺโต  (๒)  เอกทิวส เอว จินฺเตสิ อห โข ทานิ อิเมหิ  
ตาปเสหิ สกฺกโต ครุกโต  ปูชิโต วิหรามิ มยา ปน 
ปูเชตพฺโพ น อุปลพฺภติ ทกฺุโข โข ปนาย โลเก (๓)  ยทิท  
อครุวาโสติ ฯ  
        เอว ปน จินฺเตตฺวา ปุริมพุทฺเธสุ กตาธิการตาย  
ปุริมพุทฺธาน เจติเย  อตฺตนา  กต  ปชูาสกกฺาร อนุสสฺริตฺวา 
ยนฺนูนาห ปุริมพุทฺเธ อุทฺทิสฺส ปุลินเจติย  กตฺวา  ปชู  
กเรยฺยนฺติ  หฏตุฏโ  อิทฺธิยา  ปุลินถูป สุวณฺณมย  มาเปตฺวา 
สุวณฺณมยาทีหิ  ติสหสฺสมตฺเตหิ  (๔)  ปุปฺเผหิ  เทวสิก ปูช กโรนฺโต  
# ๑. ส.ี สมคฺค นาม ฯ ๒. ยุ. นโิยเชนฺโต ฯ  
# ๓. ยุ. โลโก ฯ  ๔. ย.ุ ตึสสหสฺสมตฺเตหิ ฯ   
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ยาวตายุก  ปุ ฺานิ  กตฺวา  อปริหีนชฌฺาโน  กาล  กตฺวา 
พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺโต ฯ   
        ตตฺถป  ยาวตายุก  ตฺวา ตโต จุโต ตาวตึเส (๑) 
นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  เวสาลิย  ลิจฺฉวิราชกุเล นพฺิพตฺติตฺวา  วสโภติ  
ลทฺธนาโม วยปฺปตฺโต ภควโต เวสาลิคมเน พุทฺธานุภาว ทิสฺวา  
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  น  จิรสฺเสว   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                สมคฺโค (๓) นาม ปพฺพโต   
                อสฺสโม สุกโต มยฺห        ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ   
                นารโท นาม นาเมน        ชฏโิล อุคฺคตาปโน   
                จตุทฺทสสหสฺสานิ                สิสฺสา ปริจรนฺติ ม ฯ   
                ปฏิสลลฺีนโก สนฺโต        เอว จินฺเตสห ตทา   
                มหาชนา ม ปูเชนฺติ (๔)  นาห ปูเชมิ กิ ฺจน ฯ (๕)   
                น เม โอวาทโก อตฺถิ        วตฺตา โกจิ น วิชฺชติ   
                อนาจริยุปชฺฌาโย                วเน วาส อุเปมห ฯ   
                อุปาสมาโน ยมก (๖)        ครุจิตฺต อุปฏเห (๗)   
                โส เม อาจริโย นตฺถิ        วนวาโส นิรตฺถโก ฯ   
# ๑. ย.ุ ตาวตึเสสุ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๘๘/๑๓๒ ฯ   
# ๓. สยฺา. ยมโก ฯ ยุ. สมงฺโค ฯ  ๔. ม. สพฺโพ ชโน ม ปูเชติ ฯ 
# ๕. ส.ี กจน ฯ ๖. สฺยา. ยมก ฯ ๗. ส.ี อุปฏเป ฯ   
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                อายาค เม คเวสิย (๑)        ครุภาวนิย(๒) ตถา   
                สาวสฺสโย(๓) วสิสฺสามิ        น โกจิ ครหสิฺสติ ฯ   
                อุตฺตานกูลา นทิกา        สุปติตฺถา มโนรมา   
                สสุทฺธปุลินากิณฺณา        อวิทูเร มมสฺสม ฯ   
                นทึ อมริก (๔) นาม        อุปคนฺตฺวานห ตทา   
                สงฺกฑฺฒิตฺวาน ปุลิน(๕)        อก ปุลินเจติย ฯ   
                เย เต อเหสุ สมฺพุทฺธา        ภวนฺตกรณา มุนี   
                เตส เอตาทิโส ถูโป        ต นิมิตฺต กโรมห ฯ   
                กรตฺิวา ปุลิน ถปู                โสวณฺณ มาปยึ อห ฯ   
                โสณฺณกิงฺกณิปปฺุผานิ        สหสฺเส ตีณิ ปูชยึ ฯ   
                สายปาต นมสฺสามิ        ปติชาโต (๖) กต ฺชลี   
                สมฺมุขา วิย สมฺพุทฺธ        วนฺทึ ปุลินเจติย ฯ   
                ยทา กิเลสา ชายนฺติ        วิตกฺกา เคหนิสฺสิตา   
                สรามิ สุกต ถปู                ปจฺจเวกฺขามิ ตาวเท ฯ   
                อุปนิสฺสาย วิหาร (๗)        สตฺถวาห วินายก   
                กิเลเส สวเรยฺยาสิ (๘)        น ยุตฺต ตว มาริส ฯ   
                สห อาวชฺชิเต ถูเป                คารว โหติ เม ตทา   
                กุวิตกฺเก วิโนเทสึ                นาโค ตุตฺตฏฏิโต ยถา ฯ   
# ๑. สฺยา. คเวสิย ฯ  ๒. ม. ครุ ภาวนิย ฯ  ๓. สฺยา. สาสสฺสโย ฯ 
# ๔. สี. อปทิก ฯ ๕. ม. ยุ. สวฑฺฒยิตฺวา ปุลิน ฯ   
# ๖. ม. เวทชาโต ฯ ยุ. วิตฺติชาโต ฯ ๗. สฺยา. วิหร ึฯ  
# ๘. สฺยา. สวเรยฺยาสิ ฯ ๙. ยุ. ตฺตฺตทฺทิโต ฯ   
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                เอว วิหรมาน ม                มจฺจุราชาภิมทฺทถ   
                ตตฺถ กาลงฺกโต สนฺโต        พฺรหฺมโลกมคจฺฉห ฯ   
                ยาวตายุ วสิตฺวาน                ติทิเว(๑) อุปปชฺชห   
                อสีติกฺขตฺตุ เทวินฺโท        เทวรชฺชมการยึ ฯ   
                สตาน ตีณิกฺขตฺตุ ฺจ        จกฺกวตฺตี อโหสห ฯ   
                ปเทสรชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขิย ฯ   
                โสณฺณกิงฺกณิปุปฺผาน        วิปาก อนุโภมห   
                พาวีสติสหสฺสานิ (๒)        ปริวาเรนฺติ ม ภเว ฯ   
                ถปูสฺส ปริจิณฺณตฺตา        รโชชลฺล น ลมิฺปติ   
                คตฺเต เสทา น มุจฺจนฺติ        สุปฺปภาโส ภวามห ฯ   
                อโห เม สุกโต ถูโป        สุทฏิามริกา นที (๓)   
                ถปู กตฺวาน ปุลิน                ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ   
                กสุล กตฺตุกาเมน                ชนฺตุนา สารคาหินา(๔)   
                นตฺถิ เขตฺต อเขตฺต วา        ปฏิปตฺตีว สารกา ฯ (๕)   
                ยถาป พลวา โปโส                อณฺณว ตริตุสฺสโห (๖)   
                ปริตฺต กฏมาทาย        ปกขฺนฺเทยฺย มหาสร ฯ   
                อิมาห กฏ(๗) นิสฺสาย        ตริสฺสามิ มโหทธึ   
                อุสฺสาเหน วีริเยน                ตเรยฺย อุทธึ นโร ฯ   
# ๑. ย.ุ ติทเส ฯ ๒. ม. ธาตีสตสหสฺสานิ ฯ  ๓. สี. ปริขานที ฯ  
# ๔. ยุ. ปารคามินา ฯ ๕. ม. สาธกา ฯ ยุ. สาธิกา ฯ  
# ๖. ม. ยุ. ตริตุสฺสเห ฯ  ๗. สฺยา. กฏิ ฯ   
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                ตเถว เม กต กมฺม        ปริตฺต โถกก ฺจ ย (๑)   
                ต กมฺม อุปนิสสฺาย        สสาร สมติกฺกมึ ฯ   
                ปจฺฉิเม ภเว สมฺปตฺเต        สุกฺกมูเลน โจทิโต   
                สาวตฺถิย ปุเร (๒) ชาโต        มหาสาเล สอุฑฺฒเก ฯ   
                สทฺธา (๓) มาตาปตา มยฺห  พุทฺธสฺส สรณ คตา   
                อุโภ ทิฏสุตา (๔) เอเต  อนุวตฺตนฺติ สาสน ฯ   
                โพธิปปฏิก คยฺห                โสณฺณถูปมการยุ   
                สายปาต นมสฺสนฺติ        สกฺยปุตฺตสฺส สมฺมุขา ฯ   
                อุโปสถมฺหิ ทิวเส                โสณฺณถูป วินีหรุ   
                พุทฺธสฺส วณฺณ กิตฺเตนฺตา  ติยาม วีตินามยย ฯ   
                สมา (๕) ทิสฺวานห ถูป        สรึ ปลุินเจติย   
                เอกาสเน นิสีทิตฺวา        อรหตฺตมปาปุณึ ฯ   
                คเวสมาโน ต ธีร                ธมฺมเสนาปติทฺทส   
                อคารา นิกฺขมิตฺวาน        ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเก ฯ   
                ชาติยา สตฺตวสฺเสน        อรหตฺตมปาปุณึ   
                อุปสมปฺาทยี พุทฺโธ        คุณม ฺาย จกฺขุมา ฯ   
                ทารเกเนว สนฺเตน        กิริย นิฏ ิต มยา (๖)   
                กต เม กรณียชชฺ                สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน ฯ   
# ๑. ส.ี ต ฯ ยุ. โถกก ฺจน ฯ  ๒. ส.ี กุเล ฯ  ๓. สี. สพฺเพ ฯ  
# ๔. ม. ย.ุ ทิฏปทา ฯ  ๕. ม. ย.ุ สห ฯ  ๖. ส.ี กริยา นิฏ ิตา มยา ฯ  
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                สพฺพเวรภยาตีโต                สพฺพสงฺคาติโค อิสิ   
                สาวโก เต มหาวีร                โสณฺณถูปสสฺิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  ทายกานุคฺคห  กโรนฺโต  เตหิ  
อุปนีเต  ปจฺจเย  น  ปฏิกขิฺปติ  ยถาลทฺเธเยว  ปริภุ ฺชติ ฯ 
ต ปุถุชชฺนา อย กายทฬฺหพิหุโล อรกฺขิตจิตฺโตติ  ม ฺมานา  
อวม ฺนฺติ ฯ 
        เถโร  ต  อคเณนฺโตว  วิหรติ ฯ  ตสฺส  ปน  อวิทูเร  
อ ฺตโร  กหุกภิกฺขุ  ปาปจฺโฉ  สมาโน  อปฺปจฺโฉ  วิย  สนฺตุฏโ 
วิย อตฺตาน  ทสฺเสนฺโต  โลก  ว ฺเจนฺโต  วิหรติ ฯ  มหาชโน 
ต อรหนฺต วิย สมฺภาเวติ ฯ อถสฺส  สกโฺก  เทวานมินฺโท   
ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ภนฺเต  กึ นาม 
กุหโก กโรตีติ ปุจฺฉิ ฯ เถโร ปาปจฺฉ ครหนฺโต   
                ปพฺุเพ หนติ อตฺตาน        ปจฺฉา หนติ โส ปเร   
                สหุต หนฺติ อตฺตาน        วีตเสเนว ปกฺขิมา ฯ   
                น พฺราหฺมโณ พหิวณฺโณ        อนฺโตวณฺโณ หิ พฺราหฺมโณ   
                ยสฺมึ ปาปานิ กมฺมานิ        ส เว กโณฺห สุชมฺปตีติ(๑)   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปพฺุเพ  หนติ  อตฺตานนฺติ  กุหกปุคฺคโล  อตฺตโน 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๖๗/๒๙๐ ฯ   
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กุหกวุตฺติยา  โลก ว ฺเจนฺโต  ปาปจฺฉตาทีหิ  ปาปธมฺเมหิ  
ปมเมว  อตฺตาน  หนติ  อตฺตโน  กุสลโกฏาส  วินาเสติ ฯ   
        ปจฺฉา  หนติ  โส  ปเรติ  โส  กุหโก  ปม  ตาว วุตฺตนเยน   
อตฺตาน  หนฺตฺวา  ปจฺฉา  ปเร  เยหิ อย ภิกฺขุ เปสโล  
อริโยติ วา สมฺภาเวนฺเตหิ การา  กตา  เต  หนติ  เตส   
การานิ  อตฺตนิ  กตานิ  อมหปฺผลานิ  กตฺวา  ปจฺจยวินาสเนน 
วินาเสติ ฯ  สติป  กุหกสสฺ  อุภยหนเน  อตฺตหนเน  ปน อย 
วิเสโสติ  ทสเฺสนฺโต  อาห  สุหต  หนฺติ  อตฺตานนฺติ ฯ   
        โส  กุหโก  อตฺตาน  หนนฺโต  สุหต กตฺวา  หนฺติ  
วินาเสติ  ยถา  กึ  วีตเสเนว  ปกฺขิมาติ  วีตโสติ  ทีปกสกุโณ  
เตน ฯ  (๑)   
        ปกฺขิมาติ  สากุณิโก ฯ  ยถา  เตน  วีตสสกุเณน  อ ฺเ 
สกุเณ ว ฺเจตฺวา  หนนฺโต  อตฺตาน  อิธ  โลเกป  หนติ 
วิ ฺ ุครหสาวชฺชสภาวาทินา   สมฺปราย ปน  ทุคฺคติปริกฺกิเลเสน 
หนติเยว  น  ปน  เต  สกุเณ  ปจฺฉา  หนฺตุ  สกฺโกติ เอว  
กุหโกป  โกห ฺเน  โลก  ว ฺเจตฺวา  อิธ  โลเกป อตฺตาน  
หนติ วิปฺปฏิสารวิ ฺ ุครหาทีหิ  ปรโลเกป  ทุคฺคติปริกฺกิเลเสหิ  
น  ปน  เต (๒) ปจฺจยทายเก อปายทุกฺข ปาเปติ ฯ   
        อปจ  กหุโก  ทกฺขิณาย  อมหปฺผลภาวกรเณเนว  ทายก  
# ๑. ส.ี วีตโสติ ปกฺขิ สกโุณ เตน ฯ  ๒. สี. ปริกิเลเสหิ ปน เต ฯ   
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หนตีติ  วุตฺโต  น  นิปฺผลภาวกรเณน ฯ  (๑)  วุตฺต  เหต ภควตา 
                ทสฺุสีลสฺส มนสฺุสภูตสฺส ทาน ทตฺวา สหสฺสคุณา  
        ทกฺขิณา ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ ฯ  เตนาห สุหต หนฺติ 
        อตฺตานนฺติ ฯ   
        เอว  พาหิรปริมชชฺนมตฺเต   ิตา  ปุคฺคลา  สุทฺธา  นาม  
น โหนฺติ อพฺภนฺตรสุทฺธิยาเอว  ปน  สทฺุธา  โหนฺตีติ  ทสฺเสนฺโต  
น  พฺราหฺมโณติ  ทุติย คาถมาห ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  อิริยาปถสณฺปนาทิพหิสมฺปตฺติมตฺเตน  พฺราหฺมโณ  
น  โหติ ฯ  สมฺปตฺติอตฺโถ  หิ  อิธ  วณฺณสทฺโท ฯ  อพฺภนฺตเร  
ปน  สลีาทิสมฺปตฺติยา  พฺราหฺมโณ  โหติ พาหิตปาโป  
พฺราหฺมโณติ  กตฺวา ฯ   
        ตสฺมา  ยสฺมึ  ปาปานิ  ลามกานิ  กมฺมานิ  สวิชฺชนฺติ  
เอกเสน  โส  กโณฺห  นิหนีปุคฺคโลติ  สุชมฺปติ เทวานมินฺท  
ชานาหิ ฯ ต  สุตฺวา  สกฺโก  กุหกภิกฺขุ ตชฺเชตฺวา ธมเฺม  
วตฺตาหีติ โอวทิตฺวา สกฏานเมว คโต ฯ   
                วสภตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                ปมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ย.ุ การเณเนว ฯ   
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                                ทุติยวคฺควณฺณนา   
                มหาจุนฺทตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สุสฺสูสาติ อายสฺมโต มหาจุนฺทตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา 
อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต วิปสฺสิสฺส ภควโต กาเล กมฺุภการกุเล  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต กุมฺภการกมฺเมน ชีวนฺโต  เอกทิวส   
สตฺถาร  ทิสวฺา  ปสนฺนมานโส  เอก มตฺติกาปตฺต สฺวาภิสงฺขต  
กตฺวา  ภควโต  อทาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต 
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  มคธรฏเ  นาลกคาเม  รูปสาริยา 
พฺราหฺมณิยา  ปุตฺโต  สารปิุตฺตตฺเถรสฺส  กนฏิภาตา  หุตฺวา 
นิพฺพตฺติ  จุนฺโทติสฺส  นาม  อโหส ิฯ โส วยปฺปตฺโต  
ธมฺมเสนาปตึ  อนุปพฺพชตฺิวา  ต  นิสสฺาย  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา 
ฆเฏนฺโต วายมนฺโต น จิรสฺเสว ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน  
วุตฺต อปทาเน (๑)   
                นคเร หสวติยา                กมฺุภกาโร อโหสห   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                โอฆติณฺณมนาสว ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๙๒/๑๔๓ ฯ   
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                สกุต มตฺติกาปตฺต                พุทฺธเสฏสฺสทาสห   
                ปตฺต ทตฺวา ภควโต        อุชุภูตสฺส ตาทิโน ฯ   
                ภเว นิพฺพตฺตมาโนห        โสณฺณถาเล ลภามห   
                รปูมเย จ โสวณฺเณ        ตฏฏิเก จ มณีมเย ฯ   
                ปาฏิยา (๑) ปรภุิ ฺชามิ        ปุ ฺกมฺมสฺสิท ผล   
                ยสสาว ชนาน ฺจ (๒)        อคฺคภูโต(๓) จ โหมห ฯ   
                ยถาป ภทฺทเก เขตฺเต        พีช อปฺปมฺป โรปต   
                สมฺมาธาร ปเวจฺฉนฺเต (๔)  ผล โตเสติ กสฺสก ฯ   
                ตเถวิท ปตฺตทาน                พุทฺธเขตฺตมฺหิ โรปต   
                ปติธาเร(๕) ปวสฺสนฺเต        ผล ม (๖) โตสยิสฺสติ ฯ   
                ยาวตา เขตฺตา วิชฺชนฺติ        สฆาป จ คณาป จ   
                พุทฺธเขตฺตสโม นตฺถิ        สขุโท สพฺพปาณิน(๗) ฯ   
                นโม เต ปุริสาช ฺ        นโม เต ปุริสุตฺตม   
                เอกปตฺต ททิตฺวาน        ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ   
                เอกนวุเต อิโต กปฺเป        ย ปตฺตมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ปตฺตทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. สฺยา. ปาฏิยา ฯ  ๒. สยฺา. ยสสาว ชนาน ฺจ ฯ  
# ๓. ยุ. ปตฺตภูโต ฯ  ๔. สยฺา. สมฺมา ธาร ปวสฺสนฺเต ฯ 
# สี. สมมฺาธาเร ปเวจฺฉนฺเต ฯ ๕. ปติธาร (?) ฯ  
# ๖. สฺยา. เม ฯ  ๗. ย.ุ สุขทานตฺถปาณิน ฯ  
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        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  อตฺตนา  ปฏิลทฺธสมฺปตฺติยา 
การณภูต  ครุปนิสฺสย วิเวกวาส ฺจ กิตฺเตนฺโต   
                สสฺุสูสา สุตวฑฺฒนี(๑)        สุต ป ฺาย วฑฺฒน(๒)   
                ป ฺาย อตฺถ ชานาติ        าโต อตฺโถ สุขาวโห ฯ   
                        เสเวถ ปนตฺานิ(๓)  เสนาสนานิ   
                        จเรยฺย สโยชนวิปฺปโมกฺข   
                        สเจ รตึ นาธิคจฺเฉยฺย ตตฺถ   
                        สงฺเฆ วเส รกฺขิตตฺโต สตีมาติ(๔)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สสฺุสูสาติ  โสตพฺพยุตฺตสฺส  สพฺพสุตสฺส  โสตุมิจฺฉา 
ครุสนฺนิวาโสป ฯ ทฏิธมฺมกิาทิเภท  หิ  อตฺถ  โสตุมิจฺฉนฺเตน  (๕) 
กลฺยาณมิตฺเต  อุปสงฺกมิตฺวา วตฺตกรเณน  ปยริุปาสิตฺวา  (๖)  ยทา  
เต  ปยิรุปาสนาย  อาราธิตจิตฺตา  ก ฺจิ  อุปนิสีทิตุกามา  โหนฺติ  
อถ  เน  อุปนสิีทิตฺวา อธิคตาย โสตุมิจฺฉาย โอหิตโสเตน  
โสตพฺพ  โหตีติ  ครุสนฺนิวาโสป สุสฺสูสาเหตุตาย สุสฺสูสาติ  
วุจฺจติ ฯ สา ปนาย สุสฺสูสา  สจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิปฏิสยุตฺต   
สุต  ตสมงฺคิโน ปุคฺคลสสฺ วฑฺเฒติ พฺรูเหตีติ  สุตวทฺธนี  
พาหุสจฺจการีติ  อตฺโถ ฯ 
# ๑. สฺยา. สตุวฑฺฒนี ฯ  ๒. สฺยา. วฑฺฒน ฯ  ๓. ส.ี ปนฺถานิ ฯ  
# ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๖๘/๒๙๐ ฯ  ๕. สี. โสตุมิจฺฉนฺโต ฯ  
# ๖. ส.ี ปยิรปุาสนฺติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 560 

        *เลมที่ 25  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  560 
         
        สุต  ป ฺาย  วฑฺฒนนฺติ  ย ต สตุธโร  สุตสนฺนิจโยติ  
อิเธกจฺจสฺส  พหุก  สุต  โหติ  สุตฺต  เคยฺย เวยฺยากรณนฺติ  
จ  เอวมาทินา  นเยน  วุตฺต  พาหุสจฺจ  ต  อกุสลปฺปหาน- 
กุสลาธิคมนเหตุภูต  ป ฺ วฑฺเฒตีติ สุต ป ฺาย วฑฺฒน  
วุตฺตเ ฺหต ภควตา   
                สตุาวุโธ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก อกุสล ปชหติ  
        กุสล ภาเวติ  สาวชฺช ปชหติ อนวชฺช ภาเวติ สุทฺธ  
        อตฺตาน ปริหรตีติ ฯ 
        ป ฺาย  อตฺถ  ชานาตีติ  พหุสฺสุโต สุตมยาเณ  ิโต  
ต ปฏิปตฺตึ ปฏิปชชฺนฺโต สุตานุสาเรน  อตฺถูปปรกิขฺาย  ธมฺม- 
นิชฺฌาเนน  ภาวนาย  จ  โลกิยโลกุตฺตรเภท  ทิฏธมฺมาทิวิภาค   
ทุกฺขาทิวิภาค ฺจ  อตฺถ  ยถาภูต  ปชานาติ  จ ปฏิวิชฺฌติ จ  
เตนาห ภควา   
                สตุสฺส ยถาปรยิตฺตสฺส อตฺถม ฺาย ธมฺมม ฺาย  
        ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  โหตีติ ฯ    
        ธตาน  ธมฺมาน อตฺถ อุปปริกฺขติ อตฺถ อุปปริกขฺโต ธมฺมา   
นิชฺฌาน ขมนฺติ ธมฺมนิชฌฺานกฺขนฺติยา สติ ฉนฺโท ชายติ ฉนฺทชาโต   
อุสฺสหติ อุสฺสหิตฺวา ตุเลติ ตุลยิตฺวา ปทหติ ปหิตตฺโต สมาโน กาเยน   
เจว ปรมสจฺจ สจฺฉิกโรติ ป ฺาย จ น อติวิชฺฌ ปสฺสตีติ  จ ฯ    
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        าโต  อตฺโถ  สุขาวโหติ  ยถาวุตฺโต  ทฏิธมฺมิกาทิอตฺโถ 
เจว ทุกฺขาทิอตฺโถ จ ยาถาวโต (๑) าโต อธิคโต โลกิย- 
โลกุตฺตรเภท สุข อาวหติ นิปฺผาเทตีติ อตฺโถ ฯ   
         ิตาย  (๒)  ภาวนาป ฺาย  สุตมตฺเตเนว  น  สิชฺฌตีติ  ตสฺสา 
ปฏิปชชฺนวิธึ  ทสฺเสนฺโต  เสเวถ  ฯเปฯ  วิปฺปโมกฺขนฺติ  
อาห ฯ  
        ตตฺถ เสเวถ ปนฺตานิ เสนาสนานีติ  กายวิเวกมาห ฯ  เตน 
สโยชนปฺปหานสฺส  จ  วกขฺมานตฺตา  วิเวการหสฺเสว  วิเวก- 
วาโสติ  สีลสวราทโย  อิธ  อวุตฺตสิทฺธา  เวทิตพฺพา ฯ   
        จเรยฺย  สโยชนวิปฺปโมกฺขนฺติ  ยถา  สโยชเนหิ  จิตฺต  
วิปฺปมุจฺจติ  ตถา วิปสฺสนาภาวน มคฺคภาวน ฺจ  จเรยฺย   
ปฏิปชฺเชยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        สเจ  รตึ  นาธิคจฺเฉยฺย  ตตฺถาติ เตสุ  ปนฺตเสนาสเนสุ   
ยถาลทฺเธสุ  อธิกุสลธมฺเมสุ  จ  รตึ  ปพฺุเพนาปร  วิเสสสฺส  
อลาภโต  อภิรตึ  น  ลเภยฺย  สงฺเฆ ภิกขฺุสมูเห รกฺขิตตฺโต  
กมฺมฏานปริคณฺหนโต (๓) รกฺขิตจิตฺโต  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  สติอารกฺขาย 
อุปฏปเนน  สติมา  วเสยฺย  วิหเรยฺย เอว วิหรนฺตสฺส จ อป  
นาม สโยชนวิปฺปโมกฺโข ภเวยฺยาติ อธิปฺปาโย ฯ   
                มหาจุนฺทตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ 
# ๑. ส.ี ยถาวโต ฯ ๒. สี. ยุ. ธตาย ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ กมมฺฏานปริพทฺธโต ฯ   
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                        โชติทาสตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        เย โข เตติ อายสฺมโต โชติทาสตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต เอกทิวส สตฺถาร ปณฺฑาย  
คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  กาสุมาริกผล อทาสิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺม ึ
พุทฺธุปฺปาเท  ปาทิยตฺถชนปเท (๑) วิภวสมฺปนฺนสฺส พฺราหฺมณสฺส  
ปุตฺโต  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  โชติทาโสติสฺส นาม อโหสิ ฯ โส  
วิ ฺ ุต ปตฺวา  ฆรมาวสนฺโต(๒) เอกทิวส  มหากสฺสปตฺเถร  อตฺตโน 
คาเม ปณฺฑาย จรนฺต  ทิสวฺา  ปสนฺนจิตฺโต  โภเชตฺวา  เถรสฺส  
สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา  อตฺตโน คามสมีเป ปพฺพเต  มหนฺต  
วิหาร  กาเรตฺวา เถร ตตฺถ วาเสตฺวา จตูหิ ปจฺจเยหิ  
อุปฏหนฺโต เถรสฺส  ธมมฺเทสนาย  ปฏิลทฺธสเวโค  ปพฺพชิตฺวา 
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว ฉฬภิ ฺโ อโหสิ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๓)   
                กณิการว โชตนฺต  นิสินฺน ปพฺพตนฺตเร   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ  โลกเชฏ นราสภ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ปานิยถฺชนปเท ฯ  ๒. สี. ยุ. ฆราวาส วสนฺโต ฯ 
# ๓. ขุ. อ. ๓๓/๙๓/๑๔๔ ฯ   
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                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        สิเร กตฺวาน อ ฺชลึ   
                กาสุมาริกมาทาย                พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  ตีณิ  ปฏกานิ  อุคฺคเหตฺวา  วิเสสโต 
วินยปฏเก สกุุสลภาว  ปตฺวา ทสวสฺสิโก ปริสุปฏาโก จ 
หุตฺวา พหูหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ ภควนฺต วนฺทิตุ  สาวตฺถึ  คจฺฉนฺโต  
อนฺตรามคฺเค  อทฺธานปรสิฺสมวิโนทนตฺถ  ติตฺถิยาน อาราม   
ปวิสิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินโฺน  เอก  ป ฺจตป  ตปนฺต  พฺราหฺมณ  
ทิสฺวา กึ  พฺราหฺมณ  อ ฺสฺมึ  ตปนีเย  อ ฺ  ตปตีติ   
อาห ฯ  
        ต  สุตฺวา  พฺราหฺมโณ กุปโต โภ มุณฺฑก กึ อ ฺ  
ตปนียนฺติ อาห ฯ เถโร ตสฺส   
                โกโป (๑) จ อิสสฺา ปรเหนา จ   
                มาโน จ สารมฺภมโท ปมาโท   
                ตณฺหา อวิชฺชา ภวสงฺคตี จ   
                เต ตปฺปนียา น หิ (๒) รูปกฺขนฺโธติ   
คาถาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ 
# ๑. ส.ี ย. โกโธ ฯ  ๒. ยุ. ตปนียา หิ น ฯ  
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        ต  สุตฺวา  โส  พฺราหฺมโณ  ตสฺมึ  ติตฺถิยาราเม  สพฺเพ  
อ ฺติตฺถิยา  จ  เถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชึสุ ฯ  เถโร  เตหิ   
สทฺธึ สาวตฺถึ คนฺตฺวา ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  กติปาห  ตตฺถ  
วสิตฺวา  อตฺตโน  ชาติภูมึเยว  คโต ทสสฺนตฺถ อุปคเตสุ าตเกสุ  
นานาลทฺธิเก ย ฺสุทฺธิเก โอวทนฺโต   
                เย โข เต เวมิสฺเสน (๑)  นานตฺเตน (๒) จ กมฺมุนา   
                มนุสฺเส อุปรุนฺธนฺติ        ผรสุูปกฺกมา ชนา   
                เตป ตตฺเถว กีรนฺติ        น ห ิกมฺม ปนสฺสติ ฯ   
                ย กโรติ นโร กมฺม                กลฺยาณ ยทิ ปาปก   
                ตสฺส ตสฺเสว ทายาโท        ย ย กมฺม ปกุพฺพตีติ(๓)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เยติ  อนิยมุทฺเทโส ฯ  เตติ  อนิยมโต  เอว 
ปฏินิทฺเทโส ฯ  ปททฺวยสฺสาป  ชนาติ  อิมินา  สมฺพนฺโธ ฯ 
        โขติ  นปิาตมตฺต ฯ 
        เวมิสฺเสนาติ  วรตฺตขณฺฑาทินา สีสาทีสุ เวทาเนน ฯ 
เวธมิสฺเสนาติป (๔) ปาล ิโสเอวตฺโถ ฯ  
        นานตฺเตน จ กมฺมุนาติ  หนนฆาตนหตฺถปาทาทิจฺเฉทเนน  
ขุทฺทกเสฬทานาทินา (๕) จ นานาวิเธน ปรูปฆาตกมฺเมน ฯ   
# ๑. สฺยา. เวฆมิสฺเสน ฯ  สี. เวสมิสฺเสน ฯ ย.ุ เวขมิสฺเสน ฯ  
# ๒. สฺยา. นานตฺเถน ฯ ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๖๙/๒๙๐ ฯ   
# ๔. สี. เวมิสฺเสนาติป ฯ  ๕. สี. ขุทฺทกภาเว เวนาทินา ฯ  
# ยุ. ขุทฺทกเวลาทานาทินา ฯ  
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        มนุสฺเสติ  นิทสฺสนมตฺต  ตสฺมา  เย  เกจิ  สตฺเตติ  
อธิปฺปาโย ฯ 
        อุปรุนฺธนฺตีติ วิพาเธนฺติ ฯ  
        ผรุสูปกกฺมาติ  ทารุณปโยคา  กรุูรกมฺมนฺตาติ  อตฺโถ ฯ  
        ชนาติ สตฺตา ฯ  
        เตป  ตตฺเถว  กีรนฺตีติ  เต  วุตฺตปฺปการา  ปุคฺคลา  ยาหิ  
กมฺมการณาหิ (๑) อ ฺเ พาธึสุ ฯ  ตตฺเถว ตาสุเยว การณาสุ  
สยมฺป กีรนฺติ ปกฺขิปยนฺติ ตถารูปเยว ทุกฺข อนุภวนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  ตเถว  กีรนฺตีติ  จ  ปาโ ยถา สย อ ฺเส ทุกฺข  
อกสุ ตเถว  อ ฺเหิ  กรยีนติฺ  ทุกฺข  ปาปยนฺตีติ อตฺโถ  
กสฺมา น หิ กมฺม ปนสฺสติ กมฺม  ห ิ เอกนฺต (๒) อุปจิต   
วิปาก  อทตฺวา  น  วิคจฺฉติ อวเสสปจฺจยสมวาเย วิปจฺจเตวาติ  
อธิปฺปาโย ฯ   
        อิทานิ  น  หิ  กมฺม  ปนสฺสตีติ  สงฺเขปโต  วุตฺตมตฺถ  
วิภชิตฺวา สตฺตาน กมฺมสฺสกต  วิภาเวตุ  ย  กโรตีติ   
คาถ  อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ ย กมฺม กลยฺาณ กุสล  ยทิ  วา  ปาปก  
อกุสล  สตฺโต  กโรติ  กโรนฺโต  จ  ตตฺถ  ย  กมฺม  ยถา 
ผลทานสมตฺถ  โหติ  ตถา  ปกุพฺพติ  อุปจิโนติ ฯ  
        ตสฺส  ตสฺเสว  ทายาโทติ  ตสฺส  ตสฺเสว  กมฺมผลสฺส   
# ๑. ส.ี ย.ุ ยานิ กมฺมการณานิ กโรนฺตา ฯ  ๒. สี. เอกมนฺต ฯ  
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คณฺหนโต  เตน  เตน  กมเฺมน  ทาตพฺพวิปากสฺส  ภาคี  โหตีติ   
อตฺโถ ฯ  เตนาห  ภควา  กมฺมสฺสกา  มาณว สตฺตา กมฺม- 
ทายาทาติอาทิ ฯ อิมา คาถา สุตฺวา เถรสฺส าตกา  
กมฺมสฺสกตาย ปติฏหึสูติ ฯ   
                โชติทาสตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                เหร ฺกานิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อจฺจยนฺติ อโหรตฺตาติ อายสฺมโต เหร ฺกานิตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อย กิร ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต กาเล หสวตีนคเร กลุเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต ปเรส ภตโก หุตฺวา ชีวนฺโต (๑) 
เอกทิวส สุชาตสฺส นาม สตฺถุสาวกสฺส ปสุกูล ปริเยสนฺตสฺส  
อุปฑฺฒทุสฺส ปริจฺจชิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน ตาวตึเสสุ นิพฺพตฺติตฺวา  
อปราปร  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท 
โกสลร ฺโ คามโภชกสฺส (๒) โจรโวสาสกสฺส  (๓)  ปุตฺโต  หุตฺวา 
นิพฺพตฺติ  เหร ฺกานีติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ โส  วยปฺปตฺโต 
ปตุ  อจฺจเยน  ร ฺา  ตสฺมึเยว  คามโภชกฏาเน  ปโต  
เชตวนปฏิคฺคหเณ  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ  อตฺตโน  
# ๑. ส.ี ย.ุ วิจรนฺโต ฯ ๒. ยุ. โภชกสฺส ฯ  ๓. ส.ี โจรฆาตกสฺส ฯ  
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กนิฏสฺส  ต  านนฺตร ทาเปตฺวา  ราชาน  อาปุจฺฉิตฺวา   
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  น  จิรสฺเสว อรหตฺต 
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ปทุมุตฺตรภควโต                สุชาโต นาม สาวโก   
                ปสุกูล คเวสนฺโต                สงฺกาเร จรเต (๒) ตทา(๓) ฯ   
                นคเร หสวติยา                ปเรส ภตโก อห   
                อุปฑฺฒทุสฺส ทตฺวาน        สิรสา อภิวาทยึ ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                เตตฺตึสกฺขตฺตุ เทวินฺโท        เทวรชฺชมการยึ   
                สตฺตสตฺตติกฺขตฺตุ ฺจ        จกฺกวตฺตี อโหสห ฯ   
                ปเทสรชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขิย   
                อุปฑฺฒทุสฺสทาเนน        โมทามิ อกุโตภโย ฯ   
                อิจฺฉมาโน จห อชฺช        สกานน สปพฺพต   
                โขมทุสฺเสหิ ฉาเทยฺย        อฑฺฒทุสฺสสฺสิท ผล ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป        ย ทานมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        อฑฺฒทุสฺสสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  กนิฏภาตร  ตโต  กมฺมโต   
# ๑. ขุ. อุ. ๓๓/๘๕/๑๒๙ ฯ  ๒. สฺยา. รถิยา ฯ ๓. ย.ุ สทา ฯ  
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นิวตฺเตตุกาโม  ตสฺมึเยว กมฺเม อภิรต ทิสฺวา ต โจเทนฺโต   
                อจฺจยนฺติ อโหรตฺตา        ชีวิต อุปรุชฺฌติ   
                อายุ ขียติ มจฺจาน                กุนฺนทีนว โอทก ฯ   
                อถ ปาปานิ กมฺมานิ        กร พาโล น พุชฺฌติ   
                ปจฺฉาสฺส กฏก โหติ        วิปาโก หิสฺส ปาปโกติ(๑)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อจฺจยนฺตีติ  อติกฺกมนฺติ  ลหุ  ลหุ  อปคจฺฉนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ 
        อโหรตฺตาติ รตฺตินฺทิวา ฯ  
        ชีวิต  อุปรุชฺฌตีติ  ชวิีตินฺทฺริย  จ ขณิกนิโรธวเสน 
นิรุชฺฌติ ฯ วุตฺต  หิ  ขเณ  ขเณ ตฺว ภิกฺขุ ชายสิ จ ชิยยฺสิ จ 
มิยฺยสิ จ จวสิ จ อุปปชฺชส ิจาติ ฯ  (๒)   
        อายุ  ขียติ  มจฺจานนฺติ  มริตพฺพสภาวตฺตา มจฺจาติ  
ลทฺธนามาน อิเมส สตฺตาน  อายุ  โย  จิร  ชีวติ   
โส  วสฺสสต  อปฺป  วา  ภิยฺโยติ  เอว ปริจฺฉินฺนกาลปรมายุ 
ขียติ ขย จ สมฺเภท จ คจฺฉติ ยถา ก ึกุนนฺทีนว 
โอทก ยถา นาม  กุนฺนทีน ปพฺพเตยฺยาน ขุทฺทกนทีน อุทก (๓)  
จิร น ติฏติ ลหุตร ขียติ อาคตมตฺตเยว  วิคจฺฉติ  เอว   
สตฺตาน  อายุ  ลหุตร ขียติ ขย คจฺฉติ ฯ เอตฺถ จ อุทกเมว 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๗๐/๒๙๑ ฯ  ๒. สี. จาติ อาทิ ฯ  
# ๓. ส.ี ยุ. ปพฺพเตยฺย อุทก ฯ  
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โอทกนฺติ วุตฺต ยถา มโนเยว มานสนฺติ ฯ   
        อถ  ปาปานิ  กมฺมานิ  กร  พาโล  น  พุชฌฺตีติ  เอว   
สสาเร  อนิจฺเจป  สมาเน  พาโล  โลภวเสน  วา  โกธวเสน 
วา ปาปานิ กมฺมานิ กโรติ กโรนฺโตป  น  พุชฌฺติ  ปาป  
กโรนฺโต  จ  ปาป  กโรมีติ  อพุชฺฌนโก  นาม  นตฺถิ อิมสฺส  
กมฺมสฺส  เอวรูโป  ทุกฺโข  วิปาโกติ  ปน อชานนโต น 
พุชฺฌตีติ วุตฺต ฯ  
        ปจฺฉาสฺส กฏก  โหตีติ  ยทิป  ปาปสฺส  กมฺมสสฺ  
อายูหนกฺขเณ  อิมสฺส  กมฺมสฺส  เอวรโูป วิปาโกติ  น  พุชฺฌติ 
ตโต  ปจฺฉา  ปน  นิรยาทีสุ  นิพฺพตฺตสฺส  อสฺส  พาลสฺส กฏก 
อนิฏ  ทุกฺขเมว  โหติ ฯ   
        วิปาโก  หิสฺส  ปาปโก  ยสฺมา  อสฺส  ปาปกมฺมสฺส นาม  
วิปาโก  ปาปโก  นิหีโน  อนิฏโเอวาติ ฯ  อิม  ปน  โอวาท  
สุตฺวา  เถรสฺส  กนฏิภาตา ราชาน อาปุจฺฉิตฺวา ปพฺพชิตฺวา 
น จิรสฺเสว สทตฺถ นิปฺผาเทสิ ฯ   
                เหร ฺกานิตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                โสมมิตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ปริตฺต ทารุนฺติ อายสฺมโต โสมมตฺิตตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต พุทฺธคุเณ สุตฺวา ปสนฺนมานโส 
เอกทิวส  กึสกุรุกฺข  ปุปฺผิต  ทิสฺวา  ปปฺุผานิ  คเหตฺวา สตฺถาร  
อุทฺทิสฺส  อากาเส  ขิปตฺวา  ปูเชสิ ฯ   
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท พาราณสิย พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  
โสมมิตฺโตติ ลทฺธนาโม ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  หุตฺวา  วิมเลน 
นาม  เถเรน  กตปริจยตฺตา  อภิณฺห  ตสฺส  สนฺติก  คจฺฉนฺโต 
ธมฺม  สุตฺวา สาสเน ลทฺธปสาโท ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท  
วตฺตปฏิวตฺต  ปูเรนฺโต  วิจรติ ฯ   
        วิมลตฺเถโร  ปน  กสุีโต มิทฺธพหุโล รตฺตินฺทิว  
วีตินาเมติ ฯ  โสมมิตฺโต  กุสีต  นาม  นิสฺสาย  โก  คุโณติ  
ต ปหาย มหากสฺสปตฺเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ตสฺส  โอวาเท  
ตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺเต  
ปติฏาสิ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๘๔/๑๒๘ ฯ  
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                กสึุก ปุปฺผิต ทสิฺวา        ปคฺคเหตฺวาน อ ฺชลึ   
                พุทฺธเสฏ สรตฺิวาน        อากาเส อภิปูชยึ ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ  มม        พุทฺธสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา วิมลตฺเถร โอวาเทน ตชฺเชนฺโต   
                ปริตฺต ทารุมารุยฺห                ยถา สีเท มหณฺณเว   
                เอว กุสีตมาคมฺม                สาธุชีวีป สีทติ   
                ตสฺมา ต ปริวชฺเชยฺย        กสุีต หีนวีริย ฯ   
                วิวิตฺเตหิ  อริเยหิ                ปหิตตฺเตหิ ฌายิหิ  
                นจฺิจ อารทฺธวีริเยหิ        ปณฺฑิเตหิ สหาวเสติ(๑)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปริตฺต ทารุมารุยฺห ยถา สีเท มหณฺณเวติ  เปสโลป  
กุลปุตฺโต กุสตี อลสปุคฺคล  นิสฺสาย  สีทติ  สสาเร  ปตติ   
น  ตสฺส  ปาร  นิพฺพาน  คจฺฉติ ฯ ยสมฺา  เอตเทว ตสฺมา 
ต อธิกุสลธมมฺวเสน (๒) สีส อนุกฺขิปตฺวา กุจฺฉิต สีทนโต กุสีต  
วิริยารมฺภาภาวโต หีนวีริย ปุคฺคล สพฺพถา วชฺเชยฺย น ตสฺส 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๗๑/๒๙๑ ฯ  ๒. สี. อกุสลธมฺมวเสน ฯ   
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ทิฏานุคตึ อาปชฺเชยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  ปคฺุคลาธิฏานาย  คาถาย  โกสชฺเช  อาทีนว   
ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  วิริยารมฺเภ  อานิสเส  ทสฺเสตุ  วิวิตฺเตหีติ 
อาทิ  วุตฺต ฯ  
        ตสฺสตฺโถ  เย ปน กายวิเวกสมฺภเวน  วิวิตฺตา  ตโต  เอว 
กิเลเสหิ  อารกตฺตา  อริยา  นิพฺพาน  ปติเปสิตตฺตตาย  ปหิตตฺตา  
อารมฺมณูปนิชฺฌานวเสน  ลกฺขณูปนิชฌฺานวเสน  จ ฌายิโน  
สพฺพกาล  ปคฺคหิตวิริยตาย อารทฺธวีริยา โลกิยโลกุตฺตรเภทาย  
ป ฺาย สมนฺนาคตตฺตา ปณฺฑิตา  เตหิเยว  สห  อาวเสยฺย  
สทตฺถ  นิปฺผาเทตุกาโม  สวเสยฺยาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  วิมลตฺเถโร  สวิคฺคมานโส  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา   
สทตฺถ  อาราเธสิ ฯ สฺวายมตฺโถ ปรโต อาคมิสฺสติ ฯ   
                โสมมิตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                สพฺพมิตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ชโน ชนสฺมึ สมฺพทฺโธติ อายสฺมโต สพฺพมิตฺตตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต อิโต  ทฺวานวุเต  กปฺเป ติสฺสสฺส ภควโต  
กาเล เนสาทกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วนจาริโก (๑) หุตฺวา  วเน   
มิเค  วธิตฺวา  มส  ขาทนฺโต  ชีวติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  อนุคฺคณฺหนตฺถ วสนฏานสมีเป  ตีณิ 
ปทเจติยานิ  ทสฺเสตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โส  อตีตกาเล  สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ  
กตปริจยตฺตา จกฺกงฺกิตานิ (๒) ทิสฺวา ปสนฺนมานโส โกรณฺฑปุปฺเผหิ  
ปูช กตฺวา  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  ตาวตึสภวเน  นิพฺพตฺติตฺวา  
อปราปร สุคตีสุเยว สสรนฺโต อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถินคเร  
พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติ สพฺพมิตฺโตติสฺส นาม อโหสิ ฯ  โส   
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เชตวนปฏคฺิคหเณ  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  
ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺเ  
วิหรนฺโต  วสฺส อุปคนฺตฺวา วุฏวสฺโส ภควนฺต  วนฺทิตุ  สาวตฺถึ  
พทฺธ  อทฺทส ฯ   มาตา  ปนสฺส  มิคี  ปาส อปฺปวิฏาป  
ปุตฺตสิเนเหน ทูร  น  คจฺฉติ  มรณภเยน  ปาสสมีปมฺป  น  
# ๑. ส.ี ย.ุ วนจรโก ฯ  ๒. ส.ี จกฺกรตนานิ ฯ   
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อุปคจฺฉติ  มิคโปตโก  จ  ภีโต  อิโต  จิโต  จ  ปริวตฺเตนฺโต  
กรุณ  วิลปติ  ต  ทิสฺวา  เถโร  อโห  สตฺตาน เสฺนหเหตุก  
ทุกฺขนฺติ  คจฺฉนฺโต  ตโต  ปร  สมฺพหุเล โจเร เอก ปุริส  
ชีวคาห คเหตฺวา  ปลาลเวณิยา  สรีร (๑) เวเตฺวา ฌาเปนฺเต 
ต ฺจ มหาวิรว [๒] วิรวนฺต ทิสฺวา ตทุภย นิสฺสาย ส ฺชาตสเวโค 
เตส โจราน สุณนฺตานเยว   
                ชโน ชนสฺม ึสมพฺทฺโธ (๓)  ชนเมวสฺสิโต ชโน   
                ชโน ชเนน เห ียติ                เหเติ จ ชโน ชน ฯ   
                โก หิ ตสฺส ชเนนตฺโถ        ชเนน ชนิเตน วา   
                ชน โอหาย คจฺฉ ต (๔)        เหยิตฺวา พหุ ชนนฺติ(๕)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ชโนติ อนฺธพาลชโน ฯ ชนสฺมินฺติ อ ฺเ ชเน ฯ (๖) 
        สมฺพทฺโธติ ตณฺหาพนฺธเนน  พทฺโธ ฯ  อย เม ปุตฺโต 
มาตาติอาทินา  ปฏิพทฺโธ ฯ 
        อยเมว วา ปาโ อิเม ม  โปเสนฺติ  อห  อิเม   
นิสฺสาย  ชีวามีติ  ปฏิพทฺธจิตฺโตติ  อตฺโถ ฯ 
        ชนเมวสฺสิโต ชโนติ  อย  เม  ปุตฺโต  ธีตาติ  อาทินา  
อ ฺเมว  ชน  อ ฺโ  ชโน อสฺสิโต   ตณฺหาย  อลลฺีโน  
# ๑. ส.ี สกลสรีร ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร วิรวนฺตนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. สยฺา. สมฺพนฺโธ ฯ  ๔. สยฺา. คจฺเฉยฺย ฯ  
# ๕. ขุ. เถร. ๒๖/๒๗๒/๒๙๑ ฯ ๖. ส.ี ย.ุ อ ฺเน ชเนน ฯ  
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ปริคฺคยฺห   ิโต ฯ   
        ชโน  ชเนน  เห ียติ  เหเติ  จ        ชโน  ชนนติฺ  กมฺมสฺสกตาย 
ยถาภูตาวโพธสฺส  จ  (๑)  อภาวโต อชฺฌุเปกฺขน อกตฺวา โลภวเสน 
ยถา  ชโน  ชน  อสฺสิโต  เอว  โทสวเสน  ชโน ชเนน เห ียติ  
วิพาธียติ ฯ  ตยิท มยฺหว อุปริเหนผลวเสน ปริปติสฺสตีติ  
อชานนฺโต เหเติ จ ชโน ชน ฯ   
        โก  หิ  ตสฺส  ชเนนตฺโถติ  ตสฺส  อ ฺชนสฺส  อ ฺเน 
ชเนน  ตณฺหาวเสน  อสฺสิเตน  โทสวเสน  เห ิเตน  วา  โก   
อตฺโถ ฯ  
        ชเนน  ชนิเตน  วาติ มาตาปตา  หุตฺวา  เตน  อ ฺเน   
ชเนน  ชนิเตน  วา  โก  อตฺโถ ฯ 
        ชน โอหาย คจฺฉ ต  เหยิตฺวา  พหุ  ชนนฺติ  ยสฺมา 
สสาเร  จรโต  ชนสฺส  อยเมวานุรูปา (๒) ปฏิปตฺติ  ตสฺมา  ต 
ชน  ตสฺส  จ  พาธิกา  ยา  สา  ตณฺหา  จ  โย  จ  โส 
โทโสเอว  พหุ  ชน  พาธยิตฺวา   ิโต  ต ฺจ  โอหาย  สพฺพโส 
ปหาย ปริจฺจชิตฺวา คจฺฉ  เตหิ (๓) อนุปทฺทุต  าน  คจฺเฉยฺย   
ปาปุเณยฺยนฺติ อตฺโถ ฯ  
        เอว ปน วตฺวา เถโร ตาวเทว วิปสฺสน อุสฺสุกกฺาเปตฺวา 
# ๑. ส.ี ยถาภูตเถตภาวโต โพธสฺส จ ฯ  ๒. สี. อยเมว เอวรูปา ฯ  
# ยุ. อยเมวรูปา ฯ  ๓. ย.ุ คจฺฉ เตหิ ฯ   
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อรหตฺตมปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                วนกมฺมิโก ปุเร อาสึ        ปตุมาตุมเตนห(๒)   
                ปสุมาเรน (๓) ชีวามิ        กสุล เม น วิชชฺติ ฯ   
                มม อาสยสามนฺตา        ติสโฺส โลกคฺคนายโก   
                ปทานิ ตีณิ ทสฺเสสิ        อนุกมฺปาย จกฺขุมา ฯ   
                อกฺกนฺเต จ ปเท ทิสฺวา        ติสฺสนามสฺส สตฺถุโน   
                หฏโ หฏเน จิตฺเตน        ปเท จิตฺต ปสาทยึ ฯ   
                โกรณฺฑ ปุปฺผิต ทิสฺวา        ปาทป ธรณีรหุ   
                สโกสก (๔) คเหตฺวาน        ปทเสฏมปูชยึ ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                ย ย โยนุปปชฺชามิ                เทวตฺต อถ มานุส   
                โกรณฺฑกฉวิ โหมิ(๕)        สุปฺปภาโส ภวามห ฯ   
                เทวฺนวุเต อิโต กปฺเป        ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ปทปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        เต  ปน  โจรา  เถรสฺส  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  สเวคชาตา  
ปพฺพชิตฺวา  ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชชฺึสูติ ฯ   
                สพฺพมิตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๑๕/๓๑ ฯ  ๒. สฺยา. ปตุเปตามเหนห ฯ  
# ๓. ส.ี ยุ. ปรรุหิเรน ฯ  ๔. สยฺา. สโกฏิก ฯ สี. ย.ุ สโกฏก ฯ  
# ๕. สฺยา. โกรณฺฑอณฺณโกเยว ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 577 

                        *เลมที่ 25    หนา  577 
         
                มหากาลตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        กาฬ ีอิตฺถีติ อายสฺมโต มหากาลตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต 
อิโต เอกนวุเต  กปฺเป  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต 
เกนจิเทว กรณีเยน อร ฺ คโต ตตฺถ อ ฺตรสฺส รุกฺขสฺส (๑) 
สาขาย โอลมฺพมาน ปสุกูลจีวร ทิสฺวา อริยทฺธโช โอลมฺพตีติ 
ปสนฺนจิตฺโต  กิงฺกณิปุปฺผานิ(๒)  คเหตฺวา  ปสุกูล  ปูเชสิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท เสตพฺยนคเร สตฺถวาหกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
มหากาโลติ  ลทฺธนาโม  วิ ฺ ุต ปตฺวา ฆราวาส วสนฺโต  
ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  ภณฺฑ  คเหตฺวา  วาณิชฺชวเสน สาวตฺถึ  
คโต เอกมนฺต สกฏสตฺถ (๓) นิเวเสตฺวา  อทฺธานปริสฺสม  วิโนเทตฺวา  
อตฺตโน ปริสาย สทฺธึ นิสนิฺโน สายณฺหสมย คนฺธมาลาทิหตฺเถ  
อุปาสเก  เชตวน  คจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  สยมฺป  เตหิ  สทฺธึ วิหาร  
คนฺตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา 
โสสานิกงฺค อธิฏาย  สสุาเน  วสติ ฯ   
        อเถกทวิส  กาฬ ี นาม  เอกา  อิตฺถี  ฉวฑาหิกา เถรสฺส   
กมฺมฏานตฺถาย  (๔)  อจิรมตสรีร  อุโภ  สตฺถ ี (๕)  ภินฺทิตฺวา  (๖)  อุโภ  จ 
# ๑. ส.ี รุกฺขมูลสฺส ฯ  ๒. ยุ. กณิการ... ฯ  ๓. สี. ยุ. สกฏสต  ฯ 
# ๔. สี. กมฺมฏานตฺถา ฯ  ๕. ส.ี หตฺเถ ฯ  ๖. สี. ย.ุ ฉินฺทิตฺวา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 578 

        *เลมที่ 25  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  578 
         
พาหู ภินฺทิตฺวา (๑)  สีล ฺจ  ทธิถาลก  (๒) วิย ภินฺทิตฺวา สพฺพ  
องฺคปจฺจงฺค สมฺพนฺธเมว กตฺวา เถรสฺส โอโลเกตุ  โยคฺยฏาเน   
เปตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เถโร  ต  ทิสฺวา  อตฺตาน โอวทนฺโต (๓)   
                กาฬี อิตฺถ ีพฺรหตี ธงฺกรูปา   
                สตฺถิ ฺจ เภตฺวา อปร ฺจ สตฺถึ   
                พาห ฺจ เภตฺวา อปร ฺจ พาห(๔)   
                สสี ฺจ เภตฺวา ทธิถาลกว (๕) ฯ 
                เอสา นิสินฺนา อภิสนฺทหิตฺวา(๖)   
                โย เว อวิทฺวา อุปธึ กโรติ   
                ปนุปฺปุน ทุกฺขมุเปติ มนฺโท   
                ตสฺมา ปชาน อุปธึ น  กยิรา   
                มาห ปุน ภินฺนสิโร สยิสฺสนฺติ (๗)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กาฬีติ ตสฺสา นาม กาฬวณฺณตฺตา วา เอว  
วุตฺต ฯ 
        พฺรหตีติ มหาสรีรา อาโรหปริณาหวตี ฯ  
        ธงฺกรูปาติ  กาฬวณฺณตฺตาเอว  กากสทิสรูปา ฯ 
        สตฺถิ ฺจ  เภตฺวาติ มตสรีรสฺส  สตฺถึ  ชณฺณุเภทเนน 
# ๑. ส.ี ย.ุ ฉินฺทิตฺวา ฯ  ๒. สี. ยุ. ทธถิาลิก ฯ  
# ๓. ยุ. โอวเทนฺโต ฯ  ๔. สฺยา. พาหุ ฯ  ๕. ส.ี ย.ุ ทธถิาลิกว ฯ  
# ๖. ย.ุ อภิสทฺทหิตฺวา ฯ  ๗. ขุ. เถร. ๒๖/๒๗๓/๒๙๒ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 579 

        *เลมที่ 25  ทุติยวคฺเค มหากาลตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 579 
 
ภ ฺชิตฺวา ฯ 
        อปร ฺจ  สตฺถินฺติ  อิตร ฺจ  สตฺถึ ภ ฺชิตฺวา ฯ  (๑)  
        พาห ฺจ  เภตฺวาติ  พาหฏ ิ ฺจ  อคฺคพาหฏาเนเยว  (๒)   
ภ ฺชิตฺวา ฯ  
        สีส ฺจ  เภตฺวา  ทธิถาลกวาติ  มตสรีรสฺส  (๓)  สีส  ภินฺทตฺิวา  
ภินฺนตฺตาเอว เลฑฺฑุทณฺฑาทีหิ  ปคฺฆรนฺต  ทธิถาลก  วิย  
ปคฺฆรนฺต มตฺถลุงฺค กตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
        เอสา  นสิินฺนา  อภิสนฺทหิตฺวาติ ฉินฺนภินฺนาวยว (๔) มตสรรี  
เต อวยเว ยถาาเนเยว ปเนน สนฺทหิตฺวา สหิต กตฺวา 
มสาปณ ปสาเรนฺตี วิย เอสา นิสินฺนา ฯ   
        โย  เว  อวิทฺวา  อุปธึ  กโรตีติ  โย อิมาย อุปฏาปต  
กมฺมฏาน ทิสฺวาป อวิทฺวา  อกุสโล  กมฺมฏาน  ฉฑฺเฑตฺวา 
อโยนิโสมนสิกาเรน กิเลสูปธึ อุปฺปาเทติ โส  มนฺโท 
มนฺทป ฺโ  สสารสฺส  อนติวตฺตนโต  ปุนปฺปุน  อปราปร   
นิรยาทีสุ ทุกขฺ  อุเปติ ฯ  ตสฺมา  ปชาน  อุปธึ  น  กยิราติ  
        ตสฺมาติ ยสฺมา เจตเทว ตสฺมา ฯ  
        ปชาน  อุปธินฺติ  อิธ  ย  ทุกฺข  สมโฺภตีติ  ปชานนฺโต 
โยนิโส  มนสิกโรนฺโต กเิลสูปธึ  น  กยิรา  น  อุปฺปาเทยฺย ฯ   
# ๑. ส.ี ปริภยฺชิตฺวา ฯ  ๒. ย.ุ อุคฺคตหฏ ีนิเยว ฯ  
# ๓. ยุ. ฉวสรีรสฺส ฯ  ๔. สี. ฉินฺนภินฺนว ฉว ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 580 

        *เลมที่ 25  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  580 
         
กสฺมา   
        มาห  ปนุ  ภินฺนสิโร  สยิสฺสนฺติ ยถยิท  มตสรรี ภินฺนสรรี  
สยติ เอว กิเลสูปธีหิ สสาเร ปุนปฺปุน อุปฺปตฺติยา กฏสิวฑฺฒโก 
หุตฺวา  ภินฺนสิโร  (๑)  อห  มา  สยิสสฺนฺติ ฯ เอว วทนฺโต  เอว (๒) 
เถโร วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๓)   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                อุทพฺพโล (๔) นาม ปพฺพโต   
                ตตฺถทฺทส ปสุกูล                ทุมคฺคมฺหิ วิลมฺพิต ฯ   
                ตีณิ กิงฺกณิปุปฺผานิ        โอจินิตฺวานห ตทา   
                หฏโ หฏเน จิตฺเตน        ปสุกูลมปูชย ึฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย กมฺมมกร ึตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ปูชตฺิวา อรหทฺธช ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
                มหากาลตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ย.ุ ภินฺนสรีโร ฯ  ๒. สี. อิม วทนฺโต ฯ  ๓. ขุ. อ. ๓๓/๘๒/๑๒๖ ฯ  
# ๔. สฺยา. อุทพฺพโล ฯ  สี. อุรุคโณ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 581 

                        *เลมที่ 25    หนา  581 
         
                        ติสฺสตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        พหู สปตฺเต ลภตีติ อายสฺมโต ติสฺสตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต  ปยทสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล 
พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต สิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  
คนฺตฺวา  กาเมสุ  อาทีนว ทิสฺวา ฆราวาส ปหาย 
ตาปสปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา  อร ฺายตเน  สาลวเน  อสฺสม 
กาเรตฺวา  วสติ ฯ  ภควา  ตสฺส  อนุคฺคหนตฺถ  อสฺสมสฺส  อวิทูเร  
สาลวเน  นิโรธ  สมาปชชฺิตฺวา  นิสีทิ ฯ  โส  อสฺสมโต  
นิกฺขมิตฺวา  ผลาผลตฺถาย  คจฺฉนฺโต  ภควนฺต  ทิสฺวา  
ปสนฺนมานโส  จตฺตาโร  ทณฺเฑ เปตฺวา  ภควโต  อุปริ  
ปุปฺผิตาหิ  สาลสาขาหิ  สาขามณฺฑป  กตฺวา  สตฺตาห  นวนเวหิ  (๑) 
สาลปุปฺเผหิ ภควนฺต ปูเชนฺโต อฏาสิ พุทฺธารมฺมณ ปตึ  
อวิชหนฺโต ฯ สตฺถา  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน  นโิรธโต  วุฏหิตฺวา 
ภิกฺขุสงฺฆ  จินฺเตสิ ฯ  ตาวเทว สตสหสฺสมตฺตา  ขีณาสวา  สตฺถาร  
ปริวาเรสส ฯ  ภควา  ตสฺส  ภาวินึ  สมปฺตฺตึ  วิภาเวนฺโต  อนุโมทน  
วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา อปราปร 
สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห  พฺราหฺมณกุเล  
# ๑. ส.ี วณฺณวนฺเตติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 582 

        *เลมที่ 25  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  582 
 
นิพฺพตฺติตฺวา  ติสฺโสติ  ลทธฺนาโม  วยปฺปตฺโต  ติณฺณ  เวทาน  
ปารคู  หุตฺวา ป ฺจมตฺตานิ  มาณวกสตานิ  มนฺเต  วาเจนฺโต 
ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  หุตฺวา  สตฺถุ ราชคหคมเน  พุทฺธานุภาว 
ทิสฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน ปฏเปตฺวา  
น จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                อชฺโฌคาเหตฺวา(๒) สาลวน  สุกโต อสฺสโม มม   
                สาลปุปฺเผหิ ส ฺฉนฺโน        วสามิ วิปเน ตทา ฯ   
                ปยทสฺสี ตุ  ภควา                สยมฺภู อคฺคปุคฺคโล   
                วิเวกกาโม สมพฺุทฺโธ        สาลวนมุปาคมิ ฯ   
                อสฺสมา อภินิกฺขมฺม        ปวน อคมาสห   
                มลูผล คเวสนฺโต                อาหิณฺฑามิ วเน ตทา ฯ   
                ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ        ปยทสฺสึ มหายส   
                สนุิสินฺน สมาปนฺน                วิโรนฺต(๓) มหาวเน ฯ   
                จตุทณฺเฑ เปตฺวาน        พุทธฺสฺส อุปรี อห   
                มณฺฑป สุกต กตฺวา        สาลปุปฺเผหิ ฉาทยึ ฯ   
                สตฺตาห ธารยิตฺวาน        มณฺฑป สาลฉาทิต   
                ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา        พุทฺธเสฏมวนฺทห ฯ   
                ภควา ตมฺหิ สมเย                วุฏหิตฺวา สมาธิโต(๔)   
                ยุคมตฺต เปกฺขมาโน        นิสทีิ ปุริสุตฺตโม ฯ  
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๘๐/๑๒๐ ฯ   ๒. สฺยา. อชฺโฌคเหตฺวา ฯ  
# ๓. สยฺา. ม. วิโรจนฺต ฯ  ๔. ยุ. สมาธิโน ฯ   
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        *เลมที่ 25  ทุติยวคฺเค ติสฺสตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 583 
                 
                สาวโก วรโุณ นาม                ปยทสฺสิสสฺ สตฺถุโน   
                วสีสตสหสฺเสหิ                อุปคจฺฉิ วินายก ฯ   
                ปยทสฺสี จ ภควา                โลกเชฏโ นราสโภ   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        สติ ปาตุกรี ชิโน ฯ   
                อนุรุทฺโธ อุปฏาโก        ปยทสฺสิสฺส สตฺถุโน   
                เอกส จีวร กตฺวา                อปุจฺฉิตฺถ  มหามุนึ ฯ   
                โก นุ โข ภควา เหตุ        สิตกมฺมสฺส สตฺถุโน   
                การเณ วิชฺชมานมฺหิ        สตฺถา ปาตุกเร สิต ฯ   
                สตฺตาห ปุปฺผฉทน (๑)        โย เม ธาเรสิ มาณโว   
                ตสฺส กมฺม สรตฺิวาน        สติ ปาตุกรึ อห ฯ   
                อโนกาส(๒) น ปสฺสามิ        ยตฺถ (๓) ปุ ฺ วิปจฺจติ   
                เทวโลเก มนุสฺเส วา        โอกาโสว น สมฺมติ ฯ   
                เทวโลเก วสนฺตสฺส        ปุ ฺกมฺมสมงฺคิโน   
                ยาวตา ปริสา ตสฺส        สาลจฺฉนฺนา ภวิสฺสติ ฯ   
                ตตฺถ ทิพฺเพหิ นจฺเจหิ        คีเตหิ วาทิเตหิ จ   
                รมิสฺสติ สทา สนฺโต        ปุ ฺกมฺมสมาหิโต ฯ   
                ยาวตา ปริสา ตสฺส        คนธฺคนฺธี  ภวิสฺสติ   
                สาลสฺส ปุปฺผวสฺโส จ        ปวสฺสิสฺสติ  ตาวเท ฯ   
                ตโต จุโตย มนุโช                มานุส อาคมิสฺสติ   
                อิธาป สาลจฺฉทน                สพฺพกาล ธริสฺสติ(๔) ฯ   
# ๑. สฺยา. ปปฺุผฉทน ฯ ๒. ยุ. โอกาสาห ฯ ๓. สยฺา. ยนฺต ฯ 
# ๔. ยุ. ธรยิยฺติ ฯ   
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                อิธ นจฺจ ฺจ คีต ฺจ        สมฺมตาฬสมาหิต   
                ปริวาเรสฺสนฺติ ม นิจฺจ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                อุคฺคจฺฉนฺเต จ สูริเย        สาลวสฺส ปวสฺสติ   
                ปุ ฺกมฺเมน สยุตฺต        วสฺสเต สพฺพกาลิก ฯ   
                อฏารเส กปฺปสเต        โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท        โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ   
                ธมฺม อภิสเมนฺตสฺส        สาลฉทน (๑) ภวิสฺสติ   
                จิตเก ฌายมานสฺส                ฉทน ตตฺถ เหสฺสติ ฯ   
                วิปาก กิตฺตยิตฺวาน        ปยทสฺสี มหามุนิ   
                ปริสาย ธมฺม เทเสสิ        ตปฺเปนฺโต ธมฺมวุฏ ิยา ฯ   
                ตึสกปฺปานิ เทเวสุ                เทวรชชฺมการยึ   
                สฏ ิ จ สตฺตกฺขตฺตุ ฺจ        จกฺกวตฺตี อโหสห ฯ   
                เทวโลกา อิธาคนฺตฺวา        ลภามิ วิปุล สขุ   
                อิธาป สาลจฺฉทน                มณฺฑปสฺส อิท ผล ฯ   
                อย ปจฺฉิมโก มยฺห                จริโม วตฺตเต ภโว   
                อิธาป สาลจฺฉทน                เหสฺสติ สพฺพกาลิก ฯ   
                มหามุนึ โตสยิตฺวา                โคตม สกฺยปุงฺคว   
                ปตฺโตมฺหิ อจล าน        หตฺิวา ชยปราชย ฯ   
# ๑. สฺยา. สาลฉทน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 585 

        *เลมที่ 25  ทุติยวคฺเค ติสฺสตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 585 
         
                อฏารเส กปฺปสเต        ย พุทฺธมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        โส  อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  วิเสสโต  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  
อโหสิ ฯ  ตตฺถ เกจิ  ปถุุชชฺนภิกฺขู  เถรสฺส  ลาภสกฺการ  ทิสฺวา  
พาลภาเวน  อสหนาการ ปเวเทสส ฯ เถโร  ต ตฺวา ลาภ- 
สกฺกาเร อาทีนว ตตฺถ อตฺตโน อลคฺคภาว ฺจ ปกาเสนฺโต   
                พหู  สปตฺเต ลภติ                มุณฺโฑ สงฺฆาฏิปารุโต   
                ลาภี อนฺนสฺส ปานสฺส        วตฺถสฺส สยนสฺส จ ฯ   
                เอตมาทีนว ตฺวา        สกกฺาเรสุ มหพฺภย   
                อปฺปลาโภ อนวสฺสุโต        สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ(๑)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สิขมฺป  ทสฺเสตฺวา  (๒)  มุณฺฑิตเกสตาย  มุณฺโฑ 
ฉินฺทิตฺวา สงฺฆาฏิตกาสาวธาริตาย  (๓)  สงฺฆาฏิปารุโต  เอว  
เววณฺณิย  อชฺฌูปคโต ปรายตฺตวุตฺติโก  ปพฺพชโิต  สเจ  
อนฺนปานาทีน  ลาภี  โหติ  โสป  พหู  สปตฺเต  ลภติ ตสฺส 
ปสูยนฺตา  พหู  สมฺภวนฺติ ฯ (๔) 
        ตสฺมา เอต เอวรูป ลาภสกฺกาเรสุ มหพฺภย   วิปลุภย   
อาทีนว  โทส  วิทิตฺวา  อปฺปจฺฉต  สนฺโตส ฺจ  หทเย  เปตฺวา  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๗๔/๒๙๒ ฯ  ๒. ม. อเสเสตฺวา ฯ  
# ๓. ยุ.  ...ธารณตาย ฯ  ๔. ส.ี อุสูยกา พหู ภวนฺติ ฯ   
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อนวชฺชุปฺปาทสฺสาป  อุปฺปนฺนสฺส  ลาภสฺส  ปริวชชฺเนน  อปฺปลาโภ  
ตโตเอว  ตตฺถ ตณฺหาวสฺสุตาภาเวน  อนวสฺสุโต  สสาเร   
ภยสฺส  อิกฺขนโต  ภินฺนกเิลสตาย  วา  ภิกฺขุ  สนฺตุฏ ิฏานียสฺส   
สติสมฺปช ฺสฺส  วเสน สโต หุตฺวา ปริพฺพเช จเรยฺย  
วิหเรยฺยาติ ฯ ต สุตฺวา เต ภิกฺขู ตาวเทว เถร ขมาเปสส ฯ   
                ติสฺสตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        กิมฺพิลตฺเถรคาถาวณฺณนา  
        ปาจีนวสทายมฺหีติอาทิกา อายสฺมโต กิมฺพิลตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        ตสฺส  ปพฺุพภาโค  สเวคุปฺปตฺติ  ปพฺพชฺชา  จ  เอกกนิปาเต 
อภิสตฺโตติ คาถาย  สวณฺณนาย  วุตฺตาเยว ฯ  ตาย  จ  คาถาย  
เถเรน  อตฺตโน วิเสสาธิคมสฺส  การณ  ทสฺสิต ฯ  อิธ ปน 
อธิคตวิเสสสฺส (๑) อตฺตโน อายสฺมตา จ อนุรุทฺเธน อายสฺมตา  
จ  นนฺทิเยน  สห  สมคฺควาโส  ทสฺสิโตติ  เวทิตพฺพ ฯ  (๑)  สมคฺควาส   
ปน  วสนฺตา  เต ยถา จ วสึสุ ต ทสฺเสนฺโต   
                ปาจีนวสทายมฺหิ                สกฺยปุตฺตา สหายกา   
                ปหายานปฺปเก โภเค        อุ ฺเฉ ปตฺตาคเต (๒) รตา ฯ   
# ๑. ส.ี อตฺตโน อายสฺมตา จ นนฺทิเยน สมคฺควาโสติ เวทิตพฺพ ฯ 
# ๒. สฺยา. อุ ฺฉาปตฺตาคเต ฯ   
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                อารทฺธวีริยา ปหิตตฺตา        นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกมา   
                รมนฺติ ธมฺมรติยา                หิตฺวาน โลกิย รตินฺติ(๑)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปาจีนวสทายมฺหีติ  ปาจีนวสนามเก  รกขิฺตโคปเต 
สหปริจฺเฉเท  วเน ฯ  ต หิ วน คามสฺส ปาจีนทิสาย  
 ิตตฺตา วสคุมฺพปริกฺขิตฺตตฺตา จ ปาจีนวสทาโยติ วุตฺโต 
วสวนภาเวน  วาติ ฯ (๒)  
        สกฺยปุตฺตาติ อนุรุทฺธตฺเถราทโย สกฺยราชกุมารา ฯ  
        สหายกาติ  สเวคุปฺปตฺติปพฺพชฺชาสมณธมฺมกรณสวาเสหิ  
สห  อยนโต  ปวตฺตนโต  สหายกา ฯ  
        ปหายานปฺปเก  โภเคติ  อุฬาเรน  ปุ ฺานุภาเวน อธิคเต  
กุลปรมฺปราคเต  จ  มหนฺเต  โภคกฺขนฺเธ  ฉฑฺเฑตฺวา ฯ  
สหายานปฺปเกติป  ปาลิ ฯ 
        อุ ฺเฉ ปตฺตาคเต  รตาติ  อุ ฺฉาจริยาย  อาภตตฺตา  อุ ฺเฉ  
ปตฺเต  อาคตตฺตา  ปตฺตาคเต  ปตฺตปริยาปนฺเน  รตา  อภิรตา  
สฆภตฺตาทิอติเรกลาภ  ปฏิกฺขิปตฺวา  ชงฺฆพล นิสสฺาย  
ภิกฺขาจริยาย ลทฺเธน มิสฺสกภตฺเตเนว สนฺตุฏาติ อตฺโถ ฯ 
        อารทฺธวีริยาติ  อุตฺตมตฺถสฺส  อธคิมาย  อาทิโตว  ปเคว   
สมฺปาทิตวิริยา ฯ  (๓)  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๗๕/๒๙๒ ฯ  ๒. สี. สวสนภาเวเนวาติ ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. สมาหิตวิริยา ฯ   
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        ปหิตตฺตาติ  นินฺนโปณปพฺภารภาเวน  กาเลน  กาล  
สมาปชฺชเนน  จ  (๑)  นพฺิพาน  ปติเปสิตจิตฺตา ฯ  
        นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกมาติ วตฺตปฏิปตฺตีสุ ทิฏธมฺมสุข- 
วิหารานุโยเคน สพฺพกาล อสิถิลปรกฺกมา ฯ  
        รมนฺติ ธมฺมรติยา หิตฺวาน โลกิย รตินฺติ โลเก 
วิทิตตาย โลกปริยาปนฺนตาย  จ  โลกยิ  รูปารมฺมณาทิรตึ   
ปหาย  มคฺคป ฺาย  ปชหิตฺวา  โลกุตฺตรธมฺมรติยา อคฺคผล- 
นิพฺพานาภิรติยา จ รมนฺติ อภิรมนฺติ ฯ  
                กมิฺพิลตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                นนฺทตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อโยนโิสมนสิการาติ อายสฺมโต นนฺทตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  กุลเคเห 
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ภควโต  สนฺตเก  ธมฺม สุณนฺโต 
สตฺถาร เอก ภิกฺขุ อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาราน  อคฺคฏาเน   
เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป ต านนฺตร ปตฺเถนฺโต ภควโต  
ภิกฺขุสฆสฺส  จ  ปูชาสกฺการพหุล  (๒)  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  
อหมฺป  อนาคเต ตุมฺหาทิสสฺส  พุทฺธสสฺ  เอวรูโป  สาวโก 
# ๑. ส.ี สมาปชฺชเนเนว ฯ  ๒. สี. ปูชาสกฺการ ฯ  
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ภเวยฺยนฺติ ปณิธาน กตฺวา ตโต ปฏาย  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  อตฺถทสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล วินตาย (๑) นาม นทิยา 
มหนฺโต  กจฺฉโป  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  เอกทิวส  สตฺถาร นทิยา  
ปาร คนฺตุ ตีเร  ิต ทิสฺวา สย  ภควนฺต  ตาเรตุกาโม   
สตฺถุ  ปาทมูเล  นิปชชฺิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อชฺฌาสย โอโลเกตฺวา  
ปฏ ึ อภิรุหิ ฯ โส หฏตุฏโ เวเคน โสต ฉินฺทนฺโต สีฆตร  
ปรตีรเมว ปาเปสิ ฯ ภควา ตสฺส อนุโมทน วทนฺโต ภาวินึ  
สมฺปตฺตึ กเถตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน สุคตีสุเยว สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท กปลวตฺถุสฺม ึสุทฺโธทนมหาราชสฺส  ปุตฺโต  หุตฺวา 
มหาปชาปติยา  โคตมิยา  กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส  
นามคฺคหณทิวเส  าติสงฺฆ  นนฺเทนฺโต[๒] ชาโตติ นนฺโทเตฺวว 
นาม อกสุ ฯ ตสฺส วยปฺปตฺตกาเล  สตฺถา  ปวตฺตวรธมฺมจกฺโก 
โลกานุคฺคห  กโรนฺโต  กปลวตฺถุ คนฺตฺวา าติสมาคเม 
โปกฺขรวสฺส อฏ ุปฺปตฺตึ กตฺวา เวสฺสนฺตรชาตก  กเถตฺวา 
ทุติยทิวเส ปณฺฑาย  ปวิฏโ  อุตฺติฏเ  นปฺปมชฺเชยยฺาติ  (๓)  คาถาย 
ปตร โสตาปตฺติผเล ปติฏาเปตฺวา  นิเวสน  คนฺตฺวา  ธมฺม   
จเร  สุจริตนฺติ  (๔)  คาถาย มหาปชาปตึ โสตาปตฺติผเล  ราชาน 
# ๑. ย.ุ วิตตาย ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ เอตฺถนฺตเร โสเสนฺโตติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๗ ฯ  ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๘ ฯ   
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สกทาคามิผเล  ปติฏาเปตฺวา  ตติเย  ทิวเส  นนฺทกุมารสฺส   
อภิเสกนิเวสนปฺปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ  วตฺตมาเนสุ  ปณฺฑาย   
ปวิสิตฺวา  นนฺทกุมารสฺส หตฺเถ  ปตฺต  ทตฺวา  มงฺคล  
วตฺวา  ตสฺส  หตฺถโต  ปตฺต  อคเหตฺวาว  วิหาร คโต ต   
ปตฺตหตฺถ  วิหาร  อาคต  อนิจฺฉมานเยว  ปพฺพาเชตฺวา  ตถา 
ปพฺพชิตตฺตาเยว อนภิรติยา  ปฬิต  ตฺวา  อุปาเยน  ตสฺส   
ต  อนภิรตึ  วิโนเทสิ ฯ  โส  โยนิโส ปฏิสงฺขาย  วิปสฺสน  
ปฏเปตฺวา  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๑)   
                อตฺถทสฺสี ตุ ภควา        สยมฺภู โลกนายโก   
                วนิตานทิยา ตีร                อุปาคจฺฉิ ตถาคโต ฯ   
                อุทกา อภินิกฺขมฺม                กจฺฉโป วาริโคจโร   
                พุทฺธ ตาเรตุกาโมห(๒)        อุเปสึ โลกนายก ฯ   
                อภิรูหตุ ม พุทโฺธ                อตฺถทสฺสี มหามุนิ   
                อห ต ตารยิสฺสามิ                ทุกฺขสฺสนฺตกโร ตุว ฯ   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        อตฺถทสฺสี มหายโส   
                อภิรูหิตฺวา เม ปฏ ึ        อฏาสิ โลกนายโก ฯ   
                ยโต สรามิ อตฺตาน        ยโต ปตฺโตสฺมิ วิ ฺ ุต   
                สขุ เม ตาทิส นตฺถิ        ผุฏเ ปาทตเล ยถา(๓) ฯ   
                อุตฺตริตฺวาน สมฺพุทฺโธ        อตฺถทสฺสี มหายโส   
                นทีตีรมฺหิ ตฺวาน                อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๗๘/๑๑๕ ฯ ๒. สฺยา. ตริตุกาโมห ฯ 
# ๓. ยุ. ยถา ปาทตเล มุนิ ฯ   
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                ยาวตา วตฺตเต จิตฺต        คงฺคาโสต (๑) ตรามห   
                อย ฺจ กจฺฉโป ราชา        ตาเรติ  มม ป ฺวา(๒) ฯ   
                อิมินา พุทฺธตรเณน        เมตฺตจิตฺตวตาย จ   
                อฏารเส กปฺปสเต        เทวโลเก รมิสสฺติ ฯ   
                เทวโลกา อิธาคนฺตฺวา        สกุกฺมูเลน โจทิโต   
                เอกาสเน นิสีทิตฺวา        กงฺขาโสต ตริสฺสติ ฯ   
                ยถาป ภทฺทเก เขตฺเต        พีช อปฺปมฺป โรปต   
                สมฺมาธาร (๓) ปเวจฺฉนฺเต  ผล โตเสติ กสฺสเก ฯ (๔)   
                ตเถวิท พุทฺธเขตฺต                สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต   
                สมฺมาธาร (๓) ปเวจฺฉนฺเต  ผล ม โตสยิสฺสติ ฯ   
                ปธานปหิตตฺโตมฺหิ        อุปสนฺโต นิรปูธิ   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                อฏารเส กปฺปสเต        ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ตรณาย อิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา วิมุตฺติสุข อนุภวนฺโต อโห สตฺถุ  
อุปายโกสลลฺ เยนาห ภวปงฺกโต  อุทธฺริตฺวา  นิพฺพานถเล   
ปติฏาปโตติ  อตฺตโน  ปหีนสงฺกิเลส ปฏลิทฺธ ฺจ สุข  
ปจฺจเวกฺขิตฺวา ส ฺชาตโสมนสฺโส อุทานวเสน   
# ๑. ส.ี กงฺขาโสต ฯ  ๒. สฺยา. ปุ ฺวา ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ สมฺมาธาเร ฯ  
# ๔. สฺยา. สี. กสฺสเก ฯ   
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                อโยนิโสมนสิการา                มณฺฑน อนุยุ ฺชิส   
                อุทฺธโต จปโล จาสึ        กามราเคน อฏฏิโต ฯ   
                อุปายกุสเลนาห                พุทฺเธนาทิจฺจพนฺธุนา   
                โยนิโส ปฏิปชชฺิตฺวา        ภเว จิตฺต อุทพฺพหินฺติ(๑)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อโยนิโสมนสิการาติ  อนุปายมนสิการโต  อสุภ  
กาย  สุภโต  มนสิ  กริตฺวา  สุภโต  มนสิการเหตุ  อสุภ  กาย  (๒)  
สุภส ฺายาติ (๓) อตฺโถ ฯ  
        มณฺฑนนฺติ หตฺถูปคาทิอาภรเณหิ  เจว  มาลาคนฺธาทีหิ   
จ  อตฺตภาวสฺส อลงฺกรณ ฯ 
        อนุยุ ฺชิสนฺติ อนุยุ ฺชึ  สรรีสฺส  วิภูสนปฺปสโุต  อโหสินติฺ  
อตฺโถ ฯ   
        อุทฺธโตติ ชาติโคตฺตรูปโยพฺพนมทาทีหิ  อุทฺธโต  อวูปสนตฺ- 
จิตฺโต ฯ  
        จปโลติ  วนมกฺกโฏ วิย อนวฏ ิตจิตฺตตาย โลโล  กาย- 
มณฺฑนวตฺถมณฺฑนาทิจาปเลฺย  ยุตฺตตาย  วา  จปโล  จ ฯ  
        อาสินฺติ อโหสึ ฯ   
        กามราเคนาติ วตฺถุกาเมสุ ฉนฺทราเคน อฏฏิโต ปฬิโต  
วิพาธิโต อาสินฺติ โยชนา ฯ (๔) 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๗๖/๒๙๓ ฯ ๒. สี. อสุเภ กาเย ฯ  
# ๓. ยุ. สุภม ฺเยฺยาติ ฯ  ๔. ย.ุ วิพาธิโตติ โยชนา ฯ   
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        อุปายกุสเลนาติ  วิเนยฺยาน  ทมนูปายจฺเฉเกน  โกวิเทน 
พุทฺเธน  ภควตา  เหตุภูเตน ฯ  เหตุอตฺเถ  หิ  เอต  กรณวจน ฯ 
ปลุฏมกฺกฏเีทวจฺฉราทสฺสเนน  หิ อุปกฺกิตวาทโจทนาย  อตฺตโน 
กามราคาปนยน  สนฺธาย  วทติ ฯ  ภควา  หิ อายสฺมนฺต   
นนฺทตฺเถร  ปม  ชนปทกลฺยาณึ  อุปาทาย  ยถาย  มกฺกฏี  
เอว  กกุฏปาทินิโย อุปาทาย  ชนปทกลฺยาณีติ  มหติยา  อาณิยา  ขุทฺทก 
อาณึ  นีหรนฺโต  ฉฑฺฑโก  วิย  สิเนหปาเนน  สรีร  กิเลเทตฺวา  (๑) 
วมนวิเรจเนหิ โทส นีหรนฺโต ภิสกฺโก วิย จ  กกุฏปาทินิ- 
ทสฺสเนน  ชนปทกลฺยาณิย (๒) วิรตฺตจิตฺต กาเรตฺวา ปุน  
อุปกฺกิตวาเทน กกุฏปาทนิีสุป  จิตฺต  วิราเชตฺวา  สมฺมเทว 
สมถวิปสฺสนานุโยเคน  อริยมคฺเค ปติฏาเปสิ ฯ  เตน  วุตฺต  
โยนิโส  ปฏปิชฺชิตฺวา  ภเว  จิตฺต  อุทพฺพหินฺติ ฯ  
        อุปาเยน  าเยน  (๓)  สมฺมเทว  สมถวิปสฺสนาย  วิสุทฺธิปฏิปท  
ปฏิปชชฺิตฺวา  ภเว สสารปงฺเก  นิมุคฺค ฺจ  เม  จิตฺต  อริยมคฺเคน 
หตฺเถน  อุตฺตารึ  นิพฺพานถเล ปติฏาเปสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        อิม  อุทาน  อุทาเนตฺวา  เถโร  ปนุทิวเส ภควนฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห ย เม  ภนฺเต  ภควา  ปาฏิโภโค  
ป ฺจนฺน อจฺฉราสตาน ปฏิลาภาย กกฏุปาทาน มุ ฺจามห   
ภนฺเต  ภควนฺต  เอตสฺมา  ปฏิสฺสวาติ ฯ ภควาป ยเทว โข 
# ๑. ส.ี สรีรา ขีร ทตฺวา ฯ  ยุ. สรีร อุกฺกเิลเทตฺวา ฯ  
# ๒. ย.ุ กลฺยาณึ ฯ  ๓. สี. ยุ. อุทยพฺพเยน าเณน ฯ   
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เต นนฺท อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุตฺต อถาห มุตฺโต 
เอตสฺมา ปฏิสฺสวาติ  อาห ฯ อถสฺส ภควา สวิเสส  อินฺทฺริเยสุ   
คุตฺตทฺวารต ตฺวา ต คุณ วิภาเวนฺโต เอตทคฺค ภิกฺขเว  
มม  สาวกาน ภิกฺขูน อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาราน ยทิท นนฺโทติ (๑) 
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารภาเวน  อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ  เถโร  ห ิ
ยเมวาห  อินฺทริยาน  อสวร นิสฺสาย  อิม  วิปฺปการ  ปตฺโต  
ตเมวาห  สุฏ ุ นิคฺคเหสฺสามีติ อุสฺสาหชาโต พลวหโิรตฺตปฺโป  
ตตฺถ จ กตาธิการตฺตา อินฺทฺริยสวเร อุกฺกสปารมึ อคมาสีติ ฯ   
                นนฺทตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                สริิมตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ปเร จ น ปสสนฺตีติ อายสฺมโต สิริมตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต ปมุทตฺุตรสฺส  ภควโต [๒]  ปารมิโย  ปูเรตฺวา 
ตุสิตภวเน   ิตกาเล  พฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  
ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  สนิฆณฺฑุเกฏภาน สกฺขรปฺปเภทาน  
อิติหาสป ฺจมาน ปทโก เวยฺยากรโณ โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ 
อนวโย  เนกขฺมฺมชฺฌาสยตาย  กาเม  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช 
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ  ๒. สี. ยุ. เอตฺถนฺตเร กาเลติ ทิสฺสติ ฯ  
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ปพฺพชิตฺวา  จตุราสีติสหสฺสปริมาเณน  ตาปสคเณน  ปริวุโต  
หิมวนฺตปฺปเทเส เทวตาภินิมฺมิเต อสฺสเม (๑) ฌานาภิ ฺาโย 
นิพฺพตฺเตตฺวา  วสนฺโต  (๒)  ปุริมพุทเฺธสุ  กตาธิการตาย  ลกฺขณมนฺเตสุ  
อาคตนิยาเมน  จ  พุทฺธคุเณ  อนุสฺสริตฺวา  อตีเต  พุทฺเธ  อุทฺทิสฺส  
อ ฺตรสฺมึ นทีนิวตฺตเน  ปุลินเจติย  กตฺวา  ปูชาสกฺการาภิรโต 
อโหสิ ฯ 
        ต ทิสฺวา ตาปสา ก อุทฺทิสฺส  อย  ปูชาสกฺกาโร  
กรียตีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ โส เตส ลกฺขณมนฺเต อาหริตฺวา ตตฺถ  
อาคตานิ  มหาปุริสลกฺขณานิ วิภชิตฺวา ตทนุสาเรน อตฺตโน  
พเล ตฺวา พุทฺธคุเณ กิตฺเตสิ ฯ  ต  สุตฺวา  เตป  ตาปสา  
ปสนฺนมานสา  ตโต  ปฏาย  สมฺมาสมฺพุทฺธ อุทฺทิสฺส ถูปปชู  
กาเรนฺตา  วิหรนฺติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ปทมุุตฺตรโพธิสตฺโต  ตุสิตกายา จวิตฺวา 
มาตุกุจฺฉึ โอกฺกนฺโต โหติ ฯ  จริมภเว  ทฺวตฺตึส  พุทฺธนิมิตฺตานิ   
ปาตุรเหสุ สพฺเพ จ อจฺฉริยพฺภูตธมฺมา ฯ  ตาปโส  ตานิ  
อนฺเตวาสิกาน  ทสฺเสตฺวา ภิยฺโยโส มตฺตาย สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ  
เตส  ปสาท  วฑฺเฒตฺวา กาล กตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติตฺวา 
เตหิ อตฺตโน สรีรสฺส ปชูาย  กรียมานาย  ทิสฺสมานรูโป   
อาคนฺตฺวา อห ตุมฺหาก อาจริโย พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺโต 
# ๑. ส.ี ย.ุ อสฺสมปเท ฯ  ๒. สี. ปสนฺโน ฯ   
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ตุเมฺห  อปฺปมตฺตา  ปุลินเจติยปูชมนุยุ ฺชถ ภาวนาย จ  
ยุตฺตปฺปยุตฺตา โหถาติ วตฺวา พฺรหฺมโลกเมว คโต ฯ   
        เอว  โส  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
สาวตฺถิย คหปติกุเล นิพฺพตฺติ  ตสฺส  ชาตทิวสโต  ปฏาย 
ตสฺมึ  กุเล  สริิสมฺปตฺติยา  วฑฺฒมานตฺตา สิริมาเตฺวว  นาม   
อกสุ ฯ  ตสฺส  ปทสา  คมนกาเล  กนฏิภาตา  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  
อย  สิร ึ วฑฺเฒนฺโต  ชาโตติ  สิริวฑฺโฒติ  นาม  อกสุ ฯ  เต   
อุโภป เชตวนปฺปฏิคฺคหเณ  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  ปฏิลทฺธสทฺธา  
ปพฺพชึสุ ฯ  เตสุ  สิริวฑฺโฒ  น ตาว (๑) อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส ลาภี  
อโหสิ จตุนฺน ปจฺจยาน ลาภี คหฏปพฺพชิตาน สกฺกโต   
ครุกโต  สริิมตฺเถโร  ปน  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  ตาทิเสน 
กมฺมจฺฉิทฺเทน  อปฺปลาภี  อโหสิ  พหุชนาสมฺภาวิโต  (๒)  สมถ- 
วิปสฺสนาสุ  กมฺม กโรนฺโต น จิรสฺเสว ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ 
เตน วุตฺต อปทาเน (๓)   
                ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ        เทวโล นาม ตาปโส   
                ตตฺถ เม จงฺกโม อาสิ        อมนุสฺเสหิ มาปโต ฯ   
                ชฏาภารสฺส (๔) ภรโิต        กมณฺฑลุธโร ตทา    
                อุตฺตมตฺถ คเวสนฺโต        วิปนา นิกฺขมึ ตทา(๕) ฯ   
# ๑. ส.ี สริิวฑฺโฒ ตาว ฯ  ๒. ส.ี พหุชนสฺส จ สมฺภาวิโต ฯ  
# ยุ. พหุชนา อสมฺภาวิโต ฯ  ๓. ขุ. อ. ๓๓/๗๗/๑๑๑ ฯ  
# ๔. สฺยา. ชฏาภารสฺส ฯ  ๕. ย.ุ อภินิกขฺมึ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 597 

        *เลมที่ 25  ทุติยวคฺเค สิริมตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 597 
         
                จุลลฺาสีติสหสฺสานิ                สิสฺสา มยฺห อุปฏหุ   
                สกกมฺมาภิปสุตา                วสนฺติ วิปเน ตทา ฯ   
                อสฺสมา อภินิกฺขมฺม        อก ปุลินเจติย   
                นานาปุปฺผ สมาเนตฺวา        ต เจติยมปูชยึ ฯ   
                ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา        อสฺสม ปวิสามห   
                สพฺเพ สิสฺสา สมาคนฺตฺวา  เอตมตฺถ ปุจฺฉึสุ ม ฯ (๑)   
                ปลุิเนน กโต ถโูป                ย ตฺว เทว นมสฺสสิ   
                มยมฺป าตุมิจฺฉาม        ปฏุโ อาจิกฺข โน ตุว ฯ   
                นทิฺทิฏา นุ(๒)  มนฺตปเท  จกฺขุมนฺโต มหายสา   
                เต โข อห นมสสฺามิ        พุทฺธเสฏเ มหายเส ฯ   
                กทีิสา เต มหาวีรา                สพฺพ ฺ ู โลกนายกา   
                กถวณฺณา กถสีลา                กีทิสา เต มหายสา ฯ   
                พาตฺตึสลกฺขณา พุทฺธา        จตฺตาลีสทิชาป จ(๓)   
                เนตฺตา โคปขุมา(๔) เตส  ชิ ฺชุกาผลสนฺนิภา ฯ   
                คจฺฉมานา จ เต พุทฺธา        ยคุมตฺต ฺจ เปกฺขเร   
                น เตส ชาณุ นทติ                สนฺธิสทฺโท น สุยฺยติ ฯ   
                คจฺฉมานา จ สุคตา        อตุรติาว (๕) คจฺฉเร   
                ปม ทกฺขิณ ปาท                พุทฺธาน เอส ธมฺมตา ฯ   
# ๑. สฺยา. อปุจฺฉิสุ ฯ  สี. อปุจฺฉุ ม ฯ ๒. สฺยา. ทฏิา โน โว ฯ  
# ๓. สยฺา. จตฺตาริว ทิชาปจ ฯ  ๔. ยุ. โคปมุขา ฯ  
# ๕. สฺยา. อตุริตาว ฯ   
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                อสมฺภีตา จ เต พุทฺธา        มคิราชาว เกสรี   
                เนวุกฺกเสนฺติ อตฺตาน        โน จ วมฺเภนฺติ ปาณิน ฯ   
                มานาติมานโต (๑) มุตฺตา  สมา สพฺเพสุ ปาณิสุ   
                อนตฺตุกฺกสกา พุทฺธา        พุทฺธาน เอส ธมฺมตา ฯ   
                อุปฺปชฺชนฺตา จ สมฺพุทฺธา        อาโลก ทสฺสยนฺติ เต   
                ฉพฺพิการ ปกาเสนฺติ (๒)  เกวล วสุธ อิม ฯ   
                ปสฺสนฺติ นิรย ฺเจเต        นพฺิพาติ นิรโย ตทา   
                ปวสฺสติ มหาเมโฆ                พุทฺธาน เอส ธมฺมตา ฯ   
                อีทิสา เต มหานาคา        อตุลา เต  มหายสา   
                วณฺณโต อนติกฺกนฺตา        อปฺปเมยฺยา ตถาคตา ฯ   
                อนุโมทึสุ เม วากฺย        สพฺเพ สิสฺสา สคารวา   
                ตถา จ ปฏิปชชฺึสุ                ยถาสตฺติ ยถาพล ฯ   
                ปฏิปูเชนฺติ ปุลนิ                สกกมฺมาภิลาสิโน(๓)   
                สทฺทหนฺตา มม วากฺย        พุทฺธตฺตคตมานสา ฯ (๔)   
                ตทา จวิตฺวา ตุสิตา        เทวปุตฺโต มหายโส   
                อุปฺปชฺช ิมาตุกุจฺฉิสฺมึ (๕)  ทสสหสฺสิ กมฺปถ ฯ   
                อสฺสมสฺสาวิทูรมฺหิ                จงฺกมมฺหิ  ิโต อห   
                สพฺเพ สิสฺสา สมาคนฺตฺวา  อาคจฺฉุมม สนฺติเก ฯ   
# ๑. สฺยา. มานาติมานโต ฯ  ๒. สฺยา. ฉพฺพิการ ปกาเสนฺติ ฯ  
# ๓. สยฺา. เต สกมฺมาภิลาสิโน ฯ  ๔. สฺยา. พุทฺธตฺตคตมานสา ฯ 
# ๕. ส.ี อุปคจฺฉิ มาตุกุจฺฉึ ฯ   
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                อุสโภว มหี นทติ                มิคราชาว กชฺุชติ    
                อุสุมาโรว สฬติ (๑)        ก ึวิปาโก ภวิสฺสติ ฯ   
                ย ปกิตฺเตมิ สมฺพุทฺธ        สกิตาถูปสนฺติเก   
                โส ทานิ ภควา สตฺถา        มาตุกุจฉิมุปาคมิ ฯ   
                เตส ธมฺมกถ วตฺวา        กิตฺตยิตฺวา มหามุนึ   
                อุยโฺยเชตฺวา สเก สิสฺเส        ปลฺลงฺกมาภุชึ อห ฯ   
                พล ฺจ วต เม ขีณ                พฺยาธินา ปรเมน ต(๒)   
                พุทฺธเสฏ สรตฺิวาน        ตตฺถ กาลงฺกโต อห ฯ   
                สพฺเพ สิสฺสา สมาคนฺตฺวา  อกสุ จิตก ตทา   
                กเฬวร ฺจ เม คยฺห        จิตก อภิโรปยย ฯ   
                จิตก ปริวาเรตฺวา                สเีส กตฺวาน อ ฺชลึ   
                โสกสลฺลปเรตา เต        วิกฺกนฺทึสุ สมาคตา ฯ   
                เตส ลาลปฺปมานาน        อคม(๓) จิตก ตทา (๔)   
                อห อาจริโย ตุมฺห                มา โสจิตฺถ สุเมธสา ฯ   
                สทตฺเถ วายเมยฺยาถ        รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา   
                มา โว ปมตฺตา อหุตฺถ (๕)  ขโณ โว ปฏปิาทิโต ฯ   
                สเก สิสฺเสนุสาสิตฺวา        เทวโลก ปุนาคมึ   
                อฏารส จ กปปฺานิ (๖)        เทวโลเก รมามห ฯ   
# ๑. ส.ี ผลติ ฯ  ย.ุ สทฺทติ ฯ  ๒. สฺยา. พฺยาธิโก ปรเมนห ฯ 
# ๓. ยุ. อคมาสึ ฯ  ๔. สยฺา. จิตกนฺติก ฯ สี. อคมาสึ จิตนฺติก ฯ  
# ๕. ส.ี อหุวตฺถ ฯ  ๖. สี. อฏานสานิ กปฺปานิ ฯ  
# ยุ. อฏารสาห กปฺปานิ ฯ  ๗. สฺยา. อโหสห ฯ ย.ุ รมึ อห ฯ  
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                สตาน ป ฺจกฺขตฺตุ ฺจ        จกฺกวตฺตี อโหสห   
                อเนกสตกฺขตฺตุ ฺจ        เทวรชฺชมการยึ ฯ   
                อวเสเสสุ กปฺเปสุ                โวกิณฺโณ(๑) สสรึ อห   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        อุปฺปาทสฺส อิท ผล ฯ   
                ยถา โกมุทิเก มาเส        พหู ปุปฺผานิ(๒) ปาทปา   
                ตเถวาหมฺป สมเย                ปุปฺผิโตมฺหิ มเหสินา(๓) ฯ   
                วีรยิ เม ธุรโธรยหฺ                โยคกฺเขมาธิวาหน   
                นาโคว พนฺธน เฉตฺวา        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป        ย พุทฺธมภิกิตฺตยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        กิตฺตนาย อิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺ  หิ  สมาน  อายสฺมนฺต  สิริมตฺเถร อริโยติ  
อชานนฺตา ปุถุชชฺนา ภิกฺขู  สามเณรา  จ  อปฺปลาภิตาย  
โลกสฺส  อนภิคตภาเวน  (๔)  อสมฺภาเวนฺตา  ย  กิ ฺจิ  กเถตฺวา  
ครหนฺติ ฯ  สริิวฑฺฒตฺเถร  ปน  ปจฺจยาน  ลาภิภาเวน  โลกสฺส  
สกฺกตครุกตภาวโต  สมฺภาเวนฺตา  ปสสนฺติ ฯ   
        เถโร  อวณฺณารหสฺส  นาม  วณฺณภณน  วณฺณาหรสฺส   
# ๑. สฺยา. โวกิณฺณ ฯ  ๒. สฺยา. ปุปฺผนฺติ ฯ  ๓. ย.ุ มเหสิโน ฯ  
# ๔. สี. อสมฺภาวิตภาเวน ฯ  ย.ุ อนภิรติภาเวน ฯ  
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จ  อวณฺณภณน  อสฺส  (๑)  ปุถชฺุชนภาวสฺส (๒) โทโสติ ปถุุชชฺน-  
ภาว ฺจ ครหนฺโต   
                ปเร จ น ปสสนฺติ                อตฺตา เจ อสมาหิโต   
                โมฆ ปเร ปสสนฺติ                อตฺตา หิ อสมาหิโต ฯ   
                ปเร จ น ครหนฺติ                อตฺตา  เจ สุสมาหิโต   
                โมฆ ปเร ครหนฺติ                อตฺตา หิ สุสมาหิโตติ(๓)   
คาถาทฺวยมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปเรติ  อตฺตโน  อ ฺเ  ปเร  นาม  อิธ  ปน 
ปณฺฑิเตหิ  อ ฺเ  พาลา  ปเรติ  อธิปฺเปตา ฯ  เตส  หิ   
อชานิตฺวา  อปริโยคาเหตฺวา  ภาสนโต ครหา  วิย  ปสสาป   
อปฺปมาณภูตา ฯ  (๔) 
        นนฺติ  น  ปุคฺคล ฯ 
        ปสสนฺตีติ  อวิทฺทสุภาเวน ตณฺหาวิปนฺนตาย  วา  อถ   
วา  อภูตเยว ปุคฺคล อสุโก ภิกฺขุ ฌานลาภี อริโยติ วา  
อภูตคุณโรปเนน   กิตฺเตนฺติ  อภิตฺถวนฺติ ฯ โย ปเนตฺถ 
จสทฺโท โส อตฺตูปนยตฺโถ ฯ เตน  ปเร  น  ปุคฺคล  ปสสนฺติ   
จ  (๕)  ต ฺจ  โข  เตส ปสสนมตฺต น ปน ตสฺมึ ปสสาย  
# ๑. ส.ี ย.ุ ภณน ฺจาติ อย ฯ  ๒. ส.ี ปถุุชชฺนสฺส ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๗๗/๒๙๓ ฯ  ๔. สี. อปฺปมาณา ฯ  
# ๕. ส.ี อวูปสนฺตตฺโต เต ปน ปเร ต ปุคฺคล ปสสนฺติ เจ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 602 

        *เลมที่ 25  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  602 
 
วตฺถุ  อตฺถีติ  อิมมตฺถ  ทสเฺสติ ฯ  
        อตฺตา เจ อสมาหิโตติ ย ปุคฺคล ปเร ปสสนฺติ  โส  
เจ  สย  อสมาหิโต  มคฺคสมาธินา  ผลสมาธินา  อุปจารปฺปนา- 
สมาธิมตฺเตเนว  วา  น  สมาหิโต  (๑)  สมาธานสฺส  ปฏิปกฺขภูตาน  
กิเลสาน อปฺปหีนตฺตา  วิกฺขิตฺโต  วิพฺภนฺตจิตฺโต  โหติ  เจติ   
อตฺโถ ฯ  อสมาหิโตติ จ เอเตน สมาธินิมิตฺตาน  คุณาน อภาว  
ทสฺเสติ ฯ  
        โมฆนติฺ ภาวนปปสกนิทฺเทโส วิสม จนฺทิมสูริยา  
ปริวตฺตนฺตีติ  อาทีสุ  วิย ฯ 
        ปเร ปสสนฺตีติ เย ต อสมาหิต ปุคฺคล ปสสนฺติ เต 
โมฆ  มุธา  อมูลก  ปสสนฺติ ฯ   
        กสฺมา  อตฺตา  หิ  อสมาหิโต  ยสฺมา  ตสฺส ปคฺุคลสฺส 
จิตฺต อสมาหิต ตสฺมาติ อตฺโถ ฯ   
        ทุติยคาถาย  ครหนฺตีติ  อตฺตโน  อวิทฺทสุภาเวน  โทสนฺตรตาย 
วา  อริย  ฌานลาภึ จ สมาน(๒) อสุโก ภิกฺขุ ชาคริย  
นานุยุ ฺชติ อนฺตมโส โคทุหนมตฺตมฺป (๓) กาล  เกวล  
กายทฬฺหิพหุโล  นิทฺทาราโม  ภสฺสาราโม  สงฺคณิการาโม   
วิหรตีติ  อาทินา  อปฺปฏปิชฺชมานตาวิภาวเนน  วา  คุณปริธสเนน 
# ๑. ส.ี น สมาหิโต เจ ฯ  ๒. ส.ี สมาหิต ฯ  ๓. ส.ี กณฺฑูสหนนมตฺตมฺป ฯ   
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วา  ครหนฺติ  นินฺทนฺติ อุปกฺโกสนฺติ  วาติ  อตฺโถ ฯ  เสส  
ปมคาถาย วุตฺตปริยาเยน เวทิตพฺพ ฯ  
        เอว เถเรน อิมาหิ  คาถาหิ  อตฺตโน  นิกฺกิเลสภาเว   
สิริวฑฺฒสฺส  จ  สกิเลสภาเว  ปกาสิเต  ต สุตฺวา สิริวฑฺโฒ 
สเวคชาโต วิปสฺสน ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว สทตฺถ ปริปูเรสิ  
ครหกปุคฺคลา จ เถร ขมาเปสส ฯ   
                สริิมตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                ทติุยวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        ตติยวคฺควณฺณนา   
                        อุตฺตรตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ขนฺธา มยา ปริ ฺาตาติ อายสฺมโต อุตฺตรตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺโต อิโต จตุนวุเต (๑) กปฺเป  
สิทฺธตฺถสฺส ภควโต กาเล กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  
ปตฺโต  สาสเน  ลทฺธปฺปสาโท  หุตฺวา  อุปาสกตฺต  ปฏิเวเทสิ ฯ  
โส สตฺถริ ปรินิพฺพุเต  อตฺตโน าตเก สนฺนิปาเตตฺวา  
พหุ ปูชาสกฺการ สมฺภริตฺวา (๒) ธาตุปูช อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท สาเกเต พฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  อุตฺตโรติ  
ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  เกนจิเทว  กรณีเยน สาวตฺถึ  คโต 
กณฺฑมฺพมูเล  (๓) กต ยมกปาฏิหาริย ทิสฺวา ปสีทิตฺวา ปุน  
กาฬการาม สุตฺตเทสนาย  (๔)  อภิวฑฺฒมานสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  สตฺถารา 
สทฺธึ  ราชคห  คนฺตฺวา อุปสมฺปชฺชิตฺวา  ตตฺเถว  วสนฺโต 
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  น  จิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน  
วุตฺต อปทาเน (๕)   
# ๑. ส.ี ทฺวานวุเต ฯ  ๒. ยุ. สหริตฺวา ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ คณฺฑมฺพมูเล ฯ  
# ๔. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔/๓๑ ฯ  ๕. ขุ. อ. ๓๓/๗๖/๑๑๑ ฯ   
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                นพฺิพุเต โลกนาถมฺหิ        สทิฺธตฺเถ โลกนายเก   
                มม าตี สมาเนตฺวา        ธาตุปูช อกาสห ฯ   
                จตุนฺนวุเต อิโต                กปเฺป  ย ธาตุมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ธาตุปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  สตฺถริ  สาวตฺถิย  วิหรนฺเต 
พุทฺธุปฏานตฺถ ราชคหโต  สาวตฺถึ  อุปคโต  ภิกฺขูหิ  ก ึ  
อาวุโส  ปพฺพชฺชากิจฺจ  ตยา  มตฺถก ปาปตนฺติ ปุฏโ อ ฺ  
พฺยากโรนฺโต   
                ขนฺธา มยา ปริ ฺาตา        ตณฺหา เม สุสมูหตา   
                ภาวิตา มม โพชฺฌงฺคา        ปตฺโต เม อาสวกฺขโย ฯ   
                โสห ขนฺเธ ปริ ฺาย        อพฺพหิตฺวาน (๑) ชาลิน ึ  
                ภาวยิตฺวาน โพชฺฌงฺเค        นิพฺพายิสฺส อนาสโวติ(๒)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ขนฺธาติ  ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ  
        ปริ ฺาตาติ  อิท  ทกฺุข  น  อิโต ภิยฺโยติ ปริจฺฉิชฺช  
าตา ภาวิตา ฯ เตน ทุกฺขสฺส อริยสจฺจสฺส ปริ ฺาภิ- 
สมยมาห ฯ (๓)  
        ตณฺหาติ  ตสติ  ปริตสตีติ  ตณฺหา ฯ  
# ๑. สฺยา. อพฺภหิตฺวาน ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๗๘/๒๙๓ ฯ  
# ๓. ส.ี ยุ. ปริ ฺาตาภิสมยมาห ฯ   
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        สุสมูหตาติ  สมุคฺฆาฏิตา ฯ  เอเตน สมุทยสจฺจสฺส  
ปหานาภิสมย  วทติ ฯ   
        ภาวิตา  มม  โพชฺฌงฺคาติ  โพธิสงฺขาตาย  สติอาทิธมฺม-   
สามคฺคิยา  ตสมงฺคิโน  วา  โพธิสงฺขาตสฺส  อริยปุคฺคลสฺส องฺคาติ 
โพชฺฌงฺคา ฯ (๑) สติธมฺมวิจยวิริยปติปสฺสทฺธิสมาธิอุเปกฺขาสงฺขาตา 
มคฺคปริยาปนฺนา  ธมฺมา  มยา ภาวิตา  อุปฺปาทิตา  วฑฺฒิตา ฯ 
โพชฺฌงฺคคฺคหเณเนว  เจตฺถ  ตสหจริตตาย  (๒) สพฺเพ  มคฺคธมฺมา 
สพฺเพ  จ  โพธิปกฺขิยธมฺมา  คหิตาติ  ทฏพฺพา ฯ  เอเตเนว 
มคฺคสจฺจสฺส ภาวนาภิสมย  ทสฺเสติ ฯ   
        ปตฺโต  เม  อาสวกฺขโยติ  กามาสวาทโย  อาสวา  ขียนฺติ   
เอตฺถาติ  อาสวกฺขโยติ  ลทฺธนาโม  อสงฺขตธมฺโม  มยา  ปตฺโต  
อธิคโต ฯ  เอเตน  นิโรธสจฺจสฺส  สจฺฉิกิริยาภิสมย  กเถติ ฯ  
เอตฺตาวตา  อตฺตโน  สอุปาทิเสสนิพฺพานสมฺปตฺตึ (๓) ทสฺเสติ ฯ   
        อิทานิ  ปน  อนุปาทิเสสนิพฺพานสมฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต 
โสหนฺติอาทินา  ทุติยคาถมาห ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โสห  (๔) เอว วุตฺตนเยน ขนฺเธ ปริ ฺาย  
ปริชานิตฺวา ตถา  ปรชิานนฺโตเอว  สกอตฺตภาวปรอตฺตภาเวสุ  
อชฺฌตฺติกพาหิรายตเนสุ อตีตาทิเภทภินฺเนสุ สสิพฺพนาการ  (๕)  ปุนปฺปุน  
# ๑. ส.ี ย.ุ โพชฺฌงฺคาติ ฯ  ๒. สี. ยุ. ... จริตาย ฯ   
# ๓. ส.ี สอุปาทิเสสนิพฺพานธาตุสมฺปตฺตึ ฯ ๔. สพฺพตฺถ โย หนฺติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๕. สี. ยุ. สสิพฺพนปริสิพฺพนการ   
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ปวตฺติสงฺขาต  ชาล  เอตสฺส  อตฺถีติ  ชาลินีติ ลทฺธนาม  
ตณฺห อพฺพหิตฺวาน มม จิตฺตสนฺตานโต อุทฺธริตฺวา ตถา  
น อุทฺธรนฺโตเยว วุตฺตปฺปเภเท  โพชฺฌงฺเค  ภาวยิตฺวาน  เต   
ภาวนาปาริปูรึ  ปาเปตฺวา  ตโตเอว  อนาสโว  หุตฺวา   ิโต   
อิทานิ  จริมกจิตฺตนิโรเธน  อนุปาทาโน  วิย  ชาตเวโท   
นิพฺพายิสฺส ปรินิพฺพายิสฺสามีติ ฯ   
                อุตฺตรตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                ภทฺทชิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ปนาโท นาม โส ราชาติ อายสฺมโต ภทฺทชิตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  พฺราหฺมณกุเล  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต  พฺราหฺมณาน  วิชฺชาสปิฺเปสุ  ปาร  
คนฺตฺวา  กาเม  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา  อร ฺายตเน  
อสฺสม  กาเรตฺวา  วสนฺโต  เอกทิวส  สตฺถาร  อากาเสน  คจฺฉนฺต  
ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อฏาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส   
อชฺฌาสย ตฺวา  อากาสโต  โอตริ ฯ  โอติณฺณสฺส  ปน  ภควโต   
มธุ ฺจ  ภิสมุฬาล ฺจ  สปปฺ ฺจ  ขีร ฺจ  อุปนาเมสิ  ตสฺส  ต   
ภควา  อนุกมฺป  อุปาทาย  ปฏิคฺคเหตฺวา  อนุโมทน วตฺวา 
ปกฺกามิ ฯ  
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        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน ตุสิเต (๑) นิพฺพตฺโต ตตฺถ ยาวตายุก  
ตฺวา ตโต  อปราปร  สคุตีสุเยว  สสรนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  
กาเล  มหทฺธโน  เสฏ ี  หตฺุวา อฏสฏ ิภิกฺขุสหสฺส โภเชตฺวา  
ติจีวเรน อจฺฉาเทสิ ฯ (๒)   
        เอว  พหุ  กุสล  กตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺติตฺวา  ตตฺถ  
ยาวตายุก  ตฺวา ตโต  จวิตฺวา  มนุสฺเสสุ  อุปฺปนฺโน   
พุทฺธสุ ฺเ  โลเก  ป ฺจ  ปจฺเจกพุทฺธสตานิ จตูหิ  ปจฺจเยหิ   
อุปฏหิตฺวา  ตโต จุโต ราชกุเล นิพฺพตฺติตฺวา รชฺช อนุสาสนฺโต  
ปุตฺต  (๓)  ปจฺเจกโพธึ  อธิคนฺตฺวา  ิต อุปฏหิตฺวา ตสฺส  
ปรินิพฺพุตสฺส ธาตุโย คเหตฺวา  เจติย  กตฺวา ปูเชสิ ฯ เอว  
ตตฺถ ตตฺถ ตานิ ตานิ ปุ ฺานิ กตฺวา อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  
ภทฺทิยนคเร  อสีติโกฏิวิภวสฺส  ภทฺทิยเสฏ ิสฺส  เอกปุตฺตโก หุตฺวา  
นิพฺพตฺติ  ภทฺทชีติสฺส  นาม  อโหส ิฯ  ตสฺส  กิร  อิสฺสริยโภค- 
ปริวาราทิสมฺปตฺติ จริมภเว โพธิสตฺตสฺส วิย อโหส ิฯ   
        ตทา  สตฺถา สาวตฺถิย วสฺส วสิตฺวา ภทฺทชิกุมาร  
สงฺคหิตุ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ  ภทฺทิยนคร  คนฺตฺวา  
ชาติยาวเน  วสิ  ตสฺส  าณปริปาก  อาคมยมาโน ฯ  โสป  
อุปริ  ปาสาเท  นิสินฺโน  สีหป ฺชร  วิวริตฺวา  โอโลเกนฺโต   
ภควโต สนฺติเก ธมฺม  โสตุ  คจฺฉนฺต  มหาชน  ทิสวฺา 
# ๑. ส.ี ย.ุ ตุสิเตสุ ฯ  ๒. ยุ. อจฺฉาทาเปสิ ฯ  ๓. สี. ยุ. อตฺตโน ปตฺุต ฯ  
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กตฺถาย  มหาชโน  คจฺฉตีติ  ปุจฺฉิตฺวา ต  การณ  สตฺุวา 
สยมฺป  มหตา  ปริวาเรน  สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ธมฺม  
สุณนฺโต สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิโตว  สพฺพกิเลเส  เขเปตฺวา  อรหตฺต   
ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๑)   
                โอคฺคยฺห ย  โปกฺขรณึ        นานากุ ฺชรเสวิต   
                อุทฺธรามิ ภิส ตตฺถ        ฆาสเหตุ (๒) อห ตทา ฯ   
                ภควา ตมฺหิ สมเย                ปทุมุตฺตรสวฺหโย   
                รตฺตกมฺพลธโร (๓) พุทฺโธ  คจฺฉเต อนิล ฺชเส ฯ   
                ธนุนฺโต ปสุกูลานิ                สทฺท อสฺโสสห ตทา   
                อุทฺธ นิชฺฌายมาโนห        อทฺทส โลกนายก ฯ   
                ตตฺเถว  ิตโก สนฺโต        อายาจึ โลกนายก   
                มธุ ภึเสหิ สวติ                ขีรสปฺป มุฬาลกิ ฯ (๔)   
                ปฏิคฺคณฺหาตุ เม พุทฺโธ        อนุกมฺปาย จกฺขุมา   
                ตโต การุณิโก สตฺถา        โอโรหิตฺวา มหายโส ฯ   
                ปฏิคฺคณฺหิ มม ภิกฺข        อนุกมฺปาย จกฺขุมา   
                ปฏิคฺคเหตฺวา สมฺพุทฺโธ        อกา เม  อนุโมทน ฯ   
                สขีุ โหหิ (๕) มหาปุ ฺ  คติ ตุยฺห สมิชฌฺตุ   
                อิมินา ภิสทาเนน                ลภสฺสุ วิปลุ สุข ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๗๓/๑๐๒ ฯ  ๒. สฺยา. อสนเหตุ ฯ  
# ๓. สยฺา. รตฺตกมฺพลธโร ฯ  ๔. สฺยา. มธุ ภึเสหิ สวติ ฯ 
# ขีรสปฺป มฬุาลิภิ ฯ  ๕. สฺยา. โหหิ ฯ   
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                อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ        ชลชุตฺตมนามโก   
                ภิกฺขมาทาย สมฺพุทฺโธ        อมฺพเรนาคมา  ชิโน ฯ   
                ตโต ภิส คเหตฺวาน        อาคจฺฉึ มม อสฺสม   
                ภิส รุกฺเข ลคฺเคตฺวาน        มม ทาน อนุสฺสรึ ฯ   
                มหาวาโต อุฏหิตฺวา        ส ฺจาเลส ิวน ตทา   
                อากาโส อภินาทิตฺถ        อสนิยา ผลี ตทา(๑) ฯ   
                ตโต เม อสนีปาโต        มตฺถเก นิปตี ตทา   
                โส หิ  นิสินฺนโก สนโฺต        ตตฺถ กาลงฺกโต อห ฯ   
                ปุ ฺกมฺเมน ส ฺ ุตฺโต        ตุสิต อุปปชฺชห   
                กเฬวร เม ปติต                เทวโลเก รมามห ฯ   
                ฉฬาสีติสหสฺสานิ                นาริโย สมลงฺกตา   
                สาย ปาต อุปฏนฺติ        ภิสทานสฺสิท ผล ฯ   
                มนุสฺสโยนิมาคนฺตฺวา        สุขิโต โหมห ตทา   
                โภเค เม อูนตา(๒) นตฺถิ        ภิสทานสฺสิท ผล ฯ   
                อนุกมฺปตโก(๓) เตน        เทวเทเวน ตาทินา   
                สพฺพาสวา ปริกฺขีณา        นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป        ย ภิส อททึ (๔) ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ภิสทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. สฺยา. อสนิยา ผลนฺติยา ฯ  ๒. สฺยา. อูนตา ฯ  
# ๓. ยุ. อนุกมฺปตตฺตา ฯ  ๔. สยฺา. ย ภิกฺขมททึ ฯ   
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        อรหตฺเต  ปน  เตน  อธิคเต  สตฺถา  ภทฺทิยเสฏ ึ  
อามนฺเตสิ  ตว  ปุตฺโต  อลงฺกตปฏิยตฺโต  ธมฺม  สุณนฺโต  อรหตฺเต 
ปติฏาสิ  เตนสฺส  อิทาเนว  ปพฺพชิตุ ยุตฺต  โน เจ ปพฺพชติ  
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฯ เสฏ ี น มยฺห ปุตฺตสฺส ทหรสฺเสว  
สโต  ปรินิพฺพาเนน  กิจฺจ  อตฺถ ิ ปพฺพาเชถ  นนฺติ  อาห ฯ  
ต สตฺถา ปพฺพาเชตฺวา อุปสมฺปาเทตฺวา  ตตฺถ  สตฺตาห (๑) วสิตฺวา 
โกฏิคาม ปาปุณิ โส จ คาโม คงฺคาตีเร ฯ โกฏิคามวาสิโน  
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสฆสฺส  มหาทาน  ปวตฺเตสส ฯ   
        ภทฺทชตฺิเถโร สตฺถารา  อนุโมทนาย  อารทฺธมตฺตาย 
พหิคาม  คนฺตฺวา  คงฺคาตีเร มคฺคสมีเป สตฺถุ อาคตกาเล   
วุฏหิสฺสามีติ  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  นิสีทิ ฯ  มหาเถเรสุ  
อาคจฺฉนฺเตสุป  อวุฏหิตฺวา  สตฺถุ  อาคตกาเลเยว  วุฏหิ ฯ  
ปุถุชชฺนภิกฺขู อย อธุนา  ปพฺพชิโต  มหาเถเรสุ  อาคจฺฉนฺเตสุ  
มานตฺถทฺโธ  หุตฺวา  น  วุฏาสีติ อุชฺฌายึสุ ฯ  โกฏคิามวาสิโน 
สตฺถุ ภิกฺขุสฆสฺส จ พหู นาวาสงฺฆาเฏ พนฺธึสุ สตฺถา  
หนฺทสฺส  (๒)  อานุภาว  ปกาเสมีติ  นาวาสงฺฆาเฏ  ตฺวา  กห  
ภทฺทชีติ ปุจฺฉิ ฯ ภทฺทชิตฺเถโร  เอโสห  ภนฺเตติ  สตฺถาร  
อุปสงฺกมิตฺวา  อ ฺชลึ กตฺวา อฏาสิ ฯ สตฺถา  เอหิ  ภทฺทชิ  
อเมฺหหิ  สทฺธึ เอกนาว อภิรุหาติ ฯ โส อุปฺปติตฺวา สตฺถุ  
 ิตนาวาย  อฏาสิ ฯ  สตฺถา  คงฺคามชฺฌ  คตกาเล  ภทฺทชิ  
# ๑. ส.ี สตฺตสตฺตาห ฯ  ๒. สี. สตฺถา ตสฺส ฯ   
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ตยา มหาปนาทราชกาเล อชฺฌาวุฏรตนปาสาโท  กหนฺติ 
อาห ฯ  อิมสมฺึ  าเน  นิมคฺุโคติ ฯ  เตนหิ  ภทฺทช ิ 
สพฺรหฺมจารีน  กงฺข  ฉินทฺาติ ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  เถโร สตฺถาร วนฺทิตฺวา อิทฺธิพเลน คนฺตฺวา  
ปาสาทถูปก  ปาทงฺคุลนฺตเรน  สนฺนิรมฺุภิตฺวา (๑) ป ฺจวีสติโยชน 
ปาสาท คเหตฺวา  อากาเส  อุปฺปติ  อุปฺปตนฺโต จ ป ฺาส  
โยชนานิ ปาสาท อุทกโต อุกฺขิป ฯ อถสฺส  ปุริมภเว 
าตกา  ปาสาทคเตน  โลเภน  มจฺฉกจฺฉปมณฺฑูกา  หุตฺวา  ตสฺมึ   
ปาสาเท  อุฏหนฺเต  ปริวตฺติตฺวา  อุทเก  ปตึสุ ฯ  สตฺถา เต  
ปตนฺเต ทิสฺวา าตกา เต  ภทฺทชิ  กิลมนฺตีติ  อาห ฯ  
เถโร  สตฺถ ุ วจเนน  ปาสาท วิสฺสชฺเชสิ ฯ ปาสาโท   
ยถาาเนเอว  ปติฏหิ ฯ  สตฺถา  ปารงฺคโต  ภิกฺขูหิ  กทา   
ภนฺเต  ภทฺทชิตฺเถเรน  อย  ปาสาโท  อชฺฌาวุฏโติ  ปุฏโ  
มหาปนาทชาตก (๒) กเถตฺวา มหาชน ธมฺมามต  ปาเยสิ ฯ เถโร  
ปน อตฺตโน อชฺฌาวุฏปุพฺพ สุวณฺณปาสาท ทสฺเสตฺวา   
                ปนาโท นาม โส ราชา        ยสฺส ยูโป สวุณฺณิโย (๓)   
                ติรยิ โสฬสุพฺเพโธ (๔)        อุจฺจมาหุ (๕) สหสฺสธา ฯ   
# ๑. ม. สนฺนริุมฺภิตฺวา ฯ  ยุ. สนฺนริุมฺหิตฺวา ฯ   
# ๒. ขุ. ชา. ติก. ๒๗/๑๐๖ ฯ ๓. ม. สวุณฺณโย ฯ  
# ยุ. สุวณฺณโก ฯ  ๔. ส.ี ย.ุ โสฬสปพฺเพโธ ฯ  
# ๕. ส.ี อุทฺธมาหุ ฯ ม. ยุ. อุพฺภมาหุ ฯ   
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                สหสฺสกณฺโฑ สตเคณฺฑุ (๑)        ธชาลุ (๒) หริตามโย   
                อนจฺจุ ตตฺถ คนฺธพฺพา                ฉ สหสฺสานิ สตฺตธาติ(๓)   
ทฺวีหิ คาถาหิ วณฺเณนฺโต อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปนาโท  นาม  โส  ราชาติ  อตีเต  ปนาโท 
นาม  โส ราชา อโหสีติ  อตฺตภาวอนฺตรหิตตาย  อตฺตาน   
ปร  วิย  นิททฺิสติ ฯ  โสเอว  หิ  รชฺเช   ิตกาลโต  
ปฏาย  สทา  อุสฺสาหสมฺปตฺติอาทินา  มหตา  ราชานุภาเวน  
มหตา  จ  กิตฺติสทฺเทน  สมนฺนาคตตฺตา  ราชา  มหาปนาโทติ   
ป ฺายิตฺถ ฯ   
        ยสฺส  ยโูป  สุวณฺณิโยติ  ยสฺส  ร ฺโ  อย  ยโูป   
ปาสาโท  สุวณฺณมโย ฯ   
        ติริย  โสฬสุพฺเพโธติ  วิตฺถารโต โสฬสกณฺฑปาตปฺ- 
ปมาโณ ฯ  (๔)  โส  ปน อฑฺฒโยชนมตฺโต (๕) โหติ ฯ  
        อุจฺจมาหุ สหสฺสธาติ  อุจฺจ  อุพฺภ  เอวมสฺส  ปาสาทสฺส  
สหสฺสธา  สหสฺสกณฺฑปฺปมาณมาหุ ฯ  (๖)  โส  ปน  โยชนโต   
ป ฺจวีสติโยชนปฺปมาโณ  โหติ ฯ  เกจิ  ปเนตฺถ  คาถาสุขตฺถ  
อาหูติ  ทีฆ กต ฯ อาหุ (๗) อโหสีติ อตฺถ วทนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี สตเภณฺฑุ ฯ  ย.ุ สหสฺสกณฺฑุ สตเภณฺฑุ ฯ  
# ๒. ส.ี ธชาลู ฯ  ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๗๙/๒๙๔ ฯ  
# ๔. สี. โสฬสสรปาตนปฺปมาโณ ฯ  ๕. สี. อทฺฒโยชนปฺปมาโณ ฯ  
# ยุ. อทฺฒุฑฺฒโยชนมตฺโต ฯ ๖. ยุ. สหสฺสธาปฺปมาโณ โหติ ฯ 
# ๗. สี. ยุ. ต อหุ ฯ   
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        สหสฺสกณฺโฑติ  สหสฺสภูมิโก ฯ(๑)  
        สตเคณฺฑูติ อเนกสตนิยูหโก ฯ(๒) 
        ธชาลูติ ตตฺถ ตตฺถ  นยิูหสิขราทีสุ  ปติฏาปเตหิ ยฏ ิ- 
ธชปฏากธชาทิธเชหิ สมฺปนฺโน ฯ 
        หริตามโยติ จามีกรสุวณฺณมโย ฯ  เกจิ  ปน  หริตชาติ- 
มณิสริกฺขโกติ (๓) วทนฺติ ฯ  
        คนฺธพฺพาติ นฏา ฯ  
        ฉ  สหสฺสานิ  สตฺตธาติ  ฉมตฺตานิ  คนฺธพฺพสหสฺสานิ   
สตฺตธา   ตสฺส  ปาสาทสฺส  สตฺตสุ  าเนสุ  ร ฺโ  อภิรมาปนตฺถ  
นจฺจึสูติ อตฺโถ ฯ  
        เต เอว นจฺจนฺตาป ราชาน หาเสตุ  นาสกฺขึสุ ฯ 
อถ  สกฺโก  เทวราชา  เทวนเฏ  เปเสตฺวา  สมชฺช  กาเรสิ  ตทา  
ราชา หสีติ ฯ   
                ภทฺทชิตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ...ภูมโก ฯ  ๒. ม. ...นิยฺยูหโก ฯ ๓. ส.ี ย.ุ หริตมณิสริกฺขโกติ ฯ  
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                        โสภิตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สติมา ป ฺวาติ อายสฺมโต โสภิตตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร 
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต สตฺถุ ธมฺมเทสน สุณนฺโต 
สตฺถาร เอก ภิกฺขุ ปุพฺเพนิวาสาณลาภีน ภิกฺขูน อคฺคฏาเน  
เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป  ต  านนฺตร  อุทฺทิสฺส  ปตฺถน  กตฺวา  
ปุ ฺานิ กตฺวา สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  สุเมธสฺส  ภควโต กาเล 
พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต  พฺราหฺมณาน   
วิชฺชาสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ คนฺตฺวา เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต ฆราวาส  
ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  หิมวนฺตสฺส  สมีเป  
อร ฺายตเน  อสฺสม  กาเรตฺวา  วนมูลผลาผเลน  ยาเปนฺโต 
พุทฺธุปฺปาท  สุตฺวา สพฺพตฺถ เอกรตฺติวาเสเนว ภทฺทวตีนคเร  (๑) 
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปสนฺนมานโส ตุว สตฺถา จา เกตุ  
จาติอาทีหิ  ฉหิ  คาถาหิ  อภิตฺถวิ  สตฺถา  จสฺส  ภาวินึ  
สมฺปตฺตึ  ปกาเสสิ ฯ  โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ 
โสภิโตติสฺส  นาม  อกสุ ฯ  โส  อปเรน  สมเยน  สตฺถุ ธมฺมเทสน  
สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  ฉฬภิ ฺโ  
# ๑. ส.ี พนฺธมุตีนคเร ฯ   
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อโหสิ ฯ ปุพฺเพนิวาสาเณ จิณฺณวสี จ อโหสิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๑)   
                ทกฺขิเณ หิมวนฺตสฺส        สกุโต อสฺสโม มม   
                อุตฺตมตฺถ คเวสนฺโต        วสามิ วิปเน  ตทา ฯ   
                ลาภาลาเภน สนฺตุฏโ        มูเลน จ ผเลน จ   
                อเนฺวสนฺโต อาจริย (๒)        วสามิ เอกโต(๓) อห ฯ   
                สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ        โลเก อุปฺปชชฺิ ตาวเท   
                จตุสจฺจ ปกาเสติ                อุทฺธรนฺโต มหาชน ฯ   
                นาห สุโณมิ สมพฺุทฺธ        นป เม โกจิ สสติ (๔)   
                อฏวสฺเส อติกฺกนฺเต        อสฺโสสึ โลกนายก ฯ   
                อคฺคิทารุ นีหริตฺวา        สมมฺชฺชิตฺวาน อสฺสม   
                ขาริภาร คเหตฺวาน        นิกฺขมึ วิปนา อห ฯ   
                เอกรตฺตึ วสนฺโตห                คาเมสุ นิคเมสุ จ   
                อนุปุพฺเพน จนฺทวตึ (๕)  ตทาห อุปสงฺกมึ ฯ   
                ภควา ตมฺหิ สมเย                สุเมโธ โลกนายโก   
                อุทฺธรนฺโต พหู สตฺเต        เทเสติ อมต ปท ฯ   
                ชนกายมติกฺกมฺม                วนฺทิตฺวา ชินสาคร   
                เอกส อชิน กตฺวา                สนฺถวึ โลกนายก ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๗๔/๑๐๔ ฯ  ๒. สฺยา. อโนมสนฺโต อจริ ฯ 
# ๓. สยฺา. ม. เอกโก ฯ  ๔. สฺยา. สี. สาสติ ฯ   
# ๕. ส.ี พนธฺุมตึ ฯ ๖. สยฺา. ชินสาคต ฯ ย.ุ ชินสาสน ฯ  
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                ตุว สตฺถา จ เกตุ จ        ธโช ยูโป จ ปาณิน   
                ปรายโน ปติฏา จ        ทโีป จ ทิปทุตฺตโม ฯ (๑)   
                เนปุ ฺโ ทสฺสเน ธีโร (๒)  ตาเรสิ ชนต ตุว   
                นตฺถ ฺโ ตารโก โลเก        ตวุตฺตริตโร มุเน ฯ (๓)   
                สกฺกา ภเว (๔) กุสคฺเคน  ปเมตุ สาครุตฺตโม (๕)   
                น เตฺวว ตว สพฺพ ฺ ุ        าณ สกฺกา ปเมตเว ฯ   
                ตุลทณฺโฑ(๖) เปตฺวาน        มหึ(๗) สกกฺา ธเรตเว (๘)   
                น เตฺวว ตว ป ฺาย        ปมาณมตฺถิ(๙) จกฺขุม ฯ 
                อากาโส มินิตุ สกฺกา        รชฺชุยา องฺคุเลน วา   
                น เตฺวว ตว สพฺพ ฺ ุ        สลี สกฺกา ปเมตเว ฯ   
                มหาสมุทฺเท อุทก                อากาโส จ วสุนฺธโร  
                ปริเมยฺยานิ เอตานิ        อปฺปเมยฺโยสิ จกฺขุม ฯ 
                ฉหิ คาถาหิ สพฺพ ฺ        กิตฺตยิตฺวา มหายส   
                อ ฺชลึ ปคฺคเหตฺวาน        ตุณฺหี อฏาสห ตทา ฯ   
                ย วทนฺติ สุเมโธติ                ภูมิป ฺ (๑๐) สุเมธส   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
                โย เม าณ ปกิตฺเตสิ        วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
                ตมห กิตฺตยิสฺสามิ                สุณาถ มม ภาสโต ฯ   
# ๑. ม. ทฺวิปทุตฺตโม ฯ  ๒. สี. เต ปุ ฺทสฺสโน ธีโร ฯ  
# ๓. ส.ี มุนิ ฯ  ๔. สยฺา. ภเว ฯ  สี. หเว ฯ  ๕. สฺยา. สี. สาครุตฺตโม ฯ 
# ๖. สฺยา. ม. ตุลทณฺเฑ ฯ  ๗. สฺยา. มหิ ฯ ๘. สี. ปเมตเว ฯ 
# ๙. สฺยา. สมาน อตฺถิ ฯ  ๑๐. สฺยา. ภูมิป ฺ ฯ   
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                สตฺตสตฺตติ กปฺปานิ        เทวโลเก รมิสฺสติ   
                สหสฺสกฺขตฺตุ เทวินฺโท        เทวรชฺช กรสิฺสติ ฯ   
                อเนกสตกฺขตฺตุ ฺจ        จกฺกวตฺตี ภวิสฺสติ   
                ปเทสรชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขิย ฯท   
                เทวภูโต มนุสฺโส วา        ปุ ฺกมฺมสมาหิโต   
                อนูนมนสงฺกปฺโป(๑)        ติกฺขป ฺโ ภวิสฺสติ ฯ   
                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                โอกกฺากกลุสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                อคารา อภินิกฺขมฺม        ปพฺพชิสฺสติกิ ฺจโน   
                ชาติยา สตฺตวสฺเสน        อรหตฺต ปาปุณิสฺสติ ฯ (๒)   
                ยโต สรามิ อตฺตาน        ยโต ปตฺโตสฺมิ สาสน   
                เอตฺถนฺตเร น ชานามิ        เจตน อมโนรม ฯ   
                สสริตฺวา ภเว สพฺเพ(๓)        สมฺปตฺตานุภวึ อห   
                โภเค เม อูนตา นตฺถิ        ผล าณสฺส โถมเน ฯ   
                ติยคฺคี (๔) นิพฺพุตา        มยหฺ  ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                สพฺพาสวปริกฺขีโณ         นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                ย าณมถวึ อห(๕)   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผล าณสฺส โถมเน ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ย.ุ อนูนมตสงฺกปฺโป ฯ  ๒. สฺยา. ปาปุณิสฺสติ ฯ   
# ๓. สยฺา. ภวาภเว ฯ ๔. สฺยา. ติธคฺคี ฯ  ส.ี ติวิธคฺคี ฯ  
# ๕. สฺยา. ย าณมภิโถมห ฯ  
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        โส  อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺเพนิวาส 
อนุปฏิปาฏิยา  อนุสฺสรนฺโต ยาว  อส ฺภเว  อจิตฺตกปฏิสนฺธิ  
ตาว  อทฺทส ฯ  ตโต  ป ฺจ  กปฺปสตานิ  จิตฺตปฺปวตฺตึ  อทิสฺวา  
อวสาเนว  (๑)  ทิสฺวา กิเมตนฺติ อาวชฺชนฺโต นยวเสน อส ฺภโว   
ภวิสฺสตีติ  นิฏ  อคมาสิ ฯ  เตนาห  ภควา  อตฺถิ  ภิกฺขเว 
อส ฺสตฺตา  นาม ทีฆายุกา  เทวา  ตโต  จุโต  โสภิโต   
อิธูปปนฺโน  โส เอต ภว ชานาติ โสภิโต  อนุสฺสรตีติ ฯ   
เอว  นยวเสน  อนุสฺสรนฺตสฺส (๒) อนุสฺสรณโกสลฺล ทิสฺวา สตฺถา  
เถร  ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺตาน อคฺคฏาเน เปสิ ฯ ตโต 
เอว จาย อายสฺมา สวิเสส อตฺตโน  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ   
ตสฺส  จ  ปจฺจยภูต  ปฏิปตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา โสมนสฺสชาโต  
ตทตฺถทีปน อุทาน อุทาเนนฺโต   
                สติมา ป ฺวา ภิกฺขุ        อารทฺธพลวีริโย   
                ป ฺจ กปฺปสตานาห        เอกรตฺตึ อนุสฺสรึ ฯ   
                จตฺตาโร สติปฏาเน        สตฺต อฏ จ ภาวย   
                ป ฺจ กปฺปสตานาห        เอกรตฺตึ อนุสฺสรินฺติ(๓)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สติมาติ  สย  สมุทาคมนสมฺปนฺนาย  สติปฏาน- 
ภาวนาปาริปูริยา  สติ  เวปุลฺลปฺปตฺติยา  จ  สติมา ฯ   
        ป ฺวาติ ฉฬภิ ฺาปาริปูริยา ป ฺาเวปุลฺลปฺปตฺติยา  
# ๑. ส.ี ย.ุ อวสาเน จ ฯ  ๒. สี. อนุสฺสรนฺโต ฯ   
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๐/๒๙๔ ฯ   
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จ  ป ฺวา ฯ  
        ภินฺนกิเลสตาย  ภิกฺขุ ฯ 
        สทฺธาทิพลาน ฺเจว จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานวิริยสฺส จ  สสิทฺธิ- 
ปาริปูริยา  อารทฺธพลวีริโย ฯ  สทฺธาทีน  เหตฺถ  พลคฺคหเณน 
คหณ สติป สติอาทีน  พลภาเว  ยถา โคพลิพทฺธา 
ปุ ฺาณสมฺภาราติ ฯ   
        ป ฺจ กปฺปสตานาห  เอกรตฺตึ อนุสฺสรินฺติ เอกรตฺตึ วิย  
อนุสฺสรึ ฯ วิยาสทฺโท หิ อิธ ลุตฺตนิทฺทิฏโ เอเตน ปุพฺเพ- 
นิวาสานุสฺสติาเณ (๑) อตฺตโน าณวสีภาว ทีเปติ ฯ   
        อิทานิ  ยาย  ปฏิปตฺติยา  อตฺตโน  สติมนฺตาทิภาโว  สาติสย  
ปุพฺเพนิวาสาณ ฺจ  สิทฺธ  ต  ทสฺเสตุ  จตฺตาโรติอาทินา   
ทุติย  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ จตฺตาโร สติปฏาเนติ  กายานุปสฺสนาทิเก อตฺตโน 
วิสยเภเทน จตุพฺพิเธ โลกยิโลกุตฺตรมสิฺสเก สติสงฺขาเต  สติ- 
ปฏาเน ฯ   
        สตฺตาติ  สตฺต  โพชฌฺงฺเค ฯ 
        อฏาติ  อฏ  มคฺคงฺคานิ ฯ สติปฏาเนสุ  หิ  สุปฺปติฏ ิต- 
จิตฺตสฺส  สตฺต  โพชฌฺงฺคา  ภาวนาปาริปูรึ คตา  เอว โหนฺติ   
ตถา  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  
# ๑. ส.ี าเณน ฯ   
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        เตนาห ธมฺมเสนาปติ จตูสุ สติปฏาเนสุ สุปติฏ ิตจิตฺตา   
สตฺต  สมฺโพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  ภาเวตฺวาติอาทีหิ  สตฺตโกฏาสิเกสุ   
สตฺตตึสาย  โพธิปกฺขิยธมฺเมสุ  เอกสฺมึ โกฏาเส ภาวนาปาริปูรึ  
คจฺฉนฺเต  อิตเร  อคจฺฉนฺตา  นาม  นตฺถติี ฯ  
        ภาวยนฺติ  ภาวนาเหตุ ฯ  เสส  วุตฺตนยเมว ฯ (๑)   
                โสภิตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                วลลฺิยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ย  กิจฺจ  ทฬฺหวีริเยนาติอาทิกา  อายสฺมโต  วลลฺิยตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต สุเมธสฺส  ภควโต  กาเล พฺราหฺมณกุเล  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต วิชฺชาสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ  คโต   
อสีติโกฏิวิภว  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ปพฺพตปาเท  
อร ฺายตเน  เอกิสฺสา  นทิยา  ตีเร  อสฺสม  กาเรตฺวา  วิหรนฺโต 
อตฺตโน  อนุคฺคณฺหนตฺถ  อุปคต  สตฺถาร  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส 
อชินจมฺม  ปตฺถริตฺวา  อทาสิ ฯ ตตฺถ  นิสินฺน  ภควนฺต  ปุปฺผาหิ 
จ  จนฺทเนน  จ  ปูเชตฺวา  อมฺพผลานิ  ทตฺวา ป ฺจปติฏ ิเตน  
วนฺทิ ฯ  ตสฺส  ภควา  นสิินฺนาสนสมฺปตฺตึ  ปกาเสนฺโต  อนุโมทน  
# ๑. ส.ี ย.ุ อุตฺตานเมว ฯ   
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วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท เวสาลิย พฺราหฺมณกุเล นพฺิพตฺติตฺวา กณฺหมิตฺโตติ (๑) 
ลทฺธนาโม วยปฺปตฺโต สตฺถุ เวสาลิคมเน  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา 
ปฏิลทฺธสทฺโธ  มหากจฺจานตฺเถรสฺส  (๒)  สนฺติเก ปพฺพชิ ฯ  โส 
มนฺทป ฺโ  ทนฺธปรกฺกโม  จ  หุตฺวา  จิร  กาล  วิ ฺ 
สพฺรหฺมจารึ นิสฺสาเยว  วสติ ฯ   
        ภิกฺขู  ยถา  นาม  วลลฺิ  รุกฺขาทีสุ กิ ฺจิ อนิสฺสาย 
วฑฺฒิตุ น  สกฺโกติ เอวมยมฺป ก ฺจิ ปณฺฑิต อนิสฺสาย 
วฑฺฒิตุ น สกฺโกตีติ วลลฺโิยเตฺวว สมุทาจรึสุ ฯ  อปรภาเค 
ปน  เวณุทตฺตตฺเถร  อุปสงฺกมิตฺวา  ตสฺส  โอวาเท  ตฺวา  สโต 
สมฺปชาโน  หุตฺวา  วิหรนฺโต  าณสฺส  ปริปาก  กตตฺตา 
ปฏิปตฺติกฺกม (๓) เถร ปุจฺฉนฺโต   
                ย กิจฺจ ทฬฺหวีริเยน        ย กจฺิจ โพทฺธุมิจฺฉตา (๔)   
                กรสิฺส นาวรชฺฌสิฺส (๕)        ปสฺส วีริย ปรกฺกม ฯ   
                ตว ฺจ เม มคฺคมกฺขาหิ        อ ฺชส อมโตคธ   
                อห โมเนน โมนิสฺส        คงฺคาโสโตว สาครนฺติ(๖)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
# ๑. ส.ี คณฺฑิมิตฺโตติ ฯ  ๒. สี. มหากจฺจายนตฺเถรสฺส ฯ  
# ๓. ยุ. ปฏิปตฺติปรกฺกม ฯ  ๔. สยฺา. โพธุมิจฺฉตา ฯ  
# ๕. ส.ี ย.ุ นาวรุชฺฌิสฺส ฯ  ๖. ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๑/๒๙๔ ฯ   
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        ตตฺถ  ย กิจฺจ ทฬฺหวีริเยนาติ ทฬฺเหน วิริเยน ถิเรน 
ปรกฺกเมน ทฬฺหวิริเยน วา  ปุริสโธรเยหฺน ย  กิจฺจ กาตพฺพ 
ปฏิปชชฺิตพฺพ ฯ  
        ย กิจฺจ โพทฺธุมิจฺฉตาติ จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ นิพฺพานเมว  
วา โพทฺธุ พุชฺฌิตุ อิจฺฉนฺเตน ปฏิวิชฺฌตุิกาเมน ย  กจฺิจ  
กรณีย ฯ 
        กริสฺส นาวรชฺฌิสฺสนฺติ ตมห ทานิ กริสฺส น [๑] 
วิราเธสฺส  ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺิสฺสามิ ฯ   
        ปสฺส  วีริย  ปรกฺกมนฺติ  ยถา  ปฏิปชชฺมาเน ธมฺเม วิธินา(๒) 
อีรณโต  (๓)  วีริย  ปร  ปร  าน  (๔) อกฺกมนโต ปรกฺกโมติ  
จ  ลทฺธนาม สมฺมาวายาม ปสฺส น สทธฺเมวาติ (๕) อตฺตโน 
กตฺตุกามต ทสฺเสติ ฯ   
        ตว ฺจาติ  กมฺมฏานทายก  กลฺยาณมิตฺต  อาลปติ ฯ 
        เมติ มยหฺ ฯ 
        มคฺคมกฺขาหีติ อริยมคฺค  กเถหิ  โลกุตฺตรมคฺคสมฺปาปก  
จตุสจฺจกมฺมฏาน  กเถหีติ  อตฺโถ ฯ  
        อ ฺชสนฺติ  อุชุก  มชฺฌิมปฏิปทาภาเวน  อนฺตทฺวยสฺส  
อนุปคมนโต ฯ  อมเต  นพฺิพาเน สมฺปาปกภาเวน  ปติฏ ิตตฺตา  
# ๑. ส.ี เอตฺถนฺตเร ธมฺเมติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ส.ี ยถาปฏปิชฺชมานวิธินา ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. กรณโต ฯ  ๔. สี. ปทฏาน ฯ  ๕. สี. สททฺเมวาติ ฯ   
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อมโตคธ ฯ  
        โมเนนาติ  าเณน  มคฺคป ฺาย ฯ  (๑)   
        โมนิสสฺนฺติ  ชานิสสฺ  นิพฺพาน  ปฏิวิชฺฌิสฺส ปาปุณิสฺส ฯ 
        คงฺคาโสโตว สาครนฺติ ยถา  คงฺคาย  โสโต  สาคร  สมุททฺ   
อวิรชฺฌนฺโต (๒) เอกสโต โอคาหติ เอว อห  กมฺมฏาน   
อนุยุ ฺชนฺโต  มคฺคาเณน นิพฺพาน อธิคมิสฺสามิ ตสฺมา ต  
กมฺมฏาน เม อาจิกฺขถาติ เถร กมฺมฏาน ยาจิ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เวณุทตฺตตฺเถโร  ตสฺส  กมฺมฏาน  อทาสิ ฯ  
โสป  กมฺมฏาน อนุยุ ฺชนฺโต  น  จิรสฺเสว วิปสฺสน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๓)   
                ป ฺจกามคุเณ หิตฺวา        ปยรูเป มโนรเม   
                อสีติ โกฏโิย หิตฺวา        ปพฺพชึ อนคาริย ฯ   
                ปพฺพชิตฺวาน กาเยน        ปาปกมฺม วิวชฺชยึ   
                วจีทุจฺจริต หิตฺวา                นทีกูเล วสามห ฯ   
                เอเกก (๔) ม วิหรนฺต        พุทฺธเสฏโ อุปาคมิ   
                นาห ชานามิ พุทฺโธติ        อกาสึ ปฏิสนถฺาร ฯ   
                กรตฺิวา ปฏิสนฺถาร                นามโคตฺตมปุจฺฉห   
                เทวตา นุสิ คนฺธพฺโพ        อทุ (๕) สกฺโก ปุรินฺทโท ฯ   
# ๑. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ยุ. อวิรชฺฌนโฺตว ฯ  
# ๓. ขุ. อ. ๓๓/๗๕/๑๐๗ ฯ ๔. สยฺา. เอเกก ฯ  
# ๕. สฺยา. อาทู ฯ  ย.ุ อุท ฯ   
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                โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต  มหาพฺรหฺมา อิธาคโต   
                วิโรเจสิ ทิสา สพฺพา        อุทย สุริโย ยถา ฯ   
                สหสฺสารานิ จกฺกานิ        ปาเท ทิสฺสนฺติ มาริส   
                โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต  กถ ชาเนมุ ต มย ฯ   
                นามโคตฺต ปเวเทหิ        สสย อปเนหิ เม   
                นมฺหิ เทโว น คนฺธพฺโพ        นมฺหิ สกโฺก ปุรินฺทโท ฯ   
                พฺรหฺมภาโว จ เม นตฺถิ        เอเตส อุตฺตโม อห   
                อตีโต วิสย เตส                ทาลยึ กามพนฺธน ฯ   
                สพฺเพ กิเลเส ฌาเปตฺวา        ปตฺโต สมโฺพธิมุตฺตม   
                ตสฺส วาจ สุณิตฺวาห        อิท วจนมพฺรวึ ฯ   
                ยทิ พุทฺโธสิ สพฺพ ฺ ู        นิสีท ตฺว มหามุเน(๑) 
                ตมห ปูชยิสฺสามิ                ทุกฺขสฺสนฺตกโร ตุว ฯ   
                ปตฺถริตฺวา ชินจมฺม        อทาสิ สตฺถุโน อห   
                นสิีทิ ตตฺถ ภควา                สีโหว คิริคพฺภเร ฯ   
                ขิปฺป ปพฺพตมารุยฺห        อมฺพสฺส ผลมคฺคหึ   
                สาลกลฺยาณิก ปุปฺผ        จนฺทน ฺจ มหารห ฯ   
                ขิปฺป ปคฺคยฺห ต สพฺพ (๒)  อุเปตฺวา โลกนายก   
                ผล พุทฺธสฺส ทตฺวาน        สาลปุปฺผมปูชยึ ฯ   
                จนฺทน อนุลิมปฺตฺวา        อวนฺทึ สตฺถุโน อห   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        วิปุลาย จ ปติยา ฯ   
# ๑. สฺยา. มหามุนิ ฯ ๒. สี. ต ปุปฺผ ฯ  
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                อชินมฺหิ นิสีทตฺิวา                สุเมโธ โลกนายโก   
                มม กมฺม ปกิตฺเตสิ        หาสยนฺโต มม ตทา ฯ (๑)   
                อิมินา ผลทาเนน                คนฺธมาเลหิ จูภย   
                ป ฺจวีเส กปฺปสเต        เทวโลเก รมิสฺสติ ฯ   
                อนูนมนสงฺกปฺโป                วสวตฺตี ภวิสฺสติ   
                ฉพฺพีสติกปปฺสเต                มนุสฺสตฺต คมิสฺสติ ฯ   
                ภวิสฺสติ จกฺกวตฺตี                จาตุรนฺโต มหิทฺธิโก   
                เวภาร (๒) นาม นคร        วิสฺสกมฺเมน มาปต ฯ   
                เหสฺสติ สพฺพโสวณฺณ        นานารตนภูสิต   
                เอเตเนว อุปาเยน                สสริสฺสติ โส ภเว(๓)   
                สพฺพตฺถ ปูชิโต(๔) หุตฺวา  เทวตฺเต อถ มานุเส   
                ปจฺฉิเม ภเว สมฺปตฺเต        พฺรหฺมพนฺธุ ภวิสฺสติ ฯ   
                อคารา อภินิกฺขมฺม        อนคารี ภวิสฺสติ   
                อภิ ฺาปารคู (๕) หุตฺวา  นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ   
                อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ        สุเมโธ โลกนายโก   
                มม นิชฺฌายมานสฺส        ปกฺกามิ อนิล ฺชเส ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึสมคจฺฉห ฯ (๖)   
# ๑. ส.ี หาสยนฺโตว ม สทา ฯ  ๒. สฺยา. เวกร ฯ  
# ๓. สยฺา. โยนิโย ฯ ยุ. โยนิโส ฯ  ๔. สฺยา. สุขิโต ฯ  
# ๕. สฺยา. อวิ ฺตฺติปจฺจโย ฯ  ๖. สฺยา. ตุสิต อุปปชฺชห ฯ  
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                ตุสิตโต จวิตฺวาน                นิพฺพตฺตึ มาตุกุจฺฉิยา   
                โภเค เม อูนตา นตฺถิ        ยมหฺิ คพฺเภ วสามห ฯ   
                มาตุกุจฺฉิคเต มยิ                อนฺนปาน ฺจ โภชน   
                มาตุยา มม ฉนฺเทน        นิพฺพตฺตติ ยทิจฺฉก(๑) ฯ   
                ชาติยา ป ฺจวสฺเสน        ปพฺพชึ อนคาริย   
                โอโรปตมฺหิ เกสมฺหิ        อรหตฺตมปาปุณึ ฯ   
                ปพฺุพกมฺม คเวสนฺโต        โอเรน นาทฺทส อห   
                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                มม กมฺมมนุสฺสรึ ฯ   
                นโม เต ปุริสาช ฺ        นโม เต ปุริสุตฺตม   
                ตว สาสนมาคมฺม                ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ   
                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                ย พุทฺธมภิปูชยึ    
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโต เถโร อิมาเยว 
คาถา อภาสีติ ฯ   
                วลลฺิยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. สฺยา. ยถจฺิฉก ฯ  
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                        วีตโสกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        เกเส  เม  โอลิขิสฺสนฺตีติอาทิกา  อายสฺมโต  วีตโสกตฺ- 
เถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปปฺตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล พฺราหฺมณกุเล 
นิพฺพตฺติตฺวา พฺราหฺมณาน วิชฺชาสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ  คโต  กาเม 
ปหาย  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  มหตา  อิสิคเณน  ปริวุโต  
อร ฺเ  วสนฺโต พุทฺธุปฺปาท สุตฺวา หฏตุฏโ อุทุมฺพร- 
ปุปฺผสทิสา ทุลฺลภทสฺสนา พุทฺธา  (๑)  ภควนฺโต  อิทาเนว  
อุปคนฺตพฺพาติ  มหติยา  ปริสาย  สทธฺึ  สตฺถาร ทฏ  คจฺฉนฺโต 
ทิยฑฺฒโยชเน เสเส พฺยาธิโก หุตฺวา พุทฺธคตาย ส ฺาย (๒)  
กาลงฺกโต เทเวสุ  (๓) อุปปฺชฺชิตฺวา (๔) อปราปร เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท อฏารสวสฺสาธิกาน  ทฺวินฺน  วสฺสสตาน  
มตฺถเก ธมฺมาโสกร ฺโ กนิฏภาตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ  ตสฺส 
วีตโสโกติ นาม อโหสิ ฯ  
        โส วยปฺปตฺโต ขตฺติยกุมาเรหิ สิกฺขิตพฺพวิชฺชาสิปฺเปสุ   
นิปฺผตฺตึ  คโต  คิริทตฺตตฺเถร  นิสฺสาย คิหิภูโต สุตฺตนฺตปฏเก  
อภิธมฺมปฏเก  จ  วิสารโท  หุตฺวา เอกทิวส มสฺสุกมฺมสมเย  
กปฺปกสฺส หตฺถโต อาทาส คเหตฺวา  กาย โอโลเกนโฺต 
# ๑. ส.ี พุทฺธา นาม ฯ  ๒. สี. สติยา ฯ  ๓. ส.ี เทวโลเกสุ ฯ 
# ๔. ยุ. อุปปชฺชิตฺวา ฯ   
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วลิตปลิตาทีนิ (๑) ทิสฺวา ส ฺชาตสเวโค วิปสฺสนาย จิตฺต  
โอตาเรตฺวา  ภาวน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา ตสฺมึเยว อาสเน โสตาปนฺโน 
หุตฺวา คิริทตฺตตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  น  จิรสฺเสว 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๒)   
                อชฺฌายโก(๓) มนฺตธโร        ติณฺณ เวทาน ปารคู   
                ลกฺขเณ อิติหาเส จ        สนฆิณฺฑุสเกฏเภ ฯ   
                นทีโสตปฏิภาคา                สิสฺสา อายนฺติ เม ตทา   
                เตสาห มนฺเต วาเจมิ        รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต ฯ   
                สทิฺธตฺโถ นาม สมฺพุทฺโธ  โลเก อุปฺปชชฺิ ตาวเท   
                ตมนฺธการ นาเสตฺวา        าณาโลก ปวตฺตยิ ฯ   
                มม อ ฺตโร สิสฺโส        สิสฺสาน โส กเถสิ เม   
                สตฺุวาน เต เอตมตฺถ        อาโรเจสุ มม ตทา ฯ   
                พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน        สพฺพ ฺ ู โลกนายโก   
                ตสฺสานุวตฺตติ ชโน        ลาโภ อมฺห น วิชฺชติ ฯ   
                อธิจฺจุปฺปตฺติกา พุทฺธา        จกฺขุมนฺโต มหายสา   
                ยนฺนูนาห พุทฺธเสฏ        ปสฺเสยฺย โลกนายก ฯ   
                อชิน เม คเหตฺวาน        วากจีร กมณฺฑลล   
                อสฺสมา อภินิกฺขมฺม        สสิฺเส อามนฺตยึ อห ฯ   
# ๑. ย.ุ วลิตปลิตานิ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๗๒/๑๐๐ ฯ  
# ๓. สยฺา. อชฺฌายิโก ฯ   
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                โอทุมฺพริกปุปฺผว                จนฺทมฺหิ สสก ยถา   
                วายสาน ยถา ขีร                ทุลฺลภ โลกนายก ฯ (๑)   
                พุทฺโธ โลกมฺห ิอุปฺปนฺโน  มนุสฺสตฺตมฺป ทุลลฺภ   
                อุโภสุ วิชฺชมาเนสุ                สวน ฺจ สุทุลฺลภ ฯ   
                พุทฺโธ โลเก สมุปฺปนฺโน        จกฺขุ ลจฺฉาม โน ภว   
                เอถ สพฺเพ คมิสฺสาม        สมฺมาสมฺพุทฺธสนฺติก ฯ   
                กมณฺฑลุธรา สพฺเพ        ขราชินนิวาสิโน   
                เต ชฏาภารภริตา (๒)        นกิฺขมม (๓) วิปนา ตทา ฯ   
                ยุคมตฺต(๔) เปกฺขมานา        อุตฺตมตฺถ คเวสิโน   
                อาสตฺติโทสรหิตา(๕)        อสมฺภีตาว เกสรี ฯ   
                อปฺปกิจฺจา(๖) อโลลุปฺปา(๗)  นิปกา สนฺตวุตฺติโน   
                อุ ฺฉาย จรมานา เต        พุทฺธเสฏมุปาคมม ฯ    
                ทยิฑฺฒโยชเน เสเส(๘)        พฺยาธิ เม อุปปชฺชถ   
                พุทฺธเสฏ สรตฺิวาน        ตตฺถ กาลงฺกโต อห ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย ส ฺมลภึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธส ฺายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ม. ทลฺุลโภ โลกนายโก ฯ  ๒. สี. ชฏาภาเรน ภริตา ฯ  
# ๓. สยฺา. นกิฺขมฺม ฯ  ๔. สฺยา. ยุตฺตมตฺต ฯ   
# ๕. สฺยา. อายนฺติ นาคโปตาว ฯ  ๖. สฺยา. อปฺปตาสา ฯ  
# ๗. ยุ. อปฺปภาสา อลีลตา ฯ  ๘. สยฺา. เทเส ฯ   
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        อรหตฺต ปน ปตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                เกเส เม โอลิขิสสฺนฺติ        กปฺปโก อุปสงฺกมิ   
                ตโต อาทาสมาทาย        สรรี ปจฺจเวกฺขิสฺส(๑) ฯ   
                ตุจฺโฉ กาโย อทิสฺสิตฺถ        อนฺธกาเร (๒) ตโม พฺยคา (๓)   
                สพฺเพ โจฬา สมุจฺฉินฺนา        นตฺถ ิทานิ ปุนพฺภโวติ (๔)  
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เกเส  เม  โอลิขิสฺสนฺติ  กปฺปโก อุปสงฺกมติี  
คิหิกาเล มสฺสุกมฺมสมเย มม  เกเส  โอลิขิสฺส  กปฺเปมีติ  เกสาทีน   
เฉทนาทิวเสน  กปฺปนโต  กปฺปโก  นหฺาปโต  ม  อุปคจฺฉิ ฯ   
        ตโตติ  กปฺปกโต ฯ (๕)  
        สรรี ปจฺจเวกฺขิสฺสนฺติ สพฺพกายิเก อาทาเส  ปลิตวลิตมุข- 
นิมิตฺตาทิทสฺสนมุเขน  อภิภูโต วต ชราย เม กาโยติ ชราภิภูต  
อตฺตโน  สรรี  ปจฺจเวกฺขึ ฯ  
        เอว ปจฺจเวกฺขโต จ ตุจฺโฉ กาโย อทิสฺสิตฺถ นจฺิจธุว-  
สุขสภาวาทีหิ  (๖)  ริตฺโต  หุตฺวา  เม  กาโย  อทิสสฺถ  ป ฺายิ ฯ 
        กสฺมา อนฺธกาเร  ตโม  พฺยคา  เยน  อโยนโิสมนสิการ- 
สงฺขาเตน  ตมสา  อตฺตโน  กาเย อนฺธคตา (๗)  วิชชฺมานมฺป 
# ๑. สฺยา. ม. ปจฺจเวกฺขิส ฯ  ๒. ม. อนฺธกาโร ฯ 
# ๓. ส.ี พฺยโค ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๒/๒๙๔ ฯ  
# ๕. ส.ี ตโต กปฺเป กเต ฯ  ๖. สี. นิจฺจธุวสุขภาวาทีหิ ฯ  
# ๗. สี. อนฺธกตา ฯ  ย.ุ อนฺวาคตา ฯ   
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อสุภาทิสภาว  อปสฺสนฺตา  อวิชฺชมาน สุภาทิอาการ คณฺหนฺติ  
ตสฺมึ อนฺธกาเร  อนฺธกรณฏาเน  กาเย  โยนิโสมนสิการ- 
สงฺขาเตน  (๑)  าณาโลเกน  อวิชฺชาตโม วิคโต ตโตเอว สพฺเพ 
โจฬา สมุจฺฉินฺนา โจรา วิย (๒) กุสลภณฺฑจฺเฉทนโต  สาธูหิ   
อลาตพฺพโต  อสงฺคเหตพฺพโต  สงฺการกูฏาทีสุ  ฉฑฺฑิตปโลติกขณฺฑ   
วิย อิสฺสรชเนน  อริยชเนน  ชิคุจฺฉิตพฺพตาย  โจฬา  วิยาติ  
วาโจฬาติ  ลทฺธนามา  กิเลสา  สมุจฺฉินฺนา ฯ  อคฺคมคฺเคน 
สมุคฺฆาฏิตตฺตาเอว  จ  เนส  นตฺถ ิ ทานิ ปุนพฺภโว อายตึ  
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ นตฺถีติ ฯ   
                วีตโสกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                ปณฺุณมาสตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ป ฺจ  นีวรเณ  หิตฺวาติอาทิกา  อายสฺมโต  ปณฺุณมาสตฺ- 
เถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปปฺตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต ติสฺสสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต เอกทิวส สตฺถริ อร ฺเ  วิหรนฺเต 
ปสุกูลจีวร  ทุมสาขาย  ลคฺเคตฺวา  คนฺธกุฏึ ปวิฏเ ธนุหตฺโถ  
คหน  ปวิฏโ  สตฺถุ  ปสุกูล  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ธนุ  
นิกฺขิปตฺวา พุทฺธคุเณ อนุสฺสริตฺวา  ปสุกูล วนฺทิ ฯ 
# ๑. ส.ี ย.ุ ...สมฺภเวน ฯ  ๒. ยุ. โจฬา วิย ฯ   
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        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  กฏุมฺพิกกุเล นพฺิพตฺติ ฯ ตสฺส กิร  
ชาตทิวเส ตสฺมึ เคเห สพฺพภาชนานิ  สุวณฺณรตนมเยหิ   
มาเสหิ  ปริปุณฺณาเนว อเหสส ฯ เตนสฺส ปุณฺณมาโสเตฺวว  
นาม  อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  ทารปรคฺิคห  กตฺวา  เอกสฺมึ 
ปุตฺเต  อุปฺปนฺเน ฆราวาส  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  คามกาวาเส 
วสนฺโต  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ เตน วุตฺต 
อปทาเน (๑)   
                ติสฺโส นามาสิ ภควา        สยมฺภู โลกนายโก  
                ปสุกูล เปตฺวาน                วิหาร ปาวิสี  ชิโน ฯ   
                สชฺชิต (๒) ธนุมาทาย        ปกฺขิตฺตสาลิล อห (๓)   
                มณฺฑลคฺค คเหตฺวาน        กานน ปาวิสึ อห ฯ   
                ตตฺถทฺทส ปสุกูล                ทุมคฺเค ลคฺคิต ตทา   
                จาป ตตฺเถว นิกขิฺปฺป        สิเร กตฺวาน อ ฺชลึ ฯ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        วิปุลาย จ ปติยา   
                พุทฺธเสฏ สรตฺิวาน        ปสุกูล อวนฺทห ฯ   
                เทวฺนวุเต อิโต กปฺเป        ปสุกูลมวนฺทห   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        วนฺทนาย อิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๗๑/๙๙ ฯ  ๒. ม. วินต ฯ ยุ. ติยนฺต ฯ  
# ๓. สยฺา. ปกฺขิตฺตสลิล อห ฯ  ส.ี อกฺขิตฺโต ยมที อห ฯ  
# ยุ. อกฺขิตฺโต ยมรึ อห ฯ  
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        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  สาวตฺถึ  อุปคนฺตฺวา  สตฺถาร   
วนฺทิตฺวา  สุสาเน วสติ  ตสฺส  จ  อจิราคตสฺเสว  สโต  (๑) 
ปุตฺโต  กาลมกาสิ ฯ ทารกมาตา เถรสฺส  อาคตภาว  สุตฺวา  
มา  อิท  อปตฺุตก  สาปเตยฺย  ราชาโน  หเรยฺยุนฺติ  ต  
อุปฺปพฺพาเชตุกามา  มหตา  ปริวาเรน  เถรสฺส  สนติฺก  คนฺตฺวา  
ปฏิสนฺถาร  กตฺวา ปโลเภตุ  อารภิ ฯ  เถโร  อตฺตโน  
วีตราคภาวชานาปนตฺถ  อากาเส  ตฺวา อตฺตโน  ปฏิปตฺติ- 
กิตฺตนมุเขน ตสฺสา ธมฺม เทเสนฺโต   
                ป ฺจ นีวรเณ หิตฺวา        โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา   
                ธมฺมาทาส คเหตฺวาน        าณทสฺสนมตฺตโน ฯ   
                ปจฺจเวกฺขึ อิม กาย        สพฺพ สนฺตรพาหิร   
                อชฺฌตฺต ฺจ พหิทฺธา จ        ตุจฺโฉ กาโย อทิสฺสถาติ(๒)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺจ  นีวรเณ  หิตฺวาติ  กามจฺฉนฺทาทิเก  ป ฺจ  
นีวรเณ  ปหาย  ฌานาธิคเมน  วิทฺธเสตฺวา ฯ 
        โยคกฺเขมสฺส  ปตฺติยาติ  กามโยคาทีหิ  จตูหิ  โยเคหิ เขมสฺส 
อนุปทฺทุตสฺส  นิพฺพานสฺส  อธิคมาย ฯ   
        ธมฺมาทาสนฺติ  ธมฺมภูต อาทาส ฯ  ยถา หิ  อาทาโส  
โอโลเกนฺตสฺส  รูปกาเย  คุณาคุณ อาทเสติ  เอว วิปสฺสนา- 
สงฺขาโต  ธมฺมาน  สาม ฺวิเสสาวโพธนโต  าณทสฺสนภูโต   
# ๑. ส.ี สโก ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๓/๒๙๕ ฯ   
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ธมฺมาทาโส  วิปสฺสนฺตสฺส  โวทานสงฺกิเลสธมฺมวิภาวเนน  ตปฺ- 
ปหานสาธเนน  จ  วิเสสโต  นาม  กาเย  คุณ  อาทเสติ ฯ  
เตนาห   
                ธมฺมทาส คเหตฺวาน        าณทสฺสนมตฺตโน   
                ปจฺจเวกฺขึ อิม กาย        สพฺพ สนฺตรพาหิรนฺติ   
อิม  กาย  ธมมฺสมูห  มม  อตฺตภาว  อชฌฺตฺติกพาหิรายตนภาวโต 
สนฺตรพาหิร สพฺพ อนวเสส ธมฺมาทาส คเหตฺวา อนิจฺจนฺติป  
ทุกฺขนฺติป อนตฺตาติป ปติอเวกฺขึ าณจกฺขุนา  ปสฺสึ ฯ  
เอว  ปสฺสตา  จ  มยา  อชฌฺตฺต ฺจ  พหิทฺธา  จาติ  อตฺตโน   
สนฺตาเน  ปรสนฺตาเน  จ  ตุจฺโฉ  กาโย  อทิสฺสถ  นจฺิจ- 
สาราทิวิรหิโต  ตุจฺโฉ ขนฺธป ฺจกสงฺขาโต  อตฺตภาวกาโย  
าณจกฺขุนา  ยาถาวโต  อปสฺสิตฺถ ฯ   
        สกลมฺป  หิ  ขนฺธป ฺจก  อวิชฺชานิวุตสฺส  ภิกฺขเว  พาลสฺส  
ตณฺหาสยุตฺตสฺส  เอวมย  กาโย สมุทาคโตติ  อาทีสุ  กาโยติ  
วุจฺจติ ฯ   
        อทิสฺสถาติ จ อิมินา ยเทว กาเย ทฏพฺพ  ต  ทิฏ   
น  ทานิสฺส  กิ ฺจิ  มยา ปสฺสิตพฺพ อตฺถีติ กตกิจฺจต ทสฺเสนฺโต 
อ ฺ  พฺยากาสิ ฯ   
        เอว  เถโร  อิมาหิ  คาถาหิ  ปุราณทุติยิกาย  ธมมฺ เทเสตฺวา 
ต สรเณสุ จ สีเลสุ จ สมปฺติฏาเปตฺวา อุยฺโยเชสิ ฯ   
                ปณฺุณมาสตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        นนฺทกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยถาป  ภทฺโท  อาช ฺโติ  อายสฺมโต  นนฺทกตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว 
ปุ ฺานิ กโรนฺโต สิขิสสฺ ภควโต  กาเล  ปจฺจนฺตเทเส  
อุปฺปชฺชิตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต วนจาริโก หุตฺวา วิจรนฺโต  
เอกทิวส  สตฺถุ  จงฺกมนฏาน  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  วาลุกา 
โอกิริ ฯ   
        โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  จมฺปาย  คหปติกุเล นิพฺพตฺติ  ตสฺส  นนฺทโกติ   
นาม  อกสุ ฯ  เชฏกภาตา  ปนสฺส  ภารโต  นาม ฯ ตสฺส  
ปุพฺพโยโค  อนนฺตรวตฺถุสฺมึ  อาวิ  ภวิสฺสติ ฯ  เต  อุโภป  
วิ ฺ ุต  ปตฺวา อายสฺมนฺต  โสณ  โกฬิวิส  (๑) ปพฺพชิต สุตฺวา 
โสโณป นาม ตถาสุขุมาโล ปพฺพชิ กมิงฺค  ปน  มยนฺติ  
ปพฺพชึสุ ฯ  เตสุ  ภารโต  น  จิรสฺเสว  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  
ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ   
        นนฺทโก  ปน  กิเลสาน  พลวภาเวน  ตาว  วิปสฺสน  
อุสฺสุกฺกาเปตุ นาสกฺขิ  วิปสฺสนาย  กมมฺ  กโรติเอว ฯ  อถสฺส  
ภารตตฺเถโร อาสย ตฺวา อวสฺสโย  ภวิตุกาโม  ต  ปจฺฉาสมณ   
# ๑. ส.ี ย.ุ โกลิวีส ฯ  
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กตฺวา  วิหารโต  นิกฺขมิตฺวา  มคฺคสมีเป  นิสินฺโน วิปสฺสนากถ (๑) 
กเถสิ ฯ   
        เตน จ สมเยน สกฏสตฺเถ คจฺฉนฺเต เอโก สกเฏ ยุตฺโต (๒) 
โคโณ จิกฺขลลฺฏาเน (๓)  สกฏ  อุทฺธรตุิ  อสกฺโกนโฺต  ปริปติ ฯ  
ตโต  น  สตฺถวาโห  สกฏา  โมเจตฺวา ติณ ฺจ ปานีย ฺจ  
ทตฺวา  ปริสฺสม  อปเนตฺวา  ปุน ธุเร โยเชสิ ฯ ตโต โคโณ 
วูปสนฺตปริสฺสโม ลทฺธพโล  ต  สกฏ  จิกฺขลฺลฏานโต  อุทฺธริตฺวา 
ถเล  ปติฏาเปสิ ฯ   
        อถ ภารตตฺเถโร  นนทฺกสฺส  ปสฺสสิ  โน  ตฺว  อาวุโส  
นนฺทก  อิมสสฺ  กมฺมนฺติ ต  นิทสฺเสตฺวา  เตน  ปสสฺามีติ   
วุตฺเต  อิมมตฺถ  สุฏ ุ อุปธาเรหีติ อาห ฯ อิตโร  ยถาย   
โคโณ  วูปสนฺตปริสฺสโม  ปงฺกฏานโต  ภาร  อุพฺพหติ  เอว   
มยาป สสารปงฺกโต  อตฺตา  อุทฺธริตพฺโพติ  ตเมวารมฺมณ กตฺวา 
วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต น จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ 
เตน วุตฺต อปทาเน (๔)   
                มคิลุทฺโท ปุเร อาสึ        อร ฺเ กานเน อห   
                วาตมิค คเวสนฺโต                จงฺกม อทฺทส อห ฯ   
                อุจฺฉงฺเคน ปุฬิน คยฺห        จงฺกเม โอกิร ึอห   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        สุคตสฺส สิรีมโต ฯ   
# ๑. ส.ี วิปสสฺนาย กถ ฯ  ๒. สี. ยุ. นิยตฺุโต ฯ  
# ๓. ยุ. จิกฺขลฺลาวเฏ าเน ฯ  ๔. ขุ. อ. ๓๓/๗๐/๙๘ ฯ   
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                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ปุฬนิ โอกิร ึอห   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ปุฬนิสฺส อิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  เชฏภาติกสฺส  ภารตตฺเถรสฺส 
สนฺติเก  อ ฺ  พฺยากโรนฺโต   
                ยถาป ภทฺโท อาช ฺโ        ขลิตฺวา ปติติฏติ(๑)   
                ภิยโฺย ลทฺธาน สเวค        อทีโน วหเต ธุร ฯ   
                เอว ทสฺสนสมฺปนฺน                สมฺมาสมฺพุทฺธสาวก   
                อาชานีย ม ธาเรถ                ปุตฺต พุทฺธสฺส โอรสนฺติ(๒)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ภิยฺโย  ลทฺธาน  สเวค  อทีโน  วหเต  ธุรนฺติ มยฺห  
ชาติพลวิริยาน อนนุจฺฉวิกเมต  ยทิท  อาคตสฺส  ภารสฺส  
อวหนนฺติ  สเวค ลภิตฺวา อทีโน อทีนมานโส  (๓)  อลีนจิตฺโต ฯ 
อลีโนติ  วา ปาโ โสเอว อตฺโถ ฯ ภิยโฺย(๔) ปุนปปฺุน  ภิยฺโยโส   
มตฺตาย  อตฺตโน  ธรุ  ภาร  วหเต  อุพฺพหติ ฯ  เสส  เหฏา   
รมณียวิหาริตฺเถรสฺส คาถาวณฺณนาย วุตฺตนยเมว ฯ   
                นนฺทกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. สฺยา. ม. ปติติฏติ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๔/๒๙๕ ฯ  
# ๓. ส.ี อลีนมานโส ฯ  ๔. สพฺพตฺถ ภิยฺโยตีติ ทิสฺสติ ฯ   
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                        ภารตตฺเถรคาถาวณฺณนา  
        เอหิ นนฺทก คจฺฉามาติ อายสฺมโต ภารตตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  อโนมทสฺสสิฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส  มนุ ฺทสฺสน  มุทุสุข- 
สมฺผสฺส  อุปาหนทฺวย  คเหตฺวา คจฺฉนฺโต สตฺถาร จงฺกมนฺต  
ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  อุปาหนา  อุปนาเมตฺวา  อภิรุหตุ  
ภควา  อุปหนา  ย  มม  อสฺส  ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขายาติ   
อาห ฯ  อภิรหุิ ภควา ตสฺส อนุคณฺหนตฺถ อุปาหนา ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท จมฺปานคเร  คหปติกุเล  นิพฺพตฺติ  ภารโตติสฺส  นาม  
อโหสิ ฯ  โส  วิ ฺ ุต ปตฺโต โสณตฺเถรสฺส  ปพฺพชติภาว  สุตฺวา 
โสป  นาม  ปพฺพชีติ  ส ฺชาตสเวโค  ปพฺพชิตฺวา  กตปุพฺพกิจฺโจ 
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ 
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                อโนมทสฺสี ภควา                โลกเชฏโ นราสโภ   
                ทวิาวิหารา นิกฺขมฺม        วีถมิารุยฺหิ (๒) จกฺขุมา ฯ   
                ปานธึ (๓) สุกต คยฺห        อทฺธาน ปฏิปชฺชห   
                ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ        ปตฺติก จารุทสฺสน ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๖๙/๙๕ ฯ  ๒. ม. ปถมารุหิ ฯ  ๓. สี. ปนฺนธึ ฯ   
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                สก จิตฺต ปสาเทตฺวา        นหีริตฺวาน ปานธึ   
                ปาทมูเล เปตฺวาน        อิท วจนมพฺรวึ ฯ   
                อภิรูห มหาวีร                สคุตินฺท วินายก   
                อิโต ผล ลภิสฺสามิ                โส เม อตฺโถ สมิชฺฌตุ ฯ   
                อโนมทสฺสี ภควา                โลกเชฏโ นราสโภ   
                ปานธึ อภิรูหิตฺวา                อิท วจนมพฺรวิ ฯ 
                โย ปานธึ เม อทาสิ(๑)        ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ   
                ตมห กิตฺตยิสฺสามิ                สุณาถ มม ภาสโต ฯ   
                พุทฺธสฺส คิรม ฺาย        สพฺเพ เทวา สมาคตา   
                อุทคฺคจิตฺตา สุมนา        เวทชาตา กต ฺชล ีฯ   
                ปานธีน (๒) ปทาเนน(๓)        สุขิโตย ภวิสฺสติ   
                ป ฺจป ฺาสกฺขตฺตุ ฺจ        เทวรชฺช กริสฺสติ ฯ   
                สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ (๔)  จกฺกวตฺตี ภวิสฺสติ   
                ปเทสรชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขิย ฯ   
                อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป        โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท        โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ   
                เทวโลเก มนุสฺเส วา        นพฺิพตฺติสฺสติ ปุ ฺวา   
                เทวยานปฏิภาค                ยาน ปฏิลภิสสฺติ ฯ   
# ๑. ย.ุ อททา ฯ  ๒. สี. ปนฺนธีน ฯ  ๓. สฺยา. ปานธิเมว ฯ  
# ๔. สี. ราชา ฯ   
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                ปาสาทา สิวิกา มยฺห (๑)  หตฺถิโน สมลงฺกตา   
                รถา วาช ฺสยุตฺตา        สทา ปาตุภวนฺติ เม ฯ 
                อคารา นิกฺขมนฺโตป        รเถน นิกฺขมึ อห   
                เกเสสุ ฉิชฺชมาเนสุ                อรหตฺตมปาปุณึ ฯ   
                ลาภา มยฺห สุลทฺธ เม        วาณิชฺช สุปฺปโยชิต   
                ทตฺวาน ปานธึ เอก        ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ   
                อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป        ย ปานธิมทาสห   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ปานธิสฺส อิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  อตฺตโน  กนิฏภาติเกน  นนฺท- 
กตฺเถเรน  เหฏา  วุตฺตนเยน  อ ฺาพฺยากรเณ  กเต  อิทานิ   
นนฺทโกป   อรหา  ชาโต หนฺท มย  อุโภป  สตฺถ ุ สนฺติก   
คนฺตฺวา  วุสิตพฺรหฺมจริยต  นิเวเทสฺสามาติ  อุปฺปนฺน ปริวิตกกฺ  
นนฺทกตฺเถรสฺส กเถนฺโต   
                เอหิ นนฺทก คจฺฉาม        อุปชฺฌายสฺส สนฺติก   
                สหีนาท นทิสฺสาม                พุทฺธเสฏสฺส สมฺมุขา ฯ   
                ยาย โน อนุกมปฺาย        อเมฺห ปพฺพาชยี มุนิ   
                โส โน อตฺโถ อนุปฺปตฺโต        สพฺพสโยชนกฺขโยติ(๒)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นนฺทกาติ  อาลปน ฯ   
# ๑. ม. วยฺห ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๕/๒๙๕ ฯ   
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        เอหีติ  ตสฺส  อตฺตโน  สนฺติกกรณ ฯ  
        คจฺฉามาติ  เตน  อตฺตนา  จ  เอกชฺฌ  กาตพฺพกิริยา- 
วจน 
        อุปชฌฺายสฺสาติ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ห ิ 
สมนฺตจกฺขุนา  พุทฺธจกฺขุนา  จ  สตฺตาน  อาสยานุสยจริตาทีน  
ยถาภูตวิโลกเนน  (๑)  สเทวกสฺส  โลกสฺส  วชฺชาวชฺช  อุปนิชฌฺายตีติ  
วิเสสโต  อุปชฺฌาโยติ  วตฺตพฺพต  อรหติ ฯ  ยทตฺถ  คมน  ต   
ทสฺเสตุ  สีหนาท นทิสฺสาม พุทฺธเสฏสฺส สมฺมุขาติ อาห ฯ 
ยถาภุจฺจคุณาภิพฺยาหารตาย (๒) อภีตนาทภาวโต สีหนาท พุทฺธสฺส  
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ตโตเอว  สพฺพสตฺตุตฺตมตาย  เสฏสฺส  
พุทฺธาน  วา สาวกพุทฺธาทีน  เสฏสสฺ สมฺมุขา ปุรโต 
นทิสฺสามาติ อตฺโถ ฯ   
        ยถา  ปน  สีหนาท  นทิตุกาโม  ต  ทสฺเสนฺโต  ยายาติ  
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยายาติ  ยทตฺถ  ยาย  (๓) ยทตฺถานุปฺปตฺติยาติ อตฺโถ ฯ  
        โนติ อมฺหาก ฯ 
        อนุกมปฺายาติ อนุคฺคณฺหเนน  อเมฺห  เทฺวป  ปพฺพาชยิ  
ปพฺพาเชสิ ฯ 
        มุนีติ  ภควา ฯ 
# ๑. ส.ี ยถาภูตาวโลกเนน ฯ   
# ๒. ส.ี ยถาภุจฺจพุทฺธคุณาภิพฺยาหรตาย ฯ ๓. ส.ี ยสฺส ฯ   
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        โส  โน อตฺโถ อนุปปฺตฺโตติ  โส  อตฺโถ  (๑)  สพฺเพส  
สโยชนาน  ขยภูต  อรหตฺตผล  โน อเมฺหหิ อนุปฺปตฺโต อธิคโตติ  
อตฺโถ ฯ   
                ภารตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                ภารทฺวาชตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นทนฺติ  เอว  สปฺป ฺาติ  อายสฺมโต  ภารทฺวาชตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต อิโต  เอกตึเส  กปฺเป  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  
วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส สุมน นาม ปจฺเจกพุทฺธ  ปณฺฑาย  
จรนฺต ทิสฺวา ปสนฺนมานโส ปริปกฺก (๒) วลฺลิการผล อทาสิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา โคตฺตนาเมน 
ภารทฺวาโชเตฺวว ป ฺายิตฺถ ฯ โส วยปฺปตฺโต ฆราวาส  วสนฺโต  
เอกปุตฺต  ลภิ ฯ  ตสฺส  กณฺหทินฺโนติ  (๓)  นาม  อกาสิ ฯ  ตสฺส 
วิ ฺ ุต  ปตฺตกาเล  ตาต อสุกสฺส นาม อาจริยสฺส สนฺติเก 
สิปฺป สิกฺขิตฺวา เอหีติ  ต  ตกฺกสิล  เปเสสิ ฯ  โส  คจฺฉนฺโต 
อนฺตรามคฺเค  สตฺถ ุสาวก อ ฺตร มหาเถร กลฺยาณมิตฺต 
# ๑. ย.ุ โส สทตฺโถ ฯ  ๒. สี. สุปริปกฺก ฯ   
# ๓. ส.ี กณฺหาทินฺโนติ ฯ   
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ลภิตฺวา ตสฺส สนฺติเก ธมมฺ สุตฺวา ปฏลิทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา  
กตปุพฺพกิจฺโจ  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ  เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สมุโน นาม สมฺพุทฺโธ        ตกฺกราย วสี ตทา   
                วลลฺิการผล คยฺห                สยมฺภุสฺส อทาสห ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อถสฺส  ปตา  ภารทฺวาโช  เวฬุวเน  วิหรนฺต  ภควนฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  น  จิรสฺเสว  อรหตฺต  
สจฺฉากาสิ ฯ อถ ปุตฺโต สตฺถาร วนฺทิตุ ราชคห  อาคโต 
สตฺถุ  สนฺติเก  นิสินฺน  ปตร  ทิสฺวา  ตุฏจิตฺโต ปตาป 
โข เม  ปพฺพชิโต  กึ  นุ  โข  เตน   ปพฺพชฺชากิจฺจ มตฺถก  
ปาปตนฺติ วีมสนฺโต ขีณาสวภาว  ตฺวา  ต  สีหนาท  
นทาเปตุกาโม สาธุ โข ตุเมฺหหิ กต ปพฺพชนฺเตหิ ปพฺพชฺชา- 
กิจฺจ  ปน  มตฺถก  (๒)  ปาปตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  ภารทฺวาโช ปุตฺตสฺส  
อธิคม ทีเปนฺโต   
                นทนฺติ เอว สปฺป ฺา        สีหาว คิริคพฺภเร   
                วีรา (๓) วิชิตสงฺคามา        เชตฺวา มาร สวาหน ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๖๘/๙๕ ฯ  ๒. ยุ. กึ. มตฺถก ฯ  ๓. สยฺา. ธีรา ฯ   
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                สตฺถา จ ปริจิณฺโณ เม        ธมฺโม สงฺโฆ จ ปูชิโต   
                อห ฺจ วิตฺโต(๑) สุมโน        ปุตฺต ทิสฺวา อนาสวนฺติ(๒)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นทนฺตีติ  ยถาภุจฺจคุณาภิพฺยาหารวเสน  (๓)  อภีตนาท   
นทนฺติ คชฺชนฺติ ฯ  
        เอวนฺติ  อิทานิ  วตฺตพฺพาการทสฺสน ฯ  
        สปฺป ฺาติ  อคฺคมคฺคป ฺาธิคเมน สพฺพป ฺาธิคเมน 
สพฺพป ฺาเวปุลฺลปฺปตฺตา ฯ  
        วีราติ  จตุพฺพิธสมฺมปฺปธานวิริยสมฺปนฺนตาย  วีรา  ตโต 
เอว  อนวเสสสงฺกิเลสปกฺขนิมฺมถเนน  สวาหน  กิเลสมาร   
อภิสงฺขารมาร  เทวปุตฺตมาร ฺจ  เชตฺวา   สพฺพโส  วิชิตสงฺคามา  
นทนฺติ  สปปฺ ฺาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เอว  วิเชตพฺพวิชเยน  สีหนาท  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
อาราเธตพฺพสมาราธเนน  อิจฺฉิตพฺพสิทฺธิยา  จ  ต  ทสฺเสตุ   
สตฺถา  จ  ปรจิิณฺโณ  เมติ ทุติย คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  สตฺถา  จ  ปริจิณฺโณ  เมติ  มม  สตฺถา 
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ยถานุสิฏ โอวาทานุสาสนีกรเณน  (๔)  มยา  
ปริจิณฺโณ  (๕) อุปาสิโต น ธมฺมาธิกรณ วิโสสิโตติ  อธิปฺปาโย ฯ  
# ๑. สฺยา. จิตฺโต ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๖/๒๙๖ ฯ  
# ๓. ส.ี ยถาภุจฺจพุทฺธคุณา... ฯ  ๔. สี. โอวาทานุสาสนีปฏิกรณา ฯ  
# ๕. ส.ี ย.ุ ปริจิโต ฯ   
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        ธมฺโม  สงฺโฆ  จ  ปชูิโตติ  นววิโธป โลกุตฺตรธมฺโม  
ยถาปฏิปตฺติยาคตมคฺคานุปตฺติยา  สีลทิฏ ิสาม ฺคมเนน  อริย- 
สงฺโฆ  จ  มยา  ปูชิโต  มานิโต ฯ  
        อห ฺจ วิตฺโต  สุมโน  ปุตฺต  ทิสวฺา  อนาสวนฺติ  มม  
ปุตฺต  อนาสว  สพฺพโส  ขีณาสว ทิสฺวา  ทสฺสนเหตุ        อหมฺป  
วิตฺโต  นิรามิสาย  ปติยา  ตุฏโ ตโตเยว นิรามิเสน โสมนสฺเสน 
สุมโน ชาโตติ อตฺโถ ฯ   
                ภารทฺวาชตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                กณฺหทินฺนตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อุปาสิตา สปฺปุริสาติ อายสฺมโต กณฺหทินฺนตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต อิโต  จตุนวุเต  กปฺเป  กลุเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต เอกทิวส โสภิต นาม  ปจฺเจกพุทฺธ  
ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  ปุนฺนาคปุปฺเผหิ  ปูช  อกาสิ ฯ   
        โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท ราชคเห พฺราหฺมณกุเล นพฺิพตฺติตฺวา  กณฺหทินฺโนติ   
ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต อุปนิสฺสยสมฺปตฺติยา โจทิยมาโน ธมฺม-  
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เสนาปตึ  อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา 
วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                โสภิโต นาม สมฺพุทฺโธ        จิตฺตกูเฏ วสี ตทา   
                คเหตฺวา คิริปุนฺนาค        สยมฺภภ อภิปูชยึ ฯ   
                จตุนฺนวุติโต กปฺเป        ย พุทฺธมภิปูชยึ  
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                อุปาสิตา สปฺปุริสา                สุตา ธมฺมา อภิณฺหโส   
                สตฺุวาน ปฏิปชชฺิสฺส        อ ฺชส อมโตคธ ฯ   
                        ภวราคหตสฺส เม สโต 
                        ภวราโค ปนุ เม วิชฺชติ   
                        น จาหุ น จ เม ภวิสฺสติ   
                        น จ เม เอตรหิ วิชฺชตีติ   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อุปาสิตาติ ปริจรติา  ปยิรุปาสิตา ฯ (๓)  
        สปฺปุรสิาติ สนฺเตหิ  สีลาทิคุเณหิ  สมนฺนาคตา  ปุริสา   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๖๗/๙๔ ฯ ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๗/๒๙๖ ฯ  
# สี. ปยุรูปาสนาย ปยุรูปาสิตา ฯ  ม. ปริจริตา ปฏปิตฺติปยิรุปาสนาย  
# ปยิรุปาสิตา ฯ   
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อริยปุคฺคลา  สาริปุตฺตตฺเถราทโย ฯ เอเตน  ปุริมจกกฺทฺวย- 
สมฺปตฺติมตฺตโน  ทสฺเสติ ฯ  น  หิ  ปฏริูปเทสวาเสน  วินา  
สปฺปุริสูปนิสฺสโย  สมฺภวติ ฯ   
        สุตา ธมมฺาติ สจฺจปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิปฏิสยุตฺตธมฺมา โสต- 
ทฺวารานุสาเรน  อุปธาริตา ฯ  เอเตน  อตฺตโน  พาหุสจฺจ   
ทสฺเสนฺโต  ปจฺฉิมจกฺกทฺวยสมฺปตฺตึ ทสฺเสติ ฯ   
        อภิณฺหโสติ  พหุโส  น กาเลน กาล ฯ  อิท ฺจ ปท  
อุปาสิตา สปฺปุริสาติ เอตฺถาป โยเชตพฺพ ฯ  
        สุตฺวาน ปฏิปชฺชิสฺส อ ฺชส อมโตคธนฺติ เต ธมฺเม 
สุตฺวา ตตฺถ วุตฺตรูปารูปธมฺเม  สลกฺขณาทิโต  ปรคฺิคเหตฺวา 
อนุกฺกเมน  วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อมโตคธ นิพฺพานปติฏ  
ตสมฺปาปก  อ ฺชส อริย อฏงฺคิก มคฺค ปฏิปชชฺึ ปาปุณึ ฯ   
        ภวราคหตสฺส  เม  สโตติ  ภวราเคน  ภวตณฺหาย  อนาทิมติ   
สสาเร  หตสฺส  อุปทฺทุตสสฺ  มม  สโต  สมานสฺส  อคฺคมคฺเคน 
วา  หตภวราคสฺส ฯ   
        ภวราโค  ปุน  เม  น  วิชชฺตีติ  ตโตเอว  ปุน  อิทานิ   
ภวราโค  เม  นตฺถิ ฯ 
        น  จาหุ  น  เม  ภวิสสฺติ  น  จ  เม  เอตรหิ   
วิชฺชตีติ  ยทปิ  ปุพฺเพ  ปถุุชชฺนกาเล  เสกฺขกาเล จ  เม  ภวราโค  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 649 

        *เลมที่ 25  ตติยวคฺเค กณฺหทินฺนตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 649 
 
อโหสิ  อคฺคมคฺคปฺปตฺติโต  ปน  ปฏาย  น  จาหุ  น จ  
อโหสิ  อายติมฺป  น  เม  ภวิสฺสติ  เอตรหิ  อธุนาป  น  จ  
เม  วิชฺชติ น จ อุปลพฺภติ ปหีโนติ  (๑)  อตฺโถ ฯ  ภวราควจเนเนว   
เจตฺถ  ตเทกฏตาย  มานาทีนมฺป  อภาโว  วุตฺโตติ (๒) สพฺพโส  
ปริกฺขีณภวสโยชนต ทสฺเสติ ฯ   
                กณฺหทินฺนตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                ตติยวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ย.ุ ปหีนตฺตา ฯ  ๒. สพฺพตฺถ วุตฺโต ทิสฺสติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 650 

                        *เลมที่ 25    หนา  650 
         
                                จตุตฺถวคฺควณฺณนา   
                                มิคสริตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ยโต อห ปพฺพชิโตติ อายสฺมโต มิคสิรตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล  พฺราหฺมณกุเล 
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส สตฺถาร  ทิสวฺา  
ปสนฺนจิตฺโต กุสฏก (๑) อทาสิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  โกสลรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  ปฏิสนฺธ ึ คเหตฺวา  
มิคสิรนกฺขตฺเต  (๒)  ชาตตฺตา  มิคสิโรติ  ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต 
พฺราหฺมณาน วิชฺชาสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  คโต  ฉวสีสมนฺต  นาม 
สิกฺขิ  ย  ปรชิเปตฺวา  (๓) ติวสฺสมตฺถเก  มตานมฺป สีส นเขน  
อาโกเฏตฺวา อย สตฺโต อสุกฏาเน นิพฺพตฺโตติ ชานาติ ฯ   
        โส  ฆราวาส  อนิจฺฉนฺโต  ปริพฺพาชกปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา 
ต วิชฺช นิสฺสาย โลเก  (๔)  สกฺกโต  ครกุโต  ลาภี  หตฺุวา  วิจรนฺโต   
สาวตฺถึ อุปคโต สตฺถุ สนติฺก คนฺตฺวา  อตฺตโน  อานุภาว  
ปกาเสนฺโต  อห  โภ  โคตม  มตาน  นิพฺพตฺตฏาน  ชานามีติ 
# ๑. ย.ุ กุลฏก ฯ  ๒. ม. ...นกฺขตฺเตน ฯ  ๓. ม. ปรชิปฺเปตฺวา ฯ  
# ๔. ม. โลเกน ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 651 

        *เลมที่ 25  จตุตฺถวคฺเค มิคสิรตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 651 
 
วตฺวา  กถ  ปน  ตฺว  ชานาสีติ  วุตฺเต  ฉวสีสานิ  อาหราเปตฺวา   
มนฺต  ปรชิเปตฺวา นเขน สีส อาโกเฏนฺโต นิรยาทกิ เตหิ  
เตหิ นิพฺพตฺตฏาน ชานามีติ กเถสิ ฯ  
        อถสฺส ภควา ปรินิพฺพุตสฺส ภิกฺขุโน สีสกปาล  
อาหราเปตฺวา กเถหิ ตาว ตสฺส คตึ ยสฺสิท สีสกปาลนฺติ  
อาห ฯ โส ต กปาลมนฺต (๑) ปริชเปตฺวา  นเขน  อาโกเฏตฺวา(๒)   
เนว อนฺต น โกฏ ึปสฺสติ ฯ อถ สตฺถารา น สกฺโกส ิ 
ปริพฺพาชกาติ  วุตฺเต  อุปปริกฺขิสฺสามิ  ตาวาติ วตฺวา  ปุนปฺปุน   
ปริวตฺเตนฺโตป น  ปสฺสเตว ฯ  พาหิรกมนฺเตน  หิ  ขีณาสวสฺส 
คตึ  กถ  ชานิสฺสติ  อถสฺส มตฺถกโต  กจฺเฉหิ  จ  เสโท   
มุจฺจิ ฯ  โส  ลชชฺิตฺวา  ตุณฺหีภูโต  อฏาสิ ฯ  สตฺถา  กิลมสิ  
ปริพฺพาชกาติ  อาห ฯ  โส  อาม  กิลมามิ  น  อิมสฺส  คตึ   
ชานามิ  ตุเมฺห  ปน  ชานาถาติ ฯ  อห  เอต  ชานามิ  อิโตป  (๓)  
อุตฺตริตรมฺป ชานามีติ วตฺวา นิพฺพาน  คโต  โสติ  อาห ฯ  
ปริพฺพาชโก  อิม  วิชฺช  มยฺห  เทถาติ  อาห ฯ เตนหิ  ปพฺพชาติ  
วตฺวา  ต ปพฺพาเชตฺวา ปม สมถกมฺมฏาเน นิโยเชตฺวา  
ฌานาภิ ฺาสุ  ปติฏ ิตสฺส  วิปสฺสนากมฺมฏาน (๔) อุปทิสิ ฯ โส 
วิปสฺสนากมฺมฏาน  กโรนฺโต น จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ 
# ๑. ม. ต กปาล มนฺต ฯ  ๒. สี. ยุ. นเขน สีส อาโกเฏนฺโต ฯ  
# ๓. ม. อิโต ฯ  ๔. ม. วิปสฺสนาย กมฺม ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 652 

        *เลมที่ 25  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  652 
         
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                กสฺสปสฺส ภควโต                พฺราหฺมณสฺส วุสีมโต   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        กสุฏกมทาสห ฯ   
                อิมสฺมึเยว กปฺปสฺมึ        กสุฏกมทาสห   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        กุสฏกสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                ยโต อห ปพฺพชโิต         สมมฺาสมฺพุทฺธสาสเน   
                วิมุจฺจมาโน อุคฺคจฺฉึ        กามธาตุ อุปจฺจค ฯ   
                พฺรหฺมุโน เปกขฺมานสฺส        ตโต จิตฺต วิมุจฺจิ เม   
                อกุปฺปา เม วิมุตฺตีติ        สพฺพสโยชนกขฺยาติ (๒)  
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ยโต  อห  ปพฺพชิโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเนติ  ยโต   
ปภูติ(๓)  อห ปพฺพชิโต พุทฺธสฺส  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย ฯ  
        วิมุจฺจมาโน  อุคฺคจฺฉินฺติ สงฺกิเลสปกฺขโต  ปม  ตาว 
สมถวิปสฺสนาหิ วิมุจฺจมาโน โวทานธมฺมวเสน อุฏหึ ฯ เอว  
อุคฺคจฺฉนฺโต  กามธาตุ  อุปจฺจค  อนาคามิมคฺเคน  อจฺจนฺตเมว   
กามธาตุ อติกฺกมึ ฯ   
        พฺรหฺมโุน  เปกฺขมานสฺส  ตโต  จิตฺต  วิมุจฺจิ  เมติ  สเทวกสฺส   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๖๖/๙๓ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๘/๒๙๖ ฯ  
# ๓. ม. ปภุติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 653 

        *เลมที่ 25  จตุตฺถวคฺเค มิคสิรตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 653 
 
โลกสฺส อคฺคภูตตฺตา  เสฏฏเน  พฺรหฺมุโน พุทฺธสฺส ภควโต  
มหากรุณาโยเคน อย กุลปุตฺโต มม  สาสเน ปพฺพชิตฺวา 
กถ นุ โข ปฏปิชฺชตีติ เปกขฺนฺตสฺส ตโต อนาคามิมคฺคาธิคมโต  
ปจฺฉา  อคฺคมคฺคาธิคเมน  มม  จิตฺต  สพฺพสงฺกิเลสโต  อจฺจนฺตเมว   
มุจฺจิ ฯ(๑)  
        อกุปฺปา  เม  วิมุตฺตีติ  สพฺพสโยชนกฺขยาติ  ตถาวิมุตฺต- 
จิตฺตตฺตาเอว  สพฺเพส สโยชนาน ขยา ปริกฺขยา อิติ เอว  
อกุปฺปา เม วิมุตฺตีติ อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
                มคิสิรตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                 สวิกตฺเถรคาถาวณฺณนา  
        อนิจฺจานิ คหกานีติ อายสฺมโต สิวกตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส ภควนฺต ปณฺฑาย  จรนฺต  
ปสฺสิตฺวา  ปสนฺนมานโส  ปตฺต  อาทาย  กุมฺมาสสฺส  ปูเรตฺวา  
อทาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
# ๑. ส.ี ย.ุ วิมุจฺจิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 654 

        *เลมที่ 25  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  654 
 
พุทฺธุปฺปาเท ราชคเห พฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติ  สิวโกติสฺส  นาม  
อโหสิ ฯ โส วยปฺปตฺโต วิชฺชาสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ  คโต 
เนกฺขมฺมชฺฌาสยตาย  กาเม  ปหาย  ปริพฺพาชกปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา วิจรนฺโต  สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺม สุตฺวา 
ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต น  
จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                เอสนาย จรนฺตสฺส                วิปสฺสิสฺส มเหสิโน   
                ริตฺตก ปตฺต ทิสฺวาน        กุมมฺาส ปูรยึ อห ฯ   
                เอกนวุเต อิโต                กปฺเป  ย ภิกฺขมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        กุมมฺาสสฺส อิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                อนิจฺจานิ คหกานิ                ตตฺถ ตตฺถ ปนุปฺปุน   
                คหการ (๒) คเวสนฺโต        ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน ฯ   
                คหการก ทิฏโสิ                ปุน เคห น กาหสิ   
                สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา        ถูณิกา (๓) จ ปทาลิตา (๔)   
                วิมริยาทิกต จิตฺต                อิเธว วิธมิสฺสตีติ(๕)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๖๕/๙๓ ฯ  ๒. สี. ยุ. คหการก ฯ  
# ๓. ยุ. ถูณิรา ฯ  ๔. สยฺา. ถูณิรา จ ปทาลิตา ฯ  
# ๕. ขุ. เถร. ๒๖/๒๘๙/๒๙๗ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 655 

        *เลมที่ 25  จตุตฺถวคฺเค สิวกตฺเถรคาถาวณฺณนา   หนา 655 
         
        ตตฺถ  อนิจฺจานิ  คหกานิ ตตฺถ ตตฺถ ปุนปฺปุนนฺติ ตสฺมึ  
ตสฺมึ ภเว ปุนปฺปุน นิพฺพตฺตมานานิ  คหกานิ  อตฺตภาวเคหานิ  
น  นิจฺจานิ  อนวฏ ิตานิ  อิตฺตรานิ ปรตฺิตกาลานิ ฯ   
        คหการ  คเวสนฺโตติ  อิมสฺส  อตฺตภาวเคหสฺส  การก   
ตณฺหาวฑฺฒกึ ปริเยสนฺโต  เอตฺตก กาล อนุวิจรินฺติ อธิปฺปาโย ฯ  
        ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนนฺติ อิท คหการกคเวสนสฺส  (๑)   
การณวจน ฯ  ยสฺมา ชราพฺยาธิมรณมิสฺสตาย (๒) ชาติ นาเมสา   
ปุนปฺปุน  อุปคนฺตุ  ทุกฺขา  น จ สา ตสฺมึ อทิฏเ นิวตฺตติ  
ตสฺมา ต คเวสนฺโต วิจรินฺติ อตฺโถ ฯ   
        คหการก  ทฏิโสีติ  อิทานิ  ปน  เยน  โส  สกกฺา  
ทฏ  เตน  อริยมคฺคาณจกฺขุนา คหการก ทิฏโ อสิ ฯ 
        ปุน เคหนฺติ ปุน อิมสฺมึ สสารวฏเฏ อตฺตภาวสงฺขาต 
มม  (๓)  เคห  น  กาหสิ  น  กริสฺสส ิฯ   
        สพฺพา  เต  ผาสุกา ภคฺคาติ  ตว  สพฺพา  อนวเสสกิเลส- 
ผาสุกา  มยา  ภคฺคา ฯ  
        ถูณิกา  จ  ปทาลิตาติ  อิทานิ  ตยา  กาตพฺพสฺส  
อตฺตภาวเคหสฺส (๔) อวิชชฺาสงฺขาตา กณฺณิกา จ ภินฺนา ฯ 
        วิมริยาทิกต จิตฺตนฺติ  มม  จิตฺต วิคตนฺต กต อายตึ  
# ๑. ส.ี ย.ุ คหการก คเวสนฺตสฺส ฯ  ๒. สี. ยุ. ...มิสฺสกตาย ฯ  
# ภ. ส.ี ย.ุ ปนุ ฯ  ๔. สี. อตฺตภาวสงฺขาตสฺส เคหสฺส ฯ  
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อนุปฺปตฺติธมฺมต (๑) อาปาทิต ฯ ตโตเอว อิเธว  วิธมิสฺสติ  อิมสฺมเึยว 
ภเว  วิทฺธสิสฺสติ  จริมกจิตฺตนิโรเธน นิรุชฺฌิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
                สวิกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                อุปวาณตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อรห สคุโตติ อายสฺมโต อุปวาณตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา 
อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต กาเล ทลิทฺทกุเล 
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต ภควติ  ปรนิิพฺพุเต  ตสฺส  ธาตุ  
คเหตฺวา มนุสฺสเทวนาคครุฬกุมฺภณฺฑยกฺขคนฺธพฺเพหิ สตฺตรตนมเย 
สตฺตโยชนิเก  ถูเป  กเต  ตตฺถ  สโุธต  อตฺตโน อุตฺตราสงฺค 
เวฬคฺเค  อาพนฺธิตฺวา  ธช  กตฺวา  ปูช  อกาสิ ฯ  ต  คเหตฺวา  
อภิสมฺมตโก นาม ยกฺขเสนาปติ เทเวหิ  เจติยปูชารกฺขณตฺถ  (๒) 
ปโต  อทิสสฺมานกาโย  อากาเส ธาเรนฺโต เจติย  ติกฺขตฺตุ  
ปทกฺขิณ  อกาสิ ฯ  โส  ต  ทิสฺวา  ภิยฺโยโส มตฺตาย ปสนฺนมานโส 
อโหสิ ฯ 
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  อุปวาโณติ   
ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  เชตวนปฏิคฺคหเณ พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา  
# ๑. ส.ี ธมฺม ฯ  ๒. สี. ยุ. เจติเย ปูชารกฺขณตฺถ ฯ  
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ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต อรหตฺต  
ปตฺวา ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน        สพฺพธมฺมาน ปารคู   
                ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว        สมฺพุทฺโธ ปรินิพฺพุโต ฯ   
                มหาชนา สมาคมฺม        ปชูยิตฺวา ตถาคต   
                จิต กตฺวาน สุกต (๒)        สรีร อภิโรปยย ฯ   
                สรีรกิจฺจ กตฺวาน                ธาตุ ตตฺถ สมานยุ   
                สเทวมนุสฺสา สพฺเพ        พุทฺธถูป อกสุ เต ฯ   
                ปมา ก ฺจนมยา                ทุติยาป มณีมยา   
                ตติยา รูปยมยา                จตุตฺถา  ผลิกามยา ฯ   
                ตตฺถ ป ฺจมิกา เจว(๓)        โลหิตงฺกมยา อหุ   
                ฉฏา มสารคลฺลสฺส        สพฺพรตนมยูปริ ฯ   
                ชงฺฆา มณิมยา อาสิ        เวทกิา รตนามยา   
                สพฺพโสณฺณมโย ถูโป        อุทฺธ โยชนมุคฺคโต ฯ   
                เทวา ตตฺถ สมาคนฺตฺวา        เอกโต มนฺตยุ ตทา   
                มยมฺป ถูป กริสสฺาม (๔)  โลกนาถสฺส ตาทิโน ฯ   
                ธาตุ อาเวณิกา นตฺถิ        สรรี เอกปณฺฑิต   
                อิมมฺหิ พุทฺธถปูมฺหิ        กรสิฺสาม  ก ฺจุก มย ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๒๔/๑๐๐ ฯ  ๒. สฺยา. สุกต ฯ  
# ๓. สยฺา. ป ฺจมิ ยา ภูมิ ฯ สี. ป ฺจมิกา เจติ ฯ  
# ๔. สฺยา. กริสฺสาม ฯ  เอวมุปริป ฯ   
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                เทวา สตฺตรตเนหิ         อ ฺ วฑฺเฒสุ โยชน   
                ถูโป ทฺวิโยชนพฺุเพโธ        ติมิร พฺยปหนฺติ โส ฯ    
                นาคา ตตฺถ สมาคนฺตฺวา        เอกโต มนฺตยุ ตทา   
                มนุสฺสา เจว เทวา จ        พุทฺธถูป อกสุ เต ฯ   
                มา โน ปมตฺตา อสฺสุมฺหา        อปฺปมตฺตา สเทวกา   
                มยมฺป ถูป กริสสฺาม        โลกนาถสฺส ตาทิโน ฯ   
                อินฺทนีล มหานีล                อโถ โชติรส มณึ   
                เอกโต สนฺนิปาเต                ตฺวา  พุทฺธถูป อฉาทยย ฯ   
                สพฺพ มณิมย อาสิ                ยาวตา (๑) พุทฺธเจติย   
                ติโยชนสมุพฺเพธ(๒)        อาโลกกรณ ตทา ฯ   
                ครฬุา(๓) จ สมาคนฺตฺวา        เอกโต มนฺตยุ ตทา   
                มนุสฺสา เทวนาคา จ        พุทฺธถูป (๔) อกสุ เต ฯ   
                มา โน ปมตฺตา อสฺสุมฺหา  อปฺปมตฺตา สเทวกา   
                มยมฺป ถูป กริสสฺาม        โลกนาถสฺส ตาทิโน ฯ   
                สพฺพ มณิมย ถปู                อกรุ เต จ(๕) ก ฺจุก   
                โยชน เตป วฑฺเฒสุ        อายต พุทฺธเจติย ฯ   
                จตุโยชนมุพฺเพโธ                พุทฺธถูโป วิโรจติ   
                โอภาเสติ ทิสา สพฺพา        สตรสีว อุคฺคโต ฯ   
# ๑. สฺยา. ตาวตา ฯ  ๒. สยฺา. ...สมุพฺพิทฺธ ฯ  
# ๓. ยุ. กุมภณฺฑา ฯ  ๔. ม. พุทฺธปูช ๕. สฺยา. อกรุ ตาว ฯ   
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                กมฺุภณฺฑา จ สมาคนฺตฺวา        เอกโต มนตฺยุ ตทา   
                มนุสฺสา เจว เทวา จ        นาคา จ ครุฬา ตถา ฯ   
                ปจฺเจก พุทฺธเสฏสฺส        อกสุ ถูปมุตฺตม   
                มา โน ปมตฺตา อสฺสุมฺหา  อปฺปมตฺตา สเทวกา ฯ   
                มยมฺป ถูป กริสสฺาม        โลกนาถสฺส ตาทิโน   
                รตเนหิ(๑) ฉาทยิสฺสาม        อายต พุทฺธเจติย ฯ   
                โยชน เตป วฑฺเฒสุ        อายต พุทฺธเจติย   
                ป ฺจโยชนมุพฺเพโธ        ถโูป โอภาสตี  ตทา ฯ   
                ยกขฺา ตตฺถ สมาคนฺตฺวา        เอกโต มนฺตยุ ตทา   
                มนุชา เทวตา นาคา        ครุฬา จ กุมฺภณฺฑกา ฯ   
                ปจฺเจก พุทฺธเสฏสฺส        อกสุ ถูปมุตฺตม   
                มา โน ปมตฺตา อสฺสุมฺหา  อปฺปมตฺตา สเทวกา ฯ   
                มยมฺป ถูป กริสสฺาม        โลกนาถสฺส ตาทิโน   
                ผลิกา ฉาทยิสฺสาม                อายต พุทฺธเจติย ฯ   
                โยชน เตป วฑฺเฒสุ        อายต พุทฺธเจติย   
                ฉโยชนิกมุพฺเพโธ(๒)        ถูโป โอภาสตี ตทา ฯ   
                คนฺธพฺพา จ สมาคนฺตฺวา  เอกโต มนฺตยุ ตทา   
                มนุชา เทวตา นาคา        กมฺุภณฺฑา ครุฬา ตถา ฯ (๓)   
# ๑. ย.ุ ผลิกา ฯ  ๒. สฺยา. ฉโยชนานิ ฯ  อุพฺพิทฺโธ ฯ  
# ๓. สยฺา. ครุฬา กุมฺภยกขฺกา ฯ สี. กุมภฺณฺฑา จ ยกฺขา ตถา ฯ   
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                สพฺเพ  กตา (๑) พุทฺธถูป  มยเมตฺถ อการกา   
                มยมฺป ถูป กริสสฺาม        โลกนาถสฺส ตาทิโน ฯ   
                เวทิโย สตฺต กตฺวาน        ธช ฉตฺต(๒) อกสุ เต   
                สพฺพโสณฺณมย ถูป        คนฺธพฺพา การยุ ตทา ฯ   
                สตฺตโยชนมุพฺเพโธ        ถูโป โอภาสตี ตทา   
                รตฺตินฺทิวา น ายนฺติ        อาโลโก โหติ สพฺพทา ฯ   
                อภิโภนฺติ น ตสฺสาภา        จนฺทสูรา สตารกา   
                สมนฺตา โยชนสเต                ปทีโปป น ปชฺชลิ(๓) ฯ   
                เตน กาเลน เย เกจิ        ถูป ปูเชนฺติ มานุสา   
                น เต ถูป อารุหนฺติ        อมฺพเร อุกฺขิปนฺติ เต ฯ   
                เทเวหิ ปโต ยกฺโข        อภิสมฺมตนามโก   
                ธช วา ปุปฺผทาม วา        อภิโรเปติ อุตฺตรึ ฯ   
                น เต ปสฺสนฺติ ต ยกฺข        ทาม ปสฺสนฺติ คจฺฉโต   
                เอว ปสฺสิตฺวา คจฺฉนฺติ        สพฺเพ คจฺฉนฺติ สุคฺคตึ ฯ   
                วิรทฺุธา เย ปาวจเน        ปสนนฺา เย จ สาสเน   
                ปาฏิหีร ทฏ ุกามา        ถูป ปูเชนฺติ มานุสา ฯ   
                นคเร หสวติยา                อโหสึ ภตโก(๔) ตทา   
                อาโมทิต ชน ทสิฺวา        เอว จินฺเตสห ตทา ฯ   
# ๑. ม. อกสุ ฯ  ๒. สฺยา. ยาว ชงฺฆา ฯ   
# ๓. ม. ปทีโปป น ปชฺชล ิฯ  ๔. สฺยา. วรโก ฯ   
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                โอฬาโร ภควา เอโส         ยสฺส ธาตุฆเร ทิส(๑)   
                อิมา จ ชนตา ตุฏา        การ กุพฺพ น ตปฺปเร ฯ   
                อหมฺป การ กริสฺสามิ(๒)        โลกนาถสฺส ตาทิโน   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท        ภวิสฺสามิ อนาคเต ฯ   
                สโุธต รชเกนาห                อุตฺตเรยฺย ปฏ มม   
                เวฬคฺเค(๓) อาลคฺเคตฺวาน ธช อุกฺขิปมมฺพเร ฯ   
                อภิสมฺมตโก คยฺห                อมฺพเร หาสิ เม ธช   
                วาเตริต ธช ทิสวฺา                ภิยฺโย หาส ชเนสห ฯ   
                ตตฺถ จิตฺต ปสาเทตฺวา        สมณ อุปสงฺกมึ   
                ต ภิกฺขุ อภิวาเทตฺวา        วิปาก ปุจฺฉห ธเช ฯ   
                โส เม กเถสิ อานนฺท -(๔) ปติส ฺชนน มม   
                ตสฺส ธชสฺส วิปาก                อนุโภสฺสสิ สพฺพทา ฯ   
                หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺตี        เสนา จ จตุรงฺคินี   
                ปริวาเรสฺสนฺติ ต นิจฺจ        ธชทานสฺสิท ผล ฯ   
                สฏ ี ตูริยสหสฺสานิ        เภริโย สมลงฺกตา   
                ปริวาเรสฺสนฺติ ต นิจฺจ        ธชทานสฺสิท ผล ฯ   
                ฉฬสีติ(๕) สหสฺสานิ        นาริโย สมลงฺกตา   
                วิจิตฺตวตฺถาภรณา                อามุกฺก(๖)มณิกุณฺฑลา ฯ   
# ๑. สฺยา. ธาตุฆเรทิส ฯ ๒. สฺยา. กรสิฺสามิ ฯ  ๓. สฺยา.  เวฬุคฺเค ฯ  
# ๔. ม. อานนฺที  ฯ ๕. สยฺา. ฉฬาสีติ ฯ  ๖. สฺยา. อามุตฺต... ฯ  
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        *เลมที่ 25  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  662 
         
                อฬารมุขา(๑) หสุลา        สสุ ฺา (๒) ตนุมชฺฌิมา   
                ปริวาเรสฺสนฺติ ต นิจฺจ        ธชทานสฺสิท ผล ฯ   
                ตึสกปฺปสหสฺสานิ                เทวโลเก รมิสฺสสิ   
                อสีติกฺขตฺตุ เทวินฺโท        เทวรชฺช กริสสฺสิ ฯ   
                สหสฺสกฺขตฺตุ ราชาป        จกฺกวตฺตี ภวิสฺสติ(๓)   
                ปเทสรชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขิย ฯ   
                กปฺปสตสหสฺสมฺหิ                โอกกฺากกลุสมฺภโว   
                โคตโม นาเมน โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                เทวโลกา จวิตฺวาน                สุกฺกมูเลน โจทิโต   
                ปุ ฺกมฺเมน ส ฺ ุตฺโต(๔)  พฺรหฺมพนฺธุ ภวิสฺสสิ ฯ   
                อสีติโกฏึ ฉฑฺเฑตฺวา        ทาเส กมฺมกเร พหู   
                โคตมสฺส ภควโต                สาสเน ปพฺพชิสฺสสิ ฯ   
                อาราธยิตฺวา สมฺพุทฺธ        โคตม สกฺยปุงฺคว   
                อุปวาโณติ นาเมน                เหสฺสสิ สตฺถุ สาวโก ฯ   
                สตสหสฺเส กต กมฺม        ผล ทสฺเสสิ เม อิธ   
                สมุุตฺโต สรเวโคว                กิเลเส ฌาปยึ (๕) มม ฯ  
                จกกฺวตฺติสฺส สนฺตสฺส        จาตุทฺทีปสฺสรสฺส เม   
                ตีณิ โยชนานิ สมนฺตา(๖)        อุสฺสียนฺติ(๗) ธชา สทา ฯ   
# ๑. ม. อฬารปมฺหา ฯ  ๒. สี. สุตฺถนา ฯ  ๓. สฺยา. ภวิสฺสสิ ฯ  
# ๔. สฺยา. สยุตฺโต ฯ  ๕. สี. กิเลสา ฌาปตา ฯ  ๖. สยฺา. ตีณิโยชนสมนฺตา ฯ  
# ๗. สฺยา. อุสฺสิสฺสนฺติ ฯ  ม. อุสฺสีสนฺติ ฯ  ย.ุ ทสฺสสิฺสนฺติ ฯ   
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                สตสหสฺเส อิโต                กปฺเป  ย กมมฺมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ธชทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อถายสฺมา  อุปวาโณ  ภควโต  อุปฏาโก  อโหสิ ฯ  เตน  
จ  สมเยน ภควโต  วาตาพาโธ  อุปฺปชฺช ิฯ  เถรสฺส  จ  คิหิสหาโย  
เทวหิโต  นาม  พฺราหฺมโณ สาวตฺถิย  ปฏิวสติ ฯ  โส  เถร  
จตูหิ  ปจฺจเยหิ  ปเวเทสิ ฯ (๑)  
        อถายสฺมา อุปวาโณ นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  ตสฺส   
พฺราหฺมณสฺส  นิเวสน  อุปคจฺฉิ ฯ  พฺราหฺมโณ  เกนจิ อ ฺเน  
ปโยชเนน  เถโร  อาคโตติ  ตฺวา วเทยฺยาถ (๒) ภนฺเต เกนตฺโถติ 
อาห ฯ เถโร  ตสฺส พฺราหฺมณสฺส ปโยชน อาจิกฺขนฺโต   
                อรห สุคโต โลเก                วาเตหาพาธิโก (๓) มุน ิ  
                สเจ อุโณฺหทก อตฺถิ        มุนโิน เทหิ พฺราหฺมณ ฯ   
                ปชูิโต ปชูเนยฺยาน (๔)        สกฺกเรยฺยาน สกฺกโต   
                อปจิโต อปจิเนยฺยาน (๕)  ตสฺส อิจฺฉามิ หาตเวติ(๖)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  โย  อิมสมฺึ  โลเก  ปูชเนยฺยาน  ปูเชตพฺเพหิ  
สกฺกาทีหิ เทเวหิ มหาพฺรหฺมาทีหิ  จ  พฺรหฺเมหิ  ปชูิโต   
# ๑. ส.ี ย.ุ ปวาเรสิ ฯ  ๒. ยุ. เวเทยฺยาถ ฯ  ๓. สฺยา. วาเตหาพาธิโต ฯ  
# ๔. สฺยา. ม. ปูชเนยฺยาน ฯ  ส.ี ปชูนียาน ฯ  ๕. สฺยา. อปจิโต อปจิเนยฺยาน ฯ 
# สี. อปจิโต อปจนียาน ฯ  ย.ุ อปจิโต อปเจยฺยาน ฯ   
# ๖. ขุ. เถร. ๒๖/๒๙๐/๒๗๙ ฯ   
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สกฺกเรยฺยาน  สกฺกาตพฺเพหิ  พิมฺพิสารโกสลราชาทีหิ  สกฺกโต  
อปจิเนยฺยาน  อปจายิตพฺเพหิ  มเหสีหิ  ขีณาสเวหิ อปจิโต  
กิเลเสหิ  อารกตฺตาทินา  อรห  โสภณคมนาทินา  สุคโต  สพฺพ ฺ ู  
มุนิ  มยฺห สตฺถา  เทวเทโว  สกฺกาน  อติสกฺโก  พฺรหฺมาน  
อติพฺรหฺมา  โส  ทานิ  วาเตหิ  วาตเหตุ  วาตกฺโขภนิมิตฺต   
อาพาธิโก  ชาโต ฯ   
        สเจ  พฺราหฺมณ  อุโณฺหทก  อตฺถ ิตสฺส  วาตาพาธ- 
วูปสมนตฺถ  ต  หาตเว  อุปเนตุ  อิจฺฉามีติ ฯ  
        ต  สุตฺวา พฺราหฺมโณ  อุโณฺหทก  ตทนุรูป  วาตารห ฺจ 
เภสชฺช  ภควโต  อุปนาเมสิ ฯ  เตน  จ สตฺถุ โรโค วูปสมิ ฯ 
ตสฺส ภควา อนุโมทน อกาสีติ ฯ   
                อุปวาณตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        อิสิทินฺนตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ทฏิา มยาติ อายสฺมโต อิสิทินฺนตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  กโรนฺโต วิปสฺสสิฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต พีชนึ คเหตฺวา โพธิยา  ปูช  
อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  สุนาปรนฺตชนปเท  เสฏ ิกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  
อิสิทินฺโนติ ลทฺธนาโม วยปฺปตฺโต  สตฺถุ  จนฺทนมาลาปฏิคฺคหเณ  (๑)  
ปาฏิหาริย ทิสฺวา ปสนฺนมานโส สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  
สุตฺวา  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  อคาร  อชฌฺาวสติ ฯ  ตสฺส  
หิตานุกมฺปนี เทวตา ต โจเทนฺตี   
                ทฏิา มยา ธมฺมธรา อุปาสกา   
                กามา อนิจฺจา อิติ ภาสมานา   
                สารตฺตรตฺตา มณิกุณฺฑเลสุ   
                ปตฺุเตสุ ทาเรสุ จ เต อเปกฺขา ฯ   
                อทฺธา น ชานนฺติ ยโตธ ธมฺม (๒)   
                กามา อนิจฺจา อิติ จาป อาหุ   
# ๑. ม. จนฺทนมาฬา... ฯ ยุ. จนฺทนมาล ... ฯ  
# ๒. สฺยา. ยโต จ ธมฺม ฯ สี. ย.ุ ยถาว ธมฺม ฯ  
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                ราค ฺจ เตส น พลตฺถิ เฉตฺตุ   
                ตสฺมา สิตา ปุตฺตทาร ธน ฺจาติ(๑)   
คาถาทฺวยมภาสิ ฯ (๒)   
        ตตฺถ  ทฏิา  มยา  ธมฺมธรา  อุปาสกา  กามา  อนิจฺจา 
อิติ  ภาสมานาติ  อิเธกจฺเจ  ปริยตฺติธมฺมธรา  อุปาสกา  มยา 
ทิฏา  ปริยตฺติธมฺมธรตฺตาเอว กามา นาเมเต  อนิจฺจา   
ทุกฺขา  วิปรณิามธมฺมาติ  กาเมสุ  อาทีนวปฏิสยุตฺต  ธมฺม  
ภาสมานา  สย  ปน  สารตฺตรตฺตา  มณิกุณฺฑเลสุ  ปตฺุเตสุ  
ทาเรสุ  จ  เต  อเปกฺขาติ  สารตฺตา  หุตฺวา  พหุลราครตฺตา  (๓) 
มณีสุ  กุณฺฑเลสุ จ มณิจิเตสุ วา กุณฺฑเลสุ  ปุตฺเตสุ  ปุตฺตธีตาสุ  
ทาเรสุ จ อธิคตเสฺนหา อ ฺ ภณนฺตา  อ ฺ กโรนฺตา  
ทิฏา มยาติ อตฺโถ ฯ   
        ยโตติ  ยสฺมา  เต  อุปาสกา  สารตฺตรตฺตา  มณิกุณฺฑเลสุ   
ปุตฺเตสุ  ทาเรสุ  จ  อเปกขฺวนฺโต  ตสฺมา  อิธ อิมสมฺึ พุทฺธสาสเน 
ธมฺม (๔) ยาถาวโต อทฺธา เอกเสน  น  ชานนฺติ ฯ  เอว  ภูตา  จ  
กามา  อนิจฺจาอิติ  จาป  อาหุ  อโหสิ  สตฺตปกติ  วิจิตฺตสภาวาติ  
อธิปฺปาโย ฯ   
        ราค ฺจ เตส น พลตฺถิ เฉตฺตุนฺติ เตส อุปาสกาน  
ยสฺมา  ราค  เฉตฺตุ  สมุจฺฉินฺทิตุ  ตาทิส  าณพล  นตฺถิ  ตสฺมา  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๙๑/๒๙๗ ฯ  ๒. สี. ...มาห ฯ  
# ๓. ม. พหล... ฯ  ๔. ส.ี ยถาธมฺม ฯ  
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เตน  การเณน สิตา  ตณฺหาวเสน  นิสฺสิตา  ปุตฺตทาร  ธน ฺจ  
อลฺลีนา น วิสฺสชฺเชนฺตีติ สพฺพเมต เทวตา  ตเยว  อุปาสก   
อุทฺทิสฺส  อ ฺาปเทเสน  กเถสิ ฯ  
        ต  สุตฺวา  อุปาสโก  สเวคชาโต ปพฺพชิตฺวา น จิรสฺเสว  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                วิปสฺสิโน ภควโต                โพธิยา ปาทปุตฺตเม (๒)   
                สมุโน พีชน ึคยฺห                อพีชึ (๓) โพธิมุตฺตม ฯ   
                เอกนวุเต อิโต                กปฺเป  อพีช ึโพธมิุตฺตม   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พีชนาย อิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อ ฺ พฺยากโรนฺโต อิมา  เอว 
คาถา อภาสีติ ฯ   
                อิสิทินฺนตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๖๔/๙๒ ฯ  ๒. สี. ปาทมุตฺตเม ฯ  ๓. สี. อปูชึ ฯ   
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                สมฺพุลกจฺจานตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        เทโว จาติ อายสฺมโต สมฺพุลกจฺจานตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  กโรนฺโต อิโต จตุนวุติกปฺปมตฺถเก (๑) กลุเคเห 
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส สตรสึ นาม ปจฺเจกพุทฺธ   
นิโรธา  วุฏหิตฺวา  ปณฺฑาย  จรนฺต  ทสิฺวา  ปสนฺนมานโส   
ตาลผล อทาสิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ 
พุทฺธุปฺปาเท มคธรฏเ คหปติกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  สมฺพุโลติ   
ลทฺธนาโม  กจฺจานตฺโคตฺตตาย สมฺพุลกจฺจาโนติ ป ฺายิตฺถ ฯ   
        โส  วยปฺปตฺโต สตฺถุ สนฺติเก ธมมฺ สุตฺวา ปฏลิทฺธสทฺโธ  
ปพฺพชิตฺวา หิมวนฺตสมีเป  เภรวาย  นาม  ปพฺพตคุหาย   
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  วิหรติ ฯ อเถกทิวส  มหา  อกาลเมโฆ 
สตปฏลสหสฺสปฏโล (๒) ถเนนฺโต คชฺเชนฺโต วิชฺชลฺุลตา นิจฺฉาเรนฺโต   
คฬคฬายนฺโต  อุฏหิตฺวา  วสฺสิตุ  อารภิ  อสนิโย  ผลึสุ ฯ 
ต สทฺท สุตฺวา อจฺฉตรจฺฉวนมหึสหตฺถิอาทโย  ภีตตสิตา  
ภีตรว  (๓) วิรวึสุ ฯ  
        เถโร ปน อารทฺธวิปสฺสนตฺตา กาเย  ชีวิเต  จ  นิรเปกฺโข  
# ๑. ส.ี จตุนวุต... ฯ  ๒. สี. ...ปฏเลน ฯ  ๓. ส.ี เภรว ภีตรว ฯ  
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วิคตโลมหโส  ต  อจินฺเตนฺโต  วิปสฺสนายเมว  กมฺม กโรนฺโต 
ฆมฺมาปคเมน  อุตุสปฺปายลาเภน  สมาหิตจิตฺโต  ตาวเทว  วิปสฺสน   
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา สห อภิ ฺาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๑)   
                สตรสี นาม ภควา                สยมฺภู อปราชิโต   
                วิเวกา วุฏหิตฺวาน(๒)        โคจรายาภินิกฺขมิ ฯ   
                ผลหตฺโถ อห ทิสฺวา        อุปคจฺฉึ นราสภ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        ตาลผล อทาสห(๓) ฯ   
                จตุนฺนวุเต อิโต                กปเฺป  ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
โสมนสฺสชาโต อุทานวเสน อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                เทโว จ วสฺสติ เทโว จ คฬคฬายติ   
                เอกโก จาห เภรเว พิเล วิหรามิ   
                ตสฺส มยฺห เอกกสฺส เภรเว พิเล วิหรโต   
                นตฺถิ ภย วา ฉมฺภิตตฺต วา โลมหโส วา ฯ   
                        ธมฺมตา มเมสา ยสฺส เม   
                        เอกกสฺส เภรเว พิเล   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๕๖/๘๐ ฯ ๒. สฺยา. วิเวกกาโม สมฺพุทฺโธ ฯ  
# ๓. สยฺา. อทาสึ อวฏ ผล ฯ  
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                        วิหรโต นตฺถิ ภย วา   
                        ฉมฺภิตตฺต วา โลมหโส วาติ(๑)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เทโว  จ  วสฺสติ  เทโว  จ  คฬคฬายตีติ  เทโว  
เมโฆ  วสฺสติ จ  คฬคฬาติ  จ  กโรนฺโต  (๒)  คชชฺตีติ  อตฺโถ ฯ 
คชฺชนฺตสฺส หิ อนุกรณเมต ฯ  
        เอกโก  จาห  เภรเว  พิเล  วิหรามติี  อห ฺจ        เอกโก 
อสหาโย  สปฺปฏิภยาย  ปพฺพตคุหาย  วสามิ  ตสฺส  มยฺห  เอว 
ภูตสฺส  เม  สโต  นตฺถ ิ ย  วา  ฉมฺภิตตฺต วา โลมหโส  
วาติ  จิตฺตุตฺราสส ฺ ิต  ภย  วา  ตนิมิตฺตก  สรรีสฺส  ฉมฺภิตตฺต  
วา โลมหสนมตฺต วา นตฺถิ ฯ   
        กสฺมาติ  ตตฺถ  การณมาห  ธมฺมตา  มเมสาติ ฯ 
อปริ ฺาตวตฺถุกสฺส  ห ิ ตตฺถ  อปฺปหนีจฺฉนฺทราคตาย  ภยาทินา  
ภวิตพฺพ  มยา  ปน  สพฺพโส  ตตฺถ  ปริ ฺาต  ตตฺถ  จ  
ฉนฺทราโค  สมุจฺฉินฺโน  ตสฺมา  ภยาทีน  อภาโว  ธมฺมตา  มเมสา (๓) 
มม ธมฺมสภาโว เอโสติ อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
                สมฺพุลกจฺจานตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๒๙๒/๒๙๘ ฯ  ๒. สี. คฬคฬายนฺโต ฯ  
# ๓. ส.ี ธมฺมตา จ มเมสา ฯ   
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                        ขิตกตฺเถร(๑)คาถาวณฺณนา  
        กสฺส เสลูปม จิตฺตนฺติ อายสฺมโต ขิตกตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  กโรนฺโต วิปสฺสสิฺส  ภควโต  กาเล  พนฺธมุตีนคเร  
อารามโคปโก  หตฺุวา  ชีวนฺโต  เอกทิวส  ภควนฺต  อากาเสน  
คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  นาฬิเกรผล  ทาตุกาโม  อโหส ิฯ   
สตฺถา  ต  อนุคฺคณฺหนฺโต  อากาเสเยว  ตฺวา  ปฏคฺิคณฺหิ ฯ 
โส  ต  ทตฺวา  อุฬาร ปติโสมนสฺส  ปฏสิเวทิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  โกสลรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ขิตโกติ  
ลทฺธนาโม วิ ฺ ุต  ปตฺโต  สตฺถ ุสนฺติเก ธมฺม สุตฺวา 
ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา กมฺมฏาน คเหตฺวา  อร ฺเ 
วิหรนฺโต  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต   
อปทาเน(๒)  
                นคเร พนฺธุมติยา                อารามิโก อห ตทา   
                อสฺทส วิรช พุทฺธ                คจฺฉนฺต อนิล ฺชเส ฯ   
                นาลิเกรผล คยฺห(๓)        พุทฺธเสฏสฺสทาสห   
                อากาเส  ิตโก สนฺโต        ปฏิคฺคณฺหิ มหายโส ฯ   
# ๑. ม. นิตกตฺเถร... ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๕๗/๘๑ ฯ  
# ๓. สยฺา. ลพุชผลมาทาย ฯ   
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                วิตฺติส ฺชนโน (๑) มยฺห  ทฏิธมฺมสุขาวโห   
                ผล พุทฺธสฺส ทตฺวาน        วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ   
                อธิคจฺฉึ ตทา ปตึ                วิปุล ฺจ สุขุตฺตม (๒)   
                อุปฺปชฺชเตว รตน                นิพฺพตฺตสฺส ตหึ ตหึ ฯ (๓)   
                เอกนวุติโต กปเฺป                ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                ทพฺิพจกฺขุ วิสุทฺธ เม        สมาธิกุสโล อห   
                อภิ ฺาปารมิปฺปตฺโต        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน ปตฺวา เถเร ผลสุเขน นิพฺพานสุเขน 
วิหรนฺเต ปธานปริคฺคาหโก  เถโร ต อร ฺายตน คนฺตฺวา 
ตตฺถ วสนฺตาน ภิกฺขูน ปรคฺิคณฺหนตฺถ   
                กสฺส เสลูปม จิตฺต                 ิต นานุปกมฺปติ   
                วิรตฺต รชนีเยสุ                กุปปฺนีเย น กุปปฺติ ฯ   
                ยสฺเสว ภาสิต จิตฺต        กโุต ต ทุกฺขเมสฺสตีติ(๔)   
ปม คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  กสฺส เสลูปม จิตฺต  ิต นานุปกมฺปตีติ อิมสฺมึ  
อร ฺายตเน วสนฺเตสุ กสฺส  ภิกฺขุโน  จิตฺต อคฺคผลาธิคเมน (๕)  
# ๑. ย.ุ วิตฺต ส ฺชนโน ฯ  ๒. สฺยา. สี. วิปุล สุขมตฺุตม ฯ 
# ๓. ส.ี นิพฺพตฺติสฺสติ ตหึ ตหึ ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๙๓/๒๙๘ ฯ  
# ๕. ส.ี มคฺคผลาธิคเมน ฯ   
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เอกฆนสิลามยปพฺพตูปม สพฺเพส อิ ฺชนาน (๑)  อภาวโต  วสีภาวปฺ- 
ปตฺติยา  จ   ิต  สพฺเพหิป โลกธมฺเมหิ นานุกมฺปติ น เวธติ ฯ  
        อิทานิสฺส  อกมฺปนาการ  สทฺธ ึ การเณน  ทสฺเสตุ  
วิรตฺตนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  
        ตตฺถ วิรตฺต  รชนีเยสูติ  วิราคสงฺขาเตน  อริยมคฺเคน  
รชนีเยสุ ราคุปฺปตฺติเหตุภูเตสุ เตภูมิกธมฺเมสุ  วิรตฺต  ตตฺถ   
สพฺพโส  สมจฺุฉินฺนราคนฺติ  อตฺโถ ฯ  
        กุปฺปนีเยติ ปฏิฆฏานีเย  สพฺพสฺมิมฺป  อาฆาตวตฺถุสฺมึ ฯ   
        น  กุปฺปตีติ น ทุสฺสติ  น วิการ อาปชฺชติ ฯ 
        ยสฺเสว  ภาวิต จิตฺตนฺติ ยสฺส อริยปุคฺคลสฺส จิตฺต  
มโน เอว วุตฺตนเยน  ตาทิภาเวน  (๒)  ภาวิต ฯ 
        กโุต ต ทุกฺขเมสฺสตีติ ต ปุคฺคล (๓) กุโต สตฺตโต สงฺขารโต 
วา ทุกฺข อุปคมิสฺสติ น ตาทิสสฺส ทุกขฺ อตฺถีติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  อนิยมวเสน  ปุจฺฉิตมตฺถ  ขิตกตฺเถโร  อตฺตูปนายิก 
กตฺวา วิสฺสชฺเชนฺโต  มม  เสลูปม  จิตฺตนฺติอาทินา  ทุติยคาถาย   
อ ฺ  พฺยากาสิ ฯ ต วุตฺตตฺถเมว ฯ   
                ขิตกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี สพฺพาส อิจฺฉาน ฯ  ๒. ยุ. ตาทิภาวาวหเนน ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. ต อุตฺตมปุคฺคล ฯ  
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                โสณโปฏิริยปตฺุตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        น  ตาว  สุปตุ  โหตีติ  อายสฺมโต  โสณสฺส  โปฏิริยปุตฺตสฺส(๑) 
คาถา ฯ กา  อุปฺปตฺติ ฯ 
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  
วนจโร  หุตฺวา  ชีวนฺโต  เอกทิวส  สตฺถาร ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต 
กุร ฺชิยผล (๒) สตฺถุโน อทาสิ ฯ  
        โส เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  กปลวตฺถุสมฺึ โปฏริิยสฺส  นาม  คามโภชกสฺส  (๓) ปุตฺโต 
หุตฺวา นิพฺพตฺติ โสโณติสฺส นาม อโหสิ ฯ โส  วยปฺปตฺโต   
ภทฺทิยสฺส  สากิยร ฺโ  เสนาปติ  อโหสิ ฯ 
        อถ  ภททฺิยราเช เหฏา  วุตฺตนเยน  ปพฺพชิเต  เสนาปติ   
ราชาป  นาม  ปพฺพช ิ ก ึ มยฺห  ฆราวาเสนาติ  ปพฺพชิ ฯ  
ปพฺพชิตฺวา  ปน  นิทฺทาราโม  วิหรติ  น  ภาวนมนุยุ ฺชติ ฯ   
ต  ภควา  อนุปยาย  อมฺพวเน  วิหรนฺโต  อตฺตโน  โอภาส  
ผราเปตฺวา  เตนสฺส  สตึ ชเนตฺวา  อิมาย คาถาย ต โอวทนฺโต   
                น ตาว สุปตุ โหติ                รตฺติ นกฺขตฺตมาลินี   
                ปฏิชคฺคิตุเมเวสา                รตฺติ โหติ วิชานตา ฯ   
                หตฺถิกฺขนฺธาวปติต                กุ ฺชโร เจ อนุกฺกเม   
                สงฺคาเม เม มต เสยฺโย        ย ฺเจ ชีเว ปราชิโตติ(๔)   
# ๑. ส.ี โสณสฺส เสฏ ิปุตฺตฺเถรสฺส ฯ  # ๒. ส.ี กรุุ ฺชิยผล ฯ  
# ๓. ส.ี เสลสิฺสริยนามกสฺส คามโภชกสฺส ฯ  
# ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๒๙๔/๒๙๘ ฯ   
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คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  น  ตาว  สุปตุ  โหติ รตฺติ นกฺขตฺตมาลินีติ  
อฏหิ อกฺขเณหิ วชฺชิต นวม  ขณ  ลภิตฺวา   ิตสฺส  
วิ ฺ ุชาติกสฺส  ยาว  น  อรหตฺต  หตฺถคต  โหติ ตาว  อย  
นกฺขตฺตมาลินี  รตฺติ  สุปตุ  นิทฺทายิตุ  น  โหติ  สุปนสฺส   
กาโล  น โหติ ฯ  
        อปจ  โข  ปฏชิคฺคิตุเมเวสา  รตฺติ  โหติ  วิชานตาติ  เอสา   
รตฺติ  นาม  มนุสฺสาน  มิคปกฺขีน ฺจ  นิทฺทูปคมเนน วิเสสโต  
นิสฺสทฺทเวลาภูตา ปฏิปตฺตึ อตฺตนิ ส ฺชคฺคิตุ ชาคริยานุโยค- 
มนุยุ ฺชิตุเมว (๑) วิชานตา วิ ฺ ุนา อิจฺฉิตา โหตีติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  โสโณ  สวิคฺคตรมานโส  (๒)  หิโรตฺตปฺป  ปจฺจุ- 
ปฏเปตฺวา อพฺโพกาสิกงฺค อธิฏาย วิปสฺสนาย กมฺม 
กโรนฺโต หตฺถิกฺขนฺธาวปติตนฺติ ทุติย คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  อวปติตนฺติ  อวมุข  ปติต อุทฺธปาท อโธมุข  
ปติต ฯ 
        กุ ฺชโร  เจ อนุกฺกเมติ  กุ ฺชโร  อนุกฺกเมยฺย  เจ ฯ 
อิท วุตฺต โหติ  
        ยทาห หตฺถิมารุหิตฺวา สงฺคาม  ปวิฏโ  หตฺถิกฺขนฺธโต   
ปติโต  ตทาห  สงฺคาเม  เตน  หตฺถินา  มทฺทิโต มโต  อโหสึ   
เจ  ต  เม  มรณ  เสยฺโย  ย ฺเจ  อิทานิ  กิเลเสหิ  ปราชิโต   
# ๑. ส.ี ย.ุ ...มนุยุ ฺชิตุกาเมน ฯ ๒. สี. ต สุตฺวา โส เตน  
# สวิคฺคมานโส ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 676 

        *เลมที่ 25  ทุกนิปาตวณฺณนา  หนา  676 
         
ชีเวยฺย ต  น  เสยฺโยติ ฯ  อิม คาถ วทนฺโตเยว วิปสฺสน 
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                มคิลุทฺโท ปุเร อาสึ        วิปเน(๒) วิจร อห(๓)   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                สพฺพธมฺมาน ปารคค ฯ   
                กรุ ฺชิยผล คยหฺ(๔)        พุทฺธเสฏสฺสทาสห   
                ปุ ฺกฺเขตฺตสฺส ธีรสฺส (๕)  ปสนฺโน เสหิ ปาณิภิ ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สตฺถารา  วุตฺต  อตฺตนา  วุตฺตนฺติ  
อุภย  หิ คาถ หตฺถิกฺขนฺธาวปติตนฺติอาทินา  ปจฺจุทาหาสิ ฯ  
เตน  อิทเมว  อ ฺาพฺยากรณ อโหสีติ ฯ   
                โสณโปฏิริยปตฺุตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๙๐/๑๓๗ ฯ ๒. สฺยา. วิวเณ ฯ ยุ. วิจิเน ฯ  
# ๓. สยฺา. ปยาลผลมาทาย ฯ ๕. สฺยา. สี. วีรสฺส ฯ   
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                *เลมที่ 25    หนา  677 
         
                นสิภตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ป ฺจ กามคุเณ หิตฺวาติ อายสฺมโต นิสภตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห 
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส สตฺถาร ปณฺฑาย จรนฺต  
ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต กปฏผลมทาสิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน สุคตีสุเยว สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  โกลิยชนปเท  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  นิสโภติ  
ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  สากิยโกลิยาน  สงฺคาเม  พุทฺธานุภาว  
ทิสฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิตฺวา ตทเหว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สวุณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ        อาหุตีน ปฏิคฺคห   
                รถยิ ปฏิปชฺชนตฺ                กปฏ อททึ ผล ฯ   
                เอกนวุเต อิโต  กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        โส  อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  สหายภิกฺขู  
ปมาทวิหาเรน  กาล  วีตินาเมนฺเต ทิสฺวา เต โอวทนฺโต   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๑๐๒/๑๕๓ ฯ   
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                ป ฺจ กามคุเณ หิตฺวา        ปยรูเป มโนรเม   
                สทฺธาย ฆรา นิกฺขมฺม(๑)        ทุกฺขสฺสนฺตกโร ภเวติ(๒)   
ปม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  พาลปุถุชชฺนสฺส  ปยายิตพฺพสภาวตาย  ปยรูเป  
มนุ ฺสภาวตาย  มโนรเม  รูปาทิเก  ป ฺจ  กามคุเณ  
กามโกฏาเส  หิตฺวา  ปหาย  ปริจฺจชิตฺวา  กมฺมผลสทฺธาย  
รตนตฺตยสทฺธาย  จ  วเสน  (๓)  ฆรา ฆรพนฺธนโต นิกฺขมฺม 
นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชฺช  อุปคโต  วิ ฺ ุชาติโก  ปพฺพชิตกาลโต  
ปฏาย  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  วฏฏทุกขฺสฺส  อนฺตกโร  ภเว 
ภเวยฺยาติ ฯ 
        เอว  เต  ภิกฺขู  โอวทิตฺวา  อย  ปเรเอว  ส ฺาเปนฺโต 
วิหรติ  สย  ปน  อการโกติ  มา  จินฺตยตฺิถาติ  เตส  อตฺตโน   
ปฏิปนฺนภาว ปกาเสนฺโต   
                นาภินนฺทามิ มรณ                นาภินนฺทามิ ชีวิต   
                กาล ฺจ (๔) ปฏิกงฺขามิ        สมฺปชาโน ปติสฺสโตติ(๒)   
ทุติยคาถาย  อ ฺ  พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นาภินนฺทามิ  มรณนฺติ มรณ น อภิกงฺขามิ ฯ (๕)  
        นาภินนฺทามิ  ชีวิตนฺติ  อิท  ปน  ตสฺส  การณวจน  
# ๑. ย.ุ สทฺธาย อภินิกฺขมฺม ฯ ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๙๕/๒๙๙ ฯ  
# ๓. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๔. ยุ. กาลว ฯ  ๕. สี. ยุ. น อภิกงฺขามิ  
# น ปตฺเถมิ ฯ   
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ยสฺมา  นาภินนฺทามิ  ชีวิต ตสฺมา  นาภินนฺทามิ  มรณนฺติ ฯ  
โย  หิ  อายตึ  ชาติชรามรณาย (๑) กิเลสาภิสงฺขาเร  อาจิโนติ   
อุปจิโนติ โส ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตึ อภินนฺทนฺโต นานฺตริยกตาย (๒) 
อตฺตโน มรณมฺป  อภินนฺทติ  นาม  การณสฺส  อปฺปหีนตฺตา   
ขีณาสโว  ปน  สพฺพโส  อาจยคามิธมฺเม  ปหาย  อปจยคามิธมฺเม 
ปติฏ ิโต  ปริ ฺาตวตฺถุโก  สพฺพโส  ชีวิต อนภินนฺทนฺโต  
มรณมฺป  อนภินนฺทติ  นาม  การณสฺสเอว  สุปฺปหีนตฺตา ฯ   
เตนาห  นาภินนฺทามิ  มรณ  นาภินนฺทามิ ชีวิตนฺติ ฯ ยทิ  
เอว ขีณาสวสฺส ปรินิพฺพานาภิกงฺขา  ยาว  ปรินิพฺพานา   
อวฏาน ฺจ  กถนฺติ  อาห  กาล ฺจ  ปฏิกงฺขามิ  สมฺปชาโน  
ปติสฺสโตติ  กิเลสปรินิพฺพาเน  สิทฺเธ  สติป ฺาเวปุลฺลปฺปตฺติยา  
สโต สมฺปชาโน  เกวล  ขนฺธปรินิพฺพานกาล  ปฏิกงฺขามิ   
ต  อุทิกฺขมาโน  อาคมยมาโน วิหรามิ  น  ปน  เม  มรเณ  
ชีวิเต  วา  อภินนฺทนา  อตฺถิ  อรหตฺตมคฺเคเนว  ตสฺส  
สมุคฺฆาฏิตตฺตาติ ฯ   
                นสิภตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ชาติชรามรณสฺส ฯ  ๒. ยุ. อานนฺทนียตาย ฯ   
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                        อุสภตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อมฺพปลฺลวสงฺกาสนฺติ อายสฺมโต อุสภตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว 
ปุ ฺานิ กโรนฺโต สิขิสสฺ ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  
วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส สตฺถาร ปณฺฑาย จรนฺต  ทิสฺวา  
ปสนฺนมานโส  โกสมฺพผล  อทาสิ ฯ   
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท กปลวตฺถุสฺม ึสากิยราชกุเล นิพฺพตฺติตฺวา อุสโภติ  
ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  สตฺถุ  าติสมาคเม  พุทฺธานุภาว  ทิสฺวา 
ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิ ฯ   
        โส  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  สมณธมฺม  อกตฺวา  ทิวา 
สงฺคณิการาโม  สกลรตฺตึ  นิทฺทายมาโน  วีตินาเมติ ฯ  โส   
เอกทิวส  มุฏสฺสติ  อสมฺปชาโน นิททฺ โอกฺกนโฺต สุปเน (๑) 
เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา อมฺพปลฺลววณฺณ จีวร ปารุปตฺวา  
หตฺถิคีวาย  นิสีทิตฺวา  นคร  ปณฺฑาย ปวิฏ (๒) ตตฺเถว (๓) มนุสฺเส  
สมฺปตฺเต ทิสฺวา ลชฺชาย  หตฺถิกฺขนฺธโต  โอรุยฺห  อตฺตาน  ทิสฺวา 
ปฏิพุทฺโธ  อีทิส นาม สุปน มุฏสฺสตินา อสมฺปชาเนน  
นิทฺทายมาเนน (๔) มยา ทฏินฺติ อุปฺปนฺนสเวโค วิปสฺสน  
# ๑. ส.ี ย.ุ สปุเนน ฯ  ๒. ยุ. ปวิฏโ ฯ  ๓. สี. ยุ. ตตฺถ จ ฯ  
# ๔. ยุ. มฏุสฺสติ อสมฺปชาโน หุตฺวา  นิทฺทายเนน ฯ  
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ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                กกุธ วิลสนฺตว                เทวเทว นราสภ   
                รถยิ ปฏิปชฺชนตฺ                โกสมฺพ อททึ ตทา ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อถ  เถโร  ยถาทิฏ  สุปน  องฺกุส  กตฺวา  อรหตฺตสฺส  
อธิคตตฺตา  ตสฺเสว สุปนสฺส กิตฺตนวเสน อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                อมฺพปลฺลวสงฺกาส                องฺเส กตฺวาน จีวร   
                นสิินฺโน หตฺถคีิวาย        คาม ปณฺฑาย ปาวิสึ ฯ   
                หตฺถิกฺขนฺธโต โอรุยฺห        สเวค อลภึ ตทา   
                โสห ทิตฺโต ตทา สนฺโต        ปตฺโต เม อาสวกฺขโยติ(๒)   
คาถาทฺวยมาห ฯ   
        ตตฺถ  อมฺพปลฺลวสงฺกาส  องฺเส กตฺวาน จีวรนฺติ อมฺพ- 
ปลฺลวาการ ปวาฬวณฺณ (๓) จีวร  ขนฺเธ กริตฺวา อุตฺตราสงฺค  
กริตฺวา ฯ 
        คามนฺติ อตฺตโน ราชธานึ หตฺถิกฺขนฺเธ นิสินฺโน  ปณฺฑาย  
ปาวิสึ  ปวิฏมตฺโตว  มหาชเนน  โอโลกิยมาโน  หตฺถิกฺขนฺธโต  
โอรุยฺห   ิโต  ปฏิพุชฺฌ ึ ปพุทฺโธว  (๔)  สเวค อลภึ ตทา มุฏสฺสติ  
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๑๐๓/๑๕๓ ฯ ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๙๖/๒๙๙ ฯ  
# ๓. ส.ี อมฺพปลฺลวาการปวาลวณฺณ ฯ ๔. ส.ี ยุ. ปฏพุิทฺโธ จ ฯ   
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อสมฺปชาโน หุตฺวา  นิทฺทาโยกฺกมเนน  เอต  ชาตนฺติ ฯ  อปเร  
ปน  ราชาว  หุตฺวา รตฺติภาเค  เอวรูป สุปน ทิสฺวา 
วิภาตาย รตฺติยา หตฺถิกฺขนฺธ อารุยฺห นครวีถิย จรนฺโต  
ต สุปน  สรตฺิวา  หตฺถิกฺขนฺธโต โอรยฺุห สเวค ลภิตฺวา  
สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต  ปตฺวา  อุทาน  อุทาเนนฺโต 
อิมา  คาถา  อภาสีติ  วทนฺติ ฯ   
        ทิตฺโตติ ตสฺมึ ราชกาเล (๑) ชาติมทโภคมทาทิปริทปฺปโต  
สมาโน สเวคมลภินฺติ โยชนา ฯ   
                อุสภตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                กปฺปฏกุรตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อยมิติ กปฺปโฏติ อายสฺมโต กปฺปฏกุรตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส ภควนฺต วินตาย  นาม  
นทิยา  ตีเร  อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  นิสนิฺน  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  
เกตกปุปฺเผหิ  ปชู  อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
# ๑. ย.ุราชกุเล ฯ   
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พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  ทคฺุคตกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  ยาว  วยปฺปตฺติ  
ตาว อ ฺ อุปาย  อชานนฺโต  กปฺปฏขณฺฑนิวาสโน  สราวหตฺโถ 
ตตฺถ  ตตฺถ  กุร (๑) ปริเยสนฺโต  วิจริ เตน กปฺปฏกโุรเตฺวว  
ป ฺายิตฺถ ฯ โส วยปฺปตฺโต ติณ วิกฺกีณิตฺวา ชีวิต  กปฺเปนฺโต  
เอกทิวส  ติณลาวนตฺถ  อร ฺ  คโต  ตตฺถ  อ ฺตร  
ขีณาสวตฺเถร ทิสฺวา  ต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  นิสีทิ ฯ  
ตสฺส เถโร ธมฺม กเถสิ ฯ  
        โส ธมมฺ สุตฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ  ก ึ เม อิมาย  
กิจฺฉชีวิกายาติ ปพฺพชิตฺวา อตฺตโน นิวตฺถกปฺปฏโจล  เอกสฺมึ   
าเน  นิกฺขิป ฯ ยทา จสฺส อนภิรติ อุปฺปชฺชติ ตทา ต  
กปฺปฏ [๒] โอโลเกนฺตสฺส  อนภิรติ  วิคจฺฉติ  สเวค  ปฏลิภิ ฯ 
เอว กโรนฺโต สตฺตกฺขตฺตุ อุปฺปพฺพชิ ฯ  ตสฺส  ต  การณ  ภิกฺขู  
ภควโต  อาโรเจสส ฯ  อเถกทิวส  กปปฺฏกุโร ภิกฺขุ ธมฺมสภาย  
ปริสปริยนฺเต นิสินฺโน นิททฺายติ ต ภควา โจเทนฺโต   
                อยมิติ กปฺปโฏ กปฺปฏกุโร   
                อจฺฉาย อติภริตาย(๓)   
                อมตฆฏิกาย ธมฺมกฏปตฺโต (๔)   
                กตปท ฌานานิ โอเจตต ฯ   
# ๑. ย.ุ กูร ฯ  ๒. ส.ี เอตฺถนฺตเร โอโลเกตีติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓. สยฺา. อจฺจภราย ฯ ๔. สฺยา. ธมฺมกฏปตฺโต ฯ   
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                มา โข ตฺว กปฺปฏ ปจาเลสิ   
                มา ตฺว อุปกณฺณมฺหิ (๑) ตาเฬสฺส   
                น หิ (๒) ตฺว กปฺปฏ มตฺตม ฺาสิ   
                สฆมชฺฌมฺหิ ปจลายมาโนติ(๓)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อยมิติ  กปฺปโฏ  กปฺปฏกโุรติ  กปฺปฏกโุร  ภิกฺขุ  
อย มม กปฺปโฏ อิม ปริทหิตฺวา  ยถา  ตถา  ชีวามีติ  เอว 
อุปฺปนฺนมิจฺฉาวิตกฺโก  อจฺฉาย อติภริตาย อมตฆฏิกาย  มม 
อมตฆเฏ  ตห  ตห  วสฺสนฺเต  อมตมธิคต อหมนุสาสามิ  
อห ธมฺม  เทเสมิ ฯ  อนฺธีภูตสฺมึ (๔) โลกสฺมึ อาห ฺฉ อมตทุนฺทุภินฺติ 
อาทินา โฆเสตฺวา  มยา  ธมฺมามเต  ปวสฺสิยมาเน  กตปท 
ฌานานิ โอเจตุ โลกิยโลกุตฺตรชฺฌานานิ  อุปเจตุ  ภาเวตุ   
กตปท  กฏมคฺควิหิตภาวนามคฺค  อิท  มม  สาสน  ตถาป  
ธมฺมกฏปตฺโต  (๕)  มม  สาสนธมฺมโต  อุกฺกณฺจิตฺโต  อปคตมานโส 
กปฺปฏกุโรติ ต  โจเทตฺวา  ปุนปสฺส  สโหฑฺฒ  (๖)  โจร  คณฺหนฺโต  
วิย  ปมาทวิหาร  ทสฺเสนฺโต มา โข ตฺว กปฺปฏ ปจาเลสีติ  
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  มา  โข  ตฺว  กปฺปฏ ปจาเลสีติ ตฺว กปฺปฏกุร  
# ๑. สฺยา. มา ต อุปกณฺณกมฺหิ ฯ  ๒. สี. น ห ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๙๗/๒๙๙ ฯ  ๔. สพฺพตฺถ อนฺธภูตสฺมินฺติ  
# ทิสฺสติ ฯ  ๕. ยุ. ธมฺมกฏมคฺโค ฯ  ๖. ส.ี สภณฺฑ ฯ  
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มม ธมฺม สุณิสฺสามีติ นิสีทิตฺวา  มา โข ปจาเลสิ มา 
ปจลาหิ (๑) มา นิทฺท อุปคจฺฉิ ฯ 
        มา ตฺว อุปกณฺณมฺหิ ตาเฬสฺสนฺติ  ต  นิทฺทายมาน  
อุปกณฺณมฺหิ  กณฺณสมีเป  เทสนาหตฺเถน  อห  มา ปตาเฬสฺส(๒) ฯ 
ยถา  (๓)  อิโต ปร กิเลสปฺปหานาย อห ต น โอวเทยฺย (๔) ตถา   
ปฏิปชชฺาหีติ  อตฺโถ ฯ  
        น  หิ  ตฺว  กปฺปฏ  มตฺตม ฺาสีติ ตฺว กปฺปฏ  
สฆมชฺฌมฺหิ ปจลายมาโน  มตฺต  ปมาณ  น  วา  ม ฺสิ  (๕) 
อยมติทุลฺลโภ ขโณ ปฏลิทฺโธ โส  มา อุปชฺฌคาติ เอตฺตกมฺป 
น ชานาสิ ปสฺส ยาว จ เต อปรทฺธนฺติ โจเทสิ ฯ   
        เอว  ภควตา  ทฺวีหิ  คาถาหิ คาฬฺห ต นิคฺคยฺห โจทนาย  
กตาย อฏ ิเวธวิทฺโธ วิย  จณฺฑคโช  มคฺค  โอตรนฺโต  วิย 
จ  ส ฺชาตสเวโค  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  น  จิรสฺเสว อรหตฺต  
ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๖)   
                วินตานทิยา ตีเร                วิหาสิ ปุริสุตฺตโม (๗)   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                เอกคฺค สุสมาหิต ฯ   
                มธุคนฺธสฺส ปุปฺเผน        เกตกสฺส อห ตทา   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        พุทฺธเสฏมปูชยึ ฯ(๘)   
# ๑. ส.ี มา ปจาลย ฯ ยุ. มา ปจาเลหิ ฯ  ๓. สี. มา จ ตาเฬสฺส ฯ 
# ม. มา ปตาเฬสฺส ฯ  ๓. ยุ. ย ฯ  ๔. ส.ี อห ต โอวเทยฺย ฯ  
# ๕. ส.ี ย.ุ น ห ม ฺาสิ ฯ  ๖. ขุ. อ. ๓๓/๑๐๔/๑๕๔ ฯ  
# ๗. สี. ทฺวิปทุตฺตโม ฯ  ๘. สฺยา.  พุทฺธเสฏสฺส ปูชยึ ฯ   
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                เอกนวุเต อิโต                กปฺเป  ย ปุปฺผมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สตฺถารา  วุตฺตคาถาทฺวยเมว  อตฺตโน   
อรหตฺตาธิคมนสฺส  องฺกสุภูตนฺติ ปจฺจุทาหาสิ ฯ เตนสฺส ตเทว  
อ ฺาพฺยากรณ อโหสีติ ฯ   
                กปฺปฏกุรตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                จตุตฺถวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                        ป ฺจมวคฺควณฺณนา   
                        กุมารกสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อโห  พุทฺธา  อโห  ธมฺมาติ  อายสฺมโต  กุมารกสฺสปตฺ- 
เถรสฺส  คาถา ฯ  กา  อุปปฺตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  พฺราหฺมณกุเล 
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปาปุณิ ฯ กลุเคเหติ  ปน  องฺคุตฺตรฏกถาย   
วุตฺต ฯ  
        โส สตฺถุ สนฺติก คนฺตฺวา ธมฺม สุณนฺโต  สตฺถาร  
เอก ภิกฺขุ จิตฺตกถิกาน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา สยมฺป  
ต านนฺตร  อากงฺขนฺโต  ปณิธาน กตฺวา ตทนุรูปานิ ปุ ฺานิ  
กโรนฺโต กสสฺปสฺส ภควโต กาเล  สมณธมฺม  กตฺวา  สุคตีสุเยว  
สสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ราชคเห เสฏ ิธีตาย  กุจฺฉิมฺหิ  
ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  
        สา กริ กุมาริกากาเลเยว ปพฺพชิตุกามา หุตฺวา  
มาตาปตโร  ยาจิตฺวา  ปพฺพชฺช  อลภมานา กุลฆร (๑) คตาป 
คพฺภสณฺ ิตมฺป อชานนฺตี สามิก  อาราเธตฺวา  (๒) เตน อนุ ฺาตา  
ภิกฺขุนีสุ ปพฺพชิตา ฯ ตสฺสา คพฺภินิภาว (๓) ทิสฺวา  ภิกฺขุนิโย 
# ๑. ส.ี ปติกลุ ฯ  ๒. ยุ. อาโรเจตฺวา ฯ  ๓. ยุ. คพฺภินิวณฺณ ฯ   
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เทวทตฺต ปุจฺฉึสุ โส อสฺสมณีติ อาห ฯ ปุน ทสพล  
ปุจฺฉึสุ ฯ สตฺถา อุปาลิตฺเถร ปฏิจฺฉาเปสิ ฯ  
        เถโร สาวตฺถินครวาสีนิ กุลานิ วิสาข ฺจ อุปาสิก  
ปกฺโกสาเปตฺวา  สราชิกาย  ปริสาย  วินิจฺฉนฺโต  ปุเร ลทโฺธ 
คพฺโภ ปพฺพชฺชา  อโรคาติ อาห ฯ สตฺถา สุวินิจฺฉิต  
อธิกรณนฺติ เถรสฺส สาธุการ อทาสิ ฯ   
        สา  ภิกขฺุนี  สุวณฺณพิมฺพสทิส ปุตฺต วิชายิ ฯ ต  
ราชา ปเสนทิโกสโล โปเสสิ กสฺสโปติ  จสฺส  นาม  
อกสุ ฯ  อปรภาเค  อลงฺกริตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  เนตฺวา  
ปพฺพาเชสิ ฯ  กุมารกาเล  ปพฺพชิตตฺตา  ภควตา  กสสฺป  
ปกฺโกสถ  อิท  ผล  วา  ขาทนีย  (๑)  วา  กสฺสปสฺส เทถาติ วุตฺเต 
กตรกสฺสปสสฺาติ ฯ กุมารกสฺสปสฺสาติ ฯ เอว  คหิตนามตฺตา  
ร ฺโ  (๒)  โปสาวนิกปุตฺตตฺตา จ วุฑฺฒกาเลป กุมารกสฺสโปเตฺวว  
ป ฺายิตฺถ ฯ   
        โส  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  วิปสฺสนาย  เจว  กมฺม  กโรติ  
พุทฺธวจน ฺจ  อุคฺคณฺหาติ ฯ  อถ  เตน  สทฺธึ  ปพฺพตมตฺถเก   
สมณธมฺม  กตฺวา  อนาคามี  หุตฺวา สุทฺธาวาเส  นิพฺพตฺโต  
มหาพฺรหฺมา วิปสฺสนาย มุข ทสฺเสตฺวา มคฺคผลปฺปตฺติยา  
อุปาย  กริสสฺามีติ  ป ฺจทส  ปเ ฺห  อภิสงฺขริตฺวา  อนฺธวเน 
# ๑. ย.ุ โอทนีย ฯ  ๒. ส.ี ร ฺา ฯ   
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วสนฺตสฺส  เถรสฺส อิเม  ปเ ฺห  สตฺถาร  ปุจฺเฉยฺยาสีติ   
อาจิกฺขิตฺวา  คโต ฯ โส เต ปเ ฺห ภควนฺต ปุจฺฉิ ฯ  
ภควาปสฺส  พฺยากาสิ ฯ  เถโร  สตฺถารา  กถิตนิยาเมเนว  เต   
อุคฺคณฺหิตฺวา วิปสฺสน คพฺภ คณฺหาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                อิโต สตสหสฺสมฺหิ                กปฺเป อุปฺปชฺช ินายโก   
                สพฺพโลกหิโต ธีโร         ปทุมุตฺตรนามโก ฯ   
                ตทาห พฺราหฺมโณ หุตฺวา        วิสฺสุโต เวทปารคู   
                ทวิาวิหาร วิจร                อทฺทส โลกนายก ฯ   
                จตุสจฺจ ปกาเสนฺต                โพธยนฺต สเทวก  
                วิจิตฺตกถิกานคฺค (๒)        วณฺณยนฺต มหาชเน ฯ (๓)   
                ตทา มุทิตจิตฺโตห                นิมนฺเตตฺวา ตถาคต   
                นานารตฺเตหิ วตฺเถหิ        อลงฺกริตฺวาน มณฺฑป ฯ   
                นานารตนปชฺโชต                สสงฺฆ โภชยึ ตหึ   
                โภชยิตฺวาน สตฺตาห        นานคฺครสโภชน ฯ   
                นานาจิตฺเตหิ ปุปฺเผหิ        ปชูยิตฺวา สสาวก   
                นปิจฺจ ปาทมูลมฺหิ                ต าน ปตฺถยึ อห ฯ   
                ตทา มุนิวโร อาห                กรุเณกรสาสโย(๔)   
                ปสฺสเถต ทิชวร                ปทุมานนโลจน ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๑๒๕/๑๙๔ ฯ  ๒. สฺยา. สสาวก จิตฺตกถิก ฯ 
# ๓. ส.ี วณฺณยนฺติ มหาชนา ฯ  ๔. สยฺา. กรโุณ กรุณาลโย ฯ   
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                ปติปาโมชฺชพหุล                สมุคฺคตตนูรุห(๑)   
                หาสาวห วิสาลกฺข (๒)        มม สาสนลาลส(๓) ฯ 
                ปติต ปาทมูเล เม                เอกาวตฺถสุมานส(๔)   
                เอส ปตฺเถติ ต าน        วิจิตฺตกถิกตฺตน(๕) ฯ   
                สตสหสฺสิโต กปฺเป        โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท        โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต   
                กมุารกสฺสโป นาม                เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ   
                วิจิตฺตปุปฺผทุสฺสาน        รตนาน ฺจ วาหสา   
                วิจิตฺตกถิกาน โส                อคฺคต ปาปุณิสฺสติ ฯ   
                เตน กมฺเมน สกุเตน        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ชหิตฺวา มานุส เทห        ตาวตึสมคจฺฉห ฯ   
                ปริพฺภม ภวาภเว (๖)        รงฺคมชฺเฌ ยถา นโฏ   
                สาขมิคตฺรโช หตฺุวา        มิคิยา กุจฺฉิโมกฺกมึ ฯ   
                ตทา มยิ กุจฺฉิคเต                วชฺฌวาโร อุปฏ ิโต(๗)   
                สาเขน จตฺตา เม มาตา        นโิคฺรธ สรณ คตา ฯ   
                เตน สา มิคราเชน                มรณา ปรโิมจิตา   
                ปริจฺจชิตฺวา สปาณ(๘)        มเมว โอวที ตทา ฯ   
# ๑. สฺยา. สมุทฺธคฺคตนุรุห ฯ ๒. สฺยา. หาสาวห วิสาลกฺข ฯ 
# สี. หาสาทิก วิสาลกฺข ฯ ๓. สฺยา. สาสนสาลย ฯ  
# ๔. สฺยา. เอกวตฺต สุมานส ฯ  ๕. ย.ุ วิจิตฺตกถิกตฺถท ฯ  
# ๖. ส.ี ภวากาเส ฯ  ๗. ย.ุ วชฌวาร อุปฏ ิตา ฯ   
# ๘. ยุ. สปาณ ฯ   
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                นโิคฺรธเมว เสเวยฺย        น สาขมุปสวเส   
                นโิคฺรธสฺมึ มต เสยฺโย        ย ฺเจ สาขสฺมิ  ชีวิต ฯ   
                        เตนานุสิฏา มิคยูถเปน (๑)   
                        อห ฺจ มาตา จ ตเถตเร จ(๒)   
                        อาคมฺม รมฺม ตุสิตาธิวาส 
                        คตา ปวาส สฆร ยเถว ฯ   
                ปโุน กสฺสปวีรสฺส                อตฺถเมนฺตมฺหิ สาสเน   
                อารุยฺห เสลสิขร                ยุ ฺชิตฺวา ชินสาสน ฯ   
                อิทานาห(๔) ราชคเห        ชาโต เสฏ ิกเุล อหุ (๕)   
                อาปนฺนสตฺตา (๖) เม มาตา  ปพฺพชิ อนคาริย ฯ   
                สคพฺภ ต วิทิตฺวาน        เทวทตฺตมุปานยย   
                โส อโวจ วินาเสถ                ปาปก ภิกฺขุนึ อิม ฯ   
                อิทานิป มุนินฺเทน                ชิเนน อนุกมฺปตา   
                สขิุนี อชนี (๗) มยฺห        มาตา ภิกฺขุนุปสฺสเย ฯ   
                ต วิทิตฺวา มหีปาโล        โกสโล ม อโปสยิ   
                กมุารปริหาเรน                นาเมนาห ฺจ กสฺสโป ฯ   
                มหากสฺสปมาคมฺม        อห กุมารกสฺสโป   
                วมฺมิกสทิส(๘) กาย        สตฺุวา พุทฺเธน เทสิต ฯ   
# ๑. ส.ี มิคยถูเมน ฯ  ยุ. มิคโยวาเทน ฯ  ๒. สฺยา. มาตา จตเร จ  
# ตสฺโสวาท ฯ ยุ. มาตา จตเร จ ตสฺโสวาเทน ฯ  ๓. ยุ. คโต ฯ  
# ๔. สฺยา. อิทานิ หิ ฯ ๕. สฺยา. อห ฯ สี. อหุ ฯ  
# ๖. สฺยา. ส.ี อาปนฺนคพฺภา ฯ  ๗. สฺยา. ชนน ีฯ  
# ๘. ม. ย.ุ วมฺมิกสาทิส ฯ  
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                ตโต จิตฺต วิมุจฺจิ เม        อนุปาทาย สพฺพโส   
                ปายาสึ ทมยิตฺวาห                เอตทคฺคมปาปุณึ ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  จิตฺตกถิกภาเวน  สตฺถารา  เอตทคฺเค   
ปโต  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา รตนตฺตยคุณวิภาวนมุเขน  
อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                อโห พุทฺธา อโห ธมฺมา        อโห โน สตฺถุ สมฺปทา   
                ยตฺถ เอตาทิส ธมฺม        สาวโก สจฺฉิกาหิติ ฯ   
                อสงฺเขยฺเยสุ กปฺเปสุ        สกฺกายาธิคตา อหุ (๑)   
                เตสมย ปจฺฉิมโก                จริโมย สมุสฺสโย   
                ชาติมรณสสาโร                นตฺถิ ทานิ ปนุพฺภโวติ(๒)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อโหติ  อจฺฉริยตฺเถ  นิปาโต ฯ 
        พุทฺธาติ  สพฺพ ฺ ุพุทฺธา  คารววเสน พหุวจน  อโห   
อจฺฉริยา  สมฺพุทฺธาติ  อตฺโถ ฯ  
        ธมฺมาติ  ปริยตฺติธมฺเมน  สทฺธ ึนวโลกุตฺตรธมฺมา ฯ   
        อโห  โน สตฺถุ สมฺปทาติ อมฺหาก สตฺถุ ทสพลสฺส 
อโห สมฺปตฺติโย ฯ  
        ยตฺถาติ  ยสฺมึ  สตฺถร ิ พฺรหฺมจริยวาเสน ฯ 
# ๑. สฺยา. อหุ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๒๙๘/๓๐๐ ฯ   
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        เอตาทิส  ธมฺม สาวโก สจฺฉิกาหิตีติ เอตาทิส  เอวรูป   
สุวิสุทฺธชฺฌานาภิ ฺาปริวาร  (๑)  อนวเสสกิเลสกฺขยาวห สนฺต  
ปณีต  อนุตฺตร  ธมฺม  สาวโกป นาม สจฺฉิกริสฺสติ ตสฺมา  
เอววิธคุณ(๒)วิเสสาธิคมเหตุภูตา  อโห  อจฺฉริยา  พุทฺธา ภควนฺโต  
อจฺฉริยา ธมฺมคุณา อจฺฉริยา อมฺหาก  สตฺถุ  สมฺปตฺติโยติ  
รตนตฺตยสฺส คุณาธิมุตฺตึ ปเวเทสีติ ฯ ธมฺมสมฺปตฺติกิตฺตเนเนว 
หิ สฆสุปฺปฏปิตฺติ กิตฺติตา โหตีติ ฯ   
        เอว  สาธารณวเสน  ทสฺสิต  ธมฺมสฺส  สจฺฉิกิรยิ อิทานิ  
อตฺตูปนายิก กตฺวา ทสฺเสนฺโต  อสงฺเขยฺเยสูติ  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  อสงฺเขยฺเยสูติ  คณนปถ วีติวตฺเตสุ มหากปฺเปสุ ฯ 
        สกฺกายาติ  ปจฺจุปาทานกฺขนฺธา ฯ  เต  หิ  ปรมตฺถโต   
วิชฺชมานธมฺมสมูหตาย  สกฺกายาติ  วุจฺจนฺติ ฯ   
        อหูติ  นวิตฺตนูปายสฺส  (๓)  อนธิคตตฺตา อนปคตา อเหสุ ฯ  
        เตสมย  ปจฺฉิมโก  จริโมย  สมุสสฺโยติ  ยสฺมา อย  
สพฺพปจฺฉิมโก ตโตเอว จริโม  ตสฺมา  ชาติมรณสหิโต  
ขนฺธาทิปฏิปาฏิส ฺ ิโต  สสาโร  อิทานิ  อายตึ ปุนพฺภวาภาวโต 
ปุนพฺภโว นตฺถิ อยมนฺติมา ชาตีติ อตฺโถ ฯ   
                กมุารกสฺสปตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ย.ุ ...ภิส ฺา ฯ  ๒. สี. ย.ุ เอววิธ... ฯ ๓. ส.ี ย.ุ วุตฺตรูปา ยสฺส ฯ  
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                        ธมฺมปาลตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        โย  หเว  ทหโร  ภิกขฺูติ  อายสฺมโต  ธมฺมปาลตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต อตฺถทสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห   
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เกนจิเทว กรณีเยน  วนนฺต   
อุปคโต  สตฺถาร  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ปลกฺขผลมทาสิ  (๑) ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท สตฺถริ ปรินพฺิพุเต อวนฺตีรฏเ  พฺราหฺมณกุเล 
นิพฺพตฺติตฺวา ธมฺมปาโลติ ลทฺธนาโม วยปฺปตฺโต ตกฺกสิล  
คนฺตฺวา  สิปฺป  อุคฺคเหตฺวา ปฏินิวตฺเตนฺโต อนฺตรามคฺเค เอกสฺมึ 
วิหาเร อ ฺตร เถร  ทิสฺวา  ตสฺส  สนติฺเก  ธมฺม  สตฺุวา  
ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา ฉฬภิ ฺโ  
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                วนนฺตเร พุทฺธ ทิสฺวา        อตฺถทสฺสึ มหายส   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        ปลกฺขสฺส ผล อท ฯ (๓)   
                อฏารเส กปฺปสเต        ย ผลมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี มลิกขฺผล... ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๒/๓๘๖/๔๖๕ ฯ  
# ๓. สยฺา. มลิกฺขุสฺส ผล อท ฯ  
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        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  สมาปตฺติสุเขน  วีตินาเมนฺโต  
เอกทิวส  ตสฺมึ วิหาเร เทฺว  สามเณเร  รกฺุขคฺเค  ปุปฺผานิ  
โอจินนฺเต  อารูฬฺหสาขาย  ภคฺคาย  ปตนฺเต  ทิสฺวา   เถโร  
อิทฺธานุภาเวน หตฺเถน คเหตฺวา (๑) อโรเคเยว ภูมิย เปตฺวา  
เตส  สามเณราน ธมฺม เทเสนฺโต   
                โย หเว ทหโร ภิกฺขุ        ยุ ฺชติ พุทฺธสาสเน   
                ชาคโร ส ห ิสุตฺเตสุ (๒)        อโมฆ ตสฺส ชีวิต ฯ   
                ตสฺมา สทฺธ ฺจ สีล ฺจ        ปสาท ธมฺมทสฺสน   
                อนุยุ ฺเชถ เมธาวี                สร พุทฺธาน สาสนนฺติ(๓)   
อิมา เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  โยติ  อนิยมวจน ฯ  หเวติ  ทฬฺหตฺเถ  นปิาโต ฯ   
        ทหโรติ ตรุโณ ฯ ภิกขฺตีติ ภิกฺขุ ฯ 
        ยุ ฺชตีติ  ฆฏติ  วายมติ ฯ  
        ชาคโรติ ชาครณธมฺมสมนฺนาคโต (๔) ฯ 
        สุตฺเตสูติ  สุปนฺเตสุ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  โย  ภิกขฺุ  
ทหโรว  สมาโน  ตรุโณ ตถาห ปจฺฉา วุฑฺฒกาเล 
ชานิสฺสามีติ  อจินฺเตตฺวา พุทฺธาน สาสเน อปฺปมาทปฏิปตฺติย  
ยุ ฺชติ สมถวิปสฺสนาภาวนาย  โยค  กโรติ  โส  สตฺุเตสุ  
# ๑. ส.ี หตฺเถ คเหตฺวา ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ ปติสุตฺเตสุ ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๒๙๙/๓๐๐ ฯ  ๔. สี. ยุ. ชาครธมฺม... ฯ   
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อวิชฺชานิทฺทาย สุตฺเตสุ ปมตฺเตสุ สทฺธาทิชาครธมฺมสมนฺนาคเมน  
ชาคโร  ตโตเอว  อตฺตหิตปรหิตปาริปูริยา  อโมฆ  อว ฺจ 
ตสฺส  ชีวิต  ยสฺมา  จ  เอตเทว  ตสฺมา  สทฺธ ฺจ  อตฺถิ  
กมฺม อตฺถิ กมฺมวิปาโกติ (๑) อาทินยปฺปวตฺต  กมฺมผลสทฺธ ฺจ  
สทฺธูปนิพนฺธตฺตา  สีลสฺส ตทุปนิสฺสย  จตุปาริสุทฺธิสีล ฺจ  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา  สวฺาขาโต  ธมโฺม สุปฺปฏิปนฺโน  สงฺโฆติ  
เอว  ปวตฺตรตนตฺตยปฺปสาท ฺจ  วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย มคฺค- 
ป ฺาย  ปริ ฺาทิวเสน  จตุสจฺจธมฺมทสฺสน ฺจ  เมธาวี  
ธมฺโมชป ฺาย สมนฺนาคโต  ภิกฺขุ  พุทฺธาน  สาสน  โอวาท  
อนุสิฏ ึ อนุสฺสรนฺโต อาทิตฺตมฺป อตฺตโน สีส อชฺฌุเปกฺขิตฺวา 
อนุยุ ฺเชถ ตตฺถ อนุโยค อาตปฺป กเรยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
                ธมฺมปาลตฺเถรคาถาวณฺณนา   
# ๑. ส.ี อตฺถ ิกมฺเม วิปาโกติ ฯ  
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                        พฺรหฺมาลตฺิเถรคาถาวณฺณนา   
        กสฺสินทฺฺริยานิ  สมถ  คตานีติ  อายสฺมโต  พฺรหฺมาลิตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ  กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺโต วิปสฺสิสฺส ภควโต กาเล 
กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส สตฺถาร  
ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  วนฺทิตฺวา  ปาทผล(๑) ฯ 
สตฺถา อนุโมทน  วตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต 
อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท  โกสลรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  
พฺรหฺมาลีติ  ลทฺธนาโม วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เหตุสมฺปตฺติยา  โจทิยมาโน 
สสาเร ส ฺชาตสเวโค ตาทิเสน กลฺยาณมิตฺตสนฺนิสฺสเยน  
พุทฺธสาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ปฏิรูปกมฺมฏาน  คเหตฺวา  อร ฺเ  
วิหรนฺโต  าณสฺส  ปริปากคตตฺตา  น  จิรสฺเสว  วิปสฺสน  
วฑฺเฒตฺวา  ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                สวุณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ        อาหุตีน ปฏิคฺคห   
                รถยิ ปฏิปชฺชนตฺ                ปาทผล(๓) อทาสห ฯ 
                เอกนวุเต อิโต กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ                ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ วารผล ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๙๕/๑๔๖ ฯ  
# ๓. สยฺา. จารผล ฯ สี. ยุ. วารผล ฯ  
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        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  มคฺคสุเขน  ผลสุเขน  วีตินาเมนฺโต 
เอกทิวส  ปธานปริคฺคาหเกน  เถเรน  ตสฺมึ  อร ฺายตเน  
ภิกฺขู  อุทฺทิสฺส  วุตฺต  ปธานานุโยค ปรคฺิคณฺหนฺโต   
                กสฺสินฺทฺริยานิ สมถ คตานิ   
                อสฺสา ยถา สารถินา สุทนฺตา   
                ปหีนมานสฺส อนาสวสฺส   
                เทวาป กสฺส (๑) ปหยนฺติ ตาทิโน ฯ   
                มยหฺินฺทฺริยานิ สมถ คตานิ   
                อสฺสา ยถา สารถินา สุทนฺตา   
                ปหีนมานสฺส อนาสวสฺส   
                เทวาป มยฺห ปหยนฺติ ตาทิโนติ(๒)   
คาถาทฺวย อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อิมสฺมึ  อร ฺายตเน  วสนฺเตสุ  ภิกฺขูส ุ กสฺส 
ภิกฺขุโน เถรสฺส วา  นวสฺส  วา  มชฺฌมิสฺส  วา  เฉเกน   
สารถินา สุทนฺตา อสฺสา วิย มนจฺฉฏานานิ  อินฺทฺรยิานิ  
สมถ  ทนฺตภาว นิพฺพิเสวนภาว คตานิ ฯ กสฺส นววิธมฺป  
มาน ปหาย  ิตตฺตา  ปหีนมานสฺส  จตุนฺนมฺป  อาสวาน   
อภาเวน  อนาสวสฺส  อิฏาทีสุ  ตาทิลกฺขณปฺปตฺติยา  ตาทิโน  
เทวาป  ปหยนฺติ  มนุสฺสาป  สมฺมาปฏปิตฺติทสฺสนาทินา จ (๓)  
# ๑. สฺยา. ตสฺส ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๐/๓๐๑ ฯ  
# ๓. ยุ. ทสฺสนาทีน ฺจ ฯ   
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อาทเรน ปตฺเถนฺตีติ ฯ   
        ตตฺถ  จ  คาถาย  ปุรมิฑฺเฒน  (๑)  อนาคามิมคฺคาธิคโม  
ปุฏโ อนาคามิโนป  หิ  อินฺทฺริยานิ  ปหีนกามราคพฺยาปาทตาย 
สมถ  นิพฺพิเสวนต  คตานิ  โหนฺติ ฯ อิตเรน อรหตฺตมคฺคปฏิลาโภ 
อรหา หิ ปหีนมาโน อนาสโว ตาทีติ จ วุจฺจติ ฯ   
        อถายสฺมา  พฺรหฺมาล ิ ปธานปริคฺคาหเกน  วุตฺต   
กสฺสินฺทฺริยานีติ  คาถ ปจฺจนุภาสิ ฯ (๒) ตทตฺถ อตฺตูปนายิกวเสน 
วิสฺสชฺเชนฺโต มยฺหินฺทฺริยานีติอาทิกาย ทุติยคาถาย  อ ฺ  
พฺยากาสิ  
        ตตฺถ มยฺหินฺทฺริยานีติ มม จกฺขาทีนิ อินฺทฺริยานิ ฯ  
เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
                พฺรหฺมาลิตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ย.ุ ปรุิมปเทน ฯ  ๒. สี. ย.ุ ปจฺจุทาภาสิ ฯ   
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                โมฆราชตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ฉวิปาปก จิตฺตภทฺทกาติ อายสฺมโต โมฆราชตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  
กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  สตฺถ ุ 
สนฺติเก ธมฺม สุณนฺโต สตฺถาร เอก  ภิกขฺุ  ลูขจีวรธราน  
อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา ต านนฺตร อากงฺขนฺโต ปณิธาน  
กตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  อตฺถทสฺสิสฺส   
ภควโต  กาเล  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา พฺราหฺมณาน  
วิชฺชาสิปฺเปสุ นิปฺผตฺตึ คโต พฺราหฺมณมาณเว  วิชฺชาสิปฺปานิ  
สิกฺขาเปนฺโต เอกทิวส อตฺถทสฺสึ ภควนฺต ภิกฺขุสฆปริวุต  
คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  สิรสิ  
อ ฺชลึ  กตฺวา ยาวตา  รูปโน  สตฺตาติอาทินา  ฉหิ   
คาถาหิ  อภิตฺถวิตฺวา  ภาชน  ปูเรตฺวา มธุ อุปนาเมสิ ฯ สตฺถา 
มธุ ปฏิคฺคเหตฺวา อนุโมทน อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  กสฺสปสฺส  
ภควโต  กาเล  กฏวาหนสฺส  นาม  ร ฺโ  อมจฺโจ  หุตฺวา   
เตน  สตฺถุ  อานยนตฺถ  ปรุิสสหสฺเสน  เปสิโต  สตฺถุ  
สนฺติก คนฺตฺวา ธมฺม สุตฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชตฺิวา วีสติวสฺส-  
สหสฺสานิ  สมณธมฺม  กตฺวา  ตโต  จุโต  เอก  พุทฺธนฺตร   
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สุคตีสุเยว ปริวตฺเตนฺโต อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  พฺราหฺมณกุเล  
นิพฺพตฺติตฺวา  โมฆราชาติ  ลทฺธนาโม พาวรีพฺราหฺมณสฺส  (๑) 
สนฺติเก อุคฺคหิตสิปฺโป สเวคชาโต ตาปสปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา  
ตาปสสหสฺสปริวาโร  อชติาทีหิ  สทฺธึ  สตฺถุ  สนฺติก  เปสิโต 
เตส  ปณฺณรสโม หุตฺวา  ปเ ฺห  ปุจฺฉิตฺวา  ป ฺหวิสฺสชฺชน- 
ปริโยสาเน  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                อตฺถทสฺสี ตุ ภควา        สยมฺภู อปราชิโต   
                ภิกฺขุสฆปริพฺยูโฬฺห        รถยิ ปฏิปชฺชถ ฯ   
                สสิฺเสหิ สมฺปริวุโต (๓)        ฆรมฺหา อภินิกฺขมึ   
                นกิฺขมิตฺวานห ตตฺถ        อทฺทส โลกนายก ฯ   
                อภิวาเทตฺวาน                สมพฺุทฺธ  สิเร กตฺวาน อ ฺชลึ   
                สก จิตฺต ปสาเทตฺวา        สนฺถวึ โลกนายก ฯ   
                ยาวตา รูปโน สตฺตา        อรปู วา อส ฺ ิโน   
                สพฺเพ เต ตว าณมฺหิ        อนฺโต โหนติฺ สโมคธา(๔) ฯ   
                สขุุมจฺฉิกชาเลน(๕)                อุทก โย ปริกฺขิเป   
                เย เกจิ อุทเก ปาณา        อนฺโตชาเล ภวนฺติ เต ฯ   
                เยส ฺจ เจตนา อตฺถิ        รูปโน จ อรูปโน   
                สพฺเพ เต ตว าณมฺหิ        อนฺโต โหนติฺ สโมคธา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ พาวาริย... ฯ   ๒. ขุ. อ. ๓๒/๓๗/๑๒๔ ฯ  
# ๓. ส.ี สิสฺเสหิ  จ  ปริวุโต ฯ  ๔. ยุ. สมาหฏา ฯ  
# ๕. ย.ุ สุมจฺฉิเกน ชาเลน ฯ   
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                สมุทฺธรสิม โลก                อนฺธการสมากุล   
                ตว ธมฺม สุณิตฺวาน        กงฺขาโสต ตรนฺติ เต ฯ   
                อวิชฺชานิวุโต โลโก                อนฺธกาเรน โอตฺถโฏ    
                ตว าณมฺหิ โชตนฺเต        อนฺธการา ปธสิตา ฯ   
                ตุว จกฺขูสิ สพฺเพส                มหาตมปนูทโน   
                ตว ธมฺม สุณิตฺวาน        นิพฺพายิสฺสติ พหุชฺชโน ฯ   
                ปฏุก(๑) ปูรยิตฺวาน        มธขุุทฺทมเนฬก   
                อุโภหตฺเถหิ(๒) ปคฺคยฺห        อุปเนสึ มเหสิโน ฯ   
                ปฏิคฺคณฺหิ มหาวีโร        สหตฺเถน มหา อิสิ(๓)   
                ภุ ฺชิตฺวา ต ฺจ สพฺพ ฺ ู  เวหาส นภมุคฺคมิ ฯ    
                อนฺตลิกฺเข  ิโต สตฺถา        อตฺถทสฺสี นราสโภ   
                มม จิตฺต ปสาเทนฺโต        อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
                เยนิท ถวิต าณ                พุทฺธเสฏโ จ โถมิโต   
                เตน จิตฺตปฺปสาเทน        ทุคฺคตึ โส น คจฺฉติ ฯ   
                จตุสฏ ิ ฺจ (๔) ขตฺตุ โส  เทวรชฺช กริสฺสติ   
                ปเทส  รชฺช อฏสต (๕)        วสุธ อาวสิสฺสติ ฯ   
                ป ฺเจว สตกฺขตฺตุ ฺจ        จกฺกวตฺตี ภวิสฺสติ   
                ปเทสรชฺช อสงฺเขยฺย        มหิยา การยิสฺสติ ฯ   
# ๑. สฺยา. ปตุร ฯ  ยุ. ปร ฯ  ๒. ม. อุโภ หตฺเถหิ ฯ  
# เอวมุปริป ฯ  ๓. สฺยา. สภุเกน ฯ มหาอิสิ ฯ  
# ๔. สฺยา. จตุสฏ ิ ฺจ ฯ  ๕. สฺยา. ปเทสรชฺชฏสต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 703 

        *เลมที่ 25  ป ฺจมวคฺเค พฺรหฺมาลิตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 703 
         
                อชฺฌายโก(๑) มนฺตธโร        ติณฺณ เวทาน ปารคู   
                โคตมสฺส ภควโต                สาสเน ปพฺพชิสฺสติ ฯ   
                คมฺภีร นิปุณ อตฺถ                าเณน วิจินิสฺสติ   
                โมฆราชาติ นาเมน        เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ   
                ตีหิ วิชฺชาหิ สมฺปนฺโน        กตกิจฺโจ อนาสโว (๒)   
                โคตโม สตฺถวาหคฺโค        เอตทคฺเค เปสฺสติ ฯ   
                หตฺิวา มานุสก โยค        เฉตฺวาน ภวพนฺธน   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        วิหรามิ อนาสโว ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  สตฺถลูข สุตฺตลูข  รชนลขูนฺติ  
วิเสเสน(๓) ติวิเธนป ลูเขน  สมนฺนาคต  ปสุกูล ธาเรสิ ฯ เตน  
น สตฺถา ลูขจีวรธราน อคฺคฏาเน เปสิ ฯ อปรภาเค   
ปุริมกมฺมปฺปจฺจยา  ปริหารสฺส  อกรณโต  เถรสฺส  สรีเร  
ททฺทุปฬกาทีนิ อุปฺปชฺชิตฺวา  วฑฺฒึสุ ฯ  โส  เสนาสน ทุสฺสตีติ  
เหมนฺเตป มคธกเฺขตฺเตสุ ปลาลสนฺถารานิ อตฺถริตฺวา เสติ ฯ  
ต เอกทิวส อุปฏาน อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา เอกมนฺต  
นิสินฺน สตฺถา  ปฏิสนถฺารวเสน ปมคาถาย ปุจฺฉิ   
                ฉวิวิปาปก จิตฺตภทฺทก        โมฆราช สตต สมาหิโต   
                เหมนฺติกสีตกาลรตฺติโย        ภิกฺขุ ตฺวสิ กถ กริสฺสสีติ ฯ (๔)   
# ๑. สฺยา. อชฺฌายิโก ฯ  ๒. สฺยา. ตีหิ วิชฺชาหิ สมฺปนฺโน  
# กตกิจฺโจ อนาสโว ฯ  ๓. ส.ี รชนลูขนฺติอาทินา วเสน ฯ  
# ยุ. สวิเสส ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๑/๓๐๑ ฯ   
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        ตตฺถ  ฉวิปาปกาติ  ททฺทุกจฺฉุปฬกาหิ  (๑)  ภินนฺจฺฉวิภาวโต 
หีนจฺฉวิก ทุฏจฺฉวิก ฯ  (๒)  
        จิตฺตภทฺทกาติ  อนวเสสกิเลสปฺปหาเนน  พฺรหฺมวิหารเสวนาย   
จ  ภทฺทจิตฺต  สุนฺทรจิตฺต ฯ 
        โมฆราชาติ  ตสฺส  อาลปน ฯ  
        สตต สมาหิโตติ อคฺคผลสมาธินา นิจฺจกาล  อภิณฺห   
สมาหิตมานโส ฯ  
        เหมนฺติกสีตกาลรตฺติโยติ  เหมนฺตสมเย สีตกาลรตฺติโย ฯ 
อจฺจนฺตสโยเค  เจต  อุปโยควจน ฯ เหมนฺติกา สีตกาลรตฺติโยติป  
ปาลิ ฯ   
        ตตฺถ  เหมนฺติกาติ  เหมนฺโตคธา เหมนฺตปริยาปนฺนาติ  
อตฺโถ ฯ 
        ภิกฺขุ ตฺวสีติ ภิกฺขุ  โก  ตฺว  อสิ  เอวภูโต  ปเรสุ  ตว  
เสนาสน  กตฺวา อเทนฺเตสุ สฆิก จ เสนาสน  อปวิสนฺโต ฯ   
        กถ  กรสิฺสสีติ ยถาวุตฺเต สีตกาเล กถ อตฺตภาว  
ปวตฺเตสีติ สตฺถา ปุจฺฉิ ฯ เอว ปน ปุฏโ เถโร สตฺถุ  
ตมตฺถ กเถนฺโต   
                สมฺปนฺนสสฺสา มคธา        เกวลา อิติ เม สุต   
                ปลาลจฺฉนฺนโก เสยฺย        ยถ ฺเ สุขชีวิโนติ(๓)   
# ๑. ส.ี ย.ุ ททฺทุกณฺฑุปฬกาหิ ฯ  ๒. ส.ี ทุจฺฉวิก ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๑/๓๐๑ ฯ   
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คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  สมฺปนฺนสสฺสาติ  นิปฺผนฺนสสฺสา [๑] ฯ   
        มคธาติ มคธรฏ วทติ ฯ มคธา นาม  ชานปทโิน  
ราชกุมารา  เตส  นิวาโส  เอโกป  ชนปโท  รุฬฺหีวเสน มคธาเตฺวว   
พหุวจเนน  (๒)  วุจฺจติ ฯ  
        เกวลาติ  อนวเสสา ฯ   
        อิติ เม สุตนฺติ เอว มยา สุต ฯ ตตฺถ โย  อทิฏโ 
ปเทโส  ตสฺส  วเสน  สุตนฺติ  วุตฺต ฯ  เตน  เอทิเส  กาเล 
มคเธสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  มยา  วสิตุ  สกฺกาติ  ทสฺเสติ ฯ 
        ปลาลจฺฉนฺนโก  เสยฺย ยถ ฺเ สุข ชีวิโนติ  ยถา  อ ฺเ  
สุขชีวิโน ภิกขฺู เสนาสนสปฺปาย ลทฺธา (๓) สุนฺทเรหิ อตฺถรณ-  
ปาวุรเณหิ  สุเขน  สยนฺติ  เอว  อหมฺป  ปลาลสนฺถารเมว   
เหฏา  สนฺถริตฺวา  อุปริ  ติริย ฺจ  ปลาลจฺฉทเนเนว  
ฉาทิตสรีรตาย ปลาลจฺฉนฺนโก เสยฺย (๔) สย ึเสยฺย กปฺเปสินฺติ 
อตฺตโน ยถาลาภสนฺโตส วิภาเวติ ฯ   
                โมฆราชตฺเถรคาถาวณฺณนา   
# ๑. ส.ี เอตฺถนฺตเร ปริปกกฺสสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สี. พหุวจนวเสน ฯ  
# ๓. ส.ี ลภนโฺต ฯ ย.ุ ลภนฺตา ฯ ๓. ส.ี ยุ. เสยฺยนฺติ สหเสยฺย ฯ  
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                วิสาขป ฺจาลีปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา  
        น  อุกฺขิเป  โน  จ  ปริกฺขิเป  ปเรติ  อายสฺมโต  วิสาขสฺส 
ป ฺจาลีปุตฺตตฺเถรสฺส(๑) คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต  อิโต  จุทฺทเส  กปฺเป  
ปจฺจนฺตคาเม ทลิทฺทกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต  เอกทิวส  
ผลปริเยสน  จรนฺเตหิ  ตสฺมึ  คาเม  มนสฺุเสหิ  สทฺธึ  อร ฺ  
คโต  ตตฺถ  เอก  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  วลลฺิผล  
อทาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท มคธรฏเ มณฺฑลิกราชกเุล นิพฺพตฺติตฺวา  
วิสาโขติ  ลทธฺนาโม  ป ฺจาลีราชธีตุยา  ปุตฺตภาวโต ปจฺฉา  
ป ฺจาลีปุตฺโตติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  โส  ปตริ  มเต  รชชฺ กาเรนฺโต 
สตฺถริ อตฺตโน คามสมีปคเต สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม  
สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา สตฺถารา สทฺธึ สาวตฺถึ 
คโต  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  น  จิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ  
อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๒)   
                สพฺเพ ชนา สมาคมฺม        อคมึสุ วน ตทา   
                ผลมเนฺวสมานา เต        อลภึสุ ผล ตทา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ป ฺจาลิปุตฺตสฺส ฯ ๒. ขุ. อ. ๓๒/๓๘๘/๔๖๖ ฯ   
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                ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ        สยมฺภภ อปราชิต   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        วลฺลิผลมทาสห ฯ   
                เอกตฺตึเส (๑) อิโต กปฺเป  ย ผลมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  เถโร  าตีน  อนุกมฺปาย  ชาติภูมึ 
อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  มนุสฺสา  เถร  อุปสงฺกมิตฺวา  กาเลน  กาล  
ธมฺม  สุณนฺตา  เอกทิวส  กติหิ(๒) นุ โข  ภนฺเต  องฺเคหิ   
สมนฺนาคโต  ธมฺมกถโิก  โหตีติ  ธมฺมกถิกลกฺขณ  ปจฺฉึสุ ฯ เถโร 
เตส ธมฺมกถกิลกฺขณ กเถนฺโต   
                        น อุกฺขิเป โน จ ปรกิฺขิเป ปเร   
                        น โอกฺขิเป ปารคต น เอรเย   
                        น จตฺตวณฺณ ปริสาสุ พฺยาหเร   
                        อนุทฺธโต สมฺมิตภาณิ สุพฺพโต ฯ   
                        สุสุขุมนิปณุตฺถทสฺสินา   
                        มติกุสเลน นิวาตวุตฺตินา   
                        สเสวิตวุทฺธสีลินา   
                        นิพฺพาน น หิ เตน ทุลลฺภนฺติ(๓)   
# ๑. ม. จตุททฺเส ฯ ๒. เยภุยฺเยน กตีหิ นุ  โข ฯ ต ยถา : ธาตุกถาปกรเณ กตีหิ 
# ขนฺเธหิ กตีหิ ธาตูหิ... ฯ  ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๒/๓๐๑  
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คาถาทฺวย อภาสิ ฯ         
        ตตฺถ  น  อุกฺขิเปติ  อตฺตาน  น  อุกฺขิเปยฺย  ชาติอาทีหิ  
พาหุสจฺจาทีหิ จ อตฺตุกฺกสน  น  กเรยฺย ฯ 
        โน  จ  ปริกฺขิเป  ปเรติ  ปเร  ปรปุคฺคเล เตเหว ชาติอาทีหิ  
โน  ปริกฺขิเป  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  น ขิเปยฺย คุณปริธสนวเสน 
วา น ขิเปยฺย ฯ น  โอกฺขิเป  ปเร  อิจฺเจว สมฺพนฺโธ ฯ  
ปเร โอชฺฌาปนวเสน (๑) น โอกฺขิเป เหฏโต  กตฺวา  ปเร 
น  โอโลกาเปยฺย  น อุชฺฌาเปยฺยาติ อตฺโถ ฯ น  อุกขิฺเปติ 
เกจิ  ปนฺติ  โส  เอวตฺโถ ฯ 
        ปารคตนฺติ  สสารปาร  วิย  วิชชฺาย (๒) ปาร คต ขีณาสว  
เตวิชฺช  ฉฬภิ ฺ  วา  น  เอรเย  น  วารเย  น  ฆฏฏเย  น 
อาสาเทยฺย ฯ (๓)  
        น  จตฺตวณฺณ  ปริสาสุ  พฺยาหเรติ  อตฺตโน  วณฺณ   
คุณ  (๔) ลาภสกฺการสิโลก นิกามยมาโน  ขตฺติยปริสาทีสุ  น 
ภาเสยฺย ฯ  
        อนุทฺธโตติ อุทฺธจฺจรหิโต ฯ อุทฺธตสฺส หิ วจน  
นาทิยนฺติ ฯ  
        สมฺมิตภาณีติ  สมฺมเทว  มิตภาณี  กาเลน  สาปเทส  
ปริยนฺตวตึ  อตฺถส ฺหิตเมว  วาจ   ภาสนสีโลติ  อตฺโถ ฯ  อิโต 
อ ฺถา  วทนฺตสฺส  วจน อคหณีย  โหติ ฯ 
# ๑. ส.ี ย.ุ อุชฺฌาปนวเสน ฯ  ๒. ส.ี อภิ ฺาย ฯ  
# ๓. ส.ี น ปหเรยฺย ฯ  ๔. สี. ย.ุ วณฺณคุณ ฯ  
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        สุพฺพโตติ  สุนฺทรวโต  สลีสมฺปนฺโน ฯ  สิยาติ  กิริยาปท  
อาเนตฺวา โยเชตพฺพ ฯ   
        เอว  เถโร  สงฺเขเปเนว  ธมฺมกถกิลกฺขณ วตฺวา เตส  
คุณาน อตฺตนิ ลพฺภมานต อธิมุจฺจิตฺวา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  
อภิปฺปสนฺน  มหาชน  ตฺวา  เอววิธสฺส ธมฺมกถิกสฺส   
วิมุตฺตายตนสนฺนิสฺสิตสฺส  น  นิพฺพาน  ทลฺุลภ อถ โข 
สุลภเมวาติ ทสฺเสนฺโต สุสุขุมนิปุณตฺถทสฺสินาติ ทุติยคาถมาห ฯ 
ตสฺสตฺโถ เหฏา วุตฺโตเยว ฯ   
                วิสาขป ฺจาลีปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                        จูฬกตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นทนฺติ  โมรา  สุสิขา  สุเปขุณาติ  อายสฺมโต  จูฬกตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย  กุสล อุปจินนฺโต  อิโต  เอกตฺตึเส  กปฺเป  สิขิสฺส  
ภควโต  กาเล กลุเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส   
สตฺถาร  ทิสวฺา  ปสนฺนมานโส  ฉตฺตปาณิผล อทาสิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  จูฬโกติ 
ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  ธนปาลทมเน  สตฺถริ ลทธฺปฺปสาโท  
ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโต  อินทฺสาลคุหาย  วสติ โส  
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เอกทิวส   คุหาทฺวาเร  นสิินฺโน  มคธกฺเขตฺต  โอโลเกสิ ฯ  
        ตสฺมึ  ขเณ  ปาวุสกาลเมโฆ คมฺภีรมธุรนิคฺโฆโส  
สตปฏลสหสฺสปฏโล  อ ฺชนสิขรสนฺนิกาโส  (๑)  นภ  ปูเรตฺวา  
ปวสฺสติ  มยรูสงฺฆา  จ  เมฆคชฺชิต  สตฺุวา  หฏตุฏา เกกาสทฺท  
มุ ฺจิตฺวา (๒) ตตฺถ ตตฺถ ปเทเส  นจฺจนฺตา  วิจรนฺติ ฯ เถรสฺสป  
อาวาสคพฺเภ เมฆวาตผสฺเสหิ (๓) อปคตฆมฺมตฺตา ปสฺสทฺธกรชกาเย  (๔)  
กลฺลต  ปตฺเต  อุตุสปฺปายลาเภน  จิตฺต  เอกคฺค  อโหสิ  
กมฺมฏานวีถึ  โอตริ  โส  ต  ตฺวา  กาลสมฺปทาทิกิตฺตนมุเขน  
อตฺตาน  ภาวนาย อุสฺสาเหนฺโต   
                นทนฺติ โมรา สุสิขา สุเปขุณา   
                สนุีลคีวา สุมุขา สุคชฺชิโน   
                สสุทฺทลา จาป มหามหี อย   
                สพฺุยาปตมฺพุ สุวลาหก นภ ฯ   
                สกุลฺลรูโป สุมนสฺส ฌายิต (๕)   
                สนุิกฺกโม (๖) สาธุ สุพุทฺธสาสเน   
                สสุุกฺกสุกฺก นิปุณ สุทุทฺทส   
                ผุสาหิ ต อุตฺตมมจฺจุต ปทนฺติ (๗) 
# ๑. ส.ี อชฺชณุ... ฯ  ๒. ยุ. มุ ฺจนฺตา ฯ  ๓. สี. ยุ. อาวาสคพฺเภหิ 
# เมฆวาตสมฺผสฺเสหิ ฯ  ๔. ส.ี ปสฺสทเฺธ กรชกาเย ฯ  ๕. สฺยา. ฌายิต ฯ 
# ๖. ย.ุ สุนิกขฺโม ฯ  ๗. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๓/๓๐๒ ฯ  
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เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นทนฺติ  โมรา  สุสิขา สุเปขุณา สุนีลคีวา 
สุมุขา สุคชฺชิโนติ เอเต (๑) มตฺถเก  อุฏ ิตาหิ  สุนฺทราหิ  
สิขาหิ  (๒)  สมนฺนาคตตฺตา  สุสิขา  นานาวณฺเณหิ อเนเกหิ  
โสภเณหิ ภทฺทกป ฺเฉหิ สมนฺนาคตตฺตา สุเปขุณา ราชีว- 
วณฺณสงฺกาสาย สุนฺทราย  นีลวณฺณาย  คีวาย  สมนฺนาคตตฺตา   
สุนีลคีวา  สุนฺทรมุขตาย  สุมุขา มนุ ฺวาทิตาย  (๓)  สุคชชฺิโน  
โมรา  สิขณฺฑิโน  ฉชชฺสวาที เกกาสทฺท มุ ฺจนฺตา นทนฺติ  
รวนฺติ ฯ   
        สุสทฺทลา  จาป  มหามหี  อยนฺติ  อย ฺจ  มหาปวี   
สุสทฺทลา สนฺุทรหริตติณา ฯ  
        สุพฺยาปตมฺพูติ  อภินววุฏ ิยา  ตห  ตห  วิสฺสนฺทมาน- 
สลิลตาย สุฏ ุ  พฺยาปตชลา  วิตตชลา ฯ สุสุกฺกตมฺพูติป (๔) ปาโ 
สุวิสุทฺธชลาติ อตฺโถ ฯ  
        สุวลาหก  นภนฺติ อิท ฺจ นภ อากาส นีลุปฺปล- 
ทลสนฺนิเภหิ สมนฺตโต ปเูรตฺวา  ิเตหิ สุนฺทเรหิ วลาหเกหิ 
เมเฆหิ สุวลาหก ฯ   
        สุกลฺลรโูป  สุมนสฺส  ฌายิตนฺติ  อิทานิ  อุตุสปฺปายลาเภน   
# ๑. ส.ี ย.ุ เอตฺถ จ ฯ  ๒. ยุ. ตีหิ สิขาหิ ฯ  ๓. สี. มนุ ฺนาทตาย ฯ 
ยุ. มนุ ฺารุตตาย ฯ  ๔. สี. ย.ุ สุสุทฺธตมฺพูติป ฯ  
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สุฏ ุ  กลฺลรโูป กมฺมนิยสภาโว  ตฺว  (๑) นีวรเณหิ อนชฺฌารุฬหฺ- 
จิตฺตตาย สุนฺทรมนสฺส (๒) โยคาวจรสฺส ย  อารมฺมณูปนิชฺฌานวเสน  
ลกฺขณูปนิชฌฺานวเสน  จ  ฌายิต ฯ  (๓)  
        สุนิกฺกโม  ฯเปฯ อจฺจุต  ปทนฺติ  เอว  ฌายนฺโต  จ   
สาธุ  สุพุทฺธสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน สุนฺทรนิกฺกโม  
หุตฺวา  สุปริสุทฺธสีลตาย สุสุกฺก วิสุทธฺสภาวตาย (๔) สพฺพสฺสป  
สงฺกิเลสสฺส  โคจรภาวานุปคมนโต  สกฺุก  นิปุณาณโคจรตาย  
นิปุณ  ปรมคมฺภีรตาย  สทุุทฺทส  ปณีตภาเวน  เสฏภาเวน  จ   
อุตฺตม นิจฺจสภาวตาย อจฺจุต ปท ต นิพฺพาน ผุสาหิ  
อตฺตปจฺจกฺขกรเณน (๕) สมฺมาปฏิปตฺติยา สจฺฉิกโรหีติ ฯ   
        เอว  เถโร  อตฺตาน  โอวทนฺโตว  อุตุสปฺปายลาเภน  
สมาหิตจิตโต  วิปสฺสน  อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ 
เตน วุตฺต อปทาเน (๖)   
                กณิการว ชลิต        ปุณฺณมาเยว จนฺทิม   
                ชลนฺต ทีปรุกขฺว        อทฺทส โลกนายก ฯ   
                กทลิยา ผล คยฺห        อทาสึ สตฺถุโน อห   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน  วนฺทตฺิวาน อปกฺกมึ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ กมฺมนิยภาโว ต ฌาย ฯ  ๒. สี. ยุ. สุนฺทรมานสสฺส ฯ   
# ๓. ส.ี โยคาวจรสฺส ย ย อารมฺมณูปนิชฺฌานวเสน ลกฺขณูปนิชฌฺานวเสน 
# จ ฌาน ต ต ฌาย ฯ  ๔. สี. วิสุทฺธภาวตาย ฯ  ๕. สี. ย.ุ ..กรเณ ฯ   
# ๖. ขุ. อ. ๓๒/๓๘๙/๔๖๗ ฯ  
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                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ผลมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  เถโร  อตฺตโน  ปฏิปตฺตึ ปจฺจเวกฺขิตฺวา 
ปติโสมนสฺสชาโต นทนฺติ  โมราติอาทินา  ตาเยว  คาถา  
ปจฺจุทาหาสิ ฯ  เตนสฺส  อิทเมว  อ ฺาพฺยากรณ อโหสีติ ฯ   
                จูฬกตฺเถรคาถาวฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                อนูปมตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        นนฺทมานาคต จิตฺตนฺติ อายสฺมโต อนูปมตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ ฯ  
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต อิโต เอกตึเส กปฺเป (๑) กลุเคเห 
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส ปทุม  นาม  ปจฺเจกพุทฺธ  
ปณฺฑาย จรนฺต รถิย ทิสวฺา ปสนฺนมานโส องฺโกลปุปฺเผหิ (๒) 
ปูเชสิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท โกสลรฏเ  อิพฺภกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  รูปสมฺปตฺติยา  
อนูปโมติ ลทฺธนาโม วยปฺปตฺโต อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตาย  กาเม  
# ๑. ส.ี ย.ุ สติตตึสกปฺเป ฯ  ๒. ม. องฺโกลปุปฺเผหิ ฯ  
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ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  อร ฺเ  
วิหรติ ฯ  ตสฺส  จิตฺต  พหทิฺธา รูปาทิอารมฺมเณสุ วิธาวติ ฯ  
กมฺมฏาน ปริวฏฏติ ฯ เถโร วิธาวนฺต จิตฺต นิคฺคณฺหนฺโต   
                นนฺทมานาคต จิตฺต (๑)  สูลมาโรปมานก   
                เตน เตเนว วชสิ                เยน สูล กลิงฺคร ฯ   
                ตาห จิตฺตกลึ พฺรูมิ        ต พฺรูมิ จิตฺตทุพฺภก   
                สตฺถา เต ทุลฺลโภ ลทโฺธ        มานตฺเถ ม นิโยชยีติ(๒)   
อิมาหิ ทฺวีหิ คาถาหิ โอวทิ ฯ   
        ตตฺถ  นนฺทมานาคต  จิตฺตนฺติ  นนฺทมาน อาคต ฯ 
ตตฺรตตฺราภินนฺทินี ยาย ตณฺหา  ตสฺสา  ต  ต  ภว นนฺทมาน  
อภินนฺทมาน จิตฺต อิม ภวาป ภว นนฺทมาน อานนฺทมาน   
อาคต  อุปฺปนฺน ฯ  (๓) 
        สลูมาโรปมานกนฺติ  ทุกฺขุปฺปตฺติฏานตาย สูลสทิสตฺตา 
สูล  ต  ต ภว กมฺมกิเลเสหิ เอตฺตก กาล อาโรปยมาน ฯ  
        เตน เตเนว วชสิ  เยน สูล กลิงฺครนฺติ ยตฺถ ยตฺถ  
สูลสงฺขาตา ภวา กลิงฺครสงฺขาตา อธิกุฏฏนนามกา  (๔) กามคุณาจ  
เตน เตเนว ปาปจิตฺเตน (๕) วชสิ ต ตเทว าน อุปคจฺฉสิ   
# ๑. ม. จิตฺต ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๔/๓๐๒ ฯ  
# ๓. ม. นนทฺมานคต จิตฺตาติ นนฺทมาน อภินนฺทมาน จิตฺต อภินนฺทมาน 
# อาคต อุปฺปนฺน ฯ  ๔. ม. อธิกฏุฏนกา ฯ  ๕. ม. ปาปจิตฺต ฯ  
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อตฺตโน อนตฺถ น สลฺลกฺเขสิ ฯ   
        ตาห  จิตฺตกลึ  พฺรูมติี  ต  ตสฺมา  ปมตฺตภาวโต  จิตฺตกลึ   
จิตฺตกาลกณฺณึ อห  กถยามิ ฯ  ปุนป  ต  พฺรูม ิ กเถม ิ จิตฺตทุพฺภก  
จิตฺตสงฺขาตสฺส  อตฺตโน พหุการสฺส  (๑)  สนฺตานสฺส  อนตฺถาวหนโต  
จิตฺตทุพฺภึ ฯ จิตฺตทุพฺภคาติป ปนฺติ ฯ จิตฺตสงฺขาตอลกฺขิก  
อปฺปปุ ฺาติ  อตฺโถ ฯ  กินฺติ  พฺรูหีติ  เจ  อาห สตฺถา  
เต ทุลฺลโภ  ลทฺโธ  มานตฺเถ  ม  นิโยชยีติ ฯ  กปฺปาน   
อสงฺเขยฺยมฺป  นาม  พุทฺธสุ ฺโ  โลโก  โหติ สตฺถริ อุปฺปนฺเนป  
มนุสฺสตฺตสทฺธาปฏิลาภาทโย (๒) ทลุลฺภาเอว ลทฺเธสุ  จ  เตสุ  
สตฺถาป  อลทฺโธเยว  (๓)  โหติ ฯ เอว ทุลฺลโภ สตฺถา อิทานิ  
ตยา  ลทฺโธ  ตสฺมึ  ลทฺเธ  สมฺปติป  อนตฺเถ  อหิเต  อายตึ  
จ  อนตฺถาวเห  ทุกฺขาวเห  อกุสเล  ม  มา  นิโยเชสีติ ฯ  เอว 
เถโร  อตฺตโน  จิตฺต  โอวทนฺโตเอว  วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา 
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๔)   
                ปทุโม นาม สมฺพุทฺโธ        จิตฺตกูเฏ วสี ตทา   
                ทสิฺวาน ต อห พุทฺธ        สยมฺภภ อปราชิต ฯ (๕)   
                องฺโกล(๖) ปุปผิฺต ทิสฺวา        โอจินิตฺวานห ตทา   
                อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ        ปูเชสึ ปทุม ชิน ฯ  
# ๑. ม. พหูปการสฺส ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ มนุสสฺตฺตลาสภปฏิลาภาทโย ฯ  
# ๓. ม. ทุลลฺโภเยว ฯ  ๔. ขุ. อ. ๓๒/๓๖๗/๔๔๘ ฯ   
# ๕. สฺยา. อุปค ฺฉห ฯ  ๖. สฺยา. ม. องฺโกล ฯ   
# ๗. สฺยา. ปูเชสึ ปทุม ชิน ฯ  ม. ปูชย ึปทุม ชิน ฯ   
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                เอกตึเส อิโต กปฺเป (๑)        ย กมฺมมกร ึตทา (๒)   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
                อนูปมตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                วชชฺิตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สสร ทฆีมทฺธานนฺติ อายสฺมโต วชฺชิตตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต อิโต ป ฺจสฏ ิเม กปฺเป เอกสฺมึ 
ปจฺจนฺตคาเม นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต วนจรโก หุตฺวา 
วิจรนฺโต  เอกทิวส  อุปสนฺต  นาม  ปจฺเจกพุทฺธ  ปพฺพตคุหาย   
วิหรนฺต อทฺทส ฯ  โส  ตสฺส  อุปสม  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  
จมฺปกปุปฺเผน  ปชู  อกาสิ ฯ  
        โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท โกสลรฏเ อิพฺภกุเล นิพฺพตฺโต  ชาตทิวสโต   
ปฏาย  มาตุคามหตฺถ  คโต  โรทติ ฯ  พฺรหฺมโลกโต  กิร  จวิตฺวา 
อิธาคโต  ยสฺมา  มาตุคามสมฺผสฺส  น  สหติ ตสฺมา มาตุคาม- 
สมฺผสฺสวชฺชนโต วชฺชโิตเตฺวว  นาม  ชาต ฯ โส วยปฺปตฺโต  
# ๑. สฺยา. ม. เอกตึเส อิโต กปฺเป ฯ  ๒. สฺยา. ย กมฺมมกรึ ตทา ฯ   
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สตฺถุ ยมกปาฏิหาริย ทิสฺวา ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชตฺิวา  วิปสฺสน  
ปฏเปตฺวา  ตทเหว  ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๑)   
                อุปสนฺโต จ สมฺพุทฺโธ        วสตี ปพฺพตนฺตเร   
                เอกจมฺปกมาทาย                อุปคจฺฉึ นรุตฺตม ฯ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        ปจฺเจกมุนิมุตฺตม   
                อุโภ หตฺเถหิ ปคฺคยฺห        ปชูยึ อปราชิต ฯ   
                เอกตึเสอิโต(๒) กปฺเป         ย ปุปฺผมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ ปน หุตฺวา อตฺตโน ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสริตฺวา 
ธมฺมสเวเคน   
                สสร ทีฆมทฺธาน                คตีสุ ปริวตฺติส   
                อปสฺส อริยสจฺจานิ        อนฺธภูโต ปุถุชชฺโน ฯ   
                ตสฺส เม อปฺปมตฺตสฺส        สสารา วินฬีกตา   
                สพฺพา คตี สมุจฺฉินฺนา        นตฺถ ิทานิ ปนุพฺภโวติ(๓)   
เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สสรนฺติ  สสรนฺโต  ตสฺมึ  ตสฺมึ  ภเว  อาทาน- 
นิกฺเขปวเสน  อปราปร  สนฺธาวนฺโต ฯ  
        ทีฆมทฺธานนฺติ  จิรกาล  อนาทิมติ  สสาเร  อปริมาณกาล ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๓๗๐/๔๕๐ ฯ  ๒. สยฺา. เอกตฺตึเส อิโต ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๕/๓๐๓ ฯ   
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        คตีสูติ สุกตทุกฺกฏาน  กมฺมาน  วเสน  สุคติทุคฺคตีสุ ฯ   
        ปริวตฺติสนฺติ  ฆฏียนตฺ  วิย ปริพฺภมนฺโต  จวนุปปชฺชนวเสน  (๑) 
อปราปร  ปรวิตฺตึ ฯ  ตสฺส  ปน  ปริวตฺตนสฺส  การณมาห   
อปสฺส  อริยสจฺจานิ อนฺธภูโต ปุถุชชฺโนติ ฯ  
        ทุกฺขาทีนิ จตฺตาริ อริยสจฺจานิ  าณจกฺขุนา  อปสฺสนฺโต   
อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต  ตโตเอว อวิชฺชนฺธตาย อนฺธภูโต ปุถูน  
ชนนาทีหิ  การเณหิ ปุถุชชฺโน ปถุุชชฺนตฺตา (๒) คตีสุ ปริวตฺติสนฺติ  
โยชนา เตเนวาห ภควา   
                จตุนฺน ภิกฺขเว อริยสจฺจาน อนนุโพธา อปฺปฏ-ิ 
        เวธา เอวมิท  ทีฆมทฺธาน สนฺธาวิต สสริต มม ฺเจว 
        ตุมฺหาก ฺจาติ ฯ  
        ตสฺส มยฺห วุตฺตนเยน ปุพฺเพ ปุถชฺุชนสฺเสว สโต (๓) อิทานิ  
สตฺถารา ทินฺนนเยน อปฺปมตฺตสฺส  อปฺปมาทปฏิปตฺติยา  
สมถวิปสฺสนาภาวน  มตฺถก  ปาเปตฺวา   ิตสฺส ฯ  
        สสารา  วินฬีกตาติ  สสรนฺติ  สตฺตา  เอเตหีติ  สสาราติ 
ลทฺธนามา กมฺมกิเลสา อคฺคมคฺเคน  สมุจฺฉินฺนตฺตา  วิคตนฬา  (๔) 
นิมฺมูลา กตา ฯ  
        สพฺพา คตี สมุจฺฉินฺนาติ เอว  กมฺมกิเลสวฏฏาน  
# ๑. ส.ี ย.ุ จวนุปฺปชฺชนวเสน ฯ  ๒. ม. ปุถชฺุชโน โหนฺโต ฯ  
# ๓. ยุ. ปุถชุชฺโน ปถุุชนนฺโตคธตฺตา ฯ  ๔. ส.ี วิหตนฬา ฯ   
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วินฬีกตตฺตา นิรยาทิกา สพฺพาป คติโย สมฺมเทว อุจฺฉินฺนา  
วิทฺธสิตา  ตโตเอว  นตฺถิ  ทานิ  อายตึ  ปุนพฺภโวติ  อิทเมว 
จ  เถรสฺส  อ ฺาพฺยากรณ อโหสีติ ฯ   
                วชชฺิตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                สนฺธิตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อสฺสตฺเถ  หริโตภาเสติ  อายสฺมโต  สนฺธิตตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อิโต เอกตึเส  กปฺเป  สิขิสฺส  ภควโต 
กาเล  เอโก  โคปาลโก  อโหสิ ฯ  โส  สตฺถริ  ปรินพฺิพุเต  อ ฺตร  
เถร อุปสงฺกมิตฺวา ตสฺส สนฺติเก พุทฺธคุณปฏิสยุตฺต ธมฺม  
สุตฺวา  ปสนฺนมานโส  กหุึ  ภควาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ปรนิิพฺพุตภาว   
สุตฺวา  เอว มหานุภาวา  พุทฺธาป  นาม  อนิจฺจตาวส   
คจฺฉนฺติ  อโห  สงฺขารา  อทฺธุวาติ อนิจฺจส ฺ ปฏิลภิ ฯ ต  
เถโร โพธิปชูาย อุสฺสาเหสิ ฯ โส กาเลน กาล โพธิรกฺุขสมีป  
คนฺตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  พุทฺธคุเณ  อนุสฺสรนฺโต  โพธึ   
วนฺทติ ฯ   
        โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท โกสลรฏเ อิพฺภกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  สนฺธิโตติ   
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ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  อนิจฺจตาปฏิสยุตฺต  ธมฺมกถ (๑) สุตฺวา 
สเวคชาโต  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  าณสฺส  ปริปาก  
คตตฺตา น จิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ  อโหส ิฯ   
        โส  อตฺตโน  ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรนฺโต สิขิสฺส ภควโต  
กาเล  โพธิวนฺทน  พุทฺธานุสฺสตึ อนิจฺจส ฺาปฏิลาภ ฺจ 
อนุสฺสริตฺวา ตทุปนิสฺสเยน อตฺตโน วิเสสาธิคม ปกาเสนฺโต   
                อสฺสตฺเถ หริโตภาเส        สวิรูฬฺหมฺหิ ปาทเป   
                เอก พุทฺธคต ส ฺ        อลภิตฺถ ปติสฺสโต ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเปย        ส ฺมลภึ ตทา   
                ตสฺสา ส ฺาย วาหสา        ปตฺโต เม อาสวกฺขโยติ(๒)   
เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อสฺสตฺเถติ  อสฺสตฺถฏานีเย  เยสฺวาย  (๓)  เอตรหิ  อมฺหาก   
ภควโต  โพธิรุกฺโข  อสฺสตฺโถ  เอตสฺส  าเน  ตทา  สิขิสฺส 
ภควโต  โพธิรุกฺโข ปุณฺฑรีโก  ิโตติ  โส  อสฺสตฺถฏานียตาย 
อสฺสตฺโถติ  วุตฺต ฯ  อสฺสตฺโถติ  สตฺตาน อสฺสาสชนนโต  วา ฯ   
อปเร  ปน  อสฺสตฺถรุกฺขมูเล  นิสีทิตฺวา  ตทา พุทฺธานุสฺสติยา  
ภาวิตตฺตา  เถโร  อสฺสตฺเถติ  อโวจาติ  วทนฺติ ฯ   
        หรโิตภาเสติ  หริเตหิ  ผลิกมณิวณฺเณหิ  (๔)  โอภาสมาเน ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ธมฺมึ กถ ฯ   ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๖/๓๐๓ ฯ 
# ๓. ม. ยฺวาย ฯ  ๔. ม. สารมณิวณฺเณหิ ฯ   
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        สวิรูฬฺหมฺหีติ สุฏ ุ วิรูเฬฺห สุปฺปติฏ ิเต สุฆนนิจิต-   
ปตฺตปลาสปลฺลเวหิ  วิรูฬหฺส ฺฉนฺเนติ  จ  วทนฺติ ฯ   
        ปาทเปติ  รุกฺเข ฯ  
        เอก  พุทฺธคต  ส ฺ  อลภิตฺถ  ปติสฺสโตติ   
พุทฺธารมฺมณ อารมฺมณสฺส เอกชาติยตฺตา  เอก  อิติป  โส   
ภควาติอาทินยปฺปวตฺต  พุทฺธานุสฺสติสหคต  ส ฺ พุทฺธคุณาน  
ปติปติสรณโต (๑) ปติสฺสโต หุตฺวา อลภึ ฯ   
        กทา  ปน  สา  ส ฺา  ลทฺธา  กีวตาย  สิทธาติ  อาห 
เอกตึเส อิโต  กปฺเปติอาทิ ฯ  อิโต  ภททฺกปฺปโต  อุทฺธ  
อาโรหนวเสน เอกตึเส กปฺเป ฯ 
        ย ส ฺนฺติ ย  พุทฺธานุสฺสติสหคต  ส ฺ  ย  วา  
พุทฺธาน  อนิจฺจต ทิสฺวา ตทนุสาเรน (๒) สพฺพสงฺขาเรสุ  ตทา 
อนิจฺจส ฺ  อลภึ ฯ 
        ตสฺสา  ส ฺาย วาหสาติ ตสฺสา ยถาวุตฺตาย ส ฺาย 
การณภาเวน  ต  อุปนิสฺสย  กตฺวา ฯ   
        ปตฺโต  เม  อาสวกฺขโยติ  อิทานิ  มยา  อาสวาน  
ขโย  นโิรโธ  อธิคโตติ อิมาเยว จ อิมสฺส เถรสฺส  
อปทานคาถาป ฯ  ยถาห  
# ๑. ส.ี พุทฺธคุณาน วา พุทฺธาน วา ปฏิสรณโต ฯ  
# ๒. ส.ี ย วา พุทฺธาน อนิจฺจต ทิสฺวา ย ตทนุสฺสรณา ฯ  
# ยุ. ย วา พุทฺธาน อนิจฺจต นิสฺสาย ตทนุสาเรน ฯ   
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                อสฺสตฺเถ หริโตภาเส ฯเปฯ ปตฺโต เม อาสวกฺขโย ฯ   
                อิโต เตรสกปฺปมฺหิ        ธมมฺิโก (๑) นาม ขตฺติโย   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
                สนฺธิตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ปรมตฺถทีปนิยา เถรคาถาสวณฺณนาย   
                ป ฺจมวคฺควณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                ทกุนิปาตสฺส อตฺถวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. สฺยา. วนิทฺโธ ฯ  ม. ธนิฏโ ฯ ๒. ขุ. อ. ๓๒/๒๑๘/๓๑๓ ฯ   
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                                ติกนปิาตวณฺณนา   
                        องฺคณิกภารทฺวาชตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ติกนิปาเต อโยนิ  สทฺุธิมเนฺวสนฺติ  อายสฺมโต  องฺคณิก- 
ภารทฺวาชตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต  อิโต  เอกตึเส  กปเฺป  สิขิสฺส  
ภควโต  กาเล  กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต  ปตฺโต  เอกทิวส  
สตฺถาร ปณฺฑาย จรนฺต ทิสฺวา ปสนฺนมานโส ป ฺจปติฏ ิเตน  
วนฺทิตฺวา  อ ฺชลึ  ปคฺคณฺหิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  หิมวนฺตสมีเป  อุกฺกฏเ  นาม  นคเร  (๑) วิภว-  
สมฺปนฺนสฺส  พฺราหฺมณสฺส  เคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  องฺคณิก- 
ภารทฺวาโชติ  ลทฺธนาโม วยปฺปตฺโต  วิชฺชาสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  
คโต  เนกฺขมฺมชฺฌาสยตาย ปริพฺพาชกปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา 
อมร  ตป  จรนฺโต ตตฺถ ตตฺถ วิจรนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธ  
ชนปทจาริก จรนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  สตฺถุ  สนฺติเก  
ธมฺม สุตฺวา ต มิจฺฉาคาห (๒) ปหาย สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  น  จิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ  อโหสิ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อุกฺกฏ ฯ  ๒. ม. มิจฺฉาตป ฯ  
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เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                อุสภ ปวร วีร                เวสฺสภภ วิชิตาวิน   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        พุทฺธเสฏมวนฺทห ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย กมฺมมกรึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        วนฺทนาย อิท ผล ฯ   
                จตุวีสติกปฺปมฺหิ                วิกตานนฺทนามโก   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  วิมุตฺติสุเขน  วิหรนฺโต  าตีน  
อนุกมฺปาย  อตฺตโน ชาติภูมึ  คนฺตฺวา  พหู  าตเก  สรเณสุ  
จ สีเลสุ จ ปติฏาเปตฺวา ตโต นิวตฺติตฺวา กุรุรฏเ   
กุณฺฑิยสฺส  นาม  นิคมสฺส  อวิทูเร  อร ฺเ  วสนฺโต  เกนจิเทว 
กรณีเยน อุคฺคาราม  คโต  อุตฺตราปถโต  อาคเตหิ  สนฺทิฏเหิ  
พฺราหฺมเณหิ สมาคโต เตหิ โภ  ภารทฺวาช  ก ึ ทิสฺวา  
พฺราหฺมณาน  สมย  ปหาย  อิม  สมย  คณฺหีติ ปุจฺฉิโต เตส  
อิโต พุทฺธสาสนโต พหิทฺธา สุทฺธี (๒) นตฺถีติ ทสฺเสนฺโต   
                อโยนิ สุทฺธิมเนฺวส                อคฺคึ ปริจรึ วเน   
                สทฺุธิมคฺค อชานนฺโต        อกาสึ อมร (๓) ตปนฺติ(๔)   
ปม คาถมาห ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๒๓๒/๓๒๕ ฯ  ๒. ม. สุทฺธ ิฯ  
# ๓. สยฺา. อปร ฯ  ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๗/๓๐๔ ฯ   
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        ตตฺถ  อโยนีติ  อโยนิโส  อนุปาเยน ฯ 
        สุทฺธินติฺ  สสารสุทฺธึ  ภวนิสฺสรณ ฯ  
        อเนฺวสนฺติ  คเวสนฺโต  ปริเยสนฺโต ฯ  (๑) 
        อคฺคึ  ปริจรึ วเนติ อย สุทฺธิมคฺโคติ อธิปฺปาเยน 
อร ฺายตเน  อคฺคิหุตฺตสาลาย  (๒)  อคฺยาคาร  กตฺวา  อาหุตึ   
ปคฺคณฺหนฺโต  อคฺคิเทว  ปริจรึ  เวเท วุตฺตวิธินา ปูเชสึ ฯ 
        สุทฺธิมคฺค อชานนฺโต อกาสึ  อมร  ตปนฺติ  สุทธฺิยา 
นิพฺพานสฺส  มคฺค  อชานนฺโต  อคฺคิปริจรณ  วิย ป ฺจ- 
ตปตปฺปนาทิอตฺตกิลมถานุโยค  (๓)  สุทฺธิมคโคติ  ม ฺาย  (๔) อกาสึ 
อจรึ ปฏิปชชฺ ึฯ   
        เอว  เถโร  อสฺสมโต อสฺสม คจฺฉนฺโต วิย เวเท 
วุตฺตวิธินา อคฺคิปริจรณาทินา (๕)  อนุฏาย  สุทธฺิยา  อปฺปตฺตภาเวน 
พหิทฺธา  สุทฺธิยา  อภาว  ทสฺเสตฺวา อิทานิ อิมสฺมึเยว สาสเน 
สุทฺธิ จ  มยา อธิคตาติ ทสฺเสนฺโต   
                ต สุเขน สุข ลทฺธ                ปสฺส ธมฺมสธุมฺมต   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา        กต พุทฺธสสฺ สาสนนฺติ(๖)   
ทุติยคาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  ตนฺติ  ยสฺสตฺถาย  สุทฺธึ  อเนฺวสนฺโต  ตสฺส  มคฺค 
# ๑. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อคฺคิหตุ... ฯ  
# ๓. ส.ี ป ฺจตาปนปธานาทิ... ฯ  ๔. สี.  ส ฺาย ฯ  
# ๕. ส.ี อคฺคิปริจรณาทิโต ฯ  ๖. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๗/๓๐๔ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 726 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  726 
 
อชานนฺโต  อคฺคึ ปริจรึ  อมร  ตป  อจรึ  ต  นิพฺพานสุข  
สุเขน  สมถวิปสฺสนาย  สขุาย  ปฏิปทาย อตฺตกิลมถานุโยค  
อนุปคมฺม  มยา  ลทฺธ  ปตฺต  อธิคต ฯ  
        ปสฺส  ธมฺมสุธมฺมตนฺติ สตฺถุ  สาสนธมฺมสฺส  สธุมฺมต 
อวิปรีตนิยฺยานิกธมฺมสภาว ปสฺส ชานาหีติ ธมฺมาลปนวเสน  
วทติ อตฺตาน วา  อาลปติ ฯ ตสฺส ลทฺธภาว ปน ทสฺเสนฺโต   
        ติสฺโส  วิชฺชา  อนุปปฺตฺตา  กต  พุทฺธสฺส สาสนนฺติ อาห 
ต วุตฺตตฺถเมว ฯ เอว สุทธฺิยา อธิคตตฺตา อิโต ปฏายาห  
ปรมตฺถโต พฺราหฺมโณติ ทสฺเสนฺโต   
                พฺรหฺมพนฺธุ ปุเร อาสึ        อิทานิ โขมฺหิ พฺราหฺมโณ   
                เตวิชฺโช นฺหาตโก จมฺหิ        โสตฺถโิย (๑) จมฺหิ เวทคูติ(๒)   
ตติย  คาถมาห ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  อิโต  ปุพฺเพ  ชาติมตฺเตน  พฺราหฺมณภาวโต   
พฺราหฺมณาน  สม ฺาย  พฺรหฺมพนฺธุ  นาม  อาสึ ฯ  พาหิต- 
ปาปตฺตา  ปน  อิทานิ  โข  อรหตฺตาธิคเมน ปรมตฺถโต 
พฺราหฺมโณ จ อมฺหิ ฯ อิโต (๓) ปุพฺเพ ภวส ฺจยกราน  ติสฺสนฺน  
เวทสงฺขาตาน  วิชชฺาน  อชฺฌยเนน  สม ฺามตฺเตน  เตวิชฺโช  
นาม หุตฺวา อิทานิ  ภวกฺขยกราย  วิชฺชาย  วเสน  ติสฺสนฺน   
วิชฺชาน  อธิคตตฺตา  ปรมตฺถโต เตวิชฺโช  จ  อมฺหิ ฯ  ตถา  
# ๑. สฺยา. โสตฺถิโย ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๗/๓๐๔ ฯ 
# ๓. ส.ี อมฺห ิกิ ฺจิ อิโต ฯ   
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อิโต  ปุพฺเพ  ภวสฺสาทคธิตาย  (๑)  นหฺาตกวตนิปฺผตฺติยา สม ฺา- 
มตฺเตน  นฺหาตโก  นาม  หุตฺวา  อิทานิ  อฏงฺคิกมคฺคชเลน   
สุวิกฺขาลิตกิเลสมลตาย  ปรมตฺถโต  นฺหาตโก  จมฺหิ ฯ  อิโต 
ปุพฺเพ  อวิมุตฺตภวสฺสาทมนฺตชฺฌาเนน  โวหารมตฺตโต  โสตฺถโิย 
นาม  หุตฺวา  อิทานิ  สุวิมุตฺตภวสฺสาทธมฺมชฺฌาเนน ปรมตฺถโต 
โสตฺถิโย  จมหฺิ ฯ  อิโต  ปพฺุเพ  อปฺปฏนิิสฺสฏปาปธมฺมาน  
เวทาน คตมตฺเตน  (๒)  เวทคู  นาม  หุตฺวา อิทานิ เวทสงฺขาเตน 
มคฺคาเณน สสารมโหฆสฺส  เวทสฺส  จตุสจฺจสฺส  จ  ปาร  
คตตฺตา  อธิคตตฺตา  าตตฺตา  ปรมตฺถโต  เวทคู  ชาโตติ ฯ 
ต สุตฺวา พฺราหฺมณา สาสเน อุฬาร ปสาท ปเวเทสุ ฯ   
                องฺคณิกภารทฺวาชตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ภวสฺสาทคถิตาย ฯ   ๒. ส.ี คาหมตฺเตน ฯ   
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                ปจฺจยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ป ฺจาหาห ปพฺพชิโตติ อายสฺมโต ปจฺจยตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ ภเว 
ปุ ฺานิ อุปจินนฺโต อิโต เอกนวุเต  กปฺเป  วิปสฺสิสฺส  ภควโต 
กาเล  กลุเคเห นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส  สตฺถาร 
วินตาย  นาม  นทิยา  ตีเร คจฺฉนฺต ทิสฺวา ปสนฺนมานโส  
มนุ ฺทสฺสนานิ  (๑)  มหนฺตานิ  อุทุมฺพรผลานิ โอจินิตฺวา  
อุปนาเมสิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน สุคตีสุเยว สสรนฺโต อิมสฺมึ  
ภทฺทกปฺเป กสฺสเป ภควติ โลเก อุปฺปชชฺิตฺวา 
ปวตฺตวรธมฺมจกฺเก  เวเนยฺยชนานุคฺคห กโรนฺเต ตสฺส สาสเน  
ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสน ปฏเปตฺวา ภาวนมนุยุ ฺชนฺโต  เอกทิวส   
สสารทุกฺข  จินฺเตตฺวา อติวิย ส ฺชาตสเวโค วิหาเร นิสินฺโน 
อรหตฺต  อปฺปตฺวา  อิโต น นิกฺขมิสฺสามีติ จิตฺต อธิฏาย  
วายมนฺโต าณสฺส  อปรปิกฺกตฺตา  วิปสฺสน  อุสฺสกฺุกาเปตุ   
นาสกฺขิ ฯ  โส  กาลงฺกตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท โรหินินคเร (๒) ขตฺติยกุเล นิพฺพตฺติตฺวา ปจฺจโยติ  
ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  ปตุ อจฺจเยน รชฺเช ปติฏ ิโต เอกทิวส 
มหาราชพลึ กาตุ  อารภิ ฯ  ตตฺถ  มหาชโน  สนฺนปิติ ฯ 
# ๑. ส.ี มนุ ฺรสานิ ฯ  ๒. ม. โรหิตนคเร ฯ   
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        ตสฺมึ  สมาคเม  ตสฺส  ปสาท ฺชนนตฺถ  สตฺถา  มหาชนสฺส 
เปกฺขนฺตสฺเสว  อากาเส  เวสฺสวเณน  นิมฺมิเต  รตนมยกูฏาคาเร   
รตนมยสีหาสเน  นิสีทิตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  มหโต  ชนกายสฺส  
ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ  ต  ธมฺม  สุตฺวา  ปจฺจยราชาป  รชฺช  
ปหาย  ปุริมเหตุส ฺโจทิโต  ปพฺพชิ ฯ  โส [๑]  ยถา   กสฺสปสฺส   
ภควโต  กาเล  ปฏิ ฺ  อกาสิ  เอว ปฏิ ฺ กตฺวา (๒) วิหาร   
ปวิสิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา าณสฺส ปริปาก กตตฺตา 
ตาวเทว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๓)   
                วินตานทิยา (๔) ตีเร        วิหาสิ ปุริสุตฺตโม   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                เอกคฺค สุสมาหิต ฯ   
                ตสฺมึ ปสนฺนมานโส        กิเลสมลโธวเน   
                อุทุมฺพรผล คยหฺ                พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ   
                เอกนวุเต อิโต กปฺเป        ย ผลมททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                [ อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป        สวิคฺคตรมานโส (๕)   
                กสฺสปสฺส ภควโต  สาสเน ปพฺพชึ อห ฯ   
                ตถา ปพฺพชิโต สนฺโต        ภาวน อนุยุ ฺชิส (๖)   
                น วิหารา นิกฺขมิสฺส        อิติ กตฺวาน มานส ฯ 
# ๑. ส.ี ย.ุ เอตฺถนฺตเร สทฺธาย ปพฺพชิโตติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒. ย.ุ กาเล ปฏิ ฺ กตฺวา ฯ  ๓. ขุ. อ. ๓๒/๓๘๕/๔๖๔ ฯ  
# ๔. สฺยา. นนิฺนคานทิยา ฯ ๕.  ม. สวิคฺคมานมานโส ฯ  
# ๖. ส.ี อนุยุ ฺชิห ฯ   
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                อุตฺตมตฺถ อสมฺปตฺโต        น จ ปตฺโตมฺหิ ตาวเท   
                อิทานิ ปน าณสฺส        ปริปาเกน นิพฺพุโต ฯ   
                ปตฺโตมฺหิ อจล าน        ผุสิตฺวา อจฺจุต ปท ฯ ] 
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อตฺตโน ปฏิปตฺติกิตฺตนมุเขน อ ฺ  
พฺยากโรนฺโต   
                ป ฺจาหาห ปพฺพชิโต        เสโข  อปฺปตฺตมานโส   
                วิหาร เม ปวิฏสฺส        เจตโส ปณิธี อหุ ฯ  
                นาสิสฺส น ปวิสสฺามิ        วิหารโต น นิกขฺเม   
                นป ปสฺส นิปาเต                ปสฺส  ตณฺหาสลฺเล อนูหเต ฯ   
                ตสฺส เมว วิหรโต                ปสฺส วีริยปรกฺกม   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา        กต พุทฺธสสฺ สาสนนฺติ(๑)   
อิมา ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺจาหาห  ปพฺพชิโตติ  ป ฺจาโห  อห  ปพฺพชิโต 
หุตฺวา ป ฺจาโห (๒)  ปพฺพชิตทิวสโต  ป ฺจโม  อโห  (๓)  นฏิ ิโตติ  
อตฺโถ ฯ  
        เสโข อปฺปตฺตมานโสติ อธิสีลสกิฺขาทีน  สิกขฺนโต  เสโข ฯ 
อนวเสสโต  มาน  สียติ  (๔)  สมุจฺฉินทฺตีติ  มานโส อคฺคมคฺโค 
[  ] สฺยา. อิมา คาถา นตฺถิ ฯ  ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๘/๓๐๔ ฯ  
# ๒. ส.ี ป ฺจาห ฯ ๓. สี. ป ฺจเม อเห ฯ  ๔. ม. สิยติ ฯ   
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ตนิพฺพตฺติโต  มานสโต  อาคต มานส อรหตฺต ต โส วา (๑) 
อปฺปตฺโต เอเตนาติ  อปฺปตฺตมานโส ฯ   
        วิหาร เม ปวิฏสฺส เจตโส ปณิธี อหูติ เอว เสขสฺส 
เม วสนกวิหาร  โอวรก  ปวิฏสฺส  สโต  เอวรูโป  อิทานิ  
วุจฺจมานากาโร  เจโตปณิธิ  อโหส ิเอว มยา จิตฺต ปณิหิตนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        นาสิสฺสนฺติอาทินา จิตฺตปณิธึ (๒) ทสฺเสติ ฯ  
        ตตฺถ นาสิสฺสนฺติ ย กิ ฺจิ โภชน น  ภุ ฺชิสฺส  น  
ภุ ฺชิสฺสามิ  ตณฺหาสลฺเล  มม  หทยคเต  อนูหเต อนุทฺธเตติ 
เอว สพฺพปเทสุ  โยเชตพฺพ ฯ  
        น  ปวิสสฺามีติ ย กิ ฺจิ ปาตพฺพ น ปวิสฺสามิ ฯ  
        วิหารโต น  นิกฺขเมติ  อิมสฺมา  อิทานิ  มยา  นิสินฺน- 
คพฺภโต  น  นิกฺขเมยฺย ฯ  
        นป  ปสฺส นิปาเตสฺสนฺติ  มม  สรีรสฺส  ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ   
เอกมฺป  ปสสฺ กายกิลมถวิโนทนตฺถ น นิปาเตสฺส เอกปสฺเสนป  
น นิปชชฺิสฺสามีติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส  เมว  วิหรโตติ  ตสฺส  เม  เอว  จิตฺต  ปณิธาย 
ทฬฺหวิริยาธิฏาน กตฺวา  วิปสฺสนานุโยควเสน  วิหรโต ฯ  
        ปสฺส  วีริยปรกฺกมนติฺ วิธินา อีรยิตพฺพโต วิริย  ปร  
# ๑. ส.ี มานส ต อรหตฺต โส วา ฯ ย.ุ มานส อรหตฺต โส ฯ  
# ๒. ส.ี ต จิตฺตปณิธึ ฯ   
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าน  อกฺกมนโต  ปรกฺกโมติ จ ลทฺธนาม อุสฺโสฬหฺีภูต  
วายาม ปสฺส  ชานาหิ ฯ  ยสฺส  ปนานุภาเวน  มยา  ติสฺโส   
วิชฺชา  อนุปปฺตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ วุตฺตตฺถเมว ฯ   
                ปจฺจยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                พากุลตฺเถรคาถาวณฺณนา  
        โย ปุพฺเพ กรณียานีติ อายสฺมโต พกฺกุลตฺเถรสฺส(๑) 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  กิร  อตีเต  อิโต  กปฺปสตสหสฺสาธิกสฺส 
อสงฺเขฺยยฺยสฺส  มตฺถเก อโนมทสฺสิสฺส  ภควโต อุปฺปตฺติโต 
ปุเรตรเมว พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺโต ตโย  เวเท 
อุคฺคเหตฺวา  ตตฺถ  สาร  อปสฺสนฺโต  สมฺปรายิกตฺถ  คเวสิสฺสามีติ  
อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ปพฺพตปาเท  วิหรนฺโต  ป ฺจาภิ ฺโ (๒)  
อฏสมาปตฺติลาภี หุตฺวา  วิหรนฺโต พุทฺธุปฺปาท สุตฺวา สตฺถุ  
สนฺติก คนฺตฺวา ธมฺม สุตฺวา สรเณสุ ปติฏ ิโต  สตฺถ ุ
อุทราพาเธ อุปฺปนฺเน อร ฺโต เภสชฺชานิ อาหริตฺวา ต  
วูปสเมตฺวา ตตฺถ  ปุ ฺ  (๓)  อาโรคฺยตฺถาย  ปริณาเมตฺวา  ตโต 
จุโต พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติตฺวา เอก  อสงฺเขฺยยฺย  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  ปทุมุตฺตรพุทฺธกาเล  หสวตีนคเร กุลเคเห  นิพฺพตฺโต  
# ๑. ส.ี ย.ุ พกฺกุล... ฯ  ๒. ม. ป ฺจาภิ ฺา ฯ  ๓. สี. ต ปุ ฺ ฯ   
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 สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  อปฺปาพาธาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต ทิสฺวา 
 สย  ต  านนฺตร  อากงฺขนฺโต  ปณิธาน กตฺวา ยาวชีว กุสล  
 อุปจินิตฺวา สุคตีสุเยว  สสรนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  นิพฺพตฺติโต 
 ปุเรตรเมว  พนฺธุมตีนคเร พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺโต  ปรุิมนเยเนว 
 อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ฌานาภิ ฺาลาภี หุตฺวา  ปพฺพตปาเท 
 วสนฺโต  พุทธฺุปฺปาท  สุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา ธมฺม  
 สุตฺวา สรเณสุ ปติฏ ิโต ภิกฺขูน ติณปุปฺผกโรเค  อุปฺปนฺเน  
 ต วูปสเมตฺวา ตตฺถ ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต จุโต พฺรหฺมโลเก 
 นิพฺพตฺติตฺวา เอกนวุติกปฺเป เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  กสฺสปสฺส  
 ภควโต  กาเล  พาราณสิย  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  ฆราวาส   
 วสนฺโต  เอก  ชิณฺณ  วินสฺสมาน  มหาวิหาร  ทิสฺวา ตตฺถ 
 อุโปสถาคาราทิก สพฺพ อาวสถ  กาเรตฺวา  ตตฺถ ภิกฺขุสฆสฺส  
 สพฺพ เภสชชฺ ปฏิยาเทตฺวา (๑) ยาวชีว กุสล กตฺวา  เอก  พุทฺธนฺตร  
 เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อมฺหาก  ภควโต  อุปฺปตฺติโต ปุเรตรเมว  
 โกสมฺพิย  เสฏ ิเคเห  นิพฺพตฺติ ฯ    
        โส  อโรคภาวาย  มหายมุนาย  นฺหาปยมาโน  ธาติยา   
หตฺถโต  มจฺเฉน  คิลิโต  มจฺเฉ  เกวฏฏหตฺถคเต  พาราณสิ- 
เสฏ ิภริยาย  วิกฺกีณิตฺวา  คหิเต ผาลิยมาเนป ปุ ฺพเลน 
อโรโคเยว หตฺุวา ตาย ปุตฺโตติ คเหตฺวา โปสิยมาโน ต 
# ๑. ส.ี ปฏิยาทาเปตฺวา ฯ   
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ปวตฺตึ สุตฺวา ชนเกหิ มาตาปตูหิ อย อมฺหาก ปุตฺโต  
เทถ  โน  ปุตฺตนฺติ  อนุโยเค  กเต ร ฺา อุภเยสมฺป  
สาธารโณ โหตูติ  ทฺวินฺน  กลุาน  ทายาทภาเวน  วินิจฺฉย   
กตฺวา  ปตตฺตา  พกฺกุโลติ  ลทฺธนาโม วยปฺปตฺโต  หุตฺวา  มหตึ  
สมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต อาสีติโก หุตฺวา สตฺถุ สนฺติเก ธมฺม  
สุตฺวา  ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา  สตฺตาหเมว  ปุถุชชฺโน  อโหสิ  
อฏเม อรุเณ สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน 
วุตฺต อปทาเน (๑)   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                โสภิโต นาม ปพฺพโต   
                อสฺสโม สุกโต มยฺห        สกสิสฺเสหิ มาปโต ฯ   
                มณฺฑปา จ (๒) พหู ตตฺถ  ปุปฺผิตา สินฺธุวารกา (๓)   
                กปฏา จ พหู ตตฺถ        ปปฺุผิตา ชีวชีวกา ฯ (๔)   
                นคฺิคุณฺฑิโย พหู ตตฺถ        พทรามลกาป  จ   
                ผารุสกา อลาพู จ                ปุณฺฑรีกา จ ปุปฺผิตา ฯ   
                อฬกฺกา (๕) เพลุวา ตตฺถ  กทลี มาตุลุงฺคกา   
                มหานามา พหู ตตฺถ        อชฺชุนา จ ปยงฺคุกา ฯ   
                โกสมฺพา สฬลา นิมฺพา(๖)นิโคฺรธา จ กปตฺถนา  
                เอทิโส อสฺสโม มยฺห        สสิสฺโสห ตหึ วสึ ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๓๙๘/๕๑๖ ฯ  ๒. ส.ี ปาทปา จ ฯ   
# ๓. สยฺา. สนิฺทุวาริตา ฯ  ๔. สฺยา. จมฺปกา นาคเกตกา ฯ  
# ๕. สฺยา. อฬกฺกา ฯ  ๖. สฺยา. โกสุมฺภา สลฬา นีปา ฯ 
# ๗. สี. กปตฺถกา ฯ   
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                อโนมทสฺสี ภควา                สยมฺภู โลกนายโก   
                คเวส ปฏิสลลฺาน                มมสฺสมมุปาคมิ ฯ   
                อุเปต ฺจ มหาวีร                อโนมทสฺสึ มหายส    
                ขเณน โลกนาถสฺส                วาตาพาโธ สมุฏหิ ฯ   
                วิจรนฺโต อร ฺมฺหิ        อทฺทส โลกนายก   
                อุปคนฺตฺวาน สมฺพุทฺธ        จกฺขุมนฺต มหายส ฯ 
                อิรยิ ฺจาป(๑) ทิสฺวาน        อุปลกฺเขสห ตทา   
                อสสย หิ พุทฺธสฺส                พฺยาธิ โน อุปปชฺชถ ฯ (๒)   
                ขิปฺป อสฺสมมาค ฺฉึ        มม สิสฺสาน สนฺติเก   
                เภสชฺช กตฺตุกาโมห        สสิฺเส อามนฺตยึ ตทา ฯ   
                ปฏิสุณิตฺวาน เม วากฺย        สิสฺสา สพฺเพ สคารวา   
                เอกชฺฌ สนฺนิปตึสุ                สตฺถุคารวา มม ฯ 
                ขิปฺป ปพฺพตมารุยฺห        สพฺโพสถมกาสห (๓)   
                ปานียโยค กตฺวาน                พุทฺธเสฏสฺสทาสห ฯ   
                ปริภุตฺเต มหาวีเร                สพฺพ ฺ ุโลกนายเก   
                ขิปฺป วาโต วูปสมิ                สุคตสฺส มเหสิโน ฯ   
                ปสฺสทฺธ ทรถ ทิสฺวา        อโนมทสฺสี มหายโส   
                สกาสเน นิสีทิตฺวา                อิมา คาถา อภาสถ ฯ   
# ๑. สฺยา. อิรยิาปถ ฺจ ฯ  ๒. สฺยา. พฺยาธิโน อุปปชชฺถ ฯ  
# ๓. สยฺา. สพฺโพสถมกาสห ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 736 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  736 
         
                โย เม อทาสิ (๑)เภสชฺช  พฺยาธิ ฺจ สมยี มม   
                ตมห กิตฺตยิสฺสามิ                สุณาถ มม ภาสโต ฯ   
                กปฺปสตสหสฺสานิ                เทวโลเก รมิสฺสติ   
                วาทิเต ตูริเย ตตฺถ                โมทิสฺสติ สทา อย ฯ (๒)   
                มนุสฺสโลกมาคนฺตฺวา        สุกฺกมูเลน โจทิโต   
                สหสฺสกฺขตฺตุ ราชา จ        จกฺกวตฺตี ภวิสฺสติ ฯ   
                ป ฺจป ฺาสกปฺปมฺหิ        อโนมิ  นาม(๓) ขตฺติโย   
                จาตุรนฺโต วิชิตาวี                ชมฺพุทีปสฺส (๔) อิสฺสโร ฯ   
                สตฺตรตนสมฺปนฺโน        จกกฺวตฺตี มหพฺพโล   
                ตาวตึเสป(๕) โขเภตฺวา        อิสฺสร การยิสฺสติ ฯ   
                เทวภูโต มนุสฺโส วา        อปฺปาพาโธ ภวิสฺสติ   
                ปริคฺคห (๖) วิวชฺเชตฺวา        พฺยาธึ โลเก ตริสฺสติ ฯ   
                อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป        โอกฺกากกุลสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท        โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต   
                สพฺพาสเว ปริ ฺาย        นิพฺพายิสฺสตินาสโว ฯ   
                กิเลเส ฌาปยิตฺวาน        ตณฺหาโสต (๗) ตริสฺสติ   
                พกฺกุโล นาม นาเมน        เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ   
# ๑. สฺยา. อทาสิ ฯ  ๒. ส.ี สทาสย ฯ  ๓. สฺยา. อโนมิ นาม ฯ 
# สี. อรเนมี นาม ฯ ๔. สยฺา. ชมฺพูทีปสฺส ฯ ย.ุ ชมพฺุสณฺฑสฺส ฯ 
# ๕. สฺยา. ตาวตึเสหิ ฯ ยุ. ตาวตึเสโต ฯ   ๖. สยฺา. ปริทาห ฯ  
# ๗. สี. กงฺขาโสต ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 737 

        *เลมที่ 25  พากุลตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 737 
         
                อิท สพฺพ อภิ ฺาย        โคตโม สกฺยปงฺุคโว   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        เอตทคฺเค เปสฺสติ ฯ   
                อโนมทสฺสี ภควา                สยมฺภู โลกนายโก   
                วิเวกานุวิโลเกนฺโต(๑)        มมสฺสมมุปาคมิ ฯ   
                อุปาคต มหาวีร                สพฺพ ฺ โลกนายก   
                สพฺโพสเถน ตปฺเปสึ        ปสนฺโน โหหิ(๒) ปาณิภิ ฯ   
                ตสฺส เม สุกต กมฺม        สุเขตฺเต พีชสมฺปทา   
                เขเปตุ เนว สกฺโกมิ        ตทา หิ สุกต มม ฯ   
                ลาภา มม สุลทธฺ เม        โยห (๓) อทฺทกฺขิ นายก   
                เตน กมฺมาวเสเสน        ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ   
                สพฺพเมต อภิ ฺาย        โคตโม สกฺยปงฺุคโว   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ   
                อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป        ย กมฺมมกร ึตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        เภสชฺชสฺส อิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  เอกทิวส  สตฺถารา อตฺตโน สาวเก 
ปฏิปาฏิยา านนฺตเร  เปนฺเตน  อปฺปาพาธาน  อคฺคฏาเน  
ปโต  โส  ปรินิพฺพานสมเย สฆมชฺเฌ ภิกฺขูน โอวาทมุเขน  
อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
# ๑. สฺยา. วิเวกมนุโลเกนโฺต ฯ  ๒. สฺยา. ม. เสหิ ฯ  ๓. ส.ี ยมห ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 738 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  738 
         
                โย ปุพฺเพ กรณียานิ        ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ   
                สขุา โส ธสเต านา        ปจฺฉา จ มนุตปฺปติ ฯ   
                ย ฺหิ กยิรา ต ฺหิ วเท        ย น กยิรา น ต วเท   
                อกโรนฺต ภาสมาน                ปริชานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ   
                สสุุข วต นิพฺพาน                สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต   
                อโสก วิรช เขม                ยตฺถ ทุกฺข นิรุชฌฺตีติ(๑)   
คาถาตฺตยมภาสิ ฯ (๒)   
        ตตฺถ  โย  ปุพฺเพ  กรณียานิ  ปจฺฉา  โส  กาตุมิจฺฉตีติ  
โย  ปุคฺคโล ปุพฺเพ ปุเรตร  ชราโรคาทีหิ  อนภิภูตกาเลเยว  
กาตพฺพานิ  อตฺตโน  หิตสุขาวหานิ  กมฺมานิ ปมาทวเสน  อกตฺวา   
ปจฺฉา  โส  กาตพฺพกาล  อติกฺกมิตฺวา  กาตุ  อิจฺฉติ ฯ   
        โสติ  จ  นิปาตมตฺต ฯ  ตทา  ปน  ชราโรคาทีหิ  
อภิภูตตฺตา  กาตุ  น สกโฺกติ อสกฺโกนโฺต  จ  สุขา  โส   
ธสเต  านา  ปจฺฉา  จ  มนุตปฺปตีติ  โส  ปุคฺคโล  สุขา  านา   
สคฺคโต  นิพฺพานโต  จ  ตทุปายสฺส  อนุปฺปาทิตตฺตา  ปริหายนฺโต 
อกต  เม  กลยฺาณนฺติอาทินา  ปจฺฉา  จ  อนุตปฺปติ วิปฺปฏิสาร 
อาปชฺชติ ฯ   
        มกาโร ปทสนฺธิกโร ฯ  อห  ปน  กรณีย  กตฺวา  เอว  
ตุเมฺห  เอว  วทามีติ ทสฺเสนฺโต ย ฺหิ กยิราติ ทุติย  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๙/๓๐๔ ฯ  ๒. ย.ุ อิมา ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 739 

        *เลมที่ 25  พากุลตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 739 
 
คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ ปริชานนฺตีติ เอตฺตโก อยนฺติ ปริจฺฉิชฺช ชานนฺติ 
น พหุ (๑) ม ฺนฺตีติ อตฺโถ ฯ  สมฺมาปฏิปตฺติวเสน  หิ  ยถาวาที  
ตถาการีเอว  โสภติ  น  ตโต อ ฺถา ฯ  กรณียปรยิาเยน   
สาธารณโต  วุตฺตมตฺถ อิทานิ สรูปโต ทสฺเสตุ สุสุข วตาติ 
อาทินา ตติย  คาถมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  สมฺมา  สาม  สพฺพธมฺมาน  
พุทฺธตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน ภควตา  เทสิต  สพฺพโส  โสกเหตูน  
อภาวโต  อโสก  วิคตราคาทิรชตฺตา  วิรช  จตูหิ  โยเคหิ 
อนุปทฺทุตตฺตา  เขม  นิพฺพาน  สุฏ ุ  สขุ  วต  กสฺมา ยตฺถ  
ยสฺมึ นิพฺพาเน สกล วฏฏทุกฺข นิรุชฺฌติ อจฺจนฺตเมว วูปสมตีติ ฯ   
                พกฺกุลตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ พหู ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 740 

                        *เลมที่ 25    หนา  740 
         
                        ธนิยตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สุข ฺเจ ชีวิตุ อิจฺเฉติ อายสฺมโต ธนิยตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต สิขิสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห  
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต เอกทิวส สตฺถาร ทิสฺวา  
ปสนฺนมานโส  นฬมาลาย  ปชู  อกาสิ ฯ  
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺม ึ
พุทฺธุปฺปาเท  ราชคเห  กุมภฺการกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  ธนิโยติ  
ลทฺธนาโม วยปฺปตฺโต กุมภฺการกมฺเมน ชีวติ ฯ เตน จ 
สมเยน สตฺถา ธนิยสฺส กมฺุภการสฺส สาลาย  นิสีทิตฺวา 
ปุกฺกุสาติสฺส กุลปุตฺตสฺส ฉธาตุวิภงฺคสุตฺต  เทเสสิ ฯ โส  ต 
สุตฺวา  กตกิจฺโจ  อโหส ิฯ  ธนิโย ตสฺส ปรินิพฺพุตภาว  
สุตฺวา นิยฺยานิก วต  พุทฺธสาสน ยตฺถ เอกรตฺติปริจเยนาป  
วฏฏทุกฺขโต มุ ฺจิตุ สกฺกาติ ปฏิลทฺธสทฺโธ  ปพฺพชตฺิวา   
กุฏิมณฺฑนานุยุตฺโต  วิหรนฺโต  กุฏิกรณ  ปฏิจฺจ ภควตา  
ครหิโต สฆิเก  เสนาสเน  วสนฺโต  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา 
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๑)   
                สวุณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ        อาหุตีน ปฏิคฺคห   
                ปวนคฺเคน คจฺฉนฺต        อทฺทส โลกนายก ฯ   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๖๑/๘๗ ฯ  ๒. สฺยา. ส.ี ปวนคฺเคน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 741 

        *เลมที่ 25  ธนิยตฺเถรคาถาวณฺณนา   หนา 741 
         
                นฬมาล คเหตฺวาน        นกิขฺมนฺโต จ ตาวเท    
                ตตฺถทฺทสาสึ สมฺพุทฺธ        โอฆติณฺณมนาสว ฯ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        นฬมาลมปูชยึ   
                ทกฺขิเณยฺย มหาวีร                สพฺพโลกานุกมฺปก ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิโรปยึ    
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พุทฺธปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  เย  ภิกฺขู  ธูตงฺคสมาธาเนน  อตฺตาน 
อุกฺกเสตฺวา สฆภตฺตาทึ  สาทิยนฺเต  อ ฺเ  ภิกฺขู  อวชานนฺติ   
เตส  โอวาททานมุเขน  อ ฺ พฺยากโรนฺโต   
                สขุ ฺเจ ชีวิตุ อิจฺเฉ        สาม ฺสฺมึ อเปกฺขวา   
                สฆิก นาติม ฺเยฺย        จีวร ปานโภชน ฯ   
                สขุ ฺเจ ชีวิตุ อิจฺเฉ        สาม ฺสฺมึ อเปกฺขวา   
                อหิ มูสิกโสพฺภว                เสเวถ สยนาสน ฯ   
                สขุ ฺเจ ชีวิตุ อิจฺเฉ        สาม ฺสฺมึ อเปกฺขวา   
                อิตรีตเรน ตุสฺเสยฺย        เอกธมฺม ฺจ ภาวเยติ(๑)   
ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สขุ ฺเจ  ชีวิตุ  อิจฺเฉ  สาม ฺสฺมึ  อเปกฺขวาติ  
สาม ฺสฺมึ สมณภาเว อเปกฺขวา  สิกฺขาย  ติพฺพคารโว  หุตฺวา   
สุข  ชีวิตุ  อิจฺเฉยฺย  เจ  อเนสน ปหาย  สาม ฺสุเขน  สเจ 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๐/๓๐๕ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 742 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  742 
         
ชีวิตุกาโมติ  อตฺโถ ฯ 
        สงฺฆิก  นาติม ฺเยฺย  จีวร ปานโภชนนฺติ  สฆโต  อาภต  
จีวร  อาหาร  (๑)  น อวม ฺเยฺย สฆสฺส อุปฺปชฺชนกลาโภ  นาม 
ปริสุทฺธุปฺปาโท  โหตีติ ต ปริภุ ฺชนฺตสฺส อาชีวปาริสุทฺธิสมฺภเวน (๒)  
สาม ฺสุข  หตฺถคตเมวาติ  อธิปฺปาโย ฯ 
        อหิ  มูสกิโสพฺภวาติ  อหิ  วิย  มูสกิาย ขตพิล  เสเวถ  
เสเวยฺย  เสนาสน ฯ  ยถา  นาม  สปฺโป  สยมตฺตโน อาสย  
อกตฺวา  มูสิกาย  อ ฺเน  วา  กเต  อาสเย  วสิตฺวา เยน 
กาม ปกฺกมติ เอวเมว (๓) ภิกฺขุ  สย  เสนาสนกรณา  สงฺกิเลส  
อนาปชฺชิตฺวา  ยตฺถ  กตฺถจิ  วสิตฺวา  ปกฺกเมยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  วุตฺเต  อวุตฺเต  จ  ปจฺจเย ยถาลาภสนฺโตเสเนว  
สาม ฺสุข (๔) โหติ  น  อ ฺถาติ  ทสฺเสนฺโต  อาห  อิตรีตเรน 
ตุสฺเสยฺยาติ  เยน  เกนจิ  หเีนน  วา  ปณีเตน  วา  ยถาลทฺเธน 
ปจฺจเยน  สนฺโตส อาปชฺเชยฺยาติ อตฺโถ ฯ 
        เอกธมฺมนฺติ  อปฺปมาทภาว  ต  หิ  อนุยุ ฺชนฺตสฺส (๕) อนวชฺช 
สพฺพ โลกิยสุข โลกุตฺตรสุข ฺจ หตฺถคตเมว  โหติ ฯ  เตนาห   
ภควา  อปฺปมตฺโต  หิ  ฌายนฺโต  ปปฺโปติ  วิปุล  สขุนฺติ ฯ  
                ธนิยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อาคต จีวรมาหาร ฺจ ฯ  ๒. สี. ย.ุ ...สภาเวน ฯ  
# ๓. ส.ี เอวเมว จ ฯ  ๔. สี. สาม ฺ สุข ฯ  ๕. สี. ยุ. อุปฺปมาทธมฺม  
# อนุยุ ฺชนฺตสฺส ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 743 

                        *เลมที่ 25     หนา 743 
         
                มาตงฺคปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        อติสีตนฺติ อายสฺมโต มาตงฺคปุตฺตตฺเถรสฺส คาถา ฯ 
กา อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หิมวนฺตสมีเป 
มหโต  ชาตสฺสรสฺส  เหฏา  มหติ  นาคภวเน  มหานุภาโว 
นาคราชา  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  เอกทิวส  นาคภวนโต  นิกฺขมิตฺวา 
วิจรนฺโต  สตฺถาร  อากาเสน  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา ปสนนฺมานโส  
อตฺตโน  สีสมณินา  (๑)  ปูช  อกาสิ ฯ   
        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท  โกสลรฏเ  มาตงฺคสฺส  นาม  กุฏมฺพิกสฺส  ปุตฺโต 
หุตฺวา นิพฺพตฺโต  มาตงฺคปุตฺโตเตฺวว  ป ฺายิตฺถ ฯ  โส  วิ ฺ ุต  
ปตฺโต อลสชาติโก หุตฺวา กิ ฺจิ  กมฺม  อกโรนฺโต  าตเกหิ 
อ ฺเหิ  จ  ครหิโต  สุขชีวิโน  อิเม  สมณา สกฺยปุตฺติยาติ  
สุขชีวิต  อากงฺขนฺโต  ภิกฺขูหิ  กตปริจโย  หุตฺวา  สตฺถาร  
อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  ปฏลิทฺธสทฺโธ ปพฺพชตฺิวา อ ฺเ  
ภิกฺขู อิทฺธิมนฺเต ทิสฺวา  อิทฺธิพล  ปตฺเถตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  
กมฺมฏาน  คเหตฺวา  ภาวน อนุยุ ฺชนฺโต ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน        สพฺพธมฺมาน ปารคู   
                วิเวกกาโม สมพฺุทฺโธ        คจฺฉเต อนิล ฺชเส ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ กณฺมณินา ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๖๒/๘๘ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 744 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  744 
         
                อวิทูเร หิมวนฺตสฺส        มหาชาตสฺสโร อหุ   
                ตตฺถ เม ภวน อาสิ        ปุ ฺกมฺเมน สยุต ฯ   
                ภวนา อภินิกฺขมฺม                อทฺทส โลกนายก   
                อินฺทีวรว ชลิต (๑)        อาทิตฺตว หุตาสน ฯ   
                วิชน อทฺทส (๒) ปุปผฺ        ปูชยิสฺสนฺติ นายก   
                สก จิตฺต ปสาเทตฺวา        อวนฺทึ สตฺถุโน อห ฯ   
                มม สีเส มณึ คยฺห (๓)        ปูชยึ โลกนายก   
                อิมาย มณิปูชาย                วิปาโก โหตุ ภทฺทโก ฯ   
                ปทุมุตฺตโร โลกวิทู        อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
                อนฺตลิกฺเข  ิโต สตฺถา        อิม คาถ อภาสถ ฯ   
                โส เต อิชฺฌตุ สงฺกปฺโป        ลภสฺสุ (๔) วิปุล สุข   
                อิมาย มณิปูชาย                อนุโภหิ มหายส ฯ 
                อิท วตฺวาน ภควา(๕)        ชลชุตฺตมนามโก   
                อคมาสิ พุทฺธเสฏโ        ยตฺถ จิตฺต ปณีหิต ฯ   
                สฏ ิกปฺปานิ เทวินฺโท        เทวรชฺชมการยึ   
                อเนกสตกฺขตฺตุ ฺจ        จกฺกวตฺตี อโหสห ฯ   
                ปพฺุพกมฺม สรนฺตสฺส        เทวภูตสฺส เม สโต   
                มณิ นิพฺพตฺตเต มยฺห        อาโลกกรโณ มม ฯ   
# ๑. ส.ี อินฺทวชิรชลิต ฯ ๒. สฺยา. วิชน อทฺทส ฯ  
# สี. อทฺทส ฯ  ม. วิชิน นทฺทส ฯ  ๓. สี. มม สีส มณึ ปคฺคยห ฯ 
# ๔. สฺยา. ลภตุ ฯ  ๕. สฺยา. สมฺพุทฺโธ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 745 

        *เลมที่ 25  มาตงฺคปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 745 
         
                ฉฬสีติสหสฺสานิ                นาริโย เม ปริคฺคหา   
                วิจิตฺตวตฺถาภรณา                อามุตฺต(๑)มณิกุณฺฑลา  ฯ   
                อาฬารปมฺหา(๒) หสุลา        สุส ฺา (๓) ตนุมชฺฌมิา   
                ปริวาเรนฺติ ม นิจฺจ        มณิปูชายิท ผล ฯ   
                โสณฺณมยา มณิมยา        โลหิตงฺกมยา ตถา   
                ภณฺฑา เม สุกตา(๔) โหนฺติ ยทิจฺฉสิ (๕) ปฬนฺธนา ฯ   
                กฏูาคารา คหา(๖) รมฺมา        สยน ฺจ มหารห   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        นิพฺพตฺตนฺติ ยทิจฺฉก(๗) ฯ   
                ลาภา เตส สุลทฺธ ฺจ        เย ลภนฺติ อุปสฺสุตึ   
                ปุ ฺกฺเขตฺต มนุสฺสาน        โอสถ สพฺพปาณิน ฯ   
                มยหฺมฺป สุกต กมฺม        โยห อทกฺขิ นายก   
                วินิปาตา สุมุตฺโตมฺหิ         ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ   
                ย ย โยนูปปชฺชามิ                เทวตฺต อถ มานุส   
                ทวิส ฺเจว รตฺติ ฺจ        อาโลโก โหติ เม สทา ฯ   
                ตาเยว มณิปูชาย                อนุโภตฺวาน สมฺปทา   
                าณาโลโก มยา ทิฏโ  ปตฺโตมฺหิ อจล ปท ฯ   
                สตสหสฺเส อิโต                กปฺเป  ย มณึ อภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        มณิปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ม. อามกฺุก... ฯ  ๒. สฺยา. อาฬารมุขา ฯ  ๓. ส.ี สุตฺถนา ฯ  
# ๔. ยุ. ภณฺฑา กตากตา ฯ  ๕. สี. ยุ. ยทิจฺฉาย ฯ  
# ๖. สฺยา. คุหา ฯ  ๗. สฺยา. ยถิจฺฉิก ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 746 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  746 
         
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  ปุคฺคลาธิฏานวเสน  โกสชชฺ  
ครหนฺโต  อตฺตโน  จ วิรยิารมฺภ กิตฺเตนฺโต   
                อติสีต อติอุณฺห                อติสายมิท อหุ   
                อิติ วิสฺสฏกมฺมนฺเต        ขณา อจฺเจนฺติ มาณเว ฯ   
                โย จ สีต ฺจ อุณฺห ฺจ        ติณา ภิยฺโย น ม ฺติ   
                กร ปุริสกิจฺจานิ                โส สุขา น วิหายติ ฯ   
                ทพฺพ กุส โปฏกิล                อุสีร มุ ฺชปพฺพช   
                อุรสา ปนุทหิสฺสามิ (๑)        วิเวกมนุพฺรูหยนฺติ(๒)   
คาถาตฺตยมาห ฯ   
        ตตฺถ  อติสีตนฺติ  หิมปาตวทฺทลาทินา  (๓)  อติวิย  สีต อิท  
อหูติ อาเนตฺวา สมฺพนฺโธ ฯ 
        อติอุณฺหนฺติ  ฆมฺมปริตาปาทินา  อติวิย  อุณฺห  อุภเยนป  
อุตุวเสน โกสชฺชวตฺถุมาห ฯ   
        อติสายนฺติ ทิวสสฺส ปริณติยา (๔) อติสาย สายคฺคหเณเนว (๕) 
เจตฺถ ปาโตป  สงฺคยฺหติ  ตทุภเยน  กาลวเสน (๖) โกสชชฺวตฺถมุาห ฯ 
        อิตีติ อิมินา ปกาเรน ฯ  เอเตน  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุนา  (๗) 
กมฺม  กตฺตพฺพ  โหตีติอาทินา  วุตฺต โกสชฺชวตฺถุ  
# ๑. สฺยา. ปนุทหิสฺสามิ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๑/๓๐๕ ฯ  
# ๓. ยุ. วทลกิาทินา ฯ  ๔. ส.ี ปรยินฺเต ฯ  ๕. ย.ุ อติทิวาสาย คหเณเนว ฯ 
# ๖. ส.ี อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๗. ส.ี ภิกฺขุโน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 747 

        *เลมที่ 25  มาตงฺคปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา หนา 747 
 
สงฺคณฺหาติ ฯ 
        วิสฺสฏกมฺมนฺเตติ  ปริจฺจตฺตโยคกมฺมนฺเต ฯ   
        ขณาติ พุทฺธุปฺปาทาทโย  พฺรหฺมจริยวาสสฺส  โอกาสา ฯ 
        อจฺเจนฺตีติ  อติกฺกมนฺติ ฯ   
        มาณเวติ สตฺเต ฯ 
        ติณา  ภิยฺโย  น  ม ฺตีติ  ติณโต  อุปร ิ น  ม ฺติ   
ติณ  วิย ม ฺติ สีตุณฺหานิ  อภิภวิตฺวา  อตฺตนา กตฺตพฺพ 
กโรติ ฯ 
        กรนฺติ กโรนฺโต ฯ  
        ปุริสกิจฺจานีติ วีรปุริเสน กตฺตพฺพานิ อตฺตหิตปรหิตานิ ฯ  
        สุขาติ สุขโต นิพฺพานสุขโตติ อธิปฺปาโย ฯ ตติยคาถาย  
อตฺโถ เหฏา วุตฺโตเยว ฯ   
                มาตงฺคปุตฺตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 748 

                                *เลมที่ 25    หนา  748 
 
                        ขุชชฺโสภิตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        เย  จิตฺตกถี  พหุสฺสุตาติ  อายสฺมโต  ขุชฺชโสภิตตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ  กา  อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  กุลเคเห นิพฺพตฺติตฺวา 
วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส  ภควนฺต  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ   
คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส ทสหิ คาถาหิ อภิตฺถวิ ฯ 
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท ปาฏลิปุตฺตนคเร  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติ โสภิโตติสฺส  
นาม อโหสิ ฯ โถก ขุชฺชธาตุกถาย(๑) ปน  ขุชฺชโสภิโตเตฺวว  
ป ฺายิตฺถ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  สตฺถริ ปรินิพฺพุเต อานนฺทตฺเถรสฺส 
สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                กกุธ วิลสนฺตว                เทวเทว นราสภ   
                รถยิ ปฏิปชฺชนตฺ                โก ทิสฺวา นปปฺสีทติ ฯ   
                ตมนฺธการ (๓) นาเสตฺวา  สนฺตาเรตฺวา พหุ ชน   
                าณาโลเกน โชตนฺต        โก ทิสฺวา นปปฺสีทติ ฯ   
                วสีสตสหสฺเสหิ                นิยฺยนฺต โลกนายก   
                อุทฺธรนฺต พหู สตฺเต        โก ทิสฺวา นปปฺสีทติ ฯ   
                อาหนนฺต  ธมฺมเภรึ        มททฺนฺต ติตฺถิเย คเณ   
                สหีนาทว นทนฺต (๔)        โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ   
# ๑. ม. ขุชชฺธาตุกตาย ฯ  ยุ. ธาตุ กถาย ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๕๙/๘๓ ฯ  
# ๓. ส.ี ตมนฺธกาเร ฯ  ๔. สฺยา. สีหนาท ว นทนฺต ฯ  
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        *เลมที่ 25  ขุชชฺโสภิตตฺเถรคาถาวณฺณนา   หนา 749 
         
                ยาวตา พฺรหฺมโลกมฺหา                อาคนฺตฺวาน สพฺรหฺมกา   
                ปจฺุฉนฺติ นิปุเณ ปเ ฺห                โก ทสิฺวา นปฺปสีทติ ฯ   
                ยสฺส ฺชลึ กรตฺิวาน                อาธาวนฺติ (๑) สเทวกา   
                เตน ปุ ฺ อนุโภนฺติ                โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ   
                สพฺเพ ชนา สมาคนฺตฺวา                สมฺปวาเรนฺติ จกฺขุม   
                น วิกมฺปติ อชฌฺิฏโ                โก ทิสฺวา นปฺปสีทติ ฯ   
                นคร ปวิสโต ยสฺส                        รวนฺติ (๒) เภริโย พหู   
                วินทนฺติ คชา มตฺตา(๓)                โก ทสิฺวา นปฺปสีทติ ฯ   
                วีถยิา คจฺฉโต ยสฺส                สพฺพาภา (๔) โชตเต สทา   
                อพฺภุนฺนตา สมา โหนฺติ                โก ทสิฺวา นปฺปสีทติ ฯ   
                พฺยาหรนฺตสฺส พุทฺธสฺส                จกฺกวาฬมฺป(๕) สุยยฺติ   
                สพฺเพ สตฺเต วิ ฺาเปติ                โก ทสิฺวา นปฺปสีทติ ฯ   
                สตสหสฺเส อิโต กปฺเป                ย พุทฺธมภิกิตฺตยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ                กิตฺตนาย อิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ ปน หุตฺวา ปมมหาสงฺคีติกาเล ราชคเห  
สตฺตปณฺณคุหาย (๖) สนฺนิปติเตน สงฺเฆน  อายสฺมนฺต  อานนฺท  
อามนฺเตหีติ  (๗)  อาณตฺโต  ปวิย  นมิุชฺชิตฺวา เถรสฺส  ปุรโต   
อุฏหิตฺวา  สฆสฺส  สาสน  อาโรเจตฺวา  สย  ปุเรตร  อากาเสน   
# ๑. สฺยา. อาธาวนฺติ ฯ  ๒. สฺยา. นทนติฺ ฯ ยุ. รวนฺเต ฯ  
# ๓. ยุ. อนุคชฺชา ฯ  ๔. สยฺา. ปภา วา ฯ  ๕. สฺยา. จกฺกวาฬมฺหิ ฯ  
# ๖. ม. สตฺตปณฺณิคุหาย ฯ เอวมุปริป ฯ ๗. ยุ. อาเนหีติ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 750 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  750 
         
คนฺตฺวา  สตฺตปณฺณคุหาทฺวาร  สมฺปาปุณิ ฯ  เตน  จ  สมเยน 
มารสฺส  มารกายิกาน ฺจ  ปฏิเสธนตฺถ  เทวสงฺเฆน  เปสิตา   
อ ฺตรา  เทวตา  สตฺตปณฺณคุหาทฺวาเร   ิตา  โหติ ตสฺสา 
ขุชฺชโสภิโต เถโร  อตฺตโน อาคมน กเถนฺโต   
                เย จิตฺตกถี พหุสฺสุตา   
                สมณา ปาฏลิปุตฺตวาสิโน   
                เตส ฺตโรยมายุวา   
                ทวฺาเร ติฏติ ขุชฺชโสภิโตติ(๑)   
ปม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  จิตฺตกถีติ  วิจิตฺตธมฺมกถิกา  สงฺขิปน  วิตฺถารณ  (๒) 
คมฺภีรกรณ อุตฺตานีกรณ  กงฺขาวิโนทน  ธมฺมปติฏาปนนฺติ   
เอวมาทีหิ  นานานเยหิ  ปเรส อชฺฌาสยานุรูป  ธมมฺสฺส   
กถนสลีาติ  อตฺโถ ฯ  
        พหุสฺสตุาติ ปริยตฺติปฏิเวธพาหุสจฺจปาริปูริยา  พหุสฺสุตา ฯ 
สพฺพโส  สมติปาปตาย สมณา ฯ  
        ปาฏลิปตฺุตวาสิโน เตส ฺตโรติ ปาฏลิปุตฺตนครวาสิตาย  
ปาฏลิปุตฺตวาสิโน  เตส  อ ฺตโร  อย  อายุวา  ทฆีายุ  
อายสฺมา ฯ 
        ทฺวาเร  ติฏตีติ  สตฺตปณฺณคุหาย  ทฺวาเร  ติฏติ  สงฺฆสฺส   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๒/๓๐๕ ฯ ๒. สี. วิตฺถารกรณ ฯ   
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        *เลมที่ 25  ขุชชฺโสภิตตฺเถรคาถาวณฺณนา   หนา 751 
         
อนุมติยา ปวิสิตุนฺติ อตฺโถ ฯ ต สุตฺวา สา เทวตา เถรสฺส  
อาคมน สฆสฺส นิเวเทนฺตี   
                เย จิตฺตกถี พหุสฺสุตา   
                สมณา ปาฏลิปุตฺตวาสิโน   
                เตส ฺตโรยมายุวา   
                ทวฺาเร ติฏติ มาลุเตริโตติ(๑)   
ทุติย คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  มาลุเตริโตติ อิทฺธิจิตฺตชนิเตน วายุนา เอริโต (๒) 
อิทฺธิพเลน อาคโตติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  ตาย  เทวตาย  นิเวทิเตน  สงฺเฆน  กโตกาโส  เถโร  
สฆสฺส  สนติฺก  คจฺฉนฺโต   
                สยุุทฺเธน สุยิฏเน                สงฺคามวิชเยน จ   
                พฺรหฺมจริยานุจิณฺเณน        เอวาย สุขเมธตีติ(๑)   
อิมาย ตติยคาถาย อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สยุุทฺเธนาติ  ปุพฺพภาเค (๓) ตทงฺควิกฺขมฺภนปฺปหานวเสน  
กิเลเสหิ สุฏ ุ ยุชฺฌเนน ฯ  
        สุยฏิเนาติ  อนฺตรนฺตรา  กลฺยาณมิตฺเตหิ  ทินฺนสปฺปาย- 
ธมฺมทาเนน ฯ  
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๒/๓๐๖ ฯ ๒. สี. วายุนา จ อีริโต ฯ  
# ยุ. วายุนาว เอริโต ฯ  ๓. สี. ยุ. ปุพฺพาภาเคน ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 752 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  752 
 
        สงฺคามวิชเยน  จาติ  สมุจฺเฉทปฺปหานวเสน  สพฺพโส 
กิเลสาภิสงฺขารนิมฺมถเนน  ลทฺธสงฺคามวิชเยน  จ ฯ   
        พฺรหฺมจริยานุจิณฺเณนาติ อนุจิณฺเณน อคฺคมคฺคพฺรหฺม- 
จริเยน ฯ  
        เอวาย  สุขเมธตีติ  เอว วุตฺตปฺปกาเรน อย ขุชชฺโสภิโต 
นิพฺพานสุข ผลสมาปตฺติสุข ฺจ เอธติ (๑) อนุภวตีติ อตฺโถ ฯ   
                ขุชฺชโสภิตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                วารณตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        โยธ โกจิ มนุสฺเสสูติ อายสฺมโต วารณตฺเถรสฺส  
คาถา ฯกา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  กโรนฺโต อิโต  ทฺวานวุเต  กปฺเป  ติสฺสสฺส  ภควโต 
อุปฺปตฺติโต ปุเรตรเมว พฺราหฺมณกุเล (๒) นิพฺพตฺติตฺวา  
พฺราหฺมณาน วิชฺชาสิปฺเปสุ ปารคู หุตฺวา อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชิตฺวา  
จตุป ฺาสสหสฺสาน  อนฺเตวาสิกาน  มนฺเต  วาเจนฺโต  วสติ ฯ  
        เตน  จ  สมเยน  ติสฺสสฺส  ภควโต  โพธิสตฺตภูตสฺส  
ตุสิตา  กายา  จวิตฺวา  จริมภเว  มาตุกุจฺฉึ โอกฺกมเนน   
มหาปวิกมฺโป  อโหสิ ฯ  ต  ทิสฺวา  มหาชโน  ภีโต  สวิคฺโค  
# ๑. ส.ี ย.ุ เอธติ ปาปุณาติ ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ สุเมธพฺราหฺมณกุเล ฯ   
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น  อิสึ อุปสงฺกมิตฺวา  ปวิกมฺปนการณ  ปุจฺฉิ ฯ โส  
มหาโพธิสตฺโต มาตุกุจฺฉึ โอกฺกมิ เตนาย  ปวิกมฺโป  ตสฺมา  
มา ภายถาติ พุทฺธุปฺปาทสฺส ปุพฺพนิมิตฺตภาว กเถตฺวา  
สมสฺสาเสสิ  พุทฺธารมฺมณ ฺจ  ปตึ  ปฏเิวเทสิ ฯ   
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  โกสลรฏเ  พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วารโณติ  
ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  อ ฺตรสฺส  อาร ฺกสฺส  เถรสฺส   
สนฺติเก  ธมมฺ  สุตฺวา ลทธฺปฺปสาโท  ปพฺพชิตฺวา  สมณธมฺม  
กโรติ ฯ  โส  เอกทิวส พุทฺธุปฏาน คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค   
อหินกุเล  อ ฺม ฺ  กลห  กตฺวา  กาลงฺกเต  ทิสฺวา  อิเม  
สตฺตา อ ฺม ฺวิโรเธน  ชีวิตกฺขย  ปตฺตาติ  สวิคฺคมานโส  
หุตฺวา ภควโต สนฺติก คโต ตสฺส ภควา จิตฺตาจาร ตฺวา 
ตทนุรูปเมว โอวาท เทนฺโต   
                โยธ โกจิ มนุสฺเสสุ                ปรปาณานิ หึสติ   
                อสฺมา โลกา ปรมฺหา จ        อุภยา ธสเต นโร ฯ   
                โย จ เมตฺเตน จิตฺเตน        สพฺพปาณานุกมฺปติ   
                พหุ หิ โส ปสวติ                ปุ ฺ ตาทิสโก นโร ฯ   
                สภุาสิตสฺส สิกฺเขถ                สมณูปาสนสฺส จ   
                เอกาสนสฺส จ รโห                จิตฺตวูปสมสฺส จาติ(๑)   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๓/๓๐๖ ฯ   
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ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  โยธ  โกจิ  มนสฺุเสสูติ  อิธ  มนุสฺเสสุ โย โกจิ  
ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ วา  เวสฺโส  วา  สุทฺโท  วา  คหฏโ   
วา  ปพฺพชิโต  วา ฯ  มนสฺุสคฺคหณ  เจตฺถ  อุกฺกฏสตฺตนิทสสฺนนฺติ   
ทฏพฺพ ฯ 
        ปรปาณานิ  หึสตีติ  ปรสตฺเต  มาเรติ วิพาธติ จ ฯ  
อสฺมา  โลกาติ  อิธ  โลกโต ฯ  ปรมฺหาติ ปรโลกโต ฯ  
        อุภยา ธสเตติ อุภยโต (๑)  ธสติ อุภยโลกปรยิาปนฺนหิตสุขโต  
ปริหายตีติ อตฺโถ ฯ นโรติ สตฺโต ฯ   
        เอว  ปรปฬาลกฺขณ  ปาปธมฺม  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  
ปรปฬานิวตฺติลกฺขณ กุสล ธมฺม  ทสฺเสนฺโต  โย  จ   
เมตฺเตนาติอาทินา  ทุติย  คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  เมตฺเตน  จิตฺเตนาติ  เมตฺตาสมฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน   
อปฺปนาปตฺเตน  อิตรีตเรน  วา ฯ   
        สพฺพปาณานุกมฺปตีติ  สพฺเพ  ปาเณ  อตฺตโน  โอรสปุตฺเต  
วิย  เมตฺตายติ ฯ 
        พหุ  หิ  โส  ปสวติ  ปุ ฺ  ตาทิสโก  นโรติ  โส  
ตถารูโป  เมตฺตาวิหารี  ปคฺุคโล  พหุ  มหนฺต อนปฺปก กุสล  
ปสวติ ปฏิลภติ อธิคจฺฉติ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ตทุภยโต จ ฯ   
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        *เลมที่ 25  วารณตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 755 
         
        อิทานิ  ต   สสมฺภาเร สมถวิปสฺสนาธมฺเม นิโยเชนฺโต 
สุภาสิตสฺสาติอาทินา ตติย  คาถมาห ฯ 
        ตตฺถ สภุาสิตสฺส สิกฺเขถาติ อปฺปจฺฉกถาทิเภท สุภาสิต  
ปริยตฺติธมฺม  สวนธารณปริปุจฺฉาทิวเสน (๑) สิกฺเขยฺย ฯ 
        สมณูปาสนสฺส จาติ สมติปาปาน สมณาน กลยฺาณ- 
มิตฺตาน  อุปาสกาน  กาเลน  กาล อุปสงฺกมิตฺวา ปยิรุปาสน ฺเจว  
ปฏิปตฺติยา เตส  สมีปจรยิ ฺจ  สิกฺเขยฺย ฯ  
        เอกาสนสฺส  จ  รโห  จิตฺตวูปสมสฺส  จาติ  เอกสฺส  
อสหายสฺส  กายวิเวก  อนุพฺรูหนฺตสฺส  รโห  กมมฺฏานานุ- 
โยควเสน  อาสน  นิสชชฺ สิกฺเขยฺย ฯ  เอว  กมฺมฏาน  
อนุยุ ฺชนฺโต ภาวน จ มตฺถก ปาเปนฺโต สมุจฺเฉทวเสน  
กิเลสาน  จิตฺตสฺส  วูปสม ฺจ  สิกฺเขยฺย ฯ  ยาหิ  อธสิีลสิกฺขาทีหิ  (๒)  
กิเลสา อจฺจนฺตเมว  วูปสนฺตา  ปหีนา  โหนฺติ ตา มคฺคผลสิกฺขา (๓) 
สิกฺขนฺตสฺส อจฺจนฺตเมว จิตฺต  วูปสนฺต  นาม โหตีติ ฯ  
คาถาปริโยสาเน วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน  
วุตฺต อปทาเน (๔)   
                อชฺโฌคาเหตฺวา หิมว (๕)  มนฺเต วาเจมห ตทา   
                จตุป ฺาสสหสฺสานิ  สิสฺสา มยฺห อุปฏหห ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สวณธารณปริจยปริปุจฺฉาทิวเสน ฯ  
# ๒. ส.ี สิกฺเขยฺยาติ อธิสีลสิกฺขาทีหิ ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ โหนฺติ นาม 
# มคฺคผลสิกฺขาย ฯ  ๔. ขุ. อ. ๓๓/๖๐/๘๔ ฯ  
# ๕. สฺยา. อชฺโฌคเหตฺวา หิมวนฺต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 756 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  756 
         
                อธิตา เวทคู สพฺเพ        ฉฬงฺเค ปารมึ คตา   
                สกวิชฺชาหุปตฺถทฺธา (๑)        หิมวนฺเต วสนฺติ เต ฯ   
                จวิตฺวา ตุสิตา กายา        เทวปุตฺโต มหายโส   
                อุปฺปชฺช ิมาตุกุจฺฉิสฺมึ        สมฺปชาโน ปติสฺสโต ฯ   
                สมฺพุทฺเธ อุปปชชฺนฺเต        ทสสหสฺสิ กมฺปถ   
                อนฺธา จกฺขุ อลภึสุ                อุปฺปชฺชนฺตมฺหิ นายเก ฯ   
                ฉปฺปการมกมฺปตฺถ (๒)        เกวลา วสุธา อย   
                นคฺิโฆสสทฺท สุตฺวาน        วิมฺหยึสุ (๓) มหาชนา ฯ   
                สพฺเพ ชนา สมาคมฺม        อาคจฺฉุมม สนฺติก   
                วสุธาย ปกมฺปตฺถ                กึ วิปาโก ภวิสฺสติ ฯ   
                อวจาสึ (๔) ตทา เตส        มา เสถ(๕) นตฺถิ โว ภย   
                วิสฏา โหถ สพฺเพป        อุปฺปาโทย สุขตฺถิโก ฯ (๖)   
                อฏเหตูหิ สมฺผสฺส(๗)  วสธุาย ปกมฺปติ (๘)   
                ตถา นิมิตฺตา ทิสฺสนฺติ        โอภาโส วิปโุล มหา ฯ   
                อสสย พุทฺธเสฏโ                อุปฺปชฺชิสสฺติ จกฺขุมา   
                ส ฺาเปตฺวาน ชนต        ป ฺจสีเล กเถสห ฯ   
# ๑. ส.ี สกวิชฺชาหุปตฺตพฺพา ฯ  ๒. สยฺา. ฉปฺปการมกมฺปตฺถ ฯ  
# ยุ. ฉพฺพิการ ๓. สฺยา. วิมฺหยึสุ ฯ  ม. ยุ. อุพฺพิชชฺึสุ ฯ  
# ๔. สฺยา. วิทสฺสามิ ฯ ยุ. อวจาสิ ฯ ๕. สฺยา. มา ภายิตฺถ ฯ  
# ยุ. เภถ ฯ ๖. สฺยา. สุขตฺถิโก ฯ  ๗. สฺยา. สมฺผสฺสา ฯ  
# สี. อตฺถเหตูติ สมฺผสฺส ฯ  ๘. ส.ี วสธุา สมฺปกมฺปติ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 757 

        *เลมที่ 25  ปสฺสิกตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 757 
         
                สตฺุวาน ป ฺจสีลานิ        พุทฺธุปฺปาท ฺจ ทุลลฺภ   
                อุพฺเพงฺคชาตา (๑) สุมนา  ตุฏหฏา อเหสุ  เต ฯ   
                เทวฺนวุเต อิโต กปฺเป        ย นิมิตฺต วิยากรึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        พฺยากรณสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ�    
                วารณตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
         
                                ปสฺสกิตฺเถรคาถาวณฺณนา(๒)  
        เอโกป สทฺโธ เมธาวีติ อายสฺมโต ปสฺสิกตฺเถรสฺส  
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
ปุ ฺานิ  กโรนฺโต อตฺถทสฺสิสฺส  ภควโต กาเล กลุเคเห 
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส สตฺถาร ทิสฺวา   
ปสนฺนจิตฺโต  มลิกฺขุผลานิ  (๓)  อทาสิ ฯ  
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท โกสลรฏเ พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา ปสฺสิโกติ  
ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  สตฺถุ  ยมกปาฏิหาริย  ทิสวฺา  ปฏิลทฺธ- 
สทฺโธ  ปพฺพชิตฺวา สมณธมฺม  กโรนฺโต  อาพาธิโก  อโหส ิฯ  
อถ  น  าตกา  เวชฺชปรทิิฏเน เภสชฺชวิธินา  อุปฏหิตฺวา  
# ๑. สฺยา. อุพฺเพงฺคชาตา ฯ  ๒. ม.  วสสฺิกตฺเถร... ฯ 
# ๓. ม. ปลกขฺผลานิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 758 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  758 
         
อโรคมกสุ ฯ  โส  ตมฺหา  อาพาธา  วุฏ ิโต  สเวคชาโต ภาวน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                วนนฺตเร (๒) พุทฺธ ทิสฺวา  อตฺถทสฺสึ มหายส   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        มลิกฺขุสฺส ผล อทา ฯ (๓)   
                อฏารเส กปฺปสเต        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  อากาเสน  าตกาน  สนฺติก  
คนฺตฺวา  อากาเส   ิโต  ธมฺม  เทเสตฺวา  เต  สรเณสุ  สเีลส ุ 
จ  ปติฏาเปสิ ฯ เตสุ เกจิ กาลงฺกตา  สรเณสุ  สีเลส ุ จ   
ปติฏ ิตตฺตา  สคฺเค  นิพฺพตฺตึสุ ฯ อถ น สตฺถา พุทฺธปุฏาน  
อุปคต  (๔)  กึ  เต  ปสฺสิก  าตีน  อาโรคฺยนฺติ ปุจฺฉิ ฯ โส 
าตีน อตฺตนา กต อุปการ สตฺถ ุกเถนฺโต   
                เอโกป สทโฺธ เมธาวี        อสฺสทฺธานีธ าติน(๕)   
                ธมฺมฏโ สลีสมฺปนฺโน        โหติ อตฺถาย พนฺธุน ฯ   
                นคฺิคยฺห อนุกมฺปาย        โจทิตา าตโย มยา   
                าติพนฺธวเปเมน                การ กตฺวาน ภิกฺขุสุ ฯ   
                เต อพฺภตีตา กาลกตา      ปตฺตา เต ติทิว สุข   
                ภาตโร มยฺห มาตา จ        โมทนฺติ กามกามิโนติ(๖)   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๕๘/๘๒ ฯ ๒. ส.ี นภนฺเต ฯ ยุ. วนนฺเต ฯ  
# ๓. สยฺา. มลิกฺขุสฺส ผล อห ฯ  ๔. ยุ. อาคต ฯ   
# ๕. สฺยา. อสฺสทฺธาน จ าติน ฯ  ๖. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๔/๓๐๖ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 759 

        *เลมที่ 25  ปสฺสิกตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 759 
         
ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถาย  ปมคาถาย  อตฺโถ  โย  กมฺมผลสทฺธาย  จ 
รตนตฺตยสทฺธาย  จ  วเสน  สทฺโธ  ตโตเอว  กมฺมสฺสกตา- 
าณาทิโยคโต  เมธาวี  สตฺถุ  โอวาทธมฺเม  นวโลกุตฺตรธมฺเม   
จ (๑)  ิตตฺตา ธมฺมฏโ อาจารสีลสฺส มคฺคสีลสฺส ผลสีลสฺส  
จ  วเสน  สีลสมฺปนฺโน  โส  เอโกป  ยถาวุตฺตาย  สทฺธาย 
อภาเวน  อสฺสทฺธาน  อิธ  อิมสฺมึ  โลเก  อมฺหาก  อิเมติ  
าตพฺพฏเน  าตีน  ตถา เปมพนฺธเนน  พนฺธนฏเน พนฺธูติ 
จ ลทฺธนามาน พนฺธวาน อตฺถาย หิตาย โหตีติ ฯ   
        เอว  สาธารณโต  วุตฺตมตฺถ อตฺตูปนายิก กตฺวา ทสฺเสตุ  
นิคฺคยฺหาติอาทินา อิตรคาถา  วุตฺตา ฯ  
        ตตฺถ  นคฺิคยฺห  อนุกมฺปาย  โจทิตา  าตโย  มยาติ  
อิทานิป ทุคฺคตา  กุสล อกตฺวา อายตึ (๒) ปริกฺกิเลส ปุน 
มานุภวิตฺถาติ นิคฺคเหตฺวา าตโย มยา  โอวทิตา ฯ  (๓) 
าติพนฺธวเปเมน อมฺหาก อย พนฺธโวติ เอว ปวตฺเตน  
เปเมน  มม  โอวาท  อติกฺกมิตุ  อสกฺโกนฺตา  การ  กตฺวาน 
ภิกฺขูสุ  ปสนนฺจิตฺตา หุตฺวา จีวราทิปจฺจยทาเนน  เจว  อุปฏาเนน 
จ  ภิกฺขูสุ  สกฺการสมฺมาน  กตฺวา  เต  อพฺภตีตา  กาลกตา  
หุตฺวา  อิม  โลก  อติกฺกนฺตา ฯ  ปุน เตติ นิปาตมตฺต ฯ  
# ๑. ส.ี ย.ุ โอวาทธมฺเมน โลกุตฺตรธมฺเม ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ อายตึ ทุคฺคตึ ฯ  
# ๓. ยุ. โจทิตา โอวทิตา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 760 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  760 
         
        ติทิว สุขนฺติ  เทวโลกปริยาปนฺนสุข  สุข  วา  อิฏ 
ติทิว  อธิคตา ฯ  เก  ปน  เตติ อาห  ภาตโร  มยฺห  มาตา  จ  
โมทนฺติ  กามกามิโนติ  อตฺตนา  ยถากามิตวตฺถุกามสมงฺคิโน  
หุตฺวา อภิรมนฺตีติ (๑) อตฺโถ ฯ   
                ปสฺสิกตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                ยโสชตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        กาลาปพฺพงฺคสงฺกาโสติ อายสฺมโต ยโสชตฺเถรสฺส คาถา ฯ  
กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  อารามโคปกกุเล  
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส วิปสฺสึ  ภควนฺต  
อากาเสน  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ลพุชผล  อทาสิ ฯ  
        โส เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถินครทฺวาเร เกวฏฏคาเม  ป ฺจกุลสต- 
เชฏกสฺส  เกวฏฏสฺส  ปตฺุโต หุตฺวา นิพฺพตฺติ ยโสโชติสฺส  
นาม  อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  อตฺตโน  สหาเยหิ เกวฏฏปุตฺเตหิ  
สทฺธึ มิจฺฉคหณตฺถ อจิรวติย  นทิย  ชาล  ขิป ฯ  ตตฺเถโก 
สุวณฺณวณฺโณ มหามจฺโฉ อนฺโตชาล ปาวิสิ ฯ ต  เต  (๒)  ร ฺโ 
ปเสนทิสฺส  ทสฺเสสส ฯ  ราชา  อิมสฺส  สุวณฺณวณฺณสฺส   
# ๑. ส.ี ย.ุ โมทนฺติ อภิรมนฺตีติ ฯ  ๒. สี. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 761 

        *เลมที่ 25  ยโสชตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 761 
 
มจฺฉสฺส วณฺณการณ  ภควา  ชานาตีติ  มจฺฉ  คาหาเปตฺวา 
ภควโต  ทสฺเสสิ ฯ  ภควา  อย  กสฺสปสสฺ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  
สาสเน  โอสกฺกมาเน  ปพฺพชิตฺวา  มิจฺฉา  (๑) ปฏิปชฺชนฺโต  สาสน   
โอสกฺกาเปตฺวา  นิรเย  นพฺิพตฺโต  เอก  พุทฺธนฺตร  นิรเย  
ปจฺจิตฺวา  ตโต  จุโต  อจิรวติย มจฺโฉ หุตฺวา นิพฺพตฺโตติ  
วตฺวา ตสฺส ภคินีน ฺจ นิรเย  นิพฺพตฺตภาว  ตสฺส  
ภาติกตฺเถรสฺส  ปรินิพฺพุตภาว ฺจ  เตเนว  กถาเปตฺวา อิมิสฺสา 
อตฺถุปฺปตฺติยา กปลสุตฺต  เทเสสิ ฯ   
        สตฺถ ุ เทสน  สุตฺวา  ยโสโช  สเวคชาโต  สทธฺึ  อตฺตโน 
สหาเยหิ  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  ปฏิรูเป  าเน  วสนฺโต  
เอกทิวส  สปริโส  ภควนฺต  วนฺทิตุ เชตวน  อคมาสิ ฯ  ตสฺส   
อาคมเน  เสนาสนป ฺาปนาทินา  วิหาเร  อุจฺจาสทฺทมหาสทฺโท 
อโหสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ภควา  สปริส  ยโสช ปณาเมสีติ สพฺพ (๒) 
อุทาเน   อาคตนเยน เวทิตพฺพ ฯ ปณามิโต ปน (๓) อายสฺมา  
ยโสโช กสาภิหโต ภทฺโท อสฺสาชานีโย  วิย  สวิคฺคมานโส   
สทฺธึ  ปริสาย  วคฺคุมุทาย  นทิยา  ตีเร  วสนฺโต  ฆเฏนฺโต  
วายมนฺโต  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อนฺโตวสฺเสเยว  ฉฬภิ ฺโ   
อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๔)   
# ๑. ส.ี ย.ุ มจฺิฉาปฏิปตฺตึ ฯ  ๒. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  
# ๓. ยุ. เทสน สุตฺวา ปน ฯ  ๔. ขุ. อ. ๓๓/๕๗/๘๑ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 762 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  762 
         
                นคเร พนฺธุมติยา                อารามิโก อห ตทา   
                อทฺทส วิรช พุทฺธ                คจฺฉนฺต อนิล ฺชเส ฯ   
                ลพุช ผลมาทาย                พุทฺธเสฏสฺสทาสห   
                อากาเสว  ิโต สนฺโต        ปฏิคฺคณฺหิ มหายโส ฯ   
                วิตฺติส ฺชานโน(๑) มยฺห        ทิฏธมฺมสขุาวโห   
                ผล พุทฺธสฺส ทตฺวาน        วิปฺปสนฺเนน เจตสา ฯ   
                อธิคจฺฉึ ตทา ปตึ                วิปุล สุขมุตฺตม   
                อุปฺปชฺชเตว(๒) รตน        นิพฺพตฺตสฺส ตหึ ตหึ ฯ   
                เอกนวุเต อิโต  กปฺเป        ย ผล อททึ ตทา   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ผลทานสฺสิท ผล ฯ   
                กเิลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺ  ปน  สมาน  สปริส  อายสฺมนฺต  ยโสช สตฺถา 
ปกฺโกสิตฺวา อาเน ฺชสมาปตฺตินา  ปฏิสนฺถารมกาสิ ฯ  โส 
สพฺเพป  ธูตงฺคธมฺเม  สมาทาย  วตฺตติ ฯ เตนสฺส  สรีร กิส  
อโหสิ ลูข ทุพฺพณฺณ ต ภควา ปรมปฺปจฺฉตาย ปสสนฺโต   
                กาลาปพฺพงฺคสงฺกาโส        กิโส ธมนิสนฺถโต (๓)   
                มตฺต ฺ ู อนฺนปานมฺหิ        อลีนมนโส (๔) นโรติ(๕)   
ปม คาถมาห ฯ   
        ตตฺถ  กาลาปพฺพงฺคสงฺกาโสติ มสูปจยวิคเมน กิสทุสณฺ ิต- 
# ๑. สฺยา. วิตฺติส ฺชนโน ฯ  ย.ุ วิตฺต ส ฺชนโน ฯ  
# ๒. สฺยา. อุปฺปชฺชเต เม ฯ  ๓. สฺยา. ธมนิสณฺ ิโต ฯ  
# ๔. สฺยา. อลีนมนโส ฯ  ๕. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๕/๓๐๖ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 763 

        *เลมที่ 25  ยโสชตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 763 
 
สรีราวยวตาย ทนฺติลตาปพฺพสทิสงฺโค    เตนาห  กโิส ธมน-ิ 
สนฺถโตติ ฯ 
        กโิสติ (๑) โมเนยฺยปฏิปทาปูรเณน  กิสสรีโร ฯ 
        ธมนิสนฺถโตติ  ธมนีหิ  สนฺถตคตฺโต  อปฺปมสโลหิตตาย 
ปากฏีหิ  (๒) กณฺฑรสิราหิ  วิตตสรีโร ฯ  
        มตฺต ฺ ูติ ปริเยสนปฏิคฺคหณปริโภควิสฺสชชฺเนสุ ปมา- 
ณ ฺ ู ฯ  
        อลีนมานโสติ  โกสชฺชาทีหิ  อนภิภูตตฺตา  อลีนจิตฺโต  
อกุสีตวุตฺติ ฯ 
        นโรติ ปุริโส โปริสสฺส ธุรสฺส วหนโต โปริสลกฺขณ- 
สมฺปนฺโน ปรุิสโธรโยฺหติ อธิปฺปาโย ฯ   
        เอว  เถโร  สตฺถารา  ปสฏโ  ปสฏภาวานุรูป  อตฺตโน  
อธิวาสนขนฺติวิริยารมฺภวิเวกาภิรติกิตฺตนมุเขน ภิกฺขูน ธมฺม  
กเถนฺโต   
                ผุฏโ ฑเสหิ มกเสหิ        อร ฺสฺมึ พฺรหาวเน   
                นาโค สงฺคามสีเสว        สโต ตตฺราธิวาสเย ฯ   
                ยถา พฺรหฺมา ตถา เอโก        ยถา เทโว ตถา ทุเว   
                ยถา คาโม ตถา ตโย        โกลาหล ตตุตฺตรินฺติ(๓)   
อิมา เทฺว คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นาโค  สงฺคามสีเสวาติ  ยถา  นาม  อาชาเนยฺยา 
# ๑. ส.ี ย.ุ เตนาห กิโสติ ฯ  ๒. สี. ยุ. ปากฏคตีหิ ฯ  
# ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๕/๓๐๖ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 764 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  764 
         
หตฺถินาโค  ยุทฺธมณฺฑเล  อสิสตฺติโตมราทิปฺปหาเร  อธิวาเสตฺวา  
ปรเสน  วิทฺธเสติ  เอว  ภิกขฺุ อร ฺสฺมึ  พฺรหาวเน   
อร ฺานิย   ฑสาทิปริสฺสเย  สโต  สมปฺชาโน อธิวาเสยฺย  
อธิวาเสตฺวา จ ภาวนาพเลน มารพล วิธเมยฺย ฯ   
        ยถา  พฺรหฺมาติ  ยถา  พฺรหฺมา  เอกโก  จิตฺตปฺปโกปรหิโต 
ฌานสุเขน นิจฺจเมว  สุขิโต  วิหรติ  ตถา  เอโกติ  ภิกฺขุป  
เอโก อทุติโย วิเวกสุขมนุพฺรูเหนฺโต สุข วิหรติ ฯ  เอกสฺส  
สาม ฺสุข ปณีตนฺติ หิ วุตฺต ฯ เอเตน เอกวิหารี ภิกฺขุ  
พฺรหฺมสโมติ  โอวาท  เทติ ฯ  
        ยถา  เทโว  ตถา  ทุเวติ        ยถา  เทวาน  อนฺตรนฺตรา  
จิตฺตปฺปโกโปป  สิยา  ตถา  ทฺวินฺน  ภิกฺขูน  สหวาเส  ฆฏฏนาป  
ภเวยฺยาติ สทุติยวาเสน (๑) ภิกฺขุ เทวสโมติ วุตฺโต ฯ  
        ยถา คาโม ตถา ตโยติ อสฺมิเมว ปาเ (๒)  ติณฺณ  ภิกฺขูน 
สหวาโส  คามวาสสทิโส  วิเวกวาโส  น  โหตีติ  อธิปฺปาโย ฯ 
        โกลาหล  ตตุตฺตรินฺติ ตโต ตยโต (๓) อุปร ิจ พหูน  
สวาโส โกลาหล อุจฺจาสทฺทมหาสทฺทมหา(๔) ชนสนฺนิปาตสทิโส 
ตสฺมา เอกวิหารินา ภวิตพฺพนฺติ อธิปฺปาโยติ ฯ   
                ยโสชตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ทติุยวาเสน ฯ  ๒. สี. ยุ. อยเมว วา ปาโ ฯ  
# ๓. ส.ี ตติยโต ฯ  ๔. ส.ี ยุ. สวาเส โกลาหล อุจฺจาสทฺท มหาสทฺท ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 765 

                        *เลมที่ 25    หนา  765 
 
                        สาฏิมตฺติยตฺเถรคาถาวณฺณนา(๑)   
        อหุ ตุยหฺ ปุเร สทฺธาติ อายสฺมโต สาฏิมตฺติยตฺเถรสฺส  
  คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ  
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  กาเล กุลเคเห 
นิพฺพตฺติตฺวา วิ ฺ ุต ปตฺโต เอกทิวส สตฺถาร ทิสฺวา  
ปสนฺนมานโส  ตาลวณฺฏ  อทาสิ ฯ   
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต  
อิมสฺมึ  พุทฺธปฺุปาเท  มคธรฏเ  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา 
สาฏิมตฺติโยติ ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  เหตุสมฺปนฺนตาย   
อาร ฺกภิกฺขูน  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม  
กโรนฺโต ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                สทิฺธตฺถสฺส ภควโต                ตาลวณฺฏมทาสห   
                สมุเนหิ ปฏิจฺฉนฺน                ธารยามิ มหายส ฯ(๓)   
                จตุนฺนวุเต อิโต  กปฺเป        ตาลวณฺฏมทาสห   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        ตาลวณฺฏสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  ภิกฺขู  โอวทติ  อนุสาสติ 
พหู  จ  สตฺเต  ธมฺม กเถตฺวา    สรเณสุ  จ สีเลสุ จ  
# ๑. ม. สาฏมิตฺติยตฺเถร... ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๕๕/๘๐ ฯ  
# ๓. สยฺา. มหายส ฯ  ๔. ยุ. เทเสตฺวา ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 766 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  766 
         
ปติฏาเปสิ ฯ อ ฺตร ฺจ กุล อสฺสทฺธ อปฺปสนฺน สทฺท 
ปสนฺน  อกาสิ ฯ  เตน  ตสฺมึ  กุเล  มนสฺุสา  เถเร  อภิปฺปสนฺนา 
อเหสส ฯ ตตฺเถกา  ทาริกา  อภิรูปา  ทสฺสนียา  เถร  ปณฺฑาย  
ปวิฏ  สกฺกจฺจ  โภชเนน ปรวิิสติ ฯ  อเถกทิวส มาโร เอว  
อิมสฺส อยโส วฑฺฒิสฺสติ อปฺปติฏโ ภวิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา  
เถรสฺส  รูเปน  คนฺตฺวา  ต  ทาริก  หตฺเถ  อคฺคเหสิ ฯ  ทาริกา 
นาย มนุสฺสสมฺผสฺโสติ  จ  อ ฺาสิ  หตฺถ ฺจ  มุ ฺจาเปสิ ฯ   
ต  ทิสฺวา  ฆรชโน  เถเร อปฺปสาท  ชเนสิ ฯ  
        ปุนทิวเส  เถโร  ต  การณ  อนาวชฺเชนฺโต  ต  ฆร   
อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  มนุสฺสา  อนาทร  อกสุ ฯ  เถโร  ต  การณ  
อาวชฺเชนฺโต  มารสฺส  กิรยิ ทิสฺวา  ตสฺส  คีวาย  กุกกฺุรกุณป  
ปฏิมุ ฺจตูติ  อธิฏหิตฺวา ตสฺส โมจนตฺถ อุปคเตน  มาเรน   
อตีตทิวเส  กตกิริย  กถาเปตฺวา  ต  ตชเฺชตฺวา  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  
ต ทิสฺวา  ฆรสามิโก  ขมถ  ภนฺเต  อจฺจยนฺติ  ขมาเปตฺวา  
อชฺชตคฺเค อหเมว ภนฺเต  ตุเมฺห อุปฏหามีติ อาห ฯ เถโร 
ตสฺส ธมฺม กเถนฺโต   
                อหุ ตุยฺห ปุเร สทฺธา        สา เต อชฺช น วิชฺชติ   
                ย ตุยฺห ตุยฺหเมเวต        นตฺถ ิทุจฺจริต มม ฯ 
                อนิจฺจา หิ จลา สทฺธา        เอว ทิฏา หิ สา มยา   
                รชชฺนฺติป วิรชชฺนฺติ        ตตฺถ กึ ชิยฺยเต มนุิ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 767 

        *เลมที่ 25  สาฏิมตฺติยตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 767 
         
                ปจฺจติ มุนิโน ภตฺต        โถก โถก กุเล กเุล   
                ปณฺฑิกาย จริสฺสามิ        อตฺถิ ชงฺฆพล มมาติ(๑)   
ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อหุ  ตุยฺห  ปุเร  สทฺธา  สา  เต  อชฺช  น  
วิชฺชตีติ อุปาสก (๒) อิโต ปุพฺเพ  ตว  มยิ  อยฺโย  ธมฺมจารี  
สมจารีติอาทินา  สทฺธา  อโหสิ  สา  สทฺธา  เต ตว อชฺช 
อิทานิ น อุปลพฺภติ ฯ  
        ตสฺมา ย ตุยฺห ตุยฺหเมเวตนฺติ ย จตุปจฺจยทาน ตุยฺหเมว  
เอต  โหตุ  น  เตน  มยฺห  อตฺโถ  สมฺมา  ปสนฺนจิตฺเตน  หิ   
ทาน  นาม  ทาตพฺพนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        อถ  วา  ย  ตุยฺห  ตุยหฺเมเวตนฺติ  ย  ตว มย ิอชชฺ  
อคารว  ปวตฺต  ต  ตุยฺหเมว  ตสฺส  ผล  ตยาเอว  ปจฺจนุ- 
ภวิตพฺพ  น  มยาติ อตฺโถ ฯ   
        นตฺถ ิ ทจฺุจริต  มมาติ  มม  ปน ทุจฺจริต นาม นตฺถิ 
มคฺเคเนว ทุจฺจริตเหตูน กิเลสาน สมุจฺฉินฺนตฺตา ฯ   
        อนิจฺจา  หิ  จลา  สทธฺาติ  ยสฺมา  โปถุชชฺนิกา  สทฺธา  
อนิจฺจา  เอกนฺติกา น  โหติ  ตโตเอว  จลา  อสฺสปฏเ  
ปตกุมฺภณฺฑ  วิย ถุสราสิมฺหิ นิขาตขาณุก วิย  จ 
อนวฏ ิตา ฯ   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๖/๓๐๗ ฯ  ๒. สี. ยุ. อุปาสกา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 768 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  768 
 
        เอว  ทฏิา  หิ  สา  มยาติ  เอว  ภูตา  จ  สา  สทฺธา   
มยา  ตยิ  ทฏิา  ปจฺจกฺขโต  วิทิตา ฯ   
        รชฺชนฺติป  วิรชฺชนฺตีติ  เอว  ตสฺสา อนวฏ ิตตฺตา  เอว 
อิเม  สตฺตา  กทาจิ  กตฺถจิ  มิตฺตสนฺถววเสน รชฺชนติฺ สิเนหมฺป  
กโรนฺติ  กทาจิ  วิรชชฺนฺติ  วิรตฺตจิตฺตา โหนฺติ ฯ 
        ตตฺถ กึ ชิยฺยเต มุนีติ ตสฺมึ ปุถุชชฺนาน  รชชฺเน  
วิรชฺชเน  จ  มุนิ  ปพฺพชโิต  กึ  ชยิฺยติ  กา ตสฺส หานีติ  
อตฺโถ ฯ   
        สเจ  มม  ปจฺจเย  น  คณฺหถ  กถ  ตุเมฺห  ยาเปถาติ 
เอว มา จินฺตยีติ  ทสฺเสนฺโต  ปจฺจตีติ  คาถมาห ฯ 
        ตสฺสตฺโถ  มุนิโน  ปพฺพชิตสฺส  ภตฺต  นาม กุเล  กุเล   
อนุฆร  ทิวเส  ทิวเส  โถก  โถก  ปจฺจเต (๑) น จ ตุยฺห  เอว 
เคเห ฯ   
        ปณฺฑิกาย  จริสฺสามิ  อตฺถิ  ชงฺฆพล มมาติ อตฺถิ  
เม ชงฺฆพล นาห โอภคฺคชงฺโฆ น  ข ฺโช  น  จ  ปาทโรคี   
ตสฺมา  ปณฺฑิกาย  มิสฺสกภิกฺขาย  จริสฺสามิ  ยถาป  ภมโร   
ปุปฺผนฺติอาทินา  สตฺถารา  วุตฺตนเยน  ปณฺฑาย  จริตฺวา   
ยาเปสฺสามีติ ทสฺเสติ ฯน   
                สาฏิมตฺติยตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ย.ุ ปจฺจเตว ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 769 

                        *เลมที่ 25    หนา  769 
 
                อุปาลิตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สทฺธาย อภินิกฺขมฺมาติ อายสฺมโต อุปาลิตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  หสวตีนคเร  กุลฆเร 
นิพฺพตฺโต เอกทิวส สตฺถุ  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถาร เอก ภิกฺขุ  
วินยธราน อคฺคฏาเน เปนฺต ทิสฺวา อธิการกมฺม  กตฺวา  
ต  านนฺตร  ปตฺเถสิ ฯ โส ยาวชีว กุสล กตฺวา เทวมนุสฺเสสุ  
สสรนฺโต  อิมสฺมึ  พุทฺธุปปฺาเท  กปฺปกเคเห  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ   
อุปาลีติสฺส นาม อกสุ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต  อนุรุทฺธาทีน  ฉนฺน   
ขตฺติยาน  ปสาทโก  หุตฺวา  ตถาคเต อนุปยมฺพวเน วิหรนฺเต  
ปพฺพชนตฺถาย นิกฺขมนฺเตหิ ฉหิ ขตฺติเยหิ สทฺธึ นิกฺขมิตฺวา  
ปพฺพชิ ฯ ตสฺส ปพฺพชฺชาวิธาน ปาลิย อาคตเมว ฯ    
        โส  ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปนฺโน  สตฺถุ  สนฺติเก  กมฺมฏาน 
คเหตฺวา  มยฺห ภนฺเต  อร ฺวาส  อนุชานาถาติ  อาห ฯ 
ภิกฺขุ  ตว  อร ฺเ  วสนฺตสฺส  เอกเมว  ธุร  วฑฺฒิสฺสติ  อมฺหาก   
ปน  สนฺติเก  วสนฺตสฺส  คนฺถธุร ฺจ  วิปสฺสนาธุร ฺจ ปริ- 
ปูเรสฺสตีติ ฯ  เถโร  สตฺถุ  วจน  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  วิปสฺสนาย 
กมฺม กโรนฺโต น จิรสฺเสว อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต  
อปทาเน (๑)   
# ๑. ขุ. อ. ๓๒/๘/๕๓ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 770 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  770 
         
                นคเร หสวติยา                สชุาโต นาม พฺราหฺมโณ   
                อสีติโกฏิสนฺนจิโย (๑)        ปหูตธนธ ฺวา ฯ   
                อชฺฌายโก มนตฺธโร        ติณฺณ เวทาน ปารคู   
                ลกฺขเณ อิติหาเส จ        สทธฺมฺเม(๒) ปารมึ คโต ฯ   
                ปริพฺพชา (๓) เอกสิขา        โคตมา พุทฺธสาวกา   
                จรกา  ตาปสา เจว        จรนฺติ มหิยา ตทา ฯ   
                เตป ม ปริวาเรนฺติ                พฺราหฺมโณ วิสฺสุโต อิติ   
                พหู ชนา ม ปูเชนฺติ                นาห ปูเชม ิกิ ฺจน ฯ   
                ปชูารห น ปสสฺามิ                มานตฺถทฺโธ อห ตทา   
                พุทฺโธติ วจน นตฺถิ        ตาว นุปฺปชชฺเต ชิโน ฯ   
                อจฺจเยน อโหรตฺต                ปทุมุตฺตรนายโก  
                สพฺพ ตม วิโนเทตฺวา        โลเก อุปฺปชชฺิ จกฺขุมา ฯ   
                วิตฺถาริเก  พาหุช ฺเ        ปถุุภูเต จ สาสเน   
                อุปาคมิ ตทา พุทฺโธ        นคร หสสวฺหย ฯ   
                ปตุ อตฺถาย โส พุทฺโธ        ธมฺม เทเสสิ จกฺขุมา   
                เตน กาเลน ปรสิา                สมนฺตา โยชน ตทา ฯ   
                สมฺมโต มนุชาน โน (๔)  สนุนฺโท นาม ตาปโส   
                ยาวตา พุทธปริสา                ปุปฺเผหิจฺฉาทยิ  ตทา ฯ   
                จตุสจฺจ ปกาเสนฺโต        เสฏเ จ ปุปฺผมณฺฑเป   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ธมฺมาภิสมโย อหุ ฯ   
# ๑. สฺยา. อสีติโกฏิสนฺนจิโย ฯ  ๒. สยฺา. สทฺธมฺเม ฯ  
# ๓. สยฺา. ปริพฺพชา ฯ  ๔. สฺยา. โย ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 771 

        *เลมที่ 25  อุปาลิตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 771 
         
                สตฺตรตฺตินฺทิว พุทฺโธ        วสฺสิตฺวา ธมฺมวุฏ ิยา (๑)   
                อฏเม ทิวเส ปตฺเต        สนุนฺท กิตฺตยี ชิโน ฯ   
                เทวโลเก มนุสฺเส วา        สสรนฺโต อย ภเว   
                สพฺเพส ปวโร หุตฺวา        ภเวสุ สสริสฺสติ ฯ   
                กปฺปสตสหสฺสมฺหิ                โอกกฺากกลุสมฺภโว   
                โคตโม นาม นาเมน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท        โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต   
                มนฺตาณิปุตฺโต ปุณฺโณติ        เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ   
                เอว กิตฺตยิ สมพฺุทฺโธ        สนุนฺท ตาปส ตทา   
                หาสยนฺโต ชน สพฺพ        ทสฺสยนฺโต สก พล ฯ   
                กต ฺชลี นมสสฺนฺติ        สนุนฺท ตาปส ตทา  
                พุทฺเธ การ กรตฺิวาน        โสเธสิ คติมตฺตโน ฯ   
                ตตฺถ เม อหุ สงฺกปฺโป        สุตฺวาน มุนิโน วจ   
                อห การ กริสสฺามิ                ยถา ปสฺสามิ โคตม ฯ   
                เอวาห จินฺตยิตฺวาน        กริยิ จินฺตยึ มม   
                กฺยาห กมฺม อาจรามิ        ปุ ฺกฺเขตฺเต อนุตฺตเร ฯ   
                อย ฺจ ปา ิโก ภิกฺขุ        สพฺพปา ีน  สาสเน(๒)   
                วินเย อคฺคนิกฺขิตฺโต        ต าน ปตฺถยึ (๓) อห ฯ   
# ๑. สฺยา. วสฺสิตฺวา ธมฺมวุฏ ิยา ฯ  ๒. สฺยา. สพฺพาปา ีน สาสเน ฯ  
# ม. สพฺพปา ิสฺส สาสเน ฯ  ย.ุ สพฺพปา ิกสาสเน ฯ  ๓. สฺยา. ปตฺถยึ ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 772 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  772 
         
                อิท เม อมิต โภค                อกฺโขภ สาครูปม   
                เตน โภเคน พุทฺธสฺส        อาราม มาปเย อห ฯ   
                โสภน นาม อาราม        นครสฺส ปุรตฺถโต   
                กตฺวา (๑) สตสหสฺเสน        สฆาราม(๒) อมาปยึ ฯ   
                กฏูาคาเร จ ปาสาเท        มณฺฑเป หมฺมิเย คุหา   
                จงฺกเม สุกเต กตฺวา        สฆาราเม  อมาปยึ ฯ   
                ชนฺตาฆร อคฺคิสาล        อโถ อุทกมาฬก   
                นหฺานฆร มาปยิตฺวา        ภิกฺขุสฆสฺสทาสห ฯ   
                อาสนฺทิโย ปเก จ        ปริโภเค จ ภาชเน   
                อารามิก ฺจ เภสชฺช        สพฺพเมต อทาสห ฯ   
                อารกฺข ปฏเปตฺวาน        ปาการ การยึ ทฬฺห   
                มา น โกจิ วิเหเสิ        สนตฺจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                สตสหสฺเสนาวาส(๓)        สฆาราเม(๔) อมาปยึ   
                เวปุลฺล ต(๕) มาปยิตฺวา (๖)  สมฺพุทฺธ อุปนามยึ ฯ   
                นฏิาปโต มยาราโม        สมฺปฏิจฺฉ ตุว มุนิ   
                นยิฺยาเทสฺสามิ ต ธีร        อธิวาเสหิ จกฺขุม ฯ 
                ปทุมุตฺตโร โลกวิทู        อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        อธิวาเสสิ นายโก ฯ   
# ๑. สฺยา. กตฺวา ฯ  ๒. สยฺา. สงฺฆาราเม ฯ  ๓. สฺยา. อาวาเส  สตสหสฺเส ฯ  
# ๔. ยุ. สงฺฆาราม ฯ  ๕. สฺยา. เวปุลฺลต ฯ  ๖. ส.ี ปาปยิตฺวา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 773 

        *เลมที่ 25  อุปาลิตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 773 
         
                อธิวาสนม ฺาย                สพฺพ ฺ ุสฺส มเหสิโน   
                โภชน ปฏิยาเทตฺวา        กาลมาโรจยึ อห ฯ   
                อาโรจิตมฺหิ กาลมฺหิ        ปทุมุตฺตรนายโก   
                ขีณาสวสหสฺเสหิ                อาราม เม อุปาคมิ ฯ   
                นสิินฺนกาลม ฺาย        อนฺนปาเนน ตปฺปยึ   
                ภุตฺตาวีกาลม ฺาย        อิท วจนมพฺรวึ ฯ   
                กโีต สตสหสฺเสน                ตตฺตเกเนว การิโต   
                โสภโน นาม อาราโม        สมฺปฏิจฺฉ ตุว มุนิ ฯ   
                อิมินารามทาเนน(๑)        เจตนาปณิธีหิ จ   
                ภเว นิพฺพตฺตมาโนห        ลภามิ มม ปตฺถิต ฯ   
                ปฏิคฺคเหตฺวา สมฺพุทฺโธ        สฆาราม สุมาปต   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        อิท วจนมพฺรวิ ฯ 
                โย โส พุทฺธสฺส ปาทาสิ        สฆาราม สุมาปต   
                ตมห กิตฺตยิสฺสามิ                สุณาถ มม ภาสโต ฯ   
                หตฺถี อสฺสา รถา ปตฺตี        เสนา จ จตุรงฺคินี   
                ปริวาเรสฺสนฺติม(๒) นิจฺจ        สฆารามสฺสิท ผล ฯ   
                สฏ ี ตูริยสหสฺสานิ (๓)        เภริโย สมลงฺกตา   
                ปริวาเรสฺสนฺติม(๒) นิจฺจ        สฆารามสฺสิท ผล ฯ   
                ฉฬสีติสหสฺสานิ                นาริโย สมลงฺกตา   
                วิจิตฺตวตฺถาภรณา                อามุตฺตมณิกุณฺฑลา ฯ   
# ๑. สฺยา. อิมินา ภูมิทาเนน ฯ  ๒. สยฺา. ปริวาเรนฺติม ฯ 
# ๓. สยฺา. สฏ ี ตุริยสหสฺสานิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 774 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  774 
         
                อาฬารมุขา (๑) หสุลา        สสุ ฺา ตนุมชฺฌิมา   
                ปริวาเรสฺสนฺติม นิจฺจ        สฆารามสฺสิท ผล ฯ   
                ตึสกปฺปสหสฺสานิ                เทวโลเก รมิสฺสติ   
                สหสฺสกฺขตฺตุ เทวินฺโท        เทวรชฺช กรสิฺสติ ฯ   
                เทวราเชน ปตฺตพฺพ        สพฺพ ปฏิลภิสสฺติ   
                อนูนโภโค หตฺุวาน        เทวรชฺช กริสสฺติ ฯ   
                สหสฺสกฺขตฺตุ จกฺกวตฺตี        ราชา รฏเ ภวิสฺสติ   
                ปพฺยา รชฺช วิปุล                คณนาโต อสงฺขิย ฯ   
                กปฺปสตสหสฺสมฺหิ                โอกกฺากกลุสมฺภโว   
                โคตโม นาม โคตฺเตน        สตฺถา โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                ตสฺส ธมฺเมสุ ทายาโท        โอรโส ธมฺมนิมฺมิโต   
                อุปาลิ นาม นาเมน        เหสฺสติ สตฺถุ สาวโก ฯ   
                วินเย ปารมึ ปตฺวา (๒)        านาาเน จ โกวิโท   
                ชนิสาสน ธารยนฺโต (๓)  วิหริสฺสตินาสโว ฯ   
                สพฺพเมต อภิ ฺาย        โคตโม สกฺยปงฺุคโว   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        เอตทคฺเค เปสฺสติ ฯ   
                อปริเมยฺยุปาทาย                ปตฺเถมิ ตว สาสน   
                โส เม อตฺโถ อนุปฺปตฺโต  สพฺพสโยชนกฺขโย ฯ   
                ยถา สูลาวุโต โปโส        ราชทณฺเฑน ตชฺชิโต   
                สูเล สาต อวินฺทนฺโต        ปริมุตฺตึว อิจฺฉติ ฯ   
# ๑. สฺยา. อาฬารมุขา ฯ  ๒. สี. ปารมึ ปตฺโต ฯ   
# ๓. ส.ี โชตยนฺโต ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 775 

        *เลมที่ 25  อุปาลิตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 775 
         
                ตเถวาห มหาวีร                ภวทณฺเฑน ตชฺชิโต   
                กมฺมสูลาวุโต สนฺโต        ปปาสาเวทนาฏฏิโต ฯ (๑)   
                ภเว สาต น วินฺทามิ        ฑยฺหนฺโต ตีหิ อคฺคิภิ   
                ปริมุตฺตึ คเวสามิ                ยถาป ราชทณฺฑิโต ฯ   
                ยถา วิสาโท(๒) ปุริโส        วิเสน ปริปฬโิต   
                อคท โส คเวเสยฺย                วิสฆาตายุปาลนฯ (๓)   
                คเวสมาโน ปสฺเสยฺย        อคท วิสฆาตก   
                ต ปวิตฺวา สุขี อสฺส (๔)  วิสมฺหา ปริมุตฺติยา ฯ   
                ตเถวาห มหาวีร                ยถา วิสหโต(๕) นโร   
                สมฺปฬิโต อวิชชฺาย                สทฺธมฺมาคทเมสห ฯ   
                ธมฺมาคท (๖) คเวสนฺโต  อทฺทกฺขึ สกฺยสาสน   
                อคฺคสพฺโพสถานนฺ  ต (๗)  สพฺพสลฺลวิโนทน ฯ   
                ธมฺโมสถ  ปวิตฺวาน        วิส สพฺพ สมหูนึ (๘)   
                อชรามร สีติภาว                นิพฺพาน ผสฺสยึ(๙) อห ฯ   
                ยถา ภูตฏฏิโต(๑๐) โปโส ภูตคฺคาเหน ปฬิโต   
                ภูตเวชฺช คเวเสยฺย                ภูตสฺมา ปริมุตฺติยา ฯ   
# ๑. สฺยา. ปปาสาเวทนาฏ ิโต ฯ  ๒. สฺยา. วิสารโท ฯ  
# ๓. สยฺา. วิสฆาตายุปายน ฯ  ยุ. วิสฆาตายุปายโส ฯ  
# ๔. สี. ปวิตฺวาน สุขี อสฺส ฯ  ๕. สฺยา. วิสคโต ฯ 
# ๖. ส.ี ธมโฺมสธ ฯ  ๗. สฺยา. อคฺคสจฺโจสถานนฺต ฯ  
# ยุ. อคฺคสพฺโพสถานนฺต ฯ  ๘. สี. สมหูต ฯ  
# ๙. สฺยา. ปสฺสยึ ฯ  ๑๐. สฺยา. ภูตตชฺชิโต ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 776 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  776 
         
                คเวสมาโน ปสฺเสยฺย        ภูตวิชฺชาสุ โกวิท   
                ตสฺส โส วิหเน(๑) ภูต        สมลู ฺจ วินาสเย ฯ   
                ตเถวาห มหาวีร                ตมคฺคาเหน ปฬิโต   
                าณาโลก  คเวสามิ        ตมโต  ปริมุตฺติยา ฯ 
                อถทฺทส สกฺยมุนึ                กิเลสตมโสธน   
                โส เม ตม วิโนเทสิ        ภูตเวชฺโชว ภูตก(๒) ฯ   
                สสารโสต ส ฺฉินฺทึ        ตณฺหาโสต นิวารยึ   
                ภว อุคฺฆาฏยึ(๓) สพฺพ        ภูตเวชฺโชว มูลโต ฯ   
                ครโุฬ ยถา โอปตติ (๔)        ปนฺนค ภกฺขมตฺตโน   
                สมนฺตา โยชนสต                วิกฺโขเภติ มหาสร ฯ   
                ปนฺนค โส คเหตฺวาน        อโธสีส วิเหย (๕)   
                อาทาย โส ปกกฺมติ        เยนกาม วิหงฺคโม ฯ   
                ตเถวาห มหาวีร                ยถาป ครุโฬ พลี (๖)   
                อสงฺขต คเวสนฺโต                โทเส วิกฺขาลยึ อห ฯ   
                ทฏิโ อห ธมฺมวร                สนฺติปทมนุตฺตร   
                อาทาย วิหราเมต                ครุโฬ ปนฺนค ยถา ฯ   
                อาสาวตี นาม ลตา        ชาตา จิตฺตลตาวเน   
                ตสฺสา วสฺสสหสฺเสน        เอก นิพฺพตฺตเต ผล ฯ   
# ๑. สฺยา. วิห ฺเ ฯ สี. วิหิเต ฯ  ๒. สฺยา. ภูติก ฯ   
# ๓. สยฺา. อุคฺฆาตยึ ฯ ม. อุคฺฆาฏยึ ฯ  ๔. ส.ี โอปติต ฯ  
# ๕. ส.ี วิโปย ฯ  ๖. ส.ี พล ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 777 

        *เลมที่ 25  อุปาลิตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 777 
         
                ต เทวา ปยิรุปาสนฺติ        ตาวทูรผเล สติ(๑)   
                เทวาน สา ปยา เอว        อาสาวตี ลตุตฺตมา(๒) ฯ   
                สตสหสฺสุปาทาย                ตาห ปริจเร มุนิ(๓)   
                สาย ปาต นมสฺสามิ        เทวา อาสาวตึ ยถา ฯ   
                อว ฺฌา ปาริจริยา (๔)        อโมฆา จ นมสฺสนา   
                ทรูาคตมฺป ม สนฺต        ขโณ ม (๕) น วิราธยิ ฯ   
                ปฏิสนฺธึ น ปสสฺามิ        วิจินนฺโต ภเว อห   
                นริูปธิ วิปฺปมตฺุโต                อุปสนฺโต จรามห ฯ   
                ยถาป ปทุม นาม                สูริยรเสน ปุปฺผติ   
                ตเถวาห มหาวีร                พุทฺธรเสน ปุปฺผิโต ฯ   
                ยถา พลากโยนมิฺหิ  น        วิชฺชติ ปุมา (๖) สทา   
                เมเฆสุ คชฺชมาเนสุ        คพฺภ คณฺหนฺติ ตา สทา ฯ   
                จิรมฺป คพฺภ ธาเรนฺติ        ยาว เมโฆ น คชฺชติ   
                ภารโต ปริมุจฺจนฺติ                ยทา เมโฆ ปวสฺสติ ฯ   
                ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส                ธมฺมเมเฆน คชฺชโต(๗)  
                สทฺเทน ธมฺมเมฆสฺส        ธมฺมคพฺภ อคณฺหห ฯ   
                สตสหสฺสุปาทาย                ปุ ฺคพฺภ ธเรมห   
                นปฺปมุจฺจามิ ภารโต        ธมฺมเมโฆ น คชฺชติ ฯ   
# ๑. สฺยา. ตาว ทูรผล สกึ ฯ  ๒. สฺยา. ผลุตฺตมา ฯ  
# ๓. สยฺา. มนุึ ฯ  ๔. สี. ปริจริยา เม ฯ  ๕. สฺยา. สี. ขโณ ม ฯ 
# ๖. สฺยา. ส.ี ปุมา ฯ ๗. ส.ี คชชฺิโต ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 778 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  778 
         
                ยทา ตุว สกฺยมุนิ                รมฺเม กาปลวตฺถเว   
                คชฺชส ิ(๑) ธมมฺเมเฆน        ภารโต ปริมจฺุจห ฯ   
                สุ ฺต อนิมิตฺต ฺจ        อถาปณิหิตมฺป จ(๒)   
                จตุโร จ ผเล สพฺเพ        ธมฺม วิชฏิ ตปห ฯ (๓)   
                อปริเมยฺยุปาทาย                ปตฺเถมิ ตว สาสน   
                โส เม อตฺโถ อนุปฺปตฺโต  สนฺติปทมนุตฺตร ฯ   
                วินเย ปารมึ ปตฺโต        ยถาป ปา ิโก อิสิ   
                น เม สมสโม อตฺถิ (๔)        ธาเรมิ สาสน อห ฯ   
                วินเย ขนฺธเก จาป                ติกจฺเฉเท จ ป ฺจเก   
                เอตฺถ เม (๕) วิมติ นตฺถิ  อกขฺเร พฺย ฺชเนป วา ฯ   
                นคฺิคเห ปฏิกมฺเม จ        านาาเน จ โกวิโท   
                โอสารเณ วุฏาปเน        สพฺพตฺถ ปารมึ คโต ฯ   
                วินเย ขนฺธเก วาป(๖)        นิกฺขิปตฺวา ปท อห   
                อุภโต วิภงฺเค เจว (๗)        รสโต โอสเรยฺยห ฯ   
                นริุตฺติยา จ กุสโล                อตฺถานตฺเถ จ โกวิโท   
                อน ฺาต มยา นตฺถิ        เอกคฺโค สตฺถุ สาสเน ฯ   
                รปูทกฺโข อห อชฺช                สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน   
# ๑. ส.ี คชชฺโิต ฯ  ๒. สฺยา. อถาปณิหิตป จ ฯ  
# ๓. สยฺา. ธมฺม วิชฏ ิตปห ฯ สี. ธมฺมคพฺเภ วิชายห ฯ  
# ยุ. ธมฺม วิชฏายห ฯ  ๔. สี. น เม โส อิทานตฺถิ ฯ  
# ๕. ส.ี เอตฺตเก เม ฯ  ๖. สฺยา. จาป ฯ  ๗. สฺยา. วิภงฺเค เจว ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 779 

        *เลมที่ 25  อุปาลิตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 779 
         
                กงฺข สพฺพ วิโนเทมิ        ฉินฺทามิ สพฺพสสย ฯ   
                ปท อนุปท ฺจาป                อกฺขร ฺจาป พฺย ฺชน   
                นทิาเน ปริโยสาเน                สพฺพตฺถ โกวิโท อห ฯ   
                ยถาป ราชา พลวา                นิคฺคณฺหิตฺวา(๑) ปรนฺตเป (๒)   
                วิชนิิตฺวาน สงฺคาม                นคร ตตฺถ มาปเย ฯ   
                ปาการ ปริกฺข ฺจาป        เอสิก ทฺวารโกฏก   
                อฏฏาลเก จ วิวิเธ                การเย นคเร พหู ฯ   
                สิงฺฆาฏก ปจฺจุร ฺจ (๓)  สุวิภตฺตนฺตราปณ   
                การาเปยฺย (๔) สภ ตตฺถ  อตฺถานตฺถวินิจฺฉย ฯ   
                นคฺิฆาฏตฺถ อมิตฺตาน        ฉิทฺทาฉิทฺท ฺจ ชานิตุ   
                พลกายสฺส รกขฺาย (๕)        เสนามจฺจ (๖) เปติ โส ฯ   
                อารกฺขตฺถาย ภณฺฑสฺส        นิธานกุสล นร   
                มา เม ภณฺฑ วินสฺสีติ        ภณฺฑรกฺข เปติ โส ฯ   
                สมคฺโค (๗) โหติ โส (๘) ร ฺโ  วุฑฺฒึ ยสฺส จ อิจฺฉติ   
                ตสฺสาธิกรณ เทติ                มิตฺตสฺส ปฏปิชฺชิตต ฯ   
                อุปฺปาเทสุ (๙) นิมิตฺเตสุ  ลกฺขเณสุ จ โกวิท   
                อชฺฌายก มนฺตธร                โปโรหิจฺเจ เปติ โส ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ นคฺิคณฺหิตฺวา ฯ  ๒. สี. ปรขตฺติเย ฯ  ๓. สี. โอวร จ 
# ม. ยุ. จจฺจร ฺจ ฯ  ๔. ม. ยุ. การเยยฺย ฯ  ๕. สี. สเมตุ พลกายสฺส ฯ 
# ๖. ม. ยุ. เสนาปจฺจ ฯ ๗. ม. มมตฺโต ฯ  ย.ุ สามโก ฯ  
# โปราณ. สมตฺโต ฯ  ๘. ม. ย.ุ โย ฯ  ๙. ม. อุปฺปาเตสุ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 780 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  780 
         
                เอเตหงฺเคหิ สมฺปนฺโน        ขตฺติโยติ ปวุจฺจติ   
                สทา รกฺขนฺติ ราชาน        จกฺกวาโกว ทกฺุขิน ฯ (๑)   
                ตเถว ตฺว มหาวีร                หตามิตฺโตว (๒) ขตฺติโย   
                สเทวกสฺส โลกสฺส                ธมฺมราชาติ วุจฺจติ ฯ   
                ติตฺถิเย นีหริตฺวาน (๓)        มาร ฺจาป สเสนก   
                ตมนฺธการ วิธเสตฺวา (๔)  ธมฺมนคร อมาปยิ ฯ   
                สลี ปาการิก ตตฺถ                าณนฺเต ทฺวารโกฏก   
                สทฺธา เต เอสิกา วีร        ทวฺารปาโล จ สวโร ฯ   
                สติปฏานมฏฏาล        ป ฺา เต จจฺจร มุเน   
                อิทฺธิปาท ฺจ สิงฺฆาฏ        ธมฺมวีถิ (๕) สุมาปต ฯ (๖)   
                สตฺุตนฺต อภิธมฺม ฺจ        วินย จาป เกวล   
                นวงฺค พุทฺธวจน                เอสา ธมฺมสภา ตว ฯ   
                สุ ฺต อนิมิตฺต ฺจ        วิหาร ฺจาปณีหิต   
                อเนโช จ (๗) นิโรโธ จ        เอสา ธมฺมกฏุี ตว ฯ   
                ป ฺาย อคฺโค นิกฺขิตฺโต  ปฏิภาเณ จ โกวิโท   
                สาริปุตฺโตติ นาเมน        ธมมฺเสนาปตี ตว ฯ   
                จุตูปปาตกุสโล                อิทฺธิยา ปารมึ คโต   
                โกลิโต นาม นาเมน        โปโรหิจฺโจ ตว มุเน ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ ทกฺุขิต ฯ  ๒. สี. มหามิตฺโตว ฯ  ๓. ม. นีหริตฺวาน ฯ  
# ๔. ม. ย.ุ วิธมิตฺวา ฯ  ๕. ย.ุ ธมฺมวีถ ึฯ  ๖. ม.สุมาปตา ฯ  
# ๗. ม. อาเน ฺช ฺจ ฯ  ๘. โปราณ. ตฺว ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 781 

        *เลมที่ 25  อุปาลิตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 781 
         
                โปราณกวสธโร                อุคฺคเตโช ทรุาสโท   
                ธตุวาทิคุเณ อคฺโค        อกขฺทสฺโส ตว มุเน ฯ   
                พหุสฺสุโต ธมมฺธโร        สพฺพปา ี จ สาสเน   
                อานนฺโท นาม นาเมน        ธมฺมรกฺโข  ตว มุเน ฯ   
                เอเต สพฺเพ อติกฺกมฺม        มเหสี ภควา มม   
                วินิจฺฉย เม ปาทาสิ        วินเย วิ ฺ ุเทสิต ฯ (๑)   
                โย โกจิ วินเย ป ฺห        ปุจฺฉติ พุทฺธสาวโก   
                ตตฺถ เม จินฺตนา นตฺถิ        ต ฺเวตฺถ กเถมห ฯ   
                ยาวตา พุทฺธเขตฺตมฺหิ        เปตฺวา จ มหามุนิ (๒)   
                วินเย มาทิโส นตฺถิ        กโุต ภิยฺโย ภวิสสฺติ ฯ   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        เอว คชฺชติ โคตโม   
                อุปาลิสฺส สโม นตฺถิ        วินเย ขนฺธเกสุ จ ฯ   
                ยาวตา พุทฺธภณิต                นวงฺค สตฺถุสาสน   
                วินเย กถิต(๓) สพฺพ         วินยมูลปสฺสิโน ฯ (๔)   
                มม กมฺม สริตฺวาน        โคตโม สกฺยปุงฺคโว   
                ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา        เอตทคฺเค เปสิ ม ฯ   
                สตสหสฺส อุปาทาย(๕)        อิม าน อปตฺถยึ   
                โส เม อตฺโถ อนุปฺปตฺโต        วินเย ปารมึ คโต ฯ   
# ๑. ส.ี วินย ฺ ูน เทสิต ฯ  ๒. ม. ยุ. ต มหามุนิ ฯ  
# ๓. ม. ยุ. วินโยคธ ต ฯ  ๔. ส.ี วินโย มูล ตปสฺสิโน ฯ  
# ๕. ม. สตสหสฺสุปาทาย ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 782 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  782 
         
                สกฺยาน นนฺทิชนโก (๑)        กปฺปโก อาสิห ปุเร   
                วิชหิตฺวาน ต ชาตึ                ปุตฺโต ชาโต มเหสิโน ฯ   
                อิโต ทุติยเก กปเฺป        อ ฺชโส นาม ขตฺติโย   
                อนนฺตเตโช อมิตยโส        ภูมิปาโล มหทฺธโน ฯ   
                ตสฺส ร ฺโ อห ปุตฺโต        จนฺทโน(๒) นาม ขตฺติโย   
                ชาติมเทน ปตฺถทฺโธ        ยโสโภคมเทน จ ฯ   
                นาคสตสหสฺสานิ                สพฺพาลงฺการภูสิตา   
                ติธา ปภินฺนา มาตงฺคา        ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ   
                สพเลหิ ปเรโตห                อุยฺยาน คนฺตุกามโก   
                อารุยฺห สิรกิ นาค                นครา นิกฺขมึ ตทา ฯ   
                จรเณน จ สมฺปนฺโน                คุตฺตทฺวาโร สุสวุโต   
                เทวโล นาม สมฺพุทฺโธ        อาคจฺฉิ ปุรโต มม ฯ   
                เปเสตฺวา สิริก นาค        พุทธฺ อาสาทยึ ตทา   
                ตโต ส ฺชาตโกโปว (๓)  นาโค นุทฺธรโก (๔) ปท ฯ   
                นาค รุณฺณมน (๕) ทิสฺวา  พุทฺเธ โกธ อกาสห   
                วิเหยิตฺวา สมฺพุทฺธ        อุยยฺาน อคมาสห ฯ   
                สาต ตตฺถ น วินทฺามิ        สิโร ปชชฺลโิต ยถา   
                ปริฬาเหน ฑยฺหามิ        มจฺโฉว พลิสาทโก ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ นนฺทิชนโน ฯ  ๒. ส.ี สุนนโฺท ฯ   
# ๓. ส.ี ส ฺชาตสโกโป ฯ  ม. ย.ุ ส ฺชาตโกโป โส ฯ 
# ๔. สี. วุทฺธรเต ฯ ม. ยุ. นุทฺธรเต ฯ  ๕. ยุ. ทุฏมน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 783 

        *เลมที่ 25  อุปาลิตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 783 
         
                สสาครนฺตา ปวี                อาทิตฺตา วิย โหติ เม   
                ปตุ สนฺติกุปาคมฺม        อิท วจนมพฺรวึ ฯ   
                อาสีวิสว กุปต                อคฺคิกฺขนฺธว อาคต   
                มตฺตว กุ ฺชร ทนฺตึ        ย สยมฺภภ อสาทยึ ฯ   
                อาสาทิโต มยา พุทฺโธ        โฆโร อุคฺคตโป ชิโน   
                ปรุา สพฺเพ วินสฺสาม        ขมาเปสฺสาม ต มุนึ ฯ   
                โน เจ ต นิชฺฌาเปสฺสาม (๑) อตฺตทนฺต สมาหิต   
                โอเรน สตฺตเม ทิวเส (๒)  รฏมฺเม วิธมิสฺสติ ฯ   
                สุเมขโล โกสิโย จ                สิคฺคโว จาป สตฺตโก (๓)   
                อาสาทยิตฺวา อิสโย        ทุคฺคตา เต สเสนกา ฯ    
                ยทา กุปฺปนฺติ อิสโย        ส ฺตา พฺรหฺมจาริโน   
                สเทวก วินาเสนฺติ                สสาคร สปพฺพต ฯ   
                ติโยชนสหสฺสมฺหิ                ปุริเส สนฺนปิาตยึ   
                อจฺจย เทสนตฺถาย                สยมฺภภ อุปสงฺกมึ ฯ   
                อลฺลวตฺถา อลลฺสิรา        สพฺเพว ป ฺชลีกตา   
                พุทฺธสฺส ปาเท นิปติตฺวา  อิท วจนมพฺรวว ฯ   
                ขมสฺสุ ตฺว มหาวีร                อภิยาจติ ต ชโน   
                ปริฬาห วิโนเทหิ                มา จ รฏ วินาสย(๔) ฯ   
# ๑. ส.ี นกิฺขเปสฺสามิ ฯ  ๒. ม. โอเรน สตฺตทิวสา ฯ  
# ๓. ม. สรฏกา ฯ  ๔. ม. มา โน รฏ วินาสย ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 784 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  784 
         
                สเทวมานุสา สพฺเพ        สทานวา สรกฺขสา   
                อโยมเยน กูเฏน                สริ ภินฺเทยฺยุ เม สทา ฯ   
                อุทเก  อคฺคิ น สณฺาติ        วีช เสเล น รหูติ   
                อคเท กิมิ น สณฺาติ        โกโป พุทฺเธ น ชายติ ฯ   
                ยถา จ ภูมิ อจลา                อปฺปเมยฺโย จ สาคโร   
                อนนฺตโก จ อากาโส        เอว พุทฺธา อโขภิยา ฯ (๑)   
                อตฺตทนฺตา (๒) มหาวีรา  ขมิตา จ ตปสฺสิโน   
                ขนฺตาน ขมิตาน จ                คมน โว (๓) น วิชชฺติ ฯ   
                อิท วตฺวาน สมฺพุทฺโธ        ปริฬาห วิโนทยิ (๔)   
                มหาชนสฺส ปุรโต                นภ อพฺภุคฺคมี ตทา ฯ   
                เตน กมฺเมนห วีร (๕)        หีนตฺต อชฺฌุปาคโต   
                สมติกฺกมฺม ต ชาตึ        ปาวิสึ อภย ปุร ฯ   
                ตทาป  ม มหาวีร                ฑยฺหมาน สุสณฺ ิต (๖)   
                ปริฬาห วิโนเทสิ                สยมฺภภ จ ขมาปยึ ฯ   
                อชฺชาป ม มหาวีร                ฑยฺหมาน ติหคฺคิภิ   
                นพฺิพาปเย(๗) ตโย อคฺคี        สีติภาว ฺจ ปาปยึ ฯ   
                เยส โสตาวธานตฺถิ (๘)        สุณาถ มม ภาสโต   
                อตฺถ ตุยฺห ปวกฺขามิ        ยถา ทิฏ ปท มม ฯ   
# ๑. ย.ุ พุทโฺธ อโขภิโย ฯ  ๒. ม. ยุ. สทา ขนฺตา ฯ  
# ๓. ส.ี ขมน โว ฯ ม. ต ฯ  โปราณ. เต ฯ ๔. ม.  วิโนทย ฯ 
# ๕. ย.ุ ธรี ฯ  ๖. โปราณ. สเข  ิต ฯ  ๗. สฺยา. ม. นิพฺพาเปสิ ฯ  
# ๘. สี.  โสตปถา อตฺถิ ฯ  โปราณ. สสาเร  สสฺสตา นตฺถิ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 785 

        *เลมที่ 25  อุปาลิตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 785 
         
                สยมฺภภ ต วิมาเนตฺวา (๑)  สนฺตจิตฺต สมาหิต   
                เตน กมฺเมนห อชฺช        ชาโตมฺหิ นีจโยนิย ฯ   
                มา โว ขณ วิราเธถ        ขณาตีตา (๒) หิ โสจเร   
                สทตฺเถ วายเมยฺยาถ        ขโณ โว ปฏิปาทิโต ฯ   
                เอกจฺจาน ฺจ วมน        เอกจฺจาน วิเรจน   
                วิส หลาหล เอเก (๓)        เอกจฺจาน ฺจ โอสถ ฯ  
                วมน ปฏิปนฺนาน                ผลฏาน วิเรจน   
                โอสถ  ผลลาภีน                ปุ ฺกฺเขตฺต คเวสิน ฯ   
                สาสเนน วิรุทฺธาน                วิส หลาหล ยถา   
                อาสีวิโส ทุฏวิโส (๔)        เอก (๕) ฌาเปติ ต นร ฯ   
                สกึ ปต หลาหล                อุปรุทฺเธติ (๖) ชีวิต   
                สาสเนน วิรุชฺฌตฺิวา        กปปฺโกฏิมฺห ิ ฑยฺหติ ฯ   
                ขนฺติยา อวิหึสาย                เมตฺตจิตฺตวตาย จ   
                สเทวก โส ตรติ (๗)        ตสฺมา เต (๘) อวิโรธิยา ฯ (๙)   
                ลาภาลาเภ น สชฺชนฺติ        สมฺมานเน วิมานเน (๑๐)   
                ปวีสทิสา พุทฺธา                ตสฺมา เต น วิโรธิยา(๑๑) ฯ   
                เทวทตฺเต จ วธเก                โจเร องฺคุลิมาลเก   
                ราหุเล ธนปาเล จ                สพฺเพส สมโก มุนิ ฯ   
# ๑. ส.ี ขมาเปตฺวา ฯ  ๒. สี ขณาติคา ฯ  ๓. ย.ุ เอเต ฯ  
# ๔. ม. ทิฏวิโส ฯ ย.ุ ทฏวิโส ฯ  ๕. ม. ย.ุ เอว ฯ  
# ๖. ม. อุปรนฺุเธติ ฯ  ๗. ม. ตาเรติ ฯ  ๘. ยุ. โว ฯ 
# ๙. ม. อวิราธิยา ฯ ๑๐. ส.ี สมฺมาเน จ วิมานเน ฯ  
# ม. สมมฺานนวิมานเน ฯ  ๑๑. ม. วิราธิยา ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 786 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  786 
         
                เอเตส ปฏิโฆ(๑) นตฺถิ        ราโคเมส น วิชฺชติ   
                สพฺเพส สมโก พุทฺโธ        วธกสฺโสรสสฺส จ ฯ   
                ปนฺเถ ทิสฺวาน กาสาว        ฉฑฺฑิต มิฬฺหมกฺขิต   
                สริสา (๒) อ ฺชล ึกตฺวา  วนฺทิตพฺพ อิสิทฺธช ฯ (๓)   
                อพฺภตีตา จ เย พุทฺธา        วตฺตมานา อนาคตา   
                ธเชนาเนน สุชฌฺนฺติ        ตสฺมา เอเต นมสฺสิยา ฯ   
                สตฺถุกปฺป สุวินย                ธาเรมิ หทเยนห   
                นมสฺสมาโน วินย                วิหริสฺสามิ สพฺพทา ฯ   
                วินโย อาสโย (๔) มยฺห        วินโย านจงฺกม   
                กปฺเปมิ วินเย วาส                วินโย มยฺห  โคจโร ฯ   
                วินเย ปารมิปฺปตฺโต        สมเถ (๕) จาป โกวิโท   
                อุปาลิ ต มหาวีร                ปาเท วนฺทติ สตฺถุโน ฯ   
                โส อห วิจริสฺสามิ                คามา คาม ปุรา ปุร   
                นมสฺสมาโน สมฺพุทฺธ        ธมฺมสฺส จ สธุมฺมต ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห        ภวา สพฺเพ สมูหตา   
                สพฺพาสวา ปริกฺขีณา        นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโว ฯ   
                สวฺาคต วต เม อาสิ        พุทธฺเสฏสฺส สนฺติเก   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา        กต พุทฺธสสฺ สาสน ฯ   
# ๑. สฺยา. ปฏิฆ ฯ  ๒. ม. สิรสฺมึ ฯ  ๓. สี. วนฺทติพฺโพ อิสิทฺธโช ฯ  
# ๔. สี. อาสย ฯ ๕. สี. สมเย ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 787 

        *เลมที่ 25  อุปาลิตฺเถรคาถาวณฺณนา  หนา 787 
         
                ปฏิสมฺภิทา จตสฺโส        วิโมกฺขาปจ อฏ ิเม   
                ฉฬภิ ฺา สจฺฉิกตา        กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ห ิ น  สตฺถา  สยเมว  สกล  วินยปฏก  
อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ  โส อปรภาเค  ภารุกจฺฉกวตฺถุ    อชฺชุกวตฺถุ  
กุมารกสฺสปวตฺถุนฺติ  อิมานิ  ตีณิ วตฺถนูิ วินิจฺฉยิ ฯ  (๑)  สตฺถา 
เอเกกสฺมึ  วินิจฺฉิเต  สาธุการ  ทตฺวา  ตโยป วินิจฺฉเย  
อตฺถุปฺปตฺตึ  กตฺวา  เถร  วินยธราน  อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ 
โส  อปรภาเค  เอกสฺมึ อุโปสถทิวเส ปาติโมกฺขุทฺเทสสมเย 
ภิกฺขู โอวทนฺโต   
                สทฺธาย อภินิกฺขมฺม        นวปพฺพชิโต นโว   
                มตฺิเต ภเชยฺย กลฺยาเณ        สุทฺธาชีเว อตนฺทิเต ฯ   
                สทฺธาย อภินิกฺขมฺม        นวปพฺพชิโต นโว   
                สฆสฺมึ วิหร ภิกฺขุ                สิกฺเขถ วินย พุโธ ฯh   
                สทฺธาย อภินิกฺขมฺม        นวปพฺพชิโต นโว   
                กปฺปากปฺเปสุ กสุโล        จเรยฺย อปุรกฺขโตติ(๒)   
ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สทฺธายาติ  สทฺธานิมิตฺต  น  ชีวิกตฺถนฺติ  อตฺโถ ฯ 
สทฺธายาติ  วา กมฺมผลานิ  รตนตฺตยคุณ ฺจ  สทฺทหิตฺวา ฯ   
        อภินิกฺขมฺมาติ  ฆราวาสโต  นิกฺขมิตฺวา ฯ  
# ๑. ย.ุ วินิจฺฉินิ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๗/๓๐๗ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 788 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  788 
         
        นวปพฺพชิโตติ  นโว  หุตฺวา  ปพฺพชิโต ปมวเย  เอว 
ปพฺพชิโต ฯ  
        นโวติ สาสเน สิกฺขาย  อภินโว  ทหโร ฯ  
        มิตฺเต  ภเชยฺย  กลฺยาเณ  สุทฺธาชีเว  อตนฺทิเตติ  ปโย (๑)  
ครุ  ภาวนีโยติอาทินา  วุตฺตลกฺขเณ กลยฺาณมิตฺเต มิจฺฉา- 
ชีววิวชฺชเนน สุทฺธาชีเว อารทฺธวิริยตาย  อตนฺทิเต  ภเชยฺย  
อุปสงฺกเมยฺย เตส โอวาทานุสาสนีปฏิคฺคหณวเสน เสเวยฺย ฯ 
สฆสฺมึ  วิหรนฺติ  สงฺเฆ  ภิกฺขุสมูเห  วตฺตปฏิวตฺตปูรณวเสน  
วิหรนฺโต ฯ  
        สงฺฆสฺมึ  วิหรนฺติ  สงฺเฆ  ภิกฺขุสมูเห   วตฺตปฏิวตฺตปูรณวเสน 
วิหรนฺโต ฯ  
        สิกฺเขถ  วินย  พุโธติ  โพธาณตาสุกุสโล  หุตฺวา  
วินยปริยตฺตึ  สิกฺเขยฺย ฯ วินโย  หิ  สาสนสฺส  อายุ  ตสฺมึ  
 ิเต  สาสน   ิต โหติ ฯ พุทฺโธติ จ ปนฺติ โส  เอวตฺโถ ฯ 
กปฺปากปฺเปสูติ  กปฺปยากปฺปเยสุ กุสโล สุตฺตวเสน  
สุตฺตานุโลมวเสน  
        กปฺปากปฺเปสูติ  กปปฺยากปฺปเยสุ  กุสโล  สุตฺตวเสน 
สุตฺตานุโลมวเสน  จ  นิปโุณ  เฉโก ฯ  
        อปุรกฺขโตติ  น  ปุรกฺขโต  ตณฺหาทีหิ  กุโตจิ  (๒)  ปุเรกฺขาร  
อปจฺจาสีสนฺโต  หุตฺวา วิหเรยฺย ฯ   
                อุปาลิตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ปโย จ ฯ  ๒. สี. ตโต จ ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ อปจฺจาสึสนฺโต ฯ  
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                อุตฺตรปาลตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ปณฺฑิต วต ม สนฺตนฺติ อายสฺมโต อุตฺตรปาลตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต วิปสฺสิสฺส  ภควโต [๑] คมนมคฺเค เสตุ  
การาเปสิ ฯ 
        โส เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  สาวตฺถิย  พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา อุตฺตรปาโลติ   
ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต ยมกปาฏิหาริย ทิสฺวา ปฏลิทฺธสทฺโธ  
ปพฺพชิตฺวา สมณธมฺม  กโรติ ฯ  ตสฺส เอกทิวส อโยนิโส- 
มนสิการวเสน อนุภูตารมฺมณ อนุสฺสรนฺตสฺส กามราโค  
อุปฺปชฺชิ ฯ  โส  ตาวเทว  สโหฑฺฒ  โจร  คณฺหนฺโต  วิย  อตฺตโน 
จิตฺต นิคฺคเหตฺวา  สเวคชาโต  ปฏิปกขฺมนสิกาเรน  กิเลเส  
วิกฺขมฺเภตฺวา วิปสฺสนาย กมฺม กโรนฺโต ภาวน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา 
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน (๒)   
                วิปสฺสิโน ภควโต                จงฺกมนฺตสฺส สมฺมุขา   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        เสตุ การาปยึ อห ฯ   
                เอกนวุเต อิโต                กปฺเป ย  เสตุ การยึ อห   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        เสตุทานสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ย.ุ เอตฺถนฺตเร กาเลติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๕๔/๗๙ ฯ  
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        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏปิตฺตึ  ปจฺจเวกฺขิตฺวา 
สีหนาท  นทนฺโต   
        ปณฺฑิต วต ม สนฺต        อลมตฺถวิจินฺตก   
        ป ฺจ กามคุณา โลเก        สมฺโมหา ปาตยึสุ ม ฯ   
         ปกฺขนฺโน (๑) มารวิสเย        ทฬหฺสลฺลสมปปฺโต   
        อสกฺขึ มจฺจุราชสฺส                อห ปาสา ปมุจฺจิตต ฯ   
        สพฺเพ กามา ปหีนา เม        ภวา สพฺเพ ปทาลิตา   
        วิกฺขีโณ ชาติสสาโร        นตฺถิ ทานิ ปุนพฺภโวติ(๒)   
ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺฑิต  วต  ม  สนฺตนฺติ  สตุจินฺตามยาย  ป ฺาย  
วเสน  ป ฺาสมฺปนฺนมปฺ  นาม  ม  สมาน ฯ  
        อลมตฺถวิจินฺตกนฺติ  อตฺตโน  จ  ปเรส ฺจ  อตฺถ หิต 
วิจินฺเตตุ สมตฺถ อล วา ปริยตฺต อตฺถสฺส วิจินฺตก  
กิเลสวิทฺธสนสมตฺถ อตฺถทสฺสิน  วา  สพฺพเมต  อตฺตโน 
อนฺติมภวิกตาย  เถโร  เทติ ฯ   
        ป ฺจ กามคุณาติ  รปูาทโย  ป ฺจ  กามโกฏาสา ฯ  
        โลเกติ  เตส ปวตฺติฏานทสฺสน ฯ  
        สมฺโมหาติ สมฺโมหนิมิตฺต  อโยนโิสมนสิการเหตุ ฯ   
สมฺโมหาติ  วา  สมฺโมหนา  สมฺโมหกรา ฯ   
# ๑. สฺยา. ปกฺขนฺโน ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๘/๓๐๘ ฯ   
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        ปาตยึสูติ  ธีรภาวโต  ปาเตสุ  โลกโต  วา อุตฺตริตุกาม  
ม โลเก ปาตยึสูติ อตฺโถ ฯ  
        ปกฺขนฺโนติ อนุปวิฏโ ฯ 
        มารวิสเยติ กิเลสวิสเย กิเลสมารสฺส (๑) ปวตฺติฏาเน ตสฺส  
วส  คโตติ  อธิปฺปาโย ฯ  เทวปุตฺตมารสฺส วา อิสฺสริยฏาเน 
ต อนุปวิสิตฺวา  ิโต ฯ  
        ทฬฺหสลฺลสมปฺปโตติ  ทฬฺห  ถิร  ทฬฺเหน  วา  สลฺเลน   
สมปฺปโต  ราคสลฺเลน หทย  อาหจฺจ  วิทฺโธ ฯ   
        อสกฺขึ  มจฺจุราชสฺส  อห  ปาสา ปมุจฺจิตุนฺติ อคฺคมคฺค-  
สณฺฑาเสน  ราคาทิสลฺล  อนวเสสโต อุทฺธรนฺโตเยว ราคพนฺธน- 
สงฺขาตา (๒) มจฺจุราชสฺส  ปาสา อห ปริมุจฺจิตุ อสกฺขึ ตโต  
อตฺตาน ปโมเจสึ ฯ   
        ตโตเอว  จ  สพฺเพ  กามา ปหีนา เม ภวา สพฺเพ  
ปทาลิตาติ วตฺถารมฺมณาทิเภเทน  อเนกเภทภินฺนา สพฺเพ  
กิเลสกามา อริยมคฺเคน สมุจฺเฉทวเสน มยา ปหีนา ฯ   
กิเลสกาเมสุ  หิ  ปหีเนสุ  วตฺถุกามาป  ปหีนาเอว  โหนฺติ ฯ  
ตถา กามภวกมฺมภวาทโย  ภวา  สพฺเพ  มคฺคาณาสินา 
ปทาลิตา  วิทฺธสิตา ฯ  กมมฺภเวสุ  หิ  ปทาลิเตสุ  อุปปตฺติภวา 
# ๑. ส.ี ย.ุ กิเลสมารวิสเย กิเลสมารสฺเสว ฯ   
# ๒. ส.ี ราคภวพนฺธนสงฺขาตา ฯ  ยุ. ภวพนฺธนสงฺขาตา ฯ  
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ปทาลิตาเอว  โหนฺติ ฯ  เอว  กมฺมภวาน  ปทาลิตตฺตาเอว 
วิกฺขีโณ ชาติสสาโร  นตฺถิ  ทานิ  ปุนพฺภโวติ ฯ  ตสฺสตฺโถ  เหฏา   
วุตฺโตเยว ฯ  อิทเมว  จ เถรสฺส อ ฺาพฺยากรณ อโหสิ ฯ   
                อุตฺตรปาลตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                อภิภูตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สุณาถ าตโย สพฺเพติ อายสฺมโต อภิภูตตฺเถรสฺส  
คาถา ฯกา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต เวสฺสภุสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห 
นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต  ตาทิเสน กลฺยาณมิตฺตสนฺนิสฺสเยน  
สาสเน  อภิปฺปสนฺโน  อโหสิ ฯ  โส สตฺถริ ปรินิพฺพุเต ตสฺส  
ธาตุ  คเหตุ  มหาชเน  อุสฺสาห กโรนฺเต สย สพฺพปม  
คนฺโธทเกน จิตก นิพฺพาเปสิ ฯ  
        โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท เวฏปุรนคเร (๑) ราชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  อภิภูโตติ  
ลทฺธนาโม  ปตุ  อจฺจเยน รชชฺ กาเรติ ฯ ตสฺมึ จ  สมเย  
ภควา  ชนปทจาริก  จรนฺโต  อนุปุพฺเพน  ต  นคร  ปาปุณิ ฯ  
ตโต  โส  ราชา  ภควา  กริ  มม  นคร  อนุปฺปตฺโตติ  
# ๑. ส.ี เว ิปุรนคเร ฯ  ม. เวปุรนคเร ฯ ยุ. เวฏ ิปุรนคเร  ฯ  
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สุตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  คนฺตฺวา ธมฺม  สุตฺวา  ทุติยทิวเส  
มหาทาน  ปวตฺเตสิ ฯ  ภควา  ภุตฺตาวี  ตสฺส  ร ฺโ  
อชฺฌาสยานุรูป  อนโุมทน  กโรนฺโตเยว  วิตฺถารโต  ธมฺม  
เทเสสิ ฯ โส ธมฺม สุตฺวา ลทฺธปฺปสาโท  รชฺช  ปหาย  
ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  สจฺฉากาสิ ฯ  เตน  วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ฑยฺหมาเน  สรรีมฺหิ        เวสฺสภุสฺส มเหสิโน   
                คนฺโธทก คเหตฺวาน        จิต นิพฺพาปยึ อห ฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        จิต นิพฺพาปยึ อห   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        คนฺโธทกสฺสิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต  ปน  ปตฺวา  วิมุตฺติสุเขน  วิหรนฺเต  ตสฺมึ   
ตสฺส  าตกา  อมจฺจา ปาริสชฺชา  นาครา  ชานปทาติ  สพฺเพ   
สมาคนฺตฺวา  ภนฺเต  กสฺมา  ตฺว  อเมฺห  อนาเถ  กตฺวา 
ปพฺพชิโตติ  ปริเทวึสุ ฯ  เถโร  เต  าติปมุเข มนุสฺเส ปริเทวนฺเต   
ทิสฺวา เตส อตฺตโน ปพฺพชฺชา(๒)การณวิภาวนมุเขน ธมฺม กเถนฺโต   
                สณุาถ าตโย สพฺเพ        ยาวนฺเตตฺถ สมาคตา   
                ธมฺม โว เทสยิสฺสามิ        ทกฺุขา ชาติ ปุนปฺปุน ฯ   
                อารภถ (๓) นิกกฺมถ(๔)        ยุ ฺชถ พุทฺธสาสเน   
                ธนุาถ มจฺจุโน เสน        นฬาคารว กุ ฺชโร   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๕๓/๗๘ ฯ ๒. ม. ปพฺพชฺช... ฯ 
# ๓. สยฺา. อารภถ ฯ  ๔. ม. นิกฺกมถ ฯ   
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                โย อิมสฺมึ ธมฺมวินเย        อปฺปมตฺโต วิเหสฺสติ (๑)   
                ปหาย ชาติสสาร                ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสตีติ(๒)   
ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สณุาถาติ  นิสาเมถ  อิทานิ มยา วุจฺจมาน  
โอหิตโสตทฺวารานุสาเรน (๓)  อุปธาเรถาติ  อตฺโถ ฯ  าตโยติ าตี- 
ปมุเข  กตฺวา เตส สพฺเพส อาลปน เตนาห  สพฺเพ  ยาวนฺเตตฺถ   
สมาคตาติ  ยาวนฺโต  ยตฺตกา  เอตฺถ  สมาคเม  เอติสฺส  วา 
มม ปพฺพชฺชาย สมาคตาติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ย  สนฺธาย  สณุาถาติ  สวนาณตฺติกวจน  กต  
ต  ธมฺม  โว  เทสยิสฺสามีติ  ปฏิชานิตฺวา  ทุกฺขา  ชาติ  
ปุนปฺปุนนฺติอาทินา  เทเสตุ อารภิ ฯ  
        ตตฺถ  ทกฺุขา  ชาติ  ปนุปฺปุนนฺติ  ชาติ  นาเมสา  
คพฺโภกฺกนฺติมูลกาทิเภทสฺส  (๔) ชราทิเภทสฺส  จ  อเนกวิหิตสฺส 
ทุกฺขสฺส  อธฏิานภาวโต  ทุกฺขา ฯ  สา  ปุนปฺปุน ปวตฺตมานา 
อติวิย ทุกฺขา ฯ   
        ตสฺสา  ปน  ชาติยา  สมติกฺกมนตฺถ  อุสฺสาโห  กรณีโยติ  
ทสฺเสนฺโต  อาห  อารภถาติอาทิ ฯ   
        ตตฺถ  อารภถาติ  อารมฺภธาตุสงฺขาต  วิริย  กโรถ ฯ 
# ๑. สฺยา. วิเหสฺสติ ฯ  ม. วิหสฺสติ ฯ  ๒. ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๙/๓๐๘ ฯ  
# ๓. ม. โอหิตโสตาโสตทฺวารานุสาเรน ฯ   
# ๔. สี. ย.ุ คพฺโภกฺกนฺติกมูลกาทิเภทสฺส ฯ  
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        นิกฺกมถาติ โกสชฺชปกฺขโต  นิกฺขนฺตตฺตา  นิกฺกมธาตุสงฺขาต 
ตทุตฺตรึ  วิริย  กโรถ ฯ   
        ยุ ฺชถ พุทฺธสาสเนติ  ยสฺมา  สลีสวโร  อินฺทฺริเยสุ   
คุตฺตทฺวารตา  โภชเน  มตฺต ฺ ุตา อติสมฺปช ฺนฺติ อิเมสุ  
ธมฺเมสุ ปติฏ ิตาน ชาคริยานุโยควเสน อารมฺภนิกฺกมธาตุโย  
สมฺปชฺชนฺติ  ตสฺมา  ตถาภูตา  สมถวิปสฺสนาสงฺขาเต  อธิสีล- 
สิกฺขาทิสงฺขาเต  วา ภควโต  สาสเน  ยตฺุตปฺปยุตฺตา  โหถ ฯ  
        ธุนาถ  มจฺจุโน  เสน  นฬาคารว  กุ ฺชโรติ  เอว  
ปฏิปชชฺนฺตา  จ  เตธาตุอิสฺสรสฺส  มจฺจุราชสฺส วส สตฺเต 
เนตีติ ตสฺส  เสนาสงฺขาต  อพล  ทุพฺพล  ยถา  นาม 
ถามพลูปปนฺโน  กุ ฺชโร  นเฬหิ  กต  อคาร  ขเณเนว  วิทฺธเสติ   
เอวเมว  กิเลสคณ  ธุนาถ วิธมถ วิทฺธเสถาติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  ปน  พุทฺธสาสเน อุสฺสาห กโรนฺตสฺส เอกสิโก  
ชาติทุกฺขสฺส สมติกฺกโมติ ทสฺเสนฺโต โย อิมสฺมินฺติอาทินา 
ตติย คาถมาห ฯ ต สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
                อภิภูตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                โคตมตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        สสรนฺติ อายสฺมโต โคตมตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา  
อุปฺปตฺติ   
        อย  กริ  ปุริมพุทฺเธสุ กตาธิกาโร ตตฺถ ตตฺถ ภเว  
ปุ ฺานิ กโรนฺโต สิขิมหฺิ ภควติ  ปรนิิพฺพุเต  ตสฺส  จิตก  
เทวมนุสฺเสสุ  ปูเชนฺเตสุ อฏหิ จมฺปกปุปฺเผหิ จิตก  ปูเชสิ ฯ   
        โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท สกฺยราชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  โคตโมติ  โคตฺตวเสเนว  
อภิลกฺขิตนาโม วยปฺปตฺโต สตฺถุ าติสมาคเม  ปฏิลทฺธสทฺโธ  
ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ  
เตน วุตฺต อปทาเน (๑)   
                ฌายมานสฺส ภควโต        สขิิโน โลกพนฺธุโน   
                อฏ จมฺปกปุปฺผานิ        จิตก อภิโรปย ึฯ   
                เอกตึเส อิโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิโรปยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        จิตปูชายิท  ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        ฉฬภิ ฺโ  ปน  หุตฺวา  วิมุตฺติสุเขน  วิหรนฺโต  เอกทิวส  
าตเกหิ  กสฺมา ภนฺเต  อเมฺห  ปหาย ปพฺพชิโตติ ปุฏโ  
สสาเร อตฺตโน (๒) อนุภูตทุกฺข ฺเจว อิทานิ อธิคต นิพฺพานสุข ฺจ 
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๕๒/๗๗ ฯ  ๒. ม. อตฺตนา ฯ   
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ปกาเสนฺโต   
                สสร หิ นริย อคจฺฉิสฺส (๑)   
                เปตโลกมคม ปนุปฺปุน   
                ทกฺุขมมฺหิป ติรจฺฉานโยนิย(๒) 
                เนกธา หิ วุสิต จิร มยา ฯ   
                มานุโสป จ ภโวภิราธิโต   
                สคฺคกายมคม สกึ สกึ   
                รปูธาตุสุ อรูปธาตุสุ   
                เนวส ฺ ิสุ อส ฺ ิสุฏ ิต ฯ   
                สมฺภวา สุวิทิตา อสารกา   
                สงฺขตา ปจลิตา สเทริตา   
                ต วิทิตฺวา มหมตฺตสมฺภว   
                สนฺติเมว สติมา สมชฺฌคนฺติ(๓)   
ตีหิ คาถาหิ เตส ธมฺม เทเสสิ ฯ   
        ตตฺถ  สสรนฺติ  อนาทิมติ  สสาเร  สสรนฺโต  กมฺมกิเลเสหิ   
ป ฺจสุ  คตีสุ จวนุปฺปชฺชนวเสน  (๔)  อปราปร  สสรนฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  หีติ  นิปาตมตฺต ฯ  
        นิรย อคจฺฉิสฺสนฺติ  ส ฺชีวาทิก  อฏวิธ  มหานิรย   
# ๑. สฺยา. อคจฺฉิส ฯ  โปราณ. อค ฺฉิส ฯ  
# ๒. สฺยา. ติรจฺฉานโยนิยา ฯ  ๓. ขุ. เถร. ๒๖/๓๒๐/๓๐๘ ฯ   
# ๔. ม. จวนุปปาตวเสน ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา เถรคาถาวณณฺนา (ปรมตฺถทีปนี ๑) - หนาท่ี 798 

        *เลมที่ 25  ติกนิปาตวณฺณนา  หนา  798 
         
กุกฺกุฬาทิก  โสฬสวิธ อุสฺสทนิรย ฺจ  ปฏิสนฺธิวเสน  อุปคจฺฉึ ฯ   
ปุนปฺปุนนฺติ  อิท อิธาป อาเนตพฺพ ฯ  
        เปตโลกนฺติ  เปตฺติวิสย  ขุปฺปปาสาทิเภท  เปตตฺตภาวนฺติ  (๑) 
อตฺโถ ฯ 
        อคมนฺติ ปฏิสนฺธิวเสน  อุปคจฺฉึ  อุปปชฺชึ ฯ  (๒)  
        ปุนปฺปนุนฺติ  อปราปร ฯ  
        ทุกฺขมมฺหิปติ อ ฺม ฺ  ติขิณกสาปโตทาภิฆาตาทิทุกฺเขหิ  
ทุสฺสหายป ฯ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  เหต วุตฺต  ทุกฺขมมฺหิปติ ฯ  
        ติรจฺฉานโยนิยาติ  มคิปกฺขิอาทิเภทาย ติรจฺฉานโยนิยา ฯ  
        เนกธา  หีติ  โอฏโคณคทฺรภาทิวเสน เจว กากพลากา- 
กุลลาทิวเสน  จ อเนกปฺปการ  อเนกวาร ฺจ  จิร  ทฆีมทฺธาน  
มยา  วุสิต  นจฺิจ  อุตฺรสฺตมานสตาทิวเสน ทุกฺข อนุภูต ฯ   
ติรจฺฉานโยนิย  นิพฺพตฺตสตฺโต  มหามูฬฺหตาย  จิรตร  ตตฺเถว 
อปราปร ปรวิตฺตตีติ ทสฺสนตฺถ อิธ จิรนฺติ วุตฺต ฯ   
        มานุโสป  จ  ภโวภิราธิโตติ  มนุสฺสตฺตภาโวป  มยา   
ตาทิเสน  กุสลกมฺมุนา  สมวาเยน  อภิราธิโต  สาธโิต  อธิคโต ฯ 
กาณกจฺฉโปปมสุตฺตเมตฺถ   อุทาหริตพฺพ ฯ   
        สคฺคกายมคม  สกึ  สกินฺติ  สคฺคคติสงฺขาต  กามาวจร- 
เทวกาย  สกึ  สกึ  กทาจิ กทาจิ  อุปปชฺชนวเสน  อคจฺฉึ ฯ 
# ๑. ส.ี ย.ุ เปตฺติภาวนฺติ ฯ  ๒. สี. อคจฺฉึ อุปฺปชฺชึ ฯ  
# ยุ. อคจฺฉ อุปปชฺช ึฯ   
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        รูปธาตุสูติ  ปุถชฺุชนภวคฺคปริโยสาเนสุ  รูปภเวสุ ฯ  
        อรูปธาตุสูติ  อรูปภเวสุ ฯ 
        เนวส ฺ ิสุ อส ฺ ิสุฏ ิตนฺติ รูปารูปธาตูสุ จ น เกวล  
ส ฺ ีสุเอว  อถ  โข  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีสุ  อส ฺ ีสุ  จ 
อุปฺปชฺชึ   ิต  (๑) มยาติ อาเนตฺวา  โยเชตพฺพ ฯ  เนวส ฺ ิคฺคหเณน  
เหตฺถ  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีภโว  คหิโต ฯ  ยทิปเม  เทฺว  ภวา 
รูปารูปธาตุคฺคหเณเนว  คยฺหนฺติ  เย  ปน อิโต พาหิรกา  
ตตฺถ  นิจฺจส ฺ ิโน  ภววิโมกฺขส ฺ ิโน  จ  เตส  ตสฺสา   
ส ฺาย  มิจฺฉาภาวทสฺสนตฺถ วิสุ คหิตาติ ทฏพฺพ ฯ   
        เอว  ทฺวีหิ  คาถาหิ  ภวมูลสฺส  อนปุจฺฉินฺนตฺตา 
อนาทิมติ  สสาเร  อตฺตโน วฏฏทกฺุขานุภว  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
ตทุปจฺเฉเทน  วิวฏฏสุขานุภว  ทสฺเสนฺโต สมฺภวาติ  อาทินา 
ตติย  คาถมาห ฯ  
        ตตฺถ  สมฺภวาติ  ภวา ฯ  กามภวาทโยเอว  หิ   
เหตุปจฺจยสมวาเยน  ภวนฺตีติ อิธ สมฺภวาติ วุตฺตา ฯ  
        สุวิทิตาติ วิปสฺสนาป ฺาสหิตาย มคฺคป ฺาย  สุฏ ุ 
วิทิตา ฯ 
        อสารกาติอาทิ  เตส วิทิตาการทสฺสน ฯ  
        ตตฺถ อสารกาติ นิจฺจสาราทิสารรหิตา ฯ 
# ๑. ม. อุปปชฺช   ิต ฯ  
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        สงฺขตาติ  สเมจฺจ  สมฺภุยฺย  (๑)  ปจฺจเยหิ  กตา ฯ   
        ปจลิตาติ สงฺขตตฺตาเอว  อุปฺปาทชราทีหิ  ปการโต  จลิตา   
อนวฏ ิตา ฯ  
        สเทริตาติ  สทา  สพฺพกาล  ภงฺเคน  เอริตา  อิตฺตรา 
ภงฺคคามิโน ปภงฺคุราติ (๒) อตฺโถ ฯ 
        ต วิทิตฺวา มหมตฺตสมฺภวนฺติ  ต  ยถาวุตฺต สงฺขตสภาว  
อตฺตสมฺภว อตฺตนิ สมฺภูต อตฺตายตฺต อิสฺสราทิวเสน 
อปรายตฺต ปริ ฺาภิสมยวเสน อห วิทิตฺวา ตปฺปฏิปกฺขภูต  
สนฺติเมว นิพฺพานเมว  มคฺคป ฺาสติยา  สติมา  หุตฺวา   
สมชฺฌค  อธคิจฺฉึ  อริยมคฺคภาวนาย อนุปฺปตฺโตติ ฯ เอว  
เถโร าตกาน ธมฺมเทสนามุเขน อ ฺ พฺยากาสิ ฯ   
                โคตมตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สมฺ ูย ฯ  ๒. ม. ปภงฺคุโนติ ฯ   
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                หาริตตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        โย ปุพฺเพ กรณียานีติ อายสฺมโต หาริตตฺเถรสฺส 
คาถา ฯ กา อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  กาเล  กลุเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  
วิ ฺ ุต ปตฺโต สตฺถริ  ปรนิิพฺพุเต  ตสฺส  จิตกปูชาย  กยริมานาย 
คนฺเธน  ปูช  อกาสิ ฯ  
        โส  เตน ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ สสรนฺโต อิมสฺมึ  
พุทฺธุปฺปาเท สาวตฺถิย พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  หาริโตติ   
ลทฺธนาโม  วยปฺปตฺโต  ชาติมาน  นิสฺสาย อ ฺเ วสลวาเทน  
สมุทาจรติ ฯ  โส  ภิกฺขูน  สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺม  สตฺุวา  
ปฏิลทฺธสทฺโธ ปพฺพชิโตป  จิรปริจิตตฺตา  วสลสมุทาจาร  น  
วิสฺสชฺชิ ฯ อเถกทิวส สตฺถุ สนฺติเก ธมมฺ  สุตฺวา   
ส ฺชาตสเวโค  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  อตฺตโน  จิตฺตปฺปวตฺตึ  
อุปปริกฺขนฺโต  มานุทฺธจฺจวิคฺคหิตจิตฺต  (๑)  ทิสฺวา  ต  ปหาย  วิปสฺสน  
อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน  (๒)   
                จิตาสุ กุรุมานาสุ (๓)        นานาคนฺเธ สมาหเฏ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน        คนฺธมุฏ ิมปูชยึ ฯ   
                สตสหสฺเส อิโต                กปฺเป  จิตก ยมปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        จิตปูชายิท ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
# ๑. ม. มานทฺุธจฺจวิคฺคหิตต ฯ  ๒. ขุ. อ. ๓๓/๕๐/๗๕ ฯ  
# ๓. สยฺา. จิตเกสุ กุรุมาเนสุ ฯ   
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        อรหา ปน หุตฺวา วิมุตฺติสุข อนุภวนฺโต   
                โย ปุพฺเพ กรณียานิ        ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ   
                สขุา โส ธสเต านา        ปจฺฉา จ มนุตปฺปติ ฯ   
                ย ฺหิ กยิรา ต ฺหิ วเท        ย น กยิรา น ต วเท   
                อกโรนฺต ภาสมาน                ปริชานนฺติ ปณฺฑิตา ฯ   
                สสุุข วต นิพฺพาน                สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต   
                อโสก วิรช เขม                ยตฺถ ทุกฺข นิรชฌุตีติ(๑)   
ตีหิ  คาถาหิ  ภิกฺขูน  โอวาททานมุเขน  อ ฺ  พฺยากาสิ ฯ  
ตาส  อตฺโถ  เหฏา วุตฺโตเยว ฯ   
                หาริตตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                 
                วิมลตฺเถรคาถาวณฺณนา   
        ปาปมิตฺเตติ อายสฺมโต วิมลตฺเถรสฺส คาถา ฯ กา  
อุปฺปตฺติ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว 
วิวฏฏปนิสฺสย ปุ ฺ อุปจินนฺโต  ปทุมตฺุตรสฺส  ภควโต  กาเล  
กุลเคเห  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต  ปตฺโต สตฺถร ิ ปรินพฺิพุเต  
สาธุกีฬนทิวเสสุ วีติวตฺเตสุ สตฺถุ สรีร คเหตฺวา อุปาสเกสุ  
ฌาปนฏาน  คจฺฉนฺเตสุ  สตฺถุ  คุเณ  อาวชฺชิตฺวา  ปสนฺนมานโส 
สุมนปุปฺเผหิ ปูชมกาสิ ฯ 
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๒๑/๓๐๙ ฯ  
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        โส  เตน  ปุ ฺกมฺเมน  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท พาราณสิย พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วิมโลติ  
ลทฺธนาโม วยปฺปตฺโต โสมมิตฺตตฺเถร นิสฺสาย  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  เตเนว  อุสฺสาหิโต  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา น จิรสฺเสว  
อรหตฺต ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต อปทาเน  (๑)   
                นหีรนฺเต สรีรมฺหิ                วิชฺชมานาสุ (๒) เภริสุ   
                ปสนฺนจิตฺโต สุมโน         สตฺติปุปฺผ อปูชยึ ฯ (๓)   
                สตสหสฺเส อิโต กปฺเป        ย ปุปฺผมภิปูชยึ   
                ทคฺุคตึ นาภิชานามิ        เทหปูชายิท  ผล ฯ   
                กิเลสา ฌาปตา มยฺห ฯเปฯ  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ   
        อรหตฺต ปน ปตฺวา อตฺตโน สหายสฺส ภิกฺขุสฺส โอวาท เทนฺโต   
                ปาปมิตฺเต วิวชฺเชตฺวา        ภเชยฺยุตฺตมปุคฺคล    
                โอวาเท จสฺส ติฏเยฺย        ปตฺเถนฺโต อจล สุข ฯ   
                ปริตฺต ทารุมารุยฺห                ยถา สีเท มหณฺณเว   
                เอว กุสีตมาคมฺม                สาธุชีวีป สีทติ   
                ตสฺมา ต ปริวชฺเชยฺย        กสุีต หีนวีริย ฯ   
                ปวิวิตฺเตหิ อริเยหิ                ปหิตตฺเตหิ ฌายิหิ    
                นจฺิจ อารทฺธวีริเยหิ        ปณฺฑิเตหิ สหาวเสติ(๔)   
# ๑. ขุ. อ. ๓๓/๔๙/๗๔ ฯ  ๒. สฺยา. วิชชฺมานาสุ ฯ  
# ๓. สยฺา. สตฺติปุปฺผ อปูชยึ ฯ  โปราณ. สุมนปุปฺเผหิ ปูชยึ ฯ 
# ๔. ขุ. เถร. ๒๖/๓๒๒/๓๐๙ ฯ   
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ติสฺโส คาถา อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ปาปมิตฺเตติ  อกลฺยาณมิตฺเต  อสปฺปุริเส  หีนวิริเย ฯ  
        วิวชฺเชตฺวาติ ต อภชนวเสน ทูรโต วชฺเชตฺวา ฯ  
        ภเชยฺยุตฺตมปุคฺคลนฺติ สปฺปุริส ปณฺฑิต กลฺยาณมิตฺต  
โอวาทานุสาสนีคหณวเสน  เสเวยฺย ฯ   
        โอวาเท  จสฺส  ติฏเยฺยาติ  อสฺส  กลฺยาณมิตฺตสฺส  โอวาเท   
อนุสิฏ ิย  ยถานุสิฏ ปฏิปชชฺนวเสน ติฏเยฺย ฯ  
        ปตฺเถนโฺตติ  อากงฺขนฺโต ฯ   
        อจล  สขุนฺติ  นิพฺพานสุข  ผลสุข ฺจ ฯ  ตมฺป  หิ   
อกุปฺปภาวโตอจลนฺติ วุจฺจติ ฯ เสส วุตฺตตฺถเมว ฯ   
                  วิมลตฺเถรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ติกนิปาตวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ปโม ภาโค นิฏ ิโต ฯ   
                        ____________________ 


