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                                        เลมที่  42  หนา  1  
                วิสุทฺธชนวิลาสินี นาม  ขุททฺกนิกายฏกถา   
                                        อปทานวณฺณนา   
 
                นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                        คนฺถารมฺภกถา   
                วนฺทิตฺวา สิรสา เสฏ  พุทธฺมปฺปฏิปุคฺคล   
                เยฺยสาครมุตฺติณฺณ   ติณฺณ สสารสาคร ฯ(๑)   
                ตเถว ปรม สนตฺ        คมฺภีร ทุทฺทส อณุ   
                ภวาภวกร สุทฺธ        ธมฺม สมฺพุทฺธปูชิต ฯ   
                ตเถว อนฆ สงฺฆ        อสงฺค สงฺฆมุตฺตม   
                อุตฺตม ทกฺขิเณยฺยาน   สนฺตินฺทฺริยมนาสว ฯ   
                กเตน ตสฺส เอตสฺส        ปณาเมน วิเสสโต   
                รตนตฺตเย วิเสเสน        วิเสสสฺสาทเรน เม ฯ   
                เถเรหิ ธีรธีเรหิ(๒)        อาคม ฺ ูหิ วิ ฺ ุภิ   
                อปทานฏกถา ภนฺเต  กาตพฺพาติ วิเสสโต ฯ   
                ปนุปฺปุนาทเรเนว        ยาจิโตห ยสสฺสภิิ   
                ตสฺมาห สาปทานสฺส   อปทานสฺสเสสโต ฯ   
                วิเสสนยทีปสฺส        ทีปสสฺ ปฏกตฺตเย   
                ยถา ปาฬินเยเนว        อตฺถสวณฺณน สุภ ฯ   
# ๑ สี. ยุ. ติณฺณสสารสาคร ฯ   
# ๒ สี.  ธรีาติวีรธีเรหิ ยุ. เถเรหิ  ิรวีเรหิ ฯ    
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                เกน กตฺถ กทา เจต  ภาสิต ธมฺมมุตฺตม   
                กมิตฺถ ภาสิต ฺเจต   เอต วตฺวา วิธึ ตโต ฯ   
                นทิาเนสุ โกสลฺลตฺถ(๑)  สขุุคฺคหณธารณ(๒)   
                ตสฺมา ต ต วิธึ วตฺวา(๓)  ปุพฺพาปรวิเสสิต ฯ   
                ปรุา สีหฬภาสาย   โปราณฏกถาย จ   
                ปต ต น สาเธติ   สาธูน อิจฺฉิติจฺฉิต ฯ   
                ตสฺมา ตมุปนิสฺสาย   โปราณฏกถานย   
                วิวชฺเชตฺวา วิรุทฺธตฺถ  วิเสสตฺถ ปกาสย   
                วิเสสวณฺณน เสฏ   กริสฺสามตฺถวณฺณนนฺติ ฯ   
 
                                        นิทานกถา   
        เกน  กตฺถ  กทา  เจต  ภาสิต ธมฺมมตฺุตมนฺติ จ  
กริสฺสามตฺถวณฺณนนฺติ  จ  ปฏิ ฺาตตฺตา  สา  ปนาย   
อปทานสฺสตฺถวณฺณนา  ทูเรนิทาน  อวิทูเรนิทาน  สนฺติเก- 
นิทานนฺติ  อิมานิ  ตีณิ  นทิานานิ  ทสฺเสตฺวา  วณฺณิยมานา   
เย  น  สุณนฺติ  เตหิ  สมุทาคมโต  ปฏาย  วิ ฺาตตฺตา  ยสฺมา   
สุฏ ุ วิ ฺาตา  นาม โหติ ตสฺมา น ตานิ นิทานานิ  
ทสฺเสตฺวาว วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        ตตฺถ  อาทิโต  ตาว  เตส  นิทานาน ปริจฺเฉโท  
# ๑ สี. นิทานโกสลลฺตฺถ ฺจ ฯ ๒ ยุ. สุขคฺคหณธารณ ฯ   
# ๓  ส.ี  ตฺวา ฯ    
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เวทิตพฺโพ ฯ ทีปงฺกรปาทมูลสฺมึ  หิ  กตาภินีหารสฺส  มหาสตฺตสฺส   
ยาว  เวสฺสนฺตรตฺตภาวา  จวิตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติ  ตาว   
ปวตฺโต  กถามคฺโค  ทูเรนทิาน  นาม ฯ  ตุสิตภวนโต  ปน  จวิตฺวา   
ยาว  โพธิมณฺเฑ  สพฺพ ฺ ุตปฺปตฺติ  ตาว  ปวตฺโต กถามคฺโค  
อวิทูเรนิทาน  นาม ฯ  สนติฺเกนิทาน  ปน  เตสุ  เตสุ  าเนสุ   
วิหรโต  ตสฺมึ  ตสฺมึเยว  าเน  ลพฺภตีติ ฯ   
 
                                                ทูเรนิทานกถา   
        ตตฺริท  ทูเรนิทาน  นาม ฯ 
        อิโต  กริ  กปฺปสตสหสฺสาธิกาน  จตุนฺน  อสงฺเขยฺยาน (๑)   
มตฺถเก  อมรวตี  นาม  นคร  อโหส ิฯ  ตตฺถ  สุเมโธ  นาม   
พฺราหฺมโณ  ปฏิวสติ  อุภโต  สชุาโต  มาติโต  จ  ปติโต  จ   
สสุทฺธคหณิโก  ยาว  สตฺตมา  กุลปริวฏฏา  อกฺขิตฺโต  อน-ุ 
ปกุฏโ  ชาติวาเทน  อภิรูโป  ทสฺสนโีย  ปาสาทิโก  ปรมาย   
วณฺณโปกฺขรตาย  สมนฺนาคโต  โส  อ ฺ  กมฺม  อกตฺวา   
พฺราหฺมณสิปฺปเมว  อุคฺคณฺหิ ฯ  ตสฺส  ทหรกาเลเยว  มาตาปตโร   
กาลมกสุ ฯ  อถสฺส  ราสิวฑฺฒโก(๒) อมจฺโจ  อายโปตฺถก  อาหริตฺวา   
สุวณฺณรชตมณิมุตฺตาทิภริเต  คพฺเภ  วิวริตฺวา  เอตฺตก  เต  กุมาร   
มาตุ สนฺตก  เอตฺตก  ปตุ  สนฺตก  เอตฺตก  อยฺยกปยฺยกานนฺติ   
# ๑  ม. อสงฺเขยฺยยาน ฯ ๒ ยุ.  ธนราสิวฑฺฒโก ฯ   
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ยาว  สตฺตมา  กลุปริวฏฏา  ธน  อาจิกฺขิตฺวา  เอต  ปฏิปชชฺาหีติ   
อาห ฯ  สุเมธปณฺฑิโต  จินฺเตสิ  อิม  ธน  สหริตฺวา  มยฺห   
ปตุปตามหาทโย  ปรโลก  คจฺฉนฺตา  เอกกหาปณมฺป  คเหตฺวา   
น  คตา  มยา  ปน  คเหตฺวา  คมนการณ  กาตุ  วฏฏตีติ   
โส  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  นคเร  เภรึ  จราเปตฺวา  มหาชนสฺส   
ทาน  ทตฺวา  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิ ฯ  อิมสฺส  ปนตฺถสฺส   
อาวิภาวตฺถ  อิมสฺมึ  าเน  สุเมธกถา  กเถตพฺพา ฯ  สา  ปเนสา   
กิ ฺจาป  พุทฺธวเส  นิรนฺตร  อาคตาเยว  คาถาพนฺเธน  ปน   
อาคตตฺตา  น  สฏุ ุ  ปากฏา  ตสฺมา  ต  อนฺตรนฺตรา  คาถา- 
สมฺพนฺธทีปเกหิ  วจเนหิ สทฺธึ กเถสฺสาม ฯ   
 
                                        สุเมธกถา   
        กปฺปสตสหสฺสาธิกาน  หิ  จตุนนฺ  อสงฺเขยฺยาน  มตฺถเก   
ทสหิ  สทฺเทหิ  อวิวิตฺต  อมรวตีติ  จ  อมรนฺติ  จ  ลทฺธนาม   
นคร  อโหส ิ ย  สนฺธาย  พุทฺธวเส(๑) วุตฺต   
                กปฺเป จ สตสหสฺเส        จตุโร จ อสงฺขิเย   
                อมร นาม นคร                ทสฺสเนยฺย มโนรม   
                ทสหิ สทฺเทหิ อวิวิตฺต  อนฺนปานสมายุตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ทสหิ  สทฺเทหิ  อวิวิตฺตนฺติ  หตฺถิสทฺเทน  อสฺสสทฺเทน   
# ๑. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒/๔๑๖ ฯ    
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รถสทฺเทน  เภริสทฺเทน  มุทิงฺคสทฺเทน (๑)  วีณาสทฺเทน  คีตสทฺเทน   
สงฺขสทฺเทน  สมฺมตาฬสทฺเทน(๒)  อสฺนาถ (๓)  ปวถ  ขาทถาติ  ทสเมน   
สทฺเทนาติ  อิเมหิ ทสหิ  สทฺเทหิ อวิวิตฺต อโหสิ ฯ เตส ปน  
สทฺทาน เอกเทสเมว คเหตฺวา ฯ  
                หตฺถิสทฺท อสฺสสทฺท   เภริสงฺขรถานิ จ   
                ขาทถ ปวถ เจว                อนฺนปาเนน โฆสิตนฺติ   
พุทฺธวเส  อิม  คาถ  วตฺวา   
                นคร สพฺพงฺคสมฺปนฺน  สพฺพกมฺมมุปาคต   
                สตฺตรตนสมฺปนฺน    นานาชนสมากุฬ   
                สมิทฺธ เทวนครว   อาวาส ปุ ฺกมฺมิน ฯ   
                นคเร อมรวติยา   สุเมโธ นาม พฺราหฺมโณ   
                อเนกโกฏิสนฺนจิโย   ปหูตธนธ ฺวา ฯ   
                อชฺฌายโก มนตฺธโร   ติณฺณ เวทาน ปารคู   
                ลกฺขเณ อิติหาเส จ   สธมฺเม ปารมึ คโตติ   
วุตฺต ฯ   
        อเถกทวิส  โส  สุเมธปณฺฑิโต  อุปริปาสาทวรตเล  รโหคโต   
หุตฺวา  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสินฺโน  เอว  จินฺเตสิ  ปนุพฺภเว   
ปณฺฑิต  ปฏสินธฺิคฺคหณ  นาม  ทุกฺข  ตถา  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน   
# ๑ สี. ยุ. มุติงฺคสทฺเทน ฯ  ๒ ม. สมฺมสทฺเทน ตาฬสทฺเทนฯ   
# ๓ สี. อสฺนาถ ภุ ฺชถ ฯ  ยุ.  อสถ ฯ ที. มหา. ๑๐/๑๓๗/๑๗๐ ฯ   
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สรีรสฺส  เภทน  อห ฺจ  ชาติธมฺโม  ชราธมฺโม  พฺยาธิธมฺโม   
มรณธมฺโม  เอว  ภูเตน  มยา  อชาตึ  อชร  อพฺยาธึ  อมรณ   
อทุกฺข  สุข  สีตล  อมตมหานิพฺพาน  ปริเยสิตุ  วฏฏติ  อวสฺส   
ภวโต  มุจฺจิตฺวา  นิพฺพานคามินา  เอเกน  มคฺเคน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ   
เตน วุตฺต   
                รโหคโต นิสีทิตฺวา                เอว จินฺเตสห ตทา   
                ทกฺุโข ปุนพฺภโว นาม                สรรีสฺส จ เภทน ฯ   
                ชาติธมฺโม ชราธมฺโม                พฺยาธิธมฺโม สห(๑) ตทา   
                อชร อมร เขม                        ปริเยสิสฺสามิ นิพฺพุตึ ฯ   
                ยนฺนูนิม ปูติกาย                        นานากุณปปูริต   
                ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยฺย                อนเปกโฺข อนตฺถิโก ฯ   
                อตฺถิ เหหิติ โส มคฺโค                น โส สกกฺา น เหตุเย   
                ปริเยสิสฺสามิ ต มคฺค                ภวโต ปริมุตฺติยาติ ฯ   
        ตโต  อุตฺตริป  เอว  จินฺเตสิ  ยถา  หิ  โลเก  ทกฺุขสฺส   
ปฏิปกฺขภูต  สุข  นาม  อตฺถิ  เอว  ภเว  สติ  ตปฺปฏปิกฺเขน   
วิภเวนาป  ภวิตพฺพ ฯ  ยถา  จ  อุเณฺห  สติ  ตสฺส  วูปสมภูต   
สีตลมฺป  อตฺถิ  เอว  ราคคฺคิอาทีน  วูปสเมน  นิพฺพาเนนาป   
ภวิตพฺพ ฯ  ยถา  นาม  ปาปสฺส  ลามกสฺส  ธมฺมสฺส  ปฏิปกฺขภูโต   
กลฺยาโณ  อนวชฺชภูโต  ธมฺโมป (๒)  อตฺถิเยว  เอวเมว  ปาปกาย   
# ๑ สี. ยุ. จห ฯ  ๒ สี. อนวชฺชธมฺโมป ฯ    
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ชาติยา  สติ  สพฺพชาติเขปนโต (๑)  อชาติสงฺขาเตน  นิพฺพาเนนาป  
ภวิตพฺพเมวาติ ฯ  เตน วุตฺต   
                ยถาป ทุกฺเข วิชฺชนฺเต          สุข นามป วิชฺชติ   
                เอว ภเว วิชฺชมาเน          วิภโวปจฺฉิตพฺพโก ฯ   
                ยถาป อุเณฺห วิชฺชนฺเต          อปร วิชชฺติ สีตล   
                เอว ติวิธคฺคิ วิชฺชนฺเต          นิพฺพานมฺปจฺฉิตพฺพก ฯ   
                ยถาป ปาเป วิชฺชนฺเต          กลฺยาณมป วิชฺชติ   
                เอวเมว ชาติ วิชฺชนฺเต          อชาติปจฺฉิตพฺพกนฺติ ฯ   
        อปรมฺป  จินฺเตสิ  ยถา  นาม  คูถราสิมฺหิ  นิมุคฺเคน   
ปุริเสน  ทูรโตว  ป ฺจวณฺณปทุมส ฺฉนฺน  มหาตฬาก  ทิสฺวา   
กตเรน  นุ  โข  มคฺเคน  เอตฺถ  คนฺตพฺพนฺติ  ต  ตฬาก  คเวสิตุ   
ยุตฺต ฯ  ย  ตสฺส  อคเวสน  น  โส  ตฬากสฺส  โทโส  ปรุิสสฺเสว   
โทโส ฯ  เอว  กิเลสมลโธวเน  อมตมหานิพฺพานตฬาเก  วิชชฺนเฺต  
ย  ตสฺส  อคเวสน  น  โส  อมตมหานิพฺพานตฬากสฺส  โทโส   
ปุริสสฺเสว  โทโส ฯ  ยถา  จ  โจเรหิ  สมฺปริวาริโต  ปุริโส   
ปลายนมคฺเค  วิชชฺมาเนป  สเจ  น  ปลายติ  น  โส  มคฺคสฺส   
โทโส  ปุริสสฺเสว  โทโส ฯ  เอวเมว  กิเลเสหิ  ปรวิาเรตฺวา  คหิตสสฺ   
ปุริสสฺส  วิชชฺมาเนเยว นิพฺพานคามิมฺหิ  สิเว  มคฺเค  มคฺคสฺส  อคเวสน  
นาม (๒)  น  มคฺคสฺส  โทโส ฯ ปรุิสสฺเสว โทโส ฯ  ยถา   
# ๑. ย.ุ ตปฺปฏิปกฺเขน ฯ  ๒. สี. นามาติ นตฺถิ ฯ  
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จ  พฺยาธิปฬิโต  ปุรโิส  วิชชฺมาเน  พฺยาธิติกิจฺฉเก  เวชฺเช สเจ  
ต เวชฺช  คเวสิตฺวา  พฺยาธึ  น  ติกิจฺฉาเปติ  น  โส  เวชฺชสฺส   
โทโส  ปุริสสฺเสว โทโส ฯ  เอวเมว  โย  กิเลสพฺยาธิปฬิโต   
กิเลสวูปสมมคฺคโกวิท  วิชฺชมานเมว  อาจริย  น  คเวสติ ตสฺเสว  
โทโส น กิเลสวินาสกสฺส อาจริยสฺส โทโสติ ฯ เตน วุตฺต   
                ยถา คูถคโต ปุรโิส                ตฬาก ทิสฺวาน ปูริต   
                น คเวสติ ต ตฬาก                น โทโส ตฬากสฺส โส ฯ   
                เอว กิเลสมลโธเว                วิชฺชนฺเต อมตนฺตเฬ   
                น คเวสติ ต ตฬาก                น โทโส อมตนฺตเฬ ฯ   
                ยถา อรีหิ ปริรุทโฺธ                วิชฺชนฺเต คมนปเถ(๑)   
                น ปลายติ โส ปุริโส        น โทโส อ ฺชสสฺส โส ฯ   
                เอว กิเลสปริรทฺุโธ                วิชฺชมาเน สิเว ปเถ   
                น คเวสติ ต มคฺค                น โทโส สิวม ฺชเส ฯ   
                ยถาป พฺยาธิโต ปุรโิส        วิชฺชมาเน ติกจฺิฉเก   
                น ติกิจฺฉาเปติ ต พฺยาธึ        น โทโส โส ติกิจฺฉเก ฯ   
                เอว กิเลสพฺยาธีหิ                ทุกฺขิโต ปริปฬิโต   
                น คเวสติ ต อาจริย                น โทโส โส วินายเกติ ฯ   
        อปรมฺป  จินฺเตสิ  ยถา  มณฺฑนกชาติโก  ปุรโิส  กณฺเ   
อาสตฺต  กุณป  ฉฑฺเฑตฺวา  สุข  คจฺเฉยฺย  เอว  มยาป  อิม   
# ๑. สพฺพตฺถ คมเน ปเถ ฯ  
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ปูติกาย  ฉฑฺเฑตฺวา  อนเปกฺเขน  นิพฺพานนคร  ปวิสิตพฺพ ฯ   
ยถา  จ  นรนาริโย  อุกกฺารภูมิย อุจฺจารปสฺสาว กตฺวา  น   
ต  อุจฺฉงฺเคน  วา  อาทาย  ทุสฺสนฺเตน(๑) วา เวเตฺวา คจฺฉนฺติ  
ชิคุจฺฉมานา  ปน  อนเปกขฺา ว  ฉฑฺเฑตฺวา  คจฺฉนฺติ  เอว  มยาป   
[๒] ปูติกาย  อนเปกฺเขน  ฉฑฺเฑตฺวา  อมตนิพฺพานนคร  ปวิสิตุ   
วฏฏติ ฯ  ยถา  จ  นาวิกา  นาม  ชชฺชร  นาว  อนเปกฺขา ว   
ฉฑฺเฑตฺวา  คจฺฉนฺติ  เอว  อหมฺป  อิม  นวหิ  วณมุเขหิ  ปคฺฆรนฺต   
กาย  ฉฑฺเฑตฺวา  อนเปกฺโข  นิพฺพานปุร  ปวิสิสฺสามิ ฯ  ยถา   
จ  ปุริโส  นานารตนานิ  อาทาย  โจเรหิ  สทฺธึ  มคฺค  คจฺฉนฺโต   
อตฺตโน  รตนนาสภเยน (๓)  เต  ฉฑฺเฑตฺวา  เขม  มคฺค คณฺหาติ  
เอว อยมฺป(๔) กรชกาโย  รตนวิโลปกโจรสทิโส ฯ  สจาห  เอตฺถ   
ตณฺห  กริสฺสามิ  อริยมคฺคกุสลธมฺมรตน  เม  นสฺสสิฺสติ  ตสฺมา   
มยา  อิม  โจรสทิส  กาย  ฉฑฺเฑตฺวา อมตมหานิพฺพานนคร   
ปวิสิตุ วฏฏตีติ ฯ เตน วุตฺต   
                ยถาป กุณป ปุรโิส   กณฺเ พทฺธ ชิคุจฺฉิย(๕)   
                โมจยิตฺวาน คจฺเฉยฺย  สุขี เสร ีสย วสี ฯ   
                ตเถวิม ปูติกาย    นานากุณปส ฺจย   
                ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยยฺ  อนเปกฺโข อนตฺถโิก ฯ   
# ๑ สี.  ทสนเฺตน ฯ  ๒ ม. เอตฺถนฺตเร อิมนฺติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๓ ย.ุ  รตนนสฺสนภาเวน ฯ  ๔ ยุ. มยฺหมฺป ฯ  ๕. ยุ. ชิคุจฺฉิย ฯ    
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                ยถา อุจฺจารฏานมฺหิ  กรีส นรนาริโย   
                ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉนฺติ   อนเปกฺขา อนตฺถิกา ฯ   
                เอวเมวาห อิม กาย  นานากุณปปูริต   
                ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉิสฺส   วจฺจ กตฺวา ยถา กุฏึ ฯ  
                ยถาป ชชชฺร นาว   ปลุคฺค อุทคาหนิึ(๑)   
                สามี ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉนฺติ  อนเปกฺขา อนตฺถิกา ฯ   
                เอวเมวาห อิม กาย  นวจฺฉิทฺท ธุวสฺสว   
                ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉิสฺส   ชณฺิณนาวว สามิกา ฯ   
                ยถาป ปุริโส โจเรหิ  คจฺฉนฺโต ภณฺฑมาทิย   
                ภณฺฑจฺเฉทภย ทิสฺวา   ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉติ ฯ   
                เอวเมว อย กาโย   มหาโจรสโม วิย   
                ปหายิม คมิสฺสามิ   กุสลจฺเฉทนา ภยาติ ฯ   
        เอว  สุเมธปณฺฑิโต  นานาวิธาหิ  อุปมาหิ  อิม  เนกฺขมฺมู- 
ปสหิต  อตฺถ  จินฺเตตฺวา  สกนิเวสเน  อปริมิตโภคกฺขนฺธ  เหฏา   
วุตฺตนเยน  กปณทฺธิกาทีน  วิสฺสชฺเชตฺวา  มหาทาน  ทตฺวา   
วตฺถุกาเม  จ  กิเลสกาเม  จ  ปหาย  อมรนครโต  นกิฺขมิตฺวา   
เอกโกว  หิมวนฺเต  ธมฺมิก  นาม  ปพฺพต  นิสฺสาย  อสฺสม   
กตฺวา  ตตฺถ  ปณฺณสาล ฺจ  จงฺกม ฺจ  มาเปตฺวา  ป ฺจหิ   
นีวรณโทเสหิ  วชชฺิต  เอว  สมาหิเต  จิตฺเตติอาทินา  นเยน   
#  ๑  สี. ยุ. อุทกคาหินึ ฯ    
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วุตฺเตหิ  อฏหิ  การณคุเณหิ  สมุเปต  อภิ ฺาสงฺขาต  พล   
อาหริตุ  ตสฺมึ  อสฺสมปเท  นวโทสสมนฺนาคต  สาฏก  ปชหิตฺวา   
ทฺวาทสคุณสมนฺนาคต  วากจีร  นิวาเสตฺวา  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิ ฯ  เอว  ปพฺพชิโต  อฏโทสสมากิณฺณ  ต  ปณฺณสาล   
ปหาย  ทสคุณสมนฺนาคต  รกฺุขมูล  อุปคนฺตฺวา  สพฺพ  ธ ฺ- 
วิกตึ  ปหาย  ปวตฺตผลโภชโน  หุตฺวา  วิสชฺชฏานจงฺกมนวเสเนว   
ปธาน  ปทหนฺโต  สตฺตาหพฺภนฺตเรเยว  อฏนฺน  สมาปตฺตีน   
ป ฺจนฺน ฺจ  อภิ ฺาน  ลาภี  อโหสิ ฯ  เอว  ต  ยถาปตฺถิต   
อภิ ฺาพล ปาปุณิ ฯ เตน วุตฺต   
                เอวาห จินฺตยิตฺวาน  เนกโกฏิสต ธน   
                นาถานาถาน ทตฺวาน  หิมวนฺตมุปาคมึ ฯ   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร   ธมฺมิโก นาม ปพฺพโต   
                อสฺสโม สุกโต มยฺห   ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ   
                จงฺกม ตตฺถ มาเปสึ   ป ฺจโทสวิวชฺชิต   
                อฏคุณสมุเปต    อภิ ฺาพลมาหรึ ฯ   
                สาฏก ปชหึ ตตฺถ   นวโทสมปุาคต   
                วากจีร นิวาเสสึ   ทฺวาทสคุณมุปาคต ฯ   
                อฏโทสสมากิณฺณ   ปชห ึปณฺณสาลก   
                อุปาคมึ รุกฺขมูล    คุเณ ทสหุปาคต ฯ   
                วาปต โรปต ธ ฺ   ปชหึ นิรวเสสโต   
                อเนกคุณสมฺปนฺน    ปวตฺตผลมาทิยึ ฯ    
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                ตตฺถปฺปธาน ปทหึ   นิสชชฺฏานจงฺกเม   
                อพฺภนฺตรมฺหิ สตฺตาเห  อภิ ฺาพล ปาปุณินฺติ ฯ(๑)   
        ตตฺถ  อสฺสโม  สกุโต  มยฺห  ปณฺณสาลา  สุมาปตาติ   
อิมาย  ปน  ปาฬิยา  สุเมธปณฺฑิเตน  อสฺสมปณฺณสาลจงฺกมา   
สหตฺถา  มาปตา  วิย  วุตฺตา ฯ  อย  ปเนตฺถ  อตฺโถ  มหาสตฺต ฺหิ   
หิมวนฺต  อชโฺฌคาเหตฺวา  อชฺช  ธมฺมกิปพฺพต  ปวิสิสฺสตีติ  ทิสฺวา  
สกฺโก วิสฺสกมฺมเทวปุตฺต  อามนฺเตสิ ตาต  อย  สุเมธปณฺฑิโต   
ปพฺพชิสฺสามีติ  นิกฺขนฺโต  เอตสฺส  วสนฏาน  มาเปหีติ ฯ  โส   
ตสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  รมณีย  อสฺสม  สุคุตฺต  ปณฺณสาล   
มโนรม  จงฺกม ฺจ  มาเปสิ ฯ  ภควา  ปน  ตทา  อตฺตโน   
ปุ ฺานุภาเวน  นิปฺผนฺน  ต  อสฺสมปท สนฺธาย(๒) สารีปุตฺตา  
ตสฺมึ ธมฺมิกปพฺพเต   
                อสฺสโม สุกโต มยฺห   ปณฺณสาลา สุมาปตา   
                จงฺกม ตตฺถ มาเปสึ   ป ฺจโทสวิวชฺชิตนฺติ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  สกุโต  มยฺหนฺติ  สุฏ ุ  กโต  มยา ฯ  ปณฺณสาลา   
สุมาปตาติ  ปณฺณจฺฉทนสาลาป  เม  สุมาปตา  อโหสิ ฯ   
        ป ฺจโทสวิวชฺชิตนฺติ  ป ฺจิเม  จงฺกมโทสา  นาม   
ถทฺธวิสมตา  อนฺโต  รุกฺขตา  คหนจฺฉนฺนตา  อติสมฺพาธตา   
อติวิสาลตาติ ฯ   
# ๑ สี. ยุ. อภิ ฺาพลมปาปุณินฺติ ฯ  เอวมุปริป ฯ   
# ๒  ส.ี ย.ุ นสิฺสาย ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 13 

                        เลมที ่ 42  ทูเรนิทานกถา หนา  13 
 
        ถทฺธวิสมภูมิภาคสฺมึ  หิ  จงฺกเม  จงฺกมนฺตสฺส  ปาทา   
รุชฺชนฺติ  โผฏา  อุฏหนติฺ  จิตฺต  เอกคฺคต  น  ลภติ  กมฺมฏาน   
วิปชฺชติ ฯ  มทุุสมตเล  ปน  ผาสุวิหาร  อาคมฺม  กมมฺฏาน   
สมฺปชฺชติ ฯ  ตสฺมา  ถทฺธวิสมภูมิภาคตา  เอโก  โทโสติ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        จงฺกมสฺส  อนฺโต  วา  มชฺเฌ  วา  โกฏิย  วา  รกฺุเข   
สติ  ปมาทมาคมฺม  จงฺกมนฺตสฺส  นลาฏ  วา  สีส  วา   
ปฏิห ฺตีติ  อนฺโตรุกฺขตา ทุติโย โทโส ฯ  
        ติณลตาทิคหนจฺฉนฺเน  จงฺกเม  จงฺกมนฺโต  อนฺธการเวลาย   
อุรคาทิเก  ปาเณ  อกฺกมิตฺวา  วา  มาเรติ  เตหิ  วา  ทฏโ   
ทุกฺข  อาปชชฺตีติ  คหนจฺฉนฺนตา  ตติโย  โทโส ฯ   
        อติสมพฺาเธ  จงฺกเม  วิตฺถารโต  รตนิเก  วา  อฑฺฒรตนิเก   
จงฺกมนฺตสฺส  ปริจฺเฉเท  ปกฺขลิตฺวา  นขาป  องฺคุลิโยป   
ภิชฺชนฺตีติ  อติสมฺพาธตา  จตุตฺโถ  โทโส ฯ   
        อติวิสาเล  จงฺกเม  จงฺกมนฺตสฺส  จิตฺต  วิธาวติ  เอกคฺคต   
น  ลภตีติ  อติวิสาลตา  ป ฺจโม  โทโส ฯ   
        ปถุุลโต  ปน  ทิยฑฺฒรตน  ทฺวีสุ  ปสฺเสสุ  รตนมตฺต   
อนุจงฺกม  ทีฆโต  สฏ ิหตฺถ  มุทุตล  สมวิปฺปกิณฺณวาลุก  จงฺกม   
วฏฏติ  เจติยคิริมฺหิ  ทีปปสาทกมหามหินฺทตฺเถรสฺส  จงฺกม  วิย   
ตาทิส  ต  อโหสิ ฯ เตนาห จงฺกม ตตฺถ มาเปสึ ฯ ป ฺจโทส- 
วิวชฺชิตนฺติ ฯ    
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        อฏคุณสมุเปตนฺติ  อฏหิ  สมณสุเขหิ  อุเปต ฯ  อฏ ิมานิ   
สมณสุขานิ  นาม  ธนธ ฺปริคฺคหาภาโว    อนวชชฺปณฺฑปาต- 
ปริเยสนภาโว  นิพฺพุตปณฺฑปาตภุ ฺชนภาโว  รฏ  ปเฬตฺวา   
ธนสาร  วา  สีสกหาปณาทีนิ  วา  คณฺหนฺเตสุ  ราชกุเลสุ   
รฏปลนกิเลสาภาโว  อุปกรเณสุ  นิจฺฉนฺทราคภาโว  โจรวิโลเป   
นิพฺภยภาโว  ราชราชมหามตฺเตหิ  อสสฏภาโว  จตูสุ  ทิสาสุ   
อปฺปฏิหตภาโวติ ฯ  อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  ตสฺมึ  อสฺสเม   
วสนฺเตน  สกฺกา  โหนฺติ  อิมานิ  อฏ  สุขานิ  วินฺทิตุ  อิท   
อฏคุณสมุเปต  ต  อสฺสม  มาเปสินฺติ ฯ   
        อภิ ฺาพลมาหรินฺติ  ปจฺฉา  ตสฺมึ  อสฺสเม  วสนฺโต  กสณิ- 
ปริกมฺม  กตฺวา  อภิ ฺาน ฺจ  สมาปตฺตีน ฺจ  อุปฺปาทนตฺถาย   
อนิจฺจโต  จ  ทุกฺขโต  จ  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ถามปตฺต   
วิปสฺสนาพล  อาหรึ ฯ  ยถา  ตสฺมึ  วสนฺโต  ต  พล  อาหริตุ   
สกฺโกมิ  เอว  ต  อสฺสม  อภิ ฺตฺถาย วิปสฺสนาพลสฺส อนุจฺฉวิก   
กตฺวา มาเปสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        สาฏก  ปชหึ  ตตฺถ  นวโทสมุปาคตนฺติ  เอตฺถาย  อนุ- 
ปุพฺพิกถา ฯ   
        ตทา  กริ  กุฏิเลณจงฺกมาทิปฏิมณฺฑิต  ปุปฺผูปคพลูปค- 
รุกฺขส ฺฉนฺน รมณีย มธุรสสิลาสย  อปคตวาฬมิคภึสนกสกุณ   
ปวิเวกกฺขม  อสฺสม  มาเปตฺวา  อลงฺกตจงฺกมสฺส  อุโภสุ  อนฺเตสุ    
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อาลมฺพนผลก  สวิธาย  นสิีทนตฺถาย  จงฺกมเวมชฺเฌ  สมตล   
มุคฺควณฺณสิล  มาเปตฺวา  อนฺโต  ปณฺณสาลาย  ชฏามณฺฑลวาก- 
จีรติทณฺฑกุณฺฑิกาทิเก  ตาปสปริกฺขาเร  มณฺฑเป  ปานียฆฏ- 
ปานียสงฺขปานียสราวานิ  อคฺคิสาลาย  องฺคารกปลลฺทารุอาทีนีติ   
เอว  ย  ย  ปพฺพชิตาน  อุปการาย สวตฺตติ ต สพฺพ  มาเปตฺวา   
ปณฺณสาลาย  ภิตฺติย  เย  เกจิ  ปพฺพชิตุกามา  อิเม  ปริกฺขาเร   
คเหตฺวา  ปพฺพชนฺตูติ  อกขฺรานิ  ฉินฺทิตฺวา  เทวโลกเมว  คเต  
วิสฺสกมฺมเทวปุตฺเต  สุเมธปณฺฑิโต  หิมวนฺตปาเท (๑)  คิรกินทฺรานุ- 
สาเรน  อตฺตโน  นิวาสานุรูป  ผาสุกฏาน  โอโลเกนฺโต   
นทีนิวตฺตเน  วิสฺสกมฺมนมิฺมิต  สกฺกทตฺติย  รมณีย  อสฺสม  ทิสวฺา   
จงฺกมนโกฏึ  คนฺตฺวา  ปทวล ฺช  อปสฺสนฺโต  ธุว  ปพฺพชิตา   
ธุรคาเม  ภิกฺข  ปริเยสิตฺวา  กิลนฺตรูปา  อาคนฺตฺวา  ปณฺณสาล   
ปวิสิตฺวา  นิสินฺนา  ภวิสฺสนฺตีติ  จินฺเตตฺวา  โถก  อาคเมตฺวา   
อติวิย  จิรายนฺติ  ชานิสฺสามีติ  ปณฺณสาลทฺวาร  วิวริตฺวา  อนฺโต   
ปวิสิตฺวา  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺโต  มหาภิตฺติย  อกฺขรานิ   
วาเจตฺวา  มยหฺ  กปฺปยปรกิฺขารา  เอเต  อิเม  คเหตฺวา   
ปพฺพชิสฺสามีติ  อตฺตนา  นิวตฺถปารุต  สาฏกยุค  ปชหิ ฯ  เตนาห   
สาฏก  ปชหึ  ตตฺถาติ ฯ  เอว  ปวิฏโ  อห  สาริปุตฺเต  ตสฺส   
ปณฺณสาลาย  สาฏก ปชหึ ฯ   
#  ๑ สี. ย.ุ หมิวนฺต ฯ    
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        นวโทสมุปาคตนฺติ  สาฏก  ปชหนฺโต  นว  โทเส  ทิสฺวา   
ปชหินฺติ  ทีเปติ ฯ  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตาน  หิ  สาฏกสฺม ึ  
นว  โทสา  อุปฏหนฺติ ฯ [๑]  
        มหคฺฆภาโว  เอโก  โทโส  ปรปฏิพทฺธตาย  อุปฺปชฺชน- 
ภาโว  เอโก  ปริโภเคน  ลหุ  กลิิสฺสนภาโว  เอโก ฯ  กิลฏิโ   
หิ (๒)  โธวิตพฺโพ  จ  รชิตพฺโพ  จ  โหติ ฯ  ปริโภเคน  ชีรณภาโว   
เอโก ฯ  ชิณฺณสฺส  หิ  ตุณฺณ  วา  อคฺคฬทาน  วา  กาตพฺพ   
โหติ ฯ  ปุน  ปริเยสนาย  ทุรภิสมฺภวภาโว  เอโก  ตาปสปพฺพชฺชาย   
อสารุปฺปภาโว  เอโก  ปจฺจตฺถิกาน  สาธารณภาโว  เอโก ฯ   
ยถา  ห ิน ปจฺจตฺถิกา  น  คณฺหนฺติ  เอว  โคเปตพฺโพ  โหติ ฯ   
ปริภุ ฺชนฺตสฺส  วิภูสนฏานภาโว  เอโก คเหตฺวา วิจรนฺตสฺส  
ขนฺธภารมหิจฺฉภาโว  เอโกติ ฯ   
        วากจีร  นิวาเสสินฺติ  ตทาห  สาริปุตฺต  อิเม  นว  โทเส   
ทิสฺวา  สาฏก  ปหาย  วากจีร  นิวาเสสึ  มุ ฺชติณ (๔)  หีร หีร  
กตฺวา คนฺเถตฺวา กต วากจีร  นิวาสนปารุปนตฺถาย อาทิยินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        ทฺวาทสคุณมุปาคตนฺติ  ทฺวาทสหิ  อานิสเสหิ  สมนฺนาคต ฯ   
วากจีรสฺมึ  หิ  ทฺวาทส  อานิสสา  อปฺปคฺฆ  สุนฺทร  กปฺปยนฺติ   
# ๑. ม. เอตฺถนฺตเร เตสุ ตสฺสาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. สพฺพตฺถ  จ ฯ   
# ๓ ม. อคฺคฬทาน ฯ  ๔ ม. อุสิรมุ ฺชติณ ฯ   
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อย  ตาว  เอโก  อานิสโส  สหตฺถา  กาตุ  สกฺกาติ  อย  ทุติโย   
ปริโภเคน  สณิก  กลิิสฺสติ  โธวิยมาเนป  ปป ฺโจ  นตฺถีติ  อย   
ตติโย  ปรโิภเคน  ชิณฺเณป  สิพฺพิตพฺพาภาโว  จตุตฺโถ  ปุน   
ปริเยสนฺตสฺส  สุเขน  กรณภาโว  ป ฺจโม  ตาปสปพฺพชฺชาย   
สารุปฺปภาโว  ฉฏโ  ปจฺจตฺถิกาน  นิรปุโภคภาโว (๑)  สตฺตโม   
ปริภุ ฺชนฺตสฺส  วิภูสนฏานาภาโว  อฏโม  ธารเณ  สลฺลหุก- 
ภาโว  นวโม  จีวรปจฺจเย  อปฺปจฺฉภาโว  ทสโม  วากุปฺปตฺติยา   
ธมฺมิกอนวชฺชภาโว  เอกาทสโม  วากจีเร  นฏเป อนเปกฺขภาโว  
ทฺวาทสโมติ ฯ   
        อฏโทสสมากิณฺณ  ปชหึ  ปณฺณสาลกนฺติ  กถ  ปชหึ ฯ 
โส  กิร  วรสาฏกยุค  โอมุ ฺจนฺโต  จีวรวเส  ลคฺคิต  อโนช- 
ปุปฺผทามสทิส  รตฺต  วากจีร  คเหตฺวา  นิวาเสตฺวา  ตสฺสูปริ   
อปร  สุวณฺณวณฺณ  วากจีร  ปริทหิตฺวา  ปุนฺนาคปุปฺผสนฺถรสทสิ   
สขุร  อชินจมฺม  เอกส  กตฺวา  ชฏามณฺฑล  ปฏิมุ ฺจิตฺวา  จูฬาย   
สทฺธึ นิจฺจลภาวกรณตฺถ สารสูจึ ปเวเสตฺวา มุตฺตาชาลสทิสาย   
สิกฺกาย  ปวาฬวณฺณ  กุณฺฑิก  โอทหิตฺวา  ตีสุ  าเนสุ  วงฺก   
กาช  อาทาย  เอกิสฺสา  กาชโกฏิยา  กณฺุฑิก  เอกิสฺสา   
องฺกุสปจฺฉิติทณฺฑกาทีนิ  โอลคฺเคตฺวา  ขาริกาช (๒)  อเส  กตฺวา   
ทกฺขิเณน  หตฺเถน  กตฺตรทณฺฑ  คเหตฺวา  ปณฺณสาลโต   
# ๑ สี.  ปฏิรปูโภคาภาโว ฯ  ๒. ส.ียุ. ขาริภาร ฯ  
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นิกฺขมิตฺวา  สฏ ิหตฺเถ  มหาจงฺกเม  อปราปร  จงฺกมนฺโต  อตฺตโน   
เวส  โอโลเกตฺวา  มยฺห  มโนรโถ  มตฺถก  ปตฺโต  โสภติ   
วต  เม  ปพฺพชฺชา  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธาทีหิ  สพฺเพหิ  ธีรปุริเสหิ (๑)   
วณฺณิตา  โถมิตา  อย ปพฺพชฺชา  นาม  ปหีน  เม  คิหิพนฺธน   
นิกฺขนฺโตสฺมิ  เนกฺขมฺม  ลทฺธา อุตฺตมปพฺพชฺชา  กรสิฺสามิ   
สมณธมฺม  ลภิสฺสามิ  มคฺคผลสุขนฺติ  อุสฺสาหชาโต  ขาริกาช   
โอตาเรตฺวา  จงฺกมเวมชฺเฌ  มุคฺควณฺณสิลาปฏเฏ  สุวณฺณปฏิมา   
วิย  นิสินฺโน  ทิวสภาค  วีตินาเมตฺวา  สายนฺหสมย  ปณฺณสาล   
ปวิสิตฺวา  พิทลม ฺจกปสฺเส   กฏตฺถริกาย  นิปนฺโน  สรีร  อุตุ   
คาหาเปตฺวา  พลวปจฺจูเส  ปพุชฺฌิตฺวา อตฺตโน  อาคมน   
อาวชฺเชสิ  อห  ฆราวาเส  อาทีนว  ทิสวฺา  อมิตโภค  อนนฺตยส   
ปหาย  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  เนกฺขมฺมคเวสโก  หุตฺวา  ปพฺพชิโต ฯ   
อิโต  ทานิ  ปฏาย  ปมาทจาร (๒)  จริตุ  น  วฏฏติ  ปวิเวก ฺหิ   
ปหาย  วิจรนฺต  มิจฺฉาวิตกฺกมกฺขิกา  ขาทนฺติ  อิทานิ  มยา   
วิเวกมนุพฺรูเหตุ  วฏฏติ  อห ฺหิ  ฆราวาส  ปลิโพธโต  ทิสฺวา   
นิกฺขนฺโต  อย ฺจ  มนาปา ปณฺณสาลา เพลุวปกฺกวณฺณา   
ปริภณฺฑกตาภูมิ (๓) รชตวณฺณา  เสตภิตฺติโย  กโปตปาทวณฺณ   
ปณฺณจฺฉทน  วิจิตฺตตฺถรณวณฺโณ  พิทลม ฺจโก  นิวาสผาสุก   
วสนฏาน  น  เอตฺโต  อติเรกตรา  วิย เม เคหสมฺปทา  
# ๑ วีรปุริเสหิ ฯ ๒. สี. ปมาทาจาร ฯ   
# ๓ สี. ย.ุ เพลุวปกฺกวณฺณปริภณฺฑิกตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 19 

                        เลมที ่ 42  ทูเรนิทานกถา หนา  19 
 
ป ฺายตีติ ปณฺณสาลาย โทเส วิจินนฺโต อฏ โทเส  
ปสฺสิ ฯ   
        ปณฺณสาลปริโภคสฺมึ  หิ  อฏ  อาทีนวา  มหาสมารมฺเภน   
ทพฺพสมฺภาเร  สโมธาเนตฺวา  กรณปริเยสนภาโว  เอโก  อาทีนโว   
ติณปณฺณมตฺติเกสุ  ปติตาสุ  ตาส  ปุนปฺปุน  เปตพฺพตาย   
นิพทฺธชคฺคนภาโว  ทุติโย  เสนาสน  นาม  มหลฺลกสฺส  ปาปุณาติ   
อเวลาย  วุฏาปยมานสฺส  จิตฺเตกคฺคตา  น  โหตีติ  อุฏาปนีย- 
ภาโว  ตติโย  สีตุณฺหาทิปฏิฆาเตน  กายสฺส  สุขุมาลกรณภาโว   
จตุตฺโถ  เคห  ปวิฏเน  ย  กิ ฺจิ  ปาป  สกฺกา  กาตุนฺติ   
ครหาปฏิจฺฉาทนภาโว  ป ฺจโม  มยฺหนฺติ  ปริคฺคหกรณภาโว   
ฉฏโ  เคหสฺส  อตฺถิภาโว  นาเมสย  สทุติยกวาโส  วิยาติ  สตฺตโม   
อูกามงฺคุล(๑)ฆรโคฬิกาทีน   สาธารณตาย  พหุสธารณภาโว   
อฏโม ฯ  อิติ  อิเม อฏ อาทีนเว ทิสฺวา มหาสตฺโต ปณฺณสาล  
ปชหิ ฯ  เตนาห อฏโทสสมากิณฺณ ปชหึ ปณฺณสาลกนฺติ ฯ   
        อุปาคมึ  รกฺุขมูล  คุเณ  ทสหุปาคตนฺติ  ฉนฺน  ปฏิกฺขิปตฺวา   
ทสหิ  คุเณหิ  อุเปต  รุกฺขมูล  อุปคโตสฺมีติ วทติ ฯ  
        ตตฺริเม ทส คุณา  อปฺปสมารมฺภตา  เอโก  คุโณ   
อุปคมนมตฺตกเมว  หิ  ตตฺถ  โหตีติ ฯ  อปฺปฏิชคฺคนตา  ทุติโย   
ต  หิ  สมฺมฏมฺป  อสมฺมฏมฺป  ปริโภคผาสุก  โหติเยว ฯ   
#  ๑ สี. ย.ุ อูกามงฺกุณ ..... ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 20 

                        เลมที ่ 42   นิทานกถา  หนา  20 
 
อนุฏาปนียภาโว  ตติโย ฯ  ครห  นปปฺฏิจฺฉาเทติ  ตตฺถ  ปาป  
กโรนฺโต  ลชฺชตีติ  ครหาย  อปฺปฏิจฺฉนฺนภาโว  จตุตฺโถ ฯ   
อพฺโภกาสวาโส  วิย  กาย  น  สนฺถมฺเภตีติ  กายสฺส  อสนฺถมฺภน- 
ภาโว  ป ฺจโม  ปริคฺคหกรณาภาโว  ฉฏโ  เคหาลยปฏิกฺเขโป   
สตฺตโม ฯ  พหุสาธารเณ  เคเห  วิย  ปฏชิคฺคิสฺสามิ  น   
นิกฺขมถาติ  นีหรณกาภาโว  อฏโม  วสนฺตสฺส  สปฺปติกภาโว   
นวโม  รุกฺขมูลเสนาสนสฺส  คตคตฏาเน  สุลภตาย  อนเปกฺข- 
ภาโว  ทสโมติ  อิเม  ทส  คุเณ  ทิสฺวา  รุกฺขมูล  อุปคโตสฺมีติ   
วทติ ฯ   
        อิมานิ  หิ  เอตฺตกานิ  การณานิ  สลฺลกฺเขตฺวา  มหา- 
สตฺโต  ปุนทวิเส  ภิกฺขาย  คาม  ปาวิสิ ฯ  อถสฺส  สมฺปตฺตคาเม   
มนุสฺสา  มหนฺเตน  อุสฺสาเหน  ภิกฺข  อทสุ ฯ  โส  ภตฺตกิจฺจ   
นิฏาเปตฺวา อสฺสม อาคมฺม นิสีทิตฺวา จินฺเตสิ  นาห  อาหาร   
ลภามีติ  ปพฺพชิโต  สินิทธฺาหาโร  นาเมส  มานมทปุริสมเท   
วฑฺเฒติ  อาหารมูลกสฺส  จ  ทุกฺขสฺส  อนฺโต  นตฺถ ิ ยนฺนูนาห   
วาปตโรปต ฺนิพฺพตฺตก  อาหาร  ปชหิตฺวา  ปวตฺตผลโภชโน   
ภเวยฺยนฺติ ฯ  โส  ตโต  ปฏาย  ตถา  กตฺวา  ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต   
สตฺตาหพฺภนฺตเรเยว  อฏ  สมาปตฺติโย ป ฺจ จ อภิ ฺาโย  
นิพฺพตฺเตสิ ฯ เตน วุตฺต   
                วาปต โรปต ธ ฺ   ปชหึ นิรวเสสโต   
                อเนกคุณสมฺปนฺน    ปวตฺตผลมาทิยึ ฯ    
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                ตถปฺปธาน ปทหึ    นิสชชฺฏานจงฺกเม  
                อพฺภนฺตรมฺหิ สตฺตาเห  อภิ ฺาพล ปาปุณินฺติ ฯ   
        เอว  อภิ ฺาพล  ปตฺวา  สุเมธตาปเส  สมาปตฺติสุเขน   
วีตินาเมนฺเต  ทีปงฺกโร  นาม  สตฺถา โลเก อุทปาทิ ฯ ตสฺส  
ปฏิสนฺธิชาติโพธิธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเนสุ  สกลาป  ทสสหสฺสิโลกธาตุ   
สงฺกมฺป  สมปฺกมฺป  สมฺปเวธิ  มหาวิรว  รวิ  ทฺวตฺตึส  ปุพฺพ- 
นิมิตฺตานิ  ปาตุรเหสุ(๑) ฯ   สุเมธตาปโส  สมาปตฺติสุเขน  วีตินาเมนฺโต   
เนว  ต  สทฺทมสฺโสสิ  น  จ  ตานิ  นิมตฺิตานิ  อทฺทส ฯ   
เตน  วุตฺต   
                เอว เม สิทฺธิปฺปตฺตสฺส  วสีภูตสฺส สาสเน   
                ทปีงฺกโร นาม ชิโน   อุปฺปชชฺิ โลกนายโก ฯ   
                อุปฺปชฺชนฺเต จ ชายนฺเต  พุชฺฌนฺเต ธมฺมเทสเน   
                จตุโร นิมิตฺเต นาทฺทส  ฌานรติสมปฺปโตติ ฯ   
        ตสฺมึ  กาเล (๒)  ทีปงฺกรทสพโล  จตูหิ  ขีณาสวสตสหสฺเสหิ   
ปริวุโต  อนปุุพฺเพน  จาริก  จรมาโน  ธมฺม  นาม  นคร  ปตฺวา   
สุทสฺสนมหาวิหาเร  ปฏิวสติ  รมฺมนครวาสิโน  ทปีงฺกโร  กิร   
สมณิสฺสโร  ปรมาภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปวตฺตวรธมฺมจกฺโก  อน-ุ 
ปุพฺเพน  จาริก  จรมาโน  อมฺหาก  รมมฺนคร  ปตฺวา  สุทสฺสน- 
มหาวิหาเร  ปฏิวสตีติ  สตฺุวา  สปฺปนวนีตาทีนิ  เจว  เภสชฺชาน ิ  
วตฺถจฺฉาทนานิ  จ  คาหาเปตฺวา  คนฺธมาลาทิหตฺถา  เยน  พุทฺโธ   
# ๑ สี.  ปาตุรหสุ ฯ  ๒.  สี.  ขเณ ฯ    
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เยน  ธมฺโม  เยน  สงฺโฆ  ตนฺนินฺนา  ตปฺโปณา  ตปฺปพฺภารา   
หุตฺวา  สตฺถาร  อุปสงฺกมตฺิวา  วนฺทิตฺวา  คนฺธมาลาทีหิ  ปูเชตฺวา   
เอกมนฺต  นิสินฺนา  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  สฺวาตนาย นิมนฺเตตฺวา  
อุฏายาสนา ปกฺกมึสุ ฯ   
        เต  ปุนทิวเส  มหาทาน  สชฺเชตฺวา  นคร  อลงฺกริตฺวา   
ทสพลสฺส  อาคมนมคฺค  อลงฺกโรนฺตา  อุทกภินฺนฏาเนสุ  ปสุ  
ปกฺขิปตฺวา สม ภูมิตล กตฺวา  รชตปฏฏวณฺณ  วาลกุ  อากิรนฺติ   
ลาเช  เจว ปปฺุผานิ จ วิกิรนฺติ นานาวิราเคหิ  วตฺเถหิ   
ธชปฏาเก  อุสฺสาเปนฺติ  กทลิโย  เจว  ปุณฺณฆฏปนฺติโย  จ  
ปติฏาเปนฺติ ฯ  ตสฺมึ  กาเล  สุเมธตาปโส  อตฺตโน  อสฺสมปทา   
อากาส  อุคฺคนฺตฺวา  เตส  มนุสฺสาน  อุปริภาเคน  อากาเสน   
คจฺฉนฺโต  เต  หฏตุฏเ  มนุสฺเส  ทิสวฺา  กึ   น ุ โข  การณนฺติ   
อากาสโต  โอรุยฺห  เอกมนฺต   ิโต  มนุสฺเส  ปุจฺฉิ  อมฺโภ   
กสฺส ตุมฺเห อิธ วิสม  มคฺค(๑) อลงฺกโรถาติ ฯ เตน วุตฺต   
                ปจฺจนฺตเทสวิสเย   นิมนฺเตตฺวา ตถาคต   
                ตสฺส อาคมน มคฺค   โสเธนฺติ ตุฏมานสา ฯ   
                อห เตน สมเยน   นิกฺขมิตฺวา สกสฺสมา   
                ธนุนฺโต วากจีรานิ   คจฺฉามิ อมฺพเร ตทา ฯ   
                เวทชาต ชน ทิสฺวา   ตุฏหฏ ปโมทิต   
                โอโรหิตฺวาน คคนา   มนุสฺเส ปุจฺฉิ ตาวเท ฯ   
# ๑  ส.ี ย.ุ อิม มคฺค ฯ    
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                ตุฏหฏโ ปมุทิโต   เวทชาโต มหาชโน   
                กสฺส โสธียติ มคฺโค   อ ฺชส วฏมายนนฺติ ฯ   
        มนุสฺสา  อาหสุ  ภนฺเต  สุเมธ  น  ตฺว  ชานาสิ  ทีปงฺกโร   
ทสพโล ฯ 
        สมฺมาสมฺพุทฺโธ  สมโฺพธึ  ปตฺวา  ปวตฺตวรธมฺมจกฺโก  จารกิ   
จรมาโน  อมหฺาก  นคร  ปตฺวา  สุทสฺสนมหาวิหาเร  ปฏิวสติ   
มย  ต  ภควนฺต  นิมนฺตยมิฺห  ตสฺเสต  พุทฺธสฺส  ภควโต   
อาคมนมคฺค  อลงฺกโรมาติ ฯ  อถ  สุเมธตาปโส  จินฺเตสิ  พุทฺโธติ   
โข  โฆสมตฺตกมฺป  โลเก  ทลฺุลภ ปเคว พุทฺธุปฺปาโท มยาป   
อิเมหิ  มนุสฺเสหิ  สทฺธึ  ทสพลสฺส  มคฺค  อลงฺกริตุ  วฏฏตีติ ฯ   
โส เต มนุสฺเส  อาห  สเจ  โภ  ตุมฺเห  เอต  มคฺค  พุทฺธสฺส   
อลงฺกโรถ  มยฺหมฺป  เอก โอกาส  เทถ  อหมฺป ตุมฺเหหิ สทฺธึ  
มคฺค อลงฺกริสฺสามีติ ฯ เต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  สุเมธตาปโส   
อิทฺธิมาติ  ชานนฺตา  อุทกภินฺโนกาส  สลฺลกฺเขตฺวา  ตฺว  อิม   
าน  อลงฺกโรหีติ  อทสุ ฯ  สุเมโธ  พุทธฺารมฺมณ  ปตึ  คเหตฺวา   
จินฺเตสิ อห  อิม  โอกาส  อิทฺธิยา  อลงฺกริตุ  ปโหมิ  เอว  
อลงฺกโตป น ม ปริโตเสสฺสติ  อชชฺ (๑)  มยา  กายเวยฺยาวจฺจ   
กาตุ  วฏฏตีติ  ปสุ  อาหริตฺวา  ตสฺมึ  ปเทเส  ปกฺขิป ฯ   
        ตสฺส  ตสฺมึ  ปเทเส  อนิฏ ิเตเยว  ทีปงฺกรทสพโล  มหานุ- 
ภาวาน  ฉฬภิ ฺาน  ขีณาสวาน  จตูหิ  สตสหสฺเสหิ  ปริวุโต   
# ๑  ส.ี  เอตฺถ ฯ  ย.ุ อชชฺ เอตฺถ ฯ  
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เทวตาสุ  ทิพฺพคนฺธมาลาทีหิ  ปูชยนฺตาสุ  ทิพฺพตุริเยหิ  วชชฺนฺตาสุ   
ทิพฺพสงฺคีเตสุ  ปวตฺเตนฺเตสุ  มนุสฺเสสุ  มานุสเกหิ  คนฺธ- 
มาลาทีหิ  เจว  ตุริเยหิ  จ  ปูชยนฺเตสุ  อโนปมาย  พุทฺธลีลาย(๑)   
มโนสิลาตเล  วิชมฺภมาโน  สีโห  วิย  ต  อลงฺกตปฏิยตฺต  มคฺค  
ปฏิปชชฺิ ฯ  สุเมธตาปโส  อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา  อลงฺกตมคฺเคน   
อาคจฺฉนฺตสฺส  ทสพลสฺส  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฏิมณฺฑิต   
อสีติยา  อนุพฺย ฺชเนหิ อนุร ฺชิต พฺยามปฺปภาย  สมฺปริวาริต   
มณิวณฺณคคนตเล  นานปฺปการา  วิชฺชลุตา  วิย  อาเวฬา- 
เวฬภูตา  เจว  ยุคลยุคลภูตา  จ  ฉพฺพณฺณฆนพุทฺธรสฺมิโย   
วิสฺสชฺเชนฺต  รูปโสภคฺคปฺปตฺต  อตฺตภาว  โอโลเกตฺวา  อชฺช   
มยา  ทสพลสฺส  ชีวิตปริจฺจาค  กาตุ  วฏฏติ  มา  ภควา  กลล   
อกฺกมิ  มณิผลกเสตุ  ปน  อกฺกมนฺโต  วิย  สทฺธึ  จตูหิ   
ขีณาสวสตสหสฺเสหิ  มม  ปฏ ึ  มทฺทมาโน  คจฺฉตุ  ต เม  
ภวิสฺสติ ทีฆรตฺต หิตาย  สุขายาติ  เกเส  โมเจตฺวา  อชินจมฺม- 
ชฏามณฺฑลวากจีรานิ  กาฬวณฺเณ  กลเล  ปตฺถริตฺวา มณิ- 
ผลกเสตุ วิย กลลปฏเ นิปชฺช ิฯ เตน วุตฺต   
                เต เม ปุฏา วิยากสุ  พุทฺโธ โลเก อนุตฺตโร   
                ทปีงฺกโร นาม ชิโน   อุปฺปชชฺิ โลกนายโก   
                ตสฺส โสธียติ มคฺโค   อ ฺชส วฏมายน ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ พุทฺธลีฬาย ฯ   
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                พุทฺโธติ วจน(๑) สุตฺวาน  ปติ อุปฺปชฺช ิตาวเท   
                พุทฺโธ พุทฺโธติ กถยนโฺต  โสมนสฺส ปเวทยึ ฯ   
                ตตฺถ ตฺวา วิจินฺเตสึ  ตุฏโ สวิคฺคมานโส   
                อิธ พีชานิ โรปสฺส   ขโณ เว มา อุปจฺจคา ฯ   
                ยทิ พุทฺธสฺส โสเธถ   เอโกกาส ททาถ เม   
                อหมฺป โสธยสิฺสามิ   อ ฺชส วฏมายน ฯ   
                อทสุ เต มโมกาส   โสเธตุ อ ฺชส ตทา   
                พุทฺโธ พุทฺโธติ จินฺเตนฺโต  มคฺค โสเธมห ตทา ฯ   
                อนิฏ ิเต มโมกาเส   ทีปงฺกโร มหามุนิ   
                จตูหิ สตสหสฺเสหิ   ฉฬภิ ฺเหิ ตาทิหิ   
                ขีณาสเวหิ วิมเลหิ   ปฏิปชชฺิ อ ฺชส ชิโน ฯ   
                ปจฺจุคฺคมนา วตฺตนฺติ   วชฺชนฺติ เภริโย พหู   
                อาโมทิตา นรมรู   สาธุการ ปวตฺตยย ฯ   
                เทวา มนุสฺเส ปสฺสนฺติ  มนุสสฺาป จ เทวตา   
                อุโภป เต ป ฺชลิกา   อนุยนติฺ ตถาคต ฯ   
                เทวา ทิพฺเพหิ ตุริเยหิ  มนุสฺสา มานุเสหิ จ   
                อุโภป เต วชฺชยนฺตา  อนุยนฺติ ตถาคต ฯ   
                ทพฺิพ มนฺทารว ปุปฺผ   ปทุม ปาริฉตฺตก   
                ทโิสทิส โอกรินฺติ   อากาสนภคตา(๒) มรู ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ มม ฯ  ๒. ย.ุ อากาเสน คตา ฯ  
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                ทพฺิพ จนฺทนจุณฺณ ฺจ   วรคนฺธ ฺจ เกวล   
                ทโิสทิส โอกรินฺติ   อากาสนภคตา มรู ฯ   
                จมฺปก สลล นีป    นาคปุนฺนาคเกตก   
                ทโิสทิส อุกฺขิปนฺติ   ภูมิตลคตา นรา ฯ   
                เกเส มุ ฺจิตฺวาห ตตฺถ  วากจีร ฺจ จมฺมก   
                กลเล ปตฺถริตฺวาน   อวกุชโฺช นิปชฺชห ฯ   
                อกฺกมิตฺวาน ม พุทฺโธ  สห สิสฺเสหิ คจฺฉตุ   
                มา น กลเล อกกฺมิตฺถ  หิตาย เม ภวิสฺสตีติ ฯ   
        โส  ปน  กลลปฏเ  นิปนฺนโกว  ปุน  อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา   
ทีปงฺกรทสพลสฺส  พุทฺธสิรึ  สมฺปสฺสมาโน  เอว  จินฺเตสิ  สเจ   
อห  อิจฺเฉยฺย  สพฺพกิเลเส  ฌาเปตฺวา  สงฺฆนวโก  หตฺุวา  รมฺม- 
นคร  ปวิเสยยฺ  อ ฺาตกเวเสน  ปน  เม  กิเลเส  ฌาเปตฺวา   
นิพฺพานปฺปตฺติยา  กิจฺจ  นตฺถิ  ยนฺนูนาห  ทีปงฺกรทสพโล  วิย   
ปรมาภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  ธมฺมนาว  อาโรเปตฺวา  มหาชน   
สสารสาครา  อุตฺตาเรตฺวา  ปจฺฉา  ปรนิิพฺพาเยยฺย  อิท  มยฺห   
ปติรูปนฺติ ฯ  ตโต  อฏ  ธมฺเม  สโมธาเนตฺวา  พุทฺธภาวาย   
อภินีหาร  กตฺวา  นิปชฺช ิฯ  เตน  วุตฺต   
                ปวิย นิปนฺนสฺส   เอว เม อาสิ เจตโส   
                อิจฺฉมาโน อห อชฺช  กิเลเส ฌาปเย มม ฯ  
                ก ึเม อ ฺาตเวเสน  ธมฺม สจฺฉิกเตนิธ   
                สพฺพ ฺ ุต ปาปุณิตฺวา   พุทฺโธ เหสฺส สเทวเก ฯ    
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                ก ึเม เอเกน ติณฺเณน  ปุริเสน ถามทสฺสินา   
                สพฺพ ฺ ุต ปาปุณิตฺวา   สนฺตาเรสฺส สเทวก ฯ   
                อิมินา เม อธิกาเรน  กเตน ปุริสุตฺตเม   
                สพฺพ ฺ ุต ปาปุณิตฺวา   ตาเรมิ ชนต พหุ ฯ   
                สสารโสต ฉินฺทิตฺวา   วิทฺธเสตฺวา ตโย ภเว   
                ธมฺมนาว สมารุยฺห   สนฺตาเรสฺส สเทวกนฺติ ฯ   
        ยสฺมา ปน พุทฺธตฺต ปตฺเถนฺตสฺส   
                มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ  เหตุ สตฺถารทสฺสน   
                ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ   อธิกาโร จ ฉนฺทตา   
                อฏธมฺมสโมธานา   อภินีหาโร สมิชฺฌตีติ ฯ   
        มนสฺุสตฺตภาวสฺมึเยว  หิ  ตฺวา  พุทฺธตฺต  ปกาเสนฺตสฺส (๑)   
ปตฺถนา  สมชิฺฌติ  นาคสสฺ  วา  สุปณฺณสฺส  วา  เทวตาย   
วา  สกฺกสฺส  วา  ปตฺถนา  โน  สมชิฺฌติ ฯ   
        มนุสฺสตฺตภาเวป  ปุริสลิงฺเค   ิตสฺเสว  ปตฺถนา  สมิชฺฌติ   
อิตฺถิยา  วา  ปณฺฑกนปปสกอุภโตพฺย ฺชนกาน  วา  โน  สมิชฌฺติ ฯ   
        ปุริสสสฺป  ตสฺมึ  อตฺตภาเว  อรหตฺตปฺปตฺติยา  เหตุสมฺปนฺนสฺเสว   
ปตฺถนา  สมชิฺฌติ  โน  อิตรสฺส ฯ   
        เหตุสมฺปนฺนสฺสาป  ชีวมานพุทฺธสฺเสว  สนฺติเก  ปตฺเถนฺตสฺเสว   
ปตฺถนา  สมชิฺฌติ  ปรินิพฺพุเต  พุทฺเธ  เจติยสนฺติเก  วา  โพธิมูเล   
วา  ปตฺเถนฺตสฺส  น  สมชิฌฺติ ฯ   
# ๑. ม. ปตฺเถนฺตสฺส ฯ  
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        พุทฺธาน  สนฺติเก  ปตฺเถนฺตสฺสป  ปพฺพชฺชาลิงฺเค   ิตสฺเสว   
สมิชฺฌติ  โน  คิหิลิงฺเค   ิตสฺส ฯ   
        ปพฺพชติสฺสป  ป ฺจาภิ ฺาอฏสมาปตฺติลาภิโนเยว  สมชิฺฌติ   
น  อิมาย  คุณสมฺปตฺติยา  วิรหิตสฺส ฯ   
        คุณสมฺปนฺเนนป  เยน  อตฺตโน  ชีวิต  พุทฺธาน  ปริจฺจตฺต   
โหติ  ตสฺเสว  อิมินา  อธิกาเรน  อธิการสมฺปนฺนสฺส  สมิชฺฌติ   
น  อิตรสฺส ฯ   
        อธิการสมฺปนฺนสฺสาป  ยสฺส  พุทธฺการกธมฺมาน  อตฺถาย   
มหนฺโต  ฉนโฺท  จ  อุสฺสาโห  จ  วายาโม  จ  ปริเยฏ ิ  จ   
ตสฺเสว  สมิชฌฺติ  น อิตรสฺส ฯ   
        ตตฺริท  ฉนฺทมหนฺตตาย  โอปมฺม   
        สเจ  ห ิ เอวมสฺส  โย สกลจกฺกวาฬคพฺภ  เอโกทกีภูต   
อตฺตโน  พาหุพเลน  อุตฺตริตฺวา(๑)  ปาร  คนฺตุ  สมตฺโถ  โส  พุทฺธตฺต   
ปาปุณาติ ฯ  โย  วา  ปน  สกลจกฺกวาฬคพฺภ  เวฬคุุมฺพส ฺฉนฺน   
วิยูหิตฺวา (๒)  มทฺทิตฺวา  ปทสา  คจฺฉนฺโต  ปาร  คนฺตุ  สมตฺโถ   
โส  พุทฺธตฺต  ปาปุณาติ ฯ  โย  วา  ปน  สกลจกฺกวาฬคพฺภ   
สตฺติโย  อาโกเฏตฺวา  นิรนฺตร  สตฺติผลสมากิณฺณ  ปทสา   
อกฺกมมาโน  ปาร  คนฺตุ  สมตฺโถ  โส  พุทฺธตฺต  ปาปุณาติ ฯ   
โย  วา  ปน  สกลจกฺกวาฬคพฺภ  วีตจฺจิตงฺคารภริต ปาเทหิ  
# ๑  ส.ี  ปตรตฺิวา ฯ  ๒. ม. พฺยูหิตฺวา ฯ    
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มทฺทมาโน(๑)  ปาร  คนฺตุ  สมตฺโถ  โส  พุทฺธตฺต  ปาปุณาตีติ ฯ   
โย  เอเตสุ  เอกมฺป  อตฺตโน  ทกฺุกร  น  ม ฺติ  อห  เอตมฺป   
ตริตฺวา วา คนฺตฺวา วา ปาร คมิสฺสามีติ(๒)  เอว  มหนฺเตน   
ฉนฺเทน  จ  อุสฺสาเหน  จ  วายาเมน  จ  ปริเยฏ ิยา  จ   
สมนฺนาคโต  โหติ  เอตสฺเสว  ปตฺถนา  สมิชฺฌติ  น  อิตรสฺส ฯ  
ตสฺมา  สุเมธตาปโส [๓]  อิเม  อฏ  ธมฺเม  สโมธาเนตฺวา  ว  
พุทฺธภาวาย อภินีหาร กตฺวา  นิปชฺช ิฯ   
        ทีปงฺกโรป  ภควา  อาคนฺตฺวา  สุเมธตาปสสฺส  สีสภาเค   
ตฺวา  มณิสีหป ฺชร  อุคฺฆาเฏนฺโต  วิย  ป ฺจวณฺณปสาท- 
สมฺปนฺนานิ  อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา  กลลปฏเ  นิปนฺน  สุเมธตาปส   
ทิสฺวา  อย  ตาปโส  พุทฺธตฺตาย  อภินีหาร  กตฺวา  นิปนฺโน   
สมิชฺฌิสฺสติ  นุ  โข  เอตสฺส  ปตฺถนา  อุทาหุ  โนติ  อนาคตสาณ   
เปเสตฺวา  อุปธาเรนฺโต  อิโต  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ   
อสงฺเขยฺยานิ  อติกฺกมิตฺวา  อย  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ   
ตฺวา   ิตโกว  ปริสมชฺเฌ  พฺยากาสิ  ปสฺสถ  โน  ตุมฺเห   
อุคฺคตป  ตาปส  กลลปฏเ  นิปนฺนนฺติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ ฯ   
อย  พุทฺธตฺตาย  อภินีหาร  กตฺวา  นิปนฺโน  สมชิฺฌสิฺสติ   
อิมสฺส  ปตฺถนา  อย  ห ิ อิโต  กปฺปสตสหสฺสาธิกาน  จตุนฺน   
อสงฺเขยฺยาน  มตฺถเก  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  ภวิสสฺติ ฯ  ตสฺมึ   
# ๑. ส.ี อกกฺมมาโน ฯ  ๒. ส.ี คเหสฺสามีติ ฯ   
# ๓. ส.ี เอตฺถนฺตเร ปนาติ ทิสฺสติ ฯ  
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ปนสฺส  อตฺตภาเว  กปลวตฺถุ  นาม  นคร  นิวาโส  ภวิสฺสติ   
มายา  นาม  เทวี  มาตา  สทฺุโธทโน  นาม  ราชา  ปตา   
อคฺคสาวโก  อุปติสฺโส นาม เถโร[๑] ทติุยสาวโก(๒) โกลิโต  นาม   
พุทฺธุปฏาโก  อานนฺโท  นาม  อคฺคสาวิกา  เขมา  นาม เถรี  
ทุติยสาวิกา  อุปฺปลวณฺณา  นาม  เถร ี ภวิสฺสติ  อย   
ปริปกฺกาโณ  มหาภินิกฺขมน  กตฺวา  มหาปธาน  ปทหิตฺวา   
นิโคฺรธรุกฺขมูเล  ปายาส  ปฏิคฺคเหตฺวา  เนร ฺชราย  ตีเร  ปริภุ ฺชิตฺวา   
โพธิมณฺฑ  อารุยฺห  อสฺสตฺถรุกฺขมูเล  อภิสมฺพุชฺฌิสฺสตีติ ฯ  เตน   
วุตฺต   
        ทีปงฺกโร โลกวิทู   อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
        อุสฺสีสเก ม ตฺวาน   อิท วจนมพฺรวิ ฯ   
        ปสฺสถ อิม ตาปส   ชฏลิ อุคฺคตาปน   
        อปริเมยฺเย อิโต กปฺเป  พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
        อหุ กปลวฺหยา รมฺมา   นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต   
        ปธาน ปทหิตฺวาน    กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ   
        อชปาลรุกฺขมูเล    นสิีทิตฺวา ตถาคโต   
        ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห   เนร ฺชรมุเปหิติ ฯ   
        เนร ฺชราย ตีรมฺหิ   ปายาส อท โส ชิโน   
        ปฏิยตฺตวรมคฺเคน    โพธิมูลมุเปหิติ ฯ   
# ๑ สี. เอตฺถนฺตเร อคฺคสาวโกติ ทิสฺสติ ฯ  ๒ ส.ี ทติุยอคฺคสาวโก ฯ   
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        ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา   โพธิมณฺฑ อนุตฺตโร   
        อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ    พุชฺฌิสฺสติ มหายโส ฯ   
        อิมสฺส ชนิกา มาตา   มายา นาม ภวิสฺสติ   
        ปตา สทฺุโธทโน นาม   อย เหสฺสติ โคตโม ฯ   
        อนาสวา วีตราคา   สนฺตจิตฺตา สมาหิตา   
        โกลโิต อุปติสฺโส จ   อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา   
        อานนฺโท นามุปฏาโก  อุปฏ ิสฺสติ ต ชิน ฯ   
        เขมา อุปฺปลวณฺณา จ   อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา   
        อนาสวา วีตราคา   สนฺตจิตฺตา สมาหิตา   
        โพธ ิตสฺส ภควโต   อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจตีติ ฯ(๑)   
        ต  สุตฺวา  สุเมธตาปโส  มยฺห  กิร  ปตฺถนา  สมิชฺฌิสฺสตีติ   
โสมนสฺสปฺปตฺโต  อโหสิ ฯ  มหาชโน  ทีปงฺกรทสพลสฺส  วจน   
สุตฺวา  สุเมธตาปโส  กิร  พุทฺธพีช  พุทธฺงฺกุโรติ  หฏตุฏโ   
อโหสิ ฯ  เอว ฺจสฺส  อโหสิ  ยถา  นาม  มนุสฺสา  นทึ  ตรนฺตา   
อุชุเกน  ติตฺเถน อุตฺตริตุ อสกฺโกนฺตา เหฏาติตฺเถน  อุตฺตรนฺติ   
เอวเมว  มยมฺป  ทีปงฺกรทสพลสฺส  สาสเน  มคฺคผล  อลภมานา   
อนาคเต  ยทา  ตฺว  พุทฺโธ  ภวิสฺสสิ  ตทา  ตว  สมมฺุขา   
มคฺคผล  สจฺฉิกาตุ  สมตฺถา  ภเวยฺยามาติ  ปตฺถน  ปยึสุ ฯ   
ทีปงฺกรทสพโลป  โพธิสตฺต  ปสสิตฺวา  อฏปุปฺผมุฏ ีหิ  ปูเชตฺวา   
# ๑ ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๒/๔๒๒-๓ ฯ   
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ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ  เตป  จตุสตสหสฺสสงฺขา  ขีณาสวา   
โพธิสตฺต  คนฺเธหิ  จ  มาลาหิ  จ ปูเชตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา  
ปกฺกมึสุ ฯ  เทวมนุสฺสา ปน ตเถว ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา  
ปกฺกนฺตา ฯ   
        โพธิสตฺโต  สพฺเพส  ปฏิกฺกนฺตกาเล  สยนา  วุฏาย   
ปารมิโย  วิจินิสฺสามีติ  ปุปฺผราสิมตฺถเก  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา   
นิสีทิ ฯ  เอว นิสินฺเน  โพธิสตฺเต  สกลทสสหสฺสจกฺกวาเฬ  เทวตา   
สาธุการ  ทตฺวา  อยฺย  สุเมธตาปส  โปราณกโพธิสตฺตาน   
ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  ปารมิโย วิจินิสฺสามาติ นิสินฺนกาเล  ยานิ   
ปุพฺพนิมิตฺตานิ  นาม  ป ฺายนฺติ  ตานิ  สพฺพานิป  อชชฺ   
ปาตุภูตานิ  นิสฺสสเยน  ตฺว  พุทฺโธ  ภวิสฺสสิ  มยเมต  ชานาม   
ยสฺเสตานิ  นิมิตฺตานิ  ป ฺายนฺติ  เอกนฺเตน  โส  พุทฺโธ  โหติ  
ตฺว อตฺตโน วีริย ทฬฺห  กตฺวา ปคฺคณฺหาติ โพธิสตฺต  
นานปฺปการาหิ ถุตีหิ อภิตฺถวึสุ ฯ เตน วุตฺต   
        อิท สุตฺวาน วจน   อสมสฺส มเหสิโน   
        อาโมทิตา นรมรู    พุทฺธพีช กิร อย ฯ   
        อุกฺกฏุ ิสทฺทา วตฺตนฺติ   อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ   
        กต ฺชลี นมสฺสนฺติ    ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ   
        ยทิมสสฺ โลกนาถสฺส   วิรชฺฌิสสฺาม สาสน   
        อนาคตมฺหิ อทฺธาเน   เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ    
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        ยถา มนสฺุสา นทึ ตรนฺตา  ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย   
        เหฏา ติตฺเถ คเหตฺวาน        อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ   
        เอวเมว มย สพฺเพ                ยทิ มุ ฺจามิม ชิน   
        อนาคตมฺหิ อทฺธาเน        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
        ทีปงฺกโร โลกวิทู                อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
        มม กมมฺ ปกิตฺเตตฺวา        ทกฺขิณ ปาทมุทฺธริ ฯ   
        เย ตตฺถาสุ ชินปุตฺตา        สพฺเพ ปทกฺขิณมกสุ ม   
        นรา นาคา จ คนฺธพฺพา        อภิวาเทตฺวาน ปกฺกมม ฯ   
        ทสฺสน เม อติกฺกนฺเต        สสงฺเฆ โลกนายเก   
        หฏตุฏเน จิตฺเตน                อาสนา วุฏหึ ตทา ฯ  
        สุเขน สขิุโต โหมิ                ปาโมชฺเชน ปโมทิโต   
        ปติยา จ อภิสฺสนฺโน        ปลลฺงฺก อาภุชี ตทา ฯ   
        ปลฺลงฺเกน นิสีทิตฺวา        เอว จินฺเตสห ตทา   
        วสีภูโต อห ฌาเน                อภิ ฺาปารมึ คโต ฯ   
        ทสสหสฺสิโลกมฺหิ(๑)        อิสโย นตฺถิ เม สมา   
        อสโม อิทฺธิธมฺเมสุ                อลภึ อีทิส สุข ฯ   
        ปลฺลงฺกาภุชเน มยฺห        ทสสหสฺสาธิวาสิโน   
        มหานาท ปวตฺเตสุ                ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        ยา ปุพฺเพ โพธิสตฺตาน        ปลฺลงฺกวรมาภุเช   
        นิมิตฺตานิ ปทิสฺสนฺติ        ตานิ อชฺช ปทิสฺสเร ฯ   
# ๑. สฺยา. สี. สหสฺสิยมฺหิ โลกมฺห ิฯ  
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        สีต พฺยปคต โหติ    อุณฺห ฺจ อุปสมฺมติ   
        ตานิ อชฺช ปทิสฺสนติฺ   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        ทสสหสฺสี โลกธาตู   นิสฺสทฺทา โหนฺติ นิรากุลา   
        ตานิ อชฺช ปทิสฺสนติฺ   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        มหาวาตา น วายนฺติ   น สนฺทนฺติ สวนฺติโย   
        ตานิ อชฺช ปทิสฺสนติฺ   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        ถลชา ทกชา ปุปฺผา   สพฺเพ ปุปฺผนฺติ ตาวเท   
        เตปชฺช ปุปฺผิตา สพฺเพ  ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        ลตา วา ยทิ วา รุกฺขา  ผลภารา โหนฺติ ตาวเท   
        เตปชฺช ผลิตา สพฺเพ   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        อากาสฏา จ ภูมฏา  รตนา โชตนฺติ ตาวเท   
        เตปชฺช รตนา โชตนติฺ  ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        มานุสกา จ ทิพฺพา จ   ตุริยา วชฺชนฺติ ตาวเท   
        เตปชฺชโุภ อภิรวนฺติ   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        วิจิตฺตปุปฺผา คคนา   อภิวสฺสนฺติ ตาวเท   
        เตป อชชฺ ปวสฺสนฺติ   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        มหาสมุทฺโท อาภุชติ   ทสสหสฺสี ปกมฺปติ   
        เตปชฺชโุภ อภิรวนฺติ   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        นิรเยป ทสสหสฺเส   อคฺคี นิพฺพนฺติ ตาวเท   
        เตปชฺช นิพฺพุตา อคฺคี   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ    
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        วิมโล โหติ สูริโย   สพฺพา ทิสฺสนฺติ ตาวเท(๑)   
        เตป อชชฺ ปทิสฺสนฺติ   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        อโนวฏเน อุทก    มหิยา อุพฺภิชฺชิ ตาวเท   
        ตมฺปชชฺพฺุภิชฺชเต มหิยา  ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        ตาราคณา วิโรจนฺติ   นกฺขตฺตา คคนมณฺฑเล   
        วิสาขา จนฺทิมายุตฺตา   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        พิลาสยา ทรีสยา    นิกฺขมนฺติ สกาสยา   
        เตปชฺช อาสยา ฉุทฺธา  ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        น โหติ อรติ สตฺตาน   สนฺตุฏา โหนฺติ ตาวเท   
        เตปชฺช สพฺเพ สนฺตุฏา  ธุว พุทโฺธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        โรคา ตทุปสมฺมนฺติ   ชิฆจฺฉา จ วินสฺสติ   
        ตานิปชชฺ ปทิสฺสนฺติ   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        ราโค ตทา ตนุ โหติ   โทโส โมโห วินสฺสติ   
        เตปชฺช วิคตา สพฺเพ   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        ภย ตทา น ภวติ    อชฺชเปต ปทิสสฺติ   
        เตน ลิงฺเคน ชานาม   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        รโช นทฺุธสติ อุทฺธ   อชฺชเปต ปทิสฺสติ   
        เตน ลิงฺเคน ชานาม   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        อนิฏคนฺโธ ปกฺกมติ   ทิพฺพคนฺโธ ปวายติ   
        โสปชฺช วายติ คนฺโธ   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
# ๑ สฺยา. ม. ตารกา ฯ    
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        สพฺเพ เทวา ปทิสฺสนฺติ  ปยิตฺวา อรูปโน   
        เตปชฺช สพฺเพ ทิสฺสนฺติ  ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        ยาวตา นิรยา นาม   สพฺเพ ทิสฺสนฺติ ตาวเท   
        เตปชฺช สพฺเพ ทิสฺสนฺติ  ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        กฏุฏา กวาฏา เสลา จ  น โหนฺตาวรณา ตทา   
        อากาสภูตา เตปชฺช   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        จุตี จ อุปปตฺติ จ    ขเณ ตสฺมึ น วิชฺชติ   
        ตานิปชชฺ ปทิสฺสนฺติ   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
        ทฬฺห ปคฺคณฺห วีริย   มา นิวตฺต อภิกฺกม   
        มยมฺเปต วิชานาม   ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ ฯ(๑)   
        โพธิสตฺโต  ทีปงฺกรทสพลสฺส  จ  ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา- 
น ฺจ  วจน  สุตฺวา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย  ส ฺชาตุสฺสาโห  หุตฺวา   
จินฺเตสิ  พุทฺธา  นาม  อโมฆวจนา  นตฺถิ  พุทฺธาน  กถาย   
อ ฺถตฺต ฯ  ยถา  หิ  อากาเส  ขิตฺตเลฑฺฑุสฺส  ปตน  ธุว   
ชาตสฺส  มรณ  รตฺติกฺขเย  สูรยิุคฺคมน(๒) อาสยา  นิกฺขนฺตสีหสฺส   
สีหนาทนทน  ครุคพฺภาย  อิตฺถิยา  ภารโมโรปน ธุว อวสฺสมฺภาวี   
เอวเมว  พุทฺธาน  วจน  นาม  ธุว  อโมฆ  อทฺธา  อห  พุทฺโธ   
ภวิสฺสามีติ ฯ  เตน วุตฺต   
        พุทฺธสสฺ วจน สุตฺวา   ทสสหสฺสีน จูภย   
        ตุฏหฏโ ปโมทโิต   เอว จินฺเตสห ตทา ฯ   
# ๑ ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒/๔๒๓-๗ ฯ   
# ๒ สี. ม. อรุเณ อุคฺคเต สูริยสฺสุฏาน ฯ    
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        อเทฺวชฌฺวจนา พุทฺธา   อโมฆวจนา ชินา   
        วิตถ นตฺถิ พุทฺธาน   ธุว พุทฺโธ ภวามห ฯ   
        ยถา ขิตฺต นเภ เลฑฺฑุ  ธุว ปตติ ภูมิย   
        ตเถว พุทฺธเสฏาน   วจน ธุวสสฺสต   
        วิตถ นตฺถิ พุทฺธาน   ธุว พุทฺโธ ภวามห ฯ(๑)   
        ยถาป สพฺพสตฺตาน   มรณ ธุวสสฺสต   
        ตเถว พุทฺธเสฏาน   วจน ธุวสสฺสต ฯ   
        ยถา รตฺติกฺขเย ปตฺเต  สูรยิุคฺคมน ธุว   
        ตเถว พุทฺธเสฏาน   วจน ธุวสสฺสต ฯ   
        ยถา นิกขฺนฺตสยนสฺส   สีหสฺส นทน ธุว   
        ตเถว พุทฺธเสฏาน   วจน ธุวสสฺสต ฯ   
        ยถา อาปนฺนสตฺตาน   ภารโมโรปน ธุว   
        ตเถว พุทฺธเสฏาน   วจน ธุวสสฺสตนฺติ ฯ(๒)   
        โส  ธุวาห  พุทฺโธ  ภวิสฺสามีติ  เอว  กตสนฺนฏิาโน   
พุทฺธการเก  ธมฺเม  อุปธาเรตุ  กห  น ุ โข  พุทฺธการกา   
ธมฺมา  กึ  อุทธฺ  อุทาหุ  อโธ  ทิสาวิทิสาสูติ  อนุกฺกเมน  สกล   
ธมฺมธาตุ  วิจินนฺโต  โปราณกโพธิสตฺเตหิ  อาเสวิตนิเสวิต  ปม   
ทานปารมึ  ทิสฺวา  เอว  อตฺตาน  โอวทิ  สุเมธปณฺฑิต  ตฺว   
อิโต  ปฏาย  ปม  ทานปารมึ  ปูเรยยฺาสิ ฯ ยถา หิ  
นิกฺกุชฺชโิต อุทกกุมฺโภ  นสิฺเสส  กตฺวา  อุทก  วมติเยว  น   
# ๑. ม. ภวามิห ฯ  ๒. ขุ. พุทธ.  ๓๓/๒/๔๒๗-๘ ฯ  
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ปจฺจาหรติ  เอวเมว  ธน  วา  ยส  วา  ปุตฺตทาร  วา   
องฺคปจฺจงฺค วา อโนโลเกตฺวา สมฺปตฺตยาจกาน สพฺพ  
อิจฺฉิติจฺฉิต  นิสฺเสส  กตวฺา  ททมาโน  โพธิมูเล  นสิีทิตฺวา   
พุทฺโธ  ภวิสสฺสีติ  ปม  ทานปารมึ ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสิ ฯ  
เตน วุตฺต   
                หนฺท พุทฺธกเร ธมฺเม  วิจินามิ อิโต จิโต   
                อุทฺธ อโธ ทส ทิสา   ยาวตา ธมฺมธาตุยา ฯ   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ   ปม ทานปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ    อนุจิณฺณ มหาปถ ฯ   
                อิม ตฺว ปม ตาว   ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                ทานปารมิต คจฺฉ    ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ   
                ยถาป กุมฺโภ สมฺปุณฺโณ  ยสสฺ กสฺสจิ อโธกโต   
                วมเตวุทก นิสฺเสส   น ตตฺถ ปริรกฺขติ ฯ   
                ตเถว ยาจเก ทิสฺวา   หีนมุกกฺฏมชฺฌิเม   
                ททาหิ ทาน นิสฺเสส   กุมโฺภ วิย อโธกโตติ ฯ  
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  ทติุย  สีลปารม ึ ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  สีลปารมิมฺป  ปูเรยยฺาสิ ฯ   
ยถา  ห ิ จมร ี มิโค  นาม ชีวิต อโนโลเกตฺวา  อตฺตโน   
วาลเมว  รกขฺติ  เอว  ตฺวมฺป  อิโต  ปฏาย  ชีวิตมฺป  อโนโลเกตฺวา    
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สีลเมว  รกฺขมาโน  พุทฺโธ  ภวิสฺสสีติ  ทุติย  สลีปารมึ  ทฬฺห   
กตฺวา  อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต   
        น เหเต เอตฺตกาเยว  พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
        อ ฺเป วิจินิสฺสามิ   เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ   
        วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ   ทุติย สีลปารมึ   
        ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ    อาเสวิตนิเสวิต ฯ   
        อิม ตฺว ทุติย ตาว   ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
        สลีปารมิต คจฺฉ    ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ   
        ยถาป จมรี วาล    กสิฺมิ ฺจิ ปฏิลคฺคิต   
        อุเปติ มรณ ตตฺถ    น วิโกเปติ วาลธึ ฯ   
        ตเถว จตูสุ ภูมีสุ    สลีานิ ปริปูรย   
        ปรริกฺข สทา(๑) สีล   จมรี วิย วาลธินฺติ ฯ(๒)   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  ตติย  เนกฺขมฺมปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  เนกฺขมฺมปารมิมฺป  ปูเรยฺยาสิ ฯ   
ยถา  ห ิ จิร  พนฺธนาคาเร  วสมาโน  ปรุิโส  น  ตตฺถ  สิเนห   
กโรติ  อถ  โข  อุกฺกณฺติเยว  อวสิตุกาโม  โหติ  เอวเมว  ตฺวมฺป   
สพฺพภเว  พนฺธนาคารสทิเส  กตฺวา  สพฺพภเวหิ  อุกฺกณฺ ิโต   
มุจฺจิตุกาโม  หุตฺวา  เนกฺขมฺมาภิมุโข ว  โหติ ฯ  เอว  พุทฺโธ   
#  ๑ สฺยา. สี. สพฺพทา ฯ  ๒. ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๒/๔๒๙ ฯ    
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ภวิสฺสสีติ ตติย  เนกฺขมฺมปารมึ ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสิ ฯ  
เตน วุตฺต   
                น เหเต เอตฺตกาเยว                พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
                อ ฺเป วิจินิสฺสามิ                เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ                ตติย เนกฺขมฺมปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ                        อาเสวิตนิเสวิต ฯ   
                อิม ตฺว ตติย ตาว                        ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                เนกฺขมฺมปารมิต คจฺฉ                ยท ิโพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ   
                ยถา อนฺทุฆเร ปุริโส                จิรวุตฺโถ ทขุฏฏิโต   
                น ตตฺถ ราค ชเนติ                        มุตฺติเมว คเวสติ ฯ   
                ตเถว ตฺว สพฺพภเว                        ปสฺส อนฺทุฆร วิย   
                เนกฺขมฺมาภิมุโข โหติ                ภวโต ปริมุตฺติยาติ ฯ   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  จตุตฺถ  ป ฺาปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  ป ฺาปารมิมฺป  ปูเรยฺยาสิ ฯ   
หีนมชฺฌิมุกกฺฏเสุ  ก ฺจิ  อวชฺเชตฺวา  สพฺเพป  ปณฺฑิเต   
อุปสงฺกมิตฺวา  ป ฺห  ปุจฺเฉยฺยาสิ ฯ  ยถา  หิ  ปณฺฑปาติโก   
ภิกฺขุ  หีนาทิเภเทสุ  กุเลสุ  กิ ฺจิ  อวชฺเชตฺวา  ปฏิปาฏิยา   
ปณฺฑาย  จรนฺโต  ขิปฺป  ยาปน  ลภติ  เอว  ตฺวมฺป   
สพฺพปณฺฑิเต อุปสงฺกมิตฺวา ป ฺห ปุจฺฉนฺโต  พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ   
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จตุตฺถ ป ฺาปารมึ ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                น เหเต เอตฺตกาเยว  พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
                อ ฺเป วิจินิสฺสามิ   เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ   จตุตฺถ ป ฺาปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ    อาเสวิตนิเสวิต ฯ   
                อิม ตฺว จตุตฺถ ตาว   ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                ป ฺาปารมิต คจฺฉ   ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ   
                ยถาป ภิกฺขุ ภิกฺขนฺโต   หีนมุกฺกฏมชฺฌเิม   
                กลุานิ น วิวชฺเชนฺโต   เอว ลภติ ยาปน ฯ   
                ตเถว ตฺว สพฺพกาล   ปริปุจฺฉ พุธ ชน   
                ป ฺาปารมิต คนฺตฺวา   สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  ป ฺจม  วีริยปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  วีริยปารมิมฺป  ปูเรยฺยาสิ  ยถา   
หิ  สีโห  มิคราชา  สพฺพิรยิาปเถสุ  ทฬหฺวีริโย  โหติ  เอว   
ตฺวมฺป  สพฺพภเวสุ  สพฺพิริยาปเถสุ  ทฬฺหวีริโย  อโนลีนวีริโย   
สมาโน  พุทโฺธ  ภวิสฺสสติี  ป ฺจม  วีริยปารมึ  ทฬฺห  กตฺวา   
อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต   
        น เหเต เอตฺตกาเยว  พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
        อ ฺเป วิจินิสฺสามิ   เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ    
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                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ   ป ฺจม วีริยปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ    อาเสวิตนิเสวิต ฯ   
                อิม ตฺว ป ฺจม ตาว   ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                วีรยิปารมิต คจฺฉ    ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ   
                ยถาป สีโห มิคราชา   นิสชชฺฏานจงฺกเม   
                อลีนวีริโย โหติ    ปคฺคหิตมโน สทา ฯ   
                ตเถว ตฺว สพฺพภเว   ปคฺคณฺห วีริย ทฬฺห   
                วีรยิปารมิต คนฺตฺวา   สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  ฉฏ  ขนฺติปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  ขนฺติปารมิมฺป  ปูเรยฺยาสิ   
สมฺมานเนป  อวมานเนป  ขโมว  ภเวยยฺาสิ ฯ  ยถา  หิ  ปวิย   
นาม  สุจิมฺป  นิกฺขิปนฺติ  อสุจิมฺป  น  เตน  ปวี  สิเนห   
ปฏิฆ  กโรติ  ขมติ  สหติ  อธิวาเสติเยว  เอวเมว  ตฺวมฺป   
สมฺมานเนป  อวมานเนป  ขโมว  สมาโน  พุทโฺธ  ภวิสฺสสีติ   
ฉฏ  ขนฺติปารมึ  ทฬฺห  กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                น เหเต เอตฺตกาเยว  พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
                อ ฺเป วิจินิสฺสามิ   เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ   ฉฏม ขนฺติปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ    อาเสวิตนิเสวิต ฯ    
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                อิม ตฺว ฉฏม ตาว   ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                ตตฺถ อเทฺวชฺฌมานโส   สมโฺพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ   
                ยถาป ปวี นาม    สุจิมฺป อสุจิมฺป จ   
                สพฺพ สหติ นิกฺเขป   น กโรติ ปฏิฆ ตยา ฯ   
                ตเถว ตฺวมฺป สพฺเพส   สมฺมานาวมานกฺขโม   
                ขนฺติปารมิต คนฺตฺวา   สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  สตฺตม  สจฺจปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  สจฺจปารมิมฺป  ปูเรยฺยาสิ   
อสนิยา  มตฺถเก  ปตมานายป  ธนาทีน  อตฺถาย  ฉนฺทาทีน   
วเสน  สมฺปชานมุสาวาท  นาม  มา  ภาสิ ฯ  ยถา  หิ  โอสธ ี  
ตารกา  นาม  สพฺพอุตูสุ  อตฺตโน  คมนวีถึ  ชหิตฺวา  อ ฺาย   
วีถิยา  น  คจฺฉติ  สกวีถิยาว  คจฺฉติ  เอวเมว  ตฺวมฺป  สจฺจ   
ปหาย  มุสาวาท  นาม  อวทนฺโตเยว  พุทฺโธ  ภวิสฺสสีติ  สตฺตม   
สจฺจปารมึ  ทฬฺห  กตฺวา  อธิฏาสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                น เหเต เอตฺตกาเยว  พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
                อ ฺเป วิจินิสฺสามิ   เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ   สตฺตม สจฺจปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ    อาเสวิตนิเสวิต ฯ   
                อิม ตฺว สตฺตม ตาว   ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                ตตฺถ อเทฺวชฺฌวจโน   สมโฺพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ    
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                ยถาป โอสธี นาม   ตุลาภูตา สเทวเก   
                สมเย อุตุวสฺเส วา   น โวกกฺมติ วีถิโต ฯ   
                ตเถว ตฺวมฺป สจฺเจสุ   น(๑) โวกฺกมสิ วีถโิต   
                สจฺจปารมิต คนฺตฺวา   สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ(๒)   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  อฏม  อธิฏานปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  อธิฏานปารมิมฺป  ปูเรยฺยาสิ   
ย  อธิฏาสิ  ตสฺมึ  อธิฏาเน  นิจฺจโลว  ภเวยฺยาสิ ฯ  ยถา   
หิ  ปพฺพโต  นาม  สพฺพาสุ  ทิสาสุ  วาเตหิ  ปหโฏ  น  กมฺปติ   
น  จลติ  อตฺตโน  าเนเยว  ติฏติ  เอวเมว  ตฺวมฺป  อตฺตโน   
อธิฏาเน  นิจฺจโล  โหนฺโตว  พุทฺโธ  ภวิสฺสสีติ  อฏม   
อธิฏานปารมึ  ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต   
        น เหเต เอตฺตกาเยว  พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
        อ ฺเป วิจินิสฺสามิ   เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ   
        วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ   อฏม อธิฏานปารมึ   
        ปุพฺพเกหิ มเหสีหิ    อาเสวิตนิเสวิต ฯ   
        อิม ตฺว อฏม ตาว   ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
        ตตฺถ ตฺว อจโล หุตฺวา  สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ   
        ยถาป ปพฺพโต เสโล   อจโล สุปฺปติฏ ิโต   
        น กมฺปติ ภุสวาเตหิ   สกฏาเนว ติฏติ ฯ   
# ๑. ม. มา ฯ  ๒. ขุ. พุทธ. ๓๓/๒/๔๓๑ ฯ  
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                ตเถว ตฺวมฺป อธิฏาเน  สพฺพทา อจโล ภว   
                อธิฏานปารมิต คนฺตฺวา  สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  นวม  เมตฺตาปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  เมตฺตาปารมิมฺป  ปูเรยฺยาสิ   
หิเตสุป  อหิเตสุป เอกจิตฺโต ภเวยฺยาสิ ฯ  ยถา  หิ  อุทก   
นาม  ปาปชนสฺสป  กลฺยาณชนสฺสป  สีตภาว  เอกสทิส   
กตฺวา  ผรติ  เอวเมว  ตฺวมฺป  สพฺเพสุ  สตฺเตสุ  เมตฺตจิตฺเตน   
เอกจิตฺโตว  โหนฺโต  พุทโฺธ  ภวิสฺสสติี  นวม  เมตฺตาปารมึ   
ทฬฺห  กตฺวา  อธิฏาสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                น เหเต เอตฺตกาเยว  ภวิสฺสเร   
                อ ฺเป วิจินิสฺสามิ        เย ธมฺมา โพธปิาจนา ฯ   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ   นวม เมตฺตาปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ        อาเสวิตนิเสวิต ฯ   
                อิม ตฺว นวม ตาว        ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                เมตฺตาย อสโม โหหิ   ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ   
                ยถาป อุทก นาม        กลฺยาเณ ปาปเก ชเน   
                สม ผรติ สีเตน        ปวาเหติ รโชมล ฯ   
                ตเถว ตฺวมฺป หติาหิเต  สม เมตฺตาย ภาวย   
                เมตฺตาปารมิต คนฺตฺวา  สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
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อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  ทสม  อุเปกฺขาปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  อุเปกฺขาปารมิมฺป  ปูเรยฺยาสิ   
สุเขป  ทุกฺเขป  มชฺฌตฺโตว ภเวยฺยาสิ ฯ  ยถา  ห ิ ปวี  นาม   
สุจิมฺป  อสุจิมฺป  ปกฺขิปมาเน  มชฺฌตฺตาว  โหติ  เอวเมว  ตฺวมฺป   
สุขทุกฺเขสุ (๑)  มชฌฺตฺโตว  โหนฺโต  พุทฺโธ  ภวิสฺสสีติ  ทสม   
อุเปกฺขาปารมึ ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                น เหเต เอตฺตกาเยว  พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
                อ ฺเป วิจินิสฺสามิ   เย ธมฺมา โพธิปาจนา ฯ   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ   ทสม อุเปกฺขาปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ    อาเสวิตนิเสวิต ฯ   
                อิม ตฺว ทสม ตาว   ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                ตุลาภูโต ทโฬหฺ หุตฺวา  สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ   
                ยถาป ปวี นาม    นิกฺขิตฺต อสุจึ สุจึ   
                อุเปกฺขติ อุโภเปเต   โกปานุนยวชฺชิตา ฯ   
                ตเถว ตฺวมฺป สขุทุกฺเข  ตุลาภูโต สทา ภว   
                อุเปกฺขาปารมิต คนฺตฺวา  สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ(๒)   
        ตโต  จินฺเตสิ  อิมสฺมึ  โลเก  โพธิสตฺเตหิ  ปูเรตพฺพา   
โพธิปริปาจนา  พุทฺธการกธมฺมา  เอตฺตกาเยว  ทส  ปารมิโย   
เปตฺวา  อ ฺเ  นตฺถิ ฯ  อิมาป  ทส  ปารมิโย  อุทธฺ  อากาเสป   
#  ๑  สี. สุขทุกฺเขป ฯ  ๒ ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๒/๔๓๒-๓ ฯ    
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นตฺถิ  เหฏา  ปวิยมฺป  ปุรตฺถิมาทีสุ  ทิสาสุป  นตฺถิ  มยฺหเยว   
ปน  หทยพฺภนฺตเร  ปติฏ ิตาติ ฯ  เอว  ตาส  หทเย  ปติฏ ิตภาว   
ทิสฺวา  สพฺพาป  ตา  ทฬหฺ  กตฺวา  อธฏิาย  ปุนปปฺุน   
สมฺมสนฺโต  อนุโลมปฏโิลม  สมฺมสติ  ปรยินฺเต  คเหตฺวา  อาทึ   
ปาเปติ  อาทิมฺหิ  คเหตฺวา  ปรยินฺต  ปาเปติ  มชฺเฌ  คเหตฺวา   
อุภโต  โกฏึ  ปาเปตฺวา  โอสาเปติ  อุภโต  โกฏีส ุ คเหตฺวา   
มชฺฌ  ปาเปตฺวา  โอสาเปติ ฯ   
        พาหิรกภณฺฑปริจฺจาโค  ทานปารมี  นาม  องฺคปริจฺจาโค   
ทานอุปปารมี  นาม  ชีวิตปริจฺจาโค  ทานปรมตฺถปารมี  นามาติ   
ทส  ปารมิโย  ทส  อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถปารมิโยติ  สมตฺตึส   
ปารมิโย  เตลยนฺต (๑)  วินิวฏเฏนฺโต  วิย  มหาเมรุ  มตฺถ  กตฺวา   
จกฺกวาฬมหาสมุทฺท  อาลุเลนฺโต  วิย  จ  สมฺมสติ ฯ  ตสฺเสว  ทส   
ปารมิโย  สมมฺสนฺตสฺส  ธมฺมเตเชน  จตุนหุตาธิกทฺวิโยชน- 
สตสหสฺสพหลา  อย  มหาปวี  หตฺถินา  อกฺกนตฺนฬกลาโป   
วิย  ปฬยิมาน  อุจฺฉุยนฺต  วิย  จ  มหาวิรว  วิรวมานา  สงฺกมฺป   
สมฺปกมฺป  สมฺปเวธิ ฯ กุลาลจกฺก วิย เตลยนฺตจกฺก  วิย  จ   
ปริพฺภมิ ฯ เตน วุตฺต   
        เอตฺตกาเยว เต โลเก  เย ธมฺมา โพธิปาจนา   
        ตทุทฺธ นตฺถิ อ ฺตฺร   ทฬฺห ตตฺถ ปติฏห (๒)ฯ   
# ๑ สี.  ยนฺต ฯ   ๒. สฺยา. ปติฏหิ ฯ  
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        อิเม ธมเฺม สมฺมสโต   สภาวรสลกฺขเณ (๑)  
        ธมฺมเตเชน วสุธา   ทสสหสฺสี ปกมฺปถ ฯ   
        จลติ รวติ ปวี  อุจฺฉุยนฺตว ปฬิต   
        เตลยนฺเต(๑) ยถา จกฺก   เอว กมฺปติ เมทนีติ ฯ(๓)   
        มหาปวิยา  กมฺปมานาย  รมฺมนครวาสิโน  สณฺาตุ   
อสกฺโกนฺตา  ยุคนฺตวาตพฺภาหตา  มหาสาลา  วิย  มจฺุฉิตา (๔)   
ปปตึสุ ฯ  ฆฏาทีนิ  กลุาลภาชนานิ  ปวตฺตนฺตานิ  อ ฺม ฺ   
ปหรนฺตานิ  จุณฺณวิจุณฺณานิ  อเหสุ ฯ  มหาชโน  ภีตตสิโต   
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  กึ  น ุ โข  ภควา  นาคาวฏโฏ   
อย  ภูตยกฺขเทวตาสุ  อ ฺตราวฏโฏ  วาติ  น  หิ  มย  เอต   
ชานาม  อป  จ  โข  สพฺโพป  อย  มหาชโน  อุปททฺุโต  ก ึ  
นุ  โข  อิมสสฺ  โลกสฺส  ปาปก  ภวิสฺสติ  อุทาหุ  กลฺยาณ   
กเถถ  โน  เอต  การณนฺติ  อาห ฯ  อถ  สตฺถา  เตส  กถ   
สุตฺวา  ตุมฺเห  มา  ภายถ  มา  จินฺตยิตฺถ  นตฺถ ิ โว  อิโต   
นิทาน  ภย  โย  โส  มยา  อชฺช  สุเมธปณฺฑิโต  อนาคเต   
โคตโม  นาม  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากโต  โส  อิทานิ  ทส   
ปารมิโย  สมมฺสติ  ตสฺส  สมฺมสนฺตสฺส  วิโลเลนฺตสฺส  ธมฺมเตเชน   
สกลทสสหสฺสี  โลกธาตุ  เอกปฺปหาเรน  กมฺปติ  เจว รวติ  
# ๑. สฺยา. ม.  สภาวสรสลกฺขเณ  ฯ ๒. ม. สฺยา. เตลยนฺต ฯ  
# ๓. ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๒/๔๓๓ ฯ  ๔ ส.ี  มุจฺฉิตมุจฺฉิตา ฯ    
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จาติ อาห ฯ เตน วุตฺต   
        ยาวตา ปริสา อาสิ   พุทฺธสฺส ปริเวสเน   
        ปเวธมานา สา ตตฺถ   มุจฺฉิตา เสสิ ภูมิยา ฯ   
        ฆฏาเนกสหสฺสานิ    กุมฺภีน ฺจ สตา พหู   
        ส ฺจุณฺณมถิตา ตตฺถ   อ ฺม ฺ ปฆฏฏิตา ฯ   
        อุพฺพิคฺคา ตสิตา ภีตา   ภนฺตา พฺยถิตมานสา   
        มหาชนา สมาคมฺม   ทีปงฺกรมุปาคมม ฯ   
        ก ึภวิสฺสติ โลกสฺส   กลฺยาณมถ ปาปก   
        สพฺโพ อุปทฺทุโต โลโก  ต วิโนเทหิ จกฺขุม ฯ   
        เตส ตทา ส ฺาเปสิ   ทีปงฺกโร มหามุนิ   
        วิสฺสตฺถา โหถ มา ภาถ  อิมสมฺึ ปวิกมฺปเน ฯ   
        ยมห อชฺช พฺยากาสึ   พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ   
        เอโส สมฺมสติ ธมฺม   ปุพฺพก ชินเสวิต ฯ   
        ตสฺส สมฺมสโต ธมฺม   พุทฺธภูมึ อเสสโต   
        เตนาย กมฺปตา ปวี   ทสสหสฺสี สเทวเกติ ฯ(๑)   
        มหาชโน  ตถาคตสฺส  วจน  สุตฺวา  หฏตุฏโ  มาลาคนฺธ- 
วิเลปน  อาทาย  รมฺมนครา  นิกฺขมิตฺวา  โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
มาลาคนฺธาทีหิ ปูเชตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
รมฺมนครเมว  ปาวิสิ ฯ  โพธิสตฺโตป  ทส  ปารมิโย  สมฺมสิตฺวา  
# ๑  ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๒/๔๓๓-๔ ฯ    
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วีริย ทฬฺห กตฺวา อธิฏาย นิสินฺนาสนา วุฏาสิ ฯ เตน  
วุตฺต   
        พุทฺธสสฺ วจน สุตฺวา   มโน นิพฺพายิ ตาวเท   
        สพฺเพ ม อุปสงฺกมฺม   ปุนาป อภิวนฺทิสุ ฯ(๑)   
        สมาทิยตฺิวา พุทฺธคุณ   ทฬฺห กตฺวาน มานส   
        ทีปงฺกร นมสฺสิตฺวา   อาสนา วุฏหึ ตทาติ ฯ  
        อถ  โพธิสตฺต  อาสนา  วุฏหนฺต  สกลทสสหสฺสจกฺก- 
วาฬเทวตา  สนฺนิปติตฺวา  ทิพฺเพหิ  มาลาคนฺเธหิ  ปูเชตฺวา   
วนฺทิตฺวา  อยฺย  สุเมธตาปส  ตยา  อชฺช  ทีปงฺกรทสพลสฺส   
ปาทมูเล  มหตี  ปตฺถนา  ปตฺถิตา  สา  เต  อนนฺตราเยน   
สมิชฺฌตุ  มา  เต  ภย  วา  ฉมฺภิตตฺต  วา  อโหสิ  สรเีร   
อปฺปมตฺตโกป  โรโค  มา  อุปฺปชฺชตุ  ขิปฺป  ปารมิโย  ปูเรตฺวา   
สมฺมาสมฺโพธึ  ปฏิวิชฺฌ ฯ  ยถา  ปุปฺผูปคผลูปครุกฺขา  สมเย   
ปุปฺผนฺติ  เจว  ผลนฺติ  จ  ตเถว  ตฺวมฺป  ต  สมย  อนติกฺกมิตฺวา   
ขิปฺป สมฺโพธิมุตฺตม ผุสสฺสูติอาทีนิ  ถุติมงฺคลานิ  ปยิรุทาหสุ   
เอว ฺจ  ปยิรทุาหิตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  เทวฏานเมว  อคมสุ ฯ   
โพธิสตฺโตป  เทวตาหิ  อภิตฺถวิโต  อห  ทส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา   
กปฺปสตสหสฺสาธิกาน  จตุนฺน  อสงฺเขยฺยาน  มตฺถเก  พุทฺโธ   
ภวิสฺสามีติ  วีริย  ทฬฺห  กตฺวา  อธิฏาย  นภ  อพฺภุคฺคนฺตฺวา   
หิมวนฺตเมว  อคมาสิ ฯ  เตน วุตฺต   
#  ๑ สี. ม  อภิวนฺทิย  ฯ    
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        ทิพฺพ มานุสก ปุปฺผ   เทวา มานุสกา อุโภ   
        สโมกิรนฺติ ปุปฺเผหิ   วุฏหนฺตสฺส อาสนา ฯ   
        เวทยนฺติ จ เต โสตฺถ ึ เทวา มานุสกา อุโภ   
        มหนฺต ปตฺถิต ตุยฺห   ต ลภสฺส ุยถจฺิฉิต ฯ   
        สพฺพีติโย วิวชชฺนฺตุ   โสโก โรโค วินสฺสตุ   
        มา เต ภวนฺตฺวนฺตรายา(๑)  ผุส ขิปฺป โพธิมุตฺตม ฯ   
        ยถาป สมเย ปตฺเต   ปุปฺผนฺติ ปุปฺผิโน ทุมา   
        ตเถว ตฺว มหาวีร   พุทฺธาเณน ปุปฺผสุ ฯ   
        ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา  ปูรยุ ทส ปารมี   
        ตเถว ตฺว มหาวีร   ปรูย ทส ปารมี ฯ   
        ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา  โพธิมณฺฑมฺหิ พุชฺฌเร   
        ตเถว ตฺว มหาวีร   พุชฺฌสฺสุ ชินโพธิย ฯ   
        ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา  ธมฺมจกฺก ปวตฺตยุ   
        ตเถว ตฺว มหาวีร   ธมฺมจกฺก ปวตฺตย ฯ   
        ปุณฺณมาเย ยถา จนฺโท  ปริสุทโฺธ วิโรจติ   
        ตเถว ตฺว ปุณฺณมโน   วิโรจ ทสสหสฺสิย ฯ   
        ราหุมุตฺโต ยถา สรูิโย  ตาเปน อติโรจติ   
        ตเถว โลกา มุจฺจิตฺวา(๒)  วิโรจ สริิยา ตุว ฯ   
        ยถา ยา กาจิ นทิโย   โอสรนฺติ มโหทธึ   
        เอว สเทวกา โลกา   โอสรนฺตุ ตวนฺติเก ฯ   
# ๑ สี.  ภวตฺวนฺตราโย ฯ  ๒ สี.  โลก มุ ฺจิตฺวา ฯ   
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        เตหิ ถุตปฺปสตฺโถ โส   ทส ธมฺเม สมาทิย   
        เต ธมฺเม ปริปูเรนฺโต  ปวน ปาวิสี ตทาติ ฯ   
                        สุเมธกถา นิฏ ิตา ฯ   
        รมฺมนครวาสิโนป โข นคร ปวิสิตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  อทสุ ฯ  สตฺถา  เตส  ธมมฺ  เทเสตฺวา   
มหาชน  สรณาทีสุ  ปติฏเปตฺวา  รมมฺนครา  นิกขฺมิ ฯ  ตโต   
อุทฺธมฺป  ยาวตายุก  ติฏนฺโต  สพฺพ   พุทฺธกิจฺจ  กตฺวา   
อนุกฺกเมน  อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ ฯ  ตตฺถ   
ย  วตฺตพฺพ  ต  สพฺพ พุทธฺวเส วุตฺตนเยเนว  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  
วุตฺต  หิ  ตตฺถ   
        ตทา เต โภชยิตฺวาน  สสงฺฆ โลกนายก   
        อุปคจฺฉุ สรณ ตสฺส  ทีปงฺกรสฺส สตฺถุโน ฯ   
        สรณคมเน ก ฺจิ    นิเวเสสิ ตถาคโต   
        ก ฺจิ ป ฺจสุ สีเลสุ   สีเล ทสวิเธ ปร ฯ   
        กสฺสจิ เทติ สาม ฺ   จตุโร ผลมตฺุตเม   
        กสฺสจิ อสเม ธมฺเม   เทติ โส ปฏสิมฺภิทา ฯ   
        กสฺสจิ วรสมาปตฺติโย   อฏ เทติ นราสโภ   
        ติสฺโส กสฺสจิ วิชฺชาโย  ฉฬภิ ฺา ปเวจฺฉติ ฯ   
        เตน โยเคน ชนกาย   โอวทติ(๒) มหามุนิ   
        เตน วิตฺถาริก อาสิ   โลกนาถสฺส สาสน ฯ   
#  ๑ สี. ย.ุ อุปค ฺฉุ ฯ  ๒ สี. ยุ.  โอวเทติ ฯ  
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        มหาหนูสภกฺขนฺโธ    ทีปงฺกรสนามโก   
        พหู ชเน ตารยติ    ปริโมเจติ ทุคฺคตึ ฯ   
        โพธเนยฺย ชน ทิสฺวา   สตสหสฺเสป โยชเน   
        ขเณน อุปคนฺตฺวาน   โพเธติ ต มหามุนิ ฯ   
        ปมาภิสมเย พุทฺโธ   โกฏิสตมโพธยิ   
        ทุติยาภิสมเย นาโถ   นวุติโกฏิมโพธยิ ฯ(๑)   
        ยทา จ เทวภวนมฺหิ   พุทฺโธ ธมฺมมเทสยิ   
        นวุติโกฏิสหสฺสาน    ตติยาภิสมโย อหุ ฯ   
        สนฺนิปาตา ตโย อาสุ   ทีปงฺกรสสฺ สตฺถุโน   
        โกฏิสตสหสฺสาน    ปโม อาสิ สมาคโม ฯ   
        ปุน นารทกูฏมฺห ิ   ปวิเวกคเต ชิเน   
        ขีณาสวา วีตมลา    สมึสุ สตโกฏโิย ฯ   
        ยมฺห ิกาเล(๒) มหาวีโร  สุทสฺสนสิลุจฺจเย   
        นวุติโกฏิสหสฺเสหิ    ปวาเรสิ มหามุนิ ฯ   
        อห เตน สมเยน    ชฏิโล อุคฺคตาปโน   
        อนฺตลิกขฺมฺหิ จรโณ  ป ฺจาภิ ฺาสุ ปารคู ฯ   
        ทสวีสสหสฺสาน    ธมฺมาภิสมโย อหุ   
        เอกทฺวินฺน อภิสมยา(๓)  คณนโต อสงฺขิยา ฯ(๔)   
        วิตฺถารติ พาหุช ฺ  อิท ผีต อหู ตทา   
        ทีปงฺกรสฺส ภควโต   สาสน สุวิโสธิต ฯ   
# ๑.  สี. ยุ.  สตสหสฺสมโพธยิ ฯ  ๒. สี. ย.ุ ยทา วสิ ฯ 
# ๓. ส.ี ยุ. อภิสมโย ฯ  ๔. ส.ี ย.ุ อสงฺขิโย ฯ  
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        จตฺตาริ สตสหสฺสานิ   ฉฬภิ ฺา มหิทฺธิกา   
        ทีปงฺกร โลกวิทุ    ปริวาเรนฺติ สพฺพทา ฯ   
        เย เกจิ เตน สมเยน  ชหนฺติ มานุส ภว   
        อปฺปตฺตมานสา เสขา   ครหิตา ภวนฺติ เต ฯ   
        สุปุปฺผิต ปาวจน    อรหนฺเตหิ ตาทิภิ   
        ขีณาสเวหิ วิมเลหิ   อุปโสภติ สพฺพทา ฯ (๑)   
        นคร รมฺมวตี นาม   สุเทโว นาม ขตฺติโย   
        สุเมธา นาม ชนิกา   ทีปงฺกรสฺส สตฺถุโน ฯ   
        (๒)ทสวสฺสสหสฺสานิ    อคาร อชฺฌ โส วสิ   
        หสา โก ฺจา มยูรา จ  ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ   
        ตีณิ สตสหสฺสานิ    นาริโย สมลงฺกตา   
        ปทุมา นาม สา นารี   อุสภกฺขนฺโธ อตฺรโช ฯ    
        นิมิตฺเต จตุโร ทิสฺวา  หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ   
        อนูนทสมาสานิ    ปธาเน ปทหี ชิโน ฯ   
        ปธานจาร จริตฺวาน  อพุชฺฌิ มานส มุนิ   
        พฺรหฺมนุา ยาจิโต สนฺโต  ทีปงฺกโร มหามุนิ ฯ   
        วตฺติ จกฺก มหาวีโร  นนฺทาราเม สิรีฆเร   
        นิสินฺโน สิรีสมูลมหฺิ   อกาสิ ติตฺถิยมทฺทน ฯ(๒)   
        สุมงฺคโล จ ติสฺโส จ  อเหสุ อคฺคสาวกา   
        สาคโต(๓) นามุปฏาโก  ทีปงฺกรสฺส สตฺถุโน ฯ   
# ๑ สี. ยุ. สเทวเก ฯ  ๒. สี. ย.ุ อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ 
# ๓. ส.ี สาคโร ฯ ยุ. โสภิโต ฯ  
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        นนฺทา เจว สุนนฺทา จ  อเหสุ อคฺคสาวิกา   
        โพธ ิตสฺส ภควโต   ปปฺผลีติ ปวุจฺจติ ฯ   
        (๑)ตปุสฺสภลฺลิกา นาม  อเหสุ อคฺคุปฏกา   
        สิริมา โกณา อุปฏ ิกา  ทีปงฺกรสสฺ สตฺถุโน ฯ(๑)   
        อสีติหตฺถมุพฺเพโธ   ทีปงฺกโร มหามุนิ   
        โสภติ ทีปรุกฺโขว   สาลราชาว ผุลฺลิโต ฯ   
        (๒)ปภา วิธาวติ ตสฺส  สมนฺตา ทวฺาทส โยชเน(๒)   
        สตสหสฺสวสฺสานิ   อายุ ตสฺส มเหสิโน   
        ตาวตา ติฏมาโน โส  ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
        โชตยิตฺวาน สทฺธมฺม  สนฺตาเรตฺวา มหาชน(๓)   
        ชลตฺิวา อคฺคิขนฺโธว  นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ   
        สา จ อิทฺธิ โส จ ยโส  ตานิ จ ปาเทสุ จกฺกรตนานิ   
        สพฺพ ตมนฺตรหิต (๔)  นน ุริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
        (๕)ทีปงฺกโร ชิโน สตฺถา  นนฺทารามมฺหิ นิพฺพุโต   
        ตตฺเถตสฺส ชินถูโป   ฉตฺตึสุพฺเพธโยช(๕)โนติ (๖)ฯ   
        ทีปงฺกรสฺส  ปน  ภควโต  อปรภาเค  เอก  อสงฺเขยฺย   
อติกฺกมิตฺวา  โกณฺฑ ฺโ  นาม  สตฺถา  อุทปาทิ ฯ  ตสฺสาป   
ตโย  สาวกสนฺนิปาตา  อเหสุ ฯ  ปมสนฺนิปาเต  โกฏิสตสหสฺส   
ทุติเย  โกฏิสหสฺส  ตติเย  นวุติโกฏิโย ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  วิชิตาวี   
# ๑ ยุ.  อย คาถา นตฺถิ ฯ  ๒. สี.  อิเม ปาา น ทิสฺสนฺติ ฯ   
# ๓. ส.ี สเทวก ฯ  ๔. สี. ยุ. สมนฺตรหิต ฯ   
# ๕. ส.ี ย.ุ อย คาถา นตฺถิ ฯ  ๖. ขุ. พุทธ. ๓๓/๒/๔๓๕-๗ ฯ  
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นาม  จกฺกวตฺตี  หุตฺวา  โกฏิสตสหสฺสสฺส  พุทฺธปฺปมุขสฺส   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  อทาสิ ฯ  สตฺถา  โพธิสตฺต  พุทฺโธ   
ภวิสฺสตีติ  พฺยากริตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  โส  สตฺถุ  ธมฺมกถ   
สุตฺวา  รชฺช  นิยฺยาเตตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  โส  ตีณิ  ปฏกานิ  อุคฺค- 
เหตฺวา  อฏ  สมาปตฺติโย  จ  ป ฺจ อภิ ฺาโย จ  อุปฺปาเทตฺวา   
อปริหีนชฺฌาโน  พฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ  โกณฺฑ ฺพุทฺธสฺส  ปน   
รมฺมวตี  นาม  นคร  สุนนฺโท  นาม  ขตฺติโย  ปตา  สชุาตา   
นาม  เทวี  มาตา  ภทฺโท  จ  สุภทฺโท  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา   
อนุรุทฺโธ  นามุปฏาโก  ติสฺสา  จ  อุปติสฺสา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา   
สาลกลฺยาณิรุกฺโข  โพธิ  อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ สรีร วสฺสสต- 
สหสฺส อายุปฺปมาณ อโหสิ ฯ   
        ทีปงฺกรสฺส อปเรน   โกณฺฑ ฺโ นาม นายโก   
        อนนฺตเตโช อมิตยโส  อปฺปเมยฺโย  ทรุาสโท (๑)ฯ   
        ตสฺส  อปรภาเค  เอก  อสงฺเขยฺย  อติกฺกมิตฺวา  เอกสฺมึ   
กปฺเปเยว  จตฺตาโร  พุทฺธา  นิพฺพตฺตึสุ  มงฺคโล  สุมโน  เรวโต   
โสภิโตติ ฯ  มงฺคลสฺส  ภควโต  ตีสุ  สาวกสนฺนิปาเตสุ  ปม- 
สนฺนิปาเต  โกฏิสตสหสฺส  ภิกฺขู  อเหสุ  ทุติเย  โกฏิสตสหสฺส   
ตติเย  นวุติโกฏิโย ฯ  เวมาติกภาตา  กิรสฺส  อานนฺทกุมาโร  นาม   
นวุติโกฏิสงฺขาย  ปริสาย  สทฺธึ  ธมฺมสฺสวนตฺถาย  สตฺถุ  สนฺติก   
# ๑. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๓/๔๓๙ ฯ  
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อคมาสิ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  อนุปุพฺพิกถ  กเถสิ  โส  สทฺธึ   
ปริสาย  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  สตฺถา  เตส   
กุลปุตฺตาน  ปุพฺพจริต  โอโลเกนฺโต  อิทฺธิมยปตฺตจีวรสฺส   
อุปนิสฺสย  ทสิฺวา  ทกฺขิณหตฺถ  ปสาเรตฺวา  เอถ  ภิกฺขโวติ  อาห ฯ   
สพฺเพ  ตขณ ฺเว (๑)  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา สฏ ิวสฺสิกตฺเถรา วิย  
อากปฺปสมฺปนฺนา หุตฺวา  สตฺถาร วนฺทิตฺวา ปริวารยึสุ ฯ  
อยมสฺส ตติโย สาวกสนฺนิปาโต อโหสิ ฯ   
        ยถา  ปน  อ ฺเส  พุทฺธาน  สมนฺตา  อสีติหตฺถปฺ- 
ปมาณาเยว  สรีรปฺปภา  อโหสิ  น  เอว  ตสฺส ฯ  ตสฺส  ปน   
ภควโต  สรีรปฺปภา นิจฺจกาล ทสสหสฺสิโลกธาตุ  ผริตฺวา   
อฏาสิ ฯ  รกฺุขปวีปพฺพตสมุทฺทาทโย  อนฺตมโส  อุกฺขลิยาทีนิ   
อุปาทาย  สุวณฺณปฏฏปรโิยนทฺธา  วิย  อเหสุ ฯ  อายุปฺปมาณ   
ปนสฺส  นวุติวสฺสสหสฺสานิ  อโหส ิฯ  เอตฺตก  กาล  จนฺทิม- 
สูริยาทโย  อตฺตโน  ปภาย  วิโรจิตุ  นาสกฺขึสุ  รตฺตินฺทิว- 
ปริจฺเฉโท  น  ป ฺายิตฺถ ฯ  ทิวา  สูรยิาโลเกน  วิย  สตฺตา   
นิจฺจ  พุทฺธาโลเกเนว  วิจรึสุ ฯ  สาย  ปุปฺผิตกุสุมาน (๒)  ปาโต  จ   
รวนกสกุณาทีน ฺจ  วเสน โลโก รตฺตินฺทิวปริจฺเฉท สลลฺกฺเขสิ ฯ   
        ก ึ ปน  อ ฺเส  พุทฺธาน  อยมานุภาโว  นตฺถีติ ฯ 
โน  นตฺถิ ฯ  เตป  หิ  อากงฺขมานา  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  วา   
# ๑. ส.ี ย.ุ ต ขเณเยว ฯ  ๒ สี. ย.ุ ปุปผฺนกกุสุมาน ฯ  
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ตโต  วา  ภิยโฺย  อาภาย  ผเรยฺยุ ฯ  มงฺคลสฺส  ปน  ภควโต   
ปุพฺพปตฺถนาวเสน  อ ฺเส  พฺยามปฺปภา  วิย  สรีรปฺปภา   
นิจฺจเมว  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  ผริตฺวา  อฏาสิ ฯ  โส  กริ   
โพธิสตฺตจริยจรณกาเล  เวสฺสนฺตรสทิเส  อตฺตภาเว   ิโต   
สปุตฺตทาโร  วงฺกปพฺพตสทิเส  ปพฺพเต  วสิ ฯ  อเถโก  ขรทา ิโก   
นาม  ยกฺโข  มหาปุริสสฺส  ทานชฺฌาสยต  สุตฺวา  พฺราหฺมณ- 
วณฺเณน  อุปสงฺกมิตฺวา  มหาสตฺต  เทฺว  ทารเก  ยาจิ ฯ   
มหาสตฺโต  ททามิ  พฺราหฺมณ  ปุตฺตเกติ  วตฺวา  หฏปหฏโ   
อุทกปริยนฺต  มหาปวึ  กมฺเปนฺโต  เทฺวป  ทารเก  อทาสิ ฯ   
ยกฺโข  จงฺกมนโกฏิย  อาลมฺพนผลก  นสิฺสาย  ตฺวา  ปสฺสนฺตสฺเสว   
มหาสตฺตสฺส  มลุาลกลาป  วิย  ทารเก  ขาทิ ฯ  มหาปุริสสฺส   
ยกฺข  โอโลเกตฺวา  มุเข  วิวฏมตฺเต  อคฺคิชาล  วิย  โลหิตธาร  
อุคฺคิรมาน ตสฺส  มุข  ทิสวฺาป  เกสคฺคมตฺตมฺป  โทมนสฺส น  
อุปฺปชฺชิ ฯ สทุินฺน วต เม ทานนฺติ  จินฺตยโต  ปนสสฺ  สรีเร   
มหนฺต  ปติโสมนสฺส  อุทปาทิ ฯ  โส  อิมสฺส  เม  ทานสฺส   
นิสฺสนฺเทน  อนาคเต  อิมินา ว  นีหาเรน  สรรีโต  รสฺมิโย   
นิกฺขมนฺตูติ  ปตฺถน  นิสฺสาย  พุทฺธภูตสฺส  สรรีโต  รสฺมิโย   
นิกฺขมิตฺวา เอตฺตก าน ผรึสุ ฯ   
        อปรมฺปสฺส  พุทฺธจรยิ  อตฺถ ิฯ  โส  กริ  โพธสิตฺตกาเล   
เอกสฺส  พุทฺธสฺส  เจติย  ทิสฺวา  อิมสฺส  พุทฺธสฺส  มยา  ชีวิต    
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ปริจฺจชิตุ วฏฏตีติ  ทณฺฑกทีปกาเวนนิยาเมน  สกลสรีร  เวเตฺวา  
รตนมตฺตมกุล(๑) สตสหสฺสคฺฆนิก  สวุณฺณปาตึ  สปฺปสฺส ปูราเปตฺวา   
ตตฺถ  สหสฺสวฏฏิโย  ชาเลตฺวา  ต  สีเสนาทาย  สกลสรรี   
ชาลาเปตฺวา  เจติย  ปทกฺขิณ  กโรนฺโต  สกลรตฺตึ  วีตินาเมติ ฯ   
เอว  ยาว  อรณุุคฺคมนา  วายมนฺตสฺสาปสฺส  โลมกปูมตฺตมฺป   
อุสุม  น คณฺหิ ฯ ปทุมคพฺภ  ปวิฏกาโล  วิย  อโหส ิฯ   
ธมฺโม  ห ิ นาเมส  อตฺตาน  รกฺขนฺต  รกฺขติ ฯ  เตนาห  ภควา   
                ธมฺโม หเว รกขฺติ ธมฺมจารึ   
                ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ   
                เอสานิสโส ธมฺเม สุจิณฺเณ   
                น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารีติ ฯ(๒)   
        อิมสฺสป  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  ตสฺส  ภควโต  สรโีรภาโส   
ทสสหสฺสิโลกธาตุ  ผริตฺวา อฏาสิ ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  สุรุจิ  นาม  พฺราหฺมโณ  หุตฺวา   
สตฺถาร  นิมนฺเตสฺสามีติ  อุปสงฺกมิตฺวา  มธุรธมฺมกถ  สุตฺวา  เสฺว  
มยฺห ภิกฺข คณฺหถ  ภนฺเตติ  อาห ฯ  พฺราหฺมณ  กิตฺตเกหิ   
เต  ภิกฺขูหิ  อตฺโถติ ฯ  กิตฺตกา  ปน  โว  ภนฺเต  ปริวารภิกฺขูติ   
อาห ฯ  ตทา  สตฺถุ  ปมสนฺนิปาโตเยว  โหติ  ตสฺมา   
โกฏิสตสหสฺสนฺติ  อาห ฯ  ภนฺเต  สพฺเพหิป  สทฺธึ  มยฺห  ภิกฺข   
# ๑ สี. ยุ. รตนมกุฬ ฯ ๒ ขุ. เถร. ๒๖/๓๓๒/๓๑๔ ฯ    
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คณฺหถาติ ฯ  สตฺถา  อธิวาเสสิ ฯ  พฺราหฺมโณ  สฺวาตนาย   
นิมนฺเตตฺวา  เคห  คจฺฉนฺโต  จินฺเตสิ  อห  เอตฺตกาน  ภิกฺขูน   
ยาคุภตฺตวตฺถาทีนิ  ทาตุ  สกฺโกมิ  นิสทีนฏาน  ปน  กถ  
ภวิสฺสตีติ ฯ   
        ตสฺส  สา  จินฺตา  จตุราสีติโยชนสหสฺสมตฺถเก   ิตสฺส   
เทวร ฺโ  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนสฺส  อุณฺหาภาว  ชเนสิ ฯ  สกโฺก   
โก  นุ  โข  ม  อิมมฺหา  านา  จาเวตุกาโมติ  ทิพฺพจกฺขุนา   
โอโลเกนฺโต  มหาปุริส  ทสิฺวา  สุรุจิ  นาม  พฺราหฺมโณ   
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  นิสีทนฏานตฺถาย  จินฺเตสิ   
มยาป  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ปุ ฺโกฏาส  คเหตุ  วฏฏตีติ   
วฑฺฒกิวณฺณ  นิมฺมินิตฺวา  วาสิผรสุหตฺโถ  มหาปุรสิสฺส  ปุรโต   
ปาตุรโหสิ ฯ  อตฺถ ิ น ุ โข  กสฺสจิ  ภติยา  กตฺตพฺพกิจฺจนฺติ   
อาห ฯ  มหาปุริโส  ต  ทสิฺวา  กึ  กมฺม  กริสฺสสีติ  อาห ฯ   
มม  อชานนสิปฺป  นาม  นตฺถิ  เคห  วา  มณฺฑป  วา  โย   
ย  กาเรติ  ตสฺส  ต  เทตุ   ชานามีติ ฯ  เตน  หิ  มยฺห  กมฺม   
อตฺถีติ ฯ กึ  อยฺยาติ ฯ  สวฺาตนาย  เม  โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู   
นิมนฺติตา ฯ  เตส  นิสีทนมณฺฑป  กรสิฺสามีติ ฯ  อห  นาม (๑)  
กเรยฺย  สเจ  เม  ภตึ  ทาตุ  สกฺขิสฺสถาติ ฯ  สกฺขิสฺสามิ   
ตาตาติ ฯ  สาธุ  กริสฺสามีติ  คนฺตฺวา  เอก  ปเทส  โอโลเกสิ ฯ   
# ๑. ย.ุ ปน ฯ  
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ทฺวาทสเตรสโยชนปฺปมาโณ  ปเทโส  กสิณมณฺฑล  วิย  สมตโล   
อโหสิ ฯ  โส  เอตฺตเก  าเน  สตฺตรตนมโย  มณฺฑโป  อุฏหตูติ   
จินฺเตตฺวา  โอโลเกสิ ฯ  ตาวเทว  ปวึ  ภินฺทิตฺวา  มณฺฑโป   
อุฏหิ ฯ  ตสฺส  โสวณฺณมเยสุ  ถมฺเภสุ  รชตมยา  ฆฏกา (๑)  อเหสุ   
รชตมเยสุ  โสวณฺณมยา  มณิมเยสุ  ถมฺเภสุ  ปวาฬมยา   
ปวาฬมเยสุ  มณิมยา  สตฺตรตนมเยสุ  ถมฺเภสุ  สตฺตรตนมยา   
ฆฏกา  อเหสุ ฯ  ตโต  มณฺฑปสฺส  อนตฺรนฺตเร  กิงฺกณิกชาล (๒)  
โอลมฺพตูติ  โอโลเกสิ ฯ  สห  โอโลกเนเนว  ชาล  โอลมฺพิ ฯ   
ยสฺส  มนฺทวาเตริตสฺส  ป ฺจงฺคิกสฺเสว  ตูริยสฺส  มธุรสทฺโท   
นิจฺฉรติ ฯ  ทพฺิพสงฺคีติวตฺตนกาโล  วิย  อโหส ิฯ  อนฺตรนฺตรา   
คนฺธทามมาลาทามานิ  โอลมฺพนฺตูติ  จินฺเตนฺตสฺส  มาลาทามานิ   
โอลมฺพึสุ ฯ  โกฏิสตสหสฺสสงฺขาน  ภิกฺขูน  อาสนานิ  จ   
อาธารกานิ  จ  ปวึ  ภินทฺิตฺวา  อุฏหนฺตูติ  จินฺเตสิ  ตาวเทว   
อุฏหึสุ ฯ  โกเณ  โกเณ  เอเกกา อุทกจาฏิโย อุฏหนฺตูติ  
จินฺเตสิ อุทกจาฏิโย อุฏหึสุ ฯ   
        โส  เอตฺตก  มาเปตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา   
เอหิ  อยฺย  ตว  มณฺฑป  โอโลเกตฺวา  มยฺห  ภตึ  เทหีติ   
อาห ฯ  มหาปุริโส  คนฺตฺวา  มณฺฑป  โอโลเกสิ ฯ  โอโลเกนฺตสฺเสว  
จ  สกลสรีร  ป ฺจวณฺณาย  ปติยา  นรินฺตร  ผุฏ  อโหสิ ฯ   
# ๑ สี.  ฆฏิกา ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ กิงฺกิณิกชาล ฯ    
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อถสฺส  มณฺฑป  โอโลเกตฺวา  เอตทโหสิ  นาย  มณฺฑโป   
มนุสฺสภูเตน  กโต  มยฺห  ปน  อชฌฺาสย  มยฺห  คุณ  อาคมฺม   
อทฺธา  สกฺกภวน  อุณฺห  ภวิสฺสติ ฯ  ตโต  สกฺเกน  เทวร ฺา   
อย  มณฺฑโป  การโิต  ภวิสฺสตีติ ฯ  น  โข  ปน  เม  ยุตฺต   
เอวรูเป  มณฺฑเป  เอกทิวสเยว  ทาน  ทาตุ  สตฺตาห  ทสฺสามีติ   
จินฺเตสิ ฯ  พาหิรกทาน  หิ  ตตฺตกมฺป  สมาน  โพธิสตฺตาน   
ตุฏ ึ  กาตุ  น  สกโฺกติ  อลงฺกตสีส ปน ฉินฺทิตฺวา อ ฺชิตอกฺขีนิ   
อุปฺปาเฏตฺวา  หทยมส  วา  อุพฺพฏเฏตฺวา  ทินฺนกาเล  โพธิสตฺตาน   
จาค  นิสฺสาย  ตุฏ ิ  นาม  โหติ ฯ  อมฺหากมฺป  หิ  โพธิสตฺตสฺส   
สิวิราชชาตเก  เทวสิก  ป ฺจกหาปณสตสหสฺสานิ  วิสฺสชฺเชตฺวา   
จตูสุ  ทฺวาเรสุ  นครมชฺเฌ  จ  ทาน  เทนฺตสฺส  ต  ทาน   
จาคตุฏ ึ  อุปฺปาเทตุ  นาสกฺขิ ฯ  ยทา  ปนสฺส  พฺราหฺมณวณฺเณน   
อาคนฺตฺวา  สกฺโก  เทวราชา  อกฺขีนิ  ยาจิ  ตทา  ตานิ   
อุปฺปาเฏตฺวา  ททมานสฺเสว  หาโส  อุปฺปชฺช ิ เกสคฺคมตฺตมฺป   
จิตฺต  อ ฺถตฺต  นาโหสิ ฯ  เอว  ทินฺนทาน  นิสฺสาย  โพธิ- 
สตฺตาน  ติตฺติ  นาม  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  โสป  มหาปรุิโส   
สตฺตาห  มยา  โกฏิสตสหสฺสสงฺขาน  ภิกฺขูน  ทาน  ทาตุ   
วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺมึ  มณฺฑเป  นิสีทาเปตฺวา  สตฺตาห   
ควปาน  นาม  อทาสิ ฯ  ควปานนฺติ  มหนฺเต  มหนฺเต  โกลมฺเพ  
ขีรสฺส  ปูเรตฺวา  อุทฺธเนสุ  อาโรเปตฺวา  ฆนปากปกเฺก  ขีเร    
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โถเก (๑)  ตณฺฑุเล  ปกฺขิปตฺวา  ปกฺกมธุสกฺกรจุณฺณสปฺปหิ อภิสงฺขต- 
โภชน  วุจฺจติ ฯ  มนุสฺสาเยว  ปน  ปรวิิสิตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  เทวาป   
เอกนฺตริกา หุตฺวา ปริวิสึสุ ฯ ทฺวาทสเตรสโยชนปปฺมาณ  
านมฺป  ภิกฺขู  คณฺหิตุ  นปฺปโหสิเยว  เต  ปน  ภิกฺขู  อตฺตโน   
อานุภาเวน  นิสีทึสุ ฯ  ปริโยสานทิวเส  ปน  สพฺพภิกฺขูน  ปตฺตานิ   
โธวาเปตฺวา  เภสชฺชตฺถาย  สปฺปนวนีตเตลมธุผาณิตาน  ปูเชตฺวา   
ติจีวเรหิ  สทฺธึ  อทาสิ  สงฺฆนวกภิกฺขุนา  ลทฺธจีวรสาฏกา  
สตสหสฺสคฺฆนิกา  อเหสุ ฯ   
        สตฺถา  อนุโมทน  กโรนฺโต  อย  ปุริโส  เอวรูป   
มหาทาน  อทาสิ  โก  น ุ โข  ภวิสฺสตีติ  อุปธาเรนฺโต   
อนาคเต  กปฺปสตสหสฺสาธิกาน  ทฺวินนฺ  อสงฺเขยฺยาน  มตฺถเก   
โคตโม  นาม  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  ทิสฺวา  มหาปุริส  อามนฺเตตฺวา   
ตฺว  เอตฺตก  นาม  กาล  อติกฺกมิตฺวา  โคตโม  นาม  พุทฺโธ   
ภวิสฺสสีติ  พฺยากาสิ ฯ  มหาปุริโส  พฺยากรณ  สุตฺวา  อห   
กิร  พุทฺโธ  ภวิสฺสามิ  โก  เม  ฆราวาเสน  อตฺโถ   
ปพฺพชิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตถารูป  สมปฺตฺตึ  เขฬปณฺฑ  วิย   
ปหาย  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  พุทฺธวจน  อุคฺคณฺหิตฺวา   
อภิ ฺาโย  จ  สมาปตฺติโย  จ  นิพฺพตฺเตตฺวา  อายุปริโยสาเน (๒)   
พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ ฯ   
# ๑  ส.ี  ขีโรทเก ฯ  ๒. ย.ุ อายุสปริโยสาเน ฯ  
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        มงฺคลสสฺ  ปน  ภควโต  นคร  อุตฺตร  นาม  อโหสิ ฯ  ปตาป   
อุตฺตโร  นาม  ขตฺติโย  มาตาป  อุตฺตรา  นาม  เทวี  สุเทโว   
จ  ธมฺมเสโน  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  ปาลิโต  นามุปฏาโก   
สีวลี  จ  อโสกา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  นาครุกฺโข  โพธิ   
อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ  สรรี  อโหส ิฯ  นวุติ  วสฺสสหสฺสานิ  ตฺวา   
ปรินิพฺพุเต  ปน  ตสฺมึ  เอกปฺปหาเรเนว  ทส  จกฺกวาฬสหสฺสานิ   
เอกนฺธการานิ  อเหสุ ฯ  สพฺพจกฺกวาเฬสุ  มนุสฺสาน  มหนฺต   
อาโรทนปริเทวน  อโหสิ ฯ   
        โกณฺฑ ฺสฺส อปเรน  มงฺคโล นาม นายโก   
        ตม โลเก นิหนฺตฺวาน  ธมฺโมกฺกมภิธารยีติ ฯ(๑)   
        เอว  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  อนฺธการ  กตฺวา  ปรนิิพฺพุตสฺส   
ตสฺส  ภควโต  อปรภาเค  สุมโน  นาม  สตฺถา  โลเก  อุทปาทิ ฯ   
ตสฺสาป  ตโย  สาวกสนนฺิปาตา ฯ  ปมสนฺนิปาเต โกฏิสต- 
สหสฺสภิกฺขู อเหสุ ทุติเย ก ฺจนปพฺพตมฺหิ นวุติโกฏิสหสฺสานิ   
ตติเย  อสีติโกฏิสหสฺสานิ ฯ  ตทา  มหาสตฺโต  อตุโล  นาม   
นาคราชา  อโหสิ  มหิทฺธโิก  มหานุภาโว ฯ  โส  พุทฺโธ   
อุปฺปนฺโนติ  สุตฺวา  าติสงฺฆปริวุโต  นาคภวนา  นิกฺขมิตฺวา   
โกฏิสตสหสฺสภิกฺขุปริวารสฺส (๒)  ตสฺส  ภควโต  ทิพฺพตูริเยหิ  อุปหาร  
กาเรตฺวา  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  ปจฺเจก  ทุสฺสยุคานิ  ทตฺวา   
# ๑ ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๔/๔๔๓ ฯ    ๒. ส.ี.. ปริวุตสฺส ฯ  
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สรเณสุ  ปติฏาสิ ฯ  โสป  น  สตฺถา  อนาคเต  พุทฺโธ   
ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ  ตสฺส  ภควโต  นคร  เมขล (๑)  นาม  อโหสิ   
สุทตฺโต  นาม  ราชา  ปตา  สิริมา  นาม  มาตา  เทวี  สรโณ   
จ  ภาวิตตฺโต  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  อุเทโน  นามุปฏาโก   
โสณา  จ  อุปโสณา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  นาครุกฺโข   
โพธิ  นวุติหตฺถุพฺเพธ  สรรี  อโหสิ  นวุติเยว  วสฺสสหสฺสานิ   
อายุปฺปมาณ อโหสิ ฯ   
                มงฺคลสฺส อปเรน   สุมโน นาม นายโก   
                สพฺพธมฺเมหิ อสโม   สพฺพสตฺตานมุตฺตโมติ ฯ(๒)   
        ตสฺส  อปรภาเค  เรวโต  นาม  สตฺถา  อุทปาทิ ฯ   
ตสฺสาป  ตโย  สาวกสนนฺิปาตา ฯ  ปมสนฺนิปาเต  คณนา  นตฺถิ  
ทุติเย  โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู  อเหสุ  ตถา  ตติเย ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต   
อติเทโว  นาม  พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
สรเณสุ  ปติฏาย  สิรสา  อ ฺชล ึ เปตฺวา  ตสฺส  สตฺถุโน   
กิเลสปฺปหาเน  วณฺณ  สุตฺวา  อุตฺตราสงฺเคน  ปูช  อกาสิ ฯ   
โสป  น  พุทโฺธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  ตสฺส  ปน  ภควโต   
นคร  สุธ ฺวตีติ  นาม  อโหสิ  ปตา  วิปุโล  นาม  ขตฺติโย   
มาตา  วิปุลา  นาม  วรโุณ  จ  พฺรหฺมเทโว  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา   
สมฺภโว  นามุปฏาโก  ภทฺทา  จ  สภุทฺทา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา   
# ๑ สี. ยุ. เขม ฯ  ๒ ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๕/๔๔๘ ฯ  
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นาครุกฺโข  โพธิ  สรรี  อสีติหตฺถุพฺเพธ  อโหส ิ อายุ  สฏ ิ  
วสฺสสหสฺสานีติ ฯ   
        สุมนสสฺ อปเรน   เรวโต นาม นายโก   
        อนูปโม อสทิโส   อตุโล อุตฺตโม ชิโนติ ฯ (๑) 
        ตสฺส  อปรภาเค  โสภิโต  นาม  สตฺถา  อุทปาทิ ฯ   
ตสฺสาป  ตโย  สาวกสนนฺิปาตา ฯ  ปมสนฺนิปาเต  โกฏิสต (๒) 
ภิกฺขู  อเหสุ  ทุติเย  นวุติโกฏิโย  ตติเย  อสีติโกฏโิย ฯ ตทา   
โพธิสตฺโต  อชิโต  นาม  พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน   
สุตฺวา  สรเณสุ  ปติฏาย  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน   
อทาสิ ฯ  โสป  น  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  ตสฺส   
ปน  ภควโต  นคร  สุธมฺม  นาม  อโหสิ  ปตา  สุธมฺโม   
นาม  ราชา  มาตาป  สุธมฺมา  นาม  เทวี  อสโม  จ  สุเนตฺโต   
จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  อโนโม  นามุปฏาโก  นกุลา  จ  สุชาตา   
จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  นาครุกฺโข  โพธิ  อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ   
สรีร  อโหสิ  นวุติ วสฺสสหสฺสานิ อายุปฺปมาณนฺติ ฯ   
        เรวตสฺส อปเรน   โสภิโต นาม นายโก   
        สมาหิโต สนฺตจิตฺโต  อสโม อปฺปฏิปุคฺคโลติ ฯ(๓)   
        ตสฺส  อปรภาเค  เอก  อสงฺเขยฺย  อติกฺกมิตฺวา  เอกสฺมึ   
กปฺเป  ตโย  พุทฺธา  นิพฺพตฺตึสุ  อโนมทสฺสี  ปทุโม  นารโทติ ฯ   
#  ๑ ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๖/๔๕๓ ฯ   ๒. ยุ. โกฏิสตสหสฺส ฯ 
# ๓ ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๗/๔๕๘ ฯ    
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อโนมทสฺสิสฺส  ภควโต  ตโย  สาวกสนฺนิปาตา ฯ  ปเม  อฏ   
ภิกฺขุสตสหสฺสานิ  อเหสุ  ทุติเย  สตฺต  ตติเย  ฉ ฯ  ตทา  โพธ-ิ 
สตฺโต  เอโก  ยกฺขเสนาปติ  อโหสิ  มหิทฺธิโก  มหานุภาโว   
อเนกโกฏิสตสหสฺสาน  ยกฺขาน  อธิปติ ฯ  โส  พุทฺโธ  อุปฺปนโฺนติ   
สุตฺวา  อาคนฺตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  มหาทาน   
อทาสิ ฯ  โสป  น  สตฺถา  อนาคเต  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ   
พฺยากาสิ ฯ  อโนมทสฺสิสฺส  ปน  ภควโต  จนฺทวตี  นาม  นคร   
อโหสิ  ยสวา  นาม  ราชา  ปตา  ยโสธรา  นาม  มาตา   
เทวี  นิสโภ  จ  อโนโม  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  วรุโณ  นามุ- 
ปฏาโก  สนฺุทรี  จ  สุมนา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  อชฺชุน- 
รุกฺโข  โพธิ  อฏป ฺาสหตฺถุพฺเพธ  สรีร อโหสิ วสฺสสต- 
สหสฺส อายุปฺปมาณนฺติ ฯ   
                โสภิตสฺส อปเรน   สมฺพุทโฺธ ทฺวิปทุตฺตโม   
                อโนมทสฺสี อมิตยโส  เตชสฺสี ทุรติกฺกโมติ ฯ(๑)   
        ตสฺส  อปรภาเค  ปทุโม  นาม  สตฺถา  อุทปาทิ ฯ  ตสฺสาป  ตโย   
สาวกสนฺนิปาตา ฯ  ปมสนฺนิปาเต  โกฏิสตสหสฺส  ภิกฺขู  อเหสุ   
ทุติเย  ตีณิ  สตสหสฺสานิ  ตติเย  อคามเก  อร ฺเ   
มหาวนสณฺฑวาสีน  ภิกฺขูน  เทฺว  สตสหสฺสานิ ฯ  ตทา  ตถาคเต   
ตสฺมึเยว  วนสณฺเฑ  วสนฺเต  โพธิสตฺโต  สีโห  หุตฺวา  สตฺถาร   
# ๑ ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๘/๔๖๒ ฯ  
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นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปนฺน  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  วนฺทิตฺวา   
ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปติโสมนสฺสชาโต  ติกฺขตฺตุ  สีหนาท  นทิตฺวา   
สตฺตาห  พุทฺธารมฺมณ  ปตึ  อวิชหิตฺวา  ปติสุเขเนว  โคจราย   
อปกฺกมิตฺวา  ชีวิตปริจฺจาค  กตฺวา  ภควนฺต  ปยิรุปา(๑)สมาโน   
อฏาสิ ฯ  สตฺถา  สตฺตาหจฺจเยน  นิโรธา  วุฏ ิโต   สีห   
โอโลเกตฺวา  ภิกฺขุสงฺเฆป  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  สงฺฆ  วนฺทิสฺสตีติ   
ภิกฺขุสงฺโฆ  อาคจฺฉตูติ  จินฺเตสิ ฯ  ภิกขฺู  ตาวเทว  อาคมึสุ ฯ   
สีโหป  ภิกฺขุสงฺเฆ  จิตฺต  ปสาเทติ ฯ  สตฺถา  ตสฺส  มน   
โอโลเกตฺวา  อนาคเต  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  ปทุมสฺส   
ปน  ภควโต  จมฺปก  นาม  นคร  อโหสิ  อสโม  นาม  ราชา   
ปตา  มาตา  อสมา  นาม  เทวี  สาโล  จ  อุปสาโล  จ   
เทฺว  อคฺคสาวกา  วรุโณ  นามุปฏาโก  รามา  จ  สุรามา   
จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  โสณรุกฺโข  นาม  โพธิ  อฏปณฺณาส- 
หตฺถุพฺเพธ  สรีร  อโหสิ อายุ วสฺสสตสหสฺสนฺติ ฯ   
        อโนมทสฺสิสฺส อปเรน  สมฺพุทฺโธ ทฺวิปทุตฺตโม   
        ปทุโม นาม นาเมน  อสโม อปฺปฏิปุคฺคโลติ ฯ(๒)   
        ตสฺส  อปรภาเค  นารโท  นาม  สตฺถา  อุทปาทิ ฯ   
ตสฺสาป  ตโย  สาวกสนนฺิปาตา ฯ  ปมสนฺนิปาเต  โกฏ-ิ 
สตสหสฺส  ภิกฺขู  อเหสุ  ทติุเย  นวุติโกฏิสหสฺสานิ  ตติเย   
# ๑. ส.ี อุฏหิตฺวา ฯ  ๒. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๙/๔๖๗ ฯ  
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อสีติโกฏิสหสฺสานิ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
ป ฺจสุ  อภิ ฺาสุ  อฏสุ  จ  สมาปตฺตีสุ  จิณฺณวสี  หุตฺวา   
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  โลหิตจนฺทเนน   
ปูช  อกาสิ ฯ  โสป  น  สตฺถา  อนาคเต  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ   
พฺยากาสิ ฯ  ตสฺส  ปน  ภควโต  ธ ฺวตี  นาม  นคร  อโหส ิ  
สุเทโว  นาม  ขตฺติโย  ปตา  อโนมา  นาม  มาตา  เทวี   
ภทฺทสาโล  จ  ชิตมิตฺโต  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  วาเสฏโ   
นามุปฏาโก  อุตฺตรา  จ  ผคฺคุนี  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา   
มหาโสณรุกฺโข  นาม  โพธิ สรีร อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ  
นวุติ วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ   
                ปทุมสฺส อปเรน   สมฺพุทฺโธ ทฺวิปทุตฺตโม   
                นารโท นาม นาเมน  อสโม อปฺปฏิปุคฺคโลติ ฯ(๑)   
        นารทพุทฺธสฺส  ปน  อปรภาเค  อิโต  สตสหสฺสกปฺปมตฺถเก   
เอกสฺมึ  กปฺเป  เอโกว  ปทุมุตฺตโร  นาม  พุทฺโธ  อุทปาทิ ฯ   
ตสฺสาป  ตโย  สาวกสนนฺิปาตา ฯ  ปเม  สนฺนิปาเต  โกฏิสต- 
สหสฺส  ภิกฺขู  อเหสุ  ทุติเย  เวภารปพฺพเต  นวุติโกฏิสหสฺสานิ   
ตติเย  อสีติโกฏิสหสฺสานิ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  ชฏโิล  นาม   
มหารฏ ิโย (๒)  หุตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส สจีวร ทาน (๓) 
อทาสิ ฯ  โสป  น  สตฺถา  อนาคเต  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ   
# ๑ ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๑๐/๔๗๑ ฯ  ๒ ส.ี  มหาเสฏ ี ฯ   
# ๓ สี. ย.ุ ติจีวรทาน ฯ    
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พฺยากาสิ ฯ  ปทุมุตฺตรสฺส  ปน  ภควโต  กาเล  ติตฺถิยา  นาม   
นาเหสุ ฯ  สพฺพเทวมนุสฺสา  พุทฺธเมว  สรณ  อคมสุ ฯ  ตสฺส   
นคร  หสวตี  นาม  อโหส ิ ปตา  อานนฺโท  นาม  ขตฺติโย   
มาตา  สุชาตา  นาม  เทวี  เทวโล  จ  สชุาโต  จ  เทฺว   
อคฺคสาวกา  สุมโน  นามปุฏาโก  อมิตา  จ  อสมา  จ  เทฺว (๑) 
อคฺคสาวิกา  สาลรุกฺโข  โพธิ  สรรี  อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ  
อโหสิ  สรีรปฺปภา  สมนฺตโต  ทฺวาทสโยชนานิ คณฺหิ วสฺสสต- 
สหสฺส อายูติ ฯ   
        นารทสฺส อปเรน   สมฺพุทฺโธ ทฺวิปทุตฺตโม   
        ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน  อกฺโขโภ สาครูปโมติ ฯ(๒)   
        ตสฺส  อปรภาเค  ตึส  กปฺปสหสฺสานิ  อติกฺกมิตฺวา  สุเมโธ   
จ  สุชาโต  จาติ  เอกสฺมึ  กปฺเป  เทฺว  พุทฺธา  นิพฺพตฺตึสุ ฯ   
สุเมธสฺสาป  ตโย  สาวกสนฺนิปาตา ฯ  ปมสนฺนิปาเต  สุทสฺสน- 
นคเร  โกฏิสต  ขีณาสวา  อเหสุ  ทุติเย  นวุติโกฏโิย  ตติเย   
อสีตโกฏิโย ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  อุตฺตโร  นาม  มาณโว  หุตฺวา   
นิทหิตฺวา  ปตเยว  อสีติโกฏิธน  วิสสฺชฺเชตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  สรเณสุ  ปติฏาย   
นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  โสป  น  อนาคเต  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ   
พฺยากาสิ ฯ  สุเมธสฺส  ภควโต  สุทสสฺน  นาม  นคร  อโหส ิ  
# ๑ สี. ยุ. อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ ฯ  ๒ ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๑๑/๔๗๖ ฯ    
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สุทตฺโต  นาม  ราชา  ปตา  มาตาป  สุทตฺตา  นาม  เทวี   
สรโณ (๑)  จ  สพฺพกาโม  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  สาคโร นามุปฏาโก  
รามา จ  สุรามา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  นิมฺพรุกฺโข (๒) โพธิ  
สรีร อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ  อโหสิ อายุ นวุติวสฺสสหสฺสนฺติ ฯ   
        ปทุมุตฺตรสฺส อปเรน  สุเมโธ นาม นายโก   
        ทุราสโท อุคฺคเตโช  สพฺพโลกุตฺตโม มุนีติ ฯ(๓)   
        ตสฺส  อปรภาเค  สุชาโต  นาม  สตฺถา  อุทปาทิ ฯ  ตสฺสาป   
ตโย  สาวกสนฺนิปาตา ฯ  ปมสนฺนิปาเต  สฏ ิ  ภิกขฺุสตสหสฺสานิ   
อเหสุ  ทุติเย  ป ฺาส  ตติเย  จตฺตาฬีส ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต   
จกฺกวตฺติราชา  หุตฺวา  พุทฺโธ  อุปฺปนโฺนติ  สุตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา   
ธมฺม  สุตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สทฺธึ  สตฺตหิ   
รตเนหิ  จตุมหาทีปรชฺช  ทตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ   
สกลรฏวาสิโน  รฏ ุปฺปาท (๔)  คเหตฺวา  อารามิกกิจฺจ สาเธนฺตา  
พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  นิจฺจ  มหาทาน  อทสุ ฯ  โสป   
น  สตฺถา  อนาคเต  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  ตสฺส   
ภควโต  นคร  สุมงฺคล  นาม  อโหสิ  อุคฺคโต  นาม  ราชา   
ปตา  ปภาวตี  นาม  มาตา  สุทสฺสโน  จ  สุเทโว  จ  เทฺว   
อคฺคสาวกา  นารโท  นามปุฏาโก  นาคา  จ  นาคสมานา (๕)  จ   
# ๑ สี. วรุโณ ฯ  ๒   ม. มหานีโปติ ฯ  ยุ. มหานิมฺโพติ  ฯ 
# ๓ ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๑๒/๔๘๑ ฯ  ๔ สี.  ราชปาภต ฯ 
# ๕  ม. ย.ุ นาคา จ นาคสมาลา ฯ   
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เทฺว  อคฺคสาวิกา  มหาเวฬุรุกโฺข  โพธิ ฯ  โส  กริ  มนฺทจฺฉิทฺโท   
ฆนกฺขนฺโธ  อุปริ  นิคฺคตาหิ  มหาสาขาหิ  โมรป ฺฉกลาโป  วิย   
วิโรจิตฺถ ฯ  ตสฺส  ภควโต  สรรี  ปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ อโหสิ  
อายุ นวุติวสฺสสหสฺสนฺติ ฯ   
        ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ        สุชาโต นาม นายโก   
        สีหหนูสภกฺขนฺโธ                อปฺปเมยฺโย ทุราสโทติ ฯ (๑)   
        ตสฺส  อปรภาเค  อิโต  อฏารสกปฺปสตมตฺถเก  เอกสฺมึ   
กปฺเป  ปยทสฺสี  อตฺถทสฺสี  ธมฺมทสฺสติี  ตโย  พุทธฺา   
นิพฺพตฺตึสุ ฯ   
        ปยทสสฺิสฺสป  ภควโต  ตโย  สาวกสนฺนิปาตา ฯ  ปเม   
โกฏิสตสหสฺส  ภิกฺขู  อเหสุ  ทุติเย  นวุติ  โกฏิโย  ตติเย   
อสีติโกฏิโย ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  กสฺสโป  นาม  มาณโว   
ติณฺณ  เวทาน  ปารงฺคโต  หุตฺวา  สตฺถ ุ ธมฺมเทสน  สุตฺวา  โกฏ-ิ 
สตสหสฺสธนปริจฺจาเคน  สงฺฆาราม  กาเรตฺวา  สรเณสุ  จ   
สีเลสุ  จ  ปติฏาสิ ฯ  อถ น สตฺถา อฏารสกปฺปสตจฺจเยน   
พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ  พฺยากาสิ ฯ  ตสฺส  ภควโต  อโนม  นาม   
นคร  อโหส ิ ปตา  สุทินฺโน  นาม  ราชา  มาตา  จนฺทา (๒)   
นาม  ปาลิโต  จ  สพฺพทสฺสี  จ เทฺว  อคฺคสาวกา  โสภิโต   
นามุปฏาโก  สชุาตา  จ  ธมฺมทินฺนา  จ เทฺว อคฺคสาวิกา   
๑ ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๑๓/๕๑๖ ฯ  ๒ สี. ยุ.  สุจนฺทา ฯ  
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กกุธรุกฺโข(๑) โพธิ สรีร อสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ นวุติวสฺสสหสฺส  
อายูติ ฯ   
        สชุาตสฺส อปเรน   สยมฺภู โลกนายโก   
        ทุราสโท อสมสโม   ปยทสฺสี มหายโสติ ฯ(๒)   
        ตสฺส  อปรภาเค  อตฺถทสฺสี  นาม  ภควา  อุทปาทิ ฯ   
ตสฺสาป  ตโย  สาวกสนนฺิปาตา ฯ  ปเม  อฏนวุติ  ภิกฺขุสต- 
สหสฺสานิ  อเหสุ  ทุติเย  อฏาสีติสตสหสฺสานิ  ตถา  ตติเย ฯ   
ตทา  โพธิสตฺโต  สุสีโม นาม มหิทฺธิโก ตาปโส  หตฺุวา   
เทวโลกโต  มนฺทารวปุปฺผจฺฉตฺต  อาหริตฺวา  สตฺถาร  ปูเชสิ   
โสป  น  อนาคเต  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  ตสฺส   
ภควโต  โสภน (๓)  นาม  นคร  อโหสิ  สาคโร  นาม  ราชา  
ปตา  สุทสฺสนา  นาม  มาตา  สนฺโต  จ  อุปสนฺโต  จ  เทฺว   
อคฺคสาวกา  อภโย  นามปุฏาโก  ธมมฺา  จ  สุธมฺมา  จ   
เทฺว  อคฺคสาวิกา  จมฺปกรกฺุโข  โพธิ  สรีร อสีติหตฺถุพฺเพธ  
อโหสิ สรีรปฺปภา  สมนฺตโต สพฺพกาล โยชนมตฺต(๔) ผริตฺวา  
อฏาสิ อายุ วสฺสสตสหสฺสนฺติ ฯ   
        ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ  อตฺถทสฺส ีนราสโภ   
        มหาตม นิหนฺตฺวาน   ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ ฯ (๕) 
# ๑. ส.ี  ปยงฺคุรุกฺโข ฯ  ๒. ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๑๔/๔๙๐ ฯ   
# ๓ สี. ย.ุ โสภิต ฯ  ๔. ส.ี ยุ.  สตฺตโยชนมตฺต ฯ    
# ๕. ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๑๕/๔๙๕ ฯ   
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        ตสฺส  อปรภาเค  ธมฺมทสฺสี  นาม  สตฺถา  อุทปาทิ ฯ   
ตสฺสาป  ตโย  สาวกสนนฺิปาตา ฯ  ปเม  โกฏิสต  ภิกฺขู  อเหสุ   
ทุติเย  นวุติโกฏิโย (๑)  ตติเย  อสีติโกฏิโย ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  สกฺโก   
เทวราชา  หุตฺวา  ทิพฺพคนฺธปุปฺเผหิ  จ  ทิพฺพตูริเยหิ  จ  ปชู   
อกาสิ  โสป  น  สตฺถา  อนาคเต  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ   
พฺยากาสิ ฯ  ตสฺส  ภควโต  สรณ  นาม  นคร  อโหสิ  ปตา   
สรโณ  นาม  ราชา  มาตา  สุนนฺทา  นาม  เทวี  ปทโุม(๒)  
จ ผุสฺสเทโว จ เทฺว อคฺคสาวกา สุเนตฺโต  นามุปฏาโก   
เขมา  จ  สพฺพนามา (๓)  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  รตฺตงฺกุรรุกฺโข   
โพธิ  พิมฺพิสาโลติป  วุจฺจติ  สรรี  ปนสฺส  อสีติหตฺถุพฺเพธ   
อโหสิ  วสฺสสตสหสฺส อายูติ ฯ   
        ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ  ธมฺมทสฺส ีมหายโส   
        ตมนฺธการ วิธมิตฺวา  อติโรจติ สเทวเกติ ฯ(๔)   
        ตสฺส  อปรภาเค  อิโต  จตุนวุติกปฺปมตฺถเก  เอกสฺมึ  กปฺเป   
เอโกว  สิทฺธตฺโถ  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อุทปาทิ ฯ  ตสฺสาป   
ตโย  สาวกสนฺนิปาตา ฯ  ปมสนฺนิปาเต  โกฏิสต  ภิกฺขู  อเหสุ  
ทุติเย นวุติโกฏิโย ตติเย อสีติโกฏิโย ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต   
อุคฺคเตโช  อภิ ฺาพลสมฺปนฺโน  มงฺคโล  นาม  ตาปโส  หุตฺวา   
มหาชมฺพุผล  อาหริตฺวา  ตถาคตสฺส  อทาสิ ฯ  สตฺถา  ต  ผล   
# ๑. ส.ี ย.ุ ม. สตฺตติโกฏิโย ฯ  ๒. ส.ี สมุโน ฯ  ๓ ส.ี  สจฺจนามา ฯ   
# ๔.  ขุ. พุทธฺ.  ๓๓/๑๖/๔๙๙ ฯ    
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ปริภุ ฺชิตฺวา  จตุนวุติกปฺปมตฺถเก  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ   
ตสฺส  ภควโต  นคร  เวภาร  นาม  อโหสิ  ปตา  ชยเสโน   
นาม  ราชา  มาตา  สุผสฺสา  นาม  เทวี  สมฺพโล  จ  สุมิตฺโต   
จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  เรวโต  นามุปฏาโก  สีวลา(๑) จ  สุรามา   
จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  กณิการรุกฺโข  โพธิ  สรรี  สฏ ิหตฺถุพฺเพธ   
อโหสิ วสฺสสตสหสฺส อายูติ ฯ   
        ธมฺมทสฺสิสฺส อปเรน  สิทฺธตฺโถ โลกนายโก   
        นิหนิตฺวา ตม สพฺพ   สูรโิย อพฺภุคฺคโต ยถาติ ฯ (๒)   
        ตสฺส  อปรภาเค  อิโต  ทฺวานวุติกปฺปมตฺถเก  ติสฺโส  ผุสฺโสติ   
เอกสฺมึ  กปฺเป  เทฺว  พุทฺธา  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  ติสฺสสฺส  ภควโต   
ตโย  สาวกสนฺนิปาตา ฯ  ปมสนฺนิปาเต  ภิกฺขูน  โกฏิสต  อโหสิ  
ทุติเย นวุติโกฏิโย ตติเย อสีติโกฏิโย ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต   
มหาโภโค  มหายโส  สชุาโต  นาม  ขตฺติโย  หุตฺวา  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิตฺวา  มหิทฺธิกภาว  ปตฺวา  พุทฺโธ อุปฺปนฺโนติ สุตฺวา  
ทิพฺพมนฺทารวปทุมปาริจฺฉตฺตกปุปฺผานิ  อาทาย  จตุปริสมชฺเฌ   
คจฺฉนฺต  ตถาคต  ปูเชสิ  อากาเส  ปุปฺผวิตาน  อกาสิ ฯ  โสป  
น  สตฺถา  อิโต  เทฺว  นวุติกปฺปมตฺถเก  พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ  
พฺยากาสิ ฯ  ตสฺส  ภควโต  เขม  นาม  นคร  อโหส ิ ปตา  
ชนสนฺโธ  นาม  ขตฺติโย  มาตา  ปทุมา  นาม  เทวี  พฺรหฺมเทโว   
#  ๑  สี. สีวล ีฯ  ยุ. สีลา ฯ  ๒. ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๑๗/๕๐๓ ฯ    
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จ  อุทโย  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  สุมโน   นามุปฏาโก  ผุสฺสา   
จ  สุทตฺตา  จ เทฺว อคฺคสาวิกา  อสนรุกโฺข โพธิ สรีร  
สฏ ิหตฺถุพฺเพธ อโหสิ วสฺสสตสหสฺส อายูติ ฯ   
        สิทฺธตฺถสฺส อปเรน   อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล   
        อนนฺตเตโช(๑) อมิตยโส  ติสฺโส โลกคฺคนายโกติ ฯ(๒)   
        ตสฺส  อปรภาเค  ผุสฺโส  นาม สตฺถา อุทปาทิ ฯ ตสฺสาป  
ตโย สาวกสนฺนิปาตา ฯ  ปมสนฺนิปาเต  สฏ ิ  ภิกขฺุสตสหสฺสานิ   
อเหสุ  ทุติเย  ปณฺณาส ตติเย ทฺวตฺตึส ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต   
วิชิตาวี  นาม  ขตฺติโย  หุตฺวา  มหารชฺช  ปหาย  สตฺถุ  สนฺติเก   
ปพฺพชิตฺวา  ตีณิ  ปฏกาน ิ อุคฺคเหตฺวา  มหาชนสฺส  ธมฺมกถ   
กเถสิ  สลีปารมึ  จ  ปูเรสิ ฯ  โสป  น  พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ   
พฺยากาสิ ฯ  ตสฺส  ภควโต  กาสิ  นาม  นคร  อโหสิ  ชยเสโน   
นาม  ราชา  ปตา  สิริมา  นาม  มาตา  สุรกฺขิโต  จ  ธมฺมเสโน  
จ  เทฺว  อคฺคสาวกา สภิโย(๓) นามุปฏาโก จาลา จ อุปจาลา (๔)   
จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  อามลกรุกโฺข  โพธิ  สรรี  อฏปณฺณาส- 
หตฺถุพฺเพธ  อโหสิ  นวุติ วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ   
        ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ  อหุ สตฺถา อนุตฺตโร   
        อนูปโม อสมสโม   ผุสฺโส โลกคฺคนายโกติ ฯ (๕)   
#  ๑  สี. ยุ. อนนฺตสีโล ฯ ๒ ขุ.  ๒ พุทธฺ ๓๓/๑๘/๕๐๗ ฯ  
# ๓. ส.ี  อภโย ฯ  ๔. ส.ี สาลา จ อุปสาลา จ ฯ 
# ๕ ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๑๙/๕๑๑ ฯ    
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        ตสฺส  อปรภาเค  อิโต  เอกนวุติกปฺเป  วิปสฺสี  นาม   
ภควา  อุทปาทิ ฯ  ตสฺสาป  ตโย  สาวกสนฺนิปาตา ฯ  ปม- 
สนฺนิปาเต  อฏสฏ ิภิกฺขุสตสหสฺส  อโหสิ  ทุติเย  เอกสตสหสฺส   
ตติเย  อสีติสหสฺสานิ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  มหิทฺธิโก  มหานุภาโว   
อตุโล  นาม  นาคราชา  หุตฺวา  สตฺตรตนขจิต  โสวณฺณมย   
มหาป  ภควโต  อทาสิ ฯ  โสป  น  อิโต  เอกนวุติกปฺเป   
พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ  พฺยากาสิ ฯ  ตสฺส  ภควโต  พนฺธุมตี  นาม   
นคร  อโหส ิ พนฺธุมา  นาม  ราชา  ปตา  พนฺธุมตี  นาม   
มาตา  ขณฺโฑ  จ  ติสฺโส  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  อโสโก   
นามุปฏาโก  จนฺทา  จ  จนฺทมิตฺตา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา   
ปาฏลิรุกโฺข  โพธิ  สรีร  อสีติหตฺถุพฺเพธ  อโหส ิ สรีรปฺปภา   
สทา  สตฺต  โยชนานิ  ผรตฺิวา  อฏาสิ อสีติ วสฺสสหสฺสานิ  
อายูติ ฯ   
        ผุสฺสสสฺ(๑) จ อปเรน   สมฺพุทฺโธ ทฺวิปทุตฺตโม   
        วิปสฺสี นาม นาเมน  โลเก อุปฺปชชฺิ จกฺขุมาติ ฯ(๒)   
        ตสฺส  อปรภาเค  อิโต  เอกตฺตึสกปฺเป  สิขี  จ  เวสฺสภู   
จาติ  เทฺว พุทฺธา  อเหสุ ฯ  สิขิสฺสาป  ภควโต  ตโย  สาวก- 
สนฺนิปาตา ฯ  ปมสนฺนิปาเต  ภิกฺขุสตสหสฺส  อโหสิ  ทุติเย   
อสีติสหสฺสานิ  ตติเย  สตฺตติสหสฺสานิ ฯ  ตทา โพธิสตฺโต  
# ๑. สฺยา. ปสฺุสสฺส ฯ  ๒. ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒๐/๕๑๕ ฯ  
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อรินฺทโม  นาม  ราชา  หตฺุวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกขฺุสงฺฆสฺส   
สจีวร  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  สตฺตรตนปฏิมณฺฑิต  หตฺถิรตน   
ทตฺวา  หตฺถิปฺปมาณ  กตฺวา  กปฺปยภณฺฑ  อทาสิ ฯ  โสป   
น  สตฺถา  อิโต  เอกตฺตึสกปฺเป  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ   
ตสฺส  ปน  ภควโต  อรุณวตี  นาม  นคร  อโหส ิ อรุโณ   
นาม  ขตฺติโย  ปตา  ปภาวตี  นาม  มาตา  อภิภู  จ  สมฺภโว (๑)   
จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  เขมงฺกโร  นามุปฏาโก  สขิลา (๒)  จ   
ปทุมา  จ  เทวฺ  อคฺคสาวิกา ปุณฺฑรีกรกฺุโข โพธิ  สรีร   
สตฺตติหตฺถุพฺเพธ  อโหสิ  สรีรปฺปภา  โยชนตฺตย  ผริตฺวา  อฏาสิ  
สตฺตติ  วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ   
        วิปสฺสสิฺส อปเรน   สมฺพุทฺโธ ทวิฺปทุตฺตโม   
        สิขิวฺหโย อาสิ ชิโน  อสโม อปฺปฏิปุคฺคโลติ ฯ(๓)   
        ตสฺส  อปรภาเค  เวสฺสภู  นาม  สตฺถา  อุทปาทิ ฯ   
ตสฺสาป  ตโย  สาวกสนนฺิปาตา ฯ  ปมสนฺนิปาเต  อสีติ  ภิกขฺุ- 
สหสฺสานิ  อเหสุ  ทุติเย  สตฺตติ  ตติเย  สฏ ิ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต   
สุทสฺสโน  นาม  ราชา  หตฺุวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกขฺุสงฺฆสฺส   
สจีวร  มหาทาน  ทตฺวา  ตสฺส สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา  อาจารคุณ- 
สมฺปนฺโน  พุทฺธรตเน  จิตฺตีการปติพหุโล  อโหส ิฯ  โสป  น   
ภควา  อิโต  เอกตฺตึสกปฺเป  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ   
# ๑  ส.ี  สมภฺูโต ฯ ๒ ส.ี มขิลา ฯ  ๓ ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๒๑/๕๒๐ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 79 

                        เลมที ่ 42  ทูเรนิทานกถา หนา  79 
 
ตสฺส  ปน  ภควโต  อโนม  นาม  นคร  อโหสิ  สปฺุปตีโต   
นาม  ราชา  ปตา  ยสวตี  นาม  มาตา  โสโณ  จ  อุตฺตโร   
จ เทฺว  อคฺคสาวกา  อุปสนฺโต  นามุปฏาโก  รามา  จ   
สุรามา(๑)  จ เทฺว อคฺคสาวิกา  สาลรุกโฺข โพธิ สรีร สฏ ิ- 
หตฺถุพฺเพธ อโหสิ สฏ ิ วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ   
        ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ  อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล   
        เวสฺสภู นาม นาเมน  โลเก อุปฺปชชฺิ โส(๒)  ชโินติ (๓)ฯ  
        ตสฺส  อปรภาเค  อิมสฺมึ  กปฺเป  จตฺตาโร  พุทฺธา   
นิพฺพตฺตา  กกุสนฺโธ  โกณาคมโน  กสฺสโป  อมฺหาก  ภควาติ ฯ   
กกุสนฺธสฺส  ภควโต  เอโกว  สาวกสนฺนิปาโต  ตตฺถ  จตฺตาฬีส   
ภิกฺขุสหสฺสานิ  อเหสุ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  เขโม  นาม  ราชา   
หุตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สปตฺตจีวร  มหาทาน ฺเจว   
อ ฺชนาทิเภสชฺชานิ  จ  ทตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
ปพฺพชิ ฯ  โสป  น  สตฺถา  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ   
กกุสนฺธสฺส  ปน  ภควโต  เขม  นาม  นคร  อโหส ิ อคฺคิทตฺโต   
นาม  พฺราหฺมโณ  ปตา  วิสาขา  นาม  พฺราหฺมณี  มาตา  วิธุโร (๔)  
จ ส ฺชีโว จ เทฺว อคฺคสาวกา พุทฺธิโช นามุปฏาโก สามา  
จ  จมฺปา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  มหาสิรีสรุกฺโข  โพธิ  สรีร   
#  ๑ สี. ทามา จ สุทามา จ ฯ ม. รามา เจว สมาลา จ ฯ   
# ๒ อุปฺปชฺช ินายโก ฯ  ๓ ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒๒/๕๒๔ ฯ   
# ๔. สี. ย.ุ วิทุโร ฯ  
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จตฺตาฬีสหตฺถุพฺเพธ  อโหสิ จตฺตาฬีส วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ   
        เวสฺสภุสฺส อปเรน   สมฺพุทฺโธ ทวิฺปทุตฺตโม   
        กกุสนโฺธ นาม นาเมน  อปฺปเมยฺโย ทุราสโทติ ฯ(๑)   
        ตสฺส  อปรภาเค  โกณาคมโน  นาม  สตฺถา  อุทปาทิ ฯ   
ตสฺสาป  เอโกว  สาวกสนฺนิปาโต  ตตฺถ  ตึส  ภิกขฺุสหสฺสานิ   
อเหสุ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  ปพฺพโต  นาม  ราชา  หตฺุวา   
อมจฺจคณปริวุโต  สตฺถ ุ สนฺติก  คนฺตฺวา  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา   
ปตฺตุณฺณจีนปฏโกเสยฺยกมฺพลทุกูลาน ิ เจว  สุวณฺณปฏิก ฺจ (๒)   
ทตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ  โสป  น  สตฺถา  พุทฺโธ   
ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  ตสฺส  ภควโต  โสภวตี  นาม  นคร   
อโหสิ  ย ฺทตฺโต  นาม  พฺราหฺมโณ  ปตา  อุตฺตรา  นาม   
พฺราหมณี  มาตา  ภิยฺยโส (๓)  จ  อุตฺตโร  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา   
โสตฺถิโช นามุปฏาโก  สมุทฺทา (๔)  จ  อุตฺตรา  จ  เทฺว  อคฺค- 
สาวิกา  อุทุมฺพรรุกฺโข  โพธิ  สรรี  ตึสหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ตึส  
วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ   
        กกุสนฺธสฺส อปเรน   สมฺพุทฺโธ ทวิฺปทุตฺตโม   
        โกณาคมโน นาม ชโิน  โลกเชฏโ นราสโภติ (๕)ฯ   
# ๑ ขุ. พุทฺธ. ๓๓/๒๓/๕๒๙ ฯ  ๒ สี.  สุวณฺณปฏิก ฺจ ฯ 
# ม. โสวณณฺปาทุก ฺเจว  ฯ  ๓ ส.ี ย.ุ ภิยฺโย ฯ   
# ๔ ย.ุ ม. สมุุตฺตา ฯ  ขุ. พุทธ. ๓๓/๒๔/๕๓๓ ฯ  
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        ตสฺส  อปรภาเค  กสฺสโป  นาม  สตฺถา  อุทปาทิ ฯ   
ตสฺสาป  เอโกว  สาวกสนฺนิปาโต  ตตฺถ  วีสติภิกขฺุสหสฺสานิ   
อเหสุ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  โชติปาโล  นาม  มาณโว  หุตฺวา   
ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  ภูมิย ฺเจว  อนฺตลิกฺเข  จ  ปากโฏ   
ฆฏิการสฺส กมฺุภการสฺส มิตฺโต อโหสิ ฯ โส เตน สทฺธึ  
สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา ธมฺมกถ  สุตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  อารทฺธวีริโย   
ตีณิ ปฏกานิ อุคฺคเหตฺวา วตฺตาวตฺตสมฺปตฺติยา  พุทฺธสาสน   
โสเภสิ ฯ  โสป  น  สตฺถา  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  ตสฺส   
ภควโต  ชาตนคร  พาราณสี  นาม  อโหสิ  พฺรหฺมทตฺโต  นาม   
พฺราหฺมโณ  ปตา  ธนวตี (๑)  นาม  พฺราหฺมณี  มาตา  ติสฺโส  จ   
ภารทฺวาโช  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  สพฺพมิตฺโต  นามุปฏาโก   
อนุฬา  จ  อุรเุวฬา  จ เทฺว อคฺคสาวิกา  นิโคฺรธรุกฺโข โพธิ  
สรีร วีสติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ วีสติ วสฺสสหสฺสานิ อายูติ ฯ   
        โกณาคมนสฺส อปเรน  สมฺพุทฺโธ ทฺวิปทุตฺตโม   
        กสฺสโป นาม โคตฺเตน  ธมฺมราชา ปภงฺกโรติ ฯ(๒)   
        ยสฺม ึ ปน  กปฺเป  ทปีงฺกรทสพโล  อุทปาทิ  ตสฺมึ   
อ ฺเป  ตโย  พุทฺธา  อเหสุ ฯ  เตส  สนฺติเก  โพธสิตฺตสฺส   
พฺยากรณ  นตฺถิ  ตสฺมา  เต อิธ น ทสสฺิตา ฯ  อฏกถาย  
ปน ตณฺหงฺกรโต ปฏาย สพฺเพป พุทฺเธ ทสฺเสตุ อิท วุตฺต   
# ๑. ส.ี  พนฺธุมตี ฯ ยุ. ธ ฺวตี ฯ  ๒ ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๒๕/๕๓๗ ฯ    
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                ตณฺหงฺกโร เมธงฺกโร  อโถป สรณงฺกโร   
                ทปีงฺกโร จ สมพฺุทฺโธ  โกณฺฑ ฺโ ทฺวิปทุตฺตโม ฯ   
                มงฺคโล จ สุมโน จ  เรวโต โสภิโต มุนิ   
                อโนมทสฺสี ปทโุม   นารโท ปทุมุตฺตโร ฯ   
                สุเมโธ จ สุชาโต จ  ปยทสฺส ีมหายโส   
                อตฺถทสฺสี ธมมฺทสฺสี   สิทธฺตฺโถ โลกนายโก ฯ   
                ติสฺโส ผุสฺโส จ สมฺพุทฺโธ  วิปสฺสี สิขี เวสฺสภู   
                กกุสนฺโธ โกณาคมโน  กสฺสโป จาป นายโก ฯ   
                เอเต อเหสุ สมฺพุทฺธา  วีตราคา สมาหิตา   
                สตรสีว อุปฺปนฺนา   มหาตมวิโนทนา   
                ชลิตฺวา อคฺคิขนฺธา ว  นิพฺพุตา เต สสาวกาติ ฯ   
        ตตฺถ  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  ทีปงฺกราทีน  จตุวีสติยา   
พุทฺธาน  สนฺติเก  อธิการ  กโรนฺโต  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ   
จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ  อาคโต ฯ กสฺสปสฺส  ปน  ภควโต   
โอรภาเค  เปตฺวา  อิม  สมฺมาสมฺพุทฺธ  อ ฺโ  พุทโฺธ  นาม   
นตฺถิ ฯ  อิติ  ทีปงฺกราทีน  จตุวีสติยา  พุทฺธาน  สนฺติเก   
ลทฺธพฺยากรโณ  ปน  โพธสิตฺโต เยเนน   
        มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ  เหตุ สตฺถารทสฺสน   
        ปพฺพชชฺา คุณสมฺปตฺติ  อธิกาโร จ ฉนฺทตา   
        อฏธมฺมสโมธานา   อภินีหาโร สมิชฺฌตีติ(๑)   
อิเม  อฏ  ธมฺเม  สโมธาเนตฺวา  ทีปงฺกรปาทมูเล  กตาภินีหาเรน    
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หนฺท  พุทฺธกเร  ธมฺเม  วิจินามิ  อิโต  จิโตติ  อุสฺสาห  กตฺวา   
วิจินนฺโต  ตทา  ทกฺขึ  ปม  ทานปารมินฺติ  ทานปารมิตาทโย   
พุทธการกธมฺมา  ทิฏา ฯ  เต  ปูเรนโฺตเยว  ยาว  เวสฺสนฺตรตฺต- 
ภาวา  อาคมิ อาคจฺฉนฺโต จ เย เต กตาภินีหาราน  โพธิ- 
สตฺตาน อานิสสา สวณฺณิตา   
        เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺนา  โพธิยา นิยตา นรา   
        สสร ทฆีมทฺธาน   กปฺปโกฏิสเตหิป ฯ   
        อวีจิมฺหิ นุปฺปชชฺนฺติ   ตถา โลกนตฺเรสุ จ   
        นชิฺฌามตณฺหา ขุปฺปปาสา  น โหนฺติ กาลก ฺชิกา ฯ   
        น โหนติฺ ขุทฺทกา ปาณา  อุปฺปชฺชนฺตาป ทุคฺคตึ   
        ชายมานา มนุสฺเสสุ  ชจฺจนฺธา น ภวนฺติ เต ฯ   
        โสตเวกลฺลตา นตฺถ ิ น ภวนฺติ มูคปกฺขิกา   
        อิตฺถิภาว น คจฺฉนฺติ  อุภโตพฺย ฺชนปณฺฑกา ฯ   
        น ภวนฺติ ปริยาปนฺนา  โพธิยา นิยตา นรา   
        มุตฺตา อานนฺตริเกหิ  สพฺพตฺถ สุทฺธโคจรา ฯ   
        มิจฺฉาทิฏ ึ น เสวนติฺ  กมฺมกริิยทสฺสนา   
        วสมานาป สคฺเคสุ   อส ฺ นุปปชฺชเร ฯ   
        สุทฺธาวาเสสุ เทเวสุ  เหตุ นาม น วิชฺชติ   
        เนกฺขมฺมนินฺนา สปฺปุริสา  วิสยุตฺตา ภวาภเว   
        จรนฺติ โลกตฺถจริยาโย  ปูเรนฺติ(๑) สพฺพปารมีติ   
#  ๑ ยุ.  ปูเรนฺตา ฯ   
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        เต  อานสิเส  อธิคนฺตฺวาว  อาคโต ฯ  ปารมิโย  ปูเรนฺตสฺส   
จสฺส  อกิตฺติพฺราหฺมณกาเล  สงฺขพฺราหฺมณกาเล  ธน ฺชยราช- 
กาเล  มหาสุทสฺสนราชกาเล  มหาโควินฺทกาเล  นมิิมหาราชกาเล   
จนฺทกุมารกาเล  วิสยฺหเสฏ ีกาเล  สิวิราชกาเล  เวสฺสนฺตรราช- 
กาเลติ  ทานปารมิตาย  ปูริตตฺตภาวาน  ปริมาณ  นาม  นตฺถิ ฯ   
เอกนฺเตน ปนสฺส สสปณฺฑิตชาตเก   
        ภิกฺขาย อุปคต ทิสฺวา  สกตฺตาน ปริจฺจชึ   
        ทาเนน เม สโม นตฺถ ิ เอสา เม ทานปารมีติ   
เอว  อตฺตปริจฺจาค  กโรนตฺสฺส  ทานปารมิตา  ปรมตฺถปารมี   
นาม  ชาตา ฯ  ตถา  สีลวนาคราชกาเล  จมฺเปยฺยนาคราชกาเล   
ภูริทตฺตนาคราชกาเล  ฉทฺทนฺตนาคราชกาเล  ชยทฺทิสราชปุตฺต- 
กาเล [๑]  อลนีสตฺตุกุมารกาเลติ  สีลปารมิตาย  ปูรติตฺตภาวาน  
ปริมาณ นาม นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส สงฺขปาลชาตเก   
        สูเลหิ วิชฺฌยนฺโตป   โกฏิยนโฺตป สตฺติภิ   
        โภชปุตฺเต น กุปฺปามิ  เอสา เม สีลปารมีติ(๒)   
เอว  อตฺตปริจฺจาค  กโรนตฺสฺส  สีลปารมิตา  ปรมตฺถปารมี   
นาม  ชาตา ฯ  ตถา  โสมนสฺสกุมารกาเล  หตฺถิปาลกุมารกาเล   
อโยฆรปณฺฑิตกาเลติ  มหารชฺช  ปหาย  เนกฺขมฺมปารมิตาย   
ปูริตตฺตภาวาน  ปริมาณ  นาม  นตฺถิ ฯ  เอกนฺเตน  ปนสฺส   
# ๑ ยุ. เอตฺถนตเร มูคปกฺขกาเลติ ทิสฺสติ ฯ  
# ๒ ขุ.  จริยา. ๓๓/๒๐/๕๗๘ ฯ    
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จูฬสุตโสมชาตเก   
        มหารชชฺ หตฺถคต   เขฬปณฺฑว ฉฑฺฑยึ   
        จชโต น โหติ ลคฺคน  เอสา เม เนกฺขมฺมปารมีติ   
เอว  นิสฺสงฺคตาย  รชชฺ  ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขมนฺตสฺส  เนกฺขมฺม- 
ปารมิตา ปรมตฺถปารมี  นาม  ชาตา ฯ  ตถา  วิธุรปณฺฑิตกาเล   
มหาโควินฺทปณฺฑิตกาเล  กุทฺทาลปณฺฑิตกาเล  อรกปณฺฑิตกาเล   
โพธิปริพฺพาชกกาเล  มโหสธปณฺฑิตกาเลติ  ป ฺาปารมิตาย   
ปูริตตฺตภาวาน  ปริมาณ  นาม  นตฺถิ ฯ  เอกนฺเตน  ปนสฺส   
สตฺตุภสฺตชาตเก  เสนกปณฺฑิตกาเล   
        ป ฺาย วิจินนฺโตห   พฺราหฺมณ โมจยึ ทุขา   
        ป ฺาย เม สโม นตฺถิ  เอสา เม ป ฺาปารมีติ   
อนฺโต  ภสฺตคต  สปฺป  ทสฺเสนฺตสฺส  ป ฺาปารมิตา  ปรมตฺถ- 
ปารมี  นาม  ชาตา ฯ  ตถา  วีริยปารมิตาทีนมฺป  ปูรติตฺตภาวาน   
ปริมาณ  นาม  นตฺถ ิฯ  เอกนฺเตน ปนสฺส มหาชนกชาตเก   
        อตีรทสสฺี ชลมชฺเฌ   หตา สพฺเพว มานุสา   
        จิตฺตสฺส อ ฺถา นตฺถิ  เอสา เม วีริยปารมีติ   
เอว  มหาสมุทฺท  ตรนฺตสสฺ  วีริยปารมติา  ปรมตฺถปารมี  นาม   
ชาตา ฯ  ขนฺติวาทิชาตเก   
        อเจตนว โกฏเฏนฺเต  ติเณฺหน ผรสุนา มม   
        กาสิราเช น กุปฺปามิ  เอสา เม ขนฺติปารมีติ    
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เอว  อเจตนภาเวน  วิย  มหาทุกฺข  อธิวาเสนฺตสฺส  ขนฺติปารมิตา   
ปรมตฺถปารมี  นาม ชาตา ฯ มหาสุตโสมชาตเก   
        สจฺจวาจ อนุรกฺขนฺโต  จชิตฺวา มม ชีวิต   
        โมเจสึ เอกสต ขตฺติเย  เอสา เม สจฺจปารมีติ   
เอว  ชีวิต  จชิตฺวา  สจฺจมนุรกฺขนฺตสฺส  สจฺจปารมิตา  ปรมตฺถ- 
ปารมี  นาม  ชาตา ฯ มูคปกฺขชาตเก   
        มาตาปตา น เม เทสฺสา  (๑)นป เทสฺส มหายส(๑)   
        สพฺพ ฺ ุต ปย มยฺห   ตสฺมา วตมธิฏหินฺติ   
เอว  ชีวิตมฺป  จชิตฺวา  วต  อธิฏหนฺตสฺส  อธิฏานปารมิตา   
ปรมตฺถปารมี  นาม ชาตา ฯ สุวณฺณสามชาตเก   
        น ม โกจิ อุตฺตสติ   นปห ภายามิ กสฺสจิ   
        เมตฺตาพเลนุปตฺถทฺโธ  รมามิ ปวเน ตทาติ  
เอว  ชีวิตมฺป  อโนโลเกตฺวา  เมตฺตายนฺตสฺส  เมตฺตาปารมิตา   
ปรมตฺถปารมี  นาม ชาตา ฯ โลมหสชาตเก   
        สุสาเน เสยฺย กปฺเปมิ  ฉวฏ ิก อุปนิธายห   
        คามณฺฑลา(๒) อุปาคนฺตฺวา  รูป ทสฺเสนฺติ นปฺปกนฺติ   
เอว  คามทารเกสุ  นฏิ ุภนาทีหิ  เจว  มาลาคนฺธูปหาราทีหิ  จ   
สุขทุกฺข  อุปฺปาเทนฺเตสุป  อุเปกฺข  อนติวตฺเตนฺตสฺส  อุเปกฺขา- 
ปารมิตา  ปรมตฺถปารมี  นาม  ชาตา ฯ  อยเมตฺถ  สงฺเขโป ฯ   
# ๑. ขุ. จริยา.  ๓๓/๒๖/๕๘๖ ฯ  อตฺตา เม น จ เทสสฺิโย ฯ    
# ๒ สี. ยุ. โคมณฺฑลา ฯ    
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วิตฺถารโต  ปเนส  อตฺโถ  จริยาปฏกโต  คเหตพฺโพติ ฯ เอว  
ปารมิโย ปูเรตฺวา เวสฺสนฺตรตฺตภาเว  ิโต   
        อเจตนาย ปวี   อวิ ฺาย สุข ทุข   
        สาป ทานพลา มยฺห   สตฺตกฺขตฺตุ ปกมฺปถาติ  
เอว  มหาปวิกมฺปนาทีนิ (๑)  มหาปุ ฺานิ  กริตฺวา  อายุปริโยสาเน   
ตโต  จุโต  ตุสิตภวเน  นิพฺพตฺติ ฯ  อิติ  ทีปงฺกรปาทมูลโต  ปฏาย   
ยาว  อย  ตุสติปุเร  นิพฺพตฺติ เอตฺตก าน ทูเรนิทาน นามาติ  
เวทิตพฺพ ฯ   
                                ทูเรนทิานกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                        อวิทูเรนิทานกถา   
        ตุสิตปุเร  วสนฺเตเยว  ปน  โพธิสตฺเต  พุทฺธโกลาหล  นาม   
อุทปาทิ ฯ  โลกสฺมึ  หิ  ตีณิ  โกลาหลานิ  มหนฺตานิ  อุปฺปชชฺนติฺ   
กปฺปโกลาหล  พุทฺธโกลาหล  จกฺกวตฺติโกลาหลนติฺ ฯ   
        ตตฺถ  วสฺสสตสหสฺสจฺจเยน  กปฺปุฏาน  ภวิสฺสตีติ   
โลกพฺยูหา  นาม  กามาวจรเทวา  มุตฺตสิรา  วิกิณฺณเกสา   
รุทมุขา (๒)  อสฺสูนิ  หตฺเถหิ  ปุ ฺฉมานา  รตฺตวตฺถนิวตฺถา  อติวิย   
วิรูปเวสธาริโน  หุตฺวา  มนุสฺสปเถ  วิจรนฺตา  เอว  อาโรเจนฺติ   
มาริสา  อิโต  วสฺสสตสหสฺสจฺจเยน  กปฺปุฏาน  ภวิสฺสติ  อย   
# ๑  ส.ี ย.ุ  มหาปวึ กมฺเปตฺวา  ฯ  ๒ สี. ย.ุ  รุทมฺมขุา ฯ    
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โลโก  วินสฺสิสฺสติ  มหาสมุทฺโทป  สสฺุสิสฺสติ  อย ฺจ  มหาปวี   
สิเนรุ  จ  ปพฺพตราชา  อุฑฺฑยฺหิสฺสนฺติ  วินสฺสิสฺสนฺติ  ยาว   
พฺรหฺมโลกา  โลกวินาโส  ภวิสฺสติ  เมตฺต  มาริสา  ภาเวถ ฯ  กรณุ   
มุทิต  อุเปกฺข  มาริสา  ภาเวถ  มาตร  อุปฏหถ  ปตร  อุปฏหถ   
กุเล  เชฏาปจายิโน  โหถาติ ฯ  อิท  กปฺปโกลาหล  นาม ฯ   
        วสฺสสหสฺสจฺจเยน  ปน  สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชฺชิสสฺตีติ   
โลกปาลเทวตา  อิโต  มาริสา  วสฺสสหสฺสจฺจเยน  สพฺพ ฺ ุ- 
พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชชฺิสฺสตีติ  อุคฺโฆเสนฺติโย  อาหิณฺฑนฺติ ฯ   
อิท  พุทฺธโกลาหล  นาม ฯ  วสฺสสตสฺสจฺจเยน  จกฺกวตฺติราชา   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  เทวตาโย  อิโต  มาริสา  วสฺสสตสฺสจฺจเยน  จกฺก- 
วตฺติราชา  โลเก  อุปฺปชฺชสิฺสตีติ  อุคฺโฆเสนฺติโย  อาหิณฺฑนฺติ ฯ   
อิท  จกฺกวตฺติโกลาหล  นาม ฯ อิมานิ ตีณิ โกลาหลานิ  
มหนฺตานิ โหนฺติ ฯ   
        เตสุ  พุทฺธโกลาหลสทฺท  สุตฺวา  สกลทสสหสฺสจกฺกวาฬ- 
เทวตา  เอกโต  สนฺนิปติตฺวา  อสุโก  นาม  สตฺโต  พุทฺโธ   
ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  ต อุปสงฺกมิตฺวา  อายาจนฺติ ฯ  อายาจมานา   
จ  ปุพฺพนิมิตฺเตสุ  อุปฺปนฺเนสุ  อายาจนฺติ ฯ  ตทา  ปน  สพฺพาป  ตา   
เอเกกจกฺกวาเฬ  จาตุมหาราชสกฺกสุยามสนฺตุสิตสุนิมฺมิต(๑)วสวตฺติ- 
มหาพฺรหฺเมหิ  สทฺธึ  เอกจกฺกวาเฬ  สนฺนิปติตฺวา  ตุสิตภวเน   
#  ๑ สี .... ปรนิมฺมิต... ฯ    
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โพธิสตฺตสฺส  สนฺติก  คนตฺฺวา  มาริส  ตุมฺเหหิ  ทสปารมิโย   
ปูเรนฺเตหิ  น  สกฺกสมฺปตฺตึ  น  มารพฺรหฺมจกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ   
ปตฺเถนฺเตหิ  ปูริตา  โลกนิตฺถรณตฺถาย  ปน  สพฺพ ฺ ุต   
ปตฺเถนฺเตหิ  ปูริตา  โส  โว  ทานิ  กาโล  มาริส  พุทฺธตฺตาย   
สมโย มาริส พุทฺธตฺตายาติ ยาจึสุ ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  เทวตาน  ปฏิ ฺ  อทตฺวาว  กาลทีปเทส- 
กุลชเนตฺติอายุปริจฺเฉทวเสน  ป ฺจมหาวิโลกน  นาม  วิโลเกสิ ฯ   
        ตตฺถ  กาโล  น ุ โข  อกาโล  น ุ โขติ  ปม  กาล   
วิโลเกสิ ฯ  ตตฺถ  วสฺสสตสหสฺสโต  อุทฺธ  วฑฺฒิตอายุกาโล  กาโล   
นาม  น  โหติ ฯ  กสฺมา  ตทา  หิ  สตฺตาน  ชาติชรา- 
มรณานิ  น  ป ฺายนฺติ ฯ  พุทฺธาน ฺจ  ธมฺมเทสนา  ติลกฺขณ- 
มุตฺตา  นาม  นตฺถิ ฯ  เตส  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  กเถนฺตาน   
กึ  นาเมต  กเถนฺตีติ  เนว  โสตพฺพ  น  สทฺธาตพฺพ  ม ฺนฺติ   
ตโต  อภิสมโย  น  โหติ  ตสฺมึ  อสติ  อนิยฺยานิก  สาสน   
โหติ ฯ  ตสฺมา  โส  อกาโล ฯ  วสฺสสตโต  อูนอายุกาโลป  กาโล   
นาม  น  โหติ ฯ  กสฺมา ฯ ตทา  หิ  สตฺตา  อุสฺสนฺนกิเลสาน ฺจ   
ทินฺโน  โอวาโท  โอวาทฏาเน  น  ติฏติ  อุทเก  ทณฺฑราชิ   
วิย  ขิปฺป  วิคจฺฉติ ฯ  ตสฺมา  โสป  อกาโล ฯ  วสฺสสตสหสฺสโต   
ปน  ปฏาย  เหฏา  วสฺสสตโต  ปฏาย  อุทฺธ  อายุกาโล   
กาโล  นาม ฯ  ตทา  จ วสฺสสตายุกาโล อถ มหาสตฺโต   
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นิพฺพตฺติตพฺพกาโลติ กาล ปสฺสิ ฯ   
        ตโต  ทปี  วิโลเกนฺโต  สปริวาเร  จตฺตาโร  ทีเป   
โอโลเกตฺวา  ตีสุ  ทีเปสุ พุทฺธา น นิพฺพตฺตนฺติ ชมฺพุทีเปเยว  
นิพฺพตฺตนฺตีติ ทีป ปสฺสิ ฯ   
        ตโต  ชมฺพุทีโป  นาม  มหา  ทสโยชนสหสฺสปริมาโณ   
กตรสฺมึ  น ุ โข  ปเทเส  พุทฺธา  นิพฺพตฺตนฺตีติ  โอกาส  วิโลเกนฺโต   
มชฺฌิมเทส  ปสฺสิ ฯ  มชฌฺิมเทโส  นาม  ปุรตฺถิมาย  คชงฺคล (๑)   
นาม  นิคโม  ตสฺส  ปเรน  มหาสาลา  ตโต  ปรา  ปจฺจนฺติมา   
ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌ ฯ  ปุรตฺถิมทกฺขิณาย  ทิสาย  สลลฺวตี (๒)   
นาม  นที  ตโต  ปรา  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌ ฯ   
ทกฺขิณาย  ทิสาย  เสตกณฺณิก  นาม  นคิโม  ตโต  ปรา  ปจฺจนฺติมา   
ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌ ฯ  ปจฺฉิมาย  ทิสาย  ถูณ  นาม   
พฺราหฺมณคาโม  ตโต  ปรา  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต   
มชฺเฌ ฯ  อุตฺตราย  ทิสาย  อุสีรทฺธโช  นาม  ปพฺพโต  ตโต   
ปรา  ปจฺจนฺติมา  ชนปทา  โอรโต  มชฺเฌติ  เอว  วินเย  วุตฺโต   
ปเทโส ฯ  โส  อายามโต  ตีณิ  โยชนสตานิ  วิตฺถารโต   
อฑฺฒเตยฺยานิ  ปรกิฺเขปโต  นว  โยชนสตานีติ  เอตสฺมึ  ปเทเส   
พุทฺธา  ปจฺเจกพุทฺธา  อคฺคสาวกา  อสีติมหาสาวกา  จกฺกวตฺติ- 
ราชาโน  อ ฺเ  จ  มเหสกฺขา (๓)  ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติมหาสาลา   
#  ๑ สี. ย.ุ กชงฺคล ฯ  ๒ สี. ย.ุ  สลลวตี ฯ  ๓ สี. ยุ.  มเหสกฺกา ฯ    
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อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  อิท  เจตฺถ  กปลวตฺถ ุ นาม  นคร ตตฺถ มยา  
นิพฺพตฺติตพฺพนฺติ นิฏ อคมาสิ ฯ   
        ตโต  กลุ  วิโลเกนฺโต  พุทฺธา  นาม  เวสฺสกุเล  วา   
สุทฺทกุเล  วา  น  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  โลกสมฺมเต  ปน  ขตฺติยกุเล   
วา  พฺราหฺมณกุเล  วาติ  ทฺวีสุเยว  กุเลสุ  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  อิทาน ิ  
จ  ขตฺติยกุฬ  โลกสมฺมต ตตฺถ นิพฺพตฺติสฺสามิ ฯ  สุทโฺธทโน  
นาม ราชา เม ปตา ภวิสฺสตีติ กุล ปสฺสิ ฯ   
        ตโต  มาตร  วิโลเกนฺโต  พุทฺธมาตา  นาม  โลลา   
สุราธุตฺตา  น  โหติ  กปฺปสตสหสฺส  ปน  ปูริตปารมี  ชาติโต   
ปฏาย  อขณฺฑป ฺจสีลาเยว  โหติ ฯ  อย ฺจ  มหามายา  นาม   
เทวี  เอทิสี  อย  เม  มาตา  ภวิสฺสติ กิตฺตก  ปนสฺสา อายูติ ทสนฺน  
มาสาน อุปริ สตฺต ทิวสานีติ ปสฺสิ ฯ   
        อิติ  อิม  ป ฺจมหาวิโลกน  วิโลเกตฺวา  กาโล  เม  มาริสา   
พุทฺธภาวายาติ  เทวตาน  สงฺคห  กโรนฺโต  ปฏิ ฺ  ทตฺวา   
คจฺฉถ  ตุมฺเหติ ตา  เทวตา  อุยฺโยเชตฺวา  ตุสิตเทวตาหิ  ปริวุโต   
ตุสิตปุเร  นนฺทนวน  ปาวิสิ ฯ  สพฺพเทวโลเกสุ  หิ  นนฺทนวน   
อตฺถิเยว ฯ  ตตฺถ  น  เทวตา  อิโต  จุโต  สุคตึ  คจฺฉ  อิโต   
จุโต  สุคตึ  คจฺฉาติ  ปุพฺเพ  กตกุสลกมฺโมกาส  สารยมานา   
วิจรนฺติ ฯ  โส  เอว  เทวตาหิ  กุสล  สารยมานาหิ  ปริวุโต   
ตตฺถ  วิจรนฺโตเยว  จวิตฺวา มหามายาย เทวิยา กุจฺฉิสฺมึ   
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ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ   
        ตสฺส  อาวิภาวตฺถ  อย  อนุปุพฺพิกถา   
        ตทา  กริ  กปลวตฺถนุคเร  อาสาฬฺหินกฺขตฺต  สงฺฆุฏ   
อโหสิ  มหาชโน  นกฺขตฺต  กีฬติ ฯ  มหามายาป  เทวี  ปุเร   
ปุณฺณมาย  สตฺตมทิวสโต  ปฏาย  วิคตสุราปาน  มาลาคนฺธ- 
วิภูติสมฺปนฺน  นกฺขตฺตกีฬ  อนุภวมานา  สตฺตเม  ทิวเส  ปาโต ว   
ปฏาย  คนฺโธทเกน  นฺหายิตฺวา  จตฺตาริ สตสหสฺสานิ  
วิสฺสชฺเชตฺวา มหาทาน ทตฺวา สพฺพาลงฺการวิภูสิตา  วรโภชน   
ภุ ฺชิตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  อลงฺกตปฏิยตฺต  สิริคพฺภ   
ปวิสิตฺวา  สิริสยเน  นิปนนฺา  นิทฺท  โอกฺกมมานา  อิม  สุปน   
อทฺทส  ฯ 
        จตฺตาโร  กิร  น  มหาราชาโน  สยเนเนว  สทฺธึ   
อุกฺขิปตฺวา  หิมวนฺต  เนตฺวา  สฏ ิโยชนิเก  มโนสิลาตเล   
สตฺตโยชนิกสฺส  มหาสาลรุกฺขสฺส  เหฏา  เปตฺวา  เอกมนฺต   
อฏสุ ฯ  อถ  เนส  เทวิโย  อาคนฺตฺวา  เทวึ  อโนตตฺตทห   
เนตฺวา  มนุสฺสมลหรณตฺถ  นฺหาเปตฺวา  ทิพฺพวตฺถ  นิวาสาเปตฺวา   
คนฺเธหิ  วิลิมฺปาเปตฺวา  ทิพฺพปุปฺผานิ  ปลนฺธาเปตฺวา  ตโต   
อวิทูเร  เอโก  รชตปพฺพโต  อตฺถิ  ตสฺส  อนฺโต  กนกวิมาน  อตฺถิ   
ตตฺถ  ปาจีนสีสก  ทิพฺพสยน  ป ฺาเปตฺวา  นิปชฺชาเปสุ ฯ   
อถ  โพธิสตฺโต  เสตวรวารโณ  หุตฺวา  ตโต  อวิทูเร  เอโก    
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สุวณฺณปพฺพโต  อตฺถ ิ ตตฺถ  วิจริตฺวา  ตโต  โอรยฺุห  รชตปพฺพต   
อภิรุหิตฺวา  อุตฺตรทิสโต  อาคมฺม  รชตทามวณฺณาย  โสณฺฑาย   
เสตปทุม  คเหตฺวา  โก ฺจนาท  นทิตฺวา  กนกวิมาน  ปวิสิตฺวา   
มาตุสยน  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ทกฺขิณปสฺส  ผาเลตฺวา   
กุจฺฉึ  ปวิฏสทิโส อโหสีติ ฯ เอว อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺเตน   
ปฏิสนฺธึ คณฺหิ ฯ   
        ปุนทิวเส  ปพุทฺธา  เทวี  ต  สุปน  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ   
ราชา  จตุสฏ ิมตฺเต  พฺราหฺมณปาโมกฺเข  ปกฺโกสาเปตฺวา  โคมย- 
หริตูปลิตฺตาย  ลาชาทีหิ  กตมงฺคลสกฺการาย  ภูมิยา  มหารหานิ   
อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  ตตฺถ  นิสินฺนาน  พฺราหฺมณาน   
สปฺปมธุสกฺขราภิสงฺขตสฺส  วรปายาสสฺส  สุวณฺณรชตปาติโย   
ปูเรตฺวา  สุวณฺณรชตปาตีหิเยว  ปฏิกชุชฺิตฺวา  อทาสิ  อ ฺเหิ   
จ  อหตวตฺถกปลคาวิทานาทีหิ  เต  สนฺตปฺเปสิ ฯ  อถ  เนส   
สพฺพกาเมหิ  สนฺตปฺปตาน  พฺราหฺมณาน  สุปน  อาโรจาเปตฺวา   
กึ  ภวิสฺสตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  พฺราหฺมณา อาหสุ  มา  จินฺตยิ   
มหาราช  เทวิยา  เต  กุจฺฉิมฺหิ  คพฺโภ  ปติฏ ิโต  โส  จ  โข   
ปุริสคพฺโภ  น  อิตฺถิคพฺโภ  ปุตฺโต  เต  ภวิสฺสติ  โส  สเจ   
อคาร  อชฺฌาวสิสฺสติ  ราชา  ภวิสฺสติ  จกฺกวตฺตี ฯ  สเจ  อคารา   
นิกฺขมฺม  ปพฺพชิสฺสติ  พุทโฺธ ภวิสฺสติ โลเก วิวฏจฺฉโทติ ฯ(๑)   
# ๑ สี. ยุ. วิวฏฏจฺฉโทติ ฯ    
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        โพธิสตฺตสฺส   ปน   มาตุกุจฺฉิมฺหิ   ปฏิสนฺธิคฺคหณกฺขเณเยว   
เอกปฺปหาเรเนว  สกลทสสหสฺสี  โลกธาตุ  สงฺกมฺป  สมฺปกมฺป   
สมฺปเวธิ ฯ  ทฺวตฺตึส  ปุพฺพนิมิตฺตานิ  ปาตุรเหสุ  ทสสุ  จกฺกวาฬ- 
สหสฺเสสุ  อปฺปมาโณ  โอภาโส  ผริ  ตสฺส  ต  สริึ  ทฏ ุกามา   
วิย  อนฺธา  จกฺขูนิ  ปฏลิภึสุ  พธิรา  สทฺท  สุณึสุ  มคูา   
สมาลปสุ  ขุชฺชา  อุชุคตฺตา  อเหสุ  ปงฺคุลา  ปทสา  คมน   
ปฏิลภึสุ  พนฺธนคตา  สพฺพสตฺตา  อนฺทุพนฺธนาทีหิ  มุจฺจึสุ   
สพฺพนิรเยสุ  อคฺคี  นิพฺพายึสุ  เปตฺติวิสเยสุ ขุปฺปปาสา วูปสมึสุ  
ติรจฺฉานาน ภย นาโหสิ  สพฺพสตฺตาน  โรโค  วูปสมิ   
สพฺพสตฺตา  ปยวทา  อเหสุ  มธุเรนากาเรน  อสฺสา  หสึสุ   
วารณา  คชฺชสึุ  สพฺพตูริยานิ  สก  สก  นินฺนาท  มุ ฺจึสุ   
อฆฏฏิตานิเยว  มนุสฺสาน  หตฺถูปคาทีนิ  อาภรณานิ  วิรวึส ุ  
สพฺพา  ทิสา  วิปฺปสนฺนา  อเหสุ  สตฺตาน  สุข  อุปฺปาทยมาโน   
มุทุสีตโล  วาโต  วายิ  อกาลเมโฆ  วสฺสิ  ปวิโตป  อุทก   
อุพฺภิชฺชิตฺวา  วิสฺสนฺทิ  ปกฺขิโน  อากาสคมน  วิชหสึุ  นทิโย   
อสนฺทมานา  อฏสุ  มหาสมุทฺโท  มธโุรทโก  อโหสิ  สพฺพตฺถกเมว   
ป ฺจวณฺเณหิ  ปทุเมหิ  ส ฺฉนฺนตโล  อโหสิ  ถลชชลชาทีนิ   
สพฺพปุปฺผานิ  ปุปฺผึสุ  รุกขฺาน  ขนฺเธสุ  ขนฺธปทุมานิ  สาขาสุ   
สาขาปทุมานิ  ลตาสุ  ลตาปทุมานิ  ปุปฺผึสุ  ฆนสิลาตลานิ(๑)  
#  ๑ สี. พหลสิลาตลานิ ฯ    
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ภินฺทิตฺวา อุปรูปริ  สตปตฺตานิ  หุตฺวา  ทณฺฑปทุมานิ  นาม   
นิกฺขมึสุ  อากาเส  โอลมฺพกปทุมานิ  นาม  นิพฺพตฺตึสุ  สมนฺตโต   
ปุปฺผวสฺสานิ  วสฺสึสุ  อากาเส  ทิพฺพตูริยานิ  วชฺชึส ุ สกลทสสหสฺสี   
โลกธาตุ  วฏเฏตฺวา  วิสฺสฏมาลาคุโฬ  วิย อุปฺปเฬตฺวา  พทฺธ- 
มาลากลาโป  วิย  อลงฺกตปฏิยตฺตมาลาสน  วิย  จ  เอกมาลามาลินี (๑) 
วิปฺผุรนฺตวาฬพีชนี ปุปฺผธูปคนฺธปริวาสิตา ปรมโสภคฺคปฺปตฺตา  
อโหสิ ฯ   
        เอว  คหิตปฏิสนฺธิกสฺส  โพธิสตฺตสฺส  ปฏิสนฺธิคฺคหณกาลโต   
ปฏาย  โพธสิตฺตสฺส  เจว  โพธิสตฺตมาตุยา  จ  อุปทฺทว- 
นิวารณตฺถ  ขคฺคหตฺถา  จตฺตาโร  เทวปุตฺตา  อารกฺข  คณฺหึสุ ฯ  
โพธิสตฺตสฺส มาตุยา ปุริเสสุ ราคจิตฺต  นุปฺปชชฺิ  ลาภคฺคย- 
สคฺคปฺปตฺตา  จ  อโหส ิ สขิุนี  อกิลนฺตกายา ฯ  โพธสิตฺต ฺจ  
อนฺโตกุจฺฉิคต  วิปฺปสนฺเน  มณิรตเน  อาวุตปณฺฑุสุตฺต  วิย   
ปสฺสติ ฯ  ยสมฺา  จ  โพธิสตฺเตน  วสิตกุจฺฉิ  นาม  เจติย- 
คพฺภสทิสา  โหติ  น  สกกฺา  อ ฺเน  สตฺเตน  อาวสิตุ  วา   
ปริภุ ฺชิตุ  วา  ตสฺมา  โพธิสตฺตมาตา  สตฺตาหชาเต  โพธิสตฺเต   
กาล  กตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติ ฯ ยถา จ อ ฺา อิตฺถิโย  
ทสมาเส อปฺปตฺวาป(๒) อติกฺกมิตฺวาป  นิสินฺนาป  นิปนฺนาป   
วิชายนฺติ  น  เอว  โพธิสตฺตมาตา ฯ  สา  ปน  โพธสิตฺต   
# ๑. ส.ี  เอกมาลินี ฯ  ๒.  สพฺพตฺถ  อปฺปตฺตาป ฯ    
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ทสมาเส กุจฺฉินา ปริหริตฺวา  ิตาว วิชายติ ฯ อย โพธิ- 
สตฺตมาตุธมฺมตา ฯ   
        มหามายาป  เทวี  ปตฺเตน  เตล  วิย  ทสมาเส  กุจฺฉินา   
โพธิสตฺต  ปริหริตฺวา  ปรปิุณฺณคพฺภา  าติฆร  คนฺตุกามา   
สุทฺโธทนมหาราชสฺส  อาโรเจสิ  อิจฺฉามห  เทว  กลุสนฺตก   
เทวทหนคร คนฺตุนฺติ ฯ ราชา สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  กปล- 
วตฺถุโต  ยาว  เทวทหนครา  มคฺค  สม  กาเรตฺวา  กทลิปุณฺณ- 
ฆฏธชปฏากาทีหิ  อลงฺกาเรหิ  อลงฺการาเปตฺวา  เทวึ  โสวณฺณ- 
สิวิกาย  นิสทีาเปตฺวา  อมจฺจสหสฺเสน  อุกฺขิปาเปตฺวา  มหนฺเตน   
ปริวาเรน  เปเสสิ ฯ  ทฺวินนฺ  ปน  นคราน  อนฺตเร  อุภย- 
นครวาสีนมฺป  ลุมฺพินีวน  นาม  มงฺคลสาลวน  อตฺถิ  ตสฺมึ   
สมเย  มูลโต  ปฏาย  ยาว  อคฺคสาขา  สพฺพ  เอกปาลิผุลฺล   
อโหสิ  สาขนฺตเรหิ  เจว  ปุปฺผนฺตเรหิ  จ  ป ฺจวณฺณา   
ภมรคณา  นานปฺปการา  จ  สกุณสงฺฆา  มธุรสฺสเรน  วิกชูนฺตา   
วิจรนฺติ ฯ  สกล  ลุมฺพินีวน  จิตฺตลตาวนสทิส  มหานุภาวสฺส   
ร ฺโ  สุสชชฺิตอาปานมณฺฑล  วิย  อโหสิ ฯ  เทวิยา  ต  ทิสฺวา   
สาลวเน  กีฬตุิกามตา  อุทปาทิ ฯ  อมจฺจา  เทวึ  คเหตฺวา  สาลวน   
ปวิสึสุ ฯ  สา  มงฺคลสาลมูล อุปคนฺตฺวา  สาลสาข  คณฺหิตุกามา   
อโหสิ  สาลสาขา  สุเสทิตเวตฺตคฺค  วิย  โอณมิตฺวา  เทวิยา   
หตฺถสมีป  อุปค ฺฉิ  สา  หตฺถ  ปสาเรตฺวา  สาข  อคฺคเหสิ ฯ    
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ตาวเทว จ  เทวิยา  กมฺมชวาตา  จลึสุ  อถสฺสา  สาณึ   
ปริกฺขิปาเปตฺวา  มหาชโน  ปฏิกฺกมิ  สาลสาข  คเหตฺวา   
ติฏมานาย  เอว  จสฺสา  คพฺภวุฏาน  อโหสิ ฯ  ต  ขณ ฺเว   
จตฺตาโร  วิสทฺุธจิตฺตา  มหาพฺรหฺมาโน  สุวณฺณชาล  อาทาย   
สมฺปตฺตา ฯ  เต  เตน  สุวณฺณชาเลน  โพธิสตฺต  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   
มาตุ  ปุรโต  ตฺวา (๑)  อตฺตมนา  เทวิ  โหหิ มเหสกฺโข เต  
ปุตฺโต อุปฺปนฺโนติ อาหสุ ฯ   
        ยถา  ปน  อ ฺเ  สตฺตา  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมนฺตา   
ปฏิกูเลน  อสุจินา  มกฺขิตา  นิกฺขมนฺติ  น  เอว  โพธิสตฺโต ฯ   
โส  ปน  ธมมฺาสนโต  โอตรนฺโต  ธมฺมกถิโก  วิย  นิสฺเสณิโต   
โอตรนฺโต  ปุริโส  วิย  จ  เทฺว หตฺเถ เทฺว จ ปาเท  ปสาเรตฺวา   
 ิตโกว  มาตุกุจฺฉิสมฺภเวน  เกนจิ  อสจิุนา  อมกฺขิโต  สุทฺโธ   
วิสโท  กาสิกวตฺเถ  นิกฺขิตฺตมณิรตน  วิย  โชเตนฺโต มาตุกุจฺฉิโต  
นิกฺขมิ ฯ เอว สนฺเตป  โพธิสตฺตสฺส  จ  โพธิสตฺตมาตุยา  จ   
สกฺการตฺถ  อากาสโต  เทฺว  อุทกธารา  นิกฺขมิตฺวา โพธิสตฺตสฺส  
จ โพธิสตฺตมาตุยา จ สรีเร อุตุ คาหาเปสุ ฯ   
        อถ  น  สุวณฺณชาเลน  ปฏิคฺคเหตฺวา   ิตาน  พฺรหฺมาน   
หตฺถโต  จตฺตาโร  มหาราชาโน  มงฺคลสมฺมตาย  สุขสมฺผสฺสาย   
อชินปฺปเวณิยา  คณฺหึสุ  เตส  หตฺถโต  มนุสฺสา  ทุกลูจุมฺพฏเกน   
# ๑ ยุ.  เปตฺวา ฯ    
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คณฺหึสุ  มนุสฺสาน  หตฺถโต มุจฺจิตฺวา ปวิย  ปติฏาย   
ปุรตฺถิมทิส  โอโลเกสิ  อเนกานิ  จกฺกวาฬสหสฺสานิ  เอกงฺคณานิ   
อเหสุ ฯ  ตตฺถ  เทวมนุสฺสา  คนฺธมาลาทีหิ  ปูชยมานา  มหาปุริส   
อิธ  ตุมฺเหหิ  สทิโส  อ ฺโ  นตฺถิ  กุเตตฺถ  อุตฺตริตโรติ   
อาหสุ ฯ  เอว  จตสฺโส  ทสิา  จตสฺโส  อนุทิสา  จ  เหฏา   
อุปรีติ  ทสป  ทิสา  อนุวิโลเกตฺวา  อตฺตนา  สทิส  ก ฺจิ  อทิสฺวา   
อย  อุตฺตราทิสาติ  สตฺตปทวีติหาเรน  อคมาสิ  มหาพฺรหฺมุนา   
เสตจฺฉตฺต  ธารยมาเนน (๑)  สุยาเมน วาฬวีชนึ อ ฺาหิ จ  
เทวตาหิ  เสสราชกกุธภณฺฑหตฺถาหิ  อนุคมฺมมาโน ฯ  ตโต   
สตฺตมปเท   ิโต  อคฺโคหมสฺมิ  โลกสฺสาติอาทิก อาสภึ วาจ  
นิจฺฉาเรนฺโต สีหนาท นทิ ฯ   
        โพธิสตฺโต หิ ตีสุ อตฺตภาเวสุ มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขนฺต- 
มตฺโตว วาจ นิจฺฉาเรสิ  มโหสธตฺตภาเว  เวสฺสนฺตรตฺตภาเว   
อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  จาติ ฯ  มโหสธตฺตภาเว  กิรสฺส  มาตุกุจฺฉิโต   
นิกฺขมนฺตสฺเสว  สกฺโก  เทวราชา  อาคนฺตฺวา  จนฺทนสาร  หตฺเถ   
เปตฺวา  คโต  โส  ต  มฏุ ิย  กตฺวาว  นิกฺขนฺโต ฯ  อถ   
น  มาตา  ตาตา  กึ  คเหตฺวา  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โอสธ   
อมฺมาติ ฯ  อิติ  โอสธ  คเหตฺวา  อาคตตฺตา  โอสธทารโกเตฺววสฺส   
นาม  อกสุ ฯ  ต  โอสธ  คเหตฺวา  จาฏิย  ปกฺขิปสุ  อาคตาคตาน   
# ๑ สี. ยุ. ขาริยมาโน ฯ    
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อนฺธพธิราทีน  ตเทว  สพฺพโรควูปสมาย  เภสชฺช  อโหสิ ฯ  ตโต   
มหนฺต  อิท  โอสธ  มหนฺต  อิท  โอสธนฺติ  อุปฺปนนฺวจน  อุปาทาย   
มโหสโธเตฺววสฺส  นาม  ชาต ฯ  เวสฺสนฺตรตฺตภาเว  ปน  
มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมนฺโต  ทกฺขิณหตฺถ  ปสาเรตฺวา ว  อตฺถิ  นุ   
โข  อมฺม  กิ ฺจิ เคหสฺมึ ทาน ทสฺสามีติ  วทนฺโต  นิกฺขมิ ฯ   
อถสฺส  มาตา  สธเน  กุเล  นิพฺพตฺโตสิ  ตาตาติ  ปุตฺตสฺส   
หตฺถ  อตฺตโน  หตฺถตเล  กตฺวา  สหสฺสตฺถวิก  ปาเปสิ ฯ  อิมสฺมึ   
ปน  อตฺตภาเว  อิม  สีหนาท นทีติ เอว โพธิสตฺโต ตีสุ  
อตฺตภาเวสุ มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขนฺตมตฺโตว  วาจ  นิจฺฉาเรสิ ฯ   
ยถา  จ  ปฏิสนฺธิคฺคหณกฺขเณ  ตถา  ชาติกฺขเณปสฺส  ทฺวตฺตึส   
ปุพฺพนิมิตฺตานิ  ปาตุรเหสุ ฯ  ยสฺมึ  ปน  สมเย  อมฺหาก  โพธ-ิ 
สตฺโต  ลุมฺพินีวเน  ชาโต  ตสฺมึเยว  สมเย  ราหุลมาตา  เทวี   
อานนฺทตฺเถโร  ฉนฺโน  อมจฺโจ  กาฬุทายี  อมจฺโจ  กณฺโก (๑)   
อสฺสราชา  มหาโพธิรุกฺโข  จตสฺโส  นิธิกุมฺภิโย  จ  ชาตา  ตตฺถ   
เอกา  นิธิกุมฺภี  คาวุตปฺปมาณา  เอกา  อฑฺฒโยชนปฺปมาณา   
เอกา  ติคาวุตปฺปมาณา  เอกา  โยชนปปฺมาณา  คมฺภีรโต   
ปวีปริยนฺตาเอว  อโหสีติ(๒) อิเม สตฺต สหชาตา นาม ฯ   
        อุภยนครวาสิโน  โพธิสตฺต  คเหตฺวา  กปลวตฺถนุครเมว   
อคมสุ ฯ  ต  ทิวสเยว  จ  กปลวตฺถุนคเร  สุทฺโธทนมหาราชสฺส   
#  ๑ สี. ย.ุ กนฺถโก ฯ  ๒. อิท วากฺย ชาตกฏกถาย นตฺถิ ฯ    
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ปุตฺโต  ชาโต  อย  กุมาโร  โพธิมูเล  นสิีทิตฺวา  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ   
ตาวตึสภวเน  หฏตุฏา  เทวสงฺฆา  เจลุกฺเขปาทีนิ  ปวตฺเตนฺตา   
กีฬึสุ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  สุทโฺธทนมหาราชสฺส  กลุูปโก  อฏ- 
สมาปตฺติลาภี  กาฬเทวิโล  นาม  ตาปโส  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  
ทิวาวิหารตฺถาย  ตาวตึสภวน  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ทิวาวิหาร  นิสินฺโน   
ตา  เทวตา  ตถา  กฬีมานา  ทิสฺวา  กึ  การณา  ตุมฺเห   
เอว  ตุฏมานสา  กีฬถ  มยฺหมฺเปต  การณ  กเถถาติ  ปุจฺฉิ ฯ (๑)  
เทวตา  อาหสุ  มาริส  สทฺุโธทนมหาราชสฺส  ปุตฺโต  ชาโต   
โส  โพธิมณฺเฑ  นิสีทิตฺวา  พุทฺโธ  หตฺุวา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสฺสติ   
ตสฺส  อนนฺต  พุทฺธลฬี  ทฏ ุ   ธมฺม ฺจ  โสตุ  ลจฺฉามาติ  อิมินา   
การเณน  ตุฏามฺหาติ ฯ  ตาปโส  ตาส  วจน  สุตฺวา  ขิปฺป   
เทวโลกโต โอรุยฺห ราชนิเวสน  ปวิสิตฺวา  ป ฺตฺตาสเน   
นิสินฺโน  ปุตฺโต  กริ  เต  มหาราช  ชาโต  ปสฺสิสฺสามิ   
นนฺติ  อาห ฯ  ราชา  อลงฺกตปฏิยตฺต  กุมาร  อาหราเปตฺวา  
ตาปส  วนฺทาเปตุ  อภิหริ  โพธิสตฺตสฺส  ปาทา  ปรวิตฺติตฺวา   
ตาปสสฺส  ชฏาสุ  ปติฏหึสุ ฯ  โพธสิตฺตสฺส  หิ  เตนตฺตภาเวน   
วนฺทิตพฺพยุตฺตโก  นาม  อ ฺโ  นตฺถิ ฯ  สเจ  ห ิ อชานนฺตา   
โพธิสตฺตสฺส  สีส  ตาปสสฺส  ปาทมูเล  เปยฺยุ  สตฺตธา  ตสฺส   
มุทฺธา  ผเลยฺย ฯ  ตาปโส  น  เม  อตฺตาน  นาเสตุ  ยตฺุตนฺติ   
#  ๑. สี.  อาห ฯ    
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อุฏายาสนา  โพธิสตฺตสฺส อ ฺชลึ ปคฺคเหสิ ฯ ราชา ต  
อจฺฉริย ทิสฺวา อตฺตโน ปุตฺต วนฺทิ ฯ   
        ตาปโส  อตีเต  จตฺตาฬีส  กปฺเป  อนาคเต  จตฺตาฬีสาติ   
อสีติกปฺเป  อนุสฺสรติ ฯ  โพธิสตฺตสฺส  ลกฺขณสมฺปตฺตึ  ทิสวฺา   
ภวิสฺสติ  นุ  โข  พุทฺโธ  อุทาหุ  โนติ  อาวชฺเชตฺวา  อุปธาเรนฺโต   
นิสฺสสเยน  พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ  ตฺวา  อจฺฉริยปุริโส  อยนฺติ   
สิต  อกาสิ ฯ  ตโต  อห  อิม  อจฺฉริยปุรสิ  พุทฺธภูต  ทฏ ุ    
ลภิสฺสามิ  นุ  โข  โนติ  อุปธาเรนฺโต  น  ลภิสฺสามิ  อนฺตราเยว   
กาล  กตฺวา  พุทฺธสเตนป  พุทฺธสหสฺเสนป  คนฺตฺวา  โพเธตุ   
อสกฺกุเณยฺเย  อรูปภเว  นพฺิพตฺติสฺสามีติ  ทิสฺวา  เอวรูป  นาม  
อจฺฉริยปุริส  พุทฺธภูต ทฏ ุ  น ลภิสฺสามิ มหตี วต เม  
ชานิ ภวิสฺสตีติ ปโรท ิฯ   
        มนุสฺสา  ทิสฺวา  อมหฺาก  อยฺโย  อิทาเนว  หสิตฺวา   
ปุน  ปโรทิตฺวา  ปติฏ ิโต  ก ึ น ุ โข  ภนฺเต  อมฺหาก  อยฺย- 
ปุตฺตสฺส โกจิ อนฺตราโย ภวิสฺสตีติ  ต  ปุจฺฉึสุ ฯ  นตฺเถตสฺส   
อนฺตราโย  นสิฺสสเยน  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ ฯ  อถ กสฺมา  ภนฺเต   
ปโรทิตฺถาติ ฯ  เอวรูป  ปรุิส  พุทฺธภูต  ทฏ ุ  น ลภิสฺสามิ  
มหตี วต  เม  ชานิ  ภวิสฺสตีติ  อตฺตาน  อนุโสจนฺโต  โรทามีติ   
อาห ฯ  ตโต  โส  ก ึ น ุ โข  เม  าตเกสุ  โกจิ  เอต   
พุทฺธภูต  ทฏ ุ   ลภิสฺสตีติ  อุปธาเรนฺโต  อตฺตโน  ภาคิเนยฺย    
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นาลกทารก  อทฺทส ฯ  โส  ภคินิยา  เคห  คนฺตฺวา  กห   
เต  ปุตฺโต  นาลโกติ ฯ  อตฺถิ  เคเห  อยยฺาติ ฯ  ปกฺโกสาหิ  
นนฺติ ปกฺโกสาเปตฺวา  อตฺตโน  สนฺติก  อาคต  กุมาร  อาห   
ตาต สุทฺโธทนมหาราชสฺส กุเล ปุตฺโต ชาโต  พุทฺธงฺกุโร   
เอโส  ป ฺจตึส  วสฺสานิ  อติกฺกมิตฺวา  พุทฺโธ  ภวิสสฺติ  ตฺว   
เอต  ทฏ ุ   ลภิสฺสสิ  อชเฺชว  ปพฺพชาหีติ ฯ  สตฺตาสีติโกฏิธเน   
กุเล นิพฺพตฺตทารโกป  น  ม  มาตุโล  อนตฺเถ  นิโยเชสฺสตีติ   
จินฺเตตฺวา  ตาวเทว  อนฺตราปณโต  กาสายานิ  เจว  มตฺติกา- 
ปตฺต ฺจ  อาหราเปตฺวา  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา  กาสายานิ   
วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  โย  โลเก  อุตฺตมปุคฺคโล  ต  อุทฺทิสฺส   
มยฺห  ปพฺพชชฺาติ  โพธิสตฺตาภิมุข  อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  ป ฺจ- 
ปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ปตฺต  ถวิกาย  ปกฺขิปตฺวา  อสกูเฏ   
โอลคฺเคตฺวา  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา สมณธมฺม  อกาสิ ฯ  โส   
ปรมาภิสมฺโพธิปฺปตฺต  ตถาคต  อุปสงฺกมิตฺวา  นาลกปฏิปท   
กถาเปตฺวา  ปุน  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺวา   
อุกฺกฏปฏิปท  ปฏิปนฺโน  สตฺเตว  มาเส  อายุ  ปาเลตฺวา  เอก   
สุวณฺณปพฺพต  นิสฺสาย   ิตโกว  อนุปาทิเสสาย นิพฺพาน- 
ธาตุยา ปรินิพฺพายิ ฯ   
        โพธิสตฺตมฺป  โข  ป ฺจมทิวเส  สีส  นฺหาเปตฺวา  
นามคฺคหณ คณฺหิสฺสามาติ  ราชภวน  จตุชฺชาติยคนฺเธหิ    
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วิลิมฺเปตฺวา  ลาชป ฺจมกานิ  ปุปฺผานิ  วิกิริตฺวา  อสมฺภินฺน- 
ปายาส  สมฺปาเทตฺวา (๑)  ติณฺณ  เวทาน ปารงฺคเต อฏสต(๒)  
พฺราหฺมเณ  นิมนฺเตตฺวา  ราชภวเน  นสิีทาเปตฺวา  สุโภชน   
โภชาเปตฺวา  มหาสกฺการ  กตฺวา กึ นุ โข ภวิสฺสตีติ  
ลกฺขณานิ ปริคฺคหาเปสุ ฯ เตสุ   
                ราโม ธโช ลกฺขโณ จาป มนฺตี (๓)   
                ย ฺโ สุโภโช(๔) สยุาโม สุทตฺโต   
                เอเต ตทา อฏ อเหสุ พฺราหฺมณา   
                ฉฬงฺควา มนฺต วิยากรึสูติ  
อิเม  อฏเว  พฺราหฺมณา  ลกฺขณปริคฺคาหกา  อเหสุ ฯ   
ปฏิสนฺธิคฺคหณทิวเส  สุปโนป  เอเตเหว  ปริคฺคหิโต ฯ  เตสุ  สตฺต  
ชนา  เทฺว  องฺคุลิโย  อุกฺขิปตฺวา  ทฺวิธา  น  พฺยากรึส ุ อิเมหิ   
ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโต  สเจ  อคาร อชฺฌาวสิสฺสติ  ราชา   
ภวิสฺสติ  จกฺกวตฺตี  สเจ  ปพฺพชิสฺสติ  พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ  สพฺพ   
จกฺกวตฺติร ฺโ  สิริวิภว  อาจิกฺขึสุ ฯ  เตส  ปน  สพฺพทหโร   
โคตฺตโต  โกณฺฑ ฺโ  นาม  มาณโว  โพธิสตฺตสฺส  วรลกฺขณ- 
สมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  อิมสฺส  อคารมชฺเฌ  านการณ  นตฺถิ   
เอกนฺเตเนส(๕)  วิวฏจฺฉโท  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  เอกเมว  องฺคุลึ   
# ๑ สี. ยุ. ปจาเปตฺวา ฯ  ๒ สี.  อฏ ุตฺตรสต ฯ  ๓ ม. โชติมนฺติ ฯ   
# ๔ ส.ี ยุ. โกณฺฑ ฺโ จ โภโช ฯ  ๕ สี.  เอกนฺเตเนว ฯ    
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อุกฺขิปตฺวา  เอกสพฺยากรณ  พฺยากาสิ ฯ  อย ฺหิ  กตาธิกาโร   
ปจฺฉิมภวิกสตฺโต  ป ฺาย  อิตเร  สตฺต  ชเน  อภิภวิตฺวา  อิเมหิ   
ลกฺขเณหิ  สมนฺนาคตสฺส  โพธิสตฺตสฺส  เอกนฺตพุทฺธภาวสงฺขาต   
เอกเมว  คตึ  อทฺทส  ตสฺมา  เอก  องฺคุล ึ อุกฺขิปตฺวา  เอว   
พฺยากาสิ ฯ  อถสฺส  นาม  คณฺหนฺตา  สพฺพโลกสฺส อตฺถ- 
สิทฺธิกรตฺตา สิทฺธตฺโถติ นาม อกสุ ฯ   
        อถ  โข  เต  พฺราหฺมณา  อตฺตโน  อตฺตโน  ฆรานิ   
คนฺตฺวา  ปุตฺเต  อามนฺตยึสุ  ตาตา  อมฺเห  มหลฺลกา  สุทฺโธทน- 
มหาราชสฺส  ปุตฺต  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺต  มย  สมฺภาเวยฺยาม  วา (๑)   
โน  วา  ตุมฺเห  ตสฺมึ  กุมาเร  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺเต  ตสฺส  สาสเน   
ปพฺพเชยฺยาถาติ ฯ  เต  สตฺตป  ชนา  ยาวตายุก  ตฺวา  ยถากมฺม   
คตา  โกณฺฑ ฺมาณโวเยว  ปน  อโรโค  อโหส ิฯ  โส  มหาสตฺเต   
วุทฺธิมนฺวาย  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตฺวา อนุกฺกเมน  
อุรุเวล คนฺตฺวา  รมณีโย  วต  อย  ภูมิภาโค  อล  วติท   
ปธานตฺถิกสฺส  กลุปุตฺตสฺส  ปธานายาติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา   
ตตฺถ  วาส  อุปคเต  มหาปุริโส  ปพฺพชโิตติ  สุตฺวา เตส   
พฺราหฺมณาน  ปุตฺเต  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวมาห  สิทฺธตฺถกุมาโร   
กิร  ปพฺพชิโต  โส  นิสฺสสเยน  พุทฺโธ  ภวิสฺสติ ฯ  สเจ  ตุมฺหาก  
ปตโร  อโรคา  อสฺสุ  อชชฺ  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพเชยฺยุ ฯ  สเจ  ตุมฺเหป   
#  ๑ สี. ย.ุ  สมฺปาปุเณยฺยาม วา ฯ  
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อิจฺเฉยฺยาถ  เอถ  มย  ต มหาปุริส  อนปุพฺพชิสฺสามาติ ฯ (๑)  เต   
สพฺเพ  เอกจฺฉนฺทา  ภวิตุ  นาสกฺขึสุ  เตสุ  ตโย  ชนา  น   
ปพฺพชึสุ  โกณฺฑ ฺพฺราหฺมณ  เชฏก  กตฺวา  อิตเร  จตฺตาโร   
ปพฺพชึสุ ฯ เต ป ฺจป ชนา ป ฺจวคฺคิยตฺเถรา นาม ชาตา ฯ   
        ตทา  ปน  สุทฺโธทนราชา  ก ึ ทิสวฺา  มยฺห  ปุตฺโต   
ปพฺพชิสฺสตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  จตฺตาริ  ปุพฺพนิมิตฺตานีติ ฯ  กตร ฺจ  
กตร ฺจาติ ฯ ชราชิณฺณ พฺยาธิต มต  ปพฺพชิตนฺติ ฯ  ราชา   
อิโต  ปฏาย  เอวรูปาน  มม  ปุตฺตสฺส สนฺติก อุปสงฺกมิตุ  มา   
อทตฺถ  มยฺห  ปุตฺตสฺส  พุทฺธภาเวน  กมฺม  นตฺถ ิ อห  มม   
ปุตฺต  ทฺวิสหสฺสทีปปริวาราน  จตุนฺน  มหาทีปาน  อิสฺสริยา- 
ธิปจฺจ  จกฺกวตฺติรชฺช  กโรนฺต  ฉตฺตึสโยชนปริมณฺฑลาย  ปริสาย   
ปริวุต คคนตเล วิจรมาน ปสฺสิตุกาโมติ ฯ  เอว ฺจ  ปน  วตฺวา   
อิเมส  จตุปฺปการาน  นิมิตฺตาน  กุมารสฺส  จกฺขุปเถ  อาคมน- 
นิวารณตฺถ  จตูสุ  ทิสาสุ  คาวุเต  คาวุเต  อารกฺข  เปสิ ฯ   
ต  ทิวส ฺจ  มงฺคลฏาเน  สนฺนิปติเตสุ  อสีติยา  าติกุล- 
สหสฺเสสุ  เอกเมโก  เอกเมก  ปุตฺต  ปฏิชานิ  อย  พุทฺโธ   
วา  โหตุ  ราชา  วา  มย  เอกเมก  ปุตฺต  ทสฺสาม ฯ  สเจป  พุทฺโธ   
ภวิสฺสติ  ขตฺติยสมณคเณเหว  ปริวาริโต  วิจริสฺสติ ฯ  สเจป   
ราชา  ภวิสฺสติ  ขตฺติยกุมาเรเหว  ปุรกขฺตปริวาริโต วิจริสฺสตีติ ฯ  
# ๑. ส.ี  อห มหาปุริส อนุปพฺพชิสฺสามีติ ฯ    
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ราชาป โพธสิตฺตสฺส  อุตฺตมรูปสมฺปนฺนา  วิคตสพฺพโทสา  ธาติโย   
ปจฺจุปฏาเปสิ ฯ  โพธิสตฺโต  มหนฺเตน  ปริวาเรน มหนฺเตน  
สิริโสภคฺเคน วฑฺฒติ ฯ   
        อเถกทวิส  ร ฺโ  วปฺปมงฺคล  นาม  อโหสิ ฯ  ต  ทิวส   
สกลนคร  เทวนคร  วิย  อลงฺกโรนฺติ  สพฺเพ  ทาสกมฺมกราทโย   
อหตวตฺถนิวตฺถา  คนฺธมาลาทิปฏิมณฺฑิตา  ราชกุเล  สนฺนิปตนฺติ   
ร ฺโ  กมฺมนฺเต  นงฺคลสหสฺส  โยชยนฺติ  ตสฺมึ  ปน  ทิวเส   
เอเกนูนอฏสตนงฺคลานิ  สทฺธึ  พลิพทฺธรสฺมิโยตฺเตหิ  รชต- 
ปริกฺขตานิ  โหนฺติ  ร ฺโ  อาลมฺพนนงฺคล  ปน  รตฺตสุวณฺณ- 
ปริกฺขต  โหติ ฯ  พลิพทฺธาน  สิงฺคร(๑)สฺมิปโตทาป   สุวณฺณ- 
ปริกฺขตา ว  โหนฺติ ฯ ราชา มหาปริวาเรน นิกฺขมนฺโต  ปุตฺต   
คเหตฺวาว  อคมาสิ  กมฺมนฺตฏาเน  เอโก  ชมฺพุรกฺุโข  พหล- 
ปลาโส  สนทฺจฺฉาโย  อโหสิ ฯ  ตสฺส  เหฏา  กุมารสฺส  สยน   
ป ฺาเปตฺวา  อุปริ  สุวณฺณตารกขจิตวิตาน  พนฺธาเปตฺวา   
สาณิปากาเรน  ปรกิฺขิปาเปตฺวา  อารกฺข  เปตฺวา  ราชา   
สพฺพาลงฺการ  อลงฺกริตฺวา อมจฺจคณปริวุโต นงฺคลกรณฏาน  
อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  ราชา  สวุณฺณนงฺคล  คณฺหาติ  อมจฺจา   
เอเกนูนอฏสตรชตนงฺคลานิ  กสฺสกา  เสสนงฺคลานิ ฯ  เต  ตานิ   
คเหตฺวา  อิโต  จิโต  จ  กสนฺติ ฯ  ราชา  ปน  โอรโต  วา   
# ๑  ส.ี  สิงฺคา ฯ  
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ปาร  คจฺฉติ  ปารโต  วา  โอร  อาคจฺฉติ ฯ  เอตสฺมึ  าเน   
มหาสมฺปตฺติ  อโหส ิฯ  โพธิสตฺต  ปรวิาเรตฺวา  นิสินฺนา  ธาติโย   
ร ฺโ  สมฺปตฺตึ  ปสฺสามาติ  อนฺโตสาณิโต  พหิ  นกิฺขนฺตา ฯ   
โพธิสตฺโต  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺโต  ก ฺจิ  อทสิฺวา ว   
เวเคน  อุฏาย  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  อานาปาเน  ปริคฺคเหตฺวา   
ปมชฺฌาน  นิพฺพตฺเตสิ ฯ  ธาติโย  ขชชฺโภชชฺนฺตเร  วิจรมานา   
โถก  จิรายึสุ ฯ  เสสรุกฺขาน  ฉายา  วีติวตฺตา  ตสฺส  ปน   
ชมฺพุรุกฺขสฺส  ฉายา  ปริมณฺฑลา  หุตฺวา  อฏาสิ ฯ  ธาติโย   
อยฺยปุตฺโต  เอกโกติ  เวเคน  สาณึ  อุกขิฺปตฺวา  อนฺโต  ปวิสมานา   
โพธิสตฺต  สยเน  ปลลฺงฺเกน  นิสินฺน  ต ฺจ  ปาฏิหาริย  ทิสฺวา   
คนฺตฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสุ  เทว  กุมาโร  เอว  นิสนิฺโน   
อ ฺเส  รุกขฺาน  ฉายา  วีติวตฺตา  ชมพฺุรุกฺขสฺส  ปน  ฉายา   
ปริมณฺฑลา   ิตาติ ฯ  ราชา  เวเคนาคนฺตฺวา  ปาฏิหาริย  ทิสฺวา   
อย  เต ตาต ทุติยวนฺทนาติ  ปุตฺต วนฺทิ ฯ   
        อถ  อนกฺุกเมน  โพธสิตฺโต  โสฬสวสฺสุเทสิโก  ชาโต ฯ   
ราชา  โพธิสตฺตสฺส  ติณฺณ  อุตูน  อนจฺุฉวิเก  ตโย  ปาสาเท   
กาเรสิ เอก นวภูมิก เอก สตฺตภูมิก  เอก  ป ฺจภูมิก   
จตฺตาฬีสสหสฺสา  จ  นาฏกิตฺถิโย  อุปฏาเปสิ ฯ  โพธิสตฺโต   
เทโว  วิย  อจฺฉราสงฺฆปริวุโต  อลงฺกตนาฏกิตฺถีหิ  ปริวุโต  
นิปฺปุริเสหิ ตูริเยหิ  ปริจาริยมาโน  มหาสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺโต    
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อุตุวาเรน  ตีสุ  ปาสาเทสุ  วิหาสิ ฯ  ราหุลมาตา ปนสฺส เทวี  
อคฺคมเหสี อโหสิ ฯ   
        ตสฺเสว  มหาสมฺปตฺตึ  อนุภวนฺตสฺส  เอกทิวส  าติสงฺฆสฺส   
อพฺภนฺตเร  อย  กถา  อุทปาทิ สิทฺธตฺโถ กีฬาปสุโต ว(๑) วิจรติ(๒)  
น กิ ฺจิ สิปฺป สิกฺขติ  สงฺคาเม  ปจฺจุปฏ ิเต  กึ  กริสสฺตีติ ฯ   
ราชา  โพธิสตฺต  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตาต  ตว  าตกา   
สิทฺธตฺโถ  กิ ฺจิ  สิปฺป อสิกฺขิตฺวา กีฬาปสุโตว วิจรตีติ  
วทนฺติ  เอตฺถ  ก ึ สตฺถ ุ(๓) ปตฺตกาเล(๔) ม ฺสีติ ฯ เทว มม  
สิปฺป สิกฺขนกิจฺจ นตฺถิ  นคเร  มม  สิปปฺทสฺสนตฺถ  เภรึ   
จราเปถ  อิโต  สตฺตเม  ทวิเส  าตกาน  สิปฺป  ทสเฺสสฺสามีติ ฯ   
ราชา  ตถา  อกาสิ ฯ  โพธิสตฺโต อกฺขณเวธิวาลเวธิธนุคฺคเห   
สนฺนิปาตาเปตฺวา  มหาชนสฺส  มชฺเฌ  อ ฺเหิ  ธนุคฺคเหหิ   
อสาธารณ  าตกาน  ทฺวาทสวิธ  สิปฺป  ทสฺเสสิ ฯ  ต  สรภงฺค- 
ชาตเก  อาคตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  ตทา  ตสฺส าติสงฺโฆ  
นิกฺกงฺโข อโหสิ ฯ   
        อเถกทวิส  โพธิสตฺโต  อุยฺยานภูมึ  คนฺตุกาโม  สารถ ึ  
อามนฺเตตฺวา  รถ  โยเชหีติ  อาห ฯ  โส  สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   
มหารห อุตฺตมรถ สพฺพาลงฺกาเรน  อลงฺกริตฺวา  กุมุทปตฺตวณฺเณ   
# ๑ สี. ยุ. ขิฑฺฑาปสุโตว ฯ  ๒ สี. ยุ.  ม. วิหรติ ฯ   
# ๓ สี.  อิท ปท นตฺถิ ฯ  ม. สตฺตุ ฯ  ๔. ย.ุ สมฺปนฺนกาเล ฯ  
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จตฺตาโร  มงฺคลสินฺธเว  โยเชตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  ปฏิเวเทสิ ฯ   
โพธิสตฺโต  เทววิมานสทิส  รถ  อภิรหุิตฺวา  อุยฺยานาภิมุโข   
อคมาสิ ฯ  เทวตา  สิทฺธตฺถกุมารสฺส  อภิสมฺพุชฺฌนกาโล   
อาสนฺโน  ปพฺุพนิมิตฺต  ทสฺเสสฺสามาติ  เอก  เทวปุตฺต  ชราชิณฺณ   
ขณฺฑทนฺต  ปลิตเกส  วงฺก  โอภคฺคสรีร  ทณฺฑหตฺถ  ปเวธมาน   
กตฺวา  ทสฺเสสุ ฯ  ต  โพธิสตฺโต  เจว  สารถิ  จ  ปสสฺนฺติ ฯ   
ตโต  โพธิสตฺโต  สมฺม (๑)  โก  นาเมส ปุริโส เกสาปสฺส น  
ยถา  อ ฺเสนฺติ  มหาปทาเน  อาคตนเยน  สารถึ  ปจฺุฉิตฺวา   
ตสฺส  วจน  สุตฺวา  ธิรตฺถ ุ วต  โภ  ชาติ  ยตฺร  หิ   
นาม  ชาตสฺส ชรา ป ฺายิสฺสตีติ สวิคฺคหทโย  ตโต ว   
ปฏินิวตฺติตฺวา  ปาสาทเมว  อภิรุหิ ฯ  ราชา  ก ึ การณา   
มม  ปุตฺโต  ขิปฺป  ปฏินิวตฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ  ชิณฺณปุริส  ทิสฺวา   
เทวาติ ฯ  ชณฺิณก  ทิสฺวา  ปพฺพชิสฺสตีติ  อาหสุ  กสฺมา  ม   
นาเสถ  สีฆ  ปุตฺตสฺส  นาฏกานิ  สชฺเชถ  สมฺปตฺตึ  อนุภวนฺโต   
ปพฺพชฺชาย  สตึ  น  กริสสฺตีติ  วตฺวา  อารกฺข  วฑฺเฒตฺวา   
สพฺพทิสาสุ อทฺธโยชเน อทฺธโยชเน อารกฺข เปสิ ฯ   
        ปุเนกทิวส  โพธิสตฺโต  ตเถว  อุยฺยาน  คจฺฉนฺโต   
เทวตาภินิมฺมิต  พฺยาธิต  ปรุิส  ทิสฺวา ปรุิมนเยเนว ปุจฺฉิตฺวา  
สวิคฺคหทโย นิวตฺติตฺวา ปาสาท  อภิรุหิ ฯ  ราชาป  ปุจฺฉิตฺวา   
#  ๑ สี.  สมมฺ สารถิ ฯ   
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เหฏา  วุตฺตนเยเนว  สวิทหิตฺวา  ปุน  วฑฺเฒตฺวา  สมนฺตา   
ติคาวุตปฺปมาเณ  ปเทเส  อารกฺข  เปสิ ฯ   
        อปรมฺป  เอกทิวส  โพธิสตฺโต  ตเถว  อุยฺยาน  คจฺฉนฺโต   
เทวตาภินิมฺมิต  กาลงฺกต  ทิสฺวา  ปุริมนเยเนว  ปุจฺฉิตฺวา   
สวิคฺคหทโย  ปุน  นิวตฺติตฺวา  ปาสาท  อภิรุหิ ฯ  ราชาป  
ปุจฺฉิตฺวา  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  สวิทหิตฺวา  ปุน  วฑฺเฒตฺวา   
สมนฺตโต  โยชนปฺปมาเณ  ปเทเส  อารกฺข  เปสิ ฯ   
        อปร  ปเุนกทิวส  อุยยฺาน  คจฺฉนฺโต  ตเถว  เทวตาภิ- 
นิมฺมิต  สุนิวตฺถ  สุปารุต  ปพฺพชิต  ทิสวฺา  โก  นาเมโส   
สมฺมาติ  สารถึ  ปุจฺฉิ ฯ  สารถิ  กิ ฺจาป  พุทฺธุปฺปาทสฺส   
อภาวา  ปพฺพชิต  วา  ปพฺพชิตคุเณ  วา  น  ชานาติ   
เทวตานุภาเวน  ปน  ปพฺพชิโต  นามาย  เทวาติ  วตฺวา   
ปพฺพชฺชาย  คุเณ  วณฺเณสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ปพฺพชชฺาย  รุจึ   
อุปฺปาเทตฺวา  ต  ทิวส  อุยยฺาน  อคมาสิ ฯ  ทีฆภาณกา  ปนาหุ   
จตฺตาริป  นมิิตฺตานิ เอกทิวเสเนว ทิสฺวา อคมาสีติ ฯ   
        โส  ตตฺถ  ทิวสภาค  กีฬิตฺวา  มงฺคลโปกฺขรณิย  นฺหายิตฺวา   
อตฺถงฺคเต  สูริเย  มงฺคลสลิาปฏเฏ  นิสทีิ  อตฺตาน  อลงฺการา- 
เปตุกาโม อถสฺส ปริจารกปุริสา  นานาวณฺณานิ  ทุสฺสานิ   
นานปฺปการา  อาภรณวิกติโย  มาลาคนฺธวิเลปนานิ  จ  อาทาย   
สมนฺตา  ปรวิาเรตฺวา  อฏสุ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  สกฺกสฺส  นิสินฺนาสน    
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อุณฺห  อโหส ิฯ  โส  โก  นุ  โข  ม  อิมมฺหา  านา   
จาเวตุกาโมสีติ  อุปธาเรนฺโต  โพธิสตฺตสฺส  อลงฺกาเรตุกามต   
ตฺวา  วิสฺสกมฺม  อามนฺเตสิ  สมฺม  วิสฺสกมฺม  สิทธฺตฺถกุมาโร   
อชฺช  อฑฺฒรตฺตสมเย (๑)  มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิสฺสติ  อยมสฺส   
ปจฺฉิโม  อลงฺกาโร  ตฺว  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  มหาปุริส  ทิพฺพา- 
ลงฺกาเรหิ  อลงฺกโรหีติ ฯ  โส  สาธูติ  ปฏิสฺสุณิตฺวา  เทวานุภาเวน   
ตงฺขณ ฺเว  โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ตสฺเสว  กปฺปกสทิโส   
หุตฺวา  ทิพฺพทุสฺเสน  โพธิสตฺตสฺส  สีส  เวเสิ ฯ  โพธิสตฺโต   
หตฺถสมฺผสฺเสเนว  นาย  มนุสฺโส  เทวปุตฺโต  อยนฺติ  อ ฺาสิ ฯ   
เวเนน  เว ิตมตฺเต  สีเส  โมฬยิ  มณิรตนากาเรน  ทุสฺสสหสฺส   
อพฺภุคฺค ฺฉิ  ปุน  เวเนฺตสฺส  ทุสฺสสหสฺสนฺติ  ทสกฺขตฺตุ   
เวเนฺตสฺส  ทส  ทุสฺสสหสฺสานิ  อพฺภุคฺค ฺฉึสุ ฯ  สีส  ขุทฺทก   
ทุสฺสานิ  พหูนิ  กถ  อพฺภุคฺคตานีติ  น  จินฺเตตพฺพ ฯ  เตสุ   
หิ สพฺพมหนฺต อามลกปุปฺผปฺปมาณ (๒)  อวเสสานิ กทมฺพก(๓)ปุปฺผปฺ- 
ปมาณานิ อเหสุ ฯ โพธิสตฺตสฺส สีส กิ ฺชกฺขควจฺฉิต วิย   
กุยฺยกปุปฺผ อโหสิ ฯ   
        อถสฺส  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตสฺส  สพฺพตาลาวจเรสุ   
สกานิ  สกานิ  ปฏิภานานิ  ทสฺสยนฺเตสุ  พฺราหฺมเณสุ  
ชยนนฺทาติอาทิวจเนหิ สุตมงฺคลิกาทีสุ(๔)  จ    นานปฺปกาเรหิ    
#  ๑ สี. ย.ุ  อฑฺฒรตฺติสมเย ฯ  ๒ สี.  สามลตา ... ๓ สี. กุตุมฺพก ฯ  
# ๔ ส.ี  สฺตมาคธิกาทีสุ ฯ    
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มงฺคลวจนตฺถุติโฆเสหิ   สมฺภาเวนฺเตสุ  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต   
ต  รถวร  อภิรุหิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  ราหุลมาตา (๑) ปุตฺต  วิชาตาติ   
สุตฺวา  สุทฺโธทนมหาราชา  ปุตฺตสฺส  เม  ตุฏ ึ  นิเวเทถาติ   
สาสน  ปหิณิ ฯ  โพธิสตฺโต  ต  สุตฺวา  ราหุ  ชาโต  พนฺธน   
ชาตนฺติ  อาห ฯ  ราชา  ก ึ เม  ปุตฺโต  อวจาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
ต  วจน  สุตฺวา  อิโต  ปฏาย  เม  นตฺตา ราหุลกุมาโรเตฺวว  
นาม โหตูติ อาห ฯ   
        โพธิสตฺโตป  โข  รถวร  อารุยฺห  อติมหนฺเตน  ปสฺเสน   
อติมโนรเมน  สิรโิสภคฺเคน  นคร  ปาวิสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย   
กิสาโคตมี  นาม  ขตฺติยก ฺา  อุปริปาสาทวรตลคตา  นคร   
ปทกฺขิณ  กุรมุานสฺส  โพธิสตฺตสฺส  รปูสิรึ  ทิสฺวา  ปติ- 
โสมนสฺสชาตา อิม อุทาน อุทาเนสิ   
        นิพฺพุตา นูน สา มาตา  นิพฺพุโต นนู โส ปตา   
        นิพฺพุตา นูน สา นารี  ยสฺสาย อีทิโส ปตีติ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ต  สุตฺวา  จินฺเตสิ  อย  เอวมาห  เอวรูป   
อตฺตภาว  ปสฺสนฺติยา  มาตุ  หทย  นิพฺพายติ  ปตุ  หทย   
นิพฺพายติ  ปชาปติยา  หทย  นิพฺพายตีติ ฯ  กิสฺม ึ นุ  โข   
นิพฺพุเต  หทย  นิพฺพุต  นาม  โหตีติ ฯ  อถสฺส  กิเลเสสุ   
วิรตฺตมนสฺส  เอตทโหสิ  ราคคฺคิมฺหิ  นิพฺพุเต  นิพฺพุต  นาม   
# ๑. ส.ี  ยโสธรา ฯ    
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โหติ  โทสคฺคิมฺหิ  นิพฺพุเต  นิพฺพุต  นาม  โหติ  โมหคฺคิมฺหิ  
นิพฺพุเต นิพฺพุต นาม  โหติ  มานทิฏ ิอาทีสุ  สพฺพกิเลสทรเถสุ   
นิพฺพุเตสุ  นิพฺพุต  นาม  โหตีติ ฯ  อย  เม  สุสฺสวน  สาเวติ   
อห  หิ  นิพฺพาน  คเวสนฺโต  วิจรามิ  อชฺเชว  มยา  ฆราวาส   
ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขมฺม  ปพฺพชิตฺวา  นิพฺพาน  คเวสิตุ  วฏฏติ   
อย  อิมิสฺสา  อาจริยภาโค  โหตูติ  กณฺโต  โอมุ ฺจิตฺวา   
กิสาโคตมิยา  สตสหสฺสคฺฆนก  มุตฺตาหาร  เปเสสิ ฯ  สา   
สิทฺธตฺถกุมาโร  มยิ  ปฏพิทฺธจิตฺโต  หุตฺวา ปณฺณาการ เปเสตีติ  
โสมนสฺสชาตา อโหสิ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  มหนฺเตน  สิรโิสภคฺเคน  อตฺตโน  ปาสาท   
อภิรุหิตฺวา  สิริสยเน  นปิชฺช ิฯ  ตาวเทว  จ  น  สพฺพา- 
ลงฺการปฏิมณฺฑิตา  นจฺจคีตาทีสุ  สุสิกฺขิตา  เทวก ฺา  วิย   
รูปโสภคฺคปฺปตฺตา  นาฏกิตฺถิโย  นานาตูริยานิ  คเหตฺวา   
สมฺปริวาเรตฺวา  อภิรมาเปนฺติโย  นจฺจคีตวาทิตานิ  ปโยชยึส ุฯ   
โพธิสตฺโต  กิเลเสสุ  วิรตฺตจิตฺตตาย  นจฺจาทีสุ  อนภิรโต  มุหตฺุต   
นิทฺท  โอกกฺมิ ฯ  ตาป  อิตฺถิโย  ยสฺสตฺถาย  มย  นจฺจาทีนิ   
ปโยเชม  โส  นิทฺท  อุปคโต  อิทานิ  กมิตฺถ  กลิมิสสฺามาติ   
คหิตคหิตานิ  ตูริยานิ อชโฺฌตฺถริตฺวา  นิปชฺชึส ุ คนธฺเตลปฺปทีปา   
ฌายนฺติ ฯ  โพธิสตฺโต  ปพุชฺฌิตฺวา  สยนปฏเ  ปลลฺงฺเกน   
นิสินฺโน  อททฺส  ตา  อิตฺถิโย  ตูริยภณฺฑานิ  อวตฺถริตฺวา    
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นิทฺทายนฺติโย  เอกจฺจา  ปคฺฆริตเขฬา  กิลินฺนคตฺตา (๑)  เอกจฺจา   
ทนฺเต  ขาทนฺติโย  เอกจฺจา  กากจฺฉนฺติโย  เอกจฺจา  วิปฺปล- 
ปนฺติโย  เอกจฺจา วิวฏมุขี  เอกจฺจา  อปคตวตฺถา  ปากฏพีภจฺฉ- 
สมฺพาธฏานา ฯ  โส  ตาส  ต  วิปฺปการ  ทิสฺวา  ภิยฺโยโส   
มตฺตาย  กาเมสุ  วิรตฺตจิตฺโต  อโหสิ ฯ  ตสฺส  อลงฺกตปฏิยตฺต   
สกฺกภวนสทิสมฺป  ต  มหาตล  วิวิธนานากุณปภริต  อามกสุสาน   
วิย  อุปฏาสิ  ตโย  ภวา  อาทิตฺตเคหสทิสา  ขายึสุ  อุปทฺทุต   
วต  โภ  อุปสฺสฏ  วต  โภติ อุทาน ปวตฺเตสิ อติวิยสฺส  
ปพฺพชฺชาย จิตฺต นมิ ฯ   
        โส  อชฺเชว  มยา  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตุ  วฏฏตีติ   
สยนา  วุฏาย  ทฺวารสมีป  คนฺตฺวา  โก  เอตฺถาติ  อาห ฯ   
อุมฺมาเร  สีส  กตฺวา  นิปนโฺน  ฉนฺโน  อห  อยฺยปุตฺต   
ฉนฺโนติ  อาห ฯ  อชฺชาห  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตุกาโม  เอก   
เม  อสฺส  กปเฺปหีติ  อาห ฯ  โส  สาธุ  เทวาติ  อสฺสภณฺฑก   
คเหตฺวา  อสฺสสาล  คนฺตฺวา  คนฺธเตลปฺปทีเปสุ  ชลนฺเตสุ   
สุมนปฏฏวิตานสฺส  เหฏา  รมณีเย  ภูมิภาเค   ิต  กณฺก   
อสฺสราชาน  ทิสฺวา  อชฺช  มยา  อิมเมว  กปฺเปตุ  วฏฏตีติ   
กณฺก  กปฺเปสิ ฯ  โส  กปฺปยมาโนว  อ ฺาสิ  อย  กปฺปนา   
อติวิย  คาฬฺหา  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  อุยยฺานกีฬาทิคมนกาเล   
# ๑ สี. ยุ. สาลากิลินฺนคตฺตา ฯ    
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กปฺปนา  วิย  น  โหต ิ มยหฺ  อยฺยปุตฺโต  อชชฺ  มหาภินิกฺขมน   
นิกฺขมิตุกาโม  ภวิสฺสตีติ ฯ  ตโต  ตุฏมานโส  มหาหสิต  หสิ   
โส  สทโฺท  สกลนคร  ปตฺถริตฺวา  คจฺเฉยฺย  เทวตา  ปน  น   
สนฺนิรุมฺภิตฺวา  น  กสฺสจิ  โสตุ อทสุ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  โข  ฉนฺน  เปเสตฺวาว  ปุตฺต  ตาว   
ปสฺสิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  นิสินฺนปลฺลงฺกโต  อุฏาย  ราหุลมาตุยา   
วสนฏาน  คนฺตฺวา  คพฺภทฺวาร  วิวริ ฯ  ตสมึ  ขเณ  อนฺโตคพฺเภ   
คนฺธเตลปฺปทีโป  ฌายติ  ราหุลมาตา  สุมนมลฺลิกาทีน  ปุปฺผาน   
อมฺพณมตฺเตน (๑)  อภิปปฺกิณฺเณ  สยเน  ปุตฺตสฺส  มตฺถเก  หตฺถ   
เปตฺวา  นิทฺทายติ ฯ  โพธิสตฺโต  อุมมฺาเร  ปาท  เปตฺวา   
 ิตโกว  โอโลเกตฺวา  สจาห  เทวิยา  หตฺถ  อปเนตฺวา  มม   
ปุตฺต  คณฺหิสฺสามิ  เทวี  ปพุชฺฌิสฺสติ  เอว  เม  คมนนฺตราโย   
ภวิสฺสติ  พุทฺโธ  หุตฺวา ว  อาคนฺตฺวา  ปุตฺต  ปสฺสิสฺสามีติ   
ปาสาทตลโต  โอตร ิฯ  ย  ปน  ชาตกฏกถาย  ตทา  สตฺตาห- 
ชาโต  ราหุลกุมาโร  โหตีติ  วุตฺต  ต  เสสฏกถาสุ นตฺถิ  
ตสฺมา อิทเมว คเหตพฺพ ฯ   
        เอว  โพธิสตฺโต  ปาสาทตลา  โอตริตฺวา  อสฺสสมีป  คนฺตฺวา   
เอวมาห  ตาต  กณฺก  ตฺว  อชชฺ  เอกรตฺตึ  ม  ตารย  อห   
ต  นิสฺสาย  พุทฺโธ  หุตฺวา  สเทวก  โลก  ตารยิสฺสามีติ ฯ   
# ๑ สี. ยุ. อมฺมณมตฺเตน ฯ    
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ตโต  อุลลฺงฺฆิตฺวา  กณฺกสฺส  ปฏ ึ  อภิรุหิ ฯ  กณฺโก  คีวโต   
ปฏาย  อายาเมน  อฏารสหตฺโถ  โหติ  ตทนุจฺฉวิเกน  อุพฺเพเธน   
สมนฺนาคโต  ถามชวสมฺปนฺโน  สพฺพเสโต  โธตสงฺขสทิโส ฯ  โส   
สเจ  หเสยฺย  วา  ปทสทฺท  วา  กเรยฺย  สทฺโท  สกลนคร   
อวตฺถเรยฺย  ตสฺมา  เทวตา  อตฺตโน  อานุภาเวน  ตสฺส  ยถา   
น  โกจิ  สุณาติ  เอว  หสิตสทฺท  สนนฺิรุมฺภิตฺวา  อกฺกมน- 
อกฺกมนปทวาเร  หตฺถตลานิ  อุปนาเมสุ ฯ  โพธิสตฺโต  อสฺสวรสฺส   
ปฏ ิเวมชฺฌคโต  ฉนฺน  อสฺสสฺส  วาลธึ  คาหาเปตฺวา  อฑฺฒรตฺต- 
สมเย  มหาทฺวารสมีป  ปตฺโต ฯ  ตทา  ปน (๑)  ราชา  เอว  มม   
ปุตฺโต  ยาย  กายจิ  เวลาย  นครทฺวาร  วิวริตฺวา  นิกฺขมิตุ   
น  สกฺขิสฺสตีติ  ทฺวีสุ ทฺวารกวาเฏสุ  เอเกก  ปุริสสหสฺเสน  
วิวริตพฺพ  กาเรสิ ฯ  โพธสิตฺโต  ปน  ถามพลสมฺปนฺโน  หตฺถิ   
คณนาย  โกฏิสหสฺสหตฺถีน  พล  ธาเรสิ  ปรุิสคณนาย  ทสโกฏ-ิ 
สหสฺสปุริสาน  พล  ธาเรสิ ฯ  โส  จินฺเตสิ  สเจ  ทฺวาร  น   
วิวริยฺยติ  อชชฺ  กณฺกสฺส  ปฏเ  นิสนิฺโนว  วาลธึ  คเหตฺวา   
 ิเตน  ฉนฺเนน  สทฺธึเยว  กณฺก  อูรูหิ  นิปฺปเฬตฺวา  อฏารส   
หตฺถุพฺเพธ  ปาการ  อุปฺปติตฺวา  อติกฺกมิสฺสามีติ ฯ  ฉนฺโนป   
จินฺเตสิ  สเจ  ทฺวาร  น  วิวริยฺยติ  อห  อตฺตโน สามิก  
อยฺยปุตฺต  ขนฺเธ  นิสีทาเปตฺวา  กณฺก  ทกฺขิเณน  หตฺเถน   
# ๑ สี.  ตทา กิร ฯ  
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กุจฺฉิย  ปริกขิฺปนฺโต  อุปกจฺฉนฺตเร  กตฺวา  ปาการ  อุปฺปติตฺวา   
อติกฺกมิสฺสามีติ ฯ กณฺโกป จินฺเตสิ  สเจ  ทฺวาร  น  วิวริยฺยติ   
อห  อตฺตโน  สามิก  ปฏเ  ยถานิสินนฺเมว  ฉนฺเนน  วาลธึ   
คเหตฺวา   ิเตน  สทฺธึเยว  อุกฺขิปตฺวา  ปาการ  อุปฺปติตฺวา   
อติกฺกมิสฺสามีติ ฯ  สเจ  ทฺวาร  น  วิวเรยฺย  ยถาจินฺติตเมว   
เตสุ  ตีสุ ชเนสุ  อ ฺตโร สมฺปาเทยฺย ทฺวาเร ปน อธิวตฺถา  
เทวตา ทฺวาร วิวริ ฯ   
        ตสฺมึเยว  ขเณ  มาโร  ปาปมา  โพธิสตฺต  นิวตฺเตสฺสามีติ   
อาคนฺตฺวา  อากาเส   ิโต  อาห  มาริส  มา  นิกฺขมิ  อิโต   
เต  สตฺตเม ทิวเส  จกฺกรตน  ปาตุภวิสฺสติ  ทฺวิสหสฺสปริตฺต- 
ทีปปริวาราน  จตุนฺน  มหาทีปาน  รชฺช  กาเรสฺสสิ  นิวตฺต   
มาริสาติ ฯ  โกสิ  ตฺวนฺติ ฯ  อห  วสวตฺตีติ ฯ  มาร  ชานามห  
มยฺห  จกฺกรตนสฺส  ปาตุภาว  อนตฺถิโกห  รชฺเชน  ทสสหสฺสิ- 
โลกธาตุ  อุนนฺาเทตฺวา  พุทฺโธ  ภวิสฺสามีติ  อาห ฯ  มาโร  อิโต   
ทานิ  เต  ปฏาย  กามวิตกฺก  วา  พฺยาปาทวิตกฺก  วา   
วิหึสาวิตกฺก วา จินฺติตกาเล ชานิสฺสามีติ  โอตาราเปตฺวา  
ฉายา วิย อนุคจฺฉนฺโต อนุพนฺธิ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  หตฺถคต  จกฺกวตฺติรชฺช  เขฬปณฺฑ  วิย   
อนเปกฺโข  ฉฑฺเฑตฺวา  มหนฺเตน  สกฺกาเรน  นครา  นิกฺขมิ ฯ   
อาสาฬฺหิปุณฺณมาย  อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺเต  วตฺตมาเน  นิกฺขมิตฺวา   
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จ ปุน นคร(๑) อปโลเกตุกาโม ชาโต ฯ  เอว ฺจ  ปนสฺส  จิตฺเต   
อุปฺปนฺนมตฺเตเยว  มหาปุริส  น  ตยา  นิวตฺเตตฺวา  โอโลกน- 
กมฺม  กตนฺติ  วทมานา  วิย  มหาปวี  กุลาลจกฺก  วิย   
ฉิชฺชิตฺวา  ปรวิตฺติ ฯ  โพธสิตฺโต  นคราภิมุโข  ตฺวา  นคร   
โอโลเกตฺวา  ตสฺมึ  ปวิปฺปเทเส  กณฺกนิวตฺตนเจติยฏาน   
ทสฺเสตฺวา  คนฺตพฺพมคฺคาภิมุข  กณฺก  กตฺวา  ปายาสิ  มหนฺเตน   
สกฺกาเรน  อุฬาเรน  สิรโิสภคฺเคน ฯ  ตทา  กิรสฺส  เทวตา   
ปุรโต  สฏ ิ  อุกฺกาสหสฺสานิ  ธารยึส ุ ปจฺฉโต  สฏ ิ  ทกฺขิณ- 
ปสฺสโต สฏ ิ วามปสฺสโต  สฏ ีติ ฯ  อปรา  เทวตา  จกฺก- 
วาฬมุขวฏฏิย  อปริมาณา  อุกฺกา  ธารยึสุ ฯ  อปรา  เทวตา   
จ  นาคสุปณฺณาทโย  จ  ทิพฺเพหิ  คนฺเธหิ  มาลาหิ  จุณฺเณหิ   
ธูเปหิ  ปูชยมานา  คจฺฉนฺติ  ปาริจฺฉตฺตกปุปฺเผหิ  เจว  มนฺทารว- 
ปุปฺเผหิ  จ  ฆนเมฆวุฏ ิกาเล  ธาราหิ  วิย  นภ นิรนฺตร  
อโหสิ ทิพฺพานิ สงฺคีตานิ ปวตฺตึสุ  สมนฺตโต  อฏ  ตูริยานิ   
สฏ ิ ตูริยานีติ อฏสฏ ิ ตูริยสตสหสฺสานิ ปวตฺตยึสุ  เตส   
สทฺโท  สมุททฺกุจฺฉิย เมฆธนิตกาโล วิย(๑) ยุคนฺธรกุจฺฉิย สาคร- 
นิคฺโฆสกาโล  วิย จ วตฺตติ ฯ   
        อิมินา  สิริโสภคฺเคน  คจฺฉนฺโต  โพธิสตฺโต  เอกรตฺเตเนว   
ตีณิ  รชชฺานิ  อติกฺกมฺม  ตึสโยชนมตฺถเก  อโนมานทีตีร   
# ๑ สี. ยุ. เมฆตฺถนิตกาโล วิย ฯ    
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ปาปุณิ ฯ  ก ึ ปน  อสฺโส  ตโต  ปร  คนฺตุ  น  สกฺโกตีติ ฯ  
โน  น  สกฺโกติ ฯ  โส  ห ิ เอก  จกฺกวาฬคพฺภ  นาภิยา   
 ิตจกฺกสฺส  เนมิวฏฏึ  มททฺนฺโต  วิย  อนฺตนฺเตน  จริตฺวา   
ปุเรปาตราสเมว  อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  สมฺปาทิก  ภตฺต  ภุ ฺชิตุ   
สมตฺโถ ฯ  ตทา  ปน  เทวนาคสุปณฺณาทีหิ  อากาเส  ตฺวา   
โอสฺสฏเหิ  คนฺธมาลาทีหิ  ยาว  อูรุปปฺเทสา  ส ฺฉนฺนสรีร   
อากฑฺฒิตฺวา  คนฺธมาลาชฏ  ฉินฺทนฺตสฺส  อติปป ฺโจ  อโหสิ   
ตสฺมา  ตึสโยชนมตฺตเมว  อคมาสิ ฯ  อถ  โพธิสตฺโต  นทีตีเร   
ตฺวา  ฉนฺน  ปุจฺฉิ  กา  นาม  อย  นทติี ฯ  อโนมา  นาม   
เทวาติ ฯ  อมฺหากมฺป  ปพฺพชฺชา  อโนมา  ภวิสฺสตีติ  ปณฺหิยา   
ฆฏเฏนฺโต  อสฺสสฺส  ส ฺ  อทาสิ  อสฺโส  จ  อุปฺปติตฺวา  
อฏ ุสภวิตฺถาราย นทิยา ปาริมตีเร อฏาสิ ฯ   
        โพธิสตฺโต  อสฺสปฏ ิโต  โอรุยฺห  รชตปฏฏสทิเส  วาลุกา   
ปุลิเน  ตฺวา  ฉนฺน  อามนฺเตสิ  สมฺม  ฉนฺน  ตฺว  มยหฺ   
อาภรณานิ  เจว  กณฺก ฺจ  อาทาย  คจฺฉ  อห  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
อหมฺป  เทว  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  โพธิสตฺโต  น  ลพฺภา  ตยา   
ปพฺพชิตุ  คจฺเฉว  ตวนฺติ  ติกฺขตฺตุ  ปฏิพาหิตฺวา  อาภรณานิ   
เจว  กณฺก ฺจ  ปฏิจฺฉาเปตฺวา  จินฺเตสิ  อิเม  มยฺห  เกสา   
สมณสารุปฺปา  น  โหนฺติ  อ ฺโ  โพธิสตฺตสฺส  เกเส  ฉินฺทิตุ   
ยุตฺตรูโป  นตฺถีติ ฯ  ตโต  สยเมว  ขคฺเคน  ฉินฺทิสฺสามีติ    
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ทกฺขิเณน  หตฺเถน  อสึ  คเหตฺวา  วามหตฺเถน  โมฬิยา  สทฺธ ึ  
 ิจูฬ  คเหตฺวา  ฉินฺทิ  เกสา  ทวงฺคุลมตฺตา  หุตฺวา  ทกขิฺณโต   
อาวฏฏมานา  สีส  อลลฺียสึุ  เตส  ยาวชีว  ตเทว  ปมาณ  อโหสิ   
มสฺสุ  จ  ตทนุรูป  ปุน  เกสมสฺสุโอหารณกิจฺจ  นาม  นาโหสิ ฯ   
โพธิสตฺโต  สห  โมฬิยา  จูฬ  คเหตฺวา  สจาห  สมพฺุทฺโธ   
ภวิสฺสามิ  อากาเส  ติฏตุ ฯ  โน  เจ  ภูมิย  ปตตูติ  อนฺตลิกฺเข   
ขิป  สา  จูฬา  โยชนปฺปมาณ  าน  อพฺภุคฺคนฺตฺวาอากาเส   
อฏาสิ ฯ สกฺโกเทวราชา  ทิพฺพจกฺขุนาโอ  โลเกตฺวา  โยชนิย- 
รตนจงฺโกฏเกน (๑)  สมปฺฏิจฺฉิตฺวา ตาวตึสภวเน จูฬามณิเจติย นาม  
ปติฏาเปสิ ฯ   
                เฉตฺวาน โมฬึ วรคนฺธวาสิต   
                เวหายส อุกฺขิป สกฺยปุงฺคโว   
                สหสฺสเนตฺโต สิรสา ปฏิคฺคหิ   
                รตนจงฺโกฏวเรน วาสโวติ ฯ   
ปุน  โพธิสตฺโต  จินฺเตสิ  อิมานิ  กาสิกวตฺถานิ  มยหฺ   
น  สมณสารปฺุปานีติ ฯ  อถสฺส  กสฺสปพุทฺธกาเล ปุราณสหายโก   
ฆฏิการมหาพฺรหฺมา  เอก  พุทฺธนฺตร  ชร  อปฺปตฺเตน  มิตฺตภาเวน   
จินฺเตสิ  อชฺช  เม  สหายโก  มหาภินิกขฺมน  นิกฺขนฺโต  สมณ- 
ปริกฺขารมสฺส คเหตฺวา คจฺฉิสฺสามีติ ฯ   
# ๑.สี. ...จงฺโคฏเกน ฯ  
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                ติจีวร ฺจ ปตฺโต จ  วาสี สูจิ จ พนฺธน   
                ปริสฺสาวเนน อฏเเต  ยุตฺตโยคสฺส ภิกฺขุโนติ   
อิเม  อฏ  ปริกฺขาเร  อาหริตฺวา  อทาสิ ฯ   
        โพธิสตฺโต  อรหทฺธช  นิวาเสตฺวา  อุตฺตมปพฺพชิตเวส   
คณฺหิตฺวา  ฉนฺน  ตฺว  มม  วจเนน  มาตาปตูน  อาโรคฺย   
วเทหีติ  วตฺวา  อุยฺโยเชส ิฯ  ฉนฺโน  โพธิสตฺต  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ   
กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  กณฺโก  ปน  ฉนฺเนน  สทฺธ ึ มนตฺยมานสฺส   
โพธิสตฺตสฺส  วจน  สุณฺโต ว(๑)  นตฺถ ิ ทาน(๒)  มยฺห  ปุน สามิโน  
ทสฺสนนฺติ  จินฺเตตฺวา  จกฺขุปถ  วิชหนฺโต  โสก  อธวิาเสตุ   
อสกฺโกนฺโต  หทเยน  ผลิเตน  กาล  กตฺวา  ตาวตึสภวเน  กณฺโก   
นาม  เทวปุตฺโต  หุตฺวา  นพฺิพตฺติ ฯ  ฉนฺนสฺส  ปม  เอโก ว   
โสโก  อโหสิ  กณฺกสฺส  ปน  กาลกริยิาย  ทุติเยน  โสเกน   
ปฬิโต  โรทนฺโต ปริเทวนฺโต นคร อคมาสิ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ปพฺพชิตฺวา  ตสฺมึเยว  ปเทเส  อนปุย  นาม   
อมฺพวน  อตฺถิ  ตตฺถ  สตฺตาห  ปพฺพชฺชาสุเขน  วีตินาเมตฺวา   
เอกทิวเสเนว  ตึสโยชนมคฺค  ปทสา  คนฺตฺวา  ราชคห  ปาวิสิ ฯ   
ปวิสิตฺวา  จ  สปทาน  ปณฺฑาย  จริ ฯ  สกลนคร  โพธิสตฺตสฺส   
รูปทสฺสเนเนว  ธนปาลเก  ปวิฏเ  ราชคห  วิย  จ  อสุรินฺเท   
ปวิฏเ  เทวนคร  วิย  จ  สงฺโขภ  อคมาสิ(๓) ฯ  ราชปุริสา  คนตฺฺวา   
# ๑. ย.ุ เอตฺถนฺตเร  ตฺวาติ ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. ทานิ ฯ  ๓. ส.ี ปาปชฺช ิฯ   
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เทว  เอวรูโป  นาม  สตฺโต  นคเร  ปณฺฑาย  จรติ  เทโว   
วา  มนุสฺโส  วา  นาโค  วา  สุปณฺโณ  วา  อสุโก  นาม   
เอโสติ  น  ชานามาติ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา  ปาสาทตเล  ตฺวา   
มหาปุริส  ทสิฺวา  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺโต  ปุริเส  อาณาเปสิ  คจฺฉถ   
ภเณ  วีมสถ  สเจ  อมนุสฺโส  ภวิสฺสติ  นครา  นิกฺขมิตฺวา   
อนฺตรธายิสฺสติ  สเจ  เทวตา  ภวิสฺสติ  อากาเสน  คจฺฉิสฺสติ   
สเจ  นาโค  ภวิสฺสติ  ปวิย  นิมุชชฺิตฺวา  คมิสฺสติ (๑)  สเจ  มนสฺุโส  
ภวิสฺสติ ยถาลทฺธ  ภิกฺข ปริภุ ฺชิสฺสตีติ ฯ   
        มหาปุรโิสป  โข  มสิฺสกภตฺต  สหริตฺวา  อล  เม  เอตฺตก   
ยาปนายาติ  ตฺวา  ปวิฏทฺวาเรเนว  นครา  นิกฺขมิตฺวา   
ปณฺฑวปพฺพตจฺฉายาย  ปุรตฺถิมาภิมุโข  นิสีทิตฺวา  อาหาร   
ปริภุ ฺชิตุ  อารทฺโธ ฯ  อถสฺส  อนฺตานิ  ปริวตฺติตฺวา  มุเขน   
นิกฺขมนาการปฺปตฺตานิ (๒)  อเหสุ ฯ  ตโต  โส เตน อตฺตภาเวน   
เอวรูปสฺส  อาหารสฺส  จกฺขุนาป  อทิฏปุพฺพตาย  เตน  ปฏิกลูา- 
หาเรน  อฏฏยีมาโนป  เอว  อตฺตนา  เอว  อตฺตาน  โอวทิ   
สิทฺธตฺถ  ตฺว  สุลภอนฺนปาเน  กุเล  ติวสฺสิกคนฺธสาลิโภชน   
นานคฺครเสหิ  ภุ ฺชนฏาเน  นิพฺพตฺติตฺวาป  เอก  ปสุกูลิก   
ทิสฺวา  กทา  นุ  โข  อหมปฺ  เอวรูโป หุตฺวา ปณฺฑาย  
จริตฺวา  ภุ ฺชิสฺสามิ  ภวิสฺสติ  นุ  โข  เม  โส  กาโลติ  จินฺเตตฺวา  
#  ๑ ยุ. ปวิสสิฺสติ ฯ  ๒ ย.ุ .....ปวตฺตานิ ฯ    
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นิกฺขนฺโต อิทานิ  กินฺนาเมต  กโรสีติ  เอว  อตฺตาน  โอวทิตฺวา   
นิพฺพิกาโร  หุตฺวา  อาหาร  ปริภุ ฺชิ ฯ   
        ราชปุรสิา  ต  ปวตฺตึ  ทิสฺวา  คนตฺฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสุ   
ราชา  ทูตวจน  สุตฺวา  เวเคน  นครา  นิกฺขมิตฺวา  โพธิสตฺตสฺส   
สนฺติก  คนฺตฺวา  อิริยาปถสฺมึเยว  ปสีทตฺิวา  โพธิสตฺตสฺส  สพฺพ  
อิสฺสริย นิยฺยาเตสิ ฯ โพธิสตฺโต  มยฺห  มหาราช  วตฺถุกาเมหิ   
วา  กิเลสกาเมหิ  วา  อตฺโถ  นตฺถิ  อห  ปรมาภิสมฺโพธึ   
ปตฺถยนฺโต  นิกฺขนฺโตติ  อาห ฯ  ราชา  อเนกปฺปการ  ยาจนฺโตป   
ตสฺส  จิตฺต  อลภิตฺวา  อทฺธา  ตฺว  พุทฺโธ  ภวิสฺสสิ  พุทฺธภูเตน   
ปน  ตยา  ปม  มม  วิชติ  อาคนฺตพฺพนฺติ  ปฏิ ฺ  คณฺหิ ฯ   
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  ปพฺพชฺช  กิตฺตยิสสฺามิ  ยถา   
ปพฺพชิ  จกฺขุมาติ  อิม ปพฺพชฺชาสุตฺต  สทฺธึ  อฏกถาย   
โอโลเกตฺวา เวทิตพฺโพ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  โข  ร ฺโ  ปฏิ ฺ  ทตฺวา  อนุปุพฺเพน   
จาริก  จรมาโน  อาฬาร ฺจ  กาลาม  อุทก ฺจ (๑) รามปุตฺต  
อุปสงฺกมิตฺวา สมาปตฺติโย นิพฺพตฺเตตฺวา  นาย  มคฺโค   
โพธายาติ  ตมฺป  สมาปตฺติภาวน  อนลงฺกริตฺวา  สเทวกสฺส   
โลกสฺส  อตฺตโน  ถามวีริยสนฺทสฺสนตฺถ  มหาปธาน  ปทหิตุ- 
กาโม  อุรุเวล  คนฺตฺวา  รมณีโย  วตาย  ภูมิภาโคติ  ตตฺเถว   
# ๑ สี. ยุ. อุททฺก ฺจ ฯ เอวมุปริป ฯ    
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วาส  อุปคนฺตฺวา  มหาปธาน  ปทหิ ฯ  เตป  โข  โกณฺฑ ฺปฺ- 
ปมุขา  ป ฺจวคฺคิยา (๑)  คามนิคมราชธานีสุ  ภิกขฺาย  จรนฺตา  ตตฺถ  
โพธิสตฺต สมฺปาปุณึสุ ฯ อถ น ฉพฺพสฺสานิ มหาปธาน  
ปทหนฺต  อิทานิ  พุทฺโธ  ภวิสฺสติ  อิทานิ  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ   
ปริเวณสมฺมชฺชนาทิกาย  วตฺตปฏิปตฺติยา  อุปฏหมานา  สนฺติกา- 
วจรา  อเหสุ ฯ  โพธิสตฺโตป  โข  โกฏิปฺปตฺต  ทุกกฺรการิก   
กริสฺสามีติ  เอกติลตณฺฑุลาทีหิป  วีตินาเมสิ  สพฺพโสป  อาหารุ- 
ปจฺเฉทน  อกาสิ ฯ  เทวตาป  โลมกูเปหิ  โอช  อุปสหรมานา   
ปกฺขิปสุ ฯ   
        อถสฺส  ตาย  นิราหารตาย  ปรมกสิรปฺปตฺตาย  สุวณฺณ- 
วณฺโณป  กาโย  กาฬวณฺโณ  อโหสิ  ทวฺตฺตึส  มหาปุริสลกฺขณานิ   
ปฏิจฺฉนฺนานิ  อเหสุ ฯ  อปฺเปกทา  อานาปานกชฺฌาน (๒)  ฌายนฺโต   
มหาเวทนาภิตุนฺโน  วิส ฺ ีภูโต  จงฺกมนโกฏิย  ปตติ ฯ  อถ  น   
เอกจฺจา  เทวตา  กาลงฺกโต  สมโณ  โคตโมติ  วทนฺติ ฯ   
เอกจฺจา  วิหาโรเตฺวเวโส  อรหตนฺติ  จ  อาหสุ ฯ  ตตฺถ  ยาย   
กาลงฺกโตติ  ส ฺา  อโหสิ  ตา  คนฺตฺวา  สุทฺโธทนมหาราชสฺส   
อาโรเจสุ  ตุมฺหาก  ปุตฺโต  กาลงฺกโตติ ฯ  มม  ปุตฺโต  พุทฺโธ   
หุตฺวา  กาลงฺกโต [๓] อหุตฺวาติ ฯ  พุทฺโธ  ภวิตุ  นาสกฺขิ  ปธาน- 
# ๑. ย.ุ ป ฺจ ปพฺพชิตา ฯ  ๒. ชาตกฏ. อปฺปาณก ฌาน ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. เอตฺถนฺตเร นุ โข อุทาหูติ ทิสฺสติ ฯ   
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ภูมิยเยว  ปติตฺวา กาลงฺกโตติ ฯ อิท  สตฺุวา  ราชา  นาห   
สทฺทหามิ  มม  ปุตฺตสฺส  โพธึ  อปฺปตฺวา  กาลกิริยา  นาม   
นตฺถีติ  ปฏกิขิฺป ฯ  กสฺมา  ปน  ราชา  น  สทฺทหตีติ ฯ  
กาฬ(๑)เทวิลตาปสวนฺทาปนทิวเส ชมฺพุรุกฺขมูเล จ ปาฏิหาริยาน  
ทิฏตฺตา ฯ   
        ปุน  โพธิสตฺเต  ส ฺ  ปฏลิภิตฺวา  อุฏ ิเต  ตา  เทวตา   
คนฺตฺวา  อโรโค  เต  มหาราช  ปุตฺโตติ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา   
ชานามห  มม  ปุตฺตสฺส  อมรณภาวนฺติ  วทติ ฯ  มหาสตฺตสฺส   
ฉพฺพสฺสานิ  ทุกฺกรการิก  กโรนฺตสฺเสว  อากาเส  คณฺ ิกรณ- 
กาโล  วิย  อโหสิ ฯ  โส  อย  ทุกฺกรการิกา  นาม  โพธาย   
มคฺโค  น  โหตีติ  โอฬาริก  อาหาร  อาหาเรตุ  คามนิคเมสุ   
ปณฺฑาย  จริตฺวา  อาหาร  อาหริ  อถสฺส  ทฺวตฺตึส  มหา- 
ปุริสลกฺขณานิ  ปากติกานิ  อเหสุ  กาโยป  สุวณฺณวณฺโณ   
อโหสิ ฯ  ป ฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  อย  ฉพฺพสฺสานิ  ทุกกฺรการิก   
กโรนฺโตป  สพฺพ ฺ ุต  ปฏิวิชฺฌิตุ  นาสกฺขิ อิทานิ คามนิคมาทีสุ   
ปณฺฑาย  จริตฺวา  โอฬารกิ  อาหาร  อาหรมาโน  ก ึ สกฺขิสฺสติ   
พาหุลิโก  เอส  ปธานวิพฺภนฺโต  สีส  นฺหายิตุกามสฺส  อุสฺสาว- 
พินฺทุตกฺกน  วิย  อมฺหาก เอตสฺส  สนฺติกา  วิเสสตกฺกน  ก ึ  
โน  อิมินาติ  มหาปุริส  ปหาย  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตจีวร  
#  ๑  ม.กาลเทวล ฯ  
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คเหตฺวา อฏารสโยชนมคฺค คนฺตฺวา อิสิปตน ปวิสึสุ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  อุรุเวลาย  เสนานิคเม (๑)  เสนานิ- 
กุฏมฺพิกสฺส  เคเห  นิพฺพตฺตา  สุชาตา  นาม  ทาริกา  วยปฺปตฺตา   
เอกสฺมึ  นิโคฺรธรุกฺเข  ปตฺถน  อกาสิ  สจาห  สมชาติก  กุลฆร   
คนฺตฺวา  ปมคพฺเภ  ปุตฺต  ลภิสฺสามิ  อนุสวจฺฉร  เต  สต- 
สหสฺสปริจฺจาเคน  พลิกมฺม  กริสฺสามีติ ฯ  ตสฺสา  สา  ปตฺถนา   
สมิชฺฌิ ฯ  สา  มหาสตฺตสฺส  ทุกฺกรการกิ  กโรนฺตสฺส  ฉฏเ   
วสฺเส  ปริปณฺุเณ  วิสาขาปุณฺณมาย  พลิกมฺม  กาตุกามา  หุตฺวา   
ปุเรตรเยว  เธนุสหสฺส  ลฏ ิมธุกวเน  จราเปตฺวา  ตาส  ขีร   
ป ฺจ  เธนุสตานิ  ปาเยตฺวา  ตาส  ขีร  อฑฺฒติยานิ  จ   
สตานีติ  เอว  ยาว  โสฬสนฺน  เธนูน  ขีร  อฏ  เธนุโย   
ปวนฺติ  ตาว  ขีรสฺส  พหลต ฺจ  มธุรต ฺจ  โอชวนตฺต ฺจ   
ปตฺถยมานา  ขีรปริวตฺตน  นาม  อกาสิ ฯ  สา  วิสาขา- 
ปุณฺณมทิวเส  ปาโตว  พลกิมฺม  กริสฺสามีติ  รตฺติยา  ปจฺจูสสมย   
ปจฺจุฏาย  ตา  อฏ  เธนุโย  ทุหาเปสิ ฯ  วจฺฉกา  เธนูน   
ถนมูล  น  อาคมสุ  ถนมูเล  ปน  นวภาชเนสุ  อุปนีตมตฺเตสุ   
อตฺตโน  ธมมฺตาย  ขีรธารา  ปคฺฆรึสุ  ต  อจฺฉริย  ทสิฺวา   
สุชาตา  สหตฺเถเนว  ขีร คเหตฺวา นวภาชเน ปกฺขิปตฺวา  
สหตฺเถเนว อคฺคึ กตฺวา ปจิตุ อารภิ ฯ   
# ๑. ส.ี  เสนานินิคเม ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 127 

                        เลมที ่ 42  อวิทูเรนิทานกถา หนา  127 
 
        ตสฺมึ  ปายาเส  ปจฺจมาเน  มหนฺตา  มหนฺตา  ปุพฺพุฬา (๑)   
อุฏหิตฺวา  ทกฺขิณาวฏฏา  หุตฺวา  ส ฺจรนฺติ  เอกผุสิตมฺป  พหิ   
น  อุปฺปตติ  อุทฺธนโต  อปฺปมตฺตโกป  ธูโม  น  อุฏหติ ฯ   
ตสฺมึ  สมเย  จตฺตาโร  โลกปาลา  อาคนฺตฺวา  อุทฺธเน  อารกฺข   
คณฺหึสุ  มหาพฺรหฺมา  ฉตฺต  ธาเรสิ  สกฺโก  อลาตานิ  สมาเนนฺโต   
อคฺคึ  ชาเลสิ ฯ  เทวตา  ทวิฺสหสฺสทีปปริวาเรสุ  จตูสุ  มหาทีเปสุ   
เทวมนุสฺสาน  อุปกปฺปนโอช  อตฺตโน  เทวานุภาเวน  ทณฺฑก- 
พทฺธ  มธุปฏล  ปเฬตฺวา  มธุ  คณฺหมานา  วิย  สหรตฺิวา   
ตตฺถ  ปกฺขิปสุ ฯ  อ ฺเสุ  หิ  กาเลสุ  เทวตา  กพเฬ  กพเฬ   
โอช  ปกฺขิปสุ  สมฺโพธิปปฺตฺตทิวเส  จ  ปรินิพฺพานทิวเส  จ   
อุกฺขลิยเยว  ปกฺขิปสุ ฯ  สุชาตา  เอกทิวเสเยว  ตตฺถ  อตฺตโน   
ปากฏานิ  อเนกานิ  อจฺฉริยานิ  ทิสฺวา  ปุณฺณ  นาม  ทาสึ   
อามนฺเตสิ  อมฺม  ปุณฺเณ  อชฺช  อมฺหาก  เทวตา  อติวิย   
ปสนฺนา  มยา  หิ  เอตฺตเก  กาเล  เอวรูป  อจฺฉริย  นาม   
น  ทฏิปุพฺพ  เวเคน  คนฺตฺวา  เทวฏาน  ปฏิชคฺคาหีติ ฯ   
สา  สาธุ  อยฺเยติ  ตสฺสา  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ตุริตตุริตา  
รุกฺขมูล อคมาสิ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  โข  ตสฺมึ  รตฺติภาเค  ป ฺจ  มหาสุปเน   
ทิสฺวา  ปริคฺคณฺหนฺโต  นิสฺสสย  อชชฺาห  พุทฺโธ  ภวิสฺสามีติ   
#  ๑ สี. ย.ุ พุพฺพุลา ฯ   
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กตสนฺนิฏาโน  ตสฺสา  รตฺติยา  อจฺจเยน  กตสรรีปฏิชคฺคโน   
ภิกฺขาจารกาล  อาคมยมาโน  ปาโตว  อาคนฺตฺวา (๑)  ตสฺมึ   
รุกฺขมูเล  นิสทีิ  อตฺตโน  ปภาย  สกล  รุกฺขมูล  โอภาสย- 
มาโน ฯ  อถ  โข  สา  ปุณฺณา  อาคนฺตฺวา  อทฺทส  โพธิสตฺต   
รุกฺขมูเล  ปาจีนโลกธาตุ  โอโลกยมาน  นิสินฺน  สรรีโต  จสฺส   
นิกฺขนฺตาหิ  ปภาหิ  สกลรุกฺข  สุวณฺณวณฺณ ฯ  ทิสวฺานสฺสา   
เอตทโหสิ  อชฺช  อมฺหาก  เทวตา  รุกฺขโต  โอรุยฺห  สหตฺเถเนว   
พลิกมฺม  สมปฺฏิจฺฉิตุ  นิสินฺนา  ม ฺเติ  อุพฺเพคปฺปตฺตา หุตฺวา  
เวเคน อาคนฺตฺวา สุชาตาย เอตมตฺถ อาโรเจสิ ฯ   
        สชุาตา  ตสฺสา  วจน  สุตฺวา  ตุฏมานสา  หุตฺวา  อชฺช   
ทานิ  ปฏาย  มม  เชฏธีตุฏาเน  ติฏาหีติ  ธีตุ  อนุจฺฉวิก  
สพฺพาลงฺการ อทาสิ ฯ  ยสฺมา  ปน  พุทฺธภาว  ปาปุณนทิวเส   
สตสหสฺสคฺฆนิกา  เอกา (๒)  สุวณฺณปาติ  ลทฺธุ  วฏฏติ  ตสฺมา   
สา  สุวณฺณปาติย  ปายาส  ปกฺขิปสฺสามีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา   
สตสหสฺสคฺฆนิก  สุวณฺณปาตึ  นีหราเปตฺวา  ตตฺถ  ปายาส   
ปกฺขิปตุกามา  ปกฺกภาชน  อาวชฺเชสิ  สพฺโพ  ปายาโส  ปทุม- 
ปตฺตโต  อุทก  วิย  วตฺติตฺวา  ปาติย  ปติฏาสิ  เอกปาติ- 
ปูรมตฺโตว  อโหสิ ฯ สา ต ปาตึ อ ฺาย  ปาติยา  ปฏิกุชชฺิตฺวา   
โอทาตวตฺเถน  เวเตฺวา  สย  สพฺพาลงฺกาเรหิ  อตฺตภาว   
อลงฺกริตฺวา  ต  ปาตึ  อตฺตโน  สีเส  เปตฺวา  มหนฺเตน   
# ๑. ส.ี  อย ปาโ น  ทิสสฺติ ฯ  ๒. สี. เอว ฯ  
# ๓. ส.ี อนิวตฺติตฺวา ฯ ยุ. นิววตฺติตฺวา ฯ   
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อานุภาเวน  นิโคฺรธรุกฺขมูล  คนฺตฺวา  โพธิสตฺต  ทสิฺวา  พลว- 
โสมนสฺสชาตา  รุกฺขเทวตาติ  ส ฺาย  ทฏิฏานโต  ปฏาย   
โอนโตนตา  คนฺตฺวา  สีสโต  ปาตึ  โอตาเรตฺวา  วิวริตฺวา   
สุวณฺณภิงฺคาเรน (๑)  คนฺธปุปฺผวาสิต  อุทก  คเหตฺวา  โพธิสตฺต   
อุปคนฺตฺวา  อฏาสิ ฯ  ฆฏิการมหาพฺรหฺมุนา  ทินโฺน  มตฺติกา- 
ปตฺโต  เอตฺตก  กาล  โพธสิตฺต  อวิชหิตฺวา  ตสฺมึ  ขเณ  อทสฺสน   
คโต  โพธิสตฺโต  ปตฺต  อปสฺสนฺโต  ทกฺขิณหตฺถ  ปสาเรตฺวา   
อุทก  สมฺปฏจฺิฉิ ฯ  สุชาตา  สเหว  ปาติยา  ปายาส  มหาปุริสสฺส   
หตฺเถ  เปสิ  มหาปุริโส  สุชาต  โอโลเกสิ ฯ  สา  อาการ   
สลฺลกฺเขตฺวา  อยฺย  มยา  ตุมฺหาก  ปริจฺจตฺตา  ต คณฺหิตฺวา  
ยถารุจิ กโรถาติ  วนฺทิตฺวา  ยถา  มยฺห  มโนรโถ  นปิฺผนฺโน  
เอว  ตุมฺหากมฺป  นิปฺผชชฺตูติ  วตฺวา  สตสหสฺสคฺฆนิกมฺป   
สุวณฺณปาตึ  ปุราณกปณฺณ  วิย  ปริจฺจชิตฺวา  อนเปกฺขา ว  
ปกฺกามิ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  โข  นสิินฺนฏานา  วุฏาย  รกุขฺ  ปทกฺขิณ   
กตฺวา  ปาตึ  อาทาย  เนร ฺชราย  ตีร  คนฺตฺวา  อเนเกส   
โพธิสตฺตสตสหสฺสาน  อภิสมฺพุชฺฌนทิวเส  โอตรตฺิวา  นฺหานฏาน  
สุปติฏ ิต  นาม  อตฺถ ิ ตสฺสา  ตีเร  ปาตึ  เปตฺวา  สุปติฏ ิต- 
ติตฺเถ  โอตรตฺิวา  นฺหาตฺวา (๒)  อเนกพุทฺธสตสหสฺสาน  นิวาสน   
อรหทฺธช  นวิาเสตฺวา  ปุรตฺถาภิมุโข  นิสีทิตฺวา เอกฏ ิตาล- 
# ๑ สี. ยุ. สุวณฺณภิงฺกาเรน ฯ   ๒ ม. นหตฺวา ฯ  
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ปกฺกปฺปมาเณ  เอกูนปณฺณาสปณฺเฑ  กตฺวา  สพฺพ  อปฺโปทก- 
มธุปายาส  ปริภุ ฺชิ ฯ  โสเยวสฺส  พุทฺธภูตสฺส  สตฺตสตฺตาห   
โพธิมณฺเฑ  วสนฺตสฺส  เอกูนปณฺณาสทิวสานิ  อาหาโร  อโหสิ   
เอตฺตก  กาล  อ ฺโ  อาหาโร  นตฺถ ิ น  นฺหาน  น  มุขโธวน   
น  สรรีวล ฺโช  ฌานสุเขน  ผลสมาปตฺติสุเขน  จ  วีตินาเมสิ ฯ   
ต  ปน  ปายาส  ภุ ฺชิตฺวา  สุวณฺณปาตึ  คเหตฺวา  สจาห   
อชฺช  พุทฺโธ  ภวิสฺสามิ  อย  ปาติ  ปฏิโสต  คจฺฉตุ  โน   
เจ  ภวิสฺสามิ  อนุโสต  คจฺฉตูติ  วตฺวา  นทีโสเต  ปกฺขิป ฯ   
        สา  โสต  ฉินฺทมานา  นทีมชฺฌ  คนฺตฺวา  มชฺฌฏาเนเนว   
ชวสมฺปนฺโน  อสฺโส  วิย  อสีติหตฺถมตฺตฏาน  ปฏโิสต  คนฺตฺวา  
เอกสฺมึ อาวฏเฏ นิมชฺุชิตฺวา  กาลนาคราชภวน  คนฺตฺวา  ติณฺณ   
พุทฺธาน  ปรโิภคปาติโย  กิลิ  กิลีติ  รว  การยมานา  ปหริตฺวา   
ตาส  สพฺพเหฏ ิมา  หุตฺวา  อฏาสิ ฯ  กาโฬ  นาคราชา  ต   
สทฺท  สุตฺวา  หิยฺโย  เอโก  พุทฺโธ  นิพฺพตฺติ  ปุน  อชฺช   
เอโก  นิพฺพตฺโตติ  วตฺวา  อเนเกหิ  ปทสเตหิ  ถุติโย  วทมาโน   
อุฏาสิ ฯ  ตสฺส  กริ  มหาปวิยา  เอกโยชนติคาวุตปฺปมาณ   
นภ  ปูเรตฺวา  อาโรหนกาโล  อชชฺ วา หิยฺโย วา(๑) สทโิส  
อโหสิ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  นทีตีรมฺหิ  สุปุปฺผิตสาลวเน  ทิวาวิหาร  กตฺวา   
# ๑. ส.ี ย.ุ วาติ ฯ   
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สายนฺหสมย  ปุปฺผาน  วณฺฏโต  มุจฺจนกาเล  เทวตาหิ  อลงฺกเตน   
อฏ ูสภวิตฺถาเรน  มคฺเคน  สีโห  วิย  วิชมฺภมาโน  โพธิรุกฺขาภิ- 
มุโข  ปายาสิ ฯ  นาคยกฺขสุปณฺณาทโย  ทิพฺเพหิ  คนฺธปุปฺผาทีหิ   
ปูชยึสุ  ทิพฺพสงฺคีตาทีนิ  ปวตฺตยึสุ  ทสสหสฺสี  โลกธาตุ  เอกคนฺธา   
เอกมาลา  เอกสาธุการา  อโหสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  โสตฺถิโย  นาม   
ติณหารโก  ติณ  อาทาย  ปฏิปเถ  อาคจฺฉนฺโต  มหาปุริสสฺส   
อาการ  ตฺวา  อฏ  ติณมุฏ ิโย  อทาสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ติณ   
คเหตฺวา  โพธิมณฺฑ  อารุยฺห  ทกฺขิณทิสาภาเค  อุตฺตราภิมุโข   
อฏาสิ  ตสฺมึ  ขเณ  ทกขิฺณจกฺกวาฬ  โอสีทิตฺวา  เหฏา  
อวีจิสมฺปตฺต วิย อโหสิ อุตฺตรจกฺกวาฬ อุลฺลงฺฆิตฺวา อุปริ   
ภวคฺคปฺปตฺต  วิย  อโหส ิฯ  โพธิสตฺโต  อิท  สมฺโพธิปาปุณ- 
นฏาน  น  ภวิสฺสติ  ม ฺเติ  ปทกฺขิณ  กโรนฺโต  ปจฺฉิมทิสา- 
ภาค  คนฺตฺวา  ปุรตฺถิมาภิมุโข อฏาสิ  ตโต  ปจฺฉิมจกฺกวาฬ   
โอสีทิตฺวา  เหฏา  อวีจิสมฺปตฺต  วิย  อโหสิ  ปุรตฺถิมจกฺกวาฬ   
อุลฺลงฺฆิตฺวา  อุปริ  ภวคฺคปฺปตฺต วิย อโหสิ ฯ  ิตฏ ิตฏาเน   
กิรสฺส  เนมิวฏฏิปรยินฺเต  อกฺกนฺต  นาภิยา  ปติฏ ิตมหา- 
สกฏจกฺก  วิย  มหาปวี  โอนตุนฺนตา  อโหสิ ฯ  โพธิสตฺโต   
อิทมฺป  สมฺโพธิปาปุณนฏาน  น  ภวิสฺสติ  ม ฺเติ  ปทกฺขิณ   
กโรนฺโต  อุตฺตรทิสาภาค  คนฺตฺวา  ทกฺขิณาภิมุโข  อฏาสิ  ตโต   
อุตฺตรจกฺกวาฬ  โอสีทิตฺวา  เหฏา  อวีจิสมฺปตฺต  วิย  อโหส ิ   
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ทกฺขิณจกฺกวาฬ  อุลลฺงฺฆิตฺวา อุปริ ภวคฺคปฺปตฺต วิย อโหสิ ฯ  
โพธิสตฺโต อิทมฺป  สมฺโพธิปาปุณนฏาน  น  ภวิสฺสติ  ม ฺเติ   
ปทกฺขิณ  กโรนฺโต ปุรตฺถมิทิสาภาค  คนฺตฺวา  ปจฺฉิมาภิมุโข   
อฏาสิ ฯ  ปรุตฺถิมทิสาภาเค  ปน  สพฺพพุทฺธาน  ปลฺลงฺกฏาน   
อโหสิ  ต  เนว  ฉมฺภติ  น  กมฺปติ ฯ  โพธิสตฺโต  อิท  สพฺพ- 
พุทฺธาน  อวิชหิต  อจลฏาน  กิเลสป ฺชรวิทฺธสนฏานนฺติ   
ตฺวา  ตานิ  ติณานิ  อคฺเค  คเหตฺวา  จาเลสิ  ตาวเทว   
จุทฺทสหตฺโถ  ปลฺลงฺโก  อโหสิ ฯ ตานิป  โข  ติณานิ  ตถารูเปน   
สณฺาเนน  สณฺหึสุ  ยถารูป  สุกุสโล  จิตฺตกาโร  วา   
โปตฺถกาโร  วา  อาลิขิตุมฺป  สมตฺโถ  นตฺถิ ฯ  โพธสิตฺโต   
โพธิกฺขนฺธ  ปฏ ิโต กตฺวา ปุรตฺถาภิมุโข ทฬฺหมานโส หุตฺวา   
                กาม ตโจ จ นฺหารุ จ  อฏ ิ จ อวสิสฺสตุ   
                อุปสุสฺสตุ นิสฺเสส   สรีเร มสโลหิต ฯ  
        น  เตฺววาห  สมฺมาสมฺโพธึ  อปฺปตฺวา  อิม  ปลลฺงฺก   
ภินฺทิสฺสามีติ  อสนิสตสนฺนิปาเตนป อเภชฺชรูป อปราชิตปลฺลงฺก  
อาภุชิตฺวา นิสีทิ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  มาโร  ปาปมา  สิทฺธตฺถกุมาโร  มยฺห   
วส  อติกฺกมิตุกาโม  น  ทานิสฺส  อติกฺกมิตุ  ทสฺสามีติ  มารพลสฺส   
สนฺติก  คนฺตฺวา  เอตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  มารโฆสน  นาม  โฆสา- 
เปตฺวา  มารพล อาทาย นิกฺขมิ ฯ สา มารเสนา  มารสฺส    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 133 

                        เลมที ่ 42  อวิทูเรนิทานกถา หนา  133 
 
ปุรโต  ทฺวาทสโยชนา  โหติ  ทกฺขิณโต  จ  วามโต  จ   
ทฺวาทสโยชนา  ปจฺฉโต  จกฺกวาฬปริยนฺต  กตฺวา   ิตา  อุทฺธ   
นวโยชนุพฺเพธา  โหติ  ยสฺสา  อุนฺนทนฺติยา  อุนฺนาทสทฺโท   
โยชนสหสฺสโต  ปฏาย  ปวิอุนฺทฺริยนสทฺโท  วิย  สูยติ ฯ   
อถ  มาโร  เทวปุตฺโต  ทยิฑฺฒโยชนสติก  คิริเมขล  นาม  หตฺถึ   
อภิรุหิตฺวา  พาหุสหสฺส  มาเปตฺวา  นานาวุธานิ  อคฺคเหสิ ฯ   
อวเสสายป  มารปริสาย  เทฺว  ชนา  เอกสทิสา  เอกสทิส  อาวุธ   
คณฺหนฺตา  นาเหสุ ฯ  นานาวณฺณา  นานปฺปการมุขา  หุตฺวา   
นานาวุธานิ  คณฺหนฺตา  โพธิสตฺต  อชโฺฌตฺถรมานา อาคมสุ ฯ   
        ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา  ปน  มหาสตฺตสฺส  ถุติโย   
วทมานา  อฏสุ ฯ  สกโฺก  เทวราชา  วิชยุตฺตรสงฺข  ธมมาโน   
อฏาสิ ฯ  โส  กริ  สงฺโข วีสหตฺถสติโก  โหติ  สก ึ วาต   
คาหาเปตฺวา  ธมิยมาโน  จตฺตาโร  มาเส  สทฺท  กรตฺิวา   
นิสฺสทฺโท  โหติ ฯ  มหากาลนาคราชา  อติเรกปทสเตน  วณฺณ   
วณฺเณนฺโต ว  อฏาสิ  มหาพฺรหฺมา  เสตจฺฉตฺต  ธารยมาโน   
อฏาสิ ฯ  มารพเล  ปน  โพธิมณฺฑ  อุปสงฺกมนฺเต  เตส  เอโกป   
าตุ  นาสกฺขิ  สมฺมุขสมฺมขุฏาเนเนว  ปลายึสุ ฯ  กาโฬ  นาม   
นาคราชาป  ปวิย  นิมุชชฺิตฺวา  ป ฺจโยชนสติก  ม ฺเชริก- 
นาคภวน (๑)  คนฺตฺวา  อุโภหิ หตฺเถหิ มุข ปทหิตฺวา นิปนฺโน  
# ๑ ยุ. มนฺทิรนาคภวน ฯ    
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สกฺโก เทวราชาป วิชยุตฺตรสงฺข  ปฏ ิย  กตฺวา  จกกฺวาฬ- 
มุขวฏฏิย  อฏาสิ  มหาพฺรหฺมา  เสตจฺฉตฺต  โกฏยิ  คเหตฺวา (๑)  
พฺรหฺมโลกเมว  อคมาสิ ฯ  เอกเทวตาป  าตุ  สมตฺถา นาม  
นาโหสิ  มหาปุริโส ปน เอกโกว นิสีท ิฯ   
        มาโรป  อตฺตโน  ปรสิ  อาห  ตาตา  สุทฺโธทนปุตฺเตน   
สิทฺธตฺเถน  สทิโส  อ ฺโ  ปุริโส  นาม  นตฺถิ  มย  สมฺมุขา   
ยุทฺธ  ทาตุ  น  สกฺขิสฺสาม  ปจฺฉาภาเคน  ทสฺสามาติ ฯ  มหา- 
ปุริโสป  ตีณิ  ปสฺสานิ  โอโลเกตฺวา  สพฺพเทวตาน  ปลาตตฺตา   
สุ ฺานิ  อทฺทส ฯ  ปุน  อุตฺตรปสฺเสน  มารพล  อชฺโฌตฺถรมาน   
ทิสฺวา  อย  เอตฺตโก  ชโน  ม  เอกก  สนฺธาย  มหนฺต   
วายาม  กโรติ  อิมสฺมึ าเน  มยฺห  มาตา  วา  ปตา  วา   
ภาตา  วา  อ ฺโ  วา  โกจิ  าตโก  นตฺถิ อิมา  ปน   
ทส  ปารมิโยว  มยฺห  ทีฆรตฺต  ปุฏปริชนสทิสา  ตสฺมา  มยา  
ปารมิโยว  พลคฺค  กตฺวา  ปารมิสตฺเถเนว  ปหริตฺวา อิม พลกาย(๒)  
วิทฺธเสตุ วฏฏตีติ  ทส ปารมิโย อาวชชฺมาโน นิสทีิ ฯ   
        อถ  โข  มาโร  เทวปุตฺโต  วาเตเนว  สิทฺธตฺถ  
ปลาเปสฺสามีติ วาตมณฺฑล  สมุฏาเปสิ  ตงฺขณ ฺเว  ปุรตฺถ-ิ 
มาทิเภทา  วาตา  สมุฏหิตฺวา  อทฺธโยชนโยชนทวิฺโยชนติ- 
โยชนปฺปมาณานิ  ปพฺพตกูฏานิ  ปทาเลตฺวา  วนคจฺฉรุกฺขาทีนิ   
# ๑. ส.ี  จกฺกวาฬโกฏิย เปตฺวา ฯ  ๒ ยุ. อย พลกาโย ฯ  
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อุทฺธมูลานิ  กตฺวา สมนฺตา คามนิคเม จุณฺณวิจุณฺเณ เทตุ   
สมตฺถาป มหาปุริสสฺส  ปุ ฺเตเชน  วิหตานุภาวา  โพธิสตฺต   
ปตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  จีวรกณฺณมตฺตมฺป  จาเลตุ  นาสกฺขึสุ ฯ   
        ตโต  อุทเกน  น  อชโฺฌตฺถริตฺวา  มาเรสฺสามีติ  มหาวสฺส   
สมุฏาเปสิ  ตสฺสานุภาเวน  อุปรูปริ  สตปฏลสหสฺสปฏลาท-ิ 
เภทา  วลาหกา  อุฏหิตฺวา  วสฺสึสุ ฯ  วุฏ ิธาราเวเคน  ปวี  
ฉิทฺทาวฉิทฺทา อโหสิ ฯ วนรุกฺขาทีน  อุปริภาเคน  มหาเมโฆ   
อาคนฺตฺวา  มหาสตฺตสฺส  จีวเร  อุสฺสาวพินฺทุคหณมตฺตมฺป  เตเมตุ   
นาสกฺขิ ฯ   
        ตโต  ปาสาณวสฺส  สมุฏาเปสิ  มหนฺตานิ มหนฺตานิ  
ปพฺพตกูฏานิ  ธูมายนฺตานิ  ปชฺชลนฺตานิ  อากาเสนาคนฺตฺวา   
โพธิสตฺต  ปตฺวา  ทิพฺพมาลาคุฬภาว  อาปชฺชึสุ ฯ   
        ตโต  ปหรณวสฺส สมุฏาเปสิ เอกโตธารา อุภโตธารา  
อสิสตฺติขุรปฺปาทโย  ธูมายนฺตา  ปชฺชลนฺตา  อากาเสนาคนฺตฺวา   
โพธิสตฺต  ปตฺวา  ทิพฺพปุปฺผานิ  อเหสุ ฯ   
        ตโต  องฺคารวสฺส  สมุฏาเปสิ  กึสุกวณฺณา  องฺคารา   
อากาเสนาคนฺตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  ปาทมูเล  ทิพฺพปุปฺผานิ  หุตฺวา   
วิกิรึสุ ฯ   
        ตโต  กกฺุกุฬวสฺส  สมุฏาเปสิ อจฺจุโณฺห อคฺคิวณฺโณ  
กุกฺกุโฬ อากาเสนาคนฺตฺวา โพธิสตฺตสฺส ปาทมูเล  จนฺทนจุณฺณ    
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หุตฺวา  นิปตติ ฯ   
        ตโต  วาลุกาวสฺส  สมุฏาเปสิ  อติสุขุมา วาลุกา   
ธูมายนฺตา  ปชฺชลนฺตา  อากาเสนาคนฺตฺวา  มหาสตฺตสฺส  ปาทมูเล   
ทิพฺพปุปฺผานิ  หุตฺวา  นปิตึสุ ฯ   
        ตโต  กลลวสฺส  สมฏุาเปสิ  ต  กลล  ธูมายนฺต  ปชชฺลนฺต   
อากาเสนาคนฺตฺวา  โพธิสตฺตสฺส  ปาทมูเล  ทิพฺพวิเลปน  หุตฺวา   
นิปตติ ฯ   
        ตโต  อิมินา  ภึเสตฺวา  สิทฺธตฺถ  ปลาเปสฺสามีติ  อนฺธการ   
สมุฏาเปสิ  ต  จตุรงฺคสมนฺนาคต  อนฺธการ  วิย  มหาตม  
หุตฺวา โพธิสตฺต ปตฺวา สูริยปฺปภาวิหต  วิย อนฺธการ  
อนฺตรธายิ ฯ   
        เอว  โส  มาโร  อิมาหิ  นวหิ  วาตวสฺสปาสาณปหรณ- 
องฺคารกุกฺกุฬวาลุกากลลนฺธการวุฏ ีหิ  โพธิสตฺต  ปลาเปตุ   
อสกฺโกนฺโต  กึ  ภเณ  ติฏถ  อิม  สิทธฺตฺถกุมาร  คณฺหถ   
หนถ  ปลาเปถาติ  อตฺตโน  ปริส  อาณาเปตฺวา  สยมฺป   
คิริเมขลสฺส  หตฺถิโน  ขนฺเธ  นิสินฺโน  จกฺกาวุธ  อาทาย  โพธ-ิ 
สตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  สิทฺธตฺถ  อุฏเหิ  เอตสฺมา  ปลฺลงฺกา   
นาย  ตุยฺห ปาปุณาติ  มยฺห  เอส  ปาปณุาตีติ  อาห ฯ   
มหาสตฺโต  ตสฺส  วจน  สุตฺวา  อโวจ  มาร  เนว  ตยา   
ทสปารมิโย  ปูริตา  น  อุปปารมิโย  น  ปรมตฺถปารมิโย  นาป   
ป ฺจ  มหาปริจฺจาคา  ปริจฺจตฺตา  น าตตฺถจริยา น   
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โลกตฺถจริยา น พุทฺธตฺถจริยา  ปูริตา  สพฺพา  ตา  มยาเยว   
ปูริตา  ตสฺมา  นาย  ปลลฺงฺโก  ตุยฺห  ปาปุณาติ  มยฺเหเวโส  
ปาปุณาตีติ ฯ   
        มาโร  กุทฺโธ  โกธเวค  อสหนฺโต  มหาปุริสสฺส  จกฺกาวุธ   
วิสฺสชฺเชสิ  ต  ตสฺส  ทส  ปารมิโย  อาวชฺเชนฺตสฺเสว  อุปริภาเค   
มาลาวิตาน  หุตฺวา อฏาสิ ฯ  ต  กริ  ขุรธาร  จกฺกาวุธ   
อ ฺทา  กุทเฺธน  วิสฺสฏ  เอกคฺฆนปาสาณตฺถมฺเภ  วสกฬีเร   
วิย  ฉินฺทนฺต  คจฺฉติ  อิทานิ  ปน  ตสฺม ึ มาลาวิตาน  หุตฺวา   
 ิเต  อวเสสา  มารปริสา  อิทานิ  สิทฺธตฺโถ  ปลลฺงฺกโต  วุฏาย   
ปลายิสฺสตีติ  มหนฺตมหนฺตานิ  เสลกูฏานิ  วิสฺสชฺเชสุ  ตานิป   
มหาปุริสสฺส  ทส  ปารมิโย  อาวชฺเชนตฺสฺส  มาลาคุฬภาว   
อาปชฺชิตฺวา  ภูมิย ปตึสุ เทวตา จกฺกวาฬมุขวฏฏิย   ิตา   
คีว  ปสาเรตฺวา  สีส  อุกฺขิปตฺวา  นฏโ  วต  โภ  สทิฺธตฺถ- 
กุมารสฺส  รปูคฺคปฺปตฺโต อตฺตภาโว กึ นุ โข โส กรสิฺสตีติ  
โอโลเกนฺติ ฯ   
        ตโต  โพธิสตฺโต  ปรูิตปารมีน  โพธิสตฺตาน  สมฺพุชฺฌน- 
ทิวเส  ปตฺตปลฺลงฺโก  มยหฺ  ปาปุณาตีติ  วตฺวา   ิต  มาร  อาห   
มาร  ตุยฺห ทานสฺส  ทินฺนภาเว  โก  สกฺขีติ ฯ  มาโร  อิเม   
เอตฺตกาว  ชนา  สกฺขิโนติ  มารพลาภิมุข  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ   
ตสฺมึ  ขเณ  มารปริสาย  อห  สกฺขิ  อห  สกฺขีติ  ปวตฺต- 
สทฺโท  ปวิอุนฺทฺริยนสทฺทสทิโส  อโหสิ ฯ  อถ  มาโร  มหาปุรสิ    
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อาห  สิทฺธตฺถ  ตุยฺห  ทานสฺส  ทินฺนภาเว  โก  สกฺขีติ ฯ มหา- 
ปุริโส  ตุยฺห  ตาว  ทานสฺส  ทินฺนภาเว  สเจตนา  สกฺขิโน   
มยฺห  ปน  อิมสฺมึ  าเน  สเจตโน  โกจิ  สกฺขิ  นาม  นตฺถ ิ  
ติฏตุ  ตาว  เม  อวเสสอตฺตภาเวสุ  ทินฺนทาน  เวสฺสนฺตรตฺต- 
ภาเว  ปน  ตฺวา  มยฺห  สตฺตสตกมหาทานสฺส  ตาว  ทินฺนภาเว   
อเจตนาป  อย  ฆนมหาปวี  สกฺขีติ  จีวรคพฺภนฺตรโต  ทกฺขิณ- 
หตฺถ  อภินีหริตฺวา  เวสฺสนฺตรตฺตภาเว  ตฺวา  มยฺห  สตฺตสตก- 
มหาทานสฺส  ทินฺนภาเว  ตฺว  สกฺขิ  น  สกฺขีติ  มหาปวิยาภิมุข   
หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  มหาปวี  อห  เต  ตทา  สกฺขีติ  วิรวสเตน   
วิรวสหสฺเสน  วิรวสตสหสฺเสน  มารพล  อวตฺถรมานา  วิย  
อุนฺนทิ ฯ   
        ตโต  มหาปุริเส  ทินฺน  เต  สิทฺธตฺถ  มหาทาน   
อุตฺตมทานนฺติ  เวสฺสนฺตรทาน  สมฺมสนฺเต  ทิยฑฺฒโยชนสติโก   
คิริเมขลหตฺถี  ชณฺณุเกหิ  ปวิย  ปติฏาสิ  มารปริสา  ทิสาวิทิสา   
ปลายึสุ  เทฺว  เอกมคฺเคน  คตา  นาม  นตฺถิ  สีสาภรณานิ   
เจว  นิวตฺถวสนานิ  จ  ฉฑฺเฑตฺวา  สมฺมุขสมฺมุขทิสาหิเยว   
ปลายึสุ  ตโต  เทวสงฺฆา  ปลายมาน  มารพล  ทิสฺวา  มารสฺส   
ปราชโย  ชาโต  สิทฺธตฺถกุมารสฺส  ชโย  ชาโต  ชยปูช   
กริสฺสามาติ  เทวตา  เทวตาน  นาคา  นาคาน  สุปณฺณา   
สุปณฺณาน  พฺรหฺมาโน  พฺรหฺมาน  โฆเสตฺวา  คนฺธมาลาทิหตฺถา  
มหาปุริสสฺส สนฺติก โพธปิลฺลงฺก อาคมสุ ฯ    
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        เอว คเตสุ ปน เตสุ   
                ชโย หิ พุทฺธสฺส สิรีมโต อย   
                มารสฺส จ ปาปมโต ปราชโย   
                อุคฺโฆสยุ โพธมิณฺเฑ ปโมทิตา   
                ชย ตทา เทวคณา มเหสิโน ฯ   
                ชโย หิ พุทฺธสฺส สิรีมโต อย   
                มารสฺส จ ปาปมโต ปราชโย   
                อุคฺโฆสยุ โพธมิณฺเฑ ปโมทิตา   
                ชย ตทา นาคคณา มเหสิโน ฯ   
                ชโย หิ พุทฺธสฺส สิรีมโต อย   
                มารสฺส จ ปาปมโต ปราชโย   
                อุคฺโฆสยุ โพธมิณฺเฑ ปโมทิตา   
                ชย ตทา สุปณฺณสงฺฆาป มเหสิโน ฯ   
                ชโย หิ พุทฺธสฺส สิรีมโต อย   
                มารสฺส จ ปาปมโต ปราชโย   
                อุคฺโฆสยุ โพธมิณฺเฑ ปโมทิตา   
                ชย ตทา พฺรหฺมคณา มเหสิโนติ ฯ   
อวเสสา  ทสสุ  จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  เทวตา  มาลาคนฺธวิเลปเนหิ   
ปูชยมานา  นานปฺปการา  จ  ถุติโย  วทมานา  อฏสุ ฯ  เอว   
ธรมาเนเยว  สูริเย  มหาปรุิโส  มารพล  วิธมิตฺวา  จีวรูปริ  
ปตมาเนหิ โพธิรุกฺขงฺกุเรหิ รตฺตปวาฬเลหิ  วิย  ปูชยิมาโน    
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ปมยาเม  ปุพฺพนิวาส  อนุสฺสริตฺวา  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ   
วิโสเธตฺวา  ปจฺฉิมยาเม  ปฏิจฺจสมุปฺปาเท  าณ  โอตาเรสิ ฯ   
อถสฺส  ทฺวาทสปทิก  ปจฺจยาการ  วฏฏวิวฏฏวเสน  อนุโลม- 
ปฏิโลมโต  สมฺมสนฺตสฺส  ทสสหสฺสี  โลกธาตุ อุทกปริยนฺต กตฺวา  
ทฺวาทสกฺขตฺตุ สงฺกมฺป ฯ   
        มหาปุรเิส  ปน  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  อุนฺนาเทตฺวา   
อรุณุคฺคมนเวลาย  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปฏิวิชฺฌนฺเต  สกลา   
ทสสหสฺสี  โลกธาตุ  อลงฺกตปฏิยตฺตา  อโหสิ ฯ  ปาจีนจกฺกวาฬ- 
มุขวฏฏิย  อุสฺสาปตาน  ธชาน  ปฏากา (๑)  ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏึ   
ปหรนฺติ ตถา ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย อุสฺสาปตาน ธชาน   
ปฏากา  ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฏึ  ปหรนฺติ  ทกฺขิณจกฺกวาฬมุข- 
วฏฏิย  อุสฺสาปตาน  ธชาน  ปฏากา  อุตฺตรจกฺกวาฬมุขวฏฏึ   
ปหรนฺติ  อุตฺตรจกฺกวาฬมุขวฏฏิย  อุสฺสาปตาน  ธชาน  ปฏากา   
ทกฺขิณจกฺกวาฬมุขวฏฏึ  ปหรนฺติ  ปวิตเล  อุสฺสาปตาน  ธชาน   
ปฏากา  พฺรหฺมโลก  อาหจฺจ  อฏสุ  พฺรหฺมโลเก  พทฺธาน  ธชาน   
ปฏากา  ปวิตเล  ปติฏหึสุ  ทสสหสฺเสสุ  จกฺกวาเฬสุ   
ปุปฺผูปคา  รุกฺขา  ปุปฺผ  คณฺหึสุ  ผลูปคา  รุกฺขา  ผลปณฺฑิ- 
ภารสหิตา  อเหสุ ฯ  ขนฺเธสุ  ขนฺธปทุมานิ  ปุปฺผึสุ  สาขาสุ   
สาขาปทุมานิ  ลตาสุ  ลตาปทุมานิ  อากาเส  โอลมฺพกปทุมานิ   
ฆนสิลาตลานิ  ภินฺทิตฺวา  อุปรูปร ิ สตปตฺตานิ  หุตฺวา  ทณฺฑก- 
# ๑ สี.  ปฏากาน โกฏโิย ฯ    
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ปทุมานิ  อุฏหึสุ ฯ  ทสสหสฺสี  โลกธาตุ  วฏเฏตฺวา  วิสฺสฏ- 
มาลาคุฬา  วิย  สุสนถฺตปุปฺผสนฺถาโร  วิย  จ  ปุปฺผาภิกิณฺณา   
อโหสิ ฯ  จกฺกวาลนฺตเรสุ  อฏโยชนสหสฺสา  โลกนฺตริกนิรยา   
สตฺตสูริยปฺปภาหิป (๑)  อโนภาสิตปุพฺพา  ตทา  เอโกภาสา  อเหสุ   
จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีโร  มหาสมุทฺโท  มธโุรทโก  อโหสิ   
นทิโย  น  ปวตฺตึสุ  ชจฺจนฺธา  รูปานิ  ปสฺสึสุ  ชาติพธิรา   
สทฺท  สุณึสุ  ชาติปสปฺปโน ปทสา คจฺฉึสุ อนฺทุพนฺธนาทีนิ  
ฉิชฺชิตฺวา ปตึสุ ฯ   
        เอว  อปริมาเณน  สิรวิิภเวน  ปูชิยมาโน  มหาปุริโส   
อเนกปฺปกาเรสุ  อจฺฉริยธมฺเมสุ  ปาตุภูเตสุ  สพฺพ ฺ ุต  ปฏ-ิ 
วิชฺฌิตฺวา  สพฺพพุทฺเธหิ  อวิชหิต  อุทาน อุทาเนสิ ฯ  
                อเนกชาติสสาร   สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส   
                คหการ คเวสนฺโต   ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน ฯ   
                คหการก ทิฏโสิ   ปุน เคห น กาหสิ   
                สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา  คหกูฏ วิสงฺขต   
                วิสงฺขารคต จิตฺต   ตณฺหาน ขยมชฺฌคาติ ฯ   
        อิติ  ตุสิตภวนโต  ปฏาย  ยาว  อย  โพธิมณฺเฑ  สพฺพ ฺ ุ- 
ตปฺปตฺติ  เอตฺตก าน อวิทูเรนิทาน นามาติ เวทิตพฺพ ฯ   
                        อวิทูเรนิทานกถา   นฏิ ิตา ฯ   
                        _____________ 
# ๑ สี.  อตฺถโยชนสหสฺสโลกนฺตริกนริเย สตฺตา สูริยปภาหิป ฯ    
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                                        สนฺติเกนิทานกถา   
        สนฺติเกนิทาน  ปน  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ   
เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ  เวสาลิย  วิหรติ  มหาวเน   
กูฏาคารสาลายนฺติ  จ  เอว [๑]  ตสฺมึ  ตสฺมึ  าเนเยว  ลพฺภตีติ   
วุตฺต ฯ กิ ฺจาป เอว วุตฺต อถ  โข  ปน  ตมฺป  อาทิโต   
ปฏาย  เอว  เวทิตพฺพ   
        อุทาน ฺหิ  อุทาเนตฺวา  ชยปลลฺงฺเก  นิสินฺนสฺส  ภควโต   
เอตทโหสิ  อห  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขยฺยานิ   
อิมสฺส  ปลลฺงฺกสฺส  การณา  สนฺธาวึ  เอตฺตก  เม กาล อิมสฺเสว   
ปลฺลงฺกสฺส  การณา  อลงฺกตสีส  คีวาย  ฉินฺทิตฺวา  ทินฺน   
สุอ ฺชิตานิ อกฺขีนิ  หทยมส ฺจ  อุปฺปาเฏตฺวา  ทินฺน  ชาลีกุมาร- 
สทิสา  ปุตฺตา  กณฺหาชินกุมาริสทิสา  ธีตโร  มทฺทีเทวิสทิสา   
ภริยาโย  จ  ปเรส  ทาสตฺถาย  ทินฺนา  อย  เม ปลฺลงฺโก   
ชยปลลฺงฺโก  ถิรปลลฺงฺโก (๒)  เอตฺถ  เม  นิสินฺนสสฺ  สงฺกปฺปา   
ปริปุณฺณา  น  ตาว  อิโต  วุฏหิสฺสามีติ  อเนกโกฏสิต- 
สหสฺสสมาปตฺติโย  สมาปชฺชนฺโต  สตฺตาห  ตตฺเถว  นิสีทิ ฯ   
ย  สนฺธาย  วุตฺต  อถ  โข  ภควา  สตฺตาห  เอกปลลฺงฺเกน  
นิสีทิ วิมุตฺติสุขปฏิสเวทีติ ฯ(๓)   
# ๑. ย.ุ เอตฺถนฺตเร เตสุ เตสุ าเนสุวิหรโต ทิสฺสติ ฯ  
# ๒ สี. ยุ. วรปลฺลงฺโก ฯ ๓ วิ.มหา. ๔/๑/๑ ขุ. อุ. ๒๕/๓๘/๗๓ ฯ    
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        อถ  เอกจฺจาน  เทวตาน  อชฺชาป  นูน  สิทฺธตฺถสฺส   
กตฺตพฺพกิจฺจ  อตฺถิ  ปลลฺงฺกสฺมิ ฺหิ  อาลย  น  วิชหตีติ ปริวิตกฺโก  
อุทปาทิ ฯ สตฺถา เทวตาน  ปริวิตกฺก  ตฺวา  ตาส  วิตกฺก- 
วูปสมตฺถ  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา ยมกปาฏิหาริย  ทสฺเสสิ ฯ   
มหาโพธิมณฺเฑ  หิ  กตปาฏิหาริย ฺจ  าติสมาคเม กต- 
ปาฏิหาริย ฺจ  ปาถิกปุตฺตสมาคเม (๑)  กตปาฏิหาริย ฺจ  สพฺพ   
คณฺฑมฺพรุกฺขมูเล  กตยมกปาฏิหาริยสทิส อโหสิ ฯ   
        เอว  สตฺถา  อิมินา  ปาฏิหาริเยน  เทวตาน  วิตกฺก   
วูปสเมตฺวา  ปลฺลงฺกโต  อีสก  ปาจีนนิสฺสิเต  อุตฺตรทิสาภาเค   
ตฺวา  อิมสฺมึ  วต  เม  ปลฺลงฺเก  สพฺพ ฺ ุต  ปฏิวิทฺธนฺติ  จตฺตาริ   
อสงฺเขยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปูริตาน  ปารมีน  พลาธิ(๓)- 
คมฏาน  ปลฺลงฺก  โพธิรกฺุข ฺจ อนิมิเสหิ อกฺขีหิ  โอโลกยมาโน   
สตฺตาห  วีตินาเมสิ  ต  าน  อนิมิสเจติย  นาม  ชาต ฯ   
        อถ  สตฺถา  ปลฺลงฺกสสฺ  จ   ิตฏานสฺส  จ  อนฺตรา   
จงฺกม  มาเปตฺวา  ปุรตฺถิมปจฺฉิมโต  อายตเน (๔)  รตนจงฺกเม   
จงฺกมนฺโต  สตฺตาห  วีตินาเมสิ  ต  าน รตนจงฺกมเจติย นาม  
ชาต ฯ   
        จตุตฺเถ  ปน  สตฺตาเห  โพธโิต  ปจฺฉิมุตฺตรทิสาภาเค   
เทวตา  รตนฆร  มาปยึสุ  ตตฺถ  ภควา  ปลลฺงฺเกน  นิสีทิตฺวา  
# ๑. ส.ี ย.ุ ปาฏิกปุตฺตสมาคเม ฯ  ๒ ม. กณฺฑมฺพ...   
# ๓.สี. ย.ุ ผลา ..... ๔. ม. อายเต ฯ  
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อภิธมฺมปฏก  วิเสสโต  เจตฺถ  อนนฺตนยสมนฺตปฏาน  วิจินนฺโต   
สตฺตาห  วีตินาเมสิ ฯ  อาภิธมฺมิกา  ปนาหุ  รตนฆร  นาม   
น  สตฺตรตนมย  เคห  สตฺตนฺน  ปน  ปกรณาน  สมมฺสิตฏาน   
รตนฆรนฺติ  วุจฺจตีติ ฯ  ยสฺมา  ปเนตฺถ  อุโภเปเต  ปริยาเยน   
ยุชฺชนฺติ  ตสฺมา  อุภยมฺเปต  คเหตพฺพเมว ฯ  ตโต  ปฏาย  ปน   
ต  าน  รตนฆรเจติย  นาม  ชาต ฯ   
        เอว  สตฺถา  โพธิสมีเปเยว  จตฺตาริ  สตฺตาหานิ   
วีตินาเมตฺวา  ป ฺจเม  สตฺตาเห  โพธิรุกฺขมูลา  เยน  อชปาล- 
นิโครฺโธ  เตนุปสงฺกมิ  ตตฺราป  ธมฺม วิจินนฺโต วิมุตฺติสุข ฺจ  
ปฏิสเวเทนฺโต นิสีทิ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  มาโร  ปาปมา  เอตฺตก  กาล  อนพุนฺธนฺโต   
โอตาราเปกฺโขป  อิมสฺส  น  กิ ฺจิ ขลิต อทฺทส อติกฺกนฺโต  
ทานิ เอส มม วสนฺติ  โทมนสฺสปฺปตฺโต  มหามคฺเค  นิสีทิตฺวา   
โสฬส  การณานิ  จินฺเตนฺโต  ภูมิย  โสฬส  เลขา  อากฑฺฒิ   
อห  เอโส  วิย  ทานปารมึ  น  ปูเรส ึ เตนมฺหิ  อิมินา  สทิโส   
น  ชาโตติ  เอก  เลข  อากฑฺฒิ ฯ  ตถา  อห  เอโส  วิย   
สีลปารมึ  ฯเปฯ  เนกฺขมฺมปารมึ  ป ฺาปารมึ  วีริยปารมึ   
ขนฺติปารมึ  สจฺจปารมี  อธิฏานปารมึ  เมตฺตาปารมึ  อุเปกฺขา- 
ปารมึ  น  ปูเรสึ  เตนมฺหิ  อิมินา  สทิโส  น  ชาโตติ  ทสม   
เลข  อากฑฺฒิ ฯ  ตถา  อห  เอโส  วิย  อสาธารณสฺส  อินฺทฺริย-  
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ปโรปริยตฺติาณสฺส  ปฏิเวธาย  อุปนิสฺสยภูตา  ทส  ปารมิโย   
น  ปูเรส ึ เตนมฺหิ  อิมินา  สทิโส  น  ชาโตติ  เอกาทสม  เลข   
อากฑฺฒิ ฯ  ตถา  อห  เอโส  วิย  อสาธารณสฺส  อาสยานุ- 
สยาณสฺส  ฯเปฯ  มหากรุณาสมาปตฺติาณสฺส  ยมกปาฏิหาริย- 
าณสฺส  อนาวรณาณสฺส  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส  ปฏิเวธาย   
อุปนิสฺสยภูตา  ทส  ปารมิโย  น  ปูเรสึ  เตนมฺหิ  อิมนิา  สทิโส   
น  ชาโตติ  โสฬสม  เลข  อากฑฺฒิ ฯ  เอว  มาโร  อิเมหิ การเณหิ  
มหามคฺเค โสฬส เลขา อากฑฺฒิตฺวา นิสีทิ ฯ   
        ตสฺมึ  จ  สมเย  ตณฺหา  อรติ  รคา  จาติ  ติสฺโส   
มารธีตโร (๑)  ปตา  โน  น  ป ฺายติ  กห  น ุ โข  เอตรหีติ   
โอโลกยมานา  ต  โทมนสฺสปฺปตฺต  ภูมึ  เลขมาน  นิสินฺน  ทิสฺวา   
ปตุ  สนฺติก  คนฺตฺวา กสฺมา ตาต ตฺว ทุกฺขี  ทุมฺมโนติ   
ปุจฺฉึสุ ฯ  อมฺมา  อย  มหาสมโณ  มยฺห  วส  อติกฺกนฺโต  เอตฺตก   
กาล  โอโลเกนฺโต  โอตารมสฺส  ทฏ ุ   นาสกฺขึ  เตนมฺหิ  ทุกฺขี   
ทุมฺมโนติ ฯ  ยทิ  เอว  มา  จินฺตยิตฺถ  มยเมต  อตฺตโน  วเส   
กตฺวา อาทาย อาคมิสฺสามาติ  อาหสุ ฯ  น  สกฺกา  อมฺมา   
เอส  เกนจิ  วเส  กาตุ  อจลาย  สทฺธาย  ปติฏ ิโต  เอส   
ปุริโสติ ฯ  ตาต  มย  อิตฺถโิย  นาม  อิทาเนว  น  ราคปาสาทีหิ   
พนฺธิตฺวา  อาเนสฺสาม  ตุมฺเห  มา  จินฺตยิตฺถาติ  วตฺวา  ภควนฺต   
#  ๑ ส. ส. ๑๕/๕๐๕/๑๘๑-๒ ฯ    
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อุปสงฺกมิตฺวา  ปาเท  เต  สมณ  ปริจาเรมาติ  อาหสุ ฯ   
ภควา  เนว  ตาส  วจน  มนสิ  อกาสิ  น  อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา   
โอโลเกสิ  อนุตฺตเร  อุปธิสงฺขเย  วิมุตฺติยา  วิเวกสุข ฺเว อนุ- 
ภวนฺโต นิสีทิ ฯ   
        ปุน  มารธีตโร  อุจฺจาวจา  โข  ปรุิสาน  อธิปปฺายา   
เกส ฺจิ  กุมาริกาสุ  เปม  โหติ  เกส ฺจิ  ปมวเย   ิตาสุ   
เกส ฺจิ  มชฺฌิมวเย   ิตาสุ  เกส ฺจิ  ปจฺฉิมวเย   ิตาสุ  ยนฺนูน   
มย  นานปฺปกาเรหิ  รูเปหิ  ปโลเภตฺวา  คเณฺหยฺยามาติ  เอกเมกา   
กุมาริกวณฺณาทิวเสน  สก  สก  อตฺตภาว  อภินิมฺมินิตฺวา   
กุมาริกา  อวิชาตา  สกึ  วิชาตา  ทุวิชาตา  มชฺฌิมิตฺถิโย   
มหิตฺถิโย  จ  หุตฺวา  ฉกฺขตฺตุ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา ปาเท เต สมณ  
ปริจาเรมาติ  อาหสุ ฯ  ตมฺป  ภควา  น  มนสากาสิ  ยถา  ต   
อนุตฺตเร  อุปธิสงฺขเย  วิมุตฺโต ฯ   
        เกจิ  ปนาจริยา  วทนฺติ  ตา  มหิตฺถิภาเวน  อุปคตา   
ทิสฺวา  ภควา  เอตา  ขณฺฑทนฺตา  ปลิตเกสา  โหนฺตูติ  อธิฏาสีติ ฯ   
ต  น  คเหตพฺพ ฯ  น  ห ิ ภควา  เอวรูป  อธิฏาน  อกาสิ  ภควา   
ปน  อเปถ  ตุมฺเห  กึ  ทิสฺวา  เอว  วายมถ  เอวรูป  นาม   
อวีตราคาทีน  ปุรโต  กาตุ  วฏฏติ ฯ  ตถาคตสฺส ปน ราโค   
ปหีโน โทโส ปหีโน โมโห ปหีโนติ อตฺตโน กิเลสปฺปหาน  
อารพฺภ    
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                ยสฺส ชิต นาวชียติ   
                ชติมสฺส โน ยาติ โกจิ โลเก   
                ต พุทฺธมนนฺตโคจร   
                อปท เกน ปเทน เนสฺสถ ฯ   
                ยสฺส ชาลิน ีวิสตฺติกา   
                ตณฺหา นตฺถิ กหุิ ฺจิ เนตเว   
                ต พุทฺธมนนฺตโคจร   
                อปท เกน ปเทน เนสฺสถาติ(๑)   
        อิมา  ธมฺมปเท  พุทฺธวคฺเค  เทฺว  คาถา  วทนฺโต   
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตา  สจฺจ  กิร  โน  ปตา  อโวจ  อรห   
สุคโต  โลเก  น  ราเคน สุวานโยติอาทีนิ(๒)  วตฺวา ปตุ สนฺติก  
อาคมึสุ ฯ   
        ภควาป  ตตฺเถว  สตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  ตโต  มุจลินฺทมูล   
อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  สตฺตาหวทฺทลิกาย  อุปฺปนฺนาย  สตีาทิปฏิ- 
พาหนตฺถ  มุจลินฺเทน  นาม  นาคราเชน  สตฺตกฺขตฺตุ  โภเคหิ   
ปริกฺขิตฺโต  อสมฺพาธาย  คนฺธกุฏิย  วิหรนฺโต  วิย  วิมุตฺติสุข   
ปฏิสเวทิยมาโน  สตฺตาห วีตินาเมตฺวา ราชายตน อุปสงฺกมิตฺวา   
ตตฺถป  วิมุตฺติสุข  ปฏิสเวทิยมาโนเยว  สตฺตาห  วีตินาเมสิ ฯ   
เอตฺตาวตา  สตฺต  สตฺตาหานิ  ปริปุณฺณานิ ฯ  เอตฺถนฺตเรเนว   
#  ๑ ขุ. ธ.  ๒๕/๒๔/๓๙ ฯ  ๒ ส. ส. ๑๕/๕๐๖/๑๘๒ ฯ    
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มุขโธวน  น  สรีรปฏิชคฺคน  น  อาหารกิจฺจ อโหสิ ฌาน- 
สุขผลสุเขเนว จ วีตินาเมสิ ฯ   
        อถสฺส  ตสฺมึ  สตฺตสตฺตาหมตฺถเก  เอกูนป ฺาสติเม  ทิวเส   
ตตฺถ  นิสินฺนสฺส  มุข  โธวิสฺสามีติ  จิตฺต  อุทปาทิ ฯ  สกโฺก   
เทวานมินฺโท อคทหรีตก อาหริตฺวา  อทาสิ  สตฺถา  ต  ปริภุ ฺชิ   
เตนสฺส  สรีรวล ฺโช  อโหสิ ฯ  อถสสฺ  สกโฺกเยว  นาคลตา- 
ทนฺตกฏ ฺเจว  มุขโธวโนทก ฺจ  อทาสิ ฯ  สตฺถา  ต  ทนฺตกฏ   
ขาทิตฺวา ว  อโนตตฺตทโหทเกน มุข โธวิตฺวา ตตฺเถว ราชายตน- 
มูเล นิสีทิ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  ตปุสฺสภลฺลิกา (๑)  นาม  เทฺว  วาณิชา  ป ฺจหิ   
สกฏสเตหิ  อุกฺกลา  ชนปทา  มชฺฌิมเทส  คจฺฉนฺตา  ปุพฺเพ   
อตฺตโน  าติสาโลหิตาย  เทวตาย  สกฏานิ  สนฺนริุมฺภิตฺวา  สตฺถุ   
อาหารสมฺปาทเน อุสฺสาหิตา มนฺถ ฺจ มธุปณฺฑิก ฺจ  อาทาย   
ปฏิคฺคณฺหาตุ  โน  ภนฺเต  ภควา  อิม  อาหาร  อนุกมฺป   
อุปาทายาติ  สตฺถาร  อุปนาเมตฺวา  อฏสุ ฯ  ภควา  ปายาส- 
ปฏิคฺคหณทิวเสเยว  ปตฺตสฺส  อนฺตรหิตตฺตา  น  โข  ตถาคตา   
หตฺเถสุ  ปฏคฺิคณฺหนฺติ  กิมฺหิ  นุ  โข  อห  ปฏิคฺคเณฺหยฺยนฺติ   
จินฺเตสิ ฯ  อถสฺส  จิตฺต  ตฺวา  จตูหิ  ทิสาหิ  จตฺตาโร   
มหาราชาโน  อินฺทนีลมณิมเย  ปตฺเต  อุปนาเมสุ  ภควา  เต   
#  ๑. สี. ยุ. ตปสฺสุ ...   



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 149 

                        เลมที ่ 42  สนฺติเกนิทานกถา หนา  149 
 
ปฏิกฺขิป ฯ  ปุน  มุคฺควณฺณเสลมเย  จตฺตาโร  ปตฺเต  อุปนาเมสุ ฯ   
ภควา  จตุนฺนมฺป  มหาราชาน  สทฺธานุรกฺขณตฺถาย  จตฺตาโรป   
ปตฺเต  ปฏิคฺคเหตฺวา  อุปรูปริ  เปตฺวา  เอโก  โหตูติ  อธิฏาสิ   
จตฺตาโรป  มขุวฏฏิย ป ฺายมานเลขา หุตฺวา มชฺฌิมปฺปมาเณน   
เอกตฺต  อุปคมึสุ ฯ  ภควา  ตสฺมึ  ปจฺจคฺเฆ  เสลมเย  ปตฺเต   
อาหาร  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปรภุิ ฺชิตฺวา  อนุโมทน  อกาสิ ฯ  เต   
เทฺว  ภาตโร  วาณิชา  พุทฺธ ฺจ  ธมฺม ฺจ  สรณ  คนฺตฺวา   
เทฺววาจิกา  อุปาสกา  อเหสุ ฯ  อถ  เนส  เอก  โน  ภนฺเต   
ปริจริตพฺพฏาน  เทถาติ  วทนฺตาน  ทกฺขิณหตฺเถน  อตฺตโน   
สีส  ปรามสิตฺวา  เกสธาตุโย  อทาสิ ฯ  เต  อตฺตโน  นคเร   
ตา  ธาตุโย  สุวณฺณสมุคฺคสฺส  อนฺโต  ปกฺขิปตฺวา เจติย  
ปติฏาเปสุ ฯ   
        สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปน  ตโต  วุฏาย  ปุน  อชปาลนิโคฺรธเมว   
คนฺตฺวา  นิโคฺรธมูเล  นิสทีิ ฯ  อถสฺส  ตตฺถ  นิสินฺนมตฺตสฺเสว   
อตฺตนา  อธิคตธมฺมสฺส  คมฺภีรต  ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  สพฺพพุทฺธาน   
อาจิณฺโณ  กิจฺเฉน  อธิคโต  โข  มยาย  ธมฺโมติ  ปเรส   
อเทเสตุกามตาการปฺปตฺโต  วิตกฺโก  อุทปาทิ ฯ  อถ  โข  พฺรหฺมา   
สหมฺปติ  นสสฺติ  วต  โภ  โลโก  วินสฺสติ  วต  โภ  โลโกติ   
ทสหิ  จกฺกวาฬสหสฺเสหิ  สกฺกสุยามสนฺตุสิตนิมฺมานรติวสวตฺติ- 
มหาพฺรหฺมาโน  อาทาย  สตฺถุ  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  เทเสตุ    
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ภนฺเต  ภควา  ธมฺมนฺติอาทินา  นเยน  ธมฺมเทสน อายาจิ ฯ   
        สตฺถา  ตสฺส  ปฏิ ฺ  ทตฺวา  กสฺส  น ุ โข  อห  ปม  
ธมฺม เทเสยฺยนฺติ  จินฺเตนฺโต  อาฬาโร  ปณฺฑิโต  โส  อิม  ธมฺม   
ขิปฺป  อาชานิสฺสตีติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  ปุน  โอโลเกนฺโต   
ตสฺส  สตฺตาหกาลงฺกตภาว  ตฺวา  อุทก  อาวชฺเชสิ ฯ  ตสฺสาป   
อภิโทสกาลงฺกตภาว  ตฺวา  พหูปการา  โข  เม ป ฺจวคฺคิยา   
ภิกฺขูติ  ป ฺจวคฺคิเย  อารพฺภ  มนสิกตฺวา  กห  น ุ โข   
เต เอตรหิ วิหรนฺตีติ  อาวชฺเชนฺโต  พาราณสิย  อิสิปตเน   
มิคทาเยติ  ตฺวา  กติปาห  โพธิมณฺฑสามนฺตาเยว  ปณฺฑาย   
จรนฺโต  วิหรตฺิวา  อาสาฬฺหิปุณฺณมาย  พาราณสึ  คนฺตฺวา   
ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสฺสามีติ  ปกฺขสฺส จาตุทฺทสิย ปจฺจูสสมเย  
ปจฺจุฏาย  ปภาตาย  รตฺติยา  กาลสฺเสว  ปตฺตจีวรมาทาย   
อฏารสโยชนมคฺค  ปฏิปนฺโน  อนฺตรามคฺเค  อุปก  นาม  อาชีวก   
ทิสฺวา  ตสฺส  อตฺตโน  พุทธฺภาว อาจิกฺขิตฺวา  ต ทิวสเมว  
สายนฺหสมเย อิสิปตน สมปฺาปุณิ ฯ   
        ป ฺจวคฺคิยา  ตถาคต  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อย   
อาวุโส  สมโณ  โคตโม  ปจฺจยพาหุลฺลาย  อาวตฺติตฺวา  ปริปุณฺณ- 
กาโย  ปณินทฺฺริโย (๑) สวุณฺณวณฺโณ  หุตฺวา  อาคจฺฉติ  อิมสฺส   
วนฺทนาทีนิ  น  กริสฺสาม  มหากุลปฺปสุโต  โข  ปเนส   
# ๑ สี. ยุ. ปณิตินฺทฺริโย ฯ    
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อาสนาภิหาร  อรหติ  เตนสฺส  อาสนมตฺต  ป ฺาเปสฺสามาติ   
กติก  อกสุ ฯ  ภควา  สเทวกสฺส  โลกสฺส  จิตฺตาจารชานน- 
สมตฺเถน  าเณน  กึ  น ุ โข  อิเม  จินตฺยึสูติ  อาวชฺเชตฺวา   
จิตฺต  อ ฺาสิ  อถ  เตสุ  สพฺพเทวมนุสฺเสสุ  อโนทิสฺสกวเสน  
ผรณสมตฺถ เมตฺตจิตฺต สงฺขิปตฺวา โอทิสฺสกวเสน เมตฺตจิตฺเตน  
ผริ ฯ  เต  ภควตา  เมตฺตจิตฺเตน  สมฺผุฏา  ตถาคเต  อุปสงฺกมนฺเต   
สกาย  กติกาย  สณฺาตุ  อสกฺโกนฺตา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  อภิ- 
วาทนาทีนิ  สพฺพกิจฺจานิ  อกสุ  สมฺมาสมฺพุทฺธภาว  ปนสฺส   
อชานนฺตา  เกวล  นาเมน  จ  อาวุโสวาเทน  จ  สมทุาจรึสุ ฯ   
        อถ  เน  ภควา  มา  ภิกฺขเว  ตถาคต  นาเมน  จ   
อาวุโสวาเทน  จ  สมุทาจรถ ฯ  อรห  ภิกฺขเว  ตถาคโต   
สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  อตฺตโน  พุทฺธภาว  าเปตฺวา  ป ฺตฺตวร- 
พุทฺธาสเน  นิสินฺโน  อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺตโยเค  วตฺตมาเน   
อฏารสหิ  พฺรหฺมโกฏีห ิ ปริวุโต  ป ฺจวคฺคิยตฺเถเร  อามนฺเตตฺวา   
ติปริวฏฏ  ทวฺาทสาการ ฉาณวิชมฺภน(๑) อนุตฺตร ธมฺมจกฺก- 
ปฺปวตฺตนสุตฺตนฺต(๒) เทเสสิ ฯ เตสุ  โกณฺฑ ฺตฺเถโร เทสนานุสาเรน   
าณ  เปเสนฺโต  สุตฺตปรโิยสาเน  อฏารสหิ  พฺรหฺมโกฏีหิ  สทฺธึ   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ ฯ  สตฺถา  ตตฺเถว  วสฺส อุปคนฺตฺวา   
ปุนทิวเส  วปฺปตฺเถร  โอวทนฺโต  วิหาเรเยว  นิสีทิ  เสสา   
# ๑ สี. ยุ. ส ฺาณวิชมฺภน ฯ  ๒ วิ. มหา.  ๔/๑๓/๑๗ ฯ  
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จตฺตาโรป  ปณฺฑาย  จรึสุ ฯ  วปฺปตฺเถโร  ปุพฺพเณฺหเยว  โสตาปตฺติ- 
ผล  ปาปุณิ ฯ  เอเตเนวุปาเยน  ปุนทิวเส  ภทฺทิยตฺเถร  ปุนทิวเส   
มหานามตฺเถร  ปุนทิวเส  อสฺสชิตฺเถรนฺติ  สพฺเพ  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏาเปตฺวา  ป ฺจมิย  ปกฺขสฺส  ป ฺจป  เถเร  สนฺนิปาเตตฺวา   
อนตฺตลกฺขณสุตฺตนฺต (๑)  เทเสสิ  เทสนาปริโยสาเน  ป ฺจป  เถรา   
อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ  อถ  สตฺถา  ยสสสฺ  กลุปุตฺตสฺส  อุปนิสฺสย   
ทิสฺวา  ต  รตฺติภาเค  นิพฺพิชฺชิตฺวา  เคห  ปหาย  นิกฺขนฺต   
เอหิ ยสาติ ปกฺโกสิตฺวา  ตสฺมึเยว  รตฺติภาเค  โสตาปตฺติผเล   
ปุนทิวเส  อรหตฺเต  ปติฏาเปตฺวา  อปเรป  ตสฺส  สหายเก   
จตุปฺป ฺาสชเน  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพาเชตฺวา  อรหตฺต   
ปาเปสิ ฯ   
        เอว  โลเก  เอกสฏ ิยา  อรหนฺเตสุ  ชาเตสุ  สตฺถา  
วุฏวสฺโส ปวาเรตฺวา  จรถ  ภิกฺขเว  จาริกนฺติ  สฏ ิภิกฺขู   
ทิสาสุ  เปเสตฺวา สย อุรุเวล คจฺฉนฺโต  อนฺตรามคฺเค   
กปฺปาสิกวนสณฺเฑ  ตึสภทฺทวคฺคิยกุมาเร  วิเนสิ ฯ  เตสุ  สพฺพ- 
ปจฺฉิมโก  โสตาปนฺโน  สพฺพุตฺตโม  อนาคามี  อโหสิ ฯ  เตป   
สพฺเพ  เอหิภิกฺขุภาเวเนว  ปพฺพาเชตฺวา  ทิสาสุ  เปเสตฺวา  อุรุเวล   
คนฺตฺวา  อฑฺฒุฑฺฒปาฏิหาริยสหสฺสานิ  ทสฺเสตฺวา  อุรุเวลกสฺส- 
ปาทโย  สหสฺสชฏลิปริวาเร  เตภาติกชฏิเล  วิเนตฺวา  เอหิภิกฺขุ- 
# ๑. วิ. มหา.  ๔/๑๐-๒๐/๑๓-๒๖ ฯ    
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ภาเวน  ปพฺพาเชตฺวา  คยาสีเส  นิสีทาเปตฺวา  อาทิตฺตปริยาย- 
เทสนาย (๑) อรหตฺเต  ปติฏาเปตฺวา  เตน  อรหนฺตสหสฺเสน  ปริวุโต   
พิมฺพิสารร ฺโ  ทินฺนปฏิ ฺ  โมเจสฺสามีติ  ราชคหนครูปจาเร   
ลฏ ิวนุยฺยาน  อคมาสิ ฯ  ราชา  อุยฺยานปาลสฺส  สนฺติกา   
สตฺถา  อาคโตติ  สุตฺวา  ทฺวาทสนหุเตหิ  พฺราหฺมณคหปติเกหิ   
ปริวุโต  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  จกฺกวิจิตฺตตเลสุ  สวุณฺณปฏฏ- 
วิตาน วิย ปภาสมุทย วิสฺสชฺเชนฺเตสุ ตถาคตสฺส ปาเทสุ  
สิรสา นิปติตฺวา  เอกมนฺต นิสีทิ สทฺธึ ปริสาย ฯ   
        อถ  โข  เตส  พฺราหฺมณคหปติกาน  เอตทโหสิ  ก ึ  
นุ  โข  มหาสมโณ  อุรุเวลกสฺสเป  พฺรหฺมจริย  จรติ  อุทาหุ   
อุรุเวลกสฺสโป  มหาสมเณติ ฯ  ภควา  เตส เจตสา เจโตปริ- 
วิตกฺกม ฺาย อุรุเวลกสสฺป คาถาย อชฺฌภาสิ   
                กิเมว ทิสฺวา อุรุเวลวาสิ   
                ปหาสิ อคฺคึ กิสโกวทาโน   
                ปจฺุฉามิ ต กสฺสป เอตมตฺถ   
                กถ ปหีน ตว อคฺคิหุตฺตนฺติ ฯ (๒)   
เถโรป ภควโต อธิปฺปาย วิทิตฺวา   
                รูเป จ สทฺเท จ อโถ รเส จ   
                กามิตฺถิโย จาภิวทนฺติ ย ฺา   
# ๑. วิ. มหา. ๔/๕๕/๖๒ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๕๗/๖๖ ฯ  
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                เอต มลนฺตี อุปธีสุ ตฺวา   
                ตสฺมา น ยิฏเ น หุเต อร ฺชินฺติ(๑)   
อิม  คาถ  วตฺวา  อตฺตโน  สาวกภาวปฺปกาสนตฺถ  ตถา- 
คตสฺส  ปาทปฏเ  สีส  เปตฺวา  สตฺถา  เม  ภนฺเต  ภควา   
สาวโกหมสฺมีติ  วตฺวา  เอกตาล  ทฺวิตาล  ติตาลนฺติ  ยาว   
สตฺตตาลปฺปมาณ  สตฺตกฺขตฺตุ  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  โอรุยฺห   
ตถาคต  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  ต  ปาฏิหารยิ  ทิสฺวา   
มหาชโน  อโห  มหานุภาวา  พุทฺธา  เอว ฺหิ  ถามคตทิฏ ิโก   
นาม  อรหาติ  ม ฺมาโน  อุรุเวลกสฺสโปป  ทฏิ ิชาล  ภินฺทิตฺวา  
ตถาคเตน  ทมิโตติ  สตฺถ ุ คุณกถเยว  กเถสิ ฯ  ภควา  นาห   
อิทานิเยว  อุรุเวลกสฺสป  ทเมมิ  อตีเตป  เอส  มยา  ทมิโตติ   
วตฺวา  อิมิสฺสา  อฏ ุปฺปตฺติยา  มหานารทกสฺสปชาตก (๒)  กเถตฺวา   
จตฺตาริ  สจฺจานิ  ปกาเสสิ ฯ  ราชา  เอกาทสหิ  นหเุตหิ  สทฺธึ   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ  เอกนหุต  อุปาสกตฺต  ปฏิเวเทสิ ฯ   
ราชา  สตฺถ ุ สนฺติเก นิสินฺโนเยว  ป ฺจ  อสฺสาสเก  ปเวเทตฺวา   
สรณ คนฺตฺวา สฺวาตนาย นิมนฺเตตฺวา อุฏายาสนา  ภควนฺต  
ปทกฺขิณ กตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        ปุนทิวเส  เยหิ  จ  ภควา  หิยฺโย  ทิฏโ  เยหิ  จ คทิฏโ  
เต  สพฺเพป  ราชคหวาสิโน  อฏารสโกฏิสงฺขา  มนุสฺสา  ตถาคต   
# ๑. วิ. มหา. ๔/๕๗/๖๖ ฯ  ๒. ขุ. ชา . ๒๘/๘๓๔/๒๙๒ ฯ  
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ทฏ ุกามา  ปาโตว  ราชคหโต  ลฏ ิวนุยฺยาน  อคมสุ ฯ  ติคาวุโต   
มคฺโค  นปฺปโหสิ สกลลฏ ิวนุยฺยาน นิรนฺตร  ผุฏ  อโหสิ ฯ   
มหาชโน  ทสพลสฺส  รูปโสภคฺคปฺปตฺต  อตฺตภาว  ปสฺสนฺโตป   
ติตฺตึ  กาตุ  นาสกฺขิ ฯ  วณฺณภูมิ  นาเมสา ฯ  เอวรูเปสุ  หิ   
าเนสุ  ภควโต  ลกฺขณานุพฺย ฺชนาทิปฺปเภทา  สพฺพาป   
รูปกายสิรี  วณฺเณตพฺพา ฯ  เอว  รูปโสภคฺคปฺปตฺต  ทสพลสฺส   
สรีร  ปสฺสมาเนน  มหาชเนน  นิรนฺตร  ผุเฏ  อุยฺยาเน  จ   
คมนมคฺเค  จ  เอกภิกฺขุสฺสป  นิกฺขมโนกาโส  นาโหสิ ฯ  ต  ทิวส   
กิร  ภควโต  ภตฺต  ฉินฺน  ภเวยฺย  ตสฺมา  ต  มา อโหสีติ  
สกฺกสฺส นิสนิฺนาสน อุณฺหาการ  ทสฺเสสิ  โส  อาวชฺชมาโน   
ต  การณ  ตฺวา  มาณวกวณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวา  พุทฺธธมฺม- 
สงฺฆปฏิสยุตฺตา  ถุติโย  วทมาโน  ทสพลสฺส  ปรุโต  โอตริตฺวา   
เทวานุภาเวน โอกาส กตฺวา   
                ทนฺโต ทนฺเตหิ สห ปุราณชฏิเลหิ   
                วิปฺปมุตฺโต วิปฺปมุตฺเตหิ   
                สิงฺคีนิกฺขสุวณฺโณ   
                ราชคห ปาวิสิ ภควา ฯ   
                มตฺุโต มุตฺเตหิ ฯเปฯ   
                ติณฺโณ ติณฺเณหิ ฯเปฯ   
                สนฺโต สนฺเตหิ ฯเปฯ   
                ราชคห ปาวิสิ ภควา ฯ    
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                ทสวาโส ทสพโล   
                ทสธมฺมวิทู ทสภิ จุเปโต   
                โส ทสสตปรวิาโร   
                ราชคห ปาวิสิ ภควาติ(๑)   
อิมาหิ  คาถาหิ  สตฺถ ุ วณฺณ  วทมาโน  ปุรโต  ปายาสิ ฯ   
ตทา  มหาชโน มาณวกสฺส  รูปสริึ  ทสิฺวา  อติวิย  อภิรูโป   
วตาย  มาณวโก  น  โข  ปน  อมฺเหหิ  ทิฏปุพฺโพติ  จินฺเตตฺวา   
กุโต  อย  มาณวโก  กสฺส  วา  อยนฺติ  อาห ฯ  ต  สตฺุวา  
มาณโว   
                โย ธีโร สพฺพธิ ทนฺโต  สุทโฺธ อปฺปฏิปุคฺคโล   
                อรห สุคโต โลเก  ตสฺสาห ปริจารโกติ(๒)   
คาถมาห ฯ   
        สตฺถา  สกฺเกน  กโตกาส  มคฺค  ปฏิปชชฺิตฺวา  ภิกฺขุ- 
สหสฺสปริวุโต  ราชคห  ปาวิสิ ฯ  ราชา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส   
มหาทาน  ทตฺวา  อห  ภนฺเต  ตีณิ  รตนานิ  วินา  วสิตุ   
น  สกฺขิสฺสามิ  เวลาย  วา  อเวลาย  วา  ภควโต  สนติฺก   
อาคมิสฺสามิ  ลฏ ิวนุยฺยาน ฺจ  นาม  อติทูเร  อิท  ปน  อมฺหาก  
เวฬุวนุยฺยาน  นาติทูร  นจฺจาสนฺน  คมนาคมนสมฺปนฺน  พุทฺธารห   
เสนาสน ฯ  อิท  เม  ภนฺเต  ภควา  ปฏคฺิคณฺหาตูติ  สุวณฺณ- 
#  ๑ วิ. มหา.  ๔/๖๑/๖๙ ฯ  ๒ วิ. มหา.  ๔/๖๒/๗๐ ฯ    
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ภิงฺคาเรน  ปุปฺผคนฺธวาสิต  มณิวณฺณ  อุทกมาทาย  เวฬุวนุยฺยาน   
ปริจฺจชนฺโต  ทสพลสฺส  หตฺเถ  อุทก  ปาเตสิ ฯ  ตสฺมึ  อาราเม   
ปฏิคฺคหิเตเยว  พุทฺธสาสนสฺส  มลูานิ  โอติณฺณานีติ  มหาปวี   
กมฺป ฯ  ชมพฺุทีปตลสฺมิ ฺหิ  เปตฺวา  เวฬุวน  อ ฺ  มหาปวึ   
กมฺเปตฺวา  คหิตเสนาสน  นาม  นตฺถ ิฯ  ตมฺพปณฺณิทีเปป   
เปตฺวา  มหาวิหาร  อ ฺ  ปวึ  กมฺเปตฺวา  คหิตเสนาสน  นาม   
นตฺถิ ฯ  สตฺถา  เวฬุวนาราม  ปฏิคฺคเหตฺวา  ร ฺโ  อนุโมทน   
กตฺวา อุฏายาสนา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต เวฬุวน อคมาสิ ฯ   
        ตสฺมึ  โข  ปน  สมเย  สาริปุตฺโต  จ  โมคฺคลฺลาโน  จาติ  
เทฺว ปริพฺพาชกา  ราชคห  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺติ  อมต   
ปริเยสมานา ฯ  เตสุ  สารปิุตฺโต อสฺสชิตฺเถร  ปณฺฑาย  ปวิฏ  
ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต ปยิรุปาสิตฺวา เย ธมฺมา เหตุปฺปภวาติ(๑)   
อาทิคาถ  สุตฺวา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  อตฺตโน  สหายกสฺส   
โมคฺคลฺลานสฺสป  ตเมว  คาถ  อภาสิ ฯ  โสป  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิ ฯ  เต  อุโภป  ส ฺชย (๒)  โอโลเกตฺวา  อตฺตโน  ปรสิาย   
สทฺธึ  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชึสุ ฯ เตสุ โมคฺคลฺลาโน  สตฺตาเหน   
อรหตฺต  ปาปุณิ  สาริปุตฺโต  อฑฺฒมาเสน ฯ  อุโภป  เต  สตฺถา   
อคฺคสาวกฏาเน  เปสิ ฯ  สาริปุตฺตตฺเถเรน  จ  อรหตฺต   
ปตฺตทิวเสเยว  สนฺนิปาต  อกาสิ ฯ   
#  ๑ วิ. มหา.  ๔/๖๕/๗๔  ๒. ม. ส ฺจย ฯ    
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        ตถาคเต  ปน  ตสฺมิ ฺเว  เวฬุวนุยฺยาเน  วิหรนฺเต   
สุทฺโธทนมหาราชา  ปุตฺโต  กิร  เม  ฉพฺพสฺสานิ  ทุกฺกรการิก   
จริตฺวา  ปรมาภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปวตฺตวรธมฺมจกฺโก  ราชคห   
อุปนิสฺสาย  เวฬุวเน  วิหรตีติ  สุตฺวา  อ ฺตร  อมจฺจ  อามนฺเตสิ   
เอหิ  ภเณ  ตฺว  ปุริสสหสฺสปริวาโร  ราชคห  คนฺตฺวา  มม   
วจเนน  ปตา  เต  สุทโฺธทนมหาราชา  ทฏ ุกาโมติ  วตฺวา   
มม  ปุตฺต  คณฺหิตฺวา  เอหีติ  อาห ฯ  โส  เอว  เทวาติ  ร ฺโ   
วจน  สิรสา  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ปุริสสหสฺสปริวาโร  ขิปฺปเมว   
สฏ ิโยชนมคฺค  คนฺตฺวา  ทสพลสฺส  จตุปริสมชฺเฌ  นิสีทิตฺวา   
ธมฺมเทสนาเวลาย  วิหาร  ปาวิสิ ฯ  โส  ติฏตุ  ตาว  ร ฺา   
ปหิตสาสนนฺติ  ปริสปริยนฺเต   ิโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา   
ยถา ิโตว  สทฺธึ  ปุริสสหสฺเสน  อรหตฺต  ปตฺวา  ปพฺพชฺช   
ยาจิ ฯ  ภควา  เอถ  ภิกฺขโวติ  หตฺถ  ปสาเรสิ  สพฺเพ   
ตงฺขณ ฺเว  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา  สฏ ิวสฺสิกตฺเถรา วิย  
อเหสุ ฯ  อรหตฺต  ปตฺตกาลโต  ปฏาย  ปน  อริยา  นาม   
มชฺฌตฺตาว  โหนฺตีติ  โส  ร ฺา  ปหิตสาสน  ทสพลสฺส  น   
กเถสิ ฯ  ราชา  เนว  คโต  อาคจฺฉติ  น  สาสน  สุยฺยตีติ  
เอหิ  ภเณ  ตฺว  คจฺฉาติ  เอเตเนว  นิยาเมน  อ ฺ  อมจฺจ   
เปเสสิ ฯ  โสป  คนฺตฺวา  ปุริมนเยเนว  สทฺธึ  ปริสาย  อรหตฺต  
ปตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ  ปนุ  ราชา  เอหิ  ภเณ  ตฺว  คจฺฉ    
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ตฺว  คจฺฉาติ  เอเตเนว  นิยาเมน  อปเรป  สตฺต  อมจฺเจ   
เปเสสิ ฯ  เต  สพฺเพ  นว  ปุริสสหสฺสปริวารา  นว อมจฺจา   
อตฺตโน กิจฺจ นิฏาเปตฺวา ตุณฺหีภูตา ตตฺเถว วิหรึสุ ฯ   
        ราชา  สาสนมตฺตมฺป  อาหริตฺวา  อาจิกฺขนฺต  อลภิตฺวา  
จินฺเตสิ เอตฺตกาป  ชนา  มยิ  สิเนหาภาเวน  สาสนมตฺตมฺป   
น  ปจฺจาหรึสุ  โก  นุ  โข  เม  สาสน  กริสฺสตีติ  สพฺพ   
ราชพล  โอโลเกนฺโต  กาฬุทายึ  อทฺทส ฯ  โส  กริ  ร ฺโ   
สพฺพตฺถสาธโก  อพฺภนฺตริโก  อติวิย  วิสฺสาสิโก  อมจฺโจ   
โพธิสตฺเตน  สทฺธึ  เอกทิวเส  ชาโต  สหปสุกีฬโก  สหาโย ฯ   
อถ  น  ราชา  อามนฺเตสิ  ตาต  กาฬุทายิ  อห  มม  ปุตฺต   
ทฏ ุกาโม  นวปุริสสหสฺสปริวาเรน (๑)  นว  อมจฺเจ  เปเสสึ  เตสุ   
เอโกป  อาคนฺตฺวา  สาสนมตฺต  อาโรเจนฺโต  นาม  นตฺถิ   
ทุชฺชาโน  โข  ปน  เม  ชวิีตนฺตราโย  ชีวมาโนเยวาห  ปุตฺต   
ทฏ ุกาโม  สกฺขิสสฺสิ  น ุ โข  เม  ปุตฺต  ทสฺเสตุนฺติ ฯ  สกฺขิสฺสามิ   
เทว  สเจ ปพฺพชิตุ  ลภิสฺสามีติ ฯ  ตาต  ตฺว  ปพฺพชโิต  วา   
อปพฺพชิโต วา มยฺห ปุตฺต ทสฺเสหีติ ฯ โส  สาธุ  เทวาติ   
ร ฺโ  สาสน  อาทาย  ราชคห  คนฺตฺวา  สตฺถุ ธมมฺเทสนา- 
เวลาย  ปริสปริยนฺเต   ิโต  ธมฺม  สุตฺวา  สปริวาโร  อรหตฺต   
ปตฺวา  เอหิภิกฺขุภาเวน  ปพฺพชิตฺวา วิหาสิ ฯ   
# ๑. ส.ี ...ปรวิาเร ฯ  
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        สตฺถา  พุทฺโธ  หุตฺวา  ปม  อนฺโตวสฺส  อิสิปตเน  วสิตฺวา   
วุฏวสฺโส  ปวาเรตฺวา  อุรุเวล  คนฺตฺวา  ตตฺถ  ตโย  มาเส   
วสนฺโต  เตภาติกชฏิเล วิเนตฺวา  ภิกฺขุสหสฺสปริวาโร  ผุสฺสมาส- 
ปุณฺณมาย  ราชคห  คนฺตฺวา  เทฺว  มาเส  วสิ ฯ  เอตฺตาวตา   
พาราณสิโต  นิกฺขนฺตสฺส  ป ฺจ  มาสา  ชาตา  สกโล  เหมนฺโต   
อติกฺกนฺโต ฯ  กาฬุทายิตฺเถรสฺส  อาคตทิวสโต  สตฺตฏทิวสา   
วีติวตฺตา  เถโร  ผคฺคุณมาสปุณฺณมาย  จินฺเตสิ  อติกฺกนฺโตทานิ  
เหมนฺโต วสนฺตสมโย อนุปฺปตฺโต  มนุสฺเสหิ  สสสฺาทีนิ  อุทฺธริตฺวา   
สมฺมุขสมฺมุขฏาเนหิ  มคฺคา  ทินฺนา  หริตติณส ฺฉนฺนา  ปวี   
สุปุปฺผิตา  วนสณฺฑา  ปฏิปชชฺนกฺขมา  มคฺคา  กาโล  ทสพลสสฺ  
าติสงฺคห กาตุนฺติ ฯ อถ ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา   
                        องฺคาริโน ทานิ ทุมา ภทนฺเต   
                        ผเลสิโน ฉทน วิปฺปหาย   
                        เต อจฺจิมนฺโตว ปภาสยนฺติ   
                        สมโย มหาวีร ภาคี รสาน(๑) ฯเปฯ   
                นาติสีต นาติอุณฺห   นาติทุพฺภิกฺขฉาตก   
                สทฺทลา หริตา ภูมิ  เอส กาโล มหามุนีติ   
สฏ ิมตฺตาหิ  คาถาหิ  ทสพลสฺส  กุลนครคมนวณฺณ  วณฺเณสิ ฯ   
อถ  น  สตฺถา  กึ  นุ  โข  อุทายิ  มธุรสสฺเรน  คมนวณฺณ   
# ๑ ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๐/๓๔๖ ฯ   ส.ี ย.ุ ภคีรสาน ฯ    
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วณฺเณสีติ  อาห ฯ  ตุมฺหาก  ภนฺเต  ปตา  สุทฺโธทนมหาราชา   
ตุมฺเห  ปสฺสิตุกาโม  กโรถ  าตกาน สงฺคหนฺติ ฯ  สาธุ  อุทายิ   
กริสฺสามิ  าตกาน  สงฺคห  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาโรเจหิ  คมิยวตฺต   
ปริปูเรสฺสนฺตีติ ฯ สาธุ ภนฺเตติ เถโร เตส อาโรเจสิ ฯ   
        ภควา  องฺคมคธวาสีน  กลุปุตฺตาน  ทสหิ  สหสฺเสหิ   
กปลวตฺถุวาสีน  ทสหิ  สหสฺเสหีติ  สพฺเพเหว  วีสติสหสฺเสหิ   
ขีณาสวภิกฺขูหิ  ปริวุโต  ราชคหา  นิกฺขมิตฺวา  ทิวเส  ทิวเส   
โยชน  คจฺฉติ ฯ  ราชคหโต  สฏ ิโยชน  กปลวตฺถุ  ทฺวีหิ  มาเสหิ   
ปาปุณิสฺสามีติ  อตุริตจาริก  ปกกฺามิ ฯ  เถโรป  ภควโต   
นิกฺขนฺตภาว  ร ฺโ  อาโรเจสฺสามีติ  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา   
ร ฺโ  นิเวสเน  ปาตุรโหสิ ฯ  ราชา  เถร  ทิสฺวา  ตุฏจิตฺโต   
มหารเห  ปลลฺงฺเก  นิสีทาเปตฺวา  อตฺตโน  ปฏิยาทิตสฺส   
นานคฺครสโภชนสฺส  ปตฺต  ปูเรตฺวา  อทาสิ ฯ  เถโร  ปฏาย   
คมนาการ  ทสฺเสสิ ฯ  นิสทีิตฺวา  ภุ ฺช  ตาตาติ ฯ  สตฺถุ  
สนฺติก คนฺตฺวา  ภุ ฺชิสฺสามิ  มหาราชาติ ฯ  กห  ปน  ตาต   
สตฺถาติ ฯ  วีสติสหสฺสภิกฺขุปริวาโร  ตุมฺหาก  ทสฺสนตฺถาย  จาริก   
นิกฺขนฺโต  มหาราชาติ ฯ  ราชา  ตุฏมานโส  อาห  ตุมฺเห   
อิม  ปริภุ ฺชิตฺวา  ยาว  มม  ปุตฺโต  อิม  นคร  ปาปุณาติ   
ตาวสฺส  อิโตว  ปณฺฑปาต  ปริหรถาติ ฯ  เถโร  อธิวาเสสิ ฯ   
ราชา  เถร  ปวิสิตฺวา  ปตฺต  คนฺธจุณฺเณน  อุพฺพฏเฏตฺวา    
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อุตฺตมสฺส  โภชนสฺส  ปูเรตฺวา  ตถาคตสฺส  เทถาติ  เถรสฺส   
หตฺเถ  ปติฏาเปสิ ฯ  เถโร  สพฺเพส  ปสฺสนฺตานเยว  ปตฺต   
อากาเส  ขิปตฺวา  สยมฺป  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปณฺฑปาต   
อาหริตฺวา  สตฺถุ  หตฺเถ  เปสิ ฯ  สตฺถา  ต  ปริภุ ฺชิ ฯ   
เอเตเนว  อุปาเยน  เถโร  ทิวเส  ทิวเส ปณฺฑปาต  อาหริ ฯ   
สตฺถาป  อนตฺรามคฺเค  ร ฺโเยว  ปณฺฑปาต  ปริภุ ฺชิ ฯ   
เถโรป  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ทิวเส  ทิวเส  อชชฺ  ภควา  เอตฺตก   
อาคโต อชฺช เอตฺตกนฺติ  พุทฺธคุณปฏิสยุตฺตาย  จ  กถาย   
สกล  ราชกุฬ  สตฺถุทสฺสน  วินาเยว  สตฺถริ  ส ฺชาตปฺปสาท   
อกาสิ ฯ  เตเนว  น  ภควา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน   
ภิกฺขูน กุลปฺปสาทกาน ยทิท กาฬุทายีติ(๑) เอตทคฺเค เปสิ ฯ   
        สากิยาป  โข  อนุปปฺตฺเต  ภควติ  อมฺหาก  าติเสฏ   
ปสฺสิสฺสามาติ  สนฺนิปติตฺวา  ภควโต  วสนฏาน  วีมสมานา   
นิโคฺรธสกฺกสฺส  อาราโม  รมณีโยติ  สลฺลกฺเขตฺวา  ตตฺถ  สพฺพ   
ปฏิชคฺคนวิธึ  กาเรตฺวา  คนฺธปุปฺผหตฺถา  ปจฺจุคฺคมน  กโรนฺตา   
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเต  ทหรทหเร  นาครทารเก  จ  นาคร- 
ทาริกาโย  จ  ปม  ปหิณึสุ  ตโต  ราชกุมาเร  จ  ราชกุมาริกาโย   
จ  เตส อนนฺตรา สาม  คนฺธปุปฺผาทีหิ  ปชูยมานา  ภควนฺต   
คเหตฺวา  นิโคฺรธรามเมว  อคมสุ ฯ  ตตฺถ  ภควา  วีสติสหสฺส- 
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ  
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ขีณาสวปริวุโต  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสีท ิฯ  สากิยา  นาม   
มานชาติกา  มานตฺถทฺธา  เต  สิทฺธตฺถกมุาโร  อมฺเหหิ  ทหรตโร   
อมฺหาก  กนฏิโ  ภาคิเนยฺโย  ปุตฺโต  นตฺตาติ  จินฺเตตฺวา   
ทหรทหเร  ราชกุมาเร  อาหสุ ตุมฺเห วนฺทถ มย ตุมฺหาก  
ปฏ ิโต นิสทีิสฺสามาติ ฯ  เตสุ  เอว  อวนฺทิตฺวา  นิสินฺเนสุ   
ภควา  เตส  อชฺฌาสย  โอโลเกตฺวา  น  ม  าตโย  วนฺทนฺติ   
หนฺท  ทานิ  เต  วนฺทาเปสฺสามีติ  อภิ ฺาปาทก  จตุตฺถ  ฌาน   
สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏาย  อากาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  เตส  สีเส   
ปาทปสุ  โอกิรมาโน  วิย  คณฺฑมฺพรุกขฺมูเล  ยมกปาฏิหาริยสทิส  
ปาฏิหาริย อกาสิ ฯ  ราชา  ต  อจฺฉริย  ทิสฺวา  อาห  ภนฺเต   
ตุมฺหาก  ชาตทิวเส  กาฬเทวิลสฺส (๑)  วนฺทนตฺถ  อุปนีตาน  โว   
ปาเท  ปริวตฺเตตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  มตฺถเก  ปติฏ ิเต  ทิสฺวาป   
อห  ตุมฺหาก  ปาเท  วนฺทึ  อย  เม  ปมวนฺทนา ฯ  วปฺปมงฺคล- 
ทิวเส  จ  ชมพฺุจฺฉายาย  สิริสยเน  นิปนฺนาน  โว  ชมฺพุจฺฉายาย   
อปริวตฺตน  ทิสฺวาป  ปาเท  วนฺทึ  อย  เม  ทุติยวนฺทนา ฯ   
อิทานิ  ปน  อิม  อทิฏปุพฺพ ปาฏิหาริย  ทิสฺวาป  อห  ตุมฺหาก   
ปาเท  วนฺทามิ  อย  เม  ตติยวนฺทนาติ ฯ  ร ฺา  ปน  วนฺทิเต   
ภควนฺต  อวนฺทิตฺวา  าตุ  สมตฺโถ  นาม  เอกสากิโยป  นาโหสิ   
สพฺเพ  วนฺทึสุเยว ฯ   
#  ๑ ม. กาลเทวลสฺส ฯ    
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        อิติ  ภควา  าตโย  วนฺทาเปตฺวา  อากาสโต  โอตริตฺวา   
ป ฺตฺตาสเน  นิสีท ิฯ  นิสินฺเน  ภควติ  สิขาปตฺโต  าติสมาคโม   
อโหสิ  สพฺเพ  เอกคฺคจิตฺตา  หุตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  ตโต  มหาเมโฆ   
โปกฺขรวสฺส  วสฺสิ ฯ  ตมฺพวณฺณ  อุทก  เหฏา  วิรวนฺต  คจฺฉติ   
เตมิตุกาโมว เตเมติ อเตมิตุกามสฺส สรีเร เอกพินฺทุมตฺตมฺป   
น  ปตติ ฯ  ต  ทิสฺวา  สพฺเพ  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตา  ชาตา  อโห   
อจฺฉริย  อโห  อพฺภุตนฺติ  กถ  สมุฏาเปสุ ฯ  สตฺถา  น  
อิทาเนว มยฺห าติสมาคเม โปกฺขรวสฺส  วสฺสติ  อตีเตป   
วสฺสีติ  อิมิสฺสา  อฏ ุปฺปตฺติยา  เวสฺสนฺตรชาตก(๑) กเถสิ ฯ  ธมฺมกถ   
สุตฺวา  สพฺเพ  อุฏาย  วนฺทิตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  เอโกป  ราชา   
วา  ราชมหามตฺโต วา เสฺว อมฺหาก ภิกฺข คณฺหถาติ  
วตฺวา คโต นาม นตฺถิ ฯ   
        สตฺถา  ปุนทิวเส  วีสติภิกฺขุสหสฺสปริวุโต  กปลวตฺถุ   
ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  ต  น  โกจิ  คนฺตฺวา  นิมนฺเตสิ  น  ปตฺต   
วา  อคฺคเหสิ ฯ  ภควา  อินทฺขีเล   ิโตว  อาวชฺเชสิ  กถ   
นุ  โข  ปุพฺพพุทฺธา  กุลนคเร  ปณฺฑาย  จรึสุ  ก ึ อุปปฺฏิปาฏิยา   
อิสฺสรชนาน  ฆรานิ  อคมสุ  อุทาหุ  สปทานจาริก  จรึสูติ ฯ ตโต   
เอกพุทฺธสฺสป  อุปฺปฏิปาฏิยา  คมน  อทิสฺวา  มยาป  ทานิ   
อยเมว  เตส  วโส  ปคฺคเหตพฺโพ  อายตึ  จ  มม  สาวกา   
# ๑ ขุ. ชา. ๒๘/๕๔๗/๓๖๕ ฯ    
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มม ฺเว  อนุสิกฺขนฺตา  ปณฺฑจาริกวตฺต  ปริปูเรสสฺนฺตีติ  โกฏยิ   
นิวิฏเคหโต  ปฏาย  สปทาน  ปณฺฑาย  จริ ฯ  อยฺโย  กิร   
สิทฺธตฺถกุมาโร  ปณฺฑาย  จรตีติ ทฺวิภูมิกติภูมิกาทีสุ ปาสาเทสุ  
สีหป ฺชร  วิวริตฺวา มหาชโน ทสฺสนพฺยาวโฏ อโหสิ ฯ   
        ราหุลมาตาป  เทวี  อยฺยปุตฺโต  กริ  อิมสฺมึเยว  นคเร   
มหนฺเตน  ราชานุภาเว  สุวณฺณสิวิกาทีหิ  วิจริตฺวา  อิทานิ   
เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา  กาสายวตฺถนิวาสโน  กปาลหตฺโถ   
ปณฺฑาย  จรติ  โสภติ  นุ  โขติ  สีหป ฺชร  วิวริตฺวา   
โอโลกยมานา  ภควนฺต  นานาวิราคสมุชฺชลาย  สรรีปฺปภาย   
นครวีถิโย  โอภาเสตฺวา   พฺยามปฺปภาปริกฺเขปสมุปพฺยูฬฺหาย   
อสีตานุพฺย ฺชนปฺปภาสิตาย  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกขฺณปฏิมณฺฑิตาย   
อโนปมาย  พุทฺธสิริยา  วิโรจมาน  ทสิฺวา  อุณฺหีสโต ปฏาย  
ยาว ปาทตลา   
                        สินิทฺธนลีมุทุกุ ฺจิตเกโส   
                        สูรยินิมฺมลตลาภินลาโฏ   
                        ยุตฺตตุงฺคมุทุกายตนาโส   
                        รสิชาลวิกสิโต นรสีโหติ   
เอวมาทิกาหิ  ทสหิ  นรสีหคาถาหิ  อภิตฺถวิตฺวา  ตุมฺหาก ปุตฺโต  
ปณฺฑาย จรตีติ  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  สวิคฺคหทโย  หตฺเถน   
สาฏก  สณฺเปนฺโต  ตุริตตุริโต  นิกฺขมิตฺวา  เวเคน  คนฺตฺวา  ภควโต    
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ปุรโต  ตฺวา  อาห  กินฺน ุโข ภนฺเต อมฺเห  ลชฺชาเปถ   
กิมตฺถ  ปณฺฑาย  จรถ  ก ึ เอตฺตกาน  ภิกฺขูน  น  สกฺกา   
ภตฺต  ลทฺธุนติฺ  ส ฺ  กรตฺิถาติ ฯ  วสจาริตฺตเมต  มหาราช   
อมฺหากนฺติ ฯ  นน ุภนฺเต  อมฺหาก  วโส  นาม  มหาสมฺมต- 
ขตฺติยวโส  เอตฺถ  จ  เอกขตฺติโยป  ภิกฺขาจรโก  นาม  นตฺถีติ ฯ   
อย  มหาราช  ขตฺติยวโส  นาม  ตว  วโส ฯ  อมฺหาก  ปน   
ทีปงฺกโร  โกณฺฑ ฺโ  ฯเปฯ  กสฺสโปติ  อย  พุทฺธวโส  นาม ฯ  
เอเต  จ  อ ฺเ  อเนกสหสฺสสงฺขา พุทฺธา ภิกฺขาจาเรเนว  
ชีวิก กปฺเปสุนฺติ อนฺตรวีถิย  ิโตว   
                อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย  ธมมฺ สุจริต จเร   
                ธมฺมจารี สุข เสติ  อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จาติ(๑)   
อิม คาถมาห คาถาปริโยสาเน ราชา โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ   
                ธมฺม ฺจเร สุจริต  น น ทุจฺจริต จเร   
                ธมฺมจารี สุข เสติ  อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จาติ   
อิม  คาถ  สุตฺวา  สกทาคามิผเล  ปติฏาสิ  มหาธมฺมปาล- 
ชาตก (๒)  สุตฺวา  อนาคามิผเล  ปติฏาสิ  มรณสมเย  เสตจฺฉตฺตสฺส  
เหฏา  สิริสยเน  นิปนฺโนเยว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อร ฺ- 
วาเสน  ปธานานุโยคกิจฺจ  ร ฺโ  นาโหสิ ฯ  โส  โสตาปตฺติผล   
สจฺฉิกตฺวาเยว  ปน  ภควโต  ปตฺต  คเหตฺวา  สปริส  ภควนฺต   
#  ๑ ขุ. ธ. ๒๕/๒๓/๓๗ ฯ  ๒ ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๑๐/๒๘๘ ฯ    
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มหาปาสาท  อาโรเปตฺวา  ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน   
ปริวิสิ ฯ  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  สพฺพ  อิตฺถาคาร  อาคนฺตฺวา   
ภควนฺต  วนฺทิ  เปตฺวา  ราหุลมาตร ฯ  สา  ปน  คจฺฉ   
อยฺยปุตฺต  วนฺทาหีติ  ปรชิเนน  วุจฺจมานาป  สเจ  มยฺห  คุโณ   
อตฺถิ  สยเมว  มม  สนฺติก  อยฺยปุตฺโต  อาคมิสฺสติ อาคตเมว  
น วนฺทิสฺสามีติ วตฺวา น อคมาสิ ฯ   
        ภควา  ราชาน  ปตฺต  คาหาเปตฺวา  ทฺวีหิ  อคฺคสาวเกหิ   
สทฺธึ  ราชธีตาย  สิริคพฺภ  คนฺตฺวา  ราชธีตา  ยถารุจิ   
วนฺทมานา  น  กิ ฺจิ  วตฺตพฺพาติ  วตฺวา  ป ฺตฺตาสเน   
นิสีทิ ฯ  สา  เวเคนาคนฺตฺวา  โคปฺผเกสุ  คเหตฺวา  ปาทปฏ ิย   
สีส  ปริวตฺเตตฺวา  ยถาชฺฌาสย  วนฺทิ ฯ  ราชา  ราชธีตาย   
ภควติ  สิเนหพหุมานาทิคุณสมฺปตฺตึ  กเถสิ  ภนฺเต  มม  ธีตา   
ตุมฺเหหิ  กาสายานิ  วตฺถานิ  นิวาสิตานีติ  สุตฺวา  ตโต  ปฏาย   
กาสายวตฺถนิวตฺถา  ชาตา  ตุมฺหาก  เอกภตฺติกภาว  สุตฺวา   
เอกภตฺติกาว  ชาตา  ตุมฺเหหิ  มหาสยนสฺส  ฉฑฺฑิตภาว  สุตฺวา   
ปฏฏิกาม ฺจเกเยว  นิปนฺนา  ตุมฺหาก  มาลาคนฺธาทีหิ  วิรตภาว   
ตฺวา  วิรตมาลา  คนฺธาว  ชาตา  อตฺตโน  าตกาหิ  มย   
ปฏิชคฺคิสฺสามาติ  สาสเน  เปสิเตป  เตสุ  เอกาตกมฺป  น   
โอโลเกสิ  เอว  คุณสมฺปนฺนา  เม  ภนฺเต  ธีตาติ ฯ  อนจฺฉริย   
มหาราช  อย  อิทานิ  ตยา  รกฺขิยมานา  ราชธีตา  ปริปกฺเก    
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าเณ  อตฺตาน  รกฺเขยฺย  เอสา  ปุพฺเพ  อนารกฺขา  ปพฺพตปาเท   
วิจรมานา  อปริปกฺเกป  าเณ  อตฺตาน  รกฺขีติ วตฺวา  
จนฺทกินฺนรีชาตก(๑) กเถตฺวา อุฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ   
        ปุนทิวเส  ปน  นนฺทสฺส  ราชกุมารสฺส  อภิเสกเคหปฺ- 
ปเวสนวิวาหมงฺคเลสุ  วตฺตมาเนสุ  ตสฺส  เคห  คนฺตฺวา  กุมาร   
ปตฺต  คาหาเปตฺวา  ปพฺพาเชตุกาโม  มงฺคล  วตฺวา  อุฏายาสนา   
ปกฺกามิ ฯ  ชนปทกลฺยาณี  กุมาร  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ตุวฏ  โข   
อยฺยปุตฺต  อาคจฺเฉยฺยาสีติ  วตฺวา  คีว  ปสาเรตฺวา  โอโลเกสิ ฯ   
โส  ภควนฺต  ปตฺต  คณฺหถาติ  วตฺตุ  อวิสหมาโน  วิหารเยว   
อคมาสิ  ต  อนิจฺฉมานเยว  ภควา  ปพฺพาเชสิ ฯ  อิติ  ภควา   
กปลวตฺถุ  คนฺตฺวา  ตติยทิวเส  นนฺท ปพฺพาเชสิ ฯ   
        สตฺตเม  ทิวเส  ราหุลมาตาป  กุมาร  อลงฺกริตฺวา  ภควโต   
สนฺติก  เปเสสิ  ปสฺส  ตาต  เอต  วีสติสหสฺสสมณปริวุต   
สุวณฺณวณฺณ  พฺรหฺมรูปวณฺณ  สมณ  อย  เต  ปตา  เอตสฺส   
มหนฺตา  นิธโย  อเหสุ  ตฺยสฺส  นิกฺขมนกาลโต  ปฏาย  น   
ปสฺสาม  คจฺฉ  น  ทายชชฺ  ยาจาหิ  อห  ตาต  กุมาโร  อภิเสก   
ปตฺวา  จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสามิ  ธเนน  เม  อตฺโถ  ธน   
เม  เทหิ ฯ  สามิโก  ห ิ ปตฺุโต  ปตุสนตฺกสฺสาติ ฯ  กุมาโร   
จ  ภควโต  สนฺติก  คนฺตฺวาว  ปตุ  สิเนห  ลภิตฺวา  หฏจิตฺโต   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๑๘๘๓/๓๖๘ ฯ  
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สุขา  เต  สมณ  ฉายาติ  วตฺวา  อ ฺ ฺจ  พหุ  อตฺตโน   
อนุรูป  วทนฺโต  อฏาสิ ฯ  ภควา  กตภตฺตกิจฺโจ  อนุโมทน   
วตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  กุมาโรป  ทายชชฺ  เม  สมณ   
เทหิ  ทายชฺช  เม  สมณ  เทหีติ  ภควนฺต  อนุพนฺธิ ฯ  น  ภควา   
กุมาร  นิวตฺตาเปสิ  ปริชโนป  ภควตา  สทฺธึ  คจฺฉนฺต  นิวตฺเตตุ   
นาสกฺขิ ฯ  อิติ  โส  ภควตา  สทฺธึ  อารามเมว อคมาสิ ฯ   
        ตโต  ภควา  จินฺเตสิ  ย  อย  ปตุสนฺตก  ธน  อิจฺฉติ   
ต  วฏฏานุคต  สวิฆาต  หนฺทสฺส  เม  โพธิมณฺเฑ  ปฏิลทฺธ   
สตฺตวิธ  อริยธน  เทมิ  โลกุตฺตรทายชฺชสฺส  น  สามิก  กโรมีติ   
อายสฺมนฺต  สาริปุตฺต อามนฺเตสิ เตน  หิ  สาริปุตฺต  ราหุล   
ปพฺพาเชหีติ ฯ  เถโร  ต  ปพฺพาเชสิ ฯ  ปพฺพชิเต  จ  ปน  กุมาเร   
ร ฺโ  อธิมตฺต  ทุกฺข  อุปฺปชฺช ิ ต  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺโต  
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  สาธุ  ภนฺเต  อยฺยา  มาตาปตูหิ   
อนนุ ฺาต  ปุตฺต  น  ปพฺพาเชยฺยุนฺติ  วร  ยาจิ ฯ  ภควา   
จ  ตสฺส  วร  ทตฺวา  ปุเนกทิวเส  ราชนิเวสเน  กตภตฺตกิจฺโจ   
เอกมนฺต  นิสินฺเนน  ร ฺา  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ทุกฺกรการิกกาเล   
เอกา  เทวตา  ม  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุตฺโต  เต  กาลงฺกโตติ   
อาห  ตสฺสา  วจน  อสทฺทหนฺโต  น  มยฺห  ปุตฺโต  สมฺโพธึ   
อปฺปตฺวา  กาล  กโรตีติ  ต  ปฏิกฺขิปนฺติ  วุตฺเต  ตุมฺเห  อิทานิ  
กึ สทฺทหิสฺสถ เย ตุมฺเห  ปุพฺเพป  อฏ ิกานิ  ทสฺเสตฺวา  ปุตฺโต    
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เต  มโตติ  วุตฺเต  น  สททฺหิตฺถาติ  อิมิสฺสา  อฏ ุปฺปตฺติยา   
มหาธมฺมปาลชาตก  กเถสิ  กถาปริโยสาเน  ราชา  อนาคามิผเล  
ปติฏหิ ฯ   
        อิติ  ภควา  ปตร  ตีส ุ ผเลสุ  ปติฏาเปตฺวา  ภิกฺขุ- 
สงฺฆปริวุโต  ปุนเทว  ราชคห  คนฺตฺวา  สีตวเน  วิหาสิ ฯ   
ตสฺมึ  สมเย  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  ป ฺจหิ  สกฏสเตหิ  ภณฺฑ   
อาทาย  ราชคห  คนฺตฺวา  อตฺตโน  ปยสหายกสฺส  เสฏ ีโน   
เคห  คนฺตฺวา  ตตฺถ  พุทฺธสฺส  ภควโต  อุปฺปนฺนภาว  สุตฺวา   
พลวปจฺจูเส  เทวตานุภาเวน  วิวเฏน  ทวฺาเรน  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺม  สุตฺวา  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาย  ทุติเย   
ทิวเส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  สาวตฺถึ   
อาคมนตฺถาย  สตฺถ ุ ปฏิ ฺ  คเหตฺวา  อนฺตรามคฺเค  ป ฺจ- 
จตฺตาฬีสโยชนฏาเน  สตสหสฺส (๑)  ทตฺวา  โยชนิเก  โยชนิเก   
วิหาร  กาเรตฺวา  เชตวน  โกฏิสนถฺาเรน  อฏารสหิ  หิร ฺ- 
โกฏีห ิ กิณิตฺวา  นวกมฺม  ปฏเปสิ ฯ  โส  มชฺเฌ  ทสพลสฺส   
คนฺธกุฏึ  กาเรสิ  ต  ปริวาเรตฺวา  อสีติยา  มหาเถราน  ปาฏิเยกฺก   
เอกสนฺนิเวสเน  อาวาเส เอกกุฏิกทฺวิกฏุิกหสวฏฏกทีฆรสฺสสาลา- 
มณฺฑปาทิวเสน  เสสเสนาสนานิ โปกฺขรณีจงฺกมนรตฺติฏานทิ- 
วาฏานานิ  จาติ  อฏารสโกฏิปริจฺจาเคน  รมณีเย  ภูมิภาเค   
# ๑. ส.ี ย.ุ สตสหสฺส สตสหสฺส ฯ  
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มโนรม  วิหาร  กาเรตฺวา  ทสพลสฺส  อาคมนตฺถาย  ทูต  ปาเหสิ ฯ   
สตฺถา ตสฺส วจน สุตฺวา มหาภิกฺขุสงฺฆปริวาโร  ราชคหา  
นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน สาวตฺถินคร ปาปุณิ ฯ   
        มหาเสฏ ีป  โข  วิหารมห  สชฺเชตฺวา  ตถาคตสฺส  เชตวน   
ปวิสนทิวเส  ปุตฺต  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิต  กตฺวา  อลงฺกต- 
ปฏิยตฺเตเหว  ป ฺจหิ  กุมารสเตหิ  สทธฺึ  เปเสสิ ฯ  โส  สปริวาโร   
ป ฺจวณฺณวตฺถสมุชฺชลานิ  ป ฺจ  ธชสตานิ  คเหตฺวา  ทสพลสสฺ   
ปุรโต  อโหสิ  เตส  ปจฺฉโต  มหาสุภทฺทา  จูฬสุภทฺทาติ  เทฺว   
เสฏ ีธีตโร  ป ฺจหิ  กุมาริกาสเตหิ  สทฺธึ  ปุณฺณฆเฏ  คเหตฺวา   
นิกฺขมึสุ  ตาส  ปจฺฉโต  เสฏ ีภริยา  สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา   
ป ฺจหิ  มาตุคามสเตหิ  สทฺธึ  ปุณฺณปาติโย  คเหตฺวา  นิกฺขมิ   
สพฺเพส ปจฺฉโต มหาเสฏ ี อหตวตฺถนิวตฺโถ  อหตวตฺถนิวตฺเถเหว   
ป ฺจหิ  เสฏ ีสเตหิ  สทฺธึ  ภควนฺต  อพฺภุคฺค ฺฉิ ฯ  ภควา  อิม   
อุปาสกปริส  ปุรโต  กตฺวา  มหาภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  อตฺตโน   
สรีรปฺปภาย  สุวณฺณรสเสกสิ ฺจนานิ  วิย  วนนฺตรานิ  กรุุมาโน   
อนนฺตาย  พุทฺธลีลาย (๑)  อปริมาณาย(๒) พุทฺธสิริยา เชตวนวิหาร  
ปาวิสิ ฯ   
        อถ  น  อนาถปณฺฑิโก  อาปุจฺฉิ  กถาห  ภนฺเต  อิมสฺมึ   
วิหาเร  ปฏิปชฺชามีติ ฯ  เตน  หิ  คหปติ  อิม  วิหาร   
# ๑ สี. ยุ. พุทฺธลีฬาย ฯ  ๒ ยุ. อปฺปฏมิาย ฯ    
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อาคตานาคตสฺส  จาตุทฺทิสสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ปติฏาเปหีติ ฯ   
สาธุ  ภนฺเตติ  มหาเสฏ ี  สุวณฺณภิงฺคาร อาทาย  ทสพลสฺส   
หตฺเถ  อุทก  ปาเตตฺวา  อิม  เชตวนวิหาร  อาคตานาคตสฺส   
จาตุทฺทิสสฺส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทมฺมีติ  อทาสิ ฯ   
สตฺถา  วิหาร  ปฏิคฺคเหตฺวา อนุโมทน กโรนฺโต   
                สตี อุณฺห ปฏหินฺติ  ตโต วาฬมิคานิ จ   
                สริีสเป(๑) จ มกเส  สิสิเร จาป วุฏ ิโย ฯ   
                ตโต วาตาตโป โฆโร  ส ฺชาโต ปฏิห ฺติ   
                เลณตฺถ ฺจ สุขตฺถ ฺจ  ฌายิตุ จ วิปสฺสิตุ ฯ   
                วิหารทาน สงฺฆสฺส   อคฺค พุทฺเธน วณฺณิต   
                ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส  สมฺปสฺส อตฺถมตฺตโน ฯ   
                วิหาเร การเย รมฺเม  วาสเยตฺถ พหุสฺสุเต   
                เตส อนฺน ฺจ ปาน ฺจ  วตฺถเสนาสนานิ จ ฯ   
                ทเทยฺย อุชุภูเตสุ   วิปฺปสนฺเนน เจตสา   
                เต ตสฺส ธมฺม เทเสนฺติ  สพฺพทุกฺขาปนูทน   
                ย โส ธมฺม อิธ ฺาย  ปรินิพฺพาติ อนาสโวติ(๒)   
วิหารานิสส  กเถสิ ฯ  อนาถปณฺฑิโก  ทุติยทิวสโต  ปฏาย   
วิหารมห  อารภิ ฯ  วิสาขาย  วิหารมโห  จตูหิ  มาเสหิ   
นิฏ ิโต ฯ อนาถปณฺฑิกสฺส  ปน  วิหารมโห  นวหิ  มาเสหิ   
# ๑. ม. สริิสเป ฯ ม.  สรีสเป ฯ   
#  ๒. วิ. จูล.  ๗/๒๗๑/๑๒๑ ฯ    
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นิฏาสิ ฯ  วิหารมเหป  อฏารเสว  โกฏิโย  ปริจฺจาค  อคมสุ ฯ   
อิติ เอกสฺมึเยว วิหาเร จตุปณฺณาสโกฏิสงฺข ธน ปรจฺิจชิ ฯ   
        อตีเต  ปน  วิปสฺสิสสฺ  ภควโต  กาเล  ปุนพฺพสุมิตฺโต   
นาม  เสฏ ี  สุวณฺณิฏกาสนฺถาเรน  กณิิตฺวา  ตสฺมึเยว  าเน   
โยชนปฺปมาณ  สงฺฆาราม  กาเรสิ ฯ   
        สิขิสฺส  ปน  ภควโต  กาเล  สริิวฑฺโฒ  นาม  เสฏ ี   
สุวณฺณผาลสนฺถาเรน  กิณิตฺวา  ตสฺมึเยว  าเน  ติคาวุตปฺปมาณ   
สงฺฆาราม  กาเรสิ ฯ   
        เวสฺสภุสฺส  ภควโต  กาเล  โสตฺถโิย  นาม  เสฏ ี   
สุวณฺณหตฺถิปทสนฺถาเรน  กิณิตฺวา  ตสฺมึเยว  าเน  อฑฺฒ- 
โยชนปฺปมาณ  สงฺฆาราม  กาเรสิ ฯ   
        กกุสนฺธสฺส  ภควโต  กาเล  อจฺจุโต  นาม  เสฏ ี   
สุวณฺณิฏกาสนฺถาเรน  กณิิตฺวา  ตสฺมึเยว  าเน  คาวุตปฺปมาณ   
สงฺฆาราม  กาเรสิ ฯ   
        โกณาคมนสฺส  ภควโต  กาเล  อุคฺโค  นาม  เสฏ ี   
สุวณฺณกจฺฉปสนฺถาเรน  กิณิตฺวา  ตสฺมึเยว  าเน  อฑฺฒ- 
คาวุตปฺปมาณ  สงฺฆาราม  กาเรสิ ฯ   
        กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล  สุมงฺคโล  นาม  เสฏ ี   
สุวณฺณยฏ ิสนฺถาเรน  กณิิตฺวา  ตสฺมึเยว  าเน โสฬสกรีสป-ฺ 
ปมาณ สงฺฆาราม กาเรสิ ฯ  อมฺหาก  ปน  ภควโต  กาเล    
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อนาถปณฺฑิโก  นาม  เสฏ ี  กหาปณโกฏิสนฺถาเรน  กิณิตฺวา   
ตสฺมึเยว  าเน  อฏกรีสปฺปมาณ  สงฺฆาราม  กาเรสิ ฯ  อิท   
กิร  าน  สพฺพพุทฺธาน อวิชหิตฏานเมว ฯ   
        อิติ  มหาโพธิมณฺเฑ  สพฺพ ฺ ุตปฺปตฺติโต  ยาว  มหาปร-ิ 
นิพฺพานม ฺจา  ยสฺมึ ยสมฺึ าเน ภควา วิหาสิ ฯ อิท  
สนฺติเกนิทาน นามาติ เวทิตพฺพ ฯ   
                                สนฺติเกนิทานกถา นิฏ ิตา 
                                นิทานกถา นิฏ ิตา ฯ   
                                        __________  
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                                        พุทฺธาปทานวณฺณนา (๑) 
                                        พุทฺธวคฺควณฺณนา 
                                        อพฺภนฺตรนิทานวณฺณนา   
                อถ พุทฺธาปทานานิ  สุณาถ สุทฺธมานสา   
                ตึสปารมิสมฺปุณฺณา   ธมฺมราชา อสงฺขิยาติ   
        เอตฺถ   อถาติ   อธิการนฺตรูปทสฺสนตฺเถ   นิปาตปท  วิภตฺติ- 
ยุตฺตายุตฺตนิปาตทฺวเยสุ วิภตฺติยุตฺตนิปาตปท ฯ อถ วา   
                อธิกาเร มงฺคเล เจว  นิปฺผนฺนตฺเถวธารเณ   
                อนนฺตเรปคมเน(๒)  อถสทฺโท ปวตฺตติ ฯ   
ตถา หิ   
                อธิกิจฺจ อธิฏาน  อธิอตฺถ วิภาสติ   
                เสฏเชฏกภาเวน  อธิกาโร วิธียเตติ   
วุตฺตตฺตา  พุทฺธาน  สมตฺตึสปารมิธมฺมาน  อธิกิจฺจโต เสฏ- 
เชฏโต อธิการฏเน  อถสทฺเทน  ยตฺุตมปทานานีติ ฯ  ติวิธโพธิ- 
สตฺตาน  ปูชามงฺคลสภาวโต  ปชูา  จ  ปูชเนยฺยาน  เอต  มงฺคล- 
มุตฺตมนฺติ  วจนโต (๓)  มงฺคลฏเน  อถสทฺเทน  ยุตฺตมปทานานีติ ฯ   
พุทฺธาทีน  ภควนฺตาน  สมฺปตฺติกิจฺจสฺส  อรหตฺตมคฺเคน   
นิปฺผนฺนโต  นิปฺผนฺนฏเน  อถสทฺเทน  ยุตฺตมปทานานีติ ฯ   
# ๑ ม. เถราปทาน พุทฺธวคฺค ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ อนนฺตเร จ คมเน ฯ   
# ๓. ขุ. ขุ.  ๒๕/๖/๓ ฯ    
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พุทฺธาทีน  อรหตฺตมคฺคาทิกุสลโต  อ ฺกุสลาน  อภาวโต   
อวธารณฏเน  นิวารณฏเน  อถสทฺเทน   ยุตฺตมปทานานีติ ฯ    
ขุทฺทกปาสงฺคหานนฺตร   สงฺคหิตนฺติ  อนนฺตรฏเน  อถสทฺเทน   
ยุตฺตมปทานานีติ ฯ  อิโต  ขุทฺทกปาโต  ปฏายาติ  อปคมนฏเน  
อถสทฺเทน ยตฺุตมปทานานีติ ฯ   
        พุทฺโธติ  เอตฺถ  พุชฺฌติา  สจฺจานีติ  พุทฺโธ  โพเธโต   
ปชายาติ  พุทฺโธ  สพฺพ ฺ ุตาย  พุทฺโธ  สพฺพทสฺสาวิตาย  พุทฺโธ   
อน ฺเนยฺยตาย  พุทฺโธ  วิสวิตาย  พุทฺโธ  ขีณาสวสงฺขาเตน   
พุทฺโธ  นริุปกฺกิเลสสงฺขาเตน  พุทฺโธ  ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน  พุทฺโธ  
อทุติยฏเน  พุทฺโธ  ตณฺหาปหานฏเน  พุทฺโธ  เอกายนมคฺค   
คโตติ  พุทฺโธ เอโก อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ   
พุทฺโธ  อพุทธฺิวิหตตฺตา  พุทฺธิปฏิลาภา  พุทฺโธ  พุทฺธิ  พุทฺธ   
โพโธติ  อนตฺถนฺตรเมต ฯ (๑)  ยถา  นีลาทิวณฺณโยคโต  ปโฏ  นีโล   
ปโฏ  รตฺโต  ปโฏติ  วุจฺจติ  เอว  พุทฺธคุณโยคโต  พุทฺโธ ฯ   
อถ  วา  โพธติี วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ  าณ  เตน  าเณน   
สกลทิยฑฺฒสหสฺสกิเลสาริคเณ  เขเปตฺวา  นิพฺพานาธิคมนโต   
าณ  โพธีติ  วุจฺจติ ฯ  เตน  สมฺปยุตฺโต  สมงฺคีปุคฺคโล   
พุทฺโธ ฯ  เตเนว  าเณน  ปจฺเจกพุทฺโธป  สพฺพกิเลเส  เขเปตฺวา   
# ๑ สี. พุทฺโธ พุทฺธิ พุทฺธ โพโธติ อตฺถนฺตรเมต ฯ  
# ยุ. พุทฺโธ พุทฺธ โพโธติ  อตฺถนฺตรเมต ฯ    
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นิพฺพานมธิคจฺฉติ ฯ  พุทฺธาน  ปน  จตูสุ  อสงฺเขฺยยฺเยสุ  กปฺป- 
สตสหสฺเสสุ  จ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  โพธิาณสฺสาธิคตตฺตา  จ   
อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณมหากรุณาสมาปตฺติาณยมกปาฏิหาริย- 
าณสพฺพ ฺ ุต ฺาณอนาวรณอาสยานุสยาทิอสาธารณาณาน   
 สมธิคตตฺตา  จ  เอกายป  ธมฺมเทสนาย  อสงฺเขฺยยฺยสตฺตนิกาเย   
 ธมฺมามต  ปาเยตฺวา  นิพฺพานสฺส  ปาปนโต  จ  ตเทว  าณ   
 พุทฺธานเมวาธิกภาวโต  ตสเมว  สมฺพุทฺธาน  อปทาน  การณ   
 พุทฺธาปทาน ฯ  ต ฺหิ  ทวิุธ  กุสลากุสลวเสน ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา   
 ปน  น  ตถา  กาตุ  สมตฺถา  อนฺนาทิปจฺจยทายกาน(๑) สงฺคห  
 กโรนฺตาป   
                อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห  ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ   
                ปูเรนฺตุ จิตฺตสงฺกปฺปา  จนฺโท ปณฺณรโส ยถา ฯ   
                อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห  ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ   
                ปูเรนฺตุ จิตฺตสงฺกปฺปา  มณิโชติรโส ยถาติ(๒)   
อิมาหิ  ทฺวีหิเยว  คาถาหิ  ธมฺม  เทเสนฺติ ฯ  เทเสนฺตาป   
อสงฺเขฺยยฺยสตฺตนิกาเย  โพเธตุ  น  สกกฺุณนฺติ  ตสฺมา  น   
สพฺพ ฺ ุพุทฺธสทิสา  หุตฺวา  ปาฏิเยกฺก  วิสุ พุทฺธาติ ปจฺเจก- 
พุทฺธา ฯ เตส อปทาน การณ ปจฺเจกพุทฺธาปทาน ฯ   
# ๑. ส.ี สมตฺถาติ ปจฺจยทายกาน ฯ ๒. สุมงฺคล.  ๒/๘๘ ฯ 
# มโนรถ.  ๑/๑๖๘ ฯ  ธมมฺปทฏ ๒/๓๗  ฯ    
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        จิร   ิตาติ  เถรา ฯ  อถ  วา  ถริตรสีลาจารมทฺทวาทิคุเณหิ   
ยุตฺตาติ  เถรา ฯ  อถ  วา  ถริวรสีลสมาธิป ฺาวิมุตฺติวิมุตฺติ- 
าณทสฺสนคุเณหิ  ยุตฺตาติ  เถรา ฯ  อถ  วา  ถริตรสงฺขาต- 
ปณีตานุตฺตรสนฺตินิพฺพานมธิคตาติ  เถรา  เถราน  อปทานานิ   
เถราปทานานิ ฯ  ตถา  ตาทิคุเณหิ  ยุตฺตาติ  เถรี  เถรีน   
อปทานานิ  เถรีปทานานิ ฯ   
        เตสุ  พุทฺธาปทาเน  ป ฺเจว  อปทานานิ  ป ฺเจว   
สุตฺตนฺตา ฯ  เตนาหุ โปราณา   
                ป ฺเจว อปทานานิ   ป ฺจ สุตฺตานิ ยสฺส จ   
                อิท พุทฺธาปทานนฺติ   ปม อนุโลมโตติ ฯ   
        ปจฺเจกพุทฺธาปทาเนป  ป ฺเจว  อปทานานิ  ป ฺเจว   
สุตฺตนฺตา ฯ  เตนาหุ  โปราณา   
                ป ฺเจว อปทานานิ   ป ฺจ สุตฺตานิ ยสฺส จ   
                อิท ปจฺเจกพุทฺธาปทานนฺติ  ทุติย อนุโลมโตติ ฯ   
        เถราปทาเนสุ  ทสาธิกป ฺจสตาปทานานิ  วคฺคโต   
เอกป ฺาส  วคฺคา ฯ  เตนาหุ โปราณา   
                ป ฺจสตทสปทานานิ   เอกป ฺาส วคฺคโต   
                อิท เถราปทานนฺติ        ตติย อนุโลมโตติ ฯ   
        เถรีอปทาเนสุ  จตฺตาฬีส  อปทานานิ  วคฺคโต  จตุโร   
วคฺคา ฯ  เตนาหุ  โปราณา    
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                จตฺตาฬีสปทานานิ   จตุวคฺคานิ ยสฺส จ   
                อิท เถรีปทานนฺติ   จตุตฺถ อนุโลมโตติ ฯ   
        อปทานนฺติ  เอตฺถ  อปทานสทฺโท  การณคหณอปคมน- 
ปฏิปาฏิอกฺโกสนาทีสุ  ทสิฺสติ ฯ  ตถา  หิ  เอส  ขตฺติยาน   
อปทาน  พฺราหฺมณาน  อปทานนฺติอาทีสุ  การเณ  ทิสฺสติ   
ขตฺติยาน  การณ  พฺราหฺมณาน  การณนฺติ  อตฺโถ ฯ  อุปาสกาน   
อปทานนฺติอาทีสุ  คหเณ  ทิสฺสติ  ส  สฏุ ุ  คหณนฺติ  อตฺโถ ฯ   
วาณิชาน  อปทาน  สุทฺทาน  อปทานนฺติอาทีสุ  อปคมเน  ทิสฺสติ   
ตโต  ตโต  เตส  อปคมนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปณฺฑปาติโก  ภิกฺขุ   
สปทานจารวเสน  ปณฺฑาย  จรตีติอาทีสุ  ปฏิปาฏยิา  ทิสฺสติ   
ฆรปฏิปาฏิยา  จรตีติ  อตฺโถ ฯ  อปคตา  อิเม  สาม ฺา  อปคตา   
อิเม  พฺรหฺม ฺาติ  อปทาเนตีติอาทีสุ  อกฺโกสเน  ทิสฺสติ  อกฺโกสติ   
ปริภาสตีติ  อตฺโถ ฯ  อิธ  ปน  การเณ  ทิสฺสติ ฯ  ตสฺมา  พุทฺธาน   
อปทานานิ  พุทฺธาปทานิ  พุทฺธการณานีติ  อตฺโถ ฯ  คงฺคา- 
วาลุกูปมาน  อเนเกส  พุทฺธาน  ทานปารมิตาทิสมตฺตึสปารมิตา   
การณนฺติ  ทฏพฺพ ฯ อถ อธิการาทีสุ ยุตฺตอปทานานิ  
สุทฺธมานสา สุณาถาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตตฺถ  สทฺุธมานสาติ  อรหตฺตมคฺคาเณน  ทิยฑฺฒกิเล- 
สหสฺส  เขเปตฺวา   ิตตฺตา  สุทฺธมานสา  ปริสุทฺธจิตฺตา  สุทฺธ- 
หทยา  ป ฺจสตา  ขีณาสวา  อิมสฺมึ  ธมฺมสภาเย สนฺนิสินฺนา   
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สุณาถ โอหิตโสตา มนสิ กโรถาติ อตฺโถ ฯ     
        เอตฺถ  ปน  อปทานานีติ  อวตฺวา ปจฺเจกพุทฺธาปทาน- 
เถราปทานเถรีอปทาเนสุ  วิชฺชมาเนสุป  อถ  พุทฺธาปทานานีติ   
วจน  ขนฺธยมกอายตนธาตุสจฺจสงฺขารอนุสยยมเกสุ  วิชชฺมาเนสุป   
ปธานวเสน  อาทิวเสน  จ  มูลยมกนฺติ  วจน  วิย  เตรส- 
สงฺฆาทิเสสเทฺวอนิยตตึสนิสฺสคฺคิเยสุ  วิชฺชมาเนสุป  ปธานวเสน   
อาทิวเสน  จ  ปาราชิกกณฺโฑติ  วจน  วิย  จ  อิธาป  ปธาน- 
วเสน  อาทิวเสน  จ วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ   
        สมฺมาสมฺพุทฺธาปทานานีติ  วตฺตพฺเพ  วณฺณาคโม  ฯเปฯ   
ป ฺจวิธ  นิรุตฺตนฺติ  นิรุตฺตินเยน  วา  เตสุ  วุทฺธิโลปาคมวิการ- 
วิปรีตาเทสา  จาติ  สุตฺเตน  วา  ตติยตฺถวาจกสฺส  สมฺมาติ   
นิปาตปทสฺส  สยสทฺทตฺถวาจกสฺส  สนฺติอุปสคฺคปทสฺส  จ  โลป   
กตฺวา  กิตนฺตวาจีพุทฺธสทฺทเมว  คเหตฺวา  คาถาพนฺธสุขตฺถ   
พุทฺธาปทานานีติ  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  สมฺมาสมฺพุทฺธาปทานานีติ   
อตฺโถ ฯ   
                อิติ วิสุทฺธชนวิลาสินิยา อปทานฏกถาย   
                        อพฺภนฺตรนิทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                                พุทฺธาปทานวณฺณนา   
        อิทานิ อพฺภนฺตรนิทานานนฺตร อปทานฏกถ กเถตุ- 
กาโม   
                สปทาน อปทาน   วิจิตฺรนยเทสน   
                ย ขุทฺทกนิกายสฺมึ   สงฺคายึสุ มเหสโย   
                ตสฺส ทานิ อนุปฺปตฺโต  อตฺถสวณฺณนากฺกโมติ   
        ตตฺถ  ย  อปทาน  ตาว  สกล  พุทฺธวจน  เอกวิมุตฺติรสนฺติ   
วุตฺตตฺตา  เอกรเส  สงฺคห  คจฺฉติ  ธมฺมวินยวเสน  ทฺวิธาสงฺคเห   
ธมฺเม  สงฺคห  คจฺฉติ  ปมมชฺฌิมปจฺฉิมพุทฺธวจเนสุ  มชฺฌิม- 
พุทฺธวจเน  สงฺคห  คจฺฉติ  วินยาภิธมฺมสุตฺตนฺตปฏเกสุ สุตฺตนฺต- 
ปฏเก สงฺคห คจฺฉติ ทีฆนิกายมชฺฌิมสยุตฺตองฺคุตฺตรขุทฺทก- 
นิกาเยสุ  ป ฺจสุ  นิกาเยสุ  ขุทฺทกนิกาเย  สงฺคห คจฺฉติ สุตฺต   
เคยฺย  เวยฺยากรณ  คาถา  อุทาน  อิติวุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม   
เวทลฺลนฺติ  นวสุ สตฺถุสาสนงฺเคสุ(๑) คาถาย สงฺคหิต ฯ   
                ทวฺาสีติ(๒) พุทฺธโต คณฺหึ  เทฺวสหสฺสานิ ภิกฺขุโต   
                จตุราสีติสหสฺสานิ   เย เม ธมฺมา ปวตฺติโนติ   
        เอว วุตฺตจตุราสีติสหสฺสธมฺมกฺขนฺเธสุ กติปยธมฺมกฺขนฺธ- 
สงฺคหิต โหตีติ ฯ   
        อิทานิ  ต  อปทาน  ทสฺเสนฺโต  ตึสปารมิสมฺปุณฺณา   
#  ๑ ม. สาสนงฺเคสุ ฯ  ๒ สี. ย.ุ ทฺวาสีตึ ฯ    
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ธมฺมราชา อสงฺขิยาติ  อาห ฯ  ตตฺถ  ทสปารมิตา ว  ปจฺฉิม- 
มชฺฌิมุกฺกฏวเสน  ทสปารมีทสอุปปารมีทสปรมตฺถปารมีน  วเสน   
สมตฺตึสปารมี ฯ  ตาหิ  ส  สุฏ ุ  ปุณฺณา  สมฺปุณฺณา  สมนฺนาคตา   
สมงฺคีภูตา  อชฺฌาปนฺนา  สยุตฺตาติ  ตึสปารมิสมฺปุณฺณา ฯ   
สกลโลกตฺตยวาสิเน  สตฺตนิกาเย  เมตฺตากรุณามุทิตาอุเปกฺขา- 
สงฺขาตาหิ  จตูหิ  พฺรหฺมวิหารสมาปตฺตีหิ  วา  ผลสมาปตฺติ- 
วิหาเรน  วา  เอกจิตฺตภาเวน  ตโน  จ  กาเย  ร ฺเชนฺติ   
อลฺลียาเปนฺตีติ  ราชาโน  ธมฺเมน ราชาโน ธมฺมราชา อิตฺถมฺภูตา   
พุทฺธา ฯ  ทสสตสหสฺสทสสหสฺสสตสหสฺสทสสตสหสฺสโกฏปิโกฏ ิ
โกฏิปฺปโกฏนิหุตนินฺนหุตอกฺโขภิณิพินฺทุอพฺพุทนิรพฺพุทอหหอพพอฏฏ- 
โสคนฺธิกอุปฺปลกุมุทปุณฺฑริกปทุมกถานมหากถานอสงฺเขยฺยาน  วเสน   
อสงฺขิยา  สงฺขารหิตา  ธมฺมราชาโน  อตีตา วิคตา นิรุทฺธา  
อพฺภตฺถ คตาติ อธิปฺปาโย ฯ   
        เตสุ  อตีตพุทฺเธสุ  กตาธิการ ฺจ  อตฺตนา  โพธิสตฺตภูเตน   
จกฺกวตฺติร ฺา  หุตฺวา  กตสมฺภาร ฺจ  อานนฺทตฺเถเรน  ปฏุโ   
ภควา  สมฺโพธึ  พุทฺธเสฏานนฺติอาทิมาห ฯ  โภ  อานนฺท   
มม  อปทาน  สุโณหีติ  อธิปฺปาโย ฯ  อานนฺท  อห  ปุพฺเพ   
โพธิสมฺภารปูรณกาเล  จกฺกวตฺติราชา  หุตฺวา  เสฏาน   
ปสฏาน  ปฏิวิทฺธจตุสจฺจาน  พุทฺธาน สมฺโพธึ จตุสจฺจมคฺค- 
าณ สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  วา  สิรสา  อภิวาทเยติ  สมฺพนฺโธ ฯ    
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สสงฺเฆ  สาวกสงฺฆสหิเต  โลกนายเก โลกเชฏเ  พุทฺเธ  ทสหิ   
องฺคุลีหิ  อุโภหิ  หตฺถปุเฏหิ  นมสฺสิตฺวา  วนฺทิตฺวา สิรสา สีเสน   
อภิวาทเย อาทเรน โถมน กตฺวา ปณาม กโรมีติ อตฺโถ ฯ   
        ยาวตา  พุทฺธเขตฺเตสูติ  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  พุทฺธเขตฺเตสุ   
อากาสฏา  อากาสคตา  ภูมฏา  ภูมิตลคตา  เวฬุริยาทโย  สตฺต   
รตนา  อสงฺขิยา  สงฺขารหิตา  ยาวตา  ยตฺตกา  วิชฺชนฺติ ฯ   
ตานิ  สพฺพานิ  มนสา  จิตฺเตน  สมาหเร  ส  สฏุ ุ  จิตฺเตน (๑)   
อธิฏหิตฺวา อาหริสฺสามีติ อตฺโถ มม ปาสาทสฺส สามนฺตา   
ราสึ กโรมีติ อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ  รปูยภูมิยนฺติ  ตสฺมึ  อเนกภูมิมฺหิ  ปาสาเท  รูปยมย   
รชตมย  ภูมึ  นิมฺมิตนฺติ (๒)  อตฺโถ ฯ  อห  รตนมย สตฺตหิ รตเนหิ  
นิมฺมิต อเนกสตภูมิก  ปาสาท อุพฺพิทฺธ อุคฺคต นภมุคฺคต  
อากาเส โชตมาน มาปยินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ตเมว  ปาสาท  วณฺเณนฺโต  วิจิตฺตถมฺภนฺตฺยาทิมาห ฯ   
วิจิตฺเตหิ  อเนเกหิ  มสารคลฺลาทิวณฺเณหิ  ถมฺเภหิ  อุสฺสาปต   
สุกต สุฏ ุ กต ลกฺขณยุตฺต  อาโรหปรณิาหวเสน  สุฏ ุ   
วิภตฺต  อเนกโกฏิสตคฺฆนโตรณนิมฺมิตตฺตา  มหารห ฯ  ปุนป  กึ  
วิสิฏ  กนกมยสงฺฆาฏ  สุวณฺเณหิ  กตตุลาสงฺฆาฏวลเยหิ  ยุตฺต   
ตตฺถ อุสฺสาปตโกนฺเตหิ จ ฉตฺเตหิ จ มณฺฑิต โสภิต  
# ๑ สี.  สสุทฺธจิตฺโต ฯ  ๒ สี. ยุ. ภูมิ นมิฺมิตาติ ฯ    
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ปาสาทนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปุนป  ปาสาทสฺเสว  โสภ  วณฺเณนฺโต  ปมา  เวฬุริยา   
ภูมีตฺยาทิมาห ฯ  ตสฺส  อเนกสตภูมิปาสาทสฺส  สุภา  อิฏา   
กนฺตา  มนาปา  อพฺภสมา  วลาหกปฏลสทิสา  วิมลา  นิมฺมลา   
เวฬุริยมณิมยา  นีลวณฺณา  ปมา  ภูมิ  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ   
ชลชนฬินปทุเมหิ  อากิณฺณา  สมงฺคีภูตา  วราย  อุตฺตมาย   
ก ฺจนภูมิยา สุวณฺณภูมิยาว โสภตีติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺเสว  ปาสาทสฺส  กาจิ  ภูมิ  ปวาฬสา  ปวาฬโกฏาสา   
ปวาฬวณฺณา  กาจิ  ภูม ิ โลหิตกา  โลหิตวณฺณา  กาจิ  ภูมิ   
สุภา  มโนหรา  อินฺทโคปกวณฺณาภา  รสฺมโิย  นิจฺฉรมานา   
กาจิ  ภูมิ  ทส  ทิสา  โอภาสตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตสฺมึเยว  ปาสาเท  นิยฺยูหา  นิคฺคตปมุขสาลา  จ   
สุวิภตฺตา  สุฏ ุ  วิภตฺตา  โกฏาสโต  วิสุ  วิสุ  กตา  สีห- 
ป ฺชรา  สีหทฺวารา  จ ฯ  จตุโร  เวทิกาติ  จตูหิ  เวทิกาวลเยหิ   
ชาลกวาเฏหิ  จ  มโนรมา  มนอลฺลียนกา  คนฺธาเวฬา  
คนฺธทามา จ โอลมฺพนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺมึเยว  ปาสาเท  สตฺตรตนภูสิตา  สตฺตรตเนหิ  โสภิตา  
กูฏาคารา ฯ  กึ  ภูตา  นลีา  นลีวณฺณา  ปตา  ปตวณฺณา   
สุวณฺณวณฺณา  โลหิตกา  โลหิตกวณฺณา  รตฺตวณฺณา  โอทาตา   
โอทาตวณฺณา  เสตวณฺณา  สุทฺธกาฬกา  อมิสฺสกาฬวณฺณา    
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กูฏาคารวรูเปตา  กูฏาคารวเรหิ  กณฺณิกกูฏาคารวเรหิ  อุเปโต   
สมนฺนาคโต โส ปาสาโทติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺมึเยว  ปาสาเท  โอโลกมยา  อุทฺธมฺมุขา  ปทุมา   
สุปุปฺผิตา  ปทุมา  โสภนติฺ  สีหพฺยคฺฆาทีหิ  วาฬมิคคเณหิ  จ   
หสโก ฺจมยูราทิปกฺขิสมูเหหิ  จ  โสภิโต  โส  ปาสาโทติ  อตฺโถ ฯ   
อติอุจฺโจ  หุตฺวา  นภมุคฺคตตฺตา  นกฺขตฺตตารกาหิ  อากิณฺโณ  
จนฺทสูเรหิ จนฺทสูริยรูเปหิ จ มณฺฑิโต โส ปาสาโทติ  
อตฺโถ ฯ   
        โส  เอว  จกฺกวตฺติสฺส  ปาสาโท  เหมชาเลน  สุวณฺณชาเลน   
ส ฺฉนฺโน  โสณฺณกิงฺกิณิกายุโต  สุวณฺณกิงฺกิณิกชาเลหิ  ยโุต   
สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ ฯ  มโนรมา  มนลฺลียนกา  โสณฺณมาลา   
สุวณฺณปุปฺผปนฺติโย  วาตเวเคน  วาตปฺปหาเรน กูชนฺติ สทฺท  
กโรนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        [๑]ม ฺเชฏก  ม ฺชฏิวณฺณ  โลหิตก  โลหิตวณฺณ  ปตก   
ปตวณฺณ  หริป ฺชร  ชมโฺพนทสุวณฺณวณฺณ  ป ฺชรวณฺณ ฺจ   
ธช  นานารงฺเคหิ  อเนเกหิ  วณฺเณหิ  สมฺปต  ร ฺชิต  ธช   
อุสฺสิต  ตสฺมึ  ปาสาเท  อุสฺสาปต ฯ  ธชมาลินีติ ลิงฺควิปลฺลาส- 
วเสน วุตฺต ธชมาลายุตฺโต โส ปาสาโทติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺมึ  ปาสาเท  อตฺถรณาทโย  วณฺเณนฺโต  น  น(๒)  
#  ๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร ตเมว ปาสาท ธชมาลินิ ธชปนฺตีนิ กึ ภูตนฺติ ทิสฺสติ ฯ   
๒  ยุ. นานา ฯ    
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พหูตฺยาทิมาห ฯ  ตตฺถ  น  ปาสาท  พหูหิ (๑)  อวิชฺชมาน  นาม   
นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  นานาสยนวิจิตฺตา  อเนเกหิ  อตฺถรเณหิ  วิจิตฺตา   
โสภิตา  ม ฺจปาทิสยนา  อเนกสตา  อเนกสตสงฺขยา  กึ  ภูตา   
ผลิกา  ผลิกมณิมยา  ผลิกาหิ  กตา (๒)  รชตามยา  รชเตหิ  กตา   
มณิมยา  นีลมณีหิ  กตา  โลหิตงฺคา  รตฺตชาติมณีหิ  กตา  มสาร- 
คลฺลมยา  กพรวณฺณมณีหิ  กตา  สณฺหกาสิกสนฺถตา  สณฺเหหิ   
สุขุเมหิ  กาสิกวตฺเถหิ อตฺถตา ฯ   
        ปาวุราติ  ปาวุรณา  กีทิสา  กมฺพลา  โลมสุตฺเตหิ  กตา   
ทุกูลา  ทุกลูปเฏหิ  กตา  จีนา  จีนปเฏหิ  กตา  ปตฺตุณฺณา   
ปตฺตุณฺณเทเส  ชาตปเฏหิ  กตา  ปณฺฑุ  ปณฺฑุวณฺณา   
วิจิตฺตตฺถรณ  อเนเกหิ  อตฺถรเณหิ  ปาวุรเณหิ จ วิจิตฺต  
สพฺพ สยน มนสา จิตฺเตน อห ป ฺเปสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ตเทว  ปาสาท  วณฺเณนฺโต  ตาสุ  ตาเสฺวว  ภูมีสูติ  
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  รตนกฏูลงฺกตนฺติ  รตนมยกูเฏหิ  รตนกณฺณิกาหิ  
อลงฺกต  โสภิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  มณิเวโรจนา  อุกฺกาติ  เวโรจนมณีหิ   
รตฺตมณีหิ  กตา  อุกฺกา  ทณฺฑปทีปา ฯ  ธารยนฺตา  สุติฏเรติ   
อากาเส  สุฏ ุ  ธารยนฺตา  คณฺหนฺตา  อเนกสตชนา สุฏ ุ  
ติฏนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. ส.ี ตตถ ย น ปาสาท  ต น พหู ฯ  ย.ุ ตตฺถ ย น ปาสาท นานา พาหูติ ฯ   
๒.  ส.ี ย.ุ ผลกิมณีหิ กตา ฯ    
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        ปุน  ตเทว  ปาสาท  วณฺณนฺโต  โสภนฺติ  เอสิกาถมฺภาติ   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เอสิกาถมฺภา  นาม  นครทฺวาเร  โสภนตฺถาย   
นิขาตา  ถมฺภา (๑)  สุภา  อิฏา  ก ฺจนโตรณา  สวุณฺณมยา   
ชมฺโพนทา  ชมฺโพนทสุวณฺณมยา  จ  สารมยา  ขทิรรุกฺขสารมยา   
จ  รชตมยา  จ  โตรณา  โสภนฺติ  เอสิกา  จ  โตรณา จ  ต  ปาสาท  
โสภยนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺมึ  ปาสาเท  สุวิภตฺตา  อเนกา  สนฺธี  กวาเฏหิ  จ   
อคฺคเฬหิ  จ  จิตฺติตา  โสภิตา  สนฺธิปรกิฺเขปา  โสภยนฺตีติ   
อตฺโถ  อุภโตติ  ตสฺส  ปาสาทสฺส  อุโภสุ  ปสฺเสสุ  ปุณฺณฆฏา   
อเนเกหิ  ปทุเมหิ  อเนเกหิ  จ  อุปฺปเลหิ สยุตา ปุณฺณา ต  
ปาสาท โสภยนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  ปาสาทสฺส  โสภ  วณฺเณตฺวา  รตนมย  ปาสาท ฺจ   
สกฺการสมฺมาน ฺจ  ปกาเสนฺโต  อตีเต  สพฺพพุทฺเธ  จาติ- 
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อตีเตติ  อติกฺกนฺเต  วิคเต  กาเล  ชาเต  ภูเต   
สสงฺเฆ  สาวกสมูหสหิเต  สพฺเพ  โลกนายเก  พุทฺเธ  สภาเว 
ปกติวณฺเณน  รูเปน  สณฺาเนน  จ  สสาวเก  สาวกสหิเต   
พุทฺเธ (๒)  นิมฺมินิตฺวา  เยน  ทฺวาเรน  ปาสาโท  ปวิสิตพฺโพ   
โหติ  เตน  ทวฺาเรน  ปวิสิตฺวา  สสาวกา  สพฺเพ  พุทธฺา   
#  ๑ สี. ย.ุ นขิาตอยถมฺภา ฯ  ๒  ส.ี ย.ุ ปจฺเจกพุทฺเธ ฯ  
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สพฺพโสณฺณมเย  สกลสุวณฺณมเย ปเ นิสินฺนา อริยมณฺฑลา  
อริยสมูหา อเหสุนฺติ อตฺโถ ฯ   
        เอตรหิ  วตฺตมาเน  กาเล  อนุตฺตรา  อุตฺตรวิรหิตา  เย   
จ  พุทฺธา  อตฺถิ  สวิชฺชนฺติ  เต  จ  ปจฺเจกพุทฺเธ  อเนกสเต  สยมฺภู   
สยเมว  ภูเต  อ ฺาจริยรหิเต  อปราชิเต  ขนฺธกิเลสาภิสงฺขาร- 
มจฺจุเทวปุตฺตมาเรหิ  อปราชิเต  ชยมาปนฺเน  สนฺตปฺเปสินฺติ   
อตฺโถ ฯ  ภวน  มยฺห  ปาสาท  อตีตกาเล  จ วตฺตมานกาเล  
จ สพฺเพ พุทฺธา สมารุหุ(๑) ส สุฏ ุ อารุหึสูติ อตฺโถ ฯ   
        เย  ทิพฺพา  ทิวิ  ภวา  ทิพฺพา  เทวโลเก  ชาตา  เย   
จ  พหู  กปฺปรุกฺขา  อตถิ ฯ  เย  จ  มานุสา  มนุสฺเส  ชาตา  เย   
จ  พหู  กปฺปรุกฺขา  อตฺถิ  ตโต  สพฺพ  ทุสฺส  สมาหนฺตฺวา (๒)  
ส สุฏ ุ อาหริตฺวา เตจีวรานิ กาเรตฺวา  เต ปจฺเจกพุทฺเธ  
ติจีวเรหิ อจฺฉาเทมีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เอว  ติจีวเรหิ  อจฺฉาเทตฺวา  ปารุปาเปตฺวา  เตส  นิสินฺนาน   
ปจฺเจกพุทฺธาน  สมฺปนฺน  มธุร  ขชฺช  ขาทิตพฺพ  ปูวาทิ กิ ฺจิ  
มธุร โภชฺช  ภุ ฺชิตพฺพ  อาหาร ฺจ  มธุร  สายนีย  เลห   
นีย ฺจ  สมฺปนฺน  มธุร  ปวิตพฺพ  อฏปาน ฺจ  โภชน  ภุ ฺชิตพฺพ   
อาหาร ฺจ  สุเภ  สุนฺทเร  มณิมเย  เสลมเย ปตฺเต ส สุฏ ุ  
ปูเรตฺวา อทาสึ ปฏิคฺคหาเปสินฺติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. สฺยา. สมาหรึ ฯ  ๒. สฺยา. สมาหนฺตา ฯ  
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        สพฺเพ  เต  อริยมณฺฑลา  สพฺเพ  เต  อริยสมูหา  ทิพฺพ- 
จกฺขุสมา (๑)  หุตฺวา  มฏาติ  ทิพฺพจกฺขุสมงฺคิโน  หุตฺวา  มฏา   
กิเลเสหิ รหิตตฺตา  สิลิฏา  โสภมานา  จีวรสยุตา  ติจีวเรหิ   
สมงฺคีภูตา  มธุรสกฺขราหิ  จ  เตเลน  จ  มธุผาณิเตหิ  จ   
ปรมนฺเนน  อุตฺตเมน  อนฺเนน  จ  มยา  ตปฺปตา  อปฺปตา   
ปริปูริตา อเหสุนฺติ อตฺโถ ฯ   
        เต  เอว  สนฺตปฺปตา  อริยมณฺฑลา  รตนคพฺภ  สตฺตหิ   
รตเนหิ  นิมมฺิตคพฺภ  เคห  ปวิสิตฺวา  คุหาสยา  คุหาย  สยมานา   
เกสรีว  เกสรสีหา  อิว  มหารหมฺหิ  สยเน  อนคฺเฆ  ม ฺเจ   
สีหเสยฺยมกปฺปยุ  ยถา  สโีห  มิคราชา  ทกฺขิณปสฺเสน  สยนโฺต   
ปาเท  ปาท  อจฺจาธาย  ทกฺขิณหตฺถ  สสีูปธาน  กตฺวา  วามหตฺถ   
อุชฺก  เปตฺวา  วาลธึ  อนตฺรสตฺถิย  กตฺวา  นิจฺจโล  สยติ  เอว   
เสยฺย กปฺปยุ กรึสูติ อตฺโถ ฯ   
        เต  เอว  สีหเสยฺย  กปฺเปตฺวา  สมฺปชานา  สติสมฺปช ฺ- 
สมฺปนฺนา ฯ  สมุฏาย  ส  สุฏ ุ  อุฏหตฺิวา  สยเน  ปลฺลงฺกมาภุชุ   
อูรุพทฺธาสน  กรึสูติ  อตฺโถ ฯ   
        โคจร  สพฺพพุทฺธานนฺติ  สพฺเพส  อตีตานาคตาน  พุทฺธาน   
โคจร  อารมฺมณภูต  ฌานรติสมปฺปตา  ฌานรติยา  ส  สฏุ ุ   
อปฺปตา  สงฺคีภูตา  อเหสุนฺติ  อตฺโถ  อ ฺเ  ธมฺมานิ  เทเสนฺตีติ   
# ๑ สฺยา. ทิพฺพจกฺขุวตฺถา ฯ    
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เตสุ  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  อ ฺเ  เอกจฺเจ  ธมฺเม  เทเสนฺติ  อ ฺเ   
เอกจฺเจ  อิทฺธิยา  ปมาทิชฺฌานกีฬาย  กีลนฺติ รมนฺติ ฯ   
        อ ฺเ  เอกจฺเจ  อภิ ฺา  ป ฺจ  อภิ ฺาโย  วสิภาวิตา   
วสีกรึสุ(๑)  ป ฺจสุ  อภิ ฺาสุ อาวชฺชนสมาปชฺชนวุฏานอธิฏาน- 
ปจฺจเวกฺขณสงฺขาตาหิ  ป ฺจวสิตาหิ  วสีภาว  อิตา  คตา  ปตฺตา   
อภิ ฺาโย  อปฺเปนฺติ  สมาปชฺชนฺติ ฯ  อ ฺเ  เอกจฺเจ  อเนก- 
สหสฺสิโย  วิกุพฺพนานิ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  พหุธาป   
หุตฺวา  เอโก  โหตีติ  เอวมาทีนิ  อิทฺธิวิกุพฺพนานิ  วิกุพฺพนฺติ  
กโรนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        พุทฺธาป  พุทฺเธติ  เอว  สนฺนิปติเตสุ  ปจฺเจกพุทฺเธสุ   
สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส  วิสย  อารมฺมณภูต  ป ฺห  พุทฺธาพุทฺเธ   
ปุจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เต  พุทฺธา  อตฺถคมฺภีรตาย  คมฺภีร  นิปุณ   
สุขุม  าน  การณ  ป ฺาย วินิพุชฺฌเร วิเสเสน นิรวเสสโต  
พุชฺฌนฺติ ฯ   
        ตทา  มม  ปาสาเท  สนฺนิปติตา  สาวกาป  พุทฺเธ  ป ฺห   
ปุจฺฉนฺติ  พุทฺธา  สาวเก  สสิฺเส  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ  เต  พุทฺธา   
จ  สาวกา  จ  อ ฺม ฺ ป ฺห ปุจฺฉิตฺวา อ ฺม ฺ  
พฺยากโรนฺติ วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ   
        ปุน  เต  สพฺเพ  เอกโต  ทสฺเสนฺโต  พุทฺธา  ปจฺเจกพุทฺธา   
#  ๑ สี. ย.ุ วส กรึส ุฯ    
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จาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  พุทธฺา  สมฺมาสมฺพุทฺธา  ปจฺเจกพุทฺธา   
จ  สาวกา  จ  สิสฺสา  ปริจารกา  นิสฺสิตกา  เอเต  สพฺเพ   
สกาย  สกาย  รติยา  รมมานา  สลฺลีนา  มม  ปาสาเท   
อภิรมนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  ตสมฺึ  เวชยนฺตปาสาเท  ปจฺเจกพุทฺธาน  อาจาร- 
สมฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อตฺตโน  อานุภาว  ทสฺเสนฺโต  โส   
ติโลกวิชโย  จกฺกวตฺติราชา  ฉตฺตา  ติฏนฺตุ  รตนาติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  รตนา  สตฺตรตนมยา  ฉตฺตา  ก ฺจนาเวฬปนฺติกา   
สุวณฺณชาเลหิ  โอลมฺพิตา  ติฏนฺตุ ฯ  มุตฺตาชาลปริกฺขิตฺตา   
มุตฺตาชาเลหิ  ปริวาริตา  สพฺเพ  ฉตฺตา  มม  มตฺถเก  มุทฺธนิ   
ธาเรนฺตูติ  จินฺติตมตฺเตเยว ฉตฺตา ปาตุภูตา โหนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        โสณฺณตารกจิตฺติตา  สุวณฺณตารกาหิ  ททฺทลลฺมานา เจล- 
วิตานา  ภวนฺตุ  นิพฺพตฺตนฺตุ ฯ  วิจิตฺตา  อเนกวณฺณา  มลฺยวิตตา  
ปุปฺผปตฺถฏา  สพฺเพ  อเนกวิตานา มตฺถเก นิสีทนฏานสฺส  
อุปริภาเค ธาเรนฺตูติ อตฺโถ ฯ   
        มลฺยทาเมหิ  อเนกสุคนฺธปุปฺผทาเมหิ  วิตตา  ปริกิณฺณา   
คนฺธทาเมหิ  จนฺทนกุงฺกุมตคราทิสุคนฺธทาเมหิ  โสภิตา  โปกฺขรณีติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  ทุสฺสทาเมหิ  ปตฺตุณฺณจีนาทิอนคฺฆทุสฺสทาเมหิ   
ปริกิณฺณา  สตฺตรตนทาเมหิ  ภูสิตา  อลงฺกตา  โปกขฺรณี ฯ   
ปุปฺผาภิกิณฺณา  จมฺปกสฬลโสคนฺธิกาทิสุคนฺธปุปฺเผหิ  อภิกิณฺณา    
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สุฏ ุ  วิจิตฺตา  โสภิตา  ปนุรป  กึ  ภูตา  โปกฺขรณี  สุรภิคนฺธ- 
สุคนฺเธหิ  ภูสิตา  วาสิตา ฯ  สมนฺตโต  คนฺธป ฺจงฺคุลลงฺกตา   
ป ฺจหิ  องฺคุเลหิ  ลิมฺปตคนฺเธหิ  อลงฺกตา  เหมจฺฉทนฉาทิตา   
สุวณฺณฉทเนหิ  สุวณฺณวิตาเนหิ  ฉาทิตา  ปาสาทสฺส  จาตุทฺทิสา   
โปกฺขรณิโย  ปทุเมหิ  จ  อุปฺปเลหิ  จ  สุฏ ุ  สนถฺตา  ปตฺถฏา   
สุวณฺณรูเป  สุวณฺณวณฺณา  ขายนฺตุ  ปทฺมเรณุรชุคฺคตา   
ปทุมเรณูหิ  ธูลีหิ  จ  อากิณฺณา  โปกฺขรณิโย  โสภนฺตูติ   
อตฺโถ ฯ   
        มม  เวชยนฺตปาสาทสฺส  สมนฺตโต  ปาทปา  จมฺปกาทโย   
รุกฺขา  สพฺเพ  ปุปฺผนฺตุ  เอเต  ปุปฺผรุกฺขา ฯ  สยเมว  ปุปฺผา   
มุ ฺจิตฺวา  วิคฬิตฺวา  คนฺตฺวา ภวน โอกิรุ โอกิณฺณา  
ปาสาทสฺส อุปริ กโรนฺตูติ อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺมึ  มม  เวชยนฺตปาสาเท  สิขิโน  มยรูา  นจฺจนฺตุ   
ทิพฺพหสา  เทวตาหสา  ปกูชเร  สทฺท  กโรนฺตุ  กรวีกา  จ   
มธุรสทฺทา  โกกิลา  คายนฺตุ  คีตวากฺย  กโรนฺตุ  อปเร  อนุตฺตา   
จ  ทิชสงฺฆา  ปกฺขิโน  สมหูา ปาสาทสฺส สมนฺตโต มธุรรว  
รวนฺตูติ อตฺโถ ฯ   
        ปาสาทสฺส  สมนฺตโต  สพฺพา  อาตตวิตตาทโย  เภริโย   
วชฺชนฺตุ  ห ฺนฺตุ  สพฺพา  ตา  อเนกตนฺติโย  วีณา  รสนฺตุ   
สทฺท  กโรนฺตุ  สพฺพา  อเนกปฺปการา  สงฺคีติโย  ปาสาทสฺส    
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สมนฺตโต  วตฺตนฺตุ  ปวตฺตนฺตุ  คายนฺตูติ อตฺโถ ฯ   
        ยาวตา  ยตฺตเก  าเน  พุทฺธเขตฺตมฺหิ  ทสสหสฺสิจกฺกวาเฬ   
ตโต  ปเร  จกฺกวาเฬ  โชติสมฺปนฺนา  ปภาสมฺปนฺนา  อจฺฉินฺนา   
มหนฺตา  สมนฺตโต  รตนามยา  สตฺตหิ  รตเนหิ  กตา  ขจิตา   
โสณฺณปลฺลงฺกา  สุวณฺณปลฺลงฺกา  ติฏนฺตุ  ปาสาทสฺส  สมนฺตโต   
ทีปรุกฺขา  ปทีปธารณา  เตลรุกฺขา  ชลนฺตุ  ปทีเปหิ  ปชชฺลนฺตุ   
ทสสหสฺสิปรมฺปรา  ทสสหสฺสีน  ปรมฺปรา  ทสสหสฺสิโย เอก- 
ปชฺโชตา เอกปทีปา วิย ภวนฺตุ อุชฺโชตนฺตูติ อตฺโถ ฯ   
        นจฺจคีเตสุ  เฉกา  คณิกา  นจฺจิตฺถิโย  จ  ลาสกิา  มุเขน   
สทฺทการิกา  จ  ปาสาทสฺส  สมนฺตโต  นจฺจนฺตุ  อจฺฉราคณา   
เทวิตฺถิสมูหา  นจฺจนฺตุ  นานารงฺคา  อเนกวณฺณา  นานารงฺค- 
มณฺฑลา  ปาสาทสฺส  สมนฺตโต  นจฺจนฺตุ ปทิสฺสนฺตุ ปากฏา  
โหนฺตูติ อตฺโถ ฯ   
        ตทา  อห  ติโลกวิชโย  นาม  จกกฺวตฺติราชา  หุตฺวา   
สกลจกฺกวาเฬ  ทุมคฺเค  รกฺุขคฺเค  ปพฺพตคฺเค  หิมวนฺตจกฺก- 
วาฬปพฺพตาทีน  อคฺเค  สเินรุปพฺพตามุทฺธนิ  จ  สพฺพฏาเนสุ   
วิจิตฺต  อเนกวณฺณวิจิตฺต  ป ฺจวณฺณิก  นีลปตาทิป ฺจวณฺณ  
สพฺพ ธช อุสฺสาเปมีติ อตฺโถ ฯ   
        นรา  โลกนฺตรา  นรา  จ  นาคโลกโต  นาคา  จ   
เทวโลกโต  คนฺธพฺพา  จ  เทวา  จ  สพฺเพ  อุเปนฺตุ  อุปคจฺฉนฺตุ    
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เต  นราทโย  นมสฺสนฺตา  มม  นมกฺการ  กโรนฺตา  ป ฺชลิกา   
กตหตฺถปุฏา  มม  เวชยนตฺ  ปาสาท ปริวารยุนฺติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  โส  ติโลกวิชโย  จกฺกวตฺติราชา  ปาสาทสฺส  จ   
อตฺตโน  จ  อานุภาว  วณฺเณตฺวา  อิทานิ  อตฺตนา  สมฺปตฺติ  (๑) 
กตปุ ฺผล  สมาทเปนฺโต  ย  กิ ฺจิ  กุสล  กมฺมนฺติอาทิมาห ฯ   
ย  กิ ฺจิ  กุสลกมฺมสงฺขาต  กิริย  กตฺตพฺพ  อตฺถิ  ต  สพฺพ   
มม  มยา  กาเยน  วา  วาจาย  วา  มนสา  วา  ตีหิ  ทฺวาเรหิ   
กต  ติทเส  สกุต  สุฏ ุ  กต  ตาวตึสภวเน  อุปฺปชฺชนารห   
กตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปุน  สมาทเปนฺโต  เย  สตฺตา  ส ฺ ิโนติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  เย  สตฺตา  มนุสฺสา  วา  เทวา  วา  พฺรหฺมาโน  วา   
ส ฺ ิโน  ส ฺาสหิตา  อตฺถิ  เย  จ  สตฺตา  อส ฺ ิโน   
ส ฺารหิตา  อส ฺา  สตฺตา  สนฺติ  เต  สพฺเพ  สตฺตา   
มยฺห  มยา  กต  ปุ ฺผล  ภาคี  ภวนฺตุ  ปุ ฺวนฺตา   
โหนฺตูติ อตฺโถ ฯ   
        ปุนป  สมาทเปนฺโต  โพธิสตฺโต  เยส  กตนฺติอาทิมาห ฯ   
มยา  กต  ปุ ฺ  เยหิ  นรนาคคนฺธพฺพเทเวหิ  สุวิทิต  าต   
เตส  มยา  ทนิฺน  ปุ ฺผล  ตสฺมึ  มยา  กเต  ปุ ฺเ  ทินฺนภาว   
เย  นราทโย  น  ชานนฺติ  เทวา คนฺตฺวา เตส ต นิเวทยุ  
# ๑ สี. ยุ. สมปฺตฺต  ฯ    
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อาโรจยุนฺติ อตฺโถ ฯ   
        สพฺพโลกมฺหิ  เย  สตฺตา  อาหารนิสฺสิตา  ชีวนฺติ  เต   
สพฺเพ  สตฺตา  มนุ ฺ  โภชน  สพฺพ  มม  เจตสา  มม   
จิตฺเตน  ลภนฺตุ  มม  ปุ ฺ ิทฺธิยา ลภนฺตูติ อตฺโถ ฯ   
        มนสา  ปสนฺเนน  จิตฺเตน  ย  ทาน  มยา  ทินนฺ  ตสฺมึ   
ทาเน  จิตฺเตน  ปสาท  อาวหึ  อุปฺปาเทสึ ฯ  สพฺพสมฺพุทฺธา   
จ  ปจฺเจกา  ปฏิเอกา  ชินสาวกา จ มยา จกฺกวตฺติร ฺา  
ปูชิตา ฯ   
        สุกเตน  เตน  กมฺเมน  สทฺทหิตฺวา  กเตน  กุสลกมฺเมน   
เจตนาปณิธีหิ  จ  จิตฺเตน  กตปตฺถนาหิ  จ  มานุส  เทห   
มนุสฺสสรีร  ชหิตฺวา  ฉฑฺเฑตฺวา  อห  ตาวตึส  เทวโลก  อคจฺฉึ   
อคมาสึ  สุตฺตปฺปพุทฺโธ  วิย  ตตฺถ อุปปฺชฺชินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ตโต  ติโลกวิชโย  จกฺกวตฺติราชา  กาลงฺกโต  ตโต  ปฏาย   
อาคเต  ทุเว  ภเว  เทฺว  ชาติโย  ปชานามิ  เทวตฺเต  เทวตฺตภาเว   
มานุเส  มนุสฺสตฺตภาเว  จ  ตโต  ชาติทฺวยโต  อ ฺ  คตึ   
อ ฺ  อุปฺปตฺตึ  น  ชานามิ  น ปสฺสามิ(๑) มนสา จิตฺเตน  
ปตฺถนาผล ปตฺถิตปตฺถนาผลนฺติ อตฺโถ ฯ   
        เทวาน  อธิโก  โหมติี  ยทิ  เทเวสุ  ชาโต  อายุวณฺณ- 
พลเตเชหิ  เทวาน  อธิโก  เชฏโ  เสฏโ  อโหสินติฺ  อตฺโถ ฯ   
#  ๑ สี.  น สรามิ ฯ    
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ยทิ  มนุสฺเสสุ  ชาโต ฯ  มนุชาธิโป  มนุสฺสาน  อธิปติ  อิสฺสโร   
ภวามิ  ตถา  ราชภูโต  อติรูเปน (๑)  รปูสมฺปตฺติยา  จ  ลกฺขเณน   
อาโรหปริณาหาทิลกฺขเณน  จ  สมฺปนโฺน  สมฺปุณฺโณ  อุปฺปนฺนปฺุ- 
ปนฺนภเว  ป ฺาย  ปรมตฺถชานนป ฺาย  อสโม  สมรหิโต   
มยา  สทิโส โกจิ นตฺถีติ อตฺโถ ฯ   
        มยา  กตปุ ฺสมฺภาเรน  ปุ ฺผเลน  อุปฺปนฺนุปฺปนฺนภเว   
เสฏ  ปสฏ  มธุร  วิวิธ  อเนกปฺปการ  โภชน ฺจ  อนปฺปก   
พหุสตฺตรตน ฺจ  วิวิธานิ  อเนกปฺปการานิ  ปตฺตุณฺณโกเสยฺยาทิ- 
วตฺถานิ  จ  นภา  อากาสโต  ม  มม  สนฺติก  ขิปฺป สีฆ  
อุเปนฺติ อุปคจฺฉนฺติ ฯ   
        ปพฺยา  ปวิยา  ปพฺพเต  จ  อากาเส  จ  อุทเก  จ   
วเน จ  ย  ย  ยตฺถ  ยตฺถ  หตฺถ  ปสาเรมิ  นิกฺขิปามิ   
ตโต  ตโต  ทพฺิพา ภกฺขา ทิพฺพา  อาหารา  ม  มม  สนฺติก   
อุเปนฺติ  อุปคจฺฉนฺติ  ปาตุภวนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ตถา  ยถากฺกม   
สพฺเพ  รตนา ฯ  สพฺเพ  จนฺทนาทโย  คนฺธา ฯ  สพฺเพ  ยานา   
วาหนา ฯ  สพฺเพ  จมฺปกนาคปุนฺนาคาทโย  มาลา  ปุปฺผา ฯ   
สพฺเพ  อลงฺการา  อาภรณา ฯ  สพฺพา  ทิพฺพก ฺา ฯ  สพฺเพ   
มธุสกฺขรา ฯ  สพฺเพ  ปูปาทโย  ขชฺชา  ขาทิตพฺพา  ม มม  
สนฺติก อุเปนฺติ อุปคจฺฉนฺติ ฯ   
# ๑  ม. อภิรูเปน ฯ  
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        สมฺโพธวิรปตฺติยาติ  อุตฺตมจตุมคฺคาณปตฺติยา  ปาปุณ- 
นตฺถาย ฯ  มยา  ย  อุตฺตมทาน  กต  ปรูิต  เตน  อุตฺตมทาเนน   
เสลสงฺขาต  ปพฺพต  สกล  เอกนินฺนาท  กโรนฺโต  พหล  คิร (๑)  
ปุถุล  โฆส คชฺเชนฺโต สเทวก โลก สกล  มนุสฺสเทวโลก   
หาสยนฺโต  โสมนสฺสปฺปตฺต  กโรนโฺต  โลเก  สกลโลกตฺตเย   
วิวฏฏจฺฉโท พุทฺโธ อห ภวามีติ อตฺโถ ฯ   
        ทิสา  ทสวิธา  โลเกติ  จกฺกวาฬโลเก  ทสวิธา  ทส- 
โกฏาสา  ทสิา  โหนฺติ  ตตฺถ  โกฏาเส  ยายโต  ยายนฺตสฺส   
คจฺฉนฺตสฺส  อนฺตก  นตฺถติี  อตฺโถ  จกกฺวตฺติกาเล  ตสฺมึ  มยา   
คตคตฏาเน  ทิสาภาเค  วา  พุทฺธเขตฺตา  พุทฺธวิสยา อสงฺขิยา  
สงฺขารหิตา ฯ   
        ปภา  ปกิตฺติตาติ  ตทา  จกฺกวตฺติราชกาเล  มยหฺ  ปภา   
จกฺกรตนมณิรตนาทีน  ปภา  อาโลกา  ยมกา  ยุคฬยุคฬา  หุตฺวา   
รสิวาหนา  รสึ  มุ ฺจมานา  ปกิตฺติตา  ปากฏา  เอตฺถนฺตเร   
ทสสหสฺสิจกฺกวาลนฺตเร  รสิชาล  รสิสมูห อาโลโก วิปุโล  
พหุตโร ภเว อโหสีติ อตฺโถ ฯ   
        เอตฺตเก  โลกธาตุมฺหีติ  ทสสหสฺสิจกฺกวาเฬสุ  สพฺเพ  ชนา   
ม  ปสฺสนฺตุ  ทกฺขนฺตูติ  อตฺโถ ฯ  สพฺเพ  เทวา  ยาว พฺรหฺม- 
นิเวสนา(๑) ยาว พฺรหฺมโลกา  ม อนุวตฺตนฺตุ อนุกูลา ภวนฺตุ ฯ   
# ๑. สฺยา. คิร ึฯ  ๒. สฺยา. พฺรหฺมนิเวสน ฯ  
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        วิสิฏมธุนาเทนาติ  วิสฏเน  มธเุรน  นาเทน  อมต- 
เภริมาหนินฺติ  อมตเภรึ  เทวทุนฺทุภึ  ปหรึ  เอตฺถนฺตเร  เอตสฺมึ   
ทสสหสฺสิจกฺกวาฬพฺภนฺตเร  สพฺเพ ชนา มม มธุร คิร สทฺท  
สุณนฺตุ มนสิ กโรนฺตุ ฯ   
        ธมฺมเมเฆน  วสฺสนฺเต  ธมฺมเทสนามเยน  นาเทน  ตพฺโพ- 
หารปรมตฺถคมฺภีรมธุรสุขุมตฺถวสฺเส  วสฺสนฺเต วสฺสมาเน สมฺมา- 
สมฺพุทฺธานุภาเวน  สพฺเพ  ภิกฺขุภิกฺขุนีอาทโย  อนาสวา  นิกฺกิเลสา   
โหนฺตุ  ภวนตฺุ ฯ เยตฺถ ปจฺฉิมกา  สตฺตาติ  เอตฺถ  เอเตสุ   
ราสิภูเตสุ  จตูสุ  ปริสสตฺเตสุ  เย  สตฺตา  ปจฺฉิมกา  คุณวเสน  
เหฏ ิมกา เต สพฺเพ โสตาปนฺนา ภวนฺตูติ อธิปฺปาโย ฯ   
        ตทา  ติโลกวิชยจกฺกวตฺติราชกาเล  ทาตพฺพก  ทาตพฺพ- 
ยุตฺตก  ทาน  กตฺวา  อเสสโต  นิสฺเสเสน  สลี  สีลปารมึ  ปูเรตฺวา   
เนกฺขมฺเม เนกฺขมฺมปารมิตาย  ปารมึ(๑) โกฏ ึปตฺวา  
อุตฺตม สมฺโพธึ จตุมคฺคาณ ปตฺโต ภวามิ ภเวยฺย ฯ   
        ปณฺฑิเต  ป ฺวนฺเต  เมธาวิโน  ปริปุจฺฉิตฺวา  กึ  ภนฺเต   
กตฺตพฺพ  กึ  น กตฺตพฺพ กึ กุสล กึ อกุสล กึ กตฺวา  
สคฺคโมกฺขทฺวยสฺส ภาคี  โหตีติ  ปุจฺฉิตฺวา  เอว  ป ฺาปารมึ  
ปูเรตฺวาติ อตฺโถ ฯ กตฺวา วีริยมุตฺตมนฺติ  อุตฺตม  เสฏ  
านนิสชฺชาทีสุ อวิจฺฉินฺน วีริย กตฺวา วีริยปารมึ ปเูรตฺวาติ   
# ๑ สฺยา. เนกฺขมฺมปารมึ ฯ    
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อตฺโถ ฯ  สกลวิรุทฺธชเนหิ  กตอนาทราธิวาสนาขนฺติยา  ปารมึ   
โกฏ ึ คนฺตฺวา  ขนฺติปารมึ ปูเรตฺวา อุตฺตม สมฺโพธึ อุตฺตม  
สมฺพุทฺธตฺต ปตฺโต ภวามิ ภเวยฺย ฯ   
        กตฺวา  ทฬฺหมธิฏานนฺติ  มม  สรีรชีวิเตสุ  วินสฺสนฺเตสุป   
ปุ ฺกมฺมโต  น  วิรมิสสฺามีติ  อจลวเสน  ทฬฺห  อธิฏานปารมึ   
กตฺวา  สีเส  ฉิชฺชมาเนป  มุสาวาท  น  กเถสฺสามีติ  สจฺจ- 
ปารมิตาย  โกฏึ  ปูริย  ปูเรตฺวา  สพฺเพ  สตฺตา  สุขี  อโรคาติ   
อาทินา  เมตฺตาปารมิตาย  โกฏึ  ปตฺวา  อุตฺตม  สมฺโพธึ ปตฺโตติ   
อตฺโถ ฯ   
        สชีวกาชีวกวตฺถูน  ลาเภ  จ  เตส  อลาเภ จ กายิก- 
เจตสิกสุเข เจว  ตถา  ทุกเฺข  จ  สาทรชเนหิ  กเต  สมฺมาเน   
เจว  โอมาเน  จ  สพฺพตฺถ  สมโก  สมานมานโส  อุเปกฺขาปารมึ   
ปูเรตฺวา  อุตฺตม  สมฺโพธึ  ปตฺโต  ปาปเุณยฺยนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        โกสชชฺ  กุสีตภาว  ภยโต  ภยวเสน  อปายทุกขฺภาคีติ   
ทิสฺวา  ตฺวา  อโกสชชฺ  อกุสีตภาว  อลีนวุตฺตึ  วีริย  เขมโต  
เขมวเสน นิพฺพานคามีติ  ทิสฺวา  ตฺวา  อารทฺธวีริยา  โหถ   
ภวถ ฯ  เอสา  พุทฺธานุสาสนี  เอสา  พุทฺธาน  อนุสิฏ ิ ฯ   
        วิวาท  ภยโต  ทิสฺวาติ  วิวาท  กลห  ภยโต  ทสิฺวา   
อปายภาคีติ  ทิสฺวา  ตฺวา  อวิวาท  วิวาทโต  วิรมณ   
นิพฺพานปฺปตฺตีติ  เขมโต  ทิสฺวา  ตฺวา  สมคฺคา  เอกคฺคจิตฺตา    
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สขิลา  สิลฏิา  เมตฺตาย  ธุรคตาย  โสภมานา  โหถาติ   
อตฺโถ ฯ  เอสา  กถา  มนตฺนา (๒)  อุทีรณา  พุทฺธาน อนุสาสนี   
โอวาททาน ฯ   
        ปมาท  านนิสชฺชาทีสุ  สติวิปฺปลาเสน  วิหรณ  ภยโต   
นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเนสุ ทุกฺขิตทุรูปอปฺปนฺนปานตาทิสวตฺตนก   
อปายาทิคมน ฺจาติ  ทิสฺวา  ตฺวา  อปฺปมาท  สพฺพกิริยาสุ   
สติยา  วิหรณ  เขมโต  วฑฺฒิโต  นิพฺพานสมฺปาปุณนนฺติ  ทิสวฺา   
ปจฺจกฺขโต  ตฺวา  อฏงฺคิก  มคฺค  สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมาสงฺกปฺโป   
สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม   
สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธีติ อฏ อวยว สมฺมาสมฺโพธิยา มคฺค  
อธิคมูปาย ภาเวถ วฑฺเฒถ  มนส ิ กโรถ  เอสา  กถา  ภาสนา   
อุทีรณา  พุทฺธานุสาสนี  พุทฺธาน  อนุสิฏ ีติ  อตฺโถ ฯ   
        สมาคตา  พหู  พุทฺธาติ  อเนกสตสหสฺสสงฺขฺยา  ปจฺเจก- 
พุทฺธา  สมาคตา  ราสิภูตา  สพฺพโส  สพฺพปฺปกาเรน  อรหนฺตา   
จ ขีณาสวา อเนกสตสหสฺสา  สมาคตา  ราสิภูตา ฯ  ตสฺมา   
เต  พุทฺเธ  จ  อรหนฺเต จ วนฺทมาเน(๒) วนฺทนารเห  นมสฺสถ  
องฺคปจฺจงฺคนมกฺกาเรน นมสฺสถ วนฺทถ ฯ   
        เอว  อิมนิา  มยา  วุตฺตปฺปกาเรน  อจินฺติยา  จินฺเตตุ  
อสกฺกุเณยฺยา  พุทฺธา  พุทธฺธมฺมาติ  พุทฺเธหิ  เทสิตา  จตฺตาโร   
# ๑ สี. ... วณฺณนา  ๒. สฺยา. วนฺทมานา ฯ    
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สติปฏานา  ฯเปฯ  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ป ฺจกฺขนฺธา  เหตุปจฺจโย   
อารมฺมณปจฺจโยติอาทโย  ธมฺมา  พุทฺธาน  วา  สภาวา   
อจินฺติยา  จินฺเตตุ  อสกฺกุเณยฺยา  อจินฺติเย  จินฺตาวิสยาติกฺกนฺเต   
ปสนฺนาน  เทวมนุสฺสาน  วิปาโก  เทวมนุสฺสสมฺปตฺตินิพฺพาน- 
สมฺปตฺติสงฺขาโต  จินฺเตตุ อสกฺกุเณยฺโย สงฺขฺยาติกฺกนฺโต โหติ  
ภวติ ฯ   
        อิติ  เอตฺตาวตา  จ  ยถา  อทฺธานคามิโน  มคฺค  โน   
อาจิกฺขาติ  ปุฏเน  วาม มุ ฺจิตฺวา ทกฺขิณ คณฺหถาติ  
วุตฺเต เตน มคฺเคน คามนิคมราชธานีสุ  กตฺตพฺพกิจฺจ   
นิฏาเปตฺวา  ปุน  มุ ฺจิเตน  อปเรน  วามมคฺเคน  คตาป   
คามนิคมาทีสุ  กตฺตพฺพกิจฺจ  นิฏาเปนฺติ  เอวเมว  พุทฺธาปทาน   
กุสลาปทานวเสน  นิฏาเปตฺวา  ตเทว  อกุสลาปทานวเสน   
วิตฺถาเรตุ  อิท  ป ฺหกมฺม   
                ทกฺุกร ฺจ อพฺภกฺขาน  อพฺภกฺขาน ปุนาปร   
                อพฺภกฺขาน สิลาเวโธ  สกลิกาป จ เวทนา ฯ   
                นาฬาคิริ สตฺตจฺเฉโท  สีสทุกขฺ ยวขาทน   
                ปฏ ิทุกฺขมตีสาโร   อิเม อกสุลการณาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปมปเ ฺห  ทุกฺกรนฺติ  ฉพฺพสฺสานิ  ทุกกฺรการิกา ฯ   
อตีเต  กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  โพธิสตฺโต  โชติปาโล  นาม   
พฺราหฺมณมาณโว  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  พฺราหฺมณชาติวเสน  สาสเน    
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อปฺปสนฺโน  ตสฺส  ภควโต  ปโลติกกมฺมนิสฺสนฺเทน  กสฺสโป   
ภควาติ สุตฺวา กุโต มุณฺฑกสฺส สมณสฺส โพธิ(๑)  โพธิ   
ปรมทุลฺลภาติ  อาห ฯ  โส  เตน  กมฺมนิสฺสนฺเทน  อเนกชาติ- 
สเตสุ  นรกาทิทุกฺขมนุภวิตฺวา  ตสฺเสว  ภควโต  อนนฺตร  เตเนว   
ลทฺธพฺยากรเณน  กมฺเมน  ชาติสสาร  เขเปตฺวา  ปรโิยสาเน   
เวสฺสนฺตรตฺตภาว  ปตฺวา  ตโต  จุโต  ตุสิตภวเน  นิพฺพตฺโต ฯ   
เทวตายาจเนน  ตโต  จวิตฺวา  สกฺยกุเล  นิพฺพตฺโต  าณสฺส   
ปริปากตฺตา  สกลชมฺพุทปีรชฺช  ปหาย  อโนมานทีตีเร  สุนิสิเต- 
นาสินา  สมกุฏเกสกลาป  ฉินฺทิตฺวา  พฺรหฺมุนา  อานีเต  อิทฺธิมเย   
กปฺปสฺส  สณฺานกาเล  ปทุมคพฺเภ  นิพฺพตฺเต  อฏ  ปริกฺขาเร   
ปฏิคฺคเหตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  โพธิาณทสฺสนสฺส  ตาว  อปริปกฺกตฺตา   
พุทฺธภาวาย มคฺคามคฺค อชานิตฺวา ฉพฺพสฺสานิ  อุรุเวลชนปเท  
เอกาหารเอกาโลปเอกปุคฺคลเอกมคฺคเอกาสนโภชนวเสน  อฏ ิจมฺม- 
นฺหารุเสส  นิมฺมสรุธิรเปตรูปสทิสสรีโร  ปธานสุตฺเต (๒)  วุตฺตนเยเนว   
ปธาน  มหาวีริย  ทกฺุกรการิก  อกาสิ ฯ โส อิม ทุกกฺรการิก  
สมฺโพธิยา มคฺค น  โหตีติ  จินฺเตตฺวา  คามนิคมราชธานีสุ   
ปณีตาหาร  ปริภุ ฺชิตฺวา  ปณินฺทฺริโย  ปริปุณฺณทฺวตฺตึสมหา   
ปุริสลกฺขโณ  กเมน  โพธมิณฺฑมุปคนฺตฺวา  ป ฺจ  มาเร  ชินิตฺวา  
พุทฺโธ ชาโตติ ฯ   
#  ๑ สี. อย ปาโ นตฺถิ ฯ  ๒ ขุ. สุ. ๒๕/๓๕๕/๔๐๘ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 203 

                เลมที่  42  พุทธฺาปทานวณฺณนา  หนา  203 
 
                อวจาห โชติปาโล   สุคต กสฺสป ตทา   
                กโุต นุ โพธิ มณฺุฑสฺส  โพธิ ปรมทุลลฺภา ฯ   
                เตน กมฺมวิปาเกน   อจรึ ทกฺุกร พหุ   
                ฉพฺพสฺสานุรุเวลาย   ตโต โพธิมปาปุณึ ฯ   
                นาห เอเตน มคฺเคน  ปาปุณึ โพธิมุตฺตม   
                กมฺุมคฺเคน คเวสิสฺส   ปุพฺพกมฺเมน วาริโต ฯ  
                ปุ ฺปาปปริกฺขีโณ   สพฺพสนฺตาปวชฺชิโต   
                อโสโก อนุปายาโส   นิพฺพายิสฺสมนาสโวติ ฯ(๑)   
        ทุติยปเ ฺห  อพฺภกฺขานนฺติ  อภิ  อกฺขาน  ปรภิาสน ฯ   
อตีเต  กิร  โพธิสตฺโต  สทฺุทกุเล  ชาโต  อปากโฏ  อปฺปสิทฺโธ   
มุนาฬิ  นาม  ธุตฺโต  หุตฺวา  ปฏิวสติ  ตทา  มหิทฺธิโก   
มหานุภาโว  สุรภิ  นาม  ปจฺเจกพุทฺโธ  เกนจิ  กรณีเยน  ตสฺส   
สมีปฏาน  ปาปุณิ  โส  ต  ทิสฺวาว  ทสฺุสีโล  ปาปธมฺโม   
อย  สมโณติอาทินา  อพฺภาจิกฺขิ ฯ  โส  เตน  อกุสลนิสฺสนฺเทน   
นรกาทีสุ  อเนกวสฺสสหสฺสานิ  ทุกฺขมนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  ปจฺฉิม- 
ตฺตภาเว  ยทา  ติตฺถิยา  ปมตร  ภควโต  ตุสิตภวเน  วสนสมเย   
จ  ปากฏา  หตฺุวา  สกลชน  ว ฺเจตฺวา  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิโย  ทีเปตฺวา   
วิจรนฺติ  ตทา  ตุสิตปุรา  จวิตฺวา  สกฺยราชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา   
กเมน  พุทฺโธ  ชาโต ฯ  ติตฺถิยา  สูริยุคฺคมเน  ขชฺโชปนกา  วิย   
#  ๑. ขุ. อป. ๓๒/๓๙๒/๔๗๔ ฯ    
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วิหตลาภสกฺการา  ภควติ  อาฆาต  พนฺธิตฺวา  วิจรนฺติ  ตสฺมึ   
สมเย  ราชคหเสฏ ี  คงฺคาย  ชาล  พนฺธิตฺวา  กีลนฺโต   
รตฺตจนฺทนฆฏิก  ทิสฺวา  อมฺหาก  เคเห  จนฺทนานิ  พหูนิ (๑)   
อิม  ภม  อาโรเปตฺวา  เตน  ภมกาเรหิ  ปตฺต  ลิขาเปตฺวา   
เวฬุปรมฺปราย  ลคฺเคตฺวา  เย  อิม  ปตฺต  อิทฺธิยา  อาคนฺตฺวา   
คณฺหนฺติ เตส  ภตฺติโก ภวิสฺสามีติ เภรึ จราเปสิ ฯ   
        ตทา  ติตฺถิยา  นฏมฺหา  ทานิ  นฏมฺหา  ทานีติ   
มนฺเตตฺวา  นิคณฺโ  นาฏปุตฺโต  สกปริส  เอวมาห  อห  เวฬุสมปี   
คนฺตฺวา  อากาเส  อุลฺลงฺคนาการ  กโรมิ  ตุมฺเห  ฉวทารุมย   
ปตฺต  ปฏิจฺจ  มา  อิทฺธึ กโรถาติ  ม ขนฺเธ คเหตฺวา วาเรถาติ  
เต ตถา คนฺตฺวา ตถา อกสุ ฯ   
        ตทา  ปณฺโฑลภารทฺวาโช  จ  โมคฺคลฺลาโน  จ  ติคาวุเต   
เสลปพฺพตมตฺถเก  ตฺวา  ปณฺฑปาตคณฺหนตฺถาย  จีวร  ปารุปนตฺา   
ต  โกลาหล  สุณึสุ ฯ  เตส ุ โมคฺคลลฺาโน  ปณฺโฑลภารทฺวาช   
ตฺว  อากาเสน  คนฺตฺวา  ต  ปตฺต  คณฺหาหีติ  อาห ฯ  โส   
ภนฺเต  ตุมฺเหเยว  ภควตา  อิทฺธิมนฺตาน  อคฺคฏาเน  ปตา   
ตุมฺเหว  คณฺหถาติ  อาห ฯ  ตถาป  มยา  อาณตฺโต  ตฺวเมว   
คณฺหาหีติ  อาณตฺโต  อตฺตนา   ิต  ติคาวุต  เสลปพฺพต  ปาทตเล   
ลคฺเคตฺวา  อุกฺขลิยา  ปธาน  วิย  สกลราชคหนคร  ฉาเทสิ   
#  ๑ รตฺตจนฺทนานิ พหูนีติ (?) ฯ    
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ตทา  นครวาสิโน  ผลิกปพฺพเต  อาวุต  รตฺตสุตฺตมิว  ต  เถร   
ปสฺสิตฺวา  ภนฺเต  ภารทฺวาช  อมฺเห  รกฺขถาติ  อุคฺโฆสยึสุ   
ภีตา  สุปฺปาทีนิ  สีเส  อกสุ  ตทา  เถโร  ต  ปพฺพต   ิตฏาเน   
วิสฺสชฺเชตฺวา  อิทฺธิยา  คนตฺฺวา  ต  ปตฺต  อคฺคเหสิ  ตทา   
นครวาสิโน  มหาโกลาหลมกสุ ฯ   
        ภควา  เวฬุวนาราเม  นิสินฺโน  ต  สทฺท  สุตฺวา  กึ   
เอโส  สทฺโทติ  อานนฺท  ปุจฺฉิ ฯ  ภารทฺวาเชน  ภนฺเต  ปตฺตสฺส  
คหิตตฺตา  สนฺตุฏา  นครวาสิโน  อุกกฺุฏ ิสทฺทมกสูติ  อาห ฯ   
ตทา  ภควา  อายตึ  ปรูปวาทโมจนตฺถ  ต  ปตฺต  อาหราเปตฺวา   
เภทาเปตฺวา (๑)  อ ฺชนุปวิสน  กตฺวา  ภิกฺขูน  ทาเปสิ  ทาเปตฺวา   
จ  ปน  น  ภิกฺขเว  อิทฺธิวิกุพฺพนา  กาตพฺพา  โย  กเรยฺย   
อาปตฺติ  ทุกฺกฏสฺสาติ สิกขฺาปท ป ฺาเปสิ ฯ   
        ตโต  ติตฺถิยา  สมเณน  กริ  โคตเมน  สาวกาน  สิกฺขาปท   
ป ฺตฺต  เต  ชีวิตเหตุป  ต  นาติกฺกมนฺติ มย อิทฺธปิาฏิหาริย  
กริสฺสามาติ ตตฺถ ตตฺถ  ราสิภูตา  โกลาหลมกสุ ฯ  อถ  ราชา   
พิมฺพิสาโร  ต  สุตฺวา  ภควโต  สนฺติก  คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา   
เอกมนฺต  นิสินฺโน  ภควนฺตเมวมาห  ติตฺถิยา  ภนฺเต  อิทฺธ-ิ 
ปาฏิหาริย  กริสฺสามาติ  อุคฺโฆเสนฺตีติ ฯ  อหมฺป  มหาราช  
กริสฺสามีติ ฯ  นน ุ ภนฺเต  ภควตา  สาวกาน  สิกฺขาปท   
# ๑ สี.  ภ ฺชาเปตฺวา ฯ    
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ป ฺตฺตนฺติ ฯ  ตเมว  มหาราช  ปุจฺฉิสฺสามิ  ตวุยฺยาเน  อมฺพ- 
ผลาทีนิ  ขาทนฺตาน  เอตฺตโก  ทณฺโฑติ  ทณฺฑ  เปนฺโต  ตวาป   
เอกโต  กตฺวา  เปสีติ ฯ  น  มยฺห  ภนฺเต  ทณฺโฑติ ฯ  เอว   
มหาราช  น  มยฺห  สิกฺขาปท  ป ฺตฺต  อตฺถีติ ฯ  กตฺถ  ภนฺเต   
ปาฏิหาริย  ภวิสฺสตีติ ฯ  สาวตฺถิยา  สมีเป  คณฺฑมฺพรุกฺขมูเล (๑) 
มหาราชาติ ฯ  สาธุ ภนฺเต ต  ปสฺสิสสฺามาติ ฯ  ตโต  ติตฺถิยา  
คณฺฑมฺพรุกฺขมูเล (๑) กิร ปาฏิหาริย ภวิสฺสตีติ  สุตฺวา  นครสฺส   
สามนฺตา  อมฺพรุกฺเข  เฉทาเปสุ  นาครา  มหาองฺคณฏาเน   
ม ฺจาติม ฺจ  อฏฏาทโย  พนฺธึสุ  สกลชมฺพุทีปวาสิโน  ราสิภูตา  
ปุรตฺถิมทิสายเมว  ทฺวาทสโยชนานิ ผริตฺวา อฏสุ ฯ เสสทิสาสุป  
ตทนุรูเปนากาเรน  สนฺนปิตึสุ ฯ   
        ภควาป  กาเล  สมฺปตฺเต  อาสาฬฺหิปุณฺณมาสิย  ปาโต ว   
กตฺตพฺพกิจฺจ  นิฏาเปตฺวา  ต  าน  คนฺตฺวา  นิสีทิ  ตสฺมึ   
ขเณ  คณฺโฑ  นาม  อุยฺยานปาโล  กิปลฺลิกปุเฏ  สปุกฺก  อมฺพผล   
ทิสฺวา  สจาห  อิม  ร ฺโ  ทเทยฺย  กหาปณาทิสาร  ลเภยฺย   
ภควโต  อุปนามิเต  ปน  อิธโลกปรโลเกสุ  สมฺปตฺติ  ภวิสฺสตีติ   
ภควโต  อุปนาเมสิ ฯ  ภควา  ต  ปฏิคฺคเหตฺวา  อานนฺทตฺเถร   
อาณาเปสิ  อิม  ผล  มทฺทตฺิวา  ปาน  เทหีติ ฯ  เถโร  ตถา   
อกาสิ ฯ  ภควา  อมฺพรส  ปวิตฺวา  อมฺพฏ ึ  อุยฺยานปาลสฺส   
# ๑.  ม. กณฺฑมฺพรุกฺขมูเล ฯ    
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ทตฺวา  อิม  โรเปหีติ  อาห ฯ  โส  วาลกุ  วิยูหิตฺวา  ต   
โรเปสิ  อานนฺทตฺเถโร  กณฺุฑิกาย  อุทก  อาสิ ฺจิ  ตสฺมึ  ขเณ   
อมฺพงฺกุโร  อุฏหิตฺวา  มหาชนสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว  สาขาวิฏป- 
ปุปฺผผลปลฺลวภริโต  ป ฺายิตฺถ ฯ  ปติต  อมฺพผล  ขาทนฺตา   
สกลชมฺพุทปีวาสิโน  ขย  ปาเปตุ  นาสกฺขึสุ ฯ   
        อถ  ภควา  ปุรตฺถิมจกฺกวาฬโต  ยาว  ปจฺฉิมจกฺกวาฬ   
ตาว  อิมสฺมึ  จกฺกวาเฬ  มหาเมรุมุทฺธนิ  รตนจงฺกม  มาเปตฺวา   
อเนกปริสาหิ  สีหนาท  นทาเปนฺโต  ธมฺมปทฏกถาย  วุตฺตนเยน   
มหาอิทฺธิปาฏิหาริย  กตฺวา  ติตฺถิเย  มทฺทิตฺวา  เต  วิปฺปการ   
ปาเปตฺวา  ปาฏิหีราวสาเน  ปุริมพุทฺธาจิณฺณวเสน  ตาวตึสภวน   
คนฺตฺวา  ตตฺถ  วสฺสวุฏโ  นิรนฺตร  เตมาส  อภิธมฺม  เทเสตฺวา   
มาตุปฺปมุขาน  อเนกเทวตาน  โสตาปตฺติมคฺคาธิคมน  กตฺวา   
วุฏวสฺโส  เทโวโรหน  กตฺวา  อเนกเทวพฺรหฺมคณปริวุโต   
สงฺกสฺสปุรทฺวาร  โอรุยฺห  โลกานุคฺคห  อกาสิ ฯ  ตทา  ภควโต   
ลาภสกฺกาโร  ชมฺพุทีปมชโฺฌตฺถรมาโน  ป ฺจมหาคงฺคา วิย  
อโหสิ ฯ   
        อถ  ติตฺถิยา  ปริหีนลาภสกฺการา  ทุกฺขี  ทุมฺมนา   
ปตฺตกฺขนฺธา  อโธมุขา  นสิีทึสุ  ตทา  เตส  อุปาสิกา   
จิ ฺจมาณวิกา  นาม  อติวิย  รูปคฺคปฺปตฺตา  เต  ตถา  นิสินฺเน   
ทิสฺวา  กึ  ภนฺเต  เอวทุกฺขี  ทุมฺมนา  นิสินฺนาติ  ปุจฺฉิ ฯ    
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กึ  ปน  ตฺว  ภคินิ  อปฺโปสฺสุกฺกาสีติ ฯ  ก ึ ภนฺเตติ ฯ  ภคินิ   
สมณสฺส  โคตมสฺส  อุปฺปาทกาลโต  ปฏาย  มย  หตลาภ- 
สกฺการา  นครวาสิโน  อมเฺห  น  กิ ฺจิ  ม ฺนฺตีติ ฯ  มยา   
เอตฺถ  กึ  กาตพฺพนฺติ ฯ  ตยา  สมณสฺส  โคตมสฺส  อวณฺณ   
อุปฺปาเทตุ  วฏฏตีติ ฯ  สา  น  มยฺห  ภาโรติ  วตฺวา  ตตฺถ   
อุสฺสาห  กโรนฺตี  วิกาเล  เชตวนวิหาร  คนฺตฺวา  ติตฺถิยาน   
อุปสฺสเย  วสิตฺวา  ปาโต  นครวาสีน  คนฺธาทีนิ  คเหตฺวา   
ภควนฺต  วนฺทนตฺถาย  คมนสมเย  เชตวนา  วิย  นกิฺขนฺตา   
กตฺถ  สยิตาติ  ปฏุา  กึ  ตุมฺหาก  มม  สยิตฏาเนนาติ   
วตฺวา  ปกฺกามิ  สา  กเมน  คจฺฉนฺเต  กาเล  ปุจฺฉิตา   
สมเณนาห  โคตเมน  เอกคนฺธกุฏิย  สยิตฺวา  นิกฺขนฺตาติ  อาห ฯ   
ต  พาลปุถชุชฺนา  สทฺทหสึุ  ปณฺฑิตา  โสตาปนฺนาทโย  น   
สทฺทหึสุ ฯ  เอกทิวส  สา  ทารุมณฺฑล  อุทเร  พนฺธตฺิวา  อุปริ   
รตฺตปฏ  ปรทิหิตฺวา  คนฺตฺวา  สราชิกาย  ปริสาย  ธมฺม- 
เทสนตฺถาย  นิสินฺน  ภควนฺต  เอวมาห  โภ  สมณ  ตฺว   
ธมฺม  เทเสสิ  ตุยฺห  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺนทารกคพฺภินิยา  มยฺห   
ลสุณมริจาทีนิ  น  วิจาเรสีติ ฯ  ตถาภาว  ภคินิ  ตฺว ฺเว  
ปชานาสิ  อห ฺจาติ ฯ  สา  เอวเมว  เมถุนสสคฺคสมย  เทฺวเยว   
ชานนฺติ น อ ฺเติ อาห ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  สกฺกสฺส  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสน  อุณฺหาการ    
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ทสฺเสสิ ฯ  สกฺโก  อาวชฺเชนฺโต  ต  การณ  ตฺวา  เทฺว   
เทวปุตฺเต  อาณาเปสิ  ตุมฺเหสุ  เอโก  มสูิกวณฺณ  มาเปตฺวา   
ตสฺสา  ทารุมณฺฑลสฺส  พนฺธน  ฉินฺทตุ  เอโก  วาตมณฺฑล   
สมุฏาเปตฺวา  ปารุตปฏ  อุทฺธ  ขิปตูติ ฯ  เต  คนฺตฺวา  ตถา  
อกสุ ฯ  ทารุมณฺฑล  ปตมาน  ตสฺสา  ปาทปฏ ึ  ภินฺทิ ฯ   
ธมฺมสภาย  สนฺนิปติตา  ปุถุชชฺนา  สพฺเพ  อเร  ทฏุโจริ   
ตฺว  เอวรูปสฺส  โลกตฺตยสามิโน  เอวรูป  อพฺภกฺขาน  อกาสีติ   
อุฏหิตฺวา  เอเกกมุฏ ิปหาร  ทตฺวา  สภาย  นีหรสึุ  ทสฺสนา- 
ติกฺกนฺตาย  ปวี  วิวรมทาสิ ฯ  ตสฺม ึ ขเณ  อวีจิโต  ชาลา   
อุฏหิตฺวา  กุลทตฺติเกน  รตฺตกมฺพเลเนว  ต  อจฺฉาเทตฺวา   
อวีจิมฺหิ  ปกฺขิป  ภควโต  ลาภสกฺกาโร อติเรกตโร อโหสิ ฯ  
เตน วุตฺต   
                สพฺพาภิภุสฺส พุทฺธสฺส        นนฺโท(๑) นามาสิ สาวโก   
                ต อพฺภกฺขาย นิรเย                จิร สสริต มยา ฯ   
                ทสวสฺสสหสฺสานิ    นิรเย สสรึ จิร   
                มนุสฺสภาว ลทฺธาห   อพฺภกขฺาน พหุ ลภึ ฯ   
                เตน กมฺมาวเสเสน   จิ ฺจมาณวิกา มม   
                อพฺภาจิกฺขิ อภูเตน   ชนกายสฺส อคฺคโตติ ฯ(๒)   
        ตติยปเ ฺห  อพฺภกฺขานนฺติ  อภิ  อกฺขาน  อกฺโกสน ฯ   
# ๑  ส.ี  นนโฺต ฯ  ๒. ขุ. อป. ๓๒/๓๙๒/๔๗๒ ฯ  
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อตีเต  กิร  โพธิสตฺโต  อปากฏชาติย  อุปฺปนฺโน  มนุาฬิ  นาม   
ธุตฺโต  หุตฺวา  ทชฺุชนสสคฺคพเลน  สุรภึ  นาม  ปจฺเจกพุทฺธ   
ทุสฺสีโล  ปาปธมฺโม  อย ภิกฺขูติ  อกฺโกสิ ฯ  โส  เตน  อกุสเลน   
วจีกมฺเมน  พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ  นิรเย  ปจฺจิตฺวา  อิมสฺมึ   
ปจฺฉิมตฺตภาเว  ทสปารมิตาสสิทฺธิพเลน  พุทฺโธ  ชาโต  ลาภคฺคย- 
สคฺคปฺปตฺโต  อโหส ิฯ  ปนุ  ติตฺถิยา  อุสฺสาหชาตา  กถ  นุ   
โข  สมณสฺส  โคตมสฺส  อยส  อุปฺปาเทสฺสามาติ  ทุกฺขี  ทุมฺมนา   
นิสีทึสุ ฯ  ตทา  สุนฺทรี  นาเมกา  ปริพฺพาชิกา  เต  อุปสงฺกมิตฺวา   
วนฺทิตฺวา   ิตา  ตุณฺหีภูเต  กิ ฺจิ  อวทนฺเต  ทิสฺวา  กึ  มยฺห   
เทโสติ  ปุจฺฉิ ฯ  สมเณน  โคตเมน  อมฺเห  วิเห ิยมาเน  ตฺว   
อปฺโปสฺสุกฺกา  วิหริสฺสสิ อิท ตว โทโสติ ฯ เอวมห(๑)  ตตฺถ   
กึ  กริสฺสามีติ ฯ  ตฺว  สมณสฺส  โคตมสฺส  อวณฺณ อุปฺปาเทตุ  
สกฺขิสฺสสีติ ฯ  สกฺขิสฺสามิ  อยฺยาติ  วตฺวา  ตโต  ปฏาย   
วุตฺตนเยน  ทิฏทิฏาน  สมเณน  โคตเมน  เอกคนฺธกุฏิย   
สยิตฺวา  นิกฺขนฺตาติ  วตฺวา  อกฺโกสติ  ปริภาสติ ฯ  ติตฺถิยาป   
ปสฺสถ  โภ  สมณสฺส  โคตมสฺส  กมฺมนฺติ  อกฺโกสนฺติ   
ปริภาสนฺติ ฯ วุตฺตเ ฺหต   
        มุนาฬ ินามห ธุตฺโต  ปุพฺเพ อ ฺาสุ ชาติสุ   
        ปจฺเจกพุทฺธ สุรภึ   อพฺภาจิกฺขึ อทูสก ฯ   
# ๑ สี. ยุ.  เอวมาห ฯ   
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                เตน กมฺมวิปาเกน   นิรเย สสรึ จิร   
                พหู วสฺสสหสฺสานิ   ทุกฺข เวเทสิ เวทน ฯ   
                เตน กมฺมาวเสเสน   อิธ ปจฺฉิมเก ภเว   
                อพฺภกฺขาน มยา ลทฺธ  สุนฺทริกาย การณาติ ฯ(๑)   
        จตุตฺถปเ ฺห  อพฺภกฺขาน  อภิ  วิเสเสน  อกฺโกสน   
ปริภาสน ฯ  อตีเต  กิร  โพธิสตฺโต  พฺราหฺมณกุเล  อุปฺปนฺโน   
พหุสฺสุโต  พหูหิ  สกฺกโต  ปูชิโต  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
หิมวนฺเต  วนมูลผลาหาโร  พหุมาณเว  มนฺเต  วาเจนฺโต  วาส   
กปฺเปสิ ฯ  เอโก  ป ฺจาภิ ฺาอฏสมาปตฺติลาภี  ตาปโส  ตสฺส   
สนฺติก  อคมาสิ ฯ  โส  ต  ทิสฺวาว  อิสฺสาปกโต  ต  อทูสก   
อิสึ กามโภคี กุหโก  อย  อิสีติ  อพฺภาจิกฺขิ  อตฺตโน   
สิสฺเส  จ  อาห  อย  อิสิ  เอวรูโป  อนาจารโกติ ฯ  เตป   
ตเถว (๑)  อกฺโกสึสุ  ปรภิาสึสุ ฯ โส เตน อกุสลกมฺมวิปาเกน   
วสฺสสหสฺสานิ  นิรเย  ทุกขฺมนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  ปจฺฉิมตฺตภาเวน 
พุทฺโธ  หุตฺวา  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต  อากาเส  ปุณฺณจนฺโท  วิย   
ปากโฏ  ชาโต ฯ  ตเถว  ติตฺถิยา  อพฺภกฺขาเนนาป  อสนฺตุฏา   
ปุนป  สุนฺทรยิา  อพฺภกฺขาน  กาเรตฺวา  สุราธุตฺเต  ปกฺโกสา- 
เปตฺวา  ล ฺจ  ทตฺวา  ตุมฺเห  สุนฺทร ึ มาเรตฺวา  เชตวน- 
ทฺวารสมีเป  มาลากจวเรน  ฉาเทถาติ  อาณาเปสุ ฯ  เต  ตถา   
# ๑ ขุ. อป. ๓๒/๓๙๒/๔๗๒ ฯ  ๒. สี.  ตเมว ฯ    
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กรึสุ ฯ  ตโต  ติตฺถิยา  สุนทฺรึ  น  ปสฺสามาติ  ร ฺโ   
อาโรเจสุ ฯ  ราชา  ปริเยสถาติ  อาห ฯ  เต  อตฺตนา  ปาติตฏ- 
านโต  คเหตฺวา  ม ฺจก  อาโรเปตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสตฺวา   
ปสฺสถ  โภ  สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวกาน  กมฺมนติฺ  ภควโต   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  สกลนคเร  อวณฺณ  อุคฺโฆเสนฺตา  วิจรึสุ ฯ   
สุนฺทรึ  อามกสุสาเน  อฏฏเก  เปสุ ฯ  ราชา  สุนฺทริมารเก   
ปริเยสถาติ  อาณาเปสิ ฯ  ตทา  ธุตฺตา สุร ปวิตฺวา ตฺว  
สุนฺทรึ  มาเรสิ  ตฺว  มาเรสีติ  กลห  กรึสุ ฯ  ราชปุริสา  เต   
ธุตฺเต  คเหตฺวา  ร ฺโ  ทสฺเสสุ ฯ  ราชา  กึ  ภเณ  ตุมฺเหหิ   
สุนฺทรี  มารติาติ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ  เกหิ  อาณตฺตาติ ฯ   
ติตฺถิเยหิ  เทวาติ ฯ  ราชา  ติตฺถิเย  อาหราเปตฺวา  พนฺธาเปตฺวา   
คจฺฉถ  ภเณ  พุทฺธสฺส  อวณฺณตฺถาย  อมฺเหหิ  สยเมว  สุนฺทร ี  
มาราปตา  ภควา  ตสฺส  สาวกา  จ  อการกาติ  อุคฺโฆสถาติ   
อาห ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ  สกลนครวาสิโน  นกิฺกงฺข  อเหสุ ฯ   
ราชา  ติตฺถิเย  จ  ธุตฺเต  จ  มาราเปตฺวา  ฉฑฺฑาเปติ ฯ ตโต  
ภควโต ภิยฺโยโส มตฺตาย ลาภสกฺกาโร วฑฺฒิ ฯ เตน วุตฺต   
                พฺราหฺมโณ สุตวา อาสึ  อห สกกฺตปูชิโต   
                มหาวเน ป ฺจสเต   มนฺเต วาเจมิ มาณเว ฯ   
                ตตฺถาคโต อิสิ ภีโม   ป ฺจาภิ ฺโ มหิทฺธิโก   
                ต ฺจาห อาคต ทิสฺวา  อพฺภาจิกฺขึ อทูสก ฯ    
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                ตโตห อวจ สิสฺเส   กามโภคี อย อิสิ   
                มยหฺมฺป ภาสมานสฺส   อนุโมทึสุ มาณวา ฯ   
                ตโต มาณวกา สพฺเพ  ภิกฺขมานา(๑) กุเล กุเล   
                มหาชนสฺส อาหสุ   กามโภคี อย อิสิ ฯ   
                เตน กมฺมวิปาเกน   ป ฺจภิกฺขุสตา อิเม   
                อพฺภกฺขาน ลภุ สพฺเพ  สุนฺทริกาย การณาติ ฯ(๒)   
        ป ฺจมปเ ฺห  สิลาเวโธติ  อาหตจิตฺโต  สิล  ปวิชฺฌิ ฯ   
อตีเต  กิร  โพธิสตฺโต  จ  กนิฏภาตา  จ  เอกปตุปุตฺตา   
อเหสุ ฯ  เต  ปตุ อจฺจเยน ทาเส(๓)  ปฏิจฺจ  กลห  กโรนฺตา   
อ ฺม ฺ  วิรุทฺธา  อเหสุ  โพธิสตฺโต  อตฺตโน  พลวภาเวน   
กนิฏภาตร  อชฺโฌตฺถริตฺวา  ตสฺสุปริ  ปาสาณ  ปวิชฺเฌสิ ฯ   
โส  เตน  กมมฺวิปาเกน  นรกาทีสุ  อเนกวสฺสสหสฺสานิ  ทุกฺข- 
มนุภวิตฺวา อิมสฺมึ ปจฺฉิมตฺตภาเว  พุทฺโธ  ชาโต ฯ  เทวทตฺโต   
ราหุลกุมารสฺส  มาตุโล  ปพฺุเพ  เสริวาณิชกาเล  โพธิสตฺเตน   
สทฺธึ  วาณิโช  อโหสิ  เต  เอก  ปฏฏนคาม  ปตฺวา  ตฺว   
เอกวีถึ  คณฺหาหิ  อหมฺป  เอกวีถึ  คณฺหามีติ  เทฺวป  ปวิฏา ฯ   
เตสุ  เทวทตฺตสฺส  ปวิฏวีถิย  ชิณฺณเสฏ ีภริยา  จ  นตฺตา   
จ  เทฺวเยว  อเหสุ  เตส  มหนฺต  สุวณฺณถาลก  มลคฺคหิต   
ภาชนนฺตเร  ปต  โหติ  ต  สุวณฺณถาลกภาว  อชานนฺตี  อิม   
# ๑ ม. ภิกฺขมาน ฯ  ๒ ขุ. อป. ๓๒/๓๙๒/๔๗๒ ฯ   
# ๓ สี. ย.ุ ธเน ทาเส จ ฯ    
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ถาลก  คเหตฺวา  ปลนฺธน  เทถาติ  อาห ฯ  โส  ต  คเหตฺวา   
สูจิยา  เลข  กฑฺฒิตฺวา  สุวณฺณถาลกภาว  ตฺวา  โถก   
ทตฺวา  คณฺหิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  คโต ฯ  อถ  โพธสิตฺต   
ทฺวารสมีป  อาคต  ทิสฺวา  นตฺตา  อยฺเย มยฺห  กจฺฉปุฏ   
ปลนฺธน  เทถาติ ฯ  สา  ต  ปกฺโกสาเปตฺวา  นิสีทาเปตฺวา   
ต  ถาลก  ทตฺวา  อิม  คเหตฺวา  มยฺห  นตฺตาย  กจฺฉปุฏ   
ปลนฺธน  เทถาติ ฯ  โพธิสตฺโต  ต  คเหตฺวา  สุวณฺณถาลกภาว   
ตฺวา  เตน  ว ฺจิตาติ  ตฺวา  อตฺตโน  ปสิพฺพกาย  ปต- 
อฏกหาปเณ  อวเสสภณฺฑ ฺจ  ทตฺวา  กจฺฉปุฏ  ปลนฺธน   
กุมาริกาย  หตฺเถ  ปลนฺธาเปตฺวา  อคมาสิ ฯ  โส  วาณิโช   
ปุนาคนฺตฺวา  ปุจฺฉิ ฯ  ตาต  ตฺว  น  คณฺหิตฺถ  มยฺห  ปุตฺโต   
อิท ฺจิท ฺจ  ทตฺวา  ต  คเหตฺวา คโตติ ฯ  โส  ต  สตฺุวา ว   
หทเยน  ผาลิเตน  วิย  ธาวิตฺวา  อนุพนฺธิ ฯ  โพธิสตฺโต  นาว   
อารุยฺห  ปกฺขนฺทิ ฯ  โส  ติฏ  มา  ปลายิ  มา  ปลายติี   
วตฺวา  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตภเว ต นาเสตุ สมตฺโถ ภเวยฺยนฺติ  
ปตฺถน อกาสิ ฯ   
        โส  ปตฺถนาวเสน  อเนเกสุ  ชาติสตสหสฺเสสุ  อ ฺม ฺ   
วิเหเตฺวา  อิมสฺมึ  อตฺตภาเว  สกฺยกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  กเมน   
ภควติ  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺวา  ราชคเห  วิหรนฺเต  อนุรทฺุธาทีหิ   
สทฺธึ  ภควโต  สนฺติก  คนฺตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  ฌานลาภี  หุตฺวา    
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ปากโฏ  ภควนฺต  วร  ยาจิ  ภนฺเต  สพฺโพ  ภิกฺขุสงฺโฆ   
ปณฺฑปาติกาทีนิ  เตรส  ธตุงฺคานิ  สมาทิยตุ  สกโล  ภิกฺขุสงฺโฆ   
มม  ภาโร  โหตูติ ฯ  ภควา  น  อนุชานิ ฯ  เทวทตฺโต   
เวร  พนฺธิตฺวา  ปริหีนชฌฺาโน  ภควนฺต  มาเรตุกาโม  เอกทิวส   
เวภารปพฺพตปาเท   ิตสฺส  ภควโต  อุปริ   ิโต  ปพฺพตกูฏ   
ปวิทฺเธสิ  ภควโต  อานุภาเวน  อปโร  ปพฺพตกูโฏ  ต  ปตมาน   
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  เตส  ฆฏฏเนน  อุฏ ิตา  ปปฏิกา  อาคนฺตวา   
ภควโต  ปาทปฏ ิย  ปหริ ฯ เตน วุตฺต   
                เวมาตุภาตร ปุพฺเพ  ธนเหตุ หนึ อห   
                ปกฺขิป คิริทุคฺคสฺมึ   สิลาย จ อปสยึ ฯ   
                เตน กมฺมวิปาเกน   เทวทตฺโต สิล ขิป   
                องฺคุฏ ปสยี ปาเท   มม ปาสาณสกฺขราติ ฯ(๑)   
        ฉฏปเ ฺห  สกลิกาเวโธติ  สกลกิาย  ฆฏฏน ฯ  อตีเต   
กิร  โพธิสตฺโต  เอกสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  ทหรกาเล  มหาวีถิย   
กีฬมาโน  วีถิย  ปณฺฑาย  จรมาน  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสวฺา  อย   
มุณฺฑโก  สมโณ  กุห ึ คจฺฉตีติ ปาสาณสกลิก  คเหตฺวา  ตสฺส   
ปาทปฏ ิย  ขิป ฯ ปาทปฏ ิจมฺม ฉินฺทิตฺวา รุหิร นิกฺขมิ ฯ โส   
เตน  ปาปกมฺเมน  อเนกวสฺสสหสฺสานิ  นิรเย  มหาทุกฺข   
อนุภวิตฺวา  พุทฺธภูโตป  กมฺมปโลติกวเสน ปาทปฏ ิย ปาสาณ- 
# ๑ ขุ. อป. ๓๒/๓๗๒/๔๗๒ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 216 

                เลมที่  42  พุทธฺวคฺควณฺณนา  หนา  216 
 
สกลิกฆฏฏเนน รุหิรุปฺปาท ลภิ ฯ เตน วุตฺต   
                ปุเรห ทารโก หุตฺวา  กีฬมาโน มหาปเถ   
                ปจฺเจกพุทฺธ ทิสฺวาน   มคฺเค สกลิก ขิป ฯ   
                เตน(๑) กมฺมวิปาเกน  อิธ ปจฺฉิมเก ภเว   
                วธตฺถ ม เทวทตฺโต   อภิมาเร ปโยชยีติ ฯ(๑)   
        สตฺตมปเ ฺห  นาฬาคิรีติ  ธนปาลโก  หตฺถ ี มารณตฺถาย   
เปสิโต ฯ  อตีเต  กิร  โพธิสตฺโต  หตฺถิโคปโก  หตฺุวา  นิพฺพตฺโต   
หตฺถึ  อารุยหฺ  วิจรมาโน  มหาปเถ  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา  กุโต   
อาคจฺฉติ (๒)  อย  มุณฺฑโกติ  อาหตจิตฺโต  ขิลชาโต  หตฺถินา   
อาสาเทสิ ฯ  โส  เตน  กมเฺมน  อปาเยสุ  อเนกวสฺสสหสฺสานิ   
ทุกฺข  อนุภวิตฺวา  ปจฺฉิมตฺตภาเว  พุทฺโธ  ชาโต ฯ  เทวทตฺโต   
อชาตสตฺตุราชาน  สหาย  กตฺวา  ตฺว  มหาราช  ปตร   
ฆาเตตฺวา  ราชา  โหหิ  อห  พุทฺธ  มาเรตฺวา  พุทฺโธ   
ภวิสฺสามีติ  ส ฺาเปตฺวา  เอกทิวส  ร ฺโ  อนุ ฺาตาย   
หตฺถิสาล  คนฺตฺวา  เสฺว  ตุมฺเห  นาฬาคิรึ  โสฬสสุราฆเฏ   
ปาเยตฺวา  ภควโต  ปณฺฑาย  จรณเวลาย  เปเสถาติ  หตฺถิโคปเก   
อาณาเปสิ ฯ  สกลนคร  มหาโกลาหล  อโหสิ  พุทฺธนาเคน   
หตฺถินาคสฺส  ยุทฺธ  ปสฺสสิฺสามาติ  อุภโต  ราชวีถิย  ม ฺจาติ- 
#๑. สพฺพตฺถ เตน กมฺมวิปาเกน พุทฺธภูตสฺส เม สโต ปวิทฺเธสิ  
สิล ตตฺถ เทวทตฺโต วิฆาฏวาติ ฯ ๒. สพฺพตฺถ คจฺฉติ  ฯ   
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ม ฺจ  พนฺธิตฺวา  ปาโตว  สนฺนิปตึสุ ฯ   
        ภควาป  กตสรีรปฏิชคฺคโน  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ราชคห   
ปณฺฑาย  ปาวิสิ  ตสฺมึ  ขเณ วุตฺตนิยาเมเนว นาฬาคิรึ   
วิสฺสชฺเชสุ ฯ  โส  วีถิจจฺจราทโย  วิธเมนฺโต  อาคจฺฉติ  ตทา   
เอกา  อิตฺถี ทารก  คเหตฺวา  วีถิโต  วีถ ึ คจฺฉติ  หตฺถี  ต  
อิตฺถึ ทิสฺวา อนุพนฺธิ ฯ ภควา นาฬาคิริ  น  ต  หนตฺถาย (๑)  
เปสิโต  อิธาคจฺฉาหีติ  อาห ฯ  โส  ต  สทฺท  สุตฺวา   
ภควนฺตาภิมุโข  ธาวิ ฯ  ภควา  อปริมาเณสุ  จกฺกวาเฬสุ   
อนนฺตสตฺเตสุ  ผรณารห  เมตฺต  เอกสฺมึเยว  นาฬาคิริมฺหิ   
ผริ ฯ  โส  ภควโต  เมตฺตาย  ผุโฏ  นิพฺภโย  หุตฺวา  ภควโต  
ปาทมูเล  นิปติ ฯ  ภควา  ตสฺส  มตฺถเก  หตฺถ  เปสิ ฯ   
ตทา  เทวพฺรหฺมาทโย  อจฺฉริยพฺภุตชาตจิตฺตา  ปุปฺผปราคาทีหิ  
ปูเชสุ ฯ  สกลนคเร  ชณฺณุกมตฺตา  ธนราสโย  อเหสุ ฯ  ราชา   
ปจฺฉิมทฺวาเร  ธนานิ  นครวาสีน  โหนฺตุ  ปุรตฺถิมทฺวาเร  ธนานิ   
ราชภณฺฑาคาเร  โหนฺตูติ  เภรึ  จราเปสิ ฯ  สพฺเพ  ตถา   
กรึสุ ฯ  ตทา  นาฬาคิริ  ธนปาโล  นาม  อโหส ิฯ  ภควา  
เวฬุวนาราม  อคมาสิ ฯ เตน วุตฺต   
        หตฺถาโรโห ปุเร อาสึ  ปจฺเจกมุนิมุตฺตม   
        ปณฺฑาย วิจรนฺต ต   อาสาเทสึ คเชนห ฯ   
# ๑ สี. ยุ. อตฺถาย ฯ    
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        เตน กมมฺวิปาเกน   ภนฺโต นาฬาคิรี คโช   
        คิริพฺพเช ปุรวเร   ทารุโณ สมุปาคมีติ ฯ(๑)   
        อฏมปเ ฺห  สตฺถจฺเฉโทติ  สตฺเถน  คณฺฑผาลน  กุาราย   
สตฺเถน  เฉโท ฯ  อตีเต  กิร  โพธิสตฺโต  ปจฺจนฺตเทเส  ราชา   
อโหสิ โส ทชฺุชนสสคฺควเสน  ปจฺจนฺตเทเส  วาสวเสน  จ  ธุตฺโต   
สาหสิโก  เอกทิวส  ขคฺคหตฺโถ ปตฺติโกว นคเร  วิจรนฺโต   
นิราปราเธ  ชเน  ขคฺเคน  ผาเลนฺโต อคมาสิ ฯ โส เตน  
ปาปกมฺมวิปาเกน  พหูนิ  วสฺสสหสฺสานิ  นิรเย ปจฺจิตฺวา  
ติรจฺฉานาทีสุ ทุกฺขมนุภวิตฺวา ปกฺกาวเสเสน  ปจฺฉิมตฺตภาเวน 
พุทฺธภูโตป   เหฏา   วุตฺตนเยน  เทวทตฺเตน  ขิตฺตปาสาณ- 
สกฺขลิกปหาเรน  อุฏ ิตคณฺโฑ  อโหส ิฯ  ชีวโก  เมตฺตจิตฺเตน  
ต  คณฺฑ  ผาเลสิ ฯ  เวริจิตฺตสฺส  เทวทตฺตสฺส  รุหิรปฺุปาทกมฺม   
อานนฺตริก  อโหสิ  เมตฺตจิตฺตสฺส ชีวกสฺส คณฺฑผาลน ปุ ฺเมว(๒) 
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
        ราชาห ปตฺติโก(๑) อาสึ  สตฺติยา ปุริเส(๔) หนึ   
        เตน กมมฺวิปาเกน   นิรเย ปจฺจิส ภุส ฯ   
        กมฺมโุน ตสฺส เสเสน  อิทานิ สกล มม   
        ปาเท ฉวึ ปกปฺเปสิ   น หิ กมฺม วินสฺสตีติ ฯ (๕)  
# ๑. ขุ. อป. ๓๒/๓๙๒/๔๗๒ ฯ  ๒. สี.  ปุ ฺกมฺม ฯ   
# ๓. ม.ย.ุ ปตฺถิโว ฯ ๔ ม.ยุ. ปุริส ฯ ๕. ขุ. อป. ๓๒/๓๙๒/๔๗๓ ฯ    
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        นวมปเ ฺห  สีสทุกขฺนฺติ  สีสาพาโธ  สีสเวทนา ฯ  อตีเต   
กิร  โพธิสตฺโต  เกวฏฏคาเม  เกวฏโฏ  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  โส   
เอกทิวส  เกวฏฏปุริเสหิ  สทฺธึ  มจฺฉมารณฏาน  คนฺตฺวา   
มจฺเฉ  มาเรนฺเต  ทิสฺวา  ตตฺถ  โสมนสสฺ  อุปฺปาเทสิ  สหคตาป   
ตเถว  โสมนสฺส  อุปฺปาทยึสุ ฯ  โส  เตน  อกุสลกมฺเมน   
จตุราปาเย  ทุกฺขมนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  ปจฺฉิมตฺตภาเว  เตหิ  ปุริเสหิ   
สทฺธึ  สกฺยราชกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  กเมน  พุทฺธตฺต  ปตฺโตป   
สย  สีสาพาธ  ปจฺจนุโภสิ ฯ  เต  เจ  สกยฺราชาโน  ธมฺมปทฏ- 
กถาย (๑)  วุตฺตนเยน  วิฑูฑภสงฺคาเม  สพฺเพ  วินาส  ปาปุณึสุ ฯ  
เตน วุตฺต   
        อห เกวฏฏคามสฺมึ   อหุ เกวฏฏทารโก   
        มจฺฉเก ฆาติเต ทิสฺวา  ชนย ึโสมนสฺสก ฯ   
        เตน กมมฺวิปาเกน   สีสทุกฺข อหู มม   
        สพฺเพ สตฺตา(๒) จ ห ฺ ึสุ  ยทา หนิ วิฑูฑ(๓)โภติ ฯ(๔)   
        ทสมปเ ฺห  ยวขาทนนฺติ  เวร ฺชาย  ยวตณฺฑุลขาทน ฯ   
อตีเต  กิร  โพธิสตฺโต  อ ฺตรสฺมึ  กุเล  นิพฺพตฺโต  ชาติวเสน   
จ  อนฺธพาลภาเวน  จ  ผุสฺสสฺส  ภควโต  สาวเก  มธุรนฺนปาเน   
สาลิโภชนาทโย  จ  ภุ ฺชมาเน  ทิสฺวา  อเร  มุณฺฑกสมณา   
# ๑ ธมฺมปทฏ. ๑/๓๕๐ ฯ  ๒ ม. สกกฺา ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. วิฑูฑเภนฯ ม. วิฏฏโภ ฯ ๔. ขุ. อป. ๓๒/๓๙๐/๔๗๓-๔ ฯ  
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ยว  ขาทถ  มา  สาลิโภชน  ภุ ฺชถาติ  อกฺโกสิ ฯ  โส  เตน   
อกุสลกมฺมวิปาเกน  อเนกวสฺสสหสฺสานิ  จตุราปาเย  ทุกฺข- 
มนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  ปจฺฉิมตฺตภาเว  กเมน  พุทฺธตฺต  ปตฺวา   
โลกสงฺคห  กโรนฺโต  คามนิคมราชธานีสุ  จริตฺวา  เอกสฺมึ  สมเย   
เวร ฺชพฺราหฺมณคามสมีเป  สาขาวิฏปสมฺปนฺน  ปุจิมนฺทรุกฺขมูล   
ปาปุณิ ฯ  เวร ฺชพฺราหฺมโณ  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  อเนก- 
ปริยาเยน  ภควนฺต  ชินิตุ  อสกฺโกนโฺต  โสตาปนฺโน  หุตฺวา   
ภนฺเต  อิเธว  วสฺส  อุปคนฺตุ  วฏฏตีติ  อาโรเจสิ ฯ  ภควา   
ตุณฺหีภาเวน  อธิวาเสสิ ฯ  อถ  ปุนทิวสโต  ปฏาย  มาโร   
ปาปมา  สกลเวร ฺชพฺราหฺมณคามวาสีน  มาราวตฺตน  อกาสิ ฯ   
ปณฺฑาย  ปวิฏสฺส  ภควโต  มาราวตฺตนวเสน  เอโกป  กฏจฺฉุ- 
ภิกฺขามตฺต  ทาตา  นาโหสิ ฯ  ภควา  ตุจฺฉปตฺโตว  ภิกฺขุ- 
สงฺฆปริวุโต  ปุนาคจฺฉิ ฯ  ตสฺมึ  เอว  อาคเต  ตตฺเถว  นิวุฏา   
อสฺสวาณิชา  ต  ทิวส  ทาน  ทตฺวา  ตโต  ปฏาย  ภควนฺต   
ป ฺจสตภิกฺขุปริวาร  นิมนฺเตตฺวา  ป ฺจนฺน  อสฺสสตาน  สตฺตโต   
วิภาค  กตฺวา  ยว  โกฏเฏตฺวา  ภิกฺขูน  ปตฺเตสุ  ปกฺกมึสุ ฯ  
สกลสฺส  สหสฺสจกฺกวาฬเทวตา  สุชาตาย  ปายาสปจนทิวเส  วิย   
ทิพฺโพช  ปกกฺมึสุ ฯ  ภควา  ปริภุ ฺชิ  เอว  เตมาส  ยว  ปริภุ ฺชิ  
เตมาสจฺจเยน  มาราวฏฏเน  วิคเต  ปวารณาทิวเส  เวร ฺโช   
พฺราหฺมโณ  สริตฺวา  มหาสเวคปฺปตฺโต  พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุ-  
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สงฺฆสฺส มหาทาน ทตฺวา วนฺทิตฺวา ขมาเปสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ผุสฺสสฺสาห ปาวจเน  สาวเก ปริภาสยึ   
                ยว ขาทถ ภุ ฺชถ   มา จ ภุ ฺชถ สาลโย ฯ   
                เตน กมฺมวิปาเกน   เตมาส ขาทิต ยว   
                นมินฺติโต พฺราหฺมเณน  เวร ฺชาย วสึ ตทาติ ฯ(๑)   
        เอกาทสมปเ ฺห  ปฏ ิทุกฺขนฺติ  ปฏ ิอาพาโธ ฯ  อตีเต  กิร   
โพธิสตฺโต  คหปติกุเล  นิพฺพตฺโต  ถามสมฺปนฺโน  กิ ฺจิ รสฺสธาตุโก   
อโหสิ ฯ  เตน  สมเยน  เอโก  มลฺลยทฺุธโยโธ  สกลชมฺพุทีเป   
คามนิคมราชธานีสุ  มลลฺยุทฺเธ  วตฺตมาเน  ปุริเส  ปาเตตฺวา   
ชยปฺปตฺโต  กเมน  โพธิสตฺตสฺส  วสนนคร  ปตฺวา  ตสฺมิมฺป   
ชเน  ปาเตตฺวา  คนฺตุมารทฺโธ ฯ  ตทา  โพธิสตฺโต  มยฺห   
วสนฏาเน  เอส  ชย  ปตฺวา  คจฺฉตีติ  ตตฺถ  นคร- 
มณฺฑลมาคมฺม  อปฺโปเฏตฺวา  อาคจฺฉ  มยา  สทฺธึ  ยชฺุฌิตฺวา   
คจฺฉาติ ฯ  โส  หสิตฺวา  อห  มหนฺเต  ปุริเส  ปาเตสึ   
อย  รสฺสธาตุโก  วามนโก  มม  เอกหตฺถสฺสาป  นปปฺโหตีติ   
อปฺโปเฏตฺวา  นทิตฺวา  อาคจฺฉิ ฯ  เต  อุโภป  อ ฺม ฺ  หตฺถ   
ปรามสึสุ  โพธิสตฺโต  ต  อุกฺขิปตฺวา  อากาเส  ภมิตฺวา  ภูมิย   
ปาเตนฺโต  ขนฺธฏ ึ  ภินฺทตฺิวา  ปาเตสิ ฯ  สกลนครวาสิโน   
อุกฺกุฏ ึ  กโรนฺตา  อปฺโปเฏตฺวา  วตฺถาภรณาทีหิ  โพธิสตฺต   
# ๑ ขุ. อป. ๓๒/๓๙๒/๔๗๔ ฯ   
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ปูเชสุ ฯ  โพธิสตฺโต  ต  มลฺลโยธ  อุชุ  สยาเปตฺวา (๑)  ขนฺธฏ ึ   
อุชุก  กตฺวา  คจฺฉ  อิโต ปฏาย  เอวรูป  มา  กโรสีติ   
วตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ  โส  เตน  กมฺมวิปาเกน  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตภเว   
สรีรสีสาทิ(๒)ทุกฺขมนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  ปจฺฉิมตฺตภาเว  พุทฺธภูโตป   
ปฏ ิรุชาทิทกฺุขมนุโภสิ ฯ  ตสฺมา  กทาจิ  ปฏ ิทุกฺเข  อุปฺปนฺเน   
สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาเน  อิโต  ปฏาย  ธมฺม  เทเสถาติ  วตฺวา   
สย  สุคตจีวร  ป ฺาเปตฺวา สยติ กมฺมปโลติก นาม  
พุทฺธมฺป น มุ ฺจติ ฯ วุตฺตเ ฺหต   
                นพฺิพุทฺเธ วตฺตมานมฺหิ  มลลฺปุตฺต นิเหยึ   
                เตน กมฺมวิปาเกน   ปฏ ิทุกฺข อหู มมาติ ฯ(๓)   
        ทฺวาทสมปเ ฺห  อติสาโรติ  โลหิตปกฺขนฺทิกาวิเรจน ฯ  อตีเต   
กิร  โพธิสตฺโต  คหปติกุเล  นิพฺพตฺโต  เวชฺชกมฺเมน  ชีวิก   
กปฺเปสิ ฯ  โส  เอก  เสฏ ีปุตฺต  โรเคน  วิจฺฉิต (๔)  ติกิจฺฉนฺโต  
เภสชฺช กตฺวา ติกิจฺฉิตฺวา ตสฺส  เทยฺยธมฺมทาเน  ปมาทมาคมฺม   
อปร  โอสธ  ทตฺวา  วมนวิเรจน  อกาสิ ฯ  เสฏ ี  พหุธน   
อทาสิ ฯ  โส  เตน  กมฺมวิปาเกน  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตภเว  โลหิต- 
ปกฺขนฺทิกาพาเธน  วิจฺฉิโต (๕)  อโหสิ ฯ  อิมสฺมิมฺป  ปจฺฉิมตฺตภาเว   
ปรินิพฺพานสมเย  จุนฺเทน   กมฺมารปุตฺเตน   ปจิตสูกรมทฺทวสฺส    
# ๑. ส.ี ย.ุ คาหาเปตฺวา ฯ ๒. สี. สรีรสีสานิ ฯ  
# ๓. ขุ. อป. ๓๒/๓๙๒/๔๗๒ ฯ  ๔. สี. ปฬิต ฯ  ๕. วิเรจิโต ฯ    
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สกลจกฺกวาฬเทวตาหิ  ปกฺขิตฺตทิพฺโพเชน  อาหาเรน  สห   
ภุตฺตกฺขเณ  โลหิตปกฺขนฺทิกาวิเรจน  อโหสิ ฯ  โกฏิสตสหสฺสาน   
หตฺถีน (๑)  พล  ขยมคมาสิ ฯ  ภควา  วิสาขปุณฺณมาย  กุสินาราย   
ปรินิพฺพานตฺถาย  คจฺฉนฺโต  อเนเกสุ  าเนสุ  นิสีทนฺโต  ปปาสโิต   
ปานีย  ปวิตฺวา  มหาทุกฺเขน  กุสินาร  ปตฺวา  ปจฺจูสสมเย   
ปรินิพฺพายิ ฯ  กมฺมปโลติก  เอวรูป โลกตฺตยสามิมฺป น  
วิชหติ ฯ เตน วุตฺต   
        ติกิจฺฉโก อห อาสึ   เสฏ ีปุตฺต วิเรจยึ   
        เตน กมมฺวิปาเกน   โหติ ปกฺขนฺทิกา มมาติ ฯ   
        เอว ชโิน วิยากาสิ   ภิกฺขุสงฺฆสฺส อคฺคโต   
        สพฺพาภิ ฺาพลปฺปตฺโต  อโนตตฺเต มหาสเรติ ฯ(๒)   
        เอว  ปฏิ ฺาตป ฺหาน  มาติกาปนวเสน  อกุสลาปทาน   
สมตฺต  นาม  โหตีติ  วุตฺต  อิตฺถ  สุทนติฺ อิตฺถ อิมินา ปกาเรน  
เหฏา วุตฺตนเยน ฯ สุทนฺติ  นิปาโต ปทปูรณตฺเถ อาคโต ฯ  
ภควา ภาคฺยสมฺปนฺโน ปรูิตปารมิมหาสตฺโต   
                ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตฺโต  ภเคหิ จ วิภตฺตวา   
                ภตฺตวา วนฺตคมโน   ภเวสุ ภควา ตโตติ   
เอวมาทิคุณยุตฺโต  เทวาติเทโว  สกกฺาติสกฺโก  พฺรหฺมาติพฺรหฺมา   
พุทฺธาติพุทฺโธ  โส  มหาการุณิโก  ภควา  อตฺตโน  พุทฺธจริย   
# ๑  ส.ี  โกฏสิตหตฺถีน ฯ   ๒. ขุ. อป. ๓๒/๓๙๒/๔๗๔ ฯ  
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พุทฺธการณ  สมฺภาวยมาโน  ปากฏ  กรุุมาโน  พุทธฺาปทานิย   
นาม  พุทฺธการณปกาสก  นาม  ธมฺมปริยาย  ธมฺมเทสน สุตฺต  
อภาสิตฺถ กเถสีติ ฯ   
                อิติ วิสุทฺธชนวิลาสินิยา อปทานฏกถาย   
                        พุทฺธาปทานวณฺณนา สมตฺตา ฯ   
 
                                ปจฺเจกพุทฺธาปทานวณฺณนา   
        ตโต  อนนฺตร  อปทาน  สงฺคายนฺโต  ปจฺเจกพุทฺธาปทาน   
อาวุโส  อานนฺท  ภควตา  กตฺถ  ป ฺตฺตนฺติ  ปุฏโ  อถ   
ปจฺเจกพุทฺธาปทาน  สุณาถาติ อาห ฯ เตส อปทานตฺโถ  
เหฏา วุตฺโตเยว ฯ   
        สุณาถาติ  วุตฺตปท  อุปฺปตฺตินิพฺพตฺติวเสน  ปกาเสนฺโต   
ตถาคต  เชตวเน  วสนฺตนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เชตกุมารสฺส   
นามวเสน  ตถาส ฺ ิเต  วิหาเร  จตูหิ  อิริยาปถวิหาเรหิ   
ทิพฺพพฺรหฺมอริยวิหาเรหิ วา วสนฺต  วิหรนฺต  ยถา  ปุริมกา   
วิปสฺสิอาทโย  พุทฺธา  สมตฺตึสปารมิโย  ปูเรตฺวา  อาคตา  ตถา   
อมฺหากมฺป  ภควา  อาคโตติ  ตถาคโต ฯ  ต  ตถาคต  เชตวเน   
วสนฺตนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  เวเทหมุนีติ  เวเทหรฏเ  ชาตา  เวเทหี   
เวเทหิยา  ปุตฺโต  เวเทหิปุตฺโต ฯ  โมน  วุจฺจติ  าณ  เตน   
อิโต  คโต  ปวตฺโตติ  มุนิ ฯ  เวเทหิปุตฺโต  จ  โส  มนุิ เจติ   
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เวเทหิปุตฺตมุนีติ วตฺตพฺเพ วณฺณาคโมติอาทินา  นิรุตฺตินเยน   
อิการสฺส  อตฺต  ปุตฺตสทฺทสฺส  จ  โลป  กตฺวา  เวเทหมุนีติ   
วุตฺต ฯ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  สติมนฺตาน   
ธิติมนฺตาน  คติมนฺตาน  พหุสฺสุตาน  อุปฏากาน  ยทิท   
อานนฺโทติ (๑)  เอตทคฺเค  ปโต  อายสฺมา  อานนฺโท  นตงฺโค   
นมนกายงฺโค  อ ฺชลิโก  หุตฺวา  ภนฺเต  ปจฺเจกพุทฺธา  นาม   
กีทิสา  โหนฺตีติ  อปุจฺฉีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  เต  ปจฺเจกพุทฺธา  เกหิ  
เหตุภิ เกหิ การเณหิ ภวนฺติ อุปฺปชฺชนติฺ ฯ วีราติ ภควนฺต  
อาลปติ ฯ   
        ตโต  ปร  วิสฺสชฺชิตาการ  ทสฺเสนฺโต  ตทาห  สพฺพ ฺ ุ- 
วโร  มเหสีติอาทิมาห ฯ  สพฺพ  อตีตาทิเภท  หตฺถามลก  วิย   
ชานาตีติ  สพฺพ ฺ ู  สพฺพ ฺ ู  จ  โส  วโร  อุตฺตโม  เจติ   
สพฺพ ฺ ุวโร ฯ  มหนฺต  สีลกฺขนฺธ  สมาธิกฺขนฺธ ป ฺากฺขนฺธ  
วิมุตฺติกฺขนฺธ มหนฺต วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ เอสติ  คเวสตีติ   
มเหสิ ฯ  อานนฺทภทฺท  มธุเรน  สเรน  ตทา  ตสฺมึ  ปุจฺฉิตกาเล   
อาห  กเถสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  โภ  อานนฺท  เย  ปจฺเจกพุทฺธา   
ปุพฺพพุทฺเธสุ  ปุพฺเพสุ  อตีตพุทฺเธสุ  กตาธิการา  กตปุ ฺ- 
สมฺภารา  ชินสาสเนสุ  อลทฺธโมกฺขา  อปฺปตฺตนิพฺพานา  เต   
สพฺเพ  ปจฺเจกพุทฺธา  ธีรา  อิธ  อิมสฺมึ  โลเก  สเวคมุเขน   
# ๑ องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ   
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เอกปุคฺคล  ปธาน  กตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธา  ชาตาติ  อตฺโถ ฯ   
สุติกฺขป ฺา  สุฏ ุ  ติกฺขป ฺา ฯ  วินาป  พุทฺเธหิ  พุทฺธาน   
โอวาทานุสาสนีหิ  รหิตา  อป  ปริตฺตเกนป  อปฺปมตฺตเกนป   
อารมฺมเณน  ปจฺเจกโพธึ  ปฏิ  เอกฺก โพธึ สมฺมาสมฺพุทฺธานนฺตร  
โพธึ อนุปาปุณนฺติ ปฏิวิชฌฺนฺติ ฯ   
        สพฺพมฺหิ  โลกมฺหิ  สกลสฺมึ  โลกตฺตเย  มม  เปตฺวา  ม   
วิหาย  ปจฺเจกพุทฺเธหิ  สโมว  สทโิส  เอว  นตฺถิ  เตส  มหามุนีน (๑) 
ปจฺเจกพุทฺธาน  อิม  วณฺณ  อิม  คุณ  ปเทสมตฺต  สงฺเขปมตฺต   
อห  ตุมฺหาก  สาธุ  สาธุก  วกฺขามิ กเถสฺสามีติ อตฺโถ ฯ   
        อนาจริยกา  หุตฺวา  สยเมว  พุทฺธาน  อตฺตนา ว   
ปฏิวิทฺธาน  อิสีน  อนฺตเร  มหาอิสีน  มธูวขุทฺท  ขุทฺทก- 
มธุปฏล  อิว  สาธูนิ  มธุรานิ  วากฺยานิ  อุทานวจนานิ  อนุตฺตร   
อุตฺตรวิรหิต  เภสช  โอสธ  นิพฺพาน  ปตฺถยนฺตา  อิจฺฉนฺตา   
สพฺเพ  ตุมฺเห  สุปสนฺนจิตฺตา  สุปฺปสนฺนมนา  สุณาถ  มนสิ  
กโรถาติ อตฺโถ ฯ   
        ปจฺเจกพุทฺธาน  สมาคตานนฺติ  ราสิภูตาน  อุปฺปนฺนาน   
ปจฺเจกพุทฺธาน ฯ  อริฏโ  อุปริฏโ  ตครสิขิ  ยสสสฺี  สุทสฺสโน   
ปยทสฺสี  คนฺธาโร  ปณฺโฑโล  อุปาสโภ นิโถ ตโถ สุตวา  
ภาวิตตฺโต สุมฺโภ สุโภ  เมถุโล  อฏโม  สุเมโธ  อนีโฆ   
 # ๑ สี. ย.ุ  ปจฺเจกพุทฺธาน มหามุนีน ฯ    
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สุทาโ (๑)  หิงฺคุ  หิงฺโค เทฺวชาลิโน  อฏโก  โกสโล  สุพาหุ   
อุปเนมิโส  เนมิโส  สนฺตจิตฺโต  สจฺโจ  ตโถ  วิรโช  ปณฺฑิโต   
กาโล  อุปกาโล  วิชโิต  ชโิต  องฺโค  ปงฺโค คุตฺติชฺชิโต  ปสฺส ี  
ชหี  อุปธ ึ ทกฺุขมูล  อปราชิโต  สรภงฺโค  โลมหโส  อุจฺจงฺคมาโย   
อสิโต  อนาสโว  มโนมโย  มานจฺฉิโท  พนฺธุมา  ตทาธิมุตฺโต  
วิมโล เกตุมา  โกตุมฺพรงฺโค  มาตงฺโค  อริโย  อจฺจุโต  อจฺจุตคามิ   
พฺยามโก  สมุงฺคโล  ทิพฺพิโล  จาติอาทีน  ปจฺเจกพุทฺธสตาน   
ยานิ  อปทานานิ  ปรมฺปร  ปจฺเจก  พยฺากรณานิ  โย  จ   
อาทีนโว  ย ฺจ  วิราควตฺถุ  อนลฺลียนการณ  ยถา  จ  เยน   
การเณน  โพธึ  อนุปาปุณึสุ  จตุมคฺคาณ  ปจฺจกฺข  กรึส ุฯ   
สราควตฺถูสูติ  สุฏ ุ  อลลฺียิตพฺพวตฺถูสุ  วตฺถุกามกิเลสกาเมสุ   
วิราคส ฺ ี  วิรตฺตส ฺวนฺโต  รตฺตมฺหิ  โลกมฺหิ  อลฺลียน- 
สภาวโลเก  วิรตฺตจิตฺตา  อนลฺลียนมนา  หิตฺวา  ปป ฺเจติ  ราโค   
ปป ฺจ  โทโส  ปป ฺจ  สพฺพกิเลสา  ปป ฺจาติ  ปป ฺจสงฺขาเต   
กิเลเส  หิตฺวา  ชิย  ผนฺทิตานีติ (๒)  ผนฺทิตานิ ทฺวาสฏ ิ ทิฏ ิคตานิ  
ชินิตฺวา  ตเถว  เตน  การเณน  เอว  โพธึ  อนุปาปุณึสุ   
ปจฺเจกโพธิาณ  ปจฺจกฺข  กรึสูติ อตฺโถ ฯ   
        สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑนฺติ  ตชฺชนผาลนวธพนฺธน   
นิธาย  เปตฺวา  เตส  สพฺพสตฺตาน  อนฺตเร  อ ฺตร  ก ฺจิ   
# ๑  ย.ุ สุทตฺโต ฯ  ๒ สฺยา. ชิตผนฺทิตานีติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 228 

                        เลมที ่ 42  พุทธฺวคฺควณฺณนา  หนา  228 
 
เอกมฺป  สตฺต  อวิเหย  อวิเหยนฺโต  อทุกฺขาเปนฺโต  เมตฺเตน   
จิตฺเตน  สพฺเพ  สตฺตา  สขิุตา  โหนฺตูติ  เมตฺตาสหคเตน   
เจตสา  หิตานุกมฺป  หิเตน  อนุกมฺปนสภาโว ฯ  อถ  วา  สพฺเพสุ   
ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑนฺติ  สพฺเพสูติ  สพฺเพน  สพฺพ  สพฺพถา   
สพฺพ  อเสส  นิสฺเสส  ปรยิาทิยนวจนเมต ฯ  ภูเตสูติ  ภูตา   
วุจฺจนฺติ  ตสา  จ  ถาวรา  จ ฯ  เยส  ตสณิา  ตณฺหา   
อปฺปหีนา  เยส ฺจ  ภยเภรวา  อปฺปหีนา  เต  ตสา ฯ  กึ   
การณา  วุจฺจนฺติ  ตสา  ตสนฺติ  อุตฺตสนฺติ  ปริตสนฺติ   
ภายนฺติ  สนฺตาส  อาปชฺชนฺติ  ต  การณา  วุจฺจนฺติ  ตสา ฯ   
เยส  ตสิณา  ตณฺหา  ปหีนา  เยส ฺจ  ภยเภรวา  ปหีนา   
เต  ถาวรา ฯ  กึ  การณา  วุจฺจนฺติ  ถาวรา ฯ ถรินฺติ  น   
ตสนฺติ  น  อุตฺตสนฺติ  น  ปริตสนฺติ  น  ภายนฺติ  น  สนฺตาส   
อาปชฺชนฺติ  ต การณา วุจฺจนฺติ ถาวรา ฯ   
        ตโย  ทณฺฑา  กายทณฺโฑ  วจีทณฺโฑ  มโนทณฺโฑติ ฯ  
ติวิธ  กายทุจฺจริต  กายทณฺโฑ  จตุพฺพิธ  วจีทุจฺจริต  วจีทณฺโฑ   
ติวิธ  มโนทจฺุจริต  มโนทณฺโฑ ฯ  สพฺเพสุ  สกเลสุ  ภูเตสุ  สตฺเตสุ   
ต  ติวิธ ทณฺฑ นิธาย นิทหิตฺวา โอโรปยิตฺวา  สโมโรปยิตฺวา   
นิกฺขิปตฺวา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภตฺวา  หึสนตฺถ  อคเหตฺวาติ  สพฺเพสุ   
ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑ ฯ  อวิเหย  อ ฺตรมฺป  เตสนฺติ  เอกเมกมฺป   
สตฺต  ปาณินา  วา  เลฑฺฑุนา  วา  ทณฺเฑน  วา  สตฺเถน   
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วา  อนฺทุยา  วา  รชชฺุยา วา  อวิเหยนฺโต  สพฺเพป  สตฺเต   
ปาณินา  วา  เลฑฺฑุนา  วา  ทณฺเฑน  วา  สตฺเถน  วา   
อนฺทุยา  วา  รชฺชยุา  วา  อวิเหย  อวิเหยนฺโต  อ ฺตรมฺป   
เตส ฯ  น  ปตฺุตมิจฺเฉยฺย  กุโต  สหายนฺติ  นาติ  ปฏิกฺเขโป ฯ   
ปุตฺตนฺติ  จตฺตาโร  ปุตฺตา  อตฺรโช  ปุตฺโต  เขตฺตโช  ปุตฺโต   
ทินฺนโก  อนฺเตวาสิโก  ปุตฺโต ฯ  สหายนฺติ  สหาโย  วุจฺจติ   
เยน  สห  อาคมน  ผาสุ  คมน  ผาสุ  าน  ผาสุ  นิสชฺชา   
ผาสุ  อาลปน  ผาสุ  สลลฺปน  ผาสุ  สมุลฺลปน  ผาสุ ฯ  น   
ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต  สหายนฺติ  ปุตฺตมฺป  น  อิจฺเฉยฺย  น   
สาทิเยยฺย  น  ปตฺเถยฺย  น  ปหเยยฺย  นาภิชปฺเปยฺย  กโุต   
มิตฺต  วา  สนฺทิฏ  วา  สมฺภตฺต  วา  สหาย  วา  อิจฺเฉยฺย   
สาทิเยยฺย  ปตฺเถยฺย  ปหเยยฺย  อภิชปฺเปยฺยาติ น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย  
กุโต  สหาย ฯ  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ  โส  ปจฺเจกพุทฺโธ   
ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน  เอโก  อทุติยฏเน เอโก ตณฺหาย ปหานฏเน(๑) 
เอโก เอกนฺตวีตราโคติ เอโก  เอกนฺตวีตโทโสติ  เอโก  เอกนฺต- 
วีตโมโหติ  เอโก  เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ  เอโก  เอกายนมคฺค คโตติ  
เอโก เอโก อนุตฺตร ปจฺเจกสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ เอโก ฯ   
        กถ  โส  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  ปพฺพชชฺาสงฺขาเตน  เอโก ฯ  
โส  ห ิปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  สพฺพ  ฆราวาสปลิโพธ  ฉินฺทิตฺวา   
# ๑ สี.  ปหาเนน ฯ    
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ปุตฺตทารปลิโพธ  ฉินฺทิตฺวา  าติปลิโพธ  มิตฺตามจฺจปลิโพธ   
สนฺนิธิปลิโพธ  ฉินฺทิตฺวา  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา  กาสายานิ   
วตฺถานิ  อจฺฉาเทตฺวา  อคารสฺมา  นิกฺขมฺม  อนคาริย  ปพฺพชิตฺวา   
อกิ ฺจนภาว(๑)  อุปคนฺตฺวา  เอโกว  จรติ  วิหรติ  อิรยิติ  วตฺตติ   
ปาเลติ  ยเปติ  ยาเปตีติ เอว  โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ปพฺพชฺชา- 
สงฺขาเตน เอโก ฯ   
        กถ  โส  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  อทุติยฏเน  เอโก ฯ โส   
เอว  ปพฺพชิโต  สมาโน  เอโก  อร ฺวนปตฺถานิ  ปนฺตานิ   
เสนาสนานิ  ปฏิเสวติ  อปฺปสทฺทานิ  อปฺปนิคฺโฆสานิ  วิชนวาตานิ   
มนุสฺสราหสฺเสยฺยกานิ  ปฏิสลลฺานสารุปฺปานิ ฯ  โส  เอโก  ติฏติ   
เอโก  คจฺฉติ  เอโก  นิสีทติ  เอโก  เสยฺย  กปฺเปติ  เอโก  คาม   
ปณฺฑาย  ปวิสติ  เอโก  ปฏิกฺกมติ  เอโก  รโห  นิสทีติ  เอโก   
จงฺกมติ  เอโก  จรติ  วิหรติ  อิริยติ  วตฺตติ  ปาเลติ  ยเปติ   
ยาเปตีติ  เอว  โส  อทุติยฏเน เอโก ฯ   
        กถ  โส  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  ตณฺหาย  ปหานฏเน  เอโก ฯ 
โส  เอโก  อทุติโย  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต   
มหาปธาน  ปทหนฺโต  มาร  สเสนก  นมุจึ  กณฺห  ปมตฺตพนฺธุ   
วิธเมตฺวา  จ  ตณฺหาชาลินึ  วิสริต วิสตฺติก  ปชหิ วิโนเธสิ  
พฺยนฺตึ อกาสิ อนภาว คเมสิ ฯ   
# ๑ สี.  อากิ ฺจ ฺวาส ฯ    
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        ตณฺหาทุติโย ปุรโิส   ทีฆมทฺธาน สสร   
        อิตฺถภาว ฺถาภาว   สสาร นาติวตฺตติ ฯ   
        เอตมาทีนว ตฺวา   ตณฺห ทุกฺขสฺส สมฺภว   
        วีตตโณฺห อนาทาโน   สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ(๑)   
เอว โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ ตณฺหาย ปหานฏเน เอโก ฯ   
        กถ  โส  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  เอกนฺตวีตราโคติ  เอโก ฯ ราคสฺส   
ปหีนตฺตา  เอกนฺตวีตราโคติ  เอโก  โทสสฺส  ปหีนตฺตา  เอกนฺต- 
วีตโทโสติ  เอโก  โมหสสฺ  ปหีนตฺตา  เอกนฺตวีตโมโหติ  เอโก   
กิเลสาน  ปหนีตฺตา  เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ  เอโก เอว โส  
ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ เอกนฺตวีตราโคติ เอโก ฯ   
        กถ  โส  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  เอกายนมคฺค  คโตติ  เอโก ฯ 
เอกายนมคฺโค  วุจฺจติ  จตฺตาโร  สติปฏานา  จตฺตาโร   
สมฺมปฺปธานา  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  ป ฺจินฺทฺริยานิ ป ฺจ  
พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ฯ   
                เอกายน ชาติขยนฺตทสฺสี   
                มคฺค ปชานาติ หิตานุกมฺป   
                เอเตน มคฺเคน ตรึสุ ปุพฺเพ   
                ตรสิฺสนฺติ เย จ ตรนฺติ โอฆนฺติ ฯ(๒)   
# ๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๑๙๓/๒๓๖ ฯ ขุ. มหา. ๒๙/๘๙๑/๕๕๘ ฯ 
# ๓. ขุ. มหา. ๒๙/๘๙๑/๕๕๘ ฯ ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๙๕/๒๙๒ ฯ  
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เอว โส เอกายนมคฺค คโตติ เอโก ฯ   
        กถ  โส  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  เอโก  อนุตฺตร  ปจฺเจกสมฺโพธึ   
อภิสมฺพุทฺโธติ  เอโก  โพธิ  วุจฺจติ  จตูสุ  มคฺเคสุ  าณ ฯ (๑)  
ป ฺา  ป ฺ ินฺทฺริย ป ฺาพล  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  วีมสา   
วิปสฺสนา  สมฺมาทิฏ ิ ฯ  โส  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  เตน  ปจฺเจก- 
โพธิาเณน  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ  พุชฺฌ ิ สพฺเพ   
สงฺขารา  ทุกฺขาติ  พุชฺฌิ  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ พุชฺฌิ ฯ  
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ  พุชฺฌิ  สงฺขารปจฺจยา  วิ ฺาณนฺติ   
พุชฺฌิ  วิ ฺาณปจฺจยา  นามรูปนฺติ  พุชฌฺิ  นามรูปปจฺจยา   
สฬายตนนฺติ  พุชฺฌ ิ สฬายตนปจฺจยา  ผสฺโสติ  พุชฌฺ ิ  
ผสฺสปจฺจยา  เวทนาติ  พุชฺฌิ  เวทนาปจฺจยา  ตณฺหาติ  พุชฌฺิ    
ตณฺหาปจฺจยา  อุปาทานนฺติ  พุชฺฌ ิ อุปาทานปจฺจยา  ภโวติ   
พุชฺฌิ  ภวปจฺจยา  ชาตีติ  พุชฺฌิ  ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺติ   
พุชฺฌิ ฯ   
        อวิชชฺานิโรธา  สงฺขารนิโรโธติ  พุชฺฌิ  สงฺขารนิโรธา   
วิ ฺาณนิโรโธติ  พุชฌฺิ  ฯเปฯ  ภวนิโรธา  ชาตินิโรโธติ  พุชฺฌ ิ  
ชาตินิโรธา  ชรามรณนิโรโธติ  พุชฺฌ ิฯ  อิท  ทุกฺขนฺติ  พุชฺฌ ิ  
อย  ทุกฺขสมุทโยติ  พุชฺฌิ  อย ทุกฺขนิโรโธติ  พุชฺฌ ิ อย   
ทุกฺขนิโรธคามินิปฏิปทาติ  พุชฺฌ ิฯ  อิเม อาสวาติ พุชฺฌิ อย   
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๘๙๑/๕๕๘ ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๙๕/๒๙๒ ฯ  
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อาสวสมุทโยติ  พุชฺฌ ิ ฯเปฯ  ปฏิปทาติ  พุชฺฌ ิฯ  อิเม  ธมฺมา   
อภิ ฺเยฺยาติ  พุชฌฺิ  อิเม  ธมฺมา  ปหาตพฺพาติ พุชฺฌิ อิเม  
ธมฺมา สจฺฉิกาตพฺพาติ พุชฺฌิ  อิเม  ธมฺมา  ภาเวตพฺพาติ   
พุชฺฌิ ฯ  ฉนนฺ  ผสฺสายตนาน  สมุทย ฺจ  อตฺถงฺคม ฺจ  อสฺสาท ฺจ   
อาทีนว ฺจ  นิสฺสรณ ฺจ  พุชฺฌ ิ ป ฺจนฺน  อุปาทานกฺขนฺธาน   
สมุทย ฺจ  ฯเปฯ  นิสฺสรณ ฺจ  พุชฺฌิ  จตุนฺน  มหาภูตาน  สมุทย ฺจ   
อตฺถงฺคม ฺจ  อสฺสาท ฺจ  อาทีนว ฺจ  นิสฺสรณ ฺจ  พุชฺฌ ิฯ 
ย  กิ ฺจิ  สมุทยธมฺม  สพฺพนฺต  นิโรธธมฺมนฺติ พุชฌฺิ ฯ   
        อถ  วา  ย  พุชฌฺิตพฺพ  อนุพุชฺฌิตพฺพ  ปฏิพุชฌฺิตพฺพ   
สมฺพุชฺฌิตพฺพ  อธิคนฺตพฺพ  ผสฺสิตพฺพ  สจฺฉิกาตพฺพ  สพฺพ  ต   
เตน  ปจฺเจกโพธิาเณน พุชฺฌิ  อนุพุชฺฌิ  ปฏิพุชฌฺิ  สมฺพุชฺฌิ   
อธิค ฺฉิ  ผสฺเสสิ  สจฺฉากาสีติ  เอว  โส  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ เอโก  
อนุตฺตร ปจฺเจกสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ เอโก ฯ   
        จเรติ  อฏ  จริยาโย (๑)  อิริยาปถจริยา  อายตนจริยา   
สติจริยา  สมาธิจริยา  าณจริยา  มคฺคจริยา  ปตฺติจริยา   
โลกตฺถจริยา ฯ  อิริยาปถจริยาติ  จตูสุ  อิริยาปเถสุ ฯ  อายตน- 
จริยาติ  ฉสุ  อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ อายตเนสุ ฯ สติจรยิาติ  จตูสุ   
สติปฏาเนสุ ฯ  สมาธิจริยาติ จตูสุ ฌาเนสุ ฯ าณจริยาติ  
จตูสุ อริยสจฺเจสุ ฯ  มคฺคจริยาติ  จตูสุ  อริยมคฺเคสุ ฯ ปตฺติจริยาติ  
#  ๑ ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๒ ฯ    
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จตูสุ สาม ฺผเลสุ ฯ โลกตฺถจริยาติ  ตถาคเตสุ  อรหนฺเตสุ   
สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ  ปเทสโต  ปจฺเจกสมฺพุทฺเธสุ  ปเทสโต  สาวเกสุ ฯ   
        อิริยาปถจริยา  จ  ปณิธิสมฺปนฺนาน  อายตนจริยา  จ   
อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวาราน  สติจริยา  จ อปฺปมาทวิหารีน  
สมาธิจริยา จ อธิจิตฺตมนุยุตฺตาน  าณจริยา  จ  พุทธฺิ- 
สมฺปนฺนาน  มคฺคจริยา  จ  สมฺมาปฏิปนฺนาน  ปตฺติจริยา  จ   
อธิคตผลาน  โลกตฺถจริยา  จ  ตถาคตาน  อรหนฺตาน  สมฺมา- 
สมฺพุทฺธาน  ปเทสโต  ปจฺเจกสมฺพุทฺธาน ปเทสโต สาวกาน  
อิมา อฏ จริยาโย ฯ   
        อปราป  อฏ  จริยาโย  อธิมุจฺจนฺโต  สทฺธาย  จรติ   
ปคฺคณฺหนฺโต  วีริเยน  จรติ  อุปฏเปนฺโต  สติยา  จรติ  อวิกฺเขป   
กโรนฺโต  สมาธินา  จรติ  ปชานนฺโต  ป ฺาย  จรติ  วิชานนฺโต   
วิ ฺาณจริยาย  จรติ ฯ  เอว  ปฏิปนฺนสฺส  กุสลา  ธมฺมา   
อายาเปนฺตีติ  อายตนจริยาย  จรติ ฯ  เอว  ปฏิปนโฺน  วิเสสมธิ- 
คจฺฉตีติ วิเสสจริยาย จรติ ฯ อิมา อฏ จริยาโย ฯ   
        อปราป  อฏ  จริยาโย  ทสฺสนจรยิา  จ  สมฺมาทิฏ ิยา   
อภินิโรปนจริยา  จ  สมฺมาสงฺกปฺปสฺส  ปริคฺคหจริยา  จ   
สมฺมาวาจาย  สมุฏานจริยา  จ  สมฺมากมฺมนฺตสฺส  โวทานจริยา  
จ  สมฺมาอาชีวสฺส  ปคฺคหจริยา จ สมฺมาวายามสฺส  อุปฏาน- 
จริยา  จ  สมมฺาสติยา  อวิกฺเขปจริยา  จ  สมฺมาสมาธิสฺส  อิมา  
อฏ จริยาโย ฯ    
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        ขคฺควิสาณกปฺโปติ  ยถา  ขคฺคสฺส  นาม  วิสาณ  เอกเมว   
โหติ  อทุติย  เอวเมว  โส  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  ตกกฺปโฺป  ตสฺสทโิส   
ตปฺปฏิภาโค ฯ  ยถา  อติโลณ  วุจฺจติ  โลณกปฺโป  อติติตฺตก   
วุจฺจติ  ติตฺตกปฺโป  อติมธรุ  วุจฺจติ  มธรุกปฺโป  อติอุณฺห  วุจฺจติ   
อคฺคิกปฺโป อติสีต วุจฺจติ หิมกปฺโป  มหาอุทกกฺขนฺโธ  วุจฺจติ   
สมุทฺทกปฺโป  มหาภิ ฺาพลปฺปตฺโต  สาวโก  วุจฺจติ  สตฺถ-ุ 
กปฺโปติ ฯ  เอวเมว  โส  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  ขคฺควิสาณกปฺโป   
ขคฺควิสาณสทิโส  ขคฺควิสาณปฏิภาโค  เอโก  อทุติโย  มุตฺต- 
พนฺธโน  สมมฺา  โลเก  จรติ วิหรติ อิริยติ  วตฺตติ  ปาเลติ   
ยเปติ  ยาเปตีติ  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ  เตนาหุ   
ปจฺเจกสมฺพุทฺธา   
                สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ   
                อวิเหย อ ฺตรมฺป เตส   
                น ปุตฺตมิจฺเฉยฺย กุโต สหาย   
                เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                สสคฺคชาตสฺส ภวนฺติ เสฺนหา   
                เสนฺหนฺวย ทุกขฺมิท ปโหติ   
                อาทีนว เสฺนหช เปกฺขมาโน   
                เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                มตฺิเต สุหชฺเช อนุกมฺปมาโน   
                หาเปติ อตฺถ ปฏิพทฺธจิตฺโต    
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                เอต ภย สนฺถเว เปกฺขมาโน   
                เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                วโส วิสาโลว ยถา วิสตฺโต   
                ปตฺุเตสุ ทาเรสุ จ ยา อเปกฺขา   
                วเส กฬโีรว อสชฺชมาโน   
                เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                มิโค อร ฺมฺหิ ยถา อพทฺโธ   
                เยนิจฺฉก คจฺฉติ โคจราย   
                วิ ฺ ู นโร เสริต เปกฺขมาโน   
                เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                อามนฺตนา โหติ สหายมชฺเฌ   
                วาเส จ าเน คมเน จาริกาย   
                อนภิชฺฌิต เสรติ เปกฺขมาโน   
                เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                ขิฑฺฑา รตี โหติ สหายมชฺเฌ   
                ปตฺเตสุ เปม วิปุล ฺจ โหติ   
                ปยวิปฺปโยค วิชิคุจฺฉมาโน   
                เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                จาตุทฺทิโส อปฺปฏิโฆ จ โหติ   
                สนฺตุสฺสมาโน อิตรีตเรน    
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                ปริสฺสยาน สหิตา อฉมฺภี   
                เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                ทสฺุสงฺคหา ปพฺพชิตาป เอเก   
                อโถ คหฏา ฆรมาวสนฺตา   
                อปฺโปสฺสุกฺโก ปรปุตฺเตสุ หุตฺวา   
                เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                โอโรปยิตฺวา คิหิพฺย ฺชนานิ (๑)  
                ส ฺฉินฺนปตฺโต ยถา โกวิฬาโร   
                เฉตฺวาน วีโร คิหิพนฺธนานิ   
                เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                สเจ ลเภถ นิปก สหาย   
                สทฺธึ จร สาธุวิหาริธีร   
                อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยาน ิ  
                จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา ฯ   
                โน เจ ลเภถ นปิก สหาย   
                สทฺธึ จร สาธุวิหาริธีร   
                ราชาว รฏ วิชติ ปหาย   
                เอโก จเร มาตงฺคร ฺเว นาโค ฯ   
                อทฺธา ปสสาม สหายสมฺปท   
# ๑. ม. คิหิพนฺธนานิ ฯ  
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                        เสฏา สมา เสวิตพฺพา สหายา   
                        เอเต อลทธฺา อนวชฺชโภชี   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        ทิสฺวา สุวณฺณสฺส ปภสฺสรานิ   
                        กมฺมารปุตฺเตน สุนิฏ ิตานิ   
                        สงฺฆฏฏมานานิ ทุเว ภุชสฺมึ   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        เอว ทุตีเยน สหา มมสฺส   
                        วาจาภิลาโป อภิสชฺชนา วา   
                        เอต ภย อายตึ เปกฺขมาโน   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา   
                        วิรูปรูเปน มเถนฺติ จิตฺตs   
                        อาทีนว กามคุเณสุ ทิสฺวา   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        อีตี จ คณฺโฑ จ อุปทฺทโว จ   
                        โรโค จ สลฺล ฺจ ภย ฺจ เมต   
                        เอต ภย กามคุเณสุ ทิสฺวา   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        สีต ฺจ อุณฺห ฺจ ขุท ปปาส    
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                        วาตาตเป ฑสสรีสเป จ   
                        สพฺพานิเปตานิ อภิพฺภวิตฺวา   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        นาโคว ยูถานิ วิวชฺชยิตฺวา   
                        ส ฺชาตขนฺโธ ปทุมี อุฬาโร   
                        ยถาภิรนฺต วิหร อร ฺเ   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        อฏานต สงฺคณิการตสฺส   
                        ย ผสฺสเย สามยิก วิมุตฺตึ   
                        อาทิจฺจพนฺธุสฺส วโจ นิสมฺม   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        ทฏิ ีวิสูกานิ อุปาติวตฺโต   
                        ปตฺโต นิยาม ปฏิลทฺธมคฺโค   
                        อุปฺปนฺนาโณมฺหิ อน ฺเนยฺโย   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        นลิฺโลลุโป นิกฺกุโห นปิฺปปาโส   
                        นิมฺมกฺข นทิฺธนฺตกสาวโมโห   
                        นิราสโย สพฺพโลเก ภวิตฺวา   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        ปาป สหาย ปริวชชฺเยถ    
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                        อนตฺถทสสฺึ วิสเม นิวิฏ   
                        สย น เสเว ปสุต ปมตฺต   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        พหุสฺสุต ธมฺมธร ภเชถ   
                        มิตฺต อุฬาร ปฏิภานวนตฺ   
                        อ ฺาย อตฺถานิ วิเนยฺย กงฺข   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        ขิฑฺฑ รตึ กามสุข ฺจ โลเก   
                        อนลงฺกริตฺวา อนเปกฺขมาโน   
                        วิภูสฏานา วิรโต สจฺจวาที   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        ปุตฺต ฺจ ทาร ปตร ฺจ มาตร   
                        ธนานิ ธ ฺานิ จ พนฺธวานิ   
                        หิตฺวาน กามานิ ยโถธิกานิ   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        สงฺโค เอโส ปริตฺตเมตฺถ โสขฺย   
                        อปฺปสฺสาโท ทุกฺขเมเวตฺถ ภิยฺโย   
                        คโฬ เอโส อิติ ตฺวา มติมา   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        สนฺทาลยิตฺวาน สโยชนานิ   
                        ชาลว เภตฺวา สลิลมฺพุจารี    
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                        อคฺคี ว ทฑฺฒ อนิวตฺตมาโน   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        โอกฺขิตฺตจกฺขู น จ ปาทโลโล   
                        คุตฺตินฺทฺริโย รกฺขิตมานสาโน   
                        อนวสฺสุโต อปริฑยฺหมาโน   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        โอหารยิตฺวา คิหิพฺย ฺชนานิ   
                        ส ฺฉนฺนปตฺโต ยถา ปาริฉตฺโต   
                        กาสายวตฺโถ อภินิกฺขมิตฺวา   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        รเสส ุเคธ อการ(๑) อโลโล   
                        อน ฺโปสี สปทานจารี   
                        กุเล กุเล อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        ปหาย ป ฺจาวรณานิ เจตโส   
                        อุปกฺกิเลเส พฺยปนุชฺช สพฺเพ   
                        อนิสฺสิโต เฉชฺช สิเนหโทส   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        วิปฏ ิกตฺวาน สุข ฺจ ทุกฺข   
                        ปุพฺเพว โสมนสฺสโทมนสฺส   
# ๑. ม. อกร ฯ  
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                        ลทฺธานุเปกฺข สมถ วิสุทฺธ   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        อารทฺธวีรโิย ปรมตฺถปตฺติยา   
                        อลีนจิตฺโต อกุสีตวุตฺติ   
                        ทฬฺหนิกฺกโม ถามพลูปปนฺโน   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        ปฏิสลลฺาน ณานมริ ฺจมาโน   
                        ธมเฺมสุ นจฺิจ อนุธมฺมจารี   
                        อาทีนว สมฺมสิตา ภเวสุ   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        ตณฺหกฺขย ปตฺถยมปฺปมตฺโต   
                        อเนฬมูโค สุตวา สตีมา   
                        สงฺขาตธมฺโม นิยโต ปธานวา   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        สีโหว สทเฺทสุ อสนฺตสนฺโต   
                        วาโตว ชาลมฺหิ อสชชฺมาโน   
                        ปทมุว โตเยน อลิมฺปมาโน   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        สีโห ยถา ทาพลี ปสยฺห   
                        ราชา มิคาน อภิภุยฺย จารี    
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                        เสเวถ ปนตฺานิ เสนาสนานิ   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        เมตฺต อุเปกฺข กรุณ วิมุตฺตึ   
                        อาเสวมาโน มุทิต ฺจ กาเล   
                        สพฺเพน โลเกน อวิรุชฌฺมาโน   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        ราค ฺจ โทส ฺจ ปหาย โมห   
                        สนฺทาลยิตฺวาน สโยชนานิ   
                        อสนฺตส ชวิีตสงฺขยมฺหิ   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
                        ภชนฺติ เสวนฺติ จ การณตฺถา   
                        นิกฺการณา ทุลลฺภา อชชฺ มิตฺตา   
                        อตฺตตฺถป ฺา อสุจีมนุสฺสา   
                        เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพสุ  ภูเตสูติ  ขคฺควิสาณปจฺเจกพุทฺธาปทาน- 
สุตฺต ฯ  กา  อุปฺปตฺติ  สพฺพสุตฺตาน  จตุพฺพิธา  อุปฺปตฺติ   
อตฺตชฺฌาสยโต  ปรชฺฌาสยโต  อฏ ุปฺปตฺติโต  ปจฺุฉาวสิโตติ ฯ   
ตตฺถ  ขคฺควิสาณสุตฺตสฺส  อวิเสเสน  ปุจฺฉาวสิโต  อุปฺปตฺติ ฯ   
วิเสเสน  ปน  ยสฺมา  เอตฺถ  กาจิ  คาถา  เตน  เตน   
ปจฺเจกพุทฺเธน  ปฏุเน  วุตฺตา  กาจิ  อปุฏเน  อตฺตนา    
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อธิคตมคฺคนยานุรูป  อุทานเยว  อุทาเนนฺเตน  ตสฺมา  กายจิ   
คาถาย  ปุจฺฉาวสิโต  กายจิ  อตฺตชฺฌาสยโต  อุปฺปตฺติ ฯ  ตตฺถ   
ยา  อย  อวิเสเสน  ปุจฺฉาวสิโต  อุปฺปตฺติ  สา  อาทิโต ปภุติ   
เอว เวทิตพฺพา   
        เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  อถ  โข  อายสฺมโต   
อานนฺทสฺส  รโหคตสฺส  ปฏิสลลฺีนสสฺ  เอว  เจตโส  ปริวิตกโฺก   
อุทปาทิ  พุทฺธาน  ปตฺถนา  จ  อภินีหาโร  จ  ทิสฺสติ  ตถา   
สาวกาน  ปจฺเจกพุทฺธาน  น  ทิสฺสติ  ยนฺนูนาห  ภควนฺต   
อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺเฉยฺยนฺติ ฯ  โส  ปฏสิลฺลานา  วุฏ ิโต  ยถากฺกเมน   
เอตมตฺถ  ปุจฺฉิ ฯ  อถสฺส  ภควา  ปุพฺพโยคาวจรสุตฺต อภาสิ   
ป ฺจิเม อานนฺท อานิสสา ปุพฺพโยคาวจเร ทิฏเว ธมฺเม   
ปฏิกจฺเจว อ ฺ อาราเธติ ฯ โน เจ ทิฏเว ธมฺเม ปฏิกจฺเจว   
อ ฺ อาราเธติ อถ มรณกาเล อ ฺ อาราเธติ ฯ อถ  
เทวปุตฺโต  สมาโน อ ฺ อาราเธติ ฯ อถ พุทฺธาน สมฺมุขีภาเว  
ขิปฺปาภิ ฺโ  โหติ ฯ อถ ปจฺฉิเม กาเล ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  
โหตีติ ฯ   
        เอว วตฺวา ปุน อาห  ปจฺเจกสมฺพุทฺธา นาม อานนฺท  
อภินีหารสมฺปนฺนา  ปุพฺพโยคาวจรา โหนฺติ ตสฺมา ปจฺเจก- 
พุทฺธพุทฺธสาวกาน  สพฺเพส ปตฺถนา จ อภินีหาโร จ  
อิจฺฉิตพฺโพติ ฯ    
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        โส  อาห  พุทฺธาน  ภนฺเต  ปตฺถนา  กีว  จิร   
วฏฏตีติ ฯ  พุทฺธาน  อานนฺท  เหฏ ิมปริจฺเฉเทน  จตฺตาริ   
อสงฺเขยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  มชฌฺิมปริจฺเฉเทน  อฏ   
อสงฺเขยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  อุปริมปริจฺเฉเทน  โสฬส   
อสงฺเขยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ ฯ  เอเต  จ  เภทา  ป ฺาธิก- 
สทฺธาธิกวีริยาธิกาน  วเสน  าตพฺพา ฯ  ป ฺาธิกาน  หิ   
สทฺธา  มนฺทา  โหติ  ป ฺา  ติกฺขา ฯ  สทฺธาธิกาน  ป ฺา   
มชฺฌิมา  โหติ  สทฺธา  ติกฺขา ฯ  วีริยาธิกาน  สทฺธา  ป ฺา   
มนฺทา  โหติ  วีริย  ติกฺขนฺติ ฯ  อปฺปตฺวา  ปน  จตฺตาริ   
อสงฺเขยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ทิวเส  ทิวเส  เวสฺสนฺตรทาน- 
สทิส  ทาน  เทนฺโตป  ตทนุรูเป  สลีาทิปารมิธมฺเม  อาจินนฺโตป   
อนฺตรา  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  กสฺมา ฯ 
าณ  คพฺภ  น  คณฺหาติ  เวปุลฺล  นาปชฺชติ  ปริปาก  น   
คจฺฉตีติ ฯ  ยถา  นาม  ติมาสจตุมาสป ฺจมาสจฺจเยน  นิปฺผชชฺนก   
สสฺส  ต  ต  กาล  อปฺปตฺวา  ทิวเส ทิวเส สตกฺขตฺตุ  
สหสฺสกฺขตฺตุ  เกฬายนฺโตป  อุทเกน  สิ ฺจนฺโตป  อนฺตรา   
ปกฺเขน  วา  มาเสน  วา  นิปฺผาเทสฺสตีติ  เนต  าน   
วิชฺชติ ฯ  กสมฺา  สสสฺ  คพฺภ  น  คณฺหาติ  เวปุลฺล   
นาปชฺชติ  ปริปาก  น  คจฺฉตีติ ฯ  เอวเมว  อปฺปตฺวา  จตฺตาริ   
อสงฺเขฺยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  อนฺตรา  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ    
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เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  ตสฺมา  ยถาวุตฺตเมว  กาล  ปารมิปูรณ   
กตฺตพฺพ  าณปริปากตฺถาย ฯ  เอตฺตเกนาป  จ  กาเลน  พุทฺธตฺต   
ปตฺถยโต  อภินีหารกรเณ  อฏ  สมฺปตฺติโย  อิจฺฉิตพฺพา ฯ อย ฺหิ   
        มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ  เหตุ สตฺถารทสฺสน   
        ปพฺพชชฺา คุณสมฺปตฺติ   อธิกาโร จ ฉนฺทตา   
        อฏธมฺมสโมธานา   อภินีหาโร สมิชฺฌติ ฯ(๑)   
        อภินีหาโรติ  มูลปณิธานสฺเสต  อธิวจน ฯ  ตตฺถ  มนุสฺสตฺตนฺติ   
มนุสฺสชาติ ฯ  อ ฺตฺร  หิ  มนุสฺสชาติยา  อวเสสชาตีสุ  เทวชาติ- 
ยมฺป   ิตสฺส  ปณิธิ  น  อิชฺฌติ (๒)  ตตฺถ   ิเตน  ปน  พุทฺธตฺต   
ปตฺถยนฺเตน  ทานาทีนิ  ปุ ฺกมฺมานิ  กตฺวา  มนุสฺสตฺตเยว   
ปตฺเถตพฺพ  ตตฺถ  ตฺวา  ปณิธิ  กาตพฺโพ ฯ  เอว ฺหิ  สมิชฌฺติ ฯ   
ลิงฺคสมฺปตฺตีติ  ปุริสภาโว ฯ  มาตุคามนุปสกอุภโตพฺย ฺชนกาน ฺหิ   
มนุสฺสชาติย   ิตานมฺป  ปณิธิ  น  อิชฺฌติ  ตตฺถ   ิเตน  ปน   
พุทฺธตฺต  ปตฺเถนฺเตน  ทานาทีนิ  ปุ ฺกมฺมานิ  กตฺวา  ปุริส- 
ภาโวเยว  ปตฺเถตพฺโพ  ตตฺถ  ตฺวา  ปณิธิ  กาตพฺโพ ฯ  เอว ฺหิ   
สมิชฺฌติ ฯ  เหตูติ  อรหตฺตสฺส  อุปนิสสฺยสมฺปตฺติ ฯ  โย  หิ  ตสฺมึ   
อตฺตภาเว  วายมนฺโต  อรหตฺต  ปาปุณิตุ  สมตฺโถ  ตสฺส  ปณิธิ   
สมิชฺฌติ  โน  อิตรสฺส  ยถา  สุเมธปณฺฑิตสฺส ฯ  โส  หิ  ทีปงฺกร- 
ปาทมูเล  ปพฺพชิตฺวา  เตนตฺตภาเวน  อรหตฺต  ปาปุณิตุ  สมตฺโถ   
# ๑ ขุ. พุทฺธ.  ๓๓/๒/๔๒๒ ฯ  ๒ ส.ี  น สิชฺฌติ ฯ    
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อโหสิ ฯ  สตฺถารทสฺสนนฺติ  พุทฺธาน  สมฺมุขาทสฺสน ฯ  เอว ฺหิ   
อิชฺฌติ  โน  อ ฺถา  ยถา  สุเมธปณฺฑิตสฺส ฯ  โส  หิ  ทีปงฺกร   
สมฺมุขา  ทิสฺวา  ปณิธึ  อกาสิ ฯ  ปพฺพชฺชาติ  อนคาริยภาโว ฯ  
โส  จ  โข  สาสเน  วา  กมฺมวาทิกิริยวาทิตาปสปริพฺพาชก- 
นิกาเย  วา  วฏฏติ  ยถา  สเุมธปณฺฑิตสฺส ฯ  โส  หิ  สุเมโธ   
นาม  ตาปโส  หุตฺวา  ปณิธึ  อกาสิ ฯ  คุณสมฺปตฺตีติ  ฌานาทิ- 
คุณปฏิลาโภ ฯ  ปพฺพชิตสฺสป  หิ  คุณสมฺปนฺนสฺเสว  อิชฺฌติ  โน   
อิตรสฺส  ยถา  สุเมธปณฺฑิตสฺส ฯ  โส  หิ  ป ฺจาภิ ฺโ  จ   
อฏสมาปตฺติลาภี  จ  หุตฺวา  ปณิเธสิ ฯ  อธิกาโรติ  อธิกกาโร   
ปริจฺจาโคติ  อตฺโถ ฯ  ชีวิตาทิปริจฺจาค ฺหิ  กตฺวา  ปณิทหโตเยว   
อิชฺฌติ โน อิตรสฺส ยถา สุเมธปณฺฑิตสฺส ฯ โส หิ   
        อกฺกมิตฺวาน ม พุทฺโธ  สห สิสฺเสหิ คจฺฉตุ   
        มา น กลเล อกฺกมิตฺถ  หิตาย เม ภวิสฺสตีติ ฯ(๑)   
เอว  อตฺตปริจฺจาค  กตฺวา  ปณิเธสิ ฯ   
        ฉนฺทตาติ  กตฺตุกมฺยตา ฯ  สา  ยสฺส  พลวตี  โหติ  ตสฺส   
อิชฺฌติ  ปณิธ ิฯ  สา  จ  สเจ  โกจิ  วเทยฺย  โก  จตฺตาริ   
อสงฺเขยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ นิรเย ปจฺจิตฺวา พุทฺธตฺต  
อิจฺฉตีติ ฯ ต สุตฺวา  โย  อหนฺติ  วตฺตุ  อุสฺสหติ  ตสฺส   
พลวตีติ  เวทิตพฺพา ฯ  ตถา  ยทิ  โกจิ  วเทยฺย  โก  สกล- 
# ๑. ขุ. พุทธ. ๓๓/๒/๔๒๑  ฯ  
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จกฺกวาฬ  วีตจฺจิกาน  องฺคาราน  ปูร  อกฺกมิตฺวา  พุทฺธตฺต   
อิจฺฉติ  โก  สกลจกฺกวาฬ  สตฺติสูเลหิ  อากิณฺณ  อกฺกมนฺโต   
อติกฺกมิตฺวา  พุทฺธตฺต  อิจฺฉติ โก สกลจกฺกวาฬ สมติตฺติก  
อุทกปุณฺณ อุตฺตริตฺวา พุทฺธตฺต  อิจฺฉติ  โก  สกลจกกฺวาฬ   
นิรนฺตร  เวฬุคุมฺพส ฺฉนฺน  มทฺทนฺโต  อติกฺกมิตฺวา  พุทฺธตฺต   
อิจฺฉตีติ  ต  สุตฺวา  โย  อหนฺติ  วตฺตุ อุสฺสหติ ตสฺส พลวตีติ   
เวทิตพฺพา ฯ  เอวรูเปน  จ  กตฺตุกมฺยตาฉนฺเทน  สมนฺนาคโต   
สุเมธปณฺฑิโต  ปณิเธสีติ ฯ  
        เอว  สมิทฺธาภินีหาโร  จ  โพธิสตฺโต  อิมานิ  อฏารส   
อภพฺพฏานานิ  น  อุเปติ ฯ  โส  หิ  ตโต  ปภุติ  น  ชจฺจนฺโธ   
โหติ  น  ชจฺจพธิโร (๑)  น  อุมฺมตฺตโก  น  เอฬมุโค  น  ปสปฺป   
น  มลิกฺเขสุ  อุปฺปชฺชติ  น  ทาสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺตติ  น   
นิยตมิจฺฉาทิฏ ิโก  โหติ  นาสฺส ลิงฺค ปริวตฺตติ  น  ป ฺจา- 
นนฺตริยกมฺมานิ  กโรติ  น  กฏุ ี  โหติ  น  ติรจฺฉานโยนิย   
วฏฏกโต  ปจฺฉิมตฺตภาโว  หตฺถโิต  อธิกตฺตภาโว  โหติ  น   
ขุปฺปปาสิกนิชฺฌามตณฺหิกเปเตสุ  อุปฺปชฺชติ  น  กาลก ฺจิกาสุเรสุ   
น  อวีจินิรเย  น  โลกนฺตรเิกสุ อุปฺปชฺชติ ฯ  กามาวจเรสุ  ปน   
น  มาโร  โหติ  รูปาวจเรสุ  น  อส ฺ ีภเว  น สุทฺธาวาเสสุ   
อุปฺปชฺชติ น อรูปภเวสุ น อ ฺ จกฺกวาฬ สงฺกมติ ฯ   
# ๑  ม. ชจฺจปธิโร ฯ    
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        ยา  จิมา  อุสฺสาโห  จ  อุมฺมงฺโค  จ  อวตฺถาน ฺจ  หิตจริยา   
จาติ  จตสฺโส  พุทฺธภูมิโย ตาหิ สมนฺนาคโต โหติ ฯ ตตฺถ   
        อุสฺสาโห วีริย วุตฺต   อุมฺมงฺโค ป ฺา ปวุจฺจติ   
        อวตฺถาน อธิฏาน   หิตจริยา เมตฺตาภาวนาติ   
เวทิตพฺพา ฯ   
        เย  จ  อิเม  เนกฺขมฺมชฺฌาสโย  ปวิเวกชฺฌาสโย  อโลภชฺฌา- 
สโย  อโทสชฺฌาสโย  อโมหชฺฌาสโย  นิสฺสรณชฺฌาสโยติ  ฉ   
อชฺฌาสยา  โพธิปริปากาย  สวตฺตนฺติ  เยหิ  สมนฺนาคตตฺตา   
เนกฺขมฺมาสยา(๑)  จ  โพธสิตฺตา  กาเมสุ  โทสทสฺสาวิโน ปวิเวกชฺฌา- 
สยา  จ  โพธิสตฺตา  สงฺคณิกาย  โทสทสฺสาวิโน  อโลภชฺฌาสยา   
จ  โพธิสตฺตา  โลเภ  โทสทสฺสาวิโน  อโทสชฺฌาสยา  จ  โพธิ- 
สตฺตา  โทเส  โทสทสฺสาวิโน  อโมหชฺฌาสยา  จ  โพธิสตฺตา   
โมเห  โทสทสฺสาวิโน  นสิฺสรณชฺฌาสยา  จ  โพธิสตฺตา  สพฺพ- 
ภเวสุ  โทสทสฺสาวิโนติ  วุจฺจนฺติ เตหิ จ สมนฺนาคโต โหติ ฯ   
        ปจฺเจกพุทฺธาน  ปน  กีว  จิร  ปตฺถนา  วฏฏตีติ ฯ 
ปจฺเจกพุทฺธาน  เทฺว  อสงฺเขยฺยานิ  กปปฺสตสหสฺส ฺจ  ตโต  โอร   
น  สกฺกา  ปพฺุเพ  วุตฺตนเยเนเวตฺถ  การณ  เวทิตพฺพ ฯ   
เอตฺตเกนาป  จ  กาเลน  ปจฺเจกพุทฺธตฺต  ปตฺถยโต  อภินีหารกรเณ  
ป ฺจ สมฺปตฺติโย อิจฺฉิตพฺพา ฯ เตส ฺหิ   
# ๑. ม. เนกฺขมฺมชฺฌาสยา ฯ  
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        มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ  วิคตาสวทสฺสน   
        อธิกาโร จ ฉนฺทตา   เอเต อภินีหารการณา ฯ   
        ตตฺถ  วิคตาสวทสฺสนนฺติ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน   
ยสฺส  กสฺสจิ  ทสฺสนนฺติ อตฺโถ ฯ เสส วุตฺตนยเมว ฯ   
        อถ  สาวกาน  ปตฺถนา  กิตฺตก  วฏฏตีติ  ทฺวินนฺ   
อคฺคสาวกาน  เอก  อสงฺเขยฺย  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  อสีติมหา- 
สาวกาน  กปฺปสตสหสฺสเมว ฯ  ตถา  พุทฺธสฺส  มาตาปตูน   
อุปฏากสฺส  ปุตฺตสฺส  จาติ  ตโต  โอร  น  สกฺกา  ตตฺถ   
การณ  วุตฺตนยเมว ฯ  อิเมส  ปน  สพฺเพสมฺป  อธิกาโร  จ   
ฉนฺทตาติ  ทฺวงฺคสมนฺนาคโตเยว อภินีหาโร โหติ ฯ   
        เอว  อิมาย  ปตฺถนาย  อิมินา  จ  อภินีหาเรน  ยถา- 
วุตฺตปฺปเภท  กาล  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  พุทฺธา  โลเก  อุปฺปชฺชนฺตา  
ขตฺติยกุเล  วา  พฺราหฺมณกุเล  วา  อุปฺปชฺชนฺติ  ปจฺเจกพุทฺธา   
ขตฺติยพฺราหฺมณคหปติกุลาน  อ ฺตรสฺมึ  อคฺคสาวกา  ปน  พุทฺธา   
วิย  ขตฺติยพฺราหฺมณกุเลเสฺวว ฯ  สพฺพพุทฺธา  สวฏฏมาเน  กปฺเป   
น  อุปฺปชชฺนติฺ  วิวฏฏมาเน  กปฺเป  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ตถา  ปจฺเจก- 
พุทฺธา ฯ  เต  ปน  พุทฺธาน  อุปฺปชชฺนกาเล  น  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
พุทฺธา  สย ฺจ  พุชฺฌนฺติ  ปเร  จ  โพเธนฺติ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา   
สยเมว  พุชฌฺนฺติ น ปเร โพเธนฺติ ฯ อตฺถรสเมว  ปฏิวิชฺฌนฺติ ฯ 
น  ธมฺมรส ฯ  น  หิ  เต โลกุตฺตรธมฺม ป ฺตฺตึ อาโรเปตฺวา   
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เทเสตุ  สกฺโกนฺติ  มูเคน  ทิฏสุปโน  วิย  วนจรเกน  นคเร   
สายิตพฺย ฺชนรโส  วิย  จ  เนส  ธมฺมาภิสมโย  โหติ ฯ  สพฺพ   
อิทฺธิสมาปตฺติปฏิสมฺภิทาปเภท  ปาปุณนฺติ  คุณวิสิฏตาย  พุทฺธาน   
เหฏา  สาวกาน  อุปริ  โหนฺติ  น  อ ฺเ ปพฺพาเชตฺวา   
อาภิสมาจาริก  สิกฺขาเปนฺติ  จิตฺตสลฺเลโข  กาตพฺโพ  โวสาน  
นาปชฺชิตพฺพนฺติ  อิมินา  อุทฺเทเสน  อุโปสถ  กโรนฺติ  อชชฺ   
อุโปสโถติ  วจนมตฺเตน  วา  อุโปสถ  กโรนฺตา  จ  คนฺธมาทเน   
ม ฺชูสกรุกฺขมูเล  รตนมาเฬ  สนฺนิปติตฺวา  กโรนฺตีติ ฯ   
        เอว  ภควา  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  ปจฺเจกพุทฺธาน   
สพฺพาการปริปูร  ปตฺถน ฺจ  อภินีหาร ฺจ  กเถตฺวา  อิทานิ   
อิมาย  ปตฺถนาย  อิมินา  จ  อภินีหาเรน  สมุทาคเต  เต  เต   
ปจฺเจกพุทฺเธ  กเถตุ  สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย ทณฺฑนฺติ  อาทินา   
นเยน  อิม  ขคฺควิสาณสุตฺต  อภาสิ ฯ  อย  ตาว  อวิเสเสน   
ปุจฺฉาวสิโต  ขคฺควิสาณสุตฺตสฺส อุปฺปตฺติ ฯ   
        อิทานิ  วิเสเสน  วตฺตพฺพา ฯ  ตตฺถ  อิมิสฺสา  ตาว   
คาถาย  เอว  อุปฺปตฺติ  เวทิตพฺพา   
        อย  กริ  ปจฺเจกพุทฺโธ  ปจฺเจกโพธิสตฺตภูมึ  โอคาหนฺโต   
เทฺว  อสงฺเขยฺยานิ  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา   
กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  อาร ฺ ิโก  หุตฺวา   
คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรนฺโต  สมณธมฺม  อกาสิ ฯ  เอต  กริ  วตฺต    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 252 

                เลมที่  42  พุทธฺวคฺควณฺณนา  หนา  252 
 
อปริปูเรตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  ปาปุณนฺโต  นาม  นตฺถิ ฯ  ก ึ ปเนต   
คตปจฺจาคตวตฺต  นาม  หรณปจฺจาหรณนฺติ ฯ  ต  ยถา  วิภูต   
โหติ  ตถา  กเถสฺสาม ฯ   
        อิธ  เอกจฺโจ  ภิกฺขุ  หรติ  น  ปจฺจาหรติ  เอกจฺโจ   
ปจฺจาหรติ  น  หรติ  เอกจฺโจ  เนว  หรติ  น  ปจฺจาหรติ   
เอกจฺโจ  หรติ  จ  ปจฺจาหรติ จ ฯ ตตฺถ โย  ภิกฺขุ  ปเคว   
วุฏาย  เจติยงฺคณโพธิยงฺคณวตฺต  กตฺวา  โพธิรุกฺเข  อุทก   
อาสิ ฺจิตฺวา  ปานียฆฏ  ปูเรตฺวา  ปานียมาเฬ  เปตฺวา อาจริย- 
วตฺต อุปชฺฌายวตฺต  กตฺวา  เทฺวอสีติ  ขนฺธกวตฺตานิ  จ  จุทฺทส   
มหาวตฺตานิ  สมาทาย  วตฺตติ ฯ  โส  สรีรปริกมฺม  กตฺวา   
เสนาสน  ปวิสิตฺวา  ยาว  ภิกฺขาจารเวลา  ตาว  วิวิตฺตาสเน   
วีตินาเมตฺวา  เวล  ตฺวา  นิวาเสตฺวา  กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา  
อุตฺตราสงฺค กตฺวา  สงฺฆาฏึ  ขนฺเธ  กรตฺิวา  ปตฺต  อเส   
อาลคฺเคตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺโต  เจติยงฺคณ  คนฺตฺวา   
เจติย ฺจ  โพธิ ฺจ  วนฺทิตฺวา  คามสมีเป  จีวร  ปารปุตฺวา  ปตฺต   
อาทาย  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสติ ฯ  เอว  ปวิฏโ  จ  ลาภี   
ภิกฺขุ  ปุ ฺวา  อุปาสเกหิ  สกฺกโต  ครกุโต  อุปฏากกุเล  วา   
ปฏิกฺกมนสาลาย  วา  ปฏกิกฺมิตฺวา  อุปาสเกหิ  ต  ต  ป ฺห   
ปุจฺฉิยมาโน  เตส ป ฺหวิสฺสชฺชเนน ธมฺมเทสนาวิกฺเขเปน  จ   
ต  มนสิการ  ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขมติ  วิหาร  อาคโตป  ภิกฺขูหิ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 253 

        เลมที ่ 42  ปจฺเจกพุทฺธาปทานวณฺณนา  หนา  253 
 
ป ฺห ปุฏโ  กเถติ  ธมฺม  ภณติ  ต  ต  พฺยาปาร ฺจ   
อาปชฺชติ ฯ ปจฺฉาภตฺตมฺป ปุริมยามมฺป  มชฺฌิมยามมฺป  เอว  
ภิกฺขูหิ สทฺธึ ปป ฺเจตฺวา กายทุฏ ุลฺลาภิภูโต ปจฺฉิมยาเมป   
สยติ เนว กมฺมฏาน มนสิ กโรติ ฯ อย วุจฺจติ หรติ  
น ปจฺจาหรตีติ ฯ   
        โย  ปน  พฺยาธิพหุโล  โหติ  ภุตฺตาหาโร  ปจฺจูสสมเย   
น  สมฺมา  ปริณมติ  ปเคว  วุฏาย  ยถาวุตฺต  วตฺต  กาตุ   
น  สกโฺกติ  กมฺมฏาน  วา  มนสิกาตุ  อ ฺทตฺถุ  ยาคุ  วา   
ขชฺชก  วา  เภสชฺช  วา  ภตฺต  วา  ปตฺถยมาโน  กาลสฺเสว   
ปตฺตจีวรมาทาย  คาม  ปวิสติ  ตตฺถ  ยาคุ  วา  ขชฺชก  วา   
เภสชฺช  วา  ภตฺต  วา  ลทธฺา  ปตฺต  นหีริตฺวา  ภตฺตกิจฺจ   
นิฏาเปตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  นิสินฺโน  กมฺมฏาน  มนสิ  กริตฺวา   
วิเสส  ปตฺวา  วา  อปตฺวา  วา  วิหาร  อาคนฺตฺวา  เตเนว   
มนสิกาเรน  วิหรติ ฯ  อย  วุจฺจติ  ปจฺจาหรติ  น  หรตีติ ฯ   
เอทิสา  หิ  ภิกฺขู  ยาคุ  ปวิตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  พุทฺธ- 
สาสเน  อรหตฺต  ปตฺตา คณนปถ  วีติวตฺตา  สีหฬทีเปเยว   
เตสุ  เตสุ  คาเมสุ  อาสนสาลาย  ต  อาสน  นตฺถ ิ ยตฺถ  
ภิกฺขู นิสินฺนา ยาคุ ปวิตฺวา อรหตฺต อปฺปตฺตา ฯ   
        โย  ปน  ปมาทวิหารี  โหติ  นิกฺขิตฺตธุโร  สพฺพ- 
วตฺตานิ  ภินฺทิตฺวา  ป ฺจวิธเจโตขิลวินิพนฺธนพทฺธจิตฺโต  วิหรนฺโต   
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กมฺมฏานมนสิการมนนุยุตฺโต  คาม  ปณฺฑาย  ปวิสิตฺวา  คิหีหิ   
สทฺธึ  กถาปป ฺเจน  ปป ฺจิโต  ตุจฺฉโกว  นกิฺขมติ ฯ  อย  
วุจฺจติ เนว หรติ น ปจฺจาหรตีติ ฯ   
        โย  ปน  ปเคว  วุฏาย  ปรุิมนเยเนว  สพฺพวตฺตานิ   
ปริปูเรตฺวา  ยาว  ภิกฺขาจารเวลา  ตาว  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา   
กมฺมฏาน  มนสิ  กโรติ ฯ กมฺมฏาน  นาม  ทุวิธ  สพฺพตฺถก ฺจ   
ปาริหาริย ฺจ ฯ  ตตฺถ  สพฺพตฺถก  นาม  เมตฺตา  จ  มรณานุสฺสติ   
จ ฯ  ต ฺหิ  สพฺพตฺถ  อตฺถยิตพฺพ  อิจฺฉิตพฺพนฺติ  สพฺพตฺถกนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  เมตฺตา  นาม อาวาสาทีสุ สพฺพตฺถ อิจฺฉิตพฺพา ฯ  
อาวาเสสุ หิ เมตฺตาวิหารี  ภิกฺขุ  สพฺรหฺมจารีน  ปโย  โหติ   
มนาโป  เตน  ผาสุ  อสงฺฆฏโ  วิหรติ ฯ  เทวตาสุ  เมตฺตาวิหารี   
เทวตาหิ  รกฺขิตโคปโต  สุข  วิหรติ ฯ ราชราชมหามตฺตาทีสุ   
เมตฺตาวิหารี  เตหิ  มมายิโต  สุข  วิหรติ ฯ  คามนิคมาทีสุ   
เมตฺตาวิหารี สพฺพตฺถ  ภิกขฺาจริยาทีสุ  มนุสฺเสหิ  สกฺกโต  ครุกโต   
สุข  วิหรติ ฯ  มรณานุสฺสติภาวนาย  ชวิีตนิกนฺตึ ปหาย  
อปฺปมตฺโต วิหรติ ฯ   
        ย  ปน  สทา  ปริหรติพฺพ  จริยานุกูเลน  คหิต ฯ  ต  ทสาสุภ- 
กสิณานุสฺสตีสุ  อ ฺตร  จตุธาตุววตฺถานเมว  วา  ต  สทา   
ปริหริตพฺพโต  รกฺขิตพฺพโต  ภาเวตพฺพโต  จ  ปารหิาริยนฺติ   
วุจฺจติ  มูลกมฺมฏานนฺติป  ตเทว ฯ  อตฺถกามา  หิ  กลุปุตฺตา    
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สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  ทสป วีสมฺป ตึสมฺป จตฺตาลีสมฺป  
ป ฺาสมฺป  สตมฺป  เอกโต  วสนฺตา  กติกวตฺต  กตฺวา  วิหรนฺติ   
อาวุโส  ตุมฺเห  น  อิณฏฏา  น  ภยฏฏา  น  ชีวิกาปกตา   
ปพฺพชิตา  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกามา  ปเนตฺถ  ปพฺพชิตา ฯ  ตสฺมา   
คมเน  อุปฺปนฺนกิเลเส  คมเนเยว  นิคฺคณฺหถ  าเน  นิสชฺชาย   
สยเน  อุปฺปนฺนกิเลเส สยเนเยว นิคฺคณฺหถาติ ฯ   
        เต  เอว  กติกวตฺต  กตฺวา  ภิกฺขาจาร  คจฺฉนฺตา   
อฑฺฒอุสภอุสภอฑฺฒคาวุตคาวุตนฺตเรสุ  ปาสาณา  โหนฺติ  ตาย   
ส ฺาย  กมฺมฏาน  มนสิกโรนฺตาว  คจฺฉนฺติ ฯ  สเจ  กสฺสจิ   
คมเน  กิเลโส  อุปฺปชชฺติ  โส  ตตฺเถว  น นิคฺคณฺหาติ ฯ  ตถา   
อสกฺโกนฺโต  ติฏติ  อถสสฺ  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺโตป  ติฏติ ฯ   
โส  อย  ภิกฺขุ  ตุยฺห  อุปฺปนฺน  วิตกฺก  ชานาติ  อนนุจฺฉวิก   
เต  เอตนฺติ อตฺตาน  ปฏิโจเทตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
ตตฺเถว  อริยภูมึ  โอกฺกมติ ฯ  ตถา  อสกฺโกนฺโต  นิสีทติ ฯ   
อถสฺส  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺโตป  นิสีทตีติ  โสเยว  นโย ฯ  อริยภูมึ   
โอกฺกมิตุ  อสกฺโกนฺโตป  ต  กิเลส  วิกขฺมฺเภตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิ- 
กโรนฺโตว  คจฺฉติ  น  กมมฺฏานวิปฺปยุตฺเตน  จิตฺเตน  ปาท   
อุทฺธรติ ฯ  อุทธรติ  เจ  ปฏินิวตฺติตฺวา ปุริมปเทสเยว ติฏติ ฯ  
อาลินฺทกวาสี มหาผุสฺสเทวตฺเถโร วิย ฯ   
        โส  กิร  เอกูนวีสติวสฺสานิ  คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรนฺโต    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 256 

                เลมที่  42  พุทธฺวคฺควณฺณนา  หนา  256 
 
เอว  วิหาสิ ฯ  มนุสฺสาป  สุท  อนฺตรามคฺเค  กสนฺตา  จ  วปนฺตา   
จ  มทฺทนฺตา  จ  กมฺมานิ  กโรนฺตา  จ  เถร  ตถา  คจฺฉนฺต   
ทิสฺวา  อย  เถโร  ปุนปฺปนุ  นิวตฺติตฺวา  คจฺฉติ  กึ  นุ  โข   
มคฺคมูโฬฺห  อุทาหุ  กิ ฺจิ ปมุฏโติ สมุลฺลปนฺติ ฯ โส ต   
อนาทิยิตฺวา  กมฺมฏานยุตฺเตน  จิตฺเตเนว  สมณธมฺม  กโรนฺโต   
วีสติวสฺสพฺภนฺตเร  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อรหตฺตปตฺตทิวเสเยวสฺส   
จงฺกมนโกฏิย  อธิวตฺถา  เทวตา  องฺคุลีหิ  ทีป  อุชชฺาเลตฺวา   
อฏาสิ  จตฺตาโรป  มหาราชาโน  สกโฺก  จ  เทวานมินฺโท   
พฺรหฺมา  จ  สหมฺปติ  อุปฏาน  อาคมึสุ ฯ  ต ฺจ  โอภาส   
ทิสฺวา  วนวาสี  มหาติสฺสตฺเถโร  ต  ทติุยทิวเส  ปุจฺฉิ  รตฺติภาเค   
อายสฺมโต  สนฺติเก  โอภาโส  อโหสิ  กึ  โสติ ฯ  เถโร  วิกฺเขป  
กโรนฺโต โอภาโส นาม ทีโปภาโสป  โหติ  มณิโอภาโสปติ   
เอวมาทิมาห ฯ  โส  ปฏิจฺฉาเทถ  ตุมฺเหติ  นิพทฺโธ (๑)  อามาติ  
ปฏิชานิตฺวา อาโรเจสิ ฯ   
        กาฬวลลฺิมณฺฑปวาสี  มหานาคตฺเถโร  วิย  จ ฯ  โสป  กิร   
คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรนฺโต  ปม  ตาว  ภควโต  มหาปธาน   
ปูเชสฺสามีติ  สตฺต  วสฺสานิ  านจงฺกมเมว  อธิฏาสิ  ปุน   
โสฬส  วสฺสานิ  คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  
เอว กมฺมฏานมนุยุตฺตจิตฺเตเนว ปาท อุทฺธรนฺโต วิปปฺยุตฺเตน   
#  ๑ สี. ย.ุ โจทิโต ฯ    
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จิตฺเตน  อุทฺธเฏ  ปฏินิวตฺตนฺโต  คามสมีป  คนฺตฺวา  คาวี   
นุ  โข  ปพฺพชิโต  นุ  โขติ  อาสงฺกนียปฺปเทเส  ตฺวา  สงฺฆาฏึ   
ปารุปตฺวา  ปตฺต  คเหตฺวา  คามทฺวาร  ปตฺวา  กจฺฉกนฺตรโต   
อุทก  คเหตฺวา  คณฺฑูส  กตฺวา  คาม  ปวิสติ  ภิกฺข  วา   
ทาตุ  วนฺทิตุ  วา  อุปคเต  มนุสฺเส ทีฆายุกา โหถาติ  
วจนมตฺเตนาป  มา  เม  กมฺมฏานวิกฺเขโป  อโหสติี ฯ  สเจ   
ปน  น  อชชฺ  ภนฺเต  กึ  สตฺตมี  อุทาหุ  อฏมีติ  ทิวส   
ปุจฺฉนฺติ  อุทก คิลิตฺวา อาโรเจติ ฯ สเจ ทิวสปุจฺฉกา  น  
โหนฺติ นิกฺขมนเวลาย คามทฺวาเร นิฏ ุภิตฺวาว ยาติ ฯ   
        สีหฬทีเป  กลมฺพติตฺถวิหาเร  วสสฺูปคตา  ป ฺาส  ภิกฺขู   
วิย  จ ฯ  เต  กิร  วสฺสูปนายิกอุโปสถทิวเส  กติกวตฺต  อกสุ   
อรหตฺต  อปฺปตฺวา  น  อ ฺม ฺ  อาลปสฺสามาติ ฯ  คาม   
จ  ปณฺฑาย  ปวิสนฺตา  คามทฺวาเร  อุทกคณฺฑูส  กตฺวา  ปวิสึสุ   
ทิวเส  ปุจฺฉิเต  อุทก  คิลตฺิวา  อาโรเจสุ  อปุจฺฉิเต  คามทฺวาเร   
นิฏ ุภิตฺวา วิหาร อาคมสุ ฯ ตตฺถ มนุสสฺา นิฏ ุภนฏาน   
ทิสฺวา  ชานึสุ  อชชฺ  เอโก  อาคโต  อชฺช  เทฺวติ ฯ  เอว ฺจ   
จินฺเตสุ  กึ  น ุ โข  เอเต  อมฺเหเหว  สทฺธึ  น  สลฺลปนฺติ   
อุทาหุ  อ ฺม ฺมฺป ฯ  ยทิ  อ ฺม ฺมฺป  น  สลฺลปนฺติ   
อทฺธา  วิวาทชาตา  ภวิสฺสนฺติ  หนฺท  เนส  อ ฺม ฺ   
ขมาเปสฺสามาติ ฯ  สพฺเพ  วิหาร  อคมสุ ฯ  ตตฺถ  ป ฺาสาย    
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ภิกฺขูสุ  วสฺส  อุปคเตสุ  เทฺว  ภิกฺขู  เอโกกาเส  นาทฺทสสุ ฯ   
ตโต  เตสุ  โย  จกฺขุมา  ปรุิโส  โส  เอวมาห  น  โภ   
กลหการกาน  วสโนกาโส  อีทิโส  โหติ  สุสมฺมฏ  เจติยงฺคณ   
โพธิยงฺคณ  สุนิกฺขิตฺตา  สมฺมชฺชนิโย  สูปฏปต  ปานียปริโภชนี- 
ยนฺติ  เต  ตโต  นิวตฺตา ฯ  เตป  ภิกฺขู  อนฺโตวสฺเสเยว   
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปตฺวา มหาปวารณาย วิสุทฺธิ- 
ปวารณ ปวาเรสุ ฯ   
        เอว  กาฬวลฺลิมณฺฑปวาสี  มหานาคตฺเถโร  วิย  กลมฺพติตฺถ- 
วิหาเร  วสฺสูปคตา  ภิกฺขู  วิย  จ  กมฺมฏานยุตฺเตเนว จิตฺเตน  
ปาท อุทฺธรนฺโต คามสมีป  คนฺตฺวา  อุทกคณฺฑูส  กตฺวา   
วีถิโย  สลลฺกเฺขตฺวา  ยตฺถ  สุราโสณฺฑธุตฺตาทโย  กลหการกา   
จณฺฑหตฺถิอสฺสาทโย  วา  นตฺถ ิ ต  วีถ ึ ปฏิปชชฺติ ฯ  ตตฺถ   
จ  ปณฺฑาย  จรนฺโต  น  ตุริตตุริโต  ชเวน  คจฺฉติ  ชวน- 
ปณฺฑปาติกธุตงฺค  นาม  นตฺถิ ฯ  วิสมภูมิภาคปฺปตฺต  ปน   
อุทกภริตสกฏมิว  นิจฺจโล  หุตฺวา  คจฺฉติ ฯ  อนุฆร  ปวิฏโ  
จ  ทาตุกาม  วา  อทาตุกาม  วา  สลฺลกเฺขตุ  ตทนุรูป  กาล   
อาคเมนฺโต  ภิกฺข  คเหตฺวา  ปติรูเป  โอกาเส  นิสีทิตฺวา  
กมฺมฏาน มนสิกโรนฺโต  อาหาเร  ปฏกิฺกูลส ฺ  อุปฏเปตฺวา   
อกฺขพฺภ ฺชนวณาเลปนปุตฺตมสูปมาวเสน  ปจฺจเวกฺขนฺโต  อฏงฺค- 
สมนฺนาคต  อาหาร  อาหาเรติ  เนว  ทวาย  น  มทาย  ฯเปฯ    
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ภุตฺตาวี  จ  อุทกกิจฺจ  กตฺวา  มุหุตฺต  ภตฺตกิลมถ  วิโนเทตฺวา   
ยถา  ปุเรภตฺต  เอว  ปจฺฉาภตฺต  ปุริมยาม  ปจฺฉิมยาม ฺจ   
กมฺมฏาน  มนสิ  กโรติ ฯ  อย  วุจฺจติ  หรติ  จ  ปจฺจาหรติ   
จาติ ฯ  เอวเมต  หรณปจฺจาหรณ  คตปจฺจาคตวตฺตนฺติ วุจฺจติ ฯ   
        เอต  ปูเรนฺโต  ยทิ  อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  โหติ  ปมวเยเอว   
อรหตฺต  ปาปุณาติ ฯ  โน  เจ  ปมวเย  ปาปุณาติ  อถ  มชฺฌิมวเย   
ปาปุณาติ ฯ  โน  เจ  มชฺฌมิวเย  ปาปุณาติ  อถ  มรณสมเย   
ปาปุณาติ ฯ  โน  เจ  มรณสมเย  ปาปุณาติ  อถ  เทวปุตฺโต   
หุตฺวา  ปาปุณาติ ฯ  โน  เจ  เทวปุตฺโต  หุตฺวา  ปาปุณาติ   
อถ  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  หุตฺวา  ปรินิพฺพาติ ฯ  โน  เจ  ปจฺเจก- 
สมฺพุทฺโธ  หตฺุวา  ปรินิพฺพาติ  อถ  พุทฺธาน  สมฺมขีุภาเว   
ขิปฺปาภิ ฺโ  โหติ  เสยฺยถาป  เถโร พาหิโย มหาป ฺโ วา  
โหติ เสยฺยถาป เถโร สารปิุตฺโตติ ฯ   
        อย  ปจฺเจกโพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  ปพฺพชตฺิวา   
อาร ฺ ิโก  หุตฺวา  วีสติ  วสฺสสหสฺสานิ  เอต  คตปจฺจาคตวตฺต   
ปูเรตฺวา  กาล  กตฺวา  กามาวจรเทวโลเก  อุปฺปชฺช ิฯ  ตโต   
จวิตฺวา  พาราณสิร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธึ   
อคฺคเหสิ ฯ  กุสลา  อิตฺถโิย  ตทเหว  คพฺภสณฺาน  ชานนฺติ   
สา  จ  ตาส  อ ฺตรา  ตสฺมา  เอสาป  ต  คพฺภปติฏาน   
ร ฺโ  นิเวเทสิ ฯ  ธมฺมตา  เอสา  ย  ปุ ฺวนฺเต  สตฺเต    
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คพฺเภ  อุปฺปนฺเน  มาตุคาโม  คพฺภปรหิาร  ลภติ ฯ  ตสฺมา  ราชา   
ตสฺสา  คพฺภปริหาร  อทาสิ ฯ  สา  ตโต  ปภุติ  นาจฺจุณฺห   
กิ ฺจิ  อชฺโฌหริตุ  ลภติ  นาติสีต  นาจฺจมฺพิล  นาติโลณ   
นาติกฏก  นาติติตฺตก ฯ  อจฺจุณฺเห  หิ  มาตรา  อชฺโฌหเฏ   
คพฺภสฺส โลหกุมฺภิวาโส  วิย  โหติ  อติสีเต  โลกนตฺริกวาโส   
วิย  อจฺจมฺพิลโลณกฏกติตฺตเกสุ  ภุตฺเตสุ  สตฺเถน  ผาเลตฺวา   
อมฺพิลาทีหิ  สิตฺตานิ  วิย  ทารกสฺส  องฺคานิ  ติพฺพเวทนานิ   
โหนฺติ ฯ  อติจงฺกมนฏานนิสชฺชสยนโตป  น  นวิาเรนฺติ กุจฺฉิ- 
คตสฺส ส ฺจลนทุกฺข  มา  อโหสีติ ฯ  มุทุกตฺถรณตฺถตาย  ภูมิยา   
จงฺกมนาทีนิ  มตฺตาย  กาตุ  ลภติ  วณฺณคนฺธาทิสมฺปนฺน  สาทุ   
สปฺปาย  อนฺนปาน  ภุ ฺชิตุ  ลภติ ฯ  ปริคฺคเหตฺวา ว  น   
จงฺกมาเปนฺติ นิสีทาเปนฺติ วุฏาเปนฺติ ฯ   
        สา  เอว  ปริหริยมานา  คพฺภปริปากกาเล  สติูฆร   
ปวิสิตฺวา  ปจฺจูสสมเย  ปุตฺต  วิชายิ  ปกฺกเตลมทฺทิตมโนสิลา- 
ปณฺฑิสทิส  ธ ฺปุ ฺลกฺขณูเปต ฯ  ตโต  น  ป ฺจมทิวเส   
อลงฺกตปฏิยตฺต  ร ฺโ  ทสฺเสสุ  ราชา  ตุฏโ  ฉสฏ ิยา  ธาตีหิ   
อุปฏาเปสิ ฯ  โส  สพฺพสมฺปตฺตีหิ  วฑฺฒมาโน  นจิรสฺเสว  วิ ฺ ุต   
ปาปุณิ ฯ  โสฬสวสฺสุทฺเทสิก  น  ราชา  รชฺเชน  อภิสิ ฺจิ   
วิวิธนาฏกาหิ  จ  อุปฏาเปสิ ฯ  อภิสิตฺโต  ราชปุตฺโต  รชชฺ   
กาเรสิ  นาเมน  พฺรหฺมทตฺโต  สกลชมฺพุทีเป  วีสติยา  นคร-  
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สหสฺเสสุ ฯ  ชมฺพุทีเป  กริ  ปุพฺเพ  จตุราสีติ  นครสตสหสฺสานิ   
อเหสุ  ตานิ  ปริหายนฺตานิ  สฏ ิ  อเหสุ  ตโต  ปรหิายนฺตานิ   
จตฺตาลีส  สพฺพปริหายนกาเล  ปน  วีสติสหสฺสานิ  โหนฺติ ฯ   
อย ฺจ  พฺรหฺมทตฺโต  สพฺพปริหายนกาเล  อุปฺปชฺช ิ เตนสฺส   
วีสติ  นครสหสฺสานิ  อเหสุ  วีสติ  ปาสาทสหสฺสานิ  วีสติ   
หตฺถิสหสฺสานิ  วีสติ  อสฺสสหสฺสานิ  วีสติ รถสหสฺสานิ  วีสติ   
ปตฺติสหสฺสานิ  วีสติ  อิตฺถิสหสฺสานิ  โอโรธา  จ  นาฏกิตฺถิโย   
จ วีสติ  อมจฺจสหสฺสานิ ฯ   
        โส  มหารชฺช  การยมาโนเยว  กสิณปริกมฺม  กตฺวา  ป ฺจ   
อภิ ฺาโย  อฏ  สมาปตฺติโย  จ  นพฺิพตฺเตสิ ฯ  ยสฺมา  ปน   
อภิสิตฺตร ฺา  นาม  อวสฺส  อฏฏกรเณ (๑)  นิสีทติพฺพ  ตสฺมา   
เอกทิวส  ปเคว  ปาตราส  ภุ ฺชิตฺวา  วินิจฺฉยฏาเน  นิสีท ิฯ   
ตตฺถ  อุจฺจาสทฺทมหาสทฺท  อกสุ  โส  อย  สทโฺท  สมาปตฺติยา   
อุปกฺกิเลโสติ  ปาสาทตล  อภิรุหิตฺวา  สมาปตฺตึ  อปฺเปมีติ   
นิสินฺโน  นาสกฺขิ  อปฺเปตุ  รชฺชวิกฺเขเปน  สมาปตฺติ  ปริหีนา ฯ   
ตโต  จินฺเตสิ  ก ึ รชชฺ  วร  อุทาหุ  สมณธมฺโมติ ฯ  ตโต   
รชฺชสุข  ปรตฺิต  อเนกาทีนว  สมณธมฺมสุข  ปน  วิปุล   
อเนกานิสส  อุตฺตมปุริเสหิ เสวิต ฺจาติ  ตฺวา  อ ฺตร  อมจฺจ   
อาณาเปสิ  อิม  รชฺช  ธมฺเมน  สเมน  อนุสาส  มา  โข   
#  ๑ สพฺพตฺถ อธิกรณวินิจฺฉเย  ฯ    
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อธมฺมการ  กาเรสีติ  สพฺพ  ตสฺส  นิยฺยาเตตฺวา  ปาสาท   
อภิรุหิตฺวา  สมาปตฺติสุเขน  วีตินาเมสิ  น  โกจิ  อุปสงฺกมิตุ   
ลภติ  อ ฺตฺร  มุขโธวนทนฺตกฏทายกภตฺตนีหารกาทีหิ ฯ   
        ตโต  อทฺธมาสมตฺเต  วีติกฺกมนฺเต  มเหสี  ปุจฺฉิ  ราชา   
อุยฺยานคมนพลทสฺสนนาฏกาทีสุ  กตฺถจิ  น  ทิสฺสติ  กุหึ   
คโตติ ฯ  ตสฺสา  ตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  สา  อมจฺจสฺส  ปาเหสิ   
รชฺเช  ปฏิจฺฉิเต  อหมฺป  ปฏิจฺฉิตา  โหมิ  เอตุ  มยา  สทฺธึ   
สวาส  กปฺเปตูติ ฯ  โส  อุโภ  กณฺเณ ถเกตฺวา อสวนียเมตนฺติ   
ปฏิกฺขิป ฯ  สา  ปุนป  ทวฺตฺติกฺขตฺตุ  เปเสตฺวา  อนิจฺฉมาน   
สนฺตชฺชาเปสิ ยทิ  น  กโรสิ  านาป  ต  จาเวมิ ฯ   
ชีวิตาป  ต  โวโรเปมีติ ฯ โส ภีโต มาตุคาโม  นาม   
ทฬฺหนิจฺฉโย  กทาจิ  เอวมฺป  การาเปยฺยาติ ฯ  เอกทิวส  รโห   
คนฺตฺวา  ตาย  สทฺธ ึ สิริสยเน  สวาส  กปฺเปสิ ฯ  สา  ปุ ฺวตี   
สุขสมฺผสฺสา  โส  ตสฺสา  สมฺผสฺสราเคน  รตฺโต  ตตฺถ  อภิกฺขณ   
สงฺกิตสงฺกิโตว  อคมาสิ  อนุกฺกเมน  อตฺตโน ฆรสามิโก วิย  
นิพฺพิสงฺโก ปวิสิตุมารทฺโธ ฯ   
        ตโต  ราชมนุสฺสา  ต  ปวตฺตึ  ร ฺโ  อาโรเจสุ  ราชา   
น  สทฺทหติ ฯ  ทุติยมฺป  ตติยมฺป  อาโรเจสุ  ตโต  ราชา  นิลโีน   
สยเมว  ทิสฺวา  สพฺเพ  อมจฺเจ  สนฺนิปาตาเปตฺวา  อาโรเจสิ ฯ  
เต  อย  ราชาปราธิโก  หตฺถจฺเฉท  อรหติ  ปาทจฺเฉท  อรหตีติ   
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ยาว  สูเล  อุตฺตาสน  ตาว  สพฺพกมฺมการณานิ  นิทฺทิสึสุ ฯ   
ราชา  เอตสฺส  วธพนฺธนตาฬเน  มยฺห  วิหึสา  อุปปฺชฺเชยฺย   
ชีวิตา  โอโรปเน  ปาณาติปาโต  ภเวยฺย  ธนหรเณ  อทินฺนาทาน   
ภเวยฺย  อล  เอวรูเปหิ  กเตหิ  อิม  มม  รชชฺา  นกิฺกฑฺฒถาติ   
อาห ฯ  อมจฺจา  ต  นิพฺพิสย  อกสุ ฯ  โส  อตฺตโน  ธนสาร ฺจ   
ปุตฺตทาร ฺจ  คเหตฺวา  ปรวิสย  อคมาสิ ฯ  ตตฺถ  ราชา  สุตฺวา   
กึ  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  เทว  อิจฺฉามิ  ต อุปฏาตุนฺติ ฯ โส  
ต  สมฺปฏิจฺฉิ ฯ  อมจฺโจ  กติปาหจฺจเยน  ลทฺธวิสฺสาโส  ต  ราชาน   
เอตทโวจ  มหาราช  อมกขิฺก  มธุ  ปสสฺามิ  ต  ขาทนฺโต   
นตฺถีติ ฯ  ราชา  ก ึ เอต  อุปฺปณฺเฑตุกาโม  ภณตีติ  น   
สุณาติ ฯ  โส  อนฺตร ลภิตฺวา ปุนป สุฏ ุตร  วณฺเณตฺวา   
อโวจ ฯ  ราชา  กึ  เอตนฺติ  ปุจฺฉิ ฯ  พาราณสิรชฺช  เทวาติ ฯ   
ราชา  ก ึ ม  เนตฺวา  มาเรตุกาโมสีติ  อาห ฯ  โส  มา   
เทว  เอว  อวจ  ยทิ  น  สทฺทหสิ  มนสฺุเส  เปเสหีติ ฯ  โส   
มนุสฺเส  เปเสสิ  เต  คนฺตฺวา  โคปุร  ขณิตฺวา ร ฺโ  
สยนฆเร อุฏหึสุ ฯ   
        ราชา  ทิสฺวา  กิสฺส  อาคตตฺถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  โจรา   
มย  มหาราชาติ ฯ  ราชา  เตส  ธน  ทาเปตฺวา  มา  ปนุ  
เอว  อกตฺถาติ  โอวทิตฺวา  วิสฺสชฺเชส ิฯ  เต  อาคนฺตฺวา  ตสฺส   
ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  โส  ปุนป  ทฺวตฺติกฺขตฺตุ  ตเถว  วีมสิตฺวา    
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สีลวา  ราชาติ  จตุรงฺคินึ  เสน  สนฺนยหฺิตฺวา สีมนฺตเร เอก  
นคร  อุปคมฺม  ตตฺถ  อมจฺจสฺส  ปาเหสิ  นคร  วา  เม  เทหิ   
ยุทฺธ  วาติ ฯ  โส  พฺรหมทตฺตสฺส  ร ฺโ  ตมตฺถ  อาโรจาเปสิ   
อาณาเปตุ  เทโว  ก ึ ยุชฌฺามิ  อุทาหุ  นคร  เทมีติ ฯ  ราชา   
น  ยชฺุฌิตพฺพ  นคร  ทตฺวา  อิธาคจฺฉาติ  เปเสสิ ฯ  โส   
ตถา  อกาสิ ฯ  ปฏิราชาป  ต  นคร  คเหตฺวา  อวเสสนคเรสุป   
ตเถว  ทูต  เปเสสิ ฯ  เตป  อมจฺจา  ตเถว  พฺรหฺมทตฺตสฺส   
อาโรเจตฺวา  เตน น  ยุชฌฺติพฺพ อิธาคนฺตพฺพนฺติ วุตฺตา  
พาราณสึ อาคมสุ ฯ   
        ตโต  อมจฺจา  พฺรหฺมทตฺต  อาหสุ  มหาราช  เตน   
สห  ยชฺุฌามาติ ฯ  ราชา  มม  ปาณาติปาโต  ภวิสฺสตีติ   
วาเรสิ ฯ  อมจฺจา  มย  มหาราช  ต  ชีวคฺคาห  คเหตฺวา   
อิเธว  อาเนสฺสามาติ  นานาอุปาเยหิ  ราชาน  ส ฺาเปตฺวา   
เอหิ  มหาราชาติ  คนฺตุมารทฺธา ฯ  ราชา  สเจ  สตฺตมารณปฺ- 
ปหรณวิลุมฺปนกมฺม  น  กโรถ  คจฺฉามีติ  ภณติ ฯ  อมจฺจา   
น  เทว  กโรม  ภย  ทสฺเสตฺวา  ปลาเปมาติ  จตุรงฺคินึ   
เสน  สนฺนยหฺิตฺวา  ฆเฏสุ  ทีเป  ปกฺขิปตฺวา  รตฺตึ  คจฺฉึสุ ฯ   
ปฏิราชา  ต  ทิวส  พาราณสิสมีเป  นคร  คเหตฺวา  อิทานิ  
กินฺติ รตฺตึ  สนฺนาห  โมจาเปตฺวา  ปมตฺโต  นิทฺท  โอกฺกมิ   
สทฺธึ  พลกาเยน ฯ    
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ตโต  อมจฺจา  พฺรหฺมทตฺตราชาน  อาทาย  ปฏริ ฺโ   
ขนฺธาวาร  คนฺตฺวา  สพฺพฆเฏหิ  ทีเป  นีหราเปตฺวา  เอกปชฺโชต   
กตฺวา  อุกฺกุฏ ึ  อกสุ ฯ  ปฏิร ฺโ  อมจฺโจ  มหาพลกาย   
ทิสฺวา  ภีโต  อตฺตโน  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  อุฏเหิ  อมกฺขิก   
มธุ  ขาทาหีติ  มหาสทฺท  อกาสิ ฯ  ตถา  ทุติโยป  ตติโยป ฯ   
ปฏิราชา  เตน  สทฺเทน  ปฏิพุชฺฌิตฺวา  ภย  สนฺตาส   
อาปชฺชิ ฯ  อุกฺกุฏ ิสตานิ  ปวตฺตึสุ ฯ  โส  ปรวจน  สทฺทหิตฺวา   
อมิตฺตหตฺถ  ปตฺโตมฺหีติ  สพฺพรตฺตึ  ต  ต วิปฺปลปตฺวา  ทุติยทิวเส  
ธมฺมิโก  ราชา  อุปโรธ  น  กเรยฺย  คนตฺฺวา  ขมาเปมีติ   
จินฺเตตฺวา  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา  ชณฺณุเกหิ  ปติฏหิตฺวา  ขม   
มหาราช  มยหฺ  อปราธนฺติ  อาห ฯ  ราชา  ต  โอวทตฺิวา   
อุฏเหิ  ขมามิ  เตติ  อาห ฯ  โส  ร ฺา  เอว  วุตฺตมตฺเตเยว   
ปรมสฺสาสปฺปตฺโต  อโหสิ  พาราณสิร ฺโ  สมีเปเยว ชนปเท  
รชฺช ลภิ ฯ เต อ ฺม ฺ สหายกา อเหสุ ฯ   
        อถ  พฺรหฺมทตฺโต  เทฺวป  เสนา  สมฺโมทมานา  เอกโต   
 ิตา  ทิสฺวา  มเมเวกสฺส  จิตฺตานุรกฺขณาย  อสฺมึ  มหาชนกาเย   
ขุทฺทกมกฺขิกาย  ปวนมตฺตมฺป  โลหิตพินฺทุ  น  อุปปฺนฺน  อโห   
สาธุ  อโห  สฏุ ุ  สพฺเพ  สตฺตา  สุขิตา  โหนฺตุ  อเวรา  โหนฺตุ   
อพฺยาปชฺชา  โหนฺตูติ  เมตฺตาฌาน  อุปฺปาเทตฺวา  ตเทว  ปาทก   
กตฺวา  สงฺขาเร  สมฺมสิตฺวา  ปจฺเจกโพธิาณ  สจฺฉิกตฺวา  สยมฺภุต    
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ปาปุณิ ฯ  ต  มคฺคผลสุเขน  สุขิต  หตฺถิกฺขนฺเธ  นสิินฺน  อมจฺจา  
ปณิปาต กตฺวา  อาหสุ  ยานกาโล  มหาราช  วิชิตพลกายสฺส   
สกฺกาโร  กาตพฺโพ  ปราชิตพลกายสฺส  ภตฺตปริพฺพโย  ทาตพฺโพติ ฯ   
โส  อาห  นาห  ภเณ  ราชา  ปจฺเจกพุทฺโธ  นามาหนฺติ ฯ  ก ึ  
เทโว  ภณติ  น  เอทิสา  ปจฺเจกพุทฺธา  โหนฺตีติ ฯ  กทีิสา   
ภเณ  ปจฺเจกพุทฺธาติ  ปจฺเจกพุทฺธา  นาม  ทฺวงฺคุลเกสมสฺสู   
อฏปริกฺขารยุตฺตา  ภวนฺตีติ ฯ  โส  ทกขิฺณหตฺเถน สีล ปรามสิ  
ตาวเทว คิหิลิงฺค  อนฺตรธายิ  ปพฺพชติเวโส  ปาตุรโหสิ ฯ   
ทฺวงฺคุลเกสมสฺสุ  อฏปรกิฺขารสมนฺนาคโต  วสฺสสติกตฺเถรสทิโส   
อโหสิ ฯ  โส  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชชฺตฺิวา  หตฺถิกฺขนฺธโต  เวหาส   
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปทุมปุปฺเผ  นิสีท ิฯ  อมจฺจา  วนฺทิตฺวา  กึ   
ภนฺเต  กมฺมฏาน  กถ  อธิคโตสีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  โส  ยโต  อสฺส   
เมตฺตาฌานกมฺมฏาน  อโหสิ  ต ฺจ  วิปสฺสน  วิปสฺสิตฺวา  อธิคโต   
ตสฺมา  ตมตฺถ  ทสฺเสนฺโต  อุทานคาถ ฺจ  พฺยากรณคาถ ฺจ   
อิมเยว  คาถ  อภาสิ  สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพสูติ  อนวเสเสสุ ฯ  ภูเตสูติ  สตฺเตสุ ฯ   
อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาร  ปน  รตนสตฺุตวณฺณนาย  วกฺขาม ฯ   
นิธายาติ  นิกฺขิปตฺวา ฯ  ทณฺฑนฺติ  กายวจีมโนทณฺฑ  กาย- 
ทุจฺจริตาทีนเมต  อธิวจน ฯ  กายทุจฺจริต  หิ  ทณฺฑยตีติ  ทณฺฑ   
พาเธติ  อนยพฺยสน  ปาเปตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เอว  วจีทุจฺจริต    
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มโนทุจฺจริต ฺจ ฯ  ปหรณทณฺโฑ  เอว  วา  ทณฺโฑ  ต  นิธายาติป   
วุตฺต  โหติ ฯ  อวิเหยนฺติ  อวิเหยนฺโต ฯ  อ ฺตรมฺปติ  ยงฺกิ ฺจิ   
เอกมฺป ฯ  เตสนฺติ  เตส  สพฺพภูตาน ฯ  น  ปุตฺตมิจฺเฉยฺยาติ   
อตฺรโช  เขตฺตโช  ทินฺนโก  อนฺเตวาสิโกติ  อิเมสุ  จตูสุ  ปุตฺเตสุ   
ย  กิ ฺจิ  ปุตฺต  น  อิจฺเฉยฺย ฯ กโุต สหายนฺติ สหาย  ปน  
อิจฺเฉยฺยาติ กุโต เอว เอต ฯ   
        เอโกติ  ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน  เอโก  อทุติยฏเน  เอโก   
ตณฺหาย  ปหานฏเน  เอโก  เอกนฺตวิคตกิเลโสติ  เอโก เอโก  
ปจฺเจกสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ  เอโก ฯ  สมณสหสฺสสฺสาป  หิ   
มชฺเฌ  วตฺตมาโน  คิหิสโยชนสฺส  ฉินฺนตฺตา  เอโก  เอว   
ปพฺพชฺชาสงฺขาเตน  เอโก ฯ  เอโก  ติฏติ  เอโก  คจฺฉติ  เอโก   
นิสีทติ เอโก เสยฺย กปฺเปติ เอโก อิริยติ วตฺตตีติ  เอว  
อทุติยฏเน เอโก ฯ   
                ตณฺหาทุติโย ปุริโส   ทีฆมทฺธานสสร   
                อิตฺถภาว ฺถาภาว   สสาร นาติวตฺตติ ฯ   
                เอตมาทีนว ตฺวา   ตณฺห ทุกฺขสฺส สมฺภว   
                วีตตโณฺห อนาทาโน   สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ ฯ(๑)   
        เอว  ตณฺหาปหานตฺเถน  เอโก ฯ  สพฺพกิเลสสฺส  ปหีนา   
อุจฺฉินฺนมูลา  ตาลาวตฺถุกตา  อนภาวกตา  อายตึ  อนุปฺปาท- 
# ๑ ขุ. อิติ. ๒๕/๑๙๓/๒๓๖ ฯ  ขุ. มหา.  ๒๙/๘๙๑/๕๕๘ ฯ 
# ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๙๕/๒๙๑/๓๒๐ ฯ   
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ธมฺมาติ  เอว  เอกนฺตวิคตกิเลโสติ  เอโก ฯ อนาจริยโก  หุตฺวา   
สยมฺภู  สามเยว  ปจฺเจกสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติ เอว เอโก  
ปจฺเจกสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติ เอโก ฯ   
        จเรติ  ยา  อิมา  อฏ  จริยาโย ฯ  เสยฺยถิท  ปณิธิ- 
สมฺปนฺนาน  จตูสุ  อิริยาปเถสุ  อิริยาปถจริยา  อินฺทรฺิเยสุ   
คุตฺตทฺวาราน  ฉสุ อชฌฺตฺติกายตเนสุ  อายตนจริยา  อปฺปมาท- 
วิหารีน  จตูสุ สติปฏาเนสุ สติจริยา อธิจิตฺตมนุยุตฺตาน  จตูสุ   
ฌาเนสุ  สมาธิจริยา  พุทฺธิสมฺปนฺนาน  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ   
าณจริยา  สมฺมาปฏิปนฺนาน  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  มคฺคจริยา  
อธิคตปฺผลาน จตูสุ สาม ฺผเลสุ  ปตฺติจริยา  ติณฺณ  พุทฺธาน   
สพฺพสตฺเตสุ  โลกตฺถจริยา  ตตฺถ  ปเทสโต  ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธ- 
สาวกานนฺติ ฯ  ยถาห  จรยิาติ อฏ จริยาโย อิริยาปถจริยาติ(๑)   
วิตฺถาโร ฯ  ตาหิ  จริยาหิ  สมนฺนาคโต  ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
อถ  วา  ยา  อิมา  อธิมุจฺจนฺโต  สทฺธาย  จรติ  ปคฺคณฺหนฺโต   
วีริเยน  จรติ  อุปฏหนฺโต  สติยา  จรติ  อวิกฺขิตฺโต  สมาธินา   
จรติ  ปชานนฺโต  ป ฺาย  จรติ  วิชานนฺโต  วิ ฺาเณน  จรติ   
เอว  ปฏิปนนฺสฺส  กุสลา  ธมฺมา  อายตนฺตีติ  อายตนจริยาย   
จรติ  เอว  ปฏิปนฺโน  วิเสส  อธิคจฺฉตีติ  วิเสสจริยาย  จรตีติ(๒)  
เอว อปราป  อฏ  จริยาโย  วุตฺตา  ตาหิป  สมนฺนาคโต   
# ๑ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๔๔๙/๓๒๙ ฯ  ๒ ขุ. ปฏิ. ๓๑/๗๑๖/๖๑๖ ฯ    
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ภเวยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  ขคฺควิสาณกปฺโปติ  เอตฺถ  ขคฺควิสาณ  นาม   
ขคฺคมิคสิงฺค ฯ  กปฺปสทฺทสฺส  อตฺถ  วิตฺถารโต  มงฺคลสุตฺต- 
วณฺณนาย  ปกาสยิสฺสาม  อิธ  ปนาย  สตฺถุกปฺเปน  วต  โภ   
กิร  สาวเกน  สทฺธึ  มนฺตยมานาติ (๑)  เอวมาทีสุ  วิย  ปฏิภาโค   
เวทิตพฺโพ ฯ  ขคฺควิสาณกปฺโปติ  ขคฺควิสาณสทิโสติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
อย  ตาเวตฺถ  ปทโต  อตฺถวณฺณนา ฯ   
        อธิปฺปายานุสนฺธิโต  ปน  เอว  เวทิตพฺโพ  ยฺวาย   
วุตฺตปฺปกาโร  ทณฺโฑ  ภูเตสุ  ปวตฺติยมาโน  อหิโต  โหติ  ต   
เตสุ  อปฺปวตฺตเนน  ตปฺปฏิปกฺขภูตาย  เมตฺตาย  ปรหิตูปสหาเรน   
จ  สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑ  นิหิตทณฺฑตฺตา  เอว  จ   
ยถา  อนิหิตทณฺฑา  สตฺตา  ภูตานิ  ทณฺเฑน  วา  สตฺเถน   
วา  ปาณินา  วา  เลฑฺฑุนา  วา  วิเหยนฺติ  ตถา  อวิเหย   
อ ฺตรมฺป  เตส  อิม  เมตฺตากมฺมฏานมาคมฺม  ยเทว  ตตฺถ   
เวทนาคต  ส ฺาสงฺขารวิ ฺาณคต  ต ฺจ  ตทนุสาเรเนว   
ตท ฺจ  สงฺขารคต  วิปสฺสิตฺวา  อิม  ปจฺเจกโพธึ  อธิคโตมฺหีติ   
อย ตาว อธิปฺปาโย ฯ   
        อย  ปน  อนุสนฺธิ  เอว  วุตฺเต  เต  อมจฺจา  อาหสุ   
อิทานิ  ภนฺเต  กุห ึ คจฺฉถาติ ฯ  ตโต  เตน  ปุพฺเพ  ปจฺเจกพุทฺธา   
กตฺถ  วสนฺตีติ อาวชฺเชตฺวา  ตฺวา  คนฺธมาทนปพฺพเตติ  วุตฺเต   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๓๐๐/๒๙๗ ฯ    
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ปุน  อาหสุ  อมฺเห  ทานิ  ภนฺเต  ปชหถ  น  อิจฺฉถาติ ฯ   
อถ  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  อาห  น  ปุตฺตมิจฺเฉยฺยาติ  สพฺพ ฯ   
ตตฺราธิปฺปาโย  อห  อิทานิ  อตฺรชาทสีุ  ย  กิ ฺจิ  ปุตฺตมฺป  น  
อิจฺเฉยฺย  กุโต  ปน  ตุมฺหาทิส  สหาย  ตสฺมา  ตุมฺเหสุป   
โย  มยา  สทธฺึ  คนฺตุ  มาทิโส  วา  โหตุ  อิจฺฉติ  โส  เอโก   
จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ  อถ  วา  เตหิ  อมฺเห  ทานิ  ภนฺเต   
ปชหถ  น  อิจฺฉถาติ  วุตฺเต  โส ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ น ปุตฺต- 
มิจฺเฉยฺย  กุโต  สหายนฺติ  วตฺวา  อตฺตโน  ยถาวุตฺเตนตฺเถน   
เอกจริยาย  คุณ  ทิสฺวา  ปมุทิโต  ปติโสมนสฺสชาโต  อิม   
อุทาน  อุทาเนสิ  เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ  เอว   
วตฺวา  เปกฺขมานสฺเสว  มหาชนสฺส  อากาเส  อุปฺปติตฺวา   
คนฺธมาทน  อคมาสิ ฯ   
        คนฺธมาทโน  นาม  หิมวติ  จูฬกาฬปพฺพต  มหากาฬ- 
ปพฺพต  นาคปลิเวน  จนฺทคพฺภ  สูริยคพฺภ  สุวณฺณปสฺส   
หิมวนฺตปพฺพตนฺติ  สตฺตปพฺพเต  อติกฺกมฺม  โหติ ฯ  ตตฺถ   
นนฺทมูลก  นาม  ปพฺภาร  ปจฺเจกพุทฺธาน  วสโนกาโส  ติสฺโส   
จ  คุหาโย  สวุณฺณคุหา  มณิคุหา  รชตคุหาติ ฯ  ตตฺถ   
มณิคุหาทฺวาเร  ม ฺชูสโก  นาม  รกฺุโข  โยชน  อุพฺเพเธน  โยชน   
วิตฺถาเรน ฯ  โส  ยตฺตกานิ  อุทเก  วา  ถเล  วา  ปุปผฺานิ   
สพฺพานิ  ตานิ  ปุปฺผยติ  วิเสเสน  ปจฺเจกพุทฺธาคมนทิวเส ฯ    
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ตสฺสูปริโต  สพฺพรตนมาโฬ  โหติ ฯ  ตตฺถ  สมฺมชชฺนกวาโต  กจวร   
ฉฑฺเฑติ  สมกรณวาโต  สพฺพรตนมยวาลุก  สม  กโรติ  สิ ฺจนก- 
วาโต  อโนตตฺตทหโต  อาเนตฺวา  อุทก  สิ ฺจติ  สุคนฺธกรณวาโต   
หิมวนฺตโต  สพฺเพส  สุคนฺธรุกฺขาน  คนฺเธ  อาเนติ  โอจินกวาโต   
ปุปฺผานิ  โอจินิตฺวา  ปาเตติ  สนฺถรกวาโต  สพฺพตฺถ  สนถฺรติ ฯ   
สทา  สุป ฺตฺตาเนว  เจตฺถ  อาสนานิ  โหนฺติ  เยสุ  ปจฺเจก- 
พุทฺธุปฺปาททิวเส  อุโปสถทิวเส  จ  สพฺเพ  ปจฺเจกพุทฺธา   
สนฺนิปติตฺวา  นิสีทนฺติ ฯ  อย  ตตฺถ  ปกติ ฯ  อย  ปจฺเจกพุทฺโธ   
ตตฺถ  คนฺตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  นิสีทติ ฯ  ตโต  สเจ  ตสฺมึ   
กาเล  อ ฺเป  ปจฺเจกพุทฺธา  สวิชฺชนฺติ  เตป  ต  ขเณเยว   
สนฺนิปติตฺวา  ป ฺตฺตาสเนสุ  นิสีทนติฺ ฯ  นิสีทิตฺวา  จ  กิ ฺจิ   
เทว  สมาปตฺตึ  สมาปชฺชตฺิวา  วุฏหนฺติ  ตโต  สงฺฆตฺเถโร   
อธุนาคตปจฺเจกพุทฺธ  สพฺเพส  อนุโมทนตฺถาย  กถมธิคตนฺติ   
เอว  กมฺมฏาน  ปุจฺฉติ  ตทาป  โส  ตเมว  อตฺตโน  อุทาน- 
พฺยากรณคาถ  ภาสติ ฯ  ปุน  ภควาป  อายสฺมตา  อานนฺเทน   
ปุฏโ  ตเมว  คาถ  ภาสติ ฯ  อานนฺโทป  สงฺคีติยนฺติ  เอว   
เอเกกา  คาถา  ปจฺเจกสมฺโพธิอภิสมฺพุทฺธฏาเน  ม ฺชูสกมาเฬ   
อานนฺเทน  ปุจฺฉิตกาเล  สงฺคีติยนฺติ จตุกฺขตฺตุ ภาสิตา โหตีติ ฯ   
                        ปมคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา   
                                _____________  
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                                สสคฺคคาถาวณฺณนา(๑)   
        สสคฺคชาตสฺสาติ  คาถา  กา  อุปฺปตฺติ  อยมฺป  ปจฺเจก- 
โพธิสตฺโต  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  วีสติ  วสฺสสหสฺสานิ   
ปุริมนเยเนว  สมณธมฺม  กโรนฺโต  กสิณปริกมฺม  กตฺวา  ปม   
ฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  นามรูป  ววตฺถเปตฺวา  ลกฺขณสมฺมสน   
กตฺวา  อริยมคฺค  อนธิคมฺมพฺรหฺมโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ  โส  ตโต   
จุโต  พาราณสิร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  อุปฺปชฺชิตฺวา   
ปุริมนเยเนว  วฑฺฒมาโน  ยโต  ปภุติ  อย  อิตฺถ ี อย  ปุริโสติ   
วิเสส  อ ฺาสิ  ตทุปาทาย  อิตฺถีน  หตฺเถ  น  รมติ  อุจฺฉาท- 
นนฺหาปนมณฺฑนาทิมตฺตมฺป  น  สาทิยติ ฯ  ต  ปรุิสา  เอว  โปเสนฺติ   
ถ ฺปายนกาเล  ธาติโย  ก ฺจุก ปฏิมุ ฺจิตฺวา ปุริสเวเสน   
ถ ฺ  ปาเยนฺติ ฯ  โส  อิตฺถีน  คนฺธ  ฆายิตฺวา  สทฺท  วา   
สุตฺวา  โรทติ  วิ ฺ ุต  ปตฺโตป  อิตฺถโิย  ปสฺสิตุ  น  อิจฺฉติ ฯ  
เตน  ต  อนิตฺถิคนฺโธเตฺวว  ส ฺชานึสุ ฯ  ตสฺมึ  โสฬสวสฺสุทฺเทสิเก   
ชาเต  ราชา  กุลวส  สณฺเปสฺสามีติ  นานากุเลหิ  ตสฺส   
อนุรูปา  ก ฺาโย  อาเนตฺวา  อ ฺตร  อมจฺจ  อาณาเปสิ   
กุมาร  รมาเปหีติ ฯ  อมจฺโจ  อุปาเยน  ต  รมาเปตุกาโม  ตสฺส   
อวิทูเร  สาณิปาการ  ปริกขิฺปาเปตฺวา  นาฏกานิ  ปโยชาเปสิ ฯ   
กุมาโร  คีตวาทิตสทฺท  สุตฺวา  กสฺเสโส  สทฺโทติ  อาห ฯ   
#  ๑  ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อมจฺโจ  ตเวโส  เทว  นาฏกิตฺถีน  สทโฺท  ปุ ฺวนฺตาน  อีทิสานิ   
นาฏกานิ  โหนฺติ  อภิรม  เทว  มหาปุ ฺโสิ  ตฺวนฺติ  อาห ฯ   
กุมาโร  อมจฺจ  ทณฺเฑน  ตาฬาเปตฺวา  นิกฺกฑฺฒาเปสิ ฯ  โส  ร ฺโ   
อาโรเจสิ ฯ  ราชา  กุมารสฺส  มาตรา  สห  คนฺตฺวา  กุมาร   
ขมาเปตฺวา ปุน อมจฺจ  อาณาเปสิ ฯ  กมุาโร  เตหิ  อติ- 
นิปฺปฬิยมาโน  เสฏสุวณฺณ  ทตฺวา  สุวณฺณกาเร  อาณาเปสิ   
สุนฺทร  อิตฺถริูป  กโรถาติ ฯ  เต  วิสฺสกมฺมุนา  นิมมฺิตสทิส   
สพฺพาลงฺการวิภูสิต  อิตฺถิรูป  กริตฺวา  ทสฺเสสุ ฯ กมุาโร ทิสฺวา  
วิมฺหเยน สีส  จาเลตฺวา  มาตาปตูน  เปเสสิ  ยท ิ อีทสิึ   
อิตฺถึ  ลภิสฺสามิ คณฺหิสฺสามีติ ฯ  มาตาปตโร  อมฺหาก  ปุตฺโต   
มหาปุ ฺโ  อวสฺส  เตน  สหกตปุ ฺา  กาจิ  ทารกิา  โลเก   
อุปฺปนฺนา  ภวิสฺสตีติ  ต  สุวณฺณรูป  รถ  อาโรเปตฺวา อมจฺจาน   
อปฺเปสุ  คจฺฉถ  อีทิสึ  ทาริก  คเวสถาติ ฯ  เต  ต  คเหตฺวา   
โสฬสมหาชนปเท  วิจรนฺตา  ต  ต  คาม  คนฺตฺวา  อุทกติตฺถาทีสุ   
ยตฺถ  ยตฺถ  ชนสมูห ปสฺสนฺติ  ตตฺถ  ตตฺถ  เทวต  วิย   
สุวณฺณรูป  เปตฺวา  นานาปุปฺผวตฺถาลงฺกาเรหิ  ปูช  กตฺวา   
วิตาน  พนฺธิตฺวา  เอกมนฺต  ติฏนฺติ  ยทิ  เกนจิ เอวรูปา  
ทิฏปุพฺพา  ภวิสฺสติ  โส  กถ  สมฏุาเปสฺสตีติ ฯ  เอเตนุปาเยน   
อ ฺตฺร  มทฺทรฏา  สพฺพชนปเท  อาหิณฺฑิตฺวา  ต  ขุทฺทก- 
รฏนฺติ  อวม ฺมานา  ตตฺถ  ปม  อคนฺตฺวา นิวตฺตึสุ ฯ    
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        ตโต  เนส  เอตทโหสิ  มทฺทรฏมฺป  ตาว  คจฺฉาม   
มา  โน  พาราณสึ  ปวิฏเป  ราชา  ปุน  เปเสสีติ  มทฺทรฏเ   
สาคลนคร  อคมสุ ฯ  สาคลนคเร  จ  มทฺทโว  นาม  ราชา   
ตสฺส  ธีตา  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา  อภิรปูา  อโหสิ ฯ  ตสฺสา   
วณฺณทาสิโย  นฺหาโนทกตฺถาย  ติตฺถ  คจฺฉนฺติ ฯ  ตตฺถ  อมจฺเจหิ   
ปต  ต  สุวณฺณรูป  ทูรโตว  ทิสฺวา  อมฺเห  อุทกตฺถาย   
เปเสตฺวา  ราชปุตฺตี  สยเมว  อาคตาติ  ภณนฺติโย  สมีป  คนฺตฺวา   
นาย  สามินี  อมฺหาก  สามินี  อิโต  อภิรูปตราติ  อาหสุ ฯ   
อมจฺจา  ต  สตฺุวา  ราชาน  อุปสงฺกมิตฺวา อนุรูเปน นเยน   
ทาริก  ยาจึสุ  โสป  อทาสิ ฯ  เต  พาราณสิร ฺโ  ปาเหสุ   
ลทฺธา  เทว  กุมาริกา  สาม  อาคจฺฉถ  อุทาหุ  อมฺเหว   
อาเนมาติ ฯ  โส  มยิ  อาคจฺฉนฺเต  ชนปทปฬา ภวิสฺสติ  
ตุมฺเหว น อาเนถาติ เปเสสิ ฯ   
        อมจฺจาป  ทาริก (๑)  คเหตฺวา  นครา  นิกฺขมิตฺวา  กุมารสฺส   
ปาเหสุ  ลทฺธา  สุวณฺณรูปสทิสา  กุมารกิาติ ฯ  กุมาโร   
สุตฺวา ว  ราเคน  อภิภูโต  ปมชฺฌานา  ปริหายิ ฯ  โส   
ทูตปรมฺปราย  เปเสสิ  สฆี  อาเนถ  สฆี  อาเนถาติ ฯ  เต   
สพฺพตฺถ  เอกรตฺติวาเสน  พาราณสึ  ปตฺวา  พหินคเร   ิตา   
ร ฺโ  เปเสสุ  อชฺเชว  ปวิสิตพฺพ  โนติ ฯ  ราชา  เสฏกุลา   
#  ๑ ยุ. ต ทาริก ฯ    
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อานีตา  ทาริกา  มงฺคลกิรยิ  กตฺวา  มหาสกฺกาเรน  ปเวเสสฺสาม   
อุยฺยาน  ตาว  น  เนถาติ  อาห ฯ  เต  ตถา  อกสุ ฯ  สา   
อจฺจนฺตสุขุมาลา  กุมาริกา  ยานุคฺฆาเฏน  อุพฺพาฬฺหา  อทฺธาน- 
ปริสฺสเมน  อุปฺปนฺนวาตโรคา  มิลาตมาลา  วิย  หตฺุวา  รตฺติภาเค   
กาลมกาสิ ฯ  อมจฺจา  สกฺการา  ปริภฏมฺหาติ  ปริเทวึสุ ฯ   
ราชา  จ  นาครา  จ  กลุวโส  วินฏโติ  ปริเทวึสุ ฯ  สกลนคร   
โกลาหล  อโหสิ ฯ  กุมารสฺส สุตมตฺเตเยว มหาโสโก อุทปาทิ ฯ   
        ตโต  กมุาโร  โสกสฺส  มลู  ขนิตุ  อารทฺโธ ฯ  โส  เอว   
จินฺเตสิ  อย  โสโก  นาม  น  อชาตสฺส  โหติ  ชาตสฺส   
ปน  โหติ ฯ  ตสฺมา  ชาตึ  ปฏิจฺจ  โสโก  ชาติ  ปน  กึ   
ปฏิจฺจาติ ฯ  ภว  ปฏิจฺจ  ชาตีติ ฯ  เอว ปุพฺพภาวนานุภาเวน   
โยนิโส  มนสิกโรนฺโต  อนุโลมปฏโิลม  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  ทิสวฺา   
ปุน  อนุโลม ฺจ  สงฺขาเร  สมฺมสนฺโต  ตตฺเถว  นิสนิฺโน  ปจฺเจก- 
สมฺโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  อมจฺจา  ต  มคฺคผลสุเขน  สุขิต  สนฺตินฺทฺริย   
สนฺตมานส  นิสินฺน  ทิสฺวา  ปณิปาต กตฺวา  อาหสุ  มา   
โสจิ  เทว  มหนฺโต  ชมฺพุทีโป  อ ฺ  ตโต  สุนฺทรตร  ก ฺ   
อาเนสฺสามาติ ฯ  โส  อาห  น  โสจามิ  นิสฺโสโก  ปจฺเจกพุทฺโธ   
อหนฺติ ฯ อิโต  ปร สพฺพ วุตฺตปุริมคาถาสทิสเมว เปตฺวา  
คาถาวณฺณน ฯ   
        คาถาวณฺณนา  ปน  เอว  เวทิตพฺพา ฯ  
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        สสคฺคชาตสฺสาติ  ชาตสสคฺคสฺส ฯ  ตตฺถ  ทสสฺนสวนกาย- 
สมุลฺลปนสมฺโภคสสคฺควเสน  ป ฺจวิโธ  สสคฺโค ฯ  ตตฺถ  อ ฺ- 
ม ฺ  ทิสฺวา  จกฺขุวิ ฺาณวีถิวเสน  อุปฺปนฺนราโค  ทสฺสน- 
สสคฺโค  นาม ฯ  ตตฺถ  สหีฬทีเป  กาฬทีฆวาป  คาเม  ปณฺฑาย   
จรนฺต  กลฺยาณวิหารวาสิทีฆภาณกทหรภิกฺขุ  ทิสวฺา  ปฏิพทฺธ- 
จิตฺตา  เกนจิ  อุปาเยน  ต  อลภิตฺวา  กาลงฺกตา  กุฏมพิฺยธีตา   
จ  ตสฺสา  นิวาสนโจฬขณฺฑ  ทิสฺวา  เอวรูป  วตฺถ  ธารินิยา   
นาม  สทฺธึ  สวาส  นาลภินฺติ  ผลิตหทโย  กาลงฺกโต  โสเอว   
ทหโร  จ  นทิสฺสน ฯ   
        ปเรหิ  ปน  กถิยมาน  รูปาทิสมปฺตฺตึ  อตฺตนา  วา   
หสิตลปตคีตสทฺท  สุตฺวา  โสตวิ ฺาณวีถิวเสน  อุปฺปนฺนราโค   
สวนสสคฺโค  นาม ฯ  ตตฺราป  คิริคามวาสิกมฺมารธีตาย  ป ฺจหิ   
กุมาริกาหิ  สทฺธึ  ปทุมสฺสร  คนฺตฺวา นหฺาตฺวา  มาล   
อาโรเปตฺวา  อุจฺจาสทฺเทน  คายนฺติยา  สทฺท  สุตฺวา  อากาเสน   
คจฺฉนฺโต  กามราเคน  วิเสสา  ปริหายิตฺวา  พฺยสน  ปตฺโต   
ป ฺจคฺคฬเลณวาสี  ติสฺสทหโร  นิทสสฺน ฯ   
        อ ฺม ฺ  องฺคปรามสเนน  อุปฺปนฺนราโค  กายสสคฺโค   
นาม ฯ  ธมฺมภาสนทหรภิกฺขุ  จ  ราชธีตา  เจตฺถ  นทิสฺสน ฯ   
มหาวิหาเร  กิร  ทหรภิกขฺุ  ธมฺม  ภาสติ ฯ  ตตฺถ  มหาชโน   
อาคโต  ราชาป  อคฺคมเหสิยา  ราชธีตาย  จ  สทฺธ ึ อคมาสิ ฯ    
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ตโต  ราชธีตาย  ตสฺส  รูป ฺจ  สร ฺจ  อาคมฺม  พลวราโค   
อุปฺปนฺโน  ตสฺส  ทหรสฺสาป ฯ  ต  ทิสวฺา  ราชา  สลฺลกฺเขตฺวา   
สาณิปากาเรน  ปรกิฺขิปาเปสิ ฯ  เต  อ ฺม ฺ  ปรามสิตฺวา   
อาลิงฺคึสุ ฯ  ปุน  สาณิปาการ  อปเนตฺวา ปสฺสนฺตา เทฺวป  
กาลงฺกเตเยว อทฺทสสูติ ฯ   
        อ ฺม ฺ  อาลปนสมุลฺลปนวเสน  อุปฺปนนฺราโค  ปน   
สมุลฺลปนสสคฺโค  นาม ฯ  ภิกฺขุ  ภิกขฺุนีหิ  สทฺธึ  ปริโภคกรเณ   
อุปฺปนฺนราโค  สมฺโภคสสคฺโค  นาม ฯ  ทฺวีสุป  เอเตสุ  ปาราชิ- 
กปฺปตฺโต  ภิกฺขุ  จ  ภิกฺขุนี  จ  นิทสฺสน ฯ  มริจวฏฏินามมหา- 
วิหารมเห  กิร  ทฏุคามณิอภยราชา  มหาทาน  ปฏิยาเทตฺวา   
อุภโตสงฺฆ  ปริวิสติ ฯ  ตตฺถ  อุณฺหยาคุยา  ทินฺนาย  สงฺฆนวก- 
สามเณรี  อนาธารกสฺส  สงฺฆนวกสฺส  สามเณรสฺส  ทนฺตวลย   
ทตฺวา  สมุลลฺปนมกาสิ ฯ  เต  อุโภป  อุปสมฺปชฺชิตฺวา  สฏ ิวสฺสา   
หุตฺวา  ปรตีร  คตา  อ ฺม ฺ  สมุลลฺปเนน  ปุพฺพส ฺ   
ปฏิลภิตฺวา  ตาวเทว  ส ฺชาตสิเนหา  สิกฺขาปท  วีติกฺกมิตฺวา   
ปาราชิกา  อเหสุนฺติ ฯ   
        เอว  ป ฺจวิเธ  สสคฺเค  เยน  เกนจิ  สสคฺเคน  ชาตสสคฺคสฺส   
ภวติ  เสฺนโห  ปุริมราคปจฺจโย  พลวราโค  อุปฺปชชฺติ ฯ  ตโต   
เสฺนหนฺวย  ทุกฺขมิท  ปโหติ  ตเมว  เสฺนห  อนุคจฺฉนฺต   
สนฺทิฏ ิกสมฺปรายิก  โสกปริเทวาทินานปฺปการก อิท ทุกฺข   
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ปโหติ ปภวติ ชายติ ฯ   
        อปเร  อารมฺมเณ  จิตฺตสฺส  โวสฺสคฺโค  สสคฺโคติ  ภณนฺติ ฯ   
ตโต  เสฺนโห  เสนฺหทุกฺขมิทนฺติ ฯ  เอวมตฺถปฺปเภท  อิม  อฑฺฒ- 
คาถ  วตฺวา  โส  ปจฺเจกพุทฺโธ  อาห  สฺวาย  ยมิท  เสฺนหนฺวย   
โสกาทิทุกฺข  ปโหติ  ตเมว  เสฺนห อนุคตสฺส ทุกฺขสฺส มูล  
ขนนฺโต ปจฺเจกโพธึ อธิคโตติ ฯ   
        เอว  วุตฺเต  เต  อมจฺจา  อาหสุ  อมเฺหหิ  ทานิ  ภนฺเต   
กึ  กตฺตพฺพนฺติ ฯ  ตโต  โส  อาห  ตุมฺเห  วา  อ ฺตโร  วา   
อิมมฺหา  ทุกฺขา  มุจฺจิตุกาโม  โส  สพฺโพป  อาทีนว  เสฺนหช   
เปกฺขมาโน  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ  เอตฺถ  จ  ย  ต   
เสฺนหนฺวย  ทุกฺขมิท  ปโหตีติ วุตฺต  ตเทว  สนฺธาย  อาทีนว   
เสฺนหช  เปกขฺมาโนติ  อิท  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อถ  วา   
ยถาวุตฺเตน  สสคฺเคน  สสคฺคชาตสฺส  ภวติ  เสฺนโห  เสฺนหนฺวย   
ทุกฺขมิท  ปโหติ  เอว  ยถาภูต  อาทีนว  เสฺนหช  เปกฺขมาโน   
อหมธิคโตติ  เอว  สมฺพนธฺิตฺวา  จตุตฺถปาโท  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว   
เสฺนหวเสน  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ ตโต ปร สพฺพ ปุริมคาถาย  
วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ   
                        สสคฺคคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________  
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                        มิตฺตสุหชชฺคาถาวณฺณนา(๑)   
        มิตฺเต  สุหชฺเชติ  กา  อุปฺปตฺติ ฯ  อย  ปจฺเจกโพธิสตฺโต   
ปุริมคาถาย  วุตฺตนเยเนว  อุปฺปชฺชิตฺวา  พาราณสิย  รชฺช   
กาเรนฺโต  ปมชฺฌาน  นพฺิพตฺเตตฺวา  กึ  สมณธมฺโม  วโร   
รชฺช  วรนฺติ  วีมสิตฺวา  อมจฺจาน รชฺช  นิยฺยาเตตฺวา  สมณ- 
ธมฺม  อกาสิ ฯ  อมจฺจา  ธมฺเมน  สเมน  กโรถาติ  วุตฺตาป   
ล ฺช  คเหตฺวา  อธมฺเมน  กโรนฺติ ฯ  เต  ล ฺช  คเหตฺวา  สามิเก   
ปราชยนฺตา  เอกทา  อ ฺตร  ราชวลลฺภ  ปราเชสุ ฯ  โส   
ร ฺโ  ภตฺตการเกหิ  สทธฺึ  ปวิสิตฺวา  สพฺพ  อาโรเจสิ ฯ   
ราชา  ทุติยทวิเส  สย  วินิจฺฉยฏาน  อคมาสิ ฯ  ตโต  มหาชนา   
อมจฺจา  เทว  สามิเก  อสามิเก  กโรนฺตีติ  อุจฺจาสทฺท  กโรนฺตา   
มหายุทฺธ  วิย  อกสุ ฯ  อถ  ราชา  วินิจฺฉยฏานา  วุฏาย   
ปาสาท  อภิรุหิตฺวา  สมาปตฺตึ  อปฺเปตุ  นิสินฺโน  เตน  สทฺเทน   
วิกฺขิตฺตจิตฺโต  น  สกฺโกติ  อปฺเปตุ ฯ  โส  ก ึ เม  รชฺเชน   
สมณธมฺโม  วรนฺติ  รชฺชสุข  ปหาย  ปุน  สมาปตฺตึ  นิพฺพตฺเตตฺวา   
ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว  วิปสฺสิตฺวา  ปจฺเจกสมฺโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  
กมฺมฏาน ฺจ ปุจฺฉิโต อิม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เมตฺตายนวเสน  มิตฺตา ฯ  สุหทยภาเวน  สุหชชฺา ฯ  
เกจิ  เอกนฺตหิตกามตาย  มิตฺตาว  โหนฺติ  น  สุหชชฺา ฯ   
# ๑  ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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เกจิ  คมนาคมนฏานนิสชฺชาสมุลลฺาปาทีสุ  หทยสุขชนเนน (๑) 
สุหชฺชาว  โหนฺติ  น  มิตฺตา ฯ  เกจิ  ตทุภยวเสน  สุหชฺชา  
เจว  มิตฺตา  จ  โหนฺติ ฯ  เต  ทุวิธา  อคาริยา  จ  อนคาริยา   
จ ฯ ตตฺถ อคาริยา  ติวิธา  โหนฺติ  อุปกาโร  สมานสุขทุกฺโข   
อนุกมฺปโกติ ฯ  อนคาริยา  วิเสเสน  อตฺถกฺขายิโน เอว ฯ เต จตูหิ  
องฺเคหิ สมนฺนาคตา โหนฺติ ฯ  
        ยถาห  จตูหิ โข คหปติปุตฺต าเนหิ อุปกาโร มิตฺโต  
สุหโท  เวทิตพฺโพ ฯ ปมตฺต รกฺขติ ปมตฺตสฺส สาปเตยฺย    
รกฺขติ ภีตสฺส  สรณ โหติ อุปฺปนฺเนสุ กิจฺจกรณีเยสุ ตทฺทิคุณ  
โภค อนุปฺปเทติ ฯ(๒)   
        ตถา  จตูหิ โข คหปติปุตฺต าเนหิ สมานสุขทุกฺโข  
มิตฺโต สุหโท  เวทิตพฺโพ ฯ  คุยฺหมสฺส  อาจิกฺขติ  คุยฺหมสฺส   
ปริคูหติ  อาปทาสุ  น  วิชหติ  ชีวิตปสฺส อตฺถาย ปริจฺจตฺต  
โหติ ฯ(๑)   
        ตถา  จตูหิ โข คหปติปุตฺต าเนหิ อนุกมฺปโก มิตฺโต  
สุหโท  เวทิตพฺโพ ฯ อภเวนสฺส น นนทฺติ ภเวนสฺส นนฺทติ  
อวณฺณ  ภณมาน นิวาเรติ วณฺณ ภณมาน ปสสติ ฯ(๑)   
        ตถา  จตูหิ โข คหปติปุตฺต าเนหิ อตฺถกฺขายี มิตฺโต  
สุหโท  เวทิตพฺโพ ฯ ปาปา นิวาเรติ กลฺยาเณ นิเวเสติ อสฺสุต  
# ๑. ส.ี สุขวเสน สุขชนเนน ฯ   
# ๒ ที. ปา. ๑๑/๑๙๓/๒๐๑ ฯ  ๓ ท.ี ปา.  ๑๑/๑๙๖/๒๐๒ ฯ    
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สาเวติ  สคฺคสฺส มคฺค อาจิกฺขตีติ ฯ   
        เตสฺวิธ  อคาริยา  อธิปฺเปตา  อตฺถโต  ปน  สพฺเพป   
ยุชฺชนฺติ ฯ  เต  มิตฺเต  สุหชฺเช  อนุกมปฺมาโนติ  อนุทยมาโน   
เตส  สุข  อุปสหริตุกาโม  ทุกฺข  อปหรตุิกาโม จ ฯ   
        หาเปติ  อตฺถนฺติ  ทฏิธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถวเสน  ติวิธ   
ตถา  อตฺตตฺถปรตฺถอุภยตฺถวเสนาป  ติวิธ  อตฺถ  ลทฺธวินาสเนน   
อลทฺธานุปฺปาทเนนาติ  ทฺวิธาป  หาเปติ  วินาเสติ ฯ  ปฏิพทฺธ- 
จิตฺโตติ  อห  อิม  วินา  น  ชีวามิ เอส  เม  คติ  เอส  เม   
ปรายณนฺติ  เอว  อตฺตาน  นีเจ  าเน  เปนฺโตป  ปฏิพทฺธจิตฺโต   
โหติ ฯ  อิเม  ม  วินา  น  ชีวนฺติ  อห  เตส  คติ  อห  เตส   
ปรายณนฺติ  เอว  อตฺตาน  อุจฺเจ  าเน  เปนฺโตป  ปฏิพทฺธ- 
จิตฺโต  โหติ ฯ  อิธ  ปน  เอว  ปฏิพทฺธจิตฺโต  อธิปฺเปโต ฯ   
เอต  ภยนฺติ  เอต  อตฺถหาปนภย  อตฺตโน  สมาปตฺติหานึ   
สนฺธายาห ฯ  สนฺถเวติ  ติวิโธ  สนถฺโว  ตณฺหาทิฏ ิมิตฺต- 
สนฺถววเสน ฯ  ตตฺถ  อฏสตปเภทาป  ตณฺหา  ตณฺหาสนฺถโว   
ทฺวาสฏ ิเภทาป  ทิฏ ิ  ทฏิ ิสนฺถโว  ปฏิพทฺธจิตฺตตาย  มิตฺตานุ- 
กมฺปนา  มิตฺตสนฺถโว ฯ  เตสุ  โส  อิธ  อธิปฺเปโต ฯ  เตน  
หิสฺส  สมาปตฺติ  ปริหีนา ฯ  เตนาห เอต ภย สนฺถเว  
เปกฺขมาโน อห อธิคโตติ ฯ เสส วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ   
                        มิตฺตสุหชชฺคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________  
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                                        วสกฺกฬีรคาถาวณฺณนา   
        วโส  วิสาโลติ  กา  อุปฺปตฺติ ฯ  ปุพฺเพ  กิร  กสฺสปสฺส   
ภควโต  สาสเน  ตโย  ปจฺเจกโพธิสตฺตา  ปพฺพชิตฺวา  วีสติ   
วสฺสสหสฺสานิ  คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรตฺวา  เทวโลเก  อุปฺปนฺนา ฯ   
ตโต  จวิตฺวา  เตส  เชฏโก  พาราณสิราชกุเล  นิพฺพตฺโต  อิตเร   
เทฺว  ปจฺจนฺตราชกุเลสุ ฯ  เต  อุโภป  กมฺมฏาน อุคฺคเหตฺวา   
รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  อนุกฺกเมน  ปจฺเจกพุทฺธา  หุตฺวา   
นนฺทมูลกปพฺภาเร  วสนฺตา  เอกทิวส  สมาปตฺติโต  วุฏาย  มย   
กึ  กมฺม กตฺวา อิม โลกุตฺตรสุข  อนุปฺปตฺตาติ  อาวชฺเชตฺวา   
ปจฺจเวกฺขมานา  กสฺสปพุทฺธกาเล  อตฺตโน  อตฺตโน  จริย   
อทฺทสสุ ฯ  ตโต  ตติโย  กุหินฺติ  อาวชฺเชนฺตา  พาราณสิรชฺช   
กาเรนฺต  ทิสฺวา  ตสฺส  คุเณ  สริตฺวา  โส  ปกติยา ว  อปฺปจฺฉตา- 
ทิคุณสมนฺนาคโต  โหติ  อมฺหากเยว  โอวาทโก  วตฺวา   
วจนกฺขโม  ปาปครหี  หนฺท  น  อารมฺมณ  ทสฺเสตฺวา   
อาโรเจมาติ  โอกาส  คเวสนฺตา  ต  เอกทิวส  สพฺพาลงฺการ- 
วิภูสิต  อุยฺยาน  คจฺฉนฺต  ทิสฺวา  อากาเสนาคนฺตฺวา  อุยฺยาน- 
ทฺวาเร  เวฬุคุมฺพมูเล  อฏสุ ฯ  มหาชโน  อติตฺโต (๑)  ราชทสฺสเนน   
ราชาน  อุลโฺลเกติ ฯ  ตโต  ราชา  อตฺถิ  นุ  โข  โกจิ   
มม  ทสฺสเน  พฺยาปาร  น  กโรตีติ  โอโลเกนฺโต  ปจฺเจกพุทฺเธ   
# ๑. ย.ุ อตฺตโน ฯ  
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อทฺทกฺขิ ฯ  สห  ทสฺสเนเนว  จสฺส  เตสุ  สิเนโห  อุปฺปชฺช ิฯ  โส   
หตฺถิกฺขนฺธา  โอรุยฺห  สนเฺตน  อาจาเรน  อุปสงฺกมตฺิวา  ภนฺเต   
กึ  นาม  ตุมฺเหติ  ปุจฺฉิ ฯ  เต  มย  มหาราช  อสชฺชมานา   
นามาติ  อาหสุ ฯ  ภนฺเต  อสชฺชมานาติ  เอตสฺส  โก  อตฺโถติ ฯ   
อลคฺคนตฺโถ  มหาราชาติ ฯ  ตโต  เวฬคุุมฺพ  ทสฺเสตฺวา  อาหสุ   
เสยฺยถาป  มหาราช  อิม  เวฬุคุมฺพ  สพฺพโส  มลูขนฺธ- 
สาขานุสาขาหิ  สสิพฺพิตฺวา  ิต อสิหตฺโถ ปรุิโส มูเล เฉตฺวา  
อาวิ ฺฉนฺโต  น  สกฺกุเณยฺย  อุทฺธริตุ  เอวเมว  ตฺว  อนฺโต   
จ  พหิ  ชฏาย  ชฏิโต  อาสตฺตวิสตฺโต  ตตฺถ  วิลคฺโค ฯ   
เสยฺยถาป  วา  ปนสฺส  เวมชฺฌคโตป  อย  วสกฬีโร  อส ฺชาต- 
สาขตฺตา  เกนจิ  อลคฺโคว   ิโต  สกฺกา  จ  ปน  อคฺเค  วา   
มูเล  วา  เฉตฺวา  อุทฺธริตุ  เอวเมว  มย  กตฺถจิ  อสชชฺมานา   
สพฺพา ทิสา  คจฺฉามาติ  ตาวเทว  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา   
ปสฺสโต  เอว  ร ฺโ  อากาเสน  นนฺทมูลกปพฺภาร  อคมสุ ฯ   
ตโต  ราชา  จินฺเตสิ  กทา  น ุ โข  อหมฺป  เอว  อสชฺชมาโน   
ภเวยฺยนฺติ  ตตฺเถว   ิโต  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  
ปุริมนเยเนว กมฺมฏาน ปุจฺฉิโต อิม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  วโสติ  เวฬ ุฯ  วิสาโลติ  วิตฺถิณฺโณ ฯ  วกาโร   
อวธารณตฺโถ  เอวกาโร  วา  อย  สนฺธวิเสน  เอตฺถ  เอกาโร   
นฏโ ฯ  ตสฺส  ปรปเทน  สมฺพนฺโธ ฯ  ต  ปจฺฉา  โยเชสฺสาม ฯ    
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ยถาติ  ปฏิภาเค ฯ  วิสตฺโตติ  ลคฺโค  ชฏิโต  สสิพฺพิโต ฯ  ปุตฺเตสุ   
ทาเรสุ  จาติ  ปุตฺตธีตุภริยาสุ ฯ  ยา  อเปกฺขาติ ยา ตณฺหา   
โย  สิเนโห ฯ  วสกฺกฬีโรว (๑)  อสชชฺมาโนติ  วสกฬีโร  วิย   
อลคฺคมาโน ฯ  ก ึ วุตฺต  โหติ  ยถา  วโส  วิสาโล  วิสตฺโตเอว   
โหติ  ปุตฺเตสุ  ทาเรสุ  จ ยา  อเปกฺขา  สาป  เอว  ตานิ   
วตฺถูนิ  สสิพฺพิตฺวา  ิตตฺตา วิสตฺตา เอว ฯ สฺวาห  ตาย   
อเปกฺขาย  อเปกฺขวา  วิสาโล  วโส  วิย  วิสตฺโตติ  เอว   
อเปกฺขาย  อาทีนว  ทิสฺวา  ต  อเปกฺข  มคฺคาเณน  ฉินฺทนฺโต   
อย  วสกฬีโรว  รูปาทีสุ  วา  ลาภาทีสุ  วา  กามภวาทีสุ  วา   
ทิฏาทีสุ  วา  ตณฺหามานทิฏ ิวเสน  อสชฺชมาโน ปจฺเจกโพธึ  
อธิคโตติ ฯ เสส ปุริมนเยเนว เวทิตพฺพ ฯ   
                        วสกฺกฬีรคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                มิโคอร ฺคาถาวณฺณนา  
        มิโค  อร ฺมฺหีติ  กา  อุปฺปตฺติ  เอโก  กิร  ภิกขฺุ   
กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  โยคาวจโร  กาล  กตฺวา  พาราณสิย   
เสฏ ีกุเล  อุปฺปนฺโน  อฑฺเฒ  มหทฺธเน  มหาโภเค  โส  สุภโค   
อโหสิ  ตโต  ปรทาริโก  หุตฺวา  กาลงฺกโต  นริเย  นิพฺพตฺโต   
ตตฺถ  ปจฺจิตฺวา  ปกฺกาวเสเสน  เสฏ ีภริยาย  กุจฺฉิมฺหิ  อิตฺถี   
# ๑ สฺยา. วเส กฬโีรว ฯ    
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หุตฺวา  ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  นิรยโต  อาคตาน  สตฺตาน คตฺตานิ   
อุณฺหานิ  โหนฺติ ฯ  เตน  เสฏ ีภริยา  ฑยฺหมาเนน  อุทเรน   
กิจฺเฉน  กสิเรน  ต  คพฺภ  ธาเรตฺวา  กาเลน  ทาริก  วิชายิ ฯ   
สา  ชาตทิวสโต  ปภุติ  มาตาปตูน  เสสพนฺธุปริชนาน ฺจ   
เทสฺสา  อโหสิ ฯ  วยปฺปตฺตา  จ  ยมฺหิ  กุเล  ทินฺนา  ตตฺถาป   
สามิกสสฺสุสสุราน  เทสฺสาว  อโหสิ  อปฺปยา  อมนาปา ฯ  อถ   
นกฺขตฺเต  โฆสิเต  เสฏ ีปุตฺโต  ตาย  สทฺธึ  กฬีิตุ  อนิจฺฉนฺโต   
เวสึ  อาเนตฺวา  กีฬติ ฯ  สา  ต  ทาสีน  สนฺติกา  สุตฺวา   
เสฏ ีปุตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  นานปฺปกาเรหิ  อนุนยิตฺวา  จ  อาห   
อยฺยปุตฺต  อิตฺถี  นาม  สเจป  ทสนฺน  ราชูน  กนิฏา  โหติ   
จกฺกวตฺติโน  วา  ธีตา  ตถาป  สามิกสฺส  เปสนกรา  โหติ ฯ   
สามิเก  อนาลปนฺเต  สูเล  อาโรปตา  วิย  ทุกฺข  ปฏสิเวเทติ ฯ   
สเจ  อห อนุคฺคหารหา  อนุคฺคเหตพฺพา  โน  เจ  วิสสฺชฺเช- 
ตพฺพา ฯ  อตฺตโน  าติกุฬ  คมิสฺสามีติ ฯ  เสฏ ีปุตฺโต  โหตุ   
ภทฺเท  มา  โสจิ  กีลนสชชฺา  โหหิ นกขฺตฺต กีฬิสฺสามาติ   
อาห ฯ  เสฏ ีธีตา  ตาวตฺตเกน  สลลฺาปมตฺเตน  อุสฺสาหชาตา   
เสฺว  นกฺขตฺต  กฬีิสฺสามีติ  พหุ  ขชชฺโภชฺช ปฏิยาเทติ ฯ  
เสฏ ีปุตฺโต ทุติยทิวเส อนาโรเจตฺวา ว  กลีนฏาน  คโต ฯ   
สา  อิทานิ  เปเสสฺสติ  อิทานิ  เปเสสฺสตีติ  มคฺค  โอโลเกนฺตี   
นิสินฺนา  อุสฺสูร  ทิสฺวา  มนุสฺเส  เปเสสิ ฯ  เต  ปจฺจาคนฺตฺวา    
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เสฏ ีปุตฺโต  คโตติ  อาโรเจสุ ฯ  สา  ต  สพฺพ  ปฏิยาทิต  อาทาย   
ยาน  อภิรุหตฺิวา อุยฺยาน คนฺตุ อารทฺธา ฯ   
        อถ  นนทฺมูลกปพฺภาเร  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  สตฺตเม  ทิวเส   
นิโรธา  วุฏาย  นาคลตาทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  อโนตตฺตทเห   
มุข  โธวิตฺวา  กตฺถ  อชฺช  ภิกฺข  จริสฺสามาติ อาวชฺเชนฺโต  
ต เสฏ ีธีตร ทิสฺวา มยิ อิมิสฺสา สทฺธาการ  กาเรตฺวา   
ต  กมฺม  ปรกิฺขย  คมิสฺสตีติ  ตฺวา  ปพฺภารสมีเป  สฏ ิ- 
โยชนมโนสลิาตเล  ตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  อภิ ฺาปาทก  ฌาน   
สมาปชฺชิตฺวา  อากาเสนาคนฺตฺวา  ตสฺสา  ปฏิปเถ  โอรุยฺห   
พาราณสึ  อภิมุโข  อคมาสิ ฯ  ต  ทิสฺวาว  ทาสิโย  เสฏ ีธีตาย   
อาโรเจสุ ฯ  สา  ยานา  โอรุยฺห  สกกฺจฺจ วนฺทิตฺวา  ปตฺต   
สพฺพรสสมฺปนฺเนน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  ปูเรตฺวา  ปทุมปุปฺเผน   
ปฏิจฺฉาเทตฺวา  เหฏาป  ปทุมปุปฺผ  กตฺวา  ปุปฺผกลาป  หตฺเถน   
คเหตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  หตฺเถ  ปตฺต  ทตฺวา  วนฺทิตฺวา   
ปุปฺผกลาปหตฺถา  ปตฺถน  อกาสิ  ภนฺเต  ยถา  อิท  ปุปฺผ   
เอวาห  ยตฺถ  ยตฺถ  อุปปชชฺามิ  ตตฺถ  ตตฺถ  มหาชนสฺส  ปยา   
ภเวยฺย  มนาปาติ ฯ  เอว  ปตฺเถตฺวา  ทุติยมฺป  ปตฺเถสิ  ภนฺเต   
ทุกฺโข  คพฺภวาโส  ต  อนปุคมฺม  ปทุมปุปฺเผ  เอว  ปฏิสนฺธิ  
ภเวยฺยาติ ฯ  ตติยมฺป  ปตฺเถสิ  ภนฺเต  เชคุจฺโฉ  มาตุคาโม  จกฺก- 
วตฺติธีตาป  ปรวส คจฺฉติ ฯ  ตสฺมา  อห  อิตฺถิภาว  อนุปคมฺม    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 287 

        เลมที ่ 42  ปจฺเจกพุทฺธาปทานวณฺณนา  หนา  287 
 
ปุริโส  ภเวยฺยนฺติ ฯ  จตุตฺถมฺป  ปตฺเถสิ  ภนฺเต  อิม  สสารทุกฺข   
อติกฺกมฺม  ปริโยสาเน  ตุมฺเหหิ  ปตฺต  อมต  ปาปุเณยฺยนฺติ ฯ   
เอว  จตุโร  ปณิธี  กตฺวา  ต  ปทุมปุปผฺกลาป  ปูเชตฺวา  ป ฺจ- 
ปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ปุปฺผสทิโส  เอว  เม  คนฺโธ  เจว  วณฺโณ   
จ  โหตูติ  อิม ป ฺจม ปณิธึ อกาสิ ฯ   
        ตโต ปจฺเจกพุทฺโธ ปตฺต ฺจ ปุปฺผกลาป ฺจ คเหตฺวา  
อากาเส ตฺวา   
                อิจฺฉิต ปตฺถิต ตุยฺห                ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ   
                สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา        จนฺโท ปณฺณรโส ยถาติ   
อิมาย  คาถาย  เสฏ ีธีตาย  อนุโมทน  กตฺวา  เสฏ ีธีตา   
ม คจฺฉนฺต ปสฺสตูติ  อธิฏหิตฺวา  อากาเสน  นนฺทมูลก- 
ปพฺภาร  อคมาสิ ฯ  เสฏ ีธีตาย  ต  ปสฺสนฺติยา  มหตี  ปติ   
อุปฺปชฺชิ ฯ  ภวนฺตเร  กต  อกุสล  กมมฺ  อโนกาสตาย  ปริกฺขีณ   
จิ ฺจมฺพิลโธตตมฺพโลหภาชนมิว  สุทธฺา  ชาตา ฯ  ตาวเทวสฺสา   
ปติกุเล  าติกุเล  จ  สพฺโพ  ชโน  ตุฏโ ฯ  กึ  กโรมาติ   
ปยวจนานิ  จ  ปณฺณาการานิ จ เปเสสิ ฯ  สามิโกป  มนุสฺเส   
เปเสสิ  เสฏ ีธีตร  สีฆ  อาเนถ อห วิสสฺริตฺวา อุยฺยาน   
อาคโตติ ฯ  ตโต  ปภุติ  จ  น  อุเร  วิลิตฺตจนฺทน  วิย  อามุตฺต- 
มุตฺตาหาร  วิย  ปุปฺผมาลา  วิย  จ  ปยายนฺโต  ปริหริ ฯ  สา   
ตตฺถ ยาวตายุก อิสฺสริยโภคยุตฺตสุข  อนุภวิตฺวา  กาล  กตฺวา    
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ปุริสภาเวน  เทวโลเก  ปทมุปุปฺเผ  อุปฺปชฺช ิฯ  โส  เทวปุตฺโต   
คจฺฉนฺโตป  ปทุมปุปฺผคพฺเภ  เอว  คจฺฉติ  ติฏนฺโตป  นิสีทนฺโตป   
สยนฺโตป  ปทุมปุปฺผคพฺเภเยว  สยติ ฯ  มหาปทุมเทวปุตฺโตติ  จ   
น  โวหรึสุ ฯ  เอว โส เตน อิทฺธานุภาเวน อนุโลมปฏิโลม  
ฉเทวโลเก เอว สสรติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  พาราณสิร ฺโ  วีสติ  อิตฺถิสหสฺสานิ   
โหนฺติ ฯ  ตาสุ  เอกาป  ปตฺุต  น  ลภติ ฯ  อมจฺจา  ราชาน   
วิ ฺาเปสุ  เทว  กลุวสานุปาลโก  ปตฺุโต  อิจฺฉิตพฺโพ  อตฺรเช   
อวิชฺชมาเน  เขตฺตโชป กุลวสธโร โหตีติ ฯ อถ ราชา  เปตฺวา   
มเหสึ  อวเสสา  อิตฺถิโย  สตฺตาห  ธมฺมนาฏก  กโรถาติ  ยถา- 
กาม  พหิ  จราเปสิ  ตถาป  ปุตฺต  นาลตฺถ ฯ  ปุน  อมจฺจา   
อาหสุ  มหาราช  มเหสี  นาม  ปุ ฺเน  จ  ป ฺาย  จ   
สพฺพอิตฺถีน  อคฺคา  อปฺเปว  นาม  เทโว มเหสิยา  กจฺุฉิมฺหิ   
ปุตฺต  ลเภยฺยาติ ฯ  ราชา  มเหสิยา  เอตมตฺถ  อาโรเจสิ ฯ   
สา  อาห  มหาราช  ยา  อิตฺถี  สลีวตี  สจฺจวาทินี  สา   
ปุตฺต  ลเภยฺย หิโรตฺตปฺปรหิตาย  กุโต  ปุตฺโตติ  ปาสาท   
อภิรุหิตฺวา  ป ฺจ  สีลานิ  สมาทิยิตฺวา  ปุนปฺปุน  อาวชฺเชสิ   
สีลวติยา  ราชธีตาย  ป ฺจ  สีลานิ  อาวชฺเชนฺติยา  ปุตฺต- 
ปตฺถนาจิตฺเต  อุปฺปนฺนมตฺเต สกฺกสฺส อาสน สงฺกมฺป ฯ   
        อถ  สกโฺก  อาวชฺเชนฺโต  เอตมตฺถ  วิทิตฺวา  สีลวติยา    
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ราชธีตาย  ปตฺุตวร  เทมีติ  อากาเสนาคนฺตฺวา  เทวิยา  สมฺมุเข   
 ิโต  กึ  วเรสิ  เทวีติ ฯ  ปุตฺต  มหาราชาติ ฯ  ทมฺม ิ เต  เทวิ   
ปุตฺต  มา  จินฺตยีติ  วตฺวา  เทวโลก  คนฺตฺวา  อตฺถิ  นุ   
โข  เอตฺถ  ขีณายุโกติ  อาวชฺเชนฺโต  อย  มหาปทุโม  อุปร ิ  
เทวโลก  คนฺตุกาโม  จ  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  ตสฺส  วิมาน  คนฺตฺวา   
ตาต  มหาปทุม  มนุสฺสโลก  คจฺฉาหีติ  ยาจิ ฯ  โส มา  
เอว มหาราช ภณ เชคุจฺฉิโต(๑)  มนุสฺสโลโกติ ฯ  ตาต  ตฺว   
มนุสฺสโลเก  ปุ ฺ  กตฺวา  อิธูปปนฺโน  ตตฺเถว  ตฺวา  ปารมิโย   
ปูเรตพฺพา  คจฺฉ  ตาตาติ ฯ  ทุกโฺข  มหาราช  คพฺภวาโส  น   
สกฺโกมิ  ตตฺถ  วสิตุนฺติ ฯ  ตาต  เต  คพฺภวาโส  นตฺถิ  ตถา   
หิ ตฺว กมฺมมกาสิ  ยถา  ปทุมคพฺเภเยว  นิพฺพตฺติสฺสสิ  คจฺฉ   
ตาตาติ  ปุนปฺปุน  วุจฺจมาโน  อธิวาเสสิ ฯ   
        โส  เทวโลกา  จวิตฺวา  พาราณสิร ฺโ  อุยฺยาเน  สลิา- 
ปฏฏโปกฺขรณิย  ปทุมคพฺเภ  นิพฺพตฺโต ฯ ต ฺจ รตฺตึ ปจฺจูสสมเย  
มเหสี สุปนนฺเตน วีสติอิตฺถิสหสฺสปรวุิตา  อุยฺยาน  คนฺตฺวา   
สิลาปฏฏโปกฺขรณิย  ปทมุคพฺเภ  ปุตฺต  ลทฺธา  วิย  อโหส ิฯ   
สา  ปภาตาย  รตฺติยา  สีลานิ  รกฺขมานา  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
เอก  ปทุมปปฺุผ  อทฺทส  ต  เนว  ตีเร  โหติ  น  คมภีฺเร ฯ สห  
ทสฺสเนเนว จสฺสา ตตฺถ ปุตฺตสิเนโห  อุปฺปชฺช ิฯ  สา  สยเอว   
# ๑ สี. ยุ.  เชคุจฺโฉ ฯ    
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โอตริตฺวา  ต  ปุปฺผ  อคฺคเหสิ ปุปฺเผ คหิตมตฺเตเยว  ปตฺตานิ   
วิกสึสุ ฯ  ตตฺถ  สุวณฺณปฏิม  วิย  ทารก  อทฺทส  ทสิฺวา ว   
ปุตฺโต  เม  ลทฺโธติ  สทฺท  นิจฺฉาเรสิ ฯ  มหาชโน  สาธุการ- 
สหสฺสานิ  ปวตฺเตสิ ฯ  ร ฺโ  จ  เปเสสิ ฯ  ราชา  สุตฺวา  กตฺถ   
ลทฺโธติ  ปุจฺฉิตฺวา ลทฺโธกาส สุตฺวา อุยฺยาน ฺจ  โปกฺขรณิย   
ปทุม ฺจ  อมฺหากเยว  ตสฺมา  อมฺหาก  เขตฺเต  ชาตตฺตา  เขตฺตโช   
นามาย  ปุตฺโตติ  วตฺวา  นคร ปเวเสตฺวา วีสติสหสฺสอิตฺถิโย  
ธาติกิจฺจ กาเรสิ ฯ  ยา  ยา  กุมารสฺส  รจึุ ตฺวา ปตฺถิต  
ปตฺถิต(๑)  ขาทนีย ขาทาเปติ สา สา สหสฺส  ลภติ ฯ   
สกลพาราณสี  จลิตา  สพฺโพ  ชโน  กุมารสฺส  ปณฺณาการ- 
สหสฺสานิ  เปเสสิ ฯ  กุมาโร  ต  ต  อติเนตฺวา  อิม  ขาท   
อิม  ภุ ฺชาติ  วุจฺจมาโน  โภชเนน  อุพฺพาโฬฺห  อุกกฺณฺ ิโต   
หุตฺวา  โคปุรทฺวาร  คนฺตฺวา  ลาขาคุฬเกน  กฬีติ ฯ   
        ตทา  อ ฺตโร  ปจฺเจกพุทฺโธ  พาราณสึ  นิสฺสาย   
อิสิปตเน  วสติ  โส  กาลสฺเสว  วุฏาย  เสนาสนวตฺตสรีร- 
ปริกมฺมมนสกิาราทีนิ  สพฺพกิจฺจานิ  กตฺวา  ปฏิสลฺลานา  วุฏ ิโต   
อชฺช  กตฺถ  ภิกฺข  คเหสฺสามีติ  อาวชฺเชนฺโต  กุมารสฺส  สมฺปตฺตึ   
ทิสฺวา  เอส  ปุพฺเพ  กึ  กมฺม กรีติ วีมสนฺโต มาทิสสฺส  
ปณฺฑปาต  ทตฺวา  จตสฺโส  ปตฺถนา  ปตฺเถสิ  ตตฺถ  ติสฺโส   
#  ๑ สี.  ปณีต ปณีต ฯ    
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สิทฺธา  เอกา  ตาว  น สชิฌฺติ  ตสฺส  อุปาเยน  อารมฺมณ   
ทสฺเสมีติ  ภิกฺขาจารวเสน  กุมารสฺส  สนฺติก  อคมาสิ ฯ  กุมาโร   
ต  ทิสฺวา  สมณ  มา  อิธ  อาคจฺฉิ  อิเม  หิ  ตมฺป  อิม   
ขาท  อิม  ภุ ฺชาติ  วเทยฺยุนฺติ  อาห ฯ  โส  เอกวจเนเนว   
ตโต  นิวตฺติตฺวา  อตฺตโน  เสนาสน  อคมาสิ ฯ  กุมาโร  ปริชน   
อาห  อย  สมโณ  มยา วุตฺตมตฺโตว  นิวตฺโต  กุทฺโธ  น ุ  
โข  มมาติ ฯ  โส  เตหิ  ปพฺพชิตา  นาม  น  โกธปรายณา   
โหนฺติ  ปเรน  ปสนฺนมเนน  ย  ทินฺน  เตน  ยาเปนตีฺติ   
วุจฺจมาโนป  ทุฏโ(๑)  เอวรูโป  นาม  สมโณ  ขมาเปสฺสามิ   
นนฺติ  มาตาปตูน  อาโรเจตฺวา หตฺถึ  อภิรุหิตฺวา  มหตา   
ราชานุภาเวน  อิสิปตน  คนฺตฺวา  มิคยูถ  ทิสฺวา  ปุจฺฉิ   
กินฺนาเมเตติ ฯ  เอเต  สามิ  มิคา  นามาติ ฯ  เอเตส  อิม   
ขาทถ อิม ภุ ฺชถ  อิม  สายถาติ  วตฺวา  ปฏชิคฺคนฺตา   
อตฺถีติ ฯ  นตฺถิ  สามิ  ยตฺถ ติโณทก สุลภ  ตตฺถ วสนฺตีติ ฯ   
        กุมาโร  ยถา  อิเม  อรกฺขิยมานาว  ยตฺถ  อิจฺฉนฺติ   
ตตฺถ  วสนฺติ  กทา  น ุ โข  อหมฺป  เอว  วเสยฺยนฺติ  เอต  
อารมฺมณ อคฺคเหสิ ฯ ปจฺเจกพุทฺโธป  ตสฺส  อาคมน  ตฺวา   
เสนาสนมคฺค ฺจ  จงฺกมน ฺจ  สมฺมชชฺิตฺวา  มฏ  กตฺวา   
เอกทฺวตฺติกฺขตฺตุ  จงฺกมิตฺวา  ปทนิกฺเขป  ทสฺเสตฺวา  ทิวาวิหาโร- 
# ๑ สี.  รฏโ เอวาย สมโณ ฯ  
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กาส ฺจ  ปณฺณสาล ฺจ  สมฺมชฺชิตฺวา  มฏ  กตฺวา  ปวิสนปท- 
นิกฺเขป  ทสฺเสตฺวา  นิกฺขมนปทนิกฺเขป  อทสฺเสตฺวา  อ ฺตฺร   
อคมาสิ ฯ  กมุาโร  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ต  ปเทส  สมฺมชชฺิตฺวา   
มฏกต  ทิสวฺา  วสติ  ม ฺเ  เอตฺถ  โส  ปจฺเจกพุทฺโธติ   
ปริชเนน  ภาสิต  สุตฺวา  อาห  ปาโตป  โส  สมโณ ทุสฺสติ  
อิทานิ หตฺถิอสฺสาทีหิ  อตฺตโน  โอกาส  อกฺกนฺต  ทสิฺวา   
สุฏ ุตร ทุสฺเสยฺย อิเธว ตุมฺเห ติฏถาติ  หตฺถิกฺขนฺธา   
โอรุยฺห  เอกโกว  เสนาสน  ปวิฏโ  วตฺตสีเสน  สุสมฺมฏโกาเส   
ปทนิกฺเขป  ทิสฺวา  โส  ทานาย  สมโณ  เอตฺถ  จงฺกมนฺโต   
น  วณิชชฺาทิกมฺม (๑)  จินฺเตสิ  อทฺธาย  อตฺตโน  หิตเมว  จินฺเตสิ   
ม ฺเติ  ปสนฺนมานโส  จงฺกม  อภิรุหิตฺวา  ทูรีกตปุถุวิตกฺโก   
คนฺตฺวา  ปาสาณผลเก นิสีทิตฺวา ส ฺชาตเอกคฺโค(๒)  หุตฺวา   
ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธิาณ อธิคนฺตฺวา  
ปุริมนเยเนว  ปุโรหิเตน กมฺมฏาน ปุจฺฉิโต คคนตเล นิสินฺโน  
อิม คาถมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  มโิคติ  เทฺว  มคิา  เอณีมิโค (๓)  จ  ปสทมิโค  จ ฯ   
อป  จ  สพฺเพส  อาร ฺ ิกาน  จตุปฺปทาน  เอต  อธิวจน ฯ   
อิธ  ปน  ปสทมิโค  อธิปฺเปโตติ  วทนฺติ ฯ  อร ฺมฺหีติ   
คาม ฺจ  คามูปจาร ฺจ  เปตฺวา  อวเสส  อร ฺ  อิธ  ปน   
# ๑. ย.ุ เวชชฺาทิกมฺม ฯ  ๒ สี. ย.ุ  ส ฺชาตปติปาโมชฺโช เอโก ฯ  
# ๓. ส.ี ยุ. ติณมิโค ฯ  
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อุยฺยาน  อธิปฺเปต  ตสฺมา  อุยฺยานมฺหีติ  วุตฺต  โหติ ฯ ยถาติ  
ปฏิภาเค ฯ  อพทฺโธติ  รชฺชุพนฺธนาทีหิ  อพทฺโธ  เอเตน  วิสฺสตฺถ- 
จริย  ทีเปติ ฯ  เยนิจฺฉก  คจฺฉติ  โคจรายาติ  เยน  เยน  ทิสา- 
ภาเคน  คนฺตุมิจฺฉติ  เตน  เตน  ทิสาภาเคน โคจราย คจฺฉติ ฯ  
วุตฺตมฺป เจต ภควตา  เสยฺยถาป ภิกฺขเว อาร ฺโก มิโค  
อร ฺเ ปวเน จรมาโน  วิสฺสตฺโถ คจฺฉติ วิสฺสตฺโถ ติฏติ  
วิสฺสตฺโถ นสิีทติ วิสฺสตฺโถ  เสยฺย กปฺเปติ ฯ ต กิสสฺ เหตุ  
อนาปาถคโต ภิกฺขเว ลุทฺทสฺส  เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ  
วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯปฯ ปม ฌาน  อุปสมฺปชฺช วิหรติ ฯ  
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อนฺตมกาสิ มาร  อปท วธิตฺวา  
มารจกฺขุ อทสฺสน คโต ปาปมโตติ วิตฺถาโร ฯ   
        เสริตนฺติ  สจฺฉนฺทวุตฺติต  อปรายตฺตต (๑)  วา ฯ 
        อิท  วุตฺต  โหติ  ยถา  มิโค  อร ฺมฺหิ  อพทฺโธ  เยนิจฺฉก   
คจฺฉติ  โคจราย  ตถา  กทา  นุ  โข  อหมฺป  ตณฺหาพนฺธน   
ฉินฺทิตฺวา  เอว  คจฺเฉยฺยนฺติ ฯ  วิ ฺ ู  ปณฺฑิโต  นโร  เสริต  
เปกฺขมาโน เอโก จเรติ ฯ   
                มิโคอร ฺคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ______________ 
# ๑  ส.ี อปรายตฺตกต ฯ  ยุ. อปรายตฺตก ฯ    
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                                อามนฺตนาคาถาวณฺณนา 
        อามนฺตนา  โหตีติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิร ฺโ  กริ   
มหาอุปฏานสมเย  อมจฺจา  อุปสงฺกมึสุ ฯ  เตสุ  เอโก  อมจฺโจ   
เทว  โสตพฺพ  อตฺถีติ  เอกมนฺต  คมน  ยาจิ  โส  อุฏายาสนา   
อคมาสิ ฯ  ปุน  เอโก  มหาอุปฏาเน  นิสินฺน  ยาจิ  เอโก   
หตฺถิกฺขนฺเธ  นิสินฺน เอโก อสฺสปฏ ิย  นิสินฺน  เอโก  สุวณฺณรเถ   
นิสินฺน  เอโก  สิวิกาย  นสิีทิตฺวา  อุยฺยาน  คจฺฉนฺต  ยาจิ ฯ  ราชา   
ตโต  โอโรหตฺิวา  อคมาสิ ฯ  อปโร  ชนปทจาริก  คจฺฉนฺต   
ยาจิ  ตสฺสป  วจน  สุตฺวา  หตฺถิกฺขนฺธโต  โอรุยฺห เอกมนฺต  
อคมาสิ ฯ  เอว  โส  เตหิ  นิพฺพินฺโน  หุตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  อมจฺจา   
อิสฺสริเยน  วฑฺฒนฺติ ฯ  เตสุ  เอโก  คนตฺฺวา  ราชาน  อาห   
อสุก  นาม  มหาราช  ชนปท  มยฺห  เทหีติ ฯ  ราชา  ต   
อิตฺถนฺนาโม  ภุ ฺชตีติ  ภณติ ฯ  โส  ร ฺโ  วจน  อนาทิยิตฺวา   
คจฺฉามห  ต  ชนปท  คเหตฺวา  ภุ ฺชามีติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
กลห  กตฺวา  ปุน  อุโภป  ร ฺโ  สนฺติก  อาคนฺตฺวา   
อ ฺม ฺสฺส  โทส  อาโรเจนฺติ ฯ (๑)  ราชา  น  สกฺกา  อิเม   
โตเสตุนฺติ  เตส  โลเภ  อาทีนว  ทิสฺวา วิปสฺสนฺโต ปจฺเจกโพธึ  
สจฺฉากาสิ ฯ โส ปุริมนเยน อิม อุทาน อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สหายมชฺเฌ   ิตสฺส  ทวิาเสยฺยสงฺขาเต  วาเส   
# ๑ สี.  อาโรเปนฺติ ฯ    
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จ  มหาอุปฏานสงฺขาเต  าเน  จ  อุยยฺานคมนสงฺขาเต  คมเน   
จ  ชนปทจาริกสงฺขาตาย  จาริกาย  จ  อิท  เม  สุณ  อิท   
เม เทหีติอาทินา นเยน  ตถา  ตถา  อามนฺตนา  โหติ  ตสฺมา   
อห  ตตฺถ  นพฺิพิชฺชิตฺวา  ยาย  อริยชนเสวิตา  อเนกานิสสา   
เอกนฺตสุขา  เอว  สนฺเตป  โลภาภิภูเตหิ  สพฺพกาปุริเสหิ   
อนภิปตฺถิตา  ปพฺพชฺชา  ต  อนภิชฺฌิต  ปเรส  อวสวตฺตเนน   
ภพฺพปุคฺคลวเสน(๑)  เสริต ฺจ  เปกฺขมาโน  วิปสสฺน  อารภิตฺวา   
อนุกฺกเมน  ปจฺเจกโพธึ อธิคโตสฺมิ ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        อามนฺตนาคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ขิฑฺฑารติคาถาวณฺณนา 
        ขิฑฺฑา  รตีติ  กา  อุปฺปตฺติ ฯ พาราณสิย  กริ   
เอกปุตฺตกพฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ  โส  ตสฺส  เอก- 
ปุตฺตโก  ปโย  อโหส ิ มนาโป  ปาณสโม  ราชา  สพฺพอิริยา- 
ปเถสุ  ปุตฺตก  คเหตฺวาว  วตฺตติ ฯ  โส  เอกทิวส  อุยฺยาน   
คจฺฉนฺโต  ต  เปตฺวา  คโต  กุมาโรป  ต  ทิวสเยว  อุปฺปนฺเนน   
พฺยาธินา  มโต ฯ  อมจฺจา  ปุตฺตสิเนเหน  ร ฺโ  หทยมฺป   
ผเลยฺยาติ  อนาโรเจตฺวาว  น  ฌาเปสุ ฯ  ราชา  อุยยฺาเน   
สุรามเทน  มตฺโต  ปุตฺต  เนว  สรติ  ตถา  ทุติยทิวเสป   
# ๑. ส.ี ธมฺมปุคฺคลวเสน  ยุ. อคฺคปุคฺคลวเสน ฯ    
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นฺหานโภชนเวลาสุ ฯ  อถ  ภุตฺตาวี  นสิินฺโน  สริตฺวา  ปุตฺต   
เม  อาเนถาติ  อาห ฯ  ตสฺส  อนุรูเปน  วิธาเนน  ต  ปวตฺตึ   
อาโรเจสุ ฯ  ตโต  โสกาภิภูโต  นิสินฺโน  เอว  โยนโิส  มนสากาสิ   
อิมสฺมึ  สติ  อิท  โหติ  อิมสฺสุปฺปาทา  อิท  อุปฺปชชฺตีติ ฯ  
เอว อนุกฺกเมน  อนุโลมปฏิโลม  ปฏิจฺจ  สมุปฺปาท  สมฺมสนฺโต   
ปจฺเจกสมฺโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  เสส  สสคฺคคาถาวณฺณนาย  
วุตฺตสทิสเมว เปตฺวา คาถายตฺถวณฺณน ฯ   
        อตฺถวณฺณนา  ปน  ขิฑฺฑาติ  กีลนา ฯ  สา  ทุวิธา   
โหติ  กายิกา  จ  วาจสิกา  จ ฯ  ตตฺถ  กายิกา  นาม  หตฺถีหิป   
กีลนฺติ  อสฺเสหิป รเถหิป ธนูหิป  ถรหูิปติ  เอวมาทิ ฯ  วาจสิกา   
นาม  คีต  สิโลกภณน  มุขเภริอาลมฺพรเภรีติ  เอวมาทิ ฯ  รตีติ   
ป ฺจกามคุณรติ ฯ  วิปุลนติฺ  ยาว  อฏ ิมิ ฺช  อาหจฺจ  าเนน   
สกลตฺตภาวพฺยาปก ฯ  เสส  ปากฏเมว ฯ  อนุสนฺธโิยชนาป  เจตฺถ   
สสคฺคคาถาย  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา ตโต ปร ฺจ สพฺพ ฯ   
                        ขิฑฺฑารติคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                                จาตุทฺทิสคาถาวณฺณนา 
        จาตุทฺทิโสติ  กา  อุปปฺตฺติ  ปุพฺเพ  กิร  กสฺสปสสฺ   
ภควโต  สาสเน  ป ฺจ  ปจฺเจกโพธิสตฺตา  ปพฺพชิตฺวา  วีสติ   
วสฺสสหสฺสานิ  คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรตฺวา  เทวโลเก  นิพฺพตฺตา ฯ  
ตโต  จวิตฺวา  เตส  เชฏโก  พาราณสิราชา  อโหส ิ เสสา   
ปากติกราชาโน ฯ  เต  จตฺตาโรป  กมฺมฏาน  อุคฺคณฺหิตฺวา   
รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  อนุกฺกเมน  ปจฺเจกพุทฺธา  หุตฺวา   
นนฺทมูลกปพฺภาเร  วสนฺตา  เอกทิวส  สมาปตฺติโต  วุฏาย   
วสกฺกฬีรคาถาย  วุตฺตนเยเนว  อตฺตโน  กมฺม ฺจ  สหาย ฺจ   
อาวชฺเชตฺวา  ตฺวา  พาราณสิร ฺโ  อุปาเยน  อารมฺมณ   
ทสฺเสตุ  โอกาส  คเวสนฺติ ฯ  โส  จ  ราชา  ติกฺขตฺตุ  รตฺติยา   
อุพฺพิชฺชติ  ภีโต วิสฺสร  กโรติ  มหาตเล (๑)  ธาวติ ฯ  ปุโรหิเตน   
กาลสฺเสว  วุฏาย  สุขเสยฺย ปุจฺฉิโตป  กโุต  เม  อาจริย   
สุขนฺติ  สพฺพ  ต  ปวตฺตึ  อาโรเจสิ ฯ  ปโุรหิโตป  อย  โรโค   
น  สกฺกา  เยน  เกนจิ  อุทธฺ  วิเรจนาทินา  เภสชฺชกมฺเมน   
วิเนตุ  มยฺห  ปน  ขาทนูปาโย  อุปฺปนฺโนติ  จินฺเตตฺวา   
รชฺชหานิชีวิตนฺตรายาทีน  ปุพฺพนิมตฺิต  เอต  มหาราชาติ  ราชาน   
สุฏ ุตร  อุพฺเพเชตฺวา  ตสฺส  วูปสมนตฺถ  เอตฺตเก  จ  เอตฺตเก   
จ  หตฺถิอสฺสรถาทโย  หิร ฺสุวณฺณ ฺจ  ทกฺขิณ  ทตฺวา ย ฺโ  
# ๑ ยุ. มหาปถ ฯ    
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ยชิตพฺโพติ ย ฺยชเน สมาทเปสิ ฯ   
        ตโต  ปจฺเจกพุทฺธา  อเนกานิ  ปาณสหสฺสานิ  ย ฺตฺถาย   
สมฺปณฺฑิยมานานิ  ทิสฺวา  เอกสฺมึ  กมเฺม  กเต  ทุพฺโพธเนยฺโย   
ภวิสฺสติ  หนฺท  น  ปฏิกจฺเจว  คนฺตฺวา  เปกฺขามาติ  วสกฺกฬีร- 
คาถาย  วุตฺตนเยน  อาคนฺตฺวา  ปณฺฑาย  จรมานา  ราชงฺคเณ   
ปฏิปาฏิยา  อคมสุ ฯ  ราชา  สีหป ฺชเร   ิโต  ราชงฺคณ   
โอโลกยมาโน  เต  อทฺทกขิฺ  สห  ทสฺสเนเนว  จสฺส  สิเนโห   
อุปฺปชฺชิ ฯ  ตโต  เต  ปกฺโกสาเปตฺวา  อากาสตเล  ป ฺตฺตาสเน   
นิสีทาเปตฺวา  สกฺกจฺจ  โภเชตฺวา  กตภตฺตกิจฺเจ  เก  ตุมฺเหติ  
ปุจฺฉิ ฯ มย มหาราช จาตุทฺทิสา  นามาติ ฯ  ภนฺเต   
จาตุทฺทิสาติ  อิมสฺส  โก  อตฺโถติ ฯ  จตูสุ ทิสาสุ กตฺถจิ  
กุโตจิ  ภย  วา  จิตฺตุตฺราโส  วา  อมฺหาก  นตฺถ ิ มหาราชาติ ฯ   
ภนฺเต  ตุมฺหาก  ต ภย  กึ  การณา  น  โหตีติ ฯ  มย   
มหาราช  เมตฺต  ภาเวม  กรุณ  ภาเวม  มุทิต  ภาเวม   
อุเปกฺข  ภาเวม ฯ  เตน  โน  ต  ภย  น  โหตีติ  วตฺวา   
อุฏายาสนา  อตฺตโน วสนฏาน อคมสุ ฯ   
        ตโต  ราชา  จินฺเตสิ  อิเม  สมณา  เมตฺตาทิภาวนาย   
ภย  น  โหตีติ  ภณนฺติ  พฺราหฺมณา  ปน  อเนกสหสฺสปาณวธ   
วณฺณยนฺติ  เกส  น ุ โข  วจน  สจฺจนฺติ ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  
สมณา  สุทฺเธน  อสุทฺธ  โธวนฺติ  พฺราหฺมณา  ปน  อสุทฺเธน    
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อสุทฺธ ฯ  น  สกฺกา  โข  ปน  อสุทฺเธน  อสุทฺธ  โธวิตุ   
ปพฺพชิตาน  เอว  วจน  สจฺจนฺติ ฯ  โส  สพฺเพ  สตฺตา  สุขิตา   
โหนฺตูติอาทินา  นเยน  เมตฺตาทโย  จตฺตาโรป  พฺรหฺมวิหาเร   
ภาเวตฺวา  หิตผรเณน  จิตฺเตน  อมจฺเจ  อาณาเปสิ  สพฺเพ   
ปาเณ  มุ ฺจถ  สีตานิ  ปานียานิ  ปวนฺตุ  หริตานิ  ติณานิ  
ขาทนฺตุ สีโต จ วาโต เตส อุปวายตูติ ฯ เต ตถา อกสุ ฯ   
        ตโต  ราชา  กลฺยาณมิตฺตาน  วจเนน  ปาปกมฺมโต   
มุตฺโตมฺหีติ  ตตฺเถว  นิสินฺโน  วิปสฺสิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ   
สจฺฉากาสิ ฯ  อมจฺเจหิ  จ  โภชนเวลาย  ภุ ฺช  มหาราช   
กาโลติ  วุตฺเต  นาห  ราชาติ  ปุริมนเยเนว  สพฺพ  วตฺวา   
อิม อุทานพฺยากรณคาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  จาตุทฺทิโสติ  จตูสุ  ทิสาสุ  ยถาสุขวิหารี  เอก   
ทิส  ผริตฺวา  วิหรตีติอาทินา  วา  นเยน  พฺรหฺมวิหาร- 
ภาวนาย  ผริตา  จตสฺโส  ทิสา  อสฺส  สนฺตีติ  จาตุทฺทิโส ฯ  
ตาสุ  จตูสุ  ทิสาสุ  กตฺถจิ  สตฺเต  วา  สงฺขาเร  วา ภเยน   
น  ปฏิหนตีติ  อปฺปฏโิฆ ฯ  สนฺตุสฺสมาโนติ  ทฺวาทสวิธสฺส   
สนฺโตสสฺส  วเสน  สนฺตุสฺสโก  จ ฯ  อิตรีตเรนาติ  อุจฺจาวเจน   
ปจฺจเยน ฯ  ปริสฺสยาน  สหิตา อฉมฺภีติ  เอตฺถ  ปริสฺสยนฺติ   
กายจิตฺตานิ  ปริหาเปนฺติ  วา  เตส  สมปฺตฺตึ  ตานิ  วา  ปริจฺจ  
สยนฺตีติ  ปรสิฺสยา  พาหิราน  สีหพฺยคฺฆาทีน  อพฺภนฺตราน ฺจ    
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กามจฺฉนฺทาทีน  กายจิตฺตุปทฺทวาน  เอต  อธิวจน ฯ  เต  ปริสฺสเย  
อธิวาสนขนฺติยา  จ  วีริยาทีหิ  ธมฺเมหิ  จ  สหตีติ  ปริสฺสยาน   
สหิตา ฯ  ถทธฺภาวกรภยาภาเวน  อฉมฺภี ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ  ยถา   
เต  จตฺตาโร  สมณา  เอว  อิตรีตเรน ปจฺจเยน  สนฺตุสฺสมาโน  
เอตฺถ  ปฏิปตฺติปทฏาเน  สนฺโตเส   ิโต  จตูสุ  ทิสาสุ  เมตฺตาทิภาวนาย   
จาตุทฺทิโส  สตฺตสงฺขาเรสุ  ปฏิหนนภยาภาเวน  อปฺปฏิโฆ  จ   
โหติ ฯ  โส  จาตุทฺทิสตฺตา  วุตฺตปฺปการาน  ปริสฺสยาน  สหิตา   
อปฺปฏิฆตฺตา  อฉมฺภี  จ  โหตีติ  เอว  ปฏิปตฺติคุณ  ทิสฺวา   
โยนิโส  ปฏปิชฺชิตฺวา ปจฺเจกโพธึ  อธิคโตมฺหีติ ฯ  อถ  วา  เต   
สมณา  วิย  สนฺตุสฺสมาโน  อิตรีตเรน  วุตฺตนเยน  จาตุทฺทิโส   
โหตีติ  ตฺวา  เอว  จาตุทฺทิสภาว  ปตฺถยนฺโต  โยนิโส  
ปฏิปชชฺิตฺวา  อธิคโตมฺหิ ฯ  ตสฺมา  อ ฺโป  อีทิส  าน   
ปตฺถยนฺโต  จาตุทฺทิสตาย  ปริสฺสยาน  สหิตา  อปฺปฏิฆตาย  จ   
อฉมฺภี  หุตฺวา  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโปติ ฯ  เสส  วุตฺตนย- 
เมวาติ ฯ   
                        จาตุทฺทิสคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                                ทุสฺสงฺคหคาถาวณฺณนา  
        ทุสฺสงฺคหาติ  กา  อุปปฺตฺติ  พาราณสิร ฺโ  กิร   
อคฺคมเหสี  กาลมกาสิ ฯ  ตโต  วีติวตฺเตสุ  โสกทิวเสสุ  เอกทิวส   
อมจฺจา  ราชนู  นาม  เตสุ  เตสุ  กิจฺเจสุ  อคฺคมเหสี  อวสฺส   
อิจฺฉิตพฺพา  สาธุ  เทโว  อ ฺมฺป  เทวึ  อาเนตูติ  ยาจึสุ ฯ   
ราชา  เตน  หิ  ภเณ  ชานาถาติ  อาห ฯ  เต  ปริเยสนฺตา   
สามนฺตรชฺเช  ราชา  มโต  ตสฺส  เทวี  รชฺช  อนุสาสติ  สา   
จ  คพฺภินี  อโหสิ  อมจฺจา  อย  ร ฺโ  อนุรูปาติ  ตฺวา  ต   
ยาจึสุ ฯ  สา  คพฺภินี  นาม  มนุสฺสาน  อมนาปา  โหติ ฯ   
สเจ  อาคเมถ  ยาว  วิชายามิ  เอว  สาธุ ฯ  โน  เจ  อ ฺ   
ปริเยสถาติ  อาห ฯ  เต  ร ฺโป  เอตมตฺถ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา   
คพฺภินีป  โหตุ  อาเนถาติ  อาห ฯ  เต  อาเนสุ ฯ  ราชา  ต   
อภิสิ ฺจิตฺวา สพฺพ  มเหสิยา  โภค  อทาสิ  ตสฺสา  ปริชนาน ฺจ   
นานาวิเธหิ  ปณฺณากาเรหิ  สงฺคณฺหาติ ฯ  สา  กาเลน  ปุตฺต   
วิชายิ ฯ  ราชา  ต  อตฺตโน  ปุตฺต  วิย  สพฺพิริยาปเถสุ  องฺเก   
จ  อุเร  จ  กตฺวา  วิหรติ ฯ  ตทา  เทวิยา  ปริชนา  จินฺเตสุ   
ราชา  อติวิย  สงฺคณฺหาติ  กุมาเร  อติวิสฺสาส  กโรติ (๑)  หนฺท   
น  ปริภินฺทิสสฺามาติ ฯ   
#  ๑ สี. สงฺคณฺหาติ กุมาร อวิสฺสาสนิยานิ ราชหทยานิ ฯ   
#  สุตฺตนิปาเต สงฺคณฺหาติ กุมาร อติวิสฺสาสนิยานิ ราชหทยานิ ฯ  
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        ตโต  กมุาร  อาหสุ  ตฺว  ตาต  อมฺหาก  ร ฺโ   
ปุตฺโต  น  อิมสฺส  ร ฺโ  ปุตฺโต ฯ  มา  เอตฺถ  วิสสฺาส   
อาปชฺชีติ ฯ  อถ  กุมาโร  เอหิ  ปุตฺตาติ  ร ฺา  วุจฺจมาโนป   
หตฺเถน  อากฑฺฒิยมาโนป  ปุพฺเพ  วิย  ราชาน  น  อลฺลียติ ฯ   
ราชา  ก ึ การณนฺติ  วีมสนฺโต  ต  ปวตฺตึ  ตฺวา  เอเต   
มยา  สงฺคหิตาป  ปฏิกฺกลูวุตฺติโน  เอวาติ  นิพฺพิชฺชตฺิวา  รชฺช   
ปหาย  ปพฺพชิโต ฯ  ราชา  ปพฺพชโิตติ  อมจฺจปริชนาป  พหู   
ปพฺพชึสุ ฯ  สปริชโน  ราชา  ปพฺพชโิตป  มนุสฺสา  ปณีเต   
ปจฺจเย  อุปเนนฺติ  ราชา  ปณีเต  ปจฺจเย  ยถาวุฑฺฒ  ทาเปสิ ฯ   
ตตฺถ  เย  สุนทฺร  ลภนฺติ  เต  ตุสฺสนฺติ ฯ  อิตเร อุชฌฺายนฺติ  
มย  ปริเวณาทีนิ  สมฺมชฺชนฺตา  สพฺพกิจฺจานิ  กโรนติฺ  ลูขภตฺต   
ชิณฺณวตฺถ ฺจ  ลภามาติ ฯ  โส  ตมฺป  ตฺวา  อิเม  ยถาวุฑฺฒ   
ทียมานาป  อุชฺฌายนฺติ  อโห  ทุสฺสงฺคหา  ปริสาติ  ปตฺตจีวร- 
มาทาย  เอโกว  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  วิปสฺสน  อารภิตฺวา   
ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  ตตฺถ  อาคเตหิ  จ  กมฺมฏาน   
ปุจฺฉิโต  อิม คาถมภาสิ ฯ  สา  อตฺถโต  ปากฏา  เอว ฯ  อย   
ปน  โยชนา  ทุสฺสงฺคหา  ปพฺพชิตาป  เอเก  เย  อสนฺโตสาภิ- 
ภูตา  ตถาวิธา  เอว  จ  อโถ  คหฏา  ฆรมาวสนฺตา ฯ  เอตาห   
ทุสฺสงฺคหภาว  ชิคุจฺฉนฺโต  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  อธิคโตติ ฯ   
เสส  ปุริมนเยเนว  เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        ทุสฺสงฺคหคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _______________  
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                                โกวิฬารคาถาวณฺณนา  
        โอโรปยิตฺวาติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กิร  จาตุ- 
มาสิกพฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  คิมฺหาน  ปเม  มาเส  อุยฺยาน   
คโต ฯ  ตตฺถ  รมณีเย  ภูมภิาเค  นีลฆนปตฺตส ฺฉนฺน  โก   
วิฬารรุกฺข  ทสิฺวา  โกวิฬารมูเล  มม  สยน  ป ฺาเปถาติ   
วตฺวา  อุยฺยาเน  กฬีิตฺวา  สายนฺหสมย  ตตฺถ  เสยฺย กปฺเปสิ ฯ  
ปุน  คิมฺหาน  มชฺฌิเม  มาเส  อุยฺยาน  คโต ตทา โกวิฬาโร  
ปุปฺผิโต โหติ ตทาป ตเถว  อกาสิ ฯ  ปนุป  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม   
มาเส  คโต  ตทา  โกวิฬาโร  ส ฺฉินฺนปตฺโต(๑)  สกฺุขรุกฺโข  วิย   
โหติ  ตทาป  ราชา  อทิสวฺาว  ต  รุกฺข  ปุพฺพปริจเยน  ตตฺเถว   
เสยฺย  อาณาเปสิ ฯ  อมจฺจา  ชานนฺตาป  ร ฺโ  อาณตฺติยา   
ตตฺถ  สยน  ป ฺาเปสุ ฯ  โส  อุยฺยาเน  กฬีิตฺวา  สายนฺหสมเย   
ตตฺถ  เสยฺย  กปฺเปนฺโต  ต  รกฺุข  ทิสฺวา  อเร  อย  ปพฺุเพ   
ส ฺฉนฺนปตฺโต  มณิมโย  วิย  อภิรูปทสฺสโน  อโหสิ ฯ  ตโต   
มณิวณฺณสาขนฺตเร  ปตปวาฬงฺกุรสทิเสหิ  ปุปฺเผหิ สสฺสิริก- 
ทสฺสโน  อโหสิ  มุตฺตชาลสทิสวาลิกากิณฺโณ  จสฺส  เหฏาภูมิ- 
ภาโค  พนฺธนา  ปวุตฺตปุปฺผส ฺฉนฺโน  รตฺตกมฺพลสนฺถโต  วิย   
อโหสิ  โส  นามชฺช  สุกขฺรุกฺโข  วิย  สาขามตฺตาวเสโส   ิโต   
อโห  ชราย  อุปหโต  โกวิฬาโรติ  จินเฺตตฺวา  อนุปาทินฺนมฺป   
# ๑ สี. สสีนปตฺโต ฯ    
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ตาย  ชราย  ห ฺติ  กิมงฺค  ปน  อุปาทินฺนนฺติ  อนิจฺจส ฺ   
ปฏิลภิ ฯ  ตทนุสาเรเนว  สพฺพสงฺขาเร  ทกฺุขโต  อนตฺตโต  จ   
วิปสฺสนฺโตว  อโห  วตาหมฺป  ส ฺฉินฺนปตฺโต  โกวิฬาโร  วิย   
อปคตคิหิพฺย ฺชโน  ภเวยยฺนฺติ  ปตฺถยมาโน  อนุปพฺุเพน  ตสฺมึ   
สยนตเล  ทกขิฺเณน  ปสฺเสน  นิปนฺโนเยว  วิปสฺสิตฺวา  ปจฺเจก- 
โพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  ตโต  คมนกาเล  อมจฺเจหิ  กาโล  เทว   
คนฺตุนฺติ วุตฺเต นาห ราชาติอาทีนิ วตฺวา ปุริมนเยเนว  
อิม คาถมภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  โอโรปยิตฺวาติ  อปเนตฺวา ฯ  คิหิพฺย ฺชนานีติ  เกส- 
มสฺสุโอทาตวตฺถาลงฺการมาลาคนฺธวิเลปนปุตฺตทารทาสิทาสาทีนิ ฯ   
เอตานิ  คิหิภาว  พฺย ฺชยนฺติ  ตสฺมา  คิหิพฺย ฺชนานีติ  วุจฺจนฺติ ฯ   
ส ฺฉินฺนปตฺโตติ  ปติตปตฺโต ฯ  เฉตฺวานาติ  มคฺคาเณน   
ฉินฺทิตฺวา ฯ  วีโรติ  มคฺควีริเยน  สมนนฺาคโต ฯ  คิหิพนฺธนานีติ   
กามพนฺธนานิ ฯ  กามา  หิ  คิหีน  พนฺธนานิ ฯ  อย  ตาว   
ปทตฺโถ ฯ  อย  ปน  อธิปปฺาโย  อโห  วตาหมฺป  โอโรปยิตฺวา   
คิหิพฺย ฺชนานิ  ส ฺฉินฺนปตฺโต  ยถา  โกวิฬาโร  ภเวยฺยนฺติ  เอว   
จินฺตยมาโน  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  อธิคโตติ ฯ  เสส ปุริมนเยเนว  
เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        โกวิฬารคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ปมวคฺโค นิฏ ิโต ฯ   
                                _______________  
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                                        สหายคาถาวณฺณนา 
        สเจ  ลเภถาติ  กา  อุปฺปตฺติ  ปุพฺเพ  กิร  กสฺสปสฺส   
ภควโต  สาสเน  เทฺว  ปจฺเจกโพธิสตฺตา  ปพฺพชิตฺวา  วีสติ   
วสฺสสหสฺสานิ  คตปจฺจาคตวตฺต  ปูเรตฺวา  เทวโลเก  อุปฺปนฺนา   
ตโต  จวิตฺวา  เตส  เชฏโก  พาราณสิร ฺโ  ปุตฺโต  กนิฏโ   
ปุโรหิตสฺส  ปุตฺโต  อโหสิ ฯ  เต  เอกทิวสเยว  ปฏสินฺธึ  คเหตฺวา   
เอกทิวสเมว  มาตุ  กุจฺฉิโต  นิกฺขมิตฺวา  สหปสุกีฬกา  สหายกา   
อเหสุ ฯ  ปุโรหิตปุตฺโต  ป ฺวา  อโหสิ  โส  ราชปุตฺต  อาห   
สมฺม  ตฺว  ตว  ปตุโน  อจฺจเยน  รชฺช  ลภิสฺสสิ  อห  ปุโรหิตฏ- 
าน สุสิกฺขิเตน จ  รชฺช  อนุสาสิตุ  สกฺกา  เอหิ  สปิฺป   
อุคฺคณฺหิสฺสามาติ ฯ  ตโต  อุโภป  ย ฺโปจิตา (๑)  หุตฺวา   
คามนิคมาทีสุ  ภิกฺข  จรมานา  ปจฺจนฺตชนปทคาม  คตา ฯ   
ต ฺจ  คาม  ป ฺจ  ปจฺเจกพุทฺธา  ภิกฺขาจารเวลาย  ปวิสึสุ ฯ   
ตตฺถ  มนุสฺสา  ปจฺเจกพุทฺเธ  ทิสฺวา  อุสฺสาหชาตา  อาสนานิ   
ป ฺาเปตฺวา  ปณีต  ขาทนีย  วา  โภชนีย  วา  อุปนาเมตฺวา   
ปูเชนฺติ ฯ  เตส  เอตทโหสิ  อมฺเหหิ  สทิสา  อุจฺจากุลิกา  นาม   
นตฺถิ  อป  จ  ปนิเม มนุสสฺา ยทิ อิจฺฉนฺติ อมฺหาก ภิกฺข   
เทนฺติ  ยทิ  นจฺิฉนฺติ  น  เทนฺติ  อิเมส  ปน  ปพฺพชิตาน   
เอวรูป  สกฺการ  กโรนฺติ  อทฺธา  เอเต  กิ ฺจิ  สิปฺป  ชานนฺติ   
# ๑ สี. ย ฺโปวีตกณฺา  ย.ุ ย ฺโปวีตา ฯ   
#  สุตฺตนิปาเต ปพฺโพปจิตกมฺมา ฯ  
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หนฺท  เนส  สนฺติเก  สิปปฺ  อุคฺคณฺหามาติ ฯ  เต  มนุสฺเสสุ   
ปฏิกฺกนฺเตสุ  โอกาส  ลภิตฺวา ย ภนฺเต ตุมฺเห  สิปฺป  ชานาถ  
ต  อมฺเหหิ  สิกฺขาเปถาติ  ยาจึสุ ฯ  ปจฺเจกพุทฺธา  น  สกฺกา   
อปพฺพชิเตน  สกิฺขิตุนฺติ  อาหสุ ฯ  เต  ปพฺพชฺช  ยาจิตฺวา   
ปพฺพชึสุ ฯ ตโต เนส  ปจฺเจกพุทฺธา  เอว  โว  นิวาเสตพฺพ   
เอว  ปารุปตพฺพนฺติอาทินา  นเยน  อาภิสมาจาริก  อาจิกฺขิตฺวา   
อิมสฺส  สิปฺปสฺส  เอกีภาวาภิรติ นิปฺผตฺติ ตสฺมา  เอเกเนว   
นิสีทิตพฺพ  เอเกน  จงฺกมิตพฺพ  เอเกน  าตพฺพ  เอเกน   
สยิตพฺพนฺติ  ปาฏิเยกฺก  ปณฺณสาล  อทสุ  ตโต  เต  อตฺตโน   
อตฺตโน  ปณฺณสาล  ปวิสตฺิวา  นิสีทึสุ ฯ  ปุโรหิตปุตฺโต  นิสินฺน- 
กาลโต ปภุติ จิตฺตสมาธาน  ลทฺธา  ฌาน  ปฏลิภิ ฯ  ราช- 
ปุตฺโต  มุหุตฺเตเนว  อุกฺกณฺ ิโต  ตสฺส  สนฺติก  อาคโต ฯ  โส  
ต  ทิสฺวา  ก ึ สมฺมาติ  ปุจฺฉิ ฯ  อุกฺกณฺ ิโตมฺหีติ  อาห ฯ  
เตน  หิ  อิธ  นิสีทาติ ฯ  โส  ตตฺถ  มุหตฺุต  นิสีทิตฺวา  อาห   
อิมสฺส  กิร  สมฺม  สิปฺปสสฺ  เอกีภาวาภิรติ  นิปฺผตฺตีติ ฯ   
ปุโรหิตปุตฺโต  เอว  สมฺม  เตน  ห ิ ตฺว  อตฺตโน  นิสนิฺโนกาสเอว   
คจฺฉ  อุคฺคณฺหิสฺสามิ  อิมสฺส  สิปฺปสสฺ  นิปฺผตฺตินฺติ  อาห ฯ  
โส  คนฺตฺวา  ปุนป  มุหุตฺตเกเนว อุกฺกณฺ ิโต ปุริมนเยเนว   
ติกฺขตฺตุ อาคโต ฯ   
        ตโต  น  ปุโรหิตปุตฺโต  ตเถว  อุยฺโยเชตฺวา  ตสฺมึ  คเต    
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จินฺเตสิ  อย  อตฺตโน  จ  กมฺม  หาเปติ  มม  จ  อิธาภิกฺขณ   
อาคจฺฉตีติ ฯ  โส  ปณฺณสาลโต  นิกฺขมฺม  อร ฺ  ปวิฏโ ฯ   
อิตโร  อตฺตโน  ปณฺณสาลาเยว  นิสินโฺน  ปุนป  มหุุตฺตเกเนว   
อุกฺกณฺ ิโต  ตสฺส  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  อิโต จิโต จ มคฺคนฺโตป(๑)   
ต  อทิสฺวา  จินฺเตสิ  โย  คหฏกาเล  ปณฺณาการ  อาทาย   
อาคโตป  ม  ทฏ ุ  น  ลภติ  โส  ทานิ  มยิ  อาคเต  ทสฺสนมฺป   
อทาตุกาโม  อปกฺกมิ  อโห  อเร  จิตฺต  น  ลชฺชส ิ ย  ม   
จตุกฺขตฺตุ  อิธาเนสิ  น  โส  ทานิ  เต  วเส  วตฺติสฺสามิ  อ ฺทตฺถุ   
ตเยว  มม  วเส  วตฺตาเปสฺสามีติ  อตฺตโน  เสนาสน  ปวิสิตฺวา   
วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อากาเสน  นนฺท- 
มูลกปพฺภาร  อคมาสิ ฯ  อิตโรป  อร ฺ  ปวิสิตฺวา  วิปสฺสน   
อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  ตตฺเถว  อคมาสิ ฯ  เต   
อุโภป  มโนสิลาตเล  นิสทีิตฺวา  ปาฏิเยกฺก อิมา อุทานคาถาโย  
อภาสึสุ ฯ   
        ตตฺถ  นปิกนฺติ  ปกตินิปก (๒)  ปณฺฑิต กสิณปริกมฺมาทิ- 
กุสล ฯ สาธุวิหารินฺติ  อปฺปนาวิหาเรน  วา  อุปจาเรน  วา   
สมนฺนาคต ฯ  ธีรนฺติ  ธติิสมฺปนฺน ฯ  ตตฺถ  นิปกตฺเตน  ธิติ- 
สมฺปทา  วุตฺตา ฯ  อิธ  ปน  ธิติสมฺปนนฺเมวาติ  อตฺโถ ฯ  ธิติ   
นาม  อสิถิลปรกฺกมตา  กาม  ตโจ  จ  นฺหารุ จาติ  เอว  
#  ๑ ยุ. จงฺกมนฺโตป ฯ  ๒. สี. ปกตินิปุณ ฯ  
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ปวตฺตวีริยสฺเสต อธิวจน ฯ  อป  จ  ธกิกฺตปาโปติป  ธีโร ฯ   
ราชา ว  รฏ  วิชิต  ปหายาติ ยถา ปกติราชา  วิชิต  รฏ   
อนตฺถาวหนฺติ  ตฺวา  รชชฺ  ปหาย  เอโก  จรติ  เอว  พาล- 
สหาย  ปหาย  เอโก  จเร ฯ  อถ  วา  ราชาว  รฏนฺติ  ยถา   
สุตโสโม  ราชา  รฏ  วิชติ  ปหาย  เอโก  จริ  ยถา  จ   
มหาชนโก  ราชา  เอว  เอโก  จรีติ  อยมฺป  ตสฺส  อตฺโถ ฯ   
เสส  วุตฺตานุสาเรน  สกฺกา  ชานิตุนฺติ  น  วิตฺถาริตนฺติ ฯ   
                        สหายคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อทฺธาปสสาคาถาวณฺณนา 
        อทฺธา  ปสสามาติ  อิมิสฺสา  คาถาย  ยาว  อากาสตเล   
ป ฺตฺตาสเน  ปจฺเจกพุทฺธาน  นิสชชฺา  ตาว  จาตุทฺทิสคาถาย   
อุปฺปตฺติสทิสา  เอว  อุปปฺตฺติ ฯ  อย  ปน  วิเสโส   
        ยถา  โส  ราชา  รตฺติยา  ติกฺขตฺตุ  อุปฺปชชฺิ  น  ตถา  
อย  เนวสฺส  ย ฺโ  ปจฺจุปฏ ิโต  อโหสิ ฯ  โส  อากาสตเล   
ป ฺตฺเตสุ  อาสเนสุ  ปจฺเจกพุทฺเธ  นิสีทาเปตฺวา  เก  ตุมฺเหติ   
ปุจฺฉิ ฯ  มย  มหาราช อนวชฺชโภชิโน  นามาติ ฯ  ภนฺเต   
อนวชฺชโภชโินติ  อิมสฺส  โก  อตฺโถติ ฯ  สุนฺทร  วา  อสุนฺทร   
วา  ลทฺธา  นพฺิพิการา  ภุ ฺชาม  มหาราชาติ  ต  สตฺุวา   
ร ฺโ  เอตทโหสิ  ยนฺนนูาห  อิเม  อุปปริกฺเขยฺย  เอทิสา    
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วา  โน  วาติ ฯ  ต  ทิวส  กณาชเกน  พิลงฺคทุติเยน  ปริวิส ิฯ   
ต  ปจฺเจกพุทฺธา  อมต  วิย นิพฺพิการา ภุ ฺชึสุ ฯ ราชา  อิเม   
ปฏิ ฺาตตฺตา  เอกทิวส  นิพฺพิการา  โหนฺติ  ปุน  เสฺว   
ชานิสฺสามีติ  สฺวาตนาย  นิมนฺเตสิ ฯ  ทุติยทิวเสป  ตเถวากาสิ ฯ  
เตป  ตเถว  ปริภุ ฺชึสุ ฯ   
        อถ  ราชา  สุนฺทร  ทตฺวา  วีมสิสฺสามีติ ปุนป  
นิมนฺเตตฺวา เทฺว ทิวเส มหาสกฺการ  กตฺวา  ปณีเตน   
อติวิจิเตฺรน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  ปรวิิสิ  เตป  ตเถว   
นิพฺพิการา  ปริภุ ฺชิตฺวา  ร ฺโ  มงฺคล  วตฺวา  ปกกฺมึสุ  
ราชา อจิรปกฺกนฺเตสุ  เตสุ  อนวชชฺโภชิโน  เอเต  อโห   
วตาหมฺป  อนวชฺชโภชี  ภเวยฺยนฺติ จินฺเตตฺวา  มหารชฺช  ปหาย   
ปพฺพชฺช  สมาทาย  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ปจฺเจกพุทฺโธ  หุตฺวา   
ม ฺชูสกรุกฺขมูเล  ปจฺเจกพุทฺธาน  มชฺเฌ  อตฺตโน  อารมฺมณ   
วิภาเวนฺโต  อิม  คาถมภาสิ ฯ  สา  ปทตฺถโต  อุตฺตานเมว ฯ   
เกวล  ปน  สหายสมฺปทนฺติ  เอตฺถ  อเสเขหิ สีลาทิกฺขนฺเธหิ  
สมฺปนฺนา สหายา เอว สหายสมฺปทาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  โยชนา  ยา  อย  วุตฺตา  สหายสมฺปทา   
ต  สหายสมฺปท  อทฺธา  ปสสาม  เอกเสเนว  โถเมมาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  กถ  เสฏา  สมา  เสวิตพฺพา  สหายาติ ฯ  กสฺมา   
อตฺตโน  สีลาทีหิ  เสฏเ  เสวมานสฺส  สีลาทโย  ธมฺมา   
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อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ อุปฺปนฺนา จ วุทฺธึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺล  
ปาปุณนฺติ ฯ  สเม  เสวมานสฺส  อ ฺม ฺ  สาธารเณน   
กุกฺกุจฺจสฺส  วิโนทเนน  จ  ลทฺธา  น  ปริหายนฺติ ฯ  เอเต   
ปน  สหายเก  เสฏเ  จ  สเม  จ  อลทฺธา  กุหนาทิมิจฺฉาชีว   
ปหาย  ธมฺเมน  สเมน  อุปฺปนฺน  โภชน  ภุ ฺชนฺโต  ตตฺถ  จ   
ปฏิฆานุนย  อนุปฺปาเทนฺโต  อนวชชฺโภชี  หุตฺวา  อตฺถกาโม   
กุลปุตฺโต  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ อหมฺป เอว จรนฺโต  
อิม สมฺปตฺตึ อธิคโตมฺหีติ ฯ   
                        อทฺธาปสสาคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สุวณฺณวลยคาถาวณฺณนา 
        ทิสฺวา  สุวณฺณสฺสาติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  กิร   
พาราณสิย  ราชา  คิมฺหสมเย  ทิวาเสยฺย  อุปคโต  อโหสิ  สนฺติเก   
จสฺส  วณฺณทาสี  โคสีตจนฺทน  ปสติ ฯ  ตสฺสา  เอกพาหาย  เอก   
สุวณฺณวลย  เอกพาหาย  เทฺว ฯ  ตานิ  สงฺฆฏเฏนฺติ  อิตร  น   
สงฺฆฏฏติ ฯ  ราชา  ต  ทิสวฺา  เอวเมว  คณวาเส  สงฺฆฏฏนา   
เอกวาเส  อสงฺฆฏฏนาติ  จินฺเตตฺวา  ปุนปฺปุน  ทาส ึ โอโลเกสิ ฯ   
เตน  จ  สมเยน  สพฺพาลงฺการวิภูสิตา  เทวี  ต  พีชยนฺตี   
 ิตา  โหติ  สา  วณฺณทาสิยา  ปฏิพทฺธจิตฺโต  ม ฺเ  ราชาติ   
จินฺเตตฺวา  ต  ทาสึ  อุฏาเปตฺวา  สยเมว  ปสิตุมารทฺธา ฯ    
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อถสฺสา  จ  อุโภสุ  พาหาสุ  อเนเก  สวุณฺณวลยา  เต  สงฺฆฏฏ- 
ยนฺตา  มหาสทฺท  ชนยึส ุฯ  ราชา  อติสุฏ ุตร  นิพฺพินฺโท   
ทกฺขิณปสฺเสน  นิปนฺโนเยว  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ   
สจฺฉากาสิ ฯ  ต  อนุตฺตรสเุขน  สุขิต  นปินฺน  จนฺทนหตฺถา   
เทวี  อุปสงฺกมิตฺวา  อาลิมฺปามิ  มหาราชาติ  อาห ฯ  โส   
อเปหิ  มา  อาลิมฺปาหีติ  อาห ฯ  สา  กิสฺส  มหาราชาติ ฯ  โส   
นาห  ราชาติ ฯ  เอวเมเตส  กถาสลฺลาป  สุตฺวา อมจฺจา  
อุปสงฺกมึสุ เตหิป มหาราชวาเทน  อาลปโต นาห ภเณ ราชาติ  
อาห ฯ เสส ปมคาถาย วุตฺตสทิสเมว ฯ   
        อย  ปน  คาถาวณฺณนา  ตตฺถ  ทสิฺวาติ  โอโลเกตฺวา ฯ   
สุวณฺณสฺสาติ  ก ฺจนสฺส ฯ  วลยานีติ  ปาเสโส ฯ  สาวเสสปทตฺโถ   
หิ  อย  อตฺโถ ฯ  ปภสฺสรานีติ  ปภาสนสีลานิ  ชุติมนฺตานีติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  เสส  อุตฺตานปทตฺถเมว ฯ  อย  ปน  โยชนา   
ทิสฺวา  ภุชสมฺึ  สุวณฺณสฺส  วลยานิ  คณวาเส  สติ  สงฺฆฏฏนา 
เอกวาเส  อสงฺฆฏฏนาติ  เอว  จินฺเตตฺวา  วิปสฺสน  อารภิตฺวา   
อธิคโตมฺหีติ ฯ  เสส สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                        สุวณฺณวลยคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________  
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                                อายติภยคาถาวณฺณนา   
        เอว  ทติุเยนาติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  กริ  พาราณสิ- 
ราชา  ทหโรว  ปพฺพชิตุกาโม  อมจฺเจ  อาณาเปสิ  เทวึ  คเหตฺวา   
รชฺช  ปริหรถ  อห  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  อมจฺจา  มหาราช  อราชก   
รชฺช  อมฺเหหิ  น  สกฺกา  รกฺขิตุ  สามนฺตราชาโน  อาคมฺม   
วิลุมฺปสฺสนฺติ ยาว เอโกป ปุตฺโต อุปฺปชฺชติ  ตาว  อาคเมหีติ   
ส ฺาเปสุ ฯ  มุทุจิตฺโต  ราชา  อธิวาเสสิ ฯ  อถ  เทวี  คพฺภ   
คณฺหิ ฯ  ราชา  ปุน  เต  อาณาเปสิ  เทวี  คพฺภินี  ปตฺุต   
ชาต  รชฺเช  อภิสิ ฺจิตฺวา  รชชฺ  ปริหรถ  อห  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
อมจฺจา  ทุชฺชาน  มหาราช  เอต  ย  เทวี  ปุตฺต  วา  วิชายิสฺสติ   
ธีตร  วาติ ตาว วิชายนกาล  อาคเมหีติ  ปุนป  ราชาน   
ส ฺาเปสุ ฯ  อถ  สา  ปุตฺต  วิชายิ ฯ  ตทาป  ราชา   
ตเถว  อมจฺเจ  อาณาเปสิ  อมจฺจา  ปุนป  ราชาน  อาคเมหิ   
มหาราช  ยาว  ปฏิพโล  โหตีติ  พหูหิ  การเณหิ  ส ฺา- 
เปสุ ฯ  ตโต  กุมาเร  ปฏพิโล  ชาเต  อมจฺเจ  สนฺนิปาตาเปตฺวา   
ปฏิพโล  ทานิ  อย  ต  รชเฺช  อภิสิ ฺจิตฺวา  ปฏิปชชฺถาติ   
อมจฺจาน  โอกาส  อทตฺวา  อนฺตราปณโต  กาสายวตฺถาทโย   
สพฺพปริกฺขาเร  อาหราเปตฺวา  อนฺเตปุเร  เอว  ปพฺพชิตฺวา   
มหาชนโก  วิย  นิกฺขมิตฺวา  คโต  สพฺพปริชโน  นานปฺปการ   
ปริเทวมาโน  ราชาน  อนพุนฺธิ ฯ  โส  ราชา  ยาว  อตฺตโน    
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รชฺชสีมา  ตาว  คนฺตฺวา  กตฺตรทณฺเฑน  เลข  อากฑฺฒิตฺวา   
อย  เลขา  นาติกฺกมิตพฺพาติ  อาห ฯ  มหาชโน  เลขาย  สีส   
กตฺวา  ภูมิย  นิปนฺโน  ปรเิทวมาโน  ตุยฺห  ทานิ  ตาต   
ร ฺโ  อาณา  กึ  กริสฺสตีติ  กุมาร  เลข  อติกฺกมาเปสิ ฯ   
กุมาโร  ตาต ตาตาติ ธาวิตฺวา ราชาน  สมฺปาปุณิ ฯ   
ราชา  กุมาร  ทิสฺวา  เอต  มหาชน  ปรหิรนฺโต  รชชฺ   
กาเรสึ  กึ  ทานิ  เอก  ทารก  ปริหริตุ  น  สกฺขิสฺสนติฺ   
กุมาร  คเหตฺวา  อร ฺ ปวิฏโ  ตตฺถ ปุพฺพปจฺเจกพุทฺเธหิ  
วสิตปณฺณสาล ทิสฺวา วาส กปฺเปสิ สทฺธึ ปุตฺเตน ฯ   
        ตโต  กมุาโร  วรสยนาทีสุ  กตปริจโย  ติณสนฺถารเก  วา   
รชฺชุม ฺจเก  วา (๑)  สยมาโน  โรทติ ฯ  สีตวาตาทีหิ  ผุฏโ   
สมาโน  สีต  ตาต อุณฺห ตาต  มกสา  ตาต  ฑสนฺติ ฯ   
ฉาโตมฺหิ  ตาต  ปปาสิโตมฺหิ  ตาตาติ  วทติ ฯ  ราชา  ต   
ส ฺาเปนฺโตเยว  รตฺตึ  วีตินาเมสิ ฯ  ทิวาปสฺส ปณฺฑาย  
จริตฺวา ภตฺต อุปนาเมสิ  กุมาโร  มิสฺสกภตฺต  กงฺคุวรก- 
มุคฺคาทิพหุล  อจฺฉาเทนฺตมฺป  ต  ชิฆจฺฉาวเสน  ภุ ฺชมาโน   
กติปาหจฺจเยน  อุเณฺห  ปตปทุม  วิย  มิลายิ ฯ ราชา ปน  
ปฏิสงฺขานพเลน  นิพฺพิกาโร  ภุ ฺชติ ฯ  ตโต  โส  กมุาร   
ส ฺาเปนฺโต  อาห  นคเร  ตาต  ปณีตาหาโร  ลพฺภติ  ตตฺถ   
คจฺฉามาติ ฯ  กุมาโร  อาม  ตาตาติ ฯ  ตโต  น  ปรุกขฺตฺวา    
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อาคตมคฺเคเนว  นิวตฺติ ฯ  กุมารมาตาป  เทวี  น  ทานิ  ราชา   
กุมาร  คณฺหิตฺวา  อร ฺเ  จิร  วสิสฺสติ  กติปาเหเนว   
นิวตฺติสฺสตีติ  จินฺเตตฺวา  ร ฺา  กตฺตรทณฺเฑน  ลขิิตฏาเนเยว   
วตึ (๑)  การาเปตฺวา  วาส กปฺเปสิ ฯ ราชา  ตสฺสา  วติยา   
อวิทูเร  ตฺวา  เอตฺถ  เต  ตาต  มาตา  นิสินฺนา  คจฺฉาหีติ   
เปเสสิ ฯ  ยาว  โส  ต  าน  ปาปุณาติ  ตาว  อุทิกฺขนฺโต   
อฏาสิ  มา  เหว  น โกจิ วิเหเยฺยาติ ฯ กุมาโร มาตุ  
สนฺติก ธาวนฺโต อคมาสิ ฯ   
        อารกฺขปุริสา  กุมาร  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  เทวิยา   
อาโรเจสิ ฯ  เทวี  วีสตินาฏกิตฺถิสหสฺสปริวุตา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   
ปฏิคฺคเหสิ ฯ ร ฺโ จ ปวตฺตึ ปุจฺฉิ ฯ  ปจฺฉโต  อาคจฺฉตีติ   
สุตฺวา  มนุสฺเส  เปเสสิ ฯ  ราชาป  ตาวเทว  สกวสนฏาน   
อคมาสิ ฯ  มนุสฺสา  ราชาน  อทิสฺวา  นิวตฺตึสุ ฯ  ตโต  เทวี   
นิราสาว  หุตฺวา  ปุตฺต  คเหตฺวา  นคร  คนฺตฺวา  รชฺเช   
อภิสิ ฺจิ ฯ  ราชาป  อตฺตโน  วสนฏาเน  นิสินฺโน  วิปสฺสิตฺวา   
ปจฺเจกโพธึ  ปตฺวา  ม ฺชูสกรุกฺขมูเล  ปจฺเจกพุทฺธาน  มชฺเฌ  
อิม อุทานคาถ อภาสิ ฯ สา อตฺถโต อุตฺตานา เอว ฯ   
        อย  ปเนตฺถาธิปปฺาโย  ยฺวาย  เอเกน  ทุติเยน  กุมาเรน   
สีตุณฺหาทีหิ  นิเวเทนฺเตน  สหวาเสน  ต  ส ฺาเปนฺตสฺส  มม   
# ๑ สี. คุตฺตึ ฯ    
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วาจาภิลาโป  ตสฺมึ  สิเนหวเสน  อภิสชชฺนา  วา  ชาตา ฯ  สจาห   
อิม  น  ปริจฺจชามิ  ตโต  อายติมฺป  ตเถว  เหสฺสติ  ยถา   
อิทานิ  เอว  ทุติเยน  สห  มมสฺส  วาจาภิลาโป  อภิสชฺชนา   
วา ฯ  อุภยเมต  อนฺตรายกร  วิเสสาธิคมสฺสาติ  เอต  ภย   
อายตึ เปกฺขมาโน  ต ฉฑฺเฑตฺวา โยนิโส  ปฏิปชชฺิตฺวา  
ปจฺเจกโพธิมธิคโตมฺหีติ ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        อายติภยคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                กามคาถาวณฺณนา(๒)   
        กามา  หิ  จิตฺราติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กิร   
เสฏ ีปุตฺโต  ทหโรว  เสฏ ีฏาน  ลภิ  ตสฺส  ติณฺณ  อุตูน   
อนุจฺฉวิกา  ตโย  ปาสาทา  อเหสุ ฯ  โส  สพฺพสมฺปตฺตีหิ   
เทวกุมาโร  วิย  ปริจาเรติ ฯ  อถ  โส  ทหโร ว  สมาโน   
ปพฺพชิสฺสามีติ  มาตาปตโร  อาปุจฺฉิ ฯ  โส  ตเถว  นพินฺธติ ฯ   
ปุนป  น  มาตาปตโร  ตฺว  ตาต  สุขุมาโล  ทุกฺกรา  ปพฺพชฺชา   
ขุรธาราย  อุปริ  จงฺกมนสทิสาติ  นานปฺปกาเรหิ  นิวาเรนฺติ ฯ   
โส  ตเถว  นพินฺธติ ฯ  เต  จินฺเตสุ  สจาย  ปพฺพชติ  อมฺหาก   
โทมนสฺส  โหติ ฯ  สเจ  น  นิวาเรม  เอตสฺส  โทมนสฺส  โหต ิฯ  
อป  จ  อมฺหาก  โทมนสสฺ  โหตุ  มา  จ  เอตสฺสาติ  อนุชานึสุ ฯ   
ตโต  โส  สพฺพ  ปรชิน  ปริเทวมาน  อนาทิยิตฺวา  อิสิปตน    
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คนฺตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธาน  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ  ตสฺส  อุฬารเสนาสน   
น  ปาปุณาติ  ม ฺจเก  ตฏฏิก  อตฺถริตฺวา  สยิ ฯ  โส  วรสยเน   
กตปริจโย  สพฺพรตฺตึ  อติทุกฺขิโต  อโหสิ ฯ  ปภาเต  สรรีปร-ิ 
กมฺม  กตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  ปจฺเจกพุทฺเธหิ  สทฺธึ  ปณฺฑาย   
ปาวิสิ ฯ  ตตฺถ  วุฑฺฒา  อคฺคาสน ฺจ อคฺคปณฺฑ ฺจ  ลภนฺติ   
นวกา  ย  กิ ฺจิเทว  อาสนลูข  โภชน ฺจ ฯ  โส  เตน  ลูข- 
โภชเนนาป  อติทุกฺขิโต  อโหสิ ฯ  โส  กติปาหเยว  กิโส   
ทุพฺพณฺโณ  หุตฺวา  นิพฺพิชฺช ิฯ  ยถา  ต  อปริปกฺกคเต  สมณ- 
ธมฺเม ฯ  ตโต  มาตาปตูน  ทูต  เปเสตฺวา  อุปฺปพฺพชิ ฯ  โส   
กติปาหเยว  พล  คเหตฺวา  ปุนป  ปพฺพชิตุกาโม  อโหสิ  ตโต   
ทุติยมฺป  ปพฺพชิตฺวา  ปุนป  อุปฺปพฺพช ิฯ  ตติยวาเร  ปุน   
ปพฺพชิตฺวา  สมฺมา  ปฏิปนฺโน  วิปสฺสตฺิวา  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา   
อิม  อุทานคาถ  วตฺวา ปุน ปจฺเจกพุทฺธาน  มชฺเฌ อิมเมว  
พฺยากรณคาถมฺป อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  กามาติ  เทฺว  กามา  วตฺถุกาโม  จ  กิเลสกาโม   
จ ฯ  ตตฺถ วตฺถุกาโม  นาม  ปยรูปาทิอารมฺมณธมฺโม (๑)  กิเลสกาโม   
นาม  สพฺโพ  ราคปฺปเภโท ฯ  อิธ  ปน  วตฺถุกาโม  อธิปฺเปโต ฯ   
รูปาทิอเนกปฺปการวเสน  จิตฺรา ฯ  โลกสฺสาทวเสน  มธุรา ฯ   
พาลปุถุชฺชนาน  มน  รมาเปนฺตีติ  มโนรมา ฯ  วิรปูรูเปนาติ   
# ๑ สี. มนาปยรูปาทิ ฯ    
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วิวิเธน  รูเปน  อเนกวิเธน  สภาเวนาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  เต   
หิ  รูปาทิวเสน  จิตฺรา  รูปาทีสุป  นีลาทิวเสน  วิวิธรูปา ฯ   
เอว  เตน  เตน  วิรูปรูเปน  ตถา  ตถา  อสฺสาท  ทสฺเสตฺวา   
มเถนฺติ  จิตฺต  ปพฺพชชฺาย  อภิรมิตุ น เทนฺตีติ ฯ เสสเมตฺถ   
ปากฏเมว  นคิมนมฺป  ทฺวีหิ  ตีหิ  วา  ปเทหิ  โยเชตฺวา  
ปุริมคาถาสุ วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        กามคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อีติคาถาวณฺณนา 
        อีตี  จาติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กริ  ร ฺโ   
คณฺโฑ  อุทปาทิ  พาฬฺหา  เวทนา  วฑฺฒนฺติ  เวชฺชา   
สตฺถกมฺเมน  วินา  ผาสุ  น  โหตีติ  ภณนฺติ ฯ  ราชา  เตส   
อภย  ทตฺวา  สตฺถกมฺม  การาเปสิ ฯ  เต  ต  ผาเลตฺวา   
ปุพฺพโลหิต  นีหริตฺวา  นิเวทน  กตฺวา  วณ  ปโลติเกน   
พนฺธึสุ ฯ  ลขูมสาหาเรสุ (๑)  จ  น  สมฺมา  โอวทสึุ ฯ  ราชา   
ลูขโภชเนน  กิสสรีโร อโหสิ  คณฺโฑ  จสฺส  มิลายิ ฯ  โส   
ผาสุกส ฺ ี  หุตฺวา  สินิทฺธาหาร  ภุ ฺชิ  เตน  ส ฺชาตพโล   
วิสเยเยว  ปฏเิสวิ  ตสฺส  คณฺโฑ  ปุริมสภาวเมว  สมฺปาปุณิ ฯ   
เอว  ยาว  ติกขฺตฺตุ  สตฺถกมฺม  การาเปตฺวา  เวชฺเชหิ  ปริวชฺชโิต   
# ๑. ส.ี ย.ุ อาหารจาเรสุ จ ฯ   
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นิพฺพินฺทิตฺวา  มหารชชฺ  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  อร ฺ  ปวิสิตฺวา   
วิปสสน  อารภิตวา  สตฺตหิ  วสฺเสหิ  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา   
อิม  อุทานคาถ  ภาสิตฺวา  นนฺทมูลกปพฺภาร  อคมาสิ ฯ   
        ตตฺถ  เอตีติ  อีติ  อาคนฺตุกาน  อกุสลภาคีน  พฺยสนเหตูน   
เอต  อธิวจน ฯ  ตสฺมา  กามคุณาป  เอเต  อเนกพฺยสนาวหฏเน   
อนตฺถาน  สนฺนิปาตฏเน  จ  อีติ ฯ  คณฺโฑป  อสุจึ  ปคฺฆรติ   
อุทฺธุมาตปริปกฺกปริภินฺโน  โหติ ฯ  ตสฺมา  เอเต  กิเลสาสุจิ- 
ปคฺฆรณโต  อุปฺปาทชราภงฺเคหิ  อุทฺธุมาตปริปกฺกปริภินฺนภาวโต   
จ  คณฺโฑ ฯ  อุปทฺทวตีติ  อุปทฺทโว  อนตฺถ  ชเนนฺโต  อภิภวติ   
อชฺโฌตฺถรตีติ  อตฺโถ  ราคคณฺฑาทีนเมตมธิวจน ฯ  ตสฺมา   
กามคุณาเปเต อวิทิตนิพฺพานตฺถาวหเหตุตาย  สพฺพุปทฺทวกมฺม- 
ปริวตฺถุตาย  จ  อุปทฺทโว ฯ  ยสฺมา  ปเนเต  กิเลสาตุรภาว   
ชเนนฺตา  สีลสงฺขาต  อาโรคฺย  โลลุปปฺ  วา  อุปฺปาเทนฺตา   
ปากติกเมว  อาโรคฺย  วิลมฺุปนฺติ  ตสฺมา  อิมินา  อาโรคฺย- 
วิลุมฺปนฏเน โรโค ฯ อพฺภนฺตรมนุปวิฏฏเน  ปน  อนฺโต- 
ตุทนฏเน  จ  ทุนฺนีหรณียฏเน  จ สลฺล ฯ ทฏิธมฺมิก- 
สมฺปรายิกภยาวหนโต  ภย ฯ  เม  เอตนฺติ  เมต ฯ  เสสเมตฺถ   
ปากฏเมว ฯ  นิคมนมฺป  วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        อีติคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        _______________  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 319 

                                เลมที่  42  หนา  319 
 
                                สีตาลุกคาถาวณฺณนา  
        สีต ฺจาติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กริ  สีตาลุก- 
พฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ  โส  ปพฺพชิตฺวา  อร ฺเ   
ติณกุฏิกาย  วิหรติ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  ปเทเส  สีเต  สีต  อุณฺเห   
อุณฺหเมว  โหติ  อพฺโภกาสตฺตา  ปเทสสฺส ฯ โคจรคาเม  ภิกฺขา   
ยาวทตฺถ  น ลพฺภติ ปานียมฺป ทุลลฺภ วาตาตปฑสสิรึสปาป(๒)  
พาเธนฺติ ฯ  ตสฺส  เอตทโหสิ  อิโต  อฑฺฒโยชนมตฺเต  สมฺปนฺโน   
ปเทโส  ตตฺถ  สพฺเพป  เอเต  ปริสฺสยา  นตฺถิ  ยนฺนูนาห  ตตฺถ   
คจฺเฉยฺย  ผาสุก  วิหรนฺเตน  สกฺกา  สขุมธิคนฺตุนฺติ ฯ  ตสฺส   
ปุน  อโหส ิ ปพฺพชิตา  นาม  น  ปจฺจยคิทฺธา  โหนฺติ  เอวรูป   
จ  จิตฺต  อตฺตโน  วเส  วตฺตาเปนฺติ  น  จิตฺตสฺส  วเส วตฺตนฺติ  
นาห  คมิสฺสามีติ  เอว  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  น  อคมาสิ ฯ  เอว   
ยาวตติยก  อุปฺปนฺนจิตฺต  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  นิวตฺเตสิ ฯ  ตโต  ตตฺเถว   
สตฺต  วสฺสานิ  วสิตฺวา  สมฺมา  ปฏิปชชฺมาโน  ปจฺเจกโพธึ   
สจฺฉิกตฺวา  อิม  อุทานคาถ  ภาสิตฺวา  นนฺทมูลกปพฺภาร  
อคมาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สตี ฺจาติ  สีต  ทุวิธ  อพฺภนตฺรธาตุกฺโขภปจฺจย ฺจ   
พาหิรธาตุกฺโขภปจฺจย ฺจ  ตถา  อุณฺหมฺป ฯ  ฑสาติ  ปงฺคล- 
มกฺขิกา ฯ  สริึสปาติ(๑)  เย  เกจิ  ทีฆชาติกา  สรนฺตา  คจฺฉนฺติ ฯ   
# ๑. ม. สรีสปา ฯ  
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เสส  ปากฏเมว ฯ  นิคมนมฺป  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        สีตาลุกคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                นาคคาถาวณฺณนา 
        นาโควาติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กริ  อ ฺตโร   
ราชา  วีสติ  วสฺสานิ  รชชฺ  กาเรตฺวา  กาล  กโต  นริเย   
วีสติ  วสฺสานิ  เอว  ปจฺจิตฺวา  หิมวนฺตปฺปเทเส  หตฺถิโยนิย   
อุปฺปชฺชิตฺวา  ส ฺชาตกฺขนฺโธ  ปทุมวณฺณสกลสรโีร  อุฬาโร   
ยูถปติ  มหานาโค  อโหสิ ฯ  ตสฺส  โอภคฺโคภคฺคสาขาภงฺคานิ   
หตฺถิฉาปาว  ขาทนฺติ  โอคาเหป  น  หตฺถินิโย  กททฺเมน   
วิลิมฺปสุ  สพฺพ  ปาลิเลยฺยกนาคสฺเสว  อโหสิ ฯ โส ยูถา  
นิพฺพิชฺชิตฺวา ปกฺกามิ ฯ  ตโต  น  ปทานุสาเรน  ยูถา   
อนุพนฺธนฺติ  เอว  ยาวตติย  ปกฺกนฺตมฺป  อนุพนฺธึสุเยว ฯ  ตโต   
จินฺเตสิ  อิทานิ  มยฺห  นตฺตโก  พาราณสิย  รชชฺ  กาเรติ   
ยนฺนูนาห  อตฺตโน  ปุริมชาติยา  อุยฺยาน  คจฺเฉยฺย ฯ  ตตฺร   
โส  ม  รกฺขิสฺสตีติ ฯ  ตโต  รตฺติย  นทิฺทุปคเต  ยูเถ  ยูถ   
ปหาย  ตเมว  อุยฺยาน  ปาวิสิ ฯ  อุยฺยานปาโล  ทิสฺวา  ร ฺโ   
อาโรเจสิ  ราชา  หตฺถ ึ คเหสฺสามีติ  เสนาย  ปริวาเรสิ ฯ   
หตฺถี  ราชานเมว  อภิมุโข  คจฺฉติ  ราชา  ม  อภิมุโข  เอตีติ   
ขุรปฺป  สนฺนยฺหิตฺวา  อฏาสิ ฯ  ตโต  หตฺถี  วิชฺเฌยยฺาป   
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ม  เอโสติ  มานุสิกาย  วาจาย  พฺรหฺมทตฺต  มา  ม  วิชฺฌ   
อห  เต  อยฺยโกติ  อาห ฯ  ราชา  กึ  ภณสีติ  สพฺพ   
ปุจฺฉิ ฯ  หตฺถปี  รชฺเช  จ  นรเก  จ  หตฺถิโยนิย ฺจ  ปวตฺตึ   
สพฺพ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  สุนฺทร  มา  ภายิ  มา  ก ฺจิ   
ภึสาเปหีติ  หตฺถิโน วฏฏ ฺจ อารกฺขเก จ หตฺถิภณฺเฑ จ  
อุปฏาเปสิ ฯ   
        อเถกทวิส  ราชา  หตฺถิกฺขนฺธวรคโต  อย  วีสติ  วสฺสานิ   
รชฺช  กาเรตฺวา  นิรเย  ปจฺจิตฺวา  ปกฺกาวเสเสน  ติรจฺฉานโยนิย   
อุปฺปนฺโน  ตตฺถาป  คณสวาสสงฺฆฏฏน  อสหนฺโต  อิธาคโตสิ   
อโห  ทุกโฺขว  คณสวาโส  เอกีภาโว  เอว  ปน  สโุขติ  จินฺเตตฺวา   
ตตฺเถว  วิปสฺสน  อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  ต   
โลกุตฺตรสุเขน  สุขิต  อมจฺจา  อุปสงฺกมิตฺวา  ปณิปาต  กตฺวา   
ยานกาโล  มหาราชาติ  อาหสุ ฯ  ตโต  นาห  ราชาติ  วตฺวา   
ปุริมนเยเนว  อิม คาถมภาสิ ฯ สา ปทตฺถโต ปากฏา เอว ฯ   
        อย  ปเนตฺถ  อธิปฺปายโยชนา  สา  จ  โข  ยุตฺติวเสเนว   
น  อนุสฺสววเสน ฯ  ยถา  อย  หตฺถ ี อรยิกนฺเตสุ  สีเลสุ   
ทนฺตตฺตา  อทนฺตภูมึ  นาคจฺฉตีติ  วา  สรีรมหนฺตตาย  วา   
นาโค  เอว  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  อรยิกนฺเตสุ  สีเลสุ  ทนฺตตฺตา   
อทนฺตภูมึ  นาคมเนน  อาคุมกรเณน  ปุน  อิตฺถตฺต  อนาคมเนน   
จ  คุณสรีรมหนฺตตาย  วา  นาโค  ภเวยฺย ฯ  ยถา  เจส  ยูถานิ    
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วิวชฺชยิตฺวา  เอกจริยสุเขน  ยถาภิรนฺต  วิหร  อร ฺเ  เอโก   
จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป  กทุาสฺสุ  นามาหมฺป  เอว  คณ   
วิวชฺเชตฺวา  เอกวิหารสุเขน  ยถาภิรนฺต  วิหร  อร ฺเ  อตฺตโน   
ยถา  ยถา  สขุ  ตถา  ตถา  ยตฺตก  วา  อิจฺฉามิ  ตตฺตก   
อร ฺเ  นิวาส  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป  เอโก  จเรยฺยนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ยถา  เจส  สุสณฺ ิตกฺขนฺธมหนฺตตาย  ส ฺชาตกฺขนฺโธ   
กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  เอว  อเสขสีลกฺขนฺธมหนฺตตาย  ส ฺชาตกฺ- 
ขนฺโธ  ภเวยฺย ฯ  ยถา  เจส  ปทุมสทสิคตฺตตาย  วา  ปทุมกุเล   
อุปฺปนฺนตาย  วา  ปทุมี  กทุาสฺสุ  นามาหมฺป  เอว  ปทุม- 
สทิสอุชุกตาย  วา  อริยชาติปทุเม  อุปฺปนฺนตาย  วา  ปทุม ี  
ภเวยฺย ฯ  ยถา  เจส  ถามพลาทีหิ  อุฬาโร  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป   
เอว  ปริสุทฺธกายสมาจารตาทีหิ  สีลสมาธิ  นิพฺเพธิกป ฺาทีหิ   
วา  อุฬาโร  ภเวยฺยนฺติ ฯ  เอว จินฺเตนฺโต วิปสฺสน อารภิตฺวา  
ปจฺเจกโพธึ อธิคโตมฺหีติ ฯ   
                                นาคคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                        อฏานคาถาวณฺณนา 
        อฏาน  ตนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิร ฺโ  กิร   
ปุตฺโต  ทหโร  เอว  สมาโน  ปพฺพชิตุกาโม  มาตาปตโร  ยาจิ   
มาตาปตโร  น  นิวาเรนฺติ ฯ  โส  นิวาริยมาโนป  นิพนฺธติเยว   
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ ตโต ปุพฺเพ วุตฺตเสฏ ีปุตฺต  วิย  สพฺพ    
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วตฺวา  อนุชานึสุ ฯ  ปพฺพชิตฺวา  จ  อุยยฺาเนเยว  วสิตพฺพนฺติ   
ปฏิชานาเปสุ  โส  ตถา  อกาสิ ฯ  ตสฺส  มาตา  ปาโต ว   
วีสติสหสฺสนาฏกิตฺถิปรวุิตา  อุยฺยาน  คนฺตฺวา  ปุตฺต  ยาคุ   
ปาเยตฺวา  อนฺตรา  ขชฺชกาทีนิ  จ  ขาทาเปตฺวา  ยาว   
มชฺฌนฺหิกสมยา  เตน  สทฺธึ  สมลฺุลปตฺวา  นคร  ปวิสติ ฯ   
ปตาป  มชฺฌนฺหิเก  อาคนฺตฺวา  ต  โภเชตฺวา  อตฺตนาป  ภุ ฺชิตฺวา   
ทิวส  เตน  สทฺธึ  สมลฺุลปตฺวา  สายนฺหสมย  ปฏิชคฺคนก- 
ปุริเส  เปตฺวา  นคร  ปวิสติ ฯ  โส  เอว  รตฺตินฺทิว อวิวิตฺโต  
วิหรติ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  อาทิจฺจพนฺธุ  นาม  ปจฺเจก- 
พุทฺโธ  นนฺทมูลกปพฺภาเร  วิหรติ ฯ  โส  อาวชฺเชนโฺต  ต  อทฺทส   
อย  กุมาโร  ปพฺพชิตุ  อสกฺขิ  ชฏ  ฉินฺทิตุ  น  สกฺโกตีติ ฯ   
ตโต  ปร  อาวชฺชิ  อตฺตโน  ธมฺมตาย  นิพฺพิชฺชิสฺสติ  นุ   
โข  โนติ ฯ  อถ  ธมฺมตาย  นิพฺพินฺทนโฺต  อติจิร  ภวิสฺสตีติ   
ตฺวา  ตสฺส  อารมฺมณ  ทสฺเสสฺสามีติ  ปุริมนเยน  มโนสิลาตลโต   
อาคนฺตฺวา  อุยฺยาเน  อฏาสิ ฯ  ราชปรสิา  ทิสฺวา  ปจฺเจกพุทฺโธ   
อาคโต  มหาราชาติ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  อิทานิ  เม  ปุตฺโต   
ปจฺเจกพุทฺเธน  สทฺธ ึ อนกฺุกณฺ ิโต  วสิสฺสตีติ  ปมุทิตมโน  หุตฺวา   
ปจฺเจกพุทฺธ  สกฺกจฺจ  อุปฏหิตฺวา  ตตฺเถว  วาส  ยาจิตฺวา   
ปณฺณสาลาทิวาวิหารจงฺกมาทิสพฺพ  กาเรตฺวา  วาเสสิ ฯ  โส   
# ๑. ม. มชฺฌนฺหิกสมยา ฯ  ๒. ม. มชฺฌนฺหิเก ฯ  ๓. ม. สายนฺหสมย ฯ  
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ตตฺถ  วสนฺโต  เอกทิวส  โอกาส  ลภิตฺวา  กุมาร  ปจฺุฉิ  โกสิ   
ตฺวนฺติ ฯ  อห ปพฺพชิโตติ ฯ  ปพฺพชิตา  นาม  น  อีทสิา   
โหนฺตีติ ฯ  อถ  ภนฺเต  กีทสิา  โหนฺติ  กึ  มยฺห  อนนุจฺฉวิกนฺติ   
วุตฺเต  ตฺว  อตฺตโน  อนนุจฺฉวิก  น  เปกฺขสิ นนุ เต  มาตา   
วีสติสหสฺสิตฺถีหิ  สทฺธ ึ ปพฺุพณฺหสมเย  อาคจฺฉนฺตี  อุยฺยาน   
อวิวิตฺต  กโรติ  ปตา  จสฺส  มหตา  พลกาเยน  สายนฺหสมเย   
ชคฺคนกปริสา  สกล  รตฺตึ  ปพฺพชิตา  นาม  ตว  สทิสา  น   
โหนฺติ  อีทิสา  ปน  โหนตีฺติ  ตตฺถ   ิตสฺเสว  อิทฺธิยา  หิมวนฺเต   
อ ฺตร  วิหาร  ทสฺเสสิ ฯ  โส  ตตฺถ  ปจฺเจกพุทฺเธ  อาลมฺพนผลก   
นิสฺสาย   ิเต  จ  จงฺกมนฺเต จ รชนกกมฺมสูจิกมฺมาทีนิ  กโรนฺเต   
จ  ทิสฺวา  อาห  ตุมฺเห  อิธ  นาคจฺฉถ  ปพฺพชฺชา  จ   
ตุมฺเหหิ  อนุ ฺาตาติ ฯ  อาม  ปพฺพชฺชา  อนุ ฺาตา  ปพฺพชิต- 
กาลโต  ปฏาย  สมณา  นาม  อตฺตโน  นิสฺสรณ  กาตุ  ปเทส ฺจ   
อิจฺฉิต  ปตฺถิต  คนฺตุ  ลภนฺติ  เอตฺตกว  วฏฏตีติ  วตฺวา  อากาเส   
ตฺวา  อฏาน  ต  สงฺคณิการตสฺส  ย  ผสฺสเย  สามยิก  วิมุตฺตินติฺ   
อิม  อุปฑฺฒคาถ  วตฺวา  ทิสฺสมาโนเยว  อากาเสน  นนฺทมูลก- 
ปพฺภาร  อคมาสิ ฯ  เอว  คเต  ปจฺเจกพุทฺเธ  โส  อตฺตโน   
ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา  นิปชฺช ิฯ  อารกฺขปุริโสป  สยิโต  กุมาโร   
อิทานิ  กุหึ คมิสฺสตีติ  ปมตฺโต  นิทฺท  โอกฺกมิ ฯ  โส  ตสฺส   
ปมตฺตภาว  ตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  อร ฺ  ปาวิสิ ฯ  ตตฺร    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 325 

        เลมที ่ 42  ปจฺเจกพุทฺธาปทานวณฺณนา  หนา  325 
 
จ   ิโต  วิปสสฺน  อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  ปจฺเจก- 
พุทฺธฏาน  คโต ฯ  ตตฺร  จ  กถมธิคตนฺติ  ปุจฺฉิโต  อาทิจฺจ- 
พนฺธุนา  วุตฺต อุปฑฺฒคาถ ปริปุณฺณ กตฺวา อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  อฏาน  ตนฺติ  อฏาน  ต  อการณ  ตนฺติ   
วุตฺต  โหติ ฯ  อนุนาสิกโลโป  กโต  อริยสจฺจาน  ทสฺสนนฺติ- 
อาทีสุ  วิย ฯ  สงฺคณิการตสฺสาติ  คณาภิรตสฺส ฯ  ยนฺติ  การณ- 
วจนเมต  ย  หิรียติ  หิรยีติพฺเพนาติอาทีสุ  วิย ฯ  ผสฺสเยติ   
อธิคจฺเฉ ฯ  สามยิก วิมุตฺตินฺติ โลกิยสมาปตฺตึ ฯ สา หิ  
อปฺปตปฺปตสมเยเอว  ปจฺจตฺถิเกหิ  วิมุจฺจนโต สามยิกา วิมุตฺตีติ  
วุจฺจติ ฯ ต สามยิก วิมุตฺตึ ฯ  อฏาน  ต  น  ต  การณ   
วิชฺชติ  สงฺคณิการตสฺส  เยน  การเณน  วิมุตฺตึ  ผสสฺเย  อิติ   
เอต  อาทิจฺจพนฺธุสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  วโจ  นิสมฺม  สงฺคณิการตึ   
ปหาย โยนิโส ปฏิปชฺชนโฺต อธิคโตมฺหีติ อาห ฯ เสส วุตฺตนย- 
เมวาติ ฯ   
                        อฏานคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ทุติยวคฺโค(๑) นิฏ ิโต ฯ   
                                        ____________ 
# ๑. ปาลิยา นตฺถิ ฯ  
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                                        ทิฏ ีวิสูกคาถาวณฺณนา 
        ทฏิ ีวิสูกานีติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  กริ  พาราณสิ- 
ราชา  รโหคโต  จินฺเตสิ  ยถา  สีตาทีน  ปฏิฆาตกานิ  อุณฺหาทีนิ   
อตฺถิ  อตฺถ ิ นุ  โข  เอว  วฏฏปฏิฆาตก  วิวฏฏ  โนติ ฯ  โส  
อมจฺเจ ปุจฺฉิ วิวฏฏ ชานาถาติ ฯ  เต  ชานาม  มหาราชาติ   
อาหสุ ฯ  ราชา กึ ตนฺติ ฯ ตโต อนฺตวา โลโกติ  อาทนิา   
นเยน  สสฺสตุจฺเฉท  กเถสุ ฯ  ราชา  อิเม  น  ชานนติฺ  สพฺเพปเม  
ทิฏ ิคติกาติ  สยเมว  เตส  วิโลมต ฺจ  อยุตฺตต ฺจ  ทิสฺวา   
วฏฏปฏิฆาตก  วิวฏฏ  อตฺถิ  ต  คเวสิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา  รชฺช   
ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ  
อิม ฺจ อุทานคาถ อภาสิ ปจฺเจกพุทฺธาน มชฺเฌ พฺยากรณ- 
คาถ ฺจ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  ทิฏ ีวิสูกานีติ  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตานิ ฯ  ตานิ  ห ิ  
มคฺคสมฺมาทิฏ ิยา  วิสูกฏเน  วิชฺฌนฏเน  วิโลมฏเน  จ   
วิสูกานิ  เอว  ทิฏ ิยา  วิสูกานิ ทิฏ ิ เอว วา วิสูกานิ ทิฏ ิ- 
วิสูกานิ ฯ(๑) อุปาติวตฺโตติ  ทสฺสนมคฺเคน  อติกฺกนฺโต ฯ  ปตฺโต   
นิยามนฺติ  อวินิปาตธมฺมตาย  สมฺโพธปิรายณตาย จ  นิยตภาว   
อธิคโต  สมมฺตฺตนิยามสงฺขาต  วา  ปมมคฺคนฺติ ฯ  เอตฺตาวตา   
ปมมคฺคกิจฺจนิปฺผตฺติ  จ  ตสฺส  ปฏิลาโภ จ วุตฺโต ฯ อิทานิ  
# ๑ สี. วิสูกานีติ ทิฏ ิ เอว วา วิสูกานีติ ทิฏ ิวิสูกานิ ฯ    
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ปฏิลทฺธมคฺโคติ อิมินา  เสสมคฺคปฏิลาภ ทสฺเสติ ฯ อุปฺปนฺน- 
าโณมฺหีติ อุปฺปนฺนปจฺเจกโพธิาโณ อมฺหิ ฯ เอเตน  ผล   
ทสฺเสติ ฯ  อน ฺเนยฺโยติ  อ ฺเหิ  อิท  สจฺจนฺติ  น  เนตพฺโพ ฯ   
เอเตน  สยมฺภุต  ทสฺเสติ  ปตฺเต  วา  ปจฺเจกโพธิาเณ  อ ฺ- 
เนยฺยตาย อภาวา สยวสิต ฯ สมถวิปสสฺนาย วา(๑)  ทิฏ ี- 
วิสูกานิ  อุปาติวตฺโต  อาทิมคฺเคน  นิยาม  ปตฺโต  เสเสหิ ปฏ-ิ 
ลทฺธมคฺโค  ผลาเณน  อุปฺปนฺนาโณ  ต  สพฺพ  อตฺตนา ว   
อธิคโตติ  อน ฺเนยฺโยติ ฯ  เสส วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ ฯ   
                        ทฏิ ีวิสูกคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                นลิฺโลลุปคาถาวณฺณนา 
        นลิฺโลลโุปติ  กา  อุปปฺตฺติ  พาราณสิร ฺโ  กิร  สูโท   
อนฺตรภตฺต  ปจิตฺวา  อุปนาเมสิ  มนุ ฺทสฺสน  สาทุรส  อปฺเปว   
นาม  เม  ราชา  ธนมนุปปฺาเทยฺยาติ ฯ  ต  ร ฺโ  คนฺเธเนว   
โภตฺตุกมฺยต  ชเนสิ  มุเข  เขฬ  อุปฺปาเทติ ฯ  ปมกพเฬ  ปน   
มุเข  ปกฺขิตฺตมตฺเต  สตฺตรสหรณิสหสฺสานิ  อมเตเนว  ผุสิตานิ   
อเหสุ ฯ  สูโท  อิทานิ  เม  ทสฺสติ  อิทานิ  เม  ทสฺสตีติ   
จินฺเตสิ ฯ  ราชาป  สกฺการารโห  สโูทติ  จินฺเตสิ รส สายิตฺวา  
ปน สกฺกโรนฺต  ม  ปาปโก  กิตฺติสทฺโท  อพฺภุคฺคจฺเฉยฺย  โลโล   
# ๑ สี. วิปสสฺนาย ฯ    
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อย  ราชา  รสครุโกติ  น  กิ ฺจิ  อภณิ ฯ  เอว  ยาว  โภชน- 
ปริโยสาน  ตาว  สูโท  อิทานิ  ทสฺสติ  อิทานิ  ทสฺสตีติ   
จินฺเตสิ ฯ  ราชาป  อวณฺณภเยน  น  กิ ฺจิ  อภณิ ฯ  ตโต   
สูโท  นตฺถิ  ม ฺเ  อิมสฺส  ร ฺโ  ชวฺิหาวิ ฺาณนฺติ ฯ   
ทุติยทิวเส อสาทุรส อุปนาเมสิ ฯ  ราชา  ภุ ฺชนฺโต  นิคฺคหารโห (๑) 
วต  โภ  อชชฺ  สูโทติ  ชานนฺโตป  ปุพฺเพ  วิย  ปจฺจเวกฺขิตฺวา   
อวณฺณภเยน  น  กิ ฺจิ  อภณิ ฯ  ตโต  สโูท  ราชา เนว  
สุนฺทร  นาสนฺุทร  ชานาตีติ  จินฺเตตฺวา  สพฺพ  ปรพฺิภย   
อตฺตนา ว  คเหตฺวา  กิ ฺจิเทว  ปจิตฺวา  ร ฺโ  เทติ ฯ  ราชา   
อโห  วต  โลโภ(๒) อห นาม วีสติ นครสหสฺสานิ  ภุ ฺชนฺโต   
อิมสฺส  โลเภน  ภตฺตมตฺตมฺป  น  ลภามีติ  นิพฺพิชฺชตฺิวา รชฺช  
ปหาย  ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนฺโต ปจฺเจกโพธึ สจฺฉากาสิ ฯ  
ปุริมนเยเนว อิม คาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  นลิฺโลลุโปติ  อโลลโุป ฯ  โย  หิ  รสตณฺหาภิภูโต   
โหติ  โส  ภุส  ลุปฺปติ  ปนุปฺปุน  ลุปปฺติ เตน โลลโุปติ  
วุจฺจติ ฯ ตสฺมา เอส ต ปฏิกฺขิปนฺโต  นิลฺโลลุโปติ  อาห ฯ  
นิกฺกุโหติ เอตฺถ กิ ฺจาป ยสฺส ติวิธ กหุนวตฺถุ นตฺถิ โส   
นิกฺกุโหติ  วุจฺจติ ฯ  อิมิสฺสา  ปน คาถาย มนุ ฺโภชนาทีสุ  
วิมฺหยมนาปชฺชนโต  นิกกฺุโหติ  อยมธิปฺปาโย ฯ  นิปฺปปาโสติ  เอตฺถ   
ปาตุมิจฺฉา  ปปาสา  ตสฺสา  อภาเวน  นปิฺปปาโส  สาทุรสโลเภน   
# ๑. ส.ี ตชฺชนนิคฺคหารโห ฯ  ๒. ส.ี ธนโลโภ ฯ  
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โภตฺตุกมฺยตาวิรหิโตติ  อตฺโถ ฯ  นิมฺมกฺโขติ  เอตฺถ  ปรคุณวินาสน- 
ลกฺขโณ  มกโฺข  ตสฺส  อภาเวน  นิมฺมกฺโข ฯ  อตฺตโน  คิหิกาเล   
สูทสฺส  คุณมกฺขนาภาว  สนฺธายาห ฯ  นิทฺธนฺตกสาวโมโหติ   
เอตฺถ  ราคาทโย  ตโย  กายทุจฺจริตาทีนิ  จ  ตีณีติ  ฉ  ธมฺมา   
ยถาสมฺภว  อปฺปสนฺนฏเน  สกภาว  วิชหาเปตฺวา  ปรภาว   
คณฺหาปนฏเน  กสฏฏเน  จ  กสาวาติ  เวทิตพฺพา ฯ ยถาห   
        ตตฺถ กตเม ตโย กสาวา ราคกสาโว โทสกสาโว  
โมหกสาโว  อิเม ตโย กสาวา ตตฺถ กตเม อปเรป ตโย  
กสาวา กายกสาโว  วจีกสาโว มโนกสาโวติ ฯ  
        เตสุ  โมห  เปตฺวา  ป ฺจนฺน  กสาวาน  เตส ฺจ  สพฺเพส   
มูลภูตสฺส  โมหสฺส  นิทฺธนฺตตฺตา  นิทฺธนฺตกสาวโมโห ฯ   
ติณฺณ  เอว  วา  กายวจีมโนกสาวาน  โมหสฺส  จ  นทิฺธนฺตตฺตา   
นิทฺธนฺตกสาวโมโห ฯ  อิตเรสุ  นิลโฺลลุปตาทีหิ  ราคกสาวสฺส   
นิมฺมกฺขตาย  โทสกสาวสฺส  นิทฺธนฺตภาโว  สิทฺโธ  เอว ฯ  นิราสโยติ   
นิตฺตโณฺห ฯ  สพฺพโลเก  ภวิตฺวาติ  สกลโลเก  ตีสุ  ภเวสุ   
ทฺวาทสสุ  วา อายตเนสุ  ภววิภวตณฺหาวิรหิโต  หุตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  เสส  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ  อถ  วา  ตโยป  ปาเท   
วตฺวา  เอโก  จเรติ  เอโก  จริตุ  สกฺกุเณยฺยาติ  เอวมฺเปตฺถ   
สมฺพนฺโธ กาตพฺโพ ฯ   
                        นลิฺโลลุปคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________  
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                                ปาปสหายคาถาวณฺณนา   
        ปาป  สหายนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กิร  อ ฺตโร   
ราชา  มหจฺจราชานุภาเวน  นคร  ปทกฺขิณ  กโรนฺโต  มนุสฺเส   
โกฏาคารโต  ปุราณธ ฺาทีนิ  พหิทฺธา  นีหรนฺเต  ทิสฺวา   
กึ  ภเณ  อิทนฺติ  อมจฺเจ  ปุจฺฉิ ฯ  อมจฺจา  อิทานิ  มหาราช   
นวธ ฺาทีนิ  อุปฺปชชฺิสสฺนฺติ  เตส  โอกาส  กาตุ  อิเม  มนุสฺสา   
ปุราณธ ฺาทีนิ  ฉฑฺเฑนฺตีติ  อาหสุ ฯ  ราชา  ก ึ ภเณ   
อิตฺถาคารพลกายาทีน  วตฺต  ปริปุณฺณนฺติ  อาห ฯ  อาม  มหาราช   
ปริปุณฺณนฺติ ฯ  เตน  ห ิ ภเณ  ทานสาล  กาเรถ  ทาน  ทสฺสามิ   
มา  อิมานิ  ธ ฺานิ  อนุปการานิ  วินสฺสนฺตูติ ฯ  ตโต  น   
อ ฺตโร  ทิฏ ิคติโก  อมจฺโจ  มหาราช  นตฺถ ิ ทนิฺนนฺติ   
อารพฺภ  ยาว  พาเล  จ  ปณฺฑิเต  จ  สนฺธาวิตฺวา  สสริตฺวา   
ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสนฺตีติ วตฺวา นิวาเรสิ ฯ ราชา ทุติยมฺป  
ตติยมฺป โกฏาคาเร  วิลุมปฺนฺเต  ทิสฺวา  ตเถว  อาณาเปสิ ฯ   
โสป  ตติยมปฺ  น มหาราช ทตฺตุป ฺตฺต  ยทิท  ทานนฺติ   
อาทีนิ  วตฺวา  นิวาเรสิ ฯ  โส  อเร  อห  อตฺตโน  สนตฺกมฺป   
น  ลภามิ  ทาตุ  กึ  เม  อิเมหิ  ปาปสหาเยหีติ  นิพฺพินฺโน   
รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ ฯ   
ต ฺจ  ปาปสหาย  ครหนฺโต  อิม อุทานคาถมาห ฯ   
        ตสฺสาย  สงฺเขปตฺโถ  ยฺวาย  ทสวตฺถุกาย  ปาปทิฏ ิยา    
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สมนฺนาคตตฺตา  ปาโป  ปเรสมฺป  อนตฺถ  ปสฺสตีติ  อนตฺถทสฺสี   
กายทุจฺจริตาทิมฺหิ  จ  วิสเม  นิวิฏโ  ต  อตฺถกาโม  กลุปุตฺโต   
ปาป  สหาย  ปริวชฺชเยถ  อนตฺถทสฺสึ  วิสเม  นิวิฏ ฯ  สย   
น  เสเวติ  อตฺตโน  วเสน  ต  น  เสเวยฺย ฯ  ยทิ  ปน  ปรสฺส   
วโส  โหติ  ก ึ สกฺกา  กาตุนฺติ  วุตฺต โหติ ฯ ปสุตนฺติ ปสฏ  
ทิฏ ิวเสน  ตตฺถ  ตตฺถ  ลคฺคนฺติ อตฺโถ ฯ ปมตฺตนฺติ กามคุเณสุ  
โวสฺสฏจิตฺต กุสลภาวนารหิต  วา ฯ  ต  เอวรูป  สหาย  น   
เสเว  น  ภเช  น  ปยิรุปาเส  อ ฺทตฺถุ  เอโก จเร ขคฺค- 
วิสาณกปฺโปติ ฯ   
                        ปาปสหายคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                พหุสสฺุตคาถาวณฺณนา 
        พหุสฺสตุนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  ปุพฺเพ  กิร  กสฺสปสฺส  ภควโต   
สาสเน  อฏ  ปจฺเจกโพธิสตฺตา  ปพฺพชิตฺวา  คตปจฺจาคตวตฺต   
ปูเรตฺวา  เทวโลเก  อุปฺปนนฺาติอาทิ  สพฺพ  อนวชฺชโภชีคาถาย   
วุตฺตสทิสเมว ฯ   
        อย  ปน  วิเสโส  ปจฺเจกพุทฺเธ  นิสีทาเปตฺวา  ราชา   
อาห  เก  ตุมฺเหติ ฯ  เต  อาหสุ  มย  มหาราช  พหุสสฺุตา   
นามาติ ฯ  ราชา  อห  สุตพฺรหฺมทตฺโต  นาม  สุเตน  ติตฺตึ   
น  คจฺฉามิ  หนฺท  เนส  สนฺติเก  วิจิตฺรนยธมฺมเทสน  โสสฺสามีติ    
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อตฺตมโน  ทกฺขิโณทก  ทตฺวา  ปริวิสิตฺวา  ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน   
สงฺฆตฺเถรสฺส  สนฺติเก  นิสีทิตฺวา  ธมฺมกถ  ภนฺเต  กเถถาติ   
อาห ฯ  โส  สุขิโต  โหตุ  มหาราช  ราคกฺขโย  โหตูติ  วตฺวา   
อุฏ ิโต ฯ  ราชา  อย  น  พหุสฺสุโต  ทติุโย  พหุสฺสโุต  ภวิสฺสติ   
เสฺว  ตสฺส วิจิตฺรธมฺมเทสน โสสฺสามีติ สฺวาตนาย  นิมนฺเตสิ ฯ   
เอว  ยาว  สพฺเพส  ปฏิปาฏิ  คจฺฉติ  ตาว  นิมนฺเตสิ  เต   
สพฺเพป  โทสกฺขโย  โหตุ  โมหกฺขโย  คติกฺขโย  ภวกฺขโย   
วฏฏกฺขโย  อุปธิกฺขโย  ตณฺหกฺขโย โหตูติ เอว เอเกกปท  
วิเสเสตฺวา เสส ปมสทิสเมว วตฺวา อุฏหึสุ ฯ   
        ตโต  ราชา  อิเม  พหุสฺสุตา  มยนฺติ  ภณนฺติ  น  จ   
เตส  วิจิตฺรกถา  กิเมเตหิ  วุตฺตนฺติ  เตส  วจนตฺถ  อุปปริกฺขิตุ- 
มารทฺโธ ฯ  อถ  ราคกฺขโย  โหตูติ  อุปปริกฺขนฺโต  ราเค   
ขีเณ  โทโสป  โมโหป  อ ฺตร ฺตเรป  กิเลสา  ขีณา  โหนฺตีติ   
ตฺวา  อตฺตมโน  อโหสิ  นิปฺปริยายพหุสฺสุตา  อิเม  สมณา ฯ   
ยถาป  ห ิ ปุรเิสน  มหาปวึ  วา  อากาส  วา  องฺคุลยิา   
นิทฺทิสนฺเตน  น  องฺคุลิมตฺโตว  ปเทโส  นิทฺทฏิโ  โหติ ฯ   
อป  จ  โข  ปน  สกลปวี  อากาสา  เอว  นิทฺทิฏา  โหนฺติ ฯ  
เอว  อิเมหิ  เอเกก  อตฺถ  นิทฺทิสนฺเตหิ  อปริมาณา  อตฺถา   
นิทฺทิฏา  โหนฺตีติ ฯ  ตโต  โส  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  เอว   
พหุสฺสุโต  ภวิสฺสามีติ  ตถารูป  พหุสสฺุตภาว  ปตฺเถนฺโต  รชฺช   
ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต ปจฺเจกโพธึ สจฺฉิกตฺวา อิม   
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อุทานคาถมภาสิ ฯ   
        ตตฺถาย  สงฺเขปตฺโถ  พหุสฺสุตนฺติ  ทุวิโธ  พหุสสฺุโต  ตีสุ   
ปฏเกสุ  อตฺถโต  นิขิโล (๑)  ปริยตฺติพหุสฺสุโต  จ  มคฺคผลวิชฺชา- 
ภิ ฺาปฏิเวธโก(๒)  ปฏเิวธพหุสฺสุโต  จ ฯ  อาคตาคโม  ธมฺมธโร ฯ   
อุฬาเรหิ  ปน  กายวจีมโนกมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อุฬาโร ฯ   
ยุตฺตปฏิภาโน  จ  มุตฺตปฏิภาโน  จ  ยตฺุตมุตฺตปฏิภาโน  จ   
ปฏิภานวา ฯ  ปริยตฺติปริปจฺุฉาธิคมวเสน  วา  ติวิโธ  ปฏิภานวา   
เวทิตพฺโพ ฯ  ยสฺส  หิ  ปรยิตฺติ  ปฏิภาติ  โส  ปริยตฺติปฏิ- 
ภานวา ฯ  ยสฺส  อตฺถ ฺจ  าณ ฺจ  ลกฺขณ ฺจ  านาฏาน ฺจ   
ปริปุจฺฉนฺตสฺส  ปริปุจฺฉา  ปฏิภาติ  โส  ปริปุจฺฉาปฏิภานวา ฯ   
ยสฺส  มคฺคาทโย  ปฏิวิทธฺา  โหนฺติ  โส  อธิคมปฏภิานวา ฯ   
ต  เอวรูป  พหุสฺสุต  ธมฺมธร  ภเชถ  มตฺิต  อุฬาร  ปฏ-ิ 
ภานวนฺต ฯ  ตโต  ตสฺสานุภาเวน  อตฺตตฺถปรตฺถอุภยตฺถเภทโต   
วา  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺถเภทโต  วา  อเนกปฺปการานิ   
อ ฺาย  อตฺถานิ  ตโต  อโหสึ  น ุ โข  อห  อตีตมทฺธา- 
นนฺติอาทีสุ (๓)  กงฺขาฏานิเยสุ  วีเนยฺย  กงฺข วิจิกิจฺฉ วิเนตฺวา   
วินาเสตฺวา เอว กตสพฺพกิจฺโจ เอโก จเร ขคฺควิสาณ- 
กปฺโปติ ฯ   
                        พหุสฺสุตคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________ 
# ๑ สี. นิจฺจโล ฯ  ๒ ส.ี มคฺคผลวิชฺชาภิ ฺาน ปฏิวิทฺธตฺตา ฯ   
# ๓ ม.ม.ู  ๑๒/๑๒/๑๔ ฯ  ส. น.ิ ๑๖/๖๓/๓๑ ฯ    
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                                วิภูสฏานคาถาวณฺณนา 
        ขิฑฺฑ  รตินฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กริ  วิภูสก- 
พฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  ปาโตว  ยาคุ  วา  ภตฺต  วา   
ภุ ฺชิตฺวา  นานาวิธวิภูสเนหิ  อตฺตาน  วิภูสาเปตฺวา  มหา- 
อาทาเส  สกล  สรีร  ทิสวฺา  ย  น  อิจฺฉติ  ต  อปเนตฺวา   
อ ฺเน  วิภูสเนน  วิภูสาเปติ ฯ  ตสฺส  เอกทิวส  เอว  กโรนฺตสฺส   
ภตฺตเวลา  มชฺฌนฺหิกา  สมฺปตฺตา ฯ  วิปฺปกตวิภูสิโตว  ทุสฺส- 
ปฏเฏน  สีส เวเตฺวา ภุ ฺชิตฺวา  ทิวาเสยฺย  อุปค ฺฉิ ฯ  ปุนป   
อุฏหิตฺวา  ตเถว  กโรโต  สูรโิย  โอคฺคโต ฯ  เอว  ทุติยทิวเสป   
ตติยทิวเสป ฯ  อถสฺส  เอว  มณฺฑนปฺปสุตสฺส  ปฏ ิโรโค  อุทปาทิ  
ตสฺส  เอตทโหสิ  อโห  เร  อห  สพฺพถาเมน  วิภูสนฺโตป   
อิมสฺมึ  กปฺปเก  วิภูสเน  อสนฺตุฏโ  โลภ  อุปฺปาเทสึ  โลโภ  
จ  นาเมส  อปายคมนีโย  ธมฺโม  หนฺทาห  โลภ  นคฺิคณฺหามีติ   
รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  
อิม อุทานคาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ขิฑฺฑา  จ  รติ  จ  ปุพฺเพ  วุตฺตา ว ฯ  กาม- 
สุขนฺติ  วตฺถุกามสุข ฯ  วตฺถุกามาป  หิ  สุขสฺส  วิสยาทิ- 
ภาเวน  สุขนฺติ  วุจฺจนฺติ ฯ  ยถาห  อตฺถิ  รูป  สุข  สุขานุ- 
ปติตนฺติ ฯ(๑) เอวเมต ขิฑฺฑ รตึ กามสุข ฺจ อิมสฺมึ โอกาสโลเก   
# ๑. ส.ข. ๑๗/๑๓๒/๘๗ ฯ  
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อนลงฺกริตฺวาติ  อลนฺติ  อกตฺวา  เอต  ตปฺปกนฺติ  วา  สารภูตนฺติ   
วา  เอว  อคฺคเหตฺวา ฯ  อนเปกฺขมาโนติ  เตน  อนลงฺกรเณน   
อนเปกฺขนสีโล  อปหาลุโก  นิตฺตโณฺห ฯ  วิภูสฏานา  วิรโต   
สจฺจวาทีติ  ตตฺถ  วิภูสา  ทวิุธา  อคาริกวิภูสา  จ  อนคาริกวิภูสา   
จ ฯ  สาฏกเวนมาลาคนฺธาทิวิภูสา  อคาริกวิภูสา  นาม ฯ   
ปตฺตมณฺฑนาทิวิภูสา  อนคาริกวิภูสา ฯ  วิภูสา  เอว  วิภูสฏาน   
ตสฺมา  วิภูสฏานา  ติวิธาย  วิรติยา  วิรโต ฯ  อวิตถวจนโต   
สจฺจวาทีติ  เอวมตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
                        วิภูสฏานคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ปุตฺตทารคาถาวณฺณนา  
        ปุตฺต ฺจ  ทารนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ ฯ  พาราณสิย  กิร   
ร ฺโ  ปุตฺโต  ทหรกาเลเยว  อภิสิตฺโต  รชฺช  กาเรสิ ฯ  โส   
ปมคาถาย  วุตฺตปจฺเจกโพธิสตฺโต  วิย  รชชฺสิรึ  อนุภวนฺโต   
เอกทิวส  จินฺเตสิ  อห  รชชฺ  กาเรนฺโต  พหูน  ทุกฺข  กโรมิ   
กึ  เม  เอกภตฺตตฺถาย  อิมินา  ปาเปน  หนฺท  สุขมปฺุปาเทมีติ   
รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา   
อิม  อุทานคาถ  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ธนานีติ  มุตฺตามณิเวฬุริยสงฺขสิลาปวาฬรชต- 
ชาตรูปาทีนิ  รตนานิ ฯ  ธ ฺานีติ  สาลิวีหิยวโคธุมกงฺคุวรก-  
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กุทฺรูสกปฺปเภทานิ  สตฺต  เสสาปรณฺณานิ  จ ฯ  พนฺธวานีติ   
าติพนฺธุโคตฺตพนฺธุมิตฺตพนฺธุสิปฺปพนฺธุวเสน  จตุพฺพิธพนฺธเว ฯ   
ยโถธิกานีติ สกสกโอธิวเสน  ิตานิเยว ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        ปุตฺตทารคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สงฺคคาถาวณฺณนา   
        สงฺโค  เอโสติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กริ  ปาทโลล- 
พฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ  โส  ปาโตว ยาคุ วา  
ภตฺต วา ภุ ฺชิตฺวา  ตีสุ  ปาสาเทสุ  ติวิธานิ  นาฏกานิ   
ปสฺสติ ฯ  ติวิธา  นาม  นาฏกา  ปุพฺพราชโต  อาคต  อนนฺตร- 
ราชโต  อาคต  อตฺตโน  กาเล  อุฏ ิตนฺติ ฯ  โส  เอกทิวส  
ปาโตว  ทหรนาฏกปาสาท  คโต  ตา  นาฏกิตฺถิโย  ราชาน   
รมาเปสฺสามาติ  สกฺกสฺส  เทวานมินฺทสฺส  อจฺฉราโย  วิย   
อติมโนหร  นจฺจคีตวาทิต  ปโยเชสุ ฯ  ราชา  อนจฺฉริยเมต   
ทหรานนฺติ  อสนฺตุฏโ  หุตฺวา  มชฺฌมินาฏกปาสาท  คโต ฯ ตาป   
นาฏกิตฺถิโย  ตเถว  อกสุ ฯ  โส  ตตฺถป  ตเถว  อสนฺตุฏโ  หุตฺวา   
มหลฺลกนาฏกปาสาท  คโต  ตาป  ตเถว  อกสุ ฯ  ราชา  เทฺว   
ตโย  ราชปรวิฏเฏ  อตีตาน  ตาส  มหลฺลกภาเวน  อฏ ิกีลน- 
สทิส  นจฺจ  ทิสฺวา  คีต ฺจ  อมธุร  สุตฺวา  ปุนเทว  ทหรนาฏก- 
ปาสาท  ปุน  มชฺฌิมนาฏกปาสาทนฺติ  เอวมฺป  วิจริตฺวา  กตฺถจิ    
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อสนฺตุฏโ  จินฺเตสิ  อิมา  นาฏกิตฺถโิย  สกฺก  เทวานมินฺท   
อจฺฉราโย  วิย  ม  รมาเปตุกามา  สพฺพถาเมน  นจฺจคีตวาทิต   
ปโยเชสุ ฯ  สฺวาห  กตฺถจิ  อสนฺตุฏโ  โลภ  วฑฺเฒมิ ฯ  โลโภ   
จ  นาเมส  อปายคมนีโย  ธมฺโม  หนฺทาห  โลภ  นคฺิคณฺหามีติ   
รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  
อิม อุทานคาถ อภาสิ ฯ   
        ตสฺสตฺโถ  สงฺโค  เอโสติ  อตฺตโน  อุปโภค  นิทฺทิสติ ฯ  โส   
หิ  สชชฺนฺติ  ตตฺถ  ปาณิโน  กทฺทเม  ปวิฏโ  หตฺถี  วิยาติ   
สงฺโค ฯ  ปรตฺิตเมตฺถ  โสขฺยนฺติ  เอตฺถ  ป ฺจกามคุณูปโภคกาเล   
วิปรีตส ฺาย  อุปฺปาเทตพฺพโต  กามาวจรธมฺมปริยาปนฺนโต  วา   
ลามกฏเน  โสขฺย  ปริตฺต วิชฺชุปฺปภาย โอภาสิตนจฺจทสฺสนสุข   
อิว  อิตฺตร  ตาวกาลิกนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อปฺปสฺสาโท  ทุกฺขเมเวตฺถ   
ภิยฺโยติ  เอตฺถ  จ  ยฺวาย  ย  โข  ภิกฺขเว  อิเม  ป ฺจ   
กามคุเณ  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  สุข  โสมนสฺส  อย  กามาน   
อสฺสาโทติ (๑)  วุตฺโต  โส  ยมิท โก จ ภิกฺขเว  กามาน  อาทีนโว   
อิธ  ภิกฺขเว  กุลปุตฺโต  เยน  สิปฺปฏาเนน  ชีวิก  กปฺเปติ  ยทิ   
มุทฺทาย  ยทิ  คณนายาติ  เอวมาทินา (๒)  นเยเนตฺถ  ทุกฺข  วุตฺต  
ต  อุปนิธาย  อปฺโป  อุทกพินฺทุมตฺโต  โหติ  อถ  โข  ทุกฺขเมว  
ภิยฺโย  พหุ  จตูสุ  สมุทฺเทสุ  อุทกสทิส  โหติ ฯ  เตน  วุตฺต   
# ๑ ม. มู. ๑๒/๑๙๗/๑๖๙ ฯ  ๒. ม.ม.ู ๑๒/๑๙๘/๑๖๙ ฯ  
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อปฺปสฺสาโท  ทุกฺขเมเวตฺถ ภิยฺโยติ ฯ  คโฬ  เอโสติ  อสฺสาท   
ทสฺเสตฺวา  อากฑฺฒนวเสน  พฬโิส  วิย  เอโส  ยททิ  ป ฺจ- 
กามคุณา ฯ  อิติ  ตฺวา  มติมาติ  เอว  ชานิตฺวา  พุทฺธิมา   
ปณฺฑิโต  ปุรโิส  สพฺพเมต ปหาย เอโก จเร ขคฺควิสาณ- 
กปฺโปติ ฯ   
                        สงฺคคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สนฺทาลคาถาวณฺณนา  
        สนฺทาลยิตฺวานาติ  กา  อุปฺปตฺติ ฯ  พาราณสิย  กิร   
อนิวตฺตพฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  อโหสิ ฯ  โส  สงฺคาม  
โอติณฺโณ อชินิตฺวา อ ฺ วา  กิจฺจ  อารทฺโธ  อนฏิเปตฺวา   
น  นิวตฺตติ  ตสฺมา  น  เอว  ส ฺชานึสุ ฯ  โส  เอกทิวส   
อุยฺยาน  คจฺฉติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ทวฑาโห  อุฏาสิ  โส  อคฺคิ  สุกฺขานิ   
เจว  หริตานิ  จ  ติณาทีนิ  ทหนฺโต  อนวิตฺตมาโน  เอว  คจฺฉติ ฯ   
ราชา  ต  ทิสวฺา  ตปฺปฏิภาคนิมิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  ยถาย   
ทวฑาโห  เอวเมว  เอกาทสวิโธ  อคฺคิ  สพฺเพ  สตฺเต  ทหนฺโต   
อนิวตฺตมาโน  คจฺฉติ  มหาทุกฺข  อุปฺปาเทนฺโต  กุทาสฺสุ   
นามาหมฺป  อิมสฺส  ทุกฺขสฺส นิวตฺตนตฺถ อย อคฺคิ วิย  อริย- 
มคฺคาณคฺคินา  กิเลเส  ทหนฺโต  อนวิตฺตมาโน  คจฺเฉยฺยนฺติ ฯ    
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        ตโต  มหุุตฺต  คนฺตฺวา  เกวฏเฏ  อทฺทส  นทิย  มจฺเฉ   
คณฺหนฺเต ฯ  เตส  ชาลนฺตเร  ปวิฏโ  เอโก  มหามจฺโฉ  ชาล   
เภตฺวา  ปลายิ ฯ  เต  มจฺโฉ  ชาล  เภตฺวา  คโตติ  สทฺทมกสุ ฯ   
ราชา  ตมฺป  วจน  สุตฺวา  ตปฺปฏิภาคนิมิตฺต  อุปฺปาเทสิ  
กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  อรยิมคฺคาเณน  ตณฺหาทิฏ ิชาล  เภตฺวา  
อสชฺชมาโน  คจฺเฉยฺยนฺติ ฯ  โส  รชชฺ  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน   
อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉากาสิ  อิม ฺจ อุทานคาถมภาสิ ฯ   
        ตสฺสา  ทุติยปาเท  ชาลนฺติ  สุตฺตมย  วุจฺจติ ฯ  อมฺพูติ   
อุทก ตตฺถ จรตีติ  อมฺพุจารี  มจฺฉสฺเสต  อธิวจน ฯ  สลิเล  
อมฺพุจารี สลิลมฺพุจารี ฯ ตสฺมึ นทีสลิเล  ชาล  เภตฺวา  คต- 
อมฺพุจารี  วาติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ตติยปาเท  ทฑฺฒนฺติ  ทฑฺฒฏาน   
วุจฺจติ ฯ  ยถา  อคฺคิ  ทฑฺฒฏาน  ปุน  น  นิวตฺตติ  น  ตตฺถ   
ภิยฺโย อาคจฺฉติ  เอว  มคฺคาณคฺคินา  ทฑฺฒกามคุณฏาน   
อนิวตฺตมาโน  ตตฺถ  ภิยโฺย อนาคจฺฉนฺโตติ  วุตฺต โหติ ฯ เสส  
วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        สนฺทาลคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ    
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                                โอกขิฺตฺตจกฺขุคาถาวณฺณนา   
        โอกฺขิตฺตจกฺขูติ  กา  อุปฺปตฺติ ฯ  พาราณสิย  กิร   
จกฺขุโลลพฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  ปาทโลลพฺรหฺมทตฺโต  วิย   
นาฏกทสฺสน  อนุยุตฺโต  โหติ ฯ  อย  ปน  วิเสโส   
        โส  อสนฺตุฏโ  ตตฺถ  ตตฺถ  คจฺฉติ  อย  ต  ต  นาฏก  ทิสวฺา   
อตีว  อภินนฺทิตฺวา  นาฏกทสฺสนปริวตฺตเนน  ตณฺห  วฑฺเฒนฺโต   
วิจรติ ฯ  โส  กิร  นาฏกทสฺสนตฺถ  อาคต  อ ฺตร  กฏุมฺพิกภรยิ   
ทิสฺวา  ราค  อุปฺปาเทสิ ฯ  ตโต  สเวค  อาปชฺชิตฺวา  ปุน   
อเร  อห  อิม  ตณฺห  วฑฺเฒนฺโต  อปายปริปูรโก  ภวิสฺสามิ   
หนฺท  น  นิคฺคณฺหามีติ  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ   
สจฺฉิกตฺวา  อตฺตโน  ปุริมปฏิปตฺตึ  ครหนฺโต  ตปฺปฏิปกฺขคุณทีปก  
อิม อุทานคาถ  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  โอกฺขิตฺตจกฺขูติ  เหฏาขิตฺตจกฺขุ  สตฺตคีวฏ ิกา  ฉ   
ปฏปิาฏิยา  เปตฺวา  ปริวชฺชนคเหตพฺพทสฺสนตฺถ  ยุคมตฺต   
เปกฺขมาโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ  น  ตุ  หนุกฏ ินา  หทยฏ ึ  
สงฺฆฏเฏนฺโต ฯ เอว หิ โอกฺขิตฺตจกฺขุตา  น  สมณสารุปฺปา  
โหติ ฯ   
        น  จ  ปาทโลโลติ  เอกสฺส  ทุติโย  ทฺวินฺน  ตติโยติ   
เอว คณมชฺฌ ปวิสิตุกามตาย  กณฺฑูยมานปาโท  วิย  อภวนฺโต   
ทีฆจาริกอนิวตฺตจาริกวิรโต ฯ   
        คุตฺตินฺทฺริโยติ ฉสุ  อินฺทฺริเยสุ อิธ มนินฺทฺริยสฺส วิสุ   
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วุตฺตตฺตา วุตฺตาวเสสวเสน จ โคปตินฺทฺริโย ฯ   
        รกฺขิตมานสาโนติ  มานส  เอว  มานสาน  ต  รกฺขิตมสฺสาติ   
รกฺขิตมานสาโน ฯ  ยถา  กิเลเสหิ  น วิลุปฺปติ เอว รกฺขิต- 
จิตฺโตติ วุตฺต โหติ ฯ อนวสฺสุโตติ อิมาย  ปฏิปตฺติยา  เตสุ   
เตสุ  อารมฺมเณสุ  กิเลสอนฺวสฺสววิรหิโต ฯ   
        อปริฑยหฺมาโนติ  กิเลสคฺคีหิ  อปริฑยฺหมาโน ฯ  พหิทฺธา  วา   
อนวสฺสุโต  อชฺฌตฺต  อปริฑยฺหมาโน ฯ  เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        โอกฺขิตฺตจกฺขุคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ปารจฺิฉตฺตกคาถาวณฺณนา 
        โอหารยิตฺวาติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กิร  อ ฺโป   
จาตุมาสิกพฺรหฺมทตฺโต  นาม  ราชา  จาตุมาเส  จาตุมาเส   
อุยฺยานกีฬ  คจฺฉติ ฯ  โส  เอกทิวส  คิมฺหาน  มชฺฌิมมาเส   
อุยฺยาน  ปวิสนฺโต  อุยฺยานทฺวาเร ปตฺตส ฺฉนฺน  ปุปฺผา- 
ลงฺกตสาขาวิฏป  ปาริจฺฉตฺตกโกวิฬาร  ทิสฺวา เอก ปุปฺผ  
คเหตฺวา อุยฺยาน  ปาวิสิ ฯ   
        ตโต  ร ฺา  อคฺคปุปฺผ  คหิตนฺติ  อ ฺตโรป  อมจฺโจ   
หตฺถิกฺขนฺเธ   ิโต  เอกเมว  ปุปฺผ  อคฺคเหสิ ฯ  เอเตเนวุปาเยน   
สพฺโพ  พลกาโย  อคฺคเหสิ ฯ  ปุปฺเผหิ (๑)  อนสฺสาเทนฺตา  ปตฺตมฺป  
คณฺหึสุ ฯ   
# ๑. ส.ี ปุปฺผ ฯ  
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        โส  รุกโฺข  นิปฺปตฺตปุปฺโผ  ขนฺธมตฺโต ว  อโหสิ ฯ   
ราชา  สายนฺหสมเย  อุยฺยานา  นิกฺขมนฺโต  ต  ทิสวฺา  กึ   
กโต  อย  รุกโฺข  มมาคมนเวลาย  มณิวณฺณสาขนฺตเรสุ   
ปวาฬสทิสปุปฺผาลงฺกโต  อโหสิ  อิทานิ นิปฺปตฺตปุปฺโผ  ชาโตติ  
จินฺเตนฺโต ตสฺเสว อวิทูเร อปุปฺผิตรุกฺข  ส ฺฉนฺนปลาส   
อทฺทส ฯ  ทสิฺวา  จสฺส  เอตทโหสิ  อย  รุกฺโข  ปุปผฺภริต- 
สาขตฺตา  พหุชนสฺส  โลภนีโย  อโหสิ  เตน  มุหตฺุเตเนว  พฺยสน   
ปตฺโต  อย  ปน ฺโ  อโลภนียตฺตา  ตเถว   ิโต ฯ อิท ฺจาป  
รชฺช ปุปฺผิตรกฺุโข วิย โลภนีย ภิกฺขุภาโว  ปน  อปุปผิฺตรุกฺโข  
วิย  อโลภนีโย ฯ  ตสฺมา  ยาว  อิทมฺป  อย  รกฺุโข  วิย  น   
วิลุปฺปติ  ตาว  อยม ฺโ  ส ฺฉนฺนปตฺโต  ยถา  ปาริจฺฉตฺตโก   
เอว  กาสาเวน  ส ฺฉนฺโน  หุตฺวา  ปพฺพเชยฺยนฺติ ฯ   
        โส  รชชฺ  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  
สจฺฉิกตฺวา อิม อุทานคาถ อภาสิ ฯ  
        ตตฺถ  กาสายวตฺโถ  อภินิกฺขมิตฺวาติ  อิมสฺส  ปาทสฺส   
เคหา  นิกฺขมิตฺวา  กาสายวตฺถนิวตฺโถ  หุตฺวาติ  เอวมตฺโถ   
เวทิตพฺโพ ฯ  เสส  วุตฺตนเยเนว  สกฺกา  วิ ฺาตุนฺติ น  
วิตฺถาริตนฺติ ฯ   
                ปาริจฺฉตฺตกคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        ตติยวคฺโค(๑) นิฏ ิโต ฯ   
                                ____________ 
# ๑. ปาลิยา นตฺถิ ฯ  
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                                        รสเคธคาถาวณฺณนา  
        รเสสูติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  กิร  พาราณสิราชา   
อุยฺยาเน  อมจฺจปุตฺเตหิ  ปริวุโต  สลิาปฏฏโปกฺขรณิย  กฬีติ ฯ   
ตสฺส  สูโท  สพฺพมสาน รส  คเหตฺวา  อตีว  สุสงฺขต  อมตกปฺป   
อนฺตรภตฺต  ปจิตฺวา  อุปนาเมสิ  โส  ตตฺถ  เคธมาปนฺโน  กสฺสจิ   
กิ ฺจิ  อทตฺวา  อตฺตนาว  ภุ ฺชิ ฯ  อุทก  กลีนฺโต  อติวิกาเล   
นิกฺขนฺโต  สฆี  สีฆ  ภุ ฺชิ ฯ  เยหิ  สทฺธึ  ปุพฺเพ ภุ ฺชติ  
น เตส  ก ฺจิ  สริ ฯ  อถ  ปจฺฉา  ปฏิสงฺขาน  อุปฺปาเทตฺวา   
อโห  มยา  ปาป  กต  ยฺวาย  รสตณฺหาภิภูโต  สพฺพชน   
วิสฺสริตฺวา  เอกโกว  ภุ ฺชึ  หนฺท  น รสตณฺห  นิคฺคณฺหามีติ   
รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา   
อตฺตโน ปุริมปฏิปตฺตึ ครหนฺโต ตปฺปฏิปกฺขคุณทีปก อิม  
อุทานคาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  รเสสูติ  อมฺพิลมธุรติตฺตกกฏกโลณขาริกกสาวาทิ- 
เภเทสุ  สายนีเยสุ ฯ  เคธ  อกรนฺติ  คิทฺธึ  อกโรนฺโต  ตณฺห   
อนุปฺปาเทนฺโตติ  วุตฺต โหติ ฯ  
        อโลโลติ  อิท  สายิสฺสามิ  อิท  สายิสฺสามีติ  เอว   
รสวิเสเสสุ  อนากุโล ฯ  
        อน ฺโปสีติ  โปเสตพฺพกสทฺธิวิหาริกาทิวิรหิโต ฯ  กาย- 
สนฺธารณมตฺเตน  สนฺตุฏโติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยถา  วา  ปุพฺเพ   
อุยฺยาเน  รเสสุ  เคธกรณสีโล  อ ฺโปสี  อาสึ  เอว  อหุตฺวา    
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ยาย  ตณฺหาย  โลโล  หุตฺวา  รเสสุ  เคธ  กโรติ  ต   
ตณฺห  หิตฺวา  อายตึ  ตณฺหามูลกสฺส  อ ฺสฺส  อตฺตภาวสฺสา- 
นิพฺพตฺตาปเนน  อน ฺโปสีติ  วุตฺต  โหติ  อถ  วา  อตฺต- 
ภ ฺชนกฏเน  กิเลสา  อ ฺเติ  วุจฺจนฺติ  เตส  อโปสเนน   
อน ฺโปสีติ  อยเมตฺถ  อตฺโถ ฯ   
        สปทานจารีติ  อโวกฺกมฺมจารี  อนุปุพฺพจารี  ฆรปฏิปาฏึ   
อฉฑฺเฑตฺวา  อฑฺฒกุล ฺจ  ทลิทฺทกลุ ฺจ  นิรนฺตร  ปณฺฑาย   
ปวิสมาโนติ  อตฺโถ ฯ   
        กุเล  กุเล  อปฺปฏิพทฺธจิตฺโตติ  ขตฺติยกุลาทีสุ  ยตฺถ  กตฺถจิ  
กิเลสวเสน  อลคฺคจิตฺโต จนฺโทปโม นิจฺจนวโก หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ  
เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        รสเคธคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อาวรณคาถาวณฺณนา  
        ปหาย  ป ฺจาวรณานีติ  กา  อุปปฺตฺติ  พาราณสิย  กริ   
อ ฺตโร  ราชา  ปมชฌฺานลาภี  อโหสิ ฯ  โส  ฌานานุ- 
รกฺขณตฺถ  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ   
ปตฺวา  อตฺตโน  ปฏิปตฺติสมฺปท  ทีเปนโฺต อิม อุทานคาถ   
อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺจาวรณานีติ  ป ฺจ  นีวรณานิ  เอว  ตานิ    
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อุรคสุตฺเต (๒)  อตฺถโต  วุตฺตานิ ฯ  ตานิ  ปน  ยสมฺา  อพฺภาทโย   
วิย  จนฺทสูริเย  เจโต  อาวรนฺติ  ตสฺมา  อาวรณานิ  เจตโสติ   
วุตฺตานิ ฯ  ตานิ  อุปจาเรน  วา  อปฺปนาย  วา  ปหาย   
วิชหิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
        อุปกฺกิเลเสติ  อุปคมฺม  จิตฺต  วิพาเธนฺเต  อกุสลธมฺเม   
วตฺโถปมาทีสุ (๒)  วุตฺเต อภิชฺฌาทโย วา ฯ  
        พฺยปนชฺุชาติ ปนุทตฺิวา วิปสฺสนามคฺเคน  ปชหิตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  สพฺเพติ  อนวเสเส ฯ  เอว  สมถวิปสฺสนาสมฺปนฺโน   
ปมมคฺเคน  ทิฏ ินิสฺสยสฺส  ปหีนตฺตา  อนิสฺสิโต  เสสมคฺเคหิ   
เฉตฺวา  เตธาตุก สิเนหโทส  ตณฺหาราคนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
สิเนโห  เอว  หิ  คุณปฏิปกฺขโต  สิเนหโทโสติ  วุตฺโต ฯ เสส  
วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        อาวรณคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________ 
# ๑. ขุ. อิติ.  ๒๕/๒๙๔/๓๒๔ ฯ   
# ๒. ม.มู.  ๑๒/๙๑-๙๙/๖๔-๗๑ ฯ   
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                                        วิปฏ ิคาถาวณฺณนา 
        วิปฏ ิกตฺวานาติ  กา  อุปฺปตฺติ  พาราณสิย  กิร   
อ ฺตโร  ราชา  จตุตฺถชฺฌานลาภี  อโหสิ ฯ  โสป  ฌานานุ- 
รกฺขณตฺถ  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ   
สจฺฉิกตฺวา  อตฺตโน  ปฏิปตฺติสมฺปท  ทีเปนฺโต  อิม  อุทานคาถ  
อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  วิปฏ ิกตฺวานาติ  ปฏ ิโต  กตฺวา  ฉฑฺเฑตฺวา   
วิชหิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สุข ฺจ  ทุกฺขนฺติ  กายิก  สาตาสาต ฯ   
โสมนสฺสโทมนสฺสนฺติ  เจตสิก  สาตาสาต ฯ  อุเปกฺขนฺติ  จตุตฺถช-ฺ 
ฌานุเปกฺข ฯ  สมถนฺติ  จตุตฺถชฺฌานสมาธึ  เอว ฯ  วิสุทฺธนฺติ   
ป ฺจนีวรณวิตกฺกวิจารปติสุขสงฺขาเตหิ  นวหิ  ปจฺจนีกธมฺเมหิ   
วิมุตฺตตฺตา  อติสุทฺธ  นิทฺธนฺตสุวณฺณมิว  วิคตูปกฺกิเลสนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        อย  ปน  โยชนา  วิปฏ ิกตฺวาน  สุข ฺจ  ทุกฺข ฺจ   
ปุพฺเพว  ปมชฺฌานูปจาเรเยว  ทุกฺข  ตติยชฺฌานูปจาเรเยว   
สุขนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  ปุน  อาทิโต  วุตฺต  จการ  ปรโต  เนตฺวา   
โสมนสฺส  โทมนสฺส ฺจ  วิปฏ ิกตฺวาน  ปุพฺเพวาติ  อธิกาโร ฯ   
เตน  โสมนสฺส  จตุตฺถชฌฺานูปจาเร  โทมนสฺส ฺจ  ทุติยชฺฌา- 
นูปจาเรเยวาติ  ทีเปติ ฯ  เอตานิ  หิ  เอเตส  ปริยายโต   
ปหานฏานานิ ฯ  นิปฺปรยิายโต  ปน  ทุกฺขสฺส  ปมชฺฌาน    
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โทมนสฺสสฺส  ทุติยชฌฺาน  สุขสฺส  ตติยชฺฌาน  โสมนสฺสสฺส   
จตุตฺถชฺฌาน  ปหานฏาน ฯ  ยถาห  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช   
วิหรติ เอตฺถุปฺปนฺน ทุกฺขินฺทฺริย อปริเสส นิรุชฌฺตีติอาทิก(๑)   
สพฺพ  อฏสาลินิยา  ธมฺมสงฺคหฏกถาย  วุตฺต ฯ  ยถา  ปุพฺเพ   
วาติ(๒) ตีสุ  ปมชฺฌานาทีสุ  ทุกฺขโทมนสฺสสุขานิ  วิปฏ ิกตฺวา   
เอวเมตฺถ (๓)  จตุตฺถชฺฌาเน  โสมนสสฺ  วิปฏ ิกตฺวา  อิมาย  ปฏ-ิ 
ปทาย  ลทฺธานุเปกฺข  สมถ  วิสุทฺธ  เอโก  จเรติ ฯ เสส  
วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        วิปฏ ิคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อารทฺธวีรยิคาถาวณฺณนา 
        อารทฺธวีริโยติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  กริ  ปจฺจนฺตราชา   
สหสฺสโยธพลกาโย  รชฺเชน  ขุทฺทโก  ป ฺาย  มหนฺโต  อโหส ิฯ   
โส  เอกทิวส  กิ ฺจาป  อห  ขุทฺทโก  รชฺเชน  ป ฺวตา   
ปน  สกฺกา  สกลชมฺพุทปี  คเหตุนฺติ  จินฺเตตฺวา  สามนฺตร ฺโ   
ทูต  ปาเหสิ  สตฺตาหพฺภนฺตเร  เม  รชชฺ  วา  เทตุ  ยทฺุธ   
วาติ ฯ   
        ตโต  โส  อตฺตโน  อมจฺเจ  สนฺนิปาตาเปตฺวา  อาห   
มยา  ตุมฺเห  อนาปุจฺฉาเยว  สาหส  กมฺม  กต  อมกุสฺส  ร ฺโ   
# ๑ ส. มหา. ๑๙/๙๕๗/๒๘๓ ฯ  ๒ ส.ี  ยโต ปุพฺเพวาติ ฯ   
# ๓ สี.  เอตฺเถว ฯ    
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เอว เปสิต กึ กาตพฺพนฺติ ฯ  เต  อาหสุ  สกฺกา  มหาราช   
โส  ทโูต  นวิตฺเตตุนฺติ ฯ  น  สกฺกา  คโต  ภวิสฺสตีติ ฯ  ยท ิ  
เอว  วินาสิตมฺหา  ตยา  เตน  หิ  ทุกฺข  อ ฺสฺส  สตฺเถน   
มริตุ  หนฺท  มย  อ ฺม ฺ  ปหริตฺวา  มราม  อตฺตาน  ปหริตฺวา   
มราม  อุพฺพนฺธาม  วิส  ขาทามาติ ฯ  เอว  เอเตสุ  เอกเมโก   
มรณเมว  สวณฺเณติ ฯ  
        ตโต  ราชา  กึ  เม  อิเมหิ  อตฺถิ  ภเณ  มยฺห   
โยธาติ  อาห ฯ  อถ  อห มหาราช  โยโธ อห มหาราช  
โยโธติ โยธสหสฺส อุฏหิ ฯ   
        ราชา  เอเต  อุปปริกขิฺสฺสามีติ  มหนฺต  จิตก  สชฺชา- 
เปตฺวา  อาห  มยา  ภเณ  อิท  สาหส  กต  ต  เม  อมจฺจา  
ปฏิกฺโกสนฺติ สฺวาห จิตก ปวิสิสฺสามิ  โก  มยา  สทธฺึ   
ปวิสิสฺสติ  เกน  มยฺห  ชวิีต  ปริจฺจตฺตนฺติ ฯ  เอว  วุตฺเต   
ป ฺจสตา  โยธา  อุฏหึสุ  มย  มหาราช  ปวิสิสฺสามาติ ฯ   
        ตโต  ราชา  อิตเร  ป ฺจสเต  อาห  ตุมฺเห  ทาน ิ  
ตาตา  กึ  กรสิฺสถาติ ฯ  เต  อาหสุ  นาย  มหาราช  ปุริสกาโร   
อิตฺถิจริยา  เอสา  อป  จ  มหาราเชน  ปฏิร ฺโ  ทโูต  เปสิโต   
เต  มย  เตน  ร ฺา  สทฺธึ  ยชฺุฌิตฺวา  มริสฺสามาติ ฯ  ตโต   
ราชา  ปริจฺจตฺต  ตุมฺเหหิ  มม  ชีวิตนฺติ  จตุรงฺคินึ  เสน   
สนฺนยฺหิตฺวา  เตน  โยธสหสฺเสน ปริวุโต คนฺตฺวา รชฺชสีมาย  
นิสีทิ ฯ    
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        โสป  ปฏิราชา  ต  ปวตฺตึ  สุตฺวา  อเร  โส  ขุททฺกราชา   
มม  ทาสสฺสาป  นปฺปโหตีติ  ทุสฺสิตฺวา (๑)  สพฺพ  พลกาย  อาทาย  
ยุชฺฌิตุ นิกฺขมิ ฯ  
        ขุทฺทกราชา  ต  อพฺภุยฺยาต  ทิสฺวา  พลกาย  อาห  ตาตา   
ตุมฺเห  น  พหุกา  สพฺเพ  สมฺปณฺฑิตฺวา  อสิจมฺม  คเหตฺวา   
สีฆ  อิมสฺส  ร ฺโ  ปุรโต  อุชุก  เอว  คจฺฉถาติ ฯ  เต  ตถา   
อกสุ ฯ   
        อถสฺส  สา  เสนา  ทวิฺธา  ภินฺทิตฺวา  อนฺตรมทาสิ ฯ   
เต  ต  ราชาน  ชีวคฺคาห  คเหตฺวา  อตฺตโน  ร ฺโ  ต   
มาเรสฺสามีติ  อาคจฺฉนฺตสฺส  อทสุ ฯ  ปฏิราชา  ต  อภย   
ยาจิ ฯ  ราชา  ตสฺส  อภย  ทตฺวา  สปถ  การาเปตฺวา  อตฺตโน   
วเสน  กตฺวา  เตน  สห  อ ฺ  ราชาน อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ตสฺส   
รชฺชสีมาย  ตฺวา  เปเสสิ  รชฺช  วา  เม  เทตุ  ยุทฺธ  วาติ ฯ   
โส อห  เอกยุทฺธมฺป  น  สหามีติ  รชชฺ  นิยฺยาเทสิ ฯ   
เอเตนุปาเยน  สพฺเพ  ราชาโน  คเหตฺวา อนฺเต พาราณสิ- 
ราชานมฺป อคฺคเหสิ ฯ   
        โส  เอกสตราชปริวุโต  สกลชมฺพุทีปรชฺช  อนสุาสนฺโต   
จินฺเตสิ  อห  ปุพฺเพ  ขุทฺทโก  อโหสึ  โสมฺหิ  อิทานิ  อตฺตโน   
าณสมฺปตฺติยา  สกลชมฺพุทีปมณฺฑลสฺส  อิสฺสโร  ราชา  ชาโต ฯ   
ต  โข  ปน  เม  าณ โลกยิวีริยสมฺปยตฺุต เนว นิพฺพิทาย   
#  ๑ สี. ย.ุ วตฺวา กุชฺฌิตฺวา ฯ    
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น  วิราคาย  สวตฺตติ  ยนฺนูนาห  อิมินา  าเณน  โลกุตฺตรธมฺม   
คเวเสยฺยนฺติ ฯ   
        ตโต  พาราณสิร ฺโ  รชชฺ  ทตฺวา  ปุตฺตทาร ฺจ   
สกชนปเทเยว  เปตฺวา  สพฺพ  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสน   
อารภิตฺวา  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อตฺตโน  วีริยสมฺปตฺตึ  
ทีเปนฺโต อิม อุทานคาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  อารทฺธ  วีริย  อสฺสาติ  อารทฺธวีริโย ฯ  เตน   
อตฺตโน  มหาวีริยต  ทสฺเสติ ฯ  ปรมตฺโถ  วุจฺจติ  นิพฺพาน   
ปรมตฺถสฺส  ปตฺติ  ปรมตฺถปตฺติ  ตสฺสา  ปรมตฺถปตฺติยา ฯ  เอเตน   
วีริยารมฺเภน  ปตฺตพฺพ  ผล  ทสฺเสติ ฯ   
        อลีนจิตฺโตติ  เอเตน  วีริยูปตฺถมฺภาน  จิตฺตเจตสิกาน  อลีนต   
ทสฺเสติ ฯ  
        อกุสีตวุตฺตีติ เอเตน  านจงฺกมาทีสุ  กายสฺส  อนวสีทน   
ทสฺเสติ ฯ   
        ทฬฺหนิกฺกโมติ  เอเตน  กาม  ตโจ  จ  นฺหารุ  จาติเอว  
ปวตฺต ปทหนวีริย ทสฺเสติ ย ต อนุปุพฺพสิกฺขาทีสุ  ปทหนฺโต   
กาเยน  เจว  ปรมตฺถสจฺจ  สจฺฉิกโรตีติ (๑)  วุจฺจติ ฯ  อถ  วา  
เอเตน  มคฺคสมฺปยุตฺต  วีริย  ทสฺเสติ ฯ  ตมฺป  ทฬหฺ ฺจ   
ภาวนาปาริปูริคตตฺตา นิกฺกโม  จ  สพฺพโส  ปฏิปกขฺา   
# ๑. ปรมตฺถสจฺจ สจฺฉิกโรติ ป ฺาย จ น อภิวิชฺฌ ปสฺสตีติ ฯ  
# (สุตฺตนิปาเต) ฯ  
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นิกฺขนฺตตฺตา  ตสฺมา  ตสมงฺคีปุคฺคโลป  ทโฬฺห  นกิกฺโม  อสฺสาติ   
ทฬฺหนิกฺกโมติ  วุจฺจติ ฯ   
        ถามพลูปปนฺโนติ  มคฺคกฺขเณ  กายถาเมน  จ  าณพเลน   
จ  อุปปนฺโน ฯ  อถ  วา  ถามภูเตน (๑)  พเลน  อุปปนฺโน  ถิราณ- 
พลูปปนฺโนติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        เอเตน  ตสฺส  วีริยสสฺ  วิปสฺสนาาณสมฺปโยค  ทีเปนฺโต   
โยคปธานภาว  สาเธติ ฯ  ปุพฺพภาคมชฺฌิมอุกฺกฏวีริยวเสน  วา   
ตโยป  ปาทา โยเชตพฺพา ฯ เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        อารทฺธวีรยิคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ปฏิสลฺลานคาถาวณฺณนา 
        ปฏิสลลฺานนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ ฯ  อิมิสฺสา  คาถาย  อาวรณ- 
คาถาย  วิย  อุปฺปตฺติ  นตฺถ  โกจิ  วิเสโส ฯ อตฺถวณฺณนาย  
ปนสฺสา  ปฏสิลฺลานนฺติ  เตหิ  เตหิ  สตฺตสงฺขาเรหิ  ปฏินิวตฺติตฺวา   
สลฺลาน  เอกมนฺตเสวิตา  เอกีภาโว  กายวิเวโกติ  อตฺโถ ฯ   
        ฌานนฺติ  ปจฺจนีกฌาปนโต  อารมฺมณลกฺขณูปนิชฺฌานโต   
จ  จิตฺตวิเวโก  วุจฺจติ ฯ   
        ตตฺถ  อฏ  สมาปตฺติโย  นีวรณาทิปจฺจนีกฌาปนโต   
กสิณาทิอารมฺมณูปนิชฺฌานโต  จ  ฌานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  วิปสฺสนา- 
# ๑ ยุ. ถริภูเตน ฯ  
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มคฺคผลานิ   สตฺตส ฺาทิปจฺจนีกฌาปนโต  ลกฺขณูปนิชฺฌานโต   
จ  ฌานนฺติ  วุจฺจติ ฯ   
        อิธ  ปน  อารมฺมณูปนิชฺฌานเมว  อธิปฺเปต ฯ  เอวเมต   
ปฏิสลลฺาน ฺจ  ฌาน ฺจ  อริ ฺจมาโน  อชหมาโน  อนิสฺสชฺช- 
มาโน ฯ  ธมฺเมสูติ  วิปสฺสนูปเคสุ  ป ฺจกฺขนฺธาทิธมฺเมสุ ฯ   
นิจฺจนฺติ  สตต  สมิต  อพฺโพกิณฺณ ฯ   
        อนุธมฺมจารีติ  เต (๑)  ธมฺเม  อารพฺภ  ปวตฺตเนน  อนุคต   
วิปสฺสนาธมฺม  จรมาโน ฯ  อถ  วา  ธมฺเมสูติ  เอตฺถ  ธมฺมาติ   
นวโลกุตฺตรธมฺมา  เตส  ธมฺมาน  อนุโลโม  ธมโฺมติ  อนุธมฺโม   
วิปสฺสนาเยต  อธิวจน ฯ  ตตฺถ  ธมฺมาน  นิจฺจ  อนธุมฺมจารีติ   
วตฺตพฺเพ  คาถาพนฺธสุขตฺถ  วิภตฺติพฺยตฺตเยน ธมฺเมสูติ วุตฺต   
สิยา ฯ   
        อาทีนว  สมฺมสิตา  ภเวสูติ  ตาย  อนุธมฺมจาริตาสงฺขาตาย   
วิปสฺสนาย  อนิจฺจาการาทิโทส  ตีส ุ ภเวสุ  สมนุปสฺสนฺโต   
เอว  อิมาย  กายจิตฺตวิเวกสิขาปตฺตวิปสฺสนาสงฺขาตาย  ปฏิปทาย   
อธิคโตติ  วตฺตพฺโพ  เอโก  จเรติ  เอว  โยชนา เวทิตพฺพา ฯ   
                        ปฏิสลลฺานคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                ______________  
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                                ตณฺหกฺขยคาถาวณฺณนา 
        ตณฺหกขฺยนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  กริ  พาราณสิ- 
ราชา  มหจฺจราชานุภาเวน  นคร  ปทกฺขิณ  กโรติ ฯ  ตสฺส  สรรี- 
โสภาย  อาวชฺชิตหทยา  สตฺตา  ปุรโต  คจฺฉนฺตาป  นิวตฺติตฺวา   
ตเมว  อุลฺโลเกนฺติ  ปจฺฉโต คจฺฉนฺตาป  อุโภหิ  ปสฺเสหิ  
คจฺฉนฺตาป ฯ ปกติยา เอว หิ พุทฺธทสฺสเน  ปุณฺณจนฺทสมุทฺท- 
ราชทสฺสเน  จ  อติตฺโต  โลโก ฯ   
        อถ  อ ฺตรา  กุฏมพิฺยภริยาป  อุปริปาสาทคตา  สีห- 
ป ฺชร  วิวรตฺิวา  โอโลกยมานา  อฏาสิ ฯ  ราชา  ต  ทิสฺวา   
ปฏิพทฺธจิตฺโต หุตฺวา อมจฺจ  อาณาเปสิ  ชานาหิ  ตาว   
ภเณ  อย  อิตฺถี  สสามิกา  วา  อสามิกา  วาติ ฯ  โส   
ตฺวา  สสามิกา  เทวาติ  อาโรเจสิ ฯ   
        อถ  ราชา  จินฺเตสิ  อิมา  วีสติสหสฺสนาฏกิตฺถิโย   
เทวจฺฉราโย  วิย  ม  เอว  เอก  อภิรมาเปนฺติ  โส  ทานาห   
เอตาป  อตุสฺสิตฺวา  ปรสฺส  อิตฺถิยา  ตณฺห  อุปฺปาเทสึ  สา  
อุปฺปนฺนา  อปายเมว  อากฑฺฒตีติ  ตณฺหาย  อาทีนว  ทิสฺวา  
หนฺท  น  นิคฺคณฺหามีติ  รชฺช  ปหาย ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนฺโต  
ปจฺเจกโพธึ สจฺฉิกตฺวา อิม อุทานคาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ตณฺหกฺขยนฺติ  นิพฺพาน  เอว  ทฏิาทีนวาย  วา   
ตณฺหาย  อปฺปวตฺตึ ฯ    
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        อปฺปมตฺโตติ  สาตจฺจการี  สกฺกจฺจการี ฯ   
        อเนฬมูโคติ  อลาลามุโข ฯ  อถ  วา อเนโฬ  จ  อมูโค   
จ  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโตติ  วุตฺต  โหติ ฯ  
        หิตสุขสมฺปาปก สุตมสฺส อตฺถีติ  สุตวา  อาคมสมฺปนฺโนติ   
วุตฺต  โหติ ฯ   
        สตีมาติ  จิรกตาทีน  อนุสฺสริตา ฯ   
        สงฺขาตธมฺโมติ  ธมมฺูปปริกฺขาย  ปริ ฺาตธมฺโม ฯ   
        นิยโตติ  อริยมคฺเคน  นิยตภาวปฺปตฺโต ฯ   
        ปธานวาติ  สมฺมปฺปธานวีริยสมฺปนฺโน ฯ  อุปฺปฏิปาฏิยา   
เอส  ปาโ  โยเชตพฺโพ ฯ   
        เอวเมว  เตหิ  อปฺปมาทาทีหิ  สมนฺนาคโต  นิยาม- 
สมฺปาปเกน  ปธาเนน  ปธานวา  เตน  ปธาเนน  สมฺปตฺต- 
นิยามโต  นิยโต ตโต อรหตฺตปฺปตฺติยา  สงฺขาตธมฺโม ฯ  อรหา   
หิ  ปุน  สงฺขาตพฺพาภาวโต  สงฺขาตธมฺโมติ  วุจฺจติ ฯ ยถาห   
เย จ สงฺขาตธมฺมาเส เย จ เสขา ปุถู อิธาติ ฯ เสส  
วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        ตณฺหกฺขยคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________  
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                                สีหาทิคาถาวณฺณนา   
        สีโหวาติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตรสฺส  กริ  พาราณสิร ฺโ   
ทูเร  อุยฺยาน  โหติ  โส  ปเคว  ปฏาย  อุยฺยาน  คจฺฉนฺโต   
อนฺตรามคฺเค  ยานา  โอรยฺุห  อุทกฏาน  อุปคโต  มุข   
โธวิสฺสามีติ ฯ  ตสฺมึ  จ  ปเทเส สีหี  สีหโปตก  ชเนตฺวา   
โคจราย  คตา  ราชปุรโิส  ต  ทิสฺวา  สหีโปตโก  เทวาติ   
อาโรเจสิ ฯ  ราชา  สีโห  กิร  กสฺสจิ  น  ภายตีติ  ต   
อุปปริกฺขิตุ  เภริอาทีนิ  อาโกฏาเปสิ  สหีโปตโก  ต  สทฺท   
สุตฺวาป  ตเถว  สยิ ฯ  อถ  ยาวตติย  อาโกฏาเปสิ  โส   
ตติยวาเร  สสี  อุกฺขิปตฺวา  สพฺพ  ปรสิ  โอโลเกตฺวา  ตเถว   
สยิ ฯ   
        อถ  ราชา  ยาวสฺส  มาตา  นาคจฺฉติ  ตาว  คจฺฉามาติ   
วตฺวา คจฺฉนฺโต  จินฺเตสิ  ตทหุชาโตป  สีหโปตโก  น  สนฺตสติ   
น  ภายติ  กุทาสฺสุ  นามาหมฺป  ตณฺหาทิฏ ิปริตาส  ฉฑฺเฑตฺวา   
น  สนฺตเสยฺย  น  ภาเยยฺยนฺติ ฯ   
        โส  ต  อารมฺมณ  คเหตฺวา  คจฺฉนฺโต  ปุน  เกวฏเฏหิ   
มจฺเฉ  คเหตฺวา  สาขาสุ  พนฺธิตฺวา  ปสาริเต  ชาเล  วาต   
อสงฺคเยว  คจฺฉมาน  ทิสฺวา  ตสฺมึ  นมิิตฺต  อคฺคเหสิ  กุทาสฺสุ   
นามาหมฺป  ตณฺหาทิฏ ิโมหชาล  ผาเลตฺวา  เอว  อสชฺชมาโน   
คจฺเฉยฺยนฺติ ฯ    
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        อถ  อุยยฺาน  คนฺตฺวา  สลิาปฏฏโปกฺขรณิยา  ตีเร  นิสินฺโน   
วาตพฺภาหตานิ  ปทุมานิ  โอนมิตฺวา  อุทก  ผุสิตฺวา  วาตวิคเม   
ปุน  ยถาาเน   ิตานิ  อุทเกน  อนุปลิตฺตานิ  ทิสฺวา  ตสฺมึ (๑)   
นิมิตฺต  อคฺคเหสิ  กุทาสฺส ุ นามาหมฺป  ยถา  เอตานิ  อุทเก   
ชาตานิ  อุทเกน  อนุปลิตฺตานิ  ติฏนฺติ  เอว  โลเก  ชาโต   
โลเกน  อนุปลิตฺโต  ติฏเยฺยนฺติ ฯ   
        โส  ปุนปฺปุน  ยถา  สีโห  วาโต  ปทุมานิ  เอว   
อสนฺตสนฺเตน  อสชชฺมาเนน  อนุปลิตฺเตน  ภวิตพฺพนฺติ  จินฺเตตฺวา   
รชฺช  ปหาย ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสนฺโต ปจฺเจกโพธึ สจฺฉิกตฺวา  
อิม อุทานคาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สโีหติ  จตฺตาโร  สีหา  ติณสีโห  ปณฺฑุสีโห   
กาฬสีโห  เกสรสีโหติ ฯ  เตส  เกสรสโีห  อคฺคมกขฺายติ  โส   
อิธ  อธิปฺเปโต ฯ   
        วาโต  ปุรตฺถิมาทิวเสน  อเนกวิโธ ฯ   
        ปทุม  รตฺตเสตาทิวเสน ฯ  เตสุ  โย  โกจิ  วาโต  ย  กิ ฺจิ   
ปทุม ฺจ  วฏฏติเยว ฯ   
        ตตฺถ  ยสฺมา  สนฺตาโส  นาม  อตฺตสิเนเหน  โหติ   
อตฺตสิเนโห  จ  นาม  ตณฺหาเลโป  โสป  ทฏิ ิสมฺปยุตฺเตน  วา   
ทิฏ ิวิปฺปยุตฺเตน  วา  โลเภน  โหติ  โสป  จ  ตณฺหาเยว ฯ   
สชฺชน  ปน  ตตฺถ  อุปปรกิฺขาทิวิรหิตสฺส  โมเหน  โหติ   
# ๑. ส.ี ตมฺป ฯ  
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โมโห  จ  อวิชฺชา ฯ  ตตฺถ  สมเถน  ตณฺหาย  ปหาน  วิปสฺสนาย อวิชฺชาย ฯ   
        ตสฺมา  สมเถน  อตฺตสิเนห  ปหาย  สีโหว  สทฺเทสุ   
อนิจฺจทุกฺขาทีสุ  อสนฺตสนฺโต  วิปสฺสนาย  โมห  ปหาย  วาโต ว   
ชาลมฺหิ  ขนธฺายตนาทีสุ  อสชฺชมาโน  สมเถเนว  โลภ  โลภ- 
สมฺปยุตฺตทิฏ ิ ฺจ  ปหาย  ปทุมว  โตเยน  สพฺพภวโภคโลเภน   
อลิปฺปมาโน ฯ   
        เอตฺถ  จ  สมถสฺส  สลี  ปทฏาน  สมโถ  สมาธิสฺส   
สมาธิ  วิปสฺสนายาติ  เอว  ทฺวีสุ (๑)  ธมฺเมสุ  สิทฺเธสุ  ตโย  ขนฺธา   
สิทฺธาว โหนฺติ ฯ  ตตฺถ  สลีกฺขนฺเธน  สูโร (๒) โหติ ฯ  
        โส สีโห ว สทฺเทสุ อาฆาตวตฺถูสุ กุชฺฌิตุกามตาย  น   
สนฺตสติ  ป ฺากฺขนฺเธน  ปฏิวิทฺธสภาโว  วาโตว  ชาลมฺห ิ  
ขนฺธาทิธมฺมเภเท  น สชชฺติ สมาธิกฺขนฺเธน วีตราโค ปทุม ว  
โตเยน ราเคน น ลิปฺปติ ฯ   
        เอว  สมถวิปสฺสนาหิ  สีลสมาธิป ฺากฺขนฺเธหิ  จ  ยถา- 
สมฺภว  ตณฺหาวิชฺชาน  ติณฺณ ฺจ  อกุสลมูลาน  ปหานวเสน   
อสนฺตสนฺโต  อสชชฺมาโน  อลิปฺปมาโน  จ  เวทิตพฺโพ ฯ เสส  
วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                        สีหาทิคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
# ๑ ยุ. ตีสุ ฯ  ๒. ส.ี  สุรโต ฯ    
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                                ทาพลีคาถาวณฺณนา   
        [๑๒๘]  สีโห  ยถาติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  กิร  พาราณสิ- 
ราชา  ปจฺจนฺต  กุปต  วูปสเมตุ  คามานุคามิมคฺค  ฉฑฺเฑตฺวา   
อุชุ อฏวิมคฺค คเหตฺวา  มหติยา  เสนาย  คจฺฉติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อ ฺตรสฺมึ  ปพฺพตปาเท  สีโห  พาล- 
สูริยาตป  ตปฺปมาโน  นปินฺโน  โหติ ฯ  ต  ทิสฺวา  ราชปุริสา   
ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา  สีโห  กิร  น  สนฺตสตีติ   
เภริปณวาทิสทฺท  การาเปสิ  สีโห  ตเถว  นิปชฺช ิฯ  ทุติยมฺป   
การาเปสิ  สีโห  ตเถว  นปิชฺช ิฯ  ตติยมฺป  การาเปสิ  ตทา   
สีโห  มม  ปฏิสตฺตุ  อตฺถติี  จตูหิ  ปาเทหิ  สุปฺปติฏ ิต   
ปติฏหิตฺวา  สีหนาท  นทิ ฯ  ต  สุตฺวา  หตฺถาโรหาทโย   
หตฺถิอาทีหิ  โอโรหิตฺวา  ติณคหนานิ  ปวิฏา  หตฺถิอสฺสคณา   
ทิสาวิทิสา  ปลาตา ฯ  ร ฺโ  หตฺถปี  ราชาน  คเหตฺวา   
วนคหนานิ  โปถยมาโน  ปลายิ ฯ   
        ราชา  ต  สนฺธาเรตุ  อสกฺโกนฺโต  รุกฺขสาขาย  โอลมฺพิตฺวา   
ปวึ  ปติตฺวา  เอกปทิกมคฺเคน  คจฺฉนฺโต  ปจฺเจกพุทฺธาน   
วสนฏาน  ปาปุณิ ฯ   
        ตตฺถ  ปจฺเจกพุทฺเธ  ปุจฺฉิ  อป  ภนฺเต  สทฺทมสฺสุตฺถาติ ฯ   
อาม  มหาราชาติ ฯ  กสฺส  สทฺท  ภนฺเตติ ฯ  ปม เภริสงฺขาทีน   
ปจฺฉา  สีหสฺสาติ ฯ  น  ภายิตฺถ  ภนฺเตติ ฯ  น  มย  มหาราช    
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กสฺสจิ  สทฺทสฺส  ภายามาติ ฯ  สกกฺา  ปน  ภนฺเต  มยฺหมฺป   
เอทิส  กาตุนฺติ ฯ  สกกฺา  มหาราช  สเจ  ปพฺพชิสฺสสีติ ฯ   
ปพฺพชามิ  ภนฺเตติ ฯ  ตโต  น  ปพฺพาเชตฺวา  ปุพฺเพ  วุตฺตน- 
เยเนว  อาภิสมาจาริก  สิกฺขาเปสุ ฯ  โสป  ปุพฺเพ  วุตฺตนเยเนว   
วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ  สจฺฉิกตฺวา อิม อุทานคาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สหนา  จ  หนนา  จ  สีฆชวตฺตา  จ  สีโห ฯ   
เกสรสีโหว  อิธ  อธิปฺเปโต ฯ  ทาา  พลมสฺส  อตฺถีติ  ทาพลี ฯ   
ปสยฺห  อภิภุยฺยาติ  อุภย  จารีสทฺเทน  สห  โยเชตพฺพ   
ปสยฺหจารี  อภิภุยฺยจารีติ  ตตฺถ  ปสยฺห  นิคฺคเหตฺวา  จรเณน   
ปสยฺหจารี  อภิภวิตฺวา  สนฺตาเสตฺวา  วสีกตฺวา  จรเณน  อภิ- 
ภุยฺยจารี ฯ  สฺวาย  กายพเลน  ปสยฺหจารี  เตชสา  อภิภุยฺยจารี ฯ   
        ตตฺถ  สเจ  โกจิ  วเทยฺย  ก ึ ปสยหฺ  อภิภุยฺย  จารีติ   
ตโต  มิคานนฺติ  สามิวจน  อุปโยคตฺเถ  กตฺวา  มิเค  ปสยฺห   
อภิภุยฺย  จารีติ  ปฏิวตฺตพฺพ ฯ   
        ปนฺตานีติ  ทูรานิ ฯ  เสนาสนานีติ  วสนฏานานิ ฯ เสส  
วุตฺตนเยเนว สกฺกา ชานิตุนฺติ น วิตฺถาริตนฺติ ฯ   
                        ทาพลีคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                                _____________  
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                        อปฺปม ฺาคาถาวณฺณนา  
        เมตฺต  อุเปกฺขนฺติ  กา  อุปฺปตฺติ  อ ฺตโร  กริ  ราชา   
เมตฺตาทิฌานลาภี  อโหสิ ฯ  โส  ฌานสุขนฺตราโย  รชฺชนฺติ   
ฌานานุรกฺขณตฺถ  รชฺช  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา  วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจก- 
โพธึ  สจฺฉิกตฺวา  อิม  อุทานคาถ  อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺเพ  สตฺตา  สุขิตา  ภวนฺตูติอาทินา  นเยน   
หิตสุขูปนยนกามตา  เมตฺตา ฯ   
        อโห  วต  อิมมฺหา  ทุกฺขา  มุจฺเจยฺยุนฺติอาทินา  นเยน   
อหิตทุกฺขาปนยนกามตา  กรุณา ฯ   
        โมทนฺติ  วต  โภนฺโต  สตฺตา  โมทนฺติ สาธุ สุฏ ูติ- 
อาทินา  นเยน  หิตสุขาวิปฺปโยคกามตา  มุทิตา ฯ   
        ป ฺายิสฺสนฺติ  สเกน  กมฺเมนาติ  สุขทุกฺขอชฺฌุเปกฺขนตา   
อุเปกฺขา ฯ   
        คาถาพนฺธสุขตฺถ  ปน  อุปฺปฏิปาฏิยา  เมตฺต  วตฺวา   
อุเปกฺขา  วุตฺตา  มุทิตา  จ  ปจฺฉา ฯ   
        วิมุตฺตินฺติ จตสฺโสป เอตา อตฺตโน  ปจฺจนีกธมฺเมหิ   
วิมุตฺตตฺตา  วิมุตฺติโย ฯ  เตน  วุตฺต  เมตฺต  อุเปกฺข กรุณ   
วิมุตฺตึ อาเสวมาโน มุทิต ฺจ กาเลติ ฯ   
        ตตฺถ  อาเสวมาโนติ  ติสฺโส  ติกจตุกฺกชฺฌานวเสน  อุเปกฺข   
จตุตฺถชฺฌานวเสน  ภาวยมาโน ฯ  
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        กาเลติ  เมตฺต  อาเสวิตฺวา  ตโต  วุฏาย กรุณ ตโต วุฏาย   
มุทิต  ตโต  อิตรโต  วา  นิปฺปติกชฺฌานโต  วุฏาย  อุเปกฺข   
อาเสวมาโน  เอว  กาเล  อาเสวมาโนติ  วุจฺจติ  อาเสวิตุ   
วา ผาสุกกาเล ฯ  
        สพฺเพน โลเกน  อวิรชฺุฌมาโนติ  ทสสุ  ทิสาส ุ สพฺเพน   
สตฺตโลเกน  อวิรุชฺฌมาโน ฯ  เมตฺตาทีน  หิ  ภาวิตตฺตา  สตฺตา   
อปฺปฏิกูลา  โหนฺติ  สตฺเตสุ  จ  วิโรธิภูโต  ปฏิโฆ  วูปสมฺมติ ฯ   
เตน  วุตฺต  สพฺเพน  โลเกน  อวิรชฺุฌมาโนติ ฯ   
        อยเมตฺถ  สงฺเขโป  วิตฺถาโร  ปน  เมตฺตาทิกถา  อฏ- 
สาลินิยา  ธมมฺสงฺคหฏกถาย  วุตฺตา ฯ  เสส  วุตฺตสทิสเมวาติ ฯ  
                        อปฺปม ฺาคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ชีวิตสงฺขยคาถาวณฺณนา   
        ราค ฺจ  โทส ฺจาติ  กา  อุปฺปตฺติ ฯ  ราชคห  กริ   
นิสฺสาย  มาตงฺโค  นาม  ปจฺเจกพุทฺโธ  วิหรติ  สพฺพปจฺฉิโม   
ปจฺเจกพุทฺธาน ฯ   
        อถ  อมฺหาก  โพธิสตฺเต  อุปฺปนฺเน  เทวตาโย  โพธิสตฺตสฺส   
ปูชนตฺถาย  อาคจฺฉนฺติโย  ต  ทิสฺวา  มาริสา  มาริสา  พุทฺโธ   
โลเก  อุปฺปนโฺนติ  ภณึสุ ฯ   
        โส  นโิรธา  วุฏหนฺโต  ต  สุตฺวา  อตฺตโน  ชีวิตกฺขย    
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ทิสฺวา  หิมวนฺเต  มหาปปาโต  นาม  ปพฺพโต  ปจฺเจกพุทฺธาน   
ปรินิพฺพานฏาน  ตตฺถ  อากาเสน  คนฺตฺวา  ปุพฺเพ  ปรินิพฺพุต- 
ปจฺเจกพุทฺธสฺส  อฏ ิสงฺฆาต  ปปาเต  ปกฺขิปตฺวา  สิลาตเล  
นิสีทิตฺวา  อิม อุทานคาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ราคโทสโมหา  อุรคสุตฺเต  วุตฺตาว ฯ   
        สโยชนานีติ  ทส  สโยชนานิ  ตานิ  จ  เตน  เตน   
มคฺเคน  สนฺทาลยิตฺวา ฯ   
        อสนฺตส ชีวิตสงฺขยมฺหีติ ชีวิตสงฺขโย  วุจฺจติ  จุติจิตฺตสฺส   
ปริเภโท ฯ  ตสฺมึ  จ  ชีวิตสงฺขเย ชีวิตนิกนฺติยา ปหีนตฺตา   
อสนฺตสนฺติ ฯ   
        เอตฺตาวตา  โสปาทิเสส  นิพฺพานธาตุ  อตฺตโน  ทสฺเสตฺวา   
คาถาปริโยสาเน อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายีติ ฯ   
                        ชีวิตสงฺขยคาถาวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
        ภชนฺติ เสวนฺติ  จ  การณตฺถา  นิกกฺารณา  ทุลลฺภา อชฺช   
นิตฺตาติอาทิกา  คาถา (๑) ฯ  
        ภชนฺตีติ  กา  อุปฺปตฺติ   
        พาราณสิย  กริ  อ ฺตโร  ราชา  อาทิคาถาย  วุตฺตปฺ- 
ปการเมว  ผีต  รชฺช  สมนุสาสติ  ตสฺส  ขโร  อาพาโธ  อุปฺปชชฺิ   
# ๑. คาถาย นาม น ทิสฺสติ ฯ  
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ทุกฺขา  เวทนา  ปวตฺตนฺติ ฯ  วีสติสหสฺสิตฺถิโย  ต  ปริวาเรตฺวา   
หตฺถปาทสมฺพาหนาทีนิ  กโรนฺติ ฯ   
        อมจฺจา  น  ทานาย  ราชา  ชีวิสฺสติ  หนฺท  มย   
อตฺตโน  สรณ  คเวสามาติ  จินฺเตตฺวา  อ ฺตรสฺส  ร ฺโ   
สนฺติก  คนฺตฺวา  อุปฏาน  ยาจึสุ ฯ  เต  ตตฺถ  อุปฏหนฺติเยว   
น  กิ ฺจิ ลภนฺติ ฯ ราชา  อาพาธา  วุฏหิตฺวา  ปุจฺฉิ   
อิตฺถนฺนาโม  จ  อิตฺถนฺนาโม  จ กุหินฺติ ฯ ตโต ต  ปวตฺตึ   
สุตฺวา ว  สีส  จาเลตฺวา  ตุณฺหี  อโหสิ ฯ   
        เตป อมจฺจา ราชา วุฏ ิโตติ  สุตฺวา  ตตฺถ  กิ ฺจิ   
อลภมานา  ปรเมน  ปารชิุ ฺเน  ปฬติา  ปุนเทว  อาคนฺตฺวา   
ราชาน  วนฺทตฺิวา  เอกมนฺต  อฏสุ ฯ  เตน  จ  ร ฺา  กุหึ  
ตาตา ตุมฺเห คตาติ  วุตฺตา  อาหสุ  เทว  ทุพฺพล  ทิสวฺา   
อาชีวิกภเยนมฺหา  อสุก  นาม  ชนปท  คตาติ ฯ  ราชา  สีส   
จาเลตฺวา  จินฺเตสิ  ยนฺนูนาห  ตเมว  อาพาธ  ทสฺเสสฺส  ก ึ  
ปุนป  เอว  กเรยฺยุ  โนติ ฯ  โส  ปุพฺเพ  โรเคน(๑)  ผุฏโ  วิย   
พาฬฺห  เวทน  ทสฺเสนฺโต  คิลานาลย  อกาสิ ฯ  อิตฺถิโย   
สมฺปริวาเรตฺวา  ปุพฺพสทิสเมว  สพฺพ  อกสุ ฯ   
        เตป  อมจฺจา  ตเถว  ปุน  พหุตร  ชน  คเหตฺวา   
ปกฺกมึสุ ฯ  เอว  ราชา  ยาวตฺติย  สพฺพ  ปุพฺพสทิส  อกาสิ   
# ๑. ส.ี สาภาวิกโรเคน ฯ  
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เตป ตเถว ปกฺกมึสุ ฯ ตโต จตุตฺถมฺป  เต  อาคเต  ทิสฺวา   
ราชา  อโห  อิเม  ทุกฺกร  อกสุ  เย  ม  พฺยาธิต  ปหาย   
อนเปกฺขา  ปกฺกมึสูติ  นิพฺพินฺโน  รชชฺ  ปหาย  ปพฺพชิตฺวา   
วิปสฺสนฺโต  ปจฺเจกโพธึ สจฺฉิกตฺวา อิม อุทานคาถ อภาสิ ฯ   
        ตตฺถ  ภชนฺตีติ  สรีเรน  อลลฺียนฺตา ปยิรุปาสนฺติ ฯ  
        เสวนฺตีติ อ ฺชลิกมมฺาทีหิ  กึ  การปฏิสฺสาวิตาย  จ   
ปริจรนฺติ ฯ  การณ  อตฺโถ  เอเตสนฺติ  การณตฺถา  ภชนาย   
จ  เสวนาย  จ  นา ฺ  การณมตฺถิ ฯ  อตฺโถ  เอว  เนส การณ  
อตฺถเหตุ  เสวนฺตีติ  วุตฺต  โหติ ฯ   
        นิกฺการณา  ทุลฺลภา  อชฺช  มิตฺตาติ  อิโต  กิ ฺจิ   
ลจฺฉามาติ เอว อตฺตปฏิลาภการเณน นิกฺการณา เกวล   
        อุปกาโร จ โย มิตฺโต  โย มิตฺโต สุขทุกฺขโก   
        อตฺถกฺขายี จ โย มิตฺโต  โย มิตฺโต อนุกมฺปโกติ(๑)   
เอว  วุตฺเตน  อริเยน  มิตฺตภาเวน  สมนฺนาคตา  ทุลฺลภา  อชฺช   
มิตฺตา ฯ   
        อตฺตฏป ฺาติ  อตฺตนิ   ิตา  เอเตส  ป ฺา ฯ  อตฺตานเมว   
โอโลเกติ  น  อ ฺนฺติ  อตฺโถ ฯ  อตฺตตฺถป ฺาติป  ปาโ  ตสฺส   
อตฺตโน  อตฺถเมว  โอโลเกติ  น  ปรตฺถนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทฏิตฺถ- 
ป ฺาติ  อยมฺป  กริ  โปราณปาโ  ตสฺส (๒)  สมปฺติ  ทิฏเเยว   
# ๑ ที. ปา. ๑๑/๒๖๕/๑๖๓ ฯ  ๒ สี. ย.ุ  ตตฺถ ฯ    
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อตฺเถ  เอเตส  ป ฺา  น  อายตินฺติ  อตฺโถ ฯ  ทฏิธมฺมิกตฺถเยว   
โอโลเกติ  น สมฺปรายิกตฺถนฺติ วุตฺต โหติ ฯ  
        อสุจีติ อสุจินา  อนริเยน กายวจีมโนกมฺเมน  
สมนฺนาคตา ฯ   
        ขคฺควิสาณกปฺโปติ  ขคฺเคน  รุกฺขาทโย  ฉินฺทนฺโต  วิย   
สกสิงฺเคน  ปพฺพตาทโย  จุณฺณวิจุณฺณ  กุรุมาโน  วิจรตีติ   
ขคฺควิสาโณ ฯ  วิสสทิสา  อาณาติ  วิสาณา ฯ  ขคฺค  วิยาติ   
ขคฺค ฯ  ขคฺค วิสาณ ยสฺส มิคสฺส โสย มิโค ขคฺควิสาโณ   
ตสฺส  ขคฺควิสาณสฺส  กปโฺป  ขคฺควิสาณกปฺโป ฯ   
        ขคฺควิสาณสทิโส  ปจฺเจกพุทฺโธ  เอโก อทุติโย อสหาโย  
จเรยฺย วิหเรยฺย วตฺเตยฺย ยเปยฺย ยาเปยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
        วิสุทฺธสลีาติ  วิเสเสน  สุทฺธสลีา  จตุปาริสุทฺธิยา   
สุทฺธสีลา ฯ   
        สุวิสุทฺธป ฺาติ  สุฏ ุ  วิสุทฺธป ฺา  ราคาทิวิรหิตตฺตา   
ปริสุทฺธมคฺคผลปฏิสมฺภิทาทิป ฺา ฯ   
        สมาหิตาติ  ส  สฏุ ุ  อาหิตา  สนฺติเก  ปตจิตฺตา ฯ   
        ชาคริยานุยุตฺตาติ  ชาครณ  ชาคโร นิทฺทาติกฺกโมติ  
อตฺโถ ฯ ชาครสฺส ภาโว ชาคริย  ชาคริเย  อนุยุตฺตา   
ชาคริยานุยุตฺตา ฯ   
        วิปสฺสกาติ  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  วิเสเสน  ปสฺสนสีลา    
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วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  วิหรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  
        ธมฺมวิเสสทสฺสีติ  ทสกุสลธมฺมาน  จตุสจฺจธมฺมสฺส  นว- 
โลกุตฺตรธมฺมสฺส  วา  วิเสเสน  ปสฺสนสีลา ฯ   
        มคฺคงฺคโพชฺฌงฺคคเตติ  สมฺมาทิฏาทีหิ  มคฺคงฺเคหิ  สติ- 
สมฺโพชฺฌงฺคาทีหิ  โพชฺฌงฺเคหิ  คเต  สมฺปยุตฺเต  อริยธมฺเม ฯ   
        วิช ฺาติ  วิเสเสน  ช ฺา  ชานนฺตาติ อตฺโถ ฯ   
        สุ ฺตาปฺปณิหิต ฺจานิมิตฺตนฺติ  อนตฺตานุปสฺสนาวเสน  
สุ ฺตวิโมกฺข ฺจ  ทุกฺขานุปสฺสนาวเสน  อปฺปณิหิตวิโมกฺข ฺจ  
อนิจฺจานุปสฺสนาวเสน  อนิมิตฺตวิโมกฺข ฺจ ฯ   
        อาเสวยิตฺวาติ  วฑฺเฒตฺวา ฯ  เย  กตสมฺภารา  ธีรา  ชนา   
ชินสาสนมฺหิ  สาวกตฺต  สาวกภาว  น  วชนฺติ  น  ปาปุณนฺติ   
เต  ธีรา กตสมฺภารา  สยมฺภู สยเมว ภูตา ปจฺเจกชินา  
ปจฺเจกพุทฺธา ภวนฺติ ฯ   
        ก ึ ภูตา  มหนฺตธมฺมา  ปูริตมหาสมฺภารา  พหุธมฺมกายา   
อเนกธมฺมสภาวสรีรา ฯ  ปุนป  ก ึ ภูตา ฯ  จิตฺติสฺสรา   
จิตฺตคติกา  ฌานสมฺปนฺนาติ  อตฺโถ ฯ   
        สพฺพทุกฺโขฆติณฺณา  สกลสสารโอฆ  ติณฺณา  อติกฺกนฺตา   
อุทคฺคจิตฺตา  โกธมานาทิกิเลสวิรหิตตฺตา  โสมนสสฺจิตฺตา   
สนฺตมนาติ (๑)  อตฺโถ ฯ   
# ๑ สี. ยุ.  สนฺตุฏจิตฺตา ฯ  
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ปรมตฺถทสฺส ี ป ฺจกฺขนฺธทฺวาทสายตนทฺวตฺตึสาการสจฺจ- 
ปฏิจฺจสมุปฺปาทาทิวเสน  ปรมตฺถ  อุตฺตมตฺถ  ทสฺสนสีลา ฯ   
อจลาภีตฏเน  สีโหปมา  สีหสทิสาติ  อตฺโถ ฯ  ขคฺควิสาณกปฺปา   
ขคฺควิสาณมิคสิงฺคสทิสา คณสงฺคณิกาภาเวนาติ อตฺโถ ฯ   
        สนฺตินทฺฺริยาติ  จกฺขุนฺทฺริยาทีน  สกสการมฺมเณ  อปฺป- 
วตฺตนโต(๑)  สนฺตสภาวอินฺทฺริยา ฯ   
        สนฺตมนาติ  สนฺตจิตฺตา  นิกฺกิเลสภาเวน  สนฺตสภาวจิตฺต-   
สงฺกปฺปาติ  อตฺโถ ฯ   
        สมาธีติ  สุฏ ุ  เอกคฺคจิตฺตา ฯ  
        ปจฺจนฺตสตฺเตสุ ปติปฺปจาราติ  ปจฺจนฺตชนปเทสุ  สตฺเตสุ   
ทยากรุณาทีหิ  ปติจรณสีลา ฯ  
        ทีปา ปรตฺถ อิธ วิชฺชลนฺตาติ  สกลโลกานุคฺคหกรเณน   
ปรโลเก  จ  อิธ  โลเก  จ  วิชฺชลนฺตา  ทีปา  ปทีปสทิสาติ   
อตฺโถ ฯ   
        ปจฺเจกพุทฺธา  สตต  หิตาเมติ  อิเม  ปจฺเจกพุทฺธา  สตต   
สพฺพกาล  สกลโลกหิตาย ปฏิปนฺนาติ อตฺโถ ฯ   
        ปหีนสพฺพาวรณา  ชนินฺทาติ  เต  ปจฺเจกพุทฺธา  ชนาน   
อินฺทา  อุตฺตมา  กามจฺฉนฺทนีวรณาทีน  สพฺเพส  ป ฺจาวรณาน   
ปหีนตฺตา  ปหีนสพฺพาวรณา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สกลารมฺมณปฺปวตฺตนโต ฯ  ๒. ม. ชนิททฺาติ ฯ  
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ฆนก ฺจนาภาติ  รตฺตสุวณฺณชมฺโพนทสุวณฺณปภา  สทิส- 
อาภาวนฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
        นิสฺสสย  โลกสุทกขิฺเณยฺยาติ  เอกนฺเตน  โลกสฺส  สุทกฺขิณาย   
อคฺคทานสฺส  ปฏิคฺคเหตุ  อรหา  ยุตฺตา  นิกฺกิเลสตฺตา  สุนฺทร- 
ทานปฏิคฺคหณารหาติ (๑)  อตฺโถ ฯ   
        ปจฺเจกพุทฺธา  สตตปฺปตาเมติ  อิเม  ปจฺเจกาณาธิคมา   
พุทฺธา  สตต  นิจฺจกาล  อปฺปตา  สุหิตา  ปริปุณฺณา  สตฺตาห   
นิราหาราป  นิโรธสมาปตฺติผลสมาปตฺติวเสน  ปริปุณฺณาติ  
อตฺโถ ฯ   
        ปติเอกา (๒)  วิสุ  สมฺมาสมฺพุทฺธโต  วิสทิสา  อ ฺเ   
อสาธารณพุทฺธา  ปจฺเจกพุทฺธา ฯ อถ วา   
        อุปสคฺคา นิปาตา จ   ปจฺจยา จ อิเม ตโย   
        เนเกเนกตฺถวิสยา    อิติ เนรุตฺติกา พฺรวุนฺติ   
วุตฺตตฺตา  ปติสทฺทสฺส  เอกอุปสคฺคตฺตา  ปติ  ปธาโน  หุตฺวา   
สามิภูโต  อเนเกส  ทายกาน  อปฺปมตฺตกมฺป  อาหาร  ปฏิคฺคเหตฺวา   
สคฺคโมกฺขสฺส  ปาปุณนโต ฯ  ตถา  หิ  อนฺนภารสฺส  ภตฺตภาค   
ปฏิคฺคเหตฺวา  ปสฺสนฺตสฺเสว  ภุ ฺชิตฺวา  เทวตาหิ  สาธุการ   
ทาเปตฺวา  ตทเหว ต ทุคฺคต เสฏ ีฏาน ปาเปตฺวา  โกฏ-ิ 
สงฺขธนุปฺปาทเนน  จ ขทิรงฺคารชาตเก มาเรน นิมฺมติ- 
# ๑ สี. สตฺตาน ทานปฏิคฺคหณารหา ฯ  ๒. สี. ปติ ปาฏิเยกฺก ฯ    
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ขทิรงฺคารกูโปปริอุฏ ิตปทุมกณฺณิก(๑) มทฺทิตฺวา  โพธิสตฺเตน ทินฺน   
ปณฺฑปาต  ปฏิคฺคเหตฺวา  ตสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว  อากาสคมเนน   
โส  มนุสฺสุปปฺาทเนน  จ  ปทุมวตีอคฺคมเหสีปุตฺตาน  มหา- 
ชนกร ฺโ  เทวิยา  อาราธเนน  คนฺธมาทนโต  อากาเสน   
อาคมฺม  ทานปฏิคฺคหเณน  มหาชนกโพธิสตฺตสฺส  จ  เทวิยา   
จ  โสมนสฺสปฺุปาทเนน  จ  ตถา  อพุทฺธุปฺปาเท  ฉาตกภเย   
สกลชมฺพุทีเป  อุปฺปนฺเน  พาราณสิเสฏ ีโน  ฉาตกภย  ปฏิจฺจ   
ปูเรตฺวา  รกขิฺเต  สฏ ิสหสฺสโกฏาคาเร  วีหโย  เขเปตฺวา  ภูมิย   
นิขาตธ ฺานิ  จ  จาฏิสหสฺเสสุ  ปูรติธ ฺานิ  จ  เขเปตฺวา   
สกลปาสาทภิตฺตีสุ มตฺติกาหิ มทฺทิตฺวา ลิมฺปตธ ฺานิ  จ   
เขเปตฺวา  ตทา  นาฬิมตฺตเมวาวสิฏ  อิท  ภุ ฺชิตฺวา  อชฺช   
มริสฺสามาติ  จิตฺต  อุปฺปาเทตฺวา  สยนฺตสฺส  คนฺธมาทนโต  เอโก   
ปจฺเจกพุทฺโธ  อาคนฺตฺวา  เคหทฺวาเร  อฏาสิ ฯ  เสฏ ี  ต  ทิสฺวา   
ปสาท อุปฺปาเทตฺวา ชีวิต ปริจฺจชมาโน  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปตฺเต   
โอกิริ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  วสนฏาน  คนฺตฺวา  อตฺตโน  อานุภาเวน   
ปสฺสนฺตสฺเสว  เสฏ ีสฺส  ป ฺจปจฺเจกพุทฺธสเตหิ  สห  ปริภุ ฺชิ ฯ   
ตทา  ภตฺตปจิตอุกฺขลึ  ปทหิตฺวา  เปสุ ฯ   
        นิทฺทโมกฺกนฺตสฺส  เสฏ ีโน  ฉาตตฺเต  อุปฺปนฺเน  โส  อุฏหิตฺวา   
ภริย  อาห  ภตฺเต อาจามกภตฺตมตฺต(๒) โอโลเกหีติ ฯ  สุสิกฺขิตา   
# ๑. ส.ี ปทุมกิ ฺชกฺข ฯ  ๒ สี.  ฌามกภตฺตมตฺต ฯ   
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สา  สพฺพ  ทนิฺน  นนูติ  อวตฺวา  อุกฺขลิยา  ปธาน  วิวริ ฯ   
สา  อุกฺขลิ  ตงฺขเณว  สุมนปุปฺผมกุลสทิสสฺส  สุคนฺธสาลิภตฺตสฺส   
ปูริตา  อโหสิ ฯ  สา  จ  เสฏ ี  จ  สนตฺุฏา  สย ฺจ  สกล- 
เคหวาสิโน  จ  สกลนครวาสิโน  จ  ภุ ฺชึสุ ฯ  ทพฺพิยา  คหิต- 
คหิตฏาน  ปุน  ปูริต ฯ  สกลสฏ ิสหสฺสโกฏาคาเรสุ  สุคนฺธ- 
สาลิโย  ปูเรสุ ฯ  สกลชมพฺุทีปวาสิโน  เสฏ ีสฺส  เคหโตเยว   
ธ ฺพีชานิ  คเหตฺวา  สุขิตา  ชาตา ฯ  เอวมาทีสุ  อเนกสตฺต- 
นิกาเยสุ  สุโขตรณปริปาลนสคฺคโมกฺขปาปเนสุ (๑)  ปติ สามิภูโต  
พุทฺโธติ ปจฺเจกพุทฺโธ ฯ  
        ปจฺเจกพุทฺธาน สุภาสิตานีติ ปจฺเจกพุทฺเธหิ  โอวาทานุ- 
สาสนีวเสน  สุฏ ุ  ภาสิตานิ  กถิตานิ  วจนานิ ฯ   
        จรนฺติ  โลกมฺห ิ สเทวกมฺหีติ  เทวโลกสหิเต  สตฺตโลเก   
จรนฺติ  ปวตฺตนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        สุตฺวา  ตถา  เย  น  กโรนฺติ  พาลาติ  ตถารูป  ปจฺเจก- 
พุทฺธาน  สุภาสิตวจน  เย  พาลา ชนา น  กโรนฺติ  น   
มนสิ  กโรนฺติ  เต  พาลา  ทุกฺเขสุ  สสารทุกฺเขสุ  ปนุปฺปุน   
อุปฺปตฺติวเสน จรนฺติ ปวตฺตนฺติ ธาวนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ปจฺเจกพุทฺธาน  สุภาสิตานีติ  สุฏ ุ  ภาสิตานิ  จตุราปายโต   
มุจฺจนตฺถาย  ภาสิตานิ  วจนานิ ฯ  ก ึ ภูตานิ  อวสฺสวนฺต   
# ๑  ส.ี ย.ุ ...ปาปุณเนสุ ฯ   
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ปคฺฆรนฺต  ขุทฺท มธุ  ยถา  มธุรวจนานีติ  อตฺโถ ฯ  เย   
ปฏิปตฺติยุตฺตา  ปณฺฑิตชนาป  ปฏิปตฺตีสุ  วุตฺตานุสาเรน   
ปวตฺตนฺตา  ตถารูป  มธรุวจน  สุตฺวา  วจนกรา  ภวนฺติ  เต   
ปณฺฑิตชนา สจฺจทสา จตุสจฺจทสฺสิโน สป ฺา ป ฺาสหิตา  
ภวนฺตีติ อตฺโถ ฯ(๑)   
        ปจฺเจกพุทฺเธหิ  ชิเนหิ  ภาสิตาติ  กิเลเส  ชินนติฺ  ชินึสูติ   
ชินา  เตหิ  ชเินหิ  ปจฺเจกพุทฺเธหิ  วุตฺตา  ภาสิตา  กถิตา   
กถา  อุฬารา  โอชวนฺตา  ปากฏา  สนติฺ  ปวตฺตนฺติ ฯ  ตา  กถา   
สกฺยสีเหน  สกฺยราชวสสีเหน  โคตเมน  ตถาคเตน  อภินิกฺขมิตฺวา   
พุทฺธภูเตน  นรุตฺตเมน  นราน  อุตฺตเมน   เสฏเน  ปกาสิตา   
ปากฏีกตา  เทสิตาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  กิมตฺถนฺติ  อาห  ธมฺม- 
วิชานนตฺถนฺติ ฯ นวโลกตฺุตรธมฺม วิเสเสน ชานาปนตฺถนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        โลกานุกมฺปาย  อิมานิ  เตสนฺติ  โลกานุกมฺปตาย  โลกสฺส   
อนุกมฺป  ปฏจฺิจ  อิมานิ  วจนานิ  อิมา คาถาโย เตส ปจฺเจก- 
พุทฺธาน วิกุพฺพิตานิ  วิเสเสน  กุพฺพิตานิ  ภาสิตานีติ  อตฺโถ ฯ   
        สเวคสงฺคมติวฑฺฒนตฺถนฺติ  ปณฺฑิตาน  สเวควฑฺฒนตฺถ ฺจ   
# ๑ สี. เต ตถารูป มธุรวจน สุตฺวาเยว ปณฺฑิตา ว ชนา สมถวิปสฺสนาสงฺขาตาสุ   
#  ปฏิปตฺตีสุ ยุตฺตา ปฏิปนฺนา เต ปณฺฑิตชนา สป ฺา สุนฺทรป ฺา 
#  สจฺจทสฺสิโน ภวนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ    
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อสงฺควฑฺฒนตฺถ  เอกีภาววฑฺฒนตฺถ ฺจ  มติวฑฺฒนตฺถ  ป ฺา- 
วฑฺฒนตฺถ ฺจ  สยมฺภุสีเหน  อนาจริยเกน  หุตฺวา  สยเมว  ภูเตน   
ชาเตน  ปฏิวิทฺเธน  สีเหน  อภีเตน  โคตเมน  สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
อิมานิ  วจนานิ  ปกาสิตานิ  อิมา  คาถาโย  ปกาสิตา  วิวริตา   
อุตฺตานีกตาติ  อตฺโถ ฯ   
        อิตีติ  ปริสมาปนตฺเถ นิปาโต ฯ   
                อิติ วิสุทฺธชนวิลาสินิยา อปทานฏกถาย   
                        ปจฺเจกพุทฺธาปทานวณฺณนา สมตฺตา ฯ   
                                ________________  
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                        สาริปุตฺตตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ตทนนฺตร  เถราปทานสงฺคหคาถาโย  สวณฺเณตุ  อถ   
เถราปทาน  สุณาถาติ  อาห ฯ   
        อถอปทานสทฺทานมตฺโถ  เหฏา  วุตฺโต ว ฯ   
        เอตฺถ  เถรสทฺโท  ปนาย  กาลถริป ฺตฺตินามเธยฺย- 
เชฏาทีสุ  อเนเกสุ  อตฺเถสุ  วตฺตติ ฯ  ตถา  หิ  เถโรวสฺสิกานิ (๑)   
ปูตีนิ  จุณฺณกชาตานีติอาทีสุ  กาเล เถโรวสฺสิกานิ จิรกาล   
โอวสฺสิกานีติ  อตฺโถ ฯ   
        เถโรป  ตาว  มหาอิจฺจาทีสุ (๒)  ถิเร ถิรสีโลติ อตฺโถ ฯ   
เถรโก  อยมายสฺมา  มหลลฺโกติอาทีสุ  ป ฺตฺติย  โลกป ฺตฺติ- 
มตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  จุนฺทตฺเถโร  ผุสฺสตฺเถโรติอาทีสุ  นามเธยฺเย   
เอว  กตนาโมติ  อตฺโถ ฯ  เถโร  จาย  กุมาโร  มม  ปุตฺเตสูติอาทีสุ   
เชฏเ  เชฏโ กุมาโรติ อตฺโถ ฯ อิธ ปน ย  กาเล  จ   
ถิเร  จ  วตฺตติ ฯ  ตสฺมา  จิร  กาล   ิโตติ  เถโร  
ถิรตรสีลาจารมทฺทวาทิคุณาภิยุตฺโต  วา  เถโรติ  วุจฺจติ ฯ เถโร  
จ เถโร จาติ เถรา เถราน อปทาน  การณ  เถราปทาน   
ต  เถราปทาน  สุณาถาติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
# ๑ ที. มหา. ๑๐/๒๘๖/๓๒๒ ฯ   
# ๒ ยุ. ม. เถโร ปตามหา วา ปทีปสาตนฺตการาทีสุ ฯ    
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หิมวนฺตสฺส  อวิทูเร  ลมฺพโก  นาม  ปพฺพโตติอาทิ  อายสฺมโต   
สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  อปทาน  ตสฺสายสฺมโต  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส  
จ วตฺถุ เอว เวทิตพฺพ   
        อตีเต  กริ  อิโต  กปปฺโต  สตสหสฺสกปฺปาธิเก  เอก- 
อสงฺเขฺยยฺยมตฺถเก  อายสฺมา  สาริปุตฺโต  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  นาเมน  สรทมาณโว  นาม  อโหสิ ฯ  มหา- 
โมคฺคลฺลาโน  คหปติมหาสาลกุเล  นพฺิพตฺติตฺวา  นาเมน  สิร-ิ 
วฑฺฒนกุฏมฺพิโก  นาม  อโหสิ ฯ   
        เต  อุโภป  สหปสุกีลนสหายา  อเหสุ ฯ  เตสุ  สรทมาณโว   
ปตุ  อจฺจเยน  กลุสนฺตก  ธน  ปฏิปชชฺตฺิวา  เอกทิวส  รโหคโต   
จินฺเตสิ  อิเมส  สตฺตาน  มรณ  นาม  เอกนฺติก  ตสฺมา  มยา   
เอก  ปพฺพชชฺ  อุปคนฺตฺวา  วิโมกฺขมคฺโค  คเวสิตพฺโพติ  สหาย   
อุปสงฺกมิตฺวา  สมฺม  อห  ปพฺพชิตุกาโม  ก ึ ตฺว  ปพฺพชิตุ   
สกฺขิสฺสสีติ  วตฺวา  เตน น สกฺขิสฺสามีติ  วุตฺเต  โหตุ  อหเมว   
ปพฺพชิสฺสามีติ  รตนโกฏาคารานิ  วิวราเปตฺวา  กปณทฺธิกาทีน   
มหาทาน  ทตฺวา  ปพฺพตปาท  คนฺตฺวา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิ ฯ   
ตสฺส  ปพฺพชติสฺส  อนุปพฺพชฺช  ปพฺพชติา  จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา   
พฺราหฺมณปุตฺตา  อเหสุ ฯ  โส  ป ฺจ  อภิ ฺาโย  อฏ  จ   
สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  เตสมฺป  ชฏิลาน  กสิณปริกมฺม   
อาจิกฺขิ ฯ  เต  สพฺเพป  ป ฺจาภิ ฺา  อฏ  จ สมาปตฺติโย   
นิพฺพตฺเตสุ ฯ    
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        เตน  สมเยน  อโนมทสฺสี  นาม  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก   
อุปฺปชฺชิตฺวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  สตฺเต  สสารมโหฆโต   
ตาเรตฺวา (๑)  เอกทิวส  สรทตาปสสฺส  จ  อนฺเตวาสิกาน ฺจ  สงฺคห   
กตฺตุกาโม  เอโก  อทุติโย  ปตฺตจีวรมาทาย อากาเสน  คนฺตฺวา   
พุทฺธภาว  เม  ชานาตูติ  ตาปสสฺส  ปสสฺนฺตสฺเสว  อากาสโต   
โอตริตฺวา  ปวิย  ปติฏาสิ ฯ   
        สรทตาปโส  สตฺถุ  สรีเร  มหาปรุิสลกฺขณานิ  อุปธาเรตฺวา   
สพฺพ ฺ ุพุทฺโธเยวายนฺติ  นิฏ  คนฺตฺวา ปจฺจุคฺคมน กตฺวา  
อาสน ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ  นิสีทิ  ภควา  ป ฺตฺเต   
อาสเน ฯ  สรทตาปโส  สตฺถุ  สนฺติเก  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  ตสฺส  อนฺเตวาสิกา  จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา   
ชฏลิา  ปณีตปณีตานิ  โอชวนฺตานิ  ผลาผลานิ  คเหตฺวา  อาคตา   
สตฺถาร  ทิสวฺา  ส ฺชาตปสาทา  อตฺตโน  อาจริยสฺส  สตฺถ ุ  
จ  นิสินฺนาการ  โอโลเกตฺวา  อาจริย  มย  ปุพฺเพ  ตุมฺเหหิ   
มหนฺตตโร  โกจิ  นตฺถีติ  ม ฺาม  อย  ปน ปุรโิส ตุมฺเหหิ  
มหนฺตตโร  ม ฺเติ  อาหสุ ฯ  กึ  วเทถ  ตาตา  สาสเปน   
สทฺธึ  อฏสฏ ิโยชนสตสหสฺสุพฺเพธ  สิเนรุ  สม  กาตุ  อิจฺฉถ   
สพฺพ ฺ ุพุทฺเธน  ม ตุล มา กริตฺถาติ ฯ  
        อถ  เต  ตาปสา  อาจริยสฺส  วจน  สุตฺวา  ยาว  มหา 
วตาย ปุริสุตฺตโมติ สพฺเพว ปาเทสุ นิปติตฺวา  สตฺถาร วนฺทึสุ ฯ   
#  ๑ สี.  ตาเรนฺโต ฯ    
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        อถ  เต  อาจริโย  อาห  ตาตา  สตฺถุ  อนุจฺฉวิโก   
โน  เทยฺยธมโฺม  นตฺถิ  สตฺถา  จ  ภิกฺขาจารเวลาย  อิธาคโต   
หนฺท  มย  เทยฺยธมฺม  ยถาพล  ทสฺสาม ฯ  ตุมฺเหหิ  ย  ย   
ปณีต  ผลาผล  อาภต  ต  ต อาหรถาติ อาหราเปตฺวา  หตฺเถ   
โธวิตฺวา  สย  ตถาคตสฺส  ปตฺเต  ปติฏาเปสิ ฯ  สตฺถารา  ผลาผเล   
ปฏิคฺคหิตมตฺเต  เทวตา  ทิพฺโพช  ปกฺขิปสุ ฯ ตาปโส อุทกมฺป  
สยเมว ปริสฺสาเวตฺวา  อทาสิ ฯ   
        ตโต  โภชนกิจฺจ  นฏิาเปตฺวา  สตฺถริ  นิสินเฺน  สพฺเพ   
อนฺเตวาสิกา  ปกฺโกสาเปตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  สารณีย  กถ   
กเถนฺโต  นิสทีิ ฯ  สตฺถา  เทฺว  อคฺคสาวกา  ภิกฺขุสงฺเฆน   
สทฺธึ  อาคจฺฉนฺตูติ  จินฺเตสิ ฯ  ตาวเทว  สตสหสฺสขีณาสวปริวารา   
อคฺคสาวกา  อาคนฺตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  อฏสุ ฯ   
        ตโต  สรทตาปโส  อนฺเตวาสิเก  อามนฺเตสิ  ตาตา  สตฺถุ   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  ปุปฺผาสเนน  ปชูา  กาตพฺพา  ตสฺมา  ปุปฺผานิ   
อาหรถาติ ฯ  เต  ตาวเทว อิทฺธิยา  วณฺณคนฺธสมฺปนฺนานิ   
ปุปฺผานิ  อาหริตฺวา  พุทฺธสฺส  โยชนปฺปมาณ  ปุปฺผาสน   
ป ฺาเปสุ  อุภินฺน  อคฺคสาวกาน  ติคาวุต  เสสภิกฺขูน  
อฑฺฒโยชนิกาทิเภท(๑)  สงฺฆนวกสฺส  อุสภมตฺต  ป ฺาเปสุ ฯ   
        เอว  ป ฺตฺเตสุ  อาสเนสุ  สรทตาปโส  ตถาคตสฺส  ปุรโต   
#  ๑ ม. อฑฺฒคาวุตาทิเภท ฯ    
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อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  ภนฺเต  มยฺห  อนุคฺคหตฺถาย  อิม  ปปฺุผาสน   
อภิรุหถาติ  อาห ฯ  นิสีท ิ ภควา  ปุปฺผาสเน ฯ  สตฺถริ  นิสินฺเน   
เทฺว  อคฺคสาวกา  เสสภิกฺขู  จ  อตฺตโน  อตฺตโน  ปตฺตาสเน   
นิสีทึสุ ฯ   
        สตฺถา  เตส  มหปฺผล  โหตูติ  นิโรธ สมาปชฺช ิฯ  
สตฺถุ สมาปนฺนภาว ตฺวา เทฺว อคฺคสาวกาป เสสภิกฺขูป   
นิโรธ  สมาปชฺชึส ุฯ  ตาปโส  สตฺตาห  นิรนฺตร  สตฺถุ  ปุปฺผจฺฉตฺต   
ธาเรนฺโต  อฏาสิ ฯ  อิตเร  วนมูลผล  ปริภุ ฺชิตฺวา  เสสกาเล   
อ ฺชลึ  ปคฺคยฺห  อฏสุ ฯ   
        สตฺถา  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน  นิโรธโต  วุฏหิตฺวา   
อคฺคสาวก  นิสภตฺเถร  อามนฺเตสิ  ตาปสาน  ปุปฺผาสนานุโมทน   
กโรหีติ ฯ  เถโร  สาวกปารมีาเณ  ตฺวา  เตส  ปุปผฺาสนานุ- 
โมทน  อกาสิ ฯ  ตสฺส  เทสนาวสาเน  สตฺถา  ทุติย  อคฺคสาวก   
อโนมตฺเถร  อามนฺเตสิ  ตฺวมฺป  อิเมส  ธมมฺ  เทเสหีติ ฯ  โสป   
เตปฏก  พุทธฺวจน  สมฺมสิตฺวา  เตส  ธมฺม  กเถสิ ฯ  ทฺวินฺนมฺป   
เทสนาย  ธมฺมาภิสมโย  นาโหสิ ฯ   
        อถ  สตฺถา  พุทฺธวิสเย  ตฺวา  ธมมฺเทสน  อารภิ ฯ   
เทสนาวสาเน  เปตฺวา  สรทตาปส  อวเสสา  สพฺเพป   
จตุสตฺตติสหสฺสชฏลิา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  สตฺถา  เต  เอถ   
ภิกฺขโวติ  หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  เต  ตาวเทว  อนฺตรหิตตาปสเวสา   
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อฏปริกฺขารธรา สฏ ิวสฺสิกตฺเถโร วิย อเหสุ ฯ   
        สรทตาปโส  ปน  อโห  วตาหมฺป  อย  นิสภตฺเถโร   
วิย  อนาคเต  เอกสฺส  พุทธฺสฺส  สาวโก  ภเวยฺยนฺติ  เทสนากาเล   
อุปฺปนฺนปริวิตกฺกตาย  อ ฺวิหิโต  หุตฺวา  มคฺคผลานิ  ปฏิวิชชฺตุิ   
นาสกฺขิ ฯ  อถ  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ตถา  ปณิธาน  อกาสิ ฯ   
        สตฺถา  อนนฺตราเยน  สมชิฺฌนภาว  ทิสฺวา  อิโต   
กปฺปสตสหสฺสาธิก  เอก  อสงฺเขยฺย  อติกฺกมิตฺวา  โคตมสฺส   
นาม  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อคฺคสาวโก  สาริปุตฺโต  นาม   
ภวิสฺสตีติ  พฺยากริตฺวา  ธมฺมกถ  วตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆปริวาโร   
อากาส  ปกฺขนฺทิ ฯ   
        สรทตาปโสป  สหายสฺส  สริิวฑฺฒสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา   
สมฺม  มยา  อโนมทสฺสิสฺส  ภควโต  ปาทมูเล  อนาคเต   
อุปฺปชฺชนกสฺส  โคตมสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อคฺคสาวกฏาน  ปตฺถิต   
ตวมฺป  ตสฺส  ทุติยสาวกฏาน  ปตฺเถหีติ ฯ   
        สิริวฑฺโฒ  ต  อุปเทส  สุตฺวา  อตฺตโน  นิเวสนทฺวาเร  
อฏกรีสมตฺต  าน  สมตล  กาเรตฺวา  ลาชป ฺจมานิ  ปุปฺผานิ   
วิกิริตฺวา  นีลปฺุปลจฺฉทน  มณฺฑป  กาเรตฺวา  พุทฺธาสน  ป ฺา- 
เปตฺวา  ภิกฺขูนมฺป  อาสนานิ  ป ฺาเปตฺวา  มหนฺต  สกฺการ- 
สมฺมาน  สชฺเชตฺวา  สรทตาปเสน  สตฺถาร  นิมนฺตาเปตฺวา   
สตฺตาห  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  มหารเหหิ    
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วตฺเถหิ  อจฺฉาเทตฺวา  ทุติยสาวกภาวาย  ปณิธาน  อกาสิ ฯ   
        สตฺถา  ตสฺส  อนนฺตราเยน  สมิชฌฺนภาว  ทิสฺวา   
วุตฺตนเยน  พฺยากริตฺวา  ภตฺตานุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ   
สิริวฑฺโฒ  หฏปหฏโ  ยาวชีว  กุสลกมฺม  กตฺวา  ทุติยจิตฺต- 
วาเร  กามาวจรเทวโลเก  นิพฺพตฺติ ฯ สรทตาปโส จตฺตาโร  
พฺรหฺมวิหาเร ภาเวตฺวา พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ ฯ   
        ตโต  ปฏาย  เตส  อุภินฺนมฺป  อนฺตรา  กมฺม  น  กถิต ฯ   
อมฺหาก  ปน  ภควโต  อุปปฺตฺติโต  ปุเรตรเมว  สรทตาปโส   
ราชคหสฺส  อวิทูเร  อุปติสฺสคาเม  รูปสาริยา  พฺราหฺมณิยา   
กุจฺฉิมฺหิ  ปฏสินฺธึ คณฺหิ ฯ ตทิวสเมวสฺส  สหาโยป  ราชคหสฺเสว   
อวิทูเร  โกลติคาเม  โมคฺคลิยา  พฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิมฺหิ  ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ ฯ   
        ตสฺมา  โมคฺคลฺลาโน  โมคฺคลิยา  พฺราหฺมณิยา  ปุตฺโตติ   
โมคฺคลฺลาโน ฯ  โมคฺคลโิคตฺเตน  ชาโตติ  วา  โมคฺคลฺลาโน ฯ   
อถ  วา  มาตุกุมาริกกาเล  ตสฺสา  มาตาปตูหิ  วุตฺต  มา  อุคฺคลิ   
มา  อุคฺคลีติ  วจนมุปาทาย   มุคฺคลีติ  นาม  ตสฺสา  มคฺุคลิยา   
ปุตฺโตติ โมคฺคลฺลาโน ฯ อถ  วา  โสตาปตฺติมคฺคาทิมคฺคสฺส  ลาเภ  
อาทาเน  ปฏวิิชฺฌเน  อล  สมตฺโถติ  โมคฺคลฺลาโนติ ฯ   
        ตานิ  กริ  เทฺว  กลุานิ  ยาว  สตฺตมา  กุลปริวฏฏา   
# ๑. ทุติยตฺตวาเรติ องฺคุตฺตรนิกาเย ทิสฺสติ ฯ  
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อาพทฺธสหายาเนว ฯ  เตส  ทวินฺน  เอกทิวสเมว  คพฺภปริหาร- 
มทสุ ฯ  ทสมาสจฺจเยน  ชาตานมฺป  เตส  ฉสฏ ิ  ธาติโย   
ปฏเปสุ ฯ  นามคฺคหณทิวเส  รูปสารีพฺราหฺมณิยา  ปุตฺตสฺส   
อุปติสฺสคาเม  เชฏกุลสฺส  ปุตฺตตฺตา อุปติสฺโสติ  นาม  กรึส ุฯ   
อิตรสฺส  โกลิตคาเม  เชฏกุลสฺส  ปุตฺตตฺตา  โกลิโตติ  นาม   
กรึสุ ฯ  เต  อุโภป  มหตา  ปริวาเรน  วฑฺฒนฺตา  วุทฺธิมนฺวาย   
สพฺพสิปฺปาน  ปาร อคมสุ ฯ   
        อเถกทวิส  เต  ราชคเห  คิรคฺคสมชฺช  ปสฺสนตฺา  มหาชน   
สนฺนิปติต  ทิสฺวา  าณสฺส  ปริปาก  คตตฺตา  โยนโิส   
อุมฺมุชฺชนฺตา  สพฺเพปเม  โอร  วสฺสสตาว  มจฺจุมุข  ปวิสนฺตีติ   
สเวค  ปฏิลภิตฺวา  อมฺเหหิ  โมกฺขธมฺโม  ปริเยสิตพฺโพ  ต ฺจ   
ปริเยสนฺเตหิ  เอกา  ปพฺพชฺชา  ลทฺธุ  วฏฏตีติ  นิจฺฉย  กตฺวา   
ป ฺจมาณวกสเตหิ  สทฺธึ  ส ฺชยสฺส  ปริพฺพาชกสฺส  สนฺติเก   
ปพฺพชึสุ ฯ   
        เตส  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย  ส ฺชโย  ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต   
อโหสิ ฯ  เต  กติปาเหเนว  สพฺพ  ส ฺชยสฺส  สมย  ปริมชฺชิตฺวา   
ตตฺถ  สาร  อทิสฺวา  ตโต  นิพฺพิชฺชิตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  ปณฺฑิต- 
สมฺมเต  สมณพฺราหฺมเณ  ป ฺห  ปุจฺฉนฺติ  เต  เตหิ  ปุฏา  น   
สมฺปาเทนฺติ ฯ  อ ฺทตฺถุ  เตเยว  เตส  ป ฺห  วิสฺสชฺเชนฺติ ฯ   
เอว  เต  โมกขฺ  ปริเยสนฺตา  กติก  อกสุ  อมฺเหสุ  โย  ปม   
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อมต อธิคจฺฉติ  โส  อิตรสฺส  อาโรเจตูติ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  อมหฺาก  สตฺถร ิ ปมาภิสมฺโพธึ(๑)  ปตฺวา   
ปวตฺติตวรธมฺมจกฺเก  อนุปุพฺเพน  อุรุเวลกสฺสปาทิเก  สหสฺสชฏเิล   
ทเมตฺวา  ราชคเห  วิหรนเฺต  เอกทิวส  อุปติสฺโส  ปริพฺพาชโก   
ปริพฺพาชการาม  คจฺฉนฺโต  อายสฺมนฺต  อสฺสชิตฺเถร  ราชคเห   
ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา  น  มยา  เอวรูโป  อากปฺปสมฺปนฺโน   
ปพฺพชิโต  ทฏิปุพฺโพ  สนฺตธมฺเมน  นาม  เอตฺถ  ภวิตพฺพนฺติ   
ส ฺชาตปสาโท  ป ฺห  ปจฺุฉิตุ  อายสฺมนฺต  อุทิกฺขนฺโต  ปฏ ิโต   
อนุพนฺธิ ฯ   
        เถโรป  ลทฺธปณฺฑปาโต  ปริภุ ฺชิตุ  ปติรูป  โอกาส  คโต  
ปริพฺพาชโก  อตฺตโน  ปรพฺิพาชกป  ป ฺาเปตฺวา  อทาสิ ฯ   
ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน  จสฺส  อตฺตโน  กุณฺฑิกาย  อุทก  อทาสิ ฯ   
เอว  โส  อาจริยวตฺต  กตฺวา  กตภตฺตกิจฺเจน  เถเรน  สทฺธึ   
ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  โก  วา  เต  สตฺถา  กสฺส  วา  ตฺว   
ธมฺม  โรเจสีติ  ปุจฺฉิ ฯ   
        เถโร  สมฺมาสมฺพุทฺธ  อปทิสิ ฯ  ปนุ  เตน  กึ  วาที   
ปนายสฺมโต  สตฺถาติ  ปุฏโ  อิมสฺส  สาสนสฺส  คมฺภีรต   
ทสฺเสสฺสามีติ  อตฺตโน  นวกภาว  ปเวเทตฺวา  สงฺเขปวเสน  จสฺส   
สาสนธมฺม  กเถนฺโต  เย  ธมฺมา  เหตุปฺปภวาติ (๒) คาถมาห ฯ  
# ๑. ส.ี ปรมาภิสมฺโพธึ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๖๕/๗๔ ฯ  
#  ขุ. อป. ๓๒/๒/๓๖ ฯ  
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        ปริพฺพาชโก  ปมปททฺวยเมว  สุตฺวา  สหสฺสนยสมฺปนฺเน   
โสตาปตฺติมคฺคผเล (๑)  ปติฏหิ ฯ  อิตร  ปททฺวย  โสตาปนฺนกาเล   
นิฏาสิ ฯ  คาถาปริโยสาเน  ปน  โสตาปนฺโน  หุตฺวา  อุปริวิเสเส   
อปวตฺตนฺเต  ภวิสฺสติ  เอตฺถ  การณนฺติ  สลลฺกฺเขตฺวา  เถร   
อาห  มา  ภนเฺต  อุปริ  ธมมฺเทสน  วฑฺฒยิตฺถ  เอตฺตกเมว   
อล  กห  อมหฺาก  สตฺถา  วสตีติ ฯ  เวฬุวเนติ ฯ  ภนฺเต  ตุมฺเห   
ปุรโต  คจฺฉถ  อห  มยฺห  สหายสฺส  กตปฏิ ฺ  โมเจตฺวา   
ต  คเหตฺวา  อาคมิสฺสามีติ  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ   
กตฺวา  เถร  อุยฺโยเชตฺวา  ปริพฺพาชการาม  อคมาสิ ฯ   
        โกลิตปริพฺพาชโก  ต  ทูรโต  ว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา   
มุขวณฺโณ  น  อ ฺทิวเสสุ  วิย  อทฺธาเนน  อมต  อธิคต   
ภวิสฺสตีติ  เตเนวสฺส  วิเสสาธิคม  สมฺภาเวตฺวา  อมตาธิคม   
ปุจฺฉิ ฯ   
        โสปสสฺ  อาวุโส  อมตมธิคตนฺติ  ปฏิชานิตฺวา  ตเมว   
คาถ  อภาสิ ฯ  คาถาปริโยสาเน  โกลโิต  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏหิตฺวา  อาห  กห  โน  สตฺถาติ ฯ  เวฬุวเนติ ฯ  เตน   
หิ  อาวุโส  อายาม  สตฺถาร  ปสฺสิสฺสามาติ ฯ  อุปติสฺโส   
สพฺพกาลมฺป  อาจริยปูชโก  ว  ตสฺมา  ส ฺชยสฺส  สตฺถุ  คุเณ   
ปกาเสตฺวา  ตมฺป  สตฺถุ  สนฺติก  เนตุกาโม  อโหสิ ฯ   
# ๑ โสตาปตฺติมคฺเค องฺคุตฺตเร ทิสฺสติ ฯ    
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โส  ลาภาสาปกโต  อนฺเตวาสิกภาว  อนิจฺฉนฺโต  น   
สกฺโกมิ  จาฏิ  หุตฺวา  อุทกสิ ฺจน  โหตุนฺติ  ปฏิกฺขิป ฯ  เต   
อเนเกหิ  การเณหิ  ต  ส ฺาเปตุ  อสกฺโกนฺตา  อตฺตโน  โอวาเท   
วตฺตมาเนหิ  อฑฺฒเตยฺยสเตหิ  อนฺเตวาสิเกหิ  สทฺธึ  เวฬุวน   
อคมสุ ฯ   
        สตฺถา  เต  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺเต  ทิสฺวา  เอต  เม   
สาวกยุค  ภวิสฺสติ  อคฺค  ภทฺทยุคนฺติ  วตฺวา  เตส  ปริสาย   
จริยวเสน  ธมฺม  เทเสตฺวา  อรหตฺเต  ปติฏาเปตฺวา  เอหิ- 
ภิกฺขุภาเวน  อุปสมฺปท  อทาสิ ฯ  ยถา  เตส  เอว  อคฺคสาวกา- 
นมฺป  อิทฺธิมยปตฺตจีวร  อาคตเมว ฯ  อุปริมคฺคตฺตยกิจฺจ  ปน  
น นิฏาสิ ฯ กสฺมา สาวกปารมีาณสฺส มหนฺตตาย ฯ   
        เตสุ  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  ปพฺพชิตโต  สตฺตเม  ทิวเส   
มคธรฏเ  กลฺลวาลคาเม  สมณธมฺม  กโรนฺโต  ถนิมิทฺเธ   
โอกฺกมนฺเต  สตฺถารา  สเวชิโต  ถินมทิฺธ  วิโนเทตฺวา  ธาตุ- 
กมฺมฏาน(๑)  สุณนฺโต  เอว  อุปริมคฺคตฺตย  อธิคนฺตฺวา สาวกปารมี- 
าณสฺส  มตฺถก  ปาปุณิ ฯ   
        อายสฺมา  สาริปุตฺโต  ปพฺพชชฺาย  อทฺธมาส(๒)  อติกฺกมิตฺวา   
สตฺถารา  สทธฺึ  ราชคเห  สูกรขตเลเณ  วิหรนฺโต  อตฺตโน   
# ๑ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๕๘/๘๘ ฯ   
# ๒. อฑฺฌมาส อิติ ยุตฺตตร ฯ  ๓. อ ฺตถฺ สูกรขาตาเลเณติ  
# เยภุยฺเยน ทิสฺสติ ฯ  
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ภาคิเนยฺยสฺส  ทีฆนขปริพฺพาชกสฺส  เวทนาปริคฺคหสุตฺตนฺเต (๑)  
เทสิยมาเน  เทสนานุสาเรน  าณ  เปเสตฺวา  ปรสฺส  วฑฺฒิต   
ภตฺต  ภุ ฺชนฺโต  วิย  สาวกปารมีาณสฺส  มตฺถก  ปาปุณิ ฯ   
อิติ  ทฺวินฺน อคฺคสาวกาน สตฺถุ สมีเป เอว สาวกปารมีาณ  
มตฺถก ปตฺต ฯ   
        เอว  ปตฺตสาวกปารมีาโณ  อายสฺมา  สาริปตฺุโต  เกน   
กมฺเมน  อย  สมฺปตฺติ  ลทธฺาติ  อาวชฺเชนฺโต  ต  ตฺวา   
ปติโสมนสฺสวเสน  อุทาน  อุทาเนนฺโต หิมวนฺตสฺส อวิทูเรติ   
อาทิมาห ฯ เตน วุตฺต   
        หิมวนฺตสฺส อวิทูเร   ลมฺพโก นาม ปพฺพโต   
        อสฺสโม สุกโต มยฺห   ปณฺณสาลา สุมาปตาติ ฯ   
        ตตฺถ  หมิวนฺตสฺสาติ  หิโม  อสฺส  อตฺถีติ  หิมวา  ตสฺส   
หิมวนฺตสฺส  อวิทูเร  สมีเป  หิมาลยปฏิพทฺธวเนติ  อตฺโถ ฯ   
ลมฺพโก  นาม  ปพฺพโตติ  เอวนามโก  ปสุมิสฺสก- 
ปพฺพโต ฯ   
        อสฺสโม  สุกโต  มยหฺนฺติ  ตสฺมึ  ลมฺพเก  ปพฺพเต  มยฺห   
มมตฺถาย  กโต  อสฺสโม  อร ฺวาโส  อาสมนฺตโต  สโมติ   
อสฺสโม ฯ  นตฺถิ  ปวิฏาน  สโม  ปรสิฺสโม  เอตฺถาติ  วา   
อสฺสโม  โส  อิตฺถมฺภูโต  อร ฺวาโส  สุฏ ุ  กโต  รตฺติฏาน- 
# ๑. ม. ม. ๑๓/๒๖๙-๒๗๕/๒๖๓/-๒๖๙ ฯ  
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ทิวาฏานกุฏิมณฺฑปาทิวเสน  สุนฺทเรนากาเรน  กโตติ  อตฺโถ ฯ   
        ปณฺณสาลาติ  อุสีรปพฺพชาทีหิ  ปณฺเณหิ  ฉาทิกา   
นิวสนปณฺณสาลาติ อตฺโถ ฯ   
                อุตฺตานกูลา นทิกา    สุปติตฺถา มโนรมา   
                สสุุทฺธปุลินากิณฺณา    อวิทูเร มมสฺสม ฯ   
        ตตฺถ  อุตฺตานกูลาติ  อคมฺภีรา  นที ฯ  สุปติตฺถาติ  สุนฺทร- 
ปติตฺถา ฯ  มโนรมาติ  มนลฺลีนา  มนาปา ฯ   
        สุสุทฺธปุลินากิณฺณาติ  สุฏ ุ  ธวลมุตฺตาทล(๑)สทิสวาลุกา- 
กิณฺณา  คหนีภูตาติ(๒)  อตฺโถ ฯ   
        สา  อิตฺถมฺภูตา  นทกิา  กุนฺนที  มมสฺสม  มยหฺ  อสฺสมสฺส   
อวิทูเร  สมีเป  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ  อสฺสมนฺติ  จ  สตฺตมฺยตฺเถ   
อุปโยควจนนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        อสกฺขรา อปพฺภารา   สาทุ อปฺปฏคินฺธิกา   
        สนฺทตี นทิกา ตตฺถ    โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ   
        ตตฺถ  อสกฺขราติ  ปุลินากิณฺณาติ  วุตฺตตฺตา  อสกฺขรา   
สกฺขรวิรหิตา ฯ   
        อปพฺภาราติ  ปพฺภารวิรหิตา  อคมฺภีรกูลาติ  อตฺโถ ฯ   
        สาทุ  อปฺปฏิคนฺธิกาติ  สาทุรโสทกา  ทุคฺคนฺธรหิตา  มยหฺ   
อสฺสมปท  โสภยนฺตี  นทกิา  ขุทฺทกนที  สนฺทติ ปวตฺตตีติ อตฺโถ ฯ   
# ๑ สี. ...ชาล ... ฯ  ๒. ม. คหนีภูตาติ ฯ  
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        กุมฺภีลา มกรา เจตฺถ   สุสุมารา จ กจฺฉปา   
        สนฺทติ นทิกา ตตฺถ    โสภยนฺตา มมสฺสม ฯ   
        ตตฺถ  กมฺุภีลมจฺฉา  มกรมจฺฉา  จ  สุสุมารา  จณฺฑมจฺฉา   
จ  กจฺฉปมจฺฉา  จ  เอตฺถ  เอติสฺส  นทยิ  กลีนฺตา  อเหสุนฺติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  มมสฺสม  โสภยนฺตา นทิกา ขุทฺทกนที สนฺทติ  
ปวตฺตตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปา ีนา ปาวุสา มจฺฉา   พลชา มุ ฺชโรหิตา   
        วคฺคฬา(๑) ปปตายนฺตา  โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ   
        ปา ีนมจฺฉา  จ  ปาวุสา  มจฺฉา  จ  พลชมจฺฉา  จ   
มุ ฺชมจฺฉา  โรหิตมจฺฉา  จ  วคฺคฬมจฺฉา  จ  เอเต  สพฺเพ   
มจฺฉชาติกา  อิโต  จิโต  จ  ปปตายนฺตา  นทิยา  สทธฺึ   
ปวตฺตนฺตา มม อสฺสมปท โสภยนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        อุโภ กูเลสุ นทิยา    ปุปฺผิโน ผลิโน ทุมา   
        อุภโต อภิลมฺพนฺตา    โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ   
        ตตฺถ  อุโภ  กูเลสูติ  ตสฺสา  นทิยา  อุโภสุ  ปสฺเสสุ   
ธุวปุปฺผิโน  ธุวผลิโน  รุกขฺา  อุภโต  อภิลมฺพนฺตา  นทิยา  อุโภ   
ตีเร  เหฏา  โอนมนฺตา  มม อสฺสม โสภยนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        อมฺพา สาลา จ ติลกา   ปาฏลี สินทฺุวารกา   
        ทิพฺพคนฺธา สมฺปวนฺติ   ปุปฺผิตา มม อสฺสเม ฯฯ   
# ๑. ส.ี วคฺคุลา ฯ  
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        ตตฺถ  อมฺพาติ  มธุปณฺฑิอมฺพา  จ  สาลรกฺุขา  จ  ติลก- 
รุกฺขา  จ  ปาฏลิรกฺุขา  จ  สินฺทุวารกรุกฺขา  จ  เอเต รุกฺขา  
นิจฺจกาล ปุปฺผิตา ปุปฺผนฺตา ฯ  ทิพฺพา คนฺธา อิว มม  
อสฺสเม สุคนฺธา สมฺปวนฺติ สมนฺตโต ปวายนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        จมฺปกา สฬลา นีปา   นาคปุนฺนาคเกตกา   
        ทิพฺพคนฺธา สมฺปวนฺติ   ปุปฺผิตา มม อสฺสเม ฯ   
        ตตฺถ  จมฺปกรุกฺขา  จ  สฬลรกฺุขา  จ  สุวณฺณวฏฏล- 
สทิสปุปฺผา  นีปรุกฺขา  จ  นาครุกฺขา  จ  ปุนฺนาครุกขฺา  จ   
สุคนฺธยนฺตา  เกตกรุกฺขา  จ  เอเต  สพฺเพ  รุกฺขา  ทพฺิพา   
คนฺธาริว  มม  อสฺสเม  ปปฺุผิตา  ผุลฺลติา  สมฺปวนฺติ  สุคนฺธ   
สุฏ ุ ปวายนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        อธิมุตฺตา อโสกา จ   ภคินีมาลา จ ปุปฺผิตา   
        องฺโกลา พิมฺพิชาลา จ   ปุปฺผิตา มม อสฺสเม ฯ   
        ตตฺถ  ปปฺุผิตา  อธิมุตฺตกรุกฺขา  จ  ปุปฺผิตา  อโสกรุกฺขา   
จ  ปุปฺผิตา  ภคินีมาลา  จ  ปุปฺผิตา  องฺโกลา  จ  ปุปฺผิตา   
พิมฺพิชาลา  จ  เอเต  รุกฺขา  มม  อสฺสเม ผุลฺลิตา โสภยนฺตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        เกตกา กนฺทลิ(๑) เจว  โคธุกา ติณสูลิกา   
        ทิพฺพคนฺธ สมฺปวนฺตา   โสภยนติฺ มมสฺสม ฯ   
# ๑ สี. ยุ. กทลี ฯ    
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        ตตฺถ  เกตกาติ  สุคนฺธเกตกคจฺฉา  จ ฯ  กนฺทลริุกฺขา   
จ  โคธุกรุกฺขา  จ  ติณสูลกิคจฺฉา  จ  เอเต  สพฺเพ  รุกฺข- 
ชาติกา  ทิพฺพคนฺธ  ปวายมานา  มม  อสฺสม สกล โสภยนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ   
                กณิการา กณฺณิกา จ   อสนา อชฺชุนา พหู   
                ทพฺิพคนฺธ สมฺปวนฺตา   โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ   
        เอเต  กณิการาทโย  รุกฺขา  มม  อสฺสม  สกล  โสภยนฺตา   
ทิพฺพคนฺธ  สมฺปวายนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
                ปนฺุนาคา คิริปุนฺนาคา   โกวิฬารา จ ปุปฺผิตา   
                ทพฺิพคนฺธ สมฺปวนฺตา   โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ   
        ปุนฺนาคาทโย  รกฺุขา  ทิพฺพคนฺธ  ปวายมานา  มม  อสฺสม   
โสภยนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
                อุทฺทาลกา จ กุฏชา   กทมฺพา พกุลา(๑) พหู   
                ทพฺิพคนฺธ สมฺปวนฺตา   โสภยนฺติ มมสฺสม ฯ   
        อุทฺทาลกาทโย  รุกฺขา  ทิพฺพคนฺธ  วายมานา  มม  อสฺสม   
โสภยนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
                อาฬกา อิสิมุคฺคา จ   กทลิมาตุลุงฺคิโย   
                คนฺโธทเกน สวฑฺฒา   ผลานิ ธารยนฺติ เต ฯ   
        ตตฺถ  เอเต  อาฬกาทโย  คจฺฉา  จนฺทนาทิสุคนฺธคนฺโธทเกน   
# ๑. ม. วกลุา ฯ    
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วฑฺฒิตฺวา  สุวณฺณผลานิ ธาเรนฺตา มม อสฺสม โสภยนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ   
                อ ฺเ ปุปฺผนฺติ ปทุมา   อ ฺเ ชายนฺติ เกสรี   
                อ ฺเ โอปุปฺผา ปทุมา   ปปฺุผิตา ตฬาเก ตทา ฯ   
        ตตฺถ  อ ฺเ  ปุปฺผนฺติ  ปทุมาติ  มม  อสฺสมสสฺ  อวิทูเร   
ตฬาเก  อ ฺเ  เอกจฺเจ  ปทุมา  ปุปฺผนฺติ  เอกจฺเจ  เกสรี   
ปทุมา ชายนฺติ นิพฺพตฺตนฺติ  เอกจฺเจ ปทุมา โอปุปฺผา วิคลิต- 
ปตฺตเกสราติ อตฺโถ ฯ   
                คพฺภ คณฺหนฺติ ปทุมา   นิทธฺาวนฺติ มุฬาลิโย   
                สิงฺฆาฏิปตฺตมากิณฺณา   โสภนฺติ ตฬาเก ตทา ฯ   
        ตตฺถ  คพฺภ  คณฺหนฺติ  ปทุมาติ  ตทา  ตาปเสน  หุตฺวา   
มม  วสนสมเย  เอกจฺเจ  ปทุมา  ตฬากพฺภนฺตเร  มกุล- 
ปุปฺผาทโย  คณฺหนฺติ ฯ  มุฬาลิโย  ปทุมมูลา  นิทธฺาวนฺติ  อิโต   
กทฺทมพฺภนฺตรโต  หตฺถทิาา  วิย  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ปตฺต- 
ปุปฺผมากิณฺณา คหนีภูตา สิงฺฆาฏิโย โสภยนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        นยิตา อมฺพคนฺธี จ    อุตฺตลี พนฺธุชีวกา   
        ทิพฺพคนฺธา สมฺปวนฺติ   ปุปฺผิตา ตฬาเก ตทา ฯ   
        ตทา  มม  วสนสมเย  ตฬากสฺส  สมีเป  นยิตา  จ  คจฺฉา   
อมฺพคนฺธี  จ  คจฺฉา  อุตฺตลี  นาม  คจฺฉา  จ  พนฺธุชีวกา  จ   
เอเต  สพฺเพ  คจฺฉา  ปุปฺผิตา ปุปฺผธาริตา สุคนฺธวาหกา ตฬาก   
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โสภยนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
                ปา ีนา ปาวุสา มจฺฉา   พลชา มุ ฺชโรหิตา   
                สงฺกุลา(๑) มคฺคุรา(๒) เจว  วสนฺติ ตฬาเก ตทา ฯ   
        ตทา  มม  วสนสมเย  นิพฺภีตา  ปา ีนาทโย  มจฺฉา   
ตฬาเก  วสนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
                กมฺุภีลา สสสุมารา จ  ตนฺติคาหา จ รกฺขสา   
                โอคุหา อชครา จ    วสนฺติ ตฬาเก ตทา ฯ   
        ตทา  มม  วสนสมเย  มม  อสฺสมสมีเป  ตฬาเก  เอเต   
กุมฺภีลาทโย  มจฺฉา นิพฺภีตา นิรุปทฺทวา วสนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
                ปาเรวตา รวิหสา    จกฺกวากา นทีจรา   
                โกกิลา สุกสาฬกิา    อุปชีวนฺติ ต สร ฯ   
        ตตฺถ  มม  อสฺสมสมเีป  สร  นิสฺสาย  ปาเรวตา  ปกฺขี   
จ  รวิหสา  ปกฺขี  จ  นทีจรา  จกฺกวากปกฺขี  จ  โกกลิาปกฺขี   
จ  สุกปกฺขี  จ  สาฬิกาปกฺขี  จ ต สร อุปนิสฺสาย ชีวนฺตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
                กกุุตฺถกา กุฬรีกา    วเน โปกฺขรสาตกา   
                ทนิฺทิภา สุวโปตา จ   อุปชีวนฺติ ต สร ฯ   
        ตตฺถ  กกุุตฺถกาติ  เอว  นามิกา  ปกฺขี  จ ฯ  กฬุรีกาติ   
เอว  นามิกา  ปกฺขี  จ ฯ  วเน  โปกฺขรสาตกา  ปกฺขี  จ   
# ๑  ม. สงฺคุลา ฯ  ๒ สี. ยุ. มกรา ฯ  ม. มคฺคุลา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 391 

        เลมที ่ 42  สารีปุตฺตตฺเถราปทานวณฺณนา  หนา  391 
 
ทินฺทิภา  ปกขีฺ  จ  สุวโปตา  ปกฺขี  จ  เอเต  สพฺเพ  ปกฺขิโน   
ต  มม  อสฺสมสมีเป  สร  นิสฺสาย  ชีวนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
                หสา โก ฺจา มยุรา จ   โกกลิา ตมฺพจูฬกา   
                ปมฺมกา(๑) ชีวชีวา จ   อุปชวีนฺติ ต สร ฯ   
        สพฺเพ  เอเต  หสาทโย  ปกฺขิโน  ต  สร  อุปนสิฺสาย   
ชีวนฺติ  ชีวิต  ปาเลนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
                โกสิกา โปฏสสีา จ   กรุรา เสนกา พหู   
                มหากาฬา จ สกุณา   อุปชีวนฺติ ต สร ฯ   
        ตตฺถ  โกสิกา  จ  ปกขีฺ  โปฏสีสา  จ  ปกฺขี  กรุรา   
จ  ปกฺขี  เสนกา  จ  ปกฺขี  มหากาฬา  จ  ปกฺขี  ถเล   
พหู  ปกฺขิโน  ต  สร  ตสฺส  สรสฺส  สมีเป ชีวนฺติ ชวิีต  
กปฺเปนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
                ปสทา จ วราหา จ   จมรา คณฺฑกา พหู   
                โรหิจฺจา สุกโปตา จ   อุปชีวนฺติ ต สร ฯ   
        ตตฺถ  ปสทาทโย  เอเต  มิคา  ต  สร  ตสฺม ึ สรสมีเป   
ภุมฺมตฺเถ  อุปโยควจน ชีวิต ปริปาเลนฺตา วิหรนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
                สหีพฺยคฺฆา จ ทีป จ  อจฺฉโกกตรจฺฉกา   
                ติธา ปภินฺนมาตงฺคา  อุปชีวนฺติ ต สร   
        เอเต สีหาทโย จตุปฺปทา สรสมีเป อุปทฺทวรหิตา  
#  ๑ สี. ปมฺปกา ม. จมฺปกา ฯ  ๒. ม. โกสิกา ฯ  
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ชีวนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
                กนิฺนรา วานรา เจว  อโถป วนกมฺมิกา   
                เจตา จ ลุทฺทกา เจว  อุปชีวนฺติ ต สร ฯ   
        เอตฺถ  เอเต  เอวนามิกา  กินฺนราทโย  สตฺตา  ตสฺมึ   
สรสมีเป  วสนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
                ตินฺทุกานิ ปยาลานิ   มธุเก กาสุมาริโย(๑)   
                ธุว ผลานิ ธาเรนฺติ  อวิทูเร มมสฺสม ฯ   
        ตตฺถ  เอเต  ตินฺทุกาทโย  รุกฺขา  ธวุ  เหมนฺตคิมฺห- 
วสฺสานสงฺขาเต  กาลตฺตเย มม อสฺสมโต อวิทูเร าเน  
มธุรผลานิ ธาเรนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
                โกสมฺพา สฬลา นิมฺพา  สาทุผลสมายุตา   
                ธุว ผลานิ ธาเรนฺติ  อวิทูเร มมสฺสม ฯ   
        ตตฺถ  เอเต  โกสมฺพาทโย  รุกฺขา  สารผลา  มธรุผลา   
อุตฺตมผลา สมายุตา ส  สุฏ ุ อายุตา สมงฺคีภูตา นิจฺจ  
ผลธาริโน มม อสฺสมสมีเป โสภนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
                หรีตกา อามลกา   อมฺพชมพฺุวิภีตกา   
                โกลา ภลฺลาตกา พิลฺลา  ผลานิ ธารยนฺติ เต ฯ   
        เต  หรตีกาทโย  รกุขฺา  มม  อสฺสมสมีเป  ชาตา  นิจฺจ   
ผลานิ  ธารยนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
#   ๑ สี. ยุ.  มธุเกกา สุมารโย  ม. มธุกา กาสุมาริโย ฯ    
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        อาลุวา จ กฬมฺพา จ  พิฬาลีตกฺกฬานิ จ   
        ชีวกา สตุกา เจว   พหุกา มม อสฺสเม ฯ   
        เอเต  อาลุวาทโย  มลูผลา  ขุทฺทา  มธุรสา  มม  อสฺสม- 
สมีเป  พหู  สนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
                อสฺสมสฺสาวิทูรมฺหิ   ตฬากาสุ(๑) สุนิมฺมิตา   
                อจฺโฉทกา สีตชลา   สุปติตฺถา มโนรมา ฯ   
        ตตฺถ  อสฺสมสฺสาวิทูรมฺหิ  อสฺสมสฺส  สมีเป  สุนิมฺมิตา   
สุฏ ุ  อาโรหนโอโรหนกขฺม  กตฺวา  นมิฺมิตา  อจฺโฉทกา   
วิปฺปสนฺโนทกา  สีตชลา  สีโตทกา  สปุติตฺถา  สุนฺทรติตฺถา   
มโนรมา  โสมนสฺสกรา  ตฬากา  อาสุ  อเหสุนฺติ อตฺโถ ฯ   
                ปทุมุปฺปลส ฺฉนฺนา   ปุณฺฑรีกสมายุตา   
                มนฺทาลเกหิ ส ฺฉนฺนา  ทิพฺพคนฺโธ ปวายติ ฯ   
        ตตฺถ  ปทุเมหิ  จ  อุปปฺเลหิ  จ  ส ฺฉนฺนา  ปริปุณฺณา   
ปุณฺฑรีเกหิ  สมายุตา  สมงฺคีภูตา  มนฺทาลเกหิ  จ  ส ฺฉนฺนา   
คหนีภูตา  ตฬากา  ทิพฺพคนฺธานิ  อุปวายนฺติ สมนฺตโต  
วายนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
                เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺเน  ปุปผิฺเต ผลิเต วเน   
                สกุเต อสฺสเม รมฺเม  วิหรามิ อห ตทา ฯ   
        ตตฺถ  เอว  สพฺพงฺคสมฺปนฺเนติ  สพฺเพหิ  นทิกาทิอวยเวหิ (๒)   
# ๑ สี.  ตฬากาป ฯ   ๒ ส.ี ย.ุ  นติกาทิอวยเวหิ ฯ    
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สมฺปนฺเน  ปริปุณฺเณ  ปุปผฺผลรุกฺเขหิ  คหนีภูเต  วเน  สุกเต   
รมณีเย  อสฺสเม  อร ฺาวาเส  ตทา ตาปสภูตกาเล อห  
วิหรามีติ อตฺโถ ฯ   
        เอตฺตาวตา  อสฺสมสมฺปตฺตึ  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ  อตฺตโน   
สีลาทิคุณสมฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต   
        สลีวา วตฺตสมฺปนฺโน  ฌายี ฌานรโต สทา   
        ป ฺจาภิ ฺาพลปฺปตฺโต  สุรุจิ นาม ตาปโสติ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  สลีวาติ  ฌานสมฺปยุตฺตจตุปาริสุทฺธิสีลสทิเสหิ  ป ฺจหิ   
สีเลหิ  สมฺปณฺุโณติ  อตฺโถ ฯ   
        วตฺตสมฺปนฺโนติ  อิโต  ปฏาย  ฆราวาส  ป ฺจ  กามคุเณ   
วา  น  เสวิสสฺามีติ  วตฺตสมาทาเนน  สมฺปนฺโน ฯ   
        ฌายีติ  ลกฺขณูปนิชฌฺานอารมฺมณูปนิชฺฌาเนหิ  ฌายี   
ฌายนสีโล ฯ   
        ฌานรโตติ  เอเตสุ  ฌาเนสุ  รโต  สลฺลีโน  สทา   
สมฺปุณฺโณ ฯ   
        ป ฺจาภิ ฺาพลปฺปตฺโตติ  อิทฺธิวิธทิพฺพโสตปรจิตฺตวิชานน-   
ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติทิพฺพจกฺขุสงฺขาตาหิ  ป ฺจหิ  อภิ ฺาหิ  วิเสส- 
ป ฺาหิ  พลสมฺปนฺโน  ปริปุณฺโณติ  อตฺโถ ฯ  นาเมน  สุรุจิ   
นาม  ตาปโส  หุตฺวา  วิหรามีติ สมฺพนฺโธ ฯ    
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        เอตฺตเกน อตฺตโน คุณสมฺปตฺตึ ทสฺเสตฺวา ปริสสมฺปตฺตึ  
ทสฺเสนฺโต   
        จตุวีสสหสฺสานิ    สสิฺสา มยฺห อุปฏหุ   
        สพฺเพ ม พฺราหฺมณา เอเต  ชาติมนฺโต ยสสฺสิโนติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  เอเต  สพฺเพ  จตุวีสติสหสฺสพฺราหฺมณา  มยฺห   
สิสฺสา  ชาติมนฺโต  ชาติสมฺปนฺนา ยสสฺสิโน ปรวิารสมฺปนฺนา  
ม อุปฏหุนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ลกฺขเณ อิติหาเส จ   สนิฆณฺฑุสเกฏเภ   
        ปทกา เวยฺยากรณา   สธมฺเม ปารมึ คตา ฯ   
        ตตฺถ  ลกฺขเณติ  ลกขฺณสตฺเถ ฯ  สพฺพโลกิยาน  อิตฺถิปุริสาน   
อิเมหิ  ลกฺขเณหิ สมนฺนาคตา ทุกฺขิตา ภวนฺติ อิเมหิ สุขิตา  
ภวนฺตีติ ฯ ลกฺขณ ชานาติ ฯ(๑)  ตปฺปกาสโก  คนฺโถ  ลกฺขณ  ตสฺมึ  ลกฺขเณ  จ ฯ   
        อิติหาเสติ  อิติห  อาส  อิติห  อาสาติ  วุตฺตวจนปฏ-ิ 
ทีปเก  คนฺเถ ฯ  ลกฺขเณ  จ  อิติหาเส  จ  ปารมึ  ปริโยสาน   
คตาติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        รกฺุขปพฺพตาทีน  นามปฺปกาสกคนฺถ  นิฆณฺฑูติ  วุจฺจติ   
เกฏเภติ  กิริยากปฺปวิกปฺปาน  กวีน  อุปการโก  คนฺโถ ฯ   
นิฆณฺฑุยา  สห วตฺตตีติ  สนิฆณฺฑุ  เกฏเภน  สห  วตฺตตีติ    
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สเกฏภ  ตสมฺึ  สนิฆณฺฑุสเกฏเภ  เวทตฺตเย  ปารมึ  คตาติ   
สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปทกาติ  นามปทสมาสตทฺธิตาขฺยาตกิตกาทิปเทสุ  เฉกา ฯ   
        เวยฺยากรณานิ  จนฺทปาณินียกลาปาทิพฺยากรเณ  เฉกา ฯ   
        สธมฺเม  ปารมึ  คตาติ  อตฺตโน ธมฺเม พฺราหฺมณธมฺเม  
เวทตฺตเย ปารมึ ปรโิยสาน คตา ปตฺตาติ อตฺโถ ฯ   
                อุปฺปาเตสุ นิมิตฺเตสุ  ลกฺขเณสุ จ โกวิทา   
                ปพฺยา ภูมนฺตลิกฺเข  มม สสิฺสา สุสิกฺขิตา ฯ   
        ตตฺถ  อุกฺกาปาตภูมิกมฺปาทิเกสุ  อุปฺปาเตสุ  จ  สุภ- 
นิมิตฺตาสุภนิมิตฺเตสุ  จ  อิตฺถิลกฺขณปุรสิลกฺขณมหาปุริสลกฺขเณสุ  
จ  โกวิทา  เฉกา ฯ   
        ปวิยา  จ  ภูมิยา  จ  สกลโลเก จ อนฺตลิกฺเข อากาเส  
จาติ สพฺพตฺถ มม สิสฺสา สสุิกฺขิตา ฯ   
                อปฺปจฺฉา นิปกา เอเต  อปฺปาหารา อโลลุปา   
                อากิ ฺจ ฺ ปตฺถยนฺตา  ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ   
        ตตฺถ  อปฺปจฺฉาติ  อปฺปเกนาป  ยาเปนฺตา ฯ   
        นิปกาติ  เนปกฺกสงฺขาตาย  ป ฺาย  สมนฺนาคตา ฯ   
        อปฺปาหาราติ  เอกาหารา  เอกภตฺติกาติ  อตฺโถ ฯ   
        อโลลุปาติ  โลลุปตณฺหาย  อปฺปวตฺตนกา ฯ   
        ลาภาลาเภนาติ  ลาเภน  จ  สนฺตุฏา  โสมนสฺสา    
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เอเต มม สิสฺสา สทา นิจฺจกาล ม ปริวาเรนฺติ อุปฏหนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ฌายี ฌานรตา ธีรา  สนฺตจิตฺตา สมาหิตา   
        อากิ ฺจ ฺ ปตฺถยนฺตา  ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ   
        ตตฺถ   ฌายีติ   ลกฺขณูปนิชฺฌานอารมฺมณูปนิชฺฌาเนหิ   
สมนฺนาคตา ฯ  ฌายนสีลา  วา ฯ   
        ฌานรตาติ  เตสุ  จ  ฌาเนสุ  รตา  อลฺลีนา ฯ   
        ธีราติ  ธิติสมฺปนฺนา ฯ   
        สนฺตจิตฺตาติ วูปสนฺตมนา ฯ  
        สมาหิตาติ เอกคฺคจิตฺตา ฯ  
        อากิ ฺจ ฺนฺติ  นิปฺปลิโพธภาว ฯ   
        ปตฺถยนตฺาติ  อิจฺฉนฺตา ฯ  อิตฺถมภฺูตา  เม  สิสสฺา  สทา   
ม  ปริวาเรนตีฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
                อภิ ฺาปารมิปฺปตฺตา  เปตฺติเก โคจเร รตา   
                อนฺตลิกฺขจรา ธีรา   ปริวาเรนฺติ ม สทา ฯ   
        ตตฺถ  อภิ ฺาปารมิปฺปตฺตาติ  ป ฺจสุ  อภิ ฺาสุ  ปารมึ   
ปริโยสาน  ปตฺตา  ปูริตาติ  อตฺโถ ฯ   
        เปตฺติเก  โคจเร  รตาติ  พุทฺธานุ ฺาตาย  อวิ ฺตฺติยา   
ลทฺเธ  อาหาเร  รตาติ  อตฺโถ ฯ   
        อนฺตลิกขฺจราติ  อนฺตลิกฺเขน  อากาเสน คจฺฉนฺตา   
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อาคจฺฉนฺตา จาติ อตฺโถ ฯ  
        ธีราติ ถริภูตา สีหพฺยคฺฆาทิปริสฺสเย  อจฺฉมฺภิตสภาวาติ  
อตฺโถ ฯ เอวภูตา มม ตาปสา สทา ม ปริวาเรนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
                สวุตา ฉสุ ทฺวาเรสุ  อเนชา รกฺขิตินฺทฺริยา   
                อสสฏา จ เต ธีรา  มม สิสสฺา ทุราสทา ฯ   
        ตตฺถ  จกฺขาทีสุ  ฉสุ  ทฺวาเรสุ  รูปาทีสุ  ฉสุ  อารมฺมเณสุ   
สวุตา  ปหิตา  ปฏิจฺฉนฺนา  รกฺขิตโคปตทฺวาราติ  อตฺโถ ฯ   
        อเนชา  นิตฺตณฺหา  รกฺขิตินฺทฺริยา  โคปตจกฺขาทิอินฺทฺริยา  
อสสฏา าตีหิ คหฏเหิ อมิสฺสีภูตาติ อตฺโถ ฯ  
        ทุราสทาติ  ทุฏ ุ อาสทา อาสาเทตุ ฆฏเฏตุ อสกฺกุเณยฺยา  
อโยคฺคาติ อตฺโถ ฯ   
                ปลฺลงฺเกน นิสชฺชาย  านจงฺกมเนน จ   
                วีตินาเมนฺติ เต รตฺตึ  มม สิสสฺา ทุราสทา ฯ   
        ตตฺถ  มม  สิสฺสา  ปลฺลงฺเกน  อูรพุทฺธาสเนน  เสยฺย   
วิหาย  นิสชชฺาย  จ  าเนน  จ  จงฺกเมน  จ  สกล  รตฺตึ   
วิเสเสน  อตินาเมนฺติ  อติกฺกาเมนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        รชนีเย น รชชฺนฺติ   ทุสฺสนีเย น ทุสฺสเร   
        โมหนีเย น มุยฺหนฺติ  มม สิสฺสา ทรุาสทา ฯ   
        เต  อิตฺถมฺภูตา  มม  สิสฺสา  ตาปสา  รชนีเย  รชฺชิตพฺเพ   
วตฺถุสฺมึ  น  รชฺชนฺติ  รชชฺ  น  อุปฺปาเทนฺติ ฯ    
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ทุสฺสนีเย  ทสฺุสิตพฺเพ  โทส  อุปฺปาเทตุ  ยุตฺเต  วตฺถุมฺหิ   
น  ทุสฺสเร  โทส  น  กโรนฺติ ฯ   
        โมหนีเย  โมหิตุ  ยุตฺเต  วตฺถุมฺหิ  น  มุยฺหนฺติ  โมห   
น  กโรนฺติ ฯ  ป ฺาสมฺปยุตฺตา  ภวนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
                อิทฺธึ วีมสมานา เต  วตฺตนฺติ นิจฺจกาลิก   
                ปวึ เต ปกมฺเปนฺติ  สารมฺเภน ทุราสทา ฯ   
        เต  มม  สิสฺสา  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ   
พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหตีติ  อาทิก  อิทฺธิวิกุพฺพน นิจฺจกาลิก  
วีมสมานา วตฺตนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        เต  มม  สิสฺสา  อากาเสป  อุทเกป  ปวึ นิมฺมินิตฺวา  
อิริยาปถ ปกมฺเปนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        สารมฺเภน ยุคคฺคาเหน กลหกรเณน น อาสาเทตพฺพาติ  
อตฺโถ ฯ   
                กฬีมานา จ เต สิสฺสา  กีลนติฺ ฌานกีฬิต   
                ชมฺพุโต ผลมาเนนฺติ  มม สสิฺสา ทุราสทา ฯ   
        เต  มม  สิสฺสา  กีฬมานา  ปมชฺฌานาทิกีฬ  กีลนฺติ   
ลลนฺติ  รมนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        ชมฺพุโต  ผลมาเนนฺตีติ  หิมวนฺตมฺหิ  สตโยชนุพฺเพธชมฺพุ- 
รุกฺขโต  ฆฏปฺปมาณ ชมฺพุผล อิทฺธิยา คนฺตฺวา อาเนนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ    
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        อ ฺเ คจฺฉนฺติ โคยาน  อ ฺเ ปุพฺพวิเทหก   
        อ ฺเ จ อุตฺตรกุรุ   เอสนาย ทุราสทา ฯ   
        เตส  มม  สิสฺสาน  อนฺตเร  อ ฺเ  เอกจฺเจ  โคยาน   
อปรโคยาน  ทีป  คจฺฉนฺติ  เอกจฺเจ  ปุพฺพวิเทหก  ทีป คจฺฉนฺติ  
เอกจฺเจ อุตฺตรกุรุ ทีป  คจฺฉนฺติ  เต  ทุราสทา  เอเตสุ  าเนสุ   
เอสนาย  คเวสนาย  ปจฺจยปริเยสนาย  คจฺฉนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
                ปรุโต เปเสนฺติ ขารึ  ปจฺฉโต จ วชนฺติ เต   
                จตุวีสสหสฺเสหิ    ฉาทิต โหติ อมฺพร ฯ   
        เต  มม  สิสฺสา  อากาเสน  คจฺฉมานา  ขารึ  ตาปส- 
ปริกฺขารภริต  กาช  ปรุโต  เปเสนฺติ  ปม  อภิมุข ฺจ  ต   
เปเสตฺวา  สย  ตสฺส  ปจฺฉโต  คจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เอว  คจฺฉมาเนหิ  จตุวีสสหสฺเสหิ  ตาปเสหิ  อมฺพร   
อากาสตล  ฉาทิต  ปฏิจฺฉนฺน โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
                อคฺคิปากี อนคฺคี จ   ทนโฺตทุกฺขลิกาป จ   
                อเสฺมน โกฏฏติา เกจิ  ปวตฺตผลโภชนา ฯ   
        ตตฺถ  เกจิ  เอกจฺเจ  มม  สิสฺสา  อคฺคิปากี  ผลาผล- 
ปณฺณาทโย  ปจิตฺวา  ขาทนฺติ  เอกจฺเจ  อนคฺคี  อคฺคีหิ  อปจิตฺวา   
อามกเมว  ขาทนฺติ  เอกจฺเจ  ทนฺติกา  ทนฺเตหิเยว  ตจ  อุปฺปาเฏตฺวา   
ขาทนฺติ ฯ   
        เอกจฺเจ  อุทุกฺขลิกา  อุทุกฺขเลหิ  โกฏเฏตฺวา  ขาทนฺติ ฯ    
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        เอกจฺเจ  อเสฺมน  โกฏฏิตา  ปาสาเณน  โกฏเฏตฺวา  
ขาทนฺติ ฯ  
        เอกจฺเจ สยปติตผลาหาราติ สมฺพนฺโธ ฯ   
                อุทโกโรหณา เกจิ   สาย ปาโต สุจีรตา   
                โตยาภิเสจนกรา   มม สิสฺสา ทุราสทา ฯ   
        ทุราสทา  มม  สิสฺสา  เกจิ  สุจีรตา  สุทธฺิกามา  สาย   
ปาโต  จ  อุทโกโรหณา  อุทกปเวสกาติ  อตฺโถ ฯ   
        เกจิ  โตยาภิเสจนกรา  อุทเกน  อตฺตนิ  อภิสิ ฺจนกราติ  
อตฺโถ ฯ   
                ปรูฬฺหกจฺฉนขโลมา   ปงฺกทนฺตา รชสฺสริา   
                คนฺธิตา สีลคนฺเธน   มม สิสสฺา ทุราสทา ฯ   
        ตตฺถ  เต  ทุราสทา  มม  สิสฺสา  กจฺเฉสุ  อุภยกจฺเฉสุ  จ   
หตฺถปาเทสุ  จ  ปรูฬฺหา  ส ฺชาตา  ทีฆนขโลมาติ  อตฺโถ ฯ   
        ขุรกมฺมรหิตตฺตา  อมณฺฑิตา  อปสาธิตาติ  อธิปฺปาโย ฯ   
        ปงฺกทนตฺาติ  อิฏกจุณฺณขีรปาสาณจุณฺณาทีหิ  ธวลม- 
กตตฺตา  มลคฺคหิตทนฺตาติ  อตฺโถ ฯ   
        รชสฺสิราติ  เตลมกฺขนาทิรหิตตฺตา  ธูลีหิ  มกฺขิตสีสาติ   
อตฺโถ ฯ   
        คนฺธิตา  สีลคนฺเธนาติ  ฌานสมาธิสมาปตฺตีหิ  สมฺปยุตฺตสีเลน   
สมงฺคีภูตตฺตา  โลกิยสีลคนฺเธน  สพฺพตฺถ  สุคนฺธีภูตาติ  อตฺโถ ฯ    
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        มม  สิสสฺา  ทุราสทาติ  อิเมหิ  วุตฺตปฺปการคุเณหิ   
สมนฺนาคตตฺตา  อาสาเทตุ  ฆฏเฏตุ อสกฺกุเณยฺยา มม สิสฺสาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
                ปาโตว สนฺนิปติตฺวา  ชฏิลา อุคฺคตาปนา   
                ลาภาลาภ ปกิตฺเตตฺวา  คจฺฉนฺติ อมฺพเร ตทา ฯ   
        ตตฺถ  ปาโตว  สนฺนิปติตฺวาติ  สตฺตมฺยตฺเถ  โตปจฺจโย  
ปาตราสกาเลเยว  มม  สนฺติเก  ราสิภูตาติ  อตฺโถ ฯ   
        อุคฺคตาปนา  ปากฏตปา  ปตฺถฏตปา  ชฏลิา  ชาฏาธาริโน   
ตาปสา ฯ   
        ลาภาลาภ  ปกิตฺเตตฺวา  ขุทฺทเก  จ  มหนฺเต  จ  ลาเภ   
ปากเฏ กตฺวา ตทา ตสฺมึ กาเล อมฺพเร อากาสตเล คจฺฉนฺตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปุน  เตสเยว  คุเณ  ปกาเสนฺโต  เอเตส  ปกฺกมนฺตานนฺติ   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อากาเส  วา  ถเล  วา  ปกฺกมนฺตาน   
คจฺฉนฺตาน  เอเตส  ตาปสาน  วากจีรชนิโต  มหาสทฺโท   
ปวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ   
        มุทิตา  โหนฺติ  เทวตาติ  เอว  มหาสทฺท  ปวตฺเตตฺวา   
คจฺฉนฺตาน  อชินจมฺมสทเฺทน  สนฺตุฏา  สาธุ  สาธุ  อยฺยาติ   
โสมนสฺสชาตา  เทวตา  มุทิตา  สนฺตุฏา  โหนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        ทิโส  ทสินฺติ  เต  อิสโย  อนฺตลิกขฺจรา  อากาสจาริโน    
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ทกฺขิณาทิสานุทิส  ปกฺกมนฺติ  คจฺฉนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        สเก  พเลนุปตฺถทฺธาติ  อตฺตโน  สรีรพเลน  วา  ฌานพเลน   
วา  สมนฺนาคตา  ยทิจฺฉก  ยตฺถ  ยตฺถ  คนฺตุกามา ตตฺถ  
ตตฺเถว คจฺฉนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปุน  เตสเมวานุภาว  ปกาเสนฺโต  ปวีกมฺปกา  เอเตติ   
อาทิมาห ฯ   
        ตทา  เอเต  สพฺพตฺถ  อิจฺฉาจารา  ปวี  กมฺปกา   
เมทนีส ฺจลนชาติกา  นภจาริโน  อากาสจาริโน ฯ   
        อุคฺคเตชาติ  อุคฺคตเตชา  ปตฺถฏเตชา  ทุปฺปสหา  ปสยฺห   
อภิภวิตฺวา  ปวตฺติตุ  อสกฺกุเณยฺยาติ  ทุปฺปสหา ฯ   
        สาคโรว  อโขภิยาติ  อ ฺเหิ  อโขภิโย  อนาลุฬิโต  สาคโร   
อิว  สมุทฺโท  วิย  อ ฺเหิ  อโขภิยา  กมฺเปตุ อสกฺกุเณยฺยา  
โหนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        านจงฺกมิโน  เกจีติ  เตส  มม  สสิฺสาน  อนฺตเร  เอกจฺเจ   
อิสโย  านิรยิาปถจงฺกมนิริยาปถสมปฺนฺนา  เอกจฺเจ  อิสโย   
เนสชฺชิกา  นสิชฺชิรยิาปถสมฺปนฺนา  เอกจฺเจ  อิสโย  ปวตฺตโภชนา   
สยปติตปณฺณาหารา  เอวรูเปหิ คุเณหิ ยุตฺตตฺตา ทุราสทาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        เต  สพฺเพ  โถเมนฺโต  เมตฺตาวิหาริโนติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
อปริมาเณสุ  จกฺกวาเฬสุ  อปริมาณา  สตฺตา  สุขี  โหนฺตูติ-  
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อาทินา  สิเนหลกฺขณาย  เมตฺตาย  ผริตฺวา  วิหรนฺติ  อตฺตภาว   
ปวตฺเตนฺตีติ  เมตฺตาวิหาริโน  เอเต  มม  สิสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
สพฺเพ  เต  อิสโย  สพฺพปาณิน  สพฺเพส  สตฺตาน  หิเตสี   
หิตคเวสกา ฯ  อนตฺตุกฺกสกา  อตฺตาน  น  อุกฺกสกา  สมาธิโน   
กสฺสจิ  ก ฺจิ  ปุคฺคล  น  วมฺเภนฺติ  นีจ  กตฺวา  น   
ม ฺนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        เต  มม  สิสฺสา  สีลสมาธิสมาปตฺติคุณยุตฺตตฺตา  สีหราชา   
อิว  อฉมฺภีตา  นิพฺภยา  คชราชา  อิว  หตฺถิราชา  วิย  ถามวา   
สรีรพลฌานพลสมฺปนฺนา  พฺยคฺฆราชา  อิว  ทุราสทา  ฆฏเฏตุม- 
สกฺกุเณยฺยา  มม  สนฺติเก  อาคจฺฉนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตโต  อตฺตโน  อานุภาวสฺส  ทสฺสนเลเสน  ปกาเสนฺโต   
วิชฺชาธราติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  มนฺตสชฌฺายาทิวิชฺชาธรา  จ   
รุกฺขปพฺพตาทีสุ  วสนฺตา  ภุมฺมเทวตา  จ  ภูมฏถลฏา  นาคา   
จ  คนฺธพฺพเทวา  จ  จณฺฑา  รกฺขสา  จ  กุมฺภณฺฑา  เทวา   
จ  ทานวา  เทวา  จ  อิจฺฉิติจฺฉิตนิมฺมานสมตฺถา  ครุฬา  จ  
ต สร อุปชีวนฺตีติ สมฺพนฺโธ ตสฺมึ สเร สรสฺส สมีเป  
วสนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ปุนป  เตสเยว  อตฺตโน  สิสฺสตาปสาน  คุเณ  วณฺเณนฺโต   
เต  ชฏา  ขาริภริตาติ  อาทิมาห ฯ  ต  สพฺพ  อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
ขาริภารนฺติ  อุท ฺจนกมณฺฑลุอาทิก ตาปสปริกฺขาร ฯ    
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        ปุนป  อตฺตโน  คุเณ  ปกาเสนฺโต  อุปฺปาเต  สุปเน   
จาปติ  อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  พฺราหฺมณสิปฺเปสุ  นิปฺผตฺตึ  คตตฺตา   
นกฺขตฺตปาเ  จ  เฉกตฺตา  อิมสฺส  ราชกุมารสฺส  อุปฺปนฺนนกฺขตฺต   
สุภ  อสุภนฺติ  อุปฺปาตลกขฺเณ  จ  สุปเน  จ  ปวตฺตึ  ปุจฺฉิเตน   
อิท  สุปน  สภุ  อิท  อสุภนฺติ  สุปนนปิฺผตฺติกถเน  จ  สพฺเพส   
อิตฺถิปุริสาน  หตฺถปาทลกฺขณกถเน  จ  สุฏ ุ  สิกฺขิโต  สกล- 
ชมฺพุทีเป  ปวตฺตมาน  มนฺตปท  ลกฺขณมนฺตโกฏาส  สพฺพ  อห  
ตทา มม ตาปสกาเล ธาเรมีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อตฺตโน  พฺยากรณ  พุทฺธคุณปุพฺพงฺคม  ปกาเสนฺโต  
อโนมทสฺสีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  น  โอมกนฺติ  อโนม ฯ  มสจกฺขุ- 
ทิพฺพจกฺขุสมนฺตจกฺขุธมฺมจกฺขุพุทฺธจกฺขูหิ  สพฺพสตฺตาน  ปสฺสน   
ทสฺสน  นาม  อโนม  ทสสฺน  ยสฺส  ภควโต  โส  ภควา   
อโนมทสฺสี ฯ  ภาคฺยวนฺตตาทีหิ  การเณหิ  ภควา  โลกสฺส   
เชฏเสฏตฺตา  โลกเชฏโ  อุสโภ  นิสโภ  อาสโภติ  ตโย   
ควเชฏกา ฯ   
        ตตฺถ  ควสตเชฏโก  อุสโภ  ควสหสฺสเชฏโก  นิสโภ   
ควสตสหสฺสเชฏโก  อาสโภ  นราน  อาสโภ  นราสโภ  ปฏิวิทธฺ- 
สพฺพธมฺโม  สมฺพุทฺโธ  วิเวกกาโม  เอกีภาว  อิจฺฉนฺโต หิมวนฺต  
หิมาลยปพฺพต อุปาคมีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อชโฺฌคาเหตฺวา  หิมวนฺตนฺติ  หิมวนฺตสมีป  โอคาเหตฺวา    
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ปวิสิตฺวาติ อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ชลิต  ชลมาน  อินฺทวีรปุปฺผ  อิว  หุตาสน  โหมสฺส   
อาสน  อาทิตฺต  อาภายุต  อคฺคิกฺขนฺธ  อิว  คคเน  อากา   
เส  โชตมาน  วิชชฺุ  อิว สฏุ ุ ผุลฺล สาลราช อิว นิสนิฺน  
โลกนายก อทฺทสนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เทวาน  เทโว  เทวเทโว  ต  เทวเทว  ทิสฺวาน  ตสฺส   
ลกฺขณ  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณส ฺชานนการณ ฯ  พุทฺโธ  น ุ  
โข  น  วา  พุทฺโธติ  อุปธารยึ  วิจาเรสึ ฯ  จกฺขุม  ป ฺจหิ   
จกฺขูหิ  จกฺขุมนฺต  ชิน  เกน  การเณน  ปสฺสามีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        จรณุตฺตเม  อุตฺตมปาทตเล  สหสฺสารานิ  จกฺกลกฺขณานิ   
ทิสฺสนฺติ  อห  ตสฺส  ภควโต  ตานิ  ลกขฺณานิ  ทิสฺวา  ตถาคเต   
นิฏ  คจฺฉึ  สนฺนิฏาน อคมาสึ นิสฺสนฺเทโห อาสินฺติ  
อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        สยมฺภู  สยเมว  ภูตา ฯ  อมิโตทย  อมิตาน  อปริมาณาน   
คุณาน  อุทย  อุฏานฏาน  อิท  ปททวฺย  อาลปนเมว ฯ   
อิม  โลก  อิม  สตฺตโลก  ส  สุฏ ุ  อุทฺธรสิ  สสารโต  อุทฺธริตฺวา   
นิพฺพานถล  ปาเปสีติ  อตฺโถ ฯ   
        เต  สพฺเพ  สตฺตา  ตว  ทสฺสน  อาคมฺม  อาคนฺตฺวา   
กงฺขาโสต  วิจิกิจฺฉามโหฆ ตรนฺติ อติกฺกมนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ภควนฺต  โถเมนฺโต  ตาปโส  ตุว  สตฺถาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ    
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ภนฺเต  สพฺพ ฺ ุ  ตุว  สเทวกสฺส  โลกสฺส  สตฺถา  อาจริโย   
อุตฺตมฏเน  ตฺวเมว  เกตุ  อุจฺโจ  สกลโลเก  ปกาสนฏเน  ตฺวเมว   
ธโช  โลกตฺตเย  อุคฺคตตฺตา  ตฺวเมว  ยูโป  อุสฺสาปตถมฺภสทิโส   
ปาณิน  สพฺพสตฺตาน  ตฺวเมว  ปรายโน  อุตฺตมคมนียฏาน (๑)   
ตฺวเมว  ปติฏา  ปติฏฏาน  โลกสสฺ  โมหนฺธการวิธมนโต   
ตฺวเมว  ทีโป  เตลปทีโป  วิย  ทฺวิปทุตฺตโม  ทฺวิปทาน   
เทวพฺรหฺมมนุสฺสาน อุตฺตโม เสฏโติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปุน  ภควนฺตเยว  โถเมนฺโต  สกกฺา  สมุทฺเท  อุทกนฺติ   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  จตุราสีติโยชนสหสสฺคมฺภีเร  สมุทฺเท  อุทก   
อาฬฺหเกน  ปเมตุ  มินิตุ  สกฺกา  ภเวยฺย  ภนฺเต  สพฺพ ฺ ุ   
ตว  าณ  เอตฺตก  ปมาณนฺติ  ปเมตเว  มินิตุ น เตฺวว  
สกฺกาติ อตฺโถ ฯ   
        ตุลมณฺฑเล  ตุลป ฺชเร  เปตฺวา  ปวึ  เมทนึ  ธาเรตุ   
สกฺกา  ภนฺเต สพฺพ ฺ ุ ตว าณ ธาเรตุ น ตุ เอว  
สกฺกาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ภนฺเต  สพฺพ ฺ ุ  อากาโส  สกลนฺตลิกฺข  รชชฺุยา  วา   
องฺคุเลน  วา  มินิตุ  สกกฺา  ภเวยฺย  ตว  ปน  าณ   
าณากาส  น  ตุ  เอว  ปเมตเว มินิตุ สกฺกาติ อตฺโถ ฯ   
        มหาสมุทฺเท  อุทกนติฺ  จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีเร  สาคเร   
#  ๑ สี.  อุตฺตมปติฏาน ฯ    
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อขิล  อุทก ฺจ  จตุนหุตาธิกทฺวิโยชนสตสหสฺสพหล  อขิล  ปวิ ฺจ   
ชเห  ชเหยฺย  อติกฺกเมยฺย  สม  กเรยฺย  พุทฺธสฺส  าณ  อุปาทาย   
คเหตฺวา  ตุเลยฺย  สม  กเรยฺย ฯ  อุปมาโต  อุปมาวเสน  น   
ยุชฺชเร  น  โยเชยฺยุ ฯ (๑)  าณเมว  อธิกนฺติ อตฺโถ ฯ   
        จกฺขุม  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ  จกฺขุมนฺต  อาลปนเมต ฯ  สห   
เทเวหิ  ปวตฺตสฺส  โลกสฺส  ภุมฺมตฺเถ  สามิวจน ฯ  สเทวเก  โลกสฺมึ   
อนฺตเร  เยส  ยตฺตกาน  สตฺตาน  จิตฺต  ปวตฺตติ ฯ  เอเต  ตตฺตกา   
สจิตฺตกา  สตฺตา  ตว  าณมฺหิ  อนฺโตชาลคตา  าณชาลสฺมึ   
อนฺโต  ปวิฏาติ  สมฺพนฺโธ  าณชาเลน  สพฺพสตฺเต ปสฺสสีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ภนฺเต  สพฺพ ฺ ุ  สพฺพธมฺมชานนก  ตฺว  เยน  าเณน   
จตุมคฺคสมฺปยุตฺเตน  สกล  อุตฺตม  โพธึ  นิพฺพาน  ปตฺโต  อธิคโต   
อสิ  ภวสิ  เตน าเณน ปรติตฺถิเย อ ฺติตฺถิเย มทฺทสี  
อภิภวสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เตน  ตาปเสน  โถมิตาการ  ปกาเสนฺตา  ธมฺมสงฺคาหกา   
เถรา  อิมา  คาถา  ถวิตฺวานาติ  อาหสุ ฯ  ตตฺถ  อิมา  คาถาติ   
เอตฺตกาหิ  คาถาหิ  ถวิตฺวาน  โถมน  กตฺวาน  นาเมน  สุรุจิ   
นาม  ตาปโส  เสสฏกถาสุ  ปน  สรทมาณโวติ  อาคโต ฯ   
โส  อฏกถานยโต  ปาโเยว  ปมาณ  อถ  วา  สุนทฺรา  รุจิ   
# ๑ สี. ยุ.  โยเชยฺย ฯ    
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อชฺฌาสโย  นิพฺพานาลโย  อสฺสาติ  สรุุจิ ฯ  สรติ  คจฺฉติ   
อินฺทฺริยทมนาย  ปวตฺตตีติ  สรโท  อิติ  ทฺวยมฺป  ตสฺเสว  นาม ฯ  
โส สุรุจิตาปโส  อชินจมฺม  ปตฺถริตฺวาน  ปวิย  นสิีทิ  อจฺจา- 
สนฺนาทโย  ฉ  นิสชชฺโทเส  วชฺเชตฺวา สรโท นิสีทติี อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ  นสิินฺโน  ตาปโส  ตสฺส  ภควโต  าณเมว  โถเมนฺโต   
จุลฺลาสีติสหสฺสานีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  จุลลฺาสีติสหสฺสานีติ จตุราสีติ   
สหสฺสานิ  คิริราชา  เมรุปพฺพตราชา  มหณฺณเว  สาคเร   
อชฺโฌคาโฬหฺ  อธิโอคาโฬฺห  ปวิฏโ  ตาวเทว  ตตฺตกานิ   
จตุราสีติสหสฺสานิ  อจฺจุคฺคโต  อติอุคฺคโต  อิทานิ  ปวุจฺจตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตาว  อจฺจุคฺคโต  ตถา  อติอุคฺคโต  เนร ุ โส  มหาเนรุ   
อายโต  อุจฺจโต  จ  วิตฺถารโต  จ  เอว  มหนฺโต  เนรรุาชา   
โกฏิสตสหสฺสิโย  สงฺขาณุเภเทน จุณฺณิโต จุณฺณวิจุณฺณ กโต  
อสิ ฯ   
        ภนฺเต  สพฺพ ฺ ุ  ตว  าณ  ลกฺเข  ปยมานมฺหิ  าเณ   
สต  วา  สหสฺส  วา  สตสหสฺส  วา  เอเกก  พินฺทุ  กตฺวา   
ปเต  ตเทว  มหาเนรุสฺส  จุณฺณ  ขย  คจฺเฉยฺย  ตว  าณ   
ปเมตเว  ปมาณ  กาตุ  เอว  น  สกฺกาติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        สุขุมจฺฉิเกน  สุขุมจฺฉิทฺเทน  ชาเลน  โย  สกลมหาสมุทฺเท   
อุทก  ปรกิฺขิเป  สมนฺตโต  ปริกฺข  กเรยยฺ  เอว  ปริกขิฺเต  เย    
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เกจิ  ปาณา  อุทเก  ชาตา สพฺเพ เต อนฺโตชาลคตา สิยุ  
ภเวยฺยุนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ตมุปเมยฺย  ทสฺเสนฺโต  ตเถว  หีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
ยถา  อุทชา  ปาณา  อนฺโตชาลคตา  โหนฺติ  ตเถว  มหาวีร   
มหาโพธิอธิคมาย  วีริยกร ฯ  เย  เกจิ  ปุถุ  อเนกา  ติตฺถิยา  
มิจฺฉา ติตฺถกรา ทิฏ ิคหณปกฺขนฺทา ทิฏ ิสงฺขาตคหณ  ปวิฏา   
ปรามาเสน  สภาวโต  ปรโต  อามสนลกฺขณาย  ทฏิ ิยา  โมหิตา   
ปหิตา สนฺติ ฯ   
        ตว  สุทเฺธน  นิกฺกิเลเสน  าเณน  อนาวรณทสฺสินา   
สพฺพธมฺมาน  อาวรณรหิตทสฺสนสีเลน  เอเต  สพฺเพ  ติตฺถิยา   
อนฺโตชาลคตา  าณชาลสฺสนฺโต  ปเวสิตา  วา  ตเถวาติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  าณ  เต  นาติวตฺตเรติ  ตว  าณ  เต  ติตฺถิยา  
นาติกฺกมนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  วุตฺตโถมนาวสาเน  ภควโต  อตฺตโน  พฺยากรณารพฺภ   
ทสฺเสตุ  ภควา  ตมฺหิ  สมเยติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยสมฺึ  สมเย   
ตาปโส  ภควนฺต  โถเมส ิ ตสฺมึ  โถมนาย  ปริโยสานกาเล   
สงฺขฺยาติกฺกนฺตปริวารตาย  มหายโส  อโนมทสฺสี  ภควา  กิเลส- 
มาราทีน  ชิตตฺตา  ชิโน ฯ  สมาธิมฺหา  อปฺปตสมาธิโต  วุฏหิตฺวา   
สกลชมฺพุทปี ทิพฺพจกฺขุนา โอโลเกสติี สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตสฺส  อโนมทสฺสิสฺส  ภควโต  มุนิโน  โมนสงฺขาเตน    
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าเณน  สมนฺนาคตสฺส  นิสโภ  นาม  สาวโก  สนตฺจิตฺเตหิ   
วูปสนฺตกิเลสมานเสหิ  ตาทีหิ  อิฏานิฏเสุ  อกมปฺยสภาวตฺตา   
ตาทิภิ  ขีณาสเวหิ  สุทฺเธหิ  ปริสุทฺธกายกมฺมาทิยุตฺเตหิ  ฉฬ- 
ภิ ฺเหิ  ตาทีหิ อฏหิ โลกธมฺเมหิ อกมฺปนสภาเวหิ  สต- 
สหสฺเสหิ  ปริวุโต  พุทฺธสฺส  จิตฺต  อ ฺาย  ชานิตฺวา  โลกนายก   
อุเปสิ  ตาวเทว สมีป อคมาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เต  ตถา  อาคตา  สมานา  ตตฺถ  ภควโต  สมีเป ฯ   
อนฺตลิกฺเข  อากาเส   ิตา  ภควนฺต  ปทกฺขิณ  อกสุ ฯ  เต   
สพฺเพ  ป ฺชลิกา  นมสฺสมานา  อากาสโต พุทฺธสฺส สนฺติเก  
โอตรุ โอโรหึสูติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปุน  พฺยากรณทานสฺส  ปุพฺพภาคการณ  ปกาเสนฺโต   
สิต  ปาตุกรติีอาทิมาห ฯ ต สพฺพ อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        โย  ม  ปุปฺเผนาติ  โย  ตาปโส  มยิ  จิตฺต  ปสาเทตฺวา   
อเนกปุปฺเผน  ม  ปูเชส ิ าณ ฺจ  เม  อนุ  ปุนปฺปุน  ถวิ   
โถเมสิ  ตมหนฺติ  ต  ตาปส  อห  กิตฺตยิสฺสามิ  ปากฏ  กริสฺสามิ   
มม  ภาสโต  ภาสนฺตสฺส  วจน  สุโณถ สวนวิสย กโรถ  
มนสิ กโรถ ฯ   
        ปจฺฉิเม  ภวสมฺปตฺเตติ  พฺยากรณ  ททมาโน  ภควา   
อาห ฯ  ตตฺถ  ปจฺฉิเม  ปรโิยสานภูเต  ภเว  สมฺปตฺเต  สติ ฯ   
มนุสฺสตฺต  มนุสฺสชาตึ  คมิสฺสติ  มนุสสฺโลเก  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ    
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อตฺโถ ฯ  รูปสารธนสารวยสารกุลสารโภคสารปุ ฺสาราทีหิ  
สาเรหิ สารวนฺตตาย สารี นาม พฺราหฺมณี กุจฺฉินา  
ธารยิสฺสติ ฯ   
        พฺยากรณมูลมารภิ  อปริเมยฺเย  อิโต  กปฺเปติ ฯ  เอตฺถ   
ทฺวินฺน  อคฺคสาวกาน  เอก  อสงฺเขยฺย  กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปารมี   
ปูริตา  ตถาป  คาถาพนฺธสุขตฺถ อนฺตรกปฺปานิ อุปาทาย เอว  
วุตฺตนฺติ ทฏพฺพ ฯ   
        สาริปุตฺโตติ  นาเมน  เหสฺสติ  อคฺคสาวโกติ  พฺยากรณม- 
ทาสิ  พฺยากรณ  ทตฺวา  ต  โถเมนฺโต  โส  ภควา  อย   
ภาคีรถีติอาทิมาห ฯ  คงฺคา  ยมุนา  สรภู  มหี  อจิรวตีติ  อิมาส   
ป ฺจนฺน  คงฺคาน  อนฺตเร  อย  ภาคีรถ ี นาม  ปมมหาคงฺคา   
หิมวนฺตา  ปภาวิตา  หิมวนฺตโต  อาคตา  อโนตตฺตทหโต  ปภวา  
มโหทธึ  มหาอุทกกฺขนฺธ  อปฺปยนฺติ  ปาปุณนฺติ  มหาสมุทฺท   
มหาสาคร  อปฺเปติ  อุปคจฺฉติ  ยถา  ตถา  เอว  อย  สาริปุตฺโต   
สเก  ตีสุ วิสารโท อตฺตโน  กุเล  ปวตฺตมาเนสุ  ตีสุ  เวเทสุ   
วิสารโท  อปกฺขลิตาโณ  ปตฺถฏาโณ ฯ  ป ฺาย  ปารมึ   
คนฺตฺวา  อตฺตโน  สาวกาณสฺส  ปริโยสาน  คนตฺฺวา  ปาณิเน   
สพฺพสตฺเต ตปฺปยิสฺสติ สนฺตปฺเปสฺสติ สุหิตภาว กริสฺสตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        หิมวนฺตมุปาทายาติ  หิมาลยปพฺพต  อาทึ  กตฺวา  มโหทธึ    
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มหาสมุทฺท  อุทกภาร  สาคร  ปรโิยสาน  กตฺวา  เอตฺถนฺตเร   
เอเตส ทฺวินฺน  ปพฺพตสาคราน  มชฺเฌ  ย  ปลุิน  ยตฺตกา   
วาลุกราสิ  อตฺถิ  คณนาโต  คณนวเสน  อสงฺขิย สงฺขฺยา- 
ติกฺกนฺต ฯ   
        ตมฺป  สกฺกา  อเสเสนาติ  ต  ปุลนิมฺป  นิเสเสน  สงฺขาตุ   
สกฺกา  สกฺกุเณยฺย  ภเวยฺย  สา  คณนา  ยถา  โหตีติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  ตถา  สาริปุตฺตสฺส  ป ฺาย อนฺโต ปรโิยสาน  
น เตฺวว ภวิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        ลกฺเข  ฯเปฯ  ภวิสฺสตีติ  ลกฺเข  าณลกฺเข  าณสฺส   
เอกสฺมึ  กาเล (๑)  ปยมานมฺหิ  ปเต  สติ  คงฺคาย  วาลุกา  ขีเย   
ปริกฺขย  คจฺเฉยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
        มหาสมุทฺเทติ  จตุราสีติโยชนสหสฺสคมฺภีเร  จตุมหาสาคเร   
อูมิโย  คาวุตาทิเภทา  ตรงฺคราสโย  คณนาโต  อสงฺขิยา   
สงฺขฺยาวิรหิตา  ยถา  โหนติฺ  ตเถว  สาริปุตฺตสฺส  ป ฺาย   
อนฺโต  ปรโิยสาน  น  เหสฺสติ  น  ภวิสฺสตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        โส  เอว  ป ฺา  สาริปุตฺโต  โคตมโคตฺตตฺตา  โคตม   
สกฺยกุเล  เชฏก สกฺยปุงฺคว สมฺพุทฺธ อาราธยิตฺวา วตฺต- 
ปฏิปตฺติสีลาจาราทีหิ จิตฺตาราธน  กตฺวา  ป ฺาย  สาวก- 
าณสฺส  ปารมึ  ปริโยสาน  คนฺตฺวา  ตสฺส  ภควโต  อคฺคสาวโก  
# ๑ สี. ยุ.  ภาเค ฯ    
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เหสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        โส  เอว  อคฺคสาวกฏาน  ปตฺโต  สกฺยปุตฺเตน  ภควตา   
อิฏานิฏเสุ  อกมฺปยสภาเวน  ปวตฺติต  ปากฏ  กต  ธมฺมจกฺก   
สทฺธมฺม  อนวุตฺเตสฺสติ  อวินสฺสมาน  ธาเรสฺสติ ฯ  ธมฺมวุฏ ิโย   
ธมฺมเทสนาสงฺขาตา  วุฏ ิโย  วสฺเสนฺโต  เทเสนฺโต  ปกาเสนฺโต   
วิวรนฺโต  วิภชนฺโต  อุตฺตานีกโรนฺโต  ปวตฺติสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        โคตโม  สกฺยปุงฺคโว  ภควา  เอต  สพฺพ  อภิ ฺาย  วิเสเสน   
าเณน  ชานิตฺวา  ภิกฺขุสงฺเฆ  อริยปุคฺคลมชฺเฌ  นิสีทิตฺวา   
อคฺคฏาเน  สกลป ฺาทิคุณคณาภิรเม อุจฺจฏาเน เปสฺสตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        เอว  โส  ลทฺธพฺยากรโณ  โสมนสฺสปฺปตฺโต  ปติโสมนสฺส- 
วเสน  อุทาน  อุทาเนนฺโต  อโห  เม  สกุต  กมฺมนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อโหติ  วิมฺหยตฺเถ  นิปาโต ฯ  อโนมทสสฺิสฺส  ภควโต   
สตฺถุโน  ครโุน  สกุต  สฏุ ุ  กต  สททฺหิตฺวา  กต  กมฺม   
ปุ ฺโกฏาส  อโห  วิมหฺย อจินฺเตยฺยานุภาวนฺติ อตฺโถ ฯ  
        ยสฺส ภควโต  อห  การ  ปุ ฺสมฺภาร  กตฺวา  สพฺพตฺถ   
สกลคุณคเณ  ปารมึ  ปรโิยสาน  คโต ปรม โกฏ ึสมฺปตฺโต  
โส ภควา อโห วิมฺหโยติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อปริเมยฺเยติ  สงฺขฺยาติกฺกนฺตกาลสฺมึ  กต  กุสลกมฺม  เม   
มยฺห  อิธ  อิมสฺมึ  ปจฺฉิมตฺตภาเว  ผล  วิปาก  ทสฺเสสิ ฯ    
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สุมุตฺโต  สุฏ ุ  วิมุตฺโต  เฉเกน  ธนุคฺคเหน  ขิตฺโต  สรเวโค   
อิว  อห  เตน  ปุ ฺผเลน  กิเลเส  ฌาปยึ  ฌาเปสินฺติ อตฺโถ ฯ   
อตฺตโนเอว  วีริย (๑)  ปกาเสนฺโต  อสงฺขตนฺติ  อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อสงฺขตนฺติ  น  สงฺขต  ปจฺจเยหิ  สมาคมฺม  น   
กตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ต  อสงฺขต  นิพฺพาน  กิเลสกาลุสสฺิยาภาเวน   
อจล  กตสมภฺาราน  ปติฏฏเน  ปท  คเวสนฺโต  ปริเยสนฺโต   
สพฺเพ  ติตฺถิเย  สกเล  ติตฺถกเร  ทิฏ ุปฺปาทเก  ปุคฺคเล  วิจิน   
อุปปริกฺขนฺโต  เอสาห  เอโส  อห  ภเว  กามภวาทิเก  ภเว   
สสรึ  ปริพฺภมินฺติ  สมฺพนโฺธ ฯ   
        อตฺตโน  อธิปฺปาย  ปกาเสนฺโต  ยถาป  พฺยาธโิต   
โปโสติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  พฺยาธิโต  พฺยาธินา  ปฬิโต  โปโส  ปรุิโส  โอสธ   
ปริเยเสยฺย  ยถา  ตถา  อห  อสงฺขต  อมต  ปท  นิพฺพาน   
คเวสนฺโต  อพฺโพกิณฺณ (๒)  อวิจฺฉินฺน  นิรนฺตร ป ฺจสต ชาติ- 
ป ฺจสเตสุ อตฺตภาเวสุ อิสิปพฺพชฺช ปพฺพชินฺติ  สมพฺนฺโธ ฯ   
        กุติตฺเถ ส ฺจรึ อหนฺติ ลามเก ติตฺเถ คมนมคฺเค อห  
ส ฺจรึ ฯ  สารตฺถิโก  โปโส  สารคเวสี  ปุริโส ฯ  กทลึ  เฉตฺวาน   
ผาลเยติ  กทลิกฺขนฺธ  เฉตฺวา  เทฺวธา  ผาเลยฺย ฯ  น  ตตฺถ   
สาร  วินฺเทยฺยาติ  ผาเลตฺวา  จ  ปน  ตตฺถ  กทลิกฺขนฺเธ  สาร   
# ๑ สี.  กริิย ฯ  ๒ ส.ี  อพฺโพจฺฉินฺน ฯ    
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น  วินฺเทยฺย  น  ลเภยฺย  โส  ปุรโิส  สาเรน  ริตฺตโก ตุจฺโฉติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        ยถา  กทลิกฺขนฺโธ  สาเรน  ริตฺโต  ตุจฺโฉ  ตเถว  ตถาเอว   
โลเก  ติตฺถิยา  นานาทิฏ ิคติกา  พหุชฺชนา  อสงฺขเตน  นิพฺพาเนน   
ริตฺตา  ตุจฺฉาติ สมฺพนฺโธ ฯ เสติ นิปาตมตฺต ฯ   
        ปจฺฉิมภเว  ปริโยสานชาติย  พฺรหฺมพนฺธุ  พฺราหฺมณกุเล   
ชาโต  อห  อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ  มหาโภค  ฉฑฺเฑตฺวานาติ  มหนฺต  
โภคกฺขนฺธ เขฬปณฺฑ  อิว  ฉฑฺเฑตฺวา  อนคาริย  กสิวาณิชฺชา- 
ทิกมฺมวิรหิต  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพช ึ ปฏิปชชฺินฺติ อตฺโถ ฯ   
                        ปมภาณวารวณฺณนา สมตฺตา ฯ   
        อชฌฺายโก  ฯเปฯ  มนุึ  โมเน  สมาหิตนฺติ  โมน  วุจฺจติ   
าณ  เตน  โมเนน  สมนนฺาคโต  มุนิ  ตสฺมึ  โมเน  สมฺมา   
อาหิต  ปต  สมาหิต  จิตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  อาคุสงฺขาต  ปาป   
น  กโรตีติ  นาโค อสฺสชิตฺเถโร  ต มหานาค สุฏ ุ ผุลฺล  
วิกสิตปทุม ยถา วิโรจมานนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ทิสฺวา เม ฯเปฯ ปุจฺฉิตุ อมต ปทนฺติ อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        วีถินฺตเรติ  วีถิอนฺตเร  อนุปฺปตฺต  สมฺปตฺต  อุปคต  ต   
เถร  อุปคนฺตฺวาน สมีป คนฺตฺวา อห ปุจฺฉินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        กีทิสนฺเต  มหาวีราติ  สกลธิติปุรสิสาสเน  อรหนฺตานมนฺตเร   
ปม  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน  อรหตฺตปปฺตฺตมหาวีร  อนุชาตปริวาร-  
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พหุลตาย  มหายส  เต  ตว  พุทฺธสฺส  กีทิส  สาสน  ธมฺม   
ธมฺมเทสนาสงฺขาต  สาสนนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        โภ ภทฺรมุข เม มยฺห สาธุ ภทฺทก สาสน กถยสสฺุ  
กเถหีติ อตฺโถ ฯ   
        ตโต  กถิตาการ  ทสเฺสนฺโต  โส  เม  ปฏุโติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  โสติ  อสฺสชิตฺเถโร  เม  มยา  ปุฏโ  สาสน  กีทิสนฺติ   
กถิโต  สพฺพ  กถ  กเถสิ ฯ  สพฺพ  สาสน  อตฺถคมฺภีรตาย   
คมฺภีร  เทสนาธมฺมปฏิเวธคมฺภีรตาย คมฺภีร  ปรมตฺถสจฺจวิภา- 
วิตาทิวเสน  นิปุณ  ปท  นิพฺพาน  ตณฺหาสลฺลสฺส  หนฺตาร   
วินาสกร สพฺพสฺส สสารทุกฺขสฺส อปนุทน เขปนกร ธมฺมนฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        เตน  กถิตาการ  ทสเฺสนฺโต  เย  ธมฺมาติอาทิมาห ฯ   
เหตุปฺปภวา  เหตุโต  การณโต  อุปฺปนนฺา  ชาตา  ภูตา  ส ฺชาตา   
นิพฺพตฺตา  อภินิพฺพตฺตา  เย  ธมฺมา  เย  สปฺปจฺจยา  สภาว 
ธมฺมา(๑) สนฺติ สวิชฺชนติฺ อุปลภนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  เตส  ธมฺมาน   
เหตุ  การณ  ตถาคโต  อาห  กเถสิ ฯ  เตส ฺจ  โย  นิโรโธติ   
เตส  เหตุธมฺมาน  โย  นิโรโธ  นิรชฺุฌนสภาโว  เอววาที   
มหาสมโณติ  สลีสมาธิป ฺาทิคุณปริวารมหนฺตตาย  สมิตปา- 
ปตฺตา  วิทฺธสิตปาปตฺตา  จ  มหาสมโณ  ภควา เอววาที  
#  ๑ สี. ย.ุ  สปฺปจฺจยา สงฺขารธมฺมา ฯ    
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เหตุวูปสมนาทิวทนสีโล กเถตาติ อตฺโถ ฯ   
        ตโต  วุตฺตธมฺม  สุตฺวา  อตฺตนา  ปจฺจกฺขกตปฺปการ   
ทสฺเสนฺโต  โสหนฺติอาทิมาห ฯ ต อุตฺตานเมว ฯ   
        เอเสว  ธมฺโม  ยทิ  ตาวเทวาติ  สเจป  อิโต  อุตฺตรึ   
นตฺถิ  เอตฺตกเมว  อิท  โสตาปตฺติผลเมว  ปตฺตพฺพ ฯ  ตถา  เอโสเอว   
ธมฺโมติ  อตฺโถ ฯ  ปจฺจพฺยถ  ปฏิวิทฺธถ  ตุมฺเห  อโสก  ปท   
นิพฺพาน ฯ  อมฺเหหิ  นาม  อิท  ปท  พหุเกหิ กปฺปนหุเตหิ  
อทิฏเมว อพฺภตีต ฯ   
        ยฺวาห  ธมฺม  คเวสนฺโตติ  โย  อห  ธมฺม  สนฺติปท   
คเวสนฺโต  ปริเยสนฺโต  กติุตฺเถ กุจฺฉิตติตฺเถ นินฺทิตพฺพติตฺเถ  
ส ฺจรึ ปริพฺภมินฺติ อตฺโถ ฯ  โส  เม  อตฺโถ  อนุปฺปตฺโตติ   
โส  ปริเยสิตพฺโพ  อตฺโถ  มยา  อนุปฺปตฺโต  สมฺปตฺโต อิทานิ  
ปน เม มยฺห นปฺปมชฺชิตุ อปฺปมาเทน ภวิตุ กาโลติ  
อตฺโถ ฯ   
        อห  อสสฺชินา  เถเรน  โตสโิต  กตโสมนสฺโส  อจล  นิจฺจล   
นิพฺพานปท  ปตฺวาน  ปาปุณิตฺวา  สหายก  โกลิตมาณว   
คเวสนฺโต  ปริเยสนฺโต  อสฺสมปท อคมาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ทูรโต ว  มม  ทิสฺวาติ  อสฺสมปทโต  ทรูโตว  อาคจฺฉนฺต   
มม  ทิสฺวา  สุสิกฺขิโต  เม  มม  สหาโย  านนิสชฺชาทิ- 
อิริยาปเถหิ สมฺปนฺโน สมงฺคีภูโต  อิท อุปริ วุจฺจมานวจน   
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อพฺรวิ กเถสีติ อตฺโถ ฯ   
        โภ  สหาย  ปสนฺนมขุเนตฺโตสิ  ปสนฺเนหิ  โสภเนหิ   
ททฺทลฺลมาเนหิ  มุขเนตฺเตหิ  สมนฺนาคโต  อสิ ฯ  มุนิภาโว  อิว   
เต  ทิสฺสติ ป ฺายติ ฯ อิตฺถมฺภูโต  ตฺว  อมตาธิคโต  อมต   
นิพฺพาน  อธิคโต  อสิ  กจฺจิ อจฺจุต นิพฺพานปท อธิคโต   
อธิคจฺฉีติ ปุจฺฉามีติ อตฺโถ ฯ   
        สุภานุรโูป  อายาสีติ  สุภสฺส  ปสนฺนวณฺณสฺส  อนุรูโป   
หุตฺวา  อายาสิ  อาคจฺฉสิ ฯ  อาเน ฺชการิโต  วิยาติ  โตมราทีหิ   
การิโต  อาเน ฺโช  หตฺถี  วิย  ทนฺโตว  ตีหิ  มาเสหิ  สุสิกฺขิโต   
อิว  พาหิตปาปตฺตา  พฺราหฺมณ  ทนฺตทมโถ สกิฺขิตสิกฺโข  
นิพฺพานปเท อุปสนฺโต อสีติ ปุจฺฉิ ฯ   
        เตน ปุฏโ อมต มยาติอาทิมาห ฯ ต อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        อปรโิยสิตสงฺกปฺโปติ  อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส   
อคฺคสาวโก  ภเวยฺยนติ  ปตฺถิตปตฺถนาย โกฏึ อปฺปตฺต- 
สงฺกปฺโปติ อตฺโถ ฯ กุติตฺเถ อคนฺตพฺพมคฺเค  อห  ส ฺจรึ   
ปริพฺภมึ ฯ  ภนฺเต  โคตม  โลกเชฏ  ตว  ทสฺสน  อาคมฺม   
ปตฺวา  มม  สงฺกปฺโป  มยฺห  ปตฺถนา  ปูริโต  อรหตฺต- 
มคฺคาธิคเมน  สาวกปารมีาณสฺส  ปาปุณเนน ปริปุณฺโณติ  
อธิปฺปาโย ฯ   
        ปวิย  ปติฏายาติ  ปวิย  นิพฺพตฺตา  สมเย  เหมนฺตกาเล    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 420 

                เลมที่  42  พุทธฺวคฺควณฺณนา  หนา  420 
 
ปุปฺผนฺติ  วิกสนฺติ  ทิพฺพคนฺธา  สุคนฺธา  สุฏ ุ  ปวนฺติ ปวายนฺติ  
สพฺพปาณิน  สพฺเพ เทวมนุสฺเส โตเสนฺติ โสมนสฺสยุตฺเต กโรนฺติ  
ยถา ฯ   
        ตเถวาห  มหาวีราติ  มหาวีริยวนฺต  สกฺยกลุปสุตมหา- 
ปริวาร  เต  ตว  สาสเน  ปติฏาย  อห  ปติฏหิตฺวา  ปุปฺผิตุ   
อรหตฺตมคฺคาเณน  วิกสิตุ สมย กาล เอสามิ คเวสามิ ตเถวาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        วิมุตฺติปุปฺผนฺติ  สพฺพกิเลเสหิ  วิมจฺุจนโต  วิโมจนโต  วา   
วิมุตฺติ  อรหตฺตผลวิมุตฺติสงฺขาต  ปุปฺผ  เอสนฺโต  คเวเสนฺโต  ต ฺจ  
โข  ภวสสารโมจน  กามภวาทิภเวสุ  สสรณ  คมน  ภวสสาร   
ตโต  โมจน  ภวสสารโมจน ฯ  วิมุตฺติปุปฺผลาเภนาติ  วิมุจฺจน   
วิมุจฺจนฺติ  วา กตสมฺภารา เอตายาติ วิมุตฺติ  อคฺคผล ฯ   
ปุปฺผนฺติ  วิกสนฺติ  เวเนยฺยา  เอเตนาติ  ปุปฺผ ฯ วิมุตฺติ เอว  
ปุปฺผ  วิมุตฺติปุปฺผ ฯ  ลภน  ลาโภ  วิมตฺุติปุปฺผสฺส  ลาโภ  วิมุตฺติ- 
ปุปฺผลาโภ ฯ  เตน  วิมุตฺติปุปฺผลาเภน  อธิคมเนน  สพฺพปาณิน   
สพฺพสตฺเต  โตเสมิ  โสมนสฺส  ปาเปมีติ อตฺโถ ฯ   
        ยาวตา  พุทฺธเขตฺตมฺหีติอาทีสุ  จกฺขุม  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ   
จกฺขุมนฺต  ยตฺตเก  าเน  รตนสุตฺตาทีน  ปริตฺตาน  อาณา   
อานุภาโว  ปวตฺตติ  ตตฺตเก  สตสหสฺสโกฏิจกฺกวาฬสงฺขาเต   
พุทฺธเขตฺเต  เปตฺวาน  มหามุนึ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  วชฺเชตฺวา    
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อวเสเสสุ  สตฺเตสุ  อ ฺโ  โกจิ  ตว  ปุตฺตสฺส ตุยฺห   
ปุตฺเตน มยา ป ฺาย สทิโส สโม นตฺถีติ สมฺพนฺโธ ฯ เสส  
อุตฺตานเมว ฯ   
        ปฏิปนนฺาติ  จตุมคฺคสมงฺคิโน  จ  ผลฏา  อรหตฺตผเล   ิตา   
จ  เสขา  ผลสมงฺคิโน  เหฏ ิเมหิ  ตีหิ  ผเลหิ  สมนนฺาคตา   
จ  เอเต  อฏ อริยภิกฺขู  อุตฺตมตฺถ  นิพฺพาน  อาสึสกา (๑)  คเวสกา   
ต  ป ฺวนฺต  ปริวาเรนฺติ  สทา  สพฺพกาล เสวนฺติ ภชนฺติ  
ปยิรุปาสนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        กายเวทนาจิตฺตธมฺมานุปสฺสนาสงฺขาตาน  จตุนฺน  สต-ิ 
ปฏานาน  กุสลา  เฉกา  สติสมฺโพชฌฺงฺคาทีน  สตฺตนฺน   
สมฺโพชฺฌงฺคาน  ภาวนาย  วฑฺฒนาย  รตา อลฺลีนา ฯ   
        อุฬรุาชาว ตารกราชา อิว จ โสภสิ ฯ   
        รกฺุขปพฺพตรตนสตฺตาทโย  ธาเรตีติ  ธรณี  ธรณิย  รุหา   
ส ฺชาตา  วฑฺฒิตา  จาติ  ธรณีรุหา  รกฺุขา ฯ  ปวิย  ปติฏาย   
รุหนฺติ  วฑฺฒนฺติ  วุฑฺฒึ  วิรุฬฺหึ  อาปชชฺนฺติ ฯ  เวปุลฺลต   
วิปุลฺลภาว  ปริปูรภาว ปาปุณนฺติ เต รุกฺขา  กเมน ผล  
ทสฺสยนฺติ ผลธาริโน โหนฺติ ฯ   
        ปุนป  ภควนฺตเมว  โถเมนฺโต  สนิฺธุ  สรสฺสตีติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  สนิฺธุวาทิ  นาม คงฺคา จ สรสฺสตี นาม คงฺคา  
# ๑. ม. อาสสีกา ฯ  
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จ นนฺทิยคงฺคา จ จนฺทภาคาคงฺคา  จ  คงฺคา  นาม  คงฺคา   
จ  ยมุนา  นาม  คงฺคา  จ  สรภู นาม คงฺคา จ มหี   
นาม  คงฺคา  จ ฯ  สนฺทมานาน  คจฺฉนฺตีน  เอตาส  คงฺคาน   
สาคโรว  สมทฺุโท เอว  สมฺปฏิจฺฉติ  ปฏิคฺคณฺหาติ  ธาเรติ ฯ  ตทา   
เอตา  สพฺพคงฺคา  ปุริม  นาม  สินฺธุวาทิคงฺคาตฺยาทิก  ปุริม   
นามป ฺตฺติโวหาร  ชหนฺติ  ฉฑฺเฑนฺติ สาคโรเตว  สาคโร   
อิติ  เอว  ายติ  ปากฏา  ภวติ  ยถา ฯ  ตเถว ตถา เอว อิเม  
จตุพฺพณฺณา  ขตฺติยพฺราหฺมณเวสฺสสุทฺทสงฺขาตา  จตฺตาโร  กุลา   
ตวนฺติเก  ตว  อนฺติเก  สมเีป  ปพฺพชิตฺวา  ปตฺตกาสายจีวร- 
ธาริโน  ปริจรนฺตา  ปุริม  นาม  ขตฺติยาทินามเธยฺย  ป ฺตฺติ   
โวหาร  ชหนฺติ  จชนฺติ  พุทฺธปุตฺตาติ  พุทฺธสฺส  โอรสาติ  ฌายเร   
ปากฏา ภเวยฺยุ ฯ   
        จนฺโท  จนฺทมณฺฑโล  อพฺภา  มหิกา  รโช  ธโุม  ราหูติ   
ป ฺจหิ  อุปกฺกิเลเสหิ  วิรหิตตฺตา  วิมโล  วิคตมโล  นิมฺมโล   
อากาสธาตุยา  อากาสคพฺเภ  คจฺฉ  คจฺฉนฺโต  สพฺเพ  ตารกสมูเห   
อาภาย  มทฺทมาโน  โลเก  อติโรจติ ททฺทลฺลติ ยถา ฯ ตเถว  
ตถา เอว ตฺว ฯเปฯ ฯ   
        อุทเก  ชาตา  อุทเก  สวฑฺฒา  กมุุทา  มนฺทาลกา  จ   
พหู  สงฺขาติกฺกนฺตา  โตเยน  อุทเกน  กทฺทมกลเลน  จ   
อุปลิมฺปนฺติ  อลฺลียนฺติ  ยถา  ตเถว  พหุกา  สตฺตา  อปริมาณา    
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สตฺตา  โลเก  ชาตา  สวฑฺฒา  ราเคน  จ  โทเสน  จ  อฏฏิตา   
พนฺธิตา  วิรูหเร  วิรุหนฺติ ฯ  กทฺทเม  กุมุท  ยถา  วิรุหติ   
ส ฺชายติ ฯ เกสรีติ ปทุม ฯ   
        รมฺมเก  มาเสติ  กตฺติกมาเส  โกมทุิยา  จาตุมาสินิยาติ   
วุตฺตตฺตา ฯ  วาริชา  ปทุมปุปฺผาทโย  พหู  ปุปฺผา  ปุปฺผนฺติ   
วิกสนฺติ  ต  มาส  ต  กตฺติกมาส  นาติวตฺตนฺติ  วาริชาติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  สมโย  ปุปฺผนาย  โสติ  โส  กตฺติกมาโส  ปุปฺผนาย   
วิกสนาย  สมโย  กาโลติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  ปุปฺผนฺติ  ตเถว  ตฺว   
สกฺยปุตฺต  ปปฺุผิโต  วิกสโิต  อสิ ฯ  ปปฺุผิโต  เต  วิมุตฺติยาติ  เต   
ตุยฺห  สิสฺสา  กตสมฺภารา  ภิกฺขู  วิมุตฺติยา  อรหตฺตผลาเณน  
ปุปฺผิโต วิกสิโต ฯ  ยถา  วาริช  ปทุม  ปุปฺผนสมย  นาติกฺกมติ   
ตถา  เต  สาสน  โอวาทานุสาสนึ  นาติวตฺตนฺติ นาติกฺกมนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ยถาป  เสโล  หิมวาติ  หิมวา  นาม  เสลมยปพฺพโต ฯ   
สพฺพปาณิน  สพฺเพส  พฺยาธิตาน  สตฺตาน  โอสโธ  โอสธวนฺโต   
สพฺพนาคาน  สพฺพอสุราน  สพฺพเทวาน ฺจ  อาลโย  อคารภูโต   
ยถา  ตเถว  ตฺว  มหาวีร  สพฺพปาณิน  ชราพฺยาธิมรณาทีหิ   
ปโมจนโต  โอสโธ  วิย ฯ  ยถา  โส  หิมวา  นาคาทีน  อาลโย   
ตถา  ตเถว  ตฺว  มหาวีร  สพฺพปาณิน  ชราพฺยาธิมรณาทีหิ   
ปโมจนโต  โอสโธ  วิย ฯ  ยถา  โส  หิมวา  นาคาทีน  อาลโย   
ตถา  เตวิชฺชาย  จ  ฉฬภิ ฺาย  จ  อิทฺธิยา  จ  ปารมึ   
ปริโยสาน  คตา  ปตฺตา  ตุว  นิสฺสาย  วสนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ    
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เหฏา  วา  อุปริ  วา  อุปมาอุปเมยฺยวเสน  คาถาน  สมฺพนฺธนยา  
สุวิ ฺเยฺยาว ฯ   
        อาสยานุสย  ตฺวาติ  เอตฺถ  อาสโยติ  อชฺฌาสโย  จริยา   
อนุสโยติ  ถามคตกิเลโส ฯ  อย  ราคจริโต  อย  โทสจริโต อย  
โมหจริโตติอาทินา  อาสย ฺจ  อนุสย  กิเลสปวตฺติ ฺจ  ชานิตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  อินทฺฺริยาน  พลาพลนฺติ  สทฺธนิฺทฺริยาทีน  ป ฺจนฺน   
อินฺทฺริยาน ติกฺขินฺทฺริโย มทุินฺทฺริโย สฺวากาโร  ทฺวากาโร   
สุวิ ฺาปโย  ทุวิ ฺาปโยติ  เอว  พลาพล  ชานิตฺวา ฯ   
ภพฺพาภพฺเพ  วิทิตฺวานาติ  มยา  เทสิต  ธมฺม  ปฏิวิชฌฺิตุ   
อย  ปุคฺคโล  ภพฺโพ สมตฺโถ อย  ปุคฺคโล  อภพฺโพติ  วิทิตฺวา   
ปจฺจกฺข  กตฺวา  ภนฺเต  สพฺพ ฺ ุ  ตฺว  จาตุทฺทีปกมหาเมโฆ   
วิย  ธมฺมเทสนาสีหนาเทน  อภีตนาเทน  คชชฺสิ  สกล  จกฺกวาฬ   
เอกนินฺนาท กโรสิ ฯ   
        จกฺกวาฬปริยนฺตาติ  สมนฺตา  จกฺกวาฬคพฺภ  ปูเรตฺวา   
ปริสา  นิสินนฺา  ภเวยฺย ฯ  เต  เอว  นิสนิฺนา  นานาทิฏ ี   
อเนกทสฺสนคาหิโน  วิวทมาโน  เทฺวฬฺหกชาโต  วิวทนฺติ  ต   
เตส  วิมติจฺเฉทนาย  ทุพุทฺธิฉินฺทนตฺถาย  สพฺเพส  สตฺตาน   
จิตฺตม ฺาย  จิตฺตาจาร  ตฺวา  โอปมฺมกุสโล  อุปมาอุปเมยฺเยสุ   
ทกฺโข  ตฺว  มุนิ  เอก  ป ฺห  กเถนฺโตว  เอเกเนว  ป ฺหกถเนน   
สกลจกฺกวาฬคพฺเภ  นิสินฺนาน ปาณีน วิมตึ สสย ฉินฺทสิ   
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นิกฺกงฺข กโรตีติ อตฺโถ ฯ   
        อุปทิสสทิเสเหวาติ  เอตฺถ  อุทกสฺส  อุปร ิ ทสิฺสนฺติ  ปากฏา   
โหนฺตีติ  อุปทิสา  เสวาลา ฯ  อุปทิเสหิ  สทิสา  อุปทิสสทิสา   
มนุสฺสา ฯ  ยถา  หิ  อุปทสิา  เสวาลา  อุทก  อทิสฺสมาน   
กตฺวา  ตสฺสุปริ ปตฺถริตฺวา  ิตาโหนฺติ  ตถา  วสุธา  ปวี   
เตหิ  อุปทิสสทิเสหิ  เอว  มนุสฺเสหิ  นรินฺตร  ปตฺถริตฺวา   ิเตหิ   
ปูริตา  ภเวยฺย ฯ  เต  สพฺเพว  ปวึ ปูเรตฺวา  ิตา มนุสฺสา  
ป ฺชลิกา สิรสิ  อ ฺชล ึปคฺคหิตา กิตฺตยุ โลกนายก  
โลกนายกสฺส พุทฺธสฺส คุณ กเถยฺยุ ฯ   
        เต  สพฺเพ  เทวมนุสฺสา  กปฺป  วา  สกล  กปฺป   
กิตฺตยนฺตา  คุณ  กเถนฺตาป  นานาวณฺเณหิ  นานปฺปกาเรหิ   
คุเณหิ  กิตฺตยย ฯ  ตถาป  เต  สพฺเพ  ปริเมตุ  คุณปมาณ  กเถตุ   
น  ปปฺเปยฺยุ  น  สมฺปาปุเณยฺยุ  น  สกกฺุเณยฺยุ ฯ  อปฺปเมยฺโย   
ตถาคโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อปริเมยฺโย  คุณาติเรโก ฯ  เอเตน   
คุณมหนฺตต ทีเปติ ฯ   
        สเกน  ถาเมน  อตฺตโน  พเลน  เหฏา  อุปมาอุปเมยฺย- 
วเสน  ชิโน  ชิตกิเลโส  พุทฺโธ  มยา  กตฺิติโต  โถมิโต  ยถา   
อโหสิ  เอวเมว  สพฺเพ  เทวมนุสฺสา กปฺปโกฏีป(๑) กปฺปโกฏิสเตป  
กิตฺเตนฺตา ปกิตฺตยุ กเถยฺยนฺุติ อตฺโถ ฯ   
#  ๑ สี. กปปฺโกฏ ึฯ    
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        ปุนป  คุณาน  อปฺปมาณต  ทีเปตุ  สเจ  หิ  โกจิ เทโว  
วาติอาทิมาห ฯ  ปูริต  ปรกิฑฺเฒยฺยาติ  มหาสมุทฺเท  ปูริตอุทก   
สมนฺตโต อากฑฺเฒยฺย ฯ โส ปุคฺคโล  วิฆาต ทุกฺขเมว ลเภยฺย  
ปาปุเณยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
        วตฺเตมิ  ชินสาสนนฺติ  ชิเนน  ภาสิต  สกล  ปฏกตฺตย   
วตฺเตมิ  ปวตฺเตมิ  รกฺขามีติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺมเสนาปตีติ  ธมฺเมน   
ป ฺาย  ภควโต  จตุปรสิสงฺขาตาย  ปริสาย  ปติ  ปธาโนติ   
ธมฺมเสนาปติ ฯ  สกยฺปุตฺตสฺส  ภควโต  สาสเน  อชฺช  อิมสฺมึ   
วตฺตมานกาเล  จกฺกวตฺติร ฺโ  เชฏปุตฺโต  วิย  สกล  พุทฺธ- 
สาสน ปาเลมีติ อตฺโถ ฯ   
        อตฺตโน  สสารปริพฺภม  ทสฺเสนฺโต  โย โกจิ มนุโช  
ภารนฺติอาทิมาห ฯ  โย  โกจิ  มนโุช  มานุโส  ภาร  สีสภาร   
มตฺถเก  สีเส  เปตฺวา  ธาเรยฺย  วเหยฺย  สทา  สพฺพกาล   
โส  มนโุช  เตน  ภาเรน  ทุกฺขิโต  ปฬโิต  อภิภูโต  อสฺส   
ภเวยฺย ฯ  ภาโร  ภริตภาโร  ภริโต  อตีว  ภาริโต ฯ  ตถา   
เตน  ปกาเรน  อห  ราคคฺคิโทสคฺคิโมหคฺคิสงฺขาเตหิ  ตีหิ  อคฺคีหิ   
ฑยฺหมาโน  คิรึ  อุทฺธรโิต  ยถา  มหาเมรุปพฺพต  อุทฺธริตฺวา   
อุกฺขิปตฺวา  สีเส  ปโต  ภวภาเรน  ภวสสารุปฺปตฺติภาเรน ภริโต  
ทุกฺขิโต ภเวสุ สสรึ ปริพฺภมินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        โอโรปโต  จ  เม  ภาโรติ  อิทานิ  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย    
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โส  ภวภาโร  มยา  โอโรปโต  นิกฺขิตฺโต ฯ  ภวา  อุคฺฆาฏิตา  มยาติ   
สพฺเพ  นว  ภวา  มยา  วิทฺธสิตา ฯ  สกฺยปุตฺตสฺส  ภควโต   
สาสเน  ย  กรณีย  กตฺตพฺพ  มคฺคปฏิปาฏิยา กิเลสวิทฺธสนกมฺม  
อตฺถิ ต สพฺพ มยา กตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปุน  อตฺตโน  วิเสส  ทสฺเสนฺโต  ยาวตา  พุทฺธเขตฺตมฺหีติ   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยาวตา  ยตฺตเก  ทสสหสฺสจกฺกวาฬสงฺขาเต   
พุทฺธเขตฺเต  สกฺยปุงฺคว  สกฺยกุลเชฏก  ภควนฺต  เปตฺวา   
อวเสสสตฺเตสุ  โกจิป  ป ฺาย  เม  มยา  สโม  นตฺถีติ   
ทีเปติ ฯ เตนาห อห อคฺโคมฺหิ ป ฺาย สทิโส เม น  
วิชฺชตีติ ฯ   
        ปุน  อตฺตโน  อานุภาว  ปกาเสนฺโต  สมาธิมฺหีตฺยาทิมาห ฯ  
ต  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        ฌานวิโมกฺขานขิปฺปปฏิลาภีติ  ปมชฺฌานาทีน  ฌานาน   
โลกโต  วิมุจฺจนโต  วิโมกขฺนฺติ  สงฺข คตาน อฏนฺน  
โลกุตฺตรวิโมกฺขาน ฺจ ขิปฺปลาภี  สีฆ ปาปุณาตีติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  มหานุภาวสฺสาป  อตฺตโน  สพฺรหฺมจารีสุ  คารว- 
พหุมานต  ปกาเสนฺโต  อุทฺธตวิโส  วาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
อุทฺธตวิโส อุปฺปาฏิตโฆรวิโส สปฺโป  อิว  ฉินฺนวิสาโณว  ฉินฺทิต- 
สิงฺโค  อุสโภ  อิว  อห  อิทานิ  นิกฺขิตฺตมานทปฺโปว  ฉฑฺฑิต- 
โคตฺตมทาทิมานทปฺโปว  คณ  สงฺฆสฺส  สนฺติก  ครุคารเวน    
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อาทรพหุมาเนน  อุเปมิ อุปคจฺฉามิ ฯ   
        อิทานิ  อตฺตโน  ป ฺาย  มหตฺตต  ปกาเสนฺโต  ยทิรูปนีติ   
อาทิมาห ฯ  เอวรูปา  เม  มหตี  ป ฺา  อรูปน ี สมานา   
ยทิ  รูปนี  ภเวยฺย  ตทา  เม  มม  ป ฺา  วสุปตีน  ปวิสฺสราน   
ราชูน  สเมยฺย  สมา  ภเวยฺยาติ  อธิปฺปาโย ฯ  เอว  อตฺตโน   
ป ฺาย  มหตฺตภาว  ทสฺเสตฺวา  ตโต  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ- 
าเณน  ปุพฺเพ  กมฺม  สรตฺิวา  อโนมทสฺสิสฺสาติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  อโนมทสฺสิสฺส  ภควโต  มยา กตาย าณโถมนาย ผล  
เอต มม ป ฺามหตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปวตฺติต  ธมฺมจกฺกนติฺ เอตฺถ จกฺกสทฺโท ปนาย  
จตุจกฺกยานนฺติอาทีสุ  วาหเน  วตฺตติ ฯ  ปวตฺติเต  จ  ปน  ภควตา   
ธมฺมจกฺเกติอาทีสุ (๑)  เทสนาย ฯ  จกกฺ  วตฺตย  สพฺพปาณินนฺติอาทีสุ   
ทานมยปุ ฺกิริยาย ฯ  จกฺก  วตฺเตติ  อโหรตฺตนฺติอาทีสุ  อิริยา 
ปเถ ฯ  อิจฺฉาหตสฺส  โปสสฺส  จกฺก  ภมติ  มตฺถเกติอาทีสุ   
ขุรจกฺเก ฯ ราชา จกฺกวตฺตี จกฺกานุภาเวน วตฺตนโกติอาทีสุ   
รตนจกฺเก ฯ  อิธ  ปนาย  เทสนาย ฯ  ตาทินา  ตาทิคุณ 
สมนฺนาคเตน  สกฺยปุตฺเตน  โคตมสมฺพุทฺเธน  ปวตฺติต  เทสิต   
ปฏกตฺตยสงฺขาต  ธมฺมจกฺก  อห  สมฺมา  อวิปรีเตน  อนุวตฺเตมิ   
อนุคนฺตฺวา  วตฺเตมิ เทเสมิ เทสน กโรมิ ฯ อิท อนุวตฺตน   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘ ฯ  
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เทสิตสฺส  อนุคนฺตฺวา  ปจฺฉา  เทสน  ปุริมพุทฺธาน  กตาย   
าณโถมนาย  ผลนฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตโต  สปฺปุริสูปนิสฺสยโยนิโสมนสิการาทิปุ ฺผล  ทสฺเสนฺโต   
มา  เม  กทาจิ  ปาปจฺโฉติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปาปจฺโฉ  ลามกาย   
อิจฺฉาย  สมนฺนาคโต  ปาปจารี  ปุคฺคโล  จ  านนิสชฺชาทีสุ   
วตฺตปฏิวตฺตกรเณ  กุสโีต  จ  ฌานสมาธิมคฺคภาวนาทีสุ  หีน- 
วีริโย  จ  คนถฺธุรวิปสฺสนาธุรวิรหิตตฺตา  อปฺปสฺสุโต  จ  อาจริย-ุ 
ปชฺฌายาทีสุ  อาจารวิรหิตตฺตา  อนาจาโร  จ  ปุคฺคโล  กทาจิ   
กาเล  กตฺถจิ าเน เม มยา สห สเมโต สมาคโต มา  
อหุ มา ภวตูติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        พหุสฺสโุตติ  ปริยตฺติปฏิเวธวเสน  ทุวิโธ  พหุสฺสุโต  จ   
ปุคฺคโล ฯ  เมธาวีติ  เมธาย  ป ฺาย  สมนฺนาคโต  จ ฯ  สีเลส ุ  
สุสมาหิโตติ  จตุปาริสุทฺธิสีลมคฺคสมฺปยุตฺตสีลอฏงฺคุโปสถสีลาทีสุ  
สุฏ ุ อาหิโต ปตจิตฺโต  จ ฯ เจโตสมถานุยุตฺโตติ จิตฺตสฺส  
เอกีภาวมนุยุตฺโต จ ปุคฺคโล ฯ อป มุทธฺนิ ติฏตุ  เอวรูโป  
ปุคฺคโล มยฺห มุทฺธนิ สิรสิ อป ติฏตูติ อตฺโถ ฯ   
        อตฺตโน  ลทฺธผลานิสส  วตฺวา  ตตฺถ ฺเ  นิโยเชนฺโต  ต   
โว  วทามิ ภทฺทนฺเตติอาทิมาห ฯ ต สวิุ ฺเยฺยเมว ฯ   
        ยมหนฺติ  ย  อสฺสชิตฺเถร  อห  ปม  อาทิมฺหิ  ทิสฺวา   
โสตาปตฺติมคฺคปฏิลาเภน  สกฺกายทิฏาทีน  กิเลสาน  ปหีนตฺตา    
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วิมโล  มลรหิโต  อหุ  อโหสิ  โส  อสฺสชิตฺเถโร  เม  มยฺห   
อาจริโย  โลกุตฺตรธมฺมสิกฺขาปโก  อหุ ฯ  อห  ตสฺส  สวนาย   
อนุสาสเนน  อชฺช  ธมฺมเสนาปติ  อหุ ฯ  สพฺพตฺถ  สพฺเพสุ  
คุเณสุ ปารมึ ปตฺโต ปริโยสาน ปตฺโต อนาสโว นิกฺกิเลโส  
วิหรามิ ฯ   
        อตฺตโน  อาจริเย  สคารว  ทสฺเสนฺโต  โย  เม  อาจริโยติ   
อาทิมาห ฯ  โย  อสฺสชิ  นาม  เถโร  สตฺถุ  สาวโก  เม  มยฺห   
อาจริโย  อาสิ  อโหส ิ โส  เถโร  ยสสฺ  ทิสาย  ยสมฺึ  ทิสาภาเค   
วสติ  อห  ต  ทิสาภาค  อุสฺสีสมฺหิ  สสีุปริภาเค กโรมีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตโต  อตฺตโน  านนฺตรปฺปตฺตภาว  ทสฺเสนฺโต  มม  กมฺมนฺติ   
อาทิมาห ฯ  โคตโม  ภควา  สกฺยปุงฺคโว  สกฺยกลุเกตุ  สพฺพ ฺ ุต- 
าเณน  มม  ปุพฺเพ  กตกมฺม  สริตฺวาน  ตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆมชฺเฌ   
นิสินฺโน  อคฺคฏาเน  อคฺคสาวกฏาเน ม เปสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อตฺถปฏสิมฺภิทา  ธมฺมปฏิสมฺภิทา  นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา  ปฏ-ิ 
ภานปฏิสมฺภิทาติ  อิมา  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  จ  ตาส  เภโท   
ปฏิสมฺภิทามคฺเค (๑)  วุตฺโตเยว ฯ  จตุมคฺคจตุผลวเสน  วา  รูปารปู- 
ฌานวเสน  วา  อฏ  วิโมกฺขา สสารวิมุจฺจนธมฺมา จ  อิทฺธิ- 
วิธาทโย  ฉ  อภิ ฺาโย  จ  สจฺฉิกตา  ปจฺจกฺข  กตา ฯ  
กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ  พุทฺธสฺส  อนุสฏิ ิ  โอวาทสงฺขาต    
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สาสน  กต  อรหตฺตมคฺคาเณน  นิปฺผาทิตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อิตฺถ  สทุนฺติ  เอตฺถ  อิตฺถนฺติ  นิทสฺสนตฺเถ  นปิาโต  อิมินา   
ปกาเรนาติ  อตฺโถ ฯ  เตน  สกลสารปิุตฺตาปทาน  นิทสฺเสติ ฯ  
สุทนฺติ  ปทปูรเณ  นิปาโต ฯ  อายสฺมาติ  ครุคารวาธิวจน ฯ   
สาริปุตฺโตติ  มาตุนามวเสน  กตนามเธยฺโย  เถโร ฯ  อิมา  คาถาโยติ   
อิมา  สกลา  สาริปุตฺตตฺเถราปทานคาถาโย  อภาสิ  กเถสิ ฯ   
อิติ-สทฺโท ปริสมาปนตฺเถ นิปาโต สกล สาริปุตฺตาปทาน  
นิฏ ิตนฺติ อตฺโถ ฯ   
                สารีปุตฺตตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
                        มหาโมคฺคลฺลานตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อโนมทสฺสี  ภควาตฺยาทิก  อายสฺมโต  โมคฺคลฺลานตฺเถรสฺส   
อปาทาน ฯ   
        อย ฺจ  เถโร  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  อโนมทสสฺิสฺส  ภควโต   
กาเลติอาทิ  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  ธมฺมเสนาปติโน  วตฺถุมฺหิ   
วุตฺตเมว ฯ  เถโร  ห ิ ปพฺพชิตทิวสโต  ปฏาย  สตฺตเม  ทิวเส   
มคธรฏเ  กลฺลวาลคามก  อุปนิสฺสาย  สมณธมฺม  กโรนฺโต   
ถินมิทฺเธ  โอกฺกมนฺเต  สตฺถารา  โมคฺคลฺลาน  มา  ตุจฺโฉ  
ตว วายาโมติ  อาทินา  สเวชิโต  ถินมทิฺธ  วิโนเทตฺวา  ภควตา   
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วุจฺจมาน  ธาตุกมฺมฏาน  สุณนฺโต  เอว  วิปสฺสนาปฏิปาฏิยา   
อุปริมคฺคตฺตย  อธิคนฺตฺวา  อคฺคผลกฺขเณ  สาวกาณสฺส  มตฺถก   
ปาปุณิ ฯ   
        เอว  ทติุยสาวกภาว  ปตฺวา  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลา- 
นตฺเถโร  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสวเสน  ปุพฺพจรยิ   
อปทาน  ปกาเสนฺโต  อโนมทสฺสี  ภควาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  น   
โอม  อลามก  ทสฺสน  ปสสฺน  อสฺสาติ  อโนมทสฺสี ฯ  ตสฺส   
หิ  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฏิมณฺฑิตสรีรตฺตา  สกล  ทิวส  สกล   
มาส  สกล  สวจฺฉร  สวจฺฉรสตสหสฺสมฺป  ปสฺสนฺตาน  อติตฺติกร   
ทสฺสนนฺติ  อโนม  อลามก  นิพฺพาน  ทสฺสนสีโลติ  วา   
อโนมทสฺสีติ  ลทฺธนาโม  ภาคฺยวนฺตตาทีหิ  การเณหิ  ภควา ฯ   
โลกเชฏโติ  สกลสตฺตโลกสฺส  เชฏโ  ปธาโน ฯ  อาสภสทิสตฺตา   
อาสโภ  นราน  อาสโภ  นราสโภ ฯ  โส  โลกเชฏโ  นราสโภ   
อโนมทสฺสี  ภควา  เทวสงฺฆปุรกฺขโต  เทวสมูเหหิ ปริวาริโต ฯ   
หิมวนฺตมฺหิ วิหาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ยทา  ทติุยสาวกภาวาย  ทุติยวาเร  ปตฺถน  อกาสิ  ตทา   
นาเมน  วรุโณ  นาม  อห  นาคราชา  หุตฺวา  นิพฺพตฺโต  อโหสนิฺติ   
อตฺโถ ฯ  เตน  วุตฺต  วรโุณ  นาม  นาเมน  นาคราชา  อห   
ตทาติ ฯ กามรูปติ ยทิจฺฉิตกามนิมฺมานสีโล ฯ  วิกุพฺพามีติ  วิวิธ   
อิทฺธิวิกุพฺพน  กโรมิ ฯ มโหทธินิวาสหนฺติ ม ฺเชริกา นาคา    
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ภูมิคตา  นาคา  ปพฺพตฏา  นาคา  คงฺคาวเหยฺยา  นาคา   
สามุทฺทิกา  นาคาติ  อิเมส  นาคาน  อนฺตเร  สามุทฺทิกนาโค   
อห  มโหทธิมฺหิ  สมุทฺเท  นิวาสึ  วาส  กปฺเปสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        สงฺคณิย  คณ  หิตฺวาติ  นิจฺจปริวารภูต  สกปรวิาร   
นาคสมูห  หิตฺวา  วินา  หุตฺวา ฯ  ตูริย  ปฏเปสหนฺติ อห  
ตูริย ปฏเปสึ วชฺชาเปสินฺติ  อตฺโถ ฯ  สมฺพุทฺธ  ปริวาเรตฺวาติ   
อโนมทสฺสิสมฺพุทฺธ  สมนตฺโต  เสวมานา  อจฺฉรา  นาคมาณวิกา   
วาเทสุ  ทิพฺพวาเทหิ  คีตา  วากฺยาทีหิ  วาเทสุ  ลทฺธานุรูปโต   
วชฺเชสุ ตทาติ อตฺโถ ฯ   
        วชชฺมาเนสุ  ตูเรสูติ (๑) มนุสฺสนาคตูริเยสุ ป ฺจงฺคิเกสุ  
วชฺชมาเนสุ ฯ  เทวตุริยานิ(๒) วชฺชยนฺุติ จาตุมหาราชิกา เทวา  
ทิพฺพตูริยานิ วชฺชึสุ วาเทสุนฺติ  อตฺโถ ฯ  อุภินฺน  สทฺท   
สุตฺวานาติ  อุภินฺน  เทวมนุสฺสาน  เภริสทฺท สุตฺวา ฯ  ติโลก- 
ครุสมาโนป พุทฺโธ สมฺปพุชฺฌถ ชานาติ สุณาตีติ อตฺโถ ฯ   
        นิมนฺเตตฺวาน  สมฺพุทฺธนฺติ  สสาวกสงฺฆ  สมฺพุทฺธ   
สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  ปริวาเรตฺวา ฯ  สกภวนนฺติ  อตฺตโน   
นาคภวน  อุปาคมึ ฯ  คนฺตฺวา  จ  อาสน   ป ฺาเปตฺวานาติ   
รตฺติฏานทิวาฏานกุฏิมณฺฑปสยนนิสีทนฏานานิ  ป ฺา- 
เปตฺวา  สชฺเชตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  กาลมาโรจยึ  อหนฺติ  เอว   
# ๑ ม. ตูเรสุ ฯ  ๒ ม. เทวา ตูรานิ ฯ    
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กตปุพฺพวิธาโน  อห กาโล ภนฺเต นิฏ ิต ภตฺตนฺติ กาล  
อาโรจยึ วิ ฺาเปสึ ฯ   
        ขีณาสวสหสฺเสหีติ  ตทา  โส  ภควา  อรหนฺตสหสฺเสหิ   
ปริวุโต  โลกนายโก สพฺพา ทิสา โอภาเสนฺโต เม ภวน  
อุปาคมิ สมฺปตฺโตติ อตฺโถ ฯ   
        อตฺตโน  ภวน  ปวิฏ  ภควนฺต  โภชนาการ (๑)  ทสฺเสนฺโต   
อุปวิฏ มหาวีรนฺติอาทิมาห ฯ ต สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        โอกกฺากกุลสมฺภโวติ  โอกฺกากร ฺโ  ปรมฺปราคตราชกุเล   
อุปฺปนฺโน  สกลชมฺพุทีเป  ปากฏราชกุเล  อุปฺปนฺโน  วา  โคตฺเตน   
โคตฺตวเสน  โคตโม นาม สตฺถา มนุสฺสโลเก ภวิสสฺติ ฯ   
        โส  ปจฺฉา  ปพฺพชิตฺวานาติ  โส  นาคราชา  ปจฺฉา   
ปจฺฉิมภเว  กสุลมูเลน  ปุ ฺสมฺภาเรน  โจทิโต  อุยฺโยชโิต  สาสเน   
ปพฺพชิตฺวา  โคตมสฺส  ภควโต ทุติโย อคฺคสาวโก เหสฺสตีติ  
พฺยากรณมกาสิ ฯ   
        อารทฺธวีริโยติ  านนิสชฺชาทีสุ  อิริยาปเถสุ  วีริยวา ฯ   
ปหิตตฺโตติ  นิพฺพาเน  เปสิตจิตฺโต ฯ  อิทฺธิยา  ปารมึ  คโตติ   
เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม สาวกาน  ภิกฺขูน  อิทฺธิมนฺตาน ยทิท  
มหาโมคฺคลฺลาโนติ อธิฏานิทฺธิวิกุพฺพนิทฺธิกมฺมวิปากชิทฺธิอาทีสุ   
ปารมึ  ปรโิยสาน  คโต  ปตฺโต ฯ  สพฺพาสเวติ  อา  สมนฺตโต   
# ๑ สี. ยุ. โภชาปนาการ ฯ    
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สวนโต  ปวตฺตนโต  อาสวาติ  ลทฺธนาเม  กามภวทิฏ ิอวิชฺชา- 
ธมฺเม  สพฺเพ  ปริ ฺาย  สมนฺตโต  อ ฺาย  ชานิตฺวา  ปชหิตฺวา   
อนาสโว  นกิฺกิเลโส ฯ  นิพฺพายิสฺสตีติ กิเลสขนฺธปรินิพฺพาเนน  
นิพฺพายิสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เอว  เถโร  อตฺตโน  ปุ ฺวเสน  ลทฺธพฺยากรณ  วตฺวา   
ปุน  ปาปจริย  ปกาเสนฺโต  ปาปมิตฺโตปนิสฺสายาติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  ปาปมิตฺเต  ปาปเก  ลามเก มิตฺเต อุปนิสฺสาย นิสฺสเย  
กตฺวา เตหิ สสคฺโค หุตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
        ตตฺรายมนุปุพฺพีกถา  เอกสฺมึ  สมเย  ติตฺถิยา  สนฺนิปติตฺวา   
มนฺเตสุ  ชานาถาวุโส  เกน  การเณน  สมณสฺส  โคตมสฺส   
ลาภสกฺกาโร  มหา  หุตฺวา  นิพฺพตฺโตติ ฯ  น  ชานาม  ตุมฺเห   
ปน  น  ชานาถาติ ฯ  อาม  ชานาม  โมคฺคลฺลาน  นาม  เอก   
ภิกฺขุ  นิสฺสาย  อุปฺปนฺโน ฯ  โส  ห ิ เทวโลก  คนฺตฺวา  เทวตาหิ   
กตกมฺม  ปุจฺฉิตฺวา  อาคนฺตฺวา  มนุสฺสาน  กเถสิ  อิท  นาม   
กตฺวา  เอวรูป  สมฺปตฺตึ  ลภนฺตีติ ฯ  นิรเย นิพฺพตฺตานมฺป  
กมฺม ปุจฺฉิตฺวา อาคนฺตฺวา  มนุสฺสาน  กเถสิ  อิท  นาม   
กตฺวา  เอวรูป  ทุกฺข  อนภุวนฺตีติ ฯ  มนุสฺสา  ตสฺส  กถ  สุตฺวา   
มหนฺต  ลาภสกฺการ  อภิหรนฺติ ฯ  สเจ  ต  มาเรตุ สกฺขิสฺสาม   
โส  ลาภสกฺกาโร  อมฺหาก  นิพฺพตฺติสฺสติ  อตฺเถโส  อุปาโยติ   
สพฺเพ  เอกจฺฉนฺทา  หุตฺวา  ย  กิ ฺจิ  กตฺวา  ต  มาเรสฺสามาติ    
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อตฺตโน  อุปฏาเก  สมาทเปตฺวา  กหาปณสหสฺส  ลภิตฺวา   
ปุริสฆาตเก  โจเร  ปกโฺกสาเปตฺวา  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  นาม   
สมณสฺส  โคตมสฺส  สาวโก  กาฬสิลาย  วสติ  ตุมฺเห  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  ต  มาเรถาติ  เตส  ต  สหสฺส  อทสุ ฯ  โจรา  ธนลาเภน (๑)  
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  เถร  มาเรสฺสามาติ  คนฺตฺวา  ตสฺส  วสนฏาน   
ปริวาเรสุ ฯ  เถโร  เตหิ ปริกฺขิตฺตภาว  ตฺวา  กุ ฺจิกจฺฉิทฺเทน   
นิกฺขมิตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  โจรา  ต  ทิวส  เถร  อทิสฺวา  ปุเนกทิวส  
ตสฺส  วสนฏาน  ปริกฺขิปสุ ฯ  เถโร ตฺวา กณฺณิกามณฺฑล  
ภินฺทิตฺวา  อากาส  ปกฺขนทฺิ ฯ  เอว  เต  ปมมาเสป  มชฺฌิม- 
มาเสป  เถร  คเหตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  ปจฺฉิมมาเส  ปน  สมฺปตฺเต   
เถโร  อตฺตโน  กตกมฺมสสฺ  อากฑฺฒนภาว  ตฺวา  น  อปคจฺฉิ ฯ   
โจรา  ต  ปหรนฺตา  ตณฺฑุลกมตฺตานิ  อฏ ีนิ  กโรนฺตา   
ภินฺทึสุ ฯ  อถ  น  มโตติ  ส ฺาย  เอกสฺมึ  คุมฺพปฏเ   
ขิปตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ   
        เถโร  สตฺถาร  ปสฺสตฺิวา  วนฺทิตฺวา ว  ปรินิพฺพายิสฺสามีติ   
อตฺตภาว  ฌานเวเนน  เวเตฺวา  อากาเสน  สตฺถุ  สนฺติก   
คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ปรนิิพฺพายิสฺสามีติ  อาห ฯ   
ปรินิพฺพายิสฺสสิ  โมคฺคลลฺานาติ ฯ  อาม  ภนฺเตติ ฯ  กตฺถ   
คนฺตฺวา  ปรินิพฺพายิสฺสสีติ ฯ  กาฬสิลาปเทส  ภนฺเตติ ฯ  เตน   
# ๑ สี. ยุ. ธนโลเภน ฯ   
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หิ  โมคฺคลลฺาน  มยฺห  ธมฺม  กเถตฺวา  ยาหิ ฯ  ตาทิสสฺส  หิ  เม   
สาวกสฺส  น  ทานิ  ทสฺสน  อตฺถีติ ฯ  โส  เอว  กรสิฺสามิ  ภนฺเตติ   
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  อากาส  อุปฺปติตฺวา  สาริปุตฺตตฺเถโร  วิย   
ปรินิพฺพานทิวเส  นานปฺปการา  อิทฺธิโย กตฺวา  ธมมฺ  กเถตฺวา   
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา  กาฬสิลาปเทส  คนฺตฺวา  ปรินิพฺพายิ ฯ  เถร   
กิร โจรา มาเรสุนฺติ อย กถา สกลชมฺพุทีเป ปตฺถริ ฯ   
        ราชา  อชาตสตฺตุ  โจเร  ปริเยสนตฺถาย  จรปุริเส   
ปโยเชสิ ฯ  เตสุ  โจเรสุ  สุราปาเน  สุร  ปวนฺเตสุ  มทฺเทสุ   
เอโก  เอกสฺส  ปฏ ึ  ปหริตฺวา  ปาเตสิ ฯ  โส  ต  สนฺตชฺเชนฺโต   
อมฺโภ  ทุพฺพินีต  ตฺว  กสมฺา  เม  ปฏ ึ  ปหริตฺวา  ปาเตสิ   
กึ  ปน  อเร  ทุฏโจร  ตยา มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ปม   
ปหโตติ  อาห ฯ  กึ  ปน  ตฺว  มยา  ปม  ปหตภาว  น   
ชานาสีติ ฯ  เอว เอเตส  มยา  ปหโต  มยา  ปหโตติ  วทนฺตาน   
สุตฺวา  เต  จรปุริสา  สพฺเพ  เต  โจเร  คเหตฺวา  ร ฺโ   
อาโรเจสุ ฯ  ราชา  เต  โจเร  ปกฺโกสาเปตฺวา  ปุจฺฉิ  ตุมฺเหหิ   
เถโร  มาริโตติ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ เกหิ ตุมฺเห อุยฺโยชติาติ ฯ  
นคฺคสมเณหิ  เทวาติ ฯ  ราชา  ป ฺจสเต  นคฺคสมเณ  คาหา- 
เปตฺวา  ป ฺจสเตหิ  โจเรหิ  สทฺธึ  ราชงฺคเณ  นาภิปมาเณสุ   
อาวาเฏสุ  นขินาเปตฺวา  ปลาเลหิ  ปฏจฺิฉาเทตฺวา  อคฺคึ   
๑. สี.  ทฏุตร ฯ    
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ทาเปสิ ฯ  อถ  เนส  ฌามภาว  ชานิตฺวา  อยนงฺคเลหิ   
กสาเปตฺวา  สพฺเพ  ขณฺฑาขณฺฑ  การาเปสิ ฯ  ตทา  ภิกฺขู   
ธมฺมสภาย  กถ  สมุฏาเปสุ  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  อตฺตโน   
อนนุรูปมรณ  ปตฺโตติ ฯ  สตฺถา  อาคนฺตฺวา  กาย  นตฺุถ   
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กถาย  สนฺนิสินฺนาติ  ปุจฺฉิตฺวา  อิมาย  นาม   
ภนฺเตติ  วุตฺเต  โมคฺคลฺลานสฺส  ภิกฺขเว  อิมสฺเสว  อตฺตภาวสฺส   
อนนุรูป  มรณ  ปุพฺเพ  ปน  เตน  กตกมฺมสฺส  อนุรปูเมวาติ   
วตฺวา  กึ  ปนสฺส  ภนฺเต  ปุพฺพกมฺมนฺติ  ปุฏโ  ต   
วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ ฯ   
        อตีเต  ภิกฺขเว  พาราณสิย  เอโก  กุลปุตฺโต  สยเมว   
โกฏฏนปจนาทีนิ  กโรนฺโต  มาตาปตโร  ปฏิชคฺคิ ฯ  อถสฺส   
มาตาปตโร  ตาต  ตฺว เอกโก ว  เคเห  จ  อร ฺเ  จ   
กมฺม  กโรนฺโต  กลิมสิ  เอก  เต  กุมาริก  อาเนสฺสามาติ   
วตฺวา  อมฺม  ตาตา  ยาว  ตุมฺเห  ชีวถ  ตาว  โว  สหตฺถา   
อุปฏหิสฺสามีติ  เตน  ปฏกิฺขิตฺตาป  ปุนปฺปุน  ยาจิตฺวา  กุมาริก   
อาเนสุ ฯ  สา  กติปาหเมว  เต  อุปฏหิตฺวา  ปจฺฉา  เตส   
ทสฺสนมฺป  อนิจฺฉนฺตี  น  สกฺกา  ตว  มาตาปตูหิ  สทฺธึ   
เอกฏาเน  วสิตุนฺติ  อุชฺฌายิตฺวา  ตสฺมึ  อตฺตโน  กถ  อคฺคณฺหนฺเต   
ตสฺส  พหิคตกาเล  มกจิวากขณฺฑานิ  จ  ยาคุเผณเก  จ  คเหตฺวา   
ตตฺถ  ตตฺถ  อากิริตฺวา  เตนาคนฺตฺวา  กึ  อิทนฺติ  ปุฏา    
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อิเมส  มหลลฺกอนฺธาน  เอต  กมฺม  สพฺพ  เคห  กลิิฏา  กโรนฺตา   
วิจรนฺติ  น  สกฺกา  เอเตหิ  สทฺธึ  เอกฏาเน  วสิตุนฺติ  เอว   
ตาย  ปุนปฺปุน  กถิยมานาย  เอวรูโปป  ปูริตปารมี  สตฺโต   
มาตาปตูหิ  สทฺธึ  ภิชชฺิ  โส  โหตุ ชานิสฺสามิ เนส กตฺตพฺพ- 
กมฺมนฺติ  เต  โภเชตฺวา  อมฺม  ตาตา  อสุกฏาเน  นาม   
ตุมฺหาก  าตกา  อาคมน  ปจฺจาสึสนฺติ  ตตฺถ  คมิสฺสามาติ   
เต  ยานก  อาโรเปตฺวา  อาทาย  คจฺฉนฺโต  อฏวิมชฌฺ  ปตฺต- 
กาเล  ตาต  รสฺมิโย  คณฺหถ  โคณา  ทณฺฑส ฺาย  คมิสฺสนฺติ   
อิมสฺมึ  าเน  โจรา  วสนฺติ  อห  โอตรตฺิวา  จรามีติ  ปตุ   
หตฺเถ  รสฺมโิย  ทตฺวา  โอตริตฺวา  คจฺฉนฺโต  สทฺท  ปริวตฺเตตฺวา   
โจราน  อุฏ ิตสทฺทมกาสิ ฯ  มาตาปตโร  สทฺท  สตฺุวา  โจรา   
อุฏ ิตาติ  ส ฺาย  ตาต  โจรา  อุฏ ิตา  มหลฺลกา  มย   
ตฺว  อตฺตานเมว  รกฺขาหีติ  อาหสุ ฯ  โส  มาตาปตโร  วิรวนฺเตป   
โจรสทฺท กโรนฺโต โกฏเฏตฺวา มาเรตฺวา อฏวิย ขิปตฺวา  
ปจฺจาคมิ ฯ   
        สตฺถา  อิท  ตสฺส  ปพฺุพกมฺม  กเถตฺวา  ภิกฺขเว   
โมคฺคลฺลาโน  เอตฺตก  กมฺม  กตฺวา  อเนกวสฺสสตสหสฺสานิ   
นิรเย  ปจฺจิตฺวา  ตาว  ปกกฺาวเสเสน  อตฺตภาวสเต  เอวเมว   
โกฏเฏตฺวา  ส ฺจุณฺโณ  มรณ  ปตฺโต  เอว  โมคฺคลลฺาเนน  อตฺตโน   
กมฺมานุรูปเมว  มรณ  ลทธฺ ฯ  ป ฺจหิ  โจรสเตหิ  สทฺธึ    
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ป ฺจติตฺถิยสตานิป  มม  ปุตฺต  อปฺปทุฏ  ทุสฺเสตฺวา  อนุรูปเมว   
มรณ  ลภึสุ  อปฺปทุฏเสุ  หิ  ปทุสฺสนโฺต  ทสหิ  การเณหิ   
อนยพฺยสน  ปาปุณาติเยวาติ  อนุสนฺธึ  ฆเฏตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  
อิมา คาถา อภาสิ   
                โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ        อปฺปทุฏเสุ ทุสฺสติ   
                ทสนฺนม ฺตร าน        ขิปฺปเมว นิคจฺฉติ ฯ   
                เวทน ผรุส ชานึ                สรีรสฺส ว เภทน   
                ครกุ วาป อาพาธ                จิตฺตกฺเขป ว ปาปุเณ ฯ   
                ราชโต วา อุปสคฺค                อพฺภกฺขาน ว ทารุณ   
                ปริกฺขย ว าตีน                โภคาน ว ปภงฺคุน ฯ(๒)   
                อถวสฺส อาคารานิ                อคฺคิ ฑหติ ปาวโก   
                กายสฺส เภทา ทุปฺป ฺโ   นริย โสปปชฺชตีติ ฯ   
        ปวิเวกมนุยุตฺโตติ  ปกาเรน  วิเวก  เอกีภาว  อนุยุตฺโต   
โยชิโต  ยุตฺตปฺปยุตฺโต ฯ  สมาธิภาวนารโตติ  ปมชฺฌานาทิ- 
ภาวนาย  รโต  อลลฺีโน  จ ฯ  สพฺพาสเว  สกลกิเลเส  ปริ ฺาย   
ชานิตฺวา  ปชหิตฺวา  อนาสโว  นิกกฺิเลโส  วิหรามีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อิทานิ  อตฺตโน  ปุ ฺสมฺภารวเสน  ปุพฺพจริตสฺส  ผล   
ทสฺเสนฺโต  ธรณิมฺป สุคมฺภีรนฺติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺรายมนุปุพฺพีกถา  ปุพฺเพน  โจทิโตติ  สมฺมาสมฺพุทฺเธน   
# ๑ สี. ปภงฺคุร ฯ    
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โจทิโต  อุยฺโยชิโต ฯ  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  เปกฺขโตติ  มหโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
ปสฺสนฺตสฺส ฯ  มิคารมาตุปาสาท  ปาทงฺคุฏเน  กมฺปยีติ  ปุพฺพา- 
ราเม  วิสาขาย  มหาอุปาสิกาย  การิต  สหสฺสตฺถมภฺปฏิมณฺฑิต   
มหาปาสาท  อตฺตโน ปาทงฺคุฏเน กมฺเปสึ ฯ เอกสฺมึ  หิ  สมเย   
ปุพฺพาราเม  ยถาวุตฺตปาสาเท  ภควติ  วิหรนฺเต  สมฺพหุลา   
นวกตรา  ภิกขฺู  อุปริปาสาเท  นิสินฺนา สตฺถารมฺป อจินฺเตตฺวา  
ติรจฺฉานกถ กเถตุมารทฺธา  ต  สุตฺวา  ภควา  เต  สเวเชตฺวา   
อตฺตโน  ธมมฺเทสนาย  ภาชนภูเต  กาตุกาโม  อายสฺมนฺต   
มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร  อามนฺเตสิ  ปสฺสสิ  ตฺว  โมคฺคลฺลาน  นเว   
ภิกฺขู  ติรจฺฉานกถมนุยุตฺเตติ  ต  สุตฺวา  เถโร  สตฺถ ุ อชฺฌาสย   
ตฺวา  อภิ ฺาปาทก  อาโปกสิณารมฺมณ  จตุตฺถชฌฺาน   
สมาปชฺชิตฺวา  วุฏาย  ปาสาทสฺส  ปติฏ ิโตกาส  อุทก   
โหตูติ  อธิฏาย  ปาสาทมตฺถเก  ถุปก  ปาทงฺคุฏเน  ปหร ิ  
ปาสาโท  โอนมิตฺวา  เอเกน  ปสฺเสน  อฏาสิ ฯ  ปนุป   
ปหริ  อปเรนป  ปสฺเสน  อฏาสิ ฯ  เต  ภิกฺขู  ภีตา  สวิคฺคา   
ปาสาทสฺส ปตนภเยน ตโต นิกฺขมิตฺวา  ภควโต  สมีเป   
อฏสุ ฯ  สตฺถา  เตส  อชฌฺาสย  โอโลเกตฺวา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
ต  สุตฺวา  เตสุ  เกจิ  โสตาปตฺติผเล  ปติฏหึสุ  เกจิ  สก- 
ทาคามิผเล  เกจิ  อนาคามิผเล  เกจิ  อรหตฺตผเล  ปติฏหึสุ ฯ   
สฺวายมตฺโถ  ปาสาทกมฺปนสุตฺเตน  ทีเปตพฺโพ ฯ    
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        เวชยนตฺปาสาทนฺติ  โส  เวชยนฺตปาสาโท  ตาวตึสภวเน   
โยชนสหสฺสพฺุเพโธ  อเนกสหสฺสนิยฺยูหกูฏาคารปฏิมณฺฑิโต  เทวา- 
สุรสงฺคาเม  อสุเร  ชินิตฺวา  สกฺเก  เทวานมินฺเท  นครมชฺเฌ   
 ิเต  อุฏ ิโต  วิชยนฺเตน  นิพฺพตฺตตฺตา  เวชยนฺโตติ  ลทฺธนาโม   
ปาสาโท  ต  สนฺธายาห  เวชยนฺตปาสาทนฺติ  ตมฺป  อย   
เถโร  ปาทงฺคุฏเน  กมฺเปติ ฯ  เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ภควนฺต   
ปุพฺพาราเม  วิหรนฺต สกฺโก  เทวราชา  อุปสงฺกมิตฺวา ตณฺหา- 
สงฺขยวิมุตฺตึ ปุจฺฉิ ฯ ตสฺส ภควา วิสฺสชฺเชสิ ฯ โส ต  สุตฺวา   
อตฺตมโน  ปมุทิโต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อตฺตโน   
เทวโลกเมว  คโต ฯ  อถายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เอว  จินฺเตสิ   
อย  สกโฺก  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  เอวรูป  คมฺภีรนิพฺพาน- 
ปฏิสยุตฺต  ป ฺห  ปุจฺฉิ ภควตา จ ปโ ฺห  วิสฺสชฺชโิต  ก ึ  
นุ  โข  ชานิตฺวา  คโต  อุทาหุ  อชานิตฺวา ฯ ยนฺนูนาห  
เทวโลก  คนฺตฺวา  ตมตฺถ  ชาเนยฺยนฺติ ฯ  โส  ตาวเทว   
ตาวตึสภวน  คนฺตฺวา  สกฺก  เทวานมินฺท  ตมตฺถ  ปจฺุฉิ ฯ   
สกฺโก  ทิพฺพสมฺปตฺติยา  ปมตฺโต  หุตฺวา  วิกฺเขป  อกาสิ ฯ   
เถโร  ตสฺส  สเวคชนนตฺถ  เวชยนฺตปาสาท  ปาทงฺคุฏเน   
กมฺเปสิ ฯ  เตน วุตฺต   
        โย เวชยนฺตปาสาท   ปาทงฺคุฏเน กมฺปยิ   
        อิทฺธิพเลนุปตฺถทฺโธ    สเวเชสิ จ เทวตาติ ฯ(๑)   
#  ๑ ม. ม.ู ๑๒/๕๖๖/๖๐๙ ฯ    
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        อย  ปนตฺโถ  จูฬตณฺหาสงฺขยวิมุตฺติสุตฺเตน(๑)  ทีเปตพฺโพ ฯ   
กมฺปตากาโร  เหฏา  วุตฺโตเยว ฯ  สกกฺ  โส ปริปุจฺฉตีติ  
ยถาวุตฺตเมว เถรสฺส ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺติปุจฺฉ  สนฺธาย วุตฺต ฯ  
เตนาห อปาวุโส ชานาสิ(๒) ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโยติ ฯ  ตสฺส  สกโฺก   
วิยากาสิ ฯ  อิท  เถเรน  ปาสาทกมฺปเน  กเต  สวิคฺคหทเยน   
ปมาท  ปหาย  โยนิโส  มนสิ  กริตฺวา  ป ฺหสฺส  พฺยากตภาว   
สนฺธาย  วุตฺต ฯ  สตฺถารา  เทสิตนิยาเมเนว  หิ  โส  ตทา   
กเถสิ ฯ เตนาห ป ฺห ปุฏโ ยถาตถนฺติ ฯ ตตฺถ  สกฺก  โส   
ปริปุจฺฉตีติ  สกฺก  เทวราช  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  สตฺถารา  
เทสิตาย  ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺติยา  สมฺมเทว  คหิตภาว  ปุจฺฉิ ฯ  
อตีตตฺเถ หิ อิท วตฺตมานวจน ฯ  อปาวุโส  ชานาสีติ   อาวุโส   
อป  ชานาสิ กึ ชานาสิ ฯ ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโยติ  ตณฺหา- 
สงฺขยวิมุตฺติโย  สตฺถารา  ตุยฺห  เทสิตา  ตถา  ก ึ ชานาสีติ   
ปุจฺฉติ ฯ  ตณฺหกฺขยวิมุตฺติโยติ วา ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺติสุตฺตสฺส  
เทสน ปุจฺฉติ ฯ   
        พฺรหฺมานนฺติ  มหาพฺรหฺมาน ฯ  สธุมฺมายาภิโต  สภนฺติ   
สุธมฺมาย  สภาย ฯ  อย  ปน  พฺรหฺมโลเก  สุธมฺมา  สภา  น   
ตาวตึสภวเน ฯ  สุธมฺมาสภาวิรหิโต  เทวโลโก  นาม  นตฺถ ิฯ   
อชฺชาป  เต  อาวุโส  สา  ทิฏ ิ  ยา  เต  ทิฏ ิ ปุเร  อหูติ   
อิม  พฺรหฺมโลก  อุปคนฺตุ  สมตฺโถ  นตฺถิ  โกจิ  สมโณ  วา   
# ๑ ม. มู. ๑๒/๓๙๐/๓๔๘ ฯ  ๒. ม. อป วาสว ชานาสิ ฯ  
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พฺราหฺมโณ  วา  สตฺถุ  อิธาคมนโต  ปุพฺเพ  ยา  ตุยหฺ  ทิฏ ิ   
อโหสิ  ก ึอชชฺาป อิทานิป  สา  ทิฏ ิ  น วิคตาติ ฯ ปสฺสสิ  
วีติวตฺตนฺต พฺรหฺมโลเก ปภสฺสรนฺติ พฺรหฺมโลเก  วีติปตนฺต   
มหากปฺปนมหากสฺสปาทีหิ  สาวเกหิ  ปริวาริตสฺส  เตโชธาตุ   
สมาปชฺชิตฺวา  นิสินฺนสฺส  สสาวกสฺส  ภควโต  โอกาส  ปสฺสสติี   
อตฺโถ ฯ  เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ภควา  พฺรหมฺโลเก  สุธมมฺาย   
สภาย  สนฺนิปติตฺวา  สนฺนิสินฺนสฺส  อตฺถิ  น ุ โข  โกจิ  สมโณ   
วา  พฺราหฺมโณ  วา  เอวมหิทฺธิโก  โส อิธ อาคนฺตุ  สกฺกุ- 
เณยฺยาติ  จินฺเตนฺตสฺส  พฺรหฺมุโน  จิตฺตม ฺาย  ตตฺถ  คนฺตฺวา   
พฺรหฺมุโน  มตฺถเก  อากาเส  นิสินฺโน  เตโชธาตุ  สมาปชฺชิตฺวา   
โอภาส  มุ ฺจนฺโต  มหาโมคฺคลฺลานาทีน  อาคมน  จินฺเตสิ ฯ   
สห  จินฺตเนน  เตป  ตตฺถ  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  สตฺถุ   
อชฺฌาสย  ตฺวา  เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา ปจฺเจกทิสาสุ   
นิสีทิตฺวา  โอภาส  วิสฺสชฺเชสุ ฯ  สกลพฺรหฺมโลโก  เอโกภาโส   
อโหสิ ฯ  สตฺถา  พฺรหฺมโุน กลลฺจิตฺตต ตฺวา จตุสจฺจปกาสน   
ธมฺม เทเสสิ ฯ   
        เทสนาปริโยสาเน  อเนกานิ  พฺรหฺมสหสฺสานิ  มคฺคผเลสุ   
ปติฏหึสุ ฯ  ต  สนฺธาย  โจเทนฺโต  อชฺชาป  เต  อาวุโส  สา   
ทิฏ ีติ  คาถมาห ฯ  อย ปนตฺโถ  พกพฺรหฺมสุตฺเตน(๑) ทีเปตพฺโพ ฯ  
# ๑. ส. ส. ๑๕/๕๖๖/๒๐๘ ฯ  
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วุตฺต เหต(๑)   
        เอก สมย ภควา สาวตฺถิย วิหรติ เชตวเน อนาถ- 
ปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ เตน โข ปน สมเยน อ ฺตรสฺส  
พฺรหฺมุโน เอวรูป ปาปก  ทิฏ ิคต อุปฺปนฺน โหติ นตฺถิ  
สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา โย อิธ อาคจฺเฉยฺยาติ ฯ อถ  
โข ภควา ตสฺส พฺรหฺมุโน เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย  
เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมิ ฺชิต วา  พาห  
ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาห สมิ ฺเชยฺย ฯ เอวเมว เชตวเน   
อนฺตรหิโต ตสฺมึ พฺรหฺมโลเก ปาตุรโหสิ อถ โข ภควา  
ตสฺส  พฺรหฺมโุน อุปุริเวหาส ปลฺลงฺเกน นิสีทิ เตโชธาตุ  
สมาปชฺชิตฺวา ฯ   
        อถ โข อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส เอตทโหสิ กห  
นุ โข  ภควา เอตรหิ วิหรตีติ ฯ อทฺทสา  โข อายสฺมา  
มหาโมคฺคลฺลาโน  ภควนฺต ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน  
อติกฺกนฺตมานุสเกน ตสฺส  พฺรหฺมโุน อุปริเวหาส ปลฺลงฺเกน  
นิสินฺน เตโชธาตุ สมาปนฺน  ทิสฺวาน เสยฺยถาป นาม พลวา  
ปุริโส สมิ ฺชิต วา พาห ปสาเรยฺย  ปสาริต วา พาห  
สมิ ฺเชยฺย ฯ เอวเมว เชตวเน อนฺตรหิโต ตสฺมึ  พฺรหฺมโลเก  
ปาตุรโหสิ ฯ อถ โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ปรุตฺถิม   
# ๑. ส. ส. ๑๕/๑๗๕/๑๗๑ ฯ   ๒. ม. สมิ ฺชิต ฯ  
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ทิส นิสฺสาย ตสฺส พฺรหฺมุโน อุปริเวหาส ปลฺลงฺเก นิสีทิ  
เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา นีจตร ภควโต ฯ   
        อถ โข อายสฺมโต มหากสฺสปสฺส เอตทโหสิ กห  
นุ โข ภควา  เอตรหิ วิหรตีติ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา  
มหากสฺสโป ภควนฺต  ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺต- 
มานุสเกน ตสฺส พฺรหฺมุโน  อุปริเวหาส ปลลฺงฺเกน นิสินฺน  
เตโชธาตุ สมาปนฺน ทิสฺวาน  เสยฺยถาป นาม พลวา  
ปุริโส ฯเปฯ เอวเมว เชตวเน อนฺตรหิโต  ตสฺมึ พฺรหฺมโลเก  
ปาตุรโหสิ ฯ อถ โข อายสฺมา มหากสฺสโป ทกฺขิณ  ทิส  
นิสฺสาย ตสฺส พฺรหฺมุโน อุปริเวหาส ปลฺลงฺเกน นสิีทิ   
เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา นีจตร ภควโต ฯ   
        อถ โข อายสฺมโต มหากปฺปนสฺส เอตทโหสิ กห  
นุ โข  ภควา เอตรหิ วิหรตีติ ฯ อทฺทสา โข อายสฺมา  
มหากปฺปโน ภควนฺต  ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทเฺธน อติกฺกนฺต- 
มานุสเกน ตสฺส พฺรหฺมุโน  อุปริเวหาส ปลลฺงฺเกน นิสินฺน  
เตโชธาตุ สมาปนฺน ทิสฺวาน  เสยฺยถาป นาม พลวา  
ปุริโส ฯเปฯ เอวเมว เชตวเน อนฺตรหิโต  ตสฺมึ พฺรหฺมโลเก  
ปาตุรโหสิ ฯ อถ โข อายสฺมา มหากปฺปโน  ปจฺฉิม ทิส  
นิสฺสาย ตสฺส พฺรหฺมุโน อุปริเวหาส ปลฺลงฺเกน นสิีทิ   
เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา นีจตร ภควโต ฯ    
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        อถ โข อายสฺมโต อนุรุทฺธสฺส เอตทโหสิ กห นุ  
โข ภควา  เอตรหิ วิหรตีติ ฯ อทฺทส โข อายสฺมา อนุรุทฺโธ  
ภควนฺต  ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน ตสฺส  
พฺรหฺมุโน  อุปริเวหาส ปลฺลงฺเกน นิสนฺิน เตโชธาตุ สมาปนฺน  
ทิสฺวาน  เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส ฯเปฯ เอวเมว เชตวเน  
อนฺตรหิโต  ตสฺมึ พฺรหฺมโลเก ปาตุรโหสิ ฯ อถ โข อายสฺมา  
อนุรุทฺโธ อุตฺตร  ทิส  นิสสฺาย ตสฺส พฺรหฺมุโน อุปรเิวหาส   
ปลฺลงฺเกน นสิีทิ  เตโชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา นีจตร ภควโต ฯ   
        อถ โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ต พฺรหฺมาน  
คาถาย อชฺฌภาสิ   
                อชฺชาป เต อาวุโส สา ทิฏ ิ  ยา เต ทิฏ ิ ปุเร อหุ   
                ปสฺสสิ วีติวตฺตนฺต    พฺรหฺมโลเก ปภสฺสรนฺติ ฯ   
                น เม มาริส สา ทิฏ ิ   ยา เม ทิฏ ิ ปุเร อหุ   
                ปสฺสามิ วีติวตฺตนฺต    พฺรหฺมโลเก ปภสฺสร   
                สวฺาห อชฺช กถ วชฺช   อห นิจฺโจมฺหิ สสฺสโตติ ฯ   
        อถ โข ภควา ต พฺรหฺมาน สเวเชตฺวา เสยฺยถาป  
นาม พลวา  ปุริโส ฯเปฯ เอวเมว ตสฺมึ พฺรหฺมโลเก อนฺตรหิโต  
เชตวเน  ปาตุรโหสิ ฯ อถ โข โส พฺรหฺมา อ ฺตร  
พฺรหฺมปาริสชฺช  อามนฺเตสิ เอหิ ตฺว มาริส เยนายสฺมา  
มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต   
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มหาโมคฺคลฺลาน เอว วเทหิ อตฺถิ นุ  โข มาริส โมคฺคลฺลาน  
อ ฺเป ตสฺส ภควโต สาวกา เอวมหิทฺธิกา  เอวมหานุภาวา  
เสยฺยถาป ภว โมคฺคลฺลาโน กสฺสโป กปฺปโน  อนรุทฺุโธติ ฯ เอว  
มาริสาติ โข โส พฺรหฺมปาริสชฺโช ตสฺส  พฺรหฺมโุน ปฏิสฺสุตฺวา   
เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  
อายสฺมนฺต มหาโมคฺคลฺลาน เอตทโวจ อตฺถิ นุ โข  มาริส  
โมคฺคลฺลาน อ ฺเป ตสฺส ภควโต สาวกา เอวมหิทฺธิกา   
เอวมหานุภาวา เสยฺยถาป ภว โมคฺคลฺลาโน กสฺสโป กปฺปโน   
อนุรุทฺโธติ ฯ อถ โข อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ต พฺรหฺม- 
ปาริสชฺช  คาถาย อชฺฌภาสิ   
                เตวิชฺชา อิทฺธิปตฺตา จ   เจโตปริยายโกวิทา   
                ขีณาสวา อรหนฺโต    พหู พุทฺธสฺส สาวกาติ ฯ   
        อถ โข โส พฺรหฺมปาริสชฺโช อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลา- 
นสฺส  ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา เยน โส พฺรหฺมา  
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา ต พฺรหฺมาน เอตทโวจ อายสฺมา  
มาริส มหาโมคฺคลฺลาโน เอวมาห   
                เตวิชฺชา อิทฺธิปตฺตา จ   เจโตปริยายโกวิทา   
                ขีณาสวา อรหนฺโต    พหู พุทฺธสฺส สาวกาติ   
        อิทมโวจ  โส  พฺรหฺมปาริสชฺโช ฯ  อตฺตมโน  จ  โส   
พฺรหฺมา  ตสฺส  พฺรหฺมปาริสชฺชสฺส ภาสิต อภินนฺทีติ ฯ   
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        อิท สนฺธาย วุตฺต อย ปนตฺโถ พกพฺรหฺมสุตฺเตน  
ทีเปตพฺโพติ ฯ   
        มหาเนรุโน  กฏูนฺติ  กูฏสีเสน  สกลเมว  สิเนรุปพฺพตราช   
วทสิ ฯ   
        วิโมกฺเขน  อปสฺสยีติ  ฌานวิโมกฺเขน  นิสฺสเยน  อภิ ฺาเยน   
ปสฺสยีติ  อธปิฺปาโย ฯ   
        วนนฺติ  ชมฺพุทีป ฯ  โส  ห ิ วนพาหุลฺลตาย  วนนฺติ   
วุตฺโต  เตนาห  ชมฺพุมณฺฑสฺส  อิสฺสโรติ ฯ   
        ปุพฺพวิเทหานนฺติ  ปุพฺพวิเทหฏาน ฺจ  ปุพฺพวิเทหนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        เย  จ  ภูมิสยา  นราติ  ภูมิสยา  นรา  นาม  อปรโคยาน- 
อุตฺตรกุรุกา  จ  มนุสฺสา ฯ  เต  ห ิ เคหาภาวโต  ภูมิสยาติ   
วุตฺตา ฯ  เตป  สพฺเพ  อปสฺสยีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อย  ปนตฺโถ   
นนฺโทปนนฺททมเนน  ทีเปตพฺโพ ฯ   
        เอกสฺมึ  กิร  สมเย  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  ภควโต   
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  เสฺว  ภนฺเต  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ  สทฺธึ   
มยฺห  เคเห ภิกฺข คณฺหถาติ  นิมนฺเตตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ต   
ทิวส ฺจ  ภควโต  ปจฺจูสสมเย  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  โอโลเกนฺตสฺส   
นนฺโทปนนฺโท  นาม  นาคราชา  าณมุเข  อาปาถ  อาคจฺฉิ ฯ   
ภควา  อย  นาคราชา  มยฺห  าณมุเข  อาปาถ  อาคจฺฉติ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 450 

                เลมที่  42  พุทธฺวคฺควณฺณนา  หนา  450 
 
กึ  น ุโข ภวิสฺสตีติ  อาวชฺเชนฺโต  สรณคมนสฺส  อุปนิสฺสย   
ทิสฺวา  อย  มจฺิฉาทิฏ ิโก  ตีสุ  รตเนสุ  อปฺปสนฺโน  โก   
นุ  โข  อิม  มิจฺฉาทิฏ ิโต  วิโมเจยฺยาติ ฯ  อาวชฺเชนฺโต  มหา- 
โมคฺคลฺลานตฺเถร  อทฺทส ฯ   
        ตโต  ปภาตาย  รตฺติยา  สรีรปฏิชคฺคน  กตฺวา  อายสฺมนฺต   
อานนฺท  อามนฺเตสิ  อานนฺท  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  อาโรเจหิ   
ตถาคโต  เทวจาริก  คจฺฉตีติตทิวส ฺจ  นนฺโทปนนฺทสฺส   
อาปานภูมึ  สชฺชยึส ุฯ  โส  ทิพฺพรตนปลฺลงฺเก  ทิพฺเพน   
เสตจฺฉตฺเตน  ธาริยมาโน  ติวิธนาฏเกหิ  เจว  นาคปริสาย  จ   
ปริวุโต  ทิพฺพภาชเนสุ  อุปฏาปตอนฺนปาน  โอโลกยมาโน   
นิสินฺโน  โหติ ฯ  อถ  โข  ภควา  ยถา  นาคราชา  ปสฺสติ   
ตถา  กตฺวา  ตสฺส  วิมานมตฺถเกเนว ป ฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ  
ตาวตึสเทวโลกาภิมุโข ปายาสิ ฯ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  นนฺโทปนนฺทสฺส  นาคราชสฺส   
เอวรูป  ปาปก  ทฏิ ิคต  อุปฺปนฺน  โหติ  อิเม  ห ิ นาม   
มุณฺฑสมณกา  อมฺหาก  อุปริภวเนน  เทวาน  ตาวตึสาน  ภวน   
ปวิสนฺติป  นกิฺขมนฺติป  น  ทานิ  อิโต  ปฏาย  อิเมส  อมฺหาก   
มตฺถเก  ปาทปสุ  โอกรินฺตาน  คนฺตุ  ทสฺสามีติ  อุฏาย   
สิเนรุปาท  คนฺตฺวา  ต  อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  สิเนรุ  สตฺตกฺขตฺตุ   
โภเคหิ  ปริกขิฺปตฺวา  อุปริ  ผณ กตฺวา ตาวตึสภวน อวกุชฺเชน   
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ผเณน ปริคฺคเหตฺวา อทสฺสน  คเมสิ ฯ   
        อถ  โข  อายสฺมา  รฏปาโล  ภควนฺต  เอตทโวจ  ปุพฺเพ   
ภนฺเต  อิมสฺมึ  ปเทเส   ิโต  สิเนรุ  ปสฺสามิ  สิเนรปุริภณฺฑ   
ปสฺสามิ  ตาวตึส  ปสฺสามิ ฯ  เวชยนฺต  ปสฺสามิ  เวชยนฺตสฺส   
ปาสาทสฺส  อุปริธช  ปสสฺามิ ฯ  โก  นุ  โข ภนฺเต  เหตุ  โก   
ปจฺจโย  ย  เอตรหิ  เนว  สเินรุ  ปสฺสาม ิ ฯเปฯ  น  เวชยนฺตสฺส   
ปาสาทสฺส  อุปริธช  ปสสฺามีติ ฯ  อย  รฏปาล  นนฺโทปนนฺโท   
นาม  นาคราชา  ตุมฺหาก  กุปโต  สิเนรุ  สตฺตกฺขตฺตุ  โภเคหิ   
ปริกฺขิปตฺวา  อุปริ  ผเณน  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  อนฺธการ  กตฺวา   
 ิโตติ ฯ  ทเมมิ  น  ภนฺเตติ ฯ  น  ภควา  น  อนุชานิ ฯ   
อถ  โข  อายสฺมา  ภทฺทิโย  อายสฺมา  ราหุโลติ  อนุกฺกเมน   
สพฺเพป  ภิกฺขู อุฏหึสุ ฯ น ภควา อนุชานิ ฯ   
        อวสาเน  มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร  อห  ภนฺเต  ทเมมิ  นนติฺ   
อาห ฯ  ทเมหิ  โมคฺคลลฺานาติ  ภควา  อนุชานิ ฯ  เถโร   
อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  มหนฺต  นาคราชวณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวา   
นนฺโทปนนฺท  จุทฺทสกฺขตฺตุ  โภเคหิ ปริกฺขิปตฺวา  ตสฺส  ผณ- 
มตฺถเก  อตฺตโน  ผณ  เปตฺวา  สิเนรุนา  สทฺธึ  อภินิปฺปเฬสิ ฯ   
นาคราชา  ธูมายิ ฯ  เถโรป  น  ตุยฺหเยว  สรีเร  ธโูม  อตฺถ ิ  
มยฺหมฺป  อตฺถีติ ธูมายิ ฯ  นาคราชสฺส  ธูโม  เถร  น  พาธติ   
เถรสฺส  ปน  ธูโม  นาคราช  พาธติ ฯ  ตโต  นาคราชา  ปชฺชลิ    
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เถโรป  น  ตุยฺหเยว  สรีเร  อคฺคิ อตฺถิ มยฺหมฺป อตฺถีติ   
ปชฺชลิ ฯ  นาคราชสฺส  เตโช  เถร  น  พาธติ  เถรสฺส  ปน   
เตโช  นาคราชาน  พาธติ ฯ  นาคราชา  อย  ม  สิเนรุนา   
อภินิปฺปเฬตฺวา  ธูมายติ  เจว  ปชฺชลติ  จาติ  จินฺเตตฺวา  โภ   
ตุว  โกสีติ  ปฏิปุจฺฉิ ฯ  อห  โข นนฺท โมคฺคลฺลาโนติ ฯ   
ภนฺเต อตฺตโน ภิกฺขุภาเวน ติฏาหีติ ฯ   
        เถโร  ต  อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  ตสฺส  ทกฺขิณกณฺณโสเตน   
ปวิสิตฺวา  วามกณฺณโสเตน  นิกฺขมิ  วามกณฺณโสเตน  ปวิสิตฺวา   
ทกฺขิณกณฺณโสเตน  นิกฺขมิ ฯ  ตถา  ทกฺขิณนาสโสเตน  ปวิสิตฺวา   
วามนาสโสเตน  นิกฺขมิ  วามนาสโสเตน  ปวิสิตฺวา  ทกฺขิณ- 
นาสโสเตน  นิกฺขมิ ฯ  ตโต  นาคราชา  มุข  วิวร ิ เถโร  มุเขน   
ปวิสิตฺวา  อนฺโตกุจฺฉิย  ปาจีเนน  จ  ปจฺฉิเมน  จ  จงฺกมติ ฯ   
ภควา  โมคฺคลฺลาน  มนสิ กโรหิ มหิทธฺิโก นาโคติ อาห ฯ  
เถโร มยฺห โข ภนฺเต จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  ภาวิตา   
พหุลีกตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  อนุฏ ิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา   
ติฏตุ  ภนฺเต  นนฺโทปนนฺโท  อห  นนฺโทปนนฺทสทิสาน  นาค- 
ราชาน  สตมฺป  สหสฺสมปฺ ทเมยฺยนฺติอาทิมาห ฯ   
        นาคาราชา  จินฺเตสิ  ปวิสนฺโต  ตาว  เม  น  ทฏิโ   
นิกฺขมนกาเล  ทานิ  น  ทานฺตเร  ปกฺขิปตฺวา  ขาทิสฺสามีติ   
จินฺเตตฺวา  นิกฺขมถ  ภนฺเต  มา  ม  อนฺโตกุจฺฉิย  อปราปร    
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จงฺกมนฺโต  พาธยิตฺถาติ  อาห ฯ เถโร นิกฺขมิตฺวา  พหิ   
อฏาสิ ฯ  นาคราชา  อย  โสติ  ทิสฺวา  นาสวาต  วิสฺสชฺช ิ  
เถโร  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺช ิ โลมกปูมฺปสฺส  วาโต  จาเลตุ   
นาสกฺขิ ฯ  อวเสสา  ภิกฺขู  กิร  อาทิโต  ปฏาย  สพฺพ- 
ปาฏิหาริยานิ  กาตุ  สกฺกุเณยฺยุ  อิม  ปน  าน  ปตฺวา  เอว   
ขิปฺปนิสนฺติโน  หุตฺวา  สมาปชฺชิตุ  น  สกฺขิสฺสนฺตีติ  เนส ภควา   
นาคราชทมน นานุชานิ ฯ   
        นาคราชา  อห  อิมสฺส  สมณสฺส  นาสวาเตน  โลม- 
กูปมฺป  จาเลตุ  นาสกฺขิ  มหิทฺธิโก  โส  สมโณติ  จินฺเตสิ ฯ  
เถโร อตฺตภาว วิชหิตฺวา สุปณฺณรูป  อภินิมฺมินิตฺวา  สุปณฺณ- 
วาต  ทสฺเสนฺโต  นาคราชาน  อนุพนฺธิ ฯ  นาคราชา  ต   
อตฺตภาว  วิชหิตฺวา  มาณวกวณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวา  ภนฺเต   
ตุมฺหาก  สรณ  คจฺฉามีติ  วทนฺโต  เถรสฺส  ปาเท  วนฺทิ ฯ   
เถโร  สตฺถา  นนฺท  อาคโต  เอหิ  คมิสสฺามาติ  นาคราชาน   
ทเมตฺวา  นิพฺพิส  กตฺวา  คเหตฺวา  ภควโต  สนฺติก  อคมาสิ ฯ   
นาคราชา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ตุมฺหาก  สรณ   
คจฺฉามีติ  อาห ฯ  ภควา  สุขี  โหหิ  นาคราชาติ  วตฺวา   
ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  อนาถปณฺฑิกสฺส  นิเวสน อคมาสิ ฯ   
        อนาถปณฺฑิโก  ก ึ ภนฺเต  อติทิวา  อาคตตฺถาติ  อาห ฯ   
โมคฺคลฺลานสฺส  จ  นนฺโทปนนฺทสฺส  จ  สงฺคาโม  อโหสีติ ฯ    
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กสฺส  ปน  ภนฺเต  ชโย  กสฺส  ปราชโยติ ฯ  โมคฺคลฺลานสฺส   
ชโย  นนฺทสสฺ  ปราชโยติ ฯ  อนาถปณฺฑิโก  อธิวาเสตุ  เม   
ภนฺเต  ภควา  สตฺตาห  เอกปฏิปาฏิยา  ภตฺต  สตฺตาห  เถรสฺส   
สกฺการ  กริสสฺามีติ  วตฺวา  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขาน  ป ฺจนฺน   
ภิกฺขุสตาน  มหาสกฺการ อกาสิ ฯ เตน วุตฺต นนฺโท- 
ปนนฺททมเนน ทีเปตพฺโพติ ฯ   
        เอกสฺมึ  หิ  สมเย  ปพฺุพาราเม  วิสาขาย  มหาอุปาสิกาย   
การิตสหสฺสคพฺภปฏิมณฺฑิเต  ปาสาเท  ภควติ  วิหรนฺเต  ฯเปฯ   
สเวเชสิ จ เทวตาติ ฯ  เตน วุตฺต   
                ธรณิมฺป สุคมฺภีร                พหล ทุปฺปธสิย   
                วามงฺคุฏเน โขเภยฺย        อิทฺธิยา ปารมึ คโตติ ฯ   
        ตตฺถ  อิทฺธิยา  ปารมึ  คโตติ  วิกพฺุพนิทฺธิอาทิอิทฺธิยา   
ปริโยสาน  คโต  ปตฺโต ฯ   
        อสฺมิมานนฺติ   อหมสฺมิ   ป ฺาสีลสมาธิสมฺปนฺโนติอาทิ   
อสฺมิมาน  น  ปสฺสามิ  น  ทกขฺามีติ  อตฺโถ ฯ  ตเทว  ทีเปนฺโต   
มาโน  มยฺห  น  วิชชฺตีติ  อาห ฯ   
        สามเณเร  อุปาทายาติ  สามเณเร  อาทึ  กตฺวา  สกเล   
ภิกฺขุสงฺเฆ ครุจิตฺต คารวจิตฺต อาทรพหุมาน อห กโรมีติ  
อตฺโถ ฯ   
        อปริเมยฺเย  อิโต  กปฺเปติ  อิโต  อมฺหาก  อุปฺปนฺนกปฺปโต    
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อนฺตรกปฺปาทีหิ  อปริเมยเฺย  เอกอสงฺเขฺยยฺยสฺส  อุปริ  สตสหสฺส- 
กปฺปมตฺถเกติ  อตฺโถ ฯ   
        ย  กมฺมมภินีหรนฺติ   อคฺคสาวกภาวสฺส  ปท  ปุ ฺ- 
สมฺปตฺตึ ปูเรสึ ฯ   
        ตาห  ภูมิมนุปฺปตฺโตติ  อห  ต  สาวกภูมึ  อนุปปฺตฺโต   
อาสวกฺขยสงฺขาต  นิพฺพาน ปตฺโต อสฺมิ อมฺหีติ อตฺโถ ฯ   
        อตฺถปฏสิมฺภิทาทโย  จตสฺโส  ปฏสิมฺภิทา  โสตาปตฺติ- 
มคฺคาทโย  อฏ  วิโมกฺขา  อิทฺธิวิธาทโย  ฉ  อภิ ฺาโย  เม   
มยา  สจฺฉิกตา  ปจฺจกฺข  กตา ฯ  พุทฺธสสฺ  ภควโต  โอวาทานุ- 
สาสนีสงฺขาต  สาสน  มยา  กต  สีลปฏิปตฺตินิปฺผาทนวเสน  
ปริโยสาปตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        อิตฺถนฺติ  อิมินา  ปกาเรน  เหฏา  วุตฺตกฺกเมน ฯ  เอว   
โส  เอกสฺเสว  อโนมทสสฺีพุทฺธสฺส  สนฺติเก  ทฺวิกฺขตฺตุ  พฺยากรณ   
ลภิ ฯ  กถ  เหฏาวุตฺตนเยน  เสฏ ี  หตฺุวา  ตสฺส  ภควโต   
สนฺติเก  ลทธฺพฺยากรโณ  ตโต  จุโต  สามุทฺทิเก  นาคภวเน   
นิพฺพตฺโต  ตสฺเสว  ภควโต  สนฺติเก  ทฆีายุกภาเวน  อุปหาร   
กตฺวา  นิมนฺเตตฺวา  โภเชตฺวา  มหาปูช  อากาสิ ฯ  ตทาป  ภควา   
พฺยากรณ  กเถสิ ฯ   
        สุทนฺติ  ปทปูรเณ  นปิาโต ฯ   
        อายสฺมาติ  ปยจน  ครุคารวาธิวจน ฯ  มหาโมคฺคลฺลานตฺ-  
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เถโร  อิมา  อปทานคาถาโย  อภาสิตฺถ  กเถสิ ฯ  อิตีติ  ปริสมา- 
ปนตฺเถ นิปาโต ฯ   
                มหาโมคฺคลฺลานตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                มหากสฺสปตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโตตฺยาทิก  อายสฺมโต  มหากสฺสปตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺสมฺภารานิ  อุปจินนฺโต  ปทมุุตฺตรภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  เวเทโห  นาม  อสติีโกฏิวิภโว  กุฏมฺพิโก   
อโหสิ ฯ   
        โส  พุทธฺมามโก  ธมมฺมามโก  สงฺฆมามโก  อุปาสโก   
หุตฺวา  วิหรนฺโต  เอกสฺม ึ อุโปสถทิวเส  ปาโตว  สโุภชน   
ภุ ฺชิตฺวา  อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย  คนฺธปุปฺผาทีนิ  คเหตฺวา   
วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
        ตสฺมึ  จ  ขเณ  สตฺถา  มหานิสภตฺเถร  นาม  ตติยสาวก   
เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  ธุตวาทาน  ยทิท   
นิสโภติ  เอตทคฺเค  เปสิ ฯ  อุปาสโก  ต  สุตฺวา  ปสนฺโน   
ธมฺมกถาวสาเน  มหาชเน  อุฏาย  คเต  สตฺถาร  วนทฺิตฺวา   
เสฺว  ภนฺเต  มยฺห  ภิกฺข  อธิวาเสถาติ  นิมนฺเตสิ ฯ  มหา  โข    
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อุปาสก  ภิกขฺุสงฺโฆติ ฯ  กิตฺตโก  ภนฺเตติ ฯ  อฏสฏ ิภิกฺขุ- 
สตสหสฺสนฺติ ฯ  ภนฺเต  เอก  สามเณรมฺป  วิหาเร  อเสเสตฺวา   
มยฺห  ภิกฺข  คณฺหถาติ ฯ สตฺถา อธิวาเสสิ ฯ  อุปาสโก  สตฺถุ   
อธิวาสน  ตฺวา  เคห  คนฺตฺวา  มหาทาน  สชฺเชตฺวา  ปุนทิวเส   
สตฺถุ  กาล  อาโรจาเปสิ ฯ  สตฺถา  ปตฺตจีวรมาทาย  ภิกฺขุ- 
สงฺฆปริวุโต  อุปาสกสฺส  ฆร  คนฺตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  นิสินฺโน   
ทกฺขิโณทกาวสาเน  ยาคุอาทีนิ สมฺปฏิจฺฉนฺโต ภตฺตวิสฺสคฺค  
อกาสิ ฯ อุปาสโกป สตฺถ ุสนฺติเก นิสีทิ ฯ   
        ตสฺมึ  อนฺตเร  มหานิสภตฺเถโร  ปณฺฑาย  จรนฺโต  ตเมว   
วีถึ  ปฏิปชชฺิ ฯ  อุปาสโก  ทิสฺวา  อุฏาย  คนฺตฺวา  เถร   
วนฺทิตฺวา  ปตฺต  ภนฺเต  เทถาติ  อาห ฯ  เถโร  ปตฺต   
อทาสิ ฯ  ภนเฺต  อิเธว  ปวิสถ  สตฺถาป  เคเห  นิสินฺโนติ ฯ   
น  วฏฏิสฺสติ  อุปาสกาติ ฯ  โส  เถรสฺส  ปตฺต  คเหตฺวา   
ปณฺฑปาตสฺส  ปูเรตฺวา  อทาสิ ฯ  ตโต  เถร  อนุคนฺตฺวา   
นิวตฺโต  สตฺถุ  สนฺติเก  นสิีทิตฺวา  เอวมาห  มหานิสภตฺเถโร   
ภนฺเต  สตฺถาป  เคเห นิสินฺโนติ วุตฺเตป  ปวิสิตุ  น  อิจฺฉิ   
อตฺถิ  น ุ โข  เอตสฺส  ตุมฺหาก  คุเณหิ  อติเรกคุโณติ ฯ   
พุทฺธาน ฺจ  วณฺณมจฺเฉร  นาม  นตฺถ ิ ตสฺมา  สตฺถา   
เอวมาห  อุปาสก  มย  ภิกขฺ  อาคมยมานา  เคเห  นิสีทาม   
โส  ภิกฺขุ  น  เอว  นิสีทิตฺวา  ภิกฺข  อุทกิฺขติ ฯ  มย    
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คามนฺตเสนาสเน  วสาม  โส  อร ฺเเยว  วสติ ฯ  มย  ฉนฺเน   
วสาม  โส  อพฺโภกาเสเยว  วสตีติ  ภควา  อย ฺจ   
อย ฺเจตสฺส  คุโณติ  มหาสมุทฺท ปูรยมาโน วิย ตสฺส คุณ  
กเถสิ ฯ   
        อุปาสโกป  ปกติยา  ชลมานทีโป  เตเลน  อาสิตฺโต  วิย   
สุฏ ุตร  ปสนฺโน  หุตฺวา  จินฺเตสิ  กึ  มยฺห  อ ฺาย   
สมฺปตฺติยา  ยนฺนูนาห  อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺติเก   
ธุตวาทาน  อคฺคภาวตฺถาย  ปตฺถน  กรสิฺสามีติ ฯ  โส  ปุนป   
สตฺถาร  นิมนฺเตตฺวา  เตเนว  นิยาเมน  สตฺต  ทิวเส  มหาทาน   
ทตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  พุทธฺปฺปมุขสฺส  มหาภิกฺขุสงฺฆสฺส   
ติจีวรานิ  ทตฺวา สตฺถุ ปาทมูเล  นิปชฺชตฺิวา  เอวมาห  ย   
เม  ภนฺเต  สตฺต  ทิวเส  ทาน  เทนฺตสฺส  เมตฺต  กายกมฺม   
เมตฺต  วจีกมฺม  เมตฺต  มโนกมฺม  ปจฺจุปฏ ิต  อิมินาห  น  
อ ฺ  เทวสมฺปตฺตึ  วา  สกฺกมารพฺรหฺมสมฺปตฺตึ  วา  ปตฺเถมิ   
อิท  ปน  เม  กมฺม  อนาคเต  เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สนฺติเก   
มหานิสภตฺเถเรน  ปตฺตฏานนฺตร  ปาปุณนตฺถาย  เตรสธุตงฺค- 
ธราน  อคฺคภาวสฺส  อธิกาโร  โหตูติ ฯ  สตฺถา  มหนฺต   
าน  อิมินา  ปตฺถิต  สมิชฌฺิสฺสติ  นุ  โข  โนติ  โอโลเกนฺโต   
สมิชฺฌนภาว  ทิสฺวา  อาห  มนาป  เต  าน  ปตฺถิต  อนาคเต   
สตสหสฺสกปฺปาวสาเน  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  อุปปฺชฺชิสฺสติ  ตสฺส    
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ตฺว  ตติยสาวโก  มหากสฺสปตฺเถโร  นาม  ภวิสฺสสีติ  พฺยากาสิ ฯ   
ต  สุตฺวา  อุปาสโก  พุทฺธาน  เทฺว  กถา  นาม  นตฺถีติ   
ปุนทิวเส  ปตฺตพฺพ  วิย  ต  สมฺปตฺตึ  อม ฺ ิตฺถ ฯ  โส  ยาวตายุก   
ทาน  ทตฺวา  สีล  สมาทาย  รกฺขิตฺวา  นานปฺปการ  ปุ ฺ- 
กมฺม  กตฺวา  กาล  กตฺวา  สคฺเค  นิพฺพตฺติ ฯ   
        ตโต  ปฏาย  เทวมนุสฺเสสุ  สมปฺตฺตึ  อนุภวนฺโต  อิโต   
เอกนวุติกปฺเป  วิปสฺสิสมมฺาสมฺพุทฺเธ  พนฺธุมตีนคร อุปนิสฺสาย   
เขเม  มิคทาเย  วิหรนฺเต  เทวโลกา  จวิตฺวา  อ ฺตรสฺมึ   
ปริชิณฺณพฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺติ ฯ   
        ตสฺมิ ฺจ  กาเล  วิปสฺสี  ภควา  สตฺตเม  สวจฺฉเร   
ธมฺม  กเถสิ(๑)  มหนฺต  โกลาหล  อโหสิ ฯ  สกลชมฺพุทีเป   
เทวตา  สตฺถา  ธมฺม  กเถสฺสตีติ  อาโรเจสุ ฯ  พฺราหฺมโณ   
ต  สาสน  อสฺโสสิ ฯ  ตสฺส  นิวาสนสาฏโก  เอโกเยว  ตถา   
พฺราหฺมณิยา ฯ  ปารุปน  ปน  ทฺวินฺนมปฺ  เอกเมว ฯ  โส   
สกลนคเร  เอกสาฏกพฺราหฺมโณติ  ป ฺายิ ฯ   
        โส  พฺราหฺมโณ  เกนจิเทว  กิจฺเจน  พฺราหฺมณาน   
สนฺนิปาเต  สติ  พฺราหฺมณึ  เคเห  เปตฺวา  สย  ต  วตฺถ   
ปารุปตฺวา  คจฺฉติ  พฺราหฺมณีน  สนฺนปิาเต  สติ  สย  เคเห   
อจฺฉติ พฺราหฺมณี  ต  วตฺถ  ปารุปตฺวา  คจฺฉติ ฯ   
# ๑. กเถสฺสตีติ วตฺตุยุตฺต ฯ  



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 460 

                เลมที่  42  พุทธฺวคฺควณฺณนา  หนา  460 
 
        ตสมึ  ปน  ทิวเส  โส  พฺราหฺมณึ  อาห  โภติ  ก ึ  
ตฺว  รตฺตึ  ธมมฺ  สุณิสฺสสิ  อุทาหุ  ทิวาติ ฯ  สามิ  อห   
มาตุคาโม  ภีรุกชาติกา  รตฺตึ  โสตุ  น  สกฺโกม ิ ทิวา  โสสฺสามีติ   
ต  พฺราหฺมณ  เคเห  เปตฺวา  ต  วตฺถ  ปารุปตฺวา  อุปาสิกาหิ   
สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถาร  วนฺทิตฺวา  เอกมนฺต  นิสินฺนา   
ธมฺม  สุตฺวา  อุปาสิกาหิ  สทฺธึ  อคมาสิ ฯ  อถ  พฺราหฺมโณ  
ต  เคเห  เปตฺวา  ต  วตฺถ  ปารุปตฺวา  วิหาร  คโต ฯ   
        ตสฺมึ  จ  สมเย  สตฺถา  ปริสมชฺเฌ  อลงฺกตธมมฺาสเน   
นิสินฺโน  จิตฺตวีชนึ  คเหตฺวา  อากาสคงฺค  โอตาเรนฺโต  วิย   
สิเนรุ  มนถฺ(๑) กตฺวา สาคร  นิมฺมนฺเถนฺโต  วิย  จ  ธมฺมกถ   
กเถสิ ฯ  พฺราหฺมณสฺส  ปริสปริยนฺเตน  นิสินฺนสฺส  ธมฺม   
สุณนฺตสฺส  ปมยาเมเยว  สกลสรรี  ปูรยมานา  ป ฺจวณฺณา   
ปติ  อุปฺปชชฺ ิฯ  โส  ปารตุวตฺถ  สงฺฆริตฺวา (๒) ทสพลสฺส   
ทสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ  อถสฺส  อาทีนวสหสฺส  ทสสฺยมาน  มจฺเฉร   
อุปฺปชฺชิ ฯ  โส  พฺราหฺมณิยา  ตุยฺห ฺจ  เอกเมว  วตฺถ  อ ฺ   
กิ ฺจิ  ปารุปน  นาม  นตฺถิ  อปารุปตฺวา  พหิ  วิจริตุ  น   
สกฺโกมีติ  สพฺพถาป  อทาตุกาโม  อโหสิ ฯ  อถสสฺ  นิกฺขนฺเต   
ปเม  มชฺฌมิยาเมติ  ตเถว  ปติ  อุปฺปชฺช ิฯ  โส  ตเถว  จินฺเตตฺวา   
ตเถว  อทาตุกาโม  อโหสิ ฯ  อถสฺส  มชฺฌิเม  ยาเม  นิกฺขนฺเต   
# ๑ สี. มตฺถ ฯ   ๒ สี.  สหริตฺวา ฯ    
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มชฺฌิมยาเมป  ตเถว  ปติ  อุปฺปชชฺิ ฯ  ตทา  โส  มจฺเฉร  ชินิตฺวา   
วตฺถ  สงฺฆรตฺิวา  สตฺถุ  ปาทมูเล  เปสิ ฯ  ตโต  วามหตฺถ   
อาภุชิตฺวา  ทกฺขิเณน  หตฺเถน  อปฺโผเฏตฺวา  ชิต เม ชิต  
เมติ  ติกฺขตฺตุ  นทิ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  พนฺธุมา  ราชา  ธมฺมาสนสฺส  ปจฺฉโต   
อนฺโตสาณิย  นิสินฺโน  ธมฺม  สุณาติ ฯ  ร ฺโ  จ  นาม   
ชิต  เมติ  สทโฺท  อมนาโป  โหติ ฯ  ราชา  ปุริส  อาณาเปสิ   
คจฺฉ  ภเณ  เอต  ปุจฺฉ  กึ  โส  วทตีติ ฯ พฺราหฺมโณ   
เตนาคนฺตฺวา  ปุจฺฉิโต  อวเสสา  หตฺถิยานาทีนิ  อารุยฺห   
อสิจมฺมาทีนิ  คเหตฺวา  ปรเสน  ชินนฺติ  น  ต  อจฺฉรยิ ฯ   
อห  ปน  ปจฺฉโต  อาคจฺฉนฺตสฺส  กูฏโคณสฺส  มุคฺคเรน  สีห   
ภินฺทิตฺวา  ต  ปลาเปนฺโต วิย มจฺเฉรจิตฺต ชินิตฺวา ปารุตวตฺถ   
ทสพลสฺส  อทาสึ  ต  เม  ชิต  มจฺเฉร  อจฺฉริยนฺติ  อาห ฯ   
โส  อาคนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  อมฺเห   
ภเณ  ทสพลสฺส  อนุรูป  น  ชานาม  พฺราหฺมโณ  ชานาตีติ   
ตสฺส  ปสีทิตฺวา  วตฺถยุค  เปเสสิ ฯ   
        ต  ทิสฺวา พฺราหฺมโณ  จินฺเตสิ  ราชา  มยฺห  ตุณฺหี   
นิสินฺนสฺส  ปม  กิ ฺจิ  อทตฺวา  สตฺถุ  คุเณ  กเถนฺตสฺส  อทาสิ   
สตฺถุ  คุเณ  ปฏิจฺจ  อิท อุปฺปนฺน สตฺถุเยว อนุจฺฉวิกนฺติ   
ตมฺป  วตฺถยคุ  ทสพลสฺส  อทาสิ ฯ  ราชา  กึ  พฺราหฺมเณน    
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กตนฺติ  ปุจฺฉิตฺวา  ตมฺป  เตน  วตฺถยุค  ตถาคตสฺเสว  ทินฺนนฺติ   
สุตฺวา  อ ฺานิป  เทฺว  วตฺถยุคานิ  เปเสสิ  โส  ตานิป  สตฺถ ุ  
อทาสิ ฯ  
        ปุน ราชา อ ฺานิป จตฺตารีติ  เอว  วตฺวา  ยาว   
เอว  ทฺวตฺตึส  วตฺถยุคานิ  เปเสสิ ฯ   
        อถ  พฺราหฺมโณ  อิทวฑฺเฒตฺวา  วฑฺเฒตฺวา  คหณ   
วิย  โหตีติ  อตฺตโน อตฺถาย เอก พฺราหฺมณิยา  เอกนฺติ  เทฺว   
วตฺถยุคานิ  คเหตฺวา  ตึส  ยุคานิ  ตถาคตสฺเสว  อทาสิ ฯ  ตโต   
ปฏาย จ โส สตฺถุ วิสฺสาสิโก ชาโต ฯ   
        อถ  ต  ราชา  เอกทิวส  สีตสมเย  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺม   
สุณนฺต  ทิสฺวา  สตสหสฺสคฺฆนก  อตฺตโน  ปารุต  รตฺตกมฺพล   
ทตฺวา  อาห  อิโต  ปฏาย  อิม  ปารุปตฺวา  ธมฺม  สณุาหีติ ฯ   
โส  กึ  เม  อิมินา  กมฺพเลน  อิมสฺมึ  ปติูกาเย  อุปนีเตนาติ   
จินฺเตตฺวา  อนฺโตคนฺธกุฏิย  ตถาคตสฺส  ม ฺจสฺส  อุปริ  วิตาน   
กตฺวา  อคมาสิ ฯ   
        อเถกทวิส  ราชา  ปาโตว  วิหาร  คนฺตฺวา  อนฺโตคนฺธกุฏิย  
สตฺถุ  สนฺติเก  นิสีท ิฯ  ตสฺมึ  ขเณ  ฉพฺพณฺณา  พุทฺธรสฺมิโย   
กมฺพเล  ปฏหิ ฺนฺติ  กมฺพโล  อติวิย  วิโรจิตฺถ ฯ  ราชา   
อุลฺโลเกนฺโต  ส ฺชานิตฺวา  อาห  อมฺหาก  ภนฺเต  เอส  กมฺพโล   
อมฺเหหิ  เอกสาฏกพฺราหฺมณสฺส  ทินโฺนติ ฯ  ตุมฺเหหิ  มหาราช    
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พฺราหฺมโณ  ปูชิโต  พฺราหฺมเณน  มย  ปูชิตาติ ฯ   
        ราชา  พฺราหฺมโณ  ยุตฺต  อ ฺาสิ  น  มยนฺติ  ปสีทิตฺวา   
ย  มนุสฺสาน  อุปการภูต  ต  สพฺพ  อฏฏก  กตฺวา   
สพฺพฏก  นาม  ทาน  ทตฺวา  ปุโรหิตฏาเน  เปสิ ฯ  โสป   
อฏฏก  นาม  จตุสฏ ี  โหตีติ  จตุสฏ ี  สลากภตฺตานิ   
อุปฏเปตฺวา  ยาวชีว  ทาน ทตฺวา สีล รกฺขิตฺวา ตโต จุโต  
สคฺเค นิพฺพตฺติ ฯ   
        ปุน  ตโต  จุโต  อิมสฺมึ  กปฺเป  ภควโต  โกณาคมนสฺส   
ภควโต  กสสฺปสฺส  จาติ  ทฺวินฺน  อนตฺเร  พาราณสิย   
กุฏมฺพิกกุเล  นิพฺพตฺโต  โส  วฑฺฒิมนฺวาย  ฆราวาส  วสนฺโต   
เอกทิวส  อร ฺเ  ชงฺฆวิหาร  วิจรติ ฯ  ตสฺมึ  จ  สมเย   
ปจฺเจกพุทฺโธ  นทีตีเร  จีวรกมฺม  กโรนฺโต  อนุวาเต  อปฺปโหนเฺต   
สงฺฆริตฺวา  เปตุมารทฺโธ ฯ  โส  ต  ทสิฺวา  กสฺมา  ภนฺเต   
สงฺฆริตฺวา  เปถาติ  อาห ฯ  อนุวาโต  นปฺปโหตีติ ฯ  อิมินา   
ภนฺเต  กโรถาติ  อุตฺตริสาฏก  ทตฺวา  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน  
เม  โกจิ  หานิ  มา  โหตูติ ปตฺถน อกาสิ ฯ   
        ฆเรปสสฺ  ภคินิยา  สทฺธึ  ภริยาย  กลห  กโรนฺติยา   
ปจฺเจกพุทฺโธ  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  อถสสฺ  ภคินี  ปจฺเจกพุทฺธสฺส   
ปณฺฑปาต  ทตฺวา  ตสฺส  ภริย  สนฺธาย  เอวรูป  พาล   
โยชนสเต  ปริวชฺเชยฺยนฺติ  ปตฺถน  เปสิ ฯ  สา  เคหงฺคเณ   ิตา    
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สุตฺวา  อิมาย  ทินฺนภตฺต  เอส  มา  ภุ ฺชตูติ  ปตฺต คเหตฺวา   
ภตฺต  ฉฑฺเฑตฺวา  กลลสฺส  ปูเรตฺวา  อทาสิ ฯ  อิตรา  ทิสฺวา   
พาเล  ม  ตาว  อกฺโกส  วา  ปหร  วา  เอวรูปสฺส  ปน  เทฺว   
อสงฺเขยฺยานิ  ปูริตปารมิสสฺ  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ปตฺตโต  ภตฺต   
ฉฑฺเฑตฺวา  กลล  ทาตุ  น  ยุตฺตนฺติ  อาห ฯ   
        อถสฺส  ภริยาย  ปฏิสงฺขาน  อุปฺปชฺช ิฯ  สา  ติฏถ   
ภนฺเตติ  กลล  ฉฑฺเฑตฺวา  ปตฺต  โธวิตฺวา  คนฺธจุณฺเณน   
อุพฺพฏเฏตฺวา  ปณีตภตฺตสฺส  จตุมธุรสสฺ  จ  ปูเรตฺวา  อุปริ   
อาสิตฺเตน  ปทุมคพฺภวณฺเณน  สปฺปนา  วิชโฺชตมาน  ปตฺต   
ปจฺเจกพุทฺธสฺส  หตฺเถ  เปตฺวา  ยถา  อย  ปณฺฑปาโต   
โอภาสชาโต  เอว  โอภาสชาต  เม  สรีร  โหตูติ  ปตฺถน   
อกาสิ ฯ  ปจฺเจกพุทฺโธ  อนุโมทิตฺวา  อากาส  ปกฺขนฺทิ ฯ   
        เตป  เทวฺ  ชายปติกา  ยาวตายุก  ตฺวา ตโต จุตา  
สคฺเค  นิพฺพตฺตึสุ  ปุน  ตโต  จวิตฺวา  อุปาสโก  กสฺสป- 
สมฺมาสมฺพุทฺธกาเล  พาราณสิย  อสีติโกฏิวิภวสมฺปนฺเน  กุเล   
นิพฺพตฺติ  อิตราป  ตาทิสสฺเสว  เสฏ ีโน  ธีตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ   
ตสฺส  วยปฺปตฺตสฺส  ตเมว  เสฏ ีธีตร อานยึสุ ฯ ตสฺสา ปุพฺเพ   
อนิฏวิปากสฺส  ปาปกมฺมสฺส  อานุภาเวน  ปติกุฬ  ปวิฏ- 
มตฺตาย  อุมฺมารนฺตรโต  ปฏาย  สกล  เคห  อุคฺฆาฏิตวจฺจ- 
กูโป  วิย  ทุคฺคนฺธ  ชาต ฯ  กุมาโร  กสสฺาย  คนฺโธติ  ปุจฺฉิตฺวา    
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เสฏ ิก ฺายาติ  สุตฺวา  นีหรถ  นนฺติ  ตสฺสาเยว  กุลฆร   
เปเสสิ ฯ สา เตเนว นีหาเรน สตฺตสุ าเนสุ ปฏินิวตฺติ ฯ   
        เตน  สมเยน  กสฺสปทสพโล  ปรินิพฺพายิ  ตสฺส  สต- 
สหสฺสคฺฆนิกาหิ  สุวณฺณิฏกาหิ โยชนุพฺเพธ เจติย อารภึสุ ฯ  
ตสฺมึ เจติเย กริยมาเน สา เสฏ ีธีตา  จินฺเตสิ  อห  สตฺตสุ   
าเนสุ  ปฏินิวตฺตา  กึ  เม  ชีวิเตนาติ  อตฺตโน  อาภรณภณฺฑ   
ภ ฺชาเปตฺวา  สุวณฺณิฏก  กาเรสิ  รตนายต  วิทตฺถิวิตฺถิณฺณ   
จตุรงฺคุลุพฺเพธ ฯ  ตโต  หริตาลมโนสลิาปณฺฑ  คเหตฺวา  อฏ   
อุปฺปลปุปฺผหตฺถเก  อาทาย  เจติยกรณฏาน  คตา ฯ  ตสฺมึ   
จ  ขเณ  เอกา  อิฏกาปนติฺ  ปริกฺขิปตฺวา  อาคจฺฉมานา   
ฆฏนิฏกาย  อูนา  โหติ ฯ  เสฏ ีธีตา  วฑฺฒกึ  อาห  อิม   
เม  อิฏก  เอตฺถ  เปถาติ ฯ  อมฺม  ภทฺทเก  กาเล  อาคตาสิ   
สยเมว  เปหีติ ฯ  สา  อารุยฺห  เตเลน  หริตาลมโนสิลาปณฺฑ   
โยเชตฺวา  เตน  พนฺธเนน  อิฏก  ปติฏเปตฺวา  อุปริ  อฏหิ   
อุปฺปลปุปฺผหตฺเถหิ  ปูช  กตฺวา  วนฺทตฺิวา  นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน   
เม  กายโต  จนฺทนคนฺโธ  วายตุ  มุขโต  อุปฺปลคนฺโธติ  ปตฺถน  
กตฺวา เจติย วนฺทิตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา เคห อคมาสิ ฯ   
        ตสฺมึเยว  ขเณ  สา  ยสฺส  เสฏ ีปุตฺตสฺส  ปม  เคห   
นีตา  ตสฺส  ต  อารพฺภ  สติ  อุทปาทิ ฯ  นคเรป  นกขฺตฺต   
สงฺฆุฏ  โหติ ฯ  โส  อุปฏาเก  อาห  อิธ  อานีตา  เสฏ ีธีตา    
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กุหินฺติ ฯ  กุลเคเห  สามีติ ฯ  อาเนถ  น  นกฺขตฺต  กีฬสิฺสามีติ ฯ   
เต  คนฺตฺวา  ต  วนฺทิตฺวา   ิตา ฯ  กึ  ตาตา  อาคตตฺถาติ  ตาย   
ปุฏา  ตสฺสา  ต  ปวตฺตึ  อาจิกฺขึสุ ฯ  ตาตา  มยา  อาภรณ- 
ภณฺเฑหิ เจติย ปูชิต  อาภรณ  เม  นตฺถติี ฯ  เต  คนฺตฺวา   
เสฏ ีปุตฺตสฺส  อาโรเจสุ ฯ  อาเนถ  น  ปลนฺธน  ลภิสฺสตีติ ฯ   
เต  ต  อานยึสุ ฯ  ตสฺสา  สห  เคหปเวสเนน  สกลเคห  จนฺทน- 
คนฺโธ  เจว  อุปฺปลคนฺโธ  จ  วายิ ฯ  เสฏ ีปุตฺโต  ต  ปุจฺฉิ   
ภทฺเท  ตว  สรีรโต  ปม  ทุคฺคนฺโธ  วายิ  อิทานิ  ปน  เต   
สรีรโต  จนฺทนคนฺโธ  มขุโต  อุปฺปลคนฺโธ  วายติ  กิเมตนฺติ ฯ   
สา  อาทิโต  ปฏาย  อตฺตโน  กตกมฺม  อาโรเจสิ ฯ  เสฏ ิ- 
ปุตฺโต  นิยฺยานิก  วต  พุทธฺสาสนนฺติ  ปสีทิตฺวา  โยชนิก   
สุวณฺณเจติย  กมฺพลก ฺจุเกน  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ  รถ- 
จกฺกปมาเณหิ  สุวณฺณปทุเมหิ อลงฺกริ ฯ เตส ทฺวาทสหตฺถา  
โอลมฺพกา โหนฺติ ฯ   
        โส  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  สคฺเค   
นิพฺพตฺติตฺวา  ปุน  ตโต  จวิตฺวา  พาราณสิโต  โยชนมตฺเต  าเน   
อ ฺตรสฺมึ  อมจฺจกุเล  นิพฺพตฺติ  ภริยา  ปนสฺส  เทวโลกโต  จวิตฺวา  
ราชกุเล  เชฏราชธีตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  เตสุ  วยปฺปตฺเตสุ   
กุมารสฺส  วสนคาเม  นกฺขตฺต  สงฺฆุฏ ฯ  โส  มาตร  อาห   
อมฺม  สาฏก  เม  เทหิ  นกขฺตฺต  กีฬิสฺสามีติ ฯ  สา  โธตวณฺณ   
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นีหริตฺวา  อทาสิ ฯ  อมฺม  ถูลมิทนฺติ  อาห ฯ  สา  อ ฺ  นีหริตฺวา   
อทาสิ ฯ  โส  ตมฺป  ปฏิกขิฺป ฯ  อถ  น  มาตา  อาห  ตาต   
ยาทิเส  เคเห  มย  ชาตา  นตฺถิ  โน  อิโต  สุขุมตรสฺส  ปฏ-ิ 
ลาภาย  ปุ ฺนฺติ ฯ  เตน  หิ  ลภนฏาน  คจฺฉามิ  อมฺมาติ ฯ   
ปุตฺต  อห  อชฺเชว  ตุยฺห  พาราณสินครรชชฺปฏลิาภ  อิจฺฉามีติ ฯ 
โส  มาตร  วนฺทิตฺวา  คจฺฉามิ  อมฺมาติ ฯ  คจฺฉ  ตาตาติ ฯ   
โส  ปน  ปุ ฺนิยาเมน  นิกฺขมิตฺวา  พาราณสึ  คนฺตฺวา  อุยฺยาเน   
มงฺคลสิลาปฏเฏ  สสีส  ปารุปตฺวา  นิปชฺช ิฯ  โส  จ  พาราณสิ- 
ร ฺโ กาลงฺกตสฺส สตฺตโม ทิวโส โหติ ฯ   
        อมจฺจา  ร ฺโ  สรีรกิจฺจ  กตฺวา  ราชงฺคเณ  นิสีทิตฺวา   
มนฺตยึสุ  ร ฺโ  เอกา  ธตีาว  อตฺถิ  ปตฺุโต  นตฺถ ิ อราชก   
รชฺช  นสฺสิสสฺติ  โก ราชา ภวิตุ  อรหตีติ ฯ  ตฺว  โหหิ   
ตฺว  โหหีติ ฯ  ปุโรหิโต  อาห  พหุ  โอโลเกตุ  น วฏฏติ   
ผุสฺสรถ  วิสฺสชฺเชสฺสามาติ ฯ  เต  กุมทุวณฺเณ  จตฺตาโร  สินฺธเว   
โยเชตฺวา  ป ฺจวิธราชกกุธภณฺฑ  เสตจฺฉตฺต ฺจ  ตสฺมึ  เปตฺวา   
รถ  วิสฺสชฺเชตฺวา  ปจฺฉโต  ตูริยานิ  ปคฺคณฺหาเปสุ ฯ  รโถ   
ปาจีนทฺวาเรน  นิกฺขมิตฺวา อุยฺยานาภีมุโข  อคมาสิ ฯ  ปริจเยน   
อุยฺยานาภิมุโข  คจฺฉติ  นิวตฺเตมาติ  เกจิ  อาหสุ ฯ  ปุโรหิโต   
มา  นิวตฺตยิตฺถาติ  อาห ฯ  รโถ  คนฺตฺวา  กุมาร  ปทกฺขิณ   
กตฺวา  อารุหนสชฺโช  หุตฺวา  อฏาสิ ฯ  ปุโรหิโต  ปารุปนกณฺณ    
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อปเนตฺวา  ปาทตลานิ  โอโลเกนฺโต  ติฏตุ  อย  ทีโป   
ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปวาเรสุ  จตูสุ  มหาทีเปสุ  เอส  รชฺช  กาเรตุ   
ยุตฺโตติ  วตฺวา ตูริยานิ ปคฺคณฺหถาติ ติกฺขตฺตุ ตูริยานิ   
ปคฺคณฺหาเปติ ฯ   
        อถ  กุมาโร  มุข  วิวริตฺวา  โอโลเกนฺโต  เกน  กมฺเมน   
อาคตตฺถาติ  อาห ฯ  เทว  ตุมฺหาก  รชชฺ  ปาปุณาตีติ ฯ   
ราชา  โว  กหนฺติ  เทวตฺต  คโต  สามติี ฯ  กติ  ทิวสา   
อติกฺกนฺตาติ ฯ  อชชฺ  สตฺตโม  ทิวโสติ ฯ  ปุตฺโต  วา ธีตา วา   
นตฺถีติ ฯ  ธีตา  อตฺถิ  เทว  ปุตฺโต  นตฺถติี ฯ  เตนหิ  กริสฺสามิ   
รชฺชนฺติ ฯ  เต  ตาวเทว  อภิเสกมณฺฑป  กาเรตฺวา  ราชธีตร   
สพฺพาลงฺกาเรหิ  อลงฺกริตฺวา  อุยฺยาน  อาเนตฺวา  กุมารสฺส   
อภิเสก  อกสุ ฯ  อถสฺส กตาภิเสกสฺส สตสหสฺสคฺฆนก  วตฺถ   
อุปนยึสุ ฯ  โส  กิมิท  ตาตาติ  อาห ฯ  นิวาสนวตฺถ  เทวาติ ฯ   
นนุ  ตาตา  ถลูนฺติ  มนุสฺสปริโภควตฺเถสุ  อิโต  มุทตุร  นตฺถ ิ  
เทวาติ ฯ  ตุมฺมาก  ราชา  เอวรูป  นิวาเสสีติ ฯ  อาม  เทวาติ ฯ   
น  ม ฺเ  ปุ ฺวา  ตุมฺหาก  ราชาติ  สุวณฺณภิงฺคาร  อาหรถ   
ลภิสฺสามิ  วตฺถนฺติ  สุวณฺณภิงฺคาร  อาหราเปตฺวา  อุฏาย  หตฺเถ   
โธวิตฺวา มุข วิกฺขาเลตฺวา หตฺเถน อุทก คเหตฺวา ปุรตฺถิมทิสาย   
อพฺภุกฺกิริ ฯ  ฆนปวึ  ภินฺทิตฺวา  อฏ กปฺปรุกฺขา อุฏหึสุ ฯ  
ปุน อุทก คเหตฺวา  ทกฺขิณปจฺฉิมอุตฺตรทิสายนฺติ  เอว  จตูสุ    
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ทิสาสุ  อพฺภุกฺกิริ  สพฺพทิสาสุ  อฏฏก  กตฺวา  ทวฺตฺตึส   
กปฺปรุกฺขา  อุฏหึสุ ฯ  โส  เอก  ทิพฺพทุสฺส  นิวาเสตฺวา เอก   
ปารุปตฺวา นนฺทร ฺโ(๑) วิชิเต สุตฺตกนฺติกา อิตฺถิโย มา  
สุตฺต กนฺตึสูติ เอว  เภรึ  จราเปถาติ  วตฺวา  ฉตฺต  อุสฺสาเปตฺวา   
อลงฺกตปฏิยตฺโต  หตฺถิกขฺนฺธวรคโต  นคร ปวิสิตฺวา ปาสาท  
อภิรุยฺห มหาสมฺปตฺตึ อนุภวิ ฯ   
        เอว  คจฺฉนฺเต  กาเล  เทวี  ร ฺโ  สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา   
อโห  วต  ตปสฺสีติ  การุ ฺาการ  ทสฺเสสิ ฯ  กิมทิ  เทวีติ   
ปุฏา  อติมหตี  เทว  เต  สมฺปตฺติ  อตีเต  พุทฺธาน  สทฺทหิตฺวา   
กตกลฺยาณสฺส  ผล  อิทานิ  อนาคตสฺส  ปจฺจย  ปุ ฺ  น   
กโรถาติ  อาห ฯ  กสฺส  มสฺสาม  สีลวนฺโต  นตฺถีติ ฯ  อสุ ฺโ   
เทวชมฺพุทีโป  อรหนฺเตหิ  ตุมฺเห  เทว  ทาน  สชฺเชถ  อห   
อรหนฺเต  ลจฺฉามีติ  อาห ฯ  ปุนทิวเส  ราชา  ปาจีนทฺวาเร   
ทาน  สชชฺาเปสิ ฯ เทวี ปาโตว อุโปสถงฺคานิ  อธิฏาย   
อุปริปาสาเท  ปุรตฺถาภิมุขา  อุเรน  นปิชฺชิตฺวา  สเจ  เอติสฺสาย   
ทิสาย  อรหนฺโต  อตฺถ ิ เสฺว  อาคนฺตฺวา  อมฺหาก  ภิกฺข   
คณฺหนฺตูติ  อาห ฯ  ตสฺส ทิสาย อรหนฺโต นาเหสุ ต สกฺการ  
กปณยาจกาน อทสุ ฯ   
        ปุนทิวเส  ทกฺขิณทฺวาเร  สชฺเชตฺวา  ตเถว  ทกขิฺเณยฺย   
# ๑ สี. ยุ.  นนฺทิยร ฺโ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 470 

                เลมที่  42  พุทธฺวคฺควณฺณนา  หนา  470 
 
นาลตฺถ  ปุนทิวเสป  ปจฺฉิมทฺวาเร  ตเถว ฯ  อุตฺตรทฺวาเร  สชฺชติ- 
ทิวเส  ปน  เทวิยา  ตเถว นิมนฺเตนฺติยา  หิมวนฺเต  วสนฺตาน   
ปทุมวติ  ปุตฺตาน  ป ฺจสตาน  ปจฺเจกพุทฺธาน  เชฏโก  มหา- 
ปทุมปจฺเจกพุทฺโธ  ภาติเก  อามนฺเตสิ  มาริสา  นนทฺราชา (๑)  ตุมฺเห   
นิมนฺเตติ  อธิวาเสถ  ตสฺสาติ ฯ  เต  อธิวาเสตฺวา  ปุนทิวเส   
อโนตตฺตทเห  มุข  โธวตฺิวา  อากาเสนาคนฺตฺวา  อุตฺตรทฺวาเร   
โอตรึสุ ฯ  มนุสฺสา  ทิสฺวา  คนฺตฺวา  ป ฺจสตา  เทว  ปจฺเจก- 
พุทฺธา  อาคตาติ  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  ราชา  สทฺธึ  เทวิยา   
คนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปจฺเจกพุทฺเธ  ปาสาท  อาโรเปตฺวา  ตตฺร   
เนส  ทาน  ทตฺวา  ภตฺตกิจฺจาวสาเน  ราชา  สงฺฆตฺเถรสฺส  เทวี   
สงฺฆนวกสฺส  ปาทมูเล นปิติตฺวา  อยฺยา  ภนฺเต  ปจฺจเยหิ  น   
กิลมิสฺสนฺติ  มย ฺจ  ปุ ฺเน  น  ปริหายิสฺสาม  อมฺหาก  ยาวชีว   
อิธ  นิวาสาย  ปฏิ ฺ  เทถาติ  ปฏิ ฺ  กาเรตฺวา  อุยฺยาเน   
ป ฺจ  ปณฺณสาลาสตานิ  ป ฺจ  จงฺกมนสตานีติ  สพฺพากาเรน   
นิวาสนฏานานิ  สมฺปาเทตฺวา ตตฺถ วสาเปสุ ฯ   
        เอว  กาเล  คจฺฉนฺเต  ร ฺโ  ปจฺจนฺเต  กุปเต  ราชา  อห   
ปจฺจนฺต  วูปสเมตุ  คจฺฉามิ  ตฺว  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  มา  ปมชฺชาติ  
เทวึ โอวทิตฺวา คโต ฯ  ตสฺมึ  อนาคเตเยว  ปจฺเจกพุทฺธาน  อายุ- 
สงฺขารา  ขีณา ฯ  มหาปทุมปจฺเจกพุทฺโธ  ติยามรตฺตึ  ฌานกีฬ   
# ๑. ส.ี ย.ุ  นนฺทิราชา ฯ    
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กีฬิตฺวา  อรณุุคฺคมนสมเย  อาลมฺพนผลก  อาลมฺพิตฺวา   ิตโก ว   
อนุปาทิเสสาย  นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายิ  เอเตนุปาเยน   
เสสาปติ  สพฺเพว  ปรินิพฺพุตา ฯ  ปุนทิวเส  เทวี  ปจฺเจกพุทฺธาน   
นิสีทนฏานานิ  สชฺเชตฺวา  ปุปฺผานิ  วิกิริตฺวา  ธูป  วาเสตฺวา   
เตส  อาคมน  โอโลเกนฺตี  นิสินฺนา  อาคมน  อทิสฺวา  ปุริเส   
เปเสสิ  คจฺฉถ  ตาตา  ชานาถ  ก ึ อยุยาน  อผาสุกนฺติ ฯ  เต   
คนฺตฺวา  มหาปทุมสฺส  ปณฺณสาลาย  ทฺวาร  วิวริตฺวา  ตตฺถ   
ต  อปสฺสนฺตา  จงฺกมน  คนฺตฺวา  อาลมฺพนผลก  นิสสฺาย   ิต   
ทิสฺวา  วนฺทิตฺวา  กาโล  ภนฺเตติ  อาหสุ ฯ  ปรินิพฺพุตสรีร  กึ   
กเถสฺสติ  เต  นิทฺทายติ  ม ฺเติ  วตฺวา  ปฏ ิปาเท  หตฺเถน   
ปรามสิตฺวา  ปาทาน  สีตลตาย  เจว  ถทฺธตาย  จ  ปรินิพฺพุตภาว   
ตฺวา  ทุติยสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  ตเถว  ตฺวา  ปุน  ตติยสฺสาติ   
เอว  สพฺเพป  ปรินิพฺพุตภาว  ตฺวา  ราชกุฬ  อาคมึสุ ฯ  กห   
ตาตา  ปจฺเจกพุทฺธาติ  ปุฏา  ปรินิพฺพุตา  เทวีติ  อาหสุ ฯ   
เทวี  กนฺทนตีฺ  โรทนฺตี  นิกฺขมิตฺวา  นาคเรหิ  สทฺธึ  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  สาธุกีฬิต  กาเรตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธาน สรีรกจฺิจ  
กาเรตฺวา ธาตุโย คาหาเปตฺวา เจติย ปติฏาเปสิ ฯ   
        ราชา  ปจฺจนฺต  วูปสเมตฺวา  อาคโต  ปจฺจุคฺคมน  อาคต   
เทวึ  ปุจฺฉิ  ก ึ ภทฺเท  ตฺว  ปจฺเจกพุทฺเธสุ  น  ปมชฺชสิ   
นิโรคา  จ  อยฺยาติ ฯ  ปรนิิพฺพุตา  เทวาติ ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา    
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จินฺเตสิ  เอวรูปานมฺป  ปณฺฑิตาน  มรณ  อุปฺปชชฺติ  อมฺหาก   
กุโต  โมกฺโขติ ฯ  โส  นคร  อปวิสิตฺวา  อุยฺยานเมว  คนฺตฺวา   
เชฏปุตฺต  ปกฺโกสาเปตฺวา  ตสฺส  รชชฺ  นิยฺยาเตตฺวา (๑)  สย   
สมณปพฺพชฺช  ปพฺพชิ  เทวีป  ร ฺเ  ปพฺพชิเต  อห  ก ึ  
กริสฺสามีติ  ตเถว  อุยฺยาเน  ปพฺพช ิฯ  เทฺวป  ฌาน  ภาเวตฺวา   
ตโต  จุตา  พฺรหฺมโลเก  นพฺิพตฺตึสุ ฯ   
        เตสุ  ตตฺเถว  วสนฺเตสุ  อมฺหาก  สตฺถา  โลเก   
อุปฺปชฺชิตฺวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  อนุปุพฺเพน  ราชคห  ปาปุณิ ฯ 
สตฺถริ  ตตฺถ  ปฏิวสนฺเต  อย  ปปฺผลิมาณโว (๒)  มคธรฏเ  
มหาติตฺถพฺราหฺมณคาเม  กปลพฺราหฺมณสฺส  ภริยาย  กุจฺฉิมฺหิ   
นิพฺพตฺโต  อย  ภทฺทกาปลานี  มทฺทรฏเ  สาคลนคเร  โกสิย- 
โคตฺตพฺราหฺมณสฺส  ภริยาย  กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพตฺตา ฯ เตส  
อนุกฺกเมน วฑฺฒมานาน  ปปฺผลิมาณวสฺส  วีสติเม  ภทฺทาย   
โสฬสเม  วเย  สมฺปตฺเต  มาตาปตโร  ปุตฺต  โอโลเกตฺวา   
ตาต  ตฺว  วยปฺปตฺโต  กลุวส  ปติฏเปตุ  ยุตฺโตติ  อติวิย   
นิปฺปฬิยึสุ ฯ  มาณโว  อาห  มยฺห  โสตปเถ  เอวรูป  กถ   
มา  กถยิตฺถ  อห  ยาว  ตุมเฺห  ธรถ  ตาว  ปฏชิคฺคิสฺสามิ   
ตุมฺหาก  อจฺจเยน  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  เต  กติปาห   
อติกฺกมิตฺวา  ปุน  กถยึสุ ฯ  โสป ปุน ปฏิกฺขิป ฯ  ตโต ปฏาย  
# ๑ สี. ปฏิยาเทตฺวา ฯ  ๒.  ส.ี ย.ุ ปจฺฉโต ฯ  ม. ปปฺปลิ ...ฯ  
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มาตา นิรนฺตร กเถติเยว ฯ   
        มาณโว  มาตร  ส ฺาเปสฺสามีติ  รตฺตสุวณฺณสฺส   
นิกฺขสหสฺส  ทตฺวา  สุวณฺณกาเรหิ  อิตฺถิรูปก  กาเรตฺวา  ตสฺส   
มชฺชนฆฏฏนาทิกมฺมปริโยสาเน  ต  รตฺตวตฺถ  นวิาเสตฺวา   
สุวณฺณสมฺปนฺเนหิ  ปุปฺเผหิ  เจว  นานาลงฺกาเรหิ  จ  อลงฺการา- 
เปตฺวา  อมฺม  เอวรูป  อารมฺมณ  ลภนฺโต  เคเห  วสิสฺสามิ   
อลภนฺโต  น  วสิสฺสามีติ ฯ  ปณฺฑิตา  พฺราหฺมณี  จินฺเตสิ  มยฺห   
ปุตฺโต  ปุ ฺวา  ทินฺนทาโน  กตาภินีหาโร  ปุพฺเพ  ปุ ฺานิ   
กโรนฺโต  น  เอกโกว  อกาสิ  อทฺธา  เอเตน  สห  กต- 
ปุ ฺา  สุวณฺณรูปกปฏภิาคา  ภวิสฺสตีติ ฯ  อฏ  พฺราหฺมเณ   
ปกฺโกสาเปตฺวา  สพฺพโภเคหิ  สนฺตปฺเปตฺวา  สุวณฺณรูปก  รเถ   
อาโรเปตฺวา  คจฺฉถ  ตาตา  ยตฺถ  อมฺเหหิ  ชาติโคตฺตโภคาทิ- 
สมานกุเล  เอวรูป  ทาริก  ปสฺสถ  ตตฺถ  อิทเมว  สวุณฺณรูปก   
สจฺจาการ (๑)  กตฺวา  เทถาติ  อุยฺโยเชสิ ฯ   
        เต  อมหฺาก  นาม  เอต  กมฺมนฺติ  นิกฺขมิตฺวา  กตฺถ   
ลภิสฺสาม  มทฺทรฏ  นาม  อิตฺถาคาร  มทฺทรฏ  คมิสฺสามาติ   
มทฺทรฏเ  สาคลนคร  อคมสุ ฯ  ตตฺถ  ต  สุวณฺณรูปก   
นฺหานติตฺเถ  เปตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึส ุฯ  อถ  ภทฺทาย (๒)  ธาตี   
ภทฺท  นฺหาเปตฺวา  อลงฺกริตฺวา  สย  นหฺายิตุ  อุทกติตฺถ   
# ๑ ยุ. ปณฺณาการ ฯ  ๒. สี.ยุ. ภทฺทายป ฯ  
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คนฺตฺวา  สุวณฺณรูปก  ทสิฺวา  กิสฺสาย  อวินีตา  อิธาคนฺตฺวา   
 ิตาติ  ปฏ ิปสฺเส  ปหรตฺิวา  สุวณฺณรูปก  ตฺวา  อยฺยธีตา   
เมติ  ส ฺ  อุปฺปาเทสิ  อย  ปน  อยฺยธตีาย  นิวาสน- 
ปฏิคฺคหิตายป  อสทิสาติ  อาห ฯ  อถ  น  เต  พฺราหฺมณา   
เอวรูปา  กิร  เต  สามิธีตาติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  สา  อิมาย  สวุณฺณ- 
ปฏิมาย  สตคุเณน  สหสฺสคุเณน  มยฺห  อยฺยธีตา  อภิรูปตรา   
ตถา  หิ  อปฺปทีเปป  ทฺวาทสหตฺเถ  คพฺเภ  นิสินฺนา  สรีโร- 
ภาเสน  ตม  วิธมตีติ  อาห ฯ  เตน  หิ  ตสฺสา  มาตาปตูน  สนฺติก   
คจฺฉามาติ  สุวณฺณรูปก  รเถ  อาโรเปตฺวา  ต ธาตึ อนุคนฺตฺวา  
โกสิยโคตฺตสฺส ฆรทฺวาเร ตฺวา อาคมน อาโรจยึสุ ฯ   
        พฺราหฺมโณ(๑)  ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  กโุต  อาคตตฺถาติ   
ปุจฺฉิ ฯ  เต  มคธรฏเ  มหาติตฺถคาเม  กปลพฺราหฺมณสฺส   
ฆรโต  อิมินา  นาม  การเณน  อาคตมฺหาติ  อาหสุ ฯ  สาธุ   
ตาตา  อมฺเหหิ  สมชาติโคตฺตวิภโว  โส พฺราหฺมโณ  ทสฺสาม   
ทาริกนฺติ  ปณฺณาการ  คณฺหิ ฯ  เต  กปลพฺราหฺมณสฺส  สาสน   
ปหิณึสุ  ลทธฺา  โน  ภทฺทา  นาม  ทาริกา  กตฺตพฺพ   
ชานาถาติ ฯ  ต  สาสน  สตฺุวา  ปปฺผลิมาณวสฺส  อาโรจยึสุ   
ลทฺธา  ทาริกาติ ฯ  ปปฺผลมิาณโว(๒)  อห  น  ลภิสสฺนฺตีติ   
จินฺเตสึ  อิเม  ลทฺธาติ  เปเสนฺติ อนตฺถิโก หุตฺวา ปณฺณ   
# ๑  ส.ี  พฺราหฺมเณน ฯ  ๒ สี.  ตฺวา ฯ    
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เปเสสฺสามีติ  รโหคโต  ปณฺณ  ลิขิ  ภทฺทา  อตฺตโน  ชาติ- 
โคตฺตโภคานุรูป  ปตึ  ลภตุ  อห  นิกขฺมิตฺวา  ปพฺพชิสฺสามิ   
มา  ปจฺฉา วิปฺปฏิสารินี อโหสีติ ฯ  ภทฺทาป  อสุกสสฺ  กริ   
ม  ทาตุกามาติ  สุตฺวา (๓)  รโหคตา  ปณฺณ  ลิขิ  อยยฺปุตฺโต   
อตฺตโน  ชาติโคตฺตโภคานุรูป  ทารกิ  ลภตุ  อห  ปพฺพชิสฺสามิ   
มา  ปจฺฉา  วิปฺปฏิสารี  ภวาหีติ ฯ  เทฺวป  ปณฺณานิ  อนฺตรา- 
มคฺเค  สมาคจฺฉึสุ ฯ  อิท  กสฺส  ปณฺณนฺติ ฯ  ปปฺผลิมาณเวน   
ภทฺทาย  ปหิตนฺติ ฯ  อิท  กสฺสาติ ฯ  ภทฺทาย  ปปฺผลิมาณวสฺส   
ปหิตนฺติ  จ  วุตฺเต  เต  เทฺวป  วาเจตฺวา  ปสฺสถ  ทารกาน   
กมฺมนฺติ  ผาเลตฺวา  อร ฺเ  ฉฑฺเฑตฺวา  อ ฺ  ตสมาน  ปณฺณ   
ลิขิตฺวา  อิโต  จิโต  จ  เปเสสุ ฯ  อิติ  กมุารสฺส  กุมาริกาย   
จ สทิส ปณฺณ  โลกสฺสาทรหิตเมวาติ อนิจฺฉมานานมฺป เตส  
ทฺวินฺน สมาคโม อโหสิ ฯ   
        ตทิวสเมว  ปปฺผลิมาณโวป  ภทฺท  เอก  ปุปฺผทาน   
คณฺหาเปสิ ฯ  ภทฺทาป  ตานิ  สยนมชฺเฌ  เปสิ ฯ  อุโภป   
ภุตฺตสายมาสา  สยน  อารุหิตุ  อารภึสุ ฯ  เตสุ  มาณโว   
ทกฺขิณปสฺเสน  สยน  อารหุิ  ภทฺทา  วามปสฺเสน  อภิรุหิตฺวา   
อาห  ยสฺส  ปสฺเส  ปุปฺผานิ  มลิายนฺติ  ตสฺส  ราคาจิตฺต  
อุปฺปนฺนนฺติ วิชานิสฺสาม  อิม  ปุปฺผทาม  น  อลลฺียติพฺพนฺติ ฯ   
เต  ปน  อ ฺม ฺ  สรีรสมฺผสฺสภเยน  สกลรตฺตึ  นิทฺท    
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อโนกฺกมนฺตา ว  วีตินาเมสุ ฯ  ทิวา  ปน  หสิตมตฺตมฺป นากสุ ฯ(๑)  
เต  โลกามิเสน  อสสฏา  ยาว  มาตาปตโร  ธรนฺติ  ตาว   
กุฏมฺพ  อวิจาเรตฺวา  เตสุ  กาลงฺกเตสุ  วิจารยึสุ ฯ  มหตี   
มาณวสฺส  สมฺปตฺติ ฯ  เอกทิวส  สรรี  อุพฺพฏเฏตฺวา  ฉฑฺเฑตพฺพ   
สุวณฺณจุณฺณ  เอว  มคธนาฬิยา  ทฺวาทสนาฬิมตฺต  ลทฺธุ  วฏฏติ ฯ   
ยนฺตพทฺธานิ  สฏ ิ  มหาตฬากานิ  กมมฺนฺโต  ทฺวาทส  โยชนิโก   
อนุราธปุรปฺปมาณา  จุทฺทส  คามา  จุทฺทส  หตฺถานีกานิ  จุทฺทส   
อสฺสานีกานิ  จุทฺทส รถานีกานิ ฯ   
        โส  เอกทิวส  อลงฺกตอสฺส  อารุยฺห  มหาชนปริวุโต   
กมฺมนฺตฏาน  คนฺตฺวา  เขตฺตโกฏิย   ิโต  นงฺคเลหิ  ฉินฺนฏ- 
านโต  กากาทโย  สกุเณ  คณฺฑุปฺปาทาทิเก  ปาณเก  อุทฺธริตฺวา   
ขาทนฺเต  ทิสฺวา  ตาตา  อิเม  ก ึ ขาทนฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ   
คณฺฑุปฺปาเท  อยฺยาติ ฯ  เอเตหิ  กตปาป  กสฺส  โหตีติ ฯ   
ตุมฺหาก  อยฺยาติ ฯ  โส  จินฺเตสิ  สเจ  เอเตหิ  กตปาป   
มยฺห  โหติ  กึ  เม  กริสฺสติ  สตฺตอสีติโกฏิธน  ทฺวาทสโยชน- 
กมฺมนฺโต  กึ  กริสฺสติ  ก ึ ยนฺตพทฺธานิ  ตฬากานิ  ก ึ จุทฺทส   
คามานิ  สพฺพเมต  ภทฺทาย  กาปลานิยา  นิยฺยาเตตฺวา(๒)  นิกฺขมฺม  
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
        ภทฺทา  กาปลานี  ตสฺมึ  ขเณ  อนฺตรวตฺถุสฺมึ  ตโย  ติลกุมฺเภ   
# ๑ ยุ. ทิวาป หสิตมตฺต นากสุ ฯ  ๒. ม. นิยฺยาเตตฺวา ฯ  
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ปตฺถริตฺวา  ธาตีหิ  ปริวุตา  นิสินฺนา  กาเก  ติลปาณเก   
ขาทมาเน  ทิสฺวา  อมฺมา  กึ  อิเม  ขาทนฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ   
ปาณเก  อยฺเยติ ฯ  อกุสล  กสฺส  โหตีติ ฯ  ตุมฺหาก อยฺเยติ ฯ   
สา  จินฺเตสิ  มยฺห  จตุหตฺถ  วตฺถ  นาฬโิกทนมตฺต ฺจ  ลทฺธุ   
วฏฏติ  ยทิ  ปเนต  เอเตหิ  กต  อกุสล  มยฺห  โหติ  ภวสหสฺเสนป   
วฏฏโต  สีส อุกฺขิปตุ  น  สกฺกา  อยฺยปตฺุเต  อาคตมตฺเตเยว   
สพฺพ  ตสฺส  นิยฺยาเตตฺวา(๑)  นิกฺขมฺม  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
        มาณโว  อาคนฺตฺวา  นฺหาตฺวา  ปาสาท  อารุยฺห  มหารเห   
ปลฺลงฺเก  นิสทีิ  อถสฺส  จกฺกวตฺติโน  อนุจฺฉวิกโภชน  อุปนยึสุ ฯ   
เทฺวป  ภุ ฺชิตฺวา  ปริชเน  นิกฺขนฺเต  รโหคตา  ผาสุกฏาเน   
นิสีทึสุ ฯ   
        ตโต  มาณโว  ภทฺท  อาห  ภทฺเท  อิม  ฆร  อาคจฺฉนฺติ  
กิตฺตก  ธนมาหรสีติ ฯ  ป ฺจปณฺณาส  สกฏสหสฺสานิ  อยฺยาติ ฯ   
สพฺพ  ต  ยา  จ  อิมสฺมึ  ฆเร  สตฺตาสีติ  โกฏโิย  ยนฺตพทฺธานิ   
สฏ ิ  ตฬากานีติ  เอวมาทิเภทา  สมฺปตฺติ  อตฺถิ  ต  สพฺพ   
ตุเยฺหว  นิยฺยาเตมีติ (๒)ฯ   
        ตุมฺเห  ปน  กุห ึ คจฺฉถ  อยฺยาติ ฯ  อห ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ   
อยฺย  อหมฺป  ตุมฺหาก  อาคมน  โอโลกยมานา  นิสินฺนา   
อหมฺป  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  เตส  อาทตฺิตปณฺณกุฏิ  วิย  ตโย  ภวา   
# ๑. ม. นิยยฺาเตตฺวา ฯ  ๒. ม. นิยฺยาเตมีติ ฯ  
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อุปฏหนฺติ ฯ  เต  ปพฺพชิสฺสามาติ  วตฺวา  อนฺตราปนโต   
กาสายรสปตานิ  จีวรานิ  มตฺติกาปตฺเต  จ  อาหราเปตฺวา   
อ ฺม ฺ  เกเส  โอหาเรตฺวา  เย  โลเก  อรหนฺโต  อตฺถ ิ  
เต  อุทฺทิสฺส  อมฺหาก  ปพฺพชฺชาติ  ปพฺพชิตฺวา  ถวิกาสุ   
ปตฺเต  ปกฺขิปตฺวา  อเส  ลคฺเคตฺวา  ปาสาทโต โอตรึสุ ฯ เคเห  
ทาเสสุ จ กมฺมกาเรสุ จ น โกจิ ส ฺชานิ ฯ   
        อถ  เน  พฺราหฺมณคามโต  นิกฺขมตฺิวา  ทาสคามทฺวาเรน   
คจฺฉนฺเต  อากปฺปกุตฺตวเสน  ทาสคามวาสิโน  ส ฺชานึสุ ฯ  เต   
โรทนฺตา  ปาเทสุ  ปติตฺวา  ก ึ อมฺเห  อนาเถ  กโรถ  อยฺยาติ   
อาหสุ  มย  ภเณ  ตโย  ภวา  อาทิตฺตปณฺณสาลา  วิยาติ   
ปพฺพชิมฺห  สเจ  ตุมฺเหสุ  เอเกก  ภุชิสสฺ  กโรม  วสสฺสตมฺป   
นปฺปโหติ ฯ  ตุมฺเหว  ตุมฺหาก  สีส  โธวิตฺวา  ภุชิสฺสา  หุตฺวา   
ชีวถาติ วตฺวา เตส โรทนฺตานเยว ปกฺกมึสุ ฯ   
        เถโร ปรุโต คจฺฉนฺโต นิวตฺติตฺวา โอโลเกนฺโต จินฺเตสิ  
อย ภทฺทา  กาปลานี สกลชมฺพุทีปคฺฆนิกา อิตฺถี มยฺห  
ปจฺฉโต อาคจฺฉติ าน โข  ปเนต  วิชฺชติ  ย  โกจิเทว   
เอว จินฺเตยฺย อิเม ปพฺพชิตาป วินา ภวิตุ น  สกฺโกนฺติ   
อนนุจฺฉวิก  กโรนฺตีติ ฯ  เอว  โกจิ  ปาปเกน  มนสา  ปทูเสตฺวา   
อปายปูรโก  ภเวยฺย  อิม  ปหาย  มยา  คนฺตุ  วฏฏตีติ  จิตฺต   
อุปฺปาเทตฺวา  ปุรโต  คจฺฉนฺโต  เทฺวธาปถ  ทิสฺวา  ตสฺส  มตฺถเก    
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อฏาสิ ฯ  ภทฺทาป  อาคนฺตฺวา  วนฺทิตฺวา  อฏาสิ ฯ   
        อถ  น  อาห  ภทฺเท  ตาทิสึ  อิตฺถึ  มม  ปจฺฉโต   
อาคจฺฉนฺตึ  ทิสฺวา  อิเม  ปพฺพชิตาป  วินา  ภวิตุ  น  สกโฺกนฺตีติ   
อมฺเหสุ  ปทุฏจิตฺโต  มหาชโน  อปายปูรโก  ภเวยฺย ฯ  อิมสฺมึ   
เทฺวธาปเถ  ตฺว  เอก  คณฺห  อห  เอเกน  คมิสฺสามีติ ฯ  อาม   
อยฺย  มาตุคาโม  ปพฺพชิตาน  ปลิโพโธ  ปพฺพชิตาป  วินา   
น  ภวนฺตีติ  อมฺหาก  โทส  ทสฺเสยฺยนฺุติ  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ   
กตฺวา  จตูสุ  าเนสุ  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ทสนขสโมธาน- 
สมุชฺชล  อ ฺชล ึ ปคฺคยฺห  สตสหสฺสกปฺปปมาเณ  อทฺธาเน   
กโต  มิตฺตสนฺถโว  อชชฺ  ภิชฺชติ  ตุมฺเหว  ทกฺขิณา  นาม   
ตุมฺหาก  ทกขิฺณมคฺโค  วฏฏติ  มย  มาตุคามา  นาม  วามชาติกา   
อมฺหาก  วามมคฺโค  วฏฏตีติ  วนฺทิตฺวา  มคฺค  ปฏปิชฺช ิฯ  เตส   
เทฺวธาภูตกาเล  อย  มหาปวี  อห  จกฺกวาฬสิเนรุปพฺพตาทโย   
ธาเรตุ  สกฺโกนฺตีป  ตุมฺหาก  คุเณ  ธาเรตุ  น  สกโฺกมีติ  วาทนฺตี   
วิย  วิรวมานา  อกมฺปตฺถ ฯ  อากาเส  อสนิสทฺโท  วิย ปวตฺติ   
จกฺกวาฬปพฺพโต อุนฺนาทิ ฯ   
        สมฺมาสมฺพุทฺโธป  เวฬุวนมหาวิหาเร  กุฏิย  นสิินฺโน  ปวี- 
กมฺปนสทฺท  สุตฺวา  กิสฺส  นุ  โข  ปวี  กมฺปตีติ  อาวชฺเชนฺโต   
ปปฺผลิมาณโว  จ  ภทฺทา  จ  กาปลานี  ม  อุทฺทิสฺส  อปฺปเมยฺย   
สมฺปตฺตึ  ปหาย  ปพฺพชิตา  เตส  วิโยคฏาเน  อุภินฺน  คุณพเลน    
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อย  ปวีกมฺโป  ชาโต  มยาป  เอเตส  สงฺคห  กาตุ  วฏฏตีติ   
คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมฺม  สยเมว  ปตฺตจีวรมาทาย  อสีติมหาเถเรสุ   
ก ฺจิ  อนาปุจฺฉา  ติคาวุตมคฺค  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ราชคหสฺส   
จ  นาลนฺทาย  จ  อนฺตเร  พหุปุตฺตนิโคฺรธมูเล  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา   
นิสีทิ ฯ  นิสนิฺโน  ปน  อ ฺตรปสุกูลิโก  วิย  อนสิีทิตฺวา   
พุทฺธเวส  คเหตฺวา  อสีติหตฺถา  พุทฺธรสิโย  วิสฺสชฺเชนฺโต  นิสทีิ ฯ   
อิติ  ตสฺมึ  ขเณ  ปณฺณจฺฉตฺตสกฏจกฺกกูฏาคาราทิปฺปมาณา   
พุทฺธรสิโย  อิโต  จิโต  จ  วิปฺผรนฺติโย  วิธาวนฺติโย  จนฺทสหสฺส- 
สูริยสหสฺสอุคฺคมนกาล  วิย (๑)  กรุุมานา  ต  วนนฺตร  เอโกภาส   
อกสุ ฯ  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณสิริยา  สมุชชฺลตาราคเณน  วิย   
คคน  สุปุปฺผิตกมลกุวลเยน  วิย  สลลิ  วนนฺตร  วิโรจิตฺถ ฯ   
นิโคฺรธรุกฺขสฺส  ขนฺโธ  ปกติยา  เสโต  โหติ  ปตฺตานิ  นีลานิ   
ปกฺกานิ  รตฺตานิ ฯ  ตสฺมึ  ปน  ทิวเส  สพฺโพ นิโคฺรโธ สุวณฺณ- 
วณฺโณว อโหสิ ฯ   
        มหากสฺสปตฺเถโร  ต  ทิสฺวา  อย  อมฺหาก  สตฺถา   
ภวิสฺสติ  อิม  อห  อุทฺทิสสฺ  ปพฺพชโิตติ  ทิฏฏานโต  ปฏาย   
โอนโต  คนตฺฺวา  ตีสุ  าเนสุ  วนฺทิตฺวา  สตฺถา  เม  ภนฺเต   
ภควา  สาวโกหมสฺมิ  สตฺถา  เม  ภนฺเต ภควา  สาวโกหมสฺมีติ (๑)   
อาห ฯ  อถ  น  ภควา  อาห  กสฺสป  สเจ  ตฺว  อิม  นิปจฺจการ   
# ๑ ส. นิ. ๑๖/๕๒๓/๒๕๙ ฯ  
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มหาปวิยา  กเรยฺยาสิ  สาป  ธาเรตุ  น  สกฺกุเณยฺย  ตถา- 
คตสฺส  ปน  เอว  คุณมหนฺตต  ชานตา  ตยา  กโต  นิปจฺจกาโร   
มยฺห  โลมมฺป  จาเลตุ  น  สกฺโกติ  นิสที  กสฺสป  ทายชฺช   
เต  ทสฺสามีติ ฯ   
        อถสฺส  ภควา  ตีหิ  โอวาเทหิ  อุปสมฺปท  อทาสิ ฯ   
ทตฺวา  จ  พหุปุตฺตนิโคฺรธมูลโต  นิกขฺมิตฺวา  เถร  ปจฺฉาสมณ   
กตฺวา  มคฺค  ปฏิปชชฺิ ฯ  สตฺถุ สรรี ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณวิจิตฺต   
มหากสฺสปสฺส  สตฺตมหาปุริสลกฺขณปฏิมณฺฑิต  โส  ก ฺจนนาวาย   
ปจฺฉาพทฺโธ  วิย  สตฺถุ  ปทานุปทิก  อนุคจฺฉิ ฯ  สตฺถา  โถก   
มคฺค  คนฺตฺวา  มคฺคา โอกฺกมฺม  อ ฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  นิสชฺชา- 
การ  ทสฺเสสิ ฯ  เถโร  สตฺถา  นิสีทิตุกาโมติ  ตฺวา อตฺตโน  
ปฏปโลติก สงฺฆาฏึ จตุคฺคุณ กตฺวา ป ฺเปสิ ฯ   
        สตฺถา  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  หตฺเถน  จีวร  ปริมชฺชนฺโต   
มุทุกา  โข  ตฺยาย  กสฺสป  ปฏปโลติกา  สงฺฆาฏีติ  อาห ฯ  โส   
สตฺถา  เม  สงฺฆาฏิยา  มุทุภาว  กเถสิ  ปารุปตุกาโม  ภวิสฺสตีติ   
ตฺวา  ปารุปตุ  ภนฺเต  ภควา  สงฺฆาฏินฺติ  อาห ฯ  กึ  ตฺว   
ปารุปสฺสสิ  กสฺสปาติ ฯ  ตุมฺหาก  นิวาสน ลภนฺโต  ปารุปสฺสามิ   
ภนฺเตติ ฯ  กึ  ปน  ตฺว  กสสฺป  อิม ปริโภคชิณฺณ ปสุกูล  
ธาเรตุ  สกฺขิสฺสสิ  มยา  หิ  อิมสฺส  ปสุกูลสฺส  คหิตทิวเส อุทก- 
ปริยนฺต กตฺวา มหาปวี  กมฺป  อิม  พุทฺธปริโภคชณฺิณจีวร    
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นาม  น  สกกฺา  ปริตฺตคุเณน  ธาเรตุ  ปฏิพเลเนวิท  ปฏิปตฺติ   
ปูรณสมตฺเถน  ชาติปสุกูลิเกน  ธาเรตุ  วฏฏตีติ  วตฺวา เถเรน  
สทฺธึ จีวร ปริวตฺเตสิ ฯ   
        เอว  จีวร  ปริวตฺเตตฺวา  เถรสฺส  จีวร  ภควา  ปารุป   
สตฺถุ  จีวร  เถโร ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  อเจตนาป  อย  มหาปวี   
ทุกฺกร  ภนฺเต  อกตฺถ  อตฺตโน  ปารุตจีวร  สาวเกน  ปริวตฺติต- 
ปุพฺพ  นาม  นาโหสิ  อห  ตุมฺหาก  คุณ  ธาเรตุ  น  สกฺโกมีติ   
วทนฺตี  วิย  อุทกปริยนฺต  กตฺวา  กมฺป ฯ  เถโรป  ลทฺธ   
เม  พุทฺธาน  ปริโภคจีวร  กึ  เม  อิทานิ  อุตฺตริ  กตฺตพฺพนฺติ   
อุนฺนตึ  อกตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเกเยว  เตรส  ธุตคุเณ  สมาทาย   
สตฺตทิวสมตฺต  ปุถชฺุชโน  อโหสิ ฯ  อฏเม  ทิวเส  สห  ปฏ-ิ 
สมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  กสฺสโป   
ภิกฺขเว  จนฺทูปโม  กุลานิ  อุปสงฺกมติ  อปกสฺเสว  กาย  อปกสฺส   
จิตฺต  นิจฺจนวโก  กุเลสุ  อปฺปคพฺโภติ (๑)  เอวมาทินา  ปสสิตฺวา   
อปรภาเค  อริยคณมชฺเฌ  นิสินฺโน  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม   
สาวกาน  ภิกฺขูน  ธุตวาทาน  ยทิท มหากสฺสโปติ(๒) ธุตวาทาน  
อคฺคฏาเน เปสิ ฯ   
        เอว  ภควตา  เอตทคฺคฏาเน  ปโต  อายสฺมา  มหา- 
กสฺสโป  มหาสาวกภาว  ปตฺโต  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
# ๑. ส. น.ิ ๑๖/๔๗๐/๒๓๓ ฯ  ๒. องฺ. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ  
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โสมนสฺสวเสน  พุทฺธจรติาปทาน  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส   
ภควโตติอาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปทุมุตฺตรสฺสาติ  ตสฺส  กิร  ภควโต  มาตุกุจฺฉิโต   
นิกฺขนฺตกาลโต  ปฏาย  ปาทาน  นิกฺเขปนสมเย  อกฺกนฺตกฺกนฺต- 
ปาเท  สตสหสฺสปตฺตา  ปทุมา  ปวึ  ภินฺทิตฺวา  อุฏหึสุ  ตสฺมาสฺส   
ต  นาม  อโหสิ ฯ  สกลสตฺตนิกาเยสุ  เอเกเกน  สตสตปุ ฺเ  กเต   
ตสฺส  ปุ ฺสฺส  สตคุณปุ ฺาน  กตตฺตา  ภควโตติ  อตฺโถ ฯ   
        โลกเชฏสฺส  ตาทิโนติ  สตฺตโลกสฺส  ปธานภูตสฺส  อิฏา- 
นิฏเสุ  อกมปฺยภาว  ปตฺตตฺตา  ตาทิโน ฯ   
        นิพฺพุเต  โลกนาถมหฺีติ  สตฺตโลกสฺส  ปฏิสรณภูเต  ภควติ   
ขนฺธปรินิพฺพาเนน  ปรินิพฺพุเต  อทสฺสน  คเตติ อตฺโถ ฯ  
        ปชู กุพฺพนฺติ สตฺถุโนติ  สเทวกสฺส  โลกสฺส  สาสนโต   
สตฺถาติ  ลทธฺนามสฺส  ภควโต  สาธุกีฬ  กีลนฺตา ปชู กโรนฺตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        อคฺคึ  จินนฺตี  ชนตาติ  ชนสมหูา  อาฬาหนตฺถาย  อคฺคึ   
จินนฺตา  ราสึ  กโรนฺตา  อา  สมนฺตโต  โมทิตา (๒)  สนฺตุฏา   
ปกาเรน  โมทิตา  สนฺตุฏา  ปูช  กโรนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        เตสุ  สเวคชาเตสูติ  เตสุ  ชนสมูเหสุ  สเวคปฺปตฺเตสุ  อุตฺราส   
ลภนฺเตสุ  เม  มยฺห  ปติ  หาโส  อุทปชชฺถ  ปาตุภวีติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. สฺยา. อุทคฺคจิตฺตา ฯ  ๒. สี. ยุ. อาโมทิตปโมทติา ฯ  
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        าติมิตฺเต  สมาเนตฺวาติ  มม  พนฺธุสหาเย  สมาเนตฺวา   
ราสึ  กตฺวา ฯ  มหาวีโร  ภควา  ปรินิพฺพุโต  อทสฺสน  อคมาสีติ   
อิท  วจน  อพฺรวึ  กเถสินติฺ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        หนฺท  ปูช  กโรมเสติ  หนฺทาติ  วาสคฺคตฺเถ (๑)  นิปาโต   
เตน การเณน มย สพฺเพ สมาคตา ปูช กโรมาติ อตฺโถ ฯ   
เสติ นิปาโต ฯ   
        สาธูติ  เต  ปฏิสฺสุตฺวาติ  เต  มม  าติมิตฺตา  สาธุ   
อิติ  สุนทร  ภทฺทก  อิติ  ปฏิสุณิตฺวา  มม  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา   
เม  มยฺห  ภิยโฺย  อติเรก  หาส  ปติ  ชนึสุ  อุปฺปาเทสุนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        ตโต  อตฺตโน  กตปุ ฺส ฺจย  ทสฺเสนฺโต  พุทฺธสฺมึ  
โลกนาถมฺหติีอาทิมาห ฯ  สตหตฺถ  อุคฺคต  อุพฺพิทฺธ  ทิยฑฺฒ- 
หตฺถสต  วิตฺถต  วิมาน  นภสิ  อากาเส  อุคฺคต  อคฺฆิย  สุกต   
สุนฺทรากาเรน  กต  กตฺวา  กาเรตฺวา  จ  ปุ ฺส ฺจย   
ปุ ฺราสึ กาหาสึ อกาสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        กตฺวาน  อคฺฆิย  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  เจติยปูชนฏาเน   
ตาลปนฺตีหิ  ตาลปาลีหิ  จิตฺติต  โสภิต  อคฺฆิย  กตฺวาน   
กาเรตฺวา  จ  สก  จิตฺต  อตฺตโน  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  เจติย   
ปูชยุตฺตมนฺติ  อุตฺตม  พุทธฺธาตุนิธาปต  เจติย  ปูชยินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
# ๑. ส.ี ววสสฺคฺคตฺเถ ฯ  
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        ตสฺส  เจติยสฺส  มหิม  ทสฺเสนฺโต  อคฺคิกฺขนฺโธวาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อคฺคิกฺขนฺโธวาติ  อากาเส  ชลมาโน  อคฺคิก-ฺ 
ขนฺโธว  อคฺคิราสิ  อิว  ต  เจติย  สตฺตหิ  รตเนหิ  ชลติ   
ผุลฺลิโต  วิกสิตปุปฺโผ  สาลรุกฺขราชา  อิว  อากาเส  อินฺทลฏ ีว   
อินฺทธนุ  อิว  จ  จตุทฺทิสา  จตูสุ  ทิสาสุ โอภาสติ  วิชฺโชตตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตตฺถ  จิตฺต  ปสาเทตฺวาติ  ตสฺมึ  โชตมานธาตุคพฺภมฺหิ   
จิตฺต  มน  ปสาเทตฺวา  โสมนสฺส  กตฺวา  เตน  จิตฺตปฺปสาเทน   
พหุ  อเนกปฺปการ  กุสล  ปุ ฺ  กตฺวาน  ธาตุคพฺเภ  จ   
สาสเน  จ  เอตฺตกานิ  ปุ ฺานิ  มยา  กตานีติ  เอว  ปุ ฺ- 
กมฺม  สริตฺวาน  กาล  กตฺวา  ติทส  ตาวตึสภวน  สุตฺตปฺ- 
ปพุทฺโธ วิย อห อุปปชฺช ึชาโตติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อตฺตโน  อุปฺปนฺนเทวโลเก  ลทฺธสมฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  สหสฺส- 
ยุตฺตนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  หยวาหึ  สนิฺธวสหสฺสโยชิต  ทิพฺพรถ   
อธิฏ ิโต ฯ  สตฺตหิ  ภูมีหิ  ส  สฏุ ุ อุคฺคต อุพฺพิทฺธ อุจฺจ  
มยฺห ภวน วิมาน อโหสีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตสฺมึ  วิมาเน  สพฺพโสวณฺณมยา  สกลโสวณฺณมยานิ   
กูฏาคารสหสฺสานิ  อหุ  อเหสุนฺติ  อตฺโถ ฯ  สกเตเชน  อตฺตโน  
อานุภาเวน สพฺพา ทส  ทิสา ปภาสย โอภาเสนฺตานิ ชลนฺติ  
วิชฺโชตนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ    
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        ตสฺมึ  มยฺห  ปาตุภูตวิมาเน  อ ฺเป  นิยฺยูหา  ปมุข- 
สาลาโย  สนติฺ  วิชชฺนฺติ ฯ  ก ึ ภูตา  โลหิตงฺคมยา  รตฺต- 
มณิมยา  ตทา  เตป  นิยฺยหูา  จตสฺโส ทิสา อาภาย ปภาย  
โชตนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สพฺเพ  เทเว  สกลฉเทวโลเก  เทเว  อภิโภมิ  อภิภวามิ ฯ   
กสฺส  ผลนฺติ เจ มยา กตสฺส ปุ ฺกมฺมสฺส อิท ผลนติฺ  
อตฺโถ ฯ   
        ตโต  มนุสฺสสมฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  สฏ ิกปฺปสหสฺสมฺหีติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อิโต  กปฺปโต  เหฏา  สฏ ิสหสฺสกปฺป- 
มตฺถเก  จาตุรนฺโต  จตุมหาทีปวนฺโต  วิชิตาวี  สพฺพ  ปจฺจตฺถิก   
วิชิตวนฺโต  อห  อุพฺพิทฺโธ(๑) นาม จกฺกวตฺตี ราชา  หุตฺวา  
ปวึ อาวสึ รชฺช กาเรสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตเถว  ภทฺทเก  กปฺเปติ  ป ฺจพุทฺธปฏิมณฺฑิตตฺตา  ภทฺทเก   
นาม  กปฺเป ฯ  ตึสกฺขตฺตุ  ตึสชาติยา  จตุทีปมฺหิ  อิสฺสโร   
ปธาโน  จกฺกรตนาทีหิ  สตฺตหิ  รตเนหิ  สมฺปนฺโน  สมงฺคีภูโต   
สกกมฺมาภิรทฺโธ  อตฺตโน  กมฺเม  ทส  ราชธมฺเม  อภิรทฺโธ  อลฺลีโน   
จกฺกวตฺตี  ราชา  อมฺหิ อโหสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ  
        อตฺตโน  จกฺกวตฺติกาเล  อนุภูตสมฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  ตตฺถาป   
ภวน  มยฺหนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ตสฺมึ  จกฺกวตฺติรชชฺมฺหิ  มยฺห   
# ๑ สี. ยุ. อุฏ ิโย ฯ    
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ภวน  มม  ปาสาท  อินฺทลฏ ีว  อุคฺคต  อากาเส   ิตวิชฺโชต- 
มานา  วิชฺชุลลฺตา  อิว  อุคฺคต  สตฺตภูมิกาทิเภเทหิ  อุจฺจ  อายามโต   
ทีฆโต  จ  อุจฺจโต  จ  จตุวีสติโยชน  วิตฺถารโต  ทวฺาทสโยชน   
อโหสีติ  สมพฺนฺโธ ฯ   
        สพฺเพส  ชนาน  มน  อลฺลีนภาเวน  รมฺมณ  นาม  นคร   
อโหสีติ  อตฺโถ ฯ  ทเฬฺหหิ  ทฺวาทสหตฺเถหิ  วา  ตึสหตฺเถหิ  วา   
อุจฺเจหิ  ปาการโตรเณหิ  สมฺปนฺนนฺติ ทสฺเสติ ฯ   
        ตทฑฺฒก  ตโต  อฑฺฒก  อฑฺฒติยสตโยชนนติฺ  อตฺโถ ฯ   
ปกฺขิตฺตา  ปณฺณวีสตีติ  วีสติอาปณปกฺขิตฺต  นิรนฺตร  วีถ-ิ 
ปริจฺเฉทนฺติ  อตฺโถ ฯ  พฺราหฺม ฺกุลสมฺภูโตติ  พฺราหฺมณกุเล   
สุชาโต ฯ  เสส  วุตฺตนยตฺตา  สุวิ ฺเยฺยเมวาติ ฯ   
                มหากสฺสปตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อนุรทฺุธตฺเถราปทานวณฺณนา   
        สุเมธ  ภควนฺตาหนฺติอาทิก  อายสฺมโต  อนุรทฺุธตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  วิภวสมฺปนฺเน  กุฏมฺพิกกุเล  นพฺิพตฺติ ฯ  วยปฺปตฺโต  เอกทิวส   
วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถุ  สนติฺเก  ธมฺม  สณุนฺโต  สตฺถารา    
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เอก  ภิกฺขุ  ทพฺิพจกฺขุกาน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป   
ต  าน  ปตฺเถตฺวา  สตสหสฺสภิกฺขุปริวารสฺส  ภควโต  สตฺตาห   
มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  ภควโต  ภิกขฺุสงฺฆสฺส   
จ  อุตฺตมานิ  วตฺถานิ  ทตฺวา  ปณิธาน  อกาสิ ฯ  สตฺถาปสฺส   
อนนฺตราเยน  สมชิฺฌนภาว  ทิสฺวา  อนาคเต  โคตมสฺส   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สาสเน  ทิพฺพจกฺขุกาน  อคฺโค  ภวิสฺสตีติ   
พฺยากาสิ ฯ  โสป  ตตฺถ  ปุ ฺานิ  กโรนฺโต  สตฺถริ  ปรินิพฺพุเต   
สตฺตโยชนิเก กนกถูเป พหุกสปาติโย  ทีปรุกฺเขหิ  ทีปกปลฺลิกาหิ   
จ  ทิพฺพจกฺขุาณสฺส  อุปนิสฺสโย(๑) โหตูติ อุฬาร  ทีปปูช   
อกาสิ ฯ  เอว  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
กสฺสปสฺส  ภควโต  กาเล  พาราณสิย  กุฏมฺพิกเคเห  วิ ฺ ุต   
ปตฺโต  สตฺถริ  ปรินิพฺพุเต  นิฏ ิเต  โยชนิเก  กนกถูเป  พหุกส- 
ปาติโย  สปปฺมณฺฑสฺส  ปูเรตฺวา  มชฺเฌ  จ  เอเกก  คุฬปณฺฑ   
เปตฺวา  มุขวฏฏิยา  มุขวฏฏ ึ ผุสาเปนฺโต  เจติย  ปริกฺขิปาเปสิ ฯ   
อตฺตนา  คหิตกสปาตึ สปฺปมณฺฑสฺส  ปูเรตฺวา  สหสฺสวฏฏิโย   
ชาลาเปตฺวา  สีเส  เปตฺวา  สพฺพรตฺตึ  เจติย  อนุปรยิายิ ฯ   
        เอว  ตสมฺิมฺป  อตฺตภาเว  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวโลเก   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  ตโต  จุโต  อนุปฺปนฺเน   
พุทฺเธ  พาราณสิยเยว ทุคฺคตกุเล  นิพฺพตฺติ  อนฺนภาโรติสฺส   
# ๑ สี. ปจฺจโย ฯ    
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นาม  อโหสิ ฯ  โส  สุมนเสฏ ีสฺส  นาม  เคเห  กมมฺ  กโรนฺโต   
ชีวติ ฯ  เอกทิวส  โส  อุปริฏ  นาม  ปจฺเจกพุทฺธ  นิโรธ- 
สมาปตฺติโต  วุฏาย  คนธฺมาทนปพฺพตโต  อากาเสนาคนฺตฺวา   
พาราณสีนครทฺวาเร  โอตริตฺวา  จีวร  ปารุปตฺวา  นคเร   
ปณฺฑาย  จรนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  ปตฺต  คเหตฺวา   
อตฺตโน  อตฺถาย  ปต  ภาคภตฺต (๑)  ปตฺเต ปกฺขิปตฺวา ปจฺเจก- 
พุทฺธสฺส ทาตุกาโม  อารภิ ฯ  ภริยาปสฺส  อตฺตโน  ภาคภตฺต ฺจ   
ตตฺเถว  ปกฺขิป ฯ  โส  ต  เนตฺวา  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  หตฺเถ  เปสิ ฯ   
ปจฺเจกพุทฺโธ  ต  คเหตฺวา  อนุโมทน  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  ต   
ทิวส  สุมนเสฏ ีสฺส  ฉตฺเต  อธิวตฺถา  เทวตา  อโห  ทาน   
ปรมทาน  อุปริฏเ  สุปปฺติฏ ิตนฺติ  มหาสทฺเทน  อนุโมทิ ฯ   
ต  สุตฺวา  สุมนเสฏ ี  เอว  เทวตาย  อนุโมทิต  อิทเมว   
อุตฺตมทานนฺติ  จินฺเตตฺวา  ตตฺถ  ปตฺตึ  ยาจิ ฯ  อนฺนภาโร  ปน   
ตสฺส  ปตฺตึ  อทาสิ ฯ  เตน  ปสนฺนจิตฺโต  สุมนเสฏ ี  ตสฺส   
สหสฺส  ทตฺวา  อิโต  ปฏาย  ตุยฺห  สหสฺเสน  กมฺมกรณกิจฺจ   
นตฺถิ ปติรูป เคห กตฺวา นิจฺจ วสาหีติ อาห ฯ   
        ยสฺมา  นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏ ิตสฺส  ปจฺเจกพุทฺธสฺส   
ทินฺนปณฺฑปาโต  ต  ทิวสเมว  อุฬารวิปาโก  โหติ ฯ ตสฺมา   
สุมนเสฏ ี  ร ฺโ  สนฺติก  คจฺฉนฺโต  ต  คเหตฺวา  อคมาสิ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ภตฺตวฑฺฒิต ฯ    
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ราชา  ปน  ต  อาทรวเสน  โอโลเกสิ ฯ  เสฏ ี มหาราช   
อย  โอโลเกตพฺพยุตฺโตเยวาติ  วตฺวา  ตทา  เตน  กตกมฺม   
อตฺตนาปสฺส  สหสฺสทินนฺภาว ฺจ  กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  ราชา   
ตสฺส  ตุสฺสิตฺวา  สหสฺส  ทตฺวา  อสุกสฺมึ  าเน  เคห   
กตฺวา  วสาหีติ  เคหฏานมสฺส  อาณาเปสิ ฯ  ตสฺส  ต  าน   
โสธาเปนฺตสฺส  มหนฺตา  มหนฺตา  นิธิกุมฺภิโย  อุฏหึสุ ฯ  โส   
ตา  ทิสฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ ฯ  ราชา  สพฺพ  ธน  อุทฺธรา- 
เปตฺวา  ราสิกต  ทิสฺวา  เอตฺตก  ธน  อิมสฺมึ  นคเร  กสฺส   
เคเห  อตฺถีติ  ปุจฺฉิ ฯ  น  กสฺสจิ  เทวาติ ฯ  เตน  หิ  อย   
อนฺนภาโร  อิมสฺมึ  นคเร  มหาธนเสฏ ี  นาม  โหตูติ  ต   
ทิวสเมว  ตสฺส เสฏ ีฉตฺต อุสฺสาเปสิ ฯ   
        โส  เสฏ ี  หุตฺวา  ยาวชีว  กลฺยาณกมฺม  กตฺวา  เทวโลเก   
นิพฺพตฺโต  ทีฆรตฺต  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อมฺหาก  ภควโต   
อุปฺปชฺชนกกาเล  กปลวตฺถุนคเร  สุกโฺกทนสกฺกสสฺ  เคเห  ปฏสินฺธึ   
คณฺหิ ฯ  ตสฺส  ชาตสฺส  อนุรุทฺโธติ  นาม  อกสุ ฯ  โส   
มหานามสกฺกสฺส  กนฏิภาตา  ภควโต  จูฬปตุ  ปตฺุโต  ปรม- 
สุขุมาโล  มหาปุ ฺโ  อโหสิ ฯ  สุวณฺณปาติยเยว  จสฺส  ภตฺต   
อุปฺปชฺชิ ฯ  อถสฺส  มาตา  เอกทิวส  มม  ปุตฺโต  นตฺถีติ  ปท  
น  ชานาติ  ต  ชานาเปสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  เอก  สุวณฺณปาตึ   
ตุจฺฉกเยว  อ ฺาย  สุวณฺณปาติยา  ปทหิตฺวา  ตสฺส  เปเสสิ    
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อนฺตรามคฺเค  เทวตา  ต  ทิพฺพปูเวหิ  ปูเรสุ ฯ  เอว  มหาปุ ฺโ   
ติณฺณ  อุตูน  อนุจฺฉวิเกสุ  ตีสุ  ปาสาเทสุ  อลงฺกตนาฏกิตฺถีหิ  
ปริวุโต เทโว วิย มหาสมฺปตฺตึ อนุภวิ ฯ   
        อมฺหากมฺป  โพธิสตฺโต  ตสฺมึ  สมเย  ตุสิตปุรา  จวิตฺวา   
สุทฺโธทนมหาราชสฺส  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิมฺหิ  นิพฺพตฺติตฺวา   
อนุกฺกเมน  วุฑฺฒิปฺปตฺโต  เอกูนตึส  วสฺสานิ  อคารมชฺเฌ  วสิตฺวา   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  อนุกฺกเมน  ปฏิวิทฺธสพฺพ ฺ ุต ฺาโณ   
โพธิมณฺเฑ  สตฺตสตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  อิสิปตเน  มคิทาเย   
ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตฺวา  โลกานุคฺคห  กโรนฺโต  ราชคห  คนฺตฺวา   
เวฬุวเน  วิหาสิ ฯ  ตทา  สทฺุโธทนมหาราชา  ปุตฺโต  กิร  เม   
ราชคห  อนุปฺปตฺโต  คจฺฉถ  ภเณ  มม  ปุตฺต  อาเนถาติ   
สหสฺสสหสฺสปริวาเร  ทส  อมจฺเจ  เปเสสิ ฯ  เต  สพฺเพ  เอหิภิกฺขุ- 
 ุปพฺพชฺชาย  ปพฺพชึสุ ฯ  เตสุ  อุทายิตฺเถเรน  จาริกาคมน  อายาจิโต   
ภควา  วีสติสหสฺสขีณาสวปริวุโต  ราชคหโต  นกิฺขมิตฺวา  กปล- 
วตฺถุปุร  คนฺตฺวา  าติสมาคเม  อเนกานิ ปาฏิหาริยานิ  ทสฺเสตฺวา   
ปาฏิหาริยวิจิตฺต  ธมฺมเทสน  กเถตฺวา  มหาชน  อมตปาน   
ปาเยตฺวา  ทุติยทิวเส  ปตฺตจีวรมาทาย  นครทฺวาเร  ตฺวา  กึ   
นุ  โข  กลุนคร  อาคตาน  สพฺพพุทฺธาน  อาจิณฺณนฺติ   
อาวชฺชมาโน  สปทาน  ปณฺฑาย  จรณ  อาจิณฺณนฺติ  ตฺวา   
สปทาน  ปณฺฑาย  จรติ ฯ  ราชา  ปุตฺโต  เต  ปณฺฑาย  จรตีติ    
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สุตฺวา  ตุริตตุริโต  อาคนฺตฺวา  อนฺตรวีถยิ  ธมฺม  สุตฺวา  อตฺตโน   
นิเวสน  ปเวเสตฺวา  มหนฺต  สกฺการสมฺมาน  อกาสิ ฯ  ภควา   
ตตฺถ  กตฺตพฺพ  าติสงฺคห  กตฺวา  ราหุลกุมาร  ปพฺพาเชตฺวา   
นจิรสฺเสว  กปลวตฺถุนครโต  มลฺลรฏเ จาริก จรมาโน อนุ- 
ปยมฺพวน ปาปุณิ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  สุทฺโธทนมหาราชา  สากิยคณ  สนฺนิปาเตตฺวา   
อาห  สเจ  มม  ปุตฺโต  อคาร  อชฺฌาวสิสฺส  ราชา  อภวิสฺส   
จกฺกวตฺตี  สตฺตรตนสมฺปนฺโน  ขตฺติยคณปริวาโร  นตฺตาป  เม   
ราหุลกุมาโร  ขตฺติยคเณน  สทฺธ ึ ต  ปริวาเรตฺวา  อจริสฺส (๑)   
ตุมฺเหป  เอตมตฺถ  ชานาถ ฯ  อิทานิ  ปน  มม  ปุตฺโต  พุทฺโธ   
ชาโต  ขตฺติยาวาสฺส  ปริวารา  โหนฺตุ  ตุมฺเห  เอเกกกุลโต  เอเกก   
ทารก  เทถาติ ฯ  เอว  วุตฺเต  เอกปฺปหาเรเนว  เทฺวอสีติสหสฺส- 
ขตฺติยกุมารา  ปพฺพชึส ุฯ   
        ตสฺมึ  สมเย  มหานาโม  สกฺโก  กฏุมฺพสามิโก  โส  อตฺตโน   
กนิฏ  อนุรทฺุธ  สกฺก  อุปสงฺกมิตฺวา  เอตทโวจ  เอตรหิ  ตาต   
อนุรุทฺธ  อภิ ฺาตา  อภิ ฺาตา  สกฺยกุมารา  ภควนฺต  ปพฺพชติ   
อนุปพฺพชนฺติ  อมฺหาก ฺจ  กุลา  นตฺถ ิ โกจิ  อคารสฺมา   
อนคาริย  ปพฺพชิโต  เตน  หิ  ตฺว  วา  ปพฺพชาหิ  อห  วา   
ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ  ต  สุตฺวา  อนุรุทฺโธ  ฆราวาเส  รุจึ  อกตฺวา   
#  ๑ สี. อคมิสฺส ฯ  ยุ. อาจริสฺส ฯ    
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อตฺตสตฺตโม  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิโต ฯ  ตสฺส  ปพฺพชชฺา- 
นุกฺกโม  สงฺฆเภทกกฺขนฺธเก  อาคโตเยว ฯ  เอว  อนุปย  คนฺตฺวา   
ปพฺพชิเตสุ  ปน  เตสุ  ตสฺมึเยว  อนฺโตวสฺเส  ภทฺทิยตฺเถโร  อรหตฺต   
ปาปุณิ  อนุรทฺุธตฺเถโร  ทพฺิพจกฺขุ  นิพฺพตฺเตสิ  เทวทตฺโต   
อฏ  สมาปตฺติโย  นิพฺพตฺเตสิ  อานนฺทตฺเถโร  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏาสิ  ภคุตฺเถโร  จ  กิมฺพิลตฺเถโร(๒) จ ปจฺฉา  อรหตฺต   
ปาปุณึสุ ฯ  เตส  สพฺเพสมฺป  เถราน  อตฺตโน  อาคตฏาเนสุ   
ปุพฺพปตฺถนาภินีหาโร  อาวิ  ภวิสฺสติ ฯ  อย  อนุรุทธฺตฺเถโร   
ธมฺมเสนาปติสฺส  สนฺติเก  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  เจติยรฏเ   
ปาจีนวสทาย  คนฺตฺวา  สมณธมฺม  กโรนฺโต  สตฺต  มหา- 
ปุริสวิตกฺเก  วิตกฺเกสิ  อฏเม  กิลมติ ฯ  สตฺถา  อนุรุทฺโธ   
อฏเม  มหาปุริสวิตกฺเก  กิลมตีติ  ตฺวา  ตสฺส  สงฺกปฺป   
ปูเรสฺสามีติ  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน   
อฏม  มหาปุริสวิตกฺก  ปูเรตฺวา  จตุปจฺจยสนฺโตสภาวนาราม- 
ปฏิมณฺฑิต  มหาอริยวสปฏิปท  กเถตฺวา  อากาเส  อุปฺปติตฺวา  
เภสกลาวนเมว คโต ฯ   
        เถโร  ตถาคเต  คตมตฺเตเยว  เตวิชฺโช  มหาขีณาสโว  หุตฺวา   
สตฺถา  มยฺห  มน  ชานิตฺวา  อาคนฺตฺวา  อฏม  มหาปุริสวิตกฺก   
ปูเรตฺวา  อทาสิ  โส  จ  เม  มโนรโถ  มตฺถก  ปตฺโตติ   
พุทฺธาน  ธมฺมเทสน  อตฺตโน  จ  ปฏิเวธธมฺม  อารพฺภ อิมา   
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อุทานคาถา อภาสิ  
                มม สงฺกปฺปม ฺาย        สตฺถา โลเก อนุตฺตโร   
                มโนมเยน กาเยน                อิทฺธิยา อุปสงฺกมิ ฯ   
                ยทา(๑) เม อหุ สงฺกปฺโป        ตโต อุตฺตริ เทสยิ   
                นปิฺปป ฺจรโต พุทฺโธ        นิปฺปป ฺจมเทสยิ ฯ   
                ตสฺสาห ธมฺมม ฺาย        วิหาสึ สาสเน รโต   
                ติสฺโส วิชชฺา อนุปฺปตฺตา  กต พุทฺธสฺส สาสนนฺติ ฯ(๒)   
        อถ  น  อปรภาเค  สตฺถา  เชตวเน  มหาวิหาเร  วิหรนฺโต   
ทิพฺพจกฺขุกาน  ภิกฺขูน อนุรุทฺโธ อคฺโคติ  อคฺคฏเน เปสิ ฯ   
        เอว  โส  ภควโต  สนฺติกา  ทิพฺพจกฺขุกาน  อคฺคฏาน   
ลภิตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺสวเสน  ปุพฺพ- 
จริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  สุเมธ  ภควนฺตาหนฺติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  สุนฺทรา  อุปฏาปนป ฺา  มคฺคผลป ฺา  วิปสฺสนา- 
ป ฺา  จตุปฏิสมฺภิทาทิสงฺขาตา  เมธา  ยสฺส  ภควโต  โส   
สุเมโธ  ต  สเุมธ  ภาคฺยสมฺปนฺนตฺตา  ภควนฺต  โลกสฺส  เชฏ   
เสฏ  ปธานภูต  สสารโต (๓)  ปม  นิคฺคต  นราน  อาสภ   
ปุเรจาริก  วูปกฏ  วิเวกภูต  คณสงฺคณิการามโต อปคต  
วิหรนฺต อห อทฺทสนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สพฺพธมฺมาน  สยเมว  พุทฺธตฺตา  สมฺพุทฺธ  อุปคนฺตฺวาน   
# ๑ สี. ยุ. ยถา ฯ ๒ องฺ. อฏก. ๒๓/๑๒๐/๒๓๙ ฯ  ๓ ย.ุ สงฺขารโต ฯ   
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สมีป  คนฺตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวานาติ  ทสงฺคุลิปุฏ   
มุทฺธนิ  กตฺวาติ อตฺโถ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ทิวา  รตฺติ ฺจ  ปสฺสามีติ  ตทา  เทวโลเก  จ  มนุสฺสโลเก   
จ  อุปฺปนฺนกาเล มสจกฺขุนา สมนฺตโต โยชน ปสฺสามีติ  
อตฺโถ ฯ   
        สหสฺสโลก  าเณนาติ  ป ฺาจกฺขุนา  สหสฺสจกฺกวาฬ   
ปสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  สตฺถ ุ สาสเนติ  อิทานิ  โคตมสฺส  ภควโต   
สาสเน ฯ  ทปีทานสฺส  ทปีปูชาย  อิท  ผล  อิมินา  ผเลน   
ทิพฺพจกฺขุ  อนุปฺปตฺโต  ปฏิลทฺโธ อุปปฺาเทสินฺติ อตฺโถ ฯ   
                อนุรุทฺธตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                ปณฺุณมนฺตานิ(๑)ปุตฺตตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อชฌฺายโก  มนฺตธโรติอาทิก  อายสฺมโต  ปุณฺณสฺส   
มนฺตานิปุตฺตตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺาน ิ อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
อุปฺปตฺติโต  ปุเรตรเมว  หสวตีนคเร  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล   
นิพฺพตฺติตฺวา  อนุกฺกเมเนว (๒)  วิ ฺ ุต  ปตฺโต ฯ  อปรภาเค  ปทุมุตฺตเร   
ภควติ  อุปฺปชฺชิตฺวา  โพธเนยฺยาน  ธมฺม  เทเสนฺเต  เหฏา   
# ๑. ม. ปุณฺณมนฺตาณิ... ฯ  ๒. ม. อนุกฺกเมน ฯ   
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วุตฺตนเยน  มหาชเนน  สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  ปริสปริยนฺเต   
นิสีทิตฺวา  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก  ภิกฺขุ  ธมมฺกถิกาน   
อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  มยาป  อนาคเต  เอวรูเปน  ภวิตุ   
วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  เทสนาวสาเน  อุฏ ิตาย  ปริสาย  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา  นิมนฺเตตฺวา  เหฏา  วุตฺตนเยน  มหาสกฺการ   
กตฺวา  ภควนฺต  เอวมาห  ภนฺเต  อห  อิมินา  อธิกาเรน  น   
อ ฺ  สมฺปตฺตึ  ปตฺเถมิ  ยถา  ปเนโส  ภิกฺขุ  สตฺตมทิวสมตฺถเก   
ตุมฺเหหิ  ธมฺมกถิกาน  อคฺคฏาเน  ปโต  เอว  อหมฺป  อนาคเต   
เอกสฺส  พุทฺธสฺส  สาสเน  ธมฺมกถิกาน  อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ   
ปตฺถน  อกาสิ ฯ  สตฺถา  อนาคต  โอโลเกนฺโต  ตสฺส  ปตฺถนาย   
สมิชฺฌนภาว  ทิสฺวา  อนาคเต  กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก  โคตโม   
นาม  พุทฺโธ  อุปฺปชฺชิสฺสติ  ตสฺส  สาสเน  ปพฺพชตฺิวา  ตฺว   
ธมฺมกถิกาน อคฺโค ภวิสฺสสีติ พฺยากาสิ ฯ   
        โส  ยาวตายุก  กลฺยาณกมฺม  กตฺวา  ตโต  จุโต  กสฺปสต- 
สหสฺส  ปุ ฺสมฺภาร  สมฺภรนฺโต  เทวมนุสฺเสสุ  สสริตฺวา  อมฺหาก   
ภควโต  กาเล  กปลวตฺถนุครสฺส  อวิทูเร  โทณวตฺถุนามเก   
พฺราหฺมณคาเม  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส (๑)   
ภาคิเนยฺโย  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  ปณฺุโณติ  นาม  อกสุ ฯ   
โส  สตฺถร ิ อภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปวตฺติตวรธมฺมจกฺเก  อนุกฺกเมน   
# ๑ ม. อ ฺาสิโกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส ฯ  
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ราชคห  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺเต  อ ฺาสิโกณฺฑ ฺสฺส  สนฺติเก   
ปพฺพชิตฺวา  ลทฺธูปสมฺปโท  ปธานมนุยุ ฺชนฺโต  สพฺพ  ปพฺพชติ- 
กิจฺจ  มตฺกก  ปาเปตฺวา  ทสพลสฺส  สนติฺก  คมิสฺสามีติ   
มาตุลตฺเถเรน  สทฺธ ึ สตฺถุ  สนฺติก อาคนฺตฺวา  กปลวตฺถ-ุ 
สามนฺตาเยว  โอหิยิตฺวา  โยนิโส  มนสิกาเร  กมฺม  กโรนฺโต   
นจิรสฺเสว  วิปสฺสน อุสฺสุกฺกาเปตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ ฯ   
        ตสฺส  ปน  ปุณฺณตฺเถรสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตา  กุลปุตฺตา   
ป ฺจสตา  อเหสุ ฯ  เถโร  เต  ทสกถาวตฺถูหิ  โอวทิ ฯ  เตป   
สพฺเพ  ทสกถาวตฺถูหิ  โอวทิตา  ตสฺส  โอวาเท  ตฺวา  อรหตฺต   
ปาปุณิตฺวา  อตฺตโน  ปพฺพชิตกิจฺจ  มตฺถกปฺปตฺต  ตฺวา   
อุปชฺฌาย  อุปสงฺกมิตฺวา  อาหสุ  ภนฺเต  มย  ปพฺพชติกิจฺจสฺส   
มตฺถก  ปตฺตา  ทสนฺน ฺจ  กถาวตฺถูน  ลาภิโน  สมโย  ทานิ   
โน  ทสพล  ปสฺสิตุนฺติ  เถโร  เตส  วจน  สุตฺวา  จินฺเตสิ   
มยฺห  ทสกถาวตฺถุลาภิต  สตฺถา  ชานาติ ฯ  อห  ธมมฺ  เทเสนฺโต   
ทสกถาวตฺถูนิ  อมุ ฺจิตฺวาว  เทเสมิ  มยิ  จ  คจฺฉนฺเต  สพฺเพป   
เม  ภิกฺขู  ม  ปริวาเรตฺวา  คจฺฉิสฺสนฺติ  เอว  เม  คเณน   
สทฺธึ  คนฺตฺวา  อยุตฺต  ทสพล  ปสฺสิตุ  อิเม  ตาว  ทสพล   
ปสฺสิตุ  คจฺฉนฺตูติ ฯ  อถ  เต  เอวมาห  อาวุโส  ตุมฺเห  ปุรโต   
คนฺตฺวา  ทสพล  ปสฺสถ  มม  วจเนน  ตถาคตสฺส  ปาเท  วนฺทถ   
อหมฺป  ตุมฺหาก  คตมคฺเคน  อาคจฺฉิสฺสามีติ ฯ  เตป  เถรา    
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สพฺเพ  ทสพลสฺส  ชาติภูมิรฏวาสิโน  สพฺเพ  ขีณาสวา  สพฺเพ   
ทสกถาวตฺถุลาภิโน  อุปชฺฌายสฺส  โอวาท  อจฺฉินฺทิตฺวา 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  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  อาคตตฺถาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ปุน  เตหิ   
ชาติภูมิโตติ วุตฺเต โก  นุ  โข  ภิกฺขเว  ชาติภูมิย  ชาติ- 
ภูมกาน ภิกฺขูน สพฺรหฺมจารีน เอว สมฺภาวิโต  อตฺตนา   
จ  อปฺปจฺโฉ  อปฺปจฺฉกถ ฺจ  ภิกฺขูน  กตฺตาติ  ทสกถาวตฺถุลาภึ   
ภิกฺขุ ปุจฺฉิ ฯ เตป ปุณฺโณ นาม ภนฺเต อายสฺมา มนฺตานิ- 
ปุตฺโตติ อาโรจยึสุ ฯ   
        เตส  กถ  สุตฺวา  อายสฺมา  สาริปตฺุโต  เถร  ทสฺสนกาโม   
อโหสิ ฯ  อถ  สตฺถา  ราชคหโต  สาวตฺถึ  อคมาสิ ฯ  ปุณฺณตฺเถโรป   
ทสพลสฺส  ตตฺถ  อาคตภาว  สุตฺวา  สตฺถาร  ปสฺสิสสฺามีติ   
คนฺตฺวา  อนฺโต  คนฺธกุฏยิเยว  ตถาคต  สมฺปาปุณิ ฯ  สตฺถา   
ตสฺส  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  เถโร  ธมฺม  สุตฺวา  ทสพล  วนฺทิตฺวา   
ปฏิสลลฺานตฺถาย  อนฺธวน  คนฺตฺวา  อ ฺตรสฺมึ  รกฺุขมูเล   
ทิวาวิหาร  นิสีทิ ฯ  สาริปุตฺตตฺเถโรป  ตสฺสาคมน  สุตฺวา    
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สีสานุโลกิโก คนฺตฺวา โอกาส สลฺลกฺเขตฺวา  ตสฺมึ  รุกฺขมูเล   
นิสินฺนก  อุปสงฺกมิตฺวา  เถเรน  สทฺธึ  สมฺโมทิตฺวา  ต   
วิสุทฺธิกฺกม  ปุจฺฉิ ฯ  โสปสฺส  ปุจฺฉิตปุจฺฉิต  พฺยากโรนฺโต  
รถวินีตูปมาย  อติวิย  จิตฺต  อาราเธสิ  เต  อ ฺม ฺสฺส  
สุภาสิต สมนุโมทึสุ ฯ   
        อถ  น  สตฺถา  อปรภาเค  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มชฺเฌ  นิสินโฺน   
เถร  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  ธมฺมกถิกาน   
ยทิท  ปุณฺโณติ  เอตทคฺเค  เปสิ ฯ  โส  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
โสมนสฺสวเสน  ปุพฺพจรติาปทาน  วิภาเวนฺโต อชฺฌายโกติ- 
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  อชฺฌายโกติ  อเนกพฺราหฺมณาน  วาเจตา  สิกฺขา- 
เปตา ฯ  มนฺตธโรติ  มนตฺาน  ธาเรตาติ  อตฺโถ  เวทสงฺขาตสฺส   
จตุตฺถเวทสฺส  สชฺฌายนสวนทานาน  วเสน  ธาเรตาติ  วุตฺต   
โหติ ฯ  ติณฺณ  เวทานนฺติ  อิรุเวทยชุเวทสามเวทสงฺขาตาน  ติณฺณ   
เวทาน  าเณน  ธาเรตพฺพตฺตา  เวโทติ  ลทฺธนาเมสุ  ตีสุ   
เวทคนฺเถสุ  ปาร  ปรโิยสาน  คโตติ  อตฺโถ ฯ  ปรุกขฺโตมฺหิ   
สิสฺเสหีติ  มม นิจฺจปริวารภูเตหิ  สิสฺเสหิ  ปริวุโต  อห  อมฺหิ ฯ   
อุปคจฺฉึ  นรุตฺตมนฺติ  นราน  อุตฺตม  ภควนฺต  อุปสงฺกมึ สมีป  
คโตติ อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        อภิธมฺมนย ฺ ูหนฺติ  อห  ตทา  ตสฺส  พุทฺธสฺส  กาเล    
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อภิธมฺมนยโกวิโทติ อตฺโถ ฯ กถาวตฺถวิุสุทฺธิยาติ กถาวตฺถุปฺ- 
ปกรเณ วิสุทฺธิยา เฉโก  อปฺปจฺฉสนฺตุฏ ิกถาทีสุ  ทสสุ  กถา- 
วตฺถูสุ  วา  เฉโก  ตาย  กถาวตฺถุวิสุทฺธิยา  สพฺเพส  ยติชนาน (๑)   
ปณฺฑิตาน  วิ ฺาเปตฺวาน  โพเธตฺวาน  อนาสโว  นิกฺกิเลโส  
วิหรามิ วาส กปฺเปมิ ฯ   
        อิโต  ป ฺจสเต  กปฺเปติ  อิโต  ป ฺจพุทฺธปฏิมณฺฑิตโต  ภทฺท- 
กปฺปโต  ป ฺจสเต  กปฺเป  สุปฺปกาสกา  สฏุ ุ  ปากฏา  จกฺก- 
รตนาทิสตฺตหิ  รตเนหิ  สมฺปนฺนา  ชมพฺุทีปาทิจตุทีปมฺหิ  อิสฺสรา   
ปธานา  จตุโร  จตฺตาโร  จกฺกวตฺติราชาโน อเหสุนฺติ อตฺโถ ฯ  
เสส วุตฺตนยเมวาติ ฯ   
                ปณฺุณมนฺตานิปุตฺตตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อุปาลิตฺเถราปทานวณฺณนา   
        นคเร  หสวติยาติอาทิก  อายสฺมโต  อุปาลิตฺเถรสฺส   
อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺต  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  วิภวสมฺปนฺเน  พฺราหฺมณกุเล  นพฺิพตฺโต   
เอกทิวส  สตฺถุ  สนฺติเก  ธมฺมกถ  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก   
# ๑. ส.ี ย.ุ ชนาน ฯ  
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ภิกฺขุ  วินยธราน  อคฺคฏาเน  เปนฺต  ทิสฺวา  สตฺถ ุ อธิการกมฺม   
กตฺวา  ต  านนฺตร ปตฺเถสิ ฯ   
        โส  ยาวชีว  กุสล  กตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  อิมสฺมึ   
พุทฺธุปฺปาเท  กปฺปกเคเห  นิพฺพตฺโต  อุปาลีติสฺส  นาม  อกสุ ฯ   
โส  วยปฺปตฺโต  อนุรุทฺธาทีน  ฉนฺน  ขตฺติยาน  ปยสหาโย  หุตฺวา   
ตถาคเต  อนุปยมฺพวเน  วิหรนฺเต  ปพฺพชฺชาย  นกิขฺมนฺเตหิ  ฉหิ   
ขตฺติเยหิ  สทฺธึ  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ตสฺส ปพฺพชฺชาวิธาน   
ปาลิย  อาคตเมว ฯ  โส  ปพฺพชิตฺวา  อุปสมฺปนฺโน  หุตฺวา  สตฺถุ   
สนฺติเก  กมมฺฏาน  คเหตฺวา  มยฺห  ภนฺเต  อร ฺวาส   
อนุชานาถาติ  อาห ฯ  ภิกขฺุ  อร ฺเ  วสนฺตสฺส  เอกเมว  ธุร   
วฑฺฒิสฺสติ  มยฺห  ปน  สนฺติเก  วสนฺตสฺส  วิปสฺสนาธุร ฺจ   
คนฺถธุร ฺจ  ปริปูเรสฺสตีติ ฯ  โส  สตฺถุ  วจน  สมปฺฏิจฺฉิตฺวา   
วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  นจิรสฺเสว  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ   
สตฺถาป  น  สยเมว  สกล  วินยปฏก  อุคฺคณฺหาเปสิ ฯ  โส   
อปรภาเค  ภารุกจฺฉวตฺถุ  อชฺชุกวตฺถุ  กุมารกสฺสปวตฺถุนฺติ   
อิมานิ ตีณิ วตฺถูนิ วินิจฺฉินิ ฯ สตฺถา เอเกกสฺมึ วินิจฺฉเย   
สาธุการ  ทตฺวา  ตโย  วินิจฺฉเย  อฏ ุปฺปตฺตึ กตฺวา เถร  
วินยธราน  ภิกฺขูน  อคฺคฏาเน  เปสิ ฯ   
        เอว  โส  เอตทคฺคฏาน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม   
สริตฺวา  โสมนสฺสปฺปตฺโต  ต  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต    
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นคเร  หสวติยาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  หสวติยาติ  หสาวฏฏอากาเรน   
วติ  ปาการปริกฺเขโป  ยสมฺึ  นคเร  ต  นคร  หสวตี ฯ  อถ   
วา  อเนกสงฺขา  หสา  ตฬากโปกฺขรณีสรปลฺลลาทีสุ  นิวสนฺตา   
อิโต  จิโต  จ  วิธาวมานา  วสนฺติ  เอตฺถาติ  หสวตี  ตสฺสา   
หสวติยา ฯ  สุชาโต  นาม  พฺราหฺมโณติ  สุฏ ุ  ชาโตติ  สุชาโต   
อกฺขิตฺโต  อนุปกุฏโติ  วจนโต  หุตฺวา  ชาโตติ  อตฺโถ ฯ  อสีติ- 
โกฏินิจโยติ  อสีติโกฏิธนราสิโก  ปหูตธนธ ฺวา  อสงฺเขฺยยฺยธน- 
ธ ฺวา  พฺราหฺมโณ  สุชาโต  นาม  อโหสินฺติ  สมพฺนฺโธ ฯ   
        ปุนป  ตสฺเสว  มหนฺตภาว  ทสฺเสนฺโต  อชฌฺายโกติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อชฺฌายโกติ  ปเรส  เวทตฺตยาทึ  วาเจตา ฯ   
มนฺตธโรติ  มนฺตา  วุจฺจติ  ป ฺา  อถพฺพนเวทพฺยากรณาทิ- 
ชานนป ฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ติณฺณ  เวทาน  ปารคูติ  อิรุเวทยช-ุ 
เวทสามเวทสงฺขาตาน  ติณฺณ  เวทาน  ปริโยสาน  ปตฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  ลกขฺเณติ  ลกฺขณสตฺเถ  พุทฺธปจฺเจกพุทฺธจกฺกวตฺติปุริสาน   
หตฺถปาทาทีสุ  ทิสฺสมานลกฺขณปกาสนกคนฺเถ  จาติ  อตฺโถ ฯ   
อิติหาเสติ  อิติห  อาส  อิติห  อาสาติ  โปราณกถาปฺปกาสเก   
คนฺเถ ฯ  สธมฺเมติ  สกธมฺเม  พฺราหฺมณธมฺเม  ปารมึ คโต ปรโิยสาน  
โกฏ ึคโต ปตฺโตติ อตฺโถ ฯ   
        ปริพฺพาชาติ  เย  นิคณฺสาวกา  เต  สพฺเพ  นานาทิฏ ิกา   
ตทา มหิยา ปวีตเล จรนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ    
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        ยาว  ยตฺตก  กาล  ชิโน  นุปฺปชฺชติ  ตาว  ตตฺตก  กาล   
พุทฺโธติ วจน นตฺถีติ อตฺโถ ฯ   
        อจฺจเยน  อโหรตฺตนฺติ  อโห  จ  รตฺติ  จ  อโหรตฺต  พหูน   
สวจฺฉราน อติกฺกเมนาติ อตฺโถ ฯ เสส สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        มนฺตานิปุตฺโตติ  มนตฺานีนามาย  กปฺปกธีตุยา  ปุตฺโต   
มาสปุณฺณตาย  ทิวสปุณฺณตาย  ปุณฺโณติ  ลทฺธนาโมติ  อตฺโถ ฯ   
ตสฺส  สตฺถุสสฺ  สาวโก เหสฺสติ ภวิสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เอว  กิตฺตยิ  โส  พุทโฺธติ  โส  ปทุมุตฺตโร  ภควา  เอว   
อิมินา  ปกาเรน  สุนนฺท  สุนฺทรากาเรน  โสมนสฺสทายก  กิตฺตยิ   
พฺยากรณมทาสีติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพ  ชน  สกลชนสมหู  สาธุก   
หาสยนฺโต  โสมนสฺส  กโรนฺโต  สก  พล อตฺตโน พล ทสฺสยนโฺต  
ปากฏ กโรนฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตโต  อนนฺตร  อตฺตโน  อานุภาว  อ ฺาปเทเสน   
ทสฺเสนฺโต  กต ฺชลีติอาทิมาห ฯ  ตทา  ตสฺมึ  พุทธฺุปฺปาทโต   
ปุริมกาเล  สนุนฺท  ตาปส  กต ฺชลิปฏุา  สพฺเพ  ชนา   
นมสฺสนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  พุทฺเธ  การ  กริตฺวานาติ  เอว  โส   
สพฺพชนปูชโิตป  สมาโน  ปชูิโตมฺหติี  มาน  อกตฺวา  พุทฺธ- 
สาสเน  อธิก กิจฺจ กตฺวา อตฺตโน คตึ ชาตึ โสเธสิ  
ปริสุทฺธมกาสีติ อตฺโถ ฯ   
        สุตฺวาน  มุนิโน  วจนฺติ  ตสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  วาจ    
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คาถาพนฺธสุขตฺถ  อาการสฺส  รสฺส  กตฺวา  วจนฺติ  วุตฺต ฯ   
อนาคตมฺหิ  อทฺธาเน  โคตโม  นาม  นาเมน  สตฺถา  โลเก   
ภวิสฺสตีติ  อิม  มุนิโน  วจน  สุตฺวา  ยถา  เยน  ปกาเรน   
โคตม  ภควนฺต  ปสฺสามิ  ตถา  เตน  ปกาเรน  การ  อธิกกิจฺจ   
ปุ ฺสมฺภาร  กสฺสามิ  กรสิฺสามีติ  เม  มยฺห  สงฺกปโฺป   
เจตนามนสิกาโร อหุ อโหสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เอวาห  จินฺตยิตฺวานาติ  อห  การ  กริสฺสามีติ  เอว   
จินฺเตตฺวา ฯ  กิริย  จินฺตยึ มมาติ มยา กีทิส ปุ ฺ กตฺตพฺพ  
นุ โขติ กิริย  กตฺตพฺพกิจฺจ  จินฺตยินฺติ อตฺโถ ฯ กฺยาห กมฺม  
อาจรามีติ อห กีทิส ปุ ฺกมฺม  อาจรามิ  ปูเรมิ  นุ  โขติ   
อตฺโถ ฯ  ปุ ฺกฺเขตฺเต  อนุตฺตเรติ  อุตฺตรวิรหิเต  สกลปุ ฺสฺส  
ภาชนภูเต รตนตฺตเยติ อตฺโถ ฯ   
        อย ฺจ  ปา ิโก  ภิกฺขูติ  อย  ภิกฺขุ  สรภ ฺวเสน   
คนฺถปาปนโต  วาจนโต  ปา ิโกติ  ลทฺธนาโม  ภิกฺขุ ฯ   
พุทฺธสาสเน  สพฺเพส  ปา ีน  ปากวาจกาน  อนฺตเร  วินเย   
จ  อคฺคนิกฺขิตฺโต  อคฺโค  อิติ  ปโต  ต าน เตน ภิกฺขุนา  
ปตฺตฏานนฺตร อห ปตฺถเย ปตฺเถมีติ อตฺโถ ฯ(๑)   
        ตโต  ปร  อตฺตโน  ปุ ฺกรณูปาย  ทสฺเสนฺโต  อิท  เม   
อมิต  โภคนฺติอาทิมาห ฯ  เม  มยฺห  อมิต  ปมาณวิรหิต   
#๑. สี. ปติฏ ิต านนฺตร อห ปตฺถย ึปตฺเถสินฺติ อตฺโถ ฯ   
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โภคราสึ  อกโฺขภ  โขเภตุ  อสกฺกุเณยฺย  สาครูปม  สาครสทิส  
เตน  โภเคน  ตาทิเสน  ธเนน  พุทฺธสสฺ  อาราม มาปเยติ  
สมฺพนฺโธ ฯ เสส อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        ภิกฺขุสงฺเฆ  นิสีทิตฺวา  สมฺพุทฺโธ  เตน  สุฏ ุ  มาปต   
การิต  สงฺฆาราม  ปฏิคฺคเหตฺวา  ตสฺสารามสฺสานิสสทีปก  อิท   
วจน  อพฺรวิ  กเถสีติ  สมพฺนฺโธ ฯ   
        กถ  โย  โสติ  โย  สงฺฆารามทายโก  ตาปโส  สุมาปต  กุฏ-ิ 
เลณมณฺฑปปาสาทหมฺมิยปาการาทินา  สุฏ ุ  สชชฺิต  สงฺฆาราม   
พุทฺธสฺส (๑)  ปาทาสิ  ปกาเรน  โสมนสฺสสมฺปยุตฺตจิตฺเตน  อทาสิ ฯ   
ตมห  กิตฺตยิสฺสามีติ  ต  ตาปส  อห  ปากฏ  กริสสฺามิ  อุตฺตานึ   
กริสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ  สุณาถ  มม  ภาสโตติ  ภาสนฺตสฺส  มยฺห   
วจน  สุณาถ  โอหิตโสตา  อวิกฺขิตฺตจิตฺตา  มนสิ  กโรถาติ  
อตฺโถ ฯ   
        เตน  ทนิฺนารามสฺส  ผล  ทสฺเสนฺโต  หตฺถ ี อสฺสา  รถา   
ปตฺตีติอาทิมาห ฯ ต สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        สงฺฆารามสฺสิท  ผลนฺติ  อิท  อายตึ  อนุภวิตพฺพสมฺปตฺติ- 
สงฺขาต  อิฏผล สงฺฆารามทานสฺส ผล วิปากนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ฉฬาสีติสหสฺสานีติ  ฉสหสฺสานิ  อสีติสหสฺสานิ  สมลงฺกตา   
สุฏ ุ  อลงฺกตา  สชฺชิตา  นาริโย  อิตฺถโิย  วิจิตฺตวตฺถาภรณาติ   
# ๑ สี. ยุ. สงฺฆสฺส ฯ   
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วิจิตฺเตหิ  อเนกรูเปหิ  วตฺเถหิ  อาภรเณหิ  จ  สมนนฺาคตา ฯ   
อามุตฺตมณิกุณฺฑลาติ  โอลมฺพิตมุตฺตาหารมณิก ฺจิตกณฺณาติ  
อตฺโถ ฯ   
        ตาส  อิตฺถีน  รูปโสภาติสย  วณฺเณนฺโต  อาฬารปมฺหาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อาฬารานิ  มหนฺตานิ  อกฺขีนิ  มณิคุฬสทิสานิ   
ยาส  อิตฺถีน  ตา  อาฬารปมฺหา  ภมรานมิว  มนฺทโลจนาติ   
อตฺโถ ฯ  หสุลา  หาสปกติ  ลลีาวิลาสาติ  อตฺโถ ฯ  สุส ฺาติ   
สุนฺทรส ฺ ิตพฺพสรีราวยวา ฯ  ตนุมชฺฌิมาติ  ขุททฺกอุทรปเทสา ฯ   
เสส อุตฺตานเมว ฯ   
        ตสฺส  ธมฺเมสุ  ทายาโทติ  ตสฺส  โคตมสฺส  ภควโต  ธมฺเมสุ   
ทายาโท  ธมมฺโกฏาสภาคี ฯ  โอรโสติ  อุรสิ  ชาโต  สิถลิ- 
ธนิตาทิทสวิธพฺย ฺชนพุทฺธิสมฺปนฺน  กณฺตาลุโอฏาทิป ฺจฏาเน   
ฆฏเฏตฺวา  เทสิตธมฺม  สตฺุวา  โสตาปตฺติมคฺคาทิมคฺคปฏิปาฏิยา   
สพฺพกิเลเส  เขเปตฺวา  อรหตฺเต   ิตภาเวน  อุรสิ  ชาตปุตฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  ธมมฺนิมฺมิโตติ  ธมฺเมน  สเมน  อทณฺเฑน  อสตฺเถน   
นิมฺมิโต  ปากโฏ  ภวิสฺสสีติ  อตฺโถ ฯ  อุปาลิ  นาม  นาเมนาติ   
กิ ฺจาป  โส  มาตุ  นาเมน  มนฺตานิปุตฺตนาโม  อนุรุทฺธาทีหิ   
ปน  สห  คนตฺฺวา  ปพฺพชิตตฺตา  ขตฺติยาน  อุปสมีเป  อลลฺีโน   
ยุตฺโต  กายจิตฺเตหิ  สมงฺคีภูโตติ อุปาลีติ นาเมน สตฺถุ สาวโก  
เหสฺสติ ภวิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        วินเย  ปารมึ  ปตฺวาติ  วินยปฏเก  โกฏ ึ ปริโยสาน  ปตฺวา    
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ปาปุณิตฺวา ฯ  านาฏาเน  จ  โกวิโทติ  การณาการเณ  จ   
ทกฺโข  เฉโกติ  อตฺโถ ฯ  ชินสาสน  ธาเรนฺโตติ  ชิเนน  วุตฺตานุ- 
สาสนึ  ชินสสฺ  ปฏกตฺตย  วาจนสวนจินฺตนธารณาทิวเสน    
ธาเรนฺโต   สลฺลกฺเขนฺโตติ  อตฺโถ ฯ  วิหริสฺสตินาสโวติ  นิกฺกิเลโส   
จตูหิ  อิริยาปเถหิ อปริปตนฺต อตฺตภาว หริสฺสติ  ปวตฺเตสฺสตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        อปริเมยฺยุปาทายาติ  อเนกสตสหสฺเส  อาทึ  กตฺวา ฯ   
ปตฺเถมิ  ตว  สาสนนฺติ  โคตมสฺส  ภควโต  สาสเน  วินยธราน   
อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  ตุยฺห  สาสน  ปตฺเถมิ  อิจฺฉามีติ  อตฺโถ ฯ  โส   
เม  อตฺโถติ  โส  เอตทคฺคฏานนฺตรสงฺขาโต  อตฺโถ  เม  มยา   
อนุปฺปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพสโยชนกขฺโยติ  สพฺเพส  สโยชนาน   
ขโย  มยา  อนุปฺปตฺโตติ  สมฺพนฺโธ  นพฺิพาน  อธิคตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ราชทณฺเฑน  ตชฺชโิต  ปฬโิต  สลูาวุโต  สูเล  อาวุโต   
อาวุณิโต  โปโส  ปรุิโส  สูเล  สาต  มธุรสุข  อวินทฺนฺโต   
นานุภวนฺโต  ปริมุตฺตึว ปริโมจนเมว อิจฺฉติ ยถาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        มหาวีร  วีรานมนฺตเร  วีรุตฺตม  อห  ภวทณฺเฑน  ชาติ- 
ทณฺเฑน  ตชฺชิโต  ปฬโิต  กมฺมสูลาวุโต  กุสลากุสลกมฺมสูลสฺม ึ  
อาวุโต  สนฺโต  สวิชฺชมาโน  ปปาสาเวทนาย  ปปาสาตุรภาเวน   
อฏฏิโต  อภิภูโต  ทุกฺขาปโต  ภเว  สาต  สสาเร  สุข  น   
วินฺทามิ  น  ลภามิ ฯ  ราคคฺคิโทสคฺคิโมหคฺคิสงฺขาเตหิ  นรกคฺคิ- 
กปฺปุฏานคฺคิทุกฺขคฺคิสงฺขาเตหิ  วา  ตีหิ  อคฺคีหิ  ฑยฺหนฺโต    
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ปริมุตฺตึ  ปรมิุจฺจนุปาย  คเวสามิ  ปริเยสามิ  ตเถวาติ สมฺพนฺโธ ฯ  
ยถา  ราชทณฺฑ  อิโต  คโต  ปตฺโต  ปริมุตฺตึ  คเวสติ  ตถา   
อห  ภวทณฺฑปฺปตฺโต  ปริมุตฺตึ คเวสามีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปุน  สสารโต  โมจน  อุปโมปเมยฺยวเสน  ทสฺเสนฺโต  ยถา   
วิสาโทติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วิเสน  สปปฺวิเสน  อา  สมนฺตโต   
ทสียิตฺถ  ทฏโ  โหตีติ  วิสาโท  สปฺปทฏโติ  อตฺโถ ฯ  อถ   
วา  วิส  หลาหลวิส  อทติ  คิลตีติ  วิสาโท  วิสขาทโกติ   
อตฺโถ ฯ  โย  ปุริโส  วิสาโท  เตน  ตาทิเสน  วิเสน  ปริปฬิโต   
ตสฺส  วิสสฺส  วิฆาตาย  วินาสาย  อุปายน  อุปายภูต  อคท   
โอสธ  คเวเสยฺย  ปริเยเสยฺย  ต  คเวสมาโน  วิสฆาตก  วิสนาสก   
อคท  โอสธ  ปสฺเสยฺย  ทกฺเขยฺย ฯ  โส  ต  อตฺตโน  ทิฏ   
โอสธ  ปวิตฺวา  วิสมฺหา  วิสโต  ปริมตุติยา ปริโมจนการณา  
สุขี อสฺส ภเวยฺย ยถาติ สมพฺนฺโธ ฯ   
        ตเถวาหนฺติ  ยถา  เยน  ปกาเรน  โส  นโร  วิสหโต   
สวิเสน  สปฺเปน  ทฏโ  วิสขาทโก  วา  โอสธ  ปวิตฺวา  สุขี   
ภเวยฺย  ตเถว  เตน  ปกาเรน  อห  อวิชชฺาย  โมเหน  ส   
สุฏ ุ  ปฬิโต ฯ  สทฺธมฺมาคทเมสหนฺติ  อห สทฺธมฺมสงฺขาต  
โอสธ เอส ปริเยสนฺโตติ อตฺโถ ฯ   
        ธมฺมาคท  คเวสนฺโตติ  สสารทุกฺขวิสสฺส  วินาสาย   
ธมฺโมสธ  คเวสนฺโต ฯ  อทฺทกฺขึ  สกฺยสาสนนฺติ  สกฺยวสปภวสฺส    
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โคตมสฺส  สาสน  อทฺทกขิฺนฺติ  อตฺโถ ฯ  อคฺค  สพฺโพสธาน   
ตนฺติ  สพฺเพส  โอสธาน  อนฺตเร  ต  สกฺยสาสนสงฺขาต  ธมฺโมสธ   
อคฺค  อุตฺตมนฺติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพสลลฺวิโนทนนฺติ  ราคสลฺลาทีน   
สพฺเพส  สลลฺาน  วิโนทน  วูปสมกร  ธมฺโมสธ  ธมฺมสงฺขาต   
โอสธ  ปวิตฺวา  สพฺพ  วิส  สกลสสารทุกฺขวิส  สมูหนึ   
นาเสสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ  อชรามรนฺติ  ต  ทุกฺขวิส  สมูหนิตฺวา   
อชร  ชราวิรหิต  อมร  มรณวิรหิต  สติีภาว  ราคปริฬาหา   
ทิวิรหิตตฺตา  สีตลภูต  นพฺิพาน  อห  ผสฺสยึ  ปจฺจกฺขมกาสินฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปุน  กิเลสตสฺส  อุปม  ทสฺเสนฺโต  ยถา  ภูตฏฏิโตติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยถา  เยน  ปกาเรน  ภูตฏฏิโต  ภูเตน   
ยกฺเขน  อฏฏโิต  ปฬิโต  โปโส  ปรุิโส  ภูตคฺคาเหน   
ยกฺขคฺคาเหน  ปฬิโต  ทุกขิฺโต  ภูตสฺมา  ยกฺขคฺคาหโต   
ปริมุตฺติยา โมจนตฺถาย ภูตเวชฺช คเวเสยฺย ฯ   
        ต  คเวสมาโน  จ  ภูตวิชฺชาย  สฏุ ุ  โกวิท  เฉก   
ภูตเวชฺช  ปสเฺสยฺย  โส  ภูตเวชฺโช  ตสฺส  ยกฺขคฺคหิตสฺส   
ปุริสสฺส  อาเวสภูต  วิหเน  วินาเสยฺย  สมูล ฺจ  มูเลน  สห   
อายตึ  อนาเสวก  กตฺวา  วินาสเย  วิทฺธเสยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        มหาวีร  วีรุตฺตม  ตมคฺคาเหน  กิเลสนฺธการคฺคาเหน   
ปฬิโต  อห  ตเถว  เตน  ปกาเรเนว  ตมโต  กิเลสนธฺการโต    
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ปริมุตฺติยา  โมจนตฺถาย  าณาโลก ป ฺาอาโลก คเวสามีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        อถ  ตทนนฺตร  กิเลสตมโสธน  กิเลสนฺธการนาสก   
สกฺยมุนึ  อททฺสนฺติ  อตฺโถ ฯ  โส  สกยฺมุนิ  เม  มยหฺ  ตม   
อนฺธการ  กิเลสติมิร  ภูตเวชฺโชว ภูตก ยกฺขคฺคหิต อิว  
วิโนเทสิ ทูรี อกาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        โส  อห  เอว  วิมุตฺโต  สสารโสต  สสารปวาห  ส  สุฏ ุ   
ฉินฺทึ  เฉเทสึ  ตณฺหาโสต  ตณฺหามโหฆ  นิวารยึ  นริวเสส   
อปฺปวตฺตึ  อกาสินฺติ  อตฺโถ ฯ  ภว  อุคฺฆาฏยึ  สพฺพนฺติ   
กามภวาทิก  สพฺพ  นวภว  อุคฺฆาฏยึ  วินาเสสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
มูลโต  วินาเสนฺโต  ภูตเวชฺโช  อิว  มลูโต  อุคฺฆาฏยินฺติ  
สมฺพนฺโธ ฯ  
        ตโต  นพฺิพานปริเยสนาย  อุปม  ทสฺเสนฺโต  ยถาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ครุ  ภาริย  นาค  คิลตีติ  ครุโฬ ฯ  ครุ   
วา  นาค  ลาติ  อาททาตีติ  ครุโฬ  ครุฬราชา ฯ  อตฺตโน   
ภกฺข  สกโคจร  ปนฺนค  ปกาเรน  ปรหตฺถ  น  คจฺฉตีติ   
ปนฺนโคติ  ลทฺธนาม  นาค  คหณตฺถาย  โอปตติ  อวปตติ   
สมนฺตา  สมนฺตโต  โยชนสต  สตโยชนปฺปมาณ  มหาสร   
มหาสมุทฺท  อตฺตโน  ปกขฺวาเตหิ วิกฺโขเภติ อาโลเฬติ ยถาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ    
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        โส  สุปณฺโณ  วิหงฺคโม  เวหาสคมนสีโล  ปนนฺค  นาค   
คเหตฺวา  อโธสีส  โอลมฺเพตฺวา  วิเหย  ตตฺถ  ตตฺถ  วิวิเธน   
เหเนน  เหเนฺโต  อาทาย  ทฬฺห  คเหตฺวา  เยน  กาม  ยตฺถ   
คนฺตุกาโม  ตตฺถ  ปกฺกมติ คจฺฉตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ภนฺเต  มหาวีร  ยถา  ครุโฬ  พลี  พลวา  ปนฺนค  คเหตฺวา   
ปกฺกมติ  ตถา  เอว  อห  อสงฺขต  ปจฺจเยหิ  อกต  นิพฺพาน   
คเวสนฺโต  ปฏิปตฺติปูรณวเสน  ปริเยสนฺโต  โทเส  สกลทิยฑฺฒ- 
กิเลสสหสฺเส  วิกฺขาลยึ  วิเสเสน สมุจฺเฉทปฺปหาเนน โสเธสึ  
อหนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ยถา  ครุโฬ  ปนฺนค  คเหตฺวา  ภุ ฺชิตฺวา  วิหรติ ฯ  ตถา   
อห  ธมฺมวร  อุตฺตมธมฺม  ทิฏโ  ปสฺสนฺโต  เอต  สนฺติปท   
นิพฺพานปท  อนุตฺตร  อุตฺตรวิรหิต มคฺคผเลหิ อาทาย คเหตฺวา  
วฬ ฺเชตฺวา วิหรามีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อิทานิ  นิพฺพานสฺส  ทุลฺลภภาว  ทสฺเสนฺโต  อาสาวตี   
นาม  ลตาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สพฺเพส  เทวาน  อาสา  อิจฺฉา   
เอติสฺส  ลาตาย  อตฺถีติ  อาสาวตี  นาม  ลตา  จิตฺตลตาวเน   
อเนกวิจิตฺตาหิ  ลตาหิ  คหนีภูเต  วเน  อุยฺยาเน  ชาตา   
นิพฺพตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺสา  ลตาย  วสฺสสหสฺเสน  วสฺส- 
สหสฺสจฺจเยน เอก ผล นิพฺพตฺตเต เอก ผล คณฺหาติ ฯ   
        ต  เทวาติ  ต  อาสาวตึ  ลต  ตาว  ทูรผล  ตตฺตก    
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จิรกาล  อติกกฺมิตฺวา  ผล  คณฺหนฺต  สวิชฺชมาน  เทวา  ตาวตึส- 
เทวตา  ปยิรุปาสนฺติ  ภชนฺติ  สา  อาสาวตี  นาม  ลตุตฺตมา   
ลตาน  อนฺตเร  อุตฺตมลตา  เอว  เทวาน  ปยา อโหสติี  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        สตสหสฺสุปาทายาติ  สตสหสฺสสวจฺฉร  อาทึ  กตฺวา ฯ  ตาห   
ปริจเร  มุนีติ  โมน  วุจฺจติ  าณ ฯ  ภนฺเต  มุนิ  าณวนฺเต   
สพฺพ ฺ ุ  อห  ต  ภควนฺต  ปริจเร  ปยิรุปาสามิ ฯ  สาย  ปาต   
นมสฺสามีติ  สายนฺหสมย ฺจ  ปุพฺพณฺหสมย ฺจาติ  ทฺวิกฺขตฺตุ   
นมสฺสามิ  ปณาม  กโรม ิฯ  ยถา  เทวา  ตาวตึสา  เทวา  
วิย อาสาวตีลต สาย ปาต ฺจ ปยิรุปาสนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อว ฺฌา  ปาริจริยาติ  ยสฺมา  พุทฺธทสฺสนเหตุ  นิพฺพานปฺ- 
ปตฺติ  อโหสิ  ตสฺมา  พุทฺธปาริจริยา  วตฺตปฏิปตฺติกิริยา   
อว ฺฌา  อตุจฺฉา  นมสฺสนา  ปณามกิริยา  จ  อโมฆา   
อตุจฺฉา ฯ  ตถา  หิ  ทูราคต  ทูรโต  สสารทฺธานโต  อาคตมฺป   
สนฺต  สวิชฺชมาน  ขโณย  อย  พุทฺธุปปฺาทกฺขโณ  น  วิราธยิ   
นาติกฺกมิ ม อติกฺกมิตฺวา น คโตติ อตฺโถ ฯ   
        พุทฺธทสฺสนเหตุ  นิพฺพานปฺปตฺโต  อห  อายตึ  อุปฺปชชฺนก- 
ภเว  มม  ปฏสินฺธึ  วิจินนฺโต  อุปปรกิขฺนฺโต  น  ปสฺสามีติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  นิรูปธิ  ขนฺธปูธิกิเลสูปธีหิ  วิรหิโต  วิปฺปมุตฺโต   
สพฺพกิเลเสหิ  วินาภูโต  อุปสนฺโต  กิเลสปริฬาหาภาเวน   
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สนฺตมานโส จรามิ อหนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปุน  อตฺตโน  พุทฺธทสฺสนาย  อุปม  ทสฺเสนฺโต  ยถาป   
ปทุม  นามาติอาทิมาห ฯ  สูรยิรเสน  สูริยรสิสมฺผสฺเสน  ยถา   
ปทุม  นาม  อป  ปุปฺผติ  วิกสติ  มหาวีร  วีรุตฺตม  อห   
ตถา  เอว  พุทฺธรเสน  พุทฺเธน  ภควตา  เทสิตธมฺมรสิปฺปภาเวน  
ปุปฺผิโตติ อตฺโถ ฯ   
        ปุน  พุทฺธทสฺสเนน  นิพฺพานทสฺสน  ทีเปนฺโต  ยถา   
พลากาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  พลากโยนิมฺหิ  พลากชาติย  สทา   
สพฺพสฺมึ  กาเล  ปุมา  ปุรโิส  ยถา  น  วิชฺชติ ฯ  ปุเม   
อวิชฺชมาเน  กถ  พลากาน  คพฺภคฺคหณ  โหตีติ  เจ ฯ เมเฆสุ   
คชฺชมาเนสุ  สทฺท  กโรนฺเตสุ  เมฆคชฺชน  สุตฺวา  ตา  พลากินิโย   
สทา  สพฺพกาเล  คพฺภ  คณฺหนฺติ  อณฺฑ  ธาเรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
ยาว  ยตฺตก  กาล  เมโฆ  น  คชชฺติ  เมโฆ  สทฺท  น  กโรติ   
ตาว  ตตฺตก  กาล  จิร  จิรกาเลน  คพฺภ  อณฺฑ  ธาเรนฺติ ฯ   
ยทา  ยสฺมึ  กาเล  เมโฆ  ปวสฺสติ  ปกาเรน  คชฺชิตฺวา  วสฺสติ   
วุฏ ิธาร  ปคฺฆรติ  ตทา  ตสฺมึ  กาเล  ภารโต  คพฺภธารณโต  
ปริมุจฺจนฺติ อณฺฑ ปาเตนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ตโต  ปร  อุปเมยฺยสมฺปท  ทสฺเสนฺโต  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺสาติ- 
อาทิมาห ฯ  ปทุมุตฺตรสฺส  พุทฺธสฺส  ธมฺมเมเฆน  โวหาร- 
ปรมตฺถเทสนาสงฺขาตเมเฆน  คชฺชโต  คชฺชนฺตสฺส  เทเสนฺตสฺส    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 514 

                เลมที่  42  พุทธฺวคฺควณฺณนา  หนา  514 
 
ธมฺมเมฆสฺส  สทฺเทน  โฆสานุสาเรน  อห  ตทา  ธมฺมคพฺภ   
วิวฏฏปนิสฺสย  ทานสีลาทิปุ ฺสมฺภารคพฺภ  อคณฺหึ  คเหสึ   
ตถาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สตสหสฺสุปาทาย  กปฺปสตสหสฺส  อาทึ  กตฺวา  ปุ ฺคพฺภ   
ทานสีลาทิปุ ฺสมฺภาร  อห  ธาเรมิ (๑) ปูเรมิ ฯ  ยาว  ธมฺมเมโฆ   
ธมฺมเทสนา  น  คชชฺติ  พุทฺเธน  น  เทสียติ  ตาว  อห  ภารโต   
สสารคพฺภภารโต  นปฺปมุจฺจามิ น โมเจมิ น วิสุ ภวามีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        ภนฺเต  สกฺยมุนิ  สกยฺวสปฺปภว  ยทา  ยสฺมึ  กาเล   
สุทฺโธทนมหาราชสฺส  ตว  ปตุ  รมฺเม  รมณีเย กปลวตฺถเว  
กปลวตฺถุนามเก นคเร ตุว  ธมฺมเมเฆน คชฺชติ โฆเสติ ตทา  
ตสฺมึ กาเล อห ภารโต สสารคพฺภภารโต  ปริมุจฺจึ มุตฺโต  
อโหสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตโต  ปร  อตฺตนา  อธิคเต  มคฺคผเล  ทสฺเสนฺโต  สุ ฺตนฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อตฺตอตฺตนิยาทีน  อภาวโต  สุ ฺต  วิโมกฺข ฺจ   
ราคโทสโมหสพฺพกิเลสนิมิตฺตาน  อภาวโต อนิมิตฺต วิโมกฺข ฺจ  
ตณฺหาปณิธิสฺส อภาวโต  อปฺปณิหิต  วิโมกฺข ฺจ  อริยมคฺค   
อธิค ฺฉึ  ภาเวสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ จตุโร จ ผเล  สพฺเพติ   
จตฺตาริ  สาม ฺผลานิ  สพฺพานิ  สจฺฉิ  อกาสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. ธเรมิ ฯ  
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ธมฺเมว  วิชฏยึ(๑) อหนฺติ อห เอว สพฺพธมฺเม ชฏ คหน  
วิชฏยึ วิทฺธเสสินฺติ อตฺโถ ฯ   
                ทติุยภาณวารวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ  
 
        ตโต  ปร  อตฺตนา  อธิคตวิเสสเมว  ทสฺเสนฺโต  อปริเมยฺย-ุ 
ปาทายาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  น  ปริเมยโฺยติ  อปริเมยฺโย   
สวจฺฉรคณนวเสน  ปเมตุ  สงฺขาตุ  อสกฺกุเณยฺโยติ  อตฺโถ ฯ   
ต อปริเมยฺย กปฺป อุปาทาย อาทึ กตฺวา  ตว  สาสน   
ตุยฺห  สาสน  อนาคเต  โคตมสฺส  ภควโต  สาสเน  วินยธราน   
อคฺโค  ภเวยฺยนฺติ  เอว  ปตฺเถมิ ฯ  อตีตตฺเถ  วตฺตมานวจน   
ปตฺเถสินฺติ อตฺโถ ฯ  โส  เม  อตฺโถติ  โส  ปตฺถนาสงฺขาโต   
อตฺโถ  เม  มยา  อนุปฺปตฺโต  นิปฺผาทิโตติ  อตฺโถ ฯ อนุตฺตร  
สนฺติปท นิพฺพาน อนุปฺปตฺต(๑) อธิคตนฺติ สนฺพนฺโธ ฯ   
        โส  อห  อธิคตตฺตา  วินเย  วินยปฏเก  ปารมึ  ปตฺโต   
ปริโยสานปฺปตฺโต ฯ  ยถาป  ปา ิโก  อิสีติ  ยถา  ปทุมุตฺตรสฺส   
ภควโต  สาสเน  วินยธราน  อคฺโค  อิสิ  ภิกฺขุ  ปา ิโก  ปากโฏ   
อโหสิ  ตเถวาหนฺติ  อตฺโถ ฯ  น  เม  สมสโม  อตฺถีติ  วินยธารติาย   
เม  มยา  สมสโม  สมาโน  อ ฺโ  น  อตฺถีติ อตฺโถ ฯ สาสน  
โอวาทานุสาสนีสงฺขาต สาสน ธาเรมิ ปูเรมีติ อตฺโถ ฯ   
# ๑ สฺยา. วิชนยึ ฯ  ๒ ยุ. อธิคตตฺโต ฯ    
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        ปุนป  อตฺตโน  วิเสส  ทสฺเสนฺโต  วินเย  ขนฺธเก  จาปติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  วินเยติ  อุภโตวิภงฺเค ฯ  ขนฺธเกติ  มหาวคฺค- 
จูฬวคฺเค ฯ  ติกจฺเฉเท  จาติ  ติกสงฺฆาทิเสสติกปาจิตฺติยาทิเก  จ ฯ   
ป ฺจเมติ  ปริวาเร  จ ฯ  เอตฺถ  เอตสฺมึ  สกเล  วินยปฏเก   
มยฺห  วิมติ  เทฺวฬฺหก  นตฺถิ  น  สวิชฺชติ ฯ  อกฺขเรติ  วินย- 
ปฏกปริยาปนฺเน  อการาทิเก  อกฺขเร ฯ  พฺย ฺชเนติ  กการาทิเก   
พฺย ฺชเน  วา เม วิมติ สสโย นตฺถีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        นิคฺคเห  ปฏิกมฺเม  จาติ  ปาปภิกฺขูน  นิคฺคเห  จ   
สาปตฺติกาน  ภิกฺขูน  ปริวาสทานาทิเก  ปฏิกมฺเม  จ  านาฏ- 
าเน  จ  การเณ  จ  อการเณ  จ  โกวิโท  เฉโกติ  อตฺโถ ฯ   
โอสารเณ  จ  ตชฺชนียาทิกมฺมสฺส  ปฏิปปฺสฺสทฺธิวเสน  โอสารเณ   
ปเวสเน  จ ฯ  วุฏาปเน  จ  อาปตฺติโต  วุฏาปเน  นิราปตฺติ- 
กรเณ  จ  เฉโกติ  สมฺพนฺโธ ฯ  สพฺพตฺถ  ปารมึ  คโตติ  สพฺพสฺมึ   
วินยกมฺเม  ปริโยสาน  ปตฺโต ทกฺโข เฉโกติ อตฺโถ ฯ   
        วินเย  ขนฺธเก  จาปติ  วุตฺตปฺปกาเร  วินเย  จ  ขนฺธเก   
จ  ปท  สุตฺตปท (๑)  นกิขิฺปตฺวา  ปฏเปตฺวา ฯ  อุภโต  วินิเวเตฺวาติ   
วินยโต  ขนธฺกโต  จาติ  อุภยโต  นิพฺพตฺเตตฺวา  วิชเฏตฺวา  นย   
อาหริตฺวา ฯ  รสโตติ  กิจจโต ฯ โอสเรยฺย โอสารณ กโรมีติ  
อตฺโถ ฯ   
# ๑ สี. ยุ.  ยตฺุตปท ฯ    
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        นิรุตฺติยา  จ  กุสโลติ  รกฺุโข  ปโฏ  กุมโฺภ  มาลา  
จิตฺตนฺติอาทีสุ  โวหาเรสุ  เฉโก ฯ  อตฺถานตฺเถ  จ  โกวิโทติ   
อตฺเถ  วฑฺฒิย  อนตฺเถ  หานิย  จ  โกวิโท  ทกฺโขติ  อตฺโถ ฯ   
อน ฺาต  มยา  นตฺถีติ  วินยปฏเก  สกเล วา ปฏกตฺตเย   
มยา  อน ฺาต  อวิทิต  อปากฏ  กิ ฺจิ  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ   
เอกคฺโค สตฺถุ สาสเนติ  พุทฺธสาสเน อหเมว เอโก วินยธราน  
อคฺโค เสฏโ อุตฺตโมติ อตฺโถ ฯ   
        รูปทกฺเข  อห  อชฺชาติ  อชชฺ  เอตรหิ  กาเล  สกฺยปุตฺตสฺส   
ภควโต  สาสเน  ปาวจเน  อห  รูปทกฺเข  รูปทสฺสเน  วินย- 
วินิจฺฉยทสฺสเน  สพฺพ  กงฺข  สกล  สสย  วิโนเทมิ  วินาเสมีติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  ฉินฺทามิ  สพฺพสสยนฺติ  อโหสึ  น ุ โข  อหมตีต- 
มทฺธานนฺติอาทิก  กาลตฺตย  อารพฺภ  อุปฺปนฺน สพฺพ  โสฬสวิธ  
กงฺข ฉินฺทามิ วูปสเมมิ สพฺพโส วิทฺธเสมีติ อตฺโถ ฯ   
        ปท  อนุปท ฺจาปติ  ปท  ปุพฺพปท ฺจ  อนุปท  ปรปท ฺจ   
อกฺขร  เอเกกมกฺขร ฺจ  พฺย ฺชน  สถิิลธนิตาทิทสวิธ  พฺย ฺชน- 
วิธาน ฺจ ฯ  นิทาเนติ  เตน  สมเยนาติอาทิเก  นิทาเน  จ ฯ   
ปริโยสาเนติ  นิคมเน ฯ  สพฺพตฺถ  โกวิโทติ สพฺเพสุ ฉสุ าเนสุ  
เฉโกติ อตฺโถ ฯ   
        ตโต  ปร  ภควโตเยว  คุเณ  ปกาเสนฺโต  ยถาป  ราชา   
พลวาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยถา  พลวา  ถามพลสมปฺนฺโน    
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เสนาพลสมฺปนฺโน  วา ราชา  ปร  ปเรส  ปฏิราชูน  เสน   
นิคฺคณฺหิตฺวา  นิสฺเสสโต  คเหตฺวา  ปลาเปตฺวา  วา  ตเป  ตเปยฺย   
สนฺตเปยฺย  ทกฺุขาเปยฺย ฯ  วิชินิตฺวาน  สงฺคามนฺติ  สงฺคาม  ปรเสนาย   
สมาคม  ยุทฺธ  วิชินิตฺวา  วิเสเสน  ชินตฺิวา  ชย  ปตฺวา ฯ   
นคร ตตฺถ  มาปเยติ  ตตฺถ  ตสฺมึ  วิชิตฏาเน  นคร  ปาสาท- 
หมฺมิยาทิวิภูสิต  วสนฏาน  มาปเย การาเปยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
        ปาการ  ปริข ฺจาปติ  ตตฺถ  มาปตนคเร  ปาการ   
สุธาธวลอิฏกามยปาการ ฺจ  การเยติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ปริข ฺจาป   
กทฺทมปริข  อุทกปริข  สกฺุขปริข ฺจ  อป  การเย ฯ  เอสิก   
ทฺวารโกฏกนฺติ  นครโสภนตฺถ  อุสฺสาปตเอสิกาถมฺภ ฺจ  มหนฺต   
โกฏก ฺจ  จตุภูมกาทิทฺวารโกฏก ฺจ  การเย ฯ  อฏฏาลเก  จ   
วิวิเธติ  จตุภูมกาทิเภเท  อติอุจฺจอฏฏาลเก  จ  วิวิเธ  นานปฺป- 
การเก  พหู  การเย การาเปยฺยาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สิงฺฆาฏก  จจฺจร ฺจาติ  น  เกวล  ปาการาทโย  การเย   
สิงฺฆาฏก  จตุมคฺคสนฺธิ ฺจ  จจฺจร  อนฺตราวีถึ  จ  การเยติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  สุวิภตฺตนฺตราปณนฺติ  สุฏ ุ  วิภตฺต  วิภาคโต  โกฏาส- 
วนฺต  อนฺตราปณ  อเนกาปณสหสฺส  การาเปยฺยาติ  อตฺโถ ฯ   
การเยยฺย  สภ ตตฺถาติ ตสฺมึ มาปตนคเร  สภ  ธมฺมาธิ- 
กรณสาล  การเย ฯ  อตฺถานตฺถวินิจฺฉย  วฑฺฒิ ฺจ  อวฑฺฒิ ฺจ (๑)  
# ๑ สี. วชชฺ จ อวชฺช จ ฯ   
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วินิจฺฉยกรณตฺถ วินิจฺฉยสาล การเยติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        นิคฺฆาตตฺถ  อมิตฺตานนฺติ  ปฏริาชูน  ปฏิพาหนตฺถ ฯ  ฉิทฺทา- 
ฉิทฺท ฺจ  ชานิตุนฺติ  โทส ฺจ  อโทส ฺจ  ชานิตุ ฯ  พลกายสฺส   
รกฺขายาติ  หตฺถิอสฺสรถปตฺติสงฺขาตสฺส  พลกายสฺส  เสนาสมูหสฺส   
อารกฺขณตฺถาย  โส  นครสามิโก  ราชา  เสนาปจฺจ  เสนาปตึ   
เสนานายก  มหามตฺต  เปติ  านนฺตเร  ปติฏเปตีติ อตฺโถ ฯ   
        อารกฺขตฺถาย  ภณฺฑสฺสาติ  ชาตรูปรชตมุตฺตามณิอาทิราช- 
ภณฺฑสฺส  อารกฺขณตฺถาย  สมนฺตโต  โคปนตฺถาย  เม  มยฺห   
ภณฺฑ  มา  วินสฺสีติ  นิธานกุสล  รกฺขเณ  กุสล  เฉก  นร   
ปุริส  ภณฺฑรกฺข  ภณฺฑรกขฺนฺต  โส  ราชา ภณฺฑาคาเร  
เปตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        มมตฺโต  โหติ  โย  ร ฺโติ  โย  ปณฺฑิโต  ร ฺโ   
มมตฺโต  มามโก  ปกฺขปาโต  โหติ ฯ  วุฑฺฒึ  ยสฺส  จ  อิจฺฉตีติ   
อสฺส  ร ฺโ  วุฑฺฒึ  จ  วิรุฬฺหึ  โย  อิจฺฉติ กาเมติ ตสฺส  
อิตฺถมฺภูตสฺส ราชา อธิกรณ วินิจฺฉยาธิปจฺจ  เทติ  
มิตฺตสฺส มิตฺตภาวสฺสปฏิปชฺชิตุนฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อุปฺปาเตสูติ  อุกฺกาปาตทิสาฑาหาทิอุปฺปาเตสุ  จ ฯ   
นิมิตฺเตสูติ  มูสิกจฺฉินฺนาทีสุ  อิท  นิมตฺิต  สุภ  อิท  นิมิตฺต   
อสุภนฺติ  เอว  นิมิตฺตชานนสตฺเถสุ  จ ฯ  ลกฺขเณสุ  จาติ  อิตฺถิ- 
ปุริสาน หตฺถปาทลกฺขณชานนสตฺเถสุ  จ  โกวิท  เฉก  อชฺฌายก    
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อเนเกส  สิสฺสาน  พฺยากรณวาจก  มนฺตธร  เวทตฺตยสงฺขาต- 
มนฺตธารก  ปณฺฑิต  โส  ราชา  โปโรหิจฺเจ  ปุโรหิตฏานนฺตเร   
เปตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        เอเตหงฺเคหิ  สมฺปนฺโนติ  เอเตหิ  วุตฺตปฺปกาเรหิ  องฺเคหิ   
อวยเวหิ  สมฺปนฺโน  สมงฺคีภูโต  โส  ราชา  ขตฺติโยติ  ปวุจจติ   
กถียตีติ  สมพฺนฺโธ ฯ  สทา  รกฺขนฺติ  ราชานนฺติ  เอเต  เสนา- 
ปจฺจาทโย  อมจฺจา  สทา  สพฺพกาล  ต  ราชาน  รกฺขนฺติ   
โคเปนฺติ ฯ  กิมิว  จกฺกวาโกว  ทกฺุขิต  ทุกฺขปฺปตฺต สกาตึ  
รกฺขนฺโต จกกฺวาโก ปกฺขี อิวาติ อตฺโถ ฯ   
        ตเถว  ตว  มหาวีราติ  วีรุตฺตม  ยถา  โส  ราชา   
เสนาปจฺจาทิองฺคสมฺปนฺโน  นครทฺวาร  ถเกตฺวา  ปฏิวสติ  ตเถว  
ตุว หตามิตฺโตว  นิหตปจฺจตฺถิโก  ขตฺติโย  อิว  สเทวกสฺส  โลกสฺส   
สห  เทเวหิ  ปวตฺตมานสฺส  โลกสฺส  ธมฺมราชา  ธมฺเมน  สเมน   
ราชา  ทสปารมิตาธมฺมปริปูรเณน  ราชภูตตฺตา ธมฺมราชาติ  
ปวุจฺจติ กถียตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ติตฺถิเย  นีหริตฺวานาติ  ธมฺมราชภาเวน  ปฏิปกขฺภูเต   
สกลติตฺถิเย  นีหริตฺวา  นิสฺเสเสน  หรตฺิวา  นิพฺพิเสวน  กตฺวา   
สเสนก  มาร ฺจาป  เสนาย  สห  วสวตฺติมารมฺป  นีหริตฺวา ฯ   
ตมนฺธการ  วิธมิตฺวาติ  ตมสงฺขาต  โมหนฺธการ  วิธมตฺิวา  วิทฺธ- 
เสตฺวา ฯ  ธมฺมนคร  สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺมสงฺขาต ขนฺธายตน-  
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ธาตุปฏิจฺจสมุปฺปาทพลโพชฺฌงฺคคมฺภีรนยสมนฺตปฏานธมฺมสงฺขาต  
วา นคร อมาปยิ นิมฺมินิ ปติฏาเปสีติ อตฺโถ ฯ   
        สลี  ปาการก  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  ปติฏาปเต  ธมฺมนคเร   
จตุปาริสุทฺธิสีล  ปาการ ฯ  าณ  เต ทฺวารโกฏกนฺติ เต ตุยฺห  
สพฺพ ฺ ุตาณอาสยานุสยาณอนาคตสาณอตีตสาณาทิกเมว    
าณ   ทฺวารโกฏกนฺติ  อตฺโถ ฯ  สทธฺา  เต  เอสิกา  วีราติ  ภนฺเต  
อสิถิลปรกฺกม เต ตุยฺห ทปีงฺกปาทมูลโต  ปภุติ  สพฺพ ฺ ุต- 
าณการณา  สทฺทหนสทฺธา  อุสฺสาปตอลงฺการอลงฺกตถมฺโภติ   
อตฺโถ ฯ  ทฺวารปาโล  จ  สวโรติ  เต  ตุยฺห  ฉทฺวาริกสวโร   
รกฺขาวรณคุตฺติ  ทฺวารปาโล ทฺวารรกขฺโกติ อตฺโถ ฯ   
        สติปฏานมฏฏาลนฺติ  เต  ตุยฺห  จตุสติปฏานอฏฏาล- 
มุณฺฑจฺฉทน (๑) ฯ  ป ฺา  เต  จจฺจร  มุเนติ  ภนฺเต  มุเน   
าณวนฺต  เต  ตุยฺห  ปาฏิหาริยาทิอเนกวิธา  ป ฺา (๒)  จจฺจร   
มคฺคสโมธาน  นครวีถีติ  อตฺโถ ฯ  อิทฺธิปาท ฺจ  สิงฺฆาฏนฺติ  
ตุยฺห ฉนฺทวีริยจิตฺตวีมสสงฺขาตา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา  สิงฺฆาฏ   
จตุมคฺคสนฺธิ ฯ  ธมฺมวีถิ สุมาปตนฺติ(๓) สตฺตตึสโพธิปกฺขิยธมฺม- 
สงฺขาตาย  วีถิยา สุฏ ุ มาปต สชฺชิต ต ธมฺมนครนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        สุตฺตนฺต  อภิธมฺม ฺจาติ  ตว  ตุยฺห  เอตฺถ  ธมมฺนคเร   
# ๑  ส.ี ย.ุ ...มณฺฑลจฺฉทน ฯ  ๒ สี.  าณ ฯ  ๓ สยฺา. สุมาปตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 522 

                เลมที่  42  พุทธฺวคฺควณฺณนา  หนา  522 
 
สุตฺตนฺต  อภิธมฺม  วินย ฺจ  เกวล  สกล  สุตฺตเคยฺยาทิก  นวงฺค   
พุทฺธวจน  ธมฺมสภา ธมฺมาธิกรณสาลาติ อตฺโถ ฯ   
        สุ ฺต  อนิมิตฺต ฺจาติ  อนตฺตานุปสฺสนาวเสน  ปฏิลทฺธ   
สุ ฺตวิหาร ฺจ   อนิจฺจานุปสฺสนาวเสน   ปฏลิทธฺ  อนิมิตฺต- 
วิหาร ฺจ ฯ  วิหาร ฺจปฺปณิหิตนฺติ  ทุกฺขานุปสฺสนาวเสน  ปฏิลทฺธ   
อปฺปณิหิตวิหาร ฺจ ฯ  อาเน ฺช ฺจาติ  อจล  อผนฺทิต  จตุสาม ฺ- 
ผลสงฺขาต  อาเน ฺชวิหาร ฺจ ฯ  นิโรโธ  จาติ  สพพฺทุกฺขนิโรธ   
นิพฺพาน ฺจ ฯ  เอสา  ธมมฺกุฏี  ตวาติ  เอสา สพฺพนวโลกุตฺตร- 
ธมฺมสงฺขาตา ตว ตุยฺห ธมมฺกุฏิ วสนเคหนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ป ฺาย  อคฺโค  นิกขิฺตฺโตติ  ป ฺาวเสน  ป ฺวนฺตาน   
อคฺโค ฯ  อิติ  ภควตา  นิกฺขิตฺโต  ปโต  เถโร  ปฏภิาเน  จ   
ป ฺาย  กตฺตพฺเพ  กิจฺเจ  ยุตฺตมุตฺตปฏิภาเน  วา  โกวิโท  เฉโก   
นาเมน  สาริปุตฺโตติ  ปากโฏ  ตว  ตุยฺห  ธมฺมเสนาปติ  ตยา   
เทสิตสฺส  ปฏกตฺตยธมฺมสมูหสฺส  ธารณโต ปติ ปธาโน หุตฺวา  
เสนากิจฺจ กโรตีติ อตฺโถ ฯ   
        จุตูปปาตกุสโลติ  ภนฺเต  มุนิ  จุตูปปาเต  จุติยา  อุปปตฺติยา   
จ  กุสโล  เฉโก ฯ  อิทฺธิยา  ปารมึ  คโตติ  เอโกป  หุตฺวา   
พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหตีติ  อาทินา  วุตฺตาย   
อิทฺธิปฺปเภทาย  ปารมึ  ปริโยสาน  คโต  ปตฺโต  นาเมน  โกลิโต   
นาม  โมคฺคลฺลานตฺเถโร  โปโรหิจฺโจ  ตว ตุยฺห ปุโรหิโตติ   
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สมฺพนฺโธ ฯ   
        โปราณกวสธโรติ  ภนฺเต  มุเน  าณวนฺเต  โปราณสฺส   
วสสฺส  ธารโก  ปรมฺปรชานนโก  วา  อุคฺคเตโช  ปาฏกเตโช   
ทุราสโท  อาสาเทตุ  ฆฏเฏตุ  ทุกโฺข  อสกฺกุเณยฺโยติ  อตฺโถ ฯ   
ธุตวาทิคุเณนคฺโคติ  เตจีวริกงฺคาทีนิ  เตรส  ธุตงฺคานิ  วทติ   
โอวทตีติ  ธุตวาทีคุเณน  ธุตงฺคเณน  อคฺโค  เสฏโ  มหา- 
กสฺสปตฺเถโร  ตว (๔)  ตุยหฺ  อกฺขทสฺโส  โวหารกรเณ  ปธาโนติ  
อตฺโถ ฯ   
        พหุสฺสโุต  ธมฺมธโรติ  ภนฺเต  มุเน พหูน จตุราสีติ- 
ธมฺมกฺขนฺธสหสฺสาน  สุตตฺตา  ภควตา  ภิกฺขุสงฺฆโต  จ  อุคฺค- 
หิตตฺตา  พหุสฺสุโต  อเนเกส  ฉสตสหสฺสสงฺขฺยาน  อาคมธมฺมาน  
สติปฏานาทีน ฺจ  ปรมตฺถธมฺมาน  ธารณโต  ธมฺมธโร   
อานนฺโท ฯ  สพฺพปา ี  จ  สาสเนติ  พุทฺธสาสเน  สพฺเพส   
ปา ีน  ปนฺตาน  สชฺฌายนฺตาน  ภิกฺขูน  อคฺโค  เสฏโติ   
สพฺพปา ี  นาเมน  อานนฺโท  นาม  เถโร ฯ  ธมฺมารกฺโข  ตวาติ  
ตว  ตุยฺห  ธมฺมสฺส  ปฏกตฺตยธมฺมภณฺฑสฺส อารกฺโข รกฺขโก  
ปาลโก ธมฺมภณฺฑาคาริโกติ อตฺโถ ฯ   
        เอเต  สพฺเพ  อติกฺกมฺมาติ  ภควา  ภคฺยวา  สมมฺาสมฺพุทฺโธ   
เอเต  สาริปุตฺตาทโย  มหานุภาเวป  เถเร  อติกฺกมฺม  วชฺเชตฺวา  
มมเยว ปเมสิ  ปมาณ  อกาสิ  มนสิ  อกาสีติ  อตฺโถ ฯ    
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วินิจฺฉย  เม  ปาทาสีติ  วินย ฺ ูหิ  ปณฺฑิเตหิ  เทสิต  ปกาสิต   
วินเย  วินิจฺฉย  โทสวิจารณ  เม  มยฺห  ภควา  ปาทาสิ  
ปกาเรน อทาสิ มยฺหเมว ภาร อกาสีติ อตฺโถ ฯ   
        โย  โกจิ  วินเย  ป ฺหนฺติ  โย  โกจิ  ภิกฺขุ  พุทธฺสาวโก   
วินยนิสฺสิต  ป ฺห  ม  ปุจฺฉติ  ตตฺถ  ตสฺมึ  ปุจฺฉิตปเ ฺห  เม  
มยฺห จินฺตนา  วิมติ กงฺขา นตฺถิ ฯ ตเ ฺหวตฺถ(๓) ตเอว ปุจฺฉิต  
อตฺถ อห กเถมีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ยาวตา  พุทฺธเขตฺตมฺหีติ  ยาวตา  ยตฺตเก  าเน  พุทฺธสฺส   
อาณาเขตฺเต  ต  มหามุนึ  สมฺมาสมฺพุทฺธ  เปตฺวา  วินเย   
วินยปฏเก  วินยวินิจฺฉยกรเณ  วา  มาทิโส  มยา  สทิโส  นตฺถิ   
อหเมว  อคฺโค  ภิยฺโย  มมาธิโก กุโต ภวิสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ภิกฺขุสงฺเฆ  นิสีทิตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆมชฺเฌ  นิสินโฺน  โคตโม   
ภควา  เอว  คชฺชติ  สีหนาท  กโรติ ฯ  กถ  วินเย  อุภโต- 
วิภงฺเค  ขนฺธเกสุ  มหาวคฺคจูฬวคฺเคสุ  จสทฺเทน  ปริวาเร   
อุปาลิสฺส  อุปาลินา  สโม  สทิโส  นตฺถีติ เอว คชฺชติ ฯ   
        ยาวตาติ  ยตฺตก  พุทธฺภณิต  พุทฺเธน  เทสิต  นวงฺค   
สุตฺตเคยฺยาทิสตฺถุสาสน  สตฺถุนา  ปกาสิต  สพฺพ  วินโยคธ   ต  
วินเย  อนฺโตปวิฏ วินยมูลก อิจฺเจว ปสฺสิโน ปสฺสนฺตสฺส ฯ   
        มม  กมมฺ  สริตฺวานาติ  โคตโม  สกฺยปุงฺคโว  สกฺยวสปฺ- 
ปธาโน  มม  กมฺม  มยฺห  ปุพฺพปตฺถนากมฺม  อตีตสาเณน    
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สริตฺวาน  ปจฺจกฺขโต  ตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆมชฺเฌ  คโต  เอตทคฺค   
ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  วินยธราน  ยทิท อุปาลีติ  
ม เอตทคฺเค าเน เปสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สตสหสฺสุปาทายาติ  สตสหสฺสกปฺเป  อาทึ  กตฺวา  ย  อิม   
าน  อปตฺถยึ  ปตฺเถสึ  โส  เม  อตฺโถ  มยา  อนุปฺปตฺโต   
อธิคโต  ปฏลิทฺโธ วินเย ปารมึ คโต โกฏึ ปตฺโตติ อตฺโถ ฯ   
        สกฺยาน  สกฺยวสราชูน  นนฺทชินโน  โสมนสฺสการโก   
อห  ปุเร  ปุพฺเพ  กปฺปโก  อาสึ  อโหสึ  ต  ชาตึ  ต  กุล   
ต  โยน ึ วิชหิตฺวา  วิเสเสน  ชหิตฺวา  ฉฑฺเฑตฺวา  มเหสิโน   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ปุตฺโต  ชาโต  สกฺยปุตฺโตติ  สงฺขฺย คโต  
สาสนธารณโตติ อตฺโถ ฯ   
        ตโต  ปร  อตฺตโน  ทาสกุเล  นิพฺพตฺตนาปทาน  ทสฺเสนฺโต   
อิโต  ทุติยเก  กปฺเปติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อิโต  ภทฺทกปฺปโต   
เหฏา  ทุติเย  กปฺเป  นาเมน  อ ฺชโส  นาม  ขตฺติโย  เอโก   
ราชา  อนนฺตเตโช  สงฺขฺยาติกฺกนฺตเตโช   อมิตยโส   ปมาณา- 
ติกฺกนฺตปริวาโร   มหทฺธโน  อเนกโกฏิสตสหสฺสธนวา ภูมิปาโล  
ปวีปาลโก รกฺขโก อโหสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตสฺส  ร ฺโติ  ตสฺส  ตาทิสสฺส  ราชิโน  ปุตฺโต  อห   
จนฺทโน  นาม  ขตฺติโย  ขตฺติยกุมาโร  อโหสินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
โส  อห  ชาติมเทน  จ ยสมเทน จ โภคมเทน จ อุปตฺถทฺโธ    
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ถมฺภิโต อุนนฺโตติ อตฺโถ ฯ   
        นาคสตสหสฺสานีติ  สตสหสฺสหตฺถิโน  มาตงฺคา  มาตงฺคกุเล   
ชาตา  ติธา  ปภินฺนา  อกฺขิกณฺณโกสสงฺขาเตหิ  ตีหิ  าเนหิ   
ปภินฺนา  มทคฬิตา  สพฺพาลงฺการภูสิตา  สพฺเพหิ  หตฺถาลงฺกาเรหิ   
อลงฺกตา  สทา  สพฺพกาล ม ปริวาเรนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สพเลหิ  ปเรโตหนฺติ  ตทา  ตสฺมึ  กาเล  อห  สพเลหิ   
อตฺตโน  เสนาพเลหิ  ปเรโต  ปริวาริโต  อุยฺยาน  คนฺตุกามโก   
อิจฺฉนฺโต  สิริก  นาม นาค หตฺถึ อารุยหฺ อภิรุหิตฺวา นครโต  
นิกฺขมินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        จรเณน  จ  สมฺปนฺโนติ  สีลสวราทิปณฺณรสจรณธมฺเมน   
สมนฺนาคโต  คุตฺตทฺวาโร  ปหิตจกฺขาทิฉทฺวาโร  สุสวุโต  สุฏ ุ   
รกฺขิตกายจิตฺโต  เทวโล  นาม  สมฺพุทฺโธ  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  มม   
มยฺห  ปุรโต  สมฺมุเข  อาคจฺฉิ  ปาปุณีติ อตฺโถ ฯ   
        เปเสตฺวา  สิริก  นาคนฺติ  ต  อาคต  ปจฺเจกพุทฺธ  ทิสฺวา   
อห  สิริก  นาม  นาค  อภิมุข  เปเสตฺวา  พุทฺธ  อาสาทยึ   
ฆเฏสึ  ปทุสฺเสสินฺติ  อตฺโถ ฯ  ตโต  ส ฺชาตโกโป  โสติ (๑)  ตโต   
ตสฺมา  มยา  อตีว  ปเฬตฺวา  เปสิตตฺตา  โส  หตฺถินาโค  มย ิ  
ส ฺชาตโกโป  ปท  อตฺตโน  ปาท  นทฺุธรเต  น อุทฺธรติ  
นิจฺจโลว โหตีติ อตฺโถ ฯ   
        นาค  ทฏุมน (๒)  ทิสฺวาติ  ทุฏมน  กุทฺธจิตฺต  นาค  ทสิฺวา   
# ๑ สฺยา. ตโต ส ฺชาตโกโปว ฯ  ๒ สี. ยุ. รฏุมน ฯ    
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อห  พุทฺเธ  ปจฺเจกพุทฺเธ  โกป  อกาสึ  โทส  อุปฺปาเทสินฺติ   
อตฺโถ ฯ  วิเหสยิตฺวา  สมฺพุทฺธนฺติ เทวล ปจฺเจกสมฺพุทฺธ  
วิเหสยิตฺวา วิเหเตฺวา อห  อุยฺยาน อคมาสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สาต  ตตฺถ  น  วินฺทามีติ  ตสฺมึ  อาสาทเน  สาต  น   
วินฺทามิ ฯ  อาสาทนนิมิตฺต  มธุร  สุข  น  ลภามีติ  อตฺโถ ฯ   
สิโร  ปชชฺลโิต  ยถาติ  สโิร  มม  สีล  ปชฺชลิโต  ยถา   
ปชฺชลมาน  วิย  โหตีติ  อตฺโถ ฯ  ปริฬาเหน  ฑยฺหามีติ   
ปจฺเจกพุทฺเธ  โกปสฺส  กตตฺตา  ปจฺฉานุตาปปริฬาเหน  ฑยฺหามิ   
อุณฺหจิตฺโต โหมีติ อตฺโถ ฯ   
        สาครนฺตาติ  เตเนว  ปาปกมฺมพเลน  สสาครนฺตา  สาคร- 
ปริโยสานา  สกลมหาปวี  เม  มยฺห  อาทิตฺตา  วิย  ชลิตา   
วิย  โหติ  ขายตีติ  อตฺโถ ฯ  ปตุ  สนฺติกุปาคมฺมาติ  เอว  ภเย   
อุปฺปนฺเน  อห  อตฺตโน  ปตุร ฺโ สนฺติก อุปาคมฺม อุปคนฺตฺวา  
อิท วจน อพฺรวึ กเถสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        อาสีวิสว  กุปตนฺติ  อาสีวิส  สพฺพ  กุปต  กุทธฺ  อิว   
ชลมาน  อคฺคิกฺขนฺธ  อิว  มตฺต  ติธา  ปภินฺน  ทนตึฺ ทนฺตวนฺต  
กุ ฺชร อุตฺตม หตฺถึ  อิว  จ  อาคต  ย  ปจฺเจกพุทฺธ  สยมฺภุ   
สยเมว  พุทฺธภูต  อห  อาสาทยึ  ฆฏเฏสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อาสาทิโต  มยา  พุทโฺธติ  โส  ปจฺเจกพุทฺโธ  มยา   
อาสาทิโต  ฆฏฏิโต  โฆโร  อ ฺเหิ  ฆฏเฏตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา   
โฆโร  อุคฺคตโป  ปากฏตโป  ชิโน  ป ฺจ  มาเร  ชิตวา    
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เอวคุณสมฺปนฺโน  ปจฺเจกพุทฺโธ  กตอนาทเรน  สพฺเพ  มย   
วินสฺสาม  วิวิเธนากาเรน  นสฺสาม  ภสฺมา  วิย  ภวามาติ   
อตฺโถ ฯ  ขมาเปสฺสาม  ต  มุนินฺติ  ต  ปจฺเจกพุทฺธ  มุนึ  ยาว   
น  วินสฺสาม  ตาว  ขมาเปสฺสามาติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        โน  เจ  ต  นิชฺฌาเปสฺสามาติ  อตฺตทนฺต  ทมิตจิตฺต  สมาหิต   
เอกคฺคจิตฺต  ต  ปจฺเจกพุทฺธ  โน  เจ  นชิฺฌาเปสฺสาม   
ขมาเปสฺสาม ฯ  โอเรน  สตฺตทิวสา  สตฺตทิวสโต  โอรภาเค   
สตฺตทิวเส  อนติกฺกมิตวา  สมฺปุณฺณ  รฏ  เม สพฺพ วิธมิสฺสติ  
วินสฺสิสฺสติ ฯ   
        สุเมขโล  โกสโิย  จาติ  เอเตสุ  เมขลาทโย  จตฺตาโร   
ราชาโน  อิสโย  อาสาทยิตฺวา  ฆฏเฏตฺวา  อนาทร  กตฺวา   
สรฏกา  สหรฏชนปทวาสีหิ  ทุคฺคตา วินาส คตาติ  
อตฺโถ ฯ   
        ยทา  กปฺุปนฺติ  อิสโยติ  ยทา  ยสมฺึ  กาเล  ส ฺตา   
กายส ฺมาทีหิ  ส ฺตา  สนฺตา  พฺรหฺมจาริโน  อุตฺตมจาริโน   
เสฏจาริโน  อิสโย  กุปฺปนฺติ  โทมนสสฺา  ภวนฺติ  ตทา  สสาคร   
สปพฺพต  สเทวก  โลก  วินาเสนฺตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ติโยชนสหสฺสมฺหีติ  เตส  อิสีน  อานุภาว  ตฺวา  เต   
ขมาเปตุ  อจฺจย  อปราธ  เทสนตฺถาย  ปกาสนตฺถาย  ติโยชน- 
สหสฺสปฺปมาเณ  ปเทเส  ปุริเส  สนฺนปิาตยินฺติ  สมฺพนฺโธ ฯ    
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สยมฺภุ  อุปสงฺกมินฺติ  สยมฺภุ  ปจฺเจกพุทฺธ อุปสงฺกมึ สมีป  
อคมาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        อลลฺวตฺถาติ  มยา  สทฺธึ  ราสิภูตา  สพฺเพ  ชนา  อลลฺวตฺถา   
อุทเกน  ตินฺตวตฺถอุตฺตราสงฺคา  อลฺลสิรา  ตินฺตเกสา  ป ฺชลีกตา   
มุทฺธน ิ กตอ ฺชลิปุตา  พุทฺธสฺส  ปจฺเจกมุนิโน  ปาเท  ปาทสมีเป   
นิปติตฺวา  นิปชฺชิตฺวา  อิท  วจนมพฺรวุนฺติ  ขมสฺสุ  ตฺว  มหาวีราติ   
อาทิก  วจน อพฺรวว  กเถสุนฺติ อตฺโถ ฯ   
        มหาวีร  วีรุตฺตม  ภนเฺต  ปจฺเจกพุทฺธ  มยา  ตุมฺเหสุ   
อ ฺาเณน  กต  อปราธ  ขมสฺสุ  ตฺว  วิโนเทหิ  มา  มนส ิ  
กโรหีติ  อตฺโถ ฯ  ชโน  ชนสมูโห  ต  ภควนฺต  อภิ  วิเสเสน   
ยาจติ ฯ  ปรฬิาห  โทสโมเหหิ  กตจิตฺตทุกฺขปริฬาห  อมฺหาก   
วิโนเทหิ  ตนน  กโรหิ  โน  อมฺหาก  รฏ  สกลรฏชนปท- 
วาสิโน มา วินาสย มา วินาเสหีติ อตฺโถ ฯ   
        สเทวมานุสา  สพฺเพติ  สพฺเพ  มานุสา  สเทวา  สทานวา   
ปหาราทาทีหิ  อสุเรหิ  สห  สรกฺขสา  อโยมเยน  กเูฏน   
มหามุคฺคเรน  สทา  สพฺพกาล เม สิร มยฺห มตฺถก ภินฺเทยฺยุ  
ปทาเลยฺยุ ฯ   
        ตโต  ปร  พุทฺธาน  ขมิตภาว ฺจ  โกปาภาว ฺจ   
ปกาเสนฺโต  ทเก  อคฺคิ  น  สณฺาตีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยถา   
อุทเก  อคฺคิ  น  สณฺาติ  น  ปติฏาติ  ยถา  พีช  เสเล    
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สิลามเย  ปพฺพเต  น  วิรุหติ  ยถา  อคเท  โอสเท  กมิิ   
ปาณโก  น  สณฺาติ ฯ  ตถา  โกโป  จิตฺตปฺปโกโป  ทุมฺมนตา   
พุทฺเธ ปฏิวิทฺธสจฺเจ ปจฺเจกพุทฺเธ  น  ชายติ  น  อุปปฺชฺชตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ปุนป  พุทฺธาน  อานุภาว  ปกาเสนฺโต  ยถา  จ  ภูมีติ   
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ยถา  จ  ภูมิ  ปวี  อจลา  นิจฺจลา  ตถา   
พุทฺโธ  อจโลติ  อตฺโถ ฯ  ยถา  สาคโร  มหาสมุทฺโท  อปฺปเมยฺโย   
ปเมตุ  ปมาณ  คเหตุ  อสกฺกุเณยฺโย  ตถา  พุทฺโธ  อปฺปเมยฺโยติ   
อตฺโถ ฯ  ยถา  อากาโส  อผุฏากาโส  อนนฺตโก  ปริโยสานรหิโต   
เอว  ตถา  พุทฺโธ  อกโฺขภิโย (๑)  โขเภตุ  อาโลเฬตุ  อสกฺกุเณยฺโยติ  
อตฺโถ ฯ   
        ตโต  ปร  ปจฺเจกพุทฺธสฺส  ขมนวจน  ทสฺเสนฺโต  สทา   
ขนฺตา   มหาวีราติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  มหาวีรา  อุตฺตมวีริยวนฺตา   
พุทฺธา  ตปสฺสิโน  ปาปาน  ตปนโต  ตโปติ  ลทฺธนาเมน   
วีริเยน  สมนนฺาคตา  ขนฺตา  จ  ขนฺติยา  จ  สมฺปนนฺา  ขมิตา   
จ  ปเรส  อปราธ  ขมิตา  มหิตา  สทา  สพฺพกาล  ภวนฺตีติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  ขนฺตาน  ขมิตาน ฺจาติ  เตส  พุทฺธาน  ขนฺตาน   
ขนฺติยา  ยุตฺตาน  ขมิตาน  ปราปราธขมิตาน  สหิตาน ฺจ   
คมน  ฉนฺทาทีหิ อคติคมน น วิชชฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        อิติ  อิท  วจน  วตฺวา  สมฺพุทฺโธ  ปจฺเจกสมฺพุทฺโธ  ปริฬาห    
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สตฺตาน  อุปฺปนฺนทาห  วิโนทย  วิโนทยนฺโต  มหาชนสฺส  ปุรโต   
สนฺนิปติตสฺส  สราชกสฺส  มหโต  ชนกายสฺส  สมฺมุขโต  ตทา   
ตสฺมึ  กาเล  นภ  อากาส  อพฺภุคฺคมิ อุคฺค ฺฉีติ อตฺโถ ฯ   
        เตน  กมฺเมนห  ธีราติ  ธีร  ธิติสมฺปนฺน  อห  เตน   
กมฺเมน  ปจฺเจกพุทฺเธ  กเตน  อนาทรกมฺเมน  อิมสฺมึ  ปจฺฉิมตฺตภาเว  
หีนตฺต  ลามกภาว  ราชูน  กปฺปกกมฺมกรณชาตึ  อชฺฌุปาคโต   
สมฺปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  สมติกฺกมฺม  ต  ชาตินฺติ  ต  ปรายตฺตชาตึ   
ส  สฏุ ุ  อติกฺกมฺม อติกฺกมิตฺวา ฯ  ปาวิสึ  อภย  ปุรนฺติ   
ภยรหิต  นิพฺพานปุร  นิพฺพานมหานคร  ปาวิสึ  ปวิฏโ   
อาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ตทาป  ม  มหาวีราติ  วีรุตฺตม  ตทาป  ตสฺมึ  ปจฺเจก- 
พุทฺธสฺส  อาสาทนสมเย  อป  สยมฺภู  ปจฺเจกพุทฺโธ  ปรฬิาห   
อาสาทนเหตุ  อุปฺปนฺน  กายจิตฺตทรถ  วิโนเทสิ  ทูรอีกาสิ ฯ   
ฑยฺหมาน  ตโต  เอว  ปจฺฉานุตาเปน  กุกฺกุจฺเจน  ฑยฺหมาน   
สนฺตปนฺต  ม  สุสณฺ ิต  โทส  โทสโต  ทสฺสเน  สฏุ ุ  สณฺ ิต  
ทิสฺวา ขมาปยิ ต อปราธ อธิวาเสสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อชชฺาป  ม  มหาวีราติ  วีรุตฺตม  อชฺชาป  ตุยฺห   
สมาคมกาเล  อป  ติหคฺคีภิ  ราคคฺคิโทสคฺคิโมหคฺคิสงฺขาเตติ  วา   
นิรยคฺคิเปตคฺคิสสารคฺคิสงฺขาเตหิ  วา  ตีหิ  อคฺคีหิ  ฑยฺหมาน   
ทุกฺขมนุภวนฺต  ม  ภควา  สีติภาว  โทมนสฺสวินาเสน  สนฺตกาย-  
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จิตฺตสงฺขาต  สีติภาว  นิพฺพานเมว วา อปาปยิ สมฺปาเปสิ ฯ   
ตโย อคฺคี วุตฺตปฺปกาเร เต ตโย อคฺคี นิพฺพาเปสิ วูปสเมสีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        เอว  อตฺตโน  หีนาปทาน  ภควโต  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
อ ฺเป  ตสฺส  สวเน  นโิยเชตฺวา  โอวทนฺโต  เยส  โสตา- 
วธานตฺถีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  เยส  ตุมฺหาก  โสตาวธาน  โสตสฺส   
อวธาน  ปน  อตฺถ ิ วิชชฺติ  เต  ตุมฺเห  ภาสโต  ภาสนฺตสฺส   
มม  วจน  สณุาถ  มนสิ  กโรถ ฯ  อตฺถ  ตุมฺห  ปวกฺขามีติ   
ยถา  เยน  ปกาเรน  มม  มยา  ทิฏ  ปท  นิพฺพาน  ตถา   
เตน  ปกาเรน  นิพฺพานสงฺขาต ปรมตฺถ ตุมฺหาก ปวกฺขามีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        ต  ทสฺเสนฺโต  สยมภฺุ  ต  วิมาเนตฺวาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
สยมฺภุ  สยเมว  ภูต  อริยาย  ชาติยา  ชาต  สนฺตจิตฺต  สมาหิต  
ปจฺเจกพุทฺธ วิมาเนตฺวา  อนาทร  กตฺวา  เตน  กมฺเมน   
กเตนากุสเลน  อชชฺ  อิมสฺมึ  วตฺตมานกาเล  อห นีจโยนิย  
ปรายตฺตชาติย กปฺปกชาติย ชาโต นิพฺพตฺโต อมฺหิ ภวามิ ฯ   
        มา  โข  ขณ  วิราเธถาติ  พุทฺธุปฺปาทกฺขณ  โว  ตุมฺเห   
มา  วิราเธถ  คฬิต (๑)  มา  กโรถ  หิ  สจฺจ  ขณาตีตา   
พุทฺธุปฺปาทกฺขณ  อตีตา  อติกฺกนฺตา  สตฺตา  โสจเร  โสจนฺติ   
# ๑ สี.  อผล ฯ    
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มย  อลกฺขิกา  ทุมฺเมธา  ภวามาติ  เอว  โสจนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
สทตฺเถ  อตฺตโน  อตฺเถ  วุฑฺฒิย  วายเมยฺยาถ  วีรยิ  กโรถ ฯ   
โว  ตุมฺเหหิ  ขโณ  พุทฺธุปปฺาทกฺขโณ  สมโย  ปฏิปาทิโต   
นิปฺผาทิโต  ปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ   
        ตโต  ปร  สสารคตาน  อาทีนว  อุปมาอุปเมยฺยวเสน   
ทสฺเสนฺโต  เอกจฺจาน ฺจ  วมนนฺติอาทิมาห ฯ  เอกจฺจาน  เกส ฺจิ   
ปุคฺคลาน  วมน  อุทฺธ  อุคฺคิรณ  เอกจฺจาน  วิเรจน  อโธปคฺฆรณ   
เอเก  เอกจฺจาน  หลาหล  วิส  มุจฺฉากรณวิส (๑)  เอกจฺจาน   
ปุคฺคลาน  โอสธ  รกฺขนปุาย ภควา เอว ปฏิปาฏิยา  อกฺขาสีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        วมน  ปฏิปนฺนานนฺติ  ปฏิปนฺนาน  มคฺคสมงฺคีน  วมน   
สสารฉฑฺฑน  สสารโมจน  ภควา  อกฺขาสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
ผลฏาน  ผเล   ิตาน  วิเรจน  สสารปคฺฆรณ  อกขฺาสิ ฯ   
ผลลาภีน  ผล  ลภิตฺวา   ิตาน  นิพฺพานโอสธ  อกขฺาสิ ฯ   
คเวสีน  มนุสฺสเทวนิพฺพานสมฺปตฺตึ  คเวสีน  ปริเยสนฺตาน   
ป ฺกฺเขตฺตภูต สงฺฆ อกฺขาสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สาสเนน  วิรุทฺธานนฺติ  สาสนสฺส  ปฏิปกฺขาน  หลาหล   
กุตูหล  ปาป  อกุสล  อกฺขาสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ยถา  อาสีวิโสติ   
อสฺสทฺธาน  กตปาปาน  ปุคฺคลาน  สสาเร  ทุกฺขาวหนโต   
# ๑ ยุ. มุ ฺฉากรณวิส ฯ    
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อาสีวิสสทิส  ยถา  อาสีวิโส  ทฏิมตฺเตน (๑)  ภสมฺกรณโต  ทฏิวิโส (๒) 
สปฺโป  อตฺตนา  ทฏ  นร  ฌาเปติ ฑยฺหติ ทุกฺขาเปติ ฯ   
ต  นร  ต  อสฺสทฺธ  กตปาป  นร  หลาหลวิส  เอว  ฌาเปสิ   
จตูสุ  อปาเยสุ  ฑยฺหติ โสเสสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สก ึ ปต  หลาหลนฺติ  วิส  หลาหล  ปต  สกึ  เอกวาร   
ชีวิต  อุปรุนธฺติ  นาเสติ ฯ  สาสเนน  สาสนมฺหิ  วิรชฺฌิตฺวา    
อปราธ กตฺวา ปุคฺคโล  กปฺปโกฏิมฺห ิโกฏิสงฺเขฺย กปฺเปป ฑยฺหติ  
นิชฺฌายตีติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  อสสฺทฺธาน  ปุคฺคลาน  ผลวิปาก  ทสฺเสตฺวา  อิทานิ   
พุทฺธาน  อานุภาว  ทสฺเสนฺโต  ขนฺติยาติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ   
โย  พุทฺโธ  วมนาทีนิ(๓) อกฺขาสิ  โส  พุทฺโธ  ขนฺติยา  ขมเนน   
จ  อวิหึสาย  สตฺตาน  อวิหึสเนน  จ เมตฺตจิตฺตวตาย  จ   
เมตฺตจิตฺตวนฺตภาเวน  จ  สเทวก  สห  เทเวหิ  วตฺตมาน  โลก   
ตาเรติ  อติกฺกมาเปติ  นิพฺพาเปติ  ตสฺมา  การณา  พุทฺธา  โว   
ตุมฺเหหิ  อวิราธิยา  วิรุชฺฌตุิ น สกฺกุเณยฺยา พุทฺธสาสเน  
ปฏิปชฺเชยฺยาถาติ อตฺโถ ฯ   
        ลาเภ  จ  อลาเภ  จ  น  สชฺชนฺติ  น  ภชนฺติ  น   
ลคฺคนฺติ ฯ  สมฺมานเน  อาทรกรเณ  จ  วิมานเน  อนาทรกรเณ   
จ  อจลา  ปวีสทิสา  พุทฺธา  ภวนฺติ  ตสฺมา  การณา  เต   
#๑ ยุ. ทฏมตฺเตน ฯ  ๒  ยุ. ทฏวิโส ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ.  วมนาทีหิ ฯ    
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พุทฺธา  ตุมฺเหหิ  น  วิโรธิยา  น  วิโรเธตพฺพา วิรุชฺฌิตุ  
อสกฺกุเณยฺยาติ อตฺโถ ฯ   
        พุทฺธาน  มชฺฌตฺตต  ทสฺเสนฺโต  เทวทตฺเตติอาทิมาห ฯ   
ตตฺถ  วธกาวธเกสุ สพฺเพสุ สตฺเตสุ สมโก สมมานโส มุนิ  
พุทฺธมุนีติ อตฺโถ ฯ   
        เอเตส  ปฏิโฆ  นตฺถติี  เอเตส  พุทฺธาน  ปฏิโฆ  จณฺฑิกฺก   
โทสจิตฺตต  นตฺถิ  น  สวิชฺชติ  ราโคเมส  น  วิชชฺตีติ อิเมส  
พุทฺธาน ราโคป  รชฺชน  อลฺลียน  น  วิชฺชติ  น  อุปลพฺภติ   
ตสฺมา  การณา  วธกสฺส  จ  โอรสสฺส  จาติ สพฺเพส สมโก  
สมจิตฺโต พุทฺโธ โหตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปุนป  พุทฺธานเยว  อานุภาว  ทสฺเสนฺโต  ปนฺเถ  ทิสฺวาน   
กาสาวนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  มีฬฺหมกฺขิต  คูถสมฺมิสสฺ  กาสาว   
กสาเวน  รชติ  จีวร  อิสิทธฺช  อริยาน  ธช ปริกฺขาร  
ปนฺเถ มคฺเค ฉฑฺฑิต ทิสฺวาน ปสฺสิตฺวา  อ ฺชล ึ กตฺวา   
ทสงฺคุลิสโมธาน  อ ฺชลปิุฏ  สิรสิ  กตฺวา  สิรสา  สิเรน   
วนฺทิตพฺพ  อิสิทฺธช  อรหตฺตทฺธช พุทฺธปจฺเจกพุทฺธสาวกทีปก  
จีวร นมสฺสิตพฺพ  มาเนตพฺพ ปูเชตพฺพนฺติ อตฺโถ ฯ   
        อพฺภตีตาติ  อภิอตฺถงฺคตา  นิพฺพุตา ฯ  เย  จ  พทฺุธา   
วตฺตมานา  อิทานิ  ชาตา  จ  เย  พุทฺธา  อนาคตา  อชาตา   
อภูตา  อนิพฺพตฺตา  อปาตุภูตา  จ  เย  พุทฺธา ฯ  ธเชนาเนน    
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สุชฺฌนฺตีติ  อเนน  อิสิทฺธเชน  จีวเรน  เอเต  พุทฺธา  สุชฺฌนฺติ   
วิสุทฺธา  ภวนฺติ  โสภนฺติ ฯ  ตสฺมา  เตน  การเณน  เอเต   
พุทฺธา  นมสฺสิยา  นมสฺสติพฺพา  วนฺทิตพฺพาติ  อตฺโถ ฯ  เอต   
นมสฺสิยนฺติป  ปาโ ฯ ตสฺส เอต อิสิทฺธช นมสฺสิตพฺพนฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        ตโต  ปร  อตฺตโน  คุณ  ทสฺเสนฺโต  สตฺถุกปฺปนฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  สตฺถุกปฺป  พุทฺธสทิส  สุวินย  สุนฺทรวินย   
สุนฺทรากาเรน ทฺวารตฺตยทมน  หทเยน  จิตฺเตน  อห  ธาเรมิ   
สวนธารณาทินา  ปจฺจเวกฺขามีติ  อตฺโถ  วินย  วินยปฏก   
นมสฺสมาโน  วนฺทมาโน  วินเย  อาทร  กรุุมาโน  วิหริสฺสามิ   
สพฺพทา  สพฺพสฺมึ กาเล วาส กปฺเปมีติ อตฺโถ ฯ   
        วินโย  อาสโย  มยฺหนฺติ  วินยปฏก  มยฺห  โอกาสภูต   
สวนธารณมนสิกรณอุคฺคหปริปุจฺฉาปวตฺตนวเสน  โอกาสภูต   
เคหภูตนฺติ  อตฺโถ ฯ  วินโย  านจงฺกมนฺติ  วินโย  มยฺห  สวนาทิ- 
กิจฺจกรเณน   ิตฏาน ฺจ  จงฺกมนฏาน ฺจ ฯ  กปฺเปมิ  วินเย   
วาสนฺติ  วินยปฏเก  วินยตนฺติยา  สวนธารณปวตฺตนวเสน  วาส   
สยน  กปฺเปมิ  กโรมิ ฯ  วินโย  มม  โคจโรติ  วินยปฏก มยฺห  
โคจโร อาหาโร  โภชน นิจฺจ ธารณมนสิกรณเสเสานาติ อตฺโถ ฯ   
        วินเย  ปารมิปฺปตฺโตติ  สกเล  วินยปฏเก  ปารมึ  ปริโยสาน   
ปตฺโต ฯ  สมเถ  จาป  โกวิโทติ  ปาราชกิาทิสตฺตาปตฺติกฺขนฺธาน    
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สมเถ  วูปสเม  จ วุฏาเน จ โกวิโท เฉโก อธิกรณสมเถ วา   
                วิวาท อนุวาท ฺจ  อาปตฺตาธิกรณ ตถา   
                กิจฺจาธิกรณ ฺเจว  จตุราธิกรณา มตาติ   
วุตฺตาธิกรเณสุ จ   
                สมฺมุขา สติวินโย  อมูฬฺหปฏิ ฺากรณ   
                เยภุยฺย ตสฺสปาปยฺย  ติณวตฺถารโก ตถาติ   
เอว  วุตฺเตสุ  จ  สตฺตสุ  อธิกรณสมเถสุ  อติโกวิโท  เฉโกติ   
อตฺโถ ฯ  อุปาลิ  ต  มหาวีราติ  ภนฺเต  มหาวีร  จตูสุ  อสงฺเขฺยยฺเยสุ   
กปฺปสตสหสฺเสสุ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณาธิคมาย  วีริยวนฺต  สตฺถโุน   
เทวมนุสฺสาน  อนุสาสกสฺส  ต  ตว ปาเท ปาทยุเค อุปาลิ  
ภิกฺขุ วนฺทติ ปณาม กโรตีติ อตฺโถ ฯ   
        โส  อห  ปพฺพชิตฺวา  สมฺพุทธ  นมสฺสมาโน  ปณาม   
กุรุมาโน  ธมมฺสฺส  จ  เตน  ภควตา  เทสิตสฺส  นวโลกุตตร- 
ธมฺมสฺส  สุธมฺมต  สุนฺทรธมฺมภาว  ชานิตฺวา  ธมฺม ฺจ   
นมสฺสมาโน  คามโต  คาม  ปุรโต  ปุร  นครโต  นคร   
วิจริสฺสามีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        กิเสสา  ฌาปตา  มยฺหนฺติ  มยา  ปฏิวิทฺธอรหตฺตมคฺค- 
าเณน  มยหฺ  จิตฺตสนฺตานคตา  สพฺเพ  ทิยฑฺฒสหสฺสสงฺขา   
กิเลสา  ฌาปตา  โสสิตา  วิโสสิตา  วิทฺธสิตา ฯ  ภวา  สพฺเพ   
สมูหตาติ  กามภวาทโย  สพฺเพ  นว  ภวา  มยา  สมูหตา    
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ส  สฏุ ุ  อูหตา  เขปตา  วิทฺธสิตา ฯ  สพฺพาสวา  ปริกฺขีณาติ   
กามาสโว  ภวาสโว  ทิฏาสโว  อวิชฺชาสโวติ  สพฺเพ  จตฺตาโร   
อาสวา  ปริกฺขีณา  ปริสมนฺตโต  ขย  ปาปตา ฯ  อิทานิ   อิมสฺม ึ  
อรหตฺตปฺปตฺตกาเล  ปุนพฺภโว  ปุนปฺปตฺติ สงฺขาโต ภโว ภวน  
ชาติ นตฺถีติ อตฺโถ ฯ   
        อุตฺตริ  โสมนสฺสวเสน  อุทาน  อุทาเนนฺโต  สฺวาคตนฺติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  พุทฺธเสฏสฺส  อุตฺตมพุทฺธสฺส  สนฺติเก  สมีเป   
เอกนคเร  วา  มม  อาคมน  สฺวาคต  สุฏ ุ  อาคมน  สุนฺทรา- 
คมน  วต  เอกนฺเตน  อาสิ  อโหสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ติสฺโส  วิชฺชาติ   
ปุพฺเพนิวาสทิพฺพจกฺขุอาสวกฺขยวิชฺชา  อนุปฺปตฺตา  สมฺปตฺตา   
ปจฺจกฺข  กตาติ  อตฺโถ ฯ  กต  พุทฺธสฺส  สาสนนฺติ  พุทฺเธน   
ภควตา  เทสิต  อนุสิฏ ิ  สาสน  กต  นิปฺผาทิต  วตฺตปฏิปตฺตึ   
ปูเรตฺวา  กมฺมฏาน  มนสิ กริตฺวา อรหตฺตมคฺคาณาธิคเมน  
สมฺปาทิตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปฏิสมภิฺทา  จตสฺโสติ  อตฺถปฏสิมฺภิทาทโย  จตสฺโส   
ป ฺาโย  สจฺฉิกตา  ปจฺจกฺข  กตา  วิโมกฺขาป  จ  อฏ ิเมติ   
จตฺตาริ  มคฺคาณานิ จตฺตาริ  ผลาณานีติ  อิเม  อฏวิโมกฺขา   
สสารโต  มุจฺจนูปายา  สจฺฉิกตาติ  สมฺพนฺโธ ฯ  ฉฬภิ ฺา  
สจฺฉิกตาติ   
                อิทฺธิวิธ ทิพฺพโสต  เจโตปริยาณก   
                ปพฺุเพนิวาสาณ ฺจ  ทิพฺพจกฺขาสวกฺขยนฺติ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 539 

เลมที่  42  อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถราปทานวณฺณนา  หนา  539 
 
อิมา  ฉ  อภิ ฺา  สจฺฉิกตา  ปจฺจกฺข  กตา  อิเมส  าณาน  สจฺฉิกรเณน   
พุทฺธสฺส สาสน กตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        อิตฺถนฺติ  อิมินา  เหฏา  วุตฺตปฺปกาเรน ฯ  สทุนฺติ  ปทปูรณมตฺเต   
นิปาโต ฯ  อายสฺมา  อุปาลิ  เถโรติ  ถริสีลาทิคุณยุตฺโต  สาวโก  อิมา   
ปุพฺพจริตาปทานทีปกา คาถาโย อภาสิตฺถ กถยิตฺถาติ อตฺโถ ฯ   
                        อุปาลิตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธนฺติอาทิก   อายสมฺโต   อ ฺา- 
โกณฺฑ ฺตฺเถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อย  กริ  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  คหปติมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วิ ฺ ุต   
ปตฺวา  เอกทิวส  สตฺถ ุ สนฺติเก  ธมฺม  สุณนฺโต  สตฺถาร  เอก   
ภิกฺขุ  อตฺตโน  สาสเน  ปม  ปฏิวิทฺธธมฺมรตฺต ฺ ูน  อคฺคฏาเน   
เปนฺต  ทิสฺวา  สยมฺป  ต  านนฺตร  ปตฺเถนฺโต  สตสหสฺส- 
ภิกฺขุปริวารสฺส  ภควโต  สตฺตาห  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา   
ปณิธาน  อกาสิ ฯ  สตฺถาปสฺส  อนนฺตรายต  ทิสฺวา  ภาวินึ   
สมฺปตฺตึ  พฺยากาสิ ฯ  โส  ยาวชีว  ปุ ฺานิ กโรนฺโต  สตฺถร ิ  
ปรินิพฺพุเต  เจติเย  ปติฏาปยมาเน  อนฺโต  เจติเย  รตนฆร    
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การาเปสิ  เจติย  ปริวาเรตฺวา  สหสฺสรตนคฺฆิกานิ  จ  
กาเรสิ ฯ   
        โส  เอว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  กาเล  มหากาโล  นาม  กุฏมฺพิโก   
หุตฺวา  อฏกรีสมตฺเต  เขตฺเต  สาลิคพฺภ  ผาเลตฺวา  คหิตสาลิ- 
ตณฺฑุเลหิ  อสมฺภินฺนขีรปายาส สมฺปาเทตฺวา  ตตฺถ  มธุสปฺป- 
สกฺกราทโย  ปกฺขิปตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส  อทาสิ ฯ  
สาลิคพฺภ  ผาเลตฺวา  คหิตคหิตฏาน  ปุน  ปูรติ ฯ  ปุถุกกาเล   
ปุถุกคฺค  นาม  อทาสิ ฯ ลายเน  ลายนคฺค  เวณิกรเณ  เวณคฺค   
กลาปาทิกรเณ  กลาปคฺค  ขลคฺค  มินคฺค  ภณฺฑคฺค  โกฏคฺคนฺติ   
เอว  เอกสสฺเส  นว  วาเร  อคฺคทาน  อทาสิ  ตมฺป  สสฺส  
อติเรกตร สมฺปนฺน อโหสิ ฯ   
        เอว  ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  ตโต  จุโต  เทวโลเก   
นิพฺพตฺติตฺวา  เทเวสุ  จ  มนุสฺเสสุ  จ  สสรนฺโต  อมฺหาก  ภควโต   
อุปฺปตฺติโต  ปุเรตรเมว  กปลวตฺถุนครสฺส  อวิทูเร  โทณวตฺถุนามเก   
พฺราหฺมณคาเม  พฺราหฺมณมหาสาลกุเล  นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺส   
โกณฺฑ ฺโติ  โคตฺตโต  อาคต  นาม  อโหสิ ฯ  โส  วยปฺปตฺโต   
ตโย  เวเท  อุคฺคเหตฺวา  ลกฺขณมนฺเตสุ  จ  ปาร  อคมาสิ ฯ  เตน   
สมเยน  อมหฺาก  โพธิสตฺโต  ตุสิตปุรโต  จวิตฺวา  กปลวตฺถุปุเร   
สุทฺโธทนมหาราชสฺส  เคเห  นิพฺพตฺติ  ตสฺส  นามคฺคหณทิวเส    
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อฏ ุตฺตรสเตสุ  พฺราหฺมเณสุ  อุปนีเตสุ  เย  อฏ  พฺราหฺมณา   
ลกฺขณปริคฺคหณตฺถ  มหาตล  อุปนีตา ฯ  โส  เตสุ  สพฺพนวโก   
หุตฺวา  มหาปุริสสฺส  ลกขฺณนิปฺผตฺตึ  ทิสฺวา  เอกเสน  อย   
พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ นิฏ คนฺตฺวา มหาสตฺตสฺส อภินิกฺขมน  
อุทิกฺขนฺโต วิจรติ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  โข  มหตา  ปริวาเรน  วฑฺฒมาโน  อนุกกฺเมน   
วุฑฺฒิปฺปตฺโต  าณปริปาก  คนฺตฺวา  เอกูนตึสติเม  วสฺเส   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมนฺโต  อโนมานทีตีเร  ปพฺพชิตฺวา  อนุกกฺเมน   
อุรุเวล  คนฺตฺวา  ปธาน  ปทหิ ฯ  ตทา  โกณฺฑ ฺโ  มาณโว   
มหาสตฺตสฺส  ปพฺพชิตภาว  สุตฺวา  ลกขฺณปริคฺคาหกพฺราหฺมณาน   
ปุตฺเตหิ  วปฺปมาณวาทีหิ  สทฺธึ  อตฺตป ฺจโม  ปพฺพชิตฺวา   
อนุกฺกเมน  โพธิสตฺตสฺส  สนฺติก  อุปสงฺกมิตฺวา  ฉพฺพสฺสานิ  ต   
อุปฏหนฺโต  ตสฺส  โอฬาริกาหารปริโภเคน   ลทธฺกายพโล   
วิสาขปุณฺณมาย   โพธิรกฺุขมูเล  อปราชิตปลฺลงฺเก  นิสินฺโน   
ติณฺณ  มาราน  มตฺกก  มทฺทิตฺวา  อภิสมฺพุทฺโธ  หตฺุวา   
สตฺตสตฺตาห  โพธิมณฺเฑเยว  วีตินาเมตฺวา  ป ฺจวคฺคิยาน   
าณปริปาก  ตฺวา  อาสาฬฺหีปุณฺณมาย  อิสิปตน  คนฺตฺวา  
เตส ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺต (๑)  กเถสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  
โกณฺฑ ฺตฺเถโร  อฏารสหิ  พฺรหฺมโกฏีหิ  สทฺธึ  โสตาปตฺติผเล   
# ๑ วิ. มหา.  ๔/๑๓/๑๗ ฯ   
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ปติฏาสิ ฯ  อถ  ป ฺจมิย  ปกฺขสฺส  อนตฺตลกฺขณสุตฺตนฺตเทสนาย(๑)  
อรหตฺต สจฺฉากาสิ ฯ   
        เอว  โส  อรหตฺต  ปตฺวา  กึ  กมฺม  กตฺวา  อห   
โลกุตฺตรสุข  อธิคโตมฺหีติ  อุปธาเรนฺโต  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม   
ปจฺจกฺขโต  ตฺวา  โสมนสฺสวเสน  ปุพฺพจริตาปทาน  อุทานวเสน   
ทสฺเสนฺโต  ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธนฺติอาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  เหฏา   
วุตฺโตเยว ฯ  โลกเชฏ  วินายกนฺติ  สกลสฺส  สตฺตโลกสฺส  เชฏ   
ปธานนฺติ  อตฺโถ ฯ  วิเสเสน  เวเนยฺยสตฺเต  สสารสาครสฺส  ปรตีร   
อมตมหานิพฺพาน  เนติ  สมฺปาเปตีติ  วินายโก ฯ  ต วินายก ฯ  
พุทฺธภูมิมนุปฺปตฺตนฺติ  พุทฺธสฺส  ภูมิ  ปติฏานฏานนฺติ  พุทฺธ- 
ภูมิ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ต อนุปฺปตฺโต  ปฏิวิทฺโธติ  พุทฺธภูมิ- 
มนุปฺปตฺโต  ต  พุทฺธภูมิมนุปฺปตฺต  สพฺพ ฺ ุตปฺปตฺต  พุทฺธ- 
ภูตนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปม  อทฺทส  อหนฺติ  ปม  วิสาขปุณฺณมิยา   
รตฺติยา  ปจฺจูสสมเย พุทฺธภูต ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธ อห อทฺทกฺขินฺติ  
อตฺโถ ฯ   
        ยาวตา  โพธิยา  มูเลติ  ยตฺตกา  โพธิรุกฺขสมีเป  ยกฺขา   
สมาคตา  ราสิภูตา  สมฺพุทฺธ  พุทฺธภูต  ต  พุทฺธ  ป ฺชลีกตา   
ทสงฺคุลิสโมธาน  อ ฺชลปิุฏ  สิรสิ  เปตฺวา วนฺทนฺติ นมสฺสนฺตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ    
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        สพฺเพ  เทวา  ตุฏมนาติ  พุทฺธภูตฏาน  อาคตา  เต   
สพฺเพ  เทวา  ตุฏจิตฺตา  อากาเส  ส ฺจรนฺตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
อนฺธการตโมนุโทติ  อติวิย  อนฺธการ โมห นุโท เขปโน อย  
พุทฺโธ อนุปปฺตฺโตติ อตฺโถ ฯ   
        เตส  หาสปเรตานนฺติ  หาเสหิ  ปติโสมนสฺเสหิ  สมนฺนา- 
คตาน  เตส  เทวาน  มหานาโท  มหาโฆโส  อวตฺตถ(๑)  ปวตฺตติ  
สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน  กิเลเส สงฺกิเลเส ธมฺเม ฌาปยิสฺสามาติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        เทวาน  คิรม ฺายาติ  วาจาย  ถติุวจเนน  สห  อุทีริต   
เทวาน  สทฺท  ชานิตฺวา  หฏโ  หฏเน  จิตฺเตน  โสมนสฺส- 
สหคเตน  จิตฺเตน  อาทิภิกฺข ปม อาหาร พุทฺธภูตสฺส อห  
อทาสินฺติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        สตฺตาห  อภินิกฺขมฺมาติ  มหาภินิกฺขมาน  นิกขฺมิตฺวา  สตฺตาห   
ปธาน  กตฺวา  สพฺพ ฺ ุต ฺาณปทฏาน  อรหตฺตมคฺคาณ- 
สงฺขาต  โพธ ึ อชฌฺคม  อธิค ฺฉิ(๒)  อหนฺติ  อตฺโถ ฯ  อิท  เม   
ปม  ภตฺตนฺติ  อิท  ภตฺต  สรีรยาปน  พฺรหฺมจาริสฺส  อุตฺตม- 
จาริสฺส  เม  มยฺห  อิมินา  เทวปุตฺเตน  ปม  ทินฺน อโหสีติ  
อตฺโถ ฯ   
        ตุสิตา  หิ  อิธาคนฺตฺวาติ  ตุสิตภวนโต  อิธ  มนุสฺสโลเก   
# ๑. ส.ี ปวตฺตถาติ ฯ  ย.ุ ปวตฺตถ ฯ  ๒ ยุ. อธิคจฺฉึ ฯ   



ขุทฺทกนิกายฏกถา อปทานวณณฺนา (วิสุทฺธชนวิลาสินี ๑) - หนาท่ี 544 

                เลมที่  42  พุทธฺวคฺควณฺณนา  หนา  544 
 
อาคนฺตฺวา  โย  เทวปุตฺโต  เม  มม  ภิกขฺ  อุปานยิ  อทาสิ   
ต  เทวปุตฺต  กิตฺตยิสฺสามิ  กเถสฺสามิ  ปากฏ  กริสสฺามิ ฯ   
ภาสโต  ภาสนฺตสฺส  มม  วจน  สุณาถาติ สมฺพนฺโธ ฯ อิโต  
ปร อนุตฺตานปทเมว วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        ติทสาติ  ตาวตึสภวนา ฯ  อคาราติ  อตฺตโน  อุปฺปนฺน- 
พฺราหฺมณเคหโต  นิกฺขมตฺิวา  ปพฺพชิตฺวา  ฉ  สวจฺฉรานิ  ทุกฺกร- 
การิก  กโรนฺเตน  โพธิสตฺเตน สห วสิสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ตโต  สตฺตมเก  วสฺเสติ  ตโต  ปพฺพชิตกาลโต  ปฏาย   
สตฺตเม  สวจฺฉเร ฯ  พุทฺโธ  สจฺจ  กเถสฺสตีติ  ฉพฺพสฺสานิ   
ทุกฺกรการิก  กตฺวา  สตฺตมสวจฺฉเร  พุทฺโธ  หุตฺวา  พาราณสิย   
อิสิปตเน  มิคทาเย  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺตเทสนาย  ทุกฺข- 
สมุทยนิโรธมคฺคสจฺจสงฺขาต  จตุสจฺจ  กเถสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ   
โกณฺฑ ฺโ  นาม  นาเมนาติ  นาเมน  โคตฺตนามวเสน   
โกณฺฑ ฺโ  นาม ฯ  ปม  สจฺฉิกาหิตีติ  ป ฺจวคฺคิยานมนฺตเร   
ปม  อาทิโต  เอว  โสตาปตฺติมคฺคาณ สจฺฉิกาหิติ ปจฺจกฺข  
กริสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        นิกฺขนฺเตนานุปพฺพชินฺติ  นิกฺขนฺเตน  โพธิสตฺเตน  สห   
นิกฺขมิตฺวา  อนุปพฺพชินฺติ  อตฺโถ ฯ  ตถา  อนุปพฺพชิตฺวา  มยา   
ปธาน  วีริย  สุกต  สุฏ ุ  กต  ทฬฺห  กตฺวา  กตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
กิเลเส  ฌาปนตฺถายาติ  กิเลเส  โสสนตฺถาย  วิทฺธสนตฺถาย    
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อนคาริย  อคารสฺส  อหิต  กสิวณิชฺชาทิกมฺมวิรหิต  สาสน   
ปพฺพชึ ปฏิปชฺชินฺติ อตฺโถ ฯ   
        อภิคนฺตฺวาน  สพฺพ ฺ ูติ  สพฺพ  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน   
วา  สงฺขารวิการลกฺขณนิพฺพานป ฺตฺติสงฺขาต  เยฺย  วา   
ชานนฺโต  เทเวหิ  สห  วตฺตมาเน  สตฺต  โลเก  พุทฺโธ  มิคาร ฺ  
มิคทาย  วิหาร  อภิคนฺตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา  เม  มยา  สจฺฉิกเตน   
อิมินา  โสตาปตฺติมคฺคาเณน  อมตเภรึ  อมตมหานิพฺพานเภรึ  
อหนิ ปหริ ทสฺเสสีติ อตฺโถ ฯ   
        โส  ทานีติ  โส  อห  ปม  โสตาปนฺโน  อิทานิ   
อรหตฺตมคฺคาเณน  อมต  สนฺต  วูปสนฺตสภาว  ปท  ปชฺชิตพฺพ   
ปาปุณิตพฺพ  อนุตฺตร  อุตฺตรวิรหิต  นพฺิพาน  ปตฺโต  อธิคโตติ   
อตฺโถ ฯ  สพฺพาสเว  ปริ ฺายาติ  กามาสวาทโย  สพฺเพ  อาสเว   
ปริ ฺาย  ปหานปริ ฺาย  ปชหิตฺวา  อนาสโว  นกิฺกิเลโส   
วิหรามิ  อิริยาปถวิหาเรน  วาส  กปฺเปมิ ฯ  ปฏิสมภิฺทา  
จตสฺโสตฺยาทโย  คาถาโย วุตฺตตฺถาเยว ฯ   
        อถ  น  สตฺถา  อปรภาเค  เชตวนมหาวิหาเร  ภิกฺขุ- 
สงฺฆมชฺเฌ  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน  ปม ปฏิวิทฺธ- 
ธมฺมภาว ทีเปนฺโต เอตทคฺค ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน   
รตฺต ฺ ูน  ยทิท  อ ฺาโกณฺฑ ฺโติ  เอตทคฺเค  เปสิ ฯ   
โส  ทฺวีห ิ อคฺคสาวเกหิ  อตฺตนิ  กริยมาน  ปรมนปิจฺจการ    
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คามนฺตเสนาสเน  อากิณฺณวิหาร ฺจ  ปริหริตุกาโม  วิเวกา- 
ภิรติยา  วิหรตุิกาโม  จ  อตฺตโน  สนฺติก  อุปคตาน  คหฏ- 
ปพฺพชิตาน  ปฏิสนฺถารกรณมฺป  ปป ฺจ  ม ฺมาโน  สตฺถาร   
อาปุจฺฉิตฺวา  หิมวนฺต  ปวิสิตฺวา  ฉทฺทนฺเตหิ  นาเคหิ  อุปฏ ิย- 
มาโน  ฉทฺทนฺตทหตีเร  ทฺวาทส  วสฺสานิ  วสิ ฯ  เอว  ตตฺถ   
วสนฺต  เถร  เอกทิวส  สกโฺก  เทวราชา  อุปสงฺกมิตฺวา   
วนฺทิตฺวา   ิโต  เอวมาห  สาธุ  เม  ภนฺเต  อยฺโย  ธมมฺ   
เทเสตูติ ฯ  เถโร  ตสฺส  จตุสจฺจคพฺภ  ติลกฺขณาหต  สุ ฺตา- 
ปฏิสยุตฺต  นานานยวิจิตฺต  อมโตคธ  พุทฺธลีลาย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
ต  สุตฺวา สกฺโก อตฺตโน ปสาท ปเวเทนฺโต   
                เอส ภิยฺโย ปสทีามิ  สุตฺวา ธมฺม มหารส(๑)   
                วิราโค เทสิโต ธมฺโม  อนุปาทาย สพฺพโสติ(๒)   
ถุตึ  อกาสิ ฯ  เถโร  ฉทฺทนฺตทหตีเร  ทฺวาทส  วสฺสานิ  วสิตฺวา   
อุปกฏเ  ปรนิิพฺพาเน  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ปรนิิพฺพาน   
อนุชานาเปตฺวา  ตตฺเถว  คนฺตฺวา ปรินิพฺพายีติ ฯ   
                อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ(๓)   
                                ____________________  
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                        ปณฺโฑลภารทฺวาชตฺเถราปทานวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตโร  นาม  ชโินติอาทิก  อายสฺมโต  ปณฺโฑ- 
ลภารทฺวาชตฺเถรสฺส (๑)  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  สีหโยนิย  นิพฺพตฺติตฺวา  ปพฺพตปาเท  คุหาย  วิหาสิ ฯ   
ภควา  ตสฺส  อนุคฺคห  กาตุ  โคจราย  ปกฺกนฺตกาเล  ตสฺส   
สยนคุห  ปวิสิตฺวา  นิโรธ  สมาปชชฺิตฺวา  นิสีทิ ฯ  สีโห  โคจร   
คเหตฺวา  นิวตฺโต  คุหทฺวาเร  ตฺวา  ภควนฺต  ทิสฺวา  หฏตุฏโ   
ชลชถลชปุปเฺผหิ  ปูช  กตฺวา  จิตฺต  ปสาเทนฺโต  ภควโต   
อารกฺขนตฺถาย  อ ฺเ  วาฬมิเค  อปเนตุ  ตีสุ  เวลาสุ  สีหนาท   
นทนฺโต  พุทธฺคตาย  สติยา  อฏาสิ ฯ  ยถา ปมทิวเส  เอว   
สตฺตาห  ปูเชสิ ฯ  ภควา  สตฺตาหจฺจเยน  นิโรธา  วุฏหิตฺวา   
วฏฏิสฺสติ  อิมสฺส  เอตฺตโก  อุปนิสฺสโยติ  ตสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว   
อากาส  ปกฺขนฺทิตฺวา  วิหารเมว คโต ฯ   
        สีโห  พุทฺธวิโยคทุกฺข  อธิวาเสตุ  อสกฺโกนโฺต  กาล  กตฺวา   
หสวตีนคเร  มหาโภคกุเล  นิพฺพตฺติตฺวา  วยปฺปตฺโต  นครวาสีหิ   
สทฺธึ  วิหาร  คนฺตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺโน   
สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา   
# ๑ ม. ปณฺโฑลภารทฺวาชสฺส ฯ  
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ยาวชีว  ปุ ฺานิ  กตฺวา  อปราปร  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต   
อมฺหาก  ภควโต  กาเล  โกสมฺพิย  ร ฺโ  อุเทนสฺส  ปุโรหิตสฺส   
ปุตฺโต  หุตฺวา นิพฺพตฺติ  ภารทฺวาโรติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ   
โส  วยปฺปตฺโต  ตโย  เวเท  อุคฺคเหตฺวา  ป ฺจ  มาณวกสตานิ   
มนฺเต  วาเจนฺโต  มหคฺฆสภาเวน  อนนุรูปาจารตฺตา (๑)  เตหิ   
ปริจฺจตฺโต  ราชคห  คนฺตฺวา  ภควโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ   
ลาภสกฺการ  ทิสฺวา  สาสเน  ปพฺพชิตฺวา  โภชเน  อมตฺต ฺ ู   
หุตฺวา  วิหรติ ฯ  สตฺถารา  อุปาเยน  มตฺต ฺ ุตาย  ปติฏาเปนฺโต   
วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา  นจิรสฺเสว  ฉฬภิ ฺโ  อโหส ิฯ  ฉฬภิ ฺโ   
ปน  หุตฺวา  ภควโต  สมฺมุขา  ย  สาวเกหิ  ปตฺตพฺพ  ต   
มยา  อนุปฺปตฺตนฺติ  ภิกฺขุสงฺเฆ  จ  ยสสฺ  มคฺเค  วา  ผเล  วา   
กงฺขา  อตฺถิ  โส  ม  ปุจฺฉตูติ  สีหนาท  นทิ ฯ  เตน  ต   
ภควา  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  สีหนาทิกาน  
ยทิท ปณฺโฑลภารทฺวาโชติ(๒) เอตทคฺเค เปสิ ฯ   
        เอว  เอตทคฺคฏาน  ปตฺวา  ปุพฺเพ  กตปุ ฺสมฺภาร   
สริตฺวา  โสมนสฺสวเสน  อตฺตโน  ปุ ฺกมฺมาปทาน  วิภาเวนฺโต   
ปทุมุตฺตโรติอาทิมาห ฯ  ตสฺสตฺโถ  เหฏา  วุตฺโตว ฯ  ปุรโต   
หิมวนฺตสฺสาติ หิมาลยปพฺพตโต ปุพฺพทิสาภาเคติ  อตฺโถ ฯ   
จิตฺตกูเฏ  วสี  ตทาติ  ยทา  อห  สีโห มคิราชา หุตฺวา  
# ๑ สี. ยุ. ครปฺุปตฺโต ฯ  ๒. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ   
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หิมวนฺตปพฺพตสมีเป  วสามิ  ตทา  ปทุมุตฺตโร  นาม  สตฺถา   
อเนเกหิ  จ  โอสเธหิ  อเนเกหิ  จ  รตเนหิ จิตฺตวิจิตฺตตาย  
จิตฺตกูเฏ จิตฺตปพฺพตสิขเร วสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        อภีตรูโป  ตตฺถาสินฺติ  อภีตสภาโว  นิพฺภยสภาโว  มิคราชา   
ตตฺถ  อาสึ  อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ  จตุกฺกโมติ  จตูหิ  ทิสาหิ  กโม   
คนฺตุ  สมตฺโถ ฯ  ยสฺส  สทฺท  สุณิตฺวานาติ  ยสฺส  มิคร ฺโ   
สีหนาท  สุตฺวา  พหุชฺชนา  พหุสตฺตา วิกฺขมฺภนฺติ วิเสเสน  
ขมฺภนฺติ ภายนฺติ ฯ   
        สุผุลลฺ  ปทุม  คยฺหาติ  ภควติ  ปสาเทน  สุปุปฺผิตปทุมปุปฺผ   
ฑสิตฺวา ฯ  นราสภ  นราน  อาสภ  อุตฺตม  เสฏ  สมพฺุทฺธ   
อุปคจฺฉึ  สมีป  อคมินฺติ  อตฺโถ ฯ  วุฏ ิตสฺส  สมาธิมฺหาติ   
นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏ ิตสฺส  พุทฺธสสฺ  ต  ปุปฺผ  อภิโรปยึ  
ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        จตุทฺทิส  นมสฺสิตฺวาติ  จตูสุ  ทิสาสุ  นมสฺสตฺิวา  สก   
จิตฺต  อตฺตโน  จิตฺต  ปสาเทตฺวา  อาทเรน  ปติฏาเปตฺวา   
สีหนาท  อภีตนาท  อนทึ  โฆเสสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ตโต  พุทฺเธน  ทินฺนพฺยากรณ  ปกาเสนฺโต  ปทุมุตฺตโรติ- 
อาทิมาห ฯ  ต อุตฺตานตฺถเมว ฯ   
        วทต  เสฏโติ  มย  พุทฺธา  มย  พุทฺธาติ  วทนฺตาน   
อ ฺติตฺถิยาน  เสฏโ  อุตฺตโม  พุทฺโธ  อาคโตติ  สมฺพนฺโธ ฯ    
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ตสฺส  อาคตสฺส  ภควโต ต ธมฺม โสสฺสาม สุณิสฺสามาติ  
อตฺโถ ฯ   
        เตส  หาสปเรตานนฺติ  หาเสหิ  โสมนสฺเสหิ  ปเรตาน   
อภิภูตาน  สมนฺนาคตาน  เตส  เทวมนุสฺสาน ฯ  โลกนายโกติ   
โลกสฺส  นายโก  สคฺคโมกฺขสมฺปาปโก  มม  สทฺท  มยฺห  สีหนาท   
ปกิตฺเตสิ  ปกาเสสิ  กเถสิ  ทีฆทสฺสี  อนาคตกาลทสฺสี  มหามุนิ   
มุนีนมนฺตเร  มหนฺโต  มนุิ ฯ  เสสคาถา  สุวิ ฺเยฺยเมว ฯ   
        นาเมน  ปทุโม  นาม  จกฺกวตฺตี  หุตฺวา  จตุสฏ ิยา   
ชาติยา  อิสฺสริย อิสฺสรภาว รชชฺ การยิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        กปฺปสตสหสฺสมฺหีติ  สามฺยตฺเถ  ภุมฺมวจน  กปฺปสต- 
สหสฺสาน  ปริโยสาเนติ อตฺโถ ฯ   
        ปกาสิเต  ปาวจเนติ  เตน  โคตเมน  ภควตา  ปฏกตฺตเย   
ปกาสิเต  เทสิเตติ  อตฺโถ ฯ  พฺรหฺมพนฺธุ  ภวิสฺสตีติ  ตทา   
โคตมสฺส  ภควโต  กาเล  อย  สีโห  มคิราชา  พฺราหฺมณกุเล   
นิพฺพตฺติสฺสตีติ อตฺโถ ฯ พฺรหฺม ฺา อภินิกฺขมฺมาติ  พฺราหฺมณ- 
กุลโต นกิฺขมิตฺวา ตสฺส ภควโต สาสเน ปพฺพชิสฺสตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปธานปหิตตฺโตติ  วีริยกรณตฺถ  เปสิตจิตฺโต ฯ  อุปธ-ิ 
สงฺขาตาน  กิเลสาน  อภาเวน  นิรุปธ ิฯ  กิเลสทรถาน  อภาเวน   
อุปสนฺโต ฯ  สพฺพาสเว  สกลาสเว  ปริ ฺาย  ปหาย  อนาสโว    
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นิกฺกิเลโส  นพฺิพายิสฺสติ  ขนฺธปรินิพฺพาเนน  นิพฺพุโต ภวิสฺสตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        วิชเน  ปนฺตเสยฺยมฺหีติ  ชนสมฺพาธรหิเต  ทูราร ฺ- 
เสนาสเนติ  อตฺโถ ฯ  วาฬมิคสมากุเลติ  กาฬสีหาทีหิ  ขณฺฑ- 
มิคสงฺเคหิ  อากุเล  สงฺกิณฺเณติ  อตฺโถ ฯ เสส วุตฺตตฺถเมวาติ ฯ   
                ปณฺโฑลภารทฺวาชตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ขทิรวนิยตฺเถราปทานวณฺณนา   
        คงฺคา  ภาคีรถี  นามาติอาทิก  อายสฺมโต  ขทริวนิยตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร ติตฺถนาวิกกุเล นิพฺพตฺติตฺวา  มหาคงฺคาย   
ปยาคติตฺเถ  ติตฺถนาวาย  กมฺม  กโรนฺโต  เอกทิวส  สสาวกสงฺฆ   
ภควนฺต  คงฺคาตีร  อุปคต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานโส  นาวาสงฺฆาฏ   
โยเชตฺวา  มหนฺเตน  ปูชาสกฺกาเรน  ปรตีร  ปาเปตฺวา  อ ฺตร   
ภิกฺขุ  สตฺถารา  อาร ฺกาน  ภิกฺขูน  อคฺคฏาเน  ปยมาน   
ทิสฺวา  ต  านนฺตร  ปตฺเถตฺวา  ภควโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ   
มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  ปณิธาน  อกาสิ ฯ  ภควา  ตสฺส   
ปตฺถนาย  อว ฺฌภาว พฺยากาสิ ฯ    
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        โส  ตโต  ปฏาย  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  เทวมนุสฺเสสุ   
สสรนฺโต  อุภยสมฺปตฺติโย  อนุภวิตฺวา  อิมสฺมึ  พุทธฺุปฺปาเท   
มคธรฏเ  นาลกคาเม  รูปสาริยา  นาม  พฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิมฺหิ   
นิพฺพตฺติ ฯ  ต  วยปฺปตฺต  มาตาปตโร  ฆรพนฺธเนน  พนฺธิตุกามา   
หุตฺวา  ตสฺส  อาโรเจสุ ฯ  โส  สาริปุตฺตตฺเถรสฺส  ปพฺพชิตภาว   
สุตฺวา  มยฺห  เชฏภาตา  อยฺโย  อุปติสฺโส  อิม วิภว  
ฉฑฺเฑตฺวา  ปพฺพชิโต  เตน  วนฺต  เขฬปณฺฑ  กถาห   
อนุภวิสฺสามีติ  ชาตสเวโค  ปาส  อนปุคจฺฉมานมิโค  วิย   
าตเก  ว ฺเจตฺวา  เหตุสมฺปตฺติยา  โจทิยมาโน  ภิกฺขูน  สนฺติก   
คนฺตฺวา  ธมฺมเทสนาปติโน  กนิฏภาว  นิเวเทตฺวา  อตฺตโน   
ปพฺพชฺชาย  ฉนฺท  อาโรเจสิ ฯ  ภิกฺขู  ต  ปพฺพาเชตฺวา   
ปริปุณฺณวีสติวสฺส  อุปสมฺปาเทตฺวา  กมฺมฏาเน  นิโยเชสุ ฯ   
โส  กมฺมฏาน  คเหตฺวา  ขทิรวน  ปวิสิตฺวา  วิสฺสมนฺโต   
ฆฏเฏนฺโต  วายมนฺโต  าณสฺส  ปริปาก  คตตฺตา  นจิรสฺเสว   
ฉฬภิ ฺโ  อรหา  อโหสิ ฯ  โส  อรหา  หุตฺวา  สตฺถาร   
ธมฺมเสนาปตึ  จ  วนฺทิตุ  เสนาสน  สสาเมตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย   
นิกฺขมิตฺวา  อนุปุพฺเพน  สาวตฺถึ  ปตฺวา  เชตวน  ปวิสิตฺวา   
สตฺถาร  ธมมฺเสนาปตึ  จ  วนฺทิตฺวา  กติปาห  เชตวเน   
วิหาสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อริยคณมชฺเฌ  นิสินฺโน  อาร ฺาน  
ภิกฺขูน  อคฺคฏาเน  เปสิ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน   
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ภิกฺขูน อาร ฺกาน ยทิท เรวโตติ ฯ(๑)   
        เอว  เอตทคฺคฏาน  ปตฺวา  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา   
ปติโสมนสฺสวเสน  ปุพฺพจริตาปทาน  ปกาเสนฺโต  คงฺคา   
ภาคีรถีติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  คงฺคาติ  คายมานา  โฆส  กรุุมานา   
คจฺฉตีติ  คงฺคา ฯ  อถ  วา  โค  วุจฺจติ  ปวี  ตสฺมึ  คตา   
ปวตฺตาติ  คงฺคา ฯ  อโนตตฺตทห  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
คตฏาเน  อาวฏฏคงฺคาติ  จ  ปพฺพตมตฺถเกน  คตฏาเน   
พหลคงฺคาติ  จ  ติรจฺฉานปพฺพต  วิชฺฌตฺิวา  คตฏาเน   
อุมงฺคคงฺคาติ  จ  ตโต  พหลปพฺพต  ปหริตฺวา  ป ฺจโยชน  
อากาเสน  คตฏาเน  อากาสคงฺคาติ  จ  ตสฺสา  ปติตฏาน   
ฉินฺทิตฺวา  ชาต  ป ฺจ  ธารา  หุตฺวา  คงฺคา  ยมุนา  สรภู   
มหี  อจิรวตีติ  ป ฺจ  นาม  หุตฺวา  ชมฺพุทีป  ป ฺจ  ภาค   
ป ฺจ  โกฏาส  กตฺวา  ป ฺจ  ภาเค  ป ฺจ  โกฏาเส  อิโต   
คตา  ปวตฺตาติ  ภาคีรถี ฯ  คงฺคา  จ  สา  ภาคีรถี  เจติ   
คงฺคา  ภาคีรถี ฯ  ภาคีรถี  คงคาติ  วตฺตพฺเพ  คาถาพนฺธสุขตฺถ  
ปุพฺพจริยวเสน(๒)  วุตฺตนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  หิมวนฺตา  ปภาวิตาติ  สตฺเต   
หึสติ  สีเตน  หนติ  มเถติ  อาโลเฬตีติ  หิโม  หโิม  อสฺส   
อตฺถีติ  หิมวา  ตโต  หิมวนฺตโต  ปฏาย  ปภาวิตา  ปวตฺตา   
สนฺทมานาติ  หิมวนฺตปภาวิตา ฯ  กุติตฺเถ  นาวิโก  อาสินฺติ   
# ๑ องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๗/๓๑ ฯ  ๒ ส.ี  ปุพฺพปริจยวเสน ฯ   
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ตสฺสา  คงฺคาย  จณฺฑโสตสมาปนฺเน  วิสมติตฺเถ  เกวฏฏกุเล   
อุปฺปนฺโน  นาวิโก  อาสึ  อโหสินฺติ  อตฺโถ ฯ  โอริเม  เจ  ตร ึ 
อหนฺติ  สมฺปตฺตสมฺปตฺตมนุสฺเส  ปาริมา ตีรา โอริม ตีร  
อห ตรึ ตาเรสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปทุมุตฺตโร  นายโกติ  ทฺวิปทาน  อุตฺตโม  สตฺเต   
นิพฺพาน  นายโก  ปาปนโก  ปทุมุตฺตรพุทฺโธ  มม  ปุ ฺ- 
สมฺปตฺตึ  นิปฺผาเทนฺโต ฯ  วสีสตสหสฺเสหิ ขีณาสวสตสหสฺเสหิ  
คงฺคาโสต ตริตุ ติตฺถ ปตฺโตติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        พหู  นาวา  สมาเนตฺวาติ  สมฺปตฺต  ต  สมฺมาสมฺพุทฺธ   
ทิสฺวา  วฑฺฒกีหิ  สฏุ ุ  สงฺขต  กต  นปิฺผาทิต  พหู  นาวาโย   
สมาเนตฺวา  เทฺว  เทฺว  นาวาโย  เอกโต  กตฺวา  ตสฺสา   
นาวาย  อุปริ  มณฺฑปฉทน  กตฺวา  นราสภ  ปทุมุตฺตร- 
สมฺพุทฺธ ปฏมิานึ ปูเชสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        อาคนฺตฺวาน  จ  สมพฺุทฺโธติ  เอว  สงฺฆฏิตาย  นาวาย   
ตตฺถ  อาคนฺตฺวาน  ต ฺจ  นาวก  นาวมุตฺตม  อารุหีติ   
สมฺพนฺโธ ฯ  วาริมชฺเฌ   ิโต  สตฺถาติ  นาวมารุโฬฺห  สตฺถา   
คงฺคาชลมชฺเฌ   ิโต  สมาโน  อิมา  โสมนสฺสปฏสิยุตฺตคาถา  
อภาสถ กเถสีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        โย  โส  ตาเรสิ  สมพฺุทฺธนฺติ  โย  โส  นาวิโก  คงฺคาโสตาย   
สมฺพุทฺธ  อตาเรสิ ฯ  สงฺฆ ฺจาป  อนาสวนฺติ  น  เกวลเมว    
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สมฺพุทฺธ  ตาเรสิ  อนาสว  นิกฺกิเลส  สงฺฆ ฺจาป  ตาเรสีติ   
อตฺโถ ฯ  เตน  จิตฺตปสาเทนาติ  เตน  นาวาปาชนกาเล   
อุปฺปนฺเนน  โสมนสฺสสหคตจิตฺตปสาเทน  เทวโลเก  ฉสุ  กาม- 
สคฺเคสุ รมิสฺสติ ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        นิพฺพตฺติสฺสติ  เต  พฺยมฺหนฺติ  เทวโลเก  อุปฺปนนฺสฺส  เต   
ตุยฺห  พฺยมฺห  วิมาน  สุกต  สฏุ ุ  นิพฺพตฺต  นาวสณฺ ิต   
นาวาสณฺาน  นิพฺพตฺติสฺสติ  ปาตุภวิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  อากาเส   
ปุปฺผฉทนนฺติ  นาวาย  อุปริมณฺฑปกตกมฺมสฺส  นสิฺสนฺเทน   
สพฺพทา  คตคตฏาเน  อากาเส  ปุปฺผฉทน  ธารยิสฺสตีติ  
สมฺพนฺโธ ฯ   
        อฏป ฺาสกปฺปมฺหีติ  อิโต  ปุ ฺกรณกาลโต  ปฏาย   
อฏปณฺณาสกปฺป  อติกกฺมิตฺวา  นาเมน  ตารโก  นาม  จกฺกวตฺตี   
ขตฺติโย  จาตุรนฺโต  จตูสุ  ทีเปสุ  อิสฺสโร  วิชิตาวี  ชิตวนฺโต  
ภวิสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ  เสสคาถา อุตฺตานตฺถาว ฯ   
        เรวโต  นาม  นาเมนาติ  เรวตีนกฺขตฺเตน  ชาตตฺตา   
เรวโตติ  ลทธฺนาโม  พฺรหฺมพนฺธุ  พฺราหฺมณปุตฺตภูโต  ภวิสฺสติ   
พฺราหฺมณกุเล  อุปฺปชฺชิสสฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        นิพฺพายิสฺสตินาสโวติ   นิกกฺิเลโส   ขนฺธปรนิิพฺพาเนน   
นิพฺพายิสฺสติ ฯ   
        วีริย  เม  ธุรโธรยฺหนฺติ  เอว  ปทุมตฺุตเรน  ภควโต    
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พฺยากโต  อห  กเมน  ปารมิตาโกฏึ  ปตฺวา  เม  มยหฺ  วีริย   
อสิถิลวีริย  ธรุโธรยฺห  ธรุวาห  ธุราธาร  โยเคหิ  เขมสฺส   
นิพฺพานสฺส  อธิวาหน  อาวหน  อโหสติี  อตฺโถ ฯ  ธาเรมิ   
อนฺติม  เทหนฺติ  อิทานาห  สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน  ปริโยสาน- 
สรีร ธาเรมีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        โส  อปรภาเค  อตฺตโน  ชาตคาม  คนฺตฺวา  จาลา   
อุปจาลา  สีสูปจาลาติ  ติสฺสนฺน  ภคินีน  ปุตฺเต  จาลา   
อุปจาลา  สีสูปจาลาติ  ตโย  ภาคิเนยฺเย  อาเนตฺวา  ปพฺพา- 
เชตฺวา  กมฺมฏาเน  นิโยเชสิ ฯ  เต  กมฺมฏาน  อนุยุตฺตา  
วิหรึสุ ฯ   
        ตสฺมึ  จ  สมเย  เถรสฺส  โกจิเทว  อาพาโธ  อุปฺปนฺโน   
ต  สุตฺวา  สาริปุตฺตตฺเถโร  เรวตสฺส  คิลานปุจฺฉน  อธิคม- 
ปุจฺฉน ฺจ กริสฺสามีติ อุปค ฺฉิ ฯ  เรวตตฺเถโร  ธมมฺเสนาปตึ   
ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  เตส  สามเณราน  สตุปฺปาทวเสน   
โอวทิยมาโน  จาเลติ  คาถ  อภาสิตฺถ ฯ  ตตฺถ  จาเล  อุปจาเล   
สีสูปจาเลติ  เตส  อาลปน ฯ  จาลา  อุปจาลา  สีสูปจาลาติ   
หิ  อิตฺถิลิงฺควเสน(๑)  ลทฺธนามา  ตโย  ทารกา  ปพฺพชิตาป  ตถา   
โวหริยฺยนฺติ  จาลี  อุปจาลี  สีสูปจาลีติ  เตส  นามานีติ  จ   
วทนฺติ ฯ  ยทตฺถ  จาเลติอาทินา  อามนฺตน  กต  ต  ทสฺเสนฺโต   
# ๑ สี.  นิพฺพตฺติลิงฺควเสน ฯ    
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ปติสฺสตา  นุ  โข  วิหรถาติ  วตฺวา  ตตฺถ  การณ  อาห   
อาคโต  โว  วาล  วิย  เวธีติ ฯ  ปติสฺสตาติ  ปติสฺสติกา ฯ (๑) 
โขติ อวธารเณ ฯ  อาคโตติ  อาค ฺฉิ ฯ  โวติ  ตุมฺหาก ฯ   
วาล  วิย  เวธีติ  วาลเวธิ  วิย ฯ  อยเ ฺหตฺถ  สงฺเขปตฺโถ   
ติกฺขชวนนิพฺเพธิกป ฺตาย  วาลเวธิรูโป  สตฺถุกปฺโป  ตุมฺหาก   
มาตุลตฺเถโร  อาคโต  ตสฺมา  สมณส ฺ  อุปฏเปตฺวา สติ- 
สมฺปช ฺยุตฺตาเอว หุตฺวา วิหรถ ยถาธิคเต วิหาเร  
อปฺปมตฺตา ภวถาติ ฯ   
        ต  สุตฺวา  เต  สามเณรา  ธมฺมเสนาปติสฺส  ปจฺจุคฺคมนาทิ- 
วตฺต  กตฺวา  อุภินฺน  มาตุลตฺเถราน  ปฏิสนฺถารเวลาย  นาติทูเร   
สมาธึ  สมาปชฺชิตฺวา  นสิีทึสุ ฯ  ธมมฺเสนาปติ  เรวตตฺเถเรน  สทฺธึ   
ปฏิสนฺถาร  กตฺวา  อุฏายาสนา  เต  สามเณเร  อุปสงฺกมิ  เต   
ตถา  กาลปรจฺิเฉทสฺส  กตตฺตา เถเร อุปสงฺกมนฺเต  อุฏหิตฺวา   
วนฺทิตฺวา  อฏสุ ฯ  เถโร  กตรกตรวิหาเรน  วิหรถาติ  ปุจฺฉิตฺวา   
เตหิ  อิมาย  อิมายาติ  วุตฺเต  ทารเกป  เอว  วิเนนฺโต  มยฺห   
ภาติโก  สจฺจวาที (๒)  วต  ธมฺมสฺส  อนุธมฺมจารินฺติ  เถร  ปสสนฺโต   
ปกฺกามิ ฯ เสสเมตฺถ  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                ขทิรวนิยตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                        __________________ 
# ๑ สี. ปติสสฺรกา ฯ  ๒ ปรมตฺถทีปน.ี ๑/๒๓๘  ปจฺจปาทิ ฯ    
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                                อานนฺทตฺเถราปทานวณฺณนา   
        อารามทฺวารา  นิกฺขมฺมาติอาทิก  อายสฺมโต  อานนฺทตฺ- 
เถรสฺส  อปทาน ฯ   
        อยมฺป  ปุริมพุทฺเธสุ  กตาธิกาโร  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว   
วิวฏฏปนิสฺสยานิ  ปุ ฺานิ  อุปจินนฺโต  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต   
กาเล  หสวตีนคเร  สตฺถุ  เวมาติกภาตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ   
สุมโนติสฺส  นาม  อโหสิ ฯ  ปตา  ปนสฺส  นนฺทราชา  นาม ฯ   
โส  อตฺตโน  ปุตฺตสฺส  สมุนกุมารสฺส  วยปฺปตฺตสฺส  หสวตีนครโต   
วีสโยชนสเต  าเน  โภคนคร  อทาสิ ฯ  โส  กทาจิ  กทาจิ   
อาคนฺตฺวา  สตฺถาร ฺจ  ปตร ฺเจ  ปสฺสติ ฯ  ตทา  ราชา   
สตฺถาร ฺจ  สตสหสฺสปริมาณ  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  สยเมว  สกฺกจฺจ  
อุปฏหิ อ ฺเส อุปฏาตุ น เทติ ฯ   
        เตน  สมเยน  ปจฺจนฺโต  กุปโต  อโหสิ ฯ  กุมาโร  ตสฺส   
กุปตภาว  ร ฺโ  อนาโรเจตฺวา (๑)  สยเมว  ต  วูปสเมสิ ฯ  ต   
สุตฺวา  ราชา  ตุฏมานโส  วร  เต  ตาต  ทมฺม ิ คณฺหาหีติ   
อาห ฯ  กุมาโร  สตฺถาร  ภิกฺขุสงฺฆ ฺจ  เตมาส  อุปฏหนฺโต   
ชีวิต  อว ฺจ (๒)  กาตุ  อิจฺฉามีติ  อาห ฯ  เอต  น  สกฺกา  อ ฺ   
วเทหีติ ฯ  เทว  ขตฺติยาน  เทฺว  กถา  นาม  นตฺถิ  เอต   
มม (๓)  เทหิ  น  มยฺห  อ ฺเนตฺโถ  สเจ  สตฺถา  อนุชานาติ   
# ๑ ยุ. อาโรเจตฺวา ฯ  ๒ ม. อว ฺฌ ฯ  ๓  ม. เม  ฯ  
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ทินฺนเมวาติ ฯ  โส  สตฺถุ  จิตฺต  ชานิสฺสามีติ  วิหาร  คโต ฯ   
เตน  จ  สมเยน  ภควา  คนฺธกุฏึ  ปวิฏโ  โหติ ฯ  โส  ภิกฺขู   
อุปสงฺกมิตฺวา  อห  ภนฺเต  ภควนฺต  ทสฺสนาย  อาคโต  ทสฺเสถ   
มนฺติ ฯ  ภิกฺขู  สุมโน  นาม  เถโร  สตฺถุ  อุปฏาโก  ตสฺส   
สนฺติก  คจฺฉาหีติ  อาหสุ ฯ  โส  เถรสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา   
สตฺถาร  ภนฺเต  ทสฺเสถาติ  อาห ฯ  อถ  เถโร  ตสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว   
ปวิย  นิมุชชฺิตฺวา ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา  ราชปุตฺโต  ภนฺเต   
ตุมฺหาก  ทสฺสนาย  อาคโตติ  อาห ฯ  เตน  หิ  ภิกฺขุ  พหิ   
อาสน  ป ฺเปหีติ ฯ  เถโร  ปุนป  พุทธฺาสน  คเหตฺวา   
อนฺโตคนฺธกุฏิย  นิมุชชฺิตฺวา  ตสฺส  ปสฺสนฺตสฺส  พหิปริเวเณ   
ปาตุภวิตฺวา  คนฺธกุฏิปริเวเณ  อาสน  ป ฺาเปสิ ฯ  กุมาโร   
ต  ทิสฺวา  มหนฺโต  วตาย  ภิกฺขูติ  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ   
        ภควาป  คนฺธกุฏิโต  นิกฺขมิตฺวา  ป ฺตฺตาสเน  นิสีท ิฯ   
ราชปุตฺโต  สตฺถาร  วนฺทตฺิวา  ปฏิสนถฺาว  กตฺวา  อย  ภนฺเต   
เถโร  ตุมฺหาก  สาสเน  วลฺลโภ  ม ฺเติ ฯ  อาม  กุมาร   
วลฺลโภติ ฯ  กึ  กตฺวา  ภนเฺต  เอส  วลลฺโภติ ฯ  ทานาทีนิ   
ปุ ฺานิ  กตฺวาติ ฯ  ภควา  อหมฺป  อย  เถโร  วิย  อนาคเต   
พุทฺธสาสเน  วลฺลโภ  โหตุกาโมติ  โส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส   
สตฺตาห  ขนฺธาวาเร  ภตฺต  ทตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  ภนฺเต   
มยา  ปตุ  สนฺติกา  ตุมฺหาก  เตมาส  ปฏิชคฺคนวโร  ลทฺโธ    
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เตมาส  มม (๑)  วสฺสาวาส  อธิวาเสถาติ  วตฺวา  สตฺถุ  อธิวาสน   
วิทิตฺวา  สปริวาร  ภควนฺต  คเหตฺวา  โยชเน  โยชเน  สตฺถ ุ  
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  จ  วสนานุจฺฉวิเก  วิหาเร  กาเรตฺวา  ตตฺถ  ตตฺถ   
วสาเปนฺโต  อตฺตโน  วสนฏานสมีเป  สตสหสฺเสน  กีเต  โสภณ- 
นามเก  อุยฺยาเน  สตสหสฺเสน  การิต วิหาร ปเวสาเปตฺวา   
                สตสหสฺเสน เม กีต  สตสหสฺเสน การิต   
                โสภน นาม อุยฺยาน  ปฏิคฺคณฺห มหามุนีติ   
อุทก  ปาเตสิ ฯ  โส  วสฺสปูนายิกทิวเส  สตฺถ ุ มหาทาน   
ปวตฺเตตฺวา  อิมินา  วิหาเรน  ทาน  ทเทยฺยาถาติ  ปุตฺตทาเร   
อมจฺเจ  จ  ทาเน  กิจฺจกรเณ  จ  นโิยเชตฺวา  สย  สุมนตฺเถรสฺส   
วสนฏานสมีเปเยว  วสนฺโต  เอว  อตฺตโต  วสนฏาเน  สตฺถาร   
เตมาส  อุปฏหิ ฯ  อุปกฏาย  ปน  ปวารณาย  คาม  ปวิสิตฺวา   
สตฺตาห  มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  สตฺถุ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  
จ  ปาทมูเล  ติจีวเร  เปตฺวา  วนฺทิตฺวา  ภนฺเต  ยเทต  มยา   
ขนฺธาวารโต  ปฏาย  ปุ ฺ  กต  น  ต  สกฺกสมฺปตฺติอาทีน   
อตฺถาย  กต  อถ  โข  อหมฺป  สุมนตฺเถโร  วิย  อนาคเต  เอกสฺส  
พุทฺธสฺส  อุปฏาโก  วลฺลโภ  ภเวยฺยนติฺ  ปตฺถน อกาสิ ฯ  
สตฺถา ตสฺส อนนฺตรายต ทิสฺวา พฺยากริตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        โส  ตสฺมึ  พุทฺธุปฺปาเท  วสฺสสตสหสฺส  ปุ ฺานิ  กตฺวา   
๑  ม. เม ฯ    
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ตโต  ปรมฺป  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  อุฬารานิ  ปุ ฺกมฺมานิ   
อุปจินิตฺวา  เทวมนุสฺเสสุ  สสรนฺโต  กสฺสปภควโต  กาเล  กุลเคเห   
นิพฺพตฺโต  วิ ฺ ุต  ปตฺวา  เอกสฺส  เถรสฺส  ปณฺฑาย  จรโต   
ปตฺตคฺคหณตฺถ  อุตฺตรสาฏก  กตฺวา  ปชู  อกาสิ  ปนุ  สคฺเค   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จุโต  พาราณสิราชา  หุตฺวา  อฏ   
ปจฺเจกพุทฺเธ  ทิสฺวา  เต  โภเชตฺวา  อตฺตโน  มงฺคลุยยฺาเน  อฏ   
ปณฺณสาลาโย  กาเรตฺวา  เตส  นิสีทนตฺถาย  อฏ  สพฺพ- 
รตนมยปเ  เจว  มณิอาธารเก  จ  ปฏยิาเทตฺวา  ทสวสฺส- 
สหสฺสานิ อุปฏาน อกาสิ เอตานิ ปากฏานิ ฯ   
        กปฺปสตสหสฺส  ปน  ตตฺถ  ตตฺถ  ภเว  ปุ ฺานิ   
อุปจินนฺโต  อมฺหาก  โพธิสตฺเตน  สทฺธึ  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา   
ตโต  จุโต  อมิโตทนสกฺกสฺส  เคเห  นพฺิพตฺติตฺวา  สพฺเพ  าตเก   
อานนฺทิเต  กโรนฺโต  ชาโตติ  อานนฺโทเตฺวว  นาม  ลภิ ฯ  โส   
อนุกฺกเมน  วยปฺปตฺโต  กตาภินิกฺขมเน  สมฺมาสมฺโพธึ  ปตฺวา   
ปวตฺติตวรธมฺมจกฺเก  ปม  กปลวตฺถุ  คนฺตฺวา  ตโต  นิกฺขมนฺเต   
ภควติ  ตสฺส  ปริวารตฺถ  ปพฺพชิตุ  นิกขฺมนฺเตหิ  ภทฺทิยาทีหิ   
สทฺธึ  นิกฺขมิตฺวา  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  อายสฺมโต   
ปุณฺณสฺส  มนฺตานิปุตฺตสฺส  สนฺติเก  ธมฺมกถ  สุตฺวา โสตาปติผเล  
ปติฏหิ ฯ   
        เตน  จ  สมเยน  ภควโต  ปมโพธิย  วีสติวสฺสานิ    
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อนิพทฺธา  อุปฏากา  อเหสุ ฯ  เอกทา  นาคสมาโล  ปตฺตจีวร   
คเหตฺวา  วิจรติ  เอกทา  นาคิโต  เอกทา  อุปวาโน  เอกทา   
สุนกฺขตฺโต  เอกทา  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส  เอกทา  สาคโต  เอกทา   
เมฆิโย  เต  เยภุยฺเยน  สตฺถุ  จิตฺต  นาราธยึสุ ฯ  อเถกทิวส   
ภควา  คนฺธกุฏิปริเวเณ  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต   
นิสินฺโน  ภิกขฺู  อามนฺเตสิ  อห  ภิกฺขเว  อิทานิ  มหลฺลโก   
เอกจฺเจ  ภิกฺขู  อิมินา  มคฺเคน  คจฺฉามีติ  วุตฺเต  อ ฺเน   
มคฺเคน  คจฺฉนฺติ  เอกจฺเจ  มยฺห  ปตฺตจีวร  ภูมิย นิกขิฺปนฺติ  
มยฺห นิพทฺธุปฏาก เอก ภิกฺขุ วิชานถาติ ฯ ต  สุตฺวา   
ภิกฺขูน  ธมฺมสเวโค  อุทปาทิ ฯ  อถายสฺมา  สาริปุตฺโต  อุฏาย   
ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อห  ภนฺเต  ตุมฺเห  อุปฏหิสฺสามีติ   
อาห ฯ  ต  ภควา  ปฏิกฺขิป ฯ  เอเตนุปาเยน  มหาโมคฺคลฺลาน   
อาทึ  กตฺวา  สพฺเพ  มหาสาวกา  อห  อุปฏหิสฺสามิ  อห   
อุปฏหิสฺสามีติ  อุฏหึส ุเปตฺวา อายสฺมนฺต อานนฺท ฯ  เตป  
ภควา ปฏิกฺขิป ฯ   
        อานนฺโท  ปน  ตุณฺหีเยว  นิสีทิ ฯ  อถ  น  ภิกฺขู  อาหสุ   
อาวุโส  ตฺวมฺป  สตฺถ ุ อุปฏากฏาน  ยาจาหีติ ฯ  ยาจิตฺวา   
ลทฺธุปฏาน  นาม กีทิส  โหติ ฯ  สเจ  รุจฺจติ  สตฺถา  สยเมว   
วกฺขตีติ ฯ  อถ  ภควา  น ภิกฺขเว อานนฺโท  อ ฺเหิ   
อุสฺสาเหตพฺโพ  สยเมว  ชานิตฺวา  ม  อุปฏหิสฺสตีติ  อาห ฯ    
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ตโต  ภิกฺขู  อุฏเหิ  อาวุโส  อานนฺท  สตฺถาร  อุปฏากฏ- 
าน  ยาจาหีติ อาหสุ ฯ  เถโร  อุฏหิตฺวา  สเจ  เม  ภนฺเต   
ภควา  อตฺตนา  ลทฺธ  ปณีต  จีวร  น  ทสฺสติ  ปณีต  ปณฺฑปาต   
น  ทสฺสติ  เอกคนฺธกุฏิย  วสิตุ น ทสสฺติ นิมนฺตน  คเหตฺวา   
น  คมิสฺสติ  เอวาห  ภควนฺต  อุปฏหสิฺสามีติ  อาห ฯ  เอตฺตเก   
คุเณ  ลภโต  สตฺถุ  อุปฏาน  โก  ภาโรติ  อุปวาทโมจนตฺถ   
อิเม  จตฺตาโร  ปฏิกฺเขปา  สเจ  ภนฺเต  ภควา  มยา  คหิต   
นิมนฺตน  คมิสฺสติ  สจาห  เทสนฺตรโต  อาคตาคเต  ตาวเทว (๑)   
ทสฺเสตุ  ลภามิ  ยทา  เม  กงฺขา  อุปฺปชฺชติ  ตาวเทว   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉิตุ  ลภามิ  สเจ  ภควา  ปรมฺมุขา- 
เทสิต  ธมฺม  ปุน  มยฺห  พฺยากริสฺสสิ  เอวาห  ภควนฺต   
อุปฏหิสฺสามิ ฯ เอตฺตกมฺป  สตฺถ ุ สนติฺเก  อนุคฺคห  น  ลภตีติ   
อุปวาทโมจนตฺถ ฺเจว  ธมฺมภณฺฑาคาริกภาวปริปูรณตฺถ ฺจ  อิมา   
จตสฺโส  ยาจนาติ  อิเม  อฏ  วเร  คเหตฺวา  นิพทฺธุปฏาโก   
อโหสิ ฯ  ตสฺเสว  านนฺตรสฺส  อตฺถาย  กปฺปสตสหสฺส  ปูริตาน   
ปารมีน ผล ปาปุณิ ฯ   
        โส  อุปฏากฏาน  ลทฺธทิวสโต  ปฏาย  ทสพล  ทุวิเธน   
อุทเกน  ติวิเธน  ทนฺตกฏเน  หตฺถปาทปริกมฺเมน  ปฏ ิปริกมฺเมน   
คนฺธกุฏิปริเวณสมฺมชฺชเนนาติ  เอวมาทีหิ  กิจฺเจหิ  อุปฏหนฺโต   
# ๑. ส.ี ตว ฯ  
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อิมาย  นาม  เวลาย  สตฺถุ  อิท  นาม  ลทฺธุ  วฏฏติ  อิท   
นาม  กาตุ  วฏฏตีติ  ทิวสภาค  สนฺติกาวจโร  หุตฺวา  รตฺติภาเค   
มหนฺต  ทณฺฑทีปก  คเหตฺวา  คนฺธกุฏิปริเวณ  นววาเร   
อนุปริยายติ  สตฺถริ  ปกฺโกสนฺเต  ปฏวิจทานาย  ถนิมิทฺธ- 
วิโนทนตฺถ ฯ  อถ  น  สตฺถา  เชตวเน  อริยคณมชฺเฌ  นิสินโฺน   
อเนกปริยาเยน  ปสสิตฺวา  พหุสฺสุตาน  สติมนฺตาน คติมนฺตาน  
ธิติมนฺตาน อุปฏากาน ฺจ ภิกฺขูน อคฺคฏาเน เปสิ ฯ   
        เอว  สตฺถารา  ป ฺจสุ  าเนสุ  เอตทคฺเค  ปโต  จตูหิ   
อจฺฉริยพฺภูตธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  สตฺถุ  ธมฺมโกสารกฺโข  อย   
มหาเถโร  เสโขว  สมาโน  สตฺถริ  ปรนิิพฺพุเต  เหฏา   
วุตฺตนเยน  ภิกฺขูหิ  สมุตฺเตชิโต  เทวตาย  จ  สเวชิโต  เสฺวเยว   
จ  ทานิ  ธมมฺสงฺคีติ  กาตพฺพา  น  โข  ปน  เมต  ปติรูป   
ยฺวาย  เสโข  สกรณีโย  อเสเขหิ  เถเรหิ  สทฺธ ึ ธมฺม  คายิตุ   
สนฺนิปาต  คนฺตุนฺติ  ส ฺชาตุสฺสาโห  วิปสฺสน  ปฏเปตฺวา   
พหุเทว  รตฺตึ  วิปสฺสนาย  กมฺม  กโรนฺโต  จงฺกเม  วีริยสมต (๑)   
อลภิตฺวา  ตโต  วิหาร  ปวิสิตฺวา  สยเน  นิสีทิตฺวา  สยิตุกาโม   
กาย  อาวฏเฏสิ ฯ  อปตฺต ฺจ  สีส  พิมโฺพหน  ปาทา  จ  ภูมิโต   
มุตฺตมตฺตา  เอตสฺมึ  อนฺตเร  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺต  วิมุจฺจิ   
ฉฬภิ ฺโ อโหสิ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ วิรยิสมถ ฯ  
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        เอว  ฉฬภิ ฺาทิคุณปฏิมณฺฑิโต  อุปฏากาทิคุเณหิ   
เอตทคฺคฏาน  ปตฺโต  อตฺตโน  ปุพฺพกมฺม  สริตฺวา  โสมนสฺส- 
วเสน  ปุพฺพจริตาปทาน  ทสฺเสนฺโต  อารามทฺวารา  นิกฺขมฺมาติ- 
อาทิมาห ฯ  ตตฺถ  อารามทฺวาราติ  สพฺพสตฺตาน  ธมฺมเทสนตฺถาย   
วิหารทฺวารโต  นิกฺขมิตฺวา  พหิทฺวารสมีเป  กตมณฺฑปมชฺเฌ   
สุป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสินฺโน  ปทมุุตฺตโร  นาม  มหามุนิ   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  วสฺสนโฺต  อมต  วุฏ ินฺติ  ธมฺมเทสนามหา- 
อมตธาราหิ  ธมฺมวสฺส  วสฺสนฺโต ฯ  นิพฺพาเปสิ  มหาชนนฺติ   
มหาชนสฺส  จิตฺตสนฺตานคตกิเลสคฺคึ  นิพฺพาเปสิ  วูปสเมสิ มหาชน  
นิพฺพานามตปาเนน สนฺตึ สีติภาว ปาเปสีติ อตฺโถ ฯ   
        สตสหสฺส(๑)  เต  ธรีาติ  ปริวารสมฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺโต  อาห ฯ   
ฉหิ  อภิ ฺาหิ  อิทฺธิวิธาทิาณโกฏาเสหิ  สมนฺนาคตา   
อเนกสตสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  ขเณน  คนฺตุ  สมตฺถาหิ  อิทฺธีหิ   
สมนฺนาคตตฺตา  มหิทฺธิกา  เต  ธีรา  สตสหสฺสขีณาสวา  ฉายาว   
อนปายินีติ (๒)  กตฺถจิ  อนปคตา  ฉายา  อิว  ต  สมพฺุทฺธ   
ปทุมุตฺตร ภควนฺต ปริวาเรนฺติ ปริวาเรตฺวา ธมฺม สุณนฺตีติ  
อตฺโถ ฯ   
        หตฺถิกฺขนฺธคโต  อาสินฺติ  ตทา  ภควโต  ธมฺมเทสนาสมเย   
อห  หตฺถิปฏเ  นิสินฺโน  อาสึ อโหสินฺติ อตฺโถ ฯ เสตจฺฉตฺต  
# ๑. ขุ. อป. ๓๒/๑๒/๗๕  สตสหสฺสา ฯ  
# ๒. ขุ. อป. ๓๒/๑๒/๗๕  อนุปายินี ฯ  
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วรุตฺตมนฺติ ปตฺเถตพฺพ  อุตฺตม (๑)  เสตจฺฉตฺต  มม  มตฺถเก  ธารยนฺโต  
หตฺถิปฏเ นิสินฺโนติ สมพฺนฺโธ ฯ  สุจารุรูป  ทิสฺวานาติ  สุนทร   
จารุ  มโนหรรูปวนฺต  ธมมฺ เทสิยมาน สมฺพุทฺธ  ทิสวฺา เม  
มยฺห วิตฺติ สนฺตุฏ ิ โสมนสฺส อุทปชชฺถ อุปฺปชฺชตีติ อตฺโถ ฯ   
        โอรุยฺห  หตฺถิกฺขนฺธมฺหาติ  ต  ภควนฺต  นิสินฺน  ทิสฺวา   
หตฺถิปฏ ิโต  โอรุยฺห  โอโรหิตฺวา  นราสภ  นรวสภ  อุปคจฺฉึ  
สมีป  คโตติ  อตฺโถ ฯ  รตนมยฉตฺต  เมติ  รตนภูสิต  เม  มยฺห   
ฉตฺต  พุทฺธเสฏสฺส  มตฺถเก  ธารยินติฺ สมฺพนฺโธ ฯ   
        มม  สงฺกปฺปม ฺายาติ  มยฺห  ปสาเทน  อุปฺปนฺน  สงฺกปปฺ   
ตฺวา  อิสีน  อนฺตเร  มหนฺตภูโต  โส  ปทุมุตฺตโร  ภควา ฯ  ต   
กถ  ปยิตฺวานาติ  ต  อตฺตนา  เทสิยมาน  ธมฺมกถ  เปตฺวา   
มม  พฺยากรณตฺถาย  อิมา  คาถา  อภาสถ กเถสีติ อตฺโถ ฯ   
        กถนฺติ  เจ  โย  โสติอาทิมาห ฯ  โสณฺณาลงฺการภูสิต   
ฉตฺต  โย  โส  ราชกุมาโร  เม  มตฺถเก  ธาเรสีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
ตมห  กิตฺตยิสฺสามีติ  ต  ราชกุมาร  อห  กิตฺตยิสฺสามิ  ปากฏ   
กริสฺสามิ ฯ  สุโณถ  มม  ภาสโตติ ภาสนฺตสฺส  มม วจน  
สุโณถ โอหิตโสตา มนสิ กโรถาติ อตฺโถ ฯ   
        อิโต  คนฺตฺวา  อย  โปโสติ  อย  ราชกุมาโร  อิโต   
มนุสฺสโลกโต  จุโต  ตุสิต  คนฺตฺวา  อาวสิสฺสติ  ตตฺถ  วิหริสฺสติ ฯ   
# ๑ สี.  ปเ เปตพฺพ อุตฺตม ฯ    
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ตตฺถ  อจฺฉราหิ  ปุรกฺขโต  ปริวาริโต ตุสิตภวนสมฺปตฺตึ อนุ- 
โภสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        จตุตฺตึสกฺขตฺตุนฺติ  ตุสิตภวนโต  จวิตฺวา  ตาวตึสภวเน   
อุปฺปนฺโน  จตุตฺตึสวาเร  เทวินฺโท  เทวรชฺช  กริสฺสตีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
พลาธิโป  อฏสตนฺติ  ตาวตึสภวนโต  จุโต  มนสฺุสโลเก  อุปปฺนฺโน  
พลาธิโป  จตุรงฺคินิยา  เสนาย  อธิโป  ปธาโน  อฏสตชาตีสุ   
ปเทสราชา  หุตฺวา  วสุธ  อเนกรตนวร  ปวึ  อาวสสิฺสติ ปุถพฺย  
วิหริสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        อฏป ฺาสกฺขตฺตุนฺติ  อฏป ฺาสชาตีสุ  จกฺกวตฺตี   
ราชา  ภวิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  มหิยา  สกลชมฺพุทีปปวิยา  วิปุล   
อสงฺเขยฺย  ปเทสรชฺช  การยิสฺสติ ฯ   
        สกฺยาน  กุลเกตุสฺสาติ  สกฺยราชูน  กลุสฺส  ธชภูตสฺส   
พุทฺธสฺส  าตโก ภวิสฺสตีติ อตฺโถ ฯ   
        อาตาปติ  วีริยวา ฯ  นิปโกติ  เนปกฺกสงฺขาตาย  ป ฺาย   
สมนฺนาคโต ฯ  พาหุสจฺเจสุ  พหุสฺสุตภาเวสุ  ปฏกตฺตยธารเณสุ   
โกวิโท  เฉโก ฯ  นิวาตวุตฺติ  อนว ฺตฺติโก (๑)  อถทฺโธ  กาย- 
ปาคพฺพิยาทิถทฺธภาววิรหิโต  สพฺพปา ี  สกลปฏกตฺตยธารี  
ภวิสฺสตีติ สมฺพนฺโธ ฯ   
        ปธานปหิตตฺโต  โสติ  โส  อานนฺทตฺเถโร  วีริยกรณาย   
# ๑ สี. อ ฺเน วิ ฺตฺติโก ฯ  ๒. ม. ปาคพฺพิยา ฯ  
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เปสิตจิตฺโต ฯ  อุปสนฺโต  นิรูปธีติ  ราคูปธิโทสูปธิโมหูปธีหิ   
วิรหิโต  โสตาปตฺติมคฺเคน ปหาตพฺพกิเลสาน ปหีนตฺตา  
อุปสนฺโต สนฺตกายจิตฺโต ฯ   
        สนฺติ  อาร ฺกาติ  อร ฺเ  ภวา  มหาวเน  ชาตา ฯ   
สฏ ิหายนาติ  สฏ ิวสฺสกาเล  หายนพลา ฯ  ติธา  ปภินฺนาติ  
อกฺขิกณฺณโกสสงฺขาเตหิ  ตีหิ  าเนหิ  ภินฺนมธา ฯ  มาตงฺคาติ   
มาตงฺคหตฺถิกุเล  ชาตา ฯ  อีสาทนฺตาติ  รถีสาสทิสทนฺตา(๑) ฯ  
อุรุฬฺหวา  ราชวาหนา ฯ  กุ ฺชรสงฺขาตา  นาคา  หตฺถิราชาโน   
สนฺติ  สวิชฺชนฺติ  ยถา  ตถา  สตสหสฺสสงฺขา  ขีณาสวสงฺขาตา   
ปณฺฑิตา  มหิทฺธิกา  อรหนฺตนาคา  สนฺติ  สพฺเพ  เต  อรหนฺตนาคา   
พุทฺธนาคราชสฺส ฯ  น  โหนฺติ  ปณิธิมฺหิ  เตติ  เต  ปณิธิมฺหิ   
ตาทิสา  น  โหนฺติ  กึ  สพฺเพ  เต  ภยภีตา  สกภาเวน  สณฺาตุ   
อสมตฺถาติ  อตฺโถ ฯ  เสส  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                อานนฺทตฺเถราปทานวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
                เอตฺตาวตา ปมา พุทฺธวคฺควณฺณนา สมตฺตา ฯ   
                                ปโม ภาโค นิฏ ิโต ฯ   
                                _____________ 
# ๑. ส.ี รมฺหสทิสทนฺตา ฯ   


