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                มธุรตฺถวิลาสินี นาม ขุทฺทกนิกายฏกถา   
                                พุทฺธวสวณฺณนา   
 
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ   
                                คนฺถารมฺภกถา   
                        อนนฺตาณ กรุณาลย ลย   
                        มลสฺส พุทฺธ สุสมาหิต หิต   
                        นมามิ ธมมฺ ภวสวร วร   
                        คุณากร ฺเจว นิรงฺคณ คณ ฯ   
                        ป ฺาย เสฏโ ชินสาวกาน   
                        ย ธมฺมเสนาปติ ธมฺมราช   
                        อปุจฺฉิ สตฺถารมปารปารคุ   
                        นิรงฺคณ าติคณสฺส มชฺเฌ ฯ   
                        สุพุทฺธวเสนิธ พุทฺธวโส   
                        วิสุทฺธวเสน วินายเกน   
                        หตาวกาเสน ปกาสิโต โย  
                        สมาธิวาเสน ตถาคเตน ฯ   
                        ยาวชฺชกาลา อวินาสยนฺตา   
                        ปาฬิกฺกม ฺเจว จ ปาฬิยตฺถ   
                        ตถานุสนธฺึ สุคตสฺส ปุตฺตา   
                        ยถาสุตเยว สมาหรึสุ ฯ    
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                        ตสฺเสว สมฺพุทฺธวรนฺวยสฺส   
                        สทา ชนาน สวนามตสฺส   
                        ปสาทป ฺาชนนสฺส ยสฺมา   
                        สวณฺณนานุกฺกมโต ปวตฺตา ฯ   
                        สกฺกจฺจสทฺธมฺมรเตน พุทฺธ-   
                        สีเหน สลีาทิคุโณทิเตน   
                        อายาจิโตห สุจิรมฺป กาล   
                        ตสฺมาสฺส สวณฺณนมารภิสฺส ฯ   
                        สทา ชนาน กลินาสนสฺส   
                        จิรฏ ิตตฺถ ชินสาสนสฺส   
                        มมาป ปุ ฺโทยวุทฺธิยตฺถ   
                        ปสาทนตฺถ ฺจ มหาชนสฺส ฯ   
                        มหาวิหาราคตปาฬิมคฺค-   
                        สนฺนิสฺสิตา สงฺกรโทสหีนา   
                        สมาสโตย ปน พุทฺธวส-   
                        สวณฺณนา เหสฺสติ สารภูตา ฯ   
                        โสตพฺพรปู ปน พุทฺธวส-   
                        กถาย อ ฺ อิธ นตฺถิ ยสฺมา   
                        ปสาทน พุทฺธคุเณ รตาน   
                        ปวาหน ปาปมหามลสฺส ฯ    
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                        ตสฺมา หิ สกฺกจฺจสมาธิยุตฺตา   
                        วิหาย วิกฺเขปมน ฺจิตฺตา   
                        สวณฺณน วณฺณยโต สุวณฺณ   
                        นิธาย กณฺณ มธุร สุณาถ ฯ   
                        สพฺพมฺป หิตฺวา ปน กิจฺจม ฺ   
                        สกฺกจฺจ มจฺเจนิธ นิจฺจกาล   
                        โสตุ กเถตุมฺป พุเธน ยตฺุตา   
                        กถา ปนาย อติทุลฺลภาติ ฯ   
        ตตฺถ  พุทฺธวสสวณฺณนา  เหสฺสติ  สารภูตาติ  วุตฺตตฺตา   
พุทฺธวโส  ตาว  ววตฺถเปตพฺโพ ฯ  ตตฺริท  ววตฺถาน  อิโต   
เหฏา  กปฺปสตสหสฺสาธิเกสุ  จตูสุ  อสงฺเขฺยฺเยสุ  อุปฺปนฺนาน   
ป ฺจวีสติยา  พุทฺธาน  อุปปฺนฺนกปฺปาทิปริจฺเฉทวเสน ปเวณิ-   
วิตฺถารกตา พุทฺธวโส นามาติ เวทิตพฺโพ ฯ   
        สฺวาย  กปฺปปริจฺเฉโท  นามปริจฺเฉโท  โคตฺตปริจฺเฉโท   
ชาติปริจฺเฉโท  นครปริจฺเฉโท  ปตุปรจฺิเฉโท มาตุปริจฺเฉโท  
โพธิรุกฺขปรจฺิเฉโท ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนปริจฺเฉโท  อภิสมยปริจฺเฉโท   
สาวกสนฺนิปาตปริจฺเฉโท  อคฺคสาวกปริจฺเฉโท  อุปฏาก-   
ปริจฺเฉโท  อคฺคสาวิกาปริจฺเฉโท  ปริวารภิกฺขุปริจฺเฉโท   
รสิปริจฺเฉโท สรีรปฺปมาณปริจฺเฉโท  โพธิสตฺตาธิการปริจฺเฉโท   
พฺยากรณปริจฺเฉโท  โพธิสตฺตปธานปริจฺเฉโท  อายุปริจฺเฉโท    
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ปรินิพฺพานปริจฺเฉโทติ  อิเมหิ  ปาลิยา  อาคเตหิ พาวีสติยา   
ปริจฺเฉเทหิ ปริจฺฉินฺโน ววตฺถิโต ฯ   
        ปาลิยา  อนารุฬฺห  ปน  สมฺพหุลวาโรเปตฺถ  อาเนตพฺโพ ฯ   
โส  อคารวาสปริจฺเฉโท  ปาสาทตฺตยปริจฺเฉโท  นาฏกิตฺถีปริจฺเฉโท   
อคฺคมเหสิปริจฺเฉโท  ปุตฺตปริจฺเฉโท   ยานปริจฺเฉโท  อภินิกฺขมน-   
ปริจฺเฉโท  ปธานปริจฺเฉโท  อุปฏากปริจฺเฉโท วิหารปริจฺเฉโทติ   
ทสธา ววตฺถิโต โหติ ฯ   
                ต สมฺพหุลวารมฺป                ยถาฏาเน มย ปน   
                ทสฺเสตฺวาว คมิสฺสาม        ตตฺถ ตตฺถ สมาสโต ฯ   
        โส เอว ววตฺถิโต ปน   
                เกนาย เทสิโต กตฺถ   กสฺสตฺถาย จ เทสิโต   
                กมิตฺถาย กทา กสฺส   วจน เกน จาภโต ฯ   
                สพฺพเมต วิธึ วตฺวา   ปุพฺพเมว สมาสโต   
                ปจฺฉาห พุทฺธวสสฺส    กริสสฺามตฺถวณฺณนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เกนาย  เทสิโตติ  อย  พุทฺธวโส  เกน  เทสิโต   
สพฺพธมฺเมสุ  อปฺปฏิหตาณจาเรน  ทสพเลน  จตุเวสารชฺช-   
วิสารเทน  ธมฺมราเชน  ธมฺมสามินา  ตถาคเตน สพฺพ ฺ ุนา   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน เทสิโต ฯ   
        กตฺถ   เทสิโตติ   กปลวตฺถุมหานคเร   นโิคฺรธารามมหา-   
วิหาเร  ปรมรุจิรสนฺทสฺสเน เทวมนุสฺสนยนนิปาตภูเต รตนจงฺกเม   
จงฺกมนฺเตน เทสิโต ฯ    
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        กสฺสตฺถาย  จ  เทสิโตติ  ทฺวาสีติยา  าติสหสฺสาน   
อเนกโกฏีน ฺจ  เทวมนุสฺสาน อตฺถาย เทสิโต ฯ   
        กิมตฺถาย เทสิโตติ จตุโรฆนิตฺถรณตฺถาย เทสิโต ฯ   
        กทา  เทสิโตติ  ภควา  หิ  ปมโพธิย  วีสติวสฺสานิ   
อนิพทฺธวาโส  หุตฺวา  ยตฺถ  ยตฺถ  ผาสุก  โหติ  ตตฺถ  ตตฺเถว   
คนฺตฺวา  วสิ ฯ  กถ ฯ   
        ปม  วสฺส  อิสิปตเน  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตฺวา  อฏารส   
พฺรหฺมโกฏโิย  อมตปาน  ปาเยตฺวา  พาราณสึ  อุปนิสฺสาย   
อิสิปตเน  มิคทาเย  วสิ ฯ   
        ทุติย  วสฺส  ราชคห อุปนิสฺสาย  เวฬุวเน  มหาวิหาเร ฯ   
        ตติยจตุตฺถานิป  ตตฺเถว ฯ   
        ป ฺจม  เวสาลึ  อุปนิสฺสาย  มหาวเน  กูฏาคารสาลาย ฯ   
        ฉฏ  มกุลปพฺพเต ฯ   
        สตฺตม  ตาวตึสภวเน ฯ   
        อฏม  ภคฺเคสุ  สสุมารคิรึ  อุปนิสฺสาย  เภสกฬาวเน ฯ   
        นวม  โกสมฺพิย ฯ   
        ทสม  ปาลิเลยฺยกวนสณฺเฑ ฯ   
        เอกาทสม  นาฬาย  พฺราหฺมณคาเม ฯ   
        ทฺวาทสม  เวร ฺชาย ฯ   
        เตรสม  จาลิยปพฺพเต ฯ   
        จุทฺทสม  เชตวนมหาวิหาเร ฯ    
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        ป ฺจทสม  กปลวตฺถุมหานคเร ฯ   
        โสฬสม  อาฬวก  ทเมตฺวา  จตุราสีติปาณสหสฺสานิ   
อมตปาน  ปาเยตฺวา  อาฬวิย ฯ   
        สตฺตรสม  ราชคเหเยว ฯ   
        อฏารสม  จาลิยปพฺพเตเยว ฯ   
        ตถา  เอกูนวีสติม   
        วีสติม  ปน  วสฺส  ราชคเหเยว  วสิ ฯ   
        เตน  วุตฺต  ภควา  หิ  ปมโพธิย  วีสติวสฺสานิ   
อนิพทฺธวาโส  หุตฺวา  ยตฺถ  ยตฺถ  ผาสุก  โหติ  ตตฺเถว   
คนตฺวา  วสีติ ฯ   
        ตโต  ปฏาย  สาวตฺถึเยว  อุปนิสสฺาย  เชตวน-   
มหาวิหาเร  จ  ปุพฺพาราเม  จ  ธุวปริโภควเสน วสิ ฯ   
        ยทา  ปน  สตฺถา  พุทฺโธ  หุตฺวา  พาราณสิย  อิสิปตเน   
มิคทาเย  ปม  วสฺส  วสิตฺวา  วุฏวสฺโส  ปวาเรตฺวา  อุรุเวล   
คนฺตฺวา  ตตฺถ  ตโย  มาเส  วสนฺโต  เตภาติกชฏิเล  ทเมตฺวา   
ภิกฺขุสหสฺเสหิ  กตปริวาโร  ผุสฺสมาสปุณฺณมาย  ราชคห  คนฺตฺวา   
เทฺว  มาเส  ตตฺเถว  วสิ ฯ  ตทา  พาราณสิโต  นิกฺขนตฺสฺส   
ปนสฺส  ป ฺจ  มาสา  ชาตา ฯ  สกโล  เหมนฺโต  อติกฺกนฺโต ฯ   
อุทายิตฺเถรสฺส  อาคตทิวสโต  สตฺตฏทิวสา  วีติวตฺตา ฯ  โส   
ปน  ผคฺคุนีปุณฺณมาสิย  จินฺเตสิ  อติกฺกนฺโต  เหมนฺโต   
วสนฺตกาโล  อนุปฺปตฺโต  สมโย  ตถาคตสฺส  กปลปรุ  คนฺตุนฺติ ฯ    
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โส  เอว  จินฺเตตฺวา  กุลนครคมตฺถาย  สฏ ิมตฺตาหิ  คาถาหิ   
คมนวณฺณ  วณฺเณสิ ฯ  อถ  สตฺถา  จสฺส  วจน  สุตฺวา   
าติสงฺคห  กาตุกาโม  หุตฺวา  องฺคมคธวาสีน  กุลปุตฺตาน  ทสหิ   
สหสฺเสหิ  กปลวตฺถุวาสีน  ทสหิ  สหสฺเสหีติ  สพฺเพเหว  วีสติยา   
ขีณาสวสหสฺเสหิ  ปริวุโต  ราชคหโต  สฏ ิโยชน  กปลวตฺถุปุร   
ทฺวีหิ  มาเสหิ  สมฺปาปุณิตฺวา  ตตฺถ  าตีน  วนฺทาปนตฺถ   
ยมกปาฏิหาริย  อกาสิ ฯ ตทาย พุทฺธวโส เทสิโต ฯ   
        กสฺส  วจนนฺติ  สาวกปจฺเจกพุทฺธาน  อสาธารณ   
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺเสว  วจน ฯ   
        เอกนาภโตติ  อาจริยปรมฺปราย  อาภโต ฯ  อย  ห ิ  
สาริปุตฺตตฺเถโร  ภทฺทช ี ติสฺโส  โกสยิปุตฺโต  สิคฺคโว  โมคฺคลลฺ-ี   
ปุตฺโต  สุทตฺโต  ธมฺมโิก  ทาสโก โสณโก  เรวโตติ  เอวมาทีหิ   
ยาว  ตติยสงฺคีติกาลา  อาภโต  ตโต  อุทฺธมฺป  เตสเยว   
สิสฺสานุสิสฺเสหีติ  เอว  ตาว  อาจริยปรมฺปราย  ยาวชฺชกาลา   
อาภโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ   
        เอตฺตาวตา   
                เกนาย เทสิโต ตตฺถ        กสสฺตฺถาย จ เทสิโต   
                กมิตฺถาย กทา กสฺส        วจน เกน จาภโตติ   
อย คาถา วุตฺตตฺถา โหติ ฯ   
                        คนฺถารมฺภกถา  นฏิ ิตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 8 

                                เลมที่  44 หนา  8 
 
                                นิทานกถา   
                 
                                พาหิรนิทานกถา   
        เอว  อาภตสฺส  ปนสสฺ  อิมานิ  อตฺถวณฺณนา  โหติ ฯ   
สา  ปนาย  อตฺถวณฺณนา  ยสฺมา  ทูเรนทิาน  อวิทูเรนิทาน   
สนฺติเกนิทานนฺติ  อิมานิ  ตีณิ  นิทานานิ  ทสฺเสตฺวาว  วณฺณิตา   
สุวณฺณิตา  นาม  โหติ ฯ  เย  จ  น  สุณนฺติ เตหิ  สมุทาคมโต   
ปฏาย  วิ ฺาตตฺตา  สุวิ ฺาตาว  โหติ ฯ  ตสฺมา  ตานิ   
นิทานานิ  ทสฺเสตฺวาว วณฺณยิสฺสาม ฯ   
        ตตฺถ  อาทิโต  ปฏาย  ตาว  เตส  นิทานาน   
ปริจฺเฉโท  เวทิตพฺโพ ฯ  ตตฺราย  สงฺเขปโต  อตฺถทีปนา  ทีปงฺกร   
ทสพลสฺส  ปาทมูเล  กตาภินีหารสฺส  มหาสตฺตสฺส  ยาว   
เวสฺสนฺตรตฺตภาวา  จวิตฺวา  ตุสิตภวเน  นิพฺพตฺติ ฯ  ตาว   
ปวตฺตา  กถา  ทูเรนิทาน  นาม ฯ  ตุสิตภวนโต  จวิตฺวา   
ยาว  โพธิมณฺเฑ  สพฺพ ฺ ุตาณปฺปตฺติ  ตาว  ปวตฺตา   
กถา  อวิทูเรนิทาน  นาม ฯ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย   
วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเมติ  จ  ราชคเห   
วิหรติ  เวฬุวเน  กลนฺทกนวิาเปติ  จ  เวสาลิย  วิหรติ   
มหาวเน  กูฏาคารสาลายนฺติ  จ  เอว  มหาโพธิมณฺเฑ   
สพฺพ ฺ ุต ฺาณปฺปตฺติโต  ยาว  ปรินพฺิพานม ฺจา  เอตสฺมึ    
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อนฺตเร  ภควา  ยตฺถ  ยตฺถ  วิหาสิ  ต  ต  สนฺติเกนิทาน   
นามาติ  เวทิตพฺพ ฯ   
        เอตฺตาวตา  สงฺเขเปเนว  ติณฺณ  ทรูาวิทูรสนฺติเกนิทานาน   
วเสน  พาหิรนิทานวณฺณนา สมตฺตา โหตีติ ฯ   
                        พาหิรนิทานกถา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อพฺภนฺตรนิทาน   
 
                        รตนจงฺกมนกณฺฑวณฺณนา   
        อิทานิ ปน   
                        พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ   
                        กต ฺชล ีอนธิวร อยาจถ   
                        สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา   
                        เทเสหิ ธมมฺ อนุกมฺปม ปชนฺติ- 
อาทินยปฺปวตฺตสฺส อพฺภนฺตรนิทานสฺส อตฺถวณฺณนา โหติ ฯ   
        เอตฺถ  เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน   
กลนฺทกนิวาเปติอาทิสุตฺตนฺเตสุ  วิย  เอก  สมย  ภควา  สกฺเกสุ   
วิหรติ  กปลวตฺถุสฺมึ  นิโคฺรธาราเม  อถ  โข  อายสฺมา  สาริปุตฺโต   
เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  พุทฺธวส   
อปุจฺฉีติ  เอวมาทินา  นเยน  นิทาน  อวตฺวา  กสฺมา  พฺรหฺมา    
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จ  โลกาธิปตี  สหมฺปติ  กต ฺชลี  อนธิวร  อยาจถาติอาทินา   
นเยน  นิทาน  วุตฺตนฺติ ฯ  วุจฺจเต ฯ  ภควโต  สพฺพธมฺมเทสนา-   
การณภูตาย พฺรหฺมุโน ธมฺมเสนายาจนาย สนฺทสฺสนตฺถ   
วุตฺตนฺติ ฯ   
                กทาย ธมฺมเทสนตฺถ  อชฺฌฏิโ พฺรหฺมนุา  ชิโน   
                กทา ตตฺถ จ เกนาย        คาถา หิ สมุทีรติาติ   
        วุจฺจเต ฯ  พุทฺธภูตสฺส  ปน  ภควโต  อฏเม  สตฺตาเห  สตฺถา   
ธมฺมเทสนตฺถาย    พฺรหฺมนุา    อชฺฌฏิโ    อายาจิโต ฯ   
        ตตฺราย  อนุปุพฺพิกถา  มหาปุริโส  กริ  กตาภินิกฺขมน-   
ทิวเส  วิวฏปากฏพีภจฺฉสยนาสนเจฏิกา  นาฏกิตฺถิโย  ทิสฺวา   
อตีว  สวิคฺคหทโย  ปเฏกเทสาวจฺฉนฺน  ฉนฺน  อามนฺเตตฺวา   
อรินรวรมนถฺก  กณฺก  นาม  ตุรงฺควรมาหราติ  กณฺก (๑)   
อาหราเปตฺวา  ฉนฺนสหาโย  วรตุรงฺคมารุยฺห  นครทฺวาเร   
อธิวตฺถาย  เทวตาย  นครทฺวาเร  วิวเฏ  นครโต  นิกขฺมิตฺวา   
ตีณิ  รชชฺานิ  เตน  รตฺตาวเสเสน  อติกฺกมิตฺวา  อโนมสตฺโต   
อโนมาย  นาม  นทิยา  ตีเร  ตฺวา  ฉนนฺเมวมาห  ฉนฺน   
ตฺว  มม  อิมานิ  อ ฺเหิ  อสาธารณานิ (๒)  อาภรณานิ  กณฺก ฺจ   
วรตุรงฺคมาทาย  กปลวตฺถปุุร  คจฺฉาหีติ  ฉนฺน  วิสสฺชฺเชตฺวา   
อสิโตรคนีลุปฺปลสทิเสนาสินา  สเกสมกุฏ  ฉินฺทิตฺวา  อากาเส   
# ๑. ส.ี กนฺถก ฯ  ม. กณฺฑก ฯ  ๒. ส.ี อสุภรานิ ฯ    
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อุกฺขิปตฺวา  เทวทตฺติย  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา  สยเมว  ปพฺพชิตฺวา   
อนุปุพฺเพน  จาริก  จรมาโน  อนลิพลสมุทฺธุตตรงฺคภงฺค  อสงฺค   
คงฺค  นทึ  อุตฺตริตฺวา  มณิคณรสิชาลวิชฺโชติตราชคห  ราชคห   
นาม  นคร  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  อิสฺสรยิมทมตฺต  ชน  ปริหาเสนฺโต   
วิย  จ  อุทฺธตเวสสฺส  ชนสฺส  ลชชฺมุปปฺาทยมาโน  วิย  จ   
วยกนฺตีหิ  นาครชนหทยานิ  อตฺตนิ  พนฺธนฺโต  วิย  จ  ทฺวตฺตึส-   
วรมหาปุริสลกฺขณวิราชิตาย  รูปสิริยา  สพฺพชนนยนานิ   
วิลุมฺปมาโน  วิย  จ  รูปปาทส ฺจโร  ปุ ฺส ฺจโย  วิย  จ   
ปพฺพโต  วิย  จ  คมเนน  นิสฺสงฺโค  สนฺตินฺทฺริโย  สนฺตมานโส   
ยุคมตฺต  เปกฺขมาโน  ราชคห  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ยาปนมตฺต   
ภตฺต  คเหตฺวา  นครโต  นกิฺขมิตฺวา  ปณฺฑวปพฺพตปสฺเส   
ฉายูทกสมฺปนฺเน  สุจิภูมิภาเค (๑)  ปรมรมณีเย  ปวิวิตฺเต  โอกาเส   
นิสีทิตฺวา  ปฏิสงฺขานพเลน  มิสฺสกภตฺต  ปริภุ ฺชิตฺวา  ปณฺฑว-   
คิรานุสาเรน (๒)  พิมฺพิสาเรน  มคธมหาราเชน  มหาปุริสสฺส  สนฺติก   
คนฺตฺวา  นามโคตฺต  ปุจฺฉิตฺวา  เตน  ปมุทิตหทเยน  มม   
รชฺชภาค  คณฺหาหีติ  รชฺเชน  นิมนฺติยมาโน  อล  มหาราช   
น  มยฺห  รชฺเชนตฺโถ  อห  รชชฺ  ปหาย  โลกหิตตฺถาย   
ปธานมนุยุ ฺชิตฺวา  โลเก  วิวฏจฺฉโท  พุทฺโธ  ภวิสสฺามีติ   
นิกฺขนฺโตติ  วตฺวา  เตน  จ  พุทฺโธ  หตฺุวา  สพฺพปม  มม   
# ๑. ส.ี ย ุสุภูมิภาเค ฯ  ๒. สี.  มนฺทารคิริสาเรน ฯ    
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วิชิต  โอสเรยฺยาถาติ  วุตฺโต  สาธูติ  ตสฺส  ปฏิ ฺ  ทตฺวา   
อาฬาร ฺจ  อุทก ฺจ (๑)  อุปสงฺกมิตฺวา  เตส  ธมฺมเทสนาย  สาร   
อวินฺทนฺโต  ตโต ปกฺกมิตฺวา อุรุเวลาย  ฉพฺพสฺสานิ  ทุกฺกร-   
การิก  กโรนฺโตป  อมต  อธิคนฺตุ  อสกฺโกนฺโต โอฬาริกาหารปฏ-ิ   
เสวเนน สรีร สนฺตปฺเปสิ ฯ   
        ตทา  ปน  อุรุเวลาย  เสนานิคเม (๒)  เสนานิคมกุฏมฺพิกสฺส   
ธีตา  สุชาตา  นาม  ทาริกา  วยปฺปตฺตา  เอกสฺมึ  นิโคฺรธรุกฺเข   
ปตฺถนมกาสิ  สจาห  สมชาติก  กลุฆร  คนฺตฺวา  ปมคพฺเภ   
ปุตฺต  ลภิสฺสามิ  พลิกมฺม กริสฺสามีติ ฯ  ตสฺสา สา  ปตฺถนา   
สมิชฺฌิ ฯ  สา  วิสาขปุณฺณมทิวเส (๓)  อชฺช  พลิกมมฺ กริสฺสามีติ   
ปาโตว  ปายาส  อนายาส  ปรมมธรุ  สมฺปฏิปาเทสิ ฯ  โพธ-ิ   
สตฺโตป  ตทเหว  กตสรีรปฏิชคฺคโน  ภิกฺขาจารกาล  อาคมย-   
มาโน  ปาโตว  คนฺตฺวา  ตสฺมึ  นิโคฺรธรุกฺขมูเล  นิสทีิ ฯ  อถ   
โข  ปณฺุณา  นาม  ทาสี  ตสฺสา  ธาตี  รกฺุขมูลโสธนตฺถาย  คตา   
โพธิสตฺต  ปาจีนโลกธาตุ  โอโลกยมาน  นิสินฺน  ส ฺฌาปฺปภานุ-   
ร ฺชิตวรกนกคิริสิขรสทิสสรีรโสภ  ติมิรนิกรนิธานกร  กมลวน 
วิกสนกร  ฆนวิวรมุปคต (๓)  ทิวสกรมิว  ตรุวรมปุคต  มุนิทิวส-   
กรมทฺทส ฯ  สรีรโต  จสฺส  นิกฺขนฺตาหิ  ปภาหิ  สกล ฺจ  ต   
รุกฺข  สุวณฺณวณฺณ  ทิสฺวา  ตสฺสา  เอตทโหสิ  อชฺช  อมฺหาก   
# ๑. ส.ี อาลาร ฺจ อุทฺทก ฺจ ฯ  ๒. ส.ี เสนานีนิคเม ฯ   
# ๓. ส.ีย.ุ ฆนวิวรคต ฯ    
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เทวตา  รุกฺขโต  โอรุยฺห  สหตฺเถเนว  พลึ  ปฏิคฺคเหตุกามา   
หุตฺวา  นิสินฺนาติ ฯ  สา  เวเคน  คนฺตฺวา  สุชาตาย  เอตมตฺถ   
อาโรเจสิ ฯ   
        ตโต  สชุาตา  ส ฺชาตสทฺธา  หุตฺวา  สพฺพาลงฺกาเรน   
อลงฺกริตฺวา  สตสหสฺสคฺฆนิก  สุวณฺณปาตึ  ปรมมธุรสฺส   
มธุปายาสสฺส  ปูเรตฺวา  อปราย  สุวณฺณปาติยา  ปทหิตฺวา   
สีเสนาทาย  นิโคฺรธรุกฺขาภิมุขี  อคมาสิ ฯ  สา  คจฺฉนฺตี  ทูรโตว   
ต  โพธิสตฺต  รุกฺขเทวตมิว  สกล  ต  รกฺุข  สรรีปฺปภาย   
สุวณฺณวณฺณ  กตฺวา  ปุ ฺส ฺจยมิว  รูปวนฺต  นิสนิฺน  ทิสฺวา   
ปติโสมนสฺสชาตา  สุชาตา  รุกฺขเทวตาติ  ส ฺาย  ทิฏฏานโต   
ปฏาย  โอนโตนตา  คนฺตฺวา  สีสโต  ต  สุวณฺณปาตึ  โอตาเรตฺวา   
มหาสตฺตสฺส  หตฺเถ  เปตฺวา  ป ฺจปติฏ ิเตน  วนฺทิตฺวา  ยถา   
มม  มโนรโถ  นิปฺผนฺโน  เอว  ตุมฺหากมฺป  นิปฺผชชฺตูติ  วตฺวา   
ปกฺกามิ ฯ   
        อถ  โข  โพธิสตฺโตป  สุวณฺณปาตึ  คเหตฺวา  เนร ฺชราย   
นทิยา  ตีร  คนฺตฺวา  สุปฺปติฏ ิตสฺส  นาม  ติตฺถสฺส  ตีเร   
สุวณฺณปาตึ  เปตฺวา  นฺหาตฺวา  ปจฺจุตฺตริตฺวา  เอกูนป ฺาส-   
ปณฺเฑ  กโรนฺโต  ต  ปายาส  ปริภุ ฺชตฺิวา  สจาห  อชฺช   
พุทฺโธ  ภวิสสฺามิ (๑)  อย  สุวณฺณปาติ  ปฏิโสต คจฺฉตูติ  ขิป ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ภวามิ ฯ    
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สา  ปาติ  ปฏโิสต  คนฺตฺวา  กาฬสฺส  นาม  นาคราชสฺส  ภวน   
ปวิสิตฺวา  ติณฺณ  พุทฺธาน  ถาลกานิ อุกฺขิปตฺวา เตส เหฏา   
อฏาสิ ฯ   
        มหาสตฺโต  ตตฺเถว  วนสณฺเฑ  ทิวาวิหาร  วีตินาเมตฺวา   
สายณฺหสมเย  โสตฺถิเยน  นาม  ติณหารเกน  มหาปรุิสสฺส   
อาการ  ตฺวา  ทินฺนา  อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  โพธ-ิ   
มณฺฑมารุยฺห  ทกฺขิณทิสาภาเค  อฏาสิ ฯ  โส  ปน  ปเทโส   
ปทุมินิปตฺเต  อุทกพินฺทุ  วิย  อกมฺปตฺถ ฯ  มหาปุรโิส (๑)  อย   
ปเทโส มม  คุณ  ธาเรตุ  อสมตฺโถติ  ปจฺฉิมทิสาภาคมคมาสิ ฯ   
โสป  ตเถว  กมฺปตฺถ ฯ  ปนุ  อุตฺตรทิสาภาคมคมาสิ ฯ  โสป  ตเถว   
กมฺปตฺถ ฯ  ปนุ  ปุรตฺถิมทสิาภาคมคมาสิ ฯ  ตตฺถ  ปลฺลงฺกป-ฺ   
ปมาณฏาน  นิจฺจล  อโหสิ ฯ  มหาปุริโส  อิท  าน  กิเลส-   
วิทฺธสนฏานนฺติ  สนฺนฏิาน  กตฺวา  ตานิ ติณานิ อคฺเค   
คเหตฺวา จาเลสิ ฯ  ตานิ  ตูลิกคฺเคน  ปริจฺฉินฺนานิ  วิย  อเหสุ ฯ   
โพธิสตฺโต  โพธึ  อปตฺวาว  อิม  ปลลฺงฺก  น  ภินฺทิสสฺามีติ   
จตุรงฺควีริย  อธิฏหิตฺวา  ปลลฺงฺก อาภุชิตฺวา โพธิกฺขนฺธ   
ปฏ ิโต กตฺวา ปุรตฺถาภิมุโข นิสีทิ ฯ   
        ตงฺขณ ฺเว  สพฺพโลกาภิหาโร  มาโร  พาหสุหสฺส   
มาเปตฺวา  ทิยฑฺฒโยชนสติก  หิมคิริสขิรสทิส  คิริเมขล  นาม   
# ๑. ส.ี  โพธสิตฺโต ฯ    
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อริวรวารณ  วรวารณ  อภิรุยฺห  นวโยชนิเกน ธนุอสิผรสุสร-   
สตฺติสพเลนาติพหเลน  มารพเลน  สมปฺริวุโต  สมนฺตา (๑)  ปพฺพโต   
วิย  อชโฺฌตฺถรนฺโต มหาสปตฺต วิย มหาสตฺต สมุปาคมิ ฯ   
มหาปุริโส สรูิเย ธรนฺเตเยว อติตุมูล  มารพล  วิธมิตฺวา  วิกสิต-   
ชยสุมนกุสุมสทิสสฺส  จีวรสฺส อุปร ิปตมาเนหิ รตฺตปวาลงฺกุร-   
สทิสรุจิรทสฺสเนหิ  โพธิรกฺุขงฺกุเรหิ  ปติยา  วิย  ปชูยิมาโนเอว   
ปมยาเม  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  ลภิตฺวา  มชฺฌมิยาเม   
ทิพฺพจกฺขุาณ  วิโสเธตฺวา  ปจฺฉิมยาเม  ปฏิจฺจสมุปฺปาเท  าณ   
โอตาเรตฺวา  วฏฏวิวฏฏ  สมฺมสนฺโต  อรุโณทเย  พุทฺโธ  หุตฺวา   
                อเนกชาติสสาร                สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส   
                คหการ (๒)  คเวสนฺโต        ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน   
                คหการก ทิฏโสิ                ปุน เคห น กาหสิ ฯ   
                สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา        คหกูฏ วิสงฺขต   
                วิสงฺขารคต จิตฺต                ตณฺหาน ขยมชฺฌคาติ (๓)   
        อิม  อุทาน  อุทาเนตฺวา (๔)  สตฺตาห วิมุตฺติสุขปฏิเสวเนน   
วีตินาเมตฺวา อฏเม ทิวเส  สมาปตฺติโต  วุฏาย  เทวตาน   
กงฺข  ตฺวา  ตาส  กงฺขาวิธมนตฺถ  อากาเส  อุปฺปติตฺวา  ยมก- 
ปาฏิหาริย  ทสฺเสตฺวา  ตาส  กงฺข  วิธมตฺิวา ปลฺลงฺกโต  อีสก   
ปาจีนนิสฺสิเต  อุตฺตรทิสาภาเค  ตฺวา  อิมสฺมึ  วต  เม  ปลฺลงฺเก   
# ๑ สี. สมนตฺโต ฯ  ๒. ส.ี คหการก ฯ  ๓ ขุ. สุ. ๒๕/๒๑/๓๕ ฯ   
# ๔. สี. อุทาเนนฺโต ฯ    
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สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปฏิวิทฺธนฺติ  จตฺตาริ อสงฺเขยฺยานิ กปฺปสต-   
สหสฺส ฺจ ปูริตาน ปารมีน  ผลาธิคมฏาน  ปลลฺงฺก ฺเจว   
โพธิรุกฺข ฺจ อนิมิเสหิ อกฺขีหิ โอโลกยมาโน สตฺตาห วีตินาเมสิ   
ต  าน อนิมิสเจติย นาม ชาต ฯ   
        อถ  ปลลฺงฺกสฺส  จ   ิตฏานสฺส  จ  อนฺตเร  ปรุตฺถิม-   
ปจฺฉิมโต  อายเต  รตนจงฺกเม  จงฺกมนฺโต  สตฺตาห  วีตินาเมสิ   
ต  าน  รตนจงฺกมเจติย  นาม  ชาต ฯ   
        ตโต  ปจฺฉิมทิสาภาเค  เทวตา  รตนฆร  นาม  มาเปสุ   
ตตฺถ  ปลลฺงฺเกน  นิสีทิตฺวา  อภิธมฺมปฏก  วิเสสโต  เจตฺถ   
อนนฺตนยสมนฺตปฏาน  วิจินนฺโต  สตฺตาห  วีตินาเมสิ ฯ  ต   
าน  รตนฆรเจติย  นาม  ชาต ฯ   
        เอว  โพธิสมีเปเยว  จตฺตาริ  สตฺตาหานิ  วีตินาเมตฺวา   
ป ฺจเม  สตฺตาเห  โพธิรุกฺขมูลา  เยน  อชปาลนิโคฺรโธ  เตนุปสงฺกมิ   
ตตฺถาป  ธมฺม  วิจินนฺโตเยว  วิมุตฺติสุข ฺจ  ปฏิสเวเทนฺโต   
อชปาลนิโคฺรเธ สตฺตาห วีตินาเมสิ ฯ   
        เอว  อปร  สตฺตาห  มุจลินฺเท  นสิีทิ ฯ  ตสฺส  นิสินฺน-   
มตฺตสฺเสว  ภควโต  สกลจกฺกวาฬคพฺภ  ปูเรนฺโต  มหาอกาลเมโฆ   
อุทปาทิ ฯ  ตสฺมึ  ปน  อุปปฺนฺเน  มุจลนิฺโท  นาคราชา  จินฺเตสิ   
อย  มหาเมโฆ  สตฺถร ิ มยฺห  ภวน ปวิฏมตฺเต  อุปฺปนฺโน   
วาสาคารมสฺส  ลทฺธุ  วฏฏตีติ ฯ  โส  สตฺตรตนมย  เทววิมาน-    
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สทิส  ทิพฺพวิมาน  นิมฺมินตุิ  สมตฺโถป  เอว  กเต  น  มยฺห   
มหปฺผล  ภวิสฺสติ  ทสพลสฺส  กายเวยฺยาวจฺจ  กริสสฺามีติ   
อติมหนฺต  อตฺตภาว  กตฺวา  สตฺถาร  สตฺตกฺขตฺตุ  โภเคหิ   
ปริกฺขิปตฺวา  อุปริ  มหนฺต  ผณ  กตฺวา  อฏาสิ ฯ  อถ   
ภควา  ปริกฺเขปสฺส  อนฺโตว  มหติ  โอกาเส  สพฺพรตนมเย   
ปจฺจคฺฆปลฺลงฺเก (๑)  อุปร ิ วินิคฺคลนฺตวิวิธสุรภิกุสุมทามวิตาเน   
วิวิธสุรภิคนฺธวาสิเต  คนฺธกุฏิย  วิหรนฺโต  วิย  วิหาสิ ฯ  เอว   
ภควา  ต  สตฺตาห  ตตฺถ  วีตินาเมตฺวา  ตโต  อปร  สตฺตาห   
ราชายตเน  นิสีทิ ฯ  ตตฺถาป  วิมุตฺติสุขปฏิสเวทิเยว ฯ  เอตฺตาวตา   
สตฺตสตฺตาหานิ  ปริปุณฺณานิ  อเหสุ ฯ  เอตฺถนฺตเร  ภควา   
ฌานสุเขน  ผลสุเขน  จ  วีตินาเมสิ ฯ   
        อถสฺส  สตฺตสตฺตาหาติกฺกเม  มุข  โธวิสฺสามีติ  จิตฺต   
อุปฺปชฺชิ ฯ  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อคทหรีตก  อาหริตฺวา   
อทาสิ ฯ  อถสฺส  สกโฺก  นาคลตาทนฺตกฏ ฺจ  มุขโธวนอุทก ฺจ   
อทาสิ ฯ  ตโต  ภควา  ทนฺตกฏ  ขาทิตฺวา  อโนตตฺตทโหทเกน   
มุข  โธวิตฺวา  ราชายตนมูเล  นิสีท ิฯ  ตสฺมึ  สมเย  จตูหิ   
โลกปาเลหิ  อุปนีเต  ปจฺจคฺเฆ  เสลมเย  ปตฺเต  ตปุสสฺภลฺลิกาน   
วาณิชาน  มนฺถ ฺจ  มธุปณฺฑิก ฺจ  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปริภุ ฺชิตฺวา   
ปจฺจาคนฺตฺวา  อชปาลนิโคฺรธรุกฺขมูเล  นิสีทิ ฯ  อถสฺส  ตตฺถ   
# ๑. ส.ี ย.ุ มณฺฑเป ปลฺลงฺเก ฯ    
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นิสินฺนมตฺตสฺเสว  อตฺตนา  อธิคตสฺส  ธมฺมสฺส  คมฺภีรภาว   
ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส  สพฺพพุทฺธาน  อาจิณฺโณ  อธิคโต  โข  มยาย   
ธมฺโม  คมฺภีโร  ทุทฺทโส (๑)  ทุรนโุพโธ  สนโฺต  ปณีโต  อตกกฺาวจโร   
นิปุโณ  ปณฺฑิตเวทนีโยติ  ปเรส  ธมมฺ อเทเสตุกามตาการปฺปตฺโต   
ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ ฯ   
        อถ  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  ทสพลสฺส  เจตสา  เจโตปริวิตกฺก-   
ม ฺาย  นสฺสติ  วต  โภ  โลโก  วินสฺสติ  วต  โภ  โลโกติ (๒)   
วาจ  นิจฺฉาเรนฺโต ทสสหสฺสจกฺกวาฬพฺรหฺมคณปริวุโต  สกฺก-   
สุยามสนฺตุสิตนิมฺมิตปรนิมฺมิตวสวตฺตีหิ  อนุคโต  อาคนฺตฺวา   
ภควโต  ปุรโต  ปาตุรโหสิ ฯ  โส  อตฺตโน  ปติฏานตฺถาย  ปวึ   
นิมฺมินิตฺวา  ทกฺขิณ  ชานมุณฺฑล  ปวิย  นิหนฺตฺวา ชลชามลา-   
วิกลกมลกลุสทิส (๓)  ทสนขสโมธานสมุชฺชลม ฺลึ  สิรสฺม ึ กตฺวา   
เทเสตุ  ภนฺเต  ภควา  ธมฺม  เทเสตุ  สุคโต  ธมฺม  สนฺติ  สตฺตา   
อปฺปรชกฺขชาติกา  อสฺสวนตา  ธมฺมสฺส  ปริหายนฺติ  ภวิสฺสนฺติ   
ธมฺมสฺส อ ฺาตาโรติ   
                ปาตุรโหสิ มคเธสุ ปุพฺเพ   
                ธมฺโม อสุทฺโธ สมเลหิ จินติฺโต   
# ๑ ที. มหา. ๑๐/๔๒/๔๑ ฯ  ส. ส. ๑๕/๕๕๕/๒๐๐ ฯ   
# ม. ม.ู ๑๒/๓๒๑/๓๒๓ ฯ  วิ. มหา. ๔/๗/๘ ฯ   
# ๒. ส. ส. ๑๕/๕๕๖/๒๐๑ ฯ  ม. ม.ู ๑๒/๓๒๒/๓๒๔ ฯ   
# วิ. มหา. ๔/๘/๙ ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ ชลมานามลาวิกลกมลมกุลสทิส ฯ    
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                        อปาปุเรต อมตสฺส ทฺวาร   
                        สุณนฺตุ ธมฺม วิมเลนานุพุทฺธ ฯ   
                        เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโต   
                        ยถาป ปสฺเส ชนต สมนฺตโต   
                        ตถูปม ธมมฺมย สุเมธ   
                        ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺขุ   
                        โสกาวติณฺณ ชนตมเปตโสโก   
                        อเวกฺขสฺสุ ชาติชราภิภูต ฯ   
                        อุฏเหิ วีร วิชิตสงฺคาม   
                        สตฺถวาห อนณ วิจร โลเก   
                        เทสสฺสุ ภควา ธมฺม   
                        อ ฺาตาโร ภิวฺสนฺตีติ (๑)   
        นน ุตุเมฺหหิ พุทฺโธ โพเธยฺย ติณฺโณ ตาเรยฺย มุตฺโต   
โมเจยฺยนฺติ   
                ก ึเม อ ฺาตเวเสน                ธมฺม สจฺฉิกเตนิธ   
                สพฺพ ฺ ุต ปาปุณิตฺวา        ตารยิสฺส สเทวกนฺติ (๒)   
ปตฺถน  กตฺวา  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สพฺพ ฺ ุภาว  ปตฺโตติ  จ   
ตุมเหหิ  ธมฺเม อเทสิยมาเน  โก  หิ  นาม  อ ฺโ  ธมฺม   
เทเสสฺสติ  กิม ฺ  โลกสสฺ  สรณ  ตาณ  เลณ  ปรายนนฺติ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๓๒๒/๓๒๕ ฯ  ส. ส. ๑๕/๕๕๖/๒๐๒ ฯ   
# ๒. ขุ. พุทธฺ. ๓๓/๒/๔๒๑ ฯ    
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จ  เอวมาทีหิ  อเนเกหิ  นเยหิ  ภควนฺต  ธมฺมเทสนตฺถ  อยาจิ ฯ   
เตน  วุตฺต  พุทฺธภูตสฺส  ปน  ภควโต  อฏเม  สตฺตาเห   
สตฺถา  ธมฺมเทสนตฺถาย พฺรหฺมุนา อายาจิโตติ ฯ   
        อิทานิ  กทา  กตฺถ  จ  เกนาย  คาถา  หิ  สมุทรีติาติ   
อิเมส  ป ฺหาน  วิสฺสชฺชนาย  โอกาโส  อนุปฺปตฺโต ฯ  ตตฺถ   
กทา  วุตฺตาติ ฯ  ปมมหาสงฺคีติกาเล  วุตฺตา ฯ  ปมมหาสงฺคีติ   
นาเมสา  สงฺคีติกฺขนฺธเก (๑)  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพา ฯ กตฺถ  เกน   
วุตฺตาติ ฯ  ภควติ  กิร  ปรนิิพฺพุเต  ราชคหนคเร  เวภารปพฺพต-   
ปสฺเส  สตฺตปณฺณิคุหาทฺวาเร   วิชิตสพฺพสตฺตุนา  อชาตสตฺตุนา   
มคธมหาราเชน  ธมฺมสงฺคายนตฺถ  การิเต  ปริปุณฺณจนฺทมณฺฑล-   
สงฺกาเส  ทฏพฺพสารมณฺเฑ  มณฺฑเป  ธมฺมาสนคเตนายสฺมตา   
อานนฺทตฺเถเรน  พฺรหฺมา  จ  โลกาธิปตีติ  อย  คาถา  วุตฺตาติ   
เวทิตพฺพา ฯ  อยเมตฺถ  คาถาสมฺพนฺโธ ฯ   
                กทาย ธมฺมเทสนตฺถ        อชฺฌิฏโ พฺรหฺมุนา ชิโน   
                กทา กตฺถ จ เกนาย                คาถา หิ สมทุีริตาติ   
อยมฺป  คาถา  วุตฺตตฺถา  โหติ ฯ  เอว  อิมินา  สมฺพนฺเธน   
วุตฺตาย  ปนสฺสา  อนุตฺตานปทวณฺณน  กริสฺสาม ฯ   
        ตตฺถ  พฺรหฺมาติ  พฺรหูิโต  เตหิ  เตหิ  คุณวิเสเสหีติ   
พฺรหฺมา ฯ  อย  ปน  พฺรหมฺสทฺโท  มหาพฺรหฺมพฺราหฺมณตถาคต-   
# ๑. วิ. จุล.ฺ ๗/๖๑๔/๓๗๙ ฯ    
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มาตาปตุเสฏาทีสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถา  หิ  ทฺวิสหสฺโส  พฺรหฺมาติ-   
อาทีสุ (๑)  มหาพฺรหฺมาติ อธิปฺเปโต ฯ   
                        ตโมนุโท พุทฺโธ สมนตฺจกฺขุ   
                        โลกนฺตคู สพฺพภวาติวตฺโต   
                        อนาสโว สพฺพทุกฺขปฺปหีโน   
                        สจฺจวฺหโย พฺรหฺมุปาสิโต เมติ (๒)   
เอตฺถ  พฺราหฺมโณ ฯ   
        พฺรหฺมาติ  โข  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺเสต  อธิวจนนฺติ (๓) เอตฺถ   
ตถาคโต ฯ   
        พฺรหฺมาติ  มาตาปตโร  ปุพฺพาจริยาติ  วุจฺจเรติ (๓)  เอตฺถ   
มาตาปตโร ฯ   
        พฺรหฺมจกฺก  ปวตฺเตตีติ (๔)  เอตฺถ  เสฏโ  อธิปฺเปโต ฯ   
        อิธ  ปน  ปมชฺฌาน  ปณีต  ภาเวตฺวา  ปมชฺฌานภูมิย   
นิพฺพตฺโต  กปฺปายุโก มหาพฺรหฺมา อธิปฺเปโต ฯ  จสทฺโท   
สมฺปณฺฑนตฺโถ  พฺรหฺมา  จ  อ ฺเ  จ  ทสสุ  จกฺกวาฬสหสฺเสสุ   
พฺรหฺมาโน  จาติ  อตฺโถ ฯ  ปทปูรณมตฺโต  วา ฯ  โลกาธิปตีติ   
# ๑. ม. อ. ุ ๑๔/๓๒๓/๒๒๐ ฯ  ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๓/๕๕๑ ฯ   
# องฺ. อฏก. ๒๓/๑๙๒/๓๕๒ ฯ  โถก  วิสทิส ฯ   
# ๓. องฺ. ติเก. ๒๐/๔๗๐/๑๖๘ ฯ  องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖๓/๙๒ ฯ   
# ขุ. อิติ. ๒๕/๒๘๖/๓๑๔ ฯ  ๔.  ม. มู. ๑๒/๑๖๖/๑๔๐ ฯ   
# ส. น ิ๑๖/๖๔/๓๓  ฯ  องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๘/๑๐ ฯ   
# องฺ. ป ฺจก. ๒๒/๑๑/๑๐ ฯ  ขุ. ปฎิ. ๓๑/๖๓๑/๕๔๗ ฯ    
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เอตฺถ  โลโกติ  สงฺขารโลโก  สตฺตโลโก  โอกาสโลโกติ  ตโย   
โลกา ฯ  เตสุ  อิธ  สตฺตโลโก  อธิปฺเปโต ฯ  ตสฺส  อิสฺสโร   
อธิปตีติ  โลกาธิปติ ฯ  โลเกกเทสสฺสาป  อธิปติ  โลกาธิปตีติ   
วุจฺจติ  เทวาธิปติ  นราธปิติ  วิย ฯ   
        สหมฺปตีติ  โส  กิร  กสฺสปสฺส  ภควโต  สาสเน  สหโก   
นาม  เถโร  ปมชฺฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา  อปริหีนชฺฌาโน   
ชีวิตปริโยสาเน  ปมชฺฌานภูมิย  กปฺปายุกมหาพฺรหฺมา  หุตฺวา   
นิพฺพตฺโต ฯ  ตตฺร  ปน  น  สหมฺปติ  พฺรหฺมาติ  ส ฺชานนฺติ ฯ   
ต  สนฺธายห ฯ  สหกปตีติ  วตฺตพฺเพ  อนุสฺสราคม  กตฺวา   
รุฬฺหีวเสน  สหมฺปตีติ  วทนฺติ ฯ  กต ฺชลีติ  กต ฺชลิโก   
อ ฺชลิปุฏ  สริสิ  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อนธิวรนฺติ  อจฺจนฺตวโร   
อธิวโร  นาสสฺ  อตฺถีติ  อนธิวโร ฯ  น  ตโต  อธโิก  วโร   
อตฺถีติ  วา  อนธิวโร ฯ  อนุตฺตโรติ  อตฺโถ ฯ  ต  อนธิวร ฯ   
อยาจถาติ  อยาจิตฺถ  อชฺเฌสิ ฯ   
        อิทานิ  ยสฺสตฺถาย  โส  ภควนฺต  อยาจิ ฯ  ตมตฺถ  ทสฺเสตุ   
สนฺตีธ  สตฺตาติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  สนตีฺติ  สวิชฺชนฺติ  อุปลพฺภนฺติ   
พุทธจกฺขุสฺส  อาปาถ  อาคจฺฉนฺตา  อตฺถีติ  อตฺโถ ฯ  อิธาติ   
อย  เทสาปเทเส  นิปาโต ฯ  สฺวาย  กตฺถจิ  สาสน  อุปาทาย   
วุจฺจติ ฯ  ยถาห  อิเธว  ภิกขฺเว  สมโณ  อิธ  ทุติโย  สมโณ   
อิธ  ตติโย  สมโณ  อิธ  จตุตฺโถ  สมโณ  สุ ฺา  ปรปฺปวาทา    
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สมเณภิ  อ ฺเหีติ (๑) ฯ  กตฺถจิ โอกาส ฯ ยถาห   
                อิเธว ติฏมานสฺส        เทวภูตสฺส เม สโต   
                ปนุวายุ จ เม ลทฺโธ        เอว ชานาหิ มาริสาติ (๒) ฯ   
กตฺถจิ  ปทปรูณมตฺตเมว โหติ ฯ ยถาห อิธาห ภิกฺขเว   
วุตฺตาวี อสฺส ปวาริโตติ (๓) ฯ  กตฺถจิ  โลก  อุปาทาย ฯ  ยถาห   
อิธ  ตถาคโต  โลเก  อุปฺปชฺชติ  พหุชนหิตาย (๔)  พหุชนสุขายาติ ฯ   
อิธาป  โลกเมว  อุปาทาย  วุตฺโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  ตสฺมา  อิมสฺมึ   
สตฺตโลเกติ  อตฺโถ ฯ  สตฺตาติ  รูปาทีสุ  ขนฺเธสุ  ฉนทฺราเคน   
สตฺตา  วิสตฺตา  อาสตฺตา  ลคฺคา  ลคิตาติ  สตฺตา  สตฺตาติ   
ปาณิโน  วุจฺจนฺติ ฯ  รฬฺุหสีทฺเทน ปน วีตราเคสุป อย โวหาโร   
วตฺตติเยว ฯ   
        อปฺปรชกฺขชาติกาติ  ป ฺามเย  อกฺขิมฺหิ  อปฺป  ปริตฺต   
ราคโทสโมหรช  เอเตส  เอวสภาวา  จ  เตติ  อปฺปรชกฺขชาติกา   
อปฺป  ราคาทิรชเมว  วา  เยส  เต  อปฺปรชกฺขา  เต  อปฺป-   
รชกฺขสภาวา  อปฺปรชกฺขชาติกาติ  เอวเมตฺถ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
เตส  อปฺปรชกฺขชาติกาน ฯ  สตฺตานนฺติ  วิภตฺติวิปริณาม  กตฺวา   
เทเสหิ  ธมฺมนฺติ  อิมินา  สมฺพนฺธ  กตฺวา  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
เทเสหีติ  อายาจนวจนเมต  เทเสหิ  กเถหิ  อุปทิสาติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๑๕๔/๑๒๘ ฯ  ที. มหา. ๑๐/๑๓๘/๑๗๕ ฯ   
# องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔๑/๓๒๓ ฯ  ๒.  ที. มหา. ๑๐/๒๖๔/๓๒๑ ฯ   
# ๓. ม. มู. ๑๒/๒๒/๒๑ ฯ  ๔. องฺ. เอก. ๒๐/๑๓๗/๒๘ ฯ    
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ธมฺมนฺติ  เอตฺถ  อย  ธมฺมสทฺโท ปริยตฺติสมาธิป ฺาปกติสภาว-   
สุ ฺตาปุ ฺอาปตฺติเยฺยจตุสจฺจธมฺมาทีสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถา  หิ   
อิธ  ภิกฺขุ  ธมฺม  ปรยิาปุณาติ  สุตฺต  เคยฺย เวยฺยากรณ  ฯเปฯ   
เวทลฺลนฺติอาทีสุ (๑)  ปริยตฺติย  ทิสฺสติ ฯ  เอวธมฺมา  เต  ภควนฺโต   
อเหสุนฺติอาทีสุ สมาธิมฺหิ ฯ   
                ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา        คุณา  ปรมภททฺกา (๒)   
                สจฺจ ธมฺโม ธิติ (๓) จาโค   ทิฏ โส อติวตฺตตีติ (๔)   
อาทีสุ  ป ฺาย ฯ  พฺยาธิธมฺมา  ชราธมมฺา  อโถ  มรณธมฺมิโนติ-   
อาทีสุ (๕)  ปกติย ฯ  กุสลา  ธมฺมา  อกุสลา  ธมฺมา  อพฺยากตา   
ธมฺมาติอาทีสุ (๖)  สภาเว ฯ  ตสฺม ึ โข  ปน  สมเย  ธมฺมา   
โหนฺติ  ขนฺธา  โหนฺตีติอาทีสุ (๗)  สุ ฺตาย ฯ  ธมฺโม  สุจิณฺโณ   
สุขมาวหาตีติอาทีสุ (๘)  ปุ ฺเ ฯ  เทฺว  อนิยตา  ธมฺมาติอาทีสุ (๙)   
อาปตฺติย ฯ  สพฺเพ  ธมฺมา  สพฺพากาเรน  สุทฺธสฺส (๑๐)  ภควโต   
าณมุเข  อาปาถ  อาคจฺฉนฺตีติอาทีสุ (๑๑)  เยฺเย ฯ  ทฏิธมฺโม   
ปตฺตธมฺโม วิทิตธมฺโมติอาทีสุ (๑๒)  จตุสจฺจธมฺเม ฯ  อิธาป  จตุสจฺจ-   
ธมฺเม  ทฏพฺโพ ฯ  อนุกมฺปาติ อนุกมฺป อนุทฺทย  กโรหิ ฯ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๒๗๘/๒๖๗ ฯ  องฺ. จตุกฺก ๒๑/๑๐๒/๑๓๗ ฯ   
# ๒. ส.ี ม. วานรินฺท ยถา ตว ฯ  ๓. สจฺจ ทโม  ิตีติป ทิสฺสติ ฯ   
# ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๒๙๗/๘๕ ฯ  ๕. องฺ. ติก. ๒๐/๔๗๘/๑๘๕ ฯ   
# ๖. อภิ. สงฺ. ๓๔/๑/๑ ฯ  ๗. อภิ. สงฺ. ๓๔/๙๙/๓๓ ฯ   
# ๘. ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๑/๓๖๐ ฯ  ขุ. เถร. ๒๖/๓๓๒/๓๑๔ ฯ   
# ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๒๐/๒๙๐, ๔๗๓ ฯ  ๙. วิ. มหาวิ. ๑/๖๓๓/๔๓๑ ฯ   
# ๑๐. สฺยา. พุทธสฺส ฯ  ๑๑. ขุ. มหา. ๒๙/๗๒๗/๔๓๒ ฯ   



# ขุ. จูฬ. ๓๐/๔๙๒/๒๓๘ ฯ  ขุ. ปฎิ. ๓๑/๖๖๙/๕๗๗ ฯ   
# ๑๒. ที. สี. ๙/๑๗๗/๑๔๑ ฯ  วิ. มหา. ๔/๒๗/๓๒-๕๙/๖๘ ฯ    
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อิมนฺติ  ปช  นิทฺทิสนฺโต  อาห ฯ  ปชนติฺ  ปชาตตฺตา  ปชา ฯ   
ต  ปช ฯ  สตฺตนิกาย สสารทุกฺขโต โมเจหีติ อธิปฺปาโย ฯ   
เกจิ  ปน   
                        ภควาติ โลกาธิปตี นรตฺุตโม   
                        กต ฺชล ีพฺรหฺมคเณหิ ยาจิโตติ   
ปนฺติ ฯ  เอตฺตาวตา สพฺพโส อย คาถา วุตฺตตฺถา โหติ ฯ   
        อถ  ภควโต  ต  พฺรหฺมุโน  สหมฺปติสฺส  อายาจนวจน   
สุตฺวา  อปริมิตสมยสมุทิตกรุณาพลสฺส  ทสพลสฺส  ปรหิตกรณ-   
นิปุณมติจารสฺส  สพฺพสตฺเตสุ  โอกาสกรณมตฺเตน  มหากรุณา   
อุทปาทิ ฯ  ต  ปน  ภควโต  กรุณุปฺปตฺตึ  ทสฺเสนฺเตหิ  สงฺคีติ-   
กาเล  สงฺคีติการเกหิ   
                        สมฺปนฺนวิชฺชาจรณสฺส ตาทิโน   
                        ชุตินฺธรสฺสนฺติมเทหธาริโน   
                        ตถาคตสฺสปฺปฏิปุคฺคลสฺส   
                        อุปฺปชชฺิ การุ ฺตา สพฺพสตฺเตติ   
อย คาถา ปตา ฯ   
        ตตฺถ  สมฺปนฺนวิชฺชาจรณสฺสาติ  สมฺปนฺน  นาม  ติวิธ   
ปริปุณฺณสมงฺคิมธุรวเสน ฯ  ตตฺถ   
                สมฺปนฺน สาลิเกทาร        สวุา ภุ ฺชนฺติ โกสิย   
                ปฏิเวเทมิ เต พฺรเหฺม        น น วาเรตุมุสฺสเหติ (๑)    
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อิท  ปริปุณฺณสมฺปนฺน  นาม ฯ  อิมินา  ปาฎิโมกฺขสวเรน  อุเปโต   
โหติ  สมุเปโต  อุปาคโต  สมฺปนฺโน  สมนฺนาคโตติ (๑)   
อิท  สมงฺคิสมฺปนฺน นาม ฯ  อิมิสฺสา  ภนฺเต  มหาปวิยา   
เหฏ ิมตล  สมฺปนฺน  เสยฺยถาป ขุทฺทมธุ อนีลก  เอวมสฺสาทนฺติ (๒)   
อิท  มธุรสมปฺนฺน  นาม ฯ  อิธ  ปริปณฺุณสมฺปนฺนมฺป  สมงฺคิ-   
สมฺปนฺนมฺป  ยุชชฺติ (๓) ฯ  วิชชฺาติ  ปฏปิกฺขธมฺเม วิชฺฌนฏเน   
วิทิตกรณฏเน  วินฺทิตพฺพฏเน  จ  วิชฺชา ฯ  ตา ปน ติสฺโสป   
วิชฺชา อฏป วิชฺชา ฯ ติสโฺส วิชชฺา ภยเภรวสุตฺเต (๔)  อาคตนเยเนว   
เวทิตพฺพา  อฏ  อมฺพฏสุตฺเต (๕) ฯ  ตตฺร  ห ิ วิปสฺสนาาเณน   
มโนมยิทฺธิยา  จ  สห  ฉ  อภิ ฺา  ปรคฺิคเหตฺวา  อฏ  วิชชฺา   
วุตฺตา ฯ  จรณนฺติ  สีลสวโร  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารตา  โภชเน   
มตฺต ฺ ุตา ชาคริยานุโยโค  สทฺธา  หิรี  โอตฺตปฺป  พาหุสจฺจ   
อารทฺธวีริยตา อุปฏ ิตสฺสติตา ป ฺาสมฺปนฺนตา  จตฺตาริ   
รูปาวจรฌานานีติ  อิเม  ปณฺณรส  ธมฺมา  เวทิตพฺพา ฯ  อิเมเยว   
หิ  ปณฺณรส  ธมฺมา  ยสมา  เอเตหิ  จรติ  อริยสาวโก  คจฺฉติ   
อมต  ทิส  ตสฺมา  จรณนฺติ  วุตฺตา ฯ  ยถาห  อิธ  มหานาม   
อริยสาวโก  สีลวา  โหตีติ (๖)  สพฺพ  มชฺฌิมปณฺณาสเก  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพ ฯ  วิชฺชา  จ  จรณ ฺจ  วิชฺชาจรณานิ  สมฺปนฺนานิ   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๖๐๒/๓๓๑ ฯ  ๒. วิ. มหาวิ. ๑/๖/๑๑ ฯ  ๓. ปป ฺจ ๑ ฯ   
# ๔. ม. มู. ๑๒/๔๘/๓๘ ฯ  ๕. ที. สี. ๙/๑๔๑/๑๑๔ ฯ   
๖. ม.ม.ู ๑๓/๒๗/๒๖ ฯ    
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ปริปุณฺณานิ  วิชฺชาจรณานิ  ยสฺส  โสย  สมฺปนฺนวิชฺชาจรโณ   
วิชฺชาจรเณหิ  สมฺปนฺโน  สมงฺคีภูโต  สมนฺนาคโตติ  วา  สมฺปนฺน-   
วิชฺชาจรโณ ฯ อุภยถาป อตฺโถ ยชฺุชเตว ตสฺส สมฺปนนฺวิชฺชา-   
จรณสฺส ฯ   
        ตาทิโนติ  อิฏเป  ตาที  อนิฏเป  ตาทีติอาทินา  นเยน   
มหานิทฺเทเส (๑)  อาคตตาทิลกฺขเณน  ตาทิโน  อิฏานิฏาทีสุ   
อวิการสฺส  ตาทิสสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  ชุตินฺธรสฺสาติ  ชุติมโต  ยุคนฺธเร   
สรทสมเย  สมุทิตทิวสกราติเรกตรสสฺสิริกสรีรชุติวิสรธรสฺสาติ (๒)   
อตฺโถ ฯ  ป ฺาปโชตธรสฺสาติ วา วตฺตุ วฏฏติ ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
                จตฺตาโร โลเก ปชฺโชตา        ป ฺจเมตฺถ น วิชฺชติ   
                ทวิา ตปติ อาทิจฺโจ        รตฺติมาภาติ จนฺทิมา ฯ   
                อถ อคฺคิ ทิวารตฺตึ                ตตฺถ ตตฺถ ปภาสติ   
                สมฺพุทฺโธ ตปต เสฏโ        เอสา อาภา อนุตฺตราติ (๓) ฯ   
        ตสฺมา  อุภยถาป  สรรีป ฺาชุติวิสรธรสฺสาติ  อตฺโถ ฯ   
อนฺติมเทหธาริโนติ  สพฺพปจฺฉิมสรีรธาริโน  อปนุพฺภวสฺสาติ   
อตฺโถ ฯ   
        ตถาคตสฺสาติ  เอตฺถ  อฏหิ  การเณหิ  ภควา  ตถาคโตติ   
วุจฺจติ  กตเมหิ  อฏหิ ฯ  ตถา  อาคโตติ  ตถาคโต  ตถา  คโตติ   
# ๑. ขุ. มหา. ๒๙/๑๘๐/๑๓๘-๘๙๕ ฯ   
# ๒. ส.ี ย.ุ ยคุนิธนสมยสมุทิตทิวสกราติเรกตรสรีรชุติวิสรสฺสาติ ฯ   
# ๓. ส. ส. ๑๕/๖๙/๒๒-๒๒๘/๖๕ ฯ    
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ตถาคโต  ตถลกฺขณ  อาคโตติ  ตถาคโต  ตถธมฺเม  ยาถาวโต   
อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต  ตถวาทิตาย   
ตถาคโต ตถาการิตาย ตถาคโต อภิภวนฏเน ตถาคโตติ ฯ   
        กถ  ภควา  ตถา  อาคโตติ  ตถาคโต ฯ  ยถา  เยน   
อภินีหาเรน  ทานปารมึ  ปูเรตฺวา  สีลเนกฺขมฺมป ฺาวีริยขนฺติ-   
สจฺจอธิฏานเมตฺตุเปกฺขาปารมึ  ปูเรตฺวา  อิมา  ทส  ปารมิโย   
ทส  อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถปารมิโยติ  สมตฺตึส  ปารมิโย   
ปูเรตฺวา  องฺคปริจฺจาค  ชวิีตปริจฺจาค  ธนรชฺชปุตฺตทาร-   
ปริจฺจาคนฺติ  อิเม  ป ฺจ  มหาปริจฺจาเค  ปริจฺจชิตฺวา  ยถา   
วิปสฺสิอาทโย  สมฺมาสมฺพุทฺธา  อาคตา  ตถา  อมฺหากมฺป  ภควา   
อาคโตติ  ตถาคโต ฯ  ยถาห   
                        ยเถว โลกมฺหิ วิปสฺสิอาทโย   
                        สพฺพ ฺ ุภาว มุนโย อิธาคตา   
                        ตถา อย สกฺยมุนีป อาคโต   
                        ตถาคโต วุจฺจติ เตน จกฺขุมาติ (๑) ฯ   
        กถ  ตถา  คโตติ  ตถาคโต ฯ  ยถา  สมฺปติชาตา   
วิปสฺสิอาทโย  สเมหิ  ปาเทหิ  ปวิย  ปติฏาย  อุตฺตราภิมุขา   
สตฺตปทวีติหาเรน  คตา  ตถา อมฺหากมฺป  ภควา  คโตติ   
ตถาคโต ฯ  ยถาห   
# ๑. มโนรถ. ๓ ฯ    
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                        มุหุตฺตชาโตว ควมฺปตี ยถา   
                        สเมหิ ปาเทหิ ผุสี วสุนฺทร   
                        โส วิกฺกม ีสตฺตปทานิ โคตโม   
                        เสต ฺจ ฉตฺต อนุธารยุ มรู ฯ   
                        คนฺตฺวาน โส สตฺตปทานิ โคตโม   
                        ทิสา วิโลเกสิ สมา สมนฺตโต   
                        อฏงฺคุเปต คิรมพฺภุทีรยี   
                        สีโห ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโตติ ฯ   
        กถ  ตถลกฺขณ  อาคโตติ  ตถาคโต ฯ  สพฺเพส  รูปารูป-   
ธมฺมาน  สลกฺขณ  สาม ฺลกฺขณ ฺจ  ตถ  อวิตถ  าณคติยา   
อาคโต  อวิรชฺฌิตฺวา  ปตฺโต (๑)  อนุพุทฺโธติ  ตถาคโต ฯ   
                สพฺเพส ปน ธมฺมาน                สกสาม ฺลกฺขณ   
                ตถเมวาคโต ยสฺมา                ตสฺมา สตฺถา ตถาคโตติ ฯ   
        กถ  ตถธมฺเม  ยาถาวโต  อภิสมฺพุทฺโธติ  ตถาคโต ฯ   
ตถธมฺมา  นาม  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ ฯ  ยถาห  จตฺตาริมานิ   
ภิกฺขเว  ตถานิ  อวิตถานิ อน ฺถานิ ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ ฯ   
อิท  ทุกฺขนฺติ  ภิกฺขเว  ตถเมต  อวิตถเมต  อน ฺถเมตนฺติ (๒)   
วิตฺถาโร ฯ  ตานิ  จ  ภควา  อภิสมฺพุทฺโธ  ตสฺมา  ตถาน   
อภิสมฺพุทฺธตฺตา  ตถาคโตติ  วุจฺจติ ฯ  อภิสมฺพุทฺธตฺโถ  หิ  เอตฺถ   
# ๑. ส.ี อวิรชฺณิตฺวาว คโต ฯ  ๒. ส. มหา. ๑๙/๑๖๙๗/๕๓๙ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 30 

                        เลมที ่44  นิทานกถา  หนา  30   
 
คตสทฺโท ฯ   
                ตถนามานิ สจฺจานิ                อภิสมฺพุชฺฌ ินายโก   
                ตสฺมา ตถาน สจฺจาน        สมฺพุทธตฺตา ตถาคโต ฯ   
        กถ  ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต ฯ  ภควา  หิ  อปรมิาณาสุ   
โลกธาตูสุ  อปริมาณาน  สตฺตาน  จกฺขุโสตฆานชิวฺหากาย-   
มโนทฺวาเรสุ  อาปาถ  อาคจฺฉนฺต  รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพ-   
ธมฺมารมฺมณ  ตถาคโต  สพฺพาการโต  ชานาติ  ปสฺสตีติ  เอว   
ตถทสฺสิตาย  ตถาคโต ฯ  อถ  วา  ย  โลเก  ตถ  ต  โลกสฺส   
ตเถว  ทสฺเสติ ฯ  ตโตป  ภควา  ตถาคโต ฯ  เอตฺถ  ตถทสฺสิอตฺเถ   
ตถาคโตติ  ปทสมฺภโว  เวทิตพฺโพ ฯ   
                ตถากาเรน โย ธมฺเม                ชานาติ อนุปสฺสติ   
                ตถทสฺสีติ สมพฺุทฺโธ        ตสฺมา วุตฺโต ตถาคโต ฯ   
        กถ  ตถวาทิตาย  ตถาคโต ฯ  ย ฺจ  อภิสมฺโพธิยา   
ปรินิพฺพานสฺส  จ  อนฺตเร  ป ฺจจตฺตาลีสวสฺสปริมาณกาเล   
สุตฺตาทินวงฺคสงฺคหิต  ภาสิต  ลปต  ตถาคเตน  สพฺพ  ต   
เอกตุลาย  ตุลิต  วิย  ตถเมว  อวิตถเมว  โหติ ฯ  เตเนวาห  ย ฺจ   
จุนฺท รตฺตึ ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมพฺุชฺฌติ   
ย ฺจ รตฺตึ อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพายติ  ย   
เอตสฺมึ อนฺตเร ภาสติ ลปติ นิทฺทิสติ สพฺพ  ต ตเถว   
โหติ โน อ ฺถา ฯ ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ (๑) ฯ   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐ ฯ    
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        เอตฺถ  ปน  คทอตฺโถ  หิ  คตสทฺโท ฯ  เอว  ตถวาทิตาย   
ตถาคโต ฯ  อาคทน  อาคโท  วจนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตโถ  อวิปรีโต   
อาคโท  อสฺสาติ  ตถาคโต ฯ  ทการสสฺ  ตการ กตฺวา วุตฺโต ฯ   
                ตถาวาที ชิโน  ยสฺมา        ตถธมฺมปฺปกาสโก   
                ตถามาคทน ฺจสฺส                ตสฺมา พุทฺโธ ตถาคโต ฯ   
        กถ  ตถาการิตาย  ตถาคโต ฯ  ภควา  หิ  ย  ย   
วาจ  อภาสิ  ต  ตเอว  กาเยน กโรติ วาจาย กาโย อนุโลเมติ   
กายสฺสป วาจา ฯ เตเนวาห  ยถา วาที ภิกฺขเว ตถาคโต   
ตถา การี ยถา การี ตถา  วาที  ฯเป ฯ  ตสฺมา ตถาคโตติ   
วุจฺจตีติ (๑) ฯ   
        ยถา  จ  วาจา  คตา  กาโยป  ตถา  คโต  ยถา  กาโย   
คโต  วาจาป  ตถา  คตา ฯ  เอว  ตถาการิตาย  ตถาคโต ฯ   
                ยถา วาจา คตา ตสฺส        ตถา กาโย คโต ยโต   
                ตถาวาทิตาย สมฺพุทฺโธ        สตฺถา ตสฺมา ตถาคโต ฯ   
        กถ  อภิภวนฏเน  ตถาคโต ฯ  อุปริ  ภวคฺค  เหฏา   
อวีจึ  ปริยนตฺ  กตฺวา  ติรยิ  อปริมาณาสุ  โลกธาตูสุ  สพฺพ-   
สตฺเต  อภิภวติ  สีเลนป  สมาธินาป  ป ฺายป  วิมุตฺติยาป   
วิมุตฺติาณทสฺสเนนป  น  ตสฺส  ตุลา  วา  ปมาณ  วา  อตฺถิ   
อถ โข อตุโล อปฺปเมยฺโย อนุตฺตโร ฯ  เตเนวาห  สเทวเก   
ภิกฺขเว โลเก ฯเปฯ ตถาคโต อภิภู อนภิภูโต  อ ฺทตฺถุ 
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐ ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๔๘๐/๒๒๙ ฯ    
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ทโส วสวตฺตี ตสฺมา ตถาคโตติ วุจฺจตีติ (๑) ฯ   
        ตเตฺรว  ปทสิทฺธิ  เวทิตพฺพา  อคโท  วิย  อคโท ฯ  โก   
ปเนส ฯ  เทสนาวิลาโส  เจว  ปุ ฺ ุสฺสโย (๒)  จ ฯ  เตน  เหส   
มหานุภาโว  ภิสกฺโก  ทิพฺพาคเทน  สปฺเป  วิย  สพฺพปรปฺปวาทิโน   
สเทวก ฺจ  โลก  อภิภวติ  อิติ  สพฺพโลกาภิภวนโต  อวิปรีโต   
เทสนาวิลาโส  เจว  ปุ ฺ ุสฺสโย  จ  อคโท  อสฺสาติ  ทการสฺส   
ตการ  กตฺวา  ตถาคโตติ  เวทิตพฺโพ ฯ  เอว อภิภวนฏเน   
ตถาคโต ฯ   
                ตโถ อวิปรีโต  จ        อคโท ยสฺส สตฺถโุน   
                วสวตฺตีติ โส เตน        โหติ สตฺถา ตถาคโต (๓) ฯ   
        อปฺปฏปิุคฺคลสฺสาติ  ปฏิปุคฺคลวิรหิตสฺส  อ ฺโ  โกจิ  อห   
พุทฺโธติ  เอว  ปฏิ ฺ  ทาตุ  สมตฺโถ  นามสฺส  ปุคฺคโล  นตฺถีติ   
อปฺปฏิปุคฺคโล  ตสฺส  อปปฺฏิปุคฺคลสฺส ฯ  อุปฺปชฺชีติ  อุปฺปนฺโน   
อุทปาทิ ฯ  การุ ฺตาติ  กรุณาย  ภาโว  การุ ฺตา ฯ  สพฺพ-   
สตฺเตติ  นิรวเสสสตฺตปริยาทานวจน  สกเล  สตฺตนิกาเยติ  อตฺโถ ฯ   
เอตฺตาวตา อยมฺป คาถา วุตฺตตฺถา โหติ ฯ   
        อถ  ภควา  พฺรหฺมุนา  ธมฺมเทสนตฺถาย  อายาจิโต  สตฺเตสุ   
การุ ฺต  อุปฺปาเทตฺวา  ธมฺม  เทเสตุกาโม  มหาพฺรหฺมาน   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐-๓๑ ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๔๘๐/๒๒๙ ฯ   
# ๒. ส.ี ย.ุ ปุ ฺวิลาโส ฯ  ๓. สุมงฺคล. ๑ ฯ  ปป ฺจ. ๑ ฯ  มโนรถ. ๑ ฯ    
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คาถาย อชฺฌภาสิ   
                        อปารุตา เตส อมตสฺส ทฺวารา   
                        เย โสตวนฺโต ปมุ ฺจนฺตุ สทฺท   
                        วิหึสส ฺ ี ปคุณ น ภาสึ   
                        ธมฺม ปณีต มนุเชสุ พฺรเหฺมติ (๑) ฯ   
        อถ  โข  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  กตาวกาโส  โขมฺหิ  ภควตา   
ธมฺมเทสนายาติ  ตฺวา  ทสนขสโมธานสมุชฺชล  อ ฺชลึ  สิรสิ   
กตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  พฺรหมฺคณปริวุโต   
ปกฺกามิ ฯ  อถ  สตฺถา  ตสฺส  พฺรหฺมโุน  ปฏิ ฺ  ทตฺวา  กสฺส   
นุ  โข  อห  ปม  ธมฺม  เทเสยฺยนฺติ (๒)  จินฺเตนฺโต  อาฬาโร   
ปณฺฑิโต  โส  อิม  ธมฺม  ขิปฺป  อาชานิสฺสตีติ  จิตฺต อุปฺปาเทตฺวา   
ปุน  โอโลเกนฺโต  ตสฺส  สตฺตาห  กาลงฺกตภาว  ตฺวา   
อุทกสฺส  จ  อภิโทสกาลงฺกตภาว  ตฺวา  ปุน  กห  นุ   
โข  เอตรหิ  ป ฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  วิหรนฺตีติ  ป ฺจวคฺคิเย   
อาวชฺเชนฺโต  พาราณสิย  อิสิปตเน  มิคทาเยติ  ตฺวา  อาสาฬฺหิย   
ปภาตาย  รตฺติยา  กาลสฺเสว  ปตฺตจีวรมาทาย  อฏารสโยชนิก   
มคฺค  ปฏิปนโฺน  อนฺตรามคฺเค  อุปก  นาม  อาชีวก  ทิสฺวา   
ตสฺส  อตฺตโน  พุทฺธภาวมาวิกตฺวา  ตทิวสเมว  สายณฺหสมเย   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๓๒๓/๓๒๖ ฯ  ส. ส. ๑๕/๕๕๗/๒๐๓ ฯ   
# ที. มหา. ๑๐/๔๖/๔๕ ฯ  วิ. มหา. ๔/๙/๑๒ ฯ   
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๓๒๔/๓๒๖ ฯ  วิ. มหา. ๔/๑๐/๑๒ ฯ    
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อิสิปตนมคมาสิ ฯ  ตตฺถ  ป ฺจวคฺคิยาน  อตฺตโน  พุทฺธภาว   
ปกาเสตฺวา  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสนคโต  ป ฺจวคฺคิเย  ภิกฺขู   
อามนฺเตตฺวา  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺต (๑)  เทเสสิ ฯ   
        เตสุ  อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถโร (๒)  เทสนานุสาเรน  าณ   
เปเสตฺวา  สุตฺตปริโยสาเน  อฏารสหิ  พฺรหฺมโกฏีหิ  สทฺธ ึ  
โสตาปตฺติผเล  ปติฏาสิ ฯ สตฺถา  ตตฺเถว  วสฺส  อุปคนฺตฺวา   
ปุนทิวเส  วปฺปตฺเถร  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาเปสิ ฯ  เอเตเนว   
อุปาเยน  สพฺเพ  เต  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาเปตฺวา  ปุน  ป ฺจมิย   
ปกฺขสฺส  ป ฺจป  เต  เถเร  สนฺนิปาเตตฺวา  อนตฺตลกฺขณ-   
สุตฺตนฺต (๓)  เทเสสิ  เทสนาปริโยสาเน ป ฺจป เถรา อรหตฺเต   
ปติฏหึสุ ฯ   
        อถ  สตฺถา  ตตฺเถว  ยสสฺส  กลุปุตฺตสฺส  อุปนิสสฺย  ทิสฺวา   
เคห  ปหาย  นิกฺขนฺต  ทิสวฺา  เอหิ  ยสาติ (๔)  ปกฺโกสิตฺวา   
ตสฺมิ ฺเว  รตฺติภาเค  โสตาปตฺติผเล  ปติฏาเปตฺวา  ปุนทิวเส   
อรหตฺเต  จ  ปติฏาเปตฺวา  อปเรป  ตสฺส  สหายเก  จตุ-   
ปณฺณาสชเน  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพาเชตฺวา  อรหตฺเต   
ปติฏาเปสิ ฯ  เอว  โลเก  เอกสฏ ิยา  อรหนฺเตสุ  ชาเตสุ  สตฺถา   
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑๓/๑๗ ฯ  ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๔-๑๖๗๐/๕๒๘-๕๓๑ ฯ   
# ๒. อ ฺาสิโกณฺฑ ฺตฺเถโร ฯ  ๓. วิ มหา. ๔/๒๖/๓๐ ฯ   
# ส. ข. ๑๗/๔๑/๒๗ ฯ  ๔. วิ. มหา. ๔/๒๖/๓๐ ฯ    
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วุฏวสฺโส  ปวาเรตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตตฺวา  เอตทโวจ   
                ปรตฺถ จตฺตโน อตฺถ        กโรนฺตา ปวึ อิม   
                พฺยาหรนฺตา มนุสฺสาน        ธมฺม จรถ ภิกฺขโว ฯ   
                วิหรถ วิวิตฺเตสุ                ปพฺพเตสุ วเนสุ จ   
                ปกาสยนฺตา สทฺธมฺม        โลกสฺส สตต มม ฯ   
                กโรนฺตา ธมฺมทูเตยฺย        วิขฺยาปยถ ภิกฺขโว   
                สนฺติ อตฺถาย สตฺตาน        สุพฺพตา วจน มม ฯ   
                สพฺพ ปทหถ ทฺวาร                อปายานมนาสวา   
                สคฺคโมกฺขสฺส มคฺคสฺส        ทฺวาร วิวรถาสมา ฯ   
                เทสนาปฏิปตฺตีหิ                กรุณาธิคุณาลยา   
                พุทฺธึ สทฺธ ฺจ โลกสฺส        อภิวฑฺเฒถ สพฺพโส ฯ   
                คิหีนมุปกโรนฺตาน                นิจฺจมามิสทานโต   
                กโรถ ธมฺมทาเนน                เตส ปจฺจูปการก ฯ   
                สมุสฺสยถ สทธฺมฺม                เทสยนฺตา อิสิทฺธช   
                กตกตฺตพฺพกมฺมนฺตา        ปรตฺถ ปฏิปชชฺถาติ ฯ   
        เอว ฺจ  ปน  วตฺวา  ภควา  เต  ภิกฺขู  ทิสาสุ  วิสฺสชฺเชตฺวา   
สย  อุรุเวล  คจฺฉนฺโต  อนฺตรมคฺเค  กปฺปาสิกวนสณฺเฑ  ตึส   
ภทฺทวคฺคิยกุมาเร  วิเนสิ ฯ  เตสุ  โย  สพฺพปจฺฉิมโก  โส   
โสตาปนฺโน  สพฺพเสฏโ  อนาคามี  เอโกป  อรหา  วา   
ปุถุชชฺโน  วา  นาโหสิ ฯ  เตป  สพฺเพ  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย    
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ปพฺพาเชตฺวา  ทิสาสุ  เปเสตฺวา  สย  อุรุเวล  คนฺตฺวา   
อฑฺฒุฑฺฒานิ  ปาฏิหาริยสหสฺสานิ  ทสฺเสตฺวา  อุรุเวลกสฺสปาทโย   
สหสฺสชฏิลปริวาเร  เตภาติกชฏิเล  ทเมตฺวา  เอหิภิกฺขุภาเวน   
ปพฺพาเชตฺวา  คยาสีเส  นสิีทาเปตฺวา  อาทิตฺตปริยายเทสนาย (๑)   
อรหตฺเต  ปติฏาเปตฺวา  เตน  อรหนฺตสหสฺเสน  ภควา  ปริวุโต   
พิมฺพิสารสฺส  ร ฺโ  ปฏิ ฺ  โมเจสฺสามีติ  ราชคหนครูปจาเร   
ลฏ ิวนุยฺยาน  นาม  อคมาสิ ฯ  ตโต  อุยฺยานปาลิโก  ร ฺโ   
อาโรเจสิ ฯ  ราชา  สตฺถา  อาคโตติ  สุตฺวา  ทฺวาทสนหุเตหิ   
พฺราหฺมณคหปติเกหิ  ปริวุโต  ทสพล  ฆนวิวรคตมิว  ทิวสกร   
วนวิวรคต  มุนิวรทิวสกร  อุปสงฺกมตฺิวา  จกฺกาลงฺกตตเลสุ  
ชลชามลาวิกลกมลโกมเลสุ  ทสพลสฺส   ปาเทสุ   มกุฏมณิชุติวิสร-   
วิชฺโชตินา  สิรสา  นิปติตฺวา  เอกมนฺต นิสีทิ สทฺธ ึปริสาย ฯ   
        อถ  โข  เตส  พฺราหฺมณคหปติกาน  เอตทโหสิ  ก ึ  
นุ  โข  มหาสมโณ  อุรุเวลกสฺสเป  พฺรหฺจริย  จรติ  อุทาหุ   
อุรุเวลกสฺสโป  มหาสมเณติ ฯ  อถ  โข  ภควา เตส เจโต-   
ปริวิตกฺกม ฺาย เถร คาถาย อชฺฌภาสิ   
                        กิเมว ทิสฺวา อุรุเวลวาสิ   
                        ปหาสิ อคฺคึ กิสโกวทาโน   
                        ปุจฺฉามิ ต กสฺสป เอตมตฺถ   
                        กถ ปหีน ตว อคฺคิหุตฺตนฺติ (๒) ฯ   
# ๑. ส. สฬา. ๑๘/๓๑/๒๓ ฯ  วิ. มหา. ๔/๕๕/๖๒ ฯ   
# ๒. ม. วิมหา. ๔/๕๗/๖๖ ฯ    
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        เถโร ภควโต อธิปฺปาย วิทิตฺวา   
                        รูเป จ สทฺเท จ อโถ รเส จ   
                        กามิตฺถิโย จาภิวทนฺติ ย ฺา   
                        เอต มลนตีฺ อุปธีสุ ตฺวา   
                        ตสฺมา น ยฏิเ น หุเต อร ฺชินฺติ (๑)   
อิม  คาถ  วตฺวา  อตฺตโน  สาวกภาวปฺปกาสนตฺถ  ตถาคตสฺส   
ปาเทสุ  สิรสา  นิปติตฺวา  สตฺถา  เม  ภนฺเต  ภควา   
สาวโกหมสฺมีติ  วตฺวา  เอกตาลทฺวิตาล  ฯเปฯ  สตฺตตาลปฺ-   
ปมาณ  เวหาส  สตฺตกฺขตฺตุ  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปาฏิหาริย  กตฺวา   
อากาสโต โอรุยฺห ภควนฺต วนฺทิตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ   
        อถ  โข  มหาชโน  ตสฺส  ต  ปาฏหิาริย  ทิสฺวา  อโห   
มหานุภาวา  พุทฺธา  นาม  เอว  ถามคตทิฏ ิโก  อตฺตาน  อรหา   
อหนฺติ  ม ฺมาโน  อุรุเวลกสฺสโปป  ทฏิ ิชาล  ภินฺทิตฺวา   
ตถาคเตน  ทมิโตติ  ทสพลสฺส  คุณกถ  กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา   
สตฺถา  นาหมิทานิเยว  อิม  อุรุเวลกสสฺป  ทเมมิ  อตีเตป   
เอส  มยา  ทมิโตเยวาติ  อาห ฯ  อถ  โข  โส  มหาชโน   
อุฏายาสนา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  สิรสิ  อ ฺชล ึ ปคฺคเหตฺวา   
เอวมาห  ภนฺเต  อิทานิ  อเมฺหหิ  เอส  ทมิโต  ทฏิโ  กถ   
ปเนส  อตีเต  ภควตา  ทมิโตติ ฯ  ตโต  สตฺถา  เตน  มหาชเนน   
# ๑. ว.ิ มหา. ๔/๕๗/๖๖ ฯ    
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ยาจิโต  ภวนฺตเรน  ปริจฺฉนฺน  มหานารทกสฺสชาตก (๑)  กเถตฺวา   
จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ปกาเสสิ ฯ  ตโต  สตฺถุ  ธมฺมกถ   
สุตฺวา  ราชา  พิมฺพิสาโร  เอกาทสนหุเตหิ  สทฺธึ  โสตาปตฺติผเล   
ปติฏาสิ ฯ  เอกนหุต อุปาสกตฺต ปฏิเวเทสิ ฯ  ราชา  สรณ   
คนฺตฺวา  สฺวาตนาย  ภควนฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน นิมนฺเตตฺวา  
ภควนฺต  ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา วนฺทิตฺวา ปกฺกามิ ฯ   
        ปุนทิวเส  ภควา  ภิกขฺุสหสฺสปริวุโต  มรุคณปริวุโต (๒)  วิย   
ทสสตนยโน  เทวราชา  พฺรหฺมคณปริวุโต  วิย  มหาพฺรหฺมา   
ราชคห  ปาวิสิ ฯ  ราชา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทาน   
ทตฺวา  โภชนปริโยสาเน  ภควนฺต  เอตทโวจ  อห  ภนฺเต   
ตีณิ  รตนานิ  วินา  วสิตุ  น  สกฺขิสฺสามิ  เวลาย  วา  อเวลาย   
วา  ภควโต  สนฺติก  อาคมิสฺสามิ  ลฏ ิวน  นาม  อติทูเร   
อิท  ปน  อมฺหาก  เวฬุวน  นาม  อุยฺยาน  ปวิเวกกามาน   
นาติทูร  นจฺจาสนฺน  คมนาคมนสมฺปนฺน  นชิฺชนสมฺพาธ   
ปวิเวกสุข  ฉายูทกสมฺปนฺน  สีตลสลิาตลสมลงฺกต  ปรมรมณีย-   
ภูมิภาค   สุรภิกุสุมตรุวรนิรนฺตร   รมณียปาสาทหมฺมิยวิมาน-   
วิหารฑฺฒโยคมณฺฑปาทิปฏิมณฺฑิต ฯ  อิท  เม  ภนเฺต  ภควา   
ปฏิคฺคณฺหาตุ  นวตปนงฺคารสงฺกาเสน  สุวณฺณภิงฺคาเรน (๓)  สรุภิ-   
กุสุมวาสิต  มณิวณฺณอุทก  คเหตฺวา  เวฬุวนาราม  ปริจฺจชนฺโต   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๘๓๔/๒๙๒ ฯ  ๒. สี. ย.ุ อมรปรวุิโต ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. ภิงฺคาเรน ฯ    
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ทสพลสฺส  หตฺเถ  อุทก  ปาเตสิ ฯ  ตสฺมึ  อารามปฏิคฺคหเณ   
พุทฺธสาสนสฺส  มลูานิ  โอติณฺณานีติ  ปติวส  คตา  นจฺจนฺตี   
วิย  อย  มหาปวี  กมฺป ฯ  ชมฺพุทีเป  ปน  เปตฺวา  เวฬุวน-   
มหาวิหาร  อ ฺ  ปวึ  กมฺเปตฺวา  คหิตเสนาสน  นาม   
นตฺถิ ฯ  อถ  สตฺถา  เวฬุวนาราม  ปฏิคฺคเหตฺวา  ร ฺโ   
วิหารทานานุโมทน อกาสิ   
                        อาวาสทานสฺส ปนานิสส   
                        โก นาม วตฺตุ ปุริโส สมตฺโถ   
                        อ ฺตฺร พุทฺธา ปน โลกนาถา   
                        ยุตฺโต มุขาน นหุเตน จาป ฯ   
                        อายุ ฺจ วณฺณ ฺจ สุข พล ฺจ   
                        วร ปสตฺถ ปฏิภานเมว   
                        ททาติ นามาติ ปวุจฺจเต โส   
                        โย เทติ สงฺฆสฺส นโร วิหาร ฯ   
                        ทาตา นิวาสสฺส นิวารณสฺส   
                        สีตาทิโน ชีวิตุปทฺทวสฺส   
                        ปาเลติ อายุ ปน ตสฺส ยสฺมา   
                        อายุปฺปโท โหติ ตมาหุ สนฺโต ฯ   
                        อจฺจุณฺหสีเต วสโต นิวาเส   
                        พล ฺจ วณฺโณ ปฏิกา น โหติ    
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                        ตสฺมา หิ โส เทติ วิหารทาตา   
                        พล ฺจ วณฺณ ปฏิภานเมว ฯ   
                        ทุกฺขสฺส สตุีณฺหสรีสปา จ   
                        วาตาตปาทิปฺปภวสฺส โลเก   
                        นิวารณา เนกวิธสฺส นจฺิจ   
                        สุขปฺปโท โหติ วิหารทาตา ฯ   
                        สีตุณฺหวาตาตปฑสวุฏ ิ   
                        สรีสปาวาฬมิคาทิทุกฺข   
                        ยสฺมา นิวาเรติ วิหารทาตา   
                        ตสฺมา สุข วินฺทติ โส ปรตฺถ ฯ   
                        ปสนฺนจิตฺโต ภวโภคเหตุ   
                        มโนภิราม มุทิโต วิหาร   
                        โย เทติ สลีาทิคุโณทิตาน   
                        สพฺพ ทโท นาม ปวุจฺจเต โส ฯ   
                        ปหาย มจฺเฉรมล สโลภ   
                        คุณาลยาน นิลย ททาติ   
                        ขิตฺโตว โส ตตฺถ ปเรหิ สคฺเค   
                        ยถาภต ชายติ วีตโสโก ฯ   
                        วเร จารุรูเป วิหาเร อุฬาเร   
                        นโร การเย วาสเย ตตฺถ ภิกฺขู    
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                        ทเทยฺยนฺนปาน ฺจ วตฺถ ฺจ เนส   
                        ปสนฺเนน จิตฺเตน สกฺกจฺจ นิจฺจ ฯ   
                        ตสฺมา มหาราช ภเวสุ โภเค   
                        มโนรเม ปจฺจนุภุยฺย ภิยฺโย   
                        วิหารทานสฺส ผเลน สนฺต   
                        สุข อโสก อธิคจฺฉ ปจฺฉาติ ฯ   
        อิจฺเจว  มุนิราชา  นรราชสฺส  พิมพิฺสารสฺส  วิหาร-   
ทานานุโมทน  กตฺวา  อุฏายาสนา  ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต  ปรม-   
ทสฺสนียาย  อตฺตโน  สรรีปฺปภาย  สุวณฺณรสเสกป ฺฉรานิ  วิย   
นครวนวิมานาทีนิ กุรุมาโน อโนปมาย พุทฺธสีลาย อนนฺตาย   
พุทฺธสิริยา เวฬุวนมหาวิหารเมว ปาวิสีติ ฯ   
                        อกฬีเน เวฬุวเน วิหาเร   
                        ตถาคโต ตตฺถ มโนภิราเม   
                        นานาวิหาเรน วิหาสิ ธีโร   
                        เวเนยฺยกาน สมุทิกฺขมาโน ฯ   
        อเถว  ภควติ  ตสฺมึ  วิหรนฺเต  สุทฺโธทนมหาราชา  ปุตฺโต   
เม  ฉพฺพสฺสานิ  ทุกฺกรการิก  กตฺวา  ปรมาภิสมฺโพธึ  ปตฺวา   
ปวตฺติตวรธมฺมจกฺโก  ราชคห  ปตฺวา  เวฬุวนมหาวิหาเร  วิหรตีติ   
สุตฺวา  อ ฺตร  มหามจฺจ  อามนฺเตสิ  เอหิ  ภเณ  ปรุิส-   
สหสฺสปริวาโร  ราชคห  คนฺตฺวา  มม  วจเนน  ปตา  โว    
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สุทฺโธทนมหาราชา  ต  ทฏ ุกาโมติ  วตฺวา  ปุตฺต  เม  คณฺหิตฺวา   
เอหีติ ฯ  โส  สาธุ  เทวาติ  ร ฺโ  ปฏสิฺสุณิตฺวา  ปุริส-   
สหสฺสปริวาโร  สฏ ิโยชนมคฺค  คนฺตฺวา  ธมฺมเทสนเวลาย  วิหาร   
ปาวิสิ ฯ  โส  ติฏตุ  ตาว  ร ฺา  ปหิตสาสนนฺติ  ปริสปริยนฺเต   
 ิโต  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สตฺุวา  ยถา ิโตว  สทฺธึ  ปรุิสสหสฺเสน   
อรหตฺต  ปตฺวา  ปพฺพชฺช  ยาจิ ฯ  ภควา  เอถ  ภิกฺขโวติ   
หตฺถ  ปสาเรสิ ฯ  เต  สพฺเพ  ตงฺขณ ฺเว  อิทฺธิมยปตฺตจีวรธรา   
วสฺสสฏ ิตฺเถรา  วิย (๑)  อากปฺปสมฺปนฺนา  หุตฺวา  ภควนฺต   
ปริวาเรสุ ฯ  ราชา  เนว  คโต  อาคจฺฉติ  น  จ  สาสน   
สุยฺยตีติ  จินฺเตตฺวา  เตเนว  นีหาเรน  นวกฺขตฺตุ  อมจฺเจ   
เปเสสิ ฯ  เตสุ  นวสุ  ปุรสิสหสฺเสสุ  เอโกป  ร ฺโ  นาโรเจสิ ฯ   
น สาสน วา ปหิณิ ฯ สพฺเพ อรหตฺต ปตฺวาว ปพฺพชึสุ ฯ   
        อถ  ราชา  จินฺเตสิ  โก  นุ  โข  มม  วจน  กรสิฺสตีติ   
สพฺพราชพล  โอโลเกนฺโต  อุทายึ  อททฺส ฯ  โส  กริ  ร ฺโ   
สพฺพตฺถสาธโก  อมจฺโจ  อพฺภนฺตริโก  อติวิสฺสาสิโก  โพธิสตฺเตน   
สทฺธึ  เอกทิวเสเยว  ชาโต  สหปสุกีฬโิก (๒)  สหาโย ฯ  อถ  น   
ราชา  อามนฺเตสิ  ตาต  อุทายิ  อห  มม  ปุตฺต  ทฏ ุกาโม   
นวปุริสสหสฺสานิ  เปเสสึ  เอกปุริโสป  อาคนฺตฺวา  สาสนมตฺตมฺป   
อาโรเจตา  นตฺถิ  ทชฺุชาโน  โข  ปน  เม  ชีวิตนฺตราโย  อห   
# ๑. ส.ี วสฺสสติกตฺเถรา วิย ฯ  ๒. ม. สหปสุกีฬิโต ฯ    
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ชีวมาโนว  ปตฺุต  ทฏ ุมิจฺฉามิ  สกฺขิสฺสสิ  เม  ปุตฺต  ทสฺเสตุนฺติ ฯ   
โส สกฺขิสฺสามิ  เทว  สเจ  ปพฺพชิตุ  ลภิสฺสามีติ  อาห ฯ   
ตาต  ตฺว  ปพฺพชิตฺวา  วา  อปพฺพชิตฺวา  วา  มยฺห  ปุตฺต   
ทสฺเสหีติ ฯ  โส  สาธุ  เทวาติ  ร ฺโ  สาสน  อาทาย   
ราชคห  คนตฺฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน  สตฺุวา  สทฺธึ  ปุริสสหสฺเสน   
อรหตฺต  ปตฺวา  เอหิ  ภิกขฺุภาเว  ปติฏาย  ผคฺคุนีปุณฺณ-   
มาสิย  จินฺเตสิ  อติกฺกนฺโต  เหมนฺโต  วสนฺตสมโย  อนุปฺปตฺโต   
สุปุปฺผิตา  วนสณฺฑา  ปฏิปชชฺนกฺขโม  มคฺโค  กาโล  ทสพลสสฺ   
าติสงฺคห  กาตุนฺติ  จินฺเตตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
สฏ ิมตฺตาหิ  คาถาหิ  ภควโต  กลุนคร  คมนตฺถาย คมน-   
วณฺณ  วณฺเณสิ   
                        องฺคาริโน ทานิ ทุมา ภทนฺเต   
                        ผเลสิโน ฉทน วิปฺปหาย   
                        เต อจฺจิมนฺโตว ปภาสยนฺติ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน (๑) ฯ  [๑]   
                        ทุมา วิจิตฺตา สุวิราชมานา   
                        รตฺตงฺกุเรเหว จ ปลฺลเวหิ   
                        รตนชฺุชลมณฺฑปสนฺนิภาสา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ [๒]   
# ๑. ส.ี ภคีรถาน ฯ    
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                        สุปุปฺผิตคฺคา กุสุเมหิ ภูสิตา   
                        มนุ ฺภูตา สุจิสาธุคนฺธา   
                        รกฺุขา วิโรจนฺติ อุโภสุ ปสฺเสสุ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ [๓]   
                        ผเลหิเนเกหิ สมิทฺธิภูตา   
                        วิจิตฺตรุกฺขา อุภโตวกาเส   
                        ขุทฺท ปปาสมฺป วิโนทยนฺติ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๔]   
                        วิจิตฺตมาลา สุจิปลฺลเวหิ   
                        สุสชฺชิตา โมรกลาปสนฺนิภา   
                        รกฺุขา วิโรจนฺติ อุโภสุ ปสฺเสสุ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๕]   
                        วิโรจมานา ผลผลฺลเวหิ   
                        สุสชฺชิตา วาสนิวาสภูตา   
                        โตเสนฺติ อทฺธานกิลนฺตสตฺเต   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๖]   
                        สุผุลลฺิตคฺคา วนคุมฺพนิสฺสิตา   
                        ลตา อเนกา สุวิราชมานา   
                        โตเสนฺติ สตฺเต มณิมณฺฑปาว   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๗]    
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                        ลตา อเนกา ทุมนิสฺสิตาว   
                        ปเยหิ สทธฺึ สหิตา วธูว   
                        ปโลภยนฺตี หิ สุคนฺธคนฺธา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๘]   
                        วิจิตฺตนีลาทิมนุ ฺวณฺณา   
                        ทชิา สมนตฺา อภิกูชมานา   
                        โตเสนฺติ ม ฺชุสฺสรตา รตีหิ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๙]   
                        มิคา จ นานา สุวิราชมานา   
                        อุตฺตุงฺคกณฺณา จ มนุ ฺเนตฺตา   
                        ทิสา สมนตฺา มภิธาวยนฺติ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๑๐]   
                        มนุ ฺภูตา จ มหี สมนฺตา   
                        วิราชมานา หริตาว สทฺทลา   
                        สุปุปฺผิรุกขฺา โมฬินิวลงฺกตา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๑๑]   
                        สุสชฺชิตา มุตฺตมยาว วาลุกา   
                        สุสณฺ ิตา จารุสุผสฺสทาตา   
                        วิโรจยนฺเตว ทิสา สมนฺตา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๑๒]    
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                        สม สุผสฺส สุจิภูมิภาค   
                        มนุ ฺปุปฺโผทยคนฺธวาสิต   
                        วิราชมาน สุจิม ฺจ โสภ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๑๓]   
                        สุสชฺชิต นนฺทนกานนว   
                        วิจิตฺตนานาทุมสณฺฑมณฺฑิต   
                        สุคนฺธภูต ปวน สุรมฺม   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๑๔]   
                        สรา วิจิตฺตา วิวิธา มโนรมา   
                        สุสชฺชิตา ปงฺกชปุณฺฑรีกา   
                        ปสนฺนสีโตทกจารุปุณฺณา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๑๕]   
                        สุผุลลฺนานาวิธปงฺกเชหิ   
                        วิราชมานา สุจิคนฺธคนฺธา   
                        ปโมทยนฺเตว นรามราน   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๑๖]   
                        สุผุลลฺปงฺเกรุหสนฺนิสนิฺนา   
                        ทชิา สมนตฺา มภินาทยนฺตา   
                        โมทนฺติ ภริยาหิ สมงฺคิโน เต   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๑๗]    
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                        สุผุลลฺปุปฺเผหิ รช คเหตฺวา   
                        อล ีวิธาวนฺติ วิกูชมานา   
                        มธุมฺหิ คนโฺธ วิทิส ปวายติ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๑๘]   
                        อภินฺนนาทา มทวารณา จ   
                        คิรีหิ นชฺโช สุวิราชิตาว   
                        สวนฺติ ธาวนฺติ จ วาริธารา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ [๑๙]   
                        คิร ีสมนฺตาว ปทิสฺสมานา   
                        มยรูคีวา อิว นีลวณฺณา   
                        ทิสา รชินทฺาว วิโรจยนฺติ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๒๐]   
                        มยรูสงฺฆา คิริมุทฺธนสมฺึ   
                        นจฺจนฺติ นารีหิ สมงฺคิภูตา   
                        กชูนฺติ นานามธุรสฺสเรหิ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๒๑]   
                        สุวาทิกา เนกทิชา มนุ ฺา   
                        วิจิตฺตปตฺเตหิ วิราชมานา   
                        คิริมฺหิ ตฺวา อภินาทยนฺติ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๒๒]    
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                        สุผุลลฺปุปผฺา กรมาภิกิณฺณา   
                        สุคนฺธนานาทลลงฺกตา จ   
                        คิร ีวิโรจนฺติ ทิสา สมนฺตา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๒๓]   
                        ชลาสยา เนกสุคนฺธคนฺธา   
                        สุรินฺทอุยยฺานชลาสยาว   
                        สวนฺติ นชโฺช สุวิราชมานา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๒๔]   
                        วิจิตฺตติตฺเถหิ อลงฺกตา จ   
                        มนุ ฺนานามิคปกฺขิปาสา   
                        นชฺโช วิโรจนฺติ สุสนฺทมานา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๒๕]   
                        อุโสส ุปสเฺสสุ ชลาสเยสุ   
                        สุปุปฺผิตา จารุสุคนฺธรุกฺขา   
                        วิภูสิตคฺคา สุรสุนฺทร ีจ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๒๖]   
                        สุคนฺธนานาทุมชาลกิณฺณ   
                        วน วิจิตฺต สุรนนฺทนว   
                        มโนภิราม สตต คตีน   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๒๗]    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 49 

                เลมที่ 44  รตนจงฺกมนกณฺฑวณฺณนา  หนา  49   
 
                        สมฺปนฺนนานาสุจิอนฺนปานา   
                        สพฺย ฺชนา สาธุรเสน ยุตฺตา   
                        ปเถสุ คาเม สุลภา มนุ ฺา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๒๘]   
                        วิราชิตา อสาสิ มหี สมนฺตา   
                        วิจิตฺตวณฺณา กุสุมาสนสฺส   
                        รตฺตินฺทโคเปหิ อลงฺกตาว   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๒๙]   
                        วิสุทฺธสุทธฺาทิคุเณหิ ยุตฺตา   
                        สมฺพุทฺธราช อภิปตฺถยนฺตา   
                        พหูหิ ตตฺเถว ชนา สมนฺตา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๓๐]   
                        วิจิตฺรอารามสุโปกฺขร ฺโ   
                        วิจิตฺรนานาปทุเมหิ ฉนฺนา   
                        ภิเสหิ ขีรว รส ปวายติ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๓๑]   
                        วิจิตฺรนีลจฺฉทเนนลงฺกตา   
                        มนุ ฺรุกฺขา อุภโตวกาเส   
                        สมุคฺคตา สตฺตสมูหภูตา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๓๒]    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 50 

                        เลมที ่44  นิทานกถา  หนา  50   
 
                        วิจิตฺรนีลพฺภมิวายต วน   
                        สุรินฺทโลเก อิว นนฺทน วน   
                        สพฺโพตุก สาธุสุคนฺธปุปฺผ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๓๓]   
                        สุภ ฺชส โยชนโยชเนสุ   
                        สุภิกฺขคามา สุลภา มนุ ฺา   
                        ชนาภิกิณฺณา สุลภนฺนปานา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๓๔]   
                        ปหูตฉายูทกรมฺมภูตา   
                        นิวาสิน สพฺพสุขปฺปทาตา   
                        วิสาลสาลา จ สภา จ พหู   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๓๕]   
                        วิจิตฺตนานาทุมสณฺฑมณฺฑิตา   
                        มนุ ฺอุยฺยานสุโปกฺขร ฺโ   
                        สุมาปตา สาธุสุคนฺธคนฺธา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๓๖]   
                        วาโต มุทสูีตลสาธุรูโป   
                        นภา จ อพฺภา วิคตา สมนฺตา   
                        ทิสา จ สพฺพาว วิโรจยนฺติ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   (๓๗)    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 51 

                เลมที่ 44  รตนจงฺกมนกณฺฑวณฺณนา  หนา  51   
 
                        ปเถ รโชนุคฺคมนตฺถเมว   
                        รตฺตึ ปวสฺสนฺติ จ มนฺทวุฏ ี   
                        นเภ จ สูโร มุทุโกว ตาโป   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๓๘]   
                        มทปฺปพาหา มทหตฺถิสงฺฆา   
                        กเรณุสงฺเฆหิ สุกีฬยนฺติ   
                        ทิสา วิธาวนฺติ จ คชฺชยนฺตา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๓๙]   
                        วน สุนีล อภิทสฺสนีย   
                        นลิพฺภกูฏ อิว รมฺมภูต   
                        วิโลกิตาน อติวิมฺหนีย   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๔๐]   
                        วิสุทฺธมพฺภ คคน สุรมฺม   
                        มณิมเยหิ สมลงฺกตาว   
                        ทิสา จ สพฺพา อติโรจยนฺติ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๔๑]   
                        คนฺธพฺพวิชฺชาธรกินฺนรา จ   
                        สุคีติยนฺตา มธุรสฺสเรน   
                        จรนฺติ ตสฺมึ ปวเน สุรมฺเม   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๔๒]    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 52 

                        เลมที ่44  นิทานกถา  หนา  52   
 
                        กิเลสสงฺฆสฺส ภิตาสเกหิ   
                        ตปสฺสิสงฺเฆหิ นิเสวิต วน   
                        วิหารอารามสมิทฺธิภูต   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๔๓]   
                        สมิทฺธินานาผลิโน วนนฺตา   
                        อนากุลา นิจฺจมโนภิรมฺมา   
                        สมาธิปตึ อภิวฑฺฒยนฺติ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๔๔]   
                        นิเสวิต เนกทิเชหิ นิจฺจ   
                        คาเมน คาม สตต วสนฺตา   
                        ปุเร ปุเร คามวรา จ สนฺติ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๔๕]   
                        วตฺถนฺนปาน สยนาสน ฺจ   
                        คนฺธ ฺจ มาล ฺจ วิเลปน ฺจ   
                        ตหึ สมิทฺธา ชนตา พหู จ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๔๖]   
                        ปุ ฺ ิทฺธิยา สพฺพยสคฺคปตฺตา   
                        ชนา จ ตสฺมึ สุขิตา สมิทฺธา   
                        ปหูตโภคา วิวิธา วสนฺติ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๔๗]    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 53 

                เลมที่ 44  รตนจงฺกมนกณฺฑวณฺณนา  หนา  53   
 
                        นเภ จ อพฺภา สุวิสุทฺธวณฺณา   
                        ทิสา จ จนฺโท สุวิราชโิตว   
                        รตฺติ ฺจ วาโต มุทุสีตโล จ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๔๘]   
                        จนฺทุคฺคเม สพฺพชนา ปหฏา   
                        สกงฺคเณ จิตฺรกถา วทนฺตา   
                        ปเยหิ สทธฺึ อภิโมทยนติฺ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๔๙]   
                        จนฺทสฺส รสีหิ นภ วิโรจิ   
                        มหี จ สสุทฺธมนุ ฺวณฺณา   
                        ทิสา จ สพฺพา ปริสุทฺธรูปา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๕๐]   
                        ทูเร จ ทิสวฺา วรจนฺทรสึ   
                        ปุปฺผึสุ ปปฺุผานิ มหีตลสฺมึ   
                        สมนฺตโต คนฺธคุณตฺถิกาน   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๕๑]   
                        จนฺทสฺส รสีหิ วิลิมฺปตาว   
                        มหี สมนตฺา กุสุเมนลงฺกตา   
                        วิโรจิ สพฺพงฺคสุมาลินีว   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๕๒]    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 54 

                        เลมที ่44  นิทานกถา  หนา  54   
 
                        กุจนฺติ หตฺถีป มเทน มตฺตา   
                        วิจิตฺตป ฺฉา จ ทิชา สมนฺตา   
                        กโรนฺติ นาท ปวเน สุรมฺเม   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๕๓]   
                        ปถ ฺจ สพฺพ ปฏิปชชฺนกฺขม   
                        อิทฺธ จ รฏ สธน สโภค   
                        สพฺพตฺถุต สพฺพสุขปฺปทาน   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๕๔]   
                        วน ฺจ สพฺพ สุวิจิตฺตรูป   
                        สุมาปต นนฺทนกานนว   
                        ยตีน ปตึ สตต ชเนติ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๕๕]   
                        อลงฺกต เทวปุรว รมฺม   
                        กปลวตฺถุ อิติ นามเธยฺย   
                        กลุนคร อิธ สสฺสิริก   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๕๖]   
                        มนุ ฺอฏฏาลวิจิตฺตรูป   
                        สุผุลลฺปงฺเกรุหสณฺฑมณฺฑิต   
                        วิจิตฺตปริขาหิ ปุร สุรมฺม   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๕๗]    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 55 

                เลมที่ 44  รตนจงฺกมนกณฺฑวณฺณนา  หนา  55   
 
                        วิจิตฺตปาการ ฺจ โตรณ ฺจ   
                        สุภงฺคณ เทวนิวาสภูต   
                        มนุ ฺวีถิ สุรโลกสนนฺิภ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน   [๕๘]   
                        อลงฺกตา สากิยราชปุตฺตา   
                        วิราชมานา วรภูสเนหิ   
                        สุรินฺทโลเก อิว เทวปุตฺตา   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๕๙]   
                        สุทฺโธทโน มุนิวร อภิทสฺสนาย   
                        อมจฺจปุตฺเต ทสธา อเปสยิ   
                        พเลน สทธฺึ มหตา มุนินฺท   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๖๐]   
                        เนวาคต ปสฺสติ เนว วาจ   
                        โสกาภิภูต นรวีรเสฏ   
                        โตเสตุมิจฺฉามิ นรามิปตฺต   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๖๑]   
                        ตทสฺสเนนพฺภุตปติราสิ   
                        อุทิกฺขมาน ทฺวิปทานมินฺท   
                        โตเสหิ ต มุนินฺท คุณเสฏ   
                        สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ฯ   [๖๒]    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 56 

                        เลมที ่44  นิทานกถา  หนา  56   
 
                อาสาย กสฺสเต เขตฺต    พีช อาสาย วปฺปติ   
                อาสาย วาณิชา ยนฺติ        สมทุ ธนหารกา   
                ยาย อาสาย ติฏามิ        สา เม อาสา สมิชฺฌตุ ฯ  [๖๓]   
                นาติสีต นาติอุณฺห        นาติทุพฺภิกฺขฉาตก   
                สทฺทลา หริตา ภูมิ        เอส กาโล มหามนุีติ (๑) ฯ [๖๔]   
        อถ  น  สตฺถา  กึ  นุ  โข  อุทายิ  คมนวณฺณ   
วณฺเณสีติ  อาห ฯ  ภนฺเต  ตุมฺหาก  ปตา  สุทฺโธทนมหาราชา   
ทฏ ุกาโม  กโรถ  าตกาน  สงฺคหนฺติ  อาห ฯ  สาธุ  อุทายิ   
กริสฺสามิ  าติสงฺคห  เตน  หิ  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อาโรเจหิ   
คมิยวตฺต  ปูเรสฺสนฺตีติ  อาห ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ  เถโร ภิกฺขุ-   
สงฺฆสฺส  อาโรเจสิ ฯ   
        สตฺถา  องฺคมคธวาสีน  กลุปุตฺตาน  ทสหิ  สหสฺเสหิ  กปล-   
วตฺถุวาสีน  ทสหิ  สหสฺเสหีติ  สพฺเพเหว  วีสติยา  ขีณาสวภิกฺขุ-   
สหสฺเสหิ  ปริวุโต  ราชคหา นิกฺขมิตฺวา  ทิวเส  ทิวเส  โยชน  โยชน   
คจฺฉนฺโต  ทฺวีหิ มาเสหิ กปลวตฺถุปุร  สมฺปาปุณิ ฯ  สากิยาป   
อนุปฺปตฺเตเยว  ภควติ  อมฺมาก าติเสฏ ปสฺสิสฺสามาติ   
ภควโต  วสนฏาน  วีมสมานา  นิโคฺรธสกฺกสฺสาราโม  รมณีโยติ   
สลฺลกฺเขตฺวา  สพฺพ  ปฏิชคฺคนวิธึ  กาเรตฺวา  คนฺธปุปฺผหตฺถา   
ปจุจฺคฺคมน  กโรนฺตา  สพฺพาลงฺกาเรหิ  สมลงฺกตคตฺตา  คนฺธ-   
# ๑. จตุสฏ ิมมฺตา อิมา คาถาโย โปราณตาลปณฺณโปตฺถเกสุ ทสิฺสนฺติ ฯ   
# สี. ยุ. มูเลส ุปน เปยฺยาลมุเขน นิทฺทิฏา อาทิอนฺตภูตา เทฺวเยว คาถาโย   
# ทิสฺสนฺติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 57 

                เลมที่ 44  รตนจงฺกมนกณฺฑวณฺณนา  หนา  57   
 
ปุปฺผจุณฺณาทีหิ  ปูชยมนา  ภควนฺต  ปุรกฺขตฺวา  นิโคฺรธา-   
รามเมว อคมสุ ฯ   
        ตตฺร  ภควา  วีสติยา  ขีณาสวสหสฺเสหิ  ปริวุโต  ป ฺตฺต-   
วรพุทฺธาสเน  นิสีท ิฯ  สากิยา  ปน  มานชาติกา  มานตฺถทฺธา   
สิทฺธตฺถกุมาโร  อเมฺหหิ  ทหรตโร  อมฺหาก  กนิฏโ  ภาตา  ปตฺุโต   
ภาคิเนยฺโย  นตฺตาติ  จินฺเตตฺวา  ทหรทหเร  ราชกมุาเร  อาหสุ   
ตุเมฺห  วนฺทถ  มย  ตุมฺหาก  ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  นิสทีิสฺสามาติ ฯ   
เตเสฺวว  นิสินฺเนสุ  ภควา  เตส  อชฺฌาสย  โอโลเกตฺวา อิเม   
าตกา  อตฺตโน  โมฆชณฺิณภาเวน  น  ม  วนฺทนติฺ  น  ปเนเต   
ชานนฺติ  พุทโฺธ  นาม  กีทโิส  พุทฺธพล  นาม  กีทิสนฺติ  วา   
พุทฺโธ  นาม  เอทิโส  พุทธฺพล  นาม  เอทิสนฺติ  วา  หนฺทาห   
อตฺตโน  พุทฺธพล  อิทฺธิพล ฺจ  ทสฺเสนฺโต  ปาฏิหาริย ฺจ  กเรยฺย   
อากาเส  ทสสหสฺสจกฺกวาฬวิตฺถต  สพฺพรตนมย  จงฺกม  มาเปตฺวา   
ตตฺถ  จงฺกมนฺโต  มหาชนสฺส  อชฌฺาสย  โอโลเกตฺวา  ธมฺม ฺจ   
เทเสยฺยนฺติ  จินฺเตสิ ฯ  เตน  วุตฺต  สงฺคีติการเกหิ  ภควโต   
ปริวิตกฺกทสฺสนตฺถ   
                        น เหเต ชานนฺติ สเทวมานุสา (๑)   
                        พุทฺโธ อย กีทิสโก นรุตฺตโม   
                        อิทฺธิพล ป ฺาพล ฺจ กีทิส   
                        พุทฺธพล โลกหิตสฺส กทีิส ฯ    
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                        น เหเต ชานนฺติ สเทวมานุสา   
                        พุทฺโธ อย เอทิสโก นรตฺุตโม   
                        อิทฺธิพล ป ฺพล ฺจ เอทิส   
                        พุทฺธพล โลกหิตสฺส เอทิส ฯ   
                หนฺทาห ทสฺสยิสฺสามิ        พุทฺธพลมนุตฺตร   
                จงฺกม มาปยิสฺสามิ                นเภ รตนมณฺฑิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  น  เหเต  ชานนฺตีติ  น  ห ิ เอเต  ชานนฺติ ฯ   
นกาโร  ปฏิเสธตฺโถ ฯ  หกิาโร  การณตฺเถ  นิปาโต ฯ  ยสฺมา   
ปเนเต  มม  าติอาทโย  เทวมนุสฺสา  มยา  พุทฺธพเล  จ   
อิทฺธิพเล  จ  อนาวิกเต  น  ชานนฺติ  เอทิโส  พุทโฺธ  เอทิส   
อิทฺธิพลนฺติ  ตสฺมา  อห  มม  พุทฺธพล ฺจ  อิทฺธิพล ฺจ   
ทสฺเสยฺยนฺติ  อตฺโถ ฯ  สเทวมานุสาติ  เอตฺถ  เทวาติ  อุปปตฺติ-   
เทวา  อธิปฺเปตา ฯ  สห  เทเวหีติ  สเทวา ฯ  เก  เต ฯ  มานุสา   
สเทวาเอว  มานุสา  สเทวมานุสา ฯ  อถ  วา  เทโวติ  สมฺมุติ-   
เทโว  สุทฺโธทโน  ราชา  อธิปฺเปโต ฯ  สห  เทเวน  ร ฺา   
สุทฺโธทเนนาติ  สเทวา ฯ  มานุสาติ  าติมานุสา  สเทวา   
สสุทฺโธทนา  มานุสา  สเทวมานุสา  สราชาโน  วา  เอเต  มม   
าติมานุสา  มม  พล  น  วิชานนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  เสสเทวาป   
สงฺคห  คจฺฉนฺติเยว ฯ  สพฺเพป  เทวา  เทวนฏเน  เทวาติ   
วุจฺจนฺติ ฯ  เทวน  นาม  ธาตุอตฺโถ  กฬีาทิ ฯ  อถ  วา  เทวา    
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จ  มานุสา  จ  เทวมานุสา  สห  เทวมานุเสหิ  สเทวมานุสา   
เก  เต ฯ  โลกาติ  วจนเสโส  ทฏพฺโพ ฯ  พุทโฺธติ  จตุสจฺจธมฺเม   
พุทฺโธ  อนุพุทฺโธติ  พุทฺโธ ฯ  ยถาห   
                อภิ ฺเยฺย อภิ ฺาต     ภาเวตพฺพ ฺจ ภาวิต   
                ปหาตพฺพ ปหีน เม        ตสฺมา พุทฺโธสฺมิ พฺราหฺมณาติ (๑) ฯ  
        อิธ  ปน  กตฺตุการเก  พุทฺธสทฺทสิทฺธิ  ทฏพฺพา ฯ  อธิคต-   
วิเสเสหิ  เทวมนุสฺเสหิ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วต  โส  ภควาติ  เอว   
พุทฺธตฺตา  าตตฺตา  พุทฺโธ ฯ  อิธ  กมมฺการเก  พุทธฺสทฺท-   
สิทฺธิ ทฏพฺพา ฯ  พุทฺธมสฺส อตฺถีติ วา พุทฺโธ  พุทธฺวนฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  ต  สพฺพ  สทฺทสตฺถานุสาเรน  เวทิตพฺพ ฯ  กีทิสโกติ   
กีทิโส  กึสรกิฺขโก  กึสทโิส  กึวณฺโณ  กึสณฺาโน  ทีโฆ  วา   
รสฺโส วาติ อตฺโถ ฯ   
        นรุตฺตโมติ  นราน  นเรสุ  วา  อุตฺตโม  ปวโร  เสฏโติ   
นรุตฺตโม ฯ  อิทฺธิพลนฺติ  เอตฺถ  อิชฺฌน  อิทฺธิ  นิปผฺตฺติอตฺเถน   
ปฏิลาภฏเน จ อิทฺธิ ฯ อถ  วา  อิชฺฌนฺติ  ตาย  สตฺตา   
อิทฺธา  วุทฺธา  อุกฺกสคตา  โหนฺตีติ  อิทธฺิ ฯ สา ปน  ทสวิธา   
โหติ ฯ ยถาห  อิทฺธิโยติ ทส อิทฺธิโย ฯ  กตมา  ทส ฯ   
อธิฏานา  อิทฺธิ  วิกุพฺพนา อิทฺธิ มโนมยา อิทฺธิ าณวิปฺผารวา   
อิทฺธิ สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ อริยา อิทฺธิ กมฺมวิปากชา อิทฺธิ   
# ๑. ม.ม. ๑๓/๖๐๙/๕๕๔ ฯ  ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๗/๔๔๔ ฯ    
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ปุ ฺวโต อิทธิ  วิชชฺามยา อิทฺธิ ตตฺถ ตตฺถ สมฺมาปโยค-   
ปจฺจยา อิชฺฌนตฺเถน  อิทธฺีติ (๑) ฯ   
        ตาส  อิท  นานตฺต  ปกติยา  เอโก  พหุก  อาวชฺเชติ   
สต  วา  สหสฺส  วา  อาวชฺชิตฺวา  าเณน  อธิฏาติ  พหุโก   
โหมีติ (๒)  เอว  วิภชิตฺวา  ทสฺสิตา  อิทฺธิ  อธิฏานวเสน   
นิปฺผนฺนตฺตา อธิฏานา  อิทฺธิ  นาม ฯ  ตสฺสายมตฺโถ  อภิ ฺา-   
ปาทก  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏาย  สเจ  สต   
อิจฺฉติ  สติ  โหมิ  สต  โหมีติ  กามาวจรปริกมฺมจิตฺเตหิ  ปริกมมฺ   
กตฺวา  ปุน  อภิ ฺาปาทก  ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏคย   
ปุน  อาวชฺชตฺิวา  อธิฏาติ ฯ  อธฏิานจิตฺเตน  สเหว  สต   
โหติ ฯ  สหสฺสาทีสุป  เอเสว  นโย ฯ  ตตฺถ  ปาทกชฺฌาน-   
จิตฺต  นิมิตฺตารมฺมณ  ปรกิมฺมจิตฺตานิ  สตารมฺมณานิ  วา   
สหสฺสาทีสุ  อ ฺตรารมฺมณานิ  วา  ตานิ  จ  โข  วณฺณวเสน   
โน  ปณฺณตฺติวเสน ฯ  อธิฏานจิตฺตมฺป  สตารมฺมณเมว  ต   
ปน  อปฺปนาจิตฺต  วิย  โคตฺรภุอนนฺตรเมว  อุปฺปชชฺติ  รูปา-   
วจรจตุตฺถชฺฌานิก ฯ  โส  ปน  ปกติวณฺณ  วิชหิตฺวา  กุมาร-   
วณฺณ  วา  ทสฺเสติ  นาควณฺณ  วา  ทสเฺสติ ฯ  สุปณฺณวณฺณ   
วา  ฯเปฯ  วิวิธมฺป  เสนาพฺยูห  วา  ทสฺเสตีติ (๓)  เอว  อาคตา  อิทฺธิ   
ปกติวณฺณวิชหนวิการวเสน  ปวตฺตตฺตา  วิกุพฺพนิทฺธิ  นาม ฯ   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๘๐/๕๘๙ ฯ  ๒. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๘๕/๕๙๒ ฯ   
# ๓. ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๘๖/๕๙๗ ฯ    
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        อิธ  ภิกขฺุ  อิมมฺหา  กายา  อ ฺ  กาย  อภินิมมฺินาติ   
รูป  มโนมย  สพฺพงฺคปจฺจงฺคึ  อหีนินฺทฺริยนฺติ  อิมินา  นเยน   
อาคตา  อิทฺธิ  สรรีสฺเสว  อพฺภนฺตเร  อ ฺสฺส  มโนมยสฺส   
สรีรสฺส  นิปผฺตฺติวเสน  ปวตฺตตฺตา  มโนมยิทฺธิ  นาม ฯ  าณุป-   
 ฺปตฺติโต  ปุพฺเพ  วา  ปจฺฉา  วา  ตงฺขเณ  วา  เตน  อตฺตภาเวน   
ปฏิลภิตพฺพอรหตฺตาณานุภาเวน  นิพฺพตฺโต  วิเสโส  าณ-   
วิปฺผารา  อิทฺธิ  นาม ฯ  อายสฺมโต  พากุลสฺส  จ  อายสฺมโต   
สงฺกิจฺจสฺส  จ  าณวิปฺผารา  อิทฺธิ  เตส  วตฺถ ุ เจตฺถ   
กเถตพฺพ (๑) ฯ  สมาธิโต  ปุพฺเพ  วา  ปจฺฉา  วา  ตงฺขเณ  วา   
สมถานุภาเวน นิพฺพตฺโต วิเสโส สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ นาม ฯ   
        อายสฺมโต  สาริปุตฺตสฺส  สมาธิวิปฺผารา  อิทฺธิ (๒)  อายสฺมโต   
ส ฺชีวสฺส  สมาธิวิปฺผารา  อิทฺธิ (๓)  อายสฺมโต  ขาณุโกณฺฑ ฺสฺส   
สมาธิวิปฺผารา  อิทฺธิ (๔)  อุตฺตราย  อุปาสิกาย สมาธิวิปฺผารา   
อิทฺธิ (๕)  สามาวติยา อุปาสิกาย สมาธิวิปฺผารา  อิทฺธีติ (๖)  เตส   
วตฺถูเนตฺถ  กเถตพฺพานิ  คนฺถวิตฺถารโทสปริหารตฺถ  ปน  มยา   
น  วิตฺถาริตานิ ฯ   
        กตมา  อริยา  อิทฺธิ ฯ  อิธ  ภิกฺขุ  สเจ  อากงฺขติ   
#  ๑. ปป ฺจ. ๓/๕๙๗ ฯ  มโนรถ. ๑/๓๓๐ ฯ  ๒. ขุ. อุ ๒๕/๙๓/๑๓๑ ฯ   
# ๓. ม. มู. ๑๒/๕๕๙/๖๐๒ ฯ  ๔. ธมมฺปท. ๑/๗๑๑-๓ ฯ   
# ๕. ธมฺมปท. ๒/๓๒๔ ฯ  ๖.  ธมฺมปท. ๑/๒๒๗/๒๒๘ ฯ    
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ปฏิกูเล  อปฺปฏิกฺกูลส ฺ ี  วิหเรยฺยนฺติ  อปฺปฏิกฺกลูส ฺ ี  ตตฺถ   
วิหรติ  สเจ  อากงฺขติ  อปฺปฏิกฺกูเล  ปฏิกฺกูลส ฺ ี  วิหเรยฺยนฺติ   
ปฏิกฺกูลส ฺ ี  ตตฺถ  วิหรติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขโก  ตตฺถ  วิหรติ   
สโต  สมฺปชาโนติ (๑) ฯ  อย  หิ  เจโตวสิปฺปตฺตาน  อริยานเยว   
สมฺภวโต อริยา อิทฺธิ นาม ฯ   
        กตมา  กมฺมวิปากชา  อิทฺธิ ฯ  สพฺเพส  ปกฺขีน  สพฺเพส   
เทวาน  ปมกปฺปกาน  มนุสฺสาน  เอกจฺจาน ฺจ  วินิปาติกาน   
เวหาสคมนาทิกา  กมฺมวิปากชา อิทฺธิ นาม ฯ   
        กตมา  ปุ ฺวโต  อิทฺธิ ฯ  ราชา  จกฺกวตฺตี  เวหาส   
คจฺฉติ  สทฺธึ  จตุรงฺคินิยา  เสนาย ฯ  ชฏิลกสฺส  คหปติสฺส   
อสีติหตฺโถ  สุวณฺณปพฺพโต  นิพฺพตฺติ ฯ  อย  ปุ ฺวโต  อิทฺธิ   
นาม ฯ  โฆสกสฺส  คหปติโน (๒)  สตฺตสุ  าเนสุ  มารณตฺถาย   
อุปกฺกเม  กเตป  อโรคภาโว  ปุ ฺวโต  อิทฺธิ  นาม ฯ  เมณฺฑก-   
เสฏ ิสฺส (๓)  อฏกรีสมตฺเต  ปเทเส สตฺตรตนมยาน เมณฺฑกาน   
ปาตุภาโว ปุ ฺวโต อิทฺธิ  นาม (๔) ฯ   
        กตมา  วิชฺชามยา  อิทฺธิ ฯ  วิชฺชาธโร  วิชชฺ  ปริชปฺปตฺวา   
เวหาส คจฺฉนฺติ  อากาเส  อนฺตลิกฺเข  หตฺถิมฺป ทสฺเสนฺติ  ฯเปฯ   
วิวิธมฺป เสนาพฺยูห ทสฺเสนฺตีติอาทินยปฺปวตฺตา (๕)  วิชชฺามยา  อิทฺธิ   
# ๑. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๙๐/๕๙๙ ฯ  ๒. ธมมฺปท. ๑/๑๘๐-๑๙๓ ฯ   
# ๓. ธมมฺปท. ๒/๓๗๓ ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถิ ฯ   
# ๕. ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๙๓/๖๐๑ ฯ    
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นาม ฯ  ต  ต  กมฺม  กตฺวา  นิพฺพตฺโต  วิเสโส  สมฺมา-   
ปโยคปจฺจยา  อิชฌฺนตฺเถน  อิทฺธีติ  อย  ตตฺถ  ตตฺถ  สมฺมา-   
ปโยคปจฺจยา  อิชฌฺนตฺเถน  อิทฺธิ  นาม ฯ  อิมิสฺสา  ทสวิธาย   
อิทฺธิยา  พล  อิทฺธิพล  นาม อิท มยฺห อิทฺธิพล น ชานนฺตีติ   
อตฺโถ (๑) ฯ   
        ป ฺาพลนฺติ   สพฺพโลกิยโลกุตฺตรคุณวิเสสทายก   อรหตฺต-   
มคฺคป ฺาพล  อธิปฺเปต  ตมฺป  เอเต  น  ชานนติฺ ฯ  เกจิ   
ฉนฺน  อสาธารณาณานเมต  อธิวจน  ป ฺาพลนฺติ  วทนฺติ ฯ   
พุทฺธพลนฺติ  เอตฺถ  พุทธพล  นาม  พทฺุธานุภาโว  ทสพลาณานิ   
วา ฯ  ตตฺถ  ทสพลาณานิ  นาม  านาฏานาณ  อตีตา-   
นาคตปจฺจุปฺปนฺนกมฺมวิปากชานนาณ  สพฺพตฺถคามินิปฏิปทา-   
าณ  อเนกธาตุนานาธาตุโลกชานนาณ  นานาธิมุตฺติกาณ   
อาสยานุสยาณ  ฌานิวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน  สงฺกิเลสโวทาน-   
วุฏาเนสุ  ยถาภูตาณ  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  จุตูป-   
ปาตาณ  อาสวกฺขยาณนฺติ  อิมานิ  ทส ฯ  อิเมส  ทสนฺน   
าณาน  อธิวจน  พุทฺธพลนฺติ ฯ  เอทิสนฺติ อีทิส ฯ  อยเมว   
วา ปาโ ฯ   
        หนฺทาติ  ววสฺสคฺคตฺเถ  นิปาโต ฯ  อหนฺติ  อตฺตาน   
นิทฺทิสติ ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยสฺมา  ปเนเต  มม  าตกา   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค. ๒/๒๑๑/๒๑๔ ฯ    
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พุทฺธพล  วา  พุทฺธคุเณ  วา  น  ชานนติฺ ฯ เกวล  อตฺตโน   
โมฆชิณฺณภาว  นิสฺสาย  มานวเสน  สพฺพโลกเชฏเสฏ  ม   
น  วนฺทนฺติ ฯ  ตสฺมา  เตส  มานเกตุ  อตฺถิ ฯ  ต  ภ ฺชิตฺวา   
วนฺทนตฺถ  พุทฺธพล  ทสฺเสยฺยนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  ทสฺสยิสฺสามีติ   
ทสฺเสยฺย ฯ  ทสฺเสสฺสามีติ จ ปาโ ฯ  โสเยวตฺโถ ฯ พุทฺธพลนฺติ   
พุทฺธานุภาว  พุทฺธาณวิเสส  วา ฯ  อนุตฺตรนฺติ  นริุตฺตร ฯ   
จงฺกมนฺติ  จงฺกมิตพฺพฏาน  วุจฺจติ ฯ  มาปยิสฺสามีติ  มาเปยฺย ฯ   
จงฺกมน  มาเปสฺสามีติ  จ  ปาโ ฯ  โสเยวตฺโถ ฯ  นเภติ   
อากาเส ฯ  สพฺพรตนมณฺฑิตนฺติ  สพฺเพหิ  รติชนนฏเน  รตเนหิ   
มุตฺตามณิเวฬุริยสงฺขสิลาปวาฬรชตสุวณฺณมสารคลฺลโลหิตงฺเกหิ   
ทสหิ  ทสหิ  มณฺฑิโต  อลงฺกโต  สพฺพรตนมณฺฑิโต  ต  สพฺพ-   
รตนมณฺฑิต ฯ  นเภ  รตนมณฺฑิตนฺติ  ปนฺติ เกจิ ฯ   
        กเถว  ภควตา  จินฺติตมตฺเต  ทสสหสฺสจกฺกวาฬวาสิโน   
ภุมฺมาทโย  เทวา  ปมุทิตหทยา สาธุการ อทสุ ฯ  ตมตฺถ   
ปกาเสนฺเตหิ สงฺคีติการเกหิ   
                        ภุมฺมา มหาราชิกา ตาวตึสา   
                        ยามา  จ  เทวา ตุสิตา  จ  นิมฺมิตา   
                        ปรนิมฺมิตา เยป  จ  พฺรหฺมกายิกา   
                        อานนฺทิตา วิปุลมกสุ โฆสนฺติ-   
อาทิคาถาโย ปตาติ เวทิตพฺพา ฯ    
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        ตตฺถ  ภุมฺมาติ  ภุมฺมฏา ฯ  ปาสาณปพฺพตวนรุกฺขาทีสุ   
 ิตา ฯ  มหาราชิกาติ  มหาราชปกฺขิกา ฯ  ภุมฺมฏาน  เทวตาน   
สทฺท  สุตฺวา  อากาสฏกเทวตา  ตโต  อพฺภวลาหกา  เทวตา   
ตโต  อุณฺหวลาหกา  เทวตา  ตโต  สีตวลาหกา  เทวตา  ตโต   
วสฺสวลาหกา  เทวตา  ตโต  วาตวลาหกา  เทวตา  ตโต  จตฺตาโร   
มหาราชาโน  ตโต  ตาวตึสา  ตโต  ยามา  ตโต ตุสติา ตโต   
นิมฺมานรตี  ตโต  ปรนิมมฺิตวสวตฺตี  ตโต  พฺรหฺมกายิกา  ตโต   
พฺรหฺมปุโรหิตา  ตโต  มหาพฺรหฺมาโน  ตโต  ปริตฺตาภา  ตโต   
อปฺปมาณาภา  ตโต  อาภสฺสรา  ตโต  ปริตฺตสุภา  ตโต   
อปฺปมาณสุภา  ตโต  สุภกณฺิหา  ตโต  เวหปฺผลา  ตโต  อวิหา   
ตโต  อตปฺปา  ตโต  สุทสฺสา  ตโต  สทุสฺสี  ตโต  อกนิฏา   
เทวตา  สทฺท  สุตฺวา  มหนฺต สทฺท  อกสุ ฯ  อส ฺ ิโน  จ   
อรูปาวจรสตฺเต  จ  เปตฺวา  โสตายตนปวตฺติฏาเน  สพฺเพ   
เทวมนุสฺสนาคาทโย  ปติวส  คตหทยา  อุกฺกุฏ ิสทฺท  อกสูติ   
อตฺโถ ฯ  อานนฺทิตาติ ปมุทิตหทยา ส ฺชาตปติโสมนสฺสา หุตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  วิปลุนฺติ ปุถลุ ฯ   
        อถ  สตฺถา  จินฺติตสมนนฺตรเมว  โอทาตกสิณสมาปตฺตึ   
สมาปชฺชิตฺวา  ทสสุ  จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  อาโลโก  โหตูติ   
อธิฏาสิ ฯ  เตน  อธิฏานจิตฺเตน  สเหว  อาโลโก  อโหส ิ  
ปวิโต  ปฏาย  ยาว  อกนิฏภวนา ฯ  เตน  วุตฺต    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 66 

                        เลมที ่44  นิทานกถา  หนา  66   
 
                        โอภาสิตา จ ปวี สเทวกา   
                        ปถุู จ โลกนฺตริกา อสวุตา   
                        ตโม จ ติพฺโพ วิหโต ตทา อหุ   
                        ทิสฺวาน อจฺเฉรก ปาฏิหีรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โอภาสิตาติ  ปกาสิตา ฯ  ปวีติ  เอตฺถาย  ปวี   
จตุพฺพิธา  กกฺขฬปวี  สสมฺภารปวี นิมิตฺตปวี สมฺมุติปวีติ ฯ   
ตาสุ กตมา จาวุโส อชฺฌตฺติกา ปวีธาตุ ฯ  ย  อชฺฌตฺต   
ปจฺจตฺต  กกขฺฬ  ขริคตนฺติอาทีสุ (๑)  วุตฺตา  อย  กกฺขฬปวี   
นาม ฯ  โย  ปน  ภิกฺขุ  ปวึ  ขเณยฺย  วา  ขณาเปยฺย   
วาติอาทีสุ (๒)  วุตฺตา  สสมฺภารปวี  เย  จ  เกสาทโย  วีสติ   
โกฏาสา  อโยโลหาทโย  จ  พาหิรา  สาป  วณฺณาทีหิ   
สมฺภาเรหิ  สทฺธึ  ปวีติ  สสมฺภารปวี  นาม ฯ  ปวีกสิณเมโก   
ส ฺชานาตีติอาทีสุ (๓)  นิมิตฺตปวี  นาม  อารมฺมณปวีติป วุจฺจติ ฯ   
ปวีกสิณฌานลาภี  เทวโลเก  นิพฺพตฺโต  อาคมนวเสน  ปวี-   
เทโวติ  นาม  ลภติ ฯ  วุตฺต ฺเหต  อาโป  จ  เทวา  ปวีติ-   
อาทีสุ (๔)  อย  สมฺมุติปวี ฯ  ป ฺตฺติปวี นามาติ เวทิตพฺพา ฯ   
อิธ ปน สสมภฺารปวี อธิปฺเปตา (๕) ฯ   
        สเทวกาติ  สเทวโลกา ฯ  สเทวตาติป  ปาโ  อตฺถิ  เจ   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๑๑๕/๑๐๑ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๒/๓๔๙/๒๒๙ ฯ   
# ๓. ท. ี ปา. ๑๑/๔๖๗/๓๓๖ ฯ  ๔. ที. มหา. ๑๐/๒๔๕/๒๙๓ ฯ   
# ๕. ปป ฺจ. ๑/๓๓ ฯ    
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สุนฺทรตร  สเทวโก  มนุสสฺโลโก  โอภาสิโตติ  อตฺโถ ฯ  ปถุูติ   
พหู ฯ  โลกนฺตริกาติ  อสุรกายนรกานเมต  อธิวจน ฯ  ตา  ปน   
ติณฺณ  จกฺกวาฬาน  อนฺตรา  เอกา  โลกนฺตริกา  โหติ  ติณฺณ   
สกฏจกฺกาน  อ ฺม ฺ  อาหจฺจ   ิตาน  มชฺเฌโอกาโส วิย   
เอเกโก  โลกนฺตริกนิรโย  ปริมาณโต  อฏโยชนสหสฺโส  โหติ ฯ   
อสวุตาติ  เหฏา  อปฺปติฏา ฯ  ตโม  จาติ  อนฺธกาโร ฯ  ติพฺโพติ   
พหโล  ฆโน ฯ  จนฺทิมสูริยาโลกาภาวโต  นิจฺจนฺธกาโรว  โหติ ฯ   
วิหโตติ  วิทฺธสฺโต ฯ  ตทาติ  ยทา  ปน  ภควา  สตฺเตสุ  การุ ฺต   
ปฏิจฺจ  ปาฏหิาริยกรณตฺถ  อาโลก  ผริ  ตทา  โส  ตโม ติพฺโพ   
โลกนฺตริกาสุ  ิโต วิหโต วิทฺธสฺโต อโหสีติ อตฺโถ ฯ   
        อจฺเฉรกนฺติ  อจฺฉราปหรณโยคฺค  วิมฺหยวเสน  องฺคุลีหิ   
ปหรณโยคฺคนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปาฏิหีรนฺติ  ปฏิปกฺขหรณโต  ปาฏิหรี ฯ   
ปฏิหรติ สตฺตาน ทิฏ ิมาโนปคตานิ  จิตฺตานีติ  วา  ปาฏิหีร ฯ   
อปฺปสนฺนาน  สตฺตาน  ปสาท  ปฏิอาหรตีติ  วา  ปาฏิหีร ฯ   
ปาฏิเหรนฺติป  ปาโ ฯ  โสเยวตฺโถ ฯ  เอตฺถ  อาโลกวิธาน-   
วิเสสสฺเสต  อธิวจน ฯ  ทสิฺวาน  อจฺเฉรก  ปาฏิหีรนฺติ  เอตฺถ   
เทวา  จ  มนุสฺสา  จ  โลกนฺตริกาสุ  นพฺิพตฺตสตฺตาป  จ  ต   
ภควโต  ปาฏิหาริย  ทิสฺวา  ปรมปฺปติโสมนสฺส  อคมสูติ  อิท   
วจน  อาหริตฺวา  อตฺโถ  ทฏพฺโพ  อิตรถา  น  ปุพฺเพน  วา   
ปร  น  ปเรน วา ปุพฺพ  ยชฺุชติ ฯ    
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        อิทานิ  น  เกวล  มนสฺุสโลเกสุเยว  อาโลโก  อตฺถิ   
สพฺพตฺถ  ติวิเธป  สงฺขารสตฺโตกาสสงฺขาเต โลเก อาโลโกเยวาติ   
ทสฺสนตฺถ   
                        สเทวคนฺธพฺพมนุสฺสรกฺขเส   
                        อาภา อุฬารา วิปุลา อชายถ   
                        อิมสฺมึ โลเก ปรสฺมิ ฺโจภยสฺมึ   
                        อโธ จ อุทธฺ ติริย ฺจ วิตฺถตนฺติ   
อย คาถา วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  เทวาติ  สมฺมุติเทวา  อุปปตฺติเทวา  วิสุทฺธิเทวาติ   
สพฺเพป  เทวา  อิธ  สงฺคหิตา ฯ  เทวา  จ  คนฺธพฺพา  จ   
มนุสฺสา  จ  รกฺขสา  จ  เทวคนฺธพฺพมนุสฺสรกฺขสา ฯ  สห   
เทวคนฺธพฺพมนุสฺสรกฺขเสหีติ  สเทวคนฺธพฺพมนุสฺสรกฺขโส ฯ  โก   
ปน  โส ฯ  โลโก ฯ  ตสฺมึ  สเทวคนฺธพฺพมนุสฺสรกฺขเส  โลเก ฯ   
อาภาติ  อาโลโก ฯ  อุฬาราติ  เอตฺถาย  อุฬารสทฺโท  มธุรเสฏ-   
วิปุลาทีสุ ทิสฺสติ ฯ ตถา เหส อุฬารานิ  ขาทนียโภชนียานิ   
ขาทนฺติ  ภุ ฺชนฺตีติอาทีสุ (๑)  มธุเร ทสิฺสติ ฯ อุฬาราย โข ปน   
ภว  วจฺฉายโน  ปสสาย  สมณ  โคตม  ปสสตีติอาทีสุ (๒)  เสฏเ ฯ   
อติกฺกมฺม  เทวาน  เทวานุภาว  อปฺปมาโณ  อุฬาโร  โอภาโสติ-   
อาทีสุ (๓)  วิปุเล ฯ สฺวาย อิธ  เสฏเ  ทฏพฺโพ (๒) ฯ  วิปุลาติ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๐๗/๔๓๔ ฯ  ๒. สุมงฺคล. ๓ ฯ   
# ๓. ท.ี มหา. ๑๐/๑๓/๑๔ ฯ  ม. อุ. ๑๔/๓๖๔/๒๔๘ ฯ    
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อปฺปมาณา ฯ  อชายถาติ  อุปฺปชฺชิ  อุทปาทิ  ปวตฺติตฺถ ฯ  อิมสฺม ึ  
โลเก  ปรสฺมิ ฺจาติ  อิมสฺมึ  มนุสฺสโลเก  จ  ปรสฺมึ  เทวโลเก   
จาติ  อตฺโถ ฯ  อุภยสฺมินติฺ  ตทุภยสฺมึ  อชฺฌตฺตพหิทฺธาทีสุ  วิย   
ทฏพฺพ ฯ  อโธ  จาติ  อวีจิอาทีสุ  นิรเยสุ ฯ อุทฺธนติฺ ภวคฺคโตป   
อุทฺธ อชฏากาเสป ฯ  ติริย ฺจาติ  ติริยโตป  ทสสุ  จกฺกวาฬ-   
สหสฺเสสุ ฯ  วิตฺถตนฺติ  วิสฏ ฯ  อนฺธการ  วิธมิตฺวา  วุตฺตปฺปการ   
โลก ฺจ  ปเทส ฺจ  อชฺโฌตฺถริตฺวา  อาภา  ปวตฺติตฺถาติ  อตฺโถ ฯ   
อถวา  ติริย ฺจ  วิตฺถตนฺติ  ติริยโต  วิตฺถต  มหนฺต  อปฺปมาณ   
ปเทส  อาภา  ผริตฺวา  อฏาสีติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  ภควา  ทสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  อาโลกผรณ  กตฺวา   
อภิ ฺาปาทก  จตุตฺถชฺฌาน  สมาปชชฺิตฺวา  ตโต  วุฏาย   
อาวชฺชิตฺวา  อธิฏานจิตฺเตน  อากาสมพฺภุคฺคนฺตฺวา  เตส  าตีน   
สีเสสุ  ปาทปสุ  โอกริมาโน  วิย  มหติยา  เทวมนุสฺสปริสาย   
มชฺเฌ  ยมกปาฏิหาริย  ทสฺเสติ ฯ  ต  ปน  ปาลิโต  เอว   
เวทิตพฺพ (๑)  กตม ตถาคตสฺส ยมกปาฏิหีเร าณ ฯ อิธ   
ตถาคโต  ยมกปาฏิหีร  กโรติ  อสาธารณ  สาวเกหิ  อุปริม-   
กายโต  อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ  เหฏ ิมกายโต  อุทกธารา   
ปวตฺตติ  เหฏ ิมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ อุปริมกายโต   
อุทกธารา ปวตฺตติ ฯ   
        ปุรตฺถิมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ ปจฺฉิมกายโต   
# ๑. ขุ. ปฎิ. ๓๑/๒๘๔/๑๘๒ ฯ    
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อุทกธารา ปวตฺตติ ปจฺฉิมกายโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ   
ปุรตฺถิมกายโต  อุทกธารา ปวตฺตติ ฯ   
        ทกฺขิณอกฺขิโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ วามอกฺขิโต อุทก-   
ธารา ปวตฺตติ วามอกฺขิโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ ทกฺขิณอกฺขิโต   
อุทกธารา ปวตฺตติ ฯ   
        ทกฺขิณกณฺณโสตโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ วามกณฺณ-   
โสตโต  อุทกธารา ปวตฺตติ  วามกณฺณโสตโต อคฺคิกฺขนฺโธ   
ปวตฺตติ  ทกฺขิณกณฺณโสตโต อุทกธารา ปวตฺตติ ฯ   
        ทกฺขิณนาสิกาโสตโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ วามนาสิกา-   
โสตโต  อุทกธารา  ปวตฺตติ  วามนาสิกาโสตโต  อคฺคิกฺขนฺโธ   
ปวตฺตติ  ทกฺขิณนาสิกาโสตโต อุทกธารา ปวตฺตติ ฯ   
        ทกฺขิณอสกูฏโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ วามอสกูฏโต   
อุทกธารา ปวตฺตติ วามอสกูฏโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ ทกฺขิณ-   
อสกูฏโต  อุทกธารา ปวตฺตติ ฯ   
        ทกฺขิณหตฺถโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ วามหตฺถโต อุทก-   
ธารา  ปวตฺตติ  วามหตฺถโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ ทกขิฺณ-   
หตฺถโต  อุทกธารา ปวตฺตติ ฯ   
        ทกฺขิณปสฺสโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ วามปสฺสโต อุทก-   
ธารา  ปวตฺตติ  วามปสฺสโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ ทกฺขิณ-   
ปสฺสโต อุทกธารา  ปวตฺตติ ฯ    
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        ทกฺขิณปาทโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ  วามปาทโต อุทก-   
ธารา  ปวตฺตติ  วามปาทโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ ทกฺขิณ-   
ปาทโต อุทกธารา  ปวตฺตติ ฯ   
        องฺคุลงฺคุเลหิ อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ องฺคุลนฺตริกาหิ   
อุทกธารา ปวตฺตติ  องฺคุลนฺตริกาหิ อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ   
องฺคุลงฺคุเลหิ อุทกธารา ปวตฺตติ ฯ   
        เอเกกโลมโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ เอเกกโลมโต อุทก-   
ธารา  ปวตฺตติ  โลมกูปโต โลมกูปโต อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ   
โลมกูปโต  โลมกูปโต อุทกธารา ปวตฺตติ ฯ   
        ฉนฺน วณฺณาน นีลาน ปตกาน โลหิตกาน โอทาตาน   
ม ฺชิฏาน  ปภสฺสราน ฯ   
        ภควา จงฺกมติ นิมฺมิโต ติฏติ วา นิสีทติ วา เสยฺย   
วา กปฺเปติ ฯ   
        ภควา ติฏติ นิมฺมิโต จงฺกมติ วา นิสีทติ วา  เสยฺย   
วา กปฺเปติ ฯ   
        ภควา นิสีทติ นิมฺมิโต จงฺกมติ วา ติฏติ  วา เสยฺย   
วา กปฺเปติ ฯ   
        ภควา เสยฺย กปฺเปติ  นิมฺมิโต จงฺกมติ วา ติฏติ   
วา นิสีทติ วา ฯ   
        นิมฺมิโต จงฺกมติ ภควา ติฏติ วา นิสีทติ วา เสยฺย    
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วา กปฺเปติ ฯ   
        นิมฺมิโต ติฏติ ภควา จงฺกมติ วา นิสีทติ วา  เสยฺย   
วา กปฺเปติ ฯ   
        นิมฺมิโต นิสีทติ ภควา จงฺกมติ วา ติฏติ วา เสยฺย   
วา  กปฺเปติ ฯ   
        นิมฺมิโต เสยฺย กปฺเปติ ภควา จงฺกมติ วา ติฏติ   
วา  นิสีทติ วา ฯ   
        อิท ตถาคตสฺส ยมกปาฏิหีเย (๑)  าณนฺติ เวทิตพฺพ ฯ   
        ตสฺส  ปน  ภควโต  เตโชกสิณสมาปตฺติวเสน  อุปริมกายโต   
อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ ฯ  อาโปกสิณสมาปตฺติวเสน  เหฏ ิมกายโต   
อุทกธารา  ปวตฺตตีติ  ปุน  อุทกธาราย  ปวตฺตฏานโต   
อคฺคิกฺขนฺโธ  ปวตฺตติ  อคฺคิกฺขนฺธสฺส  ปวตฺตฏานโต  อุทก-   
ธารา  ปวตฺตตีติ  ทสฺเสตุ  เหฏ ิมกายโต  อคฺคิกฺขนฺโธ ปวตฺตติ   
อุปริมกายโต  อุทกธารา  ปวตฺตตีติ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพา ฯ   
เอเสว  นโย  เสสปเทสุป ฯ  อคฺคิกฺขนฺโธ  ปเนตฺถ  อุทกธาราย   
อสมฺมิสฺโสว  อโหส ิฯ  ตถา  อุทกธารา  อคฺคิกฺขนฺเธน ฯ  รสฺมีส ุ  
ปน  ทุติยา  ทุติยา  รสฺมิ  ปุริมาย  ปุริมาย  ยมกา  วิย   
เอกกฺขเณ  ปวตฺตติ ฯ  ทฺวินฺน ฺจ  จิตฺตาน  เอกกฺขเณ  ปวตฺติ   
นาม นตฺถิ ฯ  พุทฺธาน  ปน  ภวงฺคปริวาสสฺส  ลหุกตาย   
# ๑. ม. ยมกปาฏิหีเร ฯ    
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ป ฺจหากาเรหิ  จิณฺณวสิตาย  เอตา  รสฺมิโย  เอกกฺขเณ  วิย   
ปวตฺตนฺติ  ตสฺมา  ปน  รสฺมิยา  อาวชฺชนปริกมฺมาธิฏานานิ   
วิสุเยว ฯ  นีลรสฺมิอตฺถาย  หิ  ภควา  นลีกสิณ  สมาปชฺชติ ฯ   
ปตรสฺมิอาทีน อตฺถาย ปตกสิณาทีนิ สมาปชฺชติ ฯ   
        เอว  ภควโต  ยมกปาฏิหีเย  กยริมาเน  สกลสฺสาป   
ทสสหสฺสจกฺกวาฬสฺส  อลงฺการกรณกาโล วิย อโหสิ ฯ เตน   
วุตฺต   
                        สตฺตุตฺตโม อนธิวโร วินายโก   
                        สตฺถา อหู เทวมนุสฺสปูชิโต   
                        มหานุภาโว สตปุ ฺลกฺขโณ   
                        ทสฺเสสิ อจฺเฉรก ปาฏิหีรนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สตฺตุตฺตโมติ  อตฺตโน  สีลาทีหิ  คุเณหิ  สพฺเพสุ   
สตฺเตสุ  อุตฺตโม  ปวโร  เสฏโติ  สตฺตุตฺตโม  สตฺตาน  วา   
อุตฺตโม  สตฺตุตฺตโม ฯ  สตฺตนฺติ  หิ  าณสฺส (๑)  นาม  เตน   
ทสพลจตุเวสารชฺชฉอสาธารณาณสงฺขาเตน  สตฺเตน  เสฏโ   
อุตฺตโมติ  สตฺตุตฺตโม ฯ  สมานาธิกรณวเสน  สตฺโต  อุตฺตโมติ   
วา  สตฺตุตฺตโม ฯ  ยทิ  เอว  อุตฺตมสตฺโตติ  วตฺตพฺพ  อุตฺตม-   
สทฺทสฺส  ปพฺุพนิปาตปาโต ฯ  น  ปเนส (๒)  เภโท  อนิยมโต  พหุล-   
วจนโต  จ  นรุตฺตมปุริสุตฺตมนรวราทิสทฺทา  วิย  ทฏพฺโพ (๓) ฯ   
# ๑. ส.ี วิ ฺาณสฺส ฯ  ๒. สี. ยุ. โทโส ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ ทฏพฺพ ฯ    
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อถ  วา  สตฺต  อุตฺตม  ยสสฺ  โส  สตฺตุตฺตโม  อิธาป  จ   
อุตฺตมสทฺทสฺส  ปุพฺพนิปาโต  ภวติ ฯ  อุตฺตมสตฺโตติ  วิเสสนสฺส   
ปุพฺพนิปาตปาโต  จิตฺตคู  ปทฺธคูติ  เอตฺถ  วิยาติ  นาย   
โทโส ฯ  อุภยวิเสสนโต  วา  อาหิตคฺคิอาทิปาโ  วิย  ทฏพฺโพ ฯ   
วินายโกติ  พหูหิ  วินยนูปาเยหิ สตฺเต วิเนติ  ทเมตีติ  วินายโก ฯ   
สตฺถาติ  ทิฏธมฺมิกสมฺปรายิกตฺเถหิ ยถารห สตฺเต อนุสาสตีติ   
สตฺถา ฯ  อหูติ  อโหสิ ฯ  เทวมนุสฺสปูชิโตติ  ทิพฺเพหิ  ป ฺจ-   
กามคุเณหิ  ทิพฺพนฺติ  กฬีนฺตีติ  เทวา ฯ  มนสฺส  อุสฺสนฺนตฺตา   
มนุสฺสา  เทวา  จ  มนุสฺสา  จ  เทวมนุสฺสา  เทวมนุสฺเสหิ   
ปูชิโต  เทวมนุสฺสปูชิโต ฯ  ปุปฺผาทิปูชาย  จ  ปจฺจยปูชาย  จ   
ปูชิโต  อปจิโตติ  อตฺโถ ฯ  กสฺมา  ปน  เทวมนุสฺสานเมว  คหณ   
กต  นนุ  ภควา  ติรจฺฉานคเตหิป  อารวาฬกาฬาปลาลธนปาล-   
ปาลิเลยฺยกนาคาทีหิ  สาตาคิราฬวกเหมวตสูจิโลมขรโลมยกฺขาทีหิ   
วินิปาตคเตหิป  ปชูิโตเยวาติ ฯ  สจฺจเมเวต  อุกฺกฏปริจฺเฉท-   
วเสน  สพฺพปุคฺคลปริจฺเฉทวเสน  เจต  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
มหานุภาโวติ  มหตา  พุทฺธานุภาเวน  สมนฺนาคโต ฯ  สตปุ ฺ-   
ลกฺขโณติ  อนนฺเตสุ  จกฺกวาเฬสุ  สพฺเพ  สตฺตา  เอเกก  ปุ ฺ-   
กมฺม  สตกฺขตฺตุ  กเรยฺยุ  เอตฺตเกหิ  ชเนหิ  กตกมฺม  โพธิสตฺโต   
สยเมว  เอกโก  สตคุณ  กตฺวา  นิพฺพตฺโต ฯ ตสฺมา  สต-   
ปุ ฺลกฺขโณติ  วุจฺจติ ฯ  เกจิ  ปน  สเตน  สเตน  ปุ ฺ-    
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กมฺเมน  นิพฺพตฺตเอเกกลกฺขโณติ  วทนฺติ ฯ  เอว  สนฺเต  โย   
โกจิ  พุทฺโธ  ภเวยฺยาติ  ต  อฏกถาสุ  ปฏิกฺขิตฺต ฯ  ทสฺเสสีติ   
สพฺเพส  เทวมนุสฺสาน  อติวิมฺหยกร  ยมกปาฏิหาริย ทสฺเสสิ ฯ   
        อถ  สตฺถา  อากาเส  ปาฏิหาริย  กตฺวา  มหาชนสฺส   
จิตฺตาจาร  โอโลเกตฺวา  ตสฺส  อชฺฌาสยานุกูล  ธมฺมกถ  จงฺกมนฺโต   
กเถตุกาโม  อากาเส  ทสสหสฺสจกฺกวาฬวิตฺถต  สพฺพรตนมย   
รตนจงฺกม  มาเปสิ ฯ เตน วุตฺต   
                        โส ยาจิโต เทววเรน จกฺขุมา   
                        อตฺถ สเมกฺขิตฺวา ตทา นรุตฺตโม   
                        จงฺกม มาปยิ โลกนายโก   
                        สุนฏิ ิต สพฺพรตนนิมฺมิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โสติ  โส  สตฺถา ฯ  ยาจิโตติ  ปเมว  อฏเม   
สตฺตาเห  ธมฺมเทสนาย  ยาจิโตติ  อตฺโถ ฯ  เทววเรนาติ  สหมฺปติ-   
พฺรหฺมุนา ฯ  จกฺขุมาติ  เอตฺถ  จกฺขตีติ  จกฺขุ  สมวิสม  วิภาวยตีติ   
อตฺโถ ฯ  ต  ปน  จกฺขุ  ทวิุธ  าณจกฺขุ  มสจกฺขูติ ฯ  ตตฺถ   
าณจกฺขุ ป ฺจวิธ พุทฺธจกฺขุ ธมฺมจกฺขุ สมนฺตจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ   
ป ฺาจกฺขูติ ฯ  เตสุ  พุทธฺจกฺขุ  นาม  อาสยานุสยาณ ฺเจว   
อินฺทฺริยปโรปริยตฺตาณ ฺจ  ย  พุทฺธจกฺขุนา  โลก  โวโลเกนฺโตติ (๑)   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๔๔/๔๓ ฯ  ม.ม.ู ๑๒/๓๒๓/๓๒๕ ฯ   
# ม.ม. ๑๓/๕๑๑/๔๖๓ ฯ  ส. ส. ๑๕/๕๕๗/๒๐๒ ฯ  วิ. มหา. ๔/๙/๑๑ ฯ    
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อาคต ฯ  ธมฺมจกฺขุ  นาม  เหฏ ิมา  ตโย  มคฺคา  ตีณิ  จ   
ผลานิ ย วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทีติ (๑)  อาคต ฯ   
สมนฺตจกฺขุ  นาม  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ย  ตถูปม  ธมฺมมย  สุเมธ   
ปาสาทมารุยฺห  สมนฺตจกฺขูติ (๒)  อาคต ฯ  ทิพฺพจกฺขุ  นาม   
อาโลกวฑฺฒเนน  อุปฺปนนฺาภิ ฺาจิตฺเตน  สมฺปยุตฺตาณ  ย   
ทิพฺเพน  จกฺขุนา วิสุทฺเธนาติ (๓)  อาคต ฯ  ป ฺาจกฺขุ  นาม   
จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทีติ (๔)  เอตฺถ  ปุพฺเพนิวาสาทิาณ   
ป ฺาจกฺขูติ อาคต ฯ   
        มสจกฺขุ  นาม  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จาติ (๕)  เอตฺถ   
ปสาทมสจกฺขุ  วุตฺต ฯ  ต  ปน  ทุวิธ  สสมฺภารจกฺขุ  ปสาท-   
จกฺขูติ ฯ เตสุ ยฺวาย อกฺขิกูปเก  อกฺขิปตฺตเกหิ  ปริวาริโต   
มสปณฺโฑ  ยตฺถ  จตสฺโส  ธาตุโย  วณฺณคนฺธรโสชา  สมฺภโว   
ชีวิต  ภาโว  จกฺขุปสาโท  กายปสาโทติ  สงฺเขปโต  เตรส   
สมฺภารา  โหนฺติ ฯ  วิตฺถารโต  ปน  สมฺภวมานานิ  จตุสมุฏ-   
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๒๓๗/๑๙๐ ฯ  ส.มหา. ๑๙/๑๖๗๑/๕๓๑ ฯ   
# ว. มหา. ๔/๑๖/๒๒ ฯ  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๐๑/๕๐๙ ฯ   
# ๒. ท.ี มหา. ๑๐/๔๕/๔๔ ฯ  ม. มู. ๑๒/๓๒๒/๓๒๕ ฯ   
# ม. ม. ๑๓/๕๑๐/๔๖๓ ฯ  ส. ส. ๑๕/๕๕๖/๒๐๒ ฯ   
# วิ. มหา. ๔/๘/๑๐ ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๑๖๖/๑๔๒/๓๒๔/๓๒๘/ 
# ๔๒๘/๔๕๙/๔๗๖/๕๐๘ ฯ  ม.ม. ๑๓/๕๑๒/๔๖๖ ฯ  
# ม. อุ. ๑๔/๑๑๓/๙๖ ฯ  วิ. มหาวิ. ๑/๓/๗ ฯ  วิ. มหา. ๔/๑๐/๑๓ ฯ   
# ๔. ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๖/๕๒๙ ฯ  วิ. มหา. ๔/๑๕/๑๙ ฯ   
# อภิ. ก. ๓๗/๙๘๔/๓๑๖ ฯ  ขุ. ปฏ.ิ ๓๑/๖๐๒/๕๑๐ ฯ   



# ๕. ม. ม.ู ๑๒/๒๔๘/๒๒๖/๔๔๔/๔๗๖ ฯ  ม. อุ. ๑๔/๘๑๔/๕๑๐/ 
# ๘๒๒/๕๑๖ ฯ  ส. น.ิ ๑๖/๑๖๒/๘๖ ฯ  ส. สฬา. ๑๘/๖๓/๓๙ ฯ   
# อภิ. ก. ๓๗/๑๑๑๙/๓๕๙ ฯ    
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านานิ  ฉตฺตึส  ชีวิต  ภาโว  จกฺขุปสาโท  กายปสาโทติ ฯ   
อิเม  กมฺมสมฏุานา  จตฺตาโร  จาติ  สสมฺภารา (๑)  โหนฺติ ฯ   
อิท  สสมฺภารจกฺขุ  นาม ฯ  ย  ปน  เสตมณฺฑลปริจฺฉินฺเนน   
กณฺหมณฺฑเลน  ปริวาริเต  ทิฏมณฺฑเล สนฺนิวิฏ รูปทสฺสน-   
สมตฺถ ปสาทมตฺต อิท  ปสาทจกฺขุ  นาม ฯ  สพฺพานิ  ปเนตานิ   
เอกวิธานิ  อนิจฺจโต  สงฺขตโต  ทุวิธานิ  สาสวานาสวโต   
โลกิยโลกุตฺตรโต  ติวิธานิ  ภูมิโต  อุปาทิณฺณตฺติกโต  จตุพฺพิธานิ   
เอกนฺตปริตฺตอปฺปมาณานิยตารมฺมณโต ป ฺจวิธานิ รูปนิพฺพานา-   
รูปสพฺพารมฺมณานารมฺมณวเสน  ฉพฺพิธานิ  โหนฺติ  พุทฺธ-   
จกฺขาทิวเสน ฯ  อิจฺเจวเมตานิ  วุตฺตปฺปการานิ จกฺขูนิ  อสฺส   
ภควโต  สนฺตีติ  ภควา  จกฺขุมาติ  วุจฺจติ ฯ  อตฺถ  สเมกฺขิตฺวาติ   
จงฺกม  มาเปตฺวา  ธมฺมเทสนานิมิตฺต  เทวมนุสฺสาน  หิตตฺถ   
อุปปริกฺขิตฺวา  อุปธาเรตฺวาติ  อธิปฺปาโย ฯ  มาปยีติ  มาเปสิ ฯ   
โลกนายโกติ  สคฺคโมกฺขาภิมุข โลก  นยตีติ  โลกนายโก ฯ   
สุนิฏ ิตนฺติ  สุฏ ุ  นฏิ ิต  ปริโยสิตนฺติ  อตฺโถ ฯ สพฺพรตน-   
นิมฺมิตนฺติ ทสวิธรตนมย ฯ   
        อิทานิ  ภควโต  ติวิธปาฏิหาริยสมฺปตฺติทสฺสนตฺถ   
                        อิทฺธี จ อาเทสนานุสาสนี   
                        ติปาฏิหีเร ภควา วสี อหุ   
# ๑. ส.ี จตฺตาลีส สมฺภารา ฯ    
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                        จงฺกม มาปยิ โลกนายโก   
                        สุนฏิ ิต สพฺพรตนนิมฺมิตนฺติ   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อิทฺธีติ  อิทฺธิวิธ  อิทฺธิปาฏหิาริย  นาม ฯ  ต   
ปน  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก   
โหตีติอาทินยปฺปวตฺต (๑) ฯ  อาเทสนาติ  ปรสฺส  จิตฺตาจาร  ตฺวา   
กถน  อาเทสนาปาฏิหาริย  ต  สาวกาน ฺจ  พุทฺธาน ฺจ   
สตตธมฺมเทสนา ฯ  อนุสาสนีติ  อนุสาสนิปาฏิหาริย  ตสฺส   
ตสฺส  อชฺฌาสยานุกูลโมวาโทติ  อตฺโถ ฯ  อิติ  เอตานิ  ตีณิ   
ปาฏิหาริยานิ ฯ  ตตฺถ  อิทธฺิปฏิหาริเยน  อนุสาสนิปาฏิหาริย   
มหาโมคฺคลฺลานสฺส  อาจิณฺณ  อาเทสนาปาฏิหาริเยน  อนุสาสนี-   
ปาฏิหาริย  ธมฺมเสนาปติสฺส  อนุสาสนิปาฏิหาริย  ปน  พุทฺธาน   
สตตธมฺมเทสนา ฯ  ติปาฏิหีเรติ  เอเตสุ  ตีสุ  ปาฏหิาริเยสูติ  อตฺโถ ฯ   
ภควาติ อิท  คุณวิสิฏสตฺตุตฺตมครุคารวาธิวจน ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
โปราเณหิ   
                ภควาติ วจน เสฏ        ภควาติ วจนมุตฺตม   
                คร ุคารวยุตฺโต โส        ภควา เตน วุจฺจตีติ (๒) ฯ   
        วสีติ  เอตสฺมึ  ติวิเธป  ปาฏิหาริเย  วสิปฺปตฺโต  จิณฺณวสีติ   
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๓๓/๑๐๓ ฯ  ม. ม.ู ๑๒/๑๖๓/๑๓๙ ฯ   
# ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๘๕/๕๙๑ ฯ  ๒. วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๒๖๘ ฯ   
# สมนฺต. ๑/๑๓๐ ฯ    
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อตฺโถ ฯ  วสิโย  นาม  ป ฺจ  วสิโย  อาวชฺชนสมาปชฺชนอธิฏาน-   
วุฏานปจฺจเวกฺขณสงฺขาตา ฯ  ตตฺร  ย  ย  ฌาน  ยถจฺิฉก   
ยถิจฺฉก  ยาวติจฺฉก  อาวชฺชติ  อาวชฺชนาย  ทนฺธายิตตฺต  นตฺถีติ   
สีฆ  อาวชฺเชตุ  สมตฺถตา  อาวชฺชนวสี  นาม ฯ  ตถา  ย  ย   
ฌาน  ยถิจฺฉก  ยถิจฺฉก  ยาวติจฺฉก  ฯเปฯ  สมาปชชฺติ   
สมาปชฺชนาย  ทนฺธายิตตฺต  นตฺถีติ  สฆี  สมาปชฺชนสมตฺถตา   
สมาปชฺชนวสี  นาม ฯ  สฆี  กาล  เปตุ  สมตฺถตา  อธิฏานวสี   
นาม ฯ  ตเถว  ลหุ  วุฏาตุ  สมตฺถตา  วุฏานวสี  นาม ฯ   
ปจฺจเวกฺขณวสี  ปน  ปจฺจเวกฺขณชวนาเนว  โหนฺติ  ตานิ   
อาวชฺชนานนฺตราเนว  หุตฺวา  อุปฺปชฺชนฺตีติ  อาวชฺชนวสิยาเอว   
วุตฺตานิ ฯ  อิติ  อิมาสุ  ป ฺจสุ  วสีสุ  จิณฺณวสิตา  วสี นาม   
โหติ ฯ เตน วุตฺต ติปาฏิหีเร ภควา วสี อหูติ ฯ   
        อิทานิ ตสฺส รตนจงฺกมสฺส นิมฺมติวิธานสฺส ทสฺสนตฺถ   
                ทสสหสฺสีโลกธาตุยา        สิเนรุปพฺพตุตฺตเม   
                ถมฺเภว ทสฺเสสิ ปฏิปาฏิยา        จงฺกเม รตนามเยติ   
อาทิคาถาโย วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  ทสสหสฺสีโลกธาตุยาติ  ทสสุ  จกฺกวาฬสหสฺเสสุ ฯ   
สิเนรุปพฺพตุตฺตเมติ  มหาเมรุสงฺขาเต  เสฏปพฺพเต ฯ  ถมฺเภวาติ   
ถมฺเภ  วิย  ทสจกฺกวาฬสหสฺเสสุ  เย  สิเนรุปพฺพตา  เต   
ปฏิปาฏิยา   ิเต  สุวณฺณถมฺเภ  วิย  กตฺวา  เตส อุปริ จงฺกม    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 80 

                        เลมที ่44  นิทานกถา  หนา  80   
 
มาเปตฺวา  ทสฺเสสีติ  อตฺโถ ฯ  รตนามเยติ  รตนมเย ฯ   
        ทสสหสฺส  อติกฺกมฺมาติ  รตนจงฺกม  ปน  ภควา  มาเปนฺโต   
ตสฺส  เอก  โกฏึ  สพฺพปรยินฺต  ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฏึ เอก โกฏึ   
ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏึ  อติกฺกมิตฺวา   ิต  กตฺวา  มาเปสิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
                ทสสหสฺส อติกฺกมฺม        จงฺกม มาปยี ชโิน   
                สพฺพโสณฺณมยา ปสฺเส        จงฺกเม รตนามเยติ ฯ   
        ตตฺถ  ชโินติ  กิเลสาริชยนโต  ชิโน ฯ  สพฺพโสณฺณมยา   
ปสฺเสติ  ตสฺส  ปน  เอว  นิมฺมิตสฺส  จงฺกมสฺส  อุภยปสฺเสสุ   
สุวณฺณมยา  ปรมรมณียา  มริยาทภูมิ  อโหสิ ฯ  มชเฺฌ  มณิมยาติ   
อธิปฺปาโย ฯ   
        ตุลาสงฺฆาฏาติ  ตุลายุคฬา  ตา  นานารตนมยาติ   
เวทิตพฺพา ฯ  อนุวคฺคาติ  อนุรูปา ฯ  โสวณฺณผลกตฺถกาติ  โสวณฺณ-   
มเยหิ  ผลเกหิ  อตฺถกา  ตุลาสงฺฆาตาน  อุปร ิ สุวณฺณมโย   
ปทรจฺฉโทติ  อตฺโถ ฯ  เวทิกา  สพฺพโสวณฺณาติ  เวทิกา  ปน   
สพฺพาป  สุวณฺณมยา  ยา  ปเนสา  จงฺกมนปริกฺเขปเวทิกา  สา   
เอกาว  อ ฺเหิ  รตเนหิ  อสมฺมิสาติ  อตฺโถ ฯ  ทุภโต  ปสฺเสสุ   
นิมฺมิตาติ  อุโภสุ  ปสฺเสสุ นิมฺมิตา ฯ  ทกาโร ปทสนฺธิกโร ฯ   
        มณิมุตฺตาวาลุกากิณฺณาติ  มณิมุตฺตามยวาลุกากิณฺณา ฯ  อถ   
วา  มณโย  จ  มุตฺตา  จ  วาลุกา  จ  มณิมุตฺตาวาลุกา ฯ    
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ตาหิ  มณิมุตฺตาวาลุกาหิ  อากิณฺณา  สนฺถตาติ  มณิมุตฺตา-   
วาลุกากิณฺณา ฯ  นิมฺมิโตติ  อิมินากาเรน  นิมฺมโิต  กโต ฯ   
รตนามโยติ  สพฺพรตนมโย  จงฺกโมติ  อตฺโถ ฯ  โอภาเสติ  ทิสา   
สพฺพาติ  สพฺพาป  ทส  ทสิา  โอภาเสติ  ปกาเสติ ฯ  สตรสีวาติ   
สหสฺสรสิอาทิจฺโจ  วิย ฯ อุคฺคโตติ  อุทิโต ฯ  ยถา  ปน  อพฺภุคฺคโต   
สหสฺสรสิ  สพฺพาป  ทส  ทิสา  โอภาเสติ ฯ  เอวเมว  เอโสป   
สพฺพรตนมโย จงฺกโม โอภาเสตีติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ ปน นิฏ ิเต จงฺกเม ตตฺถ ภควโต ปวตฺติ-   
ทสฺสนตฺถ   
                ตสฺมึ จงฺกมเน ธีโร                ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ   
                วิโรจมาโน สมฺพุทฺโธ        จงฺกเม จงฺกมี ชิโน ฯ   
                ทพฺิพ มนฺทารว ปุปฺผ        ปทุม ปาริฉตฺตก   
                จงฺกมเน โอกิรนฺติ                สพฺเพ เทวา สมาคตา ฯ   
                ปสฺสนฺติ ต เทวสงฺฆา        ทสสหสฺสี ปโมทิตา   
                นมสฺสมานา นิปตนฺติ        ตุฏหฏา ปโมทิตาติ   
คาถาโย วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  ธโีรติ  ธิติยุตฺโต ฯ  ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณติ  สุปฺปติฏ ิต-   
ปาทตลาทีหิ  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ  สมนฺนาคโตติ  อตฺโถ ฯ   
ทิพฺพนฺติ  เทวโลเก ภว ชาต  ทิพฺพ ฯ  ปาริฉตฺตกนฺติ  เทวาน   
ตาวตึสาน  โกวิฬารรุกฺขสฺส  นิสฺสนฺเทน  สมนฺตา  โยชนสตปรมิาโณ    
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ปรมทสฺสนีโย  ปาริจฺฉตฺตกรุกฺโข  นิพฺพตฺติ ฯ  ยสฺม ึ ปุปฺผิเต  สกล   
เทวนคร  เอกสุรภิคนฺธวาสิต  โหติ ฯ  ตสฺส  กุสุมเรณุโอกิณฺณานิ   
นวกนกวิมานานิ  ป ฺชรานิ  หุตฺวา  ขายนฺติ ฯ  อิมสฺส  ปน   
ปาริจฺฉตฺตกรุกฺขสฺส  ปุปฺผ ฺจ  ปาริจฺฉตฺตกนฺติ  วุตฺต ฯ  จงฺกเม   
โอกิรนฺตีติ  ตสฺมึ  รตนจงฺกเม  อวกิรนฺติ  เตน  วุตฺตปฺปกาเรน   
ปุปฺเผน  ตสฺมึ  จงฺกเม  จงฺกมมาน  ภควนฺต  ปูเชนตีฺติ  อตฺโถ ฯ   
สพฺเพ  เทวาติ  กามาวจรเทวาทโย  เทวา ฯ  เตนาห  ปสฺสนฺติ   
ต  เทวสงฺฆาติ ฯ  ต  ภควนฺต  รตนจงฺกมเน  จงฺกมนฺต  สเกสุ   
อาลเยสุป  ปสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ทสสหสฺสีติ  ภุมฺมตฺเถ  ปจฺจตฺต-   
วจน  ทสสหสฺสิย  เทวสงฺฆา  ต  ปสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ ปโมทิตาติ   
ปมุทิตา ฯ  นปิตนฺตีติ สนฺนิปตนฺติ ฯ  ตุฏหฏาติ  ปติวเสน   
ตุฏหฏา ฯ  ปโมทิตาติ  อิทานิ  วตฺตพฺเพหิ ตาวตึสาทิเทเวหิ   
สทฺธินฺติ  สมพฺนฺโธ  ทฏพฺโพ  อิตรถา  ปุนรุตฺติโทสโต  น   
มุจฺจติ ฯ  อถ  วา  ปโมทิตา  ต  ภควนฺต  ปสฺสนฺติ  ตุฏหฏา   
ปโมทิตา  ตหึ  ตหึ  สนฺนปิตนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ เย ปสฺสึสุ เย สนฺนิปตึสุ ฯ  เต สรูปโต ทสฺเสตุ   
                ตาวตึสา จ ยามา จ        ตุสิตา จาป เทวตา   
                นมิฺมานรติโน เทวา        เย เทวา วสวตฺติโน   
                อุทคฺคจิตฺตา สุมนา        ปสสฺนฺติ โลกนายก ฯ   
                        สเทวคนฺธพฺพมนุสฺสรกฺขสา   
                        นาคา สุปณฺณา อถ วาป กินฺนรา    
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                        ปสฺสนฺติ ต โลกหิตานุกมฺปก   
                        นเภว อจฺจุคฺคตจนฺทมณฺฑล ฯ   
                        อาภสฺสรา สุภกิณฺหา   
                        เวหปฺผลา อกนิฏา จ เทวตา   
                        สุสุทฺธสุกกฺวตฺถวสนา   
                        ติฏนฺติ ป ฺชลีกตา ฯ   
                        มุ ฺจนฺติ ปุปฺผ ปน ป ฺจวณฺณิก   
                        มนฺทารว (๑)  จนฺทนจุณฺณมิสฺสิต   
                        ภเมนฺติ เจลานิ จ อมฺพเร ตทา   
                        อโห ชโิน โลกหิตานุกมฺปโกติ   
อิมา คาถาโย วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  อุทคฺคจิตฺตาติ ปติโสมนสฺสวเสน อุทคฺคจิตฺตา ฯ   
สุมนาติ  อุทคฺคจิตฺตตฺตาเอว  สุมนา ฯ  โลกหิตานุกมฺปกนฺติ   
โลกหิต ฺจ  โลกานุกมฺปก ฺจ  โลกหิเตน  วา  อนุกมฺปก   
โลกหิตานุกมฺปก ฯ  นเภว  อจฺจุคฺคตจนฺทมณฺฑลนฺติ  เอตฺถ   
อากาเส  อภินโวทิต  ปรปิุณฺณ  สพฺโพปทฺทววินิมุตฺต  สรทสมเย   
จนฺทมณฺฑล  วิย  พุทฺธสริยิา  วิโรจมาน  นยนานนฺทกร   
ปสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อาภสฺสราติ  อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสน  วุตฺต ฯ  ปริตฺตาภ-   
อปฺปมาณาภอาภสฺสรา  ปริตฺตมชฺฌิมปณีตเภเทน  ทุติยชฺฌา-   
# ๑. ย.ุ มนฺทาวร ฯ    
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เนนาภินิพฺพตฺตา  สพฺเพว  คหิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  สุภกิณฺหาติ   
อิท  อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสเนว  วุตฺต ฯ  ตสฺมา ปริตฺตสุภอปฺปมาณ-   
สุภสุภกิณฺหาปริตฺตาทิเภเทน  ตติยชฺฌาเนน  นิพฺพตฺตา  สพฺเพว   
คหิตาติ  เวทิตพฺพา ฯ  เวหปฺผลาติ  วิปุลา  ผลาติ  เวหปฺปลา ฯ   
เต  จตุตฺถชฺฌานนิพฺพตฺตา  อส ฺสตฺเตหิ  เอกตลวาสิโน ฯ   
เหฏา  ปน  ปมชฺฌานนิพฺพตฺตา  พฺรหฺมกายิกาทโย  ทสฺสิตา ฯ   
ตสฺมา  อิธ  น  ทสฺสิตา ฯ  จกฺขุโสตานมภาวโต  อส ฺสตฺตา   
จ  อรูปโน  จ  อิธ  น  อุททฺิฏา ฯ  อกนิฏา  จ  เทวตาติ   
อิธาป  อุกฺกฏปริจฺเฉทวเสเนว  วุตฺต ฯ  ตสฺมา  อวิหาตปฺป-   
สุทสฺสาสุทสฺสิอกนิฏสงฺขาตา  ป ฺจป  สุทฺธาวาสา  คหิตาติ   
เวทิตพฺพา ฯ  สุสุทฺธสุกฺกวตฺถวสนาติ  สุฏ ุ  สุทฺธานิ  สุสุทฺธานิ   
สุกฺกานิ  โอทาตานิ ฯ  สุสุทฺธานิ  สุกกฺานิ  วตฺถานิ  นิวตฺถานิ   
เจว  ปารุตานิ  จ  เยหิ เต  สุสุทฺธสุกฺกวตฺถวสนา  ปริทหิต-   
ปริสุทฺธปณฺฑรวตฺถาติ  อตฺโถ ฯ  สุสทฺุธสุกฺกวสนาติป  ปาโ ฯ   
ป ฺชลีกตาติ  กตป ฺชลกิา  กมลมกลุสทิส  อ ฺชล ึ สิรส ิ กตฺวา   
ติฏนฺติ ฯ   
        มุ ฺจนฺตีติ  โอกิรนติฺ ฯ  ปุปฺผ  ปนาติ  กุสุม  ปน ฯ   
ปุปฺผานิ  วาติป  ปาโ ฯ  วจนวิปริยาโส  ทฏพฺโพ ฯ  อตฺโถ   
ปนสฺส  โสเยว ฯ  ป ฺจวณฺณิกนฺติ  ป ฺจวณฺณ  นีลปตโลหิโต-   
ทาตม ฺชิฏกวณฺณวเสน  ป ฺจวณฺณ ฯ  จนฺทนจุณฺณมิสฺสิกนฺติ    
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จนฺทนจุณฺเณน  มิสฺสิต ฯ  ภเมนฺติ  เจลานีติ  ภมยนฺติ  วตฺถานิ ฯ   
อโห  ชิโน  โลกหิตานุกมฺปโกติ  อโห  ชโิน  โลกหิโต  อโห   
จ  โลกหิตานุกมฺปโก  อโห  การุณิโกติ  เอวมาทีนิ  ถุติวจนานิ   
อุคฺคิรนฺตา ฯ  มุ ฺจนฺติ  ปุปฺผ  ภมยนฺติ  เจลานีติ  สมฺพนฺโธ ฯ   
        อิทานิ เตหิ ปยุตฺตานิ ถุติวจนานิ ทสฺเสตุ อิมา   
คาถาโย วุตฺตา   
                ตุว สตฺถา จ เกตู จ                ธโช ยูโป จ ปาณิน   
                ปรายโน ปติฏา จ                ทีโป จ ทฺวิปทุตฺตโม ฯ   
                ทสสหสฺสีโลกธาตุยา        เทวตาโย มหิทฺธิกา   
                ปริวาเรตฺวา นมสฺสนฺติ        ตุฏหฏา ปโมทิตา ฯ   
                เทวตา เทวก ฺา จ                ปสนฺนา ตุฏมานสา   
                ป ฺจวณฺณิกปุปฺเผหิ        ปชูยนฺติ นราสภ ฯ   
                ปสฺสนฺติ ต เทวสงฺฆา        ปสนฺนา ตุฏมานสา   
                ป ฺจวณฺณิกปุปฺเผหิ        ปชูยนฺติ นราสภ ฯ   
                อโห อจฺฉริย โลเก                อพฺภุต โลมหสน   
                น เมทิส ภูตปุพฺพ                อจฺเฉร โลมหสน ฯ   
                สกสกมฺหิ ภวเน                นิสีทิตฺวาน เทวตา   
                หสนฺติ ตา มหาหสิต        ทสิฺวานจฺเฉรก นเภ ฯ   
                อากาสฏา จ ภูมฏา        ติณปนฺถนิวาสิโน   
                กต ฺชลี  นมสสฺนฺติ        ตุฏหฏา ปโมทิตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 86 

                        เลมที ่44  นิทานกถา  หนา  86   
 
                เยป ทีฆายุกา นาคา                ปุ ฺวนฺโต มหิทฺธิกา   
                ปโมทิตา นมสฺสนฺติ        ปชูยนฺติ นรุตฺตม ฯ   
                สงฺคีติโย ปวตฺตนฺติ                อมฺพเร อนิล ฺชเส   
                จมฺมนทฺธานิ วาเทนฺติ        ทิสฺวานจฺเฉรก นเภ ฯ   
                สงฺขา จ ปณวา เจว                อโถป เทณฺฑิมา (๑)  พหู   
                อนฺตลิกฺขสฺมึ วชฺชนฺติ        ทิสฺวานจฺเฉรก นเภ ฯ   
                อพฺภุโต วต โน อชฺช        อุปฺปชฺชิ โลมหสโน   
                ธุวมตฺถสิทฺธึ ลภาม                ขโณ โน ปฏิปาทิโต ฯ   
                พุทฺโธติ เตส สุตฺวาน        ปติ อุปฺปชฺช ิตาวเท   
                พุทฺโธ พุทฺโธติ กถยนฺตา        ติฏนฺติ ป ฺชลีกตา ฯ   
                หงฺิการา สาธุการา จ                อุกฺกุฏ ิ สมฺปหสน   
                ปชา จ วิวิธา คคเน                วตฺตนฺติ ป ฺชลีกตา ฯ   
                        คายนฺติ เสเฬนฺติ จ วาทยนฺติ จ   
                        ภุชานิ โปเถนฺติ  จ  นจฺจยนฺติ  จ   
                        มุ ฺจนฺติ ปุปฺผ ปน ป ฺจวณฺณิก   
                        มนฺทารว จนฺทนจุณฺณมิสฺสิต ฯ   
                ยถา ตุยฺห มหาวีร                ปาเทสุ จกฺกลกฺขณ   
                ธชวชิรปฏากา                        วฑฺฒมานงฺกุสาจิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อิธโลกปรโลกหิตตฺถ  สาสตีติ  สตฺถา ฯ  เกตูติ เกตุโน   
# ๑. ม. ฑิณฺฑิมา ฯ เอวมุปริป    
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อปจิติกาตพฺพฏเน  เกตุ  วิยาติ  เกตุ ฯ  ธโชติ  อินฺทธโช  สมุสสฺ-   
ยฏเน  ทสสฺนียฏเน  จ  ตฺว  ธโช  วิยาติ  ธโชติ ฯ  อถ   
วา  ยถา  ห ิ โลเก  ยสฺส  กสฺสจิ  ธช  ทิสฺวาว  อย  ธโช   
อิตฺถนฺนามสฺสาติ  ธชวา  ธชีติ  ป ฺายติ  เอวเมว  ภควา   
ป ฺานิพฺพานาธิคมาย  ภควนฺต  ทิสฺวาว  นิพฺพานาธิคโม   
ป ฺายติ ฯ  เตน  วุตฺต  ธโช  ยูโป  จาติ ฯ  กฏูทนตฺสุตฺเต (๑)   
วุตฺตาน  ทานาทิอาสวกฺขยาณปริโยสานาน  สพฺพยาคาน   
ยชนตฺถาย  สมุสฺสิโต  ยโูป  ตุวนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปรายโนติ  ปฏ-ิ   
สรณ ฯ  ปติฏาติ  ยถา  มหาปวี  สพฺพปาณีน  อาธารภาเวน   
ปติฏา  นิสฺสยภูตา  เอว  ตุวมฺป  ปติฏาภูตา ฯ  ทโีป  จาติ   
ปทีโป ฯ  ยถา  จตุรงฺเค  ตมสิ วตฺตมานาน  สตฺตาน  อาโรปโต   
ปทีโป  รูปสนฺทสฺสโน  โหติ  เอว  อวิชฺชนฺธกาเร  วตฺตมานาน   
สตฺตาน  ปรมตฺถสนฺทสฺสโน  ปทโีป  ตุวนฺติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา   
มหาสมุทฺเท  ภินฺนนาวาน  สตฺตาน  สมุทฺททีโป  ยถา  ปติฏา   
โหติ  เอว  ตุวมฺป  สสารสาคเร  อลพฺภเนยฺยปติฏเ โอสีทนฺตาน   
ปาณีน  ทีโป  วิยาติ  ทโีปติ  อตฺโถ ฯ   
        ทิปทุตฺตโมติ  ทฺวิปทาน  อุตฺตโม  ทฺวิปทุตฺตโม  เอตฺถ   
ปน  นิทฺธารณลกฺขณสฺส  อภาวโต  ฉฏ ีสมาสสฺส  ปฏิเสโธ   
นตฺถิ  นิทฺธารณลกฺขณาย  ฉฏ ิยา  สมาโส  ปฏิสิทโฺธ ฯ   
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๙๙/๑๖๒ ฯ    
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สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปน  อปทาน  ทฺวิปทาน  จตุปฺปทาน  พหุปฺปทาน   
รูปน  อรูปน  ส ฺ ีน  อส ฺ ีน  เนวส ฺ ีนาส ฺ ีน  อุตฺตโมว   
กสฺมา  ปนิธ  ทฺวิปทุตฺตโมติ  วุตฺโตติ  เจ ฯ  เสฏตรวเสน ฯ   
อิมสฺมึ  หิ  โลเก  เสฏโ  นาม  อุปฺปชชฺมาโน  อปทจตุปฺปท-   
พหุปฺปเทสุป  นุปฺปชฺชติ ฯ  อย  ทฺวิปเทสุเยว  อุปฺปชฺชติ ฯ  กตรทฺ-   
วิปเทสูติ ฯ  มนุสฺเสสุ  เจว  เทเวสุ  จ  ฯ มนุสฺเสสุ  อุปฺปชฺชมาโน   
ติสหสฺสิมหาสหสฺสิโลกธาตุวเส  กตฺตุ  สมตฺโถ  พุทโฺธ  หุตฺวา   
นิพฺพตฺตติ ฯ  เทเวสุ  อุปฺปชฺชมาโน  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  วสวตฺตี   
มหาพฺรหฺมา  หุตฺวา  นิพฺพตฺตติ ฯ  โส  ตสฺส  กปฺปยการโก   
วา  อารามิโก  วา  สมฺปชชฺติ ฯ  อิติ  ตโตป  เสฏตรวเสน   
ทฺวิปทุตฺตโมติ วุตฺโต ฯ   
        ทสสหสฺสีโลกธาตุยาติ  ทสสหสฺสิสงฺขาตาย  โลกธาตุยา ฯ   
มหิทฺธิกาติ  มหติยา  อิทฺธิยา  ยุตฺตา  มหานุภาวาติ  อตฺโถ ฯ   
ปริวาเรตฺวาติ  ภควนฺต สมนฺตโต  ปริกขิฺปตฺวา ฯ  ปสนฺนาติ   
ส ฺชาตสทฺธา ฯ  นราสภนฺติ  นรปุงฺคว ฯ  อโห อจฺฉริยนฺติ  เอตฺถ   
อนฺธสฺส  ปพฺพตาโรหน  วิย  นิจฺจ  น  โหตีติ  อจฺฉริย ฯ   
อจฺฉราโยคฺคนฺติ  วา  อจฺฉริย  อโห  อิท  วิมฺหยนฺติ  อจฺฉร   
ปหริตุ  ยุตฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  อพฺภุตนฺติ  อภูตปุพฺพ  อภูตนฺติ   
อพฺภุต ฯ  อุภยมฺเปต  วิมฺหยาวหสฺสาธิวจน ฯ  โลมหสนนฺติ  โลมาน   
อุทฺธคฺคภาวกรณ ฯ  น  เมทิส  ภูตปุพฺพนฺติ  น  มยา  อีทิส    
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ภูตปุพฺพ  อพฺภุต  ทิฏนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทฏินฺติ  วจน  อาหริตฺวา   
คเหตพฺพ ฯ  อจฺเฉรนฺติ  อจฺฉริย ฯ   
        สกสกมฺหิ  ภวเนติ  อตฺตโน  อตฺตโน  ภวเน ฯ  นิสีทิตฺวานาติ   
อุปวิสฺส ฯ  เทวตาติ  อิท  ปน  วจน  เทวานมฺป  เทวธีตานมฺป   
สาธารณวจนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  หสนฺติ  ตาติ  ตา  เทวตา   
มหาหสิต  หสนฺติ  ปติวส  คตหทยตาย  มิหิตมตฺต  อกตฺวา   
อฏฏหาส  หสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  นเภติ  อากาเส ฯ   
        อากาสฏาติ  อากาเส  วิมานาทีสุ   ิตา  เอเสว  นโย   
ภูมฏเสุป ฯ  ติณปนฺถนิวาสิโนติ  ติณมคฺเคสุ  เจว  ปนฺเถสุ  จ   
นิวาสิโน ฯ  ปุ ฺวนฺโตติ  มหาปุ ฺา ฯ  มหิทฺธิกาติ  มหา-   
นุภาวา ฯ  สงฺคีติโย  ปวตฺเตนฺตีติ  เทวนาฏกสงฺคีติโย  ปวตฺเตนฺติ   
ตถาคต  ปูชนตฺถาย  ปยชฺุชนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อมฺพเรติ  อากาเส   
อนิล ฺชเสติ  อนิลปเถ ฯ  อมฺพรสฺส  อเนกตฺถตฺตา  อนิล ฺชเสติ   
วุตฺต ฯ  ปุริมสฺเสว  เววจน ฯ  จมฺมนทฺธานีติ  จมฺมวินทฺธานิ ฯ   
อยเมว  วา  ปาโ  เทวทุนฺทุภิโยติ  อตฺโถ ฯ  วาเทนฺตีติ  วาทยนฺติ   
เทวตา ฯ   
        สงฺขาติ  ธมนสงฺขา ฯ  ปณวาติ  ตนุมชฺฌตุริยวิเสสา ฯ   
เทณฺฑิมาติ  ติณวาขุทฺทกเภริโย  วุจฺจนฺติ ฯ  วชฺชนตีฺติ  วาทยนฺติ ฯ   
อพฺภุโต  วต  โนติ  อจฺฉริโย  วต  น ุฯ  อุปฺปชฺชีติ  อุปฺปนฺโน ฯ   
โลมหสโนติ  โลมหสนกโร ฯ  ธุวนฺติ  ยสฺมา  ปน  อพฺภุโต  อย    
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สตฺถา  โลเก  อุปฺปนฺโน  ตสฺมา  ธุว  อวสฺส  อตฺถสิทฺธึ  ลภามาติ   
อธิปฺปาโย ฯ  ลภามาติ  ลภิสฺสาม ฯ  ขโณติ  อฏกขฺณวิรหิโต   
นวโม  ขโณติ  อตฺโถ ฯ โนติ  อมฺหาก ฯ  ปฏิปาทิโตติ  ปฏิลทโฺธ ฯ   
        พุทฺโธติ  เตส  สุตฺวานาติ  พุทฺโธติ  อิท  วจน  สุตฺวา  เตส   
เทวาน  ป ฺจวณฺณา  ปติ  อุทปาทีติ  อตฺโถ ฯ  ตาวเทติ  ตสฺมึ   
กาเล ฯ  หิงฺการาติ  หิงฺการสทฺทา ฯ  หหึินฺติ  ยกฺขาทโย (๑)  ปหฏ-   
กาเล  กโรนฺติ ฯ  สาธุการาติ  สาธุการสทฺทา  จ  ปวตฺตนฺติ ฯ   
อุกฺกุฏ ีติ  อุกฺกุฏ ิสทฺโท  จ  อุนฺนาทสทฺโท  จาติ  อตฺโถ ฯ   
ปชาติ  เทวาทโย  อธิปฺเปตา ฯ  เกจิ  ปฏากา  วิวิธา  คคเน   
วตฺตนฺตีติ  ปนฺติ ฯ  คายนฺตีติ  พุทฺธคุณปฏิสยุตฺต  คีต  คายนฺติ ฯ   
        เสเฬนฺตีติ  มุเขน  เสฬิตสทฺท  กโรนฺติ ฯ  วาทยนฺตีติ  มหตี   
วิป ฺจิกามกรมุขาทโย  วีณา  จ  ตุริยานิ  จ  ตถาคตสฺส   
ปูชนตฺถาย  วาเทนฺติ  ปโยเชนฺติ ฯ  ภุชานิ  โปเถนฺตีติ  ภุเช   
อปฺโผเฏนฺติ ฯ  ลิงฺควิปริยาโส  ทฏพฺโพ ฯ  นจฺจนฺติ  จาติ  อ ฺเ   
จ  นจฺจาเปนฺติ  สย ฺจ  นจฺจนฺติ ฯ   
        ยถา  ตุยฺห  มหาวีร  ปาเทสุ  จกฺกลกฺขณนฺติ  เอตฺถ  เยน   
ปกาเรน  ยถา ฯ  มหาวีริเยน  โยคโต  มหาวีโร ฯ  ปาเทสุ   
จกฺกลกฺขณนฺติ  ตว  อุโภส ุ ปาทตเลสุ  สหสฺสาร  สเนมิก  สนาภกิ   
สพฺพาการปริปูร  จกฺกลกขฺณ  โสภตีติ  อตฺโถ ฯ  จกฺกสทฺโท   
# ๑. ส.ี สทฺทาทโย ฯ    
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ปนาย  สมฺปตฺติรถงฺคอิริยาปถทานรตนธมฺมขุรจกฺกลกฺขณาทีสุ   
ทิสฺสติ ฯ  จตฺตาริมานิ  ภิกฺขว  จกฺกานิ  เยหิ  สมนฺนาคตาน   
เทวมนุสฺสานนฺติอาทีสุ (๑)  สมฺปตฺติย  ทิสฺสติ ฯ  จกฺก  ว  วหโต   
ปทนฺติอาทีสุ (๒)  รถงฺเค ฯ  จตุกฺก  นวทฺวารนฺติอาทีสุ (๓)  อรยิาปเถ ฯ   
ทท  ภุ ฺช  จ  มา  จ  ปมาโท  จกฺก  วตฺตย  สพฺพปาณีนนฺติ (๔)   
เอตฺถ  ทาเน ฯ  ทิพฺพ  จกฺกรตน  ปาตุภูตนฺติ (๕)  เอตฺถ  รตนจกฺเก ฯ   
มยา  ปวตฺติต  จกฺกนฺติ (๖)  เอตฺถ  ปน  ธมฺมจกฺเก ฯ  อิจฺฉาหตสฺส   
โปสสฺส  จกกฺ  ภมติ  มตฺถเกติ (๗)  เอตฺถ  ขุรจกฺเก ฯ  ปหรณจกเฺกติ   
อตฺโถ ฯ ปาทตเลสุ  จกฺกานิ  ชาตานีติ (๘)  เอตฺถ  ลกฺขเณ ฯ  อิธาป   
ลกฺขณจกฺเก  ทฏพฺโพ ฯ  ธชวชริปฏากา  วฑฺฒนานงฺกุสาจิตนฺติ   
ธเชน  จ  วชิเรน  จ  ปฏากาย  จ  วฑฺฒมาเนน  จ  องฺกุเสน   
จ  อาจิต  อลงฺกต  ปริวารติ  ปาเทสุ  จกฺกลกฺขณนฺติ  อตฺโถ ฯ   
จกฺกลกฺขเณ  ปน  คหิเต  เสสลกฺขณานิ  คหิตาเนว  โหนฺติ ฯ   
ตถา  อสีติ  อนุพฺย ฺชนานิ  พฺยามปฺปภา  จ ฯ  ตสฺมา  เตหิ   
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณาสีติอนุพฺย ฺชนพฺยามปฺปภาหิ  สมลงฺกโต   
ภควโต  กาโย  สพฺพผาลิผุลฺโล  วิย  ปาริจฺฉตฺตโก  วิกสิตปทุม   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๑/๔๑ ฯ  ๒ ขุ. ธ. ๒๕/๑๑/๑๕ ฯ   
# ๓. ส. ส. ๑๕/๗๔/๒๓/๓๐๑-๙๐ ฯ  ๔. ขุ. ชา. ๒๗/๑๑๑๐/๒๓๔ ฯ   
# ๕. ท.ี มหา. ๑๐/๑๖๔/๑๙๙ ฯ  ที. ปา. ๑๑/๓๕/๖๔  ปาตุภวิสฺสติ ฯ   
# ม.อุ. ๑๔/๔๙๐/๓๒๕ ฯ  ปาตุภวติ ฯ  ๖. ขุ. สุ. ๒๕/๓๗๗/๔๔๔ ฯ   
# ๗. ขุ. ชา. ๒๗/๑๐๔/๓๔/๗๙๖/๑๘๐ ฯ  ๘. ท.ี มหา. ๑๐/๒๙/๑๙ ฯ   
# ที. ปา. ๑๑/๑๓๐/๑๕๘-๑๖๒ ฯ  ม.ม. ๑๓/๕๘๙/๕๓๒ ฯ    
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วิย  กมลวน  วิวิธรตนวิจิตฺต  วิย  นวกนกโตรณ  ตารามรีจิ-   
วิราชิตมิว  คคนตล  อิโต  จิโต  จ  วิธาวมานา  วิปฺผนฺทมานา   
ฉพฺพณฺณพุทฺธรสฺมิโย  มุ ฺจมาโน  อติวิย  โสภติ ฯ   
        อิทานิ  ภควโต  รูปกายธมฺมกายสมฺปตฺติทสฺสนตฺถ   
                รูเป สีเล สมาธิมฺหิ        ป ฺาย จ อสาทิโส   
                วิมุตฺติยา อสมสโม        ธมมฺจกฺกปฺปวตฺตเนติ   
อย คาถา วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  รูเปติ  อย  รูปสทฺโท  ขนฺธภวนิมิตฺตปจฺจยสรีร-   
วณฺณสณฺานาทีสุ ทิสฺสติ ฯ  ยถาห  ยงฺกิ ฺจิ  รูป  อตีตา-   
นาคตปจฺจุปฺปนฺนนฺติ (๑)  เอตฺถ  รูปกขฺนฺเธ  ทิสฺสติ ฯ  รูปูปปตฺติยา   
มคฺค  ภาเวตีติ (๒)  เอตฺถ  รูปภเว ฯ  อชฺฌตฺต  อรูปส ฺ ี  พหิทฺธา   
รูปานิ  ปสฺสตีติ (๓)  เอตฺถ  กสิณนิมิตฺเต ฯ  สรูปา  ภิกฺขเว   
อุปฺปชฺชนฺติ  ปาปกา  อกุสลา  ธมฺมา  โน  อรูปาติ (๔)  เอตฺถ   
ปจฺจเย ฯ อากาโส ปริวารโิต  รูปนฺเตฺวว  สงฺข  คจฺฉตีติ (๕)  เอตฺถ   
สรีเร ฯ  จกฺขุ ฺจ  ปฏิจฺจ  รูเป  จ  อุปฺปชฺชติ  จกฺขุวิ ฺาณนฺติ (๖)   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๔๐๑/๔๑๔-๔๓๓ ฯ  วิ. มหา. ๔/๒๒/๒๗ ฯ   
# ม. อุ. ๑๔/๑๒๓/๑๐๒ ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๒/๑ ฯ   
# ๒. อภิ. ส. ๓๔/๑๓๙/๔๔ ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๗๑๑/๓๕๖ ฯ   
# ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๓๔๙/๒๗๔ ฯ  ม. ม. ๑๓/๓๔๐/๓๒๗-๓๒๘ ฯ   
# องฺ. เอก. ๒๐/๒๑๐/๕๒ ฯ  อภิ. สงฺ. ๓๔/๑๗๙/๖๑ ฯ   
# ๔. องฺ. ทุก. ๒๐/๓๒๗/๑๐๓ ฯ  ๕. ม. ม.ู ๑๒/๓๔๖/๓๕๘ ฯ   
# ๖. ม. ม. ๑๒/๒๔๘/๒๒๖-๔๗๖ ฯ  ม. อุ. ๑๔/๘๒๓/๕๑๐-๕๑๖-๕๑๘ ฯ   
# ส. สฬา. ๑๘/๖๓/๓๙ ฯ  อภิ. ก. ๓๗/๑๑๑๕/๓๕๘-๓๖๐ ฯ    
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เอตฺถ วณฺณ ฯ รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนโฺนติ  เอตฺถ สณฺาเน ฯ   
อิธาป  สณฺาเน  ทฏพฺโพ (๑) ฯ  สีเลติ  จตุพฺพิเธ  สีเล ฯ  สมาธิมฺหีติ   
ติวิเธป  สมาธิมฺหิ ฯ  ป ฺายาติ  โลกยิโลกุตฺตราย  ป ฺาย ฯ   
อสาทิโสติ  อสทิโส  อนปุโม ฯ  วิมุตฺติยาติ  ผลวิมุตฺติยา ฯ   
อสมสโมติ  อสมา  อตีตา  พุทฺธา  เตห ิ อสเมหิ  พุทฺเธหิ   
สีลาทีหิ  สโมติ  อสมสโม ฯ  เอตฺตาวตา  ภควโต  รูปกาย-   
สมฺปตฺติ  ทสฺสิตา ฯ   
        อิทานิ ภควโต กายพลาทึ ทสฺเสตุ   
                ทสนาคพล กาเย        ตุยฺห ปากติก พล   
                อิทฺธิ พเลน อสโม        ธมมฺจกฺกปฺปวตฺตเนติ   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ทสนาคพลนฺติ  ทสฉทฺทนฺตนาคพล ฯ  ทวิุธ  หิ   
ตถาคตสฺส  พล  กายพล  าณพล ฺจาติ ฯ ตตฺถ กายพล   
หตฺถิกุลานุสาเรน เวทิตพฺพ ฯ กถ   
                กาฬาวก ฺจ คงฺเคยฺย     ปณฺฑร ตมฺพปงฺคล   
                คนฺธมงฺคลเหม ฺจ        อุโปสถฉทฺทนฺติเม ทสาติ   
อิมินา  ทส  หตฺถิกุลานิ  เวทิตพฺพานิ ฯ   
        กาฬาวโกติ  ปกติหตฺถิกุล ฯ  ย  ทสนฺน  ปุริสาน  กายพล   
ต  เอกสฺส  กาฬาวกสฺส  หตฺถิโน  พล ฯ  ย  ทสนฺน  กาฬาวกาน   
# ๑. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๖๕/๙๓ ฯ    
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พล  ต  เอกสฺส  คงฺเคยฺยสฺสาติ  เอเตเนว  อุปาเยน  ยาว   
ฉทฺทนฺตพล  เนตพฺพนฺติ ฯ  ย  ทสนฺน  ฉทฺทนฺตาน  พล  ต   
เอกสฺส  ตถาคตสฺส  พล  นารายนพล  วชิรพลนฺติ  อิทเมว   
วุจฺจติ ฯ  ตเทต  ปกติหตฺถคิณนาย  หตฺถิโกฏิสหสฺสาน  พล   
ปุริสคณนาย  ทสนฺน  ปุรสิโกฏิสหสฺสาน  พล โหติ ฯ อิท   
ตาว  ตถาคตสฺส  ปกติกายพล  าณพล  ปน  อปฺปเมยฺย   
ทสพลาณ  จตุเวสารชฺชาณ  อฏสุ  ปริสาสุ  อกมฺปน-   
าณ  จตุโยนิปริจฺเฉทกาณ  ป ฺจคติปริจฺเฉทกาณ  จุทฺทส   
พุทฺธาณานีติ  เอวมาทิก  าณพล ฯ  อิธ  ปน  กายพล   
อธิปฺเปต ฯ  กาเย  ตุยฺห  ปากติก  พลนฺติ  ต ฺจ  ปน  ตว   
กาเย  ปากติกพลนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺมา  ทสนาคพลนฺติ  ทส-   
ฉทฺทนฺตนาคพลนฺติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  าณพล  ทสฺเสนฺโต  อิทฺธิพเลน  อสโม  ธมฺม-   
จกฺกปฺปวตฺตเนติ  อาห ฯ  ตตฺถ  อิทฺธิพเลน  อสโมติ  วิกุพฺพนา-   
ธิฏานาทินา  อิทฺธิพเลน  อสโม  อสทิโส อนุปโม ฯ ธมฺม-   
จกฺกปฺปวตฺตเนติ  เทสนาาเณป  อสโมติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  โย  เอวมาทิคุณสมนฺนาคโต  สตฺถา  โส  สพฺพ-   
โลเกกนายโก  ต  สตฺถาร  นมสฺสถาติ  ตถาคตสฺส  ปณามเน   
นิโยคทสฺสนตฺถ   
                เอว สพฺพคุณูเปต        สพฺพงฺคสมุปาคต   
                มหามุนึ การุณิก        โลกนาถ นมสฺสถาติ    
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วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  เอวนฺติ  วุตฺตปฺปการนิทสฺสเน  นิปาโต ฯ  สพฺพ-   
คุณูเปตนฺติ  เอตฺถ  สพฺโพติ  อย  นิรวเสสวาจี ฯ  คุโณติ  อย   
คุณสทฺโท  อเนเกสุ  อตฺเถสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถาเหส  อนุชานามิ   
ภิกฺขเว  อหตาน  วตฺถาน  ทิคุณ  สงฺฆาฏินฺติ (๑)  เอตฺถ  ปฏลตฺเถ   
ทิสฺสติ ฯ  อจฺเจนฺติ  กาลา  ตรยนฺติ  รตฺติโย  วโยคุณา  อนุปุพฺพ   
ชหนฺตีติ (๒)  เอตฺถ  ราสตฺเถ ฯ  สตคุณา  ทกฺขิณา  ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ (๓)   
เอตฺถ  อานิสสตฺเถ ฯ  อนตฺ  อนฺตคุณ (๔)  กยิรา  มาลาคุเณ  พหูติ (๕)   
เอตฺถ  พนฺธนตฺเถ ฯ  อฏงฺคุณเสมุเปต  อภิ ฺาพลมาหรินฺติ (๖)   
เอตฺถ  สมฺปตฺติอตฺเถ ฯ  อิธาป  สมฺปตฺติอตฺเถ  ทฏพฺโพ ฯ   
ตสฺมา  สพฺเพหิ  โลกิยโลกุตฺตเรหิ  คุเณหิ  สพฺพสมฺปตฺตีหิ  อุเปต   
สมนฺนาคตนฺติ อตฺโถ ฯ  สพฺพงฺคสมุปาคตนฺติ  สพฺเพหิ  พุทฺธ-   
คุเณหิ  คุณงฺเคหิ  วา  สมปุาคต  สมนฺนาคต ฯ  มหามุนินฺติ   
อ ฺเหิ  ปจฺเจกพุทฺธาทีหิ  มุนีหิ  อธิกภาวโต  มหนฺโต  มุนีติ   
วุจฺจติ  มหามุนิ ฯ  การุณิกนฺติ  กรุณาคุณโยคโต  การุณิก ฯ   
โลกนาถนฺติ  สพฺพโลเกกนาถ  สพฺพโลเกหิ  อย  โน  ทุกโฺข-   
ปตาปสฺส  อาหนฺตา  สเมตาติ  เอวมาสีสียตีติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ทสพลสฺส  สพฺพนิปจฺจาการสฺส  อรหภาวทสฺสนตฺถ   
# ๑. วิ. มหา. ๕/๑๕๒/๒๐๗ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๙, ๑๐/๔ ฯ 
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๗๑๑/๔๕๙ ฯ  ๔. ที. มหา. ๑๐/๒๗๗/๓๒๘ ฯ   
# ม. ม.ู ๑๒/๑๓๖/๑๐๖ ฯ  ๕. ขุ. ธ. ๒๕/๑๔/๒๒ ฯ   
#. ๖. ขุ. พุทธ. ๓๓/๒/๔๑๙ ฯ    
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                อภิวาทน โถมน ฺจ        วนฺทน ฺจ ปสสน   
                นมสฺสน ฺจ ปูช ฺจ        สพฺพ อรหสี ตุว ฯ   
                เย เกจิ โลเก วนฺทเนยฺยา        วนฺทน อรหนฺติ เย   
                สพฺพเสฏโ มหาวีร        สทิโส เต น วิชฺชตีติ   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  อภิวาทนนฺติ  อ ฺเหิ  อตฺตโน  อภิวาทนการาปน ฯ   
โถมนนฺติ  ปรมฺมุขโต  ถติุ ฯ  วนฺทนนฺติ  ปณามน ฯ  ปสสนนฺติ   
สมฺมุขโต  ปสสน ฯ นมสสฺนนฺติ  อ ฺชลิกรณ ฯ  มนสา  นมสฺสน   
วา ฯ  ปูชนนติฺ  มาลาคนฺธวิเลปนาทีหิ  ปูชน ฺจ ฯ  สพฺพนฺติ   
สพฺพมฺป  ต (๑)  วุตฺตปฺปการ สกฺการวิเสส ตฺว อรหสิ ยุตฺโตติ   
อตฺโถ ฯ  เย  เกจิ  โลเก  วนฺทเนยฺยาติ  เย  เกจิ  โลเก  วนฺทิตพฺพา   
วนฺทนียา  วนฺทน  อรหนติฺ ฯ  เยติ  เย  ปน  โลเก  วนฺทน   
อรหนฺติ ฯ  อิท  ปน  ปุริมปทสฺเสว  เววจน ฯ  สพฺพเสฏโติ   
สพฺเพส  เตส  เสฏโ  อุตฺตโม  ตฺว  มหาวีร  สทิโส  เต โลเก   
โกจิ น วิชชฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        อถ  ภควติ  ยมกปาฏหิาริย  ทสฺเสตฺวา  รตนจงฺกม   
มาเปตฺวา  ตตฺร  จงฺกมมาเน  อายสฺมา  สาริปุตฺโต  ราชคเห   
วิหรติ  คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต  ป ฺจหิ  ปริวารภิกฺขุสเตหิ ฯ  อถ   
เถโร  ภควนฺต  โอโลเกนฺโต  อทฺทส  กปลวตฺถุปุเร (๒)  อากาเส   
# ๑. ส.ี ย.ุ พฺพมิท ฯ  ๒. ม. กปลปุเร ฯ    
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รตนจงฺกเม จกฺกมมาน ฯ เตน วุตฺต   
                สาริปุตฺโต มหาป ฺโ        สมาธิชฺฌานโกวิโท   
                คิชฺฌกูเฏ  ิโตเยว                ปสฺสติ โลกนายกนฺติ-   
อาทิ ฯ   
        ตตฺถ  สาริปุตฺโตติ  รปูสาริยา  นาม  พฺราหฺมณิยา  ปุตฺโตติ   
สาริปุตฺโต ฯ  มหาป ฺโติ  มหติยา  โสฬสวิธาย  ป ฺาย   
สมนฺนาคโตติ  มหาป ฺโ ฯ  สมาธิชฌฺานโกวิโทติ  เอตฺถ  สมาธีติ   
จิตฺต  สม  อาทหติ  อารมฺมเณ  เปตีติ  สมาธิ ฯ  โส  ติวิโธ   
โหติ  สวิตกกฺสวิจาโร  อวิตกฺกวิจารมตฺโต  อวิตกฺกอวิจาโร   
สมาธีติ ฯ  ฌานนฺติ  ปมชฺฌาน  ทุติยชฺฌาน  ตติยชฺฌาน   
จตุตฺถชฺฌานนฺติ  อิเมหิ  ปมชฺฌานาทีหิ  เมตฺตาฌานาทีนิป   
สงฺคหิตาเนว  โหนฺติ  ฌานมฺป  ทุวิธ  โหติ  ลกฺขณูปนิชฺฌาน   
อารมฺมณูปนิชฺฌานนฺติ ฯ  ตตฺถ  อนิจฺจาทิลกฺขณ  อุปนิชฺฌายตีติ   
วิปสฺสนาาณ  ลกฺขณูปนิชฺฌานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ปมชฺฌานาทิก   
ปน อารมฺมณูปนิชฺฌานโต  ปจฺจนีกฌาปนโต  วา  ฌานนฺติ   
วุจฺจติ ฯ  สมาธีสุ  จ  ฌาเนสุ  จ  โกวิโทติ  สมาธิชฌฺานโกวิโท   
สมาธิชฺฌานกุสโลติ  อตฺโถ ฯ  คิชฺฌกเูฏติ  เอวนามเก  ปพฺพเต   
 ิโตเยว ฯ ปสฺสตีติ ปสฺสิ ฯ   
        สุผุลลฺ  สาลราชวาติ  สมวฏฏกฺขนฺธ  สมุคฺคตวิปุลโกมล-   
ผลปลฺลวงฺกรุสมลงฺกตสาข  สพฺพผาลิผุลฺล  สาลราช  วิย  สีลมลู    
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สมาธิกฺขนฺธ  ป ฺาสาข  วงฺกุรอภิ ฺาปุปฺผ  วิมุตฺติผล  ทสพล-   
สาลราช  โอโลเกสีติ  เอว  โอโลกปเทน (๑)  สมฺพนฺโธ ฯ  จนฺทว   
คคเน  ยถาติ  อพฺภาหิมธูมรโชราหุปสคฺควินิมุตฺต (๒)  ตารคณปริวุต   
สรทสมเย  ปริปุณฺณ  วิย  รชนิกร  สพฺพกิเลสติมิรวิธมนกร (๓)   
เวเนยฺยชนกุมุทวนวิกสนกร  มุนิวรรชนิกร  โอโลเกตีติ  อตฺโถ ฯ   
ยถาติ  นิปาตมตฺต ฯ  มชฌฺณฺหิเกว  สรูิยนฺติ  มชฺฌณฺหิกสมเย   
สิริยา  ปฏตรกิรณมาลิน  อสุมาลินมิว  วิโรจมาน ฯ  นราสภนฺติ   
นรวสภ ฯ   
        ชลนฺตนฺติ  ททฺทฬหฺมาน  สรทสมย  ปริปุณฺณจนฺทสสฺสิริก-   
จารุวทนโสภ  ลกฺขณานุพฺย ฺชนสมลงฺกตวรสรีร  ปรมาย   
พุทฺธสิริยา  วิโรจมานนฺติ  อตฺโถ ฯ  ทีปรุกฺขวาติ  อาโรปตทีป   
ทีปรุกฺขมิว ฯ  ตรุณสูริยว  อุคฺคตนฺติ  อภินโวทิตาทิจฺจมิว ฯ   
โสมฺมภาเวน  ชลนฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  สูรยิสฺส  ตรุณภาโว  ปน   
อุทย  ปฏิจฺจ  วุจฺจติ ฯ  น  หิ  จนฺทสฺส  วิย  หานิวุทฺธิโย   
อตฺถิ ฯ พฺยามปฺปภานุร ฺชิตนฺติ  พฺยามปฺปภาย  อนุร ฺชิต ฯ  ธรี   
ปสฺสติ โลกนายกนฺติ สพฺพโลเกกธีร ปสฺสติ นายกนฺติ อตฺโถ ฯ   
        อถายสฺมา  ธมฺมเสนาปติ  อติสีตลสลลิธรนิกรปริจุมฺพิตกูเฏ   
นานาวิธสุรภิตรุกุสุมวาสิตกูเฏ  ปรมรุจิรจิตฺตกูเฏ  คิชฺฌกูเฏ   
# ๑. ส.ี อุลโลเกตีติ เอว อุลโลกปเทน ฯ  ๒. สี. ยุ. อพฺภมหิก....ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. ติมิรนิกรวิธมนกร ฯ  ๔. ส.ี อสิตสลลีธร......ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 99 

                เลมที่ 44  รตนจงฺกมนกณฺฑวณฺณนา  หนา  99   
 
ปพฺพเต  ตฺวาว  ทสหิ  จกกฺวาฬสหสฺเสหิ  อาคเตหิ  เทว-   
พฺรหฺมคเณหิ  ปริวุต  ภควนฺต  อนุตฺตราย  พุทฺธสิริยา  อโนปมาย   
พุทฺธลีลาย  สพฺพรตนมเย  จงฺกเม  จงฺกมมาน  ทิสวฺา  หนฺทาห   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  พุทฺธคุณปริทีปน  พุทฺธวสเทสน   
ยาเจยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา  อตฺตนา  สทฺธึ  วสมานานิ  ป ฺจ   
ภิกฺขุสตานิ  สนฺนิปาเตสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
                ป ฺจนฺน ภิกฺขุสตาน        กตกิจฺจาน ตาทิน   
                ขีณาสวาน วิมลาน                ขเณน สนฺนิปาตยีติ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตานนฺติ  ป ฺจ  ภิกฺขุสตานิ ฯ   
อุปโยคตฺเถ  สามิวจน  ทฏพฺพ ฯ  กตกิจฺจานนฺติ  จตูสุ  สจฺเจสุ   
จตูหิ  มคฺเคหิ  ปริ ฺาปหานสจฺฉิกิริยภาวนาวเสน  ปรินิฏ ิต-   
โสฬสกิจฺจานนฺติ  อตฺโถ ฯ  ขีณาสวานนฺติ  ปริกฺขีณจตุราสวาน ฯ   
วิมลานนฺติ  วิคตมลาน ฯ  ขีณาสวตฺตา วา วิมลาน ปรม-   
ปริสุทฺธจิตฺตสนฺตานานนฺติ  อตฺโถ ฯ  ขเณนาติ  ขเณเยว ฯ   
สนฺนิปาตยีติ  สนฺนิปาเตสิ (๑) ฯ   
        อิทานิ เตส ภิกฺขูน สนฺนิปาเต คมเน  จ  การณ   
ทสฺสนตฺถ   
                โลกปฺปสาทน นาม                ปาฏิหีร นิทสฺสยิ   
                อมฺเหป ตตฺถ คนฺตฺวาน        วนฺทิสฺสาม มย ชิน ฯ   
# ๑. ส.ี สนฺนปิาตาเปสิ ฯ    
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                เอถ สพฺเพ คมิสฺสาม        ปจฺุฉิสฺสาม มย ชิน   
                กงฺข วิโนทยิสฺสาม   ปสฺสิตฺวา โลกนายกนฺติ   
อิมา  คาถาโย  วุตฺตา ฯ   
        ตตฺถ  โลกปฺปสาทน  นามาติ  โลกสฺส  ปสาทกรณโต   
โลกปฺปสาทน  ปาฏิหีร  วุจฺจติ ฯ  อุลฺโลกปฺปสาทน  นานาติป   
ปาโ ฯ  ตสฺส  โลกวิวรณปาฏิหาริยนฺติ  อตฺโถ ฯ  ต  ปน  อุทธฺ   
อกนิฏภวนโต  เหฏา  ยาว  อวีจิ  เอตฺถนฺตเร  เอกาโลก  กตฺวา   
เอตฺถนฺตเร  สพฺเพสมฺป  สตฺตาน  อ ฺม ฺ  ทสฺสนกรณาธิฏ-   
านนฺติ  วุจฺจติ ฯ  นิทสฺสยีติ  ทสฺเสสิ ฯ อเมฺหปติ มยมฺป ฯ ตตฺถาติ   
ยตฺถ  ภควา  ตตฺถ  คนฺตฺวานาติ  อตฺโถ ฯ  วนฺทิสฺสามาติ  มย   
ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺทิสฺสาม ฯ  เอตฺถ  ปน  อมฺเหป   
มยนฺติ  อิเมส  ทฺวินฺน  สททฺาน  ปุริมสสฺ  คมนกิริยาย  สมฺพนฺโธ   
ทฏพฺโพ  ปจฺฉิมสฺส  วนฺทนกิริยาย ฯ  อิตรถา  ห ิปนุรุตฺติ-   
โทสโต  น  มุจฺจติ ฯ   
        เอถาติ  อาคจฺฉถ ฯ  กงฺข  วิโนทยสิฺสามาติ  เอตฺถาห   
ขีณาสวาน  ปน  กงฺขา  นาม  กาจิป  นตฺถิ  กสฺมา  เถโร   
เอวมาหาติ ฯ  สจฺจเมเวต  ปมมคฺเคเนว  สมุจฺเฉท  คตา ฯ  ยถาห   
กตเม ธมฺมา ทสฺสเนน ปหาตพฺพาติ ฯ  จตฺตาโร ทฏิ ิคต-   
สมฺปยุตฺตจิตฺตุปฺปาทา วิจิกิจฺฉาสหคโต จิตฺตุปฺปาโท อปาย-   
คมนีโย โลโภ  โทโส โมโห มาโน ตเทกฏา  จ  กเิลสาติ (๑) ฯ   
# ๑. อภิ. สงฺ. ๓๔/๘๘๕/๓๔๔ ฯ    
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        น  ปเนสา  วิจิกิจฺฉาสงฺขาตา  กงฺขาติ  กินฺตุ  ป ฺตฺติ-   
อชานน  นาม ฯ  เถโร  ปน  ภควนฺต  พุทฺธวส  ปุจฺฉิตุกาโม   
โส  ปน  พุทธฺานเยว  วิสโย  น  ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน   
ตสฺมา  เถโร  อวิสยตฺตา  เอวมาหาติ  เวทิตพฺพ ฯ  วิโนทยิสฺสามาติ   
วิโนเทสฺสาม ฯ   
        อถ  โข  เต  ภิกฺขู  เถรสฺส  วจน  สุตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน   
ปตฺตจีวรมาทาย  สุวมฺมิตา  วิย  มหานาคา  ปภินฺนกิเลสา   
ฉินฺนพนฺธนา  อปฺปจฺฉา  สนฺตุฏา  ปวิวิตฺตา  อสสฏา  สีล-   
สมาธิป ฺาวิมุตฺติาณทสฺสนสมฺปนฺนา  ตรมานา สนฺนิปตึสุ ฯ   
เตน วุตฺต   
                สาธูติ เต ปฏิสสฺุตฺวา        นปิกา สวุตินฺทฺริยา   
                ปตฺตจีวรมาทาย                ตรมานา อุปาคมุนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สาธูติ  อย  สาธุสทฺโท  อายาจนสมฺปฏิจฺฉนสมฺปหสน-   
สุนฺทราทีสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถา  เหส  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา   
สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตูติอาทีสุ (๑)  อายาจเน  ทิสฺสติ ฯ  สาธุ  ภนฺเตติ   
โข  โส  ภิกฺขุ  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวาติอาทีสุ (๒)   
สมฺปฏิจฺฉเน ฯ  สาธุ  สาธุ  สาริปุตฺตาติอาทีสุ (๓)  สมฺปหสเน ฯ   
                สาธุ ธมฺมรุจิ ราชา                สาธุ ป ฺาณวา นโร   
                สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ        ปาปสฺสากรณ สุขนฺติ-   
# ๑. ส. สหา. ๑๘/๑๓๒/๙๐ ฯ  ส. มหา. ๑๙/๗๕๐/๒๒๑ ฯ   
# องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๕๗/๓๓๕ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๑๒๑/๑๐๑ ฯ   
# ๓. ท.ี ปา. ๑๑/๓๖๓/๒๘๗ ฯ    
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อาทีสุ (๑)  สนฺุทเร ฯ  อิธ  สมฺปฏิจฺฉเน ฯ  ตสฺมา  สาธุ  สุฏ ูติ   
เถรสฺส  วจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  นิปกาติ  ปณฺฑิตา   
ป ฺวนฺตา ฯ  สวุตินฺทฺริยาติ  อินฺทฺริเยสุ  คุตฺตทฺวารา ฯ  อินฺทรฺยิ-   
สวรสมนฺนาคตาติ  อตฺโถ ฯ  ตรมานาติ  ตุรินา ฯ  อุปาคมุนฺติ   
เถร อุปสงฺกมึสุ ฯ   
        อิทานิ  ธมฺมเสนาปติสฺส  ปวตฺตึ  ทสฺเสนฺเตหิ  สงฺคีติการเกหิ   
ขีณาสเวหิ  วิมเลหีติอาทิคาถาโย  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  ทนฺเตหีติ  กาเยน   
จ  จิตฺเตน  จ  ทนฺเตหิ ฯ  อุตฺตเม  ทเมติ  อรหตฺเต  นมิิตฺตตฺเถ   
ภุมฺม ทฏพฺพ ฯ เตหิ ภิกขฺูหีติ  ป ฺจหิ  ภิกฺขุสเตหิ ฯ  มหาคณีติ   
สีลาทีหิ  จ  สงฺขฺยาวเสน  จ  มหนฺโต  คโณ  อสฺส  อตฺถีติ   
มหาคณี  นานาปทวเสน  วา  สีลาทีหิ  คุเณหิ  มหนฺโต  คเณติ   
มหาคโณ  มหาคโณ  อสฺส  อตฺถีติ  มหาคณี ฯ  ลฬนฺโต  เทโวว   
คคเนติ  อิทฺธิวิลาเสน วิลาเสนฺโต  เทโว  วิย  คคนตเล  ภควนฺต   
อุปสงฺกมีติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  เต  อิตฺถมฺภูตา  อุปสงฺกมึสูติ  อุปสงฺกมวิธาน-   
ทสฺสนตฺถ  อุกฺกาสิต ฺจ  ขิปตนฺติอาทิ (๒)  อารทฺธ ฯ  ตตฺถ   
อุกฺกาสิต ฺจาติ  อุกฺกาสิตสทฺท ฺจ ฯ  ขิปตนฺติ  ขิปตสทฺท ฺจ ฯ   
อชฺฌุเปกฺขิยาติ  อุเปกฺขิตฺวา  ต  อุภย  อกตฺวาติ  อธิปฺปโย ฯ   
สุพฺพตาติ  สุวิมลธุตคุณา ฯ  สปฺปติสฺสาติ  สหปติสฺสยา   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๘/๕๐/๒๐ ฯ  ๒. ส.ี ขิปต ฺจาติ ฯ    
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นีจวุตฺติโนติ อตฺโถ ฯ   
        สยมฺภุนติฺ  สยเมว  อ ฺาปเทส  วินา  ปารมิโย  ปูเรตฺวา   
อธิคตพุทฺธภาวนฺติ  อตฺโถ ฯ  อจฺจุคฺคตนฺติ  อภินโวทิต ฯ  จนฺทวาติ   
จนฺท วิย ฯ นเภ ชลนฺต  ภควนฺต  คคเน  จนฺท  วิย  ปสฺสนฺตีติ   
เอว  ปทสมฺพนฺโธ  ทฏพฺโพ ฯ  อิธาป  ยถาสทฺโท  นิปาต-   
มตฺโตว ฯ   
        วิชชฺุวาติ  วิชชฺุฆน  วิย ฯ  ยทิ  จิรฏ ิติกา  อจิรปฺปภา   
อสฺส  ตาทิสนฺติ  อตฺโถ ฯ  คคเน  ยถาติ  อากาเส  ยถา  อิธาป   
ยถาสทฺโท  นิปาตมตฺโตว ฯ  อิโต  ปรมฺป  อีทิเสสุ  าเนสุ   
ยถาสทฺโท นปิาตมตฺโตติ ทฏพฺโพ ฯ   
        รหทมิว  วิปฺปสนฺนนติฺ  อติคมฺภีรวิตฺถต  มหารหท  วิย   
อนาวิล  วิปฺปสนฺน  สลิล ฯ  สุผุลฺล  ปทุม  ยถาติ  สวิุกสิต-   
ปทุมวน  รหทมิวาติ  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  สุผุลฺล  กมล  ยถาติป   
ปาโ ฯ  ตสสฺ  กมนียภาเวน  สุผุลลฺ  กมลวนมิวาติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  เต  ภิกฺขู  ธมฺมเสนาปติปฺปมุขา  อ ฺชลึ  สริสิ  กตฺวา   
ทสพลสฺส  จกฺกาลงฺกตตเลสุ  ปาเทสุ  นิปตึสูติ  อตฺโถ ฯ  เตน   
วุตฺต  อ ฺชลึ  ปคฺคเหตฺวาน  ตุฏหฏา  ปโมทิตาติอาทิ ฯ   
ตตฺถ  นิปตนฺตีติ  นิปตึสุ  วนฺทึสูติ  อตฺโถ ฯ  จกฺกลกฺขเณติ   
จกฺก  ลกฺขณ  ยสฺมึ  ปาเท  โส  ปาโท  จกฺกลกฺขโณ  ตสฺมึ   
จกฺกลกฺขเณ ฯ  ชาติวเสน  ปาเทติ  วุตฺต  สตฺถโุน  จกฺกาลงฺกต-    
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ตเลสุ  ปาเทสุ  นิปตึสูติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  เตส  เกส ฺจิ  เถราน  นาม  ทสฺเสนฺเตหิ   
สารีปุตฺโต  มหาป ฺโ  โกรณฺฑสมสาทิโสติอาทิคาถาโย  วุตฺตา ฯ   
ตตฺถ  โกรณฺฑสมสาทิโสติ  โกรณฺฑกสุุมสทิสวณฺโณ  ยท ิ เอว   
โกรณฺฑสโมติ  วา  โกรณฺฑสทิโสติ  วา  วตฺตพฺพ  กึ  ทฺวิกฺขตฺตุ   
สมสาทโสติ  วุตฺตนฺติ  เจ ฯ  นาย  โทโส  ตาทิโส  โกรณฺฑ-   
สมตฺตา  โกรณฺฑสทิสภาเวเนว  โกรณฺฑสมสาทิโส ฯ  น  ปนาธิก-   
วจนวเสนาติ  อธิปฺปาโย ฯ  สมาธิชฺฌานกุสโลติ  เอตฺถ  อย   
กุสลสทฺโท  ตาว  อโรคฺยานวชฺชเฉกสุขวิปากาทีสุ  ทิสฺสติ ฯ   
อย  หิ  กจฺจิ  นุ  โภโต  กสุล  กจฺจิ  โภโต  อนามยนฺติ-   
อาทีสุ (๑)  อาโรเคฺย  ทิสสฺติ ฯ  กตโม  ปน  ภนฺเต  กายสมาจาโร   
กุสโล ฯ โย โข  มหาราช  กายสมาจาโร  อนวชฺโชติ  เอวมาทีสุ (๒)   
อนวชฺเช ฯ  กุสโล  ตฺว  รถสฺส  องฺคปจฺจงฺคานนฺติอาทีสุ (๓)  เฉเก ฯ   
กุสลสฺส  กมมฺสฺส  กตตฺตา  อุปจิตตฺตาติอาทีสุ (๔)  สุขวิปาเก ฯ  อิธ   
ปน เฉเก ทฏพฺโพ ฯ  วนทฺเตติ วนฺทิตฺถ ฯ   
        คชชฺิตาติ  คชฺชนฺตีติ  คชฺชิตา ฯ  กาลเมโฆวาติ  นีลสลิลธโร   
วิย  คชชฺิตา  อิทฺธิวิสเยติ  อธิปฺปาโย ฯ  นีลุปฺปลสมสาทิโสติ   
นีลกุวลยสทสิวณฺโณ ฯ เหฏา  วุตฺตนเยเนเวตฺถาป  อตฺโถ   
# ๑. ขุ. ชา. ๒๗/๒๑๓๓/๔๓๓ ฯ  ขุ. ชา. ๒๘/๑๕๑/๖๑ ฯ   
# ๒. ม. ม. ๑๓/๕๕๔/๕๐๒ ฯ  ๓. ม. ม. ๑๓/๙๕/๙๒ ฯ   
# ๔. อภิ. สงฺ. ๓๔/๓๓๘/๑๒๘ ฯ    
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เวทิตพฺโพ ฯ  โมคฺคลฺลาโนติ  เอวโคตฺตวเสน  ลทฺธนาโม โกลิโต ฯ   
        มหากสฺสโปป  จาติ  อุรุเวลกสฺสปนทีกสฺสปคยากสฺสปกุมาร-   
กสฺสเป  ขุทฺทานุขุทฺทเก  เถเร  อุปาทาย  อย  มหา  ตสฺมา   
มหากสฺสโปติ  วุตฺโต ฯ  ป  จาติ  สมภฺาวนสมฺปณฺฑนตฺโถ ฯ   
อุตฺตตฺตกนสนฺนิโภติ  สนตฺตฺตสุวณฺณสทิสฉวิวณฺโณ ฯ ธุตคุเณติ   
เอตฺถ  กิเลสธุนนโต  ธมโฺม  ธโุต  นาม  ธุตคุโณ  นาม  ธุตธมฺโม ฯ   
กตโม  ปน  ธุตธมฺโม  นาม ฯ  อปฺปจฺฉตา  สนฺตุฏ ิตา  สลฺเลขตา   
ปวิเวกตา  อิทมฏ ิกตาติ  อิเม  ธุตงฺคเจตนาย  ปริวารภูตา  ป ฺจ   
ธมฺมา  อปฺปจฺฉเยว  นิสฺสายาติอาทิวจนโต  ธุตธมฺมา  นาม ฯ   
อถ  วา  กิเลเสธุนนโต  าณ  ธุต  นาม  ตสฺมึ  ธุตคุเณ ฯ   
อคฺคนิกฺขิตฺโตติ  อคฺโค  เสฏโ  โกฏภูิโตติ  ปโต ฯ  เอตทคฺค   
ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  ธุตวาทาน  ยทิท  มหากสฺสโปติ (๑)   
านนฺตเร  ปโตติ  อตฺโถ ฯ  อย  ปน  อคฺคสทฺโท   
อาทิโกฏิโกฏาสเสฏาทีสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถา  เหส  อชฺชตคฺเค   
สมฺม  โทวารกิ  อาวรามิ  ทาร  นิคณฺาน  นิคณฺ ีนนฺติ-   
อาทีสุ (๒)  อาทิมฺหิ ทิสฺสติ ฯ  เตเนว  องฺคุลคฺเคน  ต  องฺคุลคฺค   
ปรามเสยฺย (๓)  อุจฺฉคฺค  เวฬคฺคนฺติอาทีสุ โกฏิย ฯ อมฺพิลคฺค  วา   
มธุรคฺค (๔)  วา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  วิหารคฺเคน  วา  ปริเวณคฺเคน   
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ  ๒. ม. ม. ๑๓/๗๕/๖๘ ฯ   
# ๓. อภิ ก. ๓๗/๑๐๗๓/๓๔๓ ฯ  ๔. ส. มหา. ๑๙/๗๐๔/๒๐๐ ฯ    
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วา  ภาเชตุนฺติอาทีสุ (๑)  โกฏาเส ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา   
วา  ทฺวิปทา  วา  ฯเปฯ  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายตีติอาทีสุ (๒)   
เสฏเ ฯ  สฺวายมิธ  เสฏเ  ทฏพฺโพ ฯ  โกฏิยมฺป  วตฺตติ ฯ   
เถโร  อตฺตโน  าเน  เสฏโ  เจว  โกฏิภูโต  จ ฯ  เตน  วุตฺต   
อคฺคนิกฺขิตฺโตติ  อคฺโค  เสฏโ  โกฏภูิโตติ  อตฺโถ ฯ  โถมิโตติ   
ปสสิโต  เทวมนุสฺสาทีหิ ฯ  สตฺถ ุ วณฺณิโตติ  สตฺถารา  วณฺณิโต   
ถุโต  กสฺสโป  ภิกฺขเว  จนฺทูปโม  กุลานิ  อุปสงฺกมติ  อปกสฺเสว   
กาย  อปกสฺส  จิตฺต  นิจฺจนวโก  กุเลสุ  อปฺปคพฺโภติ  เอวมาทีหิ   
อเนเกหิ  สุตฺตนเยหิ (๓)  วณฺณิโต  ปสตฺโถ โสป ภควนฺต วนฺทตีติ   
อตฺโถ ฯ   
        ทิพฺพจกฺขูนนฺติ  ทิพฺพ  จกฺขุ  เยส  อตฺถิ  เต  ทพฺิพจกฺขู   
เตส ทิพฺพจกฺขูน  ภิกฺขูน  อคฺโค  เสฏโติ  อตฺโถ ฯ  ยถาห   
เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม สาวกาน  ภิกฺขูน  ทิพฺพจกฺขุกาน  ยทิท   
อนุรุทฺโธติ (๑) ฯ  อนรุุทธฺตฺเถโร ภควโต  จูฬปตุโน  อมิโตทนสฺส   
นาม  สกฺกสสฺ  ปุตฺโต  มหานามสฺส  กนิฏภาตา  มหาปุ ฺโ   
ปรมสุขุมาโล  โส  อตฺตสตฺตโม  นิกขฺมิตฺวา  อคารสฺมา  อนคาริย   
ปพฺพชิโต  ตสฺส  ปพฺพชชฺานุกฺกโม  สงฺฆเภทกกฺขนฺธเก (๕)  อาคโตว ฯ   
อวิทูเรวาติ  ภควโต  สนฺติเกเยว ฯ   
# ๑. วิ. จุล. ๗/๒๗๙/๑๒๗ ฯ  ๒. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๔ ฯ   
# ๓. ส. นิ. ๑๖/๔๗๐/๒๓๓ ฯ  ๔. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ   
# ๕. วิ. จุล. ๗/๓๓๘/๑๕๕ ฯ    
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        อาปตฺติอนาปตฺติยาติ  อาปตฺติย ฺจ  อนาปตฺติย ฺจ  โกวิโท ฯ   
สเตกิจฺฉายาติ  สปฺปฏิกมฺมายป  อปฺปฏิกมฺมายป  จาติ  อตฺโถ ฯ   
ตตฺถ สปฺปฏกิมฺมา สา ฉพฺพิธา โหติ  อปฺปฏิกมฺมา  สา   
ปาราชิกาปตฺติ ฯ  อาปตฺติอนาปตฺติยา  สเตกิจฺฉาย  โกวิโทติป   
ปาโ  โสเยว  อตฺโถ ฯ  วินเยติ  วินยปฏเก ฯ  อคฺคนิกฺขิตฺโตติ   
เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  วินยธราน  ยทิท   
อุปาลีติ (๑)  เอตทคฺคฏาเน ปโตติ อตฺโถ ฯ  อุปาลีติ  อุปาลิตฺเถโร ฯ   
สตฺถุ  วณฺณิโตติ  สตฺถารา  วณฺณิโต  ปสตฺโถ ฯ  เถโร  กิร   
ตถาคตสฺเสว  สนฺติเก  วินยปฏก  อุคฺคณฺหิตฺวา  ภารุกจฺฉกวตฺถุ (๒)   
อชฺชุกวตฺถุ (๓)  กุมารกสสฺปวตฺถุนฺติ (๔)  อิมินา ตีณิ วตฺถูนิ สพฺพ ฺ ุต-   
าเณน  สทฺธึ  สสนฺทิตฺวา  กเถสิ ฯ  ตสฺมา  เถโร  วินยธราน   
ภิกฺขูน อคฺโคติ เอวมาทินา  นเยน สตฺถารา วณฺณิโตติ   
วุตฺโต ฯ   
        สุขุมนปิุณตฺถปฏิวิทฺโธติ  ปฏิวิทฺธสุขุมนิปุณตฺโถ  ปฏิวิทฺธ-   
ทุทฺทสนิปุณตฺโถติ  อตฺโถ ฯ  กถิกาน  ปวโรติ  ธมมฺกถิกาน   
เสฏโ ฯ  เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวกาน  ภิกฺขูน  ธมฺมกถิกาน   
ยทิท  ปุณฺโณ มนฺตานิปุตฺโตติ (๕)  เอตทคฺคปาลิย  อาโรปโต ฯ  เตน   
วุตฺต  กถิกาน  ปวโรติ ฯ  คณีติ  สสงฺโฆ ฯ  เถรสฺส  กิร  สนฺติเก   
# ๑. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๙/๓๒ ฯ  ๒. วิ. มหาวิ. ๑/๗๑/๗๒ ฯ   
# ๓. วิ. มหาวิ. ๑/๑๗๒/๑๒๔ ฯ  ๔. ม. มู. ๑๒/๒๘๙/๒๘๒ ฯ   
# ๕. องฺ. เอก. ๒๐/๑๔๖/๓๑ ฯ    
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ปพฺพชิตา  กลุปุตฺตา  ป ฺจสตา  อเหสุ ฯ  สพฺเพป  เต  ทสพลสฺส   
ชาตภูมิกา  ชาตรฏวาสิโน  สพฺเพว  ขีณาสวา  สพฺเพว  ทส-   
กถาวตฺถุลาภิโน ฯ  เตน  วุตฺต  คณีติ ฯ  อิสีติ  เอสติ  คเวสติ   
กุสเล  ธมฺเมติ  อิสิ ฯ  มนตฺานิยา  ปุตฺโตติ  มนฺตานิยา  นาม   
พฺราหฺมณิยา  ปุตฺโต ฯ  ปณฺุโณติ  ตสฺส  นาม ฯ  วิสฺสุโตติ อตฺตโน   
อปฺปจฺฉตาทีหิ คุเณหิ วิสฺสุโต ฯ   
        อ ฺาโกณฺฑ ฺตฺเถโร (๑)  ปน  สตฺถริ  อภิสมฺโพธึ  ปตฺวา   
ปวตฺติตวรธมฺมจกฺเก  อนุปุพฺเพน  อาคนฺตฺวา  ราชคห  อุปนิสฺสาย   
วิหรนฺเต  กปลวตฺถุ  อาคนฺตฺวา  อตฺตโน  ภาคิเนยฺย  ปุณฺณ   
นาม  มาณว  ปพฺพาเชตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อาปุจฉิตฺวา   
นิวาสตฺถาย  สย  ฉทฺทนฺตทห  คโต ฯ  ปุณฺโณ  ปน  ภควนฺต   
ทสฺสนาย  เถเรน  สทฺธ ึ อาคนฺตฺวา  มยฺห  ปพฺพชิตกจฺิจ   
มตฺถก ปาเปตฺวา ทสพลสฺส  สนฺติก  คมิสฺสามีติ  กปลวตฺถ-ุ   
ปุเรเยว (๒) โอหีโน โส โยนิโสมนสิการ กโรนฺโต  นจิรสฺเสว   
อรหตฺต  ปตฺวา  ภควนฺต อุปสงฺกมิ ฯ เอตฺถ ปน อนุรุทฺธตฺเถโร   
จ  อุปาลิตฺเถโร  จ  อิเม  เทฺวา  เถรา  ภควโต  กปลวตฺถุปุร   
ปวิสิตฺวา  าติสมาคมทิวเส  ปพฺพชติา  วิย  ทสฺสติา  ต  ปน   
ขนฺธกปาลิยา  อฏกถาย  จ  น  สเมติ ฯ วีมสิตฺวา คเหตพฺพ ฯ   
        อถ  สตฺถา  สาริปุตฺตตฺเถราทีน  ป ฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน   
# ๑. อ ฺาสิโกณฺฑ ฺตฺเถโร ฯ  ๒. ม. กปลปุเรเยว ฯ    
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จิตฺตาจารม ฺาย  อตฺตโน  คุเณ  กเถตุมารภิ ฯ  เตน  วุตฺต   
                เอเตส จิตฺตม ฺาย        โอปมฺมกุสโล มุนิ   
                กงฺขจฺเฉโท มหาวีโร        กเถสิ อตฺตโน คุณนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  โอปมฺมกุสโลติ  อุปมาย  กสุโล ฯ  กงฺขจฺเฉโทติ   
สพฺพสตฺตาน  สสยจฺเฉทโก ฯ   
        อิทานิ  เย  คุเณ  กเถสิ ฯ  เต  ทสฺเสตุ   
                จตฺตาโร เต อสงฺเขฺยยฺยา        โกฏิ เยส น นายติ   
                สตฺตกาโย จ อากาโส        จกฺกวาฬา จนนฺตกา   
                พุทฺธาณ อปฺปเมยฺย        น สกฺกา เอเต วิชานิตุนฺติ   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  จตฺตาโรติ  คณนปริจฺเฉโท ฯ  เอเตติ  อิทานิ  วตฺตพฺเพ   
อตฺเถ  นิทสฺเสติ ฯ  อสงเขยฺยาติ  สงฺขฺยาตุมสกฺกุเณยฺยตฺตา  อสงฺเขยฺยา   
คณนปถ  วีติวตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  โกฏีติ  ตาทิ  วา  อนฺโต  วา   
มริยาทา ฯ เยสนฺติ เยส จตุนฺน อสงฺเขยฺยาน ฯ  น  นายตีติ   
น  ป ฺายติ ฯ  อิทานิ  เต  วุตฺตปฺปกาเร  จตฺตาโร  อสงฺเขยฺเย   
ทสฺเสตุ  สตฺตกาโยติอาทิ วุตฺต ฯ สตฺตกาโยติ  สตฺตสมูโห   
สตฺตกาโย  อนนฺโต  อปรมิาโณ  อปฺปเมยฺโย ฯ  ตถา  อากาโส   
อากาสสฺสาป  อนฺโต  นตฺถิ ฯ  ตถา  จกฺกวาฬานิ  อนนฺตานิ-   
เอว ฯ  พุทฺธาณ  สพฺพ ฺ ุตาณ  อปฺปเมยฺย ฯ  น  สกฺกา  เอเต   
# ๑. ม. อสงฺเขฺยยฺยา ฯ    
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วิชานิตุนฺติ  ยสฺมา  ปเนเต  อนนฺตา  ตสฺมา  น  สกฺกา  วิชานิตุ ฯ   
        อิทานิ  สตฺถา  อตฺตโน  อิทฺธิวิกุพฺพเน  ส ฺชาตจฺฉริยพฺภุ-   
ตาน  เทวมนุสฺสาทีน  กินนฺาเมต อจฺฉริย อิโตป วิสิฏตร   
อจฺฉริย อพฺภุต อตฺถิ มม ต สุณาถาติ ธมฺมเทสน วฑฺเฒนฺโต   
                กิเมต อจฺฉริย โลเก                ย เม อิทฺธิวิกุพฺพน   
                อ ฺเ พหู อจฺฉริยา                อพฺภุตา โลมหสนาติ   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  กนิฺติ  ปฏิกฺเขปวจน ฯ  เอตนฺติ  อิท  อิทฺธิ-   
วิกุพฺพน  สนธฺายาห ฯ  ยนฺติ  อย  ยสทฺโท  ย  ต  อปุจฺฉิมฺห   
อกิตฺตยีโน  อ ฺ  ต  ปุจฺฉาม  ตทิงฺฆ  พฺรูหีติอาทีสุ (๑)  อุปโยค-   
วจเน  ทิสฺสติ ฯ  อฏานเมต  ภิกฺขเว  อนวกาโส  ย  เอกิสฺสา   
โลกธาตุยา  เทฺว  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ (๒)  เอตฺถ  การณ-   
วจเน ฯ  ย  วิปสฺสี  ภควา  กปฺเป  อุทปาทีติ (๓)  เอตฺถ  ภุมฺเม ฯ   
ย  โข  เม  ภนฺเต  เทวาน  ตาวตึสาน  สมฺมุขา  สุต  สมฺมุขา   
ปฏิคฺคหิต  อาโรเจมิ  ต ภควโตติอาทีสุ (๔)  ปจฺจตฺตวจเน ฯ  อิธาป   
ปจฺจตฺตวจเน  ทฏพฺโพ ฯ  อ ฺเ  พหู  มม  อจฺฉริยา อพฺภุต-   
วิเสสา สนฺตีติ ทีเปติ ฯ    
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        อิทานิ เต อจฺฉริเย ทสฺเสนฺโต   
                ยทาห ตุสิเต กาเย                สนฺตุสิโต นามห ตทา   
                ทสสหสฺสี สมาคมฺม        ยาจนฺติ ป ฺชลี มมนฺติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ยทาติ  ยสฺมึ  กาเล ฯ  อหนติฺ  อตฺตาน  นิทฺทิสติ ฯ   
ตุสิเต  กาเยติ  ตุสิตสงฺขาเต  เทวนิกาเย ฯ  ยทา  ปนาห   
สมตฺตึส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ป ฺจ  มหาปริจฺจาเค  ปริจฺจชิตฺวา   
าตตฺถจริยโลกตฺถจริยพุทฺธตฺถจริยาน  โกฏ ึ ปตฺวา  สตฺตสตก-   
มหาทานานิ  ทตฺวา  สตฺตกฺขตฺตุ  ปวึ  กมฺเปตฺวา  เวสฺสนฺตรตฺต-   
ภาวโต  จวิตฺวา  ทุติเย  จิตฺตวาเร  ตุสิตภวเน  นิพฺพตฺโต  ตทาป (๑)   
สนฺตุสิโต  นาม  เทวราชา  อโหส ึฯ  ทสสหสฺสี  สมาคมฺมาติ   
ทสสหสฺสจกฺกวาเฬสุ  เทวตา  สนฺนิปติตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ยาจนฺติ   
ป ฺชลี  มมนติฺ  ม  อุปสงฺกมิตฺวา  มาริส ตยา ทส  ปารมิโย   
ปูเรนฺเตน  น  สกฺกสมฺปตฺตึ  น  มารสมฺปตฺตึ  น  พฺรหฺมสมฺปตฺตึ   
น  จกฺกวตฺติสมฺปตฺตึ  ปตฺเถนฺเตน  ปูรติา  โลกนิตฺถรณตฺถาย  ปน   
พุทฺธตฺต  ปตฺถยมาเนน  ปรูิตา  โส  ตว  กาโล  มาริส  พุทฺธตฺตาย   
สมโย  มาริส  พุทฺธตฺตายาติ  ยาจนฺติ  มมนฺติ ฯ เตน วุตฺต   
                กาโลย เต (๒)  มหาวีร        อุปฺปชฺช มาตุกุจฺฉิย   
                สเทวก ตารยนฺโต                พุชฺฌสฺสุ อมต ปทนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ตตฺถาป ฯ  ๒. ม. กาโล โข เต ฯ    
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        ตตฺถ  กาโล  เตติ  กาโล  ตว  อยเมว  วา  ปาโ ฯ   
อุปฺปชฺชาติ  ปฏิสนฺธึ  คณฺห  โอกฺกมาติป  ปาโ ฯ  สเทวกนฺติ   
สเทวก  โลกนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตารยนฺโตติ  เอตฺถ  ปารมิโย  ปูเรนฺโตป   
ตารยติ  นาม  ปารมิโย  มตฺถก  ปาเปนฺโตป  ตารยติ  นาม   
เวสฺสนตฺรตฺตภาวโต  จวิตฺวา  ตุสิตปุเร  ปฏิสนฺธ ึ คเหตฺวา  สฏ ิ-   
วสฺสสตสหสฺสาธิกานิ  สตฺตปณฺณาสวสฺสโกฏิโย  ตตฺถ  ติฏนฺโตป   
ตารยติ  นาม  เทวตาหิ  ยาจิโต  ป ฺจวิธ  มหาวิโลกติ  วิโลเกตฺวา   
มหามายาเทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คณฺหนฺโตป  ทสมาเส   
คพฺภวาส  วสนฺโตป  ตารยติ  นาม  เอกูนตึส  วสสฺานิ  อคาร-   
มชฺเฌ  ติฏนฺโตป  ตารยติ  นาม  ราหุลภทฺทสฺส  ชาตทิวเส   
ฉนฺนสหาโย  กณฺก (๑)  อารุยฺห  นิกขฺมนฺโตป  ตีณิ  รชฺชานิ   
อติกฺมิตฺวา  อโนมาย  นาม  นทิยา  ตีเร  ปพฺพชนฺโตป   
ตารยติ  นาม  ฉพฺพสฺสานิ  ปธาน  กโรนฺโตป  วิสาขาปุณฺณ-   
มาย  มหาโพธิมณฺฑ  อารุยฺห  มารพล  วิธมิตฺวา  ปมยาเม   
ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสริตฺวา  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสเธตฺวา   
ปจฺฉิมยาเม  ทฺวาทสงฺค  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  อนุโลมปฏิโลมโต   
สมฺมสิตฺวา  โสตาปตฺติมคฺค  ปฏิวิชฺฌนฺโตป  ตารยติ  นาม  โสตา-   
ปตฺติผลกฺขเณป  สกทาคามิมคฺคกฺขเณป  สกทาคามิผลกฺขเณป   
อนาคามิมคฺคกฺขเณป  อนาคามิผลกฺขเณป  อรหตฺตมคฺคกฺขเณป   
# ๑. ส.ี กนฺถก ฯ  ม. กณฺฑก ฯ    
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อรหตฺตผลกฺขเณป  ตารยติ  นาม  ยทา  อฏารสเทวตาโกฏิ-   
สหสฺเสหิ  ป ฺจวคฺคิยาน  อมตปาน อทาสิ ตโต ปฏาย ตารยิ   
นามาติ วุจฺจติ ฯ เตน วุตฺต   
                สเทวก ตารยนฺโต    พุชฌฺสสฺุ อมต ปทนติฺ ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  เทวตาหิ  ยาจิยมาโนป  เทวตาน  ปฏิ ฺ   
อทตฺวาว  กาลทีปเทสกุลชเนตฺติอายุปริจฺเฉทวเสน  ป ฺจวิธ  มหา-   
วิโลกน  นาม  วิโลเกสิ ฯ  ตตฺถ  กาโล  น ุ โข  น  กาโลติ   
ปม  กาล  วิโลเกสิ ฯ ตตฺถ วสฺสสตสหสฺสโต  อุทธฺ  อายุกาโล   
กาโล  นาม  น  โหติ ฯ  กสฺมา ฯ  ชาติชรามรณาทีน  อปากตตฺตา   
พุทฺธาน ฺจ  ธมฺมเทสนา  นาม  ติลกฺขณมุตฺตา  นาม  นตฺถ ิฯ   
เตส  อนิจฺจ  ทุกฺขมนตฺตาติ  กเถนฺตาน  กินฺนาเมเต  กเถนฺตีติ   
น  สทฺทหนฺติ  ตโต  อภิสมโย  น  โหติ  ตสฺมึ  อสติ  อนิยฺยานิก   
สาสน  โหติ ฯ  ตสฺมา  โส  อกาโล ฯ วสฺสสตโต  อูโน  อายุกาโลป   
กาโล  น  โหติ ฯ  กสฺมา ฯ  ตทา  สตฺตา  อุสฺสนฺนกิเลสา   
โหนฺติ ฯ  อุสฺสนฺนกิเลสาน ฺจ  ทินฺโน  โอวาโท  โอวาทฏาเน   
น  ติฏติ  ตสฺมา  โสป  อกาโล ฯ  วสฺสสตสหสฺสโต  ปฏาย   
เหฏา  วสฺสสตโต  ปฏาย  อุทฺธ  อายุกาโล  กาโล  นาม ฯ   
อิทานิ  วสฺสสตายุกา  มนุสฺสาติ  อถ  โพธิสตฺโต  นพฺิพตฺติตพฺพ-   
กาโลติ อทฺทส ฯ   
        ตโต  ทปี  โอโลเกนฺโต  ชมฺพุทีเปเยว  พุทฺธา  นิพฺพตฺตนฺติ    
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ทีป  ปสฺส ิฯ  ตโต  ชมฺพุทโีป  นาม  มหา  ทสโยชนสหสฺส-   
ปริมาโณ  กตรสฺมึ  น ุ โข  ปเทเส  พุทฺธา  นิพฺพตฺตนฺตีติ  เทส   
วิโลเกนฺโต  มชฺฌิมเทส  ปสฺสิ ฯ  ตโต  กลุ  วิโลเกนฺโต  พุทฺธา   
นาม  โลกสมฺมเต  กุเล  นิพฺพตฺตนฺติ  อิทานิ  ขตฺติยกุล โลกสมมฺต   
ตตฺถ  นิพฺพตฺติสฺสามิ  สุทฺโธทโน  นาม  เม  ราชา  ปตา ภวิสฺสตีติ   
กุล  อทฺทส ฯ  ตโต  มาตร  วิโลเกนฺโต  พุทฺธมาตา  นาม   
โลลา  สุราธุตฺตา  น  โหติ  อขณฺฑป ฺจสีลาติ  อย ฺจ  มหา-   
มายา  นาม  เทวี  เอทิสา  อย  เม  มาตา  ภวิสฺสตีติ  กิตฺตก   
อสฺสา  อายูติ  อาวชฺเชนฺโต  ทสนฺน  มาสาน  อุปริ  สตฺตทิวสานิ   
ปสฺสิ ฯ  อิติ  อิม  ป ฺจวิธวิโลกน  วิโลเกตฺวา  กาโล  เม  มาริส  
พุทฺธภาวายาติ  เทวตาน  ปฏิ ฺ  ทตฺวา  ตตฺถ  ยาวตายุก   
ตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  สกฺยราชกุเล  มายาเทวิยา  กุจฺฉิย  ปฏิสนฺธึ   
อคฺคเหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ตุสิตา กายา จวิตฺวาน   ยทา โอกฺกมิ กุจฺฉิย   
                ทสสหสฺสี โลกธาตุ    กมฺปตฺถ ธรณี ตทาติ-   
อาทิ ฯ   
        ตตฺถ  โอกฺกมีติ  โอกฺกมึ  ปาวิสึ ฯ  กุจฺฉิยนฺติ  มาตุกุจฺฉิมฺหิ ฯ   
ทสสหสฺสีโลกธาตุ  กมปฺตฺถาติ  สโต  สมฺปชาโน  ปน  โพธสิตฺโต   
มาตุกุจฺฉึ  โอกฺกมนฺโต  เอกูนวีสติยา  ปฏิสนฺธิจิตฺเตสุ  เมตฺตา-   
ปุพฺพภาคสฺส  โสมนสฺสสหคตาณสมฺปยุตฺตอสงฺขาริกกุสลจิตฺตสฺส-    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 115 

                เลมที่ 44  รตนจงฺกมนกณฺฑวณฺณนา  หนา  115   
 
สทิสมหาวิปากจิตฺเตน  อาสาฬฺหิปุณฺณมาย  อุตฺตราสาฬฺห-   
นกฺขตฺเตเนว  ปฏิสนฺธ ึ อคฺคเหสิ ฯ  ตทา  ทสสหสฺสีโลกธาตุ   
สกลาป  กมปฺ  สงฺกมฺป สมฺปกมฺปติ อตฺโถ ฯ ธรณีติ ธาเรติ   
สพฺเพ  ถาวรชงฺคเมติ  ธรณี  ปวี ฯ   
        สมฺปชาโนว  นิกฺขมนิฺติ  เอตฺถ  ยทา  ปนาห  สโต   
สมฺปชาโนว  มาตุกุจฺฉิโต  ธมฺมาสนโต  โอตรนฺโต  ธมฺมกถิโก   
วิย  นิสฺเสณิโต  โอตรนฺโต  ปุรโิส  วิย  จ  เทฺว  หตฺเถ  จ  ปาเท   
จ  ปสาเรตฺวา   ิตโกว  มาตุกุจฺฉิสมฺภเวน  เกนจิ  อสจิุนา   
อมกฺขิโตว  นิกฺขมึ ฯ สาธุการ ปวตฺเตนฺตีติ  สาธุการ  ปวตฺตยนฺติ   
สาธุการ  เทนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ปกมฺปตฺถาติ  กมฺปตฺถ  โอกฺกมเนป   
มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมเนป  ทสสหสฺสี  ปกมฺปตฺถาติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  ภควา  คพฺโภกฺกนฺติอาทีสุ  อตฺตนา  สมสม  อทิสฺวา   
คพฺโภกฺกนฺติอาทีสุ  อตฺตโน  อจฺฉริยทสฺสนตฺถ โอกฺกนฺติ  เม   
สโม  นตฺถีติ  อิม  คาถมาห ฯ  ตตฺถ  โอกฺกนฺตีติ  คพฺโภกฺกนฺติย   
ภุมฺมตฺเถ ปจฺจตฺตวจน ปฏิสนฺธิคฺคหเณติ  อตฺโถ ฯ  เมติ  มยา ฯ   
สโมติ  สทโิส นตฺถิ ฯ ชาติโตติ เอตฺถ ชายติ เอตาย  มาตุยาติ   
มาตา  ชาตีติ  วุจฺจติ ฯ  ตโต  ชาติโต  มาตุยาติ  อตฺโถ ฯ   
อภินิกฺขเมติ  มาตุกุจฺฉิโต  อภินิกฺขมเน  ปสเว  สตีติ  อตฺโถ ฯ   
สมฺโพธิยนฺติ  เอตฺถ  ปสตฺถา  สุนฺทรา  โพธิ  สมโฺพธิ ฯ  อย   
ปน โพธิสทโฺท รกฺุขมคฺคนิพฺพานสพฺพ ฺ ุต ฺาณาทีสุ  ทิสฺสติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 116 

                        เลมที ่44  นิทานกถา  หนา  116   
 
โพธิรุกฺขมูเล  ปมากิสมฺพุทฺโธติ (๑)  จ  อนฺตรา  จ  คย  อนฺตรา   
จ  โพธินฺติ (๒)  จ  อาคตฏาเน  หิ  รกฺุโข  โพธีติ  วุจฺจติ ฯ   
โพธิ  วุจฺจติ  จตูสุ  มคฺเคสุ  าณนฺติ (๓)  อาคตฏาเน  มคฺโค ฯ   
ปตฺวาน  โพธึ  อมต  อสงฺขตนฺติ  อาคตฏาเน  นิพฺพาน ฯ   
ปปฺโปติ  โพธึ  วรภูริเมธโสติ (๔)  อาคตฏาเน  สพฺพ ฺ ุตาณ ฯ   
อิธ  ปน  ภควโต  อรหตฺตมคฺคาณ  อธิปฺเปต ฯ  อปเร   
สพฺพ ฺ ุตาณนฺติป  วทนฺติ  ตสฺส  สมฺโพธิย (๕)  อห เสฏโติ   
อตฺโถ ฯ   
        กสฺมา  ปน  ภควา  สมฺโพธึ  ปฏจฺิจ  อตฺตาน  ปสสตีติ   
สพฺพคุณทายกตฺตา ฯ  ภควโต  หิ  สมโฺพธิ  สพฺพคุณทายิกา   
สพฺเพป  นิรวเสเส  พุทฺธคุเณ  ททาติ  น  ปน  อ ฺเส ฯ   
อ ฺเส  ปน  กสฺสจิ  อรหตฺตมคฺโค  อรหตฺตผลเมว  เทติ  กสฺสจิ   
ติสฺโส  วิชชฺา  กสฺสจิ  ฉ  อภิ ฺา  กสฺสจิ  จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา   
กสฺสจิ  สาวกปารมีาณ  ปจฺเจกพุทฺธาน  ปจฺเจกโพธิาณเมว   
เทติ ฯ  พุทฺธาน  ปน  สพฺพคุณสมฺปตฺตึ  เทติ ฯ  ตสฺมา  ภควา   
สพฺพคุณทายกตฺตา  สมฺโพธิย  อห  เสฏโติ  อตฺตาน  ปสสติ ฯ   
อปจ  ภูมึ  จาเลตฺวา  สมฺโพธึ  ปาปุณิ  ตสฺมา  สมฺโพธิย   
# ๑. วิ. มหา. ๔/๑/๑ ฯ  ขุ. อุ. ๒๕/๓๘/๗๓ ฯ   
# ๒. ม. ม.ู ๑๒/๓๒๕/๓๒๘ ฯ  ม. ม. ๑๓/๕๑๓/๔๖๖ ฯ   
# วิ. มหา. ๔/๑๑/๑๔ ฯ  ๓. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๑ ฯ   
# ๔. ที. ปา. ๑๑/๑๔๗/๑๗๓ ฯ  ๕. ส.ี สมฺมาสมฺโพธิย ฯ    
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อห  เสฏโติ  วทติ ฯ  ธมมฺจกฺกปฺปวตฺตเนติ  เอตฺถ  ธมฺมจกฺก   
ปน  ทุวิธ  โหติ  ปฏิเวธาณ ฺจ  เทสนาาณ ฺจาติ ฯ  ตตฺถ   
ป ฺาปภาวิต  อตฺตโน  อริยผลาวห  ปฏิเวธาณ  กรุณา-   
ปภาวิต  สาวกาน  อริยผลาวห  เทสนาาณ ฯ  ปฏิเวธาณ   
โลกุตฺตร  กสุล  อุเปกฺขาสหคต  อวิตกฺกอวิจาร  เทสนาาณ   
โลกิย  อพฺยากต  อุภยมฺป  ปเนต  อ ฺเหิ  อสาธารณ ฯ  อิธ   
ปน  เทสนาาณ  อธิปฺเปต ฯ   
        อิทานิ  ภควโต  คพฺโภกฺกมเนว  ปวีกมฺปนาทิก  ปวตฺตึ   
สุตฺวา  อโห  อจฺฉริย  โลเกติ  เทวตาหิ  อย  คาถา  วุตฺตา ฯ   
ตตฺถ  พุทฺธาน  คุณมหนฺตตาติ  อโห  พุทฺธาน  คุณมหนฺตภาโว   
อโห  พุทฺธาน  มหานุภาโวติ  อตฺโถ ฯ  ทสสหสฺสโีลกธาตุ   
ฉปฺปการ  ปกมฺปถาติ  ทสสุ  จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  มหาปวี   
ฉปฺปการ  ปกมฺปตฺถ  จลตฺิถ ฯ  กถ ฯ  ปุรตฺถิมโต  อุนฺนมติ   
ปจฺฉิมโต  โอนมติ  ปจฺฉิมโต  อุนฺนมติ  ปุรตฺถิมโต  โอนมติ   
อุตฺตรโต  อุนฺนมติ  ทกฺขิณโต  โอนมติ  ทกฺขิณโต  อุนฺนมติ   
อุตฺตรโต  โอนมติ  มชฺฌิมโต  อุนฺนมติ  ปริยนฺตโต  โอนมติ   
ปริยนฺตโต  อุนฺนมติ  มชฌฺิมโต  โอนมตีติ  เอว  ฉปฺปการ   
อนิลพลจลิตชลตรงฺคภงฺคสงฺฆฏฏิตา  วิย  นาวา  จตุนหุตาธิกทฺวิ-   
โยชนสตสหสฺสพหลา  ปวีสนฺธารกชลปรยินฺตา  อเจตนาป   
สมานา  สเจตนา  วิย  อย  มหาปวี  ปติยา  นจฺจนฺตี  วิย    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 118 

                        เลมที ่44  นิทานกถา  หนา  118   
 
อกมฺปตฺถาติ  อตฺโถ ฯ  โอภาโส  จ  มหา อาสีติ อติกฺกมฺเมว   
เทวาน  เทวานุภาว  อุฬาโร  โอภาโส  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ  อจฺเฉร   
โลมหสนนฺติ  อจฺเฉร ฺจ โลมหสน ฺจ  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ปวีกมฺปนาโลกปาตุภาวาทีสุ  อจฺฉริเยสุ  วตฺตมาเนสุ   
ภควโต  ปวตฺติทสฺสนตฺถ  ภควา  ตมฺหิ  สมเยติอาทิคาถาโย   
วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  โลกเชฏโติ  โลกเสฏโ ฯ  สเทวกนฺติ  สเทวกสฺส   
โลกสฺส  สามิอตฺเถ  อุปโยควจน ทฏพฺพ ฯ ทสฺสยนฺโตติ ปาฏิหาริย   
ทสฺเสนฺโต ฯ   
        จงฺกมนฺโตวาติ  ทสโลกธาตุสหสฺสานิ  อชฺโฌตฺถริตฺวา   ิเต   
ตสฺมึ  รตนมเย  จงฺกเม  จงฺกมมาโนว  กเถสิ ฯ  โลกนายโกติ   
อถ  สตฺถา  มโนสิลาตเล  สีหนาท  นทนฺโต  สโีห  วิย  คชชฺนฺโต   
ปาวุสฺสกเมโฆ  วิย  จ  อากาสคงฺค  โอตาเรนฺโต  วิย  จ  อฏงฺค-   
สมนฺนาคเตน (๑)  สวนีเยน  กมนีเยน  พฺรหฺมสฺสเรน  นานานยวิจิตฺต   
จตุสจฺจปฏิสยุตฺต ติลกฺขณาหต มธุรธมฺมกถ กเถสีติ อตฺโถ ฯ   
        อนฺตรา  น  นิวตฺเตติ  จตุหตฺเถ  จงฺกเม  ยถาติ  เอตฺถ   
สตฺถารา  ปน  นิมฺมิตสฺส  ตสฺส  จงฺกมสฺส  เอกา  โกฏิ   
ปาจีนจกฺกวาฬมุขวฏฏิย  เอกา  ปจฺฉิมจกฺกวาฬมุขวฏฏิย  เอว   
 ิเต  ตสฺมึ  รตนจงฺกเม  จงฺกมมาโน  สตฺถา  อุโภ  โกฏิโย   
ปตฺวาว  นิวตฺตติ  อนฺตรา  อุโภ  โกฏโิย  อปตฺวา  น  นิวตฺตติ ฯ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๙๘/๒๔๑ ฯ    
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ยถา  จตุหตฺถปฺปมาเณ  จงฺกเม  จงฺกมมาโน  อุโภ  โกฏิโย  สีฆเมว   
ปตฺวา  นิวตฺตติ  เอว  อนฺตรา  น  นิวตฺตตีติ  อตฺโถ ฯ  ก ึ  
ปน  ภควา  ทสสหสฺสโยชนปฺปมาณายาม  จงฺกม  รสฺสมกาสิ ฯ   
ตาวมหนฺต  วา  อตฺตภาว  นิมฺมินีติ ฯ  น ปเนวมกาสิ ฯ   
อจินฺเตยฺโย  พุทฺธาน  พุทฺธานุภาโว ฯ  อกนิฏภวนโต  ปฏาย   
ยาว  อวีจิ ฯ  ตาว  เอกงฺคณา  อโหสิ ฯ  ติริยโต  จ  ทสจกฺก-   
วาฬสหสฺสานิ  เอกงฺคณานิ  อเหสุ ฯ  เทวา  มนุสฺเส  ปสฺสนฺติ   
มนุสฺสาป  เทเว  ปสฺสนฺติ ฯ  ยถา  สพฺเพ  เทวมนุสฺสา  ปกติยา   
จงฺกมมาน  ปสฺสนฺติ  เอว  ภควนฺต  จงฺกมมาน  ปสฺสึสูติ ฯ   
ภควา  ปน  จงฺกมนฺโตว  ธมฺม  เทเสติ  อนฺตรา  สมาปตฺติ ฺจ   
สมาปชฺชติ ฯ   
        อถ  อายสฺมา  สาริปตฺุโต อปริมิตสมยสมุปจิตกุสลพล-   
ชนิตทฺวตฺตึสวรลกฺขโณปโสภิต  อสีตานุพฺย ฺชนวิราชิต  วรสรรี   
สรทสมเย  ปริปุณฺณ  วิย  รชนิกร  สพฺพผาลิผุลฺล  วิย  จ   
โยชนสตุพฺเพธ  ปาริจฺฉตฺตก  อฏารสรตนุพฺเพธ  พฺยามปฺปภา-   
ปริกฺเขปสสฺสิริก  วรกนกคิริมิว  ชงฺคม  อโนปมาย  พุทฺธลลีาย   
อโนปเมน  พุทฺธสิริวิลาเสน  จงฺกมนฺต  ทสสหสฺสเิทวคณปริวุต   
ภควนฺต  อทฺทส ฯ  ทิสฺวาน  อย  ปน  สกลาป  ทสสหสฺสี   
โลกธาตุ  สนฺนิปติตา  มหติยา  ปเนตฺถ  ธมฺมเทสนาย  ภวิตพฺพ   
พุทฺธวสเทสนา  ปน  พหูปการา  ภควติ  ปสาทาวหา  ยนฺนูนาห    
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ทสพลสฺส  อภินีหารโต  ปฏาย  พุทธฺวส  ปริปุจฺเฉยฺยนฺติ   
จินฺเตตฺวา  เอกส  จีวร  กตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
ทสนขสมุชฺชล  ชลชามลาวิกลกมลมกุลสทิส  อ ฺชลึ  สิรสิ  กตฺวา   
ภควนฺต  กีทิโส  เต  มหาวีราติอาทิก  ปริปุจฺฉิ ฯ  เตน วุตฺต   
                สาริปุตฺโต มหาป ฺโ        สมาธิชฺฌานโกวิโท   
                ป ฺาย ปารมิปฺปตฺโต        ปุจฺฉติ โลกนายก ฯ   
                กทีิโส เต มหาวีร                อภินีหาโร นรุตฺตม   
                กมฺหิ กาเล ตยา ธีร                ปตฺถิตา โพธิมุตฺตมาติ-   
อาทิ ฯ   
        กา  นามาย  อนุสนฺธีติ  ปุจฺฉานุสนฺธิ  นาม ฯ  ติสฺโส   
หิ  อนุสนฺธิโย  ปุจฺฉานุสนฺธิ  อชฌฺาสยานุสนฺธิ  ยถานุสนฺธีติ ฯ   
ตตฺถ  เอว  วุตฺเต  อ ฺตโร  ภิกฺขุ (๑)  ภควนฺต  เอตทโวจ  กึ   
นุ โข ภนฺเต โอริม  ตีร  ก ึ ปาริม  ตีรนฺติ (๒)  เอว ปุจฺฉนฺตาน   
ภควตา  วิสฺสชฺชิตสุตฺตวเสน  ปุจฺฉานุสนฺธิ  เวทิตพฺพา ฯ   
        อถ  โข  อ ฺตรสฺส  ภิกฺขุโน  เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก   
อุทปาทิ  อิติ  กิร  โภ  รูป  อนตฺตา  เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา   
วิ ฺาณ  อนตฺตา  อนตฺตกตานิ  กมฺมานิ  กมตฺตาน (๓)  ผุสิสฺสนฺตีติ ฯ   
อถ  โข  ภควา ตสฺส ภิกฺขุโน  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกม ฺาย   
ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  าน  โข  ปเนต  ภิกฺขเว  วิชฺชติ  ย  อิเธกจฺโจ   
# ๑. ส.ี นนโฺท โคปาลโก ฯ  ๒. ส. สฬา. ๑๘/๓๒๓/๒๒๔ ฯ   
# ๓. ส.ี กถมตฺตาน ฯ    
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โมฆปุริโส  อวิทฺวา  อวิชฺชาคโต  ตณฺหาธิปเตยฺเยน เจตสา   
สตฺถุสาสน  อติธาวิตพฺพ  ม ฺเยฺย  อิติ  กิร  โภ  รปู  อนตฺตา   
เวทนา  ส ฺา  สงฺขารา  วิ ฺาณ  อนตฺตา อนตฺตกตานิ   
กมฺมานิ กมตฺตาน ผุสิสฺสนฺตีติ ฯเปฯ  ต  กึ  ม ฺถ  ภิกฺขเว   
รูป  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วาติ (๑)  เอว  ปเรส  อชฺฌาสย  วิทิตฺวา   
ภควตา วุตฺตวเสน อชฺฌาสยานุสนฺธิ เวทิตพฺพา ฯ   
        เยน  ปน  ธมฺเมน  อาทิมฺหิ  เทสนา  อุฏ ิตา  ตสฺส   
ธมฺมสฺส  อนรุูปธมฺมวเสน  วา  ปฏิกฺเขปวเสน  วา  เยสุ  สุตฺเตสุ   
อุปริเทสนา  อาคจฺฉติ  เตส วเสน ยถานุสนฺธิ เวทิตพฺพา ฯ  
เตน วุตฺต ปุจฺฉานุสนฺธีติ ฯ   
        ตตฺถ  ป ฺาย  ปารมิปฺปตฺโตติ  สาวกปารมิาณสฺส   
มตฺถก  ปตฺโต ฯ  ปุจฺฉตีติ  อปุจฺฉิ ฯ  ตตฺถ  ปุจฺฉา นาม   
อทิฏโชตนาปุจฺฉา ทิฏสสนฺทนาปุจฺฉา วิมติจฺเฉทนาปุจฺฉา   
อนุมติปุจฺฉา  กเถตุกมฺยตาปุจฺฉาติ  ป ฺจวิธา  โหติ ฯ ตตฺถาย   
เถรสฺส กตมา ปุจฺฉาติ  เจ ฯ  ยสฺมา  ปนาย  พุทฺธวโส   
กปฺปสตสหสฺสาธิกอสงฺเขยฺโยปจิตปุ ฺสมฺภาราน  ปจฺเจกพุทฺธาน   
กปฺปสตสหสฺสาธิกอสงฺเขยฺโยจิตปุ ฺสมฺภาราน  ทฺวินฺน  อคฺค-   
สาวกาน ฺจ  กปฺปสตสหสฺโสปจิตปุ ฺสมฺภาราน  เสสมหา-   
สาวกาน ฺจ  วา  อวิสโย  สพฺพ ฺ ุพุทฺธานเยว  วิสโย  ตสฺมา   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๑๒๙/๑๐๗ ฯ    
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เถรสฺส  อทิฏโชตนา  ปุจฺฉาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        กีทโิสติ  ปุจฺฉนากาโร  กึ  ปกาโรติ  อตฺโถ ฯ  เตติ  ตว ฯ   
อภินีหาโรติ  อภินีหาโร  นาม  พุทฺธภาวตฺถ  มานส  พนฺธิตฺวา   
พุทฺธพฺยากรณ  อลทฺธา  น  อุฏหิสฺสามีติ  วีริยมทฏิาย   
นิปชฺชน ฯ  เตน วุตฺต   
                กทีิโส เต มหาวีร        อภินหีาโร นรุตฺตมาติ ฯ   
        กมฺห ิ กาเลติ  กสฺมึ  กาเล ฯ  ปตฺถติาติ  อิจฺฉิตา   
อภิกงฺขิตา  พุทฺโธ โพเธยฺย  มุตฺโต  โมเจยฺยนฺติอาทินา  นเยน   
พุทฺธภาวาย  ปณิธาน  กทา  กตนฺติ  อปุจฺฉิ ฯ  โพธติี   
สมฺมาสมฺโพธิ  อรหตฺตมคฺคาณสฺส  จ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสฺส เจต   
อธิวจน ฯ  อุตฺตมาติ  สาวกโพธิปจฺเจกโพธีหิ  เสฏตฺตา  อุตฺตมาติ   
วุตฺตา ฯ  อุภินฺนมนฺตรา  มกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ   
        อิทานิ พุทฺธภาวการเก ธมฺเม ปุจฺฉนฺโต   
                ทาน สีล ฺจ เนกฺขมฺม        ป ฺาวีริย ฺจ กีทิส   
                ขนฺติสจฺจมธิฏาน                เมตฺตูเปกฺขา จ กีทิสา ฯ   
                ทส ปารมี มหาวีร                กีทิส ีโลกนายก   
                กถ อุปปารมี ปุณฺณา        ปรมตฺถปารมี กถนฺติ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  ทานปารมิย  ตาว  พาหิรภณฺฑปริจฺจาโค  ปารมี   
นาม ฯ  องฺคปริจฺจาโค  อุปปารมี  นาม ฯ  ชีวิตปรจฺิจาโค    
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ปรมตฺถปารมี  นามาติ ฯ  เอส  นโย  เสสปารมีสุป ฯ  เอว   
ทส  ปารมิโย  ทส  อุปปารมิโย  ทส  ปรมตฺถปารมิโยติ   
สมตฺตึส  ปารมิโย  โหนติฺ ฯ  ตตฺถ  โพธิสตฺตสฺส  ทานปารมิตาย   
ปูริตตฺตภาวาน  ปริมาณ  นาม  นตฺถิ ฯ  เอกนฺเตน  ปนสฺส   
สสปณฺฑิตชาตเก   
                ภกิฺขาย อุปคต ทิสฺวา        สกตฺตาน ปริจฺจชึ   
                ทาเนน เม สโม นตฺถิ        เอสา เม ทานปารมีติ (๑)   
เอว ปร ชีวิตปริจฺจาค กโรนฺตสฺส ทานปารมี ปรมตฺถปารมี   
นาม ชาตา ฯ   
        ตถา  สลีปารมิตาย  ปูริตตฺตภาวาน  ปริมาณ  นาม   
นตฺถิ ฯ  เอกนฺเตเนว  ปนสฺส สงฺขปาลชาตเก   
                สูเลหิ วินิวิชฺฌนฺเต        โกฏฏยนฺเตป สตฺติภิ   
                โภชปุตฺเต น กปฺุปามิ     เอสา เม สีลปารมีติ (๒)   
เอว อตฺตปริจฺจาค กโรนฺตสฺส สีลปารมี ปรมตฺถปารมี นาม   
ชาตา ฯ   
        ตถา  มหารชฺช  ปหาย  เนกฺขมฺมปารมิยา  ปูรติตฺตภาวาน   
ปริมาณ  นาม  นตฺถ ิฯ  เอกนฺเตน ปนสฺส จูฬสุตฺตโสมชาตเก   
                มหารชฺช หตฺถคต        เขฬปณฺฑว ฉฑฺฑยึ   
                จชโต น โหติ ลคฺคน     เอสา เม เนกฺขมฺมปารมีติ   
# ๑. ขุ. จริยา ๓๓/๑๐/๕๖๗ ฯ  ๒ ขุ. จริยา ๓๓/๒๐/๕๗๘ ฯ    
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เอว  นิสฺสงฺคตาย  รชชฺ  ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขมนฺตสฺส  เนกฺขมฺม-   
ปารมี  ปรมตฺถปารมี  นาม ชาตา ฯ   
        ตถา  มโหสธปณฺฑิตกาลาทีสุ  ป ฺาปารมิยา  ปูริตตฺต-   
ภาวาน  ปริมาณ  นาม นตฺถิ ฯ เอกนฺเตน ปนสฺส สตฺตุ-   
ภตฺตกปณฺฑิตกาเล   
                ป ฺาย วิจินนฺโตห                พฺราหฺมณ โมจยึ ทุกขฺา   
                ป ฺาย เม สโม นตฺถิ        เอสา เม ป ฺาปารมีติ   
อนฺโตภสฺตคต (        ๑)  สปฺป  ทสฺเสนฺตสฺส  ป ฺาปารมี  ปรมตฺถปารมี   
นาม ชาตา ฯ   
        ตถา  วีริยปารมิตาย  ปูริตตฺตภาวาน  ปริมาณ  นาม   
นตฺถิ ฯ  เอกนฺเตน  ปนสฺส  มหาชนกชาตเก   
                อตีรทสฺสี ชลมชฺเฌ                หตา สพฺเพว มานุสา   
                จิตฺตสฺส อ ฺถา นตฺถิ        เอสา เม วีริยปารมีติ   
เอว มหาสมุทฺท ตรนฺตสฺส วีริยปารมี ปรมตฺถปารมี นาม   
ชาตา ฯ   
        ตถา  ขนฺติวาทิชาตเก   
                อเจตนว โกฏเฏนฺเต                ติเณฺหน ผรสุนา มม   
                กาสิราเช น กุปปฺามิ                เอสา เม ขนฺติปารมีติ   
เอว  อเจตนภาเวน  วิย  มหาทุกฺข  อธิวาเสนฺตสฺส  ขนฺติปารมี   
# ๑. ส.ี อนโฺตภสฺตฺรคต ฯ    
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ปรมตฺถปารมี  นาม  ชาตา ฯ   
        ตถา มหาสุตฺตโสมชาตเก   
                สจฺจวาจนุรกฺขนฺโต                จชิตฺวา มม ชีวิต   
                โมเจสึ เอกสต ขตฺติเย        เอสา เม สจฺจปารมีติ   
เอว  ชีวิต  จชิตฺวา  สจฺจ  อนุรกฺขนฺตสฺส  สจฺจปารมี  ปรมตถฺ-   
ปารมี  นาม  ชาตา ฯ   
        ตถา มูคปกฺขชาตเก (๑)   
                มาตา ปตา น เม เทสฺสา        อตฺตา เม น จ เทสฺสิโย   
                สพฺพ ฺ ุต ปย มยฺห        ตสฺมา วต อธิฏหินฺติ (๒)   
เอว  ชีวิตมฺป  ปริจฺจชิตฺวา  วต  อธิฏหนฺตสฺส  อธิฏานปารมี   
ปรมตฺถปารมี นาม ชาตา ฯ   
        ตถา สุวณฺณสามชาตเก (๓)   
                น ม โกจิ อุตฺตสติ                นป ภายามิ กสฺสจิ   
                เมตฺตาพเลนุปตฺถทฺโธ        รมามิ ปวเน ตทาติ (๔)   
เอว  ชีวิตมฺป  อโนโลเกตฺวา  เมตฺตายนฺตสฺส  เมตฺตาปารมี   
ปรมตฺถปารมี  นาม  ชาตา ฯ   
        ตถา โลมหสชาตเก   
                สสุาเน เสยฺย กปฺเปมิ        ฉวฏ ิก อุปนิธายห   
                คามณฺฑลา (๕) อุปคนฺตฺวา    รูป ทสฺเสนฺตินปฺปกนฺติ (๖)   
# ๑. สฺยา. มคูผกฺขชาตกนฺติ ทิศฺสติ ฯ  ๒. ขุ. จริยา. ๓๓/๒๖/๕๘๖ ฯ   
# ๓. ส.ี เอกราชชาตเก ฯ  ๔. ขุ. จริยา. ๓๓/๓๓/๕๙๓ ฯ   
# ๕. ส.ี ย.ุ โคมณฺฑลา ฯ  ๖. ขุ. จริยา ๓๓/๓๕/๕๙๔ ฯ    
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เอว  คามทารเกสุ  นฏิ ุภนาทีหิ  เจว  มาลาคนฺธูปหาราทีหิ   
จ  สุขทุกฺข  อุปาเทนฺเตสุป  อุเปกฺข  อนติวตฺตนฺตสฺส  อุเปกฺขา-   
ปารมี  ปรมตฺถปารมี  นาม  ชาตา ฯ อยเมตฺถ สงฺเขโป   
วิตฺถาโร ปน จริยาปฏกโต คเหตพฺโพ ฯ   
        อิทานิ เถเรน ปฏุสฺส ภควโต พฺยากรณ ทสฺเสนฺเตหิ   
สงฺคีติการเกหิ   
                ตสฺส ปุฏโ วิยากาสิ        กรวีกมธุรคิโร   
                นพฺิพาปยนฺโต หทย        หาสยนฺโต สเทวก ฯ   
                                อตีตพุทฺธาน ชินาน เทสิต   
                                นิกฬีติ (๑)  พุทฺธปรมฺปราคต   
                                ปุพฺเพนิวาสานุคตาย พุทฺธิยา   
                                ปกาสยี โลกหิต สเทวเกติ   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺส  ปฏุโ  วิยากาสีติ  เตน  ธมฺมเสนาปตินา   
ปุฏโ  หุตฺวา  ตสฺส  พฺยากาสิ ฯ  อตฺตโน  อภินีหารโต   
ปฏาย  อภิสมฺโพธิปริโยสาน  สพฺพ  พุทฺธวส  กเถสีติ  อตฺโถ ฯ   
กรวีกมธุรคิโรติ  กรวีกสกณุสฺส  วิย  มธุรา  คิรา  ยสฺส  โส   
กรวีกมธุรคิโร  กรวีกมธุรม ฺชุสฺสโรติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺริท  กรวีกาน   
มธุรสฺสรตา  กรวีกสกุณา  กิร  มธรุรส  อมฺพปกฺก  มุขตุณฺฑเกน   
# ๑. ส.ี ย.ุ นกิีฬิต ฯ    
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ปหริตฺวา ปคฺฆริต ผลรส ปวิตฺวา ปกฺเขน ตาฬ  ทตฺวา   
วิกูชมาเน จตุปฺปทา มทมตฺตา วิย สฬิตุ อารภนฺติ  โคจร-   
ปสุตาป  จตุปฺปทคณา  มุขคตานิป  ติณานิ  ฉฑฺเทตฺวา  ต   
นาท  สุณนฺติ  วาฬมิคา  ขุทฺทกมิเค  อนุพนฺธมานา  อุกฺขิตฺต   
ปาท  อนิกฺขิปตฺวา  จิตฺตกตา  วิย  ติฏนฺติ ฯ  อนุพนฺธมิคาป   
มรณภย  หิตฺวา  ติฏนฺติ  อากาเส  ปกฺขนฺทนฺตา  ปกฺขิโนป   
ปกฺเข  ปสาเรตฺวา  ติฏนฺติ  อุทเก  มจฺฉาป  กณฺณปฏล   
อจาเลนฺตา  ต  สทฺท สุณมานา ติฏนฺติ ฯ เอว มธุรสฺสรา   
กรวีกา ฯ  นพฺิพาปยนฺโต  หทยนฺติ  กิเลสคฺคิสนฺตตฺตสพฺพชนมานส   
ธมฺมกถามตธาราย  สีติภาว  ชนยนฺโตติ  อตฺโถ ฯ หาสยนฺโตติ   
โตสยนฺโต ฯ สเทวก โลก ฯ   
        อตีตพุทฺธานนฺติ  อตีตาน  พุทฺธาน (๑) ฯ  อมฺหาก  ภควโต   
อภินีหารสฺส  ปุรโต  ปน  ตณฺหงฺกโร  เมธงฺกโร  สรณงฺกโร   
ทีปงฺกโรติ  จตฺตาโร  พุทฺธา  เอกสฺมึ  กปฺเป  นิพฺพตฺตึสุ ฯ   
เตส  อปรภาเค  โกณฺฑ ฺาทโย  เตวีสติ  พุทฺธาติ  สพฺเพ   
ทีปงฺกราทโย  จตุวีสติ  พุทฺธา  อิธ  อตีตพุทฺธาติ  อธิปฺเปตา ฯ   
เตส  อตีตพุทฺธาน ฯ  ชินานนฺติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  เทสิตนฺติ   
กถิต ฯ  จตุวีสติยา พุทฺธาน  จตุสจฺจปฏิสยุตฺต  ธมฺมกถ ฯ   
นิกีลิตนฺติ เตส จริต ฯ กปปฺชาติโคตฺตายุโพธิสาวกสนฺนิปาต-   
# ๑. ส.ี ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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อุปฏากมาตาปตุปุตฺตภริยาปริจฺเฉทาทิก  นิกีลิต  นาม ฯ  พุทฺธ-   
ปรมฺปราคตนฺติ  ทีปงฺกรทสพลโต  ปฏาย  ยาว  กสฺสปปรมฺปรโต   
อาคต  เทสิต นิกีริต วาติ  อตฺโถ ฯ  ปุพฺเพนิวาสานุคตาย   
พุทฺธิยาติ  เอกมฺป  ชาตึ  เทฺวป ชาติโยติ (๑)  เอว  วภิตฺต  ปุพฺเพ   
นิวุฏกฺขนฺธสนฺตานสงฺขาต  ปุพฺเพนิวาส  อนุคตา  อุปคตา  ตาย   
ปุพฺเพ  นิวาสานุคตาย  พุทฺธิยา ฯ  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาเณนาติ   
อตฺโถ ฯ  ปกาสยีติ  พฺยากาสิ ฯ  โลกหิตนฺติ  สพฺพโลกหิต   
พุทฺธวส ฯ  สเทวเกติ  สเทวเก  โลเกติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  ภควา  กรุณาสีตเลน  หทเยน  สเทวก  โลก   
สวเน  นิโยเชนฺโต   ปติปาโมชฺชชนนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ปติ-   
ปาโมชฺชชนนนฺติ  ปติปาโมชฺชกร  ปติยา  ปุพฺพภาค  ปาโมชฺช   
ป ฺจวณฺณาย  ปติยา ชนนติฺ อตฺโถ ฯ  โสกสลฺลวิโนทนฺติ   
โสกสงฺขาตาน  สลฺลาน  วิโนทน  วิทธฺสน ฯ  สพฺพสมฺปตฺติ-   
ปฏิลาภนฺติ  สพฺพาป  เทวมนุสฺสสมฺปตฺติอาทโย  สมฺปตฺติโย   
ปฏิลภนฺติ  เอเตนาติ  สพฺพสมฺปตฺติปฏิลาโภ  ต  สพฺพสมฺปตฺติ-   
ปฏิลาภ  พุทธฺวสเทสนนฺติ  อตฺโถ ฯ  จิตฺตีกตฺวาติ จิตฺเต กตฺวา   
พุทฺธานุสฺสตึ ปุรกฺขตฺวาติ อตฺโถ ฯ สุณาถาติ นิสาเมถ   
นิโพธถ ฯ เมติ มม ฯ   
        มทนิมมฺทนนฺติ  ชาติมทาทีน  สพฺพมทาน  นิมฺมทนกร ฯ   
# ๑. วิ. มหาวิ. ๑/๓/๖ ฯ  ม. ม.ู ๑๒/๑๔๒-๔๕๙-๕๐๘ ฯ   
# ม. ม. ๑๓/๓๑๐/๓๐ ฯ    
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โสกนุทนฺติ  โสโก  นาม  าติพฺยสนาทีหิ  ผุฏสฺส  จิตฺตสนฺตาโป ฯ   
กิ ฺจาป  อตฺถโต  โทมนสฺสเมว  โหติ ฯ  เอว  สนฺเตป  อนฺโต   
นิชฺฌานลกฺขโณ  เจตโส  ปรินิชฺฌายนรโส  อนุโสจนปจฺจุปฺ-   
ปฏาโน  ต  โสก นุทตีติ โสกนุโท ต โสกนุท ฯ  สสาร-   
ปริโมจนนฺติ  สสารพนฺธนโต  ปริโมจนกร ฯ  สสารสมติกฺกมนฺติป   
ปาโ ฯ  ตสฺส สสารสมติกฺกมกรนฺติ อตฺโถ ฯ   
        สพฺทุกขฺกฺขยนฺติ  เอตฺถ  ทุกฺขสทฺโท  ทกฺุขเวทนาทุกฺข-   
วตฺถุทุกฺขารมฺมณทุกฺขปจฺจยทุกฺขฏานาทีสุ  ทิสฺสติ ฯ  อย ฺหิ   
ทุกฺขสฺส  จ  ปหานาติอาทีสุ (๑)  ทกุขฺเวทนาย  ทิสฺสติ ฯ ชาติป   
ทุกฺขา ชราป ทุกฺขาติอาทีสุ (๒)  ทุกฺขวตฺถุสฺมึ ฯ  ยสฺมา  จ  โข   
มหาลิ  รูป  ทุกฺข  ทุกฺขานุปติต  ทุกฺขาวกฺกนฺตนฺติอาทีสุ (๓)   
ทุกฺขารมฺมเณ ฯ  ทกฺุโข  ปาปสฺส  อจฺจโยติอาทีสุ (๔)  ทกฺุขปจฺจเย ฯ   
ยาว ฺจิท  ภิกฺขเว  น  สุกรา  อกฺขาเนน  ปาปุณิตุ  ยาว   
ทุกฺขา  นิรยาติอาทีสุ (๕)  ทุกฺขฏาเน ฯ  อิธ  ปนาย  ทุกฺขวตฺถุสมฺึ   
ทุกฺขปจฺจเยป  จ  ทฏพฺโพ ฯ  ตสฺมา  ชาติอาทิสพฺพทุกฺขกฺ-   
ขยกรนฺติ  อตฺโถ ฯ  มคฺคนฺติ เอตฺถ กุสลตฺถิเกหิ มคฺคียติ  กิเลเส   
วา  มาเรนฺโต  คจฺฉตีติ  มคฺโคติ  พุทฺธวสเทสนา  วุจฺจติ  ต   
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๓๐/๑๐๐ ฯ  ม. ม. ๑๒/๔๗๔/๕๐๗ ฯ   
# ๒. ท.ี มหา. ๑๐/๒๙๔/๓๔๐ ฯ  ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘ ฯ   
# ๓. ส. ขนฺธ. ๑๗/๑๓๑/๘๖ ฯ  ๔. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙/๓๐ ฯ   
#. ๕. ม. อุ. ๑๔/๔๗๖/๓๑๗ ฯ    
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นิพฺพานสฺส  มคฺคภูต  พุทฺธวสเทสน ฯ  สกฺกจฺจนฺติ สกฺกจฺจ   
จิตฺตีกตฺวา โอหิตโสตา หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ปฏิปชฺชถาติ  อธิติฏถ (๑)   
สุณาถาติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  ปติปาโมชฺชชนน  โสกสลฺลวิโนทน   
สพฺพสมฺปตฺติปฏิลาภเหตุภูต  อิม  พุทธฺวสเทสน  สุตฺวา อิทานิ   
มทนิมฺมทนาทิคุณวิเสสาวห  สพฺพทุกขฺกฺขย  พุทฺธภาวมคฺค   
ปฏิปชชฺถาติ  สพฺเพส  เทวมนุสฺสาน พุทฺธตฺต ปณิธาย อุสฺสาห   
ชเนติ ฯ  เสสเมตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        รตนจงฺกมนกณฺฑวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
                        อพฺภนฺตรนิทานกถา  นิฏ ิตา ฯ   
                                นิทานกถา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                        สุเมธปตฺถนากถาวณฺณนา (๒)   
        อิทานิ   
                กปฺเป จ สตสหสฺเส        จตุโร จ อสงฺขิเย   
                อมร นาม นคร                ทสฺสเนยฺย มโนรมนฺติ-   
อาทินยปฺปวตฺตาย  พุทฺธวสวณฺณนาย  โอกาโส  อนปฺุปตฺโต ฯ   
สา  ปเนสา  พุทฺธวสวณฺณนา  ยสฺมา  สุตฺตนิกฺเขป  วิจาเรตฺวา   
วุจฺจมานา  ปากฏา โหติ ตสฺมา  สุตฺตนิกฺเขปวิจารณา  ตาว   
เวทิตพฺพา ฯ  จตฺตาโร  หิ  สุตฺตนิกฺเขปา  อตฺตชฺฌสโย   
ปรชฺฌาสโย  ปุจฺฉาวสิโก  อฏ ุปฺปตฺติโกติ ฯ  ตตฺถ  ยานิ   
# ๑. ม. อธฏิถ ฯ  ๒. สฺยา. สุเมธกถา ฯ    
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สุตฺตานิ  ภควา  ปเรหิ  อนชฺฌิฏโ  เกวล  อตฺตโน  อชฺฌาสเยน   
กเถสิ ฯ  เสยยฺถิท  อากงฺเขยฺยสุตฺต (๑)  วตฺถสุตฺตนฺติ (๒)  เอวมาทีนิ   
เตส อตฺตชฺฌาสโย นิกฺเขโป ฯ   
        ยานิ  วา  ปน  ปริปกกฺา  โข  ราหุลสฺส  วิมุตฺติ-   
ปริปาจนียา  ธมฺมา  ยนฺนนูาห  ราหุล  อุตฺตรึ  อาสวาน  ขเย   
วิเนยฺยนฺติ (๓)  เอว ปเรส อชฺฌาสย  ขนฺตึ  มน  พุชฺฌนกภาว ฺจ   
โอโลเกตฺวา  ปรชฺฌาสยวเสน  กถิตานิ ฯ  เสยฺยถิท ฯ  ราหุโล-   
วาทสุตฺต (๔)  ธมฺมจกฺกปปฺวตฺตนสุตฺตนฺติ (๕)  เอวมาทีนิ  เตส ปรชฺฌาสโย   
นิกฺเปโข ฯ   
        ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  เต  เต  เทวมนุสฺสา  ป ฺห   
ปุจฺฉนฺติ ฯ  เอว  ปุฏเน  ปน  ภควตา  ยานิ  กถิตานิ   
เทวตาสยุตฺต (๖)  โพชฺฌงฺคสยุตฺตาทีนิ (๗)  เตส ปุจฺฉาวสิโก  นกิฺเขโป ฯ   
        ยานิ  วา  ปน  อุปฺปนนฺ  การณ  ปฏิจฺจ  เทสิตานิ   
ธมฺมทายาท (๘) ปุตฺตมสูปมาทีนิ (๙)  เตส  อฏ ุปฺปตฺติโก  นิกฺเขโป ฯ   
        เอวเมเตสุ  จตูสุ  สุตฺตนิกฺเขเปสุ  อิมสฺส  พุทฺธวสสฺส   
ปุจฺฉาวสิโก  นิกฺเขโป ฯ  ปุจฺฉาวเสน  หิ  ภควตา  อย  นิกฺขิตฺโต ฯ   
กสฺส  ปุจฺฉาวเสน ฯ  อายสฺมโต  สารปิุตฺตตฺเถรสฺส ฯ วุตฺตเ ฺหต   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๗๔/๕๘ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๙๑/๖๔ ฯ   
# ๓. ม. อุ. ๑๔/๗๙๕/๕๐๔ ฯ  ส. สฬา. ๑๘/๑๘๙/๑๓๒ ฯ   
# ๔. ม. ม. ๑๓/๑๒๕/๑๒๓ ฯ  ๕. ส. มหา. ๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘ ฯ   
# วิ. มหา. ๔/๑๓/๑๘ ฯ  ขุ. ปฏิ. ๓๑/๖๑๔/๕๒๔ ฯ  ๖. ส. ส. ๑๕/๑๑ ฯ   
# ๗. ส. มหา. ๑๙/๓๕๕/๙๓ ฯ  ๘. ม. มู. ๑๒/๒๑/๒๑ ฯ   
# ๙. ส. น.ิ ๑๖/๒๔๑/๑๑๙ ฯ    
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อสฺมึ  นิทานสฺมึเอว   
                สาริปุตฺโต มหาปุ ฺโ        สมาธิชฺฌานโกวิโท   
                ป ฺาย ปารมิปฺปตฺโต        ปุจฺฉติ โลกนายก   
                กทีิโส เต มหาวีร                อภินีหาโร นรุตฺตมาติ (๑)   
อาทิ ฯ  เตเนสา พุทฺธวสเทสนา ปุจฺฉาวสิกาติ เวทิตพฺพา ฯ   
        ตตฺถ  กปฺเป  จ  สตสหสฺเสติ  เอตฺถ  กปฺปสทฺโท  ปนาย   
อภิสทฺทหนโวหารกาลป ฺตฺติเฉทนวิกปฺปนเลสสมนฺตภาวอายุกปฺป-   
มหากปฺปาทีสุ   ทิสฺสติ ฯ   ตถา  หิ  โอกปฺปนียเมต  โภโต   
โคตมสฺส ฯ  ยถา  ต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติอาที (๒)   
อภิสทฺทหเน  ทิสฺสติ ฯ  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  ป ฺจหิ  สมณ-   
กปฺเปหิ  ผล  ปริภุ ฺชิตุนฺติ  เอวมาทีสุ (๓) โวหาเร ฯ  เยน สุท   
นิจฺจกปฺป  วิหรามีติอาทีสุ (๔)  กาเล ฯ  อิจฺจายสฺมา  กปฺโปติ (๕)  จ   
นิโคฺรธกปฺโป  อิติ  ตสฺส  นาม  ตยา  กต  ภควา  พฺราหฺมณสฺสาติ   
จ  เอวมาทีสุ (๖)  ป ฺตฺติย ฯ  อลงฺกโต  กปฺปตเกสมสฺสูติ  เอวมาทีสุ (๗)   
เฉทเน ฯ  กปฺปติ  ทฺวงฺคุลกปฺโปติอาทีสุ (๘)  วิกปฺเป ฯ  อิตฺถ ิวปฺโป   
นิปชฺชิตุนฺติอาทีสุ (๙)  เลเส ฯ  เกวลกปฺป  เชตวน โอภาเสตฺวาติอาทีสุ (๑๐)   
# ๑. ขุ. พุทธ. ๓๓/๑/๔๑๔ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ   
# ๓. วิ. จุล. ๗/๒๕/๑๑ ฯ  ๔. ม. ม.ู๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ฯ   
# ๕. ขุ. สุ. ๒๕/๔๓๔/๕๔๔ ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๓๖๖/๑๗๖ ฯ   
# ๖. ขุ. ส.ุ ๒๕/๓๓๐/๓๙๒ ฯ  ๗. ขุ. ชา. ๒๘/๙๑๑/๓๑๙ ฯ   
# ๘. วิ. จุล. ๗/๔๖๐/๔๐๕ ฯ  ๙. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๘๕/๓๔๕ ฯ   
# ๑๐. ม. อุ. ๑๔/๗๓๙/๔๗๒ ฯ  ขุ. สุ. ๒๕/๓๑๗/๓๗๖ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 133 

                เลมที่ 44  สุเมธปตฺถนากถาวณฺณนา  หนา  133   
 
สมนฺตภาเว ฯ  ติฏตุ  ภนฺเต  ภควา  กปฺป  ติฏตุ  สุคโต   
กปฺปนฺติ (๑)  เอตฺถ  อายุกปฺเป ฯ  กีว  ทีโฆ  น ุ โข  ภนฺเต   
กปฺโปติ (๒)  เอตฺถ  มหากปฺเป ฯ  อาทิสทฺเทน  สตฺถุกปฺเปน  วต   
กิร  โภ  มย  สาวเกน  สทฺธึ  มนฺตยมานา  น  ชานมิฺหาติ (๓)   
เอตฺถ  ปฏิภาเค ฯ  กปฺโป  นฏโ  โหติ  กปฺปกโตกาโส  ชิณฺโณ   
โหตีติ (๔)  เอตฺถ  วินยกปฺเป ฯ  อิธ  ปน  มหากปฺเป  ทฏพฺโพ ฯ   
ตสฺมา  กปฺเป  จ  สตสหสฺเสติ  มหากปฺปาน  สตสหสฺสานนฺติ   
อตฺโถ (๕) ฯ  จตุโร  จ  อสงฺขิเยติ  จตุนฺน  อสงฺเขยฺยาน  มตฺถเกติ   
อตฺโถติ (๖) ฯ  อมร  นาม  นครนฺติ  อมรนฺติ  จ  อมรวตีติ  จ   
ลทฺธนาม  นคร  อโหส ิฯ  เกจิ  ปนตฺเถ  อ ฺเนาป  ปกาเรน   
วณฺณยนฺติ  กึ  เตหิ  นามมตฺต  ปเนต  ตสฺส  นครสฺส ฯ   
ทสฺเสยฺยนฺติ  สุวิภตฺตวิจิตฺรจจฺจรทฺวารจตุกฺกสิงฺฆาฏกปาการ-   
ปริกฺเขปปาสาทหมฺมิยภวนสมลงฺกตตฺตาทสฺสนีย ฯ  มโนรมนฺติ   
สมสุจิปรมรมณียภูมิภาคตฺตา  ฉายูทกสมฺปนฺนตฺตา  สลุภาหารตฺตา   
สพฺโพปกรณยุตฺตตฺตา  จ  สมิทฺธตฺตา  เทวมนุสฺสาทีน  มโน   
รมยตีติ  มโนรม ฯ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๓๔/๑๓๔ ฯ  ขุ. อุ. ๒๕/๑๒๗/๑๗๐ ฯ   
# ๒. ส. น.ิ ๑๖/๔๒๙/๒๑๕-๒๑๖ ฯ  ๓. ม. ม.ู ๑๒/๓๐๐/๒๙๖ ฯ   
# ๔. วิ. มหาวิ. ๒/๖๒๒/๔๐๕ ฯ  ๕. สุมงคล. ๑/๑๓๔/๓/๑๙๑ ฯ   
# สารตถ. ๑/๑๗ ฯ  มโนรถ. ๒/๓๑๕ ฯ  สทฺธมฺมปชฺโชติกา. ๒/๘๔ ฯ   
# ๖. ม. โปตฺถเกสุ วจนเสโส ทฏพฺโพ กปฺปสตสหสฺสาธิกาน จตุนฺน   
อสงฺเขยฺยาน มตฺถเกติ อตฺโถ อิติ อตฺถ ิฯ    
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        ทสหิ  สทฺเทหิ  อวิวิตฺตนฺติ  หตฺถิสทฺเทน  อสฺสสทฺเทน   
รถสทฺเทน  เภริสทฺเทน  สงฺขสทฺเทน  มุทิงฺคสทฺเทน  วีณาสทฺเทน   
คีตสทฺเทน  สมฺมตาลสทฺเทน  ภุ ฺชถ  ปวถ  ขาทถาติ  ทสเมน   
สทฺเทนาติ  อิเมหิ  ทสหิ  สทฺเทหิ  อวิวิตฺต  อโหสิ ฯ  สพฺพกาล   
อนุปมุสฺสวสมชฺชนาฏกา  กีฬนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  อนฺนปานสมายุตนฺติ   
อนฺเนน  จตุพฺพิเธน  อาหาเรน  จ  ปาเนน  จ  สุฏ ุ  อายุต   
อนฺนปานสมายุตฺต อิมินา สุภิกฺขตา ทสฺสิตา พหุอนฺนปาน-   
สมายุตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ เต ทส สทฺเท วตฺถุโต ทสฺสนตฺถ   
                หตฺถิสทฺท อสฺสสทฺท        เภริสงฺขรถานิ จ   
                ขาทถ ปวถ เจว                อนฺนปาเนน โฆสิตนฺติ   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ  หตฺถิสทฺทนฺติ  หตฺถีน  โก ฺจนาทสทฺเทน  กรณตฺเถ   
อุปโยควจน  ทฏพฺพ ฯ  เอส  นโย  เสสปเทสุป ฯ  เภริสงฺขรถานิ   
จาติ  เภริสทฺเทน  จ  สงฺขสทฺเทน  จ  รถสทฺเทน  จาติ  อตฺโถ ฯ   
ลิงฺควิปริยาเสน  วุตฺต  ขาทถ  ปวถาติ  เอวมาทินยปฺปวตฺเตน   
อนฺนปานปฏิสยุตฺเตน  โฆสิต  อภินาทิตนฺติ  อตฺโถ ฯ เอตฺถาห   
เตส  ปน  สทฺทาน  เอกเทโสว  ทสฺสโิต  น  สกโลติ ฯ  น   
เอกเทโส  สกโล  ทสวิโธ  ทสฺสิโตว ฯ  กถ ฯ  เภรสิทฺเทน   
มุทิงฺคสทฺโท  สงฺคหิโต  สงฺขสทฺเทน วีณาคีตสมฺมตาฬสทฺทา    
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สงฺคหิตาติ ทเสว ทสฺสิตา ฯ   
        เอว เอเกน ปริยาเยน นครสมฺปตฺตึ วณฺเณตฺวา ปุน   
ตเมว ทสฺเสตุ   
                นคร สพฺพงฺคสมฺปนฺน        สพฺพกมฺมมุปาคต   
                สตฺตรตนสมฺปนฺน                นานาชนสมากุล   
                สมิทฺธ เทวนครว                อาวาส ปุ ฺกมฺมินนฺติ   
วุตฺต ฯ   
        ตตฺถ   สพฺพงฺคสมฺปนฺนนฺติ  ปาการโคปุรฏฏาลกาทิ-   
สพฺพนคราวยวสมฺปนฺน ฯ  ปริปุณฺณสพฺพวิตฺตูปกรณธนธ ฺติณ-   
กฏโทกนฺติ  วา  อตฺโถ ฯ  สพฺพกมฺมมปุาคตนฺติ  สพฺพกมฺมนฺเตน   
อุปคต  สมุปคตสพฺพกมฺมนฺตนฺติ  อตฺโถ ฯ  สตฺตรตนสมฺปนฺนนฺติ   
ปริปุณฺณมุตฺตาทิสตฺตรตน  จกฺกวตฺตินิวาสภูมิโต  วา  หตฺถ-ิ   
รตนาทีหิ  สตฺตรตเนหิ  สมฺปนฺน ฯ  นานาชนสมากุลนฺติ  นานาวิธ (๑)   
เทสภาเสหิ  ชเนหิ  สมากลุ ฯ  สมิทฺธนฺติ  มนุสฺโสปโภคสพฺโพ-   
ปกรเณหิ  สมิทฺธ  ผีต ฯ  เทวนครวาติ  เทวนคร  วิย  อาลกมนฺทา   
วิย  อมรวตี  สมิทฺธนฺติ  วุตฺต  โหติ ฯ  อาวาส  ปุ ฺกมฺมินนฺติ   
อาวสนฺติ  เอตฺถ  ปุ ฺกมฺมิโน  ชนาติ  อาวาโส ฯ  อาวาโสติ   
วตฺตพฺเพ  อาวาสนฺติ  ลิงฺคเภท  กตฺวา  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ   
ป ฺายติ  เตนาติ  ปุ ฺ  กลุรูปมหาโภคิสฺสริยวเสน (๒)  ป ฺายตีติ   
# ๑. ส.ี ย.ุ นานาเวส.... ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ กลุรูปมติวิภวิสฺสริยวเสน ฯ    
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อตฺโถ ฯ  ปุนาตีติ  วา  ปุ ฺ ฯ  สพฺพกสุลมลรชาปวาหกตฺตา   
ปุ ฺ  กมฺม  เยส  อตฺถิ  เต  ปุ ฺกมฺมิโน  เตส  ปุ ฺกมฺมิน   
อาวาสภูตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถ  สเุมโธ  นาม  พฺราหฺมโณ  ปฏิวสติ  อุภโต  สชุาโต   
มาติโต  จ  ปติโต  จ  สสุทฺธคหณิโก  ยาว  สตฺตมา  กลุปริวฏฏา   
อกฺขิตฺโต  อนุปกุฏโ  ชาติวาเทน  อภิรูโป  ทสฺสนีโย  ปาสาทิโก   
ปรมาย  วณฺณโปกฺขรตาย  สมนฺนาคโต  โส  ติณฺณ  เวทาน   
ปารคู  อโหสิ  สนิฆณฺฑุเกฏภาน  สากฺขรปฺปเภทาน  อิติหาส-   
ป ฺจมาน  ปทโก  เวยฺยากรโณ  อนวโย  โลกายตมหาปุริส-   
ลกฺขเณสุ ฯ  ตสฺส  ปน  ทหรกาเลเยว  มาตาปตโร  กาลมกสุ ฯ   
อถสฺส  ราสิวฑฺฒโก  อมจฺโจ  อายโปตฺถก  อาหริตฺวา  สุวณฺณ-   
รชตมณิมุตฺตาทิวิวิธรตนภริเต  คพฺเภ  วิรวิตฺวา  เอตฺตก  เต   
กุมาร  มาตุ  สนฺตก  เอตฺตก  ปตุ  สนฺตก  เอตฺตก  อยฺยกปยฺยกาน   
สนฺตกนฺติ  ยาว  สตฺตมา  กุลปริวฏฏา  ธน  อาจิกฺขิตฺวา  เอต   
ปฏิปชชฺาหีติ  นิยฺยาเตสิ ฯ  โส  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ปุ ฺานิ   
กโรนฺโต  อคาร อชฺฌาวสิ ฯ เตน วุตฺต   
                นคเร อมรวติยา        สุเมโธ นาม พฺราหฺมโณ   
                อเนกโกฏิสนฺนจิโย        ปหตูธนธ ฺวา ฯ   
                อชฺฌายโก มนตฺธโร  ติณฺณ เวทาน ปารคู   
                ลกฺขเณ อิติหาเส จ        สธมฺเม ปารมึ คโตติ ฯ    
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        ตตฺถ  นคเร  อมรวติยาติ  อมรวตีสงฺขาเต  นคเร ฯ  สุเมโธ   
นามาติ  เอตฺถ  เมธาติ  ป ฺา  วุจฺจติ ฯ  สา  ตสฺส  สุนฺทรา   
ปสตฺถาติ  สุเมโธติ  ป ฺายิตฺถ ฯ  พฺราหฺมโณติ  พฺรหฺม  อณติ   
สิกฺขตีติ  พฺราหฺมโณ  มนเฺต  อชฺฌายตีติ  อตฺโถ ฯ  อกฺขรจินฺตกา   
ปน  พฺรหฺมโุน  อปจฺจ  พฺราหฺมโณติ  วทนฺติ ฯ  อรยิา  ปน   
พาหิตปาปตฺตา  พฺราหฺมณาติ ฯ  อเนกโกฏิสนฺนิจโยติ  โกฏีน   
สนฺนิจโย  โกฏิสนฺนิจโย  อเนโก  โกฏิสนฺนิจโย  ยสฺส  โสย   
อเนกโกฏิสนฺนิจโย  อเนกโกฏิธนสนนฺิจโยติ  อตฺโถ ฯ  ปหูตธน-   
ธ ฺวาติ  พหุลธนธ ฺวา ฯ  ปุริม  ภูมิคตคพฺภคตธนธ ฺ-   
วเสน  วุตฺต  อิท  นิจฺจปริโภคูปคตธนธ ฺวเสน  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        อชฌฺายโกติ  น  ฌายตีติ  อชฺฌายโก  ฌานภาวนารหิโตติ   
อตฺโถ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  น  ทานิเม  ฌายนฺตีติ ฯ  น  ทานิเม   
ฌายนฺตีติ  โข  วาเสฏ  อชฺฌายกา  อชฺฌายกาเตฺวว  ตติย (๑)   
อกฺขร  อุปนพฺิพตฺตนฺติ (๒)  เอว  ปมกปฺปกกาเล  ฌานวิรหิตาน   
พฺราหฺมณาน  ครหวจน  อุปฺปนฺน ฯ  อิทานิ  มนฺต  ฌายตีติ   
อชฺฌายโก  มนฺเต  ปริวตฺเตตีติ  อิมินา  อตฺเถน  ปสสวจน  กตฺวา   
โวหรนฺติ ฯ  มนฺเต  ธาเรตีติ  มนฺตธโร ฯ  ติณฺณ  เวทานนฺติ   
อิรุเวทยชุเวทสามเวทาน  ติณฺณ  เวทาน ฯ  อย  ปน  เวทสทฺโท   
# ๑. ส.ี ทุติย ฯ  ๒. ที. ปา. ๑๑/๖๔/๑๐๓ ฯ    
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าณโสมนสฺสคนฺเถสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถา  เหส  ย  พฺราหฺมณ   
เวทคุมาภิช ฺา (๑)  อกิ ฺจน  กามภเว อสตฺตนฺติอาทีสุ (๒)  าเณ   
ทิสฺสติ ฯ  เย  เวทชาตา  วิจรนฺติ  โลเกติอาทีสุ (๓)  โสมนสฺเส ฯ   
ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  สนิฆณฺฑุเกฏภานนฺติอาทีสุ (๔)  คนฺเถ ฯ   
อิธาป คนฺเถ ฯ  ปารคูติ  ติณฺณ  เวทาน  โอฏปหตกรณมตฺเตน   
ปาร  คโตติ  ปารคู ฯ  ลกขฺเณติ  อิตฺถิลกฺขณปุริสลกฺขณมหาปุริส-   
ลกฺขณาทิเก  ลกฺขเณ ฯ  อิติหาเสติ  อิติห อาส อิติห อาสาติ   
อีทิสวจนปฏิสยุตฺเต  ปุราณสงฺขาเต  คนฺถวิเสเส ฯ  สธมฺเมติ   
พฺราหฺมณาน  สเก  ธมฺเม  สเก  อาจริยเก  วา ฯ  ปารมึ  คโตติ   
ปาร  คโต  ทสิาปาโมกฺโข  อาจริโย อโหสีติ อตฺโถ ฯ   
        อเถกทวิส  โส  ทสคุณคณาราธิตปณฺฑิโต (๕)  สุเมธปณฺฑิโต   
อุปริปาสาทวรตเล  รโหคโต  หุตฺวา  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสินโฺน   
จินฺเตสิ  ปุนพฺภเว  ปฏิสนฺธิคฺคหณ  นาม  ทุกฺข  ตถา  นิพฺพตฺต-   
นิพฺพตฺตฏาเน  สรีรเภทน  อห ฺจ  ชาติธมฺโม  ชราธมฺโม   
พฺยาธิธมฺโม  มรณธมฺโม  เอว  ภูเตน  มยา  อชาตึ  อชร  อพฺยาธึ  อมรณ   
สุข  สิว  นิพฺพาน  ปริเยสิตุ  วฏฏติ  อวสฺส  ภวจารกโต   
มุจฺจิตฺวา  นิพฺพานคามินา  เอเกน  มคฺเคน  ภวิตพฺพนฺติ ฯ   
เตน วุตฺต   
# ๑. ส.ี  เวทคุมทฺทสามิ ฯ  ๒. ขุ. ส.ุ ๒๕/๔๒๘/๕๓๖ ฯ   
# ๓. องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๕๗/๘๓ ฯ  ๔. ท.ี ส.ี  ๙/๑๔๓/๑๑๕ ฯ   
# ๕. ม. ทสคุณคณาราธิตปณฺฑิโต ฯ    
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                รโหคโต นิสีทิตฺวา                เอว จินฺเตสห ตทา   
                ทกฺุโข ปุนพฺภโว นาม        สรีรสฺส จ เภทน ฯ   
                ชาติธมฺโม ชราธมฺโม        พฺยาธิธมฺโม สห ตทา   
                อชร อมร เขม                ปรเิยสิสฺสามิ นิพฺพุตึ ฯ   
                ยนูนิม ปูติกาย                นานากุณปปูริต   
                ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยฺย        อนเปกฺโข อนตฺถิโก ฯ   
                อตฺถิ เหหิติ โส (๑) มคฺโค  น โส สกฺกา น เหตุเย   
                ปริเยสิสฺสามิ ต มคฺค        ภวโต ปริมุตฺติยาติ ฯ   
        เอตฺถ  ปน  คาถาสมฺพนฺธ ฺจ  อนุตฺตานปทานมตฺถ ฺจ   
วตฺวาว  คมิสฺสาม ฯ  ตตฺถ  รโหคโตติ  รหสิ  คโต ฯ  รหสิ   
าเน  นิสินฺโน ฯ  เอว  จินฺเตสหนฺติ  เอว  จินฺเตสึ  อห ฯ   
เอวนฺติ  อิมินา  จินฺตนาการ  ทสฺเสติ ฯ  ตทาติ  ตสฺมึ  สุเมธ-   
ปณฺฑิตกาเล ฯ  เอว  จินฺเตสหนฺติ  ภควา  อิมินา อตฺตนา   
สทฺธึ สุเมธปณฺฑิต เอกตฺต  กโรติ ฯ  ตสฺมา  ตทา  โส   
สุเมโธ  อหเมวาติ  ปกาเสนฺโต  เอว  จินฺเตสห  ตทาติ  ภควา   
อุตฺตมปุริสวเสนาห ฯ  ชาติธมฺโมติ  ชาติสภาโว ฯ  เอส  นโย   
เสสปเทสุป ฯ นิพฺพุตินฺติ นิพฺพาน ฯ   
        ยนูนาติ  ปริวิตกฺกนตฺเถ  นิปาโต  ยทิ  ปนาหนฺติ  อตฺโถ ฯ   
ปูติกายนฺติ  ปูติภูต กาย ฯ นานากุณปปูริตนฺติ มุตฺตกรีสปุพฺพ-   
# ๑. ส.ี โย ฯ    
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โลหิตปตฺตเสมฺหเขฬสิงฺฆาณิกาทิอเนกกุณปปูรติ (๑) ฯ  อนเปกฺโขติ   
อนาลโย ฯ  อตฺถีติ  อวสฺส  อุปลพฺภติ ฯ เหหิตีติ  ภวิสฺสติ   
ปริวิตกฺกนวจนมิท ฯ  น  โส  สกฺกา  น  เหตุเยติ  เตน  มคฺเคน (๒)   
น  สกฺกา  น  ภวิตุ ฯ  โส  ปน  มคฺโค  เหตุเยติ  เหตุภาวาย   
น  น  โหติ  เหตุเยวาติ  อตฺโถ ฯ  ภวโต  ปริมุตฺติยาติ   
ภวพนฺธนวิมุตฺติยาติ  อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  อตฺตนา  ปริวิตกฺกิตมตฺถ  สมฺปาทยิตุ  ยถาปติ-   
อาทิมาห ฯ  ยถา  ห ิ โลเก  ทุกฺขสฺส  ปฏิปกฺขภูต  สุข  นาม   
อตฺถิ  เอว  ภเว  สติ  ตปฺปฏิปกฺเขน  วิภเวนาป  ภวิตพฺพ   
ยถา  จ  อุเณฺห  สติ  ตสฺส วูปสมภูต สีตลมฺป อตฺถิ เอว   
ราคาทิอคฺคีน  วูปสเมน  นิพฺพาเนน  ภวิตพฺพ ฯ  ยถา  จ  ปาปสฺส   
ลามกสฺส  ธมฺมสฺส  ปฏิปกฺขภูโต  กลยฺาโณ  อนวชฺชธมฺโมป   
อตฺถิเยว  เอวเมว  ปาปกาย  ชาติยา  สติ  สพฺพชาติเขปนโต   
อชาติสงฺขาเตน  นิพฺพาเนนาป  ภวิตพฺพเมวาติ ฯ  เตน วุตฺต   
                ยถาป ทุกฺเข วิชฺชนฺเต        สขุ นามป วิชฺชติ   
                เอว ภเว วิชฺชมาเน                วิภโวปจฺฉิตพฺพโก ฯ   
                ยถาป อุเณฺห วิชฺชนฺเต        อปร วิชชฺติ สตีล   
                เอว ติวิธคฺคิ วิชฺชนฺเต        นพฺิพาน อิจฺฉิตพฺพก ฯ   
                ยถาป ปาเป วิชฺชนฺเต        กลฺยาณมป วิชชฺติ   
                เอวเมว ชาติ วิชฺชนฺเต        อชาติปจฺฉิตพฺพกนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี ...ภรติ ฯ  ๒. สี.  เอเกน ปน มคฺเคน ฯ    
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        ตตฺถ  ยถาปติ  โอปมฺมตฺเถ  นิปาโต ฯ  สุขนฺติ  กายิก-   
เจตสิกสุข ฯ  สุฏ ุ ทุกฺข ขณตีติ  สุข ฯ  ภเวติ  ชนเน ฯ   
วิภโวติ  อชนน  ชนเน  วิชฺชมาเน  อชนนธมฺโมป  อิจฺฉิตพฺโพ ฯ   
ติวิธคฺคิ  วิชฺชนฺเตติ  ติวิเธ  ราคาทิเก  อคฺคิมฺหิ  วิชฺชมาเนติ   
อตฺโถ ฯ  นิพฺพานนฺติ  ตสฺส ติวิธสฺส ราคาทิอคฺคิสฺส นิพฺพาปน   
อุปสมน นิพฺพาน ฺจ  อิจฺฉิตพฺพ ฯ  ปาเปติ  อกุสเล  ลามเก ฯ   
กลฺยาณมปติ  กุสลมป ฯ เอวเมวาติ เอวเมว ฯ ชาติ  วิชฺชนฺเตติ   
ชาติยา  วิชฺชมานายาติ  อตฺโถ ฯ  ลิงฺคเภท ฺจ  วิภตฺติโลป ฺจ   
กตฺวา วุตฺต ฯ อชาติปติ ชาติเขปน อชาตินิพฺพานมฺป   
อิจฺฉิตพฺพ ฯ   
        อถาห  ปรมฺป  จินฺเตสึ  ยถา  นาม  คูถราสิมฺหิ   
นิมุคฺเคน  ปุริเสน  ทูรโตว  กมลกุวลยปุณฺฑรีกสณฺฑมณฺฑิต   
วิมลสลิล  ตฬาก  ทิสฺวา  กตเรน  นุ โข  มคฺเคน  ตตฺถ   
คนฺตพฺพนฺติ  ตฬาก  คเวสิตุ  ยุตฺต ฯ  ย  ตสฺส  อคเวสน  น   
โส  ตสฺส  ตฬากสฺส  โทโส  ตสฺส  ปรุิสสฺเสว  โทโส ฯ  เอวเมว   
กิเลสมลโธวเน  อมตมหาตฬาเก  วิชฺชมาเน  ย  ตสสฺ  อคเวสน ฯ   
น  โส  อมตสงฺขาตสฺส  นิพฺพานมหาตฬากสฺส  โทโส  ปรุิสสฺเสว   
โทโส ฯ  ยถา  ปน  โจเรหิ  สปริวาริโต  ปุรโิส  ปลายนมคฺเค   
วิชฺชมาเนป  สเจ  โส  น  ปลายติ  น  โส  ตสฺส  มคฺคสฺส   
โทโส  ตสฺส  ปุริสสฺเสว  โทโส ฯ  เอวเมว  กิเลสโจเรหิ   
ปริวาเรตฺวา  คหิตสฺส  ปุรสิสฺส  วิชชฺมาเนเยว  นิพฺพานมหา-    
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นครคามิมฺหิ  สิเว  มหามคฺเค  ตสฺส  มคฺคสฺส  อคเวสน  นาม   
น  มคฺคสฺส  โทโส  ปุริสสฺเสว  โทโส ฯ  ยถา  พฺยาธิปฬิโต   
ปุริโส  วิชชฺมาเน  พฺยาธิติกิจฺฉเก  เวชฺเช  สเจ  ต  เวชฺช   
คเวสิตฺวา  ต  พฺยาธึ  น  ติกิจฺฉาเปติ  น  โส  เวชชฺสสฺ   
โทโส ฯ  เอวเมว  ปน  โย  กิเลสพฺยาธิปริปฬิโต  กิเลสวูปสม-   
มคฺคโกวิท  วิชฺชมานเมว  อาจริย  น  คเวสติ  ตสฺเสว  โทโส   
น  กิเลสพฺยาธิวินายกสฺส  โทโสติ ฯ  เตน วุตฺต   
                ยถา คูถคโต ปุรโิส                ตฬาก ทิสฺวาน ปูริต   
                น คเวสติ ต ตฬาก                น โทโส ตฬากสฺส โส ฯ   
                เอว กิเลสมลโธว                วิชฺชนฺเต อมตนฺตเฬ   
                น คเวสติ ต ตฬาก                น โทโส อมตนฺตเฬ ฯ   
                ยถา อรีหิ ปริรุทโฺธ                วิชฺชนฺเต คมนมฺปเถ   
                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 ปุริโส        วิชฺชมาเน ติกจฺิฉเก   
                น ติกิจฺฉาเปติ ต พฺยาธึ        น โทโส โส ติกิจฺฉเก ฯ   
                เอว กิเลสพฺยาธีหิ                ทุกฺขิโต ปติปฬิโต   
                น คเวสติ ต อาจริย                น โทโส โส วินายเกติ ฯ   
        ตตฺถ  คูถคโตติ  คูถกูปคโต  คูเถน  คโต  มกขิฺโต  วา ฯ    
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กิเลสมลโธวนฺติ  กิเลสมลโสธเน (๑)  ภุมฺมตฺเถ  ปจฺจตฺตวจน ฯ   
อมตนฺตเฬติ  อมตสงฺขาตสฺส  ตฬากสฺส  สามิอตฺเถ  ภุมฺมวจน   
ทฏพฺพ ฯ  อนุสฺสร  ปกขิฺปตฺวา  วุตฺต ฯ  อรีหีติ  ปจฺจตฺถิเกหิ ฯ   
ปริรุทฺโธติ  สมนฺตโต  นริุทฺโธ ฯ  คมนมฺปเถติ  คมนปเถ ฯ  
ฉนฺทาวินาสตฺถ  อนุสฺสราคมน  กตฺวา  วุตฺต ฯ  น  ปลายตีติ   
ยทิ  น  ปลาเยยฺย ฯ  โส  ปุริโสติ  โส  โจเรหิ  ปริรทฺุโธ   
ปุริโส ฯ  อ ฺชสสฺสาติ  มคฺคสฺส ฯ  มคฺคสฺส หิ   
                มคฺโค ปนฺโถ ปโถ ปชฺโช     อ ฺชส วฏมายน   
                นาวา อุตฺตรเสตุ จ                กุลฺโล จ ภิสิ สงฺกโมติ (๒)   
พหูนิ  นามานิ ฯ  สฺวายมิธ  อ ฺชสนาเมน  วุตฺโต ฯ  สิเวติ   
สพฺพุปทฺทวาภาวโต  สิเว ฯ  สิวม ฺชเสติ  สิวสฺส  อ ฺชสสฺสาติ   
อตฺโถ ฯ  ติกจฺิฉเกติ  เวชฺเช ฯ  น  ติกิจฺฉาเปตีติ  น  ติกิจฺฉา-   
เปยฺย ฯ  น  โทโส  โส  ติกิจฺฉเกติ  ติกิจฺฉกสฺส โทโส  นตฺถ ิ  
พฺยาธิตสฺเสว  โทโสติ  อตฺโถ ฯ ทุกฺขิโตติ ส ฺชาตกายิกเจตสิก-   
ทุกฺโข ฯ  อาจริยนฺติ โมกขฺมคฺคาจริย ฯ วินายเกติ อาจริยสฺส ฯ   
        เอว  ปนาห  จินฺเตตฺวา  อุตฺตริมฺป  เอว  จินฺเตสึ  ยถาป   
มณฺฑนกชาติโก  ปรุิโส  กณฺเ  อาสตฺต  กุณป  ฉฑฺเฑตฺวา   
สุขี  คจฺเฉยฺย  เอว  มยาป  อิม  ปูติกาย  ฉฑฺเฑตฺวา  อนเปกฺเขน   
นิพฺพานมหานคร  ปวิสิตพฺพ ฯ  ยถา  จ  นรนาริโย  อุกฺการภูมิย   
# ๑. ส.ี ย.ุ ....โะวเน ฯ  ๒. ขุ. จูฬ. ๓๐/๕๖๘/๒๗๗ ฯ    
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อุจฺจารปสฺสาว  กตฺวา  น  ต  อุจฺฉงฺเคน  วา  อาทาย  ทสนฺเต   
วา  เวเตฺวา  อาทาย  คจฺฉนฺติ  อถ  โข  ชิคุจฺฉมานา   
โอโลเกตุมฺป  อนิจฺฉนฺตา  อนเปกฺขา  ฉฑฺเฑตฺวา  คจฺฉนฺติ  เอว   
มยาป  อิม  ปูติกาย  อนเปกฺเขน  ฉฑฺเฑตฺวา  อมต  นิพฺพาน-   
นคร  ปวิสิตุ  วฏฏติ ฯ  ยถา  จ  นาวิกา  นาม  ชชฺชร  นาว   
อุทกคาหินึ  ฉฑฺเฑตฺวา  อนเปกฺขาว  คจฺฉนฺติ  เอวมหมฺป  อิม   
นวหิ  วณมุเขหิ  ปคฺฆรนฺต  กาย  ฉฑฺเฑตฺวา  อนเปกฺโข   
นิพฺพานมหานคร  ปวิสิสสฺามิ ฯ  ยถา  จ  โกจิ  ปุริโส  มุตฺตา-   
มณิเวฬุริยาทีนิ  นานาวิธานิ  รตนานิ  อาทาย  โจเรหิ  สทฺธึ   
มคฺค  คจฺฉนฺโต  อตฺตโน  รตนวินาสภเยน  เต  โจเร  ฉฑฺเฑตฺวา   
เขม  มคฺค  คณฺหาติ  เอวมยมฺป  ปูติกาโย  รตนวิโลปกโจร-   
สทิโส ฯ  สจาห  เอตฺถ  ตณฺห  กริสฺสามิ  อริยมคฺคกุสล-   
ธมฺมรตนานิ  เม  นสฺสิสฺสนฺติ  ตสฺมา  มยา  อิม  มหาโจรสทิส   
กรชกาย  ฉฑฺเฑตฺวา  นิพฺพานมหานคร  ปวิสิตุ  วฏฏตีติ ฯ   
เตน วุตฺต   
                ยถาป กุณป ปุรโิส                กณฺเ พทฺธ ชิคุจฺฉิย   
                โมจยิตฺวาน คจฺเฉยฺย        สุขี เสรี สยวสี ฯ   
                ตเถวิม ปูติกาย                นานากุณปส ฺจย   
                ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺเฉยฺย        อนเปกฺโข อนตฺถิโก ฯ   
                ยถา อุจฺจารฏานมฺหิ        กรสี นรนาริโย   
                ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉนฺติ        อนเปกฺขา อนตฺถิกา ฯ    
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                เอวเมวาห อิม กาย                นานากุณปปูริต   
                ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉิสฺส        วจฺจ กตฺวา ยถา กุฏ ึฯ   
                ยถาป ชชชฺร นาว                ปลุคฺค อุทคาหินึ (๒)   
                สามี ฉฑฺเฑตฺวา คจฺฉนฺติ        อนเปกฺขา อนตฺถิกา ฯ   
                เอวเมวาห อิม กาย                นวจฺฉิทฺท ธุวสฺสว   
                ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉิสฺส        ชิณฺณนาวว สามิกา ฯ   
                ยถาป ปุริโส โจเรหิ        คจฺฉนฺโต ภณฺฑมาทิย   
                ภณฺฑจฺเฉทภย ทิสฺวา        ฉฑฺฑยิตฺวาน คจฺฉติ ฯ   
                เอวเมว อย กาโย                มหาโจรสโม วิย   
                ปหายิม คมิสฺสามิ                กุสลจฺเฉทนาภยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ยถาป  กุณป  ปุริโสติ  ยถาป  ทหโร  ยุวา   
มณฺฑนกชาติโก  ปรุิโส  อหิกุณเปน  วา  กุกฺกุรกุณเปน  วา   
มนุสฺสกุณเปน  วา  กณฺเ  อาสตฺเตน  อฏฏียิตฺวา  หรายิตฺวา   
ชิคุจฺฉิตฺวา  ต  กุณป  โมเจตฺวา  คจฺเฉยฺย ฯ  สุขีติ  สุขิโต ฯ  เสรีติ   
ยถิจฺฉกวิหารี ฯ  นานากุณปส ฺจยนฺติ  อเนกวิธกุณปราสิภูต ฯ   
นานากุณปปูริตนฺติป  ปาโ ฯ   
        อุจฺจารฏานมฺหีติ  อุจฺจาเรนฺติ  วจฺจ  กโรนฺติ  เอตฺถาติ   
อุจฺจาโร  อุจฺจาโร  จ  โส  าน ฺเจติ  อุจฺจารฏาน ฯ  อถ   
วา  อุสฺสาสิยฺยตีติ  อุสฺสาโส  วจฺจสฺเสต  นาม  ตสฺส  าน   
อุสฺสาสฏาน  ตสฺมึ  อุสสฺาสฏานมฺหิ  อุกฺการฏาเนติ  อตฺโถ ฯ   
วจฺจ  กตฺวา  ยถา  กฏุินฺติ  วจฺจ  กตฺวา  กุฏึ  นรนาริโย    
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วิยาติ อตฺโถ ฯ   
        ชชชฺรนติฺ  ชิณฺณ ฯ  ปลุคฺคนฺติ  ปลุชชฺนฺตึ ฯ  วิกิรนฺตินฺติ   
อตฺโถ ฯ  อุทคาหินินฺติ  อุทกคาหินึ ฯ  สามีติ  นาวาสามิกา ฯ   
นวจฺฉิทฺทนฺติ  จกฺขุโสตาทีหิ  นวหิ  วณมุเขหิ  ฉิททฺาวจฺฉิทฺเทหิ   
ยุตฺตตฺตา  นวจฺฉิทฺท ฯ  ธุวสฺสวนฺติ  ธุวนิสฺสนฺท นิจฺจ  ปคฺฆรณา-   
สุจินฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ภณฺฑมาทิยาติ  ยงฺกิ ฺจิ  รตนาทิก  ภณฺฑ  อาทิย ฯ   
ภณฺฑจฺเฉทภย  ทิสฺวาติ  ภณฺฑสฺส  อจฺฉินฺทเนน  ภย  ทิสฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  เอวเมวาติ  โส  ภณฺฑมาทาย  คจฺฉนฺโต  ปุริโส  วิย ฯ   
อย  กาโยติ  อย  ปน  กุจฺฉิตาน  ปรมเชคุจฺฉาน  อาโยติ   
กาโย ฯ  อาโยติ  อุปฺปตฺติฏาน ฯ  อายนฺติ  ตโตติ  อาโย  กุจฺฉิตา   
เกสาทโย ฯ  อิติ  กุจฺฉิตาน  เกสาทีน  อาโยติ  กาโย ฯ  มหา-   
โจรสโม  วิยาติ  จกฺขุอาทีหิ  รูปาทีสุ  ปยรูเปสุ  สารชฺชนาทิวเสน   
ปาณาติปาตาทินฺนาทานาทิโจโร (๑)  หุตฺวา  สพฺพกุสล  วิลุมฺปตีติ   
มหาโจรสโม ฯ  ตสฺมา  ยถา  โส  รตนภณฺฑมาทาย  โจเรหิ   
สทฺธึ  คจฺฉนฺโต  ปรุิโส  เต  โจเร  ปหาย  คจฺฉติ  เอวเมวาหมฺป   
อิม  มหาโจรสม  กาย  ปหาย  อตฺตโน  โสตฺถิภาวกร  มคฺค   
คเวสิตุ  คมิสฺสามีติ  อตฺถสมฺพนฺโธ เวทิตพฺโพ ฯ กสุลจฺเฉทนา-   
ภยาติ  กุสลธมฺมวิโลปนภเยนาติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ...ปโร ฯ    
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        อเถว  สเุมธปณฺฑิโต  นานาวิธาหิ  อุปมาหิ  เนกฺขมฺม-   
การณ  จินฺเตตฺวา  ปุนป  จินฺเตสิ  อิม  มหาธนราสึ  สหริตฺวา   
มยฺห  ปตุปตามหาทโย  ปรโลก  คจฺฉนฺตา  เอกกหาปณมฺป   
คเหตฺวา  น  คตา  มยา  ปน  คเหตฺวา  คมนการณ  กาตุ   
วฏฏตีติ  คนตฺฺวา  ร ฺโ  อาโรเจสิ  อห  มหาราช  ชาติ-   
ชราทีหิ  อุปทฺทุตหทโย  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิสฺสามิ ฯ   
มยฺห  อเนกโกฏิสตสหสฺส  ธน  อตฺถ ิ ต  เทโว  ปฏิปชชฺตูติ ฯ   
ราชา  อาห  น  มยฺห  เต  ธเนน  อตฺโถ  ตฺวเยว  ยทิจฺฉก   
กโรหีติ ฯ   
        โส  จ  สาธุ  เทวาติ  นคเร  เภรึ  จราเปตฺวา   
มหาชนสฺส  ทาน  ทตฺวา  วตฺถุกาเม  จ  กิเลสกาเม  จ   
ปหาย  อมรวรนครสทิสโต  อมรนครโต  นิกฺขมิตฺวา  เอกโกว   
นานามิคคณวนฺเต  ธมฺมิก  นาม  ปพฺพต  นิสฺสาย  อสฺสม   
กตฺวา  ตตฺถ  ปณฺณสาล  กตฺวา  ป ฺจโทสวิวชฺชิต  จงฺกม   
มาเปตฺวา อฏคุณสมุเปต อภิ ฺาพล  สมาหริตุ  นวโทส-   
สมนฺนาคต  สาฏก  ปชหตฺิวา  ทฺวาทสคุณมุปาคต  วากจีร   
นิวาเสตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  เอว  ปน  โส  ปพฺพชิโต  อฏโทส-   
สมากิณฺณ  ปณฺณสาล  ปหาย  ทสคุณสมนฺนาคต  รุกฺขมูล   
อุปคนฺตฺวา  สพฺพธ ฺวิกตึ  ปหาย  ปวตฺตผลโภชโน  หุตฺวา   
นิสชฺชฏานจงฺกมนวเสน  ปธาน  ปทหนฺโต  สตฺตาหพฺภนฺตเรเยว    
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อฏนฺน  สมาปตฺตีน  ป ฺจนฺน ฺจ  อภิ ฺาน  ลาภี  อโหสิ ฯ   
เตน วุตฺต   
                เอวาห จินฺตยิตฺวาน                เนกโกฏิสต ธน   
                นาถานาถาน ทตฺวาน        หมิวนฺตมุปาคมึ ฯ   
                หมิวนฺตสฺสาวิทูเร                ธมฺมิโก นาม (๑)  ปพฺพโต   
                อสฺสโม สุกโต มยฺห        ปณฺณสาลา สุมาปตา ฯ   
                จงฺกม ตตฺถ มาเปสึ                ป ฺจโทสวิวชฺชิต   
                อฏคุณสมุเปต                อภิ ฺาพลมาหรึ ฯ   
                สาฏก ปชหึ ตตฺถ                นวโทสสมุปาคต   
                วากจีร นิวาเสสึ                ทวฺาทสคุณมุปาคต ฯ   
                อฏโทสสมากิณฺณ                ปชหึ ปณฺณสาลก   
                อุปาคมึ รุกฺขมูล                คุเณ ทสหุปาคต ฯ   
                วาปต โรปต ธ ฺ                ปชหึ นิรวเสสโต   
                อเนกคุณสมฺปนฺน                ปวตฺตผลมาทิยึ ฯ   
                ตตฺถปฺปธาน ปทหึ                นิสชฺชฏานจงฺกเม   
                อพฺภนฺตรมฺหิ สตฺตาเห        อภิ ฺาพลปาปุณินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  เอวาหนฺติ  เอว  อห  เหฏา  วุตฺตปฺปกาเรน   
จินฺเตตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  นาถานาถานนฺติ  สนาถานมนาถาน ฺจ   
อฑฺฒาน ฺเจว  ทลิทฺทาน ฺจ  อตฺถิกา  คณฺหนฺตูติ  สห   
# ๑. ส.ี ธมฺมโก นาม ฯ    
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โกฏาคาเรหิ  ทตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  หิมวนฺตสฺสาวิทูเรติ  หิมวนฺต-   
ปพฺพตราชสฺส  อวิทูเร  สมีเป ฯ  ธมฺมโิก  นาม  ปพฺพโตติ   
เอวนามโก ปพฺพโต  กสมฺา  ปนาย  ธมฺมิโกติ ฯ  เยภุยฺเยน   
ปน  โพธิสตฺตา  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ต  ปพฺพต  อุปนิสฺสาย   
อภิ ฺาโย  นิพฺพตฺเตตฺวา  สมณธมฺม  อกสุ ฯ  ตสฺมา  สมณ-   
ธมฺมสฺส  นิสสฺยภูตตฺตา  ธมฺมิโกเตฺวว  ปากโฏ  อโหสิ ฯ  อสฺสโม   
สุกโต  มยฺหนฺติอาทินา  สุเมธปณฺฑิเตน  อสฺสมปณฺณสาลา   
จงฺกมา  สหตฺถา  มาปตา  วิย  วุตฺตา  น  จ  ปน  สหตฺถา   
มาปตา  กินฺตุ  สกฺเกน  เทเวน  เปสิเต  วิสฺสกมฺมุนา (๑)  เทวปุตฺเตน   
นิมฺมิตา ฯ  ภควา  ปน  ตทา  อตฺตโน  ปุ ฺานุภาเวน  นิพฺพตฺต   
ต  สมฺปท สนฺธาย สาริปุตฺต ตสฺมึ ปพฺพเต   
                อสฺสโม สุกโต มยฺห        ปณฺณสาลา สุมาปตา   
                จงฺกม ตตฺถ มาเปสึ                ป ฺจโทสวิวชฺชิตนฺติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺณสาลาติ  ปณฺณฉทนสาลา ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ   
อสฺสมปเท ฯ  ป ฺจโทสวิวชฺชิตนฺติ  ป ฺจหิ  จงฺกมโทเสหิ  วิวชชฺิต ฯ   
กตเม  ป ฺจ  จงฺกมโทสา  นาม ฯ  ถทฺธวิสมตา  อนฺโตรุกฺขตา   
คหนจฺฉนฺนตา  อติสมฺพาธตา  อติวิสาลตาติ  อิเมหิ  ป ฺจหิ   
โทเสหิ  วิวชชฺิต ฯ  อุกฺกฏปริจฺเฉเทน  ทีฆโต  สฏ ิรตโน   
# ๑. ม. วิสสกุมฺมุนา ฯ    
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วิตฺถารโต  ทยิฑฺฒรตโน  จงฺกโม  วุตฺโต ฯ  อถ  วา  ป ฺจโทส-   
วิวชฺชิตนฺติ  ป ฺจหิ  นีวรณโทเสหิ  วิวชฺชิต  ปริหนี  อภิ ฺา-   
พลมาหรินฺติ  อิมินา  อุตฺตรปเทน สมฺพนฺโธ  ทฏพฺโพ ฯ  อฏ-   
คุณสมุเปตนฺติ  เอว  สมาหิเต  จิตฺเต  ปริสุทฺเธ  ปรโิยทาเต   
อนงฺคเณ  วิคตูปกฺกิเลเส  มุทุภูเต  กมฺมนิเย   ิเต อาเน ฺชปฺปตฺเตติ   
เอว วุตฺเตหิ อฏคุเณหิ (๑)  สมนฺนาคต อภิ ฺาพล อาหรึ   
อาเนสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        เกจิ  ปน  อฏหิ  สมณสุเขหิ  อุเปต  อฏ ิมานิ   
สมณสุขานิ  นาม  ธนธ ฺปริคฺคหาภาโว  อนวชฺชปณฺฑปาต-   
ปริเยสนภาโว  นิพฺพุตปณฺฑภุ ฺชนภาโว  รฏ   ปเฬตฺวา   ธน-   
ธ ฺาทีสุ   คณฺหนฺเตสุ   ราชปุริเสสุ  รฏปฬนกิเลสาภาโว   
อุปกรเณสุ  นิจฺฉนฺทราคภาโว  โจรวิโลปเน  นิพฺภยภาโว  ราช-   
ราชมหามตฺเตหิ  อสสฏภาโว  จตูสุ  ทิสาสุ  อปฺปฏิหตภาโวติ   
อิเมหิ  อฏหิ  สมณสุเขหิ  อุเปต  สมเุปต  อสฺสม  มาเปสินฺติ   
อสฺสเมน  สมฺพนฺธ  กตฺวา  วทนฺติ ต ปาฬิยา น สเมติ ฯ   
        สาฏกนติฺ  วตฺถ ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ  อสฺสเม ฯ  นวโทส-   
มุปาคตนฺติ  สาริปุตฺต  ตตฺถ  วสนฺโต  อตฺตโน  นิวตฺถปารุต   
มหคฺฆสาฏก  ปชหึ  ปริจฺจชึ ฯ  สาฏก  ปชหนฺโต  จ  ตตฺถ   
# ๑. ท.ี ส.ี ๙/๑๓๑/๑๐๑-๑๐๒ ฯ   
# ม. ม.ู ๑๒/๔๒๗/๔๕๙-๔๖๐-๕๐๖-๕๐๗ ฯ  วิ. มหาวิ. ๑/๓/๖-๗ ฯ    
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นว  โทเส  ทสิฺวา  ปชหินติฺ  ทีเปติ ฯ  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตาน   
หิ  สาฏกสฺม ึ นว  โทสา  ปกาสิตา ฯ  กตเม  นว ฯ  สาฏกสฺส   
มหคฺฆภาโว  ปรปฏิพทฺธภาโว  ปริโภเคน  ลหุก  กลิิสฺสนภาโว   
กิลิฏโ  จ  โธวิตพฺโพ  ปนุ  รชิตพฺโพ  จ  โหติ  ปรโิภเคน   
ชีรณภาโว  ชณฺิณสฺส  ปุน  ตุนฺนกรณ  วา  อคฺคฬทาน  วา   
กาตพฺพ  โหติ  ปุน  ปริเยสนาย  ทุรภิสมฺภวภาโว  ตาปส-   
ปพฺพชฺชาย  อนนุจฺฉวิกภาโว  ปจฺจตฺถิกาน  สาธารณภาโว  ยถา   
น  น  ปจฺจตฺถิกา  คณฺหนฺติ  เอว  โคเปตพฺโพ  โหติ  ปริทหโต   
วิภูสนฏานภาโว  คเหตฺวา  จรนฺตสฺส  มหิจฺฉภาโวติ  เอเตหิ   
นวหิ  โทเสหิ  อุปคต สาฏก ปหาย  วากจีร  นิวาเสสินฺติ   
ทีเปติ ฯ  วากจีรนฺติ  มุ ฺชติณ  หีราหีร  กตฺวา  คนฺเถตฺวา  กต   
วากมยจีร  นวิาสนปารุปนตฺถาย  อาทิยินฺติ  อตฺโถ ฯ  ทฺวาทส-   
คุณมุปาคตนฺติ  ทฺวาทสหิ  อานิสเสหิ  อุเปต ฯ  เอตฺถ  คุณสทฺโท   
อานิสสฏโ  สตคุณา  ทกฺขิณา  ปาฏิกงฺขิตพฺพาติอาทีสุ (๑)  วิย ฯ   
มกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ วากจีรสฺมึ ทฺวาทสานิสสา  อปฺปคฺฆตา   
อปรายตฺตตา  สหตฺถา  กาตุ  สกฺกุเณยฺยตา  [๒]  ปรโิภเคน  ชิณฺเณป   
สิพฺพิตพฺพาภาโว  โจรภยาภาโว  ปริเยสนฺตสฺส  สุเขน  กรณภาโว   
ตาปสปพฺพชฺชาย  สารุปฺปภาโว  เสวมานสฺส  วิภูสนฏานาภาโว   
จีวรปฺปจฺจเย  อปฺปจฺฉภาโว  ปรโิภคสุขภาโว  วากุปฺปตฺติยา   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๗๑๑/๔๕๙ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร ปริโภเคน สณิก   
# กิลิสฺสตีติ ทิสฺสติ ฯ    
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สุลภภาโว  วากจีเร  นฏเป  อนเปกฺขภาโวติ อิเมหิ ทฺวาทสหิ   
คุเณหิ สมฺปนฺน ฯ   
        อถ  สุเมธปณฺฑิโต  ตตฺถ  ปณฺณสาลาย  วิหรนฺโต   
ปจฺจูสสมเย  ปจฺจุฏาย  อตฺตโน  นิกฺขมนการณ  ปจฺจเวกฺขมาโน   
เอว  กิร  จินฺเตสิ  อห  ปน  นวกนกกฏกนูปุราทิสงฺฆฏฏน-   
สทฺทสมฺมิสฺสิตมธุรหสิตกถิตเคหชนรมณีย  อุฬารวิภวโสภิต  สุรวร-   
ภวนาการมคาร  เขฬปณฺฑ  วิย  ปหาย  วิเวการามตาย  สพฺพ-   
ชนปาปปวาหน  ตโปวน  ปวิฏโสฺมิ  อิธ  ปน  เม  ปณฺณ-   
สาลาย  วาโส  ทุติโย ฆราวาโส วิย โหติ หนฺทาห รุกฺขมูเล   
วเสยฺยนฺติ ฯ เตน วุตฺต   
                อฏโทสสมากิณฺณ                ปชหึ ปณณฺสาลกนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อฏโทสสมากิณฺณนฺติ  อฏหิ  โทเสหิ  สมากิณฺณ   
สยุตฺต ฯ  กตเมหิ  อฏหิ ฯ  มหาสมฺภาเรหิ  นิปฺผาทนียตา   
ติณปณฺณมตฺติกาทีหิ  นิจฺจ ปฏิชคฺคนียตา  เสนาสน  นาม   
มหลฺลกสฺส  ปาปุณาตีติ  อเวลาย  วุฏาปยมานสฺส  จิตฺเตกคฺคตา   
น  โหตีติ  วุฏาปนียภาโว  สีตุณฺหสฺส  ปฏิฆาเตน  กายสฺส   
สุขุมาลกรณภาโว  ฆร  ปวิฏเน  ยงฺกิ ฺจิ  ปาป  สกฺกา  กาตุนฺติ   
ครหปฏิจฺฉาทนกรณภาโว  มยฺหมิทนติฺ  สปริคฺคหภาโว  เคหสฺส   
อตฺถิภาโว  สทุติยกวาโส  อูกามงฺกุณฆรโคฬิกาทีน (๑)  สาธารณตาย   
# ๑. ส.ี อูกามงฺคุณ...ฯ  ม. อูกามงฺคุล.....ฯ    
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พหุสาธารณภาโวติ อิติ อิเม อฏ อาทีนเว  ทิสฺวา  มหาสตฺโต   
ปณฺณสาล ปชหึ ฯ   
                คุเณหิ (๑)  ทสหุปาคตนฺติ  ฉนฺน  ปฏิกฺขิปตฺวา  ทสหิ  คุเณหิ   
อุเปต  รุกฺขมูล  อุปคโตสฺมีติ  อตฺโถ ฯ  กตเมหิ  ทสหิ ฯ   
อปฺปสมารมฺภตา  อุปคมนมตฺตเมเวตฺถ  โหตีติ  สลุภานวชฺชตา   
อภิณฺห  ตรุปณฺณวิการทสฺสเนน  อนิจฺจส ฺาสมุฏาปนตา   
เสนาสนมจฺเฉราภาโว  ตตฺถ  ห ิ ปาป  กโรนฺโต  ลชฺชตีติ   
ปาปกรณารหาภาโว  ปริคฺคหกรณาภาโว  เทวตาหิ  สห  วาโส   
ฉนฺนปฏิกฺเขโป  ปริโภคสุขตา  รุกฺขมูลเสนาสนสฺส  คตคตฏาเน   
สุลภตาย  อนเปกฺขภาโวติ  อิติ อิเม ทส คุเณ  ทิสฺวา รุกฺขมูล   
อุปคโตสฺมีติ วทติ ฯ อาห จ   
                วณฺณิโต พุทฺธเสฏเน        นิสฺสโยติ จ ภาสิโต   
                นวิาโส ปวิวิตฺตสฺส                รกฺุขมูลสโม กุโต ฯ   
                อาวาสมจฺเฉรหเร                เทวตาปริปาลิเต   
                ปวิวิตฺเต วสนฺโต หิ                รกฺุขมูลมหฺิ สุพฺพโต ฯ   
                อภิรตฺตานิ นีลานิ                ปณฺฑูนิ ปติตานิ จ   
                ปสฺสนฺโต ตรปุณฺณานิ        นิจฺจส ฺ ปนูทติ ฯ   
                ตสฺมา หิ พุทฺธทายชฺช        ภาวนาภิรตาลย   
                วิวิตฺต นาติม ฺเยฺย        รุกขฺมูล วิจกฺขโณติ (๒) ฯ   
# ๑. ม. ย.ุ คุเณ ฯ  ๒. วิสทุธิมคฺค. ๑/๙๓ ฯ    
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        อถ  สุเมธปณฺฑิโต  ปณฺณสาลาย  ทฏิโทโส  หุตฺวา   
รุกฺขมูลเสนาสเน  ลทฺธานิสโส  วิหรนโฺต  อุตฺตริป  จินฺเตสิ   
อาหารตฺถาย  เม  คามคมน  อาหารปรเิยสนทุกฺข  นาห  เกนจิ   
ปาริชุ ฺเน นิกฺขมิตฺวา อาหารตฺถาย ปพฺพชิโต  อาหาร-   
ปริเยสนมูลสฺส  จ  ทุกฺขสฺส  ปมาณ  นตฺถิ  ยนฺนูนาห  ปวตฺต-   
ผเลน  ยาเปยฺยนฺติ ฯ อิม ปน อตฺถวิเสส ทีเปนฺโต   
 
                วาปต โรปต ธ ฺ        ปชหึ นิรวเสสโต   
                อเนกคุณสมฺปนฺน        ปวตฺตผลมาทิยินฺติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  วาปตนฺติ  วปตฺวา  นิปฺผนฺน ฯ  โรปตนฺติ  โรปตฺวา   
นิปฺผนฺน  วปนโรปนวเสน  ทุวิธาว  สสฺสนิปฺผตฺติ  ต  ทุวิธมฺป   
อตฺตโน  อปฺปจฺฉตาย  ปหาย  ปวตฺตผเลน  ยาเปสึ ฯ  ปวตฺตผลนฺติ   
สยเมว  ปติตผล ฯ  อาทิยินฺติ  ปริภุ ฺช ึฯ   
                ปวตฺตผลสนฺตุฏโ                อปรายตฺตชีวิโก   
                ปหีนาหารโลลุปฺโป        โหติ จาตุทฺทิโส มุนิ ฯ   
                ชหาติ รสตณฺห ฺจ                อาชีโว ตสฺส สุชฺฌติ   
                ตสฺมา หิ นาติม ฺเยฺย        ปวตฺตผลโภชนนฺติ (๑)   
เอว  ปวตฺตมาโน  สุเมธปณฺฑิโต  นจิรสฺเสว  อนฺโตสตฺตาเห   
อฏ  สมาปตฺติโย  ป ฺจ  อภิ ฺาโย  จ  ปาปุณิ ฯ  อิมมตฺถ   
# ๑. วิสุทธิมคฺค. ๑/๘๓  โถก วิสทิส ฯ    
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ปกาเสนฺเตน  ตตฺถปฺปธาน  ปทหินฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  ตตฺถาติ   
ตสฺมึ  อสฺสเม ฯ  ปธานนฺติ  วีริย  วีริย  หิ  ปทหิตพฺพโต   
ปธานภาวกรณโต  วา  ปธานนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ปทหินฺติ  วีริย-   
มารภึ ฯ  นิสชฺชฏานจงฺกเมติ นิสชฺชาย  จ  าเนน  จ   
จงฺกเมน  จ  ฯ   
        สุเมธปณฺฑิโต  ปน  เสยฺย  ปฏกิฺขิปตฺวา  นิสชชฺฏาน-   
จงฺกเมเหว  รตฺตินฺทิว  วีตินาเมตฺวา  สตฺตาหพฺภนฺตเรเยว   
อภิ ฺาพล  ปาปุณิ ฯ  เอว  ปน  อภิ ฺาพล  ปตฺวา   
สุเมธตาปเส  สมาปตฺติสุเขน  วีตินาเมนฺเต  ตทา  สพฺพชน-   
สงฺคหกโร  มารพลภยกโร  าณทีปงฺกโร  ทีปงฺกโร  นาม   
สตฺถา  โลเก  อุทปาทิ ฯ   
        สงฺเขเปเนว  ตสฺสายมนุปุพฺพิกถา  อย  กริ  ทีปงฺกโร  นาม   
มหาสตฺโต  สมตฺตึส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  เวสฺสนฺตรตฺตภาวสทิเส   
อตฺตภาเว   ิโต  ปวิกมปฺนาทีนิ  มหาทานานิ  ทตฺวา  อายุ-   
ปริโยสาเน  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺถ  ยาวตายุก ตฺวา  
ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาหิ  สนฺนิปติตฺวา ฯ   
                กาโล โข เต (๑) มหาวีร        อุปฺปชฺช มาตุกุจฺฉิย   
                สเทวก ตารยนฺโต                พุชฺฌสฺสุ อมต ปทนฺติ (๒)   
วุตฺเต  ตโต  โส  เทวตาน  วจน  สุตฺวา  จ  ป ฺจ  มหาวิโลกนานิ   
# ๑. ม. กาโล โข เต ฯ  ๒. ขุ. พุทธ. ๓๓/๑/๔๑๓ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 156 

                เลมที่ 44  พุทธวสวณฺณนา  หนา  156   
 
วิโลเกตฺวา  ตโต  จุโต  รมฺมวตีนคเร  อตฺตโน  ยสวิภูติยา  วิชิต-   
วาสุเทวสฺส  นรเทวสฺส  สุเทวสฺส  นาม  ร ฺโ  กุเล  สุเมธาย   
เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  อาสาฬฺหิปุณฺณมิยา  อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺเตน   
ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  มหตา  ปริวาเรน  ปริหริยมาโน  มหาเทวิยา   
กุจฺฉิมฺหิ  มณิกูฏคโต  วิย  เกนจิ  อสุจินา  อมกฺขิโต  ทส  มาเส   
วสิตฺวา สลิลธรวิวรคโต สรทกาลจนฺโท วิย ตสฺสา อุทรโต   
นิกฺขมิ ฯ   
 
                                ทฺวตฺตึส ปุพฺพนิมิตฺต   
        ตสฺส  ปน  ทีปงฺกรกมุารสฺส  ปฏสินฺธิกฺขเณป  วิชาตกฺขเณป   
ทฺวตฺตึส ปุพฺพนิมิตฺตานิ  ปาฏิหาริยานิ  ปาตุรเหสุ ฯ  สพฺเพสุ   
สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺเตสุ  มาตุกุจฺฉึ  โอกฺกมนฺเตสุ  นกิฺขมนฺเตสุ   
สมฺพุชฺฌนฺเตสุ ธมฺมจกฺก ปวตฺตนฺเตสูติ  อิเมสุ  จตูสุ  าเนสุ   
ทฺวตฺตึส  ปาฏิหาริยานิ  ปวตฺตนฺเตว ฯ  ตสฺมา  มยา  ปากฏตฺตา   
ทีปงฺกรกุมารสฺส ชาติย ทสฺสิตานิ ฯ   
                        ทีปงฺกเร จารุกเร กุมาเร   
                        สิวงฺกเร สนฺติกเรว (๑) ชาเต   
                        ปกมฺป สงฺกมฺป ตทา สมนฺตา   
                        สหสฺสสงฺขฺยา ทสโลกธาตุ ฯ   
# ๑. ส.ี สนฺติกเรถ ฯ    
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                จกกฺวาฬสหสฺเสสุ        ทสสหสฺเสว เทวตา   
                เอกสฺมึ จกฺกวาฬสฺมึ   ตทา สนฺนิปตึสุ ตา ฯ   
                โพธิสตฺต มหาสตฺต   ชาตมตฺตนฺตุ เทวตา   
                ปม ปฏิคฺคณฺหึสุ        ปจฺฉา ต มนุชา ปน ฯ   
                                อวาทิตา เกนจิ จมฺมนทฺธา   
                                สุโปกฺขรา ทุนฺทุภิโย จ วีณา   
                                อฆฏฏิตานาภรณานิ ตสฺมึ   
                                ขเณ สมนฺตา มธุร รวึสุ ฯ   
                                ฉิชชฺสึุ สพฺพตฺถ จ พนฺธนานิ   
                                สย วิคจฺฉึสุ จ สพฺพโรคา   
                                รูปานิ ปสฺสึสุ จ ชาติอนฺธา   
                                สทฺท สมนฺตา พธิรา สุณึสุ ฯ   
                                อนุสสฺตึ ชาติชฬา มนุสฺสา   
                                ลภึสุ ยาน ปทสาว ปงฺคุลา   
                                วิเทสยาตา สยเมว นาวา   
                                สปฏฏน สีฆมุปาคมึสุ ฯ   
                                อากาสฏ (๑) ภูมคิต ฺจ สพฺพ   
                                สย สมนฺตา รตน วิโรจิ   
                                นิพฺพายิ โฆเร นิรเย หุตาโส   
                                นทีส ุโตยมฺป จ นปฺปวตฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อากาสค ฯ    
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                                โลกนฺตเร ทุกฺขนิรนฺตเรป   
                                ปภา อุฬารา วิปุลา อโหสิ   
                                ตถา ตทา สนฺตตรงฺคมาโล   
                                มหาสมุทฺโท มธุโรทโกย ฯ   
                                น วายิ วาโต ผรุโส ขโร วา   
                                สมฺผุลฺลปุปฺผา ตรโว อเหสุ   
                                วิโรจิ จนฺโท อธิก สตาโร   
                                น จาป อุโณฺห สุรโิย อโหส ิฯ   
                                ขคา นภมฺหาป (๑) จ รุกฺขโต จ   
                                หฏาว เหฏา ปวี ภชึสุ   
                                มหาจตุทฺทีปคโต จ เมโฆ   
                                ปวสฺสิ โตย มธุร สมนฺตา ฯ   
                                ตฺวาว ทิพฺเพ ภวเน สกสฺมึ   
                                ปสนนฺจิตฺตา ปน เทวตาโย (๒)   
                                นจฺจึสุ คายึสุ จ วาทยึสุ   
                                เสฬสึุ ตา เกฬิมกสุ เจว ฯ   
                                สย กริ ทฺวารมหากวาฏา   
                                ขเณว ตสฺมึ วิวฏา อเหสุ   
                                มหาชเน เนว ขุทา ปปาสา   
                                ปเฬสิ โลก กิร ก ฺจิ ก ฺจิ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ นคมฺหา ฯ  ๒. ยุ. เทวกายา ฯ    
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                                เย นจฺิจเวรา ปน ปาณิสงฺฆา   
                                เต เมตฺตจิตฺต ปรม ลภึสุ   
                                กากา อุลูเกหิ จรึส ุสทฺธึ   
                                โกณา (๑) วราเหหิ อกสุ เกฬ ึฯ   
                                โฆราป สปฺปานมุขาป สปฺปา (๒)   
                                กฬีึส ุกาม นกุเลหิ สทฺธึ   
                                คณฺหึสุ มชชฺารสิเรสุ ยูกา (๓)   
                                วิสฺสตฺถจิตฺตา ฆรมูสิกาป ฯ   
                                พุทฺธนฺตเรนาป อลทฺธโตเย   
                                ปสาจโลเก วิคตา ปปาสา   
                                ขุชชฺา อเหสุ สมจารุกายา   
                                มูคา จ วาจ มธุร ลภึสุ ฯ   
                                ปสนนฺจิตฺตา ปน ปาณิสงฺฆา   
                                ตท ฺม ฺ ปยมาลปสุ   
                                อสฺสา จ เหสึสุ ปหฏจิตฺตา   
                                คชชฺสึุ มตฺตา วรวารณาป ฯ   
                                สุรภิจนฺทนจุณฺณสมากุลา   
                                กุสุมกุงฺกุมธูปสุคนฺธินี   
                                วิวิธจารุมหทฺธชมาลินี   
                                ทสสหสฺสิ อโหสิ สมนฺตโตติ ฯ   
# ๑. กตฺถจิ. โกกา ฯ  ๒. กตฺถจิ. โฆราวิสานโฆราป สปฺปา ฯ   
# ๓. กตฺถจิ. มชฺชารสเรส ุยุตา ฯ    
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        ตตฺร   หิสฺส   ทสสหสฺสิโลกธาตุกมฺโป   สพฺพ ฺ ุต ฺาณ-   
ปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  เทวตาน  เอกจกฺกวาเฬ  สนฺนิปาโต   
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนกาเล  เอกปฺปหาเรเนว  สนฺนิปติตฺวา  ธมฺม-   
ปฏิคฺคหณสฺส  ปุพฺพนิมตฺิต  ปม  เทวตาน  ปฏิคฺคหณ  จตุนฺน   
รูปาวจรชฺฌานาน  ปฏลิาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  ปจฺฉา  มนุสฺสาน   
ปฏิคฺคหณ  จตุนฺน อรูปาวจรชฺฌานาน ปฏิลาภสฺส ปุพฺพ-   
นิมิตฺต จมฺมนทฺธทุนฺทุภีน สยเมว  วชฺชน  มหนฺติยา  ธมฺมเภริยา   
อนุสาวนสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  วีณาภรณาน  สยเมว  วชฺชน  อนุปุพฺพ-   
วิหารปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  พนฺธนาน  สยเมว  เฉโท   
อสฺมิมานสมุจฺเฉทสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  มหาชนสฺส  สพฺพโรควิคโม   
จตุสจฺจผลปฏิลาภสฺส  ปพฺุพนิมิตฺต ชจฺจนฺธาน รูปทสฺสน ทิพฺพ-   
จกฺขุปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต พธิราน สทฺทสฺสวน ทิพฺพโสต-   
ธาตุปฏิลาภสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ   
        ชาติชฬาน  อนุสฺสตุปฺปาโท  จตุสติปฏานปฏิลาภสฺส   
ปุพฺพนิมิตฺต  ปงฺคุลาน  ปทสา  คมน  จตุริทฺธิปาทปฏิลาภสฺส   
ปุพฺพนิมิตฺต  วิเทสคตาน  นาวาน  สปฏฏนาคมน  จตุปฏิ-   
สมฺภิทาธิคมสฺส  ปุพฺพนมิิตฺต   รตนาน  สยเมว  วิโรจน   
ธมฺโมภาสปฏิลาภสฺส  ปพฺุพนิมิตฺต  นิรเย  อคฺคินิพฺพายน   
เอกาทสคฺคินิพฺพายนสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  นทีสุ  โตยสฺส  นปฺปวตฺตน   
จตุเวสารชฺชปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  โลกนฺตเร  อาโลโก    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 161 

                เลมที่ 44  สุเมธปตฺถนากถาวณฺณนา  หนา  161   
 
อวิชฺชนฺธการ  วิธเมตฺวา  าณาโลกทสฺสนสฺส  ปพฺุพนิมิตฺต   
มหาสมุทฺทสฺส  มธุโรทกตา  นิพฺพานรเสน  เอกรสภาวสฺส  ปุพฺพ-   
นิมิตฺต  วาตสฺส  อวายน  ทฺวาสฏ ิทิฏ ิคตเภทนสฺส  ปุพฺพนิมตฺิต   
ตรูน  ปุปฺผิตภาโว  วิมุตฺติปุปฺเผหิ ปุปฺผิตภาวสฺส ปุพฺพนิมิตฺต ฯ   
        จนฺทสสฺ  อติวิโรจน พหุชนกนฺตตาย ปุพฺพนิมิตฺต สูริยสฺส   
นาติอุณฺหวิมลภาโว  กายกิเจตสิกสุขุปฺปตฺติยา  ปุพฺพนิมิตฺต  ขคาน   
นคาทีหิ  ปวิคมน  โอวาท  สุตฺวา  มหาชนสฺส  ปาเณหิ   
สรณคมนสฺส  ปุพฺพนิมตฺิต  มหโต  จตุทฺทีปคตเมฆสฺส  ปวสฺสน   
มหโต  ธมฺมวสฺสสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  เทวตาน  สกสกภวเนเสฺวว   
ตฺวา  นจฺจาทีหิ  กฬีน  พุทฺธภาว  ปตฺวา  อุทานุทานสฺส (๑)   
ปุพฺพนิมิตฺต  ทฺวารกวาฏาน  สยเมว  วิวรณ   อฏงฺคิกมคฺค-   
ทฺวารวิวรณสฺส  ปุพฺพนมิิตฺต  ขุทาปฬนสฺส  อภาโว  กายคตา-   
สติยา  อมตปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  ปปาสาปฬนสฺส  อภาโว   
วิมุตฺติสุเขน  สุขิตภาวสฺส  ปุพฺพนิมิตฺต  เวรีน  เมตฺตจิตฺตปฏิลาโภ   
จตุพฺรหฺมวิหารปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมตฺิต  ทสสหสฺสิโลกธาตุยา   
เอกธชมาลิตา  อริยธชมาลิตาย  ปุพฺพนิมิตฺต เสสวิเสสา ปน   
เสสพุทฺธคุณปฏิลาภสฺส  ปุพฺพนิมิตฺตานีติ  เวทิตพฺพา ฯ   
        อถ  ทีปงฺกรกุมาโร  มหติยา  สมฺปตฺติยา  ปริจาริยมาโน   
อนุกฺกเมน  ภทฺท  โยพฺพน  ปตฺวา  ติณฺณ  อุตูน  อนุจฺฉวิเกสุ   
# ๑. ส.ี  อุททฺานุทฺทานสฺส ฯ    
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ตีสุ  ปาสาเทสุ เทวโลกสริึ  วิย   รชฺชสิริมนุภวนฺโต   อุยฺยานกีฬาย    
คมนสมเย  อนุกฺกเมน  ชณฺิณพฺยาธิมตสงฺขาเต  ตโย  เทวทูเต   
ทิสฺวา  ส ฺชาตสเวโค  นิวตฺติตฺวา  สุทสฺสนนครสทิสวิภวโสภ   
รมฺมวตี นาม นคร ปาวิสิ ฯ นคร ปวิสิตฺวา ปุน จตุตฺถวาเร   
หตฺถาจริย  ปกฺโกสาเปตฺวา  เอตทโวจ  อห  ตาต  อุยยฺาน-   
ทสฺสนตฺถาย นิกฺขมิสฺสามิ  หตฺถิยานานิ  กปฺปาเปหีติ ฯ โส   
สาธุ เทวาติ ปฏิสุณิตฺวา จตุราสีติหตฺถิสหสฺสานิ  กปฺปาเปสิ ฯ   
อถ  วิสฺสกมโฺม (๑)  นาม  เทวปุตฺโต  โพธิสตฺต  นานาวิราควสน-   
นิวาสน  อามุกฺกมุตฺตาหารเกยูร (๒)  รุจิรนวกนกฏกมกุฏกุณฺฑลธร   
ปรมสุรภิกุสมุมาลสมลงฺกตสิโรรุห  สมลงฺกริ  กิร ฯ   
        อถ  ทีปงฺกรกุมาโร  เทวกุมาโร  วิย  จตุราสีติยา   
หตฺถิสหสฺเสหิ  ปริวุโต  หตฺถิกฺขนฺธวรคโต  มหตา  พลกาเยน   
ปริวุโต รติชนน อุยฺยาน  ปวิสิตฺวา  หตฺถิกฺขนฺธโต  โอรยฺห   
ต  อุยฺยานมนุส ฺจริตฺวา  ปรมรุจิรทสสฺเน  สกหทยสีตเล  สิลาตเล   
นิสีทิตฺวา  ปพฺพชฺชาย  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  ตงฺขณ ฺเว   
สุทฺธาวาสขีณาสโว  มหาพฺรหฺมา  อฏ  สมณปรกิฺขาเร  อาทาย   
มหาปุริสสฺส  จกฺขุปเถ ปาตุรโหสิ ฯ   
        มหาปุรโิส  ต  ทิสฺวา  กิมิทนฺติ  ปจฺุฉิตฺวา  สมณ-   
ปริกฺขาโรติ  สุตฺวา  อลงฺการภณฺฑ  โอมุ ฺจิตฺวา  ปสาธน-   
# ๑. กตฺถจิ. วิสุกมฺโม ฯ  ๒. สี. อามุตฺตมุตฺตงฺกิต.... ฯ    
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ภณฺฑาคาริกสฺส  หตฺเถ  ทตฺวา  มงฺคลขคฺคมาทาย  สทฺธึ  มกุเฏน   
เกเส  ฉนฺทิตฺวา  อนฺตลิกฺเข  อากาเส  อุกฺขิป ฯ  อถ  สกโฺก   
เทวราชา  สุวณฺณจงฺโกฏเกน  ต  เกสมกุฏ  อาทาย  สิเนรุมุทฺธนิ   
ติโยชนปฺปมาณ  อินฺทนีลมณิมย  มกฏุเจติย  นาม  อกาสิ ฯ   
อถ  มหาปุรโิส  เทวทตฺติย  อรหตฺตธช  กาสาว  ปริทหิตฺวา   
สาฏกยุค  อากาเส  ขิป ฯ  ต  พฺรหฺมา  ปฏิคฺคเหตฺวา  พฺรหฺมโลเก   
ทฺวาทสโยชนิก  สพฺพรตนมย  เจติยมกาสิ ฯ  ทีปงฺกรกุมาร  ปน   
ปพฺพชฺช  เอกา  ปุริสโกฏ ิ อนุปพฺพชิ ฯ  ตาย  ปน  ปริสาย   
ปริวุโต  โพธสิตฺโต  ทส  มาเส  ปธานจริย  อจริ ฯ  อถ   
วิสาขปุณฺณมาย  อ ฺตร  นคร  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ   
        ตสฺมึ  กริ  นคเร  ตทิวส  เทวตาน  พลิกรณตฺถาย   
นิรุทกปายาส  ปจึสุ ฯ  ตสฺส  ปน  มหาสตฺตสฺส  สปริสสฺส   
ปณฺฑาย  ปวิฏสฺส  มนุสสฺา  อทสุ ฯ  ต  กิร  สพฺเพส   
โกฏิสงฺขฺยาน  ภิกฺขูน  ปรยิตฺต  อโหสิ ฯ  มหาปุริสสฺส  ปน   
ปตฺเต  เทวตา  ทิพฺโพช  ปกฺขิปสุ ฯ  ต  ปริภุ ฺชิตฺวา  ตตฺเถว   
สาลวเน  ทิวาวิหาร  วีตินาเมตฺวา  สายนฺหสมเย  ปฏิสลลฺานา   
วุฏาย  คณ  วิสฺสชฺเชตฺวา  สุนนฺเทน  นามาชีวเกน  ทินฺนา   
อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  ปปฺผลิโพธิรุกฺขมูล  คนฺตฺวา  ติณสนฺถร   
สนฺถริตฺวา  นวุติหตฺถ  โพธิกฺขนฺธ  ปฏ ิโต  กตฺวา  ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา  จตุรงฺควีริย อธิฏหิตฺวา โพธิรุกฺขมูเล  นิสีทิ ฯ    
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        ตโต  มารพล  วิธมิตฺวา  รตฺติยา  ปมยาเม  ปุพฺเพนิวาส   
อนุสฺสริตฺวา  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสเธตฺวา  ปจฺฉิมยาเม   
อนุโลมปฏโิลมวเสน  ปจฺจยาการ  สมฺมสิตฺวา  อานาปานจตุตฺถช-ฺ   
ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏาย  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  อภินิวิสิตฺวา   
อุทยพฺพยวเสน  สมป ฺาย  ลกฺขณานิ  ทิสฺวา  ยาว  โคตฺรภุาณ   
วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อรุโณทเย  อริยมคฺเคน  สกลพุทฺธคุเณ   
ปฏิวิชฺฌิตฺวา  พุทฺธสีหนาท  นทิตฺวา  สตฺตสตฺตาห  โพธิสมีเปเยว   
วีตินาเมตฺวา  พฺรหฺมุโน  ธมฺมเทสน  ปฏิ ฺาย  สุนนฺทาราเม   
ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตฺวา โกฏิสตาน เทวมนุสฺสาน  ธมฺมามต   
ปาเยตฺวา  จตุทฺทีปกมหาเมโฆ  วิย  ธมมฺวสฺส  วสฺเสนฺโต   
มหาชนสฺส  พนฺธนโมกฺข กโรนฺโต ชนปทจาริก วิจริ ฯ   
        ตทา  กริ  สุเมธปณฺฑิโต  สมาปตฺติสุเขน  วีตินาเมนฺโต   
เนว  ปวิกมฺปนมทฺทส  น  ตานิ นิมิตฺตานิ ฯ  เตน วุตฺต   
                เอว เม สิทฺธิปฺปตฺตสฺส        วสีภูตสฺส สาสเน   
                ทปีงฺกโร นาม ชิโน                อุปฺปชฺช ิโลกนายโก ฯ   
                อุปฺปชฺชนฺเต จ ชายนฺเต        พุชฺฌนฺเต ธมฺมเทสเน   
                จตุโร นิมิตฺเต นาทฺทส        ฌานรติสมปฺปโตติ ฯ   
        ตตฺถ  เอวนฺติ  อิทานิ  วตฺตพฺพ  นิทสฺเสติ ฯ  เมติ  มม ฯ   
สิทฺธิปฺปตฺตสฺสาติ  ป ฺจาภิ ฺาสิทฺธิปฺปตฺตสฺส ฯ  วสีภูตสฺสาติ   
ภูตวสิสฺส  จิณฺณวสีภาวมุปคตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  สาสเนติ  วิเวก-    
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มานสาน (๑)  สาสเน  อนาทรลกฺขเณ  สามิวจน  ทฏพฺพ ฯ  ชิโนติ   
กิเลสาริชยเนน  ชิโน ฯ   
        อุปฺปชชฺนฺเตติ  ปฏสินฺธิคฺคหเณ ฯ  ชายนฺเตติ  มาตุกุจฺฉิโต   
นิกฺขมเน ฯ  พุชฺฌนฺเตติ  อนุตฺตร  สมมฺาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌนฺเต ฯ   
ธมมฺเทสเนติ  ธมฺมจกฺกปปฺวตฺตเน ฯ  จตุโร  นิมิตฺเตติ  จตฺตาริ   
นิมิตฺตานิ ฯ  ทีปงฺกรสฺส  ทสพลสฺส  ปฏิสนฺธิชาติโพธิธมฺม-   
จกฺกปฺปวตฺตเนสุ  จตูสุ  าเนสุ  ทสสหสฺสิโลกธาตุกมฺปนาทีนิ   
นิมิตฺตานีติ  อตฺโถ ฯ  เอตฺถาห  ตานิ  ปน  พหูนิ  นิมตฺิตานิ   
กสฺมา  จตุโร  นิมิตฺเตติ  วุตฺต  อยุตฺต  นนูติ นายุตฺต ฯ   
ยทิป เอตานิ พหูนิ นิมิตฺตานิ  จตูสุ  าเนสุ  ปน  ปวตฺตตฺตา   
จตุโร  นิมิตฺเตติ  วุตฺต ฯ นาทฺทสนฺติ นาทฺทสึ ฯ  อิทานิ  เตส   
จตุนฺน  นิมิตฺตาน อทสฺสเน การณ นิททฺิสนฺโต  ฌานรติ-   
สมปฺปโตติ  อาห ฯ  ฌานรตีติ  สมาปตฺติสุขสฺเสต  อธิวจน ฯ   
ฌานรติยา  สมปฺปตตฺตา  สมงฺคีภูตตฺตา  ตานิ  นิมิตฺตานิ   
นาทฺทสนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  ตสฺมึ  กาเล  ทีปงฺกรทสพโล  จตูหิ  ขีณาสวสต-   
สหสฺเสหิ  ปริวุโต  อนุปพฺุเพน  จาริก  จรมาโน  ปรมรมฺม   
รมฺม  นาม  นคร  ปตฺวา  สุทสฺสนมหาวิหาเร  ปฏิวสติ ฯ   
รมฺมนครวาสิโน  ทีปงฺกโร  กิร  ทสพโล  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ   
# ๑. ส.ี ย.ุ เวมานสตาปสาน ฯ    
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ปตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  อนุปพฺุเพน  จาริก  จรมาโน   
รมฺมนคร  ปตฺวา  สุทสฺสนมหาวิหาเร  ปฏิวสตีติ  สุตฺวา  สปฺป-   
อาทีนิ  เภสชฺชานิ  คเหตฺวา  ภุตฺตปาตราสา  สุทฺธุตฺตราสงฺคา (๑)   
ปุปฺผธูปคนฺธหตฺถา  เยน  พุทฺโธ  เตนปุสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา   
สตฺถาร  วนทฺิตฺวา ปุปฺผาทีหิ ปูเชตฺวา เอกมนฺต  นิสีทิตฺวา   
อติมธุร  ธมมฺกถ  สุตฺวา  สฺวาตนาย  ภควนฺต  นิมนฺเตตฺวา   
อุฏายาสนา ทสพล ปทกขิฺณ ปกฺกมึสุ ฯ   
        เต  ปุนทิวเส  อสทิสมหาทาน  สชฺเชตฺวา  มณฺฑป   
กาเรตฺวา  วิมลโกมเลหิ  นลีุปฺปเลหิ  ฉาเทตฺวา  จตุชฺชาติคนฺเธน   
ปริภณฺฑ  กาเรตฺวา  ลาชป ฺจมานิ  สุรภิกุสุมานิ วิกิริตฺวา   
มณฺฑปสฺส จตูสุ โกเณสุ สีตลมธุรวาริปุณฺณา  จาฏิโย  เปตฺวา   
กทลิปณฺเณหิ  ปทหิตฺวา  มณฺฑโปปริ  ปรมรุจิรทสสฺน  เจลวิตาน   
พนฺธิตฺวา  สุวณฺณมณิรชตตารกาหิ  รจยิตฺวา  ชยสุมนกุสุมสทิส   
ตตฺถ  คนฺธทามปุปฺผทามปตฺตทามรตนทามานิ  โอลมฺเพตฺวา  ธูเปหิ   
ทุทฺทิน กตฺวา สกล ฺจ  ต  รมฺม  รมฺมนคร  สมฺมฏ  สผลกทลโิย   
จ  ปุปฺผสมลงฺกเต  ปุณฺณฆเฏ  จ  ปาเปตฺวา  นานาวิราคา   
ธชปฏากาโย  จ  สมุสฺสาเปตฺวา  มหาวีถิยา  อุโภส ุ ปสฺเสสุ   
สาณิปากาเรหิ  ปรกิฺขิปตฺวา  ทีปงฺกรทสพลสฺส  อาคมนมคฺค   
อลงฺกโรนฺตา  อุทกปริภินนฺฏาเนสุ  ปสุ  ปกฺขิปตฺวา  จิกฺขลฺล-   
# ๑. ส.ี สอุตฺตราสงฺคา ฯ  ยุ. สุตฺตราสงฺคา ฯ    
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กมฺป  ปวึ  อสม  สม  กตฺวา  มุตฺตาสทิสาหิ  วาลุกาหิ   
อากิรนฺติ  ลาชป ฺจเมหิ  จ  ปุปฺเผหิ  อากิรนฺติ  สผลกทลิกมุเก   
จ  ปติฏาเปนฺติ ฯ   
        อถ  ตสฺมึ  กาเล  สุเมธตาปโส  อตฺตโน  อสฺสมปทโต   
อุคฺคนฺตฺวา  รมฺมนครวาสีน  เตส  มนสฺุสาน  อุปรภิาเคน   
อากาเสน  คจฺฉนฺโต  เต  หฏปหฏเ  มคฺค  โสเธนฺเต  จ   
อลงฺกโรนฺเต  จ  ทิสฺวา  กึ  นุ  โข การณนฺติ  จินฺเตตฺวา   
สพฺเพส  ปสฺสนฺตาน ฺเว  อากาสโต  โอรุยฺห  เอกมนฺเต  ตฺวา   
เต  มนุสฺเส  ปุจฺฉิ  อมฺโภ  กสฺสตฺถาย  ตุเมฺห  อิม  มคฺค   
โสเธถาติ ฯ เตน วุตฺต   
                ปจฺจนฺตเทสวิสเย        นิมนฺเตตฺวา ตถาคต   
                ตสฺส อาคมน มคฺค        โสเธนฺติ ตุฏมานสา ฯ   
                อหนฺเตน สมเยน        นิกฺขมิตฺวา สกสฺสมา   
                ธนุนฺโต วากจีรานิ        คจฺฉามิ อมฺพเร ตทา ฯ   
                เวทชาต ชน ทิสฺวา        ตุฏหฏ ปโมทิต   
                โอโรหิตฺวาน คคนา        มนสุเฺส ปุจฺฉิ ตาวเท ฯ   
                ตุฏหฏโ ปมุทิโต   เวทชาโต มหาชโน   
                กสฺส โสธียติ มคฺโค        อ ฺชส วฏมายนนฺติ ฯ (๑)   
        ตตฺถ  ปจฺจนฺตเทสวิสเยติ  มชฺฌมิเทสสฺเสว  เอกปสฺเส   
ปจฺจนฺตเทสส ฺ ิเต  ชนปเท ฯ  ตสฺส  อาคมน  มคฺคนฺติ  เตน    
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อาคนฺตพฺพ  มคฺคนฺติ  อตฺโถ ฯ  อห  เตน  สมเยนาติ  อห   
ตสฺมึ  สมเย  ภุมฺมตฺเถ  เจต  กรณวจน  ทฏพฺพ ฯ  สกสฺสมาติ   
อตฺตโน  อสฺสมปทโต  นกิฺขมิตฺวา ฯ  ธุนนฺโตติ  โอธุนนฺโต ฯ   
เตน  สมเยน  จ  ตทา  จาติ  อิเมส  ทฺวินนฺ  ปทาน  เอกตฺถตฺตา   
ปุริมสฺส  นกิขฺมนกิริยาย  สทฺธึ  สมฺพนโฺธ  เวทิตพฺโพ ฯ  อิตรถา   
ปุนรุตฺติโทสา น มุจฺจติ ฯ ตทาติ ตสฺมึ สมเย ฯ   
        เวทชาตนฺติ  ส ฺชาตโสมนสฺส ฯ  ตุฏหฏ  ปโมทิตนฺติ   
อิมานิ  ตีณิ  ปทานิ  อ ฺม ฺเววจนานิ  อ ฺม ฺสฺส   
อตฺถทีปนานิ ฯ  อถ  วา  สุเขน  ตุฏ  ปติยา  หฏ  ปาโมชฺเชน   
ปมุทิต ฯ โอโรหิตฺวานาติ โอตริตฺวา ฯ มนุสฺเส ปุจฺฉีติ  มานุเส   
ปุจฺฉิ ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  ตาวเทติ  ตทา  ตงฺขเณเยวาติ   
อตฺโถ ฯ  อิทานิ  ปุจฺฉิตมตฺถ  ทสฺเสนฺเตน  ตุฏหฏโ  ปมุทิโตติ-   
อาทิ  วุตฺต ฯ  ตตฺถ  อย  มหาชโน  ตุฏหฏโ  ปโมทิตหทโย   
หุตฺวา  มคฺค  โสเธติ  กึ  การณา  โสเธติ  กสฺสตฺถาย  วา   
โสเธตีติ  เอว  โสเธติ  สททฺ  อาหริตฺวา  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ   
อิตรถา  น  ยชฺุชติ ฯ  โสธียตีติ  สุทฺธภาโว  กรียติ ฯ  มคฺโค  
อ ฺชส วฏมายนนฺติ มคฺคสฺเสเวตานิ เววจนานิ ฯ   
        เอว  เตน  สุเมธตาปเสน  ปุฏา  เต  มนุสฺสา  อาหสุ   
ภนฺเต  สุเมธ  กึ  น  ชานาถ  ทีปงฺกโร  นาม  พุทฺโธ  อนุตฺตร   
สมฺมาสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  ชนปทจาริก    
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จรมาโน  อนกฺุกเมน  อมฺหาก  นคร  ปตฺวา  สุทสฺสนมหา-   
วิหาเร  ปฏิวสติ  มย  ต  ภควนฺต  นิมนฺเตตฺวา  ตสฺเสว  พุทฺธสฺส   
ภควโต  อาคมนมคฺค  โสเธมาติ ฯ  ตโต  ต  สุตฺวา  สุเมธ-   
ปณฺฑิโต  จินฺเตสิ  พุทฺโธติ  โข  ปเนส  โฆโสป  ทุลลฺโภ   
ปเคว  พุทฺธุปฺปาโท  เตน  หิ  มยาป  อิเมหิ  มนุสฺเสหิ  สทฺธึ   
ทสพลสฺส  อาคมนมคฺค  โสเธตุ  วฏฏตีติ ฯ  โส  เต  มนุสฺเส   
อาห  สเจ  โภ  ตุเมฺห  อิม  มคฺค  พุทฺธสฺส  โสเธถ  มยฺหมฺป   
เอก โอกาส  เทถ  อหมฺป  ตุเมฺหหิ  สทฺธึ  พุทฺธสฺส  มคฺค   
โสเธสฺสามีติ ฯ  ตโต เต  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อย  สุเมธ-   
ปณฺฑิโต  มหิทฺธิโก  มหานุภาโวติ  ชานมานา  ทุพฺพิโสธน   
อุทกสมฺภินฺน  อติวิย  วิสม  เอก  โอกาส  สลลฺกฺเขตฺวา  อิม   
โอกาส  ตุเมฺห  โสเธถ  อลงฺกโรถ  จาติ  อทสุ ฯ  ตโต  สุเมธ-   
ปณฺฑิโต  พุทฺธารมฺมณ  ปตึ  อุปฺปาเทตฺวา  จินฺเตสิ  อห  ปน   
อิม  โอกาส  อิทฺธิยา  ปรมทสฺสนีย  กาตุ  ปโหม ิ เอว  กเต   
ปน  ม  น  ปริโตเสสฺสติ ฯ  อชชฺ  ปน  มยา กายเวยฺยาวจฺจ   
กาตุ วฏฏตีติ ปสุ อาหริตฺวา ต ปเทส ปูเรติ ฯ   
        ตสฺส  ปน  ตสฺมึ  ปเทเส  อโสธิเต  วิปฺปกเตเยว   
รมฺมนครวาสิโน  มนุสฺสา  ภควโต  กาลมาโรเจสุ  นิฏ ิต  ภนฺเต   
ภตฺตนฺติ ฯ  เอว  เตหิ  กาเล  อาโรจิเต  ทสพโล  ชยสุมนกุสุม-   
สทิสวณฺณ  ทุปฏฏจีวร  ติมณฺฑล  ปฏิจฺฉาเทตฺวา  นิวาเสตฺวา    
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ตสฺสุปริ  สุวณฺณปามงฺเคน  ชยสุมนกสุุมกลาป  ปริกฺขิปนฺโต  วิย  
วิชฺชุลตาสสฺสิริก  กายพนฺธน  พนฺธิตฺวา  กนกคิริสขิรมตฺถเก   
ลาขารส  ปรสิิ ฺจนฺโต  วิย  สุวณฺณเจติย  ปวาฬชาเลน   
ปริกฺขิปนฺโต  วิย  จ  สุวณฺณคฺฆิก  รตฺตกมฺพเลน  ปฏิมุ ฺจนฺโต   
วิย  จ  สรทสมยรชนิกร  รตฺตวลาหเกน  ปฏิจฺฉาเทนฺโต  วิย   
จ  ลาขารเสน  ตินฺตกึสุกกุสุมสทิสวณฺณ  รตฺตวรปสุกูลจีวร   
ปารุปตฺวา  คนฺธกุฏิทฺวารโต  ก ฺจนคุหโต  สีโห  วิย  นิกฺขมิตฺวา   
คนฺธกุฏิปมุเข  อฏาสิ ฯ  อถ  สพฺเพ  ภิกฺขู  อตฺตโน  อตฺตโน   
ปตฺตจีวรมาทาย  ภควนฺต  ปริวารยึส ุฯ เต ปน ปรวิาเรตฺวา   
 ิตา ภิกฺขู เอวรูปา อเหสุ   
                อปฺปจฺฉา ปน สนฺตุฏา        วตฺตาโร วจนกฺขมา   
                ปวิวิตฺตา อสสฏา                วินีตา ปาปครหิโน ฯ   
                สพฺเพป สีลสมฺปนฺนา        สมาธิชฺฌานโกวิทา   
                ป ฺาวิมุตฺติสมฺปนฺนา        ติป ฺจจรณายุตา ฯ   
                ขีณาสวา วสิปฺปตฺตา        อิทฺธิมนฺโต ยสสฺสิโน   
                สนฺตินฺทฺริยา ทมปฺปตฺตา        สุทฺธา ขีณปุนพฺภวาติ ฯ   
        อิติ  ภควา  สย  วีตราโค  วีตราเคหิ  วีตโทโส  วีตโทเสหิ   
วีตโมโห  วีตโมเหหิ  ปริวุโต  อติวิย  วิโรจิตฺถ ฯ  อถ  สตฺถา   
มหานุภาวาน  ขีณาสวาน  ฉฬภิ ฺาน  จตูหิ  สตสหสฺเสหิ   
ปริวุโต  มรุคณปริวุโต (๑)  ทสสตนยโน  วิย  พฺรหฺมคณปริวุโต   
# ๑. ส.ี อมรคณ .... ฯ    
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หาริตมหาพฺรหฺมา  วิย  จ  อปริมิตสมยสมุปจิตกุสลพลชนิตาย   
อโนปมาย  พุทฺธลีฬาย  ตาราคณปริวุโต  สรทสมยรชนิกโร  วิย   
จ  คคนตล  ต  มคฺค อลงฺกตปฏิยตฺต ปฏิปชชฺิ ฯ   
                                สุวณฺณวณฺณาย ปภาย ธีโร   
                                สุวณฺณวณฺเณ กิร มคฺครุกฺเข   
                                สุวณฺณวณฺเณ กุสุเม กโรนฺโต   
                                สุวณฺณวณฺโณ ปฏปิชฺช ิมคฺค ฯ   
        สุเมธตาปโสป  เตน  อลงฺกตปฏยิตฺเตน  สคฺเคน   
อาคจฺฉนฺตสฺส  ทีปงฺกรสสฺ  ภควโต  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฏ-ิ   
มณฺฑิต  อสีตฺยานุพฺย ฺชเนหิ  อนุร ฺชิต  พฺยามปฺปภาย  ปริกฺเขป   
สสฺสริิก  อินฺทนีลมณิสทิส  อากาเส  นานปฺปการา  วิชฺชลุตา   
วิย  ฉพฺพณฺณพุทฺธรสฺมิโย วิสฺสชฺเชนตฺ รูปโสภคฺคปฺปตฺต  อตฺตภาว   
อกฺขีนิ  อุมฺมีเลตฺวา  โอโลเกตฺวา  อชฺช  มยา  ทสพลสฺส  ชีวิต-   
ปริจฺจาค  กาตุ  วฏฏตีติ  มา  ภควา  กลเล  อกฺขามิ   
มณิมยผลกเสตุ  อกฺกมนโฺต  วิย  สทฺธ ึ จตูหิ  ขีณาสวสตสหสฺเสหิ   
มม  ปฏ ึ  อกฺกมนฺโต  คจฺฉตุ  ต  เม  ภวิสฺสติ  ทีฆรตฺต  หิตาย   
สุขายาติ  เกเส  โมเจตฺวา  อชินชฏาวากจีรานิ  กาฬวณฺเณ   
กลเล ปตฺถรตฺิวา ตตฺเถว กลลปฏเ นิปชฺช ิฯ  เตน วุตฺต   
                เต เม ปุฏา วิยากส ุ       พุทโฺธ โลเก อนุตฺตโร   
                ทปีงฺกโร นาม ชิโน        อุปปฺชฺช ิโลกนายโก   
                ตสฺส โสธียติ มคฺโค     อ ฺชส วฏมายน 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 พุทธสฺส 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                วชชฺนฺติ เภริโย พหู   
                อาโมทิตา นรมรู                        สาธุการ ปวตฺตยุ ฯ   
                เทวา มนุสฺเส ปสฺสนฺติ                มนุสฺสาป 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 มรู ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ มม ฯ    
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                ทพฺิพ จนฺทนจุณฺณ ฺจ        วรคนฺธ ฺจ เกวล   
                ทโิสทิส โอกรินฺติ                อากาสนภคตา มรู ฯ   
                จมฺปก สรล นีป                นาคปุนฺนาคเกตก   
                ทโิสทิส อุกฺขิปนฺติ                ภูมิตลคตา นรา ฯ   
                เกเส มุ ฺจิตฺวาห ตตฺถ        วากจีร ฺจ จมฺมก   
                กลเล ปตฺถริตฺวาน                อวกุชโฺช นปิชฺชห ฯ   
                อกฺกมิตฺวาน ม พุทฺโธ        สห สิสฺเสหิ คจฺฉตุ   
                มา น กลเล อกกฺมิตฺถ (๑)        หิตาย เม ภวิสฺสตีติ ฯ   
        ตตฺถ  วิยากสูติ  พฺยากรึสุ ฯ  ทีปงฺกโร  นาม  ชโิน    
ตสฺส  โสธียติ  ปโถติป  ปาโ ฯ  โสมนสฺส  ปเวทยินฺติ   
โสมนสฺสมนุภวินฺติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถ ตฺวาติ  ยสฺมึ  ปเทเส   
อากาสโต  โอตริ  ตตฺเถว  ตฺวา ฯ สวิคฺคมานโสติ ปติวิมฺหิต-   
มานโส ฯ  อิธาติ  อิมสฺมึ  ทีปงฺกเร  ปุ ฺกฺเขตฺเต ฯ  พีชานีติ   
กุสลพีชานิ ฯ  โรปสฺสนฺติ  โรปสฺสามิ ฯ  ขโณติ  อฏกฺขณวิรหิโต   
นวโม  ขณสนฺนิปาโต ฯ  อติทุลฺลโภ  โส  มยา  ปฏลิทฺโธ ฯ   
เวติ  นิปาตมตฺต ฯ  มา  อุปจฺจคาติ  โส  มา  อจฺจคมา  มา   
อติกฺกมีติ  อตฺโถ ฯ  ททาถาติ  เทถ ฯ  เตติ  เย  เม  ปุฏา   
มนุสฺสา  เตติ  อตฺโถ ฯ  โสเธมห  ตทาติ  โส  เธมิ  อห   
ตทา ฯ  อนิฏ ิเตติ  อปริโยสิเต (๒)  วิปฺปกเต ฯ  ขีณาสเวหีติ  เอตฺถ   
# ๑. กตฺถจิ.  อกฺกมิตฺโถ ฯ  ๒. สี.  อปรโิสธิเต ฯ    
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จตฺตาโร  อาสวา  กามาสโว  ภวาสโว  ทิฏาสโว  อวิชฺชาสโวติ (๑)   
อิเม  จตฺตาโร  อาสวา  เยส  ขีณา  ปหนีา  สมุจฺฉินฺนา   
ปฏิปฺปสฺสทธฺา  อภพฺพุปฺปตฺติกา  าณคฺคินา  ทฑฺฒา  เต   
ขีณาสวา  เตหิ  ขีณาสเวหิ ฯ  ขีณาสวตฺตาเยว  วิมเลหิ ฯ   
        เทวา  มนุสฺเส  ปสฺสนฺตีติ  เอตฺถ  เทวาน  มนุสฺสทสฺสเน   
วตฺตพฺพ  นตฺถิ  ปกติทสฺสนวเสน  ปน  ยถา  มนุสฺสา  อิธ   
ตฺวา  ปสฺสนฺติ  เอว  เทวาป  มนุสฺเส  ปสฺสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
เทวตาติ  เทเว ฯ  อุโภปติ  อุโภ  เทวามนุสฺสา ฯ  ป ฺชลิกาติ   
กตป ฺชลิกา  อุโภป  หตฺเถ  สิรสิ  ปติฏาเปตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
อนุยนฺติ  ตถาคตนฺติ  ตถาคตสฺส  ปจฺฉโต  ยนฺติ  อนุโยเค  สติ   
สามิอตฺเถ  อุปโยควจน  โหตีติ ลกฺขณ ฯ เตน วุตฺต อนุยนฺติ   
ตถาคตนฺติ ฯ วชฺชยนฺตาติ วาเทนฺตา ฯ   
        มนฺทารวนฺติ  มนฺทารวปุปฺผ ฯ  ทโิสทิสนฺติ  ทสิโต  ทิสโต ฯ   
โอกิรนฺตีติ  อวกิรนฺติ ฯ  อากาสนภคตาติ  อากาสสงฺขาเต  นภสิ   
คตา ฯ  อถ  วา  อากาส  คตา  สคฺคคตาว ฯ  นโภติ  หิ   
สคฺโค  วุจฺจติ ฯ  มรูติ  อมรา ฯ  สรลนฺติ  สรลตรุกสุุม ฯ  นีปนติฺ   
กทมฺพปุปฺผ ฯ  นาคปุนฺนาคเกตกนฺติ  นาคปุนฺนาคเกตกปุปฺผานิ   
จ  ฯ ภูมิตลคตาติ ภูมิคตา ฯ   
        เกเส  มุ ฺจิตฺวาหนฺติ  อห  เกเส  พทฺธา  กลาปกุฏิลชฏา   
มุ ฺจิตฺวา  วิปฺปกิริตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถาติ  มยฺห  ทินฺเน  
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๔๑๑/๑๙๖ ฯ    
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โอกาเส ฯ จมฺมกนฺติ จมฺมกฺขณฺฑ ฯ  กลเลติ  จิกฺขลฺลกทฺทเม ฯ   
อวกุชฺโชติ  อโธมุโข  หตฺุวา ฯ  นิปชชฺหนฺติ นิปชชฺึ  อห ฯ   
มา  นนฺติ  เอตฺถ  มาติ  ปฏิเสธตฺเถ  นปิาโต ฯ  นนติฺ   
ปทปูรณตฺเถ  นิปาโต ฯ  พุทฺโธ  กลเล  มา  อกฺกมิตฺถาติ   
อตฺโถ ฯ  หิตาย  เม  ภวิสสฺตีติ  ต  กลเล  อนกฺกมน  ทีฆรตฺต   
มม  หิตตฺถาย  ภวิสฺสตีติ ฯ  สุขาย  เม  ภวิสฺสตีติป  ปาโ ฯ   
        ตโต  สุเมธปณฺฑิโต  กลลปฏเ  นปินฺโน  เอว  จินฺเตสิ   
สจาห  อิจฺเฉยฺย  สพฺพกิเลเส  ฌาเปตฺวา  สงฺฆนวโก  หุตฺวา   
รมฺมนคร  ปวิเสยฺย  อ ฺาตกเวเสน  ปน  เม  กิเลเส  ฌาเปตฺวา   
นิพฺพานปฺปตฺติยา  กิจฺจ  นตฺถิ ฯ  ยนนฺูนาห  ทีปงฺกรทสพโล   
วิย  ปรมาภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  ธมฺมนาว  อาโรเปตฺวา  มหาชน   
สสารสาครา  อุตฺตาเรตฺวา  ปจฺฉา  ปรนิิพฺพาเยยฺย  อิท  เม   
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   
                ก ึเม เอเกน ติณฺเณน                ปุริเสน ถามทสฺสินา   
                สพฺพ ฺ ุต ปาปุณิตฺวา        สนฺตาเรสฺส สเทวก ฯ    
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                อิมินา เม อธิกาเรน                กเตน ปุริสตฺุตเม   
                สพฺพ ฺ ุต ปาปุณิตฺวา        ตาเรมิ ชนต พหุ ฯ   
                สสารโสต ฉินฺทิตฺวา        วิทฺธเสตฺวา ตโย ภเว   
                ธมฺมนาว สมารุยฺห                สนฺตาเรสฺส สเทวกนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปวิย  นปินฺนสฺสาติ  ปุถวิยา  นิปนฺนสสฺ ฯ  อยเมว   
วา  ปาโ ฯ  เจตโสติ  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ   
เอว  เม  อาสิ  เจตนาติป  ปาโ ฯ  อิจฺฉมาโนติ  อากงฺขมาโน ฯ   
กิเลเสติ  กิลสิฺสนฺติ  อุปตาเปนฺตีติ  กิเลสา  ราคาทโย ทส ฯ   
ฌาปเยติ ฌาเปยฺย มม กิเลเส ฌาปเย อหนฺติ อตฺโถ ฯ   
        กินฺติ  ปฏิกฺเขปวจน ฯ  อ ฺาตเวเสนาติ  อปากฏเวเสน   
อวิ ฺาเตน  ปฏิจฺฉนฺเนน ฯ  อิธ  ปน  ภิกฺขู  วิย  อาสวกฺขย   
กตฺวา  กึ  พุทธฺกเร  ธมฺเม  ปูเรตฺวา  ปฏสินฺธิชาติโพธิธมฺม-   
จกฺกปฺปวตฺตเนสุ  มหาปวิกมฺปน  กตฺวา  พุทฺโธ  โพเธตา  ติณฺโณ   
ตาเรตา  มุตฺโต  โมเจตา  ภเวยฺยนฺติ  อธิปฺปาโย ฯ  สเทวเกติ   
สเทวเก โลเก ฯ   
        ถามทสฺสินาติ  อตฺตโน  ถามพล  ปสฺสมาเนน ฯ  สนฺตาเรสฺสนฺติ   
สนฺตาเรสฺสามิ ฯ  สเทวกนฺติ  สเทวก  สตฺตนิกาย  สเทวก  โลก   
วา ฯ  อธิกาเรนาติ  อธิวิสิฏเน  กาเรน พุทฺธสฺส มม ชีวิต   
ปริจฺจชิตฺวา กลลปฏเ สยเนนาธิกาเรนาติ อตฺโถ ฯ   
        สสารโสตนฺติ  กมฺมกิเลสวเสน  โยนิคติวิ ฺาณฏ ิตินว-    
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สตฺตาวาเสสุ  อิโต  จิโต จ สสรณ สสาโร ฯ ยถาห   
                ขนฺธาน ฺจ ปฏิปาฏิ        ธาตุอายตนาน จ   
                อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา        สสาโรติ ปวุจฺจตีติ (๑) ฯ   
        สสาโร  จ  โส  โสต ฺเจติ  สสารโสต  ต  สสารโสต ฯ   
อถ วา สสารสฺส  โสต  สสารโสต  สสารการณ  ตณฺหา-   
โสต  ฉินฺทิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ตโย  ภเวติ  กามรูปารปูภเว ฯ   
ติภวนิพฺพตฺตกกมฺมกิเลสา  ตโย  ภวาติ  อธิปฺเปตา ฯ  ธมฺมนาวนฺติ   
อริย  อฏงฺคิก  มคฺค ฯ  โส  หิ  จตุโรฆุตฺตรณฏเน  ธมฺมนาวาติ   
วุจฺจติ ฯ  สมารุยฺหาติ  อารุยฺห ฯ  สนฺตาเรสฺสนฺติ  สนฺตาเรสฺสามิ ฯ   
ยสฺมา  ปน  พุทฺธตฺต  ปตฺเถนฺตสฺส   
                มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ        เหตุ สตฺถารทสฺสน   
                ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ        อธิกาโร จ ฉนฺทตา   
                อฏธมฺมสโมธานา        อภินีหาโร สมชิฺฌติ ฯ   
        ตตฺถ  มนุสฺสตฺตนฺติ  มนุสฺสตฺตภาเวเยว  ตฺวา  พุทฺธตฺต   
ปตฺเถนฺตสฺส  ปตฺถนา สมชิฺฌติ น นาคชาติอาทีสุ  ิตาน ฯ   
กสฺมาติ  เจ ฯ  อเหตุกภาวโต ฯ   
        ลิงฺคสมฺปตฺตีติ  มนุสฺสตฺตภาเว  วตฺตมานสฺสาป  ปุริส-   
ลิงฺเค   ิตสฺเสว  ปตฺถนา  สมิชฺฌติ  น  อิตฺถิยา  วา  ปณฺฑก-   
นปปสกอุภโตพฺย ฺชนกาน  วา   สมิชฌฺติ ฯ  กสฺมาติ  เจ  ฯ   
# ๑. วิสุทธิมคฺคาทีสุ  อยมาคตา ฯ    
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ลกฺขณปาริปูริยา  อภาวโต ฯ  วุตฺตเ ฺหต  อฏานเมต  ภิกฺขเว   
อนวกาโส  ย  อิตฺถ ี อรห  อสฺส สมฺมาสมฺพุทฺโธติ (๑) วิตฺถาโร ฯ   
ตสฺมา  อิตฺถิลิงฺเค  ิตสฺส มนุสฺสชาติกสฺสาป ปตฺถนา  น   
สมิชฺฌติ ฯ   
        เหตูติ  ปุริสสฺสาป  ตสฺมึ  อตฺตภาเว  อรหตฺตปฺปตฺติยา   
เหตุสมฺปนฺนสฺเสว  ปตฺถนา สมิชฺฌติ โน อิตรสฺส ฯ   
        สตฺถารทสฺสนนฺติ  สเจ  ชีวมานกพุทฺธสฺเสว  สนฺติเก  ปตฺเถติ   
ปตฺถนา  สมชิฺฌติ ฯ  ปรนิิพฺพุเต  ภควติ  เจติยสฺส  สนฺติเก   
วา  โพธิรุกฺขมูเล  วา ปฏมิาย  วา  ปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวกาน   
วา  สนฺติเก  ปตฺถนา  น  สมิชฺฌติ ฯ  กสฺมา ฯ  ภพฺพาภพฺพเก   
ตฺวา  กมฺมวิปากปริจฺเฉทกาเณน  ปริจฺฉินฺทิตฺวา  พฺยากาตุ   
อสมตฺถตฺตา ฯ ตสฺมา พุทฺธสฺส สนฺติเกเยว ปตฺถนา สมิชฺฌติ ฯ   
        ปพฺพชชฺาติ  พุทฺธสสฺ  ภควโต  สนฺติเก  ปตฺเถนฺตสฺสาป   
กมฺมกิริยาวาทีสุ  ตาปเสสุ  วา  ภิกฺขูสุ  วา  ปพฺพชิตสฺเสว  ปตฺถนา   
สมิชฺฌติ  โน  คิหิลิงฺเค   ิตสฺส ฯ  กสมฺา ฯ  ปพฺพชติาเยว  หิ   
โพธิสตฺตา  สมฺโพธึ  อธคิจฺฉนฺติ  น  คหฏา ฯ  ตสฺมา อาทิมฺหิ   
ปณิธานกาเลป ปพฺพชิเตเนว ภวิตพฺพ ฯ   
        คุณสมฺปตฺตีติ  ปพฺพชิตสฺสาป  อฏสมาปตฺติลาภิโน  ป ฺจา-   
ภิ ฺสฺเสว  สมิชฺฌติ  น  ปน  อิมาย  คุณสมฺปตฺติยา  วิรหิตสฺส ฯ   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๒๔๕/๑๗๑ ฯ  องฺ. เอก. ๒๐/๑๖๔/๓๖ ฯ    
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กสฺมา ฯ  นิคฺคุณสฺส  ตทภาวโต ฯ   
        อธิกาโรติ  คุณสมฺปนฺเนนาป  เยน  อตฺตโน  ชีวิต  พุทฺธาน   
ปริจฺจตฺต โหติ ตสฺส อิมินา อธิกาเรน สมฺปนฺนสฺเสว สมิชฺฌติ   
น  อิตรสฺส ฯ   
        ฉนฺทตาติ  อภินีหารสมฺปนฺนสฺสาป  ยสฺส  พุทธฺการก-   
ธมฺมาน  อตฺถาย  มหนฺโต  ฉนฺโท  วายาโม  จ  อุสฺสาโห  จ   
ปริเยฏ ิ  จ  ตสฺเสว  สมิชฌฺติ  น  อิตรสฺส ฯ  ตตฺริท  ฉนฺท-   
มหนฺตตาย  โอปมฺม  สเจ  หิ  เอวมสฺส โย  ปน  สกลจกฺก-   
วาฬคพฺภ  เอโกทกีภูต  อตฺตโน  พาหุพเลน  อุตฺตรตฺิวา  ปาร   
คนฺตุ  สมตฺโถ  โส  พุทฺธตฺต  ปาปุณาติ ฯ  โย  ปนมิ  อตฺตโน   
ทุกฺกร  น  ม ฺติ  อห  อิม  อุตฺตริตฺวา  ปาร  คมิสสฺามีติ   
เอว  มหตา  ฉนฺเทน  อุสฺสาเหน สมนฺนาคโต โหติ ตสฺส   
ปตฺถนา สมิชฺฌติ น อิตรสฺส (๑) ฯ   
        สุเมธปณฺฑิโต  ปน  อิเม  อฏ  ธมฺเม  สโมธาเนตฺวาว   
พุทฺธภาวาย  อภินีหาร  กตฺวา  นิปชฺช ิฯ  ทีปงฺกโรป  ภควา   
อาคนฺตฺวา  สุเมธปณฺฑิตสฺส  สีสภาเค  ตฺวา  กลลปฏเ  นิปนฺน   
สุเมธตาปส  ทิสฺวา  อย  ตาปโส  พุทฺธตฺตาย  อภินีหาร   
กตฺวา  นิปนฺโน  อิชฺฌิสฺสติ  นุ  โข  เอตสฺส  ปตฺถนา  อุทาหุ   
โนติ  อนาคตสาณ  เปเสตฺวา  อุปธาเรนฺโต  อิโต  กปฺป-   
# ๑. สุตฺตนิปาตฏกถา. ๑/๖๕-๖๖ ฯ    
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สตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  อติกฺกมิตฺวา  โคตโม   
นาม  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  ตฺวา   ิตโกว  ปริสมชฺเฌ  พฺยากาสิ   
ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  อิม  อุคฺคตป  ตาปส  กลลปฏเ   
นิปนฺนนฺติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ ฯ  อย พุทฺธตฺตาย อภินีหาร   
กตฺวา  นิปนฺโน  สมชิฺฌิสสฺติ  อิมสฺส  ตาปสสฺส ปตฺถนา อย   
หิ อิโต กปฺปสตสหสฺสาธิกาน จตุนฺน  อสงฺเขฺยยฺยาน  มตฺถเก   
โคตโม  นาม  พุทฺโธ  โลเก  ภวิสฺสติ ฯ  ตสฺมึ  ปนสสฺ  อตฺตภาเว   
กปลวตฺถุ  นาม  นคร  นิวาโส  ภวิสฺสติ  มหามายา นาม   
เทวี  มาตา  สุทฺโธทโน นาม ราชา ปตา อุปติสฺโส  จ   
โกลโิต  จ  เทฺว อคฺคสาวกา  อานนฺโท  นาม  อุปฏาโก   
เขมา  จ  อุปฺปลวณฺณา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา ภวิสฺสนฺติ ฯ   
อย ปริปกฺกาโณ หุตฺวา มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิตฺวา มหา-   
ปธาน ปทหิตฺวา นิโคฺรธมูเล  สชุาตาย  นาม  กุมาริยา   
ทินฺน ปายาส ปฏิคฺคเหตฺวา เนร ฺชราย ตีเร ปริภุ ฺชตฺิวา   
โพธิมณฺฑ อารุยฺห อสฺสตฺถรุกฺขมูเล อภิสมฺพุชฺฌิสฺสตีติ ฯ เตน   
วุตฺต   
                ทปีงฺกโร โลกวิทู                อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
                อุสฺสีสเก ม ตฺวาน                อิท วจนมพฺรวิ ฯ   
                ปสฺสถ อิม ตาปส                ชฏิล อุคฺคตาปน   
                อปริเมยฺยิโต กปฺเป                พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ ฯ    
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                อหู กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต   
                ปธาน ปทหิตฺวาน                กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ   
                อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ                นิสีทิตฺวา ตถาคโต   
                ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห        เนร ฺชรมุเปหิติ ฯ   
                เนร ฺชราย ตีรมฺหิ                ปายาส อท (๑) โส ชิโน   
                ปฏิยตฺตวรมคฺเคน                โพธิมูลมุเปหิติ ฯ   
                ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา        โพธิมณฺฑ อนุตฺตโร   
                อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ                พุชฌฺิสฺสติ มหายโส ฯ   
                อิมสฺส ชนิกา มาตา                มายา นาม ภวิสฺสติ   
                ปตา สุทฺโธทโน นาม        อย เหสฺสติ โคตโม ฯ   
                อนาสวา วีตราคา                สนฺตจิตฺตา สมาหิตา   
                โกลิโต อุปติสฺโส จ        อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา   
                อานนฺโท นามุปฏาโก        อุปฏ ิสฺสติม ชิน ฯ   
                เขมา อุปฺปลวณฺณา จ        อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา   
                อนาสวา วีตราคา                สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ   
                จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก        อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ   
                อุตฺตรา นนฺทมาตา จ        อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏ ิกา   
                อายุ วสฺสสต ตสฺส                โคตมสฺส ยสสฺสิโนติ ฯ   
# ๑. ส.ี อาทาย ฯ    
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        ตตฺถ  โลกวิทูติ  สพฺพถา  วิทิตโลกตฺตา  ปน  โลกวิทู ฯ   
ภควา  หิ  สภาวโต  สมุทยโต  นโิรธโต  นโิรธูปายโตติ   
สพฺพถาป  โลก  อเวทิ  อ ฺาสิ  ปฏิวิชฺฌิ ฯ ตสฺมา โลกวิทูติ   
วุจฺจติ ฯ  ยถาห   
                                ตสฺมา หเว โลกวิทู สุเมโธ   
                                โลกนฺตคู วูสิตพฺรหฺมจริโย   
                                โลกสฺส อนฺต สมติาวิ ตฺวา   
                                นาสีสตี โลกมิม ปร ฺจาติ (๑) ฯ   
        อปจ  ตโย  โลกา  สงฺขารโลโก  สตฺตโลโก  โอกาสโลโกติ ฯ  ตตฺถ   
สงฺขารโลโก  นาม  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  ปวิอาทโย  ธมฺมา ฯ   
สตฺตโลโก  นาม  ส ฺ ิโน  อส ฺ ิโน  เนวส ฺ ินาส ฺ ิโน   
จ  สตฺตา ฯ  โอกาสโลโก  นาม  สตฺตาน  นิวาสฏาน ฯ   
อิเม  ปน  ตโยป  โลกา  ภควตา  ยถาสภาวโต  วิทิตา  ตสฺมา   
โลกวิทูติ  วุจฺจติ ฯ  อาหุตีน  ปฏิคฺคโหติ  ทานาน  ปฏิคฺค-   
เหตุ  อรหตฺตา  ทกฺขิเณยฺยตฺตา  อาหุตีน  ปฏิคฺคโห ฯ  อุสฺสีสเก   
ม  ตฺวานาติ  มม  สีสสมีเป  ตฺวา  อิท  อิทานิ  วตฺตพฺพ   
วจน  อพฺรวีติ  อตฺโถ ฯ  ชฏลินฺติ  ชฏา  อสฺส  สนตีฺติ  ชฏโิล   
ต  ชฏิล ฯ  อุคฺคตาปนนฺติ  อุคฺคตาปส ฯ  อหูติ  อหนิ  อถาติ   
อตฺโถ ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  กปลวฺหยาติ  กปลอวฺหยา   
# ๑. ส. ส. ๑๕/๒๙๘/๘๙ ฯ  องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๔๕/๖๒ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 183 

                เลมที่ 44  สุเมธปตฺถนากถาวณฺณนา  หนา  183   
 
อภิธานา ฯ  รมฺมาติ  รมณียโต ฯ  ปธานนฺติ  วีริย ฯ  เอหีตีติ   
เอสฺสติ  คมิสฺสติ ฯ  เสสคาถาสุ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        ตโต  สุเมธปณฺฑิโต  มยฺห  กริ  ปตฺถนา  สมิชฌฺิสฺสตีติ   
ส ฺชาตโสมนสฺโส  อโหสิ ฯ  มหาชโน  ทีปงฺกรทสพลสฺส  วจน   
สุตฺวา  สุเมธตาปโส  กิร  พุทฺธพีชงฺกุโรติ  หฏตุฏโ  อโหส ิฯ   
เอว ฺจสฺส  อโหสิ  ยถา  นาม  ปุริโส นทึ  ตรนโฺต  อุชุเกน   
ติตฺเถน  ตริตุ  อสกฺโกนฺโต  เหฏาติตฺเถน  อุตฺตรติ  เอวเมว  มย   
ทีปงฺกรทสพลสฺส  สาสเน  มคฺคผล  อลภมานา  อนาคเต  ยทา   
ตฺว  พุทฺโธ  ภวิสฺสสิ  ตทา  ตว  สมฺมุขา  มคฺคผล  สจฺฉิกาตุ   
สมตฺถา  ภเวยฺยามาติ  ปตฺถน  อกสุ ฯ  ทีปงฺกรทสพโล  โพธิสตฺต   
มหาสตฺต  ปสสิตฺวา  อฏหิ  ปุปฺผมุฏ ีหิ  ปูเชตฺวา  ปทกฺขิณ   
กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  เตป  จตุสตสหสฺสา  ขีณาสวา  โพธิสตฺต   
ปุปฺเผหิ  จ  คนฺเธหิ  จ  ปูเชตฺวา  ปทกขิฺณ  กตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ   
เทวมนุสฺสา  ปน  ตเถว ปูเชตฺวา วนฺทิตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ   
        อถ  สพฺพโลกมติทีปงฺกโร  ทีปงฺกโร  ภควา  จตูหิ  ขีณาสว-   
สตสหสฺเสหิ  ปริวุโต  รมฺมนครวาสีหิ  ปูชิยมาโน เทวตาหิ   
อภิวนฺทิยมาโน (๑)  ส ฺฌาปฺปภานุร ฺชิตวรกนกคิริสิขโร  วิย   
ชงฺคมมาโน  อเนเกสุ  ปาฏิหาริเยสุ  วตฺตมาเนสุ  เตน  อลงฺกต-   
ปฏิยตฺเตน  มคฺเคน  คนฺตฺวา  นานาสุรภิกุสุมคนฺธวาสิต  จุณฺณ-   
# ๑. ส.ี ย.ุ อภินนฺทิยมาโน ฯ    
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สมฺโมทคนฺธ  สมุสฺสิตธชปฏาก  คนฺธานุพทฺธหทเยหิ (๑)  ภมรคเณหิ   
คุมฺพคุมฺพายมาน (๒)  ธปูนฺธการ  อมรปุรสทิสโสภ  อภิรมฺม  รมฺมนคร   
ปวิสิตฺวา  ป ฺตฺเต  มหารเห  พุทฺธาสเน  ยุคนฺธรมตฺถเก   
สรทสมยรุจิรกรรชนิกโร  ติมิรนิกรนธินกโร  กมลวนวิกสนกโร   
ทิวสกโร  วิย  ทสพลทิวสกโร  นิสีท ิฯ  รมฺมนครวาสิโน  ปน   
อุปาสกา  สทฺธาทิคุณสมฺปนฺนา  นานาวิธขชฺชาทีหิ  สมลงฺกต   
วณฺณคนฺธรสสมฺปนฺน  อสทิส  สุขนิทาน ทาน พุทฺธปฺปมุขสฺส   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส อทสุ ฯ   
        อถ  โข  โพธิสตฺโต  ทสพลสฺส  พฺยากรณ  สตฺุวา  พุทฺธภาว   
กรตลคตมิว  ม ฺมาโน  ปมุทิตหทโย  สพฺเพสุ  ปฏิกฺกนฺเตสุ   
สยนา  วุฏาย  ปารมิโย  วิจินิสฺสามีติ  ปุปฺผราสิมตฺถเก  ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา  นิสีทิ ฯ  เอว นิสินฺเน  มหาสตฺเต  สกลทสสหสฺส-   
จกฺกวาฬเทวตา  สาธุการ  ทตฺวา  อยฺย  สุเมธตาปส  โปราณก-   
โพธิสตฺตาน  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  ปารมิโย  วิจินิสฺสามีติ   
นิสินฺนกาเล  ยานิ  ปุพฺพนิมิตฺตานิ  นาม  ป ฺายนฺติ ฯ  ตานิ   
สพฺพานิป  อชฺช  ปาตุภูตานิ  นิสฺสสเยน  ตฺว  พุทฺโธ  ภวิสฺสสิ   
มยเมต  ชานาม  ยสฺเสตานิ  นิมิตฺตานิ  ป ฺายนฺติ  โส   
เอกนฺเตเนว  พุทฺโธ  ภวิสสฺติ  ตสฺมา  ตฺว  อตฺตโน  วีริย   
ทฬฺห  กตฺวา  ปคฺคณฺหาติ  โพธิสตฺต  นานปฺปการาหิ  ถุตีห ิ  
# ๑. กตฺถจิ. คนฺธาวพทฺธ ....ฯ  ๒. สี. ย.ุ คุมุคุมายมาน ฯ    
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อภิตฺถวึสุ ฯ  เตน วุตฺต   
                อิท สุตฺวาน วจน                อสมสฺส มเหสิโน   
                อาโมทิตา นรมรู                พุทฺธพีช กิร (๑) อย ฯ   
                อุกฺกุฏ ิสทฺทา วตฺตนฺติ        อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ   
                กต ฺชลี นมสสฺนฺติ                ทสสหสฺส ีสเทวกา ฯ   
                ยทิมสฺส โลกนาถสฺส        วิรชฺฌิสฺสามิ สาสน   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน                เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา        ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย   
                เหฏาติตฺเถ คเหตฺวาน        อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ   
                เอวเมว มย สพฺเพ                ยทิ มุ ฺจามิม ชิน   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน                เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ทปีงฺกโร โลกวิทู                อาหุตีน ปฏิคฺคโห   
                มม กมฺม ปกิตฺเตตฺวา        ทกฺขิณปาทมุทฺธริ ฯ   
                เย ตตฺถาสุ ชินปุตฺตา        ปทกฺขิณมกสุ ม   
                เทวา มนุสฺสา อสุรา จ        อภิวาเทตฺวาน ปกฺกมุ ฯ   
                ทสฺสน เม อติกกฺนฺเต        สสงฺเฆ โลกนายเก   
                สยนา วุฏหิตฺวาน                ปลฺลงฺก อาภุชึ ตทา ฯ   
                สุเขน สุขิโต โหมิ                ปาโมชฺเชน ปโมทิโต   
                ปติยา จ อภิสฺสนฺโน                ปลลฺงฺก อาภุชึ ตทา ฯ   
# ๑. ส.ี ย ุพุทฺธพีชงฺกโร อย ฯ    
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                ปลฺลงฺเกน นิสทีิตฺวา                เอว จินฺเตสห ตทา   
                วสีภูโต อห ฌาเน                อภิ ฺาปารมึ คโต ฯ   
                สหสฺสิยมฺหิ โลกมฺหิ        อิสโย นตฺถ ิเม สมา   
                อสโม อิทฺธิธมเฺมสุ                อลภึ อีทิส สุข ฯ   
                ปลฺลงฺกาภุชเน มยหฺ                ทสสหสฺสาธิวาสิโน   
                มหานาท ปวตฺเตสุ                ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
                ยา ปุพฺเพ โพธิสตฺตาน        ปลฺลงฺกวรมาภุเช   
                นมิิตฺตานิ ปทิสฺสนฺติ        ตานิ อชฺช ปทิสฺสเร ฯ   
                สตี พฺยปคต โหติ                อุณฺห ฺจ อุปสมฺมติ   
                ตานิ อชฺช ปทิสสฺนฺติ        ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺสิ ฯ   
                ทสสหสฺสี โลกธาตุ                นิสฺสทฺทา โหนฺติ นิรากุลา   
                ตานิ อชฺช ปทิสสฺนฺติ        ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺสิ ฯ   
                มหาวาตา น วายนฺติ                น สนฺทนติฺ สวนฺติโย   
                ตานิ อชฺช ปทิสสฺนฺติ        ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺสิ ฯ   
                ถลชา ทกชา ปปฺุผา                สพฺเพ ปุปฺผนฺติ ตาวเท   
                เตปชฺช ปุปฺผิตา สพฺเพ        ธวุ พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
                ลตา วา ยทิ วา รุกฺขา        ผลภารา โหนฺติ ตาวเท   
                เตปชฺช ผลิตา สพฺเพ        ธวุ พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
                อากาสฏา จ ภุมฺมฏา        รตนา โชตนติฺ ตาวเท   
                เตปชฺช รตนา โชตนฺติ        ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ    
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                มานุสฺสกา จ ทิพฺพา จ        ตุริยา วชฺชนติฺ ตาวเท   
                เตปชฺชุโภ อภิรวนฺติ        ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺสิ ฯ   
                วิจิตฺตปุปฺผา คคนา                อภิวสฺสนฺติ ตาวเท   
                เตป อชฺช ปทิสสฺนฺติ        ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺสิ ฯ   
                มหาสมุทฺโท อาภุชติ        ทสสหสฺสี ปกมฺปติ   
                เตปชฺชุโภ อภิรวนฺติ        ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺสิ ฯ   
                นริเย ทสสหสฺเส                อคฺคี นิพฺพนฺติ ตาวเท   
                เตปชฺช นิพฺพุตา อคฺคี        ธวุ พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
                วิมโล โหติ สรูิโย                สพฺพา ทิสสฺนฺติ ตารกา   
                เตป อชฺช ปทิสสฺนฺติ        ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺสิ ฯ   
                อโนวฏเน อุทก                มหิยา อุพฺภิชฺชิ ตาวเท   
                ตมฺปชฺชุพฺภิชชฺเต มหิยา        ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
                ตาราคณา วิโรจนฺติ                นกฺขตฺตา คคนมณฺฑเล   
                วิสาขา จนฺทิมายุตฺตา        ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
                พิลาสยา ทรีสยา                นิกฺขมนฺติ สกาสยา   
                เตปชฺช อาสยา ฉุทฺธา        ธวุ พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
                น โหนฺติ อรติ สตฺตาน        สนฺตุฏา โหนฺติ ตาวเท   
                เตปชฺช สพฺเพ สนฺตุฏา        ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
                โรคา ตทุปสมฺมนฺติ        ชฆิจฺฉา จ วินสฺสติ   
                ตานิปชฺช ปทิสสฺนฺติ        ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺสิ ฯ    
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                ราโค ตทา ตนุ โหติ                โทโส โมโห วินสฺสติ   
                เตปชฺช วิคตา สพฺเพ        ธวุ พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
                ภย ตทา น ภวติ                อชฺชเปต ปทิสสฺติ   
                เตน ลิงฺเคน ชานาม                ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
                รโชนุทฺธสตี อุทฺธ                อชฺชเปต ปทิสฺสติ   
                เตน ลิงฺเคน ชานาม                ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
                อนิฏคนฺโธ ปกฺกมติ        ทิพฺพคนฺโธ ปวายติ   
                โสปชฺช วายตี คนฺโธ        ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
                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   
                กฑฺุฑษ(๑) กวาฏา เสลา จ        น โหนฺตาวรณา ตทา   
                อากาสภูตา เตปชฺช                ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสิ ฯ   
                จุตี จ อุปปตฺตี จ                ขเณ ตสฺมึ น วิชฺชติ   
                ตานิปชฺช ปทิสสฺนฺติ        ธุว พุทฺโธ ภวิสสฺสิ ฯ   
                ทฬฺห ปคฺคณฺห วีริย        มา นิวตฺต อภิกฺกม   
                มยมฺเปต วิชานาม                ธุว พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ ฯ   
        ตตฺถ  อิท  สุตฺวาน  วจนนฺติ  อิท  ทีปงฺกรสฺส  ภควโต   
โพธิสตฺตสฺส  พฺยากรณวจน สุตฺวา ฯ อสมสฺสาติ สมสฺส สทิสสสฺ   
# ๑. ส.ี ย.ุ กฏุฏา ฯ    
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อภาวโต อสมสฺส ฯ ยถาห   
                น เม อาจริโย อตฺถิ        สทโิส เม น วิชชฺติ   
                สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ        นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโลติ (๑) ฯ   
        มเหสิโนติ  มหนฺเต  สีลสมาธิป ฺากฺขนฺเธ  เอสิ  คเวสีติ   
มเหสี  ตสฺส  มเหสิโน ฯ  นรมรูติ  นรา  จ  อมรา  จ  อุกฺกฏ-   
นิทฺเทโส  ปนาย  สพฺเพป  ทสสหสฺสิโลกธาตุยา  นาคสุปณฺณ-   
ยกฺขาทโยป  อาโมทิตาว ฯ  พุทฺธพีช  กิร  อยนฺติ  อย กิร   
พุทฺธงฺกุโร อุปฺปนฺโนติ อาโมทิตาติ อตฺโถ ฯ   
        อุกฺกฏุ ิสทฺทาติ  อุนฺนาทสทฺทา  วตฺตนฺติ ฯ  อปฺโผเฏนฺตีติ   
หตฺเถหิ  พาหา  อภิหนนฺติ ฯ  ทสสหสฺสีติ  ทสสหสฺสิโลกธาตุโย ฯ   
สเทวกาติ  สห  เทเวหิ  สเทวกา  ทสสหสฺสี  นมสสฺนฺตีติ  อตฺโถ ฯ   
ยทิมสฺสาติ  ยทิ  อิมสฺส  อยเมว  วา  ปาโ  วิรชฺฌสิฺสามาติ   
ยทิ  น  สมฺปาปุณิสฺสาม ฯ  อนาคตมฺหิ  อทฺธาเนติ  อนาคเต   
กาเล ฯ  เหสสฺามาติ  ภวิสฺสาม ฯ  สมฺมขุาติ  สมฺมุขีภูตา ฯ  อิมนฺติ   
อิมสฺส  สามิอตฺเถ  อุปโยควจน ฯ   
        นท ึ ตรนฺตาติ  นทีตรณกา ฯ  นทติรนฺตาติป  ปาโ ฯ   
ปฏิตีตฺถนฺติ  ปฏิมุขติตฺถ ฯ  วิรชฺฌิยาติ  วิรชฺฌิตฺวา ฯ  ยท ิ มุ ฺจามาติ   
ยทิ  อิม  ภควนฺต  มุ ฺจิตฺวา  อกตกิจฺจา  คมิสฺสามาติ (๒)  อตฺโถ ฯ   
มม  กมฺม  ปกิตฺเตตฺวาติ  มม  ภาวิตมตฺต  พฺยากริตฺวา ฯ  ทกฺขิณ   
# ๑. ม.มู.  ๑๒/๓๒๕/๓๒๙ ฯ  ม.ม  ๑๓/๕๑๓/๔๖๗ ฯ   
# ๒. ส.ี ย.ุ ภวิสฺสามาติ ฯ    
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ปาทมุทฺธรีติ  ทกฺขิณ  ปาท  อุกฺขิป  กตปทกฺขิโณติป ปาโ ฯ   
        ชินปุตฺตาติ  ทีปงฺกรสฺส  สตฺถโุน  สาวกา ฯ  เทวา  มนุสฺสา   
อสุรา  จ  อภิวาเทตฺวาน  ปกฺกมุนฺติ  เทวาทโย  สพฺเพป  อิเม   
ม  ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา  ปุปฺผาทีหิ  ปูเชตฺวา  สุปฺปติฏ ิต-   
ป ฺจงฺคา  วนฺทิตฺวา  นิวตฺติตฺวา  ปุนปฺปุน  โอโลเกตฺวา  มธุรตฺถ-   
พฺย ฺชนาหิ  นานปฺปการาหิ  ถุตีติ  วณฺเณนฺตา  ปกฺกมึสุ ฯ  
นรา  นาคา  จ  คนฺธพฺพา  อภิวาเทตฺวาน  ปกฺกมุนฺติป   
ปาโ ฯ   
        ทสฺสน  เม  อติกฺกนฺเตติ  มม  ทสสฺนวิสย  ภควติ   
อติกฺกนฺเต ฯ  ชหิเต  ทสฺสนูปจาเรติป  ปาโ ฯ  สสงฺเฆติ  สทฺธึ   
สงฺเฆน  สสงฺโฆ  ตสฺมึ  สสงฺเฆ ฯ  สยนา  วุฏหิตฺวานาติ   
นิปนฺนฏานโต  กลลโต  อุฏหิตฺวา ฯ  ปลฺลงฺก  อาภุชินฺติ   
กตปลฺลงฺโก  หุตฺวา  ปุปฺผราสิมฺหิ  นิสทีินฺติ  อตฺโถ ฯ  หฏโ   
หฏเน จิตฺเตน  อาสนา วุฏหึ ตทาติป ปาโ ฯ โส   
อุตฺตานตฺโถว ฯ   
        ปติยา  จ  อภิสฺสนฺโนติ  ปติปริปผฺุโฏ ฯ  วสีภูโตติ  วส-ี   
ภาวปฺปตฺโต ฯ  ฌาเนติ  รปูาวจรารูปาวจรชฺฌาเนสุ ฯ  สหสฺสิ-   
ยมฺหีติ  ทสสหสฺสิย ฯ  โลกมฺหีติ  โลกธาตุยา ฯ  เม  สมาติ  มยา   
สทิสา ฯ  อวิเสเสน  เม  สมา  นตฺถีติ  วตฺวา  อิทานิ  ตเมว   
นิยเมนฺโต  อสโม  อิทฺธิธมฺเมสูติ  อาห ฯ  ตตฺถ  อิทธฺิธมฺเมสูติ    
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ป ฺจสุ  อิทฺธิธมฺเมสูติ อตฺโถ ฯ อลภินติฺ ปฏิลภึ ฯ อีทิส สุขนฺติ   
อีทิส โสมนสฺส ฯ   
        อถ  สุเมธตาปโส  ทสพลสฺส  พฺยากรณ  สตฺุวา  พุทฺธ-   
ภาว  กรตลคตกาลมิว  ม ฺมาโน  ปมุทิตหทโย  ทสสุ   
โลกธาตุสหสฺเสสุ  สุทฺธาวาสมหาพฺรหฺมาโน  อตีตพุทฺธสฺสาวิโน   
นิยตโพธิสตฺตาน  พฺยากรเณ  อุปฺปชฺชมานปาฏิหาริยทสฺสเนน   
ตถาคตวจนสฺส  อวิตถต  ปกาเสนฺโต  ม  ปริโตสยนฺตา  อิมา   
คาถาโย  อาหสูติ  ทสฺเสนฺโต ภควา ปลฺลงฺกาภุชเน มยฺหนฺติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ปลฺลงฺกาภุชเน  มยฺหนฺติ  มม  ปลฺลงฺกาภุชเน ฯ   
อยเมว  วา  ปาโ ฯ  ทสสหสฺสาธิวาสิโนติ  ทสสหสฺสิวาสิโน   
มหาพฺรหฺมาโน ฯ  ยา  ปพฺุเพติ  ยานิ  ปุพฺเพ  วิภตฺติโลป  กตฺวา   
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ปลลฺงฺกวรมาภุเชติ  วรปลฺลงฺกาภุชเน ฯ   
นิมิตฺตานิ  ปทิสฺสนฺตีติ  นิมิตฺตานิ  ปทิสฺสึสูติ  อตฺโถ ฯ  อตีต-   
วจเน  วตฺตพฺเพ  วตฺตมานวจน  วุตฺต ฯ  กิ ฺจาป  วุตฺต  อตีต-   
วเสน  อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  ตานิ  อชฺช  ปทิสฺสเรติ  ปุพฺเพป   
นิยตโพธิสตฺตาน  ปลฺลงฺกาภุชเน  ยานิ  นิมิตฺตานิ อุปฺปชฺชึสุ   
ตานิ นิมิตฺตานิ อชฺช ปทิสสฺเร ฯ ตสฺมา ตฺว ธุวเมว  พุทฺโธ   
ภวิสฺสสีติ  อตฺโถ ฯ  น  ปน  ตานิเยว  นิมิตฺตานิ อุปฺปชฺชึส ุ  
ตสทิสตฺตา  ตานิ อชฺช ปทิสฺสเรติ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ ฯ    
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        สีตนฺติ  สีตตฺต ฯ  พฺยปคตนฺติ  คต  วิคต ฯ  ตานีติ สีตวิคมน-   
อุณฺหุปสมนานีติ  อตฺโถ ฯ  นิสฺสทฺทาติ  อสทฺทา  อนิคฺโฆสา ฯ   
นิรากุลาติ  อนากุลา  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  น  สนทฺนฺตีติ  น   
วหนฺติ  นปฺปวตฺตนฺติ ฯ  สวนฺติโยติ  นทิโย ฯ  ตานีติ  อวายน-   
อสนฺทนานิ ฯ  ถลชาติ  ปวิตลปพฺพตรุกฺเขสุ  ชาตานิ ฯ  ทกชาติ   
โอทกานิ  ปปฺุผานิ ฯ  ปุปผฺนฺตีติ  ปุพฺเพ  โพธิสตฺตาน  ปุปฺผึสุ   
อตีตตฺเถ  วตฺตมานวจน  เหฏา  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
เตปชฺช  ปุปผิฺตานีติ  ตานิ  ปุปฺผานิ  อชฺช  ปุปฺผิตานีติ อตฺโถ ฯ   
        ผลภาราติ  ผลธรา ฯ  เตปชฺชาติ  เตป  อชชฺ  ปลฺุลิงฺควเสน   
เตปติ  วุตฺต  ลตา  วา  รกุขฺา  วาติ  วุตฺตตฺตา ฯ  ผลิตาติ   
ส ฺชาตผลา ฯ  อากาสฏา จ  ภุมฺมฏา  จาติ  อากาสคตา  จ   
ภูมิคตา  จ ฯ  รตนานีติ  มตฺุตาทีนิ  รตนานิ ฯ  โชตนฺตีติ   
โอภาสนฺติ ฯ  มานุสฺสกาติ  มนุสฺสาน  สนฺตกา  มานุสฺสกา ฯ   
ทิพฺพาติ  เทวาน  สนฺตกา  ทิพฺพา ฯ  ตุรยิาติ  อาตต  วิตต   
อาตตวิตต  สุสิร ฆนนฺติ ป ฺจ  ตุริยานิ ฯ  ตตฺถ  อาตต   
นาม  จมฺมปริโยนทฺเธสุ  เภริอาทีสุ  เอกตลตุริย ฯ  วิตต  นาม   
อุภยตล ฯ  อาตตวิตต  นาม  สพฺพโต  ปริโยนทฺธ  มหติวลฺลก-ิ   
อาทิก ฯ  สุสริ  นาม  วสาทิก ฯ  ฆน  นาม  สมฺมตาฬาทิก ฯ   
วชฺชนฺตีติ  เหฏา วุตฺตนเยน วชฺชึส ุ อตีตตฺเถ  วตฺตมานวจน   
เวทิตพฺพ ฯ  เอส  นโย  อุปริ  อีทิเสสุ  วจเนสุป ฯ  อภิรวนฺตีติ    
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ตตฺร  ตตฺร กสุเลหิ สุมุ ฺจิตา สุปฺปตาฬิตา สุวาทิตา วิย   
อภิรวนฺติ  อภินทนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        วิจิตฺตปุปฺผาติ  วิจิตฺรานิ  นานาคนฺธวณฺณานิ  ปุปฺผานิ ฯ   
อภิวสฺสนฺตีติ  อภิวสฺสึสุ  นิปตึสูติ  อตฺโถ ฯ  เตปติ  ตานิป  วิจิตฺร-   
ปุปฺผานิ  อภิวสฺสนฺตานิ  ปทิสฺสนฺติ  เทวพฺรหฺมคเณหิ  โอกริิย-   
มานานีติ  อธิปฺปาโย ฯ  อาภุชตีติ  โอสกฺกติ ฯ  เตปชฺชโภติ  เตป   
อชฺช  อุโภ  มหาสมุทฺททสสหสฺสิโย ฯ  อภิรวนฺตีติ  อภินทนฺติ ฯ   
นิรเยติ  นิรเยสุ ฯ  ทสสหสฺสาติ  อเนกทสสหสฺสา ฯ  นิพฺพนฺตีติ   
สมฺมนฺติ  สนตึฺ  อุเปนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ตารกาติ  นกฺขตฺตานิ ฯ   
เตป  อชฺช  ปทิสฺสตีติ เตป สูริยสฺส วิมลภาวา ตารกา  
อชฺช ทิวา ทสิฺสนฺติ ฯ   
        อโนวฏเนาติ  อโนวฏเ  ภุมฺมตฺเถ  กรณวจน ฯ  อถ  วา   
อโนวฏเติ  อนภิวฏเป ฯ  นาติ  นิปาตมตฺต  สุตฺวา  น   
ทูตวจนนฺติอาทีสุ  วิย ฯ ตมฺปชฺชุพฺภุชชฺเตติ  ตมฺป  อุทก  อชฺช   
อุพฺภิชฺชติ อุพฺภิชฺชิตฺวา อุฏหตีติ  อตฺโถ ฯ  มหิยาติ  ปวิยา   
นิสฺสกฺกวจน ฯ ตาราคณาติ คหนกฺขตฺตาทโย สพฺเพ ตารคณา ฯ   
นกฺขตฺตาติ  นกฺขตฺตตารกา  จ ฯ  คคนมณฺฑเลติ  สกลคคนมณฺฑล   
วิโรจนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  พิลาสยาติ  พิลาสยา  อหินกุลกุมฺภีลโค-   
ธาทโย ฯ  ทรีสยาติ  ฌราสยา ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ   
นิกฺขมนฺตีติ  นิกฺขมึสุ ฯ  สกาสยาติ  อตฺตโน  อตฺตโน อาสยโต ฯ    
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ตทาสยาติป  ปาโ ฯ  ตตฺถ  ตทา  ตสฺมึ  กาเล  อาสยโต  พิลโตติ   
อตฺโถ ฯ  ฉุทธฺาติ สุฉุทฺธา สุวุทฺธาริตา นิกฺขนฺตาติ อตฺโถ ฯ   
        อรตีติ  อุกฺกณฺา ฯ  สนฺตุฏาติ  ปรเมน  สนตฺุฏเน   
สนฺตุฏา ฯ  วินสฺสตีติ  วิคจฺฉติ ฯ  ราโคติ  กามราโค ฯ  ตทา   
ตนุ  โหตีติ  โอรมตฺตโก  โหติ  อิมินา  ปริยฏุานาภาว   
ทีเปติ ฯ  วิหตาติ  วินฏา ฯ  ตทาติ  ปุพฺเพ  โพธิสตฺตาน   
ปลฺลงฺกาภุชเนติ  อตฺโถ ฯ  น  ภวตีติ  น  โหติ ฯ  อชฺชเปตนฺติ  อชฺช   
ตว  ปลลฺงฺกาภุชเนป  เอต  ภย  น  โหเตวาติ  อตฺโถ ฯ   
เตน  ลิงฺเคน  ชานามาติ เตน  การเณน สพฺเพว มย ชานาม   
ย ตฺว พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ อตฺโถ ฯ   
        อนุทฺธสตีติ  น  อุคฺคจฺฉติ ฯ (๑)  อนิฏคนฺโธติ ทุคฺคนฺโธ ฯ  
ปกฺกมตีติ ปกฺกมิ  วิคจฺฉิ ฯ  ปวายตีติ  ปวายิ ฯ  โสปชฺชาติ   
โสป  ทิพฺพคนฺโธ  อชฺช ฯ  ปทิสฺสนฺตีติ  ปทิสฺสึส ุฯ  เตปชฺชาติ   
เตป  สพฺเพ  เทวา  อชฺช ฯ  ยาวตาติ  ปริจฺเฉทนตฺเถ  นิปาโต   
ยตฺตกาติ  อตฺโถ ฯ  กุฏฏาติ  ปาการา ฯ  น โหนฺตาวรณาติ   
อาวรณกรา  น  อเหสุ ฯ  ตทาติ  ปุพฺเพ ฯ  อากาสภูตาติ  เต   
กุฏฏกวาฏปพฺพตา  อาวรณ  ติโรกรณ  กาตุ  อสกฺโกนฺตา   
อชฏากาสภูตาติ  อตฺโถ ฯ  จุตีติ  มรณ ฯ  อุปปตฺตีติ  ปฏ-ิ   
สนฺธิคฺคหณ ฯ  ขเณติ  ปพฺุเพ  โพธิสตฺตาน  ปลฺลงฺกาภุชนกฺขเณ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อนุทฺธ คจฺฉติ น ภวติ น โหติ ฯ    
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น  วิชชฺตีติ  นาโหสิ ฯ  ตานิปชฺชาติ  ตานิป  อชฺช  จวนภวนานีติ (๑)   
อตฺโถ ฯ  มา  นิวตฺตีติ  มา  ปฏิกฺกมิ ฯ อภิกฺกมาติ ปรกฺกม ฯ   
เสสเมตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        ตโต  สุเมธปณฺฑิโต  ทีปงฺกรสฺส  ทสพลสฺส  จ  ทส-   
สหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน ฺจ  วจน  สุตฺวา  ภิยฺโยโส  มตฺตาย   
ส ฺชาตุสฺสาโห  หุตฺวา  จินฺเตสิ  พุทฺธา  นาม  อโมฆวจนา   
นตฺถิ  พุทฺธาน  กถาย  อ ฺถตฺต ฯ  ยถา  ห ิ อากาเส  ขิตฺตสฺส   
เลฑฺฑุสฺส  ปตน  ธุว  ชาตสฺส  มรณ  อรุเณ  อุคฺคเต  สูริยสฺส   
อพฺภุคฺคมน (๒)  อาสยา  นิกฺขนฺตสฺส  สีหสฺส  สีหนาทนทน   
ครุคพฺภาย  อิตฺถิยา  ภารโมโรปน (๓)  ธุว  อวสฺสมภฺาวี  เอวเมว   
พุทฺธาน  วจน  นาม ธุว  อโมฆ อทฺธา อห พุทฺโธ   
ภวิสฺสามีติ ฯ เตน วุตฺต   
                พุทฺธสฺส วจน สุตฺวา                ทสสหสฺสีนจูภย   
                ตุฏหฏโ ปโมทิโต        เอว จินฺเตสห ตทา ฯ   
                อเทฺวชฺฌวจนา 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. ส.ี ย.ุ วจนอุปฺปชฺชนานีติ ฯ  ๒. สี. ยุ. อุฏาน ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ ภารโมจน ฯ    
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                ยถาป สพฺพสตฺตาน                มรณ ธุวสสฺสต   
                ตเถว พุทฺธเสฏาน                วจน ธุวสสฺสต   
                วิตถ นตฺถิ พุทฺธาน                ธุว พุทฺโธ ภวามห ฯ   
                ยถา รตฺติกฺขเย ปตฺเต        สรูิยุคฺคมน ธุว   
                ตเถว พุทฺธเสฏาน                วจน ธุวสสฺสต   
                วิตถ นตฺถิ พุทฺธาน                ธุว พุทฺโธ ภวามห ฯ   
                ยถา นิกฺขนฺตสยนสฺส        สหีสฺส นทน ธุว   
                ตเถว พุทฺธเสฏาน                วจน ธุวสสฺสต   
                วิตถ นตฺถิ พุทฺธาน                ธุว พุทฺโธ ภวามห ฯ   
                ยถา อาปนฺนสตฺตาน        ภารโมโรปน ธุว   
                ตเถว พุทฺธเสฏาน                วจน ธุวสสฺสต   
                วิตถ นตฺถิ พุทฺธาน                ธุว พุทฺโธ ภวามหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  พุทฺธสฺส  วจน  สุตฺวา  ทสสหสฺสีน  จูภยนฺติ   
ทีปงฺกรสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  จ  ทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตาน ฺจ  วจน   
สุตฺวา ฯ  อุภยนฺติ  อุภเยส  สามิอตฺเถ  ปจฺจตฺตวจน อุภยวจน   
วา ฯ เอว จินฺเตสหนฺติ เอว จินฺเตสึ อห ฯ   
        อเทฺวชฌฺวจนาติ  เทฺวธา  อปฺปวตฺตวจนา  เอกสวจนาติ   
อตฺโถ ฯ  อจฺฉิทฺทวจนาติป  ปาโ  ตสฺส  นิทฺโทสวจนาติ  อตฺโถ ฯ   
อโมฆวจนาติ  อวิตถวจนา ฯ  วิตถนติฺ  วิตถวจน  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ   
ธุว  พุทฺโธ  ภวามหนฺติ  อห  เอกเสเนว  พุทฺโธ  ภวิสฺสามีติ    
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นิยตวเสน  อวสฺสมฺภาวิวเสน  จ  วตฺตมานวจน  กตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ   
        สูรยิุคฺคมนนฺติ  สูริยสฺส  อุทยน  อยเมว  วา  ปาโ ฯ   
ธุวสสฺสตนฺติ  เอกสภาวี  เจว  สสฺสต ฺจ ฯ  นิกฺขนฺตสยนสฺสาติ   
สยนโต  นิกขฺนฺตสฺส ฯ  อาปนฺนสตฺตานนฺติ  ครุคพฺภาน  คพฺภินีนนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ภารโมโรปนนติฺ  ภารโอโรปน  คพฺภสฺส  โอโรปนนติฺ   
อตฺโถ ฯ  มกาโร  ปทสนธฺิกโร  เสสเมตฺถาป อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        สฺวาห  อทฺธา  พุทฺโธ  ภวิสฺสามีติ  เอว  กตสนฺนิฏาโน   
พุทฺธการเก  ธมฺเม  อุปธาเรตุ  กห  น ุ โข  พุทฺธการกา   
ธมฺมาติ  อุทฺธ  อโธ  ทิสาสุ  วิทิสาสูติ  อนุกฺกเมน  สกล   
ธมฺมธาตุ  วิจินนฺโต  ปุพฺเพ  โปราณเกหิ โพธิสตฺเตหิ  อาเสวิต-   
นิเสวิต  ปม  ทานปารมึ  ทิสฺวา  เอว  อตฺตาน  โอวทิ  สุเมธ-   
ปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  ปม  ทานปารมึ  ปูเรยยฺาสิ ฯ   
ยถา  ห ิ นิกชุชฺิโต  อุทกกมฺุโภ  นิสฺเสส  กตฺวา  อุทก  วมติเยว   
น  ปจฺจาหรติ  เอวเมว  ธน  วา  ยส  วา  ปุตฺตทาร  วา   
องฺคปจฺจงฺค  วา  อโนโลเกตฺวา  สพฺพตฺถ (๑)  ยาจกาน  สพฺพ   
อิจฺฉิติจฺฉิต  นิสฺเสส  กตวฺา  ททมาโน  โพธิมูเล  นสิีทิตฺวา  พุทฺโธ   
ภวิสฺสสีติ  ปม  ทานปารมึ  ทฬฺห  กตฺวา  อธิฏาสิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
# ๑. ส.ี ย ุสพฺพสมฺปตฺติ ฯ    
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                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        ยสฺส กสฺสจิ อโธ กโต   
                วมเตวุทก นิสฺเสส                น ตตฺถ ปรริกฺขติ ฯ   
                ตเถว ยาจเก ทิสฺวา                หีนมุกฺกฏมชฺฌิเม   
                ททาหิ ทาน นิสฺเสส        กมฺุโภ วิย อโธ กโตติ   
        ตตฺถ  หนฺทาติ  ววสฺสคฺคตฺเถ  นิปาโต ฯ  พุทธฺกเร  ธมฺเมติ   
พุทฺธตฺตเร  ธมฺเม ฯ  พุทฺธตฺตกรา  นาม  ธมฺมา  ทาน-   
ปารมิตาทโย  ทส  ธมฺมา ฯ  วิจินามีติ  วิจินิสฺสามิ  วีมสิสฺสามิ   
อุปปริกฺขิสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ อิโต จิโตติ อิโต อิโต  อยเมว   
วา  ปาโ ฯ  ตตฺถ  ตตฺถ  วิจินามีติ  อตฺโถ ฯ  อุทฺธนฺติ   
เทวโลเก ฯ  อโธติ  มนุสสฺโลเก ฯ  ทส  ทิสาติ  ทสสุ  ทิสาสุ   
กตฺถ  น ุ โข เต พุทฺธการกธมฺมา  อุทฺธ  อโธ  ติริย  ทสิาสุ   
วิทิสาสูติ  อธิปฺปาโย ฯ  ยาวตา  ธมฺมธาตุยาติ  เอตฺถ  ยาวตาติ   
ปริจฺเฉทวจน ฯ  ธมฺมธาตุยาติ  สภาวธมฺมสฺส  ปวตฺตนีติ  วจน-   
เสโส  ทฏพฺโพ ฯ  กึ  วุตฺต  โหติ ฯ  ยาวติกา  สภาวธมฺมาน    
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กามรูปารูปธมฺมาน  ปวตฺติ  ตาวติก วิจินิสฺสามีติ วุตฺต โหติ ฯ   
        วิจินนฺโตติ  วีมสนฺโต  อุปปริกฺขนฺโต ฯ  ปุพฺพเกหีติ  โปราณเกหิ   
โพธิสตฺเตหิ ฯ  อนุจิณฺณนฺติ  อชฺฌาจิณฺณ (๑)  อาเสวิต ฯ  สมาทิยาติ   
สมาทิยน  กโรหิ  อชชฺ  ปฏาย  อย  ปม  ทานปารมี   
ปูเรตพฺพา  มยาติ  เอว  สมาทิยาติ  อตฺโถ ฯ  ทานปารมิต  คจฺฉาติ   
ทานปารมึ  คจฺฉ  ปูรยาติ  อตฺโถ  ยทิ  โพธึ  ปตฺตุมจฺิฉสีติ   
โพธิมูลมุปคนฺตฺวา  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  ปตฺตุ  อิจฺฉสิ  เจ ฯ   
ยสฺส  กสฺสจีติ  อุทกสฺส  วา  ขีรสฺส  วา  ยสฺส  กสสฺจิ  สมฺปุณโณ ฯ   
สมฺปุณฺณสทฺทโยเค  สติ  สามิวจน  อิจฺฉนฺติ  สทฺทวิทู ฯ   
กรณตฺเถ  วา  สามิวจน  เยน  เกนจีติ  อตฺโถ  อโธ  กโตติ   
เหฏามุขีกโต ฯ  น  ตตฺถ  ปรริกฺขตีติ  ตสฺมึ  วมเน  น   
ปริรกฺขติ นิสเฺสส อุทก วมเตวาติ อตฺโถ ฯ หีนมุกฺกฏ-   
มชฺฌิเมติ  หนีมชฺฌิมปณีเต  มกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ  กุมโฺภ  วิย   
อโธ  กโตติ  เหฏามุขีกโต  วิย  กุมฺโภ ฯ  ยาจเก  อุปคเต   
ทิสฺวา  ตฺว  สเุมธ  อตฺตโน  อนวเสเสตฺวา  สพฺพธนปริจฺจาเคน   
ทานปารมึ  องฺคปริจฺจาเคน  อุปปารมึ  ชีวิตปริจฺจาเคน  ปรมตฺถ-   
ปารมิ ฺจ  ปูเรหีติ  เอว  อตฺตนาว  อตฺตาน โอวทิ ฯ   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการเกหิ  ธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  ทติุย  สีลปารม ึ ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
# ๑. ส.ี ย ุอาจิณฺณ ฯ    
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สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  สีลปารมึ  ปูเรยฺยาสิ ฯ  ยถา   
จมรี  มิโค  นาม  ชีวิตมฺป  อโนโลเกตฺวา  อตฺตโน  วาลเมว   
รกฺขติ  เอว  ตฺวมฺป  อิโต  ปฏาย  ชีวิตมฺป  อโนโลเกตฺวา   
สีลเมว  รกฺขนฺโต  พุทฺโธ  ภวิสฺสสีติ  ทุติย  สีลปารมึ ทฬฺห   
กตฺวา อธิฏาสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                น เหเต เอตฺตกาเยว                พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
                อ ฺเป วิจินิสฺสามิ        เย ธมฺมา โพธปิาจนา ฯ   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ        ทติุย สีลปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ                อาเสวิตนิเสวิต ฯ   
                อิม ตฺว ทุติย ตาว                ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                สลีปารมิต คจฺฉ                ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ   
                ยถาป จมรี วาล                กิสมฺิ ฺจิ ปฏิลคฺคิต   
                อุเปติ มรณ ตตฺถ                น วิโกเปติ วาลธึ ฯ   
                ตเถว จตูสุ ภูมีสุ                สีลานิ ปริปูรย   
                ปรริกฺข สพฺพทา สีล        จมรี วิย วาลธินฺติ ฯ   
        ตตฺถ  น  เหเตติ  น  หิ  เอเตเยว ฯ  โพธิปาจนาติ   
มคฺคปริปาจนา ฯ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณปริปาจนา  วา ฯ  ทุติย   
สีลปารมินฺติ  สีล  นาม  สพฺเพส  กุสลธมฺมาน  ปติฏา ฯ  สีเล   
ปติฏ ิโต  กสุลธมฺเมหิ  น  ปริหายติ  สพฺเพป  โลกิยโลกุตฺตรคุเณ   
ปฏิลภติ ฯ  ตสฺมา  สีลปารมี  ปูเรตพฺพาติ  ทุติย  สีลปารมึ    
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อทฺทกฺขินฺติ อตฺโถ ฯ   
        อาเสวิตนิเสวิตนฺติ  ภาวิต ฺเจว  พหุลีกต ฺจ ฯ  จมรีติ   
จมรี  มิโค ฯ กิสฺมิ ฺจีติ  ยตฺถ  กตฺถจิ  รกฺุขลตากณฺฏกาทีสุ   
อ ฺตรสฺมึ ฯ  ปฏิลคฺคิตนฺติ  ปฏิวิลคฺคิต ฯ  ตตฺถาติ  ยตฺถ  วิลคฺคิต   
ตตฺเถว  ตฺวา  มรณ  อุปคจฺฉติ ฯ  น  วิโกเปตีติ  น  ฉินฺทติ ฯ   
วาลธินฺติ  วาล  ฉินฺทิตฺวา  น  คจฺฉติ  ตตฺเถว  มรณ อุเปตีติ   
อตฺโถ ฯ   
        จตูสุ  ภูมีสุ สีลานีติ จตูสุ าเนสุ วิภตฺติสีลานิ  
ปาติโมกฺขสวรอินฺทฺริยสวรอาชีวปาริสุทฺธิปจฺจยสนฺนิสฺสิตวเสนาติ   
อตฺโถ ฯ ภูมวิเสน ปน ทฺวีสุเยว ภูมีสุ  ปริยาปนฺน  ตมฺป   
จตุสีลเมวาติ ฯ  ปริปรูยาติ  ขณฺฑฉิทฺทสพลาทิอภาเวน  ปริปรูย ฯ   
สพฺพทาติ  สพฺพกาล ฯ  จมรี  วิยาติ  จมรี  มโิค  วิย ฯ   
เสสเมตฺถาป  อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการเกหิ  ธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  ตติย  เนกฺขมฺมปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  เนกฺขมฺมปารมิมฺป  ปูเรยฺยาสิ ฯ   
ยถาป  สุจิร  พนฺธนาคาเร  วสมาโน  ปรุิโส  น  ตตฺถ  สิเนห   
กโรติ  อถ  โข  อุกฺกณฺ ิโต  อวสิตุกาโม  โหติ  เอวเมว  ตฺวมฺป   
สพฺพภเว  พนฺธนาคารสทิเส  กตฺวา  ปสฺส  สพฺพภเวหิ  อุกฺกณฺ ิโต   
มุจฺจิตุกาโม หุตฺวา เนกฺขมฺมาภิมุโขว โหหิ เอว พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ    
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ตติย เนกฺขมฺมปารมึ ทฬหฺ กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                น เหเต เอตฺตกาเยว                พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
                อ ฺเป วิจินิสฺสามิ        เย ธมฺมา โพธปิาจนา ฯ   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ        ตติย เนกฺขมฺมปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ                อาเสวิตนิเสวิต ฯ   
                อิม ตฺว ตติย ตาว                ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                เนกฺขมฺมปารมิต คจฺฉ        ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ   
                ยถา อนฺทุฆเร ปุริโส        จิรวุฏโ ทุขฏฏโิต   
                น ตตฺถ ราค ชเนติ                มุตฺตึเยว คเวสติ ฯ   
                ตเถว ตฺว สพฺพภเว                ปสฺส อนฺทฆุเร วิย   
                เนกฺขมฺมาภิมุโข โหหิ        ภวโต ปริมุตฺติยาติ ฯ   
        ตตฺถ  อนฺทุฆเรติ  พนฺธนาคาเร ฯ  จิรวุฏโติ  จิรกาล   
วุฏโ ฯ  ทุขฏฏิโตติ  ทุกขฺปฬิโต ฯ  น  ตตฺถ  ราค  ชเนตีติ   
ตตฺถ  อนฺทุฆเร  ราค  สิเนห  น  ชเนติ  น  อุปฺปาเทติ ฯ   
อิม  อนฺทุฆร  มุ ฺจิตฺวา  นาห  อ ฺตฺถ  คมิสฺสามีติ  เอว   
ตตฺถ  ราค  น  ชเนติ  กินฺตุ  (๑)  มุตฺตึเยว  โมกฺขเมว  คเวสตีติ   
อธิปฺปาโย ฯ  เนกฺขมฺมาภิมุโขติ  นิกฺขมนาภิมุโข  โหติ ฯ  ภวโตติ   
สพฺพภเวหิ ฯ  ปริมุตฺติยาติ  ปรโิมจนตฺถาย ฯ  เนกฺขมฺมาภิมุโข   
หุตฺวา  สมฺโพธึ  ปาปุณิสฺสสีติป  ปาโ ฯ  เสสเมตฺถ อุตฺตานตฺถ-   
เมวาติ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ กึ  กโรสิ ฯ    
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        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 ยถาป ปณฺฑจาริโก ภิกฺขุ   
หีนาทิเภเทสุ  กุเลส ุ กิ ฺจิ กุล อวิวชฺเชตฺวา ปฏิปาฏิยา   
ปณฺฑาย จรนฺโต ขิปฺป  ยาปนมตฺต  ลภติ  เอวเมว  ตฺวมฺป   
สพฺเพ  ปณฺฑิเต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปุจฺฉนฺโต  พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ   
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        ยท ิโพธึ ปตฺตุมจฺิฉสิ ฯ   
                ยถาป ภิกฺขุ ภิกฺขนฺโต        หนีมุกฺกฏมชฌฺิเม   
                กลุานิ จ วิวชฺเชนฺโต        เอว ลภติ ยาปน ฯ   
                ตเถว ตฺว สพฺพกาล                ปรปิุจฺฉ พุธ ชน   
                ป ฺาย ปารมึ คนฺตฺวา        สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ   
        ตตฺถ ภิกฺขนฺโตติ ปณฺฑาย จรนฺโต ฯ หีนมุกฺกฏมชฺฌิเมติ   
หีนมุกฺกฏมชฺฌิมานิ  กลุานีติ  อตฺโถ ฯ  ลิงฺควิปริยาโส  กโต ฯ    
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น  วิวชฺเชนโฺตติ  น  ปริหรนฺโต  ฆรปฏิปาฏึ  มุ ฺจิตฺวา  จรนฺโต   
วิวชฺเชติ  นาม  เอวมกตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ยาปนนฺติ  ยาปนมตฺต   
ปาณธารณ  อาหาร  ลภตีติ  อตฺโถ ฯ  ปริปุจฺฉนฺติ  กึ  ภนฺเต   
กุสล  กึ  สาวชฺช ฯ  กึ  อนวชฺชนฺติอาทินา  (๑)  นเยน   
ตตฺถ  อภิ ฺาเต  ปณฺฑิเต  ชเน  อุปสงฺกมิตฺวา  ปรปิุจฺฉนฺโตติ   
อตฺโถ  พุธ  ชนนฺติ ปณฺฑิต ชน ฯ พุเธ ชเนติป  ปาโ ฯ   
ป ฺาย  ปารมินฺติ  ป ฺาย  ปาร ฯ  ป ฺาปารมิต  คนฺตฺวาติป   
ปาโ ฯ  เสสเมตฺถาป อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  ป ฺจม  วีริยปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  วีริยปารมิมฺป  ปูเรยฺยาสิ ฯ   
ยถาป  สโีห  มิคราชา  สพฺพอิริยาปเถสุ  ทฬฺหวีริโย  โหติ  เอว   
ตฺวมฺป  สพฺพภเวสุ  สพฺพอิริยาปเถสุ  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   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ        ป ฺจม วีริยปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ                อาเสวิตนิเสวิต ฯ   
# ๑. ท.ี ปา.  ๑๑/๓๕/๖๕-๑๔๖/๑๗๒ ฯ    
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                อิม ตฺว ป ฺจม ตาว                ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                วีรยิปารมิต คจฺฉ                ยทิ โพธึ ปตฺตุมิจฺฉสิ ฯ   
                ยถาป สีโห มิคราชา        นสิชฺชฏานจงฺกเม   
                อลีนวีริโย โหติ                ปคฺคหิตมโน สทา ฯ   
                ตเถว ตฺว สพฺพภเว                ปคฺคณฺห วีริย ทฬฺห   
                วีรยิปารมิต คนฺตฺวา        สมโฺพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ   
        ตตฺถ  อลีนวีริโยติ  อโนลีนวีรโิย ฯ  สพฺพภเวติ  ชาตชาตภเว   
สพฺเพสุ  ภเวสูติ  อตฺโถ ฯ  อารทฺธวีริโย  หุตฺวา  สมโฺพธึ   
ปาปุณิสฺสสีติป  ปาโ ฯ  เสสเมตฺถาป อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  ฉฏม  ขนฺติปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  ขนฺติปารมึ  ปริปูเรยฺยาสิ   
สมฺมานเนป  อวมานเนป  ขโมว  ภเวยยฺาสิ ฯ  ยถา  หิ  ปวิย   
นาม  สุจิมฺป  ปกฺขิปนฺติ  อสุจิมฺป  น จ เตน ปวี สิเนห   
วา  ปฏิฆ  วา  กโรติ  ขมติ  สหติ  อธิวาเสติเยว  เอวเมว   
ตฺวมฺป  สพฺเพส  สมฺมานนาวมานเนสุ  ขโม  สมาโน  พุทฺโธ   
ภวิสฺสสีติ  ฉฏม  ขนฺติปารมึ  ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เตน   
วุตฺต   
                น เหเต เอตฺตกาเยว                พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
                อ ฺเป วิจินิสฺสามิ        เย ธมฺมา โพธปิาจนา ฯ    
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                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ        ฉฏม ขนฺติปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ                อาเสวิตนิเสวิต ฯ   
                อิม ตฺว ฉฏม ตาว                ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                ตตฺถ อเทฺวชฺฌมานโส        สมฺโพธึ 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   
        ตตฺถ  ตตฺถาติ  ตสฺส  ขนฺติปารมิย ฯ  อเทฺวชฺฌมานโสติ เอกสมานโส ฯ สุจิมฺปติ  
จนฺทนกุงฺกุมคนฺธมาลาทิสุจิมฺป ฯ  อสจุมฺปติ  อหิกุกฺกุรมนุสฺสกณุปคูถมุตฺตเขฬ-  
สิงฺฆาณิกาทิอสุจิมฺป ฯ  สหตีติ  ขมติ  อธิวาเสติ ฯ  นิกฺเขปนฺติ  นิกฺขิตฺต ฯ  
ปฏิฆนฺติ  โกธ ฯ  ตยาติ  ตาย  วุตฺติยา  ตาย  นิกฺขิตฺตตาย วา ฯ ปฏิฆ ทยนฺติป  
ปาโ ฯ  ตสฺส  เตน  นกิฺเขเปน  ปฏิฆานุโรธ น กโรตีติ อตฺโถ ฯ สมฺมานาวมานกฺขโมติ   
สพฺเพส  สมฺมานนาวมานนสโห  ตฺวมฺป  ภวาติ  อตฺโถ ฯ  ตเถว  ตฺวมฺป  สพฺพภเว   
สมฺมานนวิมานกฺขโมติป  ปนฺติ ฯ  ขนฺติยา  ปารมึ  คนฺตฺวาติป  ปาโ  ตสฺสา  
ขนฺติยา  ปารมิปูรณวเสน  คนฺตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  เสสเมตฺถาป  อุตฺตานเมวาติ ฯ  อิโต  
ปร  เอตฺตกมฺป  อวตฺวา  ยตฺถ  ยตฺถ  วิเสโส  อตฺถ ิ ต  ตเมว  วตฺวา  ปานฺตร  
ทสฺเสตฺวา คมิสฺสามาติ ฯ    
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        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  ยถาป โอสธี-   
ตารกา  นาม  สพฺพอุตูสุ  อตฺตโน  คมนวีถึ  วิชหิตฺวา  อ ฺาย   
วีถิยา  น  คจฺฉติ  สกวีถิยาว  คจฺฉติ  เอวเมว  ตฺวมฺป  สจฺจ   
ปหาย  มุสาวาท  นาม  อวทนฺโตเยว  พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ สตฺตม   
สจฺจปารมึ ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสึ ฯ เตน วุตฺต   
                น เหเต เอตฺตกาเยว                พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
                อ ฺเป วิจินิสฺสามิ        เย ธมฺมา โพธปิาจนา ฯ   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ        สตฺตม สจฺจปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ มเหสีหิ                อาเสวิตนิเสวิต ฯ   
                อิม ตฺว สตฺตม ตาว                ทฬฺห กตฺวา สมาทิย   
                ตตฺถ อเทฺวชฺฌวจโน        สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสิ ฯ   
                ยถาป โอสธี นาม                ตุลาภูตา สเทวเก   
                สมเย อุตุวสฺเส วา                น โวกกฺมติ วีถิโต ฯ   
                ตเถว ตฺวมฺป สจฺเจสุ        มา โวกฺกมส ิวีถิโต   
                สจฺจปารมิต คนฺตฺวา        สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺถาติ  สจฺจปารมิย ฯ  อเทฺวชฺฌวจโนติ  อวิตถ-   
วจโน ฯ  โอสธี  นามาติ  โอสธีตารกา  โอสธคหเณ  โอสธีตารก    
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อุทิต  ทิสฺวา  โอสธ  คณฺหนฺติ ฯ  ตสฺมา  โอสธีตารกาติ   
วุจฺจติ ฯ  ตุลาภูตาติ  ปมาณภูตา ฯ  สเทวเกติ  สเทวกสฺส   
โลกสฺส ฯ  สมเยติ  วสฺสสมเย ฯ  อุตุวสฺเสติ  เหมนฺตคิเมฺหสุ ฯ   
สมเย  อุตุวฏเฏติป  ปาโ ฯ  ตสฺส  สมเยติ  คิเมฺห ฯ  อุตุวฏเฏติ   
เหมนฺเต  จ  วสฺสาเน จาติ อตฺโถ ฯ น โวกฺกมติ  วีถโิตติ   
ตตอุตุมฺหิ  อตฺตโน คมนวีถิโต น โวกกฺมติ น วิคจฺฉติ  ฉ   
มาเส ปจฺฉิม  ทิส  คจฺฉติ  ฉ  มาเส  ปุพฺพ  ทิส  คจฺฉตีติ ฯ   
อถ  วา  โอสธี  นามาติ  สงฺิคิเวรปปฺผลิมริจาทิก  โอสธ ฯ  น   
โวกฺกมตีติ  ย  ย  ผลทานสมตฺถ  โอสธ  ต  ต  ผลทาน   
โอกฺกมฺม  อตฺตโน  ผล  อทตฺวา  น นิวตฺตติ ฯ วีถิโตติ คมนวีถิโต   
ปตฺตหโร  ปตฺต  หรเตว  วาตหโร  วาต  หรเตว  เสมฺหหโร   
เสมฺห  หรเตวาติ  อตฺโถ ฯ เสสเมตฺถาป อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  อฏม  อธิฏานปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  อธิฏานปารมิมฺป  ปูเรยฺยาสิ   
ย  อธิฏาสิ  ตสฺมึ  อธิฏาเน  นิจฺจโล  ภเวยฺยาสิ  ยถา   
ปพฺพโต  นาม  สพฺพทิสาสุ  วาเต  ปหรนฺเตป  น  กมฺปติ   
น  จลติ  อตฺตโน  าเนเยว  ติฏติ  เอวเมว  ตฺวมฺป  อตฺตโน   
อธิฏาเน  นิจฺจโล  โหนฺโตว  พุทฺโธ  ภวิสฺสสีติ  อฏม  อธิฏาน-   
ปารมึ  ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสีติ ฯ เตน วุตฺต    
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                น เหเต เอตฺตกาเยว                พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
                อ ฺเป วิจินิสฺสามิ        เย ธมฺมา โพธปิาจนา ฯ   
                วิจินนฺโต ตทา ทกฺขึ        อฏม อธิฏานปารมึ   
                ปพฺุพเกหิ 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   
                ตเถว ตฺว อธิฏาเน                สพฺพทา อจโล ภว   
                อธิฏานปารมิต คนฺตฺวา        สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ   
        ตตฺถ  เสโลติ  สิลามโย ฯ  อจโลติ  นิจฺจโล ฯ  สุปฺปติฏ ิโตติ   
อจลตฺตาว  สุฏ ุ  ปติฏ ิโต ฯ  ยถาป  ปพฺพโต  อจโล  นิขาโต   
สุปฺปติฏ ิโตติป  ปาโ ฯ  ภุสวาเตหีติ  พลววาเตหิ ฯ  สกฏาเนวาติ   
อตฺตโน  าเนเยว ยถา ิตฏาเนเยวาติ  อตฺโถ ฯ เสสเมตฺถาป   
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  นวม  เมตฺตาปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  เมตฺตาปารมึ  ปูเรยฺยาสิ   
หิเตสุป  อหิเตสุป  เอกจิตฺโตว  ภเวยฺยาสิ ฯ  ยถาป  อุทก  นาม   
ปาปชนสฺสป  กลฺยาณชนสฺสป  สีตภาว  เอกสทิส  กตฺวา  ผรติ    
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เอวเมว  ตฺวมฺป  สพฺพสตฺเตสุ  เมตฺตจิตฺเตน  เอกจิตฺโตว  หุตฺวา   
พุทฺโธ  ภวิสสฺสีติ นวม เมตฺตาปารมึ ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสีติ ฯ   
เตน วุตฺต   
                น เหเต เอตฺตกาเยว                พุทฺธธมฺมา 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        ยท ิโพธึ ปตฺตุมจฺิฉสิ ฯ   
                ยถาป อุทก นาม                กลฺยาเณ ปาปเก ชเน   
                สม ผรติ สีเตน                ปวาเหติ รโชมล ฯ   
                ตเถว ตฺว หิตาหิเต                สม เมตฺตาย ภาวย   
                เมตฺตาปารมิต คนฺตฺวา        สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ   
        ตตฺถ  อสโม  โหหีติ  เมตฺตาภาวนาย  อสทิโส  โหหิ ฯ   
ตตฺถ  ตฺว  สมสโม  โหหติีป  ปาโ ฯ  โส  อุตฺตานตฺโถว ฯ   
สมนฺติ  ตุลฺย ฯ  ผรตีติ  ผุสติ ฯ ปวาเหตีติ  วิโสเธติ ฯ  รโชติ   
อาคนฺตุกรช ฯ  มลนฺติ  สรีเร  อุฏ ิต เสทมลาทึ ฯ รชมลนฺติป   
ปาโ ฯ  โสเยวตฺโถ ฯ  หติาหิเตติ  หิเต  จ  อหิเต  จ  มิตฺเต   
จ  อมิตฺเต  จาติ  อตฺโถ ฯ เมตฺตาย ภาวยาติ เมตฺต ภาวย   
วฑฺเฒหิ ฯ เสสเมตฺถาป อุตฺตานเมวาติ ฯ    
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        อถสฺส  น  เอตฺตเกเหว  พุทฺธการกธมฺเมหิ  ภวิตพฺพนฺติ   
อุตฺตริมฺป  อุปธารยโต  ทสม  อุเปกฺขาปารมึ  ทิสฺวา  เอตทโหสิ   
สุเมธปณฺฑิต  ตฺว  อิโต  ปฏาย  อุเปกฺขาปารมึ  ปริปูเรยฺยาสิ   
สุเขป  ทุกฺเขป มชฺฌตฺโตว ภเวยฺยาสิ ฯ  ยถาป  ปวี  นาม   
สุจิมฺป  อสุจิมฺป  จ  ปกฺขิปมาเน  มชฌฺตฺตาว  โหติ  เอวเมว   
ตฺวมฺป  สุขทุกฺเขสุ  มชฺฌตฺโตว  โหนฺโต  พุทฺโธ ภวิสฺสสีติ ทสม   
อุเปกฺขาปารมึ  ทฬฺห กตฺวา อธิฏาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                น เหเต เอตฺตกาเยว                พุทฺธธมฺมา ภวิสฺสเร   
                อ ฺเป วิจินิสฺสามิ        เย ธมฺมา โพธปิาจนา 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                นกิฺขิตฺต อสุจึ สุจึ   
                อุเปกฺขติ อุโภเปเต                โกปานุนยวชฺชิตา ฯ   
                ตเถว ตฺว สุขทุกฺเข                ตุลาภูโต สทา ภว   
                อุเปกฺขาปารมิต คนฺตฺวา        สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสสีติ ฯ   
        ตตฺถ  ตุลาภูโตติ  มชฌฺตฺตภาเว   ิโต ฯ  ยถา  ตุลายทณฺโฑ   
สม  ติฏติ ฯ  น  นมติ  น  อุนฺนมติ  เอวเมว  ตฺวมฺป  สุขทุกฺเขสุ   
ตุลาสทิโส  หุตฺวา  สมฺโพธึ  ปาปุณิสฺสสิ ฯ  โกปานุนยวชฺชิตาติ    
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ปฏิฆานุโรธวชฺชิตา ฯ  ทยาโกปวิวิชฺชติาติป  ปาโ  โสเยวตฺโถ ฯ   
เสส  ขนฺติปารมิย  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพ ฯ   
        ตโต  สุเมธปณฺฑิโต  อิเม  ทส  ปารมิธมฺเม  วิจินิตฺวา   
ตโต  ปร  จินเฺตสิ  อิมสฺมึ  โลเก  โพธิสตฺเตหิ  ปริปูเรตพฺพา   
โพธิปาจนา  พุทฺธตฺตกรา (๑)  ธมฺมา  เอตฺตกาเยว  น  อิโต  ภิยฺโย   
ธมฺมา  ปน  ปารมิโย  อุทธฺ  อากาเสป  นตฺถิ  มยฺหเยว ปน   
หทยมสนฺตเรเยว  ปติฏ ิตาติ ฯ  เอว  ตาส  อตฺตโน  หทเย   
ปติฏ ิตภาว  ทิสฺวา  สพฺพาป  ตา  ทฬหฺ  กตฺวา  อธฏิาย   
ปุนปฺปุน  สมฺมสนฺโต  อนุโลมปฏลิม  สมฺมส ิ ปรยินฺเต  คเหตฺวา   
อาทิมฺหิ  ปาเปสิ  อาทิมฺหิ  คเหตฺวา  ปริยนฺเต  เปสิ ฯ  มชฺเฌ   
คเหตฺวา  อุภโต  โอสาเปสิ  อุภโต  โกฏีสุ  คเหตฺวา  มชฺเฌ   
โอสาเปสิ ฯ  พาหิรภณฺฑปริจฺจาโค  ปารมิโย  นาม  องฺคปริจฺจาโค   
อุปปารมิโย  นาม  ชีวิตปริจฺจาโค  ปรมตฺถปารมิโย  นามาติ   
ทส  ปารมิโย  ทส  อุปปารมิโย  ทส  ปรตฺถปารมโิยติ  สมตึส   
ปารมิโย  ยมกเตล  (๒)  วินิวฏเฏนฺโต  วิย  สมฺมสิ ฯ  ตสฺส  ทส   
ปารมิโย  สมมฺสนฺตสฺส  ธมฺมเตเชน  จตุนหุตาทิกทฺวิโยชนสต-   
สหสฺสพหลา  วิปุลา  อย  มหาปวี  หตฺถินา  อกฺกนฺตนฬกลาโป   
วิย  อุปฺปฬิยมาน  อุจฺฉุยนฺต  วิย  จ  มหาวิรว  วิรวมานา   
สงฺกมฺป  สมปฺเวทิ ฯ  กลุาลจกฺก  วิย  เตลยนฺตจกฺก วิย  จ   
# ๑. ส.ี พุทฺธการกา ฯ  ๒. กตฺถจิ. ยนฺตยมกเตล ฯ    
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ปริพฺภมิ ฯ เตน วุตฺต   
                เอตฺตกาเยว เต โลเก                เย ธมฺมา โพธิปาจนา   
                ตตุทฺธ นตฺถิ อ ฺตฺร        ทฬฺห ตตฺถ ปติฏห ฯ   
                อิเม ธมฺเม สมมฺสโต        สภาวสรสลกฺขเณ   
                ธมฺมเตเชน วสุธา                ทสสหสฺสี ปกมฺปถ ฯ   
                จลตี รวตี ปวี                อุจฺฉุยนฺตว ปฬิต   
                เตลยนฺเต ยถา จกฺก                เอว กมฺปติ เมทนีติ ฯ   
        ตตฺถ  เอตฺตกาเยวาติ  นิทฺทิฏาน  ทสนฺน  ปารมิตาน   
อนูนาธิกภาวสฺส  ทสฺสนตฺถ  วุตฺต ฯ  ตตุทฺธนฺติ  ตโต  ทสปารมีหิ   
อุทฺธ  นตฺถ ิฯ  อ ฺตฺราติ  อ ฺ ลกฺขณ  สทฺทสตฺถโต  คเหตพฺพ ฯ   
ตโต  ทสปารมิโต  อ ฺโ  พุทฺธการกธมฺโม  นตฺถีติ  อตฺโถ ฯ   
ตตฺถาติ  ตาสุ  ทสส ุ ปารมีสุ ฯ  ปติฏหาติ ปติฏ ปริปูเรนฺโต   
ติฏาติ  อตฺโถ ฯ   
        อิเม  ธมฺเมติ  ปารมิธมฺเม ฯ  สมมฺสโตติ  อุปปริกฺขนฺตสฺส ฯ   
อนาทรตฺเถ  สามิวจน  ทฏพฺพ ฯ  สภาวสรสลกฺขเณติ  สภาว-   
สงฺขาเตน  สรสลกฺขเณน  สมฺมสนฺตสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺมเตเชนาติ   
ปารมิปวิจยาณเตเชน (๑) ฯ  วสุธาติ  วสูติ  รตน  วุจฺจติ  ต   
ธาเรติ  ธียติ  วา  เอตฺถาติ  วสุธา ฯ  กา  สา ฯ  เมทนี (๒) ฯ   
ปกมฺปถาติ  ปกมฺปตฺถ ฯ  สุเมธปณฺฑิเต  ปน  ปารมิโย  วิจินนฺเต   
# ๑. ส.ี ย.ุ ปริจย ...ฯ  ๒. สี. เมทินี ฯ    
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ตสฺส  าณเตเชน  ทสสหสฺสี ปกมฺปตฺถาติ อตฺโถ ฯ   
        จลตีติ  ฉปฺปการา  (๑)  กมฺป ฯ  รวตีติ  นทติ วิกูชติ ฯ   
อุจฺฉุยนฺตว ปฬิตนฺติ  นิปฺปฬิต  อุจฺฉุยนฺต  วิย ฯ  คุฬยนฺตว   
ปฬิตนฺติป  ปาโ ฯ  โสเยวตฺโถ ฯ  เตลยนฺเตติ  เตลปฬนยนฺเต ฯ   
ยถา จกฺกนฺติ จกฺกิกาน มหาจกฺกยนฺต วิย ฯ เอวนฺติ ยถา   
เตลปฬนจกฺกยนฺต  ปริพฺภมติ  กมฺปติ  เอว  อย  เมทนี  กมฺปตีติ   
อตฺโถ ฯ  เสสเมตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        เอว  มหาปวิยา  กมฺปมานาย  รมฺมนครวาสิโน  มนุสฺสา   
ภควนฺต  ปริวิสยมานา  สณฺาตุ  อสกฺโกนฺตา  ยุคนฺธร-   
วาตพฺภาหตา  มหาสาลา  วิย  มุจฺฉิตา  ปปตึสุ ฯ  ฆฏาทีนิ   
กุลาลภณฺฑานิ  ปวฏเฏนตฺานิ  อ ฺม ฺ  ปหรนฺตานิ  จุณฺณ-   
วิจุณฺณานิ  อเหสุ ฯ  มหาชโน  ภีตตสิโต  สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา   
กึ  น ุ โข  ภควา  นาคาวฏโฏ  อย  ภูตยกฺขเทวตาสุ   
อ ฺตราวฏโฏ  วาติ  น  หิ  มย  เอต  ชานาม ฯ  อป  จ   
โข  สพฺโพป  อย  มหาชโน  ภเยน  อุปทฺทุโต  ก ึ น ุ โข   
อิมสฺส  โลกสฺส  ปาปก  ภวิสฺสติ  อุทาหุ  กลฺยาณ  กเถุ  โน  เอต   
การณนฺติ ปุจฺฉึสุ ฯ   
        อถ  สตฺถา  เตส  กถ  สุตฺวา  ตุเมฺห  มา  ภายิตฺถ   
มา  โข  จินฺตยิตฺถ  นตฺถิ  โว  อิโต  นิทาน  ภย  โย  โส   
# ๑. ส.ี ย.ุ จกฺกาการ ฯ    
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มยา  อชฺช  สเุมธปณฺฑิโต  อนาคเต  โคตโม  นาม  พุทฺโธ   
ภวิสฺสตีติ  พฺยากโต  โส  อิทานิ  ปารมิโย  สมฺมสติ  ตสฺส   
สมฺมสนฺตสฺส  ธมฺมเตเชน  สกลทสสหสฺสี  โลกธาตุ  เอกปฺปหาเรน   
กมฺปติ  เจว วิรวติ จาติ อาห ฯ เตน วุตฺต   
                ยาวตา ปริสา อาสิ                พุทฺธสฺส ปริเวสเน   
                ปเวธมานา สา ตตฺถ        มุจฺฉิตา เสติ ภูมิย 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        ทปีงฺกโร มหามุนิ   
                วิสฺสตฺถา โหถ มา ภาถ        อิมสฺมึ ปวิกมฺปเน ฯ   
                ยมห อชฺช พฺยากาสึ                พุทโธ โลเก ภวิสฺสติ   
                เอโส สมฺมสตี ธมฺม        ปพฺุพก ชินเสวิต ฯ   
                ตสฺส สมฺมสโต ธมฺม        พุทฺธภูมึ อเสสโต   
                เตนาย กมฺปตา ปวี        ทสสหสฺสี สเทวเกติ ฯ   
        ตตฺถ  ยาวตาติ  ยาวติกา ฯ  อาสีติ  อโหสิ ฯ  ยา  ตทา   
ปริสา  อาสีติป  ปาโ ฯ  ตสฺส  ยา  ตตฺถ  ปริสา   ิตา    
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อาสีติ  อตฺโถ ฯ  ปเวธมานาติ  กมฺปมานา ฯ  สาติ สา ปริสา ฯ   
ตตฺถาติ ตสฺมึ ปริเวสนฏาเน ฯ เสตีติ สยิตฺถ ฯ   
        ฆฏาติ  ฆฏาน ฯ  สามิอตฺเถ  ปจฺจตฺตวจน  ฆฏาน   
เนกสหสฺสานีติ  อตฺโถ ฯ  ส ฺจุณฺณมถิตาติ  จุณฺณา  เจว  มถิตา   
จ  มถิตส ฺจุณฺณาติ  อตฺโถ ฯ  อ ฺม ฺ  ปฆฏฏติาติ  อ ฺม ฺ   
ปหฏา ฯ  อุพฺพิคฺคาติ  อุตฺราสหทยา ฯ  ตสิตาติ  ส ฺชาตตาสา ฯ   
ภีตาติ  ภยภีตา ฯ  ภนฺตาติ  ผนฺทนมานสา  วิพฺภนฺตจิตฺตาติ   
อตฺโถ ฯ  สพฺพานิ  ปเนตานิ อ ฺม ฺเววจนานิ ฯ สมาคมฺมาติ   
สมาคนฺตฺวา ฯ อยเมว วา ปาโ ฯ   
        อุปทฺทุโตติ  อุปหโต ฯ  (๑)  ต วิโนเทหีติ ต อุปทฺทุตภย   
วิโนเทหิ วินาสยาติ  อตฺโถ ฯ  จกฺขุมาติ  ป ฺจหิ  จกฺขูหิ   
จกฺขุม ฯ  เตส  ตทาติ  เต  ชเน  ตทา  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน ฯ   
ส ฺาเปสีติ  าเปสิ โพเธสิ ฯ วิสฺสตฺถาติ วิสฺสตฺถจิตฺตา ฯ   
มา  ภาถาติ  มา  ภายถ ฯ  ยมหนฺติ  ย  อห  สุเมธปณฺฑิต ฯ   
ธมฺมนฺติ  ปารมิธมฺม ฯ  ปพฺุพกนฺติ  โปราณ ฯ  ชินเสวิตนฺติ  ชิเนหิ   
โพธิสตฺตกาเล  เสวิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  พุทธฺภูมินฺติ  ปารมิธมฺม (๒) ฯ   
เตนาติ  เตน  สมฺมสนการเณน ฯ  กมฺปตาติ  จลิตา ฯ  สเทวเกติ   
สเทวเก โลเก ฯ   
        ตโต  มหาชโน  ตถาคตสฺส  วจน  สุตฺวา  หฏตุฏโ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อุปหโต พฺยถิโต ฯ  ๒. สี. ย.ุ พุทฺธปารมึ ฯ    
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มาลาคนฺธวิเลปนาทีนิ  อาทาย  รมฺมนครโต  นิกฺขมิตฺวา  โพธิสตฺต   
อุปสงฺกมิตฺวา  มาลาคนฺธาทีหิ  ปูเชตฺวา  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ   
กตฺวา  รมฺมนครเมว  ปาวิสิ ฯ  อถ  โข  โพธิสตฺโต  ทส  ปารมิโย   
สมฺมสิตฺวา  วีริย  ทฬฺห  กตฺวา  อธิฏาย  นิสินฺนาสนา วุฏาสิ ฯ   
เตน วุตฺต   
                พุทฺธสฺส วจน สุตฺวา                มโน นิพฺพายิ ตาวเท   
                สพฺเพ ม อุปสงฺกมฺม                ปุนาป ม อภิวนฺทิสุ ฯ   
                สมาทิยิตฺวา พุทฺธคุณ        ทฬฺห กตฺวาน มานส   
                ทปีงฺกร นมสสฺิตฺวา                อาสนา วุฏหึ ตทาติ ฯ   
        ตตฺถ  มโน  นิพฺพายติี  มหาชนสฺส  ปวิกมฺปเน  อุพฺพิคฺค-   
หทยสฺส  ตตฺถ  การณ  สตฺุวา  มโน  นพฺิพายิ  สนฺตึ  อคมาสีติ   
อตฺโถ ฯ  ชโน  นิพฺพายีติป  ปาโ  โส  อุตฺตาโนเยว ฯ   
สมาทิยิตฺวาติ  สมฺมา  อาทิยิตฺวา  สมาทายาติ อตฺโถ ฯ   
พุทฺธคุณนฺติ ปารมิโย ฯ เสส อุตฺตานเมว ฯ   
        อถ  โข  โพธิสตฺต  ทยิตสพฺพสตฺต  อาสนา  วุฏหนฺต   
สกลทสสหสฺสจกฺกวาฬเทวตา  สนฺนิปติตฺวา  ทิพฺเพหิ  มาลา-   
คนฺธาทีหิ  ปูเชตฺวา  อยฺย สุเมธตาปส  ตยา  อชฺช  ทปีงฺกร-   
ทสพลสฺส  ปาทมูเล  มหติ  ปตฺถนา  ปตฺถิตา  สา  เต   
อนนฺตราเยน  สมชิฺฌตุ  มา  เต  ตตฺถ  ภย  วา  ฉมฺภิตตฺต   
วา  อโหสิ ฯ  สรีเร  เต  อปฺปมตฺตโกป  โรโค  มา  อุปฺปชฺชตุ ฯ    
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ขิปฺป  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  สมฺมาสมฺโพธึ  ปฏิวิชฺฌ ฯ  ยถา   
ปุปฺผูปคผลูปคา  รุกฺขา  สมเย ปุปฺผนฺติ  เจว  ผลนฺติ  จ  ตเถว   
ตฺวมฺป  ต  สมย  อนติกฺกมิตฺวา  ขิปฺป  สมฺโพธึ  ผุสสฺสูติ-   
อาทีนิ  ถุติมงฺคลานิ  ปยิรทุาหสุ  เอว  ปยิรุทาหิตฺวา  โพธ-ิ   
สตฺต  อภิวาเทตฺวา  อตฺตโน  อตฺตโน  เทวฏานเมว อคมสุ ฯ   
โพธิสตฺโตป เทวตาหิ อภิตฺถุโต  อห  ทส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา   
กปฺปสตสหสฺสาธิกาน  จตุนฺน  อสงฺเขฺยยฺยาน  มตฺถเก  พุทฺโธ   
ภวิสฺสามีติ  วีริย  ทฬฺห กตฺวา อธิฏาย อากาสมพฺภุคฺคนฺตฺวา   
อิสิคณวนฺต หิมวนฺต อคมาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ทพฺิพ มานุสก ปุปฺผ                เทวา มานุสกา อุโภ   
                สโมกิรนฺติ ปปฺุเผหิ                วุฏหนฺตสฺส อาสนา ฯ   
                เวทยนฺติ จ เต โสตฺถึ        เทวา มานุสกา อุโภ   
                มหนฺต ปตฺถิต ตุยฺห        ต ลภสฺสุ ยถิจฺฉิต ฯ   
                สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ        โสโก โรโค วินสฺสตุ   
                มา เต ภวนฺตฺวนฺตรายา (๑)        ผุส ขิปฺป โพธิมุตฺตม ฯ   
                ยถาป สมเย ปตฺเต                ปุปฺผนฺติ ปุปฺผิโน ทุมา   
                ตเถว ตฺว มหาวีร                พุทฺธาเณหิ ปุปฺผสุ ฯ   
                ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา        ปรูยุ ทส ปารมี   
                ตเถว ตฺว มหาวีร                ปูรย ทส ปารมี ฯฟ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ตฺวนฺตราโย ฯ    
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                ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา        โพธิมณฺฑมฺหิ (๑) พุชฺฌเร   
                ตเถว ตฺว มหาวีร                พุชฺฌสฺสุ ชินโพธิย ฯ   
                ยถา เย เกจิ สมฺพุทฺธา        ธมฺมจกฺก ปวตฺตยุ   
                ตเถว ตฺว มหาวีร                ธมฺมจกฺก ปวตฺตย ฯ   
                ปณฺุณมาเย ยถา จนฺโท        ปริสุทฺโธ วิโรจติ   
                ตเถว ตฺว ปุณฺณมโน        วิโรจ ทสสหสฺสิย ฯ   
                ราหุมุตฺโต ยถา สูริโย        ตาเปน อติโรจติ   
                ตเถว โลกา มุจฺจิตฺวา        วิโรจ สิริยา ตุว ฯ   
                ยถา ยา กาจิ นทิโย                โอสรนฺติ มโหทธึ   
                เอว สเทวกา โลกา                โอสรนฺตุ ตวนฺติเก ฯ   
                เตหิ ถุตปฺปสตฺโถ โส        ทส ธมฺเม สมาทิย   
                เต ธมฺเม ปริปูเรนฺโต        ปวน ปาวิสี ตทาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทพฺิพนฺติ  มนฺทรวปาริจฺฉตฺตกสนฺตานกุเสสยาทิก   
ทิพฺพกุสุม  เทวา  มานุสกา  จ  มานุสปุปฺผ  คเหตฺวาติ  อตฺโถ ฯ   
สโมกิรนฺตีติ  มโมปร ิ สโมกิรึสูติ  อตฺโถ ฯ  วุฏหนฺตสฺสาติ   
วุฏหโต ฯ  เวทยนฺตีติ นิเวทยึสุ ส ฺาเปสุ ฯ โสตฺถินฺติ   
โสตฺถิภาว ฯ  อิทานิ  เวทยิตาการทสฺสนตฺถ  มหนฺต  ปตฺถิต   
ตุยฺหนฺติอาทิ  วุตฺต ฯ  ตยา  ปน  สุเมธปณฺฑิต  มหนฺต  าน   
ปตฺถิต  ต  ยถาปตฺถิต ลภสฺสูติ  อตฺโถ ฯ   
# ๑. กตฺถจิ. โพธิมูลมฺหิ ฯ    
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        สพฺพีติโยติ  เอนฺตีติ  อีติโย  สพฺพา  อีติโย  สพฺพีติโย   
อุปทฺทวา ฯ  วิวชฺชนฺตูติ  มา  โหนฺตุ ฯ  โสโก  โรโค  วินสฺสตูติ   
โสจนสงฺขาโต  โสโก  รชุนสงฺขาโต  โรโค  จ  วินสสฺตุ ฯ  เตติ   
ตว ฯ  มา  ภวนฺตฺวนฺตรายาติ  มา  ภวนฺตุ  อนฺตรายา ฯ  ผุสาติ   
อธิคจฺฉ  ปาปุณาหิ ฯ  โพธินฺติ  อรหตฺตมคฺคาณ  สพฺพ ฺ ุต-   
 ฺาณมฺป  วฏฏติ ฯ  อุตฺตมนฺติ  เสฏ  สพฺพพุทฺธคุณทายกตฺตา   
อรหตฺตมคฺคาณ อุตฺตมนฺติ วุตฺต ฯ   
        สมเยติ  ตสฺส  ตสฺส  รุกฺขสฺส  ปุปผฺนสมเย  สมฺปตฺเตติ   
อตฺโถ ฯ  ปุปผิฺโนติ  ปุปฺผนกา ฯ  พุทฺธาเณหีติ  อฏารสหิ   
พุทฺธาเณหิ ฯ ปุปฺผสูติ ปุปฺผสฺสุ ฯ ปรูยุนฺต  ปรูยสึุ ฯ   
ปูรยาติ  ปริปรูย ฯ  พุชฌฺเรติ  พุชฌฺึสุ ฯ ชินโพธิยนฺติ ชินาน   
พุทฺธาน  โพธิยา  สพฺพ ฺ ุโพธิมูเลติ  อตฺโถ ฯ  ปณฺุณมาเยติ   
ปุณฺณมาสิย ฯ  ปุณฺณมโนติ  ปริปุณฺณมโนรโถ ฯ   
        ราหุมุตฺโตติ  ราหุนา  โสพฺภานุนา  มุตฺโต ฯ  ตาเปนาติ   
ปตาเปน  อาโลเกน ฯ  โลกา  มุจฺจิตฺวาติ  โลกธมฺเมหิ  อลิตฺโต   
หุตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  วิโรจาติ  วิราช ฯ  สิรยิาติ  พุทฺธสิริยา ฯ   
โอสรนฺตีติ มหาสมุทฺท ปวิสนฺติ ฯ โอสรนฺตูติ อุปคจฺฉนฺตุ ฯ   
ตวนฺติเกติ  ตว  สนฺติก ฯ  เตหีติ  เทเวหิ ฯ  ถุตปฺปสตฺโถติ  ถุโต   
เจว  ปสตฺโถ  จ ฯ  ถุเตหิ  วา  ทีปงฺกราทีหิ  ปสตฺโถติ  ถุตปฺป-   
สตฺโถ ฯ  ทส  ธมฺเมติ  ทส  ปารมิธมฺเม ฯ  ปวนนฺติ  มหาวน    
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ธมฺมิกปพฺพเต  มหาวน  ปาวิสีติ  อตฺโถ ฯ  เสสคาถา  สุอุตฺตานา   
เอวาติ ฯ   
                        สุเมธปตฺถนากถาวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ทีปงฺกรพุทฺธวสวณฺณนา   
        รมฺมนครวาสิโนป  เต  อุปาสกา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุ-   
สงฺฆสฺส  มหาทาน  ทตฺวา  ปุน  ภควนฺต  ภุตฺตาวึ  โอนีต-   
ปตฺตปาณึ  มาลาคนฺธาทีหิ  ปูเชตฺวา  วนฺทิตฺวา  ทานานุโมทน   
โสตุกามา  อุปนิสีทึสุ ฯ  อถ  สตฺถา  เตส  ปรมมธรุ  หทยงฺคม   
ทานานุโมทนมกาสิ   
                ทาน นาม สุขาทีน                นิทาน ปรม มต   
                นพฺิพาน ปน โสปาน        ปติฏาติ ปวุจฺจติ ฯ   
                ทาน ตาณ มนุสฺสาน        ทาน พนฺธุ ปรายน   
                ทาน ทุกฺขาธิปนฺนาน        สตฺตาน ปรมา คติ ฯ   
                ทกฺุขนิตฺถรณฏเน                ทาน นาวาติ ทีปต   
                ภยรกฺขณโต ทาน                นครนฺติ จ วณฺณิต ฯ   
                ทาน ทุราสทฏเน                วุตฺตมาสิวิโสติ จ   
                ทาน โลภมลาทีหิ                ปทุม อนุปลตฺิตโต ฯ   
                นตฺถิ ทานสโม โลเก        ปรุิสสฺส อวสสฺโย   
                ปฏิปชชฺถ ตสฺมา ต                กริิยาชฺฌาสเยน จ ฯ    
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                สคฺคโลกนิทานานิ                ทานานิ ปติมา อิธ   
                โก หิ นาม นโร โลเก        น ทเทยฺย หิเต รโต ฯ   
                สตฺุวา เทเวสุ สมฺปตฺตึ        โก นโร ทานสมฺภว   
                น ทชฺชา สุขปปฺท ทาน (๑) ทาน จิตฺตปฺปโมทน ฯ   
                ทาเนน ปฏิปนฺเนน                อจฺฉราปริวาริโต   
                รมเต สุจิร กาล                นนทฺเน สุรนนฺทเน ฯ   
                                ปติมฬุาร วินฺทติ ทาตา   
                                คารวมสฺมึ คจฺฉติ โลเก   
                                กิตฺติมนนฺต (๒) ยาติ จ ทาตา   
                                วิสฺสนีโย โหติ จ ทาตา ฯ   
                ทตฺวา ทาน ยาติ นโร โส        โภคสมิทธฺึ ทีฆ ฺจายุ (๓)   
                สสฺุสรตมฺป จ วินฺทติ รูป        สคฺเค สทฺธึ กีฬติ เทเวติ (๔)   
                วิมาเนสุ ตฺวา นานา        มตฺตมยูราภิรุเตสุ ฯ   
                โจราริราโชทกปาวกาน        ธน อสาธารณเมว ทาน   
                ททาติ ต สาวกาณภูมึ        ปจฺเจกภูมึ ปน พุทฺธภูมินฺติ-   
เอวมาทินา  นเยน  ทานานุโมทน  กตฺวา  ทานานิสส  ปกาเสตฺวา   
ตทนนฺตร  สลีกถ  กเถสิ ฯ        สลี        นาเมต  อิธโลกปรโลก-   
สมฺปตฺตีน มูล ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สขุสนฺทาน ฯ  ๒. สี. ยุ. ขฺยาติมนนฺต ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. ทฆี ฺจายุ ฯ  ๔. ส.ี กลิติทิเวหิ ฯ    
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                                สลี สุขาน ปรม นิทาน   
                                สีเลน สีล ีติทิว ปยาติ   
                                สลี หิ สสารมุปาคตสฺส   
                                ตาณ ฺจ เลณ ฺจ ปรายน ฺจ ฯ   
                                อวสสฺโย สลีสโม ชนาน   
                                กโุต ปน ฺโ อิธ วา ปรตฺถ   
                                สลี คุณาน ปรมา ปติฏา   
                                ยถา ธรา ถาวรชงฺคมาน ฯ   
                สลี กิเรว กลฺยาณ                สีล โลเก อนุตฺตร   
                อรยิวุตฺติสมาจาโร                เยน วุจฺจติ สีลวา ฯ   
        สลีาลงฺการสโม  อลงฺกาโร  นตฺถ ิฯ  สีลคนฺธสโม  คนฺโธ   
นตฺถิ  สลีสม  กเิลสมลวิโสธน  นตฺถ ิ สีลสม  ปริฬาหูปสม   
นตฺถิ  สลีสม  กิตฺติชนน  นตฺถิ  สลีสม  สคฺคาโรหณโสปาน   
นตฺถิ  นิพฺพานนครปฺปเวสเน  จ  สลีสม  ทฺวาร  นตฺถิ ฯ ยถาห   
                โสภนฺเตว น ราชาโน        มุตฺตามณิวิภูสิตา   
                ยถา โสภนฺติ ยติโน                สีลภูสนภูสิตา ฯ   
                สลีคนฺธสโม คนฺโธ        กุโต นาม ภวิสฺสติ   
                โย สม อนุวาเต จ                ปฏิวาเต จ วายติ ฯ   
                                น ปปฺุผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ   
                                น จนฺทน ตคฺครมลฺลิกา วา    
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                                สต ฺจ คนฺโธ ปฏวิาตเมติ   
                                สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ ฯ   
                จนฺทน ตคร วาป                อุปฺปล อถ วสฺสิกี   
                เอเตส คนฺธชาตาน                สีลคนฺโธ อนุตฺตโร ฯ   
                น คงฺคา ยมุนา จาป (๑)        สรภู วา สรสฺวตี (๒)   
                นนิฺนคา วาจิรวตี                มหี วาป มหานที ฯ   
                สกฺกุณนฺติ วิโสเธตุ                ต มล อิธ ปาณิน   
                วิโสธยติ สตฺตาน                ย เว สีลชล มล ฯ   
                น ต สชลทา วาตา                น จาป หริจนฺทน   
                เนว หารา น มณโย                น จนฺทกิรณงฺกุรา ฯ   
                สมยนฺตีธ สตฺตาน                ปริฬาห สรุกขิฺต   
                ย สเมติ อิท อริย                สีล อจฺจนฺตสีตล ฯ   
                อตฺตานุวาทาทิภย                วิทฺธสยติ สพฺพทา   
                ชเนติ กิตฺติหาส ฺจ (๓)        สีล สีลวโต สทา ฯ   
                สคฺคาโรหณโสปาน        อ ฺ สีลสม กุโต   
                ทวฺาร วา ปน นิพฺพาน-        นครสฺส ปเวสเน ฯ   
                คุณาน มูลภูตสฺส                โทสาน พลฆาติโน   
                อิติ สีลสฺส ชานาถ                อานิสสมนุตฺตรนฺติ ฯ   
# ๑. วิสุทฺธิมคฺค ๑/๑๑ วาป ฯ  ๒. วิสทฺุธิมคฺค. ๑/๑๑ สรสฺสติ  ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. กตฺิติสาต ฺจ ฯ  วิสุทฺธิมคฺค. ๑/๑๒ กิตฺตึ  หาส ฺจ ฯ    
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        เอว  ภควา  สีลานิสส  ทสฺเสตฺวา  อิท  ปน  สลี   
นิสฺสาย  อย  สคฺโค  ลภตีติ  ทสฺสนตฺถ  ตทนนฺตร  สคฺคกถ   
กเถสิ ฯ  อย  สคฺโค  นาม  อิฏโ  กนฺโต  มนาโป  เอกนฺต-   
สุโข  นิจฺจเมตฺถ  กฬีา  นิจฺจ  สมฺปตฺติโย  ลภนฺติ ฯ จาตุ-   
มหาราชิกา  เทวา  นวุติวสฺสสตสหสฺสานิ  ทิพฺพสุข  ทิพฺพ-   
สมฺปตฺตึ  ปฏลิภนฺติ ฯ  ตาวตึสา  ติสฺโส  วสฺสโกฏโิย  สฏ ิ  จ   
วสฺสสตสหสฺสานีติ  เอวมาทิสคฺคคุณปฏิสยุตฺตกถ  กเถสิ ฯ  เอว   
สคฺคกถาย  ปโลเภตฺวา  ปุน  อยมฺป  สคฺโค  อนิจฺโจ อธุโว น   
ตตฺถ  ฉนฺทราโค  กาตพฺโพติ  กามาน  อาทีนว  โอการ  สงฺกิเลส   
เนกฺขมฺเม อานิสส ฺจ  ปกาเสตฺวา  อมตปริโยสาน  ธมฺมกถ   
กเถสิ ฯ  เอว  ตสฺส มหาชนสฺส ธมฺม เทเสตฺวา  เอกจฺเจ   
สรเณสุ  จ  เอกจฺเจ  ป ฺจสีเลสุ  จ  เอกจฺเจ  โสตาปตฺติผเล  จ   
เอกจฺเจ  สกทาคามิผเล  เอกจฺเจ  อนาคามิผเล  เอกจฺเจ  จตูสุป   
ผเลสุ  เอกจฺเจ  ตีสุ  วิชฺชาสุ  เอกจฺเจ  ฉสุ  อภิ ฺาสุ  เอกจฺเจ   
อฏสุ  สมาปตฺตีสุ  ปติฏาเปตฺวา  อุฏายาสนา  รมฺมนครโต   
นิกฺขมิตฺวา  สุทสฺสนมหาวิหารเมว  ปาวิสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ตทา เต โภชยตฺิวาน                สสงฺฆ โลกนายก   
                อุปคจฺฉุ สรณ ตสฺส                ทีปงฺกรสฺส สตฺถุโน ฯ   
                สรณาคมเน ก ฺจิ                นิเวเสติ ตถาคโต   
                ก ฺจิ ป ฺจสุ สีเลสุ                สีเล ทสวิเธ ปร ฯ    
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                กสฺสจิ เทติ สาม ฺ        จตุโร ผลมุตฺตเม   
                กสฺสจิ อสเม ธมฺเม                เทติ โส ปฏสิมฺภิทา ฯ   
                กสฺสจิ วรสมาปตฺติโย        อฏ เทติ นราสโภ   
                ติสฺโส กสฺสจิ วิชฺชาโย        ฉฬภิ ฺา ปเวจฺฉติ ฯ   
                เตน โยเคน ชนกาย                โอวทติ มหามุนิ   
                เตน วิตฺถาริก อาสิ                โลกนาถสฺส สาสน ฯ   
                มหาหนุสภกฺขนฺโธ        ทีปงฺกรสนามโก   
                พหู ชเน ตารยติ                ปริโมเจติ ทุคฺคตึ ฯ   
                โพธเนยฺย ชน ทิสฺวา        สตสหสฺเสป โยชเน   
                ขเณน อุปคนฺตฺวาน                โพเธติ ต มหามุนีติ ฯ   
        ตตฺถ  เตติ  เต  รมฺมนครวาสิโน  อุปาสกา ฯ  สรณนฺติ   
เอตฺถ  สรณ  สรณคมน  สรณสฺส  คนฺตฺวา  จ  เวทิตพฺพา ฯ   
สรติ  หึสติ  วินาเสตีติ  สรณ  ก ึ ต ฯ  รตนตฺตย ฯ  ต   
ปน  สรณคตาน  เตเนว  สรณคมเนน  ภย  สนฺตาส  ทุกฺข   
ทุคฺคตึ ปริกฺกิเลส หนติ หสึติ วินาเสตีติ สรณนฺติ วุจฺจตีติ ฯ   
วุตฺตเ ฺหต   
                                เย เกจิ พุทฺธ สรณ คตาเส   
                                น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ (๑)   
                                ปหาย มานุส เทห   
                                เทวกาย ปริปูเรสสฺนฺติ (๒) ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อปาย ฯ  ๒. ท.ี มหา. ๑๐/๒๓๙/๒๘๘ ฯ   
# ส. ส ๑๕/๑๓๒/๔๑ ฯ    
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                                เย เกจิ ธมฺม สรณ คตาเส   
                                น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ (๑)   
                                ปหาย มานุส เทห   
                                เทวกาย ปริปูเรสสฺนฺติ (๒) ฯ   
                                เย เกจิ สงฺฆ สรณ คตาเส   
                                น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ (๑)   
                                ปหาย มานุส เทห   
                                เทวกาย ปริปูเรสสฺนฺตีติ (๒) ฯ   
        สรณคมน  นาม  รตนตฺตยปรายนาการปฺปวตฺโต  จิตฺตุปฺ-   
ปาโท ฯ  สรณสฺส  คนฺตา  นาม  ตสมงฺคีปุคฺคโล ฯ  เอว  ตาว   
สรณ  สรณคมน  สรณสฺส  คนฺตา  จาติ อิท ตย เวทิตพฺพ ฯ   
        ตสฺสาติ  ต  ทีปงฺกร  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน  ทฏพฺพ ฯ   
อุปคจฺฉุ  สรณ  ตตฺถาติป  ปาโ ฯ  สตฺถุโนติ  สตฺถาร ฯ   
สรณาคมเน  ก ฺจีติ  ก ฺจิ  ปุคฺคล  สรณคมเน  นิเวเสตีติ   
อตฺโถ ฯ  กิ ฺจาป  ปจฺจุปฺปนฺนวเสน  วุตฺต  อตีตกาลวเสน  ปน   
อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  เอส  นโย  เสเสสุป ฯ  กสฺสจิ  สรณา-   
คมเนติป  ปาโ  ตสฺสป  โสเยวตฺโถ ฯ  ก ฺจิ  ป ฺจสุ  สีเลสูติ   
ก ฺจิ  ปุคฺคล ป ฺจสุ วิรติสีเลสุ  นิเวเสสีติ  อตฺโถ ฯ  กสฺสจิ   
ป ฺจสุ  สีเลสูติป  ปาโ  โสเยวตฺโถ ฯ  สีเล  ทสวิเธ  ปรนฺติ   
อปร  ปุคฺคล  ทสวิเธ  สีเล  นิเวเสสีติ  อตฺโถ ฯ  กสสฺจิ กุสเล   
# ๑. ส.ี ย.ุ อปาย ฯ  ๒. ท.ี มหา. ๑๐/๒๓๙/๒๘๘ ฯ   
# ส. ส ๑๕/๑๓๒/๔๑ ฯ    
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ทสาติป  ปาโ  ตสฺส  ก ฺจิ  ปุคฺคล  ทส  กุสลธมฺเม  สมาทเปสีติ   
อตฺโถ ฯ  กสสฺจิ เทติ สาม ฺนฺติ เอตฺถ ปรมตฺถโต สาม ฺนฺติ   
มคฺโค วุจฺจติ ฯ ยถาห  กตม ฺจ  ภิกฺขเว  สาม ฺ  อยเมว   
อริโย อฏงฺคิโก  มคฺโค เสยฺยถิท สมฺมาทิฏ ิ ฯเปฯ สมฺมา-   
สมาธิ ฯ อิท วุจฺจติ  ภิกฺขเว สาม ฺนฺติ (๑) ฯ   
        จตุโร  ผลมุตฺตเมติ  จตฺตาริ  อุตฺตมานิ  ผลานีติ  อตฺโถ ฯ   
มกาโร  ปทสนฺธิกโร ฯ  ลิงฺควิปริยาเสน  วุตฺต ฯ  ยโถปนิสฺสย   
จตฺตาโร  มคฺเค  จตฺตาริ  จ  สาม ฺผลานิ  กสฺสจิ  อทาสีติ   
อตฺโถ ฯ  กสสฺจิ  อสเม  ธมฺเมติ  กสฺสจิ  อสทิเส  จตฺตาโร   
ปฏิสมฺภิทาธมฺเม อทาสิ ฯ   
        กสฺสจิ  วรสมาปตฺติโยติ  กสฺสจิ  ปน  นีวรณวิคเมน  ปธาน-   
ภูตา  อฏ  สมาปตฺติโย  อทาสิ ฯ  ติสฺโส  กสฺสจิ  วิชฺชาโยติ  กสสฺจิ   
ปุคฺคลสฺส อุปนิสฺสยวเสน  ทิพฺพจกฺขุาณปุพฺเพนิวาสานุสฺสติ-   
าณอาสวกฺขยาณาน  วเสน  ติสฺโส  วิชชฺาโย ฯ  ฉฬภิ ฺา   
ปเวจฺฉตีติ ฉ อภิ ฺาโย กสฺสจิ อทาสิ ฯ   
        เตน  โยเคนาติ  เตน  นเยน  เตนานุกฺกเมน  จ  ฯ   
ชนกายนฺติ  ชนสมูห ฯ  โอวทตีติ  โอวทิ ฯ  กาลวิปริยาเสน   
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  อิโต  อุปริป  อีทิเสสุ  อตีตกาล-   
วเสเนว  อตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  เตน  วิตฺถาริก  อาสติี  เตน   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๑๐๐/๓๐ ฯ    
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ทีปงฺกรสฺส  ภควโต โอวาเทน อนุสาสนิยา วิตฺถาริก วิตฺถต   
วิสาลีภูต สาสน อโหสิ ฯ   
        มหาหนูติ  มหาปุรสิาน  กิร  เทวฺป  หนูนิ  ปริปุณฺณานิ   
ทฺวาทสิยา  ปกฺขสฺส  จนฺทสทิสาการานิ  โหนฺตีติ  มหนฺตานิ   
หนูนิ  ยสฺส  โส  มหาหนุ  สีหหนูติ วุตฺต โหติ ฯ อุสภกฺขนฺโธติ   
อุสภสฺเสว ขนฺโธ ยสฺส ภวติ โส อุสภกฺขนฺโธ ฯ  สวุฏฏิตสุวณฺณา-   
ลิงฺคสทิสรุจิรกฺขนฺโธ  สมวฏฏจารุกฺขนฺโธติ  อตฺโถ (๑) ฯ  ทีปงฺกร-   
สนามโกติ  ทีปงฺกรสนาโม ฯ  พหู  ชเน  ตารยตีติ  พหู   
พุทฺธเวเนยฺย  ชเน  ตาเรสิ ฯ  ปรโิมเจตีติ  ปรโิมเจสิ ฯ  ทุคฺคตินฺติ   
ทุคฺคติโต ฯ  นิสฺสกฺกตฺเถ  อุปโยควจน ฯ   
        อิทานิ  ตารณปริโมจนกรณาการทสฺสนตฺถ (๒)  โพธเนยฺย   
ชนนฺติ  คาถา  วุตฺตา ฯ  ตตฺถ  โพธเนยฺย  ชนนฺติ  โพธเนยฺย   
ปช  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  ทิสฺวาติ  พุทฺธจกฺขุนา  วา  สมนฺต-   
จกฺขุนา  วา  ทิสฺวา ฯ  สตสหสฺเสป  โยชเนติ  อเนกสตสหสฺเสป   
โยชเน  ิต ฯ อิท ปน ทสสหสฺสิยเยว สนฺธาย วุตฺตนฺติ   
ทฏพฺพ ฯ   
        ทีปงฺกโร  กิร  สตฺถา  พุทฺธตฺต  ปตฺวา  โพธิมูเล   
สตฺตสตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  อฏเม  สตฺตาเห  มหาพฺรหฺมุโน   
ธมฺมชฺเฌสน  ปฏิ ฺาย  สุนนฺทาราเม  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตฺวา   
# ๑. กตฺถจิ. สุวฏฏจารุกฺขนฺโธติ อตฺโถ ฯ   
# ๒. ส.ี ตารณปริโมจนาการทสฺสนตฺถ   
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โกฏิสต  เทวมนุสฺสาน  ธมฺมามต  ปาเยสิ ฯ  อย ปโม อภิสมโย   
อโหสิ ฯ   
        อถ  สตฺถา  อตฺตโน  ปุตฺตสฺส  สมวฏฏกฺขนฺธสสฺ  อุสภก-   
 ฺขนฺธสฺส  นาม  าณปริปาก  ตฺวา  ต  อตฺรช  ปมขุ  กตฺวา   
ราหุโลวาทสทิส  ธมฺม  เทเสตฺวา  เทวมนุสฺสาน นวุติโกฏิโย   
ธมฺมามต ปาเยสิ ฯ อย ทุติโย อภิสมโย อโหสิ ฯ   
        ปุน  ภควา  อมรวตีนครทฺวาเร  มหาสิรีสรุกฺขมูเล  ยมก-   
ปาฏิหาริย  กตฺวา  มหาชนสฺส  พนฺธนาโมกฺข  เทวคณ-   
ปริวุโต  ทิวสกราติเรกชติุวิสรภวเน (๑)  ตาวตึสภวเน  ปาริจฺฉตฺตก-   
มูเล  ปรมสีตเล  ปณฺฑุกมพฺลสิลาตเล  นิสีทิตฺวา  สพฺพเทวคณ-   
ปติส ฺชนนึ  อตฺตโน  ชนนึ  สุเมธาเทวึ  ปมุข  กตฺวา  สพฺพโลก-   
วิทิตวิสุทฺธิเทโว  เทวเทโว  ทีปงฺกโร  ภควา  สพฺพสตฺตหิตกร   
ปรมาติเรกคมฺภีรสุขุม พุทฺธิวิสทกร สตฺตปฺปกรณ  อภิธมฺมปฏก   
เทเสตฺวา  นวุติเทวโกฏิสหสฺสาน  ธมฺมามต  ปาเยสิ ฯ  อย  ตติโย   
อภิสโย อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ปมาภิสมเย พุทฺโธ        โกฏิสตมโพธยิ   
                ทติุยาภิสมเย นาโถ                นวุติโกฏมิโพธยิ ฯ   
                ยทา จ เทวภวนมฺหิ                พุทฺโธ ธมมฺมเทสยิ   
                นวุติโกฏิสหสฺสาน        ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ....ชุติวิยสุรภวเน ฯ    
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        ทีปงฺกรสฺส  ปน  ภควโต  ตโย  สาวกสนฺนิปาตา  อเหสุ ฯ   
ตตฺถ  สุนนฺทาราเม โกฏิสตสหสฺสาน ปโม สนฺนปิาโต   
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        ทปีงฺกรสฺส สตฺถุโน   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปโม อาสิ สมาคโมติ ฯ   
        อถาปเรน  สมเยน  ทสพโล  จตูหิ  ภิกฺขุสตสหสฺเสหิ   
ปริวุโต  คามนิคมนครปฏิปาฏิยา  มหาชนานุคฺคห  กโรนฺโต   
จาริก  จรมาโน  อนุกกฺเมน  เอกสฺมึ  ปเทเส  มหาชนกตสกฺการ   
สพฺพโลกวิสสฺุต  อมนุสฺสปริคฺคหิต  อติภยานก  โอลมฺพามฺพุธร   
ปริจุมฺพิตกูฏ  วิวิธสุรภิตร ุ กุสุมวาสิตกูฏ นานามิคคณวิจริตกูฏ   
นารทกฏ  นาม  ปรมรมณีย  ปพฺพต  สมฺปาปุณิ ฯ  โส  กริ   
ปพฺพโต  นารเทน  นาม  ยกฺเขน  ปริคฺคหิโต  อโหสิ ฯ  ตตฺถ   
ปน  ตสฺส  ยกฺขสฺส  อนุสวจฺฉร  มหาชโน มนุสฺสพลึ อุปสหรติ ฯ   
        อถ  ทีปงฺกโร  กิร  ภควา  ตสฺส  มหาชนสฺส  อุปนิสฺสย-   
สมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ตโต  ภิกขฺุสงฺฆ  จาตุทฺทิส  เปเสตฺวา  อทุติโย   
อสหาโย  มหากรุณาพลวสงฺคตหทโย  ต ฺจ  ยกขฺ  วิเนตุ  ต   
นารทปพฺพต  อภิรุหิ ฯ  อถ  โส  มนุสสฺภกฺโข  สกหิตนิรเปกฺโข   
ปรวธทกฺโข  ยกฺโข  มกฺข  อสหมาโน  โกธปเรตมานโส  ทสพล   
ภึสาเปตฺวา  ปลาเปตุกาโม  ต  ปพฺพต  จาเลสิ ฯ  โส  กริ   
ปพฺพโต  เตน  จาลิยมาโน ภควโต อานุภาเวน ตสฺเสว มตฺถเก    
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ปตมาโน วิย อโหสิ ฯ   
        ตโต  โส  ภีโต  หนฺท  น  อคฺคินา  ฌาเปสฺสามีติ   
มหตฺต  อติภีมทสฺสน  อคฺคิกฺขนฺธ  นิพฺพตฺเตสิ ฯ  โส  อคฺคิกฺขนฺโธ   
ปฏิวาเต ขิตฺโต วิย อตฺตโนว ทุกฺข  ชเนสิ  น  ปน  ภควโต   
จีวเร  อสุมตฺตมฺป  ทฑฺฒฒ  สมตฺโถ  อโหสิ ฯ  ยกโฺข  ปน  สมโณ   
ทฑฺโฒ  น  ทฑฺโฒติ  โอโลเกนฺโต  ทสพล  สรทสมยวิมลกรนิกร   
สพฺพชนรติกร  รชนิกรมิว  สีตลชลตลคตกมลกณิกาย  นิสินฺน   
วิย  ภควนฺต  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อโห  อย  สมโณ  มหานุภาโว   
ย  ย  อิมสฺสาห  อนตฺถ  กโรมิ  โส  โส  มมูปริเยว  ปตติ   
อิม  ปน  สมณ  มุ ฺจิตฺวา  อ ฺ  เม  ปฏิสรณ  ปรายน   
นตฺถิ  ปวิย  อุปกฺขลิตา  ปวึเยว  นิสฺสาย  อุฏหนฺติ  หนฺทาห   
อิมเยว สมณ สรณ คมิสฺสามีติ ฯ   
        อเถว  ปน  โส  จินฺเตตฺวา  ภควโต  จกฺกาลงฺกตตเลสุ   
ปาเทสุ  สิรสา  นิปติตฺวา  อจฺจโย  ม  ภนฺเต  อจฺจคมาติ   
วตฺวา  ภควนฺต  สรณ  อคมาสิ ฯ  อถสฺส  ภควา  อนปุุพฺพิกถ   
กเถสิ ฯ  โส  เทสนาปริโยสาเน  ทสหิ  ยกฺขสหสฺเสหิ  สทฺธึ   
โสตาปตฺติผเล  ปติฏหิ ฯ  ตสฺมึ  กิร  ทิวเส  สกลชมฺพุทีปตล-   
วาสิโน  มนสฺุสา  ตสฺส  พลิกมฺมตฺถ  เอเกกคามโต  เอเกก  ปุริส   
อาหรึสุ ฯ  อ ฺ ฺจ  พหุติลตณฺฑุลกุลตฺถมุคฺคมาสาทึ  สปฺป-   
นวนีตเตลมธุผาณิตาทิ ฺจ  อาหรึสุ ฯ  อถ โส  ยกฺโข  ต  ทิวส    
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อาภตตณฺฑุลาทิก  สพฺพ  เตสเยว  ทตฺวา  เต  พลิกมมฺตฺถาย   
อานีตมนุสฺเส ทสพลสฺส นิยฺยาเตสิ ฯ   
        อถ  สตฺถา  เต  มนุสฺเส  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพาเชตฺวา   
อนฺโต  สตฺตาเหเยว  สพฺเพ  อรหตฺเต  ปติฏาเปตฺวา  มาฆ-   
ปุณฺณมาย  โกฏิสตภิกฺขุมชฺฌคโต  จตุรงฺคสมนฺนาคเต  สนฺนิปาเต   
ปาติโมกฺขมุทฺทิสิ ฯ  จตุรงฺคานิ  นาม  สพฺเพว  เอหิภิกฺขู  โหนฺติ   
สพฺเพ  ฉฬภิ ฺา  โหนฺติ  สพฺเพ  อนามนฺติตาว  อาคตา   
ปณฺณรสูโปสถทิวโส  จาติ  อิมานิ  จตฺตาริ  องฺคานิ  นาม ฯ   
อย  ทุติโย  สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ปนุ นารทกูฏมหฺิ        ปวิเวกคเต ชิเน   
                ขีณาสวา วีตมลา        สมึส ุสตฺตโกฏิโยติ ฯ   
        ตตฺถ ปวิเวกคเตติ คณ ปหาย คเต ฯ สมึสูติ สนฺนิปตึสุ ฯ   
        ยทา  ปน  ทีปงฺกโร  โลกนายโก  สุทสฺสนนามเก  ปพฺพเต   
วสฺสาวาสมุปคจฺฉิ  ตทา  กิร  ชมฺพุทีปวาสิโน  มนุสฺสา  อนุ-   
สวจฺฉร คิรคฺคสมชฺช  กโรนฺติ ฯ  ตสฺมึ  กริ  สมชฺเช  สนฺนิปติตา   
มนุสฺสา  ทสพล  ทิสฺวา  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ตตฺร  ปสทีิตฺวา   
ปพฺพชึสุ ฯ  มหาปวารณทิวเส  สตฺถา  เตส  อชฺฌาสยานุกูล   
วิปสฺสนากถ  กเถสิ ฯ  ต  สุตฺวา  เต สพฺเพ สงฺขาเร สมฺมสิตฺวา   
วิปสฺสนานุปุพฺเพน  มคฺคานุปุพฺเพน  จ  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ   
อถ  สตฺถา  นวุติโกฏิสหสฺเสหิ  สทฺธึ  ปวาเรสิ ฯ อย ตติโย    
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สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ยมหฺิ กาเล มหาวีโร                สุทสฺสนสลิจฺุจเย   
                นวุติโกฏิสหสฺเสหิ        ปวาเรสิ มหามุนิ ฯ   
                อหนฺเตน สมเยน                ชฏิโล อุคฺคตาปโน   
                อนฺตลิกฺขมฺหิ จรโณ        ป ฺจาภิ ฺาสุ ปารคูติ ฯ   
        อย  คาถา  อฏสาลนิิยา  ธมฺมสงฺคหฏกถาย  นิทาน-   
วณฺณนาย  ทีปงฺกรพุทฺธวเส  ลิขิตา ฯ  อิมสฺมึ  ปน  พุทฺธวเส   
นตฺถิ ฯ  นตฺถภิาโวเยว  ปนสฺสา  ยุตฺตตโร ฯ กสฺมาติ  เจ ฯ   
เหฏา สุเมธกถาสุ กถิตตฺตาติ ฯ   
        ทีปงฺกเร  กิร  ภควติ  ธมฺม  เทเสนฺเต  ทสสหสฺสาน ฺจ   
วีสติสหสฺสาน ฺจ (๑)  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิเยว ฯ  เอกสฺส  ปน  ทฺวินฺน   
ติณฺณ  จตุนฺนนฺติ  จ  อาทิวเสน  อภิสมยาน  อนฺโต  นตฺถ ิฯ   
ตสฺมา  ทีปงฺกรสฺส  ภควโต  สาสน วิตฺถาริก พาหุช ฺ   
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ทสวีสสหสฺสาน                ธมฺมาภิสมโย อหุ   
                เอกทฺวินฺน อภิสมโย        คณนาโต อสงฺขิโยติ ฯ   
        ตตฺถ  ทสวีสสหสฺสานนฺติ  ทสสหสฺสาน  วีสติสหสฺสาน ฺจ ฯ   
ธมฺมาภิสมโยติ  จตุสจฺจธมฺมปฺปฏิเวโธ ฯ  เอกทฺวินฺนนฺติ  เอกสฺส   
เจว  ทฺวินฺน ฺจ ฯ ติณฺณ จตุนฺน  ฯเปฯ  ทสนฺนนฺติอาทินา  นเยน   
# ๑. กตฺถจิ. วีสติสจตฺตาลีสสหสฺสาน ฺจ ฯ    
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อสงฺเขฺยยฺยาติ  อตฺโถ ฯ  เอว  อสงฺเขฺยยฺยาภิสมยตฺตา  จ  วิตฺถารกิ   
มหนฺตปฺปตฺต พหูหิ ปณฺฑิเตหิ เทวมนุสฺเสหิ นิยฺยานิกนฺติ  ช ฺ (๑)   
ชานิตพฺพ  อธิสีลสิกฺขาทีหิ  อิทฺธ ฺจ สมาธิอาทีหิ ผีต ฺจ   
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                วิตฺถาริก พาหุช ฺ                อิทฺธ ผีต อหู ตทา   
                ทปีงฺกรสฺส ภควโต                สาสน สุวิโสธิตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สวิุโสธิตนฺติ  สุฏ ุ  ภควตา  โสธิต  วิสุทฺธ  กต ฯ   
ทีปงฺกร  กริ สตฺถาร  สพฺพกาล  ฉฬภิ ฺาน  มหิทฺธิกาน   
ภิกฺขูน  จตฺตาริ  สตสหสฺสานิ  ปริวาเรนฺติ ฯ  เตน  จ  สมเยน   
เย  เสกฺขา  กาลกิริย  กโรนฺติ  เต  ครหติา  ภวนฺติ  สพฺเพ   
ขีณาสวา  หุตฺวาว  ปรินิพฺพายนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  ตสฺมา  หิ   
ตสฺส  ภควโต  สาสน  สปุุปฺผิต  สุสมิทฺธ  ขีณาสเวหิ  ภิกฺขูหิ   
อติวิย  โสภิตฺถ ฯ เตน  วุตฺต   
                จตฺตาริ สตสหสฺสานิ        ฉฬภิ ฺา มหิทฺธิกา   
                ทปีงฺกร โลกวิทุ                ปริวาเรนฺติ สพฺพทา ฯ   
                เย เกจิ เตน สมเยน                ชหนฺติ มานุส ภว   
                อปฺปตฺตมานสา เสขา        ครหิตา ภวนฺติ เต ฯ   
                สปุุปฺผิต ปาวจน                อรหนฺเตหิ ตาทิหิ   
                ขีณาสเวหิ วิมเลหิ                อุปโสภติ สพฺพทาติ ฯ   
# ๑. ส.ี าต ฺจ ฯ    
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        ตตฺถ  จตฺตาริ  สตสหสฺสานีติ  คณนาย  ทสฺสิตา  เอว   
ทสฺสิตคณนา  อิเม  ภิกฺขูติ  ทสฺสนตฺถ  ฉฬภิ ฺา  มหิทฺธิกาติ   
วุตฺตนฺติ  เอวมตฺโถ  คเหตพฺโพ ฯ  อถ  วา  ฉฬภิ ฺา  มหิทฺธิกาติ   
ฉฬภิ ฺาน  มหิทฺธิกานนฺติ  สามิอตฺเถ  ปจฺจตฺตวจน  ทฏพฺพ ฯ   
ปริวาเรนฺติ  สพฺพทาติ  นิจฺจกาล  ทสพล  ปริวาเรนฺติ  ภควนฺต   
มุ ฺจิตฺวา  กตฺถจิ  น  คจฺฉนฺตีติ  อธิปฺปาโย ฯ  เตน  สมเยนาติ   
ตสฺมึ  สมเย ฯ อย ปน สมยสทฺโท สมวายาทีสุ นวสุ อตฺเถสุ   
ทิสฺสติ ฯ ยถาห   
                สมวาเย ขเณ กาเล        สมูเห เหตุทิฏ ิสุ   
                ปฏิลาเภ ปหาเน จ        ปฏิเวเธ จ ทิสฺสตีติ (๑) ฯ   
        อิธ  โส  กาเล  ทฏพฺโพ  ตสฺมึ  กาเลติ  อตฺโถ ฯ  มานุส   
ภวนฺติ  มนุสฺสภาว ฯ  อปฺปตฺตมานสาติ  อปฺปตฺต  อนธิคต  มานส   
เยหิ  เต อปฺปมตฺตมานสา ฯ  มานสนฺติ  ราคสฺส  จ  จิตฺตสฺส   
จ  อรหตฺตสฺส  จ  อธิวจน ฯ  อนฺตลิกฺขจโร  ปาโส  ยฺวาย   
จรติ  มานโสติ (๒)  หิ  เอตฺถ  ปน  ราโค  มานโสติ วุตฺโต ฯ   
จิตฺต  มโน  มานส  หทย  ปณฺฑรนฺติ  (๓)  เอตฺถ  จิตฺต ฯ  อปฺปตฺต-   
มานโส เสโข กาล  กยิรา  ชเนสุตาติ  (๔)  เอตฺถ  อรหตฺต ฯ   
# ๑. สุมงฺคล. ๑/๔๒ ฯ  ปป ฺจ ๑/๑๑ ฯ  สารตฺถป ฺ๑/๑๐ ฯ   
# มโนรถ. ๑/๑๐ ฯ  ๒. ส. ส. ๑๕/๔๕๙/๑๖๔ ฯ  วิ. มหา. ๔/๓๓/๔๐ ฯ   
# ๓. อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๗/๒๓ ฯ  อภิ. วิ. ๓๕/๑๓๐/๑๑๒ ฯ   
# ขุ. มหา. ๒๙/๔/๓ ฯ  ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๓๘/๓๐๕ ฯ   
# ๔. ส. ส. ๑๕/๔๙๐/๑๗๗ ฯ    
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อิธาป  อรหตฺตเมว อธิปฺเปต ฯ  ตสฺมา  อปฺปตฺตอรหตฺตผลาติ   
อตฺโถ ฯ  เสขาติ  เกนฏเน  เสขา  เสขธมฺมปฏิลาภฏเน   
เสขา ฯ  วุตฺตเ ฺหต กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต เสโข โหตีติ   
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เสขาย  สมฺมาทิฏ ิยา  สมนฺนาคโต  โหติ   
ฯเปฯ  เสเขน  สมฺมาสมาธินา  สมนฺนาคโต  โหติ ฯ  เอตฺตาวตา   
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เสโข  โหตีติ ฯ (๑)  อป  จ  สิกฺขนฺตีติ   
เสขา ฯ  วุตฺตเ ฺหต  สิกฺขติ  สิกฺขตีติ  โข  ภิกฺขุ  ตสฺมา   
เสโขติ  วุจฺจติ ฯ  กิ ฺจ  สิกฺขติ ฯ  อธิสลีมฺป  สิกฺขติ  อธิจิตฺตมฺป   
อธิป ฺมฺป สิกฺขตีติ โข ภิกฺขุ ตสฺมา เสโขติ วุจฺจตีติ (๒) ฯ   
        สุปุปฺผิตนฺติ  สุฏ ุ  วิกสิต ฯ  ปาวจนนฺติ  ปสตฺถ  วจน   
วุทฺธิปฺปตฺต  วา  วจน  ปวจน  ปวจนเมว  ปาวจน  สาสนนฺติ   
อตฺโถ ฯ  อุปโสภตีติ  อภิราชติ  อติวิโรจติ ฯ สพฺพทาติ  สพฺพ-   
กาล ฯ  อุปโสภติ สเทวเกติป ปาโ ฯ   
        ตสฺส  ทปีงฺกรสฺส  ภควโต  รมฺมวตี  นาม  นคร  อโหสิ   
สุเทโว  นาม  ขตฺติโย  ปตา  สุเมธา  นาม  เทวี  มาตา   
สุมงฺคโล  จ  ติสฺโส  จาติ  เทฺว  อคฺคสาวกา  สาคโต  นาม   
อุปฏาโก  นนฺทา  จ  สนุนฺทา  จาติ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  โพธิ   
ตสฺส  ภควโต  ปปฺผลิรกุโฺข  อโหส ิ อสีติหตฺถุพฺเพโธ  สตสหสฺส-   
วสฺสานิ  อายูติ ฯ  ก ึ ปนิเมส  ชาตนคราทีน  ทสฺสเน  ปโยชนนติฺ   
เจ ฯ  วุจฺจเต  ยสฺส  ยท ิ เนว  ชาตนคร  น  ปตา  น  มาตา   
# ๑. ส. มหา. ๑๙/๕๑/๑๘ ฯ  ๒. องฺ. ติก. ๒๐/๕๒๕/๒๙๗ ฯ    
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ป ฺาเยยฺย  อิมสฺส  ปน  เนว  ชาตนคร  น  ปตา  น  มาตา   
ป ฺายติ  เทโว  วา  สกโฺก  วา  ยกโฺข  วา  มาโร  วา   
พฺรหฺมา  วา  เอส  ม ฺเ  เทวานมฺป  อีทิส  ปาฏิหาริย   
อนจฺฉริยนฺติ  ม ฺมานา  น  โสตพฺพ  น  สทฺทหิตพฺพ   
ม ฺเยฺยุ  ตโต  อภิสมโย  น  ภเวยฺย  อสติ  อภิสมเย  นิรตฺถโก   
พุทฺธุปฺปาโท ภเวยฺย อนิยฺยานิก  สาสน  ตสฺมา  สพฺพพุทฺธาน   
ชาตนคราทิโก  ปริจฺเฉโท  ทสฺเสตพฺโพ ฯ  เตน  วุตฺต   
                นคร รมฺมวตี นาม                สุเทโว (๑) นาม ขตฺติโย   
                สุเมธา นาม ชนิกา                ทีปงฺกรสฺส สตฺถุโน ฯ   
                ทส วสฺสหสฺสานิ                อคาร อชฺฌาวสี ชิโน   
                หสา โก ฺจา มยูรา จ        ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ   
                ตีณิ สตสหสฺสานิ                นาริโย สมลงฺกตา   
                ปทุมา นาม สา นารี        อุสภกฺขนฺโธ นาม อตฺรโช ฯ   
                นมิิตฺเต จตุโร ทิสฺวา        หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ   
                อนูนทสมาสานิ                ปธาน ปทหี ชิโน ฯ   
                ปธานจาร จริตฺวาน                อพุชฺฌ ิมานสา มุนิ   
                พฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโต        ทีปงฺกโร มหามุนิ ฯ   
                วตฺตจกฺโก มหาวีโร        นนทฺาราเม วสี ชิโน   
                นสิินฺโน สิริสมูลมฺหิ        อกาสิ ติตฺถิยมทฺทน ฯ   
# ๑. ย.ุ สุเมโธ ฯ    
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                สมุงฺคโล จ ติสฺโส จ        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                สาคโต นามุปฏาโก        ทปีงฺกรสฺส สตฺถุโน ฯ   
                นนฺทา เจว สุนนฺทา จ        อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                ปปฺผลีติ ปวุจฺจติ ฯ   
                ตปุสฺสภลฺลิกา (๑) นาม        อเหสุ อคฺคุปฏกา   
                สริิมา โสณา อุปฏ ิกา        ทีปงฺกรสฺส สตฺถุโน ฯ   
                อสีติหตฺถมุพฺเพโธ                ทีปงฺกโร มหามุนิ   
                โสภติ ทีปรุกฺโขว                สาลราชาว ผุลฺลิโต   
                ปภา นิทฺธาวตี ตสฺส                สมนฺตา ทสโยชเน ฯ   
                สตสหสฺสวสฺสานิ                อายุ ตสฺส มเหสิโน   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                โชตยิตฺวาน สทฺธมฺม        สนฺตาเรตฺวา มหาชน   
                ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว        นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ   
                สา  จ  อิทฺธิ โส  จ  ยโส        ตานิ  จ  ปาเทสุ จกฺกรตนานิ   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต (๒)        นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
                ทปีงฺกโร (๓) ชิโน สตฺถา        นนฺทารามมฺหิ นิพฺพุโต   
                ตตฺเถว ตสฺส ชนิถูโป        ฉตฺตึสุพฺเพธโยชโน ฯ   
                ปตฺตจีวร ปริกฺขาร                ปรโิภค ฺจ สตฺถุโน   
                โพธิมูเล ตทา ถูโป                ติโยชนสมคฺุคโตติ (๓) ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถฺ ฯ  ๒. สี. สมนตฺรหิต ฯ  ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 240 

                เลมที่ 44  พุทธวสวณฺณนา  หนา  240   
 
        ตตฺถ  สเุทโว  นาม  ขตฺติโยติ  สุเทโว  นามสฺส  ขตฺติโย   
ปตา  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ  ชนิกาติ ชเนตฺติ ฯ ปปฺผลติี ปลกฺขก-   
ปตนรุกฺโข โพธิ ฯ อสีติหตฺถมุพฺเพโธติ  อสีติหตฺถ  อุจฺจคฺคโต ฯ   
ทีปรุกฺโขวาติ  สมฺปชชฺลติทีปมาลากุโล  ทีปรกฺุโข  วิย  อาโรห-   
ปริณาหสณฺานปริปูริสมฺปนฺโน ทฺวตฺตึสวรลกฺขณานุพฺย ฺชน-   
สมลงฺกตสรีโร  วิปฺผุริตรสิชาลาวิสรตาราคณสมุชฺชลมิว  คคนตล   
ภควา  ธรมานกาเล ฯ  โสภตีติ  โสภิตฺถ ฯ  สาลราชาว  ผุลลฺิโตติ   
ปุปฺผิโต  สพฺพผาลิผุลฺโล สาลราชรุกฺโข  วิย  จ  สพฺพผาลิผุลฺโล   
โยชนสตุพฺเพโธ  ปาริจฺฉตฺโต  วิย  จ  อสีติหตฺถุพฺเพโธ  ภควา   
อติวิย โสภติ ฯ   
        สตสหสฺสวสฺสานีติ  วสฺสสตสหสฺสานิ  ตสฺส  อายูติ  อตฺโถ ฯ   
ตาวตา  ติฏมาโนติ  ตาวตก  กาล  ติฏมาโน ฯ  ชนตนฺติ   
ชนสมูห ฯ  สนฺตาเรตฺวา  มหาชนนฺติ  ตารยิตฺวา  มหาชน ฯ   
สนฺตาเรตฺวา  สเทวกนฺติป  ปาโ  ตสฺส  สเทวก  โลกนฺติ   
อตฺโถ ฯ  สา  จ  อิทฺธีติ  สา  จ  สมฺปตฺติ  อานุภาโว ฯ   
โส  จ  ยโสติ  โส  จ  ปริวาโร ฯ  สพฺพ  ตมนฺตรหิตนฺติ   
ต  สพฺพ  วุตฺตปฺปการ  สมฺปตฺติชาต  อนฺตรหิต  อปคตนฺติ  (๑)   
อตฺโถ ฯ  นน ุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ สพฺเพ  ปน สงฺขตธมฺมา   
นนุ ริตฺตา ตุจฺฉา นิจฺจสาราทิรหิตาติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สพฺพ สมนฺตรหิตนฺติ  วุตฺตปการสมฺปตฺติโยตา  
อนฺตรหิตา อปคตาติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 241 

                เลมที่ 44  ทีปงฺกรพุทฺธวสวณฺณนา  หนา  241   
 
        เอตฺถ  ปน  นคราทิปริจฺเฉโท  ปาฬิยมาคโตว ฯ  สมฺพหุล-   
วาโร  ปน  อาคโต  โส  อาเนตฺวา  ทีเปตพฺโพ ฯ  เสยฺยถีท   
ปุตฺตปริจฺเฉโท  ภริยาปริจฺเฉโท  ปาสาทปริจฺเฉโท  อคารวาส-   
ปริจฺเฉโท  นาฏกิตฺถิปริจฺเฉโท  อภินิกขฺมนปริจฺเฉโท  ปธาน-   
ปริจฺเฉโท  วิหารปริจฺเฉโท  อุปฏากปริจฺเฉโทติ ฯ  เอเตสมฺป   
ทีปเน  การณ  เหฏา  วุตฺตเมว ฯ  ตสฺส  ปน  ทีปงฺกรสฺส   
ภริยาน  ติสตสหสฺส  (๑)  อโหส ิฯ  ตสฺส  อคฺคมเหสี  ปทุมา  นาม   
ตสฺส  ปน  ปตฺุโต  อุสภกขฺนฺโธ  นาม ฯ  เตน  วุตฺต   
                ภรยิา ปทุมา นาม                วิพุทฺธปทุมานนา   
                อตฺรโช อุสภกฺขนฺโธ        ทปีงฺกรสฺส สตฺถุโน ฯ   
                หสา โก ฺจา มยูรากฺขฺยา        ปาสาทาป ตโย มตา   
                ทส วสฺสสหสฺสานิ        อคาร อวสี กิร ฯ   
                หตฺถิยาเนน นิกฺขนฺโต        นนฺทาราเม ชิโน วสี   
                มนฺโท นามสฺสุปฏาโก        โลกานนฺทกโร กิราติ ฯ   
        สพฺพพุทฺธาน  ปน  ป ฺจ  เวมตฺตานิ  โหนฺติ  อายุเวมตฺต   
ปมาณเวมตฺต  กุลเวมตฺต  ปธานเวมตฺต  รสฺมิเวมตฺตนฺติ ฯ  ตตฺถ   
อายุเวมตฺต นาม เกจิ ทีฆายุกา โหนฺติ  เกจิ  อปฺปายุกา ฯ   
ตถา  หิ  ทีปงฺกรสฺส  ปน  ภควโต  วสฺสสตสหสฺส  อายุปฺปมาณ   
อโหสิ อมฺหาก ภควโต วสฺสสต ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สตสหสฺส ฯ    
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        ปมาณเวมตฺต  นาม  เกจิ  ทีฆา  โหนฺติ  เกจิ  รสฺสา ฯ   
ตถา  หิ  ทีปงฺกโร อสีติหตฺถปฺปมาโณ อโหสิ อมฺหาก ปน   
ภควา อฏารสหตฺถปฺปมาโณ ฯ   
        กลุเวมตฺต  นาม  เกจิ  ขตฺติยกุเล  นิพฺพตฺตนฺติ  เกจิ   
พฺราหฺมณกุเล ฯ  ตถา  หิ  ทีปงฺกราทโย  ขตฺติยกุเล  นิพฺพตฺตึสุ   
กกุสนฺธโกณาคมนาทโย  พฺราหฺมณกุเล ฯ   
        ปธานเวมตฺต  นาม  เกส ฺจิ  ปธาน  อิตฺตรเมว  โหติ   
ยถา  กสฺสปสฺส  ภควโต เกส ฺจิ อทฺธนิย อมฺหาก ภควโต   
วิย ฯ   
        รสฺมิเวมตฺต  นาม  มงฺคลสฺส  ภควโต  สรีรรสฺมึ  ทสสหสฺสี-   
โลกธาตุ  ผรตฺิวา  อฏาสิ ฯ  อมฺหาก ภควโต พฺยามมตฺต ฯ   
ตตฺร รสฺมิเวมตฺต อชฺฌาสยปฏิพทฺธ  โหติ ฯ  โย  ยตฺตก  อิจฺฉสิ   
ตสฺส  ตตฺตก  อิจฺฉสิ  ตสฺส  ตตฺตก  สรีรปฺปภา  ผรติ ฯ  มงฺคลสฺส   
ปน  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  ผรตูติ  อชฺฌาสโย  อโหส ิ ปฏิวิทฺธ-   
คุเณสุ  ปน  กสฺสจิ  เวมตฺต นาม นตฺถิ ฯ   
        ตถา  สพฺพพุทฺธาน  จตฺตาริ  อวิชหิตฏานานิ  นาม   
โหนฺติ ฯ  โพธิปลฺลงฺโก  อวิชหิโต  เอกสฺมึเยว  าเน  โหติ ฯ   
ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนฏาน  อิสิปตเน  มคิทาเย  อวิชหิตเมว  โหติ ฯ   
เทโวโรหณกาเล  สงฺกสฺสนครทฺวาเร  ปมปาทกฺกโม  อวิชหิโตว   
โหติ ฯ  เชตวเน  คนฺธกุฏยิา  จตฺตาริ  ม ฺจปทฏานานิ    
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อวิชหิตาเนว  โหนฺติ ฯ  วิหาโรป  อวิชหิโตว ฯ  โส  ปน  ขุทฺทโก   
วา  มหนฺโต  วา โหติ ฯ   
        อปร  ปน  อมฺหากเยว  ภควโต  สหชาตปริจฺเฉท ฺจ   
นกฺขตฺตปริจฺเฉท ฺจ  วิเสส  อมฺหาก  สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺเตน  กิร   
สทฺธึ  ราหุลมาตา  อานนฺทตฺเถโร  ฉนฺโน  กณฺโก  อสฺสราชา   
นิธิกุมฺภา  มหาโพธิรุกฺโข  กาฬุทายีติ  อิมานิ  สตฺต  สห-   
ชาตานิ ฯ  มหาปุริโส  กริ  อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺเตเนว  มาต-   
 ุกุจฺฉึ  โอกฺกมิ  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิ  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิ   
ยมกปาฏิหาริย  อกาสิ ฯ  วิสาขนกฺขตฺเตน  ชาโต  จ  อภิ-   
สมฺพุทฺโธ  จ  ปรินิพฺพุโต  จ  มาฆนกฺขตฺเตน  ตสฺส  สาวก-   
สนฺนิปาโต  เจว  อายุสงฺขารโวสชฺชน ฺจ  อโหสิ  อสฺส-   
ยุชนกฺขตฺเตน  เทโวโรหณนฺติ  เอตฺตก  อาหริตฺวา  ทีเปตพฺพ ฯ   
อย  สมฺพหุลวารปริจฺเฉโท ฯ  เสสคาถา สุอุตฺตานา เอวาติ ฯ   
        อิติ  ภควา  ทีปงฺกโร  ยาวตายุก  ตฺวา  สพฺพพุทฺธ-   
กิจฺจ  กตฺวา  อนุกฺกเมน  อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา   
ปรินิพฺพายิ ฯ   
        ยสฺม ึ กริ  กปฺเป  ทีปงฺกรทสพโล  อุทปาทิ  ตสมฺึ  อ ฺเป   
ตณฺหงฺกโร  เมธงฺกโร  สรณงฺกโรติ  ตโย  พุทฺธา  อเหสุ ฯ   
เตส  สนฺติเก  โพธิสตฺตสฺส  พฺยากรณ  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา  เต   
อิธ  น  ทสฺสติา ฯ  อฏกถาย  ปน  ตมฺหา  กปฺปา  อาทิโต    
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ปฏายุปฺปนฺนุปฺปนฺเน สพฺพพุทฺเธ ทสฺเสตุ อิท วุตฺต   
                ตณฺหงฺกโร เมธงฺกโร        อโถป สรณงฺกโร   
                ทปีงฺกโร จ สมพฺุทฺโธ        โกณฺฑ ฺโ ทฺวิปทุตฺตโม ฯ   
                มงฺคโล จ สุมโน จ                เรวโต โสภิโต มุนิ   
                อโนมทสฺสี ปทโุม                นารโท ปทุมตฺุตโร ฯ   
                สุเมโธ จ สุชาโต จ                ปยทสฺสี มหายโส   
                อตฺถทสฺสี ธมมฺทสฺสี        สิทฺธตฺโถ โลกนายโก ฯ   
                ติสฺโส ผุสฺโส จ สมฺพุทฺโธ        วิปสฺสี สขิิ เวสฺสภู   
                กกุสนฺโธ โกณาคมโน        กสฺสโป จาป นายโก ฯ   
                เอเต อเหสุ สมฺพุทฺธา        วีตราคา สมาหิตา   
                สตรสีว อุปฺปนฺนา                มหาตมวิโนทนา   
                ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺธาว        นิพฺพุตา เต สสาวกาติ (๑) ฯ   
                        เอตฺตาวตา  นาติสงฺเขปวิตฺถารวเสน  กตาย   
                        มธุรตฺถวิลาสินิยา พุทฺธวสอฏกถาย   
                        ทีปงฺกรพุทฺธวสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ชาตกฏ. ๑/๘๐-๘๑ ฯ    
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        ทีปงฺกเร  กิร  ภควติ  ปรินิพฺพุเต  ตสฺส  สาสน   
วสฺสสตสหสฺส  ปวตฺติตฺถ ฯ  อถ  พุทธฺานุพุทฺธาน  สาวกาน   
อนฺตรธาเนน  สาสนมฺปสสฺ  อนฺตรธายิ ฯ  อถสฺส  อปรภาเค   
เอกมสงฺเขฺยยฺยมติกฺกมิตฺวา  เอกสฺมึ  กปฺเป  โกณฺฑ ฺโ  นาม   
สตฺถา  อุทปาทิ ฯ  โส  ปน  ภควา  โสฬสอสงฺเขฺยยฺย  กปฺปาน ฺจ   
สตสหสฺส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  โพธิาณ  ปริปาเจตฺวา  เวสฺสนฺต-   
รตฺตภาวสทิเส  อตฺตภาเว  ตฺวา ตโต จวิตฺวา ตุสิตปุเร   
นิพฺพตฺติตฺวา ตตฺถ  ยาวตายุก  ตฺวา  เทวตาน  ปฏิ ฺ  ทตฺวา   
ตุสิตปุรโต  จวิตฺวา  รมฺมวตีนคเร  สุนนฺทสฺส  นาม  ร ฺโ   
กุเล  สชุาตาย  นาม  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  อคฺคเหสิ ฯ   
ตสฺสป  ปฏิสนฺธิกฺขเณ  ทีปงฺกรพุทฺธวเส  วุตฺตปฺปการานิ  ทฺวตฺตึส   
ปาฏิหาริยานิ  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  โส  เทวตาหิ  กตารกฺขสวิธาโน   
ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน  มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมิตฺวา สพฺพ-   
สตฺตุตฺตโร อุตฺตราภิมุโข สตฺตปทวีติหาเรน  คนฺตฺวา  สพฺพา   
จ  ทิสา  วิโลเกตฺวา  อาสภึ  วาจ  นิจฺฉาเรสิ  อคฺโคหมสฺมิ   
โลกสฺส  เชฏโหมสฺมิ  โลกสฺส  เสฏโหมสฺมิ  โลกสฺส  อยมนฺติมา   
ชาติ  นตฺถิ  ทานิ ปุนพฺภโวติ (๑) ฯ   
        ตโต  กมุารสฺส  นามกรณทิวเส  นาม  กโรนฺตา   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๒๖/๑๗ ฯ  ม. อุ. ๑๔/๓๗๗/๒๕๓ ฯ    
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โกณฺฑ ฺโติ  นามมกสุ ฯ  โส  ห ิ ภควา  โกณฺฑ ฺโคตฺโต   
อโหสิ ฯ  ตสฺส  กริ  ตโย  ปาสาทา  อเหสุ  รามสุรามสุภ-   
นามกา  ปรมรมณียา ฯ  เตสุ  ตีณิ  สตสหสฺสานิ  นาฏกิตฺถีน   
นจฺจคีตวาทิตกุสลาน  สพฺพกาล  ปจฺจุปฏ ิตานิ  อเหสุ ฯ  ตสฺส   
รุจิเทวี  นาม  อคฺคมเหสี  อโหสิ  วิชิตเสโน  นามสฺส  ปุตฺโต   
อโหสิ ฯ  โส  ทสวสฺสสหสฺสานิ  อคาร อชฺฌาวสิ ฯ   
        โส  ปน  ชิณฺณพฺยาธิมตปพฺพชิเต  ทิสฺวา  อาช ฺ-   
รเถน  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  ทส  มาเส  ปธานจริย  จร ิฯ   
โกณฺฑ ฺกุมาร  ปน  ปพฺพชนฺต  ทส  ชนโกฏิโย  อน-ุ   
ปพฺพชึสุ ฯ  โส  เตหิ  ปรวุิโต  ทส  มาเส  ปธานจริย  จริตฺวา   
วิสาขปุณฺณมาย  สุนนฺทคาเม  สมสหิตฆนปโยธราย  ยโสธราย   
นาม  เสฏ ิธีตาย  ทินฺน  ปรมมธุร  มธุปายาส  ปรภุิ ฺชิตฺวา   
ผลปลฺลวงฺกรุสมลงฺกเต  สาลวเน  ทิวาวิหาร  วีตินาเมตฺวา   
สายนฺหสมเย  คณ  ปหาย  สุนนฺทกาชวีเกน  ทินฺนา  อฏ   
ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  สาลกลฺยาณิรุกขฺ  ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  
กตฺวา  ปุพฺพทิสาภาค  โอโลเกตฺวา  โพธิรุกฺข  ปฏ ิโต  กตฺวา   
อฏปณฺณาสหตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถร  สนฺถริตฺวา  ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา จตุรงฺควีริย อธิฏาย  มารพล  วิธมิตฺวา  รตฺติยา   
ปมยาเม  ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติาณ  วิโสเธตฺวา  มชฺฌิมยาเม   
ทิพฺพจกฺขุ  วิโสเธตฺวา  ปจฺฉิมยาเม  ปจฺจยาการ  สมฺมสิตฺวา    
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อานาปานจตุตฺถชฺฌานโต  วุฏาย  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  อภินิวิสิตฺวา   
อุทยพฺพยวเสน (๑)  สมป ฺาย  ลกฺขณานิ  ทิสฺวา  ยาว  โคตฺรภู-   
าณ  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  จตฺตาริ  มคฺคาณานิ  จตฺตาริ   
จ  ผลาณานิ  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  จตุโยนิปริจฺเฉทกาณ   
ป ฺจคติปริจฺเฉทกาณ  ฉ  อสาธารณาณานิ  สกเล  จ   
พุทฺธคุเณ  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  ปริปุณฺณสงฺกปฺโป โพธิมูเล นิสินฺโนว   
                อเนกชาติสสาร                สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส   
                คหการ คเวสนฺโต                ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน ฯ   
                คหการก ทิฏโสิ                ปุน เคห น กาหสิ   
                สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา        คหกูฏ วิสงฺขต   
                วิสงฺขารคต จิตฺต                ตณฺหาน ขยมชฺฌคา (๒) ฯ   
                อโยฆนหตสฺเสว                ชลโต ชาตเวทโส   
                อนุปุพฺพูปสนฺตสฺส        ยถา น ายเต คติ ฯ   
                เอว สมฺมา วิมุตฺตาน        กามพนฺโธฆตาริน   
                ป ฺาเปตุ คตี นตฺถิ        ปตฺตาน อจล สุขนฺติ (๓)   
เอว  อุทาน  อุทาเนตฺวา  สตฺตสตฺตาห  โพธิมูเลเยว  ผลสมา-   
ปตฺติสุเขน  วีตินาเมตฺวา  อฏเม  สตฺตาเห  พฺรหฺมุโน  อชฺเฌสน   
ปฏิจฺจ  กสฺส  นุ  โข อห  ปม  ธมฺม  เทเสยฺยนฺติ  (๔)  อุปธาเรนฺโต   
# ๑. ส.ี ย.ุ อุทยวฺยยวเสน ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕-๓๖ ฯ   
# ๓. ขุ. อุ. ๒๕/๑๗๘/๒๒๗ ฯ  ๔. ม. ม.ู ๑๒/๓๒๔/๓๒๗ ฯ   
# ๔ ม. ม.ู ๑๓/๕๑๒/๔๖๔ ฯ  วิ. มหา. ๔/๑๐/๑๒ ฯ    
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อตฺตนา  สทฺธึ  ปพฺพชิตา  ทส  ภิกฺขุโกฏิโย  อทฺทส ฯ  อิเม   
ปน  กลุปุตฺตา  สมุปจิตกุสลมูลา  ม  ปพฺพชนฺต  อนุปพฺพชิตา   
มยา  สทฺธึ  ปธาน  จริตฺวา  ม  อุปฏหึสุ  หนฺทาห  อิเมส   
สพฺพปม  ธมฺม  เทเสยฺยนฺติ  เอว  อุปธาเรตฺวา  อิทานิ  ปน   
เต  กตฺถ  วสนฺตีติ  โอโลเกนฺโต  อิโต  อฏารสโยชนิเก   
รมฺมวตีนคเร  (๑)  เทววเน  วิหรนฺตีติ  ทิสฺวา  เตส  ธมฺม  เทเสตุ   
คมิสฺสามีติ  ปตฺตจีวรมาทาย เสยฺยถาป  นาม  พลวา  ปุริโส   
สมิ ฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา  พาห  สมิ ฺเชยฺย   
เอวเมว โพธิมูเล อนฺตรหิโต เทววเน ปาตุรโหสิ ฯ   
        ตสฺมิ ฺจ  สมเย  ตา  ทส  ภิกฺขุโกฏิโย  รมฺมวตีนคร   
อุปนิสฺสาย  เทววเน  วิหรนฺติ ฯ  เต  ปน  ภิกฺขู  ทสพล  ทรูโตว   
อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ปสนฺนมานสา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ภควโต   
ปตฺตจีวร  ปฏิคฺคเหตฺวา  พุทฺธาสน  ป ฺาเปตฺวา  สตฺถุ  คารว   
กตฺวา  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  ปริวาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ   
ตตฺร  โกณฺฑ ฺโ  ทสพโล  มุนิคณปริวุโต  พุทฺธาสเน  นิสินฺโน   
ติทสคณปริวุโต  ทสสตนยโน  วิย  วิมลคคนตลคโต  สรทสมย-   
รชนิกโร  วิย  ตาราคณปริวุโต  ปุณฺณจนฺโท  วิย  วิโรจิตฺถ ฯ   
อถ  สตฺถา  เตส  สพฺพพุทฺธนิเสวิต  อนุตฺตร  ติปรวิฏฏ  ทฺวาทสา-   
การ  ธมฺมจกกฺปฺปวตฺตนสุตฺตนฺต  กเถตฺวา  ทสภิกฺขุโกฏิปฺปมุขา   
# ๑. ส.ี ย.ุ อมรวตีนคเร ฯ    
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สตสหสฺสเทวมนุสฺสโกฏโิย ธมฺมามต ปาเยสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ทปีงฺกรสฺส อปเรน                โกณฺฑ ฺโ นาม นายโก   
                อนนฺตเตโช อมิตยโส        อปฺปเมยฺโย ทุราสโท ฯ   
                ธรณูปโม ขมเนน                สีเลน สาครูปโม   
                สมาธินา เมรูปโม (๑)        าเณน คคนูปโม ฯ   
                อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺค-        มคฺคสจฺจปฺปกาสน   
                ปกาเสสิ สทา พุทฺโธ        หิตาย สพฺพปาณิน ฯ   
                ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺเต        โกณฺฑ ฺเ โลกนายเก   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ทปีงฺกรสฺส  อปเรนาติ  ทีปงฺกรสฺส  สตฺถุโน   
อปรภาเคติ  อตฺโถ ฯ  โกณฺฑ ฺโ  นามาติ  อตฺตโน  โคตฺตวเสน   
สมธิคตนามเธยฺโย ฯ  นายโกติ  วินายโก ฯ  อนนฺตเตโชติ  อตฺตโน   
สีลคุณาณปุ ฺเตเชน  อนนฺตเตโช ฯ  เหฏโต  อวีจิ  อุปริ   
ภวคฺค  ติริยโต  อนนฺตา  โลกธาตุโย  เอตฺถนฺตเร  เอกปุคฺคโลป   
ตสฺส  มุข  โอโลเกตฺวา  าตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ ฯ  เตน   
วุตฺต อนนฺตเตโชติ ฯ  อมิตยโสติ  อนนฺตปริวาโร ฯ  ตสฺส  หิ   
ภควโต  วสฺสสตสหสฺสานิ  ยาว  ปรินพฺิพานสมย  เอตฺถนฺตเร   
ภิกฺขุปริสาย  คณนปริจฺเฉโท  นาม  นาโหสิ ฯ  ตสฺมา  อมิตยโสติ   
วุจฺจติ ฯ  อมิตคุณกิตฺติป  อมิตยโสติ  วุจฺจติ ฯ  อปฺปเมยฺโยติ   
# ๑. ส.ี เนรุสโม ฯ    
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คุณคณปริมาณวเสน นปฺปเมยฺโยติ อปฺปเมยฺโย ฯ ยถาห   
                        พุทฺโธป พุทฺธสฺส ภเณยฺย วณฺณ   
                        กปฺปมฺป เจ อ ฺมภาสมาโน   
                        ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร   
                        วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺสาติ (๑) ฯ   
        ตสฺมา  อปฺปเมยฺยคุณคณตฺตา  อปฺปเมยฺโยติ  วุจฺจติ ฯ   
ทุราสโทติ  ทุรุปสงฺกมนีโย  อาสชฺช  ฆฏเฏตฺวา  อุปสงฺกมิตุม-   
สกฺกุเณยฺยภาวโต  ทุราสโท  ทุรภิภวนโียติ อตฺโถ ฯ   
        ธรณูปโมติ  ธรณีสโม ฯ  ขมเนนาติ  ขนฺติยา  จตุนหุตาธิก-   
ทฺวิโยชนสตสหสฺสพหลา  มหาปวี  วิย  ปกติวาเตน  ลาภา-   
ลาภอิฏานิฏาทีหิ  อกมฺปนภาวโต  ธรณูปโมติ  วุจฺจติ ฯ  สีเลน   
สาครูปโมติ  สีลสวเรน  เวลานาติกฺกมนภาเวน  สาครสโม ฯ   
มหาสมุทฺโท ภิกฺขเว  ิตธมฺโม เวล นาติวตฺตตีติ (๒)  หิ วุตฺต ฯ   
        สมาธินา  เมรูปโมติ  สมาธิปฏิปกขฺภูตธมฺมชนิตกมฺปา-   
ภาวโต  เมรุนา  คิริวเรน  สโม  สทิโสติ  อตฺโถ ฯ  เมรุคิริวโร   
วิย  ถริตรสรโีรติ  วา ฯ  าเณน  คคนูปโมติ  เอตฺถ  ภควโต   
าณสฺส  อนนฺตภาเวน  อนนฺตากาเสน  อุปมา  กตา ฯ  จตฺตาริ   
อนนฺตานิ วุตฺตานิ ภควตา ฯ ยถาห   
# ๑. สุมงฺคล. ๑/๓๕๖ ฯ  สุมงฺคล. ๓/๘๐ ฯ  ปป ฺจ. ๓/๓๘๘ ฯ   
# ๒. องฺ. อฏก. ๒๓/๑๐๙/๒๐๑-๒๑๐ ฯ  วิ. จุล. ๗/๔๕๐/๒๘๕-๒๘๘ ฯ   
# ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๗/๑๕๓ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 251 

        เลมที ่44  โกณฺฑ ฺพุทฺธวสวณฺณนา  หนา  251   
 
                สตฺตกาโย จ อากาโส        จกฺกวาฬา จนนฺตกา   
                พุทฺธา อปฺปเมยฺย        น สกฺกา เอเต วิชานิตุนฺติ (๑) ฯ   
        ตสฺมา อนนฺตสฺส าณสฺส อนนฺเตน อากาเสน อุปมา   
กตาติ ฯ   
        อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคสจฺจปฺปกาสนนฺติ  เอเตส  อินฺทฺริย-   
พลโพชฺฌงฺคมคฺคสจฺจาน  คหเณน  สติปฏานสมฺมปฺปธานิทฺธิ-   
ปาทาป  คหิตาว  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา  อินฺทฺริยาทีน  จตุสงฺเขปาน   
วเสน  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมาน  ปกาสนธมฺม  ปกาเสสิ   
เทเสสีติ  อตฺโถ ฯ  หิตายาติ  หิตตฺถ ฯ  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตนฺเตติ   
เทสนาาเณ ปวตฺติยมาเน ฯ   
        ตโต  อปรภาเค  มหามงฺคลสมาคเม  ทสสุ  จกฺกวาฬ-   
สหสฺเสสุ  เทวตาโย  สุขุเม  อตฺตภาเว  มาเปตฺวา  อิมสฺมิ ฺเว   
จกฺกวาเฬ  สนฺนิปตึสุ ฯ  ตตฺถ  กริ  อ ฺตโร  เทวปุตฺโต   
โกณฺฑ ฺทสพล  มงฺคลป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  ตสฺส  ภควา  มงฺคลานิ   
กเถสิ ฯ  ตตฺถ  นวุติโกฏสิหสฺสานิ  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  โสตา-   
ปนฺนาทีน  คณนปริจฺเฉโท นาม นาโหสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                ตโต ปรมฺป เทเสนฺเต        นรมรูน สมาคเม   
                นวุติโกฏิสหสฺสาน                ทุติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ตโต  ปรมฺปติ  ตโต  อปรภาเคป ฯ  เทเสนฺเตติ   
# ๑. ขุ. พุทธ. ๓๓/๑/๔๑๓ ฯ    
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ภควติ  ธมฺม  เทเสนฺเต ฯ  นรมรูนนฺติ  นราน ฺเจว  อมราน ฺจ ฯ   
ยทา  ปน  ภควา  คคนตเล  ติตฺถิยมานมทฺทน  ยมกปาฏิหาริย   
กโรนฺโต  ธมฺม  เทเสสิ  ตทา  อสีติโกฏิสหสฺสานิ  อรหตฺต   
ปาปุณึสุ ฯ  ตีสุ  ผเลสุ  ปติฏ ิตา  คณนปถ  วีติวตฺตา ฯ  เตน   
วุตฺต   
                ติตฺถิเย อภิมทฺทนฺโต        ยทา ธมฺมมเทสยิ   
                อสีติโกฏิสหสฺสาน                ตติยาภิสมโย (๑) อหูติ ฯ   
        ตตฺถ (๒)  ตทาสทฺท  อาเนตฺวา  อตฺโถ  ทฏพฺโพ ฯ  ยทา   
ภควา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ ตทา อสีติโกฏิสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย   
อหูติ (๒) ฯ   
        โกณฺฑ ฺโ  กิร  สตฺถา  อภิสมฺโพธึ  ปตฺวา  ปมวสฺส   
จนฺทวตีนคร  อุปนิสฺสาย  จนฺทาราเม  วิหาสิ ฯ  ตตฺถ  สุจินฺธรสฺส   
นาม  พฺราหฺมณมหาสาลสฺส  ปุตฺโต  ภทฺทมาณโว  (๓)  นาม  ยโสธร-   
พฺราหฺมณสฺส  ปุตฺโต  สุภทฺทมาณโว  จ  โกณฺฑ ฺสฺส  พุทฺธสฺส   
สมฺมุขา  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนมานสา  ทสหิ  มาณวก-   
สหสฺเสหิ สทฺธึ ตสฺส สนติฺเก ปพฺพชิตฺวา อรหตฺต ปาปุณึสุ ฯ   
        อถ  โกณฺฑ ฺโ  สตฺถา  เชฏมาสปุณฺณมาย  สุภทฺทตฺ-   
เถรปฺปมุเขน  โกฏิสตสหสฺเสน  ปริวุโต  ปาติโมกขฺมุทฺทิสิ  โส   
ปโม  สนฺนปิาโต  อโหสิ ฯ  ตโต  อปรภาเค  โกณฺฑ ฺสตฺถุโน   
# ๑. ส.ี ย.ุ ธมฺมาภิสมโย ฯ  ๒. สี. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. จนฺทมาณโว ฯ    
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ปุตฺเต  วิชิตเสเน  นาม  อรหตฺต  ปตฺเต  ตปมุขสฺส โกฏิสหสฺสสสฺ   
มชฺเฌ  ภควา  ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ ฯ  โส  ทุติโย  สนนฺิปาโต    
อโหสิ ฯ อถาปเรน  สมเยน  ทสพโล  ชนปทจาริก  จรนฺโต   
อุเทนราชาน  นาม  นวุติโกฏิชนปริวาร  ปพฺพาเชสิ  สทฺธ ึ ตาย   
ปริสาย ฯ  ตสฺมึ  ปน  อรหตฺต  ปตฺเต  ตปมุเขหิ  นวุติยา   
อรหนฺตโกฏหีิ  ภควา  ปรวุิโต  ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ  โส ตติโย   
สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        โกณฺฑ ฺสฺส มเหสิโน   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปโม อาสิ สมาคโม   
                ทติุโย โกฏิสหสฺสาน        ตติโย นวุติโกฏินนฺติ ฯ   
        ตทา  กริ  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  วิชิตาวี  นาม  จกฺกวตฺตี   
หุตฺวา  จนฺทวตีนคเร  ปฏวิสติ ฯ  โส  กิร  อเนกนรวรปริวุโต   
สลิลนิธินิวสน  สเมรุยุคนธฺร  อปริมิตวสุธร  วสุนธฺร  อทณฺเฑน   
อสตฺเถน  ธมเฺมน ปริปาเลติ ฯ อถ  โกณฺฑ ฺโ  พุทฺโธป   
โกฏิสตสหสฺสขีณาสวปริวุโต  ชนปทจาริก  จรมาโน  อนุปุพฺเพน   
จนฺทวตีนคร สมฺปาปุณิ ฯ   
        โส  วิชติาวี  กิร  ราชา  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  กริ  อมฺหาก   
นคร  อนุปฺปตฺโตติ  สุตฺวา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา  ภควโต  วสนฏาน   
สวิทหิตฺวา  สฺวาตนาย  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน  นิมนฺเตตฺวา  ปุนทิวเส    
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ภตฺตวิธึ  สุฏ ุ  ปฏิยาเทตฺวา  โกฏิสตสหสฺสสงฺฆสฺส  พุทฺธปฺปมุขสฺส   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน  อทาสิ ฯ  โพธิสตฺโต  ภควนฺต  โภเชตฺวา   
อนุโมทนาวสาเน  ภนฺเต  เตมาส  มหาชนสงฺคห  กโรนฺโต   
อิเธว  วสถาติ  ยาจิตฺวา  ตโย  มาเส  นิรนฺตร  พุทฺธปฺปมุขสฺส   
ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อสทิสมหาทาน อทาสิ ฯ   
        อถ  สตฺถา  โพธิสตฺต  อนาคเต  โคตโม  นาม  พุทฺโธ   
ภวิสฺสตีติ  พฺยากริตฺวา  ธมฺมมสฺส  เทเสสิ ฯ  โส  สตฺถุ  ธมฺมกถ   
สุตฺวา  รชฺช นิยฺยาเตตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  ตีณิ  ปฏกาน ิ อุคฺคเหตฺวา   
อฏ  สมาปตฺติโย  ป ฺจ  จ  อภิ ฺาโย  อุปฺปาเทตฺวา อปริ-   
หีนชฺฌาโน พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺติ ฯ เตน วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                วิชิตาวี นาม ขตฺติโย   
                สมุทฺท อนฺตมนฺเตน        อิสฺสริย วตฺตยามห ฯ   
                โกฏิสตสหสฺสาน                วิมลาน มเหสิน   
                สห โลกคฺคนาเถน                ปรมนฺเนน ตปฺปยึ ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        โกณฺฑ ฺโ โลกนายโก   
                อปริเมยฺยิโต กปฺเป        พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ ฯ  
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต   
                ปธาน ปทหิตฺวาน                กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ   
                อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ                นิสีทิตฺวา ตถาคโต   
                ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห        เนร ฺชรมุเปหติ ฯ    
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                เนร ฺชราย ตีรมฺหิ                ปาสาย อทิ โส ชโิน   
                ปฏิยตฺตวรมคฺเคน                โพธิมูลมฺห ิเอหิติ ฯ   
                ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา        โพธิมณฺฑ อนุตฺตร   
                อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ                พุชฌฺิสฺสติ มหายโส ฯ   
                อิมสฺส ชนิกา มาตา        มายา นาม ภวิสฺสติ   
                ปตา สุทฺโธทโน นาม        อย เหสฺสติ โคตโม ฯ   
                โกลิโต อุปติสฺโส จ        อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา   
                อนาสวา วีตราคา                สนฺตจิตฺตา สมาหิตา   
                อานนฺโท นามุปฏาโก        อุปฏ ิสฺสติ ต ชิน ฯ   
                เขมา อุปฺปลวณฺณา จ        อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา   
                อนาสวา วีตราคา                สนฺตจิตฺตา สมาหิตา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ ฯ   
                จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก        อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา   
                นนฺทมาตา จ อุตฺตรา                อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏ ิกา   
                อายุ วสฺสสต ตสฺส                โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ   
                อิท สุตฺวาน วจน                อสมสฺส มเหสิโน   
                อาโมทิตา นรมรู                พุทฺธพีช กิร อย (๑) ฯ   
                อุกฺกุฏ ิสทฺทา วตฺตนฺติ        อปฺโผเฏนฺติ ทสนฺติ จ   
                กต ฺชลี นมสสฺนฺติ        ทสสหสฺสิเทวตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ พุทธชีวงฺกุโร ฯ  เอวมุปริป ฯ    
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                ยทิมสฺส โลกนาถสฺส        วิรชฺฌิสฺสาม สาสน   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา        ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย   
                เหฏาติตฺเถ คเหตฺวาน        อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ   
                เอวเมว มย สพฺเพ                ยทิ มุ ฺจามิม ชิน   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาห วจน สุตฺวา        ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
                ตเมว อตฺถ สาเธนฺโต        มหารชฺช ชิเน อท   
                มหารชฺช ททิตฺวาน (๑)        ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเก ฯ   
                สตฺุตนฺต วินย ฺจาป        นวงฺค สตฺถุสาสน   
                สพฺพ ปริยาปุณิตฺวาน        โสภยึ ชินสาสน ฯ   
                ตตฺถปฺปมตฺโต วิหรนฺโต        นิสฺสชชฺฏานจงฺกเม   
                อภิ ฺาปารมึ คนฺตฺวา        พฺรหฺมโลกมค ฺฉหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อหนฺเตน  สมเยนาติ  อห  ตสฺมึ  สมเย ฯ  วิชิตาวี   
นามาติ  เอวนามโก  จกฺกวตฺติราชา  อโหสึ ฯ  สมทฺุท  อนฺต-   
มนฺเตนาติ  เอตฺถ  จกฺกวาฬปพฺพต  สมี  มรยิาท  กตฺวา   ิต   
สมุทฺท อนฺต กตฺวา อิสฺสริย วตฺตยามีติ อตฺโถ ฯ เอตฺตาวตา   
น ปากฏ โหติ ฯ   
        ราชา  กริ  จกฺกวตฺตี  จกฺกรตนานุภาเวน  วามปสฺเสน   
# ๑. ส.ี ย.ุ จชิตฺวาน ฯ    
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สิเนรุ  กตฺวา  สมุทฺทสฺส  อุปริภาเคน  อฏโยชนสหสฺสปฺปมาณ   
ปุพฺพวิเทห  คจฺฉติ ฯ  ตตฺถ  ราชา  จกกฺวตฺตี  ปาโณ  น   
หนฺตพฺโพ  อทินฺน  นาทาตพฺพ  กาเมสุมิจฺฉา  น  จรติพฺพา   
มุสา  น  ภาสิตพฺพา  มชฺช  น  ปาตพฺพ  ยถาภุตฺต ฺจ  ภุ ฺชถาติ   
โอวาท  เทติ (๑) ฯ  เอว  โอวาเท  ทินฺเน  ต  จกฺกรตน  เวหาส   
อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปุรตฺถิม  สมุทฺท  อชโฺฌคาหติ ฯ  ยถา  ยถา   
จ  ต  อชฺโฌคาหติ  ตถา  ตถา  สงฺขิตฺตอูมิวิปฺผาร  หุตฺวา   
โอคจฺฉมาน  มหาสมุทฺทสลิล โยชนมตฺต โอคฺคนฺตฺวา  อนฺโตสมุทฺท   
อุโภสุ  ปสฺเสสุ เวฬุริยมณิภิตฺติ วิย ปรมทสฺสนีย หุตฺวา ติฏติ   
เอว  ปุรตฺถิมสาครปริยนฺต  คนฺตฺวา  ต  จกฺกรตน  ปฏินิวตฺตติ ฯ   
ปฏินิวตฺตมาเน  จ  ตสฺมึ  สา  ปริสา  อคฺคโต  โหติ  มชฺเฌ  ราชา   
จกฺกวตฺตี  อนฺเต  จกฺกรตน  โหติ ฯ  ตมฺป  ชล  ชลนฺเตน  วิโยค   
อสหมานมิว  เนมิมณฺฑลปริยนฺต  อภิหนนฺตเมว  ตีรมุปคจฺฉติ ฯ   
        เอว  ราชา  จกฺกวตฺตี  ปุรตฺถิมสมทฺุทปริยนฺต  ปุพฺพวิเทห   
อภิวิชินิตฺวา  ทกฺขิณสมุทฺทปริยนฺต  ชมฺพุทีป  วิเชตุกาโม  จกฺก-   
รตนเทสิเตน  มคฺเคน  ทกขิฺณสมุทฺทาภิมุโข  คจฺฉติ ฯ  ต  ทส-   
สหสฺสโยชนปฺปมาณ ชมฺพุทีป อภิวิชินิตฺวา ทกฺขิณสมุทฺทโต   
ปจฺจุตฺตริตฺวา  สตฺตโยชนสหสฺสปฺปมาณ  อมรโคยาน วิเชตุ   
เหฏา วุตฺตนเยเนว  คนฺตฺวา  ตมฺป สาครปริยนฺต อภิวิชินิตฺวา   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๑๖๔/๒๐๐ ฯ  ท.ี ปา. ๑๑/๓๖/๖๗ ฯ    
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ปจฺฉิมสมุทฺทโตป อุตฺตริตฺวา  อฏโยชนสหสฺสปฺปมาณ  อุตฺตรกุรุ   
วิเชตุ  ตเถว  คนฺตฺวา  ต  สมุทฺทปริยนฺต  กตฺวา  ตเถว  อภิวิชิย   
อุตฺตรสมุทฺทโตป  ปจฺจุตฺตรติ ฯ  เอตฺตาวตา  ร ฺา  จกฺกวตฺตินา   
สาครปริยนฺตาย  ปวิยา  อิสฺสริย  อธคิต  โหติ ฯ  เตน  วุตฺต   
                สมุทฺท อนฺตมนฺเตน        อิสฺสริย วตฺตยามหนฺติ ฯ   
        โกฏิสตสหสฺสานนฺติ  โกฏิสตสหสฺสานิ ฯ  อยเมว  วา   
ปาโ ฯ  วิมลานนฺติ  ขีณาสวาน ฯ  สห  โลกคฺคนาเถนาติ  สทฺธึ   
ทสพเลน  โกฏิสตสหสฺสานนฺติ  อตฺโถ ฯ  ปรมนฺเนนาติ  ปณีเตน   
อนฺเนน ฯ  ตปฺปยินฺติ  ตปเฺปสึ ฯ  อปริเมยฺยิโต  กปฺเปติ  อิโต   
ปฏาย  สตสหสฺสกปฺปาธิกานิ  ตีณิ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  อติกฺกมิตฺวา   
เอกสฺมึ ภทฺทกปฺเปติ อตฺโถ ฯ   
        ปธานนฺติ  วีริย ฯ  ตเมว  อตฺถ  สาเธนฺโตติ  ตเมว  พุทฺธการก-   
มตฺถ  ทานปารมึ  ปูเรนฺโต  สาเธนฺโต นิปฺผาเทนฺโตติ อตฺโถ ฯ   
มหารชฺชนฺติ จกฺกวตฺติรชฺช ฯ  ชิเนติ  ภควติ  สมฺปทานตฺเถ  วา   
ภุมฺม  ทฏพฺพ ฯ  อทนฺติ  อทาสึ ฯ  เอวมตฺถ  สาเธนฺโตติ  อิมินา   
สมฺพนฺโธ  ทฏพฺโพ ฯ  มหารชฺช  ชิเน  ททินฺติ  ปนฺติ  เกจิ ฯ   
ททิตฺวานาติ  จชิตฺวา ฯ  สตฺุตนฺตนฺติ  สุตฺตนฺตปฏก ฯ วินยนฺติ   
วินยปฏก ฯ  นวงฺคนฺติ  สุตฺตเคยฺยาทินวงฺค ฯ  โสภยึ  ชินสาสนนฺติ   
อาคมาธิคเมหิ  โลกิเยหิ  สมลงฺกรึ ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺส  ภควโต   
สาสเน ฯ  อปฺปมตฺโตติ  สติสมฺปนฺโน ฯ  พฺรหฺมโลกมค ฺฉหนฺติ    
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พฺรหฺมโลก อค ฺฉึ อห ฯ   
        อิมสฺส  ปน  โกณฺฑ ฺพุทฺธสฺส  รมฺมวตี  นาม  นคร   
อโหสิ  สุนนโฺท  นาม  ราชา  ปตา  สชุาตา  นาม  เทวี   
มาตา  ภทฺโท  จ  สุภทฺโท  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  อนุรุทฺโธ   
นามุปฏาโก  ติสฺสา  จ  อุปติสฺสา  จ  เทฺว อคฺคสาวิกา   
สาลกลฺยาณิรุกฺโข  โพธิ อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ  สรรี  วสฺสสต-   
สหสฺสานิ  อายุปฺปมาณ  อโหสิ  วิชิตเสโน (๑)  นามสฺส  ปุตฺโต   
จนฺโท นามุปฏาโก ราชา ฯ จนฺทาราเม กิร วสีติ ฯ  เตน   
วุตฺต   
                นคร รมฺมวตี นาม                สุนนฺโท นาม ขตฺติโย   
                สชุาตา นาม ชนิกา                โกณฺฑ ฺสฺส มเหสิโน ฯ   
                ทสวสฺสสหสฺสานิ                อคารมชฺเฌ จ โส วสิ   
                รุจิ สุรุจิ สุโภ จ                ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ   
                ตีณิ สตสหสฺสานิ                นาริโย สมลงฺกตา   
                รุจิเทวี นาม สา นารี                ชีวิตเสโน นาม อตฺรโช ฯ   
                นมิิตฺเต จตุโร ทิสฺวา                รถยาเนน นิกฺขมิ   
                อนูนทสมาสานิ                ปธาน ปทหี ชิโน ฯ   
                พฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโน        โกณฺฑ ฺโ ทิปทุตฺตโม   
                วตฺตจกฺโก มหาวีโร        เทวาน ฺจ มหาวเน ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ชนิเสโน ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 260 

                เลมที่ 44  พุทธวสวณฺณนา  หนา  260   
 
                ภทฺโท เจว สุภทฺโท จ        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                อนุรุทฺโธ นามุปฏาโก        โกณฺฑ ฺสฺส มเหสิโน ฯ   
                ติสฺสา จ อุปติสฺสา จ        อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                สาลกลฺยาณิโก โพธิ        โกณฺฑ ฺสฺส มเหสิโน ฯ   
                โสโณ จ อุปโสโณ จ        อเหสุ อคฺคุปฏกา   
                นนฺทา เจว สิริมา จ                อเหสุ อคฺคุปฏ ิกา ฯ   
                โส อฏาสีติ หตฺถานิ        อจฺจุคฺคโต มหามุนิ   
                โสภเต อุฬุราชาว                สูรโิย มชฺฌนฺติเก ยถา ฯ   
                วสฺสสตสหสฺสานิ                อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                ขีณาสเวหิ วิมเลหิ                วิจิตฺตา อาสิ เมทนี   
                ยถา หิ คคนมุฬูภิ                เอว โส อุปโสภถ ฯ   
                เตป นาคา อปฺปเมยฺยา        อสงฺโขภา (๑) ทุราสทา   
                วิชชฺุปาตว ทสฺเสตฺวา        นพฺิพุตา เต มหายสา ฯ   
                สา จ อตุลิยา ชนิสฺส อิทฺธิ        าณปริภาวิโต จ สมาธิ   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต (๒)        นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
        ตตฺถ  สาลกลฺยาณิโกติ  สาลกลยฺาณิรุกฺโข  โส  พุทฺธกาเล   
เจว  จกฺกวตฺติกาเล  จ  นพฺิพตฺตติ  นา ฺทา ฯ  โส  เอกาเหเนว   
อุฏาติ  กิร ฯ  ขีณาสเวหิ  วิมเลหิ  วิจิตฺตา อาสิ เมทนีติ อย   
เมทนี ขีณาสเวหิ เอกกาสาวปชฺโชตา  วิจิตฺตา  ปรมทสฺสนียา   
# ๑. ม. อสงฺโขภา ฯ  ๒. สี. สมนฺตรหิต ฯ    
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อโหสิ ฯ  ยถา  หีติ  โอปมฺมตฺเถ  นิปาโต ฯ  อุฬูภีติ  นกฺขตฺเตหิ   
ตาราคเณหิ  คคนตล  วิย  ขีณาสเวหิ  วิจิตฺตา  อย เมทนี   
โสภิตฺถาติ  อตฺโถ ฯ   
        อสงฺโขภาติ  อฏหิ  โลกธมฺเมหิ  อกฺโขภา  อวิการา ฯ   
วิชฺชุปาตว ทสฺเสตฺวาติ  วิชฺชุปาต  วิย  ทสฺสยิตฺวา  วิชฺชุปฺปาต-   
วาติป  ปาโ ฯ โกณฺฑ ฺพุทฺธสฺส กิร  กาเล   ปรนิิพฺพาย-   
มานา   ภิกฺขู   สตฺตตาลปฺปมาณมากาสมพฺภุคฺคนฺตฺวา  อสิตชลธร-   
วิวรคตา  วิชฺชุตลา  วิย  สมนฺตโต  วิชโฺชตมานา  เตโชธาตุ   
สมาปชฺชิตฺวา  นิรุปาทานา  ทหนา  วิย  ปรินิพฺพายสึุ ฯ  เตน   
วุตฺต  วิชฺชุปาตว ทสฺเสตฺวาติ ฯ  อตุลิยาติ  อตุลฺยา  อสทิสา ฯ   
าณปริภาวิโตติ  าเณน  วฑฺฒิโต ฯ  เสสคาถา   เหฏา   
วุตฺตนยตฺตา อุตฺตานา เอวาติ ฯ   
                โกณฺฑ ฺโ นาม สมฺพุทฺโธ   จนฺทารามมฺหิ นิพฺพุโต   
                ตตฺเถว เจติโย ตสฺส        สตฺตโยชนมุสฺสิโตติ ฯ   
                น เหว ธาตุโย ตสฺส        สตฺถุโน วิกริึส ุตา   
                 ิตา เอกฆนา หุตฺวา        สวุณฺณปฏิมา วิยาติ ฯ   
        สกลชมฺพุทีปวาสิโน  มนุสฺสา  สมาคนฺตฺวา  สตฺตโยชนิก   
สตฺตรตนมย  หริตาลมโนสิลาย มตฺติกากิจฺจ เตลสปฺปหิ อุทก-   
กิจฺจ กตฺวา นิฏาเปสุนฺติ ฯ   
                โกณฺฑ ฺพุทฺธวสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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        โกณฺฑ ฺเ  กิร  สตฺถริ  ปรินิพฺพุเต  ตสฺส  สาสน   
วสฺสสตสหสฺส  ปวตฺติตฺถ ฯ  พุทฺธานุพุทฺธาน  สาวกาน  อนฺตร-   
ธาเนน  สาสนมสฺส  อนฺตรธายิ ฯ  โกณฺฑ ฺสฺส  ปน  อปรภาเค   
เอกมสงฺเขฺยยฺยมติกฺกมิตฺวา  เอกสฺมึเยว  กปฺเป  จตฺตาโร  พุทฺธา   
นิพฺพตฺตึสุ  มงฺคโล  สุมโน  เรวโต  โสภโตติ ฯ  ตตฺถ  มงฺคโล   
ปน  โลกนายโก  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  โสฬส  อสงฺเขฺยยฺยานิ   
ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตตฺถ  ยาวตายุก   
ตฺวา  ป ฺจสุ  ปุพฺพนิมตฺิเตสุ  อุปฺปนฺเนสุ  พุทฺธโกลาหล  นาม   
อุทปาทิ   ตทา  ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ เทวตาโย  เอกสฺมึ   
จกฺกวาเฬ  สนฺนิปติตฺวา  อายาจนฺติ   
                กาโล โข เต (๑) มหาวีร        อุปฺปชฺช มาตุกุจฺฉิย   
                สเทวก ตารยนฺโต                พุชฺฌสฺสุ อมต ปทนฺติ (๒) ฯ   
        เอว  เทเวหิ  อายาจิโต  กตป ฺจวิโลกโน  ตุสิตา  กายา   
จวิตฺวา  สพฺพนครุตฺตเม  อุตฺตรนคเร  อนุตฺตรสฺส  อุตฺตรสฺส   
นาม  ร ฺโ  กุเล  อุตฺตราย  นาม  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ   
ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ ฯ  ตทา อเนกานิ ปาฏิหาริยานิ ปาตุรเหสุ ฯ   
ตานิ  ทีปงฺกรพุทฺธวเส  วุตฺตนเยเนว  เวทิตพฺพานิ ฯ  ตสฺสา   
อุตฺตราย  กิร  มหาเทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  สพฺพโลกมงฺคลสฺส  มงฺคลสสฺ   
มหาสตฺตสฺส  ปฏิสนฺธิคฺคหณโต  ปฏาย  สรีรปฺปภา  รตฺตินฺทิว   
# ๑. ม. กาโล โข เต ฯ  ๒. ขุ. พุทธ. ๓๓/๑/๔๑๓ ฯ    
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อสีติหตฺถปฺปมาณ  ปเทส  ผริตฺวา  จนฺทาโลกสูริยาโลเกหิ   
อนภิภวนียา  หุตฺวา  อฏาสิ ฯ  สา  จ  อ ฺเนาโลเกน  วินา   
อตฺตโน  สรรีปฺปภาสมุทเยเนว  อนฺธการ  วิธมิตฺวา  อฏสฏ ิยา   
ธาตีหิ  ปริจาริยมานา  วิจรติ ฯ   
        สา  กิร  เทวตาหิ  กตารกฺขา  ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน   
ปรมสุรภิกุสมุผลธรสาขาวิฏเป  กมลกุวลยสมลงฺกเต  รรุุสีหพฺยคฺฆ-   
คชควยมหึสปสทวิวิธมิคคณวิจริเต  ปรมรมณีเย  อุตฺตรมธุรุยฺยาเน   
นาม  มงฺคลุยฺยาเน  มงฺคลมหาปุริส  วิชายิ ฯ  โส  ชาตมตฺโตว   
มหาสตฺโต  สพฺพา  ทิสา  วิโลเกตฺวา  อุตฺตราภิมุโข  สตฺตปท-   
วีติหาเรน  คนฺตฺวา  อาสภึ  วาจ  นิจฺฉาเรสิ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  ขเณ   
สกลทสสหสฺสิโลกธาตูสุ  เทวตา  ทสิฺสมานสรีรา  ทิพฺพมาลาทีหิ   
สมลงฺกตคตฺตา  ตตฺถ  ตตฺถ  ตฺวา  ชยมงฺคลถุติวจนานิ   
สมฺปวตฺเตสุ ฯ ปาฏิหาริยานิ วุตฺตนยาเนว ฯ นามคฺคหณทิวเส   
ปนสฺส  ลกฺขณปากา  สพฺพมงฺคลสมฺปตฺติยา  ชาโตติ  มงฺคล-   
กุมาโร  เตฺวว  นาม กรึสุ ฯ   
        ตสฺส  กริ  ยสวา  รุจิมา  สิริมาติ  ตโย  ปาสาทา   
อเหสุ ฯ ยสวตีเทวิปฺปมุขานิ  ตึสนาฏกตฺิถิสหสฺสานิ  อเหสุ ฯ  ตตฺถ   
มหาสตฺโต  นววสฺสสหสฺสานิ  ทิพฺพสุขสทิส  สุข  อนุภวิตฺวา   
ยสวติยา  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  สีลว  นาม  ปุตฺต ลภิตฺวา   
จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  อลงฺกต  ปณฺฑร  นาม  สนฺุทร-   
ตุรงฺควรมารุยฺห  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ต  ปน    
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ปพฺพชนฺต  ติสฺโส  มนุสฺสโกฏโิย  อนุปพฺพชึสุ ฯ เตหิ ปริวุโต   
มหาปุริโส อฏ มาเส ปธานจริยมจริ ฯ   
        ตโต  วิสาขปุณฺณมาย  อุตฺตรคาเม  อุตฺตรเสฏ ิโน  ธีตาย   
อุตฺตราย  นาม  ทินฺน  ปกขิฺตฺตทิพฺโพช  มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา   
สุรภิกุสุมาลงฺกเต นีโลภาเส  มโนรเม  สาลวเน  ทิวาวิหาร   
วีตินาเมตฺวา  อุตฺตเรน  นาม  อาชีวเกน  ทินฺนา   อฏ  ติณมุฏ ิโย   
คเหตฺวา  อสิต ฺชนคิริสงฺกาส  อกฺกนตฺวรกนกชาลกูฏว  สีตจฺฉาย   
วิวิธมิคคณสมฺปาตวิรหิต  มนฺทมาลุเตริตาย  ฆนสาขาย  สมลงฺกต   
นจฺจนฺตมิว  ปติยา  วิโรจมาน  นาคโพธึ  อุปสงฺกมิตฺวา  มตฺตวร-   
นาคคามี  นาคโพธึ  ปทกขิฺณ  กตฺวา  ปุพฺพุตฺตรปสฺเส  ตฺวา   
อฏปณฺณาสหตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถร  สนฺถริตฺวา  ตตฺถ  ปลฺลงฺก   
อาภุชิตฺวา  จตุรงฺคสมนฺนาคต  วีริย  อธิฏหิตฺวา  สพล  มารพล   
วิทฺธเสตฺวา  ปุพฺเพนิวาสทิพฺพจกฺขุาณานิ  ปฏิลภิตฺวา  ปจฺจยา-   
การสมฺมสน  กตฺวา  ขนฺเธสุ  อนิจฺจาทิวเสน  อภินิวิสิตฺวา   
อนุกฺกเมน  อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ ปตฺวา   
                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 (๑)   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕-๓๖ ฯ    
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อุทาน อุทาเนสิ ฯ   
        มงฺคลสสฺ  ปน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อ ฺเหิ  พุทฺเธหิ   
อธิกตรา  สรรีปฺปภา  อโหสิ ฯ  ยถา  ปน  อ ฺเส  สมฺมา-   
สมฺพุทฺธาน  สมนฺตา  อสีติหตฺถปฺปมาณา  วา  พฺยามปฺปมาณา   
วา  สรีรปฺปภา  อโหสิ  น  เอว  ตสฺส ฯ  ตสฺส  ปน  ภควโต   
สรีรปฺปภา  นิจฺจกาล  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  ผริตฺวา  อฏาสิ ฯ   
ตรุคิริฆรปาการฆฏกวาฏาทโย  สุวณฺณปฏฏปรโิยนทฺธา  วิย   
อเหสุ ฯ  นวุติวสฺสสตสหสฺสานิ  อายุ  ตสฺส  อโหส ิฯ  เอตฺตก   
กาล  จนฺทสรูิยตารกาทีน ปภา นตฺถิ ฯ รตฺตินฺทิวปรจฺิเฉโท   
น  ป ฺายิตฺถ ฯ  ทิวา  สรูิยาโลเกน  วิย  (๑)  สตฺตา  นิจฺจ   
พุทฺธาโลเกเนว  สพฺพกมฺมานิ  กโรนฺตา  วิจรึสุ ฯ  สาย   
ปุปฺผนกกุสุมาน  ปาโต  จ รวนกสกุณาทีน ฺจ  วเสน โลโก   
รตฺตินฺทิวปริจฺเฉท สลฺลกฺเขสิ ฯ   
        ก ึ ปน  อ ฺเส  พุทฺธาน  อยมานุภาโว  นตฺถีติ ฯ   
โน  นตฺถิ ฯ  เตป  หิ  อากงฺขมานา  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  ตโต   
วา  ภิยฺโย  อาภาย  ผเรยฺยุ ฯ  มงฺคลสฺส  ปน  ภควโต   
ปุพฺพปตฺถนาวเสน  อ ฺเส  พฺยามปฺปภา  วิย  สรีรปฺปภา   
นิจฺจเมว  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  ผริตฺวา  อฏาสิ ฯ  โส  กริ   
โพธิสตฺตกาเล  เวสฺสนฺตรตฺตภาวสทิเส  อตฺตภาเว  สปุตฺตทาโร   
วงฺกปพฺพตสทิเส  ปพฺพเต  วสิ ฯ  อเถโก  สพฺพชนวิเหโก   
# ๑. กตฺถจิ. วินา ฯ    
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ขรทา ิโก  นาม  มนุสฺสภกฺโข  มเหสกโฺข  ยกโฺข  มหาปุริสสฺส   
ทานชฺฌาสยต  สุตฺวา  พฺราหฺมณวณฺเณน  อุปสงฺกมตฺิวา  มหา-   
สตฺต  เทฺว  ทารเก  ยาจิ ฯ  มหาสตฺโต  ททามิ  พฺราหฺมณสฺส   
ปุตฺตเกติ  หฏปหฏโ  อุทกปริยนฺต  ปวึ  กมฺเปนฺโต  เทฺว   
ทารเก  อทาสิ ฯ  อถ  โข  ยกฺโข  ตสฺส  ปสฺสนฺตสฺเสว   
มหาปุริสสฺส  ต  พฺราหฺมณวณฺณ   ปหาย  อนลชาลปงฺคล-   
วิรูปนยโน  วิสมวิรูปกุฏลิภีมทาโ  จิปฏกวิรูปนาโส  กปล-   
ผรุสทีฆเกโส  นวทฑฺฒตาลกฺขนฺธสทิสกาโย  หตฺุวา  เต  ทารเก   
มุฬาลกลาป  วิย  คเหตฺวา  ขาทิ ฯ  มหาปุริสสฺส  ยกขฺ   
โอโลเกตฺวา มุเข วิวฏมตฺเต  อคฺคิชาล  วิย  โลหิตธาร  อุคฺคิรนฺต   
ตสฺส  มุข  ทสิฺวาป เกสคฺคมตฺตมฺป (๑)  โทมนสฺส  น  อุปฺปชฺช ิฯ   
สุทินฺน  วต  เม  ทานนฺติ  จินฺตยโต  ปนสฺส  สรีเร  มหนฺต   
ปติโสมนสฺส  อุทปาทิ ฯ  โส  อิมสฺส  เม  นิสฺสนฺเทน  อนาคเต   
อิมินา  นีหาเรน  รสฺมิโย  นิกฺขมนฺตูติ  ปตฺถนมกาสิ ฯ  ตสฺส   
ต  ปตฺถน  นสิฺสาย  พุทฺธภูตสฺส สรีรโต รสฺมิโย นกิฺขมิตฺวา   
เอตฺตก าน ผรึสุ ฯ   
        อปรมฺป  ปุพฺพจริย  ตสฺส  อตฺถิ ฯ  อย  กริ  โพธิ-   
สตฺตกาเล  เอกสฺส  พุทฺธสสฺ  เจติย  ทิสวฺา  อิมสฺส  พุทฺธสฺส   
มม  ชีวิต  ปริจฺจชิตุ  วฏฏตีติ  ทณฺฑทีปกาเวนนิยาเมน  สกล-   
# ๑. กตฺถจิ. อปฺปมตฺตมฺป ฯ    
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สรีร  เวาเปตฺวา  รตนมตฺตมกุล  สตสหสฺสคฺฆนิก  สุวณฺณปาตึ   
สุคนฺธสปฺปสฺส  ปูราเปตฺวา  ตตฺถ  สหสฺสวฏฏิโย  ชาเลตฺวา  ต   
สีเสนาทาย  สกลสรรี  ชาลาเปตฺวา  ชินเจติย  ปทกฺขิณ  กโรนโฺต   
สกลรตฺตึ  วีตินาเมสิ ฯ  เอว  ยาว  อรณุุคฺคมนา  วายมนฺตสฺส   
โลมกูปมตฺตมฺป  อุสุม  น  คณฺหิ ฯ  ปทมุคพฺภ  ปวิฏกาโล   
วิย  อโหส ิฯ  ธมฺโม  หิ  นาเมส  อตฺตาน  รกฺขนฺต รกฺขติ ฯ   
เตนาห ภควา   
                                ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ   
                                ธมฺโม สุจิณฺโณ สขุมาวหาติ   
                                เอสานิสโส ธมฺเม สุจิณฺเณ   
                                น ทคฺุคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารีติ (๑) ฯ   
        อิมสฺสาป  กมฺมสฺส  นิสฺสนฺเทน  ตสฺส  สรโีรภาโส  ทส-   
สหสฺสิโลกธาตุ  ผริตฺวา อฏาสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                โกณฺฑ ฺสฺส อปเรน        มงฺคโล นาม นายโก   
                ตม โลเก นิหนฺตฺวาน        ธมฺโมกฺกมภิธารยิ ฯ   
                อตุลาสิ ปภา ตสฺส                ชิเนห ฺเหิ อุตฺตรึ   
                จนฺทสูริยปฺปภ หนฺตฺวา        ทสสหสฺสี วิโรจตีติ ฯ   
        ตตฺถ  ตมนฺติ  โลกนฺธการ ฺจ  หทยตม ฺจ ฯ  นิหนฺตฺวานาติ   
อภิภวิตฺวา (๒) ฯ  ธมโฺมกฺกนฺติ  เอตฺถ  อย  ปน  อุกฺกาสทฺโท   
# ๑. ขุ. เถร. ๒๖/๓๓๒/๓๑๔ ฯ  ขุ. ชา. ๒๗/๑๔๒๐/๒๙๐-๔๗๓ ฯ   
# ๒. กตฺถจิ. อภิวิหจฺจ ฯ    
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สุวณฺณการมูสาทีสุ  อเนเกสุ  อตฺเถสุ  ทิสฺสติ ฯ  ตถา  หิ   
สณฺฑาเสน  ชาตรูป  คเหตฺวา  อุกฺกามุเข  ปกฺขิเปยฺยาติ (๑)   
อาคตฏาเน  สุวณฺณการาน  มูสา  อุกกฺาติ  เวทิตพฺพา ฯ   
อุกฺก  พนฺเธยยฺ  อุกฺก  พนธฺิตฺวา อุกฺกามุข อาลิมฺเปยฺยาติ   
อาคตฏาเน  กมฺมาราน  องฺคารกปลฺล ฯ  กมฺมาราน  ยถา   
อุกฺกา  อนฺโต  ฌายติ โน พหีติ (๒)  อาคตฏาเน  กมฺมารุทฺธน ฯ   
เอววิปาโก  อุกฺกาปาโต  ภวิสฺสตีติ (๓) อาคตฏาเน  วายุเวโค   
อุกฺกาติ  วุจฺจติ ฯ  อุกฺกาสุ  ธาริยมานาสูติ (๔) อาคตฏาเน ทีปกา   
อุกฺกาติ  วุจฺจติ ฯ  อิธาป  ทีปกา  อุกฺกาติ อธิปฺเปตา (๕) ฯ   
ตสฺมา อิธ ธมฺมมย  อุกฺก  อภิธารยิ  อวิชฺชนฺธการ-   
ปฏิจฺฉนฺนสฺส  อวิชชฺนฺธการาภิภูตสฺส  โลกสฺส  ธมฺมมย อุกฺก   
ธาเรสีติ อตฺโถ ฯ   
        อตุลาสติี  อตุลฺยา  อาสิ ฯ  อยเมว  วา  ปาโ  อ ฺเหิ   
พุทฺเธหิ  อสทิสา  อโหสติี  อตฺโถ ฯ  ชิเนท ฺเหีติ  ชิเนหิ   
อ ฺเหิ ฯ  จนฺทสูริยปฺปภ  หนฺตฺวาติ  จนฺทสูริยาน  ปภ   
อภิหนฺตฺวา  ทสสหสฺสี  วิโรจตีติ  จนฺทสูริยาโลก  วินา   
พุทฺธาโลเกเนว ทสสหสฺสี วิโรจตีติ อตฺโถ ฯ   
        มงฺคลสมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปน  อธิคตโพธิาโณ  โพธ-ิ   
# ๑. ม. อุ. ๑๔/๖๙๑/๔๔๒ ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๘/๖๓๑/๒๓๐ ฯ   
# ๓. ท.ี สี. ๙/๒๒/๑๔-๙๑ ฯ  ๔. ที. ส.ี ๙/๙๒/๖๔ ฯ   
# ๕. ปป ฺจ. ๑/๑๔๑ ฯ    
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มูเลเยว  สตฺตสตฺตาหานิ  วีตินาเมตฺวา  พฺรหฺมโุน  ธมฺมายาจน   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  กสฺส  นุ  โข  อห  ธมฺม  เทเสยฺยนฺติ  (๑)   
อุปธาเรนฺโต  อตฺตนา  สห  ปพฺพชิตาน  ภิกฺขูน  ติสฺโส โกฏิโย   
อุปนิสฺสยสมฺปนฺน  อทฺทส ฯ  อถสฺส  เอตทโหสิ  อิเม  กุลปุตฺตา   
ม  ปพฺพชนฺต  อนุปพฺพชิตา  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนา  จ  เต  มยา   
วิสาขปุณฺณมาย  วิเวกตฺถิเกน วิสฺสชชฺิตา  สิริวฑฺฒนนคร   
อุปนิสฺสาย  สิริวนคหน  คนฺตฺวา  วิหรนฺติ หนฺทาห  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  ธมฺม  เตส  เทเสสฺสามีติ  อตฺตโน  ปตฺตจีวร  คเหตฺวา   
หสราชา  วิย  คคนตลมพฺภุคฺคนฺตฺวา  สิริวนคหเน  ปจฺจุฏาสิ ฯ   
เต  จ  ภิกฺขู  ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  อนฺเตวาสิกวตฺต  ทสฺเสตฺวา   
ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  เตส  ภควา  สพฺพพุทฺธ-   
นิเสวิต  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺต  กเถสิ ฯ  ตโต  ติสฺโส  ภิกฺขุ-   
โกฏโิย  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  เทวมนุสฺสาน  โกฏิสตสหสฺสาน   
ธมฺมาภิสมโย  อโหส ิฯ เตน วุตฺต   
                โสป พุทฺโธ ปกาเสสิ        จตุโร สจฺจวรุตฺตเม   
                เต เต สจฺจรส ปตฺวา                วิโนเทนฺติ มหาตม ฯ   
                ปตฺวาน โพธิมตุล                ปเม ธมฺมเทสเน   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ธมฺมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  จตุโรติ  จตฺตาริ ฯ  สจฺจวรุตฺตเมติ  สจฺจานิ  จ   
# ๑. ม. ม.ู ๑๒/๓๒๔/๓๒๗ ฯ  ม. ม. ๑๓/๕๑๒/๔๖๔ ฯ   
# วิ. มหา. ๔/๑๐/๑๒ ฯ    
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วรานิ  จ  สจฺจวรานิ  สจฺจานิ  อุตฺตมานีติ  อตฺโถ ฯ  จตฺตาโร   
สจฺจวรุตฺตเมติป  ปาโ  ตสฺส จตฺตาริ  สจฺจวรานิ  อุตฺตมานีติ   
อตฺโถ ฯ  เต  เตติ  เต  เต  เทวมนุสฺสา  พุทฺเธน  ภควตา   
วินีตา ฯ  สจฺจรสนฺติ  จตุสจฺจปฏิเวธามตรส  ปวิตฺวา ฯ  วิโนเทนฺติ   
มหาตมนฺติ เตน  เตน  มคฺเคน  ปหาตพฺพ  โมหตม  วิโนเทนฺติ   
วิทฺธเสนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ปตฺวานาติ  ปฏิวิชฺฌิตฺวา ฯ โพธินฺติ เอตฺถ  
ปนาย โพธิสทฺโท   
                มคฺเค ผเล จ นิพฺพาเน        รุกฺเข ป ฺตฺติย ตถา   
                สพฺพ ฺ ุเต จ าณสฺมึ        โพธิสทฺโท ปนาคโต ฯ   
        ตถา  หิ  ปเนส  โพธิ  วุจฺจติ  จตูสุ  มคฺเคสุ  าณนฺติ-   
อาทีสุ  (๑)  มคฺเค  อาคโต ฯ  อุปสมาย  อภิ ฺาย  สมฺโพธาย   
สวตฺตตีติ  (๒)  เอตฺถ  ผเล ฯ ปตฺวาน  โพธึ  อมต  อสงฺขตนฺติ   
เอตฺถ  นิพฺพาเน ฯ  อนฺตรา  จ  คย  อนฺตรา  จ  โพธินติฺ (๓)   
เอตฺถ  อสฺสตฺถรุกฺเข ฯ  โพธิ  โข  ราชกมุาโร  โภโต  โคตมสฺส   
ปาเท  สิรสา  วนฺทตีติ  (๔)  เอตฺถ  ป ฺตฺติย ฯ ปปฺโปติ โพธึ   
วรภูริเมธโสติ (๕)  เอตฺถ  สพฺพ ฺ ุต ฺาเณ ฯ  อิธาป  สพฺพ ฺ ุต-   
# ๑. ขุ. จูฬ. ๓๐/๖๖๗/๓๒๑ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๒๖/๒๖ ฯ   
# ม. อุ. ๑๔/๖๕๔/๔๒๓ ฯ  วิ. มหา. ๔/๑๓/๑๘ ฯ   
# ส. มหา. ๑๙/๑๑๖๔/๕๒๘ ฯ  ขุ. ปฏิ. ๓๑/๕๙๘/๕๐๖ ฯ   
# ๓. ม. มู. ๑๒/๓๒๕/๓๒๘ ฯ  ม. มู. ๑๓/๕๑๓/๔๖๖ ฯ   
# วิ. มหา. ๔/๑๑/๑๔ ฯ  ๔. ม. ม. ๑๓/๔๘๗/๔๔๐ ฯ   
# วิ. จุล. ๗/๑๒๐/๔๗ ฯ  ๕. ที. ปา. ๑๑/๑๔๗/๑๗๓ ฯ    
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 ฺาเณ  ทฏพฺโพ ฯ  อรหตฺตมคฺคาเณป  วฏฏติ (๑) ฯ  อตุลนฺติ   
ตุลรหิต  ปมาณาตีต  อปฺปมาณนฺติ  อตฺโถ ฯ  สมโฺพธึ  ปตฺวา   
ธมฺม เทเสนฺตสฺส ตสฺส ภควโต ปเม ธมฺมเทสเนติ อตฺโถ   
คเหตพฺโพ ฯ   
        ยทา  ปน  จิตฺต  นาม  นคร  อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต   
จมฺปกรุกฺขมูเล  กณฺฑมฺพรกฺุขมูเล  อมฺหาก  ภควา  วิย  ติตฺถิยาน   
มานมทฺทน  ยมกปาฏิหาริย  กตฺวา  สรุาสุรยุวติสมฺภวเน   
รุจิรนวกนกรชตมยวรภวเน  ตาวตึสภวเน  ปาริจฺฉตฺตกรุกฺขมูเล   
ปณฺฑุกมฺพลสิลาตเล  นิสทีิตฺวา  อภิธมฺม  กเถสิ  ตทา โกฏ-ิ   
สตสหสฺสาน  เทวตาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ  อย  ทุติโย   
อภิสมโย ฯ  ยทา  ปน  สนุนฺโท  นาม  จกฺกวตฺติราชา  สุรภิ-   
นคเร  ปูริตจกฺกวตฺติโต  หุตฺวา  จกฺกรตน  ปฏลิภิ ฯ  ต  กิร   
มงฺคลทสพเล  โลเก  อุปปฺนฺเน  จกฺกรตน  านา  โอสกฺกิต   
ทิสฺวา  สุนนฺโท  ราชา  วิคตานนฺโท  พฺราหฺมเณ  ปริปุจฺฉิ  อิม   
จกฺกรตน  มม  กุสเลน นพฺิพตฺต  กสฺมา  านา  โอสกฺกิตนฺติ ฯ   
ตโต  เต  ตสสฺ  ร ฺโ  โอสกฺกนการณ  พฺยากรึสุ ฯ  จกฺก-   
วตฺติร ฺโ  อายุกฺขเยน  วา  ปพฺพชฺชปูคมเนน  วา  พุทฺธ-   
ปาตุภาเวน  วา  จกฺกรตน  านา  โอสกฺกตีติ  วตฺวา  ตุยฺห   
ปน  มหาราช  อายุกฺขโย  นตฺถิ  อติทีฆายุโก  ตฺว  มงฺคโล   
# ๑. ปป ฺจ. ๑/๗๕ ฯ  สมนฺต. ๑/๑๗๙ ฯ    
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ปน  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโน  เตน  เต  จกฺกรตน   
โอสกฺกิตนฺติ ฯ  ต  สุตฺวา  สุนนฺโท  จกกฺวตฺติราชา  สปริชโน   
ต  จกฺกรตน  สิรสา  วนฺทตฺิวา  อายาจิ  ยาวาห  ตวานุ-   
ภาเวน  มงฺคลทสพล  สกกฺริสฺสามิ  ตาว  ตฺว  มา  อนฺตร-   
ธายสฺสูติ ฯ  อถ  น  จกฺกรตน  ยถาาเนเยว  อฏาสิ ฯ   
        ตโต  สมุปาคตานนฺโท  สุนนโฺท  จกฺกวตฺติราชา  ฉตฺตึส-   
โยชนปริมณฺฑลาย  ปริสาย  ปริวุโต  สพฺพโลกมงฺคล  มงฺคลทสพล   
อุปสงฺกมิตฺวา  สสาวกสงฺฆ  สตฺถาร  มหาทาเนน  สนฺตปฺเปตฺวา   
อรหนฺตาน  โกฏิสตสหสฺสาน  กาสิกวตฺถานิ  ทตฺวา  ตถาคตสฺส   
สพฺพปริกฺขาเร  ทตฺวา  สกลโลกวิมฺหยกร  ภควโต  ปูช  กตฺวา   
มงฺคล  สพฺพโลกนาถ  อุปสงฺกมิตฺวา  ทสนขสโมธานสมุชฺชล   
วิมลกมลมกฬุสมม ฺชล ึ สิรสิ  กตฺวา  วนฺทิตฺวา  ธมฺมสฺสวนตฺถาย   
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  ปุตฺโตป  ตสฺส  อนุราชกุมาโร นาม ตเถว   
นิสีทิ ฯ   
        ตทา  สนุนฺทจกฺกวตฺติราชปฺปมุขาน  เตส  ภควา  อนุ-   
ปุพฺพิกถ  กเถสิ ฯ  สุนนโฺท  จกฺกวตฺตี  สทฺธึ  ปรสิาย  สห   
ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  อถ  สตฺถา  เตส  ปุพฺพจริย   
โอโลเกนฺโต  อิทฺธิมยปตฺตจีวรสฺส  อุปนิสฺสย  ทิสฺวา  จกฺกชาล-   
สมลงฺกต  ทกฺขิณหตฺถ  ปสาเรตฺวา  เอถ  ภิกฺขโวติ  อาห ฯ   
สพฺเพ  ตงฺขณเยว  ทุวงฺคุลเกสา  อิทฺธมิยปตฺตจีวรธรา  วสฺสฏ ิ-    
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กตฺเถรา  (๑)  วิย  อากปฺปสมฺปนฺนา  หุตฺวา  ภควนฺต  ปริวารยึส ุฯ   
อย  ตติโย  อภิสมโย  อโหสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                สรุินฺทเทวภวเน                พุทฺโธ ธมฺมมเทสยิ   
                โกฏิสตสหสฺสาน (๒)        ทติุยาภิสมโย อหุ ฯ   
                ยทา สุนนฺโท จกฺกวตฺตี        สมฺพุทฺธ อุปสงฺกมิ   
                ตทา อาหนิ สมฺพุทฺโธ        ธมฺมเภรึ วรุตฺตม ฯ   
                สนุนฺทสฺสานุจรา ชนตา        ตทาสุ นวุติโกฏโิย   
                สพฺเพป เต นิรวเสสา        อเหสุ เอหิภิกฺขุกาติ ฯ   
        ตตฺถ  สรุินฺทเทวภวเนติ  ปุน  เทวินฺทภวเนติ  อตฺโถ ฯ   
ธมฺมนฺติ  อภิธมฺม ฯ  อาหนีติ  อภิหนิ ฯ  วรุตฺตมนฺติ  วโร  ภควา   
อุตฺตม  ธมฺมเภรินฺติ  อตฺโถ ฯ  อนุจราติ  นิพทฺธจรา  เสวกา ฯ   
อาสุนฺติ  อเหสุ ฯ  ตทาสิ  นวุติโกฏิโยติป  ปาโ ฯ  ตสฺส  ชนตา   
อาสิ ฯ  สา  ชนตา  กิตฺตกาติ  เจ ฯ  นวุติโกฏิโยติ  อตฺโถ ฯ   
        อถ  มงฺคเล  กิร  โลกนาเถ  เมขเล  ปุเร  วิหรนฺเต  ตสฺมึเยว   
ปุเร  สุเทโว  จ  ธมฺมเสโน  จ  มาณวกา  มาณวกสหสฺสปริวารา (๓)   
ตสฺส  ภควโต  สนฺติเก  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพชึสุ ฯ  มาฆ-   
ปุณฺณมาย  ทฺวีสุ  อคฺคสาวเกสุ  สปริวาเรสุ  อรหตฺต  ปตฺเตสุ   
สตฺถา  โกฏสิตสหสฺสภิกฺขุคณมชฺเฌ  ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ  อย  ปโม   
# ๑. ส.ี ย ุวสฺสสติกตฺเถรา ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ นว โกฏิสตสหสฺสาน ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. ทสมาณวกสหสฺเสหิ ปริวุตา ฯ    
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สนฺนิปาโตติ  อโหสิ ฯ  ปนุ  อุตฺตราราเม  นาม  อนุตฺตเร   
าติสมาคเม  ปพฺพชิตาน  โกฏิสตสหสฺสาน  สมาคเม  ปาติโมกฺข   
อุทฺทิสิ  อย  ทุติโย  สนฺนปิาโต  อโหสิ ฯ  สุนนฺทจกฺกวตฺติภิกฺขุ-   
คณสมาคเม  นวุติโกฏิสหสฺสาน  ภิกฺขูน  มชฺเฌ  ปาติโมกฺข   
อุทฺทิสิ  อย  ตติโย  สนฺนปิาโต  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        มงฺคลสฺส มเหสิโน   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปโม อาสิ สมาคโม ฯ   
                ทติุโย โกฏิสตสหสฺสาน        ตติโย นวุติโกฏิน   
                ขีณาสวาน วิมลาน                ตทา อาสิ สมาคโมติ (๑) ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  สุรุจิพฺราหฺมณคาเม  สุรุจิ  นาม   
พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  สนิฆณฺฑุเกฏภาน   
สากฺขรปฺปเภทาน  อิติหาสป ฺจมาน  ปทโก  เวยฺยากรโณ   
โลกายตมหาปุริสลกฺขเณสุ  อนวโย  อโหสิ ฯ  โส  สตฺถาร   
อุปสงฺกมิตฺวา  ทสพลสฺส  มธุรธมฺมกถ  สุตฺวา  ภควติ  ปสีทิตฺวา   
สรณ  คนฺตฺวา  เสฺว  มยฺห  ภิกฺข  คณฺหถาติ สสาวกสงฺฆ   
ภควนฺต นิมนฺเตสิ ฯ โส  ภควตา  พฺราหฺมณ  กิตฺตเกหิ   
ภิกฺขูหิ  เต  อตฺโถติ  วุตฺโต  กิตฺตกา  ปน โว  ภนฺเต  ปริวารา   
ภิกฺขูติ  อาห ฯ  ตทา  ปมสนฺนิปาโตว  โหติ  ตสฺมา  โกฏิสต-   
# ๑. สฺยา. โกฏิสตสหสฺสาน ทุติโย อาสิ สมาคโม ตติโย นวุติ โกฏีน   
# ตติโย อาสิ สมาคโม ขีณาสวาน ตทา อาสิ สมาคโม ฯ    
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สหสฺสนฺติ  วุตฺเต  ยทิ  เอว  ภนฺเต  สพฺเพหิป  สทฺธึ  มยฺห   
ภิกฺข  คณฺหถาติ นิมนฺเตสิ ฯ สตฺถา อธิวาเสสิ ฯ   
        พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  สฺวาตนาย  นิมนฺเตตฺวา  อตฺตโน   
ฆร  คจฺฉนฺโต  จินฺเตสิ  อห เอตฺตกาน ภิกฺขูน ยาคุภตฺตวตฺถาทีนิ   
ทาตุ สกฺโกม ินิสีทนฏาน  ปน  กถ  ภวิสฺสตีติ ฯ  ตสฺส  กิร   
สา  จินฺตนา  จตุราสีติโยชนสหสฺสปฺปมาเณ  เมรุมตฺถเก   ิตสฺส   
เทวราชสฺส  ทสสตนยนสฺส  ปณฺฑุกมฺพลสิลาสนสฺส  อุณฺหาการ   
ชเนสิ ฯ  อถ  สกฺโก  เทวราชา  อาสนสฺส  อุณฺหภาว  ทิสฺวา   
โก  นุ  โข  ม  อิมมฺหา  านา  จาเวตุกาโมติ  สมุปฺปนฺน 
ปริวิตกฺโก  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  มนุสฺสโลก  โอโลเกนฺโต  มหาปุริส   
ทิสฺวา  อย  มหาสตฺโต  พุทฺธปฺปมุข  ภิกฺขุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา   
ตสฺส  นิสีทนตฺถาย  จินฺเตสิ ฯ  มยาป  ตตฺถ  คนฺตฺวา  ปุ ฺ-   
โกฏาส  คเหตุ  วฏฏตีติ  วฑฺฒกีวณฺณ  นิมฺมินิตฺวา  วาสิ-   
ผรสุหตฺโถ  มหาปุริสสฺส  ปุรโต  ปาตุรโหสิ ฯ  โส  อตฺถ ิ  
นุ  โข กสฺสจิ ภติยา  กตฺตพฺพกมฺมนฺติ อาห ฯ   
        มหาสตฺโต  ทิสฺวา  ก ึ กมฺม  กาตุ  สกฺขิสฺสสีติ  อาห ฯ   
มม  อชานนสิปฺป  นาม  นตฺถิ  โย  โย  ย  ย  อิจฺฉติ  มณฺฑป   
วา  ปาสาท  วา  อ ฺ  วา กิ ฺจิ  นิเวสนาทิก  ตสฺส  ตสฺส   
ต  ต  กาตุ  สมตฺโถมฺหีติ ฯ  เตน  ห ิ มยหฺ  กมฺม  อตฺถีติ ฯ  กึ   
อยฺยาติ ฯ  สวฺาตนาย  มยา  โกฏิสตสหสฺสภิกฺขู  นมินฺติตา  เตส    
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นิสีทนมณฺฑป  กริสฺสสีติ ฯ  อห  นาม  กเรยฺย  สเจ  เม  ภตึ   
ทาตุ สกฺขิสฺสถาติ ฯ  สกขิฺสฺสามิ  ตาตาติ ฯ  ยทิ  เอว  สาธุ   
กริสฺสามีติ  วตฺวา  เอก  ปเทส  โอโลเกสิ ฯ  โส  ทฺวาทสโยชนปฺ-   
ปมาโณ  ปเทโส  กสิณมณฺฑล  วิย  สมตโล  ปรมรมณีโย  อโหสิ ฯ   
ปุน  โส  เอตฺตเก  าเน  สตฺตรตนมโย  ทฏพฺพสารมณฺโฑ   
มณฺฑโป  อุฏหตูติ  จินฺเตตฺวา  โอโลเกสิ ฯ  ตโต  ตาวเทว   
มณฺฑปสทิโส  ปวีตล  ภินฺทิตฺวา  มณฺฑโป  อุฏหิ ฯ  ตสฺส   
โสวณฺณมเยสุ  ถมฺเภสุ  รชตมยา  ฆฏกา  อเหสุ  รชตมเยสุ   
ถมฺเภสุ  โสวณฺณมยา  ฆฏกา  มณิตฺถมฺเภสุ  ปวาฬมยา  ฆฏกา   
ปวาฬมเยสุ  ถมฺเภสุ  มณิมยา  ฆฏกา  สตฺตรตนมเยสุ  ถมฺเภสุ   
สตฺตรตนมยา ฆฏกา อเหสุ ฯ   
        ตโต  มณฺฑปสฺส  อนฺตรนฺตราป  กิงฺกิณิกชาลา  โอลมฺพตูติ   
โอโลเกสิ ฯ  สห  โอโลกเนน  กิงฺกิณิกชาล  โอลมฺพิ  ยสฺส   
มนฺทวาเตริตสฺส  ป ฺจงฺคิกสฺเสว  ตุริยสฺส  ปรมมโนรโม  มธุโร   
สทฺโท  นิจฺฉรติ  ทิพฺพสงฺคีติวตฺตนกาโล  วิย  อโหสิ ฯ  อนฺตรนฺตรา   
ทิพฺพคนฺธทามปุปฺผทามปตฺตทามสตฺตรตนทามานิ  โอลมฺพนฺตูติ   
จินฺเตสิ  สห  จินฺตาย  ทามานิ โอลมฺพึส ุฯ โกฏิสตสหสฺสสงฺขฺยาน   
ภิกฺขูน  อาสนานิ  จ  กปปฺยมหคฺฆปจฺจตฺถรณานิ  อาธารกานิ   
จ  ปวึ  ภินทฺิตฺวา  อุฏหนฺตูติ  จินฺเตสิ  ตาวเทว  อุฏหึสุ ฯ   
โกเณ  โกเณ  เอเกกา  อุทกจาฏิ  อุฏหตูติ  จินฺเตสิ  ตงฺขณเยว    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 277 

                เลมที่ 44  มงฺคลพุทฺธวสวณฺณนา  หนา  277   
 
อุทกจาฏิโย  ปรมสีตเลน  มธุเรน  สุวิสทฺุธสุคนฺธกปฺปยวารินา   
ปุณฺณา  กทลปิณฺณปหิตมุขา  อุฏหึสุ ฯ  โส  ทสสตนยโน  เอตฺตก   
มาเปตฺวา  พฺราหฺมณสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  เอหิ  อยฺย  ตว   
มณฺฑป  ทิสวฺา  มยฺห  ภตึ  เทหีติ  อาห ฯ  มหาปุริโส  คนฺตฺวา   
ต  มณฺฑป  โอโลเกสิ ฯ  ตสฺส  โอโลเกนฺตสฺเสว  สกลสรรี   
ป ฺจวณฺณาย  ปติยา  นรินฺตร  ผุฏ อโหสิ ฯ   
        อถสฺส  มณฺฑป  โอโลกยโต  เอตทโหสิ  นาย  มณฺฑโป   
มนุสฺสภูเตน  กโต  มยฺห  อชฺฌาสย  มยฺห  คุณ  อาคมฺม  อทฺธา   
สกฺกสฺส  เทวร ฺโ  ภวน  อุณฺห  อโหสิ  ตโต  สกฺเกน   
เทวานมินฺเทน  อย  มณฺฑโป  นิมฺมโิตติ ฯ  น  โข  ปน  เม   
ยุตฺต  เอวรูเป  มณฺฑเป  เอกทิวสเยว  ทาน  ทาตุ  สตฺตาห   
ทสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ  พาหิรกทาน  นาม  ตตฺตกมฺป (๑)  สมาน   
โพธิสตฺตาน  หทย  ตุฏ ึ  กาตุ  น  สกฺโกติ  อลงฺกตสีส  วา   
ฉินฺทิตฺวา  อ ฺชิตานิ  วา  อกฺขีนิ  อุปฺปาเฏตฺวา  หทยมส  วา   
อุพฺพฏเฏตฺวา  ทินฺนกาเล  โพธิสตฺตาน  จาค  นิสฺสาย  ตุฏ ิ   
นาม  โหติ ฯ  อมฺหาก  โพธิสตฺตสฺส  หิ  สิวิชาตเก  (๒) เทวสิก   
ป ฺจกหาปณสตสหสฺสานิ  วิสฺสชฺเชตฺวา  จตูสุ  นครทฺวาเรสุ   
นครมชฺเฌติ  ป ฺจสุ  าเนสุ  ทาน  เทนฺตสฺส  ต  ทาน  จาคตุฏ ึ   
อุปฺปาเทตุ  นาสกฺขิ ฯ  ยทา  ปนสฺส  พฺราหฺมณวณฺเณน   
# ๑. ส.ี ย.ุ กตฺิตกมฺป ฯ  ๒. ขุ. ชา. ๒๗/๒๐๖๖/๔๑๙ ฯ    
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อาคนฺตฺวา  สกฺโก  เทวราชา  อกฺขีนิ  ยาจิ  ตทา  โส  ตานิ   
จกฺขูนิ  อุปฺปาเฏตฺวา  อทาสิ  ททมานสฺเสว  หาโส  อุปฺปชฺชิ   
เกสคฺคมตฺตมฺป  จิตฺตสฺส  อ ฺถตฺต  นาโหสิ ฯ  เอว  สพฺพ ฺ ุ-   
โพธิสตฺตาน พาหิรทาน  นิสฺสาย  ติตฺติ  นาม  นตฺถิ ฯ  ตสฺมา   
โสป  มหาปรุิโส  มยา  โกฏิสตสหสฺสสงฺขาน  ภิกฺขูน  ทาน   
ทาตุ  วฏฏตีติ  จินฺเตตฺวา  ตสฺมึ  มณฺฑเป  นิสีทาเปตฺวา สตฺตาห   
ควปาน นาม ทาน อทาสิ ฯ   
        เอตฺถ  ควปานนฺติ  มหนฺเต  มหนฺเต  โกลมฺเพ  ขีรสฺส   
ปูเรตฺวา  อุทฺธเนสุ  อาโรเปตฺวา  ฆนปากปกฺเก  ขีเร  โถกโถเก   
ตณฺฑุเล  ปกขิฺปตฺวา  ปกฺกมธุสกฺขรจุณฺณสปฺปหิ  อภิสงฺขต-   
โภชน  วุจฺจติ ฯ  อิทเมว  จตุมธุรโภชนนฺติป  วุจฺจติ ฯ  มนุสฺสาเยว   
ปน  ปริวิสิตุ  นาสกฺขึสุ ฯ  เทวาป  เอกนฺตริกา  หุตฺวา   
ปริวิสึสุ ฯ  ทวฺาทสโยชนปฺปมาณมฺป  ต  าน  เต  ภิกฺขู  คณฺหิตุ   
นปฺปโหสิเยว  เต  ปน  ภิกฺขู  อตฺตโน  อตฺตโน  อานุภาเวน   
นิสีทึสุ ฯ  ปริโยสานทิวเส  สพฺพส  ภิกฺขูน  ปตฺเต  โธวาเปตฺวา   
เภสชฺชตฺถาย  สปฺปนวนีตมธุผาณิตาทีน  ปูเรตฺวา  ติจีวเรหิ   
สทฺธึ  อทาสิ ฯ  ตตฺถ  สงฺฆนวกภิกฺขุนา  ลทฺธจีวรสาฏกา   
สตสหสฺสคฺฆนิกา  อเหสุ ฯ   
        อถ  สตฺถา  อนุโมทน  กโรนฺโต  อย  มหาปุริโส  เอวรูป   
มหาทาน  อทาสิ  โก  น ุ โข  ภวิสฺสตีติ  อุปธาเรนฺโต  อนาคเต   
กปฺปสตสหสฺสาธิกาน  ทฺวินฺน  อสงฺเขฺยยฺยาน  มตฺถเก  โคตโม    
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นาม  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  ทสิฺวา  ตโต  มหาสตฺต  อามนฺเตตฺวา   
ตฺว  เอตฺตก  นาม  กาล  อติกฺกมิตฺวา  โคตโม  นาม  พุทฺโธ   
ภวิสฺสสีติ  พฺยากาสิ ฯ  อถ  มหาปุริโส  ภควโต  พฺยากรณ   
สุตฺวา  ปมุทิตหทโย  อห  กิร  พุทฺโธ  ภวิสฺสามิ  น  เม   
ฆราวาเสน  อตฺโถ  ปพฺพชิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  ตถารูป  สมฺปตฺตึ   
เขฬปณฺฑ  วิย  ปหาย  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  พุทฺธวจน   
อุคฺคณฺหิตฺวา  อภิ ฺา  จ  อฏ  สมาปตฺติโย  จ  นพฺิพตฺเตตฺวา   
อปริหีนชฺฌาโน  ยาวตายุก  ตฺวา  อายุปริโยสาเน  พฺรหฺมโลเก   
นิพฺพตฺติ ฯ เตน วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                สุรุจี นาม พฺราหฺมโณ   
                อชฺฌายโก มนตฺธโร        ติณฺณ เวทาน ปารคู ฯ   
                ตมห อุปสงฺกมฺม                สรณ คนฺตฺวาน สตฺถุโน   
                สมฺพุทฺธปฺปมุข สงฺฆ        คนฺธมาเลน ปูชยึ   
                ปูเชตฺวา คนฺธมาเลน        ควปาเนน ตปฺปยึ ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        มงฺคโล ทิปทุตฺตโม (๑)   
                อปริเมยฺ อิโต (๒) กปฺเป        อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ   
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต ฯ   
                ปธาน ปทหิตฺวาน                กตฺวา ทุกฺกรการิก   
                อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ                นิสีทิตฺวา ตถาคโต   
                ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห        เนร ฺชรมุเปหิติ ฯ   
# ๑. ม. ทฺวิปทุตฺตโม ฯ  ๒. ม. อปริเมยฺยิโต ฯ    
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                เนร ฺชราย ตีรมฺหิ                ปายาส อทิ โส ชโิน   
                ปฏิยตฺตวรมคฺเคน                โพธิมูลมฺห ิเอหิติ ฯ   
                ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา        โพธิมณฺฑ อนุตฺตร   
                อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ        พุชฺฌิสฺสติ มหายโส ฯ   
                อิมสฺส ชนิกา มาตา                มายา นาม ภวิสฺสติ   
                ปตา สุทฺโธทโน นาม        อย เหสฺสติ โคตโม ฯ   
                อนาสวา วีตราคา                สนฺตจิตฺตา สมาหิตา   
                โกลิโต อุปติสฺโส จ        อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา   
                อานนฺโท นามุปฏาโก        อุปฏ ิสฺสติ ม ชิน ฯ   
                เขมา อุปฺปลวณฺณา จ        อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา   
                อนาสวา วีตราคา                สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ   
                จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก        อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ   
                นนฺทมาตา จ อุตฺตรา        อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏ ิกา   
                อายุ วสฺสสต ตสฺส                โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ   
                อิท สุตฺวาน วจน                อสมสฺส มเหสิโน   
                อาโมทิตา นรมรู                พุทฺธวีช กิร อย ฯ   
                อุกฺกุฏ ิสทฺทา วตฺตนฺติ        อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ   
                กต ฺชลี นมสสฺนฺติ        ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ   
                ยทิมสฺส โลกนาถสฺส        วิรชฺฌิสฺสาม สาสน   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ    
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                ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา        ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย   
                เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน        อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ   
                เอวเมว มย สพฺเพ                ยทิ มุ ฺจามิม ชิน   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน        เหสฺสาม สมฺมุขา อิมนฺติ   
สตฺตรส (๑)  คาถา วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา        ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
                อุตฺตรึ วตฺตมธิฏาสึ        ทสปารมิปูริยา ฯ   
                ตทา ปติมนุพฺรูหนฺโต        สมฺโพธิวรปตฺติยา   
                พุทฺเธ ทตฺวาน ม เคห        ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเก ฯ   
                สตฺุตนฺต วินย ฺจาป        นวงฺค สตฺถุสาสน   
                สพฺพ ปริยาปุณิตฺวา        โสภยึ ชินสาสน ฯ   
                ตตฺถปฺปมตฺโต วิหรนฺโต        พฺรหฺม ภาเวตฺว (๒) ภาวน   
                อภิ ฺาปารมึ (๓) คนฺตฺวา   พฺรหฺมโลกมค ฺฉหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  คนฺธมาเลนาติ  คนฺเธหิ  เจว  มาเลหิ  จ ฯ  ควปาเนนาติ   
อิท วุตฺตเมว ฯ  ฆตปาเนนาติป  เกจิ  ปนฺติ ฯ  ตปฺปยินฺติ   
ตปฺเปสึ ฯ  อุตฺตรึ  วตมธิฏาสินฺติ  ภิยฺโยป  วตมธิฏาสึ ฯ  ทส-   
ปารมิปูริยาติ  ทสนฺน  ปารมีน  ปรูณตฺถาย ฯ  ปตินฺติ  หทยตุฏ ึ ฯ   
อนุพฺรูหนฺโตติ  วฑฺเฒนฺโต ฯ  สมโฺพธิวรปตฺติยาติ  พุทฺธตฺตปฺ-   
ปตฺติยา ฯ  พุทฺเธ  ทตฺวานาติ  พุทฺธสฺส  ปริจฺจชิตฺวา ฯ  ม  เคหนฺติ   
มม  เคห  สพฺพ  สาปเตยฺย  จตุปจฺจยตฺถาย  พุทฺธสสฺ  ภควโต   
# ๑. ม. อฏ คาถา ฯ  ๒. ม. ภาเวตฺว ฯ  ๓. ม. อภิ ฺาปารมึ ฯ    
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ปริจฺจชิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถาติ  ตสฺมึ พุทฺธสาสเน ฯ พฺรหฺมนฺติ   
พฺรหฺมวิหารภาวน ภาเวตฺวา ฯ   
        มงฺคลสสฺ  ปน  ภควโต  นคร  อุตฺตร  นาม  อโหสิ ฯ   
ปตาปสฺส  อุตฺตโร  นาม  ราชา  ขตฺติโย  มาตาป  อุตฺตรา   
นาม  สุเทโว  จ  ธมฺมเสโน  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  ปาลิโต   
นาม  อุปฏาโก  สีวลา  จ  อโสกา  จ เทฺว อคฺคสาวิกา   
นาครุกฺโข  โพธิ  อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ  สรีร  อโหสิ  นวุติวสฺส-   
สหสฺส อายุปริมาณ  ภรยิา  ปนสฺส  ยสวตี  นาม  สีวโล   
นาม  ปุตฺโต  อสฺสยาเนน  นิกฺขมิ ฯ  อุตฺตราราเม  วสิ ฯ  อุตฺตโร   
นาม  อุปฏาโก  ตสฺมึ  ปน  นวุติวสฺสสหสฺสานิ  ตฺวา   
ปรินิพฺพุเต  ภควติ  เอกปฺปหาเรเนว  ทสจกฺกวาฬสหสฺสานิ   
เอกนฺธการานิ  อเหสุ ฯ  สพฺพจกฺกวาเฬสุ  มนุสฺสาน  มหนฺต   
อาโรทนปริเทวน  อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อุตฺตร นาม นคร                อุตฺตโร นาม ขตฺติโย   
                อุตฺตรา นาม ชนิกา                มงฺคลสฺส มเหสิโน ฯ   
                สุเทโว ธมฺมเสโน จ                อเหสุ อคฺคสาวกา   
                ปาลิโต นามุปฏาโก        มงฺคลสฺส มเหสิโน ฯ   
                สวีลา จ อโสกา จ                อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                นาครุกฺโขติ วุจฺจติ ฯ   
                อฏาสีติ รตนานิ                อจฺจุคฺคโต มหามุนิ   
                ตโต นิทฺธาวตี รสี                อเนกสตสหสฺสิโย ฯ    
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                นวุติวสฺสสหสฺสานิ        อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                ยถาป สาคเร อูมี                น สกฺกา ตา คเณตุเย   
                ตเถว สาวกา ตสฺส                น สกฺกา เต คเณตุเย ฯ   
                ยาว อฏาสิ สมฺพุทโฺธ        มงฺคโล โลกนายโก   
                น ตสฺส สาสเน อตฺถิ        สกเิลสมรณ ตทา ฯ   
                ธมฺโมกฺก ธารยิตฺวาน        สนฺตาเรตฺวา มหาชน   
                ชลิตฺวา ธูมเกตูว                นิพฺพุโต โส มหายโส ฯ   
                สงฺขาราน สภาวตฺต        ทสสฺยิตฺวา สเทวเก   
                ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว        สูริโย อตฺถงฺคโต ยถาติ ฯ   
        ตตฺถ  ตโตติ  ตสฺส  มงฺคลสฺส  สรีรโต ฯ  นิทธฺาวตีติ   
นิทฺธาวนฺติ  วจนวิปริยาโย  ทฏพฺโพ ฯ  รสีติ  รสฺมิโย ฯ  อเนก-   
สตสหสฺสิโยติ  อเนกสตสหสฺสา ฯ  อูมีติ  วีจิโย  ตรงฺคา ฯ   
คเณตุเยติ  คเณตุ  สงฺขาตุ ฯ  เอตฺตกา  สาคเร  อูมิโยติ  ยถา   
น  สกฺกา  คเณตุ  เอว  ตสฺส  ภควโต  สาวกาป  น  สกฺกา   
คเณตุ  อถ โข  คณนปถ  วีติวตฺตาติ  อตฺโถ ฯ  ยาวาติ  ยาวตก   
กาล ฯ  สกิเลสมรณ  ตทาติจ  สห  กิเลเสหิ  สกิเลโส  สกิเลสสสฺ   
มรณ  สกิเลสมรณ  ต  นตฺถิ ฯ  ตทา  กิร  ตสฺส  ภควโต   
สาสเน  สาวกา  สพฺเพ  อรหตฺต  ปตฺวาเยว  ปรินิพฺพายึสุ ฯ   
ปุถุชชฺนา  วา  โสตาปนฺนาทโย  วา  หตฺุวา  น  กาลมกสูติ   
อตฺโถ ฯ  เกจิ  สมฺโมหมารณ ตทาติ ปนฺติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 284 

                เลมที่ 44  พุทธวสวณฺณนา  หนา  284   
 
        ธมฺโมกกฺนฺติ  ธมฺมทปีก ฯ  ธูมเกตูติ  อคฺคิ  วุจฺจติ  อิธ   
ปน  ปทีโป  ทฏพฺโพ ฯ  ตสฺมา  ปทีโป  วิย  ชลิตฺวา  นิพฺพุโตติ   
อตฺโถ ฯ  มหายโสติ  มหาปริวาโร ฯ  เกจิ  นิพฺพุโต  โส   
สสาวโกติ  ปนฺติ ฯ สงฺขารานนฺติ สงฺขตธมฺมาน  สปฺปจฺจย-   
ธมฺมาน ฯ  สภาวตฺตนฺติ  อนิจฺจาทิสาม ฺลกฺขณ ฯ  สูรโิย  อตฺถงฺคโต   
ยถาติ  ยถา  สหสฺสกิรโณ  ทิวสกโร  สพฺพ  ตมคณ  (๑)  วิธมิตฺวา   
สพฺพ ฺจ  โลก  โอภาเสตฺวา  อตฺถมุปคจฺฉติ  เอว  มงฺคล-   
ทิวสกโรป  เวเนยฺยกมลวนวิกสนกโร  สพฺพ  อชฌฺตฺติกพาหิร-   
โลกตม  วิธมิตฺวา  อตฺตโน  สรรีปฺปภาย  ชลิตฺวา  อตฺถงฺคโตติ   
อตฺโถ ฯ เสสคาถา สพฺพตฺถ อุตฺตานา เอวาติ ฯ   
                        มงฺคลพุทฺธวสวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                สุมนพุทฺธวสวณฺณนา   
        เอว  เอกปฺปกาเรเนว  ทสสหสฺสโิลกธาตุ  เอกนฺธการ   
กตฺวา  ตสฺมึ  ภควติ  ปรินิพฺพุเต  ตสฺส  อปรภาเค  นวุติ-   
วสฺสสหสฺสายุเกสุ  มนุสฺเสสุ  อนุกฺกเมน  ปริหายตฺิวา  ทสวสฺเสสุ   
ชาเตสุ  (๒)  ปุน  วฑฺฒิตฺวา  อนุกฺกเมน อสงฺเขฺยยฺยายุกา  หุตฺวา   
ปุน  ปริหายตฺิวา  นวุติวสฺสสหสฺสายุเกสุ  ชาเตสุ  สุมโน  นาม   
โพธิสตฺโต  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต   
จวิตฺวา  เมขลนคเร  สุทตฺตสฺส  นาม  ร ฺโ  กุเล  สิริมาย   
# ๑. ส.ี ย.ุ ตมคต ฯ  ๒. สี. ย.ุ อภิกฺกนฺเตสุ อนฺตรกปฺเปสุ ฯ    
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นาม  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ  อคฺคเหสิ ฯ  ปาฏหิาริยานิ   
ปุพฺเพ วุตฺตนยาเนว ฯ   
        โส  อนกฺุกเมน  วุทฺธปิฺปตฺโต  สิรวิฑฺฒนโสมวฑฺฒน-   
อิทฺธิวฑฺฒนนามเธยฺเยสุ  ตีสุ  ปาสาเทสุ  เตสฏ ิยา  นาฏกิตฺถ-ี   
สตสหสฺเสหิ  ปริจาริยมาโน  สรุยุวตีหิ  ปริจาริยมาโน  เทว-   
กุมาโร  วิย  นววสฺสสหสฺสานิ  ทิพฺพสุขสทิส  วิสยสุขมนุภวมาโน   
วฏสิกาย  นาม  เทวิยา  อนุปม  นาม  นิรุปม  ปุตฺต ชเนตฺวา   
จตฺตาริ นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  หตฺถิยาเนน  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ   
ต  ปน  ปพฺพชนฺต  ตึสโกฏิโย  อนุปพฺพชึสุ ฯ    
        โส  เตหิ  ปริวุโต  ทสมาเส  ปธานจริย  จริตฺวา   
วิสาขปุณฺณมาย  อโนมนิคเม  อโนมเสฏ ิโน  ธีตาย  อนุปมาย   
นาม  ทินฺน  ปกฺขิตฺตทิพฺโพช  ปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  สาลวเน   
ทิวาวิหาร  วีตินาเมตฺวา  อนุปมาชีวเกน  ทินฺนา อฏ  ติณ-   
มุฏ ิโย  คเหตฺวา  นาคโพธึ  อุปคนฺตฺวา  ต  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
อฏหิ  ติณมุฏ ีหิ  ตึสหตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถร  กตฺวา ตตฺถ   
ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  นิสีทิ ฯ  ตโต  มารพล  วิธมิตฺวา   
สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปฏิวิชฌฺิตฺวา  อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ ตณฺหาน   
ขยมชฺฌคาติ (๑) อุทาน อุทาเนสิ ฯ เตน วุตฺต   
                มงฺคลสฺส อปเรน        สุมโน นาม นายโก   
                สพฺพธมฺเมหิ อสโม   สพฺพสตฺตานมุตฺตโมติ ฯ   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕-๓๖ ฯ    
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        ตตฺถ  มงฺคลสฺส  อปเรนาติ  มงฺคลสฺส  ภควโต  อปรภาเค ฯ   
สพฺพธมฺเมหิ  อสโมติ สพฺเพหิป สีลสมาธิป ฺาธมฺเมหิ อสโม   
อสทิโส ฯ   
        สุมโน  กิร  ภควา  โพธิสมีเปเยว  สตฺตสตฺตาหานิ   
วีตินาเมตฺวา  ธมฺมเทสนตฺถ  พฺรหฺมายาจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  กสฺส   
นุ  โข  อห  ปม  ธมฺม  เทเสยฺยนฺติ  (๒)  อุปธาเรนฺโต  อตฺตนา   
สห  ปพฺพชติาน  ตึสโกฏิโย  จ  อตฺตโน  กนิฏภาติก  เวมาติก   
สรณกุมาร ฺจ  ปุโรหิตปุตฺต  ภาวิตตฺตมาณวก ฺจ  อุปนิสฺสย-   
สมฺปนฺเน  ทสิฺวา  เอเตส  ปม  ธมฺม  เทเสยฺยนฺติ  จินฺเตตฺวา   
หสราชา  วิย  คคนปเถน  เมขลุยฺยาเน  โอตริตฺวา  อุยฺยานปาล   
เปเสตฺวา อตฺตโน  กนิฏภาติก  สรณกุมาร ฺจ  ปุโรหิตปุตฺต   
ภาวิตตฺตกุมาร ฺจ  ปกฺโกสาเปตฺวา  เตส  ปริวารภูตา  สตฺตตึส-   
โกฏโิย  อตฺตนา  สห  ปพฺพชิตา  ตึสโกฏิโย  จ  อ ฺเ  จ   
พหู  เทวมนุสฺสโกฏโิย  จาติ  เทว  โกฏิสตสหสฺส  ธมฺมจกฺกปฺ-   
ปวตฺตเนน ธมฺมามต ปาเยสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ตทา อมตเภรึ โส        อาหนี เมขเล ปุเร   
                ธมฺมสงฺขสมายุตฺต    นวงฺค ชินสาสนนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อมตเภรินฺติ  อมตาธิคมาย  นิพฺพานาธิคมาย  เภรึ ฯ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๔๘/๔๕ ฯ  ม.ม.ู  ๑๒/๓๒๔/๓๒๗ ฯ   
# ม.ม ๑๓/๕๑๒/๔๖๔ ฯ  วิ. มาหา. ๔/๑๐/๑๒ ฯ    
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อาหนีติ  วาทยิ  ธมฺม  เทเสสีติ  อตฺโถ ฯ  สาย  อมตเภรี  นาม   
อมตปริโยสาน  นวงฺค  พุทฺธวจน ฯ  เตเนวาห  ธมฺมสงฺขสมา-   
ยุตฺต  นวงฺค  ชินสาสนนฺติ ฯ  ตตฺถ ธมมฺสงฺขสมายุตฺตนฺติ   
จตุสจฺจธมฺมกถาสงฺขวรสมายุตฺต ฯ   
        สุมโน  ปน  โลกนายโก  อภิสมฺโพธึ  ปาปุณิตฺวา   
ปฏิ ฺานุรูป  ปฏิปท  ปฏิปชชฺมาโน  มหาชนสฺส  ภวพนฺธน-   
โมกฺขตฺถาย  กุสลรตนสฺส  กิเลสโจเรหิ  วิลุปฺปมานสฺส  ปริตฺตา-   
นตฺถ  สลีวิปลุปาการ  สมาธิปริขาปริวาริต  วิปสฺสนาาณ-   
ทฺวาร  สติสมฺปช ฺทฬฺหกวาฏ สมาปตฺติมณฺฑปาทิปฏิมณฺฑิต   
โพธิปกฺขิยชนสมากุล  อมตวรนคร มาเปสิ ฯ เตน วุตฺต   
                นชิฺชินิตฺวา  กิเลเส โส        ปตฺวา สมฺโพธิมุตฺตม   
                มาเปสิ นคร สตฺถา        สทธฺมฺมปุรวรุตฺตมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  นชิฺชินิตฺวาติ  วิชินิตฺวา  อภิภุยฺย  กิเลสาภิสงฺขาร-   
เทวปุตฺตมาเร วิทฺธเสตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  โสติ  โส  สมุโน  ภควา ฯ   
วิชินิตฺวา กิเลเสหีติป ปาโ ฯ  ตตฺถ  หกิาโร  ปทปูรณมตฺเต   
นิปาโต ฯ  ปตฺวาติ  อธิคนฺตฺวา ฯ  ปตฺโตติป  ปาโ ฯ  นครนฺติ   
นิพฺพานนคร ฯ  สทฺธมฺมปุรวรุตฺตมนฺติ  สทฺธมฺมสงฺขาต  ปุรวเรสุ   
อุตฺตม  เสฏ  ปธานภูต ฯ อถ วา สทฺธมฺมมเยสุ ปุเรสุ ปวเรสุ   
อุตฺตม สทฺธมฺมปุรวรุตฺตม ฯ  ปุริมสฺม ึ อตฺถวิกปฺเป  นครนฺติ   
ตสฺเสว  เววจนนฺติ  ทฏพฺพ ฯ  ปฏิวิทธฺธมฺมสภาวาน  เสกฺขา-    
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เสกฺขาน  อริยปุคฺคลาน  ปติฏาน  โคจรนิวาสฏเน  นิพฺพาน   
นครนฺติ  วุจฺจติ ฯ  ตสฺมึ  ปน  สทฺธมฺมวรนคเร  โส  สตฺถา   
อวิจฺฉินฺน  อกุฏิล  อุชุ ปุถลุ ฺจ วิตฺถต ฺจ สติปฏานมย   
มหาวีถึ มาเปสิ ฯ เตน วุตฺต   
                นรินฺตร อกุฏิล        อุชุ วิปลุวิตฺถต   
                มาเปสิ โส มหาวีถึ        สติปฏานวรุตฺตมนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  นรินฺตรนฺติ  กสุลชวนส ฺจรณานนฺตรภาวโต   
นิรนฺตร ฯ  อกุฏิลนฺติ  กฏุลิภาวกรโทสวิรหิตโต  อกุฏิล ฯ  อุชนฺุติ   
อกุฏิลตฺตาว  อุชุ ฯ  ปุริมปทสฺเสว  อตฺถทีปกมิท  วจน ฯ  วปุล-   
วิตฺถตนฺติ  อายามโต  จ  วิตฺถารโต  จ  ปุถลุวิตฺถต  ปุถุลวิตฺถต-   
ภาโว  โลกิยโลกุตฺตรสติปฏานวเสน  ทฏพฺโพ ฯ  มหาวีถินฺติ   
มหามคฺค ฯ  สติปฏานวรุตฺตมนฺติ  สติปฏาน ฺจ  ต  วเรสุ   
อุตฺตม ฺจาติ  สติปฏานวรุตฺตม ฯ อถ วา วร สติปฏานมย   
อุตฺตมวีถินฺติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ  ตสฺส  นิพฺพานมหานครสฺส  ตสฺส  สติปฏาน-   
วีถิย  จตฺตาริ  สาม ฺผลานิ  จตสฺโส  ปฏิสมฺภิทา  ฉ  อภิ ฺา   
อฏ  สมาปตฺติโยติ  อิมานิ  มหคฺฆรตนานิ อุโภสุ ปสฺเสสุ   
ธมฺมาปเณ ปสาเรสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ผเล จตฺตาริ สาม ฺเ        จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา   
                ฉฬภิ ฺาฏสมาปตฺตี        ปสาเรสิ ตตฺถ วีถิยนฺติ ฯ    
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        อิทานิ  ภควา  อิมานิ  รตนภณฺฑานิ  เย  ปน  อปฺปมตฺตา   
สติมนฺโต  ปณฺฑิตา  หิริโอตฺตปฺปวีริยาทีหิ  สมนฺนาคตา  เต   
อาทิยนฺตีติ  เตส  รตนาน  หรณูปาย ทสฺเสนฺโต   
                เย อปฺปมตฺตา อขิลา                หิริวีริเยหุปาคตา   
                เต เต อิเม คุณวเร                อาทิยนฺติ ยถาสุขนฺติ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  เยติ  อนิยมุทฺเทโส ฯ  อปฺปมตฺตาติ  ปมาทสฺส  ปฏปิกฺข-   
ภูเตน  สติยา  อวิปฺปวาสลกฺขเณน  อปฺปมาเทน สมนฺนาคตา ฯ   
อขิลาติ ป ฺจเจโตขิลรหิตา ฯ หิริวีริเยหุปาคตาติ  กายทุจฺจริตาทีหิ   
หิรียตีติ  หิร ี ลชฺชาเยต  อธิวจน ฯ  วีรสฺส  ภาโว  วีริย  ต   
อุสฺสาหลกฺขณ ฯ  เตหิ  หิริวีริเยหิ อุปาคตา สมนฺนาคตา   
ภพฺพปุคฺคลา ฯ  เตติ  อิท  ปุพฺเพ  อนิยมุทฺเทสสฺส  นิยมุทฺเทโส ฯ   
ปุน  เตติ  วุตฺตปฺปกาเร  คุณรตนวิเสเส  เต  กุลปุตฺตา  อาทิยนฺติ   
ปฏิลภนฺติ  อธิคจฺฉนฺตีติ  อตฺโถ ฯ สพฺพ  ปน  สุมโน  ภควา   
กตวิทิตมโน  ธมฺมเภรึ  อาหนิตฺวา  ธมฺมนคร  มาเปตฺวา  อิมินา   
นเยน  ปมเมว  สตสหสฺสโกฏโิย  โพเธสิ ฯ  อย  ปโม  อภิสมโย   
อโหสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                เอวเมเตน โยเคน        อุทฺธรนฺโต มหาชน   
                โพเธสิ ปม สตฺถา        โกฏิสตสหสฺสิโยติ ฯ   
        ตตฺถ  อุทฺธรนฺโตติ  สสารสาครโต  อริยมคฺคนาวาย    
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สมุทฺธรนฺโต ฯ  โกฏิสตสหสฺสิโยติ สตสหสฺสโกฏโิยติ อตฺโถ ฯ  
วิปริยาเยน นิทฺทิฏ ฯ   
        ยทา  ปน  สุมโน  โลกนายโก  สนุนฺทวตีนคเร  อมฺพรกฺุข-   
มูเล ติตฺถิยมทมานมทฺทน  ยมกปาฏิหาริย  กตฺวา  สตฺตาน   
โกฏิสหสฺส  ธมฺมามต  ปาเยสิ ฯ  อย ทติุโย อภิสมโย อโหสิ ฯ  
เตน วุตฺต   
                ยมหฺิ กาเล มหาวีโร        โอวที ติตฺถิเย คเณ   
                โกฏิสตสหสฺสานิ        ทุติเย ธมฺมเทสเนติ ฯ   
        ตตฺถ  ติตฺถิเย  คเณติ  ติตฺถิยภูเต  คเณ  ติตฺถิยาน  คเณ   
วา  ติตฺถิเย อภิมทฺทนฺโต พุทฺโธ ธมฺมมเทสยีติ ปนฺติ เกจิ ฯ   
        ยทา  ปน  ทสส ุ จกกฺวาฬสหสฺเสสุ  เทวตา  อิมสฺมึ   
จกฺกวาเฬ  สนฺนิปติตฺวา  มนุสฺสา  จ  นิโรธกถ  สมุฏาเปสุ   
กถ  นิโรธ สมาปชฺชนฺติ กถ นิโรธสมาปนฺนา  โหนฺติ  กถ   
นิโรธา วุฏหนฺตีติ ฯ เอว สมาปชฺชอธฏิานวุฏานาทีสุ   
วินิจฺฉย  กาตุ  อสกฺโกนฺตา  สห  มนุสฺเสหิ  ฉสุ  กามา-  
วจรเทวโลเกสุ  เทวา  จ  นวสุ  พฺรหฺมโลเกสุ  พฺรหฺมาโน  จ   
เทฺวฬฺหกชาตา  ทฺวิธา  อเหสุ ฯ  ตโต  นรสุนฺทเรน  อรินฺทเมน   
นาม  ร ฺา  สทฺธึ  สายนฺหสมเย  สุมนทสพล  สพฺพโลกนาถ   
อุปสงฺกมึสุ ฯ  อุปสงฺกมตฺิวา  อรินฺทโม  ราชา  ภควนฺต  นิโรธ-   
ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  ตโต  ภควตา  นิโรธปเ ฺห  วิสฺสชฺชเิต  นวุติ-    
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ปาณโกฏิสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อย  ตติโย อภิสมโย   
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ยทา เทวา มนุสฺสา จ        สมคฺคา เอกมานสา   
                นโิรธป ฺห ปจฺุฉึสุ                สสย ฺจาป มานส ฯ   
                ตทาป ธมฺมเทสเน                นิโรธปริทปีเน   
                นวุติโกฏิสหสฺสาน        ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตสฺส  ปน  สุมนสฺส  ภควโต  ตโย  สาวกสนฺนปิาตา   
อเหสุ ฯ  ตตฺถ  ปมสนฺนิปาเต  เมขลนคร  อุปนิสสฺาย  วสฺส   
วสิตฺวา  ปมปวารณาย  อรหนฺตาน  โกฏิสหสฺเสน  เอหิภิกฺขุ-   
ปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิเตน  สทฺธึ  ภควา  ปวาเรสิ  อย  ทุติโย   
สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  อถาปเรน  สมเยน  สงฺกสฺสนครสฺสา-   
วิทูเร  อรินฺทมราชกุสลพลนิพฺพตฺเต  โยชนปฺปมาเณ  กนกปพฺพเต   
นิสินฺโน  สรทสมยรุจิรกรนิกโร  ทิวสกโร  วิย  ยคุนฺธรปพฺพเต   
มุนิวรทิวสกโร  อรินฺทมราชาน ปริวาเรตฺวา  อาคตาน  ปริสาน   
นวุติโกฏิสหสฺสานิ  ทเมตฺวา  สพฺเพ  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย   
ปพฺพาเชตฺวา  ตสฺมึเยว  ทวิเส  อรหตฺต ปตฺเตหิ ภิกฺขูหิ ปริวุโต   
จตุรงฺคสนฺนาคเต  สนฺนิปาเต  ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ ฯ  อย  ตติโย   
สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  ยทา  ปน  สกฺโก  เทวราชา  สุคต-   
ทสฺสนตฺถาย  อุปสงฺกมิ  ตทา  สุมโน  ภควา  อสีติยา   
อรหนฺตโกฏสิหสฺเสหิ  ปริวุโต  ปาติโมกฺข  อุทฺทิส ิ อย  ตติโย    
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สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        สมุนสฺส มเหสิโน   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                วสฺส วุฏสฺส ภควโต        อภิฆุฏเ ปวารเณ   
                โกฏิสตสหสฺเสหิ                ปวาเรสิ ตถาคโต ฯ   
                ตโตปร สนฺนิปาเต                วิมเล ก ฺจนปพฺพเต   
                นวุติโกฏิสหสฺสาน        ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ   
                ยทา สกฺโก เทวราชา        พุทฺธทสฺสนุปาคมิ   
                อสีติโกฏิสหสฺสาน        ตติโย อาสิ สมาคโมติ ฯ   
        ตตฺถ  อภิฆุฏเ  ปวารเณติ  ลิงฺควิปลฺลาโส  ทฏพฺโพ  อภิ-   
ฆุฏาย  ปวารณายาติ  อตฺโถ ฯ  ตโตปรนฺติ  ตโต  อปรภาเค ฯ   
ก ฺจนปพฺพเตติ  กนกมเย  ปพฺพเต ฯ  พุทฺธทสฺสนุปาคมีติ   
พุทฺธทสฺสนตฺถมุปาคมิ ฯ  ตทา  กริ อมฺหาก โพธิสตฺโต  อตุโล   
นาม  นาคราชา  อโหส ิ มหิทฺธิโก  มหานุภาโว ฯ  โส  โลเก   
พุทฺโธ  อุปฺปนฺโนติ  สุตฺวา  าติคณปริวุโต  สกภวนา  นิกฺขมิตฺวา   
โกฏิสตสหสฺสภิกฺขุปริวารสฺส  สุมนสสฺ  ภควโต  ทิพฺเพหิ  ตุริเยหิ   
อุปหาร  กาเรตฺวา มหาทาน  ปวตฺเตตฺวา  ปจฺเจกทุสฺสยุคานิ   
ทตฺวา  สรเณสุ  ปติฏาสิ ฯ  โสป  น  สตฺถา  อนาคเต   
พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ พฺยากาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อห เตน สมเยน        นาคราชา มหิทฺธิโก   
                อตุโล นาม นาเมน        อุสฺสนนฺกุสลส ฺจโย ฯ    
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                ตทาห นาคภวนา                นิกฺขมิตฺวา สาติภิ   
                นาคาน ทิพฺพตุริเยหิ                สสงฺฆ ชินมุปฏหึ ฯ   
                โกฏิสตสหสฺสานิ                อนฺนปาเนน ตปฺปยึ   
                ปจฺเจกทุสฺสยุค ทตฺวา        สรณ ตมุปาคมึ ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        สุมโน โลกนายโก   
                อปริเมยฺยิโต กปฺเป                อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ   
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต ฯ   
                ปธาน ปทหิตฺวาน                กตฺวา ทุกฺกรการิก   
                อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ                นิสีทิตฺวา ตถาคโต   
                ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห        เนร ฺชรมุเปหิติ ฯ   
                เนร ฺชราย ตีรมฺหิ                ปายาส อทิ โส ชโิน   
                ปฏิยตฺตวรมคฺเคน                โพธิมูลมฺห ิเอหิติ ฯ   
                ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา        โพธิมณฺฑ อนุตฺตร   
                อสฺสตฺถรุกฺขมูลมฺหิ        พุชฺฌิสฺสติ มหายโส ฯ   
                อิมสฺส ชนิกา มาตา                มายา นาม ภวิสฺสติ   
                ปตา สุทฺโธทโน นาม        อย เหสฺสติ โคตโม ฯ   
                อนาสวา วีตราคา                สนฺตจิตฺตา สมาหิตา   
                โกลิโต อุปติสฺโส จ        อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา   
                อานนฺโท นามุปฏาโก        อุปฏ ิสฺสติม ชิน ฯ   
                เขมา อุปฺปลวณฺณา จ        อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา   
                อนาสวา วีตราคา                สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ    
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                โพธิ ตสฺส ภควโต                อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ   
                จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก        อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ   
                นนฺทมาตา จ อุตฺตรา        อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏ ิกา   
                อายุ วสฺสสต ตสฺส                โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ   
                อิท สุตฺวาน วจน                อสมสฺส มเหสิโน   
                อาโมทิตา นรมรู                พุทฺธวีช กิร อย ฯ   
                อุกฺกุฏ ิสทฺทา วตฺตนฺติ        อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ   
                กต ฺชลี นมสสฺนฺติ        ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ   
                ยทิมสฺส โลกนาถสฺส        วิรชฺชิสฺสาม สาสน   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา        ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย   
                เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน        อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ   
                เอวเมว อย สพฺเพ                ยทิ มุ ฺจามิม ชิน   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
ยถา โกณฺฑ ฺพุทฺธวเส เอว อฏารส คาถา  วิตฺถาเร-   
ตพฺพาติ ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา        ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยาติ ฯ   
        ตสฺส  ปน  สุมนสฺส  ภควโต  เมขล  นาม  นคร   
อโหสิ ฯ  สทุตฺโต  นาม  ราชา  ปตา  สิริมา  นาม  เทวี    
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มาตา  สรโณ  จ  ภาวิตตฺโต  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  อุเทโน   
นามุปฏาโก  โสณา  จ  อุปโสณา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา   
นาครุกฺโข  โพธิ  นวุติหตฺถุพฺเพธ  สรรี  นวุติเยว  วสฺสสหสฺสานิ   
อายุปฺปมาณ  อโหสิ  วฏสิกา  นามสฺส  มเหสี  เทวี  อนูปโม   
นาม  ปุตฺโต อโหสิ ฯ  หตฺถิยาเนน  นิกขฺมิ ฯ อุปฏาโก   
องฺคราชา ฯ องฺคาราเม วสีติ ฯ เตน วุตฺต   
                นคร เมขล นาม                สุทตฺโต ขตฺติโย   
                สริิมา นาม ชนกิา                สุมนสฺส มเหสิโน ฯ   
                นววสฺสสหสฺสานิ                อคาร อชฺฌาสิ โส   
                จนฺโท สุจนฺโท วฏโส จ        ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ   
                เตสฏ ิสตสหสฺสานิ        นาริโย สมลงฺกตา   
                วฏสิกา นาม นารี                อนูปโม นาม อตฺรโช ฯ   
                นมิิตฺเต จตุโร ทิสฺวา        หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ   
                อนูนทสมาสานิ                ปธาน ปทหี ชิโน ฯ   
                พฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโต        สุมโน โลกนายโก   
                วตฺติ จกฺก มหาวีโร                เมขเล ปุรมุตฺตเม ฯ   
                สรโณ ภาวิตตฺโต จ                อเหสุ อคฺคสาวกา   
                อุเทโน นามุปฏาโก        สุมนสฺส มเหสิโน ฯ   
                โสณา จ อุปโสณา จ        อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โสป พุทฺโธ อมิตยโส        นาคมูเล อพุชฺฌถ ฯ    
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                วรโุณ เจว สรโณ จ                อเหสุ อคฺคุปฏกา   
                จาลา จ อุปจาลา จ                อเหสุ อคฺคุปฏ ิกา ฯ   
                อุจฺจตฺตเนน โส พุทฺโธ        นวุติหตฺถมุคฺคโต   
                ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาโส        ทสสหสฺสี วิโรจติ ฯ   
                นวุติวสฺสสหสฺสานิ        อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                ตารณีเย ตารยิตฺวา                โพธนีเย จ โพธยิ   
                ปรินิพฺพายิ สมฺพุทฺโธ        อุฬุราชาว อตฺถมิ ฯ   
                เต จ ขีณาสวา ภิกฺขู                โส จ พุทโฺธ อสาทิโส   
                อตุลปฺปภ ทสสฺยิตฺวา        นิพฺพุตา เต มหายสา ฯ   
                ต ฺจ าณ อตุลิย                ตานิ จ อตุลานิ รตนานิ   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต                นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขารา ฯ   
                สมุโน ยสธโร พุทฺโธ        องฺคารามมฺหิ นิพฺพุโต   
                ตตฺเถว ตสฺส ชนิถูโป        จตุโยชนมุคฺคโตติ ฯ   
        ตตฺถ  ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาโสติ  วิวิธรตนวิจิตฺตก ฺจนมยคฺฆิก-   
สทิสรูปโสโภ ฯ  ทสสหสฺสี  วิโรจตีติ  ตสฺส  ปภาย  ทสสหสฺสปี   
โลกธาตุ  วิโรจตีติ  อตฺโถ ฯ  ตารณีเยติ  ตารยิตพฺเพ  ตารยิตุ   
ยุตฺเต  สพฺเพ  พุทฺธเวเนยฺเยติ  อตฺโถ ฯ  อุฬุราชาวาติ  จนฺโท   
วิย ฯ  อตฺถมีติ  อตฺถงฺคโต ฯ  เกจิ  อตฺถ  คโตติ  ปนฺติ ฯ  
อสาทิโสติ  อสทิโส ฯ  มหายสาติ  มหากิตฺติสทฺทา  มหาปริวารา    
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จ ฯ  ต ฺจ  าณนฺติ  ต  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ ฺจ ฯ  อตุลิยนฺติ   
อตุลฺย  อสทิส ฯ  เสส  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        สุมนพุทฺธวสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                เรวตพุทฺธวสวณฺณนา   
        สุมนสสฺ  ปน  ภควโต  อปรภาเค  สาสเน  จสฺส  อนฺตรหิเต   
นวุติวสฺสสหสฺสายุกา  มนุสฺสา  อนุกฺกเมน  ปริหายตฺิวา  ทส-   
วสฺสายุกา  หุตฺวา  ปุน  อนุกฺกเมน  วฑฺฒิตฺวา  อสงฺเขฺยยฺยายุกา   
หุตฺวา  ปุน  ปริหายมานา  สฏ ิวสฺสสหสฺสายุกา  อเหสุ ฯ   
ตทา  เรวโต  นาม  สตฺถา  อุทปาทิ ฯ โสป ปารมิโย   
ปูเรตฺวา  อเนกรตนสมุชฺชลิตภวเน  (๑)  ตุสิตภวเน  นิพฺพตฺติตฺวา   
ตโต  จวิตฺวา  สพฺพธนธ ฺวติสุธ ฺวตีนคเร  สพฺพาลงฺการสม-   
ลงฺกตอมิตรุจิรปริวารปริวุตสฺส  สิริวิภวสมุทเยนากุลสฺส  สพฺพ-   
สมิทฺธิวิปุลสฺส  วิปุลสฺส  นาม  ร ฺโ  กุเล  สพฺพชนนย-   
นาลิปาลิสมากุลาย  สมฺผุลฺลนยนกุวลยสสฺสิริกสินทิฺธวทนกมลา-   
กรโสภาสมุชฺชลาย  สรุุจิรมโนหรคุณคณวิปุลาย  วิปุลาย  นาม   
อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  ทสนฺน  มาสาน   
อจฺจเยน  จิตฺตกูฏปพฺพตโต  สุวณฺณหสราชา  วิย มาตุกุจฺฉิโต   
นิกฺขมิ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อเนกรตนสมุชโฺชติตภวเน ฯ  ๒. สี. ยุ. สุจิปริวาร ฯ    
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        ตสฺส  ปฏิสนฺธิย  ชาติย ฺจ  ปาฏิหาริยานิ  ปุพฺเพ   
วุตฺตนยาเนว  อเหสุ ฯ  สทุสฺสนรตนคฺฆิอาเวฬนามกา  ตโย  จสฺส   
ปาสาทา  อเหสุ ฯ  สุทสสฺนาเทวิปฺปมุขานิ  เตตฺตึส  อิตฺถ-ี   
สหสฺสานิ  ปจฺจุปฏ ิตานิ  อเหสุ ฯ  ตาหิ  ปริวุโต  โส  สุรยุวตีหิ   
ปริวุโต  เทวกุมาโร  วิย  ฉพฺพสฺสสหสฺสานิ  วิสยสุขมนุภวมาโน   
อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ  โส  สทุสฺสนาย  นาม  เทวิยา  วรุเณ   
นาม  ตนเย  ชาเต  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  นานาวิราคตนุ-   
วรวสนนิวสโน  อามุกฺกมุตฺตาหารมณิกุณฺฑโล  วรเกยูรมกุฏ-   
กฏกธโร  ปรมสุรภิคนฺธกุสุมสมลงฺกโต  ปรมรุจิรกรนิกโร  สรท-   
สมยรชนิกโร  วิย  ตาราคณปริวุโต  วิย  จนฺโท  ติทสคณ-   
ปริวุโต  วิย  ทสสตนยโน  พฺรหฺมคณปริวุโต  วิย  จ  หาริต-   
มหาพฺรหฺมา  จตุรงฺคินิยา  มหติยา  เสนาย  ปริวุโต  อาช ฺ-   
รเถน  มหาภินิกฺขมน  นิกขฺมิตฺวา  สพฺพาภรณานิ  โอมุ ฺจิตฺวา   
ภณฺฑาคาริกสฺส  หตฺเถ  ทตฺวา  ชลชามลาวิกลนีลกุวลยทลสท-ิ   
เสนาตินิสิเตนาติ  ติขิเณนาสินา  สเกสมกุฏ  ฉินฺทิตฺวา  อากาเส   
ขิป ฯ  ต  สกโฺก  เทวราชา  สุวณฺณจงฺโกฏเกน  ปฏคฺิคเหตฺวา   
ตาวตึสภวน  เนตฺวา  สิเนรุมุทฺธนิ  สตฺตรตนมย  เจติย อกาสิ ฯ   
        มหาปุรโิส  ปน  เทวทตฺตานิ  กาสายานิ  ปริทหิตฺวา   
ปพฺพชิ  เอกา  จ  น  ปุริสโกฏิ  อนุปพฺพชิ ฯ  โส  เตหิ  ปริวุโต   
สตฺตมาเส  ปธานจริย  จริตฺวา  วิสาขปุณฺณมาย  อ ฺตราย    
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สาธุเทวิยา  นาม  เสฏ ิธีตาย  ทินฺน  มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา    
สาลวเน  ทิวาวิหาร  วีตินาเมตฺวา  สายนฺหสมเย  อ ฺตเรนา-   
ชีวเกน  (๑)  ทินฺนา  อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา มตฺตวรนาคคามี   
นาคโพธึ  ปทกฺขิณ กตฺวา เตปณฺณาสหตฺถวิตฺถต ติณสนฺถร   
สนฺถริตฺวา จตุรงฺควีริย อธิฏาย  นิสทีิตฺวา  มารพล  วิธมิตฺวา   
สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปฏิวิชฌฺิตฺวา  อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ ตณฺหาน   
ขยมชฺฌคาติ (๒) อุทาน อุทาเนสิ ฯ เตน วุตฺต   
                สมุนสฺส อปเรน        เรวโต นาม นายโก   
                อนูปโม อสทิโส        อตุโล อุตฺตโม ชโินติ ฯ   
        เรวโต  กิร  สตฺถา  โพธิสมีเปเยว  สตฺตสตฺตาหานิ   
วีตินาเมตฺวา  ธมฺมเทสนตฺถ  พฺรหฺมายาจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  กสฺส   
นุ  โข  อห  ปม  ธมฺม  เทเสยฺยนฺติ  (๓)  อุปธาเรนฺโต  อตฺตนา   
สห  ปพฺพชติภิกฺขุโกฏิโย  อ ฺเ  จ  พหู  เทวมนุสฺเส   
อุปนิสฺสยสมฺปนฺเน  ทิสฺวา  อากาเสน  คนฺตฺวา  วรุณาราเม   
โอตริตฺวา  เตหิ  ปริวุโต  (๔)  คมฺภีร  นิปุณ  ติปริวฏฏ  อปฺปฏิวตฺติย   
อ ฺเน อนุตฺตร  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตฺวา  ภิกฺขูน  โกฏิ  อรหตฺเต   
ปติฏาเปสิ ฯ  ตีสุ  มคฺคผเลสุ  ปติฏ ิตาน คณนปริจฺเฉโท   
# ๑. ส.ี ย.ุ วรณิุนฺทธเรนาชีวเกน ฯ  ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕-๓๖ ฯ   
# ๓. วิ. มหา. ๔/๑๐/๑๒  ฯ  ท.ี มหา. ๑๐/๔๘/๔๕ ฯ   
# ม.มู.  ๑๓/๕๑๒/๔๖๔ ฯ  ๔. ส.ี ยุ. พหูนิ ปาฏิหาริยานิ ทสฺเสนฺโต ฯ    
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นตฺถิ ฯ เตน วุตฺต   
                โสป ธมฺม ปกาเสสิ                พฺรหฺมุนา อภิยาจิโต   
                ขนฺธธาตุววตฺถาน                อปฺปวตฺต ภวาภเวติ ฯ   
        ตตฺถ  ขนฺธธาตุววตฺถานนฺติ  ป ฺจนฺน  ขนฺธาน  อฏาร-   
สนฺน  ธาตูน  นามรูปววตฺถานาทิวเสน   วิภาคกรณ ฯ   สภาว-   
ลกฺขณสาม ฺลกฺขณาทิวเสน  รูปารูปธมฺมปริคฺคโห  ขนฺธธาตุ-   
ววตฺถาน  นาม ฯ  อถ  วา  เผณปณฺฑูปม  รูป  ปริมทฺทนา-   
สหนโต  ฉิททฺาวฉิทฺทาทิภาวโต  จ  อุทกปุพฺพุฬก  (๑)  วิย  เวทนา   
มุหุตฺตรมณียภาวโต  มรีจิกา  วิย  ส ฺา  วิปฺปลมฺพนโต   
กทลิกฺขนฺโธ วิย สงฺขารา  อสารกโต  มายา  วิย  วิ ฺาณ   
ว ฺจนกโตติ  เอวมาทินาป  นเยน  อนิจฺจานุปสฺสนาทิวเสนป   
ขนฺธธาตุววตฺถาน  เวทิตพฺพ ฯ  อปฺปวตฺต  ภวาภเวติ  เอตฺถ   
ภโวติ  วฑฺฒิ  อภโวติ  หานิ ฯ  ภโวติ  สสฺสตทิฏ ิ  อภโวติ   
อุจฺเฉททิฏ ิ ฯ ภโวติ  ขุททฺกภโว  อภโวติ  มหาภโว ฯ  ภโวติ   
กามภโว  อภโวติ  รูปารูปภโวติ  เอวมาทินา  นเยน  ภวาภวาน   
อตฺโถ  เวทิตพฺโพ ฯ  เตส ภวาภวาน อปฺปวตฺติเหตุภูต  ธมฺม   
ปกาเสสีติ  อตฺโถ ฯ  อถ  วา  ภวติ  อเนนาติ  ภโว  ตีสุ  ภเวสุ   
อุปฺปตฺตินิมิตฺต  กมฺมาทิก ฯ  อุปปตฺติภโว  อภโว  นาม ฯ  อุภยตฺถ   
นิกนฺติยา  ปหานกร  อปปฺวตฺต  ธมฺม  เทเสสีติ  อตฺโถ ฯ  ตสฺส   
# ๑. ส.ี ย.ุ ปพฺุพุลก ฯ    
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ปน  เรวตพุทฺธสฺส  ตโยว  อภิสมยา อเหสุ ฯ ปโม ปนสฺส   
คณนปถ วีติวตฺโต ฯ เตน วุตฺต   
                ตสฺสาภิสมยา ตีณิ                อเหสุ ธมฺมเทสเน   
                คณนาย น วตฺตพฺโพ        ปมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ตีณีติ  ตโย  ลิงฺควิปลฺลาโส  กโต ฯ  อย  ปโม   
อภิสมโย  อโหสิ ฯ   
        อถาปเรน  สมเยน  นครุตฺตเร  อุตฺตเร  นคเร  ตทา   
อมฺหาก  โพธิสตฺโต  สพฺพารินฺทโม  อรินฺทโม  นาม  ราชา   
อโหสิ ฯ  โส  กริ  ภควนฺต  อตฺตโน  นครมนุปฺปตฺต  สุตฺวา   
ตีหิ  ชนโกฏหีิ  ปริวุโต  ภควโต  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  สฺวาตนาย   
นิมนฺเตตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สตฺตาห  มหาทาน   
ปวตฺเตตฺวา  ติคาวุตวิตฺถต  ทีปปชู  กตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
นิสีทิ ฯ  อถ  ภควา  ตสฺส  มโนนุกูล  วิจิตฺตนย  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
ตตฺถ  เทวมนุสฺสาน  โกฏสิหสฺสสฺส  ทุติยาภิสมโย  อโหส ิฯ  เตน   
วุตฺต   
                ยทา อรินฺทม ราช                วิเนสิ เรวโต มุนิ   
                ตทา โกฏิสหสฺสาน        ทุติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        อย ทุติโย อภิสมโย ฯ   
        อถาปเรน  สมเยน  เรวโต  สตฺถา  อุตฺตรนิคม  นาม   
อุปนิสฺสาย  วิหรนฺโต  สตฺตาห  นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา    
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นิสีทิ ฯ  ตทา  กริ  อุตฺตรนิคมวาสิโน  มนุสฺสา  ยาคุภตฺต-   
ขชฺชกเภสชชฺปานกาทีนิ  อาหริตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  มหาทาน   
ทตฺวา  ภิกฺขู  ปริปุจฺฉึสุ  กหุึ  ภนฺเต  ภควาติ ฯ  ตโต  เตล   
ภิกฺขู  อาหสุ  ภควา  อาวุโส  นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปนฺโนติ ฯ   
อถาตีเต  ตสฺมึ  สตฺตาเห  ภควนฺต  นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏ ิต   
สรทสมเย  สรูิโย  วิย  อตฺตโน  อนูปมาย  อพุทฺธสิริยา  วิโรจมาน   
ทิสฺวา  นิโรธสมาปตฺติยา  คุณานิสส  ปุจฺฉึสุ ฯ  ภควา  จ  เตส   
นิโรธสมาปตฺติยา  คุณานิสส  กเถสิ ฯ  ตทา  เทวมนุสฺสาน   
โกฏิสต  อรหตฺเต  ปติฏาสิ ฯ อย ตติโย อภิสมโย อโหสิ ฯ   
เตน วุตฺต   
                สตฺตาห ปฏิสลฺลานา        วุฏหิตฺวา นราสโภ   
                โกฏิสต นรมรนู                วิเนสิ อุตฺตเม ผเลติ ฯ   
        สุธ ฺวตีนคเร  ปมมหาปาติโมกฺขุทฺเทเส  เอหิภิกฺขุ-   
ปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิตาน  อรหนฺตาน  คณนปถ  วีติวตฺตาน   
ปโม  สนฺนปิาโต  อโหสิ ฯ  เมขลนคเร  โกฏิสตสหสฺสสงฺขาตาน   
เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิตาน  อรหนฺตาน  ทุติโย  สนฺนิปาโต   
อโหสิ ฯ  เรวตสฺส  ปน  ภควโต  ธมฺมจกฺกานุวตฺตโก  วรโุณ   
นาม  อคฺคสาวโก  ป ฺวนฺตาน  อคฺโค  อาพาธิโก  อโหส ิฯ   
ตตฺถ  คิลานปุจฺฉนตฺถาย  สมฺปตฺตมหาชนสฺส  ลกขฺณตฺตยปริทีปก   
ธมฺม  เทเสตฺวา  โกฏิสตสหสฺส  ปุริสาน  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย    
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ปพฺพาเชตฺวา  อรหตฺเต ปติฏาเปตฺวา จตุรงฺคินิเก สนฺนิปาเต   
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิ ฯ อย ตติโย สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ เตน   
วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        เรวตสฺส มเหสิโน   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สุวิมุตฺตาน ตาทิน ฯ   
                อติกฺกนฺตา คณนปถ        ปม เย สมาคตา   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ   
                โยป ป ฺาย อสโม        ตสฺส จกฺกานุวตฺตโก   
                โส ตทา พฺยาธิโต อาสิ        ปตฺโต ชีวิตสสย ฯ   
                                ตสฺส คิลานปุจฺฉาย 
                                เย ตทา อุปคตา มุนี   
                                โกฏสิตสหสฺสา อรหนฺโต   
                                ตติโย อาสิ สมาคโมติ ฯ   
        ตตฺถ  จกฺกานุวตฺตโกติ  ธมฺมจกกฺานุวตฺตโก ฯ  ปตฺโต   
ชีวิตสสยนฺติ  เอตฺถ  ชีวิเต  สสย  ชีวิตสสย  ชีวิตกฺขย  ปาปุณาติ   
วา  น  วา  ปาปุณาตีติ  เอว  ชีวิตสสย  ปตฺโต  พฺยาธิตสฺส   
พลวภาเวน  มรติ  น  มรตีติ  ชีวิเต  สสย  ปตฺโตติ  อตฺโถ ฯ  เย   
ตทา  อุปคตา  มุนีติ  อิติ  ทีฆภาเว  สติ  ภิกฺขูน  อุปริ โหติ   
รสฺเส อนุสฺสเรน สทฺธึ วรณุสฺส อุปริ โหติ ฯ   
        ตทา อมฺหาก โพธิสตฺโต รมฺมวตีนคเร เอติเทโว นาม    
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พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  พฺราหฺมณธมฺเม  ปาร  คโต  เรวต   
สมฺมาสมฺพุทฺธ  ทิสฺวา  ตสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา  สรเณสุ  ปติฏาย   
สิโลกสหสฺเสน  ทสพล  กิตฺเตตฺวา  สหสฺสคฺฆนิเกน  อุตฺตรา-   
สงฺเคน  ภควนฺต  ปูเชสิ ฯ  โสป  น  พุทฺโธ  พฺยากาสิ  อิโต   
กปฺปสตสหสฺสาธิกาน  ทฺวินฺน  อสงฺเขฺยยฺยาน  มตฺถเก  โคตโม   
นาม  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ ฯ เตน วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                อติเทโว นาม พฺราหฺมโณ   
                อุปคนฺตฺวา เรวต พุทฺธ        สรณ ตสฺส ค ฺฉห ฯ   
                ตสฺส สีล สมาธิ ฺจ                ป ฺาคุณมนุตฺตม   
                โถมยิตฺวา ยถาถาม                อุตฺตรียมทาสห ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        เรวโต โลกนายโก   
                อปริเมยฺยิโต กปฺเป                อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ   
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต ฯ   
                ปธาน  ปทหิตฺวาน  ฯเปฯ        เหสฺสามิ  สมฺมุขา  อิมนฺติ ฯ   
สตฺตรส (๒)  คาถา  วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา        ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยา ฯ   
                ตทาป ต พุทฺธธมฺม                สริตฺวา อนุพฺรูหยึ   
                อาหริสฺสามิ ต ธมฺม        ย มยฺห อภิปตฺถิตนฺติ ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อฏ คาถา ฯ    
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        ตตฺถ  สรณ  ตสฺส  ค ฺฉหนฺติ  ต  สรณ  อค ฺฉึ  อห   
อุปโยคตฺเถ  สามิวจน ฯ  ป ฺาคุณนฺติ ป ฺาสมฺปตฺตึ ฯ   
อนุตฺตมนฺติ เสฏ ฯ ป ฺาวิมุตฺติคุณมุตฺตมนฺติป  ปาโ ฯ  โส   
อุตฺตาโนว ฯ  โถมยิตฺวาติ  โถเมตฺวา  วณฺณยิตฺวา ฯ ยถาถามนฺติ   
ยถาพล ฯ  อุตฺตรียนฺติ  อุตฺตราสงฺค ฯ  อทาสหนฺติ  อทาสึ  อห ฯ   
พุทฺธธมฺมนฺติ  พุทฺธภาวกร  ธมฺม  ปารมีธมฺมนฺติ  อตฺโถ ฯ   
สริตฺวาติ อนุสฺสริตฺวา ฯ อนุพฺรูหยินฺติ อภิวฑฺเฒสึ ฯ  อาหริสฺสามีติ   
อานยิสฺสามิ ฯ  ต  ธมฺมนติฺ ต พุทฺธตฺต ฯ ย มยฺห อภิปตฺถิตนฺติ   
ย มยา อภิปตฺถิต พุทฺธตฺต ต อาหริสฺสามีติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส  ปน  เรวตสฺส  ภควโต  นคร  สุธ ฺวตี  นาม   
อโหสิ ฯ  ปตา  วิปุโล  นาม  ขตฺติโย  มาตา  วิปุลา  นาม   
วรุโณ  จ  พฺรหฺมเทโว  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  สมฺภโว  นาม   
อุปฏาโก  ภทฺทา  จ  สภุทฺทา  จ เทฺว อคฺคสาวิกา  นาครุกฺโข   
โพธิ  สรีร  อสีติหตฺถุพฺเพธ  อโหส ิ อายุ  สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ   
สุทสฺสนา นาม อคฺคมเหสี วรุโณ นาม ปุตฺโต อาช ฺรเถน   
นิกฺขมิ ฯ   
                ตสฺส เทหาภินิกฺขนฺต        ปภาชาลมนุตฺตร   
                ทวิา เจว ตทา รตฺตึ                นิจฺจ ผรติ โยชน ฯ   
                ธาตุโย มม สพฺพาป        วิกรินฺตูติ โส ชโิน   
                อธิฏาสิ มหาวีโร                สพฺพสตฺตานุกมฺปโก ฯ    
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                มหานาควนุยฺยาเน (๑)        มหโต นครสฺส โส (๒)   
                ปชูิโต นรมรูห ิ(๓)                ปรินิพฺพายิ เรวโตติ ฯ   
เตน วุตฺต   
                นคร สุธ ฺวตี นาม        วิปุโล นาม ขตฺติโย   
                วิปุลา นาม ชนิกา                เรวตสฺส มเหสิโน ฯ   
                วรโุณ พฺรหฺมเทโว จ        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                สมฺภโว นามุปฏาโก        เรวตสฺส มเหสิโน ฯ   
                ภทฺทา เจว สุภทฺทา จ        อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โสป พุทฺโธ อสมสโม        นาคมูเล อพุชฺฌถ ฯ   
                ปทุโม กุ ฺชโร เจว                อเหสุ อคฺคุปฏกา   
                สริิมา เจว ยสวตี                อเหสุ อคฺคุปฏ ิกา (๔) ฯ   
                อุจฺจตฺตเนน โส พุทฺโธ        อสีติหตฺถมุคฺคโต   
                โอภาเสติ ทิสา สพฺพา        อินฺทเกตุว อุคฺคโต ฯ   
                ตสฺส สรีเร นพฺิพตฺตา        ปภามาลา อนุตฺตรา   
                ทวิา วา ยทิ วา รตฺตึ                สมนฺตา ผรติ โยชน ฯ   
                สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ        อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                ทสฺสยิตฺวา พุทฺธพล        อมต โลเก ปกาสย   
                นพฺิพายิ อนุปาทาโน        ยถคฺคุปาทานสงฺขยา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ มหาสาเร ปนุยฺยาเน ฯ  ๒. สี. ย.ุ มหโต นครสฺส โยชเน ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. นรสาเรหิ ฯ  ๔. ส.ี ม. อเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๕. ยุ. ผริ ฯ    
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                โส จ กาโย รตนนิโภ        โส จ ธมฺโม อสาทิโส   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต                นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
        ตตฺถ  โอภาเสตีติ  ปกาสยติ ฯ  อุคฺคโตติ  อุสฺสิโต ฯ   
ปภามาลาติ  ปภาเวลา ฯ  ยถคฺคีติ  อคฺคิ  วิย ฯ  อุปาทาน-   
สงฺขยาติ  อินฺธนกฺขยา ฯ  โส  จ  กาโย  รตนนิโภติ  โส  จ   
ตสฺส  ภควโต  กาโย  สุวณฺณวณฺโณ ฯ  ต ฺจ  กาย  รตนนิภนฺติป   
ปาโ  ลิงฺควิปลฺลาเสน วุตฺต ฯ โสเยว ปนสฺสตฺโถ ฯ  เสสคาถาสุ   
สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        เรวตพุทฺธวสวณฺณา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                        โสภิตพุทธฺวสวณฺณนา   
        ตสฺมา  ปน  อปรภาเค  ตสฺส  สาสเนป  อนฺตรหิเต  โสภิโต   
นาม  โพธิสตฺโต  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ   
ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตตฺถ  ยาวตายุก   
ตฺวา  เทเวหิ  อายาจิโต  ตุสิตปุรโต  จวิตฺวา  สุธมฺมนคเร   
สุธมฺมราชสฺส  กุเล  สุธมมฺาย  นาม  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ   
อคฺคเหสิ ฯ  โส  ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน  สุธมฺมุยยฺาเน   
มาตุกุจฺฉิโต  ปริสุทฺธวิราชิตฆนเมฆปฏลโต  (๑)  ปุณฺณจนฺโท  วิย   
นิกฺขมิ ฯ  ตสฺส  ปฏิสนฺธิย  ชาติย ฺจ ปาฏิหาริยานิ ปุพฺเพ   
วุตฺตปฺปการานิ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ...ฆนราชิโต ฯ    
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        โส  ทสวสฺสสหสฺสานิ  อคาร  อชฌฺาวสิตฺวา  สตฺตตฺตึส-   
นาฏกิตฺถิสหสฺสาน  (๑)  อคฺคาย  อคฺคมเหสิยา  มขิลเทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ   
สีหกุมาเร  นาม  ปุตฺเต  อุปฺปนฺเน  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา   
ส ฺชาตสเวโค  ปาสาเทเสเยว  ปพฺพชิตฺวา  ตตฺเถว  อานา-   
ปานสฺสติสมาธึ  ภาเวตฺวา  จตฺตาริ  ฌานานิ  ปฏลิภิตฺวา   
สตฺตาห  ตตฺเถว  ปธานจรยิมจริ ฯ  ตโต  มขิลมหาเทวิยา   
ทินฺน  ปรมมธุร  มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  อภินิกฺขมนตฺถาย   
จิตฺตมุปฺปาเทสิ  อย  ปาสาโท  อลงฺกตปฏิยตฺโต  มหาชนสฺส   
ปสฺสนฺตสฺเสว  อากาเสน  คนฺตฺวา  โพธิรุกฺข  มชฺเฌกตฺวา  ปวิย   
โอตรตุ  อิมา  จ  อิตฺถิโย  มยิ  โพธิมูเล  นิสินฺเน  อวุตฺตา   
สยเมว  ปาสาทโต  นิกฺขมนฺตูติ ฯ  สหจิตฺตุปฺปาทา  ปาสาโท   
จ  สุธมฺมราชภวนโต  อุปปฺติตฺวา  (๓)  อสิต ฺชนสงฺกาสมากา-   
สมพฺภุคฺค ฺฉิ ฯ  โส  สโมสริตสุรภิกสุุมทามสมลงฺกตปาสาทตโล   
สกลมฺป  คคนตล  สมลงฺกุรุมาโน  วิย  กนกรสธาราสทิส-   
รุจิรกรนิกโร  ทิวสกโร  วิย  จ  สรทสมยรชนิกโร  วิย  จ   
วิโรจมาโน  วิลมฺพมานวิวิธวิจิตฺตกิงฺกิณิกชาโล  ยสฺส  กริ   
วาเตริตสฺส  สุกุสลชนวาทิตสฺส  ป ฺจงฺคิกสฺส  ตุริยสฺส  วิย  สทโฺท   
วคฺคุ  จ  รชนีโย  จ  กมนโีย  จ  อโหสิ ฯ   
# ๑. # ๑ สี. ย.ุ สตฺตตินาฏกิตฺถิสหสฺสาน ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ สหจิตฺตุปาทา   
# จสฺส สุธมมฺราชภวน ตโต อุปฺปตฺติตฺวา ฯ    
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        ทูรโต  ปฏาย  สุยฺยมาเนน  มธุเรน  สเรน  สตฺตาน   
โสตานิ โอทหมาโน ฆรจจฺจรจตุกฺกวีถิอาทีสุ  ตฺวา  ปวตฺติต-   
กถาสลฺลาเปสุ  มนุสฺเสสุ  นาตินีเจน นาติอุจฺเจน ตรุวรวน-   
มตฺถกาวิทูเรนากาเสน  ปโลภยมาโน  วิย  ตรุวรสาขานานารตน-   
ชุติวิสรสมุชชฺเลน  วณฺเณน  ชนนยนานิ  อากฑฺเฒนฺโต  วิย  จ   
ปุ ฺานุภาว  สมุคฺโฆสยนฺโต  วิย  จ  คคนตล  ปฏปิชฺช ิฯ   
ตตฺถ  นาฏกิตฺถิโยป  ป ฺจงฺคิกสฺส  วรตุริยสฺส  มธุเรน  สเรน   
อุปคายึสุ  เจว  วิลปส ุ จ  (๑) ฯ  จตุรงฺคินี  กิรสฺส  เสนาป   
อลงฺการกายาภรณชุติสมุทยสมุชฺโชตนานาวิราคสุรภิกุสุมวสนา-   
ภรณโสภิตา อมรวรเสนา  วิย ปรมรุจิรทสฺสนา ธรณี วิย   
คคนตเลน ปาสาท ปริวาเรตฺวา อคมาสิ ฯ   
        ตโต  ปาสาโท  คนฺตฺวา  อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ  อุชุวิปุล-   
วฏฏกฺขนฺธ  กุสุมปลฺลวมกุลสมลงฺกต  นาครุกฺข  มชฺเฌกตฺวา   
โอตริตฺวา  ภูมิย  ปติฏหิ ฯ  นาฏกิตฺถโิย  จ  เกนจิ  อวุตฺตาว   
ตโต  ปาสาทโต  โอตริตฺวา  ปกฺกมึสุ ฯ  อเนกคุณโสภิโต  กริ   
โสภิโตป  มหาปุริโส  มหาชนกตปริวาโรเยว  รตฺติยา  ตีสุ   
ยาเมสุ  ติสฺโส  วิชชฺาโย  อุปฺปาเทสิ ฯ  มารพล  ปนสฺส  ธมฺมตา-   
พเลเนว  ยถาคตมคมาสิ ฯ  ปาสาโท  ปน  ตตฺเถว  อฏาสิ ฯ   
โสภิโต  ปน  ภควา  สมฺโพธึ  ปตฺวา  อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อุคายีสุ จ ฯ    
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ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  อุทาน  อุทาเนตฺวา  โพธิสมีเปเยว   
สตฺตสตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  พฺรหฺมโุน  ธมฺมชฺเฌสน  ปฏชิานิตฺวา   
กสฺส  น ุ โข  ปม  ธมฺม  เทเสยฺยนฺติ  พุทฺธจกฺขุนา โอโลเกนฺโต   
อตฺตโน  เวมาติเก  กนิฏภาติเก  อสมกุมาร ฺจ  สุเนตฺตกุมาร ฺจ   
ทิสฺวา  อิเม  เทฺว  กุมารา  อุปนิสฺสยสมฺปนฺนา  คมฺภีร  นิปุณ   
ธมฺม  ปฏิวิชฌฺิตุ  สมตฺถา  หนฺทาห  อิเมส  ธมฺม  เทเสยฺยนฺติ   
อากาเสนาคนฺตฺวา  สุธมฺมุยฺยาเน โอตริตฺวา  เทฺวป  กุมาเร   
อุยฺยานปาเลน  ปกโฺกสาเปตฺวา  เตหิ  สปริวาเรหิ  ปริวุโต   
มหาชนมชฺเฌ ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสิ ฯ เตน วุตฺต   
                เรวตสฺส อปเรน                โสภิโต นาม นายโก   
                สมาหิโต สนฺตจิตฺโต        อสโม อปฺปฏปิุคฺคโล ฯ   
                โส ชิโน สกเคหมฺหิ        มานส วินิวตฺตยิ   
                ปตฺวาน เกวล โพธึ                ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ ฯ   
                ยาว เหฏา อวีจิโต                ภวคฺคา จาป อุทฺธโต   
                เอตฺถนฺตเร เอกปริสา        อโหสิ ธมฺมเทสเน ฯ   
                ตาย ปริสาย สมพฺุทฺโธ        ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ   
                คณนาย น วตฺตพฺโพ        ปมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  สกเคหมฺหีติ  อตฺตโน  ภวเนเยว ฯ  อนโฺตปาสาท-   
ตเลเยวาติ  อตฺโถ ฯ  มานส  วินิวตฺตยีติ  จิตฺต  ปริวตฺเตสิ  สกเคเห   
ตฺวา  สตฺตทิวสพฺภนฺตเรเยว  ปุถชฺุชนภาวโต จิตฺต วินิวตฺเตตฺวา    
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พุทฺธตฺต ปาปุณีติ อตฺโถ ฯ เหฏาติ เหฏโต ฯ  ภวคฺคาติ   
อกนิฏภวนโต ฯ  ตาย  ปริสายาติ  ตสฺสา  ปริสาย  มชฺเฌ ฯ   
คณนาย  น  วตฺตพฺโพติ  คณนปมตีตาติ  อตฺโถ ฯ  ปมาภิ-   
สมโยติ  ปโม  ธมฺมาภิสมโย ฯ  อหูติ  คณนาย  น  วตฺตพฺพา   
ปริสา  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ  ปเม  อภิสมึสุเยวาติป  ปาโ  ตสฺส   
ปมธมฺมเทสเน  อภิสมึสุ  เย  ชนา  เต  คณนาย  น  วตฺตพฺพาติ   
อตฺโถ ฯ   
        อถาปเรน  สมเยน  สทุสฺสนนครทฺวาเร  จิตฺตปาฏลิยา   
มูเล  ยมกปาฏิหาริย  กตฺวา  นวกนกมณิมยภวเน  ตาวตึส-   
ภวเน  ปาริจฺฉตฺตกมูเล  ปณฺฑุกมฺพลสิลาตเล  นิสีทตฺิวา  อภิธมฺม   
เทเสสิ ฯ  เทสนาปริโยสาเน  นวุติโกฏสิหสฺสาน  ธมฺสาภิสมโย   
อโหสิ ฯ อย ทุติโย อภิสมโย อโหส ิฯ  เตน วุตฺต   
                ตโต ปรมฺป เทเสนฺเต        มรูน จ สมาคเม   
                นวุติโกฏิสหสฺสาน        ทุติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        อถาปเรน  สมเยน  สทุสฺสนนคเร  ชยเสโน  นาม   
ราชกุมาโร  โยชนปฺปมาณ  วิหาร  กาเรตฺวา  อโสกสฺสกณฺณ-   
จมฺปกนาคปุนฺนาควกุลสุรภิ  (๑)  จูตปนสาสนสาลกุนฺทสหการกรวีราทิ-   
ตรุวรนิรนฺตร  อาราม  โรเปตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
นิยฺยาเตสิ ฯ  ทานานุโมทน  กตฺวา  ยาค  วณฺเณตฺวา  ภควา   
# ๑. ส.ี ย.ุ สรุภีติ น ทิสฺสติ ฯ    
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ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตทา  โกฏสิตสหสฺสสตฺตนิกายสฺส  ธมฺมาภิสมโย   
อโหสิ ฯ  อย ตติยาภิสมโย อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ปนุาปร ราชปุตฺโต                ชยเสโน นาม ขตฺติโย   
                อาราม โรปยิตฺวาน                พุทฺเธ นิยฺยาตยี ตทา ฯ   
                ตสฺส ยาค ปกตฺิเตนฺโต        ธมฺม เทเสสิ จกฺขุมา   
                ตทา โกฏิสหสฺสาน        ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ปุน  อุคฺคโต  นาม  ราชา  สุนนฺทนคเร  สุนนทฺ  นาม   
วิหาร  กาเรตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  อทาสิ ฯ ตสฺมึ   
ทาเน  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิตาน  โกฏิสต  อรหนฺตาน   
สนฺนิปาโต  เตส  มชฺเฌ  โสภิโต  ภควา  ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ ฯ   
อย  ปโม  สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  ปนุ  เมขลานคเร  ธมฺมคโณ   
ธมฺมคณาราม  นาม  ปวราราม  มหาวิหาร  กาเรตฺวา  พุทฺธปฺ-   
ปมุขสฺส  ภิกขฺุสงฺฆสฺส  ทตฺวา  สห  สพฺพปริกฺขาเรหิ  ทาน   
อทาสิ ฯ  ตสฺมึ  สมาคเม  เอหิภิกฺขุภาเวน  ปพฺพชิตาน  นวุติยา   
อรหนฺตโกฏนี  สนฺนิปาเต  ปาติโมกขฺ  อุทฺทิสิ ฯ  อย  ทุติโย   
สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  ยทา  ปน  ภควา  ทสสตนยนปุเร  วสฺส   
วสิตฺวา  ปวารณาย  สุรวรปริวุโต  โอตริ  ตทา  อสีติยา   
อรหนฺตโกฏหีิ  สทฺธึ  จตุรงฺคิเก  สนฺนิปาเต  ปวาเรสิ ฯ  อย   
ตติโย  สนฺนปิาโต  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
# ๑. ส.ี ย.ุ สนุนฺทวตีนตเร สุรินฺท ฯ    
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                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        โสภิตสฺส มเหสิโน   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                อุคฺคโต นาม โส ราชา        ทาน เทติ นรุตฺตเม   
                ตมฺหิ ทาเน สมาค ฺฉุ        อรหนฺตา สตโกฏโิย ฯ   
                ปนุาปร ปุรคโณ                เทติ ทาน นรตฺุตเม   
                ตทา นวุติโกฏนี                ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ   
                เทวโลเก วสิตฺวาน                ยทา โอโรหตี ชิโน   
                ตทา อสีติโกฏนี                ตติโย อาสิ สมาคโมติ ฯ   
        ตทา  กริ  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  รมฺมวตีนคเร  อุภโต  (๑)   
สุขาโต (๒) สุชาโต  นาม  พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  โสภิตสฺส  ภควโต   
ธมฺมเทสน  สุตฺวา  สรเณสุ  ปติฏาย  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุ-   
สงฺฆสฺส  เตมาส  มหาทานมทาสิ ฯ  โสป  น  อนาคเต โคตโม   
นาม พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ พฺยากาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                สุชาโต นาม พฺราหฺมโณ   
                ตทา สสาวก พุทฺธ                อนฺนอาเนน ตปฺปยึ ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        โสภิโต โลกนายโก   
                อปริเมยฺยิโต กปฺเป                อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ (๓) กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต (๓)   
                ปธาน ปทหิตฺวาน                กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ   
                                                ฯเปฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อุคฺคโต ฯ  ๒. สี. ย.ุ สชุาโตติ น ทิสฺสติ ฯ   
# ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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                เอวเมว มย สพฺเพ                ยทิ มุ ฺจามิม ชิน   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา        หฏโ สวิคฺคมานโส   
                ตเมวตฺถมนุปฺปตฺติยา        อุคฺค ธิติมกาสหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ตเมวตฺถมนุปฺปตฺติยาติ  ตสฺส  พุทฺธตฺตสฺส  อนุปฺปตฺติ-   
อตฺถ  ตสฺส  ปน  โสภิตพุทฺธสฺส  อนาคเต  อย  โคตโม  นาม   
พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ  วจน  สุตฺวา  อวิตถวจนา  หิ  พุทฺธาติ   
พุทฺธตฺตปฺปตฺติอตฺถนฺติ  อตฺโถ ฯ  อุคฺคนฺติ  ติพฺพ โฆร ฯ ธิตินฺติ   
วีริย ฯ อกาสหนฺติ อาสึ อห ฯ   
        ตสฺส  ปน  โสภิตสฺส  ภควโต  สุธมฺม  นาม  นคร   
อโหสิ  ปตา  สุธมฺโม  นาม  ราชา  มาตา  สุธมฺมา  นาม   
เทวี อสโม จ สุเนตฺโต จ เทฺว อคฺคสาวกา  อโนโม   
นามุปฏาโก  นกลุา  จ  สุชาตา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา   
นาครุกฺโข  โพธิ  อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ  สรรี  อโหสิ [๒]   
สีหกุมาโร  นาม  อตรโช  นาฏกิตฺถีน  สตฺตตึสสหสฺสานิ (๓)   
นววสฺสสหสฺสานิ  อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ  ปาสาเทน  อภินิกฺขมิ ฯ   
ชยเสโน  นาม  ราชา  อุปฏาโก ฯ  เสตาราเม (๔)  กิร  วสีติ ฯ   
เตน วุตฺต   
# ๑. ม. อสโม จ สุเนตฺโต จ ฯ  ๒. ม. เอตฺถนฺตเร นวุติวสฺสหสฺสานิ ฯ 
# อายุปฺปมาณ มขิลา นามสฺส มหาเทวีติ ทิสฺสติ ฯ  ๓. สี. ยุ. สตฺตติ   
# สหสฺสานิ ฯ  ๔. ส.ี ยุ. โสตาราเม ฯ    
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                สธุมฺม นาม นคร                สุธมฺโม นาม ขตฺติโย   
                สธุมฺมา นาม ชนิกา                โสภิตสฺส มเหสิโน ฯ   
                อสโม จ สุเนตฺโต จ        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                อโนโม นามุปฏาโก        โสภิตสฺส มเหสิโน ฯ   
                นกุลา จ สุชาตา จ                อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                พุชฺฌมาโน จ โส พุทฺโธ        นาคมูเล อพุชฺฌถ ฯ   
                รมฺโม เจว สุเนตฺโต จ        อเหสุ อคฺคุปฏกา   
                นกุลา เจว จิตฺตา จ                อเหสุ อคฺคุปฏ ิกา ฯ   
                อฏปณฺณาสรตน                อจฺจุคฺคโต มหามุนิ   
                โอภาเสติ ทิสา สพฺพา        สตรสีว อุคฺคโต ฯ   
                ยถา สุผุลฺล ปวน                นานาคนฺเธหิ ธูปต   
                ตเถว ตสฺส ปาวจน                สีลคนฺเธหิ ธูปต ฯ   
                ยถาป สาคโร นาม                ทสฺสเนน อตปฺปโย   
                ตเถว ตสฺส ปาวจน                สวเนน อตปฺปย ฯ   
                นวุติวสฺสสหสฺสานิ        อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                โอวาท อนุสิฏ ิ ฺจ                ทตฺวาน เสสเก ชเน   
                หตุาสโนว ตาเปตฺวา        นพฺิพุโต โส สสาวโก ฯ   
                โส จ พุทฺโธ อสมสโม        เตป สาวกา พลปฺปตฺตา   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต                นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
        ตตฺถ  สตรสีวาติ  อาทิจฺโจ  วิย  สพฺพา  ทิสา  โอภาเสตีติ   
อตฺโถ ฯ  ปวนนฺติ  มหาวน ฯ  ธูปตนฺติ  วาสิต  คนฺธิต ฯ    
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อตปฺปโยติ อติตฺติกโร อติตฺติชนโน  วา ฯ  ตาวเทติ  ตสฺมึ  กาเล   
ตาวตก  กาลนฺติ อตฺโถ ฯ ตาเรสีติ ตารยี ฯ โอวาทนฺติ  สกึ   
วาโท  โอวาโท  นาม ฯ  อนุสิฏ ินฺติ  ปุนปฺปุน  วจน  อนุสิฏ ิ   
นาม ฯ  เสสเก  ชเนติ  สจฺจปฺปฏิเวธ  อปฺปตฺตสฺส  เสสชนสฺส   
สามิอตฺเถ  ภุมฺมวจน ฯ  หตุาสโนว  ตาเปตฺวาติ  อคฺคิ  วิย   
ตปฺเปตฺวา ฯ  อยเมว  วา  ปาโ  อุปาทานกฺขยา  ภควา   
ปรินิพฺพุโตติ  อตฺโถ ฯ  เสสคาถาสุ  สพฺพตฺถ  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        โสภิตพุทธฺวสวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                        อโนมทสสฺีพุทฺธวสวณฺณนา   
        โสภิตพุทฺเธ  ปน  ปรนิิพฺพุเต  ตสฺส  อปรภาเค  เอกม-   
สงฺเขฺยยฺย  พุทฺธุปฺปาทรหิต  อโหสิ ฯ  อตีเต  ปน  ตสฺมึ  อสงฺเขฺยยฺเย   
เอกสฺมึ  กปฺเป  ตโย  พุทธฺา  นิพฺพตฺตึสุ  อโนมทสสฺี  ปทุโม   
นารโทติ ฯ  ตตฺถ  อโนมทสฺสี  ภควา  โสฬส  อสงฺเขฺยยฺยานิ   
กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปารมิโย ปูเรตฺวา ตุสิตปุเร นิพฺพตฺติตฺวา   
เทเวหิ  อภิยาจิโต  ตโต  จวิตฺวา  จนฺทวติย  นาม  ราชธานิย   
ยสวานามสฺส  ร ฺโ  กุเล  สมุสฺสิตจารุปโยธราย  ยโสธราย   
นาม  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธ ึ อคฺคเหสิ ฯ  อโนมทสฺส-ิ   
กุมาเร  กิร  ยโสธราย  เทวิยา  กุจฺฉิคเต  ตสฺส  ปุ ฺปฺปภาเวน   
ปภา  อสีติหตฺถปฺปมาณ  าน  ผริตฺวา  อฏาสิ ฯ จนฺทสูริยป-ฺ    
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ปภาหิ  อนภิภวนียาว  อโหสิ ฯ  สา  ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน   
โพธิสตฺต  สจุนฺทนุยฺยาเน (๑)  วิชายิ ฯ ปฏิหาริยานิ เหฏา   
วุตฺตนยาเนว ฯ   
        นามคฺคหณทิวเสน  ปนสฺส  นาม  คณฺหนฺตา  ยสฺมา  ชาติย   
อากาสโต  สตฺต  รตนานิ  ปตึสุ  ตสฺมา  อโนมาน  รตนาน   
อุปฺปตฺติเหตุภูตตฺตา  อโนมทสฺสีติ  นามมกสุ ฯ  โส  อนุกฺกเมน   
วุทฺธิปฺปตฺโต  ทิพฺเพหิ  กามคุเณหิ  ปริจาริยมาโน  ทสวสฺส-   
สหสฺสานิ  อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ  ตสฺส  กริ  สริิ  อุปสิร ิ สิร-ิ   
วฑฺโฒติ  ตโย  ปาสาทา  อเหสุ ฯ  สิรมิาเทวิปฺปมุขานิ  เตวีสติ   
อิตฺถิสหสฺสานิ  ปจฺจุปฏ ิตานิ  อเหสุ ฯ  โส  สริิมาย  เทวิยา   
อุปวาเณ  นาม  ปุตฺเต  ชาเต  จตฺตาริ  นมิิตฺตานิ  ทิสฺวา   
สิวิกายาเนน  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ต ติสฺโส   
ชนโกฏิโย อนุปพฺพชึสุ ฯ   
        เตหิ  ปริวุโต  มหาปรุิโส  ทส  มาเส  ปธานจริย  จร ิฯ   
ตโต  วิสาขปุณฺณมาย  อนุปมพฺราหฺมณคาเม  ปณฺฑาย  จริตฺวา   
อนุปมเสฏ ิธีตาย  ทินฺน  มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  สาลวเน   
ทิวาวิหาร  วีตินาเมตฺวา  อโนมนามาชีวเกน  ทินนฺา  อฏ   
ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา อชฺชุนรุกฺขโพธึ ปทกฺขิณ กตฺวา อฏตฺตึส-   
หตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถร  สนฺถริตฺวา  จตุรงฺควีริย อธิฏาย   
# ๑. ส.ี ย.ุ สนุนฺทุยฺยาเน ฯ    
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ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา สมาร มารพล วิทฺธเสตฺวา  ตีสุ  ยาเมสุ   
ติสฺโส  วิชชฺา  อุปฺปาเทตฺวา  อเนกชาติสสาร ฯเปฯ ตณฺหาน   
ขยมชฺฌคาติ อุทาน อุทาเนสิ ฯ วุตฺต   
                โสภิตสฺส อปเรน                สมฺพุทฺโธ ทวิฺปทุตฺตโม   
                อโนมทสฺสี อมิตยโส        เตชสฺสี ทุรติกฺกโม ฯ   
                โส เฉตฺวา พนฺธน สพฺพ        วิทฺธเสตฺวา ตโย ภเว   
                อนิวตฺติคมน มคฺค                เทเสสิ เทวมานุเส ฯ   
                สาคโรว อสงฺโขโภ        ปพฺพโตว ทุราสโท   
                อากาโสว อนนฺโต โส        สาลราชาว ผุลฺลิโต ฯ   
                ทสฺสเนนป ต พุทฺธ                โตสิตา โหนฺติ ปาณิโน   
                พฺยาหรนฺต คิร สุตฺวา        อมต ปาปุณนฺติ เตติ ฯ   
        ตตฺถ  อโนมทสฺสีติ  อนุปมทสฺสโน  อมิตทสฺสโน  วา ฯ   
อมิตยโสติ  อมิตปริวาโร  อมิตกิตฺติ  วา ฯ  เตชสฺสติี  สีลสมาธิ-   
ป ฺาเตเชน  สมนฺนาคโต ฯ  ทรุติกฺกโมติ  ทุปฺปธสิโย  อ ฺเน   
เทเวน  วา  มาเรน  วา  เกนจิ  วา  อติกกฺมิตุ  อสกฺกุเณยฺโยติ   
อตฺโถ ฯ  โส  เฉตฺวา  พนฺธน  สพฺพนฺติ  สพฺพ ทสวิธ  ส ฺโชน   
ฉินฺทิตฺวา ฯ  วิทฺธเสตฺวา  ตโย  ภเวติ ติภวูปค กมฺม กมฺมกฺขย-   
กราเณน  วิทฺธเสตฺวา  อภาว  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ อนิวตฺติคมน   
มคฺคนฺติ นิวตฺติยา ปวตฺติยา ปฏิปกฺขภูต  นิพฺพาน  อนิวตฺตีติ   
วุจฺจติ  ต  อนิวตฺตึ  คจฺฉติ  อเนนาติ  อนิวตฺติคมโน ฯ  ต    
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อนิวตฺติคมน อฏงฺคิก มคฺค เทเสสีติ อตฺโถ ฯ ทสฺเสตีติป   
ปาโ  โสเยวตฺโถ ฯ  เทวมานุเสติ  เทวมนุสฺสาน  สามิอตฺเถ   
อุปโยควจน  ทฏพฺพ ฯ   
        อสงฺโขโภติ  โขเภตุ  จาเลตุ  อสกฺกุเณยฺโยติ  อกฺโขภิโย ฯ   
ยถา  ห ิ สมทฺุโท  จตุราสีติโยชนสหสสฺคมฺภีโร  อเนกโยชนสหสฺส-   
ภูตาวาโส  อกฺโขภิโย  เอว  อกฺโขภิโยติ  อตฺโถ ฯ  อากาโสว   
อนนฺโตติ  ยถา  ปน  อากาสสฺส  อนฺโต  นตฺถิ  อถ  โข   
อนนฺโต  อปปฺเมยฺโย  อปาโร  เอว  ภควาป  พุทฺธคุเณหิ  อนนฺโต   
อปฺปเมยฺโย  อปาโร ฯ  โสติ  โส  ภควา ฯ  สาลราชาว  ผุลลฺิโตติ   
สพฺพลกฺขณานุพฺย ฺชนสมลงฺกตสรีรตฺตา  สุผุลฺลติสาลราชา  วิย   
โสภตีติ  อตฺโถ ฯ  ทสฺสเนนป  ต  พุทธฺนฺติ  ตสฺส พุทฺธสฺส   
ทสฺสเนนาปติ อตฺโถ ฯ อีทิเสสุป สามิวจน ปยุชฺชนติฺ สทฺท-   
สตฺถวิทู ฯ  โตสิตาติ  ปริโตสิตา  ปณิตา ฯ  พฺยาหรนฺตนฺติ   
พฺยาหรนฺตสฺส  สามิอตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  อมตนฺติ  นิพาน ฯ   
ปาปุณนฺตีติ  อธิคจฺฉนฺติ ฯ  เตติ  เย  ตสฺส  คิร ธมฺมเทสน   
สุณนฺติ เต อมต ปาปุณนฺตีติ อตฺโถ ฯ   
        ภควา  ปน  โพธิมูเล  สตฺตสตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  พฺรหฺมุนา   
อายาจิโต  ธมฺมเทสนาย  พุทธจกฺขุนา  โลก  โอโลเกนฺโต   
อตฺตนา  สห  ปพฺพชิเต  ติโกฏิสงฺเข  ชเน  อุปนิสฺสยสมฺปนฺเน   
ทิสฺวา  กตฺถ  นุ  โข  เต  เอตรหิ  วิหรนตีฺติ  อุปธาเรนฺโต    
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สุภวตีนคเร  สุทสฺสนุยฺยาเน  วิหรนฺเต  ทิสฺวา อากาเสน  คนฺตฺวา   
สุทสฺสนุยฺยาเน  โอตร ิฯ  โส  เตหิ  ปรวุิโต  สเทวมนุสฺสาย  ปรสิาย   
มชฺเฌ  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิ ฯ  ตตฺถ  โกฏิสตาน  ปมาภิสมโย   
อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
                ธมฺมาภิสมโย ตสฺส                อิทฺโธ ผีโต ตทา อหุ   
                โกฏิสตานิ อภิสมึสุ        ปเม ธมฺมเทสเนติ ฯ   
        ตตฺถ  ผีโตติ  ผาติปฺปตฺโต  พาหุช ฺวเสน ฯ  โกฏิสตานีติ   
โกฏีน  สตานิ  โกฏิสตานิ ฯ โกฏิสตโยติป  ปาโ  ตสฺส   
สตโกฏิโยติ  อตฺโถ ฯ   
        อถาปเรน  สมเยน  โอสธีนครทฺวาเร  อสนรุกขฺมูเล   
ยมกปาฏิหาริย  กตฺวา  อสุเรหิ  ทุรภิภวเน  (๑)  ตาวตึสภวเน   
ปณฺฑุกมฺพลสิลาย  นิสินโฺน  เตมาส  อภิธมฺมวสฺส วสฺสาปยิ ฯ   
ตทา อสีติเทวตาโกฏิโย อภิสมึสุ ฯ เตน วุตฺต   
                ตโต ปร อภิสมเย                วสฺสนฺเต ธมฺมวุฏ ิโย   
                อสีติโกฏิโยภิสมึสุ                ทุติเย ธมฺมเทสเนติ ฯ   
        ตตฺถ วสฺสนฺเตติ พุทฺธมหาเมเฆ วสฺสนฺเต ฯ ธมฺม-   
วุฏ ิโยติ  ธมมฺกถาวสฺสวุฏ ิโย ฯ  
        ตโต  อปเรน  สมเยน  มงฺคลป ฺหานิทฺเทเส  อฏสตฺติ 
โกฏโิย  อภิสมึสุ ฯ  โส ตติโย อภิสมโย อโหส ิฯ เตน วุตฺต   
# ๑. ส.ี ย.ุ สรุาริปุราภิภวเน ฯ    
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                ตโต ปรมฺป วสฺสนฺเต        ตปฺปยนฺเต จ ปาณิน   
                อฏสตฺตติโกฏีน                ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  วสฺสนฺเตติ  ธมฺมกถาสลิลธาร  วสฺสนฺเต ฯ  ตปฺปยนเฺตติ   
ธมฺมามตวสฺเสน  ตปฺปยนเฺต ตปฺปน กโรนฺเต ภควนฺเต ภควตีติ อตฺโถ ฯ   
        อโนมทสฺสิสฺสป  ภควโต  ตโย  สาวกสนฺนิปาตา  อเหสุ ฯ   
ตตฺถ  โสเรยยฺนคเร  อิสิทตฺตสฺส  ร ฺโ  ธมฺเม  เทสิยมาเน   
ปสีทิตฺวา เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย ปพฺพชติาน  อฏนฺน  อรหนฺต-   
สตสหสฺสาน  มชฺเฌ  ปาติโมกฺข  อุทฺทสิิ ฯ  อย  ปโม  สนฺนิปาโต   
อโหสิ ฯ  ราธวตีนคเร  สุนฺทรินฺธรสฺส  (๑)  นาม  ร ฺโ  ธมฺเม   
เทสิยมาเน  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิตาน  สตฺตนฺน  อรหนตฺ-   
สตสหสฺสาน  มชฺเฌ  ปาติโมกฺข  อุทฺทสิิ ฯ  อย  ทุติโย  สนฺนิปาโต   
อโหสิ ฯ  ปนุ  โสเรยฺยนคเรเยว  โสเรยฺยร ฺา  สห  เอหิภิกฺขุ-   
ปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิตาน  ฉนฺน  อรหนตฺสตสหสฺสาน  มชฺเฌ   
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิ ฯ อย ตติโย สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        ตสฺสาป จ มเหสิโน   
                อภิ ฺาพลปฺปตฺตาน        ปุปฺผิตาน วิมุตฺติยา ฯ   
                อฏสตสหสฺสาน                สนฺนิปาโต ตทา อหุ   
                ปหีนมทโมหาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ มธุรินฺธรสฺส ฯ  ม. สุรินฺธรสฺส ฯ    
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                สตฺตสตสหสฺสาน                ทุติโย อาส ิสมาคโม   
                อนงฺคณาน วิรชาน                อุปสนฺตาน ตาทิน ฯ   
                ฉนฺน สตสหสฺสาน        ตติโย อาสิ สมาคโม   
                อภิ ฺาพลปฺปตฺตาน        นิพฺพุตาน ตปสฺสินนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ตสฺสาป  จ  มเหสิโนติ  ตสฺส  มเหสิโน  อโนม-   
ทสฺสิสฺสาป ฯ  ตสฺสาป  ทฺวิปทุตฺตโมติป  ปาโ  ตสฺสป  ทฺวิป-   
ทุตฺตมสฺสาติ  อตฺโถ ฯ  ลกขฺณ สทฺทสตฺถโต  คเหตพฺพ ฯ   
อภิ ฺาพลปฺปตฺตานนฺติ  อภิ ฺาน  พลปฺปตฺตาน  จิณฺณวสิตาย   
ขิปฺปนิสนฺติภาเวน  อภิ ฺาสุ  ถิรภาวปฺปตฺตานนฺติ  อตฺโถ ฯ   
ปุปฺผิตานนฺติ  สพฺพผาลิผุลฺลภาเวน อติวิย โสภคฺคปฺปตฺตาน ฯ   
วิมุตฺติยาติ อรหตฺตผลวิมุตฺติยา ฯ   
        อนงฺคณานนฺติ  เอตฺถ  อย  องฺคณสทฺโท  กตฺถจิ  กิเลเสสุ   
ทิสฺสติ ฯ  ยถาห  ตตฺถ  กตมานิ  ตีณิ  องฺคณานิ  ราโค   
องฺคณ  โทโส  องฺคณ  โมโห  องฺคณนฺติ  (๑)  ปาปกาน  โข  เอต   
อาวุโส  อกุสลาน  อิจฺฉาวจราน  อธิวจน  ยทิท  องฺคณนฺติ (๒) ฯ   
กตฺถจิ  กิสฺมิ ฺจิ  มเล ฯ  ยถาห  ตสฺเสว  รชสฺส  วา  องฺคณสฺส   
วา  ปหานาย  วายมตีติ (๓) ฯ  กตฺถจิ  ตถารูเป  ภูมภิาเค  เจติยงฺคณ   
โพธิยงฺคณ  ราชงฺคณนฺติ ฯ  อิธ ปน กิเลเสสุ ทฏพฺโพ ฯ   
ตสฺมา นิกฺกิเลสานนฺติ  อตฺโถ (๔) ฯ  วิรชานนฺติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ   
# ๑. อภิ. วิ. ๓๕/๙๔๒/๔๙๗ ฯ  ๒. ม. มู. ๑๒/๕/๔๖ ฯ   
# ๓. ม. มู. ๑๒/๒๒๕/๒๐๔ ฯ  ๔. ปปฺจ. ๑/๑๙๒ ฯ    
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ตปสฺสินนฺติ  กิเลสกฺขยกโร  อริยมคฺคสงฺขาโต  ตโป  เยส  อตฺถิ   
เต  ตปสฺสิโน  เตส  ตปสฺสีน ขีณาสวานนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  เอโก  มเหสกฺโข  ยกฺขเสนาปติ   
อโหสิ  มหิทธฺิโก  มหานุภาโว  อเนกโกฏิสตสหสฺสาน  ยกฺขาน   
อธิปติ ฯ  โส  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโนติ  สุตฺวา  อาคนฺตฺวา   
ปรมรุจิรทสสฺน  สตฺตรตนมย  อภิรุจิรรชนิกรมณฺฑลสทิส  มณฺฑป   
นิมฺมินิตฺวา  ตตฺถ  สตฺตาห  มหาทาน  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส   
อทาสิ ฯ  อถ  น  ภควา  ภตฺตานุโมทนสมเย  (๑)  อนาคเต   
กปฺปสตสหสฺสาธิเก  เอกสฺมึ  อสงฺเขฺยยฺเย  อติกฺกนฺเต  โคตโม  นาม   
พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ พฺยากาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                ยกฺโข อาสึ มหิทฺธิโก   
                เนกาน ยกฺขโกฏีน                วสวตฺติมฺหิ อิสฺสโร ฯ   
                ตทาป ต พุทฺธวร                อุปคนฺตฺวา มเหสิน   
                อนฺนปาเนน ตปฺเปสึ        สสงฺฆ โลกนายก ฯ   
                โสป ม ตทา พฺยากาสิ        วิสุทฺธินยโน มุนิ   
                อปริเมยฺยิโต กปฺเป                อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ   
                อหุ (๒) กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต (๒)   
                ปธาน ปทหิตฺวาน ฯเปฯ        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา                ตุฏโ (๓) สวิคฺคมานโส   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยาติ ฯ   
# ๑. ม. ภตฺตนุโมทน... ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๓. ม. หฏโ ฯ    
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        ตตฺถ  อุตฺตรึ  วตมธิฏาสินฺติ  ปารมิปูรณตฺถาย  ภิยฺโยป   
ทฬฺหตร  ปรกฺกมมกาสีติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส  ปน  อโนมทสสฺิสฺส  ภควโต  จนฺทวตี  นามนคร   
อโหสิ  ยสวา  นาม  ราชา  ปตา  ยโสธรา  นาม  มาตา   
นิสโภ  จ  อโนโม  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  วรุโณ  นามุปฏาโก   
สุนฺทรี  จ  สมุนา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  อชฺชุนรุกฺโข  โพธ ิ  
สรีร  อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ  อโหสิ  วสฺสสตสหสฺส  อายุ  สิริมา   
นาม  อคฺคมเหสี  อุปวาโณ  นามสฺส  ปุตฺโต  ทสวสฺสสหสฺสานิ   
อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ  โส  สวิิกายาเนน  นิกฺขมิ ฯ  สิวิกายาเนน   
คมน  ปน  โสภิตพุทฺธวสวณฺณนาย  ปาสาทคมเน  วุตฺตนเยเนว   
เวทิตพฺพ ฯ  ธมฺมโก  นาม  ราชา  อุปฏาโก ฯ  ธมฺมาราเม   
กิร  ภควา  วิหาสีติ ฯ  เตน  วุตฺต   
                นคร จนฺทวตี นาม                ยสวา นาม ขตฺติโย   
                มาตา ยโสธรา นาม        อโนมทสฺสิสฺส สตฺถุโน ฯ   
                นสิโภ จ อโนโม จ                อเหสุ อคฺคสาวกา   
                วรโุณ นามุฏาโก                อโนมทสฺสิสฺส สตฺถุโน ฯ   
                สนฺุทรี จ สุมนา จ                อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                อชชฺุโนติ ปวุจฺจติ ฯ   
                อฏป ฺาสรตน                อจฺจุคฺคโต มหามุนิ   
                ปภา นิทฺธาวตี ตสฺส        สตรสีว อุคฺคโต ฯ    
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                วสฺสสตสหสฺสานิ                อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                สปุุปฺผิต ปาวจน                อรหนฺเตหิ ตาทิหิ   
                วีตราเคหิ วิมเลหิ                โสภิตฺถ ชินสาสน ฯ   
                โส จ สตฺถา อมิตยโส        ยุคานิ ตานิ อตุลิยานิ   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต                นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
        ตตฺถ  ปภา  นิทฺธาวตีติ  ตสฺส  สรรีโต  ปภา  นกิฺขมติ ฯ   
สรีรปฺปภา  ปนสฺส  นิจฺจกาล  ทฺวาทสโยชนปฺปมาณ  ปเทส   
ผริตฺวา  ติฏติ ฯ  ยุคานิ  ตานีติ  อคฺคสาวกยุคาทีนิ ยุคลานิ ฯ   
สพฺพ ตมนฺตรหิตนฺติ วุตฺตปฺปการ สพฺพมฺป อนิจฺจมุข  ปวิฏ   
วินฏนฺติ  อตฺโถ ฯ  นน ุ ริตฺตกเมว  สงฺขาราติป  ปาโ  ตสฺส   
นนุ  ริตฺตกา  ตุจฺฉกาเยว  สพฺเพ  สงฺขาราติ  อตฺโถ ฯ  มกาโร   
ปทสนฺธิกโร ฯ เสสคาถาสุ   สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
        อิมสฺส  ปน  อโนมทสฺสิสฺส  ภควโต  สนฺติเก  สาริปุตฺโต   
จ  มหาโมคฺคลฺลาโน  จาติ  อิเม  เทฺว  อคฺคสาวกา  อคฺคสาวก-   
ภาวตฺถาย  ปณิธานมกสุ ฯ  อิเมส  ปน  เถราน  วตฺถุ  เจตฺถ   
กเถตพฺพ ฯ มยา คนฺถวิตฺถารภเยน น อุทฺธฏนฺติ ฯ   
                อโนมทสฺสีพุทฺธวสวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ    
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        อโนมทสฺสิสฺส  ปน  ภควโต  อปรภาเค  วสฺสสตสหสฺสายุกา   
มนุสฺสา  อนุกฺกเมน  ปรหิายิตฺวา  ทสวสฺสายุกา  หุตฺวา  ปุน   
อนุกฺกเมน  วฑฺฒิตฺวา  อสงฺเขฺยยฺยายุกา  หุตฺวา  ปุน  ปริหายมานา   
วสฺสสตสหสฺสายุกา  อเหสุ ฯ  ตทา  ปทุโม  นาม  สตฺถา  โลเก   
อุปฺปชฺชิ ฯ  โสป  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา   
ตโต  จวิตฺวา  จมฺปกนคเร  อสมสฺส  นาม  ร ฺโ  กุเล   
รูปาทีหิ  อสมาย  อสมาย  นาม  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนธฺึ   
อคฺคเหสิ ฯ  โส  ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน  จมฺปกุยยฺาเน   
มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิ ฯ  ชาเต  ปน  กุมาเร  อากาสโต  สกล-   
ชมฺพุทีเป  สมุทฺทปริยนฺเต  ปทุมวสฺส  นิปติ ฯ  เตนสฺส  นามคฺค-   
หณทิวเส  นาม  คณฺหนฺตา  เนมิตฺตกา  จ  าตกา  จ   
มหาปทุมกุมาโร เตฺวว  นามมกสุ ฯ  โส  ทสวสฺสสหสฺสานิ  อคาร   
อชฺฌาวสิ ฯ  นนฺทุตฺตรวสุตฺตรยสุตฺตรานามกา  ตโย  ปาสาทา   
อเหสุ ฯ  อุตฺตราเทวิปฺปมุขานิ  เตตฺตึส  อิตฺถิสหสฺสานิ ปจฺจุ-   
ปฏ ิตานิ อเหสุ ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  อุตฺตราย  นาม  มหาเทวิยา  รมฺมกุมาเร   
นาม  อุปฺปนฺเน  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  อาช ฺรเถน   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิ ฯ  ต ปพฺพชนฺต  เอกา  ปุริสโกฏิ   
อนุปพฺพชิ ฯ  โส  เตหิ  ปริวุโต  อฏ  มาเส  ปธานจริย    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 327 

                เลมที่ 44  ปทมุพุทฺธวสวณฺณนา  หนา  327   
 
จริตฺวา  วิสาขปุณฺณมาย  ธ ฺวตีนคเร  สุธ ฺเสฏ ิสฺส  ธีตาย   
ธ ฺวติยา  นาม  ทินฺน  มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  มหาสาลวเน  (๑)   
ทิวาวิหาร  วีตินาเมตฺวา  สายนฺหสมเย  ติตฺถกาชีวเกน  ทินฺนา   
อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  มหาโสณโพธึ  อุปสงฺกมิตฺวา  อฏตฺตึส-   
หตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถรก ป ฺาเปตฺวา ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา   
จตุรงฺควีริย  อธิฏาย  มารพล  วิธมิตฺวา  ตีสุ  ยาเมสุ  ติสฺโส   
วิชฺชา  สจฺฉิกตฺวา  อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ   
อุทาน  อุทาเนตฺวา  สตฺตสตฺตาห โพธิสมีเปเยว  วีตินาเมตฺวา   
พฺรหฺมุโน  อายาจน  อธิวาเสตฺวา  ธมฺมเทสนาย  ภาชนภูเต   
ปุคฺคเล  อุปปริกฺขนฺโต  อตฺตนา  สห  ปพฺพชิเต  โกฏิสงฺเข  ภิกฺขู   
ทิสฺวา  ตงฺขเณเยว  อนิลปเถน  คนฺตฺวา  ธ ฺวตีนครสมีเป   
ธน ฺชยุยฺยาเน  โอตริตฺวา  เตหิ  ปริวุโต  เตส  มชฺเฌ  ธมฺมจกฺก   
ปวตฺเตสิ ฯ ตทา  โกฏิสตาน อภิสมโย อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อโนมทสฺสิสฺส อปเรน        สมฺพุทฺโธ ทปิทุตฺตโม   
                ปทุโม นาม นาเมน                อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล ฯ   
                ตสฺสาป อสม สีล                สมาธิป อนนฺตโก   
                อสงฺเขฺยยฺย าณวร                วิมุตฺติป อนูปมา ฯ   
                ตสฺสาป อตุลเตชสฺส        ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน   
                อภิสมยา ตโย อาสุ                มหาตมปวาหนาติ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สหการวเน ฯ  ๒. ม. ทิปทุตฺตโม ฯ    
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        ตตฺถ  อสม  สลีนฺติ  อ ฺเส  สีเลน  อสทิส  อุตฺตม   
เสฏนฺติ  อตฺโถ ฯ  สมาธิป  อนนฺตโกติ  สมาธิป  อปฺปเมยฺโย   
ตสฺส  อนนฺตภาโว  โลกวิวรณยมกปาฏิหาริยาทีสุ  ทฏพฺโพ ฯ   
าณวรนฺติ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  อสาธารณาณานิ  วา ฯ   
วิมุตฺติปติ  อรหตฺตผลวิมุตฺติป  ภควโต ฯ  อนูปมาติ อุปมา-   
วิรหิตา ฯ อตุลเตชสฺสาติ  อตุลาณเตชสฺส ฯ  อตุลาณเตชาติป   
ปาโ ฯ  ตสฺส  ตโย  อภิสมยาติ  อิมินา  อุตฺตรปเทน  สมฺพนฺโธ   
ทฏพฺโพ ฯ  มหาตมปวาหนาติ  มหาโมหวินาสกา  โมหนฺธการ-   
วิทฺธสกาติ อตฺโถ ฯ   
        อถาปเรน  สมเยน  ปทุโม  ภควา  อตฺตโน  กนิฏ-   
ภาตร  สาลกุมาร ฺจ  อุปสาลกุมาร ฺจ  าติสมาคเม  สปริวาเร   
ปพฺพาเชตฺวา  เตส  ธมฺม  เทเสนฺโต  นวุติ  โกฏิโย  ธมฺมามต   
ปาเยสิ ฯ  ยทา  ปน  รมฺมตฺเถรสฺส  ธมมฺ  เทเสสิ  ตทา  อสีติ-   
โกฏีน ตติโย อภิสมโย อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ปมาภิสมเย พุทฺโธ        โกฏิสตมโพธยิ   
                ทติุยาภิสมเย ธีโร                นวุติโกฏิมโพธยิ ฯ   
                ยทา จ ปทุโม พุทฺโธ        โอวที สกมตฺรช   
                ตทา อสีติโกฏนี                ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ยทา  ปน  สุภาวิตตฺโต  นาม  ราชา  ปทุมสฺส  พุทฺธสฺส   
พุทฺธปทุมวทนสฺส  สนติฺเก  โกฏิสตสหสฺสปริวาโร  เอหิภิกฺขุ-    
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ปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิโต  ตสฺมึ  สนฺนิปาเต  ภควา ปาติโมกฺข   
อุทฺทิสิ โส ปน ปโม สนนฺิปาโต อโหสิ ฯ   
        อถาปเรน  สมเยน  มหาปทุโม  มนุิวสโภ  อุสภสมคตี   
อุสภวตีนคร  อุปนิสฺสาย  วสฺส  อุปค ฺฉิ ฯ  นครวาสิโน  มนุสฺสา   
ภควนฺต  ทสฺสนกามา  อุปสงฺกมึสุ ฯ  เตส  ภควา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ   
ตตฺถ  จ  พหโว  มนุสฺสา  ปสนฺนจิตฺตา  ปพฺพชึส ุฯ  ตโต   
ทสพโล  เตหิ  จ  อ ฺเหิ  จ  ตีห ิ ภิกฺขุสตสหสฺเสหิ  สทฺธึ   
วิสุทฺธิปวารณ  ปวาเรสิ ฯ  โส  ทุติโย  สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ   
เย  ปน  ตตฺถ  น  ปพฺพชึส ุ เต  ก ินานิสส  สุตฺวา  ปาฏิปเท   
ป ฺจสุ  มาเสสุ  ป ฺจานิสสทายก  ก ินจีวรมทสุ ฯ  ตโต  ต   
ภิกฺขู  ธมฺมเสนาปตึ  อคฺคสาวก  วิสาลมตึ  สาลตฺเถร  ก ินตฺถา-   
รตฺถ  ยาจิตฺวา  ก ินจีวร  ตสฺสาทสุ ฯ  เถรสฺส  ก ินจีวเร   
กยิรมาเน  ภิกฺขู  สิพฺพเน  สหายกา  อเหสุ ฯ  ปทโุม  ปน   
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  สูจิจฺฉิทฺเท  สุตฺตานิ  อาวุนิตฺวา  อทาสิ ฯ  นฏิ ิเต   
ปน  จีวเร  ภควา  ตีหิ ภิกฺขุสตสหสฺเสหิ  จาริก ปกฺกามิ ฯ   
        อถาปเรน  สมเยน  สหีวิกฺกนฺตคามี  ปุริสสโีห  วิย  พุทฺธ-   
สีโห  โคสิงฺคสาลวนสทิเส  ปรมสรุภิกุสุมผลภารวินมิตสาขาวิฏเป   
วิมลกมลกุวลยสมลงฺกเต  สิสิรมธรุวาริวาเหน    ปริปูริเต    รุรุจมร-   
สีหพฺยคฺฆคชหยควยมหึสาทิวิวิธมิคคณวิจริเต  สุรภิกุสุมคนฺธาว-   
พทฺธหทยาหิ  ภมรมธุกรยวุตีหิ อนุภูตปฺปจาราหิ  สมนฺตโต    
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คุมฺพคุมฺพายมาเน (๑)  ผลรสปมุทิตหทยาหิ กากลิสทิสมธุรวิรตุาหิ   
โกกิลวธูห ิ อุปคียมาเน  ปรมรมณีเย  วิวิตฺเต  วิชเน โยคานุกูเล   
ปวเน วสฺสาวาสมุปค ฺฉิ ฯ  ตสฺมึ  วิหรนฺต  สปริวารก  ทสพล   
ตถาคต  ธมฺมราช  พุทฺธสิริยา  วิโรจมาน  ทิสฺวา  มนุสสฺา   
ตสฺส  ธมฺม  สุตฺวา  ปสีทิตฺวา  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพชึสุ ฯ   
ตทา ทฺวีหิ  ภิกฺขุสตสหสฺเสหิ  ปริวุโต  ปวาเรสิ ฯ  โส  ตติโย   
สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        ปทุมสฺส มเหสิโน   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปโม อาสิ สมาคโม ฯ   
                ก ินตฺถารสมเย                อุปฺปนฺเน ก ินจีวเร   
                ธมฺมเสนาปติตฺถาย        ภิกฺขู สิพฺพึสุ จีวร ฯ   
                ตทา เต วิมลา ภิกฺขู                ฉฬภิ ฺา มหิทฺธิกา   
                ตีณิ สตสหสฺสานิ                สมึสุ อปราชติา ฯ   
                ปนุาปร โส นราสโภ        ปวเน วาส อุปาคมิ   
                ตทา สมาคโม อาสิ                ทฺวินฺน สตสหสฺสินนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ก ินตฺถารสมเยติ  ก ินจีวรตฺถรณสมเย ฯ  ธมฺม-   
เสนาปติตฺถายาติ  ธมฺมเสนาปติสาลตฺเถรตฺถ ฯ  อปราชิตาติ  น   
ปราชิตา  วิภตฺติโลโป  ทฏพฺโพ ฯ  โสติ  โส  มหาปทุโม ฯ   
ปวเนติ  มหาวเน ฯ  วาสนฺติ  วสฺสาวาส ฯ  อุปาคมีติ  อุปาคโต ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ คุมุคุมายมาเน ฯ    
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ทฺวินฺน  สตสหสฺสินนฺติ  ทฺวินฺน  สตสหสฺสาน ฯ ตทา อาสิ   
สมาคโมติป  ปาโ ยทิ อตฺถิ สุนฺทโร ภเวยฺย ฯ   
        ตทา  ตถาคเต  ตสฺมึ  วนสณฺเฑ  วสนฺเต  อมฺหาก   
โพธิสตฺโต  สีโห  หุตฺวา  สตฺตาห  นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา   
นิสินฺน  ทิสฺวา  ปสนฺนจิตฺโต  หุตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ส ฺชาต-   
ปติโสมนสฺโส  ติกฺขตฺตุ  สีหนาท  นทิตฺวา  สตฺตาห  พุทฺธา-   
รมฺมณ  ปตึ  อวิชหิตฺวา  ปติสุเขเนว  โคจราย  อปกฺกมิตฺวา   
ชีวิตปริจฺจาค  กตฺวา  ปยริปุาสมาโน  อฏาสิ ฯ  อถ  สตฺถา   
ตสฺส  สตฺตาหสฺส  อจฺจเยน  นิโรธสมาปตฺติโย  วุฏาย  นรสีโห   
สีห  โอโลเกตฺวา  ภิกฺขุสงฺเฆปสฺส  จิตฺตปฺปสาโท  โหตูติ  สงฺโฆ   
อาคจฺฉตูติ  จินฺเตสิ ฯ  อเนกโกฏิภิกฺขู  ตาวเทว  อาค ฺฉึสุ ฯ  สีโห   
สงฺเฆป  จิตฺต  ปสาเทสิ ฯ  อถ  สตฺถา  ตสฺส  จิตฺต โอโลเกตฺวา   
อนาคเต โคตโม นาม พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ พฺยากาสิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                สีโห อาสึ มคิาภิภู   
                ปวิเวกมนุพฺรูหนฺต                ปวเน อทฺทส ชิน ฯ   
                วนฺทิตฺวา สิรสา ปาเท        กตฺวาน ต ปทกฺขิณ   
                ติกฺขตฺตุ อภินาทิตฺวา        สตฺตาห ชินมุปฏห ฯ   
                สตฺตาห วรสมาปตฺติยา        วุฏหิตฺวา ตถาคโต   
                มนสา จินฺตยิตฺวาน                โกฏิภิกฺขู สมานยิ ฯ    
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                ตทาป โส มหาวีโร                เตส มชฺเฌ วิยากริ   
                อปริเมยฺยิโต กปฺเป                อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต   
                ปธาน ปทหิตฺวาน ฯเปฯ        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา                ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปวิเวกมนุพฺรูหนฺตนฺติ  นิโรธสมาปตฺตึ  สมาปนฺนนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ปทกฺขิณนฺติ ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณ กตฺวา ฯ อภินาทิตฺวาติ   
ติกฺขตฺตุ สีหนาท นทิตฺวา ฯ  อุปฏหนฺติ  อุปฏห ึฯ  อยเมว   
วา  ปาโ ฯ  วรสมาปตฺติยาติ  นิโรธสมาปตฺติโต  วุฏหิตฺวา ฯ   
มนสา  จินฺตยิตฺวานาติ  สพฺเพป  ภิกฺขู  อิธ  อาคจฺฉนฺตูติ   
มนสาว  จินฺเตตฺวา ฯ สมานยีติ สมาหริ ฯ   
        ตสฺส  ปน  ปทุมสฺส  ภควโต  จมฺปก  นาม  นคร   
อโหสิ ฯ  อสโม  นาม  ราชา  ปตา  อโหสิ ฯ  มาตาป  ตสฺส   
อสมา  นาม  สาโล  จ  อุปสาโล  จ เทฺว  อคฺคสาวกา   
วรุโณ  นามปุฏาโก  ราธา  จ  สุราธา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา   
มหาโสณรุกฺโข  โพธ ิ อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ  สรรี  อายุ   
วสฺสสตสหสฺส  อโหส ิ รูปาทีหิ  คุเณหิ  อนุตฺตรา  อุตฺตรา   
นามสฺส  อคฺคมเหสี  รมฺมกุมาโร  นามสฺส อติรมฺโม ตนโย   
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต    
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                จมฺปก นาม นคร                อสโม นาม ขตฺติโย   
                อสมา นาม ชนิกา                ปทุมสฺส มเหสิโน ฯ   
                สาโล จ อุปสาโล จ                อเหสุ อคฺคสาวกา   
                วรโุณ นามุปฏาโก                ปทุมสฺส มเหสิโน ฯ   
                ราธา เจว สุราธา จ                อเหสุ  อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                มหาโสโณติ วุจฺจติ ฯ    
                อฏป ฺาสรตน                อจฺจุคฺคโต มหามุนิ   
                ปภา นิทฺธาวตี ตสฺส                อสมา สพฺพโต (๑) ทิสา ฯ   
                จนฺทปฺปภา สูริยปฺปภา        รตนคฺคิมณิปฺปภา   
                สพฺพาป ตา หตา โหนฺติ        ปตฺวา ชินปภุตฺตม ฯ   
                วสฺสสตสหสฺสานิ                อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                ปริปกฺกมานเส สตฺเต        โพธยิตฺวา อเสสโต   
                เสสเก อนุสาสิตฺวา                นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ   
                อุรโคว ตจ ชิณฺณ                วทฺธปตฺตว ปาทโป   
                ชหิตฺวา สพฺพสงฺขาเร        นิพฺพุโต โส ยถา สิขีติ ฯ   
        ตตฺถ  รตนคฺคิมณิปฺปภาติ  รตนปฺปภา  จ  อคฺคิปฺปภา  จ   
มณิปฺปภา  จ ฯ  หตาติ  อภิภูตา ฯ  ชินปภุตฺตมนฺติ  ชินสฺส   
สรีรปฺปภ  อุตฺตม ปตฺวา หตาติ อตฺโถ ฯ  ปริปกฺกมานเสติ   
# ๑. ม. ย.ุ สพฺพโส ฯ  ๒. ม. วทฺธปตฺตว ฯ  ย.ุ วุฑฺฒ ปตฺตว ฯ    
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ปริปกฺกินฺทฺรเิย  เวเนยฺยสตฺเต ฯ  วทฺธปตฺตนฺติ  ปุราณปตฺต ฯ   
ปาทโปวาติ  ปาทโป  วิย ฯ  สพฺพสงฺขาเรติ  สพฺเพป  อชฌฺตฺติก-   
พาหิเร  สงฺขาเร ฯ  หิตฺวา  สพฺพสงฺขารนฺติป  ปาโ  โสเยวตฺโถ ฯ   
ยถา  สิขีติ  อคฺคิ  วิย  นริุปาทาโน  นิพฺพุตึ  สุคโต  คโตติ ฯ   
เสสเมตฺถ  คาถาสุ  เหฏา  วุตฺตนยตฺตา  อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        ปทุมพุทฺธวสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                นารทพุทฺธวสวณฺณนา   
        ปทุมพุทฺเธ  ปน  ปรนิิพฺพุเต  ตสฺส  สาสเน  จ  อนฺตรหิเต   
วสฺสสตสหสฺสายุกา  มนุสฺสา  อนุกฺกเมน  ปริหายมานา   
ทสวสฺสายุกา  อเหสุ ฯ  ปุน  วฑฺฒิตฺวา  อสงฺเขฺยยฺยายุกา  หุตฺวา   
ปริหายมานา  นวุติวสฺสสหสฺสายุกา  อเหสุ ฯ  ตทา  ทสพลธโร   
เตวิชฺโช  จตุเวสารชฺชวิสารโท  วิมุตฺติสารโท  นารโท  นาม   
นรสตฺตุตฺตโม  สตฺถา  โลเก  อุทปาทิ ฯ  โส  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ   
กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตภวเน นิพฺพตฺติตฺวา   
ตโต จวิตฺวา ธ ฺวตี  นาม  นคเร  สกวีริยวิชิตวาสุเทวสฺส   
สุเทวสฺส  นาม  ร ฺโ  กุเล  อคฺคมเหสิยา  นิรูปมาย  อโนมาย   
นาม  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ  อคฺคเหสิ ฯ  โส  ทสนฺน   
มาสาน  อจฺจเยน  ธน ฺชยุยฺยาเน  มาตุกุจฺฉิโต  นิกขฺมิ ฯ   
นามคฺคหณทิวเส  ปน  นามกรเณ  กยิรมาเน  สกลชมฺพุทีเป    
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มนุสฺสาน  อุปโภคกฺขมานิ  อนุรูปานิ  อาภรณานิ  อากาสโต   
กปฺปรุกฺขาทีหิ  ปตึสุ ฯ  เตนสฺส  นราน  อรหานิ  อาภรณานิ   
อากาสโต  กปฺปรุกฺขาทีหิ  ปตึสุ ฯ  เตนสฺส  นราน  อรหานิ   
อาภรณานิ  อทาสีติ  นารโทติ นาม อกสุ ฯ   
        โส  นววสฺสสหสฺสานิ  อคารมชฺเฌ  วส ิฯ  วิชโิต  วิชิตาวี   
วิชิตาภิราโมติ  (๑)  ติณฺณ  อุตูน  อนุจฺฉวิกา  ตโย  ปาสาทา   
อเหสุ ฯ  ตสฺส  นารทกุมารสฺส  กุลสีลาจารรูปสมฺปนฺน  มโน-   
นุกูล  วิชิตเสน  นาม  อติวิย  ธ ฺ  ขตฺติยก ฺ  อคฺคมเหสึ   
อกสุ ฯ  ต  อาทึ  กตฺวา  วีสติสหสฺสาธิก  อิตฺถีน  สตสหสฺส   
อโหสิ ฯ  ตสฺสา  วิชิตเสนาย  เทวิยา  สพฺพโลกานนฺทกเร   
นนฺทุตฺตรกุมาเร  นาม  ชาเต  โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา   
จตุรงฺคินิยา  มหติยา  เสนาย  ปริวุโต  นานาวิราคตนุวร-   
วสนนิวสโน  อามุกฺกมุตฺตาหารมณิกุณฺฑโล  วรเกยูรมกุฏกฏก-   
ธโร  ปรมสรุภิคนฺธกุสุมสมลงฺกโต  ปทสาว  อุยฺยาน  คนฺตฺวา   
สพฺพาภรณานิ  โอมุ ฺจิตฺวา  ภณฺฑาคาริกสฺส  หตฺเถ  ทตฺวา   
สยเมว  วิมลนีลกุวลยทลสทิเสนาตินิสิเตนาสินา  ปรมรุจิรรตน-   
วิจิตฺต  (๒)  สเกสมกุฏ  ฉินฺทิตฺวา  คคนตเล  ขิป ฯ  ต  สกฺโก   
เทวราชา  สุวณฺณจงฺโกฏเกน  ปฏิคฺคเหตฺวา ตาวตึสภวเน เนตฺวา   
ติโยชนุพฺเพธ  สิเนรุมุทฺธนิ สตฺตรตนมย เจติย อกาสิ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ชติาภิราโม ฯ  ๒. สี. ยุ. วิราชิต ฯ    
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        มหาปุรโิส  ปน  เทวทตฺตานิ  กาสายานิ  วตฺถานิ   
ปริทหิตฺวา  ตตฺเถว  อุยฺยาเน  ปพฺพชิ ฯ  ปุริสสตสหสฺสา  จ   
ต  อนุปพฺพชสึุ ฯ  โส  สตฺตาห  ตตฺเถว  ปธานจริย  จริตฺวา   
วิสาขปุณฺณมาย  วิชิตเสนาย  อคฺคมเหสิยา  ทินฺน  ปายาส   
ปริภุ ฺชิตฺวา  ตตฺเถว  อุยฺยาเน  ทิวาวิหาร  กตฺวา  สทุสฺส-   
นุยฺยานปาเลน ทินฺนา  อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  มหา-   
โสณโพธึ  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อฏปณฺณาสหตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถร   
สนฺถริตฺวา  นิสีทิตฺวา  มารพล  วิธมิตฺวา  ตีสุ  ยาเมสุ  ติสฺโส   
วิชฺชา  อุปฺปาเทตฺวา  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  อเนก-   
ชาติสสาร  ฯเปฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  อุทาน  อุทาเนตฺวา   
สตฺตสตฺตาหานิ  วีตินาเมตฺวา  พฺรหฺมุนา  ยาจิโต  ปฏิ ฺ   
ทตฺวา  ธน ฺชยุยฺยาเน  อตฺตนา  สห  ปพฺพชิเตหิ  สตสหสฺส-   
ภิกฺขูหิ  ปริวุโต  ตตฺถ  ธมมฺจกฺก  ปวตฺเตสิ ฯ  ตทา  โกฏิสต-   
สหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                ปทุมสฺส อปเรน                สมฺพุทฺโธ ทปิทุตฺตโม (๑)   
                นารโท นาม นาเมน        อสโม อปฺปฏิปคฺุคโล ฯ   
                โส พุทฺโธ จกกฺวตฺติสฺส        เชฏโ ทยติโอรโส   
                อามุกฺกมาลาภรโณ                อุยฺยาน อุปสงฺกมิ ฯ   
                ตตฺถาสิ รุกฺโข ยสวิปุโล        อภิรูโป พฺรหา (๒) สุจิ   
                ตมชฺฌปฺปตฺวา นิสีทิ        มหาโสณสฺส เหฏโต ฯ   
# ๑. ม. ทิปทตฺุตโม ฯ  ๒. ยุ. พฺรหฺมา ฯ  ๓. ม. นิสีทิ ฯ    
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                ตตฺถ าณวรุปฺปชฺช ิ       อนนฺต วชิรปูม   
                เตน วิจินิ สงฺขาเร                อุกฺกุชฺชมวกชฺุชก ฯ   
                ตตฺถ สพฺพกิเลสานิ                อเสสมภิวาหยิ   
                ปาปุณี เกวล โพธึ                พุทฺธาเณ (๑) จ จุทฺทส ฯ   
                ปาปุณิตฺวาน สมฺโพธึ        ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  จกฺกวตฺติสฺสาติ  จกฺกวตฺติร ฺโ ฯ  เชฏโติ   
ปุพฺพโช ฯ  ทยิตโอรโสติ  ทยิโต  ปโย  โอรโส  ปตฺุโต  ทยิโต   
โอรสิ  คเหตฺวา  ลาลิโต  ปุตฺโต  ทยิตโอรโส  นาม ฯ  อามุกฺก-   
มาลาภรโณติ  อามุกฺกมุตฺตาหารเกยูรกฏกมกุฏกณฺุฑลมาโล ฯ   
อุยฺยานนฺติ  พหินคเร  ธน ฺชยุยฺยาน  นามาราม (๒) อคมาสิ ฯ   
        ตตฺถาสิ  รุกโฺขติ  ตสฺมึ  อุยฺยาเน  เอโก  กิร  รกุโฺข   
รตฺตโสโณ  นาม  อโหสิ ฯ  โส  กิร  นวุติหตฺถุพฺเพโธ  สมวฏฏกฺ-   
ขนฺโธ  สมฺปนฺนวิวิธวิฏปสาโข  นีลพหลวิปุลปลาโส  สนฺทจฺฉาโย   
เทวตาธิวุฏตฺตา  วิคตวิวิธวิหคคณส ฺจาโร  ธรณีตลติลกภูโต   
ตรุรชชฺ  วิย  กุรุมาโน  ปรมรมณียทสฺสโน  รตฺตกุสุมสมลงฺกต-   
สพฺพสาโข  เทวมนุสฺสนยนรสายนภูโต  อโหสิ ฯ  ยสวิปุโลติ  วิปุลยโส   
สพฺพโลกวิขฺยาโต  อตฺตโน  สมฺปตฺติยา  สพฺพตฺถ  ปากโฏ  วิสฺสุโตติ   
อตฺโถ ฯ  เกจิ  ตตฺถาสิ  รุกโฺข  วิปุโลติ  ปนฺติ ฯ  พฺรหาติ   
มหนฺโต เทวาน ปาริจฺฉตฺตกสทิโสติ  อตฺโถ ฯ  ตมชฺฌปฺปตฺวาติ   
# ๑. ย.ุ พุทฺธาณ ฺจ ฯ  ๒. สี. ยุ นามุยฺยาน ฯ    
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ต  โสณรกฺุข  ปตฺวา  อธิปตฺวา  อุปคมฺมาติ  อตฺโถ ฯ เหฏโตติ   
ตสฺส รุกฺขสฺส เหฏา ฯ   
        าณวรุปฺปชฺชีติ  าณวร  อุทปาทิ ฯ  อนนฺตนฺติ  อปฺปเมยฺย   
อปฺปมาณ ฯ  วชิรูปมนฺติ  วชิรสทิส  ติขิณ  อนิจฺจานุปสฺสนาทิ-   
กสฺส  วิปสฺสนาาณสฺเสต  อธิวจน ฯ  เตน  วิจินิ  สงฺขาเรติ   
เตน  วิปสฺสนาาเณน  รูปาทิเก สงฺขาเร วิจินิ ฯ  อุกฺกุชฺช-   
มวกุชฺชกนฺติ  สงฺขาราน  อุทย ฺจ  วย ฺจ  (๑)  วิจินีติ  อตฺโถ ฯ   
ตสฺมา  ปจฺจยาการ  สมฺมสตฺิวา  อานาปานจตุตฺถชฺฌานโต   
วุฏาย  ป ฺจสุ  ขนฺเธสุ  อภินิวิสิตฺวา  อุทยพฺพยวเสน  (๒)   
สมป ฺาส  ลกฺขณานิ  ทิสฺวา  ยาว  โคตฺรภุาณ  วิปสฺสน   
วฑฺเฒตฺวา อริยมคฺคานุกฺกเมน สกเล พุทฺธคุเณ ปฏิลภีติ   
อตฺโถ ฯ   
        ตตฺถาติ  โสณรุกฺเข ฯ  สพฺพกิเลสานีติ  สพฺเพป  กิเลเส   
ลิงฺควิปริยาส  กตฺวา  วุตฺต ฯ  เกจิ  ตตฺถ  สพฺพกิเลเสหีติ   
ปนฺติ ฯ  อเสสนฺติ  นิรวเสส ฯ  อภิวาหยีติ  มคฺโคธินา  จ   
กิเลโสธินา  จ  สพฺเพ  กิเลเส  อภิวาหยิ  วินาสมุปเนสีติ   
อตฺโถ ฯ โพธีติ อรหตฺตมคฺคาณ ฯ  พุทฺธาเณ  จ  จุทฺทสาติ   
พุทฺธาณานิ  จุทฺทส ฯ  ตานิ  กตมานีติ  มคฺคผลาณานิ   
อฏ  ฉ  อสาธารณาณานีติ  เอวมิมานิ  จุทฺทส  พุทฺธาณานิ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อุทยวยฺย ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ อุทยวยฺยวเสน ฯ    
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นาม  จสทฺโท  สมฺปณฺฑนตฺโถ  เตน  อปรานิป  จตสฺโส   
ปฏิสมฺภิทาาณานิ  จตุเวสารชฺชาณานิ  จตุโยนิปริจฺเฉทก-   
าณานิ  ป ฺจคติปริจฺเฉทกาณานิ ทสพลาณานิ สกเล  จ   
พุทฺธคุเณ ปาปุณีติ อตฺโถ ฯ   
        เอว  พุทฺธตฺต  ปตฺวา  พฺรหฺมายาจน  อธิวาเสตฺวา   
ธน ฺชยุยฺยาเน  อตฺตนา  สห  ปพฺพชิเต  สตสหสฺสภิกฺขู  สมฺมุเข   
กตฺวา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิ ฯ  ตทา  โกฏิสตสหสฺสสฺส  ปมาภิ-   
สมโย  อโหสิ ฯ  ตทา  กริ  มหาโทณนคเร  โทโณ  นาม   
นาคราชา  คงฺคาตีเร  (๑)  ปฏิวสติ  มหิทฺธิโก  มหานุภาโว  มหา-   
ชเนน  สกกฺโต  ครุกโต  มานิโต  ปูชโิต ฯ  โส  ยสมฺึ  วิสเย   
ชนปทวาสิโน  มนุสฺสา  ตสฺส  พลิกมมฺ  น  กโรนฺติ  เตส  วิสย   
อวสฺเสน  วา  อติวสฺเสน  วา  สกฺขรวสฺเสน  วา  วินาเสติ ฯ   
        อถ  ตีรทสฺสโน  นารโท  สตฺถา  โทณสฺส  นาคราชสฺส   
วินยเน  พหูน  ปาณีน  อุปนิสฺสย  ทิสวฺา  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน   
ปริวาริโต  ตสฺส  นาคราชสฺส  นิวาสนฏานมคมาสิ ฯ  ตโต   
ต  มนุสฺสา  ทิสฺวา  เอวมาหสุ  ภควา  เอตฺถ  โฆรวิโส   
อุคฺคเตโช  มหิทฺธิโก  มหานุภาโว  นาคราชา  ปฏิวสติ  โส   
ต  มา  วิเหเสฺสติ  น  คนฺตพฺพนฺติ ฯ  ภควา  ปน  เตส  วจน   
อสุณนฺโต  วิย  อคมาสิ ฯ  คนฺตฺวา  จ  ตตฺถสฺส  นาคราชสฺส   
# ๑. ส.ี ย.ุ รหเท ฯ    
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สกฺการตฺถาย  กเต  ปรมสรุภิคนฺเธ  ปุปฺผสนฺถเร  นสิีทิ ฯ   
มหาชโน  กริ  นารทสฺส  จ  มุนิราชสฺส  โทณสฺส  จ  นาค-   
ราชสฺส  ทฺวินฺนมฺป ยุทฺธ ปสฺสิสฺสามาติ สนฺนิปติ ฯ   
        อถ  อหินาโค  มุนินาค  ตถา  นิสนิฺน  ทิสฺวา มกฺข   
อสหมาโน สนฺทิสฺสมานกาโย  หุตฺวา  ปธูปายิ ฯ  ทสพโลป   
ปธูปายิ ฯ  ปนุ  นาคราชา  ปชฺชลิ ฯ  มนุิราชาป  ปชฺชลิ ฯ   
อถ โส  นาคราชา  ทสพลสฺส  สรรีโต  นิกฺขนฺตาหิ ธูม-   
ชาลาหิ อติวิย กิลนฺตสรโีร  ทกฺุข  อสหมาโน  วิสเวเคน   
น  มาเรสฺสามีติ  วิส  วิสฺสชฺเชสิ ฯ วิสสฺส เวเคน  สกโลป   
ชมฺพุทีโป  วินสฺเสยฺย ฯ  ต  ปน  วิส  ทสพลสฺส  สรีเร   
เอกโลมมฺป  กมฺเปตุ  นาสกฺขิ ฯ  อถ  โส  นาคราชา  กา   
นุ  โข  สมณสฺส  ปวตฺตีติ  โอโลเกนฺโต  สรทสมเย  สูริย  วิย   
จนฺท  วิย  จ  ปริปุณฺณ  ฉพฺพณฺณาหิ  พุทฺธรสฺมีหิ  วิโรจมาน   
วิปฺปสนฺนวทนโสภ  ภควนฺต  ทิสฺวา  อโห  มหิทฺธโิก  วตาย   
สมโณ  มยา  ปน  อตฺตโน  พล  อชานนฺเตน  อปรทฺธนฺติ   
จินฺเตตฺวา  ตาน  คเวสี  ภควนฺตเยว  สรณมุปค ฺฉิ ฯ  อถ   
นารโท  มุนริาชา  ต  นาคราช  วิเนตฺวา  ตตฺถ  สนนฺิปติตสฺส   
มหาชนสฺส  จิตฺตปฺปสาทนตฺถ  ยมกปาฏิหาริย  อกาสิ ฯ  ตทา   
ปาณีน  นวุติโกฏิสหสฺสานิ  อรหตฺเต  ปติฏหึสุ ฯ  โส  ทุติโย   
อภิสมโย อโหสิ ฯ เตน วุตฺต    
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                มหาโทณ นาคราช                วินยนฺโต มหามุนิ   
                ปาฏิเหร ตทากาสิ                ทสฺสยนฺโต สเทวเก ฯ   
                ตทา เทวมนุสฺสาน                ตมฺหิ ธมฺมปฺปกาสเน   
                นวุติโกฏิสหสฺสานิ (๑)        ตรึสุ สพฺพสสยนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  ปาฏิเหร  ตทากาสีติ  อกาสิ  ยมกปาฏิหาริยนฺติ   
อตฺโถ ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  ตทา  เทวมนุสฺสา  วาติป   
ปาโ ฯ  ตตฺถ  เทวมนุสฺสานนฺติ  สามิอตฺเถ  ปจฺจตฺต ฯ  ตสฺมา   
เทวาน  มนุสฺสาน ฺจ  นวุติโกฏิสหสฺสานีติ  อตฺโถ ฯ  ตรึสูติ   
อติกฺกมึสุ ฯ   
        ยทา  ปน  อตฺตโน  ปุตฺต  นนฺทุตฺตรกุมาร  โอวทิ  ตทา   
อสีติยา  โกฏสิหสฺสาน ตติยาภิสมโย  อโหสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                ยมหฺิ กาเล มหาวีโร                โอวท ีสกมตฺรช   
                อสีติโกฏิสหสฺสาน                ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ยทา  ปน  ถุลลฺโกฏ ิตนคเร  ภทฺทสาโล  จ  วิชิตมิตฺโต  จ   
เทฺว  พฺราหฺมณสหายกา  อมตรหท  คเวสมานา  ปริสติ  นิสินฺน   
อติวิสารท  (๒)  นารทสมฺมาสมฺพุทฺธ  อทฺทสสุ ฯ  เต  ภควโต  กาเย   
ทฺวตฺตึส  มหาปุริสลกฺขณานิ  ทิสฺวา  อย  โลเก  วิวฏจฺฉโท  สมมฺา-   
สมฺพุทฺโธติ  นิฏ  คนฺตฺวา  ภควติ  ส ฺชาตสทฺธา  สปริวารา   
ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชสึุ ฯ  เตสุ  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺเตสุ   
# ๑. ย.ุ นวุติโกฏิสหสฺสาน ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ อติวิย สารท ฯ    
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ภควา  ภิกฺขูน  โกฏิสตสหสฺสมชฺเฌ  ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ ฯ โส  ปโม   
สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        นารทสฺส มเหสิโน   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปโม อาสิ สมาคโมติ ฯ   
        ยสฺม ึ สมเย  นารโท  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  าติสมาคเม   
อตฺตโน  ปณิธานโต  ปฏาย  พุทฺธวส  กเถสิ  ตทา  นวุติ-   
โกฏิภิกฺขุสหสฺสาน  ทุติโย  สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ยทา พุทฺโธ พุทฺธคุณ        สนิทาน ปกาสยิ   
                นวุติโกฏิสหสฺสานิ        สมสึุ วิมลา ตทาติ ฯ   
        ตตฺถ  วิมลาติ  วิคตมลา  ขีณาสวาติ  อตฺโถ ฯ   
        ยทา  ปน  มหาโทณนาคราชสฺส  วินยเน  ปสนฺโน   
เวโรจโน  นาม  นาคราชา  คงฺคาย  นทิยา  ติคาวุตปฺปมาณ   
สตฺตรตนมย  มณฺฑป  นิมมฺินิตฺวา  สปริวาร  ภควนฺต  ตตฺถ   
นิสีทาเปตฺวา  สปริวาโร  สชนปเท  อตฺตโน  ทานคฺคทสฺสนตฺถาย   
นิมนฺเตตฺวา  นาคนาฏกานิ  จ  ตาฬาวจเร  วิวิธเวสาลงฺการธเร   
สนฺนิปาเตตฺวา  มหาสกฺกาเรน  ภควโต  สปริวารสฺส  มหาทาน   
อทาสิ ฯ โภชนาวสาเน  ภควา  มหาคงฺค  โอตาเรนฺโต  วิย   
อนุโมทนมกาสิ ฯ  ตทา  ภตฺตานุโมทเน  (๑)  ธมฺม  สุตฺวา  ปสนนฺาน   
เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิตาน อสีติภิกฺขุสตสหสฺสาน  มชฺเฌ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ภุตฺตานุโมทเน ฯ    
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ปาฏิโมกฺข  อุทฺทิสิ ฯ โส ตติโย สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
                ยทา เวโรจโน นาโค        ทาน ททาติ สตฺถุโน   
                ตทา สมึสุ ชินปุตฺตา        อสีติสตสหสฺสิโยติ ฯ   
        ตตฺถ   อสีติสตสหสฺสิโยติ   สตสหสฺสาน   อสีติโย ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  อิสิปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา   
หิมวนฺตปสฺเส  อสฺสม  มาเปตฺวา  ป ฺจสุ  อภิ ฺาสุ  อฏสุ   
สมาปตฺตีสุ  จ  จิณฺณวสี  หุตฺวา  ปฏิวสติ ฯ  อถ  ตสฺมึ   
อนุกมฺปาย  นารโท  ภควา  อสีติยา  อรหนฺตโกฏีห ิ ทสหิ  จ   
อนาคามิผลฏเหิ  อุปาสกสหสฺเสหิ  ปริวุโต  ต  อสฺสมปท   
อคมาสิ ฯ  ตาปโส  ภควนฺต  ทิสฺวาว  ปมุทิตหทโย  สปริวารสฺส   
ภควโต  นิวาสตฺถาย  อสสฺม  มาเปตฺวา  สกลรตฺตึ  สตฺถุคุณ   
กิตฺเตตฺวา  ภควโต  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ปนุทิวเส  พุทฺธสฺส  อุตฺตรกุรุ   
คนฺตฺวา  ตโต  อาหาร  อาหริตฺวา  สปรวิารสฺส  พุทธฺสฺส   
มหาทาน  อทาสิ ฯ  เอว  สตฺตาห  มหาทาน  ทตฺวา  หิมวนฺตโต   
อนคฺฆ โลหติจนฺทน อาหริตฺวา  เตน  โลหิตจนฺทเนน  ภควนฺต   
ปูเชสิ ฯ  ตทา  น  ทสพโล  อมรนรปริวุโต  ธมฺมกถ  กเถตฺวา   
อนาคเต โคตโม นาม พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ พฺยากาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อห เตน สมเยน                ชฏิโล อุคฺคตาปโน   
                อนฺตลิกฺขจโร อาสึ                ป ฺจาภิ ฺาสุ ปารคู ฯ    
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                ตทาปาห อสมสม                สสงฺฆ สปรชิฺชน   
                อนฺนปาเนน ตปฺเปตฺวา        จนฺทเนนาภิปูชยึ ฯ   
                โสป ม ตทา พฺยากาสิ        นารโท โลกนายโก   
                อปริเมยฺยิโต กปฺเป                พุทฺโธ โลเก ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต (๑)   
                ปธาน ปทหิตฺวาน ฯเปฯ        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา        ภิยฺโย หาเสตฺว มานส   
                อธิฏหึ วต อุคฺค                ทสปารมิปูรยิาติ ฯ   
        ตตฺถ  ตทาปาหนฺติ  ตทาป  อห ฯ  อสมสมนฺติ  อสมา   
นาม  อตีตา  พุทฺธา (๒)  เตหิ  อสเมหิ  สม  ตุลฺย  อสมสม ฯ   
อถวา  อสมา  วิสมา สมา วิสมา สาธโว  เตสุ  อสมสเมสุ   
สโม  อสมสโมติ  วตฺตพฺเพ  เอกสฺส  สมสทฺทสฺส  โลป  กตฺวา   
วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ  อสมาวิสมสมนฺติ  อตฺโถ ฯ  สปริชฺชนนฺติ   
สอุปาสกชน ฯ โสป  ม  ตทา  นรมรนู  มชฺเฌ  พฺยากาสิ   
จกฺขุมาติป  ปาโ  โส  อุตฺตานตฺโถว ฯ  ภิยฺโย  หาเสตฺว   
มานสนฺติ  อุตฺตริมฺหิ  หาเสตฺวา  (๓)  โตเสตฺวา  หทย ฯ  อธิฏหึ   
วต  อุคฺคนฺติ  อุคฺค  วต  อธิฏาสึ ฯ  อุตฺตรึ  วตมธิฏาสึ   
ทสปารมิปูริยาติป  ปาโ ฯ   
        ตสฺส  ปน  ภควโต  นารทสฺส  ธ ฺวตี  นาม  นคร   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ยุ. อตีตานาคตา พุทฺธา ฯ    
# ๓. ส.ี  ภาเวตฺวา ฯ    
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อโหสิ ฯ  สุเทโว  นาม  ขตฺติโย  ปตา  อโนมา  นาม  มาตา   
ภทฺทสาโล  จ  ชิตมิตฺโต  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  วาเสฏโ   
นาม  อุปฏาโก  อุตฺตรา  จ  ผคฺคุนี  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา   
มหาโสณรุกฺโข  โพธ ิ สรรี  อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ  อโหสิ ฯ  ตสฺส   
สรีรปฺปภา  นิจฺจ  โยชน  ผรติ  นวุติวสฺสสหสฺสานิ  อายุ  ตสฺส   
ปน  วิชิตเสนา  นาม  อคฺคมเหสี  นนฺทุตฺตรกุมาโร  นามสฺส   
ปุตฺโต  อโหสิ ฯ  วิชิโต  วิชิตาวี  วิชิตาภิราโมติ  ตโย  ปาสาทา   
อเหสุ ฯ  โส  นววสฺสสหสฺสานิ  อคาร  อชฌฺาวสิ ฯ  โส  ปทสาว   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมีติ ฯ  เตน  วุตฺต   
                นคร ธ ฺวตี นาม                สุเทโว นาม ขตฺติโย   
                อโนมา นาม ชนิกา                นารทสฺส มเหสิโน ฯ   
                ภทฺทสาโล ชิตมิตฺโต        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                วาเสฏโ นามุปฏาโก        นารทสฺส มเหสิโน ฯ   
                อุตฺตรา ผคฺคุนี เจว                อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                มหาโสโณติ วุจฺจติ ฯ   
                อฏาสีติรตนานิ                อจฺจุคฺคโต มหามุนิ   
                ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาโส        ทสสหสฺสี วิโรจติ ฯ   
                ตสฺส พฺยามปฺปภา กายา        นิทฺธาวติ ทิโสทิส   
                นรินฺตร ทิวารตฺตึ                โยชน ผรเต สทา ฯ   
                น เกจิ เตน สมเยน                สมนฺตา โยชเน ชนา   
                อุกฺกาปทีเป อุชฺชาเลนฺติ        พุทฺธรสีหิ โอตฺถฏา ฯ    
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                นวุติวสฺสสหสฺสานิ        อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                ยถา อุฬูหิ คคน                วิจิตฺต อุปโสภติ   
                ตเถว สาสน ตสฺส                อรหนฺเตหิ โสภติ ฯ   
                สสารโสต ตรณาย                เสสเก ปฏปินฺนเก   
                ธมฺมเสตุ ทฬฺห กตฺวา        นพฺิพุโต โส นราสโภ ฯ   
                โสป พุทฺโธ อสมสโม        เตป ขีณาสวา อตุลเตชา   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต                นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
        ตตฺถ   ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาโสติ  วิวิธรตนวิจิตฺตก ฺจนมยคฺฆิก-   
สทิสรูปโสโภ ฯ  ทสสหสฺสี  วิโรจตีติ  ตสฺส  ปภาย  ทสสหสฺสปี   
โลกธาตุ  วิโรจติ ฯ  วิราชตีติ  อตฺโถ ฯ  ตเมวตฺถ  ปกาเสนฺโต   
ภควา  ตสฺส  พฺยามปฺปภา  กายา  นิทฺธาวติ  ทิโสทิสนฺติ   
อาห ฯ  ตตฺถ  พฺยามปฺปภา  กายาติ  พฺยามปฺปภา  วิยาติ   
พฺยามปฺปภา อมฺหาก ภควโต พฺยามปฺปภา วิยาติ อตฺโถ ฯ   
        น  เกจีติ  เอตฺถ  นกาโร  ปฏิเสธตฺโถ  ตสฺส  อุชฺชา-   
เลนฺติสทฺเทน  สมฺพนฺโธ  ทฏพฺโพ ฯ  อุกฺกาติ  ทณฺฑทีปกา ฯ   
อุกฺกา  วา  ปทีเป  วา  เกจิป  ชนา  น  อุชฺชาเลนฺตีติ  น   
ปชฺชาเลนฺติ ฯ  กสฺมาติ  เจ  พุทฺธสรีรปฺปภาย  โอภาสิตตฺตา ฯ   
พุทฺธรสีหีติ  พุทฺธรสฺมีหิ ฯ  โอตฺถฏาติ  [๑]  อธิคตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ เอตฺถนฺตเร โอตฺถฏาวาติ  ทิสฺสติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 347 

                เลมที่ 44  ปทมุตฺุตรพุทฺธวสวณฺณนา  หนา  347   
 
        อุฬูหีติ  ตาราหิ  ยถา  ตาราหิ  คคนตล  วิจิตฺต  โสภติ ฯ   
ตเถว  ตสฺส  สาสน  อรหนฺเตหิ  วิจิตฺต  อุปโสภตีติ  อตฺโถ ฯ   
สสารโสต  ตรณายาติ  สสารสาครสฺส  ตรณตฺถ ฯ  เสสเก   
ปฏิปนฺนเกติ  อรหนฺเต  เปตฺวา  กลฺยาณปุถุชฺชเนห ิ สทฺธ ึ เสเส   
เสกฺขปุคฺคเลติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺมเสตุนฺติ มคฺคเสตุ  เสสปุคฺคเล   
สสารโต  ตาเรตุ  ธมฺมเสตุ  เปตฺวา  กตสพฺพกิจฺโจ  หุตฺวา   
ปรินิพฺพายีติ อตฺโถ ฯ เสส เหฏา วุตฺตตฺตา สพฺพตฺถ   
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        นารทพุทธฺวสวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                        ปทมุุตฺตรพุทฺธวสวณฺณนา   
        นารทพุทฺธสฺส  สาสน  นวุติวสฺสสหสฺสานิ  (๑)  ปวตฺติตฺวา   
อนฺตรธายิ ฯ  โส  จ  กปฺโป  วินสฺสิตฺถ ฯ  ตโต  ปร  กปฺปาน   
อสงฺเขยฺย พุทฺธา โลเก น อุปฺปชฺชึสุ ฯ  พุทฺธสุ ฺโ  วิคต-   
พุทฺธาโลโก  อโหสิ ฯ  ตโต  กปฺเปสุ จ อสงฺเขฺยยฺเยสุ วีติวตฺเตสุ   
อิโต  กปฺปสตสหสฺสมตฺถเก  เอกสฺมึ  กปฺเป  เอโก  วิชิตมาโร   
โอหิตภาโร  เมรุสาโร  อสสาโร  สตฺตสาโร  สพฺพโลกุตฺตโร   
ปทุมุตฺตโร  นาม  พุทฺโธ  โลเก  อุทปาทิ ฯ  โสป  ปารมิโย   
ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  หสวตีนคเร   
# ๑. ส.ี ย.ุ ป ฺจนวุติวสฺสานิ ฯ    
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สพฺพชนานนฺทกรสฺส  อานนฺทสฺส  นาม  ร ฺโ  อคฺคมเหสิยา   
อุทิโตทิตกุเล  ชาตาย  สุชาตาย  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ   
อคฺคเหสิ ฯ  สา  เทวตาหิ  กตารกฺขา  ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน   
หสวตุยฺยาเน  ปทุมุตฺตรกมุาร  วิชายิ ฯ ปฏิสนฺธิย ฺจสฺส ชาติย ฺจ   
เหฏา วุตฺตปฺปการานิ ปาฏิหาริยานิ อเหสุ ฯ   
        ตสฺส  กริ  ชาติย  ปทมุวสฺส  วสฺสิ ฯ  เตนสฺส  นามค-   
 ฺคหณทิวเส  าตกา  ปทุมุตฺตรกุมาโร  เตฺวว  นาม  อกสุ ฯ  โส   
ทสวสฺสสหสฺสานิ  อคาร  อชฌฺาวสิ ฯ  นรวาหนสวาหนวส-   
วตฺตินามกา  ติณฺณ  อุตูน  อนุจฺฉวิกา  ตโย  จสฺส  ปาสาทา   
อเหสุ ฯ  วสทุตฺตาเทวิปฺปมุขาน  อิตฺถีน  สตสหสฺสานิ  วีสติ-   
สหสฺสานิ  จ  ปจฺจุปฏ ิตานิ  อเหสุ ฯ  โส  วสุทตฺตาย  เทวิยา   
ปุตฺเต  สพฺพคุณานุตฺตเร  อุตฺตรกุมาเร  นาม  อุปฺปนฺเน  จตฺตาริ   
นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  มหาภินิกฺขมน  นิกขฺมิสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ   
ตสฺส  จินฺติตมตฺเตว  วสวตฺตินามโก  ปาสาโท  กุมภฺการจกฺก   
วิย  อากาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  เทววิมานมิว  ปุณฺณจนฺโท  วิย   
จ  คคนตเลน  คนฺตฺวา  โพธิรุกฺข  มชฺเฌกโรนฺโต  โสภิตพุทฺธ-   
วสวณฺณนาย  อาคตปาสาโท วิย ภูมิย โอตริ ฯ   
        มหาปุรโิส  กิร  ตโต  ปาสาทโต  โอตริตฺวา  (๑)  อรหตฺตทฺธช-   
ภูตานิ  กาสายานิ  วตฺถานิ  เทวทตฺติยานิ  ปารุปตฺวา  ตตฺเถว   
ปพฺพชิ ฯ  ปาสาโท  ปนาคนฺตฺวา  สกฏาเนเยว  อฏาสิ ฯ   
มหาสตฺเตน  สหคตาย  ปริสาย  เปตฺวา  อิตฺถิโย  สพฺเพ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 349 

        เลมที ่44  ปทุมุตฺตรพุทฺธวสวณฺณนา  หนา  349   
 
ปพฺพชึสุ ฯ  มหาปุริโส  เตหิ  สห  สตฺตาห  ปธานจริย  จริตฺวา (๑)   
วิสาขปุณฺณมาย  อุชฺเชนนิิคเม  รุจานนฺทเสฏ ิธีตาย  ทินฺน   
มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  สาลวเน  ทิวาวิหาร  กตฺวา  สายนฺห-   
สมเย  สุมิตฺตาชีวเกน  ทินนฺา  อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา   
สลลโพธ ึ อุปคนฺตฺวา  ต  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อฏตึสหตฺถวิตฺถต   
ติณสนฺถร  สนฺถริตฺวา  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  จตุรงฺควีริย   
อธิฏาย  สมาร  มารพล  วิธมิตฺวา  ปเม  ยาเม  ปุพฺเพนิวาส   
อนุสฺสริตฺวา  ทุติเย  ยาเม  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสเธตฺวา  ตติเย  ยาเม   
ปจฺจยาการ  สมฺมสิตฺวา  อานาปานจตุตฺถชฺฌานโต  วุฏาย  ป ฺจสุ   
ขนฺเธสุ  อภินิวิสิตฺวา  อุทยพฺพยวเสน  สมป ฺาส  ลกฺขณานิ   
ทิสฺวา  ยาว  โคตฺรภุาณ  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  อริยมคฺเคน   
สกลพุทฺธคุเณ  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  สพฺพพุทฺธาจิณฺณ  อเนกชาติ-   
สสาร  ฯเปฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  อุทาน  อุทาเนสิ ฯ  ตทา   
กิร  ทสสหสฺสจกฺกวาฬพฺภนฺตร  สกลมฺป  อลงฺกโรนฺต  วิย   
ปทุมวสฺส  วสฺสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
                นารทสฺส อปเรน                สมฺพุทฺโธ ทปิทุตฺตโม (๒)   
                ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน        อกฺโขโภ สาครูปโม ฯ   
                มณฺฑกปฺโป วา โส อาสิ        ยมฺหิ พุทฺโธ อชายถ   
                อุสฺสนฺนกุสลา ชนตา        ตมฺหิ กปฺเป อชายถาติ ฯ   
        ตตฺถ  สาครูปโมติ  สาครสทิสคมฺภีรภาโว ฯ  มณฺฑกปฺโป   
# ๑. ส.ี ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. ทปิทุตฺตโม ฯ    
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วา  โส  อาสีติ  เอตฺถ  ยสมฺึ  กปฺเป  เทฺว  สมฺมาสมฺพุทฺธา   
อุปฺปชฺชนฺติ  (๑)  อย  มณฺฑกปฺโป  นาม ฯ  ทุวิโธ  หิ  กปฺโป   
สุ ฺกปฺโป  อสุ ฺกปฺโป  จาติ ฯ  ตตฺถ  สุ ฺกปฺเป  พุทฺธ-   
ปจฺเจกพุทฺธจกฺกวตฺติโน  น  อุปฺปชชฺนติฺ ฯ  ตสฺมา  คุณวนฺต-   
ปุคฺคลสุ ฺตฺตา  สุ ฺกปฺโปติ วุจฺจติ ฯ   
        อสุ ฺกปฺโป  ป ฺจวิโธ  สารกปโฺป  มณฺฑกปฺโป  วรกปฺโป   
สารมณฺฑกปฺโป  ภทฺทกปโฺปติ ฯ  ตตฺถ  คุณสารรหิเต  (๒)  กปฺเป   
คุณสารุปฺปาทกสฺส  คุณสารชนนสฺส  เอกสฺส  สมมฺาสมฺพุทฺธสฺส   
ปาตุภาเวน  สารกปฺโปติ  วุจฺจติ ฯ   
        ยสฺม ึ ปน  กปฺเป  เทฺว  โลกนายกา  อุปฺปชฺชนติฺ ฯ  โส   
มณฺฑกปฺโปติ  วุจฺจติ ฯ   
        ยสฺม ึ กปฺเป  ตโย  พุทฺธา  อุปฺปชชฺนฺติ  เตสุ  ปโม   
ทุติย  พฺยากโรติ  ทุติโย  ตติยนฺติ  ตตฺถ  มนุสฺสา  ปมทุิตหทยา   
อตฺตนา  ปตฺถิตปณิธานวเสน  วรยนฺติ ฯ  ตสฺมา  วรกปฺโปติ   
วุจฺจติ ฯ   
        ยตฺถ  ปน  กปฺเป  จตฺตาโร  พุทฺธา  อุปฺปชชฺนฺติ  โส   
ปุริมกปฺปโต  วิสิฏตรตฺตา  สารตรตฺตา  สารมณฺฑกปฺโปติ   
วุจฺจติ ฯ   
        ยสฺม ึ กปฺเป  ป ฺจ  พุทฺธา  อุปฺปชฺชนฺติ  โส  ภทฺท-   
# ๑. ส.ี ย.ุ อุปฺปชฺชนฺติ สมฺพหุลา วา ฯ   
# ๒. ส.ี ย.ุ คุณสุ ฺคุณสารรหิเต ฯ    
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กปฺโปติ  วุจฺจติ ฯ  โส  ปน  อติทุลลฺโภ ฯ  ตสฺม ึ ปน  กปฺเป   
เยภุยฺเยน  สตฺตา  กลฺยาณสุขพหุลา  โหนฺติ ฯ  เยภุยฺเยน  ติเหตุกา   
กิเลสกฺขย  กโรนฺติ  ทุเหตุกา  สุคติคามิโน  โหนฺติ  อเหตุกา   
เหตุ  ปฏิลภนฺติ ฯ  ตสฺมา  โส  กปฺโป  ภทฺทกปฺโปติ  วุจฺจติ ฯ   
เตน  วุตฺต อสุ ฺกปฺโป ป ฺจวิโธติอาทิ ฯ  วุตฺตเ ฺหต   
โปราเณหิ   
                เอโก พุทฺโธ สารกปฺเป        มณฺฑกปฺเป ชินา ทุเว   
                วรกปฺเป ตโย พุทฺธา        สารมณฺเฑ จตุโร พุทฺธา   
                ป ฺจ พุทฺธา ภทฺทกปฺเป   ตโต นตฺถาธิกา ชินาติ (๑) ฯ   
        ยสฺม ึ ปน  กปฺเป  ปทุมุตฺตรทสพโล  อุปฺปชชฺิ  โส   
สารกปฺโปป  สมาโน  คุณสมฺปตฺติยา  มณฺฑกปฺปสทิสตฺตา   
มณฺฑกปฺโปติ  วุตฺโต ฯ  โอปมฺมตฺเถ  วาสทฺโท ทฏพฺโพ ฯ   
อุสฺสนฺนกุสลาติ อุปจิตปุ ฺา ฯ ชนตาติ ขนสมูโห ฯ   
        ปทุมุตฺตโร  ปน  ปรุิสุตฺตโร  ภควา  สตฺตาห  โพธิปลฺลงฺเก   
วีตินาเมตฺวา  ปวิย  ปาท  นิกฺขิปสฺสามีติ  ทกฺขิณ  ปาท   
อภินีหริ ฯ  อถ  ปวึ  ภินทฺิตฺวา  วิมลโกมลเกสรกณฺณิกานิ   
ชลชามลาวิกสวิปุลปลาสานิ  ถลชานิ  ชลชานิ  อุฏหึสุ ฯ  เตส   
กิร  ธุรปตฺตานิ  นวุติหตฺถานิ  เกสรานิ  ตึสหตฺถานิ  กณฺณิกา   
ทฺวาทสหตฺถา  เอเกกสฺส  นวฆฏปฺปมาณา  เรณโว  อเหสุ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 352 

                เลมที่ 44  พุทธวสวณฺณนา  หนา  352   
 
สตฺถา  ปน  อุพฺเพธโต  อฏปณฺณาสหตฺโถ  อโหสิ ฯ  ตสฺส   
อุภินฺน  พาหานมนฺตร  อฏารสหตฺถ  นลาฏ  ป ฺจหตฺถ   
หตฺถปาทา  เอกาทสหตฺถา  อเหสุ ฯ  ตสฺส  เอกาทสหตฺเถน   
ปาเทน  ทฺวาทสหตฺถาย  กณฺณิกาย  อกฺกนฺตมตฺตาย  นว-   
ฆฏปฺปมาณา  เรณโว  อุฏหิตฺวา  อฏปณฺณาสหตฺถ  สรีรปฺปเทส   
อุคฺคนฺตฺวา  มโนสิลาจุณฺณวิจุณฺณิต  วิย  กตฺวา  ปจฺโจตฺถรนฺติ ฯ   
ตทุปาทาย  สตฺถา  ปทุมตฺุตโรเตฺวว  โลเก  ป ฺายิตฺถาติ  สยุตฺต-   
ภาณกา วทนฺติ ฯ   
        อถ  สพฺพโลกุตฺตโร  ปทุมุตฺตโร  ภควา  พฺรหฺมายาจน   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ธมฺมเทสนาย  ภาชนภูเต  สตฺเต  โอโลเกนฺโต   
มิถิลนคเร  เทวล  สชุาต ฺจาติ  เทฺว  ราชปุตฺเต  อุปนิสฺสย-   
สมฺปนฺเน  ทสิฺวา  ตงฺขณ ฺเว  อนิลปเถน  คนฺตฺวา  มิถิลุยยฺาเน   
โอตริตฺวา  อุยฺยานปาเลน  เทฺวป  ราชกมุาเร  ปกฺโกสาเปสิ ฯ   
เตป  จ  อมฺหาก  ปตุจฺฉาปุตฺโต  ปทุมุตฺตรกุมาโร  ปพฺพชิตฺวา   
สมฺมาสมฺโพธึ ปาปุณิตฺวา  อมฺหาก  นคร  สมฺปตฺโต  หนฺท   
น  มย  ทสฺสนาย  อุปสงฺกมิสฺสามาติ  สปริวารา  ปทุมุตฺตร   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ปริวาเรตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  ตทา  ทสพโล   
เตหิ  ปริวุโต  ตาราคณปริวุโต  ปุณฺณจนฺโท  วิย  วิโรจมาโน   
ตตฺถู  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิ  ตทา  โกฏิสตสหสฺสาน  ปโม   
ธมฺมาภิสมโย  อโหส ิฯ  เตน  วุตฺต    
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                ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต        ปเม ธมฺมเทสเน   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ธมฺมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        อถาปเรน  สมเยน  สรทตาปสสมาคเม  มหาชน  นิรย-   
สนฺตาเปน  สนฺตาเปตฺวา  ธมฺม  เทเสนฺโต  สตฺตตึสสตสหสฺสสงฺเข   
สตฺตกาเย  ธมฺมามต  ปาเยสิ ฯ  โส ทติุโย ธมฺมาภิสมโย   
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ตโต ปรมฺป วสฺสนฺเต        ตปฺปยนฺเต จ ปาณิโน   
                สตฺตตฺตึสสตสหสฺสาน        ทุติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ยทา  ปน  อานนฺทมหาราชา  วีสติยา  ปุริสสหสฺเสหิ   
วีสติยา  อมจฺเจหิ  จ  สทฺธ ึ ปทุมุตฺตรสสฺ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
สนฺติเก  มิถลินคเร  ปาตุรโหสิ ฯ  ปทมุุตฺตโร  จ  ภควา  เต   
สพฺเพ  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพาเชตฺวา  เตหิ  ปรวุิโต  คนฺตฺวา   
ปตุสงฺคห  กุรุมาโน  หสวติยา  ราชธานิยา  วสติ ฯ  ตตฺถ  โส   
อมฺหาก  ภควา  วิย  กปลปุเร  คคนตเล  รตนจงฺกเม  จงฺกมนฺโต   
พุทฺธวส  กเถสิ  ตทา  ป ฺาสสตสหสฺสาน  ตติโย  ธมฺมาภิ-   
สมโย อโหส ิฯ เตน วุตฺต   
                ยมหฺิ กาเล มหาวีโร        อานนฺท อุปสงฺกมิ   
                ปตุสนฺติก อุปคนฺตฺวา        อาหนี อมตทุนฺทุภึ ฯ   
                อาหเต อมตเภริมฺหิ                วสฺสนฺเต ธมฺมวุฏ ิยา   
                ป ฺาสสตสหสฺสาน        ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 354 

                เลมที่ 44  พุทธวสวณฺณนา  หนา  354   
 
        ตตฺถ  อานนฺท  อุปสงฺกมีติ  ปตร  อานนฺทราชาน  สนฺธาย   
วุตฺต ฯ  อาหนีติ  อภิหนิ ฯ  อาหเตติ  อาหตาย ฯ  อมตเภริมฺหีติ   
อมตเภริยา  ลิงฺควิปลฺลาโส ทฏพฺโพ ฯ  อาเสวิเตติป  ปาโ   
ตสฺส อาเสวิตายาติ อตฺโถ ฯ วสฺสนฺเต ธมมฺวุฏ ิยาติ  ธมฺมวสฺส   
วสฺสนฺเตติ อตฺโถ ฯ อิทานิ อภิสมยกรณูปาย ทสฺเสนฺโต   
                โอวาทโก วิ ฺาปโก        ตารโก สพฺพปาณิน   
                เทสนากุสโล พุทฺโธ        ตาเรสิ ชนต  พหุนฺติ   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  โอวาทโกติ  สรณสีลธุตงฺคสมาทานคุณานิสส-   
วณฺณนาย  โอวทตีติ  โอวาทโก ฯ  วิ ฺาปโกติ  จตุสจฺจ   
วิ ฺาเปตีติ  วิ ฺาปโก  โพธโก ฯ  ตารโกติ  จตุโรฆตารโก ฯ   
        ยทา  ปน  สตฺถา  มถิิลนคเร  มิถลิุยฺยาเน  โกฏิสตสหสฺส-   
ภิกฺขุคณมชฺเฌ  มาฆปุณฺณมาย  ปุณฺณจนฺทสทิสวทโน  ปาติโมกฺข   
อุทฺทิสิ  โส  ปโม  สนฺนปิาโต  อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        ปทุมุตฺตรสฺส สตฺถุโน   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปโม อาสิ สมาคโมติ ฯ   
        ยทา  ปน  ภควา  เวภารปพฺพตกูเฏ  วสฺสาวาส  วสิตฺวา   
ปพฺพตสนฺทสฺสนตฺถ  อาคตสฺส  มหาชนสฺส  ธมฺม  เทเสตฺวา   
นวุติโกฏิสหสฺสานิ  เอหิภิกฺขุภาเวน  ปพฺพาเชตฺวา  เตหิ  ปริวุโต   
ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ  โส  ทุติโย สนฺนปิาโต อโหสิ ฯ  เตน วุตฺต    
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                ยทา พุทฺโธ อสมสโม        วสิ (๑) เวภารปพฺพเต   
                นวุติโกฏิสหสฺสาน        ทุติโย อาสิ สมาคโมติ ฯ   
        ปุน  ภควติ  คุณวติ  ติโลกนาเถ  มหาชนสฺส  พนฺธนโมกฺข   
กุรุมาเน  ชนปทจาริก  จรมาเน  อสีติโกฏิสหสฺสาน  ภิกฺขูน   
สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
                ปนุ จาริก ปกฺกนฺเต        คามนิคมรฏโต   
                อสีติโกฏิสหสฺสาน        ตติโย อาสิ สมาคโมติ ฯ   
        ตตฺถ  คามนิคมรฏโตติ  คามนิคมรฏเหิ ฯ  อยเมว  วา   
ปาโ ฯ  ตสฺส  คามนิคมรฏเหิ นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตานนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  อเนกธนโกฏโิก  ชฏิโล  (๒)  นาม   
มหารฏ ิโก  หุตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส  สจีวร  วรทานม-   
ทาสิ ฯ  โสป  ต  ภตฺตานุโมทนาวสาเน  อนาคเต  กปฺปสตสหสฺส-   
มตฺถเก  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                ชฏิโล (๒) นาม รฏ ิโก   
                สมฺพุทฺธปฺปมขุ สงฺฆ        สภตฺต ทุสฺสมทาสห ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ (๓) พฺยากาสิ   สงฺฆมชฺเฌ นิสีทิย   
                สตสหสฺเส อิโต กปฺเป        อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
# ๑. ย.ุ วสติ ฯ  ๒. สี. ยุ. ชฏิโก ฯ  ๓. สี. ย.ุ ตทา ฯ    
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                อหุ (๑) กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต (๑)   
                ปธาน ปทหิตฺวาน ฯเปฯ        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา        อุตฺตรึ วตมธิฏหึ   
                อกาสึ อุคฺคทฬฺห ธิตึ        ทสปารมิปูริยาติ ฯ   
        ตตฺถ  สมฺพุทฺธปฺปมุข  สงฺฆนฺติ  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส   
สามิอตฺเถ  อุปโยควจน ฯ  สภตฺต  ทุสสฺมทาสหนฺติ  สจีวร  ภตฺต   
อทาสึ  อหนฺติ  อตฺโถ ฯ  อุคฺคทฬฺหนฺติ อติทฬฺห ฯ  ธิตินฺติ   
วีริย อกาสินฺติ อตฺโถ ฯ   
        ปทุมุตฺตรสฺส  ปน  ภควโต  กาเล  ติตฺถิยา  นาม   
นาเหสุ ฯ  สพฺเพ  เทวมนุสฺสา พุทฺธเมว สรณมคมสุ ฯ เตน   
วุตฺต   
                พฺยาหตา ติตฺถิยา สพฺเพ        วิมนา ทุมฺมนา ตทา   
                น เตส เกจิ ปริจรนฺติ        รฏโต นิจฺฉุภนฺติ เต ฯ   
                สพฺเพ ตตฺถ สมาคนฺตฺวา        อุปค ฺฉุ พุทฺธสนติฺเก   
                ตุว นาโถ มหาวีร                สรณ โหหิ จกฺขุม ฯ   
                อนุกมฺปโก การุณิโก        หเิตสี สพฺพปาณิน   
                สมฺปตฺเต ติตฺถิเย สพฺเพ        ป ฺจสีเล ปติฏหิ ฯ   
                เอว นิรากุล อาสิ                สุ ฺก ติตฺถิเยหิ ต   
                วิจิตฺต อรหนฺเตหิ                วสีภูเตหิ ตาทิหีติ ฯ   
        ตตฺถ  พฺยาหตาติ  วิหตมานทปฺปา ฯ  ติตฺถิยาติ  เอตฺถ  ติตฺถ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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เวทิตพฺพ  ติตฺถกโร  เวทิตพฺโพ  ติตฺถยิา  เวทิตพฺพา ฯ  ตตฺถ   
สสฺสตาทิทิฏ ิวเสน  ตรนฺติ  เอตฺถาติ  ติตฺถ  ลทฺธ ิฯ  ตสฺสา   
ลทฺธิยา  อุปปฺาทโก  ติตฺถกโร  ติตฺเถ  ภวา  ติตฺถิยาติ ฯ   
ปทุมุตฺตรสฺส  กริ  ภควโต  กาเล  ติตฺถยิา  นาเหสุ ฯ  เย   
ปน  สนฺติ  เตป  อีทิสา  อเหสุนฺติ  ทสฺสนตฺถ  พฺยาหตา   
ติตฺถิยาติอาทิ  วุตฺตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  วิมนาติ  วิรูปมานสา ฯ   
ทุมฺมนาติ  ตสฺเสว  เววจน ฯ  น  เตส  เกจิ  ปริจรนฺตีติ  เตส   
อ ฺติตฺถิยาน  เกจิป  ปรุสิา  ปริกมฺม  น  กโรนฺติ  น  ภิกฺข   
เทนฺติ  น  สกฺกโรนฺติ  น  ครุ  กโรนฺติ  น  มาเนนฺติ  น   
ปูเชนฺติ น อาสนา วุฏหนฺติ  น  อ ฺชลิกมฺม  กโรนฺตีติ   
อตฺโถ ฯ  รฏโตติ  สกลรฏโตป (๑) ฯ  นิจฺฉุภนฺตีติ  นีหรนฺติ   
อุสฺสาเทนฺติ เตส นิวาส น เทนฺตีติ อตฺโถ ฯ  เตติ  ติตฺถยา ฯ   
        อุปค ฺฉุ  พุทฺธสนฺติเกติ  เอว  เตหิ  รฏวาสีหิ  มนุสฺเสหิ   
อุสฺสาทิยมานา  สพฺเพป  อ ฺติตฺถิยา  สมาคนฺตฺวา  ปทุมุตฺตร-   
ทสพลเมว  สรณมคมสุ ฯ  ตุว  อมฺหาก  สตฺถา  นาโถ  คติ   
ปรายน  สรณนฺติ  เอว  วตฺวา  สรณมคมสูติ  อตฺโถ ฯ  อนุกมฺปตีติ   
อนุกมฺปโก ฯ  กรุณาย  จรตีติ  การุณิโก ฯ  สมฺปตฺเตติ  สมาคเต   
สรณมุปคเต  ติตฺถิเย ฯ  ป ฺจสีเล  ปติฏหีติ  ป ฺจสุ สีเลสุ   
ปติฏาเปสีติ  อตฺโถ ฯ  นริากุลนฺติ  อนากุล อ ฺเหิ ลทฺธิเกหิ   
อสมฺมิสฺสนฺติ อตฺโถ ฯ สุ ฺกนฺติ สุ ฺ  ริตฺต  เตหิ  ติตฺถิเยหิ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สกรฏโตป ฯ    
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ตนฺติ  ต  ภควโต  สาสนนฺติ  วจนเสโส  ทฏพฺโพ ฯ  วิจิตฺตนฺติ   
วิจิตฺตวิจิตฺต ฯ  วสีภูเตหีติ  วสิภาวปฺปตฺเตหิ ฯ   
        ตสฺส  ปน  ปทุมุตฺตรสฺส  ภควโต  หสวตี  นาม  นคร   
อโหสิ ฯ  ปตา  ปนสฺส  อานนฺโท  นาม  ขตฺติโย  มาตา   
สุชาตา  นาม  เทวี  เทวโล  จ  สุชาโต  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา   
สุมโน  นามปุฏาโก  อมิตา  จ  อสมา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา   
สลลรกฺุโข โพธิ สรีร อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ อโหสิ สรีรปฺ-   
ปภา  จสฺส  สมนฺตา  ทฺวาทส  โยชนานิ  คณฺหิ  วสฺสสต-   
สหสฺส  อายุ  อโหสิ  วสุทตฺตา  นาม  อคฺคมเหสี  อุตฺตโร  นาม   
ปุตฺโต  อโหสิ ฯ  ปทุมุตฺตโร  ปน  ภควา  ปรมาภิราเม   
นนฺทาราเม  กิร  ปรินิพฺพุโต ฯ  ธาตุโย  ปนสฺส  น  วิกิรึสุ ฯ   
สกลชมฺพุทปีวาสิโน  มนุสฺสา  สมาคมฺม  ทฺวาทสโยชนุพฺเพธ   
สตฺตรตนมย  เจติยมกสุ  เตน วุตฺต   
                นคร หสวตี นาม                อานนฺโท นาม ขตฺติโย   
                สชุาตา นาม ชนิกา                ปทุมุตฺตรสฺส สตฺถุโน ฯ   
                นววสฺสสหสฺสานิ                อคาร อชฺฌาวสิ โส   
                นารี พาหโน ยสวตี                ตโย ปสาทมุตฺตมา ฯ   
                ติจตฺตาฬีส สหสฺสานิ        นาริโย สมลงฺกตา   
                วสุลทตฺตา นาม นารี        อุตฺตโร นาม อตฺรโช ฯ   
                นมิิตฺเต จตุโร ทิสฺวา        ปาสาเทนาภินิกฺขมิ   
                สตฺตาห ปธานจาร                อจรี ปรุิสุตฺตโม ฯ    
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                พฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโต        ปทุมุตฺตโร วินายโก   
                วตฺตจกฺโก มหาวีโร        มิถลิุยฺยานมุตฺตเม (๑) ฯ   
                เทวโล จ สชุาโต จ                อเหสุ อคฺคสาวกา   
                สมุโน นามุปฏาโก        ปทุมุตฺตรสฺส สตฺถุโน (๒) ฯ   
                อมิตา จ อสมา เจว (๓)        อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                สลโฬติ ปวุจฺจติ ฯ   
                อมิโต (๔) เจว ติสฺโส จ        อเหสุ อคฺคุปฏกา (๔)   
                หตฺถา เจว สุจิตฺตา จ        อเหสุ อคฺคุปฏ ิกา ฯ   
                อฏป ฺาสรตน                อจฺจุคฺคโต มหามุนิ   
                ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาโส        ทวฺตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ   
                กฑฺุฑา กวาฏา ภิตฺตี จ        รกฺุขา นคสิลุจฺจยา   
                น ตสฺสาวรณ อตฺถิ                สมนฺตา ทฺวาทสโยชเน ฯ   
                วสฺสสตสหสฺสานิ                อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                สนฺตาเรตฺวา พหุช ฺ (๕)  ฉินฺทตฺิวา สพฺพสสย   
                ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว        นิพฺพุโต โส สสาวโก (๖) ฯ   
                ปทุมุตฺตโร (๗) ชิโน พุทฺโธ  นนฺทารามมฺหิ นิพฺพุโต   
                ตตฺเถว ตสฺส ถปูวโร        ทวฺาทสุพฺเพธโยชโนติ (๗) ฯ   
        ตตฺถ  นคสิลุจฺจยาติ  นคสงฺขาตา  สิลุจฺจยา ฯ  อาวรณนฺติ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ยุ. มเหสิโน ฯ  ๓. ม. อมิตา จ อสมา จ ฯ   
# ๔. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๕. ม. พหุชน ฯ  ๖. ม. สสาวโกติ ฯ   
# ๗. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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ปฏิจฺฉาทน  ติโรกรณ ฯ  ทฺวาทสโยชเนติ  สมนฺตโต  ทฺวาทส-   
โยชเน  าเน  ภควโต  สรรีปฺปภา  ผริตฺวา  รตฺตินฺทิว  ติฏตีติ   
อตฺโถ ฯ  เสสคาถาสุ สพฺพตฺถ ปากฏเมวาติ ฯ   
        อิโต  ปฏาย  ปารมิปูรณาทิปุนปฺปุนาคตมตฺถ  สงฺขิปตฺวา   
วิเสสตฺถเมว วตฺวา  คมิสฺสาม ฯ  ยท ิ ปน  วุตฺตเมว  ปุนปฺปุน   
วกฺขาม  กทา  อนฺต  คมิสฺสติ  อย  สวณฺณนาติ ฯ   
                ปทุมุตฺตรพุทฺธวสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สุเมธพุทฺธวสวณฺณนา   
        ปทุมุตฺตเร  ปน  สมมฺาสมฺพุทฺเธ  ปรินิพฺพุเต  สาสเนปสฺส   
อนฺตรหิเต  สตฺตติกปฺปสหสฺสานิ  (๑)  พุทฺธา  นุปฺปชฺชึส ุ พุทฺธ-   
สุ ฺานิ อเหสุ ฯ อิโต ปฏาย  ตึสกปฺปสหสฺสาน  มตฺถเก   
เอกสฺมึ  กปฺเป  สุเมโธ  สชุาโต  จาติ  เทฺว  สมฺมาสมฺพุทฺธา   
นิพฺพตฺตึสุ ฯ  ตตฺถ  อธิคตเมโธ  สุเมโธ  นาม  โพธสิตฺโต ปารมิโย   
ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  สุทสฺสนนคเร   
สุทตฺตสฺส  นาม  ร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  สุทตฺตาย  นาม  เทวิยา   
กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ  คเหตฺวา  ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน   
สุทสฺสนุยฺยาเน  ตรุณทิวสกโร  วิย  สลลิธรวิวรคโต  มาตุ-   
กุจฺฉิโต  นิกขฺมิ ฯ  โส  นววสฺสสหสฺสานิ  อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สตฺตติกปฺปสตสหสฺสานิ ฯ    
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ตสฺส  กิร  สจุนฺทนก ฺจนสิริวฑฺฒนนามกา  ตโย  ปาสาทา   
อเหสุ ฯ  สุมนมหาเทวิปฺปมุขานิ  อฏจตฺตาลีส อิตฺถิสหสฺสานิ   
ปจฺจุปฏ ิตานิ อเหสุ ฯ   
        โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  สมุนเทวิยา ปุนพฺพสุมิตฺเต   
นาม ปุตฺเต ชาเต หตฺถิยาเนน  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา   
ปพฺพชิ ฯ  มนุสฺสาน ฺจ  โกฏิสตมนุปพฺพชิ ฯ โส  เตหิ  ปริวุโต   
อฑฺฒมาส  (๑)  ปธานจริย  จริตฺวา  วิสาขปุณฺณมาย  นกลุนิคเม   
นกุลเสฏ ิธีตาย  ทินฺน มธุปายาส ปริภุ ฺชิตฺวา สาลวเน   
ทิวาวิหาร วีตินาเมตฺวา  สิริวฑฺฒาชีวเกน  ทินฺนา  อฏ   
ติณมุฏ ิโย คเหตฺวา นีปโพธิมูเล วีสติหตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถร   
สนฺถริตฺวา  สมาร  มารพล  วิธมิตฺวา  อภิสมฺโพธึ  ปาปุณิตฺวา   
อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  อุทาน  อุทาเนตฺวา   
สตฺตสตฺตาห  โพธิสมีเปเยว  วีตินาเมตฺวา  อฏเม  สตฺตาเห   
พฺรหฺมุโน  ธมฺมเทสนายาจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ภพฺพปุคฺคเล   
โอโลเกนฺโต  อตฺตโน  กนิฏภาติก  สรณกุมาร ฺจ  สพฺพกามิ-   
กุมาร ฺจ  อตฺตนา  สทฺธึ  ปพฺพชิตาน  ภิกฺขูน ฺจ  โกฏิสต   
จตุสจฺจธมฺมปฏิเวธสมตฺเถ  ทิสฺวา  อากาเสน  คนฺตฺวา  สุทสฺสน-   
นครสมีเป  สุทสฺสนุยฺยาเน  โอตริตฺวา  อุยฺยานปาเลน  อตฺตโน   
ภาติเก  ปกฺโกสาเปตฺวา  เตส  ปริวาราน  มชฺเฌ  ธมฺมจกฺก   
# ๑. ส.ี ย.ุ อฏมาเส ฯ    
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ปวตฺเตสิ  ตทา  โกฏิสตสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  อย   
ปโม อภิสมโย ฯ เตน วุตฺต   
                ปทุมุตฺตรสฺส อปเรน        สุเมโธ นาม นายโก   
                ทรุาสโท อุคฺคเตโช        สพฺพโลกุตฺตโม ชิโน   
                ปสนฺนเนตฺโต สุมุโข        พฺรหา อุชุ ปตาปวา   
                หิเตสี สพฺพสตฺตาน        พหู โมเจสิ พนฺธนา ฯ   
                ยทา พุทฺโธ ปาปุณิตฺวา        เกวล โพธมิุตฺตม   
                สทุสฺสนมฺหิ นคเร                ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ ฯ   
                ตสฺสาภิสมยา ตีณิ                อเหสุ ธมฺมเทสเน   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  อุคฺคเตโชติ  อุคฺคตเตโช ฯ  ปสนฺนเนตฺโตติ  สุฏ ุ   
ปสนฺนนยโน  โธวิตฺวา  มชฺชิตฺวา  ปตมณิคุฬิกา  วิย  ปสนฺนานิ   
เนตฺตานิ  โหนฺติ ฯ  ตสฺมา โส  ปสนฺนเนตฺโตติ  วุตฺโต ฯ  มุท-ุ   
สินิทฺธนีลวิมลสุขุมปมุขาจิตสุปฺปสนฺนนยโนติ อตฺโถ ฯ  สุปฺปสนฺน-   
ป ฺจนยโนติป  วตฺตุ  วฏฏติ ฯ  สุมุโขติ  ปริปุณฺณสรทสมย-   
จนฺทสทิสวทโน ฯ  พฺรหาติ  อฏาสีติหตฺถปฺปมาณสรีรตฺตา   
พฺรหา  มหนฺโต ฯ  อ ฺเหิ  อสาธารณสรีรปฺปมาโณติ  อตฺโถ ฯ   
อุชูติ  พฺรหฺมชุุคโต  อุชุเมว  อุคฺคตสรีโร  เทวนคเร สมุสฺสิต-   
สุวณฺณโตรณสทิสวรสรีโรติ  อตฺโถ ฯ  ปตาปวาติ  วิชโฺชตมาน-   
สรีโร ฯ  หิเตสีติ  หิตคเวสี ฯ อภิสมยา ตีณีติ อภิสมยา ตโย   
ลิงฺควิปลฺลาโส กโตติ ฯ    
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        ยทา  ปน  ภควา  กุมภฺกณฺณสทิสานุภาว  กุมฺภกณฺณ   
นาม  มนุสฺสภกฺข  ยกฺข  มหาอฏวิมุเข  สนฺทิสฺสมานโฆรสรีร   
วตฺตนิอฏวิส ฺจาร  ปจฺฉินฺทิตฺวา  ปวตฺตมาน  ปจฺจูสสมเย   
มหากรุณาสมาปตฺตึ  สมาปชฺชิตฺวา  ตโต  วุฏาย  โลก   
โอโลเกนฺโต  ทิสฺวา  เอกโกว  อสหาโย  ตสฺส  ยกฺขสฺส  ภวน   
คนฺตฺวา  อนฺโต  ปวิสิตฺวา  ป ฺตฺเต  สิริสยเน  นสิีทิ ฯ  อถ   
โข โส ยกฺโข มกฺข อสหมาโน  ทณฺฑาหโต  โฆรวิโส   
อาสิวิโส  วิย  สงฺกุทฺโธ  ทสพล  ภึสาเปตุกาโม  อตฺตโน  อตฺตภาว   
โฆรตร  กตฺวา  ปพฺพตสทิส  สลี  กตฺวา  สูรยิมณฺฑลสทิสานิ   
อกฺขีนิ  นิมฺมนิิตฺวา  นงฺคลสีสสทิสาติทีฆวิปุลติขิณทาาโย  กตฺวา   
โอลมฺพนีลวิปุลวิสโมทโร  ตาลกฺขนฺธสทิสพาหุจิปฏกวิรูปวงฺกนาโส   
ปพฺพตพิลสทิสวิปุลรตฺตมุโข  ถูลปงฺคลขรผรุสเกโส  อติภยานก-   
ทสฺสโน  หุตฺวา  อาคนฺตฺวา  สุเมธสฺส  ภควโต  ปุรโต  ตฺวา   
ปธูปายนฺโต  ปชชฺลนฺโต  ปาสาณปพฺพตคฺคิชาลสลิลกทฺทมฉาริกา-   
ยุธงฺคารวาลุกปฺปการา  นววิธา  วสฺสวุฏ ิโย  วสฺเสตฺวาป  ภควโต   
โลมคฺคมตฺตมฺป  จาเลตุ  อสกฺโกนฺโต  ภควนฺต  ป ฺห  ปุจฺฉิตฺวา   
มาเรสฺสามีติ  อาฬวโก  วิย  ป ฺห  ปุจฺฉิ ฯ  อถ  ภควา   
ป ฺหาพฺยากรเณน  ต  ยกขฺ  วินยมุปเนสิ ฯ  ตโต  ทติุยทิวเส   
กิรสฺส  รฏวาสิโน  มนสฺุสา  สกฏภริเตน  (๑)  ภตฺเตน  สห   
ราชกุมาร  อาหริตฺวา  ยกฺขสฺส  อทสุ ฯ อถ  ยกโฺข  ราชกุมาร   
# ๑. ส.ี ย.ุ หริเตน ฯ    
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พุทฺธสฺส  อทาสิ ฯ  อฏวิทวฺาเร   ิตมนุสฺสา  ภควนฺต อุป-   
สงฺกมึสุ ฯ  ตทา  ตสฺมึ  สมาคเม  ทสพโล  ยกฺขสฺส  มโนนุกลู   
ธมฺม  เทเสนฺโต  นวุติโกฏิสหสฺสาน  ปาณีน  ธมฺมจกฺขุ   
อุปฺปาเทสิ ฯ โส ทุติโย  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                ปนุาปร กุมฺภกณฺณ        ยกขฺ โส ทมย ีชโิน   
                นวุติโกฏิสหสฺสาน        ทุติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ยทา  ปน  อุปการินคเร  สิรินนฺทนุยฺยาเน  จตฺตาริ  สจฺจานิ   
ปกาสยิ ฯ  ตทา  อสีติโกฏิสตสหสฺสาน  ตติโย  ธมมฺาภิสมโย   
อโหสิ ฯ        เตน วุตฺต   
                ปนุาปร อมิตยโส        จตุสจฺจ ปกาสยิ   
                อสีติโกฏิสหสฺสาน        ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        สุเมธสฺสาป  ภควโต  ตโย  สาวกสนฺนิปาตา  อเหสุ ฯ   
ปมสนฺนิปาเต  สุทสฺสนนคเร  โกฏิสตขีณาสวา  อเหสุ ฯ   
ปุน  เทวกูเฏ  ปพฺพเต  กถนิตฺถเต  ทุติเย  นวุติโกฏิโย ฯ  ปุน   
ตติเย  ภควติ  จาริก  จรมาเน  อสีติโกฏโิย  อเหสุ ฯ  เตน   
วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ    สุเมธสฺส มเหสิโน   
                ขีณาสวาน วิมลาน        สนตฺจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                สทุสฺสน นาม นคร        อุปค ฺฉิ ชิโน ยทา   
                ตทา ขีณาสวา ภิกฺขู        สมสึุ สตโกฏโิย ฯ    
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                ปนุาปร เทวกูเฏ        ภิกฺขูน กถินตฺถเต   
                ตทา นวุติโกฏนี        ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ   
                ปนุาปร ทสพโล        ยทา จรติ จาริก   
                ตทา อสีติโกฏนี        ตติโย อาสิ สมาคโมติ ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  อุตฺตโร  นาม  สพฺพชนุตฺตโร   
มาณโว  หุตฺวา  นิทหิตฺวา  ปตเยว  อสีติโกฏิธน  วิสฺสชฺเชตฺวา   
พุทฺธปฺปมุขสฺส สงฺฆสฺส มหาทาน  ทตฺวา  ตทา  ทสพลสฺส   
ธมฺม  สุตฺวา  สรเณสุ  ปติฏาย  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  โสป   
น  สตฺถา  โภชนานุโมทน  กโรนฺโต  อนาคเต  โคตโม  นาม   
พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ พฺยากาสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                อุตฺตโร นาม มาณโว   
                อสีติโกฏิโย มยฺห                ฆเร สนฺนิจิต ธน ฯ   
                เกวล สพฺพ ทตฺวาน                สสงฺเฆ โลกนายเก   
                สรณ ตสฺสูปค ฺฉึ                ปพฺพชชฺ อภิโรจยึ ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        กโรนฺโต อนุโมทน   
                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ (๑) กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต  
                ปธาน  ปทหิตฺวาน  ฯเปฯ  เหสฺสาม  สมฺมุขา  อิม (๑) ฯ   
พฺยากรณคาถา        วิตฺถาเรตพฺพา ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 366 

                เลมที่ 44  พุทธวสวณฺณนา  หนา  366   
 
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา                ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยา ฯ   
                สตฺุตนฺต วินย ฺจาป        นวงฺค สตฺถุสาสน   
                สพฺพ ปริยาปุณิตฺวาน        โสภยึ ชินสาสน ฯ   
                ตตฺถปฺปมตฺโต วิหรนฺโต        นิสชชฺฏานจงฺกเม   
                อภิ ฺาปารมึ คนฺตฺวา (๑)  พฺรหฺมโลกมค ฺฉหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  สนฺนิจิตนฺติ  นิทหิต  นิธานวเสน ฯ  เกวลนฺติ  สกลนฺติ   
อตฺโถ ฯ  สพฺพนฺติ  อเสสโต  ทตฺวา ฯ  สสงฺเฆติ  สสงฺฆสฺส ฯ   
ตสฺสูปค ฺฉินฺติ  ต  อุปค ฺฉึ  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน ฯ  อภิโรจยินฺติ   
ปพฺพชึ ฯ  ตึสกปฺปสหสฺสมฺหีติ ตึสกปฺปสหสฺเสสุ  อติกฺกนฺเตสูติ   
อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส  ปน  สุเมธสฺส  ภควโต  สุทสฺสน  นาม  นคร   
อโหสิ ฯ  สทุตฺโต  นาม  ราชา  ปตา  มาตา  สุทตฺตา  นาม   
สรโณ  จ  สพฺพกาโม  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  สาคโร   
นามุปฏาโก  รามา  จ  สุรามา  จ  เทวฺ  อคฺคสาวิกา   
มหานีปรุกฺโข  โพธิ  สรรี อฏาสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ ฯ อายุ   
นวุติวสฺสสหสฺสานิ  นววสฺสสหสฺสานิ  อคาร  อชฌฺาวสิ ฯ  สุมนา   
นามสฺส  อคฺคมเหสี  ปุนพฺพสุมิตฺโต  นาม ปุตฺโต หตฺถิยาเนน   
นิกฺขมิ ฯ เสส คาถาสุ ทิสฺสติ ฯ เตน วุตฺต   
# ๑. ส.ี ย.ุ ปตฺวา ฯ    
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                สทุสฺสน นาม นคร                สุทตฺโต นาม ขตฺติโย   
                สทุตฺตา นาม ชนิกา        สเุมธสฺส มเหสิโน ฯ   
                นววสฺสสหสฺสานิ                อคาร อชฺฌาวสิ โส   
                สจุนฺโท ก ฺจโน สิริวฑฺโฒ  ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ   
                ติโสฬสสหสฺสานิ                นาริโย สมลงฺกตา   
                สมุนา นาม นารี                ปุนพฺพโส นาม อตฺรโช ฯ   
                นมิิตฺเต จตุโร ทิสฺวา        หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ   
                อนูนก อฏมาส                ปธาน ปทหี ชิโน ฯ   
                พฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโต        สุเมโธ โลกนายโก   
                วตฺตจกฺโก มหาวีโร        สุทสฺสนุยฺยานมุตฺตเม (๑) ฯ   
                สรโณ สพฺพกาโม จ        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                สาคโร นามุปฏาโก        สุเมธสฺส มเหสิโน ฯ   
                รามา เจว สุรามา จ                อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                มหานีโปติ  วุจฺจติ ฯ   
                อุรเุวลา (๒) เจว ยสวา จ        อเหสุ อคฺคุปฏกา   
                ยสา นาม สิริมา จ                อเหสุ อคฺคุปฏ ิกา (๒) ฯ   
                อฏาสีติรตนานิ                อจฺจุคฺคโต มหามุนิ   
                โอภาเสติ ทิสา สพฺพา        จนฺโท ตารคเณ ยถา ฯ   
                จกกฺวตฺติมณี นาม                ยถา ตปติ โยชน   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นติถิ ฯ    
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                ตเถว ตสฺส รตน                สมนฺตา ผรติ โยชน ฯ   
                นวุติวสฺสสหสฺสานิ        อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                เตวิชฺชฉฬภิ ฺเหิ                พลปฺปตฺเตหิ ตาทิหิ   
                สมากุลมิท อาสิ                อรหนฺเตหิ สาธุหิ ฯ   
                เตป สพฺเพ อมิตยสา        วิปฺปมุตฺตา นิรูปธี   
                าณาโลก ทสฺสยิตฺวา        นิพฺพุตา เต มหายสาติ ฯ   
        ตตฺถ  จนฺโน  ตารคเณ  ยถาติ  ยถา  นาม  คคเน   
ปริปุณฺณจนฺโท  ตาราคเณ  โอภาเสติ  ปกาเสติ  เอวเมว  สพฺพาป   
ทิสา  โอภาเสตีติ  อตฺโถ ฯ  เกจิ จนฺโท ปณฺณรโส ยถาติ   
ปนฺติ โส อุตฺตานตฺโถว ฯ   
        จกฺกวตฺติมณี  นามาติ  ยถา  นาม  จกฺกวตฺติร ฺโ   
มณิรตน  จตุหตฺถายาม  สกฏนาภิสมปริณาห  จตุราสีติมณิ-   
สหสฺสปริวาร  ตาราคณปริวุตสฺส  สรทสมยปริปณฺุณรชนิกรสฺส   
สิริสมุทยโสภ  อวฺหยนฺตมิว เวปุลฺลปพฺพตโต  ปรมรมณียทสฺสน   
มณิรตนมาคจฺฉติ  ตสฺเสว  อาคจฺฉนฺตสฺส  สมนฺตโต  โยชนป-ฺ   
ปมาณ  โอกาส  อาภา  ผรติ  เอวเมว  ตสฺส  สุเมธสฺสาป   
ภควโต  สรีรโต  อาภารตน  สมนฺตโต  โยชน ผรตีติ อตฺโถ ฯ   
        เตวิชฺชฉฬภิ ฺเหีติ  เตวิชฺเชหิ  ฉฬภิ ฺเหิ  จาติ  อตฺโถ ฯ   
พลปฺปตฺเตหีติ  อิทฺธิพลปปฺตฺเตหิ ฯ  ตาทิหีติ  ตาทิภาวปฺปตฺเตหิ ฯ   
สมากุลนฺติ  สงฺกิณฺณ  เอกกาสาวปชฺโชต ฯ  อิทนฺติ  สาสน    
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สนฺธายาห ฯ  มหีตล วา ฯ อมิตยสาติ อมิตปริวารา  อตุล-   
กิตฺติโฆโส  วา ฯ  นิรูปธติี  จตุรุปธิวิรหิตา ฯ  เสสเมตฺถ  คาถาสุ   
สพฺพตฺถ  ปากฏเมวาติ ฯ   
                        สุเมธพุทฺธวสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                สชุาตพุทฺธวสวณฺณนา   
        ตโต  ตสฺสาปรภาเค  ตสฺมึเยว  มณฺฑกปฺเป  อนุปุพฺเพน   
อปริมิตายุเกสุ  สตฺเตสุ  อนุกฺกเมน  ปริหายิตฺวา  นวุติวสฺส-   
สหสฺสายุเกสุ ชาเตสุ สุชาตรูปกาโย ปริสุทฺธชาโต  สุชาโต   
นาม  สตฺถา  โลเก  อุทปาทิ ฯ  โสป  ปารมิโย  ปูเรตฺวา   
ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  สุมงฺคลนคเร  อุคฺคตสฺส   
นาม  ร ฺโ  กุเล  ปภาวติยา  นาม  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ   
ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน  มาตุกุจฺฉิโต   
นิกฺขมิ ฯ  นามคฺคหณทิวเส  จสฺส  ยาม  กโรนฺโต  สกล-   
ชมฺพุทีเป  สพฺพสตฺตาน  สุข  ชนยนโฺต  ชาโตติ  สชุาโตเตฺววสฺส   
นามมกสุ ฯ โส  นววสฺสสหสฺสานิ  อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ  สิรี   
อุปสิรี  สริินนฺโท  จาติ  ตสฺส ตโย  ปาสาทา  อเหสุ ฯ  สิร-ี   
นนฺทาเทวิปฺปมุขานิ  เตวีสติ  อิตฺถิสหสฺสานิ ปจฺจุปฏ ิตานิ   
อเหสุ ฯ   
        โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  สริีนนฺทาเทวิยา  อุปเสเน    
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นาม  ปุตฺเต  อุปฺปนฺเน  หสวห  นาม  วรตุรงฺคมารุยฺห   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ต  ปน  ปพฺพชนฺต   
มนุสฺสาน  โกฏิ  อนุปพฺพชิ ฯ  อถ  โส  เตหิ  ปริวุโต  นว   
มาเส  ปธานจริย  จริตฺวา  วิสาขปุณฺณมาย  สิรีนนทฺนนคเร   
สิรีนนฺทนเสฏ ิสฺส  ธีตาย  ทินฺน  ปรมมธุร มธุปายาส   
ปริภุ ฺชิตฺวา สาลวเน ทิวาวิหาร วีตินาเมตฺวา  สายนฺหสมเย   
สุนนฺทาชีวเกน  ทินฺนา  อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  เวฬุโพธึ   
อุปสงฺกมิตฺวา  เตตฺตึสหตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถร  สนฺถริตฺวา  สูริเย   
ธรมาเนเยว  สมาร  มารพล  วิธมิตฺวา  สมฺมาสมฺโพธึ ปฏ-ิ   
วิชฺฌิตฺวา สพฺพพุทฺธานุจิณฺณ อุทาน  อุทาเนตฺวา  สตฺตสตฺตาห   
โพธิสมีเปเยว  วีตินาเมตฺวา  พฺรหฺมุนา  อายาจิโต  อตฺตโน   
กนิฏภาติก  สุทสฺสนกุมาร  ปุโรหิตปุตฺต  เทวกุมาร ฺจ  จตุ-   
สจฺจธมฺมปฏิเวธสมตฺเถ  ทิสฺวา  อากาเสน  คนฺตฺวา  สุมงฺคล-   
นครสมีเป  สุมงฺคลุยฺยาเน  โอตริตฺวา  อุยฺยานปาเลน  อตฺตโน   
ภาติก  สุทสฺสนกุมาร  ปโุรหิตปุตฺต  เทวกุมาร ฺจ  ปกฺโกสา-   
เปตฺวา  เตส  สปริวาราน  มชฺเฌ  นิสินโฺน  ธมฺมจกกฺ  ปวตฺเตสิ ฯ   
ตตฺถ อสีติยา โกฏีน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ อย ปมาภิสมโย   
อโหสิ ฯ   
        ยทา  ปน  ภควา  สทุสฺสนุยฺยานทฺวาเร  มหาสาลมูเล   
ยมกปฏิหารยิ  กตฺวา  เทเวสุ  ตาวตึเสสุ  วสฺสาวาส  อุปาคมิ ฯ    
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ตทา  สตฺตตฺตึสสตสหสฺสาน  (๑)  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  อย  ทุติโย   
อภิสมโย  อโหสิ ฯ  ยทา  ปน  สุชาโต  ทสพโล  ปตุสนฺติก   
อคมาสิ  ตทา  สฏ ิสตสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  อย   
ตติโย  อภิสมโย อโหส ิฯ เตน วุตฺต   
                ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ        สุชาโต นาม นายโก   
                สหีหนุสภกฺขนฺโธ                อปฺปเมยฺโย ทุราสโท ฯ   
                จนฺโทว วิมโล พุทฺโธ        สตรสีว ปตาปวา   
                เอว โสภติ สมพฺุทฺโธ        ชลนฺโต สริิยา สทา ฯ   
                ปาปุณิตฺวาน สมฺพุทฺโธ        เกวล โพธิมตฺุตม   
                สมุงฺคลมฺหิ นคเร                ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ ฯ   
                เทเสนฺเต ปวร ธมฺม                สุชาเต โลกนายเก   
                อสีติโกฏี อภิสมึสุ                ปเม ธมมฺเทสเน ฯ   
                ยทา สุชาโต อมิตยโส        เทเว วสฺสมุปาคมิ   
                สตฺตตฺตึสสตสหสฺสาน        ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ   
                ยทา สุชาโต อสโม                อุปค ฺฉิ ปตุสนฺติก   
                สฏ ิสตสหสฺสาน                ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺเถว  มณฺฑกปฺปมฺหีติ  ยสฺมึ  มณฺฑกปฺเป  สุเมโธ   
ภควา  อุปฺปนฺโน  ตตฺเถว  กปฺเป  สุชาโตป  ภควา  อุปฺปนฺโนติ   
อตฺโถ ฯ  สีหหนูติ  สีหสฺส  วิย  หนุ  อสฺสาติ  สีหหนุ ฯ  สีหสฺส   
# ๑. ส.ี ย.ุ สตฺตตฺตึสสหสฺสาน ฯ  เอวมุปริป ฯ    
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ปน  เหฏ ิมหนุเมว  ปุณฺณ  โหติ  น  อุปริม ฯ  อสฺส  ปน   
มหาปุริสสฺส  สีหสฺส  เหฏ ิมหนุ  วิย  เทฺวป  ปริปณฺุณานิ   
ทฺวาทสิย  ปกฺขสฺส  จนฺทสทิสานิ  โหนฺติ ฯ  เตน (๑)  วุตฺต   
สีหหนูติ (๑) ฯ  อุสภกฺขนฺโธติ  อุสภสฺเสว  สมปฺปวฏฏกฺขนฺโธ  สุวฏฏิต-   
สุวณฺณาลิงฺคสทิสกฺขนฺโธติ  อตฺโถ ฯ  สตรสีวาติ ทิวสกโร วิย ฯ   
สิริยาติ พุทฺธสิริยา ฯ  โพธิมุตฺตมนฺติ  อุตฺตม สมฺโพธึ ฯ   
        สุธมฺมวตีนคเร  สุธมฺมุยฺยาเน  อาคตาน  มนุสฺสาน  ธมฺม   
เทเสตฺวา  สฏ ิสตสหสฺสานิ  เอหิภิกฺขุภาเวน  ปพฺพาเชตฺวา  เตส   
มชฺเฌ  ปาติโมกฺข  อุทฺทิส ิ โส  ปโม  สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ   
ตโต  ปร  ติทิโวโรหเณ ภควโต ป ฺาสสตสหสฺสาน  ทุติโย   
สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  ปนุ  สุทสฺสนกุมาโร  ภควโต  สนฺติเก   
ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปตฺโตติ  สุตฺวา  มยมฺป  ปพฺพชิสฺสามาติ   
อาคตานิ  จตฺตาริ  ปุริสสตสหสฺสานิ  คเหตฺวา  สุทสฺสนตฺเถโร   
สุชาต  นราสภ  อุปสงฺกมิ ฯ  เตส  ภควา  ธมฺม  เทเสตฺวา   
เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพาเชตฺวา  จตุรงฺคสมนฺนาคเต  สนฺนิปาเต   
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิ โส ตติโย สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        สชุาตสฺส มเหสิโน   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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                อภิ ฺาพลปฺปตฺตาน        อปฺปตฺตาน ภวาภเว   
                สฏ ิสตสหสฺสานิ                ปม สนฺนปิตึสุ เต ฯ   
                ปนุาปร สนฺนิปาเต                ติทิโวโรหเณ ชิเน   
                ป ฺาสสตสหสฺสาน        ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ   
                อุปสงฺกมนฺโต นราสภ        สุทสฺสโน (๑) อคฺคสาวโก   
                จตูหิ สตสหสฺเสหิ                สมฺพุทฺธ อุปสงฺกมีติ ฯ   
        ตตฺถ  อปฺปตฺตานนฺติ  ภวาภเว  อสมฺปตฺตานนฺติ  อตฺโถ ฯ   
อปฺปวตฺตา  ภวาภเวติป  ปาโ  โสเยวตฺโถ  ติทโิวโรหเณติ   
สคฺคโลกโต  โอตรนฺเต  กตฺตุการเก  ทฏพฺโพ ฯ  การกวิปลฺลาเสน   
วุตฺต ฯ  อถ  วา  ติทิโวโรหเณติ  ติทิวโต โอตรเณ ฯ  ชิเนติ  ชินสฺส  
สามิอตฺเถ ภุมฺม ทฏพฺพ ฯ   
        ตทา  กริ  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  จกฺกวตฺติราชา  หุตฺวา   
พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนฺโนติ  สุตฺวา  ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  ธมฺมกถ   
สุตฺวา  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  สตฺตหิ  รตเนหิ  สทฺธึ   
จตุมหาทีปรชฺช  (๒)  ทตฺวา  สตฺถุ  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ  สกลทีปวาสิโน   
ชนา  รฏ ุปฺปาท  คเหตฺวา  อารามิกกิจฺจ  สาเธตฺวา  พุทฺธป-ฺ   
ปมุขสฺส  สงฺฆสฺส  นิจฺจ  มหาทานมทสุ ฯ  โสป  น  สตฺถา   
อนาคเต  โคตโม นาม พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ พฺยากาสิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
# ๑. ส.ี ย.ุ ตสฺส โย ฯ  ๒. สี. ยุ. จตุทีปกมหารชฺช ฯ    
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                อห เตน สมเยน                จตุทีปมฺหิ อิสฺสโร   
                อนฺตลิกฺขจโร อาสึ                จกฺกวตฺตี มหพฺพโล ฯ   
                จตุทีเป มหารชฺช                รตเน สตฺต อุตฺตเม   
                พุทฺเธ นิยฺยาตยิตฺวาน        ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเก ฯ   
                อารามิกา ชนปเท                อุฏาน ปฏิปณฺฑิย   
                อุปเนนฺติ ภิกฺขุสงฺฆสฺส        ปจฺจย สยนาสน ฯ   
                โสป ม ตทา พฺยากาสิ        ทสสหสฺสิมฺหิ อิสฺสโร   
                ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ                อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ (๑) กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต (๑)   
                ปธาน ปทหิตฺวาน ฯเปฯ        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา                ภิยฺโย หาส ชเนสห   
                อธิฏหึ วต อุคฺค                ทสปารมิปูรยิา ฯ   
                สตฺุตนฺต วินย ฺจาป        นวงฺค สตฺถุสาสน   
                สพฺพ ปริยาปุณิตฺวาน        โสภยึ ชินสาสน ฯ   
                ตตฺถปฺปมตฺโต วิหรนฺโต        พฺรหฺม ภาเวตฺว ภาวน   
                อภิ ฺาปารมึ คนฺตฺวา        พฺรหฺมโลกมค ฺฉหนฺติ ฯ   
        ตตฺถ จตุทีปมฺหีติ สปริวารทีปาน จตุนฺน มหาทีปานนฺติ   
อตฺโถ ฯ  อนฺตลิกฺขจโรติ  จกฺกรตน  ปรุกฺขตฺวา  อากาสจโร ฯ   
รตเน  สตฺตาติ  หตฺถิรตนาทีนิ  สตฺต  รตนานิ ฯ  อุตฺตเมติ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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อุตฺตมานิ ฯ อถ วา อุตฺตเม พุทฺเธติ อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ   
นิยฺยาตยิตฺวานาติ  ทตฺวาน ฯ  อุฏานนฺติ  รฏ ุปฺปาท  อายนฺติ   
อตฺโถ ฯ  ปฏปิณฺฑิยาติ  ราสึ  กตฺวา  สงฺกฑฺฒิตฺวา ฯ  ปจฺจยนฺติ   
จีวราทิวิวิธ  ปจฺจย ฯ  ทสสหสฺสิมฺหิ  อิสฺสโรติ  ทสสหสฺสี-   
โลกธาตุย  อิสฺสโร  ตเทต  ชาติกฺเขตฺต  สนฺธาย  วุตฺตนฺติ   
เวทิตพฺพ ฯ  อนนฺตาน  โลกธาตูน  อิสฺสโร  ภควา ฯ  ตึส-   
กปฺปสหสฺสมฺหีติ  อิโต  ปฏาย  ตึสกปฺปสหสฺสาน  มตฺถเกติ   
อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส  ปน  สชุาตสฺส  ภควโต  สุมงฺคล  นาม  นคร   
อโหสิ ฯ  อุคฺคโต  นาม  ราชา  ปตา  ปภาวตี  นาม  มาตา   
สุทสฺสโน  จ  สุเทโว (๑)  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  นารโท  นามุปฏาโป   
นาคา  จ  นาคสมาลา  จ เทฺว อคฺคสาวิกา  มหาเวฬุรุกฺโข   
โพธิ  โส  กิร  มนฺทจฺฉิทฺโท  ฆนกฺขนฺโธ  ปรมรมณีโย  เวฬุริย-   
มณิวณฺเณหิ  วิมเลหิ  ปตฺเตหิ  ส ฺฉนฺนวิปุลสาโข  มยูรป ฺฉ-   
กลาโป  วิย  วิโรจิตฺถ ฯ  ตสฺส  ปน  ภควโต  สรีร  ปณฺณา-   
สหตฺถุพฺเพธ  อโหสิ ฯ  อายุ  นวุติวสฺสสหสฺสานิ  สิรีนนฺทา   
นามสฺส  อคฺคมเหสี  อุปเสโน  นาม  ปุตฺโต  ตุงฺควรยาเนน   
นิกฺขมิ ฯ  โส  ปน  จนฺทวตีนคเร  สิลาราเม  ปรินิพฺพายิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
# ๑. ส.ี ย.ุ เทโว ฯ    
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                สมุงฺคล นาม นคร                อุคฺคโต นาม ขตฺติโย   
                มาตา ปภาวตี นาม                สุชาตสฺส มเหสิโน ฯ   
                นววสฺสสหสฺสานิ (๑)        อคาร อชฺฌาวสิ โส   
                สริิ อุปสิร ิจนฺโท                ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ   
                เตวีสติสหสฺสานิ                นาริโย สมลงฺกตา   
                สริินนฺทา นาม นารี                อุปเสโน นาม อตฺรโช ฯ   
                นมิิตฺเต จตุโร ทิสฺวา        อสฺสยาเนน นิกฺขมิ   
                อนูนนวมาสานิ                ปธาน ปทหี ชิโน ฯ   
                พฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโต        สุชาโต โลกนายโก   
                วตฺตจกฺโก มหาวีโร        สุมงฺคลุยฺยานมุตฺตเม (๑) ฯ  
                สทุสฺสโน สุเทโว จ (๒)        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                นารโท นามุปฏาโก        สชุาตสฺส มเหสิโน ฯ   
                นาคา นาคสมาลา จ                อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                มหาเวฬูติ วุจฺจติ ฯ   
                โส จ รุกโฺข ฆนกฺขนฺโธ (๓) อจฺฉิทฺโท โหติ ปตฺติโก   
                อุชุ วโส พฺรหา โหติ        ทสฺสนีโย มโนรโม ฯ   
                เอกกฺขนฺโธ ปวฑฺฒิตฺวา        ตโต สาขา ปภิชฺชติ   
                ยถา สุพทฺโธ โมรหตฺโถ        เอว โสภติ โส ทุโม ฯ   
                น ตสฺส กณฺฏกา โหนฺติ        นาป ฉิทฺท มหา อหุ   
                วิตฺถิณฺณสาโข อวิรโล        สนฺทจฺฉาโย มโนรโม ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ยุ. สทุสฺสโน จ เทโว ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. ชาตรุจิโร ฯ    
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                สทุตฺโต (๑) เจว จิตฺโต จ        อเหสุ อคฺคุปฏกา   
                สภุทฺทา เจว ปทุมา จ        อเหสุ อคฺคุปฏ ิกา (๑)ฯ   
                ป ฺาสรตโน อาสิ        อุจฺจตฺตเนน โส ชิโน   
                สพฺพาการวรูเปโต                สพฺพคุณมุปาคโต ฯ   
                ตสฺส ปภา อสมสมา        นทิฺธาวติ สมนฺตโต   
                อปฺปมาโณ อตุลิโย                โอปมฺเมหิ อนูปโม ฯ   
                นวุติวสฺสสหสฺสานิ        อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                ยถาป สาคเร อูมี                คคเน ตารกา ยถา   
                เอว ตทา ปาวจน                อรหนฺเตหิ จิตฺติต ฯ   
                โส จ พุทฺโธ อสมสโม        คุณานิ จ ตานิ อตุลิยานิ   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต                นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
        ตตฺถ  อจฺฉิทฺโทติ  อปฺปจฺฉิทฺโท ฯ  อนุทรา  ก ฺาติอาทีสุ   
วิย  ทฏพฺพ ฯ  เกจิ  ฉิทฺท  โหติ  ปริตฺตกนฺติ  ปนฺติ ฯ   
ปตฺติโกติ  พหุปตฺโต  กาจมณิวณฺเณหิ  ปตฺเตหิ  ส ฺฉนฺโนติ   
อตฺโถ ฯ  อุชติู  อวงฺโก  อกุฏิโล ฯ  วโสติ  เวฬุ ฯ  พฺรหาติ   
สมนฺตโต  มหา ฯ  เอกกฺขนฺโธติ  อวนริุโห  เอโก  อทุติโย  จาติ   
อตฺโถ ฯ  ปวฑฺฒิตฺวาติ  วฑฺฒิตฺวา ฯ  ตโต  สาขา  ปภิชฺชตีติ  ตโต   
วสคฺคโต  ป ฺจวิธา  สาขา  นิกฺขมิตฺวา  ปภิชชฺถ ฯ  ตโต  สาขา   
ปภิชฺชถาติป  ปาโ ฯ สุพทฺโธติ  สฏุ ุ  ป ฺจพนฺธนากาเรน   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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พทฺโธ ฯ  โมรหตฺโถติ  อาตปสนฺนิวารณตฺถ  กโต  พทฺโธ   
โมรป ฺฉกลาโป วุจฺจติ ฯ   
        น  ตสฺส  กณฺฏกา  โหนฺตีติ  ตสฺส  วสสฺส  กณฺฏกิโนป   
รุกฺขสฺส  กณฺฏกา  นาเหสุ ฯ  อวิรโลติ  อวิรลสาขาส ฺฉนฺโน ฯ   
สนฺทจฺฉาโยติ  ฆนจฺฉาโย  อวิรลตฺตาว  สนฺทจฺฉาโยติ  วุตฺโต ฯ   
ป ฺาสรตโน  อาสีติ  ป ฺาสหตฺโถ  อโหส ิฯ  สพฺพาการ-   
วรูเปโตติ  สพฺเพน  อากาเรน  วเรหิเยว  อุเปโต  สพฺพาการ-   
วรูเปโต  นาม ฯ  สพฺพคุณมุปาคโตติ  อนนฺตรปทสฺเสว   
เววจนมตฺต ฯ   
        อปฺปมาโณติ  ปมาณรหิโต  ปมาณ  คเหตุ  อสกฺกุเณยฺยตฺตา   
วา  อปฺปมาโณ ฯ  อตุลโิยติ  อตุโล  เกนจิ  อสทิโสติ  อตฺโถ ฯ   
โอปมฺเมหีติ อุปมิตพฺเพหิ ฯ  อนูปโมติ  อุปมารหิโต  อิมินา   
จ  อิมินา  จ  สทิโสติ  วตฺตุ  อสกฺกุเณยฺยภาวโต อนูปโมติ   
อตฺโถ ฯ  คุณานิ  จ  ตานีติ  คุณา  เจ  เต  สพฺพ ฺ ุต ฺาณาทโย   
คุณาติ  อตฺโถ ฯ  ลิงฺควิปลฺลาเสน  วุตฺต ฯ  เสส  สพฺพตฺถ   
อุตฺตานตฺถเมวาติ ฯ   
                        สชุาตพุทฺธวสวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ    
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        สชุาตสฺส  ปน  อปรภาเค  อิโต  อฏกปฺปสตาธิก-   
สหสฺสกปฺปมตฺถเก  เอกสฺมึ  กปฺเป  ปยทสฺสี  อตฺถทสฺสี  ธมฺมทสฺสีติ   
ตโย พุทฺธา นิพฺพตฺตึสุ ฯ  ตตฺถ ปยทสสฺี  นาม  ภควา  ปารมิโย   
ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  สุธ ฺวตีนคเร   
สุทตฺตสฺส  นาม  รณฺโ  อคฺคมเหสิยา  จนฺทสทิสวทนาย   
จนฺทาเทวิยา  นาม  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  ทสนฺน  มาสาน   
อจฺจเยน  วรณุุยฺยาเน  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิ  ตสฺส  ปน  นามคฺ-   
คหณทิวเส  โลกสฺส  ปยาน  ปาฏิหาริยวิเสสาน  ทสฺสิตตฺตา   
ปยทสฺสีเตฺวว  นามมกสุ ฯ  โส  นววสสฺสหสฺสานิ  อคาร   
อชฺฌาวสิ ฯ  ตสฺส  กิร  สนุิมฺมลวิมลคิริพฺรหานามกา  ตโย   
ปาสาทา  อเหสุ ฯ  วิมลามหาเทวิปฺปมุขานิ เตตฺตึส อิตฺถ-ี   
สหสฺสานิ ปจฺจุปฏ ิตานิ อเหสุ ฯ   
        โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  วิมลาเทวิยา  ก ฺจนเวเฬ   
นาม  ปุตฺเต  อุปฺปนฺเน  อาช ฺรเถน  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา   
ปพฺพชิ ฯ  เอกา  จ  น  ปรุสิโกฏ ิ อนุปพฺพชิ ฯ  โส  เตหิ   
ปริวุโต  มหาปุริโส  ฉ  มาเส  ปธานจริย  จริตฺวา  วิสาข-   
ปุณฺณมายา  วรุณพฺราหฺมณคาเม  วสภพฺราหฺมณสฺส  ธีตาย  ทินนฺ   
มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  สาลวเน  ทิวาวิหาร  วีตินาเมตฺวา   
สุชาตาชีวเกน  ทินฺนา  อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  กกุธโพธ ึ   
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อุปสงฺกมิตฺวา  เตป ฺาสหตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถร  สนฺถริตฺวา   
ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  อเนกชาติ-   
สสารนฺติ  อุทาน  อุทาเนตฺวา  ตตฺเถว  สตฺตสตฺตาห  วีตินาเมตฺวา   
อตฺตนา  สห  ปพฺพชิตาน  อริยธมฺมปฏเิวธสมตฺถต  ตฺวา   
อากาเสน  ตตฺถ  คนฺตฺวา  อุสภวตีนครสมีเป  อุสภวตุยฺยาเน   
โอตริตฺวา  ภิกฺขุโกฏิปริวุโต  ธมฺมจกกฺ  ปวตฺเตสิ ฯ  ตทา โกฏสิต-   
สหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  อย  ปโม  อภิสมโย ฯ   
        ปุน  อุสภวติยา  นาม  นครสฺส  อวิทูเร  สุทสสฺน-   
ปพฺพเต  สุทสฺสโน  นาม  เทวราชา  ปฏิวสติ ฯ  โส  มิจฺฉาทิฏ ิโก   
อโหสิ ฯ  สกลชมฺพุทีเป  ปน  มนุสฺสา  ตสฺส  อนุสวจฺฉร   
สตสหสฺสคฺฆนิก  พล ึ อุปสหรนฺติ ฯ  โส  สุทสฺสโน  เทวราชา   
นรราเชน  สทฺธึ  เอกาสเน  นิสีทิตฺวา  พลึ  สมฺปฏจฺิฉติ ฯ  อถ   
ปยทสฺสี  ภควา  ตสฺส  สทุสฺสนสฺส  เทวราชสฺส  ต  ทิฏ ิคต   
วิโนเทสฺสามีติ  ตสฺมึ  เทวราเช  ยกฺขสมาคม  คเต  ตสฺส  ภวน   
ปวิสิตฺวา  สิริสยน  อารุหตฺิวา  ฉพฺพณฺณรสิโย  มุ ฺจนฺโต   
ยุคนฺธรปพฺพเต  สรทสมเย  สรูิโย  วิย  นิสีทิ ฯ  ตสฺส  ปริวาร-   
ปริจาริกา  เทวตาโย  มาลาคนฺธวิเลปนาทีหิ  ทสพล  ปูเชตฺวา   
ปวิวาเรตฺวา อฏสุ ฯ   
        สุทสฺสโนป  เทวราชา  ยกฺขสมาคมโต  อาคจฺฉนฺโต  อตฺตโน   
ภวนโต  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย  นิจฺฉรนฺเต  ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อ ฺเสุ    
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ปน  ทิวเสสุ  มม  ภวนสฺส  เอทิสี  อเนกรสิชาลสมุชฺชลวิภูติ   
น  ทฏิปุพฺพา ฯ  โก  น ุ โข  อิธ  ปวิฏโ  เทโว  วา   
มนุสฺโส  วาติ  โอโลเกนฺโต  อุทยคิรสิิขรมตฺถเก  สรทสมย-   
ทิวสกรมิว  ฉพฺพณฺณรสิชาเลน  อภิชลนฺต  นิสินฺน  ภควนฺต   
ทิสฺวา  จินฺเตสิ  อย  มุณฺฑกสมโณ  มม  ปริวาเรน  ปริชเนน   
ปริวุโต  วรสยเน  นิสินฺโนติ  โกธาภิภูตมานโส  หนฺทาห  อิมสฺส   
อตฺตโน  พล  ทสฺเสสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สกล  ต  ปพฺพต   
เอกชาลมกาสิ (๑) ฯ  อิมนิา  อคฺคิชาเลน ฉาริกาภูโต  มุณฺฑก-   
สมโณติ  โอโลเกนฺโต  อเนกรสิชาลวิสรวิปฺผุริตวรสรีร  ปสนนฺ-   
วทนวณฺณโสภ  วิปฺปสนนฺจฺฉวิราค  ทสพลมภิชฺชลนฺต  ทิสฺวา   
จินฺเตสิ  อย  สมโณ  อคฺคิทาห  สหติ  หนฺทาห  อิม  สมณ   
อุทโกเฆน  โอสาเทตฺวา  มาเรสฺสามีติ  อติคมฺภีร  อุทโกฆ   
วิมานาภิมุข ปวตฺเตสิ ฯ   
        ตโต  อุทโกเฆน  ปณฺุเณ  ตสฺมึ  วิมาเน  นิสินฺนสฺส   
ตสฺส  ภควโต  จีวเร  อสุมตฺต  วา  สรเีร  โลมมตฺต  วา  น   
เตมิตฺถ ฯ  ตโต  สุทสฺสโน  เทวราชา  อิมินา  สมโณ  นิรสฺสาโส   
มโต  ภวิสฺสตีติ  มนฺตฺวา  อุทก  สงฺขิปตฺวา  โอโลเกนฺโต   
ภควนฺต  อสิตชลธรวิวรคต  สรทสมยรชนิกรมิว  วิวิธรสิชาล-   
วิสเรน  วิโรจมาน  สกปริสปริวุต  นสิินฺน  ทิสฺวา  อตฺตโน   
# ๑. ส.ี ย.ุ เอกชาลมาลมกาสิ ฯ    
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มกฺข  อสหมาโน  หนฺท  มาเรสฺสามิ  นนฺติ  โกเธน  นววิธ-   
อาวุธวสฺส  วสฺเสสิ  อถสสฺ  ภควโต อานุภาเวน  สพฺพาวุธานิ   
นานาวิธปรมรุจิรทสฺสนา  สุรภิกุสุมมาลา  หุตฺวา  ทสพลสฺส   
ปาทมูเล  นิปตึสุ ฯ   
        ตโต  ต  อจฺฉริย  ทิสวฺา  สุทสฺสโน  เทวราชา  ปรม-   
กุปตมานโส  ภควนฺต  อุโภหิ  หตฺเถหิ  ปาเทสุ  คเหตฺวา  อตฺตโน   
ภวนโต  นีหริตุกาโม  อุกขิฺปตฺวา  มหาสมุทฺท  อติกกฺมิตฺวา   
จกฺกวาฬปพฺพต  คนฺตฺวา  กึ  นุ  โข  สมโณ  ชีวติ  วา  มโต   
วาติ  โอโลเกนฺโต  ตสฺมึเยว  อาสเน  นสิินฺน  ทิสฺวา  อโห   
มหานุภาโว  อย  สมโณ  นาห  อิม  สมณ  อิโต  นกิฺกฑฺฒิตุ   
สกฺโกมิ ฯ  ยทิ  หิ  ม  โกจิ  ชานิสฺสติ  อนปฺปโก  เม  อยโส   
ภวิสฺสติ  ยาวิม  โกจิ  น  ปสฺสติ  ตาว  น  วิสฺสชฺเชตฺวา   
คมิสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ   
        อถ  ทสพโล  ตสฺส  จิตฺตาจาร  ตฺวา  ตถา  อธิฏาสิ   
ยถา  น  สพฺเพ  เทวมนุสฺสา  ปสฺสนฺติ ฯ  ตสฺมิ ฺจ  ทิวเส   
สกลชมฺพุทีเป  เอกสตราชาโน  ตสฺเสว  อุปหารทานตฺถาย   
สนฺนิปตึสุ ฯ  เต  ภควโต  ปาเท  คเหตฺวา  นิสินฺน  สุทสฺสน   
เทวราชาน  นรราชาโน  ทิสฺวา  อมฺหาก  เทวราชา  มุนิราชสฺส   
ปยทสฺสิสฺส  สตฺถุโน  ปาทปริจริย  กโรติ  อโห  พุทฺธา  นาม   
อจฺฉริยา  อโห  พุทฺธคุณา  วิสิฏาติ  ภควติ  ปสนฺนจิตฺตา    
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สพฺเพ  ภควนฺต  นมสฺสมานา  สิรสฺมึ  อ ฺชลึ  กตฺวา  อฏสุ ฯ   
ตตฺถ  ปยทสสฺี  ภควา  ต  สุทสฺสน  เทวราชาน  ปมขุ  กตฺวา   
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตทา  เทวมนุสฺสาน  นวุติโกฏิสหสฺสานิ  อรหตฺต   
ปาปุณึสุ ฯ  โส  ทุติโย อภิสมโย อโหส ิฯ   
        ยทา  ปน  นวโยชนปฺปมาเณ  กุมุทนคเร  พุทฺธปจฺจตฺถิโก   
เทวทตฺโต  วิย  โสณตฺเถโร  นาม  มหาปทุมกุมาเรน  สทฺธ ึ  
มนฺเตตฺวา  ตสฺส  ปตร  ฆาเตตฺวา  ปุน  ปยทสฺสีพุทฺธสฺส  วธาย   
นานปฺปการ  ปโยค  กตฺวาป  ฆาเตตุ  อสกฺโกนฺโต  โส   
โทณมุขนาคราชาโรห  ปกฺโกสาเปตฺวา  ต  ปโลเภตฺวา  ตมตฺถ   
อาโรเจสิ  ยทา  ปนาย  สมโณ  ปยทสสฺี  อิม  นคร  ปณฺฑาย   
ปวิสติ  ตทา  โทณมุข  นาม คชวร วิสฺสชฺเชตฺวา ปยทสฺสีสมณ   
มาเรหีติ ฯ   
        อถ  โส  อาโรโห  หติาหิตวิจารณรหิโต  ราชวลฺลโภ   
อย  สมโณ  านนฺตราป  ม  จาเวยฺยาติ  มนฺตฺวา  สาธูติ   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  ทุติยทิวเส  ทสพลสฺส  นครปฺปเวสนสมย   
สลฺลกฺเขตฺวา  สุชาตมตฺถกปณฺฑกุมฺภนลาฏ  (๑)  ธนุสทิสทีฆสุณฺฑตฏ   
สุวิปุลมุทุกณฺณ  มธุปงฺคลนยน  สุนฺทรกฺขนฺธาสน  อนุวฏฏ-   
ฆนชฆน  นจิิตคูฬฺหชานุอนฺตร  อีสาสทิสรุจิรทนฺต  สุวาลธึ   
อปจิตเมจก  สพฺพลกฺขณสมฺปนฺน  อสิตชลธรสทิสจารุทสฺสน   
# ๑. ส.ี สชุาตมตฺถปกปณฺฑกุมฺภนถล ฯ    
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สีหวิกฺกนฺตลลิตคามิน  ชงฺคมมิว  ธราธร  สตฺตปฺปติฏ  สตฺตธา   
ปภินฺน  สพฺพโส  วิสฺสวนฺต  วิคฺคหวนฺตมิว  (๑)  อนฺตก  อุปสงฺกมิตฺวา   
ปณฺฑกพฬ ฺชนธูปเลปาทิวิเสเสติ  ภิยฺโยป  มตฺตปฺปมตฺต  กตฺวา   
อริวารณวารณ  เอราวณวารณมิว  อริชนวารณ  มุนวิารณ   
มารณตฺถาย  เปเสสิ ฯ  อถ  โส  ทฺวิรทวโร  มุตฺตมตฺโตว   
คชมหึสตุรงฺคนรนาริโย  หนฺตฺวา  หตรุธิรปรริ ฺชติสทนฺตกรสรีโร   
อนฺตชาลปริโยนทฺธนยโน  สกฏกวาฏกูฏาคารทฺวารโตรณาทีนิ   
ภ ฺชิตฺวา  กากกุลลคิชฺฌาทีหิ  อนุปริยายมาโน หตมหึสนร-   
ตุรงฺคทิรทาทีน  องฺคานิ  อาลุมฺปตฺวา  มนุสฺสภกฺโข  ยกฺโข  วิย   
ภกฺขยนฺโต  ทูรโตว  ทสพล  สิสฺสคณปริวุต  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา   
อนิลครุฬสทสิเวโค  เวเคน  ภควนฺตมภิค ฺฉิ ฯ   
        อถ  ปรุวาสิโน  ปน  ชนา  ภยสนฺตาปปริปูริตมานสา   
ปาสาทปาการจยตรูปคตา  ตถาคตาภิมุขมภิธาวนฺต   ทิสฺวา   
หาหาการสทฺทมกสุ ฯ  เกจิ  ปน  อุปาสกา  ต  นานปฺปกาเรหิ   
นเยหิ  นิวารยิตุมารภึสุ ฯ  อถ  โส  พุทธฺนาโค  หตฺถินาคมายนฺต-   
โมโลเกตฺวา  กรุณาวิปฺผารสีตลหทโย  เมตฺตาย  ต  ผริ ฯ  ตโต   
โส  หตฺถินาโค  เมตฺตาผรเณน  มุทุกตหทยสนฺตาโน  อตฺตโน   
โทสาปราธ  ตฺวา  ลชฺชาย  ภควโต  ปรุโต  าตุ  อสกฺโกนฺโต   
ปวิย  ปริสนฺโต  วิย  สิรสา  ภควโต  ปาเทสุ  นิปติ ฯ  เอว   
# ๑. ส.ี ย.ุ วิพฺภมนฺตมิว ฯ    
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นิปนฺโน  ปน  โส  ติมรินิกรสทิสสรโีร  ส ฺฌาปฺปภานุร ฺชิต-   
วรกนกคิริขรสมีมุปคโต อสิตสลิลธรนิกโร วิย วิโรจิตฺถ ฯ   
        อเถว  มนุิราชปาทมูเล  กรริาชาน  สิรสา  นิปตนฺต  ทิสฺวา   
นาครชนา  ปรมปติปูริตหทยา  สาธุการสีหนาท  อุกฺกุฏ ิสทฺท   
ปวตฺตยึสุ ฯ  สุรภิกุสุมมาลาจนฺทนคนฺธจุณฺณาลงฺการาทีหิ  ต   
อเนกปฺปการ  ปูเชสุ ฯ  สมนฺตโต  เจลุกฺเขปา  ปวตฺตึสุ ฯ  คคนตเล   
สุรทุนฺทุภิโย  อภินทึสุ ฯ  อถ  ภควา  ตมสิตคิริสิขรมิว  ปาทมูเล   
นิปนฺน  ทิรทวร  โอโลเกตฺวา  องฺกุสธชชาลสงฺขจกฺกาลงฺกเตน   
กรตเลน  คชวรมตฺถก ปรามสิตฺวา ตสฺส จิตฺตาจารานุกูลาย   
ธมฺมเทสนาย ต อนุสาสิ   
                                คชวร วทโต สโุณหิ วาจ   
                                มม หิตมตฺถยุต ฺจ ต ภชาหิ   
                                ตว วธนิรต ปทุฏภาว   
                                อปนย สนฺตมุเปหิ จารุทนฺติ ฯ   
                                โลเภน โทเสน จ โมหโต วา   
                                โย ปาณิโน หึสติ วารณินฺท   
                                โส ปาณฆาตี สุจิรมฺป กาล   
                                ทุกฺข สุโฆร นรเกนุโภติ ฯ   
                                มากาสิ มาตงฺค ปุเนวรูป   
                                กมฺม ปมาเทน มเทน วาป    
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                                อวีจิย ทุกฺขมสยฺห กปฺป   
                                ปปฺโปติ ปาณ อติปาตยนฺโต ฯ   
                                ทุกฺข สุโฆร นรเกนุโภตฺวา   
                                มนุสสฺโลก ยทิ ยาติ ภิยฺโย   
                                อปฺปายุโก โหติ วิรูปรูโป   
                                วิหึสโก ทุกฺขวิเสสภาคี ฯ   
                                ยถา จ ปาณา ปรม ปยา เต   
                                มหาชเน กุ ฺชร มนฺทนาค   
                                ตถา ปรสฺสาป ปยาติ ตฺวา   
                                ปาณาติปาโต ปริวชฺชนีโย ฯ   
                                โทเส จ หึสานิรเต วิทิตฺวา   
                                ปาณาติปาตา วิรเต คุเณ จ   
                                ปาณาติปาต ปริวชฺชย ตฺว (๑)   
                                สคฺเค สุข อิจฺฉสิ เจ ปรตฺถ ฯ   
                                ปาณาติปาตา วิรโต สุทนฺโต   
                                ปโย มนาโป ภวตีธ โลเก   
                                กายสฺส เภทา จ ปร ปนสฺส   
                                สคฺคาธิวาส กถยนฺติ พุทฺธา ฯ   
                                ทุกฺขาคม นิจฺฉติ โกจิ โลเก   
                                สพฺโพป ชาโต สขุเมสเตว   
# ๑. ส.ี ย.ุ ปริวชฺชยิตฺวา ฯ    
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                                ตสฺมา มหานาค วิหาย หึส   
                                ภาเวหิ เมตฺต กรณุ ฺจ กาเลติ ฯ   
        อเถว  ทสพเลนานุสาสิยมาโน  ทนฺติวโร  ส ฺ  ปฏลิภิตฺวา   
ปรมวินีโต  วินยาจารสมฺปนฺโน  สิสโฺส  วิย  อโหสิ ฯ  เอว  โส   
ปยทสฺสี  ภควา  อมฺหาก  สตฺถา  วิย  ธนปาล  โทณมุข  กริวร   
ทมิตฺวา  ตตฺถ  มหาชนสมาคเม  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตทา   
อสีติโกฏิสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  อย  ตติโย  อภิสมโย   
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                สชุาตสฺส อปเรน                สยมฺภู โลกนายโก   
                ทรุาสโท อสมสโม                ปยทสฺสี มหายโส ฯ   
                โสป พุทฺโธ อมิตยโส        อาทิจฺโจว วิโรจติ   
                นหินฺตฺวาน ตม สพฺพ (๑)        ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ ฯ   
                ตสฺสาป อตุลเตชสฺส        อเหสุ อภิสมยา ตโย   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปมาภิสมโย อหุ ฯ   
                สทุสฺสโน เทวราชา        มจฺิฉาทิฏ ิมโรจยิ   
                ตสฺส ทิฏ ึ วิโนเทนฺโต        สตฺถา ธมฺมมเทสยิ ฯ   
                ชนสนฺนิปาโต อตุโล        มหาสนฺนิปตี ตทา   
                นวุติโกฏิสหสฺสาน                ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ   
                ยทา โทณมุข หตฺถึ                วิเนสิ นรสารถิ   
                อสีติโกฏิสหสฺสาน                ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
# ๑. โปราณ. นิหนฺตวาน ตม สพฺพ ฯ    
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        สุมงฺคลนคเร  ปาลิโต  นาม  ราชปุตฺโต  จ  ปโุรหิตปุตฺโต   
สพฺพทสฺสิกุมาโร  จาติ  เทฺว  สหายกา  อเหสุ ฯ  เต  ปยทสฺสิมฺห ิ  
สมฺมาสมฺพุทฺเธ  จาริก  จรนฺเต  อตฺตโน  นคร  สมฺปตฺโตติ   
สุตฺวา  โกฏสิตสหสฺสปริวารา  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา  ตสฺส  ธมมฺ   
สุตฺวา  สตฺตาห  มหาทาน  ทตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  ภควโต   
ภตฺตานุโมทนาวสาเน  โกฏิสตสหสฺเสหิ  สทฺธึ  ปพฺพชิตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  เตส  ปน  มชฺเฌ  ภควา  ปาติโมกฺข   
อุทฺทิสิ  โส  ปโม  สนฺนปิาโต  อโหสิ ฯ  อถาปเรน  สมเยน   
สุทสฺสนเทวราชสฺส  สมาคเม  นวุติโกฏิโย  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ   
เตหิ  ปริวุโต  สตฺถา  ปาติโมกฺข  อุทฺทสิิ  อย  ทุติโย  สนฺนิปาโต   
อโหสิ ฯ ปุน  โทณมุขวินยเน  อสีติโกฏิโย  ปพฺพชตฺิวา  อรหตฺต   
ปาปุณึสุ ฯ  เตส  มชฺเฌ  ภควา ปาติโมกฺข อุทฺทิสิ อย ตติโย   
สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        ตสฺสาป ปยทสฺสิโน   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปโม อาสิ สมาคโม ฯ   
                ตโต ปร นวุติโกฏี                สมึสุ เอกโต มุนี   
                ตติเย สนฺนิปาตมฺหิ                อสีติโกฏิโย อหูติ ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  กสฺสโป  นาม  พฺราหฺมณมาณโว   
อิติหาสป ฺจมาน  ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  หุตฺวา  สตฺถุ  ธมฺมเทสน   
สุตฺวา  โกฏสิตสหสฺสปริจาเคน ปรมาราม  สงฺฆาราม  กาเรตฺวา    
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สรเณสุ  จ  ป ฺจสีเลสุ  จ  ปติฏาสิ ฯ  อถ  น  สตฺถา  อิโต   
อฏารสกปฺปสตจฺจเยน  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  โลเก  ภวิสฺสตีติ   
พฺยากาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                กสฺสโป นาม พฺราหฺมโณ (๑)   
                อชฺฌายโก มนตฺธโร        ติณฺณ เวทาน ปารคู ฯ   
                ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาน        ปสาท ชนยึ อห   
                โกฏิสตสหสฺเสหิ                สงฺฆาราม อมาปยึ ฯ   
                ตสฺส ทตฺวาน อาราม        หฏโ สวิคฺคมานโส   
                สรเณ ป ฺจสีเล จ                ทฬฺห กตฺวา สมาทิยึ ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        สงฺฆมชฺเฌ นิสีทิย   
                อฏารเส กปฺปสเต                อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ   
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต (๒)   
                ปธาน ปทหิตฺวาน ฯเปฯ        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา        ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยาติ ฯ   
        ตตฺถ  สรเณ  ป ฺจสีเล  จาติ  ตีณิ  สรณานิ  ป ฺจ   
สีลานิ  จาติ  อตฺโถ ฯ  อฏารเส  กปฺปสเตติ  อิโต  อฏ-   
สตาธิกสฺส กปฺปสหสฺสสฺส อจฺจเยนาติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส  ปน  ภควโต  สุธ ฺ  นาม  นคร  อโหสิ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ มาณโว ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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ปตา  สุทตฺโต  นาม  ราชา  มาตา  สุจนฺทา  นาม  เทวี   
ปาลิโต  จ  สพฺพทสฺสี  จ เทฺว อคฺคสาวกา  โสภิโต  นามุ-   
ปฏาโก  สชุาตา  จ  ธมมฺทินฺนา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา   
กกุธรุกฺโข  โพธิ  สรรี  อสีติหตฺถุพฺเพธ  อโหส ิ นวุติวสฺสสหสฺสานิ   
อายุ  วิมลา นามสฺส  อคฺคมเหสี  อโหสิ  ก ฺจนาเวโฬ  นาม   
ปุตฺโต  โส  ราช ฺรเถน  นิกฺขมีติ ฯ  เตน วุตฺต   
                สธุ ฺ นาม นคร                สุทตฺโต นาม ขตฺติโย   
                สจุนฺทา นาม ชนิกา                ปยทสฺสิสสฺ สตฺถุโน ฯ   
                ปาลิโต สพฺพทสฺสี จ        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                โสภิโต นามุปฏาโก        ปยทสฺสิสฺส สตฺถุโน ฯ   
                สชุาตา ธมฺมทินฺนา จ        อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                กกโุธติ (๑) ปวุจฺจติ ฯ   
                โสป พุทฺโธ อมิตยโส        ทฺวตฺตึสวรลกฺขโณ   
                อสีติหตฺถมุพฺเพโธ                สาลราชาว ทิสฺสติ ฯ   
                อคฺคิจนฺทสูริยาน                นตฺถิ ตาทิสิกา ปภา   
                ยถา อหุ ปภา ตสฺส                อสมสฺส มเหสิโน ฯ   
                ตสฺสาป เทวเทวสฺส        อายุ ตาวตก อหุ   
                นวุติวสฺสสหสฺสานิ        โลเก อฏาสิ จกฺขุมา ฯ   
                โสป พุทฺโธ อสมสโม        ยุคานิป ตานิ อตุลิยานิ   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต                นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
# ๑. ย.ุ กกุทโฺธติ ฯ    
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        ตตฺถ  สาลราชาวาติ  สพฺพผาลิผุลฺโล  ปรมรมณียทสฺสโน   
สมวฏฏกฺขนโฺธ  สาลราชา  วิย  ทิสฺสติ ฯ  ยุคานิป  ตานีติ  อคฺค-   
สาวกยุคาทีนิ  ยุคฬานิ ฯ เสสคาถาสุ  สพฺพตฺถ อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        ปยทสฺสีพุทฺธวสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                อตฺถทสฺสีพุทฺธวสวณฺณนา   
        ปยทสสฺิมฺหิ  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  ปรินิพฺพุเต  ตสฺส  สาสเน   
จ  อนฺตรหิเต  ปริหายิตฺวา  วฑฺฒิตฺวา  อปริมิตายุเกสุ  มนุสฺเสสุ   
อนุกฺกเมน  ปริหายิตฺวา  วสฺสสตสหสฺสายุเกสุ  ชาเตสุ  ปรมตฺถ-   
ทสฺสี  อตฺถทสฺสี  นาม  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชฺชิ ฯ  โส  ปารมิโย   
ปูเรตฺวา ตุสิตปุเร นิพฺพตฺติตฺวา ตโต  จวิตฺวา ปรมโสภเน   
โสภเน  นาม  นคเร  สาครสฺส  นาม  ร ฺโ  กุเล  อคฺค-   
มเหสิยา  สุทสฺสนเทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ  คเหตฺวา  ทส   
มาเส  คพฺเภ  วสิตฺวา  สุจินฺธนุยฺยาเน  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิ ฯ   
มาตุกุจฺฉิโต  มหาปุริเส  นิกฺขนฺตมตฺเต  สุจิรกาลนิหิตานิ  กุล-   
ปรมฺปราคตานิ  มหานิธานานิ  ธนสามิกา  ปฏลิภึสูติ  ตสฺส   
นามคฺคหณทิวเส  อตฺถทสฺสีติ  นามมกสุ ฯ  โส  ทสวสฺสสหสฺสานิ   
อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ อมรคิริสุรคิริคิริวาหนนามกา  ปรมสุรภิ-   
ชนกา  ตโย  จสฺส  ปาสาทา  อเหสุ ฯ  วิสาขาเทวิปฺปมุขานิ   
เตตฺตึส อิตฺถิสหสฺสานิ อเหสุ ฯ   
        โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  วิสาขาเทวิยา  เสลกุมาเร    
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นาม  ปุตฺเต  อุปฺปนฺเน  สุทสฺสน  นาม  อสฺสราช  อภิรุหิตฺวา   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ต  นว  มนุสสฺโกฏโิย   
อนุปพฺพชึสุ ฯ  เตหิ  ปริวุโต  โส  มหาปุริโส  อฏ  มาเส  ปธาน-   
จริย  จริตฺวา  วิสาขปุณฺณมาย  สุจินฺธรนาคินา  อุปหารตฺถาย  
อานีต  มธุปายาส  มหาชเนน  สนฺทิสสฺมานสพฺพสรีราย  นาคิยา   
สห  สุวณฺณปาติยา  ทินฺน  มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  ตรุณตร-   
 ุสตสมลงฺกเต  ตรุณสาลวเน  ทิวาวิหาร  วีตินาเมตฺวา  สายนฺห-   
สมเย  ธมฺมรจิุนา  มหารุจินา  นาม  นาคราเชน  ทินนฺา  อฏ   
กุสติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  จมฺปกโพธึ  อุปสงฺกมิตฺวา  เตป ฺาส-   
หตฺถายามวิตฺถต  กุสติณสนฺถร  สนฺถรตฺิวา  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา   
สมฺโพธึ ปตฺวา  สพฺพพุทฺธาจิณฺณ  อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ   
ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  อุทาน  อุทาเนตฺวา  สตฺตสตฺตาห   
โพธิสมีเปเยว  วีตินาเมตฺวา  พฺรหฺมุนา  ธมฺมเทสนายาจน   
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อตฺตนา  สห  ปพฺพชิตนวภิกฺขุโกฏโิย  อริย-   
ธมฺมปฏิเวธสมตฺเถ  ทิสฺวา  อากาเสน  คนฺตฺวา  อโนมนคร-   
สมีเป  อโนมุยฺยาเน  โอตริตฺวา  เตหิ  ปริวุโต  ตตฺถ  ธมฺมจกฺก   
ปวตฺเตสิ ฯ  ตทา  โกฏิสตสหสฺสาน  ปโม  ธมฺมาภิสมโย   
อโหสิ ฯ   
        ปุน  ภควติ  โลกนายเก  เทวโลกจาริก  จริตฺวา  ตตฺถ   
ธมฺม  เทเสนฺเต  โกฏิสตสหสฺสาน  ทุติโย  อภิสมโย  อโหส ิฯ    
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ยทา  ปน  ภควา  อตฺถทสฺสี  อมฺหาก  ภควา  วิย  กปลวตฺถุปร   
โสภนปุร  ปวิสิตฺวา  ธมฺม เทเสสิ ตทา โกฏิสตสหสฺสาน   
ตติโย ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ        อตฺถทสฺสี มหายโส   
                มหาตม นิหนฺตฺวาน        ปตฺโต สมฺโพธมิุตฺตม ฯ   
                พฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโต        ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ   
                อมเตน ตปฺปยี โลก                ทสสหสฺส ีสเทวก ฯ   
                ตสฺสาป โลกนาถสฺส        อเหสุ อภิสมยา ตโย   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปมาภิสมโย อหุ ฯ   
                ยทา พุทฺโธ อตฺถทสฺสี        จรติ เทวจาริก   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ   
                ปนุาปร ยทา พุทฺโธ        เทเสสิ ปตุ สนฺติเก   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺเถวาติ  ตสฺมึเยว  กปฺเปติ  อตฺโถ ฯ เอตฺถ ปน   
วรกปฺโป  มณฺฑกปฺโปติ  อธิปฺเปโต ฯ  ยสฺม ึ กปฺเป  ตโย  พุทฺธา   
นิพฺพตฺตนฺติ  โส  กปฺโป  วรกปฺโปติ  เหฏา  ปทุมตฺุตรพุทฺธวส-   
วณฺณนาย  วุตฺโต ฯ  ตสฺมา  วรกปฺโป  อิธ  มณฺฑกปฺโปติ   
วุตฺโต ฯ  นิหนฺตฺวานาติ  นิหนิตฺวา ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ   
สนฺโตติ  สมาโน ฯ  อมเตนาติ  มคฺคผลาธิคมามตปาเนน ฯ   
ตปฺปยีติ  อตปฺปยิ  ปเณสติี  อตฺโถ ฯ  ทสสหสฺสีติ  ทสสหสฺสี-    
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โลกธาตุ ฯ  เทวจาริกนฺติ  เทวาน  วินยนตฺถ  เทวโลกจาริกนฺติ   
อตฺโถ ฯ   
        สุจนฺทกนคเร  กิร  สนฺโต  จ  ราชปุตฺโต  อุปสนฺโต  จ   
ปุโรหิตปุตฺโต  ตีสุ  เวเทสุ  สพฺพสมยนฺตเรสุ  จ  สารมทิสฺวา   
นครสฺส  จตูสุ  ทฺวาเรสุ  จตฺตาโร  ปณฺฑิเต  วิสารเท  จ  มนุสฺเส   
เปตุ  ย  ปน  ตุเมฺห ปณฺฑิต  สมณ  วา  พฺราหฺมณ  วา   
ปสฺสถ  สุณาถ  วา  ต  อมฺหาก  อาคนฺตฺวา  อาโรเจถาติ ฯ  เตน   
จ สมเยน  อตฺถทสฺสี  โลกนาโถ  สุจนฺทกนคร  สมฺปาปุณิ ฯ  อถ   
เตหิ  นิเวทิตา  ปุริสา  คนตฺฺวา  เตส  ทสพลสฺส  ตตฺถาคมน   
ปฏิเวเทสุ ฯ  ตโต  เต  สนโฺตปสนฺตา  ตถาคตาคมน  สุตฺวา   
ปหฏมานสา  สหสฺสปรวิารา  ทสพล  อสม  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   
อภิวาเทตฺวา  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห  พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส   
อสทิส  มหาทาน  ทตฺวา  สตฺตเม  ทิวเส  สกลนครวาสีหิ   
มนุสฺเสหิ  สทฺธึ  ธมฺมกถ  สุณึสุ ฯ  ตสฺมึ  กริ  ทิวเส  อฏนวุติ-   
สหสฺสานิ  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ   
ตาย  ปริสาย  มชฺเฌ  ภควา  ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ ฯ  โส  ปโม   
สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ   
        ยทา  ปน  ภควา  อตฺตโน  ปุตฺตสฺส  เสลตฺเถรสฺส  ธมฺม   
เทเสนฺโต  อฏาสีติสหสฺสานิ  ปสาเทตฺวา  เอหิภิกฺขุภาเวน   
ปพฺพาเชตฺวา  อรหตฺต  ปาเปตฺวา  ปาติโมกฺข  อุทฺทสิิ ฯ  โส    
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ทุติโย  สนฺนปิาโต  อโหสิ ฯ  ปุน  มหามงฺคลสมาคเม  มาฆปุณฺณ-   
มาย  เทวมนุสฺสาน  ธมฺม  เทเสนฺโต  อฏสตฺตติสหสฺสานิ  อรหตฺต   
ปาเปตฺวา ปาติโมกฺข อุทฺทิสิ ฯ โส ตติโย สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ   
เตน วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        ตสฺสาป จ มเหสิโน   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                อฏนวุติสหสฺสาน        ปโม อาสิ สมาคโม   
                อฏาสีติสหสฺสาน        ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ   
                อฏสตฺตติสหสฺสาน        ตติโย อาสิ สมาคโม   
                อนุปาทา วิมุตฺตาน                วิมลาน มเหสินนฺติ ฯ   
        ตทา  กริ  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  จมฺปกนคเร  สสุีโม  นาม   
พฺราหฺมณมหาสาโล  โลกสมฺมโต  อโหสิ ฯ  โส  สพฺพวิภวชาต   
ทีนานาถกปณทฺธิกาทีน  วิสฺสชฺเชตฺวา  หิมวนฺตสมีป  คนฺตฺวา   
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  อฏ  สมาปตฺติโย  ป ฺจ  อภิ ฺาโย   
จ  นิพฺพตฺเตตฺวา  มหิทฺธิโก  มหานุภาโว  หุตฺวา  มหาชนสฺส   
กุสลากุสลาน  ธมฺมาน  อนวชฺชสาวชฺชภาว ฺจ  ทสฺเสตฺวา   
พุทฺธปฺปาท  อาคมยมาโน อฏาสิ ฯ   
        อถาปเรน  สมเยน  อตฺถทสฺสิมฺหิ  โลกนายเก  โลเก   
อุปฺปชฺชิตฺวา  สุทสฺสนมหานคเร  อฏนฺน  ปริสาน  มชฺเฌ   
ธมฺมามตวสฺส  วสฺเสนฺเต  ตสฺส  ธมฺม  สุตฺวา  สคฺคโลก  คนฺตฺวา    
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ทิพฺพานิ  มนฺทารวปทุมปาริจฺฉตฺตกาทีนิ  ปุปฺผานิ  เทวโลกโต   
อาหริตฺวา  อตฺตโน  อานุภาว  ทสฺเสนฺโต  ทิสฺสมานสรีโร  จตูสุ   
ทิสาสุ  จตุทฺทีปกมหาเมโฆ  วิย  ปุปฺผวสฺส  วสฺเสตฺวา  สมนฺตโต   
ปุปฺผมณฺฑป  ปุปฺผมยคฺฆิโตรณเหมชาลาทีนิ  ปุปฺผมยานิ  กตฺวา   
มนฺทารวปุปฺผจฺฉตฺเตน  ทสพล  ปูเชส ิฯ  โสป  น  ภควา   
อนาคเต  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ  พฺยากาสิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                ชฏิโล อุคฺคตาปโน   
                สสุีโม นาม นาเมน        มหิยา เสฏสมฺมโต ฯ   
                ทพฺิพ มนฺทารว ปุปฺผ        ปทุม ปาริฉตฺตก   
                เทวโลกา หริตฺวาน                สมฺพุทฺธมภิปูชยึ ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        อตฺถทสฺส ีมหามุนิ   
                อฏารเส กปฺปสเต        อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต   
                ปธาน ปทหิตฺวาน ฯเปฯ        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสสฺาป วจน สุตฺวา        หฏโ  สวิคฺคมานโส   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ชฏิโลติ  ชฏา  อสฺส  อตฺถีติ  ชฏิโล ฯ  มหิยา   
เสฏสมฺมโตติ  สกเลนป  โลเกน  เสฏโ  อุตฺตโม  ปวโรติ  เอว  
สมฺมโต  สมภฺาวิโตติ  อตฺโถ ฯ    
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        ตสฺส  ปน  ภควโต  โสภน  นาม  นคร  อโหส ิฯ   
สาคโร  นาม  ราชา  ปตา  สุทสฺสนา  นาม  มาตา  สนฺโต   
อุปสนฺโต  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  อภโย  นามุปฏาโก  ธมฺมา   
จ  สุธมฺมา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  จมฺปกรุกฺโข  โพธิ  สรีร   
อสีติหตฺถุพฺเพธ  อโหสิ  สรีรปฺปภา  สมนฺตโต  สพฺพกาล  โยชน-   
มตฺต  ผริตฺวา  อฏาสิ ฯ  อายุ  วสฺสสตสหสฺส  วิสาขา  นามสฺส   
อคฺคมเหสี  เสโล  นาม  ปุตฺโต  อสฺสยาเนน  นิกฺขมิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
                โสภน นาม นคร                สาคโร นาม ขตฺติโย   
                สทุสฺสนา นาม ชนิกา        อตฺถทสฺสิสฺส มเหสิโน ฯ   
                สนฺโต จ อุปสนฺโต จ        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                อภโย นามุปฏาโก        อตฺถทสฺสิสฺส มเหสิโน ฯ   
                ธมฺมา เจว สุธมฺมา จ                อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                จมฺปโกติ ปวุจฺจติ ฯ   
                โสป พุทฺโธ อสมสโม        อสีติหตฺถมุคฺคโต   
                โสภเต สาลราชาว                อุฬรุาชาว ปูริโต ฯ   
                ตสฺส ปากติกา รสี                อเนกสตโกฏิโย   
                อุทฺธ อโธ ทส ทิสา                ผรนฺติ โยชน สทา ฯ   
                โสป พุทฺโธ นราสโภ        สพฺพสตฺตุตฺตโม มุนิ   
                วสฺสสตสหสฺสานิ                โลเก อฏาสิ จกฺขุมา ฯ    
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                อตุล (๑) ทสฺเสตฺวา โอภาส      วิโรเจตฺวา สเทวเก (๑)   
                โสป อนิจฺจต ปตฺโต        ยถคฺคุปาทานสงฺขยาติ ฯ   
        ตตฺถ  อุฬุราชาว  ปรูโิตติ  สรทสมยปริปุณฺณวิมลสกล-   
มณฺฑโล  ตารกราชา  วิยาติ  อตฺโถ ฯ  ปากติกาติ  ปกติวเสน   
อุปฺปชฺชมานา  น  อธิฏานวเสน ฯ  ยทา  อิจฺฉสิ  ภควา   
ตทา  อเนกโกฏิสตสหสฺเสป  จกฺกวาเฬ  อาภาย  ผเรยฺย ฯ  รสีติ   
รสฺมิโย ฯ  อุปาทานสงฺขยาติ  อุปาทานกฺขยา  อินฺธนกฺขยา  อคฺคิ   
วิย โสป  ภควา  จตุนฺน  อุปาทานาน  ขเยน  อนุปาทิเสสาย   
นิพฺพานธาตุยา  อนุปมนคเร  อโนมาราเม  ปรินิพฺพายิ ฯ   
ธาตุโย  ปนสฺส  อธิฏาเนน  วิกิรึส ุฯ  เสสเมตฺถ  คาถาสุ   
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        อตฺถทสฺสพุีทฺธวสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ธมฺมทสฺสีพุทฺธวสวณฺณนา   
        อตฺถทสฺสิมฺหิ  สมฺมาสมฺพุทฺเธ  ปรินิพฺพุเต  อนฺตรกปฺเป  จ   
วีติวตฺเต  อปริมิตายุเกสุ  สตฺเตสุ  อนุปุพฺเพน  ปรหิายิตฺวา   
วสฺสสตสหสฺสายุเกสุ  ชาเตสุ ธมฺมทสฺสี  นาม  สตฺถา  โลกา-   
โลกกโร  โลภาทิโลกมลวินยกโร  โลเกกนายโก  โลเก  อุทปาทิ ฯ   
โสป  ภควา  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต   
# ๑. ส.ี อตุล ทสฺสยิตฺวาน โอภาเสตฺวา สเทวเก ฯ    
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จวิตฺวา  สรณนคเร  สพฺพโลกสรณสฺส  สรณสฺส  นาม  ร ฺโ   
อคฺคมเหสิยา  สุนนฺทาย  นาม  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ   
อคฺคเหสิ ฯ  โส  ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน  สรณุยฺยาเน   
มาตุกุจฺฉิโต  ปาวุสฺสกาเล  สลลิธรวิวรคโต  ปุณฺณจนฺโท  วิย   
นิกฺขมิ ฯ  มหาปุริเส  ปน  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขนฺตมตฺเตเยว   
อธิกรณโวหารสตฺถโปตฺถเกสุ  อธมฺมยิา  โวหารา  สยเมว   
อนฺตรธายึสุ ฯ  ธมฺมิกโวหาราเยว  อฏสุ ฯ  เตนสฺส  นามคฺ-   
คหณทิวเส  ธมฺมทสฺสีติ  นามมกสุ ฯ  โส  อฏวสฺสสหสฺสานิ   
อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ  ตสฺส  กิร  อรชวิรชสุทสฺสนนามกา  ตโย   
ปาสาทา  อเหสุ ฯ  วิจิโกฬิเทวิปฺปมุขาน  อิตฺถีน  วีสติสหสฺสาธิก   
สตสหสฺส  อโหสิ ฯ   
        โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  วิจิโกฬิเทวิยา  ปุ ฺ-   
วฑฺฒเน  นาม  ปุตฺเต  อุปปฺนฺเน  เทวกุมาโร  วิย  อติวิย  สุขุมาโล   
เทวสมฺปตฺติมิว  สมฺปตฺติมนุภวมาโน  มชฺฌิมยาเม  วุฏาย   
สิริสยเน  นสิินฺโน  นิทโฺทปคตาน  อิตฺถีน  วิปฺปการ  ทิสฺวา   
ส ฺชาตสเวโค  มหาภินิกฺขมนาย  จิตฺต  อุปฺปาเทสิ ฯ  จิตฺตุปฺ-   
ปาทสมนนฺตรเมวสฺส  สุทสฺสนปาสาโท  คคนตลมพฺภุคฺคนฺตฺวา   
จตุรงฺคินิยา  เสนาย  ปริวุโต  ทุติโย  ทิวสกโร  วิย  ทพฺิพ-   
วิมาน  วิย  จ  คนฺตฺวา  รตฺตกุรวกตรุโพธิสมีเปเยว  โอตริตฺวา   
อฏาสิ ฯ  มหาปุริโส  กริ  พฺรหฺมุนา  อุปนีตานิ  กาสายานิ    
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คเหตฺวา  ปพฺพชิตฺวา  ปาสาทโต  โอตริตฺวา  อวิทูเร  อฏาสิ ฯ   
ปาสาโท  ปุน  อากาเสน  คนฺตฺวา  โพธิรุกฺข  อนฺโตกตฺวา   
ปวิย  ปติฏาสิ ฯ  อิตฺถโิยป  สปริวารา  ปาสาทโต  โอตริตฺวา   
อฑฺฒคาวุตมตฺต  คนฺตฺวา  อฏสุ ฯ  ตตฺถ  อิตฺถิโย  จ  ตาส   
ปริจาริกา  เจฏิกาโย  จ  เปตฺวา  สพฺเพ  มนุสฺสา   ต   
อนุปพฺพชึสุ ฯ  ภิกฺขูน  โกฏิสตสหสฺส  อโหส ิฯ   
        อถ  ธมมฺทสฺสี  โพธสิตฺโต  สตฺตาห  ปธานจริย  จริตฺวา   
วิจิโกฬิเทวิยา  ทินฺน  มธปุายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  พทรวเน  ทิวา-   
วิหาร  กตฺวา  สายนฺหสมเย  สริิวฑฺฒเนน  นาม  ยวปาลเกน   
ทินฺนา  อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  พิมฺพิชาลโพธึ  อุปคนฺตฺวา   
เตปณฺณาสหตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถร  สนถฺริตฺวา  ตตฺถ  สพฺพ ฺ ุต-   
าณ  ปฏิวิชฌฺิตฺวา  อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ  ตณฺหาน  ขย-   
มชฺฌคาติ  อุทาน  อุทาเนตฺวาว  โพธิสมีเป  สตฺตสตฺตาห   
วีตินาเมตฺวา  กตพฺรหฺมายาจโน  อตฺตนา  สทฺธึ  ปพฺพชิตสฺส   
ภิกฺขูน  โกฏสิตสหสฺสสฺส  สทฺธมฺมปปฺฏิเวธสมตฺถต  ตฺวา   
อฏารสโยชนิกมคฺค  เอกาเหเนว  อิสิปตน  คนฺตฺวา  เตหิ   
ปริวุโต  ตตฺถ  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิ ฯ  ตทา  โกฏิสตสหสฺสาน   
ปมาภิสมโย  อโหส ิฯ  เตน  วุตฺต   
                ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ        ธมฺมทสฺสี มหายโส   
                ตมนฺธการ วิธมิตฺวา        อติโรจติ สเทวเก ฯ    
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                ตสฺสาป อตุลเตชสฺส        ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตเน   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ตมนฺธการนฺติ  ตมสงฺขาต  โมหนฺธการนฺติ  อตฺโถ ฯ   
        ยทา  ปน  ตครนามเก  นคเร  ส ฺชโย  นาม  ราชา   
กาเมสุ  อาทีนว  เนกฺขมฺม  เขมโต  จ  ทิสฺวา  อิสิปพฺพชฺช   
ปพฺพชิ ฯ  ต  นวุติโกฏิโย  อนุปพฺพชึสุ ฯ  เต  สพฺเพเยว   
ป ฺจาภิ ฺาอฏสมาปตฺติลาภิโน  อเหสุ ฯ  อถ  สตฺถา  ธมฺมทสฺสี   
เตส  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  อากาเสน  คนฺตฺวา  ส ฺชยสฺส   
ตาปสสฺส  อสฺสมปท  คนฺตฺวา  อากาเส  ตฺวา  เตส  ตาปสาน   
อชฺฌาสยานุรูป  ธมฺม  เทเสตฺวา  ธมฺมจกฺขุ  อุปฺปาเทสิ ฯ  โส   
ทุติโย  อภิสมโย  อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ยทา พุทฺโธ ธมฺมทสฺสี        วิเนสิ ส ฺชย อิสึ   
                ตทา นวุติโกฏนี                ทุติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ยทา  ปน  สกโฺก  เทวานมินฺโท  ทสพลสฺส  ธมฺม   
โสตุกาโม  ต  อุปสงฺกมิ ฯ ตทา อสีติยา โกฏีน  ตติโย   
อภิสมโย อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ยทา สกฺโก อุปค ฺฉิ                สปริโส วินายก   
                ตทา อสีติโกฏนี                ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ยทา  ปน  สรณนคเร  เวมาติกภาติก  ปทุมกุมาร   
ผุสฺสเทวกุมาร ฺจ  สปริวาเร  ปพฺพาเชสิ ฯ  ตสฺมึ  อนฺโตวสฺเส    
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ปพฺพชิตาน ภิกฺขูน โกฏสิตสหสฺสาน  มชฺเฌ  วิสุทธฺิปวารณ   
ปวาเรสิ  โส  ปโม  สนนฺิปาโต  อโหสิ ฯ  ปุน  ภควโต  เทวโลกโต   
โอโรหเณ  สตโกฏีน  ทุติโย  สนฺนิปาโต  อโหส ิฯ  ยทา  ปน   
สุทสฺสนาราเม  เตรสนฺน  ธุตคุณาน  คุเณ  อานิสเส  ปกาเสตฺวา   
หาริต  นาม  มหาสาวก  เอตทคฺเค  เปสิ ฯ  ตทา  อสีติยา   
โกฏีน  มชฺเฌ  ภควา  ปาติโมกฺข  อุททฺิสิ ฯ โส ตติโย สนฺนิปาโต   
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ตสฺสาป เทวเทวสฺส                สนฺนิปาตา ตโย อหุ   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                ยทา พุทฺโธ ธมฺมทสฺสี        สรเณ วสฺส อุปาคมิ   
                ตทา โกฏิสตสหสฺสาน (๑)  ปโม อาสิ สมาคโม ฯ   
                ปนุาปร ยทา พุทฺโธ        เทวโต เอติ มานุส   
                ตทาป สตโกฏนี                ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ   
                ปนุาปร ตทา พุทฺโธ        ปกาเสสิ ธุเต คุเณ   
                ตทา อสีติโกฏนี                ตติโย อาสิ สมาคโมติ ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  สกฺโก  เทวราชา  หุตฺวา   
ทฺวีสุ  เทวโลเกสุ  เทเวหิ  ปริวุโต  อาคนฺตฺวา  ทิพฺเพหิ  คนฺธ-   
ปุปฺผาทีหิ  ทิพฺพตุริเยหิ  จ  ตถาคต  ปูเชสิ ฯ  โสป  น  สตฺถา   
อนาคเต  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ  พฺยากาสิ ฯ  เตน วุตฺต   
# ๑. ส.ี โกฏสิหสฺสาน ฯ    
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                อหนฺเตน สมเยน                สกฺโก อาสึ ปุรินฺทโท   
                ทพฺิเพน คนฺธมาเลน                ตุริเยนาภิปูชยึ ฯ   
                โสป ม ตทา พฺยากาสิ        เทวมชฺเฌ นิสทีิย   
                อฏารเส กปฺปสเต                อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ (๑) กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต (๑)   
                ปธาน ปทหิตฺวาน ฯเปฯ        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา        ภิยฺโย จิตต ปสาทยึ   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยาติ ฯ   
        ตสฺส  ปน  ภควโต  สรณ  นาม  นคร  อโหส ิฯ  สรโณ   
นาม  ราชา  ปตา  สุนนฺทา  นาม  มาตา  ปทุโม  จ  ผุสฺสเทโว   
จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  สุเนตฺโต  นาม  อุปฏาโก  เขมา  จ   
สพฺพนามา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  พิมฺพิชาลรุกฺโข  โพธิ  สรีร   
ปนสฺส อสีติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ อายุ วสฺสสตสหสฺส  วิจิโกฬิเทวี   
นามสฺส  อคฺคมเหสี  ปุ ฺวฑฺฒโน  นามสฺส  ปุตฺโต  ปาสาเทน   
นิกฺขมิ ฯ เตน วุตฺต   
                สรณ นาม นคร                สรโณ นาม ขตฺติโย   
                สนุนฺทา นาม ชนิกา        ธมฺมทสฺสิสฺส สตฺถุโน ฯ   
                ปทุโม ผุสฺสเทโว จ                อเหสุ อคฺคสาวกา   
                สุเนตฺโต นามุปฏาโก        ธมฺมทสฺสิสฺส สตฺถุโน ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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                เขมา จ สพฺพนามา จ        อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                พิมฺพิชาโลติ วุจฺจติ ฯ   
                โสป พุทฺโธ อสมสโม        สีติหตฺถมุคฺคโต   
                อติโรจติ เตเชน                ทสสหสฺสิมฺหิ ธาตุยา ฯ   
                สผุุลฺโล สาลราชาว                วิชชฺูว คคเน ยถา   
                มชฺฌนฺหิเกว สรูิโย                เอว โส อุปโสภถ ฯ   
                ตสฺสาป อตุลเตชสฺส        สมก อาสิ ชวิีต   
                วสฺสสตสหสฺสานิ                โลเก อฏาสิ จกฺขุมา ฯ   
                โอภาส ทสฺสยิตฺวาน        วิมล กตฺวาน สาสน   
                จวิ จนฺโทว คคเน                นิพฺพุโต โส สสาวโกติ ฯ   
        ตตฺถ  พิมฺพิชาโลติ  รตฺตกุรวกรุกฺโข ฯ  ทสสหสฺสิมฺหิ   
ธาตุยาติ  ทสสหสฺสิยา  โลกธาตุยา ฯ  วิชฺชูวาติ  วิชชฺุลตา  วิย ฯ   
อุปโสภถาติ  ยถา  คคเน  วิชฺชุ  จ  มชฌฺนฺหิเก  สูรโิย  จ   
อุปโสภติ  เอว  โส  ภควา  อุปโสภิตฺถาติ  อตฺโถ ฯ  สมกนฺติ   
สพฺเพหิ  นรสตฺเตหิ  สมเมว  ตสฺส  อายุ  อโหสีติ  อตฺโถ ฯ   
จวีติ  จุโต ฯ  จนฺโทวาติ  คคนโต  จนฺทิมา  วิย  จวติี  อตฺโถ ฯ   
ธมฺมทสฺสี  กริ  ภควา  สาลวตีนคเร เกสาราเม ปรินิพฺพายิ ฯ   
เสสเมตฺถ คาถาสุ ปากฏเมวาติ ฯ   
                ธมฺมทสฺสีพุทฺธวสวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
                นฏิ ิโต ปณฺณรสโม พุทฺธวโส ฯ    
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        ธมฺมทสฺสิมฺหิ  ภควติ  ปรินิพฺพุเต  อนฺตรหิเต  จสฺส  สาสเน   
ตสฺมึ  กปฺเป  อตีเต  กปฺปสหสฺเส  จ  สตฺตสุ  กปฺปสเตสุ  จ   
ฉสุ  กปฺเปสุ  จ  อติกฺกนฺเตสุ  อิโต  จตุนวุติกปฺปมตฺถเก  เอกสฺมึ   
กปฺเป  เอโกว  โลกตฺถจโร  อธิคตปรมตฺโถ  สิทฺธตฺโถ  นาม   
สตฺถา โลเก ปาตุรโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ธมฺมทสฺสิสฺส อปเรน        สิทฺธตฺโถ โลกนายโก   
                นหินิตฺวา ตม สพฺพ                สูรโิย อพฺภุคฺคโต ยถาติ ฯ   
        สิทฺธตฺโถ  โพธิสตฺโตป  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตภวเน   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  เวภารนคเร  อุเทนสฺส  นาม  ร ฺโ   
อคฺคมเหสิยา  สุผสฺสาย  นาม  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ  คเหตฺวา   
ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน  วีริยุยฺยาเน  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิ ฯ   
ชาเต  ปน  มหาปุริเส  สพฺเพส  อารทฺธกมฺมนฺตา  จ  อิจฺฉิตา   
จ  อตฺถา  สิทธฺิมคมสุ  ตสฺมา  ปนสฺส  าตกา  สิทฺธตฺโถติ   
นามมกสุ ฯ โส  ทสวสฺสหสฺสานิ  อคารมชฺเฌ  วส ิฯ  ตสฺส   
โกกาสุปฺปลปทุมนามกา  ตโย  ปาสาทา อเหสุ ฯ โสมนสฺสา-   
เทวิปฺปมุขานิ อฏจตฺตาลีส อิตฺถิสหสฺสานิ ปจฺจุปฏ ิตานิ   
อเหสุ ฯ   
        โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  โสมนสฺสาเทวิยา  ปุตฺเต   
อนุปมกุมาเร  อุปฺปนฺเน  อาสาฬฺหิปุณฺณมิย  สุวณฺณสิวิกาย    
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นิกฺขมิตฺวา  วีริยุยฺยาน คนฺตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ต  โกฏิสตสหสฺส-   
มนุสฺสา  อนุปพฺพชึสุ ฯ  มหาปุริโส  กิร  เตหิ  สทธฺึ  ทส   
มาเส  ปธานจริย  จริตฺวา  วิสาขปุณฺณมาย  อสทิสพฺราหฺมณ-   
คาเม  สุเนตฺตาย  นาม  พฺราหฺมณก ฺาย  ทินฺน  มธุปายาส   
ปริภุ ฺชิตฺวา  พทรวเน  ทวิาวิหาร วีตินาเมตฺวา  สายนฺหสมเย   
วรุเณน  นาม  ยวปาเลน  ทินฺนา  อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา   
กณิการโพธึ  อุปคนฺตฺวา  จตฺตาลีสหตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถร   
สนฺถริตฺวา  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  สพฺพ ฺ ุต  ปาปุณิตฺวา   
อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  อุทาน  อุทาเนตฺวา   
สตฺตสตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  อตฺตนา  สห  ปพฺพชิตาน  ภิกฺขูน   
โกฏิสตสหสฺสาน  จตุสจฺจปฏิเวธสมตฺถต  ทิสฺวา  อนิลปเถน   
คนฺตฺวา  คยามิคทาเย  โอตริตฺวา  เตส  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิ ฯ   
ตทา  โกฏิสตสหสฺสาน ปโม อภิสมโย อโหส ิฯ เตน วุตฺต   
                โสป ปตฺวาน สมฺโพธึ        สนฺตาเรนฺโต สเทวก   
                อภิวสฺสิ ธมฺมเมเฆน        นพฺิพาเปนฺโต สเทวก ฯ   
                ตสฺสาป อตุลเตชสฺส        อเหสุ อภิสมยา ตโย   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  สเทวกนฺติ  สเทวก  โลก ฯ  ธมฺมเมเฆนาติ  ธมฺมกถา-   
เมฆวสฺเสน ฯ  ปุน  ภีมรถนคเร  ภีมรเถน  นาม  ร ฺา  นิมนฺติโต   
นครมชฺเฌ  กเต  สนฺถาคาเร  นิสินฺโน  กรวีกรุตม ฺชุนา    
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สวนสุเขน  ปรมมธุเรน  ปณฺฑิตชนหทยงฺคเมน  อมตาภิเสกสทิเสน   
พฺรหฺมสฺสเรน  ทส  ทิสา  ปริปูเรนฺโต  ธมฺมามตทุนฺทุภิมาหนิ   
ตทา  นวุติโกฏีน  ทุติโย  อภิสมโย  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
                ปนุาปร ภีมรเถ        ยทา อาหนิ ทุนฺทุภึ   
                ตทา นวุติโกฏนี        ทุติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ยทา  ปน  เวภารนคเร  าติสมาคเม  พุทฺธวส  เทเสนฺโต   
นวุติโกฏีน  ธมฺมจกฺขุ อุปฺปาเทสิ ฯ  โส ตติโย  อภิสมโย  อโหสิ ฯ  
เตน วุตฺต   
                ยทา พุทฺโธ ธมฺม เทเสสิ        เวภาเร โส ปรุตฺตเม   
                ตทา นวุติโกฏนี                ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        อมรรุจิรทสฺสเน  (๑)  นาม  สมฺพโล  จ  (๒)  สุมิตฺโต   
จ  เทฺว  ภาตโร  รชฺช  กาเรสุ ฯ  อถ  สทิฺธตฺโถ  สตฺถา   
เตส  ราชูน  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  คคนตเลน  คนฺตฺวา   
อมรนครมชฺเฌ  โอตริตฺวา  จกฺกาลงฺกตตเลหิ  จรเณหิ  ปวิตล   
มทฺทนฺโต  วิย  ปทเจติยานิ  ทสฺเสตฺวา  อมรุยฺยาน  คนฺตฺวา   
ปรมรมณีเย  อตฺตโน  กรณุาสีตเล  สิลาตเล  นิสีทิ ฯ  ตโต  เทฺวป   
ภาติกราชาโน  ทสพลสสฺ  ปทเจติยานิ  ทิสฺวา  ปทานิ   
อนุคนฺตฺวา  สิทฺธตฺถ  อธิคตปรมตฺถ  สตฺตาร  สพฺพโลกเนตาร   
สปริวาร  อุปสงฺกมิตฺวา  อภิวาเทตฺวา  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา   
# ๑. ส.ี ย.ุ รุจิรทสฺสเน ฯ  ๒. สี. ยุ. สมพฺหุโล จ ฯ    
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นิสีทึสุ ฯ  เตส  ภควา  อชฌฺาสยานุรูป  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตสฺส   
เต  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ส ฺชาตสทฺธา  หุตฺวา  สพฺเพว  ปพฺพชิตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  เตส  โกฏิสตาน  ขีณาสวาน  มชฺเฌ  ภควา   
ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ  โส  ปโม  สนฺนปิาโต  อโหสิ ฯ  เวภาร-   
นคเร  าติสมาคเม  ปพฺพชิตาน  นวุติโกฏีน  มชฺเฌ  ปาติโมกขฺ   
อุทฺทิสิ ฯ  โส  ทุติโย  สนนฺิปาโต อโหสิ ฯ  สุทสฺสนวิหาเร   
สนฺนิปติตาน อสีติโกฏีน  มชฺเฌ ปาติโมกฺข อุทฺทิสิ ฯ โส   
ตติโย สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ                ตสฺมิมฺป ทฺวิปทุตฺตเม 
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                โกฏิสตาน นวุตีน                อสีติยาป จ โกฏิน   
                เอเต อาสุ ตโย านา        วิมลาน สมาคเมติ ฯ   
        ตตฺถ  นวุตีน  อสีติยาป  จ  โกฏินนฺติ  นวุตีน  โกฏีน   
อสีติยาป  จ  โกฏีน  สนฺนปิาตา  อเหสุนฺติ  อตฺโถ ฯ  เอเต   
อาสุ  ตโย  านาติ  เอตานิ  ตีณิ  สนนฺิปาตฏานานิ อเหสุนฺติ   
อตฺโถ ฯ  านาเนตานิ ตีณิ อเหสุนฺติป ปาโ ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  สุรเสนนคเร  มงฺคโล  นาม   
พฺราหฺมโณ  หุตฺวา  เวทเวทงฺคาน  ปาร  คนฺตฺวา  อเนกโกฏิสงฺข   
ธนสนฺนิจย  ทีนานาถาทีน  ปริจฺจชิตฺวา  วิเวการาโม  หุตฺวา   
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  ฌานาภิ ฺาโย  นิพฺพตฺเตตฺวา    
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วิหรนฺโต  สทิฺธตฺโถ  นาม  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปนโฺนติ  สุตฺวา   
ต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  ตสฺส  ธมมฺกถ  สุตฺวา  ยาย  ชมฺพุยา   
อย ชมฺพุทีโป  ป ฺายติ  อิทฺธิยา  ต  ชมฺพุ  อุปสงฺกมิตฺวา   
ตโต ผล อาหริตฺวา นวุติโกฏิภิกฺขุปริวาร  สิทฺธตฺถ  สตฺถาร   
สุรเสนวิหาเร  นิสีทาเปตฺวา  ชมฺพุผเลหิ สนฺตปฺเปสิ  สมฺปวาเรสิ ฯ   
อถ  สตฺถา  ต  ผล  ปริภุ ฺชิตฺวา  อิโต  จตุนวุติกปฺปมตฺถเก   
โคตโม นาม พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ พฺยากาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                มงฺคโล นาม ตาปโส   
                อุคฺคเตโช ทุปฺปสโห        อภิ ฺาพลสมาหิโต ฯ   
                ชมฺพุโต ผลมาเนตฺวา        สิทฺธตฺถสฺส อทาสห   
                ปฏิคฺคเหตฺวา สมฺพุทฺโธ        อิท วจนมพฺรวิ ฯ   
                ปสฺสถ อิม ตาปส                ชฏิล อุคฺคตาปน   
                จตุนวุติโต กปฺเป                อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ   
                อหุ (๑) กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต (๑)   
                ปธาน ปทหิตฺวาน ฯเปฯ        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา        ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทปฺุปสโหติ  ทรุาสโท ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ   
ตสฺส  ปน  ภควโต  นคร  เวภาร  นาม  อโหสิ ฯ  อุเทโน   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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นาม  ราชา  ปตา  ชยเสโนติป  ตสฺเสว  นาม ฯ  สผุสฺสา   
นาม  มาตา  สมฺพโล  จ  สุมิตฺโต  จ  เทฺว อคฺคสาวกา  เรวโต   
นามุปฏาโก  สีวลา  จ  สุรามา  จ  เทวฺ  อคฺคสาวิกา   
กณิการรุกฺโข  โพธึ  สรรี  สฏ ิหตฺถุพฺเพธ  อโหสิ ฯ  วสฺสสต-   
สหสฺส  อายุ  โสมนสฺสา  นาม  อคฺคมเหสี  อโหส ิอนุปโม   
นาม ปุตฺโต สุวณฺณสิวิกาย นิกฺขมิ ฯ  เตน วุตฺต   
                เวภาร นาม นคร                อุเทโน นาม ขตฺติโย   
                สผุสฺสา นาม ชนิกา        สทิฺธตฺถสฺส มเหสิโน ฯ   
                สมฺพโล จ สุมตฺิโต จ        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                เรวโต นามุปฏาโก        สทิฺธตฺถสฺส มเหสิโน ฯ   
                ลีวลา จ สุรามา จ                อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                กณิกาโรติ วุจฺจติ ฯ   
                โส พุทฺโธ สฏ ิรตน        อโหสิ นภมุคฺคโต   
                ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาโส        ทสสหสฺสี วิโรจติ ฯ   
                โสป พุทฺโธ อสมสโม        อตุโล อปฺปฏิปุคฺคโล   
                วสฺสสสตสหสฺสานิ        โลเก อฏาสิ จกฺขุมา ฯ   
                วิปุลปฺปภ ทสสฺยิตฺวา        ปุปฺผาเปตฺวาน สาวเก   
                วิลาเสตฺวา สมาปตฺยา        นพฺิพุโต โส สสาวโกติ ฯ   
        ตตฺถ สฏ ิรตนนฺติ สฏ ิรตนปฺปมาณ นภ อุคฺคโตติ   
อตฺโถ ฯ ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาโสติ  นานารตนวิจิตฺตกนกมยอคฺฆิย-    
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สทิสทสฺสโนติ  อตฺโถ ฯ  ทสสหสฺสี  วิโรจตีติ  ทสสหสฺสิย  วิโรจติ ฯ   
วิปุลนฺติ  อุฬาร  โอภาส ฯ  ปุปฺผาเปตฺวานาติ  ฌานาภิ ฺา-   
มคฺคผลสมาปตฺติปุปฺเผหิ  ปุปฺผิเต  ปรมโสภคฺคปฺปตฺเต กตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ วิลาเสตฺวาติ  วิลาสยิตฺวา  กีฬิตฺวา  สมาปตฺยาติ   
โลกิยโลกุตฺตราหิ  สมาปตฺตีหิ อภิ ฺาหิ  จ  ฯ นิพฺพุโตติ   
อนุปาทาปรินิพฺพาเนน นิพฺพุโต ฯ   
        สิทฺธตฺโถ  กิร  สตฺถา  ก ฺจนเวฬุนคเร  อโนมยฺุยาเยน   
ปรินิพฺพายิ ฯ  ตตฺเถวสฺส  รตนมย  จตุโยชนุพฺเพธ  เจติยมกสูติ ฯ   
เสสคาถาสุ  สพฺพตฺถ  ปากฏเมวาติ ฯ   
                        สิทฺธตฺถพุทฺธวสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                ติสฺสพุทฺธวสวณฺณนา   
        ตตฺถ  ปน  สิทฺธตฺถสสฺ  ภควโต  อปรภาเค  เอโก  กปโฺป   
พุทฺธสุ ฺโ  อโหสิ ฯ  อิโต  ทฺวานวุติกปฺปมตฺถเก  ติสฺโส  ผุสฺโสติ   
เอกสฺมึ  กปฺเป  เทฺว  พุทฺธา  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  ตตฺถ  ติสโฺส  นาม   
มหาปุริโส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต   
จวิตฺวา  เขมกนคเร  ชนสนฺธสฺส  (๑)  นาม  ร ฺโ อคฺคมเหสิยา   
ปทุมทลสทสินยนาย  ปทุมานามาย  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธ ึ  
คเหตฺวา  ทสฺสน  มาสาน  อจฺจเยน  อโนมุยฺยาเน  มาตุกุจฺฉิโต   
# ๑. ส.ี ย.ุ สจฺจสนฺธสฺส ฯ    
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นิกฺขมิ ฯ  สตฺตวสฺสสหสฺสานิ  อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ  ตสฺส   
คุหาเสลนาริสยนิสภนามกา (๑)  ตโย  ปาสาทา  อเหสุ ฯ  สุภททฺา-   
เทวิปฺปมุขานิ เตตฺตึส อิตฺถิสหสฺสานิ อเหสุ ฯ   
        โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  สภุทฺทาเทวิยา  ปุตฺเต   
อานนฺทกุมาเร  อุปฺปนฺเน  โสนุตฺตร  นาม  อนุตฺตร  ตุรงฺค-   
วรมารุยฺห  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ต  มนุสฺสาน   
โกฏ ิ อนุปพฺพชิ ฯ  โส  เตหิ  ปริวุโต  อฏ  มาเส  ปธานจริย   
จริตฺวา  วิสาขปุณฺณมาย  วีรนิคเม  วีรเสฏ ิสฺส  ธีตาย  ทินฺน   
มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  สลลวเน  ทิวาวิหาร  วีตินาเมตฺวา   
สายนฺหสมเย  วิชิตสงฺคามเกน  นาม  ยวปาเลน  อุปนีตา  อฏ   
ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  อสนโพธึ  อุปสงฺกมิตฺวา  จตฺตาลีสหตฺถวิตฺถต   
ติณสนฺถร  สนฺถริตฺวา  ตตฺถ  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  สาร  มารพล   
วิธมิตฺวา  อธิคตสพฺพ ฺ ุต ฺาโณ  อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ   
ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  อุทาน  อุทาเนตฺวา  สตฺตสตฺตาห   
โพธิสมีเปเยว  วีตินาเมตฺวา  ยสวตีนคเร  (๒)  พฺรหฺมเทว  อุทย ฺจ   
เทฺว  ราชปุตฺเต  สปริวาเร  อุปนิสฺสยสมฺปนฺเน  ทิสวฺา  อากาเสน   
คนฺตฺวา  ยสวตีมิคทาเย  โอตริตฺวา  อุยฺยานปาเลน  ราชปุตฺเต   
ปกฺโกสาเปตฺวา  เตส  สปริวาราน  อวิสารินา  พฺยาปนา  มธุเรน   
พฺรหฺมสฺสเรน  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  วิ ฺาเปนฺโตว  ธมฺมจกฺก   
# ๑. ส.ี ย.ุ คุหเสลนาาริสนิสภนามกา ฯ  ๒. สี. ยุ. หสวตีนคเร ฯ    
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ปวตฺเตสิ  ตทา โกฏิสตาน ปโม ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ   
เตน วุตฺต   
                สทิฺธตฺถสฺส อปเรน                อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล   
                อนนฺตสีโล (๑) อมิตยโส        ติสฺโส โลกคฺคนายโก ฯ   
                ตมนฺธการ วิธมิตฺวา        โอภาเสตฺวา สเทวก   
                อนุกมฺปโก มหาวีโร        โลเก อุปฺปชชฺิ จกฺขุมา ฯ   
                ตสฺสาป อตุลา อิทฺธิ        อตุลา สีลสมาธี จ   
                สพฺพตฺถ ปารมึ คนฺตฺวา        ธมฺมจกฺก ปวตฺตยิ ฯ   
                โส พุทฺโธ ทสสหสฺสิมฺหิ        วิ ฺาเปสิ คิร สุจึ   
                โกฏิสตานิ อภิสมึสุ        ปเม ธมฺมเทสเนติ ฯ   
        ตตฺถ  สพฺพตฺถาติ  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  ปาร  คนตฺฺวา ฯ   
ทสสหสฺสิมฺหีติ  ทสสหสฺสิย ฯ  อถาปเรน  สมเยน  ติสฺเสน   
สตฺถารา  สทธฺึ  ปพฺพชิตาน  ภิกฺขูน  โกฏิ  มหาปุรสิสฺส  คณวาส   
ปหาย  โพธมิูลมุปคมนสมเย  อ ฺตฺร  คตา ฯ  สา  ติสฺเสน   
สมฺมาสมฺพุทฺเธน  ธมฺมจกฺก  ปวตฺติตนฺติ  สุตฺวา  ยสวตีมิคทาย   
อาคนฺตฺวา  ทสพลมภิวาเทตฺวา  ต  ปริวาเรตฺวา  นิสีทิ ฯ  เตส   
ภควา  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตทา  นวุติยา  โกฏีน  ทุติยาภิสมโย   
อโหสิ ฯ  ปนุ  มหามงฺคลสมาคเม  มงฺคลปริโยสาเน  สฏ ิยา   
โกฏีน ตติโย อภิสมโย อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
# ๑. ส.ี ย.ุ อนนฺตสีโล ฯ    
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                ทติุโย นวุติโกฏีน                ตติโย สฏ ิโกฏิโย   
                พนฺธนาโต ปโมเจสิ        สตฺเต (๑) นรมรู ตทาติ ฯ   
        ตตฺถ  ทติุโย  นวุติโกฏีนนฺติ  ทุติโย  อภิสมโย  อโหสิ   
นวุติโกฏิปาณีนนฺติ  อตฺโถ ฯ  พนฺธนาโตติ  พนฺธนโต  ทสหิ   
สโยชเนหิ  ปริโมเจสีติ  อตฺโถ ฯ  อิทานิ  ปรโิมจิเต สตฺเต   
สรูปโต  ทสฺเสนฺโต  นรมรูติ อาห ฯ  นรมรูติ  นรามเร ฯ   
        ยสวตีนคเร  กิร  อนโฺตวสฺส  ปพฺพชิตาน  อรหนฺตาน  สต-   
สหสฺเสหิ  ปริวุโต  ปวาเรสิ  โส  ปโม  สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  อุภโต   
สุชาตสฺส  สชุาตสฺส  นาม  ร ฺโ  นาริวาหนกุมาโร  นาริวาหน-   
นคร  อนุปฺปตฺเต  ภควติ  โลกนาเถ  สปริวาโร  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   
ทสพล  สภิกขฺุสงฺฆ  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห  อสทิสทาน  ทตฺวา   
อตฺตโน  รชชฺ  ปุตฺตสฺส  นิยฺยาเตตฺวา  สปริวาโร  สพฺพโลกาธิ-   
ปติสฺส  ติสฺสสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สนฺติเก  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย   
ปพฺพชิ ฯ  ตสฺส  กริ  สา  ปพฺพชฺชา  สพฺพทิสาสุ  ปากฏา   
อโหสิ ฯ  ตสฺมา  ตโต  ตโต  อาคนฺตฺวา  นาริวาหนกุมาร  มหาชโน   
อนุปพฺพชิ ฯ  ตทา  ตถาคโต  นวุติยา  ภิกฺขุสตสหสฺสสฺส  มชฺฌคโต   
ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ ฯ  โส  ทุติโย  สนนฺิปาโต  อโหสิ ฯ  ปุน  เขมวตี-   
นคเร  าติสมาคเม  พุทฺธวสธมฺมกถ  สุตฺวา  อสีติสตสหสฺสานิ   
ตสฺส  สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  เตหิ  ปริวุโต   
# ๑. ส.ี ย.ุ สมฺปตฺเต ฯ    
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สุคโต  ปาติโมกฺข  อุทฺทิส ิ โส  ตติโย  สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ   
เตน วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        ติสฺสสฺส จ มเหสิโน (๑)   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                ขีณาสวสตสหสฺสาน        ปโม อาสิ สมาคโม   
                นวุติสตสหสฺสาน                ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ   
                อสีติสตสหสฺสาน                ตติโย อาสิ สมาคโม   
                ขีณาสวาน วิมลาน                ปุปฺผิตาน วิมุตฺติยาติ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  ยสวตีนคเร  สุชาโต  นาม   
ราชา  หุตฺวา  อิท  ผีต  ชนปท  อเนกโกฏิธนสนฺนิจย  อนุราค-   
มุปคตหทย ฺจ  ปริชน  ติณนฬมิว  (๒)  ปริจฺจชตฺิวา  ชาติอาทีสุ   
สวิคฺคหทโย  นิกฺขมิตฺวา  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา  มหิทฺธิโก   
มหานุภาโว  หุตฺวา  พุทฺโธ  โลเก  อุปปฺนฺโนติ  สุตฺวา   
ป ฺจวณฺณาย  ปติยา  ผุฏสรีโร  หุตฺวา  สปติสฺโส ติสฺส (๓)   
ภควนฺต  อุปสงฺกมิตฺวา  วนฺทิตฺวา  จินฺเตสิ  หนฺทาห  มนฺทารว-   
ปาริจฺฉตฺตกาทีหิ ทิพฺพกุสุเมหิ ภควนฺต ปูเชสฺสามีติ ฯ  อถ   
โส  เอว  จินฺเตตฺวา  อิทฺธิยา  สคฺคโลก  คนฺตฺวา  จิตฺตลตาวน   
ปวิสิตฺวา  ปทุมปาริจฺฉตฺตกมนฺทารวาทีหิ  ทิพฺพกสุุเมหิ  รตนมย   
# ๑. โปราณ. ติสฺสสฺส จ มเหสิโน ฯ  ๒. สี. ยุ. ปรชิิณฺณติณลวมิว ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. อปคตอิสฺส ติสฺส ฯ    
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จงฺโกฏก  คาวุตปฺปมาณ  ปูเรตฺวา  คเหตฺวา  คคนตเลน   
อาคนฺตฺวา  ทิพฺเพหิ  สุรภิกุสุเมหิ ภควนฺต ปูเชสิ ฯ  เอก ฺจ   
มณิทณฺฑก  สุวณฺณมยกณฺณิก  ปทุมราคมณิมยปณฺณ  สุคนฺธ-   
เกสรจฺฉตฺต  วิย  ปทุมจฺฉตฺต  ภควโต  สิรสิ  ธารยนโฺต  จตุปริส-   
มชฺเฌ  อฏาสิ ฯ  อถ  ภควา  น  อิโต  เทฺวนวุเต  กปฺเป   
โคตโม  นาม  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  พฺยากาสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                สุชาโต นาม ขตฺติโย   
                มหาโภค ฉฑฺฑยิตฺวา        ปพฺพชึ อิสิปพฺพช ฯ   
                มย ิปพฺพชิเต สนฺเต                อุปฺปชชฺิ โลกนายโก   
                พุทฺโธติ สทฺท สุตฺวาน        ปติ เม อุปปชฺชถ ฯ   
                ทพฺิพ มนฺทารว ปุปฺผ        ปทุม ปาริฉตฺตก   
                อุโภ หตฺเถหิ ปคฺคยฺห        ธนุมาโน อุปาคมึ ฯ   
                จาตุวณฺณปริวุต                ติสฺส โลกคฺคนายก   
                ตมห ปุปฺผ คเหตฺวา                มตฺถเก ธารยึ ชิน ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        ชนมชฺเฌ นสิีทิย   
                เทวฺนวุเต อิโต กปฺเป        อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ (๑) กปลวฺหยา รมฺมา  นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต (๑)   
                ปธาน ปทหิตฺวาน ฯเปฯ        เทสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาป วจน สตฺุวา                ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยาติ ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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        ตตฺถ  มยิ  ปพฺพชิเตติ  มยิ  ปพฺพชิตภาว  อุปคเต ฯ   
มม  ปพฺพชิต  สนฺตนฺติ  โปตฺถเกสุ  ลิขนฺติ  โส  ปมาทเลโขติ   
เวทิตพฺโพ ฯ  อุปปชฺชถาติ  อุปฺปชชฺิตฺถ ฯ  อุโภ  หตฺเถหีติ  อุโภห ิ  
หตฺเถหิ ฯ  ปคฺคยฺหาติ คเหตฺวาน ฯ  ธุนมาโนติ  วากจีรานิ   
วิธุนมาโนว ฯ  จาตุวณฺณปริวุตนฺติ  จตุปริสปริวุต  ขตฺติย-   
พฺราหฺมณคหปติสมณปริวุตนฺติ อตฺโถ ฯ จตุวณฺเณหิ ปริวุตนฺติ   
ปนฺติ เกจิ ฯ   
        ตสฺส  ปน  ภควโต  เขม  นาม  นคร  อโหส ิฯ  ชนสนฺโธ   
นาม  ขตฺติโย  ปตา  ปทุมา  นาม  ชนิกา  พฺรหฺมเทโว  จ   
อุทโย  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  สมงฺโค (๑)  นามุปฏาโก  ผุสฺสา   
จ  สุทตฺตา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา อสนรุกฺโข  โพธิ  สรีร   
สฏ ิหตฺถุพฺเพธ  อโหสิ  วสฺสสตสหสฺส  อายุ  สภุทฺทา  นาม   
อคฺคมเหสี อานนฺโท นาม ปุตฺโต  ตุรงฺคยาเนน  นิกฺขมิ ฯ   
เตน วุตฺต   
                เขมก นาม นคร                ชนสนฺโธ นาม ขตฺติโย   
                ปทุมา นาม ชนิกา                ติสฺสสฺส จ มเหสิโน ฯ   
                พฺรหฺมเทโว จ อุทโย จ        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                สมงฺโค (๑) นามุปฏาโก        ติสฺสสฺส จ มเหสิโน ฯ   
                ผุสฺสา เจว สุทตฺตา จ        อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                อสโนติ ปวุจฺจติ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สมโห ฯ    
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                โส พุทฺโธ สฏ ิรตโน        อหุ อุจฺจตฺตเน ชิโน   
                อนูปโม อสทิโส                หิมวา วิย ทสิฺสติ ฯ   
                ตสฺสาป อตุลเตชสฺส        อายุ อาสิ อนุตฺตโร   
                วสฺสสตสหสฺสานิ                โลเก อฏาสิ จกฺขุมา ฯ   
                อุตฺตม ปวร เสฏ                อนุโภตฺวา มหายส   
                ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว        นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ   
                วลาหโกว อนิเลน                สูริเยน วิย อุสฺสโว   
                อนฺธกาโรว ปทีเปน        นพฺิพุโต โส สสาวโกติ ฯ   
        ตตฺถ  อุจฺจตฺตเนติ  อุจฺจภาเวน ฯ  หิมวา  วิย  ทสิฺสตีติ   
หิมวาว  ปทิสฺสติ ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ  ยถา  โยชนาน   
สตานุจฺโจ  หิมวา  ป ฺจปพฺพโต  สุทเูร   ิตานมฺป  อุจฺจภาเวน   
จ  โสมฺมภาเวน  จ  อติรมณีโย  หุตฺวา  ทิสฺสติ ฯ  เอว  ภควาป   
ทิสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  อนุตฺตโรติ นาติทีโฆ นาติรสฺโส ฯ  อายุ   
วสฺสสตสหสฺสนฺติ  อตฺโถ ฯ  อุตฺตม  ปวร  เสฏนติฺ  อ ฺม ฺ-   
เววจนานิ ฯ  อุสฺสโวติ  หมิพินฺทุ  วลาหกอุสฺสวอนฺธการา  วิย   
อนิลสูริยทีเปหิ  อนิจฺจตานิลสูริยทีเปหิ (๑)  อุปททฺุโต  ปรินิพฺพุโต   
สสาวโก ภควาติ อตฺโถ ฯ   
        ติสฺโส  กิร  ภควา  สุนนฺทวตีนคเร  สุนนฺทาราเม   
ปรินิพฺพายิ ฯ  เสสเมตฺถคาถาสุ ปากฏเมวาติ ฯ   
                        ติสฺสพุทฺธวสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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        ตสฺส  ติสฺสสฺส  ภควโต  อปรภาเค  อนุกฺกเมน  ปริหายิตฺวา   
ปุน  วฑฺฒิตฺวา  อปริมิตายุกา  หุตฺวา อนุปุพฺเพน หายิตฺวา   
นวุติวสฺสสหสฺสายุเกสุ ชาเตสุ ตสฺมึเยว  กปฺเป  ปุสฺโส  นาม   
สตฺถา  โลเก  อุปฺปชฺช ิฯ  โสป  ภควา  ปารมิโย  ปูเรตฺวา   
ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  กาสิกนคเร  ชยเสนร ฺโ   
อคฺคมเหสิยา  สิริมาย  นาม  เทวิยา  กจฺุฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ คเหตฺวา   
ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน สิริมุยฺยาเน  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิ ฯ   
โส  นววสฺสสหสฺสานิ  อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ  ตสฺส  กริ  ครฬุ-   
ปกฺขหสสุวณฺณภาราติ  ตโย  ปาสาทา  อเหสุ ฯ  กสิาโคตมิปฺ-   
ปมุขานิ  ตึส  อิตฺถิสหสฺสานิ  ปจฺจุปฏ ิตานิ อเหสุ ฯ   
        โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  กสิาโคตมิยา  อนุปเม   
นาม  ปุตฺเต  อุปฺปนฺเน  อลงฺกตคชวรกฺขนฺธคโต  มหาภินิกฺขมน   
นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ต  ปพฺพชิต  ชนโกฏ ิ อนุปพฺพชิ ฯ  โส   
เตหิ  ปริวุโต  ฉ  มาเส  ปธานจริย  จริตฺวา  ตโต  คณ   
ปหาย  สตฺตาห  เอกจริย  (๒)  อนุพฺรูหยมาโน  วสิตฺวา  วิสาข-   
ปุณฺณมาย  อ ฺตเร  นคเร  อ ฺตรสฺส  เสฏ ิโน  ธีตาย   
สิริวฑฺฒาย  นาม  ทินฺน  มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  สีสปาวเน   
ทิวาวิหาร  วีตินาเมตฺวา  สายนฺหสมเย  สิริวฑฺเฒน  นาม   
อุปาสเกน  (๓)  ทินฺนา  อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  อามลกโพธึ   
# ๑. ม. ผุสฺส....ฯ  ๒. สี. ย.ุ เอกจารี เอกจริย ฯ  ๓. สี. ยุ. ตาปเสน ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 420 

                เลมที่ 44  พุทธวสวณฺณนา  หนา  420   
 
อุปสงฺกมิตฺวา  สมาร  มารพล  วิธมิตฺวา  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ   
ปตฺวา อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  อุทาน   
อุทาเนตฺวา  สตฺตสตฺตาห  โพธิสมีเปเยว  วีตินาเมตฺวา  อตฺตนา   
สทฺธึ  ปพฺพชติาน  ภิกฺขูน  โกฏีน  ธมฺมปฏิเวธสมตฺถต  ทิสฺวา   
อากาเสน  คนฺตฺวา  สงฺกสฺสนคเร  อิสิปตเน  มิคทาเย  โอตรตฺิวา   
เตส  มชฺเฌ  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิ ฯ  ตทา  โกฏิสตสหสฺสาน   
ปโม  อภิสมโย  อโหสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ        อหุ สตฺถา อนุตฺตโร   
                อนูปโม อสมสโม                ปุสฺโส (๑) โลกคฺคนายโก ฯ   
                โสป สพฺพ ตม หนฺตวา        วิชเฏตฺวา มหาชฏ   
                สเทวก ตปฺปยนฺโต                อภิวสฺสิ อมตมฺพุนา ฯ   
                ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺเต        ปสฺุเส (๑) นกขฺตฺตมงฺคเล   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺเถว  มณฺฑกปฺปมฺหีติ  ยสฺมึ  กปฺเป  เทฺว  พุทฺธา   
อุปฺปชฺชนฺติ  โส  มณฺฑกปฺโปติ  เหฏา  วุตฺโต ฯ  วิชเฏตฺวาติ   
ปฏิวิสฺสชฺเชตฺวา ฯ  มหาชฏนฺติ  เอตฺถ  ชฏาติ  ตณฺหาเยต   
อธิวจน ฯ  สา  หิ  รูปาทีสุ  อารมฺมเณสุ เหฏ ุปริยวเสน   
ปุนปฺปุน  อุปฺปชฺชนโต  สสิพฺพนโต  สุตฺตคุมฺพชาลปูวสงฺขาตา   
ชฏา  วิยาติ  ชฏาติ  วุตฺต ฯ  ต  มหาชฏ ฯ  สเทวกนฺติ  สเทวก   
# ๑. ม. ผุสฺเส ฯ    
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โลก ฯ  อภิวสฺสีติ  ปาวสฺสิ ฯ  อมตมฺพุนาติ  อมตสงฺขาเตน   
ธมฺมกถาสลิเลน  ตปฺปยนฺโต  ปาวสฺสีติ  อตฺโถ ฯ   
        ยทา  ปน  พาราณสีนเคเร  สิริวฑฺโฒ  นาม  ราชา   
มหนฺต  โภคกฺขนฺธ  ปหาย  ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพช ิฯ  เตน   
สห  ปพฺพชติาน  ตาปสาน  นวุติสตสหสฺสานิ  อเหสุ  เตส   
ภควา  ธมฺม  เทเสสิ  ตทา  นวุติยา  สตสหสฺสาน  ทุติยาภิ-   
สมโย  อโหสิ ฯ  ยทา  ปน  อตฺตโน  ปุตฺตสฺส  อนุปมกุมารสฺส   
ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตทา  อสติียา สตสหสฺสาน ตติโย ธมฺมาภิ-   
สมโย อโหส ิฯ เตน วุตฺต   
                นวุติสตสหสฺสาน                ทุติยาภิสมโย อหุ   
                อสีติสตสหสฺสาน                ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตโต  อปเรน  สมเยน  กณฺณกชุชฺนคเร  สรุกขิฺโต   
ราชปุตฺโต  จ  ปุโรหิตปุตฺโต  ธมฺมเสนกุมาโร  จ  ปสฺุเส  สมฺมา-   
สมฺพุทฺเธ  อตฺตโน  นคร  สมฺปตฺเต  สฏ ิยา  ปุริสสตสหสฺเสหิ   
สทฺธึ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา วนฺทิตฺวา นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห  มหาทาน   
ทตฺวา  ทสพลสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ภควติ (๑)  ปสทีิตฺวา  เต   
สปริวารา  ปพฺพชิตฺวา  (๑)  อรหตฺต  ปาปุณึสุ  เตส  สฏ ิยา   
ภิกฺขุสตสหสฺสาน  มชฺเฌ  ภควา  ปาติโมกฺข  อุทฺทิส ิ โส  ปโม   
สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  ปนุ  กาสีนคเร  ชยเสนร ฺโ  สฏ ิมตฺตาน   
# ๑. ส.ี ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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าตีน  สมาคเม  พุทฺธวส  เทเสสิ  ต  สุตฺวา  ป ฺาสสต-   
สหสฺสานิ  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ   
เตส  มชฺฌคโต  ภควา  ปาติโมกฺข  อุททฺิสิ ฯ  โส  ทติุโย  สนฺนิปาโต   
อโหสิ ฯ  ปนุ  มหามงฺคลสมาคเม  มงฺคลกถ  สุตฺวา  จตฺตาลีส-   
ปุริสสตสหสฺสานิ  ปพฺพชิตฺวา  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  เตส  มชฺฌคโต   
สุคโต  ปาติโมกฺข  อุทฺทิส ิ โส  ตติโย  สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ  
เตน  วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        ปสฺุสสฺสป มเหสิโน   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                สฏ ิสตสหสฺสาน                ปโม อาสิ สมาคโม   
                ป ฺาสสตสหสฺสาน        ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ   
                จตฺตาลีสสตสหสฺสาน        ตติโย อาสิ สมาคโม   
                อนุปาทา วิมุตฺตาน                โวจฺฉินฺนปฏิสนฺธินนฺติ ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  อรินทฺมนคเร  วิชติาวี  นาม   
ขตฺติโย  หุตฺวา  ตสฺส  ธมฺม  สุตฺวา  ภควติ  ปสีทิตฺวา  ตสฺส   
มหาทาน  ทตฺวา  มหารชฺช  ปหาย  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา   
ตีณิ  ปฏกาน ิ อุคฺคเหตฺวา  เตปฏกธโร  มหาชนสฺส  ธมฺมกถ   
กเถสิ ฯ  สีลปารมิ ฺจ  ปูเรสิ ฯ  โสป  น  พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ   
พฺยากาสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                อห เตน สมเยน                วิชิตาวี นาม ขตฺติโย   
                ฉฑฺฑยิตฺวา มหารชฺช        ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเก ฯ    
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                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        ปุสฺโส (๑) โลกคฺคนายโก   
                เทวฺนวุเต อิโต กปฺเป        อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ (๒) กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต   
                ปธาน ปทหิตฺวาน ฯเปฯ        ทสปารมิปูริยา ฯ   
                สตฺุตนฺต วินย ฺจาป        นวงฺค สตฺถุสาสน   
                สพฺพ ปริยาปุณิตฺวา        โสภยึ ชินสาสน ฯ   
                ตตฺถปฺปมตฺโต วิหรนฺโต        พฺรหฺม ภาเวตฺว ภาวน   
                อภิ ฺาปารมึ คนฺตฺวา        พฺรหฺมโลกมค ฺฉหนฺติ ฯ   
        ตสฺส  ปน  ภควโต  กาสิก  นาม  นคร  อโหส ิฯ  ชยเสโน   
นาม  ราชา  ปตา  สิริมา  นาม  มาตา  สุรกฺขิโต  จ  ธมฺมเสโน   
จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  สภิโย  นามุปฏาโก  จาลา  จ  อุปจาลา   
จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  อามลกรุกโฺข  โพธิ  สรรี  อฏปณฺณาส-   
หตฺถุพฺเพธ  อโหสิ  อายุ  นวุติวสฺสสหสฺสานิ  กิสาโคตมี  นาม   
อคฺคมเหสี  อนุปโม  นามสฺส  ปุตฺโต  หตฺถิยาเนน  นิกฺขมิ ฯ   
เตน วุตฺต   
                กาสิก นาม นคร        ชยเสโน นาม ขตฺติโย   
                สริิมา นาม ชนกิา        ปุสฺสสฺสาป มเหสิโน ฯเปฯ   
                โพธิ ตสฺส ภควโต        อามณฺโฑติ ปวุจฺจติ ฯเปฯ ฯ   
                อฏปณฺณาสรตน        โสป อจฺจุคฺคโต มุนิ   
                โสภเต สตรสีว        อุฬรุาชาว ปูริโต ฯ   
# ๑. ม. ผุสฺโส ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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                นวุติวสฺสสหสฺสานิ                อายุ วิชฺชติ ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                                โอวทิตฺวา พหู สตฺเต   
                                สนฺตาเรตฺวา พหู ชเน   
                                โสป สตฺถา อตุลยโส   
                                นิพฺพุโต โส สสาวโกติ ฯ   
        ตตฺถ  อามณฺโฑติ  อามลกรุกฺโข ฯ  โอวทิตฺวาติ  โอวาท   
ทตฺวา  อนุสาสิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  โสป  สตฺถา  อตุลยโสติ  โสป   
สตฺถา  อมิตยโสติ  อตฺโถ ฯ  โส  ชหิตฺวา  อมิตยโสติป  ปาโ   
ตสฺส  โส  สพฺพเมว  วุตฺตปฺปการ  วิเสส  หิตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
        ปุสฺโส  กิร  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  กุสนิาราย  เสนาราเม  (๑)   
ปรินิพฺพายิ ฯ ธาตุโย  กริสฺส วิตฺถาริกา อเหสุ ฯ เสสคาถาสุ   
สพฺพตฺถ ปากฏเมวาติ ฯ   
                        ปุสฺสพุทฺธวสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ เสตาราเม ฯ    
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        ปุสฺสสสฺ  พุทฺธสฺส  อปรภาเค  อนฺตรกปฺเป  ตสฺมิ ฺจ  กปฺเป   
วีติวตฺเต  อิโต  เอกนวุติกปฺเป  วิชิตสพฺพกปฺโป  (๑)  ปรหิตนิรตสงฺกปฺโป   
สพฺพตฺถ  วิปสฺสี  วิปสฺสี  นาม  สตฺถา  โลเก  อุทปาทิ ฯ  โส   
ปารมิโย  ปูเรตฺวา  อเนกรตนมณิวิสรสมุชฺโชติตภวเน  ตุสิตภวเน   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต  จวิตฺวา  พนฺธุมตีนคเร  อเนกพนฺธุมโต   
พนฺธุมโต  ร ฺโ  พนฺธุมติยา  นาม  อคฺคมเหสิยา  กุจฺฉิสฺมึ   
ปฏิสนฺธึ  อคฺคเหสิ ฯ  โส  ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน  เขเม   
มิคทาเย  มาตุทรโต  อสตินีรทราชิโต  ปุณฺณจนฺโท  วิย  นิกฺขมิ ฯ   
นามคฺคหณทิวเส  ปนสฺส  ลกฺขณปากา  าตกา  จ  ทิวา   
จ  รตฺติ ฺจ  อนฺตรนฺตรา นิมฺมิสส ฺชนิตนฺธการวิรเหน  วิสุทฺธ   
ปสฺสนฺติ  วิวเฏหิ  วา  อกฺขีหิ  ปสฺสตีติ  วิปสฺสีติ  นามมกสุ ฯ   
วิเจยฺย วิเจยฺย ปสฺสตีติ วา วิปสฺสีติ วทนฺติ ฯ โส อฏ-   
วสฺสสหสฺสานิ  อคาร อชฌฺาวสิ ฯ นนทฺสุนนฺทสิริมานามกา ตโย   
จสฺส ปาสาทา อเหสุ ฯ   
        สุทสฺสนาเทวิปฺปมุขาน  อิตฺถีน  สตสหสฺส  วีสติ  จ   
สหสฺสานิ  อเหสุ ฯ  สุตนูติป  สุทสฺสนา  วุจฺจติ ฯ  โส  อฏ-   
วสฺสสหสฺสาน  อจฺจเยน  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  สุตนุเทวิยา   
สมวฏฏกฺขนเฺธ  นาม  ตนเย  ชาเต  อาช ฺรเถน  มหาภินิกฺขมน   
# ๑. ส.ี ย.ุ วิทิตสพฺพวิกปฺโป ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 426 

                เลมที่ 44  พุทธวสวณฺณนา  หนา  426   
 
นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ต  ปุริสาน  จตุราสีติสตสหสฺสานิ  อนุ-   
ปพฺพชึสุ ฯ  โส  เตหิ  ปรวุิโต  มหาปุรโิส  อฏมาส  ปธานจริย   
จริตฺวา  วิสาขปุณฺณมาย  สุทสฺสนเสฏ ิธีตาย ทินฺน มธุปายาส   
ปริภุ ฺชิตฺวา กุสุมสมลงฺกเต  สาลวเน  ทิวาวิหาร  กตฺวา   
สุชาเตน  นาม  ยวปาลเกน  ทินฺนา  อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา   
ปาฏลิโพธึ  สมลงฺกต  ทสิฺวา  ทกฺขิณทิสาภาเคน  ต  อุปาคมิ ฯ   
        ตสฺสา  ปน  ปาฏลิยา  สมวฏฏกขฺนฺโธ  ต  ทวิส  ปณฺณาส-   
รตโน  หุตฺวา  อพฺภุคฺคโต  สาขา  ปณฺณาสรตนา  อุพฺเพเธน   
รตนสต  อโหสิ ฯ  ตทิวสเมว  สา  ปาฏลี  กณฺณิกาพทฺเธหิ   
วิย  ปุปฺเผหิ  ปรมสุรภิคนฺเธหิ  มูลโต  ปฏาย  สพฺพส ฺฉนฺนา   
อโหสิ ฯ  ทพฺิพคนฺโธ  วายติ  น  เกวล  ตทา  อยเมว  ปุปฺผิโต   
ทสสหสฺสิ  จกฺกวาเฬสุ (๑)  สพฺเพ  ปาฏลิโย  ปุปฺผิตาว ฯ  น  เกวล   
ปาฏลิโยว  ทสสหสฺสิจกฺกวาเฬสุ  สพฺพรุกฺขคุมฺพลตาโยป  ปุปฺผึสุ ฯ   
มหาสมุทฺโทป ป ฺจวณฺเณหิ  ปทุเมหิ  กุวลยุปฺปลกุมุเทหิ   
ส ฺฉนฺโน  สีตลมธุรสลโิล  อโหส ิฯ  สพฺพมฺป  จ  ทสสหสฺสิ  (๑)   
จกฺกวาฬคพฺภนฺตร  ธชมาลากุล  อโหสิ ฯ  ตตฺถ   ตตฺถ  ปฏ-ิ   
มาลาคุลวิปฺปกิณฺณ  นานาสุรภิกุสุมสชฺชิตธรณีตล  ธปูจุณฺณนฺธ-   
การ  อโหส ิฯ  ต  อุปคนฺตฺวา  เตปณฺณาสหตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถร   
สนฺถริตฺวา  จตุรงฺคสมนฺนาคต  วีริย  อธิฏาย  ยาว  พุทฺโธ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 427 

                เลมที่ 44  วิปสสฺีพุทฺธวสวณฺณนา  หนา  427   
 
น  โหมิ  ตาว  อิโต  น  อุฏหามีติ  ปฏิ ฺ  กตฺวา  นิสีทิ ฯ   
เอว  นิสีทิตฺวา  สมาร  มารพล  วิธมิตฺวา  มคฺคานุกฺกเมน   
จตฺตาริ  มคฺคาณานิ  มคฺคานนฺตร  จตฺตาริ  ผลาณานิ   
จตสฺโส  ปฏสิมฺภิทา  จตุโยนิปริจฺเฉทกาณ   ป ฺจคติปริจฺเฉทก-   
าณ  จตุเวสารชฺชาณานิ  ฉ  อสาธารณาณานิ  จ  สกเล   
จ  พุทฺธคุเณ  หตฺถคเต  กตฺวา  ปริปุณฺณสงฺกปฺโป  โพธิปลฺลงฺเก   
นิสินฺโนว   
                อเนกชาติสสาร ฯเปฯ        ตณฺหาน ขยมชฺฌคา (๑) ฯ   
                อโยฆนหตสฺเสว                ชลโต ชาตเวทโส   
                อนุปุพฺพูปสนฺตสฺส        ยถา น ายเต คติ ฯ   
                เอว สมฺมา วิมุตฺตาน        กามพนฺโธฆตาริน   
                ป ฺาเปตุ คตี นตฺถิ        ปตฺตาน อจล สุขนฺติ (๒)   
เอว  อุทาน  อุทาเนตฺวา  โพธิสมีเปเยว  สตฺตสตฺตาห  วีตินาเมตฺวา   
พฺรหฺมายาจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อตฺตโน  เวมาติกสฺส  ภาติกสฺส   
ขณฺฑกุมารสฺส  จ  ปุโรหิตปุตฺตสฺส  ติสฺสกุมารสฺส  จ  อุปนิสฺสย-   
สมฺปตฺตึ  โอโลเกตฺวา  อากาเสน  คนฺตฺวา  เขเม   มคิทาเย   
โอตริตฺวา  อุโภป  เต  อุยฺยานปาเลน  ปกฺโกสาเปตฺวา  เตส   
ปริวาราน  มชฺเฌ  ธมฺมจกกฺ  ปวตฺเตสิ ฯ  ตทา  อปรมิิตาน   
เทวตาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  เตน วุตฺต   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑๑ภค-๓๖ น   
# ๒. ขุ. อุ. ๒๕/๑๗๘/๒๒๗-๒๒๘ ฯ    
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                ปสฺุสสฺส (๑) จ อปเรน        สมฺพุทฺโธ ทวิฺปทุตฺตโม   
                วิปสฺสี นาม นาเมน                โลเก อุปปฺชฺช ิจกฺขุมา ฯ   
                อวิชฺช สพฺพ ปทาเลตฺวา        ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม   
                ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตุ                ปกฺกามิ พนฺธุมตีปุร ฯ   
                ธมฺมจกฺก ปวตฺเตตฺวา        อุโภ โพเธสิ นายโก   
                คณนาย น วตฺตพฺโพ        ปมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ปทาเลตฺวาติ  ภินฺทิตฺวา  อวิชฺชนฺธการ  ภินฺทิตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ วตฺเตตฺวา  จกฺกมาราเมติป  ปาโ  ตสฺส  อาราเมติ   
เขเม  มิคทาเยติ อตฺโถ ฯ  อุโภ  โพเธสีติ  อตฺตโน  กนิฏภาติก   
ขณฺฑ ราชปุตฺต ติสฺส ฺจ ปุโรหิตปุตฺตนฺติ  อุโภ  โพเธสิ ฯ   
คณนาย  น  วตฺตพฺโพติ  เทวตาน  อภิสมยวเสน  คณนปริจฺเฉโท   
นตฺถีติ อตฺโถ ฯ   
        อถาปเรน  สมเยน  ขณฺฑ  ราชปุตฺต  ติสฺส ฺจ  ปุโรหิตปุตฺต   
อนุปพฺพชิตานิ  จตุราสีติภิกฺขุสหสฺสานิ  ธมฺมามต  ปาเยสิ ฯ  โส   
ทุติโย  อภิสมโย  อโหสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
                ปนุาปร อมิตยโส        ตตฺถ สจฺจ ปกาสยิ   
                จตุราสีติสหสฺสาน        ทุติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ตตฺถาติ  เขเม  มิคทาเยติ  อตฺโถ ฯ  จตุราสีติสหสฺสานิ   
สมฺพุทฺธมนุปพฺพชุนฺติ  เอตฺถ  เอเต  ปน  จตุราสีติสหสฺสสงฺขาตา   
# ๑. ม. ผุสฺสสฺส ฯ    
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ปุริสา  วิปสสฺิสฺส  กุมารสฺส  อุปฏากปุริสาเยว ฯ  เต  ปาโตว   
วิปสฺสิกุมารสฺส  อุปฏาน  อาคนฺตฺวา  กุมารมทิสวฺา  ปาตรา-   
สตฺถาย  คนฺตฺวา  ภุตฺตปาตราสา  กุหึ  กุมาโรติ  ปุจฺฉิตฺวา   
ตโต  อุยฺยานภูมึ  คโตติ  สุตฺวา  ตตฺเถว  น  ทกฺขิสสฺามาติ   
นิกฺขนฺตา  นิวตฺตมาน  ตสฺส  สารถ ึ ทิสฺวา  กุมาโร  ปพฺพชิโตติ   
สุตฺวา  สุตฏาเนเยว  สพฺพาภรณานิ  มุ ฺจิตฺวา  อนฺตราปณโต   
กาสายานิ  วตฺถานิ  อาหราเปตฺวา  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา   
ปพฺพชึสุ ฯ  ปพฺพชิตฺวา  จ  เต  คนฺตฺวา  มหาปุริส  ปริวารยึสุ ฯ   
        ตโต  วิปสฺสี  โพธิสตฺโต  ปธานจริย  จรนฺโต  อากิณฺโณ   
วิหรามิ  น  โข  ปนเมต  ปติรูป  ยเถว  ม  อิเม  คิหิภูตา   
ปุพฺเพ  ปริวาเรตฺวา  จรนฺติ  อิทานิป  ตเถว  กึ  อิมนิา  คเณนาติ   
คณสงฺคณิกาย  อุกฺกณฺ ิตฺวา  อชฺเชว  คจฺฉามีติ  จินฺเตตฺวา   
ปุน  อชชฺ  อเวลา  สเจ  ปนาห  อชฺช  คมิสฺสามิ  สพฺเพปเม   
ชานิสฺสนฺติ  เสฺวว  คมิสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ  ตทิวส ฺจ  อุรุเวล-   
คามสทิเส  เอกสฺมึ  คาเม  คามวาสิโน  มนุสฺสา  สวฺาตนาย   
สทฺธึ  ปริสาย  มหาปุริส  นิมนฺตยึสุ ฯ  เต  เตส  จตุราสีติ-   
สหสฺสาน  มหาปุริสสฺส  จ  ปายาสเมว  ปฏิยาทยึสุ ฯ  อถ   
วิปสฺสี  มหาปุริโส  ปุนทวิเส  วิสาขปุณฺณมาย  ตสฺมึ  คาเม   
เตหิ  ปพฺพชิตชเนหิ  สทธฺึ  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  วสนฏานเมว   
อคมาสิ ฯ  ตตฺร  เต  ปพฺพชิตา  มหาปุรสิสฺส  วตฺต  ทสฺเสตฺวา    
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อตฺตโน  อตฺตโน รตฺติฏานทิวาฏานานิ  ปวิสึสุ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  ปณฺณสาล  ปวิสิตฺวา  นิสินฺโน  จินฺเตสิ  อย   
กาโล  นิกฺขมิตุนฺติ  นิกฺขมิตฺวา  ปณฺณสาลทฺวาร  ปทหิตฺวา   
โพธิมณฺฑาภิมุโข ปายาสิ ฯ  เต  กิร  ปพฺพชิตา  สาย  โพธิ-   
สตฺตสฺส  อุปฏาน  คนฺตฺวา  ปณฺณสาล  ปริวาเรตฺวา  นิสินฺนา   
อติวิกาโล  ชาโต  อุปธาเรถาติ  วตฺวา  ปณฺณสาลทฺวาร  วิวริตฺวา   
ปณฺณสาลทฺวาร  วิวริตวา  ต  อปสฺสนนฺาป  กุหึ  นุ  คโต   
มหาปุริโสติ  นานุพนฺธึสุ ฯ คณวาเส  นิพฺพินฺโน  เอโก   
วิหริตุกาโม  ม ฺเ  มหาปุริโส พุทฺธภูตเยว ต ปสฺสิสฺสามาติ   
อนฺโตชมฺพุทีปาภิมุขา  จาริก  ปกฺกมึส ุฯ  อถ  เต วิปสฺสินา   
กิร พุทฺธตฺต ปตฺวา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺติตนฺติ  สุตฺวา  อนุกฺกเมน   
สพฺเพ  เต  ปพฺพชิตา  พนฺธุมติยา  ราชธานิยา  เขเม  มิคทาเย   
สนฺนิปตึสุ ฯ  ตโต  เตส  ภควา  ธมฺม  เทเสสิ ตทา  จตุราสีติยา   
ภิกฺขุสหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  โส  ตติโย  อภิสมโย   
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                จตุราสีติสหสฺสานิ                สมฺพุทฺธ อนุปพฺพชุ   
                เตสมารามปตฺตาน                ธมฺม เทเสสิ จกฺขุมา ฯ   
                สพฺพากาเรน ภาสโต        สุตฺวา อุปนิสาทิโน   
                เตป ธมฺมวร คนฺตฺวา        ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  จตุราสีติสหสฺสานิ  สมฺพุทฺธ  อนุปพฺพชนฺุติ  เอตฺถ    
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อนุนา  โยคโต  สมฺพุทฺธนติฺ  อุปโยควจน  กตนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  ตตฺถ   
อารามปตฺตานนฺติป  ปาโ ฯ  ภาสโตติ  วทโต ฯ  อุปนิสาทิโนติ   
คนฺตฺวา  อุปนิสฺสาย  ธมมฺทาน  ททโตติ  อตฺโถ ฯ  เตปติ  เต   
จตุราสีติสหสฺสสงฺขาตา  ปพฺพชิตา วิปสฺสิสฺส อุปฏากภูตา ฯ   
คนฺตฺวาติ  ตสฺส  ธมฺม  ตฺวา ฯ  เอว  เตส  ตติโย  อภิสมโย   
อโหสิ ฯ  เขเม  มิคทาเย  วิปสฺสีสมฺมาสมฺพุทฺธ  เทฺว  จ  อคฺค-   
สาวเก  อนุปพฺพชิตาน  ภิกฺขูน  อฏสฏ ิสตสหสฺสาน มชฺเฌ   
นิสินฺโน วิปสฺสี ภควา   
                                ขนฺตีปรม ตโป ติติกฺขา   
                                นิพฺพาน ปรม วทนฺติ พุทฺธา   
                                น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี   
                                น สมโณ โหติ ปร วิเหยนฺโต ฯ   
                สพฺพปาปสฺส อกรณ        กสุลสฺส อุปสมฺปทา   
                สจิตฺตปริโยทปน                เอต พุทฺธาน สาสน ฯ   
                อนูปวาโท อนูปฆาโต        ปาติโมกฺเข จ สวโร   
                มตฺต ฺ ุตา จ ภตฺตสฺมึ        ปนฺต ฺจ สยนาสน   
                อธิจิตฺเต จ อาโยโค                เอต พุทฺธาน สาสนนฺติ (๑)   
อิม  ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ ฯ  อิมา  ปน  สพฺพพุทฺธาน  ปาติโมก-ฺ   
ขุทฺเทสคาถาโย  โหนฺตีติ  เวทิตพฺพ ฯ  โส  ปโม  สนฺนิปาโต   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๕๔/๕๗ ฯ  ขุ. ธ. ๒๕/๒๔/๔๐ ฯ    
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อโหสิ ฯ  ปนุ  ยมกปาฏหิาริย  ทิสฺวา  ปพฺพชิตาน  ภิกฺขูน   
สตสหสฺสาน  ทุติโย  สนนฺิปาโต  อโหสิ ฯ  ยทา  ปน  วิปสฺสิสสฺ   
เวมาติกา  ตโย  ภาตโร  ปจฺจนฺต  วูปสเมตฺวา  ภควโต   
อุปฏานกิริยาย  ลทฺธวรา  หุตฺวา  อตฺตโน  นคร  เนตฺวา   
อุปฏหนฺตา  ตสฺส  ธมฺม  สุตฺวา  ปพฺพชึสุ ฯ  เตส  อสีติ-   
สตสหสฺสาน  มชฺเฌ  นิสทีิตฺวา  ภควา  เขเม  มิคทาเย   
ปาฏิโมกฺข อุทฺทิสิ ฯ โส ตติโย สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ เตน   
วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        วิปสฺสิสฺส มเหสิโน   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                อฏสฏ ิสตสหสฺสาน        ปโม อาสิ สมาคโม   
                ภิกฺขุสตสหสฺสาน                ทุติโย อาส ิสมาคโม ฯ   
                อสีติภิกฺขุสหสฺสาน        ตติโย อาสิ สมาคโม   
                ตตฺถ ภิกฺขุคณมชฺเฌ        สมฺพุทฺโธ อติโรจตีติ ฯ   
        ตตฺถ   อฏสฏ ิสตสหสฺสานนฺติ  อฏสฏ ิสหสฺสาธิกาน   
สตสหสฺสภิกฺขูนนฺติ  อตฺโถ ฯ  ตตฺถาติ  ตตฺถ  เขเม  มิคทาเย ฯ   
ภิกฺขุคณมชฺเฌติ ภิกฺขุคณสฺส มชฺเฌ ฯ ตสฺส ภิกฺขุคณมชฺเฌติป   
ปาโ ตสฺส ภิกฺขุคณสฺส มชฺเฌติ อตฺโถ ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  มหิทธฺิโก  มหานุภาโว  อตุโล   
นาม  นาคราชา  หุตฺวา  อเนกนาคโกฏิสตสหสฺสปริวาโร  หุตฺวา    
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สปริวารสฺส  ทสพลสฺส  อสมพลสีลสสฺ  กรุณาสีตลหทยสฺส   
สกฺการกรณตฺถ  สตฺตรตนมย  จนฺทมณฺฑลสงฺกาส  ทฏพฺพ-   
สารมณฺฑ  มณฺฑป  กาเรตฺวา  ตตฺถ  นสิีทาเปตฺวา  สตฺตาห   
ทิพฺพวิภวานุรูป  มหาทาน  ทตฺวา  สตฺตรตนขจิต  มหารห   
สุวณฺณมย  นานามณิชุติวิสรสมุชฺชล  ป ึ  ภควโต  อทาสิ ฯ   
ตทา  น  ปานุโมทนาวสาเน  อิโต  อย  เอกนวุติกปฺเป พุทฺโธ   
ภวิสฺสตีติ พฺยากาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                นาคราชา มหิทฺธิโก   
                อตุโล นาม นาเมน                ปุ ฺวนฺโต ชุตินฺธโร ฯ   
                เนกาน นาคโกฏีน                ปริวาเรตฺวานห ตทา   
                วชชฺนฺโต ทิพฺพตุริเยหิ        โลกเชฏ อุปาคมึ ฯ   
                อุปสงฺกมิตฺวา สมฺพุทฺธ        วิปสฺสึ โลกนายก   
                มณิมุตฺตรตนขจิต                สพฺพาภรณภูสิต   
                นมินฺเตตฺวา ธมฺมราชสฺส        สุวณฺณปมทาสห ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        สงฺฆมชฺเฌ นิสีทิย   
                เอกนวุติโต กปเฺป                อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต   
                ปธาน ปทหิตฺวาน                กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ   
                อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ                นิสีทิตฺวา ตถาคโต   
                ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห        เนร ฺชรมุเปหิติ ฯ    
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                เนร ฺชราย ตีรมฺหิ                ปายาส อท โส ชโิน   
                ปฏิยตฺตวรมคฺเคน                โพธิมูลมุเปหิติ ฯ   
                ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา        โพธิมณฺฑ อนุตฺตโร   
                อสฺสตฺถมูเล สมฺโพธึ        พุชฺฌิสฺสติ มหายโส ฯ   
                อิมสฺส ชนิกา มาตา                มายา นาม ภวิสฺสติ   
                ปตา สุทฺโธทโน นาม        อย เหสฺสติ โคตโม ฯ   
                อนาสวา วีตราคา                สนฺตจิตฺตา สมาหิตา   
                โกลิโต อุปติสฺโส จ        อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา   
                อานนฺโท นามุปฏาโก        อุปฏ ิสฺสติม ชิน ฯ   
                เขมา อุปฺปลวณฺณา จ        อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวิกา   
                อนาสวา วีตราคา                สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ   
                พธิ ตสฺส ภควโต                อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ   
                จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก        อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ   
                นนฺทมาตา จ อุตฺตรา        อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏ ิกา   
                อายุ วสฺสสต ตสฺส                โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ   
                อิท สุตฺวาน วจน                อสมสฺส มเหสิโน   
                อาโมทิตา นรมรู                พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ   
                อุกฺกุฏ ิสทฺทา วตฺตนฺติ        อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ   
                กต ฺชลี นมสสฺนฺติ        ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ   
                ยทิมสฺส โลกนาถสฺส        วิรชฺฌิสฺสาม สาสน   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
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                ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา        ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย   
                เหฏาติตฺถ คเหตฺวา        อุตฺตรนฺติ มหานทึ ฯ   
                เอวเมว มย สพฺเพ                ยทิ มุ ฺจามิม ชิน   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาห วจน สุตฺวา                ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยาติ ฯ   
        ตตฺถ  ปุ ฺวนฺโตติ  ปุ ฺวา  สมุปจิตปุ ฺส ฺจโยติ   
อตฺโถ ฯ  ชุตินฺธโรติ  ปภายุตฺโต ฯ  เนกาน  นาคโกฏนีนฺติ  อเนกาหิ   
นาคโกฏีหิ ฯ  กรณตฺเถ  สามิวจน  ทฏพฺพ ฯ  ปริวาเรตฺวานาติ   
ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา ฯ  อหนฺติ  อตฺตาน  นิทฺทิสติ ฯ  วชฺชนโฺตติ   
วาเทนฺโต  ตาเฬนฺโต ฯ  มณิมุตฺตรตนขจิตนฺติ มณิมุตฺตาทีหิ   
วิวิเธหิ  รตเนหิ  ขจิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  สพฺพาภรณภูสิตนฺติ  สพฺพา-   
ภรเณหิ วาฬรูปาทีหิ  รตนมเยหิ  มณฺฑิตนฺติ  อตฺโถ ฯ  สุวณฺณ-   
ปนฺติ  สุวณฺณมย  ป ฯ  อทาสหนฺติ  อทาสึ อห ฯ   
        ตสฺส  ปน  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  พนฺธุมตี  นาม  นคร   
อโหสิ ฯ  พนฺธุมา  นาม  ราชา  ปตา  พนฺธุมตี  นาม  มาตา   
ขณฺโฑ  จ  ติสฺโส  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  อโสโก  นามุปฏาโก   
จนฺทา  จ  จนฺทมิตฺตา  จ  เทฺว อคฺคสาวิกา  ปาฏลริุกโฺข   
โพธิ  สรีร  อสีติหตฺถุพฺเพธ  อโหส ิ สรีรปฺปภา  สพฺพกาล   
สตฺต  โยชนานิ  ผริตฺวา  อฏาสิ  อสีติวสฺสสหสฺสานิ  อายุ   
สุตนุ  นามสฺส อคฺคมเหสี  สมวฏฏกฺขนฺโธ นามสฺส ปุตฺโต    
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อาช ฺรเถน นิกฺขมิ ฯ เตน วุตฺต   
                นคร พนฺธุมตี นาม                พนฺธุโม นาม ขตฺติโย   
                มาตา พนฺธุมตี นาม                วิปสฺสิสฺส มเหสิโน ฯ   
                อฏวสฺสสหสฺสานิ                อคาร อชฺฌาวสิ โส   
                นนฺโท สุนนฺโท สิริมา        ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ   
                ติจตฺตาริ สหสฺสานิ                นาริโย สมลงฺกตา   
                สทุสฺสนา นาม นารี        สมวฏฏกฺขนฺโธ นาม อตฺรโช ฯ   
                นมิิตฺเต จตุโร ทิสฺวา        รถยาเนน นิกฺขมิ   
                อนูนอฏมาสานิ                ปธาน ปทหี ชิโน ฯ   
                พฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโต        วิปสฺสี โลกนายโก   
                วตฺตจกฺโก มหาวีโร        มิคทาเย นรุตฺตโม (๑) ฯ   
                ขณฺโฑ จ ติสฺสนาโม จ        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                อโสโก นามุปฏาโก        วิปสฺสิสฺส มเหสิโน ฯ   
                จนฺทา จ จนฺทมิตฺตา จ        อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                ปาฏลีติ ปวุจฺจติ ฯ   
                ปนุพฺพสุมิตฺโต นาโค จ        อเหสุ อคฺคุปฏกา   
                สริิมา อุตฺตรา เจว                อเหสุ อคฺคุปฏ ิกา (๒)  ฯ   
                อสีติหตฺถมุพฺเพโธ                วิปสฺสี โลกนายโก   
                ปภา นิทฺธาวตี ตสฺส        สมนฺตา สตฺตโยชเน ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. อิเม. ปาา นตฺถิ ฯ    
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                อสีติวสฺสสหสฺสานิ        อายุ พุทฺธสฺส ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                พหุเทวมนุสฺสาน                พนฺธนา ปริโมจยิ   
                มคฺคามคฺค ฺจ อาจิกฺขิ        อวเสสปุถุชฺชเน ฯ   
                อาโลก ทสฺสยิตฺวาน        เทเสตฺวา อมต ปท   
                ชลิตฺวา อคฺคิกฺขนฺโธว        นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ   
                อิทฺธิวร ปุ ฺวร                ลกฺขณ ฺจ กุสุมิต   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต                นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
        ตตฺถ  พนฺธนาติ  เทวมนุสฺเส  กามราคสโยชนาทิพนฺธนา   
โมเจสิ  วิกาเสสีติ  อตฺโถ ฯ มคฺคามคฺค ฺจ อาจิกฺขีติ อมตาธิคมาย   
อย มคฺโค อุจฺเฉทสสฺสตทิฏ ิวิรหิตา  มชฺฌิมา  ปฏิปทา  มคฺโค   
กายกิลมถาทโิก  นาย  มคฺโคติ  เสสปุถชฺุชเน อาจิกฺขีติ  อตฺโถ ฯ   
อาโลก  ทสสฺยิตฺวานาติ  มคฺคาณาโลก  วิปสฺสนาาณาโลก ฺจ   
ทสฺสยิตฺวา ฯ  ลกฺขณ ฺจ  กุสุมิตนฺติ  จิตฺตลกฺขณาทีหิ  ผุลลฺิต  (๓)   
มณฺฑิต  ภควโต  สรีรนฺติ  อตฺโถ ฯ เสส สพฺพตฺถ คาถาสุ   
อุตฺตานเมวาติ ฯ   
                        วิปสฺสีพุทธฺวสวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. ม. พนฺธนา ฯ  ๒. ม. เทเสตฺวา ฯ  ๓. ส.ียุ. ปุปฺผิต ฯ    
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        วิปสฺสสิฺส  อปรภาเค  อนฺตรหิเต  จ  ตสฺมึ  กปฺเป  ตโต   
ปร  เอกูนสฏ ิยา  กปฺเปสุ  พุทฺธา  โลเก  น  อุปฺปชชฺสึุ ฯ   
อปคตพุทฺธาโลโก (๑)  อโหสิ ฯ กิเลสเทวปุตฺตมาราน  เอกรชชฺ   
อปคตกณฺฏก  อโหส ิฯ  อิโต  ปน  เอกตฺตึสกปฺเป  สินิทฺธ-   
สุกฺขสารทารุปจิโต  ปหูตสปฺปสิตฺโต  นิธูโม สิขี วิย สิขี จ   
เวสฺสภู จาติ  เทฺว  สมฺมาสมฺพุทฺธา  โลเก  อุปฺปชฺชึส ุ(๑) ฯ ตตฺถ   
สิขี ปน ภควา ปารมิโย ปเูรตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา   
ตโต  จวิตฺวา  กุสลกรณวตี  อรุณวตีนคเร  ปรมคุณวโต อรุณ-   
วโต  นาม  ร ฺโ  อคฺคมเหสิยา  รตฺตกนกปฏิพิมพฺรุจิรปฺปภาย   
ปภาวติยา  นาม  เทวิยา  กจฺุฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ  คเหตฺวา  ทส   
มาเส  วีตินาเมตฺวา นิสภุยฺยาเน  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิ ฯ  เนมิตฺติกา   
ปนสฺส  นาม  กโรนฺตา  อุณฺหีสสฺส  สขิา วิย  อุคฺคตตฺตา   
สิขีติ  นามมกสุ ฯ  โส  สตฺตวสฺสหสฺสานิ  อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ   
สุจนฺทกสิรีคิริยสนาริวสภนามกา  ตโย  ปาสาทา  อเหสุ ฯ   
สพฺพกามาเทวิปฺปมุขานิ  จตุวีสติ อิตฺถิสหสฺสานิ ปจฺจุปฏ ิตานิ   
อเหสุ ฯ   
        โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  สพฺพกามาเทวิยา   
คุณคณาตุเล  อตุเล  นาม  ปุตฺเต  อุปฺปนฺเน  หตฺถิยาเนน   
# ๑. ส.ี ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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หตฺถิกฺขนฺธวรคโต  มหาภินิกฺขมน  นิกขฺมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ต   
สตฺตติปุริสสตสหสฺสานิ  อนุปพฺพชึสุ ฯ โส เตหิ ปริวุโต  อฏมาส   
ปธานจริย  จริตฺวา  วิสาขปุณฺณมาย  คณสงฺคณิก  ปหาย   
สุทสฺสนนิคเม  ปยทสฺสีเสฏ ิโน  ธีตุยา ทินฺน มธปุายาส   
ปริภุ ฺชิตฺวา ตรุณขทิรวเน ทิวาวิหาร  วีตินาเมตฺวา  อโนม-   
ทสฺสินา  นาม  ตาปเสน  ทินฺนา  อฏ  กุสติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา   
ปุณฺฑรีกโพธึ  อุปสงฺกมิ ฯ  ตสฺสา  กริ  ปุณฺฑรีกโพธิยาป   
ปาฏลิยา ปมาณเมว  ปมาณ  อโหสิ ฯ  ตทิวสเมว  โส   
ปณฺณาสรตนกฺขนฺโธ  หตฺุวา  อพฺภุคฺคโต  สาขาปสฺส  ปณฺณาส-   
รตนมตฺตาว ฯ  โส  ทิพฺเพหิ  คนฺเธหิ  ปุปฺเผหิ  ส ฺฉนฺโน   
อโหสิ ฯ  น  เกวล  ปุปฺเผเหว  ผเลหิป  ส ฺฉนฺโน  (๑)  อโหสิ ฯ   
ตสฺส  เอกปสฺสโต  ตรุณานิ  ผลานิ  เอกโต  มชฺฌมิานิ  เอกโต   
นาติปกฺกานิ  เอกโต  ปกขิฺตฺตทิพฺโพชานิ  วิย  สรุสานิ  วณฺณ-   
คนฺธรสสมฺปนฺนานิ  ตโต  ตโต โอลมพฺนฺติ ฯ  ยถา  จ  โส   
เอว  ทสสหสฺสิจกฺกวาเฬสุ  ปุปฺผูปคา  รุกฺขา ปุปฺเผหิ  ผลูปคา   
รุกฺขา ผเลหิ ปฏิมณฺฑิตา อเหสุ ฯ   
        โส  ตตฺถ  จตุวีสติหตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถร  สนถฺริตฺวา   
ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา จตุรงฺควีริย  อธิฏาย  นิสีทิ ฯ  เอว  นิสีทิตฺวา   
ฉตฺตึส  โยชนวิตฺถต  สมาร มารพล  วิธมิตฺวา  สมฺโพธึ   
# ๑. ส.ี ย.ุ สหิโต ฯ    
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ปาปุณิตฺวา  อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ   
อุทาน  อุทาเนตฺวา  โพธิสมีเปเยว  สตฺตสตฺตาห  วีตินาเมตฺวา   
พฺรหฺมายาจน  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  อตฺตนา  สห  ปพฺพชติาน สตฺตติยา   
ภิกฺขุสตสหสฺสาน  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  สุรปเถน  คนฺตฺวา   
วิวิธาวรณวติยา  อรุณวติยา  ราชธานิยา  สมีเป  มิคาชินุยฺยาเน  (๑)   
โอตริตฺวา  เตหิ  มุนิคเณหิ  ปริวุโต เตส  มชฺเฌ  ธมฺมจกฺก   
ปวตฺเตสิ ฯ  ตทา  โกฏิสตสหสฺสาน  ปโม  อภิสมโย  อโหสิ ฯ   
เตน วุตฺต   
                วิปสฺสิสฺส อปเรน                สมฺพุทฺโธ ทวิฺปทุตฺตโม   
                สขิิวฺหโย อาสิ ชิโน        อสโม อปฺปฏิปคฺุคโล ฯ   
                มารเสน ปมทฺทตฺิวา        ปตฺโต สมฺโพธิมตฺุตม   
                ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสิ                อนุกมฺปาย ปาณิน ฯ   
                ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺเต        สขิิมฺหิ ชินปุงฺคเว   
                โกฏิสตสหสฺสาน                ปมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ปุนป  อรุณวติยา  ราชธานิยา  สมเีปเยว  อภิภูราช-   
ปุตฺตสฺส  จ  สมฺภวราชปุตฺตสฺส  จาติ  ทฺวินฺน  สปรวิาราน   
ธมฺม เทเสตฺวา นวุติโกฏิสหสฺสานิ  ธมฺมามต ปาเยสิ ฯ โส  
ทุติโย อภิสมโย อโหส ิฯ เตน วุตฺต   
                อปรมฺป ธมฺม เทเสนฺเต        คณเสฏเ นรุตฺตเม   
                นวุติโกฏิสหสฺสาน        ทุติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ มคิาจิรยฺยาเน ฯ    
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        ยทา  ปน  สูรยิวตีนครทฺวาเร  จมฺปกรุกฺขมูเล  ติตฺถิย-   
มทมานภ ฺชนตฺถ  สพฺพชนพนฺธนโมกฺขตฺถ ฺจ  ยมกปาฏิหาริย   
กโรนฺโต  ภควา  ธมฺม  เทเสสิ  ตทา อสีติโกฏิสหสฺสาน ตติโย  
อภิสมโย อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ยมกปาฏิหารย                ทสสฺยนฺเต สเทวเก   
                อสีติโกฏิสหสฺสาน                ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        อภิภุนา  จ  สมฺภเวน  จ  ราชปุตฺเตน  สทฺธึ  ปพฺพชิตาน   
อรหนฺตาน  สตสหสฺสาน  มชฺเฌ  นิสทีิตฺวา  ปาติโมกฺข  อุทฺทิส ิฯ   
โส  ปโม  สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  อรณุวตีนคเร  าติสมาคเม   
ปพฺพชิตาน  อสีติยา  ภิกฺขุสหสฺสาน  มชฺเฌ  นิสีทิตฺวา  ปาติโมกฺข   
อุทฺทิสิ ฯ  โส  ทุติโย  สนนฺิปาโต  อโหสิ ฯ  ธน ฺชยนคเร   
ธนปาลนาควินยนสมเย  (๒)  ปพฺพชติาน  สตฺตติยา  ภิกฺขุสหสฺสาน   
มชฺเฌ  ภควา  ปาติโมกฺข อุทฺทิสิ โส ตติโย สนฺนิปาโต   
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        สขิิสฺสาป มเหสิโน   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                ภิกฺขุสตสหสฺสาน                ปโม อาสิ สมาคโม   
                อสีติภิกฺขุสหสฺสาน        ทุติโย อาสิ สมาคโม ฯ   
                สตฺตติภิกฺขุสหสฺสาน        ตติโย อาสิ สมาคโม   
                อนุปลิตฺโต ปทุมว                โตยมฺหิ สมฺปวฑฺฒิตนฺติ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ธนปาลกคหปติวินยนสมเย ฯ    
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        ตตฺถ  อนุปลิตฺโต  ปทุมวาติ  โตเย  ชาต  โตเยว  วฑฺฒิต   
ปทุม  วิย โตเยน  อนุปลิตฺต  โสป  ภิกขฺุ  สนฺนิปาโต  โลเก  
ชาโตป โลกธมฺเมหิ อนุปลิตฺโต  อโหสีติ อตฺโถ ฯ   
        ตทา  กริ  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  กตฺถจิ  อสสฏโ   
ปริภุตฺตนคเร  อรินฺทโม  นาม  ราชา  หุตฺวา  สิขิมฺหิ  สตฺภริ   
ปริภุตฺตนครมนุปฺปตฺเต  สปริวาโร  ราชา  ภควโต  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   
ปสาทวฑฺฒิตหทยนยนโสโต  ทสพลสฺส  อมลจรณกมลยุคเฬสุ   
สปริวาโร  สริสา  อภิวนฺทิตฺวา  ทสพล  นิมนฺเตตฺวา  สตฺตาห   
อิสฺสริยกุลวิภวสทฺธานุรูป  มหาทาน  ทตฺวา  ทุสฺสภณฺฑา-   
คารทฺวารานิ  วิวราเปตฺวา พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกฺขุสงฺฆสฺส   
มหคฺฆานิ  วตฺถานิ  อทาสิ ฯ  อตฺตโน  จ  พลรูปลกฺขณชว-   
สมฺปนฺนเหมชาลมาลาสมลงฺกต   นวกนกรุจิรทณฺฑโกสจามรยุค-   
วิราชิต   วิปลุมุทุกณฺณ  จนฺทราชิวิราชิตวทนโสต  เอราวณ-   
วารณมิว  อรวิารณ วรวารณ ทตฺวา วารณปฺปมาณเมว   
กตฺวา  กปฺปยภณฺฑ ฺจ  อทาสิ ฯ  โสป  น  สตฺถา  อิโต   
เอกตฺตึสกปฺเป  พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ พฺยากาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อห เตน สมเยน                อรินฺทโม นาม ขตฺติโย   
                สมฺพุทฺธปฺปมุข สงฺฆ        อนฺนปาเนน ตปฺปยึ ฯ   
                พหุทุสฺสวร ทตฺวา                ทุสฺสโกฏ ึอนปฺปก   
                อลงฺกต หตฺถยิาน                สมฺพุทฺธสฺส อทาสห ฯ   
# ๑. ส ี....ทนตฺ..ฯ    
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                หตฺถิยาน นิมฺมินิตฺวา        กปฺปย อุปนามยึ   
                ปรูยึ มานส มยฺห                นิจฺจ ทฬฺหมุปฏ ิต ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        สิขี โลกคฺคนายโก   
                เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป        อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา ฯเปฯ เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา        ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยาติ ฯ   
        ตตฺถ  นมิฺมินิตฺวาติ  ตสฺส  หตฺถิโน  ปมาเณน  ตุลยิตฺวา ฯ   
กปฺปยนฺติ  กปฺปยภณฺฑ  ภิกฺขูน  ย  ภณฺฑ  กปฺปติ  คเหตุ   
ต  กปฺปยภณฺฑ  นาม ฯ  ปรูยึ  มานส  มยฺหนฺติ  มม  จิตฺต   
ทานปติยา  ปูรยึ  มยฺห  หาสุปฺปาทนสมตฺถ  อกาสินฺติ  อตฺโถ ฯ   
นิจฺจ  ทฬฺหมุปฏ ิตนฺติ นิจฺจกาล ทาน ทสฺสามีติ ทานวเสน  
ทฬฺห อุปฏ ิต จิตฺตนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส  ปน  ภควโต  นคร  อรุณวตี  นาม  อโหสิ ฯ   
อรุณวา  นาม  ราชา  ปตา  ปภาวตี  นาม  มาตา  อภิภู   
จ  สมฺภโว  จ  เทฺว อคฺคสาวกา เขมงฺกโร  นามุปฏาโก   
สขิลา  (๑)  จ  ปทุมา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  ปุณฺฑรีกรุกฺโข โพธิ   
สรีร  จสฺส  สตฺตติหตฺถุพฺเพธ  อโหสิ ฯ  สรรีปฺปภา  นิจฺจกาล   
โยชนตฺตย ผริตฺวา  อฏาสิ ฯ  สตฺตติวสฺสสหสฺสานิ  อายุ   
สพฺพกามา  นามสฺส  อคฺคมเหสี  อตุโล  นามสฺส ปตฺุโต   
# ๑. ส.ี ย.ุ มขิลา ฯ    
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หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ ฯ เตน วุตฺต   
                นคร อรุณวตี นาม                อรุโณ นาม ขตฺติโย   
                ปภาวตี นาม ชนิกา                สิขิสฺสาป มเหสิโน ฯ   
                สตฺตวสฺสสหสฺสานิ        อคาร อชฺฌาวสิ โส   
                สวุฑฺฒโก คิริ วาหโน        ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ   
                จตุวีสติสหสฺสานิ                นาริโย สมลงฺกตา   
                สพฺพกามา นาม สา นารี        อตุโล นาม อตฺรโช ฯ   
                นมิิตฺเต จตุโร ทิสฺวา        หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ   
                อฏมาส ปธานจาร        อจรี ปุริสุตฺตโม ฯ   
                พฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโต        สิขี โลกคฺคนายโก   
                วตฺตจกฺโก มหาวีโร        มิคทาเย นรุตฺตโม (๑) ฯ   
                อภิภู สมฺภโว เจว                อเหสุ อคฺคสาวกา   
                เขมงฺกโร นามุปฏาโก        สิขิสฺสาป มเหสิโน ฯ   
                สขิลา (๒) จ ปทุมา จ        อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                ปุณฺฑรีโกติ วุจฺจติ ฯ   
                สริิวฑฺโฒ จ นนฺโท จ        อเหสุ อคฺคุปฏกา   
                จิตฺตา เจว สุจิตฺตา (๓) จ        อเหสุ อคฺคุปฏ ิกา ฯ   
                อุจฺจตฺตเนน โส พุทฺโธ        สตฺตติหตฺถมุคฺคโต   
                ก ฺจนคฺฆิยสงฺกาโส        ทวฺตฺตึสวรลกฺขโณ ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. สี. ยุ. มขิลา ฯ  ๓. ม. สุคุตฺตา ฯ    
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                ตสฺสาป พฺยามปฺปภา กายา        นิจฺฉรนตึฺ นิรนฺตร   
                ทโิสทิส นิจฺฉรนฺติ                        ตีณิ โยชนโส ปภา ฯ   
                สตฺตติวสฺสสหสฺสานิ                อายุ ตสฺส มเหสิโน   
                ตาวตา ติฏมาโน โส                ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                ธมฺมเมฆ วสฺสิตฺวาน (๑)                เตมยิตฺวา สเทวเก   
                เขมนฺต ปาปยิตฺวาน                นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ   
                อนุพฺย ฺชนสมฺปนฺน                ทฺวตฺตึสวรลกฺขณ   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต                        นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
        ตตฺถ  ปณฺุฑรีโกติ  เสตมฺพรุกฺโข ฯ  ตีณิ  โยชนโส  ปภาติ   
ตีณิ  โยชนานิ  ปภา  นิจฺฉรนฺตีติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺมเมฆนฺติ   
ธมฺมวสฺส  ธมฺมวสฺสนโก  พุทฺธเมโฆ ฯ  เตมยิตฺวาติ  ธมฺมกถา-   
สลิเลน  เตเมตฺวา  สิ ฺจิตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สเทวเกติ  สเทวเก   
สตฺเต ฯ  เขมนฺตนฺติ  เขมนฺต  นิพฺพาน ฯ  อนุพฺย ฺชนสมฺปนฺนนฺติ   
ตมฺพนขตุงฺคนาสวฏฏงฺคุลิตาทีหิ (๒)  อสีติยา  อนุพฺย ฺชเนหิ   
สมฺปนฺน  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฏมิณฺฑิต  ภควโต  สรีรนฺติ   
อตฺโถ ฯ  สิขี  กริ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  สลีวตีนคเร  อสฺสาราเม   
ปรินิพฺพายิ ฯ   
                                สิขีว โลเก ตปสา ชลิตฺวา   
                                สิขีว เมฆาคมเน นทิตฺวา   
# ๑. ม. ปวสฺเสตฺวา ฯ  ๒. สี. ...ตุงฺคนขสินิทฺธนข... ฯ    
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                                สิขี มเหสินฺธนวิปฺปหีโน   
                                สิขีว สนฺตึ สุคโต คโต โส ฯ   
        สิขิสฺส  กิร  ภควโต  ธาตุโย  เอกคฺฆนาว  หุตฺวา  อฏสุ   
น  วิปฺปกิรึส ุฯ  สกลชมฺพุทีปวาสิโน  ปน  มนุสฺสา  ติโยชนุพฺเพธ   
สตฺตรตนมย  หิมคิริสทิสโสภ  ถูปมกสุ ฯ เสสเมตฺถ คาถาสุ   
ปากฏเมวาติ ฯ   
                        สิขีพุทฺธวสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ   
 
                                เวสฺสภูพุทฺธวสวณฺณนา   
        สิขิสฺส  ปน  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  อปรภาเค  อนฺตรหิเต   
ตสฺส  สาสเน  สตฺตติวสฺสสหสฺสายุกา  มนุสฺสา  อนกฺุกเมน   
ปริหายิตฺวา  ทสวสฺสายุกา  อเหสุ ฯ  ปุน  วฑฺฒิตฺวา  อปริมิตายุกา   
หุตฺวา อนุกฺกเมน ปริหายิตฺวา สฏ ิวสฺสสหสฺสายุกา  อเหสุ ฯ   
ตทา  วิชิตมโนภู  สพฺพโลกาภิภู  สยมฺภู  เวสฺสภู  นาม  สตฺถา   
โลเก  อุทปาทิ ฯ  โส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา   
ตโต  จวิตฺวา  อโนมนคเร  สุปฺปตีตสฺส  สุปฺปตีตสฺส  นาม   
ร ฺโ  อคฺคมเหสิยา สีลวติยา ยสวติยา นาม กุจฺฉิสฺมึ   
ปฏิสนฺธึ  อคฺคเหสิ ฯ  โส  ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน  อน-ุ   
ปมุยฺยาเน  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิ ฯ  ชายมาโนว  ชน  โตเสนฺโต   
วสภนาท  นทิ ฯ  ตสฺมา  วสภนาทเหตุตฺตา  ตสฺส  นามคฺค-    
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หณทิวเส  เวสฺสภูติ  นามมกสุ ฯ  โส  ฉพฺพสฺสสหสฺสานิ  อคาร   
อชฺฌาวสิ ฯ  รุจิสุรุจิรติวฑฺฒนนามกา  ตโย  ปาสาทา  ตสฺส   
อเหสุ ฯ  สุจิตฺตาเทวิปฺปมุขานิ ตึส อิตฺถิสหสฺสานิ ปจฺจุปฏ ิตานิ   
อเหสุ ฯ   
        โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  สจิุตฺตาย  นาม  เทวิยา   
สุปฺปพุทฺเธ  นาม  กุมาเร  อุปฺปนฺเน  สวุณฺณสิวิกาย  อุยฺยาน-   
ทสฺสนตฺถาย  คนฺตฺวา  เทวทตฺตานิ  กาสายานิ  คเหตฺวา   
ปพฺพชิ ฯ  ต  สตฺตตฺตึสสหสฺสานิ  อนุปพฺพชึสุ ฯ  อถ  โส  เตหิ   
ปริวุโต  ฉ  มาเส  ปธานจริย  จริตฺวา  วิสาขปุณฺณมาย   
สุจิตฺตนิคเม  สนฺทิสฺสมานสรีราย  สริิวฑฺฒนาย  นาม  ทินฺน   
มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  สาลวเน  ทิวาวิหาร  วีตินาเมตฺวา   
สายนฺหสมเย  นิรนฺทนาคราเชน  ทินฺนา  อฏ  ติณมุฏ ิโย   
คเหตฺวา  สาลโพธึ  ปทกขิฺณโต  อุปาคมิ ฯ  ตสฺสาป  สาลสฺส   
ตเทว  ปาฏลยิา  ปมาณเมว  ปมาณ  อโหสิ ฯ  ตเถว  ปุปฺผผล-   
สิริวิภโว  เวทิตพฺโพ ฯ  โส  สาลมูลมปุคนฺตฺวา  จตฺตาลีสหตฺถ-   
วิตฺถต ติณสนฺถร สนฺถริตฺวา ปลฺลงฺก อาภุชิตฺวา วิคตนีวรณ   
สพฺพกามมทาวรณ  อนาวรณาณ  ปฏิลภิตฺวา  อเนกชาติ-   
สสาร  ฯเปฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  อุทาน  อุทาเนตฺวา   
สตฺตสตฺตาห  ตตฺเถว  วีตินาเมตฺวา  อตฺตโน  กนิฏภาติกสฺส   
โสณกุมารสฺส  อุตฺตรกุมารสฺส  จ  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา    
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เทวปเถน  คนฺตฺวา  อโนมนครสมีเป  อรุณุยฺยาเน โอตริตฺวา   
อุยฺยานปาเลน  กุมาเร  ปกฺโกสาเปตฺวา  เตส  สปรวิาราน   
มชฺเฌ  ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสิ ฯ ตทา อสีติยา โกฏิสหสฺสาน  
ปโม อภิสมโย อโหส ิฯ   
        ปุน  ชนปทจาริก  จรนฺโต  ภควา  ตตฺถ  ตตฺถ  ธมฺม   
เทเสนฺโต  สตฺตติยา  โกฏสิหสฺสาน  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ โส   
ทุติโย  อภิสมโย  อโหสิ ฯ อโนมนคเรเยว  ทิฏ ิชาล  ภินฺทนฺโต   
ติตฺถิยมานทฺธช  ปาเตนฺโต มานมท วิทฺธเสนฺโต ธมฺมทฺธช   
สมุสฺสยนฺโต  นวุติโยชนวิตฺถตาย  มนุสฺสปริสาย  ปริมาณรหิตาย   
เทวปริสาย  ยมกปาฏิหาริย  กตฺวา  เทวมนุสฺเส  ปสาเทตฺวา   
สฏ ิโกฏโิย  ธมฺมามเตน  ตปฺเปสิ โส ตติโย อภิสมโย  
อโหสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ตตฺเถว มณฺฑกปฺปมฺหิ        อสโม อปฺปฏิปุคฺคโล   
                เวสฺสภู นาม นาเมน                โลเก อุปปฺชฺช ินายโก   
                อาทิตฺต วต ราคคฺคิ                ตณฺหาน วิชิต ตทา   
                นาโคว พนฺธน เฉตฺวา        ปตฺโต สมฺโพธมิุตฺตม ฯ   
                ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสิ                เวสฺสภูโลกนายเก  
                อสีติโกฏิสหสฺสาน                ปมาภิสมโย อหุ ฯ   
                ปกฺกนฺเต จาริก รฏเ        โลกเชฏเ (๑) นราสเภ   
                สตฺตติโกฏิสหสฺสาน        ทติุยาภิสมโย อหุ ฯ   
# ๑. ส.ี โลกเสฏเ ฯ    
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                มหาทิฏ ึ วิโนเทนฺโต        ปาฏิเหร กโรติ โส   
                สมาคตา นรมรู                ทสสหสฺสี สเทวเก ฯ   
                มหาอจฺฉริย ทิสฺวา                อพฺภุต โลมหสน   
                เทวา เจว มนุสฺสา จ                พุชฺฌเร สฏ ิโกฏิโยติ ฯ   
        ตตฺถ  อาทิตฺตนฺติ  สกลมิท  โลกตฺตย  สมฺปทตฺิต ฯ   
ราคคฺคีติ  ราเคน ฯ  ตณฺหาน  วิชิตนฺติ  ตณฺหาน  วิชติ รฏ  
วสวตฺติฏานนฺติ เอว ตฺวาติ อตฺโถ ฯ  นาโคว  พนฺธน   
เฉตฺวาติ  หตฺถี  วิย  ปูติลตาพนฺธน  ฉินฺทิตฺวา  สมฺโพธึ  ปตฺโต   
อธิคโต ฯ ทสสหสฺสีติ ทสสหสฺสิย ฯ สเทวเกติ สเทวเก โลเก ฯ   
พุชฺฌเรติ พุชฌฺึสุ ฯ   
        โสณุตฺตราน  ปน  ทฺวินฺน  อคฺคสาวกาน  สมาคเม   
ปพฺพชิตาน  อสีติยา  อรหนฺตสหสฺสาน  มชฺเฌ  มาฆปุณฺณมาย   
ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ  โส  ปโม  สนฺนปิาโต  อโหสิ ฯ  ยทา   
ปน  เวสฺสภุนา  สพฺพโลกาภิภุนา  สห  ปพฺพชิตา   สตฺตตฺตึส-   
สหสฺสสงฺขา  ภิกฺขู  คณโต  โอหีนสมเย  ปกฺกนฺตา  เต  เวสฺสภุสฺส  
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตึ  สุตฺวา  โสเรยฺย  นาม   
นคร  อาคนฺตฺวา  ภควนฺต  อทฺทสสุ ฯ  เตส  ภควา  ธมฺม   
เทเสตฺวา  สพฺเพว เต เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพาเชตฺวา   
จตุรงฺคสมนฺนาคตาย  ปรสิาย  ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ  โส  ทุติโย   
สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ   
        ยทา  ปน  นาริวาหนนคเร  อุปสนฺโต  นาม  ราชปุตฺโต    
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รชฺช  กาเรสิ ฯ  ตสฺสานุกมฺปาย  ภควา  ตตฺถ  อคมาสิ  โสป   
ภควโต  อาคมน  สุตฺวา  สปริวาโร  ภควโต  ปจฺจุคฺคมน  กตฺวา   
นิมนฺเตตฺวา  มหาทาน  ทตฺวา  ตสฺส  ธมฺม  สุตฺวา  ปสนฺนหทโย   
ปพฺพชิ ฯ  ต  สฏ ิสหสฺสสงฺขา  ปุริสา  อนุปพฺพชึส ุฯ  เต  เตน   
สทฺธึ  อรหตฺต  ปาปุณึสุ ฯ  โส  เตหิ  ปริวุโต เวสฺสภู ภควา   
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิ  โส ตติโย สนฺนิปาโต อโหสิ ฯ เตน   
วุตฺต   
                สนฺนิปาตา ตโย อาสุ        เวสฺสภุสฺส มเหสิโน   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                อสีติภิกฺขุสหสฺสาน        ปโม อาสิ สมาคโม   
                สตฺตติภิกฺขุสหสฺสาน        ทติุโย อาสิ สมาคโม ฯ   
                สฏ ิภิกฺขุสหสฺสาน        ตติโย อาสิ สมาคโม   
                ชราทิภยตีตาน                โอรสาน มเหสิโนติ ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  สรภวตีนคเร  ปรมปยทสฺสโน   
สุทสฺสโน  นาม  ราชา  หตฺุวา  เวสฺสภุมฺหิ  โลกนายเก   
สรภนครมุปคเต  ตสฺส  ธมฺม  สุตฺวา  ปสนฺนหทโย  ทสนข-  
สโมธานมุชฺชล  ชลชามลาวิกลกมลมกุลสทิสม ฺชลึ  สิรสิ  กตฺวา   
พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส  สจีวร  มหาทาน  ทตฺวา  ตตฺเถว  ภควโต   
นิวาสตฺถาย  คนฺธกุฏึ  กตฺวา  ต  ปรกิฺขิปตฺวา  วิหารสหสฺส   
กาเรตฺวา  สพฺพ ฺจ  วิภวชาต  ภควโต  สาสเน  ปรจฺิจชิตฺวา    
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ตสฺส  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  อาจารคุณสมฺปนฺโน  เตรสธุตคุเณสุ   
นิรโต  โพธสิมฺภารปริเยสนาย  รโต  พุทฺธสาสนาภิรโต  วิหาส ิฯ   
โสป  ต  ภควา  พฺยากาสิ  อนาคเต  อิโต  เอกตฺตึสกปฺเป   
อย  โคตโม  นาม พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ ฯ เตน วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                สุทสฺสโน นาม ขตฺติโย   
                นมินฺเตตฺวา มหาวีร                ทาน ทตฺวา มหารห   
                อนฺนปาเนน วตฺเถน        สสงฺฆ ชินปูชยึ ฯ   
                ตสฺส พุทฺธสฺส อสมสฺส        จกฺก วตฺติตมุตฺตม   
                สตฺุวาน ปณิต ธมฺม                ปพฺพชฺชมภิโรจยึ ฯ   
                มหาทาน ปวตฺเตตฺวา        รตฺตินฺทิวมตนฺทิโต   
                ปพฺพชฺช คุณสมฺปนฺน        ปพฺพชึ ชินสนฺติเก ฯ   
                อาจารคุณสมฺปนฺโน        วตฺตสีลสมาหิโต   
                สพฺพ ฺ ุต คเวสนฺโต        รมามิ ชินสาสเน ฯ   
                สทฺธาปตึ อุปฺปาเทตฺวา        พุทฺธ วนฺทามิ สตฺถร (๑)   
                ปติ อุปฺปชฺชติ มยฺห                โพธิยาเยว การณา ฯ   
                อนิวตฺตมานส ตฺวา        สมฺพุทฺโธ เอตทพฺรวิ   
                เอกตฺตึเส อิโต กปฺเป        ย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา        นิกฺขมิตฺวา ตถาคโต   
                ปธาน ปทหิตฺวาน                กตฺวา ทุกฺกรการิก ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ ปาเท วนฺทามิ สตฺถริ ฯ    
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                อชปาลรุกฺขมูลสฺมึ                นิสีทิตฺวา ตถาคโต   
                ตตฺถ ปายาส ปคฺคยฺห        เนร ฺชรมุเปหิติ ฯ   
                เนร ฺชราย ตีรมฺหิ                ปายาส อทิ โส ชโิน   
                ปฏิยตฺตวรมคฺเคน                โพธิมูลมฺห ิเอหิติ ฯ   
                ตโต ปทกฺขิณ กตฺวา        โพธิมณฺฑ อนุตฺตร   
                อสฺสตฺถรุกฺขมูลสฺมึ        พุชฺฌิสฺสติ มหายโส ฯ   
                อิมสฺส ชนิกา มาตา        มายา นาม ภวิสฺสติ   
                ปตา สุทฺโธทโน นาม        อย เหสฺสติ โคตโม ฯ   
                โกลิโต อุปติสฺโส จ        อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา   
                อนาสวา วีตราคา                สนฺตจิตฺตา สมาหิตา   
                อานนฺโท นามุปฏาโก        อุปฏ ิสฺสติ ม ชิน ฯ   
                เขมา อุปฺปลวณฺณา จ        อคฺคา เหสฺสนฺติ สาวกา ฯ   
                อนาสวา วีตราคา                สนฺตจิตฺตา สมาหิตา ฯ   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                อสฺสตฺโถติ ปวุจฺจติ   
                จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก        อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏกา ฯ   
                นนฺทมาตา จ อุตฺตรา        อคฺคา เหสฺสนฺตุปฏ ิกา   
                อายุ วสฺสสต ตสฺส                โคตมสฺส ยสสฺสิโน ฯ   
                อิท สุตฺวาน วจน                อสมสฺส มเหสิโน   
                อาโมทิตา นรมรู                พุทฺธวีชงฺกุโร อย ฯ   
                อุกฺกุฏ ิสทฺทา วตฺตนฺติ        อปฺโผเฏนฺติ หสนฺติ จ   
                กต ฺชลี นมสสฺนฺติ        ทสสหสฺสี สเทวกา ฯ    
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                ยทิมสฺส โลกนาถสฺส        วิรชฺฌิสฺสาม สาสน   
                อาคตมฺหิ อทฺธาเน                เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ยถา มนุสฺสา นทึ ตรนฺตา        ปฏิติตฺถ วิรชฺฌิย   
                เหฏาติตฺถ คเหตฺวาน        อุตฺตรนฺติ มหานทึ   
                เอวเมว มย สพฺเพ                ยทิ มุ ฺจามิม ชิน   
                อนาคตมฺหิ อทฺธาเน        เหสฺสาม สมฺมุขา อิม   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา        ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยาติ ฯ   
        ตตฺถ  จกฺก  วตฺติตนฺติ  ธมฺมจกฺก ปวตฺติต ฯ ปณิต ธมฺมนฺติ   
อุตฺตริมนุสฺสธมฺม ฯ  ปพฺพชฺช  คุณสมฺปนฺนนฺติ  ตฺวา  ปพฺพชินฺติ   
อตฺโถ ฯ  วตฺตสีลสมาหิโตติ  วตฺเตสุ  จ  สีเลสุ  จ  สมาหิโต   
เตส  เตส  ปรูเณ  สมาหิโตติ  อตฺโถ ฯ รมามีติ  อภิรมึ ฯ   
สทฺธาปตินฺติ สทฺธ ฺจ ปติ ฺจ อุปคนฺตฺวา ฯ วนฺทามีติ   
อภิวนฺทึ ฯ  อตีตตฺเถ  วตฺตมานวจน ทฏพฺพ ฯ สตฺถรนฺติ   
สตฺถาร ฯ อนิวตฺตมานสนฺติ อโนสกกฺิยมานมานส ฯ   
        ตสฺส  ปน  ภควโต  อโนม  (๑)  นาม  นคร  อโหสิ ฯ   
สุปฺปตีโต  นามสฺส  ปตา  ขตฺติโย  ยสวตี  นาม  มาตา  โสโณ   
จ  อุตฺตโร  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา  อุปสนฺโต  นาม  อุปฏาโก   
รามา  จ  (๒)  สมาลา  จ  เทฺว  อคฺคสาวิกา  สาลรุกโฺข  โพธิ   
สรีร  สฏ ิหตฺถุพฺเพธ  อโหสิ ฯ  สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ  อายุ  สุจิตฺตา   
# ๑. ส.ี ย.ุ อนุปม ฯ  ๒. สี. ย.ุ ทามา จ ฯ    
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นามสฺส  ภรยิา  สุปฺปพุทฺโธ  นามสฺส  ปุตฺโต  สุวณฺณสิวิกาย   
นิกฺขมิ ฯ เตน วุตฺต   
                อโนม (๑) นาม นคร        สุปปฺตีโต นาม ขตฺติโย   
                มาตา ยสวตี นาม                เวสฺสภุสฺส มเหสิโน ฯ   
                ฉพฺพสฺสสหสฺสานิ                อคาร อชฺฌาวสิ โส   
                รุจิ สุรติ วฑฺฒกา                ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ   
                อนูนตึสสหสฺสานิ                นาริโย สมลงฺกตา   
                สจิุตฺตา นาม สา นารี        สปฺุปพุทฺโธ นาม อตฺรโช ฯ   
                นมิิตฺเต จตุโร ทิสฺวา        สวิิกายาภินิกฺขมิ   
                ฉมาส ปธานจาร                อจริ ปุริสุตฺตโม (๒) ฯ   
                พฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโต        เวสฺสภู โลกนายโก   
                วตฺตจกฺโก มหาวีโร        อรุเณป นรุตฺตโม ฯ   
                โสโณ จ อุตฺตโร เจว        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                อุปสนฺโต นามุปฏาโก        เวสฺสภุสฺส มเหสิโน ฯ   
                รามา เจว (๓) สมาลา จ        อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                มหาสาโลติ วุจฺจติ ฯ   
                โสตฺถิโก เจว รมฺโม จ        อเหสุ อคฺคุปฏกา   
                โคตมี จ สิริมา จ (๔)        อเหสุ อคฺคุปฏ ิกา ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อนุปม ฯ  ๒. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๓. สี. ย.ุ รามา จ ฯ   
# สี. ยุ. กาลิโคตมี สิริมา ฯ    
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                สฏ ิรตนมุพฺเพโธ                เหมยูปสมูปโม   
                กายา นิจฺฉรตี รสฺมิ                รตฺตึว ปพฺพเต สิขี ฯ   
                สฏ ิวสฺสสหสฺสานิ        อายุ ตสฺส มเหสิโน   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                ธมฺม วิตฺถาริก กตฺวา        วิภชิตฺวา มหาชน   
                ธมฺมนาว เปตฺวาน                นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ   
                ทสฺสเนยฺย สพฺพชน        วิหาร อิริยาปถ�    
                สพฺพ ตมนฺตรหิต                นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
        ตตฺถ  เหมยูปสมูปโมติ  สุวณฺณตฺถมฺภสทิโสติ  อตฺโถ ฯ   
นิจฺฉรตีติ  อิโต  จิโต  จ  สนฺธาวติ ฯ  รสฺมีติ ปภารสฺมิ ฯ  
รตฺตึว ปพฺพเต สิขีติ รตฺติย ปพฺพตมตฺถเก  อคฺคิ  วิย   
รสิวิชฺโชตา  ตสฺส  กาเยติ  อตฺโถ ฯ  วิภชิตฺวาติ  วิภาค  กตฺวา   
อุคฺฆฏิตาทิวเสน  โสตาปนฺนาทิวเสน  จาติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺมนาวนฺติ   
อฏงฺคมคฺคสงฺขาต  ธมฺมนาว  จตุโรฆนิตฺถรณตฺถาย  เปตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  ทสสฺเนยฺยนฺติ  ทสฺสนีโย ฯ  สพฺพชนนฺติ  สพฺโพ  ชโน   
สสาวกสงฺโฆ  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  อตฺโถ ฯ  วิหารนฺติ  วิหาโร  
สพฺพตฺถ ปจฺจตฺเต อุปโยควจน ทฏพฺพ ฯ   
        เวสฺสภู  กิร  ภควา  อุสภวตีนคเร  เขเม  มิคทาเย   
ปรินิพฺพายิ ฯ  ธาตุโย  ปนสฺส วิปฺปกิรสึุ ฯ   
                                อุสภวติปุเร ปุรุตฺตเม   
                                ชินวสโภ ภควา หิ เวสฺสภู    
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                                อุปวนวิหเร มโนรเม   
                                นิรุปธิเสสมุปาคโต กิราติ ฯ   
        เสส สพฺพตฺถ คาถาสุ ปากฏเมวาติ ฯ   
                        เวสฺสภูพุทฺธวสวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
 
                                กกุสนฺธพุทฺธวสวณฺณนา   
        เวสฺสภุมฺหิ  สยมฺภุมหฺิ  ปรินิพฺพุเต  ตสฺมึ  ปน  กปฺเป   
อติกฺกนฺเต  เอกูนตฺตึสกปฺเปสุ  ชินทิวสกรา  อุปฺปชฺชึส ุฯ  อิมสฺมึ   
ปน ภทฺทกปฺเป จตฺตาโร  พุทฺธา  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  กตเม   
จตฺตาโร ฯ  กกุสนฺโธ  โกณาคมโน  กสฺสโป  อมฺหาก  พุทฺโธติ ฯ   
เมตฺเตยฺโย  ปน  ภควา  อุปฺปชฺชิสฺสติ ฯ  เอวมย  กปฺโป  ป ฺจหิ   
พุทฺธุปฺปาเทหิ  ปฏิมณฺฑิตตฺตา  ภทฺทกปฺโปติ  ภควตา  วณฺณิโต ฯ   
ตตฺถ  กกุสนโฺธ  นาม  ภควา  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร   
นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต จวิตฺวา เขมวตีนคเร  เขมงฺกรสฺส  นาม   
ร ฺโ  อตฺถธมฺมานุสาสกสฺส  อคฺคิทตฺตสฺส  นาม  ปุโรหิตสฺส   
อคฺคมเหสิยา  วิสาขาย  นาม  พฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธึ   
อคฺคเหสิ ฯ  ยทา  ปน  ขตฺติยา  พฺราหฺมเณ  สกฺกโรนฺติ  ครุกโรนฺติ   
มาเนนฺติ  ปูเชนฺติ  ตทา  โพธิสตฺตา พฺราหฺมณกุเล นิพฺพตฺตนฺติ ฯ 
        ยทา  ปน  พฺราหฺมณา  ขตฺติเย  สกฺกโรนฺติ  ครกุโรนฺติ   
มาเนนฺติ  ปูเชนฺติ ฯ  ตทา  ขตฺติยกุเล  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ  ตทา  กริ    
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พฺราหฺมณา  ขตฺติเยหิ  สกฺกรียนฺติ ครุกรียนฺติ ฯ  ตสฺมา   
สจฺจสนฺโธ กกุสนฺโธ โพธิสตฺโต วิภวสิริสมุทเยนากุเล อนากุเล   
พฺราหฺมณกุเล  ทสสหสฺสิโลกธาตุ  อุนนฺาเทนฺโต  กมฺปยนฺโต   
อุทปาทิ ฯ  เหฏา  วุตฺตปฺปการานิ  ปาฏิหาริยานิ  นิพฺพตฺตึสุ ฯ   
ตโต  ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน  เขมวตุยฺยาเน  (๑)  มาตุกุจฺฉิโต   
สุวณฺณลตาโต  อคฺคิชาโล วิย นิกฺขมิ ฯ โส จตฺตาริ  วสฺส-   
สหสฺสานิ  อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ  ตสฺส  กริ  กามกามวณฺณกาม-   
สุทฺธินามกา  (๒)  ตโย  ปาสาทา  อเหสุ  โรจินีพฺราหฺมณีปมุขานิ   
ตึส  อิตฺถิสหสฺสานิ  ปจฺจุปฏ ิตานิ  อเหสุ ฯ   
        โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  โรจินิยา  พฺราหฺมณิยา   
อนุตฺตเร  อุตฺตเร นาม  กุมาเร  อุปฺปนฺเน  ปยุตฺเตน  อาช ฺรเถน   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพชิ ฯ  ต  จตฺตาลีสสหสฺสานิ   
อนุปพฺพชึสุ ฯ  โส  เตหิ  ปริวุโต  อฏ  มาเส  ปธานจริย   
จริตฺวา  วิสาขปุณฺณมาย  สุจิรินฺธนิคเม  วชริินฺธพฺราหฺมณสฺส   
ธีตาย ทินฺน  มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  ขทิรวเน  ทิวาวิหาร   
กตฺวา  สายนฺหสมเย  สุภทฺเทน  นาม  ยวปาลเกน  อุปนีตา   
อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  สิรีสโพธ ึ  ปาฏลิยา  วุตฺตปฺปมาณ   
ทิพฺพคนฺธ  อุปวายมาน  อุปคนฺตฺวา  จตุตฺตึสหตฺถวิตฺถต  ติณสนฺถร   
สนฺถริตฺวา  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  สมฺโพธึ  ปตฺวา  อเนกชาติ-   
# ๑. ส.ี ย.ุ ขมุยฺยาเน ฯ  ๒. สี. ยุ. สุจิสุรุจิรติวฑฺฒนนามกา ฯ    
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สสาร  ฯเปฯ  ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  อุทาน  อุทาเนตฺวา  สตฺต-   
สตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  อตฺตนา  สห  ปพฺพชิตาน  จตฺตาลีสาย   
ภิกฺขุสหสฺสาน  สจฺจปฺปฏเิวธสมตฺถต  ทิสฺวา  เอกาเหเนว   
มกิลนครสมเีป  สมฺภูต  อิสิปตน  นาม  มิคทาย  ปวิสิตฺวา   
เตส  มชฺฌคโต  ภควา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิ ฯ  ตทา  จตฺตาลีสาย   
โกฏิสหสฺสาน   ปโม ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ   
        ปุน  กณฺณกุชฺชนครทฺวาเร  มหาสาลรุกฺขมูเล  ยมก-   
ปาฏิหาริย  กตฺวา  ตึสโกฏสิหสฺสาน  ธมฺมจกฺขุ  อุปฺปาเทสิ ฯ   
โส  ทุติโย  อภิสมโย  อโหสิ ฯ  ยทา  ปน  เขมวตีนครสฺสาวิทูเร   
อ ฺตรสฺมึ  เทวายตเน  อภิมตนรเทโว  นรเทโว  นาม  ยกฺโข   
ทิสฺสมานมนุสฺสสรีโร  หตฺุวา  กนฺตารมชฺเฌ  เอกสฺส  กมล-   
กุวลยุปฺปลสมลงฺกตสลิลสีตลสฺส  ปรมมธุรสิสิรวาริโน  สพฺพชน-   
สุรภิรมสฺส  สรสฺส  สมีเป  ตฺวา  กมลกุวลยกลฺลหาราทีหิ  สตฺเต   
อุปลาเปตฺวา  มนุสฺเส  ขาทติ ฯ  ตสฺมึ  มคฺเค  ปจฺฉินฺเน   
ชนสมฺปาตรหิเต  มหาอฏวึ  ปวิสิตฺวา  ตตฺถ  สมฺปตฺเต  สตฺเต  ขาทติ ฯ   
โส  โลกวิสฺสุโต  มหากนฺตารมคฺโค  อโหสิ ฯ  อุภโตกนฺตารทฺวาเร   
กิร  มหาชนกาโย  สนฺนปิติตฺวา  กนฺตารนิตฺถรณตฺถาย  อฏาสิ ฯ   
อถ  วิคตภวพนฺโธ  กกุสนฺโธ  สตฺถา  เอกทิวส  ปจฺจูสสมเย   
มหากรุณาสมาปตฺติโต  วุฏาย  โลก  โวโลเกนฺโต  าณชาลสฺส   
อนฺโตคต  ต  มเหสกฺข  นรเทวยกฺข  ต ฺจ  ชนสมูหมทฺทส ฯ    
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ทิสฺวา  จ  ปน  คคนตเลน  คนฺตฺวา  ตสฺส  ชนกายสฺส   
ปสฺสนฺตสฺเสว  ภควา  อเนกวิหิต  ปาฏิหาริย  กโรนฺโต  ตสฺส   
นรเทวยกฺขสฺส  ภวเน โอตริตฺวา ตสฺส มงฺคลปลฺลงฺเก นิสีทิ ฯ   
        อถ  โข  โส  มนุสฺสภกฺโข  ยกโฺข  ฉพฺพณฺณรสฺมิโย   
วิสฺสชฺเชนฺต  อินฺทธนุปริวุตมิว  ทิวสกร  มุนิทิวสกร  ปวนปเถ-   
นาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา  ทสพโล  มมานุกมฺปาย  อิธาคจฺฉตีติ   
ปสนฺนหทโย  อตฺตโน  ปริวารยกฺเขหิ  สทฺธึ  อเนกมิคคณวนฺต   
หิมวนฺต  คนฺตฺวา  นานาวณฺณคนฺธานิ  ชลชถลชานิ  นิสินฺน   
กุสุมานิ  ปรมมโนรมานิ  สุคนฺธคนฺเธ  สมาหริตฺวา  อตฺตโน   
ปลฺลงฺเก  นิสนิฺน  วิคตรนฺธ  กกุสนฺธ  โลกนายก  มาลาคนฺธวิเลปนาทีหิ   
ปูชยิตฺวา  ถุติสงฺคีตานิ  ปวตฺเตนฺโต  สิรสิ  อ ฺชลึ  กตฺวา   
นมสฺสมาโน  อฏาสิ ฯ  ตโต  มนุสฺสา  ต  ปาฏิหาริย  ทิสฺวา   
ปสนฺนหทยา  สมาคมฺม  ภควนฺต  ปริวาเรตฺวา  นมสฺสมานา   
อฏสุ ฯ  อถ   อปฺปฏิสนโฺธ  กกุสนฺโธ  ภควา  อภิปูชิตนรเทวยกฺข   
นรเทวยกฺข  กมฺมผลสมฺพนฺธทสฺสเนน  สมุตฺเตเชตฺวา  นิรยกถาย   
สนฺตาเสตฺวา  จตุสจฺจกถ  กเถสิ  ตทา   อปริมิตาน  สตฺตาน   
สมฺมาภิสมโย  อโหส ิ อย  ตติโย  อภิสมโย  อโหสิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
                เวสฺสภุสฺส อปเรน                สมฺพุทฺโธ ทปิทุตฺตโม   
                กกุสนฺโธ นาม นาเมน        อปฺปเมยฺโย ทุราสโท ฯ    
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                อุคฺฆาเฏตฺวา สพฺพภว        จริยาย ปารมึ คโต   
                สโีหว ป ฺชร เภตฺวา        ปตฺโต สมฺโพธมิุตฺตม ฯ   
                ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺเต        กกุสนฺเธ โลกนายเก   
                จตฺตาลีสโกฏิสหสฺสาน        ธมฺมาภิสมโย อหุ ฯ   
                อนฺตลิกฺขมฺหิ อากาเส        ยมก กตฺวา วิกพฺุพน   
                ตึสโกฏิสหสฺสาน                โพเธสิ เทวมานุเส ฯ   
                นรเทวสฺส ยกขฺสฺส                จตุสจฺจปฺปกาสเน   
                ธมฺมาภิสมโย ตสฺส                คณนาโต อสงฺขิโยติ ฯ   
        ตตฺถ  อุคฺฆาเฏตฺวาติ  สมูหนิตฺวา ฯ  สพฺพภวนฺติ  สพฺพ   
นววิธ  ภว ภวุปฺปตฺตินิมิตฺต  กมฺมนฺติ  อตฺโถ ฯ  จรยิาย  ปารมึ   
คโตติ  สพฺพปารมีน  ปูรณวเสน  ปาร  คโต (๑) ฯ  สีโหว  ป ฺชร   
เภตฺวาติ  สีโห  วิย  ป ฺชร  มุนกิุ ฺชโร  ภวป ฺชร  วินาเสตฺวาติ   
อตฺโถ ฯ  กกสุนฺธสฺส  วิทธฺสฺตภวพนฺธนสฺส  เอโกว  สาวกสนฺนปิาโต   
อโหสิ ฯ  กณฺณกุชฺชนคเร  อิสิปตเน  มิคทาเย  อตฺตนา  สห   
ปพฺพชิเตหิ  จตฺตาลีสาย  อรหนฺตสหสฺเสหิ  ปริวุโต  มาฆปุณฺณมาย   
ภควา  ปาติโมกฺข อุทฺทิสิ ฯ เตน วุตฺต   
                กกุสนฺธสฺส ภควโต        เอโก อาสิ สมาคโม   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                จตฺตาลีสสหสฺสาน        ตทา อาสิ สมาคโม   
                ทนฺตภูมิมนุปฺปตฺตาน        อาสวาริคณกฺขยาติ ฯ   
# ๑. ส.ี ปารมึ คโต ฯ    
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        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  เขโม  นาม  ราชา  หุตฺวา   
พุทฺธปฺปมุขสฺส  สงฺฆสฺส  ปตฺตจีวร  มหาทาน  ทตฺวา  อ ฺชนาทีนิ   
สพฺพเภสชฺชานิ  จ  อทาสิ ฯ  อ ฺ ฺจ  สมณปริกฺขาร  ทตฺวา   
ตสฺส  ธมฺมเทสน  สุตฺวา  ปสนฺนหทโย  หุตฺวา  ภควโต  สนฺติเก   
ปพฺพชิ ฯ  โส  ปน  สตฺถา  อนาคเต  อิมสฺมึเยว  กปฺเป   
พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ พฺยากาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อห เตน สมเยน                เขโม นามาสิ ขตฺติโย   
                ตถาคเต ชินปุตฺเต                ทาน ทตฺวา อนปฺปก ฯ   
                ปตฺต ฺจ จีวร ทตฺวา        อ ฺชน มธุลฏ ิก   
                อิเมต ปตฺถิต สพฺพ                ปฏิยาเทมิ วร วร ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        กกุสนโฺธ วินายโก   
                อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป        อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา ฯเปฯ เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                นคร เขมวตี นาม                เขโม นามาสห ตทา   
                สพฺพ ฺ ุต คเวสนฺโต        ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเกติ ฯ   
        ตตฺถ  อ ฺชน  ปากฏเมว ฯ  มธุลฏ ิกนฺติ  ยฏ ิมธุก ฯ   
อิเมตนฺติ  อิม  เอต ฯ  ปตฺถิตนฺติ  อิจฺฉิต ฯ  ปฏิยาเทมีติ ทชฺชาม ิ  
อทาสินฺติ อตฺโถ ฯ วร วรนฺติ เสฏ  เสฏนฺติ  อตฺโถ ฯ   
ยเทต  ปตฺถิตนฺติป  ปาโ  ตสฺส  ย  อิจฺฉติ เอต สพฺพ   
อทาสินฺติ อตฺโถ ฯ อย สุนฺทรตโร ฯ   
        ตสฺส  ปน  อทนฺธสฺส  กกุสนฺธสฺส  ภควโต  เขม  นาม    
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นคร  อโหส ิฯ  อคฺคิทตฺโต  นาม  พฺราหฺมโณ  ปตา  วิสาขา   
นาม  พฺราหฺมณี  มาตา  วิธุโร  จ  ส ฺชีโว  จ  เทฺว  อคฺคสาวกา   
พุทฺธิโช  นามุปฏาโก  สามา  จ  จมฺปา  จ   เทฺว  อคฺคสาวิกา   
มหาสิรีสรุกฺโข  โพธ ิ สรรี  จตฺตาลีสหตฺถุพฺเพธ  อโหสิ  สมนตฺา   
ทสโยชนานิ  สรีรปฺปภา  นิจฺฉรติ  จตฺตาลีสวสฺสสหสฺสานิ  อายุ   
ภริยา  ปนสสฺ  โรจินี  นาม  พฺราหฺมณี  อุตฺตโร  นาม  ปุตฺโต   
อาช ฺรเถน  นิกฺขมิ ฯ  เตน วุตฺต   
                พฺราหฺมโณ อคฺคิทตฺโต จ        อาสิ พุทฺธสฺส โส ปตา   
                วสิาขา นาม ชนิกา                กกุสนฺธสสฺ สตฺถุโน ฯ   
                วสเต ตตฺถ เขเม ปุเร        สมฺพุทฺธสฺส มหากุล   
                นราน ปวร เสฏ                ชาติมนฺต มหายส ฯ   
                วิธโุร จ ส ฺชีโว จ                อเหสุ อคฺคสาวกา   
                พุทฺธิโช นามุปฏาโก        กกุสนฺธสฺส สตฺถุโน ฯ   
                สามา จ จมฺปานามา จ        อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                สิรโีสติ ปวุจฺจติ ฯ   
                จตฺตาลีสรตนานิ                อจฺจุคฺคโต มหามุนิ   
                กนกปฺปภา นิจฺฉรติ        สมนฺตา ทสโยชน ฯ   
                จตฺตาลีสวสฺสสหสฺสานิ        อายุ ตสฺส มเหสิโน   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                ธมฺมาปณ ปสาเรตฺวา        นรนารีน สเทวเก   
                นทิตฺวา สีหนาทว                นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ    
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                อฏงฺควจนสมฺปนฺโน        อจฺฉิทฺทานิ นิรนฺตร   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต                นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
        ตตฺถ  วสเต  ตตฺถ  เขเม  ปุเรติ  อย  คาถา  กกสุนฺธสฺส   
ชาตนครสนฺทสฺสนตฺถ  วุตฺตาติ  เวทิตพฺพา ฯ มหากุลนฺติ อุทิโตทิต  
ภควโต ปตุกุล ฯ นราน  ปวร  เสฏนติฺ  ชาติวเสน  สพฺพ-   
มนุสฺสาน  ปวร  เสฏนฺติ  อตฺโถ ฯ ชาติมนฺตนฺติ  อภิชาติวนฺต   
อุตฺตมาภิชาต ฯ  มหายสนฺติ  มหาปริวาร  กึ ต พุทฺธสฺส   
มหากุล ฯ  ตตฺถ มหากุล เขเม ปุเร วสเตติ ปเทน สมฺพนฺโธ   
ทฏพฺโพ ฯ   
        สมนฺตา  ทสโยชนนติฺ  สมนฺตโต  ทส  โยชนานิ  ผริตฺวา   
นิจฺจกาล  สรรีโต  นิกฺขมิตฺวา  สุวณฺณวณฺณา  ปภา  นิจฺฉรตีติ   
อตฺโถ ฯ  ธมมฺาปณนฺติ  ธมฺมสงฺขาต  อาปณ ฯ  ปสาเรตฺวาติ   
ภณฺฑวิกฺกิณนตฺถ  นานาภณฺฑสมิทฺธมาปณ  วิย  ธมฺมาปณ   
ปสาเรตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  นรนารีนนฺติ  เวเนยฺยนรนารีน  ฌาน-   
สมาปตฺติมคฺคผลรตนวิเสสาธิคมตฺถาย ฯ  สีหนาทวาติ  สีหนาท   
วิย อภยนาท นทิตฺวา ฯ  อฏงฺควจนสมฺปนฺโนติ  อฏงฺค-   
สมนฺนาคตสโร  สตฺถา ฯ  อจฺฉิทฺทานีติ  ฉิทฺทาทิภาวรหิตานิ   
สีลานิ  อจฺฉิทฺทานิ  อสพลานิ  อกมฺมาสานิ ฯ  อถ  วา  อจฺฉิทฺทานิ   
อวิวรานิ  สาวกยุคฬาทีนิ ฯ  นิรนฺตรนติฺ  สตต  สพฺพกาล ฯ   
สพฺพ  ตมนฺตรหิตนฺติ  สตฺถา  จ  สาวกยุคฬาทีนิ  จ  ต  สพฺพ   
มุนิภาวมุปคนฺตฺวา  อทสฺสนภาวมุปคตนฺติ  อตฺโถ ฯ    
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                        อเปตพนฺโธ กกุสนฺธพุทฺโธ   
                        อทนฺธป ฺโ คตสพฺพรนฺโธ   
                        ติโลกสนโฺธ กริ สจฺจสนฺโธ   
                        เขเม วเน วาสมกปฺปยิตฺถ ฯ   
        เสสคาถาสุ สพฺพตฺถ ปากฏเมวาติ ฯ   
                กกุสนฺธพุทฺธวสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        โกณาคมนพุทฺธวสวณฺณนา (๑)   
        กกุสนฺธสฺส  ปน  ภควโต  อปรภาเค  ตสฺส  สาสเน  จ   
อนฺตรหิเต  สตฺเตสุ  ตึสวสฺสสหสฺสายุเกสุ  ชาเตสุ  ปรหิตโกณาคมโน (๒)   
โกณาคมโน  นาม  สตฺถา  โลเก  อุทปาทิ ฯ  (๓)  อถ  วา  กนกาคมนโต  
โกณาคมโน นาม สตฺถา โลเก  อุทปาทิ ฯ  ตตฺถ  กการสฺส   
โกอาเทส  กตฺวา  นการสฺส  ณาเทส  กตฺวา  เอกสฺส  กการสฺส   
โลป  กตฺวา  นิรุตฺตินเยน  กนกสฺส  กนกาทิอาภรณสฺส  อาคมน   
ปวสฺสน  ยสสฺ  ภควโต  อุปฺปนฺนกาเล  โส  โกณาคมโน   
นาม ฯ  (๓)  เอตฺถ  ปน  อายุ  อนุปุพฺเพน  ปริหีนสทสิ  กต  น   
เอว  ปริหีน  ปุน  วฑฺฒิตฺวา  ปริหีนนฺติ  เวทิตพฺพ ฯ  กถ ฯ   
อิมสฺมึเยว  กปฺเป  กกุสนโฺธ  ภควา  จตฺตาลีสวสฺสสหสฺสายุก-   
กาเล  นิพฺพตฺโต  ต  ปน  อายุ  ปริหายมาน  ทสวสฺสกาล   
# ๑. ม. โกณาคมน ฯ  ๒. สี. ย.ุ ปรหิตโปนาคมโน ฯ   
# ๓. ส.ี ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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ปตฺวา  ปุน  อสงฺเขฺยยฺย  ปตฺวา  ตโต  ปริหายมาน  ตึสวสฺสสหสฺ-   
สายุกกาเล   ิต  ตทา  โกณาคมโน  ภควา  โลเก อุปฺปนฺโนติ   
เวทิตพฺโพ ฯ   
        โสป  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต   
จวิตฺวา โสภวตีนคเร  ย ฺทตฺตสฺส  พฺราหฺมณสฺส  ภริยาย   
รูปาทีหิ  คุเณหิ  อนุตฺตราย  อุตฺตราย  นาม  พฺราหฺมณิยา   
กุจฺฉิสฺมึ  ปฏสินฺธึ คเหตฺวา ทสนฺน มาสาน อจฺจเยน สุภวตี-   
อุยฺยาเน มาตุกุจฺฉิโต  นิกขฺมิ ฯ  ชายมาเน  ปน  ตสมฺึ  สกล-   
ชมฺพุทีเป  เทโว  กนกวสฺส  วสฺสิ ฯ  เตนสฺส  กนกาคมนการณตฺตา   
กนกาคมโนติ  นามมกสุ ฯ  ต  ปนสฺส  นาม   อนุกกฺเมน   
ปริณมมาน  โกณาคมโนติ  ชาต ฯ  โส  ปน  ตีณิ  วสฺสสหสฺสานิ   
อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ  ตุสิตสนฺตุสิตสนฺตุฏนามกา  ปนสฺส  ตโย   
ปาสาทา  อเหสุ ฯ  รุจิคตฺตาพฺราหฺมณีปมุขานิ โสฬส อิตฺถ-ี   
สหสฺสานิ อเหสุ ฯ   
        โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  รุจิคตฺตาย  พฺราหฺมณิยา   
สตฺถวาเห  นาม  ปุตฺเต  อุปฺปนฺเน  หตฺถิกฺขนฺธวรคโต  หตฺถิยาเนน   
มหาภินิกฺขมน นิกฺขมิตฺวา  ปพฺพช ิฯ  ต  ตึสปุริสสหสฺสานิ   
อนุปพฺพชึสุ ฯ  โส  เตหิ  ปริวุโต  ฉ  มาเส  ปธานจริย  จริตฺวา   
วิสาขปุณฺณมาย  อคฺคิโสณพฺราหฺมณสฺส  ธีตาย  อคฺคิโสณ-  
พฺราหฺมณกุมาริยา  ทินฺน  มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  ขทิรวเน    
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ทิวาวิหาร  กตฺวา  สายนฺหสมเย  ชฏาตินฺทุเกน  นาม  ยวปาเลน   
ทินฺนา  อฏ  ติณมุฏ ิโย คเหตฺวา  อุทุมฺพรโพธึ  ปณฺุฑรีเก   
วุตฺตปฺปมาณ  ผลวิภูติสมปฺนฺน  ทกฺขิณโต  อุปคนฺตฺวา  วีสติ-   
หตฺถิวิตฺถต  ติณสนฺถร สนฺถริตฺวา ปลลฺงฺก อาภุชิตฺวา มารพล   
วิทฺธเสตฺวา  ทสพลาณานิ  ปฏิลภิตฺวา  อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ   
ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  อุทาน  อุทาเนตฺวา  สตฺตสตฺตาห   
วีตินาเมตฺวา อตฺตนา สห ปพฺพชิตาน  ตึสภิกฺขุสหสฺสาน   
อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  คคนปเถน  คนฺตฺวา สุทสฺสนนคร-   
สมีเป  อิสิปตเน  มิคทาเย  โอตริตฺวา  เตส  มชฌฺคโต  ธมฺมจกกฺ   
ปวตฺเตสิ  ตทา  ตึสโกฏิสหสฺสาน ปมาภิสมโย อโหสิ ฯ   
        ปุน  สนฺุทรนครทฺวาเร  มหาสาลรุกฺขมูเล  ยมกปาฏิหาริย   
กตฺวา  วีสติโกฏิสหสฺสาน  ธมฺมามต  ปาเยสิ  โส  ทุติโย   
อภิสมโย  อโหสิ ฯ  อตฺตโน  มาตร  อุตฺตร  ปมุข  กตฺวา  ทสสุ   
จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  เทวตาน  สมาคตาน  อภิธมฺมปฏก  เทเสนฺเต   
ภควติ  ทสนฺน  โกฏิสหสฺสาน  ตติโย  อภิสมโย  อโหสิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
                กกุสนฺธสฺส อปเรน        สมฺพุทฺโธ ทฺวิปทุตฺตโม   
                โกณาคมโน นาม ชิโน        โลกเชฏโ นราสโภ ฯ   
                ทส ธมฺเม ปูรยตฺิวาน        กนฺตาร สมติกฺกมิ   
                ปวาหิย มล สพฺพ                ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตม ฯ    
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                ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺเต        โกณาคมนนายเก   
                ตึสโกฏิสหสฺสาน                ปมาภิสมโย อหุ ฯ   
                ปาฏิหีร กโรนฺเต จ                ปรวาทปฺปมทฺทเน   
                วีสติโกฏิสหสฺสาน        ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ   
                ตโต วิกุพฺพน กตฺวา        ชิโน เทวปุร คโต   
                วสเต ตตฺถ สมฺพุทฺโธ        สลิาย ปณฺฑุกมฺพเล ฯ   
                ปกรเณ สตฺต เทเสนฺโต        วสฺส วสติ โส มุนิ   
                ทสโกฏิสหสฺสาน                ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ทส  ธมฺเม  ปูรยิตฺวานาติ  ทส  ปารมิธมฺเม   
ปูรยิตฺวา ฯ  กนฺตาร  สมติกฺกมีติ  ชาติกนฺตาร  สมติกฺกมิ ฯ   
ปวาหิยาติ  ปวาเหตฺวา ฯ  มล  สพฺพนฺติ  ราคาทิมลตฺตย ฯ  ปาฏิหรี   
กโรนฺเต  จ  ปรวาทปฺปมทฺทเนติ  ปรวาทิวาทปฺปมทฺทเน  ภควติ   
ปาฏิหาริย กโรนฺเตติ อตฺโถ ฯ วิกุพฺพนนฺติ วิกุพฺพนิทฺธึ   
สุนฺทรนครทฺวาเร  ยมกปาฏิหาริย  กตฺวา  เทวปุร  คโต  ตตฺถ   
ปณฺฑุกมฺพลสิลาย  วสิ ฯ  กถ  วสีติ  ปกรเณ  สตฺต  เทเสนฺโตติ   
ตตฺถ  เทวาน  สตฺตปฺปกรณสงฺขาต  อภิธมฺมปฏก  เทเสนฺโต  วส ิฯ   
เอว  ตตฺถ  อภิธมฺม  เทเสนฺเต  ภควติ  ทสโกฏิสหสฺสาน  เทวาน   
อภิสมโย อโหสีติ อตฺโถ ฯ   
        ปริสุทฺธปารมิปูรณาคมนสฺส  โกณาคมนสฺสป  เอโก  สาวก-   
สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  สุรนิฺทวตีนคเร  สุรินฺทวตุยฺยาเน  วิหรนฺโต    
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ภิยฺยสสฺส  ราชปุตฺตสฺส  จ  อุตฺตรสฺส  จ  ราชปุตฺตสฺส  ทฺวินฺนมฺป   
ตึสสหสฺสปริวาราน  ธมมฺ  เทเสตฺวา  สพฺเพว  เต  เอหิภิกฺขุ-   
ปพฺพชฺชาย  ปพฺพาเชตฺวา  เตส  มชฺฌคโต  มาฆปุณฺณมาย   
ปาติโมกฺข อุทฺทิสิ ฯ เตน วุตฺต   
                ตสฺสาป เทวเทวสฺส        เอโก อาสิ สมาคโม   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                ตึสภิกฺขุสหสฺสาน                ตทา อาสิ สมาคโม   
                โอฆานมติกฺกนฺตาน        ภิชชฺิตาน ฺจ มจฺจุยาติ ฯ   
        ตตฺถ  โอฆานนฺติ  กาโมฆาทีน  จตุนฺนโมฆานเมต  อธิวจน ฯ   
ยสฺส  ปน  เต  สวิชฺชนฺติ  ต  วฏฏสฺมึ  โอหนนฺติ  โอสีทาเปนฺตีติ   
โอฆา  เตส  โอฆาน  อุปโยคตฺเถ  สามิวจน  ทฏพฺพ ฯ  จตุพฺพิเธ   
โอเฆ  อติกฺกนฺตานนฺติ  อตฺโถ ฯ ภิชฺชติานนฺติ เอตฺถาป เอเสว   
นโย ฯ มจฺจุยาติ มจฺจุโน ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  มิถลินคเร  ปพฺพโต  นาม   
ราชา  อโหส ิ ตทา  สรณคตสพฺพปาณาคมน  โกณาคมน   
มิถิลนครมนปฺุปตฺตนฺติ  สุตฺวา  สปริวาโร  ราชา  ปจฺจุคฺคนฺตฺวา   
วนฺทิตฺวา  ทสพล  นิมนฺเตตฺวา  มหาทาน  ทตฺวา  ตตฺถ  ภควนฺต   
วสฺสาวาสตฺถาย  ยาจิตฺวา  เตมาส  สสาวกสงฺฆ สตฺถาร   
อุปฏหิตฺวา  ปตฺตุณฺณจีนปฏฏกมฺพลโกเสยฺยทุกูลกปฺปาสิกาทีนิ   
มหคฺฆานิ  เจว  สุขุมวตฺถานิ  จ  สุวณฺณปาทุกา  เจว  อ ฺ ฺจ    
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พหุปริกฺขารมทาสิ ฯ  โสป  น  ภควา  พฺยากาสิ  อิมสฺมึเยว   
ภทฺทกปฺเป  อย  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ ฯ  อถ  โส  มหาปุริโส   
ตสฺส  ภควโต  พฺยากรณ  สุตฺวา  มหารชฺช  ปริจฺจชิตฺวา  ตสฺเสว   
ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชิ ฯ เตน วุตฺต   
                อหนฺเตน สมเยน                ปพฺพโต นาม ขตฺติโย   
                มตฺิตามจฺเจหิ สมฺปนฺโน        อนนฺตพลวาหโน ฯ   
                สมฺพุทฺธทสฺสน คนฺตฺวา        สุตฺวา ธมฺมมนุตฺตร   
                นมินฺเตตฺวา สชินสงฺฆ        ทาน ทตฺวา ยทิจฺฉก ฯ   
                ปตฺตุณฺณ จีนปฏฏ ฺจ        โกเสยฺย กมฺพลมฺป จ   
                สวุณฺณปาทุก ฺเจว                อทาสึ สตฺถุสาวเก ฯ   
                โสป ม พุทฺโธ พฺยากาสิ        สงฺฆมชฺเฌ นิสีทิย   
                อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป        อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา ฯเปฯ เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา        ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ                ทสปารมิปูริยา ฯ   
                สพฺพ ฺ ุต คเวสนฺโต        ทาน ทตฺวา นรุตฺตเม   
                โอหายาห มหารชฺช        ปพฺพชึ ชินสนฺติเกติ ฯ   
        ตตฺถ  อนนฺตพลวาหโนติ  พหุก  อนนฺต  มยฺห  พล   
อสฺสหตฺถิอาทิก  วาหน ฺจาติ  อตฺโถ ฯ  สมฺพุทฺธทสฺสนนฺติ   
สมฺพุทฺธทสฺสนตฺถาย ฯ  ยทิจฺฉกนฺติ  ยาวทิจฺฉก  พุทฺธปฺปมุข    
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สงฺฆ  จตุพฺพิเธน  อาหาเรน  อลมลนฺติ  ปวาราเปตฺวา   
หตฺเถน  ปทหาเปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สตฺถุสาวเกติ  สตฺถุโน  เจว   
สาวกาน ฺจ  อทาสึ ฯ  นรุตฺตเมติ นรุตฺตมสฺส ฯ โอหายาติ   
ปหาย (๑) ปริจฺจชิตฺวา (๒) ฯ   
        ตสฺส  ปน  โกณาคมนสฺส  ภควโต  โสภวตี  นาม  นคร   
อโหสิ  ย ฺทตฺโต  นาม  พฺราหฺมโณ  ปตา  อุตฺตรา  นาม   
พฺราหฺมณี  มาตา  ภิยฺยโส  จ  อุตฺตโร  จาติ  เทฺว  อคฺคสาวกา   
โสตฺถิโช  นามุปฏาโก  สมุทฺทา  จ   อุตฺตรา  จ  เทฺว   
อคฺคสาวิกา อุทุมฺพรรุกฺโข โพธิ สรรี ตึสหตฺถุพฺเพธ อโหสิ   
ตึสวสฺสสหสฺสานิ  อายุ  ภริยา  ปนสสฺ  รุจิคตฺตา  นาม   
พฺราหฺมณี  สตฺถวาโห  นาม ปุตฺโต หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ ฯ  
เตน วุตฺต 
                นคร โสภวตี นาม                โสโภ นามาสิ ขตฺติโย   
                วสเต ตตฺถ นคเร                สมฺพุทฺธสฺส มหากุล ฯ   
                พฺราหฺมโณ ย ฺทตฺโต จ   อาสิ พุทฺธสสฺ โส ปตา   
                อุตฺตรา นาม ชนิกา        โกณาคมนสฺส สตฺถุโน ฯ   
                ตีณิ วสฺสสหสฺสานิ                อคาร อชฺฌาวสิ โส   
                ตุสิตสนฺตุสิตสนฺตุฏา        ตโย ปาสาทมุตฺตมา (๓) ฯ   
                อนูน(๑)โสฬสสหสฺสานิ        นาริโย สมลงฺกตา   
                รุจิคตฺตา นาม นารี                สตฺถวาโห นาม อตฺรโช ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ โอหายิตฺวา ฯ  ๒. สี. ยุ. นตฺถิ ฯ  ๓. ม. อย คาถา น ทสิฺสติ ฯ    
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                นมิิตฺเต จตุโร ทิสฺวา        หตฺถิยาเนน นิกฺขมิ   
                ฉมาส ปธานจาร                อจรี ปุริสุตฺตโม ฯ   
                 ฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโต        โกณาคมโน โลกนายโก   
                วตฺตจกฺโก มหาวีโร        มิคทาเย นรุตฺตโม ฯ (๑)   
                ภิยยฺโส อุตฺตโร นาม        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                โสตฺถิโช นามุปฏาโก        โกณาคมนสฺส ยสสฺสิโน (๒) ฯ   
                สมุทฺทา อุตฺตรา เจว        อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                อุทุมฺพโรติ ปวุจฺจติ ฯ   
                อุคฺโค (๒) จ โสมเทโว จ        อเหสุ อคฺคุปฏกา   
                สวีลา เจว สามา จ                อเหสุ อคฺคุปฏ ิกา (๓) ฯ   
                อุจฺจตฺตเนน โส พุทฺโธ        ตึสหตฺถสมุคฺคโต   
                อุกฺกามุเข ยถา กมฺพุ        เอว รสีหิ มณฺฑิโต ฯ   
                ตึสวสฺสสหสฺสานิ                อายุ พุทฺธสฺส ตาวเท   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                ธมฺมเจตึ สมุสฺเสตฺวา        ธมฺมทุสฺสวิภูสิต   
                ธมฺมปุปฺผคุล กตฺวา        นพฺิพุโต โส สสาวโก ฯ   
                มหาวิลาโส ตสฺส ชโน        สิริธมฺมปฺปกาสโน   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต                นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ม. สตฺถโุน ฯ  ๓. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ   
# ๔. ม. ตมนฺตรหิต ฯ    
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        ตตฺถ  อุกฺกามุเขติ  กมฺมารุทฺธเน ฯ  ยถา  กมฺพูติ  สุวณฺณนิกฺข   
วิย ฯ  เอว รสีหิ มณฺฑิโตติ เอว รสฺมีหิ ปฏิมณฺฑิโต   
สมลงฺกโต ฯ ธมฺมเจตึ สมุสฺเสตฺวาติ  สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิยธมฺมมย   
เจติย  ปติฏาเปตฺวา ฯ  ธมฺมทุสฺสวิภูสิตนฺติ  จตุสจฺจธมฺมปฏาก-   
วิภูสิต ฯ  ธมมฺปุปฺผคุล  กตฺวาติ  ธมฺมมยปุปฺผมาลาคุล  กตฺวา ฯ   
มหาชนสฺส  วิปสฺสนาเจติยงฺคเณ   ิตสฺส  นมสฺสนตฺถาย  ธมฺมเจติย   
ปติฏาเปตฺวา  สสาวกสงฺโฆ  สตฺถา  ปรินิพฺพายีติ  อตฺโถ ฯ   
มหาวิลาโสติ  มหาอิทฺธิวิลาสปฺปตฺโต ฯ  ตสฺสาติ  ตสฺส  ภควโต ฯ   
ชโนติ  สาวกชโน ฯ  สิรธิมฺมปฺปกาสโนติ  โลกุตฺตรธมฺมปฺปกาสโน  
โส ภควา จ สพฺพ ตมนฺตรหิตนฺติ อตฺโถ ฯ   
                                สุเขน โกณาคมโน คตาสโว   
                                วิกามปาณาคมโน มเหสี   
                                วเน วิเวเก สิรินามเธยฺเย   
                                วิสุทธฺวสาคมโน วสิตฺถ ฯ   
เสสคาถาสุ สพฺพตฺถ ปากฏเมวาติ ฯ   
                        โกณาคมนพุทฺธวสวณฺณนา  นิฏ ิตา ฯ    
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        โกณาคมนสฺส  ปน  ภควโต  อปรภาเค  ตสฺส  สาสเน   
จ  อนฺตรหิเต  ตึสวสฺสสหสฺสายุกา  สตฺตา  อนุปุพฺเพน   
ปริหายิตฺวา  ทสวสฺสายุกา  หุตฺวา  ปุน  วฑฺฒิตฺวา  อปริมิตายุกา   
หุตฺวา  ปุน  อนุปุพฺเพน  ปริหายิตฺวา  วีสติวสฺสสหสฺสายุเกสุ   
สตฺเตสุ  ชาเตสุ  อเนกมนุสฺสโป  กสสฺโป  นาม  สตฺถา  โลเก   
อุทปาทิ (๑) ฯ  โส  ปารมิโย  ปูเรตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติตฺวา  ตโต   
จวิตฺวา  พาราณสีนคเร  พฺรหฺมทตฺตสฺส  นาม  พฺราหฺมณสฺส   
วิปุลคุณวติยา  ธนวติยา  นาม  พฺราหฺมณิยา  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธ ึ  
คเหตฺวา  ทสนฺน  มาสาน  อจฺจเยน  อิสิปตเน  มิคทาเย   
มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมิ ฯ  โคตฺตวเสน  ปนสฺส  กสฺสปกุมาโรติ   
นามมกสุ ฯ  โส  เทฺว  วสฺสสหสฺสานิ  อคาร  อชฺฌาวสิ ฯ   
หสวา  ยสวา  สิรินนโฺทติ  ตสฺส  ตโย  ปาสาทา  อเหสุ ฯ   
สุนนฺทานามพฺราหฺมณิปฺปมุขานิ  อฏจตฺตาลีส  อิตฺถิสหสฺสานิ   
ปจฺจุปฏ ิตานิ อเหสุ ฯ   
        โส  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา  สนุนฺทาย  พฺราหฺมณิยา   
วิชิตเสเน  นาม  ปุตฺเต  อุปฺปนฺเน  อุปฺปนฺนสเวโค  มหาภินิกฺขมน   
นิกฺขมิสฺสามีติ  จินฺเตสิ ฯ  อถสฺส  ปริวิตกฺกสมนนฺตรเมว  ปาสาโท   
กุลาลจกฺกมิว  ภมิตฺวา   คคนตลมพฺภุคฺคนฺตฺวา  ปรมรุจิรกรนิกโร   
# ๑. ปรมตฺถโชติกา ๒/๕๓ ฯ    
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สรทสมยรชนิกโร  วิย  ตาราคณปริวุโต  อเนกนรสตปริวุโต   
คคนตลมลงฺกโรนฺโต  วิย  ปุ ฺานุภาว  ปกาเสนฺโต  วิย   
ชนนยนหทยานิ  อากฑฺเฒนฺโต  วิย  รกุขฺคฺคานิ  ปร  โสภยมาโน   
วิย  จ  คนฺตฺวา  นิโคฺรธโพธึ  มชฺเฌกตฺวา  ภูมิย  ปติฏหิ ฯ   
อถ  โพธิสตฺโต  มหาสตฺโต  ปวิย  ปติฏหิตฺวา  เทวทตฺต   
อรหตฺตทฺธชมาทาย  ปพฺพชิ ฯ  ตสฺส  นาฏกิตฺถิโย  ปาสาทา   
โอตริตฺวา  อฑฺฒคาวุต  มคฺค  คนฺตฺวา  สปริวารา  เสนาสนฺนิเวส   
กตฺวา  นิสีทึสุ ฯ  ตโต  อิตฺถิปริจาริเก  เปตฺวา  สหาคตา  สพฺเพ   
ปพฺพชึสุ ฯ   
        มหาปุรโิส  กิร  สตฺตาห  เตหิ  ปริวุโต  ปธานจริย   
จริตฺวา  วิสาขปุณฺณมาย  สุนนฺทาย  นาม  พฺราหฺมณิยา   
ทินฺน  มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  ขทิรวเน  ทิวาวิหาร  กตฺวา   
สายนฺหสมเย  โสเมน  นาม  ยวปาลเกน  อุปนีตา  อฏ   
ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  นิโคฺรธโพธึ  อุปคนฺตฺวา  ป ฺจทสหตฺถา-   
ยามวิตฺถต ติณสนฺถร  สนถฺริตฺวา  อภิสมฺโพธึ  ปาปุณิตฺวา   
อเนกชาติสสาร  ฯเปฯ ตณฺหาน  ขยมชฺฌคาติ  อุทาน   
อุทาเนตฺวา  สตฺตสตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  อตฺตนา  สห   
ปพฺพชิตาน  ภิกฺขูน  โกฏยิา  อุปนิสฺสยสมฺปตฺตึ  ทสิฺวา   
คคนตเลน  คนฺตฺวา  พาราณสิย  อิสิปตเน  มิคทาเย  โอตริตฺวา   
เตหิ  ปริวุโต  ตตฺถ  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสิ  ตทา  วีสติยา    
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โกฏิสหสฺสาน  ปโม  ธมฺมาภิสมโย  อโหสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                โกณาคมนสฺส อปเรน        สมฺพุทฺโธ ทวิฺปทุตฺตโม   
                กสฺสโป นาม โคตฺเตน        ธมฺมราชา ปภงฺกโร ฯ   
                ส ฺฉฑฺฑิต กุลมูล                พหฺวนฺนปานโภชน   
                ทตฺวาน ยาจเก ทาน                ปูรยิตฺวาน มานส   
                อุสโภว อาฬก เภตฺวา        ปตฺโต สมฺโพธมิุตฺตม ฯ   
                ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺเต        กสฺสเป โลกนายเก   
                วีสโกฏิสหสฺสาน                ปมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  ส ฺฉฑฺฑิตนฺติ  ฉฑฺฑิต  อุชฌฺิต  ปริจฺจตฺต ฯ   
กุลมูลนฺติ  กลุฆร อปริมิตโภคกฺขนฺธ  อเนกโกฏิสหสฺสธนส ฺจย   
ทสสตนยนภวนสทิสโภค  อติทุจฺจช  ติณมิว  ฉฑฺฑิตนฺติ  อตฺโถ ฯ   
ยาจเกติ  ยาจกาน  ทตฺวา ฯ  อาฬกนฺติ  โคฏ  ยถา  อุสโภ ฯ   
โคฏ ภินฺทิตฺวา ยถาสุข อิจฺฉิตฏาน ปาปุณาติ เอว มหา-   
ปุริโสป  เคหพนฺธน ภินฺทิตฺวา อภิสมฺโพธึ ปาปุณีติ อตฺโถ ฯ   
        ปุน  จตุมาส  ชนปทจาริก  จรมาเน  สตฺถริ  ทสโกฏ-ิ   
สหสฺสาน  ทุติโย  อภิสมโย  อโหสิ ฯ  ยทา  ปน  สนฺุทรนครทฺวาเร   
อสนรุกฺขมูเล  ยมกปาฏหิาริย  กโรนฺโต  ธมฺม  เทเสสิ ฯ  ตทา   
ป ฺจนฺน  โกฏิสหสฺสาน  ตติโย  อภิสมโย  อโหสิ ฯ  ปุน  ยมก-   
ปาฏิหาริย  กตฺวา  สุรริปุทรุภิภวเน  ตาวตึสภวเน  สุธมฺมา   
นาม  เทวสภา  อตฺถิ  ตตฺถ  นิสีทิตฺวา  อตฺตโน  มาตร    
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ธนวตีเทวึ  ปมุข  กตฺวา  ทสสหสฺสิโลกธาตุยา  เทวตาน  อนุคฺคห-   
กรณตฺถ  สตฺตปฺปกรณ  อภิธมฺมปฏก  เทเสนฺโต  ตีณิ  เทวตา-   
โกฏิสหสฺสานิ  ธมฺมามต  ปาเยสิ ฯ  เตน  วุตฺต   
                จตุมาส ยทา พุทฺโธ                โลเก จรติ จาริก   
                ทสโกฏิสหสฺสาน                ทุติยาภิสมโย อหุ ฯ   
                ยมก วิกุพฺพน กตฺวา                าณธาตุ ปกิตฺตยิ   
                ป ฺจโกฏิสหสฺสาน        ตติยาภิสมโย อหุ ฯ   
                สธุมฺมา เทวปุเร รมฺเม        ตตฺถ ธมฺม ปกิตฺตยิ   
                ตีณิโกฏิสหสฺสาน                เทวาน โพธยี ชโิน ฯ   
                นรเทวสฺส ยกขฺสฺส                อปเร ธมฺมเทสเน   
                เอเตสาน อภิสมยา                คณนาโต อสงฺขิยาติ ฯ   
        ตตฺถ  จตุมาสนฺติ  จาตุมาเส ฯ  อยเมว  วา  ปาโ ฯ   
จรตีติ  อจริ ฯ  ยมก  วิกพฺุพน  กตฺวาติ  ยมกปาฏหิาริย  กตฺวา ฯ   
าณธาตุนฺติ  สพฺพ ฺ ุต ฺาณสภาว ฯ  สพฺพ ฺาณธาตุนฺติป   
วทนฺติ ฯ  ปกตฺิตยีติ  มหาชนสฺส  ปกาเสสิ ฯ  สุธมมฺาติ  ตาวตึสภวเน   
สุธมฺมา  นาม  สภา  อตฺถ ิ ตตฺถ  นิสีทตฺิวาติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺมนฺติ   
อภิธมฺม ฯ   
        ตทา  กริ  อานุภาววิชิตนรเทโว  นรเทโว  นาม  มเหสกฺโข   
เหฏา  วุตฺตนรเทวยกฺโข  วิย  มหิทฺธโิก  ยกฺโข  อโหสิ ฯ  โส   
ชมฺพุทีเป  เอกสฺมึ  นคเร  ร ฺโ  ยาทิส  รูป  ตาทสิ  รูปสณฺาน    
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สรกุตฺตึ  นิมมฺินิตฺวา  ต  ราชาน  มาเรตฺวา  ขาทิตฺวา  สหอนฺเตปุร   
รชฺช  ปฏิปชชฺิตฺวา  อปริมติมสโภชโน  อโหสิ ฯ โส  กริ   
อิตฺถิธุตฺโต  จ  อโหส ิฯ  ยทา  ปน  ต  กุสลา  เฉกา  อิตฺถิโย   
นาย  อมฺหาก  ราชา  อมนุสฺโส  เอโสติ  ชานนฺติ ฯ  ตทา   
โส  ลชชฺิโต  หุตฺวา  ตา   สพฺพา  ขาทิตฺวา  อ ฺ  นคร   
ปฏิปชชฺติ ฯ  เอวเมว  โส  นรเทวยกฺโข  มนุสฺเส  ภกฺขยนฺโต  ยทา   
สุนฺทรนคราภิมุโข  อคมาสิ  ตทา  ต  ทิสฺวา  นครวาสิโน   
มนุสฺสา  มรณภยตชฺชิตสนฺตาสา  สกนครโต  นิกขฺมิตฺวา  ตโต   
ตโต  ปลายึส ุฯ  อถ  เต  มนุสฺเส  ปลายมาเน  ทิสฺวา   
กสฺสปทสพโล  ตสฺส  นรเทวสฺส  ยกขฺสฺส  ปุรโต  อฏาสิ ฯ   
นรเทโว  เอว  เทวเทว   ิต  ทิสฺวา  วิสสฺร  โฆร  นาท นทิตฺวา   
ภควโต  ภย  อุปฺปาเทตุ  อสกฺโกนฺโต  ต  สรณ  คนตฺฺวา  ป ฺห   
ปุจฺฉิ ฯ  ป ฺห  วิสฺสชฺเชตฺวา  ต  ทเมตฺวา  ธมฺเม  เทสิยมาเน   
สมฺปตฺตาน  นรมราน  คณนปถาตีตาน  อภิสมโย  อโหสิ ฯ   
เตน  วุตฺต  นรเทวสฺส  ยกขฺสฺสาติอาทิ ฯ  ตตฺถ  อปเร   
ธมฺมเทสเนติ  อปรสฺม ึ ธมฺมเทสเน ฯ  เอเตสานนฺติ  เอเตส ฯ   
อยเมว  วา ปาโ ฯ   
        ตสฺส  ปน  กสฺสปภควโต  เอโกว  สาวกสนฺนิปาโต   
อโหสิ ฯ  พาราณสีนคเร  ปุโรหิตปุตฺโต  ติสฺโส  นาม  อโหสิ ฯ   
โส  กสฺสปสสฺ  โพธิสตฺตสฺส  สรีเร  ลกฺขณสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ปตุโน    
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ภาสโต  สุตฺวา  นิสฺสสย  เอโก  มหาภนิิกฺขมน  นิกขฺมิตฺวา   
พุทฺโธ  ภวิสสฺติ  เอตสฺสาห  สนฺติเก  ปพฺพชิตฺวา  สสารทุกฺขโต   
มุจฺจิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา  สุทฺธมุนิคณวนฺต  หิมวนฺต  คนฺตฺวา   
ตาปสปพฺพชฺช  ปพฺพชิ ฯ  ตสฺส  ปริวารภูตานิ  วีสติตาปส-   
สหสฺสานิ  อเหสุ ฯ  โส  อปรภาเค  กสฺสปกุมาโร  นิกฺขมิตฺวา   
อภิสมฺโพธึ  อนุปฺปตฺโตติ สุตฺวา สปริวาโร อาคนฺตฺวา  กสฺสปสสฺ   
ภควโต  สนฺติเก  สปริวาโร  เอหิภิกฺขุปพฺพชฺชาย  ปพฺพชิตฺวา   
อรหตฺต  ปาปุณิ ฯ  ตสฺม ึ สมาคเม  กสฺสโป  ภควา  มาฆ-   
ปุณฺณมาย  ปาติโมกฺข  อุทฺทิสิ ฯ  เตน วุตฺต   
                ตสฺสาป เทวเทวสฺส        เอโก อาสิ สมาคโม   
                ขีณาสวาน วิมลาน                สนฺตจิตฺตาน ตาทิน ฯ   
                วีสภิกฺขุสหสฺสาน                ตทา อาสิ สมาคโม   
                อติกฺกนฺตภวนฺตาน                หิริสีเลน ตาทินนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อติกฺกนฺตภวนฺตานนฺติ  อติกฺกนฺตปุถุชชฺนโสตา-   
ปนฺนาทีน  สพฺเพส  ขีณาสวานเมวาติ อตฺโถ ฯ หริสิีเลน  
ตาทินนฺติ หิริยา จ สีเลน จ สทิสาน ฯ   
        ตทา  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  โชติปาโล  นาม  มาณโว   
ติณฺณ  เวทาน  ปารคู  ภูมิย ฺเจว  อนฺตลิกฺเข  จ  ปากโฏ   
ฆฏิการสฺส  กุมฺภการสฺส  สหาโย อโหสิ ฯ  โส  เตน  สทฺธ ึ  
สตฺถาร  อุปสงฺกมิตฺวา  ตสฺส  ธมฺมกถ  สุตฺวา  ตสฺส  สนฺติเก    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 479 

        เลมที ่44  กสฺสปพุทธฺวสวณฺณนา  หนา  479   
 
ปพฺพชิ ฯ  โส  อารทฺธวีรโิย  ตีณิ  ปฏกานิ อุคฺคเหตฺวา   
วตฺตปฏิปตฺติยา พุทฺธสาสน โสเภสิ ฯ โสป ต สตฺถา   
พฺยากาสิ ฯ เตน วุตฺต   
                อห ตทา มาณวโก                โชติปาโลติ วิสฺสุโต   
                อชฺฌายโก มนตฺธโร        ติณฺณ เวทาน ปารคู ฯ   
                ลกฺขเณ อิติหาเส จ                สธมฺเม ปารมึ คโต   
                ภูมนฺตลิกฺขกุสโล                กตวิชฺโช อนวโย (๑) ฯ   
                กสฺสปสฺส ภควโต                ฆฏกิาโร นามุปฏโก   
                สคารโว สปฺปติสฺโส        นพฺิพุโต ตติเย ผเล ฯ   
                อาทาย ม ฆฏีกาโร                อุปค ฺฉิ กสฺสป ชิน   
                ตสฺส ธมฺม สุณิตฺวาน        ปพฺพชึ ตสฺส สนฺติเก ฯ   
                อารทฺธวีริโย หตฺุวา        วตฺตาวตฺเตสุ โกวิโท   
                น กฺวจิ ปริหายามิ                ปูเรสึ ชินสาสน ฯ   
                ยาวตา พุทฺธภณิต                นวงฺค ชินสาสน   
                สพฺพ ปริยาปุณิตฺวาน        โสภยึ ชินสาสน ฯ   
                มม อจฺฉริย ทิสฺวา                โสป พุทฺโธ วิยากริ   
                อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป        อย พุทฺโธ ภวิสฺสติ ฯ   
                อหุ กปลวฺหยา รมฺมา ฯเปฯ  เหสฺสาม สมฺมุขา อิม ฯ   
                ตสฺสาป วจน สุตฺวา        ภิยฺโย จิตฺต ปสาทยึ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อนามโย ฯ    
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                อุตฺตรึ วตมธิฏาสึ    ทสปารมิปูริยา ฯ   
                เอวมห สสริตฺวา        ปริวชฺเชนฺโต อนาจร   
                ทกฺุกร ฺจ กต มยฺห    โพธยิาเยว การณาติ ฯ   
        ตตฺถ  ภูมนฺตลิกฺขกุสโลติ  ภูมิสิกขฺาสุ  จ  อนฺตลิกฺเขสุ จ  
โชติจกฺกาจาเร โชติวิชฺชาย  จ (๑)  กุสโลติ  อตฺโถ ฯ  อุปฏโกติ   
อุปฏายโก ฯ  สปฺปติสฺโสติ  สปฺปติสฺสโย ฯ  นิพฺพุโตติ  วินีโต   
วิสฺสุโต  วา ฯ  ตติเย  ผเลติ  นิมิตฺตสตฺตมี  ตติยผลาธิคมเหตุ   
นิพฺพุโตติ  อตฺโถ ฯ  อาทายาติ  ม  คเหตฺวา  วตฺตาวตฺเตสูติ   
ขุทฺทกวตฺตมหาวตฺเตสุ ฯ  โกวิโทติ  เตส  ปูรเณ  กสุโล ฯ  น   
กฺวจิ  ปริหายามีติ  กฺวจิป  สีเลสุ  วา  สมาธิสมาปตฺติอาทีสุ   
วา  กตฺถจิ  กโุตป  น  ปรหิายามิ  สพฺพตฺถ  เม  ปรหิานิ   
นาม  น  วิชชฺตีติ  ทีเปติ ฯ  น  โกจิ  ปริหายามีติป  ปาโ ฯ   
โสเยวตฺโถ ฯ   
        ยาวตาติ  ปริจฺเฉทวจนเมต  ยาวตกนฺติ  อตฺโถ ฯ  พุทฺธ-   
ภณิตนฺติ  พุทฺธวจน ฯ โสภยินฺติ  โสเภสึ  ปกาเสสึ ฯ  มม   
อจฺฉริยนฺติ  มม  สมฺมาปฏิปตฺตึ  อ ฺเหิ  อสาธารณ  อจฺฉริย   
อพฺภุต  กสฺสโป  ภควา  ทสิฺวาติ  อตฺโถ ฯ สสริตฺวาติ สสาเร (๒)   
สสริตฺวา ฯ  อนาจรนฺติ อนาจาร อกตฺตพฺพ อกรณียนฺติ อตฺโถ ฯ   
        ตสฺส  ปน  กสฺสปสฺส  ภควโต  ชาตนคร  พาราณสี   
# ๑. ส.ี ย.ุ ภูมิปริกฺขาสุ จ ฯ  ๒. ม. สนฺธาวิตฺวา ฯ    
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นาม  อโหสิ  พฺรหฺมทตฺโต  นาม  พฺราหฺมโณ  ปตา  ปรมคุณวตี   
ธนวตี  นาม  พฺราหฺมณี  มาตา  ติสฺโส  จ  ภารทฺวาโช  จ   
เทฺว  อคฺคสาวกา  สพฺพมิตฺโต  นามุปฏาโก อนุฬา จ   
อุรุเวฬา  จ เทฺว อคฺคสาวิกา นิโคฺรธรกฺุโข โพธิ สรีร   
วีสติหตฺถุพฺเพธ อโหสิ  วีสติวสฺสสหสฺสานิ  อายุ  สุนนฺทา   
นามสฺส  อคฺคมเหสี  วิชิตเสโน  นาม  ปุตฺโต  ปาสาทยาเนน  
นิกฺขมิ ฯ เตน วุตฺต   
                นคร พาราณสี นาม        กกิี นามาสิ ขตฺติโย   
                วสเต ตตฺถ นคเร                สมฺพุทฺธสฺส มหากุล ฯ   
                พฺราหฺมโณ พฺรหฺมทตฺโตว  อาสิ พุทฺธสฺส โส ปตา   
                ธนวตี นาม ชนิกา                กสฺสปสฺส มเหสิโน ฯ   
                ทุเว วสฺสสหสฺสานิ                อคาร อชฺฌาวสิ โส   
                หโส ยโส สิริจนฺโท        ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ   
                ติโสฬสสหสฺสานิ                นาริโย สมลงฺกตา   
                สนุนฺทา นาม สา นารี        วิชิตเสโน นาม อตฺรโช ฯ   
                นมิิตฺเต จตุโร ทิสฺวา        ปาสาเทนาภินิกฺขมิ   
                สตฺตาห ปธานจาร                อจรี ปรุิสุตฺตโม ฯ   
                พฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโต        กสฺสโป โลกนายโก   
                วตฺตจกฺโก มหาวีโร        มิคทาเย นรุตฺตโม(๑)  ฯ  
# ๑. ม. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 482 

                เลมที่ 44  พุทธวสวณฺณนา  หนา  482   
 
                ติสฺโส จ ภารทฺวาโช จ        อเหสุ อคฺคสาวกา   
                สพฺพมิตฺโต นามุปฏาโก  กสฺสปสฺส มเหสิโน ฯ   
                อนุฬา อุรุเวฬา จ                อเหสุ อคฺคสาวิกา   
                โพธิ ตสฺส ภควโต                นิโคฺรโธติ ปวุจฺจติ ฯ+   
                อุจฺจตฺตเนน โส พุทฺโธ        วีสติรตนุคฺคโต   
                วิชชฺุลฏ ีว อากาเส                จนฺโทว คหปูริโต ฯ   
                วีสติวสฺสสหสฺสานิ        อายุ ตสฺส มเหสิโน   
                ตาวตา ติฏมาโน โส        ตาเรสิ ชนต พหุ ฯ   
                ธมฺมตฬาก มาปยิตฺวา        สีล ทตฺวา วิเลปน   
                ธมฺมทุสฺส นิวาเสตฺวา        ธมฺมมาล วิภชฺชิย ฯ   
                ธมฺมวิมลมาทาส                ปยิตฺวา มหาชเน   
                เกจิ นิพฺพาน ปตฺเถนฺตา        ปสฺสนฺตุ เม อลงฺกร ฯ   
                สลีก ฺจุก ทตฺวาน                ฌานกวจวมฺมิต   
                ธมฺมจมฺม ปารุปตฺวา        ทตฺวา สนฺนาหมุตฺตม ฯ   
                สติผลก ทตฺวาน                ติขิณ าณกุนฺติม   
                ธมฺมขคฺควร ทตฺวา                สลีสสคฺคมทฺทน ฯ   
                เตวิชฺชาภูสน ทตฺวาน        อาเวล จตุโร ผเล   
                ฉฬภิ ฺาภรณ ทตฺวา        ธมฺมปุปฺผปฬนฺธน ฯ   
                สทฺธมฺมปณฺฑรจฺฉตฺต        ทตฺวา ปาปนิวารณ   
                มาปยิตฺวาภย ปุปฺผ                นิพฺพุโต โส สสาวโก ฯ    
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                เอโส หิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ        อปฺปเมยฺโย ทุราสโท   
                เอโส หิ ธมฺมรตโน                สฺวากฺขาโต เอหิปสฺสิโก ฯ   
                เอโส หิ สงฺฆรตโน                สุปฺปฏิปนโฺน อนุตฺตโร   
                สพฺพ ตมนฺตรหิต                นนุ ริตฺตา สพฺพสงฺขาราติ ฯ   
        ตตฺถ  วิชฺชลุฏ ีวาติ  ฆนภาเวน  (๑)  สณฺ ิตา  วิชฺชุลตา  วิย ฯ   
จนฺโทว  คหปูริโตติ  ปริเวสคหปริกฺขิตฺโต  ปุณฺณจนฺโท  วิย ฯ   
ธมฺมตฬาก  มาปยิตฺวาติ  ปริยตฺติธมฺมตฬาก  มาปยิตฺวา ฯ  สีล   
ทตฺวา  วิเลปนนฺติ จตุปาริสุทฺธิสีลสงฺขาต  จิตฺตสนฺตติวิภูสนตฺถ   
วิเลปน  ทตฺวา ฯ ธมฺมทุสสฺ นิวาเสตฺวาติ หิโรตฺตปฺปธมฺมสงฺขาต   
สาฏกยุค  นวิาเสตฺวา ฯ  ธมฺมมาล  วิภชฺชิยาติ สตฺตตฺตึสโพธิ-   
ปกฺขิยธมฺมกุสุมมาล วิภชตฺิวา วิทหิตฺวาติ (๒) อตฺโถ ฯ   
        ธมฺมวิมลมาทาสนฺติ  วิมล  โสตาปตฺติมคฺคสงฺขาต  อาทาส   
สาวชฺชานวชฺชกุสลากุสลธมฺมสลฺลกฺขณตฺถ  มหาชนสฺส  ธมฺม-   
ตฬากตีเร  ธมฺมาทาส  เปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  มหาชเนติ   
มหาชนสฺส ฯ  เกจีติ  เย  เกจิ ฯ  นิพฺพาน  ปตฺเถนฺตาติ   
สพฺพากุสลมลวิลยกร  อมตมสงฺขตมนีติก  ปรมสนตฺ  อจฺจุติรส   
นิพฺพาน ปตฺเถนฺตา  วิจรนฺติ ฯ  เต  อิม  อลงฺการ  วุตฺตปฺปการ   
มยา  ทสฺสิต  ปสฺสนฺตูติ  อตฺโถ ฯ นิพฺพานมภิปตฺเถนฺตา  ปสฺสนฺตุ   
ม  อลงฺกรนติฺป ปาโ โสเยวตฺโถ ฯ อลงฺกรนฺติ  รสฺส  
# ๑. ส.ี ย.ุ เมฆภาเวน ฯ  ๒. สี. ยุ. วิรจิตฺวา ฯ    
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กตฺวา วุตฺต ฯ   
        สลีก ฺจุก  ทตฺวานาติ  ป ฺจสีลทสสีลจตุปาริสุทฺธิสีลมย   
ก ฺจุก  ทตฺวา ฯ  ฌานกวจวมฺมิตนฺติ  จตุกฺกป ฺจกชฺฌานกวจพนฺธ   
พนฺธิตฺวา ฯ  ธมฺมจมฺม ปารุปตฺวาติ  สติสมฺปช ฺสงฺขาตธมฺมจมฺม   
ปารุปตฺวา ฯ  ทตฺวา  สนฺนาหมุตฺตมนฺติ  อุตฺตม  จตุรงฺคสมนฺนาคต   
วีริยสนฺนาห  ทตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  สติผลก  ทตฺวานาติ  ราคาทิ-  
โทสาริปาปนิวารณตฺถ  จตุสติปฏานผลกนิวารณ  ทตฺวา ฯ   
ติขิณ  าณกุนฺตมนฺติ ปฏิเวธสมตฺถ  ติขิณวิปสฺสนาาณ-   
กุนฺตวนฺต  วิปสฺสนาาณนิสิตกุนฺตวรนฺติ  อตฺโถ กิเลสพล-   
นิธนกรสมตฺถ  วา  โยคาวจรโยธวร  เปตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  ธมฺม-   
ขคฺควร  ทตฺวาติ  ตสฺส  โยคาวจรสฺส  วีริยุปลตลนสิิตธาร  มคฺค-   
ป ฺาวรขคฺค  ทตฺวา ฯ สลีสสคฺคมทฺทนนฺติ   อรยิ   โลกุตฺตรสีล   
กิเลสสสคฺคมทฺทนตฺถาย  กิเลสนิฆาตนตฺถายาติ อตฺโถ ฯ   
        เตวิชฺชาภูสน  ทตฺวานาติ  เตวิชฺชามย  วิภูสน  ทตฺวา ฯ   
อาเวฬ  จตุโร ผเลติ  จตฺตาริ  ผลานิ  วฏสก  กตฺวา ฯ   
ฉฬภิ ฺาภรณนฺติ  อาภรณตฺถาย  อลงฺการกรณตฺถาย  ฉ   
อภิ ฺาโย  ทตฺวา ฯ  ธมมฺปุปฺผปฬนฺธนนฺติ  นวโลกุตฺตรธมฺม-   
สงฺขาต  กุสมุมาล  กตฺวา ฯ  สทฺธมฺมปณฺฑรจฺฉตฺต  ทตฺวา   
ปาปนิวารณนฺติ  อจฺจนฺตวิสุทฺธ  วิมุตฺติเสตจฺฉตฺต  สพฺพา-   
กุสลาตปนิวารณ  ทตฺวา ฯ  มาปยิตฺวาภย  ปุปฺผนฺติ อภย-    
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ปุรคามิน อฏงฺคิกมคฺค ปุปฺผ กตฺวาติ อตฺโถ ฯ   
        กสฺสโป  กริ  ภควา  กาสิรฏเ  เสตพฺยนคเร  เสตพฺยุยฺยาเน   
ปรินิพฺพายิ ฯ  ธาตุโย  กิรสฺส  น  วิกิรสึุ ฯ  สกลชมพฺุทีปวาสิโน   
มนุสฺสา  สนนฺปิติตฺวา  เอเกก  สุวณฺณิฏก  โกฏิอคฺฆนก   
รตนวิจิตฺต  พหิจินนตฺถ  (๑)  เอเกก อฑฺฒโกฏิอคฺฆนก  อพฺภนฺตร-   
ปูรณตฺถ  มโนสิลาย  มตฺติกากิจฺจ  เตเลน  อุทกกิจฺจ  กโรนฺโต   
โยชนุพฺเพธ ถูปมกสุ ฯ   
                                กสฺสโปป ภควา กตกิจฺโจ   
                                สพฺพสตฺตหิตเมว กโรนฺโต   
                                กาสิราชนคเร มิคทาเย   
                                โลกนนฺทกโร นวิสีติ ฯ   
        เสสคาถาสุ สพฺพตฺถ ปากฏเมวาติ ฯ   
                        กสฺสปพุทธฺวสวณฺณนา  นฏิ ิตา ฯ   
# ๑. ส.ี พหิรจนตฺถ ฯ    
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                                ทูเรนทิานกถา   
                อิทานิ ยสฺมา อมฺหาก        พุทฺธวสสฺส วณฺณนา   
                อนุกฺกเมน สมปฺตฺตา        ตสฺมาย ตสฺส วณฺณนา ฯ   
        ตตฺถ  อมฺหาก  โพธสิตฺโต  ทีปงฺกราทีน  จตุวีสติยา   
พุทฺธาน  สนฺติเก  อธิการ  กโรนฺโต  กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ   
จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  อาคโต ฯ  กสฺสปสฺส  ปน  ภควโต   
โอรภาเค  เปตฺวา  อิม  สมฺมาสมฺพุทฺธ  อ ฺโ  พุทโฺธ  นาม   
นตฺถิ ฯ  อิติ  ทีปงฺกราทีน  จตุวีสติยา  พุทฺธาน  สนฺติเก   
ลทฺธพฺยากรโณ ปน โพธิสตฺโต เยเนน (๑)   
                มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ        เหตุ สตฺถารทสฺสน   
                ปพฺพชฺชา คุณสมฺปตฺติ        อธิกาโร จ ฉนฺทตา   
                อฏธมฺมสโมธานา        อภินีหาโร สมชิฺฌตีติ (๒)   
อิเม  อฏ  ธมฺเม  สโมธาเนตฺวา  ทีปงฺกรปาทมูเล  กตาภินีหาเรน   
หนฺท พุทฺธกเร  ธมฺเม  วิจินามิ  อิโต  จิโตติ  อุสฺสาห  กตฺวา   
วิจินนฺโต  ตทาทกฺขึ  ปม  ทานปารมินฺติ  ทานปารมิตาทโย   
พุทฺธการกธมฺมา  ทิฏา  เต  ปูเรนฺโต  ยาว  เวสฺสนฺตรตฺตภาวา   
อาคมิ  อาคจฺฉนฺโต  จ  เย  เต  กตาภินีหาราน  โพธสิตฺตาน  
อานิสสา สวณฺณิตา   
# ๑. ส.ี ย.ุ เย เต ปน ฯ  ๒. อฏสาลินี ๑ ฯ    
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                เอว สพฺพงฺคสมฺปนฺนา        โพธิยา นิยตา นรา   
                สสร ทีฆมทฺธาน                กปฺปโกฏิสเตหิป ฯ   
                อวีจิมฺหิ นุปฺปชฺชนฺติ ตถา        โลกนฺตเรสุ จ   
                นชิฺฌามตณฺหา ขุปฺปปาสา  น โหนฺติ กาฬก ฺจิกา ฯ   
                น โหนฺติ ขุทฺทกา ปาณา        อุปฺปชชฺนฺตาป ทุคฺคตึ   
                ชายมานา มนุสฺเสสุ        ชจฺจนฺธา น ภวนฺติ เต ฯ   
                โสตเวกลฺลตา นตฺถิ                น ภวนฺติ มคูปกฺขิกา   
                อิตฺถิภาว น คจฺฉนฺติ        อุภโตพฺย ฺชนปณฺฑกา ฯ   
                น ภวนฺติ ปริยาปนฺนา        โพธิยา นิยตา นรา   
                มตฺุตา อานนฺตริเกหิ        สพฺพตฺถ สุทฺธโคจรา ฯ   
                มจฺิฉาทิฏ ึ น เสวนฺติ        กมฺมกิริยทสฺสนา   
                วสมานาป สคฺเคสุ                อส ฺ นูปปชฺชเร ฯ   
                สทฺุธาวาเสสุ เทเวสุ        เหตุ นาม น วิชชฺติ   
                เนกฺขมฺมนินฺนา สปฺปุริสา        วิสยุตฺตา ภวาภเว   
                จรนฺติ โลกตฺถจริยาโย        ปูเรนฺติ สพฺพปารมีติ (๑) ฯ  
        เต  อานสิเส  อธิคนฺตฺวาว  อาคโต ฯ  เอว  อาคจฺฉนฺโต   
เวสฺสนฺตรตฺตภาเว   ิโต   
                อเจตนาย ปวี                อวิ ฺาย สุข ทุข   
                สาป ทานพลา มยฺห        สตฺตกฺขตฺตุ ปกมฺปถาติ (๑)   
# ๑. อฎสาลินี ๑ ฯ    
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เอว  มหาปวิกมฺปนาทีนิ  มหาปุ ฺานิ  กตฺวา  อายุปริโยสาเน   
ตโต  จวิตฺวา  ตุสิตปุเร นิพฺพตฺติ ฯ   
 
                                        อวิทูเรนิทานกถา   
        ตุสิตปุเร  วสมาเนเยว  ปน  โพธสิตฺเต  พุทฺธโกลาหล   
นาม  อุทปาทิ ฯ  โลกสฺม ึ หิ  ตีณิ  โกลาหลานิ  อุปฺปชฺชนฺติ ฯ   
เสยฺยถิท  กปปฺโกลาหล  พุทฺธโกลาหล  จกฺกวตฺติโกลาหลนฺติ ฯ   
ตตฺถ  วสฺสสตสหสฺสสฺส  อจฺจเยน กปฺปุฏาน  ภวิสฺสตีติ   
โลกพฺยูหา  นาม  กามาวจรเทวา  มุตฺตสิรา  วิกิณฺณเกสา   
รุทมุขา  (๑)  อสฺสูนิ  หตฺเถหิ  ปุ ฺฉมานา  รตฺตวตฺถนิวตฺถา  อติวิย   
วิรูปเวสธาริโน  หุตฺวา  มนุสฺสปเถ  วิจรนฺตา  เอว  อาโรเจนฺติ   
มาริสา  มาริสา  อิโต  วสสฺสตสหสฺสสฺส  อจฺจเยน  กปฺปฏุาน   
ภวิสฺสติ  อย  โลโก  วินสสฺิสฺสติ  มหาสมุทฺโทป  อุสฺสุสฺสิสฺสติ   
อย ฺจ  มหาปวี  สิเนรุ  จ  ปพฺพตราชา  อุฑฺฑยฺหิสฺสนฺติ  
วินสฺสิสฺสนฺติ  ยาว  พฺรหมฺโลกา  โลกวินาโส  ภวิสฺสติ  เมตฺต   
มาริสา  ภาเวถ  กรุณ  มุทติ  อุเปกฺข  มาริสา  ภาเวถ  มาตร   
ปตร  อุปฏหถ  กุเล  เชฏาปจายิโน โหถาติ ฯ อิท   
กปฺปโกลาหล นาม ฯ   
        วสฺสสหสฺสสฺส  อจฺจเยน  ปน  สพฺพ ฺ ุพุทฺโธ  โลเก   
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  โลกปาลเทวตา  อิโต  มาริสา  วสฺสสหสฺสสฺส   
# ๑. ส.ี รุทมมฺุขา ฯ    
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อจฺจเยน  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ อุคฺโฆเสนฺติโย อาหิณฺฑนฺติ ฯ  
อิท พุทฺธโกลาหล นาม ฯ   
        วสฺสสหสฺสสฺส  อจฺจเยน  จกฺกวตฺติราชา  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  เทวตา   
อิโต  มาริสา  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน  จกฺกวตฺติราชา  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ   
อุคฺโฆเสนฺติโย  อาหิณฺฑนฺติ ฯ อิท จกฺกวตฺติโกลาหล นาม ฯ   
        เตสุ  พุทฺธโกลาหลสทฺท  สุตฺวา  สกลทสสหสฺสจกฺกวาฬ-   
เทวตา  เอกโต  สนฺนิปติตฺวา  อสุโก  นาม  สตฺโต  พุทฺโธ   
ภวิสฺสตีติ  ตฺวา  อุปสงฺกมิตฺวา  อายาจนฺติ  อายาจมานา  จ   
ตสฺส  ปุพฺพนิมิตฺเตสุ  อุปฺปนฺเนสุ  อายาจนฺติ ฯ  ตทา  ปน   
สพฺพาป  ตา  เอเกกจกฺกวาเฬ  จตุมหาราชสกฺกสุยามสนฺตุสิต-   
สุนิมฺมิตวสวตฺตี- มหาพฺรเหฺมหิ  สทฺธึ  เอกจกฺกวาเฬ สนฺนิปติตฺวา  
ตุสิตภวเน อุปฺปนฺนจุตินิมิตฺตสฺส โพธิสตฺตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา   
มาริส  ตุเมฺหหิ  ทส ปารมิโย ปูริตา ปูเรนฺเตหิ  จ  น   
สกฺกพฺรหฺมสมฺปตฺติอาทิก  สมฺปตฺตึ  ปตฺเถนฺเตหิ  ปูริตา โลก-   
นิตฺถรณตฺถาย ปน โว สพฺพ ฺ ุต ปตฺเถนฺเตหิ ปริปรูิตา  
พุทฺธตฺตาย   
                กาโล โข เต มหาวีร        อุปฺปชฺช มาตุกุจฺฉิย   
                สเทวก ตารยนฺโต        พุชฌฺสฺสุ อมต ปทนฺติ (๑)   
ยาจึสุ ฯ   
        อถ  มหาสตฺโต  เทวตาหิ  เอว  อายาจิยมาโน  เทวตาน   
# ๑. ขุ. พุทธ. ๓๓/๑/๔๑๓ ฯ    
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ปฏิ ฺ  อทตฺวาว  กาลทีปเทสกุลชเนตฺติอายุปริจฺเฉทวเสน  ป ฺจ   
มหาวิโลกนานิ  วิโลเกสิ ฯ  ตตฺถ  กาโล  นุ  โข  น  กาโลติ   
ปม  กาล  วิโลเกสิ ฯ  ตตฺถ  วสฺสสตสหสฺสโต  อุทฺธ   
วฑฺฒิตอายุกาโล  กาโล  นาม  น  โหติ ฯ  กสฺมา  ตทา   
หิ  สตฺตาน  ชาติชรามรณานิ  น  ป ฺายนฺติ  พุทฺธาน ฺจ   
ธมฺมเทสนา  ติลกฺขณมุตฺตา  นาม  นตฺถ ิ เตส  อนิจฺจ   
ทุกฺขมนตฺตาติ  กเถนฺตาน  ก ึ นาเมต  (๑)  กเถนฺตีติ  เนว  โสตพฺพ   
น  สทฺธาตพฺพ  ม ฺนฺติ  ตโต  อภิสมโย  น  โหติ  ตสฺมึ   
อสติ  อนิยฺยานิก  สาสน  โหติ ฯ  ตสฺมา  โส  อกาโล ฯ   
วสฺสสตโต  อูนอายุกาโลป  กาโล  น  โหติ ฯ  กสฺมา  ตทา   
สตฺต  อุสฺสนฺนกิเลสา  โหนฺติ  อุสฺสนฺนกิเลสาน ฺจ  ทินฺโนวาโท   
โอวาทฏาเน  น  ติฏติ  อุทเก  ทณฺฑราชิ  วิย  ขิปปฺ   
วิคจฺฉติ ฯ  ตสฺมา  โสป  อกาโล ฯ  วสฺสสตหสฺสโต  ปน  ปฏาย   
เหฏา  วสฺสสตโต  ปฏาย  อุทฺธ  อายุกาโล  กาโล  นาม ฯ  ตทา   
ปน  วสฺสสตกาโล  อโหส ิฯ  อถ  มหาสตฺโต  นิพฺพตฺติตพฺพกาโลติ   
กาล ปสฺสิ ฯ   
        ตโต  ทปี  โอโลเกนฺโต  สปริวาเร  จตฺตาโร  มหาทีเป   
โอโลเกตฺวา  ตีสุ  ทีเปสุ พุทฺธา น นิพฺพตฺตนฺติ ชมฺพุทีเปเยว   
นิพฺพตฺตนฺตีติ ทีป ปสฺสิ ฯ   
# ๑. ส.ี นาเมเต ฯ    
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        ตโต  ชมฺพุทีโป  นาม  มหา  ทสโยชนสหสฺสปริมาโณ   
กตรสฺมึ  น ุ โข  ปเทเส  พุทฺธา  นิพฺพตฺตนฺตีติ  โอกาส  โอโลเกนฺโต   
มชฺฌิมปเทส  ปสฺส ิฯ  กปลวตฺถุ นาม นคร ตตฺถ มยา   
นิพฺพตฺติตพฺพนฺติ นิฏมคมาสิ ฯ   
        ตโต  กลุ  วิโลเกนฺโต  พุทฺธา  นาม  เวสฺสกุเล  วา   
สุทฺทกุเล  วา  น  นิพฺพตฺตนฺติ ฯ  โลกสมฺมเต  ปน  ขตฺติยกุเล   
วา  พฺราหฺมณกุเล  วา  นพฺิพตฺตนฺติ  เอตรหิ  ขตฺติยกุล  โลกสมฺมต   
ตตฺถ  นิพฺพตฺติสฺสามิ  สุทฺโธทโน  นาม  ราชา  ปตา เม   
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  กตฺิตก ปนสฺสา  อายูติ   
ทสนฺน มาสาน อุปริ สตฺต ทิวสานีติ ปสฺสิ ฯ   
        อิติ  อิม  ป ฺจวิธ  มหาวิโลกน  วิโลเกตฺวา  กาโล   
เม  มาริสา  พุทฺธภาวายาติ  เทวาน  ปฏิ ฺ  ทตฺวา  คจฺฉถ   
ตุเมฺหติ  ตา  เทวตา  อุยฺโยเชตฺวา  ตุสิตเทวตาหิ  ปริวุโต  ตุสิตปุเร   
นนฺทนวน ปาวิสิ ฯ สพฺพเทวโลเกสุ  หิ  นนฺทนวน  อตฺถิเยว ฯ   
ตตฺร  น  เทวตา  อิโต  จุโต  สุคตึ  คจฺฉาติ  ปุพฺเพ   
กตกุสลกมฺโมกาส  สารยมานา  วิจรนฺติ ฯ  โส  เอว  ตาหิ    
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เทวตาหิ  กุสล  สารยมานาหิ  ปริวุโต  ตตฺร  วิจรนฺโตว  จวิตฺวา   
มหามายาย  เทวิยา  กุจฺฉิสฺมึ  อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺเตน  ปฏิสนฺธึ   
คณฺหิ ฯ  มหาปุริสสฺส  ปน  มาตุ  กุจฺฉิสฺมึ  ปฏิสนฺธคฺิคณฺหนกฺขเณ   
เอกปฺปหาเรเนว  สกลทสสหสฺสิโลกธาตุ  สงฺกมฺป ฯ  ทฺวตฺตึส  
ปุพฺพนิมิตฺตานิ ปาตุรเหสุ ฯ   
        เอว  คหิตปฏิสนฺธิกสฺส  โพธิสตฺตสฺส  เจว  โพธิสตฺตมาตุยา   
จ  อุปทฺทวนิวารณตฺถ  ขคฺคหตฺถา  จตฺตาโร  เทวปุตฺตา  อารกฺข   
คณฺหึสุ ฯ โพธิสตฺตสฺส มาตุ  ปุริเสสุ  ราคจิตฺต  นุปฺปชฺช ิฯ   
ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺตา  จ  สา  อโหสิ สขิุนี  อกิลนฺตกายา ฯ   
โพธิสตฺต ฺจ  อตฺตโน  กุจฺฉิคต  วิปฺปสนฺเน  มณิรตเน  อาวุต-   
ปณฺฑุสุตฺต  วิย  ปสฺสติ ฯ  ตสฺมา โพธสิตฺเตน วสิตกุจฺฉิ นาม   
เจติยคพฺภสทิสา โหติ  น  สกฺกา  อ ฺเน  สตฺเตน  อาวสิตุ   
วา  ปริภุ ฺชตุิ  วา  ตสฺมา  โพธิสตฺตมาตา  สตฺตาหชาเต   
โพธิสตฺเต  กาล  กตฺวา  ตุสิตปุเร  นิพฺพตฺติ ฯ  ยถา  ปน  อ ฺา   
อิตฺถิโย  ทส  มาเส  อปฺปตฺวาป  อติกฺกมิตฺวาป นิสินฺนาป   
นิปนฺนาป  วิชายนฺติ  น  เอว  โพธิสตฺตมาตา ฯ  โพธิสตฺตมาตา   
ปน  โพธิสตฺต  ทส  มาเส  กุจฺฉินา ปรหิริตฺวา  ิตาว   
วิชายติ ฯ อย โพธิสตฺตมาตุ ธมฺมตา ฯ   
        มหามายาป  เทวี  ทส  มาเส  กุจฺฉินา  โพธิสตฺต   
ปริหริตฺวา  ปริปุณฺณคพฺภา  าติฆร  คนฺตุกามา  สุทฺโธทน-    
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มหาราชสฺส  อาโรเจสิ  อิจฺฉามห  มหาราช  เทวทหนคร   
คนฺตุนฺติ ฯ  ราชา  สาธูติ  สมฺปฏิจฺฉิตฺวา  กปลวตฺถโุต  ยาว   
เทวทหนครา  ว ฺชล  สม  กาเรตฺวา  กทลิปุณฺณฆฏกมุกธช-   
ปฏากาทีหิ  อลงฺการาเปตฺวา  นวกนกสิวิกาย  นสิีทาเปตฺวา   
มหติยา  วิภูติยา  มหตา  ปริวาเรน  เปเสสิ ฯ  ทฺวินนฺ  ปน   
นคราน  อนฺตเร  อุภยนครวาสีน  ปรโิภคารห  ลุมพิฺนีวน  นาม   
มงฺคลสาลวน  อตฺถ ิ ต  ตสฺมึ  สมเย  มูลโต  ยาว  อคฺคสาขา   
สพฺพ  เอกผาลิผุลฺล  อโหสิ ฯ  สาขนฺตเรหิ  เจว  ปปฺุผนฺตเรหิ   
จ  ปรมรติกรมธุรมโนรมวิรุตาหิ  มทมุทิตาหิ  อนุภุตฺตป ฺชราหิ  (๑)   
ปรภตมธุกรวธูหิ  อุปคียมานสุรนนฺทนนนฺทนวนสทิสโสภ วน   
ทิสฺวา เทวิยา สาลวนกีฬมนุภวิตุ จิตฺตมุปฺปชฺช ิฯ   
                                วิภูสติา พาลชนาติจาลินี   
                                วิภูสติงฺคี วนิเตว มาลินี   
                                สทา ชนาน นยนาลิมาลินี   
                                วิลุมปฺนีวาติวิโรจิ ลุมฺพินี ฯ   
        อมจฺจา  ร ฺโ  อาโรเจตฺวา  เทวึ  คเหตฺวา  ต  ลุมฺพินีวน   
ปวิสึสุ ฯ  สา มงฺคลสาลมูล  คนฺตฺวา  ตสฺส  อุชุสมวฏฏกฺขนฺธสฺส   
ปุปฺผผลปลฺลวสมลงฺกตสฺส  ย  สาข  คณฺหิตุกามา  อโหสิ  สา   
สาลสาขา  อพลา  ชนหทยโลลา  สยเมว  วิลมฺพมานา  หุตฺวา   
# ๑. ส.ี  ภูตส ฺจาราหิ ฯ    
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ตสฺสา  กรตลสฺมึ  สมุปคตา ฯ  อถ  สา  ต  สาลสาข  ตมฺพ-   
ตุงฺคนขุชฺชเลน  กมลทลวตฺติวฏฏงฺคุลินา  นวกนกกฏวลยโสภินา   
ทกฺขิเณน  ปรมรติกเรน  กเรน  อคฺคเหสิ ฯ  สา  ต  สาลสาข   
คเหตฺวา  ิตา อสิตชลธรวิวรคตา  พาลจนฺทเลขา  วิย  จ   
อจิรฏ ิติกา  อจฺจิปภา  วิย  จ  นนฺทนวนชาตา  เทวี  วิย  จ   
เทวี  วิโรจิตฺถ ฯ  ตาวเทว  จสฺสา  กมมฺชวาตา  จลึสุ ฯ  อถสฺสา   
สาณิปาการ  ปริกฺขิปตฺวา  มหาชโน  ปฏิกฺกมิ ฯ  สา  สาลสาข   
คเหตฺวา  ติฏมานา  เอว  ตสฺสา  คพฺภวุฏาน อโหสิ ฯ   
        ตงฺขณเยว  จตฺตาโร  วิสุทฺธจิตฺตา  มหาพฺรหฺมาโน   
สุวณฺณชาล  อาทาย  อาคนฺตฺวา  เตน  สุวณฺณชาเลน  โพธ-ิ   
สตฺต  สมฺปฏจฺิฉิตฺวา  มาตุ  ปุรโต  เปตฺวา  อตฺตมนา  เทวิ   
โหหิ  มเหสกฺโข  เต  ปุตฺโต  อุปฺปนฺโนติ  อาหสุ ฯ  ยถา  ปน   
อ ฺเ  สตฺตา  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมนฺตา  ปฏิกฺกูเลน อสุจินา   
มกฺขิตา นิกฺขมนฺติ  น  เอว  โพธิสตฺโต ฯ  โพธิสตฺโต  ปน   
เทฺว  หตฺเถ  เทฺว  ปาเท  ปสาเรตฺวา    ิตโกว  มาตุ  กุจฺฉิสมฺภเวน   
เกนจิ  อสุจินา  อมกฺขิโตว  สุทฺโธ  วิสโท  กาสิกวตฺเถ  นิกฺขิตฺต-   
มณิรตน  วิย วิโรจมาโน มาตุกุจฺฉิโต นิกฺขมิ ฯ เอว สนฺเตป   
โพธิสตฺตสฺส  จ  โพธิสตฺตมาตุยา  จ  สกฺการตฺถ  อากาสโต   
เทฺว  อุทกธารา  นิกฺขมิตฺวา โพธิสตฺตสฺส  จ  มาตุยา  จ   
สรีเร อุตุ คาหาเปสุ ฯ    
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        อถ  น  สุวณฺณชาเลน  ปฏิคฺคเหตฺวา   ิตาน  พฺรหฺมาน   
หตฺถโต  จตฺตาโร  มหาราชาโน  มงฺคลสมฺมตาย  สุขสมฺผสฺสาย   
ชินปฺปเวณิยา  คณฺหึสุ  เตส  หตฺถโต  มนุสฺสา  ทุกลูจุมฺพฏเกน   
คณฺหึสุ ฯ  มนุสฺสาน  หตฺถโต  มุจฺจิตฺวา ปวิย  ปติฏาย   
ปุรตฺถิม  ทิส  โอโลเกสิ  อเนกานิ  จกฺกวาฬสหสฺสานิ  เอกงฺคณานิ   
อเหสุ ฯ  ตตฺถ  เทวมนุสฺสา  คนฺธปุปฺผมาลาทีหิ  ปูชยมานา   
มหาปุริส  ตุเมฺหหิ  สทิโส  เอตฺถ  นตฺถ ิ กโุต  อุตฺตรติโรติ   
อาหสุ ฯ  เอว ทส ทิสา อนุวิโลเกตฺวา  อตฺตนา  สทิส  อทิสฺวา   
อุตฺตรทิสาภิมุโข  สตฺตปทวีติหาเรน  อคมาสิ ฯ  คจฺฉนฺโต  จ   
ปวิยา  เอว  คโต  นากาเสน ฯ  อเจลโกว คโต น สเจลโก ฯ   
หทโรว คโต  น  โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก ฯ  มหาชนสฺส  ปน  อากาเสน   
คจฺฉนฺโต  วิย  อลงฺกตปฏยิตฺโต  วิย  จ  โสฬสวสฺสทฺุเทสิโก   
วิย  จ  อโหส ิฯ  ตโต  สตฺตเม  ปเท  ตฺวา  อคฺโคหมสฺมิ   
โลกสฺสาติอาทิก (๑) อาสภึ วาจ นิจฺฉาเรนฺโต สีหนาท นทิ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ห ิ ตีสุ  อตฺตภาเวสุ  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขนฺตมตฺโตว   
วาจ  นิจฺฉาเรสิ  มโหสธตฺตภาเว  เวสฺสนฺตรตฺตภาเว  อิมสฺมึ   
อตฺตภาเวติ ฯ  มโหสธตฺตภาเว  กิรสฺส  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขนฺต-   
มตฺตสฺเสว  สกฺโก เทวราชา อาคนฺตฺวา  จนฺทนสาร  หตฺเถ   
เปตฺวา  คโต  ต  มฏุ ิย  กตฺวาว  นิกฺขนฺโต ฯ  อถ  น   
# ๑. ท.ี มหา. ๑ๆ/๒๖/๑๗ ฯ  ๒. ม. อุ. ๑๔/๓๗๗/๒๕๓ ฯ   
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มาตา   ตาต  ตฺว  กึ  คเหตฺวา  อาคโตสีติ  ปุจฺฉิ ฯ  โอสธ   
อมฺมาติ ฯ  อิติ  โอสธ  คเหตฺวา อาคตตฺตา โอสธกุมาโรเตฺววสฺส   
นามมกสุ ฯ   
        เวสฺสนฺตรตฺตภาเว  ปน  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขนตฺมตฺโตว   
ทกฺขิณหตฺถ  ปสาเรตฺวา  อตฺถิ  น ุ โข  อมฺม  กิ ฺจิ  เคหสฺมึ   
ธน  ทาน ทสฺสามีติ วทนฺโต  นิกฺขมิ ฯ  อถสฺส  มาตา  สธเน   
กุเล  นิพฺพตฺโตสิ  ตาตาติ  ปุตฺตสฺส  หตฺถ  อตฺตโน หตฺถตเล   
กตฺวา สหสฺสตฺถวิก เปสิ ฯ   
        อิมสฺมึ  ปน  อตฺตภาเว  อิม  สีหนาท  นทีติ  เอว  โพธ-ิ   
สตฺโต  ตีสุ อตฺตภาเวสุ  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขนฺตมตฺโตว  วาจ   
นิจฺฉาเรสิ ฯ  ชาตกฺขเณปสฺส ทฺวตฺตึส  ปุพฺพนิมิตฺตานิ  ปาตุร-   
เหสุ ฯ  ยสฺม ึ ปน  สมเย  อมฺหาก  โพธิสตฺโต  ลุมพิฺนีวเน   
ชาโต  ตสฺมึเยว  สมเย  ราหุลมาตา  เทวี  อานนฺโท  ฉนฺโน   
กาฬุทายี  อมจฺโจ  กณฺโก  (๑)  อสฺสราชา  มหาโพธิรุกฺโข  จตสฺโส   
นิธิกุมฺภิโย  จ  ชาตา  ตตฺถ  เอโก  คาวุตปฺปมาโณ  เอโก  อฑฺฒ-   
โยชนปฺปมาโณ  เอโก  ติคาวุตปฺปมาโณ  เอโก โยชนปฺปมาโณ   
อโหสิ ฯ อิเม สตฺต สหชาตา นาม โหนฺติ ฯ   
        อุภยนครวาสิโน  มหาปุริส  คเหตฺวา  กปลวตฺถุปุรเมว   
อคมสุ ฯ  ตทิสเมว กปลวตฺถุนคเร  สุทโฺธทนมหาราชสฺส  ปุตฺโต   
# ๑. ส.ี อาชานีโย กนถฺโก ฯ    
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โพธิมูเล  นิสทีิตฺวา  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  ตาวตึสภวเน  หฏตุฏา   
เทวสงฺฆา  เจลุกฺเขปาทีนิ  ปวตฺเตนฺตา  กีฬึสุ ฯ  ตสฺมึ  สมเย   
สุทฺโธทนมหาราชสฺส  กลุปูโก  อฏสมาปตฺติลาภี กาฬเทวโล   
นาม  ตาปโส  ภตฺตกิจฺจ  กตฺวา  ทวิาวิหารตฺถาย  ตาวตึสภวน   
คนฺตฺวา  ตตฺถ  ทิวาวิหาร  นิสินฺโน  ตา  เทวตา  ตุฏมานสา   
กีฬนฺติโย  ทสิฺวา  กึ  การณา  ตุฏมานสา  ปมุทิตหทยา   
กีฬถ  มยฺห  ต  การณ  กเถถาติ  ปุจฺฉิ ฯ  ตโต  เทวตา   
อาหสุ  มาริส  สุทฺโธทนร ฺโ  ปุตฺโต  ชาโต  โส  โพธิมณฺเฑ   
นิสีทิตฺวา  พุทฺโธ  หุตฺวา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสฺสติ  ตสฺส อนนฺตรูป   
พุทฺธลีล  ปสสฺิตุ ลภิสฺสามาติ อิมินา การเณน ตุฏมฺหาติ ฯ   
        อถ  ตาปโส  ตาส  เทวตาน  วจน  สุตฺวา  ปรมทสฺสนีย-   
รตนาวโลกโต  เทวโลกโต  โอรุยฺห  นรปตินิเวสน  ปวิสิตฺวา   
ป ฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ ฯ  ตโต  กตปฏิสนฺถาร  ราชาน  ปุตฺโต   
กิร  เต  มหาราช  ชาโต  ต  ปสฺสิสฺสามาติ  อาห ฯ  ราชา   
อลงฺกตปฏิยตฺต  ตนย  อาหราเปตฺวา  เทวลตาปส  วนฺทาเปตุ   
อภิหริ ฯ  มหาปุริสสฺส  ปาทา  ปริวตฺติตฺวา  วิชฺชุลตา  วิย   
อสิตชลธรกูเฏสุ  ตาปสสฺส  ชฏาสุ  ปติฏหึสุ ฯ  โพธิสตฺเตน   
หิ  เตนตฺตภาเวน  วนฺทิตพฺโพ  นาม   อ ฺโ  อตฺถิ ฯ  ตโต   
ตาปโส  อุฏายาสนา  โพธิสตฺตสฺส  อ ฺชลึ  ปคฺคเหสิ ฯ  ราชา   
ต  อจฺฉริย  ทสิฺวา  อตฺตโน  ปุตฺต  วนฺท ิฯ  ตาปโส  โพธิสตฺตสฺส    
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ลกฺขณสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  ภวิสฺสติ  นุ  โข  พุทฺโธ  อุทาหุ  น   
ภวิสฺสตีติ  อาวชฺเชตฺวา  อุปธาเรนฺโต  นิสฺสสย  พุทโฺธ  ภวิสฺสตีติ   
อนาคตสาเณน  ตฺวา  อจฺฉริยปุริโส อยนฺติ สิต อกาสิ ฯ   
        ตโต  อห  พุทฺธภูต  ทฏ ุ  ลภิสฺสามิ  นุ  โข  โนติ   
อุปธาเรนฺโต  น  ลภิสฺสามิ  อนฺตราเยว  กาล  กตฺวา  พุทฺธ-   
สเตนป  พุทฺธสหสฺเสนป  คนฺตฺวา  โพเธตุ  อสกฺกุเณยฺเย  อรูปภเว   
นิพฺพตฺติสฺสามีติ  ทิสฺวา  เอวรูป  นาม  อจฺฉริยปุริส  พุทฺธภูต   
ทฏ ุ  น  ลภิสฺสามิ  มหตี  วต  เม  ชาน ิภวิสฺสตีติ  ปโรทิ ฯ   
มนุสฺสา  ปน  ทิสฺวา  อมหฺาก  อยฺโย  อิทาเนว  หสิตฺวา  ปุน   
โรทิตุมารภิ  กึ  น ุ โข  ภนฺเต อมฺหาก อยฺยปุตฺตสฺส โกจิ   
อนฺตราโย ภวิสฺสตีติ  ปุจฺฉึสุ ฯ  ตาปโส  อาห  นตฺเถตสฺส   
อนฺตราโย  นสิฺสสเยน  พุทฺโธ  ภิวฺสตีติ ฯ  อถ  กสมฺา  ตุเมฺห   
ปโรหิตฺถาติ ฯ  เอวรูป  อจฺฉริยปุริส  พุทฺธภูต  ทฏ ุ  น   
ลภิสฺสามิ  มหตี  วต  เม  ชานิ  ภวิสฺสตีติ  อตฺตาน  อนุโสจนฺโต   
โรทามีติ  อาห ฯ   
        ตโต  โพธิสตฺต  ป ฺจเม  ทิวเส  สีส  นฺหาเปตฺวา  นาม   
คณฺหิสฺสามาติ  ราชภวน  จตุชฺชาติกคนฺเธน  อุปลมิฺปตฺวา   
ลาชป ฺจมานิ  กุสุมานิ  วิกิริตฺวา  อสมฺภินฺนปายาส  ปจาเปตฺวา   
ติณฺณ  เวทาน  ปารงฺคเต  อฏสเต  พฺราหฺมเณ  นิมนฺเตตฺวา   
ราชภวเน  นสิีทาเปตฺวา  มธุปายาส  โภเชตฺวา  สกฺการ  กตฺวา    
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กึ  น ุ โข  ภวิสฺสตีติ  ลกฺขณานิ  ปริคฺคาหาเปสุ ฯ  เตสุ  รามาทโย   
อฏ  พฺราหฺมณปณฺฑิตา  ลกฺขณปริคฺคาหกา  อเหสุ ฯ  เตสุ   
สตฺต  ชนา  เทฺว  องฺคุลิโย  อุกฺขิปตฺวา  เทฺวธา  พฺยากรึสุ   
อิเมหิ  ลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต อคาร อชฺฌาวสนฺโต  ราชา   
โหติ  จกฺกวตฺตี  ปพฺพชมาโน  พุทฺโธติ ฯ  เตส  ปน  สพฺพทหโร   
โคตฺเตน  โกณฺฑ ฺโ  นาม  พฺราหฺมโณ  โพธิสตฺตสฺส  ลกฺขณ-   
วรสมฺปตฺตึ  ทิสฺวา  เอตสฺส  อคารมชฺเฌ  านการณ  นตฺถ ิ  
เอกนฺเตเนว  วิวฏจฺฉโท  พุทฺโธ  ภวิสสฺตีติ  เอกเมว  องฺคุลึ   
อุกฺขิปตฺวา  เอกสพฺยากรณ  พฺยากาสิ ฯ  อถสฺส  นาม  คณฺหนฺตา   
สพฺพโลกตฺถสิทฺธิกรตฺตา สิทฺธตฺโถติ นามมกสุ ฯ   
        อถ  เต  พฺราหฺมณา  อตฺตโน  ฆรานิ  คนฺตฺวา  ปุตฺเต   
อามนฺเตตฺวา  เอวมาหสุ  อเมฺห  มหลลฺกา  สุทโฺธนมหาราชสฺส   
ปุตฺต  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺต  สมฺภาเวยฺยาม  วา  โน  วา  ตุเมฺห   
ปน  ตสฺมึ  ปพฺพชิตฺวา  สพฺพ ฺ ุต  ปตฺเต  ตสฺส  สาสเน   
ปพฺพชถาติ ฯ  ตโต  สตฺตป  ชนา  ยาวตายุก  ตฺวา  ยถากมฺม   
คตา ฯ  โกณฺฑ ฺมาณโว  อโรโค  อโหสิ ฯ  ตทา  ปน  ราชา   
เตส  วจน  สตฺุวา  กึ  ทิสฺวา  มม  ปุตฺโต  ปพฺพชิสฺสตีติ  เต   
ปุจฺฉิ ฯ  จตฺตาริ  ปุพฺพนิมตฺิตานิ  เทวาติ ฯ  กตร ฺจ  กตร ฺจาติ ฯ   
ชิณฺณ  พฺยาธติ  มต  ปพฺพชิตนฺติ ฯ  ราชา  อิโต  ปฏาย   
เอวรูปาน  มม  ปุตฺตสฺส  สนฺติก  อาคมิตุ  มา  อทตฺถาติ  วตฺวา    
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กุมารสฺส  จกขฺุปเถ  ชิณฺณปุริสาทีน  อาคมนนิวารณตฺถ  จตูสุ   
ทิสาสุ  คาวุตคาวุตฏาเน  อารกฺข  เปสิ ฯ  ตทิวส  มงฺคลฏาเน   
นฺนิปติเตสุ  อสีติยา  าติกุลสหสฺเสสุ  เอกเมโก  เอกเมก  ปุตฺต   
ปฏิชานิ  อย  พุทฺโธ  วา  โหตุ  ราชา  วา  มย  เอกเมก  ปุตฺต   
ทสฺสาม  สเจ  พุทฺโธ ภวิสฺสติ ขตฺติยสมเณเหว  ปริวุโต   
วิจริสฺสติ ฯ  สเจ  ราชา  จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสติ  ขตฺติยกุมาเรเหว   
ปริวุโต  วิจรสิฺสตีติ ฯ  อถ  ราชา  มหาปุริสสฺส  ปรมรูปสมฺปนฺนา   
วิคตสพฺพโทสา  จตุสฏ ิ  ธาติโย อทาสิ ฯ โพธิสตฺโต อนนฺเตน   
ปริวาเรน มหตา สิริสมุทเยน วฑฺฒิ ฯ   
        อเถกทวิส  ร ฺโ  วปฺปมงฺคล  นาม  อโหสิ ฯ  ตทิวส   
ราชา  มหติยา  วิภูติยา  มหตา  ปริวาเรน  (๑)  นครโต  นิกฺขมนฺโต   
ปุตฺตมฺป  คเหตฺวาว  อคมาสิ ฯ  กสิกมมฺฏาเน  เอโก  ชมฺพุรุกโฺข   
ปรมรมณีโย  ฆนสนฺทจฺฉาโย  อโหส ิฯ  ตสฺส  เหฏา  กุมารสฺส   
สยน  ป ฺาเปตฺวา  อุปริ  วรกนกตาราขจิต  รตฺตเจลวิตาน   
พนฺธิตฺวา  สาณิปากาเรน  ปริกฺขิปาเปตฺวา  อารกฺข  เปตฺวา   
ราชา  สพฺพาลงฺการ  อลงฺกริตฺวา  อมจฺจคณปริวุโต  (๑)  นงฺคล-   
กรณฏานมคมาสิ (๒) ฯ  ตตฺถ  ราชา  ปรมมงฺคล  สุวณฺณนงฺคล   
คณฺหาติ ฯ  อมจฺจาทโย  รชตนงฺคลาทีนิ  คณฺหนฺติ ฯ  ตทิวส   
นงฺคลสหสฺส  โยชียติ ฯ  โพธิสตฺต  ปรวิาเรตฺวา  นิสินฺนา  ธาติโย   
# ๑. ส.ี ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ วปฺปมงฺคลวปฺปถรเณฏาเน ฯ    
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ร ฺโ สมฺปตฺตึ ปสฺสิสฺสามาติ อนฺโตสาณิโต พหิ นิกฺขนฺตา ฯ   
        อถ  โพธิสตฺโต  อิโต  จิโต  จ  โอโลเกนฺโต  กิ ฺจิ  อทิสฺวา   
สหสา  อุฏาย  ปลลฺงฺก  อาภุชิตฺวา  อานาปาเน  ปริคฺคเหตฺวา   
ปมชฺฌาน  นิพฺพตฺเตสิ ฯ  ธาติโย  ขชชฺโภชชฺนฺตเร  วิจรนฺติโย   
โถก  จิรายึสุ ฯ  เสสรุกฺขาน ฉายา นิวตฺตา  ตสฺส  ปน   
ชมฺพุรุกฺขสฺส  ฉายา  ปริมณฺฑลา  หุตฺวา  ตตฺเถว  อฏาสิ ฯ   
ธาติโย ปนสฺส  อยฺยปุตฺโต  เอกโกวาติ  เวเคน  สาณิปาการ   
อุกฺขิปตฺวา  ปริเยสนฺติโย  สิริสยเน  ปลฺลงฺเกน  นิสนิฺน  ต ฺจ   
ปาฏิหาริย  ทสิฺวา  คนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ   
ราชา  เวเคน  อาคนฺตฺวา  ต  ปาฏิหาริย  ทิสฺวา  อย  โว   
ตาต ทุติยวนฺทนาติ ปุตฺต วนฺทิ ฯ   
        อถ  มหาปุริโส  อนกฺุกเมน  โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก  อโหสิ ฯ   
ราชา  โพธิสตฺตสฺส  ติณฺณ  อุตูน  อนจฺุฉวิเก  รมฺมสุรมฺม-   
สุภนามเก  ตโย  ปาสาเท  กาเรสิ ฯ  เอก  นวภูมิก  เอก   
สตฺตภูมิก  เอก  ป ฺจภูมิก ฯ  ตโยป  ปาสาทา  อุพฺเพเธน   
สมปฺปมาณา อเหสุ ฯ ภูมกิาสุ ปน นานตฺต อโหสิ ฯ   
        อถ  ราชา  จินฺเตสิ  ปุตฺโต  เม  วยปฺปตฺโต  ฉตฺตมสฺส   
อุสฺสาเปตฺวา  รชชฺสิร ึ ปสสฺิสฺสามีติ ฯ  โส  สากิยาน  ปณฺณานิ   
ปหิณิ  ปุตฺโต เม วยปฺปตฺโต  รชฺเช  น  ปติฏาเปสฺสามิ   
สพฺเพ  อตฺตโน  เคเหสุ  วยปฺปตฺตา  ทาริกา  อิม  เคห    
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เปเสนฺตูติ ฯ  เต  ร ฺโ  สาสน  สุตฺวา  กุมาโร  เกวล   
รูปสมฺปนฺโน  น  กิ ฺจิ  สิปฺป  ชานาติ  ทารภรณ  กาตุ  น   
สกฺขิสฺสติ  น  มยฺห  ธีตโร  ทสฺสามาติ อาหสุ ฯ ราชา   
ต ปวตฺตึ สุตฺวา ปุตฺตสฺส สนฺติก คนฺตฺวา ตมตฺถ   
อาโรเจสิ ฯ  โพธิสตฺโต  กึ  สิปฺป  ทสเฺสตุ  วฏฏตีติ  อาห ฯ   
สหสฺสตฺถาม  ธนุ  อาโรเปตุ  วฏฏติ  ตาตาติ ฯ  เตน  หิ  
อาหราเปถาติ อาห ฯ ราชา อาหราเปตฺวา  อทาสิ ฯ  ต   
ธนุ  ปุริสสหสฺส  อาโรเปติ  ปุริสสหสฺส  โอโรเปติ ฯ  มหาปุริโส   
ต  สราสน  อาหราเปตฺวา  ปลลฺงฺเกน  นิสินฺโนว  ชิย   
ปาทงฺคุฏเก  เวาเปตฺวา  กฑฺฒนฺโต  ปาทงฺคุฏเกเนว  ธนุ   
อาโรเปตฺวา  วาเมน  หตฺเถน  ทณฺเฑ  คเหตฺวา  ทกฺขิเณน   
หตฺเถน  กฑฺฒิตฺวา  ชิย  โรเปสิ ฯ  สกลนคร  อุปฺปตฺตนา-   
การปฺปตฺต  อโหสิ ฯ  กึ  เอโส  สทฺโทติ  จ  วุตฺเต  เทโว   
คชฺชตีติ  อาหสุ ฯ  อถ ฺเ  ตุเมฺห  น  ชานาถ  น  เทโว   
คชฺชติ  องฺคีรสสฺส  กุมารสฺส  สหสฺสตฺถาม  ธนุ  อาโรเปตฺวา   
ชิย  โปเนฺตสฺส  ชิยปฺปหารสทฺโท  เอโสติ  อาหสุ ฯ  สากิยา   
ต  สุตฺวา ตาวตเกเนว อารทฺธจิตฺตา ตุฏมานสา อเหสุ ฯ   
        อถ  มหาปุริโส  กึ  กาตุ  วฏฏตีติ  อาห ฯ  อฏงฺคุล-   
พหล  อโยปฏฏ  กณฺเฑน  วิชฌฺิตุ  วฏฏตีติ ฯ  ต  วิชฺฌิตฺวา   
อ ฺ  กึ  กาตุ  วฏฏตีติ อาห ฯ  จตุรงฺคุลพลห  อสนผลก    
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วิชฺฌิตุ  วฏฏตีติ ฯ  ตมฺป  วิชฺฌิตฺวา  อ ฺ กึ กาตุ  วฏฏตีติ   
อาห ฯ วิทตฺถิพหล อุทุมฺพรผลก วิชฺฌิตุ วฏฏตีติ ฯ ตมฺป   
วิชฺฌิตฺวา  อ ฺ  กึ  กาตุ  วฏฏตีติ  อาห ฯ  ตโต  วาลุก-   
สกฏานีติ  อาหสุ ฯ  มหาสตฺโต  วาลุกสกฏมฺป  ปลาลสกฏมฺป   
วินิวิชฺฌิตฺวา  อุทเก  เอกูสภปฺปมาณ  กณฺฑ  เปเสสิ  ถเล   
อฏอุสภปฺปมาณ ฯ  อถ  น  วาติงฺคณส ฺาย  วาล  วิชฺฌิตุ   
วฏฏตีติ  อาหสุ ฯ  เตน  หิ  โยชนมตฺต  วาติงฺคณ  พนฺธาเปถาติ   
วตฺวา โยชนมตฺถเก  วาติงฺคณส ฺาย  วาล  พนฺธาเปตฺวา   
รตฺตนฺธกาเร  เมฆปฏเลหิ   ฉนฺนาสุ  ทสิาสุ  กณฺฑ  ขิป ฯ   
ต  คนฺตฺวา  โยชนมตฺถเก  วาล  ผาเลตฺวา  ปวึ  ปาวิสิ ฯ   
น  เกวล  เอตฺตกเมว  ต  ทวิส  มหาปุรโิส  โลเก  วตฺตมาน   
สิปฺป  สพฺพเมว ทสฺเสสิ ฯ   
        อถ  สากิยา  อตฺตโน  ธีตโร  อลงฺกริตฺวา  เปสยึสุ ฯ   
จตฺตาลีสสหสฺสา  นาฏกิตฺถิโย  อเหสุ ฯ  ราหุลมาตา  ปน  เทวี   
อคฺคมเหสี  อโหสิ ฯ  มหาปุริโส  เทวกุมาโร  วิย  สรุยุวตีหิ   
ปริวุโต  นรยวุตีหิ  ปริวุโต  นิปฺปุริเสหิ ตุริเยหิ  ปริจาริยมาโน   
มหาสมฺปตฺตึ  อนุภวมาโน  อุตุวาเรน  อุตุวาเรน  เตสุ ตีสุ   
ปาสาเทสุ  วิหรติ ฯ  อเถกทิวส  โพธสิตฺโต  อุยฺยานภูมึ  คนฺตุกาโม   
สารถึ  อามนฺเตตฺวา รถ  โยเชหิ  อุยฺยานภูมึ  ปสฺสิสสฺามีติ   
อาห ฯ  โส  สาธูติ  ปฏิสสฺุณิตฺวา  มหารห  วรรุจิรถิร-    
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กุพฺพรวรตฺต  ถิรตรเนมินาภึ  วรกนกรชตมณิรตนขจิตอีสามุข   
นวกนกรชตตารกขจิตเนมิปสฺส  สโมสริตวิวิธสุรภิกุสุมทามสสฺสิริก   
รวิรถสทิสทสฺสนีย วรรถ  สมลงฺกริตฺวา  สสิกุมุทสทิสวณฺเณ   
อนิลครุฬชเว  อาชานีเย  จตฺตาโร  มงฺคลสินฺธเว โยเชตฺวา   
โพธิสตฺตสฺส  ปฏิเวเทสิ ฯ  โพธิสตฺโต  เทววิมานสทิส  ต   
รถวรมารุยฺห อุยฺยานาภิมุโข ปายาสิ ฯ   
        อถ  เทวตา  สิทฺธตฺถกุมารสฺส  อภิสมฺพุชฺฌนกาโล  อาสนฺโน   
ปุพฺพนิมิตฺตมสฺส  ทสฺเสสฺสามาติ  เอก  เทวปุตฺต  ชราชชชฺรสรรี   
ขณฺฑทนฺต  ปลิตเกส  วงฺกคตฺต  ทณฺฑหตฺถ  ปเวธมาน  กตฺวา   
ทสฺเสสุ ฯ  ต  โพธิสตฺโต  เจว  สารถิ  จ  ปสฺสนฺติ ฯ  ตโต   
โพธิสตฺโต  สารถิ  โกนาเมส  ปุริโส  เกสาปสฺส  น  ยถา   
อ ฺเสนฺติ  มหาปทานสุตฺเต  (๑)  อาคตนเยเนว  ปุจฺฉิตฺวา  ตสฺส   
วจน  สุตฺวา  ธิรตฺถุ  วต  โภ  ชาติ  ยตฺร  หิ  นาม   
ชาตสฺส  ชรา ป ฺายิสฺสตีติ (๒)  สวิคฺคหทโย  ตโตว  ปฏินิวตฺติตฺวา   
ปาสาทเมว อภิรุหิ ฯ   
        ราชา  ก ึ การณา  มม  ปุตฺโต  ปฏนิิวตฺตีติ  ปุจฺฉิ ฯ   
ชิณฺณปุริส  ทิสฺวา  เทวาติ ฯ  ตโต  กมฺปมานมานโส  ราชา   
อฑฺฒโยชเน  อารกฺข  เปสิ ฯ  ปุเนกทิวส  โพธิสตฺโต  อุยฺยาน   
จฺฉนฺโต  ตาหิ  เอว  เทวตาหิ  นิมฺมิต  พฺยาธิต ฺจ ปุริส  ทิสฺวา   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๓๓/๒๕ ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๓๓/๒๖ ฯ    
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ปุริมนเยเนว  ปุจฺฉิตฺวา  สวิคฺคหทโย  นิวตฺติตฺวา  ปาสาทเมว   
อภิรุหิ ฯ ราชา  ปุจฺฉิตฺวา  นาฏกานิ  วิสฺสชฺเชสิ ฯ  ปพฺพชฺชาย   
มานส  อสฺส  ภินฺน  กริสสฺนฺติ  อารกฺข  วฑฺเฒตฺวา  สมนฺตโต   
ติคาวุตปฺปมาเณ  ปเทเส  อารกฺข  เปสิ ฯ   
        ปุนป  โพธิสตฺโต  เอกทิวส  อุยฺยาน  คจฺฉนฺโต  ตเถว   
เทวตาหิ  นิมฺมิต  กาลงฺกต  ทิสฺวา  ปรุิมนเยเนว ปุจฺฉิตฺวา   
สวิคฺคหทโย นิวตฺติตฺวา ปาสาทมภิรุหิ ฯ ราชา  นิวตฺตนการณ   
ปุจฺฉิตฺวา  ปุน  อารกฺข  วฑฺเฒตฺวา  โยชนปฺปมาเณ  ปเทเส  
อารกฺข เปสิ ฯ   
        ปุนป  โพธิสตฺโต  เอกทิวส  อุยฺยาน  คจฺฉนฺโต  ตเถว   
เทวตาหิ  นิมฺมิต  สุนิวตฺถ  สุปารุต  ปพฺพชิต  ทิสฺวา  โก   
นาเมโส สมฺม สารถีติ สารถึ  ปุจฺฉิ ฯ  สารถึ  กิ ฺจาป   
พุทฺธุปฺปาทสฺส  อภาวา  ปพฺพชิต  วา  ปพฺพชิตคุเณ  วา  น   
ชานาติ  เทวตานุภาเวน  ปน  ปพฺพชโิต  นามาย  เทวาติ   
วตฺวา  ปพฺพชฺชาย  คุณ ตสฺส วณฺเณสิ ฯ   
        ตโต  โพธิสตฺโต  ปพฺพชฺชาย  รุจึ  อุปฺปาเทตฺวา  ตทิวส   
อุยฺยาน  อคมาสิ ฯ ทีฆายุกา  โพธิสตฺตา  วสฺสสเต  วสฺสสเต   
อติกฺกนฺเต  ชณฺิณาทีสุ เอเกก อทฺทสสุ ฯ  อมฺหาก  ปน  โพธิสตฺโต   
อปฺปายุกกาเล  อุปฺปนฺนตฺตา  จตุนฺน  จตุนฺน  มาสาน  อจฺจเยน   
อุยฺยาน  คจฺฉนฺโต  อนุกฺกเมน  เอเกก  อทฺทส ฯ  ทฆีภาณกา    
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ปนาหุ  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  เอกทิวเสเนว  ทิสฺวา  อคมาสีติ ฯ   
ตสฺส  ทิวสภาค กีฬิตฺวา  อุยฺยานรสมนุภวิตฺวา  มงฺคลโปกฺขรณิย   
นฺหาตฺวา  อฏงฺคเต  สูริเย มงฺคลสิลาตเล  นิสีทิ  อตฺตาน   
อลงฺการาเปตุกาโม ฯ  อถสฺส  จิตฺตาจารม ฺาย  สกฺเกน   
เทวานมินฺเทน  อาณตฺโต  วิสฺสกมฺโม  นาม  เทวปุตฺโต  อาคนฺตฺวา   
ตสฺเสว  กปฺปกสทิโส  หตฺุวา  ทิพฺเพหิ  อลงฺกาเรหิ  อลงฺกริ ฯ   
อถสฺส  สพฺพาลงฺการสมลงฺกตสฺส  สพฺพตาลาวจเรสุ  (๑)  สกานิ  
สกานิ ปฏิภานานิ ทสฺสยนฺเตสุ   พฺราหฺมเณสุ  จ  ชย   
นนฺทาติอาทิวจเนหิ  สุตมงฺคลิกาทีสุ  นานปฺปกาเรหิ  มงฺคล-   
วจนตฺถุติโฆเสหิ  สมฺภาเวนฺเตสุ  (๒)  สพฺพาลงฺการสมลงฺกต  รถวร   
อภิรุหิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  ราหุลมาตา  ปุตฺต  วิชาตาติ  สุตฺวา   
สุทฺโธทนมหาราชา  ปุตฺตสฺส  เม  ตุฏ ึ  นิเวเทถาติ  สาสน   
ปหิณิ ฯ  โพธิสตฺโต  ต  สุตฺวา  ราหุ  ชาโต (๓)  พนฺธน  ชาตนฺติ   
อาห ฯ  ราชา  ก ึ เม  ปุตฺโต  อวจาติ  ปุจฺฉิตฺวา  ต  วจน   
สุตฺวา อิโต ปฏาย เม นตฺตา ราหุลกุมาโรเตฺวว  นาม   
โหตูติ อาห ฯ   
        โพธิสตฺโตป  ต  รถวรมารุยฺห  มหตา  ปริวาเรน  อติ-   
มโนรเมน  สริิโสภคฺเคน  นคร  ปาวิสิ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  รูปสิริยา   
คุณสมฺปตฺติยา  จ  อกิสา  กิสาโคตมี  นาม  ขตฺติยก ฺา   
# ๑. ส.ี ย.ุ สพฺพตาฬาวจเรสุ ฯ ๒.  สี. ยุ. สาวยนฺเตสุ ฯ   
#. ๓. สี. ย.ุ ราหุโล ชาโต ฯ    
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อุปริปาสาทวรตลคตา  นคร  ปวิสนฺตสฺส  โพธิสตฺตสฺส รูปสิร ึ 
ทิสฺวา ส ฺชาตปติโสมนสฺสา หุตฺวา   
                นพฺิพุตา นูน สา มาตา        นิพฺพุโต นูน โส ปตา   
                นพฺิพุตา นูน สา นารี        ยสฺสาย อีทิโส ปตีติ (๑)   
อิม อุทาน อุทาเนสิ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ต  สุตฺวา  จินฺเตสิ  อย  เม  สุสฺสวน  วจน   
สาเวสิ  อห หิ นิพฺพาน  คเวสนฺโต  วิจรามิ  อชฺเชว  มยา   
ฆราวาส  ฉฑฺเฑตฺวา  นิกฺขมฺม  ปพฺพชิตฺวา  นิพฺพาน  คเวสิตุ   
วฏฏตีติ ฯ  อย  อิมิสฺสา  อาจริยภาโค  โหตูติ  มุตฺตาหาร   
กณฺโต  โอมุ ฺจิตฺวา  กิสาโคตมิยา  สตสหสฺสคฺฆนิก  ปรมรติกร   
มุตฺตาหาร  เปเสสิ ฯ  สา  สิทฺธตฺถกุมาโร  มยิ  ปฏพิทฺธหทโย   
หุตฺวา  ปณฺณาการ  เปเสสีติ โสมนสฺสชาตา อโหสิ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  มหตา  สิริสมุทเยน  ปรมรมณีย  ปาสาท   
อภิรุหิตฺวา  สิริสยเน  นปิชชฺ ิฯ  ตาวเทว  น  ปริปณฺุณรชนิกร-   
สทิสรุจิรวรวทนา  พิมฺพผลสทิสทสนวสนา  สิตวิมลสมสหิตา-   
วิรฬวรทสนา  อสิตนยนเกสปาสา  สุชาต ฺชนาตินีลกุฏลิภมุกา   
สุชาตหสสมสหิตปโยธรา   รติกรนวกนกรชตวิรจิตวรมณิเมขลา   
ปริคตวิปุลฆนชฆนตฏา  กริกรสนฺนโิภรุยุคลา  นจฺจคีตวาทิเตสุ   
กุสลา  สรุยุวติสทิสรูปโสภา  วรยุวติโย  มธรุรวานิ  ตุริยานิ   
# ๑. อฏสาลินี ๑ ฯ    
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คเหตฺวา  มหาปุริส  สมฺปริวาเรตฺวา  รมาปยนฺติโย  นจฺจคีต-   
วาทิตานิ  ปโยชยึสุ ฯ  โพธิสตฺโต  ปน กิเลเสสุ วิรตฺตจิตฺตตาย   
นจฺจคีตาทีสุ อนภิรโต มุหตฺุต นิทฺท โอกฺกมิ ฯ   
        ตา  ต  ทิสฺวา  ยสฺสตฺถาย  นจฺจาทีนิ  มย  ปโยเชม   
โส  นิทฺท  อุปคโต  อิทานิ  กิมตฺถ  กลิมามาติ  คหิตานิ  ตุริยานิ   
อชฺโฌตฺถริตฺวา  นิปชฺชึส ุ คนฺธเตลปฺปทีปา  จ  ฌายนฺติ ฯ   
โพธิสตฺโต  ปพุชฺฌิตฺวา  สยนปฏเ  ปลฺลงฺเกน  นสิินฺโน  อทฺทส   
ตา  อิตฺถิโย  ตุริยภณฺฑานิ  อวตฺถริตฺวา  นิทฺทายนฺติโย   
ปคฺฆริตลาลา  กิลินฺนกโปลคตฺตา  เอกจฺจา  ทนฺเต  ขาทนฺติโย   
เอกจฺจา  กากจฺฉนฺติโย  เอกจฺจา  วิปฺปลปนฺติโย เอกจฺจา วิวฏมุขา   
เอกจฺจา อปคตวสรสนา  ปากฏพีภจฺฉสมฺพาธฏานา ฯ  เอกจฺจา  
วิมุตฺตากุลสิโรรุหา สุสานรูปรูป (๓) ธารยมานา  สยึสุ ฯ  มหา-   
สตฺโต  ตาส ต วิปฺปการ ทิสฺวา ภิยฺโยโส มตฺตาย กาเมสุ  
วิรตฺตจิตฺโต  อโหสิ ฯ  ตสฺส  ปน  อลงฺกตปฏิยตฺต  ทสสตนยน-   
ภวนสทิส  รจิุรโสภมฺป  ปาสาทวรตล  อปวิทฺธมตสรีรกุณปภรติ   
อามกสุสานมิว  ปรมปฏกิฺกูล  อุปฏาสิ ฯ  ตโยป  ภวา อาทิตฺต-   
ภวนสทิสา  หุตฺวา  อุปฏหึสุ ฯ  อุปทฺทุต  วต  โภ  อุปทฺทุต   
วต โภติ  จ วาจ ปวตฺเตสิ ฯ อติวิย ปพฺพชฺชาย จิตฺต   
นมิ ฯ   
        โส  อชฺเชว  มยา  มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิตุ  วฏฏตีติ    
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สิริสยนโต  อุฏาย  ทฺวารสมีป  คนฺตฺวา  โก  เอตฺถาติ   
อาห ฯ  อุมฺมาเร  สีส  กตฺวา  นิปนฺโน  ฉนฺโน  อาห  อห   
อยฺยปุตฺต  ฉนฺโนติ ฯ  อถ  มหาปุริโส  อห  อชชฺ  มหาภินิกฺขมน   
นิกฺขมิตุกาโม  น  ก ฺจิ  ปฏิเวทิตฺวา  สีฆเมก  อติชว  สินฺธว   
กปฺเปหีติ  โส  สาธุ  เทวาติ  อสฺสภณฺฑก  คเหตฺวา  อสฺสสาล   
คนฺตฺวา  คนฺธเตลปฺปทีเปสุ  ชลนฺเตสุ  สุมนปฏฏวิตานสฺส  เหฏา   
ปรมรมณีเย  ภูมิภาเค   ิต  อริมนฺถก  (๑)  กณฺก  ตุรงฺควร ทิสฺวา   
อชฺช มยา อยยฺปุตฺตสฺส  นกิฺขมนตฺถาย  อิมเมว  มงฺคลหย  กปฺเปตุ   
วฏฏตีติ  กณฺก  กปฺเปสิ ฯ  โส  กปฺปยมาโนว  อ ฺาสิ  อย   
กปฺปนา  อติคาฬฺหา  อ ฺเสุ  ทิวเสสุ  อุยฺยานกีล  คมน-   
กาเล  กปฺปนา  วิย  น  โหติ ฯ  นิสฺสสย  อชฺเชว  อยฺยปุตฺโต   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมิสฺสตีติ ฯ  ตโต  ตุฏมานโส มหาหสิต   
หสิ ฯ โส (๒) นาโท ต สกลกปลวตฺถปุุร  อุนฺนาท กเรยฺย เทวตา   
ปน สนฺนิรุมภิฺตฺวา (๓) น กสฺสจิ โสตุ อทสุ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ปุตฺต  ตาว  ปสฺสิสฺสามีติ  จินฺเตตฺวา   
 ิตฏานโต  อุฏาย  ราหุลมาตุยา  วสนฏาน  คนฺตฺวา   
คพฺภทฺวาร  วิวริ ฯ  ตสฺมึ  ขเณ  อนฺโตคพฺเภ  คนฺธเตลปฺปทีโป   
ฌายติ ฯ  ราหุลมาตา  สุมนมลฺลิกาทีน  อมฺพณมตฺเตน  อภิปฺ-   
ปกิณฺเณ  วรสยเน  ปุตฺตสฺส  มตฺถเก  หตฺถ  เปตฺวา  นิทฺทายติ ฯ   
โพธิสตฺโต  อุมฺมาเร  ปาท  เปตฺวา   ิตโกว  โอโลเกตฺวา    
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สจาห  เทวิยา  หตฺถ  อปเนตฺวา  มม  ปุตฺต  คณฺหิสฺสามิ  เทวี   
ปพุชฺฌิสฺสติ  เอว  เม  อภินิกฺขมนสฺส  อนฺตราโย  ภวิสฺสติ ฯ   
พุทฺโธ หุตฺวาว อาคนฺตฺวา ปุตฺต ปสฺสิสฺสามีติ จินฺเตตฺวา  
ปาสาทตลโต โอตริตฺวา  อสฺสสฺส  สมีป  คนฺตฺวา  เอวมาห   
ตาต  กณฺก  ตฺว  อชชฺ  เอกรตฺตึ  ม  ตารย  อห  ต  นสิฺสาย   
พุทฺโธ  หุตฺวา  สเทวก  โลก  ตาเรสฺสามีติ ฯ  ตโต  อุลฺลงฺฆิตฺวา   
กณฺกสฺส  ปฏ ึ  อภิรุห ิฯ  กณฺโก  คีวโต  ปฏาย  อายามโต   
อฏารสหตฺโถ  โหติ  ตทนุรูเปน  อุพฺเพเธน  สมนฺนาคโต   
รูปคฺคชวพลสมฺปนฺโน  สพฺพเสโต  โธตสงฺขสทิสทสฺสนียวณฺโณ ฯ   
ตโต  โพธิสตฺโต  วรตุรงฺคปฏ ิคโต  ฉนฺน  อสฺสสฺส  วาลธึ   
คาหาเปตฺวา  อฑฺฒรตฺตสมเย  นครสฺส  มหาทฺวาร  สมฺปตฺโต ฯ   
        ตทา  ปน  ราชา  ปุพฺเพว  โพธิสตฺตสฺส  คมนปฏิเสธ-   
นตฺถาย  ทฺวีสุ  ทฺวารกวาเฏสุ  เอเกก  ปุริสสหสฺเสน  วิวริตพฺพ   
กาเรตฺวา  ตตฺถ  พหุปุริเส  อารกฺข  เปสิ ฯ  โพธิสตฺโต  กริ   
ปุริสคณนาย  โกฏิสตสหสฺสสฺส  พล  ธาเรสิ ฯ  หตฺถิคณนาย   
โกฏิสหสฺสสสฺ ฯ  ตสฺมา  โส  จินฺเตสิ  ยทิ  ทฺวาร  น  วิวรียติ  (๑)   
อชฺช  กณฺกสฺส  ปฏเ  นิสินฺโน  ฉนนฺ  วาลธึ  คาหาเปตฺวา   
เตน  สทฺธึเยว  กณฺก  อูรูหิ  นิปฺปเฬตฺวา อฏารสหตฺถ ปาการ  
อุปฺปติตฺวา อติกฺกเมยฺยนฺติ (๒)  ฯ ฉนฺโน  จินฺเตสิ  สเจ  ทฺวาร  น   
อุคฺฆาปยติ  อห  อยฺยปุตฺต ขนฺเธ กตฺวา  กณฺก  ทกฺขิณ-   
# ๑. ส.ี ย.ุ น. อวาปุริยติ ฯ  ๒. สี. ยุ. อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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หตฺเถน  ปริกขิฺปนฺโต  อุปกจฺฉเก  กตฺวา  อุปติตฺวา  ปาการ   
อติกฺกมิสฺสามีติ ฯ  กณฺโก  จินฺเตสิ  อห  ทฺวาเร  อวิวริยมาเน   
ยถานิสินฺนเมว  อยฺยปุตฺต  คหิตวาลธินา  ฉนฺเนน  สทฺธึ  อุปติตฺวา   
ปาการสฺส  ปุรโต  ปติฏหิสฺสามีติ ฯ  เอวเมว  ตโย  ปรุิสา   
จินฺตยึสุ (๑) ฯ  ทฺวาเร อธิวตฺถา เทวตา  มหาทฺวาร วิวรึสุ ฯ   
        ตสฺมึ  ขเณ  มาโร  ปาปมา  มหาสตฺต  นิวตฺเตสฺสามีติ   
อาคนฺตฺวา  คคนตเล ตฺวา อาห   
                มา นิกฺขม มหาวีร        อิโต เต สตฺตเม ทิเน   
                ทพิฺพ ตุ จกฺกรตน        อทฺธา ปาตุ ภวิสฺสติ   
ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปปริวาราน  จตุนฺน  มหาทีปาน  รชฺช   
กาเรสฺสสิ  นวิตฺต  มาริสาติ ฯ มหาปุรโิส อาห โกสิ  
ตฺวนฺติ ฯ อห วสวตฺตีติ ฯ   
                ชานามห มหาราช                มยฺห จกฺกสฺส สมฺภว 
                อนตฺถิโกห รชเฺชน                คจฺฉ ตฺว มาร มา อิธ ฯ   
                สกล ทสสหสฺสมฺป                โลกธาตุมห ปน   
                อุนฺนาเทตฺวา ภวิสฺสามิ        พุทฺโธ โลเก วินายโกติ   
อาห ฯ โส ตตฺเถวนฺตรธายิ ฯ   
        มหาสตฺโต  เอกูนตึสวสฺสกาเล  หตฺถคต  จกฺกวตฺติรชฺช   
เขฬปณฺฑ  วิย  อนเปกฺโข  ฉฑฺเฑตฺวา  จกฺกวตฺติสิรินิวาสภูตา   
ราชภวนา  นกิฺขมิตฺวา  อาสาฬฺหิปุณฺณมาย  อุตฺตราสาฬฺห-   
# ๑. ส.ี ย.ุอิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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นกฺขตฺเต  วตฺตมาเน  นครโต  นิกฺขมิตฺวา  นคร  อปโลเกตุกาโม   
อโหสิ ฯ  วิตกฺกสมนนฺตรเมว  จสฺส  กลุาลจกฺก  วิย  โส   
ภูมิปฺปเทโส  ปริวตฺติ ฯ  ยถา ิโตว  มหาสตฺโต  กปลวตฺถุปุร  ทสิฺวา   
ตสฺมึ  ภูมิปฺปเทเส กณฺกนิวตฺตน  นาม  เจติยฏาน  ทสฺเสตฺวา   
คนฺตพฺพมคฺคาภิมุขเยว  กณฺก  กตฺวา  ปายาสิ  มหตา  สกฺกาเรน   
อุฬาเรน  สิรสิมุทเยน ฯ  ตทา  มหาสตฺเต  คจฺฉนฺเต  ตสฺส  ปรุโต   
เทวตา  สฏ ิ  อุกฺกาสตสหสฺสานิ  ธารยึสุ  ตถา  ปุจฺฉโต  สฏ ิ   
ทกฺขิณโต  สฏ ิ  อุกฺกาสตสหสฺสานิ  ตถา  วามปสฺสโต ฯ   
อปรา  เทวตา  สุรภิกุสุมมาลาทามจนฺทนจุณฺณจามรธชปฏากาหิ   
สกฺกโรนฺติโย  ปริวาเรตฺวา  อคมสุ ฯ ทิพฺพานิ สงฺคีตานิ  
อเนกานิ จ ตุริยานิ วชฺชึส ุฯ   
        อิมินา  สิริสมุทเยน  คจฺฉนฺโต  โพธิสตฺโต  เอกรตฺเตเนว   
ตีณิ  รชชฺานิ  อติกฺกมฺม  ตึสโยชนิก  มคฺค  คนฺตฺวา  อโนมานทีตีร   
สมฺปาปุณิ ฯ  อถ  โพธิสตฺโต  นทีตีเร  ตฺวา  ฉนฺน  ปุจฺฉิ   
กา  นามาย  นทีติ ฯ  อโนมา  นาม  เทวาติ ฯ  อมฺหากมฺป   
ปพฺพชฺชา  อโนมา  ภวิสสฺตีติ  ปณฺหิยา  อสฺส  ฆฏเฏนฺโต   
อสฺสสฺส ส ฺ  อทาสิ ฯ  อสฺโส  อุลฺลงฺฆิตฺวา  อฏอุสภวิตฺถาราย   
นทิยา  ปาริมตีเร  อฏาสิ ฯ  โพธิสตฺโต  อสฺสปฏ ิโต  โอรุยฺห   
มุตฺตราสิสทิเส  วาลุกาปุลเิน ตฺวา  ฉนฺน  อามนฺเตสิ  สมฺม   
ฉนฺน  ตฺว  มยฺห  อาภรณานิ  เจว  กณฺก ฺจ  อาทาย  คจฺฉ   
อห  ปพฺพชสิฺสามีติ ฯ  ฉนฺโน  อหมฺป  เทว  ปพฺพชิสฺสามีติ ฯ    
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โพธิสตฺโต  อาห  น  ลพฺภา  ตยา  ปพฺพชิตุ  คจฺเฉว  ตฺวนฺติ   
ติกฺขตฺตุ  นิวาเรตฺวา  อาภรณานิ  เจว  กณฺก ฺจ  ปฏิจฺฉาเปตฺวา   
จินฺเตสิ  อิเม  มยฺห  เกสา   สมณสารุปฺปา  น  โหนฺติ  เต   
ขคฺเคน  ฉินฺทิสฺสามีติ  ทกฺขิเณน  หตฺเถน  ปรมนิสติมสิวร   
คเหตฺวา  วามหตฺเถน  โมฬิยา  สทฺธ ึ จูล  คเหตฺวา  ฉินฺทิ   
เกสา  ทฺวงฺคุลมตฺตา  หุตฺวา  ทกฺขิณโต  อาวตฺตมานา  สีเส   
อลฺลียึสุ ฯ เตส ปน  เกสาน  ยาวชีว  ตเทว  ปมาณ  อโหสิ ฯ   
มสฺสุ  จ  ตทนุรูป  ปุน  เกสมสฺสุโอหารณกิจฺจมฺปสฺส  นาโหสิ ฯ   
โพธิสตฺโต  สห  โมฬิยา  จูล  คเหตฺวา  สจาห  พุทโฺธ  ภวิสฺสามิ   
อากาเส  ติฏตุ  โน  เจ  ภูมิย  ปตตูติ อากาเส ขิป ฯ   
ต  จูฬามณิพนฺธน โยชนปฺปมาณ าน คนฺตฺวา อากาเส   
อฏาสิ ฯ   
        อถ  สกโฺก  เทวราชา  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  โอโลเกนฺโต   
โยชนิเกน  รตนจงฺโกฏเกน  ต  ปฏิคฺคเหตฺวา  ตาวตึสภวเน   
ติโยชน  สตฺตรตนมย  จูฬามณิเจติย  นาม ปติฏาเปสิ ฯ ยถาห   
                        เฉตฺวาน โมฬึ วรคนฺธวาสิต   
                        เวหายส อุกฺขิป อคฺคปุคฺคโล   
                        สหสฺสเนตฺโต สิรสา ปฏิคฺคหิ   
                        สุวณฺณจงฺโกฏวเรน วาสโวติ (๑) ฯ   
        ปุน  โพธิสตฺโต  จินฺเตสิ  อิมานิ  กาสิกวตฺถานิ  มหคฺฆานิ   
# ๑. ปป ฺจ. ๒/๑๒๖ ฯ  สารตฺถปฺ. ๒/๔๕ ฯ    
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น  มยฺห สมณสารุปฺปานีติ ฯ  อถสฺส  กสฺสปพุทฺธกาเล  ปุราณ-   
สหายโก  ฆฏิการมหาพฺรหฺมา  เอก  พุทฺธนฺตร  วินาสภาวาปฺ-   
ปตฺเตน  มิตฺตภาเวน  จินฺเตสิ  อชชฺ  เม  สหายโก  มหาภินิกฺขมน   
นิกฺขนฺโต สมณปริกฺขารมสฺส คเหตฺวา คจฺฉิสฺสามีติ ฯ   
                ติจีวร ฺจ ปตฺโต จ                วาสิ สูจิ จ พนฺธน   
                ปริสฺสาวน ฺจ อฏเเต        ยุตฺตโยคสฺส ภิกฺขุโนติ (๑)   
อิเม  อฏ  สมณปริกฺขาเร  อาหริตฺวา  อทาสิ ฯ  มหาปุริโส   
อรหทฺธช  นวิาเสตฺวา  อุตฺตม  ปพฺพชชฺาเวส  คเหตฺวา  สาฏกยุคล (๒)   
อากาเส  ขิป ฯ  ต  มหาพฺรหฺมา  ปฏิคฺคเหตฺวา  พฺรหฺมโลเก   
ทฺวาทสโยชนิก  สพฺพรตนมย  เจติย  กตฺวา  ต  อนโฺต   
ปกฺขิปตฺวา  เปสิ ฯ  อถ  น  มหาสตฺโต  (๒)  ฉนฺน  มม  วจเนน   
มาตาปตูน  อาโรคฺย  วเทหีติ  วตฺวา  อุยฺโยเชสิ ฯ  ตโต  ฉนฺโน   
มหาปุริส  วนฺทิตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  กณฺโก   
ปน  ฉนฺเนน  สทฺธึ  มนฺตยมานสฺส  โพธิสตฺตสฺส  วจน  สุณนฺโต   
ตฺวา  นตฺถิ  ทานิ  มยฺห  ปุน  สามิโน  ทสฺสนนฺติ  จกฺขุปถมสฺส   
วิชหนฺโต  วิโยคทุกฺขมธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺโต  หทเยน  ผลิเตน  กาล   
กตฺวา  สุรริปทุุรภิภวเน  ตาวตึสภวเน  กณฺโก   นาม  เทวปุตฺโต   
หุตฺวา  นิพฺพตฺติ ฯ  ตสฺส  อุปฺปตฺติ  วิมลตฺถวิลาสินยิา  วินาน-   
วตฺถุอฏกถาย  คเหตพฺพา ฯ  ฉนฺนสฺส  ปม  เอโกว  โสโก   
# ๑. สุมงฺคล. ๒/๒๕๖ ฯ  ปป ฺจ. ๓/๓๑๐ ฯ   
# ๒. ส.ี ย.ุอิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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อโหสิ ฯ  โส  กณฺกสฺส  สาลกิริยาย  ทุติเยน  โสเกน  ปฬิยมาโน   
โรทนฺโต  ปริเทวนฺโต  ทกฺุเขน อคมาสิ ฯ   
        โพธิสตฺโตป  ปพฺพชตฺิวา  ตสฺมึเยว  ปเทเส  อนุปย  นาม   
อมฺพวน  อตฺถิ  ตตฺเถว  สตฺตาห  ปพฺพชฺชาสุเขน  วีตินาเมตฺวา   
ตโต  ปจฺฉา  ส ฺฌาปฺปภานุร ฺชิตสลิลธรสวุโต  สรทสมเย   
ปริปุณฺณรชนิกโร  วิย  กาสาววรสวุโต  เอกโกป  อเนกชนปรวุิโต   
วิย  วิโรจมาโน  ต  วนวาสิมิคปกฺขีน  นยนามตปานมิว  กโรนฺโต   
เอกจโร  สีโห  วิย  นรสีโห  มตฺตมาตงฺควิลาสคามี  สมสฺสาเสนฺโต   
วิย วสุนฺทร ปาทตเลหิ เอกทิวเสเนว ตึสโยชนิก มคฺค คนฺตฺวา   
อุตฺตุงฺคตรงฺคภงฺค  อสงฺค  คงฺค  นทึ  อุตฺตริตฺวา  รตนชุติวิสร-   
วิราชิตวรรุจิรราชคห  ราชคห  นาม  นคร  ปาวิสิ ฯ  ปวิสิตฺวา   
จ  ปน  สปทาน  ปณฺฑาย  จริ ฯ  สกล  ปน  ต  นคร   
โพธิสตฺตสฺส  รูปทสฺสเนน  ธนปาลเก  ปวิฏเ  ต  นคร  วิย   
อสุรินฺเท  ปวิฏเ  เทวนคร  วิย  สงฺโขภมคมาสิ ฯ  ปณฺฑาย   
จรนฺเต  มหาปุริเส  นครวาสิโน   มนุสสฺา  มหาสตฺตสฺส   
รูปทสฺสเนน  ส ฺชาตปติโสมนสฺสา  ชาตวิมฺหิตา  โพธิสตฺตสฺส   
รูปทสฺสนาวชฺชิตหทยา อเหสุ ฯ   
โภ  ราหุภเยน  นิคูฬฺหกริณชาโล  ปุณฺณจนฺโท  มนสฺุสโลก-   
มาคโตติ ฯ  ตม ฺโ  สิต  กตฺวา  เอวมาห  กึ  กเถสิ    
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สมฺม  กทา  นาม  ตยา  ปณฺุณจนฺโท  มนุสฺสโลกมาคโต   
ทิฏปุพฺโพ  นนุ  เอส  กสุุมเกตุกามเทโว  เวสฺสนตฺรมาทาย   
อมฺหาก  มหาราชสฺส  นาคราน ฺจ  ปรมลีลาวิภูตึ  ทิสฺวา   
กีฬิตุมาคโตติ ฯ  ตม ฺโ  สิต  กตฺวา  เอวมาห  กึ  โภ   
ตฺว  อุมฺมตฺโตสิ  นนุ  กาโม  อิสฺสรโกธหุตาสนปริทฑฺฒสรีโร   
สุรปติทสสตนยโน  เอโส  อมรปุรส ฺาย  อิธาคโตติ ฯ  ตม ฺโ   
อีสก  หสิตฺวา  กึ  วเทสิ  โภ  เต  ปุพฺพาปรวิโรธ  กโุต   
ปนสฺส  ทสสตนยนานิ  กุโต  วชิร  กโุต  เอราวโณ ฯ  อทฺธา   
พฺรหฺมา  เอส  พฺราหฺมณชน  ปมตฺต  ตฺวา  เวทเวทงฺคาทีสุ   
นิโยชนตฺถาย  อาคโตติ ฯ  เต  สพฺเพป  อปสาเทตฺวา  อ ฺโ   
ปณฺฑิตชาติโก  เอวมาห  เนวาย  ปุณฺณจนฺโท  น  จ  กาม-   
เทโว  นาป  ทสสตนยโน  น  จาป  พฺรหฺมา  สพฺพโลกนายโก   
สตฺถา  เอส  อจฺฉริยมนุสฺโสติ ฯ   
        เอว  สลลฺปนฺเตสุ  เอว  นาคเรสุ  ราชปุริสา  คนฺตฺวา  ต   
ปวตฺตึ  ร ฺโ  พิมฺพิสารสฺส  อาโรเจสุ  เทว  เทโว  วา   
คนฺธพฺโพ  วา  อุทาหุ  นาคราชา  วา  ยกฺโข  วา  โก  นุ   
วา  อมฺหาก  นคเร  ปณฺฑาย  จรตีติ ฯ  ราชา  ต  สุตฺวา   
อุปริปาสาทตเล  ตฺวา  มหาปุริส ทิสฺวา อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาโต   
ราชปุริเส  อาณาเปสิ  คจฺฉถ  ภเณ  ต  วีมสถ  สเจ  อมนุสฺโส   
ภวิสฺสติ  นครา  นิกฺขมิตฺวา  อนฺตรธายิสฺสติ  สเจ  เทวตา    
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ภวิสฺสติ  อากาเสน  คมิสฺสติ  สเจ  นาคราชา  ภวิสฺสติ  ปวิย   
นิมุชฺชิตฺวา  คมิสฺสติ สเจ มนุสฺโส ภวิสฺสติ  ยถาลทฺธ ภิกฺข   
ปริภุ ฺชิสฺสตีติ ฯ   
        มหาปุรโิสป  สนฺตินทฺฺริโย  สนฺตมานโส  รูปโสภาย   
มหาชนสฺส  นยนานิ  อากฑฺเฒนฺโต  วิย  ยุคมตฺต  เปกฺขมาโน   
มิสฺสกภตฺต  ยาปนมตฺต  สหริตฺวา  ปวิฏทฺวาเรเนว  นครา   
นิกฺขมิตฺวา  ปณฺฑวปพฺพตจฺฉายาย  ปุรตฺถาภิมุโข  นิสีทิตฺวา   
อาหาร  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  นิพฺพิกาโร  ปริภุ ฺชิ ฯ  ตโต  ราชปรุิสา   
คนฺตฺวา  ต  ปวตฺตึ  ร ฺโ  อาโรเจสุ ฯ  ตโต  ทูตวจน  สุตฺวา   
มคธาธิปติ   ราชา  พาลชเนหิ  ทุรนุสาโร  เมรุมนฺทารสาโร   
สตฺตสาโร  พิมฺพิสาโร  โพธิสตฺตสฺส  คุณสฺสวเนเนว  ส ฺชาต-   
ทสฺสนกุตูหโล  เวเคน  นครโต  นิกฺขมิตฺวา  ปณฺฑวปพฺพตาภิมุโข   
คนฺตฺวา  ยานา  โอรุยฺห  โพธิสตฺตสฺส  สนฺติก  คนฺตฺวา  เตน   
กตานุ ฺโ  พนฺธุชนสิเนหสีตเล  สิลาตเล  นิสีทิตฺวา  โพธิสตฺตสฺส   
อิริยาปเถ  ปสีทิตฺวา  กตปฏิสนฺถาโร  นามโคตฺตาทีนิ  ปุจฺฉิตฺวา   
โพธิสตฺตสฺส  สพฺพ  อิสฺสริย  นิยฺยาเตสิ ฯ  โพธิสตฺโต  มยฺห   
มหาราช  วตฺถุกาเมหิ  วา กิเลสกาเมหิ  วา  อตฺโถ  นตฺถิ ฯ   
อห  หิ  ปรมาภิสมฺโพธึ  ปตฺถยนฺโต  นิกฺขนฺโตติ  อาห ฯ  ราชา   
อเนกปฺปกาเรน  ยาจนฺโตป  ตสฺส  จิตฺต  อลภิตฺวา  อทฺธา   
พุทฺโธ   ภวิสฺสติ  พุทฺธภูเตน  ปน  ตยา  ปม  มม  วิชิต    
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อาคนฺตพฺพนฺติ  วตฺวา  นคร ปวิฏโ ฯ   
                                อถ ราชคห วรราชคห   
                                นรราชวเร นคร ตุ คเต   
                                คิริราชวโร มุนิราชวโร   
                                มิคราชคโต สุคโตป คโต ฯ   
        อถ  โพธิสตฺโต  อนปุุพฺเพน  จาริก  จรมาโน  อาฬาร ฺจ   
กาลาม  อุทก ฺจ  รามปตฺุต  อุปสงฺกมิตฺวา  อฏ  สมาปตฺติโย    
นิพฺพตฺเตตฺวา  นาย  มคฺโค  โพธิยาติ   ต  สมาปตฺติภาวน   
อนลงฺกริตฺวา  มหาปธาน  ปทหิตุกาโม  อุรุเวล  คนฺตฺวา  รมณีโย   
วตาย  ภูมิภาโคติ  ตตฺเถว  วาส  อุปคนฺตฺวา  มหาปธาน  ปทหิ ฯ   
ลกฺขณปริคฺคาหกพฺราหฺมณาน  จตฺตาโร  ปุตฺตา  โกณฺฑ ฺโ   
พฺราหฺมโณ  จาติ  อิเม  ป ฺจ  ชนา  ปมเยว  ปพฺพชิตา   
คามนิคมราชธานีสุ  ภิกขฺาจริย  จรนฺตา  ตตฺถ  โพธิสตฺต   
สมฺปาปุณึสุ ฯ  อถ  น  ฉพฺพสฺสานิ มหาปธาน  ปทหนฺต   
อิทานิ  พุทฺโธ  ภวิสฺสติ  อิทานิ  พุทฺโธ  ภวิสฺสตีติ  ปริเวณ-   
สมฺมชฺชนาทกิาย  วตฺตปฏปิตฺติยา  อุปฏหมานา  สนฺติกาวจรา- 
วสฺส  อเหสุ ฯ  โพธิสตฺโตป  โกฏิปฺปตฺต  ทุกฺกร  กริสฺสามีติ   
เอกติลตณฺฑุลาทีหิ  วีตินาเมสิ ฯ  สพฺพโสป  อาหารุปจฺเฉท   
อกาสิ ฯ  เทวตาป  โลมกูเปหิ  ทิพฺโพช  อุปหารยมานา  ปกฺขิปสุ ฯ   
        อถสฺส  ตาย  นิราหารตาย  ปรมกสิภาวปฺปตฺตกายสฺส    
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สุวณฺณวณฺโณ   กาโย  กาฬวณฺโณ  อโหสิ  ทฺวตฺตึส  มหา-   
ปุริสลกฺขณานิ  ปฏิจฺฉนฺนานิ  อเหสุ ฯ  อถ  โพธิสตฺโต  ทุกกฺร-   
การิกาย  อนตฺ  คนฺตฺวา  นาย  มคฺโค  โพธิยาติ  โอฬาริก   
อาหาร  อาหาเรตุ  คามนิคเมสุ  ปณฺฑาย  จริตฺวา  อาหาร   
อาหริ ฯ  อถสฺส  ทฺวตฺตึส  มหาปุริสลกฺขณานิ  ปากติกานิ  อเหสุ   
กาโย  สุวณฺณวณฺโณ อโหสิ ฯ  อถ  ป ฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  ต   
ทิสฺวา  อย  ฉพฺพสฺสานิ  ทุกฺกรการิก  กโรนฺโตป  สพฺพ ฺ ุต   
ปฏิวิชฺฌิตุ  นาสกฺขิ  อิทานิ  คามนิคมราชธานีสุ  ปณฺฑาย   
จริตฺวา  โอฬาริก  อาหาร  อาหริยมาโน  ก ึ สกฺขิสสฺติ  พาหุลฺลโิก   
เอส  ปธานวิพฺภนฺโต  กึ  โน  อิมินาติ  มหาปุริส  ปหาย   
พาราณสิย  อิสิปตน  อคมสุ ฯ   
        อถ  มหาปุริโส  วิสาขปุณฺณมาย  อุรุเวลาย  เสนานิคเม (๑)   
เสนากุฏมฺพิกสฺส (๒)  เคเห  นิพฺพตฺตา  สุชาตา  นาม  ทาริกา   
อโหสิ ฯ  ตาย  สมฺปสาทนชาตาย  ทินฺน  ปกฺขิตฺตทิพฺโพช   
มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา  สุวณฺณปาตึ  คเหตฺวา  เนร ฺชราย   
ปฏิโสต  ขิปตฺวา  กาฬนาคราช  สุปนตฺ  โพเธสิ ฯ  อถ  โพธิสตฺโต   
เนร ฺชราตีเร  สรุภิกุสุมสมลงฺกเต  นโีลภาเส  มโนรเม  สาลวเน   
ทิวาวิหาร  กตฺวา  สายนฺหสมเย   เทวตาหิ  อลงฺกเตน  มคฺเคน   
โพธิรุกฺขาภิมุโข  ปายาสิ ฯ  เทวนาคยกฺขสิทฺธาทโย  ทิพฺเพหิ   
#  ๑. สี. ยุ. เสนานีนิคเม ฯ  ๒. ม. เสนากุฏมฺพิกสฺส ฯ    
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มาลาคนฺธวิเลปเนหิ  ปชูยึสุ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  โสตฺถโิย  นาม   
ติณหารโก (๑)  ติณ  อาทาย  ปฏิปเถ  อาคจฺฉนฺโต  มหาปุริสสฺส   
อาการ  ตฺวา  อฏ  ติณมุฏ ิโย  อทาสิ ฯ  โพธิสตฺโต   
ติณ  คเหตฺวา  อสิต ฺชนคิริสงฺกาส  อาจรนฺตมิว  ทินกรชาล   
สกหทยมิว  (๒)  กรุณาสตีล  สีตจฺฉาย  วิวิธวิหคคณสมฺปาตวิรหิต   
มนฺทมารุเตริตาย  ฆนสาขาย  สมลงฺกต  นจฺจนฺตมิว  ปติยา   
ร ฺชมานมิว  จ  ตรุคณาน วิโรจมานวิชยตรุมสฺสตฺถโพธิรุกฺข-   
มูลมุปคนฺตฺวา อสฺสตฺถทุมราช ติกฺขตฺตุ  ปทกฺขิณ  กตฺวา   
ปุพฺพุตฺตรทิสาภาเค   ิโต  ตานิ  ติณานิ  อคฺเค  คเหตฺวา   
จาเลสิ ฯ  ตาวเทว  จุทฺทสหตฺโถ  ปลลฺงฺโก  อโหส ิฯ  ตานิ  จ   
ติณานิ  จิตฺตกาเรน  เลขาคหิตานิ  วิย  อเหสุ ฯ  โพธิสตฺโต   
ตตฺถ  จุทฺทสหตฺเถ  ติณสนฺถเร  ติสนฺธิปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา   
จตุรงฺคสมนฺนาคตวีริย อธิฏหิตฺวา สุวณฺณปเ  ปตรชตกฺขนฺธ   
วิย  จ  ป ฺาสหตฺถ  โพธิกฺขนฺธ  ปฏ ิโต  กตฺวา  อุปริ   
มณิฉตฺเตน  วิย  โพธิสาขาหิ  ธาริยมาโน  นิสีท ิฯ  สุวณฺณวณฺเณ   
ปนสฺส  จีวเร  (๓)  โพธิองฺกุรา ปตมานา สุวณฺณปฏเฏ ปวาฬา  
วิย นิกฺขิตฺตา วิโรจยึสุ ฯ   
        โพธิสตฺโต  ปน  ตตฺถ  นิสินฺเนเยว  วสวตฺติมาโร  เทวปุตฺโต   
สิทฺธตฺถกุมาโร มม  วิสยมติกฺกมิตุกาโม  น  ทานาหมติกฺกมิตุมสฺส   
# ๑. ส.ี ย.ุ พรฺาหฺมโณ ฯ  ๒. สี. ยุ. อย ปาโ นตฺถิ ฯ    
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ทสฺสามีติ  มารพลสฺส  ตมตฺถ  อาโรเจตฺวา  มารพลมาทาย   
นิกฺขมิ ฯ  สา  กริ  มารเสนา  มารสฺส  ปุรโต  ทฺวาทสโยชนา   
อโหสิ  ตถา  ทกฺขิณโต  จ  วามปสฺสโต  จ  ปจฺฉโต  ปน   
จกฺกวาฬปริยนฺต  กตฺวา   ิตา  อุทฺธ  นวโยชนุพฺเพธา  อโหส ิฯ   
ยสฺสา  ปน  อุนฺนทนฺติยา  สทฺโท  นวโยชนสหสฺสโต  ปฏาย   
ปวิอุนฺทฺริยนสทฺโท  วิย  สุยฺยติ ฯ  ตสฺมึ  สมเย  สกฺโก   
เทวราชา  วิชยุตฺตร  นาม  สงฺข  ธมมาโน อฏาสิ ฯ  โส   
กิร  สงฺโข  วีสหตฺถสติโก  อโหส ิฯ  ป ฺจสิโข  คนฺธพฺพเทว-   
ปุตฺโต  ติคาวุตายต  เพฬุวปณฺฑุวีณ  อาทาย  วาทยมาโน   
มงฺคลยุตฺตานิ  คีตานิ  คายมาโน  อฏาสิ ฯ  สุยาโม  เทวราชา   
ติคาวุตายต  สรทสมยรชนิกรสสฺสิริก  ทิพฺพจามร  คเหตฺวา   
มนฺท  มนฺท  พีชยมาโน  อฏาสิ ฯ  พฺรหฺมา  จ  สหมฺปติ    
ติโยชนวิตฺถต  ทุติยมิว  ปุณฺณจนฺท  เสตจฺฉตฺต  ภควโต  อุทฺธ   
ธาเรตฺวา  อฏาสิ ฯ  มหากาโฬป  นาคราชา  อสีติยา  นาค-   
นาฏกสหสฺเสหิ  ปริวุโต  ถุติสงฺคีตานิ  (๑)  ปวตฺเตนฺโต  มหาสตฺต   
นมสฺสมาโน  อฏาสิ ฯ  ทสสุ  จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  เทวตาโย   
นานาวิเธหิ  สุรภิกุสุมทามธูปจุณฺณาทีหิ ปูชยมานา สาธุการ  
ปวตฺตยมานา อฏสุ ฯ   
        อถ  มาโร  เทวปุตฺโต  ทิยฑฺฒโยชนสติก  หิมคิริสิขรสทิส   
# ๑. ส ีถุติสตานิ ฯ    
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ปรมรุจิรทสสฺน  คิริเมขล  นาม  รตนขจิตวรวารณ  อริวารณ-   
วารณ  อภิรหุิตฺวา  พาหุสหสฺส  มาเปตฺวา  อคฺคหิตคฺคหเณน   
นานาวุธานิ  อคฺคหาเปสิ ฯ  มารปริสาป  อสิผรสุสรสตฺติสพลา   
สมุสฺสิตธนุมุสลผาล  (๑) สงฺกุกุนฺตโตมรอุปลลคุฬวลยกณยกปปฺณจกฺก-   
กฏกธารา  รรุุสีหขคฺคสรภวราหพฺยคฺฆวานโรรคมชฺชาโรลูกวทนา   
มหึสปสทตุรงฺคทาทิวทนา  จ   นานาภีมวิรูปพีภจฺฉกายา    
มนุสฺสยกฺขปสาจสทิสกายา   จ  มหาสตฺต  โพธิสตฺต  โพธิมูเล   
นิสินฺน  อชโฺฌตฺถรมานา  คนฺตฺวา  ปรวิารยิตฺวา  มารสฺส   
สนฺเทส สมุทิกฺขมานา อฏาสิ ฯ   
        ตโต  มารพเล  โพธมิณฺฑมุปสงฺกมนฺเตเยว  เตส  สกฺกาทีน   
เอโกป  าตุ  นาสกฺขิ ฯ  สมฺมุขสมฺมุขฏาเนเนว  ปลายึสุ ฯ   
สกฺโก  ปน  เทวราชา  ต  วิชยุตฺตรสงฺข  ปฏ ิย กตฺวา   
ปลายิตฺวา จกฺกวาฬมุขวฏฏิย อฏาสิ ฯ มหาพฺรหฺมา  เสตจฺฉตฺต   
จกฺกวาฬโกฏยิ  เปตฺวา  พฺรหฺมโลกเมว  อคมาสิ ฯ  กาโฬ   
นาคราชา  สพฺพนาฏกานิ  ฉฑฺเฑตฺวา  ปวิย  นิมุชชฺิตฺวา   
ป ฺจโยชนสติก  ม ฺเชริกนาคภวน  คนฺตฺวา  หตฺเถน  มุข   
ปทหิตฺวา  นิปชฺช ิฯ  เอกเทวตาป  ตตฺถ  าตุ  สมตฺถา  นาม   
นาโหสิ ฯ  มหาปุริโส  ปน  สุ ฺวิมาเน  มหาพฺรหฺมา  วิย   
เอกโกว  นิสทีิ ฯ  อิทานิ  มาโร  อาคมิสฺสตีติ  ปมเมว   
# ๑. ส.ี ย.ุ ....ผาลิ.....ฯ    
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อเนกรูปานิ  อนิฏานิ  ทุนฺนิมิตฺตานิ  ปาตุรเหสุ ฯ   
                        ปมตฺตพนฺธุสฺส จ ยุทฺธกาเล   
                        ติโลกพนฺธุสฺส จ วตฺตมาเน   
                        อุกฺกา สมนฺตา นิปตึสุ โฆรา   
                        ธูมนฺธการา จ ทิสา อเหสุ ฯ   
                        อเจตนายมฺป สเจตนา ยถา   
                        คตา วิโยค ปติเนว กามินี   
                        ลเตว วาตาภิหตา สสาครา   
                        ปกมฺป นานาสธรา ธรา มหี ฯ   
                        อเหสุมุทฺธูตชลา สมุทฺทา   
                        วหึสุ นชฺโช ปฏิโลมเมว   
                        กฏูานิ นานาตรุสงฺฆฏานิ   
                        เภตฺวา คิรีน ปวึ ภชึสุ ฯ   
                        ปวายิ วาโต ผรุโส สมนฺตา   
                        นิฆฏฏสทโฺท ตุมุโล อโหสิ   
                        ภชิตฺถ โฆร รวิรนฺธการ   
                        กพนฺธรูป คคเน จริตฺถ ฯ   
                        เอวปการ อสิว อนิฏ   
                        อากาสค ภูมิคต ฺจ โฆร   
                        อเนกรูป กิร ทุนฺนิมิตฺต   
                        อโหส ิมาราคมเน สมนฺตา ฯ    



ขุทฺทกนิกายฏกถา พุทฺธวสวณณฺนา (มธุรตฺถวิลาสินี) - หนาท่ี 524 

                เลมที่ 44  พุทธวสวณฺณนา  หนา  524   
 
                        ต เทวเทว อภิหนฺตุกาม   
                        กาม ตุ ทิสฺวา ปน เทวสงฺฆา   
                        หาหาติ สทฺท อนุกมฺปมานา   
                        อกสุ สทฺธ ึอมรงฺคนาหิ ฯ   
                        ปจฺฉาป (๑) ปสฺสึสุ สทุนฺตรูป   
                        ทิสาวิทิสาสุ ปลายมาน   
                        สอนฺตก ต สพล อเนก   
                        หตฺเถ จ ถรู จ ปาตา ตยึสุ (๑) ฯ   
                        วิหงฺคมาน ครุโฬว มชฺเฌ   
                        มชฺเฌ มิคาน ปรโมว สีโห   
                        มหายโส มารพลสฺส มชฺเฌ   
                        วิสารโท วีตภโย นิสีทิ ฯ   
        อถ  มาโร  สิทฺธตฺถ  ภึสาเปตฺวา  ปลาเปสฺสามีติ   
วาตวสฺส  ปหรณวสฺส  ปาสาณวสฺส  ปุน  องฺคารกุกฺกุฬวาลุก-   
กลลนฺธการวุฏ ีหิ  นวหิ  มารอิทฺธีหิ โพธิสตฺต  ปลาเปตุ   
อสกฺโกนฺโต  กุทฺธมานโส  ก ึ ภเณ  ติฏถ  อิม  สิทธฺตฺถม-   
สิทฺธตฺถ  กโรถ  คณฺหถ  หนถ  ฉินฺทถ  พนฺธถ  น  มุ ฺจถ   
ปลาเปถาติ  มารปริส  อาณาเปตฺวา  สย ฺจ  คิริเมขลสฺส  ขนฺเธ   
นิสีทิตฺวา  เอเกน  กเรน  สร  ภมยนโฺต  โพธิสตฺต  อุปสงฺกมิตฺวา   
โภ  สิทฺธตฺถ  อุฏห  ปลฺลงฺกาติ  อาห ฯ  มารปริสาป   
# ๑. ส.ี ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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มหาสตฺตสฺส  อติโฆร  ปฬมกาสิ ฯ  (๑)  อถ  มหาปุริโส  กทา  เต   
ปูริตา  มาร  ปลฺลงฺกตฺถาย  ปารมีติอาทีนิ  วจนานิ  วตฺวา   
ทกฺขิณหตฺถ  ปวึ  นินฺนาเมสิ ฯ  ตงฺขณ ฺเว  จุทฺทส-   
สหสฺสาธิกานิ  ทสสตสหสฺสโยชนพหลานิ  ปวิสนฺธารกานิ   
วาตุทกานิ  ปม  กมฺเปตฺวา  ตทนนฺตร  จตุนหุตาธิกทฺวิโยชน-  
สตสหสฺสพหลา  อย  มหาปวี  ฉธา  ปกมฺปตฺถ ฯ  อุปริอากาเส   
อเนกสหสฺสานิ  วิชฺชลุตา  จ  อสนี  จ  ผลึสุ ฯ  อถ  คิริเมขล-   
ทิรโท  ชณฺณุเกน  ปติ ฯ  มาโร  คิริเมขลกฺขนฺเธ  นสิินฺโน  ภูมิย   
ปติ ฯ  มารปริสาป ทิสาวิทิสาสุ ภุสมุฏ ิ วิย  วิกิรสึุ (๑) ฯ   
        อถ  มหาปุริโสป  ต  สมาร  มารพล  ขนฺติเมตฺตาวีริย-   
ป ฺาทีน  อตฺตโน  ปารมีนมานุภาเวน  วิทฺธเสตฺวา  ปมยาเม   
ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสริตฺวา  มชฺฌิมยาเม  ทิพฺพจกฺขุ  วิโสเธตฺวา   
ปจฺจูสสมเย  สพฺพพุทฺธาน  อาจิณฺเณ  ปจฺจยากาเร  าณ   
โอตาเรตฺวา  อานาปานจตุตฺถชฺฌาน  นพฺิพตฺเตตฺวา  ตเมว   
ปาทก  กตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  มคฺคปฏิปาฏิยา  อธิคเตน   
จตุตฺถมคฺเคน  สพฺพกิเลเส  เขเปตฺวา  สพฺพพุทฺธคุเณ ปฏิวิชฌฺิตฺวา  
สพฺพพุทฺธาจิณฺณ   
                อเนกชาติสสาร                สนฺธาวิสฺส อนิพฺพิส   
                คหาการ คเวสนฺโต        ทุกขฺา ชาติ ปุนปฺปุน ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อิเม ปาา น ทิสฺสติ ฯ  ๒. ม. คิริเมขลทิรโท ฯ    
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                คหการก ทิฏโสิ                ปุน เคห น กาหสิ   
                สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา        คหกูฏ วิสงฺขต   
                วิสงฺขารคต  จิตฺต        ตณฺหาน  ขยมชฌฺคาติ  (๑)   
อุทาน อุทาเนสิ ฯ   
 
                                สนฺติเกนิทานกถา   
        อุทาน  อุทาเนตฺวา  นิสินฺนสสฺ  ภควโต  เอตทโหสิ  อห   
กปฺปสตสหสฺสาธิกานิ  จตฺตาริ  อสงฺเขฺยยฺยานิ  อิมสฺส  ปลฺลงฺกสฺส   
การณา  สนฺธาวึ  อย  เม  ปลฺลงฺโก  วิชยปลฺลงฺโก  มงฺคลปลฺลงฺโก   
เอตฺถ  เม  นสิินฺนสฺส ยาว สงฺกปฺโป  น  ปริปุณฺโณ  น   
ตาว  อิโต  วุฏหิสฺสามีติ  อเนกโกฏิสตสหสฺสสงฺขา  สมาปตฺติโย   
สมาปชฺชนฺโต  สตฺตาห  ตตฺเถว  นิสีทิ ฯ  ย  สนฺธาย  วุตฺต   
อถ  โข  ภควา สตฺตาห เอกปลฺลงฺเกน นิสีทิ วิมุตฺติสุข-   
ปฏิสเวทีติ (๒) ฯ   
        อเถกจฺจาน  เทวตาน  อชฺชาป  ตาว  นูน  สิทฺธตฺถสฺส   
กตฺตพฺพกิจฺจ  อตฺถิ ฯ  ปลลฺงฺกสฺมึ  ห ิ อาลย  น  วิชหตีติ   
ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ ฯ  อถ  สตฺถา  เทวตาน  วิตกฺก  ตฺวา   
ตาส  วิตกฺกูปสมนตฺถ  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตฺวา  ยมกปาฏิหาริย   
ทสฺเสสิ ฯ  เอว  อิมินา  ปาฏิหาริเยน  เทวตาน วิตกฺก   
# ๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๑/๓๕-๓๖ ฯ  ๒. วิ. มหา. ๔/๔/๔ ฯ    
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วูปสเมตฺวา  ปลฺลงฺกโต  อีสก  ปาจีนนิสฺสิเต  อุตฺตรทิสาภาเค   
ตฺวา  อิมสฺมึ  วต  เม  ปลฺลงฺเก  สพฺพ ฺ ุต ฺาณ  ปฏิวิทฺธนฺติ   
จตฺตาริ อสงฺเขฺยยฺยานิ กปฺปสตสหสฺส ฺจ  ปูริตาน  ปารมีน   
ผลาธิคมนฏาน  ปลฺลงฺก ฺจ  โพธิรุกขฺ ฺจ  อนิมิเสหิ อกฺขีหิ   
โอโลกยมาโน สตฺตาห วีตินาเมสิ ต าน อนิมิสเจติย   
นาม ชาต ฯ   
        อถ  ปลลฺงฺกสฺส  จ   ิตฏานสฺส  จ  อนฺตรา  จงฺกม   
มาเปตฺวา  ปุรตฺถิมปจฺฉิมโต  อายเต  รตนจงฺกเม  จงฺกมนฺโต   
สตฺตาห  วีตินาเมสิ  ต  าน  รตนจงฺกมเจติย นาม ชาต ฯ   
        จตุตฺเถ  ปน  สตฺตาเห  โพธิยา  (๑)  ปจฺฉิมุตฺตรทิสาภาเค   
เทวตา  รตนฆร  มาปยึสุ ฯ  ตตฺถ ปลฺลงฺเกน นิสีทิตฺวา  
อภิธมฺมปฏก วิจินนฺโต สตฺตาห วีตินาเมสิ ต ปน าน   
รตนฆรเจติย นาม ชาต ฯ   
        เอว  ภควา  โพธิสมีเปเยว  จตฺตาริ  สตฺตาหานิ  วีตินา-   
เมตฺวา  ปเม  สตฺตาเห  โพธิรุกฺขมูลา  เยน  อชปาลนิโคฺรโธ   
เตนุปสงฺกมิ ฯ  ตตฺราป  ธมฺม  วิจินนฺโต วิมุตฺติสุข ฺจ ปฏิ-   
สเวทนฺโต นิสีทิ ฯ   
        สตฺถา  ตตฺถ  สตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  มุจลินฺทมูล  อคมาสิ ฯ   
ตตฺถ  สตฺตาหวทฺทลิกาย  อุปฺปนฺนาย  สีตาทิปฏิพาหนตฺถ   
# ๑. ม. ดพธิโต ฯ    
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มุจลินฺเทน  นาคราเชน สตฺตกฺขตฺตุ  โภเคหิ ปริกฺขิตฺโต   
อสมฺพาธาย คนฺธกุฏิยา วิหรนฺโต วิย วิมุตฺติสุข ปฏิสเวทิย-   
มาโน  ตตฺถ  สตฺตาห  วีตินาเมตฺวา  ราชายตนมูล  อุปสงฺกมิ ฯ   
ตตฺถป  วิมุตฺติสุข  ปฏิสเวทิยมาโนว  สตฺตาห  นิสีทิ ฯ  เอตฺตาวตา   
สตฺตสตฺตาหานิ  ปริปุณฺณานิ ฯ  เอตฺถนฺตเร  ภควโต  เนว   
มุขโธวน  น  สรีรปฏิชคฺคน  นาหารกิจฺจ  (๑)  อโหสิ  ผลสุเขเนว  (๒)   
วีติวตฺเตสิ ฯ  อถ  สตฺตสตฺตาหมตฺถเก  เอกูนป ฺาสติเม  ทิวเส   
สกฺเกน  เทวานมินฺเทน  อุปนีเตน  นาคลตาทนฺตกฏเน  จ    
อโนตตฺตทโหทเกน จ มุข โธวิตฺวา ตตฺเถว ราชายตนมูเล   
นิสีทิ ฯ   
        ตสฺมึ  สมเยน  ตปุสฺสภลฺลิกา  (๓)  นาม  เทฺว  วาณิชา   
าติสาโลหิตาย  เทวตาย  สตฺถ ุ อาหารทาเน  อุสฺสาหิตา   
มนฺถ ฺจ  มธปุณฺฑิก ฺจ  อาทาย  ปฏิคฺคณฺหาตุ  ภควา  อิม   
อาหาร  อนุกมฺป  อุปาทายาติ สตฺถาร อุปสงฺกมิตฺวา  อฏสุ ฯ   
ภควา  ปายาสปฏิคฺคหณทิวเสเยว  เทวทตฺติยสฺส  ปตฺตสฺส  อนฺตร-   
หิตตฺตา  น  โข  ตถาคตา  หตฺเถสุ  อาหาร  ปฏิคฺคณฺหนฺติ   
กิมฺหิ  น ุ โข  อห  อิม  ปฏคฺิคเณฺหยฺยนฺติ  จินฺเตสิ ฯ   
อถสฺส  ภควโต  อชฌฺาสย  วิทิตฺวา  จตูหิ  ทิสาหิ จตฺตาโร   
# ๑. ส.ี ย.ุ น นหานกิจฺจ ฯ  ๒. ม. ฌานสุขผลสุเขเนว ฯ   
# ชาตกฏ. ๑/๑๔๖ ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ ตปสฺสุภลฺลุกา ฯ    
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มหาราชาโน  อินฺทนีลมณิมเย  จตฺตาโร  ปตฺเต  อุปนาเมสุ ฯ   
ภควา  เต  ปฏิกฺขิป ฯ  ปนุ  มุคฺควณฺเณ  สิลามเย  จตฺตาโร   
ปตฺเต  อุปนาเมสุ ฯ  ภควา   เตส  จตุนฺนมฺป  เทวปุตฺตาน   
อนุกมฺป อุปาทาย ปฏิคฺคเหตฺวา เอกีภาว อุปเนตฺวา  ตสฺมึ   
ปจฺจคฺเฆ  เสลมเย  ปตฺเต  อาหาร  ปฏิคฺคเหตฺวา  ปรภุิ ฺชิตฺวา   
อนุโมทนมกาสิ ฯ  เต  เทวฺ  ภาตโร  วาณิชา  พุทฺธ ฺจ  ธมฺม ฺจ   
สรณ  คนฺตฺวา  เทฺววาจิกา อุปาสกา อเหสุ ฯ   
        อถ  สตฺถา  ปุน  อชปาลนิโคฺรธเมว  คนฺตฺวา  นิโคฺรธมูเล   
นิสีทิ ฯ  อถสฺส  ตตฺถ  นสิินฺนมตฺตสฺเสว  อธิคตสฺส ธมฺมสฺส   
คมฺภีรต ปจฺจเวกฺขนฺตสฺส สพฺพพุทฺธาน  อาจิณฺโณ  อธิคโต  โข   
มฺยาย  ธมฺโมติอาทินา  (๑)  ปเรส ธมฺม อเทเสตุกามตาการปฺปตฺโต   
ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ ฯ  อถ  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  นสฺสติ  วต   
โภ  โลโก  วินสฺสติ  วต  โภ  โลโกติ  (๒)  ทสสุ จกฺกวาฬสหสฺเสสุ  
สกฺกสุยามสนฺตุสิตนิมฺมานรติปรนิมฺมติวสวตฺติมหาพฺรหฺมาโณ  จ   
คเหตฺวา  สตฺถุ  สนฺติก  อาคนฺตฺวา  เทเสตุ ภนฺเต ภควา   
ธมฺมนฺติอาทินา (๓)  นเยน ธมฺมเทสน อายาจิ ฯ   
# ๑. ท.ี มหา. ๑๐/๔๔/๔๒ ฯ  ม. ม.ู ๑๒/๓๒๑/๓๒๓ ฯ   
# ม. ม. ๑๓/๕๐๙/๔๖๑ ฯ  ส. ส. ๑๕/๕๕๕/๒๐๐ ฯ   
# วิ.มหา. ๔/๗/๘  ฯ  ๒. ที. มหา. ๑๐/๔๔/๔๒ ฯ   
ม. ม.ู ๑๒/๓๒๒/๓๒๔ ฯ  ม. ม. ๑๓/๕๑๐/๕๑๐ ฯ   
ส. ส. ๑๕/๕๕๖/๒๐๑ ฯ  วิ. มหา. ๔/๘/๙ ฯ  ท.ี มหา. ๑ๆ/๔๔/๔๓ ฯ   
ม.มู. ๑๒/๓๒๒/๓๒๔ ฯ  ม.ม. ๑๓/๕๑๐/๔๖๒ ฯ  วิ. มหา. ๔/๘/๙ ฯ    
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        อถ  สตฺถา  ตสฺส  ปฏิ ฺ  ทตฺวา  กสฺส  น ุ โข  อห   
ปม  ธมฺม  เทเสยฺยนฺติ  จินฺเตนฺโต  อาฬารุทกาน  กาลงฺกตภาว   
ตฺวา  พหูปการา  โข  เม  ป ฺจวคฺคิยา  ภิกฺขูติ  ป ฺจวคฺคิเย   
อารพฺภ  มนสิการ  กตฺวา  กห  นุ  โข  เต  เอตรหิ  วิหรนฺตีติ   
อาวชฺเชนฺโต  พาราณสิย  อิสิปตเน  มิคทาเยติ  ตฺวา  ตตฺถ   
คนฺตฺวา  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตสฺสามีติ  กติปาห  โพธิมณฺฑสามนฺเตเยว   
ปณฺฑาย  จรนฺโต  วิหริตฺวา  อาสาฬฺหิปุณฺณมิย  พาราณสึ    
คมิสฺสามีติ  ปตฺตจีวรมาทาย  อฏารสโยชนมคฺค  ปฏิปชฺช ิฯ   
อนฺตรามคฺเค  หฏตุปค  อุปก  นาม  อาชีวิก  ทิสฺวา  ตสฺส   
อตฺตโน  พุทฺธภาว  อาจิกฺขิตฺวา  ตทิวสเยว สายนฺหสมเย  
อิสิปตน อคมาสิ ฯ   
        ป ฺจวคฺคิยา  ปน  ตถาคต  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวา   
อย  อาวุโส  สมโณ  โคตโม  ปจฺจยพาหุลฺลาย  อาวตฺโต   
ปริปุณฺณกาโย  ปณินฺทฺรโิย  สุวณฺณวณฺโณ  หุตฺวา  อาคจฺฉติ ฯ   
อิมสฺส  อภิวาทนาทีนิ  น  กริสฺสาม  อาสนมตฺต  ปน   
ป ฺาเปยฺยามาติ  กติก  อกสุ ฯ  ภควา  เตส  จิตฺตาจาร   
ตฺวา สพฺพสตฺเตสุ  อโนธิสฺสกวเสน  ผรณสมตฺถ  เมตฺตจิตฺต   
สงฺขิปตฺวา  โอธิสฺสกวเสน  เมตฺตจิตฺเตน  ผริ ฯ  เต  ภควโต   
เมตฺตจิตฺเตน  ผุฏา  ตถาคเต  อุปสงฺกมนฺเต  สกาย  กติกาย   
สณฺาตุ  อสกฺโกนฺตา  อภิวาทนาทีนิ  สพฺพกิจฺจานิ  อกสุ ฯ    
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วิตฺถารกถา (๑)  วินยมหาวคฺคาทีสุ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพา (๑) ฯ  
        อถ  ภควา  อตฺตโน  พุทฺธภาว  เต  าเปตฺวา   
ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสีทิตฺวา  อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺตโยเค   
วตฺตมาเน  อฏารสหิ  พฺรหฺมโกฏีห ิ ปริวุโต  ป ฺจวคฺคิเย  เถเร   
อามนฺเตตฺวา  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺต  เทเสสิ ฯ  เตสุ  อ ฺา-   
โกณฺฑ ฺโ  เทสนานุสาเรน  าณ  เปเสนฺโต  สตฺุตปริโยสาเน   
อฏารสหิ พฺรหฺมโกฏีห ิสทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏาสิ ฯ เตน  
วุตฺต   
                อหเมตรหิ สมฺพุทฺโธ        โคตโม สกฺยวฑฺฒโน   
                ปธาน ปทหิตฺวาน                ปตฺโต สมโฺพธิมุตฺตม ฯ   
                พฺรหฺมุนา ยาจิโต สนฺโต        ธมฺมจกฺก ปวตฺตยึ   
                อฏารสนฺน โกฏีน                ปมาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ตตฺถ  อหนฺติ  อตฺตาน  นิทฺทสติ ฯ  เอตรหีติ  ตสฺมึ  กาเล ฯ   
สกฺยวฑฺฒโนติ  สากิยกุลวฑฺฒโน ฯ  สกฺยปุงฺคโวติป ปาโ ฯ  
ปธานนฺติ วีริย วุจฺจติ ฯ ปทหตฺิวานาติ  ฆเฏตฺวา  วายมิตฺวา   
ทุกฺกรการิก  กตฺวาติ  อตฺโถ ฯ  อฏารสนฺน  โกฏีนนฺติ  พาราณสิย   
อิสิปตเน  มิคทาเย  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตนฺตกถาย  อ ฺา-   
โกณฺฑ ฺตฺเถรปฺปมุขาน  อฏารสนฺน  พฺรหฺมโกฏีน  ปมา-   
ภิสมโย อโหสีติ อตฺโถ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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        อิทานิ ภควา อตีต กเถตฺวา อนาคต อภิสมย กเถนฺโต   
                ตโต ปร ฺจ เทเสนฺเต        นรเทวสมาคเม (๑)   
                คณนาย น วตฺตพฺโพ        ทุติยาภิสมโย อหูติ-   
อาห ฯ   
        ตตฺถ  นรเทวสมาคเมติ  ตโต  อปเรน  สมเยน  มหา-   
มงฺคลสมาคเม  ทสส ุ จกกฺวาฬสหสฺเสสุ  เทวมนุสฺสาน  มชฺเฌ   
มงฺคลสุตฺตปริโยสาเน  (๒)  คณนปถ  วีติวตฺตาน  นรเทวาน ฯ  ทุติยา-   
ภิสมโย  อหูติ  เหสฺสตีติ  อตฺโถ ฯ  อนาคตวจเน  วตฺตพฺเพ   
โสตปติตตฺตา  อหูติ  อตีตวจน  วุตฺต  กาลวิปริยายวเสน  วา ฯ   
เอส  นโย  อิโต  ปเรสุ  อีทิเสสุ  วจเนสุ  จ ฯ  ปุน  ราหุโล-   
วาทสุตฺตนฺตเทสนาย  (๓)  คณนปถวีติวตฺเต  สตฺเต  อภิสมยามตปาน   
ปาเยสิ ฯ  อย  ตติยาภิสมโย  อโหส ิ(๔)ฯ เตน วุตฺต   
                อิเธวาห เอตรหิ                โอวทึ มม อตฺรช   
                คณนาย น วตฺตพฺโพ        ตติยาภิสมโย อหูติ ฯ   
        ภควโต  กิร  เอโกว  สาวกสนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  อุรุเวล-   
กสฺสปาทีน  ชฏลิาน  สหสฺส  ทฺวินฺน  อคฺคสาวกาน  อฑฺฒตฺติย-   
สตานีติ  อิเมส  อฑฺฒเตรสสตาน  สนฺนิปาโต  อโหสิ ฯ  เตน   
วุตฺต   
# ๑. ส.ี ย.ุ นรมรูน สมาคเม ฯ  ๒. ขุ. สุ. ๒๕/๓๐๘/๓๗๖ ฯ   
#. ๓. ม. อุ. ๑๔/๓๙๕/๕๐๖ ฯ  ๔. ม. อย ปาโ นตฺถ ิฯ    
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                เอโกสิ สนฺนิปาโต เม        สาวกาน มเหสิน   
                อฑฺฒเตรสสตาน                ภิกฺขูนาสิ สมาคโมติ ฯ   
        ตตฺถ  เอโกสีติ  เอโกว  อาสิ ฯ  อฑฺฒเตรสสตานนฺติ  มม   
สาวกาน  ป ฺาสาธิกาน  ทฺวาทสสตาน ฯ  ภิกฺขูนาสีติ  ภิกฺขูน   
อาสิ ฯ  เตส  ปน  มชฺฌคโต  ภควา จตุรงฺคสนฺนิปาเต  ปาติโมกขฺ  
อุทฺทิสิ ฯ   
        อถ ภควา อตฺตโน ปวตฺตึ ทสฺเสนฺโต   
                วิโรจมาโน วิมโล                ภิกฺขุสงฺฆสฺส มชฺฌโค   
                ททามิ ปตฺถิต สพฺพ        มณีว สพฺพกามโทติ 
อาห ฯ   
        ตตฺถ  วิโรจมาโนติ  อนนฺตพุทฺธสิริยา  วิโรจมาโน ฯ  วิมโลติ   
วิคตราคาทิกิเลสมโล ฯ  มณีว  สพฺพกามโทติ  จินฺตามณิ  วิย   
สพฺพกามทโท  อหมฺป  อิจฺฉิต  ปตฺถิต สพฺพ โลกิยโลกุตฺตร-   
สุขวิเสส เทมีติ อตฺโถ ฯ   
        อิทานิ ปตฺถิตปตฺถน ทสฺเสนฺโต   
                ผลมากงฺขมานาน                ภวจฺฉนฺทชเหสิน   
                จตุสจฺจ ปกาเสมิ                อนุกมฺปาย ปาณินนฺติ-   
อาทิมาห ฯ   
        ตตฺถ  ผลนฺติ  โสตาปตฺติผลาทิก  จตุพฺพิธ  ผล ฯ  ภวจฺฉนฺท-   
ชเหสินนฺติ  ภวตณฺหาปหายิน ภวตณฺห ปชหิตุกามาน ฯ    
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อนุกมฺปายาติ อนุทฺทยาย ฯ   
        อิทานิ  จตุสจฺจปฺปกาสเน  อภิสมย  ทสฺเสนฺโต  ทสวีส-   
สหสฺสานนฺติอาทิมาห ฯ  ตตฺถ  ทสวีสสหสฺสานนฺติ  ทสสหสฺสา-   
น ฺจ  วีสติสหสฺสาน ฺจ ฯ  เอกทฺวินฺนนฺติอาทินา นเยนาติ   
อตฺโถ ฯ นวมทสมคาถา อุตฺตานตฺถาว ฯ   
        เอกาทสมทฺวาทสมคาถาสุ  อิทาเนตรหีติ  อุโภป  เอกตฺถา   
เวเนยฺยวเสน  ปุริสปุคฺคลา  วิย  วุตฺตา ฯ  อถ  วา  อิทานีติ   
มยิ  อุปฺปนฺเน ฯ เอตรหีติ  มย ิ ธมฺม  เทเสนฺเต ฯ  อปตฺต-   
มานสาติ  อปฺปตฺตอรหตฺตผลา ฯ  อรยิ ฺชสนฺติ  อริย  อฏงฺคิก   
มคฺค ฯ  โถมยนฺตาติ  ปสสนฺตา ฯ  พุชฌฺิสฺสนฺตีติ  อนาคเต   
จตุสจฺจธมฺม ปฏิวิชฺฌิสฺสนฺตีติ อตฺโถ ฯ สสารสริตนฺติ สสาร-   
สาคร ฯ   
        อิทานิ อตฺตโน ชาตนคราทึ ทสฺเสนฺโต   
                นคร กปลวตฺถ ุเม                ราชา สุทฺโธทโน ปตา   
                มยหฺ ชเนตฺติกา มาตา        มายาเทวีติ วุจฺจติ ฯ   
                เอกูนตึสวสฺสานิ                อคาร อชฺฌาวสิห (๑)   
                สจุนฺโท โกฏนุโท โก ฺโจ (๒)  ตโย ปาสาทมุตฺตมา ฯ   
                จตฺตาลีสสหสฺสานิ        นาริโย สมลงฺกตา   
                ยโสธรา (๓) นาม นารี        ราหุโล นาม อตฺรโช ฯ   
# ๑. ม. อชฺฌห วสึ ฯ  ๒. ม. รมโฺม สรุมฺโม สุภโก ฯ   
# ๓. ม. ภทฺทก ฺจนา ฯ    
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                นมิิตฺเต จตุโร ทิสฺวา        อสฺสยาเนน นิกฺขมึ   
                ฉวสฺส (๑) ปธานจาร        อจรึ ทุกฺกร อห ฯ   
                พาราณสิย อิสิปตเน        จกกฺ ปวตฺติต มยา   
                อห โคตมสมฺพุทฺโธ        สรณ สพฺพปาณิน ฯ   
                โกลิโต อุปติสฺโส จ        เทฺว ภิกฺขู อคฺคสาวกา   
                อานนฺโท นามุปฏาโก        สนฺติกาวจโร มม   
                เขมา อุปฺปลวณฺณา จ        ภิกฺขุนี อคฺคสาวิกา ฯ   
                จิตฺโต จ หตฺถาฬวโก        อคฺคุปฏากุปาสกา   
                นนฺทมาตา จ อุตฺตรา        อคฺคุปฏากุปาสิกา ฯ   
                อห อสฺสตฺถมูลมฺหิ                ปตฺโต สมโฺพธิมุตฺตม   
                พฺยามปฺปภา สทา มยฺห        โสฬสหตถฺมุคฺคตา ฯ   
                อปฺป วสฺสสต อายุ                อิทาเนตรหิ วิชฺชติ   
                ตาวตา ติฏมาโนท        ตาเรมิ ชนต พหุ ฯ   
                ปยิตฺวาน ธมฺมุกฺก                ปจฺฉิม ชนโพธน   
                อหมฺป น จิรสเฺสว                สทฺธ ึสาวกสงฺฆโต   
                อิเธว ปรินิพฺพิสฺส                อคฺคีวาหารสงฺขยาติ-   
อาทิมาห ฯ   
        มม  ปน  รมฺมสรุมฺมสุภนามกา  ตโย  ปาสาทา  นวภูมิก-   
สตฺตภูมิป ฺจภูมิกา  จตฺตาลีสสหสฺสา  นาฏกิตฺถิโย  ยโสธรา  นาม   
# ๑. # ม. ฉพฺพสฺส ฯ    
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มม  อคฺคมเหสี  โสห  จตฺตาโร  นิมิตฺเต  ทิสฺวา  อสฺสยาเนน   
มหาภินิกฺขมน  นิกฺขมึ ฯ  ตโต  ฉพฺพสฺสานิ  ปธาน ปทหิตฺวา   
วิสาขปุณฺณมาย  อุรุเวลาย  เสนานิคเม  (๑)  เสนากุฏมฺพิกสฺส (๒) ธีตาย   
สมฺปสาทชาตาย  สุชาตาย  นาม  ทินนฺ  มธุปายาส  ปริภุ ฺชิตฺวา   
สาลวเน  ทิวาวิหาร  กตฺวา  สายนฺหสมเย  โสตฺถิเยน  นาม   
ติณหารเกน  ทินฺนา  อฏ  ติณมุฏ ิโย  คเหตฺวา  อสฺสตฺถ-   
โพธิรุกฺขมูล อุปคนฺตฺวา ตตฺถ มารพล วิทฺธเสตฺวา  สมฺโพธึ   
ปตฺโตสฺมีติ สพฺพ พฺยากาสิ ฯ   
        ตตฺถ  สทฺธึ  สาวกสงฺฆโตติ  สทฺธึ  สาวกสงฺเฆน ฯ   
ปรินิพฺพิสฺสนฺติ  ปรินิพฺพายิสฺสามิ ฯ  อคฺคิวาหารสงฺขยาติ  อคฺคิ   
วิย  อินฺธนกขฺเยน  ยถา  อคฺคิ  นิรุปาทาโน  นิพฺพายติ  เอว   
อหมฺป  นิรุปาทาโน  ปรินพฺิพายิสฺสามีติ  อตฺโถ ฯ   
        ตานิ  จ  อตุลเตชานีติ  อคฺคสาวกยุคาทีนิ  ตานิ  อสทิส-   
เตชานิ ฯ  อิมานิ  จ  ทสพลานีติ  เอตานิ  จ  สารีรทสพลานิ ฯ   
คุณธารโณ  เทโหติ   ฉอสาธารณาณาทิคุณธโร  อย  เทโห   
จ ฯ  ตมนฺตรหิสฺสนฺตีติ  สพฺพานิ  เอตานิ  วุตฺตปฺปการานิ   
อนฺตรธายิสฺสนฺติ  วินสฺสสิฺสนฺติ ฯ  นนุ  ริตฺตา  สพฺพสงฺขาราติ   
เอตฺถ  นนูติ  อย  อนุมติอตฺเถ นิปาโต ฯ ริตฺตาติ นิจฺจ-   
สารธุวสารรหิตตฺตา ตุจฺฉา ฯ  สพฺพเมว  ปน  สงฺขต  ขยธมฺม   
# ๑. ส.ี ย.ุ เสนานีนิคเม ฯ  ๒. ส.ี ย.ุ เสนานีกุฏมฺพิกสฺส ฯ    
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วยธมฺม  วิราคธมฺม  นิโรธธมฺม  หุตฺวา  อภาวโต  อนิจฺจ   
อุปฺปาทาทิปฏิปฬิตตฺตา  ทุกฺข  อวสวตฺตนโต  อนตฺตา ฯ ตสฺมา   
สงฺขาเรสุ ลกขฺณตฺตย  อาโรเปตฺวา  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา   
อมตมสงฺขต  อจฺจุต  นิพฺพาน  อธิคจฺฉถ ฯ  อย  โว  อมฺหาก   
อนุสาสนี  อิท  อมฺหาก  สาสน  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถาติ ฯ   
เทสนาปริโยสาเน  กิร  เทวตาน  โกฏสิตสหสฺสสฺส  อนุปาทาย   
อาสเวหิ  จิตฺตานิ  วิมุจฺจึสุ ฯ  เสสมคฺคผเลสุ  ปติฏ ิตา  ปน   
คณนปถ  วีติวตฺตา  อเหสุ ฯ   
        เอว  ภควา  กปฺปนามชาติยาทิววตฺถิต  สกลมฺป  พุทฺธวส   
อากาเส  รตนจงฺกเม  จงฺกมนฺโตว  กเถตฺวา  าติชน  วนฺทา-   
เปตฺวา  อากาสโต  โอตริตฺวา  ป ฺตฺตวรพุทฺธาสเน  นิสีท ิฯ   
เอว  นิสินฺเน  ปน  ภควติ  โลกนาเถ  สขิาปฺปตฺโต  าติสมาคโม   
อโหสิ ฯ  สพฺเพ  เอกคฺคจิตฺตา  นิสีทึสุ ฯ  ตโต  มหาเมโฆ   
โปกฺขรวสฺส  วสฺสิ ฯ  ตงฺขเณ อุทก เหฏา วิรวนฺต คจฺฉติ ฯ   
เตเมตุกาโมว เตเมติ อเตมิตุกามสฺส  สรีเร  เอกพินทฺุมตฺตมฺป   
น  ปตติ ฯ  ต  ทิสฺวา (๑)  สพฺเพ  อจฺฉริยพฺภุตจิตฺตชาตา  หุตฺวา   
อโห  อจฺฉริย  อโห  อจฺฉริยนฺติ (๒)  กถ สมุฏาเปสุ ฯ  ต  สุตฺวา   
สตฺถา  น  อิทาเนว  มยฺห  าติสมาคเม  โปกฺขรวสฺส   
วสฺสิ ฯ  อตีเตป  วสฺสีติ  อิมิสฺสา  อฏ ุปฺปตฺติยา  เวสฺสนฺตรชาตก  (๓)   
# ๑. ส.ี ย ทิสวฺา ฯ  ๒. ม. อพฺภุตนฺติ ฯ   
# ๓. ขุ. ชา. ๒๘/๑๐๔๕-๑๒๖๙/๓๖๕-๔๕๓ ฯ    
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กเถสิ ฯ  สา  ธมฺมเทสนา สาตฺถิกา ชาตา ฯ ตโต  ภควา  
อุฏายาสนา วิหาร ปาวิสิ ฯ   
                อิติ มธุรตฺถวิลาสินิยา พุทฺธวสฏกถาย   
                โคตมพุทฺธวสวณฺณนา นิฏ ิตา ฯ   
 
                        พุทฺธวสปกิณฺณกกถา (๑)   
                อปริเมยฺยิโต  กปฺเป                จตุโร อาสุ วินายกาติ-   
อาทิกา  อฏารสคาถา  (๒)  สงฺคีติการเกหิ  ปตา  นิคมนคาถาติ   
เวทิตพฺพา ฯ  เสสคาถาสุ  สพฺพตฺถ ปากฏเมวาติ ฯ   
 
                                เวมตฺตกถา   
        อิมสฺมึ  ปน  สกเลป  พุทฺธวเส  นทิฺทิฏาน  ป ฺจวีสติยา   
พุทฺธาน  อฏ  เวมตฺตานิ  เวทิตพฺพา ฯ  กตมานิ  อฏ  ฯ   
อายุเวมตฺต ปมาณเวมตฺต กุลเวมตฺต  ปธานเวมตฺต รสฺมิเวมตฺต   
ยานเวมตฺต โพธิเวมตฺต (๓) ปลลฺงฺกเวมตฺตนฺติ ฯ   
        ตตฺถ  อายุเวมตฺต  นาม  เกจิ  ทีฆายุกา  โหนฺติ  เกจิ   
อปฺปายุกา ฯ  ตถา  ห ิ ทีปงฺกโร  โกณฺฑ ฺโ  อโนมทสฺสี  ปทุโม   
ปทุมุตฺตโร  อตฺถทสฺสี  ธมฺมทสฺสี  สิทธฺตฺโถ  ติสฺโสติ  อิเม  นว   
# ๑. ม. พุทธปกิณฺณกกถา ฯ  ๒. ม. เอรหิ ปน มรมมฺสีหฬโปตฺถถเกสุ   
วีสติคาถาโย ทิสฺสนฺติ ฯ  ๓. ส.ี ย.ุ โพธิรุกฺขเวมตฺต ฯ    
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 พุทฺธา  วสฺสสตสหสฺสายุกา  อเหสุ ฯ  มงฺคโล  สุมโน  โสภิโต   
 นารโท  สุเมโธ  สชุาโต  ปยทสฺสี  ปุสโฺสติ  (๑)  อิเม  อฏ  พุทธฺา   
นวุติวสฺสสหสฺสายุกา  อเหสุ  เรวโต  เวสฺสภู  จาติ  อิเม   
เทฺว  พุทฺธา  สฏ ิวสฺสสหสฺสายุกา  อเหสุ ฯ  วิปสสฺี  ภควา   
อสีติวสฺสสหสฺสายุโก  อโหสิ ฯ  สิขี  กกุสนฺโธ  โกณาคมโน   
กสฺสโปติ  อิเม  จตฺตาโร  พุทฺธา  ยถากกฺเมน  สตฺตติจตฺตาลีส-   
ตึสวีสวสฺสสหสฺสายุกา  อเหสุ ฯ  อมฺหาก  ปน  ภควโต  วสฺสสต   
อายุปฺปมาณ  อโหสิ ฯ  อุปจิตปุ ฺสมฺภาราน  ทีฆายุกสวตฺตนิย-   
กมฺมสมุเปตานมฺป  พุทฺธาน  ยุควเสน  อายุปฺปมาณ  อปฺปมาณ   
อโหสิ ฯ  อย  ป ฺจวีสติยา  พุทฺธาน  อายุเวมตฺต นาม ฯ   
        ปมาณเวมตฺต  นาม  เกจิ  ทีฆา  โหนฺติ  เกจิ  รสฺสา ฯ   
ตถา หิ ทีปงฺกรเรวตปยทสฺสีอตฺถทสฺสีธมฺมทสฺสีวิปสฺสีพุทฺธาน   
อสีติหตฺถุพฺเพธ  สรรีปฺปมาณ  อโหสิ ฯ  โกณฺฑ ฺมงฺคลนารท-   
สุเมธาน  อฏาสีติหตฺถุพฺเพโธ  กาโย  อโหสิ ฯ  สุมนสฺส  นวุติ-   
หตฺถุพฺเพธ  สรีร  อโหสิ ฯ  โสภิตอโนมทสฺสีปทุมุตฺตรปุสฺส-   
พุทฺธาน  อฏปณฺณาสหตฺถุพฺเพธ  สรรี  อโหสิ ฯ  สุชาโต   
ปณฺณาสหตฺถุพฺเพธสรีโร  อโหส ิฯ  สทิฺธตฺถติสฺสเวสฺสภุโน  สฏ ิ-   
หตฺถุพฺเพธา  อเหสุ ฯ สิขี สตฺตติหตฺถุพฺเพโธ อโหสิ ฯ  กกุสนฺธ-   
โกณาคมนกสฺสปา  ยถากกฺเมน  จตฺตาลีสตึสวีสติหตฺถุพฺเพธา   
# ๑. ม. ผุสฺโสติ ฯ    
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อเหสุ ฯ  อมหฺาก  ภควา  อฏารสหตฺถุพฺเพโธ  อโหสิ ฯ  อย   
ป ฺจวีสติยา  พุทฺธาน  ปมาณเวมตฺต  นาม ฯ   
        กลุเวมตฺต  นาม  เกจิ  ขตฺติยกุเล  นิพฺพตฺตึสุ  เกจิ   
พฺราหฺมณกุเล ฯ  ตถา  หิ   กกุสนฺธโกณาคมนกสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธา   
พฺราหฺมณกุเล  นิพฺพตฺตึสุ ฯ  ทีปงฺกราทิโคตมพุทฺธปริยนฺตา   
ทฺวาวีสติ  พุทฺธา  ขตฺติยกุเลเยว นิพฺพตฺตึสุ ฯ อย  ป ฺจวีสติยา   
พุทฺธาน กุลเวมตฺต นาม ฯ   
        ปธานเวมตฺต   นาม   ทีปงฺกรโกณฺฑ ฺสุมนอโนมทสฺสี-   
สุชาตสิทฺธตฺถกกุสนฺธาน  ทสมาสิกา  ปธานจริยา ฯ  มงฺคล-   
สุเมธติสฺส  สิขีน  อฏมาสิกา ฯ  เรวตสฺส  สตฺตมาสิกา ฯ   
โสภิตสฺส  จตฺตาโร  มาสา ฯ  ปทุมอตฺถทสฺสีวิปสฺสีน  อฑฺฒ-   
มาสิกา ฯ  นารทปทุมุตฺตรธมฺมทสฺสีกสฺสปาน  สตฺตาหานิ ฯ   
ปยทสฺสีปุสฺสเวสฺสภูโกณาคมนาน  ฉมาสิกา ฯ  อมฺหาก  พุทฺธสฺส   
ฉพฺพสฺสานิ  ปธานจริยา  อโหสิ ฯ  อย  ปธานเวมตฺต  นาม ฯ   
        รสฺมิเวมตฺต  นาม  มงฺคลสฺส  กริ  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส   
สรีรรสฺม ิ ทสสหสฺสิโลกธาตุ  ผริตฺวา  อฏาสิ ฯ  ปทุมุตฺตร-   
พุทฺธสฺส  ทฺวาทสโยชนิกา  อโหส ิฯ  วิปสฺสิสฺส  ภควโต  สตฺต-   
โยชนิกา  อโหสิ ฯ  สิขิสสฺ  ติโยชนปปฺมาณา ฯ  กกุสนฺธสฺส   
ทสโยชนิกา ฯ  อมฺหาก  ภควโต  สมนฺตโต  พฺยามปฺปมาณา ฯ   
เสสาน  อนิยตา  อโหสิ ฯ  อย  รสฺมิเวมตฺต  นาม  อชฺฌาสย-    
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ปฏิพทฺธ  โย  ยตฺตก  อิจฺฉติ  ตสฺส  สรรีปฺปภา  ตตฺตก   
ผรติ  ปฏิวิทธฺคุเณ  ปน  กสฺสจิ  เวมตฺต  นาม  นตฺถิ ฯ  อย   
รสมิเวมตฺต  นาม ฯ   
        ยานเวมตฺต  นาม  เกจิ  หตฺถิยาเนน  เกจิ  อสฺสยาเนน   
เกจิ  รถปทปาสาทสิวิกาทีสุ  อ ฺตเรน  นิกฺขมนฺติ ฯ  ตถา   
หิ  ทีปงฺกรสุมนสุเมธปุสฺสสิขีโกณาคมนา  หตฺถิยาเยน  นิกฺขมสึุ ฯ   
โกณฺฑ ฺเรวตปทุมปยทสฺสีกกุสนฺธา  รถยาเนน ฯ  มงฺคล-   
สุชาตอตฺถทสฺสีติสฺสโคตมา   อสฺสยาเนน ฯ  อโนมทสฺสีสิทฺธตฺถ-   
เวสฺสภุโน  สวิิกายาเนน ฯ  นารโท  ปทสา  นิกฺขมิ ฯ  โสภิต-   
ปทุมุตฺตรธมฺมทสฺสีกสฺสปา  ปาสาเทน  นิกฺขมึสุ ฯ อย ยานเวมตฺต   
นาม ฯ   
        โพธิเวมตฺต  นาม  ทีปงฺกรสฺส  ภควโต  กปตนรุกฺโข   
โพธิ ฯ  โกณฺฑ ฺสฺส  ภควโต  สาลกลฺยาณิรุกฺโข ฯ  มงฺคล-   
สุมนเรวตโสภิตาน  นาครุกฺโข ฯ  อโนมทสฺสิสฺส  อชฺชุนรกฺุโข ฯ   
ปทุมนารทาน  มหาโสณรุกฺโข ฯ  ปทมุุตฺตรสฺส  สลลรกฺุโข ฯ   
สุเมธสฺส  นโีป ฯ  สุชาตสฺส เวฬุ ฯ ปยทสฺสิโน กกุโธ ฯ  
อตฺถทสฺสิสฺส จมฺปกรุกฺโข ฯ ธมฺมทสฺสสิฺส  รตฺตกุรวกรุกฺโข ฯ   
สิทฺธตฺถสฺส  กณิการรุกฺโข ฯ  ติสฺสสสฺ  อสนรุกโฺข ฯ  ปุสฺสสสฺ   
อามลกรุกฺโข ฯ  วิปสฺสิสฺส  ปาฏลิรุกโฺข ฯ  สิขิสฺส  ปุณฺฑรีก-   
รุกฺโข ฯ  เวสฺสภุสฺส  สาลรุกฺโข ฯ  กกสุนฺธสฺส  สิรสีรุกฺโข ฯ    
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โกณาคมนสฺส  อุทุมฺพรรกฺุโข ฯ  กสฺสปสฺส  นิโคฺรโธ ฯ โคตมสฺส  
อสฺสตฺโถติ อย โพธิเวมตฺต นาม ฯ   
        ปลฺลงฺกเวมตฺต  นาม  ทีปงฺกรเรวตปยทสฺสีอตฺถทสฺสีธมฺม-   
ทสฺสีวิปสฺสีน  เตปณฺณาสหตฺถปลฺลงฺกา  อเหสุ ฯ  โกณฺฑ ฺ-   
มงฺคลนารทสุเมธาน  สตฺตปณฺณาสหตฺถา ฯ  สุมนสฺส  สฏ ิหตฺโถ   
ปลฺลงฺโก  อโหสิ ฯ  โสภิตอโนมทสฺสีปทุมปทุมุตฺตรปุสฺสาน  อฏ-   
ตึสหตฺถา ฯ  สุชาตสฺส  ทวฺตฺตึสหตฺโถ ฯ  สิทฺธตฺถติสฺสเวสฺสภูน   
จตฺตาลีสหตฺถา ฯ  สิขิสฺส  ทฺวตฺตึสหตฺโถ ฯ  กกุสนธฺสฺส  ฉพฺพีสติ-   
หตฺโถ ฯ  โกณาคมนสฺส  วีสติหตฺโถ ฯ  กสฺสปสฺส  ปณฺณรสหตฺโถ ฯ   
โคตมสฺส  จุทฺทสหตฺโถ  ปลฺลงฺโก  อโหสิ ฯ  อย  ปลฺลงฺกเวมตฺต   
นาม ฯ อิมานิ อฏ เวมตฺตานิ นาม ฯ   
 
                                อวิชหิตฏานกถา   
        สพฺพพุทฺธาน  ปน  จตฺตาริ  อวิชหิตฏานานิ  นาม   
โหนฺติ ฯ  สพฺพพุทฺธาน  หิ  โพธิปลฺลงฺโก  อวิชหิโต  เอกสฺมึเยว   
าเน  โหติ ฯ  ธมฺมจกฺกปปฺวตฺตาน  อิสิปตเน  มิคทาเย  อวิชหิตเมว   
โหติ ฯ  เทโวโรหณกาเล  สงฺกสฺสนครทฺวาเร  ปมกฺกปาทฏาน   
อวิชหิตเมว  โหติ ฯ  เชตวเน  คนฺธกุฏยิา  จตฺตาริ  ม ฺจ-   
ปาทฏานานิ  อวิชหิตาเนว  โหนฺติ ฯ  วิหาโร  ปน  ขุทฺทโกป   
มหนฺโตป  โหติ ฯ  วิหาโร  น วิชหติเยว นคร ปน วิชหติ ฯ    
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        อปร  ปน  อมฺหากเยว  ภควโต  สหชาตปริจฺเฉท ฺจ   
นกฺขตฺตปริจฺเฉท ฺจ  ทีเปสุ ฯ  อมฺหาก  สพฺพ ฺ ุโพธิสตฺเตน  กิร   
สทฺธึ  ราหุลมาตา  อานนฺทตฺเถโร  ฉนฺโน  กณฺโก  อสฺสราชา   
นิธิกุมฺโภ  มหาโพธิ  กาฬทุายีติ  อิมานิ  สตฺต  สหชาตานิ ฯ  อย   
สหชาตปริจฺเฉโท ฯ  มหาปุริโส  ปน  อุตฺตราสาฬฺหนกฺขตฺเตเนว   
มาตุกุจฺฉึ  โอกฺกมิ  มหาภนิิกฺขมน นิกขฺมิ ธมฺมจกฺก ปวตฺเตสิ   
ยมกปาฏิหาริย  อกาสิ  วิสาขนกฺขตฺเตน  ชาโต  จ  อภิสมฺพุทฺโธ   
จ  ปรินิพฺพุโต  จ ฯ มาฆนกฺขตฺเตน  ตสฺส  สาวกสนฺนิปาโต  จ   
อายุสงฺขารโวสชฺชน ฺจ  อโหสิ ฯ  อสฺสยุชนกฺขตฺเตน  เทโวโรหณ (๑) ฯ  
อย นกฺขตฺตปริจฺเฉโทติ ฯ   
 
                                        สธมฺมตากถา   
        อิทานิ  ปน  สพฺเพส  พุทฺธาน  สธารณธมฺมต  ปกาส-   
ยิสฺสาม ฯ  สพฺพพุทฺธาน  สมตฺตึสวิธา  ธมฺมตา ฯ  เสยฺยถิท ฯ   
ปจฺฉิมภวิกโพธิสตฺตสฺส  สมฺปชานสฺส  มาตุกุจฺฉิโอกฺกมน  มาตุ-   
กุจฺฉิย  ปลฺลงฺเกน  นิสีทิตฺวา  พหิมุโขโลกน   ิตาย  โพธิสตฺต-   
มาตุยา  วิชายน ฯ  อร ฺเเยว  มาตุกุจฺฉิโต  นิกฺขมน  ก ฺจนปฏเฏสุ   
ปติฏ ิตปาทาน  อุตฺตราภิมุขาน  สตฺถปทวีติหาราน คนฺตฺวา   
# ๑. ม. เทโวโรหณ ฺจ ฯ    
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จตุทฺทิส โอโลเกตฺวา  สีหนาทนทน  จตฺตาริ  นิมิตฺตานิ  ทิสฺวา   
ชาตมตฺตปุตฺตาน  มหาสตฺตาน  มหาภินิกฺขมน  อรหทฺธชมาทาย   
ปพฺพชิตฺวา  สพฺพเหฏ ิเมน  ปริจฺเฉเทน  สตฺตาห  ปธานจริยา   
สมฺโพธึ  ปาปุณนทิวเส  ปายาสโภชน  ติณสนฺถเร  นิสีทิตฺวา   
สพฺพ ฺ ุต ฺาณาธิคโม  อานาปานสฺสติกมฺมฏานปริกมฺม  มารพล-   
วิทฺธสน  โพธิปลฺลงฺเกเยว  ติสฺโส  วิชชฺา  อาทึ  กตฺวา   
อสาธารณาณาทิคุณปฏิลาโภ  สตฺตสตฺตาห  โพธิสมีเปเยว   
วีตินามน  มหาพฺรหฺมุโน  ธมฺมเทสนตฺถาย  อายาจน  อิสิปตเน   
มิคทาเย  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตน  มาฆปุณฺณมาย  จตุรงฺคิกสนฺนิปาเต   
ปาติโมกฺขุทฺเทโส  เชตวนฏาเน นิพทฺธวาโส สาวตฺถินครทฺวาเร   
ยมกปาฏิหาริยกรณ  ตาวตึสภวเน  อภิธมฺมเทสนา  สงฺกสฺส-   
นครทฺวาเร  เทวโลกโต  โอตรณ  สตต  ผลสมาปตฺติสมาปชฺชน   
ทฺวีสุ  วาเรสุ  เวเนยฺยชนาวโลกน  อุปปฺนฺเน  วตฺถมฺุหิ  สิกฺขา-   
ปทป ฺาปน  อุปฺปนฺนาย  อฏ ุปฺปตฺติยา  ชาตกกถน  าติ-   
สมาคเม  พุทฺธวสกถน  อาคนฺตุเกหิ  ภิกฺขูหิ  ปฏสินถฺารกรณ   
นิมนฺติตาน วุฏวสฺสาน  อนาปุจฺฉา  อคมน  ทิวเส  ทิวเส   
ปุเรภตฺตปจฺฉาภตฺตปมมชฺฌิมปจฺฉิมยามกิจฺจกรณ  ปรินิพฺพานทิวเส   
มสรสโภชน  จตุวีสติ  โกฏิสตสหสฺสสมาปตฺติโย  สมาปชฺชิตฺวา   
ปรินิพฺพานนฺติ อิมา สมตฺตึส สพฺพพุทฺธาน ธมฺมตาติ ฯ    
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        สพฺพพุทฺธาน  จตฺตาโร  อนนฺตรายิกา  ธมฺมา ฯ  กตเม   
จตฺตาโร ฯ  พุทฺธาน  อุทฺทิสฺส  อภิหฏาน  จตุนฺน  ปจฺจยาน   
น  สกฺกา  เกนจิ  อนฺตราโย (๑)  กาตุ ฯ  พุทฺธาน  อายุโน  น   
สกฺกา  เกนจิ  อนฺตราโย  กาตุ ฯ  วุตฺตเ ฺหต  อฏานเมต   
อนวกาโส  ย  ปรูปกฺกเมน  ตถาคต  ชวิีตา  โวโรเปยฺยาติ (๒) ฯ   
พุทฺธาน  ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณาน  อสีติยา  อนุพฺย ฺชนาน ฺจ   
น  สกฺกา  เกนจิ  อนฺตราโย   กาตุ   พุทฺธรสีน  น  สกฺกา   
เกนจิ   อนฺตราโย   กาตุนฺติ ฯ  อิเม  จตฺตาโร  อนนฺตรายิกา   
ธมฺมา  นามาติ ฯ   
# ๑. ส.ี ย.ุ อนฺตราย เอวมุปริป ฯ  ๒. วิ. จุล. ๗/๓๗๗/๑๘๘ ฯ    
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                                        นิคมนกถา   
 
                เอตฺตาวตา คตา สิทฺธึ        พุทฺธวสสฺส วณฺณนา   
                สวุณฺณปทวิ ฺาต-        วิจิตฺตนยโสภิตา ฯ   
                โปราณฏกถามคฺค        ปาฬิอตฺถปฺปกาสก   
                อาทาเยว กตา พุทฺธ-        วสสฺสฏกถา มยา ฯ   
                ปป ฺจตฺถ วิวชฺเชตฺวา        มธุรตฺถสฺส สพฺพโส   
                สมฺปกาสนโต ตสฺมา        มธุรตฺถปฺปกาสินี ฯ   
                กาวีรชลสมฺปาต-                ปริปูตมหีตเล   
                กาวีรปฏฏเน รมฺเม                นานานารินรากุเล ฯ   
                การิเต กณฺหทาเสน        สณฺหวาเจน สาธุนา   
                วิหาเร วิวิธาการ-                จารุปาการโคปุเร ฯ   
                ฉายาสลิลสมฺปนฺเน        ทสสฺนีเย มโนรเม   
                หตทุชฺชนสมพฺาเธ                ปริเวกสุเข สิเว ฯ   
                ตตฺถ ปาจีนปาสาท-        ตเล ปรมสีตเล   
                วสตา พุทฺธวสสฺส                มยา สวณฺณนา กตา ฯ   
                        [        ยถา พุทฺธวสสฺส สวณฺณนาย   
                                กตา สาธุ สิทฺธึ วินา อนฺตราย   
                                ตถา ธมฺมยุตฺตา ชนาน วิตกฺกา   
# ๑. ส.ี ย.ุ โคธาสลิลสมฺปาเต ฯ    
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                                วินาวนฺตราเยน สิทฺธึ วชนฺตุ ฯ ] 
                                อิม พุทฺธวสสฺส สวณฺณน เม   
                                กโรนฺเตน ย ปตฺถติ ปุ ฺชาต   
                                สทา ตสฺส เทวานุภาเวน โลโก   
                                ธุว สนฺตมจฺจนฺตมตฺถ ปยาต ฯ   
                                วินสสฺนฺตุ (๑) โรคา มนุสฺเสสุ สพฺเพ   
                                ปวสฺสนฺตุ เทวาป วสฺสนฺตกาเล   
                                สุข โหตุ นิจฺจ วร นารกาป   
                                ปสาจาปยาตา ปปาสา ภวนฺตุ ฯ   
                                สุรา อจฺฉราน คณาทีหิ สทฺธึ   
                                จิร เทวโลเก สุข จานุโภนฺตุ   
                                จิร าตุ ธมฺโม มนุินฺทสฺส โลเก   
                                สุข โลกปาลา มหึ ปาลยนฺตุ (๑) ฯ   
                ครหูิ คีตนาเมน                พุทฺธทตฺโตติ วิสฺสุโต   
                เถโร กตฺวา อฏกถ        มธรุตฺถวิลาสินึ ฯ   
                โปตฺถก ปยิเตฺวม                ปรมฺปเร หติาวห   
                อจิรฏ ิตภาเวน                อโห มจฺจุวส คโต ฯ  
 #  [ ] สี. ยุ ยถา วณฺณนาย คตา สาธุ สิทฺธึ วินา อนฺตราย ตถา สมฺมยุตฺตา   
# ชนาน วินา จนฺตราวนฺตราาเยน สิทฺธึ คมิสฺสนฺตุ สาธุ ฯ   
 #๑. ส.ี ย.ุ อิเม ปาา นตฺถิ ฯ    
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        อิติ  ภาณวารวเสน  ฉพฺพีสติภาณวารา  คนฺถวเสน  ป ฺจ-   
สตาธิกฉสหสฺสคนฺถา  อกฺขรวเสน ติสหสฺสาธิกานิ  เทฺวสต-   
สหสฺสกฺขรานิ ฯ   
                อนฺตราย วินา เอสา        ยถา นิฏ อุปาคตา   
                ตถา สิชฺฌนฺตุ สงฺกปฺปา        สตฺตาน ธมฺมนิสฺสิตาติ ฯ   
                        อิติ มธุรตฺถวิลาสินี นาม พุทฺธวสอฏกถา  
                                                นฏิ ิตา ฯ   
                                ______________________ 


