คํานํา
มิลินทปญหา เปนหนังสือที่สําคัญเลมหนึ่งในพระพุทธศาสนา มีมาแตโบราณ เชื่อกัน
วารจนาขึ้นในราวพุทธศักราช ๕๐๐ สําหรับผูรจนานั้นไปไมเปนที่ปรากฏชัดวาเปนพระเถระรูปใด
มีแตทางสันนิษฐานกันเทานัน้ สําหรับในประเทศไทยเชื่อกันวาผูรจนาคอพระติปฏ กจุฬาภัย
แตที่มีความเห็นตรงกันอยางหนึ่งคือ มิลินทปญหานี้เกิดขึ้นทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศอินเดีย ซึ่งก็ไดแกรฐั ปญจาบของอินเดียปจจุบัน โดยรจนาเปนภาษาสันสกฤตกอน
แลวตอมาไดถกู นําไปแปลถายทอดเปนอักษรภาษาอืน่ ๆ หลายภาษา เชนภาษาโรมัน
ภาษาบาลี ภาษาจีน เปนตน โดยเฉพาะพากยภาษาบาลี พระเถระลังกาไดเปนผูนํามาถาย
ทอดเปนอักษาสีหลกอน แลวมีการถายทอดในยังนานาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งใช
หนังสือที่แตงขึ้นในประเทศลังกามาเปนตํารับตํารา เชนประเทศไทยเปนตน เพราะมีการถาย
ทอดและแปลเปนภาษาตาง ๆ หลายทอดหลายหน จึงเปนสาเหตุหนึง่ ที่ทําใหเนื้อหาของ
มิลินทปญหาผิดกันไปบาง มิไดตรงกันเสียทั้งหมดทีเดียว
เนื้อหาของมิลินทปญหานี้ เปนเรื่องโตตอบธรรมะเชิงอภิปรัชญาระหวางพระนาคเสนเถระ
กับพระเจามิลินท ซึ่งเปนกษัตริยชาติอินโดกรีก มีนามตามที่จารึกไวในประวัติศาสตรยุคนั้นวา
พระเจาเมนันเดอร เปนหนังสือที่อธิบายความธรรมะไดอยางแจมแจงลึกซึ้ง ประกอบดวย
อุปมาอุปมัยที่ทําใหเกิดความเขาใจธรรมะไดงาย เหมาะแกผูคนทุกยุคทุกสมัยจะพึงเขาใจได
โดยไมยากนัก นอกจากนั้น มิลินทปญหายังมีคุณคาทางดานจริยศาสตร จิตวิทยา
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร และวรรณคดี อีกสวนหนึ่งดวย กลาวกันวา วรรณคดีที่เกิดภาย
หลังพระไตรปฎกแลว ไมมีคัมภีรทางพระพุทธศาสนาคัมภีรใดจะมีคุณคาเทามิลินทปญหา
และหลังจากนัน้ ก็เปนคัมภีรว ิสุทธิมรรค
สําหรับในประเทศไทย สันนิษฐานวา ไดมกี ารแปลมิลินทปญหามาสูพากยภาษาไทย
ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีแลว แตไมมีหลักฐานที่แนนอน มามีหลักฐานก็ในสมัย
กรุงศรีอยุธยาวามีการแปลกันไวแตไมบริบูรณ มาสมบูรณเอาในสมัยรุงรัตนโกสินทรตอนตน
แตก็ปรากฏวามีการแปลหลายสํานวนดวยกัน สวนพากยภาษาบาลีอักษาไทยนัน้ เดิมคง
จารึกเปนอักษาขอมอยูในสมุดขอยเชนเดียวกับคัมภีรอนื่ ๆ ของไทย ตอมาปรากฏวาไดมี
การพิมพเปนรูปเลมขึ้นครั้งแรก ในปพุทธศักราช ๒๔๖๖ โดยมหามกุฏราชวิทยาลัย ใน
การพิมพครั้งนั้น พระธรรมปาโมกข จัตตสัลลเถระ วัดมกุฏกษัตริยาราม ตอมาไดรับพระ
ราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระศาสนโศภน เปนผูชําระ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ
ปยมหาราชปติวรัดา โปรดฯ ใหพมิ พขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแดเจาฟาหญิงนภาจรจํารัสศรี หลัง
จากนั้นแลวก็ไมปรากฏวามีการพิมพมิลินทิปญหาฉบับภาษาบาลีอีก หนังสือมิลินทปญหา
ฉบับภาษาบาลีจึงกลายเปนหนังสือเกาและหายาก ไมคอ ยมีพบเห็นกันในยุคหลัง ๆ นี้
ในวาระมงคลสมัยที่เจาประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล-

มหาสังฆปริณายก สุวฑ
ั ฒนมหาเถระ วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในวันอาทิตยที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ นี้
มหาเถรสมาคมมีมติใหพิมพหนังสือมิลินทปญหาฉบับภาษาไทยในนามมหาเถรสมาคม เพื่อ
แจกเปนธรรมทานแกประชาชนและพระสังฆาธิการผูใหญทั่วประเทศ เปนการฉลองพระเดช
พระคุณเชิดชูพระเกียรติพระองคทาน ในวาระนี้ วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เห็นวาเมื่อมีมลิ ินทปญหาฉบับภาษาไทยแพรหลายแลว ฉบับภาษาบาลีก็ควรจะไดแพรหลาย
ดวย จึงไดขออนุมัติมหาเถรสมาคมพิมพมิลินทปญหาฉบับภาษาบาลี เพื่อฉลองพระเดชพระ
คุณเชิดชูพระเกียรติอีกเลมหนึ่ง มหาเถรสมาคมก็มีเมตตาอนุมัติ เพื่อหวังรักษาตนฉบับ
มิลินทปญหาไว และเพื่อสนองความตองการของผูตองการศึกษาคนควาเนื้อหาจากตนฉบับเดิม
ในการพิมพหนังสือมิลินทปญหาทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาบาลี มหาเถรสมาคม
ไดมอบหมายใหพระธรรมกิตติวงศ ( ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ) วัดราชโอรสาราม กรรมการ
มหาเถรสมาคม เปนผูดําเนินการรับผิดชอบ ทั้งการหาตนฉบับ ตรวจทาน และจัดรูปเลม
ทั้งหมด สําหรับภาษาบาลีนี้ พระธรรมกิตติวงศ พรอมทั้งพระเปรียญประจําสํานักเรียน
วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ คือ พระมหามนตรี ชนฺติสาโร ป.ธ.๙ พระมหาสุขคํา สิริมงฺคโล ป.ธ.๙
พระมหาสังเวย ธมฺมเนตฺติโก ป.ธ.๙ พระมหายุทธนา ปริชาโน ป.ธ.๙ พระมหาบุญชู
กิตฺติโชติโก ป.ธ.๙ พระมหาวินัย ภูรวิ ิฺู ป.ธ.๙ พระมหาประยุทธ านุตฺตโม ป.ธ.๙
พระมหาสมปอง กุรุปฺโ ป.ธ.๙ พระมหานิกร มโนกโร ป.ธ.๙ พระมหาประสม
อธิพุทฺธิ ป.ธ.๙ พระมหาสนธิญาณ อภิชฺชยานนฺโท ป.ธ.๙ พระมหามนตรี สุปภารโส ป.ธ.๙
พระมหาพิมล าณวิมโล ป.ธ.๙ พระมหาจรัญ วิจารณเมธี ป.ธ.๙ พระมหาชลทิช
อภิชฺชฺู ป.ธ.๙ พระมหาสมัคร สมคฺโค ป.ธ.๙ รวมกันรับผิดชอบในการพิมพตน ฉบับใหม
และตรวจทานใหถูกตองตรงตามฉบับเดิมที่พิมพเมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๖ งานพิมพหนังสือนี้จึง
สําเร็จลุลวงไปดวยดี สมตามเจตนาฉันทานุมัติของมหาเถรสมาคม และของวัดปากน้าํ
ภาษีเจริญ ทุกประการ
ความดีและบุญกุศลอันเกิดขึ้นจากมิลินทปญหานี้ ขอทูลถวายเปนเครื่องสักการะฉลอง
พระเดชพระคุณเชิดชูพระเกียรติ แดเจาประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก สุวฑ
ั ฒนมหาเถระ เพื่อทรงเจริญพระชนมายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ
คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติวิรฬุ หิไพบูลยในพระพุทธศาสนา ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ.
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มิลินฺทปฺหา
ปณามคาถา
จริยา สพฺพโลกสฺส
หิตา ยสฺส มเหสิโน
อจินตฺ ยานุภาวป
วนฺเท โลกคฺคนายก ฯ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
เยน นียนฺติ โลกโต
วนฺเท ตมุตฺตม ธมฺม
สมฺมาสมฺพุทฺธปูชิต ฯ
สีลาทิคุณสมฺปนฺโน
ิโต มคฺคผเลสุ โย
วนฺเท อริยสงฺฆนฺต
ปฺุกฺเขตฺตมนุตตฺ ร ฯ
วนฺทนา ชนิต ปฺุ
อิติ ย รตนตฺตย
หตนฺตราโย สพฺพตฺถ
หุตฺวาหนฺตสฺส เตชสา ฯ
ย มิลินฺทปกรณ
ปุจฺฉพฺยากรณสชฺชิต
สุณาถ นิปุเณ ปฺเห
ต สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ
พาหิรกถา
เตน โข ปน สมเยน พุทฺโธ ภควา มหาปรินิพฺพานสมเย กุสินาราย คนฺตฺวาน
มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ฯ อถ โข ภควา อนิจฺจาทิธมฺเมน สพฺพสตฺตาน สเวค
อุปฺปาเทนฺโต อนุปาทิสสาย นิพฺพานธาตุยา นิพฺพานาการ ทสฺเสนฺโต กุสินาราย มลฺลาน
นทิยา อุปวตฺตเนน ยมกสาลานมนฺตเร อุตฺตรสีสเก ปลฺลงฺเก นิปนฺโน ภิกฺขูนเมตทโวจ
อามนฺตยามิ โว ภิกฺขเว ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเว สพฺเพ สงฺขารา ขยวยธมฺมา อปฺปมาเทน

มิลินฺทปฺหา - หนาที่ 2
สมฺปาเทถ ตุมฺหาก นวงฺคชินสาสนานิ มยา ปฺตฺตานิ อุภโต วิภโต วิภงฺเค อุภยานิ
ปาฏิโมกฺขานิ มยา ปฺตฺตานิ การณาการณ มยา ปฺตฺต สาวกปารมาณ
มยา ปฺตฺต มหาสาวกปารมิาณ มยา ปฺตฺต ปจฺเจกโพธิปารมิปตฺตาณ มยา
ปฺตฺต สมฺมาสมฺพุทฺธปารมิปตฺตาณ มยา ปฺตฺต จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา มยา
ปฺตฺตา จตฺตาริ อริยสจฺจานิ สตฺต โพชฺฌงฺคานิ ทฺวาทสงฺคานิ ปฏิจฺจสมุปฺปาทานิ มยา
ปฺตฺตานิ จตฺตาโร สติปฏานา มยา ปฺตฺตา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค สตฺต ผลานิ
อฏ สมาปตฺติโย นว สมาปตฺติโย ปฏิพโล อติพโล ภิกฺขเว โส โข มม สาวโก
วิยตฺโต ทฒฺหธมฺโม ฯ โย จ ธมฺโม วินโย มยา ปฺตฺโต โส มมจฺจเยน โว
สตฺถา ฯ มยิ ปรินิพฺพุเต อริยกสฺสโป วุฑฒ
ฺ ปพฺพชิตสฺส สุภทฺทสฺส ทุฏวจน
สริตฺวา ธมฺมสงฺคีตึ สงฺคายนฺโต พุทฺธวจน โสธยิสฺสติ ฯ ตโต ปร วสฺสสตาน อจฺจเยน
ยโส กากณฺฑปุตฺโต วชฺชิปตุ ฺตกาน ภิกฺขนู  มทฺทนฺโต ทุติยสงฺคีติ อกาสิ ฯ ตโต ปร
อฏารส วสฺสาธิกทฺวิวสฺสสตาน อจฺจเยน โมคฺคลิปุตฺตติสฺสตฺเถโร อฺติตฺถิยาน วาท
ภินฺทนฺโต ตติยสงฺคีตึ กริสฺสติ ฯ อปเรน กาเลน มหามหินฺโท นาม ภิกฺขุ ตามฺพปณฺณิทีเป
มม สาสน ปติฏหิสฺสติ ฯ ตโต ปร สมฺสมสมฺพุทฺธปรินิพฺพานโต ปฺจวสฺสสตจฺจเยน
มิลินฺโท นาม ราชา กตาภินหี าโร สกลชมฺพูทีเป อตฺตโน ปฺานุภาเวน สุขุมปฺเห
อุปฺปาเทนฺโต สมณพฺราหฺมเณ สุขุมปฺเหน มทฺทนฺโต ฯ นาคเสโน นาม เอโก ภิกฺขุ
รฺโ วาท ภินฺทนฺโต อเนเกหิ อุปมเหิ หาสยนฺโต นิรมฺพุท สาสน กโรนฺโต ทฬฺห
สาสน ปติฏหิสฺสติ ยาว ปฺจวสฺสสหสฺสกาติ ฯ เตน วุตฺต โย สฃตสฺส ภควโต ปรินิพฺพานโต
ปฺจวสฺสสเต อติกฺกนฺเต ราชกุเล อุปฺปนฺโน ฯ
มิลินฺโท นาม โส ราชา
สาคลาย ปุรุตฺตเม
อุปคฺฉิ นาคเสน
คงฺคาว ยถ สาคร ฯ
อาสชฺช ราชา จิตฺรกถี
อุกฺกาธาร ตโมนุท
อาปุจฺฉิ นิปุเณ ปฺเห
านาานูคเต ปุถู ฯ
ปุจฺฉา วิสชฺชนา เจว
คมฺถีรตฺถูปนิสฺสิตา
หทยงฺคมา กณฺณสุขา
อพฺภูตา โลมหสนา ฯ
อภิธมฺมนโยคาฬฺหา
อตฺถชาลา สมุฏิตา
นาคเสนกถา จิตฺรา
อุปเมหิ ปฏาปตา ฯ
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ตตฺราาณ ปณิธาย
หาสยิตฺวาน มานส
สุณาถ นิปุเณ ปฺเห
ต สุขาย ภวิสฺสตีติ ฯ
สุยฺยตีติ ยวนกาน วุตตฺ ปฺปเภทนก จ สาคลนฺนาม นคร นทีปพฺพตโสภิต
รมฺมณียมฺปเทสภาค อุยฺยานนทีตฬากโปกฺขรณีอารามวนสมฺปนฺน นทีปพฺพตรมฺมณียก
สุนิมิตฺต นานาวิวิธวณฺณปกฺขีคณ นีหตปจฺจามิตฺต สพฺพปรปกฺขพาธ อนุปริลิตฺต
วิจิตฺรวิวิธอุจฺจมณฺฑาลโกฏก ปริกฺขิตฺตปาการปฏิมณฺฑติ  ฯ โสภิต อนฺเตปุร สุวิภตฺต
วีถิรจฺฉจตุกกฺ สิงฺฆาฏกนฺตราปณ วิวิธราชมคฺคุปโสภิต ปวรสหสฺสวิภวนิเวสนปฏิมณฺฑิต ฯ
นานาวิวิธหยคชอสฺสรถสมากุล อภิรูปนรนารีคณอนุจริต นานาวิธสมณพฺราหฺมณเวสฺสชนสมาเสวิต ฯ กาสิกโกทุมฺพรจฺฉาทน นานาวิวิธวตฺถวณฺณสมฺปนฺน นานาภณฺฑโกสโกฏาคารปริปูริต มธุรรสอนฺนปานโภชนาหารสมฺปนฺน พหุตาสิตปต พหุตรตนปริปูร ทิสากณฺณมุขสฺส ปสาริต สิงฺคารวาณิชคณานุจริต กหาปณรชฏสุวณฺณกสปตฺถรปูร ปชฺโชตนิธิเกต
พหุตธนธฺ ปริปุณฺณโกสโกฏาคาร พหุตอนฺนปาน ขชฺชโภชนเสยฺยเปยฺยสานิย
อุตฺตรกุรุสงฺกาส สมฺปนฺนสสฺส อาลกมณฺฑา วิย เทวปุร ฯ
ตตฺถ ตฺวา เตส ปุพฺพกมฺม กเถตพฺพ ฯ กเถนฺเตหิ ฉพฺพิธา โกฏาส
กตฺวา กเถตพฺพ ฯ เสยฺยถีท ฯ ปุพฺพโยค มิลินฺทปฺห เมณฺฑกปฺห อนุมานปฺห
ลกฺขณปฺห อุปมกถาปฺหนฺติ ฯ
ตตฺถ มิลินฺทปฺเห ธมฺมาน ลกฺขณปฺหา วิมุตฺติเฉทนปฺหาติ ทุวิธา ฯ
เมณฺฑกปฺเหป มหาวคฺคปฺหา โยคีกถาปฺหาติ ทุพฺพิธา ิตา ฯ
ปุพฺพโยคนฺติ เตส ปุพฺพกมฺม ฯ
อตีเต กสฺสปสฺส ภควโต สาสเน วตฺตมาเน วิชติ าวี นาม ราชา สาคลนคเร
รชฺช กาเรนฺโต จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ มหาชน อนุคฺคณฺหนฺโต คงฺคาสมีเป มหาวิหาร กโรนฺโต
ติปฏกาทิปเภทาน เถราน นิยฺยาเทนฺโต จตูหิ ปจฺจเยหิ สห อุปฏหิ ฯ อปรภาเค
กาล กตฺวา อินฺโท หุตฺวา นิพฺพตฺติ ฯ ตสฺมึ อาราเม มหาภิกฺขุสงฺโฆ ปฏิวสติ ฯ
เตสุ วตฺตสีลสมฺปนฺนา ภิกฺขู ปาโต วุฏาย ทีฆยฏึ สมฺมชฺชนึ อาทาย ภควโต คุณ
อาวชฺชิตฺวา เจติยงฺคณ สมฺมชฺชึสุ สมุหกจวรพฺยหุ  กุรุมานา ฯ เอโก สีลสมฺปนฺโน ภิกฺขุ
เอก สามเณร อามนฺเตสิ เอหิ สามเณร กจวร ฉฑฺเฑหีติ ฯ โส อสุณนฺโต วิย
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อจฺฉติ ฯ โส ทุติยมฺป ตติยมฺป อามนฺตยมาโน อสุณนฺโต วิย อจฺฉติ ฯ ตโต โส
ทุพฺพโจ อย สามเณโรติ สมฺมชฺชนิยา ทณฺเฑน ปหาร อทาสิ ฯ ตโต โส โรทนฺโต
ภีโต กจวร ฉฑฺเฑติ ฯ ฉฑฺเฑนฺโต จินฺเตสิ อโห มม กจวรฉฑฺฑนปฺุกมฺเมน
ยาวาห นิพฺพาน น ปาปุณามิ เอตฺถนฺตเร ยตฺถ นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน
อุปฺปชฺชามิ ตตฺถ มชฺฌนฺติกสุริโย วิย มเหสกฺโข ภวิสสฺ ามีติ ปม ปตฺถน ปฏเปสิ ฯ
นิฏิเต กจวเร นฺหานตฺถาย คงฺคาย ติตฺถ คจฺฉติ ฯ นฺหาตฺวา อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺช กตฺวา
สีตเล กาเย ปสฺสทฺธจิตฺเต ชาเต อุมฺมิเวค คตฺตริยมาน ทิสฺวา ปุน ปตอิ ุปฺปนฺโน สุจินฺติโตว
อโหสิ เอเตน เปสิโต น อตฺตโน กมฺเมน นาป อาจริยปุ ชฺฌายกมฺเาน อถ โข มเมว
อนุกมฺปายาติ ฯ ยาวาห นิพพฺ าน น ปาปุณามิ เอตฺถนฺตเร ยตฺถ กตฺถจิ อุปฺปชฺชามิ
อย คงฺคา อุมฺมิธารเวโค วิย านุปฺปตฺติกปฏิภาโณ อกฺขยปฏิภาโณ ภวิสฺสามีติ ทุติยมฺป
ปตฺถน ปฏเปสิ ณ โสป ภิกฺขุ สมฺมชฺชนิสาลาย สมฺมขชฺชนึ เปตฺวา นฺหานตฺถาย
คงฺคาย ติตฺถ คจฺฉนฺโต สามเณรสฺส ปตฺถนสทฺส สุตฺวา มหา เอสา ปฏฐิตปตฺถนา
พุทฺธคุณ อธิกิจฺจ สมิชฺฌิสฺสตีติ จินฺเตตฺวา หสิต กโรนฺโต เอโส มม ปโยชิโตป ดาว
เอว ปตฺเถติ มม กึ น สา สมิชฺฌิมสฺสตีติ อหป ตว นิพพฺ าน น ปาปุณามิ เอตฺถนฺตเร
นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏาเน อย คงฺคา อุมฺมิเวโค วิย อกฺขยปฏิภาโณ ภเวยฺย อิมินา
ปุจฺฉิตปุจฺฉิต สพฺพ ปฺหาปฏิภาณ วิชเฏตุ นิพฺเพฏเตุ สมตฺโถ ภเวยฺย ยถา นาม
เปสการสุตฺต ฉินฺน อากุลชาต วุทฺธิมนฺโต ปุริโส อิท อคฺค อิท มูลนฺติ วิชเฏตฺวา
ฆเฏนฺโต สณฺาเปนฺโต สมฺมชฺชนีกมฺเมน จ สามเณรเปสิตกมฺเมน วา สมตฺโต ภเวยฺยามีติ
ปตฺถน ปฏเปสิ ฯ เต อุโภป เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สสรนฺตา เอก พุทฺธนฺตร
เขเปสุ ฯ อมฺหาก นาโถ ทสพโล จตุเวสารชฺชสมนฺนาคโต อฏารสพุทฺธธมฺมาเวณิโก
ยถา โมคฺคลิปุตฺตติสฺสตฺเถรอุปคุตฺตเถราทีน ทิสฺสติ เอวเมว เตส อุปฺปตฺติ ทิสฺสติ ฯ
มม ปรินิพฺพุเต ปฺจวสฺสสเต กาเล อติกกฺ นฺเต เอเต อุปฺปชฺชิสฺสนฺติ ย มยา สุขุม
กตฺวา กถิต ธมฺมวินย ต เอเต ปฺหาปุจฺฉนโอปมฺมยุตฺตวิ เสน นิคฺคณฺนคุมฺพ
กตฺวา วิภชฺชิสสฺ นฺตีติ นิทฺทิฏโ ฯ เตสุ สามเณโร ชมฺพทู ีเป สาคลนคเร มิลินฺโท นาม
ราชา อโหสิ ฯ ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี ปฏิพโล อตีตานาคตปจฺจุปปฺ นฺนาน
กมฺมนฺตโยควิธาน กิริยาน กรมณกาเลสุ นิสมฺมการี โหติ ฯ พหูนิ จ สตฺถานิ
อุคฺคณฺหิตานิ โหนฺติ ฯ เสยฺยถีท ฯ สูติ สมฺมติ สงฺขฺยา โยคา นิตฺติ วิเสสิกา คณิกา
คนฺธพฺพา ติกจิ ฺฉา ธนุพฺเพธา ปุราณา อิติหาสา โชติสา มายา เหตุ วนฺตุฏา ยุทฺธสา
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ปาสณฺา ฉนฺทสา พุทฺธวจเน เอกูนวีสติ ฯ ตตฺถ นิตฺติ นาม ราชสตฺถาติ ฯ วนฺตุฏ า
นาม เคหเขตฺตวตฺถุวิชฺชา ฯ วาทีทูราสทฺโท ทุปฺปสฺสโห ปุถุติตฺถิยกราน เตส
อคฺคมกฺขายติ ฯ โส ปน มิลินฺโท ทราชา น โกจิ ชมฺพทู ีเป สมสโม ภวิสฺสติ ถาเมน
ชเวน สุเรน ปฺหาปุจฺฉาย ฯ โส มิลินฺโท ราชา ตีหงฺเคหิ สมนฺนาคโต โหติ มหาถาโม
มหาปฺโ มหาโภโคติ ฯ มิลินฺโท ราชา เอกสฺมึ กาเล อนนฺตพลพาหน จตุรงฺคินิพลตฺตเสนาวิยหู  อนิกทสฺสนกมฺปตา นครมฺหา นิกฺขมิตวฺ า พหินคเร เสนาคาห กาเรตฺวา
โส ปน ราชา ภสฺสปวาทิโก โลกายตนวิตณฺฑชนสลฺลาปปฺปวุตฺตโก โกตุหโล สุริย โอโลเกตฺวา
อมจฺเจ อามนฺเตสิ พหู ตาว ทิวสาวเสสา กึ กริสฺสาม อิทานิ นคร ปวิสิตฺวา อตฺถิ
โกจิ นุขฺวชฺช ปณฺฑิโต สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา สงฺฆี วา คณี วา คณาจริโย
วา อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ ปฏิชานมาโน โย มยา สทฺธึ สมุลฺลเปตุ สกฺโกติ กงฺขานิ
ปฏิวิเนตุนฺติ ฯ เอว วุตฺเต อถ ปฺจสตา โยนกา มิลินทฺ  ราชาน เอตทโวจุ อตฺถิ
มหาราช ฉ สตฺถาโร ปูรโณ กสฺสโป มกฺขลิ โคสาโล นิคฺคณฺโ นาฏปุตฺโต สฺชโย
เวฬฏปุตฺโต อชิโต เกสกมฺพโล ปกุทฺโธ กจฺจายโนติ ฯ เต สงฺฆี เจว คณีคณาจริยา
ปฺาตา ยสสฺสิโน ติตฺถยกรา สาธุ สมฺมตา พหุชนสูส คจฺฉ ตฺว มหาราช เตส
ปฺห ปุจฺฉิสฺสถ กงฺข ปฏิวิเนสฺสนฺตีติ ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา ปฺจสเตหิ โยนเกหิ
ปริวุโต ภทฺรพาหนรถมารุยหฺ เยน ปูรโณ กสฺสโป เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา ปูรณกสฺสเปน
สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต
นิสินฺโน โข มิลินฺโท ราชา ปูรณกสฺสป เอตทโวจ โก ภนฺเต กสฺสป โลก
ปาเลตีติ ฯ ปวี มหาราช โลก ปาเลติตี ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา ปูรณกสฺสป
เอตทโวจ ยทิ ภนฺเต กสฺสป ปวี โลก ปาเลติ กสฺมา อวีจินิรย คตา สตตา ปวึ
อติกฺกมิตวฺ า คจฺฉนฺตีติ ฯ อถ โข ปูรโณ กสฺสโป เนว สกฺขิ อุลฺลปตุ เนว สกฺขิ
อุคฺคลิตุ ตุณฺหภี ูโตว ปชฺฌายนฺโต นิสีทิ ฯ อถ โข มิลินฺทสฺส รฺโ เอตทโหสิ
ตุจฺโฉ วต โภ ชมฺพูทีโป ปลาโป วต โภ ชมฺพูทีโป นตฺถิ โกจิ สมโณ วา พฺราหฺมโณ
วา สงฺฆ วา คณี วา คณาจริโย วา อปจ อรหนฺตสมฺมาสมฺพุทฺธ ปฏิชานมาโน โย
มยา สทฺธึ สลฺลปตุ กงฺขานิ ปฏิวิเนตุนฺติ ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา มกฺชลิโคสาล
เอตทโวจ อตฺถิ ภนฺเต กุสลากุสลานิ กมฺมานิ อตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผลวิปาโกติ ฯ นตฺถิ มหาราช กุสลากุสลานิ กมฺมานิ นตฺถิ สุกฏทุกฺกฏาน กมฺมาน ผลวิปาโก
ปุพฺเพ เย เต มหาราช อิธ โลเก ขตฺติยา เต ปรโลก คนฺตฺวาป ปุน ขตฺติยา
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ภวิสฺสนฺติ ปฺุสฺส ปน กึ การณ เย เต พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา จณฺฑาลา
ปุกฺกุสา จ เต ปรโลก คนฺตฺวาป ปุน ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา จณฺฑาลา
ปุกฺกุสา ภวิสฺสนฺติ ปฺุสฺส ปน กึ การณนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต ปุพฺเพ เย เต
ขตฺติยาป ปรโลก คนฺตฺวา ปุน ขตฺติยา ภวิสฺสนฺติ เย เต ภนฺเต อิธ โลเก หตฺถปาทฉินฺนา
เต ปรโลก คนฺตฺวาป ปุน หตฺถปาทฉินฺนา ภวิสฺสนฺตีติ ฯ เอว มหาราช โย หิ อิธ
หตฺถปาทจฺเฉทน ปตฺโต โหติ โส ปรโลก คนฺตฺวา หตฺถปาฉินฺโนว ภวิสฺสตีติ ฯ เต
น สทฺทหามาติ ฯ เอว วุตฺเต มกฺขลิโคสาโล ตุณฺหี อโหสิ ฯ อถ โข มิลินฺโท
ราชา มหฺขลิโคสาล เอตทโวจ สเจ โข ต มกฺขลิโคสาล เอว ปุจฺเฉยฺย อติถิ ภนฺเต
กุสลานิ กมฺมานีติ เอว ปุฏโ ตฺว พาโล เอว พฺยากเรยฺยาสีติ ฯ ยถา ยถา
ปฏิสนฺธิกมฺม กโรนฺติ เตน เตน ปฏิสนฺธนฺติ ฯ อถ โข มิลินฺทสฺส รฺโ เอตทโหสิ
รมฺมณียา วต โภ โทสินา รตฺติ กินฺนุขวฺ ชฺช สมณ วา พฺราหฺมณ วา สงฺฆึ วา
คณึ วา คณาจริย วา อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทธ ปฏิชานมาน อุปสงฺกเมยฺยามิ โย มยา
สทฺธึ สลฺลปตุ กงฺขานิ ปฏิวนิ ตุนฺติ ฯ ปุนปฺปุน ภณิตฺวา อมจฺเจ ปุจฺฉิ ฯ เตป
อสุกฏาเน อตฺถีติ อวตฺวา ตุณฺหภี ูตา ตุณหีภูตสฺส รฺโ มุข โอโลเกตฺวา
อจฺฉนฺติ ฯ เตน โข ปน สมเยน สพฺเพหิ เตหิ สมณพฺราหฺมเณหิ ตทา
สาคลนคร ทฺวาทสหิ วสฺเสหิ สฺุ วิย โหติ ฯ สมณพฺราหฺมณคหปติปณฺฑิเตหิ
สฺุโ โหติ ฯ ยตฺถ ปน สมณพฺราหฺมณคหปติปณฺฑติ า วสนฺติ ราชา ปน เตส
ตตฺถ อุปสงฺกมิตฺวา ปณฺฑิตาน ปฺหานิ ปุจฺฉติ ฯ เต สพฺเพ ราชาน อโตสยิตฺวา
เยน วา เตน วา ปกฺกมนฺติ ฯ เย ปน อฺ ทิส น คจฺฉนฺติ เตป สพฺเพ
ตุณฺหี อจฺฉนฺตี ฯ เยภุยฺเยน หิมวนฺตเมว คจฺฉนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน โกฏิสตา อรหนฺตา หิมวนฺเต ปพฺพเต รกฺขิตเลเณ
วสนฺติ ฯ เต ภิกฺขู อายสฺมนฺตา อสฺสคุตฺตปมุขา ทิพฺเพน โสเตน ต ปวุตฺตึ สุตฺวา
สนฺนิปาต อกสุ ฯ ยุคนฺธรปพฺพตมุทฺธนิ ตตฺถ สนฺนิปาเตตุ โฆสาเปตฺวา เอว ตาว
ปริปุจฺฉนฺติ อตฺถาวุโส โกจิ ภิกฺขุ ปฏิพโล มิลินฺเทน รฺา สทฺธึ สลฺลปตุ กงฺขานิ
ปฏิวิเนตุนฺติ ฯ เอว วุตฺเต โกฏิสตา อรหนฺตา ตุณหฺ ี อเหสุ ฯ ทุติยมฺป โข ตติยมฺป
โข โกฏิสตา อรหนฺตา ตุณหฺ ี อเหสุ ฯ อถ โข อายสฺมา อสฺสคุตฺโต เต ภิกฺขุสงฺเฆ
เอตทโวจ อตฺถาวุโส สกฺกสฺส ภวเน เวชยนฺตสฺส ปาจีนโต เกตุมติวิมาเน มหาเสโน นาม
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เทวปุตฺโต ปฏิวสติ โส เตน ปฏิพโล มิลินฺเทน รฺญา สทฺธึ สลฺลปตุ กงฺขานิ
ปฏิวิเนตุนฺติ ฯ อถ โข โกฏิสตา อรหนฺตา ตสฺส วจน สุตฺวา หิมวนฺเต อนฺตรหิตา
สกฺกสฺส ภวเน ปาตุรเหสุ ฯ อทฺทสา โข สกฺโก เทวานมินฺโท เต ภิกขฺ ุสงฺเฆ ทูรโต
อาคจฺฉนฺเต ทิสฺวา เยนายสฺมา อสฺสคุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต
อสฺสคุตฺต อภิวาเทตฺวา อายสฺมนฺต อสฺสคุตฺต เอตทโวจ มหา โข ภนฺเต ภิกฺขุสงฺโฆ
อนุปฺปตฺโต อห สงฺฆสฺส อารามิโก กึ กรณียนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมา อสฺสคุตฺโต
สกฺก เทวานมินฺท เอตทโวจ อย มหาราช ชมฺพูทีเป มิลินฺโท นาม มหาราชา
อุปฺปนฺโน พหูนิ วาทีสตฺถานิ อุคฺคหิตานิ โหนฺติ วาทีทรู าสทฺโท ทุปฺปสฺสโห
ปุถุติตฺถิยกราน เตส อคฺคมกฺขายติ อย มิลินฺโท ราชา สาสน อุปสงฺกมิตฺวา
ติตฺถิยวาเทน ปฺห ปุจฺฉิตฺวา ภิกฺขุสงฺฆ วิเหเสฺสตีติ ฯ อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท
อายสฺมนฺต อสฺสคุตฺต เอตทโวจ อย ภนฺเต อิโต จุโน มิลินฺโท ราชา มนุสฺเสสุ
อุปฺปนฺโนติ ฯ เอว มหาราชาติ ฯ อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท อายสฺมนฺต อสฺสคุตฺต
เอตทโวจ เอโส ภนฺเต เกตุมติวิมาเน มหาเสโน นาม เทวปุตฺโต ปฏิวสติ โส เตน
ปฏิพโล มิลินฺเทน ราเชน สทฺธึ สลฺลปตุ กงฺขานิ ปฏิวิเนตุ ต เทวปุตตฺ  ยาจิสฺสามิ
มนุสฺสโลกุปปตฺติยาติ ฯ อถ โข สกฺโก เทวานมินฺโท ภิกฺขุสงฺฆ ปุรกฺขิตฺวา
เกตุมติวิมาน ปวิสิตฺวา มหาเสนเทวปุตฺต อาลิงฺคิตฺวา มหาเสนเทวปุตตฺ  เอตทโวจ ยาจติ
ต มาริส ภิกฺขุสงฺโฆ มนุสฺสโลเก อุปปตฺติยาติ ฯ เม ภนฺเต มนุสฺสโลเกนตฺโถ
กมฺเมหิ พหุลหี ิ ติปฺปานิ มนุสฺสโลกานิ อิมสฺมึ ภนฺเต เทวปุเร อุปรุปริ อุปฺปตฺติโก
หุตฺวา ตตุเถว ปรินิพฺพายิสสฺ ามีติ ฯ อถโข อายสฺมา อสฺสคุตฺโต มหาเสนเทวปุตฺต
เอตทโวจ อิธ มย มาริส สเทวก โลก อนุโลกยมานา อฺตฺร ตยา มิลินฺทสฺส
รฺโ วาท ภินฺทิตวฺ า สาสน ปคฺคเหตุ สมตฺถ อฺ กฺจิ น ปสฺสาม ยาจติ ต
มาริส ภิกฺขุสงฺโฆติ สาธุ มาริส มนุสฺสโลเก อนุโลกยมาโน นิพฺพตฺติตวฺ า ทสพลสฺส
สาสน ปคิคณฺหิตฺวา ปฏิฺ เทหีติ ฯ ทุตยิ มฺป โข ภิกฺขสุ งฺเฆ ยาจนฺเต สกฺเก
เทวานมินฺเท ยาจนฺเต เทวปุตฺโต เอวมาห คมิสฺสามาห ภนฺเต มนุสฺสโลก เทถ แม
วรานิ อห มิลินฺทสฺส รฺโ วาท ภินทิตฺวา สาสน ปคฺคเหตุ สมตฺโถ
ภวิสฺสามีติ ฯ หฏตุฏโ อุทคฺโค หุตฺวา สาธุ ภนฺเต มนุสฺสโลเก อุปฺปชฺชิสฺสามีติ
ปฏิฺ ทตฺวา วร คเหตฺวา ตุณฺหี อโหสิ ฯ อถ โข ภิกขฺ ุสงฺโฆ มหาเสนสฺส เทวปุตฺตสฺส
ปฏิฺ อถ โข ภิกฺขุสงฺโฆ มหาเสนสฺส เทวปุตฺตสฺส ปฏิฺ คเหตฺวา เทเวสุ
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ตาวตึเสสุ อนฺตรหิโต หิมวนฺเต ปพฺพเต รกฺขิตเลเณ ปาตุรโหสิ ฯ
อถ โข อายสฺมา อสฺสคุตฺโต เต ภิกฺขุสงฺเฆ เอตทโวจ อตฺถาวุโส อิมสฺมึเยว
ภิกฺขุสงฺเฆ ภิกขฺ ุ อนาคโตติ ฯ เอว วุตฺเต อฺตโร ภิกขฺ ุ อายสฺมนฺต อสฺสคุตฺต
เอตทโวจ อตฺถิ ภนฺเต อายสฺมา โรหโน หิมวนฺต ปพฺพต ปวิสิตฺวา สตฺตเม ทิวเส
ปมชฺฌาน สามปนฺโน ตสฺส สนฺติเก ทูต ปหิณิสฺสามาติ ฯ เตน โข ปน สมเยน
อายสฺมา โรหโน โกฏิสตาน อรหนฺตาน เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย ตขณฺเว นิโรธา
วุฏาย สงฺโฆ ม ปฏิมาเนตีติ หิมวนฺตปพฺพเต อนฺตรหิโต โกฏิสตาน อรหนฺตาน ปุรโต
รกฺขิตเลเณ ปาตุรโหสิ ฯ อถ โข โกฏิสตา อรหนฺตา อายสฺมนฺต โรหน เอตทโวจุ
กึ นุ โข อาวุโส โรหน สาสเนสุ ภิชฺชนฺเตสุ น อุสฺสหสิ น ปสฺสสิ สงฺฆสฺส
กรณียานีติ ฯ อมนสิกาเรน โข ภนฺเต อโหสินฺติ เตนหาวุโส โรหน อมนสิการตาย
พฺรหฺมทณฺฑกมฺเมน ต ปณามาติ ฯ โก โส ภนฺเตติ ฯ อตฺถาวุโส โรหน หิมวนฺตปสฺเส
กชงฺคล นาม พฺราหฺมณคาโม ตตฺถ โสนุตฺตโร นาม พฺราหฺมโณ ปฏิวสติ ตสฺส ปุตฺโต
อุปฺปชฺชิสฺสติ นาคเสโน นาม กุมาโร เตนหาวุโส โรหน ทสมาสาธิกานิ สตฺสวสฺสานิ
จ เอตฺตก กาล ปณฺฑาย จราหิ ต กุล ปณฺฑาย จริตฺวา นาคเสน ทารก นีหริตวฺ า
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพาเชหิ ปพฺพชิเต นาคเสเน มฺุจิสฺสสีติ ฯ อถ โข อายสฺมา
โรหโน โหตูติ สมฺปฏิจฺฉิ ฯ
โส เทวปุตฺโต เทวโลกา จวิตวฺ า พฺราหฺมณิยา กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหนฺโต
โหติ ฯ ตสฺมึ ขเณ ตโย อจฺฉริยา อพฺภูตธมฺมา ปาตุภวนฺติ อาวุธภณฺฑานิ ปชฺชลึสุ
อกาลวสฺส อภิปวสฺสสิ มหาเมโฆ อภิปวสฺสสิ ฯ อถ โข อายสฺมา โรหโน ทสมาสาธิกานิ
จ สตฺตวสฺสานิ จ ต กุล ปณฺฑาย จรติ อภิวาทนลาภ น ลภติ อฺชลิกมฺม น
ลภติ สามีจิกมฺม น ลภติ อกฺโกสเจว ปฏิลภติ ปริภาสฺเจว ปฏิลภติ ฯ ยทา
อุปฺปนฺน ทิวส อุปาทาย อายสฺมา โรหโนป โสนุตฺตรพฺราหฺมณสฺส เคห ปณฺฑปาตตฺถาย
ปวิสติ ฯ ตสฺส สตฺต วสฺสานิ ปวิสนฺโต เนว กฏจฺฉุภกิ ฺข ลภติ ยาคุ อุลุงฺกมตฺต
วา น ลภติ ฯ อติจฺฉถ ภนฺเตติ วากฺยมตฺตป น ลภติ ฯ สตฺตนฺน วสฺสาน อจฺจเยน
เอกทิวส อติจฺฉถ ภนฺเตติ วากฺยมตฺตป ลภติ ฯ ตทิวสเยว โส พฺราหฺมโณ พหิกมฺมตฺต
อาคจฺฉนฺโต เถร ปฏิปถ คต ปสฺสิตฺวา ปุจฺฉิ กึ ปพฺพชิต อมฺหาก เคห
อาคมิตฺถาติ ฯ อาม พฺรมหฺมณาติ ฯ กิฺจิ เต ลทฺธ ปพฺพชิตาติ ฯ อาม ลทฺธ
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พฺราหฺมณาติ ฯ โส อนตฺตมโน ฆร คนฺตฺวา ปุจฺฉิ กิฺจิ ปพฺพชิตสฺส ทินฺน
ตุมฺเหหีติ ฯ น หิ กิฺจิ เทมาติ วุตฺเต ทุติยมฺป ทิวส ฆรทฺวาเร นิสินฺโน อห
อชฺช อาคต ปพฺพชิต มุสาวาเทน โจทิสฺสามีติ จินฺเตสิ ฯ เถเรป ทุติยมฺป ทิวส
พฺราหฺมณสฺส ฆรทฺวาร สมฺปตฺเต ทิสฺวาน เถร พฺราหฺมโณ เอตทโวจ หิยฺโจ ตุมฺเห
อมฺหาก เคเห น กิฺจิ ลภิตฺวา ลทฺธ มยา พฺราหฺมณาติ มุสาวาท อโวจุตฺถ กึ
ตุมฺหาก มุสาวาโท วฏฏติ น วฏฏตีติ ฯ เถโร อาห ตุมฺหาก เคห สตฺต วสฺสานิ
ปวิสนฺโต น กิฺจิ ลภามิ หิยฺโย ทิวส ปน อติจฺฉถ ภนฺเตติ เอก วากฺยเมว ลทฺธ
เอกวาจ ปฏิสนฺถาร ลภิตฺวา เอว วทามิ ลทฺธ มยา พฺราหฺมณาติ ฯ พฺราหฺมโณ
อตฺตมโน โสมนสฺสชาโต จินฺเตสิ อย วาจาปฏิสนฺถาร ลภิตฺวา ชนมชฺเฌ ลทฺธนฺติ วทติ
ยทิ อฺ กิฺจิ โส ลาภ ลภิตฺวา กึ น ปสสติ วาจาปฏิสนฺถารป จ สทฺธ
ปสสตีติ ฯ ตุมฺเห ปสนฺนา มยฺห ภตฺตโต นิจฺจากาล กฏจฺฉุภิกฺข อิมสฺส ปพฺพชิตสฺส
เทถาติ อาณาเปติ ฯ เถรสฺส อิริยาปถฺจ อุปสมฺจ ปสีทิตฺวา ภิยฺโยโส มตฺตาย ปสนฺโน
เถร ยาจติ อมฺหาก เคเห นิจจฺ กาล ภตฺต ภฺุชถาติ ฯ เถโร ตุณฺหีภาเวน
อธิวาเสสิ ฯ พฺราหฺมโณ ปณีต ขาทนีย โภชนีย อตฺตโน ภตฺตโต เทติ ฯ เถโร ภุตฺตาวี
โอนตปตฺตปาณี นิจจฺ กาล นิกขนฺตสมเยว โถก พุทฺธวจน กเถตฺวา ปกฺกมติ ๖ สาป
พฺราหฺมณี ทสมาสจฺจเยน ปุตฺต วิชายิ ฯ นาคเสโนติ นามเธยฺย โหติ ฯ โส
อนุปุพฺเพน วฑฺฒนฺโต สตฺตวสฺสิโก ชาโต ฯ เตน โข ปน สมเยน นาคเสนสฺส ทารกสฺส
มาตาปตโร นาคเสน ทารก เอตทโวจุ อิธ โข ตาต นาคเสน พราหฺมณกุเล สิกฺขานิ
สิกฺเขยยาสีติ ฯ กึ ตาต อิมสฺมึ พฺราหฺมณกุเลว สิกฺข นามาติ พฺราหฺมณกุเล สิกฺขานิ
นาคเสน เวทานิ สิกฺข นาม อวเสสานิ สิปฺปานิ สิปฺป นามาติ ฯ เตนหิ ตาต
สิกฺขิสฺสามีติ ฯ โสนุตฺตโร พฺราหฺมโณ อาจริยสฺส สหสฺส อาจริยภาค ทตฺวา เอกโต
ฆเร มฺจกปฺาเปตฺวา นาคเสน อาห ตาต ต พฺราหฺมณ เอว วเทหิ สชฺฌายาหิ
โข ตฺว พฺราหฺมณมนฺตานีติ ฯ โหตุ ตาตาติ ฯ โส ตถา กตฺวา อาจริยพฺราหฺมณา
สชฺฌายนฺตูติ ฯ เตนหิ ตาต ทารก อุคฺคณฺหาหีติ อาจริยา จ พฺราหฺมณา สชฺฌายนฺติ ฯ
นาคเสนสฺส ทารกสฺส หิ ทายาทคตา เอเกน อุทฺเทเสน ตโย เวทา หทย คตา
วาจุคฺคตา สุปธาริตา สุววตฺถาปตา สุมนสิกตา อเหสุ ฯ สกิเมว จกฺขุ อุทปาทิ ตีสุ
เวเทสุ สนิฆณฺฑเกสุ เภเทสุ สารกฺขปฺปเภเทสุ อิติหาสปฺจเมสุ ปทโก เวยฺยากรโณ
โลกายตนมหาสุปนลกฺขเณสุ อนเวยฺโย อโหสิ ฯน สพฺพานิ สิปฺปานิ สกิฺเว จกฺขุ
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อุปฺปชฺชิ ฯ อถ โข นาคเสโน ทารโก มาตาปตโร เอตทโวจ อตฺถิ นุโข ตาต
อิมสฺมึเยว พฺราหฺมณกุเล อิมานิ ตทุตฺตรานิ สิปฺปานิ เอตฺตกาเนว สิปฺปานีติ ฯ
นตฺถิ ตาต นาคเสน อิมสฺมึเยว พฺราหฺมณกุเล อิมานิ ตทุตฺตรานิ สิปฺปานิ เอตฺตกาเนว
สิปฺปานีติ ฯ อถ โข นาคเสโน ทารโก อาจริยสฺส อนุโยค ทตฺวา โปฏฺกึ คเหตฺวา
ปาสาทา โอโรหิตฺวา ปุพพฺ วาสนาย โจทิตหทโย รโหคโต ปฏิสลฺลีโน สตฺตาห ทฺวารสาเล
ตฺวา สิปฺปาน ปฐมมชฺฌิมปริโยสาน โอโลเกนฺโต สาร อทิสิวา วิปฺปฏิสารี อโหสิ ตุจฺฉานิ
อิมานิ สิปฺปานิ ปลาปานิ โภ อิมานิ สิปปฺ านีติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา โรหโน วตฺตนิเย เสนาสเน นิสีทิตฺวา นาคเสนสฺส
ทารกสฺส เจตสา เจโตปริวติ กฺกมฺาย นิวาเสตฺวา ตฺตจีวรมาทาย วตฺตนิเย เสนาสเน
อนฺตรหิโต กชงฺคลพฺราหฺมณคาเม ตสฺส ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ อทฺทสา โข นาคเสโน
ทารโก สตฺตาห ทฺวารสาเล ิโต อายสฺมนฺต โรหน ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน อตฺตมโน
อุทคฺโค ปมุทิโต ปติโสมนสฺสชาโต อปฺเปว นามาย ปพฺพชิโต กทาจิ สาร ชาเนยฺยาติ ฯ
เยนายสฺมา โรหโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต โรหน เอตทโวจ กีทิโส นุโข
เอทิสา มาริสา ภณฺฑกาสาววสโนติ ฯ อห ทารก ปพฺพชิโต นามาติ ฯ เกน มาริส
ปพฺพชิโต นามาติ ฯ ปาป วชฺชิตุ โทส วชฺชิตุ ตสฺมา ทารก ปพฺพชิโต นามาติ ฯ
ชานาสิ โข ตฺว มาริส สิปฺป นามาติ ฯ ชานามิ โข อห ทารก สิปฺปนฺติ ฯ ย
โลเก อุตฺม สิปฺป อตฺถิ ต มม สนฺทิสฺสสิ สกฺขิสฺสสิ ตฺว พฺยากริตุ อิม ปฺห
ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ สกฺขิสฺสามิ ทารกาติ ฯ กึ การณ มาริส เกสานิป มสฺสูนิป เต
น ยถา อฺเสนฺติ ฯ โสฬเส จ อิเม ทารก ปลิโพเธ ทิสฺวา เกสฺมสฺสุ โอหารนฺติ
ปพฺพชิตา นาม กตเม โสฬส ทารก ปลิโพธา อาภรณปลิโพธ อลงฺการปลิโพธ
กมฺมารปลิโพธ มชฺชนปลิโพธ นิกฺขิปนปลิโพธ โธวนปลิโพธ มาลปลิโพธ คนฺธปลิโพธ
วาสนปลิโพธ หริตกปลิโพธ อามลกปลิโพธ มตฺติกปลิโพธา สุจิกปลิโพธ พนฺธกปลิโพธ
โกจฺฉปลิโพธ กปฺปกณฺหาปกปลิโพธนฺติ ตตฺถ เกเส ตาว กิมิกุลานิ ปฏิวสนฺติ ต ทุพฺพณฺณ
ทิสฺวา โสจนฺติ กิลมนฺติ ปริเทวนฺติ อุร ตาเฬนฺติ กนฺทนฺติ อิเมสุ โข ทารก ปลิโพเธสุ
ยฺุชนฺตาน นราน สพฺพานิ อติสุขุมานิ สิปฺปานิ นาเสนิตีติ ฯ อจฺฉริย วต โภ
อิเมสุ โสฬสปลิโพเธสุ ยฺุชนฺตาน อติสุขุมานิ สิปฺปานิ น ทิสฺสนฺตีติ กึการณา
มาริส วตฺถานิป น ยถา อฺเสนฺติ ฯ สกฺโกสิ ตฺว มาริส มม สิปฺปานิ
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สิกฺขาเปตุนฺติ ฯ สกฺโกมิ โข ทารก ตฺว สิปฺปานิ สิกฺขาเปตุนฺติ ฯ ภนฺเต เทหิ
เม สิปฺปานีติ ฯ อการณ ตาต ทารก อนฺตรฆร ปณฺฑาย ปวิฏมฺหาติ ฯ อถ
โข นาคเสโน ทารโก อายสฺมโต โรหนสฺส ปตฺต อาทาย ฆร ปวิสาเปตฺวา ปณีเตน
ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา สมฺปวาเรตฺวา อายสฺมนฺต โรหน ภุตฺตาวึ
โอนตปตฺตปาณึ เอตทโวจ สกฺโกสิ โข ตฺว มาริส ม สิปฺปานิ สิกฺขาเปตุนฺติ ฯ สกฺโกมิ
โข อห ทารก ตุว สิปฺปานิ สิกฺขาเปตุ ยทา ตฺว นิปฺปลิโพโธ ภวิสฺสสิ มาตาปตโร
อนุชานาเปตฺวา มม เวส คณฺหิสฺสสิ มม ลิงฺค ปฏิรูป มม อาการ ตทา
ทสฺสามีติ ฯ อถ โข นาคเสโน ทารโก อายสฺมโต โรหนสฺส วจน ปฏิสุณิตฺวา อาหาร
อุปจฺฉินฺทิตฺวา ทุกฺเขน มาตาปตโร ปพฺพชฺช ยาจติ ฯ ต อนฺุาตา มาตาปตโร
ปพฺพชิตฺวาป โน ปุตฺโต มนฺต อุคฺคณฺหิตุ คเหตฺวา ปุนาคจฺฉตีติ ฯ โส อายสฺมนฺต
โรหน เอตทโวจ คเหสฺสามิ โข อห มาริส ตว เวสานิ มม สิปฺปานิ
สิกฺขาเปตุนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมา โรหโน นาคเสน ทารก อาทาย เยน วตฺตนิย
เสนาสน วิชมฺพุวตฺถุ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา วิชมฺพวุ ตฺถุเสนาสเน เอกรตฺตึ วสิตวฺ า
เยน รกฺขิตเลณ เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา โกฏิสตาน อรหนฺตาน ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน โกฏิสตา อรหนฺตา นาคเสน ทารก รกฺขิตเลเณ
ปพฺพาเชนฺติ ฯ ปพฺพชิโต โข ปนายสฺมา นาคเสโน อายสฺมนฺต โรหน เอตทโวจ คหิโต
มยา ภนฺเต ตว เวโส มม สิปฺปานิ สิกฺขาเปตูติ ฯ อถ โข อายสฺมโต โรหนสฺส
เอตทโหสิ กึ นุโข ปมเมว วิเนยฺย ปณฺฑโิ ต โข อย นาคเสโน ปเมเนว
อภิธมฺมปฏเกน วิเนยฺยนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมา โรหโน อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ
คณฺหาหิ ตฺว นาคเสน มม สิปฺปานีติ ฯ อายสฺมนฺต นาคเสน ปเมเนว อภิธมฺม
อทาสิ กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมาติ ติกทุกฺจ อภิธมฺมสงฺคณีวิภงฺคธาตุกถาปุคฺคลปฺตฺติกถาวตฺถุยมกปฏานมหาปกรณ สพฺพนฺต กเถสิ ฯ อถ
โข อายสฺมโต นาคเสนสฺส อิเมสุ ตีสุ ปเทสุ สตฺตปฺปกรณ สพฺพนฺต อภิธมฺม สกึเยว
จกฺขุ อุปฺปชฺชติ ฯ อายสฺมา นาคเสโน กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา
ธมฺมาติ ติกทุกปฏิมณฺฑิต ธมฺมสงฺคณึ ขนฺธวิภงฺคาทิอฏารสวิภงฺคปฏิมณฺฑิต วิภงฺคปกรณ
สงฺคโห อสงฺคโหติ อาทินา จุทฺทสวิเธน วิภตฺต ธาตุกถาปกรณ ขนฺธปฺตฺติ
อายตนปฺตฺตีติ อาทินา ฉพฺพิเธน วิภตฺต ปุคฺคลปฺตฺติปกรณ สกวาเท ปรวาเท
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ปฺจ สุตฺตสตานีติ สุตฺตสหสฺส สโมธาเนตฺวา วิภตฺต กถาวตฺถุปกรณ มูลยมก
ขนฺธยมกนฺติ อาทินา ทสวิเธน วิภตฺต ยมกปกรณ เหตุปจฺจโย อารมฺมณปจฺจโยติ อาทินา
จตุวีสติวเิ ธน วิภตฺต ปฏานปกรณนฺติ สพฺพนฺต อภิธมฺมปฏก เอเกเนว สชฺฌาเยน จ
ปคุณ ตฺวา ติฏถ ภนฺเต น อุตฺตรึ วเทหิ เอตฺตกฺเว สชฺฌายิสฺสามีติ ฯ อถ
โข อายสฺมา นาคเสโน มณฺฑลมาเล ปวิสิตฺวา อภิธมฺม มนสากาสิ ฯ กึ หิ นุ
โข กุสลา ธมฺมา กึ หิ นุโข อกุสลา ธมฺมา กึ หิ นุโข อพฺยากตา ธมฺมาติ สกิเว
อภิธมฺเม สาตฺถกถา มนสิ กตฺวา เยน โกฏิสตา อรหนฺตา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
โกฏิสตาน อรหนฺตาน เอตทโวจ เอตฺตเกน โข อห ภนฺเต อิเมสุ ตีสุ ปเทส สตฺตปฺปกรณ
สพฺพนฺต อภิธมฺม วิตฺถาเรน โอสาเรมีติ ฯ โอสาเรหิ สาธุ นาคเสน โอสาเรหิ
นาคเสนาติ ฯ อถ โข อายสฺมา นาคเสโน สตฺต มาสานิ สตฺตปฺปกรณ วิตฺถาเรน
โอสาเรติ ฯ ปวี อุนฺนทนฺติ เทวา หสฺสนฺติ ฯ พฺรหฺมาโน อปฺโผเฏนฺติ ทิพฺพายนฺติ
จ ฯ จนฺทนจุณฺณานิ อภิปปฺ วสฺสนฺติ ฯ ทิพฺพานิ มณฺฑารวปุปฺผานิ อภวิสฺสนฺติ ฯ
อถ โข โกฏิสตา อรหนฺตา อายสฺมนฺต นาคเสน รกฺขิตเลเณ ปริปุณณ
ฺ วสฺล
อุปสมฺปาเทนฺติ ฯ อุปสมฺปนฺโน โข ปนายสฺมา นาคเสโน ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย คาม ปณฺฑาย ปวิสนฺโต อุปชฺฌาย อารพฺภ
เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุปปฺ ชฺชิ ตุจฺโฉ วต โภ อุปชฺฌาโย พาโล วต โภ จ อุปชฺฌาโย
อภิธมฺม เปตฺวา อวเสส พุทฺธวจน นตฺถีติ ฯ อถ โข อายสฺมา โรหโน อายสฺมโต
นาคเสนสฺส เจตสา เจโตปริวตกฺกมฺาย อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ อนนุจฉฺ ริยานิ
โข นาคเสน วิตกฺกานิ วิตกฺเกสฺสสิ ตว จ อนนุจฺฉริยานิ มมฺจ อนนุจฺฉริยานีติ ฯ
อถ โข อายสฺมโต นาคเสนสฺส เอตทโหสิ อจฺฉริย วต โภ อพฺภูต วต โภ ปณฺฑิโต
โข เม อุปชฺฌาโย มม จิตฺต ชานาติ ยนฺนนู าห อุปชฺฌาย ขมาเปยฺยนฺติ ฯ ขมถ
ภนฺเต น ปุน เอวรูป วิตกฺก วิตกฺเกสฺสามิ น ปุน เอวรูป กริสฺสามีติ ฯ น ข
ตฺยาห นาคเสน ขมิสฺสามิ อตฺถิ โข นาคเสน สาคเล นาม ปุรมฺหิ มิลินฺโท นาม
ราชา รชฺช อนุสาเสติ ตตฺถ ตฺว มิลินฺทราชาน ปสาเทสฺสสีติ ฯ ติฏตุ ภนฺเต เอโก
มิลินฺโท ราชา สกลชมฺพูทีเป สีเสน สีส ลคฺคาเปตฺวา อาคนฺตฺวา มม ปฺห
ปุจฺฉิสฺสนฺติ สพฺเพว ปสาทยิสฺสามิ ขมถ ภนฺเตติ ฯ น โข ต เต อห นาคเสน
ทุติยมฺป วากฺย วทิสฺสามิ ต มิลินฺทราชาน ปสาทยิสฺสสิ ขมิสฺสามิห โว
นาคเสนาติ ฯ อิมสฺมึเยว โข อห ภนฺเต ตีณิ มาสานิ กสฺส วา สนฺติเก วาส
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ปฏิวสิสฺสามีติ ฯ อย นาคเสน อายสฺมา อสฺสคุตฺโต อวตฺตนิเย เสนาสเน ปฏิวสติ
คจฺฉ ตฺว นาคเสน เยนายสฺมา อสฺสคุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน อายสฺมโต
อสฺสคุตฺตสฺส ปาเท สิรสา วนฺท เอวฺจ วเทหิ อมฺหาก ภนฺเต อุปชฺฌาโย ตุมฺหาก
อปฺปาพาธ อปฺปาตงฺก ลหุฏาน พล ผาสุวิหาร ปุจฺฉิ อายสฺมโต อสฺสคุตฺตสฺส สนฺติเก
วาส ปฏิวสาติ ฯ อถ โข อายสฺมา นาคเสโน อุปชฺฌายสฺส วจนฺ อฏิสุณิตฺวา อุปชฺฌาย
ปทกฺขิณ กตฺวา วนฺทิตวฺ า อาปุจฺฉิตฺวา คนฺตฺวา อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน เยนายสฺมา
อสฺสคุตฺโต เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อสฺสคุตฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข อายสฺมา นาคเสโน อายสฺมนฺต อสฺสคุตฺต เอตทโวจ
อมฺหาก ภนฺเต อุปชฺฌาโย ตุมฺหาก ปาเท สิรสา วนฺทติ ตุมฺหากฺจ อปฺปาพาธ
อปฺปาตงฺก ลหุฏาน ผาสุวิหาร ปุจฺฉตีติ ฯ อถ โข อายสฺมา อสฺสคุตฺโต อายสฺมนฺต
นาคเสน เอตทโวจ กึนาโมสีติ ฯ อห นาคเสโนติ ฯ อห กึนาโมติ ฯ อมฺหาก
ภนฺเต อุปชฺฌาโย ตุมฺหาก นาม ชานาตีติ ฯ ตว นาคเสน อุปชฺฌาโย กึนาโมติ ฯ
อมฺหาก ภนฺเต อุปชฺฌายสฺส นาม ตุมฺเห ชานาถาติ ฯ สาธุ สาธุ นาคเสนาติ วตฺวา
จินฺเตสิ ปณฺฑโิ ต โข อย นาคเสโน สิกฺขากาโม อนุปฺปตฺต ยนฺนนู าห นาคเสน
พฺรหฺมทณฺเฑน ปณามิสฺสามีติ ฯ อถ โข อายสฺมา อสฺสคุตฺโต อายสฺมนฺต นาคเสน
ตีณิ มาสานิ น ปุนน สลฺลป ฯ อถ โข อายสฺมา นาคเสโน อายสฺมโต อสฺสคุตฺตสฺส
ตีณิ มาสานิ ปริเวณ สมฺมชฺชติ มุโขทก ปจฺจุปฏเปติ ฯ อถ โข อายสฺมา อสฺสคุตฺโต
ปุน ปริเวณ สมฺมชฺชติ ต อุทก วิสชฺเชตฺวา อฺเน มุโขทเกน มุข โธวติ ฯ เตน
โข ปน สมเยน อายสฺมโต อสฺสคุตฺตสฺส ตึสมตฺานิ วสฺสานิ เอกาเยว อุปาสิกา
อุปฏเติ ฯ อถ โข สา อุปาสิกา เตมาสจฺจเยน เยนายสฺมา อสฺสคุตฺโต เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อสฺสคุตฺต เอตทโวจ อตฺถิ นุ โข ตาต ตุมฺหาก สนฺติเก
อฺโ ปพฺพชิโตติ ฯ อถ โข อายสฺมา อสฺสคุตฺโต ต อุปาสิก เอตทโวจ อตฺถิ อุปาสิเก
อมฺหาก สนฺติเก นาคเสโน นาม ภิกฺขูติ ฯ เตนหิ ตาต อสฺสคุตฺต อธิวาเสหิ นาคเสเนน
สทฺธึ สฺวาตนาย ภตฺตนฺติ ฯ อธิวาเสสิ โข อายสฺมา อสฺสคุตฺโต ตุณฺฆีภาเวน ฯ อถ
โข อายสฺมา อสฺสคุตฺโต ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน อายสฺมนฺต นาคเสน อาทาย
ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน อุปาสิกาย นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถ โข อุปาสิกา อายสฺมนฺตฺจ อสฺสคุตฺต
อายสฺมนฺตฺจ นาคเสน ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปติ
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สมฺปวาเรติ ฯ อถ โข อายสฺมา อสฺสคุตฺโต ภุตฺตาวี โอนตปตฺตปาณี ทีป อุชฺชาเลตฺวา
อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ ตฺว นาคเสน อิมิสฺสา อุปาสิกาย อนุโมทาหีติ ฯ อิท
วตฺวา อฏายาสนา ปกฺกามิ ฯ อถ โข สา อุปาสิกา อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ
มหลฺลิกา โข อห ตาต นาคเสน คมฺภีรตาย คาถาย อนุโมทาหีติ ฯ อถ โข
อายสฺมา นาคเสโน ตสฺสา อุปาสิกาย วจน ปฏิสุณิตฺวา คมฺภีรตาย คาถาย อนุโมทนีย
อนุโมเทติ ฯ ตสฺสา อุปาสิกาย อนุโมทนฺตสฺส วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ย
กิฺจิ กมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมา นาคเสโน อนุโมทน
กโรติ ฯ อุปาสิกา สกิฺเว ธมฺมเทสนาปริโยสาเน โสตาปตฺติผล ปฏิวิชฺฌิ ฯ อถ โข
อายสฺมา อสฺสคุตฺโต มณฺฑลมาเล นิสีทิตฺวา ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสฺสิเกน อายสฺมโต นาคเสนสฺส เจตสา เจโตปริวิตกฺกมฺาย สาธุการ ปวตฺเตสิ
สาธุ สาธุ นาคเสน เอเกน กณฺฑปฺปหาเรน เทฺว มหากายา ปทาลิตาติ ฯ
อเนกานิ เทวตาสหสฺสานิ อปฺโผเฏนฺติ อุทคฺคานิ หาเสนฺติ อจฺฉริย วต โภ อพฺภูต
วต โภ ยตฺร หิ นาม อายสฺมา นาคเสโน คมฺภีรตาย คาถาย อนุโมทนีย
อนุโมทตีติ ฯ ทิพฺพานิ จนฺทนจุณณ
ฺ านิ อภิปฺปวสฺสนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมา นาคเสโน
คมฺภีรตาย คาถาย อนุโมทนีย อนุโมทิตฺวา อุฏายาสนา เยนายสฺมา อสฺสคุตฺโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต อสฺสคุตฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ
เอกมนฺต นิสินฺน โข อายสฺมนฺต นาคเสน อายสฺมา อสฺสคุตฺโต เอตทโวจ จิรนิวาสี
โข ตฺว นาคเสน คจฺฉ ตฺว นาคเสน ปาตลิปุตฺตนคร อุตฺตรทิสาย อโสการาเม นาม
วิหารมฺหิ อายสฺมา ธมฺมรกฺขิโต ปฏิวสติ อายสฺมโต ธมฺมรกฺขิตสฺส สนฺติกา พุทฺธวจน
ปริยาปุณิสฺสสีติ ฯ กีวทูโร ภนฺเต อิโต ปาตลิปุตฺโตติ ฯ โยชนสตานิ นาคเสน อิโต
ปาตลิปุตฺโตติ ฯ ทูโร ภนฺเต ปาตลิปุตฺโต อนฺตรามคฺเค ทุพฺภิกฺขานิ ทฺวีหติหานิ กินตฺ ิ
อห คมิสฺสามีติ ฯ คจฺฉ ตฺว นาคเสน อนิตรามคฺเค ปณฺฑปาต ลภิสฺสสิ สาลีน โอทน
วิคฺคตกาฬิก กเนกสูป อเนกพฺยฺชนนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมา นาคเสโน อายสฺมโต
อสฺสคุตฺตสฺส วจน ปฏิสุณิตฺวา อายสฺมนฺต อสฺสคุตฺต อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา
อนุปุพฺเพน จาริกฺจรมาโน ปกฺกามิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน ปาตลิปุตฺตโก เสฏี ปฺจมตฺตานิ สกฏสตานิ โยชาเปตฺวา
ภณฺฑมูล คเหตฺวา เยน ปาตลิปุตฺโต เตน อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน ฯ อทฺทสา โข
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ปาตลิปุตฺตโก เสฏี อายสฺมนฺต นาคเสน ทูรโตว อาคจฺฉนฺต ทิสฺวาน ปฺจมตฺตานิ
สกฏสตานิ ปณาเมตฺวา อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ กุหึ นุ ตฺว ตาต
คมิสฺสสีติ ฯ ปาตลิปุตฺต คหปติ คมิสฺสามีติ ฯ ตุมฺเห หิ ปาตลิปุตฺต คมิสฺสถ
อมฺเหหิ สทฺธึ สุข คจฺฉถาติ ฯ กลิยาณ วุจฺจติ คหปตีติ ฯ อถ โข ปาตลิปุตฺตโก
เสฏี ตสฺส อิริยาปถ โอโลเกตฺวา อายสฺมนฺต นาคเสน ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน
สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ ฯ อายสฺมนฺต นาคเสน ภุตฺตาวึ โอนตปตฺตปาณึ อฺตร
นีจ อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข ปาตลิปุตฺตโก เสฏี
อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ กึนาโมสิ ตฺว ตาตาติ ฯ คหปติ นาคเสโน
นามาติ ฯ ชานาสิ โข ตฺว ตาต พุทฺธวจน นามาติ ฯ ชานามิ โข คหปติ อภิธมฺมปทานีติ ฯ ลาภา โน ตาต สุลทฺธา โน ตาต ทหมฺป อภิธมฺมิโก จ ตฺวป อภิธมฺมิโก
จ กาเลน กาล อภิธมฺม สชฺฌายาม ภณาหิ ตาต นาคเสน อภิธมฺมปทานีติ ฯ อถ
โข อายสฺมา นาคเสโน ปาตลิปุตฺตสฺส เสฏิสฺส อภิธมฺม เทเสสิ ฯ เทเสนฺเต ปาตลิปุตฺตโก
อตฺตมโน อุทคฺโค ปมุทิโต โสมนสฺสชาโต ฯ ปาตลิปุตฺตกเสฏิสฺส วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ
อุทปาทิ ย กิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธสมฺมนฺติ ฯ อถ โข ปาตลิปุตฺตโก เสฏึ
ปฺจมตฺตานิ สกฏสตานิ โยชาเปตฺวา อทฺธานมคค ปฏิปชฺชิ ฯ อถ โข ปาตลิ ปุตฺตโก
เสฏี อวิทูเร ปาตลิปุตฺเต อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ อย ตาต นาคเสน วตฺตนิยา
โสการามสฺส มคฺโค เทหิ ตาต นาคเสน วรานีติ ฯ ภิกขฺ ุโก อห คหปติ ปพฺพชิโน
กึ วร ทสฺสามีติ ฯ ย ตาต วร กมฺปติ ต วร เทหีติ ฯ กลฺยาณ วุจจฺ ติ
คหปตีติ ฯน อิท ตาต นาคเสน กมฺพลรตน โสฬสหตฺถ อายาเมน อฏหตฺถ วิตฺถาเรน
ปฏิคฺคณฺหาหิ ตาต นาคเสน อิท กมฺพลรตน อนุกมฺป อุปาทายาติ ฯ ปฏิคฺคณฺเหสิ
โข อายสฺมา นาคเสโน ต กมฺพลรตน อนุกมฺป อุปาทาย ฯ อถ โข ปาตลิปุตฺตโก
เสฏี อตฺตมโน อุทคฺโค ปมุทิโต ปติโสมนสฺสชาโต อายสฺมนฺต นาคเสน อฏิฺ
คเหตฺวา ปทกฺขิณ กตฺวา อชลึ ปคฺคเหตฺวา ปจฺฉโต คนฺตฺวา เยน ปาตลิปุตฺโต
เตนุปสงฺกมิ ฯ อถ โข อายสฺมา นาคเสโน เยน อโสการาโม เยนายสฺมา ธมฺมรกฺขิโต
เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ธมฺมรกฺขิต เอตทโวจ อมฺหาก ภนฺเต พุทฺธวจน
สิกฺขาเปถาติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา ติสฺสทตฺโต ตามฺพปณฺณิทเี ป สพฺพนฺต พุทฺธวจน
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ปริยาปุณิตวฺ า เยน ชมฺพูทีโป เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ธมฺมรกฺขิต อภิวาเทตฺวา
เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสีนฺโน โข อายสฺมา ติสฺสทตฺโต อายสฺมนฺต ธมฺมรกฺขิต
เอตทโวจ ทูรโต โข อห ภนฺเต อาคโต อมฺหาก พุทฺธวจน สิกฺขาเปถาติ ฯ อถ
โข อายสฺมา ธมฺมรกฺขิโต อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ ตฺว นาคเสน ติสฺสทตฺเตน
สทฺธึ พุทฺธวจน ปริยาปุเณยฺยาสิ สุสชฺฌายา ภวิสฺสนฺติ น จ อุกฺกณฺเยฺยาถาติ ฯ
นาห ภนฺเต สีหฬเกน สทฺธึ พุทฺธวจน คณฺหิสฺสามีติ ฯ ต กิสฺส เหตุ อวิฺา
ตาเรสุ มิลกฺเขสุ น สมาคโม กาตพฺโพ กิมงฺค ปน พุทธฺ วจเนนาติ ทุติยมฺป อายสฺมา
ธมฺมรกฺขิโต อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ คณฺหาหิ ตฺว นาคเสน ติสฺสทตฺเตน พุทฺธวจน
ปณฺฑิโต ติสสฺ ทตฺโต นาป อวิฺาโตติ ฯ นาคเส โน จินฺเตสิ อยุตตฺ  มยา จินฺติต
อโห ภาริย มยา กต หนฺทาห อายสฺมนฺต ติสฺสทตฺต ขมาเปสฺสามีติ ฯ อุกฺายาสนา
ปฺจปติฏเตน วนฺทิตวฺ า อฺชลึ ปคฺคเหตฺวา ขมถ เม ภนฺเต โทส น ปุน เอวรูป
วจน กเถสฺสามีติ ฯ สาธุ สาธุ นาคเสน ขมิสฺสามิ เต โทสนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมา
จ นาคเสโน อายสฺมา ติสโสทตฺโต จ อายสฺโต ธมฺมรกฺขิตสฺส สนฺติเก พุทฺธวจน
ปริยาปุณึสุ ฯ เอเกน นิเทเสน ทีฆนิกาย สุชฺฌายึสุ ฯ อถ โข อายสิมา จ นาคเสโน
อายสฺมา จ ติสฺสทตฺโต ตีณิ มาสานิ เตปฏก พุทฺธวจน สพฺพนฺต พฺยฺชนโต มนสา
อกสุ ฯ ปุน ตีณิ มาสานิ เตปฏก พฺทฺธวจน สพฺพนิต อตฺถโต มนสา อกสุ ฯ
อถ โข ธมฺมรกฺขิโต อายสิมนฺต นาคเสน เอตทโวจ เสยฺยถาป นาคเสน โคปาลโก
คาว รกฺขติ อฺโ โครส ปริภฺุชติ เอวเมว โข นาคเสน ปุถุชฺชโน เตปฏก
พุทฺธวจน ธาเรนฺโต โคปาลโก วิย น ภาคี สามฺสฺสาติ ฯ โหตุ ภนฺเต
เอตฺตก อนุสาสิตนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมา นาคเสโน เตเนว ทิวเสน เตเนว รตฺตภิ าเคน
จตุสจฺจ สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณิ ฯ สห สจฺจปฏิเวเธน อายสฺมโต นาคเสนสฺส
ปวี อุนฺนติ สุกมฺปติ สงฺกมฺปติ ฯ เตนาห
รวติ จลติ ปวี
อุจฺฉุยนฺตว ปฬิต
เตลยน ยถา จกฺก
เอว กมฺปติ เมทนี
สงฺขุพฺภิ สุ สมุทฺโท จ
คิรินฺโท ตตฺถ โอนมิ
โอนมิเต สิเนรุมฺหิ
หึหึสทฺโท ปวตฺตตีติ ฯ
สพฺเพ เทวา ปฏินนฺทึสุ ฯ เทวา หสฺสนฺติ พฺรหฺมาโน อปฺโผเฏนฺติ ฯ ทิพฺพานิ จ
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จนฺทนจุณณ
ฺ านิ อภิปฺปวสฺสนฺติ ฯ ทิพฺพานิ มณฺฑารวปุปฺผานิ อภิปฺปวสฺสนฺติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน โกฏิสตา อรหนฺตา หิมวนฺเต ปพฺพเต รกฺขิตเลเณ
สนฺนิปาตมกสุ ฯ อายสฺมโต นาคเสนสฺส สนฺติเก ทูต ปาเหสุ อาคจฺฉตุ นาคเสโน
มย ตุมฺหาก ทสฺสนกามาติ ฯ อถ โข อายสฺมา นาคเสโน ทูตสฺส วจน สุตฺวา อโสการาเม
อนฺตรหิโต หิมวนฺเต ปพฺพเต รกฺขิตเลเณ โกฏิสตาน อรหนฺตาน ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ
เยน เถรา เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา เถราน ปาเท วนฺทิตฺวา เอตทโวจ กึ นุ
ตุมฺเหหิ ทูโต เปสิโตติ ฯ นาคเสน เอโส มิลินฺโท ราชา อมฺหาก วิเหเติ วาทปฏิวาท
ปุจฺฉนาย สาธุ นาคเสน คจฺฉ ตฺว มิลินฺท ราชาน ทเมตีติ ฯ ติฏตุ ภนฺเต เอโก
มิลินฺโท ราชา มิลินฺทสม ราชาน สกลชมฺพูทีป สีเสน สีส ลคฺคาเปนฺต ปฺหาวิสชฺชเนน
โตสยิตุ สกฺโกมีติ ภณาติ ฯ อถ โข อายสฺมา นาคเสโน เถราน เอตทโวจ คจฺฉนฺตุ
เถรา สาคลนคร อสภีเตนาติ ฯ อถ โข เถรา น กาสาวปชฺโชต อกสุ ฯ อถ โข
อายสฺมา นาคเสโน อสีติมตฺเตหิ ภิกฺขุสหสฺเสหิ ปริวุโต เยน หิมวนฺเต ปพฺพเต รกฺขิตเลเณ
โกฏิสตา อรหนฺตา เตส ปุรโต ปาตุรโหสิ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายุปาโล นาม เถโร ปฺจนิกายิโก สงฺเขยฺยปริเวเณ
ปฏิวสติ ฯ เตน โข ปน สมเยน มิลินฺทสฺส รฺโ เอตทโหสิ รมณียา วต โภ
โทสินา รตฺติ กินฺนุ ขฺวชฺช สมณ วา พฺราหฺมณ วา สงฺฆึ วา คณึ วา คณาจริย
วา อป จ อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทธ ปฏิชานมาน อุปสงฺกเมยฺยามิ โย มยา สทฺธึ สมุลฺปตุ
กงฺขานิ ปฏิวิเนตุนฺติ ฯ เอว วุตฺเต ปฺจสตา โยนกา มิลินฺทราชาน เอตทโวจุ อตฺถิ
มหาราช อายสฺมา อายุปาโล นาม เถโร เตปฎกธโร พหุสฺสุโต จิตฺตกถี
กลฺยาณปฏิภาโณ ปฺจนิกายิโก โส สงฺเขยฺยปริเวเณ ปฏิวสติ คจฺฉ ตฺว มหาราช
อายสฺมนิต อายุปาล ปฺห ปุจฺฉสฺสูติ ฯ เตนหิ ภเณ ภทนฺตสฺส อาโรเจถาติ ฯ อถ
โข เนมิตฺติโย อายสฺมโต อายุปาลสฺส สนฺติเก ทูต ปาเหสิ ราช ภนฺเตน มิลินฺโท
อายสฺมนฺต อายุปาล ทสฺสนกาโมติ ฯ อายสฺมา ปายุปาโล เอวมาห เตนหิ ราชา
อาคจฺฉตูติ ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา ปฺจสตมตฺเตหิ โยนเกหิ ปริวุโต พลพาหน
รถมารุยฺห เยน สงฺเขยฺยปริเวณ เยนายสฺมา อายุปาโล เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายุปาเลน สทฺธึ สมฺโมทิ ฯ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรติวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน โข มิลินฺโท ราชา อายสฺมนฺต อายุปาล เอตทโวจ กิมตฺถยิ า
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ภนฺเต อายุปาล ปพฺพชฺชา โกป ตุมฺหาก ปรมตฺโถติ ฯ ธมฺมจริยาย สมจริยตฺถาย
โข มหาราช ปพฺพชฺชา อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ อตฺถิ ภนฺเต โกจิ
คิหิ ธมฺมาจารี สมจารีติ ฯ อาม มหาราช อตฺถิ คิหิ ธมฺมจารี สมจารี ยถา มหาราช
ภควติ พาราณสิย อิสิปตเน มิคทาเย อนุตตฺ ร ธมฺมจกฺก ปวตฺเตนฺเต อฏารสพฺรหฺมโกฏีน
เทวาน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ สพฺเพ เต คิหิภูตา น ปพฺพชิตา เอโกเยว น ปพฺพชิโต
เวสฺสนฺตรปริยาเย ขทิรงฺคารปริยาเย ราหุโลวาทปริยาเย สงฺกสฺสนครทฺวารมฺหิ ธมฺม
เทเสนฺเต วีสติปาณโกฏีน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ สพฺเพ เต คิหิภูตา น ปพฺพชิตาติ ฯ
อถ โข มิลินฺโท ราชา อายสฺมนฺต อายุปาล เอตทโวจ เตนหิ นิรตฺถกถา ภนฺเต อายุปาล
ปพฺพชฺชา ปุพเฺ พ ปาปสฺส กมฺมสฺส ผลนิสฺสนฺเทน สมณา สากฺยปุตฺติยา ปพฺพชนฺติ
ธุตงฺค ปริจรนฺติ เย เต ภนฺเต อายุปาล เอกาสนิกา เต ปุพฺเพ ปรสฺส โภคหารกา
โภค ปจฺฉินฺทติ ฺวา เตน ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน เอกาสนิกา ภวนฺติ น ลภนฺติ กาเลน
กาล ปริภฺชิตุ เตส สีล นตฺถิ ตโป นตฺถิ พฺรหฺมจริย นตฺถิ เย ภนฺเต อายุปาล
อพฺโภกาสิกา เต ปุพฺเพ ปเรส คาม วิลุมฺเปนฺตา ฆร ภินฺทิตฺวา จ เตน ตสฺส กมฺมสฺส
วิปาเกน อพฺโภกาสิกา ภวนฺติ น ลภนฺติ เสนาสน เสต สีล นตฺถิ ตโป นตฺถิ พฺรหฺมจริย
นตฺถิ เย ภนฺเต อายุปาล เนสชฺชนิยา เต ปุพฺเพ ปณฺทูสกา โจรา ภวนฺติ ปณฺเก
ชเน คเหตฺวา พนฺธิตฺวา นิสที าเปนฺติ เตน ตสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน เนสชฺชนิยา ภาวนฺติ
น ลภนฺติ เสยฺย กปฺเปตุ เตส สีล นตฺถิ ตโป นตฺถิ พฺรหฺมจริย นตฺถีติ ฯ เอว
วุตฺเต อถ โข อายสฺมา อายุปาโล ตุณฺหี อโหสิ น กิฺจิ ปฏิภาสติ ฯ อถ ปฺจสตา
โยนกา เอวมาหสุ ปณฺฑิโต โข มหาราช ภิกฺขุ พหุสฺสุโต อปจ อวิสารโท น กิฺจิ
ปฏิภาสตีติ ฯ อถ โช มิลินฺโท ราชา สพฺพนฺต ปริส อโนโลเกตฺวา อายสฺมนฺต
อายุปาล ตุณหฺ ีภูต ทิสฺวา อปฺโผเฏตฺวา อุกฺโกเฏตฺวา อภีเต โยนเก ปสฺสิตฺวา เตป
เอตทโวจ ตุจโฺ ฉ วต โภ ชมฺพูทีโป นตฺถิ โกจิ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา สงฺฆี
วา คณี วา คณาจริโย วา อปจ อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ ปฏิชานมาโน โย มยา
สทฺธึ สมุลฺลปตุ กงฺขานิ ปฏิวเนตุนฺติ ฯ เถโร ตสฺส รฺโ อาการ ทิสฺวา จินฺเตสิ
มย สมณา นาม นาป ภณฺฑนการณาย ปฏิรูปา น กลหการณาย สาเวตพฺพา มยาป
รฺา ปุจฺฉิตปฺห อกเถตฺพฺพ คนฺตพฺพ เนวว สาสนสฺส อุลฺลุลิกา ภเวยฺยาติ จมฺมขนฺธ
ปปฺโผเฏตฺวา อุฏาย คโต ฯ ปุน ราชา จินฺเตสิ นิสฺสสย โภ อตฺถิ อฺโ โกจิ
ปณฺฑิโต ภิกฺขุ โย มยา สทฺธึ สมุลฺลปสฺสติ เยน อิเม โยนกา น มงฺกุ
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โหนฺตีติ ฯ เนมิตฺติย เอตทโวจ เนมิตฺติย อตฺถิ อฺโ โกจิ ปณฺฑิโต ภิกฺขุ โย มยา
สทฺธึ สมุลฺลปสฺสตีติ ฯ
ตสฺมึ โข ปน สมเยน อายสฺมา นาคเสโน สมณคณปริวุโต สงฺฆี คณึ คณาจริโย
าโต ยสสฺสี ติปฏกธโร เวทคู ปภินฺนพุทฺธิมา อาคตาคโม ปภินฺนปฏิสมฺภิโท
นวงฺคชินสตฺถสุ าสเน ปริยตฺติธโร ปารมิงฺคโต อกมฺปนิโย จ เสลราชา สนฺนิโภ จ อสเมน
มนสา สุปณฺฑโต ปรปปวาทมทฺทโน วิจิตฺรพฺยฺชโน อตฺถธมฺเมสุ โกวิโท ทุราสโท
ทุนฺนิวารโณ ทุราปารโห รณฺชโห ปภงฺกโร ตโมนุโท มหากถี อตฺถปฏิภาณธมฺม
ปฏิภาณนิรุตฺตปิ ฏิภาณพฺยฺชนปฏิภาณปฏิสมฺภิโท สุปารมิงฺคโต มหากถี อาคตาคโม
มหาสมุทฺทสาคโรปโม พุทฺธิมา โส ปรมคณี คณาน อุตฺตโม กุมติคณิคณปวาทโกวิโท
ปรติตฺถิยปริมทฺทโน วิยตฺโต วินีโต วิสารโท สุขพหุโล สงฺฆโสภโณ อรหา
ลาภคฺคยสคฺคสกฺการาน ปตฺโต จตสฺส ปริสาน สกฺกโต ครุกโต มานิโต ปูชิโต วิฺโต
พุทฺธีน ปณฺฑติ าน โสตปสาทาปนฺนาน ปาลียฏาน สนฺทสฺเสนฺโต นวงฺคชินสาสน สตฺถุ
ปกาเสนฺโต เทเสนฺโต สาสนรตน ปวร ชนยนฺโต ธมฺมยาค อุสฺสาเปนฺโต ธมฺมยูป ปคฺคหนฺโต
ธมฺมธช อุสฺสาเปนฺโต ธมฺมสงฺข ธเมนฺโต ธมฺมเภรึ นินนฺ าทยนฺโต จตุสจฺจอาลมฺพรมุรชมหามุทงิ ฺค นิโฆเสนฺโต อินฺทคเชนฺทคชฺชิตอุสภคชฺชิต คชฺชิโต มธุรคีตตาลตาลิตชนิตนินฺนาทวรสีหคชฺชิโต าณาจริยวุชุลตาธรปรเวธิเตน มหตา ธมฺมเมเฆน สนฺตปฺปยนฺโต
คามนิคมชนปทเขตฺตปฏนนครราชธานีสุ จาริก จรมาโน อนุปุพฺเพน อนุกมฺปมาโน
ราชานฺจ มหาติชนกายโยนกาน นคร สาคล อนุปฺปตฺโต โหติ ฯ สงฺเขยฺย นาม
ปริเวณ ตตฺถ ปฏิวสติ ฯ เตนาหุ โปราณา
พหุสฺสุโต จิตฺตกถี
นิปุโณ จ วิสารโท
สามายิเก จ กุสโล
ปฏิภาเณ จ โกวิโท
เตปฏเกหิ ปริวุโต
ปฺจนิกายิเกหิ จ
จตุนกิ ายิกา ภิกฺขู
นาคเสน ปุรกฺขิสุ
เตหิ ภิกฺขูหิ ปริวุโต
นิปุโณ สพฺพปาลิภิ
จรนฺโต คามนิคม
สาคล อุปสงฺกมิ
สงฺเขยฺย ปริเวณมฺหิ
นาคเสโน วสี ตทา
สมตุเลหิ ปริวุโต
ปวเน เกสรี ยถา
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คมฺภรี ปฺโ
มคฺคามคฺคสฺส โกวิโท
อุตฺตมตฺถ ปกาเสนฺโต
นาคเสโน วิสารโทติ ฯ
อุปฺปนฺโนติ นาคเสโน สกลชมฺพูทีเป ปากโฏ อโหสิ ฯ ตสฺมึ ปน สมเย นาคเสโน
นาม เถโร อุปฺปนฺโน พหุสฺสุโต เตปฏกธโร อคตาคโม มาติกาธโร วิจิตฺรปฏิภาโณ
โส สกลชมฺพูทีเป ปากโฏ อโหสิ ฯ ต สทฺท สุตฺวา เทวมนฺติโย มิลินทฺ  ราชาน
เอตทโวจ อาคเมหิ ตฺว มหาราช อตฺถิ ภิกขฺ ุ อุสฺสหิสฺสติ มหาราช นาคเสโน นาม
ภิกฺขุ อุสฺสหิสฺสติ ธมฺมกถิโก ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี วิสารโท พหุสฺสุโต วิจิตรกถี
กลิยาณปฏิภาโณ อตฺถธมฺมนิรุตฺติปฏิภาโณ ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต วสี สุปารมิปตฺโต อป
อินฺทสุยามวรุณกุเวรเวสฺสวณฺณโลกปาเลหิ จ สพฺพปตปุ ตามเหน มหาพฺรหฺมุนา สทฺธึ
สกฺกา สมุลฺลปตุ กิมงฺค ปน มนุสฺเสนาติ ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา สหสา นาคเสโนติ
สทฺทิ สุตฺวา อหุเทว ภย อหุเทว ฉมฺภิตตฺต อหุเทวว โลมหโส ฯ โส ราชา
เทวมนฺตยิ  เอตทโวจ กตฺถ นุ โข โภ เทวมนฺตยิ เอตรหิ อายสฺมา นาคเสโน วิหรติ
อาโรเจถ ทสฺสนกาโม โข อห นาคเสน อาคจฺฉตูติ ฯ อถ โข เทวมนฺติโย อายสฺมโต
นาคเสนฺสฺส สนฺติเก ทูต ปาเหสิ อาคจฺฉตุ ภนฺเต นาคเสน ราชา มิลินฺโท
ทสฺสนกาโมติ ฯ อถ โข อายสฺมา นาคเสโน อสีติมตฺเตหิ ภิกฺขุสหสฺเสหิ ปริวุโต เยน
สาคลนคร เยน จ สงฺเขยฺยปริเวณ เตนุปสงฺกมิ ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา เทวมนฺตยิ 
เอตทโวจ เตนหิ ตฺว เทวมนฺติย ภทนฺตสฺส สนฺติเก ทูติ ปาเหหีติ ฯ เอว เทวาติ
โข เทวมนฺติโย อายสฺมโต นาคเสนสฺส สนฺติเก ทูต ปาเหสิ ภนฺเต มิลินฺโท ราชา
อายสฺมนฺต ทสฺสนกาโมติ ฯ อายสฺมาป โข นาคเสโน เอวมาห เตนหิ
อาคจฺฉตูติ ฯ ทูโต อาคนฺตฺวา ต เถรสฺส วจนฺ อาจิกฺขิ ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา
ปฺจมตฺเตหิ ดยนกสเตหิ ปริวุโต รถวรมารุยฺห มหตา พลนิกาเยน สทฺธึ เยน
สงฺเขยฺยปริเวณ เยนายสฺมา นาคเสโน เตนุปสงฺกมิ ฯ เตน โข ปนน สมเยน อายสฺมา
นาคเสโน อสีติยา ภิกฺขุสหสฺเสหิ สทฺธึ มหามณฺฑลมาลเก นิสินฺโน โหติ ฯ อถ
โข มิลินฺโท ราชา อายสฺมโต นาคเสนสฺส ปริส ทูรโตว ทิสฺวา เทวมนฺติย เอตทโวจ
กสฺเสสา เทวมนฺติย มหตี ปริสาติ ฯ อายสฺมโต โข เทว นาคเสนสฺส มหตี
ปริสาติ ฯ อถ โข มิลินฺทสฺส รฺโ อายสฺมโต นาคเสนสฺส ปริส ทูรโตว ทิสฺวา
อหุเทว ภย ฉมฺภิตตฺต อหุเทว โลมหโส ฯ อถ โข มิลินฺโท ขคฺคปริวาริโต
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วิย คโช ครุฑปริวาริโต นาโค อชครปริวาริโต วิย โกตฺถโก มหิสปริวาริโต วิย
อจฺโฉ นาคานุพนฺโธ วิย มณฺฑโก สทฺทูลานุพนฺโธ วิย มิโค อหิตุณฺฑกิ สมาคโต
วิย ปนฺนโค มชฺชารีสมาคโต วิย อุนฺทูโร ภูตเวชิชสมาคโต วิย ปสาโจ ราหุมุขโต วิย
จนฺโท ปนฺนโค วิย เปฬพฺภนฺตรคโต สกุโณ วิย ปฺชรนฺตรคโต มจฺโฉ วิย ชาลนฺตรคโต
วาฬวนมนุปฺปวิฏโ วิย ปุรโิ ส เวสฺสวณฺณาปราธิโก วิย ยกฺโข ปริกขฺ ีณายุโก วิย เทวปุตฺโต
ภีโต อุพฺพิตฺโต อุตฺราโส สวิคฺโค โลมหฏชาโต ทุมฺมโน ภนฺตจิตโฺ ต วิปริตมานโส มา ม
อย ชโน วิปริภวีติ จิตฺต อุปฏเปตฺวา เทวมนฺติย เอตทโวจ มา ตฺว โข เทวมนฺตยิ
อายสฺมนฺต นาคเสน มยฺห อาจิกฺขาหิ อนกฺขาตเยว อห นาคเหน ชานามีติ ฯ สาธุ
เทว ตฺวเยว ชาเนยฺยาสีติ ฯ
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา นาคเสโน ตสฺสา ภิกฺขุปริสาย ปุรโต
จตฺตาฬีสภิกฺขสุ หสฺสาน นวตโร โหติ ปจฺฉโต จตฺตาฬีสภิกฺขุสหสฺสาน วุฑฺฒตโร ฯ อถ
โข มิลินฺโท ราชา สพฺพนฺต ภิกฺขุสงฺฆ ปุรโต ปจฺฉโต จ มชฺฌโต จ อนุวิโลเกตฺวา
อทฺทสา โข อายสฺมนฺต นาคเสน ทูรโตว ภิกฺขุสงฺฆสฺส มชฺเฌ นิสินฺน เกสรสีห วิย
วิคตภยเภรว วิคตโลมหสน วิคตภย วิสารท ฯ ทิสฺวาน อากาเรเนว อฺาสิ เอโส โข
เอตฺถ นาคเสโนติ ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา เทวมนฺตยิ  เอตทโวจ เอโส โข เทวมนฺติย
อายสฺมา นาคเสโนติ ฯ อาม มหาราช เอโส โข นาคเสโน สุฏุ โข ตฺว มหาราช
นาคเสน อฺาสีติ ฯ ตโต ราชา ตุฏโ อโหสิ อนกขาตฺเยว มยา นาคเสโน
าโตติ ฯ อถ โข มิลินฺทสฺส รฺโ อายสฺมนฺต นาคเสน ทิสฺวาว อหุเทว ภย อหุเทว
ฉมฺภิตตฺต อหุเทว โลมหโสติ ฯ เตนาหุ โปราณา
จรเณน จ สมฺปนฺน
สุทนฺต อุตฺตเม ทเม
ทิสฺวา ราชา นาคเสน
อิท วจนมพฺรวิ
กถิกา มยา พหู ทิฏ า
สากจฺฉา โสฏา พหู
น ตาทิส ภย โหติ
อชฺช ตาโส ยถา มม
นิสฺสสย ปราชโย
มม อชฺช ภวิสฺสติ
ชโย จ นาคเสนสฺส
จถา จิตฺต น สณฺตนฺติ ฯ
พาหิรกถา นิฏิตา ฯ
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ปมวคฺโค
อถ โข มิลินฺโท ราชา เยนายสฺมา นาคเสโน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
อายสฺมตา นาคเสเนน สทฺธึ สมฺโมทิ ฯ สมฺโมทนีย กถ สาราณีย วีติสาเรตฺวา เอกมนฺต
นิสีทิ ฯ อายสฺมาป โข ปฏิสมฺโมทิเยว รฺโ มิลินฺทสฺส จิตฺต อาราเธสิ ฯ อถ โข
มิลินฺโท ราชา อายสฺมนฺต นาคเสน ปม ปฺห ปุจฺฉิ สมุลฺลปตุกาโม ภนฺเตติ ฯ
สมุลฺลเปหิ มหาราช อห โสตุกาโมติ ฯ สมุลฺลปโต อห ภนฺเต ตฺว สุณาหีติ ฯ สุณามิ
มหาราช ตฺว สมุลฺลปาหีติ ฯ กึ ภนฺเต ตยา สุโตติ ฯ กึ มหาราช ตยา สมุลฺลปโตติ ฯ
ปุจฺฉิต ภนฺเตติ ฯ วิสชฺชิต มหาราชาติ ฯ กึ ภนฺเต ตยา วิสชฺชิโตติ ฯ กึ มหาราช ตยา
ปุจฺฉิโตติ ฯ เอว วุตเต ปฺจสตา โยนกา อายสฺมโต นาคเสนสฺส สาธุการ ปวตฺเตตฺวา
มิลินฺท ราชาน เอตทโวจุ อิทานิ โช ตฺว มหาราช ภาสสฺสูติ ฯ
อถ โข มิลินฺโท ราชา อายสฺมนฺต นาคเสน ตทุตตฺ รึ ปฺห ปุจฉฺ ิ สมุลฺลปนฺตาน
ปน ภนฺเต นามฺจ โคตฺตฺจ น ชานามิ กถาเยว จ น อุปฺปชฺชติ วากฺย น ปติฏติ
กึนาโมสิ ภนฺเตติ ฯ นาคเสโนติ โข มหาราช สพฺรหฺมจารี สมุทาจรนฺติ อป จ มา
ตาปตโร นาม กโรนฺติ นาคเสโนติ วา วิรเสโนติ วา สุรเสโนติ วา สีหเสโนติ วา อป จ
มหาราช สงฺขฺยยาสมฺา ปฺตฺติโวหาโร นาคเสโนติ เยน มหาราช สพฺรหฺมจารี
สมุทจรนฺติ ปุคฺคโล ตตฺถ น อุปลพฺภตีติ ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา เอวมาห สุณนฺตุ เม
โภนฺโต อิเม ปฺจสตา โยนกา อสีติสหสฺสา ภิกฺขู อย นาคเสโนน เอวมาห นาคเสโนติ โข
มหาราช สพฺรหฺมจารี สมุทาจรนฺติ อป จ ปุคฺคโล ตตฺถ น อุปลพฺภตีติ ฯ สเจ ภนฺเต
นาคเสน สตฺโต นตฺถิ เยหิ ปตฺตจีวร ทินฺน ปณฺปาต ทินฺน เสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ทินฺน เตส กุสล นตฺถิ ตุว มาริโต ปาณาติปาโต นตฺถิ สเจ
ภนฺเต นาคเสน ปุคฺคโล น อุปลพฺภติ โกจรหิ ตุมฺหาก จีวร ปณฺฑปาต เสนาสน
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริขาร เทติ ดกจรหิ ต ภฺุชติ โก สีล รกฺขติโก ภาวน อนุยฺุชติ
โก มคฺคผลนิพฺพาน สจฺฉิกโรติ โก ปาณาติปาต กโรติ โก อทินฺน อาทิยติ โก กาเมสุ มิจฺฉาจาร
จรติ โก มุสาวาท ภณติ โก มชฺช ปวติ โก ปฺจานนฺตริยกมฺม กโรติ ตสฺมา
นตฺถิ กุสล นตฺถิ อกุสล นตฺถิ กุสลากุสลาน กมฺมาน กตฺตา วา กาเรตา วา นตฺถิ
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สุกฏทุกกฏาน กมฺมาน ผลวิปาโก สเจ ภนฺเต นาคเสน โย ตุมฺเห มาเรติ นตฺถิ ตสฺสาป
ปาณาติปาโต ตุมฺหาก ภนฺเต นาคเสน นตฺถิ อาจริโย นตฺถิ อุปชฺฌาโย นตฺถิ อุปสมฺปทา
นาคเสโนติ ม มหาราช สพฺรหฺมจารี สมุทาจรนฺตีติ ย วทสิ กตโม เอตฺถ นาคเสโน
กึ นุ โข ภนฺเต อุว ปริปุจฺฉนฺตาน อมฺหาก ภนฺเต ต สทฺท ปริสุยฺยสีติ ฯ เอว มหาราช
สทฺท ปริสุยฺยามีติ ฯ สเจ ภนฺเต สทฺท ปริสุยฺยสิ อตฺถิ เอตฺถ นาคเสโนติ ฯ น หิ
มหาราชาติ ฯ กึ ภนฺเต นาคเสน เกสา วา นาคเสโนติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ โลมา
วา นาคเสโนติ ฯ หิ มหาราชาติ ฯ นขา วา นาคเสโนติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ
ทนฺตา วา นาคเสโนติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ ตโจ วา นาคเสโนติ ฯ น หิ
มหาราชาติ ฯ มส วา นาคเสโนติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ นหารู วา อฏี วา อฏีมิฺช
วา วกฺก วา หทย วา ยกน วา กิโลมิก วา ปหก วา ปปฺผาส วา อนฺต วา
อนฺตคุณ วา อุทริย วา กรีส วา ปตฺต วา เสมฺห วา ปุพฺโพ วา โลหิต วา เสโท วา เมโท
วา อสฺสุ วา วสา วา เขโฬ วา สิงฺฆานิกา วา ฬสิกา วา มุตฺต วา มตฺถก วา มตฺถลุงฺค
วา นาคเสโนติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ รูป วา นาคเสโนติ ฯ เวทนา วา นาคเสโนติ ฯ
สฺา วา นาคเสโนติ ฯ สงฺขารา วา นาคเสโนติ ฯ วิฺาณ วา นาคเสโนติ ฯ
น หิ มหาราชาติ ฯ จกฺขุธาตุ วา รูปธาตุ วา โสตธาตุ วา สทฺทธาตุ วา ฆานธาตุ วา
คนฺธธาตุ วา ชิวฺหาธาตุ วา รสธาตุ วา กายธาตุ วา โผฏพฺพธาตุ วา มโนธาตุ วา
นาคเสโนติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ กึ ปน ภนฺเต รูป เวทนา สฺา สงฺขารา วิฺาณ
นาคเสโนติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ กึ ปน ภนฺเต อฺตร รูป เวทนา สฺา สงฺขารา
วิาณ วา นาคเสโนติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ ตว ภนฺเต ปริปุจฺฉนฺโต น ปสฺสามิ
น ทุฏิขามิ นาคเสน นตฺถิ ตฺว ภนฺเต อลิก ภาสสิ มุสาวาท วทสีติ ฯ เอว วุตฺเต อถ โข
อายสฺมา นาคเสโน อรหา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต เมตฺตาภวนิโย มิลินฺทสฺส รฺโ เจตสา
เจโตปริวิตกฺกมฺาย มุหุตตฺ  ตุณฺหี อโหสิ ฯ มุหุตฺต ตุณฺหี หุตฺวา มิลินฺท ราชาน
เอตทโวจ ตฺว มหาราช อจฺจนฺต สุขุามาโล ขตฺติยสุขุมาโล มชฺฌนฺติกสมย อุณฺหาตเป
นครโต นิกฺขมิตฺวา มม สนฺติก ปาเทน อาคจฺฉสิ สกฺขราสุ ปาทนฺต ปริกฺขตาสุ ปาทา
รุชฺฌนฺติ กาโย กิลมติ จิตฺต อุปหฺฺติ ตว ทุกฺขสหคต กายวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ฯ ต
กิสฺส เหตุ จ ตสฺมา จณฺฑิโย จณฺฑิยวาจ ภสติ ตฺว มหาราช ขรนฺต ปฏิสเสเทสิ กินฺนุ
ตฺว ปาเทนาคโตสิ อุทาหุ วาหเนนาติ ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา อายสฺมนฺต นาคเสน
เอตทโวจ นาห ภนฺเต นาคเสน ตว สนฺตกิ  ปาเทน อาคจฺฉามิ รเถน โข อห ภนฺเต นาคเสน
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ตว สนฺติก อาคจฺฉามีติ ฯ สุณนฺตุ เม โภนฺโต ปฺจสตา ดยนกา อสีติสหสฺสา จ ภิกฺขู
อย มิลินฺโท ราชา เอวมาห รเถน โข อห ภนฺเต ตว สนฺติก อาคจฺฉามีติ ฯ อถ โข
อายสฺมา นาคเสโน มิลินฺท ราชาน เอตทโวจ รโถติ วจน มหาราช วเทสีติ ฯ
วทามิห ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ สเจ ตฺว มหาราช รเถน อาคจฺฉสิ รถ เม อาดรเจสิ อีสา
รโถติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ อกฺข วา รโถติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ อกฺเขสุ วา รโถติ ฯ
น หิ ภนฺเตติ ฯ จกฺก วา รโถติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ จกฺเกสุ วา รโถติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ รถทณฺฑก วา รโถติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ รถปฺชร วา รโถติ ฯ
น หิ ภนฺเตติ ฯ รสฺมิโย วา รโถติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ รสฺมิเยสุ วา รโถติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ ปโฏทยฏิ วา รโถติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ ปโฏทยฏมฺหิ วา รโถติ ฯ น
หิ ภนฺเตติ ฯ ยุค วา รโถติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ ยุเคสุ วา รโถติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ ตว มหาราช ปริปุจฺฉิต รถ น ปสฺสามิ รโถ นตฺถิ ตฺว มหาราช อลิก
ภาสสิ มุสาวาท วเทสิ ตฺว อิมสฺมึ ชมฺพูทีเป อคฺคราชา กิสฺสา ปน ตฺว มหาราช
ภายิตวฺ า มุสา ภาสสีติ ฯ เอว วุตฺเต ปฺจสตา โยนกา อายสฺมนฺต นาคเสน
สาธุการ ปวตฺเตตฺวา มิลินฺท ราชาน เอตทโวจุ อิทานิ ตฺว มหาราช ภาสสฺสูติ ฯ
อถ โข มิลินฺโท ราชา อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ นาห ภนฺเต นาคเสน มุสา
ภณามิ อีสฺจ ปฏิจฺจ อกฺชฺจ ปฏิจฺจ จกฺกฺจ ปฏิจฺจ รถทณฺฑกฺจ ปฏิจฺจ รถปฺชรฺจ
ปฏิจฺจ รสฺมิฺจ ปฏิจฺจ ปโฏทยฏิฺจ ปฏิจฺจ ยุคฺจ ปฏิจฺจ รโถติ ปฺตฺตึ คจฺฉตีติ
ฯ สุฏุ โข มหาราช ชาเนยฺยาสิ เอวเมว โข มหาราชา อหฺจ นาคเสโนติ ฯ เกสฺจ
ปฏิจฺจ โลมฺจ ปฏิจฺจ นขฺจ ปฏิจฺจ ทนฺตฺจ ปฏิจฺจ ตจฺจ ปฏิจฺจ มสิจ ปฏิจฺจ
นฺหารฺุจ ปฏิจฺจ อฏิฺจ ปฏิจฺจ ฯ เป ฯ มตฺถลุงฺคฺจ ปฏิจฺจ นาคเสโนติ นามปฺตฺติ
คฺฉตีติ ฯ ภาสิต มหาราช ปฏิจฺฉราย ภิกฺขุนิยา ภควโต สมฺมุขา จ
ยถาป องฺคสมฺภารา
โหติ สทฺโท รโถ อิติ
เอว ขนฺเธสุ สนฺเตสุ
โหติ สตฺโตติ สมฺมตีติ ฯ
อจฺฉริย ภนฺเต นาคเสน อพฺภูต ภนฺเต นาคเสน อติวิจิตรฺ านิ ปฺหาปฏิภาณานิ วิสชฺชิตานิ
ยทิ พุทฺโธ ติฏเยฺย สาธุการ ปวตฺเตยฺย สาธุ ภนเต นาคเสน วิจิตฺรานิ ปฺหาปฏิภาณานิ
วิสชฺชิตานีติ ฯ
นามปฺโห ปโม ฯ
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กติวสฺโสสิ ตฺว ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ สตฺตวสฺโส อห มหาราชาติ ฯ กึ
เต ภนฺเต สตฺต สุว วา สตฺต คณ วา สตฺตาติ ฯ เตน ปน สมเยน มิลินฺทสฺส
สพฺพาภรณปฏิมณฺฑิตสฺส รฺโ กาเมน อาคณฺิตสฺส ปลนฺธิตมาลภารีอลงฺกตสฺส ปวิย
ฉายา ทิสฺสติ อุทกมณิเก ฉายา ทิสฺสติ ฯ อถ โข อายสฺมา นาคเสโน มิลินฺท ราชาน
เอตทโวจ อยนฺเต มหาราช อุทกมณิเก ฉายา ทิสฺสติ สฺว วา ราชา อย วา ฉายา
ราชาติ ฯ น หิ ภนฺเต นาคเสน ฉายา ราชา อห ราชา นาม มม นิสฺสาย ฉายา
ปวตฺตตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช วสฺสคณฺจ สตฺต อตฺถิ มม นิสฺสาย ปวตฺตติ
ฉายูปม มหาราชาติ ฯ อจฺฉริย ภนฺเต นาคเสน อพฺภูต ภนฺเต นาคเสน อติจิตฺรานิ
ปฺหาปฏิภาณานิ วิสชฺชิตานีติ ฯ
วสฺสปฺโห ทุติโย ฯ
กิมตฺถิยา ภนฺเต นาคเสน ปพฺพชฺชา โกป ตุมฺหาก ปรมตฺโถติ ฯ เถโร
เอวมาห อิท ทุกฺข นิรุชฺเฌยฺย อฺ ทุกฺข น อุปฺปชฺเชยฺย เอตทตฺถาย มหาราช
ปพฺพชฺชา อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ มนุสฺสานนฺติ ฯ ราชา อาห
ภนฺเต นาคเสน สมุลฺลปสฺสสิ มยา สทฺธินฺติ ฯ เถโร อาห สเจ มหาราช ปฏฑิตวาเทน
สมุลฺลปสฺสสิ ตยา สทฺธึ สมุลฺลปสฺสามิ สเจ หราราช ราชวาเทน สมุลลฺ ปสฺสสิ น
สมุลฺลปสฺสามีติ ฯ ราชา อาห กถ ภนฺเต ปณฺฑิตา สลฺลปนฺตีติ ฯ ปณฺฑิตา มหาราช
สลฺลปนฺตา นิคฺคห กริยนฺติ ปฏิกฺกมฺม กริยนฺติ วิเสสป กริยนฺติ ปฏิเสธป กริยนฺติ
อาเวฏนป กริยนฺติ นิเวฏนป กริยนฺติ น ปณฺฑิตา กุปฺปนฺติ เอว มหาราช ปณฺฑติ า
สลฺลปนฺตีติ ฯ กถ ภนฺเต ราชาโน สลฺลปนฺตีติ ฯ ราชาโน มหาราช เอก วตฺถุ ปฏิชานนฺติ
โย น วิโลเปติ อาณาเปนฺติ อิมสฺส ทณฺฑ อุปเนถาติ เอว โข มหาราช ราชาโน
สลฺลปนฺตีติ ฯ ปณฺฑิตวาเทน ภนฺเต สลฺลปสฺสามิ โน ราชวาเทน วิสฏโ ภทนฺโต ยถา
ภกฺขุนยิ า วา สามเณเรน วา อุปาสเกน วา อารามิเกน วา สลฺลปติ เอว วิสฏโ
ภทนฺโต สลฺลปตุ มา ภายีติ ฯ สุฏุ มหาราชาติ เถโร อพฺภานุโมทติ ฯ ราชา
อาห ภนฺเต นาคเสน ต ปุจฉฺ ิสฺสามีติ ฯ เถโร อาห ปุจฺฉ มหาราชาติ ฯ ปุจฺฉิโตมฺหิ
ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ วิสชฺชติ  มยา มหาราชาติ ฯ กึ ปน ภนฺเต นาคเสน ตยา
วิสชฺชิตนฺติ ฯ กึ ปน มหาราช ตยา ปุจฺฉติ นฺติ ฯ
เถรสฺส ติกฺขปฏิฺาย ปิโห ตติโย ฯ
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อถ โข มิลินฺทสฺส รฺโ เอตทโหสิ ปณฺฑิโต โข อย ภิกฺขุ ปฏิพโล มยา
สทฺธึ สมุลฺลปตุ พหุกานิ จ เม านานิ ปุจฺฉิตพฺพานิ ภวิสฺสนฺติ อปุจฉฺ ิตานิ เม ตานิ
านานิ ภวิสสฺ นฺติ อถขฺวาย สุริโย อตฺถงฺคเมสฺสติ ยนฺนูนาห เสฺว อนฺเตปุเร
สลฺลเปยฺยนฺติ ฯ อถ โข ราชา เทวมนฺตยิ  เอตทโวจ เตนหิ เทวมนฺตยิ ภทนฺตสฺส
อาโรเจยฺยาสิ เสฺว อนฺเตปุเร สลฺลาโป ภวิสฺสตีติ ฯ อิท วตฺวา มิลินฺโท ราชา อุฏายาสนา
อสฺส อภิรุยฺหติ ฺวา นาคเสโน นาคเสโนติ สชฺฌาย กโรนฺโต ปกฺกามิ ฯ อถ โข เทวมนฺติโย
อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ มิลินฺโท ภนฺเต ราชา เอวมาห เสฺว ภนฺเต อนฺเตปุเร
สลฺลาโป ภวิสฺสตีติ ฯ สาธูติ เถโร อพฺภานุโมทิ ฯ ตโต ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน
เนมิตฺติโย จ อนฺตกาโย จ มงฺกุโร จ สพฺพทินฺโน จ เยน มิลินฺโท ราชา เตนุปสงฺกมีสุ
อุปสงฺกมิตฺวา มิลินฺท ราชาน เอตทโวจุ อาคจฺฉตุ มหาราช ภทนฺโต นาคเสโนติ ฯ
ราชา อาห อาม อาคจฺฉตูติ ฯ กิตฺตเกหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อาคจฺฉตูติ ฯ ราชา อาห
ยตฺตเกหิ ภิกฺขหู ิ สทฺธึ อิจฺฉติ ตตฺตเกหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อาคจฺฉตูติ ฯ ทุติยมฺป โข
สพฺพทินฺโน อาห อาคจฺฉตุ มหาราช ทสหิ ภิกฺขหู ิ สทฺธินฺติ ฯ ทุติยมฺป โข ราชา
อาห ยตฺตเกหิ สทฺธึ อิจฺฉติ ตตฺตเกหิ สทฺธึ ยาคจฺฉตูติ ฯ ตติยมฺป โข สพฺพทินฺโน
อาห อาคจฺฉตุ มหาราช ทสหิ ภิกฺขหู ิ สทฺธินฺติ ฯ นิสฺสสยโต มย ภณาม ยตฺตเกหิ
ภิกฺขูหิ สทฺธึ อิจฺฉติ ตตฺตเกหิ ภิกฺขหู ิ สทฺธึ อาคจฺฉตูติ ฯ อวสฺส ปริยนฺต กต กินฺนุ
โข มย นปฺปฏิพลา ภิกฺขูน โภชน ทาตุนฺติ ฯ เอว วุตฺเต สพฺพทินฺโน มงฺกุ
อโหสิ ฯ อถ เนมิตฺติโย จ อนฺตกาโย จ มงฺกุโร จ สพฺพทินฺโน จ เยนายสฺมา
นาคเสโน เตนุปสงฺกมึสุ อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนิต นาคเสน เอตทโวจุ มิลินฺโท
ภนฺเต ราชา เอวมาห ยตฺตเกหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อิจฺฉติ ตตฺตเกหิ ภิกฺขหู ิ สทฺธึ
อาคจฺฉตูติ ฯ
อถ โข อายสฺมา นาคเสโน ปุพฺพณฺหสมย นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย อสีติยา
ภิกฺขุสหสฺเสหิ สาคลนคร ปาวิสิ ฯ อนฺตากาโย อายสฺมนฺต นาคเสน นิสฺสาย อาคจฺฉนฺโต
อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ ภนฺเต นาคเสน ย ปเนต ภณสิ นาคเสโนติ กตเมตฺถ
นาคเสโนติ อนุปลพฺภตีติ ฯ เถโร อาห โก ปเนตฺถ นาคเสโนติ มฺสีติ ฯ อนฺตากาโย
อาห โย โส ภนฺเต อพฺภนฺตเร วายุชีโว ปวิสติ จ นิกขฺ มติ จ โส นาคเสโนติ
มฺามีติ ฯ เถโร อาห ยทิ ปเนโส วาโต นิกฺขมิตฺวา น ปวิเสยฺย ชีเวยฺย
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โสติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เย ปนิเม สงฺขธมกา สงฺข ธเมนฺติ เตส วาโต ปุน
ธเมนฺติ เตส วาโต ปุน ปวิสตีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯน เย ปนิเม ปพฺพธมกา ปพฺพ
ธเมนฺติ เตส วาโต ปุน ปวิสตีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ กิสฺส ปน เต น
มรนฺตีติ ฯ นาห ปฏิพโล ตยา วาทินา ทฺธึ สมุลฺลปตุ สาธุ ภนฺเต อตฺถ
ชปฺเปหีติ ฯ เนโส ชีโว อสฺสาสปสฺสาโส นาม เอโส กายสงฺขาโรติ ฯ กตฺถ ภนฺเต
ติฏติ กายสงฺขาโรติ ฯ ขนฺธสฺมึ ิโต กายสงฺขาโรติ เถโร ธมฺมกถ อกาสิ ฯ อถ
อนฺตกาโย อุปาสกตฺตฺจ ปฏิเวเทสิ ฯ
อนฺตกายปฺโห จตุตฺโถ ฯ
อถ โข อายสฺมา นาคเสโน เยน มิลินฺทสฺส รฺโ นิเวสน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา ปาสาท อภิรุยหฺ ิตฺวา ปฺตฺเต อาสเน นิสีทิ ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา
อายสฺมนฺต นาคเสน สปริส ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปตฺวา
สมฺปวาเรตฺวา ภิกฺขูน ติจีวเรหิ หจฺฉาเทสิ ฯ อายสฺมนฺต นาคเสน ติจีวเรน อจฺฉาเทตฺวา
อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ ภนฺเต นาคเสน ทสหิ สทฺธึ อิธ นิสีท อวเสสา
คจฺฉนฺตุเยวาป วุฑฺฒา คจฺฉนฺตูติ ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา อายสฺมนฺต นาคเสน ภุตฺตาวึ
โอนตปตฺตปาณึ วิทิตวฺ า อฺตร อาสน คเหตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข มิลินฺโท ราชา อายสฺมนฺต นาคเสน อเตทโวจ ภนฺเต นาคเสน กิสมฺ ึ าเน โหติ
กถาสลฺลาโปติ ฯ อตฺเถน มย มหาราช อตฺถิกา อตฺเถน โหตุ กถาสลฺลาโปติ ฯ
ราชา อาห กิมตฺถิยา ภนฺเต นาคเสน ปพฺพชฺชา โกป ตุมฺหาก ปรมตฺโถติ ฯ เถโร
อาห กินฺติ มหาราช อิทฺจ ทุกฺข นิรุชเฌยฺย อฺฺจ ทุกฺข น อุปฺปชฺเชยฺย เอตทตฺถาย
มหาราช ปพฺพชฺชา อนุปาทานปรินิพฺพาน โข ปน อมฺหาก ปรมตฺโถติ ฯ กึ ปน
ภนฺเต สพฺเพ เต เอตทตฺถาย ปพฺพชนฺตีติ ฯน น หิ มหาราช เอกจฺเจ เอตทตฺถาย
ปพฺพชนฺติ เกจิ ราชาภินีตา ปพฺพชนฺติ เกจิ โจราภินีตา ปพฺพชนฺติ เกจิ ราชานุวตฺตตฺถาย
ปพฺพชนฺติ เกจิ อิณตฺตาย ปพฺพชนฺติ เกจิ อิสฺสริยตฺถาย ปพฺพชนฺติ เกจิ ชีวิกตฺถาย
ปพฺพชนฺติ เกจิ ภยภีตาย ปพฺพชนฺติ เย เต ปน สมฺมา ปพฺพชนฺติ เต เอตทตฺถาย
ปพฺพชนฺตีติ ฯ ราชา อาห ตุว ปน ภนฺเต เอตทตฺถาย ปพฺพชิโตติ ฯ เถโร อาห
อห มหาราช ทหรโกว สมาโน ปพฺพชิโต น ชานามิ อิมสฺส นามตฺถาย ปพฺพชามีติ
อป จ โข เม เอว อโหสิ ปณฺฑิตา อิเม สมณา สกฺยปุตตฺ ิยา เต ม สิกฺขาเปสฺสนฺติ
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สฺวาหป เตหิป สิกฺขาปโต ชานามิ ปสฺสามิ จ อิมสฺส นามติถาย ปพฺพชามีติ ฯ กลฺโลสิ
ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ปพฺพชาปฺโห ปฺจโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน อตฺถิ โกจิ มโต นปฺปฏิสนฺธิยตีติ ฯ เถโร
อาห โกจิ มหาราช ปฏิสนฺธิยติ โกจิ นปฺปฏิสนฺธิยตีติ ฯ ราชา อาห โกป ปฏิสนฺธิยติ
โก นปฺปฏิสนฺธยตีติ ฯ เถโร อาห สกิเลโส มหาราช ปฏิสนฺธิยติ นิกกฺ ิเลโส นปฺปฏิสนฺธิยตีติ
ฯ ราชา อาห ตฺว ภนฺเต นาคเสน ปฏิสนฺธิยสีติ ฯ เถโร อาห สเจ มหาราช
สอุปาทาโน ภวิสฺสามิ ปฏิสนฺธิยสฺสามิ สเจ อนุปาทาโน ภวิสฺสามิ
นปฺปฏิสนฺธิยิสฺสามีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ปฏิสนฺธิคหณปฺโห ฉฏโ ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน โย นปฺปฏิสนฺธิยติ นนุ โยนิโส มนสิกาเรน
นปฺปฏิสนฺธิยตีติ ฯ เถโร อาห โยนิโส จ มหาราช มนสิกาเรน ปฺาย จ
อฺเหิ จ กุสเลหิ ธมฺเมหิ นปฺปฏิสนฺธิยตีติ ฯ ราชา อาห ภนฺเต โยนิโส มนสิกาโร
สา ปฺาติ ฯ น หิ มหาราช อฺโ โยนิโส มนสิกาโร อฺาป ปฺา เยส
ปน มหาราช อชปสุมหิสโอฏโคณคทฺรภาน มนสิกาโร อตฺถิ ปฺา ปน เตส
นตฺถีติ ฯ
มนสิกาปฺโห สตฺตโม ฯ
ราชา อาห กึลกฺขณ ภนฺเต นาคเสน มนสิกาโร กาลกฺขณา ปฺาติ ฯ
เถโร อาห อุสฺสหนลกฺขโณ คหณลกฺขโณ มหาราช มนสิกาโร เฉทนลกฺขณา
ปฺาติ ฯ ราชา อาห กถ คหณลกฺขโณ มนสิกาโร กถ เฉทนลกฺขณา ปฺา
อุปม กโรหีติ ฯ เถโร อาห ชานาสิ ตฺว มหาราช ยวลายกนฺติ ฯ อาม ภนฺเต
ชานามิ ยวลายกนฺติ ฯ เถโร อาห กถ มหาราช ยวลายกนฺติ ฯ วาเมน ภนฺเตน
หตฺเถน ยวกลาป คเหตฺวา ทิกฺขิเณน หตฺเถน ทาตฺต คเหตฺวา ทกฺขิณหตฺเถน ทาตฺเตน
ฉินฺทนฺติ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โยคาวจโร โยนิโส มนสิกาเรน มานส
คเหตฺวา ปฺาย ฉนฺทติ เอว คหณลกฺขโณ มหาราช มนสิกาโร เอว เฉทนลกฺขณา
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ปฺาติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
มนสิการลกฺขณปฺโห อฏโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ย ปเนต พฺรูสิ อฺเหิป กุสเลหิ ธมฺเมหีติ
กตเม เต กุสลา ธมฺมาติ ฯ เถโร อาห อิท มหาราช สีลสทฺธาวิริยสติสมาธิปฺา
อิเม เต กุสลา ธมฺมาติ ฯ ราชา อาห กึลกฺขณ ภนฺเต สีลนฺติ ฯ เถโร อาห
ปติฏานลกฺขณ มหาราช สีล สพฺเพส กุสลาน ธมฺมาน อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคสติปฏ
านสมฺมปฺปธานอิทฺธิปาทชฺฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน สีล ปติฏา สัเล ปติฏิตสฺส โข
มหาราช สพฺเพ กุสลา ธมฺมา น ปริหายนฺตีติ ฯ ราชา อาห อุปม กโรหีติ ฯ
เถโร อาห ยถา มหาราช เย เกจิเม วีชคามา ภูตคามา วุฑฺฒึ วิรุฬหฺ ึ เวปุลฺล อาปชฺชนฺติ
สพฺเพ เต ปวึ นิสฺสาย ปวิย ปติฏาย วุฑฺฒึ วิรุฬหฺ ึ อาปชฺชนฺติ เอวเมว โข
มหาราช โยคาวจโร สีล นิสฺสาย สีเล ปติฏาย ปฺจินฺทฺริยานิ ภาเวติ สทฺธินฺทฺริย
วิริยินฺทฺรยิ  สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริยนฺติ ฯ ภิยฺโย อุปม กโรหิ ภนฺเตติ ฯ
ยถา มหาราช เย เกจิ ถลกรณียา กมฺมนฺตา กริยนฺติ สพฺเพเต ปวึ นิสฺสาย ปวิย
ปติฏาย ถลกรณียา กมฺมนฺตา กริยนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โยคาวจดร สีล
นิสฺสาย สีเล ปติฏาย ปฺจินฺทฺริยานิ ภาเวติ สทฺธินฺทฺริย วิริยินฺทฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริยนฺติ ฯ ภิยฺโย อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช โย โกจิ ลงฺฆิโก ปุริโส
สิปฺป ทสฺเสตุกาโม ปวึ ขณาเปตฺวาา สกฺขรกปาล อปกฑฺเฒตฺวา สม การาเปตฺวา สมาย
ภูมิยา สิปฺป ทสฺเสติ เอวเมว โข มหาราช โยคาวจโร สีล นิสฺสาย สีเล ปติฏาย
ปฺจินฺทฺริยานิ ภาเวติ สทฺธินฺทฺริย วิริยินทฺ ฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
ปฺินฺทฺริยนฺติ ฯ ภิยฺโย อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช วฑฺฒกี นคร
มาเปตุกาโม นครฏาน โสธาเปตฺวา ขาณุกณฺฏก อปกฑฺฒาเปตฺวา สม การาเปตฺวา
นคร ตโต จ ปรภาคา วิถีจตุกสิงฺฆาฏกาทิวิถึ ปริจฺเฉเทน วิภชฺชิตฺวา มาเปติ เอวเมว
โข มหาราช โยคาวจโร สีล นิสฺสาย สีเล ปติฏาย ปฺจินฺทฺริยานิ ภาเวติ สทฺธินฺทฺริย
วิริยินฺทฺรยิ  สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริยนฺติ ฯ ภิยฺโย อุปม กโรหิ ภนฺเตติ ฯ
ยถา มหาราช สงฺคามาวจโร โยโธ สเม ภูมิภาเค ปติฏห ิตฺวา สมสม กโรนฺโต สงฺคาม
กโรติ นจิรสฺเสว มหนฺต ชย ปาปุณาติ เอวเมว โข มหาราช โยคาวจโร สีล นิสฺสาย
สีเล ปติฏาย ปฺจินฺทฺริยานิ ภาเวติ สทฺธินฺทฺริย วิริยินทฺ ฺริย สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย
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ปฺินฺทฺริยนฺติ ฯ ภาสิตเมต มหาราช ภควตา
สีเล ปติฏาย นโร สปฺโ
จิตฺต ปฺฺจ ภาวย
อาตาป นิปโก ภิกขฺ ุ
โส อิม วิชฏเย ชฏนฺติ ฯ
อย ปติฏา ธรณีว ปาณีน
อิทฺจ มูล กุสลาภิวฑฺฒิยา
มุขณฺจิท สพฺพชินาน สาสเน
สุสีลกฺขนฺโธ วรปาฏิโมกฺโขติ ฯ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สีลปติฏาลกฺขณปฺโห นวโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึลกฺขณา สทฺธาติ ฯ เถโร อาห สมฺปสาทนลกฺขณา มหาราช สทฺธา สมฺปกฺขนฺทนลกฺขณา จาติ ฯ กถ ภนฺเต สมฺปสาทนลกฺขณา
สทฺธาติ ฯ สทฺธา มหาราช อุปฺปชฺชมานา นีวรเณ วิกฺขมิเภติ วินีวรณ จิตฺต โหติ
อจฺฉ วิปฺปสนฺน อนาวิล เอว โข มหาราช สมฺปสาทนลกฺขณา สทฺธาติ ฯ อุปม กโรหิ
ภนฺเตติ ฯ ยถา มหาราช ราชา จกฺกวตฺติ จตุรงฺคินิยา เสนาย สทฺธึ อทฺธานมคฺค
ปฏิปนฺโน ปริตฺต อุทก ตเรยฺย ต อุทก หตฺถีหิ จ อสฺเสหิ จ รเถหิ จ ปตฺตีหิ
จ ขุภิต ภเวยฺย อาวิล ลุลิต กลลภูต ฯ อุติณฺโณ ราชา จกฺกวตฺติ มนุสฺเส
อาณาเปยฺย ปานีย ภเณ อาหรถ อห ปวสิ ฺสามีติ ฯ รฺโ อุทกปฺปสาทดก หิ
มณิ ภเวยฺย ฯ เอว เทวาติ โข เต มนุสฺสา รฺโ จกฺกวตติสฺส ปฏิสุณิตฺวา ต
อุทกปฺปสาทกมณึ อุทเก ปกฺขิเปยฺยุ ฯ สห อุทเก ปกฺขติ ฺตมาตฺเต เสวาลปณกา
วิคจฺเฉยฺยุ ฯ กทฺทโมว สนฺนิสีเทยฺย ฯ อุทก อจฺฉ ภเวยฺย วิปฺปสนฺน อนาวิล ฯ
ตโต รฺโ จกฺกวตฺติสฺส ปานีย อุปนาเมฺยุ ปวตุ เทว ปานียนฺติ ฯ ยถา มหาราช
อุทก อนาวิล เอว จิตฺต ทฏพฺพ ยถา เต มนุสฺสา เอว โยคาวจโร ทฏพฺโพ ยถา
ปน เสวาลปณโก จ กทฺทโม จ เอว กิเลโส ทฏพฺโพ ยถา อุทกปฺปสาทโก มณิ
เอว สทฺธา ทฏพฺพา ยถา อุทกปฺปสาทมณิมฺหิ อุทเก ปกฺขิตฺตมตฺเต เสวาลปณกา
วิคจฺฉนฺติ กทฺทโม จ สนฺนสิ ีทติ อจฺฉ ภวติ อุทก วิปปฺ สนฺน อนาวิล เอวเมว โข
มหาราช สทฺธา อุปฺปชฺชมานา นีวรเณ วิกฺขมฺเภติ วินวี รณ จิตฺต โหติ อจฺฉ วิปฺปสนฺน
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อนาวิล เอวเมว โข มหาราช สมฺปสาทนลกฺขณา สทฺธาติ ฯ กถ ภนฺเต
สมฺปกฺขนฺทนลกฺขณา สทฺธาติ ฯ ยถา มหาราช โยคาวจโร อฺเส วิมุตฺต จิตฺต ปสฺสิตฺวา
โสตาปตฺปผเล วา สกทาคามิผเล วา อนาคามิผเล วา อรหตฺเต วา สมฺปกฺขนฺทติ
โยค กโรติ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย เอว
มหาราช สมฺปกิขนฺทนลกฺขณา สทฺธาติ ฯ อุปม ภนฺเต กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช
อุปริปพฺพเต มหาเมโฆ อภิปฺปวสฺเสยฺย ต อุทก ยถานินฺน ปวตฺตมาน ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา ปริปูเรตฺวา นทึ ปริปูเรยฺย สาว อุภโต กูลานิ สมฺภินทฺ นฺตี คจฺเฉยฺย
อถ โข มหาราช ชนกาโย อาคนฺตฺวา ตสฺสา นทิยา อุตตฺ าน วา คมฺภรี  วา อชานนฺโต
ภีโต วิตฺถเต ตีเร ติฏเยฺย อถ อฺตโร ปุริโส อาคนฺตวา อตฺตโน ถามพลสมฺปนฺโน
พาฬฺห กจฺฉ พนฺธิตฺวา สมฺปกขนฺทิตฺวา ตเรยฺย ต อุติณฺณ ปสฺสิตฺวา มหาชนกาโยป
ตเรยฺย เอวเมว มหาราช โยคาจโร อฺเส จิตฺต วิมุตฺต ปสฺสิตฺวา โสตาปตฺติผเล
วา สกทาคามิผเล วา อนาคามิผเล วา อรหตฺเต วา สมฺปกฺขนฺทติ โยค กโรติ อปฺปตฺตสฺส
ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย เอวเมว โข มหาราช
สมฺปกฺขนฺทนลกฺขณา สทฺธาติ ฯ ภาสิตป เจต มหาราช ภควตา
สทฺธาย ตรติ โอฆ
อปฺปมาเทน อณฺณว
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
ปฺาย ปริสุชฺฌตีติ ฯ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สทฺธาลกฺขณปฺโห ทสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาเสน กึลกฺขณ วิริยนฺติ ฯ เถโร อาห อุปตฺถมฺภลกฺขณ
มหาราช วิริย วิริยุปติถมฺภิตา สพฺเพ เต กุสลา ธมฺมา น ปริหายนฺตีติ ฯ อุปม
ภนฺเต กโรหีติ ฯ ยถาป มหาราช เคเห จ ปตนฺเต อฺเน ทารุนา อุปตฺถมฺเภยฺย
อุปตฺถมฺภิต สนฺต เคห น จ ปเตยฺย เอวเมว โข มหาราช อุปตฺถมฺภนลกฺขณ วิริย
วิริยุปตฺถมฺภิตา สพฺเพ เต กุสลา ธมฺมา น ปริหายนฺตีติ ฯ ภิยฺโย ภนฺเต อุปม
กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช ปริตฺตก เสน มหาเสนา ภฺเชยฺย ตโต ราชา อฺมฺ
อนุสาเรยฺย อนุปฺปเทยฺย ตาย สทฺธึ ปริตฺตกา เสนา มหตึ เสน ภฺเชยฺย เอวเมว
โข มหาราช อุปตฺถมฺภนลกฺขณ วิริย วิริยปุ ตฺถมฺภิตา สพฺเพ เต กุสลา ธมฺมา น
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ปริหายนฺติ ฯ ภาสิตป เจต มหาราช ภควตา วิริยพโล วิริยพโล ภิกฺขเว อริยสาวโก อกุสล
ปชหติ กุสล ภาเวติ สาวชฺช ปชหติ อนาวชฺช ภาเวติ สทฺธมฺมา น ปริหายตีติ ฯ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
วิริยลกฺขณปฺโห เอกาทสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึลกฺขณา สตีติ ฯ เถโร อาห อปลาปนลกฺขณา
มหาราช สติ อุปคฺคณฺหลกฺขณา จาติ ฯ กถ ภนฺเต อปลาปนลกฺขณา สตีติ ฯ สติ
มหาราช อุปฺปชฺชมานา กุสลากุสลสาวชฺชอนาวชฺชหีนปณีตกณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค ธมฺเม
อปลาเปติ อิเม จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา อิมานิ
ปฺจินฺทฺริยานิ อิมานิ ปฺจ พลานิ อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา อย อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค
อย สมโถ อย วิปสฺสนา อย วิชฺชา อย วิมุตฺติ อิเม เจตสิกา ธมฺมาติ ตโต โยคาวจโร
เสวิตพฺเพ ธมฺเม เสวติ อเสวิตพฺเพ ธมฺเม น เสวติ ภชิตพฺเพ ธมฺเม ภชติ อภชิตพฺเพ
ธมฺเม น ภชติ เอว โข มหาราช อปลาปนลกฺขณา กสีติ ฯ อุปม ภนฺเต
กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช รฺโ ภณฺฑาคาริโก สาปเตยฺย อปลาเปติ ภณฺฑาคาริโก
ราชาน จกฺกวตฺตึ สาย ปาต สราเปติ เอตฺตกา เทว เต หตฺถี เอตฺตกา เทว เต
อสฺสา เอตฺตกา รถา เอตฺตกา ปตฺตี เอตฺตก มหาราช หิรฺ เอตฺตก สุวณฺณ เอตฺตก
สาปเตยฺย ต เทโว สรตูติ รฺโ สาปเตยฺย อปลาเปติ เอวเมว โข มหาราช สติ
อุปฺปชฺชมานา กุสลากุสลสาวชฺชอนาวชฺชหีนปณีตกณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค ธมฺเม อปลาเปติ
อิเม จตฺตาโร สตปฏิานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ
ปฺจ พลานิ สตฺต โพลฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค อย สมโถ อย วิปสฺสนา
อย วิชฺชา อย วิมุตฺติ อิเม เจตสิกา ธมฺมาติ ตโต โยคาวจโร เสวิตพฺเพ ธมฺเม เสวติ
อเสวิตพฺเพ ธมฺเม น เสวติ ภชิตพฺเพ ธมฺเม ภชติ อภชิตพฺเพ ธมฺเม น ภชติ เอวเมว
โข มหาราช อปลาปนลกฺขณา สตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กถ อุปคฺคณฺหลกฺขณา สตีติ ฯ เถโร อาห
สติ มหาราช อุปฺปชฺชมานา ธมฺมาน คติโย สมนฺเทสติ อิเม ธมฺมา หิตา อิเม
ธมฺมา อหิตา อิเม ธมฺมา อุปการา อิเม ธมฺมา อนุปการาติ ตโต โยคาวจโร
อหิเต ธมฺเม อปเนติ หิเต ธมฺเม อุปคฺคณฺหาติ อนุปกาเร ธมฺเม อปเนติ อุปกาเร
ธมฺเม อุปคฺคณฺหาติ เอว โข มหาราช อุปคฺคณฺหลกฺขณา สตีติ ฯ อุปม ภนฺเต
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กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช รฺโ โทวาริโก รฺโ หิตาหิต ชานาติ อิเม รฺโ
หิตา อิเม รฺโ อหิตา อิเม รฺโ อุปการา อิเม รฺโ อนุปการาติ ตโต อหิเต
อปเนติ หิเต อุปคฺคณฺหาติ อนุปกาเร อปเนติ อุปกาเร อุปคฺคณฺหาติ เอวเมว โข มหาราช
สติ อุปฺปชฺชมานา ธมฺมาน คติโย สมนฺเทสติ อิเม ธมฺมา หิตา อิเม ธมฺมา อหิตา
อิเม ธมฺมา อุปการา อิเม ธมฺมา อนุปการาติ ตโต โยคาวจโร อหิเต ธมฺเม อปเนติ
หิเต ธมฺเม อุปคฺคณฺหาติ อนุปกาเร ธมฺเม อปเนติ อุปกาเร ธมฺเม อุปคฺคณฺหาติ เอวเมว
โข มหาราช อุปคฺคณฺหลกฺขณา สตีติ ฯ ภาสิต เจต มหาราชา ภควตา สตึ จ โข
อห ภิกฺขเว สพฺพตฺถิก วทามีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สติลกฺขณปฺโห ทฺวาทสฺม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึลกฺขโณ สมาธีติ ฯ เถโร อาห ปมุขลกฺขโณ
มหาราช สมาธิ สพฺเพ กุสลา ธมฺมา สมาธิปมุขา โหนฺติ สมาธินินฺนา
สมาธิโปณา สมาธิปพฺภาราติ ฯ อุปม ภนฺเต กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช กูฏาคารสฺส
ยากาจิ โคปาณสิโย สพฺพา ตา กูฏงฺคมา โหนฺติ กูฏนินทฺ า กูฏโปณา กูฏสโมสรณา
กูฏปพฺภารา เอวเมว โข มหาราช สพฺเพ กุสลา ธมฺมา สมาธิปมุขา โหนฺติ สมาธิ
นินฺนา สมาธิโปณา สมาธิปพฺภารา โหนฺตีติ ฯ ภิยฺโย ภนฺเต อุปม กโรหีติ ฯ เถโร
อาห ยถา มหาราช โกจิ ราชา จตุรงฺคินิยา เสนาย สทฺธึ สงฺคาม โอตเรยฺย สพฺพา
เสนา จ สพฺพา เสนาปตี จ หตฺถี อสฺสา รถานิ จ ปตฺติโย ตปมุขา ภเวยฺยุ ตนินฺนา
ตโปณา ตปพฺภารา ตเยว อนุปริยาเยยฺยุ เอวเมว โข มหาราช สพฺเพ กุสลา ธมฺมา
สมาธิปมุขา โหนฺติ สมาธินนิ ฺนา สมาธิโปณา สมาธิปพฺภารา เอวเมว โข มหาราช
ปมุขลกฺขโณ สมาธีติ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาธิโก
ภิกฺขุ ยถาภูต ปชานาตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สมาธิลกฺขณปฺโห เตรสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึลกฺขณา ปฺาติ ฯ เถโร อาห ปุพฺเพ
โข มหาราช มยา วุตฺตา เฉทนลกฺขณา ปฺาติ อปจ โอภาสนลกฺขณา
ปฺาติ ฯ กถมฺภนฺเต โอภาสนลกฺขณา ปฺาติ ฯ ปฺา มหาราช อุปฺปชฺชมานา
อวิชฺชนฺธการ วิธเมติ วิชฺโชภาส ชเนติ าณาโลก วิธเสติ อริยสจฺจานิ ปากฏ กโรติ

มิลินฺทปฺหา - หนาที่ 34
ตโต โยคาวจโร อนิจฺจนฺติ วาา ทุกฺขนฺติ วา อนตฺตาติ วา สมฺมปฺปฺาย
ปสฺสสตีติ ฯ อุปม ภนฺเต กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช ปุริโส อนฺธกาเร เคเห ปทีป
ปเวเสยฺย ปวิฏโ  ปทีโป อนฺธการ วิธเมติ โอภาส ชเนติ อาโลก วิธเสติ รูปานิ
ปากฏานิ กโรติ เอวเมว โข มหาราช ปฺา อุปฺปชฺชมานา อวิชฺชนฺธการ วิธเมติ
วิชฺโชภาส ชเสติ าณาโลก วิธเสติ อริยสจฺจานิ ปากฏานิ กโรติ ตโต โยคาวจโร อนิจฺจนฺติ
วา ทุกฺขนฺติ วาา อนตฺตาติ วา สมฺมปฺปฺาย ปสฺสติ เอว โข มหาราช โอภาสนลกฺขณา
ปฺาติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ปฺาลกฺขณปฺโห จุทฺทสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน อเม ธมฺมา นานาสนฺตา เอก อตฺถ
อภินิปฺปาเทนฺตีติ ฯ เถโร อาห อาม มหาราช อิเม ธมฺมา นานาสนฺตา เอก อตฺถ
อภินิปฺผาเทนฺติ กิเลเส หนนฺตีติ ฯ กถ ภนฺเตน นาคเสน อิม ธมฺมา นานาสนฺตา
เอก อตฺถ อภินิปฺผาเทนฺติ กิเลเสส หนนฺติ ฯ อุปม ภนฺเต กโรหีติ ฯ เถโร อาห
ยถา มหาราช เสนา นานาสนฺตา หตฺถี จ อสฺสา จ รถา จ ปตฺตี จ เอก สงฺคาม
อภินิปฺผาเทนฺติ สงฺคาเม ปรเสน อภิวิชนิ นฺติ เอวเมว โข มหาราช อิเม ธมฺมา นานาสนฺตา
เอก อตฺถ อภินิปฺผาเทนฺติ กิเลเส หนนฺตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
นานาเอกกิจฺจกรณปฺโห ปณฺณรสโม ฯ
ปโม วคฺโค ฯ
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ทุติยวคฺโค
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน โย อุปฺปชฺชติ โสเยว อุทาหุ อฺโติ ฯ
เถโร อาห น จ โส น จ อฺโติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ กึ มฺสิ มหาราช
ยถา ตฺว ทหโร ตรุโณ มนฺโท อุตฺตานเสยฺยโก โทลาย อโหสิ ฯ โส ตฺวเยว เอตรหิ
มหนฺโตติ ฯ น หิ ภนฺเต อฺโ โส ตทา ทหโร ตรุโณ อุตฺตานเสยฺยโก น ปริวตฺตโก
อโหสึ ฯ อฺโ อห เอหตรหิ มหนฺโตติ ฯ เอว นฺเตป โข มหาราช มาตาป
น ภวิสฺสติ ปตาป น ภวิสฺสติ อาจริโยป น ภวิสฺสติ สีลวาป น ภวิสสฺ ติ สิปฺปวาป
น ภวิสฺสติ ปฺวาป น ภวสฺสติ กินฺนุ โข มหาราช อฺาเยว กลลสฺส มาตา
อฺา อมฺพุทสฺส มาตา อฺา เปสิสฺส มาตา อฺา ฆนสฺส มาตา อฺา ขุทฺทกสฺส
มาตา อฺา มหนฺตสฺส มาตา กินฺนุ โข มหาราช อฺโ สิปฺป สิกฺขติ อฺโ
สิกฺขิโต ภวติ อฺโ ปาปกมฺม กโรติ อฺสฺส หตฺถปาทา นิจฺฉิชชฺ นฺตีติ ฯ น หิ
ภนฺเต ตฺว ปน เอว วุตฺเต กึ วเทยฺยาสีติ ฯ เถโร อาห อหฺเว โข มหาราช
ทหโร อโหสึ อหฺเว เอตรหิ มหนฺโต อิมเยว กาย นิสฺสาย สพฺเพเต
เอกสงฺคหิตาติ ฯ อุปม ภนฺเต กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช โกจิเทว ปุริโส ปทีป ปทีเปยฺย
กึ สพฺพรตฺตึ ทีเปยฺยาติ ฯ อาม ภนฺเต สพฺพรตฺตึ ทีเปยฺยาติ ฯ กึ นุ โข มหาราช
ยา ปุริเม ยาเม อจฺฉิ สา มชฺฌิเม ยาเม อจฺฉีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ ยา จ
มชฺฌิเม ยาเม อจฺฉิ สา ปจิฉฺเม ยาเม อจฺฉตี ิ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ กึ นุ โข
มหาราช อฺโ โส อโหสิ ปุริเม ยาเม ปทีโป อฺโ มชฺฌิเม ยาเม ปทีโป อฺโ
ปจฺฉิเม ยาเม ปทีโปติ ฯ น หิ ภนฺเต ตเยว นิสฺสาย สพฺพรตฺตึ ปทีโป ปทิตฺถาติ
ฯ เอวเมว โข มหาราช ธมฺมสนฺตติ สนฺธิยติ ฯ อฺโ อุปฺปชฺชติ อฺโ นิรุชฺฌติ
อปุพฺพ อจริม สนฺธิยติ เตน น จ โส น จ อฺโ ปจฺฉิมวิฺาณสงฺคห คจฺฉตีติ
ฯ ภิยฺโย ภนฺเต อปุม กโรหีติ ฯ ยถาา มหาราช ขีร ทูหมาน กาลนฺตเรน ทธิ
ปริวตฺเตยฺย ทธิโต นวนีต ปริวตฺเตยฺย นวนีตโต ฆฏ ปริวตฺเตยฺย โย โข มหาราช เอว
วเทยฺย ยเยว ขีร ตเยว ทธิ ยเยว ทธิ ตเยว นวนีต ยเยว นวนีต ตเยว ฆฏนฺติ
สมฺมา นุ โข มหาราช โส วทมาโน วเทยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺฌต ตเยว นิสฺสาย
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สมฺภูตนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ธมฺมานฺตติ สนฺธิยติ อฺโ อุปฺปชฺชติ อฺโ
นิรุชฺฌติ อปุพพฺ  อจริม สนฺธิยติ เตน น จ โส น จ อฺโ ปจฺฉิมวิฺาณสงฺคห
คจฺฉตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ธมฺมสนฺตติปฺโห ปโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน โย น ปฏิสนฺธิยติ โส ชานาติ นปฺปฏิสนฺธหิสฺสามีติ ฯ เถโร อาห อาม มหาราช โย นปฺปฏิสนฺธิยติ โส ชานาติ
นปฺปฏิสนฺธหิสฺสามีติ ฯ กถ ภนฺเต นาคเสน โส ชานาตีติ ฯ เถโร อาห โย เหตุ
โย ปจฺจโย ปฏิสนฺธิคหณาย ตสฺส เหตุสฺส จ ตสฺส ปจฺจยสฺส จ อุปรมาย ชานาติ
นปฺปฏิสนฺธหิสฺสามีติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช กสโก คหปติโก กสิตฺวา
วปฺปตฺวา ว ธฺาคาร ปริปูเรยฺย โส จ อปเรน สมเยน เนว กเสยฺย เสว วปฺเปยฺย
ยถาสงฺขฺย ตฺจ ธฺ ปริภุเชยฺย วา วิสชฺเชยฺย วา ยถาปจฺจย วา กเรยฺย ชาเนยฺย
โส มหาราช กสโก คหปติโก น เม ธฺาคาร ปริปูรยิสฺสตีติ ฯ อาม ภนฺเต โส
ชาเนยฺยาติ ฯ กถ ชาเนยฺยาติ ฯ โย เหตุ โย ปจฺจโย ธฺาคารสฺส ปริปูรณาย
ตสฺส เหตุสฺส จ ตสฺส ปจฺจยสฺส จ อุปรมาย ชานาติ น เม ธฺาคาร
ปริปูรยิสฺสตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โย เหตุ โย ปจฺจโย ปฏิสนฺธิคหณาย ตสฺส
เหตุสฺส จ ตสฺส ปจฺจยสฺส จ อุปรมาย ชานาติ โส นปฺปฏิสนฺธหิสฺสามีติ ฯ กลฺโลสิ
ภนฺเต
นปฺปฏิสนฺธิคหณชานนปฺโห ทุติโย ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ยสฺส าณ ปน อุปฺปนฺน ปฺา ตสฺส
อุปฺปนฺนาติ ฯ เถโร อาห อาม มหาราช ยสฺส าณ อุปฺปนฺน ปฺา ปน ตสฺส
อุปฺปนฺนาติ ฯ ภนฺเต นาคเสน กึ ยเยว าณ สาเยว ปฺาติ ฯ อาม มหาราช
ยเยว าณ สาเยว ปฺาติ ฯ ยสฺส ภนฺเต ยเยว าณ อุปฺปนฺน ตสฺส สา
จ ปฺา อุปฺปนฺนา กึ สมฺมุยฺเหยฺย โส อทาหุ น สมฺมุยฺเหยฺยาติ ฯ กตฺถจิ มหาราช
ปฺวา สมฺมุยฺเหยฺย กตฺถจิ น สมฺมุยฺเหยฺยาติ ฯ กุหึ ภนฺเต สมฺมุยเยฺย กุหึ น
สมฺมุยฺเหยฺยาติ ฯ เถโร อาห อกตปุพฺเพ จ โข มหาราช สิปฺปฏาเน อคตปุพฺพาย
วา ทิสาย อสุตปุพฺพาย วา นามปฺตฺติยา สมฺมุยฺเหยฺยาติ ฯ กุหึ ภนฺเต น
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สมฺมุยฺเหยฺยาติ ฯ ย โข ปน มหาราช เตน าเณน กต อนิจฺจนฺติ วา ทุกฺขนฺติ
วา อนตฺตาติ วา ตมฺหิ น สมฺมุยฺเหยฺยาติ ฯ ราชา อาห โมโห ปนสฺส ภนฺเต
กุหึ คจฺฉตีติ ฯ โมโห โข มหาราช าเณ อุปฺปนฺนมตฺเต ตตฺเถว นิรุชฺฌตีติ ฯ อุปม
กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช โกจิเทว ปุริโส อนฺธกาเร เคเห ปทีป ปเวเสยฺย ตโต
อนฺธกาโร นิรุชฺเฌยฺย อาโลโก ปาตุภเวยฺย เอวเมว โข มหาราช าเณ อุปฺปนฺนมตฺเต
โมโห ตตฺเถว นิรุชฺฌตีติ ฯ ปฺา ปน ภนฺเต กุหึ คจฺฉตีติ ฯ ปฺาป โข มหาราช
วา อนตฺตาติ วา ต น นิรุชฌ
ฺ ตีติ ฯ ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ย ปเนต พฺรูสิ
ปฺา สกิจฺจ กติวา ตตฺเถว นิรุชฺฌติ ย ปน ตาย ปฺาย กต อนิจฺจนฺติ วา
ทุกฺขนฺติ วา อนตฺตาติ วา ต น นิรุชฺฌตีติ ตสฺส อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช
โกจิเทว ปุริโส รตฺตึ เลข ปสฺสิตุกาโม เลข สชฺชาเปตฺวา ปทีป การาเปตฺวา เลกฺขาเปยฺย
ลิกฺขิเต เลเข ปทีป นิชฺฌาเปยฺย นิชฌ
ฺ าปเต ปทีเป ต เลข น วินาเสยฺย เอวเมว
โข มหาราช ปฺา สกิจฺจ กตฺวา ตตฺเถว นิรุชฺฌติ ย ปน ตาย ปฺาย กต
อนิจฺจนฺติ วา ทุกฺขนฺติ วา อนตฺตาติ วา ต น นิรชฺฌตีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน ย
ปเนต พฺรูสิ ปฺา สกิจฺจ กตฺวา ตตฺเถว นิรุชฺฌตีติ ตสฺส ภิยฺโย อุปม
กโรหีติ ฯ ยถา ปน มหาราช ปุรตฺถิเมสุ ชนปเทสุ มนุสฺสา ฆรปนฺตีทฺวาเรสุ
ปฺจอุทกฆฏิกานิ นิกฺขิปนฺติ อาทิปนกสฺส วิชฺฌาเปตุ เคเห ปทิตฺเต ตานิ ปฺจอุทกฆฏิกานิ
ฆรสฺสุปจาเร นิกฺขิปนฺติ โส จ อคฺคิ วิชฺฌายติ กินนฺ ุ โข มหาราช เสต มนุสฺสาน
เอว โหติ ปุน เตหิ ฆฏิเกหิ ฆฏกิจฺจ กริสฺสามาติ ฯ น หิ ภนฺเต อลนฺเตหิ ฆเฏหิ
กินฺเตหิ อล อคฺคินา เอว นิกฺขิปนฺตีติ ฯ ยถา มหาราช ปฺอุทกฆฏิกานิ เอว
ปฺจินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ สทฺธินฺทฺริยาทีนิ ยถา เต มนุสฺสา เอว โยคาวจโร ทฏพฺโพ
ยถา อคฺคิ เอว กิเลโส ทฏพฺโพ ยถา ปฺจหิ อุทกฆเฏหิ อคฺคิ วิชฺฌาเปยฺย
เอว ปฺจหิ อินฺทฺริเยหิ กิเลสา วิชฺฌาเปยฺยุ วิชฺฌาปตา จ กิเลสา ปุน น สมฺภวนฺติ
เอวเมว โข มหาราช ปฺา สกิจฺจ กตฺวา ตฺเถว นิรุชฌ
ฺ ติ ย ปน ตาย ปฺาย
กต อนิจฺจนฺติ วา ทุกฺขนฺติ วา อนตฺตาติ วา ต น นิรุชฺฌตีติ ฯ ภิยโย อุปม
กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช เวชฺโช ปฺจมูลเภสชฺชานิ คเหตฺวา คิลานก อุปสงฺกมิตฺวา
ตานิ ปฺจมูลเภสชฺชานิ ปสิตฺวา คิลานก ปาเยยฺย เตหิ โทสา นิทฺทเมยฺยุ กินฺนุ โข
มหาราช ตสฺส เวชฺชสฺส เอว โหติ ปุน เตหิ ปุริมมูลเภสชฺเชหิ เภสชฺชกิจฺจ
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กริสฺสามีติ ฯ น หิ ภนฺเต อลนฺเตหิ มูเลหิ เภสชฺเชหิ กินเฺ ตหิ มูเลหิ อล
พฺยาธินาติ ฯ ยถา มหาราช ปฺจมูลเภสชฺชานิ เอว ปฺจินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ
สทฺธินฺทฺริยาทีนิ ยถา โส เ วชฺโช เอว โยคาจโร ทฏพฺโพ ยถา พฺยาธิ เอว กิเลสา
ทฏพฺพา ยถา พฺยาธิโก ปุริโส เอว ปุถุชฺชนา ทฏพฺพา ยถา ปฺจหิ มูลเภสชฺเชหิ
คิลานกสฺส โทสา นิทฺทมนฺตา โทเส นิทฺทมนฺเต คิลานโก อโรโค โหติ เอว ปฺจหิ
อินฺทฺริเยหิ กิเลสา นิทฺทเมยฺยุ นิทฺทมนฺตา กิเลสา น ปุน สมฺภวนฺติ เอวเมว โข มหาราช
ปฺา สกิจฺจ กตฺวา ตตฺเถว นิรุชฺฌติ ย ปน ตาย ปฺาย กต อนิจฺจนฺติ วา
ทุกฺขนฺติ วา อนตฺตาติ วา ต น นิรุชฺฌตีติ ฯ ภิยฺโย อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช
สงฺคามาวจโร ปุริโส ปฺจกณฺฑานิ คเหตฺวา สงฺคาม โอตเรยฺย ปรเสน วิเชตุ โส สงฺคาม
คโต ตานิ ปฺจกณฺฑานิ ขิเปยฺย เตหิ จ ปรปตฺติกา ภฺเชยฺยุ กินฺนุ โข มหาราช
ตสฺส ปุริสสฺส สงฺคามาวจรสฺส เอว โหติ ปุน เตหิ กณฺเฑหิ กณฺฑกิจจฺ 
กริสฺสามีติ ฯ น หิ ภนฺเต อลนฺเตหิ กณฺเฑหิ กินเฺ ตหิ กณฺเฑหิ อล ปรปตฺติเกหิ
เสนาหีติ ฯ ยถา มหาราช ปฺจกณฺฑานิ เอว ปฺจินฺทฺริยานิ ทฏพฺพานิ สทฺธินฺทฺริย
วิริยินฺทฺรยิ  สตินฺทฺริย สมาธินฺทฺริย ปฺินฺทฺริย ยถา โส ปุริโส สงฺคามาวจโร โยโธ
เอว โยคาวจโร ทฏพฺโพ ยถา ปรปตฺติกา เสนา เอว กิเลสา ทฏพฺพา ยถา ปฺจหิ
กณฺเฑหิ ปรปตฺติกา เสนา ภิชฺชนฺติ เอว ปฺจินฺทฺริเยหิ กิเลสา ภิชฺชนฺติ ภคฺคา จ
กิเลสา น ปุน สมฺภวนฺติ เอวเมว โข มหาราช ปฺา สกิจฺจ กตฺวา ตตฺเถว
นิรุชฺฌติ ย ปน ตาย ปาย กต อนิจฺจนฺติ วา ทุกฺขนฺติ วา อนตฺตาติ วา ต
น นิรุชฺฌตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ปฺานิรุชฺฌนปิโห ตติโย ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน โย นปฺปฏิสนฺธิยติ เวเทติ โส กิฺจิ ทุกฺข
เวทนนฺติ ฯ เถโร อาห กิฺจิ เวเทติ กิฺจิ น เวเทตีติ ฯ ราชา อาห กึ เวเทติ
กึ น เวเทตีติ ฯ กายิก มหาราช เวทน เวเทติ เจตสิก เวทน น เวเทตีติ ฯ
กถ ภนฺเต กายิก เวทน เวเทติ กถ เจตสิก เวทน น เวเทตีติ ฯ โย มหาราช
เหตุ โย ปจฺจโย กายิกาย ทุกฺขเวทนาย อุปฺปตฺติยา ตสฺส เหตุสฺส จ ตสฺส ปจฺจยสฺส
จ อนุปรมาย กายิก ทุกิขเวทน เวเทติ โย เหตุ โย ปจฺจโย เจตสิกาย ทุกิขเวทนาย
อุปฺปตฺติยา ตสฺส เหตุสฺส จ ตสฺส ปจฺจยสฺส จ อุปรมาย เจตสิก ทุกฺขเวทน น
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เวเทตีติ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา โส เอก เวทน เวเทติ กายิก น
เจตสิกนฺติ ฯ ภนฺเต นาคเสน โย โส ทุกขฺ เวทน น เวเทติ กสฺมา โส น
ปรินิพฺพายตีติ ฯ เถโร อาห น หิสฺส มหาราช อรหโต อตฺถิ อนุนโย วา ปฏีฆ
วา น จ อรหนฺโต อปกฺก ปาเตนฺติ ปริปาก อาคเมนฺติ ปณฺฑิตา ฯ ภาสิต เจต
มหาราช เถเรน สาริปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินา
นาภินนฺทามิ มรณ
นาภินนฺทามิ ชีวิต
กาลฺจ ปฏิกงฺขามิ
เวตฺตน ภติโก ยถา
นาภินฺนทามิ มรณ
นาภินนฺทามิ ชีวิต
กาลฺจ ปฏิกงฺขามิ
สมฺปชาโน ปฏิสฺสโตติ ฯ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ปรินพิ ฺพานปฺโห จตุตฺโถ ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน สุขา เวทนา กุสลา วา อกุสลา วา อพฺยากตา
วาติ ฯ เถโร อาห สิยา กุสลา สิยา อกุสลา สิยา อพฺยากตาติ ฯ ราชา อาห
ยทิ กุสลา น ทุกฺขา ทุกฺขา น กุสลา สุข กุสล ทุกฺชนฺติ น อุปฺปชฺชตีติ ฯ
ต กึ มฺสิ มหาราช อิธ ปุริสสฺส เอกหตฺเถ ตตฺต อโยคุฬ นิกฺขิเปยฺย ทุตยิ สฺมึป
หตฺเถ สีต หิมปณฺฑ นิกฺขิเปยฺย กินฺนุโข มหาราช อุโภป ทเหยฺยุนฺติ ฯ อาม ภนฺเต
อุโภป ทเหยฺยนุ ฺติ ฯ กึ ปน เต มหาราช อุโภป อุณฺหาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ
กึ ปน มหาราช อุโภป สีตลาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ มหาราช อาชานาหิ นิคฺคห
ยทิ ตตฺต ทหติ อุโภป ทหนฺติ น จ เต อุโภ อุณฺหา เตน น อุปฺปชฺชติ ยทิ
สีตลป ทหติ อุโภป ทหนฺติ น จ เต อุโภป สีตลา เตน น อุปฺปชฺชติ ฯ กิสฺส
ปน เต มหาราช อุโภป ทหนฺติ น จ เต อุโภติ อุณฺหา น จ เต อุโภป สีตลา
เอก อุณฺห เอก สีตล อุโภป ฑยฺหนฺติ เตน น อุปฺปชฺชตีติ ฯ นาห ปฏิพโล ตยา
วาทินา สทฺธึ สมุลฺลปตุ สาธุ อตฺถ ชปฺเปหีติ ฯ ตโต เถโร อภิธมฺมสยุตฺตาย กถาย
มิลินฺท ราชาน สฺาเปสิ ณ อิมานิ มหาราช เคหนิสฺสิตานิ โสมสิสานิ ฉ
เนกฺขมฺมนิสฺสติ านิ โสมสนฺสานิ ฉ เคหนิสฺสิตานิ โทมนสฺสานิ ฉ เนกฺขมฺมนิสฺสิตานิ
โทมนสฺสานิ ฉ เคหนิสฺสิตานิ อุเปกฺขานิ ฉ เนกฺขมฺมนิสฺสิตานิ อุเปกฺขานีติ อิมานิ ฉฉกานิ
อตีตา จ ฉตฺตึสวิธา เวทนา อนาคเต ฉตฺตึสวิธา เวทนา ปจฺจุปฺปนฺนา ฉตฺตึสวิธา เวทนา
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ตเทกชฺฌ อภิสฺูหิตฺวา อภิสงฺขิปตฺวา อฏสต เวทนา สงฺคณฺหติ อย วุจฺจติ มหาราช
อฏสตวิธา เวทนาติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สุขเวทนาปฺโห ปฺจโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึ ปฏิสนฺธิยตีติ ฯ เถโร อาห นามรูป โข
มหาราช ปฏิสนฺธิยตีติ ฯ กึ อิทเยว นามรูป ปฏิสนฺธิยตีติ ฯ น โข มหาราช อิทเยว
นามรูป ปฏิสนฺธิยติ อิมินา ปน มหาราช นามรูเปน กมฺม กโรติ โสภณ วา ปาปก
วา เตน กมฺเมน อฺ นามรูป ปฏิสนฺธิยตีติ ฯ ราชา อาห ยทิ น อิทเยว นามรูป
ปฏิสนฺธิยติ นนุ โส มุตฺโต ภวิสฺสติ ปาเปหิ กมฺเมหีติ ฯ เถโร อาห ยทิ นปฺปฏิสนฺธิ
ภเวยฺย มุตฺโต ภเวยฺย ปาเปหิ กมฺเมหิ ยสฺมา จ โข มหาราช ปฏิสนฺธิยติ ตสฺมา
จ มุตฺโต ปาเปหิ กมฺเมหีติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช โกจิ ปุริโส อฺตรสฺส
อมฺพ อวหเรยฺย ตเมน อมฺพสามิโก คเหตฺวา รฺโ ทสฺเสยฺย อิมินา เทว ปุริเสน
อมฺหาก อมฺพา อวหตาติ ฯ น โส เอว วเทยฺย นาห เทว อิมสฺส อมฺเพ อวหรามิ
อฺา เต อมฺพา อิมินา โรปตา อฺา เต อมฺพาเยว มยา อวหตา นาห ทณฺฑปฺปตฺโตติ
กินฺนุโข มหาราช โส ปุริโส ทณฺฑปฺปตฺโต ภเวยฺยาติ ฯ อาม ภนฺเต โส ทณฺฑปฺปตฺโต
ภเวยฺยาติ ฯ เกน การเณนาติ ฯ กิฺจาป โส วเทยฺย ปุริม ภนฺเต อมฺพ อปจฺจกฺขาย
ปจฺฉิเมน อมฺเพน โส ปุริโส ทณฺฑปฺปตฺโต ภเวยฺยาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อิมินา
นามรูปเปน กมฺม กโรติ โสภณ วา ปาปก วา เตน กมฺเมน อฺ นามรูป ปฏิสนฺธิยติ
ตสฺมา น มุตฺโต ปาเปหิ กมฺเมหีติ ฯ ภิยฺโย ภนฺเต อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช
โกจิเทว ปุริโส เหมนฺตกาเล อคฺคึ ชาลาเปตฺวา ปตาเปตฺวา อวิชฺฌาเปตฺวา ปกฺกเมยฺย
โส อคฺคิ อฺตรสฺส ปุริสสฺส เขตฺต ทเหยฺย ตเมน เขตฺตสามิโก คเหตฺวา รฺโ
ทสฺเสยฺย อิมินา เทว ปุริเสน อมฺหาก เขตฺต ทหตีติ โส เอว วเทยฺย นาห เทว
อิมสฺส เขตฺต ทหามิ อฺโ โส อคฺคิ มยา อวิชฺฌาปโต อฺโ โส อคฺคิ อิมสฺส
เขตฺต ทหติ นาห ทณฺฑปฺปตฺโตติ กินฺนุ โข มหาราช โส ปุริโส ทณฺฑปฺปตฺโต
ภเวยฺยาติ ฯ อาม ภนฺเต โส ทณฑปฺปตฺโต ภเวยฺยาติ ฯ เกน การเณนาติ ฯ กิฺจาป
โส วเทยโย ปุริม ภนฺเต อคฺคึ อปจฺจกฺขาย ปจฺฉิเมน อคฺคินา โส ปุริโส ทณฺฑปฺปตฺโต
ภเวยฺยาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อิมินา นามรูเปน กมฺม กโรติ โสภณ วา
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ปาปก วา เตน กมฺเมน อฺ นามรูป ปฏิสนฺธิยติ ตสฺมา น มุตฺโต ปาเปหิ
กมฺเมหีติ ฯ ภิยฺโย ภนฺเต อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช โกจิเทว ปุริโส ปทีป
อาทาย มาลก อภิรุยฺหิตวฺ า ภฺุเชฺย ปทีโป ฌายมาโน ติณ ฌาเปยฺย ติณ ฌายมาน
ฆร ฌาเปยฺย ฆร ฌายมาน คาม ฌาเปยฺย คามชนา ต ปุริส คเหตฺวา เอว วเทยฺยุ
กิสฺส ตฺว อมฺโภ ปุริส คาม ฌาเปสีติ ฯ โส เอว วเทยฺย นาห คาม ฌาเปมิ
อฺโ ปทีโป เยนาห อาโลเกน ภุตฺโต อฺโ โส อคฺคิ เยน คาโม ฌาปโตติ เต
วิวทมานา ตว สนฺติก อาคจฺเฉยฺยุ กิสฺส ตฺว มหาราช อตฺถ ธาเรสีติ ฯ คามชนสฺส
ภนฺเตติ ฯ กึ การณาติ ฯ กิฺจาป โส เอว วเทยฺย อปจ ตโตเยว โส อคฺติ
นิพฺพตฺโตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช กิฺจาป อฺ มรณนฺติก นามรูป อฺ ปฏิสนฺธิยติ
นามรูป อปจ ต ตโตเยว นิพฺพตฺต ตสฺมา น มุตฺโต ปาเปหิ กมฺเมหีติ ฯ ภิยฺโย
ภนฺเต อุปม กโรหีติ ยถา มหาราช โกจิเทว ปุริโส ทหริก ทาริก วาเรตฺวา สุงฺก
ทตฺวา ปกฺกเมยฺย สา ทาริกา อปเรน สมเยน มหนฺตี อโหสิ วยปฺปตฺตา ตโต อฺโ
ปุริโส สุงฺก ทตฺวา วิวาห กเรยฺย ตโต อิตโร อาคนฺตฺวา เอว วเทยฺย กิสฺส ปน
เม ตฺว อมฺโภ ปุริส ภริย เนสีติ ฯ โส เอว วเทยฺย นาห ตว ภริย เนมิ อฺา
สา ทาริกา ทหรี ตรุณี วย อปฺปตฺตา ตยา วาริตา จ ทินฺน สุงฺกฺจ อย อฺา
ทาริกา มหนฺตี วยปฺปตฺตา สา เม วาริตา จ ทินฺน สุงฺกฺจาติ ฯ เตป วิวทมานา
ตว สนฺติก อาคจฺเฉยฺยุ กิสฺส ตฺว มหาราช อตฺถ ธเรยฺยาสีติ ฯ ปุริมกสฺส
ภนฺเตติ ฯ กึ การณาติ ฯ กิฺจาป โส เอว วเทยฺย อปจ ตโตเยว สา มหนฺตี
นิพฺพตฺตาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช กิฺจาป อฺ มรณนฺติก นามรูป อฺ ปฏิสนฺธิยติ
นามรูป อปจ ตโตเยว นิพฺพตฺต ตสฺมา น มุตฺโต ปาเปหิ กมฺเมหีติ ฯ ภิยฺโย ภนฺเต
อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช โกจิเทว ปุริโส โคปาลกสฺส หตฺถโต ขีรฆฏ กีนิตฺวา
ตสฺเสว หตฺเถ นิกฺขิปตฺวา ปกฺกเมยฺย เสฺว คเหตฺวา คจฺฉสิ ฺสามิ ตนฺติ ฯ ต อปร
ทธึ สมฺปชฺเชยฺย ฯ โส อคนฺตฺวา เอว วเทยฺย เทหิ เม ต ขีรฆฏนฺติ ฯ โส
ทธึ ทสฺเสยฺย อิตโร เอว วเทยฺย นาห ตว หตฺถโต ทธึ กีนามิ เทหิ เม ต ขีรฆฏ
เทหิ เม ต ขีรฆฏนฺติ ฯ โส เอว วเทยิย ต ขีร ทธิภูตนฺติ ฯ เต วิวทมานา
ตว สนฺติก อาคจฺเฉยฺยุ กิสฺส ปน ตฺว มหาราช อตฺถ ธาเรยฺยาสีติ ฯ โคปาลกสฺส
ภนฺเตติ ฯ กึ การณาติ ฯ กิฺจาป โส เอว วเทยฺย อปจ ตโต เยว ต
นิพฺพตฺตนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช กิฺจาป อฺ มรณนฺติก นามรูป อฺ ปฏิสนฺธิยติ
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นามรูป อปจ ตโตเยว นิพฺพตฺต ตสฺมา น มุตฺโต ปาเปหิ กมฺเมหีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
นามรูปปฏิสนฺธิคหณปฺโห ฉฏโ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตฺว ปน ปฏิสนฺธหิสฺสสีติ ฯ อล มหาราช กึ เต เอเตน
ปุจฺฉเนน นนุ มยา ปฏิกจฺเจว อกฺขาต สเจ มหาราช สอุปาทาโน ภวิสสฺ ามิ ปฏิสนฺธหิสฺสามิ
สเจ อนุปาทาโน ภวิสฺสามิ นปฺปฏิสนฺธหิสฺสามีติ ฯ อุปม กโรหิ ภนฺเตติ ฯ ยถา
มหาราช โกจิเทว ปุริโส รฺโ อธิการ กเรยฺย ตสฺส ราชา ตุฏโ อธิการ ทเทยฺย
โส อธิกาเรหิ ปฺจกามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจเรยฺย โส เจ มหาชนสฺส อาโรเจยฺย
น เม ราชา กิฺจิ อธิการ กโรตีติ กินฺนุ โข มหาราช โส ปุริโส ยุตฺตการี
ภเวยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช กินฺเต เอเตน ปุจฺฉเนน นนุ
มยา ปฏิกจฺเจว อกฺขาต สเจ มหาราช สอุปาทาโน ภวิสสฺ ามิ ปฏิสนฺธหิสฺสามิ สเจ
อนุปาทาโน ภวิสฺสามิ ปนฺปฏิสนฺธหิสฺสามีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ปุน ปฏิสนฺธิคหณปฺโห สตฺตโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ย ปเนต พฺรูสิ นามรูปนฺติ กตม
นามรูปนฺติ ฯ เถโร อาห ย ตตฺถ โอฬาริก เอต รูป เย สุขุมา จิตฺตเจตสิกา ธมฺมา
เอต นามนฺติ ฯ ภนฺเต นาคเสน เกน การเณน นามเยว ปฏสนฺธิยติ น รูปนฺติ ฯ
เถโร อาห อฺมฺานิสฺสิตา มหาราช เอเต ธมฺมา เอกโตว อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ อุปม
ภนฺเต กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช กุกฺกุฏิยา กลล น ภเวยฺย อณฺฑป น ภเวยฺย
ยฺเจว ตตฺถ กลล ยฺจ อณฺฑ อุโภ อฺมฺนิสฺสิตา เอกโตว เนส อุปฺปตฺติ
ภวติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ยทิ ตตฺถ นาม น ภเวยฺย รูปป น ภเวยฺย ยฺเจว
ตตฺถ นาม ยฺเจว รูป อุโภ อฺมฺนิสฺสิตา เอกโตว เนส อุปฺปตฺติ ภวติ ฯ
เอวเมต ทีฆมทฺธาน สมฺภวิตนฺติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
นามรูปปฺโห อฏโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ย ปเนต พฺรูสิ ทีฆมทฺธานนฺติ กิเมว ต
อทฺธานนฺติ ฯ เถโร อาห อตีโต มหาราช อทฺธา อนาคโต อทฺธา ปจฺจุปฺปนฺโน
อทฺธาติ ฯ กึ ภนฺเต สพฺเพ อทฺธา อตฺถีติ ฯ เถโร อาห โกจิ มหาราช อตฺถิ
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โกจิ นตฺถีติ ฯ กตโม ภนฺเต อตฺถิ กตฺม ภนฺเต นตฺถีติ ฯ มหาราช เย สงฺขารา
อตีตา นิรุทฺธา วิคตา วิปริณตา โส อทฺธา นตฺถิ เย ธมฺมา วิปากา เย จ วิปากธมฺมธมฺมา
เต จ อฺตฺร ปฏิสนฺธึ เทนฺติ โส อทฺธา อตฺถิ เย สตฺต กาลกตา เต จ อฺตฺร
อุปฺปนฺนา โส อทฺธา อตฺถิ เย จ สตฺสา ปรินิพฺพุตา โส อทฺธา นตฺถิ ตสฺส
ปรินิพฺพุตตฺตาติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ทีฆมทฺธานปฺโห นวโม ฯ
ทุติโย วคฺโค ฯ
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ตติยวคฺโค
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน อตีตสฺส ปน อทฺธานสฺส กึ มูล อนาคตสฺส
ปน อทฺธานสฺส กึ มูล ปจฺจุปนฺนสฺส ปน อทฺธานสฺส กึ มูลนฺติ ฯ เถโร อาห
อตีตสฺส มหาราช อทฺธานสฺส อนาคตสฺส จ อทฺธานสฺส ปจฺจุปฺปนฺนสฺส จ อทฺธานสฺส
อวิชฺชา มูล อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สงฺขารปจฺจยา วิฺาณ วิฺาณปจฺจยา นามรูป
นามรูปปจฺจยา สฬายตน สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา
ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา ภโว ภวปจฺจยา ชาติ ชาติปจฺจยา
ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสอุปายาสา สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ อทฺธานสฺส ปุริมโกฏิ น ปฺายตีติ ฯ กลฺโลสิ
ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
อทฺธานปฺโห ปโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ย ปเนตฺ พฺรูสิ ปุริมโกฏิ น ปฺายตีติ
กตโม จ โส ปุริมโกฏิ โย โส อตีโต อทฺธาติ ฯ โส มหาราช ปุริมโกฏิ โย โส
อตีโต อทฺธาติ ฯ ภนฺเต นาคเสน เกน การเณน ปุริมโกฏิ น ปฺายตีติ ฯ
กาจิ ปฺายติ กาจิ น ปฺายตีติ ฯ กตมา ภนฺเต ปฺายติ กตมา น
ปฺายตีติ ฯ เถโร อาห อิโต ปุพฺเพ สพฺเพน สพฺพ สพฺพถา สพฺพ น อโหสิ
เอสา ปุริมโกฏิ น ปฺายติ อหุตฺวา สมฺโภนฺติ หุตวฺ า ปฏิวิคจฺฉนฺติ เอสา ปุริมโกฏิ
ปฺายตีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน ย ปเนต พฺรูสิ ปุริมโกฏิ น ปฺายตีติ ตสฺส อุปม
กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช ปริตฺตานิ วีชานิ ปวินิสฺสิตานิ อนุปุพฺเพนน ปตฺตฺจ ปุปฺผฺจ
ผลฺจ ทเทยฺยุ วุฑฺฒึ วิรุฬหฺ ึ เวปุลฺล อาปชฺเชยฺยุ ตโต ผลานิ นิพฺพตฺเตยฺยุ ตโตป
รุกฺขา อนุปุพฺเพน ปตฺตฺจ ปุปฺผฺข ผลฺจ ทเทยฺยุ วุฑฺฒึ วิรุฬหฺ ึ เวปุลฺล อาปชฺเชยฺยุ
กินฺนุ โข เอติสฺสา สนฺตติยา อตฺถิ อนฺโตติ ฯ นตฺถิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
อทฺธานิสฺส ปุริมโกฏิ น ปฺายตีติ ฯ ภิยฺโย ภนฺเต อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช
กุกฺกฏิยา อณฺฑ อณฺฑโต กุกฺกุฏี กุกกฺ ฏิโต ปุน อณฺฑ เอติสฺสา สนฺตติยา อตฺถิ
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อนฺโตติ ฯ นตฺถิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อทฺธานสฺส ปุริมโกฏิ น
ปฺายตีติ ฯ ภิยฺโย ภนฺเต อุปม กโรหีติ ฯ เถโร มวิย จกฺก ลิขิตฺวา มิลินฺท
ราชาน เอตทโวจ อตฺถิ อิมสฺส จกฺกสฺส อนฺโตติ ฯ นตฺถิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข
มหาราช อิมานิป จกฺกานิ วุตฺตานิ ภควตา จกฺขุ โสต ฆาน ชิวฺหา กาโย มโนติ
จกฺขุ จ มหาราช ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติยา ผสฺโส
ผสฺสปจฺจยา เวทนา เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา
กมฺม กมฺมโต ปุน จกฺขุ ชายติ เอติสฺสา สนฺตติยา อตฺถิ อนฺโตติ ฯ นตฺถิ
ภนฺเตติ ฯ โสตฺจ มหาราช ปฏิจฺจ สทฺเท จ อุปฺปชฺชติ โสตวิฺาณ ฯ เป ฯ มนฺจ
ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ ติณฺณ สงฺคติยา ผสฺโส ผสฺสปจฺจยา เวทนา
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน อุปาทานปจฺจยา กมฺม กมฺมโต ปุน
มโน ชายติ เอติสฺสา สนฺตติยา อตฺถิ อนฺโตติ ฯ นตฺถิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข
มหาราช อทฺธานสฺส ปุริมโกฏิ น ปฺายตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ปุริมโกฏิปฺโห ทุติโย ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ย ปเนต พฺรูสิ กาจิ ปฺายติ กาจิ น ปฺายตีติ
กสฺมา สา ปฺายติ น ปฺายตีติ ฯ อิโต ปุพฺเพ มหาราช สพฺเพนน สพฺพ สพฺพถา
สพฺพ น อโหสีติ เอสา ปุริมโกฏิ น ปฺายติ ย อหุตวฺ า สมฺโภติ หุตฺวา ปฏิวิคจฺฉติ
เอสา ปุริมโกฏิ ปฺายตีติ ฯ ราชา อาห ย อหุตฺวา สมฺโภติ หุตฺวา ปฏิวิคจฺฉติ
นนุ อุภยโต ฉินฺนา อตฺถ คจฺฉนฺตีติ ฯ เถโร อาห อาม มหาราช ยทิ อุภยโต
ฉินฺนา อตฺถ คจฺฉนฺตีติ ฯ อุภยโต สกฺกา เวเทตุนตฺ ิ ฯ อาม สกฺกา เวเทตุนฺติ ฯ
ราชา อาห นาห เอต ปุจฺฉามิ โกฏิโต สกฺกา เวเทตุนฺติ ฯ เถโร อาห อาม
สกฺกาติ ฯ อุปม ภนฺเต กโรหีติ ฯ เถโร ตสฺส รุกฺขูปม อกาสิ ฯ อฺโ จ ขนฺธ
เกวลสฺส วชานีติ ฯ เป ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
โกฏิยา ปุริมปฺโห ตติโย ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน อตฺถิ เกจิ สงฺขารา ชายนฺตีติ ฯ เถโร อาห
อตฺถิ สงฺขารา ชายนฺตีติ ฯ กตเม ภนฺเตติ ฯ จกฺขุสฺมึ มหาราช สติ รูเป สติ
จกฺขุวิฺาณ โหติ จกฺขวุ ิฺาเณ สติ จกฺขุสมฺผสฺโส โหติ จกฺขสมฺผสฺเส สติ เวทนา
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โหติ เวทนาย สติ ตณฺหา โหติ ตณฺหาย สติ อุปาทาน โหติ อุปาทาเน สติ ภดว
โหติ ภเว สติ ชาติ โหติ ชาติยา สติ ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺข โทมนสฺสอุปายาสา
สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกขกฺขนธสฺส สมุทโย โหติ ฯ เป ฯ มนสฺมิฺจ สติ มหาราช
ธมฺเม สติ สโนวิฺาณ โหติ มโนวิฺาเณ สติ มโนสมฺผสฺโส โหติ มโนสมฺผสฺเส
สติ เวทนา โหติ เวทนาย สติ ตณฺหา โหติ ตณฺหาย สติ อุปาทาน โหติ อุปาทาเน
สติ ภโว โหติ ภเว สติ ชาติ โหติ ชาติยา สติ ชรามรณ โสกปริเทวทุกขฺ โทมนสฺสอุปายาสา
สมฺภวนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ ฯ จกฺขสุ ฺมิฺจ โข มหาราช
อสติ รูเป อสติ จกฺขุวิาณ น โหติ จกฺขวุ ิฺาเณ อสติ จกฺขุสมิผสฺโส น โหติ
จกฺขุสมฺผสฺเส อสติ เวทนา น โหติ เวทนาย อสติ ตณฺหา น โหติ ตณฺหาย อสติ
อุปาทาน น โหติ อุปาทาเน อสติ ภโว น โหติ ภเว อสติ ชาติ น โหติ ชาติยา
อสติ ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสอุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สงฺขาราน ชายนปฺโห จตุตฺโถ ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน อตฺถิ เกจิ สงฺขารา อภวนิตา ชายนฺตีติ ฯ
เถโร อาห นตฺถิ มหาราช สงฺขารา อภวนฺตา ชายนฺติ ภวนฺตาเยว โข มหาราช สงฺขารา
ชายนฺติ ฯ อิท โข เคห มหาราช อภวนฺต ชาต ยตฺถ อสิ ตฺว นิสินฺโนติ ฯ นตฺถิ
ภนฺเต เอตฺถ กิฺจิ อภวนฺตา ชาตา ภวนฺตาเยว ชาตาติ ฯ ยถา มหาราช ชาต
อิท ทารุ วเน อโหสิ อย มตฺติกา ปวิย อโหสิ อิตฺถีนฺจ ปุริสานฺจ วายาเมน
อโหสิ เอวมิท เคห นิพฺพตฺตนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช นตฺถิ เกจิ สงฺขารา
อภวนฺตา ชายนฺติ ภวนฺตาเยว โข มหาราช สงฺขารา ชายนฺตีติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ
ยถา มหาราช ปริตฺตกานิ วีชานิ ปวิย นิพฺพตฺตานิ ตานิ อนุปุพฺเพน ปตฺตฺจ ปุปผฺ ฺจ
ผลฺจ ทเทยฺยุ น เต รุกฺขา อภวนฺตา ชาตาติ ฯ ภวนฺตาเยว โข ภนฺเต เต รุกฺขา
ชาตาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช นตฺถิ เกจิ สงฺขารา อภวนฺตา ชายนฺติ ภวนฺตาเยว
โข ชายนฺตีติ ฯ ภิยฺโย อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช กกุมฺภการา จ ปวิยา มตฺติก
อุทฺธริตฺวา นานาภาชนานิ กโรนฺติ น ตานิ ภาชนานิ อภวนฺตานิ ชาตานิ ภวนฺตานเยว
ชาตาติ เอวเมว โข มหาราช นตฺถิ เกจิ สงฺขารา อภวนฺตา ชายนฺติ วนฺตาเยว โข
สงฺขารา ชายนฺตีติ ฯ ภิยฺโย อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช วีณาย ปตฺต น สิยา
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จมฺม น สิยา โทณี น สิยา ทณฺโฑ น สิยา อุปธาโน น สิยา ตนฺติโย น สิยุ
โกโณ น สิยา ปุริสฺส จ ตชฺโช วายาโม น สิยา ชาเยยฺย สทฺโทติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ ยโต จ โข มหาราช วีณาย ปตฺต สิยา จมฺม สิยา โทณี สิยา ทณฺโฑ
สิยา อุปธาโน สิยา ตนฺติโย สิยุ โกโณ สิยา ปุริสสฺส ตชฺโช วายาโม สิยา ชาเยยิย
สทฺโทติ ฯ อาม ภนฺเต ชาเยยฺยาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช นตฺถิ เกจิ สงฺขารา
อภวนฺตา ชายนฺติ ภวนฺตาเยว โข ชายนฺตตี ิ ฯ ภิยฺโย ภนฺเต อุปม กโรหีติ ฯ ยถา
มหาราช อรณี น สิยา อรณิโปตโก น สิยา อรณิโยตฺตก น สิยา อุตฺตรารณี น
สิยา โจฬก น สิยา ปุริสสฺส ตชฺโช วายาโม น สิยา ชาเยยฺย โส อคฺคีติ ฯ
น หิ ภนฺเตติ ฯ ยโต จ โข มหาราช อรณี สิยา อรณิโปตโก สิยา อรณิโยตฺตก
สิยา อุตฺตรารณี สิยา โจฬก สิยา ปุรสสฺส จ ตชฺโช วายาโม สิยา ชาเยยฺย โส
อคฺคีติ ฯ อาม ภนฺเต ชาเยฺยยาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช นตฺถิ เกจิ สงฺขารา
อภวนฺตา ชายนฺติ ภวนฺตาเยว โข สงฺขารา ชายนฺตีติ ฯ ภิยฺโย อุปม กโรหีติ ฯ
ยถา มหาราช มณิ น สิยา อาตาโป น สิยา โคมย น สิยา ชาเยยฺย โส
อคฺคีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ ยโต จ โข มหาราช มณิ สิยา อาตาโป สิยา โคมย
สิยา ชาเยยฺย โส อคฺคีติ ฯ อาม ภนฺเต ชาเยยฺยติ ฯ เอวเมว โข มหาราช นตฺถิ
เกจิ สงฺขารา อภวนฺตา ชายนฺติ ภวนฺตาเยว โข ขายนฺตตี ิ ฯ ภิวฺโย อุปม
กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช อาทาโส น สิยา อาภา น สิยา มุข น สิยา ชาเยยฺย
อตฺตาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ ยโต จ โข มหาราช อาทาโส สิยา อาภา สิยา
มุข สิยา ชาเยยฺย อตฺตาติ ฯ อาม ภนฺเต ชาเยยฺยาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
นตฺถิ เกจิ สงฺขารา อภวนฺตา ชายนฺติ ภวนฺตาเยว โข ชายนฺตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
ภวนฺตาน สงฺขาราน ชายนปฺโห ปฺจโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน เวทคูติ ฯ โย โส ภนฺเต อพฺภนฺตรชีโว จกฺขุนาป
รูป ปสฺสติ โสเตนป สทฺท สุณาติ ฆาเนนป คนฺธ ฆายติ ชิวฺหายป รส สายติ กาเยนป
โปฏพฺพ ผุสฺสติ มนสาป ธมฺม วิชานาติ ยถา มย อิธ ปาสาเท นิสินฺนา เยน
เยน วาตปาเนน อิจฺเฉยฺยาม ปสสิตุ เตน เตน วาตปาเนน ปสฺเสยฺยาม ปุรตฺถิเมนป
วาตปาเนน ปสฺเสยฺยาม ปจฺฉเมนป วาตปาเนน ปสฺเสยฺยาม อุตฺตเรนป วาตปาเนน
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ปสฺเสยฺยาม ทกฺขิเณนป วาตปาเนน ปสฺเสยฺยาม เอว โส ภนฺเต อพฺภนฺตรชีโว เยน
เยน ทฺวาเรน อิจฺฉติ ปสฺสิตุ เตน เตน ทฺวาเรน ปสฺสติ จกฺขุนาป รูป ปสฺสติ โสเตนป
สทฺท สุณาติ ฯ เป ฯ มนสาป ธมฺม วิชานาตีติ ฯ เถโร อาห ปจฺจุตฺตรึ มหาราช
ภณิสฺสามิ ยถา มย อิธ ปสาเท นิสินฺนา เยน เยน วาตปาเนน อิจฺเฉยฺยาม ปสฺสิตุ
เตน เตน วาตปาเนน รูปเยว ปสฺสาม ปุรตฺถิเมนป วาตปาเนน ปจฺฉิเมนป วาตปาเนน
อุตตเรนป วาตปาเนน ทกฺขเิ ณนป วาตปาเนน รูปเยว ปสฺเสยฺยาม เอวเมว เตน
อพฺภนฺตรชีเวน จกฺขุนาป รูปเยว ปสฺสิตพพ ฯ เป ฯ มนสาป รูปเยว ปสฺสิตพฺพ ฯ จกฺขุนาป
สทฺโทเยว โสตพฺโพ ฯ เป ฯ มนสาป โผฏพฺพเยว ผุสฺสิตพฺพ ฯ จกฺขุนาป ธมฺมเยว
วิชานิตพฺพ ฯ เป ฯ มนสาป ธมฺมเยว วิชานิตพฺพนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ น โข
เต มหาราช ยุชฺชติ ปุริเมน วา ปจฺฉิม ปจฺฉิเมน วา ปุรมิ  ยถา ปน มหาราช
มย อิธ วา ปาสาเท นิสินฺนา อิเมสุ ชาลวาตปาเนสุ อุคฺฆาฏิเตสุ มหนฺเตน อากาเสน
พหิมุขา สุฏุตร รูป ปสฺเสยฺยาม เอวเมว โส อพฺภนฺตรชีโว จกฺขุทวฺ าเร อุคฺฆาฏิเต
มหนฺเตน อากาเสน พหิมุโข สุฏุตร รูป ปสฺเสยฺย โสเต อุคฺฆาฏิเต ฆาเน อุคฺฆาฏิเต
ชิวฺหาย อุคฺฆาฏิตาย กาเย อุคฺฆาฏิเต มเน อุคฺฆาฏิเต มหนฺเตน อากาเสน พหิมุโข
สุฏุตร รูป ปสฺเสยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ โข เต มหาราช ยุชฺชติ ปุริเมน
วา ปจฺฉิม ปจฺฉิเมน วา ปุรมิ  ยถา วา ปน มหาราช อย ทินฺโน นิกฺขมิตฺวา
พหิทฺวารโกฏเก ิโต กึ ชาเนยฺยาสีติ ฯ อาม ภนฺเต ชาเนยฺยนฺติ ฯ ยถา วา ปน
มหาราช อย ทินฺโน อนฺโต ปวิสิตฺวา ตว ปุรโต ติฏเยฺย ชาเนยฺยาสิ ตฺว มหาราช
อย ทินฺโน อนฺโต ปวิสิตฺวา มม ปุรโตติ ฯ อาม ภนฺเต ชาเนยฺยนฺติ ฯ เอวเมว
โข โส มหาราช อพฺภนฺตรชีโว ชิวหฺ าย รเส นิกฺขิตฺเต ชาเนยฺย อมฺพิลตฺต วา ลวณตฺต
วา ติตฺตกตฺต วา กฏกตฺต วา กสายตฺต วา มธุรตฺต วาติ ฯ อาม ภนฺเต
ชาเนยฺยาติ ฯ เต รเส อนโต อปวิฏเ ชาเนยฺย อมฺพิลตฺต วา ลวณตฺต วา ติตฺตกตฺต
วา กฏกตฺต วา กสายตฺต วา มธุรตฺต วาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ น โข เต
มหาราช ยุชฺชติ ปุริเมน วา ปจฺฉิม ปจฺฉิเมน วา ปุริม ยถา วา ปน มหาราช
โกจเทว ปุริโส มธุฆฏสต อาหราเปตฺวา มธุโทณึ ปูราเปตฺวา ปุริสสฺส มุข ปทหิตฺวา
มธุโทณิย ปกฺขิเปยฺย ชาเนยฺย มหาราช ปุริโส มธุสมฺปนฺน วา น วา สมฺปนฺนนฺติ ฯ
น หิ ภนฺเตติ ฯ เกน การเณน มหาราชาติ ฯ น หิ ตสฺส ภนฺเต มุเข มธุ
ปวิสตีติ ฯ น เต โข มหาราช ยุชฺชติ ปุริเมน วา ปจฺฉิม ปจฺฉิเมน วา
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ปุริมนฺติ ฯ นาห ภนฺเต ปฏิพโล ตยา วาทินา สทฺธึ สมุลฺลปตุ สาธุ ภนฺเต อถฺถ
ชปฺเปหีติ ฯ เถโร อภิธมฺมสยุตฺตาย กถาย ราชาน มิลินฺท สฺาเปสิ อิธ มหาราช
จกฺขุจ ปฏิจจฺ รูเป จ อุปปฺ ชฺชติ จกฺขุว
ิ ฺาณ ตสหชาตา เวทนา สฺา เจตนา
ผสฺโส มนสิกาโร เอว เต ธมฺมา ปจฺจยโต ชายนฺติ น เหตฺถ เวทคู อุปลพฺภติ ฯ โสตฺจ
ปฏิจฺจ สทฺเท จ อุปฺปชฺชติ ฯ เป ฯ มนฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิฺาณ
ตสาหชาตา เวทนา สฺา เจตนา ผสฺโส มนสิกาโร เอว เต ธมฺมา ปจฺจยโต ชายนฺติ
น เหตฺถ เวทคู อุปลพฺภตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
เวทคูปฺโห ฉฏโ ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ยตฺถ จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ มโนวิฺาณป
อุปฺปชฺชตีติ ฯ อาม มหาราช ยตฺถ จกฺขวุ ิฺาณ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ มโนวิฺาณ
อุปฺปชฺชตีติ ฯ กึ ปน ภนฺเต นาคเสน ปม จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ปจฺฉา มโนวิฺาณ
อุทาหุ มโนวิฺาณนฺติ ฯ ปม จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ปจฺฉา มโนวิฺาณนฺติ ฯ
กึ ปน ภนฺเต นาคเสน จกฺขวุ ิฺาณ มโนวิฺาณ อาณาเปติ ยตฺถาห อุปฺปชฺชิสฺสามิ
ตฺวป ตตฺถ อุปฺปชฺชาหิ อุทาหุ มโนวิฺาณ จกฺขุวิฺาณ อาณาเปติ ยตฺถ
ตฺว อุปฺปชฺชิสฺสสิ อหมฺป ตตฺถ อุปฺปชฺชิสสามีติ ฯ น หิ มหาราช สลฺลาโป เตส
อฺมฺนฺติ ฯ กถ ภนฺเต นาคเสน ยตฺถ จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ มโนวิฺาณมฺป
อุปฺปชฺชตีติ ฯ นินฺนตฺตา จ มหาราช ทฺวารตฺตา จ จิณณ
ฺ ตฺตา จ สมุทาจรณตฺตา
จาติ ฯ กถ ภนฺเต นาคเสน นินฺนตฺตา ยตฺถ จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ มโนวิฺาณ
อุปฺปชฺชติ อุปม กโรหีติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช เทเว วสฺสนฺเต กตเมน อุทก
คจฺเฉยฺยาติ ฯ เยน ภนฺเต นินฺน เตน คจฺเฉยฺยาติ ฯ อถ มหาราช อปเรน สมเยน
เทโว วสฺเสยฺย กตเมน อุทก คจฺเฉยฺยาติ ฯ เยน ภนฺเต ปุริม อุทก คต เตน
คจฺเฉยฺยาติ ฯ กึ นุโข มหาราช ปุริม อุทก ปจฺฉิม อุทก อาณาเปติ เยนาก คจฺฉามิ
ตฺวป เตน คจฺฉาหีติ ปจฺฉิม วา อุทก ปุริม อุทก อาณาเปติ เยน ตฺว คจฺฉิสฺ
สสิ เตนาห คจฺฉิสฺสามีติ ฯ น หิ ภนฺเต สลฺลาโป เตส อฺมฺเหิ นินฺนตาย
คจฺฉตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช นินฺนตาย ยตฺถ จกฺขวุ ิฺาณ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ
มโนวิฺาณ อุปฺปชฺชติ น จ จกฺขวุ ิฺาณ มโนวิฺาณ อาณาเปติ จตฺถาห อุปฺปชฺชามิ
ตฺว ตตฺถ อุปฺปชฺชาหีติ น มโนวิฺาณ จกฺขุวิฺาณ อาณาเปติ ยตฺถ ตฺว อุปฺปชฺชิสฺสสิ
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อหป ตตฺถ อุปฺปชฺชิสฺสามีติ อสลฺลาโป เอเตส อฺมเหิ นินนฺ ตาย อุปฺปชฺชตีติ ฯ
กถ ภนฺเต นาคเสน ทฺวารตาย ยตฺถ จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ มโนวิฺาณ อุปฺปชฺชติ
อุปม กโรหีติ ฯ เถโร อาห ยถา มหาราช รฺโ ปจฺจนฺติม นคร ทฬฺหพหลอทฺทาลปาการโตรณ อกทฺวาร คโต ปุริโส นิกฺขมิตุกาโม ภเวยฺย กตเมน โส
นิกฺขเมยฺยาติ ฯ ทฺวาเรน ภนฺเต นิกฺขเมยฺยาติ ฯ อถาปโร ปุริโส นิกฺขมิตุกาโม ภเวยฺย
กตเมน นิกฺขเมยฺยาติ ฯ เยน ภนฺเต ปุริโม ปุริโส คจฺเฉยฺย เตน ปจฺฉิโม ปุริโส
คจฺเฉยฺยาติ ฯ กึ นุโข มหาราช ปุริโม ปุริโส ปจฺฉิม ปุริส อาณาเปติ เยนสห คจฺฉามิ
ตฺวป เตน คจฺฉาหีติ ปจฺฉิโม วา ปุริโส ปุริม ปุริส อาณาเปติ เยน ตฺว คจฺฉิสฺสสิ
อหป เตน คจฺฉิสฺสามีติ ฯ น หิ ภนฺเต อสลฺลาโป เอเตส อฺมฺเหิ ทฺวารตาย
คจฺฉตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ทฺวารตาย ยตฺถ จกฺขวุ ิฺาณ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ
มโนวิฺาณ อุปฺปชฺติ ฯ น จ จกฺขวุ ิฺาณ มโนวิฺาณ อาณาเปติ ยตฺถาห อุปฺปชฺชามิ
ตฺวมฺป ตตฺถ อุปฺปชฺชาหีติ นาป มโนวิฺาณ จกฺขุวิฺาณ อาณาเปติ ยตฺถ ตฺว
อุปฺปชฺชิสฺสสิ อหมฺป ตตฺถ อุปฺปชฺชิสฺสามีติ อสลฺลาโป เตส อฺมฺเหิ ทฺวารตาย
ิอุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ ภนฺเต นาคเสน จินฺนตาย ยตฺถ จกฺขุว
ิ ฺาณ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ
มโนวิฺาณ อุปฺปชฺชติ อุปม ภนฺเต กโรหีติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช ปม เอก
สกฏ คจฺเฉยฺย อถ ทุติย สกฏ กตเมน คจฺเฉยฺยาติ ฯ เยน ภนฺเต ปุริม สกฏ
คจฺเฉยฺย เตน ปจฺฉิม สกฏ คจฺเฉยฺยาติ ฯ กึ นุ โข มหาราช ปุริม สกฏ ปจฺฉิม
สกฏ อาณาเปติ เยนาห คจฺฉามิ ตฺวมฺป เตน คจฺฉาหีติ ปจฺฉิม วา สกฏ ปุริม
สกฏ อาณาเปติ เยน ตฺว คจฺฉิสฺสสิ อหมฺป เตน คจฺฉิสฺสามีติ ฯ น หิ ภนฺเต
อสลฺลาโป เตส อฺมฺเหิ จินนฺ ตาย คจฺฉตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช จินฺนตาย
ยตฺถ จกฺขวุ ิฺาณ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ มโนวิฺาณ อุปฺปชฺชติ นป จกฺขุวิฺาณ ฯ เป ฯ
จินฺนตาย อุปปฺ ชฺชตีติ ฯ กถ ภนฺเต นาคเสน สมุทาจรณตาย ยตฺถ จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชติ
ตตฺถ มโนวิฺาณ อุปฺปชฺชติ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช มุทธาคณนาสงฺขฺ
ยาเลขาอิสฺสตฺถาสิปฺปฏาเนสุ อาทิกมฺมสฺส ปม ทนฺธายตนา ภวติ อถ อปเรน สมเยน
สมฺมกิริยาสมุทาจรณตาย อทนฺธายตน ภวติ ฯ เอวเมว โข มหาราช สมุทาจรณตฺตา
ยตฺถ จกฺขวุ ิฺาณ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ มโนวิฺาณ อุปฺปชฺชติ น จกฺขวุ 
ิ ฺาณ มโนวิฺาณ
อาณาเปติ ยตฺถาห อุปฺปชฺชามิ ตฺวมฺป ตตฺถ อุปฺปชฺขาหีติ น มโนวิฺาณ จกฺขุวิฺาณ
อาณาเปติ ยตฺถ ตฺว อุปฺปชฺชิสฺสสิ อหป ตตฺถ อุปฺปชฺชิสฺสามีติ อสลฺลาโป เตส
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อฺมฺเหิ ต สมุทาจริตตฺตา อุปฺปชฺชตีติ ฯ น หิ ภนฺเต อสลฺลาโป เตส อฺมฺเหิ
สมุทาจรณตฺตา อุปฺปชฺชติ ยตฺถ โสตวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ยตฺถ ฆานวิฺาณ อุปฺปชฺชติ
ยตฺถ ชิวฺหาวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ยตฺถ กายวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ มโนวิปาณ
อุปฺปชฺชตีติ ฯ อาม มหาราช ยตฺถ กายวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ตตฺถ มโนวิฺาณ
อุปฺปชฺชตีติ ฯ กึ นุ ภนฺเต นาคเสน ปม กายวิฺาณ อุปฺปชฺชติ ปจฺฉา มโนวิฺาณ
อุทาหุ มโนวิฺาณ ปม อุปฺปชฺชติ ปจฺฉา กายวิฺาณนฺติ ฯ กายวิฺาณ มหาราช
ปม อุปฺปชฺชติ ปจฺฉาา มโนวิฺาณนฺติ ฯ เป ฯ เอว สพฺพานิ ฉป ปทานิ
สหอุปมานิ วิตฺถาเรนน ทฏพฺพานิ อสลฺลาโป เตส อฺมฺเหีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
จกฺขุวิฺาณมโนวิฺาณปฺโห สตฺตโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ยตฺถ จกฺขุวิฺาณ อุปฺปชฺชติ เวทนา ตตฺถ
อุปฺปชฺชตีติ ฯ เถโร อาห อาม มหาราช ยตฺถ จกฺขวุ ิฺาณ อุปฺปชฺชติ เวทนา ตตฺถ
อุปฺปชฺชติ สฺาป เจตนาป ผสฺโสป มนสิกาโรป ตตฺถ อุปฺปชฺชติ วิตกฺโกป ตตฺถ
อุปฺปชฺชติ วิจาโรป ตตฺถ อุปฺปชฺชติ สพฺเพป ผสฺสาทิธมฺมา อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ กึลกฺขโณ
ภนฺเต ผสฺโสติ ฯ ผุสฺสนลกฺขโณ มหาราช ผสฺโสติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช
เทฺว เมณฺฑา ยุชฺเฌยฺยุ เตสุ ยถา เอโก เมณฺโฑ เอว จกฺขุ ทฏพฺพ ยถา ทุติโย
เมณฺโฑ เอว รูป ทฏพฺพ ยถา เตส สนฺนิปาโต เอว ผสฺโสส ทฏพฺโพติ ฯ ภิยฺโย
อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช เทฺว ปาณี อฺมฺ ปหเรยฺยุ ฯ เป ฯ ภิยฺโย
อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช เทฺว สมา วชฺเชยฺยุ เตสุ ยถา เอโก สโม เอว
จกฺขุ ทฏพฺพ ยถา ทุติโย สโม เอว รูป ทฏพฺพ ฯ ยถา เตส สนฺนิปาโต เอว
ผสฺโส ทฏพฺโพติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ผสฺสลกฺขณปฺโห อฏโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึลกฺขณา เวทนาติ ฯ เถโร อาห เวทยิตลกฺขณา
จ มหาราช เวทนา อนุภวนลกฺขณา จาติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช โกจิเทว
ปุริโส รฺโ อธิการ กเรยฺย ตสฺส ราชา ตุฏโ อธิการ ทเทยฺย โส เตหิ อธิกาเรหิ
ปฺจกามคุเณหิ สมปฺปโต สมงฺคีภูโต ปริจเรยฺย ตสฺส เอวมสฺส ปุพฺเพ รฺโ โข เม
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อธิการ กต สฺวาห ตโตนิทาน อิม เวทน เวทยามีติ ฯ อปโร นโย ยถา ปน มหาราช
โกจิเทว ปุริโส กุสล กมฺม กตฺวา กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก
อุปฺปชฺชติ โส ตตฺถ จ ทพฺเพหิ ปฺจหิ กาคุเณหิ สมปฺปโ ต สมงฺคีภูโต ปริจเรยฺย
ตสฺส เอตทโหสิ อห โข ปุพฺเพ กุสลกมฺม อกาสึ สิวาห ตโตนิทาน อิม เวทน เวทยามีติ
เอว โข มหาราช เวทยิตลกฺขณา จ เวทนา อนุภวนลกฺขณา จาติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
เวทนาลกฺขณปฺโห นวโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึลกฺขนา สฺาตึ ฯ เถโร อาห สฺชานนลกฺขณา
มหาราช สฺาติ ฯ กึ สฺชานาตีติ ฯ นีลป สฺชานาติ โลหิตป สฺชานาติ
โอทาตป สฺชานาติ เอว โข มหาราช สฺชานนลกฺขณา สฺาติ ฯ อุปม ภนฺเต
กโรหีติ ฯ ยา มหาราช รฺโ ภณฺฑาคาริโก รฺโ ภณฺฑาคาร ปวิสิตฺวา
นีลปตโลหิตโอทาตมฺเชฏานิ ราชโภคานิ รูปานิ ปสฺสิตฺวา สฺชาเสยฺย เอวเมว โข
มหาราช สฺชานนลกฺขณา สฺาติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สฺาลกฺขณปฺโห ทสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึลกฺขณา เจตนาติ ฯ เถโร อาห เจตยิตลกฺขณา
มหาราช เจตนา อภิสงฺขารสมุหนลกฺขณา จาติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช
โกจิเทว ปุริโส วิส อภิสงฺขริตฺวา อตฺตนาว ปเวยฺย ปเรป ปาเยยฺย โสป อตฺตนาว
ทุกฺขิโต ปเรป ทุกฺขิตา ภเวยฺยุ เอวเมว โข มหาราช อิเธกจฺโจ อกุสฺล กมฺม เจตนาย
เจตยิตวฺ า กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย อุปฺปชฺชติ เยป
ตสฺส อนุสิกฺขนฺติ ตป กายสฺส เภทา ปร มรณา อปาย ทุคฺคตึ วินิปาต นิรย
อุปฺปชฺชติ ฯ ยถา ปน มหาราช โกจิเทว ปุริโส สปฺป นวนีต เตล มธุ ผาณิต
เอกรส อภิสงฺขริตฺวา อตฺตนา ปเวยฺย ปเรป ปาเยยฺย โสป อตฺตนา สุขิโต ภเวยฺย
ปเรป สุขิตา ภเวยฺยุ เอวเมว โข มหาราช อิเธกจฺโจ กุสลฺ  กมฺม เจตนาย เจตยิตฺวา
กายสฺส เภทา ปร มรณา สุคตึ สคฺค โลก อุปฺปชฺชติ เยป ตสฺส อนุสิกฺขนฺติ เอวเมว
โข มหาราช เจตยิตลกฺขณา เจตนา อภิสงฺขารสมุหนลกฺขณา จาติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
เจตนาลกฺขณปฺโห เอกาทสโม ฯ
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ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึลกฺขณ วิฺาณนฺติ ฯ เถโร อาห วิชานนลกฺขณ
วิฺาณนฺติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช นครคุตฺติโก มชฺเฌ นคริสงฺฆาฏเก
นิสินฺโน ปุรตฺถิมโต ทิสโต ปุริส อาคจฺฉนฺต ปสฺเสยฺย ฯ เป ฯ อุตฺตรโต ทิสโต ปุริส
อาคจฺฉนฺต ปสฺเสยฺย เอวเมว โข มหาราช ยฺจ จกฺขุนา รูป ปสฺติ ต วิฺาเณน
วิชานาติ ยฺจ โสเตน สทฺท สุณาติ ต วิฺาเณน วิชานาติ ยฺจ ฆาเนน คนฺธ
ฆายติ ต วิฺาเณน วิชานาติ ยฺจ ชิวฺหาย รส สายติ ต วิฺาเณน วิชานาติ
ยฺจ กาเยน โผฏพฺพ ผุสติ ต วิฺาเณน วิชานาติ ยฺจ มนสา ธมฺม วิชานาติ
ต วิฺาเณน วิชานาติ เอวเมว โข มหาราช วิชานนลกฺขณ วฺาณนฺติ ฯ กลฺโลสิ
ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
วิฺาณลกฺขณปฺโห ทฺวาทสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึลกฺขโณ วิตกฺโกติ ฯ เถโร อาห อปฺปนลกฺขโณ
มหาราช วิตกฺโกติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช วฑฺฒกี สุปริกมฺมกต สนฺธิสฺมึ
ทารุ กปฺเปติ เอวเมว โข มหาราช อปฺปนลกฺขโณ วิตกฺโกติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
วิตกฺกลกฺขณปฺโห เตรสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึลกฺขโณ วิจาโรติ ฯ เถโร อาห อนุมชฺชนลกฺขโณ
วิจาโร มหาราชาติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช กสตาล อสินา โกฏิต ปจฺจานุรวติ
อนุสนฺธหติ ยถา มหาราช อาโกฏนา เอว วิตกฺโก ทฏพฺโพ ยถา อนุรวโน เอว
วิจาโร ทฏพฺโพติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
วิจารลกฺขณปฺโห จุทฺทสโม ฯ
ตติโย วคฺโค ฯ
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จตุตฺถวคฺโค
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึลกฺขโณ มนสิกาโรติ ฯ เถโร อาห
อาวชฺชนลกฺขโณ มหาราช มนสิกาโรติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
มนสิการลกฺขณปฺโห ปโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน สกฺกา ปน อิเมส ธมฺมาน เอกโตภาวคตาน
วินภิ ิชฺชติ ฺวา นานากรณ ปฺาเปตุ อย ผสฺโส อย เ วทนา อย สฺา อย เจนตา
ิอิท วิฺาณ อย วิตกฺโก อย วิจาโรติ ฯ เถโร อาห น สกฺกา มหาราช อิเมส
ธมฺมาน เอกโตภาวคตาน วินิภชฺชิตวฺ า วินภิ ิชฺชิตฺวา นานากรณ ปฺาเปตุ อย ผสฺโส
อย เวทนา อย สฺา อย เจตนา อิท วิฺาณ อย วิตกฺโก อย วิจาโรติ ฯ
อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช รฺโ สูทา ยูส วา รส วา กเรยฺยุ ตตฺถ ทธึป
ปกฺขิเปยฺยุ โลณึป ปกฺขิเปยฺยุ สิงคเวรป ปกฺขิเปยฺยุ ชิรกป ปกฺขิเปยฺยุ มริจฺจป ปกฺขเิ ปยฺยุ
อฺานิป อุปการานิ ปกฺขิเปยฺยุ อถ ราชา ตเมน ปุคฺคล เอว วเทยิย ทธิสฺส เม
รส อาหรถ โลณสฺส เม รส อาหรถ สิงฺคเวรสฺส เม รส อาหรถ ชิรกสฺส เม
รส อาหรถ มริจฺจสฺส เม รส อาหรถ สพฺเพส เม ปกฺขิตฺตาน มธุรมธุรรเส
อาหรถาติ ฯ สกฺกา นุ โข มหาราช เสต รสาน เอกโตภาวคตาน วินิภิชฺชิตฺวา วินภิ ชิ ฺชิตฺวา
รส อาหริตุ อิท อมฺพิลตฺต วา ลวณตฺต วา ติตฺตก วา กฏกตฺต วา กสายตฺต
วา มธุรตฺต วาติ ฯ น หิ ภนฺเต น สกฺกา เตส รสาน เอกโตภาวคตาน วินภิ ิชฺชิตวฺ า
วินภิ ิชฺชิตฺวา อาหริตุ อมฺพิลตฺต วา ลวณตฺต วา ติตฺตก วา กฏกตฺต วา กสายตฺต
วา มธุรตฺต วา อป จ โข ปน สเกน ลกฺขเณน สกฺกา อุปคาหิตุนฺติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช น สกฺกา อิเมส ธมฺมาน เอกโตภาวคตาน วินภิ ิชฺชิตฺวา วินิภิชฺชิตวฺ า นานากรณ
ปฺาเปตุ อย ผสฺโส อย เวทนา อย สฺา อย เจตนา อิท วิฺาณ อย
วิตกฺโก อย วิจาโรติ อป จ โข ปน สเกน ลกฺขเณน สกฺกา อุปคาหิตุนฺติ ฯ เถโร
อาห โลณ มหาราช จกฺขวุ 
ิ ฺเยฺยนฺติ ฯ อาม จกฺขุวิฺเยฺยนฺติ ฯ สุฏุ โข มหาราช
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ชานาหีติ ฯ กึ ภนฺเต ชิวฺหาวิฺเยฺยนฺติ ฯ อาม มหาราช ชิวฺหาวิฺเยฺยนฺติ ฯ
กึ ปน ภนฺเต สพฺพ โลณ ชิวฺหาย วิชานาหีติ ฯ อาม มหาราช สพฺพ โลณ ชิวฺหาย
วิชานาตีติ ฯ ยทิ ภนฺเต สพฺพ โลณ ชิวฺหาย วิชานาติ กิสฺส ปน ต สกเฏหิ พลิพทฺทา
อาหรนฺติ นนุ โลณเมว อาหริตพฺพนฺติ ฯ น สกฺกา มหาราช โลณเมว อาหริตุ
เอกตภวาคตา เอเต ธมฺมา โคจรนานตฺตคตา โลณภาโว สกฺกา ปน มหาราช ตุลาย
ตุเลตุนฺติ ฯ อาม ภนฺเต สกฺกาติ ฯ สุฏุ โข มหาราช ชานาหีติ ฯ กึ ปน ภนฺเต
น สกฺกาติ ฯ น สกฺกา มหาราช โลณ ตฺลาย ตุลิตุ คุรุภาโว ตุลาย ตุลยตีติ ฯ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
เอกภาวคตปฺโห ทุติโย ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ยานีมานิ ปฺจายตนานิ กึ นุ โข อิมานิ
นานากมฺเมหิ นิพฺพตฺตานิ อุทาหุ เอเกน กมฺเมนาติ ฯ เถโร อาห นานากมฺเมหิ มหาราช
นิพฺพตฺตานิ นตฺถิ เอเกน กมฺเมนาติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช เอกสฺมึ
เขตฺเต ปฺจ นานาวีชานิ วปเปยฺยุ เตส ผลานิ นานา นิพพฺ ตฺเตยฺยุ เอวเมว โข มหาราช
ยานีมานิ ปฺจายตนานิ นานากมฺเมหิ นิพพฺ ตฺตานิ นตฺถิ เอเกน กมฺเมนาติ ฯ กลฺโลสิ
ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ปฺจายตนกมฺมนิพฺพตฺตปฺโห ตติโย ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน เกน การเณน มนุสสฺ า น สพฺเพ สมกา
อฺเ อปฺปายุกา อฺเ ทีฆายุกา อฺเ พหวาพาธา อฺเ อปฺปาพาธา อฺเ
ทุพฺพณฺณา อฺเ วณฺณวนฺตา อฺเ อปฺเปสกฺขา อฺเ มเหสกฺขา อฺเ อปฺปโภคา
อฺเ มหาโภคา อฺเ นีจา อฺเ อุจจฺ ากุลิโน อฺเ ทุปฺปฺา อฺเ ปฺวนฺโตติ
ฯ เถโร อาห กิสฺส ปน มหาราช รุกฺขา น สพฺเพ สมกา อฺเ อมฺพิลา อฺเ
ติตฺตกา อฺเ กฏกา อฺเ กาสายา อฺเ มธุราติ ฯ ราชา อาห มฺามิ
ภนฺเต นาคเสน วีชาน นานาการเณนาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช กมฺมาน นานาการเณน
มนุสฺสา น สพฺเพ สมกาติ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา กมฺมสฺสกา มาณว
สตฺตา กมฺมทายาทา กมฺมโยนี กมฺมพนฺธู กมฺมปฏิสรณา กมฺม สตฺเตต วิภชติ ยทิท
หีนปฺปณีตตายาติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
กมฺมนานาการณปฺโห จตุตฺโถ ฯ
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ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ กินฺติ อิทฺจ ทุกฺข นิรุชฺเฌยฺย
อฺฺจ ทุกฺข น อุปฺปชฺชเยฺยาติ กึ ปฏิกจฺเจว วายามิเตน นนุ มฺปตฺเต กาเล
วายามิตพฺพนฺติ ฯ สมฺปตฺเต กาเล มหาราช วายาโม อกิจฺจกโร ภวติ ปฏิกจฺเจว วายาโม
กิจฺจกโร ภวตีติ ฯ อุปม ภนฺเต กโรหีติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช ยทา ตฺว
ปปาโส ภเวยฺยาสิ ตทา ตฺว อุทกฏาน ขณาเปยฺยาสิ โปกฺขรณึ ขณาเปยฺยาสิ ตฬาก
ขณาเปยฺยาสิ ปานีย ปวิสฺสามีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช สมฺปตฺเต
กาเล วายาโม อกิจฺจกโร ภวติ ปฏิกจฺเจว วายาโม กิจฺจกโร ภวตีติ ฯ ภิยฺโย อุปม
กโรหีติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช ยทา ตฺว ภตฺเต พุภุกขฺ ิโต ภเวยฺยาสิ ตทา เขตฺต
กสาเปยฺยาสิ สาลึ โรเปยฺยาสิ วีช การาเปยฺยาสิ ธฺ อติอาหเรยฺยาสิ ยว โรเปยฺยาสิ
ต ภตฺต ภฺุชิสฺสามีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช สมฺปตฺเต กาเล
วายาโม อกิจจฺ กโร ภวติ ปฏิกจฺเจว วายาโม กิจฺจกโร ภวตีติ ฯ ภิยฺโย อุปม
กโรหีติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช ยทา เต สงฺคาโม ปจฺจุฏิโต ภเวยฺย ตทา
ตฺว ปริกฺข ขณาเปยฺยาสิ ปาการ การาเปยฺยาสิ โคปุร การาเปยฺยาสิ อทฺทาลก
การาเปยฺยาสิ ธฺ จ อภิหราเปยฺยาสิ ตทา ตฺว หตฺถิสฺมึ สิกฺขาเปยฺยาสิ อสฺสสฺมึ
สิกฺขาเปยฺยาสิ รถสฺมึ สิกฺขาเปยฺยาสิ ธนุสฺมึ สิกฺขาเปยฺยาสิ ถรุสฺมึ สิกขฺขาเปยฺยาสีติ ฯ
น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช สมฺปตฺเตต กาเล วายาโม อกิจจฺ กโร ภวติ
ปฏิกจฺเจว วายาโม กิจฺจกโร ภวตีติ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา
ปฏิกจฺเจว ต กยิรา
ย ชฺา หิตมตฺตโน
น สากฏิกจินฺตาย
มนฺตาธีโร ปรกฺกโม
ยถา สากฏิโก ปสตฺถ
สม หิตฺวา มหาปถ
วิสม มคฺคมารุยฺห
อกฺขจฺฉินฺโนว ฌายติ
เอว ธมฺมา อปกฺกมฺม
อธมฺมมนุวตฺติย
มนฺโท มจฺจุมุข ปตฺโต
อกฺขจฺฉนฺโนว ฌายตีติ ฯ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ปฏิกจฺเจววายามกรณปฺโห ปฺจโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน เอว วจน ตุมฺเห ภณถ ปกติอคฺคิโต เนรยิโก
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อคฺคิ มหาภิตาโป โหติ ขุทฺทโกป ปาสาโณ ปกติเก อคฺคิมฺหิ ปกฺขิตฺโตต ทิวสป ปจฺจมาโน
น วิลิย คจฺฉติ กุฏาคารมตฺโตป ปาสาโณ เนรยิเก อคฺคิมฺหิ ปกฺขิตฺโต ขเณน วิลิย
คจฺฉีติ เอต วจน น สทฺทหามิ เอว วจนป วเทถ เย จ ตตฺถ อุปปนฺนา
สตฺตา นิรยคฺคิมฺหิ เต วสิสสหสฺสานิป อุปปนฺนา น วิลิย คจฺฉนฺตีติ เอตป วจน น
สทฺทหามีติ ฯ เถโร อาห ต กึ มฺสิ มหาราช ยา ตา สนฺติ โมรินิโยป กุกฺกุฏินิโยป
มกรินิโยป สุสุมารินิโยป กจฺฉปนิโยป กินฺนุ ตา กกฺขลานิ ปาสาณานิ สกฺขรานิป
ขาทนฺตีติ ฯ อาม ภนฺเต ขาทนฺตีติ ฯ กึ ปน ตานิ มหาราช ตาส กุจฺฉิย
โกฏพฺภนฺตรคตานิ วิลิย คจฺฉนฺตีติ ฯ อาม ภนฺเต วิลิย คจฺฉนฺตีติ ฯน โย ปน ตาส
กุจฺฉิคโต คพฺโภ โส วิลิย คจฺฉตีติ ฯ น หิ พนฺเตติ ฯ เกน การเณนาติ ฯ มฺามิ
ภนฺเต กมฺมาธิกเตน น วิลิย คจฺฉตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช กมฺมาธกเตน เนรยิกา
สตฺตา อเนกานิป วสฺสสหสฺสานิ นิรเย ปจฺจมานา น วิลิย คจฺฉนฺติ เต เนรยิกา ตตฺเถว
ชายนฺติ ตตฺเถว วฑฺฒนฺติ ตตฺเถว มรนฺติ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา โส น
จ ตาว กาล กเรยฺย ยาว น ต ปาปกมฺม พฺยนฺติ โหตีติ ฯ ภิยฺโย อุปม
กโรหีติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช ยา ตา สนฺติ สีหินิโยป พยคฺฆนิ ิโยป
ทีปนิโยป กินนฺ ุ ตา กกฺขลานิ อฏิกานิ จ มสานิ จ ขาทนฺตีติ ฯ อาม ภนฺเต
ขาทนฺตีติ ฯ กึ ปน ตาส กุจฺฉกิย โกฏพฺภนฺตรคต อฏิก วิลิย คจฺฉตีติ ฯ อาม
ภนฺเต วิลิย คจฺฉตีติ ฯ โย ปน ตาส กุจฉฺ ิคโต คพฺโภ โสป วิลิย คจฺฉตีติ ฯ
น หิ ภนฺเตติ ฯ เกน การเณนาติ ฯ มฺามิ ภนฺเต กมฺมาธิกเตนาติ ฯ ภิยฺโย
อุปม กโรหีติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช ยา ตา สนฺติ กุณเฺ ฑรุนิโยป กกฺขลานิ
กฏานิ ขาทนฺตีติ ฯ เป ฯ ภิยฺโย อุปม กโรหีติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช ยา ตา
สนฺติ โยนกสุขุมาลินิโยป ขตฺติยสุขุมาลินิโยป พฺราหฺมณสุขุมาลินิโยป คหปติสุขุมาลินิโยป
กินฺนุ ตา กกฺขลานิ ขชฺชกานิ มสานิ ขาทนฺตีติ ฯ อาม ภนฺเต ขาทนฺตีติ ฯ กึ
ปน ตานิ ตาส กุจฺฉิย โกฏพฺภนฺตรคตานิ วิลิย คจฺฉนฺตีติ ฯ อาม ภนฺเต วิลิย
คจฺฉนฺตีติ ฯ โย ปน ตาส กกุจฺฉิคโต คพฺโภ โส วิลิย คจฺฉตีติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ เกน การเณนาติ ฯ มฺามิ ภนฺเต กมฺมาธิกเตน น วิลยิ  คจฺฉตีติ ฯ
เอวเมว โข มหาราช กมฺมาธิกเตน เต เนรยิกา สตฺตา วสฺสสหสฺสานิป นิรเย
ปจฺจมานา น วิลิย คจฺฉนฺติ เต เนรยิกา ตตฺเถว ชายนฺติ ตตฺเถว วฑฺฒนฺติ ตตฺเถว
มรนฺติ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา โส น จ ตาว กาล กโรติ ยาว น
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กต ปาปกมฺม พฺยนฺติ โหตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ปกติอคฺคิโต เนรยคฺคีน อุณฺหารปฺโห ฉฏโ ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ อย มหาปวี อุทเก ปติฏิตา
อุทก วาเต ปติฏิต วาโต อากาเส ปติฏตีติ เอตป วจน น สทฺทหามีติ ฯ เถโร
ธมฺมกรเกน อุทก คเหตฺวา ราชาน มิลินฺท สฺาเปติ ยถา มหาราช อิท อุทก
วาเตน อาธาริต เอว เอต อุทกป วาเตน อาธาริตนฺติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
ปวีสณฺารกปฺโห สตฺตโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน นิโรโธ นิพฺพานนฺติ ฯ เถโร อาห อาม มหาราช
นิโรโธ นิพฺพานนฺติ ฯ กถ ภนฺเต นาคเสน นิโรโธ นิพฺพานนฺติ ฯ สพฺเพ พาลปุถุชฺชนา
โข มหาราช อชฺฌตฺติกพาหิเร อายตเน อภินนฺทนฺติ อภิวฑฺฒนฺติ อชฺโฌสาย ติฏนฺติ
เตน เต สตฺตา โสเตน วุยหฺ นฺติ เต สตฺตา น ปริมุจฺจนฺติ ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ
ปริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ น ปริมุจฺจนฺติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ ฯ สุตวา
โข มหาราช อริยสาวโก อชฺฌตฺติกพาหิเร อายตเน นาภินนฺทติ นาภิวฑฺฒติ อนชฺโฌสาย
ติฏติ ตสฺส ต อนภินนฺทโต อนภิวฑฺฒโต อนชฺโฌสาย ติฏโต ตณฺหา นิรุชฺฌนฺติ
ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ ชาตินิโรธา
ชรามรณ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสอุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส
นิโรโธ โหติ ฯ เอวเมว โข มหาราช นิโรโธ นิพฺพานนฺติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
นิโรธนิพฺพานปฺโห อฏโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน สพฺเพ ลภนฺติ นิพพฺ านนฺติ ฯ เถโร อาห
น โข มหาราช สพฺเพ ลภนฺติ นิพฺพาน อป จ โข มหาราช โย สมฺมา ปฏิปนฺโน
อภิฺเยฺยธมฺเม อภิชานนฺโต ปริฺเยฺยธมฺเม ปริชานฺโต ปหาตพฺเพ ธมฺเม ปชหนฺโต
ภาเวตพฺเพ ธมเม ภาเวนฺโต สจฺฉิกาตพฺเพ ธมฺเม สจฺฉิกโรนฺโต ลภติ นิพฺพานนฺติ ฯ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
นิพพฺ านลภนปฺโห นวโม ฯ
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ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน โย น ลภติ นิพฺพาน โส ขานาติ สุข
นิพฺพานนฺติ ฯ เถโร อาห อาม มหาราช โย น ลภติ นิพฺพาน โส ชานาติ สุข
นิพฺพานนฺติ ฯ กถ ภนฺเต นาคเสนน โย น ลภติ นิพพฺ าน โส ชานาติ สุข
นิพฺพานนฺติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช เยป อจฺฉินฺนปุพฺพหตฺถปาทา ชาเนยฺยุ
เต มหาราช ทุกฺข หตฺถปาทจฺเฉทนฺติ ฯ อาม ภนฺเต ชาเนยฺยนุ ฺติ ฯ กถ
ชาเนยฺยุนฺติ ฯ อฺเส ภนฺเต ฉินฺนหตฺถปาทาน ปริเทวนฺตาน สทฺท สุตฺวา ชานนฺติ
ทุกฺข หตฺถปาทจฺเฉทนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช เย น ลภนฺติ นิพพฺ าน เต ทิฏนิพฺพานาน
เตส สทฺท สุตฺวา ชานนฺติ สุข นิพฺพานนฺติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
นิพฺพานสุขภาวชานนปฺโห ทสโม ฯ
จตุตฺโถ วคฺโค ฯ
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ปฺจมวคฺโค
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน พุทฺโธ ตยา ทิฏโติ ฯ เถโร อาห น หิ
มหาราชาติ ฯ อถ ภนฺเต อาจริเยหิ ทิฏโติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ เตนหิ ภนฺเต
นาคเสน นตฺถิ พุทฺโธติ ฯ เถโร อาห กึ ปน มหาราช โอหา นที ตยา
ทิฏาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ อถ เต ปตุนา โอหา นที ทีฏาติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ เตนหิ มหาราช โอหา นที นตฺถีติ ฯ อตฺถิ ภนฺเต กิฺจาป เม โอหา
นที น ทิฏา กิฺจาป เม ปตุนา โอหา นที น ทิฏา อ จ โอหา นที
อตฺถีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช กิฺจาป เม อาจริเยหิ ภควา น ทิฏโ กิฺจาป
มยาป น ทิฏโ อป จ ภควา อตฺถีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
พุทฺธอตฺถินตฺถิภาวปฺโห ปโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน พุทฺโธ อนุตฺตโรติ ฯ เถโร อาห อาม มหาราช
ภควา อนุตฺสโรติ ฯ กถ ภนฺเต นาคเสน ชานาสิ พุทฺโธ อนุตฺตโรติ ยถา เต น
ทิฏโติ ฯ เถโร อาห ต กึ มฺสิ มหาราช เยหิ ชเนหิ อทิฏปุพฺโพ มหาสมุทฺโท
ชาเนยฺยุ เต มหาราช มหนฺโต โข มหาสมุทฺโท คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาฬฺโห
ยตฺถิมา ปฺจ มหานทิโย อปฺเปนฺติ เสยฺยถีท คงฺคา ยมุนา อจีรวตี สรภู มหินทีติ
ตสฺส มหาสมุทฺทสฺส อูนตฺต วา ปูรตฺต วาป น ปฺายติ สตต สมุทฺท ปฺจ
มหานทิโย อปฺเปนฺตีติ ฯ อาม ภนฺเต ชาเนยฺยนุ ฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช สาวเก
อรหนฺเต ปรินพิ ฺพุเต ปสฺสิตฺวา ชานามิ ภควา อนุตฺตโรติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
พุทฺธานุตฺตรภาวปฺโห ทุติโย ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน สกฺกา ชานิตุ พุทฺโธ อนุตฺตโรติ ฯ เถโร
อาห อาม มหาราช สกฺกา ชานิตุ ภควา อนุตฺตโรติ ฯ กถ ภนฺเต นาคเสน สกฺกา
ชานิตุ พุทฺโธ อนุตฺตโรติ ฯ ภูตปุพฺพ มหาราช ติสฺสเถโร นาม เลขาจริโย พหูนิ วสฺสานิ
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อพฺภุคฺคโต กาลกโต กถ โส ปฺายตีติ ฯ เลเขน ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
โย ธมฺม ปสฺสติ โส ภควนิต ปสฺสติ ธมฺโม หิ มหาราช ภควา เทสิโตติ ฯ กลฺโลสิ
ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
พุทฺธานุตตฺ รภาวชานนปฺโห ตติโย ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ธมฺโม ตยา ทิฏโติ ฯ เถโร อาห พุทฺธเนติโย
มหาราช ธมฺโม พุทฺเธน ปฺตฺติโย ยาวชีว สาวเกหิ ปฏิวตฺติตพฺโพติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
ธมฺมทิฏปฺโห จตุตฺโถ ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน น จ สงฺกมติ ปฏิสนฺธิยติ จาติ ฯ เถโร
อาห อาม มหาราช น จ องฺกมติ ปฏิสนฺธยติ จาติ ฯ กถ ภนฺเต นาคเสน น
จ สงฺกมติ ปฏิสนฺธิยติ จ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช โกจิเทว ปุริโส ปทีปโต
ปทีป ปทีเปยฺย กินนฺ ุ โข โส มหาราช ปทีโป ปทีปมฺหา สกมตีติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช น จ สกมติ ปฏิสนฺธยติ จาติ ฯ ภิยฺโย อุปม
กโรหีติ ฯ อภิชานาสิ ตฺว มหาราช ทหรกทสวสฺสกาเล อาจริยสฺส สนฺติเก สิโลก
คหิตนฺติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ กินฺนุ โข มหาราช โส สิโลโก อาจริยมฺหา
สงฺกมติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช น จ สกมติ ปฏิสนฺธิยติ
จาติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
น จ สงฺกมติ ปฏิสนฺธิหนปฺโห ปฺจโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน เวทคู อุปลพฺภตีติ ฯ เถโร อาห ปรมตฺเถน
โข มหาราช เวทคู น อุปลพฺภตีติ ฯ อลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
เวทคูปฺโห ฉฏโ ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน อตฺถิ โกจิ สภาโว อิมมฺหา กายา อฺ
กาย สกมตีติ ฯ เถโร อาห น หิ มหาราชาติ ฯ ยทิ ภนฺเต นตฺถิ อิมมฺหา
กายา อฺ กาย สงฺกมติ นนุ มุตฺโต ภวิสฺสติ ปาเปหิ กมฺเมหีติ ฯ อาม มหาราช
มุตฺโต ปาเปหิ กมฺเมหิ ยทิ น ปฏิสนฺธิเยยฺย ยสฺมา จ โข มหาราช ปฏิสนฺธิยติ
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ตสฺมา น มุตฺโต ปาเปหิ กมฺเมหีติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช โกจิเทว
ปุริโส อฺตรสฺส ปุริสสฺส อมฺพ อวหเรยฺย กึ โส ทณฺฑปฺปตฺโต ภเวยฺยาติ ฯ อาม
ภนฺเต ทณฺฑปฺปตฺโต ภเวยฺยาติ ฯ น โข โส มหาราช ตานิ อมฺพานิ เถเนติ ยานิ
เตน โรปตานิ กสฺมา ทณฺฑปฺปตฺโต ภเวยฺยาติ ฯ ตานิ ภนฺเต อมฺพ นิสฺสาย
ชาตานิ ตสฺมา ทณฺฑปฺปตฺโตต ภเวยฺยาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อิมินา นามรูเปน
กมฺม กโรติ โสภณ วา ปาปก วา เตน กมฺเมน อฺ นามรูป ปฏิสนฺธิยติ ตสฺมา
น มุตฺโต ปาเปหิ กมฺเมหีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
อิมมฺหา กายา อฺ กาย สงฺกมนปฺโห สตฺตโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน อิมินา นามรูเปน กมฺม กต กุสฺล วา อกุสล
วา กุหึ ตานิ กมฺมานิ ติฏนฺตีติ ฯ เถโร อาห อนุพนฺเธยฺยุ โข มหาราช ฉายาว
อนุปายินีติ ฯ สกฺกา ปน ภนฺเต นาคเสน ตานิ กมฺมานิ นิทสฺสิตุ อิธ วา อิธ
วา ตานิ กมฺมานิ ติฏนฺตีติ ฯ น สกฺกา มหาราช ตานิ กมฺมานิ นิทสฺทสิตุ
อิธ วา อิธ วา ตานิ กมฺมานิ ติฏนฺตีติ ฯ อุปม ภนฺเต กโรหีติ ฯ ต กึ
มฺสิ มหาราช ยานีมานิ รุกฺขานิ อนิพตฺตผลานิ ตานิ ผลานิ สกฺกา นิทสฺสิตุ อิธ
วา อิธ วา ตานิ ผลานิ ติฏนฺตีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
อพฺโพฉินฺนาย สนฺตติยา น สกฺกา ตานิ กมฺมานิ นิทสฺสิตุ อิธ วา อิธ วา ตานิ
กมฺมานิ ตฏนฺตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
กมฺมผลอตฺถิภาวปฺโห อฏโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน โย สตฺโต อุปฺปชฺชติ ชานาติ โส
อุปฺปชฺชิสฺสามีติ ฯ เถโร อาห อาม มหาราช โย อุปฺปชฺชติ ชานาติ โส
อุปฺปชฺชิสฺสามีติ ฯ อุปม ภนฺเต กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช กสโก คหปติโก วีชานิ
ปวิย ปติฏเปตฺวา สมฺมา เทเว วสฺสนฺเต ชานาติ ธฺา นิพฺพตฺติสฺสนฺตีติ ฯ
อาม ภนฺเต โส ชาเนยฺยาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โย อุปฺปชฺชติ ชานาติ โส
อุปฺปชฺชิสฺสามีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
อุปฺปชฺชนชานนปฺโห นวโม ฯ
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ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน พุทฺโธ อตฺถีติ ฯ อาม มหาราช ภควา
อตฺถีติ ฯ สกฺกา ปน ภนฺเต นาคเสน พุทโฺ ธ นิทสฺสิตุ อิธ วา อิธ วาติ ฯ ปรินิพฺพโุ ต
มหาราช ภควา อนุปาทเสสาย นิพฺพานธาตุยา น สกฺกา ภควา นิทสฺเสตุ อิธ วา
อิธ วาติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช มหโต อคฺคิขนฺธสฺส ชรมานสฺส
ยา อจฺฉิ อตฺถงคตา สกฺกา สา อจฺฉิ นิทสฺเสตุ อิธ วา อิธ วาติ ฯ น หิ ภนฺเต
นิโรธา สา อจฺฉิ อปฺปฺตฺตึ คตาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ภควา อนุปาทิเสสาย
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุโต อตฺถงฺคโต น สกฺกา ภควา นิทสฺเสตุ อิธ วา อิธ วาติ
ธมฺมกาเยน ปน มหาราช สกฺกา ภควา นิทสฺเสตุ ธมฺโม หิ มหาราช ภควตา
เทสิโตติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
พุทฺธนิทสฺสนปฺโห ทสโม ฯ
ปฺจโม วคฺโค ฯ
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ฉฏวคฺโค
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ปโย ปพฺพชิตาน กาโยติ ฯ เถโร อาห น
โข มหาราช ปโย ปพฺพชิตาน กาโยติ ฯ อถ กิสฺส นุ โข ภนฺเต เกฬาเยถ มมาเยถาติ
ฯ อตฺถิ ปน เต มหาราช กทาจิ สงฺคามคตสฺส กฺฑสตฺติปฺปหาโรติ ฯ อาม ภนฺเต
อตฺถีติ ฯ กึ นุ โข มหาราช โส วโณ อาเลเปน จ อาลิมฺปยติ เตเลน จ มกฺขิยติ
สุขุเมน จ โจฬปเฏน ปลิเวิยตีติ ฯ อาม ภนฺเต อาเลเปน จ อาลิมฺปยติ เตเลน
จ มหฺขิยติ สุขุเมน จ โยฬปเฏน ปลิเวิยตีติ ฯ กินฺนุ โข มหาราช ปโย วโณ
เยน จ อาเลเปน อาลิมฺปยติ เตเลน จ มกฺขิยติ สุขุเมน จ โจฬปเฏน
ปลิเวิยตีติ ฯ น โข ภนฺเต ปโย วโณ อป จ มสสฺส รุหนตฺถาย อาเลเปน จ
อาลิมฺปยติ เตเลน จ มกฺขิยติ สุขุเมน จ โจฬปเฏน ปลิเวิยตีติ ฯ เอวเมว โข
มหาราช อปฺปโย ปพฺพชิตาน กาโย อนชฺโฌสิตา ปพฺพชิตา กาย ปริหรนฺติ
พฺรหฺมจริยานุคฺคหาย อป จ วณุปโม กาโย วุตฺโต ภควตา เตน ปพฺพชิตา วณมิว
กาย ปริหรนฺติ อนชฺโฌสิตา ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา
อลฺลจมฺมปฏิจฺฉนโน
นวทฺวาโร มหาวโณ
สมนฺตโต ปคฺฆรติ
อสุจิ ปูติคนฺธิโกติ ฯ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
กายอปฺปย ปฺโห ปโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน พุทฺโธ สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวีติ ฯ เถโร อาห
อาม มหาราช ภควา สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวีติ ฯ อถ กิสฺส ปน ภนฺเต นาคเสน
สาวกาน อนุปุพฺพสกฺขาปทานิ ปฺาเปสฺสตีติ ฯ เถโร อาห อตฺถิ ปน มหาราช โกจิ
เวชฺโช โย อิมาย ปวิยา สพฺพเภสชฺชานิ ชานาตีติ ฯ อาม ภนฺเต อตฺถตี ิ ฯ
กึ นุ โข มหาราช โส เวชฺโช คิลานก นร อสมฺปตฺตกาเล เภสชฺช ปาเยติ อุทาหุ
สมฺปตฺเตติ ฯ สมฺปตฺเต ภนฺเต คิลานก นร เภสชฺช ปาเยติ โน อสมฺปตฺเตติ ฯ
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เอวเมว โข มหาราช ภควา สพฺพฺู สพฺพทสฺสาวี น อกาเล สาวกาน
สิกฺขาปท ปฺาเปติ สมฺปตฺเต กาเล สาวกาน สิกขฺขาปท ปฺาเปติ ยาวชีว
อนติกฺกมนียนฺติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สมฺปตฺกาลปฺโห ทุติโย ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน พุทฺโธ ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ
สมนฺนาคโต อสีติยา จ อนุพฺยฺชเนหิ ปริรฺชิโต สุวณฺณวณฺโณ กาฺจนสนฺนภิ ตโจ
พฺยามปฺปโภติ ฯ เถโร อาห อาม มหาราช ภควา ทฺวติตสึ มหาปุริสลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต
อสีติยา จ อนุพฺฺชเนหิ ปริรฺชิโต สุวณฺณวณฺโณ กาฺจนสนฺนภิ ตโจ
พฺยามปฺปโภติ ฯ กิสฺส ปน ภนฺเต มาตาปตโร ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ สมนฺนาคตา
อสีติยา จ อนุพฺยฺชเนหิ ปริรฺชิตา สุวณฺณวณฺณา กาฺจนสนฺนภิ ตจา
พฺยามปฺปภาติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯฯ เอว สนฺเต โข ภนฺเต นาคเสน กึ นุ
อุปฺปชฺชติ พุทฺโธ ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต อสีติยา จ อนุพฺยฺชเนหิ
ปริรฺชิโต สุวณฺณวณฺโณ กาฺจนสนฺนภิ ตโจ พฺยามปฺปโภ อป จ มาตุสทิโส ปุตฺโต โหติ
มาตุ ปกฺโข วา ปตุสทิโส วา ปุตฺโต โหติ ปตุ ปกฺโขติ ฯ เถโร อาห อตฺถิ ปน
มหาราช กิฺจิ ปทุม วา สตฺตปตฺต วา อุปปฺ ล วา กุมุท วา ปุณฑ
ฺ ริก วาติ ฯ
อาม ภนฺเต อตฺถิ อุทเก วาริชา ชายนฺติ ปวิย ชายนฺติ อุทเก อภิส
ิ ฺจิยนฺตีติ ฯ
กินฺนุ โข มหาราช ปวิยา สทิส วณฺเณน วา คนฺเธน วา รเสน วาติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ อถ กทมสฺส สทิส วณฺเณน วา คนฺเธน วา รเสน วาติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ภควา ทฺวตฺตึสหาปุริสลกฺขเณหิ สมนฺนาคโต อสีติยา
จ อนุพฺยฺชเนหิ ปริรฺชิโต สุวณฺโณวณฺโณ กาฺจนสนฺนิภตโจ พฺยามปฺปโภติ เนวสฺส
มาตาปตโร ทฺวตฺตึสมหาปุรสิ ลกฺขเณหิ สมนฺนาคตา น อสีติยา น อนุพฺยฺชเนหิ ปริรฺชิตา
สุวณฺณวณฺณา กาฺจนสนฺนภิ ตจา น พฺยามปฺปภาติ ฯ น กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ทฺวตฺตึสมหาปุริสลกฺขณปฺโห ตติโย ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน พุทฺโธ พฺรหฺมจารีติ ฯ เถโร อาห อาม มหาราช
ภควา พฺรหฺมจารีติ ฯ เตนหิ ภนฺเต นาคเสน พุทฺโธ พฺรหฺมุโน สิสฺโสติ ฯ เถโร
อาห อตฺถิ เต มหาราช โกจิ หตฺถี ปาโมกฺโขติ ฯ อาม ภนฺเต อตฺถีติ ฯ กินฺนุ
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โข มหาราช โส หตฺถี กทาจิ โกฺจนาท นทตีติ ฯ อาม ภนฺเต นทตีติ ฯ เตนหิ
มหาราช หตฺถี โกฺจสกุณสฺส สิสฺโสติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
ภควา พฺรหฺมจารี น จ พฺรหฺมุโน สิสฺโส กึ ปน มหาราช พฺรหฺมา สมฺพุทฺธิโก อุทาหุ
อสมฺพุทฺธิโกติ ฯ อสมฺพุทธิโก ภนฺเตติ ฯ เตนหิ มหาราช พฺรหฺมา ภควโต
สิสฺโสติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
พฺรหฺมจาริปฺโห จตุตฺโก ฯ
ราชา อาห ภนฺเตน นาคเสน อุปสมฺปทา สุนฺทรา อุทาหุ อนุปสมฺปทาติ ฯ
เถโร อาห มหาราช อุปสมฺปทา สุนฺทราติ ฯ อตฺถิ ปน ภนฺเต พุทธฺสฺส
อุปสมฺปทาติ ฯ เถโร อาห อุปสมฺปนฺโน โข มหาราช ภควาติ ฯ สุณนฺตุ เม โภนฺโต
ปฺจสตา โยนกา อย นาคเสโน เอวมาห อุปสมฺปนฺโน โข มหาราช ภควาติ ยทิ
ภนฺเต นาคเสน สมโณ โคตโม อุปสมฺปนฺโน โก อาจริโย โก อุปชฺฌาโย กตีหิ
สงฺเฆหิ สมโณ โคตโม อุปสมฺปนฺโนติ ฯ นตฺถิ มหาราช ภควโต อาจริโย
อุปชฺฌาโย วา อุปสมฺปนฺโน โหติ ภควา โพธิยา มูเล สยมฺภู อนาจริโย สห
สพฺพฺุตาเณนาติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน สมณสฺส โคตมสฺส อาจริโย นตฺถิ
อุปชฺฌาโย นตฺถิ เตน ชานามิ สมโณ โคตโม อนุปสมฺปนฺโนวาติ กึการณา อนาจ
ริยอนุปชฺฌายกตาติ ฯ เอว วุตฺเต อายสฺมา นาคเสโน อรหา ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต มิลินฺท
ราชาน เอตทโวจ ตฺว มหาราช พุภุกฺขิโต ภเวยฺยาสีติ ฯ อาม ภนฺเต นาคเสน
ภฺุชามีติ ฯ ตฺว มหาราช ภฺุชนฺโต โก อาจริโย โก อุปชฺฌาโยติ ฯ นตฺถิ
ภนฺเตติ ฯ ตฺว มหาราช น ภฺุชสีติ ฯ น หิ ภนฺเต น ภฺุชามิ กิฺจาป ภนฺเต
มม ภฺุชโต อายริโย นตฺถิ อนมตคฺเค สสาเร อาเสวเนน ภฺุชามีติ ฯ สุฏุ โข
มหาราช ชาเนยฺยาสิ เอวเมว โข มหาราช ภควา ทสปารมิโย อาเสวเนน โพธิรุกฺขมูเล
อุปสมฺปนฺโน สยมฺภู อนาจริโย สห สพฺพฺุตาเณน ยถา มหาราช อนมตคฺเคค สสาเร
อาเสวเนน ภฺุชนุทฺเทสโก นตฺถิ ตถา ภควา โข มหาราช ทสปารมิโย อาเสวเนน
โพธิรุกฺขมูเล อุปสมฺปนฺโน อิเม อจฺฉริยา อพฺภูตธมฺมา โลเก ปาตุภวนฺติ ชจฺจนฺธา จกฺขุ
ปฏิลภนฺติ ฯ พธิรา สทฺท สุณนฺติ ฯ ปสปฺปโน กาเยน กาม ปกฺกมนฺติ ฯ มูคา
ชิวฺหา ปฏิลภนฺติ ฯ ขุชฺชา สร สร วิย สมฺปชฺชนฺติ ฯ ชิฆจฺฉา อนฺน ลภนฺติ ฯ
ปปาสา ปาน ลภนฺติ ฯ อาฆาตา เมตฺตจิตฺต ลภนฺติ ฯ เปตวิสเย วินสฺสนฺติ ฯ
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วิส อมต วิย สมฺปชฺชติ ฯ มุฬฺหคพฺภา อิตฺถิโย โสตฺถินา คพฺภา ปตนฺติ ฯ
วิเทสมภิปกฺกนฺตา นาวา ติตฺเถ อุตฺตาเรนฺติ ฯ ทุคฺคนฺธา สุคนฺธา สมฺปชฺชนฺติ ฯ
อวีจีมหานิรยคฺคี นิพฺพายนฺติ ฯ มหาสมุทฺเท ลวณ มธุร ฯ ปพฺพตา ปฏินาท
นทนฺติ ฯ มหานทีสุ อุทก น ปวตฺตติ ฯ ทิพฺพานิ จนฺทนจุณณ
ฺ านิ ทิพฺพานิ
มนฺทารปุปฺผานิ อภิวสฺสนฺติ ฯ วิกสิตปุปผฺ านิ เทวา วสฺสนฺติ ฯ พฺรหฺมาโน
อปฺโผเฏนฺติ ฯ ภควา โข มหาราช สมตึสปารมิโย เสวเนน สุวณฺณพิมฺโพ นาน
ตฺตจิตฺรรตนมิว โพธิรุกฺขมูเล สยมฺภู อนาจริยโก อุปสมฺปนฺโน โหติ อจฺฉริยพฺภูตธมฺมา
ปาตุภวนฺติ ฯ ตถาคตสฺส อุปสมฺปทานุภาเวน สิเนรุปพฺพตราชา จกฺกมตฺตมิว ภมิตวฺ า
รวติ วิรวติ ฯ อากาสฏกเทวตา สห ปริวาเรหิ อากาเส รมฺมมานา ทิพฺพปุปฺเผหิ
สาธุการ กรึสุ ฯ จนฺทเทวปุตโฺ ต อากาเส รมณฺฑล เปตฺวา รตนปุปฺเผหิ อากิริตฺวา
อากาเส อาสิฺจิต ปคฺฆริต ขีรปณฺฑ วิย สาธุการมทาสิ ฯ อากาสฏกตารกเทวตส
อากาเส สโมสรมานา ปตีตปตีตา สาธุการมกรึสุ ฯ เอว ตถาคตสฺส อุปสมฺปทภาโว
ปากโฏ อโหสีติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา ตฺว มหาราช หตฺถิขนฺเธ อภิรุยฺเหยฺยาสิ
อตฺถิ อฺโ โกจิ ตว ขนฺเธ อภิรุยฺเหยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต นาคเสน อห ภนฺเต
หตฺถิขนฺเธ อภิรุยฺหามิ ยทิ อฺโ โกจิ มม ขนฺเธ อภิรุยฺห ตสฺส สีสจฺเฉทน
ภเวยฺยาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อฺเน ภควา อุปสมฺปาทิโต นตฺถิ ยทิ อฺโ
ภควนฺต อุปสมฺปาเทยฺย มุทธฺ า ตสฺส ปเตยฺยาติ ฯ ตฺว มหาราช เอว วเทสิ กตีหิ
สงฺเฆหิ อุปสมฺปาทิโตติ ฯ วทามิห ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ น สงฺเฆน โข มหาราช
ภควา อุปสมฺปาทิโต ปารมิสงฺเฆน กุสลสงฺเฆน ผลสงฺเฆน ฯ ภาสิตป เหต มหาราช
ภควตา
จตฺตาโร จ ปฏิปนฺนา
จตฺตาโร จ ผเล ิตา
เอส สงฺโฆ อุชุภูโต
ปฺาสีลสมาหิโตติ ฯ
อถาป มหาราช เกจิ อุปสมฺปนฺนา อิมินา สงฺเฆน อุปสมฺปาทิตาติ ฯ อจฺฉริย ภนฺเต
นาคเสน อพฺภตู  ภนฺเต นาคเสน อภิวจิ ิตฺรา ปฺหา อปฺปฏิภาคา วิสชฺชิตาติ ฯ อาม
มหาราช อุปสมฺปทา สุนฺทราติ ฯ อตฺถิ ปน ภนฺเต นาคเสน พุทฺธสฺส อุปสมฺปทา
อุทาหุ นตฺถีติ ฯ อุปสมฺปนฺโน มหาราช ภควา โพธิรุกขฺ มูเล สพฺพฺุตาย นตฺถิ ภควโต
อุปสมฺปทา ทินฺนา ฯ ยถา สาวกาน มหาราช ภควา สิกฺขาปท ปฺาเปติ ยาวชีว
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อนติกฺกมนียนฺติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
อุปสมฺปนฺนปฺโห ปฺจโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน โย ปุริโส มาตุ ปตุ มตาย โรทติ โย จ
ธมฺมเปกฺเขน โรทติ ทฺวินฺน โรทมานาน กสฺส เภสชฺช กสฺส น เภสชฺชนฺติ ฯ เถโร
อาห เอก โข มหาราช ชนสฺส อสฺสุ ราคโทสโมเหน สนฺตาปต อุณหฺ  เอก ปติโสมนสฺเสน
ธมฺม สุตฺวา อุตฺตมสีตล ย โข มหาราช สีตล ต เภสชฺช ย อุณฺห ต น
เภสชฺชนฺติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
อสฺสุปฺโห ฉฏโ ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึ นานาการณ วีตราคสฺส จ อวีตราคสฺส
จาติ ฯ เถโร อาห เอโก โข มหาราช อชฺโฌสิโต เอโก อนชฺโฌสิโตติ ฯ กึ เอต
ภนฺเต อชฺโฌสิโต กึ น อชฺโฌสิโตติ ฯ เอโก โข มหาราช อตฺถิโก เอโก
อนตฺถิโกติ ฯ เอวรูป ภนฺเต ปสฺสามิ โยป วีตราโค โยป อวีตราโค สพฺเพ เต โสภณเยว
อิจฺฉนฺติ ขาทนีย วา โภชนีย วา น โกจิ ปาป อิจฺฉตีติ ฯ เถโร อาห วีตราโค
โข มหาราช รส ปฏิสเวที โภชน ภฺุชติ โนป รสราค ปฏิสเวที ฯ อวีตราโค โข
มหาราช รสราค ปฏิสเวที โภชน ภฺุชติ โน รสราค น ปฏิสเวทีติ ฯ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
รสปฏิสเวทิปฺโห สตฺตโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ปฺา กุหึ วสตีติ ฯ เถโร อาห น กุหิฺจิ
มหาราชาติ ฯ เตนหิ ภนฺเต นาคเสน นตฺถิ ปฺาติ ฯ เถโร อาห วาโต มหาราช
กุหึ วสตีติ ฯ น กิสฺมิฺจิ ภนฺเต วสตีติ ฯ เตนหิ หมาราช นตฺถิ วาโตติ ฯ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ปฺาย ปติฏานปฺโห อฏโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ย ปเนต พฺรูสิ สสาโรติ กตฺโม
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สสาโรติ ฯ เถโร อาห อิธ มหาราช ชาโต อิธ มิยฺยติ อิธ มโต อฺตฺร อุปปชฺชติ
ตหึ ชาโต ตหึเยว มรติ ตหึ มโต อฺตฺร อุปฺปชฺชติ เอว โข มหาราช สสาโร
โหตีติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช โกจิเทว ปุริโส ปกฺกอมฺพ ขาทิตฺวา อมฺพฏึ
โรเปยฺย โสป อมฺพฏิรุกฺโข มหนฺโต อสฺส ผลานิ ทเทยฺย ตโต โส ปุริโส อุมฺพปกฺก
ขาทิตฺวา อมฺพฏึ โรเปยฺย โสป รุกฺโข มหนฺโต อสฺส ผลานิ ทเทยฺย ปุริโม รุกฺโข
วิสชฺเชยฺย เอว รุกฺขาน ปุริมโกฏิ น ปฺายติ เอวเมว โข มหาราช อิธ ชาโต
อิธ มิยฺยติ อิธ จุโต อฺตฺร อุปฺปชฺชติ ตหึ ชาโต ตหึเยว มิยฺยติ ตหึ มโต อฺตฺร
อุปฺปชฺชติ เอวเมว โข มหาราช สสาโร โหตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สสารปฺโห นวโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน เกน อตีต จิรกต สรตีติ ฯ เถโร อาห
สติยา มหาราชาติ ฯ เอห โข ภนฺเต นาคเสน จิตฺเตน สริยติ โน สติยาติ ฯ
เถโร อาห อภิชานาสิ ตฺว มหาราช กิฺจิเทว ปกรณ กริตฺวา น สรสีติ ฯ
อาม ภนฺเตติ ฯ กินฺนุ โข มหาราช ตสฺมึ สมเย อจิตฺตโก โหสีติ ฯ น หิ ภนฺเต
นาคเสน สติ ตสฺมึ สมเย น โหตีติ ฯ สุฏุ เถโร อภินุโมทติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
จิรกตสรณปฺโห ทสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน สพฺพา สติ อภิชานโต อุปฺปชฺชติ อุทาหุ
กุฏมฺพิกสฺส จ สตีติ ฯ เถโร อาห อภิชานโตป มหาราช กกุฏมฺพิกสฺส สตีติ ฯ เอว
หิ โข ภนฺเต นาคเสน นเหว สพฺพา สติ อภิชานโต นตฺถิ กุฏมฺพิกสฺส สตีติ ฯ
ยทิ มหาราช กุฏมฺพิกสฺส สติ นตฺถิ กิฺจิ สิปฺปฏาเน กมฺมฏาเน วิชฺชฏาเน กรณีย
นิรตฺถกา อาจริยา ยสฺมา จ โข มหาราช อตฺถิ กุฏมฺพิกสฺส สติ ตสฺมา สิปฺปฏาเน
กมฺมฏาเน วิชฺชฏาเน กรณีย อตฺโถ อาจริเยหีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สติอภิชานนปฺโห เอกาทสโม ฯ
ฉฏโ วคฺโค ฯ
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สตฺตมวคฺโค
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กตีหิ อากาเรหิ สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ เถโร
อาห สตฺตรสหิ อากาเรหิ มหาราช สติ อุปฺปชฺชติ อภิชานโตป มหาราช สติ อุปฺปชฺชติ
กุฏมฺพิกายป สติ อุปฺปชฺชติ โอฬาริกวิฺาณโตป สติ อุปฺปชฺชติ หิตวิฺาณโตป สติ
อุปฺปชฺชติ อหิตวิฺาณโตป สติ อุปฺปชฺชติ สภาคนิมิตตฺ โตป สติ อุปฺปชฺชติ วิสภาคนิมิตฺตโตป สติ อุปฺปชฺชติ กถาภิฺาณโตป สติ อุปฺปชฺชติ ลกฺขณโตป สติ อปฺปชฺชติ
สรณโตป สติ อุปฺปชฺชติ มุทฺธโตป สติ อุปฺปชฺชติ คณนาโตป สติ อุปฺปชฺชติ ธารณโตป
สติ อุปฺปชฺชติ ภาวนาโตป สติ อุปฺปชฺชติ โปฏกนิพนฺธนโตป สติ อุปฺปชฺชติ
อุปนิกฺเขปนโตป สติ อุปฺปชฺชติ อนุภูตโตป สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ ภนฺเต อภิชานโต
สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ ยถา มหาราช อายสิมา อานนฺโท ขุชฺชุตฺตรา จ อุปาสิกา ชาตึ
อนุสฺสรนฺติ เย วา ปนฺเ เกจิ ชาติสรณกา ชาตึ สรนฺติ เอว อภิชานโต สติ
อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ ภนฺเต กุฏมฺพิกาย สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ ปกติยา มหาราช มุฏสติโก
โหติ ปเร จ ชนา ภนฺฑ พนฺธนฺติ เตน เตน สรติ เอว กุฏมฺพิกาย สติ
อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ โอฬาริกวิฺาณโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ ยถา มหาราช รชฺเช อภิสิฺจิโต
วา โหติ โสตาปตฺติผลปฺปตฺโต วา เอว โอฬาริกวิฺาณโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ
หิตวิฺาณโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ ยมฺหิ สุขาปโต โหติ อสุกสฺมึ สุขาปโต สรติ เอว
หิตวิฺาณโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ อหิตวิฺาณโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ ยมฺหิ
ทุกฺขาปโต โหติ อสุกสฺมึ ทุกฺขาปโต สรติ เอว อหิตวิฺาณโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ
ทุกฺขาปโต โหติ อสุกสฺมึ ทุกฺขาปโต สรติ เอว อหิตวิฺาณโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ
กถ สภาคนิมติ ฺตโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ สทิสก ปุคฺคล ทิสฺวา มาตุ วา ปตุ วา
ภาตุ วา ภคินยิ า วา สรติ โอฏ วา โคณ วา คทฺรภ วา ทิสฺวา สรติ เอว
สภาคนิมิตฺตโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ วิสภาคนิมิตฺตโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ นาม
อสุกสฺส เอทิโส วณฺโณป คนฺโธป รโสป โผฏพฺโพป สรติ เอว วิสภาคนิมิตฺตโต สติ
อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ กถาภิฺาณโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ ปกติยา มุฏสติโก โหติ ปเรป
สราเปนฺติ เต สรติ เอก กถาภิฺาณโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ ลกฺขณโต สติ
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อุปฺปชฺชตีติ ฯ พลิพทฺทาน องฺคโต ชานาติ โส ลกฺขณโต ชานาติ เอว ลกฺขณโต สติ
อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ สรณโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ โย ชโน มุฏสติโก โหติ เอว
เอโส ต วเทติ สราหิ โภ สราหิ โภติ ปุนปฺปุน สราเปติ เอว สรณโต สติ
อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ มุทฺธโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ เลขาย ลิขิตตฺตา ชานาติ อิมสฺส
อกฺขรสฺส อนฺตร อิท อกฺขร กาตพฺพนฺติ อกฺขรสฺส อนนฺตร กาตพฺพนฺติ เอว มุทฺธโต
สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ คณนาโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ คณนาย ลิขิตตฺตา คณนโก
พหู สรติ เอว คณนาโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ ธารณโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ ธารณาย
ลิขิตตฺตา ธารณกา พหู ธาเรนฺติ เอว ธารณโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ ภาวนาโต
สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ อิธ ภิกฺขุ อเนกวิหิต ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เสยฺยถีท เอกป ชาตึ
เทฺวป ชาติโย ฯ เป ฯ อิติ สาการ สอุทฺเทส ปุพฺเพนิวาส อนุสฺสรติ เอว ภาวนาโต
สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ โปฏกนิพนฺธนโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ ราชาโน อนุสาสนิยา
อนุสฺสรนฺตา เอต โปฏก อาหรถาติ เตน สรนฺติ เอว โปฏกนิพนฺธนโต สติ อุปฺปชฺชตีติ
ฯ กถ อุปนิกฺเขปนโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ อุปนิกฺขิตฺต ภณฺฑ ทิสฺวา สรติ เอว
อุปนิกฺเขปนโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ กถ อนภูตโต สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ ทิฏติตา รูป
สรติ สุตติตา สทฺท สรติ ฆานยิตติตา คนฺธ สรติ สายิตตฺตา รส สรติ ผุฏตฺตา
โผฏพฺพ สรติ วิฺาตตฺตา ธมฺม สรติ เอว อนุภูตโต สติ อุปฺปชฺชติ อิเม โข มหาราช
สตฺตรสหิ อากาเรหิ สติ อุปฺปชฺชตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สติอาการปฺโห ปโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห เอว ภณถ โย จ วสฺสสต อปฺุ
กเรยฺย มรณกาเล จ เอก พุทฺธสรณคต สตึ ลเภยฺย โส เทเวสุ อุปฺปชฺเชยฺยาติ เอต
วจน น สทฺทหามิ ปุน เอวฺเจต วเทถ เอเกนาป ปาณาติปาเตน นิรเยสุ อุปฺปชฺเชยฺยาติ
เอตป น สทฺทหามีติ ฯ เถโร อาห ต กึ มฺสิ มหาราช ขุทฺทโกป ปาสาโณ
วินา นาวาย อุทเก อุปฺปลเวยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ กินฺนุ วาหสตป ปาสาณ
มหาราช นาวา เอว กุสลานิ กมฺมานิ ทฏพฺพานีติ ฯ
ภตฺตกิ าน ยถา นาวา
อปฺปมาณครุภารา
อติภาร สมาธาย
อณฺณเว อวสีทติ
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โถก โถกมฺป อาจิน
นิรเยว นิมชุ ฺชติ
สิตฺตา เต ลหุเมสฺสติ
นิพฺพานสฺสานุปาทิกนฺติ ฯ

เอวเมว นโร ปาป
อติภาร สมาธาย
ตสฺมา กิฺจิ อิม นาว
สุติตฺถ ปรโต ปาร
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
วสฺสสตปฺโห ทุติโย ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กึ ตุมฺเห อตีตสฺส ทุกฺขสฺส ปหานาย
วายมถาติ ฯ เถโร อาห น หิ มหาราชาติ ฯ กึ ปน ภนฺเต อนาคตสฺส ทุกฺขสฺส
ปหานาย วายมถาติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ กึ ปน ภนฺเต ปจฺปจุปฺปนฺนสฺส ทุกฺขสฺส
ปหานาย วายมถาติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ ยทิ ตุมฺเห ภนฺเต น อตีตสฺส ทุกฺขสฺส
ปหานาย วายมถ น อนาคตสฺส ทุกฺขสฺส ปหานาย วายมถ น ปจฺจปุ ฺปนฺนสฺส ทุกฺขสฺส
ปหานาย วายมถ อถ กิมตฺถาย วายมถาติ ฯ เถโร อาห กินฺติ มหาราช อิทฺจ
ทุกฺข นิรุชฺเฌยฺย อฺฺจ ทุกฺข น อุปฺปชฺเชยฺย เอตทตฺถาย วายาโมติ ฯ อตฺถิ ปน
ภนฺเต นาคเสน อนาคต ทุกฺขนฺติ ฯ อาม มหาราชาติ ฯ ตุมฺเห โข ภนฺเต นาคเสน
อติปณฺฑิตา เย ตุมฺเห อสนฺตาน ปหาย วายมาติ ฯ อตฺถิ ปน โว มหาราช เกจิ
ปฏิราชาโน ปจฺจตฺถิกา ปจฺจามิตฺตา ปจฺจุปฏตาติ ฯ อาม ภนฺเต อตฺถตี ิ ฯ กึ นุ
โข มหาราช ตทา ปริกฺข ขณาเปยฺยาถ ปาการ การาเปยฺยาถ โคปุร การาเปยฺยาถ
อทฺทาลก การาเปยฺยาถ ธฺ อติหราเปยฺยาถาติ ฯ น หิ ภนฺเต ปฏิกจฺเจว ปฏิยตฺต
โหตีติ ฯ กึ ตุมฺเห มหาราช ตทา หตฺถ สิกฺขาเปยฺยาถ อสฺเส สิกฺขาเปยฺยาถ รเถ
สิกฺขาเปยฺยาถ ธนู สิกฺขาเปยฺยาถ ถรู สิกฺขาเปยฺยาถ กึ ตฺว มหาราช ตทา หตฺถิสฺมึ
สิกฺขาเปยฺยาสิ อสฺสสฺมึ สิกฺขาเปยฺยาสิ รถสฺมึ สิกฺขาเปยฺยาสิ ธนุสฺมึ สิกฺขาเปยฺยาสิ ถรุสฺมึ
สิกฺขาเปยฺยาสีติ ฯ น หิ ภนฺเต ปฏิกจฺเจว ต สิกฺขิต โหตีติ ฯ กิสฺสติถายาติ ฯ
อนาคตาน ภยาน ปฏิพาหนตฺถายาติ ฯ อตฺถิ มหาราช อนาคตภยนฺติ ฯ อตฺถิ
ภนฺเตติ ฯ ตุมเฺ ห โข มหาราช อติปณฺฑิตา เย ตุมฺเห อนาคตภยาน ปหานาย
ปฏิยาเทถาติ ฯ ภิยฺโย อุปม กโรหีติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช ยทา ติว ปปาสิโต
ภเวยฺยาสิ ตทา ตฺว อุทกฏาน ขณาเปยฺยาสิ โปกฺขรณึ ขณาเปยฺยาสิ ตฬาก
ขณาเปยฺยาสิ ปานีย ปวิสฺสามีติ ฯ น หิ ภนฺเต ปฏิกจฺเจว ต ปฏิยตฺต โหตีติ ฯ
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กิสฺสตฺถายาติ ฯ อนาคตาน ภนฺเต ปปาสาน ปหานาย ปฏิยตฺต โหตีติ ฯ อตฺถิ
มหาราช อนาคตา ปปาสาติ ฯ อตฺถิ ภนฺเตติ ฯ ตุมฺเห โข มหาราช อติปณฺฑิตา
เย ตุมฺเห อสนฺตาน ปปาสาน ปฏิพาหนตฺถาย ปฏิยาเทถาติ ฯ ภิยฺโย อุปม
กโรหีติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช ยทา พุภุกฺขิโต ภเวยฺยาสิ ตทา ตฺว เขตฺต กสาเปยฺยาสิ
สาลึ วปฺเปยฺยาสิ ยว โรเปยฺยาสิ ภตฺต ภฺุชิสฺสามีติ ฯ น หิ ภนฺเต ปฏิกจฺเจว
ต ปฏิยตฺต โหตีติ ฯ กิสฺสตฺถายาติ ฯ อนาคตาน พุภกุ ฺขาน ปฏิพาหนายาติ ฯ อตฺถิ
ปน มหาราช อนาคตา พุภกุ ขฺ าติ ฯ อตฺถิ ภนฺเตติ ฯ ตุมเฺ ห โข ปน มหาราช
อติปณฺฑิตา เย ตุมฺเห อนสฺตาน พุภกุ ฺขาน ปหานาย ต ปฏิยาเทถาติ ฯ กลฺโลสิ
ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
อนาคตปฺโห ตติโย ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กีวทูโร อิโต พฺรหมฺโลโกติ ฯ ทูโร โข มหาราช
อิโต พฺรหฺมโลโก กูฏาคารมตฺตาป เสลา ตมฺหา ปติตา อโหรตฺเต อฏจตฺตาฬีสโยชนสหสฺสานิ ภสฺสมานา จตูหิ มาเสหิ ปวิย ปติฏเปยฺาติ ฯ ภนฺเต นาคเสน
ตุมฺเห ภณถ เสยฺยถาป นาม พลวา ปุริโส สมฺมิฺชิต วา พาหุ ปสาเรยฺย ปสาริต
วา พาหุ สมฺมิฺเชยฺย เอวเมว อิทฺธิมา ภิกขฺ ุ เจโตวสิปฺปตฺโต ชมฺพูทีเป อนฺเตรหิโต
พฺรหฺมโลเก ปาตุภเวยฺยาติ เอต วจน น สทฺทหามิ เอวมฺป สีฆ ตาว พหูหิ โยชนาสตานิ
คจฺฉิสฺสตีติ ฯ เถโร อาห กุหึ ปน มหาราช ตว ชาติภูมตี ิ ฯ อตฺถิ ภนฺเต อลสณฺโฑ
นาม ทีโป ตตฺถาห ชาโตติ ฯ กีวทูโร มหาราช อิโต อลสณฺโฑ โหตีติ ฯ อตฺถิ
ภนฺเต ทฺวิมตฺตานิ โยชนสตานีติ ฯ อภิชานาสิ นุ ตฺว มหาราช กิฺจิเทว กรณ กริตฺวา
สรสีติ ฯ อาม ภนฺเต สรามีติ ฯ ลหุ โข ตฺว มหาราช คโตสิ ทฺวิมตฺตาณิ
โยชนสตานีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ทูรพฺรหฺมโลกปฺโห จตุตฺโถ ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน โย อิธ กาลกโต พฺรหฺมโลเก อุปฺปชฺเชยฺย
โย อิธ กาลกโต กสฺมิรนคเร อุปฺปชฺเชยฺย โกป จิรตร โกป สีฆตรนฺติ ฯ เถโร อาห
สมก มหาราชาติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ กุหึ ปน มหาราช ตว ชาติภูมีติ ฯ
อตฺถิ ภนฺเต กาลสิรคาโม ตตฺถาห ชาโตติ ฯ กีวทูโร มหาราช อิโต กาลสิรคาโม
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โหตีติ ฯ อตฺถิ ภนฺเต ทฺวิมตฺตานิ โยชนสตานีติ ฯ กีวทูร มหาราช ตโต
กสฺมิรนคร โหตีติ ฯ ทฺวาทส ภนฺเต โยชนนีติ ฯ อิงฺฆ ตฺว มหาราช กาลสิรคาม
จินฺเตหีติ ฯ จินฺติโต ภนฺเตติ ฯ อิงฺฆ ตฺว มหาราช กสฺมินคร จินฺเตหีติ ฯ
จินฺติต ภนฺเตติ ฯ กตม นุโข มหาราช ตยา จริตร จินฺตนิ  กตม สีฆตรนฺติ ฯ
สมก ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โย อิธ กาลกโต พฺรหฺมโลเก อุปฺปชฺเชยฺย
โย จ อิธ กาลกโต กสฺมิรนคเร อุปฺปชฺเชยฺย สมก อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ภิยฺโย อุปม
กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช เทฺว สกุณา อากาเสน คจฺเฉยฺยุ เตสุ เอโก นีจรุกฺข นิสีเทยฺย
เอโก อุจฺจรุกฺเข นิสีเทยฺย เตส สมก ปติฏตาน สตมสฺส ฉายา ปมตร ปวิย ปติฏเยฺย
กตมสฺส ฉายา จิรตร ปมวิย ปติฏเยฺยาติ ฯ สมก ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
โย อิธ กาลกโต พฺรหฺมโลเก อุปฺปชฺเชยฺย โย จ อิธ กาลกโต กสฺมิรนคเร อุปฺปชฺเชยฺย
สมก อุปฺปชฺชนฺตีติ ฯ ภิยฺโย อุปม กโรหีติ ฯ ม มหาราช โอโลเกหีติ ฯ โอโลกิโต
ภนฺเตติ ฯ จนฺทิมสุริย โอโลเกหีติ ฯ โอโลกิโต ภนฺเติ ฯ ตยา มหาราช อห วา
จิรตร โอโลกิโตติ ฯ เทฺวจตฺตาฬีสโยชนสหสฺสานิ จนฺทิมสุริยา วา จิรตร โอโลกิตาติ
ฯ สมสมก สมาจิตฺต โอโลกิตนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อิธ กาลกตา เอโก พฺรหฺมโลเก
อุปฺปชฺเชยฺย เอโก กสฺมิรนคเร อุปฺปชฺเชยฺย สมสมกา อุปปตฺตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
พฺรหฺมโลเก กสฺมิรนครปฺโห ปฺจโม ฯ
ราชา อาห อห ภนฺเต นาคเสน ตุริตการณ ปุจฺฉิสฺสามิ ภนฺเต นาคเสน
สตฺโต ปรโลก คจฺฉนฺโต นีล วา โลหิต วา ปต วา โอทาต วา มฺเชฏ วา
ปภสฺสร วา กตเม วณฺเณน คจฺฉติ อถวา หตฺถิวณฺเณน วา อสฺสวณฺเณน วา รถวณฺเณน
วา คจฺฉตีติ ฯ อปฺตฺต มหาราช ภควตา เตปฏเก พุทฺธวจเน นตฺถีติ ฯ ยทิ
ภนฺเต นาคเสน สมโณ โคตโม สตฺโต ปรโลก คจฺฉนฺโต อนฺตรมคฺเค นีล วา ปต
วา โลหิต วา โอทาต วา มฺเชฏ วา ปภสฺสร วา น ปฺายติ กึ สพฺพ
ชานาติ เนต ปรโลก คจฺฉติ ภนฺเต นาคเสน ย วา คุณสฺส อาชีวกสฺส วจน ตเถว
สจฺจ ปณฺฑิโต โส อาจริโย ยตฺร หิ นาม เอว วกฺขติ นตฺถิ โลโก นตฺถิ ปรโลโก
สตฺโต ปรโลก น คจฺฉตีติ ฯ สุโณหิ มหาราช มม วากฺยนฺติ ฯ อาม ภนฺเต นาคเสน
สุโณมิ ตว วากฺยนฺติ ฯ มม วากฺย มหาราช มุขโต มุตฺต ตว กณฺเณ สมฺปตฺต
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อนฺตรามคฺเคป อกตวิธ วา สาลคฺเค นีล วา ปต วา ฯ เป ฯ ปสฺสสีติ ฯ น ปสฺสามิ
ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ ยทิ มหาราช มม วากฺย อนฺตรมคฺเค นีล วา ปต วา
ฯ เป ฯ น ปสฺสสิ มม วากฺย ตว กณฺณ น คจฺฉติ ตฺว อลิก ภาสสีติ ฯ น ภนฺเต
นาคเสน อลิก ภณามิ กิฺจาป ภนฺเต นาคเสน วากฺย อนฺตรามคฺเค นีล วา ปต
วา น ปฺายติ ตฺว วากฺย มม กณฺเณ สมฺปตฺตนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
กิฺจาป สตฺโต ปรโลก คจฺฉนฺโต อนฺตรามคฺเค นีล วา ปต วา น ปฺายติ วากฺย
วิย สตฺตา ปรโลก คจฺฉนฺตีติ ฯ อจฺฉริย ภนฺเต นาคเสน อพฺภูต สกลชมฺพูทีเป มหาราชฺช
อนุภฺุชตุ ภนฺเต นาคเสน น อิเม จ ปฺจกฺขนฺธา ปรโลก คจฺฉนฺติ อกตวิธา ปฺจกฺขนฺธา
จ อุปฺปชฺชนฺติ สสาโร นตฺถีติ ฯ ตฺว มหาราช เขตฺต การาเปยฺยาสีติ ฯ อาม ภนฺเต
นาคเสน เขตฺต กริสฺสามิ สาลึ โรปาเปมีติ ฯ ตว มหาราช ปมวิย โรปตสาลี อุทฺธ
สาลคฺค คจฺฉติ อกตวิธ สาลคฺเค อุปฺปชฺชิสฺสตีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน ปวียฺจ โรปตสาลี
อุทฺธ สาลคฺค คจฺฉติ น อกตวิธ วา สาลคฺเค อุปฺปชฺชตีติ ฯ ยทิ มหาราช ปวิยา
โรปตสาลี อุทฺธ สาลคฺค น คจฺฉติ อกตวิธ วา สาลคฺเค น อุปฺปชฺชติ สาลี นาม
นตฺถีติ ฯ น ภนฺเต นาคเสน นตฺถิ สาลี อตฺถิ สาลี ยทิ ภนฺเต นาคเสน ปวียา
โรปตสาลี อุทฺธ สาลคฺค คจฺเฉยฺย อุทฺธ สาลี ปริสมฺปชฺเชยฺย ยทิ อกตวิธา สาลคฺค
อุปฺปชฺเชยฺย สาลคฺค ธโน สม อุปปชฺเชยฺย ครุสม อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ เอวเมว โข
มหาราช ยทิ อิเม ปฺจกฺขนฺธา ปรโลก คจฺเฉยฺยุ กาโณ ปุนน กาโณ ภเวยฺย มูโค
ปุน น มูโค ภเวยฺย ปฺุสฺส กึ กรณีย ยทิ อกติวิธา ปฺจกฺขนฺธา อุปฺปชฺเชยฺยุ อกุสลกมฺเมน
นิรย คจฺเฉยฺยนุ ฺติ ฯ ภิยฺโย อุปม สโรหีติ ฯ เสยฺยถาป มหาราช ปทีโป อฺ
ปทีป อจฺฉิ วา สกมติ ชาล วา สกมติ อกตวิธา อุปฺปชฺชตีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน
อจฺฉิ วา สกมติ ปทีโป อฺ ปทีป อจฺฉึ วา ชาล วา ปุเปถา วา สกมติ น
หิ กตวิธ วา น อุปฺปชฺชตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช น อิเม ปฺจกฺขนฺธา ปรโลก
คจฺฉนติ นป อกตวิธา ปฺจกฺขนฺธา อุปปฺ ชฺชนฺตีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน เวทนากฺขนฺโธ
ปรโลก คจฺฉตีติ ฯ ยทิ มหาราช เวทนากฺขนฺโธ ปรโลก คจฺฉติ อิมสฺมึเยว ปฺจกฺขนฺเธ
เวทนา เต สตฺตา ปรโลก คนฺตฺวา เวทนากฺขนฺโธติ ฯ หิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ต การณ มหาราช ชานาหิ อิมสฺมึ อตฺตภาเว เวทนากฺชนฺโธ น ปรโลก คจฺฉตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน สฺากฺขนฺโธ ปรโลก คจฺฉตีติ ฯ ยทิ มหาราช สฺากฺขนฺโธ ปรโลก
คจฺฉติ อิมสฺมึ อตฺตภาเว หตฺถจฺฉินฺโน ปาทจฺฉินฺโน ปรโลก คนฺตฺวา หตฺถจฺฉินฺโน
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ปาทจฺฉินฺโนติ สฺา อตฺถีติ ฯ นตฺถิ ภนฺเตติ ฯ ต การณ มหาราช ชานาหิ อิมสฺมึ
สฺากฺขนฺโธ น ปรโลก คจฺฉตีติ ภิยฺโย อุปม กโรหีติ ฯ อตฺถิ เต มหาราาช อาทาสสฺส
มณฺฑโล นามาติ ฯ อาม ภนฺเต อตฺถีติ ฯ ตฺว มหาราช อาทาสมณฺฑล คเหตฺวา
ปุรโต เปหีติ ฯ โต ภนฺเตติ ฯ อิมสฺมึ มหาราช อาทาสมณฺฑเลตว อกฺขิจ
กฺณฺจนาสฺจ ทนฺตา จ ทิสฺสนฺติ ตฺว มหาราช กตวิธนฺติ ฯ อาทาสมณฺฑเล
ภนฺเต นาคเสน อกฺขิ จ กณฺฑณฺจ นาสฺจ ทนฺตา จ อมฺหากนฺติ ฯ ตว อกฺขึ
อุปปาเฏตฺวา ตว กณฺณ อุปฺปาเฏตฺวา ตว นาส อุปฺปาเฏตฺวา ตว ทนฺตา อุปฺปาเฏตฺวา
ตฺว มหาราช กาโณ ภวสิ ขนฺโธ ภวสีติ ฯ น หิ ภนฺเต นาคเสน ขนฺโธ ภวามิ
มม ภนฺเต นาคเสน อุปนิสฺสาย ฉายา อาทาสมณฺฑเล ทิสฺสติ นป อกตวิธนฺติ ฯ
เอวเมว โข มหาราช นป อิเม ปฺจกฺขนฺธา ปรโลก คจฺฉนฺติ นป อกตวิธา วา
ปฺจกฺขนฺธา อุปฺปชฺชนฺติ อิมเยว ปฺจกฺขนฺธ อุปนิสฺสาย กตกุสลากุสลกมฺเมน
ิอาทาสมณฺฑเล ฉายา วิย สตฺโต มาตุกุจฺฉยิ  ปฏิสนฺธายตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
ปรโลกคตนีลปตาทิวณฺณคตปฺโห ฉฏโ ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน สตฺโต มาตุกุจฺฉิย ปฏิสนฺธายนฺโต กตเมน ทฺวาเรน
คนฺตฺวา ปฏิสนฺธายตีติ ฯ นตฺถิ มหาราช ทฺวาร เยน ทฺวาเรน สตฺตา มาตุกุจฺฉิย
คนฺตฺวา ปฏิสนฺธิยนฺตีติ ฯ อุปม กโรหีติ ฯ อตฺถิ เต มหาราช รตนมฺชุสา
นามาติ ฯ อาม ภนฺเต อตฺถตี ิ ฯ ตฺว มหาราช รตนมฺชุสาย จินฺเตหีติ ฯ จินฺติต
ภนฺเตติ ฯ ตว มหาราช จิตตฺ  รตนมฺชุเส คจฺฉนฺต กตเมน ทฺวาเรน คจฺฉนฺตีติ ฯ
มม จิตฺต ภนฺเต นาคเสน ต มฺชุส คจฺฉนฺต ทฺวารกมฺเมน นตฺถีติ ฯ เ อต ถเถว
ภวติ โข มหาราช สตฺโต มาตุกุจฺฉิย ปฏิสนฺธิยนฺโต ทฺวารกมฺเมน นตฺถิ ตว รตนมฺชุส
จินฺติต จิตฺเตน วิย สตฺตา มาตุกุจฺฉิย ปฏิสนฺธิยนฺตีติ ฯ อจฺฉริย ภนฺเต นาคเสน
อพฺภูต ภนฺเต นาคเสน อติวจิ ิตฺราติ ปฺหาปฏิภาคานิ วิสชฺชโกสีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต
นาคเสน ยทิ พุทฺโธ ติฏเยฺย สาธุการ ปวตฺเตยฺย สาธุ ภนฺเต นาคเสน สาธุ ภนฺเต
นาคเสนาติ ฯ
มาตุกุจฺฉิปฏิสนฺธิปฺโห สตฺตโม ฯ
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ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กตีนิ นุโข โพชฺฌงฺคานีติ ฯ สตฺต โข มหาราช
โพชฺฌงฺคานีติ ฯ กตีหิ ปน ภนฺเต โพชฺฌงฺเคหิ พุชฺฌตีติ ฯ เอเกน โข มหาราช
โพชฺฌงฺเคน พุชฺฌตีติ ฯ กตเมน เอเกน โพชฺฌงฺเคน ภนฺเตติ ฯ ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺเคนาติ ฯ อถ กิสฺส นุโข ภนฺเต วุจฺจนฺติ สตฺต สมฺโพชฺฌงฺคานีติ ฯ ต
กึ มฺสิ มหาราช ยถา อสิ โกสิยา ปกฺขิตฺโต อคหิโต หตฺเถน อุสฺสหติ เฉชฺช
ฉินฺทิตุนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺเคน วินา
ฉหิ โพชฺฌงฺเคหิ น พุชฺฌตีติ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สตฺตโพชฺฌงฺคปฺโห อฏโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน กตม นุโข พหุตร ปฺุ วา อปฺุ
วาติ ฯ เถโร อาห ปฺุ โข มหาราช พหุตร อปฺุ โถกนฺติ ฯ กถ ภนฺเต
นาคเสน ปฺุ พหุตร อปฺุ โถกนฺติ ฯ อปฺุ โข มหาราช กโรติ วิปฺปฏิสารี
โหติ ปาปกมฺม มยา กตนฺติ เตน การเณน ปาป น วฑฺฒติ ปฺุ โข มหาราช
กโรนฺโต อวิปปฺ ฏิสารี โหติ อวิปฺปฏิสาริตฺวา ปาโมชฺช ชายติ ปมุทิตสฺส ปติ ชายติ
ปติมนสฺส กาโย ปสฺสทฺธติ ปสฺสทฺธิกาโย สุข เวเทติ สุขิโต จิตฺต สมาธิยติ เตน
การเณน ปฺุ วฑฺฒติ ปุรโิ ส โข มหาราช ฉินฺนหตฺถปาโท ภควโต เอก อุปฺปลหตฺถ
ทตฺวา เอกนวุติกปฺเป วิปาก คจฺฉิสฺสติ อิมินาป โข มหาราช การเณน มย ภณาม
ปฺุ พหุตร อปฺุ โถกนฺติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ปาปปฺุพหุตรปฺโห นวโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน โย วา ชานนฺโต ปาปกมฺม กโรติ โย วา
อชานนฺโต ปาปกมฺม กโรติ กตมสฺส พหุตร อปฺุนฺติ ฯ เถโร อาห โย โข มหาราช
อชานนฺโต ปาปกมฺม กโรติ ตสฺส พหุตร อปฺุนฺติ ฯ เอว โข ภนฺเต นาคเสน
โย หิ อมฺหาก ราชปตฺโต วา ราชมหามตฺโต วา อชานนฺโต ปาปกมฺม กโรติ ตสฺส
มย ทฺวิคุณ ทณฺฑ ทเทมาติ ฯ ต กึ มฺสิ มหาราช ตตฺต อโยคุฬ อาทิตฺต
สมฺปชฺชลิต สโยชิต ภูต เอโก อชานนฺโต คณฺเหยฺย เอโก ชานนฺโต กตโม พาฬฺหตร
คณฺเหยฺยาติ ฯ โย โข ภนฺเต อชานนฺโต โส พาฬฺหตรนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
โยป อชานนฺโต ปาปกมฺม กโรติ ตสฺส อปฺุ พหุตรนฺติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต

ิ
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นาคเสนาติ ฯ
ชานอชานปฺโห ทสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน อตฺถิ โกจิ อิมินา สรีเรน สทฺธึ อุตฺตรกุรุ
วา คจฺเฉยฺย พฺรหฺมโลก วา อฺ วา ปน ทีปนฺติ ฯ เถโร อาห อาม มหาราช
โส อิมินา จาตุมหาภูติเกน กาเยน อุตฺตรกุรุ วา คจฺเฉยฺย พฺรหฺมโลก วา อฺ วา
ปน ทีปนฺติ ฯ กถ ภนฺเต อิมินา จาตุมหาภูติเกน กาเยน อุตฺตรกุร วา คจฺเฉยฺย
พฺรหฺมโลก วา อฺ วา ทีปนฺติ ฯ อภิชานาหิ ตฺว มหาราช อิมิสฺสา ปวิยา วิทตฺถี
วา ลงฺฆยิตฺวา รตนฺโย วาติ ฯ ชานามิ ภนฺเต อหปเอว ภนฺเต อฏป รตนิโย
ลงฺฆามีติ ฯ กถ ตฺว มหาราช อฏป รตนฺโย ลงฺฆสีติ ฯ อห ภนฺเต จิตฺต อุปาเทมิ
เอตฺถ อุปติสฺสามีติ สหจิตฺตปุ ฺปาโท กาโย ลหุโก โหตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อิทฺธมา
ภิกฺขุ เจโตวสิปฺปตฺโต กาเย จิตฺต สมาโรปยิตฺวา จิตฺตภาวนาย เวหา คจฺฉตีติ ฯ กลฺโลสิ
ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
อุตฺตรกุรุปฺโห เอกาทสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ อฏิกานิ ทีฆานิ โยชนสติกานีติ
รุกฺขานิป นตฺถิ โยชนสติกานิ กุโต ปน อฏิกานิ ทีฆานิ ภวิสฺสนฺตีติ ฯ ต กึ มฺสิ
มหาราช สุต เต มหาสมุทฺเท ปฺจโยชนสติกา มจฺฉา อตฺถีติ ฯ อาม ภนฺเต สุต
เม มหาสมุทฺเท ปฺจโยชนสติกา มจฺฉา อตฺถีติ ฯ นนุ มหาราช ปฺจโยชนสติกสฺส
มจฺฉสฺส อฏิกานิป ทีฆานิ ภวิสฺสนฺตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ
ทีฆอฏิกปฺโห ทฺวาทสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเหภณถสกฺกาอสฺสาสปสฺสาเส นิโรเธตุนฺติ ฯ
มหาราช สกฺกา อสฺสาสปสฺสาเส นิโรเธตุนฺติ ฯ กถ ปน ภนฺเต สกฺกาติ ฯ ต กึ
มฺสิ มหาราช สุต เต โกจิ กากจฺฉมาโนป ฯ อาม ภนฺเต สุตนฺติ ฯ กินฺนุ
โข มหาราช โส สทฺโท กาเย ภมิเต วิรเมยฺยาติ ฯ อาม ภนฺเต วิรเมยฺยาติ ฯ
โส หิ นาม มหาราช สทฺโท อภาวิตกายสฺส อภาวิตสีลสฺส อภาวิตจิตตฺ สฺส กาเย ภมิเต
วิรมติ กิมฺปน ภาวิตกายสฺส ภาวิตสีลสฺส ภาวิตจิตฺตสฺส จตุตฺถลฺฌานสมาปนฺนสฺส
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อสฺสาสปสฺสาสา น นิรุชฺฌนฺตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
อสฺสาสปสฺสาสปฺโห เตรสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน สมุทฺโทติ วุจฺจติ เกน การเณน อาป อุทก
สมุทฺโทติ วุจฺจตีติ ฯ เถโร อาห ยตฺถก อุทก มหาราช ตตฺตก โลณ ยตฺถก โลณ
ตตฺตก อุทก เตน สมุทฺโทติ วุจฺจตีติ ฯ ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน เกน การเณน
สมุทฺโท เอกรโส โลณรโสติ ฯ เถโร อาห จิรฏิตตฺตา โข มหาราช อุทกสฺส สมุทฺโท
เอกรโส โลกณรโสติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สมุทฺทปฺโห จุทฺทสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน สกฺกา สพฺพสุขุม ฉินฺทิตุนฺติ ฯ เถโร อาห
อาม มหาราช สกฺกา สพฺพสุขุม ฉินฺทิตุนฺติ ฯ กึ ปน ภนฺเต สพฺพสุขุมนฺติ ฯ ธมฺโม
โข มหาราช สพฺพสุขุโม น โข มหาราช ธมฺมา สพฺเพ สุขุมา สุขุมนฺติ วา ถูลนฺติ
วา ธมฺมานเมต อธิวจน ย กิฺจิ ฉินฺทิตพฺพ สพฺพนฺต ปฺาย ฉินฺทติ นตฺถิ ทุติย
ปฺาย เฉทนนฺติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
สุขุมเฉทนปฺโห ปณฺณรสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ปฺา กุหึ วสตีติ ฯ น กตฺถจิ
มหาราชาติ ฯ เตนหิ ภนฺเต นาคเสน ปฺา นตฺถีติ ฯ ต กึ มฺสิ
มหาราช วาโต ปน กุหึ วสตีติ ฯ น กตฺถจิ ภนฺเตติ ฯ เตนหิ มหาราช นตฺถิ
วาโตติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ปฺาวิเสสปฺโห โสฬสโม ฯ
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ปฺาติ วา วิฺาณนฺติ วา ภูตสฺมึ ชีโวติ
วา อิเม ธมฺมา นานตฺถา เจว นานสพฺยฺชนา จ อุทาหุ เอกตฺถา นานาพฺยฺชนาเยวาติ ฯ เถโร อาห วิชานนลกฺขณ มหาราช วิฺาณ ปชานนลกฺขณา ปฺา ภูตสฺมึ
ชีโว น อุปลพฺภตีติ ฯ ราชา อาห ยทิ ชีโว น อุปลพฺภติ อถ โก หิ จกฺขุนา
รูป ปสฺสติ โสเตนป สทฺท สุณาติ ฆาเนนป คนฺธ ฆายติ ชิวฺหายป รส สายติ กาเยนป
โผฏพฺพ ผุสติ มนสาป ธมฺม วิชานาตีติ ฯ เถโร อาห ยทิ ชีโว จกฺขุนา รูป
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ปสฺสติ ฯ เป ฯ มนสา ธมฺม วิชานาติ โส ชีโว จกฺขูสุ อุคฺฆาฏิเตสุ มหนฺเตน อากาเสน
พหิมุโข สุฏุ ตารกรูป ปสฺเสยฺย โสเตสุป อุคฺฆาฏิเตสุ ฆาเนสุ อุคฺฆาฏิเตสุ ชิวฺหาย
อุคฺฆาฏิเตาย กาเยป อุคฺฆาฏิเต มเนป อุคฺฆาฏิเต มหนฺเต อากาเสน พหิมุโข
สุฏุ ธมฺม วิชาเนยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เตนหิ มหาราช ภูตสฺมึ ชีโว น
อุปลพฺภตีติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
วิฺาณาทีน นานตฺถภาวปฺโห สตฺตรสโม ฯ
เถโร อาห ทุกฺกร มหาราช ภควตา กตนฺติ ฯ กึ ปน ภนฺเต นาคเสน
ภควตา ทุกฺกร กตนฺติ ฯ ทุกฺกร มหาราช ภควตา กต อิเมส อรูปน จิตฺตเจตสิกาน
ธมฺมาน เอการมฺมเณ วตฺตมานาน ววตฺถาน อกฺขาต อย ผสฺโส อย เวทนา อย
สฺา อย เจตนา อิท จิตฺตนฺติ ฯ อุม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช โกจิเทว ปุริโส
นาวาย มหาสมุทฺท อชฺโฌคาเหตฺวาา หติถปูเฏน อุทก คเหตฺวา ชิวฺหาย สายิตฺวา ชาเนยฺย
อิท คงฺคาย อุทก อิท ยมุนาย อุทก อิท สรภุยา อุทก อิท อจีรวติยา อุทก
อิท มหิยา อุทกนฺติ ฯ ทุกกฺ ร ภนฺเต ชานาตุนฺติ ฯ ตโต ทุกฺกรตร โข มหาราช
ภควตา กต อิเมส อรุปน จิตฺตเจตสิกาน ธมฺมาน เอการมฺมเณ วตฺตมานาน ววตฺถาน
อกฺขาต อย ผสฺโส อย เวทนา อย สฺา อย เจตนา อิท จิตฺตนฺติ ฯ สุฏุ
ภนฺเตติ อพฺภโมทามีติ ฯ
อรูปววตฺถภาวทุกฺกรปฺโห อฏารสโม ฯ
ชานาสิ โข มหาราช สมฺปตฺติ กา เวลาติ ฯ อาม ภนฺเต ชานามิ สมฺปตฺติ
เวลา ปโม ยาโม อติกฺกนฺโต มชฺฌิโม ยาโม วตฺตติ อุกกฺ า ปทีเปยฺยุนตฺ ิ ฯ จตฺตาริ
ปฏากานิ อาณตฺตานิ คมิสสฺ นฺติ ภณฺฑโต ราชเทยฺยาติ ฯ โยนกา เอวมาหสุ กลฺโลสิ
มหาราช ปณฺฑิโต ภิกฺขูติ ฯ อาม ภเณ อีทิโส อาจริโย ภเวยฺย อีทิโส จ อนฺเตวาสี
น จิรสฺเสว ธมฺม ชาเนยฺยาติ ฯ ตสฺส ปฺหาเวยฺยากรเณน ตุฏโ ราชา เถร นาคเสน
สตสหสฺสคฺฆนิเกน กมฺพเลน อจฺฉาเทตฺวา ภนฺเต นาคเสน อชฺชตคเค เคเห อฏสตภตฺต
ปฺาเปมิ ย กิฺจิ อนฺเตปุเร กปฺปย เ ตน จ ปวาเรมีติ ฯ เถโร อาห อล มหาราช
ชีวามีติ ฯ ชนามิ ภนฺเต นาคเสน ชีวสิ อปจ อตฺตานฺจ รกฺข มมฺจ
รกฺขาหิ ฯ กถฺจ รกฺขสิ อตฺตาน นาคเสโน มิลินฺท ราชาน ปสาเทสิ น กิฺจิ
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อลภตีติ ปรปวาโท อาคจฺเฉยฺยาติ เอว อตฺตาน รกฺขาหิ กถ มม รกฺขสิ
มิลินฺโท ราชา ปสนฺโน ปสนฺนาการ น กโรตีติ เอว มม รกฺขาหีติ ฯ ตถา โหตุ
มหาราชาติ ฯ เสยฺยาถาป ภนฺเต สีโห มิคราชา สุวณฺณปฺชเร ปกฺขิตฺโต พหิมุโขเยว
โหติ เอวเมว โข อห ภนฺเต กิฺจาป อคาร อชฺฌาวสามิ พหิมุโขเยว อจฺฉามิ สเจ
อห ภนฺเต อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพาเชยฺย น จิร ชีเวยฺย พหู เม ปจฺจตฺถิกาติ ฯ
อถ โข อายสฺมา นาคเสโน มิลินฺทสฺส รฺโ ปฺห วิสชฺเชตฺวา อุฏายาสนา สงฺฆาราม
อคมาสิ ฯ อจิรปกฺกนฺเต อายสฺมนฺเต นาคเสน มิลินฺทสฺส รฺโ เอตทโหสิ กึ มยา
ปุจฺฉิต กึ ภทนฺเตน วิสชฺชิตนฺติ ฯ อถ โข มิลินฺทสฺส รฺโ เอตทโหสิ สพฺพ มยา
สุปุจฺฉิต สพฺพ ภทนฺเตน สุวสิ ชฺชิตนฺติ ฯ อายสฺมโตป นาคเสนสฺส สงฺฆรามคตสฺส เอตทโหสิ
กึ มิลินฺเทน รฺา ปุจฺฉิต กึ มยา วิสชฺชิตนฺติ ฯ อถร โข อายสฺมโต นาคเสนสฺส
สฺฆาราคตสฺส เอตทโหสิ สพฺพ มิลินฺเทน รฺา สุปุจฺฉิต สพฺพ มยา
สุวิสชฺชิตนฺติ ฯ อถ โข อายสฺมา นาคเสโน ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ปุพฺพณฺหสมย
นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน มิลินฺทสฺส รฺโ นิเวสน เตนุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
ปฺตฺตาสเน นิสีทิ ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา เยนายสฺมา นาคเสโน เตนุปสงฺกมิ
อุปสงฺกมิตฺวา อายสิมนฺต นาคเสน อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ เอกมนฺต นิสินฺโน
โข มิลินฺโท ราชา อายสฺมนฺต นาคเสน เอตทโวจ ภนฺเต นาคเสน มา โข ภทนฺตสฺส
เอว อโหสิ นาคเสนสฺส มยา ปฺโห ปุจฉฺ ิโต เตเนว โสมนสฺเสน ต รตฺตวเสส วีตนิ าเมติ
เอว น ทฏพฺพ ตสฺส มยฺห ภนฺเต ต รตฺตาวเสส เอตทโหสิ กึ มยา ปุจฺฉิต กึ
ภทนฺเตน สุวสิ ชฺชิตนฺติ สพฺพ มยา ปฺห ปุจฺฉิต สพฺพ ภทนฺเตน สุวสิ ชฺชิตนฺติ ฯ
เถโร อาห มา โข มหาราช ตุมฺห เอต อโหสิ มิลินฺทสฺส รฺโ ปฺโห มยา
วิสชฺชิโตติ เตเนว โสมสนฺเสน ต รตฺตาวเสน สุปติ น เอว ทฏพฺพ ตสฺส มยา วิสชฺชิตนฺติ
สพฺพ มิลินฺเทน รฺา ปุจฉฺ ิต สพฺพ มยา สุวิสชฺชิตนฺติ ฯ อิติห เต อุโภ ปณฺฑิตา
อฺมฺสฺส สุภาสิต สุลปต สมนุโมทึสูติ
ทุกฺกรปฺโห เอกูนวีสติโม ฯ
สตฺตโม วคฺโค ฯ
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วิเสสปฺโห
ราชา อาห ภนฺเต นาคเสน ภาสิต เจต ภควตา มาตุจฺฉาย มหาปชาปติยา
โคตมิยา นวทุสฺสยุค ทิยมานาย สเฆ โคตมิ เทหิ สเฆ เต ทินฺเน อหฺเจว ปูชิโต
ภวิสฺสามิ สโฆ จาติ กินฺนุ โข ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต สฆรตนโต น ภาริโก น
ครุโก ทกฺขิเณยฺโย ฯ ย หิ วตฺถยุคล ตาย มาตุจฺฉาย สย วิปงฺคิต สย ลฺุจิต
สย วตฺตก สย โปฏ สย กนฺติต สย วายิต วตฺถยุคล ทิยมาน อตฺตโน ทิยามาน
ตถาคโต ภิกฺขุสฆสฺส ทาเปสิ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต สฆรตนโต อุตฺตริโก อธิโก
วา วิสิฏโ วา ภาเวยฺย มยิ ทินฺเน มหปฺผล ภวิสฺสตีติ น ตถาคโต มาตุจฺฉาย
มหาปชาปติยา ต สฆสฺส เทหีติ สเฆ ทาเปยฺย ยสฺมา จ โข ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต
อตฺตาน น ปตฺตียติ น อุปนียติ ตสฺมา ตถาคโต มาตุจฺฉาย ต สฆสฺส ทาเปสีติ ฯ
เถโร อาห ภาสิตฺเจต มหาราช ภควตา มาตุจฺฉาย มหาปชาปติยา โคตมิยา สาฏกา
ทิยมานานาย สเฆ โคตมิ เทหิ สเฆ เต ทินฺเน อหฺเจว ปูชิโต ภวิสฺสามิ สโฆ
จาติ ตจ ปน วตฺถยุค อตฺตโน อนูปนียมาน น อจิตฺตกิ ตาย นน อทกฺขิเณยฺยตาย
อปจ มหาราช หิตตฺถาย อนุกมฺปาย อนาคตมทฺธาน สโฆ มม อจฺจเยน จิตฺติกโต
ภวิสฺสตีติ วิชชฺ มาเนเยว คุเณ ปติฏ ชนยนฺโตเยว เอวมาห สเฆ โคตมิ เทหิ สเฆ
เต ทินฺเต อหฺเจว ปูชิโต วิสฺสามิ สโฆ จาติ ฯ ยถา มหาราช ปตา ธรมาโนเยว
อมจฺจคณโทวาริกอนีกฏปาริสชฺชาน มชฺเฌ รฺโ สนฺติเก ปุตฺตสฺส สวิชฺชมาเน คุเณ
ปฏิกิตฺเตติ อิธ ปโต อนาคตมทฺธาเน ชนมชฺเฌ ปูชิโต ภวิสฺสตีติ เอวเมว โข มหาราช
ตถาคโต หิตตฺถาย อนุกมฺปาย อนาคตมทฺธาน สโฆ มม อจฺจเยน จิตฺติกโต ภวิสฺสตีติ
วิชฺชามานเกเยว คุเณ ปติฏ ชนยนฺโต เอวมาห สเฆ โคตมิ เทหิ สเฆ เต ทินฺเน
อหฺเจว ปูชิโต ภวิสฺสามิ สโฆ จาติ ฯ น โข มหาราช ตาวตฺตเกน จ
สาฏกานุปฺปทานมตฺเตน สโฆ ตถาคตา อธิโก วา โหติ วิสิฏโ วาติ ฯ ยถา มหาราช
มาตาปตโร นาม ปุตฺตาน อจฺฉาเทนฺติ ปริมณฺเฑนฺติ นฺหาเปนฺติ สมฺพาหน เทนฺติ อป
นุ โข มหาราช ตาวตฺตเกน อจฺฉาทนปริมณฺฑนนฺหาปนเสมฺพาหนมตฺตเกน ปุตฺโต มาตาปตูหิ
อธิโก นาม โหติ วิสิฏโ วาติ ฯ น หิ ภนฺเต อกามกรณีย ภนฺเต ปุตโฺ ต
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มาตาปตูน ตสฺมา มาตาปตโร ปุตฺตาน อจฺฉาทนปริมณฑนนฺหาปนสมฺพาหน กโรนฺตีติ ฯ
เอวเมว โข มหาราช น ตาวตฺตเกน สาฏกานุปฺปทานมตฺตเกน สโฆ ตถาคตา อธิโก
นาม โหติ วิสฏิ โ วา ฯ อปจ ตถาคโต อกามกรณีย กโรนฺโต ตาย มาตุจฺฉาย
สฆสฺส สาฏก ทาเปสิ ฯ ยถา ปนน มหาราช โกจิเทว ปุริโส รฺโ อุปยาน ทเทยฺย
ต มหาราช อุปยาน ชนสฺส อฺตรสฺส ภตฺติกสฺส วา พลตฺถสฺส วา ปุโรหิตสฺส
วา ทเทยฺย อป นุ โข โส มหาราช ชโน ตาวตฺตเกน อุปยานปฏิลาภมตฺตเกน รฺา
อธิโก นาม โหติ วิสิฏโ วาติ ฯ น หิ ภนฺเต ราชภตฺติโก ภนฺเต โส ราชปูชิตฏาเน
ปยนฺโต ราชา อุปยาน เทตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช น ตาวตฺตเกน
สาฏกนุปฺปทานมตฺตเกน สโฆ ตถาคตา อธิโก นาม โหติ วิสิฏโ วา ฯ อปจ ตถาคตา
ปภูติ สโฆ พุทฺธปูชิตฏาเน ปยนฺโต ตถาคโต สหสฺส สาฏก ทาเปสิ ฯ อปจ โข
มหาราช ตถาคตสฺส เอว อโหสิ สภาวปฏิปูชนีโย สโฆ มม สนฺติเก น สเฆ ปฏิปูชิสฺสามีติ
สฆสฺส สาฏก ทาเปสิ ฯ น มหาราช ตถาคโต อตฺตโนเยว อติปูชน วณฺเณติ อถ
โข โย โกจิ ปูชนารโห โหติ เตสป ตถาคโต อติปูชน วณฺเณติ ฯ ภาสิต เจต
มหาราช ภควตา เทวสติเทเวน มชฺฌิมนิกาเย วรลฺจเก ธมฺมทายาทธมฺมปริยาเยน
อปฺปจฺฉ ปฏิปตฺตึ ปกิตฺติยมาเนน อสุเยว ปุริโม ภิกฺขุ ปุชฺชตโร ปาสสตโรติ ฯ นตฺถิ
มหาราช ภเวสุ สตฺตนิกาเยสุ โกจิ สตฺโต ตถาคตา อธิโก วา วิสิฏโ วา ฯ ตถาคโต
จ ทกฺขิเณยฺโย จ อุตฺตโร จ อธิโก จ ฯ ภาสิต เจต มหาราช สยุตฺตนิกาเย วรลฺจเก
มานวคามิเกน เทวปุตฺเตน ภควโต ปุรโต ตฺวา สเทวมนุสฺสมชฺเฌ
วิปุโล ราชคหียาน
คิริเสฏโ ปวุจฺจติ
เสโต หิมวต เสฏโ
อาทิจฺโจ อฆคามิน
สมุทฺโททธีน เสฏโ
นกฺขตฺตานฺจ จนฺทิมา
สเทวกสฺส โลกสฺส
พุทฺโธ อคฺโค ปวุจฺจตีติ ฯ
ต โข ปเนต มหาราช มานวคามิเกน เทวปุตฺเตน คาถา สคีตา สุคหิตา น ทุคฺคหิตา
สุภาสิตา น ทุพฺภาสิตา อนุมตา ภควโต ฯ นนุ มหาราช เถเรน สารีปุตฺเตน
ธมฺมเสนาปตินา ภณิต เอโก มนปฺปสาเทน สรณงฺคโต อฺชลีปณาโม วา อุสฺสาหโต
วา ตารยิตุนตฺ ิ ฯ มารพลวิธสเกน พุทฺเธน ภควตา จ ภณิต เทวาติเทเวน เอกปุคฺคโล
ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย
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หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ฯ กตโม เอกปุคฺคโล ฯ ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทโธ
อย โข ภิกฺขเว เอกปุคฺคโล ฯ เป ฯ เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต
สมฺปฏิจฺฉามีติ
โคตมีวตฺถทานปฺโห ฯ
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เมณฺฑการมฺภกถา
อถ โข อายสิมา นาคเสโน ปุน นิวตฺติ สฆาราม ฯ
ภสฺสปฺปเวที วตณฺฑี
อติพุทฺธิ วิจกฺขโณ
มิลินฺโท าณเภทาย
นาคเสน อุปาคมิ
วสนฺโต ตสฺส ฉายาย
ปริปุจฺฉนโต ปุนปฺปุน
ปภินนฺ พุทฺธิ หุตฺวาน
โสป อาสี ติปฏก
นวงฺค อนุมชฺชนฺโต
รตฺติภาเค รโห
อทฺทส เมณฺฑเก ปฺเห
ทุนฺนิเวฏเ ทุนิคฺคเห
ปริยายภาสิต อตฺถิ
อตฺถ สนฺธาย ภาสิต
สภาวภาสิต อตฺถิ
ธมฺมราชสฺส สาสเน
เตส อตฺถ อนฺาย
เมณฑก ชินเทสิต
อนาคตมฺหิ อทฺธาเน
วิคฺคโห ตตฺถ เหสฺสติ
หนฺท กถ ปสาเทตฺวา
เฉทาเปสฺสามิ เมณฺฑเก
ตสฺส นิทฺทิฏมคฺเคน
ทีปยิสฺสนฺติ อนาคเตติ ฯ
อถ โข มิลินฺโท ราชา อุฏิเต อรุเณ ปภาตาย รตฺติยา รชนิยา วีติวตฺตาย
อุปฏิตาย สตฺตรสิยา สุปวุทฺเธสุ ปกขีคเณสุ อปลินฺเทสุ มิคปกขีคเณสุ ทิวากเร วิโชตมาเน
ปริปุณฺเณหิ ตุริเยหิ ปริปุณเฺ ณหิ นฺหาปกสมฺพานเนหิ อุปฏิเตหิ มุขมงฺคลิเกหิ สุยยฺ มาเนหิ
คีเตหิ อาหนนฺเตหิ อาลมฺพรมุรชปณฺฑเวหิ วชฺชนฺเตหิ จมฺมาวนทฺเธหิ อุปสนฺเตหิ สงฺเขหิ
รสฺสาเนหิ วชฺชนฺเตหิ โคมุเขหิ ปมุทิตปมุติโต หฏปหฏโ สีสนฺหาโต อปคตสุคนฺธ
มาลาเมถุนธมฺโม สิรสิ วรมฺชลิก กติวา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน สมฺมาสมฺพุทฺเธ
อนุสฺสริตฺวา อฏ วตฺตปทานิ สมาทยิ อิโต เม อนาคตานิ สตฺต ทิวสานิ อฏ คุณานิ
สมาทยิตฺวา ตโป จริตพฺโพ ภวิสฺสติ โส อห จิณณ
ฺ ตโป สมาโน อาจริย อาราธยิตฺวา
เมณฺฑกปฺเห ปุจฺฉิสฺสามีติ ฯ อถ โข มิลินฺโท ราชา อปนยิตวฺ า ปกติกทุสฺสยุค อาภรณานิ
โอมฺุจิตฺวา นิวาสยิตวฺ า กาสาย มุทธิกวติสีสก สีเส ปฏิมฺุจิตฺวา มุนิภาว อุปคนฺตวา
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อฏ คุณานิ สมาทยิ ฯ อิเมหิ สตฺตหิ ทิวเสหิ น รฺา อตฺโถ อนุสาสิตพฺโพ
น ราคุปสฺหิต จิตฺต อุปปาเทตพฺพ น กสฺสจิ ปรสฺส โกโธ กาณีโย น โมหวเสน
จริตพฺพ ทาสีเปตกภริยปริปาเล นิวาตวุตฺตนิ า ภวิตพฺพ กายิกวาจสิก อนุรกฺขิตพฺพ ฉป
อายตนานิ นิรวเสสโต รกฺขิตพฺพานิ เมตฺตาภาวนาย มานส ปกฺขิปตพฺพ อิติ อิมานิ
อฏคุณามิ สมาทยิตฺวา เตสุเยว อฏคุเณสุ มาสน ปกฺขิปตฺวา น พหิ นีหริตฺวา สตฺตาห
วีตินาเมตฺวา ปภาตาย รตฺตยิ า อฏมิย นิยาเต ปเคว ปาตราส กตฺวา โอกฺขิตฺตจกฺขุ
มิตภาณี สุสณฺิเตน อิริยาปเถน อวิกฺขิตฺเตน ปหฏเน มานเสน อุทคฺเคน วิปฺปสนฺเนน
เถร นาคเสน อุปสงฺกมิตฺวา สิรสา อภิวาเทตฺวา ิตโกว อิทมฺโวจ อตฺถิ เม ภนฺเต
นาคเสน โกจิ อตฺโถ ตยา สทฺธึ ปฏิมนฺตยิตพฺโพ ตตฺถ น อฺโ โกจิ ตติโย อิจฺฉติ พฺโพ
สฺุโกาเส ปวิวิตฺเต อรฺเ อฏงเคหิ อุเปเต สมณสารูเป ปฺโห ปุจฺฉิตพฺโพ ภวิสฺสนฺติ
ตตฺถ เม น คุยฺห กตฺตพฺพ น รหสฺสก รหสฺสกป สุณติ ุ มนฺตนิยานฺจ มนฺตเน
อุปคเต อุปมายป โส อตฺโถ อุปปริกฺขิตพฺโพ ภวติ ฯ ยถา กึ วิย ยถา นาม ภนฺเต
นาคเสน มหาปวี นิกฺเขปก อรหติ นิกฺขปิ ตุ นิกฺเขเป อุปคเต เอวเมว โข ภนฺเต
นาคเสน อาหามฺหิ มหสฺสกป สุณิตุ มนฺตนิยานฺจ มนเตเน อุปคเตติ ฯ ปาโตว
ปาตราสฺจ กตฺวา ครุนา สห เอกโต ปวน ปวิสิตฺวา ราชา อิทมโวจ ภนฺเต นาคเสน
อิธ ปุริเสน มนฺติตุกาเมน อฏ ปริวชฺชนียานิ านามิ ภวนฺติ น เตสุ าเนสุ วิู
ปุริโส อพฺภนฺตริโกป สนฺโต อตฺถ มนฺเตติ มนฺติโตป ตตฺถ อตฺโถ ปริปตติ น
สมฺภวติ ฯ กตมานิ อฏ ฯ วิสม าน ปริวชฺชนีย สภย ปริวชฺชนีย อติวาโต ปริวชฺชนีโย
ปฏิจฺฉนฺน ปริวชฺชนีย เทวฏาน ปริวชฺชนีย ปนฺโถ ปริวชฺชนีโย สงฺกโม ปริวชฺชนีโย
อุทกติตฺถ ปริวชฺชนีย อิมานิ อฏฏานานิ ปริวชฺชนียานีติ ฯ เถโร อาห โก โทโส
วิสเม าเน สภเย อติวาเต ปฏิจฺฉนฺเน เทวฏาเน ปนฺเถ สงฺกเม อุทกติตฺเถติ ฯ
วิสเม ภนฺเต นาคเสน มนฺตโิ ต อตฺโถ วิกิรติ ปคิฆรติ วิพฺภมติ น สมฺภวติ ฯ
สภเย มานส สนฺตสติ สนฺตสิโต น สมฺมา อตฺถ สมนุปสฺสติ ฯ อติวาเต สทฺโท
อวิภูโต โหติ ฯ ปฏิจฺฉนฺเน อุปสฺสุต ติฏนฺติ ฯ เทวฏาเน มนฺติโต อตฺโถ ครุก
ปริณมติ ฯ ปนฺเถ มนฺติโต อตฺโถ ตุจฺฉโก ภวติ ฯ สงฺกเม จลาจโล ภวติ ฯ อุทกติตฺเถ
ปากโฏเยว ภวติ ฯ ภวติห
วิสม สภย อติวาโต
ปฏิจฺฉนฺน เทวนิสฺสิต
ปนฺโถ จ สงฺกโม ติตฺโถ
อฏเเต ปริวชฺชยาติ ฯ
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มนฺตสฺส ปริวชฺชิยฏานานิ อฏ ฯ ภนฺเต นาคเสน อฏ ปุคฺคลา มนฺต มนฺติยมานา
มนฺติต อตฺถ พฺยาปาเทนฺติ ฯ กตเม อฏ ฯ ราคจริโต ปุคฺคโล โทสจริโต ปุคฺคโล
โมหจริโต ปุคฺคโล มานจริโต ลุทฺโธ อลโส เอกจินฺติดต พาโลติ ฯ เถดร อาห เตส
โก โทโสติ ฯ ราชา อาห ราคจริโต ภนฺฌต นาคเสน ปุคฺคโล ราควเสน มนฺต มนฺติยมาโน
มนฺติต อตฺถ พฺยาปาเทติ ฯ โทสจรฺโต โทสวเสน โมหจริโต โมหวเสน มานจริโต มานวเสน
มนฺต มนฺติยมาโน มนฺติต อตฺถ พฺยาปาเทติ ฯ ลุทฺโธ โภวเสน มนฺต มนฺติยมาโน
มนฺติต อตฺถ พฺยาปาเทติ ฯ อลโส อายูหนเทสนาย อลสตาย มนฺต มนฺติยมาโน มนฺติต
อตฺถ พฺยาปาเทติ ฯ เอกจินตฺ ิโต เอกจินฺตโิ ต เอกจินฺติตาย มานิยา สงฺคติตาย มนฺต มนฺติยามาโน
มนฺติต อตฺถ พฺยาปาเทหิ ฯ พาโล ปฺาเวกลฺลตาย มนฺต มนฺติยมาโน มนฺติต อตฺถ
พฺยาปาเทติ ฯ ภวติห
ราโค โทโส จ โมโห จ
มาโน ลุทฺโธ จ อาลโส
เอกจินฺติโต จ พาโล
เอเต อตฺถ วินาสยาติ ฯ
มนฺตีน วินาสกปุคฺคลา อฏ ฯ ภนฺเต นาคเสน นว อิเม ปุคฺคลา มนฺติต คุยฺห
วิวรนฺติ น ธาเรนฺติ ฯ กตเม นว ฯ ราคจริโต โทสจริโต โมหจริโต ภีรุโก อามิสครุ
อิตฺถี โสณฺฑี ปณฺฑโก ทารโกติ ฯ เถโร อาห เตส โก โทโสติ ฯ รตฺโต ราควเสน
มนฺติต คุยฺห วิวรติ น ธาเรติ ฯ ทุฏโ โทสวเสน มนฺติต คุยฺห วิวรติ น ธาเรติ ฯ
มุฬฺโห โมหวเสน ปนฺติต คุยฺห วิวรติ น ธาเรติ ฯ ภีรุโก ภยวเสน มนฺติต คุยฺห
วิวรติ น ธาเรติ ฯ อามิสครุ อามิสานุปฺปาเนน มนฺติต คุยฺห วิวรติ น ธาเรติ ฯ
อิตฺถี ปฺาย อิตฺตรตาย มนฺติต คุยฺห วิวรติ น ธาเรติ ฯ โสณฺฑิโก สุราโลลตาย
มนฺติต คุยฺห วิวรติ น ธาเรติ ฯ ปณฺฑโก สิเนหวสิกตาย อติกฺกนฺติตาย มนฺติต คุยฺห
วิวรติ น ธาเรติ ฯ ทารโก วิปลตาย มนฺติต คุยฺห วิวรติ น ธาเรติ ฯ ภาวติห
ราโค โทโส จ โมโห จ
ภีรุโก อามิสครุ จ
อิตฺถี โสณฺฑี จ ปณฺฑโก
นวโม ภวติ ทารโก
เอเต นว คุยฺห วิวรนฺติ ฯ
เอเต โข จ ปุคฺคลา โลเก
อิตรา เจว ลามกา
เอเตหิ มนฺติต คุยฺห
ขิปฺป ภวติ ปากฏนฺติ ฯ
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คุยฺหมนฺตธสกา นว ปุคฺคลา ฯ ภนฺเต นาคเสน อฏหิ ฯ การเณหิ พุทฺธิ น
ปริณมติ ปริปาก คจฺฉติ ฯ กตเมหิ อฏหิ ฯ วยปริณาเมน พุทฺธิ น ปริณมติ
ปริปาก คจฺฉติ ฯ ปริปุจฺฉาย ปริณาเมน พุทฺธิ น ปริณมติ ปริปาก คจฺฉติ ฯ
ติตฺถาวาเสน พุทฺธิ น ปริณมติ ปริปาก คจฺฉติ ฯ โยนิโสมนสิกาเรน ฯ สากจฺฉาย ฯ
เสฺนหุปวาเสน ฯ ปฏิรูปเทสวาเสน พุทฺธิ น ปริณมติ ปริปาก คจิฉติ ฯ ภวติห
วเยน ยสปริปุจฺฉา
ติตฺถาวาเสน โยนิโส
สากจฺฉาเสฺนหุปวาเสน
ปฏิรูปวสตาย วา
เอตานิ อฏ องฺคานิ
พุทฺธิวิสทการณา
เย เอเต อุปเสวนฺติ
เตส พุทฺธิ ปภิชฺชตีติ ฯ
ปฺาปฏิลาภสฺส อฏ การณานิ ฯ ภนฺเต นาคเสน อย ภูมิภาโค อฏงฺคสมุปาคโต ฯ อหฺจ โลเก ปรโม มนฺตสหาโย คุยหฺ  สุรกขิโต ยาว อย โลโก จริสฺสติ
ยาวาห ชีวิสฺสามิ ตาว คุยหฺ  อนุรกฺขิสฺสามิ ฯ อฏหิเมหิ การเณหิ พุทธฺ ิ ปริณาม
คตา ทุลฺลโภ เอตรหิ มาทิโส อนฺเตวาสี สมฺมาปฏิปนฺโน ยานิ จ อาจริยสฺส ปฺจวีสติ
อาจริยคุณานิ เตหิ คุเณหิ อาจริเยน สมฺมาเปฏิปชฺชิตพฺพานิ ฯ กตมานิ ปฺจวีสติ
อาจริยสฺส อาจริยคุณานิ ฯ อิธ ภนฺเต อาจริเยน อนฺเตวาสิกมฺหิ สตต สมิทฺธ อารกฺโข
อุปฏเปตพฺโพ ฯ เสวนาเสวน ชานิตพฺพ ฯ ปมตฺตาปฺ ปมตฺต ชานิตพฺพ ฯ เสยฺโยวกาโส
ชานิตพฺโพ ฯ คิลาโน ชานิ ตพฺโพ ฯ โภชนีย ลทฺธาลทธ ชานิตพฺพ ฯ วิเสโส
ชานิตพฺโพ ฯ ปตฺตภตฺต สวิภชฺชิตพฺพ ฯ อสฺสาเสตพฺโพ มา ภายิ อตฺโถ เต
อภิกฺกมตีติ ฯ อิมินา ปุคฺคเลน ปฏิจจรตีติ ปฏิจาโร ชานิตพฺโพ ฯ คามูปจาโร
ชานิตพฺโพ ฯ วิหารูปจาโร ชานิตพฺโพ ฯ น เตน หาโสทโว กาตพฺโพ ฯ โทส ทิสฺวา
อธิวาเสตพฺพ ฯ สกฺกจฺจ การินา ภวิตพฺพ ฯ อวขณฺฑ การินา ภวิตพฺพ ฯ อรหสฺส
การินา ภวิตพฺพ ฯ นิรวเสส การนา ภวิตพฺพ ฯ ชเนมิ อิม สิปฺเปสูติ ชนกจิตฺต
อุปฏเปตพฺพ ฯ กถ อย น ปริหาเยยฺยาติ วุฑฺฒจิตฺต อุปฏเปตพฺพ ฯ เมตฺตจิตฺต
อุปฺเปตพฺพ ฯ อาปทาสุ น วิชฺชหิตพฺพ ฯ กิริยา น ปมชฺชิตพฺพา ฯ ขลิเต ธมฺเมน
ปคฺคเหตพฺพนฺติ ฯ อิมานิ ปฺจวีสติ อาจรยสฺสาจรยคุณานิ ฯ เตหิ คุเณหิ มยิ
สมฺมาปฏิปชฺชสฺสุ ทุลฺลโภ เอตรหิ มาทิโส อนฺเตวาสี สสโย เม ภนฺเต มหนฺโต อุปฺปนฺโน
อตฺถิ เมณฺฑกปฺโห ชินเทสิโต อนาคเต อทฺธาเน ตตฺถ วิคฺคโห อุปปฺ ชฺชิสฺสติ ฯ ปรวาทีหิ
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กถิโต จ อาจริโย ชานนฺโต ภวิสฺสติ วสธาริโน อติโถ จ สุวิภตฺโต ภวิสฺสติ คณฺิ
จ ปฺโห ตุมปฺ โต ภวิสฺสติ อนาคเต อทฺธาเน ตยา สทิโส ภิกฺขุ ทุลฺลโภ ภวิสฺสติ
เตสุ เม ปฺเหสุ จกฺขุ เทหิ ปรปฺปวาทาน นิคฺคหายาติ ฯ
เถโร สาธูติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ทส อุปาสกคุณามิ ปริทีเปสิ ฯ ทส อิมานิ
โข มหาราช อุปาสกสฺส อุปาสกคุณานิ กตมานิ ทส คุณานิ ฯ อิธ มหาราช
อุปาสโก ภิกขฺ ุสเฆหิ สมานสุขทุกฺโข โหติ ฯ กายิกวาจสิกฺจสฺส สุรกฺขิต โหติ ฯ
ธมฺมาธปเตยฺโยว โหติ ฯ ยถากาม สวิภาครโตว โหติ ฯ ชินสาสน ชานิตฺุจ
วายมติ ฯ สมฺมาทิฏิโกว โหติ ฯ อปคตโกตุหลมงฺคลิโกว โหติ ฯ ชีวิตเหตุป อฺ
สตฺถาร น อุทฺทิสฺสติ ฯ สมคฺคาราโมโหติ สมคฺครโต อนุยฺุชนโก โหติ ฯ น กุหนวเสน
สาสเนจรติ พุทฺธธมฺมสฆ สรณงฺคโตว โหติ ฯ อิมานิ โข มหาราช ทส อุปสกสฺส
อุปาสกคุณานิ ตานิ สพฺพานิ คุณานิ ตยิ สวิชฺชนฺติ ฯ ตนฺเต ยุตฺตฺจ ปตฺตฺจ
อนุจฺฉวิกฺจ ปฏิรูปฺจ ย ตฺว ชินสาสนปริหานึ ทิสิวา อภิวุฑฒ
ฺ ึ อิจฉฺ สิ ฯ กโรมิ
เต โอกาส ปุจฺฉ ม ตฺว ยถาสุขนฺติ ฯ
เมณฺฑการมฺภกถา นิฏิตา ฯ
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ปมวคฺโค
อถ โข มิลินฺทสฺส รฺโ เอตทโหสิ กตาวกาโส โขมฺหิ อายสฺมตา
นาคเสเนนาติ ฯ นิปติตฺวา คุรุสฺส ปาเท สิรสึ อฺชลึ กตฺวา เอตทโวจ ภนฺเต นาคเสน
อิเม ติตฺถิยา เอว ภณนฺติ ยทิ พุทฺโธ ปูช สาทิยติ น ปรินิพฺพุโต พุทโฺ ธ สยุตฺโต
โลเกน อนฺโตคธิโก โลกสาธารโณ ตสฺส กโต อธิกาโร อวชฺโฌ ภวติ สผโล ยทิ ปรินิพฺพุโต
วิสยุตฺโต โลเกน วิสกฺโ สพฺพภเวหิ ตสฺส ปูชา น อุปฺปชฺชติ ปรินิพฺพุโต น กิฺจิ
สาทิยติ อสาทิยนฺตสฺส พุทฺธสฺส กโต อธิกาโร วชฺโฌ ภวติ อผโลติ ฯ อย อุภโต
โกฏิโก ปฺโห เนโส วิสโย อปฺปตฺตมานสาน เอโส วิสโย มหนฺตาน ภินฺทถ ภนฺเต
ทิฏิชาล เอกเสน ถามนิโย ตว เอโส ปฺโห อนุปฺปตฺโต อนาคตาน ชินปุตฺตาน จกฺขุ
เทหิ ปรสาทาน นิคฺคหายาติ ฯ เถโร อาห ปรินิพฺพุโต มหาราช ตถาคโต น จ
ตถาคโต ปูช สาทิยติ โพธิยาเยว มูเล ตถาคตสฺส สาทิยนา ปหีนา กึ ปน อนุปาทิเสสาย
นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพุตสฺส ภควโต ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน สารีปุตฺเตน
ธมฺมาเสนาปตินาป
ปูชิตา อสมสมา
สเทว มานุเสหิ เต
น สาทิยนฺติ สกฺการ
พุทฺธาน เอส ธมฺมตาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ปุตฺโต วา ปตุโน วณฺณ ภาสติ ปตา วา ปุตฺตสฺส วณฺณ
ภาสติ น เจต การณ ปรปฺปวาทาน นิคฺคหาย ปสาทปกาสโน นาเมโส อิงฺฆ ตฺว
ตตฺถ การณ สพฺพ พฺรูหิ สกวาทสฺส ปติฏาปนาย ทิฏิชาล วินิเวฏนายาติ ฯ เถโร
อาห ปรินิพฺพโุ ต โข มหาราช ตถาคโต น จ ตถาคโต ปูช สาทิยติ อสาทิยนฺตสฺส
คถาคตสฺส เทวมนุสฺสา ปรินิพฺพุตสฺส ธาตุรตน วตฺถุ กริตฺวา ตถาคตสฺส าณรตนารมฺมเณน สมฺมาปฏิปตฺตึ เสวนฺตา ติสฺโส สมฺปตฺติโย ปฏิลภนฺติ อุปมายป โส อตฺโถ
อุปปริกฺขิตพฺโพ ภวติ ฯ ยถา กึ วิย ยถา มหาราช มหติ มหาอคฺคิขนฺโธ ปชฺชลิตฺวา
นิพฺพายติ อป นุ โข โส มหาราช มหาอคฺคิขนฺโธ สาทิยติ ติณกฏอุปาทานนฺติ ฯ
ราชา อาห ชลมาโนป โส ภนฺเต มหติ มหาอคฺคิขนฺโธ ติณกฏอุปาทานนฺติ น สาทิยติ
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กึ ปรินิพฺพุโต วฺปสนฺโต อเจตนา สาทิยตีติ ฯ ตสฺมึ ปน มหาราช อคฺคิมฺหิ อุปรเต
วูปสนฺเต โลโก อคฺคินา สฺุโ โหติ เย เต ปน มหาราช มนุสสา อคฺคิกามา นิราสา
โหนฺตีติ ฯ น หิ ภนฺเต กฏ ภนฺเต อคฺคสิ ฺส อุปาทาย วตฺถุ โหติ เย เกจิ มนุสฺสา
อคฺคิกามา เต อตฺตโน ถามพเลน วิริเยน ปจฺจตฺตปุริสกาเรน กฏ มนฺถยิตฺวา อคฺคึ
นิพฺพตฺตยิตฺวา เตน อคฺคินา อคฺคิกรณียานิ กโรนฺตีติ ฯ เตนหิ มหาราช ติตฺถิยาน
วจน มิจฺฉา ภวติ อสาทิยนฺตสฺส กโต อธิกาโร วชฺโฌ ภวติ อผโลติ ยถา มหาราช
มหติ มหาอคฺคิขนโธ ปชฺชลติ เอวเมว ตถาคโตป ทสสหสนฺสิยา โลกธาตุย พุทฺธรสิยา
ปชฺชลิ ฯ ยถา มหาราช มหติ มหาอคฺคิขนฺโธ ปชฺชลิตฺวา นิพพฺ ายติ เอวเมว
ตถาคโตป ทสสหสฺสิยา โลกธาตุย พุทฺธรสิยา ปชฺชลิตฺวา อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา
ปรินิพฺพุโต ฯ ยถา มหาราช ปรินิพฺพุโต อคฺคิ ติณกฏุปาทาน น สาทิยติ เอวเมว
โข โลกหิตสฺส สาทิยนา ปหีนา อุปสนฺตา ฯ ยถา มหาราช มนุสฺสา นิพฺพุตสฺส อคฺคิสฺส
อนุปาทานสฺส อตฺตโน ถามพลวิริเยน ปจฺจตฺตปุริสกาเรน กฏ มนฺถยิตฺวา อคฺค
นิพฺพตฺตยิตฺวา เตน อคฺคินา อคฺคิกรณียานิ กโรนฺติ เอวเมว เทวมนุสฺสา ตถาคตสฺส
ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส ธาตุรตน วตฺถุ กริตฺวา ตถาคตสฺส าณรตนารมฺมเณน
สมฺมาปฏิปตฺตึ เสวนฺตา ติสโฺ ส สมฺปตฺติโย ปฏิลภนฺติ ฯ อิมินา มหาราช การเณน
ตถาคตสฺส ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส กโต อธิกาโร อวชฺโฌ ภวติ สผโลติ ฯ อปรมฺป
มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ ยทิ การเณน เต วิมติ น สมฺมติ เยน มหาราช
การเณน ตถาคตสฺส ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส กโต อธิกาโร อวชฺโฌ ภวติ สผโล
ยถา มหาราช มหติ มหาวาโต วายิตวฺ า อุปรมติ อป นุ โข โส มหาราช อุปรโต
วาโต สาทิยติ ปุน นิพฺพตฺตาปนนฺติ ฯ หิ ภนฺเต สตฺถิ อุปรตสฺส อาโภโค วา
มนสิกาโน วา ปุน นิพฺพตฺตาปนาย ต กึการณ อเจตนาเหตูติ ฯ อป นุ ตสฺส มหาราช
อุปรตสฺส วาตสฺส วาโตติ สมฺา อุปฉิชฺชตีติ ฯ น หิ ภนฺเต เย เกจิ มนุสฺสา
อุณฺหาภิตตฺตา อริฬาหปฬิตา เต ตาลปณฺเณน วา วิธูเนน วา อตฺตโน ถามพลวิริเยน
ปจฺจตฺตปุริสกาเรน ต นิพตฺตยิตฺวา เตน วาเตน อุณห นิพฺพาเปนฺติ ปริฬาห
วิโนเทนฺตีติ ฯ เตนหิ มหาราช ติตฺถิยาน วจน มิจฺฉา ภวติ ปริพนิพพฺ ตุ สฺส ตถาคตสฺส
อสาทิยนฺตสฺส กโต อธิกาโร วชฺโฌ ภวติ อผโลติ ฯ ยถา มหาราช มหติ มหาวาโต
วายิ เอว ตถาโตป ทสสหสฺสิยา โลกธาตุย สีตลมธุรสนฺตสุขุมเมตฺตวาเตน อุปวายิ ฯ
ยถา มหาราช มหติ มหาวาโต วายิตวฺ า อุปรมติ เอว ตถาคโตป ทสสหสฺสิยา โลกธาตุย
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สีตลมธุรสนฺตสุขุมเตฺตวาเตน อุปวายิตฺวา อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพโุ ต ฯ
ยถา มหาราช อุปรโต ปุน นิพฺพตฺตาปน น สาทิยติ เอว โลกหิตสฺส สาทิยนา
อุปสมนฺตา ฯ ยถา เต มนุสสฺ า อุณฺหาภิตตฺตา ปริฬาหปฬิตา เอว เทวมนุสสฺ า
ติวิธคฺคิสนฺตาปปริฬาหปฬิตา ฯ ยถา ตาลปตฺตฺจ วิธูปนฺจ วาตสฺส นิพฺพตฺตยิ า ปจฺจยา
โหนฺติ เอว ตถาคตสฺส ธาตุรตนฺจ าณรตนฺจ ปจฺจยา โหนฺติ ติสสฺ นฺน สมฺปตฺตีน
ปฏิลาภาย ฯ พุทฺเธ ธรมาเน สนฺเต ปูชาวิเสเส ปรินิพพฺ ุเต วา โย โกจิ นโร จ
สทฺธาย กโต โส สตฺเตสุ ปโมทยนฺโต โหติ ติวิธสิริยา ปตฺเถนฺตา ยถากาม
สมิทฺธิปฺปตฺตา ฯ ยถา มนุสสฺ า อุณฺหาภิตตฺตา ปริฬาหปฬิตา ตาลปตฺเตน วา วิธูปเนน
วาต นิพฺพตฺตยิตฺวา อุณฺห นิพฺพาเปนฺติ ปริฬาห วิโนเทนติ เอว เทวมนุสฺสา ตถาคตสฺส
ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส ธาตุรตนฺจ าณรตนฺจ ปูชยิตฺวา กุสล นิพฺพตฺตยิตฺวา
เตน กุสเลน ติวิธคฺคิสนฺตาปปริฬาห ปรินิพฺพาเปนฺติ วูปสเมนฺติ อิมินาป มหาราช การเณน
ตถาคตสฺส ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส กโต อธิกาโร อวชฺโฌ ภวติ สผโลติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อติพหุปริยายกถ กเถสิ สมนฺตา ชปฺปเตน หิ าณวโตเยว อตฺถฺจ
วเทหีติ ฯ อปรป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ ปรปฺปวาทาน นิคฺคหาย ยถา มหาราช
เอโก ปุริโส เภรึ อาโกเฏนฺโต สทฺท นิพฺพตฺเตติ โย เภรีสทฺโท ปุริเสน
นิพฺพตฺติโต โส สทฺโท อนฺตรธายติ อป นุ โข โส มหาราช สทฺโท สาทิยติ ปุน
นิพฺพตฺตาปนนฺติ ฯ น หิ ภนฺเต อนฺตรหิโต โส สทฺโท นตฺถิ ตสฺส ปุน อุปฺปาทาย
อาโภโค วา มนสิกาโร วา สกึ นิพฺพตฺเต เภรีสทฺเท อนฺตรหิเต เภรีสทฺโท สมุจฺฉินฺโน
โหติ ฯ เภรี ปน ภนฺเต ปจฺปโย โหติ สทฺทสฺส นิพฺพตฺติยา ปุริโส จ ปจฺจเย สติ
อตฺรเชน วายาเมน เภรึ อาโกเฏตฺวา เภรีสทฺท นิพฺพตฺเตตีติ ฯ เ อวเมว โข มหาราช
ภควา สีลสมาธิปฺาวิมุตฺติวิมุตฺติาณทสฺสนปริภาวิต ธาตุรตนฺจ ธมฺมฺจ วินยฺจ
อนุสนฺธว สตฺถาร ปยิตฺวา อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพโุ ต น จ ภควติ
ปรินิพฺพุเต สมฺปตฺติปฏิลาโภ สมุจฺฉินฺโน ภวติ ภวทุกฺขปริปฬิตา สตฺตา ธาตุรตนฺจ
ธมฺมรตนฺจ วินยรตนฺจ อนุสนฺธึ จ ปจฺจย กริตฺวา สมฺปตฺติกามา สมฺปตฺติโย นิพพฺ ตฺเตนฺติ
เภริโต วิย เภรีสทฺทนฺติ ฯ ยทิ มหาราช วิชฺชมานาย เภริยา วิชฺชมาเน อาโกฏเก
เภรีปจฺจเยน อาโกฏกา อปราปร สทฺท นิพฺพตฺเตนฺติ เตนฺหิ ธาตุรตเนป วิชฺชมาเน
วิชฺชมานาย อนุสนฺธิยา ธาตุรตน อนุสนฺธิยา ปจฺจย กริตฺวา สมฺปตฺติกามา สมฺปตฺติโย
ปฏิลภนฺติ ฯ อิมินา มหาราช การเณน ตถาคตสฺส ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส กโต
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อธิกาโร อวชฺโฌ ภวติ สผโลติ ฯ กถิตฺเจต มหาราช ภควตา อนาคตมทฺธาน ภณิตฺจ
อาจิกฺขิตฺจ สิยา โข ปนานนฺท ตุมฺหาก เอวมสฺส อตีตสตฺถุก ปาวจน นตฺถิ โน
สตฺถาติ ฯ น โข ปเนต อานนฺท เอว ทฏพฺพ โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม
จ วินโย จ เทสิโต ปฺตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถาติ ฯ ตสฺมา หิ ตถาคตสฺส
ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส กโต อธิกาโร วชฺโฌ ภวติ อผโลติ เตส ติตฺถิยาน วจน
มิจฺฉา อภูต อวิตถ อสนฺต อลิก วิปริต อปายคมนีย ฯ อปรป มหาราช อุตฺตรึ
การณ สุโณหิ เยน กาเรณน ตถาคตสฺส ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺเสว กโต อธิกาโร
อวชฺโฌ ภวติ สผโล สาทิยติ นุ โข มหาราช อย มหาปวี เอว สพฺพวีชานิ มยิ
สวิรูหนฺตีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ กิสฺส ปน ตานิ มหาราช สพฺพวีชานิ อสาทิยนฺติยา
มหาปวิยา สวิรูหิตวฺ า ทฬฺหมูลชาตานิ ปติฏิตขนฺธสารานิ สาขาวิตฦถินฺนานิ ปุปผฺ ผลธรานิ
โหนฺตีติ ฯ อสาทิยนฺตีป ภนฺเต มหาปวี เตส วีชาน วตฺถุ โหติ ปจฺจย เทติ วิรูหนาย
ตานิ วีชานิ ต วตฺถุ นิสฺสาย เตน ปจฺจเยน สวิรูหิตฺวา ทฬฺหมูลชาตานิ ปติฏิตขนฺธสารานิ
สาขาวิตฺถินฺนานิ ปุปฺผผลธรานิ โหนฺตีติ ฯ เตนหิ มหาราช ติตฺถิยา สเกน วาเทน
นฏา โหนฺติ หตา วิรุทฺธา สเจ เต ภณนฺติ อสาทิยนฺตสฺส กโต อธิกาโร วชฺโฌ
ภวติ อผโลติ ฯ ยถา มหาราช มหาปวี เอว ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู ฯ ยถา มหาราช มหาปวี น กานิจิ สาทิยติ
วีชานิ เอว ตถาคโต โลเก น กิฺจิ สาทิยติ ฯ ยถา มหาราช ตานิ สพฺพวีชานิ
มหาปวึ นิสฺสาย สวิรูหิตฺวา ทฬฺหมูลชาตานิ ปติฏิตขนฺธสารานิ สาขาวิตฺถินฺนานิ
ปุปฺผผลธรานิ โหนฺติ เอว เทวมนุสฺสา ตถาคตสฺส ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส าณรตน
นิสฺสาย ทฬฺหกุสลมูลชาตา ปติฏิตสมาธิขนฺธธมฺมาสารา สีลสาขาวิตฺถินฺนา วิมุตฺตปิ ุปฺผสามฺผลธรา โหนฺติ อิมินาป มหาราช การเณน ตถาคตสฺส ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส
กโต อธิกาโร อวชฺโฌ ภวติ สผโลติ ฯ อปรป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ เยน
การเณน ตถาคตสฺส ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส กโต อธิกาโร อวชฺโฌ ภวติ สผโล
สาทิยนฺติ มหาราช อิเม โอฏโคณคทฺรภอชมหิสปสุมนฺสา อนฺโตกุจฺฉิสฺมึ กิมิกุลานิ
สมฺภวนฺตานีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ กิสฺส ปน เต มหาราช กิมโย เตส อนฺโตกุจฺฉิสฺมึ
สมฺภวิตวฺ า พหุปุตฺตนตฺตา เ วปุลฺลตฺต ปาปุณนฺตีติ ฯ ปาปสฺส ภนฺเต กมฺมสฺส พลวตา
อสาทิยนฺตานเยว เตส อนฺโตกุจฺฉิสฺมึ กิมโย สมฺภวิตฺวา พหุปุตฺตนตฺตา เวปุลฺลตฺต
ปาปุณนฺตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ตถาคตสฺส ธาตุยา จ าณรตนสฺส จ พลวตา
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ตถาคเต กโต อธิกาโร อวชฺโฌ ภวติ สผโลติ ฯ อปรป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ
เยน การเณน ตถาคตสฺส ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส กโต อธิกาโร อวชฺโฌ ภวติ
สผโล สาทิยนฺติ มหาราช อิเม มนุสฺสา ฉนวุติ โรคา กาเย นิพฺพตฺตนฺตูติ ฯ
น หิ ภนฺเตติ ฯ กิสฺส ปน เ ต มหาราช โรคา อสาทิยนฺตาน มนุสฺสาน กาเย
นิพฺพตฺตนฺตตี ิ ฯ ปุพฺเพ กเตน ภนฺเต ทุจฺจริเตนาติ ฯ ยทิ มหาราช ปุพเฺ พ กต
อกุสล อิธ เวทนีย โหติ เตนหิ มหาราช ปุพฺเพ กตป อิธ กุสลากุสลกมฺม อวชฺฌ
ภวติ สผล ฯ อิมินาป มหาราช การเณน ตถาคตสฺส ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส
กโต อธิกาโร อวชฺโฌ ภวติ สผโล ฯ สุตปุพฺพ ปน ตยา มหาราช นนฺทโก นาม
ยกฺโข เถเร สารีปุตฺเต จิตฺต ปโทสิตฺวา มหาปวึ ปวิฏโติ ฯ อาม ภนฺเต สุยฺยติ
โลเก ปากโฏ เอโสติ ฯ อป นุ โข มหาราช เถโร สารีปุตฺโต สาทิยติ ต ยกฺข
ยกฺโข มหาปวึ ปวิสตูติ ฯ ปวตฺตมาเนป ภนฺเต สเทวเก โลเก ปตมาเนป ฉมาย
จนฺทิมสุริเย วิกิรนฺเต สิเนรุมฺหิ ปพฺพตราเช เถโร สารีปุตฺโต น ปรสฺส ทุกข
สาทิเยยฺย ฯ ต กิสฺส เหตุ ฯ เยน เหตุนา เถโร สารีปุตฺโต กุปฺเปยฺย วา กุชฺเฌยฺย
วา ทุสฺเสยฺย วา โส เหตุ เถรสฺส สารีปุตฺตสฺส สมูหโต สมุจฺฉินฺโน ฯ เหตุโน สมุคฺฆาตตฺตา
ภนฺเต เถโร สารีปุตฺโต ชีวิตหารเกป สติ โกป น กเรยฺยาติ ฯ ยทิ มหาราช เถโร
สารีปุตฺโต นนฺทกสฺส ยกฺขสฺส มหาปวีคิลน น สาทยิ กิสฺส ปน โส นนฺทโก
ยกฺโข มหาปวึ ปวิฏโติ ฯ อกุสลสฺส ภนฺเต กมฺมสฺส พลวตาติ ฯ ยทิ มหาราช
อกุสลสฺส กมฺมสฺส พลวตา นนฺทโกยกฺโขมหาปวึ ปริวสติ ฯ เตนหิ มหาราช กุสลสฺส
กมฺมสฺส พลวตา อสาทิยนฺตสฺส กโต อธิกาโร อวชฺโฌ ภวติ สผโล ฯ อิมินาป
มหาราช การเณน ตถาคตสฺส ปรินิพฺพุตสฺส อาทิยนฺตสฺส กโต อธิกาโร อวชฺโฌ
ภวติ สผโลติ ฯ กติ นุ โข มหาราช มนุสฺสา เ ย เอตรหิ สุตา มหาปวึ ปวิฏา
อตฺถิ เต ตตฺถ สวนนฺติ ฯ อาม ภนฺเต สุยยฺ ตีติ ฯ อิงฺฆ มหาราช สาเวหีติ ฯ
จิฺจมานวิกา ภนฺเต สุปฺปพุทฺโธ จ สกฺโก เทวทตฺโต จ เถโร นนฺทโก จ ยกฺโข นนฺโท
จ มานวโกติ อิเม ปฺจ ชนา มยา สุตาติ ฯ กสฺมึ เต มหาราช อปรทฺธาติ ฯ
ภควติ ภนฺเต สาวเกสุ วาติ ฯ อป นุ โข มหาราช ภควา สาทิยติ เตส สตฺตาน
อิเม สตฺตา มหาปวึ ปวิสนฺตูติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เตนหิ มหาราช ตถาคตสฺส
ปรินิพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส กโต อธิกาโร อวชฺโฌ ภวติ สผโลติ ฯ สุวิฺาปโต ภนฺเต
นาคเสน ปฺโห คมฺภีโร อุตฺตานกโต คุยหฺ  วิธสิต คณฺิ ภินนฺ า คหน อคหนกต
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นฏา ปรปฺปวาทา ภคฺคา กุทิฏิ นิปฺปภาชาตา กุติตฺถิยา ตฺว คณิวรปวรมาสชฺชาติ ฯ
ตถาคตสส ปรินพฺพุตสฺส อสาทิยนฺตสฺส
วชฺฌาวชฺฌปฺโห ปโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน พุทฺโธ สพฺพฺูติ ฯ อาม มหาราช ภควา สพฺพฺู
น จ ภควโต สตต สมิต าณทสฺสน ปจฺจุปฏิต อาวชฺชนปฏิพทฺธ ภควโต
สพฺพฺุตาณ อาวชฺชิตฺวา ยถิจฺฉก ชานาตีติ ฯ เตนหิ ภนฺเต นาคเสน พุทฺโธ อสพฺพฺู
ยทิ ตสฺส ปริเยสนีย สพฺพฺุตาณ โหตีติ ฯ วาหสตานิ โข มหาราช วีหีน อตฺถิ
ปฺจ จตฺตาริ ตโย เทฺว จ อาฬฺหา เอกจฺฉรกฺขเณ ปวตฺตสฺส จิตฺตสฺส เอตฺตกา
วีหิลกฺขา ปยมานา ปริกฺขย ปริยาทาน คจฺเฉยฺยุ ฯ ตตฺรีเม สตฺตวิธา จิตฺตา ปวตฺตนฺติ
เย เต มหาราช สราคา สโทสา สโมหา สตณฺหา สกิเลสา อภาวิตกายา อภาวิตสีลา
อภาวิตจิตฺตา อภาวิตปฺา โหนฺติ เตส จิตฺต ครุก อุปฺปชฺชติ ทนฺธ ปวตฺตติ ต
กึการณ อภาวิตฺตตา จิตฺตสฺส ฯ ยถา มหาราช วสนาฬิสฺส สสิพฺพิตสฺส วิสิพฺพิตสฺส
วิสาลสฺส วิตฺถินฺนสฺส วิสิกฺขติ สฺส ชฏาชฏิตสฺส อากฑฺฒิยามนสฺส ครุก โหติ อาคมน
ทนฺธ ปวตฺตติ ต กึการณา สสิพฺพิตวิสิพพฺ ิตตฺตา วิสาขาย ฯ เอวเมว โข มหาราช
เย เต สราคา สโทสา สโมหา สตณฺหา สกิเลสา อภาวิตกายา อภาวิตสีลา อภาวิตจิตฺตา
อภาวิตปฺา ต เตส จิตฺต ครุก อุปฺปชฺชติ ทนฺธ ปวตฺตติ กึการณ สสิพฺพตวิสิพพฺ ิตตฺตา
สพฺพกิเลเสหิ ฯ อิท ปมจิตฺต วิภตฺตมาปชฺชติ ฯ
ตตฺรีท ทุติย จิตฺต วิภตฺตมาปชฺชติ ฯ เย เต มหาราช โสตาปนฺนา ปหีนาปายา
ทิฏิปฺปตฺตา วิฺาตสตฺถุสาสนา ต เตส จิตฺต ตีสุ าเนสุ ลหุก อุปฺปชฺชติ ลหุก
ปวตฺตติ อุปริภูมีสุ ครุก อุปฺปชฺชติ ทนฺธ ปวตฺตติ ต กึการณ ตีสุ าเนสุ จิตฺตสฺส
ปริสุทฺธตฺตา อุปริกิเลสาน อปฺปหีนตฺตา ฯ ยถา มหาราช วสนาฬิสฺส ติปพฺพคณฺิปริสุทฺธสฺส อุปริสาขาชฏาชฏิตสฺส อากฑฺฒิยมานสฺส ยาว ติปพฺพคณฺิปริสุทฺโธ ตาว
ลหุก โหติ ตโต อุปริ ทนฺธ ปวตฺตติ ต กึการณ เหฏา วิสุทฺธตฺตา อุปริสาขาย
ชฏาชฏิตตฺตา ฯ เอวเมว โข มหาราช เย เต โสตาปนฺตา ปหีนาปายา ทิฏิปฺปตฺตา
วิฺาตสตฺถุสาสนา เตสนฺต จิตฺต ตีสุ าเนสุ ลหุก อุปฺปชฺชติ ลหุก ปวตฺตติ อุปริภูมีสุ
ครุก อุปฺปชฺชติ ทนฺธ ปวตฺตติ ต กึการณ ตีสุ าเนสุ ปริสุทฺธตฺตา อุปริกิเลสาน
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อปฺปหีตฺตา ฯ อิท ทุติย จิตฺต ฯ
ตตฺรีท ตติย จิตฺต วิภตฺตมาปชฺชติ ฯ เย เต มหาราช สกทาคามิโน เยส
ราโค จ โทโส จ โมโห จ ตนุภูตา เตส จิตฺตปฺจสุ าเนสุ ลหุก อุปฺปชฺชติ ลหุก
ปวตฺตติ ฯ อถ ทนฺธ อุปริภูมีสุ ครุก อุปฺปชฺชติ ทนฺธ ปวตฺตติ ต กึการณ ปฺจสุ
าเนสุ จิตฺตสฺส วิสุทฺธตฺตา อุปริกิเลสาน อปฺปหีนตฺตา ฯ ยถา มหาราช วสนาฬิสฺส
ปฺจปพฺพคณฺิปริสุทฺธสฺส อุปริชฏาชฏิตสฺส อากฑฺฒิยมานสฺส ยาว ปฺจปพฺพคณฺิปริสทุ ฺโธ
ตาว ลหุก เอติ ตโต อุปริ ทนฺธ ปวตฺตติ ต กึการณ เหฏา วิสุทฺธตฺตา อุปริสาขาย
ชฏาชฏิตตฺตา ฯ เอวเมว โข มหาราช เย เต สกทาคามิโน เยส ราคโทสโมหา ตนุภูตา
เตส ต จิตฺต ปฺจสุ าเนสุ ลหุก อุปฺปชฺชติ ลหุก ปวตฺตติ อถ ทนฺธ อุปริภูมีสุ
ครุก อุปฺปชฺชติ ทนฺธ ปวตฺตติ ฯ ต กึการณ ปฺจสุ าเนสุ จิตฺตสฺส วิสุทฺธตฺตา
อุปริ กิเลสาน อปฺปหีนตฺตา ฯ อิท ตติย จิตฺต
ตตฺรีท จตุตฺถ จิตฺต วิภตฺตมาปชฺชติ ฯ เย เต มหาราช อนาคามิโน เยส
ปฺจ โอรมฺภาคิยานิ สโยชนานิ วิคตานิ โหนฺติ เตส ต จิตฺต ทสสุ าเนสุ ลหุก
อุปฺปชฺชติ ลหุก ปวตฺตติ อถ ทนฺธ อุปริภูมีสุ ครุก อุปฺปชฺชติ ทนฺธ ปวตฺตติ ต
กึการณ ทสสุ าเนสุ จิตฺตสฺส สุวิสุทฺธตฺตา อุปริกิเลสาน อปฺปหีนตฺตา ฯ ยถา มหาราช
วสนาฬิสฺส ทสปพฺพคณฺิปริสุทฺธสฺส อุปริชฏาชฏิตสฺส อากฑฺฒิยามนสฺส ยาว
ทสปพฺพคณฺิปริสุทฺโธ ตาว ลหุก เอติ ตโต อุปริ ทนฺธ ต กึการณ เหฏา ปริสุทฺธตฺตา
จ อุปริสาขาย ชฏาชฏิตตฺตา ฯ เอวเมว โข มหาราช เย เต อนาคามิโน เยส ปฺจ
โอรมฺภาคิยานิ สโยชนานิ ปหีนานิ เตส ต จิตฺต ทสสุ าเสนสุ ลหุก อุปฺปชฺชติ ลหุก
ปวตฺตติ อถ ทนฺธ อุปริภูมีสุ ครุก อุปฺปชฺชติ ทนฺธ ปวตฺตติ ต กึการณ เตส ทสสุ
าเนสุ จิตฺตสฺส สุวิสทฺธตฺตา อุปริกิเสลาน อปฺปหีนตฺตา ฯ อิท จตุตถฺ  จิตฺต ฯ
ตตฺรีท ปฺจม จิตฺต วิภตฺตมาปชฺชติ ฯ เย เต มหาราช ภิกฺขู อรหนฺตา
ขีณาสวา วุสิตวนฺตา กตกรณียา โธตมาลา วนฺตกิเลสา โอหิตภารา อนุปฺปตฺตสทตฺถา
ปริกฺขีณภวสฺโชนา ปตฺตปฏิสมฺภิทา สาวกภูมีสุ ปริสุทฺธา เตสนฺต จิตฺต สาวกวิสเย
ลหุก อุปฺปชฺชติ ลหุก ปวตฺตติ อถ อุทฺธ ปจฺเจกพุทฺธภูมีสุ ครุก อุปฺปชฺชติ ทนฺธ
ปวตฺตติ ต กึการณ ปริสุทฺธตฺตา สาวกวิสเย อปริสุทฺธตฺตา ปจฺเจกพุทธฺ วิสเย ฯ ยถา
มหาราช วสนาฬิสฺส สพฺพปพฺพคณฺิปริสุทฺธสฺส อากฑฺฒิยมานสฺส ลหุก โหติ อาคมน
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อทนฺธ ต กึการณ สพฺพปพฺพคณฺิปริสุทฺธตฺตา อคหนตฺตา จ วสนาฬิสฺส ฯ เอวเมว
โข มหาราชเยเต ภิกฺขู อรหนฺตา ขีณาสวา วุสิตวนฺตา กตกรณียา โธตมลา วนฺตกิเลสา
โอหิตภารา อนุปฺปตฺตสทตฺถา ปริกฺขีณภวสฺโชนา ปตฺตปฏิสมฺภิทา สาวกภูมีสุ สุปริสุทฺธา
เตสนฺต จิตฺต สาวกวิสเย ลหุก อุปฺปชฺชติ ลหุก ปวตฺตติ อถ อุทฺธ ปจฺเจกสมฺพุทธฺ ภูมีสุ
ครุก อุปฺปชฺชติ ทนฺธ ปวตฺตติ ต กึการณ ปริสุทฺธตฺตา สาวกวิสเย อปริสุทฺธตฺตา
ปจฺเจกพุทฺธวิสเย ฯ อิท ปฺจม จิตฺต ฯ
ตตฺรีท ฉฏ จิตฺต วิภตฺตมรปชฺปชติ ฯ เย เต มหาราช ปจฺเจกสมฺพุทฺธา
สยมฺภุโน อนาจริยกา เอกจาริโน สกวิสเย ปริสุทฺธา วิมลจิตฺตา เตส ต จิตฺต สกวิสเย
ลหุก อุปฺปชฺชติ ลหุก ปวตฺตติ อถ อุทฺธ สพฺพฺูพุทฺธภูมีสุ ครุก อุปฺปชฺชติ ทนฺธ
ปวตฺตติ ต กึการณ ปริสุทฺธตฺตา สกวิสเย มหนฺตตา สพฺพฺูพุทฺธวิสยสฺส ฯ ยถา
มหาราช ปุริโส สกวิสเย ปริตฺตนทึ อสภโี ต รตฺตึป ทิวสป ยถิจฺฉก โอตเรยฺย อถ
โส มหาสมุทฺท ปุถุล วิตฺถินฺน อโนปารต ทิสฺวา ภาเยยฺย ตาเสยฺย ทนฺโธ ภเวยฺย
อุตฺราเสยฺย โอตริตุ น สกฺโก ภเวยฺย ต กึการณ จิณณ
ฺ ตฺตา สกวิสเย มหนฺตตฺตา
มหาสมุทฺทสฺส ฯ เอวเมว โข มหาราช เย เต ปจฺเจกพุทฺธา อนาจริยกา สยมฺภุโน
เอกจาริโน สกวิสเย ปริสุทธฺ า วิมลจิตฺตา เตส ต จิตฺต สกวิสเย ลหุก อุปฺปชฺชติ
ลหุก ปวตฺตติ อถ อุทฺธ สพฺพฺูพุทฺธภูมสี ุ ครุก อุปฺปชฺชติ ทนิธ ปวตฺตติ ต กึการณ
ปริสุทฺธตฺตา สกวิสเย มหนฺตตฺตา สพฺพฺูพุทิธวิสยสฺส ฯ อิท ฉฏ จิตฺต ฯ
ตตฺรีท สตฺตม จิตฺต วิภตฺตมาปชฺชติ ฯ เย เต มหาราช พุทฺธา สพฺพฺุโน
ทสพลา จตุเวสารชฺชวิสารทปฺปตฺตา อฏารสหิ พุทฺธธมฺเมหิ สมนฺนาคตา อนนฺตชินา
อนนฺตาณา เตส ต จิตฺต สพฺพตฺถ ลหุก อุปฺปชฺชติ สพฺพตฺถ ลหหุก ปวตฺตติ ต
กึการณ สพฺพตฺถ ปริสุทฺธตฺตา ฯ อป นุ โข มหาราช นาราจสฺส นิคณฺิสฺส สุโธตสฺส
วิมลสฺส สุขุมธารสฺส อชิมฺหิสฺส อวกสฺส อกุฏิลสฺส ทฬฺหจา ปสมารุฬฺหสฺส โขมสุขุเม
วา กปฺปาสิกสุขุเม วา กมฺมพลสุขุเม วา พลวนิปาติตสฺส กิฺจิ ทนฺธายิตตฺต วา ลคฺคน
วา ภวตีติ ฯ น หิ ภนฺเต ต กึการณ สุขุมตฺตา วตฺถสฺส สุโธตตฺตา นาราจสฺส
พลวตา จ นิปาตสฺสาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช เย เต พุทฺธา สพฺพฺุโน ทสพลา
จตุเวสารชฺชวิสารทปฺปตฺตา อฏารสหิ พุทฺธธมฺเมหิ สมนฺนาคตา อนนฺตชินา อนนฺตาณา
เตส ต จิตฺต สพฺพตฺถ ลหุก อุปฺปชฺชติ สพฺพตฺถ ลหุก ปวตฺตติ ต กึการณ สพฺพตฺถ
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ปริสุทฺธตฺตา ฯ อิท สตฺตม จิตฺต ฯ
ตตฺร จิตฺเตสุ มหาราช ยทิท สพฺพฺูน จิตฺต ฉนฺน จิตฺตาน คณน อติกฺกมิตฺวา
คณนาอสเขยฺเยน คุเณน ปริสุทฺธฺจ ลหุกฺจ อโนปมนิยฺจ ยสฺมา มหาราช ภควโต
จิตฺต ปริสุทฺธฺจ ลหุกฺจ ตสฺมา ภควา ยมกปาฏิเหร ทสฺเสติ ยมกปาฏิเหเร มหาราช
าตพฺพ ภควโต จิตฺต เอว ลหุก ปวตฺตติ ฯ น ตตฺถ สกฺกา อุตฺตริการณ วตฺตุ ฯ
เต มหาราช ปาฏิเหรา สพฺพฺูน จิตฺต อุปาทาย คณนมฺป สขฺยมฺป กลมฺป กลภาคมฺป
น อุเปนฺติ เตน จิตฺเตน อาวชฺชนปฏิพทฺธ ภควโต สพฺพฺุตาณ อาวชฺชิตฺวา ยถิจฉฺ ก
ชานาติ ฯ ยถา มหาราช ปุริโส ย กิฺจิ หตฺเถ ปต ทุติเย หตฺเถ ต เปยฺย
วิวฏเฏ มุเขวาจ นิจฺฉาเรยฺย มุขคต โภชน คิเลยฺย อุมฺมิเลตฺวา วา นิมมฺ ิเลยฺย นิมฺมิลติ ฺวา
วา อุมฺมิเลยฺย สมฺมิฺชิต วา พาหุ ปสาเรยฺย ปสาริต วา พาหุ สมฺมิเชยฺย จิรตร
เอต มหาราช ลหุกตร ภควโต สพฺพฺุตาณ อาวชฺชิตฺวา ยถิจฺฉก ชานาติ
อาวชฺชนเวกลฺลมตฺตเกน น เอตฺตาวตา พุทฺธา อสพฺพฺุโน นาม โหนฺตีติ ฯ อาวชฺชน
หิ ภนฺเต นาคเสน ปริเยสนาย กาตพฺพ อิงฺฆ ม ตตฺถ การเณน สฺาเปหีติ ฯ
เถโร อาห ยถา มหาราช อทฺธสฺส ปุริสสฺส มหทฺธนสฺส มหาโภคสฺส พหุตชาตรูปรชฏสฺส
พหุตจิตฺตุปกรณสฺส พหุตธฺสฺส สาลีวีหิยวตณฺฑุล ติล มุคฺคปุพฺพณฺณาปรณฺณ สปฺป
เตล นวนีต ขีรทธิมธุคุฬผาณิโตปกรณา กุมฺภิปฏกโกฏภาชนคตา ภเวยฺยุ ตสฺส ปุริสสฺส
ปาหุณกา อาคจฺเยฺยุ ภตฺตารหา ภตฺตาภิกขิโน ตสฺส จ เคเห ย รนฺธิก โภชน ต
ปรินิฏิต ภเวยฺย กุมภฺ ิโต ตณฺฑุเล นีหริตฺวา รนฺเธยฺยุ ฯ อป นุ โข โส มหาราช
ปุริโส มหทฺธโน ตาวตฺตเกน โภชนเวกลฺลมตฺตเกน อมหทฺธโน นาม ภเวยฺยาติ ฯ กึ
ภนฺเต เอว ภณสิ จกฺกวตฺตริ ฺโ ฆเรป ภนฺเต อกาเล โภชนเวกลฺลมตฺตา โหติ กิมงฺค
ปน คหปติกสฺส เคเหติ ฯ เ อวเมว โข มหาราช ตถาคตสฺส อาวชฺชนปฏิพทฺธ
สพฺพฺุตาณ อาวชฺชิตฺวา ยถิจฉฺก ชานาติ ยถา มหาราช รุกฺโข อสฺส ผลิโต โอนตวินโต
ปณฺฑิภารภริโต น กิฺจิ ตตฺถ ปติต ผล ภเวยฺย ฯ อป นุ โย โส มหาราช
รุกฺโข ตาวตฺตเกน ปติตผลเวกลฺลมตฺตเกน อผโล นาม ภเวยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต
ปตนปฏิพทฺธ รุกฺชผล ปติต ยถิจฺฉก ลภตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ตถาคตสฺส
อาวชฺชนปฏิพทฺธ สพฺพฺุตาณ อาวชฺชิตฺวา ยถิจฺฉก ชานาติ ฯ ภนฺเต นาคเสน
อาวชฺชิตฺวา พุทฺโธ ยถิจฺฉก ชานาตีติ ฯ อาม มหาราช ตถาคโต อาวชฺชิตฺวา อาวชฺชิตฺวา
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อถิจฺฉก ชานาติ ฯ ยถา มหาราช จกฺกวตฺติราชา ยา จกฺกรตน สรติ อุเปตุ อุเปตุ
เม จกฺกรนตนฺติ สริเต สริเต จกฺกรตน อุเปติ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต อาวชฺชิตฺวา
อาวชฺชิตฺวา นถิจฺฉก ชานาตีติ ฯ ทฬฺห ภนฺเต นาคเสน พุทฺโธ สพฺพฺู สมฺปฏิจฺฉามิ
พุทฺโธ สพฺพฺูติ ฯ
พุทฺธสฺส ภควโต สพฺพฺุภาวปฺโห ทุติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ เอว ตถาคโต การุณิโก หิเตสี
อนุกมฺปโก สพฺพสตฺตานนฺติ ฯ อาม มหาราช ตถาคโต การุณิโก หิเตสี อนุกมฺปโก
สพฺพสตฺตานนฺติ ฯ เทวทตฺโต ปน ภนฺเต นาคเสน เกน ปพฺพาชิโต พฺรูหิ ภนฺเต
นาคเสน ยถาภูตนฺติ ฯ ฉ อิเม มหาราช ขตฺติยกุมารา ภทฺทิโย จ สกฺโก อนุรุทฺโธ
จ อานนฺโท จ ภคฺคุ จ กิมฺพโิ ล จ เทวทตฺโต จ กปฺปโก จ อุปาสิ สตฺตโม สพฺพฺุตาณ
อภิสมฺพุทฺเธ สตฺถริ สากฺยกุลานุปพฺพชิตุ นิกฺขมึสุ เต ตถาคโต ปพฺพาเชสีติ ฯ ตตฺร
ภนฺเต นาคเสน เทวทตฺโต ปพฺพชิตฺวา สฆ ภินฺโน น กิร คิหิ สฆ ภินฺทติ น ภิกขฺ ุนี
น สิกฺขมานา น สามเณโร น สามเณรี สฆ ภินฺทติ ภิกขฺ ุ ปกตตฺโต สมานสวาสโก
สมานสีมาย ิโต สฆ ภินฺทตีติ ฯ อาม มหาราช เทวทตฺเตน ปพฺพชิตฺวา สโฆ
ภินฺโนติ ฯ ภนฺเต โย สฆเภทโก ปน ปุคฺคโล กึ กมฺม ผุสตีติ ฯ กปฺปฏิติก มหาราช
กมฺม ผุสตีติ ฯ กึ ปน ภนฺเต นาคเสน ตถาตโต ชานาติ เทวทตฺโต ปพฺพชิตฺวา
สฆ ภินฺทิสฺสติ สฆ ภินฺทิตวฺ า กปฺป นิรเย ปจฺจิสฺสตีติ ฯ อาม มหาราช ตถาคโต
ชานาติ เทวทตฺโต ปพฺพชิตวฺ า สฆ ภินฺทติ ฺวา กปฺป นิรเย ปจฺจิสฺสตีติ ฯ ยทิ ภนฺเต
นาคเสน ตถาคโต ชานาติ เทวทตฺโต ปพฺพชิตฺวา สฆ ภินฺทิสฺสติ สฆ ภินฺทิตวฺ า กปฺป
นิรเย ปจฺจิสฺสตีติ เตนหิ ภนฺเต นาคเสน พุทฺโธ การุณโิ ก หิเตสี อนุกมฺปโก สพฺพสตฺตานนฺติ
ย วจน ต มิจฺฉา ยทิ ต อชานิตฺวา ปพฺพาเชสิ เตนหิ พุทฺโธ อสพฺพฺู อยป
อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต วิชเฏหิ เอต มหาชฏ ปรปฺปวาทีน วาท ภินทฺ าหิ
อนาคเต อทฺธาเน ตยา สทิสา พุทฺธิมนฺโต ภิกฺขู ทุลฺลภา ภวิสฺสนฺติ ตว พล
ปกิตฺเตหีติ ฯ การุณิโก จ มหาราช ตถาคโต สพฺพฺู จ สพฺพทสฺสาวี ฯ การฺุเน
มหาราช ตถาคโต สพฺพฺุตาเณน เทวทตฺตสฺส คตึ โอโลเกนฺโต อทฺทส เทวทตฺต
กปฺปสตสหสฺสานิ นิรเยน นิรย วินิปาเตน วินิปาต คจฺฉนฺต อปราปริยกมฺม อายูหติ ฺวา
ต ตถาคโต สพฺพฺุตาเณน ชานิตวฺ า อิมสฺส อปริยนฺตกต กมฺม มม สาสเน

มิลินฺทปฺหา - หนาที่ 100
ปพฺพชิตสฺส ปริยนฺตกต ภวิสฺสติ ปุริม อุปาทาย ปริยนฺตกต ทุกฺข ภวิสฺสติ
ปพฺพชิโตป อย โมฆปุริโส กปฺปฏิติกเมว กมฺม อายูหิสสฺ ตีติ การฺูวเสน เทวทตฺต
ปพฺพาเชสีติ ฯ ตนหิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต ต โปถยิตฺวา เตเลน มกฺเขติ ปปาเต
ปาตยิตฺวา หตฺถลมฺพก เทติ มารยิตฺวา ชีวติ  ปริเยสติ ย โส ปม ทุกฺข ทตฺวา
ปจฺฉา สุข อุปทหตีติ ฯ โปถยิตฺวา มหาราช ตถาคโต สตฺตาน การฺุเน หิตวเสน
อนุกมฺปาย ปาตยิตฺวา มายิตวฺ าป สพฺพสตฺตาน หิตเยว อุปทหติ ฯ อุปมายป โส
อตฺโถ อุปปริกฺขิตพฺโพ ภวติ ฯ ยถา กึ วิย ฯ ยถา มหาราช มานาปตโร นาม
โปถยิตฺวา ปุตตฺ าน หิตเยว อุปทหนฺติ เ อวเมว โข มหาราช ตถาคโตป สตฺตาน หิตวเสน
โปถยิตฺวา ปาตยิตฺวาป มายิตฺวาป เยน เยน โยเคน สตฺตาน คุณวุฑฺฒิ โหติ เตน
เตน โยเคน สพฺพสตฺตาน หิตเยว อุปทหติ ฯ พหูนิ กปฺปสตสหสฺสานิ มหาราช เจ
เทวทตฺโต อปพฺพชิตฺวา คิหภิ ูโต สมาโน เนรยิก ปาปกมฺม ชเนยฺย ต ตถาคโต ชานมาโน
การฺุเน เทวทตฺต ปพฺพาเชสิ มม สาสเน ปพฺพชิตสฺส ทุกฺข ปริยนฺตกต ภวิสฺสตีติ
การฺุเน ย ครุก ทุกฺข ลหุก อกาสิ ฯ ยถา มหาราช ปุริโส ธนยสสิริาติปกฺเขหิ
พลวา าตึ วา มิตฺต วา รฺโ ครุก ทณฺฑ ธาเรนฺต ตฺวา อตฺตสกวิสยมฺหิ
สมตฺถภาเวน ครุก ทณฺฑ ลหุก กโรติ เอวเมว โข มหาราช ภควา พหูนิ กปฺปสตสหสฺสานิ
เทวทตฺเตน ทุกฺข เวทิยมาน ตฺวา เทวทตฺต ปพฺพาเชตฺวา สีลสมาธิปฺาวิมุตฺติ
าณพลสมตฺถภาเวน ครุก ลหุก อกาสิ ฯ ยถา วา ปน มหาราช ภึสโก สลฺลกนฺโต
ครุก พยาธึ พลวโอสถวเสน ลหุก กโรติ เอวเมว โข มหาราช พหูนิ กปฺปสตสหสฺสานิ
เทวทตฺเตน ทุกฺข เวทิยาน ตฺวา ภควา โยคฺุตาย ปพฺพาเชตฺวา การฺุเณน
ปตฺถทฺธธมฺโมสถพเลน ครุก ทุกฺข ลหุก อกาสิ ฯ อป นุ โข มหาราช ตถาคโต
พหุเวทนีย เทวทตฺต อปฺปเวทนีย กโรนฺโต กิฺจิ อปฺุ อาปชฺชตีติ ฯ น หิ ภนฺเต
กิฺจิ อปฺุ อาปชฺเชยฺย อนฺตมโส โคทุหนมตฺตมฺปติ ฯ อิมมฺป โข ตฺว มหาราช
การณ อตฺถโต สมฺปฏิจฺฉ เยน การเณน ภควา เทวทตฺต ปพฺพาเชสิ ฯ ยถา วา
ปน มหาราช ปุริโส โจร อาคุจารึ คเหตฺวา รฺโ ทสฺเสยฺย อย เทว โจโร อาคุจาริ
อิมสฺส ว อิจฺฉสิ ต ทณฺฑ โอปเณหีติ ฯ ตเมน ราชา เอว วเทยฺย คจฺฉถ โภ
อิม โจร พหินคร นีหริตฺวา อาฆาตเน ตสฺส สีส ฉินฺทถาติ ฯ เต ตถา ปฏิสุณิตฺวา
ต ปุริส พหินคร นีหริตฺวา อาฆาตน เนยฺยุ ฯ ตเมน โกจิเทว ปุริโส ปสฺเสยฺย รฺโ
สนฺติเก ลทฺธวโร ปฏิลทฺธยสลาโภ อาเทยฺยวาโจ หิตวจโน พลวิจฺฉติ การี โส ตสฺส การฺุ
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กตฺวา เต ปุริเส เอว วเทยฺย อล โภ กึ ตุมฺหาก อิมสฺส สีส เฉทเนน เตนหิ
อิมสฺส หตฺถปาเท ฉินฺทิตฺวา ทุกฺขิตสฺส การฺุ กตฺวา โจรสฺส ชีวิต รกฺขถ อหเมว
ตสฺส การณา รฺโ สนฺติเก ปฏิวจน กริสฺสามีติ ฯ เต ตสฺส พลวโต วจเนน ตสฺส
โจรสฺส หตฺถปาเท ฉินฺทิตฺวา ชีวิต รกฺเขยฺยุ ฯ อป นุ โข โส มหาราช ปุริโส เอวการี
ตสฺส โจรสฺส กิจฺจการี อสฺสาติ ฯ ชีวิตทายโก โส ภนฺเต ปุริโส ตสฺส โจรสฺส ชีวิเต
ทินฺเน กึ ตสฺส อกต นาม อตฺถีติ ฯ ยา ปน ตสฺส หตฺถปาทเฉนเน เวทนา
โส ตาย เวทนาย กิฺจิ อปฺุ อาปชฺเชยฺยาติ ฯ อตฺตนา กเตน กมฺเมน โส
ภนฺเต โจโร เวทน ทุกฺข เวทยติ ชีวิตทายโก ปน ปุริโส น กิฺจิ อปฺุ
อาปชฺเชยฺยาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ภควา การฺุเน เทวทตฺต ปพฺพาเชสิ มม
สาสเน ปพฺพชิตสฺส ปริยนฺตกต ภวิสฺสตีติ ฯ ปริยนฺตกต มหาราช เทวทตฺตสฺส ทุกฺข
เทวทตฺโต มหาราช มรณกาเล
อิเมหิ อฏีหิ ตมคฺคปุคฺคล
เทวาติเทว นรทมฺมสารภึ
สมนฺตจกฺขุ สตปฺุลกฺขณ
ปาเณหิ พุทฺธ สรณ อุเปมีติ
ปาณุเปต สรณ อคมาสิ ฯ ฉ ภาเค มหาราช กเต กปฺเป อติกฺกนฺเต ปมโกฏาเส
เทวทตฺโต สฆ ภินฺทิ ปฺจโกฏาเส นิรเย ปจฺจิตฺวา ตโต มุจฺจิตฺวา อฏิสฺสโร นาม
ปจฺเจกสมฺพุทโฺ ธ ภวิสฺสติ อป นุ โข มหาราช ตถาคโต เอวการี เอทวทตฺเต กิจฺจการี
อสฺสาติ ฯ สพฺพทโท ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต เทวทตฺตสฺส ย ภควา เทวทตฺต
ปจฺเจกสมฺพุทธฺ  ปาเปสิ กึ ภควตา เทวทตฺเต อกต นาม อตฺถีติ ฯ ย ปน มหาราช
เทวทตฺโต สฆ ภินฺทิตวฺ า นิรเย ทุกฺขเวทน เวทยติ ตาย เวทนาย อป นุ โข มหาราช
ตถาคโต กิฺจิ อปฺุ อาปชฺเชยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต อตฺตนา กเตน ภนฺเต
เทวทตฺโต กปฺป นิรเย ปจฺจิ ทุกฺขปริยนฺตสฺส การโก สตฺถา น กิฺจ อปฺุ
อาปชฺเชยฺยาติ ฯ อิมมฺป โข ตฺว มหาราช การณ อตฺถโต สมฺปฏิจฺฉาหิ เยน การเณน
ภควา เทวทตฺต ปพฺพาเชสีติ ฯ
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อปรป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ ฯ ยถา มหาราช มาตาปตโร ปุตฺเต
ชเนนฺตา อหิต อปเนตฺวา หิต อุปทหิตฺวา เต วฑฺเฒนฺติ อปเรน สมเยน โส ทารโก
ปาปกมฺม กเรยฺย อป นุ โข มหาราช มาตาปตโร ปุตฺตกเตน ปาปกมฺเมน
อุปลิมฺเปยฺยุนฺติ ฯ น หิ ภนฺเต พหุปการา ภนฺเต มาตาปตโร เตส อหิต อปเนตฺวา
หิตเมว อุปทหิตฺวา สุข กริตฺวา วฑฺเฒสุ เต สย กเตน กมฺเมน ชานิสสฺ นฺตีติ ฯ
เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต เทวทตฺตสฺส อปริยนฺตกต ทุกฺข ปริยนฺตกต ภวิสฺสตีติ
สากฺยสาสเน ปพฺพาเชสิ ปพฺพชิตฺวา เทวทตฺโต สฆ ภินฺเทยฺย อป นุ โข
มหาราช ตถาคโต ตสฺส เทวทตฺตสฺส สากฺยสาสเน ปพฺพชิตตฺตา กิฺจิ อปฺุ
อาปชฺเชยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต มาติปตุสโม ภนฺเต ตถาคโต ชนโก ชเนตฺวา เทวทตฺต
ปพฺพาเชสิ ปพฺพชิตฺวา เทวทตฺโต สฆ ภินฺทติ ตสสฺ ปาปโก ปจฺจุฏรติ ฯ
อิมมฺป โข ตฺว มหาราช การณ อตฺถโต สมฺปฏิจฺฉาหิ เยน การเณน ภควา เทวทตฺต
ปพฺพาเชสีติ ฯ
อปรป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ ฯ ยถา มหาราช ภึสโก
สลฺลกฺกนฺโต วาตปตฺตเสมฺหสนฺนิปาตอุตุปริณามวิสมปริหารโอปกฺกมิกูปคต ปูติกุณปทุคฺคนฺธาภิสนฺน อนฺโตสลฺล สุสิรคต ปุพฺพรุหิรสมฺปุณณ
ฺ  วณ วูปสเมนฺโต วณมุข
กกฺขลติขิณขารกฏเกน เภสชฺเชน อนุลิมปฺ ติ ปริปกฺกนาย ปริปกฺกิตวฺ า ตนุภาว อุปคต
สตฺเถน กนฺตยิตฺวา ทหติ สลากาย ทฑฺฒาย ขารลวณ เทติ เภสชฺเชน อนุลิมฺปติ วณสฺส
รูหนาย พฺยาธิตสฺส โสตฺถึ อนุปตฺติยา อป นุ โข มหาราช ภึสโก สลฺลกนฺโต อหิตจิตโต
เภสชฺเชน อนุลิมฺปติ สตฺเถน กนฺเตติ ทหติ สลากาย ขารลวณ เทตีติ ฯ น หิ ภนฺเต
หิตจิตฺโต ภึสโก สลฺลกนฺโต โสตฺถิกาโม ตานิ กิริยานิ กโรตีติ ฯ ยา ปน ตสฺส มหาราช
เภสชฺชกิริยาการเณน อุปฺปนฺนา ทุกฺขา เวทนา ตโตนิทาน ภีสโก สลฺลกนฺโต กิฺจ อปฺุ
อาปชฺชตีติ ฯ หิตกาโม โส ภนฺเต ภึสโก สลฺลกฺกนฺโต หิตจิตฺโต โสตฺถิกาโม ตานิ
กิริยานิ กโรติ กิฺจิ อปฺุ อาปชฺชิสฺสติ อคฺคคามี โส ภนฺเต ภึสโก
สลฺลกนฺโต ฯ เอวเมว โข มหาราช ภควา การฺุเน เทวทตฺต ปพฺพาเชสิ
ทุกฺขปริมุตฺติยาติ ฯ
อปรป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ น ยถา มหาราช ปุริโส กณฺฏเกน
ปวิฏโ อสฺส ขาณุนา วา ปหโต อถ อฺตโร ปุริโส ตสฺส หิตกาโม โสตฺถิกาโม
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ติกฺเขน กณฺฏเกน วา สตฺถมุเขน วา สมนฺตโต ฉินฺทิตฺวา ปคฺฆรนฺเตน โลหิเตน ต
กณฺฏก นีหรติ อป นุ โข โส มหาราช ปุริโส อหิตจิตฺโต ต กณฏก นีหรตีติ ฯ
น หิ ภนฺเต หิตกาโม โส ภนฺเต ปุริโส โสตฺถิกาโม ต กณฺฏก นีหรติ สเจ โส
ภนฺเต ต กณฺฏก น นีหเรยฺย มรณป โส ตตฺถ ปาปุเณยฺย มรณมตฺตป
ทุกฺขนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต การฺุเน เทวทตฺต ปพฺพาเชสิ ทุกฺขปริมุตฺติยา
สเจ ภควา เทวทตฺต น ปพฺพาเชยฺย สตสหสฺส เทวทตฺโต กปฺป อปราปร นิรเย
ปจฺจิสฺสตีติ ฯ อนุโสตคามึ ภนฺเต นาคเสน เทวทตฺต ตถาคโต ปฏิโสต อาโรเปสิ
วิปตฺติปนฺน เทวทตฺต สมฺปตฺตึ ภควา อาโรเปสิ ปปาเต ปติตสฺส เทวทตฺตสฺส ปติฏาน
อทาสิ วิสมมคฺคคต เทวทตฺต ภควา สม มคฺค อาโรเปสิ ฯ อิเม ภนฺเต นาคเสน
เหตู อิมานิ การณานิ น สกฺกา อฺเน ปพฺพชิเตน สนฺทสฺเสตุ อฺตร ตยาทิเสน
พุทฺธิมนฺเตนาติ ฯ
ภควตา มหากรุณาย สพฺพฺุตาเน
เทวทตฺต ปพฺพาชิตปฺโห ตติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต ภควตา อฏิเม ภิกฺขเว เหตู อฏ ปจฺจยา มหโต
ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวายาติ อเสสวจน อิท นิปฺปริยายวจน อิท นตฺถฺโ นวโม เหตุ
มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย ยทิ ภนฺเต นาคเสน อฺโ นวโม เหตุ ภเวยฺย มหโต
ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย ต ภควา เหตุ กเถยฺย ยสฺมา จ โข ภนฺเต นาคเสน นตฺถฺโ
นวโม เหตุ มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย ตสฺมา อนาจิกฺขิโต ภาวตา ฯ อย ปน
นวโม เหตุ ทิสฺสติ มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย ย เวสฺสนฺตเรน รฺา มหาทาเน
ทิยมาเน สตฺตกฺขตฺตุ ปวี กมฺปตฺถ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน อฏ เหตู อฏ ปจฺจยา
มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวาย ภเวยฺยุ เตนหิ เวสฺสนฺตเรน รฺา มหาทาเน ทิยมาเน
สตฺตกฺขตฺตุ ปวี กมฺปตฺถาติ ย วจน ต มิจฺฉา ยทิ เวสฺสนฺตเรน รฺา มหาทาเน
ทิยมาเน สตฺตกฺขตฺตุ ปวี กมฺปตฺถ เตนหิ อฏ เหตู อฏ ปจฺจยา มหดต ภูมิจาลสฺส
ปาตุภาวายาติ ย วจน ต มิจฺฉา อย อุภโต โกฏิโก ปฺโห สุขุโม มหนฺโต
ทุนฺนิเวฏิโย อนฺธกาโร จกฺขุมโต ตวานุปฺปตฺโต นาฺเน ตาทิสิก ปฺห สกฺกา วิสชฺชิตุ
อฺตฺร ตวาทิเสน วุทฺธิมนฺเตนาติ ฯ
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ภาสิต เหต มหาราช ภควตา อฏ อิเม ภิกฺขเว เหตู อฏ ปจฺจยา
มหโต ภูมิจาลสฺส ปาตุภาวายาติ ย ปน เวสฺสนฺตเรน รฺา มหาทาเน ทิยมาเน
สตฺตกฺขตฺตุ มหาปวี กมฺปต าติ ต อกาลิก กทาจุปฺปตฺติก อฏหิ เหตูหิ วิมุตฺต ตสฺมา
ต อภณิต อฏ เหตูติ วุตฺต ฯ ยถา มหาราช มหิยา ตโยเยว เมฆา คณิยนฺติ
วสฺสิโก หมนฺติโก คิมฺหนฺตโิ กติ ยทิ เตหิ มฺุจิตฺวา อฺโ เมโฆ ปวสฺสติ น โส
เมโฆ คณิยติ สมฺมเตหิ เมเฆหิ อกาลเมโฆเตฺวว สขฺย คจฺฉติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
เวสฺสนฺตเรน รฺา มหาทาเน ทิยมาเน ย สตฺตกฺขตฺตุ มหาปวี กมฺปตา อกาลิก
เอต กทาจุปฺปตฺติก อฏหิ เหตูหิ วิปฺปมุตตฺ  เนต คณิยติ อฏหิ เหตูหิ ฯ ยถา
ปน มหาราช หิมวนฺตา ปพฺพตา ปฺจ นทีสตานิ สนฺทนฺติ เตส มหาราช ปฺจนฺน
นทีสตาน ทเสว นทิโย นทีคณนาย คณิยนฺติ ต ยถา คงฺคา ยมุนา อจิรวตี สรภู
มหี สินฺธู สตธู วิธา ปปาสี จนฺทภาคีติ ฯ อวเสสา นทิโย นทีคณนาย อคณิตา
ต กึการณ น ตา นทิโย ธุวสลิลา ฯ เอวเมว โข มหาราช เวสฺสนฺตเรน รฺา
มหาทาเน ทิยมาเน ย สตฺตกฺขตฺตุ มหาปวี กมฺปตา อกาลิก เอต กทาจุปฺปตฺติก
อฏหิ เหตูหิ วิปฺปมุตฺต น ต คณิยติ อฏหิ ต กึการณ น ต ธุวกมฺปน ฯ
ยถา วา ปน มหาราช รฺโ สตป เทฺวสตป อมจฺจา โหนฺติ เตส
ฉเยว ชนา อมจฺจคณนาย คณิยนฺติ ฯ ต ยถา เสนาปติ ปุโรหิโต อกฺขทสฺโส ภณฺฑรกฺโข
ฉตฺตคาโห ขคฺคคาโห เอเตเยว อมจฺจคณนาย คณิยนฺติ ต กึการณ ยุตฺตปยุตฺตา
ราชคุเณหิ อวเสสา อคณิตา สพฺเพ อมจฺจาเตฺวว สขฺย คจฺฉนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
เวสฺสนฺตเรน รฺา มหาทาเน ทิยมาเน สตฺตกฺขตฺตุ มหาปวี กมฺปต า อกาลิก
ต กทาจุปฺปตฺติก อฏหิ เหตูหิ วิปฺปมุตฺต น ต คณิยติ อฏหิ เหตูหิ ฯ
สุยฺยนฺติ นุ โข มหาราช เอตรหิ ชินสาสเน กตาธิการาน ทิฏธมฺมสุขเวทนิยกมฺมาน กิตฺติ จ ยโส จ เยส อพฺภุคฺคโต เทวมนุสเฺ สสูติ ฯ อาม ภนฺเต
สุยฺยตีติ ฯ กติ มหาราช เต สุยฺยนฺตีติ สตฺต ภนฺเต เอเต สุยฺยนฺตีติ ฯ เก
มหาราช เตติ ฯ สุมโน ภนฺเต มาลากาโร เอกสาฏโก พฺราหฺมโณ ปุณโฺ ณ จ ภติโก
มลฺลิกาเทวี โคปาลมาตาเทวี สุปฺปยา อุปาสิกา ปุณฺณทาสี สตฺต อิเม ทิฏธมฺมเวทนิยา
สุตาติ ฯ
อปเรป สุยฺยนฺติ นุโข อตีเต ภควโต สกฺการ กตฺวา มนุสฺสสเกเนว สรีรเทเหน
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ติทสภวน คตาติ ฯ อาม ภนฺเต สุยฺยนฺตีติ ฯ เก จ มหาราช เตติ ฯ โคตฺติโล
ภนฺเต คนฺธพฺพราชา สาธิโน จ ราชา นิมิราชา จ มนฺธาตุราชา จาติ อิเม จตุโร
ชนา สุยฺยนฺติ เต เตน สรีรเทเหน ติทสภวน คตา ฯ สุจิรป กต สุยฺยติ สุกฏ
น ทิกฺกฏ กมฺมนฺติ ฯ สุตปุพฺพ ปน ตยา มหาราช อตีเต วา อทฺธาเน วตฺตมาเน
วา อิตฺถนฺนามสฺส ทาเน ทิยมาเน สกึ วา ทฺวิกฺขตฺตุ วา ติกฺขตฺตุ วา มหาปวี
กมฺปตาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ อตฺถิ เม มหาราช อาคโม อธิคโม ปริยตฺติ
สวน สิกฺขาพล พุทฺธปริเสวนา สุสฺสูสา ปริปุจฺฉา สวาสา อาจริยุปฏาน มยา อสุตปุพฺพ
อิตฺถนฺนามสฺส ทาเน ทิยมาเน สกึ วา ทฺวกิ ฺขตฺตุ วา ติกขฺ ตฺตุ วา มหาปวี กมฺปตาติ
เปตฺวา เวสฺสนฺตรสฺส ราชวสภสฺส ทานวร ฯ ภควโต จ มหาราช สากฺยมุนิโน ภควโต
จ กสฺสปสฺส จ ทฺวินนฺ  พุทฺธาน อนฺตเร คณนปถ วีตวิ ตฺตา วสฺสโกฏิโย
อติกฺกนฺตา ฯ ตตฺราป เม กาเล สวน นตฺถิ วิจินนฺโตป น ปสฺสามิ อิตฺถนฺนามสฺส
ทาเน ทิยมาเน สกึ วา ทฺวกิ ขฺ ตฺตุ วา ติกฺขตฺตุ วา มหาปวี กมฺปตาติ ฯ น มหาราช
ตาวตฺตเกน วิริเยน ตาวตฺตเกน ปรกฺกเมน มหารปวี กมฺปตา คุณภารภริตา มหาราช
สพฺพ โสเจยฺย มหาปวี ธาเรตุ น วิสหนฺตี จลติ สกมฺปติ เวธติ ปเวธติ ฯ ยถา
มหาราช สกฏสฺส อติภริตสฺส ภาเรน นาภี เจว อารา จ เนมิโย จลนฺติ อกฺข
ภฺชติ ฯ เอวเมว โข มหาราช สพฺพ โสเจยฺย วิริยคุณภารภริตา มหาปวี ธาเรตุ
น วิสหนฺตี จลติ กมฺปติ ปกมฺปติ เวธติ ปเวธติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช คคณ
อนิลเวคสฺส ฉาทิต ภารภริต อติวาตผุฏตฺตา นทติ รวติ จลติ คลคลายติ เอวเมว
โข มหาราช มหาปวี รฺโ เวสฺสนฺตรสฺส ทานพลวิปุลวเสน ภริตา ธาเรตุ น วิสหนฺตี
จลติ กมฺปติ ปกมฺปติ เวธติ ปเวธติ ฯ น หิ มหาราช รฺโ เวสฺสนฺตรสฺส จิตฺต
ราควเสน ปวตฺตติ น โทสวเสน ปวตฺตติ น โมหวเสน ปวตฺตติ ฯ มานวเสน ปวตฺตติ
น ทิฏิวเสน ปวตฺตติ น กิเลสวเสน ปวตฺตติ น กุปฺปตวเสน ปวตฺตติ น อรติวเสน
ปวตฺตติ อถ โข ทานวเสน พหุลี ปวตฺตติ กินฺติ อนาคตา จ ยาจกา อาคจฺเฉยฺยุ
อาคตา จ ยาจกา ยถากาม ลภิตฺวา อตฺตมนา ลาเภน ภิยฺโย อาคจฺเฉยฺยุนฺติ ฯ รฺโ
มหาราช เวสฺสนฺตรสฺส สตต สมิต ทสสุ าเนสุ มานส ปต โหติ ทเม สฺเม
ขนฺติยา สวเร นิยเม อกฺโกเธ อวิหึสาย สจฺเจ โสเจยฺเย เมตฺเตยฺเยติ ฯ รฺโ มหาราช
เวสฺสนฺตรสฺส กาเมสนา ปหีนา ภเวสนา ปฏิปสฺสทฺธา พฺมหฺมจริเยสนาเยว อุสฺสุกฺก
อาปนฺโน ฯ รฺโ มหาราช เวสฺสนฺตรสฺส อตฺตารกฺขา ปหีนา สพฺพกาเล สพฺพสตฺเต
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ปริรกฺเขสุ อุสฺสุกฺก อาปนฺโน กินฺติ อิเม สตฺตา สมคฺคา อสฺสุ อโรคา สธนา ทีฆายุกาติ
ต พหุลเยว มานส ปวตฺตติ ฯ ททมาโน จ มหาราช เวสฺสนฺตโร ราชา ต ทาน
น ภวสมฺปตฺติเหตุ เทติ น ธนเหตุ เทติ น ปฏิทานเหตุ น อุปลาปนเหตุ น อายุเหตุ
น วณฺณเหตุ น สุขเหตุ น พลเหตุ น ยสเหตุ น ปุตฺตเหตุ น ชีวิตเหตุ ฯ อถ
โข สพฺพฺุตาย เหตุ สพฺพฺุตาณรตนการณา เอวรูเป อตุลวิปลุ อนุตฺตเร ทานวเร
อทาสิ ฯ สพฺพฺุต ปตฺโต ภควา อจน ภณสิ
ชาลิ กณฺหาชิน ปุตฺต
มทฺทึ เทวึ ปฏิพฺพต
ททมาโน น จินฺเตสึ
โพธิยาเยว การณาติ ฯ
ราชา มหาราช เวสฺสนฺตโร อกฺโกเธน โกธ ชินาติ อสาธุ สาธุนา ชินาติ กทริย ทาเนน
ชินาติ อลิก สจฺเจน ชินาติ สพฺพอกุสล กุสเลน ชินาติ ฯ ตสฺส เอว ททนฺตสฺส
ธมฺมานุคฺคตสฺส ทานพลวิริยวิปุลวิตฺถาเรน เหฏา มหาวาตา สฺจลนฺติ สกึ สกึ วายนฺติ
อากุลา อากุลา วายนฺติ โอนมนฺติ อุนมนฺติ วินมนฺติ นิสินฺนปตฺตา ปาทปา คุมฺพคุมฺพา
วายนฺติ ฯ พลาหกา คคณ สนฺธาวนฺติ รชสยุตฺตา วาตา ทารุณา โหนฺติ คคณกา
นิปฬิตา สมฺปฬ ิตา วาจา วายนฺติ สหสา จ ปวา ธุมา วายนฺติ มหติมหาภีโม สทฺโท
นิจฺฉรติ ฯ เตสุ วาเตสุ ปริกมฺปเตสุ อุทก สกึ สกึ จลติ อุทเก จลิเต กุมฺภิลติมิจมจฺฉกจฺฉปา
ธาวนฺติ ยมกยมกาโย สลิลอุมฺมิโย ทสฺสนฺติ ชลจรา สตฺตา จรนฺติ วิจโิ ย นาท วตฺตนฺติ
โฆรา พุพฺพุลา อุฏหนฺติ เผณุมาลา ภวนฺติ อุตฺตรนฺติ มหาสมุทฺทา ทิสาวิทิส ธาวนฺติ
อุทกา โอโสตปฏิโตสมุขา สนฺทนฺติ สลิลธารานิ ฯ อสุรา ครุฬา นาคา ยกฺขา อุพภฺ ชิ ฺชนฺติ
กินฺนุ โข กถ นุ โข สทฺโท วตฺตตีติ คมนปถเมสนฺติ ภีตจิตฺตา ขุพฺภเิ ต ลุลิเต ชลธาเร
ทิสฺวา กมฺปนฺติ อย ปวี สนที สมหานคา สสาครา ปริวตฺตติ สิเนรุคิริกูฏเสลสีขโร
วินมมาโน โหติ อหินกุลวิลารโกฏกสูกรมิคปกฺขิโน รุทนฺติ ยกฺขา อปฺเปสกฺขา มเหสกฺขา
กมฺปมานา ปวิยา ยนฺติ ฯ ยถา มหาราช มหติมหาปริโยเค อุทฺธนคเต อุทกสมฺปุณเฺ ณ
อากิณณ
ฺ ตณฺฑุเล เหฏา อคฺคิมฺหิ ชลมาเน ปม ตาว ปริโยโค ตปฺเปติ ปริโยเค ตตฺเต
อุทก ตปฺเปติ อุทเก สนฺตตฺเต ตณฺฑุลา ตปฺเปนฺติ ตณฺฑลุ า สนฺตตฺตา อุมฺมุชฺชนฺติ
นิมฺมุชฺชนฺติ พุพฺพุลก โหติ เผณุมาลา อุตฺตรนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช เวสฺสนฺตโร
ราชา ย โลเกหิ ทุจฺจชฺช ต ตสฺส เวสฺสนฺตรสฺส ต ทุจฺจชฺช จชนฺตสฺส ทานสฺส
สภาวนิสฺสนฺเทน มหาวาตา ธาเรตุ อวิสหิตฺวา สขุพฺภึสุ วาเตสุ ปริขุพภฺ ิเตสุ อุทก จลติ
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อุทเก จลิเต มหาปวี กมฺปติ ฯ ตโต อิเม ตโย มหาราช วาตา อุทกฺจ ปวี
จ เอกโต อเหสุ มหาทานนิสฺสนฺเทน วิตฺถาเรน วิปุลพลวิริเยน นตฺถิ ตาทิโส มหาราช
อฺสฺส ทาเน อานุภาโว ยถา เวสฺสนฺตรสฺส จาเค อานุภาโว ฯ
ยถา มหาราช มหิยา พหู วิวิธมณโย วิชฺชนฺติ ฯ ต ยถา อินฺทนีโล มหานีโล
โชติรโส เวฑุริโย อุมฺมารปุปฺโผ มโนหโร สุริยกนฺโต จนฺทกนฺโต วชิโร กโชปกฺกมโก
ปุสฺสราโค โลหิตงฺโค มสารคลฺโลติ เอเต สพฺเพ อติกฺกมฺม จกฺกวตฺตมิ ณิ อคฺคมกฺขายติ
จกฺกวตฺติมณิ มหาราช สมนฺตา โยชน โอภาเสน ผรติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ย
กิฺจิ มหิยา ทาน วิชฺชติ อสทิสทานปรม อป จ เอเต สพฺเพ อติกฺกมฺม เวสฺสนฺตรสฺส
รฺโ มหาทาน อคฺคมกฺขายติ ฯ เวสฺสนฺตรสฺส รฺโ มหาทาเน ทิยมาเน สตฺตกฺขตฺตุ
มหาปวี กมฺปตาติ ฯ สุว
ิ ฺาปโต ภนฺเต นาคเสน ปฺโห คุมฺโพ ตยา วิทฺธสิโต
คมฺภีโร อุตฺตานีกดต คณฺิ ภินฺนา คหน อคหน กต ปรปฺปวาทา ภคฺคา นิปฺปภาเวน
วินสฺสนฺติ ปรปฺปวาทาติ ฯ
อฏเหตุอฏปจฺจยามหาภูมิจาลปาตุภาวปฺโห จตุตฺโถ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ สีวิราเชน จกฺขุ ทินฺน อนฺธสฺส สโต ปุน
เจว ทิพพฺ จกฺขุ อุปฺปนฺนนฺติ อิท วจน สนิคฺคห สโทส สคณฺ เหตุสมุคฺฆาเฏ อวตฺถุสฺมึ
หตจกฺขุปสาทสฺส นตฺถิ ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส อุปฺปาโทติ สุตฺเต เหตุ วุตฺต ยทิ ภนฺเต
นาคเสน สีวิราเชน จกฺขุ ทินฺน เตนหิ ทิพฺพจกฺขุ อุปฺปนฺนนฺติ ย วจน ต มิจฺฉา
ยทิ ทิพฺพจกฺขุ อุปปนฺน เตนหิ สีวิราเชน จกฺขุ ทินฺนนฺติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ อย
หิ อุภโต โกฏิโก ปฺโห คณฺิโตป อิท คณฺิตโร เวฏิโตป อิท เวฏตโร คหนโตป
อิท คหนตโร ตวานุปฺปตฺโต ตตฺถ ตฺว ฉนฺทมติชเนหิ ปรปฺปวาทาน นิคฺคหณายาติ ฯ
ทินฺน มหาราช สีวิราเชน ยาจกสฺส จกฺขุ ตตฺถ มา วิมตึ อุปฺปาเทสิ ตตฺถาป
นิสฺสสโย ภวาหีติ ฯ อป นุ โข ภนฺเต นาคเสน อุฆาฏิตาย เหตุยา อวตฺถุสฺมึ ทิพฺพจกฺขุ
อุปฺปชฺชตีติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ กึ ปน ภนฺเต ตตฺถ การณ เยน การเณน
อุฆาฏิตาย เหตุยา ทิพฺพจกฺขู อุปฺปชฺชนฺติ อิงฺฆ การเณน ม สฺาเปหีติ ฯ อตฺถิ
ปน มหาราช โลเก สจฺจ นาม เยน สจฺเจน สจฺจวาทิโน สจฺจกิริย กโรนฺตีติ ฯ
อาม ภนฺเต อตฺถิ ต โลเก สจฺจ นาม เยน สจฺจวาทิโน ชนา เทเว วสฺสาเปนฺติ

มิลินฺทปฺหา - หนาที่ 108
อคฺคึ นิพฺพาเปนฺติ วิส หนนฺติ มหาสมุทฺท ปฏิกฺกมาเปนฺติ มหาคงฺค ปฏิโสต สนฺทาเปนฺติ
อฺป อเนวิธ กตฺตพฺพกมฺม กโรนฺตีติ ฯ เตนหิ มหาราช ยุชฺชติ สเมติ สีวิราชสฺส
สจฺจพเลน ทิพฺพจกฺขู อุปฺปชฺชนฺตีติ สจฺจวเสน มหาราช อวตฺถุมฺหิ กิฺจาป ทิพฺพจกฺขู
อุปฺปชฺชนฺติ สจฺจเยว ตตฺถ วตฺถุ ภวติ ทิพพฺ สฺส จกฺขุสฺส อุปฺปาทาย ฯ ยถา มหาราช
เย เกจิ สิทฺธา สจฺจมนุคายนฺติ มหาเมโฆ ปวสฺสตูติ เตส สจฺจมนุคีตาย สห วาจาย
มหาเมโฆ ปวสฺสติ ฯ อป นุ โข มหาราช อตฺถิ อากาเส วสฺสสฺส เหตุ สนฺนิจิโต
เยน เหตุนา มหาเมโฆ ปวสฺสตีติ ฯ น หิ ภนฺเต สจฺจ ปรม ภนฺเต เหตุ สจฺจเยว
ตตฺถ เหตุ ภวติ มหาเมฆสฺส ปวสฺสนายาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช นตฺถิ ตสฺส
ปกติเหตุ สจฺจเยว ตตฺถ วตฺถุ ภวติ ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส อุปฺปาทายาติ ฯ ยถา วา
ปน มหาราช เย เกจิ สิทฺธา สจฺจมนุคายนฺติ ชลิตปชลิโต มหาอคฺคิกขฺ นโธ ปฏินิวตฺตตูติ
เตส สจฺจมนุคตี าย สห วาจาย ชลิตปชลิโต มหาอคฺคิกขฺ นฺโธ ขเณน ปฏินิวตฺตติ ฯ
อป นุ โข มหาราช ตสฺมึ ชลิตปชลิเต มหาอคฺคิกฺขนฺเธ วตฺถุ สนฺนิจติ  อตฺถิ เยน
วตฺถุนา ชลิตปชลิโต มหาอคฺคิกฺขนฺโธ ปฏินิวตฺตตีติ ฯ น หิ ภนฺเต สจฺจเยว ภนฺเต
ตตฺถ วตฺถุ โหติ ตสฺส ปชลิตสฺส มหาอคฺคิกฺขนฺธสฺส ขเณน ปฏินิวตฺตนายาติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช สจฺจเยว ตตฺถ วตฺถุ โหติ ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส อุปฺปาทายาติ ฯ ยถา
วา ปน มหาราช เย เกจิ สิทฺธา สจฺจมนุคายนฺติ วิส หลาหล อปคต ภวตูติ เตส
สจฺจมนุคีตาย สห วาจาย วิส หลาหล ขเณน อปคต ภวติ ฯ อป นุ โข มหาราช
หลาหลวิเส วตฺถุ สนฺนิจิต อตฺถิ เยน วตฺถุนา วิส หลาหล อปคต ภวตีติ ฯ น
หิ ภนฺเต สจฺจเยว ตตฺถ วตฺถุ โหติ วิสสฺส หลาหลสฺส ปฏิฆาตายาติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช สจฺจเยว ตตฺถ วตฺถุ โหติ ทิพฺพสฺส จกฺขุสฺส อุปฺปาทายาติ ฯ จตุนนฺ ป
มหาราช อริยสจฺจาน ปฏิโพธาย นตฺถฺ ตตฺถ สจฺจเยว วตฺถุ โหติ สจฺจวตฺถุกานิ
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ ปฏิพุชฌ
ฺ ติ ฯ อตฺถิ ปน มหาราช จีนวิสเย จีนราชา สมุทฺเท
กีฬิตกุ าโม จตุมาเส สจฺจกิริย กตฺวา สห รเถน อนฺโตมหาสมุทฺท โชยน ปวิสติ ตสฺส
รถสีสสฺส ปุรโต มหาวาริกขฺ นฺโธ ปฏิกฺกมติ นิกฺขมนฺตสฺส โปกฺขร วิย อุตฺตรติ ฯ อป
นุ โข มหาราช โส มหาสมุทฺโท สเทวมนุสฺเสหิป โลเกหิ ปกติกายพเลน สกฺกา
ปฏิกฺกมาเปตุนฺติ ฯ สุปูริตโกป ภนฺเต ตฬาโก น สกฺกา สเทวมนุสฺเสหิ ปกติกายพเลน
ปฏิกฺกมาเปตุ กึ ปน ภนฺเต มหาสมุทฺเท อุทกนฺติ ฯ อิมนิ าป มหาราช การเณน
สจฺจพล าตพฺพ นตฺถิ ต ฐาน ย สจฺเจน น วตฺตพฺพนฺติ ฯ
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นคเร มหาราช ปาตลิปุตฺเต อโสโก ธมฺมราชา สนิคมคณอมจฺจภฏพลมหามตฺเตหิ ปริวุโต มหาคงฺคาย อุทกกีฬ กีฬนฺโต มหาคงฺค สมฺปุณฺณ นวสลิเลน
ปฺจโยชนสตายาม โยชนปุถุล สนฺทมาน ทิสฺวา อมจฺเจ เอวมาห อตฺถิ โกจิ ภเณ
อุสฺสหิสฺสติ โย อิม มหาคงฺค ปฏิโสต สนฺทาเปตุนฺติ ฯ อถ เต อมจฺจา อาหสุ
ทุกฺกร เทว มหาคงฺคนฺติ ฯ ตสฺมึเยว คงฺคาย กุลฺเล ิตา พินฺทุมติคณิกา นาม ต
อสฺโสสิ รฺา กิร เอว วุตตฺ  โกจิ สกฺโกติ นุโข มหาคงฺคานทึ ปฏิโสต
สนฺทาเปตุนฺติ ฯ สา เอวมาห อห หิ นคเร ปาตลิปุตฺเต คณิกาว รูปวตี รูปูปชีวินี
ชีวโลเก มม ตาว สจฺจกิรยิ  ราชา ปสฺสตูติ สจฺจกิริยมกาสิ ฯ สห ตาย สจฺจกิรยิ าย
กตาย ขเณน สา มหาคงฺคา คลาคลนฺตี ปฏิโสต สนฺทิตฺถ เปกฺขโต มหโต ชนกายสฺส
ปุรโต ฯ อถ ราชา มหาคงฺคาย อาวฏฏอุมฺมิเผณิกาคลสทฺท สุตฺวา วิมฺหิโต อจฺฉริยภูโต
อมจฺเจ เอวมาห กิสฺสาย ภเณ มหาคงฺคานที อุทฺธมุข สนฺทตีติ ฯ เต อมจฺจา รฺโ
คณิกาย สจฺจกิริย อาจิกฺขึสุ ฯ อถ สวิคฺโค ราชา ตุริตตุริโน สย คนฺตฺวา คณิก
ปุจฺฉิ โภติ สจฺจ กิร ตยา สจฺจกิริยาย อย มหาคงฺคานที ปฏิโสต สนฺทปตาติ ฯ
อาม เทวาติ ฯ กึ เต ตตฺถ พล อตฺถิ โก วา ตว วจน อาทิยติ ยกฺโข วา
นาโค วา เกน วา ตฺว ผเลน มหาคงฺคานทึ ปฏิโสต สนฺทาเปสีติ ฯ สา อาห
สจฺจพเลน อห เทว อิม มหาคงฺคานทึ ปฏิโสต สนฺทาเปมีติ ฯ ราชา อาห กึ เต
สจฺจพล อตฺถิ มหาโจริยา ธุตฺติยา อสติยา ชนวิลุมปตาย ปาปกาย ภินนฺ สีลาย
หิริกอติกกฺ นฺตกิ าย ชนปโลภิกายาติ ฯ สจฺจ มหาราช ตาทิสิกา เม กิริยา อตฺถิ อห
ยาย กิรยิ าย อิจฺฉมานา สเทวก โลก ปวตฺเตยฺยนฺติ ฯ ราชา อาห กตมา ปน เต
โภติ สจฺจกิรยิ า อิงฺฆ มม สนฺติเก สาเวหีติ ฯ โย เว มหาราช ธน มยฺห เทติ
ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ วา เวสฺโส วา สุทฺโท วา อฺโ วา โกจิ เตส สมกเยว
อุปฏหามิ ขตฺติโยติ วิเสโส นตฺถิ สุทฺโทติ อติมฺา เม นตฺถิ อนุนยปฏิฆจิตฺตวิปฺมุตฺตา
ธนสามิก ปริจรามิ ฯ เอว ตาย ปรมกิริยาย มหาคงฺคานทึ ปฏิโสต สนฺทาเปมีติ ฯ
อิติป มหาราช สจฺเจ น ิโต อิม นาม ปรมกิริย น วินทฺ ติ ฯ ทินฺน มหาราช
สีวิราเชน ยาจกสฺส จกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ อุปฺปนฺน ตฺจ ปน สจฺจกิริยาย ฯ ย ปน
สุตฺเต วุตฺต มสจกฺขุสฺมึ นฏเ อเหตุกสฺมึ อวตฺถุมฺหิ นตฺถิ ทิพฺพจกฺขุสสฺ อุปฺปาโทติ
ต ภาวนามย เอวเมต มหาราช ธาเรตุ สเทวโก โลโกติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน
สุนิเวฏิโต ปฺโห สุนิทฺทิฏ สุนิคฺคหน สุมทฺทิตา ปรปฺปวาทาติ ฯ เอวเมต ตถา
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สมฺปฏิจฺฉสฺสามีติ ฯ
สีวิรฺโ จกฺขุทานปฺโห ปฺจโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต เจต ภควตา ติณฺณ โข ปน ภิกฺขเว สนฺนิปาตาน
คพฺภสฺส อวกฺกนฺติ โหติ อิธ มาตาปตโร จ สนฺนิปติตา โหนฺติ มาตา จ อุตุนี โหติ
คพฺโภ จ ปจฺจปุ ฏิโต โหติ อเมส โข ภิกขฺ เว ติณณ
ฺ  สนฺนิปาตาน คพฺภสฺส อวกฺกนฺติ
โหตีติ ฯ เอเกนป เจ โอนา คพฺภสฺส อวกฺกนฺติ น สมฺภวติ อเสสวจนเมต นิสฺเสสวจนเมต
นิปฺปริยายวจนเมต อรหสฺสวจนเมต เทวมนุสฺสาน มชฺเฌ นิสีทิตฺวา อิทฺจ ภณิต
วจน ฯ ทฺวิสนฺนิปาเตน คพฺภสฺส อวกฺกนฺติ ทิสฺสติ ฯ กถ ทุกุเลน ตาปเสน ปาริกาย
ตาปสินิยา อุตนุ ีกาเล ทกฺขิเณน หตฺถงฺคุฏเกน นาภี ปรามตฺถา ตสฺส ทุกุลตาปสสฺส
หตฺเถน นาภีปรามสเนน สาโม สุวณฺโณ นิพฺพตฺโต ฯ มาตงฺเคนาป อิสินา พฺราหฺมณิยา
กฺาย อุตุนกี าเล ทกฺขเณน หตฺถงฺคุฏเกน นาภี ปรามตฺถา ตสฺส มาตงฺคสฺส อิสิสฺส
เตเชน นาภีปรามสเนน มณฺฑโพฺย มาณโว นิพฺพตฺโต ฯ อิสิสิงฺโค ตาปโสป ปสฺ
สาวนิสฺสนฺเทน นิพฺพตฺโต ฯ สกิจฺโจ ตาย กิริยาย นิพพฺ ตฺโต ฯ เถโร จ กุมารกสฺสโป
อสุจิเลหเณน นิพฺพตฺโตติ ภณติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ติณฺณ สนฺนิปาตาน
คพฺภสฺสาวกฺกนฺติ โหติ เตนหิ สาโม สุวณฺโณ จ มณฺฑโพฺย มาณวโก จ อิสิสิงฺโค
จ สกิจฺโจ จ เถโร กุมารกสฺสโป จ นาภีปรามสเนน จ อสุจิเลหเณน จ ปสฺสาวนิสฺสนฺเทน
จ นิพฺพตฺตาติ ย วจน ต มิจฺฉา ยทิ เต ตาย กิริยาย ชายนฺติ เตนหิ ติณฺณ
สนฺนิปาตาน คพฺภสฺส อวกฺกนฺติ โหตีติ ยป วจน ต มิจฉฺ า ฯ อยป อุภโต โกฏิโก
ปฺโห สุคมฺภีโร สุนิปุโณ วิสโย วุทฺธิมนฺตาน โส ตวานุปฺปตฺโต ภนฺทถ วิมติปถ ธาเรหิ
จ าณวรปชฺโชตนฺติ ฯ
ภาสิต เจต มหาราช ภควตา ติณฺณ โข ปน ภิกฺขเว สนฺนิปาตาน คพฺภสฺส
อวกฺกนฺติ โหติ อิธ มาตาปตโร จ สนฺนิปติตา โหนฺติ มาตา จ อุตุนี โหติ คพฺโภ
จ ปจฺจุปฏิโต โหติ อิเมส โข ภิกฺขเว ติณฺณ สนฺนิปาตาน คพฺภสฺส อวกฺกนฺติ
โหตีติ ฯ เตนหิ ภนฺเต นาคเสน เยน การเณน ปฺโห น สุวิฺาปโต โหติ อิงฺฆ
การเณน ม สฺาเปหีติ ฯ
สุตปุพฺพ ปน ตยา มหาราช สาโม สุวณฺโณ อิสสิ ิงฺโค ตาปโส เถโร
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กุมารกสฺสโป อิมินา นาม เต นิพฺพตฺตาติ ฯ อาม ภนฺเต สุยฺยติ อพฺภุคคฺ ตา เสต
ชาติ เทฺว มิคี เธนุโย อุตุนกี าเล ทฺวินนฺ  ตาปสาน ปสฺสาวฏาน คนฺตฺวา ตาปสสฺส
สมฺภวปสฺสาว ปวิตฺวา เตน ปสฺสาวสมฺภเวน สกิจฺโจ จ กุมาโร อิสิสิงฺโค จ ตาปโส
นิพฺพตฺตา ฯ เถรสฺส อุทายิสฺส ภิกฺขุนีอุปสฺสย คตสฺส รตฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุนึ อุปนิชฌ
ฺ ายนฺตสฺส
สมฺภว กาสาเว มฺุจิ ฯ ตโต ภิกฺขุนี สา อุตุนีสมเย ต สมฺภว มุเขน อคฺคเหสิ
นิมิตฺเตว ต ปกฺขิป ปกฺขิตฺตมตฺเต จ ปน สา ภิกฺขุนี คพฺภินี อโหสิ ฯ อจิเรน
กาเลน เถโร กุมารกสฺสโป นิพฺพตฺโต ฯ เอว โข เอเต ชนา อเหสุนฺติ ฯ อป
นุ ตฺว มหาราช สทฺทหสิ ต สจนนฺติ ฯ อาม ภนฺเต เอว พลว ตตฺถ มย การณ
อุปลภาม เยน การเณน สทฺทหาม อิมินา การเณน นิพพฺ ตฺตาติ ฯ กึ ปน มหาราช
การณนฺติ ฯ สุปริกมฺมกเต กลเล วีชานิ ปติตฺวา ขิปฺป สวิรูหนฺตีติ ฯ อาม
มหาราชาติ ฯ เอวเมว โข ภนฺเต สา หิ ภิกฺขุนี อุตุนี สมานา สณฺิเต กลเล
รุหิเร อุปจฺฉินเฺ น ปตาย อุตุยา สมฺภว คเหตฺวา ตสฺมึ กลเล ปกฺขิป เตน ตสฺสา
คพฺโภ สณฺติ เอว ตตฺถ การณ ปุพฺเพป เตส นิพฺพตฺติยาติ ฯ เอวเมว
โข ต มหาราช สมฺปฏิจฺฉามิ โยนิปเวเสน คพฺโภ สมฺภูโตติ สมฺปฏิจฺฉสิ ตฺว มหาราช
เถรสฺส กุมารกสฺสปสฺส คพฺภาวกฺกนฺตนิ ฺติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ สาธุ มหาราช เตนหิ
ปจฺจาคโตสิ มม วิสย เอกวิเธเนว คพฺภสฺสาวกฺกนฺตึ กถยนฺโต มมานุพล ภวิสฺสสิ อถ
วา ปน ตา มิคี เธนุโย ปสฺสาว ปวิตวฺ า คพฺภ ลภุสุ ตาส ตฺว สทฺทหสิ มหาราช
คพฺภ ปฏิลาภนฺติ ฯ อาม ภนฺเต ย กิฺจิ ปติ ภุตฺต ขายิต เลหิต สพิพนฺต กลเล
โอตรติ านคต วุทฺธิมาปชฺชติ ยถา นาม ภนฺเต นาคเสน ยา กาจิ สริตา นาม
สพฺพา ตา มหาสมุทฺท โอตรนฺติ านคตา วุทฺธิมาปชฺชนฺติ เอวเมว โข ภนฺเต นาคเสน
ย กิฺจิ ปต ภุตฺต ขายิต เลหิต สพฺพนฺต กลเล โอตรติ านคต วุทฺธิมาปชฺชติ
เตนาห การเณน สทฺทหามิ มุขฏาเนนป คพฺภสฺส อวกฺกนฺติ โหตีติ ฯ สาธุ มหาราช
พาฬฺหตร อุปคโตสิ มุขฏาเนนป ทฺวินฺน สนฺนิปาโต ภวติ สกิจฺจสฺส จ มหาราช อิสิสิงฺคสฺส
ตาปสสฺส เถรสฺส กุมารกสฺสปสฺส คพฺภสฺส จ โอกฺกมน สมฺปฏิจฺฉสีติ ฯ อาม ภนฺเต
สนฺนิปาตา โอตรนฺตีติ ฯ
สาโมป มหาราช สุวณฺโณ มณฺฑโพฺยป มาณวโก เตป เทฺว ตีสุ สนฺนิปาเตสุ
อนฺโตคธา เอกรสา ปุริเมน ตตฺถ การณ วกฺขามิ ฯ ทุกลุ โก จ มหาราช ตาปโส
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ปาริกา ตาปสินี จาติ อุโภป เต อรฺเ วสนฺตา อเหสุ ปริเวกาธิมุตตฺ า อุตฺตมตฺถ
คเวสกา ตปเตเชน ยาว พฺรหฺมโลกา สนฺตาเปสุ ฯ เตส ตทา สกฺโก เทวานมินฺโท
สาย ปาต อุปฏาน อาคจฺฉติ ฯ โส เตส ครุคตเมตฺตาย อุปธาเรนฺโต อทฺทส
อนาคตมทฺธาเน ทฺวินนฺ ป จกฺขูน อนฺตรธาน ทิสฺวา เต อาห เอก เม ภนฺเต วจน
กโรถ สาธุ ภนฺเต เอก ปุตฺต ชเนยฺยาถ โส ปุตฺโต ตุมฺหาก อุปฏาโก อุปสฺสโย
ภวิสฺสตีติ ฯ โภ สกฺก อล วจน อมฺหาก มา ภณีติ น ตสฺส เต ต วจน
สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ อนุกมฺปโกยป การุณิโก อตฺถกาโม สกฺโก ทุติยมฺป ตติยมฺป อาห เอก
เม วจน กโรถ สาธุ ภนฺเต เอก ปุตฺต ชเนยฺยาถ โส ตุมฺหาก อุปสฺสโย
ภวิสฺสตีติ ฯ ตติยมฺป เต อาหสุ อล โกสิย มา ตฺว อมฺเห อนตฺเถ นิโยเชสิ กทาย
กาโย น ภิชฺชสิ ฺสติ ภิชฺชตุ อย กาโย ภิชชฺ มาโน เภทนธมฺโมเยว ภิชชฺ ิสฺสติ ภิชฺชยนฺติยาป
ธรณิยา ปตนฺเตป อากาเส ปตนฺเต เสลสิขเร ปตนฺเตสุป จนฺทิมสุริเยสุ เนว มย โลกธมฺเม
รมยิสฺสาม อิโต มา ตฺว ปุน อมฺหาก สมฺมุขีภาว อุปคจิฉ อุปคตสฺส เต เอโส วิสฺสาโส
อนตฺถจโร ตฺว มฺเติ ฯ ตโต สกฺโก เทวานมินฺโท เตสป มน อลภมาโน คุรุคโต
ปฺชลิโก ยาจติ ยทิ เม วจน น สทฺทหถ กาตุ ยทา ตาปสินี อุตุนี โหติ ปุปฺผวตี
ตทา ตฺว ทกฺขิณหตฺถงฺคุฏเกน นาภึ ปรามเสยฺยาสิ ตโต สา คพฺภ ลจฺฉติ สนฺนิปาตาเยว
สา ตพฺภาวกฺกนฺติยาติ ฯ เต สกฺโกม โกสิย ตาวตฺตก กาตุ น ตาวตฺตเกน กิริเยน
อมฺหาก ตโป ภิชฺชิสฺสติ โหตูติ สมฺปฏิจฺฉึสุ ฯ ตาย จ ปน เวลาย เทวภวเน อตฺถิ
เทวปุตฺโต อุสฺสนฺนกุสลมูโล ขีณายุโก อายุขยปฺปตฺโต ปยทิจฺฉก สมตฺโถ โอกฺกมิตุ
อป จกฺกวตฺตกิ ุเลป ฯ อถ สกฺโก เทวานมินฺโท ต เทวปุตฺต อุปสงฺกมิตฺวา เอวมาห
เอหิ มาริส สุปภาโส เต ทิวโส อตฺถสิทฺธิ เต อุปคตา ยมห เต อุปฏาน
อุปคจฺฉามิ รมณีเย เต โอกาเส วาโส ภวิสสฺ ติ ปฏิรูเป กุเล ปฏิสนฺธิ สุนฺทเรหิ มาตาปตูหิ
วุทฺเธตพฺโพ ภวิสฺสสิ เอหิ เม วจน กโรหีติ ยาจติ ทุตยิ มฺป ตติยมฺป ยาจติ สิรสิ
ปฺชลิกโต ฯ ตโต โส เทวปุตฺโต เอวมาห กตม ปน ต มาริส กุล ยสฺส กุลสฺส
ตฺว อภิณฺหป กิตฺติยสิ ปุนปฺปุนนฺติ ฯ ทุกลุ โก จ ตาปโส ปาริกา จ ตาปสินีติ ฯ
โสป ตสฺส ต วจน สุตฺวา ตุฏโ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เอวมาห สาธุ มาริส โย ตว ฉนฺโท
โส โหตุ อหฺจ มาริส อากงฺขมาโน ปตฺถิเตสุ กุเลสุ อุปฺปชฺเชยฺย กิมฺหิ กุเล อุปฺปชฺชามิ
อณฺฑเช วา ชลาพุเช วา สเสทเช วา อุปปาติเก วาติ ฯ ชลาพุชโยนิกา อห
ยาจามีติ ฯ อถ สกฺโก อุปฺปตฺติทิวส คเณตฺวา ทุกุลกสฺส ตาปสสฺส อาโรเจสิ อุสุก
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นาม ทิวส ตาปสินี อุตุนี ภวิสฺสติ ปุปฺผวตี ตทา ตฺว ภนฺเต ทกฺขิเณน หตฺถงฺคุฏเน
นาภึ ปรามเสยฺยาสีติ ฯ ตสฺมึ มหาราช ทิวเส ตาปสินี อุตุนี ปุปฺผวตี อโหสิ
เทวปุตฺโต จ ตตฺถ ปจฺจุปฏิโต อโหสิ ตาปโส ทกฺขิณหตฺถงฺคุฏเน ตาปสินิยา นาภึ
ปรามสิ ฯ อิติ เตน ตโย สนฺนิปาตา อเหสุ ฯ นาภิปรามสเนน ตาปสินิยา ราโค
อุทปาทิ ฯ โส ปนสฺสา ราโค นาภึ ปรามสน ปฏิจฺจ มา ต สนฺนิปาต อชฺฌาจารเมว
มฺิ อูหสนป สนฺนิปาโต อุปลปนป สนฺนิปาโต อุปนิชฺฌายนป อุปนิชฺฌงฺคนป สนฺนิปาโต
ปุพฺพภาคโต ราคสฺส อุปาทาย อามสเนน สนฺนิปาโต ชายติ สนฺนิปาโต โอกฺกนฺติ
โหติ ฯ อนชฺฌาจาเรหิ มหาราช ปรามสเนหิ คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ ฯ ยถา มหาราช
อคฺคิ ชลมาโน อปรามสเนนป อุปคตสฺส สีต พฺยาปหณติ เอวเมว โข มหาราช
อนชฺฌาจาเรหิ ปรามสเนหิ คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ ฯ จตุนนฺ  วเสน มหาราช สตฺตาน
คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ กมฺมวเสน โยนิวเสน กุลวเสน อายาจนวเสน สตฺตาน อพฺภาวกฺกนฺติ
โหติ ฯ อป จ สพฺเพ เต กมฺมปฺปภวา กมฺมสมุฏานา ฯ กถ มหาราช กมฺมวเสน
สตฺตาน คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ ฯ อุสฺสนฺนกุสลมูลา มหาราช สตฺตา ยทิจฺฉก อุปฺปชฺชนฺติ
ขตฺติยมหาสาลกุเล วา พฺราหฺมณมหาสาลกุเล วา คหปติมหาสาสกุเล วา เทเวสุ วา
อณฺฑชาย วา โยนิยา ชลาพุชาย วา โยนิยา สเสทชาย วา โยนิยา อุปปาติกาย
วา โยนิยา ฯ ยถา มหาราช ปุริโส อทฺโธ มหทฺธโน มหาโภโค ปหุตชาตรูปรชโฏ
ปุตวิตฺตูปกรโณ ปหุตธนธฺโ ปหุตาติปกฺโข ทาสึ วา ทาส คาม วา นิคม วา
ชนปท วา ปเทส วา กิฺจ มนสา อภิปตฺถิต ยทิจฉก ทฺวคุรป ธน ทตฺวา กีนาติ
เอวเมว โข มหาราช อุสฺสนฺนกุสลมูลา สตฺตา ยทิจฺฉก อุปฺปชฺชนฺตุ ฯ เอว กมฺมวเสน
สตฺตาน คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ ฯ กถ โยนิวเสน สตฺตาน คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ ฯ กุกฺกฏุ าน
มหาราช วาเตน คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ ฯ พกาน เมฆสเรน คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ ฯ
สพฺเพป เทวา อคพฺภเสยฺยกา สตฺตาเยว โหนฺติ ฯ ตาส นานาวณฺเณน คพฺภาวกฺกนฺติ
โหติ ฯ ยถา มหาราช มนุสฺสา นานาวณฺเณน มหิยา จรนฺติ เกจิ ปุรโต ปฏิจฺฉาเทนฺติ
เกจิ ปจฺฉโต ปฏิจฺฉาเทนฺติ เกจิ นคฺคา โหนฺติ เกจิ จุลา โหนฺติ เกจิ เสตปฏธรา
โหนฺติ เกจิ มาลาพนฺธา โหนฺติ เกจิ ปณฺฑุกาสายวตฺถวสนา โหนฺติ เกจิ กาสายวสนา
โมลิพนฺธา โหนฺติ เกจิ ชฏิโน วากจิรา โหนฺติ เกจิ ติณวากจิรธรา โหนฺติ เกจิ จมฺมวสนา
โหนฺติ เกจิ อิสโย ปณฺณ นิวาเสนฺติ เกจิ ปณฺณปฏิจฺฉนฺนา โหนฺติ สพฺเพป เต มนุสฺสา
นานาวณฺเณน มหิยา จรนฺติ เอวเมว โข มหาราช สตฺตาเยว เต สพฺเพ เตส นานาวณฺเณน
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คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ เอว โยนิวเสน สตฺตาน คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ ฯ กถ กุลวเสน
สตฺตาน คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ ฯ กุลนฺนาม มหาราช จตฺตาริ กุลานิ อณฺฑชชลาพุชสเสทชอุปปาติกานิ ฯ ยทิ ตตฺถ คนฺธพฺโพ ยโต กุโตจิ อาคนฺตฺวา อณฺฑเช กุเล อุปฺปชฺชติ
อณฺฑโช โหติ ฯ เป ฯ ชลาพุเช กุเล สเสทเช กุเล อุปปาติเก กุเล อุปฺปชฺชติ โส
ตตฺถ โอปปาติโก โหติ ฯ เตสุ เตสุ กุเลสุ ตาทิสาเยว สตฺตา สมฺภวนฺติ ฯ ยถา
มหาราช สิเนรุปพฺพตราชสฺส สุวณฺณมย อุตฺตรปสฺส เยเกจิ มิคปกฺขิโน อุเปนฺติ สพฺเพเต
สกวณฺณ วิชหิตฺวา สุวณฺณวณฺณา โหนฺติ เอวเมว โข มหาราช โย โกจิ คนฺธพฺโพ
ยโต กุโตจิ อาคนฺตฺวา อณฺฑชโยนึ อุปคนฺตฺวา สกภาววณฺณ วิชหิตวฺ า อณฺฑโช โหติ
ฯ เป ฯ ชลาพุช สเสทช อุปปาติก โยนึ อุปคนฺตฺวา สกภาววณฺณ วิชหิตฺวา อุปปาติโก
โหติ ฯ เอว กุลวเสน สตฺตาน คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ ฯ กถ อายาจนวเสน สตฺตาน
คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ ฯ อิธ มหาราช กุล โหติ อปุตฺตก พหุสาปเตยฺย สทฺธาสมฺปานฺน
สีลวนฺต กลฺยาณธมฺม ตปนิสฺสิต เทวปุตฺโต จ อุสฺสนฺนกุสลมูโล จวนธมฺโม จ
โหติ ฯ อถ สกฺโก เทวานมินฺโท ตสฺส กุลสฺส อนุกมฺปาย ต เทวปุตตฺ  อายาจติ
ปณิเธหิ มาริส อมุกสฺส กุลสฺส มเหสิยา กุจฺฉิมฺหีติ ฯ โส ตสฺส ยาจนเหตุ ต กุล
ปณิธหติ ฯ ยถา มหาราช มนุสฺสา ปฺุกามา สมณ มโนภาวนีย อายาจิตวฺ า เคห
อุปเนนฺติ อยป อุปคนฺตฺวา สพฺพสฺส กุลสฺส สุขาวโห ภวิสฺสตีติ เอวเมว โข มหาราช
สกฺโก เทวานมินฺโท ต เทวปุตฺต อายาจิตวฺ า ต กุล อุปเนติ ฯ เอว อายาจนวเสน
สตฺตาน คพฺภาวกฺกนฺติ โหติ ฯ สาโม มหาราช สุวณฺโณ สกฺเกน เทวานมินเฺ ทน อายาจิโต
ปาริกาย ตาปสินิยา กุจฺฉิมหฺ ิ โอกฺกนฺโต ฯ สาโม มหาราช สุวณฺโณ คตปฺุโ
มาตาปตโรปสฺส สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา อายาจนโก สมตฺโถ ติณฺณนฺน เจโตปณิธยิ า
สาโม สุวณฺโณ นิพพฺ ตฺโต ยถา มหาราช กุสโล ปุริโส สุเขตฺเต วีช โรเปยฺย อป
นุ โข มหาราช ตสฺส วีชสฺส อนฺตราย วิวชฺชิตสฺส วุฑฒ
ฺ ิยา ตสฺส โกจิ อนฺตราโย
ภเวยฺยาติ ฯ นิรุปฆาฏ ภนฺเต วีช ขิปฺปเมว วรูเหยฺยาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
สาโม สุวณฺโณ มุตฺโต อุปปฺ นฺนอนฺตรายาหิ ติรฺณ เจโตปณิธิยา นิพพฺ ตฺโต อตฺถิ
โกจิ มหาราช ตยา สุตปุพฺโพ อสีน มโนปโทเสน อิทฺโธ ผีโต ชนปโท โส
สมุจฺฉินฺโนติ ฯ อาม ภนฺเต สุยฺยามิ ทณฺฑการฺ เมชฺฌารฺ กาลิงฺคารฺ
มาตงฺคารฺ สพฺพนฺต อรฺภูตนฺติ สพฺเพ เต นาครา ชานปทา อิสีน มโนปโทเสน
ขย ปตฺตาติ ฯ ยทิ มหาราช เตส มโนปโทเสน สุสมิทฺโธ ชนปโท อุจฺฉิชฺชติ ฯ
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อป นุ โข เตส มโนปสาเทน กิฺจิ สุข อาปชฺเชยฺยาติ ฯ อาม ภนฺเต อตฺถีติ ฯ
เตนหิ มหาราช สาโม สุวณฺโณ ติณฺณ พลวนิตาน เจโตปสรเทน นิพฺพตฺโต อิสินิมฺมิโต
เทวนิมฺมิโต ปฺุนิมฺมิโตติ เอวเมต มหาราช ธาเรหิ จตฺตาโร อิเม มหาราช เทวปุตฺตา
สกฺเกน เทวสนมินฺเทน อายาจิตา กุเล อุปปฺ นฺนา กตเม จตฺตาโร สาโม สุวณฺโณ จ
กุสราชา จ มหาปนาโท จ เวสฺสนฺตโร ราชา จ อิเม จตฺตาโร โพธิสตฺตา อายาจนา
โหนฺตีติ ฯ สุนิทฺทิฏโ ภนฺเต นาคเสน ปฺโห คพฺภาวกฺกนฺติ ตยา สุกถิตา คุมฺพ
อรณ กต อนฺธกาโร อาโลโก กโต ชฏา วิชฏิตา นิปฺปภา ปรปฺปวาทา เอวเมต ตถา
สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
คพฺภาวกฺกนฺติปฺโห ฉฏโ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตป เหต ภควตา ปฺเจวทานิ อานนฺท วสฺสสหสฺสานิ
สทฺธมฺโม สฺสตีติ ปุน จ ปรินิพฺพานสมเย สุภทฺเทน ปริพฺพาชเกน ปุจฺฉิโต เอว ภควตา
ภณิต อิเม จ สุภทฺท ภิกฺขู สมฺมาปฏิปติตี วิหเรยฺยุ อสฺุโ โลโก อรหนฺเตหิ อสฺสาติ
อเสสวจนเมต นิปฺปริยายวจนเมต ยทิ ภนฺเต ปฺเจวทานิ อานนฺท วสฺสสหสฺสานิ สทฺธมฺโม
สฺสตีติ ภควตา ภณิต เตนหิ อสฺุโ โลโก อรหนฺเตหิ อสฺสาติ ย วจน ต มิจฺฉา
ยทิ ตถาคเตน ภณิต อสฺุโ โลโก อรหนฺเตหิ อสฺสาติ เตนหิ ปรฺเจวทานิ อานนฺท
วสฺสสหสฺสานิ สทฺธมฺโม สฺสตีติ ยป วจน ต มิจฺฉา อย อุภโตป โกฏิโก ปฺโห
คหนโตป คหนตโร พลวฺตป พลวตโร คณฺิโตป คณฺิตโร เวธิโตป เวธิตโร โส
ตวานุปฺปตฺโต ตตฺถ ตฺว าณพลวิปฺผาร ทสฺเสหิ มงฺกโร วิย สาครพฺภนฺตเร
คโตติ ฯ ภาสิตเมต มหาราช ภควตา ปฺเจวทานิ อานนฺท วสฺสสหสฺสานิ สทฺธมฺโม
สฺสตีติ ปรินิพฺพานสมเย จ สภุทฺทปริพฺพาชกสฺส ภณิต อิเม จ สุภทฺท ภิกฺขู
สมฺมาปฏิปตฺตี วิหเรยฺยุ อสฺุโ โลโก อรหนฺเตหิ อสฺสาติ ตฺจ ปน มหาราช ภควโต
วจน นานาอตฺถฺเจว โหติ นานาพฺยฺชนฺจ อย สาสนปริจฺเฉโท อย ปฏิปตฺติปริทีปนา
อิติ ทูร วิวชฺชติ า เต อุโภ อฺมฺ ฯ ยถา มหาราช คคณ ปวิโต ทูร วิวชฺชิต
นิรย สคฺคโต กุสล อกุสลโต ทุกฺข สุขโต ทูร วิวชฺชิต เอวเมว โข มหาราช เต
อุโภป อฺมฺ ทูร วิวชฺชิตา ฯ อปจ มหาราช มา เต ปุจฺฉา โมฆา อสฺสุ
รสโต เต สสนฺทยิตวฺ า อห กถยิสฺสามิ ปฺเยวทานิ อานนฺท วสฺสสหสฺสานิ สทฺธมฺโม
สฺสตีติ ย ภควา อาห ขย ปริทีปยนฺโต ภควา อวเสสก ปริจฺฉินฺทิ วสฺสสหสฺสานิ
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อานนฺท สทฺธมฺโม ติฏเยฺย สเจ ภิกฺขุนิโย น ปพฺพชิตา อสฺสุ ปฺเจวทานิ อานนฺท
วสฺสสหสฺสานิ สทฺธมฺโม สฺสตีติ อป นุ โข มหาราช ตถาคโต เอว วทนฺโต สทฺธมฺมสฺส
อนฺตรธาน วา วเทติ อภิสมย วา ปฏิกฺโกสตีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ นฏ มหาราช
ภควา ปริกิตฺตยนฺโต เสสก ปริทีปยนฺโต ปริจฺฉินฺทิ ยถา มหาราช ปุริโส นฏายิโก
สาวเสสก คเหตฺวา ชนสฺส ปริทีเปยฺย เตฺตก นาม เม ภณฺฑ นฏ อิท
เสสกนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ภควา นฏสาสน ปริกิตฺตนฺโต เสสก มชฺเฌ
เทวมนุสฺสาน กเถสิ ปฺเจวทานิ อานนฺท วสฺสสหสฺสานิ สทฺธมฺโม สฺสตีติ ย ปน
มหาราช ภควตา ภณิต ปฺเจวทานิ อานนฺท วสฺสสหสฺสานิ สทฺธมฺโม สฺสตีติ
สาสนปริจฺเฉโท เอโส ยมฺปน สุภทฺทสฺส ปริพฺพาชกสฺส ปรินิพฺพานสมเย สมเณ
ปริกิตฺตยนฺโต อาห อิเม จ สภทฺท ภิกฺขู สมฺมาปฏิปตฺตี วิหเรยฺยุ อสฺุโ โลโก
อรหนฺเตหิ อสฺสาติ อฏิปตฺติปริทีปนา เอสา ตตฺถ ตฺว ปริทีปนฺจ ปริจฺเฉทนฺจ เอกรส
กโรสิ ยทิ เต ฉนฺโท เอกรส กตฺวา ทีปยิสฺสามิ สาธุก สุโณหิ มนสิกโรหิ
อวิจลมานโส ฯ ยถา มหาราช ตฬาก ภเวยฺย นวสลิลสมฺปุณฺณ สม สุทฺธ สุมุข
อุตฺตริยมาน ปริจฺฉินฺน ปริวฏมกต อปริยาทินฺเนเยว ตสฺมึ ตฬาเก อุทกุปริ มหาเมโฆ
อปราปร อนุปวทฺนฺโต อภิวทฺธนฺโต อภิวสฺเสยฺย อป นุ โข มหาราช ตสฺมึ ตฬาเก
อุทก ปริกฺขย ปริยาทาน คจฺเฉยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เกน มหาราช
การเณนาติ ฯ เทวสฺส ภนฺเต อนุปวทฺธวเสนาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ชินสาสนวร
สทฺธมฺมตฬาก อาจารสีลคุณวตฺตปฏิปตฺติวมิ ลนวสลิลสมฺปุณฺณ ฯ อุตฺตริยมาน ภควตา
มคฺคภาวน กถิต ตตฺถ มหาราช โย อาจารสีลคุณวตฺตปฏิปตฺติเมฆวสฺส อปราปร
อนุวทฺธาเปยฺย อภิวสฺสาเปยฺย ฯ เอวมิทมฺป ชินสาสนมุตฺตมธมฺมตฬาโก จิร ทีฆมทฺธาน
ติฏเยฺย อรหนฺเตหิ โลโก อสฺุโ ภเวยฺย ฯ อิมมตฺถ ภควตา สนฺธาย ภาสิต อิเม
จ สุภทฺท ภิกขฺ ู สมฺมาปฏิปตฺตี วิหเรยฺยุ อสฺุโ โลโก อรหนฺเตหิ อสฺสาติ ฯ ยถา
ปน มหาราช มหาอคฺคิกฺขนฺโธ ชลมาโน อปราปร สุกฺขติณกฏโคมยานิ ชนา วิปฺปกิเรยฺยุ
อป นุ โข มหาราช โส มหาอคฺคิกฺขนฺโธ นิพฺพาเปยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต ภิยฺโย
ภิยฺโย ภนฺเต โส อคฺคิกฺขนฺโธ ชเลยฺย ภิยฺโย ภิยฺโย ปภาเสยฺยาติ ฯ เอวเมว โข
มหาราช ทสสหสฺสมฺหิ โลกธาตุยา ชินสาสนวร อาจารสีลคุณวตฺตปฏิปตฺติยา ชลติ ปภาสติ
ยทิ ปน มหาราช ตทุตฺตรึ พุทฺธปุตฺตา ปฺจหิ ปณิธายฺเคหิ สมนฺนาคตา สุทนฺตา
อปฺปมตฺตา ปทเหยฺยุ ตีสุ สิกฺขาสุ ฉนฺทชาตา สิกฺเขยฺยุ สิกฺเขยฺยฺจ ธมฺม ปริปูเรยฺยุ
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จาริตฺจ สีลสมฺปท ปริปูเรยฺยุ เอวมิท สตฺถุ สาสน ภิยฺโย ภิยฺโย จิร ทีฆมทฺธาน
ติฏเยฺย อสฺุโ โลโก อรหนฺเตหิ อสฺสาติ อิมมตฺถ ภควตา สนฺธาย ภาสิต อิเม
จ สุภทฺท ภิกขฺ ู สมฺมา ปฏิปตฺตี วิหเรยฺยุ อสฺุโ โลโก อรหนฺเตหิ อสฺสาติ ฯ
ยถา ปน มหาราช อาทาเส สินิทฺเธ สเม สุมชฺชิเต วิมเล สณฺหสุขุมเครุกจุณฺเณน
อปราปร สุมชฺชิเต อป นุ โข มหาราช ตสฺมึ อาทาเส มลกทฺทมรโชชลฺล
ชาเยยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต อฺทตฺถุ วิมลตรเยว ภเวยฺยาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
ชินสาสน วร ปกตินิมฺมลพฺยปคตมลกิเลสรโชชลฺลสุสณฺหสุขุมมตฺเตน ยทิ เต พุทฺธปุตฺตา
อาจารสีลคุณวตฺตปฏิปตฺติสลฺเลขธุตงฺคคุเณน ชินสาสน วร สิกฺเขยฺยุ เอวมิท ชินสาสน
วร จิร ทีฆมทฺธาน ติฏเยฺย อสฺุโ โลโก อรหนฺเตหิ อวิวิตฺโต ภเวยฺย ปฏิปตฺตมิ ูล
มหาราช สตฺถุสาสน ปฏิปตฺติสารก ปฏิปตฺติยา อนนฺตรหิตาย ติฏตีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน
สทฺธมฺมอนฺตรธาน ย ภณถ กตมนฺต สทฺธมฺมอนฺตรธานนฺติ ฯ ตีณิ มหาราช อนฺตรธานานิ
กตมานิ ตีณิ อธิคมอนฺตรธาน ปฏิปตฺติอนฺตรธาน ลิงฺคอนฺตรธานนฺติ ฯ อธิคมเน มหาราช
อนฺตรหิเต สุปฏิปนฺนสฺสาป ธมฺมาภิสมโย น โหติ ปฏิปตฺติยา อนฺตรหิตาย สิกฺขา
ปทปฺตฺติ อนฺตรธายติ ลิงฺคเยว ติฏติ ลิงฺเค อนฺตรหิเต ปเวณิเฉโท โหติ อิมานิ
โข มหาราช ตีณิ อนฺตรธานีติ ฯ สุวิฺาปโต ภนฺเต นาคเสน ปฺโห คมฺภีโร อุตฺตานีกโต
คณฺิ ภินฺนา นฏา ปรปฺปวาทา ภคฺคา นิปฺปภา ตุว คณิวรอุสภมาสชฺชาติ ฯ
สทฺธมฺมนฺตรธานปฺโห สตฺตโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน สพฺพ อกุสล ฌาปยิตฺวา สพฺพฺุต ปตฺโต อุทาหุ เสสก
อกุสล ฌาปยิตฺวา สพฺพฺุต ปตฺโตติ ฯ สพฺเพเต มหาราช อกุสเล ฌาปยิตฺวา ตถาคโต
สพฺพฺุต ปตฺโต นตฺถิ ภควโต เสสก อกุสล ฌาปยิตฺวา กิริยนฺติ ฯ กึ ปน ภนฺเต
ทุกฺขา เวทนา ตถาคตสฺส กาเย อุปฺปนฺนปุพฺพาติ ฯ อาม มหาราช ราชคเห ภควโต
ปาโท สขลิกาย ขโต เวฬุวคามเก โลหิตปกฺขนฺทิกาพาโธ อุปฺปนฺโน กาเย อภิปฺปสนฺเน
ภควโต ชีวเกน วิเรโก กโต วาตาพาเธ อุปฏาเนน เถเรน อุณฺโหทก ปริยิฏนฺติ ฯ
ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต สพฺพ อกุสล ฌาปยิตฺวา สพฺพฺุต ปตฺโต เตนหิ
ภควโต สรีเร อาพาโธ อุปฺปนฺโนติ ย วจน ต มิจฺฉา ยทิ ภควโต สรีเร อาพาโธ
อุปฺปนฺโน เตนหิ ตถาคโต สพฺพ อกุสล ฌาปยิตฺวา สพฺพฺุต ปตฺโตติ ย วจน ต
มิจฺฉา นตฺถิ ภนฺเต วินา กมฺเมน เวทยิต กมฺมเมว มูล กมฺเมเนว เวทยิต ฯ อย
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อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา นิพพฺ าหิตพฺโพติ ฯ
น หิ มหาราช ภควโต สพฺพนฺต เวทยิต กมฺมมูลิก อฏหิ โข มหาราช
การเณหิ เวทยิตานิ อุปฺปชฺชนฺติ เยหิ การเณหิ ปุถุเวทนา สพฺเพ สตฺตา
เวทยนฺติ ฯ กตเม อฏ ฯ วาตามุฏานานิ โข มหาราช อิเธกจฺจานิ เวทยิตานิ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ปตฺตสมุฏานานิป เสมฺหสมุฏานานิป สนฺนิปาติกานิป อุตุปริณามชานิป
วิสมปริหารชานิป โอปกฺกมิกานิป กมฺมวิปากชานิป โข มหาราช อิเธกจฺจานิ เวทยิตานิ
อุปฺปชฺชนฺติ อิเมหิ โข มหาราช อฏหิ การเณหิ เวทยิตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เย เต
กมฺม อภิธาวนฺติ อเมหิ สตฺตา อฏหิ การเณหิ วิธาวนฺติ เตส วจน มิจฺฉาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน เย วาตปตฺตเสมฺหสนฺนิปาติกา อุตุปริณามชา วิสมปริหารชา โอปกฺกมิกาป
สพฺเพ เต กมฺมสมุฏานาเยว โหนฺติ กมฺเมเนว เน สมฺภวนฺตีติ ฯ ยทิ มหาราช เตป
กมฺมสมุฏานา ภเวยฺยุ น เตส โกฏาสโต ลกฺขณานิ ภเวยฺยุ วาโต มหาราช กุปฺปมาโน
ทสหิ าเนหิ กุปฺปติ สีเตน อุณฺเหน ชิฆจฺฉาย ปปาสาย อติภุตฺเตน าเนน
ปธาเนน ธาวเนน จ อุปกฺกเมน กมฺมวิปาเกน กุปฺปติ ฯ ตตฺร เย เต นววิธา น
อตีเต น อนาคเต วตฺตมานเก ภเว อุปฺปชฺชนฺติ ตสฺมา น วตฺตพฺพา กมฺมสมฺภวา
สพฺพา เวทนาติ ฯ ปตฺต มหาราช กุปฺปมาน ติวิเธน กุปฺปติ สีเตน อุณฺเหน
วิสมโภชเนน ฯ เสมฺห มหาราช กุปฺปมาน ติวิเธน กุปฺปติ สีเตน อุณฺเหน
อนฺนปาเนน ฯ โย จ มหาราช วาโต ยฺจ ปตฺต ยฺจ เสมฺห เตหิ โกเปหิ กุปฺปต ฺวา
มิสฺสคตา หุตฺวา สก สก เวทน อากฑฺฒนฺติ ฯ อุตุปริณามชา มหาราช เวทนา
อุตุปริณาเมน อุปฺปชฺชนฺติ ฯ วิสมปริหารชา มหาราช เวทนา วิสมปริหาเรน
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โอปกฺกมิกา วา มหาราช เวทนา อตฺถิ กิริยา อตฺถิ วิปากา ฯ
กมฺมวิปากชา เวทนา ปุพเฺ พ กเตน กมฺเมน อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อิติป มหาราช อปฺป
กมฺมวิปากช พหุตร อวเสส ฯ ตตฺถ พาลา สพฺพ กมฺมวิปากช อติธาวนฺติ ต กมฺม
น สกฺกา วินา พุทฺธาเณน ววตฺถาน กาตุ ฯ ย ปน มหาราช ภควโต ปาโท
สขลิกาย ขโต ต เวทน เนว วาตสมุฏาน น ปตฺตสมุฏาน น เสมฺหสมุฏาน น
สนฺนิปาติก น อุตุปริณามช น วิสมปริหารช โอปกฺกมิกเยว เวทน ฯ เทวทตฺโตป มหาราช
พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ ตถาคเต อาฆาต พนฺธิ โส เตน อาฆาเตน มหนฺต ครุสิล
คเหตฺวา มตฺถเก นิปาเตสฺสามีติ จินฺเตตฺวา มฺุจิ ฯ สหสา สิลา เตน มุตฺตา อฺเ
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เทฺว เสลา อาคนฺตฺวา ตเยว เสล ตถาคต อสมฺปตฺต เทิว หตฺถา วิย สมฺปฏิจฺฉึสุ
เตส ทฺวินฺน สมฺปหาเรน ปปฺปฏิกา ภิชฺชิตวฺ า ภควโต ปาเท นิปติตฺวา รุธิร
อุปฺปาเทสิ ฯ กมฺมวิปากโต วา มหาราช ภควโต เอสา เวทนา นิพฺพตฺเตยฺย กิริยโต
วา นตฺถิ ตทฺา เวทนา ฯ ยถา มหาราช เขตฺตทุฏตาย วา วีช น สมฺมา
สมฺภวติ วีชทุฏตาย วา เอวเมว โข มหาราช ภควโต กมฺมวิปากโต วา เอสา เวทนา
อุปฺปชฺเชยฺย กิริยโต วา นตฺถิ ตทฺา เวทนา ฯ ยถา วา ปน มหาราช กุจฺฉิทุฏโต
วา โภชน วิสม ปริณามติ อาหารทุฏโต วา เอวเมว โข มหาราช กมฺมวิปากโต
วาา ภควโต เอสา เวทนา นิพฺพตฺตา กิรยิ โต วา นตฺถิ ตทฺา เวทนา ฯ อปจ
มหาราช ภควโต นตฺถิ กมฺมวิปากชา เวทนา นตฺถิ วิสมปริหารชา เวทนา อวเสเสหิ
ฉหิ เวทนา อุปฺปชฺเชยฺยุ ตาย จ ปน เวทนาย น สกฺกา ชีวิตา โวโรเปตุ นิปตนฺติ
มหาราช ภควโต อิมสฺมึ จตุมหาภูตเก กาเย อิฏา อนิฏา สุภา อสุภา
เวทนา ฯ ยถา มหาราช อากาเส ปกฺขิตฺตา เลณฺฑู ปวิยา นิปตนฺติ อป นุ โข
มหาราช เต เลณฺฑู ปุพฺเพ กเตน ปวิย นิปตฺนฺตีติ ฯ นตฺถิ โส ภนฺเต ปวิยา
เหตุ เยน เหตุนา มหาปวี กุสล อกุสล ปฏิสเวทิเยยฺย ปจฺจุปฺปนฺเนน ภนฺเต อกมฺเมน
เหตุนา เต ลณฺฑู มหาปวิยา นิปตนฺตีติ ฯ ยถา มหาราช ปวี โหติ เอว ตถาคโต
ทฏพฺโพ ยถา เต เลณฺฑู ปุพฺเพ อกเตน มหาปวิย นิปตนฺติ เอว มหาราช ตถาคตสฺส
ภควโตต ปุพเฺ พ อกเตน สขลิกา ปาเท นิปติตา ฯ ยถา มหาราช มนุชา มหาปวึ
ภินฺทนฺติ จ ขณนฺติ จ อป นุ โข เต มหาราช มนุชา ปุพฺเพ กเตน มหาปวึ
ภินฺทนฺติ จ ขณนฺติ จาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ยา สขลิกา
ภควโต ปาเท นิปติตฺวา รธิร อุปฺปาเทติ น สา สขลิกา ภควโต ปุพฺเพ กมฺเมน
ปติตา ฯ โยป จ มหาราช ภควโต โลหิตปกฺขนฺทิโก อาพาโธ อุปฺปนฺโน โสป อาพาโธ
น ปุพฺเพ กเตน อุปฺปนฺโน สนฺนิปาเตน อุปฺปนฺโน ฯ ย กิฺจิ มหาราช ภควโต
กายิก อาพาธ อุปฺปนฺน ต อาพาธ ภควโต กมฺมาภินพิ ฺพตฺต น โหติ ฉนฺน เตส
อาพาธ สมุฏานาน อพฺภนฺตรโต นิพฺพตฺต ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา เทวาติเทเวน
สยุตฺตนิกาเย วรลฺฉเก โมลิยสิวเก เวยฺยากรเณ
ปตฺตสมุฏานานิป โข สิวก อิเธกจฺจานิ เวทยิตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สามป
โข เอต สิวก เอว เวทิตพฺพ ยถา ปตฺตสมุฏานานิป อิเธกจฺจานิ เวทยิตานิ
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อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โลกสฺสป โข เอต สิวก สจฺจสมฺมต ยถา ปตฺตสมุฏานานิป อิเธกจฺจานิ
เวทยิตานิ อุปปฺ ชฺชนฺติ ฯ ตตฺร สิวก เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน
ย กิฺจาย ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวทยติ สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา สพฺพนฺต
ปุพฺเพกตเหตูติ ยฺจ สาม าตี ตฺจ อติธาวนฺติ ย โลเก สจฺจสมฺมต ตฺจ อติธาวนฺติ
ตสฺมา เตส สมณพฺราหฺมณาน มิจฺฉาติ วทามิ ฯ เสมฺหสมุฏานานิป โข สิวก ฯ เป ฯ
วาตสมุฏานานิป โข สิวก ฯ เป ฯ สนฺนปิ าตสมุฏานานิป โข สิวก ฯ เป ฯ อุตุปริณามชานิป
โข สิวก ฯ เป ฯ วิสมปริหารชานิป โข สิวก ฯ เป ฯ โอปกฺกมิกานิป โข สิวก ฯ เป ฯ
กมฺมวิปากชานิป โข สิวก อิเธกจฺจานิ เวทยิตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ สามป โข สิวก
เอว เวทิตพฺพ ยถา กมฺมวิปากชานิป อิเธกจฺจานิ เวทยิตานิ อุปฺปชฺชนฺติ ฯ โลกสฺสป
โข เอต สิวก สจฺจสมฺมต ยถา กมฺมวิปากชานิป อิเธกจฺจานิ เวทยิตานิ
อุปฺปชฺชนฺติ ฯ ตตฺถ สิวก เย เต สมณพฺราหฺมณา เอววาทิโน เอวทิฏิโน ย กิฺจาย
ปุริสปุคฺคโล ปฏิสเวทยติ สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา สพฺพนฺต ปุพฺเพกตเหตูติ
ยฺจ สาม าต ตฺจ อติธาวนฺติ ย โลเก สจฺจสมฺมต ตฺจ อติธาวนฺติ ตสฺมา
เตส สมณพฺราหฺมณาน มิจฺฉาติ วทามีติ ฯ
อิติป มหาราช น โหติ สพฺพา เวทนา กมฺมสมุฏานา กมฺมวิปากชา สพฺพ
อกุสล ฌาปยิตฺวา ตถาคโต สพฺพฺุต ปตฺโตติ เ อวเมว โข มหาราช ธาเรหีติ ฯ
สาธุ เอวเมต ภนฺเต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ภควโต นิรวเสส อกุสล เฉตฺวา สพฺพฺุต
ปตฺตปฺโห อฏโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ ย กิฺจิ กรณีย ตถาคตสฺส สพฺพนฺต โพธิยาเยว
มูเล ปรินิฏิต นตฺถิ ตถาคตสฺส อุตฺตรึ กรณีย กตสฺส วา ปริจฺจโย อิทฺจ เตมาส
ปฏิสลฺลีน ทิสฺสติ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ย กิฺจิ กรณีย ตถาคตสฺส สพฺพนฺต โพธิยาเยว
มูเล ปรินิฏิต นตฺถิ ตถาคตสฺส อุตฺตรึ กรณีย กตสฺส วา ปริจฺจโย อิทฺจ เตมาส
ปฏิสลฺลีนนฺติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ เตมาส ปฏิสลฺลีน ย กิฺจิ กรณีย ตถาคตสฺส
สพฺพนฺต โพธิยาเยว มูเล ปรินิฏิตนฺติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยตฺถิ กตกรณียสฺส
ปฏิสลฺลีน สกรณียสฺส ปฏิสลฺลีน ยถา นาม ภนฺเต นาคเสน สพฺยาธิกสฺส เภสชฺเชน
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กรณีย โหติ อพฺยาธิกสฺส กึ เภสชฺเชน กรณีย ฉาตสฺส โภชเนน กรณีย โหติ อฉาตสฺส
กึ โภชเนน เอวเมว โข ภนฺเต นาคเสน นตฺถิ กตกรณียสฺส ปฏิสลฺลีน
สกรณียสฺส ปฏิสลฺลีนนฺติ ฯ อยป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต ตยา
จ นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
ย กิฺจิ มหาราช ตถาคตสฺส กรณีย สพฺพนฺต โพธิยาเยว มูเล ปรินิฏิต
นตฺถิ ตถาคตสฺส อุตฺตรึ กรณีย กตสฺส วา ปริจฺจโย เตมาส ภควา ปฏิสลฺลีโน ปฏิสลฺลีน
มหาราช พหุคุณ อเนกคุณ ปฏิสลฺลิยิตฺวา สพฺเพ ตถาคตา สพฺพฺุต ปตฺตา ฯ ต
เตหิ กตคุณ อนุสฺสรนฺตา ปฏิสลฺลีน เสวนฺติ ฯ ยถา มหาราช ปุริโส รฺโ สนฺติเก
ทินฺนวโร ปฏิลทฺธยสลาโภ กตคุณ อนุสฺสรนฺโต อปราปร รฺโ อุปฏาน คจฺฉติ เอวเมว
โข มหาราช สพฺเพ ตถาคตา ปฏิสลฺลิยิตฺวา สพฺพฺุต เตส กตคุณ อนุสฺสรนฺตา
ปฏสลฺลีน เสยนฺติ ฯ ยถา มหาราช ปุริโส ทุกฺขิโต อาตุโร ภึสก อุปเสวิตฺวา โสตฺถึ
ปาปุณิตฺวา ตสฺส กตคุณ อนุสฺสรนฺโต อปราปร อุปาทาย ธนมนุปฺปาทเนน ภีสกมุปเสวติ
เอวเมว โข มหาราช สพฺเพ ตถาคตา ปฏิสลฺลียิตฺวา สพฺพฺุต ปตฺตา ต เตหิ กตคุณ
อนุสฺสรนฺตา ปฏิสลฺลีน เสวนฺติ ฯ
อฏวีสติ โขปมานิ มหาราช ปฏิลสฺลีนสฺส คุณานิ เตเยว คุเณ สมนุสฺสรมาโน
ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ปฏิสลฺลีน เสวติ ฯ กตมานิ อฏวีสติ ฯ อิธ มหาราช
ปฏิสลฺลีน ปฏิสลฺลียมาโน อตฺตาน รกฺขติ อายุ วฑฺเฒติ พล เทติ วชฺช ปทหติ อยส
วิโนเทติ ยสมุปเนติ อรตี นาสยติ รตึ อุปฺปาเทติ ภย อปเนติ เวสารชฺช กโรติ
โกสชฺชมปเนติ วิริยมภิสฺชเนติ ราคมปเนติ โทสมูสเมติ โมห หเนติ มาน หเนติ
สวิตกฺก วชฺเชติ จิตฺเตกคฺค กโรติ จิตฺต เสฺนหยติ หาส ชนยติ ปตึ อุปฺปาทยติ ครุก
กโรติ ลาภ นิพฺพตฺติยติ มนปย กโรติ ขนฺตึ ปาเลติ สขาราน อาสว ธเสติ ภวปฏิสนฺธึ
อุคฺฆาเฏติ สพฺพ สามฺ เทติ ฯ อิมานิ โข มหาราช อฏวีสติ ปฏิสลฺลีนสฺส คุณานิ
เย คุเณ อนุสฺสรนฺตา ตถาคตา ปฏิสลฺลีน เสยนฺติ ฯ อปจ มหาราช ตถาคตา สนฺต
สุข สมาปตฺตึ ต อนุภวิตุกามา ปฏิสลฺลีน เสยนฺติ ปริโยสิตสกฺปา ฯ อปจ จตูหิ
มหาราช การเณหิ ตถาคตา ปฏิสลฺลีน เสยนฺติ ฯ กตเมหิ จตูหิ ฯ วิหารสุขาย ตถาคตา
ปฏิสลฺลีน เสวนฺติ ฯ อนวชฺชคุณพหุลตาย ตถาคตา ปฏิสลฺลีน เสยนฺติ ฯ
อวเสสอริยวุทธฺ ิตายป ตถาคตา ปฏิสลฺลีน เสวนฺติ ฯ สพฺพพุทฺธาน ถุตวณฺณิตปสฏโต
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ตถาคตา ปฏิสลฺลีน เสวนฺติ ฯ อิเมหิ โข มหาราช จตูหิ ตถาคตา ปฏิสลฺลีน
เสวนฺติ ฯ อิตปิ  มหาราช ตถาคตา น สกรณียตฺตาย น กตสฺส ปริจฺจยาย ปฏิสลฺลีน
เสวนฺติ ฯ อถ โข คุณวิเสส ทสฺสาวิตาย ปฏิสลฺลีน เสวนฺตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน
เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ตถาคตสฺส อุตฺตริกรณียาภาวปฺโห นวโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต เจต ภควตา ตถาคตสฺสาป อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา
ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏ ิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา อากงฺขมาโน อานนฺท
ตถาคโต กปฺป วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วาติ ปุน จ เอวมาห อิโต ติณฺณ มาสาน
อจฺจเยน ตถาคโต ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ภาสิต ตถาคเตน ตถาคตสฺส
โข อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา ฯ เป ฯ สุสมารทฺธา อากงฺขมาโน อานนฺท
ตถาคโต กปฺป วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วาติ เตนหิ มาสปริจฺเฉท มิจฺฉา ยทิ มาสปริจฺเฉท
สจฺจ เตนหิ กปฺป วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วาติ ตป วจน มิจฺฉา นตฺถิ ตถาคตานิ
อฏาเน คชฺชน อโมฆวจนา ชินา ภควโต ตถาคตวจนา สจฺจวจนา ฯ อย อภุโต
โกฏิโก ปฺโห คมฺภีโร นิปุโณ ทุนฺนิชฌ
ฺ าสโย โส ตวานุปฺปตฺโต ภินฺทถ
ทิฏิชาลนฺติ ฯ
ภาสิต เจต มหาราช ภควตา ตถาคตสฺส โข อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา
ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา อากงฺขมาโน อานนฺท
ตถาคโต กปฺป วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วาติ เตมาส ปริจฺเฉโท จ กโต โส จ
ปน กปฺโป อายุกปฺโป น มหาราช ภควา อตฺตโน พล กิตฺตยนฺโต เอวมาห อิทฺธิพล
ปริกิตฺตยนฺโต มหาราช เอวมาห อากงฺขมาโน อานนฺท ตถาคโต กปฺป วา ติฏเยฺย
กปฺปาวเสส วาติ ฯ ยถา มหาราช รฺโ อสฺสาชานีโย ภเวยฺย สีฆคติ อนิลชวสมา
ตสฺส ราชา ชวพล ปริกิตฺตยนฺโต สนิคมชนปทราชพลพฺราหฺมณคหปติกอมจฺจชนมชฺเฌ เอว
วเทยฺย อากงฺขมาโน โภ อย หยวโร สาครชลนฺต วิจริตวฺ า ขเณน อิธาคจฺเฉยฺยาติ
น จ ต อตฺตโน ชววิธึ ปริสาย ทสฺเสตุ วิชฺชติ จ โส ชโว ตสฺส สมตฺโถ จ
โส ขเณน สาครชลนฺต วิจริตฺวา อาคนฺตุ ฯ เอวเมว โข มหาราช ภควา อิทฺธิพล
วิปุล วิปฺผาร ปริกิตฺตยมาโน เอวมาห ฯ ตป เตวิชฺชาน ฉฬภิฺาน อรหนฺตาน วิมลาน
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ขีณาสวาน สเทวมนุสฺสาน มชฺเฌ นิสีทิตฺวา ภณิต ตถาคตสฺส อานนฺท จตฺตาโร อทฺธิปาทา
ภาวิตา พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา อากงฺขมาโน อานนฺท
ตถาคโต กปฺป วา ติฏเยฺย กปฺปาวเสส วาติ ฯ วิชฺชติ ต อิทฺธิพล สมตฺโถ ภควา
อิทฺธิพเลน กปฺป วา ติฏาตุ กปฝฺปาวเสส วา ฯ น จ ภควา อตฺตโน อิทฺธิพล
ตสฺส ปริสาย ทสฺเสติ อนตฺถิโก มหาราช ตถาคโต สพฺพภเวหิ ครหิตา จ ตถาคตสฺส
สพฺพภวา ฯ ภาสิตป เจต มหาราช ภควตา เสยฺยถาป ภิกฺขเว อปฺปมตฺตโกป คูโถ
ทุคฺคนฺโธ โหติ เอวเมว โข อห ภิกฺขเว อุปฺปมตฺตกป ภว น วณฺเณมิ อนฺตมโส
อจฺฉรสฆาฏสฺสาติ ฯ อป นุ โข มหาราช ภควา สพฺพภวคติโย คูถสมา มิฬฺหสมา
ทิสฺวา อิทฺธึ นิสฺสาย สพฺพภเว ฉนฺทราค กเรยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เตนหิ
มหาราช ภควา อิทฺธิพลเยว ปริกิตฺตยมาโน เอวมาห เอวรูป พุทฺธสีหนาท
อภินทีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
อิทฺธิปาทพลทสฺสนปฺโห ทสโม ฯ
ปโม วคฺโค ฯ
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ทุติยวคฺโค
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต ภควตา อภิฺเยฺยาห ภิกขฺ เว ธมฺม เทเสมิ โน
อนภิฺเยฺยนฺติ ปุน จ วินยปฺตฺติยา เอว ภณิต อากงฺขมาโน อานนฺท สโฆ มม
อจฺจเยน ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ สมูหนตูติ กินนฺ ุ โข ภนฺเต นาคเสน ต ขุทฺทานุขุทฺท
สิกฺขาปท ทุปปฺตฺต อุทาหุ อวตฺถุสฺมึ ปฺตฺต ย ภควา อตฺตโน อจฺจเยน
ขุทฺทานุขุทฺทก สิกฺขาปท สมูหนาเปติ ฯ ยทิป ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต อภิฺเยฺยธมฺม
เทเสติ เตนหิ สิกฺขาปทสฺส สมูหนาปน มิจฺฉา ยทิ ขุทฺทานุขุทฺทานิ สิกฺขาปทานิ
สมูหนาเปติ เตนหิ อภิฺเยฺยธมฺม เทสนา มิจฺฉา ฯ อย อุภโต โกฏิโก ปฺโห
สณฺโห สุขุโม นิปุโณ โส ตวานุปฺปตฺโต ตตฺถ ตฺว าณพลวิตฺถาร ทสฺเสหิ มงฺกโร
วิย สาครพฺภนฺตรคโตติ ฯ
ภาสิตป จต มหาราช ภควตา อภิฺเยฺยาห ภิกฺขเว ธมฺม เทเสมิ โน
อนภิฺเยฺยนฺติ ปุน จ วินยปฺตฺติยป ภณิต อากงฺขมาโน อานนฺท สโฆ มม อจฺจเยน
ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ สมูหนตูติ ฯ ต ปน มหาราช ตถาคโตป ภิกฺขูน วีมสมาโน
อาห อุสฺสกฺกสิ ฺสนฺติ นุ โข มม สาวกา มยา วิสชฺชิยมานา ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ
อุทาหุ อาทิยิสสฺ นฺตีติ ฯ ยถา มหาราช ราชา จกฺกวตฺติ ปุตฺเต เอว วเทยฺย อย
ตาตา มหาชนปโท สพฺพาสุ ทิสาสุ สาครปริยนฺโต ทุกกฺ โร โส ตาวตฺตเกน พเลน ธาเรตุ
ตุมฺเห ตาตา มม อจฺจเยน ปจฺจนฺเต ปเทเส ปฏิมฺุจถาติ ฯ อป นุ โข เต
มหาราช ราชกุมารา ปตุโน วจเนน หตฺถคเต ชนปเท สพฺเพ เต ปจฺจนฺตปเทเส
มฺุเจยฺยุนฺติ ฯ รชฺชสฺส ภนฺเต โลเภน ราชกุมารา ตทุตฺตรึ ทฺวิคุณ ชนปท ปริเยเสยฺยุ
กึ ปน เต หตฺถคต ชนปท มฺุเจยฺยุนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต ภิกฺขูน
วีมสมาโน เอวมาห อากงฺขมาโน อานนฺท สโฆ มม อจฺจเยน ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ
สมูหนตูติ ฯ ทุกฺขปริมุตฺติยา มหาราช พุทฺธปุตฺตา ธมฺมสฺส โลเภน อฺ อุตฺตรึ ทฺวิคุณ
สิกฺขาปท สตต ภาเวยฺยุ กึ ปน ปกติปฺตฺต สิกฺขาปทนฺติ ฯ ภนฺเต นาคเสน ย
ภควา อาห ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ สมูหนตูติ เอตฺถาย โลโก อนฺโธ สมฺมุฬฺโห
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วิมติชาโน อธิกโต สสย ปกฺขนฺโต กตมานิ ตานิ ขุทฺทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานีติ ฯ
ทุกฺกฏ มหาราช ขุทฺทกสิกฺขาปท ทุพฺภาสิต อนุขุทฺทกสิกฺขาปท อิมานิ เทฺว ขุทฺ
ทานุขุทฺทกานิ สิกฺขาปทานิ ปุพฺเพหิป มหาราช มหานาเคหิ ตตฺถ วิมติ อุปฺปาทิตา
เตหิ เอกเสน กตา ธมฺมสงฺคีติ ปริยาเยน เม ภควตา โส ปฺโห อุปทิฏโติ ฯ
จิรก นิกฺขิตฺต ภนฺเต นาคเสน ชินรหสฺส อชฺเชตรหิ โลเก วิวฏ ปากฏนฺติ ฯ
ขุทฺทานุขุทฺทกปฺโห ปโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตป เจต ภควตา นตฺถานนฺท ตถาคตสฺส ธมฺเมสุ
อาจริยมุฏีติ ปุน เถเรน มาลุงฺกฺยปุตฺเตน ปุจฺฉิโต น พฺยากาสิ เอโส โข ภนฺเต นาคเสน
ปฺโห ทฺวยโต เอกนฺตนิสสฺ ิโต ภวิสฺสติ อชานเนน วา คุยฺหกรเณน วา ฯ ยทิ ภนฺเต
นาคเสน ภาสิต ภควตา นตฺถิ ตถาคตสฺส ธมฺเมสุ อาจริยมุฏีติ เตนหิ เถรสฺส
มาลุงฺกฺยปุตฺตสฺส อชานนฺเตน น พฺยากต ยทิ เถรสฺส มาลุงฺกฺยปุตฺตสฺส ชานนฺเตน น
พฺยากต เตนหิ อตฺถิ ตถาคตสฺส ธมฺเม อาจริยมุฏิ ฯ อย อุภโต โกฏิโก ปฺโห
ฯ เป ฯ ทิฏิชาลนฺติ ฯ
ภาสิตป เจต มหาราช ภควตา นตฺถานนฺท ตถาคตสฺส ธมฺเมสุ อาจริยมุฏีติ
อพฺยากโต จ เถเรน มาลุงฺกฺยปุตฺเตน ปุจฺฉิโต ปฺโห ตฺจ ปน น อชานเนน
น คุยฺหกรเณน ฯ จตฺตารีมานิ มหาราช ปฺหสฺส เวยฺยากรณานิ ธมฺมเสนาปตินา
ภาสิตานิ ฯ กตมานิ จตฺตาริ ฯ เอกสพฺยากรณีโย ปฺโห วิภชฺชพฺยากรณีโย ปฺโห
ปฏิปุจฺฉาพฺยากรณีโย ปฺโห ปนีโย ปฺโหติ ฯ กตโม จ มหาราช เอกสพฺยากรณีโย
ปฺโห ฯ รูป อนิจฺจนฺติ เอกสพฺยากรณีโย ปฺโห ฯ เป ฯ วิฺาณ อนิจฺจนฺติ
เอกสพฺยากรณีโย ปฺโห อย เอกสพฺยากรณีโย ปฺโห ฯ กตโม วิภชฺชพฺยากรณีโย
ปฺโห ฯ อนิจฺจ รูปนฺติ วิภชฺชพฺยากรณีโย ปฺโห ฯ เป ฯ อนิจฺจ วิฺาณนฺติ
วิภชฺชพฺยากรณีโย ปฺโห อย วิภชฺชพฺยากรณีโย ปฺโห ฯ กตโม ปฏิปุจฺฉาพฺยากรณีโย
ปฺโห ฯ กินนฺ ุ โข จกฺขุนา สพฺพ วิชานาตีติ อย อฏิปุจฺฉาพฺยากรณีโย ปฺโห ฯ
กตโม ปนีโย ปฺโห ฯ สสฺสโต โลโกติ ปนีโย ปฺโห ฯ อสสฺสโต โลโกติ ฯ
อนฺตวา โลโกติ ฯ อนนฺตวา โลโกติ ฯ อนฺตวา จ อนนฺตวา จ โลโกติ ฯ เนวนฺตวา
นานนฺตวา โลโกติ ฯ ต ชีว ต สรีรนฺติ ฯ อฺ ชีว อฺ สรีรนฺติ ฯ โหติ
ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯ น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯ โหติ จ น จ โหติ
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ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ฯ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติ ปนีโย ปฺโห
อย ปนีโย ปฺโห ฯ ภควา มหาราช เถรสฺส มาลุงฺกฺยปุตฺตสฺส ต ปนีย ปฺห
น พฺยากาสิ ฯ โส ปน ปฺโห กึการณา ปนีโย ฯ น ตสฺส ทีปนาย เหตุ วา
การณ วา อตฺถิ ตสฺมา โส ปฺโห ปนีโย นตฺถิ พุทฺธาน ภควนฺตาน อการณ อเหตุก
คิรมุทีรณนฺติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ปนียาพฺยากรณปฺโห ทุติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต เจต ภควตา สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพ ภายนฺติ
มจฺจุโนติ ปุน จ ภณิต อรหา สพฺพภยมติกฺกนฺโตติ อตฺถิ นุ โข ภนฺเต นาคเสน
อรหต ทณฺฑภย วา ตส วา นิรเย วา เนรยิกา สตฺตา ชลิตา อุฏิตา สนฺตตฺตา
เตป ตมฺหา ชลิตคฺคิชาลกา มหานิรยา มุจจฺ มานา มจฺจุโน ภายนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต
นาคเสน ภควตา ภณิต สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโนติ เตนหิ
อรหา สพฺพยมติกฺกนฺโตติ ย วจน ต มิจฺฉา ยทิ ภควตา ภณิต อรหา
สพฺพภยมติกฺกนฺโตติ เ ตนหิ สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโนติ ย วจน
ต มิจฺฉา ฯ อย อุภโต โกฏิโก ปฺโห โส ตวานุปฺปตฺโต ตยา นิพพฺ าหิตพฺโพติ ฯ
เนต มหาราช วจน ภควตา อรหนฺต อุปาทาย ภณิต สพฺเพ ตสนฺติ
ทณฺฑสฺส สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโนติ ปตา อรหนฺโต ตสฺมึ วตฺถุสฺมึ สมุคฺฆาโฏ ภยเหตุ
อรหนฺเตหิ ฯ เย เต มหาราช สกิเลสา เยสฺจ อธิมตฺตา อตฺตานุทิฏิ เย อรหนฺเตหิ
โอนตา โหนฺติ เอตนฺเต อุปาทาย ภควตา ภณิต สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺสาติ ฯ อรหนฺเตหิ
มหาราช สพฺพคติ อุปจฺฉินนฺ า โยนิ วิทฺธสิตา อุปหตา ปฏิสนฺธิ ภคฺคา จ ผาสุกา
สมูหตา สพฺพภวเหตุโย สมุจฺฉินฺนา อปฺปวตฺตา สขารา หตา กุสลา จ อกุสลา วิหตา
อวิชฺชา วิฺาณ อวีช กต ทฑฺฒา สพฺพกิเลสา อนิพฺพตฺตา โลกธมฺเมสุ ตสฺมา อรหนฺโต
น ตสนฺติ สพฺพภเยสุ ฯ ยถา มหาราช รฺโ จตฺตาโร มหามตฺตา ภเวยฺยุ อนุรุทธฺ า
ลทฺธยสา วิสฺสาสิกา ปตา มหติ อิสฺสริยกฺาเน อถ ราช กรณีเยสุ สมุปฺปนฺเนสุ
ยาวตา สกวิสเย สพฺพชนสฺส พลึ อาณาเปยฺย สพฺเพว เม พลึ กโรนิตุ สาเธถ ตุมฺเห
จตฺตาโร มหามตฺตา ต กรณียนฺติ อป นุ โข มหาราช เตส จตุนฺน มหามตฺตาน
พลิภยา ตาโส อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เกน การเณนาติ ฯ ปตา
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เต ภนฺเต รฺา อุตฺตเม าเน นตฺถิ เตส พลิ สมติกฺกนฺตา พลิฺจ เต อวเสเส
อุปาทาย รฺา อาณาปต พลึ สพฺเพ กโรนฺตูติ ฯ เอวเมว โข มหาราช เนต
วจน อรหนฺเต อุปาทาย ภณิต ปตา อรหนฺโต ตสฺมึ วตฺถุสฺมึ สมุหโต ภยเหตุ อรหนฺเตหิ
เย เต มหาราช สตฺตา สกิเลสา ฯ เป ฯ โหนฺติ ตนฺเต อุปาทาย ภณิต สพฺเพ ตสนฺติ
ทณฺฑสฺสาติ ตสฺมา อรหนฺโต น ตสนฺติ สพฺพภเยสูติ ฯ เนต ภนฺเต นาคเสน วจน
สาวเสส นิรวเสสวจนเมต สพฺเพติ ตตฺถ เม การณ พฺรูหิ วจน ปฏิภาตูติ ฯ ยถา
มหาราช คาเม คามสามิโก อาณาปก อาณาเปยฺย เตนหิ โภ ยาวตา คาเม คามิกา
เต สพฺเพ สีฆ มม สนฺติเก สนฺนิปาเตหีติ ฯ โส อาณาปโก สาธุ สามีติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา
คามมชฺเฌ สณฺิโต ติกฺขตฺตุ สทฺทมนุสฺสาเวยฺย ยาวตา ตาเม คามิกา เต สพฺเพ สีฆสีฆ
สามิโน สนฺติเก สนฺนิปตนฺตตู ิ ฯ ตโต เต คามิกา อาณาปกสฺส วจเนน โกฏิปุริสา
ตุริตตุริต สนฺนิปติตา โส อาณาปโก คามสามิกสฺส อาโรเจติ สนฺนิปติตา สามิ สพฺเพ
คามิกา ย เต กรณีย ต กโรหีติ ฯ อิติ โส มหาราช คามสามิโก โกฏิเก ปุริเส
สนฺนิปาเตนฺโต สพฺเพ คามิเก อาณาเปติ เต จ อาณตฺตา น สพฺเพ สนฺนิปตนฺติ
โกฏิปุริเสเยว อาทึ กตฺวา สนฺนิปตนฺติ เอตฺตกาเยว เม คามิกาติ คามสามิโก จ ตถา
สมฺปฏิจฺฉิ ฯ อฺเ พหู อนาคตา อิตฺถี วา ปุริโส วา ทาสี วา ทาโส วา ภติโก
วา อนฺโธ วา คทฺรภา อชกา หตฺถิกา สุณา โคณา เธนุโย เย อนาคตา สพฺเพ
เต อคณิตา โกฏิปุริเสเยว อุปาทาย อาณาปตตฺตา สพฺเพ สนฺนิปตนฺตูติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช เย เต สตฺตา สกิเลสา เอตนฺเต สตฺเต อุปาทาย ภควตา ภณิต สพฺเพ
ตสนฺติ ทณฺฑสฺสาติ ฯ อตฺถิ มหาราช สาวเสส จน สาวเสส อตฺถ อตฺถิ สาวเสส
วจน นิรวเสส อตฺถ อตฺถิ นิรวเสส วจน สาวเสส อตฺถ อตฺถิ นิรวเสส วจน นิรวเสส
อตฺถ เตน อตฺโถ สมฺมสิตพฺโพ ปฺจวิเธหิ มหาราช การเณหิ อตฺโถ สมฺปฏิจฺฉิตฺโพ
อาหจฺจปเทน รเสน การณุตตฺ ริยตาย จ อาจริยวสตาย จ อธิปฺปาเยน จ อิเมหิ ปฺจหิ
การเณหิ อตฺโถ สมฺปฏิจฺฉิตพฺโพ ฯ เอว โส ปฺโห สุวินิจฺฉิโต ภวตีติ ฯ
โหตุ ภนฺเต นาคเสน ตถา สมฺปฏิจฺฉามิ ฯ ปตา โหนฺตุ อรหนฺโต ตสนฺตุ
อวเสสา สตฺตา ฯ นิรเย ปน เนรยิกา สตฺตา ทุกฺขา กกฺขลา ขรา กฏกา เวทนา
เวทยมานา สนฺตตฺตตปตชลิตกมฺปตสพฺพงฺคปจฺจงฺคา รุณณ
ฺ การฺุกนฺทิตปริเทวิตลาลปฺปตมุขา
อสยฺหติพฺพทุกขฺ าภิภูตา อตาณา อสรณา อสรณีภูตา อนปฺปโสกาตุรา อนฺติมปจฺฉมิ คติกา
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เอกนฺตโสกปรายนา อุณหฺ ติขิณจณฺฑขรตปนเตชวนฺตา ภีมภยชนกนินนฺ าทมหาสทฺทา
สสิพฺพิตฉพฺพิธชาลามาลากุลา สมนฺตา สตโยชนานุผรณจฺจิเวคา กทริยา ตปนียา มหานิรยา
มุจฺจมานา มจฺจุโน ภายนฺตีติ ฯ อาม มหาราชาติ ฯ นนุ ภนฺเต นาคเสน นิรย
เอกนฺตทุกฺขเวทนีย กิสฺส ปน เต เสรยิกา สตฺตา เอกนฺตทุกฺขเวทนียา มียนฺตา สพฺเพ
มจฺจุโน ภายนฺติ กิสฺส นิรเย รมนฺตีติ ฯ น เต มหาราช เนรยิกา สตฺตา นิรเย
อภิรมนติ มุจจฺ ิตุกามา เต นิรยา มรณสฺส เอโส มหาราช อานุภาโว เยน เต สตฺตา
สนฺตาส โอกฺกมนฺตีติ ฯ เอต โข อห ภนฺเต น สทฺทหามิ ย มุจฺจิตุกามาน จุติยา
สนฺตาโส โอกฺกมติ หาสนีย ภนฺเต นาคเสน ต าน ย เต ปตฺถิต ลภนฺติ ต การณ
ม สฺาเปหีติ ฯ มรณป โข มหาราช อทิฏสจฺจาน ตาสนียฏาน เอว อิเม ชนตา
ตสนฺติ จ อุพพฺ ิชฺชนฺติ จ โย มหาราช กณฺหสปฺป ภายติ โสป มรณ ภายติ โย
มรณ ภายติ โส กณฺหสปฺปป ภายติ ฯ โยป มหาราช หตฺถิสีหพฺยคฺฆทีปอจฺฉตรจฺฉมหิสควยโจรอคฺคิอทุ กขาณุกณฺฏกยกฺขรกฺขสาน ตสติ ภายติ มรณภยโต ตสติ ภายติ มรณสฺเสว
โส มหาราช สุรสภาวเตโช ตสฺสสุร สภาวเตเชน สกิเลสา สตฺตา มรณสฺเสว
ภายนฺติ ฯ มุจจฺ ิตุกามา มหาราช เนรยิกา สตฺตา มรณสฺส ภายนฺติ ฯ ยถา มหาราช
ปุริสสฺส กาเย เวทนาวิทฺธา คณฺิกา อุปฺปชฺเชยฺย โส เตน โรเคน อุปทฺทูโต ทุกฺขิโต
ปริมุจฺจิตุกาโม ภีสก สลฺลกนฺต อามนฺเตยฺย ฯ อถ โข ภึสโก ตสฺส โรคสฺส สลฺลกนฺโต
สมฺปฏิจฺฉิตฺวา อุทฺธรณาย อุปกรณ อุปฏเปยฺย ติกฺข สตฺถ กเรยฺย ทหนสลาก อคฺคิมฺหิ
ปกฺขิเปยฺย ขารลวณ นิสทาย ปสาเปยฺย อป นุ โข มหาราช ตสฺส อาตุรสฺส ติขิณสตฺเถน
กรณียสฺส การเณน จ อคฺคมิ ฺหิ ทหนสลาก ขิปเนน จ ขารลวณปสเนน จ ตาโส
อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ อิติ มหาราช อาตุรสฺส โรคา ปริมุจฺจิตุกามสฺส
เวทนาภยา สนฺตาโส อุปฺปชฺชติ เอวเมว โข มหาราช ปริมุจฺจิตุกามาน เนรยิกาน มรณภยา
ตาโส อุปฺปชฺชติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช ปุริโส อิสฺสราปราธิโก พทฺโธ สขลิกพนฺเธน
คพฺภปกฺขิตฺโต ทุกฺขิโต สกิลิสโต ปริมุจฺจิตุกาโม สิยา ฯ ตเมน โส อิสฺสโร ต
ปริมุจฺจิตุกาเมน ปกฺโกสาเปยฺย อป นุ โข มหาราช ตสฺส ปุริสสฺส กตโทสสฺส อิสฺสรมตี
ขิปฺป อชานนฺตสฺส อิสฺสรทสฺสเนน ตาโส อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ อิติป
มหาราช ตสฺส ปุริสสฺส อิสฺสราปราธิกสฺส มุจฺจิตุกามสฺส อิสฺสรภยา ตาโส อุปฺปชฺชติ
เอวเมว โข มหาราช นิรยา มุจฺจิตุกามานป เนรยิกาน มรณภเยน ตาโส
อุปฺปชฺชตีติ ฯ
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อปรมฺป ภนฺเต อุตฺตรึ การณ พฺรูหิ เยนาห การเณน พลวโก
โอกปฺเปยฺยนฺติ ฯ ยถา มหาราช ปุริโส ทุฏวิเสน อาสีวิเสน ทฏโ ภเวยฺย โส เตน
วิสากาเรน ผุฏโ ปเตยฺย อุปเตยฺย วฏเฏยฺย ปวตฺเตยฺย ฯ อถ อฺตโร ปุริโส
พลวนฺเตน มนฺตปเทน ต ทุฏวิส อหึ อาหุยฺเยตฺวา ทุฏวิส ปจฺจาวปาเปยฺย ฯ อป
นุ โข มหาราช ตสฺส วิสฆาตสฺส ปุริสสฺส ตมฺหิ ทุฏวิสมฺหิ โสตฺถิเหตุ อุปคตมฺหิ
ตมฺหา ทุฏวิสมฺหา ตาโส อุปฺปชฺเชยฺยาติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ อิติ มหาราช ตถารูปสฺส
โหตฺถิเหตุ อุปคตสฺส ตาโส อุปฺปชฺเชยฺย เอวเมว โข มหาราช มุจฺจิตกุ ามาน เนรยิกาน
ตาโส อุปฺปชฺชติ ฯ อนิฏ อกนฺต มหาราช สพฺพสตฺตาน มรณ ตสฺมา นิรเย เนรยิกา
มจฺจุโน ภายนฺตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
สตฺตาน มจฺจุโน ภายนปฺโห ตติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต เจต ภควตา
น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ
น ปพฺพตาน วิวร ปวิสฺส
น วิชชฺ เต โส ชคติปฺปเทโส
ยตฺรฏิต นปฺปสเหยฺย มจฺจูติ ฯ
ปุน ภควตา ปริตตนฺต อุทฺทิฏ ฯ กตม ฯ ขนฺธปริตฺต สุวตฺถิ ปริตฺต โมรปริตฺต
ธชคฺคปริตฺต อาฏานาฏิยปริตฺตเมวาติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน อากาเส สมุทฺทมชฺเฌ
ชลมชฺเฌ ปาสาทกุฏิเลณ คุหาปพฺภารวิลคิริวิวรปพฺพตนฺตร คโตป น มุจฺจติ มจฺจปุ าสา
เตนหิ ปริตฺตกมฺม มิจฺฉา ยทิ ปริตฺตการเรน มจฺจุปาสา ปริมุตฺติ ภวติ เตนหิ ยตฺรฏิต
นปฺปสเหยฺย มจฺจูติ ยป วจน ต มิจฺฉา ฯ อยป อุภโต โกฏิโก ปฺโห คณฺิโตป
คณฺิตโร ฯ เป ฯ ภินฺทถ ทิฏิชาลนฺติ ฯ
ภาสิตเมต มหาราช ภควตา
น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ
น ปพฺพตาน วิวร ปวิสฺส
น วิชชฺ เต โส ชคติปฺปเทโส
ยตฺรฏิต นปฺปสเหยฺย มจฺจูติ ฯ
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ปริตฺตา จ ภควตา พหุวิธา อุทฺทิฏฐา ฯ ต ปน สาวเสสายุวยอุปคตสฺส อเปตกมฺมาวรณสฺส
นตฺถิ มหาราช ปริขีณายุกสฺส ิติยา อุปกฺกโม วา กิริยกรณ วา ฯ ยถา
มหาราช มตสฺส รุกฺขสฺส สุกฺกสฺส โกลาปกสฺส นิสฺสิเนหสฺส อุปรุนฺธชีวิตสฺส คตายุขยสฺส
ปติตเผคฺคุกสฺส อปคตรสสฺส กุมฺภสหสฺเสหิป อุทก อากิรนฺเต อลฺลิต วา ปลฺลว หริตภาโว
น ภวติ ฯ เอวเมว โข มหาราช เภสชฺชปริตฺตกมฺเมน นตฺถิ ขีณายุกสฺส ิติยา อุปกฺกโม
วา กิริยรณ วา ฯ ยานิป ตานิ มหาราช มหิยา โอสถานิ เภสชฺชานิ ตานิป สพฺพานิ
ขีณายุกสฺส อกิจฺจกรณีย ภวนฺติ สาวเสสสฺส มหาราช อายุวยอุเปตสฺส อนุปกฺกมรณสฺส
อเปตมฺมาวรณสฺส ปริตฺตา รกฺขนฺติ โคเปนฺติ ฯ ตสฺสตฺถาย ภควตา ปริตฺตา
อุทฺทิฏา ฯน ยถา มหาราช กสโก ปริปกฺเก ธฺเ ตฬากสฺส อุทกปเวนส วาเรติ
ย ปน ธฺ ตรุณ เมฆสนฺนิภ วยสมฺปนฺต ต อุทกวตฺติยา วฑฺฒติ เอวเมว โข
มหาราช ขีณายุกสฺส เภสชฺชปริตฺตกิริยา ปตา โหนฺติ ปฏิกฺขิตฺตา เย ปน มนุสฺสา
สาวเสสายุกา วยสมฺปนฺนา เตส อตฺถาย ปริตฺตเภสชฺชานิ ภณิตานิ เต ปริตฺตเภสชฺเชหิ
วฑฺฒนฺตีติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ขีณายุโก มรติ สาวเสโส ชีวติ เตนหิ ปริตฺตเภสชฺชา
นิรตฺถกา โหนฺตีติ ฯ ทิฏปุพฺโพ ปน ตยา มหาราช โกจิ โรโค เภสชฺเชหิ
ปฏินิวตฺติโกติ ฯ อาม ภนฺเต อเนกสตานิ ทิฏานีติ ฯ เตนหิ มหาราช นิรตฺถกานิ
ปริตฺตเภสชฺชานีติ ย วจน ต มิจฺฉา ภวติ กิริยา ตฺถ น ทิสฺสตีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน
เวชฺชาน อุปกฺกโม เภสชฺชาน อนุเลโป เตน เตส อุปกฺกเมน โรโค ปฏินิวตฺตตีติ ฯ
ปริตฺตาน หิ มหาราช ปวตฺตยิ มานาน สทฺโท สุยฺยติ ชิวหฺ าป สุกฺขติ หทยป
ปปฺโผเฏติ กณฺโป อาตุรติ เตน เตส ปวตฺเตน สพฺพพฺยาธิโย วูปสเมนฺติ สพฺพา อีติโย
อปคจฺฉนฺติ ฯ ทิฏปุพฺโพ ปน ตยา มหาราช อหินา ทฏโ นโร มนฺตปเทน วิส
วูปยมาโน วิสจุ ิกาย อุปทฺธมนฺโต อาวูปยมาโนติ ฯ อาม ภนฺเต อชฺเชตรหิ โลเก ปุพพฺ 
สุยฺยตีติ ฯ เตนหิ มหาราช ปริตฺตเภสชฺชานิ นิรตฺถกานีติ ย วจน ต มิจฺฉา ภวติ
สปริตฺตสฺส มหาราช ทสิตุกาโม อหิ วิวฏมุข ปทหติ โจรา อุกฺขิตฺตลคุฬาป น สมฺภวนฺติ
เต ลคุฬ มฺุจิตฺวา เปม กโรนฺติ กุปโต ตหฺถินาโค น สมฺปตฺโต อุปรมติ ปชลิโต
อคฺคิขนฺโธ นิพฺพายติ วิส หลาหล ขายิต อคท สมฺปชฺชติ อาหารตฺถ ผรติ วธโก
ิอามคนฺตุกาโม อาคนฺตฺวา ทาสภูโต สมฺปชฺชติ อกฺกนฺโตป ปาโส น สฺจรติ ฯ สุตปุพฺพ
ปน ตยา มหาราช โมรสฺส กตปริตฺตสฺส สตวสฺสานิ นาสกฺขิ ลุทฺธโก ปาส อุปเนตุ
อปริตตฺ สฺส ตเยว ทิวส ปาส อุปเนสีติ ฯ อาม ภนฺเต สุยยฺ ติ อพฺภุคฺคโต โส สทฺโท
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สเทเว มนุสฺสโลเกติ ฯ สุตปุพฺพ ปน มหาราช ทานโว ภริย ปริรกฺขนฺโต สมุคฺเค
ปกฺขิปตฺวา คิลิตฺวา กุจฺฉินา ปริหรติ ฯ อถ วิชฺชาธโร ตสฺส ทานวสฺส มุเขน ปวิสิตฺวา
ตาย สทฺธึ รมติ ยทา โส อฺาสิ อถ สมุคฺค วมิตฺวา วิวริ วิวริเต สหสมุคฺเค
วิวเฏ วิชฺชาโธ ยถากาม ปกฺกมีติ ฯ อาม ภนฺเต สุยยฺ ติ อพฺภุคฺคโต โส สทฺโท
สเทเว มนุสฺสโลเกติ ฯ นุ โส มหาราช วิชฺชาธโร ปริตฺตพเลน คหณา มุจฺจตีติ ฯ
อาม ภนฺเตติ ฯ เตนหิ มหาราช อตฺถิ ปริตฺตพลานิ สุต ปน ตยา มหาราช อปโร
วิชฺชาธโร พาราณสีรฺโ อนฺเตปุเร มเหสิยา สทฺธึ สมฺปทุฏโ โส คหณ ปตฺโต
สมาโน ขเณน อทสฺสน คโต มนฺตพเลนาติ ฯ อาม ภนฺเต โสป สุยฺยตีติ ฯ นนุ
มหาราช สป วิชฺชาธโร ปริตฺตเพเลน คหณา มุจฺจตีติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ เตนหิ
มหาราช อตฺถิ ปริตฺตพลานีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน กึ สพฺเพ ปริตฺตานิ รกฺขนฺตีติ ฯ
เอกจฺเจ มหาราช รกฺขนฺติ เอกจฺเจ น รกฺขนฺตีติ ฯ เตนหิ ภนฺเต นาคเส ปริตฺต
น สพฺเพ รกฺขตีติ ฯ อป นุ โข มหาราช โภชน สพฺเพส ชีวิต รกฺขตีติ ฯ เอกจฺเจ
ภนฺเต รกฺขติ เอกจฺเจ น รกฺขตีติ ฯ กึ การณนฺติ ฯ ยโต ภนฺเต โภชน สพฺเพ
เต ภฺุชิตฺวา อติภุตฺตา วิสูจกิ าย มรนฺตีติ ฯ เตนหิ มหาราช โภชน น สพฺเพส
ชีวิต รกฺขตีติ ฯ
ทฺวีหิ ภนฺเต นาคเสน การเณหิ โภชน ชีวิต หรติ อติภุตฺเตน วา
อนฺโต อุสฺมาทุพฺพลตาย วา อายุธร ภนฺเต นาคเสน โภชน อป ทุรุปจเรน ชีวิต
หรตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ปริตฺต เอกจฺเจ รกฺขติ เอกจฺเจ น รกฺขติ ฯ ตีหิ
มหาราช การเณหิ ปริตฺต น รกฺขติ กมฺมาวรเณน กิเลสาวรเณน อสทฺทหนตาย ฯ
อนนุกมฺปกาน สตฺตาน ทุรกฺข ปริตฺต อตฺตนา กเตน อารกฺข ชหติ ฯ ยถา มหาราช
มาตา ปุตฺต กุจฺฉิคต โปเสติ เตน อุปจาเรน ชเนติ ชนยิตฺวา มาตา ปุตฺตสฺส
อสุจิมุตฺตสึฆานิกาลสิก อปเนตฺวา อุตฺตมเมว รสคนฺธ อุปลิมฺปติ โส อปเรน สมเยน
ปเรส ปุตฺเต อกฺโกสนฺโต วา ปหรนฺโต วา ปหาร เทติ เต ตสฺส กุลฺฌิตฺวา ปริสาย
อากฑฺฒิตฺวา ต คเหตฺวา สามิโน อุปเนนฺติ ยทิ ปน ตสฺสา ปุตฺโต อปราธิโก โหติ
เวลาติกฺกนฺโต อถ น สามิโน มนุสฺสา อากฑฺฒยมานา มุคฺครทณฺฑชาณุมุฏีหิ ตาเลนฺติ
โปเถนฺติ ฯ อป นุ โข มหาราช ตสฺส มาตา ลภติ อากฑฺฒนปริกฑฺฒนคาห
สามิโน อุปคมน กาตุนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เกน การเณนาติ ฯ อตฺตโน ภนฺเต
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อปราเธนาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช สตฺตาน ทุรกฺข ปริตฺต อตฺตนา กเตน อปราเธน
น สิชฺฌตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน สุวินิจฉฺ ิโต ปฺโห คหน อรณ กต อนฺธกาโร
อาโลโก กโต วินิเวตฺถิต ทฏิชาล ตุว คณวรุสภ อาสชฺชาติ ฯ
มจฺจุปาสามุตฺติกปฺโห จตุตฺโถ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ ลาภี ตถาคโต จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ปุน จ ตถาคโต ปฺจสาลพฺราหฺมณคาม ปณฺฑาย ปวิสิตวฺ า
กิฺจิเทว ปณฑ
ฺ ปาต อลภิตวฺ า ยถาโธเตน ปตฺเตน นิกฺขนฺโตติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน
ตถาคโต ลาภี จีวรปณฑ
ฺ ปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ เตนหิ ปฺจสาลพฺราหฺมณคาม ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา กิฺจิ เทว ปณฑ
ฺ ปาต อลภิตฺวา ยถาโธเตน ปตฺเตน
นิกฺขนฺโตติ ต วจน มิจฺฉา ฯ ยทิ ปฺจสาลพฺราหฺมณคาม ปณฺฑาย ปวิสิตฺวา กิฺจิเทว
ปณฺฑปาต อลภิตฺวา ยถาโธเตน ปตฺเตน นิกฺขนฺโตติ เตนหิ ลาภี ตถาคโต
จีวรปณฑ
ฺ ปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺติ ตป วจน มิจฺฉา ฯ อยป อุภโต
โกฏิโก ปฺโห สุมหนฺโต ทุนฺนิโพโธ ฯ เป ฯ นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
ลาภี มหาราช ตถาคโต จีวรปณฑ
ฺ ปาต ฯ เป ฯ ปริกฺขาราน
ปฺจสาลพฺราหฺมณคาม ปณฑ
ฺ าย ปวิสิตวฺ า ยถาโธเตน ปตฺเตน นิกฺขนฺโตติ ตฺย ปน
กมฺม มารสฺส ปาปมโต การณนฺติ ฯ เตนหิ ภนฺเต นาคเสน คณนาปถ วีติวตฺเต
น กปฺเป อภิสชต กุสล กึ นุ นิฏิตนฺติ ฯ อธุนฏิเตน ปาปมตา มหาราช มาเรน
ต อกุสลพลเวควิปฺผาเรน ปหิตนฺติ เตนหิ ภนฺเต นาคเสน ตสฺมึ วติถุสฺมึ ทฺวีสุ
าเนสุ อุปวาโท อาคจฺฉติ กุสลโตป อกุสล วา พลวตร โหติ พุทฺธพลโตป มารพล
พลวตร โหติ เกน การเณน รุกฺขมูลโตป อคฺค ภารตร โหติ อุณสมฺปริกิณฺณโตป ปาปย
พลวตร โหตีติ ฯ น หิ มหาราช ตาวตฺตเกน กุสลโตป อกุสล พลวตร โหติ น
พุทฺธพลโตป มารพล พลวตร โหติ อปเจตฺถ การณ อตฺถิ ต อิจฺฉิตพฺพ ฯ ยถา
มหาราช ปุริโส จกฺกวตฺติรฺโ มธฺุจ มธุปณฺฑิกฺจ อฺฺจ กิฺจิ อนนฺนปาน อุปยาน
อภิหเรยฺย ตเมน ราชกุเล ทฺวารปาโล เอว วเทยฺย อกาโล โข รฺโ ทสฺสนาย อมฺโภ
ปุริส ต คเหตฺวา สีฆ สีฆ ปฏินิวตฺเตถ มา เต ราชา ทณฺฑ ปาเปยฺยาติ ฯ ตโต
โส ปุริโส ราชทณฺฑภยา ตสิโต อุพฺภิโต อุปยาน คเหตฺวา สีฆ สีฆ ปฏินิวตฺเตยฺย
อป นุ โข มหาราช โส ราชา จกฺกวตฺติ ตาวตฺตเกน อุปยาน อปฺปหรณมตฺตเกน
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ทฺวารปาลโต ทุพฺพตโร โหติ อฺ วา ปน อุปยาน น ลเภยยาติ ฯ น หิ ภนฺเต
อิสสาปกฺต โส ทฺวารปาโล อุปยาน นิวาเรสิ อฺเน ทฺวาเรน สตสหสฺส คณป รฺโ
อุปยาน อุปฺปชฺชตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อิสฺสาย มาโร ปาปมา ปฺจสาลคามเก
พฺราหฺมณคหปติเก อนุปาวิสิ อฺานิป อเนกานิ เทวตาสตสหสฺสานิ อมตทิพฺพโอช
คเหตฺวา อุปคตานิ ภควโต กาเย โอช โอหิสฺสามาติ ภควนฺต อฺชลิกานิ นมสฺสมานานิ
ิตานีติ ฯ โหนฺตุ ภนฺเต นาคเสน สุลภา ภควตา จตฺตาโร ปจฺจยา โลเก อุตฺตมปุริสสฺส
ตาวตฺตก ปณฑ
ฺ ิย ยถิจฺฉิก ลพฺภติ ยาจิโต ภควา เทวตาหิ จตฺตาโร ปจฺจเย
ปรภฺุชติ ฯ อปจ โข ปน มารสฺส โย อธิปฺปาโย โส ตาวตฺตเกน สิทฺโธ อย ภควโต
โภชนสฺส อนฺตรายมกาสิ เอตฺถ เม ภนฺเต กงฺขา นจฺฉิชฺชติ วิมติชาโต อห สสย ปกฺขนฺโต
น เม ตตฺถ มานส ปกฺขนฺทติ ย หิ ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สเทวเก
โลเก อคฺคปุคฺคลวรสฺส กุสลวรปฺุสมฺภารสฺส อสมสมสฺส อนูปมสฺส กุจฺฉิต นิจฉฺ  ลามก
ปริตฺต อนริย วปนฺน มาโร ลาภนฺตรายมกาสีติ ฯ
จตฺตาริมานิ มหาราช อนฺตรายานิ เยหิ อนฺตราย กโรติ อทิฏอนฺตราเยน
อุทฺทิสฺสกตนฺตราเยน อุปกฺขตนฺตราเยน ปริโภคนฺตราเยนาติ ฯ กตม อทิฏนฺตราย
นาม ฯ ตตฺถ อโนทิสฺส อทสฺสเนน อภิสขต โกจิ อนฺตราย กโรติ กึ ปรสฺส ทินฺเนนาติ
อิท อทิฏนฺตราย นาม ฯ กตม อุทฺทิสฺสกตนฺตราย นาม ฯ อิเธกจฺเจน ปุคฺคเลน
อุทฺทิสฺส โภชน ปฏิยตฺต โหติ ต เกนจิ อคุเณน อนฺตราย กโรติ อิท อุทฺทิสฺสกตนฺตราย
นาม ฯ กตม อุปกฺขตนฺตราย นาม ฯ อิธ ย กิฺจิ อุปกฺขต อปฺปฏิคหิต ตตฺถ
เกนจิ อคุเณน วิมตึ อุปฺปาเทติ อิท อุปกฺขตนฺตราย นาม ฯ กตม จ ปริโภคนฺตราย
นาม ฯ อิธ ปริโภเค เกนจิ อคุเณน กุกฺกจุ จฺ  อุปฺปาทยิตวฺ า อนฺตราย กโรติ อิท
ปริโภคนฺตราย นาม ฯ อิเม โข มหาราช จตฺตาโร อนฺตรายา โหนฺติ ฯ ยฺจ ปน
มาโร ปาปมา ปฺจสาลเก พฺราหฺมณคหปติเก อนฺวาวิสิ ต เนว ภควโต ปริโภค น
อุปกฺขต น อุทฺทิสฺสกต อนาคต อสมฺปตฺต อทสฺสเนน อนฺตราย กโรติ ฯ ตฺจ ปน
ปริโภคนฺตราย น เอกสฺส ภควโตเยว ฯ อถ โข เตน สมเยน นิคฺคณฺา อพฺภาคตา
โหนฺติ เต สพฺเพป ต ทิวส โภชน น ลภึสุ ฯ นาห ต มหาราช ปสฺสามิ สเทวเก
โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย โย ภควโต
อุทฺทิสฺสกต อุปกฺขต ปริโภคนฺตราย กเรยฺย สเจป โกจิ อิสฺสาย วเสน อุทฺทิสฺสกต
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อุปกฺขต ปริโภคนฺตราย กเรยฺย ตสฺส มุทฺธา ผเลยฺย สตธา วาสหสฺสธา วา ฯ
จตฺตารีมานิ มหาราช ตถาคตสฺส เกหิจิ อนาวรณียานิ านานิ ฯ กตมานิ
จตฺตาริ ฯ ลาโภ โข มหาราช ภควโต นิยโต อุทฺทิสฺสกโต อุปกฺขโต น สกฺกา
เกหิจิ อนฺตราย กาตุ ฯ สรีรานุคตา มหาราช ภควโต พฺยามปปภา น สกฺกา เกหิจิ
อนฺตราย กาตุ ฯ สพฺพฺุต มหาราช ภควโต าณรตน น สกฺกา เกหิจิ อนฺตราย
กาตุ ฯ ชีวติ  มหาราช ภควโต น สกฺกา เกหิจิ อนฺตราย กาตุ ฯ สพฺพานิป เอกรสานิ
อโรคานิ อกุปฺปานิ อฏานานิ อปโรปกฺกมานิ อผุสฺสานิ กิริยานิ ฯ อทสฺสเนน มหาราช
มาโร ปาปมา นิลียิตฺวา ปฺจสาลเก พฺราหฺมณคหปติเก อนฺวาวิสิ ฯ ยถา มหาราช
อิตฺถี สปติกา นิลียิตฺวา ปรปุริส เสวติ ฯ เอวเมว โข มหาราช มาโร ปาปมา นิลียิตวฺ า
ปฺจสาลเก พฺราหฺมณคหปติเก อนฺวาวิสิ ฯ ยทิ มหาราช อิตฺถี สามิกสฺส สมฺมุขา
ปรปุริส เสเวยฺย อป นุ โข สา อิตฺถี โสตฺถึ ลเภยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต หเนยฺยาป
ต ภนฺเต ทิสวฺ า สามิโก วเธยฺยาป พนฺเธยฺยาป ทาสตฺต อุปเนยฺยาติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช มาโร ปาปมา นิลียิตฺวา ปฺจสาลเก พฺราหฺมณคหปติเก อนฺวาวิสิ ยทิ
มหาราช มาโร ปาปมา ภควโต อุทฺทิสฺสกต อุปกฺขต ปริโภค อนฺตราย กเรยฺย ถูสมุฏิ
วิย มาโร ปาปมา วิกิเรยฺย สตธา วา สกสฺสธา วา ตสฺส สีส ผเลยฺย ฯ ยถา
วา ปน มหาราช รฺโ ปจฺจนฺติเม ปเทเส วิสเม โจรา นิลียิตฺวา ปณฺ ทุสฺสนฺติ
ยทิ ราชา ต โจร ปสฺเสยฺย ตสฺส สีส ผรสุนา ผาเลยฺย สตธา วา สหสฺสธา
วา ฯ เอวเมว โข มหาราช มาโร ปาปมา นิลียิตฺวา ปฺจสาลเก พฺราหฺมณคหปติเก
อนฺวาวิสิ ยทิ มหาราช มาโร ปาปมา ภควโต อุทฺทิสฺสกต อนฺตราย กเรยฺย ถูสมุฏ ิ
วิย มาโร ปาปมา วิกิเรยฺย สตา วา สหสฺสธา วา ตสฺส สีส ผเลยฺยาติ ฯ เอวเมว
โข ภนฺเต นาคเสน โจริยกมฺม กต มาเรน ปาปเมน นิลยี ิตฺวา ปฺจสาลเก
พฺราหฺมณคหปติเก อนฺวาวิสิตวฺ า ฯ สเจ โส ภนฺเต นาคเสน มาโร ปาปมา ภควโต
อุทฺทิสฺสกต ปริโภค อุปกฺขต อนฺตราย กเรยฺย ตสฺส สีส ผเลยฺย สตธา วา สหสฺสธา
วา กาโย ตสฺส ถูสมุฏิ วิย วิกิเรยฺยาติ ฯ
ภควโต ลาภนฺตรายฺโห ปฺจโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ ตถาคโต สพฺเพส สตฺตาน อหิตมหเนตฺวา
หิตมุปทหตีติ ปุน จ ภณถ อคฺคิกฺขนฺธูปเม ธมฺมปริยาเย เทสิยมาเน สฏิภิกฺขูน อนุปาทาย
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อาสเวหิ จิตฺตานิ วิมุจจฺ ึสุ สฏิภิกฺขู สิกฺข ปจฺจกฺขาย หีนาย อาวตฺตึสุ สฏิภิกฺขูน
อุณฺห โลหิต มุขโต อุคฺคตนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต สพฺพสตฺตาน อหิตมปเนตฺวา
หิตมุปทหตีติ เตนหิ อคฺคิกฺขนฺธูปเม ธมฺมปริยาเย เทสิยมาเน สฏิภิกขฺ ูน อุณฺห โลหิต
มุขโต อุคฺคตนฺติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ อคฺคิกฺขนฺธูปเม ธมฺมปริยาเย เทสิยมาเน
สฏิภิกฺขูน อุณฺฆ โลหิต มุขโต อุคฺคต เตนหิ ตถาคโต สพฺพสตฺตาน อหิตมปเนตฺวา
หิตมุปทหตีติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ อย อุภโต โกฏิโก ปฺโห สุมหนฺโต สุคมฺภีโร
ตวานุปฺปตฺโตติ ฯ
ตถาคโต มหาราช สพฺพสตฺตาน อหิตมปเนตฺวา หิตมุปทหติ อคฺคิกฺขนฺธูปเม
ธมฺมปริยาย เทสิยมาเน สฏิภิกฺขูน อุณฺห โลหิต มุขโต อุคฺคต ตฺจ ปน ตถาคตสฺส
น วิเหสาย เตสฺเว อตฺตโน กิริเยนาติ ฯ เตเนต ภนฺเต นาคเสน การณฺจ น
เจโส อตฺโถ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต อคฺคิกฺขนฺธูปม ธมฺมปริยาย น ภเณยฺย
เอต อสุตฺวา อป น เตส อุณฺห โลหิต มุขโต อุคฺคจฺเฉยฺยาติ ฯ น หิ มหาราช
มิจฺฉาปฏิปนฺนาน ตถาคตสฺส ธมฺม สุตฺวา ปริฬาโห กายสฺมึ โอกฺกมติ เตน เตส ปริฬาเหน
อุณฺห โลหิต มุขโต อุคฺคตนฺติ ฯ เตน หิ ภนฺเต นาคเสน การเณน ตถาคโตเยว
ตตฺถ อธิกาโร โหติ เตส นาสนาย ฯ ยถา นาม ภนฺเต นาเคสน อหิ วมฺมิก ปวิเสยฺย
อถ อฺตโร ปสุกาโม ปุริโส วมฺมิก ภินทฺ ิตฺวา ปสุ หเรยฺย ปสุหรเณน ตสฺส วมฺมิกสฺส
สุสิร ปทเหยฺย ตตฺเถว โส อสฺสาส อลภนฺโต มเรยฺย ฯ นนุ โส ภนฺเต อหิ ตสฺส
ปุริสสฺส วิเหสาย มรณ ปตฺโตติ ฯ อาม มหาราชาติ ฯ เอวเมว โข ภนฺเต นาคเสน
ตถาคโตเยว ตตฺถ อธิกาโร โหติ เตส นาสนายาติ ฯ ตถาคโต มหาราช ธมฺม เทสยมาโน
อนุนยปฏีฆ น กโรติ อนุนยปฏีฆวิปฺปยุตฺโต ธมฺม เทเสติ ฯ ตถาคตสฺส มหาราช ธมฺเม
เทสิยมาเนเยว ตตฺถ เย สมฺมาปฏิปนฺนา เต พุชฺฌนฺติ เย จ มิจฺฉาปฏิปนฺนา เต
ปตนฺติ ฯ ยถา มหาราช ปุริโส อมฺพ วา ชมฺพุ วา มธุก วา สผล ปาลยมาโน
ยานิ ตตฺถ ผลานิ สารวนฺตานิ ทฬฺหพนฺธนานิ ตตฺเถว อจฺจุตานิ ติฏนฺติ ยานิ ตานิ
ปน ผลานิ ปูติวณฺฑมูลานิ ทุพฺพนฺธนานิ ปตนฺติ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต ยถาสภาว
ธมฺมวีถิยา ธมฺมกถ เทเสติ เอว ธมฺเม เทสิยมาเน เย จ ตตฺถ สมฺมาปฏิปนฺนา เต
พุชฺฌนฺติ เย ตตฺถ ปน มิจฺฉาปฏิปนฺนา เต ปตนฺติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช กสกา
ธฺ โรเปตุกามา เขตฺต กสนฺติ เตส กสนฺตาน อเนกสสฺสานิ ติณานิ มรนฺติ
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เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต ปริปกฺกมานเส สตฺเต โพเธตุ ธมฺมกถ กโรติ เอว
ธมฺเม เทสิยมาเน เย ตตฺถ สมฺมาปฏิปนฺนา เต พุชฺฌนฺติ เย มิจฺฉาปฏิปนฺนา เต
ติณานิ วิย มรนฺติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช มนุสฺสา รสเหตุ ยนฺเต อุจฉฺ ุ
ปฬยมานา เย จ ตตฺถ ยนฺตมุขคตา กิมโย เตป มรนฺติ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต
ปริปกฺกมานเส สตฺเต โพเธตุ ธมฺมยนฺต อภิปฬยติ เย ตตฺถ มิจฺฉาปฏิปนฺนา
เต กิมโย วิย มรนฺตีติ ฯ นนุ เต สฏภิกขฺ ู ภนฺเต นาคเสน ตาย ธมฺมเทสนาย
ปตนฺตีติ ฯ อาม มหาราช อป นุ โข มหาราช ตจฺฉโก รุกฺข ตจฺฉนฺโต อุชุก ปริสุทฺธ
กโรตีติ ฯ อาม ภนฺเต สพฺพนฺต วชฺชนีย รุกฺข อปนตฺวา เอวมิม ตจฺฉโก อุชุกป
ปริสุทฺธ กโรตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต ปริส รกฺขนฺโต น สกฺโกติ อโพธนีเย
สตฺเต โพเธตุ มิจฺฉาปฏิปนฺเน สตฺเต อปเนตฺวา อิเม สตฺเต โพธนีเย โพเธติ ฯ เต
ปน มิจฺฉาปฏิปนฺนา อตฺตนา กเตเนว ปตนฺติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช โจโร อตฺตนา
กเตน อกฺขิอุปปฺ าฏน สูลาโรปน หตฺถปาทจฺเฉทน สีสจฺเฉทนฺจ ปาปุณาติ เอวเมว โข
มหาราช เย เต มิจฺฉปฏิปนฺนา อตฺตนา กเตน เต ชินสาสนาว ปตนฺติ ฯ ยถา
วา ปน มหาราช กทฺทลิ เวฬุ อสฺสตรี อตฺตเชน ผเลน ปนนฺติ เอวเมว โข มหาราช
เย เต มิจฺฉาปฏิปนฺนา อตฺตนา กเตน เต ชินสาสนาว ปตนฺติ ฯ เยส มหาราช
สฏิภิกฺขูน อุณฺห โลหิต มุขโต อุคฺคต เตส เนว ภควโต กิริยาย น จ ปเรส กิริยาย
อถโข อตฺตโนเยว กิริยาย เตส อุณฺห โลหิต มุขโต อุคฺคต ฯ ยถา วา ปน มหาราช
ปุริโส สพฺพชนสฺส อมต ทเทยฺย เต สพฺเพ ชนา อมต อสิตฺวา อโรคา ทีฆายุกา
สพฺพีติยา จ มุจฺเจยฺยุ อปจ โข เอโก ภาโค อโรโค ทีฆายุโก ภเวยฺย เอโก ภาโค
เตน ทุรุปจาเรน มรณ ปาปุเณยฺย ฯ อป นุ โข มหาราช โส ปุริโส ตโตนิทาน
กิฺจิ อปฺุ อาปชฺเชยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
ตถาคโต ทสสหสฺสมฺหิ เทวเก โลเก อมต ธมฺมทาน เทติ เย จ ปน ภพฺพา
ธมฺมา มเตน เตป พุชฺฌนฺติ เย จ ปน อภพฺพา ธมฺมามเตน เตเยว ปตนฺติ ฯ
เต ต อมต ธมฺม สุตฺวา ปตนฺติ สามฺา อมต อาสิฺจิตฺวา วิย ปตฺตาติ ฯ
โภชน มหาราช สพฺเพส สตฺตาน ชีวิต รกฺขติ ฯ ตเมกจฺโจ ภุชิตวฺ า วิสูจิกาย
มรติ น จ ตตฺถ กิฺจิ ทายโก อปฺุ อาปชฺชตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน ตถา
สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ตถาคตสฺส สพฺพสตฺตาน หิตจรณปฺโห ฉฏโ ฯ
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ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺป เจต ภควตา ธมฺโม หิ วาเสฏ เสฏโ
ชเนตสฺมึ ทิฏเว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจาติ ฯ ปุน จ อุปาสโก คิหี โสตาปนฺโน
ปหีนาปาโย ทิฏิปฺปตฺโต วิฺาตสาสโน ภิกฺขุ วา สามเณร วา ปุถุชฺชน อภิวาเทติ
ปจฺจุปฏเตีติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ธมฺโม เสฏโ ชเนตสฺมึ เตนหิ คิหิสฺส โสตาปนฺนสฺส
ภิกฺขุสฺส วา สามเรรสฺส วา ปุถุชฺชนสฺส อภิวาทนนฺติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ
คิหี โสตาปนฺโน ภิกฺขุ วา สามเณร วา ปุถุชฺชน อภิวาเทติ เตนหิ ธมฺโม เสฏโ
ชเนตสฺมินฺติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ อย อุภโต โกฏิโก ปฺโห เป ฯ ตยา
นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺป เจต มหาราช ภควตา ธมฺโม หิ วาเสฏ เสฏโ ชเนตสฺมึ
ทิฏเว ธมฺเม อภิสมฺปรายจาติ ฯ อุปาสโก คิหี โสตาปนฺโน ปหีนาปาโย ทิฏิปฺปตฺโต
วิฺาตสาสโน ภิกฺขุ วา สามเณร วา ปุถุชฺชน อภิวาเทติ ปจฺจุปฏเตีติ ฯ ตตฺถ
ปน การณ อตฺถิ กตเมต การณ ฯ วีสติ โข ปนิเม มหาราช สมณสฺส สมณกรณา
ธมฺมาเทฺว จ ลิงฺคานิ เยหิ สมโณ อภิวาทนปจฺจุปฏานสมฺมานปูชนารโห โหติ ฯ กตเม
วีสติ สมณสฺส สมณกรณธมฺมา เทฺว จ ลิงคฺ านิ ฯ เสฏภูมิโย อคฺโค นิยโม จาโร
วิหาโร สฺโม สวโร ขนฺติ โสรจฺจ เอกนฺตาภิรติ เอกนฺตจริยา ปฏิสลฺลี หิริ โอตฺตปฺป
วิริย อปฺปมาโท สิกฺขาปทาน อุทฺเทโส ปริปุจฺฉา สีลาทิอภิรติ นิราลยตา สิกฺขาปทปาริปูริ
ภณฺฑกภาโว มุณฺฑกภาโวติ อิเม โข มหาราช วีสติ สมณสฺส สมณกรณธมฺมา เทฺว
จ ลิงฺคานิ เอเต คุเณ ภิกฺขุ สมาทาย วตฺตติ โส โข เตส ธมฺมาน อนูนตฺตา ปริปุณณ
ฺ ณตฺตา
สมนฺนาคตตฺตา เสกฺขภูมึ อรหนฺตภูมึ โอกฺกมติ ฯ เสฏภูมนฺตรคโต อรหตฺตฏาน คโตติ
อรหติ อุปาสโก โสตาปนฺโน ภิกฺขุ ปุถุชฺชน อภิวาเทตุ ปจฺจุปฏเฐตุ ฯ ขีณาสโว หิ
โส สามฺ อุปคโต สตฺถิ เม โส สมโยติ อรหติ อุปาสโก โสตาปนฺโน ภิกฺขุ ปุถุชฺชน
อภิวาเทตุ ปจฺจุปฏเตุ ฯ อคฺคปุริส อุปคโต นาห ต าน สมฺปตฺโตมฺหีติ อรหติ
อุปาสโก โสตาปนฺโน ภิกฺขุ ปุถุชฺชน อภิวาเทตุ ปจฺจุปฏเตุ ฯ อรหติ โส ปาฏิโมกฺขุทฺเทส
โสตุ นาหนฺต ลภามิ สวนายาติ อรหติ อุปาสโก โสตาปนฺโน ภิกฺขุ ปุถุชฺชน อภิวาเทตุ
ปจฺจุปฏเตุ ฯ โส ภิกฺขุ อฺเ ปพฺพาเชติ อุปสมฺปาเทติ โส อรหติ ชินสาสน วฑฺเฒตุ
อห เอกป กาตุ น ลภามีติ อรหติ อุปาสโก โสตาปนฺโน ภิกฺขุ ปุถุชฺชน อภิวาเทตุ
ปจฺจุปฏเตุ ฯ อปฺปมตฺเตสุ สิกฺขาปเทสุ สมคฺคการี นาห เตสุ วตฺตามีติ อรหติ อุปาสโก
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โสตาปนฺโน ภิกฺขุ ปุถุชฺชน อภิวาเทตุ ปจฺจุปฏเตุ ฯ อุเปโต สมณลิงฺคหิ พุทฺธาธิปฺปาเย
ิโต เตนาห ลิงฺเคน ทูรป คโตติ อรหติ อุปาสโก โสตาปนฺโน ภิกฺขุ ปุถุชฺชน อภิวาเทตุ
ปจฺจุปฏเตุ ฯ อุปรุฬฺหกจฺฉนขฺลโม โส อนิฺชิตอมณฺฑโิ ต อนุลิตฺตสีลคนฺโธ อห
มณฺฑนวิภูสนาภิรโตติ อรหติ อุหาสโก โสตาปนฺโน ภิกฺขุ ปุถุชฺชน อภิวาเทตุ
ปจฺจุปฏเตุ ฯ อปจ มหาราช เย เต วีสติ สมณกรณธมฺมา เทฺว จ ลิงคฺ านิ สพฺเพ
เต ธมฺมา สตฺส ภิกฺขุโน สวิชฺชนฺติ โสเยว เต ธมฺเม ธาเรติ อฺเป ตตฺถ สิกฺขาเปติ
ฯ โส เม อาคโม สิกฺขาปท สตฺถีติ อรหติ อุปาสโก โสตาปนฺโน ภิกขฺ ุ ปุถุชฺชน
อภิวาเทตุ ปจฺจุปฏเตุ ฯ
อุปมายป โส อตฺโถ อุปปริกฺขิตพฺโพ ยถา มหาราช ราชปุตฺโต ปุโรหิตสฺส
สนฺติเก วิชฺช อธิยติ ฯ เอว มนฺตยมาน อนุโสตฺถ คจฺฉติ โส อปเรน สมเยน อภิสติ ฺโต
ราชา อโหสิ ฯ อาจริย อภิวาเทติ ปจฺจุปฏเติ สิกฺขาปโก อย ภวตีติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช ภิกฺขุ สิกฺขาปโก สวรธโรติ อรหติ อุปาสโก โสตาปนฺโน ภิกฺขุ ปุถุชฺชน
อภิวาเทตุ ปจฺจุปฏเตุ ฯ อปจ มหาราช อิมินาป ตฺว ปริยาเยน ชานาหิ ภิกฺขภุ ูมิยา
มหนฺตก อสม วิปุลภาว ฯ ยทิ มหาราช อุปาสโก โสตาปนฺโน อรหตฺต สจฺฉิกโรติ
เทฺว ตสฺส คติโย ภวนฺติ อนฺาเยว สตฺมึ ทิวเส ปรินิพพฺ าเยยฺย วา ภิกขฺ ุภาว วา
อุปคจฺเฉยฺย อจลา หิ สา มหาราช ปพฺพชฺชา มหตี ปริสทฺธา อจฺจุคฺคตา ยทิท
ภิกฺขุภูมตี ิ ฯ าณวตา ภนฺเต นาคเสน ปฺโห นิเวทิโต พลวตา อภิวทุ ฺธินา ตยา
น อิม สมตฺโถ อฺโ โกจิ เอว นิเวเทตุ อฺตฺร ตยา วุทฺธิมตาติ ฯ
เสฏธมฺมปฺโห สตฺตโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ ตภาคโต อเภชฺชปริโสติ ปุน จ เทวทตฺเตน
เอกปฺปหาร ปฺจ ภิกฺขุสตานิ ภินนฺ านิ ทิสฺสนฺตีติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต
อเภชฺชปริโส เตนหิ เทวทตฺเตน เอกปฺปหาร ปฺจ ภิกฺขุสตานิ ภินนฺ านีติ ย วจน ต
มิจฺฉา ฯ ยทิ ภนฺเต เทวทตฺเตน เอกปฺปหาร ปฺจ ภิกฺขสุ ตานิ ภินฺนานิ เตนหิ ตถาคโต
อเภชฺชปริโสติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ อย อุภโต โกฏิโก ปฺโห คณฺิโต คณฺิตโร
ตวานุปฺปตฺโต ตตฺร วาย ปฺโห วิกฺขมฺโภ อิจฺฉิตพฺโพ เอตฺถาย ชฌน อาวุโฏ นิวโุ ฏ
โอวุโฏ ปริโนยทฺโธ ตว าณพล ทสฺเสหิ ปรวาเทสูติ ฯ
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อเภชฺชปริโส มหาราช ตถาคโต เทวทตฺเตน เอกปฺปหาร ปฺจ ภิกฺขุสตานิ
ภนฺนานิ ต ปน เภทเก วิชชฺ มาเน นตฺถิ อเภชฺช นาม ฯ เภทเก สติ มาตาป
ปุตฺเตน ภิชฺชติ ปุตฺโตป มาตุยา ภชฺชติ ปตาป ปุตฺเตน ภิชฺชติ ปุตฺโตป ปตุนา
ภิชฺชติ ภาตาป ภคินิยา ภิชฺชติ ภคินีป ภาตุนา ภิชฺชติ สหาโยป สหาเยน
ภิชฺชติ นาวาป นานารุกฺเขหิ สฆาฏิตา อุมฺมิยา ปหาเรหิ ภิชฺชติ รุกฺโป มธุรกปฺโป
ผลาผลพลวเวคาภิหโต ฯ อสาตสนฺนิวาเสน ติตฺติเกน ภิชฺชติ สุวณฺณป ชาตรูปป โลเหน
ภิชฺชติ ฯ อปจ มหาราช เนโส อธิปฺปาโย วิฺูน เนโส พุทฺธาน อธิมุตฺติ เนโส
ปณฺฑิตาน ฉนฺโท ตถาคโน เภชฺชปริโสติ ฯ อปจ เอตฺถ การณ อตฺถิ เยน การเณน
ตถาคโต วุจฺจติ อเภชฺชปริโสติ ฯ กตม เอตฺถ การณ ฯ ตถาคตสฺส มหาราช กเตน
อาทาเนน วา อปฺปยวจเนน วา อนตฺถจริยาย วา อสมานตฺตตาย วา ยโต กุโตจิ
จริย จรนฺตสฺสาป ปริสา ปริภินฺนาติ น สุตปุพฺพ เ ตน วุจฺจติ ตถาคโต
อเภชฺชปริโส ฯ ตยา เจต มหาราช าตพฺพ อตฺถิ โกจิ นวงฺเคสุ พุทฺธวจเนสุ อพฺภตฺโถ
สุคตณฺโ อพฺภตฺถาคมิ อิมสฺมึ นาม การเณ โพธิสตฺตสฺส กเตน ตถาคตสฺส ปริสา
ภินฺนาติ ฯ นตฺถิ ภนฺเต โน เจต โลเก ทิสฺสติ โนป สุยฺยติ สาธุ ภนฺเต นาคเสน
ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ตถาคตสฺส อเภชฺชปริสปฺโห อฏโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ โย อชานนฺโน ปาณาติปาต กโรติ โส
พลวตร อปฺุ ปสวตีติ ปุน จ ภควตา วินยปฺตฺติยา เอก ภณิต อนาปตฺติ
อชานนฺตสฺสาติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน อชานนฺเตน ปุคคฺ เลน ปาณาติปาโต กโต พลวตร
อปฺุ โหติ เตนหิ อนาปตฺติ อชานนฺตสฺสาติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ อนาปตฺติ
อชานนฺตสฺส เตนหิ อชานนฺเตน กโต ปาโป ปาณาติปาโต พลวตร อปฺุ
โหตีติ ย วจน ต มิจฺฉา อ ย อุภดต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต ทุรุตฺตโร
ทุปฺปารคามีติ ฯ
ภาสิตมฺป เจต มหาราช ภควตา โย อชานนฺโต ปาณาติปาต กโรติ โสป
พลวตร อปฺุ ปสวตีติ ปุน จ วินยปฺตฺติยา ภควตา ภณิต อนาปตฺติ อชานนฺตสฺสาติ
ตตฺถ ปน อตฺถนฺตร อตฺถิ ฯ กตเมตฺถ อตฺถนฺตร ฯ อตฺถิ มหาราช อาปตฺติโย
สฺาวิโมกฺขา อตฺถิ อาปตฺติโย โนสฺาวิโมกฺขา ยาย มหาราช อาปตฺติ สฺาวิโมกฺขา
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ต อาปตฺตึ อารพฺภ ภควตา ภณิต อนาปตฺติ อชานนฺตสฺสาติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน
เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
อชานนฺตสฺส ปาปกรณอปฺุปฺโห นวโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺป เจต ภควตา ตถาคตสฺส โข อานนฺท น เอว
โหติ อห โข ภิกฺขุสฆ ปริหริสฺสามีติ วา มมุทฺเทสิโก ภิกขฺ ุสโฆติ วาติ ฯ ปุน จ
เมตฺตเยฺยสฺส ภควโต สภาวคุณ ปริทีปยมาโน เอว ภณติ โส ปน อริยเมตฺเตยฺโย
อเนกสหสฺส ภิกฺขุสฆ ปริหริสฺสติ เสยฺยถาป อห เอตรหิ อเนกสต ภิกฺขุสฆ
ปริหรามีติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคตสฺส โข อานนฺท น เอว โหติ อห
โข ภิกฺขุสฆ ปริหริสฺสามีติ วา มมุทฺเทสิโก ภิกฺขุสโฆติ วาติ เตนหิ เมตฺเตยฺยสฺส ภควโต
สภาวคุณ ปริทีปยมาโน ภณติ โส อเนกสหสฺส ภิกฺขุสฆ ปริหริสฺสติ เสยฺยถาป อห
เอตรหิ อเนกสต ภิกฺขุสฆ ปริหรามีติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ เมตฺเตยฺยสฺส ภควโต
สภาวคุณ ปริทีปยมาเนน เอว ภณิต โส อเนกสหสฺส ภิกฺขุสฆ ปริปริสฺสติ เสยฺยถาป
อห เอตรหิ อเนกสต ภิกฺขสุ ฆ ปริหรามีติ เตนหิ ตถาคตสฺส โข อานนฺท น เอว
โหติ อห โข ภิกฺขุสฆ ปริหริสฺสามีติ วา มมุทฺเทสิโก ภิกฺขุสโฆติ วาติ ย จน ต
มิจฺฉา ฯ อย อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโตติ ฯ
ภาสิตมฺป เจต มหาราช ภควตา ตถาคตสฺส โข อานนิท น เอว โหติ
อห โข ภิกฺขุสฆ ปริหริสฺสามีติ วา มมุทฺเทสิโก ภิกฺขุสโฆติ วาติ ฯ เมตฺตเยฺยสฺส
ภควโต สภาวคุณ ปริทีปยมาเนน ภควตา ภาสิต โส อเนกสหสฺส ภิกขฺ ุสฆ ปริหริสฺสติ
เสยฺยถาป อห เอตรหิ อเนกสต ภิกฺขุสฆ ปริหรามีติ ฯ เอตสฺมึ จ มหาราช ปฺเห
เอโก อตฺโถ สาวเสโส เอโก อตฺโถ นิรวเสโส ฯ น มหาราช ตถาคโต ปริสาย อนุคามิโก
ปริสา ปน ตถาคตสฺส อนุคามิกา ฯ สมฺมติ มหาราช เอสา อหนฺติ มมนฺติ น
ปรมตฺโถ เอโส ฯ วิคต มหาราช ตถาคตสฺส เปม วิคโต สิเนโห มยฺหนฺติป ตถาคตสฺส
คหณ นตฺถิ อุปาทาย ปน อุปสฺสโย อวเสโส โหติ ฯ ยถา มหาราช ปวี ภุมฺมฏาน
สตฺตาน ปติฏา โหติ อุปสฺสยา โหติ ปวิฏา เจเต สตฺตา น จ มหาปวิยา มยฺห
เอเต สตฺตาติ อเปกฺขา โหติ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต สพฺพสตฺตาน ปติฏา
โหติ อุปสฺสย เทติ ตถาคตปติฏาว เอเต สตฺตา น จ ตถาคตสฺส มยฺห เอเต สตฺตาติ
อเปกฺขา โหติ ฯ ยถา มหาราช มหาเมโฆ อภิวสฺสนฺโต ติณรุกฺขปสุมนุสฺสาน วุฑฺฒึ
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เทติ สพฺพสตฺตาน อนุปาลยติ วุฏิยา อุปชีวิโน จ เอเต สตฺตา น จ มหาเมฆสฺส
มยฺห เอเตติ อเปกฺขา โหติ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต สพฺพสตฺตาน กุสเล ธมฺเม
ชเนติ สีเลน อนุปาลยติ พุทฺธูปชีวิโน จ เอเต สตฺตา น จ ตถาคตสฺส มยฺห สตฺตาติ
อเปกฺขา โหติ ฯ ต กึการณา อตฺตานุทิฏิยา ปหีนตฺตาติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน
สุนิเวธิโต ปฺโห พหุวิเธน การเณน คมฺภีโร อุตฺตานีกโต คณฺิ ภินฺนา คหน อคหน
กต อนฺธกาโร อาโลโก กโต ปรปฺปวาทา ภคฺคา ชินปุตฺตาน จกฺขุ อุปาทิตนฺติ ฯ
ภควโต ภิกขฺ ุคณอเปกฺขภาวปฺโห ทสโม ฯ
ทุติโย วคฺโค ฯ
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ตติยวคฺโค
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺป เจต ภควตา
กาเยน สวโร สาธุ
สาธุ วาจาย สวโร
มนสา สวโร สาธุ
สาธุ สพฺพตฺถ สวโรติ ฯ
ปุน จ ตถาคโต จตุนฺน ปริสาน มชฺเฌ นิสีทิตฺวา ปุรโต เทวมนุสฺสาน เสลพฺราหฺมณสฺส
โกโสหิตวตฺถคุยฺห ทสฺเสสิ ชิวฺห นีหริตฺวา อุโภป กณฺณโสตานิ อนุมสิ ปฏิมสิ อุโภป
นาสิกโสตานิ เกวลป นลาฏมณฺฑล ชิวฺหาย ฉาเทสิ เย สภาวา โลเก อปากฏา อสวุตา
เต สพฺเพ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ภควตา ภณิต กาเยน สวโร สาธูติ เตนหิ เสลสฺส
พฺราหฺมณสฺส โกโสหิตวตฺถคุยฺห ทสฺเสสีติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ เสลสฺส พฺราหฺมณสฺส
โกโสหิตวตฺถคุยฺห ทสฺเสสิ เตนหิ กาเยน สวโร สาธูติ ย วจน ตมฺป มิจฺฉา ฯ อย
อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา นิพพฺ าหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺป เจต มหาราช ภควตา กาเยน สวโร สาธูติ ฯ เสลสฺส จ
พฺราหฺมณสฺส โกโสหิตวตฺถคุยฺห ทสฺเสสิ ฯ ยสฺส สตฺตสฺส ตถาคเต กงฺขา อุปฺปนฺนา
ตสฺส โพธนตฺถาย ภควา อิทฺธิยา ตปฺปฏิภาค กายฉาย ทสฺเสสิ โสเยว ต ปาฏิหาริย
ปสฺสตีติ ฯ โก ปเนต ภนฺเต นาคเสน สทฺทหิสฺสติ ย ปริส คโต เอโกเยว ต วตฺถคุยฺห
ปสฺสติ อวเสสา ตตฺเถว วสนฺตา น ปสฺสิสฺสนฺติ ฯ อิงฺฆ เม ต ตตฺถ การณ อุปทิส
การเณน ม สฺาเปหีติ ฯ ทิฏปุพฺโพ ปน ตยา มหาราช โกจิ พฺยาธิโก ปุริโส
ปริกิณฺโณ าติมิตฺเตหีติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ อป นุ โข มหาราช ปริสา ปสฺสติ
เอต เวทน ยาย เวทนาย โส ปุริโส เวทยตีติ ฯ น หิ ภนฺเต อตฺตนาเยว โส
ภนฺเต ปุริโส เวทยตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ยสฺเสว ตถาคเต กงฺขา อุปฺปนฺนา
ตสฺส ตถาคโต โพธนาย อิทธฺ ิยา ตปฺปฏิภาค กายฉาย ทสฺเสสิ โสเยว ต ปาฏิหาริย
ปสฺสติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช กฺจิเทว ปุริส ภูโต อาวิเสยฺย อป นุ โข
สา มหาราช ปสฺสนฺตี ปริสา ต ภูต อาคจฺฉนฺตนฺติ ฯ น หิ ภนฺเต โสเยว อาตุโร
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ตสฺส ภูตสฺส อาคมน อสฺสตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ยสฺเสว ตตฺถ ตถาคเต กงฺขา
อุปฺปนฺนา โสเยว ต ปาฏิเหร ปสฺสตีติ ฯ ทุกฺกร ภนฺเต นาคเสน ภควตา กต ย
เอกสฺส อทสฺสนีย ต ทสฺสิตนฺติ ฯ น มหาราช ภควา คุยฺฆ ทสฺเสสิ อิทฺธิยา ปน
ฉาย ทสฺเสสีติ ฯ กิฺจาป ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต อิทฺธิยา ตปฺปฏภาค ฉาย ทสฺเสสิ
ตาย ปน ทิฏ าย ทิฏเยว โหติ คุยฺห ย ทิสฺวา กงฺข ฉินฺทิตฺวา นิฏงฺคโต
โหตีติ ฯ สุทุกฺกรฺจาป มหาราช ตถาคโต กโรติ โพธนีเย สตฺเต โพเธตุ ฯ ยทิ
มหาราช คถาคโต กิริย ปริหาเปยฺย โพธนียา สตฺตา น พุชฺเฌยฺยุ นนุ มหาราช
ตถาคโต สพฺพฺู นาม ภเวยฺย ฯ ยสฺมา จ โข มหาราช โยคฺู ตถาคโต โพธนีเย
ปโพเธตุ ตสฺมา มหาราช สพฺพฺู ตถาคโต เยน เยน โยเคน โพธนียา สตฺา พุชฺฌนฺติ
เตน เตน โยเคน ตถาคโต โพธนีเยว โพเธติ ฯ ยถา มหาราช ภึสโก สลฺลกนฺโต
เยน เยน เภสชฺเชน อาตุโร อโรโค โหติ เตน เตน เภสชฺเชน อาตุร อุปสงฺกมติ
วมนีย วเมติ วิเรจนีย วิเรเจติ อนุเลนีย อนุลิมฺเปติ ผาเลตพฺพ ผาเลติ อนุวาสนารห
อนุวาเสติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต เยน เยน โยเคน โพธนียา สตฺตา
พุชฺฌนฺติ เตน เตน โยเคน โพเธติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช อิตฺถี มุฬฺหคพฺภา
ภึสกสฺส อทสฺสนีย คุยฺห ทสฺเสติ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต โพธนีเย โพเธตุ
อทสฺสนีย คุยหฺ  อิทฺธิยา ฉาย ทสฺเสสิ ฯ นตฺถิ มหาราช อทสฺสนีโย นาม โอกาโส
ปุคฺคล อุปาทาย ฯ ยทิ มหาราช โกจิ ภควโต หทย ทิสฺวา พุชฺเฌยฺย ตสฺสป ภควา
โยเคน หทย ทสฺเสยฺย ฯ โยคฺู มหาราช ตถาคโต เทสนากุสโล ฯ นนุ มหาราช
ตถาคโต เถรสฺส นนฺทสฺส อธิมุตฺตึ ชานิตฺวา ต เทวภวน เนตฺวา เทวกฺาโย ทสฺเสสิ
อิมินาย กุลปุตฺโต พุชฺฌิสฺสตีติ เตน จ โส กุลปุตฺโต พุชฺฌิ อิติ โข มหาราช ตถาคโต
อเนกปริยาเยน สุภนิมิตฺต ปเฬนฺโต ครหนฺโต ชิคุจฺฉนฺโต ตสฺส โพธนเหตุ กปฺปตมณิสุวณฺณปาราวตกโปตปาทินิโย อจฺฉราโย ทสฺเสสิ เตน จ โส พุชฌ
ฺ ิ ฯ เอว ตถาคโต
โยคฺู เทสนากุสโล ฯ ปุน จ ปร มหาราช ตถาคโต เถรสฺส จุลฺลปณฺกสฺส ภาตรา
นิกฑฺฒิตสฺส ทุกฺขิตสฺส ทุมฺมนสฺส อุปคนฺตฺวา สุขุม จีวรขนฺธ อทาสิ อิมินาย กุลปุตฺโต
พุชฺฌิสฺสตีติ โส ปน เตน การเณน ชินสาสเน วสีภาว ปาปุณิ ฯ เอวป มหาราช
ตถาคโต โยคฺ เทสนากุสโล ฯ ปุน จ ปร มหาราช ตถาคโต พฺราหฺมณสฺส โมฆราชสฺส
ยาวตติยป ปฺห ปุฏโ น พฺยากาสิ เอวมสฺส กุลปุตฺตสฺส มาโน อุปสมิสฺสติ มานูปสเม
อภิสมโย ภวิสฺสตีติ เตน จ ตสฺส กุลปุตฺตสฺส มาโน อุปสมิ มานูปสโม จ โส พฺราหฺมโณ
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ฉสุ อภิฺาสุ วสีภาว ปาปุณิ ฯ เอวมฺป ตถาคโต โยคฺู เทสนากุสโลติ ฯ
สาธุ ภนฺเต นาคเสน สุนิเวธิโต ปฺโ พหุวิเธน การเณน คหน อคหณ กต
อนฺธกาโร อาโลโก กโต คณฺิ ภินฺนา ปรปฺปวาทา ภคฺคา ชินปุตฺตาน จกฺขุ ตยา
อุปฺปาทิตนฺติ ฯ
วตฺถคุยหฺ นิทสฺสนปฺโห ปโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺป จต เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินา
ปริสุทฺธวจีสมาจาโร อาวุโส ตถาคโต นตฺถิ ตถาคตสฺส วจีทุจจฺ ริต ย ตถา คโต รกฺเขยฺย
มา เม อิท ปโร อฺาสีติ ฯ ปุน จ ตถาคโต เถรสฺส สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส
อปราเธ ปาราชิก ปฺาเปนฺโต ผรุสาหิ วาจาหิ โมฆปุริสวาเทน สมุทาจรติ ฯ เตน
จ โมฆปุริสวาเทน โส เถโร คุรุจิตฺตุตฺราสน วเสน ตสิโต วิปฺปฏิสารี นาสกฺขิ อริยมคฺค
ปฏิวิชฺฌิตุ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน เสน ปริสุทฺธวจีสมาจาโร ตถาคโต นตฺถิ ตถาคตสฺส
วจีทุจจฺ ริต เตนหิ ภควตา เถรสฺส สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส อปราเธ โมฆปุริสวาเทน
สมุทาจิณฺณนฺติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ภควตา เถรสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส
อปราเธ โมฆปุริสวาเทน สมุทาจิณณ
ฺ  เตนหิ ปริสุทฺธวจีสมาจาโร ตถาคโต นตฺถิ ตถาคตสฺส
วจีทุจจฺ ริตนฺติ ตมฺป วจน มิจฺฉา ฯ อย อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต โส
ตยา วิสชฺชิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺป เจต มหาราช เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินา ปริสุทฺธวจี
สมาจาโร อาวุโส ตถาคโต นตฺถิ ตถาคตสฺส วจีทุจฺจริต ย ตถาคโต รกฺเขยฺย
มา เม อิท ปโร อฺาสีติ ฯ อายสฺมโต สุทินฺนสฺส กลนฺทปุตฺตสฺส อปราเธ
ปาราชิกปฺาปเน ภควตา โมฆปุริสวาเทน สมุทาจริต ฯ ตฺจ ปน อทุฏจิตฺเตน
อสารมฺเภน ยาถาวลกฺขเณน ฯ กิฺจ ตตฺถ ยาถาวลกฺขณ ฯ ยสฺส มหาราช ปุคฺคลสฺส
อิมสฺมึ อตฺตภาเว จตุสจฺจาภิสมโย น สมฺภวติ ตสฺส ปุรสิ ตฺตน โมฆ อฺ กยิรมาน
อฺเน สมฺภวติ เตน วุจจฺ ติ โมฆปุริโสติ ฯ อิติ มหาราช ภควตา อายสฺมโต สุทินฺนสฺส
กลนฺทปุตฺตสฺส สภาววจเนน สมุทาจริต โน อภูตวาเทนาติ ฯ สภาวป ภนเต นาคเสน
โย อกฺโกสนฺโต ภณติ ตสฺส มย กหาปณทณฺฑ ธาเรม อปราโธเยว โส วตฺถุ นิสฺสาย
ตตฺถ วิสุ โวหาร อาจรนฺโต อกฺโกสตีติ ฯ อตฺถิ ปน มหาราช สุตปุพฺพ ตยา ขลิตสฺส
อภิวาทน วา ปจฺจุปฏาน วา สกฺการ วา อุปยาน วา ธนุปฺปทาน วาติ ฯ น
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หิ ภนฺเต ยโต กุโตจิ ยตฺถ กตฺถจิ ขลิโต โส ปริภาสนารโห โหติ ตชฺชนียารโห อุตตฺ มงฺคป
ตสฺส ฉินฺทนฺติ ฆาเตนฺตีติ ฯ เตนหิ มหาราช ภควตา กิริยาเยว กตา โน
อกิริยาติ ฯ กิริยป ภนฺเต นาคเสน กุรุมาเนน ปฏิรูเปน กาตพฺพ อนุจฉฺ วิเกนป สวเนน
ภนฺเต นาคเสน ตถาคตสฺส สเทวโก โลโก ครุโก โอตฺตปฺปติ หิริยติ ภิยฺโย ทสฺสเนน
ตทุตฺตรึ อุปสงฺกมเนน ปยิรปุ าสเนนาติ ฯ อป นุ โข มหาราช ติกิจฺฉโก อภิสนฺนโกฏสฺส
โกฏเหตุ ติณฺหานิ เลหนียานิ วิเรจนานิ เทตีติ ฯ เอวป ภนฺเต อาโรคฺยกาโม
เทตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต วมยมาโน สพฺพกิเลสพฺยาธีน วูปสมาย อนุสตฺถึ
เทติ ฯ ผรุสาป มหาราช ตถาคตสฺส วาจา สตฺเต สิเนหยติ มุทฺเก กโรติ ฯ ยถา
มหาราช อุณหฺ  อุทก ย กิฺจิ สิเนหนีย สิเนหยติ มุทุก กโรติ เอวเมว โข มหาราช
ผรุสาป ตถาคตสฺส วาจา อตฺถวตี โหติ การฺุสหคตา ฯ ยถา มหาราช ปตุ วจน
นาม ปุตฺตาน อตฺถวนฺต การฺุสหคต เอวเมว โข มหาราช ผรุสาป ตถาคตสฺส วาจา
อตฺถวนฺตี โหติ การฺุสหคตา ฯ ผรุสาป มหาราช ตถาคตสฺส วาจา สตฺตาน
สพฺพกิเลสนาสนา โหติ ฯ ยถา มหาราช ทุคฺคนฺธป โคมุตฺต ปต อสาตป อคท ขายิต
สพฺพพฺยาธึ หนติ เอวเมว โข มหาราช ผรุสาป ตถาคตสฺส วาจา น กสฺสจิ ทุกฺข
อุปฺปาเทติ ฯ ยถา มหาราช มหนฺโตป ตูลปจุ ปรสฺส กาเย นิปติตวฺ า รุชฺช น กโรติ
เอวเมว โข มหาราช ผรุสาป ตถาคตสฺส วาจา น กสฺสจิ ทุกฺข อุปฺปาเทตีติ ฯ
สุวิสชฺชิโต ภนฺเต นาคเสน ปฺโห พหูหิ การเณหีติ ฯ
ตถาคตสฺส ผรุสวาจา นตฺถตี ิปฺโห ทุติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺป เจต ตถาคเตน
อเจตน พฺราหฺมณ อสุณนฺต
ชาน อชานนฺตมิม ปลาส
อารทฺธวิริโย ตุว อปฺปมตฺโต
สุขเสยฺย ปุจฺฉสิ กิสฺส เหตูติ ฯ
ปุน จ ภณิต อิติ ผนฺทโน รุกฺโขว ตาวเทว ปฏิภาสถ มยฺหป วจน อตฺถิ ภารทฺวาช
สุโณหิ เมติ ยทิ ภนฺเต นาคเสน รุกฺโข อเจตโน เตนหิ ผนฺทเนน รุกฺเขน ภารทฺวาเชน
สทฺธึ สลฺลปตนฺติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ ผนฺทเนน รุกฺเขน ภารทฺวาเชน สทฺธึ
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สลฺลปต เตนหิ รุกฺโข อเจตโนติ ตป วจน มิจฺฉา ฯ อย อุภโต โกฏิโก ปฺโห
ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา นิพพฺ าหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺป เจต มหาราช ภควตา รุกโฺ ข อเจตโนติ ฯ ผนฺทเนน จ รุกฺเขน
ภารทฺวาเชน สทฺธึ สลฺลปต ฯ ตฺจ วจน โลกสมฺาย กถิต นตฺถิ มหาราช อเจตนสฺส
สลฺลาโป นาม อปจ มหาราช ตสฺมึ รุกฺเข อธิวฏา เทวตา ตสฺสาเยว ต อธิวจน
รุกฺโขติ รุกฺโข สลฺลปตีติ เจสาว โลกปณฺณตฺติ ฯ ยถา มหาราช สกฏ ธฺปริปูร
ธฺสกฏนฺติ ชโน โวหรติ ตฺจ ปน สกฏ กฏมย ตสฺมึ สกเฏ ธฺสฺส อากิริตตฺตา
ธฺสกฏ นาม เอวเมต ชโน ชานาติ เอวเมว โข มหาราช น รุกฺโข สลฺลปติ รุกฺโข
อเจตโน ยา ปน ตสฺมึ รุกฺเข อธิวฏา เทวตา ตสฺสาเยว ต อธิวจน รุกฺโขติ รุกฺโข
สลฺลปตีติ เจสา โลกปณฺณตฺติ ฯ ยถา มหาราช ทธึ มณฺมาโน ตกฺก มณฺเมีติ โวหรติ
น ต ตกฺก ย โส มณฺเติ ทธึเยว โส มณฺเนฺโต ตกฺก มณฺฌมีติ โวหรติ เอวเมว
โข มหาราช น รุกฺโข สลฺลปติ รุกฺโข อเจตโน ยา ปน ตสฺมึ รุกฺเข อธิวฏา เทวตา
ตสฺสาเยว ต อธิวจน รุกฺโขติ รุกฺโข สลฺลปตีติ เจสา โลกปณฺณตฺติ ฯ ยถา มหาราช
ชโน อสนฺต สาเธนฺโต อสนฺต สาเธมีติ อสิทฺโธ สิทฺธิสลฺลาเปน วตฺตติ เอวฺเจสา
โลกสมฺา เอวเมว โข มหาราช น รุกโฺ ข สลฺลปติ อเจตโน รุกฺโข ยา ตสฺมึ
รุกฺเข อธิวฏา เทวตา ตสฺสาเยว ต อธิวจน รุกฺโขติ รุกฺโข สลฺลปตีติ เจสา
โลกปณฺณตฺติ ฯ ยาย มหาราช โลกสมฺาย ชโน โวหรติ ตถาคโตป ตาย เตส
ธมฺม เทเสตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต อตฺถ ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
รุกฺขาน อเจตนปฺโห ตติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺป เจต ธมฺมสงฺคีติการเกหิ เถเรหิ
จุนฺทสฺส ภตฺต ภฺุชิตฺวา
กมฺมารสฺสาติ เม สุต
อาพาธ สมฺผุสิต ธีโร
สพาฬฺห มรณนฺตกิ นฺติ ฯ
ปุน จ ภควตา ภณิต เทฺวเม ปณฺฑปาตา สมสมผลา สมสมวิปากา อติวิย อฺเหิ
ปณฺฑปาเตหิ มหปฺผลตรา จ มหานิสสตรา จ ฯ กตเม เทฺว ฯ ยฺจ ปณฺฑปาต
ปริภฺุชิตฺวา ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสพุชฺฌติ ยฺจ ปณฺฑปาต ปริภฺุชิตฺวา
ตถาคโต อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายติ อิเม เทฺว ปณฑ
ฺ ปาตา สมสมผลา
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สมสมวิปากา อติวิย อฺเหิ ปณฺฑปาเตหิ มหปฺผลตรา จ มหานิสสตรา จาติ ฯ
ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคตสฺส จุนฺทสฺส ภตฺต ภุชิตฺวา ขโร อาพาโธ อุปฺปนฺโน
ปพาฬฺหา เวทนา ปวตฺตา มรณนฺติกา เตนหิ โส ปณฺฑปาโต สมสมผโล สมสมวิปาโก
อติวิย อฺเหิ ปณฺฑปาเตหิ มหปฺผลตโร จ มหานิสสตโร จาติ ย วจน ต
มิจฺฉา ฯ ยทิ โส ปณฺฑปาโต สมสมผโล สมสมวิปาโก อติวิย อฺเหิ ปณฺฑปาเตหิ
มหปฺผลตโร จ มหานิสสตโร จ เตนหิ ภควโต จุนฺทสฺส ภตฺต ภฺุชิตฺวา ขโร อาพาโธ
อุปฺปนฺโน ปพาฬฺหา จ เวทนา ปวตฺตา มรณนฺติกาติ ตมฺป วจน มิจฺฉา ฯ กินฺนุ
โข ภนฺเต นาคเสน โส ปณฺฑปาโต วิสคตตาย มหปฺผโล โรคุปฺปาทกตาย มหปฺผโล
อายุวินาสกตาย มหปฺผโล สเทวกสฺส โลกสฺส จกฺขุวินาสนาย มหปฺผโล ภควโต
ชีวิตหารตาย มหปฺผโล ตตฺถ การณ พฺรูหิ ปรปฺปวาทาน นิคฺคหาย เอตฺถาย ชโน
สมฺมุฬฺโห โลภวเสเนว อติพหุ ขายิเตน โลหิตปกฺขนฺทกิ า อุปฺปนฺนาติ ฯ อยป อุภโต
โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺป เจต มหาราช ธมฺมสงฺคีติการเกหิ เถเรหิ
จุนฺทสฺส ภตฺต ภฺุชิตฺวา
กมฺมารสฺสาติ เม สุต
อาพาธ สมฺผุสิ ธีโร
สพาฬฺห มรณนฺติกนฺติ ฯ
ภควตา จ ภณิต เทฺวเม ปณฑ
ฺ ปาตา สมสมผลา สมสมวิปากา อติวยิ อฺเหิ
ปณฺฑปาเตหิ มหปฺผลตรา จ มหานิสสตรา จ ฯ กตเม เทฺว ฯ ยฺจ ปณฺฑปาต
ปริภฺุชิตฺวา ตถาคโต อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ อภิสพุชฺฌติ ยฺจ ปณฑ
ฺ ปาต ปริภฺุชิตฺวา
ตถาคโต อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายติ อิเม เทฺว ปณฑ
ฺ ปาตา สมสมผลา
สมสมวิปากา อติวิย อฺเหิ ปณฺฑปาเตหิ มหปฺผลตรา จ มหานิสสตรา จาติ ฯ
โส จ ปน มหาราช ปณฺฑปาโต พหุคุโณ พหุวิปาโก อเนกานิสโส ฯ เทวตา มหาราช
ตุฏา ปสนฺนมานสา อย ภควโต ปจฺฉิมปณฺฑปาโตติ ทิพฺพโอช สูกรมทฺทเว
อากิรึสุ ฯ ต ปน สมฺมาปาก พหุปาก มนฺุ ชรคฺคิเตชหิต น หิ มหาราช ตโตนิทาน
ภควโต โกจิ อนุปฺปนฺโน โรโค อุปฺปชฺชติ อปจ มหาราช ภควโต ปกติทุพฺพเล สรีเร
ขีเณ อายุสขาเร อุปฺปนฺโน โรโค ภิยฺโย อภิวฑฺฒติ ฯ ยถา มหาราช โสโห ปกติยา
สนฺทมาโน อภิวุฏเ มหาเมเฆ ภิยฺโย อุทกวาโห เอวเมว โข มหาราช ภควโต
ปกติทุพฺพเล สรีเร ขีเณ อายุสขาเร อุปฺปนฺโน โรโค ภิยฺโย อภิวฑฺฒติ ฯ ยถา มหาราช
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ปกติยา อตฺคิ ชลมาโน อฺสฺมึ อุปาทาเน ทินฺเน ภิยิโยว ชลติ เอวเมว โข มหาราช
ภควโต ปกติทุพฺพเล สรีเร ขีเณ อายุสขาเร อุปฺปนฺโน โรโค ภิยฺโย อภิวฑฺฒติ ฯ
ยถา วา ปน มหาราช ปกติยา อภิสนฺทมาโน วาตกุจฺฉิ อฺสฺมึ อปกฺเก อชฺโฌหริเต
ภิยฺโย อามิยติ เอวเมว โข มหาราช ภควโต ปกติทุพฺพเล สรีเร ขีเณ อายุสขาเร
อุปฺปนฺโน โรโค ภิยฺโย อภิวฑฺฒติ ฯ นตฺถิ มหาราช ตสฺมึ ปณฺฑปาเต โทโส น
จ ตสฺส สกฺกา โทโส ปฺาเปตุนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน เกน การเณน เต เทฺว ปณฑ
ฺ ปาตา สมสมผลา สมสมวิปากา
อติวิย อฺเหิ ปณฺฑปาเตหิ มหปฺผลตรา จ มหานิสสตรา จาติ ฯ ธมฺมานุมชฺชนสมาปตฺติวเสน มหาราช เต เทฺว ปณฑ
ฺ ปาตา สมสมผลา สมสมวิปากา ฯ เป ฯ
มหานิสสตรา จาติ ฯ ภนฺเต นาคเสน กตเมส ธมฺมาน อนุมชฺชนสมาปตฺติวเสน เต
เทฺว ปณฑ
ฺ ปาตา สมสมผลา สมสมวิปากา ฯ เป ฯ มหานิสสตรา จาติ ฯ นวนฺน มหาราช
อนุปุพฺพวิหารสมาปตฺตีน อนุโลมปฏิโลมสมาปชฺชนวเสน เต เทฺว ปณฺฑปาตา สมสมผลา
สมสมวิปากา ฯ เป ฯ มหานิสสตรา จาติ ฯ ภนฺเต นาคเสน ติกฺขตฺตเุ ยว ตถาคโต
นวานุปพุ ฺพวิหารสมาปตฺติโย อนุโลมปฏิโลม สมาปชฺชิ เอตฺถนฺเตเร นตฺถีติ ฯ อาม
มหาราชาติ ฯ อจฺฉริย ภนฺเต นาคเสน อพฺภูต ภนฺเต นาคเสน ย อิมสฺมึ พุทฺธกฺเขตฺเต
อสทิส ปรมทาน ตป อิเมหิ ทฺวีหิ ปณฺฑปาเตหิ อคณิต ฯ อจฺฉริย ภนฺเต นาคเสน
ยาวมหนฺตา นวานุปุพพฺ วิหารสมาปตฺติโย ยตฺร หิ นาม นวานุปพุ ฺพวิหารสมาปตฺติวเสน
ทาน มหปฺผล ตร โหติ มหานิสสตรนฺติ ฯ
ทฺวินฺน ปณฺฑปาตาน มหปฺผลภาวปฺโห จตุตฺโถ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺป เจต ภควตา อพฺยาวตา ตุมฺเห อานนิท โหถ
ตถาคตสฺส สรีรปูชายาติ ฯ ปุน จ ภณิต
ปูเชถ น ปูชนิยสฺส ธาตุ
เอวกรา สคฺคมิโต คมิสฺสถาติ ฯ
ยทิ ภนฺเต นาคเสน คถาคเตน ภณิต อพฺยาวตา ตุมเฺ ห อานนฺท โหถ ตถาคตสิส
สรีรปูชายาติ เตนหิ
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ปูเชถ น ปูชนิยสฺส ธาตุ
เอวกรา สคฺคมิโต คมิสฺสถาติ
ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ ตถาคเตน ภณิต
ปูเชถ น ปูชนิยสฺส ธาตุ
เอวกรา สคฺคมิโต คมิสฺสถาติ ฯ
เตนหิ อพฺยาวตา ตุมฺเห อนนฺท โหถ ตถาคตสฺส สรีรปูชายาติ ตป วจน
มิจฺฉา ฯ อยป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโตติ ฯ
ภาสิตมฺป เจต มหาราช ภควตา อพฺยาวตา อุมฺเห อานนฺท โหถ ตถาคตสฺส
สรีรปูชายาติ ฯ ปุน จ ภควตา ภณิต
ปูเชถ น ปูชนิยสฺส ธาตุ
เอวกรา สคฺคมิโต คมิสฺสถาติ ฯ
ตฺจ ปน น สพฺเพส ชินปุตฺตานเยว อารพฺภ ภณิต อพฺยาวตา ตุมฺเห
อานนฺท โหถ ตถาคตสฺส สรีรปูชายาติ ฯ อกมฺมฺเจต มหาราช ชินปุตฺตาน ยทิท
ปูชา ฯ สมฺมสน สขาราน โยนิโส มนสิกาโร สติปฏานานุปสฺสนา อารมฺมณสารคฺคาโห
กิเลสยุทฺธ สทตฺถมนุยฺุชน เอต ชินปุตฺตาน กรณีย อวเสสาน เทวมนุสฺสาน ปูชา
กรณียา ฯ ยถา มหาราช มหิย ราชปุตฺตาน หตฺถิอสฺสรถธนุถรุเลขมุทฺธสิกฺขาขคฺคมนฺตสุติมุติยุทธฺ ยุชฺฌาปนกิรยิ า กรณียา อวเสสาน ปุถุเวสฺสสุทฺทาน กสิวณิชฺชโครกฺขา
กรณียา เอวเมว โข มหาราช อกมฺมฺเจ ชินปุตฺตาน ยทิท ปูชา ฯ สมฺมสน สขาราน
โยนิโส มนสิกโร สติปฏานุปสฺสนา อารมฺมณสารคฺคาโห กิเลสยุทธฺ  สทตฺถมนุยฺุชน เอต
ชินปุตฺตาน กรณีย อวเสสาน เทวมนุสฺสาน ปูชา กรณียา ฯ ยถา วา ปน มหาราช
พฺราหฺมณมาณวกาน อิรุเวท ยชุเวท สามเวท อถพฺพณเวท ลกฺขณ อิติหาส ปุราณ
นิคฺฆนฺทุ เกตุภ อกฺขรปฺปเภท ปท พฺยากรณ ภาสมคฺค อุปฺปาท สุปน นิมิตฺต ฉฬงฺค
จนฺทคาห สุริยคาห สุกฺกราหุจริต อุฬุคฺคหยุทฺธ เทวทุนฺทุภิสฺสร โอกฺกนฺตึ อุกฺกาปาต
ภูมิกมฺป ทิสาทาห ภุมฺมนฺตลิกฺข โชติส โลกายติก สาจกฺก มิคจกฺก อนฺตรจกฺก มิสฺสกุปฺปาท
สกุณรุท สิกฺขา กรณียา อวเสสาน ปุถุเวสฺสสุทฺทาน กสิวณิชฺชโครกิขา กรณียา เอวเมว
โข มหาราช อกมฺมฺเจต ชินปุตฺตาน ยทิท ปูชา ฯ สมฺมสน สขาราน ฯ เป ฯ
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สทตฺถมนุยฺุชน เอต ชินปุตฺตาน กรณีย อวเสสาน เทวมนุสฺสาน ปูฃา กรณียา ฯ
ตสฺมา มหาราช ตถาคโต มา อิเม อกมฺเม ยฺุชึสุ สกกมฺเม อิเม ยฺุชนฺตูติ เอวมาห
อพฺยาวตา ตุมฺเห อานนฺท โหถ ตถาคตสฺส สรีรปูชายาติ ฯ ยทิ เต ชินปุตฺเต มหาราช
ตถาคโต น ภเณยฺย ปตฺตป จีวรป อตฺตโน ปริยาทิยิตวฺ า พุทฺธปูช กเรยฺยุนฺติ ฯ
สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
พุทฺธปูชานฺุาตปฺโห ปฺจโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ ภควโต คจฺฉมานสฺส อย อเจตนา นาม
มหาปวี นินนฺ  อุนฺนมติ อุณฺณต โอนมตีติ ฯ ปุน จ ภณถ ภควโต ปาโท สกฺขลิกาย
ขโตติ ฯ ยา สา สกฺขลิกา ภควโต ปาเท ปติตา กิสฺส ปน สา สกฺขลิกา ปาทา
น นิวตฺตา ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ภควโต คจฺฉมาสฺส อย เจตนา มหาปวี
นาม นินฺน อุนฺนมติ อุณณ
ฺ ต โอนมติ เตนหิ ภควโต ปาโท สกฺขลิกาย ขโตติ ย
วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ ภควโต ปาโท สกฺขลิกาย ขโต เตนหิ ภควโต คจฺฉมานสฺส
อย อเจตนา นาม มหาปวี นินนฺ  อุนฺนมติ อุนฺนต โอนมตีติ ตป วจน มิจฺฉา ฯ
อยป อุภโต โกฏิโก ปฺโห คมฺภีโร ทุนฺนเิ วโธ ตวานุปปฺ ตฺโตติ ฯ
สจฺจ มหาราช อตฺเถต ภควโต คจฺฉมานสฺส อย อเจตนา นาม มหาปวี
นินฺน อุนฺนมติ อุนฺนต โอนมติ ภควโต จ ปาโท สกฺขลิกาย ขโต น จ สา สกฺขลิกาย
อตฺตโน ธมฺมตาย ปติตาย เทวทตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปติตา ฯ เทวทตฺโต มหาราช พหูนิ
ชาติสตสสหสฺสานิ ภควติ อาฆาต พนฺธิ โส เตน อาฆาเตน มหนฺต กูฏาคารปฺปมาณ
ปาสาณ ภควโต อุปริ ปาเตสฺสามีติ มฺุจิ ฯ อถ เทฺว เสลา ปวิโต อุฏหิตฺวา
ต ปาสาณ สมฺปฏิจฺฉึสุ อถ เนส สมฺปหาเรน ปาสาณโต ปปฺปฏิกา ภิชฺชิตฺวา เยน
วา เตน วา ปตนฺตี ภควโต ปาเท ปติตาติ ฯ ยถา จ ภนฺเต นาคเสน เทฺว
เสลา ปาสาณ สมฺปฏิจฺฉึสุ ตเถว ปปฺปฏิกา สมฺปฏิจฺฉิตพฺพาติ ฯ สมฺปฏิจฺฉต มหาราช
อิเธกจฺจ ปคฺฆรติ ปสฺสวติ นตฺถาน อุปคจฺฉติ ฯ ยถา มหาราช อุทก ปาณิคต ขีร
วา ตกฺก วา ผาณิต วา มธุสปฺปเตล วา มจฺฉมส วา ยูส วา มุฏินา คหิต
สขลิต องฺคุลนฺตริเกน ปคฺฆรติ ปสฺสวติ นตฺถาน อุปคจฺฉติ เอวเมว โข มหาราช
สมฺปฏิจฺฉนตฺถ อุปคตาน ทฺวินฺน เสลาน สมฺปหาเรน ปาสาณโต ปปฺปฏิกา ภิชฺชิตวฺ า
เยน วา เตน วา ปตนฺตี ภควโน ปาเท ปติตา ฯ ยถา วา ปน มหาราช

มิลินฺทปฺหา - หนาที่ 151
สณฺหสุขุมอณุรชสทิสา วาลุกา มุฏินา คหิตคหิตา องฺคุลนฺตริเกหิ ปคฺฆรติ ปสฺสวติ
นตฺถานมุปคจฺฉติ เอวเมว โข มหาราช สมฺปฏิจฺฉนตฺถ สมาคจฺฉนฺตาน ทฺวินนฺ  เสลาน
สมฺปหาเรน ปาสาณโต ปปฺปฏิกา ภิชฺชิตฺวา เยน วา เตน วา ปตนฺตี ภควโต ปาเท
ปติตา ฯ ยถา วา ปน มหาราช กพโล มุเขน คหิโต อิเธกจฺจสฺส มุขโต มุจฺจิตฺวา
ปคฺฆรติ ปสฺสวติ นตฺถานมุปคจฺฉติ เอวเมว โข มหาราช สมฺปฏิจฺฉนตฺถ สามคจฺฉนฺตาน
ทฺวินฺน เสลาน สมฺปหาเรน ปาสาณโต ปปฺปฏิกา ภิชฺชติ ฺวา เยน วา เตน วา ปตนฺตี
ภควโต ปาเท ปติตาติ ฯ โหตุ ภนฺเต นาคเสน เสเลหิ ปาสาโณ สมฺปฏิจฺฉิโต อถ
ปปฺปฏิกายป อปจิติ กาตพฺพา ยเถว มหาปวิยาติ ฯ ทฺวาทส อิเม มหาราช อปจิตึ
น กโรนฺติ ฯ กตเม ทฺวาทส ฯ รตฺโต ราควเสน อปจิตึ น กโรติ ทุฏโ โทสวเสน
อปจิตึ น กโรติ มุฬฺโห โมหวเสน กุปฺปโ ต มานวเสน นิคฺคุโณ อวิเสสตาย
อติถทฺโธ อนิเสธนตาย หีโน หีนสภาวตาย วจนกาโร อนิสฺสรตาย อจาโค กทริยตาย
ทุกฺขิโต ต ทุกฺขาปนตาย ลุทฺโธ โลภาภิภเู ตน อายูหิโต อนตฺถสาธเนน อปจิตึ น
กโรติ ฯ อิเม โข มหาราช ทฺวาทส อปจิตึ กโรนิติ ฯ ยทิ ปน มหาราช สา
ปปฺปฏิกา ปาสาณโต วิสุ น ภเวยฺย ตมฺป เต เสลา ปาสาณปปฺปฏิก อุปฺปติตฺวา
คณฺเหยฺยุ ฯ เอสา จ ปน มหาราช ปปฺปฏิกา น ภุมฺมฏา น อากาสฏา
ปาสาณสมฺปหารเวเคน ภิชฺชติ ฺวา อนิมิตฺตกตทิสา เยน วา เตน วา ปตมานา ภควโต
ปาเท ปติตา ฯ ยถา วา ปน มหาราช วาตมณฺฑลิกาย อุกฺขิตฺต ปุราณปณฺณ
อนิมิตฺตกตทิส เยน วา เตน วา ปติต เอวเมว โข มหาราช เอสา ปปฺปฏิกา น
ภุมฺมฏา น อากาสฏา ปาสาณสมฺปหารเวเคน ภิชฺชติ ฺวา อนิมิตฺตกตทิสา เยน วา
เตน วา ปตมานา ภควโต ปาเท ปติตา ฯ อปจ มหาราช อกตฺุสฺส กทริยสฺส
เทวทตฺตสฺส ทุกฺขานุภวนตาย สา ปปฺปฏิกา ภควโต ปาเท ปติตาติ ฯ สาธุ ภนฺเต
นาคเสน เอวเมต สมฺปฏิจฺฉามีติ
ภควโต ปาทปปฺปฏิกปติตปฺโห ฉฏโ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต เจต ภควตา
คาถาภิคีต เม อโภชเนยฺย
สมฺปสฺสสต พฺราหฺมณ เสน ธมฺโม
คาถาภิคีต ปนุทนฺติ พุทฺธา
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ธมฺเม สตี พฺราหฺมณ วุตฺติเรสาติ ฯ
ปุน จ ภควา ปริสาย ธมฺม เทเสนฺโต กถยนฺโต อนุปุพพฺ ิกถ ปม ตาว ทานกถ
กเถติ ปจฺฉา สีลกถ ฯ ตสฺส ภควโต สพฺพโลกิสฺสรสฺส ภาสิต สุตฺวา เทวมนุสฺสา
อภิสงฺขริตฺวา ทาน เทนฺติ ตสฺส ต อุยฺโยชิต ทาน สาวกา ปริภฺุชนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต
นาคเสน ภควตา ภณิต คาถาภิคีต ปนุทนฺติ พุทฺธาติ เตนหิ ภควา ทานกถ ปม
กเถตีติ ต วจน มิจฺฉา ฯ ยทิ ตถาคโต ปมึ ทานกถ กเถจิ เตนหิ คาถคาภิคีต
ปนุทนฺติ พุทธฺ าติ ตมฺป วจน มิจฺฉา ฯ ต กึการณ ฯ โย โส ภนฺเต นาคเสน
ทกฺขิเณยฺโย คิหีน ปณฺฑปาตทานสฺส วิปาก กเถติ ฯ ตสฺส เต ธมฺมกถ สุตฺวา
ปสนฺนจิตฺตา อปราปร ทาน เทนฺติเยว เย ทาน ปริภฺุชนฺติ สพฺเพป เต คาถาภิคีต
ปริภฺุชนฺติ ฯ อยป อุภโต โกฏิโก ปฺโห นิปุโณ สุคมฺภีโร ตวานุปปฺ ตฺโต โส ตยา
นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตฺเจต มหาราช ภควตา คาถาภิคีต เม อโภชเนยฺยนฺติ ฯ กเถติ ย
ภควา ปม ทานกถ ฯ สา จ ปน กิริยา สพฺเพส ตถาคตาน สพฺเพ คถาคตา
ชน ปม ทานกถาย อภิรมาเปตฺวา ปจฺฉา สีเล นิโยเชนฺติ ฯ ยถา มหาราช มนุสฺสา
ตรุณาน วาลกาน ปม ตาว กีฬาปนกานิ ภณฺฑกานิ เทนฺติ เสยฺยถีท วก ฆฏิก
อุกฺขลิก จิงฺคุลก ปตฺตาฬฺหก รถก ธนุก ปจฺฉา เต สเก กมฺเม นิโยเชนฺติ เอวเมว
โข มหาราช ตถาคโต ปจฺฉา สีเล นิโยเชติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช ภีสโก อาตุราน
ปม ตาว จตูห ปฺจาห เตล ปเยติ พลวกรณาย ปจฺฉาว ต วิเรเจติ เอวเมว
โข มหาราช ตถาคโต ปม ตาว ทานกถาย จิตฺต อภิรมาเปตฺวา ปจฺฉา สีเล
นิโยเชติ ฯ ทายกาน มหาราช ทานปตีน จิตฺต มุทุก โหติ มทฺทว สินิทฺธ อิติ เตน
ทานเสตุสกเมน ทานนาวาย สสารสาครปารมนุคจฺฉนฺติ ตสฺมา เตส ตถาคโต กมฺมภูมึ
ปม อนุสาสติ น จ เตน กายวจีวิฺตฺตึ อาปชฺชตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน วิฺตฺตินฺติ ย วเทสิ กติกา ปน ตา วิฺตฺติโยติ ฯ
วิฺตฺติ มหาราช ทฺวย กายวิฺตฺติ จ วจีวิฺตฺติ จาติ ฯ ต ปน กายวิฺตฺติ
ทฺวย อตฺถิ สาวชฺชา อตฺถิ อนาวชฺชาติ ฯ วจีวิฺตฺติ ปน ทฺวย อตฺถิ สาวชฺชา
อตฺถิ อนาวชฺชาติ ฯ กตมา กายวิฺตฺติ สาวชฺชา ฯ อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ กุล อุปคนฺตฺวา
อโนกาเส ิโต ต าน น วิชหติ อย กายวิฺตติ สาวชฺชา น กตาย วิฺาปต
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อริยา อุปชีวนฺติ ฯ โส จ ปุคฺคโล อริยาน สมเย สมุเห โอาโต ขิฬิโต ปริภูโต
อจิตฺติกโต หีฬิโต โหติ ครหิโต ภนฺนาชีโวเตฺวว สขฺย คจฺฉติ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
อิเธกจฺโจ ภิกขฺ ุ กุล อุปคนฺตฺวา อโนกาเส ิโต คล ปณาเมตฺวา โมรเปกฺขิต เปกฺขติ
เอว โน ปสฺสนฺตีติ เตน จ ต ปสฺสนฺติ อยป กายวิฺตฺติ สาวชฺชา ฯ น ตาย
วิฺาปต อริยาอุปชีวนฺติ ฯ โส จ ปุคฺคโล อริยาน สมเย หีฬิโต โหติ ครหิโต
ภนฺนาชีโวเตฺวว สขฺย คจฺฉติ ฯ กตมา กายวิฺตฺติ อนวชฺชา ฯ อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ
กุล อุปคนฺตฺวา สโต สมาหิโต สมฺปชาโน าเนป อฏาเนป ยถานุโสตฺถึ คนฺตฺวา ติฏติ
ทาตุกามา อาคเมตพฺพา อทาตุกามา ปกฺกมิตพฺพาติ อย กายวิฺตฺติ อนวชฺชา ฯ
ตาย วิฺาปต อริยา อุปชีวนฺติ ฯ โส จ ปุคฺคโล อริยาน สมเย วณฺณิโต โหติ
โถมิโต ปสตฺโถ สลฺเลกฺขิตาจาโร ปริสุทฺธาชีโว เตฺวว สขฺย คจฺฉติ ฯ ภาสิตเมต มหาราช
ภควตา เทวาติเทเวน
น เว ยาจนฺติ สปฺปฺา
ธีรา ครหนฺติ ยาจน
อุทฺทิสฺส ติฏนฺติ
เอสา อริยาน ยาจนาติ ฯ
อย กายวิฺตฺติ อนวชฺชา ฯ กตมา วจีว
ิ ฺตฺติ สาวชฺชา ฯ อิเธกจฺโจ มหาราช
วาจาย พหุวิธ วิฺาเปติ จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเร อย
วจีวิฺตฺติ สาวชฺชา ฯ ตาย จ วิฺาปติ อริยา น อุปชีวนฺติ ฯ โส จ ปุคฺคโล
อริยาน สมเย หีฬิโต โหติ ครหิโต ภินฺนาชีโวเตฺวว สขฺย คจฺฉติ ฯ ปุน จ ปร
มหาราช อิเธกจฺโจ ปเรส สาเวนฺโต เอว ภาสติ อิมินา เม อตฺโถติ ฯ ตาย จ
วาจาย ปเรส ยาจิตาน ตสฺส ลาโภ อุปฺปชฺชติ อยป วจีวฺตฺติ สาวชฺชา ฯ ตาย
จ วิฺาปต อริยา น อุปชีวนฺติ ฯ โส จ ปุคฺคโล อริยาน สมเย หีฬิโต โหติ
ครหิโต ภินฺนาชีโวเตฺวว สขฺย คจฺฉติ ฯ ปุน จ ปร มหาราช อิเธกจฺโจ ภิกฺขุ วจีวิปฺผาเรน
ปริสาย สาเวติ เอวฺจ เอวฺจ ภิกฺขนู  ทาตพฺพนฺติ ฯ ตสิส เต วจน สุตฺวา
ปริกิตฺติต อภิหรนฺติ อยป วจีวิฺตฺติ วาสชฺชา ฯ ตาย จ วิฺปต อริยา น
ปริภฺุชนฺติ ฯ โส จ ปุคฺคโล อริยาน สมเย โอาโต โหติ หีฬิโต ขีฬิโต ครหิโต
ปริภูโต อจิตฺตกิ โต ภินนฺ าชีโวเตฺวว สขฺย คจฺฉติ ฯ นนุ มหาราช เถดร สารีปุตฺโต
อตฺถงฺคเต สุริเย รตฺติภาเค คิลาโน สมาโน เถเรน มหาโมคฺคลฺลาเนน เภสชฺเชน
ปุจฺฉิยมาโน กถิยมาโน วาจ ภินฺทิ ฯ ตสฺส เตน วจีเภเทน เภสชฺช อุปฺปชฺชิ ฯ
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อถ เถโร สารีปุตฺโต วจีวิปฺผาเรเนว เม อิท เภสชฺช อุปฺปนฺน มา เน อาชีโว
ภิชฺชีติ อาชีวเภทนภยา ต เภสชฺช ปชหิ น อุปชีวิ ฯ ตาย จ วิฺาต อริยา
น ปริภฺุชนฺติ ฯ โส จ ปุคฺคโล อริยาน สมเย โอาโต โหติ หีฬิโต ขีฬิโต ครหิโต
ปริภูโต อจิตฺตกิ โต ภนฺนาชีโวเตฺวว สขฺย คจฺฉติ ฯ กตมา อนวชฺชา วจีวิฺตฺตี ฯ
อิธ มหาราช ภิกฺขุ สติ ปจฺจเย เภสชฺช วิฺาเปติ าติปวาริเตสุ ปุคฺคเลสุ โส โรคเภสชฺช
อภิหรติ อย วจี วิฺตฺติ อนวชฺชา ฯ ตายป วิฺาปต อริยา อุปชีวนฺติ ฯ โส
จ ปุคฺคโล อริยาน สมเย วณฺณิโต โหติ โถมิโต ปสตฺโถ ปริสุทฺธาชีโวเตฺวว สขิย คจฺฉติ
อนุมโต คถาคเตหิ ฯ ย ปน มหาราช ภควตา กสิภารทฺวาชสฺส พฺราหฺมณสฺส โภชน
ชหิต ต อาเวฏนนิเวตฺถนนิกทฺทนนิคฺคหปฏิกมฺเมน นิพฺพตฺต ตสฺมา ต ปณฺฑปาต ตถาคโต
ปฏิกฺขิป น อุปชีวิ ต ปชหีติ ฯ
สพฺพกาล ภนฺเต นาคเสน ตถาคเต ภฺุชมาเน เทวตา ทิพฺพโอช อากิรนฺติ
อุทาหุ ทฺวีสุเยว ปณฑ
ฺ ปาเตสุ สูกรมทฺทเว จ มธุปายาเส จ อากิรนฺตีติ ฯ สพฺพกาล
มหาราช ตถาคเต ภฺุชมาเน เทวตา ทิพพฺ โอช คเหตฺวา อุปติฏิตฺวา อุทฺธเต อุทฺธเต
อาโลเป ทิพฺพโอช อากิรนฺติ ฯ ยถา มหาราช รฺโ สูทา รฺเ ภฺุชมาเน สูเปยฺย
คเหตฺวา อุปติฏิตฺวา กวเล สูเปยฺย อากิรนฺติ เอวเมว โข มหาราช สพฺพกาล ตถาคเต
ภฺุชมาเน เทวตา ทิพฺพโอช คเหตฺวา อุปติฏิตฺวา อุทฺธเต อุทฺธเต อาโลเป ทิพฺพโอช
อากิรนฺติ ฯ เวรฺชาย มหาราช ตถาคเต สุกฺกยวปุลเก ภฺุชมาเน เทวตา ทิพฺเพน
โอเชน เตมยิตวฺ า เตมยิตฺวา อุปหรึสุ ฯ เตน ตถาคตสฺส กาโย อุปฏิโต
อโหสีติ ฯ ลาภา วต ภนฺเต นาคเสน ตาส เทวตาน ยา ตถาคตสฺส สรีเร
ปฏิชคฺคนาย สตต สมิต อุสฺสุกฺก อาปนฺนา ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา
สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
คาถาภิคตี ิโภชนทานกถาย กถเน ปฺโห สตฺตโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ ตถาคเตน จตูหิ อสงฺเขยฺเยหิ กปฺปาน
กปฺปสตสหสฺเสน จ เอตฺถนฺตเร สพฺพฺุตาณ ปริจาริต มหโต ชนกายสฺส
อุทฺธณายาติ ฯ ปุน จ สพฺพฺุต ปตฺตสฺส อปฺโปสฺสุกฺกตฺตาย จิตฺต นมติ โน
ธมฺมเทสนายาติ ฯ ยถา นาม ภนฺเต นาคเสน อิสฺสฏโ วา อิสฺสฏสิสฺโส วา พหุเก
ทิวเส สงฺคามตฺถาย อุปาสน สิกฺขิตฺวา สมฺปตฺเต มหายุทเฺ ธ โอสกฺเกยฺย เอวเมว โข
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ภนฺเต นาคเสน ตถาคเตน จตูหิ อสงฺเขยฺยหิ กปฺปาน กปฺปสตสหสฺเสน จ เอตฺถนฺตเร
สพฺพฺุตาณ ปริปาจยิตฺวา มหโต ชนกายสฺส สมุทฺธรณาย สพฺพฺุต ปตฺเตน
ธมฺมเทสนาย โอสกฺกิต ฯ ยถา วา ปน ภนฺเต นาคเสน มลฺโล วา มลฺลสิสฺโส วา
พหุเก ทิวเส นิพฺพุทฺธ สิกฺขิตฺวา สมฺปตฺเต มลฺลยุทฺเธ โอสกฺเกยฺย เอวเมว โข ภนฺเต
นาคเสน ตถาคเตน จตุหิ อสงฺเขยฺเยหิ กปฺปาน กปฺปสตสหสฺเสน จ เอตฺถนฺตเร
สพฺพฺุตาณ ปริปาเจตฺวา มหโต ชนกายสฺส สมุทฺธรณาย สพฺพฺุต ปตฺเตน
ธมฺมเทสนาย โอสกฺกิต ฯ กินฺนุ โข ภนฺเต นาคเสน ภยา ตถาคเตน โอสกฺกิต
อุทาหุ อปฺโปสฺสุกฺกตาย โอสกฺกิต อุทาหุ ทุพฺพลตาย โอสกฺกิต อุทาหุ อสพฺพฺุตาย
โอสกฺกิต ฯ กึ ตตฺถ การณ อิงฺฆ เม ตฺว การณ พฺรูหิ กงฺขาวิตรณาย ฯ ยทิ
ภนฺเต นาคเสน ตถาคเตน จตูหิ อสงฺเขยฺเยหิ กปฺปาน กปฺปสตสหสฺเสน จ เอตฺถนฺตเร
สพฺพฺุตาณ ปริปาจิต มหโต ชนกายสฺส สมุทฺธรณาย เตนหิ ปตฺตสฺส สพฺพฺุตาณ
อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺต นมติ โน ธมฺมเทสนายาติ ต วจน มิจฺฉา ฯ ยทิ ปตฺตสฺส
สพฺพฺุตาณ อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตตฺ  นมติ โน ธมฺมเทสนาย เตนหิ ตถาคเตน จตูหิ
อสงฺเขยฺเยติ กปฺปาน กปฺปสตสหสฺเสน จ เอตฺถนฺตเร สพฺพฺุตาณ ปริปาจิต มหโต
ชนกายสฺส สมุทฺธรณายาติ ต วจน มิจฺฉา ฯ อยมฺป อุภโต โกฏิโก ปฺโห คมฺภีโร
ทุนฺนิเวโธ ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
ปริปาจิตฺจ มหาราช ตถาคเตน จตูหิ อสงฺเขยฺยหิ กปฺปาน กปฺปสตสหสฺเสน
จ เอตฺถนฺเตเร สพฺพฺุตาณ มหโต ชนกายสฺส สมุทฺธรณาย ปตฺตสพฺพฺุตาณสฺส
จ อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตตฺ  นมติ โน ธมฺมเทสนาย ฯ ตฺจ ปน ธมฺมคมฺภีรทุรานุโพธสุขุมทุปฺปฏิเวธตาย สตฺตานฺจ อาลยพลวตาย สกฺกายทิฏิทฬฺหสุคหิตตาย ฯ
กินฺนุ โข กถนฺนุ โขติ อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺต นมติ โน ธมฺมเทสนาย สตฺตาน
ปฏิเวธจินฺตนมานสเยว ต ฯ ยถา มหาราช ภึสโต สลฺลกนฺโต สพฺพพฺยาธิปริปฬิต นร
อุปคจฺฉนฺโต เอว จินฺตยติ เกน นุ โข อุปกฺกเมน กตเมน วา เภสชฺเชน อิมสฺส
สพฺพพฺยาธิ วูปสเมยฺยาติเอวเมว โข มหาราช ตถาคตสฺส สพฺพกิเลสพฺยาธิปริปฬิต ชน
ทิสฺวา ธมฺมฺจ ทุทฺทส ทุรานุโพธ ทิสฺวา กินฺนุ โข กถนฺนุ โขติ อปฺโปสฺสุกฺกตาย
จิตฺต นมติ โน ธมฺมเสนาย สตฺตาน ปฏิเวธจินฺตนมานสเยว ต ฯ ยถา วา ปน
มหาราช รฺโ ขตฺติยสฺส มุทฺธาภิสิตฺตสฺส โทวาริกานีกฏปาริสชฺชเนคมภฏวลตฺถ-
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อมจฺจราชกฺาราชูปชีวิโน ชเน ทิสฺวา เอว จิตฺต ตสฺส อุปฺปชชฺชติ กินฺนุ โข กถนฺนุ
โข อิเม สคณฺหิสฺสามีติ เอวเมว โข ตถาคตสฺส ธมฺม คมฺภีร นิปุณ ทุทฺทส ทุรานุโพธ
สุขุม ทุปฺปฏิเวธิต สตฺตานฺจ อาลยารามต สกฺกายทิฏิยา ทฬฺหสุคหิตตฺจ ทิสฺวาา กินนฺ ุ
โข กถนฺนุ โขติ อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺต นมติ โน ธมฺมเทสนาย สตฺตาน
ปฏิเวธจินฺตนมานสเยว ต ฯ อปจ มหาราช ตถาคตาน ธมฺมตา เอสา ย พฺรหฺมุนา
อายาจิตา ธมฺม เทเสนฺติ ฯ ตตฺถ ปน กึ การณ ฯ เตน สมเยน เย มนุสฺสา
ตาปสปริพฺพาชกสมณพฺราหฺมณา สพฺเพ เต พฺรหฺมเทวตา โหนฺติ พฺรหฺมครุกา
พฺรหฺมปรายนา เตน ตสฺส พลวตาย สพฺพฺุตาณสฺส อุตฺตรสฺส สย พฺรหฺมสุคตสฺส
โอนาเมน สเทวโก โลโก โอนมิสฺสติ โอกปฺเปสฺสติ อธิมุจฺจิสฺสติ ตสฺมา ตถาคตา พฺรหฺมุนา
อายาจิตา ธมฺม เทเสนฺติ ฯ ตตฺถป การณ อุปเทเสสฺสามิ ฯ ยถา มหาราช โกจิ
ราชา วา ราชมตฺโต วา ยสฺส โอนมติ อปจิต กโรติ พลวตรสฺส ตสฺส โอนาเมน
อวเสสา ชนตา โอนมติ อปจิตึ กโรติ เอวเมว โข มหาราช พฺรหฺมุนา โอนมิตาน
ตถาคตาน สเทวโก โลโก โอนมิสฺสติ ฯ ปูชิตปูชิโต มหาราช โลเกหิ ตสฺมา โส มหาพฺรหฺมา
สพฺเพ ตถาคเต อายาจติ ธมฺมเมสนาย เตน จ การเณน ตถาคตา พฺรหฺมุนา อายาจิตา
ธมฺม เทเสนฺตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน สุเวทิโต ปฺโห อติลหุโก ภนฺเต เวยฺยากรโณ
ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ภควโต ธมฺมเทสนาย
อปฺโปสฺสุกกฺ ภาวปโห อฏโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต เจต ภควตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน
น เม อาจริโย อตฺถิ
สทิโส เม น วิชฺชติ
สเทวกสฺมึ โลกมฺสึ
นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโลติ ฯ
ปุน จ ตถาคเตน ภณิต อิติ โข ภิกฺขเว อาฬาโร กาลาโม เม อาจริโย สมาโน
อนฺเตวาสึ ม สมาน อตฺตนา สมสม เปสิ โอฬาราย จ ม ปูชาย ปูเชสีติ ฯ
ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคตสฺส อาจริโย อตฺถิ เตนหิ อิติ โข ภิกฺขเว อาฬาโร กาลาโม
อาจริโย เม สมาโน อนฺเตวาสึ ม สมาน อตฺตนา สมสม เปสีติ ย วจน ต
มิจฺฉา ฯ ยทิ ภควตา ภณิต อิติ โข ภิกฺขเว อาฬาโร กาลาโม อาจริโย เม สมาโน
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อนฺเตวาสึ ม สมาน อตฺตนา สมสม เปสึติ เตนหิ น เม อาจริโย อตฺถีติ ตมฺป
วจน มิจฺฉา ฯ อยมฺป อุภโต โกฏิโก ปฺโห คมฺภีโร ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา
นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิต เจต มหาราช ภควตา
น เม อาจริโย อตฺถิ
สทิโส เม น วิชฺชติ
สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ
นตฺถิ เม ปฏิปุคฺคโลติ ฯ
ปุน ภณิตฺจ ตถาคเตน อิติ โข ภิกฺขเว อาฬาโร กาลาโม อาจริโย เม สมาโน
อนฺเตวาสึ ม สมาน อตฺตนา สมสม เปสิ โอฬาราย จ ม ปูชาย ปูเชสีติ ฯ
ตฺจ ปน วจน ปุพฺเพ สมฺโพธาย อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺส สโต อาจริยภาว
สนฺธาย ภาสิต ฯ ปฺจเม มหาราช ปุพฺเพ สมฺโพธาย อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺส
สโต อาจริยา เยหิ อนุสิฏโ โพธิสตฺโต ตตฺถ ทิวส วีตินาเมสิ ฯ กตเม ปฺจ ฯ
เย เต มหาราช อฏ พฺราหฺมณา ชาตมตฺเต โพธิสตฺเต ลกฺขณานิ ปฏิคฺคณฺหึสุ ฯ
เต ตสฺส โสตฺถึ ปเวทยิตวฺ า รกฺขกมฺม อกสุ ฯ เต ตาว ปม อาจริยา ฯ ปุน
จ ปร มหาราช ปตา ตสฺส สิริสุทฺโธทโน ราชา ย เตน สมเยน อภิชาติ อุทิจฺจ
ชาติวนฺต ปทก เวยฺยากรณ ฉฬงฺควนฺต สพฺพมิตฺต นาม พฺราหฺมณ อุปเนตฺวา
โสวณฺเน ภิงฺคาเรน อุทก โอโนเชตฺวา อทาสิ อิม กุมาร สิกฺขาเปหีติ ฯ อย ทุติโย
อาจริโย ฯ ปุน จ ปร มหาราช ยา เทวตา โพธิสตฺต สเวเชสิ ยสฺมา วจน สุตวฺ า
โพธิสตฺโต สวิคฺโค อุพฺพิคโฺ ค ตสฺมึ ขเณ เนกฺขมฺม นิกขฺ มิตฺวา ปพฺพชิ ฯ อย ตติโย
อาจริโย ต ปุน จ ปร มหาราช อาฬาโร กาลาโม อาจริโย ฯ อย จตุตฺโถ
อาจริโย ฯ ปุน จ ปร มหาราช อุทโก รามปุตฺโต ฯ อย ปฺจโม อาจริโย ฯ
อิเม โข มหาราช ปุพฺเพ สมฺโพธาย อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺส สโต ปฺจ อาจริยา
เต ปน ปฺจ อาจริยา โลกิเย ธมฺเม ฯ อิมสฺมิฺจ ปน มหาราช โลกุตฺตรธมฺเม
สพฺพฺุตาณปฏิลาภาย นตฺถิ ตถาคตสฺส อนุสาสโก ฯ สยมฺภู มหาราช ตถาคโต
อนาจริยโก ตสฺมา การณา ตถาคเตน ภณิต
น เม อาจริโย อตฺถิ
สทิโส เม น วิชฺชติ
สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ นตฺถิ
เม ปฏิปุคฺคโลติ ฯ
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สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
พุทฺธสฺส อาจริยานาจริยปฺโห นวโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต เจต ภควตา อาสวาน ขยาย สมโณ โหตีติ ฯ
ปุน จ ภควตา ภณิต
จตูหิ ธมฺเมหิ สมงฺคิภูต
ต เว นร สมณมาหุ โลเกติ ฯ
ตตฺรีเม จตฺตาโร ธมฺมา ขนฺติ อปฺปาหารตา รติวิปฺปหาน อากิฺจฺ ฯ สพฺพานิป
เอตานิ อปริกขฺ ีณาสวสฺส ปุคฺคลสฺส สกิเลสสฺส โหนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน อาสวาน
ขยาย สมโณ โหติ เตนหิ
จตูหิ ธมฺเมหิ สมงฺคิภูต
ต เว นร สมณมาหุ โลเกติ ฯ
ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ จตูหิ ธมฺเมหิ สมงฺคีภูโต สมโณ โหติ เตนหิ อาสวาน
ขยาย สมโณ โหตีติ ตมฺป วจน มิจฺฉา ฯ อยมฺป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ฯ เป ฯ
นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิต เจต มหาราช ภควตา อาสวาน ขยาย สมโณ โหตีติ ฯ ภณิตฺจ
ภควตา
จตูหิ ธมฺเมหิ สมงฺคิภูต
ต เว นร สมณมาหุ โลเกติ ฯ
อย มหาราช ตตฺตเกน คุณวิเสเสน ภณิตา ฯ อิท ปน นิรวเสส วจน อาสวาน
ขยาย สมโณ โหตีติ ฯ อปจ มหาราช เยเกจิ กิเลสุปสมาย ปฏิปนฺนา เต สพฺเพ
อุปาทายุปาทาย สมโณ ขีณาสโว อคฺคมกฺขายติ ฯ ยถา มหาราช ยา กาจิ ถลชา
ปุปฺผชาติโย วสฺสิก ตาส อคฺคมกฺขายติ ฯ ยากาจิ อวเสสา ปุปฺผชาติโย ตานิ สพฺพานิ
ปุปฺผานิเยว อุปาทายุปาทาย ชนสฺส ปตฺถิตานิ ปหิตานิ วสฺสิกานิ ปุปผฺ านิ เอวเมว
โข มหาราช เยเกจิ กิเลสุปสมาย ปฏิปนฺนา เต สพฺเพ อุปาทายุปาทาย สมโณ ขีณาสโว
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อคฺคมกฺขายติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช สาลิโภชน อคฺค ฯ ยากาจิ อวเสสา
วิวิธธฺชาติโย ตานิ สพฺพานิ อุปาทายุปาทาย โภชนานิ สรีรยาปนาย สาลิเยว ตาส
อคฺคมกฺขายติ เอวเมว โข มหาราช เยเกจิ กิเลสุปสมาย ปฏิปนฺนา เต สพฺเพ
อุปาทายุปาทาย สมโณ ขีณาสโว อคฺคมกุขายตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมว
โข ต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
อคฺคานคฺคสมณปฺโห ทสโม ฯ
ตติโย วคฺโค ฯ
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จตุตฺถวคฺโค
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต เจต ภควตา มม วา ภิกฺขเว ปเร วณฺณ ภาเสยฺยุ
ธมฺมสฺส วา สงฺฆสฺส วา วณฺณ ภาเสยฺยุ ตตฺร ตุมฺเหหิ น อานนฺโท น โสมนสฺส
น เจตโส อุพพฺ ิลฺลาวิตตฺถ กรณียนฺติ ฯ ปุน จ ตถาคโต เสลสฺส พฺราหฺมณสฺส ยถาภูเต
วณฺเณ ภฺมาเน อานนฺทิโต สุมโน อุพฺพิลฺลาวิโต ภิยโิ ย อุตฺตรึ สกคุณ อภาสิ
ราชา หมสฺมิ เลส
ธมฺมราชา อนุตฺตโร
ธมฺเมน จกฺก วตฺเตมิ
จกฺก อปฺปฏิวตฺติยนฺติ ฯ
ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคเตน ภาสิต มม วา ภิกฺขเว ปเร วณฺณ ภาเสยฺยุ ธมฺมสฺส
วา สงฺฆสฺส วา วณฺณ ภาเสยฺยุ ตตฺร ตุมฺเหหิ น อานนฺโท น โสมนสฺส น เจตโส
อุพฺพิลฺลาวิตตฺถ กรณียนฺติ เตนหิ เสลสฺส พฺราหฺมณสฺส ยถาภูเต วณฺเณ ภฺมาเน
อานนฺทิโต สุมโน อุพฺพิลฺลาวิโต อุตฺตรึ สกคุณ อภาสีติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ
เสลสฺส พฺรามหฺมณสฺส ยถาภูเต วณฺเณ ภฺมาเน อานนฺทิโต สุมโน อุพฺพิลฺลาวฺโต อุตฺตรึ
สกคุณ อภาสิ เตนหิ มม วา ภิกฺขเว ปเร วณฺร ภาเสยฺยุ ฯ เป ฯ กรณียนฺติ ตมฺป
วจน มิจฺฉา ฯ อยมฺป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตยา วิสชฺชิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตป เหต มหาราช ภควตา มม วา ภิกฺขเว ปเร วณฺณ ภาเสยฺยุ
ธมฺมสฺส วา สงฺฆสฺส วา ฯ เป ฯ น อุพฺพลิ ฺลาวิตตฺต กรณียนิติ ฯ เสเลน พฺราหฺมเณน
ยถาภูเตน วณฺเณ ภฺมาเน อุตฺตรึ สกคุร ปริกิตฺเตสิ
ราชา หมสฺมิ เสล ฯ เป ฯ จกฺก อปฺปฏิวตฺตยิ นฺติ ฯ
ปม มหาราช ภควา ธมฺาสฺส สภาวลกฺขณ สภาวอธิคต ยถาภูต ตถาภูต ตทตฺถ
ปริทีเปนฺโต อภาสิ มม วา ภิกฺขเว ปเร วณฺณ ภาเสยฺยุ ฯ เป ฯ น อุพพฺ ิลฺลาวิตตฺต
กรณียนฺติ ฯ ย ปน เสเลน พฺราหฺมเณน ยถาภูเต วณฺเณ ภฺมาเน อุตฺตรึ สกคุณ
ปริกิตฺเตสิ ราชา หมสฺมิ ฯ เป ฯ อนุตฺตโรติ ตป น ลาภเตหุ น ยสเหตุ น ปกฺขเหตุ
น อนฺเตวาสิกมฺยตาย อถ โข อนุกมฺปาย การุณิกาย หิตวเสน สตฺตาน เอวมิมสฺส
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ธมฺมสฺส ปฏิเวโธ ภวิสฺสติ ติณฺณฺจ มาณวกสตานนฺติ เอว อุตฺตรึ สกคุณ อภาสิ
ราชา หมสฺมิ เสล ฯ เป ฯ จกฺก อปฺปฏิวตฺตยิ นฺติ ฯ
สาธุ ภนฺเต นารเสน เอวเมต ตถา สมฺปกิจฺฉามีติ ฯ
วณฺณภณนปฺโห ปโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตป เหต ภควตา
อหึสาย ปร โลเก
ปโย โหหิสิ มามโกติ ฯ
ปุน จ ภควตา ภณิต
นิคฺคเห นิคฺคหารห
ปคฺคเห ปคฺคหารหนฺติ ฯ
นิคฺคโห นาม ภนฺเต นาคเสน หตฺถจฺเฉชฺช ปาทจฺเฉชฺช วโธ พนฺธน กรณ มรณ
สนฺตติวิโกปน ฯ น เอต วจน ภควโต ยุตฺต น จ ภควา อรหติ เอต วจน
วตฺตุ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ภควตา ภณิต
อหึสาย ปร โลเก
ปโย โหหิสิ มามโกติ
เตนหิ
นิคฺคเห นิคฺคหารห
ปคฺคเห ปคฺคหารหนฺติ
ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ ภควตา ภณิต
นิคฺคเห นิคฺคหารห
ปคฺคเห ปคฺคหารหนฺติ
เตนหิ
อหึสาย ปร โลเก
ปโย โหหิสิ มามโกติ
ตมฺป วจน มิจฺฉา ฯ อย อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตยา วิสชฺชิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตป เหต มหาราช ภควตา
อหึสาย ปร โลเก
ปโย โหหิสิ มามโกติ ฯ
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ปุน จ ภควตา ภณิต
นิคฺคเห นิคฺคหารห
ปคฺคเห ปคฺคหารหนฺติ ฯ
อหึสาย ปร โลเกติ สพฺเพส มหาราช ตถาคตาน อนุมต เอสา อนุสิฏิ
ธมฺมเทสนา ฯ ธมฺโม หิ มหาราช อหึสาลกฺขโณ สภาววจน เอต ฯ ย ปน มหราช
ตถาคโต อาห
นิคฺคเห นิคฺคหารห
ปคฺคเห ปคฺคหารหนฺติ
ภาสา เอสา ฯ อุทฺธต มหาราช จิตฺต นิคฺคเหตพฺพ ลีน จิตฺต ปคฺคเหตพฺพ อกุสล
จิตฺต นิคฺคเหตพฺพ กุสล จิตฺต ปคฺคเหตพฺพ อโยนิโส มนสิกาโร นิคฺคเหตพฺโพ โยนิโส
มนสิกาโร ปคฺคเหตพฺโพ มิจฺฉาปฏิปนฺโน นิคฺคเหตพฺโพ สมฺมาปฏิปนฺโน ปคฺคเหตพฺโพ
อนริโย นิคฺคเหตพฺโพ อริโย ปคฺคเหตพฺโพ โจโร นิคฺคเหตุพฺโพ อโจโร
ปคฺคเหตพฺโพติ ฯ
โหตุ ภนฺเต นาคเสน อิทานิ ตฺว ปจฺจาคโตสิ มม วิสย ยมห
ปุจฺฉามิ โส เม อตฺโถ อุปคโต ฯ โจโร ปน ภนฺเต นาคเสน นิคฺคณฺหนฺเตน กถ
นิคฺคเหตพฺโพติ ฯ โจโร มหาราช นิคฺคณฺหนฺเตน เอว นิคฺคเหตพฺโพ ปริภาสนีโย
ปริภาสิตพฺโพ ทณฺฑีโย ทณฺฑิตพฺโพ ปพฺพชานีโย ปพฺพาชิตพฺโพ พนฺธนีโย พนฺธติ พฺโพ
ฆาตนีโย ฆาติตพฺโพติ ฯ ย ปน ภนฺเต นาคเสน โจราน ฆาตน ต ตถาคตาน
อนุมตนฺติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ กิสฺส ปน โส โจโร อนุสาสนีโย อนุมโต
ตถาคตานนฺติ ฯ โย โส มหาราช ฆาติยติ เสโส ตถาคตาน อนุมติยา ฆาติยติ สย
กเตน โส ฆาติยติ อปจ ธมฺเมน อนุสิฏฐิ อนุสาสิยติ ฯ สกฺกา ปน มหาราช ปรุส
อกโรนฺต อนปราธ วีถิยา จรนฺต คเหตฺวา มติยา ฆาตยิตุนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ
เกน การเณนาติ ฯ อการกตฺตา ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โจโร น ตถาคตาน
อนุมเตน หฺยติ สย กเตน โส หฺติ กึ ปเนตฺถ อนุสิฏโ กฺจิ โทส
อาปชฺชตีติ ฯ น กฺจิ ภนฺเตติ ฯ เตนหิ มหาราช ตถาคตาน อนุสิฏิ สมฺมา
อนุสิฏิ โหตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
อหึสานิคฺคหปฺโห ทุติโย ฯ
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ภนฺเต นาคเสน ภาสิต เจต ภควตา อกฺโกธโน วิคตขีโล หมสฺมีติ ฯ
ปุน จ เถเร สารีปุตฺตโมคฺคลฺลาเน สปริเส ปณาเมสิ ฯ กินฺนุ โข ภนฺเต นาคเสน
กุปฺปโต ปริส ปราเมสิ อุทาหุ ตุฏโ ปริส ปราเมสิ เอต ตาว ชานาหิ อิม
ชานามาติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน กุปฺปโต ปริส ปณาเมสิ เตนหิ ตถาคตสฺส
โกโธ อปฺปหีโน ฯ ยทิ ตุฏโ  ปริส ปณาเมสิ เตนหิ อวตฺถุสฺมึ อชานนฺเตน กต
โหติ ฯ อยมฺป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตยา วิสชฺชิตพฺโพติ ฯ
ภาสิต เปต มหาราช ภควตา อกฺโกธโน วิคตขีโล หมสฺมีติ ฯ ปณามิตา
จ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ปมุขา สปริสา ตฺจ ปน น โกเปน ฯ ยถา มหาราช
โกจิเทว ปุริโส มหาปวิยา มูเล วา ปาสาเณ วา สกฺขราย วา ขาณุเก วา วิสเม
วา กลเล วา ขลิตฺวา ปตติ อป นุ โข มหาราช มหาปวี กุปฺปตา ปาเตตีติ ฯ
นตฺถิ ภนฺเต มหาปวิยา โกโป วา ปสาโท วา อนุนยปฏิฆวิปฺปมุตฺตา มหาปวี สยเมว
โส อสฺาย ขลิตฺวา ปตตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช นตฺถึ ตถาคตสฺสโกโป วา
ปสาโท วา อนุนยปฏิฆวิปปฺ มุตฺโต ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อถ โข สย กเตน
เต อคฺคสาวกา อตฺตโน อปราเธน ปณามิตา ฯ ยถา วา ปน มหาราช สมุทฺโท
น มเตน กุณเปน สวสติ ยกิฺจ สขเสวาลปณกกุณป มหาสมุทฺเท ต ขิปฺปเมว
นิจฺจมฺภติ ฯ อป นุ โข มหาราช มหาสมุทฺโท กุปฺปโต ต ต นิจฺจมภตีติ ฯ นตฺถิ
ภนฺเต มหาสมุทฺทสฺส โกโป วา ปสาโท วา อนุนยปฏิฆวิปฺปมุตฺโต มหาสมุทฺโทติ ฯ
เอวเมว โข มหาราช นตฺถิ ตถาคตสฺส โกโป วา ปสาโท วา อนุนยปฏิฆวิปฺปมุตฺโต
ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อถ โข สย กเตเนว เต อตฺตโน อปราเธน
ปณามิตา ฯ ยถา มหาราช มหาปวิยา ขลิโต ปตติ เอว ชินสาสนวเร ขลิโต
ปณามิยติ ฯ ยถา มหาราช สมุทฺโท มตกุณป นิจฺจมฺภติ เอว ชินสาสนวเร ขลิโต
ปณามิยติ ฯ ย ปน เต ตถาคโต ปณาเมสิ เตส อตฺถกาโม หิตกาโม สุขกาโม
วิสุทฺธิกาโม เ อว อิเม ชาติชราพฺยาธิมรเณหิ ปริมุจจฺ ิสฺสนฺตีติ ปณาเมสีติ ฯ สาธุ ภนฺเต
นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ภิกฺขุปณามปฺโห ตติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ พุทฺโธ สพฺพฺูติ ฯ ปุน จ ตถาคเตน
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานปมุเข ภิกฺขุสงฺเฆ ปณามิเต ปาตุเปยฺยกา สกฺยา พฺรหฺมา จ สหมฺปติ
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วีชูปเมน จ วจฺฉตรุณูปเมน จ อุปทสฺเสตฺวา ภควนฺต ปสาเทสุ ขมาเปสุ นิชฺฌตฺต
อกสุ ฯ กึ นุ โข ภนฺเต นาคเสน อาตา ตา อุปมา ตถาคตสฺส ยาหิ ภควา
อุปมาหิ ปสนฺโน โอรโต ขมิโต นิชฺฌตฺตกโต อุปสนฺโน ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคตสฺส
ตา ว อุปมา อาตา เตนหิ พุทฺโธ อสพฺพฺู ฯ ยทิ ภนฺเต ตฺวาา ทวกมฺยตา
วีมสาเปกฺโข ปณาเมสิ เตนหิ ตถาคตสฺส อการฺุตา ภาติ ฯ อยมฺป อุภโต โกฏิโก
ปฺโห ทุรานุโพโธ โส ตวานุปฺปตฺโตติ ฯ
สพฺพฺู จ มหาราช ตถาคโต เตหิ จ อุปเมหิ ภควา ปสนฺโน โอรโต
ขมิโต นิชฺฌตฺตกโต อุปสนฺโน ฯ ธมฺมสฺสามี มหาราช ตถาคโต เต จ เทวมนุสฺสา
ตถาคตปฺปเวทิเตเนว อุปเมน ภควนฺต ปสาเทสุ ฯ ยถา มหาราช อิตฺถี สามิกสฺเสว
สนฺตเกน ธเนน สามิก อาราเธติ โตเสติ ปสาเทติ ตฺจ สามิโก สาธูติ อภินุโมทติ
เอวเมว โข มหาราช ปาตุเปยฺยกา สกฺยา พฺรหฺมา จ สหมฺปติ ตถาคตปฺปเวทิเตเนว
อุปเมน ตถาคต อาราเธสุ ปสาเทสุ เตสฺจ ตถาคโต สาธูติ อภินุโมทติ ฯ ยถา
วา ปน มหาราช กปฺปโก นาม รฺโ สนฺตเกน สุวณฺณปตฺเตน รฺโ อุตฺตมงฺเค
ปสาธยมาโน ราชาน ปสาเทติ ตสฺส ราชา ปสนฺโน ยถิจฺฉกมนุปฺปเทสิ เอวเมว โข
มหาราช เต ตถาคต อาราเธสุ เตสฺจ ตถาคโต สพฺพทุกฺขปริมุตฺตึ เทเสติ ฯ ยถา
วา ปน มหาราช สทฺธิวิหาริโก อุปชฺฌายสฺส ภตฺต อุปนาเมนฺโต อุปชฺฌาย อาราเธติ
ปสาเทติ ตฺจ อุปชฺฌาโย อภินุโมทติ เอวเมว โข มหาราช ปาตุเปยฺยกา สกฺยา พฺรหฺมา
จ สหมฺปติ ตถาคตปฺปเวทิเตเนว อุปเมน ตถาคต อาราเธสุ ปสาเทสุ โตเสสุ เตสฺจ
ตถาตโต สาธูติ สมฺปฏิจฺฉตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
พุทฺธสพฺพฺูสยปณามปฺโห จตุตฺโถ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต เจต ภควตา
อนิเกต อนาลย
เอต เว มุนิทสฺสนนฺติ ฯ
ปุน จ ภควตา ภณิต
วิหาเร การเย รมฺเม
วาสเยตฺถ พหุสสฺ ุเตติ ฯ
อย อุภโต โกฏิโก ปฺโห ฯ เป ฯ นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ

มิลินฺทปฺหา - หนาที่ 165
ภาสิต เจต มหาราช ภควตา
อนิเกต อนาลย
เอต เว มุนิทสฺสนนฺติ ฯ
ปุน ภณิตฺจ
วิหาเร การเย รมฺเม
วาสเยตฺถ พหุสสฺ ุเตติ ฯ
ย มหาราช ภควตา ภณิต วจน อนิเกตมนาลยนฺติ ต อเสสวจน นิรวเสสวจน
นิปฺปริยายวจน สาณานุวิจฉฺ ก สมณสารุปฺป สมณปฏิรูป สมณารห สมณโคจร
สมณปติฏิต ฯ ยถา มหาราช อารฺิโก มิโค อรฺเ ปวเน จรมาโน นิราลโย
อนิเกโต ยถิจฉฺ ิต ยาติ เอวเมว โข มหาราช ภิกฺขุ อนิเกโต อนาลโย เอต เว มุนิทสฺสนนฺติ
จินฺเตยฺย ฯ ย ปน มหาราฃ ภควตา ภณิต
วิหาเร การเย รมฺเม
วาสเยตฺถ พหุสสฺ ุเตติ
ต เทฺว อตฺถวเส สมฺปสฺสมาเนน ภควตา ภณิต ฯ กตเม เทฺว ฯ วิหาร ทาน
นาม สพฺพพุทเฺ ธหิ วณฺณิต โถมิต อนุมต ปสสิต เต วิหารทาน ทตฺวา ชาติชรา
พฺยาธิมาเณหิ ปริมุจฺจิสฺสนฺตีติ อิท ปม วิหารทาเน อานิสส ฯ ปุน จ ปร มหาราช
วิหาเร วิชฺชมาเน พหู ภิกฺขู วิยตฺตา ภวิสฺสนฺติ สุลภา ทสฺสนกามาน อนิเกตา ทุทฺทสา
ภวิสฺสนฺตีติ อิท ทุติย วิหารทาเน อานิสส ฯ อิเม เทฺว อตฺถวเส สมฺปสฺสมาเนน
ตถาคเตน ภณิต
วิหาเร การเย รมฺเม
วาสเยตฺถ พหุสสฺ ุเตติ ฯ
น ตตฺถ พุทฺธปุตฺเตน อาลโย นิเกเต กรณีโยติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน ตถา
สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
อนิเกตานาลยกรณปฺโห ปฺจโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตป เจต ภควตา
อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย อุทเร สยโม สิยาติ ฯ
ปุน จ ภควตา ภณิต อห โข ปน อุทายิ อปฺเปกทา อิมินา ปตฺเตน สมติตฺติกป
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ภฺุชามิ ภิยฺโยป ภฺุชามีติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ภควตา ภาสิต
อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย
อุทเร สยโม สิยาติ
เตนหิ อห โข ปน อุทายิ อปฺเปกทา อิมนิ า ปตฺเตน สมติตฺติกป ภฺุชามิ ภิยฺโยป
ภฺุชามีติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ ภควตา ภณิต อห โข ปน อุทายิ อปฺเปกทา
อิมินา ปตฺเตน สมติตฺติกป ภฺุชามิ ภิยฺโยป ภฺุชามีติ เตนหิ
อุตฺติฏเ นปปมชฺเชยฺย
อุทเร สยโม สิยาติ
ตมฺป วจน มิจฺฉา ฯ อยมฺป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา
นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺเปต มหาราช ภควตา
อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย
อุทเร สยโม สิยาติ ฯ
ภณิตฺจ อห โข ปน อุทายิ อปฺเปกทา อิมินา ปตฺเตน สมติตฺติกป ภฺุชามิ ภิยฺโยป
ภฺุชามีติ ฯ ย มหาราช ภควตา ภณิต
อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย
อุทเร สยโม สิยาติ
ต สภาววจน ชินมุนิอรหนฺตปจฺเจกพุทฺธสพฺพฺูน วจน ฯ อุทเร มหาราช อสยโม
ปาณป หนติ อทินฺนป อาทิยติ ปรทารป คจฺฉติ มุสาป ภณติ มชฺชป ปวต มาตรป
ชีวิตา โวโรเปติ ปตรป ชีวติ า โวโรเปติ อรหนฺตป ชีวิตา โวโรเปติ สงฺฆป ภินฺทติ
ปทุฏเน จิตฺเตน ตถาคตสฺส โลหิตป อุปฺปาเทติ ฯ นนุ มหาราช เทวทตฺโต อุทเร
อสยโต สงฺฆ ภินฺทิตวฺ า กปฺปฏิติยกมฺม อายูหติ ฯ เอวรูปานิ อฺานิ พหุวิธานิ
การณานิ ทิสวฺ า ภควตา ภณิต อุทเร สยโม สิยาติ ฯ อุทเร สยโต มหาราช
จตุสจฺจาภิสมย อภิสเมติ จตฺตาริ สามฺผลานิ สจฺฉิกโรติ จตูสุ ปฏิสมฺภิทาสุ นวสุ
จ สมาปตฺตีตสุ ฉสุ อภิฺาสุ วสีภาว ปาปุณาติ เกลวฺจ สมณธมฺม ปูเรติ ฯ นนุ
มหาราช สุวโปตโก อุทเร สยโม หุตฺวา คุเณน ยาว ตาวตึสภวน กมฺเปตฺวา สกฺก
เทวานมินฺท อุปฏาน อุปเนสิ ฯ เอวรูปานิ อฺานิ พหุวิธานิ ทิสฺวา ภควตา ภณิต
อุทเร สยโม สิยาติ ฯ ยทิท มหาราช ภควตา ภณิต อห โข ปนุทายิ อปฺเปกทา
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อิมินา ปตฺเตน สมติตฺติกป ภฺุชามิ ภิยฺโยป ภฺุชามีติ ต กตกิจเฺ จน นิฏิตกรณีเยน
สิทฺธตฺเถน วุสิตสามฺเน นิราวรเณน สพฺพจกฺขนุ า สยมฺภุนา ตถาคเตน อตฺตาน อุปาทาย
ภณิต ฯ ยถา มหาราช วิเรจิตสฺส วนฺตสฺส อนุวาสิตสฺส สปฺปายกิริยา อิจฺฉิตพฺพา
โหติ เอวเมว โข มหาราช สกิเลสสฺส อทิฏสจฺจสฺส อุทเร สยโม กรณีโย โหติ ฯ
ยถา วา ปน มหาราช มณิรตนสฺส สุภสฺส ปภสฺสรสฺส โชติมนฺตสฺส อภิชาตสฺส
ปริสุทฺธสฺส มชฺชนนิฆสนปริโสธนาย กรณีย น โหติ เอวเมว โข มหาราช พุทฺธสฺส
ภควโต พุทฺธวิสเย ปารมิคตสฺส กิริยากรเณสุ อาวรณ น โหตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน
ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
อุทรสยมปฺโห ฉฏโ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภณิต เจต ภควตา ตถาคตปฺปเวทิโต ภิกฺขเว ธมฺมวินโย
วิวโฏ วิโรจติ โน ปฏิจฺฉนฺโนติ ฯ ปุน จ ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส เกวลฺจ วินยหิฏก ปหติ 
ปฏิจฺฉนฺน โหติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ชินสาสเน ยุตฺต วา สมย วา ลเภถ วินยปฺตฺติ
วิวฏา โสเภยฺย เตน การเณน เกวล ตตฺถ สิกฺขา สยโม นิยโม สีลคุณอาจารปฺตฺติ
อตฺถรโส ธมฺมรโส วิมุตฺติรโส ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ภควตา ภาสิต ตถาคตปฺปเวทิโต
ภิกฺขเว ธมฺมวินโย วิวโฏ วิโรจติ โน ปฏิจฺฉนฺโนติ เตนหิ ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส เกวลฺจ
วินยปฏก ปหิต ปฏิจฺฉนฺนนฺติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส เกวลฺจ
วินยปฏก ปหิต ปฏิจฺฉนฺน เตนหิ ตถาคตปฺปเวทิโต ภิกขฺ เว ธมฺมวินโย วิวโฏ วิโรจติ
โน ปฏิจฺฉนฺโนติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ อยป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต
โส ตยา นิพพฺ าหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺป เจต มหาราช ภควตา ตถาคตปฺปเวทิโต ภิกฺขเว ธมฺมวินโย วิวโฏ
วิโรจติ โน ปฏิจฺฉนฺโนติ ฯ ปุน จ ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส เกวลฺจ วินยปฏก ปหิต
ปฏิจฺฉนฺน ฯ ตฺจ ปน น สพฺเพส สีม กตฺวา ปหิต ฯ ติวิเธนมหาราช ภควตา
ปาฏิโมกิขุทฺเทโส สีม กตฺวา ปหิโต ปุพฺพกาน ตถาคตาน วสวเสน ปหิโต ธมฺมสฺส
คุรุกตฺตา ปหิโต ภิกฺขภุ ูมิยา คุรุกตฺตา ปหิโต ฯ กถ ปุพฺพกาน ชินาน วสวเสน
ปหิโต ฯ วโส เอโส มหาราช สพฺเพส ปุพฺพกาน ตถาคตาน ยทิท ภิกฺขุมชฺเฌ
ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส อวเสสาน ปหิโต ฯ ยถา มหาราช ขตฺติยาน ขตฺติยมายา ขตฺติเยเสฺวว
จรติ เอวเมต ขตฺติยาน โลกสฺส ปเวณิ อวเสสาน ปหิตา เอวเมว โข มหาราช วโส
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เอโส สพฺเพส ปุพฺพกาน ตถาคตาน ยทิท ภิกฺขุมชฺเฌ ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส อวเสสาน
ปหิโต ฯ เอว ปุพฺพกาน ตถาคตาน วสวเสน ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส สีม กตฺวา
ปหิโต ฯ กถ ธมฺมสฺส คุรุกตฺตา ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส สีม กตฺวา ปหิโต ฯ ธมฺโม มหาราช
คุรุโก ภาริโก ตตฺถ สุสมตฺตการี อฺ อาราเธติ ต ตตฺถ ปรมฺปรา อสมตฺตการิ
ตาย ขยนฺต ปาปุราติ น ต ตตฺถ ปรมฺปราย สมตฺตการิตาย ปาปุณาติ มา จาย
สารธมฺโม ปวรธมฺโม อสมตฺตการีน หตฺถคโต โอาโต อวาโต หีฬิโต ขีฬิโต ครหิโต
ภวตุ มา จาย สารธมฺโม ปวรธมฺโม ทุชฺชรคเรน โอาโต ฯ เป ฯ ครหิโต ภวตูติ
เอว ธมฺมสฺส คุรุกตฺตา ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส สีม กตฺวา ปหิโต ฯ ยถา มหาราช
สารธรปวร อภิรูป ชาติมนฺต รตฺตจนฺทน สภารปฺปตฺตมนุคต ชตฺติยกฺาย อายรูป
อาเณ หีฬิต ภวติ เอวเมว โข มหาราช มา จาย สารธมฺโม ปวรธมฺโม ปรมฺปรา
อสมตฺตการีน หตฺถคโต โอาโต อวาโต หีฬิโต ขีฬโิ ต ครหิโต ภวตุ มา จาย สารธมฺโม
ปวรธมฺโม ทุชฺชนคเณน ครหิโต ภวตูติ เอว ธมฺมสฺส คุรุกตฺตา ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส สีม
กตฺวา ปหิโต ฯ กถ ภิกฺขภุ มู ิยา คุรุกตฺตา ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส สีม กตฺวา ปหิโต ฯ
ภิกฺขุภาโว มหาราช อตุโล อปฺปเมยฺโย อนคฺฆนิโย น สกฺกา เกนจิ อคฺฆาเปตุ ตุเลตุ
ปริเมตุ อย เอวรูเป ภิกฺขุภาเวฏิโต โลโก อสมสโม ภวติ ฯ เตสเยว ภิกฺขูน อนฺตเร
ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส จรติ ฯ ยถา มหาราช โลเก ยกิฺจิ ปวร นาม ธนสาร วตฺถ
วา อตฺถรณ วา หยคชรถตุรคสุวณฺณรชฏ วา อิตฺถีรตน อานยนฺติ กต กมฺมาสุภ สพฺเพ
เต ราชานมนุคตา ภวนฺติ เอวเมว โข มหาราช ยาวตา โลเก สิกฺขาปริยตฺติอาจารสีลนิยมสวรคุณา สพฺเพ เต ภิกฺขุสงฺฆมนุคตา ภวนฺติ ฯ เอว ภิกฺขุภูมยิ า คุรุกตฺตา
ปาฏิโมกฺขุทฺเทโส สีม กตฺวา ปหิโตติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน ตถา
สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ธมฺมวินยปฏิจฺฉนฺนปฺโห สตฺตโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺป เหต ภควตา สมฺปชานมุสาวาเท ปาราชิโก
โหตีติ ฯ ปุน จ ภณิต ตถาคเตน สมฺปชานมุสาวาเท ลหุก อาปตฺตึ อาปชฺชติ เอกสฺส
สนฺติเก เทสนาวตฺถุกนฺติ ฯ ภนฺเต นาคเสน ทฺวินนฺ  โก วิเสโส กึ นานากรณ ยฺจ
เอเกน มุสาวาเทน อุจฺฉิชฺชติ ยฺจ เอเกน มุสาวาเทน สติกิจฺโฉ โหติ ฯ ยทิ ภนฺเต
นาคเสน ภควตา ภาสิต สมฺปชานมุสาวาเท ปาราชิโก โหตีติ ฯ เตนหิ สมฺปชานมุสาวาเท
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ลหุก อาปตฺตึ อาปชฺชติ เอกสฺส สนฺติเก เทสนาวตฺถุกนฺติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ
ยทิ ตถาคเตน ภณิต สมฺปชานมุสาวาเท ลหุก อาปตฺตึ อาปชฺชติ เอกสฺส สนฺติเก
เทสนาวตฺถุกนฺติ เตนหิ สมฺปชานมุสาวาเท ปาราชิโก โหตีติ ย วจน ตมฺป มิจฺฉา ฯ
อยป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา นิพพฺ าหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺป เจต มหาราช ภควตา สมฺปชานมุสาวาเท ปาราชิโก โหตีติ ฯ
ภณิตฺจ สมฺปชานมุสาวาเท ลหุกาปตฺตึ อาปชฺชติ เอกสฺส สนฺติเก เทสนาวตฺถุกนฺติ ตฺจ
ปน วตฺถุกวเสน ครุกลหุก โหติ ต กึ มฺสิ มหาราช อิธ โกจิ ปุริโส อฺตรสฺส
ปุริสสฺส ปาณินา ปหาร ทเทยฺย ตสฺส ปน ตุมฺเห กึ ทณฺฑ ธาเรถาติ ฯ ยทิ
ภนฺเต นาคเสน โส อาหโต น ขมติ ตสฺส มย อกฺขมเน กาปณปรม ทณฺฑ
ปาเปยฺยามาติ ฯ ยทิ ปน มหาราช โสเยว ปุริโส ตว ปาณินา ปหาร ทเทยฺย ตสฺส
ปน กึ ทณฺโฑติ ฯ หตฺถปาทปสฺส ภนฺเต นาคเสน ฉินทฺ าเปยฺยาม ยาว สีส กฬีรจฺเฉทา
ฉินฺทาเปยฺยาม สพฺพเคห วิลุมฺปาเปยฺยาม อุภโตปกฺเข ยาว สตฺตมกุลา ปาเปยฺยาม
อุคฺฆฏาเปยฺยามาติ ฯ โก ปเนตฺถ มหาราช วิเสโส กึ นานากรณ ย เอกสฺส ปาณินา
ปหาเร สุขุโม กหาปโณ ทณฺโฑ ยฺจ ตว ปาณินา ปหาเร หตฺถปาทจฺเฉท
ยาว สีส กฬีรจฺเฉทาปนา สพฺพเคห วิลุมปาปน อภุโตปกฺเข ยาว สตฺตมกุลา
สมุคฺฆาโฏติ ฯ วตฺถุวเสน ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช สมฺปชานมุสาวาเท วตฺถุวเสน
ครุกลหุก โหตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมว โข ต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
มุสาวาทครุลหุภาวปฺโห อฏโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต ภควตา อหมสฺมิ ภิกฺขเว พฺราหฺมโณ ยาจโยโค สสต
ปยตปาณิ อนฺติมเทหธโร อนุตฺตดรติ ฯ ปุน จ ภณิต เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน
ภิกฺขูน อปฺปาพาธาน ยทิท พากุโลติ ฯ ภควโต จ สรีเร พหุกฺขตฺตุ อาพาโธ อุปฺปนฺโน
ทิสฺสติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต อนุตฺตโร อโหสิ เตนหิ เอตทคฺค ภิกฺขเว
มม สาวกาน ภิกฺขูน อปฺปาพาธาน ยทิท พากุโลติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ พากุโล
อปฺปาพาโธ อโหสิ เตนหิ ตถาคโต อนุตฺตโรติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ อยป อุภ
โต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปปฺ ตฺโต โส ตยา นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺป เจต มหาราช ภควตา อหมสฺมิ ภิกฺขเว พฺราหฺมโณ ยาจโยโค
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สสต ปยตปาณิ อนฺติมเทหธโร อนุตฺตโรติ ฯ ภณิตฺจ เอตทคฺค ภิกขฺ เว มม สาวกาน
ภิกฺขูน อปฺปาพาธาน ยทิท พากุโลติ ฯ ตฺจ ปน มหาราช พาหิร อาคมาธิคม
ปริยตฺตึ ฯ สนฺติ โย ปน มหาราช ภควโต สาวกา านจงฺกมิกา เต าเนน จ
จงฺกเมน ทิวส วีตินาเมนฺติ ฯ ภควา ปน มหาราช าเนน จงฺกเมน นิสชฺชาย สยเนน
รตฺตินฺทิว วีตนิ าเมติ ฯ เย เต มหาราช ภิกฺขู านจงฺกมิกา เต เตน คุณวิเสเสน
อติเรกา ฯ สนฺติ โข มหาราช ภควโต สาวกา เอกาสนิกา เต ชีวิตเหตุป ทุติยโภชน
น ภฺุชนฺติ ฯ ภควา ปน มหาราช ทุติย ฉาเตน ภุชติ ฯ เย มหาราช ภิกฺขู
เอกาสนิกา เต เตน วิเสเสน คุเณน อติเรกา ฯ อเนกวิธานิ มหาราช ตานิ การณานิ
ต สนฺธาย ภณิตานิ ฯ ภควา ปน มหาราช อนุตฺตโร สีเลน สมาธินา ปฺาย
วิมุตฺติยา วิมุตตฺ ิาณทสฺสเนน พเลน เวสารชฺเชน อฏารสหิ พุทฺธธมฺเมหิ ฯ
เกวลพุทฺธวิเย อิท สนฺธาย ภณิต อนุตฺตโรติ ฯ ยถา มหาราช มนุสฺเสสุ เอโก ชาติมา
โหติ เอโก ธนวา เอโก วิชชฺ วา เอโก สิปฺปวา เอโก สูโร เอโก วิจกฺขโณ สพฺเพป
เต โลกสฺมึ ภเวยฺยุ อปจ โข เตส ราชาเยว อุตฺตโม โหติ เอวเมว โข มหาราช
ภควา สพฺพสตฺตาน อคฺโค เชฏโ เสฏโ ฯ อย ปน อายสฺมา พากุโล อปฺปาพาโธ
โส อภินีหารวเสน พฺยาธิต อปเนตฺวา อปฺปาพาโธ ภณิโต เอตทคฺโคติ ฯ สาธุ ภนฺเต
นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ยาจโยคปฺโห นวโม ฯ
จตุตฺโถ วคฺโค ฯ
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ปฺจมวคฺโค
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺเปต ภควตา เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน
ภิกฺขูน อิทฺธิมนฺตาน ยทิท มหาโมคฺคลฺลาโนติ ฯ ปุน จ กิร โส ลคุเฬหิ โจเรหิ
ปริโปถิโต ภนฺนสีโส สฺจุณฺณิตฏิมสธมฺมนิมิฺชปริคตฺโต ตณฺฑุลสมฺพโล วิย อโหสิ เตเนว
อุปทฺทเวน โส ปรินิพฺพุโตติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน เถโร มหาโมคฺคลฺลาโน อิทฺธิยา
โกฏึ คโต เตนหิ ลคุเฬหิ โจเรหิ ปริโปถิโต ปรินิพฺพุโตติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ
ยทิ ลคุเฬหิ โจเรหิ ปริโปถิโต ปรินิพฺพุโต เตนหิ อิทฺธยิ า โกฏึ คโตติ ตมฺป วจน
มิจฺฉา ฯ กึ น สมตฺโถ อิทฺธิยา อตฺตโน อุปฆาต อปนยิตุ สเทวกสฺสป โลกสฺส
ปฏิสรณ ภวิตุ อรโหติ ฯ อยมฺป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา
นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺเปต มหาราช ภควตา เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขูน
อิทฺธิมนฺตาน ยทิท มหาโมคฺคลฺลาโนติ อายสฺมา จ มหาโมคฺคลฺลาโน ลคุฬหโต ปรินิพฺพุโต
ตฺจ ปน กมฺมาธิคฺคหิเตนาติ ฯ นนุ ภนฺเต นาคเสน อิทฺธิมโต อิทฺธิวิสโยป กมฺมวิปาโกป
เทฺว อจินตฺ ิยา อจินฺติเยน อจินฺติย อปนยิตพฺพ ฯ ยถา นาม เกจิ ผลกามา กปฏเน
กปฏ โปเถนฺติ อมฺเพน อมฺพ โปเถนฺติ เอวเมว โข ภนฺเต นาคเสน อจินฺติเยน อจินฺติย
โปถยิตฺวา อปเนตพฺพนฺติ ฯ อจินฺติยาน มหาราช เอก อธิมตฺต พลวตร ฯ ยถา
มหาราช มหิยา ราชาโน โหนฺติ สมชจฺจา สมจฺจานมฺป เตส เอโก สพฺเพ อภิภวิตฺวา
อาณ ปวตฺเตติ เอวเมว โข มหาราช เตส อจินฺติยาน กมฺมวิปากเยว อธิมตฺต พลวตร
กมฺมวิปากเยว สพฺเพ อภิภวิย อาณ ปวตฺเตติ กมฺมาธิคฺคหิตสฺส อวเสสา กิริยา โอกาส
น ลภนฺติ ฯ อิธ ปน มหาราช โกจิ ปุริโส กิสฺมิฺจิเทว กรเณ อปรชฺฌติ น ตสฺส
มาตา วา ปตา วา ภคินี วา ภาตโร วา สขี วา สหายกา วา ตายนฺติ ฯ
อถ โข ราชาเยว ตตฺถ อภิภวิย อาณ ปวตฺเตติ กึ ตตฺถ การณ อปราธิกตฺตา เอวเมว
โข มหาราช เตส อจินฺติยาน กมฺมวิปากเยว อธิมตฺต พลวตร กมฺมวิปากเยว สพฺเพ
อภิภวิย อาณ ปวตฺเตติ กมฺมาธิคฺคหิตสฺส อวเสสา กิริยา โอกาส น ลภนฺติ ฯ ยถา
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วา ปน มหาราช มหิยา ทวฑาเห สมุฏิเต ฆฏสหสฺสมฺป อุทก น สกฺโกติ นิพฺพาเปตุ
อถ โข อคฺคิเยว ตฺถ อภิภวิย อาณ ปวตฺเตติ กึ ตตฺถ การณ พลวตฺตา เตชสฺส
เอวเมว โข มหาราช เตส อจินฺติยาน กมฺมวิปากเยว อธิมตฺต พลวตร กมฺมวิปากเยว
สพฺเพ อภิภวิย อาณ ปวตฺเตติ กมฺมาธิคฺคหิตสฺส อวเสสา กิริยา โอกาส น
ลภนฺติ ฯ ตสฺมา มหาราช อายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส กมฺมาธิคฺคหิตสฺส ลคุเฬหิ
โจเรหิ โปถิยมานสฺส อิทฺธิยา สมนฺนาหาโร นาโหสีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมว
โข ต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
อิทฺธิยา กมฺมวิปากพลวตรปฺโห ปโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตเมต ภควตา ธมฺมตาธมฺมปริยาเย ปุพเฺ พว โพธิสตฺตาน
มาตาปตโร นิยตา โหนฺติ โพธิ นิยโต โหติ อคฺคสาวกา น ิยตา โหนฺติ ปุติโต นิยโต
โหติ อุปฏาโก นิยโต โหตีติ ฯ ปุน จ ตุมฺเห ภณถ ตุสิเต กาเย ิโต โพธิสตฺโต
อฏ มหาวิโลกนานิ วิโลเกติ กาล วิโลเกติ ทีป วิโลเกติ เทส วิโลเหติ ชเนตฺตึ วิโลเกติ
กุล วิโลเกติ อายุ วิโลเกติ มาส วิโลเกติ เนกฺขมฺม วิโลเกตีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน
อปริปกฺเก าเณ พุชฺฌน นตฺถิ ฯ ปรกฺเก าเน สกฺกา นิมฺเมสนิตรมฺป อาคเมตุ
กสฺมา โพธิสตฺโต กาล วิโลเกติ กมฺหิ กาเล ปุปฺปชฺชามีติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน
ปุพฺเพว โพธิสตฺตสฺส มาตาปตโร นิยตา เตนหิ กุล วิโลเกตีติ ย วจน ต
มิจฺฉา ฯ ยทิ กุล วิโลเกติ เตนหิ ปุพฺเพว โพธิสตฺตสฺส มาตาปตโร นิยตาติ ตมฺป
วจน มิจฺฉา ฯ อยป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา
นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
นิยตา มหาราช ปุพฺเพว โพธิสตฺตสฺส มาตาปตโร กุลฺจ โพธิสตฺโต
วิโลเกติ ฯ กินฺติ ปน กุล วิโลเกติ เย เม มาตาปตโร เต ขตฺติยา อุทาหุ พฺราหฺมณาติ
เอว กุล วิโลเกติ ฯ อฏนฺน มหาราช ปุพฺเพว อนาคต โอโลเกตพฺพ โหติ ฯ กลเมส
อฏนฺน ฯ วาณิชสฺส มหาราช ปุพฺเพว วิกยภณฺฑ โอโลเกตพฺพ โหติ ฯ หตฺถินาคสฺส
ปุพฺเพว โสณฺฑาย อนาคโต มคฺโค โอโลเกตพฺโพ โหติ ฯ สากฏสฺส ปุพฺเพว อนาคต
ติตฺถ โอโลเกตพฺพ โหติ ฯ นิยามกสฺส ปุพฺเพว อนาคต ตีร โอโลเกตฺวา นาวา เปเสตพฺพา
โหติ ฯ ภึสกสฺส ปุพฺเพว อายุ โอโลเกตฺวา อาตุโร อุปสงฺกมิตพฺโพ โหติ ฯ อุตฺตรเสตุสฺส
ปุพฺเพว ถิราถิรภาว ชานิตฺวา อภิรูหิตพฺพ โหติ ฯ ภิกฺขสุ ฺส ปุพฺเพว อนาคต กาล
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ปจฺจเวกฺขิตฺวา โภชน ภฺุชิตพฺพ โหติ ฯ โพธิสตฺตาน ปุพฺเพว กุล โอโลเกตพฺพ โหติ
ขตฺติยกุล พฺราหฺมณกุล วาติ ฯ อิเมส โข มหาราช อฏนฺน ปุพฺเพว อนาคต โอโลเกตพฺพ
โหตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
โพธิสตฺตสฺส ธมฺมตาปฺโห ทุติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺป เหต ภควตา น ภิกฺขเว อตฺตาน อาเตตพฺพ
โย ปาเตยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ ฯ ปุน จ ตุมฺเห ยตฺถ กตฺถจิ ภควา
สาวกาน ธมฺม เทสยมาโน อเนกปริยาเยน ชาติยา ชราย พฺยาธิโน มรณสฺส สมุจฺเฉทาย
ธมฺม เทเสติ โย หิ โกจิ ชาติชราพฺยาธิมรณ สมติกฺกมติ ต ปรมาย ปสสาย
ปสสตีติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ภควตา ภาสิต น ภิกขฺ เว อตฺตาน ปาเตตพฺพ
โย ปาเตยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ เตนหิ ชาติยา ชราย พฺยาธิโน มรณสฺส สมุจฺเฉทาย
ยา ธมฺมเทสนา เทสิตา สา มิจฺฉา ฯ ยทิ ชาติยา ชราย พฺยาธิโน มรณสฺส สมุจฺเฉทาย
ธมฺมเทสนา สจฺจ เตนหิ น ภิกฺขเว อตฺตาน ปาเตตพฺพนฺติ ย วจน ต มิจฺฉา
ภวติ ฯ อยป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา นิพพฺ าหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิต เจต มหาราช ภควตา น ภิกขฺ เว อตฺตาน ปาเตตพฺพ โย ปาเตยฺย
ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ ฯ ยตฺถ กตฺถจิป ภควตา สาวกาน ธมฺม เทสิยมาเนน จ
อเนกปริยาเยน ชาติยา ชราย พฺยาธิโน มรณสฺส สมุจฺเฉทาย ธมฺโม เทสิโต ฯ ตตฺถ
ปน การณ อตฺถิ เยน ยตฺถ กตฺถจิ ภควา ปฏิกฺขิป จ สมาทเปสิ จ ฯ สีลวา
มหาราช สีลสมฺปนฺโน อคทสโม สตฺตาน กิเลสวิสวินาสโน โอสถสโม สตฺตาน
กิเลสพฺยาธิวูปสมโน อุทกสโม สตฺตาน กิเลสรโชชลฺลสฺส วาหโน มณิรตนสโม สตฺตาน
สพฺพสมฺปตฺติวรทโท นาวาสโย สตฺตาน จตุโรฆปารคมโน สตฺถวาหนสโม สตฺตาน
ชาติกนฺตารตรโณ วาตสโม สตฺตาน ติวิธคฺคิสนฺตาปปรินิพฺพาปโน มหาเมฆวุฏิสโม
สตฺตาน มานสปริปูรโณ อาจริยสโม สตฺตาน กุสลสิกฺขาปโก เทสิกสโม สตฺตาน เขมปถ
อาจิกฺขโณ ฯ เอวรูโป มหาราช พหุคุโณ อเนกคุโณ อปฺปมาณคุโณ คุณราสี คุณปฺุโช
สตฺตาน อายุกโร วุฑฺฒิการี สีลวา มา วินสฺสีติ สตฺตาน อนุกมฺปาย ภควา มหาราช
สิกฺขาปท ปฺาเปสิ น ภิกขฺ เว อตฺตาน ปาเตตพฺพ โย ปาเตยฺย ยถาธมฺโม
กาเรตพฺโพติ ฯ อิทเมตฺถ มหาราช การณ เยน การเณน ภควา ปฏิกฺขปิ  ฯ ภาสิต
เจต มหาราช เถเรน กุมารกสฺสเปน วิจิตฺรกถิเกน ปายาสิสฺส ราชฺสฺส ปรโลก
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ปกิตฺตมาเนน ยถา ยถา โข ราชฺ สมณพฺราหฺมณา สีลวนฺโต กลฺยาณธมฺมา จิร
ทีฆมทฺธาน โลเก ติฏนฺติ ตถา ตถา พหุชนหิตาย ปฏิปชฺชนฺติ พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ฯ เกน ปน การเณน ภควา สมาทเปสิ ชาติป
มหาราช ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา พฺยาธิป ทุกขฺ า มาณป ทุกฺข โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป ทุกฺขา อปฺปเยหิ สมฺปโยโคป ทุกฺโข ปเยหิ วิปปฺ โยโคป ทุกฺโข
มาตาปตุมาณป ภาตุภคินิมรณป ปุตฺตธีตุทารมรณป าติมรณป ทุกขฺ  าติพฺยาสนป
โรคพฺยสนป โภคพฺยสนป สีลพฺยสนป ทิฏิพฺยสนป ทุกฺข ราชภยป โจรภยป สเวรภยป
ทุพฺภิกฺขภยป อคฺคิภยป อุทกภยป อุมฺมิภยป กุมฺภิลภยป อาวฏฏภยป สุสุกาภยป
อตฺตานุวาทภยป ปรานุวาทภยป อสิโลกภยป ปริสสารชฺชภยป ทณฺฑภยป ทุคฺคติภยป
อาชีวิกภยป มรณภยป สพฺพนฺต ทุกฺข หตฺถจฺเฉท ปาทจฺเฉท กณฺณจฺเฉท นาสจฺเฉท
มุขจฺเฉท พิลงฺคถาลก สงฺขมุณฺฑิก ราหุมุข โชติมาล หตฺถปชฺโชติก เอรกวาสิก จิรวาสิก
เอเณยฺยก พลิสมสก กหาปณก ขารปตฺติจฺฉก ปลิฆปริวตฺติก ปลาสปฬก ตตฺเตน เตเลน
อาสิฺจน สุนขขาทาปน สูลอาโรหนนฺติ เอวรูปานิ มหาราช อเนกวิธานิ ทุกฺขานิ
สสารโสตคโต สตฺโต อนุภวติ ฯ ยถา มหาราช หิมวนฺเต ปพฺพเต อภิวุฏ อุทก
คงฺคาย นทิยา ปาสาณสกฺขรขรมรุมพอาวาฏคกฺกรสุสรุกฺขกลฺโลลอูมิอาวรณนีวรณมูลกิ สาขาสุ
ปริโยตฺถรติ เอวเมว โข มหาราช เอวรูปานิ พหุวิธานิ เอนกวิธานิ ทุกฺขานิ สสารโสตคโต
อนุภวติ ฯ ปวตฺต มหาราช ทุกฺข อปฺปวตฺต สุข อปฺปวตฺตสฺส คุณ ปวตฺเต จ ภย
ทีปยมาโน ภควา อปฺปวตฺตสฺส สจฺฉิกิริยาย ชาติชราพฺยาธิมรณสฺส สมติกฺกมาย
สมาทเปสิ ฯ อิทเมตฺถ มหาราช การณ เยน การเณน ภควา สมาทเปสีติ ฯ สาธุ
ภนฺเต นาคเสน ปฺโห ตยา สุนิทฺทิฏโ สุกถิโต กาณ อุปเนตีติ ฯ
อตฺตนิปาตนปฺโห ตติโย
ภนฺเต นาคเสน ภาสิต เจต ภควตา เมตฺตาย ภิกขฺ เว เจโตวิมุตตฺ ิยา อาเสวิตาย
ภาวิตาย พหุลีกตาย ยานีกตาย วตฺถุกตาย อนุฏิตาย ปริจิตาย สุสมารทฺธาย
เอกาทสานิสสา ปาฏิกงฺขา ฯ กตเม เอกาทส ฯ สุข สุปติ สุข ปฏิพุชฺฌติ น ปาปก
สุปน ปสฺสติ มนุสฺสาน ปโย โหติ อมนุสฺสาน ปโย โหติ เทวตา รกฺขนฺติ นาสฺส
อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ กมติ ตุวฏ จิตฺต สมาธิยติ มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ อสมฺมุฬฺโห
กาล กโรติ อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกูปโค โหตีติ ฯ ปุน จ ตุมฺเห ภณถ
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โส สาโม สุวณฺโณ เตฺตาวิหารี มิคสเฆหิ ปริวุโต ปวเน วิจรนฺโต ปลยกฺเขน รฺา
วิทฺโธ วิสปเตน สเรน ตตฺเถว มุจฺฉิโต ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ภควตา
ภาสิต เมตฺตาย ภิกฺขเว เจโตวิมุตฺติยา อาเสวิตาย ฯ เป ฯ อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต
พฺรหฺมโลกูปโค โหตีติ เตนหิ สาโม สุวณฺโณ เมตฺตาวิหารี อมคสเฆหิ ปริวุโต ปวเน
วิจรนฺโต ปลยกฺเขน รฺา วิทฺโธ วิสปเตน สเรน ตตฺเถว มุจฺฉิโต ปติโตติ ย วจน
ต มิจฺฉา ฯ ยทิ สาโม สุวณฺโณ เมตฺตาวิหารี มุคสเฆหิ ปริวุโต ปวเน วิจรนฺโต
ปลยกฺเขน รฺา วิทฺโธ วิสปเตน สเรน ตตฺเถว มุจฺฉิโต ปติโต เตนหิ เมตฺตาย
ภิกฺขเว เจโตวิมุตฺติยา อาเสวิตาย ฯ เป ฯ นาสฺส อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ วา กมตีติ
ย วจน ต มิจฺฉา ฯ อยป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ปรมสณฺโห สุขุโม คมฺภีโร นิปุโณ
มนุสฺสสาน คตฺเต วิมฺปโย เสทา มฺุเจยฺยุ โส ตวานุปฺปตฺโต วิชเฏหิ เอต มหาชฏาชฏิต
อนาคตาน ชินฺปุตฺตาน จกฺขุ เทหิ นิพฺพาหนายาติ ฯ
ภาสิตมฺป เจต มหาราช ภควตา เมตฺตาย ภิกฺขเว เจโตวิมุตฺตยิ า อาเสวิตาย
ฯ เป ฯ อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกูปโค โหตีติ ฯ สาโมป สุวณฺโณ เมตฺตาวิหารี
มิคสเฆหิ ปริวุโต ปวเน จรติ โส ปลยกฺเขน รฺา วิทฺโธ วิสปเตน สเรน ตตฺเถว
มุจฺฉิโต ปติโต ฯ ตตฺถ ปน มหาราช การณ อตฺถิ ฯ อตม ตตฺถ การณ ฯ
เนเต มหาราช คุณา ปุคฺคลสฺส เมตฺตาภาวนาย เอเต คุณา ฯ สาโม มหาราช สุวณฺโณ
ฆฏ อุกฺขิปนฺโต ตสฺมึ ขเณ เมตฺตาภาวนาย ปมตฺโต อโหสิ ฯ ยสฺมึ มหาราช ขเณ
ปุคฺคโล เมตฺต สมฺมาปนฺโน โหติ น ตสฺส ปุคฺคลสฺส ตสฺมึ ขเณ อคฺคิ วา วิส
วา สตฺถ วา กมติ ฯ ตสฺส เย เกจิ อหิตกามา อุปคนฺตวฺ า ต น ปสฺสนฺติ น
ตสฺมึ โอกาส ลภนฺติ ฯ เนเต มหาราช คุณา ปุคฺคลสฺส เมตฺตาภาวนาเยเต
คุณา ฯ อุปมายป ต ชานาหิ ฯ ยถา มหาราช ปุริโส สงฺคาเม สูโร อเภชฺชกวจชาลิก
สนฺนยฺหิตวฺ า สงฺคาม โอตรติ ตสฺส โอตรนฺตสฺส โสโร ขิตฺโต อุปคนฺตฺวา ปตติ วิกริ ติ
น ตสฺส โอกาส ลภติ น เอเต มหาราช คุณา สงฺคามสูรสฺส อเภชฺชกวจชาลิกาย
เอเต คุณา ยสฺส สโร ขิตฺโต อุปคนฺตฺวา ปตติ วิกิรติ เอวเมว โข มหาราช น
เอเต คุณา ปุคฺคลสฺส เมตฺตาภาวนาย เอเต คุณา ฯ ยสฺมึ มหาราช ขเณ ปุคฺคโล
เมตฺต สมาปนฺโน โหติ น ตสฺส ปุคฺคลสฺส ตสฺมึ ขเณ อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ
วา กมติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช ปุริโส ทิพฺพ อนฺตรธาน มูล หตฺเถ กเรยฺย
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ยาว ต มูล ตสฺส หตฺถคต โหติ ตาว น อฺโ โกจิ ปกติมนุสฺโส ต ปุริส ปสฺสติ
เนโส มหาราช คุโณ ปุริสสฺส มูลสฺเสโส คุโณ อนฺตรธานสฺส ย โส ปกติมนุสฺสาน
จกฺขุปเถ น ทสฺสติ เอวเมว โข มหาราช น เอเต คุณา ปุคฺคลสฺส เมตฺตาภาวนาย
เอเต คุณา ฯ ยสฺมึ มหาราช ขเณ ปุคฺคโล เมตฺต สมาปนฺโน โหติ น ตสฺส ปุคฺคลสฺส
ตสฺมึ ขเณ อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ วา กมติ ฯ ตสฺส เย เกจิ อหิต เอสิโน
อุปคนฺตฺวา น สกฺโกนฺติ อหิต กาตุนฺติ ฯ อจฺฉริย ภนฺเต นาคเสน อภูต ภนฺเต
นาคเสน สพฺพาปาปนิวารณา เมตฺตาภาวนาติ ฯ สพฺพกุสลคุณาวหา มหาราช เมตฺตาภาวนา
หิตานมฺป อหิตานมฺป ฯ เย เต สตฺตา วิฺาณพทฺธา สพฺเพส มหานิสสา เมตฺตาภาวนา
สวิภชิตพฺพาติ ฯ
เมตฺคานิสสปฺโห จตุตฺโถ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กุสลการิสฺสาป อกุสลการิสฺสาป ทฺวินฺน วิปาโก สมสโม
อุทาหุ โกจิ วิเสโส อตฺถีติ ฯ มหาราช กุสลสฺส จ อกุสลสฺส จ วิเสโส ฯ กุสล
มหาราช สุขวิปาก สคฺคสวตฺตนิก อกุสล ทุกฺขวิปาก นิรยสวตฺตนิกนฺติ ฯ ภนฺเต นาคเสน
ตุมฺเห ภณถ เทวทตฺโต เอกนฺตกณฺโห เอกนฺตกาฬเกหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต โพธิสตฺโต
เอกนฺตสุกฺโก เอกนฺตสุกฺเกหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโตติ ฯ ปุน จ เทวทตฺโต ภเว ภเว
ยเสน จ ปกฺเขน จ โพธิสตฺเตน สทิโส โหติ สมสโม กทาจิ อธิโก วา ฯ ยทา
เทวทตฺโต นคเร พาราณสิย พฺรหฺมทตฺตสฺส รฺโ ปุโรหิตปุตฺโต อโหสิ ตทา โพธิสตฺโต
ยสสา จ นิหีโน ชาโต ฉวกจณฺฑาลกุเล อโหสิ วิชฺชาธโร วิชฺช ปริวตฺเตตฺวา อกาเล
อรฺเ อมฺพผลานิ นิพฺพตฺเตสิ ฯ เอตฺถ ตาว โพธิสตฺโต เทวทตฺตโต ชาติยา
นิหีโน ฯ ปุน จ ปร ยทา เทวทตฺโต ราชา อโหสิ อหิปติ สพฺพกามสมงฺคี ตทา
โพธิสตฺโต ตสฺเสว อุปโภโค อโหสิ หตฺถินาโค สพฺพลกฺขณสมฺปนฺโน ตสฺส อาจารคติวิลาส
อสหมาโน ราชา วธมิจฺฉนฺโต ตหฺถาจริย เอว อวจ อสิกฺขิโต เต อาจริย หตฺถินาโค
ตสฺส อากาสคมน นาม กาเรหีติ ตตฺถป ตาว โพธิสตฺโต เทวทตฺตโต ชาติยา นิหีโน
ติรจฺฉานคฺโต ลามโก ฯ ปุน จ ปร ยถา เทวทตฺตโต มนุสฺโส อโหสิ ปวเน ติฏติ
โส ตทา โพธิสตฺโต มหากป นาม มกฺกโฏ อโหสิ พลวา ปฺจนาคพลธโร ฯ ยทา
โพธิสตฺโต ฉทฺทนฺโต นาม หตฺถินาโค อโหสิ ตทา โส ลุทฺธโก ต หตฺถินาค ฆาเตสิ
ตตฺถป ตาว เทวทตฺโต อธิกตโร ฯ ปุน จ ปร ยทา เทวทตฺโต มนุสโฺ ส อโหสิ
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วนจรโก อนิเกตวาสี ตทา โพธิสตฺโต สกุโณ อโหสิ ติตฺติโร นาม มนฺตสชฺฌายิโก
ตทาป โส ปวน จรนฺโต ต สกุณ ฆาเตสิ ตตฺถป ตาว เทวทตฺโต ชาติยาเยว
อธิกตโร ฯ ปุน จ ปร ยทา เทวทตฺโต ทุมฺมตินคเร กุลาปุ นาม กาสิราชา อโหสิ
ตทา โพธิสตฺโต ตาปโส อโหสิ ขนฺติวาที ตทา โส ราชา ตสฺส ตาปสสฺส กุทฺโธ
หตฺถปาเท วสกฬีเร วิย ฉินทฺ าเปสิ ตตฺถป เทวทตฺโต อธิกตโร ชาติยา จ ยเสน
จ ฯ ปุน จ ปร ยทา เทวทตฺโต อเจลโก อโหสิ โกรมฺภิโก นาม ตทา โพธิสตฺโต
ปนฺทรโก นาม นาคราชา อโหสิ ตตฺถป ตาว เทวทตฺโตเยว โยนิยา อธิกตโร ฯ ปุน
จ ปร ยทา เทวทตฺโต มนุสโฺ ส อโหสิ ปวเน ชฏิลโก ตทา โพธิสตฺโต ตจฺฉโก นาม
มหาสูกโร อโหสิ ตตฺถป ตาว เทวทตฺโตเยว โยนิยา อธิกตโร ฯ ปุน จ ปร ยทา
เทวทตฺโต เจตีสุ อุปริจโร นาม ราชา อโหสิ อุปริปุริสมตฺเต คคเน เวหาสงฺคโม ตทา
โพธิสตฺโต กปโล นาม พฺราหฺมโณ อโหสิ ตตฺถป ตาว เทวทตฺโตเยว ชาติยา อธิกตโร
ยเสน จ ฯ ปุน จ ปร ยทา เทวทตฺโต มนุสฺโส อโหสิ สาโม นาม ตทา โพธิสตฺโต
รุรุ นาม มิคราชา อโหสิ ตตฺถป ตาว เทวทตฺโตเยว โยนิยา อธิกตโร ฯ ปุน จ
ปร ยทา เทวทตฺโต มนุสฺโส อโหสิ สุสาโม นาม ลุทฺธโก ปวนจรโก ตทา โพธิสตฺโต
หตฺถินาโค อโหสิ โส ลุทฺธโก ตสฺส หตฺถินาคสฺส สตฺตกฺขตฺตุ ทนฺเต ฉินฺทิตฺวา หริ
ตตฺถป ตาว เทวทตฺโตเยว โยนิยา อธิกตโร ฯ ปุน จ ปร ยทา เทวทตฺโต สิงฺคาโล
อโหสิ ขตฺติยธมฺโม โส ยาวตา ชมฺพูทีเป ปเทสราชาโน เต สพฺเพ อนุยุตฺเต อกาสิ
ตทา โพธิสตฺโต วิธุโร นาม ปณฺฑิโต อโหสิ ตตฺถป ตาว เทวทตฺโต ยเสน
อธิกตโค ฯ ปุน จ ปร ยทา เทวทตฺโต หตฺถินาโค หุตฺวา ลฏกิกาย สกุณยิ า ปุตฺเต
ฆาเตสิ ตทา โพธิสตฺโตป หตฺถินาโค อโหสิ ยูถปติ ตตฺถป ตาว เต อุโภ สมสมา
อเหสุ ฯ ปุน จ ปร ยทา เทวทตฺโต ยกฺโข อโหสิ อธมฺโม นาม ตทา โพธิสตฺโต
ยกฺโข อโหสิ สุธมฺโม นาม ตฺถป ตาว เต อุโภ สมสมา อเหสุ ฯ ปุน จ ปร
ยทา เทวทตฺโต นาวิโก อโหสิ ปฺจนฺน กุลสตาน อิสฺสโร ตทา โพธิสตฺโตป นาวิโก
อโหสิ ปฺจนฺน กุลสตาน อิสฺสโร ตตฺถป ตาว เต อุโภป สมสมา อเหสุ ฯ ปุน
จ ปร ยทา เทวทตฺโต สาโข นาม มิคราชา อโหสิ ตทา โพธิสตฺโตป นิโคฺรโธ นาม
มิคราชา อโหสิ ตตฺถป ตาว เต อุโภ สมสมา อเหสุ ฯ ปุน จ ปร ยทา เทวทตฺโต
กณฺฑหาโล นาม ปุโรหิโต อโหสิ ตทา โพธิสตฺโต จนฺโท นาม ราชกุมาโร อโหสิ
ตตฺถป ตาว อเนน กณฺฑหาโล อธิกตโร ฯ ปุน จ ปร ยทา เทวทตฺโต สตฺถวาโท
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อโหสิ ปฺจนฺน สกฏสตาน อิสสโร ตทา โพธิสตฺโตป สตฺถวาโห อโหสิ ปฺจนฺน
สกฏสตาน อิสฺสโร ตตฺถป ตาว เต อุโภ สมสมา อเหสุ ฯ ปุน จ ปร ยทา
เทวทตฺโต อลาโต นาม มหาเสนาปติ อโหสิ โส สพฺพ มหารชฺช เอกมุข อกาสิ ตทา
โพธิสตฺโต นารโท นาม พฺรหฺมา อโหสิ ตตฺถป ตาว เต อุโภ สมสมา อเหสุ ฯ
ปุน จ ปร ยทา เทวทตฺโต พฺรหฺมทตฺโต นาม กาสิกราชา อโหสิ ตทา โพธิสตฺโต
มหาปทุมกุมาโร นาม ตสฺส ปุตฺโต อโหสิ ตทา โส ราชา สก ปุตฺต โจรปฺปปาเต
ขิปาเปสิ ฯ ยโต กุโตจิ ปตาว ปุตฺตาน อธิโก อโหสิ วิสิฏโ ฯ ตตฺถป ตาว เทวทตฺโต
อุตฺตโร อธิโก จ ฯ ปุน จ ปร ยทา เทวทตฺโต มหาปตาโป นาม ราชา อโหสิ
ตทา โพธิสตฺโต ตสฺส ปุตฺโต ธมฺมปาโล นาม กุมาโร อโหสิ ตทา โส ราชา สกสฺส
ปุตฺตสฺส หตฺถปาเท สีส จ เฉทาเปสิ ตตฺถป ตาว เทวทตฺโต อุตฺตโร อธิกตโร
ทิสฺสติ ฯ อชฺเชตรหิ อุโภป เต สกฺยกุเล ชายึสุ ฯ โพธิสตฺโต พุทฺโธ อหุ สพฺพฺู
เทวทตฺโต อสฺส อติเทวสฺส สาสเน ปพฺพชฺชิ โส อิทฺธึ นิพฺพตฺเตตฺวา พุทฺธาลย
ทสฺเสสิ ฯ กินฺนุ โข ภนฺเต นาคเสน ย มยา ภณิต ต สพฺพป ตถ อุทาหุ
วิตถนฺติ ฯ ย ตฺว มหาราช พหุวิธ การณ โอสาเรสิ สพฺพนฺต ตเถว โน
วิตถนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน กณฺโห จ สุกฺโก จ อุโภ สมสมคติกา โหนฺติ เตนหิ
กุสลป อกุสลป สมสมวิปาก โหตีติ ฯ น หิ มหาราช กุสลป อกุสลป สมสมวิปาก
โหติ น หิ มหาราช เทวทตฺโต สพฺเพหิ ชเนหิ ปฏิวิรทุ ฺโธ โพธิสตฺโต เนว ปฏิวริ ุทฺโธ
โย ตสฺส โพธิสตฺเต ปฏิวิโรโธ โส ตสฺมึเยว ภเว วิปจฺจติ ผล เทติ ฯ เทวทตฺโต
มหาราช อิสฺสริเย ิโต ชนปเทสุ อารกฺข เทติ เสตุสภาปฺุาลย การาเปติ
สมณพฺราหฺมณกปณวณิพฺพกาน ยถาปณิหิต ทาน เทติ โส ตสฺส วิปาเกน ภเว สมฺปตฺตี
ลภติ ตสฺเสต มหาราช น สกฺกา วตฺถุ วินา ทาเนน ทมเนน สฺเมน อุโปสถกมฺเมน
สมฺปตฺตึ อนุภวตีติ ฯ ย ปน ตุว มหาราช เอว วเทยฺยาสิ เทวทตฺโต จ โพธิสตฺโต
จ เอกโต อนุปริวตฺตนฺตีติ โส น ชาติสตสฺส อจฺจเยน สมาคโม อโหสิ น ชาติสหสฺสสฺส
อจฺจเยน น ชาติสตสหสฺสสฺส อจฺจเยน กทาจิ กรหจิ พหุนฺน อโหรตฺตาน อจฺจเยน
สมาคโม อโหสิ ฯ ย ปเนต มหาราช ภควตา กาณกจฺฉปูปม อุปทสฺสิต
มนุสฺสตฺตปฏิลาภาย ตถูปม มหาราช อิเมส สมาคม ธาเรหิ ฯ น มหาราช โพธิสตฺตสฺส
เทวทตฺเตเนว สทฺธึ สมาคโม อโหสิ ฯ เถโรป มหาราช สารีปุตฺโต อเนกชาติสตสหสฺสานิ
โพธิสตฺตสฺส ปตา อโหสิ มหาปตา อโหสิ จุลฺลปตา อโหสิ ภาตา อโหสิ ปุตฺโต อโหสิ
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ภาคิเนยฺโย อโหสิ มิตฺโต อโหสิ ฯ โพธิสตฺโต มหาราช อเนกชาติสตสฺหสฺสานิ เถรสฺส
สารีปุตฺตสฺส ปตา อโหสิ ฯ เป ฯ มิตฺโต อโหสิ ฯ สพฺเพป เต มหาราช สตฺตา
สตฺตนิกายปริยาปนฺนา สสารโสตมนุคตา สสารโสเตน วุยฺปนฺตา อปฺปเยหิป ปเยหิป
สมาคจฺฉนฺติ ฯ ยถา มหาราช อุทก โสเตน วุยฺหมาน สุจิอสุจิกลฺยาณปาปเกหิ สทฺธึ
สมาคจฺฉติ เอวเมว โข มหาราช สพฺเพป สตฺตา สตฺตนิกายปริยาปนฺนา สสารโสต อตุคตา
สฺสารโสเตน วุยหฺ นฺตา อปฺปเยหิป ปเยหิป สมาคจฺฉนฺติ ฯ เทวทตฺโต มหาราช ยกฺโข
สมาโน อตฺตนา อธมฺมิโก สมาโน ปเร อธมฺเม นิโยเชตฺวา สตฺตปฺาสวสฺสโกฏิโย
สฏิฺจ วสฺสสตสหสฺสานิ มหานิรเย ปจฺจิ ฯ โพธิสตฺโตป มหาราช ยกฺโข สมาโน
อตฺตนา ธมฺมิโก สมาโน ปเร ธมฺเม นิโยเชตฺวา สตฺตปฺาสวสฺสโกฏิโย สฏิฺจ
วสฺสสตสหสฺสานิ สคฺเค ปโมทิ สพฺพกามยสสมงฺคี ฯ อปจ มหาราช เทวทตฺโต อิมสฺมึ
ภเว พุทฺธ อนุสาสนิย อปฺปสาเทสิ สกิเลสภาคิเกน โส สมคฺคฺจ สฆ ภินฺทิตวฺ า ปวึ
ปาวิสิ ตถาคโต พุชฺฌิตฺวา สพฺพธมฺเม นิพฺพุโต อุปธิสขเยติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน
เอวเมต ตถา ธาเรยฺยามีติ ฯ
กุสลากุสฺลสมสมปฺโห ปฺจโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺป เหต ภควตา
สเจ ลเภถ ขณ วา รโห วา
นิมนฺตก วาป ลเภถ ตาทิส
สพฺพาป อิตฺถิโย กเรยฺยุ ปาป
อฺ อลทฺธา ปสปฺปนา สทฺธินฺติ ฯ
ปุน จ เอว กถิยติ มโหสถสฺส ภริยา อมรา นาม อิตฺถี คามเก ปตา ปวุตฺถปติกา
รโห นิสินฺนา วิวิตฺตา ราชปฏิสม สามิก กริตฺวา สหสฺเสน นิมนฺติยมานา ปาปกมฺม
นากาสีติ ฯ ยท ภนฺเต นาคเสน ภควตา ภณิต
สเจ ลเภถ ขณ วา รโห วา
นิมนฺตก วาป ลเภถ ตาทิส
สพฺพาป อิตฺถิโย กเรยฺยุ ปาป
อฺ อลทฺธา ปสปฺปนา สทฺธินฺติ
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เตนหิ มโหสถสฺส ภริยา อมรา นาม อิตฺถี คามเก ิตา ปวุตฺถปติกา รโห นิสินฺนา
วิวิตฺตา ราชปฏิสม สามิก กริตฺวา สหสฺเสนป นิมนฺติยมานา ปาปกมฺม นากาสีติ ย
วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ มโหสถสฺส ภริยา ฯ เป ฯ ปาปกมฺม นากาสิ เตนหิ สเจ
ลเภถ ขณ วา รโห ฯ เป ฯ อฺ อลทฺธา ปสปฺปนา สทฺธินฺติ ย วจน ต
มิจฺฉา ฯ อยป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปปตฺโต โส ตยา นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺป เหต มหาราช ภควตา
สเจ ลเภถ ขณ วา รโห วา
นิมนฺตก วาป ลเภถ ตาทิส
สพฺพาป อิตฺถิโย กเรยฺยุ ปาป
อฺ อลทฺธา ปสปฺปนา สทฺธินฺติ ฯ
ปุน จ กถิยติ มโหสถสฺส ภริยา อมรา นาม อิตฺถี คามเก ปตา ปวุตถฺ ปติกา
รโห นิสินฺนา วิวิตฺตา ราชปฏิสม สามิก กริตฺวา สหสฺเสน นิมนฺติยมานา ปาปกมฺม
ฯ อกาสีติ ฯ กเรยฺย มหาราช อิตฺถึ สหสฺส ลภมานา ตาทิเสน ปุริเสน สทฺธึ
ปาปกมฺม ฯ สา น กเรยฺย สเจ ขณ วา รโก วา นิมนฺตก วา ตาทิส
ลเภยฺย ฯ วิจนิ ฺนตา สา มหาราช อมรา อิตฺถี น อทฺทส ขณ วา รโห วา นิมนฺตก
วาป ตาทิส ฯ อิธโลเก ครหภยา ขณ น ปสฺสิ ปรโลเก นิรยภยา ขณ น ปสฺสิ
ปาป ฉิทฺทนฺติ ขณ น ปสฺสิ ปย อมฺุจิตุกามา ขณ น ปสฺส สามิกสฺส คุรุกตาย
ขณ น ปสฺสิ ธมฺม อปจายนฺตี ขณ น ปสฺสิ อนริย ครหนฺตี ขณ น ปสฺสิ กิริย
อภินฺทิตุกามา ขณ น ปสฺสิ ฯ เอวรูเปหิ พหุเกหิ การเณหิ ขณ อปสฺสิตฺวา ปาป
น อกาสิ ฯ รโหป สา โลเก วิจนิ ิตฺวา ปสฺสนฺตี ปาป นากาสิ ฯ สเจ สา มนุสฺเสหิ
รโห ลเภยฺย อถ อมนุสฺเสหิ รโห น ลเภยฺย สเจ อมนุสฺเสหิ รโห ลเภยฺย อถ
ปรจิตฺตวิทูหิ ปณฺฑิเตหิ รโห น ลเภยฺย สเจ ปรจิตฺตวิทูหิ ปณฺฑเิ ตหิ รโห ลเภยฺย
อถ อตฺตโนว ปาเปหิ รโห น ลเภยฺย สเจ สา สวาเสน อตฺตโนว ปาเปหิ รโห
ลเภยฺย อถ อธมฺเมน รโห น ลเภยฺย ฯ เอวรูเปหิ พหุวเิ ธหิ การเณหิ รโห อลภิตฺวา
ปาปกมฺม นากาสิ ฯ นิมนฺตกป สา โลเก วิจนิ ิตฺวา ตาทิส อลภนฺตี ปาป
นากาสิ ฯ มโหสโถ มหาราช ปณฺฑิโต อฏวีสติยา องฺเคหิ สมนฺนาคโต ฯ กตเมหิ
องฺเคหิ ฯ มโหสโถ มหาราช ปณฺฑิโต สูโร หิริมา โอตฺตปฺป สปกฺโข มิตฺตสมฺปนฺโน
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ขโม สีลวา สจฺจวาที โสเจยฺยสมฺปนฺโน อกฺโกธโน อนติมานี อนุสุยยฺ โก วิรยิ วา อายูหิโก
สงฺคหโก สวภิ าคี สขิโล นิวาตวุตฺติ สณฺโห อสโ อมายาวี อติพุทฺธนิ ยสมฺปนฺโน
วิชฺชาสมฺปนฺโน กิตฺติมา หิโต อุปนิสฺสิตาน ปตฺถิโต สพฺพชนสฺส ธนวา ยสวา ฯ มโหสโถ
มหาราช ปณฺฑิโต อิเมหิ อฏวีสติยา องฺเคหิ สมนฺนาคโต ฯ สา อฺญ ตาทิส นิมนฺตก
อลภิตฺวา ปาป นากาสีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
อมราเทวีปฺโห ฉฏโ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภณิต เจต ภควตา วิคตภยสนฺตาสา อรหนฺโตติ ฯ ปุน
จ นคเร ราชคเห ธนปาลก หตฺถึ ภควติ อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ปฺจ ขีณาสวสตานิ
ปริจฺจชิตฺวา ชินวร ปกฺกนฺตานิ ทิสาวิทิส เอก เปตฺวา เถร อานนฺท ฯ กินฺนุ โข
ภนฺเต นาคเสน เต อรหนฺตา ภยา ปกฺกนฺตา ปฺายิสฺสติ สเกน กมฺเมนาติ
ทสพล ปาเตตุกามา ปกฺกนฺตา อุทาหุ ตถาคตสฺส อตุล วิปุล อสม ปาฏิเหร ทฏุกามา
ปกฺกนฺตา ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ภณิต ตถาคเตน วิคตภยสนฺตาสา อรหนฺโตติ เตนหิ
นคเร ราชคเห ธนปาลก หตฺถึ ภควติ อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ปฺจ ขีณาสวสตานิ ปริจฺจชิตฺวา
ชินวร ปกฺกนฺตานิ ทิสาวิทสิ  เอก เปตฺวาเถร อานนฺทนฺติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ
ยทิ นคเร ราชคเห ธนปาลก หตฺถึ ภควติ อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ปฺจ ขีณาสวสตานิ
ปริจฺจชิตฺวา ชินวร ปกฺกนฺตานิ ทิสาวิทิส เอก เปตฺวา เถร อานนฺท เตนหิ วิคตภยสนฺตาสา
อรหนฺโตติ ย วจน ตมฺป มิจฺฉา ฯ อยมฺป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต
โส ตยา นิพพฺ าหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺป เหต มหาราช ภควตา วิคตภยสนฺตาสา อรหนฺโตติ ฯ นคเรป
ราชคเห ธนปาลก ปตฺถึ ภควติ อาคจฺฉนฺต ทิสฺวา ปฺจ ขีณาสวสตานิ ปริจฺจชิตฺวา
ชินวร ปกฺกนฺตานิ ทิสาวิทสิ  เอก เปตฺวา เถร อานนฺท ฯ ตฺจ ปน น ภยา
นาป ภควนฺต ปาเตตุกามตาย ฯ เยน ปน เหตุนา มหาราช เต อรหนฺโต
ภาเยยฺยุ วา ตเสยฺยุ วา เตส โส เหตุ อรหนฺตาน สมุจฺฉินฺโน ตสฺมา อรหนฺโต
วิคตภยสนฺตาสา ฯ ภายติ นุ โข มหาราช มหาปวี ขณนฺเต วา ภินทฺ นฺเต วา
ธารนฺเต วา สมุทฺทปพฺพตสิขเรปติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ กึการณาติ ฯ นตฺถิ ภนฺเต
มหาปวิยา โส เหตุ เยน เหตุนา มหาปวี ภาเยยฺย วา ตเสยฺย วาติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช อตฺถิ อรหนฺตาน โส เหตุ เยน เหตุนา อรหนฺโต ภาเยยฺยุ วา ตเสยฺยุ
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วา ฯ ภายติ นุ โข มหาราช คิริสิขร ภนฺทนฺเต วา โปถยนฺเต วา อคฺคินา ทหนฺเต
วาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เกน การเณนาติ ฯ นตฺถิ ภนฺเต คิริสิขรสฺส โส เหตุ
เยน เหตุนา คิริสิขร ภาเยยฺย วา ตเสยฺย วาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช นตฺถิ
อรหนฺตาน โส เหตุ เยน เหตุนา อรหนฺโต ภาเยยฺยุ วา ตเสยฺยุ วา ฯ ยทิป มหาราช
โลกธาตุสตสหสฺเสสุ เย เกจิ สตฺตา สตฺตนิกายปริยาปนฺนา สพฺเพป เต สตฺติหตฺถา
เอก อรหนฺต ปริวาเรตฺวา ตาเสยฺยุ น ต กาตุ สกฺกา น อรหนฺตาน จิตฺตสฺส กิฺจิป
อฺถตฺต ภเวยฺย ฯ กึการณา ฯ อรหนฺตาน วิคตภยสนฺคาสเหตุโต ฯ อปจ มหาราช
สพฺเพส ขีณาสวาน เอว เจตสา เจโตปริวิตกฺโก อุทปาทิ อชฺช นรวรปวเร ชินวรวสเภ
นครวรมนุปวิฏเ วีถิยา ธนปาลโก หตฺถี อปฺปติสฺสติ อสสย เทวาติเทว อุปฏาโก
น ปริจฺจชิสฺสติ ยทิ มย สพฺเพป ภควนฺต น ปริจฺจชิสฺสาม อานนฺทสฺส คุโณ ปากโฏ
น ภวิสฺสติ น หิ ตตฺถ กถาสมุปฺปตฺติ ภวิสฺสติ น เหว ตถาคต สมุปคมิสฺสติ หตฺถินาโค
หนฺท มย อปคจฺฉาม เอวมิท มหโต ชนกายสฺส กิเลสพนฺธนโมกฺโข ภวิสฺนติ อานนฺทสฺส
จ คุโณ ปากโฏ ภวิสฺสตีติ ฯ เอว เต อานิสส ทิสฺวา อรหนฺโต ทิสาวิทิส
ปกฺกนฺตาติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน สตฺถิ อรหนฺตาน ภย วา สนฺตาโส วา เอวเมต
ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ขีณาสวาน อภายนปฺโห สตฺตโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺเปต ภควตา
สนฺถวโต ย ชาต
นิเกตา ชายตี รโช
อนิเกตมสนฺถว
เอต วา มุนิทสฺสนนฺติ ฯ
ปุน จ ภณิต
วิหาเร การเย รมฺเม
วาสเยตฺถ พหุสฺสุเตติ ฯ
ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคเตน ภณิต
สนฺถวโต ภย ชาต ฯ เป ฯ เอต เว มุนิทสฺสนนฺติ
เตนหิ
วิหาเร กาเรย รมฺเม
วาสเยตฺถ พหุสฺสุเตติ
ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ ตถาคเตน ภณิต
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วิหาเร การเย รมฺเม
วาสเยตฺถ พหุสฺสุเตติ
เตนหิ สนฺถวโต ภย ชาต ฯ เป ฯ เอต เว มุนิทสฺสนนฺติ ตมฺป วจน มิจฉา ฯ อยป
อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา นิพพฺ าหิตพฺโพติ ฯ ภาสิตมฺเปต มหาราช
ภควตา
สนฺถวโต ภย ชาต
นิเกตา ชายตี รโช
อนิเกตมนสฺถว
เอต วา มุนิทสฺสนนฺติ ฯ
ภณิตฺจ
วิหาเร กาเรย รมฺเม
วาสเยตฺถ พหุสฺสุเตติ ฯ
ย มหาราช ภควตา ภณิต
สนฺถวโต ภย ชาต ฯ เป ฯ เอต เว มุนิทสฺสนนฺติ
ต สภาวทสฺสน อนวเสสวจน นิสฺเสสวจน นิปฺปริยายวจน สมณานุจฉฺ วิก สมณสารุปฺป
สมณปฏิรูป สมณารห สมณโคจร สมณปฏิปทา สมณปฏิปตฺติ ฯ ยถา มหาราช
อารฺโก มิโค อรฺเ ปวเน จรมาโน นิราลโย อนิเกโน ยถิจฺฉก สยติ เอวเมว
โข มหาราช ภิกฺขุนา
สนฺถวโต ภย ชาต
นิเกตา ชายตี รโช
อนิเกตมสนฺถว
เอต เว มุนิทสฺสนนฺติ
จินฺเตตพฺพ ฯ ยมฺป ปน มหาราช ภควตา ภณิต
วิหาเร การเย รมฺเม
วาสเยตฺถ พหุสฺสุเตติ
ต เทฺว อตฺถวเส สมฺปสฺสมาเนน ภควตา ภณิต ฯ กตเม เทฺว ฯ วิหารทาน นาม
สพฺพพุทฺเธหิ วณฺณิต อนุมต โถมิต ปสฏ ต วิหารทาน ทตฺวา ชาติชรามรณา
ปริมุจฺจิสฺสตีติ อย ตาว ปโม อานิสโส วิหารทาเน ฯ ปุน จ ปร วิหาเร วิชฺชมาเน
ภิกฺขุนิโย พฺยตฺตสงฺเกตา ภวิสฺสนฺติ สุลภทสฺสน ทสฺสนกามาน อนิเกเต ทุทฺทสฺสนา
ภวิสฺสนฺตีติ อย ทุติโย อานิสโส วิหารทาเน ฯ อิเม เทฺว อตฺถวเส สมฺปสฺสมาเนน
ภควตา ภณิต
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วิหาเร กาเรย รมฺเม
วาสเยตฺถ พหุสฺสุเตติ ฯ
น ตตฺถ พุทฺธปุตฺเตน อาลโย กรณีโย นิเกเตติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต
ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
สนฺถวปฺโห อฏโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺเปต ภควตา อหมสฺมิ ภิกฺขเว พฺราหฺมโณ ยาจโยโค
สทา ปยตปาณิ อนติมเทหธโร อนุตฺตโร ภึสโก สลฺลกนฺโตติ ฯ ปุน จ ภณิต ภควตา
เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขนู  อปฺปาพาธาน ยทิท พากุโลติ ฯ ภควโต จ
สรีเร พหุกฺขตฺตุ อาพาโธ อุปฺปนฺโน ทิสสติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต อนุตฺตโร
เตนหิ เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกขฺ ูน อปฺปาพาธาน ยทิท พากุโลติ ย วจน
ต มิจฺฉา ฯ ยทิ เถโร พากุโล อปฺปาพาธาน อคฺโค เตนหิ อหมสฺมิ ภิกฺขเว พฺราหฺมโณ
ยาจโยโค สทา ปยตปาณิ อนฺติมเทหธโร อนุตฺตโร ภึสโก สลฺลกนฺโตติ ตมฺป วจน
มิจฺฉา ฯ อยมฺป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺเปต มหาราช ภควตา อหมสฺมิ ภิกฺขเว พฺราหฺมโณ ยาจโยโค สทา
ปจนปาณิ อนฺติมเทหธโร อนุตฺตโร ภีสโก สลฺลกนฺโตติ ฯ ภณิตฺจ เอตทคฺค ภิกขฺ เว
มม สาวกาน ภิกฺขูน อปฺปาพาธาน ยทิท พากุโลติ ฯ ตฺจ ปน พาหิราน อาคมาน
อธิคมาน ปริยตฺตีน อตฺตนิ วิชฺชมานตฺต สนฺธาย ภาสิต ฯ สนฺติ โข มหาราช ภควโต
สาวกา านจงฺกมิกา เต าเนน จงฺกเมน รตฺตินฺทิว วีตนิ าเมนฺติ ภควา ปน มหาราช
าเน จงฺกเมน จ นิสชฺชาย สยเนน รตฺตินทฺ ิว วีตินาเมติ ฯ เย เต มหาราช ภิกฺขู
านจงฺกมิกา เต เตน องฺเคน อติเรกา โหนฺติ ฯ สนฺติ โข ปน มหาราช ภควโต
สาวกา เอกาสนิกา เต ชีวิตเหตุป ทุติย โภชน น ภุชนฺติ ภควา ปน มหาราช
ทุติยมฺป ตติยมฺป โภชน ภฺุชติ ฯ เย เต มหาราช ภควโต สาวกา ภิกฺขู เอกาสนิกา
เต เตเนว องฺเคน อติเรกา ฯ อเนกวิธานิ มหาราช ตานิ การณานิ เตส เตส ต
ต สนฺธาย ภณิตานิ ฯ ภควา ปน มหาราช อนุตฺตโร สีเลน สมาธินา ปาย
วิมุตฺติยา วิมุตตฺ ิาณทสฺสเนน ทสหิ จ พเลหิ จตุหิ เวสารชฺเชหิ อฏารสหิ พุทฺธธมฺเมหิ
ฉหิ อาธารเณหิ าเณหิ ฯ เกวเล จ พุทฺธวิสเย ต สนฺธาย ภณิต อหมสฺมิ ภิกฺขเว
พฺราหฺมโณ ยาจโยโค สทา ปยตปาณิ อนฺติมเทหธโร อนุตฺตโร ภีสโก สลฺลกนฺโตติ ฯ
อิธ มหาราช มนุสฺสเสุ เอโก ชาติมา โหติ เอโก ธนวา เอโก วิชฺชวา เอโก สิปฺปวา
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เอโก สูโร เอโก วิจกฺขโณ สพฺเพ เจเต อภิภวิย ราชาเยว เตส อุตฺตโม โหติ เอวเมว
โข มหาราช ภควา สพฺพสตฺตาน อคฺโค เชฏโ เสฏโ ฯ ยมฺปน อาวสฺมา พากุโล
อปฺปาพาโธ อโหสิ ต อภินหี ารวเสน ฯ โส หิ มหาราช อโนมทสฺสิสฺส ภควโต
อุทรวาตาพาเธ อุปฺปนฺเน วิปสฺสิสฺส จ ภควโต อฏวีสติยา จ ภิกฺขุสตสหสฺสาน
คิลานปุพฺพกโรเค อุปฺปนฺเน สย ตาปโส สมาโน นานาเภสชฺเชหิ ต พยาธึ อปเนตฺวา
อปฺปาพาธตฺต ปตฺโต ภณิโต จ เอตทคฺค ภิกฺขเว มม สาวกาน ภิกฺขนู  อปฺปาพาธาน
ยทิท พากุโลติ ฯ ภควโต มหาราช พฺยาธิมฺหิ อุปฺปชฺชนฺเตป อนุปฺปชฺชนฺเตป ธุตงฺค
อาทิยนฺเตป อนาทิยนฺเตป นตฺถิ ภควตา สทิโส โกจิ สตฺโต ฯ ภาสิตมฺเปต มหาราช
ภควตา เทวาตเทเวน สยุตตฺ นิกาเย วรลฺจเก ยาวตา ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา ทฺวปิ ฺปทา
วา จตุปฺปทา วา พหุปฺปทา วา รูปโน วา อรูปโน วา สฺิโน วา อสฺิโน
วา เนวสฺีนาสฺิโน วา ตถาคโต เตส อคฺคมกฺขายติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ
สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ภควโต อปฺปาพาธปฺโห นวโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตมฺเปต ภควตา ตถาคโต ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
อนุปฺปนฺนสฺส มคสฺส อุปฺปาเทตาติ ฯ ปุน จ ภณิต อทฺทสา โขห ภิกฺขเว โปราณ
มคฺค โปราณ อฺชส ปุพฺพเกหิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ อนุยาตนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน
ตถาคโต อนุปฺปนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตา เตนหิ อทฺทสา โขห ภิกฺขเว โปราณ มคฺค
โปราณ อฺชส ปุพฺพเกหิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ อนุยาตนฺติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ
ตถาคเตน ภณิต อทฺทสา โขห ภิกฺขเว โปราณ มคฺค โปราณ อฺชส ปุพฺพเกหิ
สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ อนุยาตนฺติ เตนหิ ตถาคโต ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อนุปฺปนฺนสฺส
มคฺคสฺส อุปฺปาเทตาติ ตมฺป วจน มิจฺฉา ฯ อยมฺป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปปฺ ตฺโต
โส ตยา นิพพฺ าหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺป เจต มหาราช ภควตา ตถาคโต ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตาติ ฯ ภณิตฺจ อทฺทสา โขห ภิกฺขเว โปราณ
มคฺค โปราณ อฺชส ปุพฺพเกหิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ อนุยาตนฺติ ฯ ต ทฺวายมฺป
สภาววจนเมว ฯ ปุพฺพกาน มหาราช ตถาคตาน อนฺตรธาเนน อสติ อนุสาสเก มคฺโค
อนฺตรธายิ โส ต ตถาคโต มคฺค ลุตฺต ปลุตฺต รูปฬฺห ปหิต ปฏิจฺฉนฺน อสฺจรณ
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ปฺาจกฺขุนา สมฺปสฺสมาโน อทฺทส ปุพฺพเกหิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ อนุยาต ตการณา อาห
อทฺทสา โขห ภิกฺขเว โปรณ มคฺค โปราณ อฺชส ปุพฺพเกหิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ
อนุยาตนฺติ ฯ ปุพฺพกาน มหาราช ตถาคตาน อนฺตรธาเนน อสติ อนุสาสเก ลุตฺต
ปลุตฺต รูฬฺห ปหิต ปฏิจฺฉฺน มคฺค ยนฺทานิ ตถาคโต สฺจรณ อกาสิ ตการณา
อาห ตถาคโต ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตาติ ฯ
อิธ มหาราช รฺ จกฺกวตฺติสฺส อนฺตรธาเนน มณิรตน คิริสิขรนฺตเร นิลียติ อปรสฺส
จกฺกวตฺติสฺส สมฺมาปฏิปตฺติยา อุปคจฺฉติ อป นุ โข ต มหาราช อณิรตน ตสฺส
ปกตนฺติ ฯ น หิ ภนฺเต ปากติกเยว ต ภนฺเต มณิรตน เตน ปน นิพพฺ ตฺตนฺติ ฯ
เอวเมว โข มหาราช ปากติก ปุพฺพเกหิ ตถาคเตหิ อนุจิณณ
ฺ  อฏงฺคิก สิว มคฺค
อสติ อนุสาสเก ลุตฺต ปลุตฺต รูฬฺห ปหิต ปฏิจฺฉนฺน อสฺจรณ ภควา ปฺาจกฺขนุ า
สมฺปสฺสมาโน อุปฺปาเทสิ สฺจรณ อกาสิ ต การณา อาห ตถาคโต ภิกฺขเว อรห
สมฺมาสมฺพุทฺโธ อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตาติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช สนฺตเยว
ปุตฺต โยนิยา ชนิตวา มาตา ชนิกาติ วุจฺจติ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต สนฺตเยว
มคฺค ลุตฺต ปลุตฺต รูฬฺห ปหิต ปฏิจฺฉนฺต อสฺจรณ ปฺาจกฺขุนา สมฺปสฺสมาโน
อุปฺปาเทสิ สฺจรณ อกาสิ ตการณา อาห ตถาคโต ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ
อนุปฺปนฺนสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตาติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช โกจิ ปุริโส ย กิฺจิ
นฏ ปสฺสติ เตน ต ภณฺฑ นิพฺพตฺติตนฺติ ชโน โวหรติ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต
สนฺตเยว มคฺค ลุตฺต ปลุตฺต รูฬฺห ปหิต ปฏิจฺฉนฺต อสฺจรณ ปฺจกฺขุนา สมฺปสฺสมาโน
อุปฺปาเทสิ สฺจรณ อกาสิ ต การณา อาห ตถาคโต ภิกฺขเว อหร สมฺมาสมฺพุทฺโธ
อนุปฺปนฺสฺส มคฺคสฺส อุปฺปาเทตาติ ฯ ยถา ปน มหาราช โกจิ ปุริโส วน โสเธตฺวา
ภูมึ นีหรติ ตสฺส สาา ภูมีติ ชโน โวหรติ น เจสา ภูมิ เตน ปวตฺติตา ต ภูมึ
การณ กตฺวา ภูมสามิโก นาม โหติ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต สนฺตเยว มคฺค
ลุตฺต ปลุตฺต รูฬฺห ปหิต ปฏิจฺฉนฺน อสฺจรณ ปฺาจกฺขุนา สมฺปสฺสมาโน อุปฺปาเทสิ
สฺจรณ อกาสิ ต การณา อาห ตถาคโต ภิกฺขเว อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ อนุปฺปนฺนสฺส
มคฺคสฺส อุปฺปาเทตาติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺามีติ ฯ
อนุปฺปนฺนสนฺส มคฺคสฺส อุปฺปาทปฺโห ทสโม ฯ
ปฺจโม วคฺโค ฯ
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ฉฏวคฺโค
ภนฺเต นาคเสน ยทา โพธิสตฺโต ทุกฺกรการิก อกาสิ น ตาทิโส อฺตฺร
อารมฺโภ อโหสิ นิกฺขโม กิเลสยุทฺธ มจฺจุเสนาวิธสน อาหารปริคฺคโห ทุกฺกรการิกา ฯ
เอวรูเป มหาปรกฺกเม กิฺจิ อสฺสาท อลภิตฺวา ตเมว จิตตฺ  ปริวตฺตาเปตฺวา เอว อวจ
น โข ปนาห อิมาย กฏกาย ทุกฺกรการิกาย อธิคจฺฉามิ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส ฯ สิยา นุ โข อฺโ มคฺโค โพธายาติ ฯ ตโต นิพินทฺ ิตฺวา อฺเน
มคฺเคน สพฺพฺุต ปตฺโต ปุน จ ตาย ปฏิปทาย สาวเก อนุสาสติ สมาทเปติ
อารพฺภถ นิกฺขมถ
ยฺุชถ พุทฺธสาสเน
ธุนาถ มจฺจุโน เสน
นฬาคาร ว กฺุชโรติ ฯ
เกน โข ภนฺเต นาคเสน การเณน ตถาคโต ยาย ปฏิปทาย อตฺตนา
นิพฺพินนฺ รูโป วิรตฺตรูโป ปฏิมานรูโป ตตฺถ สาวเก อนุสาสติ สมาปเปตีติ ฯ
ตทาป มหาราช เอตรหิป สาเยว ปฏิปทา ตเยว ปฏิปท ปฏิปชฺชิตฺวา โพธิสตฺโต
สพฺพฺุต ปตฺโต ฯ อปจ มหาราช โพธิสตฺโต อติวิริย กโรนิโต นิรวเสสโต อาหาร
อุปจฺฉินฺทิ ตสฺส อาหารอุปจฺเฉเทน จิตฺตทุพฺพลตฺต อุปฺปชฺชิ โส เตน จิตฺตทุพฺพลตฺเตน
นาสกฺขิ สพฺพฺุต ปาปุณติ ุ โส มตฺตมตฺต กวลึการาหาร เสวนฺโต ตาย ปฏิปทาย
น จิรสฺเสว สพฺพฺุต ปาปุณิ ฯ สาเยว มหาราช ปฏิปทา สพฺเพส ตถาคตาน
สพฺพฺุตาณ ปฏิลภาย ฯ ยถา มหาราช สพฺเพส สตฺตาน อาหาโร อุปตฺถมฺโภ
อาหาร อุปนิสฺสิตา สพฺเพ สตฺตา สุข อนุภวนฺติ เอวเมว โข มหาราช สาเยว ปฏิปทา
สพฺเพส ตถาคตาน สพฺพฺุตาณ ปฏิลาภาย ฯ เนโส มหาราช โทโส อารมฺภสฺส
น นิกฺขมสฺส น กิเลสยุทฺธสฺส เยน ตถาคโต ตสฺมึ ขเณ น ปาปุณิ สพฺพฺุตาณ
อถ โข อาหารุปจฺเฉทสฺเสว โทโส สทา ปฏิยตฺตา สา ปฏิปทา ฯ ยถา มหาราช
ปุริโส อติเวเคน อทฺธาน คจฺเฉยฺย เตน โส ปกฺขหโต วา ภเวยฺย ปฐสปฺป วา อสฺจโร
ปวีตเล อป นุ โข มหาราช ปวิยา โทโส อตฺถิ เยน น สฺจรตีติ ฯ น หิ
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ภนฺเต สตต ปฏิยตฺตา ภนฺเต มหาปวี กุโต ตสฺส โทโส วายามสฺสเสเวโส โทโส
เยน โส ปุริโส ปกฺขหโต อโหสีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช เนโส โทโส อารมฺภสฺส
น นิกฺขมสฺส น กิเลสยุทฺธสฺส เยน ภควา ตสฺมึ ขเณ น ปาปุณิ สพฺพฺุตาณ น อถ โข อาหารุปจฺเฉทสฺเสว โทโส สทา ปฏิยตฺตา สา ปฏิปทา ฯ ยถา
วา ปน มหาราช ปุริโส กิลิฏสาฏก นิวาเสยฺย ฯ น โส ต อุทเก โธเวยฺย เนโส
มหาราช โทโส อุทกสฺส สทา ปฏิยตฺต อุทก ปุริสฺสเสเวโส โทโส เอวเมว โข มหาราช
เนโส โทโส อารมฺภสฺส น นิกฺขมสฺส น กิเลสยุทฺธสฺส เยน ตถาคโต ตสฺมึ สมเย
น ปาปุณิ สพฺพฺุตาณ อถ โข อาหารุปจฺเฉทสฺเสว โทโส สทา ปฏิยตฺตา สา
ปฏิปทา ฯ ตสฺมา ตถาคโต ตสเยว ปฏิปทาย สาวเก อนุสาสติ สมาทเปติ ฯ เอว
โข มหาราช ปฏิยตฺตา อนวชฺชา สา ปฏิปทาติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต
ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ปฏิปทาโทสปฺโห ปโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตป เหต ภควตา นิปฺปปฺจารามา ภิกฺขเว วิหรถ
นิปฺปปฺจารติโนติ ฯ กตมนฺต นิปฺปปฺจนฺติ ฯ โสตาปตฺติผล มหาราช นิปฺปปฺจ
สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหตฺตผล นิปฺปปฺจนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน โสตาปตฺติผล
นิปฺปปฺจ ฯ ป ฯ อรหตฺตผล นิปฺปปฺจ กิสฺส ปน อิเม ภิกฺขุ อุทฺทิสนฺติ ปริปุจฉนฺติ
สุตฺต เคยฺย เวยฺยากรณ คาถ อุทาน อิติวุตตฺ ก ชาตก อพฺภูตธมฺม เวทลฺล นวกมฺเมน
ปลิพุชฺฌนฺติ ทาเนน จ ปูชาย นนุ เต ชินปฏิกฺขิตฺต กมฺม กโรนฺตีติ ฯ เย เต
มหาราช ภิกฺขู อุทฺทิสนฺติ ปริปุจฺฉนฺติ สุตฺต เคยฺย ฯ เป ฯ เวทลฺล นวกมฺเมน ปลิพชุ ฺฌนฺติ
ทาเนน จ ปูชาย สพฺเพ เต นิปฺปปฺจสฺส ปตฺติยา กโรนฺติ ฯ เย เต มหาราช
สภาวปริสุทฺธา ปุพฺเพ วาสิตวาสนา เต เอกจิตฺตกฺขเณน นิปฺปปฺจา โหนฺติ ฯ เย
ปน เต มหาราช ภิกฺขู เสกฺขา เต อิเมหิ ปโยเคหิ นิปฺปปฺจา โหนฺติ ฯ อุปมายป
โส อตฺโถ ปจฺเจตพฺโพ ฯ ยถา มหาราช เอโก กสโก ปุริโส เขนฺเต วีช โรเปตฺวา
อตฺตโน พเลน วิริเยน วินา ปาการวติยา ธฺผล อุทฺธเรยฺย ฯ เอโกป ปุริโส เขตฺเต
วีช โรเปตฺวา ปวน ปวิสิตฺวา รุกฺขสาขฺจ ปตฺตฺจ กณฺฑกฺจ ฉินฺทิตฺวา วติปาการ
กตฺวา ธฺวีชผล อุทฺธเรยฺย ยา ตตฺถ ตสฺส วติปาการปริเยสนา สา ธฺตฺถาย
เอวเมว โข มหาราช เย เต สภาวปริสุทฺธา ปุพฺเพ วาสิตวาสนา เต เอกจิตฺตกฺขเณน
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นิปฺปปฺจา โหนฺติ วินา วติปาการ ปุริโส วิย ธฺุทฺธาโร ฯ เย ปน เต มหาราช
ภิกฺขู เสกฺขา เต อิเมหิ ปโยเคหิ นิปฺปปฺจา โหนฺติ วติปาการ ปุริโส วิย
ธฺุทฺธาโร ฯ ยถา วา ปน มหาราช มหนฺเต รุกฺขมตฺถเก ผลปณฺฑิ โหติ ฯ อถ
ตตฺถ โย โกจิ อิทฺธิมา อาคนฺตฺวา ตสฺส ผล หรติ ฯ โย ปน เอโก อนิทฺธิมา
ตตฺเถโส อาตนฺตฺวา กฏฺจ วลฺลิฺจ ฉินฺทิตฺวา นิสฺเสณึ พนฺธิตวฺ า ต มหารุกฺข อภิรุยฺหติ ฺวา
เย เต สภาวปริสุทฺธา ปุพฺเพ วาสิตวาสนา เต เอกจิตฺตกฺขเณน นิปฺปปฺจา โหนฺติ
อิทฺธิมา วิย รุกฺขผล หรติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภิกฺขู เสกฺขา เต อิมินา ปโยเคน
สจฺจานิ อภิสเมนฺติ นิสฺเสณิยา วิย ปุริโส รุกฺขผล หรติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช
เอโก อตฺถการโก เอโกเยว สามิก อุปคนฺตฺวา อตฺถ สาเธติ ฯ เอโก ธนวา ธนวเสน
ปริส วฑฺเฒตฺวา ปริสาย อตฺถ สาเธติ ยา ตตฺถ ตสฺส ปริสปริเยสนา สา อตฺถตฺถาย
เอวเมว โข มหาราช เย เต สภาวปริสุทฺธา ปุพฺเพ วาสิตวาสนา เต เอกจิตฺตกฺขเณน
ฉสุ อภิฺาสุ วสีภาว ปาปุณนฺติ ปุริโส วิย เอกโก อตฺถ สาเธติ ฯ เย ปน เต
มหาราช ภิกฺขู เสกฺขา เต อิเมหิ ปโยเคหิ สจฺจานิ อภิสเมนฺติ ปริสาย วิย ปุริโส
อตฺถ สาเธตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา สมปฏิจฺฉามีติ ฯ
นิปปฺ ปฺจปฺโห ทุตโิ ย ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ คิหิสฺส อรหตฺตปฺปตฺตสฺส เทฺว คติโย
ภวนฺติ ตสฺมึเยว ทิวส ปพฺพชติ วา ปรินิพพฺ ายติ วา น โส ทิวโส สกฺกา
อติกฺกมิตุนฺติ ฯ ยทิ โส ภนฺเต นาคเสน ตสฺมึ ทิวเส อาจริย วา อุปชฺฌาย วา
ปตฺตจีวร วา น ลเภถ อป นุ โข โส อรหา สย วา ปพฺพเชยฺย ทิวส วา อติกฺกเมยฺย
อฺโ วา โกจิ อิทฺธิมา อรหา อาคนฺตฺวา ต ปพฺพาเชยฺย ปรินิพฺพาเยยฺย วาติ ฯ
น โส มหาราช อรหา สย ปพฺพเชยฺย สเจ โส สย ปพฺพชนฺโต เถยฺย อาปชฺชติ
น จ ทิวส อติกฺกเมยฺย อฺสฺส อรหนฺตสฺส อาคมน ภเวยฺย วา น วา ภเวยฺย
ตสฺมึเยว ทิวเส ปรินิพฺพาเยยฺยาติ ฯ เตนหิ ภนฺเต นาคเสน อรหตฺตสฺส สนฺตภาโว
วิชหิโต เยน อธิคตสฺส ชีวิตหาโร ภวตีติ ฯ วิสเม มหาราช ลิงเฺ ค อรหตฺต ปตฺโตป
คิหี ลิงฺคทุพฺพลตาย ตสฺมึเยว ทิวเส ปพฺพชติ วา ปรินิพพฺ ายติ วา ฯ เนโส มหาราช
โทโส อรหตฺตสฺส คิหิลิงฺคสฺเสเสโส โทโส ยทิท ลิงฺคทุพฺพลตา ฯ ยถา มหาราช โภชน
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นาม สพฺพสตฺตาน อายุ ปาเลติ ชีวิต รกฺขติ ฯ ตเยว โภชน วิสมโกฏสฺส
มนฺททุพฺพลคหณสฺส ปวิปาเกน ชีวิต หรติ ฯ เสโน มหาราช โทโส โภชนสฺส โกฏิสฺเสเวโส
โทโส ยทิท อคฺคิทุพฺพลตา เอวเมว โข มหาราช วิสเม ลิงฺเค อรหตฺต ปตฺโต คิหี
ตสฺมึเยว ทิวเส ปพฺพชติ วา ปรินิพฺพายติ วา ฯ เนโส มหาราช โทโส อรหตฺตสฺส
คิหิลิงฺคสนฺเสเวโส โทโส ยทิท ลิงฺคทุพฺพลตา ฯ ยถา วา ปน มหาราช ปริตฺต ติณสลาก
อปุริ ครุเก ปาสาเณ ปเต ทุพฺพลตาย ภิชชิตฺวา ปริปตติ เอวเมว โข มหาราช
คิหี อรหตฺต ปตฺโต เตน คิหิลิงฺเคน ต ธาเรตุ อสกฺโกนฺโต ตสฺมึเยว ทิวเส ปพฺพชติ
วา ปรินิพฺพายติ วา ฯ ยถา วา ปน มหาราช ปุริโส อพโล ทุพฺพโล ปริตฺตปฺุโ
มหารชฺช ลภิตวฺ า ขเณน ปริวชฺชติ ปวิธสติ โอสกฺกติ น สกฺโกติ อิสฺสริย ธาเรตุ เอวเมว
โข มหาราช คิหี อรหตฺต ปตฺโต เตน คิหิลิงฺเคน ต ธาเรตุ น สกโกติ ฯ เตน
การเณน ตสฺมเึ ยว ทิวเส ปพฺพชติ วา ปรินพิ ฺพายติ วาติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน
เอวเมต ธาเรยฺยามีติ ฯ
คิหีอรหตฺตปฺโห ตติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตป เหต ภควตา อห ภิกฺขเว ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต
สมาโน สตฺตาน อวิเหกชาติโก อโหสินตฺ ิ ฯ โส ปน โพธิสตฺโต โลมกสฺสโป นาม
อิสิ สมาโน จนฺทวตีกฺ ทิสฺวา อเนกสเต ปาเณ ฆาตยิตฺวา ปาปเปยฺย มหายฺ
ยชิ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ตถาคโต ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโน สตฺตาน อวิเหกชาติโย
อโหสิ เตนหิ โลมกสฺสเปน อิสินา ปาปเปยฺย มหายฺ ยชิตนฺติ ย วจน ต
มิจฺฉา ฯ ยทิ โลมกสฺสเปน อิสินา สมาเนน ปาปเปยฺย มหายฺ ยชิต เตนหิ ตถาคโต
ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต สมาโน สตฺตาน อวิเหกชาติโย อโหสีติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ
อยป อุภโต โกฏิโก ปฺโห วิสโม ทินฺนิวทิ ฺโธ ทุนฺนิพฺเพธนีโย ทุนวิ าหโน ตวานุปปฺ ตฺโต
โส ตยา นิพพฺ าหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺป เหต มหาราช ภควตา อห ภิกฺขเว ปุพเฺ พ มนุสฺสภูโต สมาโน
สตฺตาน อวิเหกชาติโก อโหสินฺติ ฯ โลมกสฺสเปน จ อิสินา สมาเนน อเนกสเต
ปาเณ ฆาตยิตวฺ า ปาปเปยฺย มหายฺญ ยชิต ฯ ตฺจ ปน มหาราช ราควเสน
วิสฺินา โน สเจตเนนาติ ฯ อฏิเม ภนฺเต นาคเสน ปุคฺคลา ปาณ หนนฺติ ฯ
กตเม อฏ ฯ รตฺโต ราควเสน ปาณ หนติ ทุฏโ โทสวเสน มุฬฺโห โมหวเสน
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มาโน มานวเสน ลุทฺโธ โลภวเสน อกิฺจิโน อธโน ชีวิกตฺถาย พาโล อาณวเสน
พาลสหายเกน ราชา วินยวเสน ปาณ หนติ ฯ อิเม โข ภนฺเต นาคเสน อฏ ปุคฺคลา
ปาณ ปนนฺติ ฯ ปกติกเยว ภนฺเต นาคเสน ต โพธิสตฺเตน กตนฺติ ฯ น หิ มหาราช
ปกติกเยว โพธิสตฺเตน กต ฯ ยทิ มหาราช โพธิสตฺโต ปกติภาเวน อาณวเสน โอนเมยฺย
มหายฺญ ยชิตุ น ิม โส คาถ ภเณยฺย
สสมุทฺทปริยาย
มหึ สาครกุณฺฑล
น อิจฺเฉ สห นินทฺ าย
เอว สยห วิชานหีติ ฯ
เอววาที มหาราช โพธิสตฺโต สห ทสฺสเนน จนฺทวติยา กฺาย วิสฺึ อโหสิ
วิกฺขิตฺตจิตฺโต รตฺโต วิสีภูโต อาลุฬาลุฬตุริตจิตฺโต ฯ เตน วิกฺขิตฺตจิตฺเตน ลุฬิตจิตฺเตน
มหติมหาปสุฆาตคลรุธิรสฺจย ปาปเปยฺย มหายฺ ยชิต ฯ ยถา มหาราช อุมมตฺตโก
วิกฺขิตฺตจิตฺโต ชลิตป ชาตเวท อกฺกมติ กุปต อาสีวิสป คณฺหาติ มตฺตกป หตฺถึ อุเปติ
สมุทฺทป อตีรทสฺสึ ปกฺขนฺทติ จนฺทนิกป โอมทฺทติ กณฺฏก านป อภิรูหติ ปพฺพตาป
ปตติ อสุจึป ภกฺเขติ นคฺโคป วีถิยา จรติ อฺป พหุวธิ  อกิริย กโรติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช โพธิสตฺโต สห ทสฺสเนน จนฺทวติยา กฺาย วิสฺี อโหสิ วิกฺขิตฺตจิตฺโต
รตฺโต วิสฺีภูโต อาลุฬาลุฬตุริตจิตฺโต ฯ เตน วิกฺขิตฺตจิตฺเตน ลุฬตจิตฺเตน มหติ
มหาปสุฆาตคลรุธิรสฺจย ปาปเปยฺย มหายฺ ยชิต ฯ วิกฺขิตฺตจิตฺเตน มหาราช กต
ปาป ทิฏธมฺเมป น มหาสาวชฺช โหติ สมฺปราเย วิปาเกนป โน ตถา ฯ อิธ มหาราช
โกจิ อุมฺมตฺตโก วชฺฌ อาปชฺเชยฺย ตสฺส ตุมฺเห กึ ทณฺฑ ธาเรถาติ ฯ โก ภนฺเต
ตสฺส อุมฺมตฺตกสฺส ทณฺโฑ ภวสฺสติ ต โปถาเปตฺวา มฺุจาม เอส ตสฺส
ทณฺโฑติ ฯ อิติ โข มหาราช อ ุมฺมตฺตกสฺส อปราเธ ทณฺโฑป น ภวติ ตสฺมา
อุมฺมตฺตกสฺส กเตป โทโส น ภวติ สเตกิจฺโฉ ฯ เอวเมว โข มหาราช โลมกสฺสโป
อิสิ สห ทสฺสเนน จนฺทวติยา กฺาย วิสฺี อโหสิ วิกฺขิตฺตจิตฺโต รตฺโต วิสฺีภโู ต
อาลุฬาลุฬตุริตจิตฺโต ฯ เตน วิกฺขิตฺตจิตเฺ ตน ลุฬิตจิตฺเตน มหติมหาปสุฆาตคลรุธิรสฺจย
ปาปเปยฺย มหายฺ ยชิต ฯ ยทา จ ปน ปกติจิตฺโต อโหสิ ปฏิลทฺธสติ ตทา
ปุนเทว ปพฺชติ ฺวา ปฺจาภิฺาโย นิพฺพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลกูปโค อโหสีติ ฯ สาธุ ภนฺเต

มิลินฺทปฺหา - หนาที่ 192
นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
โลมกสฺสปปฺโห จตุตฺโถ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตป เหต ภควตา ฉนฺทนฺโต นาคราชา ชาโต สมาโน
เอวเมวาห
วธิสฺสเมนนฺติ ปรามสนฺโต
กาสาวมทฺทกฺขิ ธช อิสีน
ทุกฺเขน ผุฏสฺสุทปาทิ สฺา
อรหทฺธโช สพฺภิ อวชฺฌรูโปติ ฯ
ปุน จ ภณิต โชติปาลมาณโว สมาโน กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ
มุณฑกวาเทน สมณกวาเทน อสพฺภาหิ ผรุสาหิ วาจาหิ อกฺโกสิ ปริภาสีติ ฯ ยทิ
ภนฺเต นาคเสน โพธิสตฺโต ติรจฉานคโต สมาโน กาสาว อปจายิ เตนหิ โชติปาเลน
มาณเวน กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ มุณฺฑกวาเทน สมณกวาเทน อสพฺภาหิ
ผรุสาหิ วาจาหิ อกฺกุฏโ ปริภาสิโตติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ โชติปาเลน
มาณเวน กสฺสโป ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ มุณฺฑกวาเทน สมณกวาเทน อสพฺภาหิ
ผรุสาหิ วาจาหิ อกกุฏโ ปริภาสิโต เตนหิ ฉทฺทนฺเตน นาคราเชน กาสาว อปจายิตนฺติ
ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ยทิ ติรจฺฉานคโต โพธิสตฺโต กกฺขลขรกฏกเวทน เวทิยมาโน
ลุทฺธเกน นิวตฺถ กาสาว อปจายิ ฯ กึ มนุสฺสภูโต สมาโน ปริปกฺกาโณ ปริปกฺกาย
โพธิยา ิโต กสฺสป ภควนฺต อรหนฺต สมฺมาสมฺพุทฺธ ทสพล โลเก อคฺคาจริย อุทิโตทิต
ชลิตพฺยามปฺปภ อุสภวรุตฺตม รุจิรกาสาวมภินวิ ตฺถ ทิสฺวา น อปจายิ ฯ อยป อุภโต
โกฏิโก ปฺโห ตวนุปฺปตฺโต โส ตยา นิพฺพหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺเปต มหาราช ภควตา
ฉทฺทนฺโต นาคราชา อาห
วธิสฺสเมนนฺติ ปรามสนฺโต
กาสาวาทฺทกฺขิ ธช อิสีน
ทุกฺเขน ผุฏสฺสุทปาทิ สฺา
อรหทฺธโช สพฺภิ อวชฺฌรูโปติ ฯ
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ปุน จ ภณิต โชติปาเลน มาณเวน กสฺสโป ภควาอรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ มฺุฑกวาเทน
สมณกวาเทน อกกุฏโ ปริภาสิโตติ ฯ ตฺจ ปน ชาติวเสน จ กุลวเสน จ ฯ
โชติปาโล มหาราช มาณโว อสฺสทฺเธ อปฺปสนฺเน กุเล ปจฺฉา ชาโต ฯ ตสฺส มาตาปตโร
ภาตุภคินี ทาสิทาสา เปสการเปริจาริกมนุสฺสา อนฺเตวาสิกา พฺรหฺมครุกา เต พฺราหฺมณาเอว
อุตฺตนา ปวราติ อวเสเส ปพฺพชิเต ครหนฺติ ชิคุจฺฉนฺติ ฯ เตสนฺต วจน สุตฺวา โชติปาโล
มาณโว ฆฏีกาเรน กุมฺภกาเรน สตฺถาร ทสฺสนาย ปกฺโกสิโต เอวมาห กึ ปน เตน
เต มุณฺฑเกน สมเณน ทิฏเนาติ ฯ ยถา มหาราช อมต วิสมาปชฺช ติตฺตก โหติ
วิส อมตมาปชฺช มธุร โหติ ยถา จ สีตุทก อคฺคิมาปชฺช อุณฺห โหติ ปาโป จ
กณฺยาณมิตฺต อาปชฺช กลฺยาโณ โหติ กลฺยาโณ จ ปาปมิตฺต อาปชฺช ปาโป โหติ
เอวเมว โข มหาราช โชติปาโล มาณโว อสฺสทฺเธ อปฺปสนฺเน กุเล ปจฺฉา ชาโน โส
กุลชาติวเสน อนฺโธ ภวิตวฺ า ตถาคต อกฺโกสิ ปริภาสิ ฯ ยถา มหาราช ชลิตปชฺชลิโต
มหาอคฺคิกฺขนฺโธ อุปชฺชิโต สปฺปภาโส อุทกมาปชฺช อุปหนปฺปภาเตโช สีตโล กาฬโก
ปริปกฺกนิคฺคณฺิผลสทิโส ภวติ เอวเมว โข มหาราช โชติปาโล มาณโว ปฺุวนฺโต
าณวิปุลปฺปภาโส อสฺสทฺเธ อปฺปสนฺเน กุเล ปจฺฉา ชาโต โส กุลชาติวเสน อนฺโธ
ภวิตวฺ า ตถาคต อกฺโกสิ ปริภาสิ อุปคนฺตวฺ า จ พุทฺธคุณ อฺาย เปตกภูโต วิย
อโหสิ ชินสาสเน ปพฺพชิตวฺ า อภิฺา จ สมาปตฺติโย จ นิพฺพตฺเตตฺวา พฺรหฺมโลกูปโค
อโหสีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ฉทฺทนฺตโชติปาลอารพฺภปฺโห ปฺจโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตบี เหต ภควตา ฆฏีการสฺส กุมฺภการสฺส อาวสน
สพฺพ เตมาส อากาส ฉทน กตฺวา ติฏาสิ น จาภิวสฺสตีติ ฯ ปุน จ ภณิต กสฺสปสฺส
ตถาคตสฺส เอวอุสฺสนฺนกุสลสฺส กุฏิ โอวสฺสตีติ ฯ กิสฺส ปน ภนฺเต นาคเสน ตถาคตสฺส
เอวอุสฺสนฺนกุสลสฺส กุฏิ โอวสฺสติ ตถาคตสฺส นาม โส อานุภาโว อิจฺฉิตพฺโพ ฯ ยทิ
ภนฺเต นาคเสน ฆฏีการสฺส กุมฺภการสฺส อาวสน เตมาส อากาสจฺฉทน อฏาสิ เตนหิ
ตถาคตสฺส กุฏิ โอวสฺสีติ ย วตน ต มิจฺฉา ยทิ ตถาคตสฺส กุฏิ โอวสฺสิ
เตนหิ ฆฏีการสฺส กุมฺภการสฺส อาวสน เตมาส อโนวสฺสก อโหสิ อากาสจฺฉทนนฺติ
ย วจน ต มิจฺฉา ฯ อยป อุภโต โกฏิโก ปฺโห ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา
นิพฺพาหิตพฺโพติ ฯ
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ภาสิตป เหต มหาราช ภควตา ฆฏีการสฺส กุมฺภการสฺส อาวน เตมาส
อากาส ฉทน อกาสิ น จาภิวสฺสตีติ ฯ ภณิตฺจ กสฺสปสฺส ตถาคตสฺส กุฏิ
โอวสฺสตีติ ฯ ฆฏีกาโร โข มหาราช กุมฺภกาโร สีลวา กลฺยาณธมฺโม อุสฺสนฺนกุสลมูโล
อนฺเธ ชิรฺเณ มาตาปตโร ฯ ตสฺส อสมฺมุขา อนาปุจฺฉาเยว ฆรโต ติณ หริตฺวา
ภควโต กุฏึ ฉาเทส ฯ โส เตน ติณหรเณน สุคหต อกุปปต อจลิต สุสนฺธหิต วิปุลอสม
ปตึ ปฏิลภิ ภิยฺโย โสมนสฺสฺจ อตุล อุปฺปาเทสิ อโห วต เม ภควา โลกสฺส อุตฺตโม
สุวิสฺสฏโติ เตน ตสฺส ทิฏธมฺมวิหาโกว นิพฺพตฺติก ฯ น หิ มหาราช ตถาคโต
ตาวตฺตเกน วิกาเรน จลติ ฯ ยถา มหาราช สิเนรุ คิริราชา อเนกสตสหสฺเสหิ
วาตสมฺปหาเรหิป น กมปติ น จลติ มโหทธิ ปวรสาคโร อเนกสตนหุตมหาคงฺคาสตสหสฺเสหิป น ปูเรติ น วิการมาปชฺชติ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต น ตาวตฺตเกน
วิกาเรน จลติ ฯ ย ปน มหาราช ตถาคตสฺส กุฏิ โอวสฺสติ ต มหโน ชนกายสฺส
อนุกมฺปาย ฯ เทฺวเม มหาราช อตฺถวเส สมฺปสฺสมานา ตถาคตา สย นิมฺมิต ปจฺจย
น ปฏิคณฺหนฺติ อย อคฺคทกฺขิเณยฺโย สตฺถาติ ภควโต ปจฺจย ทตฺวา เทวมนุสฺสา
สพฺพทุกคติยา ปริมุจฺจิสฺสนฺตีติ ปาฏิเหร ทสฺเสตฺวา วุตฺตึ ปริเยสนฺตีติ มา อฺเ
อุปวเทยฺยุนฺติ ฯ อิเม โข มหาราช เทฺว อตฺถวเส สมฺปสฺสมานา ตถาคตา สยป นิมมฺ ิต
ปจฺจยน ปฏิคณฺหนฺติ ฯ ยทิ มหาราช ต กุฏึ อโนวสฺส กเรยฺย อินฺโท วา พฺรหฺมา
วา สย วา ลเภยฺย สปจฺจยเยว ต การณ สโทส สนิคฺคห อิเม วิภูส กตฺวา โลก
สมฺโมเหนฺติ อธิกต กโรนฺตีติ ตสฺมา ต การณ วชฺชนีย ฯ น มหาราช ตถาคตา
วตฺถูนิ ยาจนฺติ ตาย อวตฺถุยาจนาย อปริภาสิยา สมฺภเวยฺยุนฺติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน
เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ฆฏีการปฺโห ฉฏโ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตเมต ตถาคเตน อหมสฺมิ ภิกฺขเว พฺราหฺมโณ
ยาจโยโคติ ฯ ปุน จ ภณิต ราชาหมสฺมิ เสลาติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน ภควตา
ภณิต อหมสฺมิ ภิกขเว พฺราหฺมโณ ยาจโยโคติ เตนหิ ราชาหมสฺมิ เสลาติ ย วจน
ต มิจฺฉา ฯ ยทิ ตถาคเตน ภณิต ราชาหมสฺมิ เสลาติ เตนหิ อหมสฺมิ ภิกขเว
พฺราหฺมโณ ยาจโยโคติ ย วจน ต มิจฺฉา ฯ ขตฺติโย วา หิ ภเวยฺย พฺราหฺมโณ
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วา นตฺถิ เอกาย ชาติยา เทฺว วณฺณา นาม ฯ อยมฺป อุภโต โกฏิโก ปฺโห
ตวานุปฺปตฺโต โส ตยา นิพพฺ าหิตพฺโพติ ฯ
ภาสิตมฺเปต มหาราช ภควตา อหมสฺมิ ภิกฺขเว พฺราหฺมโณ ยาจโยโคติ ฯ
ปุน จ ภณิต ราชาหมสฺมิ เสลาติ ฯ ตตฺถ การณ อตฺถิ เยน การเณน ตถาคโต
พฺราหฺมโณ จ ราชา จ โหตีติ ฯ กิมฺปน ต ภนฺเต นาคเสน การณ เยนกาเณน
ตถาคโต พฺราหฺมโณ จ ราชา จ โหตีติ ฯ สพฺเพ มหาราช ปาปกา อกุสลา ธมฺมา
ตถาคตสฺส พาหิตา ปหีนา อปคตา พฺยปคตา ฉินฺนา ขีณา ขย ปตฺตา นิพฺพุตา
อุปสนฺตา ตสฺมา ตถาคโต พฺราหฺมโณติ วุจฺจติ ฯ พฺราหฺมโณ นาม สสยมเนกส วิมติปถ
วีติวตฺโต ภควาป มหาราช สสยาเนกส วิมติปถ วีติ วตฺโต เตน การเณน ตถาคโต
พฺราหฺมโณติ วุจฺจติ ฯ พฺราหฺมโณ นาม สพฺพภวคติโยนินิสฺสโฏ มลรชิตวิปฺปมุตฺโต อสหาโย
ภควาป มหาราช สพฺพภวติโยนินิสฺสโฏ มลรชิตวิปฺปมุตฺโต อสหาโย เตน การเณน
ตถาคโต พฺราหฺมโณติ วุจฺจติ ฯ พฺราหฺมโณ นาม อคฺคเสฏวรปวรทิพพฺ วิหารพหุโล ภควาป
มหาราช อคฺคเสฏวรปวรทิพฺพวิหารพหุโล เตนาป การเณน ตถาคโต พฺราหฺมโณติ
วุจฺจติ พฺราหฺมโณ นาม อชฺฌยนอชฺฌาปนทานปฏิคฺคหณทมสยมนิยมปุพฺพชิณณ
ฺ มานุสตฺถิปเวณิวสธารโณ ภควาป มหาราช อชฺฌยนอชฺฌาปนทานปฏิคฺคหณทมสยมนนิยมปุพฺพชินาจิณณ
ฺ มานุสตฺถิปเวณิวสธารโณ เตนาป การเณน ตถาคโต พฺราหฺมโณติ
วุจฺจติ ฯ พฺราหฺมโณ นาม พฺรหฺมสุขวิหารชฺฌานชฌายี ภควาป มหาราช พฺรหฺมสุขวิหารชฺฌานชฺฌายี เตนาป การเณน ตถาคโต พฺราหฺมโณติ วุจจฺ ติ ฯ พฺราหฺมโณ
นาม สพฺพภวาภวคตีสุ อภิชาติวตฺติตมนุจริต ชานาติ ภควาป มหาราช สพฺพภวาภวคตีสุ
อภิชาติวตฺติตมนุจริต ชานาติ เตนาป การเณน ตถาคโต พฺราหฺมโณติ วุจฺจติ ฯ พฺราหฺมโณติ
มหาราช ภควโต เนตนฺนาม มาตรา กต น ปตรา กต น ภาตรา กต น ภคินยิ า
กต น มิตฺตามจฺเจหิ กต น าติสาโลหิเตหิ กต น สมณพฺราหฺมเณหิ กต น เทวตาหิ
กต ฯ วิโมกฺขนฺติกเมต พุทฺธาน ภควนฺตาน นาม โพธิยาเยว มูเล มารเสน วิธมิตฺวา
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเน ปาปเก อกุสเล ธมฺเม พาเหตฺวา สพฺพฺุตาณสฺส ปฏิลาภา
ปฏิลทฺธปาตภูตสมุปฺปนฺนมตฺเต สจฺฉิกา ปฺตฺติ ยทิท พฺราหฺมโณติ ฯ เตน การเณน
ตถาคโต วุจฺจติ พฺราหฺมโณติ ฯ เกน ปน ภนฺเต นาคเสน การเณน ตถาคโต วุจฺจติ
ราชาติ ฯ ราชา นาม มหาราช โย โกจิ รชฺช กาเรติ โลก อนุสาสติ ภควาป
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มหาราช ทส สหสฺสมฺหิ โลกธาตุยา ธมฺเมน รชฺช กาเรติ สเทวก โลก สมารก สพฺรหฺมก
สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปช อนุสาสติ เตน การเณน ตถาคโต วุจฺจติ ราชาติ ฯ ราชา
นาม มหาราช สพฺพชนมนุสฺเส อภิภวิตวฺ า นนฺทยนฺโต ฌาติสฆ โสจยนฺโต อมิตฺตสฆ
มหติมหายสสิริหร ถิรสารทณฺฑ อนูนสตสลากาลงฺกต อุสฺสาเปติ ปณฺฑรวิมลเสตจฺฉตฺต
ภควาป มหาราช โสจยนฺโต มารสเสน มิจฺฉาปฏิปนฺน นนฺทยนฺโต เทวมนุสฺเส สมฺ
มาปฏิปนฺเน ทสสหสฺสมฺหิ โลกธาตุยา มหติมหายส สิริหร ขนฺติถิรสารทณฺฑ าณ
วรสลากาลงฺกต อุสฺสาเปติ อคฺค วรวิมุตฺติ ปณฺฑรวิมลเสตจฺฉตฺต เตนาป การเณน ตถาคโต
วุจฺจติ ราชาติ ฯ ราชา นาม มหาราช อุปคตสมฺปตฺตชนาน พหุนนฺ  อภิวนฺทนีโย ภวติ
ภควาป มหาราช อุปคตสมฺปตฺตเทวมนุสสฺ าน พหุนฺนมภิวนฺทนีโย เตนาป การเณน ตถาคโต
วุจฺจติ ราชาติ ฯ ราชา นาม มหาราช ยสฺส กสฺสจิ อาราธกสฺส ปสีทิตฺวา วริต
วร ทตฺวา กาเมน ตปฺปยติ ภควาป มหาราช ยสฺส กสฺสจิ กาเยน วาจาย มนสา
อาราธกสฺส ปสีทิตฺวา วริต วร อนุตฺตร สพฺพทุกฺขปริมุตตฺ ึ ทตฺวา อเสสกามวเรน ตปฺปยติ
เตนาป การเณน ตถาคโต วุจฺจติ ราชาติ ฯ ราชา นาม มหาราช ปุพพฺ กาน
ธมฺมิกาน ราชูน ปเวณึ อนฺสตฺถิยา ธมฺมานุธมฺม อนุทีปยิตฺวา ธมฺเมน รชฺช การยมาโน
ปหยิโต ปโย ปตฺถิโต ภวติ ชนมนุสฺสาน จิร ราชกุลวส ปยติ ธมฺมคุณพเลน ภควาป
มหาราช ปุพพฺ กาน สยมฺภนุ  ปเวณิมนุสตฺถิยา ธมฺมานุธมฺม อนุทีปยิตฺวา ธมฺเมน โกล
อนุสาสมาโน ปหยิโต ปโย ปตฺถิโต เทวมนุสฺสาน จิร สาสน ปวตฺเตติ ธมฺมคุณพเลน
เตนาป การเณน ตถาคโต วุจฺจติ ราชาติ ฯ เอว อเนกวิธ มหาราช กาณ เยน
การเณน ตถาคโต พฺราหฺมโณป ภเวยฺย ราชาป ภเยฺย ฯ สุนิปุโณ ภิกขฺ ุ กปฺปมฺป
โน น สมฺปาเทยฺย กึ อติพหุ ภณิเตน สขิตฺต สมฺปฏิจฺฉิตพฺพนฺติ ฯ สาธุ ภนฺเต
นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ภควโต ราชปฺโห สตฺตโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ภาสิตเมต ภควตา อฏานเมต ภิกฺขเว อนวกาโส ย
เอกิสฺสา โลกธาตุยา เทฺว อรหนฺตา สมฺมาสมฺพุทฺธา อปุพฺพ อจริม อุปฺปชฺเชยฺยุ เนต
าน วิชฺชตีติ ฯ เทเสนฺตาป ภนฺเต นาคเสน สพฺเพป ตถาคตา สตฺตตฺตึส โพธิปกฺขิยธมฺเม
เทเสนฺติ กถยมานา จ จตฺตาริ อริยสจฺจานิ กเถนฺติ สิกฺขาเปนฺตา จ ตีสุ สิกฺขาสุ
สิกฺขาเปนติ อนุสาสมานา จ อปฺปมาทปฏิปตฺติยา อนุสาสนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน
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สพฺเพส ตถาคตาน เทกา เทสนา เอกา กถา สิกฺขา เอกา อนุสตฺถิ เกน
การเณน เทฺว ตถาคตา เอกกฺขเณ น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ เอเกนป พุทฺธุปฺปาเทน อย
โลโก โอภาสชาโต ยทิ ทุตโิ ย พุทฺโธ ภเวยฺย ทฺวนิ ฺน ปภาย อย โลโก ภิยฺโยโส มตฺตาย
โอภาสชาโต ภเวยฺย โอวทมานา จ เทฺว ตถาคตา สุข โอวเทยฺยุ อนุสาสยมานา จ
สุข อนุสาเสยฺยุ ฯ ตตฺถ เม การณ พฺรูหิ ยถาห นิสฺสสโย ภเวยฺยนฺติ ฯ
อย มหาราช ทสสสฺสี โลกธาตุ เอกพุทฺธธารณี เอกสฺเสว
ตถาคตสฺส คุณ ธาเรติ ฯ ยทิ ทุติโย พุทโฺ ธ อุปฺปชฺเชยฺย นาย ทสสหสฺสี
โลกธาตุ ธาเรยฺย จเลยฺย กมฺเปยฺย นเมยฺย โอนเมยฺย วินเมยฺย วิกิเรยฺย
วิธเมยฺย วิธเสยฺย นฏานมุปคจฺเฉยฺย ฯ ยถา มหาราช นาวา เอกปุริสสนฺธารณี ภเวยฺย
เอกสฺมึ ปุริเส อภิรูฬฺเห สมุปาทิกา ภเวยฺย อถ ทุติโย ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ตาทิโส
อายุนา วณฺเณน วเยน สมาเนน กิสถูเลน สพฺพงฺคปจฺจงฺเคน โส ต นาว อภิรูเหยฺย
อป นุ สา มหาราช นาวา ทฺวินฺนป ธาเรยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต จเลยฺย กมฺเปยฺย
นเมยฺย โอนเมยฺย วินเมยฺย วิกิเรยฺย อิธเมยฺย วิธเสยฺย นฏานมุปคจฺเฉยฺย โอสีเทยฺย
อุทเกติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อย ทสสหสฺสี โลกธาตุ เอกพุทธธารณี
เอกสฺเสว ตถาคตสฺส คุณ ธาเรติ ฯ ยทิ ทุติโย พุทฺโธ อุปฺปชฺเชยฺย นาย
ทสสหสฺสี โลกธาตุ ธาเรยฺย จเลยฺย กมฺเปยฺย นเมยฺย โอนเมยฺย วินเมยฺย วิกิเรยฺย
วิธเมยฺย วิธเสยฺย นฏานมุปคจฺเฉยฺย ฯ ยถา วา ปน มหาราช ปุริโส ยาวทตฺถ
โภชน ภฺุเชยฺย ธาเรนฺต ยาวกณฺ อภิปูรยิตฺวา โส ธาโต ปณิโต ปริปุณโณ นิรนฺตโร
ตณฺฑิคโต อโนนมิโต ทณฺฑชาโต ปุนเรว ตตฺตก โภชน ภฺุเชยฺย อป นุ โข โส
มหาราช ปุริโส สุขิโต ภเวยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต สกึภุตฺโตว มเรยฺยยาติ ฯ
เอวเมว โข มหาราช อย ทสสหสฺสี โลกธาตุ เอกพุทฺธธารณี เอกสฺเสว
ตถาคตสฺส คุณ ธาเรติ ฯ ยทิ ทุติโย พุทโฺ ธ อุปฺปชฺเชยฺย นาย ทสสหสฺสี โลกธาตุ
ธาเรยฺย จเลยฺย กมฺเปยฺย นเมยฺย โอนเมยฺย วินเมยฺย วิกิเรยฺย วิธเมยฺย วิธเสยฺย
นฏานมุปคจฺเฉยฺยาติ ฯ กินนฺ ุ โข ภนฺเต นาคเสน อติธมฺมภาเรน ปวี จลตีติ ฯ
อิธ มหาราช เทฺว สกฏา รตน ปูริตา ภเวยฺยุ ยาว มุขสฺมา เอกสฺมา สกฏโต รตน
คเหตฺวา เอกสฺมึ สกเฏ อากิเรยฺยุ อป นุ ต มหาราช สกฏ ทฺวินฺนป สกฏาน
รตน ธาเรยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต นาภีป ตสฺส ผเลยฺย อาราป ตสฺส ภิชฺเชยฺยุ
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เนมิป ตสฺส โอปเตยฺย อกฺโขป ตสฺส ภิชฺเชยฺยาติ ฯ กินนฺ ุ โข มหาราช
อติรตนภาเรน สกฏ ภิชฺชตีติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
อติธมฺมภาเรน ปวี จลติ ฯ อปจ มหาราช อิม การ พุทฺธพลปริทีปนาย
โอฬาริก ฯ อฺมฺป ตตฺถ อภิรูป การณ สุณาหิ เยน การเณน เทฺว สมฺมา
สมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ นุปฺปชฺชนฺติ ฯ ยทิ มหาราช เทฺว สมฺมา สมฺพุทฺธา
เอกกฺขเณ อุปปฺ ชฺเชยูยุ เตส ปริสาย วิวาโท อปฺปชฺเชยฺย ตุมฺหาก พุทฺโธ
อมฺหาก พุทฺโธติ อุภดตปกฺขชาตา ภเวยฺยุ ฯ ยถา มหาราช ทฺวินฺน พลวามจฺจาน
ปริสาย วิวาโท อุปฺปชฺเชยฺย ตุมฺหาก อมจฺโจ อมฺหาก อมจฺโจติ อุภโตปกฺขชาตา
โหนฺติ เอวเมว โข มหาราช ยทิ เทฺว สมฺมาสมฺพทฺธา เอกกฺขเณ อุปปฺ ชฺเชยฺยุ
เตส ปริสาย วิวาโท อุปฺปชฺเชยฺย ตุมหาก พุทฺโธ อมฺหาก พุทฺโธติ อุภโตปกฺขชาตา
ภเวยฺยุ ฯ อิท มหาราช เอก การณ เยน การเณน เทฺว สมฺมาสมฺพุทฺธา
เอกกฺขเณ น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อปรมฺป มหาราช อุตฺตรึ กาณ สุโณหิ เยน
การเณน เทฺว สมฺมาสมฺพุทธา เอกกฺขเณ น อุปฺปชฺชานฺติ ฯ ยทิ มหาราช เทฺว
สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ อุปฺปชฺเชยฺยุ อคฺโค พุทฺโธติ ย วจน ต มิจฺฉา ภเวยฺย
เชฏโ พุทฺโธติ ย วจน ต มิจฺฉา ภเวยฺย เสฏโ พุทฺโธติ ย วจน ต มิจฺฉา ภเวยฺย
วิสิฏโ พุทฺโธติ อุตฺตโม พุทฺโธติ ปวโร พุทฺโธติ อสโม พุทฺโธติ อสมสโม พุทฺโธติ
อปฺปฏิสโม พุทฺโธติ อปฺปฏิภาโค พุทฺโธติ อปฺปฏิปุคฺคโล พุทฺโธติ ย วจน ต มิจฺฉา
ภเวยฺย ฯ อิทมฺป โข ตฺว มหาราช การณ อตฺถโต สมฺปฏิจฺเฉยฺยาสิ เยน การเณน
เทฺว สมฺมาสมฺพุทฺธา เอกกฺขเณ น อุปฺปชฺชนฺติ ฯ อปจ โข มหาราช พุทฺธาน
ภควนฺตาน สภาวปกติกา เอสา ย เอโกเยว พุทฺโธ โลเก อุปฺปชฺชติ กสฺมา การณา
มหนฺตตาย สพฺพฺูพุทฺธคุณาน ฯ อฺมฺป มหาราช ย โลเก มหนฺต ต เอกเยว
โหติ ฯ ปวี มหาราช มหนฺตา สา เอกาเยว สาคโร มหนฺโต โส เอโกเยว สิเนรุ
คิริราชา มหนฺโต โส เอโกเยว อากาโส มหนฺโต โส เอโกเยว สกฺโก มหนฺโต โส
เอโกเยว มาโร มหนฺโต โส เอโกเยว มหาพฺรหฺมา มหนฺโต โส เอโกเยว ตถาคโต
อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ มหนฺโต โส เอโกเยว โลกสฺมึ ฯ ยตฺเถเต อุปฺปชฺชนฺติ ตตฺถ
อฺสฺส โอกาโส น โหติ ฯ ตสฺมา มหาราช ตถาคโต อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ เอโกเยว
โลกสฺมึ อุปฺปชฺชตีติ ฯ สุกถิโต ภนฺเต นาคเสน ปฺโห อุปเมหิ การเณหิ อนิปุโณ
เจต สุตฺวา อตฺตมโน ภเวยฺย กึ ปน มาทิโส มหาปฺโ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน
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เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ทฺวินฺน พุทฺธาน โลเก บุปฺปาทฺโห อฏโม ฯ
ภนฺเต นาคสเน ภาสิตมฺเปต ภควตา คิหิโน วาห ภิกฺขเว ปพฺพชิตสฺส
วา สมฺมาปฏิปตฺตึ วณฺเณมิ ฯ คิหี วา ภิกขฺ เว ปพฺพชิโต วา สมฺมาปฏิปนฺโน
สมฺมาปฏิปตฺตาธิกรณ อาราธโก โหติ เฺยฺยธมฺม กุสลนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน
คิหี โอทาตวสโน กามโภคี ปุตฺตทารสมฺพาธสยน อชฺฌาวสนฺโต กาสิกวตฺถ ปจฺนุโภนฺโต
มาลาคนฺธวิเลปน ธาเรนฺโต ชาตรูปรชต สาทิยนฺโต มณิกนกวิจิตฺตโมลิพทฺโธ สมฺมาปฏิปนฺโน
อาราธโก โหติ เยฺยธมฺม กุสล ปพฺพชิโตป กาสาววตฺถวสโน ปรบีณฺฑมชฺฌุปคโต จตูสุ
สีลกฺขนฺเธสุ สมฺมาปริปูริการี ทิยฑฺเฒสุ สิกฺขาปทาสเตสุ สมาทาย วตฺตนฺโต เตรสสุ
ธุตงฺคคุเณสุ อนวเสส วตฺตนฺโต สมฺมาปฏิปนฺโน อาราธโก โหติ เยฺยธมฺม กุสล ฯ
ตตฺถ ภนฺเต โกจิ วิเสโส คิปโน วา ปพฺพชิตสฺส วา อผล โหติ ตโปกมฺม นิรตฺถกา
ปพฺพชฺชา วฺฌา สิกฺขาปทโคปนา โมฆ ธุตงฺคคุณสมาทาน ฯ กึ ตตฺถ ทุกฺขมนุจิณเฺ ณน
นนุ นาม สุเขเนว สุข อธิคนฺตพฺพนฺติ ฯ
ภาสิตมฺเปต มหาราช ภควตา คิหิโน วาห ภิกฺขเว ปพฺพชิ ตสฺส วา
สมฺมาปฏิปตฺตึ วณฺเณมิ ฯ คิหี วา ภิกฺขเว ปพฺพชิโต วา สมฺมาปฏิปนฺโน สมฺ
มาปฏิปตฺตาธิกรณ อาราธโก โหติ เยฺยธมฺม กุสลนฺติ ฯ เอวเมต มหาราช
สมฺมาปฏิปนฺโนว เสฏโ ฯ ปพฺพชิโตป มหาราช ปพฺพชิโตมฺหีติ ฯ สมฺมาปฏิปชฺเชยฺย
อถ โข อารกาว สามฺา อารกาว พฺรหฺมฺา ปเคว คิหี โอทาตวสโน ฯ คิหีป
มหาราช สมฺมาปฏิปนฺโน อาราธโก โหติ เยฺยธมฺม กุสล ปพฺพชิโตป มหาราช
สมฺมาปฏิปนฺโน อาราธโก โหติ เยฺยธมฺม กุสล ฯ อปจ มหาราช ปพฺพชิโตว สามฺสฺส
อสฺสโร อธิปติ ปพฺพชฺชา มหาราช พหุคณ
ุ า อเนกคุณา อปฺปมาณคุณา น สกฺกา
ปพฺพชฺชาย คุณา ปริมาณ กาตุ ฯ ยถา มหาราช กามททสฺส มณิรตนสฺส น
สกฺกา ธเนน อคฺโฆ ปริมาณ กาตุ เอตฺตก มณิรตนสฺส มูลนฺติ เอวเมว โข มหาราช
ปพฺพชฺชา พหุคุณา อเนกคุณา อปฺปมาณคุณา น สกฺกา ปพฺพชฺชาย คุณา ปริมาณ
กาตุ ยถา วา ปน มหาราช มหาสมุทฺเท อุมฺมิโย น สกฺกา ปรมาณ กาตุ เอตฺตกา
มหาสมุทฺเท อุมฺมิโยติ เอวเมว โข มหาราช ปพฺพชฺชา พหุคุณา อเนกคุณา อปฺปมาณคุณา
น สกฺกา ปพฺพชฺชาย คุณา ปริมาณ กาตุ ฯ ปพฺพชิตสฺส มหาราช ยกิฺจ กรณีย
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สพฺพนฺต ขิปฺปเมว สมิชฺฌติ โน จิร รตฺตาย ฯ กึ การณ ฯ ปพฺพชิโต มหาราช
อปฺปจฺโฉ โหติ สนฺตุฏโ วิวิตฺโต อสสกฺโ อารทฺธวิริโย นิราลโย อนิเกโต ปริปณ
ุ ฺณสีโล
สลฺเลขิตาจาโร ธุตงฺคปฏิปตฺติกุสโล โหติ ตการณา ปพฺพชิตสฺส ยกิจิ กรณีย สพฺพนฺต
ขิปฺปเมว สมิชฺฌติ โน จิร รตฺตาย ฯ ยถา มหาราช นิคณฺิสมสุโธตอุชุวิมลนาราโจ
สุสชฺชิโต สมฺมา วหติ เอวเมว โข มหาราช ปพฺพชิตสฺส ยกิฺจ กรณีย สพฺพนต
ขิปฺปเมว สมิชฺฌติ โน จิร รตฺตายาติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา
สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
คิหิปพฺพชิตสมฺมาปฏิปตฺติปฺโห นวโม ฯ
ฉฏโ วคฺโค ฯ
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สตฺตมวคฺโค
ภนฺเต นาคเสน มหนฺต อิท ตถาคตสาสน สาร วร เสฏ ปวร อนูปม
ปริสุทฺธ วิมล ปณฺฑร อนวชฺช น ยุตฺต คิหึ ตาวตฺตก ปพฺพาเชตุ โส คิหีเยว เอกสฺมึ
ผเล วินยิตวฺ า ยทา อปุนราวตฺตี โหติ ตทา ปพฺพาเชตพฺโพ ฯ ต กึการณ ฯ อิเม
ทุชฺชนา ตาว ตตฺถ สาสเน วิสุทฺเธ ปพฺพชิตฺวา ปฏินิวตฺติตฺวา หีนายาวตฺตนฺติ เตส
ปจฺจาคมเนน อย มหาชโน เอว จินฺเตติ ตุจฺฉก วต โภ เอต สมณสฺส โคตมสฺส
สาสน ภวิสฺสติ ย อิเม ปฏินิวตฺตนฺตีติ ฯ อิทเมตฺถ การณนฺติ ฯ
ยถา มหาราช ตฬาโก ภเวยฺย สมฺปณ
ุ ฺณสุจวิ ิมลสีตลสลิโส อถ โย โกจิ กิลิฏโ 
มลกทฺทมคโต ต ตฬาก คนฺตฺวา อนฺหายิตวฺ า กิลิฏโว ปฏินิวตฺเตยฺย ตตฺถ กตม มหาราช
ชโน ครเหยฺย กิลิฏ วา ตฬาก วาติ ฯ กิลิฏ ภนฺเต ชโน ครเหยฺย อย ตฬาก
คนฺตฺวา อนฺหายิตฺวา กิลิฏโว ปฏินิวตฺโต กึ อิม อนฺหายิตุกาม ตฬาโก สย นฺหาเปสฺสติ
โก โทโส ตฬากสฺสาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต วิมุตฺติวรสลิสสมฺปุณฺณ
สทฺธมฺมวรตฬาก มเปสิ เย เกจิ กิเลสมลกิลฏิ า สเจตนา พุทฺธา เต อิธ นฺหายิตวฺ า
สพฺพกิเลเส ปวาปยิสฺสนฺตีติ ฯ ยทิ โกจิ ต สทฺธมฺมวรตฬาก คนฺตฺวา อนฺหายิตวฺ า
สกิเลโส ว ปฏินิวตฺติตฺวา หีนายาวตฺตติ ตเยว ชโน ครหิสฺสติ อย ชินสาสนเน ปพฺพชิตฺวา
ตตฺถ ปติฏ อลภิตฺวา หีนายาวตฺโต กึ อิม อปฺปฏิปชฺชนฺต ชินสาสน สย โสเธสฺสติ
โก โทโส ชินสาสนสฺสาติ ฯ
ยถา วา ปน มหาราช ปุริโส ปรมพฺยาธิโก โรคุปฺปตฺติกุสล อโมฆธุวสิทฺธิกมฺม
ภึสก สลฺลกนฺต ทิสฺวา อติกจิ ฺฉาเปตฺวา สพฺยาธิโกว ปฏินวิ ตฺเตยฺย ตตฺถ กตม มหาราช
ชโน ครเหยฺย อาตุร วา ภึสก วาติ ฯ อาตุร ภนฺเต ชโน ครเหยฺย อย โรคุปฺปตฺติกุสล
อโมฆธุวสิทฺธิกมฺม ภึสก สลฺลกนฺต ทิสฺวา อติกิจฺฉาเปตฺวา สพฺยาธิโกว ปฏินวิ ตฺโต กึ
อม อติกิจฺฉาเปนฺต ภึสโก สย ติกิจฺฉิสฺสติ โก โทโส ภึสกสฺสาติ ฯ เอวเมว โข
มหาราช ตถาคโต อนฺโตสาสนสมุคฺเค เกวล สกลกิเลสพฺยาธิวูปสมนสมตฺถ อมโตสถ ปกฺขิป
เย เกจิ กิเลสพฺยาธิปฬิตา สเจตนา พุทฺธา เต อิม อมโตสถ ปวิตฺวา สพฺพกิเลสพฺยาธึ
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วูปสเมสฺสนฺตีติ ฯ ยทิ โกจิ ต อมโตสถ อปวิตฺวา สกิเลโสว ปฏิวตฺตติ ฺวา หีนายาวตฺตติ
ตเยว ชโน ครหิสฺสติ อย ชินสาสเน ปพฺพชิตฺวา ตตฺถ ปติฏ อลภิตฺวา หีนายาวตฺโต
กึ อิม อปฺปฏิปชฺชนฺต ชินสาสน สย โสเธสฺสติ โก โทโส ชินสาสนสฺสาติ ฯ
ยถา วา ปน มหาราช ฉาโต ปุริโส มหติมหาปุ
ฺ ภตฺตปริเวสน คนฺตฺวา
ต ภตฺต อภฺุชิตฺวา ฉาโตว ปฏินิวตฺเตยฺย ตตฺถ กตม มหาราช ชโน ครเหยฺย ฉาต
วา ปฺุภตฺต วาติ ฯ ฉาต ภนฺเต ชโน ครเหยฺย อย ขุทาปฬิโต ปฺุภตฺต ปฏิลภิตฺวา
อภฺุชิตฺวา แาโตว ปฏินิวตฺโต กึ อิมสฺส อภฺุชนฺตสฺส โภชน สย มุข ปวิสิสฺสติ
โก โทโส โภชนสฺสาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ตถาคโต ปนฺโตสาสนสมุคฺเค ปรม
วร สนฺต สิว ปณีต อมต ปรมมธุร กายคตาสติโภชน เปสิ เย เกจิ กิเลสกิลนฺตา
กิเลสฉาตชฺฌตฺตา ตณฺหาปเรตมานสา สเจตนา พุทฺธา เต อิม โภชน ภฺุชิตฺวา
กามรูปารูปภเวสุ สพฺพ ตณฺห อปเนสฺสนฺตีติ ฯ ยทิ โกจิ ต โภชน อภฺุชิตฺวา ตณฺหาสิโตว
ปฏินิวตฺติตฺวา หีนายาวตฺตติ ตฺเว ชโน ครหิสฺสติ อย ชินสาสเน ปพฺพชิตฺวา ตตฺถ
ปติฏ อลภิตฺวา หีนายาวตฺโต กึ อิม อปฺปฏิปชฺชนฺต ชินสาสน สย โสเธสฺสติ โก
โทโส ชินสาสนสฺสาติ ฯ
ยทิ มหาราช ตถาคโต คิหึเยว เอกสฺมึ ผเล วินีต ปพฺพาเชยฺย นนุ นามาย
ปพฺพชฺชา กิเลสมฺปหานาย วิสุทฺธิวาสาย ปวตฺเตยฺย นตฺถิ ปพฺพชฺชาย กรณีย ฯ ยถา
มหาราช ปุริโส อเนกสเตน กมฺเมน ตฬาก ชณาเปตฺวา ปริสาย เอวมนุสาเวยฺย มา
โภนฺโต เกจิ สกิลิฏา อิม ตฬาก โอตรถ เกจิ ปวาหิตรโชชลฺลา ปริสุทฺธา วิมลมฏา
อิม ตฬาก โอตรถาติ ฯ อป นุ โข มหาราช เสต ปวาหิตรโชชลฺลาน ปริสุทฺธาน
วิมลฏาน เตน ตฬาเกน กรณีย ภเวยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต ยสฺสตฺถาย เต ต
ตฬาก อุปคจฺเฉยฺยุ ต อฺเตฺรว เนส กต กรณีย กึ เตส เตน ตฬาเกนาติ ฯ
เอวเมว โข มหาราช ยทิ ตถาคโต คิหึเยว เอกสฺมึ ผเล วินีต ปพฺพาเชยฺย ตตฺเถว
เตน กต กรณีย กึ ตสฺส ปพฺพชฺชาย ฯ
ยถา วา ปน มหาราช สภาวอิสิภตฺตโิ ก สุตมนฺตปทธโร อตกฺกิโก โรคุปฺปตฺติกุสโล อโมฆธุวสิทฺธิกมฺโม ภึสโก สลฺลกนฺโต สพฺพโรคูปสมเภสชฺช สนฺนิปาเตตฺวา ปริสาย
เอวมนุสาเวยฺย มา โข โภนฺโต เกจิ สพฺยาธิกา มม สนฺติเก อุปคจฺฉถ อพฺยาธิกา
อโรคา มม สนฺติเก อุปคจฺฉถาติ ฯ อป นุ โข มหาราช เตส อพฺยาธิกาน อโรคาน
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ปริปุณฺณาน อทุคฺคาน เตน ภึสเกน กรณีย ภเวยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต ยสฺสตฺถาย
เต ต ภึสก สลฺลกนฺต อุปคจฺเฉยฺยุ ต อฺเตฺรว เตส กต กรณีย กึ เตส เตน
ภึสเกนาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ยทิ ตถาคโต คิหึเยว เอกสฺมึ ผเล วินีต ปพฺพาเชยฺย
ตตฺเถว เตน กต กรณีย กึ ตสฺส ปพฺพชฺชาย ฯ
ยถา วา ปน มหาราช โกจิ ปุริโส อเนกถาลิปากสต โภชน ปฏิยาทาเปตฺวา
ปริสาย เอวมนุสาเวยฺย มา เม โภนฺโต เกจิ ฉาตา อิม ปรุเวสน อุปคจฺฉถ สุภุตฺตา
ติตฺตา สุหิตา ธาตา ปณีตา ปริปุณฺณา อิม ปริเวสน อุปคจฺฉถาติ ฯ อป นุ โข
มหาราช เตส ภุตฺตาวีน ติตฺตาน สุหิตาน ธาตาน ปณีตาน ปริปุณฺณาน เตน โภชเนน
กรณีย ภเวยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต ยสฺสตฺถาย เต ต ปริเวสน อุปคจฺเฉยฺยุ ต อฺเตฺรว
เตส กต กรณีย กึ เตส ตาย ปริเวสนายาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ยทิ ตถาคโต
คิหึเยว เอกสฺมึ ผเล วินีต ปพฺพาเชยฺย ตตฺเถว เตน กต กณีย กึ ตสฺส
ปพฺพชฺชาย ฯ
อป จ มหาราช เย หีนายาวตฺตนฺติ เต ชินสาสนสฺส ปฺจ อตุลิเย คุเณ
ทสฺเสนฺติ ฯ กตเม ปฺจ ฯ ภูมิมหนฺตภาว ทสฺเสนฺติ ปริสุทฺวิมลภาว ทสฺเสนฺติ ปาเปหิ
อสวาสิยภาว ทสฺเสนฺติ ทุปฺปฏิเวธภาว ทสฺเสนฺติ พหุสวรรกฺขิยภาว ทสฺเสนฺติ ฯ กถ
ภูมิมหนฺตภาว ทสฺเสนฺติ ฯ ยถา มหาราช ปุริโส อธโน หีนชจฺโจ นิพพฺ ิเสโส พุทฺธิปริหีโน
มหติมหารชฺช ปฏิลภิตฺวา น จิรสฺเสว ปริปตติ ปริธสติ ปริหายติ ยสโต น สกฺโกติ
อิสฺสริย สนฺธาเรตุ กึการณ มหนฺตตฺตา อิสฺสริยสฺส เอวเมว โข มหาราช เย เกจิ
นิพฺพิเสสา อกตปฺุา พุทธฺ ิปริหีนา ชินสาสเน ปพฺพชนฺติ เต ต ปพฺพชฺช ปวรุตฺตม
สนฺธาเรตุ อวิสหนฺตา น จิรสฺเสว ชินสาสนา ปริปติตฺวา ปริธสิตฺวา ปริหายิตวฺ า
หีนายาวตฺตนฺติ น สกฺโกนฺติ ชินสาสเน สนฺธาเรตุ กึการณ มหนฺตตฺตา
ชินสาสนภูมิยา ฯ เอว ภูมิมหนฺตภาว ทสฺเสนฺติ ฯ
กถ ปริสุทฺธวิมลภาว ทสฺเสนฺติ ฯ ยถา มหาราช วาริ โปกฺขรปตฺเต วิกิรติ
วิธมติ วิธเสติ นฏานมุปคจฺฉติ นูปลิมฺปติ กึการณ ปริสุทฺธวิมลตฺตา ปทุมสฺส เอวเมว
โข มหาราช เย เกจิ สา กุฏา วงฺกา กุฏิลา วิสมทิฏิโน ชินสาสเน ปพฺพชนฺติ
เต ปริสุทฺธวิมลนิกณฺโกปณฺฑรวรสาสนโต น จิรสฺเสว วิกิริตวฺ าา วิธมิตฺวา วิธสิตฺวา
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เอว ปริสุทฺธวิมลภภาว ทสฺเสนฺติ ฯ
กถ ปาเปหิ อสวาสิยภาว ทสฺเสนฺติ ฯ ยถา มหาราช มหาสมุทฺโท น
มเตน กุณเปน สวสติ ย โหติ มหาสมุทฺเท มต กุณป ต ขิปฺปเมว ตีร อุปเนติ
ถล วา อุสฺสาเทติ กึการณ มหาภูตาน ภวนตฺตา มหาสมุทฺทสฺส ฯ เอวเมว โข มหาราช
เย เกจิ ปาปา อกิริยา โอสนฺนวิริยา กุฏิลา กิลิฏา ทุชฺชนา มนุสฺสา ชินสาสเน
ปพฺพชนฺติ เต น จิรสฺเสว ชินสาสนโต อรหนฺติวิมลขีณาสวมหาภูตภวนโต นิกฺขมิตวฺ า
อสวสิตฺวา หีนายาวตฺตนฺติ กึการณ
ปาเปหิ อสวาสิยภาว ทสฺเสนฺติ ฯ
กถ ทุปฺปฏิเวธภาว ทสฺเสนฺติ ฯ ยถา มหาราช เย เกจิ อเฉกา อสิกฺขิตา
อสิปฺปโน มติวปฺปหีนา อิสสฺ ตฺถา วาลคฺคเวธ อวิสหนฺตา วิคฺคฬนฺติ ปกฺกมนฺติ กึการณ
ปรมสณฺหสุขุมทุปฺปฏิเวธตฺตา วาลคฺคสฺส เอวเมว โข มหาราช เย เกจิ ทุปฺปฺา ชฬา
เอฬมูคา มุฬหฺ า ทนฺธคติกา ชนา ชินสาสเน ปพฺพชนฺติ เต ต ปรมสณฺหสุขุมจตุสจฺจปฏิเวธ
ปฏิวิชฺฌิตุ อวิสหนฺตา ชินสาสนา วิคฺคฬิตวฺ า ปกฺกมิตฺวา น จิรสฺเสว หีนายาวตฺตนฺติ
กึการณ ปรมสณฺหสุขุมทุปฺปฏิเวธตาย สจฺจาน น เอว ทุปฺปฏิเวธภาว ทสฺเสนฺติ ฯ
กถ พหุสวรรกฺขิยภาว ทสฺเสนฺติ ฯ ยถา มหาราช โกจิเทว ปุรโิ ส
มหติมหายุทฺธภูมึ อุปคโต ปรเสนาย ทิสานุทิสาหิ สมนฺตา ปริวาริโต สตฺติหตฺถ ชน
อุเปนฺต ทิสฺวา ภีโต โอสกฺกติ อฏินิวตฺตติ ปลายติ กึการณ พหุวิธยุทฺธมุขรุกฺชนภยา
เอวเมว โข มหาราช เย เกจิ ปาปการี อสวุตา อหิริกา อกฺขนฺตี จปลา จลิตา
อิตรา พาลชนา ชินสาสเน ปพฺพชนฺติ เต พหุวิธ สิกฺขาปท ปริรกฺขิตุ อวิสหนฺตา
โอสกฺกิตฺวา ปฏินิวตฺติตฺวา ปลายิตฺวา น จิรสฺเสว หีนายาวตฺตนฺติ กึการณ
พหุวิธสวรรกฺขิยตฺตา ชินสาสนสฺส ฯ เอว พหุวิธสวรรกฺขิยภาว ทสฺเสนฺติ ฯ
ถลชุตฺตเมวป มหาราช วสฺสิกคุมฺเพ กิมิวิทฺธานิ ปุปฺผานิ โหนฺติ ตานิ ตานิ
องฺกุรานิ สกุฏิตานิ อนฺตราเยว ปริปตนฺติ น จ เตสุ ปริปติเตสุ วสฺสิกคุมฺโพ หีฬิโต
นาม โหติ ยานิ ตตฺถ ิตานิ ปุปฺผานิ ตานิ สมฺมา คนฺเธน ทิสาวิทิส อภิพฺยาเปนฺติ
เอวเมว โข มหาราช เย เต ชินสาสเน ปพฺพชิตฺวา หีนายาวตฺตนฺติ เต ชินสาสเน
กิมิวิทฺธานิ วสฺสิกานิ ปุปฺผานิ วิย วณฺณคนฺธรหิตานิ นิพฺพิณณ
ฺ าการสีลา อภพฺพา
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ทิสเม มหาราช กายานุคตา ธมฺมา ภเว ภเว กาย อนุธาวนฺติ
อนุปริวตฺตนฺติ ฯ กตเม ทส ฯ สีต อุณฺห ชิฆจฺฉา ปปาสา อุจฺจาโร ปสฺสาโว ถีนมิทฺธ
ชรา พฺยาธิ มรณ ฯ อิเม โข มหาราช ทส กายานุคตา ธมฺมา ภเว ภเว กาย
อนุธาวนฺติ อนุปริวตฺตนฺติ ฯ ตตฺถ อรหา อนิสฺสโร อสฺสามี อวสวตฺตตี ิ ฯ ภนฺเต
นาคเสน เกน การเณน อรหโต กาเย อาณา นปฺปวตฺตติ อิสฺสริย วา ตตฺถ เม
การณ พฺรูหีติ ฯ ยถามหาราช เย เกจิปวินิสฺสิตา สตฺตา สพฺเพ เต ปวิ นิสฺสาย
จรนฺติ วิหรนฺติ วุตฺตึ กปฺเปนฺติ อป นุ โข มหาราช เตส ปิยา อาณา ปวตฺตติ
อิสฺสริย วาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อรหโต จิตฺต กาย นิสฺสาย
ปวตฺตติ น จ ปน อรหโต กาเย อาณา ปวตฺตติ อิสฺสริย วาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน เกน การเณน ปุถุชชฺ โน กายิกมฺป เจตสิกมฺป เวทน
เวทิยตีติ ฯ อภาวิตตฺตา มหาราช จิตฺตสฺส ปุถุชฺชนา กายิกมฺป เจตสิกมฺป เวทน
เวทิยติ ฯ ยถา มหาราช โคโณ ฉาโต ปริตสิโต อพลทุพฺพลปริตฺตกติเณสุ วา ลตาย
วา อุปนิพทฺโธ อสฺส ยทา โส โคโณ ปริกุปฺปโต โหติ ตทา สห อุปนิพนฺธเนน
ปกฺกมติ เอวเมว โข มหาราช อภาวิตจิตฺตสฺส เวทนา อุปฺปชฺชิตฺวา จิตตฺ  ปริโกเปติ
จิตฺต ปริกุปฺปต  กาย อาภฺุชติ นิภฺุชติ สมฺปริวตฺติก กโรติ ฯ อถ โข โส อภาวิตจิตฺโต
ตสติ รวติ เภรวรวมติรวติ ฯ อิทเมตฺถ มหาราช การณ เยน การเณน ปุถุชฺชโน
กายิกมฺป เจตสิกมฺป เวทน เวทิยตีติ ฯ กิมปฺ น ต ภนฺเต การณ เยน การเณน
อรหา เอก เวทน เวทิยติ กายิก น เจตสิกนฺติ ฯ อรหโต มหาราช จิตฺต ภาวิต
โหติ สุภาวิต ทนฺต สุทนฺต อสฺสว วจนกร โส ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏโ สมาโน อนิจฺจนฺติ
ทฬฺห คณฺหาติ สมาธิถมฺเภ จิตฺต อุปนิพนฺธติ ตสฺส ต จิตฺต สมาธิถมฺเภ
อุปนิพทฺธ น เวธติ น จลติ ิต โหติ อวิกขฺ ิตฺต ตสฺส เวทนาวิการวิปฺผาเรน กาโย
ปน อาภฺุชติ นิภฺุชติ สมฺปริวตฺตติ ฯ อิทเมตฺถ มหาราช การณ เยน การเณน
อรหา เอก เวทน เวทิยติ สายิก น เจตสิกนฺติ ฯ
หีนายาวตฺตนปฺโห ปโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ต นาม โลเก อจฺฉริย ย กาเย จลมาเน จิตฺต น จลติ
ตตฺถ เม การณ พฺรูปต ิ ฯ ยถา มหาราช มหติมหารุกฺเข ขนฺธสาขาปลาสสมฺปนฺเน
อนิลพลสมาหเต สาขา จลติ อป นุ โข ตสฺส ขนฺโธป จลตีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ
เอวเมว โข มหาราช อรหา ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏโ สมาโน อนิจฺจนฺติ ทฬฺห
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ทสิเม มหาราช กายานุคตา ธมฺมา ภเว ภเว กาย อนุธาวนฺติ
อนุปริวตฺตนฺติ ฯ กตเม ทส ฯ สีต อุณฺห ชิฆจฺฉา ปปาสา อุจฺจาโร ปสฺสาโว ถีนมิทฺธ
ชรา พฺยาธิ มรณ ฯ อิเม โข มหาราช ทส กายานุคตา ธมฺมา ภเว ภเว กาย
อนุธาวนฺติ อนุปริวตฺตนฺติ ฯ ตตฺถ อรหา อนิสฺสโร อสฺสามี อวสวตฺตตี ิ ฯ ภนฺเต
นาคเสน เกน การเณน อรหโต กาเย อาณา นปฺปวตฺตติ อิสฺสริย วา ตตฺถ เม
การณ พฺรูหีติ ฯ ยถามหาราช เย เกจิปวินิสฺสิตา สตฺตา สพฺเพ เต ปิ นิสฺสาย
จรนฺติ วิหรนฺติ วุตฺตึ กปฺเปนฺติ เอป นุ โข มหาราช เตส ปวิยา อาณา ปวตฺตติ
อิสฺสริย วาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อรหโต จิตฺต กาย นิสฺสาย
ปวตฺตติ น จ ปน อรหโต กาเย อาณา ปวตฺตติ อิสฺสริย วาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน เกน การเรน ปุถุชฺชโน กายิกมฺป เจตสิกมฺป เวทน
เวทิยตีติ ฯ อภาวิตตฺตา มหาราช จิตฺตสฺส ปุถชฺชนา กายิกมฺป เจตสิกมฺป เวทน
เวทิยติ ฯ ยถา มหาราช โคโณ ฉาโต ปริตสิโต อพลทุพฺพลปริตฺตกติเณสุ วา ลตาย
วา อุปนิพทฺโธ อสฺส ยทา โส โคโณ ปริกุปฺปโต โหติ ตทา สห อุปนิพนฺธเนน
ปกฺกมติ เอวเมว โข มหาราช อภาวิตจิตฺตสฺส เวทนา อุปฺปชฺชิตฺวา จิตตฺ  ปริโกเปติ
จิตฺต ปริกุปฺปต  กาย อาภฺุชติ นิภฺุชติ สมฺปริวตฺติก กโรติ ฯ อถ โข โส อภาวิตจิตฺโต
ตสติ รวติ เภรวรวมติรวติ ฯ อิทเมตฺถ มหาราช การณ เยน การเยน ปุถุชฺชโน
กายิกมฺป เจตสิกมฺป เวทน เวทิยตีติ ฯ กิมฺปน ต ภนฺเต การณ เยน การเณน
อรหา เอก เวทน เวทิยติ กายิก น เจตสิกนฺติ ฯ อรหโต มหาราช จิตฺต ภาวิต
โหติ สุภาวิต ทนฺต สุทนฺต อสฺสว อจนกร โส ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏโ สมาโน อนิจฺจนฺติ
ทฬฺห คณฺหาติ สมาธิถมฺเภ จิตฺต อุปนิพนฺธติ ตสฺส ต จิตฺต สมาธิถมฺเภ
อุปนิพทฺธ น เวธติ น จลติ ิต โหติ อวิกขฺ ิตฺต ตสฺส เวทนาวิการวิปฺผาเรน กาโย
ปน ภาภฺุชติ นิภฺุชติ สมฺปริวตฺตติ ฯ อิทเมตฺถ มหาราช การณ เยน การเณน
อรหา เอก เวทน เวทิยติ กายิก น เจตสิกนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ต นาม โลเก อจฺฉริย ย กาเย จลมาเน จิตฺต น จลติ
ตตฺถ เม การณ พฺรูหีติ ฯ ยถา มหาราช มหติมหารุกฺเข ขนฺธสาขาปลาสสมฺปนฺเน
อนิลพลสมาหเต สาขา จลติ อป นุ โข ตสฺส ชนฺโธป จลตีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ
เอวเมว โข มหาราช อรหา ทุกฺขาย เวทนาย ผุฏโ สมาโน อนิจฺจนฺติ ทฬฺห
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คณฺหาติ สมาธิถมฺเภ จิตฺต อุปนิพนฺธติ ตสฺส ต จิตฺต สมาธิถมฺเภ อุปนิพทฺธ น
เวธติ น จลติ ต โหติ อวิกฺขิตฺต ตสฺส เวทนวิการวิปฺผาเรน กาโย อาภฺุชติ นิภฺุชติ
สมฺปริวตฺตติ จิตฺตมฺปน ตสฺส น โวธติ น จลติ ขนฺโธ วิย มหารุกฺขเสฺสาติ ฯ อจฺฉริยมฺภนฺเต
นาคเสน อพฺภตู  ภนฺเต นาคเสน น เม เอวรูโป สพฺพกาลิโก ธมฺมปทีโป
ทิฏปุพฺโพติ ฯ
อรหโต กายิกเจตสิกเวทนาปฺโห ทุติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน อิธ โย โกจิ คิหี ปาราชิก อชฺฌาปนฺโน ภเวยฺย โส
อปเรน สมเยน ปพฺพชฺเชยฺย อตฺตนาป โส น ชาเนยฺย คิหี ปาราชิก อชฺฌาปนฺโนมฺหีติ
นป ตสฺส อฺโ โกจิ อาจิกฺเขยฺย คิหี ปาราชิก อชฺฌาปนฺโนสีติ โส จ ตถตฺตาย
ปฏิปชฺเชยฺย อป นุ ตสฺส ธมฺมาภิสมโย ภเวยฺยาติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ เกน
ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ โย ตสฺส เหตุ ธมฺมาภิสมยาย โส ตสฺส สมุจฺฉินฺโน ตสฺมา
ธมฺมาภิสมโย น ภวตีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ ชานนฺตสฺส กุกฺกุจฺจ โหติ
กุกฺกจุ ฺเจ สติ อาวรณ โหติ อาวเฏ จิตฺเต ธมฺมาภิสมโย น โหตีติ ฯ อิมสฺส จ
อชานนฺตสฺส อกุกฺกุจจฺ ชาตสฺส สนฺตจิตฺตสฺส วิหรโต เกน การเณน ธมฺมาภิสมโย น
โหติ วิสเมน วิสเมน เอโส ปฺโห คจฺฉติ จินฺเตตฺวา วิสฺสชฺเชถาติ ฯ รูหติ มหาราช
สุกฏเ สุกลเล มุณฺฑกฺเขตฺเต สารท สุกสยิต พีชนฺติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ อป นุ
โข มหาราช ตเยว พีช ฆนเสลสิลาตเล รูเหยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ กิสฺส ปน
มหาราช ตเยว พีช กลเล รูหติ กิสฺส ฆนเสเล น รุหตีติ ฯ น หิ ภนฺเต ตสฺส
พีชสฺส รูหนาย ฆนเสเล เหตุ อเหตุนา พีช น รูหตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
เยน เหตุนา ตสฺส ธมฺมาภิสมโย ภเวยฺย โส ตสฺส เหตุ สมุจฺฉินฺโน อเหตุนา
ธมฺมาภิสมโย น โหติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช ทณฺฑเลฑฺฑุลคุฬมุคฺครา ปวิยา
านมุปคจฺฉนฺติ ฯ อป นุ โข มหาราช เตเยว ทณฺฑเลฑฺฑุลคุฬมุคฺครา คคเณ
านมุปคจฺฉนฺตีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ กึ ปเนตฺถ มหาราช การณ เยน การเณน
เตเยว ทณฺฑเลฑฺฑุลคุฬมุคฺครา ปวิยา านมุปคจฺฉนฺติ เกน การเณน คคเณ น
ติฏนฺตีติ ฯ นตฺถิ เตส ภนฺเต ทณฺฑเลฑฺฑุลคุฬมุคฺคราน ปติฏานาย อากาเส เหตุ
อเหตุนา น ติฏนฺตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ตสฺส เตน โทเสน อภิสมยเหตุ
สมุจฺฉินฺโน เหตุ สมุคฺฆาโต อเหตุนา อภิสมโย น โหติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช
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ถเล อคฺคิ ชลติ ฯ อป นุ โข มหาราช โสเยว อคฺคิ อุทเก ชลตีติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ กิมปฺ เนตฺถ มหาราช การณ เยน การเณน โสเยว อคฺคิ ถเล ชลติ เกน
การเณน อุทเก น ชลตีติ ฯ นตฺถิ ภนฺเต อคฺคิสฺส ชลนาย อุทเก เหตุ อเหตุนา
น ชลตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ตสฺส เตน โทเสน อภิสมยเหตุ สมุจฉฺ ินฺโน เหตุ
สมุคฺฆาโต อเหตุนา ธมฺมาภิสมโย น โหตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ปุน เจต อตฺถ จินฺเตหิ น เ ม ตตฺถ จิตฺตสฺตฺติ ภวตี
อชานนฺตสฺส อสติ กุกฺกุจฺเจ อาวรณ โหตีติ เตน การเณน ม สฺาเปหีติ ฯ อป
นุ โข มหาราช วิส หลาหล อชานนฺเตนป ขาทิต ชีวิต หรตีติ ฯ อาม
ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อชานนฺเตนป กต ปาป อภิสมยนฺตรายกร
โหติ ฯ อป นุ โข มหาราช อคฺคิ อชานิตฺวา อกฺกมนฺต ทหตีติ ฯ อาม
ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อชานนฺเตนป กต ปาป อภิสมยนฺตรายกร
โหตีติ ฯ อป นุ โข มหาราช อชานนฺต อาสีวิโส ฑสิตฺวา ชีวิต หรตีติ ฯ อาม
ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อชานนฺเตนป กต ปาป อภิสมยนฺตรายกร
โหติ ฯ นนุ มหาราช กาลิงฺคราชา สมณโกลฺิโก สตฺตรตนปริกิณโฺ ณ หตฺถิรตนมภิรุยฺห
กุลทสฺสนาย คจฺฉนฺโต อชานนฺโตป นาสกฺขิ โพธิมณฺฑสฺส อุปริโต คนฺตุ ฯ เอทเมตฺถ
มหาราช การณ เยน การเณน อชานนฺเตนป กต ปาป อภิสมยนฺตรายกร โหตีติ ฯ
ชินภาสิต ภนฺเต นาคเสน น สกฺกา ปฏิกฺโกสิตุ เอโส เจตสฺส อตฺโถ ตถา
สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
คิหิโน ปาราชิกชฺฌาปนฺนสฺส
อภิสมยนฺตรายกรปฺโห ตติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน คิหทิ ุสฺสีลสฺส จ สมณทุสฺสีลสฺส จ โก วิเสโส กึ
นานากรณ ฯ อุโภเปเต สมสมคติกา อุภินนฺ ป สมสโม วิปาโก โหติ อุทาหุ กิฺจ
นานากรณ อตฺถีติ ฯ
ทส อิเม มหาราช คุณา สมณทุสสฺ ีลสฺส คิหิทุสฺสีลโต วิเสเสน อติเรกา
ทสหิ จ การเณหิ อุตฺตรึ ทกฺขิณ วิโสเธติ ฯ กตเม ทส คุณา สมณทุสฺสีลสฺส คิหิทุสฺสีลโต
วิเสเสน อติเรกา ฯ อิธ มหาราช สมณทุสฺสีโล พุทฺเธ สคารโว โหติ ธมฺเม สคารโว

มิลินฺทปฺหา - หนาที่ 209
โหติ สงฺเฆ สคารโว โหติ สพฺรหฺมจารีสุ สคารโว โหติ อุทฺเทสปริปุจฺฉาย วายมติ สวนพหุโล
โหติ ฯ ภินฺนสีโลป มหาราช ทุสฺสีโล ปริสคโต อากปฺป อุปฏเปติ ครหภยา กายิก
วาจสิก รกฺขติ ปธานาภิมุข จสฺส โหติ จิตฺต ภิกฺขุสาม อุปคโต โหติ ฯ กโรนฺโตป
มหาราช สมณทุสฺสีโล ปาป ปฏิจฺฉนฺน อาจรติ ฯ ยถา มหาราช อิตฺถี สปติกา
นิลียิตฺวา รหสฺเสเนว ปาปมาจรติ เอวเมว โข มหาราช กโรนฺโตป สมณทุสฺสีโล ปาป
ปฏิจฺฉนฺน อาจรติ ฯ อิเม โข มหาราช ทส คุณา สมณทุสฺสีลสฺส คิหิทุสฺสีลโต
วิเสเสน อติเรกา ฯ
กตเมหิ ทสหิ การเณหิ อุตฺตรึ ทกฺขิณ วิโสเธติ ฯ อวชฺฌกวจธารณตายป
ทกฺขิณ วิโสเธติ อิสิสามฺภณฺฑุลิงฺคธารณโตป ทกฺขิณ วิโสเธติ สงฺฆสมยมนุปวิฏตายป
ทกฺขิณ วิโสเธติ พุทฺธธมฺมสงฺฆสรณคตายป ทกฺขิณ วิโสเธติ ปธานาสยนิเกตวิสิตายป
ทกฺขิณ วิโสเธติ ชินสาสนธมฺมปริเยสนโตป ทกฺขิณ วิโสเธติ ปวรธมฺมเทสนโตป ทกฺขิณ
วิโสเธติ ธมฺมทีปคติปรายนโตป ทกฺขิณ วิโสเธติ อคฺโค พุทฺโธติ เอกนฺตอุชุทิฏิตายป
ทกฺขิณ วิโสเธติ อุโปสถสมาทานโตป ทกฺขิณ วิโสเธติ ฯ อิเมหิ โข มหาราช ทสหิ
การเณหิ อุตฺตรึ ทกฺขิณ วิโสเธติ ฯ
สุวิปนฺโนป หิ มหาราช สมณทุสฺสีโล ทายกาน ทกฺขิณ วิโสเธติ ฯ ยถา
มหาราช อุทก สุพหลมฺป กลลกทฺทมรโชชลฺล อปเนติ เอวเมว โข มหาราช สุวิปนฺโนป
สมณทุสฺสีโล ทายกาน ทกฺขณ
ิ  วิโสเธติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช อุณฺโหทก สุอุฏิตมฺป
ปชฺชลนฺต มหนฺต อคฺคิขนฺธ นิพฺพาเปติ เอวเมว โข มหาราช สุวิปนฺโนป สมณทุสฺสีโล
ทายกาน ทกฺขณ
ิ  วิโสเธติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช โภชน วิรสมฺป ขุทาทุพฺพลฺย
อปเนติ เอวเมว โข มหาราช สุวิปนฺโนป สมณทุสฺสีโล ทายกาน ทกฺขิณ วิโสเธติ ฯ
ภาสิตมฺเปต มหาราช ภควตา เทวาติเทเวน มชฺฌิมนิกายวรลฺจิเต ทกฺขิณาวิภงฺเค
เวยฺยากรเณ
โย สีลวา ทุสฺสีเลสุ ททาติ ทาน
ธมฺเมน ลทฺธ สุปสนฺนจิตฺโต
อภิสทฺธห กมฺมผล อุฬาร
สา ทกฺขิณา ทายกโต วิสุชฺฌตีติ ฯ
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อจฺฉริย ภนฺเต นาคเสน ตาวตก มย ปฺห อปุจฺฉิมฺหา ต ตฺว อุปเมหิ
การเณหิ วิภาเวนฺโน อมตมธุร สวนูปค อกาสิ ฯ ยถา ภนฺเต สุกุสโล สูโท วา
สูทนฺเตวาสี วา ตาวตก มส ลภิตฺวา นานาวิเธหิ สมฺภาเรหิ สมฺปาเทตฺวา ราชูปโภค
กโรติ เอวเมว โข ภนฺเต นาคเสน ตาวตก มย ปฺห อปุจฺฉิมฺหา ต ตฺว อุปเมหิ
การเณหิ วิภาเวตฺวา อมตมธุร สวนูปค อกาสีติ ฯ
สมณทุสฺสีลคิหิทุสฺสีลปฺโห จตุตฺโถ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อิท อุทก อคฺคิมฺห ตปปมาน ปปทายติ ปฏิปทายติ สทฺทายติ
พหุวิธ กึ นุ โข ภนฺเต นาคเสน อุทก ชีวติ กีฬมาน สทฺทายติ อุทาหุ อฺเหิ
ปฏิปฬิต สทฺทายตีติ ฯ น หิ มหาราช อุทก ชีวติ นตฺถิ อุทเก ชีโว วา สตฺโต
วา อปจ มหาราช อคฺคิสนฺตาปเวคสฺส มหนฺตตาย อุทก ปปทายติ ปฏิปทายติ สทฺทายติ
พหุวิธนฺติ ฯ ภนฺเต นาคเสน อิเธกจฺเจ ติตฺถิยา อุทก ชีวตีติ สีตูทก ปฏิกฺขิปตฺวา
อุทก ตาเปตฺวา เวกปฺปตาย เวกติก ปริภฺุชนฺติ เต ตุมฺเห ครหนฺติ ปริภวนฺติ เอกินฺทรฺ ิย
สมณา สกฺยปุตฺติยา ชีว วิเหเนฺตีติ ฯ ต เตส ครห ปริภว วิโนเทหิ อปเนหิ
วิชเฏหีติ ฯ น หิ มหาราช อุทก ชีวติ นตฺถิ มหาราช อุทเก ชีโว วา สตฺโต
วา อปจ มหาราช อคฺคิสนฺตาปเวคสฺส มหนฺตตาย อทุก ปปทายติ ปฏิปทายติ สทฺทายติ
พหุวิธ ฯ ยถา มหาราช อุทก โสพฺภสรสริตทหตฬากกนฺทรปทรอุทปานนินฺนโปกฺขรณีคต
วาตาตปเวคสฺส มหนฺตตาย ปริยาทิยติ ปริกฺขย คจฺฉติ อป นุ ตตฺถ อุทก ปปทายติ
ปฏิปทายติ สทฺทายติ พหุวธิ นฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ ยทิ มหาราช อุทก ชีเวยฺย
ตตฺถาป อุทก สทฺทาเยยฺย ฯ อิมินา มหาราช การเณน ชานาหิ นตฺถิ อุทเก ชีโว
วา สตฺโต วา อคฺคิสนฺตาปเวคสฺส มหนฺตตาย อุทก ปปทายติ ปฏิปทายติ สทฺทายติ
พหุวิธนฺติ ฯ
อปรมฺป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ นตฺถิ อุทเก ชีโว วา สตฺโต
วา อคฺคิสนฺตาปเวคสฺส มหนฺตตาย อุทก สทฺทายตีติ ฯ ยถา ปน มหาราช อุทก
ตณฺฑุเลหิ สมฺมิสฺสิต ภาชนคต โหติ ปหิต อุทฺธเน อฏปต อป นุ ตตฺถ อุทก
สทฺทายตีติ ฯ น หิ ภนฺเต อจล โหติ สนฺตสนฺตนฺติ ฯ ตเยว ปน มหาราช อุทก
ภาชนคต อคฺคึ ชาเลตฺวา อุทฺธเน ปต โหติ อป นุ ตตฺถ อุทก อจล โหติ

มิลินฺทปฺหา - หนาที่ 211
สนฺตสนฺตนฺติ ฯ น หิ ภนฺเต จลติ ขุพฺภติ ลุฬติ อาวิฬติ อูมิชาต โหติ อุทฺธมโธ
ทิสาวิทิส คจฺฉติ อุคฺฆรติ ปคฺฆรติ เผณุมาสิ โหตีติ ฯ กิสฺส ปน ต มหาราช ปากติก
อุทก น จลติ สนฺตสนฺต โหติ กิสฺส ปน อคฺคิคต จลติ ขุพฺภติ ลุฬติ อาวิฬติ
อูมิชาต โหติ อุทฺธมโธ ทิสาวิทิส คจฺฉติ เผณุมาสิ โหตีติ ฯ ปากติก ภนฺเต อุทก
น จลติ อคฺคิคต ปน อุทก อคฺคิสนฺตาปเวคสฺส มหนฺตตาย ปปทายติ ปฏิปทายติ
สทฺทายติ พหุวิธนฺติ ฯ อิมินาป มหาราช การเณน ชานาหิ นตฺถิ อุทเก ชีโว วา
สตฺโต วา อคฺคิสนฺตาปเวคสฺส มหนฺตตาย อุทก สทฺทายตีติ ฯ
อปรมฺป มหาราช อุตฺตรึ กาณ สุโณหิ นตฺถิ อุทเก ชีโว วา สตฺโต วา
อคฺคิสนฺตาปเวคสฺส มหนฺตตาย อุทก สทฺทายตีติ ฯ โหติ ต มหาราช อุทก ฆเร ฆเร
อุทกวารกคต ปหิตนฺติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ อป นุ ต มหาราช อุทก จลติ ขุพฺภติ
ลุฬติ อาวิฬติ อูมิชาต โหติ อุทฺธมโธ ทิสาวิทิส คจฺฉติ อุคฺฆรติ ปคฺฆรติ เผณุมาสิ
โหตีติ ฯ น หิ ภนฺเต อจล ต โหติ ปากติก อุทกวารกคต อุทกนฺติ ฯ สุตปุพฺพ
ปน ตยา มหาราช มหาสมุทฺเท อุทก จลติ ขุพฺภติ ลูฬติ อาวิฬติ อุมิชาต โหติ
อุทฺธมโธ ทิสาวิทิส คจฺฉติ อุคฺฆรติ ปคฺฆรติ เผณุมาสิ โหติ อุสฺสกฺกิตฺวา อุสฺสกฺกิตวฺ า
เวลาย ปหรติ สทฺทายติ พหุวิธนฺติ ฯ อาม ภนฺเต สุตปุพพฺ  เอต มยา ทิฏปุพฺพฺจ
มหาสมุทฺเท อุทก หตฺถสตมฺป เทฺวป หตฺถสตานิ คคเณ อุสฺสกฺกตีติ ฯ กิสฺส มหาราช
อุทกวารกคต อุทก น จลติ น สทฺทายติ กิสฺส ปน มหาราช มหาสมุทฺเท จลติ
สทฺทายตีติ ฯ วาตเวคสฺส มหนฺตตาย ภนฺเต มหารสมุทฺเท อุทก จลติ สทฺทายติ
อุทกวารกคต อุทก อฆฏฏิต เกหิจิ น จลติ น สทฺทายตีติ ฯ ยถา มหาราช วาตเวคสฺส
มหนฺตตาย มหาสมุทฺเท อุทก จลติ สทฺทายติ เอวเมว อคฺคิสนฺตาปเวคสฺส มหนฺตตาย
อุทก สทฺทายติ ฯ
นนุ มหาราช เภริโปกฺขร สุกฺข สุกฺเขน โคจมฺเมน โอนทฺธนฺตีติ ฯ อาม
ภนฺเตติ ฯ อป นุ โข มหาราช เภริยา ชีโว วา สตฺโต วา อตฺถีติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ กิสสฺ ปน มหาราช เภริ สทฺทายตีติ ฯ อิตฺถิยา ภนฺเต ปุริสสฺส วา
ตชฺเชน วายาเมนาติ ฯ ยถา มหาราช อิตฺถิยา วา ปุริสสฺส วา ตชฺเชน วายาเมน
เภริ สทฺทายติ เอวเมว อคฺคิสนฺตาปเวคสฺส มหนฺตตาย อุทก สทฺทายติ ฯ อิมินาป
มหาราช การเณน ชานาหิ นตฺถิ อุทเก ชีโว วา สตฺโต วา อคฺคิสนฺตาปเวคสฺส มหนฺตตาย
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อุทก สทฺทายตีติ ฯ
มยฺหมฺป ตาว มหาราช ตว ปุจฺฉิตพฺพ อตฺถิ เอวเมโส ปฺโห สุวินิจฺฉิโต
โหติ ฯ กินนฺ ุ โข มหาราช สพฺเพหิป ภาชเนหิ อุทก ตปฺปมาน สทฺทายติ อุทาหุ
เอกจฺเจหิเยว ภาชเนหิ ตปฺปมาน สทฺทายตีติ ฯ หิ ภนฺเต สพฺเพหิป ภาชเนหิ
อุทก ตปฺปมาณ สทฺทายติ เอกจฺเจหิเยว ภาชเนหิ อุทก ตปฺปมาน สทฺทายตีติ ฯ
เตนหิ มหาราช ชหิโตสิ สกสมย ปจฺจาคโตสิ มม วิสย นตฺถิ อุทเก ชีโว วา สตฺโต
วา ฯ ยทิ มหาราช สพฺเพหิป ภาชเนหิ อุทก ตปฺปมาน สทฺทาเยยฺย ยุตตฺ มิท อทุก
ชีวตีติ วุตตฺ  ฯ น หิ มหาราช อุทก ทฺวย โหติ ย สทฺทายติ ต ชีวติ ย
น สทฺทายติ ต น ชีวตีติ ฯ ยทิ มหาราช อุทก ชีเวยฺย มหนฺตาน หตฺถินาคาน
อุสฺสุกฺกายาน ปภินฺนาน โสณฺฑาย อุสฺสิฺจิตฺวา มุเข ปกฺขิปตฺวา กุจฺฉึ ปเวเสนฺตาน
ตมฺป อุทก เตส ทนฺตนฺตเร ปฬิยมาน สทฺทาเยยฺย ฯ กตฺถสติกา มหานาวา
ครุกา ภาริกา อเนกสตสหฺสสภารปริปูรา มหาสมุทฺเท วิจรนฺติ ตาหิ ปฬิยมาน อุทก
สทฺทาเยยฺย ฯ มหติมหนฺตาป มจฺฉา อเนกสตโยชนิกกายา ติมี ติมิงฺคลา ติมิรปงฺคลา
อพฺภนฺตเร นิมุคฺคา มหาสมุทฺเท นิวาสนตาย ปฏิวสนฺตา มหาอุทกธารา อาจมนฺติ ธมนฺติ
จ เตสมฺป ต ทนฺตนฺตเรป อุทรนฺตเรป ปฬิยมาน อทุก สทฺทาเยยฺย ฯ ยสฺมา จ
โข มหาราช เอวรูเปหิ เอวรูเปหิ มหนฺเตหิ มหนฺเตหิ ปฏิปฬเนหิ ปฏิปฬิต ต
อุทก น สทฺทาเยยฺย ตสฺมาป สตฺถิ อุทเก ชีโว วา สตฺโต วา วาติ เอวเมต
มหาราช ธาเรหีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เทสนาคโต ปฺโห อนุจฺฉวิกาย วิภตฺติยา
วิภตฺโต ฯ ยถา นาม ภนฺเต นาคเสน มหติมหคฺฆ มณิรตน เฉก อาจริย กุสล
สิกฺขิต มณิการ ปาปุณิตวา กิตฺตึ ลเภยฺย โถมน ปสส มุตฺตารตน วา มุตฺติก ทุสฺสรตน
วา ทุสฺสิก โลหิตจนฺทน วา คนฺธิก ปาปุณติ ฺวา กิตฺตึ ลเภยฺย โถมน ปสส เอวเมว
โข ภนฺเต นาคเสน เทสนาคโต ปฺโห อนุจฺฉวิกาย วิภตฺติยา วิภตฺโต เอวเมต
ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
อุทกสฺส สตฺตชีวปฺโห ปฺจโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ทิสฺสนฺติ โลเก พุทฺธา ทิสฺสนฺติ ปจฺเจกพุทฺธา ทิสฺสนฺติ
ตถาคตสาวกา ทิสฺสนฺติ จกฺกวตฺติราชาโน ทิสฺสนฺติ ปเทสนาชาโน ทิสฺสนฺติ เทวมนุสฺสา
ทิสฺสนฺติ สธนา ทิสฺสนฺติ อธนา ทิสฺสนฺติ สุคตา ทิสฺสนฺติ ทุคฺคตา ทิสฺสติ ปุริสสฺส
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อิตฺถีลิงฺค ปาตุภูต ทิสฺสติ อิตฺถิยา ปุริสลิงฺค ปาตุภูต ทิสฺสติ สุกฏทกฺกฏ กมฺม ทิสฺสนฺติ
กลฺยาณปาปกาน วิปากกูปโภคิโน สตฺตา อตฺถิ โลเก สตฺตา อณฺฑชา ชลาพุชา สเสทชา
อุปปาติกา อตฺถิ สตฺตา อปทา ทฺวปฺปทา จตุปฺปทา พหุปฺปทา อตฺถิ โลเก ยกฺขา
รกฺขสา กุมฺภณฺฑา อสุรา ทานวา คนฺธพฺพา เปตา ปสาจา อตฺถิ กินฺนรา มโหรคฺคา
นาคา สุปณฺณา สิทฺธี วิชฺชาธรา อตฺถิ หตฺถี อสฺสา คาโว มหิสา โอฏา คทฺรภา
อชา เอฬกา มิคา สูกรา สีหา พฺยคฺฆา ทีป อจฺฉา โกกา ตรจฺฉา โสณา สิงฺคาลา
อตฺถิ พหุวิธา สกุณา อตฺถิ สุวณฺณ รชฏ มุตฺตา มณิ สโข สิลา ปวาฬ โลหิตงฺโค
มหาสารคลฺล เวฑุริโย วชิร ผลิก กาฬโลห ตามฺพโลห รชฏโชห กสโลห อตฺถิ โขม
โกเสยฺย กปฺปาสิก สาณ ภงฺค กมฺพล อตฺถิ สาลิ วีหิ ยโว กงฺคุ กุทฺรโู ส วรโก
โคธุโม มุคฺโค มาโส ติล กุลตฺถ อตฺถิ มูลคนฺโธ สารคนฺโธ เผคฺคุคนฺโธ
ตจคนฺโธ ปตฺตคนฺโธ ปุปฺผคนฺโธ ผลคนฺโธ ปพฺพคนฺโธ อตฺถิ ติณ ลตา คจฺฉ รุกฺข
โอสธิ วนปฺปติ นทีปพฺพต สมุทฺท มจฺฉ กจฺฉปา สพฺพ โลเก อตฺถิ ฯ ย ภนฺเต
โลเก นตฺถิ ต เม กเถหีติ ฯ ตีณิมานิ มหาราช โลเก นตฺถิ ฯ กตมานิ
ตีณิ ฯ สเจตนา วา อเจตนา วา อชรามรา โลเก นตฺถิ สงฺตาราน นิจฺจตา นตฺถิ
ปรมตฺเถน สตฺตูปลทฺธิ นตฺถิ ฯ อิมานิ โข มหาราช ตีณิ โลเก นตฺถีติ ฯ สาธุ
ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
โลเก นตฺถิภาวปฺโห ฉฏโ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อตฺถิ อรหโต สติสมฺโมโสติ ฯ วิคตสติสมฺโมสา มหาราช
อรหนฺโต นตฺถิ อรหนฺตาน สติสมฺโมโสติ ฯ อาปชฺเชยฺย ภนฺเต นาคเสน อรหา
อาปตฺตินฺติ ฯ อาม มหาราชาติ ฯ กสฺมึ วตฺถุสฺมินฺติ ฯ กุฏิกาเร มหาราช วิกาเล
กาลสฺาย ปวาริเต อปริวาริตสฺาย อนติริตฺเต อติริตฺตสฺายาติ ฯ ภนฺเต นาคเสน
ตุมฺเห ภณถ เย อาปตฺตึ อาปชฺชนฺติ เน ทฺวีหิ อากาเรหิ อาปชฺชนฺติ อนาทริเยน
วา อชานเนน วาติ ฯ อป นุ โข ภนฺเต อรหโต อนาทริย โหติ ย อรหา อาปตฺตึ
อาปชฺชตีติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน อรหา อาปตฺตึ อาปชฺชติ
นตฺถิ จ อรหโต อนาทริย เตนหิ อตฺถิ อรหโต สติสมฺโมโสติ ฯ นตฺถิ มหาราช
อรหโต สติสมฺโมโส อาปตฺติฺจ อรหา อาปชฺชตีติ ฯ เตนหิ ภนฺเต นาคเสน ม สฺาเปหิ
กึ ตตฺถ การณนฺติ ฯ เทฺวเม มหาราช กิเลสา โลกวชฺชฺจ ปณฺณตฺตวิ ชฺชฺจาติ ฯ
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กตม มหาราช โลกวชฺช ฯ ทส อกุสลกมฺปถาติ อิท วุจฺจติ โลกวชฺช ฯ กตม
ปณฺณตฺตวิ ชฺช ฯ ย โลเก อตฺถิ สมณสฺส อนนุจฺฉวิก อนนุโลมิก คิหีน อนวชฺช ตตฺถ
ภควา สาวกาน สิกฺขาปท ปฺาเปติ ยาวชีว อนติกฺกมนีย ฯ วิกาลโภชน มหาราช
โลกสฺส อนวชฺช ต ชินสาสเน สาวชฺช ภูตคามปาตน โลกสฺ อนวชฺช ต ชินสาสเน
สาวชฺช อุทเก หาสธมฺโม โกสฺส อนวชฺช ต ชินสาสเน สาวชฺช อิติ เอวรูปานิ โลกิกานิ
มหาราช ชินสาสเน สาวชฺชานิ อิท วุจจฺ ติ ปณฺณตฺตวิ ชฺช ฯ ย กิเลส โลกิกานิ
ขีณาสวา ต อชฺฌาจริตุ ย ปณฺณตฺตวิ ชฺช ต อชานนฺโต อชฺฌาจเรยฺย ฯ อวิสโย จ
มหาราช เอกจฺจสฺส อหรโต สพฺพ วิชานิตุ น หิ ตสฺส พล วิชฺชติ สพฺพ
วิชานิตุ ฯ อนฺาต มหาราช อรหโต อิตฺถิปุริสาน นาม วา โคตฺต วา มคฺโคป
ตสฺส มหิยา อนฺโต ฯ วิมุตฺตึเยว มหาราช อรหา ชาเนยฺย ฉฬภิฺา อรหา
สหวิสเย ชาเยฺย ฯ สพฺพฺู มหาราช ตถาคโตว สพฺพ ชานาตีติ ฯ สาธุ
ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา มฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
อรหโต สติสมฺโมสปฺโห สตฺตโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ทิสฺสนฺติ โลเก กมฺมนิพฺพตฺตา ทิสฺสนฺติ หตุนพิ ฺพตฺตา ทิสฺสนฺติ
อุตุนิพฺพตฺตา ย โลเก อกมฺมช อเหตุช อนุตุช ต เม กเถหีติ ฯ เทฺวเม มหาราช
โลเก อกมฺมชา อเหตุชา ฯ กตเม เทฺว ฯ อากาโส มหาราช อกมฺมโช
อเหตุโช อนุตโุ ช นิพฺพาน มหาราช อกมฺมช อเหตุช อนุตุช ฯ อิเม โข มหาราช
เทฺว อกมฺมชา อเหตุชา อนุตุชาติ ฯ มา ภนฺเต นาคเสน ชินวจน มกฺเขหิ มา อชานิตฺวา
ปฺห พฺยากโรหีติ ฯ กึ โข มหาราช อห วทามิ ม ตฺว เอว วเทสิ มา ภนฺเต
นาคเสน ชินวจน มกฺเขหิ มา อชานิตฺวา ปฺห พฺยากโรหีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน
ยุตฺตมิท ตาว วตฺตุ อากาโส อกมฺมโช อเหตุโช อนุตุโชติ ฯ อเนกสตาหิ ภนฺเต นาคเสน
เหตูหิ ภควตา สาวกาน นิพพฺ านสฺส สจฺฉิกิริยาย มคฺโค อกฺขาโต อถ จ ภนฺเต นาคเสน
ตฺว เอว วเทสิ อเหตุช นิพฺพานนฺติ ฯ อาม มหาราช ภควตา อเนกสตาหิ เหตูหิ
สาวกาน นินพฺ านสฺส สจฺฉิกิริยาย มคฺโค อกฺขาโน น จ นิพฺพานสฺส อุปาทาย เหตุ
อกฺขาตาติ ฯ
เอตฺถ มย ภนฺเต นาคเสน อนฺธการโต อนฺธการ ปวิสาม วนโต วนตร
ปวิสาม คหนโต คหนตร ปวิสาม ยตฺร หิ นาม นิพพฺ านสฺส สจฺฉิกิริยาย เหตุ อตฺถิ
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ตสฺส ปน ธมฺมสฺส อุปาทาย เหตุ นตฺถิ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย
เหตุ อตฺถิ เตนหิ นิพพฺ านสฺส อุปาทาย เหตุ อิจฺฉิตพฺพา ฯ ยถา นาม ภนฺเต นาคเสน
ปุตฺตสฺส ปตา อตฺถิ เตน การเณน ปตโุ นป ปตา อิจฺฉิตพฺโพ ฯ ยถา นาม อนฺเตวาสิกสฺส
อาจริโย อตฺถิ เตน การเณน อาจริยสฺสป อาจริโย อิจฺฉติ พฺโพ ฯ ยถา วีช อตฺถี
เตน การเณน วีชสฺสาป วีช อิจฺฉิตพฺพ เอวเมว โข ภนฺเต นาคเสน ยทิ นิพฺพานสฺส
สจฺฉิกิริยาย เหตุ อตฺถิ เตนหิ นิพฺพานสฺสป อุปาทาย เหตุ อิจฺฉิตพฺพา ยถา รุกฺขสฺส
วา ลตาย วา อคฺเค สติ เตน การเรน มชฺฌป อตฺถิ มูลป อตฺถิ เอวเมว โข
ภนฺเต นาคเสน ยทิ นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย เหตุ อตฺถิ เตนหิ นิพพฺ านสฺสาป
อุปาทาย เหตุ อิจฺฉิตพฺพาติ ฯ อนุปาทานีย มหาราช นิพฺพาน ตสฺมา น เหตุ
อนุปวิฏโติ ฯ อิงฺฆ ภนฺเต นาคเสน การณ ทสฺสเตฺวา การเณน ม สฺาเปหิ ยถาห
ชาเนยฺย นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย เหตุ อตฺถิ นิพฺพานสฺส อุปาทาย เหตุ นตฺถีติ ฯ
เตนหิ มหาราช โอทหิ โสต สกฺกจฺจ วกฺขามิ ตตฺถ การณ ฯ สกฺกุเณยฺย
มหาราช ปุริโส ปากติเกน พเลน อิโต หิมวนฺต ปพฺพต อุปคนฺตุนฺติ ฯ อาม ภนฺเต
นาคเสน สกฺกเุ ณยฺยาติ ฯ สกฺกุเณยฺย ปน โส มหาราช ปุริโส ปากติเกน พเลน
หิมวนฺต ปพฺพต อิธ อาหริตุนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช สกฺกา
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย มคฺค อกฺขาตุ น สกกา นิพฺพานสฺส อุปาทาย เหตุ
ทสฺสยิตุ ฯ สกฺกุเณยฺย มหาราช ปุริโส ปากติเกน พเลน มหาสมุทฺท นาวาย โอตริตฺวา
ปาริมตีร อุปคนฺตุนฺติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ สกฺกุเณยฺย ปน โส มหาราช ปุริโส ปากติเกน
พเลน มหาสมุทฺทสฺส ปาริมตีร อิธ อาหริตุนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข
มหาราช สกฺกา นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย มคฺค อกฺขาตุ น สกฺกา นิพฺพานนสฺส อุปาทาย
เหตุ ทสฺสยิตุ ฯ ต กึการณ ฯ อสขตตฺตา ธมฺมสฺสาติ ฯ อสขต ภนฺเต นาคเสน
นิพฺพาน น เกหิจิ วตฺตุนฺหิ ฯ อาม มหาราช อสขต นิพฺพาน น เกหิจิ กต ฯ
นิพฺพาน มหาราช น วตฺตพฺพ อุปฺปนฺนนฺติ วา อนุปฺปนฺนนฺติ วา อุปฺปาทนียนฺติ วา
อตีตนฺติ วา อนาคตนฺติ วา ปจฺจุปนฺนนฺติ วา น จกฺขุวิฺเยฺยนฺติ น โสตวิฺเยฺยนฺติ
น ฆานวิฺเยฺยนฺติ น ชิวหฺ าวิฺเยฺยนฺติ น กายวิฺเยฺยนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน
นิพฺพาน น อุปฺปนฺน น อนุปฺปนฺน น อุปฺปาทนีย น อตีต น อนาคต น ปจฺจุปฺปนฺน
น จกฺขวุ ิฺเยฺย น โสตวิฺเยฺย น ฆานวิฺเยฺย น ชิวฺหาวิฺเยฺย น กายวิฺเยฺย
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เตนหิ ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห อตฺถิธมฺม นิพฺพาน อปทิสฺสถ นตฺถิ นิพฺพานนฺติ ฯ
อตฺถิ มหาราช นิพฺพาน มโนวิฺเยฺย มหาราช นิพฺพาน วิสุทฺเธน มานเสน สนฺเตน
ปณีเตน อุชุเกน อนิวรเณน นิรามิเสน สมฺมาปฏิปนฺโน อริยสาโก นิพพฺ าน
ปสฺสตีติ ฯ กีทิส นาม ต ภนฺเต นาคเสน นิพฺพาน ยนฺต อุปเมหิ อาทีปนีย การเณหิ
ม สฺาเปหิ ยถา ยถา อตฺถิธมฺม อุปเมหิ อาทีปนียนฺติ ฯ อตฺถิ มหาราช วาโต
นามาติ ฯ อตฺถิ ภนฺเตติ ฯ อิงฺฆ มหาราช วาต ทสฺเสหิ วณฺณโต วา สณฺานโต
วา อนุ วา ถูล วา ทีฆ วา รสฺส วาติ ฯ น สกฺกา ภนฺเต นาคเสน วาโต
อุปทสฺสิตุ น โส วาโต หตฺถคหณ วา นิมฺมทฺทน อุเปติ อปจ อตฺถิ โส
วาโตติ ฯ ยทิ มหาราช น สกฺกา วาโต อุปทสฺสิตุ เตนหิ นตฺถิ วาโตติ ฯ ชานามห
ภนฺเต นาคเสน วาโต อตฺถตี ิ เม หทเย อนุปวิฏ น จาห สกฺโกมิ วาต
อุปทสฺสิตุนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อตฺถิ นิพฺพาน น จ สกฺกา อุปทสฺสิตุ
วณฺเณน วา สณฺาเนน วาติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน สูปทสฺสิต โอปมฺม สุนิทฺทิฏ
การณ เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามิ อตฺถิ นิพฺพานนฺติ ฯ
นิพฺพานสฺส อตฺถิภาวปฺโห อฏโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน กตเม เอตฺถ กมฺมชา กเตม เหตุชา กตเม อุตุชา กตเม
น กมฺมชา น เหตุชา น อุตชุ าติ ฯ เย เกจิ มหาราช สตฺตา สเจตสา สพฺเพ
เต กมฺมชา อคฺคิ จ สพฺพานิ จ พีชชาตานิ เหตุชานิ ปวี จ ปพฺพตา จ อุทกฺจ
วาโต จ สพฺเพ เต อุตุชา อากาโส จ นิพพฺ านฺจ อิเม เทฺว อกมฺมชา อเหตุชา
อนุตุชา ฯ นิพพฺ าน มหาราช น วตฺตพฺพ กมฺมชนฺติ วา เหตุชนฺติ วา อุตุชนฺติ วา
อุปฺปนฺนนฺติ วา อนุปฺปนฺนนฺติ วา อุปฺปาทนียนฺติ วา อตีตนฺติ วา อนาคตนฺติ วา
ปจฺจุปฺปนฺนนฺติ วา จกฺขวุ ิฺเยฺยนฺติ วา โสตวิฺเยฺยนฺติ วา ฆานวิฺเยฺยนฺติ วา
ชิวฺหาวิฺเยฺยนฺติ วา กายวิฺเยฺยนฺติ วา อปจ มหาราช มโนวิฺเยฺย ย โส สมฺมา
ปฏิปนฺโน อริยสาวโก วิสุทฺเธน าเณน ปสฺสตีติ ฯ รมฺมณีโย ภนฺเต นาคเสน ปฺโห
สุวินิจฺฉิโต นิสฺสสโย เอกนฺตคโต วิมติ อุปจฺฉินฺนา ตฺว คณิวรปรมาสชฺชาติ ฯ
กมฺมชากมฺมชปฺโห นวโม ฯ
สตฺตโม วคฺโค ฯ
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อฏมวคฺโค
ภนฺเต นาคเสน อตฺถิ โลเก ยกฺขา นามาติ ฯ อาม มหาราช อตฺถิ โลเก
ยกฺขา นามาติ ฯ จวนฺติ ปน เต ภนฺเต ยกฺขา ตมฺหา โยนิยาติ ฯ อาม มหาราช
จวนฺติ เต ยกฺขา ตมฺหา โยนิยาติ ฯ กิสฺส ปน ภนฺเต นาคเสน เตส มตาน ยกฺขาน
สรีร น ทิสฺสติ กุณปคนฺโธป น วายตีติ ฯ ทิสฺสติ มหาราช มตาน ยกฺขาน สรีรั
กุณปคนฺโธป เตส วายติ ฯ มตาน มหาราช ยกฺขาน สรีร กีฏวณฺเรน วา ทิสฺสติ
กิมิวณฺเณน วา ทิสฺสติ กิปลฺลิกวณฺเณน วา ทิสฺสติ ปฏงฺควณฺเรน วา ทิสฺสติ อหิวณฺเณน
วา ทิสฺสติ วิจฉฺ ิกวณฺเณน วา ทิสฺสติ สตปทิวณฺเณน วา ทิสฺสติ ทิชวณฺเณน วา ทิสฺสติ
มิควณฺเณน วา ทิสฺสตีติ ฯ โก หิ ภนฺเต นาคเสน อฺโ อิม ปฺห ปุฏโ
วิสชฺเชยฺย อฺตฺร ตวาทิเสน พุทฺธิมตาติ ฯ
ยกฺขาน มรณภาวปฺโห ปโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน เย เต อเหสุ ติกิจฺฉกาน ปุพฺพกาน อาจริยา ฯ เสยฺยถีท
นารโท ธมฺมนฺตริโก องฺคีรโส กปโล กณฺฑรคฺคิกาโม อตุโล ปุพฺพกจฺจายโน สพฺเพ เจเต
อาจริยา สกึเยว โรคสฺส อุปฺปตฺตึ จ นิทานฺจ สภวฺจ สมุฏานฺจ กิริยฺจ ติกิจฉฺ ฺจ
สิทฺธาสิทฺธฺจ สพฺพนฺต ชานิตฺวา อิมสฺมึ กาเยว เอตฺตกา นาม โรคา อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ
เอกปฺปหาเรน กลาปคาห กตฺวา สุตฺต พนฺธึสุ ฯ อสพฺพฺุโน จ เต สพฺเพ ฯ
กิสฺส ปน ตถาคโต สพฺพฺู สมาโน อนาคต ชานิตฺวา สพฺพ วิฺาย พุทฺธาเณน
เอตฺตเก นาม วตฺถุสฺมึ เอตฺตก นาม สิกฺขาปท ปฺาเปตพฺพ ภวิสฺสตีติ ปริจฺฉินฺทิตวฺ า
อนวเสสโต สิกฺขาปท น ปฺาเปสิ อุปฺปนฺนุปฺปนฺนสฺมึ วตฺถุสฺมึ อยเส ปากเฏ โทเส
วิตฺถาริเต อตฺถชาเต อุชฺฌายนฺเตสุ มนุสฺเสสุ ตตฺถ กาเล ภควา สาวกาน สิกฺขาปท
ปฺาเปสีติ ฯ าตเมต มหาราช ตถาคตสฺส อิมสฺมึ สมเย อิเมสุ มนุสฺเสสุ อุชฺฌายนฺเตสุ
สาธิก ทิยฑฺฒ สิกฺขาปทสต ปกาเสตพฺพ ภวิสฺสตีติ ฯ อปจ ตถาคตสฺส เอว อโหสิ
สเจ โข อห สาธิก ทิยฑฺฒ สิกฺขาปทสต เอกปฺปหาร ปฺาเปสฺสามิ ฯ มหาชนา
สนฺตาป อาปชฺชิสฺสนฺติ พหุก อิธ รกฺขิตพฺพ ทุกฺกร วต โก สมณสฺส โคตมสฺส สาสเน
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ปพฺพชิตุนฺติ ปพฺพชิตุกามาป น ปพฺพชิสฺสนฺติ สจนฺจ เม น สทฺทหิสฺสนฺติ อสทฺทหนฺตา
เต มนุสฺสา อปายปุริกา ภวิสฺสนฺติ อุปฺปนฺนสฺมึ วตฺถุสมฺมึ ธมฺมเทสนาย วิฺาเปตฺวา
ปากเฏ โทเส สิกฺขาปท ปฺาเปสฺสามีติ ฯ เอวเมต ภนฺเต นาคเสน สุนิทฺทิฏโ
เอโส อตฺโถ ตถาคเตน ฯ พหุก อิธ มกฺขิตพฺพนฺติ สุตฺวา สตฺตาน สนฺตาโส อุปฺปชฺเชยฺย
เอโกป ชินสาสเน น ปพฺพเชยฺย เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
สิกฺขาปทอปฺยาปนปฺโห ทุติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน อย สุริโย สพฺพกาล กิต ตปฺปติ อุทาหุ กฺจิ กาล
มนฺโท โหตีติ ฯ สพฺพกาล มหาราช สุริโย กิต ตปฺปตีติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน
สุริโย สพฺพกาล กิต ตปฺปติ กิสฺส ปน อปฺเปกทา สุริโย มนฺท ตปฺปติ อปฺเปกทา
กิต ตปฺปตีติ ฯ จตฺตาโรเม มหาราช สุริยสฺส โรคา เตส อฺตเรน โรเคน
ปฬิโต สุริโย มนฺท ตปฺปติ กตเม จตฺตาโร ฯ อพฺภา มหาราช สุริยสฺส โรโค
ตาย ปฬิโต สุริโย มนฺท ตปฺปติ ฯ ธุโม มหาราช สุริยสฺส โรโค เตน ปฬิโต
สุริโย มนฺท ตปฺปติ ฯ เมโฆ มหาราช สุริยสฺส โรโค เตน ปฬิโต สุริโย มนฺท
ตปฺปติ ฯ ราหุ มหาราช สุริยสฺส โรโค เตน ปฬิโต สุริโย มนฺท ตปฺปติ ฯ
อิเม โข มหาราช จตฺตาโร สุริยสฺส โรคา เตส อฺตเรน ปฬิโต สุริโย มนฺท
ตปฺปติ ฯ อจฺฉริย ภนฺเต นาคเสน สุริยสฺสป เตชสมฺปนฺนสฺส โรโคป อุปฺปชฺชติ กิมงฺค
ปน อฺเส สตฺตาน ฯ นตฺถิ เอสาย ภนฺเต วิภตฺติ อฺสฺส อฺตฺร ตวาทิเสน
พุทฺธิมนฺเตนาติ ฯ
สุริยโรคภาวปฺโห ตติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน กิสฺส เหมนฺเต สุรโิ ย กิต ตปฺปติ โน ตถา
คิมฺเหสุติ ฯ คิมฺเหสุ มหาราช โอหต ตนุคต โหติ รโชชลฺล อุทฺธนฺตริภูต เรณู จ
คคณานุคตา โหนฺติ อากาเส อพฺภสฺส พหลา โหนฺติ มหาวาโต จ อธิมตฺต วายติ
สพฺเพ เต นานากุลา สมายุตฺตา สุริยรสิโย ปทหนฺติ เตน คิมฺเหสุ สุริโย มนฺท
ตปฺปติ ฯ เหมนฺเต มหาราช เหฏา ปวี นิพฺพุตา โหติ อุปริ มหาเมโฆ อุปฏิโต
อุปสนฺน โหติ รโชชลฺล เรณู จ สนฺตสนฺตา คคเณ น จรนฺติ วิคตมล คคณฺจ โหติ
อากาเส ิโตป วาโต มนฺท วายติ ฯ เตส อุปรติยา วิสุทโฺ ธ สุริโย โหติ สุริยสฺส
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รสิโย อุปฆาตมุตฺตา อติวิย ตปฺปนฺติ เมฆาทิสหคตา กิต น ตปฺปนฺติ ฯ อทิเมตฺถ
การณ เยน การเณน สุริโย เหมนฺเต กิต ตปฺปติ โน ตถา ติมฺเหสุติ ฯ สพฺเพหิ
มุตฺโต ภนฺเต นาคเสน สุริโย กิต ตปฺปติ เมฆาทิสหคโต กิโต น โหตีติ ฯ
สุริยตปฺปปฺโห จตุตฺโถ ฯ
ภนฺเต นาคเสน สพฺเพว โพธิสตฺตา ปุตฺตทาร ททนฺติ อุทาหุ เวสฺสนฺตเรเนว
รฺา ปุตฺตาทาโร ทินฺโนติ ฯ สพฺเพป มหาราช โพธิสตฺตา ปุตฺตทาร เทนฺติ ฯ
เวสฺสนฺตเรเนว รฺา ปุตฺตทาโร ทินฺโนติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน สพฺเพป โพธิสตฺตา
ปุตฺตทาร เทนฺติ อป นุ โข เต เตส อนุมเตน เทนฺตีติ ฯ ภริยา มหาราช อนุมตา
โหติ ทารกา ปน พาลตาย โรทนฺติ ยทิ เต อตฺถโต ชาเนยฺยุ เตป อนุโมเทยฺยุ
น เต วิลเปยฺยนุ ฺติ ฯ ทุกกฺ ร ภนฺเต นาคเสน โพธิสตฺเตน กต ย โส อตฺตโน โอรเส
ปเย ปุตฺเต พราหฺมณสฺส ทาสตฺถาย อทาสิ ฯ อิทป ทุติย ทุกฺกรโต ทุกฺกรตร ย
โส อตฺตโน โอรเส ปเย ปุตฺเต พาลเก ตรุณเก สุขุมาลเก วลฺลิยา พนฺธิตฺวา หตฺเถ
เตน พฺราหฺมเณน ลตาย อนุมชฺชิยนฺเต ทิสฺวา อชฺฌุเปกฺขิ ฯ อิทป ตติย ทุกฺกรโต
ย โส สเกน พเลน พนฺธนโต มุจฺจิตฺวา ทารก สรณ อุปคต ปุนเทว วลฺลิยา พนฺธิตฺวา
อทาสิ ฯ อิทป จตุตฺถ ทุกกฺ รโต ทุกฺกรตร ย โว ทารกาน ยกฺโข ตาต อย ขาทิตุ
เนติ อมฺเหหิ วิลปมานาน ปุตฺตาน มา ภายิตฺถาติ น อสฺสาเสสิ ฯ อิทป ปฺจม
ทุกฺกรโต ทุกกฺ รตร ย โส ชาลิสฺส กุมารสฺส ภณมานสฺส ปาเทสุ นิปติตฺวา อล ตาต
กณฺหาชิน นิวตฺเตหิ อหเมว คจฺฉามิ ยกฺเขน สห ขาทตุ ม ยกฺโขติ ยาจมานสฺเสว
เอวป น สมฺปฏิจฺฉิ ฯ อิทป ฉฏ ทุกฺกรโต ทุกฺกรตร ย โส ชาลิสฺส กุมารสฺส
ปาสารสม นูน เต ตาต หทย ย ตฺว อมฺหาก ทุกฺขิตาน เปกฺขมาสโน สฺุเ นิมมฺ นุสฺเส
พฺรหารฺเ ยกฺเขน หริยมาเน น นิวาเรสีติ วิลปมานสฺส ปุตฺตสฺส การฺุ น
อกาสิ ฯ อิท ปน สตฺตม ทุกฺกรโต ทุกฺกรตร ย ตสฺส รุทนฺตสฺส วิมฺหยสทฺเทน
รุทนฺเตสุ ทารเกสุ อทสฺสน คเตสุ น ผาลิ หทย สตธา วา สหสฺสธา วา ปฺุกาเมน
เวสฺสนฺตเรน มนุเชน กึ ปรทุกฺขาปนยเนน นนุ นาม สกทาน ทาตพฺพนฺติ ฯ ทุกกฺ รสฺส
มหาราช โพธิสตฺเตน กตตฺตา กิตฺติสทฺโท ทสสหสฺสิยา โลกธาตุยา เทวมนุสฺเสสุ อพฺภุคฺคโต
เทวา เทวภวเนสุ ปกิตฺเตนฺติ อสุรา อสุรภวเนสุ ปกิตฺเตนฺติ ครุฬา ครุฬภวเนสุ ปกิตฺเตนฺติ
นาคา นาคภวเนสุ ปกิตฺเตนฺติ สกฺกา สกฺกภวเนสุ ปกิตฺเตนฺติ ยกฺขา ยกฺขภวเสุ ปกิตเฺ ตนฺติ
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สเก สเก าเน ทุนฺทุภิโย หสนฺติ อนุปพุ ฺเพน ตสฺส กิตฺติสทฺโท ปรมฺปราย อชฺช อิธ
อมฺหาก สมย อนุปฺปตฺโต ต มย ทาน วิกิตฺเตนฺตา วิโกเฏนฺตา นิสินฺนา นิสินฺนา
สุทินฺน อุทาหุ ทุทฺทินฺนนฺติ ฯ โส โข ปนาย มหาราช กิตฺติสทฺโท นิปุณาน วิฺูน
วิทูน วิภาวีน โพธิสตฺตาน ทส คุณานิ สมนุทสฺสติ ฯ กตมานิ ทส ฯ อเคธตา
นิราลยตา จาโค ปหาน อปุนราวตฺติตา สุขุมตฺต มหนฺตตฺต ทุรนุโพธตฺต ทุลฺลภตฺต
อสทิสตฺต พุทฺธธมฺมสฺส ฯ โส โข ปนาย มหาราช กิตฺติสทฺโท นิปุณาน วิฺูน วิทูน
วิภาวีน โพธิสตฺตาน อิมานิ ทส คุณานิ อนุทสฺสตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน เย ปร ทุกฺขาเปตฺวา ทาน เทนฺติ อป นุ ต ทาน สุขวิปาก
โหติ สคฺคสวตฺตนิกนฺติ ฯ อาม มหาราช กึ วตฺตพฺพนฺติ ฯ อิงฺฆ ภนฺเต นาคเสน
การณ อปุม ทสเสหีติ ฯ อาม มหาราช อิธ สมโณ วา ภเวยฺย พฺราหฺมโณ วา
สีลวา กลฺยาณธมฺโม โส ภเวยฺย ปกฺขหโต วา ปสปฺป วา อฺตร วา พฺยาธึ
อมนาป อาปนฺโน ต โย โกจิ ปฺุกาโม ยาน อาโรเปตฺวา ปตฺถิต เทส อนุปาเปยฺย
อป นุ โข มหาราช ตสฺส ปุริสฺส ตโตนิทาน กิฺจิ สุข นิพฺพตฺเตยฺย สคฺคสวตฺตินิก
ต กมฺมนฺติ ฯ อาม มหาราช กึ วตฺตพฺพ ทิพฺพยาน โส ภนฺเต ลเภยฺย หตฺถียาน
อสฺสยาน รถยาน ถเล ถลยาน อุทเก อุทกยาน เทเวสุ เทวยาน มนุสสฺ เสุ มนุสฺสยาน
ตทนุจฺฉวิก ยาน ตทนุโลมิก ภเว ภเว นิพพฺ ตฺเตยฺย ตทนุจฺฉวิกานิ จสฺส สุขานิ นิพฺพตฺเตยฺยุ
สุคติโต สุคตึ คจฺเฉยฺย เตเนว กมฺมาภิสนฺเทน อิทฺธิยาน อภิรุยฺห ปตฺถติ  นิพฺพานนคร
สมฺปาปุเณยฺยาติ ฯ เตนหิ มหาราช ปรทกฺขูปธาเนน ทินฺนทาน สุขวิปาก โหติ
สคฺคสวตฺตนิก ย โส วลฺลิพนฺธเนน ทุกฺขาเปตฺวา เอวรูปานิ สุขานิ อนุภวติ ฯ อปรป
มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ ฯ ยถา ปรทุกฺขูปธาเนน ทินฺนทาน สุขวิปาก โหติ
สคฺคสวตฺตนิก ฯ อิธ มหาราช โย โกจิ ราชา ชนปทโต ธมฺมิก พลึ อุทฺธราเปตฺวา
อาณาปวตฺตเนน ทาน ทเทยฺย อป นุ โข โส มหาราช ราชา ตโตนิทาน กิฺจิ
สุข อนุภเวยฺย สคฺคสวตฺตนิก ต ทานนฺติ ฯ อาม ภนฺเต กึ วตฺตพฺพ ตโตนิทานป
โส ภนฺเต ราชา อุตฺครึ อเนกสตสหสฺสคุณ ลเภยฺย ราชูน อติราชา ภเวยฺย เทวาน
อติเทโว ภเวยฺย พฺราหฺมาน อติพฺราหฺมา ภเวยฺย สมณาน อติสมโณ ภเวยฺย
พฺราหฺมณาน อติพฺราหฺมโณ ภเวยฺย อรหนฺตาน อติอรหนฺโต ภเวยฺยาติ ฯ เตนหิ มหาราช
ปรทุกฺขูปธาเนน ทินฺนทาน สุขวิปาก โหติ สคฺคสวตฺตนิก ย โส ราชา ราชพเลน ชนปท
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ปฬยิตวฺ า ทินนฺ ทานสฺส วิปาเกน เอวรูป อตฺตม ยสสุข อนุภวตีติ ฯ
อติทาน ภนฺเต นาคเสน เวสฺสนฺตเรน รฺา ทินฺน ย โส สกภริย ปรสฺส
ภริยตฺถาย ทาน อทาสิ สเก โอรเส ปุตฺเต พฺราหฺมณสฺส ทาสตฺถาย อทาสิ ฯ
อติทาน นาม ภนฺเต นาคเสน โลเก วิทหู ิ นินฺทิต ครหิต ฯ ยถา นาม ภนฺเต
นาคเสน อติภาริกสฺส สกฏสฺส อกฺโข ภฺชติ อติภาเรน นาวา โอสีทติ อติภุตฺตสฺส
โภชน วิสม ปริณมติ อติวสฺเสน ธฺ วินสฺสติ อติทาเนน โภคกฺขย อุเปติ
อติตาเปน ปว อปฑยฺหติ อติราเคน อุมฺมตฺตโก โหติ อติโทเสน วชฺโฌ โหติ อติโมเหน
อนย อาปชฺชติ อติโลเภน โจรคหณ อุปคจฺฉติ อติภาเสน วิรุทฺธติ อติปูเรน นที อติติรยนฺติ
อติวาเตน อสุนิโย ปตนฺติ อติอคฺคินา อุทก อุตฺตรติ อติสิกฺขิเตน อุมฺมตฺตโก โหติ อติสูเรน
น จิร ชีวติ ฯ เอวเมว โข ภนฺเต นาคเสน อติทาน นาม โลเก วิทูหิ นินฺทิต
ครหิต ฯ อติทาน ภนฺเต นาคเสน เวสฺสนฺตเรน รฺา ทินฺน น ตฺตถ กิฺจิ ผล
อิจฺฉิตพฺพนฺติ ฯ อติทาน มหาราช โลเก วิทูหิ ปณฺฑเิ ตหิ วณฺณิต โถมิต ปสฏ เย
เกจิ ยาทิส ตาทิส ทาน เทนฺติ อติทานทายี โลเก กิตฺตึ ปาปุณาติ ฯ ยถา มหาราช
มลฺโล อติพลวตาย อฺ มลฺล ปาเตสิ ปวี อติมหนฺตตาย นรนารีมคปกฺขีปพฺพต
รุกฺขสพฺพสตฺตสมุเห ธาเรติ สมุทฺโท อติมหนฺตตาย อปูรโณ โหติ สิเนรุ อติครุกตาย
อจโล อากาโส อติวิตฺถารคตาย อนนฺโต สุริโย อติปภาตาย ติมิร ฆาเตติ สีโห อติชาติตาย
วิคตภโย มณิรตน อตคุณตาย สพฺพกามทท ราชา อติปฺุวตาย อธิปติ อคฺคิ อติเตชตาย
สพฺพ ฑหติ วชิร อติติกฺขตาย วิชฺฌติ อณิมุตฺตผลิก ภิกขฺ ุสฺส อติสีลตาย นรนารียกฺขสุรคณา
ปาเทสุ นิปตนฺติ พุทฺโธ อติวิสิฏตาย อนูปโม เอวเมว โข มหาราช อติทาน นาม
โลเก วิทูหิ วณฺณิต โถมิต ปสฏ เย เกจิ ยาทิส ตาทิส ทาน เทนฺติ อติทานทายี
โลเก กิตฺตึ ปาปุณาติ ฯ อติทาน เวสฺสนฺตเรน รฺา ทินฺน ทสสหสฺสโลกธาตุยา
วณฺณิต โถมิต ปสฏ มหากิตฺติก โหติ เตเนว อติทาเนน เวสฺสนฺตโร ราชา อิธ
โลเก พุทฺโธ ชาโต อคฺโค สเทวเก โลเก ฯ
อตฺถิ มหาราช โลเก ปต ทาน ยฺจ ทกฺขิเณยฺเย อนุปฺปนฺเน น
ทาตพฺพนฺติ ฯ ทส โข ปนิมานิ ภนฺเต นาคเสน ทานานิ ยานิ โลเก อทานสมฺมตานิ
โย ตานิ ททาติ โอปายคมนิโย โหติ ฯ กตมานิ ทส ฯ อิตฺถีทาน อุสภทาน
มชฺชทาน จิตตฺ การทาน สตฺถทาน วิสทาน สขลิกทาน กุกฺกุฏทาน สูกรทาน มาน-
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กุฏตุลากุฏนาฬิกุฏทาน ฯ อิมาป โข ภนฺเต นาคเสน ทส ทานานิ โลเก อทานสมฺมตานิ
ปณฺฑิเตหิ โย ตานิ เทติ โส อปายคมนีโย โหติ ฯ นาหนฺต มหาราช อทานสมฺมต
ปุจฺฉามิ ฯ อิม โขห มหาราช ต ปุจฺฉามิ อตฺถิ ปน มหาราช โลเก ปต ทาน
ย ทกฺขิเณยฺเย อนุปฺปนฺเน น ทาตพฺพนฺติ ฯ น หิ ภนฺเต นาคเสน โลเก ปต
ทาน ย ทกฺขิเณยฺเย อนุปฺปนฺเน น ทาตพฺพ ฯ จิตฺตปฺปสาเท อุปฺปนฺเน เกจิ ทกฺขิเณยฺยาน
โภชน เทนฺติ เกจิ อจฺฉาทน เกจิ สยน เกจิ อาวสถ เกจิ อตฺถรณ เกจิ ปาวรณ
เกจิ ทาสิทาส เกจิ เขตฺตวตฺถ เกจิ ทฺวิปฺปทจตุปฺปท เกจิ สต สหสฺส มหาธน เกจิ
มหาราชฺช เกจิ ชีวิตป เทนฺตีติ ฯ ยทิ ปน โลเก มหาราช อฺเส ชีวิตป เทนฺติ
กึการณา เวสฺสนฺตร ทานปตึ อติพาฬฺห ปริภาสึสุ ทินฺเนสุ ปุตฺเตสุ จ ทาเร จ ฯ
อป นุ โข มหาราช ปกติโลเก จินฺเตน ลภติ ปตา ปุตฺต อิณวา วา อาชีวิกปรโต
วา อาทาเปตุ วา วิกีณิตุ วาติ ฯ อาม ภนฺเต ลภติ ปตา ปุตฺต อิณวา วา
อาชีวิกปณโต วา อาทาเปตุ วิกณ
ี ิตุ วาติ ฯ ยทิ มหาราช ลภติ ปตา ปุตฺต อิณวา
วา อาชีวกิ ปณโต วา อาทาเปตุ วา วิกีณิตุ วา ปน เวสฺสนฺตโร มหาราช ราชา อลภมาโน
สพฺพฺุตาณ อุปทฺทูโต ทุกฺขิโต โส ตสฺส ธมฺมธนสฺส ปฏิลาภาย ปุตฺตทาร อาทาเปติ
วิกณ
ี าติ ฯ อิติ มหาราช เวสฺสนฺตรสฺส รฺโ อฺเส ทินฺนเยว กต ฯ กิสฺส ปน
ตฺว มหาราช เตน ทาเนน เวสฺสนฺตร ทานปตึ อติพาฬฺห อปสาเทสีติ ฯ
นาห ภนฺเต นาคเสน เวสฺสนฺตรสฺส ทานปติโน ทาน ทินฺน ครหามิ
อปจ ปุตฺตทารทาน ทินฺน ครหามิ ยทา ยาจเก ปุตฺตทาร ยาจนฺเต ตทา อตฺตาน
ทาตพฺพนฺติ ฯ เอต โข มหาราช อสพฺภิกรณ ย หิ ปุตฺตทาร ยาจนฺเต อตฺตาน
ทเทยฺย ย ย หิ ยาจนฺเต ต ตเทว ทาตพฺพ เอต สปฺปุริสาน กมฺม ฯ ยถา
มหาราช เอโก ปุริโส ปานีย อาหราเปยฺย ตสฺส โย โภชน ทเทยิย อป นุ โข
โส มหาราช ตสฺส กิจฺจการี อสฺสาติ ฯ น หิ ภนฺเต ย โส อาหราเปติ ตเมว
ตสฺส เทนฺโต ตสฺส กิจฺจการี อสฺสาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช เวสฺสนฺตโร ทานปติ
พฺราหฺมเณ ปุตฺตทาร ยาจนฺเต อตฺตาน อทตฺวา ปุตฺตทารเยว ตสฺส อทาสิ ฯ สเจ
มหาราช โส พฺราหฺมโณ เวสฺสนฺตรสฺส สกสรีร ยาเจยฺย น โส อตฺตาน รกฺเขยฺย น
สิเนเหยฺย ตสฺส ทินฺน ปริจจฺ ตฺตเยว ภเวยฺย ฯ สเจ โข มหาราช กิตโก วา สุนโข
วา สิงฺคาโล วา เวสฺสนฺตร ทานปตึ อุปคนฺตฺวา ยาเจยฺย ทาสตฺต อุเปหีติ น โส
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อตฺตาน รกฺเขยฺย น สิเนเหยฺย ทินนฺ  ปริจฺจตฺตเฺ ยว ภเวยฺย น ปุน จ โส ทตฺวา
ตเปยฺย ฯ พหุสาธารโณ มหาราช เวสฺสนฺตรสฺส กาโย ฯ ยถา มหาราช เอกา มสเปสิ
พหุสาธารณา เอวเมว โข มหาราช เวสฺสนฺตรสฺส กาโย พหุสาธารโณ ฯ ยถา วา
ปน มหาราช ผลิตรุกฺโข นานาทิชคณสาธารโณ มนุสฺเสหิ วา สาธารโณ เอวเมว โข
มหาราช เวสฺสนฺตรสฺส กาโย พหุสาธารโณ เอวเมวาห ปฏิปชฺชมาโน สมฺโพธึ
ปาปุณิสฺสามีติ ฯ ยถา มหาราช อธโน ปุริโส ธนตฺถิโก ธนปริเยสน จรมาโน อฏวีปถ
สกฏปถ เวตปถ คจฺฉติ ชลถลวณิชฺช กโรติ กาเยน วาจาย มนสา ธน อาราเธติ
ธนปฏิลาภาย วายมติ เอวเมว โข มหาราช เวสฺสนฺตโร ราชา ทานปติ อธโน พุทฺธธเนน
สพฺพฺุตรตนปฏิลาภาย ยาจกาน ธนธฺ ยานวาหน ทาสีทาส สกล สาปเตยฺย
สกปุตฺตภริย ฉวิจมฺมโลหิตหทยวตฺถุ ชีวติ  อตฺตาน สพฺพนฺต พาหิรมพฺภนฺตร ทาน ทตฺวา
สมฺโพธึเยว ปริเยสติ ฯ เอวเมว โข สพฺโพธิสตฺตา ฯ ยถา วา ปน มหาราช อมจฺโจ
วุฑฺฒิกาโม อตฺตาธิกรณ ปฏิกงฺเขยฺย ย กิฺจิ เคเห ธนธฺหิรฺสุวณฺณรตน วิชชฺ มาน
ต สพฺพ ปเรส ทตฺวา รชฺชปฏิลาภาย วายมติ เอวเมว โข มหาราช เวสฺสนฺตโร ทานปติ
สพฺพนฺต พาหิรพฺภนฺตร ธน ทตฺวา ชีวิตมฺป ปเรส ทตฺวา สมฺโพธเยว ปริเยสติ ฯ
อปจ โข มหาราช เวสฺสนฺตรสฺส ทานปติโน เอว อโหสิ ย โส พฺราหฺมโณ
อาหราเปติ อฺจาห ตสฺส ทเทยฺย เอว ตสฺสาห กิจฺจการี นาม โหมีติ เอว โส
ตสฺส ปุตฺตทาร อทาสิ ฯ น โส มหาราช เวสฺสนฺตโร ทานปติ เทสฺสตาย ทุสฺสนกาโม
พฺราหฺมณสฺส ปุตฺตทาร อทาสิ ฯ น อติพหุกา เมติ ปุตตฺ ทาร อทาสิ ฯ น สกฺโกมิ
โปเสตุนฺติ ปุตฺตทาร อทาสิ ฯ น อุกฺกณฺิโต อปฺปยา เมติ นีหริตุกามตาย พฺราหฺมณสฺส
ปุตฺตทาร อทาสิ ฯ อถ โข สพฺพฺุตสฺเสว รตนสฺส ปยตา สพฺพฺุตาณสฺส การณา
เวสฺสนฺตโร ราชา เอวรูป อตุล วิปุล อนุตฺตร ทารวร ปย มนาป ปาณสม ปุตฺตทาณ
พฺราหฺมณสฺส ทาสตฺถาย อทาสิ ฯ ภาสิต เหต มหาราช ภควตา เทวาติเทเวน
จริยาปฏเก
น เม เทสฺสา อุโภ ปุตฺตา
มทฺที เทวี น อปฺปยา
สพฺพูุต ปย มยฺห
ตสฺมา ปเย อทาสิหนฺติ ฯ
ทตฺวา จ ปน มหาราช เวสฺสนฺตโร ราชา ปุตฺทาร ปณฺณสาล ปวิสิตฺวา
นิปชฺชิ ตสฺส ปน อติเปเมน ทุกฺขิตสฺส โรทนฺตสฺส พลวโสโก อุปฺปชฺชิ หทยวตฺถุ อุณฺห
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อโหสิ นาสิกาย อปฺปโหนฺติยา มุเขน อุณฺเห อสฺสาสปสฺสาเส วิสชฺเชสิ อสฺสูนิ ปริวตฺติตฺวา
โลหิตพินฺทูนิ หุตฺวา เนตฺเตหิ ปสฺสวึสุ ฯ เอว ทุกฺเขน มหาราช เวสฺสนฺตโร ราชา
พฺราหฺมณสฺ ปุตฺตทาร อทาสิ มา เม ทานโยคปโถ ปริหายีติ ฯ
อถ โข มหาราช เวสฺสนฺตโร ราชา เทฺว อานิสเส สมนุปสฺสติตฺวา พฺราหฺมณสฺส
เทฺว ปุตฺเต ทาสตฺถาย อทาสิ ฯ กตเม เทฺว ฯ ทานตโป จ เม อปริหีโน ภวิสฺสติ
ทุกฺขิตา จ เม ปุตฺตกา มูลผเลหิ ตโตนิทาน อยฺยโก โปสิสฺสตีติ ฯ ชานาติ หิ มหาราช
เวสฺสนฺตโร ราชา น เม ทารกา สกฺกา ปเรหิ ปริภฺุชิตุ ทาสปริโภเคน อิเม จ
ทารเก สมาเน อยฺยโก นิกณ
ี ิสฺสติ เอว อมฺหากป คมน ภวิสฺสตีติ ฯ อิเม โข มหาราช
เทฺว อานิสสคุณวิเสเส ทิสฺวา พฺราหฺมณสฺส เทฺว ปุตฺเต ทาสตฺถาย อทาสิ ฯ อปจ
มหาราช เวสฺสนฺตโร ราชา ชานาติ อย โข พฺราหฺมโณ ชิณฺโณ วุฑฺโฒ มหลฺลโก ทุพฺพโล
ภคฺโค ทณฺฑปรายโน ขีณายุโก ปริตฺตปฺุโ เนโส สมตฺโถ อิเม ทารเก ทาสโภเคน
ภฺุชิตุนฺติ ฯ สกฺกุเณยฺย ปน มหาราช ปุริโส ปากติเกน พเลน อิเม จนฺทิมสุริเย
เอว มหิทฺธิเก เอว มหานุภาเว คเหตฺวา เปลาย วา สมุคฺเค วา ปกฺขปิ ตฺวา นิปฺปเภ
กตฺวา ปทีปปริโภเคน ปริภ
ุ ฺชิตุนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข โส มหาราช
พฺราหฺมโณ ชิณฺโณ ทุพพฺ โล ภคฺโค ทณฺฑปรายโน ปงฺคโล กาลโก ภตฺตนาสโก
ปริตฺตปฺุโ น สมตฺโถ ทาสปริโภเคน ปริภฺุชิตุ ฯ อิมสฺมึ โลเก จนฺทิมสุริยปฏิภาคสฺส
เวสฺสนฺตรสฺส รฺโ กุมารา น สกฺกา เกนจิ ทาสปริโภเคน ปริภฺุชิตุ ฯ อปรมฺป
มหาราาช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ เยน การเณน เวสฺสนฺตรสฺส ทารกา น สกฺกา เกนจิ
ทาสปริโภเคน ปริภฺุชิตุ ฯน ยถา มหาราช จกฺกจวตฺติรฺโ มณิรนตน สุภ โชติมนฺต
อฏส สุปริกมฺมกต จตุหตฺถายาม สกฏนาภิปริหาน สมนฺตา โยชนสต โอภาเสน ผรติ
น ต สกฺกา เกนจิ ปกติเกน ปริตฺตปฺุเน ปโลติกาย เวเตฺวา เปลาย ปกฺขิปตฺวา
สตฺถกนิสนปริโภเคน ปริภ
ุ ฺชิตุ เอวเมว โข มหาราช โลเก จกฺกวตฺติรฺโ มณิรตนปฏิภาคสฺส เวสฺสนฺตรสฺส กุมารา น สกฺกา เกนจิ ปกติเกน ปริตฺตปฺุเน ทาสปริโภเคน
ปริภฺุชิตุ ฯ อปรมฺป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ เยน การเณน เวสฺสนฺตรสฺส
ทารกา น สกฺกา เกนจิ ทาสปริโภเคน ปริภฺุชิตุ ฯ ยถา มหาราช ยูถปฺปติ มตฺตวารโณ
สพฺพเสโต สตฺตปฺปติฏิโต อฏรตนุพฺเพโธ นวรตนายามปรินาโห ปาสาทิโก ทสฺสนีโย
อุโปสโถ นาคราชา น สกฺกา เกนจิ อภิรุยหฺ ิต น จ โส สกฺกา เกนจิ สุปฺเปน
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วา สราเวน วา ปทหุตุ โควจฺฉโกว วจฺฉกสาลาย ปกฺขิปตฺวา ปริหริตุ เอวเมว โข
มหาราช โลเก กฺุชรคชวรปฏิภาคสฺส เวสฺสนฺตรสฺส กุมารา น สกฺกา เกนจิ ทาสปริโภเคน
ปริภฺุชิตุ ฯ อปรมฺป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ เยน การเณน เวสฺสนฺตรสฺส
ทารกา น สกฺกา เกนจิ ทาสปริโภเคน ปริภฺุชิตุ ฯ ยถา มหาราช มหาสมุทฺโท ทีฆายโต
ปุถุลวิตฺถินฺโน คมฺภีโร อปฺปเมยฺโย ทุปฺปริโยคาฬฺโห อดนรปาโร ลวณชลธโร น สกฺกา
เกนจิ สพฺพตฺถ ปทหิตฺวา เอกติตฺเถน ปริโภค กาตุ เอวเมว โข มหาราช โลเก
มหาสมุทฺทปฏิภาคสฺส เวสฺสนฺตรสฺส กุมารา น สกฺกา เกนจิ ทาสปริโภเคน
ปริภฺุชิตุ ฯ อปรมฺป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ เยน การเณน เวสฺสนฺตรสฺส
ทารกา น สกฺกา เ กนจิ ทาสปริโภเคน ปริภฺุชิตุ ฯ ยถา มหาราช นนฺโทปนนฺโท
นาโค สิเนรุปพฺพตราชาน สตฺตกฺขตฺตุ ปริเวเตฺวา สยติ น โส สกฺกา เกนจิ ตหีป
คหิโต เปลาย วา สมุคฺเค วา ปกฺขิปตฺวา เตน กีฬ กีฬิตุ เอวเมว โข มหาราช
นนฺโทปนนฺทนาคปฏิภาคสฺส เวสฺสนฺตรสฺส กุมารา น สกฺกา เกนจิ ทาสปริโภเคน
ปริภฺุชิตุ ฯ อปรมฺป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ เยน การเรน เวสฺสนฺตรสฺส
ทารกา น สกฺกา เกนจิ ทาสปริโภเคน ปริภฺุชิตุ ฯ ยถา มหาราช หิมวนฺโต ปพฺพตราชา
ปฺจโยชนสต อจฺจุคฺคโต นเภ ตีหิ โยชนสหสฺเสหิ อายามวิตฺถาเรหิ ปติฏิโต
จตุราสีติกูฏสหสฺเสหิ ปฏิมณฺฑิโต ปฺจนฺนน มหานทีสตาน ปภโว มหาภูตคณาลโย
นานาวิวิธคนฺธธโร ทิพฺโพสถสตสมลงฺกโต นเภ พลาหโก วิย อจฺจุคคฺ โต ทิสฺสติ เอวเมว
โข มหาราช เวสฺนฺตโร ราชา โลเก ปฺจโยชนสตหิมวนฺตปพฺพตราชา วิย อจฺจุคฺคโต
ยสสา วิทูเรป ปฏิทิสฺสติเยว ตสฺส กุมารา น สกฺกา เกนจิ ทาสปริโภเคน ปริภฺุชิตุ ฯ
อปรมฺป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ เยน การเณน เวสฺสนฺตรสฺส ทารกา น สกฺกา
เกนจิ ทาสปริโภเคน ปริภ
ุ ฺชิตุ ฯ ยถา มหาราช รตฺตินธฺ การติมิสาย อุปริปพฺพตคฺเค
ชลมาโน อคฺคิกฺขนฺโธ วิทธเรป ทิสฺสติเยว เอวเมว โข มหาราช เวสฺสนฺตโร ราชา ปพฺพตคฺเค
ชลมาโน อคฺคิขนฺโธ วิย วิทเู รป ปากโฏ ทิสฺสติ ตสฺส กุมารา น สกฺกา เกนจิ
ทาสปริโภเคน ปริภฺุชิตุ ฯ อปรมฺป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ เยน การเณน
เวสฺสนฺตรสฺส ทารกา น สกฺกา เกนจิ ทาสปริโภเคน ปริภฺุชิตุ ฯ ยถา มหาราช
หิมวนฺตปพฺพเต นาคปุปฺผสมเย อุชุวาเต นิกฺขมนฺเต ทฺวาทสโยชนานิ นาคปุปฺผคนฺโธ วายติ
เอวเมว โข มหาราช เวสฺสนฺตรสฺส ฉหิ โยชนสหสฺเสหิ อุปริ ยาว อสฺีภวา เอตฺถนฺตเร
สุราสุรคนฺธพฺพยกฺขรกฺขสมโหรคกินฺนรอินฺทภวเนสุ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต สีลวรคนฺโธ
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วสฺสป วายติ เตน ตสฺส ทารกา น สกฺกา เ กนจิ ทาสปริโภเคน ปริภ
ุ ฺชิตุ ฯ
อนุสิฏโ จ มหาราช ชาลิกุมาโร ปตุนา เวสฺสนฺตเรน รฺา อยฺยโก
เต ตาต ตุมฺเห พฺราหฺมณสฺส ตหฺเถ ธน ทตฺวา นิกกฺ ีณิสสฺ ติ นิกฺกณ
ี นฺโต ต นิกฺขสหสฺส
ทตฺวา นิกกฺ ีณาตุ กณฺหาชิน กฺ นิกกฺ ีณนฺโต ทาสีสต ทาสสต หตฺถิสต อสฺสสต
ควสต นิกฺขสตนฺติ เอว สพฺพสต ทตฺวา นิกฺกีณาตุ ฯ ยทิ เต ตาต อยฺยโก ตุมฺเห
พฺราหฺมณสฺส หตฺถโต อาณาย พเลน มุธา คณฺเหยฺย ตุมเฺ ห อยฺยกสฺส วจต น กยิราถ
พฺราหฺมณสฺส อนุยายิโน โกถาติ เอวเมว อนุสาสิตฺวา ปุตฺเต วิสชฺเชสิ ฯ ตโต โส
ตตฺถ ชาลิกุมาโร คนฺตฺวา อยฺยเกน ปุฏโ กเถสิ
สหสฺสคฆ หิ ม ตาต
พฺราหฺมณสฺส ปตา อทา
อจฺฉ กณฺหาชิน กฺ
หตฺถินาทิสเตน วาติ ฯ
สุนิเวธิโต ภนฺเต นาคเสน ปฺโห สุภินฺน ทิฏิชาล สมุทฺทิตา ปรปฺปวาทา สกสมโย
สุทีปโต พฺยฺชน สุปริปุณฺณ อตฺโถ สุวิฺาปโต โหตีติ ฯ
เวสฺสนฺตรปฺโห ปฺจโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน สพฺเพว โพธิสตฺตา ทุกฺกรการิก กโรนฺติ อุทาหุ โคตฺตเมเนว
โพธิสตฺเตน ทุกฺกรการิกา กตาติ ฯ นตฺถิ มหาราช สพฺเพส โพธิสตฺตาน ทุกฺกรการิกา
โคตเมเนว โพธิสตฺเตน ทุกฺกรการิกา กตาติ ฯ ภนฺเต นาคเสน ยทิ เอว อยุตฺต ย
โพธิสตฺตาน โพธิสตฺเตหิ เวมตฺตตา โหตีติ ฯ จตุหิ มหาราช าเนหิ โพธิสตฺตาน
โพธิสตฺเตหิ เวมตฺตตา โหติ ฯ กตเมหิ จตูหิ กุลเวมตฺตตา อทฺธานเวมตตฺตา อายุเวมตฺตตา
ปมาณเวมตฺตตา ฯ อิเมหิ โข มหาราช จตูหิ าเนหิ โพธิสตฺตาน โพธิสตฺเตหิ เวมตฺตตา
โหติ ฯ สพฺเพสมฺป มหาราช พุทฺธาน รูเปน ตเปน สีเลน จ สมาธินา ปฺาย
วิมุตฺติยา วิมุตตฺ ิาณทสฺสเนน จตุเวสารชฺเชหิ ทสหิ พเลหิ จุทฺทสพุทฺธาเณหิ อฏารสหิ
พุทฺธธมฺเมหิ อสาธารเณหิ เกวเลหิ จ พุทธฺ ธมฺเมหิ นตฺถิ เวมตฺตตา สพฺเพป พุทฺธา
พุทฺธธมฺเมหิ สมสมา โหนฺตีติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน สพฺเพป พุทฺธา พุทฺธธมฺเมหิ
สมสมา โหนฺติ เกน การเณน โคตเมเนว โพธิสตฺเตน ทุกฺกรการิกา กตาติ ฯ อปริปกฺเก
มหาราช าเณ อปริปกฺกาย โพธิยา โคตโม โพธิสตฺโต เนกฺขมฺม นิกฺขมิ อปริปกฺก
าณ ปริปาจมาเนน ทุกกฺ รการิกา กตาติ ฯ ภนฺเต นาคเสน เกน การเณน โพธิสตฺโต
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อปริปกฺเก าเณ อปริปกฺกาย โพธิยา เนกฺขมฺม นิกฺขมิ นนุ นาม าณ ปริปาเจตฺวา
ปริปกฺเก าเณ นิกฺขมิตพฺพนฺติ ฯ โพธิสตฺโต มหาราช วิปริต อิตฺถาคาร ทิสฺวา
วิปฺปฏิสารี อโหสิ ตสฺส วิปฺปฏิสารสฺส อรติ อุปฺปชฺชติ อรติจิตฺต อุปฺปนฺน ทิสฺวา อฺตรา
มารกายิกา เทวตา เอว จินฺเตสิ อย กาโล โข อรติจิตฺตสฺส วิโนทนายาติ ฯ สา
เวหาเส ตฺวา อิม วาจ อุทีริ โภ มาริส มา โข ตฺว อุกฺกณฺ อิโต เต สตฺตเม
ทิวเส ทิพฺพ จกฺกรตน ปาตุภวิสฺสติ ต ปน สหสฺสาร สเนมิก สนาภิก สพฺพาลงฺการปริปูริต
เต รตน ปวีอนฺโต คต สมุทฺทนฺโต คต อากาสคตฺจ สยเมว อุปคจฺฉิสฺสติ
ทฺวิสหสฺสปริตฺตทีปปริวาเรสุ จตูสุ จ มหาทีปวเรสุ เอกมุเขน อาณา เต ปวตฺติสฺสติ
ปโรสหสฺสฺจ เต ปุตฺตา ภวิสฺสนฺติ สุรา วีรงฺครูปา ปรเสนปฺปมทฺทนา เตหิ ปุตฺเตหิ
ปริกิณฺโณ สตฺตรตนสมฺปนฺโน จตุทีป อนุสาสิสฺสสีติ ฯ อถ โข ตสฺสา ต วจน สุตฺวา
อุพฺพิชฺชมานส อาปชฺชติ ฯ ยถา นาม ปุริโส ทิวส สนฺตตฺต อโยสลาก คเหตฺวา อนุทหนฺโต
กณฺณโสตทฺวย ปวิเสยฺย เอวเมว โข มหาราช ตสฺสา โพธิสตฺตสฺส ต วจน กณฺณโสต
ปาวิสิ อิติ โส ปกติยาว อุกกฺ ณฺิโต ตสฺสา เทวตาย วจเนน ภิยฺโยโส มตฺตาย
อุพฺพิชฺชิ สเวคตร อาปชฺชิ ฯ ยถา วา ปน มหาราช มหติมหาอคฺคิกฺขนฺโธ ชลมาโน
อฺเน กฏเน อุปทหิโต ภิยฺโยโส มตฺตาย ชเลยฺย เอวเมว โข มหาราช โพธิสตฺโต
ปกติยาว อุกฺกณฺิโต ตสฺสา เทวตาย วจเนน ภิยฺโยโส มตฺตาย อุพฺพิชชฺ ิ
สเวคตรมาปชฺชิ ฯ ยถา วา ปน มหาราช มหาปวี ปกติตินฺตา นิพฺพตฺตหริตสทฺทลา
อาสิตฺโตทกา จิกฺขลชาตา ปุนเทว มหาเมเฆ อภิปฺปวุฏเ ภิยฺโยโส มตฺตาย จิกฺขลตรา
อสฺส เอวเมว โข มหาราช โพธิสตฺโต ปกติยาว อุกฺกณฺิโต ตสฺสา เทวตาย วจเนน
ภิยฺโยโส มตฺตาย อุพฺพิชฺชิ สเวคตร อาปชฺชีติ ฯ
อป นุ โข ภนฺเต นาคเสน สตฺตเม ทิวเส โพธิสตฺตสฺส ทิพฺพ จกฺกรตน
นิพฺพตฺเตยฺย ปฏินิวตฺเตยฺย โพธิสตฺโต ทิพฺเพ จกฺกรตเน นิพฺพตฺเตติ ฯ น หิ มหาราช
สตฺตเม ทิวเส โพธิสตฺตสฺส ทิพฺพ จกฺกรตน นิพฺพตฺเตยฺย อปจ ปโลภนตฺถาย ตาย
เทวตาย มุสา ภณิต ฯ ยทิป มหาราช สตฺตเม ทิวเส ทพฺพ จกฺกรตน นิพฺพตฺเตยฺย
โพธิสตฺโต น นิวตฺเตยฺย ฯ ต กึการณ ฯ อนิจฺจนฺติ มหาราช โพธิสตฺโต ทฬฺห
อคฺคหิโต ทุกฺขนฺติ ทฬฺห อคฺคหิโต อนตฺตาติ อฬฺห อคฺคหิโต อุปาทารกฺขย ปตฺโต ฯ
ยถา มหาราช อโนตฺตตมหาสรโต อุทก คงฺค นทึ ปวิสติ คงฺคาย นทิยา อทุก มหาสมุทฺท
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ปวิสติ มหารสมุทฺทโต อุทก ปาตาลมุข ปวิสติ ฯ อป นุ โข มหาราช ต อุทก
ปาตาลมุข ปวิฏ ปฏินิวตฺตติ ฺวา มหาสมุทฺเท ปวิเสยฺย มหาสมุทฺทโต อุทก คงฺคาย
นทิยา มุข อาโรเหยฺย คงฺคาย นทิยา อุทก ปุน อโนตตฺตมหาสาร อาโรเหยฺยติ ฯ
น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โพธิสตฺเตน กปฺปสตสหสฺสฺจ จตุโร จ
อสเขยฺยกปฺเป กุสล ปริปาจิต อิมสฺส ภวสฺส การณา โสย อนติมภโว อนุปฺปตฺโต ปริปกฺก
โพธิาณ ฉหิ วสฺเสหิ พุทฺโธ ภวิสฺสติ สพฺพฺู โลเก อุตฺตมปุริโส ฯ อป นุ โข
มหาราช โพธิสตฺโต จกฺกรตนสฺส การณา ปฏินิวตฺเตยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ
อุพฺพตฺเตยฺยาป มหาราช สา มหาปวี สพฺเพป นานาปพฺพตา ปเตยฺยุ สพฺพาป มหานทิโย
สุสฺเสยฺยุ ทเหยฺยุ น เตฺวว โพธิสตฺโต ปฏินิวตฺเตยฺย อปตฺวา สมฺมาสมฺโพธึ ฯ สุสฺเสยฺยาป
มหาราช มหาสมุทฺโท อปริมิตลวณชลธโร โคปาทอุทก วิย น เตฺวว โพธิสตฺโต
ปฏินิวตฺเตยฺย อปตฺวา สมฺมาสมฺโพธึ ฯ อาโรเหยฺยาป นาม มหาราช มหาคงฺคาย
อุทก อฏิโสต น เตฺวว โพธิสตฺโต ปฏินิวตฺเตยฺย อปตฺวา สมฺมาสมฺโพธึ ฯ ผเลยฺยาป
นาม มหาราช สิเนรุ ปพฺพตราชา ปวโร สตธา วา สหสฺสธา วา น เตฺวว โพธิสตฺโต
ปฏินิวตฺเตยฺย อปตฺวา สมฺมาสมฺโพธึ ฯ สวตฺเตยฺยาป นาม มหาราช อากาโส กิลฺชมิว
น เตฺวว โพธิสตฺโต ปฏินิวตฺเตยฺย อปตฺวา สมฺมาสมฺโพธึ ฯ ปปเตยฺยปุ  นาม มหาราช
จนฺทิมสุริยา สตารกา สปฺปตสา เลฑฺฑุ อิว ฉมาย น เตฺวว โพธิสตฺโต
ปฏินิวตฺเตยฺย อปตฺวา สมฺมาสมฺโพธึ ฯ ต กึการณ ฯ ปทาลิตตฺตา โพธิสตฺตสฺส
สพฺพพนฺธนานนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กติ โลเก พนฺธนานีติ ฯ ทส โข ปนิมานิ มหาราช โลเก
พนธนานิ เยหิ พนฺธเนหิ พทฺธา สตฺตา นิกฺขนฺตาป ปฏินิวตฺตนฺติ ฯ กตมานิ
ทส ฯ มาตา มหาราช โลเก พนฺธน ปตา โลเก พนฺธน ภริยา โลเก พนฺธน ปุตฺตา
โลเก พนฺธน าตี โลเก พนฺธน มิตฺตา โลเก พนฺธน ธน โลเก พนฺธน ลาภสกฺกาโร
โลเก พนฺธน อิสฺสริย โลเก พนฺธน ปฺจ กามคุณา โลเก พนฺธน ฯ อิมานิ
โข มหาราช โลเก ทส พนฺธนานิ เยหิ พนฺธเนหิ พทฺธา สตฺตา นิกฺขนฺตาป
ปฏินิวตฺตนฺติ ฯ ตานิ ทสป พนฺธนานิ โพธิสตฺเตน ฉินฺนานิ ทาลิตานิ ปทาลิตานิ ฯ
ตสฺมา มหาราช โพธิสตฺโต นปฺปฏินิวตฺตตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ยทิ โพธิสตฺโต อุปปฺ นฺเต อรติจติ ฺเตเยว ตสฺสา วจเนน
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อปริปกฺเก าเณน อปริปกฺกาย โพธิยา เนกฺขมฺม อภินกิ ขฺ มิ กึ ตสฺส ทุกฺกรการิกาย
นนุ นาม สพฺพภกฺเขน วิหริตพฺพ าณปริปาก อาคมยมาเนนาติ ฯ ทส โข ปน
อิเม มหาราช ปุคฺคลา โลเก โอาตา อวาตา หีฬิตา ขีฬิตา ครหิตา ปริภูตา
อจิตฺติกตา ฯ กตเม ทส ฯ อิตฺถี มหาราช วิธวา โลเก โอาตา อวาตา หีฬิตา
ขีฬิตา ครหิตา ปริภูตา อจิตตฺ ิกตา ฯ ทุพพฺ โล มหาราช ปุคฺคโล ฯ อมิตฺตาติ มหาราช
ปุคฺคโล ฯ มหคฺฆโส มหาราช ปุคฺคโล ฯ อครุกุลวาสิโก มหาราช ปุคฺคโล ฯ ปาปมิตฺโต
มหาราช ปุคฺคโล ฯ ธนหีโน มหาราช ปุคฺคโล ฯ อาจารหีโน มหาราช ปุคฺคโล ฯ
กมฺมหีโน มหาราช ปุคฺคโล ฯ ปโยคหีโน มหาราช ปุคฺคโล โลเก โอาโต อวาโต
หีฬิโต ขีฬิโต ครหิโต ปริภูโต อจิตฺติกโต ฯ อิเม โข มหาราช ทส ปุคฺคลา โลเค
โอาตา อวาตา หีฬิตา ครหิตา ปริภูตา อจิตฺติกตา ฯ อิมานิ ทส านานิ
อนุสฺสรมานสฺส โพธิสตฺตสฺส เอว สฺา อุปฺปชฺชิ มาห กมฺมหีโน อสฺส ปโยคปริหีโน
ครหิโต เทวมนุสฺสาน ยนฺนนู าห กมฺมสฺสามี อสฺส กมฺมคุรุ กมฺมาธิปเตยฺโย กมฺมสีโล
กมฺมธาเรยฺโย กมฺมนิเกตวาสี กมฺมพนฺธเนน อมุตฺโต อปฺปมตฺโต วิหเรยฺยนฺติ ฯ เอว
โข มหาราช โพธิสตฺโต าณ ปริปาเจนฺโต ทุกิกรการิก อกาสีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน โพธิสตฺโต ทุกฺกรการิก กโรนฺโต เอวเมว น โข ปนาห
อิมาย กฏกาย ทุกฺกรการิกาย อธิคจฺฉามิ อุตฺตรึ มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส
สิยา นุ โข อฺโ มคฺโค โพธายาติ ฯ อป นุ ตสฺมึ สมเย โพธิสตฺตสฺส มคฺค
อารพฺภ สติสมฺโมโส อโหสีติ ฯ อฺจวีสติ โข ปนิเม มหาราช จิตฺตทุพฺพลีกรณา ธมฺมา
เยหิ ทุพฺพลีกต จิตฺต น สมฺมา สมาธิยติ อาสวาน ขยาย ฯ กตเม ปฺจวีสติ ฯ
โกโธ มหาราช จิตฺตทุพฺพลีกรโณ ธมฺโม เยน ทุพพฺ ลีกต จิตฺต น สมฺมา สมาธิยติ
อาสวาน ขยาย ฯ อุปนาโห มหาราช มกฺโข ปลาโส อิสฺสา มจฺฉริย มายา สาเถยฺย
ถมฺโภ สารมฺโภ มาโน อติมาโน มโท ปมาโท ถีนมิทธ นนฺทิ อาลสฺย ปาปมิตฺตุปเสวิตา
รูป สทฺท คนฺธ รส โผฏพฺพ ขุทาปปาสา อรติ มหาราช จิตฺตทุพฺพลีกรโณ ธมฺโม
เยน ทุพพฺ ลีกต จิตฺต น สมฺมา สมาธิยติ อาสวาน ขยาย ฯ อิเม โข มหาราช
ปฺจวีสติ จิตตฺ ทุพฺพลีกรณา ธมฺมา เยหิ ทุพฺพลีกต จิตฺต น สมฺมา สมาธิยติ อาสวาน
ขยาย ฯ โพธิสตฺตสฺส ปน มหาราช ขุทาปปาสาย กาโย ปริยาทินฺโน ขุทาปปาสาย
กาเย ปริยาทินฺเน จิตฺต น สมฺมา สมาธิยติ อาสวาน ขยาย ฯ สตสหสฺส มหาราช
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กปฺปาน จตฺตาโร จ อสเขยฺยกปฺเป โพธิสตฺโต จตุนฺนเยว อริยสจฺจาน อภิสมย อนฺเวสติ
ตาสุ ตาสุ ชาตีสุ กึ ปน ปจฺฉิเม ภเว อภิสมยชาติย มคฺค อารพฺภ สติสมฺโมโส
เหสฺสติ ฯ อป จ มหาราช โพธิสตฺตสฺส สฺามตฺต เอว อุปฺปชฺชิ สิยา นุ โข
อฺโ มคฺโค โพธายาติ ฯ ปุพฺเพว มหาราช โพธิสตฺโต เอกมาสิโก สมาโน ปตุ
สกฺกสฺส กมฺมนฺเต สีตาย ชมฺพูฉายาย สิริสยเน ปลฺลงฺก อาภุชิชิตวฺ า นิสินฺโน โส
วิวจิ ฺเจว การเมหิ วิวิจฺจ อกุสเลหิ ธมฺมเมหิ สวิตกฺก สวิจาร วิเวกชมฺปติสุข ปม ฌาน
อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ฯ เป ฯ จตุตฺถ ฌาน อุปฺปสมฺปชฺช วิหาสีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน
เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามิ าณ ปริปาจยนฺโต โพธิสตฺโต ทุกฺกรการิก อกาสีติ ฯ
ทุกฺกรการิกปฺโห ฉฏโ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กตม อธิมตฺต พลวตร กุสล วา อกุสล วาติ ฯ กุสล
มหาราช อธิมตฺต พลวตร โน ตถา อกุสลนฺติ ฯ นาห ภนฺเต นาคเสน ต วจน
สทฺทหามิ กุสล อธิมตฺต พลวตร โน ตถา อกุสลนฺติ ฯ ทิสฺสนฺติ ภนฺเต นาคเสน
อิธ ปาณาติปาติโน อทินฺนทายิโน กาเมสุ มิจฺฉาจาริโน มุสาวาทิโน คามฆาตกา
ปณฺทูสกา เนกติกา วฺจนิกา สพฺเพ เต ตาวตฺตเกน ปาเปน ลภนฺติ หตฺถจฺเฉท
ปาทจฺเฉท กณฺณนาสิกจฺเฉท พิลงฺคถาลิก สขุณฺฑิก ราหุมุข โชติมาลก หตฺถปโชติก
เอรกวตฺตกิ  จิรกวาสิก เอเณยฺยก พลิสมสิก กหาปณก ขาราปฏิจฺฉิก ปลิฆปริวตฺติก
ปลาลปก ตตฺเตนาป เตเลน โอสิกฺจน สุนเขหิ วิขาทาปน สุลาโรปน อสินา สีสจฺเฉท
เกจิ รตฺตึ ปาป กติวา รตฺตเึ ยว วิปาก อนุภวนฺติ เกจิ รตฺตึ กติวา ทิวาเยว
อนุภวนฺติ เกจิ ทิวา กตฺวา ทิวาเยว อนุภวนฺติ เกจิ ทิวา กตฺวา รตฺตึเยว อนุภวนฺติ
เกจิ เทฺว ตโย ทิวเส วีตวิ ตฺเต อนุภวนฺติ สพฺเพป เต ทิฏเเยว ธมฺเม วิปาก
อนุภวนฺติ ฯ อตฺถิ ปน ภนฺเต นาคเสน โกจิ เอกสฺส วา ทิวินฺน วา ติณฺณ วา
จตุนฺน วา ปฺจนฺน วา ทสนฺน วา สตสฺส วา สหสฺสสฺส วา สตสหสฺสสฺส วา
สปริกฺขาร ทาน ทตฺวา ทิฏ ธมฺมิก โภค วา ยส วา สุข วา อนุภวิตวฺ า โกจิ สีเลน
วา อุโปสถกมฺเมน วา สมฺปตฺตึ อนุภวิตฺวาติ ฯ อตฺถิ มหาราช จตฺตาโรเม ปุริสา
ทาน ทตฺวา สีล สมาทยิตฺวา อุโปสถกมฺม กติวา ทิฏเว ธมฺเม อิมินาเยว สรีรสนฺเทเหน
ติวิท อชฺฌคมสูติ ฯ โก จ โก จ ภนฺเตติ ฯ มนฺธาโต มหาราช ราชา นิมิ ราชา
สาธีโน ราชา โคตฺติโล วิเนโสวาทีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน อเหิ ภวสหสฺเสหิ อนฺตรก
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ทฺวินฺนเมต ปโรกฺข ยทิ สมตฺโถสิ ปวตฺตมานเก ถเว ภควโต ธรมานกาเล กเถหีติ ฯ
วตฺตมานเกป มหาราช ภเว ปุณฺณโก ทาโส เถรสฺส สารีปุตฺตสฺส โภชน ทตฺวา ตทเหว
เสกฺิฏาน ปฏิลทฺโธ โส เอตรหิ ปุณณ
ฺ โก เสฏีติ ปายี ฯ โคปาลมาตา เทวี
อตฺตโน เกเส วิกณ
ี ิตฺวา ลทฺเธหิ กฏหิ กหาปเณหิ เถรสฺส มหากจฺจายนสฺส อฏมกสฺส
ปณฺฑปาต ทตฺวา ตทเหว รฺโ อุเทนสฺส อคฺคมเหสิฏาน ปตฺตา ฯ สุปฺปยา อุปาสิกา
อฺตรสฺส คิลานสฺส ภุกฺขุโน อตฺตโน อูรุมเสน ปฏิจฺฉาทนีย ทตฺวา ทุติยาทิวเสเยว
ปรูฬฺหวณา สมฺภิจฺฉวิกา อโรคา ชาตา ฯ มลฺลิกา เทวี ภควโต อภิโทสิก กุมฺมาสปณฺฑ
ทตฺวา ตทเหว รฺโ โกสลสฺส อคฺคมเหสี ชาตา ฯ สุมโน มาลากาโร อฏหิ
สุมนปุปฺผมุฏีหิ ภควนฺต ปูเชตฺวา ตทิวสเยว มหาสมฺปตฺตึ ปตฺโต ฯ เอกสาฏโก พฺราหฺมโณ
อุตฺตรสาฏเกน ภควนฺต ปูเชตฺวา ตทิวสเยว สพฺพฏก ลภิ ฯ สพฺเพเปเต มหาราช
ทิฏธมฺมิก โภคฺจ ยสฺจ อนุภวีสูติ ฯ ภนฺเต นาคเสน วิจนิ ิตฺวา อิมสฺมึ ภเว
ฉเยว อทฺทสาติ ฯ อาม มหาราชาติ ฯ เตนหิ ภนฺเต นาคเส อกุสลเยว อธิมตฺต
พลวตร โน ตถา กุสล ฯ อห หิ ภนฺเต นาคเสน เอก สมย ทสป ปุริเส ปสฺสามิ
ปาปสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน สูเลสุ อาโรปเต วีสติมฺป ปุริเส ปสฺสามิ ตึสมฺป จตฺตาฬีสมฺป
ปฺาสมฺป ปุริเส ปุริสสตมฺป ปุริสสหสฺสมฺป ปสฺสามิ ปาปสฺส กมฺมสฺส วิปาเกน สูเลสุ
อาโรปต ฯ จนฺทคุตฺตสฺส ภนฺเต ภทฺทปาโล นาม เสนาปติปุตฺโต อโหสิ ตสฺส จ รฺโ
จนฺทคุตฺตสฺส สงฺคาโม สมุปฺปพฺยฬู ฺโห อโหสิ ฯ ตสฺมึ โข ปน ภนฺเต สงฺคาเม อุภโต
พลนิกาเย อสีติ กพนฺธรูปานิ อเหสุ เอกสฺมึ กิร สีสกพนฺธเน ปริปณ
ุ ฺเณ เอก กพนฺธรูป
อุฏหติ สพฺเพป เต ปาปสฺเนว กมฺมสฺส วิปาเกน อนยพฺยสน อาปชฺชึสุ ฯ อิมินาป
ภนฺเต นาคเสน กาเรณน ภณามิ อกุสลเยว อธิมตฺต พลวตร โน ตถา กุสลนฺติ ฯ
สุยฺยติ ภนฺเต นาคเสน อิมสฺมึ พุทฺธสาสเน โกสเลน รฺา อสทิสทาน ทินฺนนฺติ ฯ
อาม มหาราชาติ ฯ อป นุ โข ภนฺเต นาคเสน โกสลราชา ต อสทิสทาน ทตฺวา
ตโตนิทาน กฺจิ ทิฏธมฺมิก โภค วา ยส วา สุข วา ปฏิลภีติ ฯ น หิ
มหาราชาติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน โกสลราชา ต โลเก เอวรูป อนุตฺตร ทาน ทตฺวา
น ลภิ ตโตนิทาน กฺจิ ทิฏธมฺมิก โภค วา ยส วา สุข วา เตนหิ ภนฺเต นาคเสน
อกุสลเยว ตตฺถ อธิมตฺต พลวตร โน ตถา กุสลนฺติ ฯ
ปริตฺตตา มหาราช อกุสล ขิปฺป ปริณมติ วิปุลตฺตา กุสล ทีฆกาเลน
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ปริณมติ ฯ อุปมายป มหาราช โส อตฺโถ อุปปริกฺขิตพฺโพ ฯ ยถา มหาราช อปรนฺเต
ชนปเท กุมุทธฺ ภณฺฑกิ า นาม ธฺชาติ มาเสเนว ลุนา อนฺโตเคหคตา สาลิโย จ ปน
ฉปฺปฺจมาเสหิ ปริณาม คจฺฉนฺติ ฯ กึ ปน ตตฺถ มหาราช อนฺตร โก วิเสโส
กุมุทฺธภณฺฑิกาย จ สาลีนฺจาติ ฯ ปริตฺตตา ภนฺเต นาคเสน กุมุทฺธภณฺฑิกาย วิปุลตฺตา
จ สาลีน ฯ สาลิ ภนฺเต นาคเสน ราชารห ราชูปโภค ราชโภชน กุมุทฺธภณฺฑกิ า
ปน ทาสกมฺมกราน โภชนนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ปริตฺตตา อกุสล ขิปฺป ปริณมติ
วิปุลตฺตา กุสล ทีฆกาเลน ปริณมตีติ ฯ ย ตตฺถ ภนฺเต นาคเสน ขิปฺป ปริณมติ
ต นาม โลเก อธิมตฺต พลวตร ตสฺมา ตสฺมา อกุสล อธิมตฺต พลวตร โน ตถา
กุสล ฯ ยถา นาม ภนฺเต นาคเสน โย โกจิ โยโธ มหติมหายุทฺธ ปวิสิตฺวา ปฏิสตฺตุ
อุปกจฺฉเก คเกตฺวา อากฑฺฒิตฺวา ขิปฺปตร สามิก อุปเนยฺย โส โยโธ สมตฺโถ สูโร
นาม ฯ อปจ โย ภีสโก ขิปปฺ  สสฺล อุทฺธรติ โรค อปเนติ โส ภึสดก เฉโก นาม ฯ
โย คณโก สีฆสีฆ คเณตฺวา ขิปฺป ทสฺสยติ โส คณโก เฉโก นาม ฯ โย มลฺโล
มหาชนสมุเห ขิปฺป ปฏิมลฺล คเหตฺวา อุกฺขิปตฺวา อุตฺตานก ปาเตสิ โส มลฺโล สมตฺโถ
โลเก สูโร นาม ฯ เอวเมว โข ภนฺเต นาคเสน ย ขิปฺป สมตฺถ ปริณมติ กุสล
วา อกุสล วา ต โลเก อธิมตฺต พลวตร นามาติ ฯ อุโภป ตานิ มหาราช กมฺมานิ
สมฺปรายเวทนียานิเยว โหนฺติ อปจ โข มหาราช อกุสล มหาสาวชฺชตาย ขเณน
ทิฏธมฺมเวทนีย โหติ ฯ ปุพฺพเกหิ มหาราช ขตฺติเยหิ ปโต เอโส นิยโม โย ปาณ
หนติ โย อทินฺน อาทิยติ โย ปรทาร อคจฺฉติ โย มุสา ภณติ โย คาม ฆาเตติ
โย ปณฺ ทูเสติ โย นิกตึ กโรติ วฺจน กโรติ โส ทณฺฑารโห วธิตพฺโพ เฉเทตพฺโพ
เภเทตพฺโพ หนิตพฺโพติ ฯ ต เต อุปาทาย วิจินิตวฺ า ทณฺฑ อาโรเปนฺติ วเธนฺติ ฉินฺทนฺติ
ภินฺทนฺติ หนนฺติ ย ฯ อป นุ โข มหาราช อตฺถิ เกหิ ปโต นิยโม โย ทาน
วา เทติ สีล วา สมาทิยติ อุโปสถกมฺม วา กโรติ ตสฺส ธนฺจ ยสฺจ
ทาตพฺพนฺติ ฯ อป นุ ต วิจนิ ิตฺวา ธนฺจ ยสฺจ เทติ ยถา โจรสฺส กตกมฺมสฺสาติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ ยทิ มหาราช ทายกาน วิจินิตฺวา ธนฺจ ยสฺจ
ทเทยฺยุ ต กุสลป ทิฏธมฺมเวทนียเมว ภเวยฺย ฯ ยสฺมา จ โข มหาราข ทายเก
น วิจนิ นฺติ ธนฺจ ยสฺจ ทสฺสามาติ ตสฺมา กุสล ทิฏธมฺมเวทนีย น โหติ ฯ
สมฺปราเยป โส อธิมตฺต พลวตร เวทยติ อกุสล ปนสทิสเมวาติ ฯ สาธุ ภนฺเต
นาคเสน ตวาทิเสน พุทฺธิมนฺเตน วินา เนโส ปฺโห สุนิเวธิโย โลกิก ภนฺเต นาคเสน
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โลกุตฺตเรน วิฺาปตนฺติ ฯ
กุสลากุสลาน พลวาพลวปฺโห สตฺตโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน อิเม ทายกา ทาน ทตฺวา ปุพฺพเปตาน อุทฺทิสฺสนฺติ อิม
เตส ปาปุณาตูติ ฯ อป นุ เต กฺจิ ตโตนิทาน วิปาก อฏิลภนฺตีติ ฯ เกจิ มหาราช
ปฏิลภนฺติ เกจิ นปฺปฏิลภนฺตตี ิ ฯ เก ภนฺเต เต ปฏิลภนฺติ เก นปฺปฏิลภนฺตีติ ฯ
นิรยูปปนฺนา มหาราช นปฺปฏิลภนฺติ สคฺคคตา นปฺปฏิลภนฺติ ติรจฺฉานโยนิคตา นปฺปฏิลภนฺติ
จตุนฺน เปตาน ตโต เปตา นปฺปฏิลภนฺติ อสุรกาโย ขุปฺปปาสิโต นิชฺฌามตณฺหิโก เตส
ปรทตฺตูปชีวิโนเยว ลภนฺติ เตป สรมานาเยว ลภนฺตีติ ฯ เตนหิ ภนฺเต นาคเสน
ทายกาน ทินฺน ทาน วิสฺสาสิก โหติ อผล เยส อุทฺทิสฺส กต ยทิ เต น ลภนฺติ
นิรตฺถก โหติ ทานนฺติ ฯ น หิ ต มหาราช ทาน อผล โหติ อวิปาก ทายกาเยว
ตสฺส ผล อนุภวนฺตีติ ฯ เตนหิ ภนฺเต การเณน ม สฺาเปหีติ ฯ ยถา มหาราช
เย เกจิ มนุสสฺ า มจฺฉมสสุราปานโภชนขชฺชกานิ ปฏิยาทาเปติวา าติกุล สมฺปฏิยาเทนฺติ
ยทิ เต าติกา ต อุปยาน น สมฺปฏิจฺฉนฺติ อป นุ ต สพฺพ ปหิต ปานโภชน
วิสฺสาสิก คจฺฉติ นสฺสติ วาติ ฯ น หิ ภนฺเต สามิกานเยว ต โหตีติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช ทายกาเยว ตสฺส ผล อนุโภนฺติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช
ปุริโส คพฺภ ปวิสิตฺวา อสติ ปุรโต นิกขฺ มนมุเข กตเมน นิกฺเขเมยฺยาติ ฯ ปวิฏเเนว
ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ทายกาเยว ตสฺส ผล อนุโภนฺตีติ ฯ โหตุ ภนฺเต
นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามิ ทายกาเยว ตสฺส ผล อนุภวนฺตตี ิ ฯ มย ต
การณ วิโลเปมาติ ฯ
เปตาน อุทฺทิสสผลปฺโห อฏโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ยทิ อิเมส ทายหาน ทินนฺ ทาน ปุพฺพเปตาน ปาปุณาติ เต จ ตสฺส
วิปาก อนุภวนฺติ โย ปน ปาณาติปาตี ลุทฺโธ มนุสฺเส ฆาตยิตฺวา โลหินปาณี จ
ทุฏมนสงฺกปฺโป ทารุณ กมฺม กตฺวา ปุพฺพเปตาน อุทฺทิเสยฺย อิมสฺส เม กมฺมสฺส
วิปาโก ปุพฺพเปตาน ปาปุณาตูติ อป นุ โข ตสฺส วิปาโก ปุพฺพเปตาน
ปาปุเณยิยาติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ เตนหิ ภนฺเต นาคเสน โก ตตฺถ เหตุ กึ
การณ เยน อกุสล น ปาปุณาตีติ ฯ น เจโสว มหาราช ปุจฺฉิตพฺโพ น สกฺกา
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สพฺพโลก เอกรส กาตุ มาว ม ตฺว วิสชฺชโก อตฺถีติ อปุจฺฉิตพฺพ ปุจฺฉิ กิสฺส อกาโล
นิราลมฺโพติ ตป ม ตฺว ปุตฺฉิสฺสสิ กิสฺส คงฺคา อุทฺธมุขา น สนฺทตีติ ตป ม ตฺว
ปุจฺฉิสฺสสิ กิสฺส อิเม มนุสฺสา จ ทิชา จ ทฺวิปฺปาทา มิคา จ จตุปฺปาทาติ ตป
ม ตฺว ปุจฺฉิสฺสสีติ ฯ นาห ภนฺเต นาคเสน วิเหสาเปกฺโข ต ปุจฺฉามิ อปจ นิพฺพาหนตฺถาย
สนฺเทหสฺส ต ปุจฺฉามิ ฯ พหู มนุสฺสา โลเก ปาปคาหิโน วิจกฺขุกา กินฺติ เน โอตาร
น ลเภยฺยุนฺติ เอวาห ปุจฺฉามีติ ฯ น สกฺกา มหาราช อเนน อนุมาเนน สหสา
ปาปกมฺม วิภชฺชิตุ ฯ ยถา มหาราช มนุชา อุทกนิพฺพาหเกน อุทก สุวิทูรป หรนฺติ
อป นุ โข มหาราช สกฺกา ต อุทกนิพฺพาหเกน วินา ฆน สุสิร มหาปพฺพต
อาโรเปตุนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช สกฺกา กุสล วิภชฺชิตุ น
สกฺกา อกุสล วิภชฺชิตุ ฯ ยถา วา ปน มหาราช สกฺกา เตเลน ปทีโป ปชฺชลิตุ
อป นุ โข มหาราช สกฺกา อุทเกน ปทีโป ปชฺชลิตุนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช สกฺกา กุสล วิภชฺชิตุ น สกฺกา อกุสล วิภชฺชิตุ ฯ ยถา วา ปน
มหาราช กสฺสกา ตฬากโต อุทก อาหริตฺวา ธฺ ปาเปนฺติ อป นุ โข มหาราช
สกฺกา มหาสุมทฺทโต อุทก อาหริตฺวา ธฺ ปริปาปตุนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช สกฺกา กุสล วิภชฺชิตุ น สกฺกา อกุสล วิภชฺชิตุนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน เยน การเณน สกฺกา กุสล วิภชฺชิตุ น สกฺกา อกุสล
วิภชฺชิตุ ต การณ ม สฺาเปหิ นาห อนฺโธ อลกฺขิโก สุตฺวา เวทิสฺสามีติ ฯ อปฺุ
มหาราช โถก ปฺุ พหุก ปากฏา อกุสล กตเยว ปริยาทิยติ พหุ กต กุสล สเทก
โลก อชฺโฌตฺถรตีติ ฯ ต อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช เอก ปริตฺต อุทกวินฺทุ
ปวิยา นิปติต อป นุ โข ต มหาราช อุทกวินฺทุ ทส วา ทฺวาทส วา เตรส
วา โยชนานิ อชฺโฌตฺถเรยฺยาติ ฯ น หิ ภนฺเต ยตฺเถต อุทกวินฺทุ นิปเตยฺย
ตตฺเถว ปริยาทิเยยฺยาติ ฯ เกน การเณน มหาราชาติ ฯ ปริตตฺตา ภนฺเต
อุทกวินฺทุสฺสาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อปฺปตร กตเยว ปริยาทิยติ น สกฺกา อฺเหิป
สวิภชฺชิตุ ฯ ยถา วา ปน มหาราช มหาเมโฆ อภิวสฺเสยฺย โสพฺภสรตฬากก
นฺทรปทรเภรโปกฺขรณิโย ธรณีตล นินฺนฺจ ถลฺจ ต สพฺพ ตปฺเปนฺโต ปริปูเรนฺโต โส
มหาเมโฆ อป นุ โข มหาราช โส มหาเมโฆ เหฏโต จ ติริยโต จ สมนฺตโต จ
อุตฺถเรยฺยาติ ฯ อาม ภนฺเต ปูรยิตฺวา โส มหาเมโฆ โสพฺภสรตฬากกนฺทร-
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ปทรเภรโปกฺขรณิโย ทสป ทฺวาทสป เตรสป โยชนานิ อุตฺตริตฺวา คจฺเฉยฺยาติ ฯ เกน
การเณน มหาราชาติ ฯ มหนฺตตฺตา ภนฺเต เมฆสฺสาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช กุสล
พหุตร กต สกฺกา เทวมุนิสสฺ าหิป สวิภชฺชิตุนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน เกน การเณน อปฺุ โถก ปฺุ พหุกนฺติ ฯ ยถา
มหาราช โย โกจิ ทาน วา เทติ สีล วา สมาทิยติ อุโปสถกมฺม วา กโรติ โส
หฏโ ปหฏโ หาสิโต ปกาสิโต ปสนฺโน ปติเวทชาโต โหติ ตสฺส อปราปร ปติ อุปฺปชฺชติ
ปติมนสฺส ภิยฺโย กุสล อวฑฺฒติ ฯ ยถา มหาราช อุทปาโน อหุสลิโล สมฺปุณฺโณ
อุทเกน อุทกนฺติเก อุทเก นีหรนฺเตป นีหรนฺเตป อปราปร อุปฺปชฺชติ น สกฺกา โหติ
อุทก ขย เนตุ เอวเมว โข มหาราช กุสล จินฺเตนฺตสฺส อปราปร ปติ
อุปฺปชฺชติ ฯ วิสฺสสตป เจ มหาราช ปุริโส กุสล กตฺวา ต กุสล อาวชฺเชยฺย อาวชฺชิเต
อาวชฺชิเต ภิยโฺ ย ภิยฺโย กุสล วฑฺฒติ ตสฺเสต กุสล สกฺกา โหติ ยทิจฺฉเกหิ สทฺธึ
สวิภชฺชิตุ ฯ อิทเมตฺถ มหาราช การณ เยน กาเรณน ปฺุ พหุก ฯ อกุสล ปน
มการาช กโรนฺโต วิปฺปฏิสารี โหติ วิปฺปฏิสาริสฺส จิตฺต ปฏิลียติ ปฏิกุฏติ ปฏิวตฺตติ
โสจติ ตปฺปติ ขียติ ปริหายติ นปฺปฏิวทฺธติ ตตฺเถว ปริยาทิยติ ฯ ยถา มหาราช
สุกฺขาย นทิยา สมนฺตปุลินาย อุณฺณตโอนตาย กุฏิลกุฏิลาย อุปริโต ปริตฺต อุทก
อาคจฺฉนฺต ขีจติ ปริหายติ นปฺปฏิวทฺธติ ตตฺเถว ปริยาทิยติ เอวเมว โข มหาราช อกุสล
กโรนฺโต วิปปฺ ฏิสารี โหติ วิปฺปฏิสาริสฺส จิตฺต ปฏิลียติ ปฏิกุฏติ ปฏินิวตฺตติ โสจติ
ตปฺปติ ขียติ ปริหายติ นปฺปฏิวทฺธติ ตตฺเถว ปริยาทิยติ ฯ อิทเมตฺถ มหาราช การณ
เยน การเณน อกุสล โถกนฺติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามิ
สุภินฺโน ภนฺเต นาคเสน ติตฺถิยาน วาทกุฏิโล สุภินฺนา วาทคณฺิ นิหตา ปรปฺปวาทา
ลทฺธยสา ชินปุตฺตาติ ฯ
กุสลากุสลาน มหนฺตามหนฺตภาวปฺโห นวโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน อิธ โลกสฺมึ นรนารี สุปนก ปสฺสนฺติ กลฺยาณป ปาปกป
ทิฏปุพฺพป อทิฏปุพฺพป เขมป สภยป กตฺตพฺพป อกตฺตพฺพป ทูเรป สนฺติเกป
พหุวิธานิป อเนกวณฺณานิป กปฺปสตสหสฺสานิ ปสฺสนฺติ กึ เอตฺถ สุปน นาม โก
วา ต ปสฺสตีติ ฯ นิมิตฺตเมต มหาราช สุปนก นาม ย ปมจิตฺตสฺส อาปาถ
อุเปติ ฯ ฉ อิเม มหาราช สุปน ปสฺสนฺติ ฯ กตเม ฉ ฯ วาติโก สุปนก ปสฺสติ
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ปตฺติโก สุปนก ปสฺสติ เสมฺหิโก สุปนก ปสฺสติ สนฺนิปาติโก สุปนก ปสฺสติ เทวตูปสหารโต
สุปนก ปสฺสติ ปุพฺพสมุทาจิณฺณตา เนมิตตฺ ิโก สุปนก ปสฺสติ ฯ ตตฺถ มหาราช ย
เนมิตฺติก ตเยว สจฺจ อวเสสา สิยุ มิจฺฉาติ ฯ ภนฺเต นาคเสน โย เนมิตฺติโก สุปนก
ปสฺสติ กึ ตสฺส จิตฺต สย คนฺตฺวา ต นิมิตตฺ  วิจินาติ ต วา นิมิตฺต จิตตฺ สฺส
อาปาถมาคจฺฉติ อฺโ วา โกจิ นิมิตฺต ทสฺเสตีติ ฯ น มหาราช ตสฺส จิตฺต สย
คนฺตฺวา ต นิมิตฺต วิจินาติ นาป อฺโ โกจิ คนฺตวฺ า ตสฺส อาโรเจสิ อถ โข
ตเยว นิมิตฺ จิตฺตสฺส อาปาถ อุเปติ ฯ ยถา มหาราช อาทาโส น สย กุหิฺจน
คนฺตฺวา ฉาย วิจินาติ นาป อฺโ โกจิ ฉาย อาเนตฺวา อาทาเส อาโรเปติ อถ
โข ยโต กุโตจิ ฉายา อาคนฺตวฺ า อาทาสสฺส อาปาถ อุเปติ เอวเมว โข มหาราช
น ตสฺส จิตฺต สย คนฺตฺวา ต นิมิตฺต วิจินาติ นาป อฺโ โกจิ อาคนฺตฺวา อาโรเจติ
อถ โข ยโต กุโตจิ นิมิตฺต อาคนฺตฺวา จิตตฺ สฺส อาปาถ อุเปตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ยนฺต จิตฺต สุปนก ปสฺสติ อป นุ ต จิตฺต ชานาติ เอว
นาม วิปาโก ภวิสฺสติ เขม วา ภย วาติ ฯ น หิ มหาราช ต จิตฺต ชานาติ
เอว นาม วิหาโก ภวิสฺสติ เขม วา ภย วาติ นิมิตฺเต ปน อุปฺปนฺเน อฺเสิ
กเถติ ตโต เต อตฺถ วิภชนฺตี อิงฺฆ ภนฺเต นาคเสน ต การณ ทสฺเสหีติ ฯ
ยถา มหาราช สรีเร ติลกา ปฬกา อุฏหนฺติ ลาภาย อลาภาย วา ยสาย วา อยสาย
วา นินฺทาย วา ปสสาย วา ทุกฺขาย วา สุขาย วา อป นุ โข มหาราช ติลกา
ปฬกา ชานิตฺวา อุปฺปชฺชนฺติ มย อิม อตฺถ ทีปยิสฺสามาติ ฯ น หิ ภนฺเต ยาทิเส
ตา โอกาเส ปฬกา สมฺภวนฺติ ตตฺถ โอกาเส เตส ปฬก ทิสฺวา เนมิตตฺ กา พฺยากโรนฺติ
เอว นาม วิปาโก ภวิสฺสตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ยนฺต จิตฺต สุปนก ปสฺสติ
น ต จิตฺต ชานาติ เอว นาม วิปาโก ภวิสฺสติ เขม วา ภย วาติ นิมิตเฺ ต ปน
อุปฺปนฺเน อฺเส กเถติ ตโต เต อตฺถ กเถนฺตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน โย สุปนก ปสฺสติ โส นิทฺทายนฺโต ปสฺสติ อุทาหุ ชาครนฺโต
ปสฺสตีติ ฯ โย โส มหาราช สุปนก ปสฺสติ น โส นิทฺทายนฺโต ปสฺสติ นาป ชาครนฺโต
ปสฺสติ อปจ โอกฺกนฺเต มิทฺเธ อสมฺปตฺเต ภวงฺเค เอตฺถนฺตเร สุปนก ปสฺสติ ฯ
มิทฺธสมารูฬฺหสฺส มหาราช จิตฺต ภวงฺคคต โหติ ภวงฺคคต จิตฺต นปฺปวตฺตติ อปฺปวตฺต
จิตฺต สุขทุกฺข นปฺปฏิวิชานาติ อปฺปฏิวิชานนฺตสฺส สุปโน น โหติ ปวตฺตมาเน จิตฺเต
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สุปนก ปสฺสติ ฯ ยถา มหาราช ติมิเร อนฺธกาเ อปปภาเส สุปริสุทฺเธป อาทาเส
ฉายา น ทิสฺสนฺติ เอวเมว โข มหาราช มิทฺธสมารูฬฺเห จิตฺเต ภวงฺคคเต ติฏหนฺเตป
สรีเร จิตฺตว อปฺปวตฺต โหติ อปฺปวตฺเต จิตฺเต สุปนก น ปสฺสติ ฯ ยถา มหาราช
อาทาโส เอว สรีร ทฏพฺพ ยถา อนฺธกาโร เอว มิทฺธ ทฏพฺพ ยถา สุริยรสิ เอว
จิตฺต ทฏพฺพ ฯ ยถา วา ปน มหาราช มหิโกตฺถตสฺส สุริยสฺส ปภา นน ทิสฺสนฺติ
สนฺตาเยว สุรยิ รสิ อพฺภา อปฺปวตฺตา โหติ อปฺปวตฺตาย สุริยรสิยา อาโลโก น
โหติ เอวเมว โข มหาราช มิทฺธสมารูฬฺหสฺส จิตฺต ภวงฺคคต โหติ ภวงฺคคต จิตฺต
นปฺปวตฺตติ อปฺปวตฺเต จิตเฺ ต สุปนก น ปสฺสติ ฯ ยถา มหาราช สุริโย เอว สรีร
ยถา มหิโกตฺถรณ เอว มิทฺธ ยถา สุริยรสิ เอว จิตฺต ฯ
ทฺวินฺน มหาราช สติ สรีเรป จิตฺต อปฺปวตฺต โหติ มิทฺธสมารูฬฺหสฺส
ภวงฺคคตสฺส สนฺเตป สรีเร จิตฺต อปฺปวตฺต โหติ นิโรธสมาปนฺนสฺส สนฺเตป สรีเร จิตฺต
อปฺปวตฺต โหติ ฯ ชาครนฺตสฺส มหาราช จิตฺต โลล โหติ ปากฏ วิวฏ จลิต อนิวฏ
เอวรูปสฺส จิตฺตสฺส นิมิตฺต อาปาถ น อุเปติ ฯ ยถา มหาราช ปุริสา ปากฏ วิวฏ
อากิณณ
ฺ  อรหสฺส รหสฺสกามา อารกา ปริวชฺเชนฺติ เอวเมว โข มหาราช ชาครนฺตสฺส
ทิพฺโพ อตฺโถ อาปาถ น อุเปติ ตสฺมา ชาครนฺโต สุปนก น ปสฺสติ ฯ ยถา วา
ปน มหาราช ภิกฺขุ ภินฺนาชีว อนาจาร ปาปมิตฺต ทุสฺสีล กุสีต หีนวิริย กุสลา
โพธิปกฺขิยา ธมฺมา อาปาถ น อุเปนฺติ เอวเมว โข มหาราช ชาครนฺตสฺส ทิพฺโพ
อตฺโถ อาปาถ น อุเปติ ตสฺมา ชาครนฺโต สุปนก น ปสฺสตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน มิทฺธสฺส ติวิธา อตฺถีติ ฯ อาม มหาราช มิทฺธสฺส ติวิธา
อตฺถิ อาทิ อตฺถิ มชฺฌ อตฺถิ ปริโยสา อตฺถีติ ฯ กตม อาทิ กตม มชฺฌ กตม
ปริโยสานนฺติ ฯ โย มหาราช กายสฺส อุนาโห ปริโยนาโห ทุพฺพลมนฺทตา อกมฺมฺตา
กายสฺส อิท มิทฺธสฺส อาทิ ฯ โย กปนิททฺ าปเรโต วิกณฺณก ชคฺคติ อิท มิทฺธสฺส
มชฺฌ ฯ ภวงฺคคติ ปริโยสาน ฯ มชฺฌุปคโต มหาราช กปนิทฺาปเรโต สุปนก
ปสฺสติ ฯ ยถา มหาราช โย โกจิ สตฺโต ปาริตสมาหิโต ิตธมฺโม อจลพุทฺธิ
ปหีนโกตุหลสทฺท สฺุ ปวิวิตฺต วนมชฺโฌคาหติ สุขุม อตฺถ จินฺตยิตุ เนว โส นิททฺ 
โอกฺกมติ โส ตตฺถ สมาหิโต เอกคฺคจิตฺโต สุขุม ธมฺม ปฏิพุชฺฌติ เอว มิทฺธ วิวชฺเชตฺวา
มชฺฌตฺตภูโต สุขุม อตฺถ ปฏิพุชฺติ เอวเมว โข มหาราช อชาคโร น มิทฺธสมฺมาปนฺโน
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มชฺฌุปคโต กปนิทฺทาปเรโต สุปนก ปสฺสติ ฯ ยถา มหาราช โกตุหลสทฺโท เอว
ชาคโร ยถา วิเวโก เอว กปนิทฺทาปเรโต ยถา โส โกตุหล โอหาย มิทฺธ วิวชฺชิตวฺ า
มชฺฌตฺตุภูโต สุขุม อตฺถ ปฏิพุชฺฌติ เอว อชาคโร อมิทฺธสมาปนฺโน กปนิทฺทาปเรโต
สุปนก ปสฺสตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
สุปน ปฺโห ทสโม ฯ
อฏโม วคฺโค ฯ
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นวมวคฺโค
ภนฺเต นาคเสน เย เต มรนฺติ สพฺเพ เต กาลเยว มรนฺติ อุทาหุ อกาล
มรนฺตีติ ฯ อตฺถิ มหาราช กาลมรณ อตฺถิ อกาลมรณนฺติ ฯ เก เต ภนฺเต กาลมรณ
เก เต อกาลมรณนฺติ ฯ ทิฏ ปุพฺพา ปน ตยา มหาราช อมฺพรุกฺขา วา อฺเ
เกจิ รุกฺขา วา ผลิโน ปุปฺผวินฺทกาเลเยว เต ปตนฺตา สวณฺฑกาเลเยว ปตนฺตา
โทวิลา เต ปตนฺตา อามวณฺณา เต ปตนฺตา อปกฺกสมฺปตฺตา เต ปตนฺตาติ ฯ อาม
ภนฺเตติ ฯ เย เต มหาราช ปริปกฺกา ผลา ปตนฺติ เต สพฺเพ กาเล ปตนฺติ เย
ปน เต อวเสสา ผลา เตสุ เกจิ กิมวิ ิทฺธา ปตนฺติ เกจิ สกุณปหตา ปตนฺติ เกจิ
วาตปหตา ปตนฺติ เกจิ อนฺโตปูติกา หุตวฺ า ปตนฺติ เต สพฺเพ อกาเล ปตนฺติ เอวเมว
โข มหาราช เย ชราย คหิตา มรนฺติ เต กาเลเยว มรนฺติ อเวสสา เกจิ กมฺมปฏิพาฬฺหา
มรนฺติ เกจิ คติปฏิพาฬฺหา มรนฺติ เกจิ กิริยปฏิพาฬิหา มรนฺติ เต สพฺเพ อกาเลเยว
มรนฺตีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน เย เต กมฺมปฏิพาฬฺหา มรนฺติ เยป เต คติปฏิพาฬฺหา
มรนฺติ เยป เต กิริยปฏิพาฬฺหา มรนฺติ เยป เต ชราย คหิตา มรนฺติ สพฺเพ เต
กาเล มรนฺติ ฯ โย มาตุกจุ ฉฺ ิคโต มรติ โส ตสฺส กาเล กาเลเยว โส มรติ โย
ปสูติฆเร มรติ โส ตสฺส กาโล กาเลเยว โส มรติ โยป ฉปฺปฺจมาสิโก มรติ โยป
ทสพารสมาสิโก มรติ โยป สตวสฺสิโก มรติ กาเลเยว โส มรติ ฯ เตนหิ ภนฺเต
นาคเสน อกาลมรณ นาม น โหติ เย เกจิ มรนฺติ เต สพฺเพ กาเลเยว
มรนฺตีติ ฯ
สตฺติเม มหาราช วิชฺชมาเนป อุตฺตรึ อายุสมฺมึ อกาเล มรนฺติ ฯ กตเม
สตฺต ฯ ชิฆจฺฉิโก มหาราช โภชน อลภมาโน อุปหตพฺภนฺตโร วิชฺชมาเนป อุตฺตรึ อายุสฺมึ
อกาเล มรติ ฯ ปปาสิโต มหาราช ปานีย อลภมาโน ปริสุกฺกหทโย วิชฺชมาเนป อุตฺตรึ
อายุสฺมึ อกาเล มรติ ฯ อหินา ทฏโ มหาราช วิสมานุคโต ติกิจฺฉก อลภมาโน
วิชฺชมาเนป อุตฺตรึ อายุสฺมึ อกาเล มรติ ฯ วิสมาสิโต มหาราช ฑยฺหนฺเตสุ องฺคมงฺเคสุ
อคท อลภมาโน วิชฺมาเนป อุตฺตรึ อายุสฺมึ อกาเล มรติ ฯ อคฺคิคโต มหาราช
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นิพฺพาปน อลภมาโน วิชฺชมาเนป อุตฺตรึ อายุสฺมึ อกาเล มรติ ฯ อุทกคโต มหาราช
อติฏ อลภมาโน วิชฺชมาเนป อุตฺตรึ อายุสฺมึ อกาเล มรติ ฯ สตฺติยา ปหโต มหาราช
อาพาธิโก ภึสก อลภมาโน วิชฺชมาเนป อุตฺตรึ อายุสฺมึ อกาเล มรติ ฯ อิเม โข
มหาราช สตฺต วิชฺชมาเนป อุตฺตรึ อายุสฺมึ อกาเล มรนฺติ ฯ ตตฺถ ปาห
มหาราช เอกเสน วทามิ ฯ อฏวิเธน มหาราช สตฺตาน กาลกิริยา โหติ ฯ กตเม
อฏ ฯ วาตสมุฏาเนน ปตตฺ สมุฏาเนน เสมฺหสมุฏาเนน สนฺนิปาเตน อุตุปริณาเมน
วิสมปริหาเรน โอปกฺกมิเกน กมฺมวิปาเกน สตฺตาน กาลกิริยา โหติ ฯ นนุ ตตฺถ มหาราช
อทิท กมฺมวิปาเกน สตฺตาน กาลกิริยา สาเยว ตตฺถ สามายิกา กาลกิริยา อวเสสา
อสามายิกา กาลกิริยา ภวนฺติ ฯ
ชิฆจฺฉาย ปปาสาย
อหินา ทฏโ วิเสน จ
อคฺคิอุทกสตฺตีหิ
อกาเล ตตฺถ มียติ
วาตปตฺเตน เสมฺเหน
สนฺนิปาเตนุตหู ิ จ
วิสโมปกฺกมกมฺเมหิ
อกาเล ตตฺถ มียติ ฯ
เกจิ มหาราช ปุพฺเพ กเตน กมฺเมน มรณ คจฺฉนฺติ ฯ โย ปุพฺเพ ปเร
อนาสิเกน มาเรติ โส พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ อนาสิโกว หุตฺวา ชิฆจฺฉาย ปริปฬิโต ฉาโต
ปริกิลนฺโต สุกฺกมิลาตหทโย ทุกฺขิโต วิสกุ ฺขิโต ฌายนฺโต อตฺตาน ปริกฑฺฒยนฺโต อนาสิเกเนว
มรติ ทหรโกป มชฺฌิมโกป มหลฺลโกป อิทป ตสฺส สามายิก มรณ ฯ โย ปุพฺเพ
ปเร ปปาสาย มาเรติ โส พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ ปปาสิโต หุตฺวา นิชฌ
ฺ ามตณฺหิโก สมาโน
นิรเยน นิริย ปริปติตฺวา ลูโข กีโส ปริสุกฺกหทโย ปปาสาเยว มรติ ทหรโกป มชฺฌิมโกป
มหลฺลโกป อิทป ตสฺส สามายิก มรณ ฯ โย ปุพฺเพ ปเร อหินา ฑสาเปตฺวา มาเรติ
ภูตาน วา ฑเสติ โสส พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ อชครมุเขเนว อชครมุข กณฺหสปฺปมุเขเนว
กณฺหสปฺปมุข ปวิสติ ฺวา เกนจิ ขายิตขายิโต อหินา อฏโเยว มรติ ทรหโกป
มชฺฌิมโกป มหลฺลโกป อิทป ตสฺส สามายิก มรณ ฯ โย ปุพฺเพ ปเรส วิส ทตฺวา
มาเรติ โส พหูนิ วสฺสสหสฺสานิ ฑยฺหนฺเตหิ องฺคมงฺเคหิ ภิชฺชมาเนน สรีเรน กุณปคนฺเธน
วายนฺเตน วิเสเนว มรติ ทหรโกป มชฺฌิมโกป มหลฺลกป อิทป ตสฺส สามายิก
มรณ ฯฯ โย ปุพฺเพ ปเร อคฺคินา มาเรติ โส พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ องฺคารปพฺพเตเนว
องฺคารปพฺพต ยมวิสเยเนว ยมวิสย ปวิสติ ฺวา ทฑฺฒวิทฑฺฒคตฺโต อคฺคินาเยว มรติ ทหรโกป
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มชฺฌิมโกป มหลฺลโกป อิทป ตสฺส สามายิก มรณ ฯ โย ปุพฺเพ ปเร อุทเกน มาเรติ
โส พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ หตวิลุตฺตคตฺโต ภคฺโค อติทุพฺพลคโต นาวาคโต อุทเกเยว
มติ ทหรโกป มชฺฌิมโกป มหลฺลโกป อิทป ตสฺส สามายิก มรณ ฯ โย ปุพฺเพ
ปเร สตฺติยา มาเรติ โส พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ ฉินฺนภินฺนโกฏิตวิโกฏิโต สตฺติมุขสมาหโต
สตฺติยาเยว มรติ ทหรโกป มชฺฌิมโกป มหลฺลโกป อิทป ตสฺส สามายิก
มรณนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อกาลมรณ อตฺถีติ ย วทสิ อิงฺฆ เม ตตฺถ อกาลมรณ
อปทิสาติ ฯ ยถา มหาราช มหติอคฺคิกฺขนฺโธ อาทินฺนติณกฏสาขปลาโส ปริยาทินฺนภกฺโข
อุปาทานสขยา นิพฺพายติ โส อคฺคิกฺขนฺโธ อนีติโก อนุปทฺทโว สามายิก นิพฺพุโต
นามาติ ฯ เอว ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โย โกจิ พหูนิ ทิวสสหสฺสานิ
ชีวิตฺวา อนีติโก อนุปทฺทโว มรติ อย วุจจฺ ติ สมายิก มรณมุปคโตติ ฯ ยถา วา
ปน มหาราช มหติอคฺคิกฺขนฺธสฺส อาทินฺนติณกฏสาขปลาสสฺส อปริกฺขีเณเยว ติ
ณสาขปลาเส มหาเมโฆ อภิวสฺสิตฺวา นิพพฺ าเปยฺย อป นุ โข มหาราช มหติอคฺคิกขฺ นฺโธ
สามายิก นิพฺพุโต โหตีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ กิสฺส ปน โส มหาราช ปจฺฉิโม
อคฺคิกฺขนฺโธ ปุริมสฺส อคฺคิกฺขนฺธสฺส สมสมคติโก น โหตีติ ฯ อาคนฺตุเกน ภนฺเต
อุทกขนฺเธน ปริปฬิโต โส อคฺคิกฺขนฺโธ อสามายิก ปตฺโต นิพฺพุตฺโตติ ฯ เอวเมว โข
มหาราช โย โกจิ อกาเล มรติ โส อาคนฺตุเกน โรเคน ปริปฬิโต วาตสมุฏาเนน
วา ปตฺตสมุฏาเนน วา เสมฺหสมุฏาเนน วา สนฺนิปาติเกน วา อุตปุ ริณามเชน วา
วิสมปริหารเชน วา โอปกฺกมิเกน วา ชิฆจฺฉาย วา ปปาสาย วา สปฺปทฏเน วา
วิสมาสิเตน วา อคฺคินา วา อุทเกน วา สตฺติยา วา ปริปฬ ิโตว อกาเล มรติ อิทเมตฺถ
มหาราช การณ เยน การเณน อกาลมรณ อตฺถิ ฯ
ยถา วา ปน มหาราช คคเณ พลาหโก อุปฺปชฺชิตฺวา นินนฺ ฺจ ถลฺจ
ปริปูรยนฺโต วสฺสติ โส เมโฆ อนีติโก อนุปทฺทโว วสฺสตีติ ฯ เอว ภนฺเตติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช โย โกจิ จิร ชีวติ ฺวา ชราชิณฺโณ อายุกฺขยา อนีติโก อนุปทฺทโว มรติ
โส ปวุจฺจติ สามายิก มรณมุปคโตติ ฯ ยถา วา ป มหาราช คคเณ พลาหโก
อุฏหิตฺวา อนฺตเรเยว วาเตน อพฺภตฺถ คจฺเฉยฺย อป นุ โข โส มหาราช พลาหโก
สมเย วิคโต ภวิสฺสตีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ กิสฺส ปน มหาราช ปจฺฉโิ ม พลาหโก
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ปุริมสฺส พลาหกสฺส สมสมคติโก น โหตีติ ฯ อาคนฺตเุ กน ภนฺเต วาเตน ปริปฬิโต
โสส พลาหโก อสมยปฺปตฺโตเยว วิคโตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โย โกจิ อกาเล
มรติ โส อาคนฺตุเกน โรเคน ปริปฬิโต วาตสมุฏาเนน วา ฯ เป ฯ สตฺติเวคปฏิปฬิโต
วา อกาเล มรติ ฯ อิทเมตฺถ มหาราช การณ เยน การเณน อกาลมรณ
อตฺถิ ฯ
ยถา วา ปน มหาราช พลวา อาสีวโิ ส กุปฺปโต กฺจิเทว ปุริส ฑเสยฺย
ตสฺส ต วิส อนีติกมนุปทฺทว มรณ ปาเปยฺย ต วิส วุจฺจติ อนีตกิ มนุปทฺทว โกฏิคตนฺติ
เอวเมว โข มหาราช โย โกจิ จิร ชีวิตฺวา ชราชิณฺโณ อายุกฺขยา อนีติโก อนุปทฺทโว
มรติ โส วุจฺจติ อนีติโก อนุปทฺทโว ชีวิตโกฏิคโต สามายิก มรณ อุปคโตติ ฯ ยถา
วา ปน มหาราช พลวตา อาสีวิเสน กสฺสจิ มนุสฺสสฺส ทฏสฺส อนฺตราเยว วิส ฆาตโก
อคท ทตฺวา อวิส กเรยฺย อป นุ โข มหาราช ต วิส สมเย วิคต โหตีติ ฯ
น หิ ภนฺเตติ ฯ กิสฺส ปน ต มหาราช ปจฺฉิม วิส ปุริมสฺส วิสสฺส สมสมคติก
น โหตีติ ฯ อาคนฺตุเกน ภนฺเต อคเทน ปฏิปฬิต วิส อโกฏิกเยว วิคตนฺติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช โย โกจ อกาเล มรติ โส อาคนฺตุเกน โรเคน ปฏิปฬิโต วาตสมุฏาเนน
วา ฯ เป ฯ สตฺติเวคปฏิปฬโิ ต วา อกาเล มรติ ฯ อิทเมตฺถ มหาราช การณ เยน
การเณน อกาลมรณ อตฺถิ ฯ
ยถา วา ปน มหาราช อิสฺสตฺโถ สร ปาเตยฺย สเจ โส สโร ยถา
คติคมนปถมตฺถก คจฺฉติ โส สโร วุจฺจติ อนีติโก อนุปทฺทโว ยถาคติคมนปถมตฺถก คโต
นามาติ เอวเมว โข มหาราช โย โกจิ จิร ชีวิตฺวา ชราชิณฺโณ อายุกขฺ ยา อนีติโก
อนุปทฺทโว มรติ โส วุจฺจติ อนีติโก อนุปทฺทโว สามายิก มรณ อุปคโตติ ฯ ยถา
วา ปน มหาราช อิสฺสตฺโถ สร ปาเตยฺย ตสฺส ต สร ตสฺมึเยว ขเณ โกจิ คณฺเหยฺย
อป นุ โข โส มหาราช สโก ยถาคติคมนปถมตฺถก คโต นาม โหตีติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ กิสสฺ ป น โส มหาราช ปจฺฉิโม สโร ปุริมสฺส สรสฺส สมสมคติโก น
โหตีติ ฯ อาคนฺตุเกน ภนฺเต หตฺถคหเณน ตสฺส สรสฺส คมน อุปจฺฉินนฺ นฺติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช โย โกจิ อกาเล มรติ โส อาคนฺตุเกน โรคคหเณน ชีวติ คมน อุปจฺฉินฺทติ
อกาเล มรติ ฯ อิทเมตฺถ มหาราช การณ เยน การเณน อกาลมรณ อตฺถิ ฯ
ยถา วา ปน มหาราช โย โกจิ โลหมย ภาชน อาโกเฏยฺย ตสฺส

มิลินฺทปฺหา - หนาที่ 243
อาโกฏนวิสาเรน สทฺโท นิพฺพตฺติตฺวา ยถาคติคมนปถมตฺถก คจฺเฉยฺย โส สทฺโท วุจฺจติ
อนีติโก อนุปทฺทโว ยถาคติคมนปถมตฺถก คโต นามาติ เอวเมว โข มหาราช โว โกจิ
พหูนิ ทิวสสหสฺสานิ ชีวิตวฺ า ชราชิณฺโณ อายุกฺขยา อนีติโก อนุปทฺทโว มรติ โส วิจฺจติ
สามายิก มรณมุปคโตติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช โย โกจิ โลหมย ภาชน อาโกเฏยฺย
ตสฺส อาโกฏเนน สทฺโท นิพฺพตฺเตยฺย ตสฺมึ นิพฺพตฺตสทฺเท อทุร คเต สนฺเต โกจิ
ต อามเสยฺย สห อามสเนน โส สทฺโท นิรุชฺเฌยฺย อป นุ โข โส มหาราช สทฺโท
ยถาคติคมนปถมตฺถก คโต นาม โหตีติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ กิสฺส ปน มหาราช
โส ปจฺฉิโม สทฺโท ปุริมสฺส สทฺทสฺส สมสมคติโก นาม น โหตีติ ฯ อาคนฺตุเกน
ภนฺเต อามสเนน โส สทฺโท อุปรม คโตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โย โกจิ อกาเล
มรติ โส อาคนฺตุเกน โรเคน ปริปฬิโต วาตสมุฏาเนน วา ฯ เป ฯ สตฺติเวคปฏิปฬโิ ต
วา อกาเล มรติ ฯ อิทเมตฺถ มหาราช การณ เยน การเณน อกาลมรณ
อตฺถิ ฯ
ยถา ปน มหาราช เขตฺเต สุวิรูฬฺห ธฺวีช สมฺมา ปวตฺตมาเนน วสฺเสเนว
อุฏิตอากิณฺณพหุผล ภวิตวฺ า สสฺสุฏานสมย ปาปุณาติ ต ธฺ วุจฺจติ อนีตกิ  อนุปทฺทว
สสฺสุฏานสมย ปตฺต นาม โหตีติ เอวเมว โข มหาราช โย โกจิ พหูนิ ทิวสสหสฺสานิ
ชีวิตฺวา ชราชิณฺโณ อายุกฺขยา อนีตโก อนุปทฺทโว มรติ โส วุจฺจติ สามายิก มรณมุปคโต
โหตีติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช เขตฺเต สุวิรูฬหฺ  ธฺวีช อุทเกน วินา มเรยฺย
อป นุ โข ต มหาราช ธฺ สสฺสุฏานสมย ปตฺต นาม โหตีติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ กิสสฺ ปน ต มหาราช ปจฺฉิม ธฺ ปุริมกาน ธฺาน สมสมคติก
น โหตีติ ฯ อาคนฺตุเกน ภนฺเต อุณฺเหน ปริปฬิต ต ธฺ มตนฺติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช โย โกจิ อกาเล มรติ โส อาคนฺตุเกน โรเคน ปริปฬิโต วาตสมุฏิาเนน
วา ฯ เป ฯ สตฺติเวคปฏิปฬโิ ต วา อกาเล มรติ ฯ อิทเมตฺถ มหาราช การณ
เยน การเณน อกาลมรณ อตฺถิ ฯ
สุตปุพฺพ ปน ตยา มหาราช สมฺปตฺเต ตรุเณ สสฺเส กิมิโย อุกฺหิตฺวา
สมูล นาสยนฺตีติ ฯ สุตปุพพฺ  ภนฺเต อมฺเหหิ ทิฏปุพพฺ ฺจาติ ฯ อป นุ โข ต
มหาราช สสฺส กาเล นฏ อุทาหุ อกาเล นฏนฺติ ฯ อกาเล ภนฺเต ยทิ โข ต
สสฺส กิมิโย น ขาเทยฺยุ ตโต ต สสฺสุฏานสมย ปาปุเณยฺยาติ ฯ กึ ปน มหาราช
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อาคนฺตุเกน อุปฆาเตน สสฺส วินสฺสติ นิรูปฆาต สสฺส สสฺสุทฺธรณสมย ปาปุณาตีติ ฯ
อาม ภนฺเตติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โย โกจิ อกาเล มรติ โส อาคนฺตุเกน โรเคน
ปฏิปฬิโต วาตสมุฏาเนน วา ฯ เป ฯ สตฺติเวคปฏิปฬโิ ต วา มรติ ฯ อิทเมตฺถ
มหาราช การณ เยน การเณน อกาลมรณ อตฺถิ ฯ
สุตปุพฺพ ปน ตยา มหาราช สมฺปนฺเน สสฺเส ผลธเร มฺชริก ปตฺเต กรกวสฺส
นาม วสฺสชาต นิปติตฺวา ลิกขฺ ติ วินาเสติ อผล กโรตีติ ฯ สุตปุพฺพ ภนฺเต อมฺเหหิ
เอต ทิฏปุพฺพฺจาติ ฯ อป นุ โข ต มหาราช สสฺส กาเล นฏ อุทาหุ อกาเล
นฏนฺติ ฯ อกาเล ภนฺเต ยทิ ต ภนฺเต สสฺส กรกวสฺส น ปวสฺเสยฺย ตโต ต
สสฺส สสฺสุฏานสมย ปาปุเณยฺยาติ ฯ กึ ปน มหาราช อาคนฺตุเกน อุปฆาเตน สสฺส
วินสฺสติ นิรูปฆาต สสฺส สสฺสุทฺธรณสมย ปาปุณาตีติ ฯ อาม ภนฺเตติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช โย โกจิ อกาเล มรติ โส อาคนฺตุเกน โรเคน ปริปฬิโต วาตสมุฏาเนน
วา ปตฺตสมุฏาเนน เสมฺหสมุฏาเนน วา สนฺนิปาติเกน วา อุตุปริณามเชน วา
วิสมปริหารเชน วา โอปกฺกมิเกน วา ชิฆจฺฉาย วา ปปาสาย วา สปฺปทฏเน วา
วิสมาสิเตน วา อคฺคินา วา อุทเกน วา สตฺติเวคปฏิปฬโิ ต วา อกาเล มรติ ฯ
ยทิ ปน อาคนฺตุเกน โรเคน ปฏิปฬิโต น ภเวยฺย สามเยน มรณ ปาปุเณยฺย ฯ
อิทเมตฺถ มหาราช การณ เยน การเณน อกาเล มรณ อตฺถีติ
อจฺฉริย ภนฺเต นาคเสน อพฺภูต ภนฺเต นาคเสน สุทสฺสิต การณ
สุทสฺสิต โอปมฺม อกาเล มรณสฺส ปริทีปนาย อตฺถิ อกาเล มรณนฺติ อุตฺตานีกต ปากฏ
กต วิภูตกต ฯ อจิตฺตวิกฺขิตฺตโกป ภนฺเต นาคเสน มนุโข เอกเมเกน ว โอปมฺเมน
นิฏ คจฺเฉยฺย อตฺถิ อกาเล มรณนฺติ กิมฺปน มนุโช สเจตโน ฯ ปมอุปเมนวาห
ภนฺเต สฺตฺโต อตฺถิ อกาเล มรณนฺติ อป จาห ภนฺเต อปราปร นิพฺพาหน โสตุกาโม
น สมฺปฏิจฺฉินฺติ ฯ
กาลากาลมรณปฺโห ปโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน สพฺเพส อรหนฺตาน ปรินิพฺพุตาน เจติเย จ จิตตฺ กาย ปาฏิเหร
โหติ อุทาหุ เอกจฺจาน โหติ เอกจฺจาน น โหตีติ ฯ เอกจฺจาน มหาราช โหติ เอกจฺจาน
น โหตีติ ฯ กตเมส ภนฺเต โหติ กตเมส น โหตีติ ฯ ติณฺณ ปุคฺคลาน มหาราช
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อฺตรสฺส อฺตเรน อธิฏาเนน ปรินพิ ฺพุตสฺส จิตฺตกาย ปาฏิเหร โหติ ฯ กตเมส
ติณฺณ ฯ อิธ มหาราช อรหา เทวมนุสฺสาน อนุกมฺปาย ติฏมาโนเยว อธิฏาติ เอว
นาม จิตฺตกาย ปาฏิหิร โหตูติ ตสฺส อธิฏานวเสน จิตฺตกาย ปาฏิเหร โหติ เอว
อรหโต อธิฏานวเสน ปรินิพฺพุตสฺส จิตตฺ ก ปากฺเหร โหติ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
เทวตา มหิทฺธกิ า กนุสฺสาน อนุกมฺปาย ปรินิพฺพุตสฺส จิตฺตกาย ปาฏิเหร ทสฺเสนฺติ
อิมินา ปาฏิหาเรน สทฺธมฺมสฺส ตนฺติ วิภาวิตา ภวิสฺสติ มนุสฺสา ว ปสนฺนา กุสเลน
อภิวฑฺฒิสฺสนฺตีติ เอว เทวตาน อธิฏานวเสน ปรินิพฺพตุ สฺส จิตฺตกาย ปาฏิเหร
โหติ ฯ ปุน จ ปร มหาราช อิตฺถี วา ปุริดส วา สทฺโธ ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี
พุทฺธสมฺปนฺโน โยนิโส จินฺตยิตวฺ า คนฺธ วา มาล วา ทุสฺส วา อฺ วา อธิฏหิตฺวา
จิตฺตกาย ปกฺขปิ ติ เอว นาม โหตูติ ตสฺสป อธิฏานพเลน ปรินิพฺพุตสฺส จิตฺตกาย
ปาฏิเหร โหติ เ อว มนุสฺสาน อธิฏานวเสน ปรินิพฺพุตสฺส จิตฺตกาย ปาฏิเหร
โหติ ฯ อเมส โข มหาราช ติณฺณ อฺตรสฺส อธิฏานวเสน ปรินพิ ฺพุตสฺส จิตฺตกาย
ปาฏิเหร โหติ ฯ ยทิ มหาราช เตส อธิฏาน น โหติ ขีณาสวสฺสป ฉฬภิฺสฺส
เจดตวสิปฺปตฺตสฺส จิตฺตกาย ปาฏิเหร น โหติ ฯ อสติป มหาราช ปากิเหเร จริต
ทิสฺวา สุปริสุทฺธ โอกปฺเปตพฺพ นิฏ คนฺตพฺพ สทฺทหิตพฺพ สุปรินิพฺพุโต อย
พุทฺธปุตฺโตติ ฯ เอวเมต ภนฺเต นาคเสน ตถา ต สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
ปรินิพฺพตุ าน เจติเย ปาฏิหารปฺโห ทุติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน เย เต สมฺมาปฏิปชฺชนฺติ เตสเยว ธมฺมาภิสมโย โหติ อุทาหุ
กสฺสจิ โหติ กสฺสจิ น โหตีติ ฯ กสฺสจิ มหาราช โหติ กสฺสจิ น โหตีติ ฯ กสฺส
ภนฺเต โหติ กสฺส น โหตีติ ฯ ติรจฺฉานคตาน มหาราช สุปฏิปนฺนานป ธมฺมาภิสมโย
น โหติ เปตาน ธมฺมาภิสมโย น โหติ มิจฺฉาทิฏิกสฺส กุหกสฺส จ มาตุฆาตกสฺส
จ ปตุฆาตกสฺส จ อรหนฺตฆาตกสฺส จ สฆเภทกสฺส จ โลหิตุปฺปาทกสฺส จ เถยฺยสวาสกสฺส
จ ติตฺถิยปกฺกนฺตสฺส จ ภิกขฺ ุนีทูสกสฺส จ ธมฺมาภิสมโย น โหติ เตรสนฺน สฆาทิเสสาน
อฺตร จ อาปชฺชิตฺวา อวุฏิตสฺส ปณฺฑกสฺส จ อุภโตพยฺชนกสฺส จ สุปฏิปนฺนสฺสาป
ธมฺมาภิสมโย น โหติ โยป มนุสฺโส ทหรโก อูนกสตฺตวสฺสิโก ตสฺส สุปฏิปนฺนสฺสาป
ธมฺมาภิสมโย น โหติ ฯ อิเมส โข มหาราช โสฬสนฺน ปุคฺคลาน สุปฏิปนฺนานป
ธมฺมาภิสมโย น โหตีติ ฯ
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ภนฺเต นาคเสน เย เต ปณฺณารส ปุคฺคลา วิรุทฺธาเยว เตส ธมฺมาภิสมโย
ภวตุ วา มา วา ภวตุ อถ เกน การเณน มนุสฺสทหรกสฺส อูนกสตฺตวสฺสิกสฺส
สุปฏิปนฺนสฺสาป ธมฺมาภิสมโย น โหติ เอโส ตตฺถ ปฺโห ภวติ ฯ นนุ นาม ทหรกสฺส
น ราโค โหติ น โทโส น โมโห น มาโน น มิจฺฉาทิฏิ น อรติ น กามวิตกฺโก
โหติ ฯ โกจิ อมิสฺสคโต กิเลเสหิ โส นาม ทหรโก ยุตโฺ ตว ปตฺโต ว อรหติ จิตฺตาริ
อริยสจฺจานิ เอกปฺปฏิเวเธน ปฏิพุชฺฌิตุนฺติ ฯ ตฺเเวตฺถ มหาราช การณ เยนาห การเณน
ภณามิ อูนกสตฺตวสฺสิกสฺส สุปฏิปนฺนสฺสาป ธมฺมาภิสมโย น โหตีติ ฯ ยทิ มหาราช
อูนกสตฺตวิสฺสิโก รชนีเย รชฺเชยฺย ทุสฺสนีเย ทุสฺเสยฺย โมหนีเย มุยฺเหยฺย มทนีเย มชฺเชยฺย
ทิฏึ วิชาเนยฺย รติฺจ อรติฺจ วิชาเนยฺย กุสลากุสล วิตกฺเกยฺย ตสฺส ธมฺมาภิสมโย
ภเวยฺย ฯ อปจ มหาราช อูนกสตฺตวสฺสิกสฺส จิตฺต อพล ทุพฺพล โหติ ปริตฺตก อปฺป
โถก มนฺท อวิภูต อสขตา นิพฺพานธาตุ ครุกา ภาริกา วิปุลา มหตี ฯ อูนกสตฺตวสฺสิโก
มหาราช ทุพพฺ เลน จิตฺเตน ปริตฺตเกน มนฺเทน อวิภูเตน น สกฺโกติ ครุก ภาริก
วิปุล มหนฺต อสขต นิพฺพานธาตุ ปฏิวิชฺฌิตุ ฯ อุปมายป โส อตฺโถ ทฏพฺโพ ฯ
ยถา มหาราช สิเนรุปพฺพตราชา ปวโร ครุโก ภาริดก วิปุโล มหนฺโต อป นุ โข
ต มหาราช ปุริโส อตฺตโน ปากติเกน ถามพลวิริเยน สกฺกุเณยฺย สิเนรุปพฺพตราช
อุทฺธริตุนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เกน การเณนาติ ฯ ทุพฺพลตา ภนฺเต ปริสสฺส
มหนฺตตา สิเนรุปพพตราชสฺสาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อูนกสตฺตวสฺสิกสฺส จิตฺต อพล
ทุพฺพล โหติ ปริตฺต อปฺป โถก อวิภูต อสขตา นิพฺพานธาตุ ครุกา ภาริกา
มหตี อูนกสตฺตวสฺสิโก เตน ทุพฺพเลน จิตฺเตน ปริตฺเตน มนฺเทน อวิภูเตน น สกฺโกติ
ครุก ภาริก วิปุล มหตึ อสชต นิพฺพานธาตุ ปฏิวิชฺฌิตุ เตน การเณน อูนกสตฺตวสฺสิกสฺส
สุปฏิปนฺนสฺสาป ธมฺมาภิสมโย น โหติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช อย มหาปวี
ทีฆา อายตา ปุถุลา วีสาลา วิสฏา วิตฺถตา วิตฺถินฺนา มหตี อป นุ โข มหาราช
มหาปวี สกฺกา เอเกน ปริตฺตเกน อุทกวินฺทุเกน เตเมตฺวา อุทกจิกฺขล กาตุนฺติ ฯ
น หิ ภนฺเตติ ฯ เกน การเณนาติ ฯ อริตฺตตฺตา ภนฺเต อุทกวินฺทุสฺส มหนฺตตฺตา
มหาปวิยาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อูนกสตฺตวสฺสิกสฺส จิตฺต อพล ทุพฺพล ปริตฺตก
อปฺปธ โถก มนฺท อวิภูต อสขตา นิพฺพานธาตุ ทีฆา อายาตา ปุถุลา วิสาลา วิสฏา
วิตฺถตา วิตฺถินนฺ า มหตี อูนกสตฺตวสฺสิโก เตน ทุพฺพเลน จิตฺเตน ปริตฺตเกน มนฺเทน
อวิภูเตน น สกฺโกติ มหตึ อสขต นิพฺพานธาตุ ปฏิพุชิฌิตุ เตน การเณน อุนกสตฺตวสฺสิกสฺส
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สุปฏิปนฺนสฺสาป ธมฺมาภิสมโย น โหติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช อพลทุพฺพลปริตฺตกอปฺปกโถกมนฺทคฺคิ อุปหตปฺปภ ภเวยฺย อป นุ โข มหาราช ตาวตฺตเกน มนฺเทน
อคฺคินา สกฺกา สเทวเก โลเก อนฺธการ วิธมิตฺวา อาโลก ทสฺเสตุนฺติ ฯ น หิ
ภนฺเตติ ฯ เกน การเณน มหาราชาติ ฯ มนฺทตฺตา ภนฺเต อคฺคิสฺส โลกสฺส มหนฺตตฺตา
อนฺธการสฺส มหนฺตตฺตาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อูนกสตฺตวสฺสิกสฺส จิตฺต อพล ทุพฺพล
ปริตฺตก อปฺป โถก มนฺท อวิภูต มหตา จ อวิชฺชนฺธกาเรน ปหิต ตสฺม ทุกฺกร
าณาโลก ทสฺสยิตุ เตน การเณน อูนกสตฺตวสฺสิกสฺส สุปฏิปนฺนสฺสาป ธมฺมาภิสมโย
น โหติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช กีสา อนุปริมิตกายา สาลิกกิมิ หตฺถินาค ติธาปฺปภนฺน
นวายต ติวิตฺถต ทสปรินาห อฏรตนิก านมุปคต ทิสฺวา คิลิตุ ปริกฑฺเฒยฺย อป
นุ โข มหาราช สาลิกกิมิ สกฺกุเณยฺย ต หตฺถินาค คิลิตุนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ
เกน การเณนาติ ฯ ปริตฺตตฺตา ภนฺเต สาลิกกิมิยา สรีรสฺส มหนฺตตฺตา
หตฺถินาคสฺสาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อูนกสตฺตวสฺสิกสฺส จิตฺต อพล ทุพฺพล ปริตฺต
อปฺป โถก มนฺท อวิภูต มหตี อสชตา นิพฺพานธาตุ โส เตน ทุพฺพเลน จิตฺเตน
ปริตฺเตน มนฺเทน อวิภูเตน น สกฺโกติ มหนฺต อสชต นิพฺพานธาตุ ปฏิวิชฺฌิตุ เตน
การเณน อูนกสตฺตวสฺสิกสฺส สุปฏิปนฺนสฺสาป ธมฺมาภิสมโย น โหตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต
นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
เอกจฺจาเนกจฺจาน ธมฺมาภิสมยปฺโห ตติโย ฯ
ภนฺเต นาคเสน กึ เอกนฺตสุข นิพฺพาน อุทาหุ ทุกฺเขน มิสฺสกนฺติ ฯ เอกนฺตสุข
มหาราช นิพพฺ าน ทุกฺเขน อมิสฺสกนฺติ ฯ น มย ต ภนฺเต นาคเสน วจน
สทฺทหาม เอกนฺตสุข นิพฺพานนฺติ ฯ เอวเมตฺถ มย ภนฺเต นาคเสน ปจฺเจม นิพฺพาน
ทุกฺเขน มิสฺสกนฺติ การณฺเจตฺถ อุปลภาม นิพฺพาน ทุกฺเขน มิสฺสกนฺติ ฯ กตเมตฺถ
การณ ฯ เย เต ภนฺเต นาคเสน นิพฺพาน ปริเยสนฺติ เตส ทุสฺสติ กายสฺส จ
จิตฺตสฺส จ อาตาโป ปริตาโป านจงฺกมนนิสชฺชาสยนอาหารปริคฺคโห มิทฺธสฺส จ อุปโรโธ
อายตนานฺจ ปฏิปฬน ธนธฺปยาติมตุ ฺตปชหน ฯ เย เกจิ เลเก สุขิตา สุขสมปฺปตา
สพฺเพ เต ปฺจกามคุเณหิ อายตเน รเมนฺติ พฺรูเหนฺติ มนาปก พหุวิธ สุภนิมิตฺต รูป
ทสฺสเนน จกฺขุ รเมนฺติ พฺรูเหนฺติ มนาปกคีตวาทิตพหุวธิ สุภนิมิตฺเตน สทฺทน โสต รเมนฺติ
พฺรูเหนฺติ มนาปกปุปฺผปตฺตผลตจมูลสารพหุวิธสุภนิมิตเฺ ตน คนฺเธน ฆาน รเมนฺติ พฺรูเหนฺติ
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มนาปกขชฺชโภชฺชปานียเปยฺยสายนียพหุวธิ สุภนิมิตฺเตน รเสน ชิวฺห รเมนฺติ พฺรูเหนฺติ
สณฺหสุขุมมุทุพหุวิธสุภนิมิตเฺ ตน สมฺผสฺเสน กาย รเมนฺติ พฺรูเหนฺติ กลฺยาณปาปกสุภาสุภพหุวิธวิตกฺกมนสิกาเรน มน รเมนฺติ พฺรูเหนฺติ ฯ ตุมฺเห ต จกฺขุโสตฆานชิวฺหากายมโนพฺรหู น หนถ อุปหนถ ฉินฺทถ อุปจฺฉินฺทถ รุนฺธถ อุปรุนฺธถ เตน กาเยป ปริตปฺปติ
จิตฺตป ปริตปฺปติ กายสฺมึ ปริตตฺเต กายิก ทุกฺข เทวน เวเทติ จิตฺเต ปริตตฺเต เจตสิก
ทุกฺข เวทน เวเทติ ฯ นนุ มาตนฺทิโย ปริพฺพาชโก ภควนฺต ครหมาโน ภณติ ภูนหโน
สมโณ โคตโมติ ฯ อิทเมตฺถ การณ เยน การเณน อห พฺรูมิ นิพฺพาน ทุกฺเขน
มิสฺสกนฺติ ฯ
น หิ มหาราช ย ตฺว พฺรูสิ น เหต นิพฺพาน ทุกฺเขน มิสฺสก เอกนฺตสุข
นิพฺพาน ฯ ย ปน ตฺว มหาราช พฺรูสิ นิพฺพาน ทกฺขนฺติ เนต ทุกฺข นิพฺพานสฺส
ปน สจฺฉิกิริยาย ปุพฺพภาโค เอโส นิพฺพานปริเยสน เอต ฯ เอกนฺตสุขเยว มหาราช
นิพฺพาน น ทุกฺเขนมิสฺสก ฯ ตตฺถ การณ วกฺขามิ ยถา เอกนฺตสุขเยว นิพฺพาน
น ทุกเฺ ขน มิสฺสกตนฺติ ฯ อตฺถิ มหาราช ราชฺน รชฺเชสุ รชฺชสุข นามาติ ฯ
อาม ภนฺเต อตฺถิ ราชูน รชฺเชสุ รชฺชสุข นามาติ ฯ อป นุ โข ต มหาราช รชฺชสุข
ทุกฺเขน มิสฺสกตนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ กิสฺส ปน มหาราช ราชาโน ปจฺจนฺเต
ปริกุปฺปเต เตส ปจฺจนฺตทุสฺสิตาน ปฏิเสธาย อมจฺเจหิ ปรินายเกหิ ภเฏหิ พลตฺเถหิ
ปริวุตา อุปคมน อุปวาส คนฺตฺวา ฑสมกสวาตาตเปหิ สมฺปฬิตา วา หตา วา ปหตา
วา สมวิสเม ปริธาวนฺติ มหายุทฺธฺจ ยุชฌ
ฺ นฺติ ชีวิตสสยฺจ อาโรหนฺตีติ ฯ เนต
ภนฺเต นาคเสน รชฺเชสุ รชฺชสุข นาม รชฺชสุขสฺส ปริเยสนาย ปุพฺพภาโคว เอโส ฯ
ทุกฺเขน ภนฺเต ราชาโน รชฺช ปริเยสิตฺวา รชฺชสุข อนุภวนฺติ ฯ เนต ภนฺเต นาคเสน
รชฺชสุข ทุกฺเขน มิสฺสก อฺ รชฺชสุข อฺย ทุกฺขนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช เอกนฺตสุข
ปริตาเปตฺวา านจงฺกมนิสชฺชาสยนาหาร ปริคฺคเหตฺวา มิทฺธ อปเนตฺวา อายตนานิ
อุปจฺฉินฺทตฺวา ปริจฺจชิตฺวา กายฺจ ชีวิตฺจ ทุกฺเขน นิพพฺ าน ปริเยสิตฺวา เอกนฺตสุข
นิพฺพาน อนุภวนฺติ นิหตปฺปจฺจามิตฺตา ว ราชาโน รชฺชสุข อนุภวนฺติ ฯ เอว มหาราช
เอกนฺตสุข นิพฺพาน น ทุกฺเขน มิสฺส อฺ นิพฺพาน อฺ ทุกฺข ฯ
อปรมฺป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ เอกนฺตสุข นิพฺพาน น ทุกฺเขน
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มิสฺสก อฺ ทุกฺข อฺ นิพฺพานฺติ ฯ อตฺถิ มหาราช อาจริยาน สิปฺปวนฺตาน
สิปฺปสุข นามาติ ฯ อาม ภนฺเต อตฺถิ อาจริยาน สิปฺปวนฺตาน สิปฺปสุข นามาติ ฯ
อป นุ โข ต มหาราช สิปฺปสุข ทุกฺเขน มิสฺสกนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ กิสฺส
ปน เต มหาราช อาจริยาน อภิวาทนปจฺจปุ ฏาเนน อุทกาหรณฆรสมฺมชฺชนทนฺตกฏมุโขทกานุปฺปทาเนน อุจฺฉิฏ ปฏิคฺคหเณน อุจฺฉาทนนฺหาปนปาทปริกมฺเมน สกจิตฺต
นิกฺขิปตฺวา ปรจิตฺตานุวตฺตเนน ทุกฺเขสยฺยาย วิสมโภชเนน กาย อาตาเปนฺตีติ ฯ เนต
ภนฺเต นาคเสน สิปฺปสุข นาม ปุพฺพภาดค เอโส สิปฺปปริเยสนาย ฯ ทุกฺเขน
ภนฺเต อาจริยา สิปฺป ปริเยสิตฺวา สิปฺปสุข อนุภวนฺติ ฯ เนต ภนฺเต นาคเสน สิปฺปสุข
ทุกฺเขน มิสฺสก อฺ ทุกฺข อฺ สิปฺปสุขนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช เอกนฺตสุข
นิพฺพาน น ทุกฺเขน มิสฺสก เย ปน ต นิพพฺ าน ปริเยสนฺติ เต กายฺจ จิตฺตฺจ
ปริตาเปตฺวา านจงฺกมนิสชฺชาสยนาหาร ปริคฺคเหตฺวา มิทฺธมปเนตฺวา อายตนานิ
อุปจฺฉินฺทติวา ปริจฺจชิตฺวา กายฺจ ชีวิตฺจ ทุกฺเขน นิพพฺ าน ปริเยสิตฺวา เอกนิตสุข
นิพฺพาน อนุภวนฺติ อาจริยา วิย สิปฺปสุข อนุภวนฺติ ฯ เอว มหาราช เอกนฺตสุข
นิพฺพาน น ทุกฺเขน มิสสฺก อฺ ทุกฺข อฺ นิพฺพานนฺติ ฯ สาธุ ภนฺเต
นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
นิพฺพานสฺส อทุกฺขมิสฺสภาวปฺโห จตุตฺโถ ฯ
ภนฺเต นาคเสน นิพพฺ านนฺติ ย วเทถ สกฺกา ปน ตสฺส นิพฺพานสฺส รูป
วา สณฺาน วา วย วา ปมาณ วา อุปเมน วา การเณน วา เหตุนา วา นเยน
วา อุปทสฺเสตุนฺติ ฯ อปฺปฏิภาค มหาราช นิพฺพาน น สกฺกา นิพพฺ านสฺส รูป วา
สณฺาน วา วย วา ปมาณ วา อุปเมน วา การเณน วา เหตุนา วา นเยน
วา อุปทสฺสิตุนฺติ ฯ เอตมฺป อห ภนฺเต นาคเสน น สมฺปฏิจฺฉามิ ย อตฺถิธมฺมสฺส
นิพฺพานสฺส รูป วา สณฺาน วา วย วา ปมาณ วาา อุปเมน วา การเณน วา
เหตุนา วา นเยน วา อปฺาปน การเณน ม สฺาเปหีติ ฯ
โหตุ มหาราช การเณน ต สฺาเปสฺสามิ ฯ อตฺถิ เอโส มหาราช
มหาสุทฺโท นามาติ ฯ อาม ภนฺเต อตฺเถโส มหาสมุทฺโท นามาติ ฯ สเจ ต
มหาราช โกจิ เอว ปุจฺเฉยฺย กิตฺตก มหาราช มหาสุมทฺเท อุทก กติ วา เต
สตฺตา เย มหาสมุทฺเท ปฏิวสนฺตีติ เอว ปุฏโ ตฺว มหาราช กินฺติ ตสฺส
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พฺยากเรยฺยาสีติ ฯ สเจ ม ภนฺเต โกจิ เอว ปุจฺเฉยฺย กิตตฺ ก มหาสมุทฺเท อุทก
กติ วา เต สตฺตา เย มหาสมุทฺเท ปฏิวสนฺตีติ ตมห เอว วเทยฺย อปุจฺฉ ม ตฺว
อมฺโภ ปุริส ปุจฺฉสิ เนสา ปุจฺฉา เกนจิ ปุจฺฉิตพฺพา ว ปนีโย เอโส ปฺโห อวิภตฺโต
โลกกฺขายิเกหิ มหาสมุทฺโท น สกฺกา มหาสุมทฺเท อุทก ปริมินิตุ วา เย ตตฺถ
วาสมุปคตาติ ฯ เอวมาห ภนฺเต ตสฺส ปฏิวจน ทเทยฺยนฺติ ฯ กึ ปน ตฺว มหาราช
อตฺถิธมฺเม มหาสมุทฺเท เอว ปฏิวจน ทเทยฺยาสิ นนุ นาม คเณตฺวา ตสฺส อาจิกฺขิตพฺพ
เอตฺตก มหาสมุทฺเท อุทก เอตฺตกา จ สตฺตา มหาสมุทฺเท ปฏิวสนฺตีติ ฯ น สกฺกา
ภนฺเต อวิสโย เอโส ปฺโห กิมห เอตฺถ กโรมีติ ฯ ยถา มหาราช อตฺถิธมฺเมเยว
มหาสมุทฺเท น สกฺกา อุทก ปริคเณตุ สตฺตา วา เย ตตฺถ วาสมุปคตา เอวเมว
โข มหาราช อตฺถิธมฺมสฺเสว นิพฺพานสฺส น สกฺกา รูป วา สณฺาน วา วย วา
ปมาณ วา อุปเมน วา การเณน วา เหตุนา วา นเยน วา อุปทสสยิตุ ฯ วิคเณยฺย
มหาราช อิทฺธิมา เจโตวสิปปฺ ตฺโต มหาสมุทฺเท อุทก ตตฺถ นิวาสเก วา สตเต น
เตฺวว โส อิทธฺ ิมา เจโตวสิปฺปตฺโต สกฺกุเณยฺย นิพฺพานสฺส รูป วา สณฺาน วา วย
วา ปมาณ วา อุปเมน วา การเณน วา เหตุนา วา นเยน วา อุปทสฺเสตุ ฯ
อปรมฺป มหาราช อุตฺตรึ การณ สุโณหิ ยถา อตฺถิธมฺมสฺส นิพฺพานสฺส น สกฺกา
รูป วา สณฺาน วา วย วา ปมาณ วา อุปเมน วา การเณน วา เหตุนา วา
นเยน วา อุปทสฺเสตุนฺติ ฯ อตฺถิ มหาราช เทเวสุ อรูปกายิกา นาม เทวาติ ฯ
อาม ภนฺเต สุยฺยจิ อตฺถิ เทเวสุ อรูปกายิกา นาม เทวาติ ฯ สกฺกา ปน มหาราช
เตส อรูปกายิกาน เทวาน รูป วา สณฺาน วา วย วา ปมาณ วา อุปเมน วา
การเณน วา เหตุนา วา นเยน วา อุปทสฺสยิตุนฺติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ เตนหิ
มหาราช นตฺถิ อรูปกายิกา เทวาติ ฯ อตฺถิ ภนฺเต อรูปกายิกา เทวา อปจ น
สกฺกา เตส รูป วาสณฺาน วา วย วา ปมาณ วา อุปเมน วา การเณน วา
เหตุนา วา นเยน วา อุปทสฺสยิตุนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อตฺถิ นิพฺพาน อตฺถิธมฺมสฺเสว
นิพฺพานสฺส น สกฺกา รูป วา สณาน วา วย วา ปมาณ วา อุปเมน วา การเณน
วา เหตุนา วา นเยน วา อุปทสฺสยิตุนฺติ ฯ
ภนฺต นาคเสน โหตุ เอกนฺตสุข นิพฺพาน น จ สกฺกา ตสฺส รูป วา
สณฺาน วา วย วา ปมาณ วา อุปเมน วา การเณน วา เหตุนา วา นเยน
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วา อุปทสฺเสตุ ฯ อตฺถิ ปน ภนฺเต นิพฺพานสฺส คุณ อฺเหิ อนุปวิฏ กิฺจิ
อุปมานิทสฺสนมตฺตก ปติ ฯ สรูปโต ว มหาราช นตฺถิ คุณโต ปน สกฺกา กิฺจ
อุปมานิทสฺสนมตฺตก อุปทสฺเสตุนฺติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน ยมห ลภามิ นิพฺพานสฺส
คุณโตป เอกเทสปริทีปนมตฺตก สาธุ สีฆ พฺรูหิ นิพฺพาเปหิ เม หทยปริฬาห วิย
สีตมธุรมาลุเตนาติ ฯ
ปทุมสฺส มหาราช เอโก คุโณ นิพฺพาเน อนุปวิฏโ อุทกสฺส เทฺว คุณา
อนุปวิฏา อคทสฺส ตโย คุณา มหาสมุททฺ สฺส จตฺตาโร คุรา โภชนสฺส ปฺจ คุณา
อากาสสฺส ทส คุณา มณิรตนสฺส ตโย คุณา โลหิตจนฺทนสฺส ตโย คุณา สปปมณฺฑสฺส
ตโย คุณา คิรสิ ิขรสฺส ปฺจ คุณา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ปทุมสฺส เอโก คุโณ นิพฺพาเน อนุปวิฏโติ ย วเทสิ กตโม
ปมุทสฺส เอโก คุโณ นิพฺพาเน อนุปวิฏโติ ฯ ยถา มหาราช ปทุม อนูปลิตฺต อุทเกน
เอวเมว โข มหาราช นิพฺพาน สพฺพกิเลเสหิ อนูปลิตฺต ฯ อย ปทุมสฺส เอโก คุโณ
นิพฺพาเน อนุปวิฏโติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อุทกสฺส เทฺว คุณา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ย วเทสิ กตเม
อุทกสฺส เทฺว คุณา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ฯ ยถา มหาราช อุทก สีตล ปริฬาหนิพฺพาปน
เอวเมว โข มหาราช นิพฺพาน สีตล กิเลสปริฬาหนิพฺพาปน ฯ อย อุทกสฺส
ปโม คุโณ นิพฺพาเน อนุปวิฏโ ฯ ปุน จ ปร มหาราช อุทก สีตล
สรีรมลกิลิฏปปาสิตฆมฺมาภิตตฺตชนปสูน ปปาสวินย เอวเมว โข มหาราช นิพฺพาน
กามตณฺหาภวตณฺหาวิภวตณฺหาปปาสวินย ฯ อย อุทกสฺส ทุติโย คุโณ นิพพฺ าเน
อนุปวิฏโ ฯ อิเม โข มหาราช อุทกสฺส เทฺว คุณา นิพพฺ าเน อนุปวิฏาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อคทสฺส ตโย คุณา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ย วเทสิ กตเม
อคทสฺส ตโย คุณา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ฯ ยถา มหาราช อคท วิสปฬิตาน สตฺตาน
ปฏิสรณ โหติ เอวเมว โข มหาราช นิพพฺ าน กิเลสวิสปฬิตาน สตฺตาน ปฏิสรณ
โหติ ฯ อย อคทสฺส ปโม คุโณ นิพฺพาเน อนุปวิฏโ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
อคท โรคาน อนฺตกร โหติ เอวเมว โข มหาราช นิพพฺ าน สพฺพทุกขาน
อนฺตกร ฯ อย อคทสฺส ทุติโย คุโณ นิพพฺ าเน อนุปวิฏโ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
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อคท อมต โหติ เอวเมว โข มหาราช นิพฺพาน อมต โหติ ฯ อย อคทสฺส ตติโย
คุโณ นิพฺพาเน อนุปวิฏโ ฯ อิเม โข มหาราช อคทสฺส ตโย คุณา นิพฺพาเน
อนุปวิฏาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน มหาสมุทฺทสฺส จตฺตาโร คุณา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ย
วเทสิ กตเม มหาสมุทฺทสฺส จตฺตาโร คุณา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ฯ ยถา มหาราช
มหาสมุทฺโท สุทฺโธ สฺุโ สพฺพกุณเปหิ เอวเมว โข มหาราช นิพพฺ าน สุทฺธ สฺุ
สพฺพกิเลสกุณเปหิ ฯ อย มหาสมุทฺทสฺส ปโม คุโณ นิพฺพาเน อนุปวิฏโ ฯ ปุน
จ ปร มหาราช มหาสมุทฺโท มหนฺโตเยว อโนรปาโร น ปูเรติ สพฺพสวนฺตีหิ เอวเมว
โข มหาราช นิพฺพาน มหนฺต อโนรปาร น ปูเรติ สพฺพสตฺเตหิ ฯ อย มหาสมุทฺทสฺส
ทุติโย คุโณ นิพฺพาเน อนุปวิฏโ ฯ ปุน จ ปร มหาราช มหาสมุทฺโท มหนฺตาน
ภูตาน อาวาโส เอวเมว โข มหาราช นิพพฺ าน อรหนฺตขีณาสวพลปฺปตฺตวสีภูตมหาภูตาน
อาวาโส ฯ อย มหาสมุทฺทสฺส ตติโย คุโณ นิพฺพาเน อนุปวิฏโ ฯ ปุน จ ปร
มหาราช มหาสมุทฺโท อปริมิตวิวิธวิปุลวีจปิ ุปฺผิตกุสุมมิสฺสโต เอวเมว โข มหาราช นิพฺพาน
อปริมิตวิวิธวิปุลสุปริสุทฺธวิมลวิชฺชาวิมุตตฺ ิปุปฺผิตกุสุมมิสฺสต ฯ อย มหาสมุทฺทสฺส จตุตฺโถ
คุโณ นิพฺพาเน อนุปวิฏโ ฯ อิเม โข มหาราช มหาสมุทฺทสฺส จตฺตาโร คุณา นิพพฺ าเน
อนุปวิฏาติ ฯ
กตเม ภนฺเต โภชนสฺส ปฺจ คุณา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ฯ ยถา มหาราช
โภชน นาม สพฺพสตฺตาน อายุธารณ พลวฑฺฒน วณฺณชนน ทรถวูปสมน
ชิฆจฺฉาทุพฺพลปฏิวิโนทน เอวเมว โข มหาราช นิพฺพาน สพฺพสตฺตาน สจฺฉิกต
ชรามรณนาสนโต อายุธารณ อิทฺธิพลวฆฺฒน สีลวณฺณชนน สพฺพกิเลสทรถวูปสมน
สพฺพทุกฺขชิฆจฺฉาทุพฺพลปฏิวิโนทน ฯ อิเม โข มหาราช โภชนสฺส ปฺจ คุณา นิพฺพาเน
อนุปวิฏาติ ฯ
กตเม ภนฺเต อากาสสฺส ทส คุณา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ฯ ยถา มหาราช
อากาโส น ชายติ น ชียติ น มียติ น จวติ น อุปฺปชฺชติ อปฺปสยฺโห อโจรคหณีโย
อนิสฺสิโต วิหงฺคคมโน นิราวรโณ อนนฺโต เอวเมว โข มหาราช นิพพฺ าน น ชายติ
น ชียติ น มียติ น จวติ น อุปฺปชฺชติ อปฺปสยฺห อโจรคหณีย อนิสฺสิต อริยคมน
นิราวรณ อนนฺต ฯ อิเม โข มหาราช อากาสสฺส ทส คุรา นิพฺพาเน
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อนุปวิฏาติ ฯ
กตเม ภนฺเต มณิรตนสฺส ตโย คุณา นิพพฺ าเน อนุปวิฏาติ ฯ ยถา
มหาราช มณิรตน กามทท หาสกร อุชฺโชติตตฺถกร เอวเมว โข มหาราช นิพฺพาน
กามทท หาสกร อุชฺโชติตตฺถกร ฯ อิเม โข มหาราช มณิรตนสฺส ตโย คุณา นิพพฺ าเน
อนุปวิฏาติ ฯ
กตเม ภนฺเต โลหิตจนฺทนสฺส ตโย คุณา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ฯ ยถา
มหาราช โลหิตจนฺทน นาม ทุลฺลภ อสมสุคนฺธ สพฺพชนปสฏ เอวเมว โข มหาราช
นิพฺพาน ทุลฺลภตร อสมสุคนฺธ อริยาน ปสฏ ฯ อิเม โข มหาราช โลหิตจนฺทนสฺส
ตโย คุณา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ฯ
กตเม ภนฺเต สปฺปมณฺฑสฺส ตโย คุณา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ฯ ยถา
มหาราช สปฺปมณฺโฑ วณฺณสมฺปนฺโน รสสมฺปนฺโน คนฺธสมฺปนฺโน เอวเมว โข มหาราช
นิพฺพาน คุรวณฺณสมฺปนฺน อมตรสสมฺปนฺน สีลคนฺธสมฺปนฺน ฯ อิเม โข มหาราช
สปฺปมณฺฑสฺส ตโย คุณา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ฯ
กตเม ภนฺเต คิริสิขรสฺส อฺจ คุรา นิพฺพาเน อนุปวิฏาติ ฯ ยถา
มหาราช คิริสิขร อจฺจุคฺคต อจล อนภิรูหน สพฺพวีชาน อวิรูหน อนุนยปฏิฆวิปฺปมุตตฺ 
เอวเมว โข มหาราช นิพฺพาน อจฺจุคฺคต อจล อนภิรูหน สพฺพกิเลสาน อวิรูหน
สพฺพกิเลสาน อนุนยปฏิฆวิปฺปมุตฺต ฯ อิเม โข มหาราช คิริสิขรสฺส ปฺจ คุณา นิพฺพาเน
อนุปวิฏาติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา สมฺปฏิจฺฉามีติ
นิพฺพานปฺโห ปฺจโม ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตุมฺเห ภณถ นิพฺพาน น อตีต น อนาคต น ปจฺจุปฺปนฺน
น อุปฺปนฺน น อนุปฺปนฺน น อุปฺปาทนิยนฺติ ฯ อิธ ภนฺเต นาคเสน โย โกจิ สมฺมาปฏิปนฺโน
นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ โส อุปฺปนฺน สจฺฉิกโรติ อุทาหุ อุปฺปาเทตฺวา สจฺฉิกโรตีติ ฯ โย
โกจิ มหาราช สมฺมาปฏิปนฺโน นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ โส น อุปฺปนฺน สจฺฉิกโรติ น
อุปฺปาเทตฺวา สจฺฉิกโรติ ฯ อปจ มหาราช อตฺถิ เอสา นิพฺพานธาตุ ย โส สมฺมาปฏิปนฺโน
สจฺฉิกโรตีติ ฯ มา ม ภนฺเต นาคเสน อิม ปฺห ปฏจฺฉนฺน ถตฺวา ทีเปหิ วิวฏ
ปากฏ กตฺวา ฉนฺทชาโต อุสฺสาหชาโต ย เต สิกฺขิต ต สพฺพ เอตฺถ อาจิกฺขาหิ
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เอตฺถาย ชโน สมฺมุฬฺโห วิมติชาโต สสยปฺปตฺโต ภินฺเทต อนฺโตโทสสลฺลนฺติ ฯ
อตฺเถสา มหาราช นิพฺพานุธาตุ สนฺตา สุขา ปณีตา ตตฺถ สมฺมาปฏิปนฺโน
ชินานุสิตฺถิยา สงฺขาเร สมฺมสนฺโต ปฺาย สจฺฉิกโรติ ฯ ยถา มหาราช
อนฺเตวาสิโก นาม อาจริยานุสิตฺถิยา วิชฺช ปฺาย สจฺฉิกโรติ เอวเมว โข มหาราช
สมฺมาปฏิปนฺโน ชินานุสิตฺถิยา ปฺาย นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ ฯ กถฺจ ปน ต นิพฺพาน
ทฏพฺพนฺติ ฯ อนีติกนิรุปทฺทวสนฺตโต อภยโต เขมโต สุขโต สาตโต ปณีตโต สุจิโต
สีตลโต ทฏพฺพ ฯ ยถา นาม มหาราช ปุริโส พหุกฏปฺุเชน ชลิตกิเตน อคฺคินา
ปฬิยมาโน วายาเมน ตโต มฺุจิตฺวา นิรคฺคิก โอกาส ปวเสยฺย โส ตตฺถ ปรมสุข
ลเภยฺย เอวเมว โข มหาราช โย โกจิ สมฺมาปฏิปนฺโน ติวธิ ชิลิตกิตอคฺคินา ปฬิยมาโน
โยนิโส มนสิกาเรน ตโต มฺุจิตฺวา พฺยปคตติวิธคฺคิสนฺตาป โอกาส ปวิเสยฺย โส ตตฺถ
ปรมสุข นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ ฯ ยถา มหาราช อคฺคิเอว ติวิธคฺคิ ทฏพฺโพ ยถา
อคฺคิคโต ปุริโส เอว สมฺมาปฏิปนฺโน ทฏพฺโพ ยถา นิรคฺคิโกกาโส เอว นิพฺพาน
ทฏพฺพ ฯ ยถา วา ปน มหาราช ปุริโส อหิกุกกฺ ุรมนุสฺสกุณปกณฺกนฺตรคโต
กุณปชฏาชฏิตลคฺคิโต วายาเมน ตโต มฺุจิตฺวา นิกุณป โอกาส ปวิเสยฺย โส ตตฺถ
ปรมสุข ลเภยฺย เอวเมว โข มหาราช โย สมฺมาปฏิปนฺโน โส โยนิดส มนสิกาเรน
พฺยปคตกิเลสกุณป ปรมสุข นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ ฯ ยถา มหาราช กุณป เอว
ปฺจกามคุณา ยถา วายามิโก ปุริโส เอว สมฺมาปฏิปนฺโน ยถา นิกฺกณ
ุ ปโอกาโส เอว
นิพฺพาน ฯ ยถา วา ปน มหาราช ปุริโส ภยภีโต ตสิโต วิปริตหมฺปต ภนฺตจิตฺโต
วายาเมน ตโต มฺุจิตฺวา ทฬฺห ถิร อจล อภยฏานมุปคจฺเฉยฺย โส ตตฺถ ปรมสุข
ลเภยฺย เอวเมว โข มหาราช โย สมฺมาปฏิปนฺโน โส โยนิโส มนสิกาเรน พฺยปคตภยสนฺตาส
ปรมสุข นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ ฯ ยถา มหาราช ภย เอว ชาติชรามรณ ปฏิจฺจ อปราปร
ปวตฺตภย ยถา ภีโต ปุริโส เอว สมฺมาปฏิปนฺโน ยถา อภยฏาน เอว นิพฺพาน ฯ
ยถา วา ปน มหาราช กิลิฏมตฺติกกลลกทฺทมคโต ปุริโส วายาเมน กลล อปเนตฺวา
ปริสุทฺธวิมลเทส อุปคจฺเฉยฺย โส ตตฺถ ปรมสุข ลเภยฺย เอวเมว โข มหาราช โย
สมฺมาปฏิปนฺโน โส โยนิโส มนสิกาเรน พฺยปคตกิเลสมลกทฺทม ปรมสุข นิพฺพาน
สจฺฉิกโรติ ฯ ยถา มหาราช กลล เอว ลาภสกฺการสิโลโก ยถา วายามิโก ปุริโส
เอว สมฺมาปฏิปนฺโน ยถา ปริสุทฺธวิมลเทโส เอว นิพพฺ าน ฯ
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ตฺจ ปน นิพฺพาน กินฺติ สจฺฉิกโรติ ฯ โย มหาราช สมฺมาปฏิปนฺโน โส
สงฺขาราน ปวตฺต สมฺมสติ ปวตฺต สมฺมสมาโน ตตฺถ ชาตึ ปสฺสติ ชราพฺยาธิมรณ น
ตตฺถ กิฺจิ สุข สาต ปสฺสติ อาทิโตป มชฺฌโตป ปริโยสานโตป โส ตตฺถ น กิฺจิ
คยฺหุปค ปสฺสติ ฯ ยถา มหาราช ปุริโส นาม ทิวส สนฺตตฺเต อโยคุเฬ ชลิเต ตตฺตกชาเต
อาทิโตป มชฺฌโตป ปริโยสานโตป น กิฺจ คยฺหุปค เทส ปสฺสติ เอวเมว โข มหาราช
สมฺมาปฏิปนฺโน สงฺขาราน ปวตฺต สมฺมสติ ปวตฺต สมฺสมาโน ตตฺถ ชาตึ ปสฺสติ
ชราพฺยาธิมรณ น ตตฺถ กิฺจิ สุข สาต ปสฺสติ อาทิโตป มชฺฌโตป ปริโยสารโตป
น กิฺจิ คยฺหปุ ค ปสฺติ ฯ ตสฺส คยฺหุปค อปสฺสนฺตสฺส จิตฺเต อรติ สณฺาติ กายสฺมึ
ทาโห โอกฺกมติ โส อตาโณ อสรโณ อสรณีภูโต ภเวสุ นิพฺพินฺทติ ฯ ยถา นาม
มหาราช ปุริโส ชลิตชาล มหนฺต อคฺคิกฺขนฺธ ปวิสิตฺวา ชาลาชาล อนุปวิฏโ โส ตตฺถ
อตาโณ อสรโณ อสรณีภูโต อคฺคิมฺหิ นิพพฺ ินฺทติ เอวเมว โข มหาราช ตสฺส คยฺหุปค
อปสฺสนฺตสฺส จิตฺเต อรติ สณฺาติ กายสฺมึ ทาโห โอกฺกมติ โส อตาโณ อสรโณ อสรณีภูโต
ภเวสุ นิพฺพินทฺ ติ ฯ ตสฺส ปวตฺเต ภยทสฺสาวิสฺส เอว อุปฺปชฺชติ จิตฺต สนฺตตฺต โข
ปนิท ปวตฺต อาทิตต พหุทกุ ฺข พหุปายาส ทิสฺสติ ภเวสุ ยทิ โกจิ ลเภถ อปฺปวตฺต
สกล เอต สนฺต เอต ปณีต ยทิท สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย
วิราโค นิโรโธ นิพฺพานนฺติ ฯ อิติหิท ตสฺส อปฺปวตฺเต จิตฺต ปกฺขนฺทติ ปสีทติ หาสยติ
กุหิยติ ปฏิลทฺธ โข เม นิสฺสรณนฺติ ฯ ยถา มหาราช ปุริโส วิปฺปนฏโ วิทิส อเปกฺขนฺโต
นิพฺพาหนสกฏปถ ทิสฺวา ตตฺถ ปกฺขนฺทติ ปสีทติ หาสยติ กุหยิ ติ ปฏิลทฺธ เม
นิพฺพาหนสกฏปถนฺติ เอวเมว โข มหาราช ตสฺส ปวตฺเต ภวทสิสาวิสสฺ อปฺปวตฺเต จิตฺต
ปกขนฺทติ ปสีทติ หาสยติ กุหิยติ ปฏิลทฺธ โข เม นิสฺสรณนฺติ ฯ โส อปฺปวตฺตาย
มคฺค อายูหติ อาเสวติ ภาเวติ พหุลีกโรติ ตสฺส ตทตฺถาย สติ สณฺาติ ตทตฺถาย
วิริย สนฺติฏติ ตทตฺถาย ปติ สนฺติฏติ ตสฺส ต จิตฺต อปราปร มนสิกโรโต ปวตฺต
สมติกฺกมิตฺวา อปฺปวตฺต โอกฺกมติ ฯ อปฺปวตฺต อนุปฺปตฺโต มหาราช สมฺมาปฏิปนฺโน
นิพฺพาน สจฺฉิกโรตีติ วุจฺจตีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เอวเมต ตถา
สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
นิพฺพานสจฺฉิกรณปฺโห ฉฏโ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อตฺถิ โส ปเทโส ปุรตฺถิมาย วา ทิสาย ทกฺขิณาย วา
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ทิสาย ปจฺฉิมาย วา ทิสาย อุตฺตราย วา ทิสาย อุทฺธ วา อโธ วา ติริย วา
ยตฺถ นิพฺพาน สนฺนิหิต โหตีติ ฯ นตฺถิ โส มหาราช ปเทโส ยตฺถ ต นิพฺพาน
นตฺถิ เยสฺจ ต นิพฺพาน สจฺฉิกต เตสมฺป สจฺฉิกิริยา มิจฉฺ า ฯ ตตฺถ การณ
วกฺขามิ ฯ ยถา ภนฺเต นาคเสน มหิยา ธฺุฏาน เขตฺต อตฺถิ คนฺธุฏาน ปุปฺผ
อตฺถิ ปุปฺผฺฏาน คุมฺโพ อตฺถิ ผลุฏาน รุกฺโข อตฺถิ รตนุฏาน อากโร อตฺถิ ตตฺถ
โย โกจิ ย ย อิจฺฉติ โส ตตฺถ คนฺตฺวา ต ต อาหรติ เอวเมว โข ภนฺเต นาคเสน
ยทิ นิพฺพาน อตฺถิ ตสฺส นิพฺพานสฺส อุปาทาโนกาโส อิจฺฉิพฺโพ ฯ ยสฺมา จ ภนฺเต
นาคเสน นิพพฺ านสฺส อุปาทาโนกาโส นตฺถิ ตสฺมา การณาห พฺรูมิ นตฺถิ นิพฺพานนฺติ
เยสฺจ ต นิพฺพาน สจฺฉกต เตสมฺป สจฺฉิกิริยา มิจฺฉาติ ฯ นตฺถิ มหาราช นิพฺพานสฺส
นิกฺขิตฺโตกาโส อปจ นิพฺพาน อตฺถิ สมฺมาปฏิปนฺโน โยนิโส มนสิกาเรน สขาราน อุทยพฺพย
สมฺมสมาโน นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ ฯ ยถา มหาราช อคฺคิ นาม อตฺถิ นตฺถิ ตสฺส
นิกฺขิตฺโตกาโส เทฺว กฏานิ สฆฏเฏนฺโต อคฺคึ อธิคจฺฉติ เอวเมว โข มหาราช นิพฺพาน
อตฺถิ นิพฺพานสฺส จ นิกฺขิตฺโตกาโส นตฺถิ สมฺมาปฏิปนฺโน โยนิโส มนสิกาเรน สขาราน
อุทยพฺพย สมฺมสมาโน นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช สตฺถ รตนานิ
นาม อตฺถิ เสยฺยถ จกฺกรตน หตฺถิรตน อสฺสรตน มณิรตน อิตฺถีรตน คหปติรตน
ปรินายกรตนนฺติ น จ เตส รตนาน นิกฺขิตฺโตกาโส อตฺถิ ขตฺติยานฺจ สมฺมาปฏิปนฺนาน
ปฏิปตฺติผเลน ตานิ สตฺต รตนานิ อุปคจฺฉนฺติ เอวเมว โข มหาราช นิพฺพาน อตฺถิ
นิพฺพานสฺส จ นิกฺขิตฺโตกาโส นตฺถิ สมฺมาปฏิปนฺโน โวนิโส มนสิการน สขาราน อุทยพฺพย
สมฺมสมาโน นิพฺพาน สจฺฉิกโรตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ยทิ นิพฺพานสฺส นิกฺขิตฺโตกาโส อตฺถิ อตฺถิ ปน ต าน
ยตฺถ ิโต สมฺมาปฏิปนฺโน นิพฺพาน สจฺฉิกโรตีติ ฯ อาม มหาราช อตฺถิ ต าน
ยตฺถ ิโต สมฺมาปฏิปนฺโน นิพฺพาน สจฺฉิกโรตีติ ฯ กตม ภนฺเต นาคเสน ต าน
ยตฺถ ิโต สมฺมาปฏิปนฺโน นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ ต านป มย ลภาม สวนายาติ ฯ
สีล มหาราช าน สีเล ปติกฺิโต โยนิโส มนสิกโรนฺโต สมฺมารปฏิปนฺโน สกยวเนป
จีนวิลาเปติ อลสนฺเทป นิกมุ ฺเพป กาสิโกสเลป กสฺมิเรป คนฺธาเรป นคมุทฺธนิป
พฺราหฺมโลเกป ยตฺถ กตฺถจิป ิโต สมฺมาปฏิปนฺโน นิพพฺ าน สจฺฉิกโรติ ฯ ยถา มหาราช
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โย โกจิ จกฺขมุ า ปุริโส สกยวเนป จีนวิลาเตป อลสนฺเทป นิกุมฺเพป กาสิโกสเลป
กสฺมิเรป คนฺธาเรป สคมุทฺธนิป พฺรหฺมโลเกป ยตฺถ กตฺถจิป ิโต อากาส ปสฺสติ เอวเมว
โข มหาราช สีเล ปติฏิโต โยนิโส มนสิกโรนฺโต สกยวเนป ฯ เป ฯ ยตฺถ กตฺถจิป
ิโต สมฺมาปฏิปนฺโน นิพฺพาน สจฺฉิกโรติ ฯ ยถา ปน มหาราช สกยวเนป ฯ เป ฯ
ยตฺถ กตฺถจิป ิตสฺส ปุพฺพทิสา อตฺถิ เอวเมว โข มหาราช สีเล ปตฏิตสฺส โยนิโส
มนสิกโรนฺตสฺส สกยวเนป ฯ เป ฯ ยตฺถ กตฺถจิป ิตสฺส สมฺมาปฏิปนฺนสฺส นิพฺพานสฺส
สจฺฉิกิริยา อตฺถีติ ฯ สาธุ ภนฺเต นาคเสน เทสิต ตยา นิพฺพาน เทสิตา นิพฺพานสฺส
สจฺฉิกิริยา อุสฺสาปโต ธมฺมธโช สณาปตา ธมฺมเนตฺติ เอวเมต ตถา
สมฺปฏิจฺฉามีติ ฯ
นิพฺพานสฺสปฏานปฺโห สตฺตโม
อถ โข โส มิลินฺโท ราชา กวินา สทฺธึ สาราณิย อนุปวิฏโ าตุกาโม
โสตุกาโม ธาเรตุกาโม าณาโลก ทฏุกาโม อาณ ภินฺทิตุกาโม าณ อุปฺปาเทตุกาโม
อวิชฺช นาเสตุกาโม สสารโสต สมติกฺกมิตุกาโม ตณฺหาโสต ฉนฺทิตุกาโม อมต ปาตุกาโม
นิพฺพาน ผุสฺสิตุกาโม อธิมตฺต ฉนฺทฺจ อธิมตฺต วายามฺจ ธิติฺจ อุสาหฺจ
สติสมฺปชฺฺจ อุปถมฺเภตฺวา เถร นาคเสน เอว สมปุจฺฉิ
กึ ปน ภนฺเต นาคเสน พุทฺโธ ตยา ทิฏโติ ฯ เถโร อาห น หิ
มหาราชาติ ฯ กึ ปน เต อาจริเยหิ พุทฺโธ ทิฏโติ ฯ น หิ มหาราชาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน น กิร ตยา พุทฺโธ ทิฏโ นาป กิร เต อาจาริเยหิ พุทฺโธ
ทิฏโ ฯ เตนหิ ภนฺเต นาคเสน นตฺถิ พุทฺโธ น เหตฺถ ปฺายตีติ ฯ เถโร อาห
อตฺถิ ปน เต มหาราช ปุพพฺ กา ขตฺติยา เย ตว ขตฺตยิ วสสฺส ปุพฺพงฺคมาติ ฯ อาม
ภนฺเต โก สสโย อตฺถิ ปุพฺพกา ขตฺติยา เย จ มม ขตฺตยิ วสสฺส ปุพฺพงฺคมาติ ฯ
ทิฏปุพฺพา ปน ตยา มหาราช ปุพฺพกา ขตฺติยาติ ฯ หิ ภนฺเตติ ฯ เย ปน
ต มหาราช อนุสาสนฺติ ปุโรหิตา เสนาปติโน อกฺขทสฺสาา มหามตฺตา ธุตฺติสทฺธิปาสามนิกา
สตฺถวาหา เอเต ปุพฺพกา ขตฺติยา ทิฏปุพพฺ าติ ฯ น หิ ภนฺเตติ ฯ ยทิ ขลุ
น เต มหาราช ปุพฺพกา ขตฺติยา ทิฏา นาป กิร เต อนุสาสเกหิ ปุพฺพกา ขตฺตยิ า
ทิฏา กตฺถ ปุพฺพกา ขตฺตยิ า น เหตฺถ ปุพฺพกา ขตฺตยิ า ปฺายนฺตตี ิ ฯ ทิสฺสนฺติ
ภนฺเต นาคเสน ปุพฺพกาน ขตฺติยาน อนุภูตา ปริโภคิยา ภณฺฑา เสยฺยถีท เสตจฺฉตฺต
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อุณฺหีส พาฬวีชนี มหารหานิ สยนานิ ขคฺครตนฺจาติ เยหิ มย ชาเนยฺยาม สทฺทเหยฺยาม
อตฺถิ เต ปุพฺพกา ขตฺติยา เย มม ขตฺติยวสสฺส ปุพฺพงฺคมาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช
มยเปต ภควนฺต ชาเนยฺยาม สทฺทเหยฺยา อตฺถิ ต การณ เยนการเณน ชานาม
สทฺทหาม อตฺถิ โส ภควาติ ฯ กตม ต การณ ฯ อตฺถิ โข มหาราช เตน
ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน อนุภูตา ปริโภคิยา ภรฺฑา เสยฺยถีท
จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ
พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโคติ เยน เยน สเทวโก โลโก ชานาติ
สทฺทหติ อตฺถิ โส ภควาติ ฯ อิมินา จ มหาราช การเณน อิมินา เหตุนา อิมินนา
นเยน อิมนิ า อนุมาเนน าตพฺพ อตฺถิ โส ภควาติ ฯ
พหู ชเน ตารยิตวฺ า
นิพฺพุโต อุปธิกฺขเย
อนุมาเนน าตพฺโพ
อตฺถิ โส ทิปทุตฺตโมติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช นครวฑฺฒกี นคร มาเปตุกาโม
ปมนฺตาว ภูมึ อนุวิโลเกตฺวา สม อนุนนฺ ต อโนนต อสกฺขรปาสาณฺจ นิรุปทฺทว อนวชฺช
รมฺมณีย ภูมิภาค สพฺพนฺต ปสฺสิตฺวา ย ตตฺถ วิสม ต สม การาเปตฺวา ขาณุกณฺฏก
โสธาเปตฺวา นคร โสภน ตตฺถ มาเปยฺย วิภชฺชิต ภาคโส โอกิณฺณปริกฺขปาการ
ทฬฺหอฏฏาลโกฏก ปุถุจจฺจรจตุกฺโกณสนฺธิสึฆาฏก สุจิสมตลราชมคฺค สุวิภตฺตอนฺตราปณ
อารามุยฺยานตฬากโปกฺขรณีอุทกปานสมฺปนฺน สพฺพโทสวิรหิต โส ตสฺมึ นคเร สพฺพถา
เวปุลฺล ปตฺเต อฺ เทส อุปคจฺเฉยฺย ฯ อถ ต นคร อปเรน สมเยน อิทฺธ
ภเวยฺย ผีต สุภิกฺข สุเขม สุสมิทฺธ สิว อนีติก นิรุปทฺทว นานาชนสมากุล ปุถู ขตฺติยา
พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา หตฺถาโรหา อสฺสาโรหา รถิกา ปตฺติกา ธนุคฺคหา เจฏกา
ปณฑกาปกา อุคฺคา ราชปุตฺตา ปกฺขนฺทิโน มหานาคา สูรา วมฺมิโน โยธิโน ทาสปุตฺตา
ภตฺติปุตฺตา มลลคณา อาลาริกา กปฺปกา นิหาปกา จุนฺทา มาลาการา สุวณฺณการา
สชฺฌุการา สีสการา ติปุการา โลหการา อยการา มณิการา ทณฺฑการา ฆฏการา กวจการา
กุณฺฑลการา กมฺมฺชตุการา องฺคทการา มาสการา เปสการา กุมฺภการา คนฺทิเภทา
พลการา เภทนการา กมฺมการา รชฺชุการา ทนฺตการา โกจฺฉการา สุตตฺ การา ติณการา
วาลุการา มตฺติกการา อสิการา สตฺติการา กุนฺติการา โกทณฺฑการา กมฺพลการา คนฺธการา
เขตฺตการา วตฺถุการา คามการา นิคมการา นครการา ธิติการา ฆรการา เสตการา
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นิลการา ปตการา โลหิตการา รงฺคการา วณฺณการา ฉวิการา จิตฺตการา โสตฺถการา
กฏการา รูปการา รตฺตการา ปยการา คุณการา เสตุการา เวฏการา สาครโปกฺขรณีการา
สุวณฺการโกโณวิการา คณฺิการา ตนฺตวายา ตุนฺนวายา หิรฺกรา ทุสฺสการา รชกา
รชการา โมลิการา อวการา กูปการา จมฺมการา ตจการา รถการา วาปสฺสิการา ปุลิการา
ปกฺกมสการา ภสรูปผลิกา วณฺณกิ า ปุวกิ า มจฺฉิกา คณิกา ภุมฺภทาสี กุตลา ทมิสา
มลวาลกาสิกณฺฑปรวาหิวา พาหิกนิคหา รูปวาหิหกิ นคหรสวจฺฉรา อกณฺณกา สกณฺณกา
สกยวนจีนวิลาตาา อุชฺเชนกา ภารุกจฺฉกา สาเกตกา โกสมฺภกา อุตุมพฺ กมธุกา ปรนฺตกา
โอกาลกา เปขณสากกลกา โกเสยฺยกา ลิงฺควา ทลฺหกา ชวทีปกา ตโกสาเวรปถา เจว
องฺคลสณฺา กิสฺมิครณฺา วิสยิโนป ต นคร วาสาย อุปคตา นานาวิสยิโน ชนา นคร
สุวิภตฺต อโทส อนวชฺช ปสฺสิตฺวา อนุมาเนน ชานนฺติ เฉโก วต โภ โส วฑฺฒกึ
ภวิสฺสติ โย อิมสฺส มาเปตาติ เอวเมว โข มหาราช โส ภควา อสโม อสมสโม
อปฺปฏิสโม อคฺโค อสทิโส อตุลิโย อสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย อมิตคุโณ คุณปารมิปตฺโต
อนนฺตธิติ อนนฺตเนโช อนนฺตพโล อนนฺตวิริโย พุทฺธพลปารมิคโต สเสน มาร ภินฺทิตฺวา
ทิฏิชาล ปทาลยิตฺวา อวิชชฺ  วิธสยิตฺวา วิชฺช อุปฺปาเทตฺวา ธมฺมจกฺก ธารยิตฺวา สพฺพฺุต
ปาปุณิตฺวา นิชฺชิตวิชิตสงฺคาโม ธมฺมนคร มาเปสิ ฯ
ภควโต โจ มหาราช ธมฺมนคร สีลปากร หิริปริกขฺ  สติโทวาริก าณ
ทฺวารโกฏก วิริยอทฺทาลก สทฺธาเอสิก ปฺาปาสาท สุตฺตนฺตจจฺจร อภิธมฺมสีฆาฏก
วินยวินจิ ฺฉย สติปฏานวีถิก ฯ ตสฺส โข มหาราช สติปฏาวีถิยา เอวรูปา อาปณา
ปาริตา โหนฺติ เสยฺยถีท ปุปฺผาปณ คนฺธาปณ ผลาปณ อคทาปณ โอสถาปณ อมตาปณ
รตนาปณ สพฺพปณนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กตม พุทฺธสฺส ภควโต ปุปฺผาปณนฺติ ฯ อตฺถิ ฯ โข มหาราช
เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมสมฺพุทฺเธน อารมฺมณวิภตฺติโย อาจิกฺขิตา
เสยฺยถีท อนิจฺจสฺา อนตฺตสฺา อสุภสฺา อาทีนวสฺา ปหานสฺา
วิราคสฺา นิโรธสฺา สพฺพโลเก อนภิรตสฺา สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจสฺา
อฏิกสฺา ปุลวกสฺา วินีลกสฺา วิจฺฉิทฺทกสฺา วิปุพฺพกสฺา อุทฺธุมาตกสฺา วิกฺขายิตกสฺา หตวิกฺขิตฺตกสฺา โลหิตกสฺา เมตฺตสฺา กรุณาสฺา
มุทิตาสฺา อุเปกฺขาสฺา อานาปานสติ มรณสติ กายคตาสติ ฯ อิมา โข มหาราช
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พุทฺเธน ภควตา อารมฺมณวิภตฺติโย อาจิกฺขติ า ฯ ตตฺถ โย โกจิ ชรามรณา มุจฺจิตกุ าโม
โส เตสุ อฺตร อารมฺมณ คณฺหาติ เตน อารมฺมเณน ราคา วิมุจฺจติ โทสา วิมุจจฺ ติ
โมหา วิมุจจฺ ติ มานโต วิมุจจฺ ติ ทิฏิโต วิมุจฺจติ สสาร ตรติ คณฺหาโสต นิวาเรติ
วิมตึ ฉินฺทติ สพฺพกิเลเส อุปหนฺตวฺ า อมล วิรช สุทฺธ ปณฺฑร อชาต อชร อมร
สุข สีติภูต อภย นครุตฺตม นิพฺพานนคร ปวิสิตฺวา อรหนฺเต จิตฺต วิโมเจติ ฯ อิทล
วุจฺจติ มหาราช ภควโต ปุปฺผาปณนฺติ ฯ
กมฺมมูล คเหตฺวาน
อุปคจฺฉนฺติ อาปณ
อารมฺมณ กิณิตฺวาน
ปุปฺผนฺติ เต วิมุตฺติยาติ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กตม พุทฺธสฺส ภควโต คนฺธาปณนฺติ ฯ อตฺถิ โข มหาราช
เตน ภควตา ชานตา ปสฺสตา อรหตา สมฺมาสมฺพุทฺเธน สีลวิภตฺติโย อาจิกฺขิตา เยน
สีลคนฺเธน อนุลิตฺตา ภควโต ปุตฺตา สเทวก โลก สีลคนฺเธน ธูเปนฺติ สมฺปธูเปนฺติ
ทิสป วิทิสป อุนวาตป ปฏิวาตป วายนฺติ อติวายนฺติ ผริตฺวา ติฏนฺติ ฯ กตมา
ปน ตา สีลวิภตฺติโย ฯ ตีณิ จ สรณคมนานิ ปฺจสีลานิ อฏงฺคสีลทสงฺคสีลาป
ปฺจุทฺเทสปริยาปนฺนานิ จ สีลานิ ปาฏิโมกฺขปริยาปนฺนานิ สีลานิ ฯ อิท วุจฺจติ มหาราช
ภควโต คนฺธาปณนฺติ ฯ ภาสิต เหต มหาราช ภควตา เทวาติเทเวน
น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ
น จนฺทน คตรมลฺลิกา วา
สตฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ
สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ ฯ
จนฺทน ตคร วาป
อุปฺปล อถ วสฺสิกี
เอเตส คนฺธชาตาน
สีลคนฺโธ อนุตฺตโร
อปฺปมตฺโต อย คนฺโธ
ยฺวาย ตครจนฺทนี
โย จ สีลวต คนฺโธ
วาติ เทเวสุ อุตฺตโมติ ฯ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
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ภนฺเต นาคเสน กตม พุทฺธสฺส ภควโต ผลาปณนฺติ ฯ ผลานิ โข มหาราช
ภควตา อกฺขาตานิ เสยฺยถีท โสตาปตฺติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหตฺตผล
สฺุตผลสมาปตฺติ อนิมิตฺตผลสมาปตฺติ อปฺปณิหิตผลสมาปตฺติ อเนฺชผลสมาปตฺติ
อุเปกฺขาผลสมาปตฺติ ฯ ตตฺถ โย โกจิ ย ผล อิจฺฉติ โส กมฺมมูล คเหตฺวา ปตฺถิต
ผล กีณาติ ยทิ โสตาปตฺติผล ฯ เป ฯ ยทิ อุเปกฺขาผลสมาปตฺตึ ฯ ยถา มหาราช
เอกสฺส ชนสฺส ธุวผโล อมฺโพ ภเวยฺย น โส ตาว ตโต ผล นิปาเตติ นิ ยาว
กยิกา อาคจฺฉนฺติ ฯ อนุปฺปตฺเต ปน กยิเก มูล คเหตฺวา เอว อาจิกฺขติ อมฺโภ
ปุริส เอโส โข อมฺโพ ธุวผโล ตโต ย อิจฺฉสิ เอตฺตก นาม ผล คณฺหาหิ สลาฏก
วา โทวิล วา เกสิก วา อาม วา เภงฺควณฺณ วา ปกฺกวณฺณ วาติ ฯ โส เตน
อตฺตนา ทินฺนมูเลน ยทิ สลาฏก อิจฺฉติ สลากฏก คณฺหาติ ยทิ โทวิล อิจฺฉติ โทวิล
คณฺหาติ ยทิ เกสิก อิจฺฉติ เกสิก คณฺหาติ ยทิ อาม อิจฺฉติ อาม คณฺหาติ ยทิ
เภงฺควณฺณ อิจฺฉติ เภงฺควณฺณ คณฺหาติ ยทิ ปกฺกวณฺณ อิจฺฉติ ปกฺกวณฺณ คณฺหา
ติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โย โกจิ ย ย ผล อิจฺฉติ โส กมฺมมูล ทตฺวา
ปตฺถิต ผล อณฺหาติ ยทิ โสตาปตฺติผล ฯ เป ฯ ยทิ อุเปกฺขาผลสมาปตฺตินฺติ ฯ
ตเตฺรต วุจจฺ ติ พุทฺธสฺส ภควโต ผลาปณนฺติ ฯ
กมฺมมูลฺจ ทตฺวาน
คณฺหนฺติ อมตปฺผล
เตน เต สุขิตา โลเก
เย กีตา อมตปฺผลนฺติ ฯ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กตม พุทฺธสฺส ภควโต อคทาปณนฺติ ฯ อคทานิ โข
มหาราช ภควตา อกฺขาตานิ เยหิ อคเทหิ โส ภควา อเทวมนุสฺเส สตฺเต กเลสวิสโต
ปริโมเจสิ ฯ กตมานิ ปน ตานิ อคทานิ ฯ ยานิมานิ มหาราช ภควตา จตฺตาริ
อริยสจฺจานิ อกฺขาตานิ เสยฺยถีท ทุกฺข อริยสจฺจ ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ ฯ ตตฺถ เย เกจิ อฺเปกฺขา จตุสจฺจ ธมฺม
สุณนฺติ ฯ ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา ปริมุจจฺ นฺติ ฯ ชราธมฺมา สตฺตา ชราย
ปริมจุ ฺจนฺติ ฯ มรณธมฺมา สตฺตา มรณา ปริมุจฺจนฺติ ฯ โสกปริเทวทุกขฺ โทมนสฺสุปายาสธมฺมา สตฺตา เตหิ สพฺเพหิ ปริมุจฺจนฺติ ฯ ตเตฺรต วุจจฺ ติ พุทฺธสฺส ภควโต
อคทาปณนฺติ ฯ
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วิสาน ปฏิพาหกา
เอต ปวถ ภิกขฺ โวติ

เย เกจิ โลเก อคทา
ธมฺมาคทสม นตฺถิ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กตม พุทฺธสฺส ภควโต โอสถาปณฺนฺติ ฯ โอสถานิ โข
มหาราช ภควตา อกฺขาตานิ เยหิ โอสเถหิ โส ภควา สเทวมนุสฺเส สตฺเต
ติกิจฺฉติ ฯ กตมานิ ปน ตานิ โอสถานิ ฯ จตฺตาโร สติปฏานา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา
จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ปฺจินทฺ ฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต สมฺโพชฺฌงฺคา อริโย อฏงฺคิโก
มคฺโค ฯ เอเตหิ โอสเถหิ ภควา มิจฺฉาทิฏึ วิเรเจติ มิจฉฺ าสงฺกปฺป วิเรเจติ มิจฺฉาวาจ
วิเรเจติ มิจฺฉากมฺมนฺต วิเรเจติ มิจฺฉาอาชีว วิเรเจติ มิจฺฉาวายาม วิเรเจติ มิจฺฉาสตึ
วิเรเจติ มิจฺฉาสมาธึ วิเรเจติ ฯ อิมานิ โข มหาราช ภควโต โอสถานิ เยหิ โอสเถหิ
โส ภควา สเทวมนุสฺเส สตฺเต สพฺพภยา ปริโมเจติ สพฺพปาสา ปริโมเจติ สพฺพทุกฺขา
ปริโมเจติ สพฺพกนฺตารา ปริโมเจติ ปโมเจติ นิโมเจติ อาราเธติ จิตฺต ฯ ตเตฺรต วิจฺจติ
พุทฺธสฺส ภควโต โอสถาปณนฺติ ฯ
เย เกจิ โอสถา โลเก
สวิชฺชนฺติ วิวิธา พหู
ธมฺโมสถสม นตฺถิ
เอต ปวถ ภิกฺขโวติ ฯ
สุปสาริต ภนฺเต นาคเสน ภควโต โอสถาปณ ฯ อตฺถิ ปน โกจิ สตฺโต ภควโต
โอสถ ปวิตฺวา โย สุขี อโหสีติ ฯ สุตปุพฺพ ปน ตยา มหาราช สามายิเก นิมติ ฺเต
ปุจฺฉนฺติ ภควา วิสชฺเชสิ ภควา ปุจฺฉิเต นิมิตฺเต วิสชฺเชตีติ ฯ สุตปุพพฺ  มยา
ภนฺเตติ ฯ เอเต จฺเ จ เทวมนุสฺสา มหาราช ภควตา วิสชฺชิตา ฯ
ธมฺโมสถ ปวิตฺวาน
อชรามรณา สิยุ
ตาว นิพฺพาน จ ผุสฺสิตฺวา
นิพฺพุตา อุปธิกฺขเยติ ฯ
กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กตม พุทฺธสฺส ภควโต อมตาปณนฺติ ฯ อมต โข มหาราช
ภควตา อกฺขาต เยน อมเตน โส ภควา สเทวมนุสฺเส สตฺเต อภิสิฺจิ ฯ เยน อมเตน
อภิสิฺจิตา เทวมนุสฺสา ชาติชราพฺยาธิมรณโสกปริเทวทุกขฺ โทมนสฺสุปายาเสหิ ปริมุจจฺ ึสุ ฯ
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กตม ต อมต ฯ ยทิท กายคตา สติ ฯ ภาสิตเมต มหาราช ภควตา เทวาติเทเวน
อมตนฺเต ภิกฺขเว ปริภฺุชนฺติ เย กายคตาสตึ ปริภฺุชนฺตีติ ฯ ตเตฺรต วุจฺจติ พุทฺธสฺส
ภควโต อมตาปณนฺติ ฯ พฺยาธิต ชนต ทิสฺวา อมตาปณ ปสารยิ กมฺเมน ต กิณติ ฺวาน
อมต อาเทถ ภิกฺขโวติ ฯ กลฺโลสิ ภนฺเต นาคเสนาติ ฯ ภนฺเต นาคเสน กตม พุทฺธสฺส
ภควโต รตนาปณนฺติ ฯ รตนานิ โจ มหาราช ภควตา อกฺขาตานิ เยหิ รตเนหิ ปลนฺธา
ภควโต ปุตฺตา สเทวก โลก วิโรจนฺติ โอภาเสนฺติ ปภาเสนฺติ ชลนฺติ ปชฺชลนฺติ อุทฺธ
อโธ ติริย อาโลก ทสฺเสนฺติ ฯ กตมานิ ปน ตานิ รตนานิ ฯ สีลรตน สมาธิรตน
ปฺารตน วิมุตฺติรตน วิมตุ ฺติาณทสฺสนรตน ปฏิสมฺภิทารตน โพชฺฌงฺครตน ฯ กตม
มหาราช ภควโต สีลรตน ฯ ปาฏิโมกฺขสวรสีล อินฺทฺริยสวรสีล อาชีวิปาริสุทฺธสีล
ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล จูฬสีล มชฺฌิมสีล มหาสีล มคฺคสีล ผลสีล ฯ สีลรตเนน โข
มหาราช ปลนฺธสฺส ปคฺคลสฺส สเทวโก โลโก สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี
ปชา สเทวมนุสฺสา ปหยติ ปตฺเถติ ฯ สีลรตนปลนฺโธ โข มหาราช ภิกฺขุ ทิสป อติโรจติ
วิทิสป อติโรจติ ทิสาวิทิสป อติโรจติ อุทฺธป อติโรจติ อโธป อติโรจติ อุทฺธอโธป อติโรจติ
โอมสิตฺวา อวีจึ อโธ โอมสิตฺวา ภวคฺค อุทฺธ เอตฺถนฺตเร สพฺพรตนานิ อติกฺกมิตวฺ า
สขิปตฺวา อติฆาปตฺวา อภิภวิตฺวา อชฺโฌตฺถริตฺวา ติฏติ ฯ เอวรูปานิ โข มหาราช
สีลรตนานิ ภควโต รตนาปเณ ปสาริยนฺติ ฯ ตเตฺรต วุจจฺ ติ พุทฺธสฺส ภควโต สีลรตนนฺติ
ฯ ภาสิต เหต มหาราช ภควตา เทวาติเทเวน
สีลเสยฺโย สุตเสยฺโย
อิติ เม สสยา อหุ
สีลเมว สุตา เสยฺโย
อิติ เม นตฺถิ สสโยติ ฯ
เอวรูปานิ สีลานิ
วิชฺชนฺติ มม อาปเณ
กมฺเมน ต กิณติ ฺวาน
รตน ตุมฺเห ปลนฺธถาติ ฯ
กตม ปน ต มหาราช ภควโต สมาธิรตน ฯ สวิตกฺกสวิจารสมาธิ
อวิตกฺกสวิจารสมาธิ อวิตกฺกอวิจารสมาธิ สฺุโต สมาธิ สนิมิตฺโต สมาธิ อปฺปณิหิโต
สมาธิ ฯ สมาธิรตน โข มหาราช ปลนฺธสฺส ภิกฺขุโน เย เต กามพิยาปาทวิหึสาวิตกฺกา
มานุทฺธจฺจทิฏิวิจกิ ิจฺฉากิเลสวตฺถูนิ วิวิธานิ จ กุวิตกฺกานิ เต สพฺเพ สมาธึ อาสชฺช
วิกิรนฺติ วิธมนฺติ วิธสนฺติ น สณฺหนฺติ น อุปลิมฺปนฺติ ฯ ยถา มหาราช วาริ
โปกฺขรปตฺเต วิกิรติ วิธมติ วิธสติ น สณฺาติ น อุปลิมฺปติ ต กสฺส เหตุ ปริสุทฺธตฺตา
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ปทุมสฺส เอวเมว โข มหาราช สมาธิรตน ปลนฺธสฺส ภิกฺขุโน เย กามพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกา
มานอุทฺธจฺจทิฏิวิจิกจิ ฺฉากิเลสวตฺถูนิ วิวธิ านิ จ กุวิตกฺกานิ สพฺเพ เต สมาธึ อาสชฺช
วิกิรนฺติ วิธมนฺติ วิธสนฺติ น สณฺหนฺติ น อุปลิมฺปนฺติ ต กิสฺส เหตุ ปริสุทฺธตฺตา
สมาธิสฺส อวิกฺขิตฺตตฺตา จ ฯ สมาธิรตน ปลนฺธนฺโต โข มหาราช ภิกฺขุ สพฺพ ตม
หนติ อภิตปฺเปติ สุริยเตช อภิตาเปติ โทสิน ธูเปติ วิธูเปติ ฯ เอวรูปานิ โข มหาราช
สมาธิรตนานิ ภควโต รตนาปเณ ปสาริยนฺติ ฯ ตเตฺรต วุจฺจติ พุทฺธสฺส ภควโต
สมาธิรตนนฺติ ฯ
สมาธิรตนมาลสฺส
กุวิตกฺกา น ชายเร
น จ วิกฺขิปเต จิตฺต
เอต ตุมฺเห ปลนฺธถาติ ฯ
กตม ปน มหาราช ภควโต ปฺารตน ฯ ยาย มหาราช ปฺาย อริยสาวโก
อิท กุสลนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อิท อกุสลนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อิท สาวชิช อิท
อนวชฺช อิท เสวิตพฺพ อิท น เสวิตพฺพ อิท หีน อิท ปณีต อิท กณฺห อิท สุกฺก
อิท กรฺหสุกฺก อิท สปฺปฏิภาคนฺติ ยถาภุต ปชานาติ อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ
อย ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย
ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต ปชานาติ ฯ เอวรูปานิ โข มหาราช ปฺารตนานิ
ภควโต รตนาปเณ ปสาริยนฺติ ฯ ตเตฺรต วุจฺจติ พุทฺธสฺส ภควโต ปฺารตนนฺติ ฯ
ปฺารตนมาลสฺส
น จิร วตฺตเต ภโว
ขิปฺป ผุสฺเสติ อมต
น จ โส โรจเต ภเวติ ฯ
กตม ปน มหาราช ภควโต วิมุตฺติรตน ฯ วิมุตตฺ ริ ตนนฺติ มหาราช อรหตฺต
วุจฺจติ ฯ อรหตฺต ปตฺโต โข มหาราช ภิกขฺ ุ วิมุตฺติรตน ปลนฺโธติ วุจฺจติ ฯ ยถา
มหาราช ปุริโส มุตฺตาหลาปมณิกนกปพาฬาภรณปฏิมณฺฑิโต อคฺคลุตครตาลีสกรตฺตจนฺทนานุลิตฺโต นาคสตฺตลาปุนฺนาคจมฺปกอธิมุตฺติกธนุริกาอุปปฺ ลปทุมนฬิตสตฺตปตฺตโสคนฺธิกวสฺสิกสุมนมลฺลิกาวิจิตฺโต เสสชเน อติกฺกมิตวฺ า วิโรจติ อติโรจติ โอภาสติ ปภาสติ สมฺปภาสติ
ชลติ ปชฺชลติ อภิภวติ อชฺโฌตฺถรติ มาลาคนฺธรตนาภรเณหิ เอวเมว โข มหาราช อรหตฺต
ปตฺโต ขีณาสโว วิมุตฺติรตนปลนฺโธ อุปาทายุปาทาย วิมุตฺตาน ภิกฺขูน อติกฺกมิตวฺ า
สมติกฺกมิตฺวา วิโรจติ อติโรจติ โอภาสติ ปภาสติ สมฺปภาสติ ชลติ ปชฺชลติ อภิภวติ
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อชฺโฌตฺถรติ วิมุตฺติยา ต กิสฺส เหตุ อคฺค มหาราช เอต ปลนฺธน สพฺพปลนฺธนาน
ยทิท วิมุตฺติปลนฺธนนฺติ ฯ เอวรูป โข มหาราช วิมุตฺติรตน ภควโต รตนาปเณ
ปสาริยติ ฯ ตเตฺรต วุจฺจติ พุทฺธสฺส ภควโต วิมุตฺติรตนนฺติ ฯ
มณิมย ปลนฺธาย
ฆรสามี อุทิกฺขติ
วิมุตตฺ ิรตนมาลสฺส
อุทิกฺขนฺติ สเทวกาติ ฯ
กตม ปน มหาราช ภควโต วิมุตฺต
ิ าณทสฺสนรตน ฯ ปจฺจเวกฺขาณ มหาราช
ภควโต วิมุตฺต
ิ าณทสฺสนรตนนฺติ วุจฺจติ เยน าเณน อริยสาวโก มคฺคผลนิพฺพานาป
ปหีนกิเลสาวสิฏกิเลเส จ ปจฺจเวกฺขติ ฯ
เยน ญาเณน พุชฺฌนฺติ
อริยา กตกิจฺจต
ต าณรตน ลทฺธุ
วายเมถ ชิโนรสาติ ฯ
กตม ปน มหาราช ภควดต ปฏิสมฺภิทารตน ฯ จตสฺโส โข มหาราช
ปฏิสมฺภิทาโย อตฺถปฏิสมฺภิทา ธมฺมปฏิสมฺภิทา นิรุตฺตปิ ฏิสมฺภิทา ปฏิภาณปฏิสมฺภทิ าติ ฯ
อิเมหิ โข มหาราช จตูหิ ปฏิสมฺภิทารตเนหิ ปลนิโธ ภิกฺขุ อภีโต ยทิ ขตฺติยปริส
ยทิ พฺราหฺมณปริส ยทิ คหปติปริส ยทิ สมณปริส วิสารโท อมงฺกุภูโต อุปสงฺกมติ
อสมฺภีโต อสวิคฺโค ปริส อุปสงฺกมิ อนุตฺราโส ปริส อุปสงฺกมติ อจฺฉมฺภิโต ปริส อุปสงฺกมติ
อกมฺปโต ปริส อุปสงฺกมติ อปฏาโน ปริส อุปสงฺกมติ อปริภาสนฺโต ปริส อุปสงฺกมติ
วิคตโลมหโส ปริส อุปสงฺกมติ อโนนโต ปริส อุปสงฺกมติ วิสกฺโ ปริส อุปสงฺกมติ
สุมโน ปริส อุปสงฺกมติ อวิมโน ปริส อุปสงฺกมติ หาสยนฺโต ปริส อุปสงฺกมติ โตสยนฺโต
ปริส อุปสงฺกมติ เวทยนฺโต ปริส อุปสงฺกมติ นนฺทยนฺโต ปริส อุปสงฺกมติ โมทยนฺโต
ปริส อุปสงฺกมติ อาโมทยนฺโต ปริส อุปสงฺกมติ ปโมทยนฺโต ปริส อุปสงฺกมติ สฺาเปนฺโต
ปริส อุปสงฺกมติ โชตยนฺโต ปริส อุปสงฺกมติ อุชฺโชตยฺโต ปริส อุปสงฺกมติ โอภาสยนฺโต
ปริส อุปสงฺกมติ ปภาสยนฺโต ปริส อุปสงฺกมติ ฆเสนฺโต ปริส อุปสงฺกมติ อติฆเสนฺโต
ปริส อุปสงฺกมติ ตปฺเปนฺโต ปริส อุปสงฺกมติ อติกฺกเมนฺโต ปริส อุปสงฺกมติ อุตฺถรนฺโต
ปริส อุปสงฺกมติ สโมตฺถรนฺโต ปริส อุปสงฺกมติ นาทยนฺโต ปริส อุปสงฺกมติ ชิตาวี
ปริส อุปสงฺกมติ วิชิตาวี ปริส อุปสงฺกมติ อสมสโม ปริส อุปสงฺกมติ อปฺปฏิสโม ปริส
อุปสงฺกมติ อปฺปฏิภาโค ปริส อุปสงฺกมติ สพฺเพส ปตฺถิโต ปริส อุปสงฺกมติ ฯ ยถา
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มหาราช ปุริโส สงฺคามสูโร อกฺขิตฺตยุทฺธกลาดป จิตฺตธนุ สตฺตึ มณฺฑลคฺค กณย กุนฺติมนฺต
จ ปฺจาวุเธ สนฺนยฺห อสมฺภีโต ว สงฺคาม โอตรติ สเจ อมิตฺตา ทุเร ภวิสฺสนฺติ
อุสุนา ปาตยิสฺสามิ ตโต โอรโต ภวิสฺสนฺติ สตฺติยา ปาตยิสฺสามิ ตโต โอรโต ภวิสฺสนฺติ
กณเยน ปหริสฺสามิ อุปคต สนฺต มณฺฑลคฺเคน ทฺวิธา ฉินฺทิสฺสามิ กายปคต กุนฺตมิ นฺเตน
วินวิ ิชฺฌิสฺสามีติ เอว โส มหาราช ปุริโส สงฺคามสูโร จินฺตยิตวฺ า อสมฺภีโต สงฺคาม
โอตรติ เอวเมว โข มหาราช จตูหิ ปฏิสมฺภิทารตเนหิ ปลนฺโธ ภิกฺขุ อภีโต ปริส
อุปสงฺกมติ ฯ เป ฯ สพฺเพส ชนาน ปตฺถิโต อุปสงฺกมติ โย โกจิ ม อตฺถปฏิสมฺภิทาย
ปฺห ปุจฺฉิสฺสติ ตสฺส อตฺเถน อตฺถ กถยิสฺสามิ การเณน การณ กถยิสฺสามิ เหตุนา
เหตุ กถยิสฺสามิ นเยน นย กถยิสฺสามิ นิสฺสสย กริสฺสามิ วิมตึ วิเวเจสฺสามิ โตสยิสฺสามิ
ปฺหาพฺยากรเณน ฯ โย โกจิ ม ธมฺมปฏิสมฺภิทาย ปฺห ปุจฺฉิสฺสติ ตสฺส ธมฺเมน
ธมฺม กถยิสฺสามิ อมเตน อมต กถยิสฺสามิ อสขเตน อสขต กถยิสฺสามิ นิพฺพาเนน
นิพฺพาน กถยิสฺสามิ สฺุต กถยิสฺสามิ อนิมิตฺเตน อนิมติ ฺต กถยิสฺสามิ
อปฺปณิหิเตน อปฺปณิหิต กถยิสฺสามิ อเนฺเชน อเนฺข กถยิสฺสามิ อุเปกฺขาย อุเปกฺข
กถยิสฺสามิ นิสฺสสย กริสฺสามิ วิมตึ วิเวเจสฺสามิ โตวยิสฺสามิ ปฺหาพฺยากรเณน ฯ
โย โกจิ ม นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาย ปฺห ปุจฺฉิสฺสติ ตสฺส นิรุตฺติยา นิรุตฺตึ กถยิสฺสามิ
ปเทน ปท กถยิสฺสามิ อนุปเทน อนุปท กถยิสฺสามิ อกฺขเรน อกฺขร กถยิสฺสามิ สนฺธิยา
สนฺธึ กถยิสฺสามิ พฺยฺชเนน พฺยฺชน กถยิสฺสามิ อนุพฺยฺชเนน อนุพฺยฺชน กถยิสฺสามิ
วณฺเณน วณฺณ กถยิสฺสามิ สเรน สร กถยิสฺสามิ ปณฺณตฺติยา ปณฺณตฺตึ กถยิสฺสามิ
โวหาเรน โวหาร กถยิสฺสามิ นิสฺสสย กริสฺสามิ วิมตึ วิเวเจสฺสามิ โตสยิสฺสามิ
ปฺหาพฺยากรเณน ฯ โย โกจิ ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาย ปฺห ปุจฺฉิสฺสติ ตสฺส ปฏิภาเณน
ปฏิภาณ กถยิสฺสามิ อุปเมน อุปม กถยิสฺสามิ รเสน รส กถยิสฺสามิ ลกฺขเณน ลกฺขณ
กถยิสฺสามิ นิสฺสสย กริสฺสามิ วิมตึ วิเวเจสฺสามิ โตสยิสฺสามิ ปฺหาพฺยากรเณนาติ ฯ
เอวเมว โข มหาราช ปฏิสมฺภิทารตนานิ ภควโต รตนาปเณ ปสาริยนฺติ ฯ ตเตฺรต
วุจฺจติ พุทฺธสฺส ภควโต ปฏิสมฺภิทารตนนฺติ ฯ
ปฏิสมฺภิทา กิณิตฺวาน
าเณน ผุสฺสเยยฺย โส
อจฺฉมฺภิโต อนุพฺพคิ ฺโค
อติโรเจ สเทวเกติ ฯ
กตม ปน มหาราช ภควโต โพชฺฌงฺครตน ฯ สตฺติมานิ มหาราช
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โพชฺฌงฺครตนานิ เยหิ ปลนฺโธ ภิกฺขุ สพฺพ ตม อภิภุยยฺ สเทวก โลก โอภาเสติ ปภาเสติ
อาโลก ชเนติ ฯ กตมานิ สตฺต ฯ สติสมฺโพชฺฌงฺครตน ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺครตน
วิวยิ สมฺโพชฺฌงฺครตน ปติสมฺโพชฺฌงฺครตน ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺครตน สมาธิสมฺโพชฺฌงฺครตน
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺครตน ฯ อิมานิ โข มหาราช สตฺต สมฺโพชฺฌงฺครตนานิ เยหิ ปลนฺโธ
ภิกฺขุ สพฺพ ตม อภิภยุ ฺย สเทวก โลก โอภาเสติ ปภาเสติ อาโลก ชเนติ ฯ ตเตฺรต
วุจฺจติ พุทฺธสฺส ภควโต โพชฺฌงฺครตนนฺติ ฯ
โพชฺฌงฺครตนมาลสฺส
อุทิกฺขนฺติ สเทวกา
กมฺเมน ต กิณติ ฺวาน
รตน ตุมฺเห ปลนฺธถาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กตม พุทฺธสฺส ภควโต สพฺพาปณนฺติ ฯ สพฺพาปณ
โข มหาราช ภควโต นวงฺค พุทฺธสฺส วจน สารีรกานิ ปริโภคนิยานิ เจติยานิ
สฆรตนฺจ ฯ สพฺพาปเณ โข มหาราช ภควโต ชาติสมฺปตฺติ ปสาริตา โภคสมฺปตฺติ
ปสาริตา อายุสมฺปตฺติ ปสาริตา อาโรคฺยสมฺปตฺติ ปสาริตา วณฺณสมฺปตฺติ ปสาริตา
ปฺาสมฺปตฺติ ปสาริตา าณสมฺปตฺติ ปสาริตา มานุสฺสิกสมฺปตฺติ ปสาริตา ทิพฺพสมฺปตฺติ
ปสาริตา นิพฺพานสมฺปตฺติ ปสาริตา ฯ ตตฺถ เย สมฺปตฺตึ อิจฺฉนฺติ เต กมฺมมูล ทตฺวา
ปตฺถิตปตฺถิต สมฺปตฺตึ กึณนฺติ เกจิ สีลสมาทาเนน กีณนฺติ เกจิ อุโปสถกมฺเมน กีณนฺติ
อปฺปมตฺตเกนป กมฺมมูเลน อุปาทายุปาทาย สมฺปตฺติโย ลภนฺติ ฯ ยถา มหาราช
อาปณิกสฺส อาปเณ ติลมุคฺคมาเส ปริตฺเตนป คณฺฑุลมุคฺคมาสเกนป มูเลน อุปาทา
ยุปาทาย ภณฺฑ ลภนฺติ เอวเมว โข มหาราช ภควโต สพฺพาปเณ อปฺปมตฺตเกนป
กมฺมมูเลน อุปาทายุปาทาย สมฺปตฺติโย ลภนฺติ ฯ ตเตฺรต วุจฺจติ พุทฺธสฺส ภควโต
สพฺพาปณนฺติ ฯ
อายุ อาโรคิต วณฺณ
สคฺค อจฺจากุลีนก
อสงฺขตฺจ อมต
อตฺถิ สพฺพาปเณ ชิเน
อปฺปเกน พหุเกนาป
กมฺมมูเลน ลภติ
สทฺธามูเลน กีณิตวฺ า
สมิทฺธา โหถ ภิกฺขโวติ ฯ
ภควโต โข มหาราช ธมฺมนคเร เอวรูปา ชนา ปฏิวสนฺติ ฯ ธมฺมกถิกา
วินยธรา สุตฺตนฺติกา อาภิธมฺมิกา ชาตกภณิกา ทีฆภณิกา มชฺฌิมภณิกา สยุตฺตภณิกา
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องฺคุตฺตรภณิกา ขุทฺทกภณิกา สีลสมฺปนฺนา สมาธิสมฺปนฺนา ปฺาสมฺปนฺนา
โพชฺฌงฺคภาวนารตา วิปสฺสกา สทตฺถมนุยุตฺตา โสสานิกา ปลาลปฺุชกา ยถาสนฺถติกา
อพฺโภกาสิกา รุกฺขมูลวาสิโน เนสชฺชิกา อุปยุตฺตา ปฏิปนฺนกา ผลกฺา เสกฺขา ผลสมงฺคิโน
โสตาปนฺนา สกทาคามี อนาคามี อรหนฺตา เตวิชฺชา ฉฬภิฺา อิทฺธมนฺโต
ปฺาปารมิคตา สติปฏานสมฺมปฺปธานอิทฺธิปาทอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺคปวรฌานวิโมกฺขรูปารูปสฺาสนฺติสุขวิหารสฺุตอนิมิตฺตอปฺปณิหิตาเนฺชอุเปกฺขาผลสมาปตฺติกุสลา เตหิ
ชเนหิ อากุล สมากุล อากิณฺณ สมากิณณ
ฺ  นฬวนสรลวนมิว ธมฺมนคร อโหสิ ฯ ภวติห
วีตราคา วีตโทสา
วีตโมหา อนาสวา
วีตตณฺหา อนาทานา
ธมฺมนคเร วสนฺติ เต ฯ
อารกา ิตา วิมุตฺตา
ฌายิโน ลูขจีวรา
อรฺาสาทมุนโย
ธมฺมนคเร วสนฺติ เต ฯ
เนสชฺชิกา โสสานิกา
อโถป านจงฺกมา
ปสุกูลธรา สพฺเพ
ธมฺมนคเร วสนฺติ เต ฯ
ติจีวรธรา สนฺตา
ธมฺมขนฺธจตุตฺถกา
รตา เอกาสเน วิฺู
ธมฺมนคเร วสนฺติ เต ฯ
อปฺปจฺฉา ธุตงฺเคสมาจารา
นิปุณา ลหุกวุตฺติโน
ลาภาลาเภ จ สนฺตฏุ า
ธมฺมนคเร วสนฺติ เต ฯ
ฌายิชฺฌานรตา ธีรา
สนฺตจิตฺตา สมาหิตา
อากิฺจฺ ปฏยานา
ธมฺมนคเร วสนฺติ เต ฯ
ปฏิปนฺนกา ผลกฺา จ
เสกฺขา ผลสมงฺคิโน
อาสึสกา อุตฺตมตฺถ
ธมฺมนคเร วสนฺติ เต ฯ
โสตาปนฺนา จ วิมลา
สกทาคามิโน จ เย
อนาคามี อรหนฺโต
ธมฺมนคเร วสนฺติ เต ฯ
สติปฏานกุสลา
โพชฺฌงฺคภาวเน รตา
วิปสฺสกา พหู สพฺเพ
ธมฺมนคเร วสนฺติ เต ฯ
อิทฺธิปาเทสุ กุสลา
สมาธิภาวเน รตา
สมฺมปฺปธานมนุยุตตฺ า
ธมฺมนคเร วสนฺติ เต ฯ
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อภิฺา ปารมิปฺปตฺตา
ปติยา โคจเร รตา
อนฺตลิกฺขมฺหิ จรณา
ธมฺมนคเร วสนฺติ เต ฯ
โอกฺขิตฺตจกฺขู มิตภาณี
คุตฺตทฺวารา สุสวุตา
สุทนฺตา อุตฺตมธมฺมา
ธมฺมนคเร วสนฺติ เต ฯ
เตวิชชฺ า ฉฬภิฺา จ
อิทฺธิยา ปารมี คตา
ปฺาย ปารมิปฺปตฺตา
ธมฺมนคเร วสนฺติ เตติ ฯ
เย เต มหาราช ภิกฺขู อปริมิตาณวรธรา อสงฺคา อตุลิยา คุณยสธรา สิวิธรา
พลธรา ชวธรา อิทฺธิธรา ปภาสธรา มติธรา วิมุตฺติธรา ธมฺมธรา ธมฺมจกฺกธรา
ปฺาปารมึ คตา เอวรูปา โข มหาราช ภิกฺขู ภควโต ธมฺมนคเร ธมฺมเสนาปติโนติ
วุจฺจนฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภิกฺขู อิทฺธมิ นฺโต อธิคตปฏิสมฺภิทา ปตฺตเวสารชฺชา
คุณธรา ทูราสทา อนาลมฺพจรา สาครมหินฺธรกมฺปกา จนฺทิมสุริยปริมชฺชกา วิกพุ ฺพนมธิฏานมหาภินีหารกุสลา อิทฺธิปารมึ คตา เอวรูปา โข มหาราช ภิกฺขู ภควโต ธมฺมนคเร
ปุโรหิตาติ วุจจฺ นฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภิกฺขู ธุตงฺคมนุคตา อปฺปจฺฉา นิปกา
สนฺตุฏา วิฺตฺติมเนสนชิคุจฺฉกา ปณฺฑาย สปทานจาริโน รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพองฺเคฏิตา ภมรา ว คนฺธมนุฆายิตวฺ า วิวติ ฺตกานน ปวิสนฺติ กาเยสุ จ ชีวิเตสุ จ
อนเปกฺขา อรหตฺตมนุปฺปตฺตา ธุตงฺคคุเณ อนิกฺขิตฺตา เอวรูปา โข มหาราช ภิกฺขู ภควโต
ธมฺมนคเร ธมฺมกฺขทสฺสาติ วุจฺจนฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภิกฺขู ปริสุทฺธา วิมลา
นิกฺกิเลสา จุตปู ปาตกุสลา ทิพฺพจกฺขุมหฺ ิ ปารมึ คตา เอวรูปา โข มหาราช ภควโต
ธมฺมนคเร โชตกาติ วุจฺจนฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภิกขฺ ู พหุสฺสุตา อาคตาคมา
ธมฺมธรา วินยธรา มาติการธรา สิถิลธนิตถทีฆรสฺสอนุกภูลอนฺธกฺขรอุปกฺขรปริจฺเฉทกุสลา
นวงฺคสาสนธรา เอวรูปา โข มหาราช ภิกฺขู ภควโต ธมฺมนคเร ธมฺมรกฺขาติ
วุจฺจนฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภิกฺขู วินยฺู วินยโกวิทา นิทานวตฺถกุ ุสลา
อาปตฺติอนาปตฺติครุลหุกสเตกิจฺฉาอเตกิจฺฉาวุกฺานเทสนานิคฺคหปฏิกมฺมโอสารณนิสฺสารณปฏิสารณกุสลา วินเย ปารมึ คตา เอวรูปา โข มหาราช มหาราช ภิกขฺ ู ภควโต ธมฺมนคเร
รูปทกฺขาติ วุจจฺ นฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภิกฺขู วิมุตตฺ ิวรกุสุมมาลพทฺธา
วรมหคฺฆภาวมนุปฺปตฺตา พหุชนกนฺตาภิปตฺถิตา เอวรูปา โข มหาราช ภิกฺขู ภควโต
ธมฺมนคเร ปุปฺผาปณิกาติ วุจจฺ นฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภิกฺขู จตุสจฺจาภิสมยปฏิวทิ ฺธา
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ทิฏสจฺจา วิฺาตสาสนา จตูสุ สามฺวรผเลสุ ฉินฺนวิมติวิจิกจิ ฺฉา ปฏิลทฺธผลสุขา
อฺเสมฺป ปฏิปนฺนาน เต ผเล สวิภชนฺติ เอวรูปา โข มหาราช ภิกฺขู ภควโต
ธมฺมนคเร ผลาปณิกาติ วุจฺจนฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภิกฺขู สีลวรสุรภิคนฺธอพฺภนฺตรพาหิรมนุลิตฺตา อเนกวิวิธพหุคุณธรา กิเลสมลทุคฺคนฺธวิธมกา เอวรูปา โข มหาราช
ภิกฺขู ภควโต ธมฺมนคเร อนฺธาปณิกาติ วุจจฺ นฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภิกฺขู
ธมฺมกามา ปยสมุทาหารา อภิธมฺเม อภิวินเย อุฬารปาโมชฺชา เอกาสนิกา คคณคตา
อรฺคตา รุกฺขมูลคตา สฺุาคารคตา ธมฺมวรคุณรส ปวนฺติ กาเยน วาจาย มนสา
ธมฺมวรรสโมคาฬฺหา อธิมตฺตปฏิภาณา ธมฺเมสุ ธมฺเมสนปฏิปนฺนา อิโต จ อิโต จ ยตฺถ
ยตฺถ สนฺธาปกา อปฺปจฺฉกถา สนฺตุฏิกถา ปวิเวกกถา อสสคฺคกถา วิริยารมฺภกถา
สีลกถา สมาธิกถา ปฺากถา วิมุตฺติกถา วิมุตฺติาณทสฺสนกถา ตตฺถ ตตฺถ คนฺตฺวา
ต ต กถารส ปวนฺติ เอวรูปา โข มหาราช ภิกฺขู ภควโต ธมฺมนคเร ปปาสา
โสณฺฑาติ วุจจฺ นฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภิกฺขู ปุริมมชฺฌิมปจฺฉิมยาเม
ชาคริยานุโยคมนุยุตฺตา นิสชฺชาานจงฺกเมหิ รตฺตึ อติกฺกาเมนฺติ สทตฺถปสุตา
ภาวนานุโยคมนุยุตฺตา กเลสปฏิพาหนาย เอวรูปา โข มหาราช ภิกฺขู ภควโต ธมฺมนคเร
นครรกฺขาติ วุจฺจนฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภิกฺขู นวงฺค พุทฺธวจน อตฺถโต จ
พฺยฺชนโต จ นยโต จ การณโต จ เหตุโต จ อุทาหรณโต จ วาเจนฺติ อนุวาเจนฺติ
ภาสนฺติ อนุภาสนฺติ เอวรูปา โข มหาราช ภิกฺขู ภควโต ธมฺมนคเร ธมฺมาปณิกาติ
วุจฺจนฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภิกฺขู ภควโต ธมฺมรตนโภเคน อาคมปริยตฺติสุตโภเคน
โภคิโน ธนิโน นิทฺทิฏสรพฺยฺชนลกฺขปฏิเวธา วิปสฺสนาวิฺู ผรณา เอวรูปา โข
มหาราช ภิกฺขู ภควโต ธมฺมนคเร ธมฺมเสฏิโนติ วุจฺจนฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช
ภิกฺขู อุฬารเทสนปฏิเวธา อารมฺมณปริจิณณ
ฺ วิภตฺตินิทเฺ ทสา สิกฺขาคุณปารมิคตา เอวรูปา
โข มหาราช ภิกฺขู ภควดต ธมฺมนคเร อิสฺสรธมฺมิกาติ วุจฺจนฺติ ฯ เอว สุวิภตฺต โข
มหาราช ภควโต ธมฺมนคร เอว สุมาปต เอว สุวิหิต เอว สุปริปูริต เอว
สุววตฺถาปต เอว สุโคปต เอว สุรกฺขิต เอว อปสยฺห ปจฺจตฺถิเกหิ ปจฺจามิตฺเตหิ ฯ
อิมินา มหาราช การเณน อิมินา เหตุนา อิมินา นเยน อิมินา อนุมาเนน าตพฺพ
อติถิ โส ภควาติ ฯ ภวติห
กมฺเมน สุกต นคร ชานนฺติ ยทิ ปน โส วฑฺฒกี กาลกโต โหติ เอว
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จิร กาล ปรินิพฺพุตป สนฺต พุทฺธสุภาสิต กมิเมน ปาลิยา ชานนฺติ ปุพฺพาจริยาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ธมฺมนคร ต มาเปตุ สกฺกา ตุมฺหาทิเสหิ อฺเหิ จ
พลปฺปตฺเตหิ ภิกฺขูหิ ฯ ทุกกฺ ร ภนฺเต นาคเสน เอเตน การเณน สทฺทหิตุ อตฺถิ โส
ภควาติ ฯ ภิยโฺ ย อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช มหาสมุทฺโท อนุปุพฺพคมฺภีโร
อปริมิตพาลุกขลธโร ติมิติมิงฺคลสมากุโล นาคสุปณฺณทานวนิเกโต วรุณาลโย สาครมปฺปเมยฺโย อเนกขงฺคลรามลกฺขณาปารติณโฺ ณ ตรงฺคสุรวิกฺโขภิตมณฺฑิตโมทกราสี อเนกทุนฺทุภิคีตนิถุตเมฆนินฺนาท นทิโต ตุมุลสุภีมโฆโส อาลยปราลโย านุตฺตมคฺคปุคฺคลาน
ปฺานิทสฺสเนน วิปุลมนฺตกาย ปาปนวาริยปริคฬน นาคยกฺขวิกฺโขภิตสลิโล สมฺปตฺติยตฺถมคฺคเวชยนฺติยเอกรวาตยุตฺตา กาลิกวงฺคิกอุภิตฺถสมุฏิโต จตุคุณทานวาลโย อเนกทีปสตสหสฺสคิริสิขรปคฺคหิตคิวสิโร ปุพฺพเทวตาลโย วา ทิชคณากิณฺโณ อเนกนาวาวาณิชสงฺฆวิจิตฺตตรงฺคโตยปณฺฑรสิขรวิปฺผรวิปฺปกิณฺโณ เผณุมาลินมี โหทธิมหณฺณโว อนาลยปติฏิโย
เกปุกาปาตาลนรกปทหิมุขปุพฺพโธ อฏอจฺฉริยอพฺภูตธมฺมสมนฺนาคโต ปหูตรตนวิจิตฺโต
มจฺฉกจฺฉปสฺฉนฺโน อุมฺมิตรงฺคมาลาทีปกรปฏฏนวิจิตฺโต ฯ ตสฺมึ ขลุ มหาราช มหาสมุทฺเท
เอวรูปา มจฺฉา ปฏิวสนฺติ สิขิสสวนมกปถิตปกุลวลอิมฺุชิตกรเวลทิกโรปกหิลกากหิลชลกาปลาสาทิยาโรหิตกมสนจนฺทนอริคณฺหกมุสลกมุฏิกติลมณิหตฺถิกอสฺสิกติลตณฺฑุลกมลกมานุสฺสกสรภโสณฺฑิกมณฺฑิกมกรติมิติมิงฺคลา ฯ เอเต จ มหาราช อฺเ จ อเนกวิธา มหาสมุทฺเท
ปฏิวสนฺติ ฯ อถ ปเนโก มหามจฺโฉ อตฺตโน ถามพล สมฺปสฺสมาโน มหาสมุทฺท โขเภยฺย
ปโขเภยฺย สมฺปโขเภยฺย อุมมฺ ิเวคฺจ ทสฺเสยฺย ฯ ตเมน ตีรมนุคตา ชนา อุมฺมิเวค
ปสฺสิตฺวา อนุมาเนน ชานนฺติ มหนฺโต วต โภ มหามจฺโฉ ภวิสฺสติ ยถยิท อุมฺมิเวคาล
ปฏิทิสฺสนฺตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อยป โลกสมุทฺโท อนุปุพฺพคมฺภีโร อปริมิตราคโทสโมหชลธโร พาลปุถุชฺชนสมากุโล กิเลสสงฺฆาฏชฏิโก ทิฏิชาลปริกฺขิตฺโต ตณฺหาโสตมนุสนฺทมาโน มานธชสมุสฺสิโต ติวิธคฺคิอาทิตฺโต อาณมนฺทการปหิโต ลุทฺธสาหสิโก
เอกจกฺขุ วิย ภีรุโก อนฺธชนมาสโย สุกต ทุกฺกฏ ยสวนฺต อยสวนฺต ปฺุวนฺต อนุปฺวนฺต
เตชวนฺต อเตชวนฺต คุรวนฺต อคุณวนฺต วุทฺธิวนฺต อวุทฺธิวนฺต ปฺวนฺต อปฺวนฺต
พุทฺธชน อพุทธฺ ชน สพฺเพส สตฺตาน อาสโย ฯ ตสฺมึ โข มหาราช โลกสมุทฺเท เอวรูปา
ชนา ปฏิวสนฺติ ปุถู ขตฺติยา พฺราหฺมณา เวสฺสา สุทฺทา อาชีวกา ปณฺฑรงฺคา ปริพฺพาชกา
นิคณฺา พุทฺธสาวกา โคตมกา เอกสิกฺขา เทฺวธมฺมิกา ถนฺทิลกเสยฺยา เอกปสฺเสสายิกา
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รโชชลฺลธรา กณฺปสฺสิยกิ า อุทโกโรหกา อชปติ สุนขปติ โคปติ อเจลกา ตาปสา ฯ
โอฏโคณคทฺรภอชปสุมหิสรรุสสเอเณยฺยวราหโรหิตปสตเภรณฺฑสาขามิคปลาสาทควชคชาราชหสโกฺจมยุรกรวีกวายสกุณาลจากวากสุกสาลิกโกกิลกโปตอุทกฺกุสากุฬีรกโปกฺขรสาตกติลมฺพกปุปฺผกชีวฺชีวกนนฺทกิ มหากาลภิมเสนโรหิจฺจวินคุลิกุรุวิเสนติตตฺ ิรกลิชลิกุกฺกสุ าวฏกอุลุกโรนหิอาฏาเจลคิตฺตกาเทปนลกา จ สกุณา ฯ เอเต จ มหาราช อฺเ จ เย เกจิ
สตฺตา สตฺตนิกายปริยาปนฺตา สพฺเพ เต โลกพทฺธา โลกสมุทฺเท อนฺโตคตา โลกสมุทฺเท
ปริวตฺตนฺติ ฯ อถ ปน มหาราช โส ภควา โลเก สฺชาโต นิพฺพตฺโต อภินิพฺพตฺโต
ทสสหสฺสโลกธาตุ กมฺปยิตฺวา สพฺพฺุตาณมนาวรณ อนุตฺตร าณ ปสฺสิตฺวา
ธมฺมุมฺมินา สเทวก โลก โขเภสิ ปโขเภสิ ธมฺมุมฺมิธมฺมวีจิธมฺโมกฺกธมฺมทีปธมฺมชธมฺมเกตุ
อุสฺสาเปสิ สมุสฺสาเปสิ ฯ กตม ปน ต มหาราช ภควโต ธมฺมุมฺมิเวค ยาย
อุมฺมิยา โส ภควา สเทวก โลก โขเภสิ ปโขเภสิ ตาเรสิ ปตาเรสิ อุสฺสาเปสิ สมุสฺสาเปสิ
ปาเลสิ อนุปาเลสิ ธาเรสิ อาธาเรสิ อุสฺสาเสสิ อนุสฺสาเสสิ ฯ สพฺเพ สตฺเต ภยา
ปริโมเจสิ สพฺพทุคฺคติยา โมเจสิ ปโมเจสิ ปริโมเจสิ วิโมเจสิ ฯ อภย เทสิ อมต
เทสิ อคท เทสิ ฯ สพฺโพสถ เทสิ ปรม เทสิ เขมภูมึ สมฺปาเปสิ ฯ อมล กโรสิ
วิมล กโรสิ นิมฺมล กโรสิ โสเจสิ วิโสเจสิ ปณฺฑร กโรสิ ทเมสิ สเมสิ อุปสเมสิ ฯ
สพฺพปฏิสมฺภิทาคเม วิโมกฺเขป อรหตฺเตป ปติกฺเปสิ ฯ อิท ทุกฺข อริยสจฺจนฺติ โข
มหาราช ภควา กถยมาโน สเทวก โลก โขเภสิ ธมฺมุมฺมิธมฺมวีจึ ทสฺเสสิ ฯ ภควโต
โข มหาราช ธมฺมุมฺมิเวค ทิสฺวา เกจิ โสตาปตฺติผล สจฺฉิกโรนฺติ ฯ เกจิ สกทาคามิผล
เกจิ อนาคามิผล สจฺฉิกโรนฺติ ฯ เกจิ สีล สมาทิยนฺติ ฯ เกจิ อุปาสเก
ปฏิเทเสนฺติ ฯ เกจิ สทฺธามตฺต เปมมตฺต ปฏิลภนฺติ ฯ ยถา มหาราช ภควา
ตาวตึสภวเน นิสินฺโน ปณฺฑุกมฺพลสิลาย ทุกฺขสจฺจ กเถสิ ฯ ตตฺถ ภควโต ธมฺมุมฺมิเวเคน
อสีติเทวตาโกฏีน วิรช วิตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ย กิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธสมฺมนฺติ ฯ เย เต ปน มหาราช ภควโต ธมฺมุมฺมิเวค ทิสฺวา นิฏ คจฺฉนฺติ
เต เอวรูป อุฬาร วิเสส ปฏิลภนฺติ ฯ สมุทยสจฺจ โข มหาราช ภควา กถยมาโน
สเทวก โลก โขเภสิ ปโขเภสิ สมฺปโขเภสิ ธมฺมุมฺมิธมฺมวีจึ อุสฺสาเปสิ สมุสฺสาเปสิ ฯ
ยถา มหาราช ภควาา ปาสาณกเจติเย นิสินฺโน สมุทยสจฺจ กเถสิ ฯ ตตฺร ภควโต
ธมฺมุมฺมิเวเคน จุทฺทสปาณโกฏีน วิรช วีตมล ธมฺคจกฺขุ อุทปาทิ ย กิฺจิ สมุทยธมฺม
สพฺพนฺต นิโรธธมฺมนฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภควโต ธมฺมุมฺมิเวค ทิสฺวา นิฏฐ
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คจฺฉนฺติ เต เอวรูป อุฬาร วิเสส ปฏิลภนฺติ ฯ นิโรธสจฺจ โข มหาราช ภควา กถยมาโน
สเทวก โลก โขเภสิ ปโขเภสิ สมฺปโขเภสิ ธมฺมุมฺมิธมฺมวีจึ ทสฺเสสิ ฯ ยถา มหาราช
ภควา ตาวตึสภวนโต โอโรหิตฺวา นิโรธสจฺจ กเถสิ ฯ ตตฺราป ภควโต ธมฺมุมฺมิเวเคน
นรมรูน ตึสโกฏีน วิรช วีตมล ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ ย กิฺจิ กสมุทยธมฺม สพฺพนฺต
นิโรธธมฺมนฺติ ฯ เย ปน เต มหาราช ภควโต ธมฺมุมฺมิเวค ทิสิวา นิฏ คจฺฉนฺติ
เต เอวรูป อุฬาร วิเสส อธิคจฺฉนฺติ ฯ เยป เต มหาราช เอตรหิ ภควโต
สาวกา ฆาติตพนฺธนา หตราคโทสโมหา ปหีนกิเลสา สุทฺธมนา สุวิสุทฺธมนา ติณฺณมนา
สุวิติณณ
ฺ มนา สจฺฉิกตา สุวสิ จฺฉิกตา อรหตฺตมนุปฺปตฺตา เตป ภควดต ธมฺมุมฺมิเวเคน
สนฺติปทมนุตตฺ ร ปตฺตา ฯ อิมินาป มหาราช การเณน อิมินา นเยน อิมินา อนุมาเนน
าตพฺพ อตฺถิ โส ภควาติ ฯ ภวติห
อนุมาเนน ชานนฺติ
อุมฺมึ ทิสฺวาน สาคเร
ยถาย ทิสฺสเต อุมฺมิ
มหนฺโต โส ภวิสฺสติ
ตเถว พุทฺธ โสกนุท
สพฺพตฺถ อปราชิต
ตณฺหกฺขยมนุปฺปตฺต
ภวสสารโมจน
อนุมาเนน าตพฺพ
อุมฺมึ ทิสฺวา สเทวเก
ยถาา ธมฺมุมฺมิวิปฺผาโร
อคฺโค พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน สุตปุพฺพ อมฺเหหิ พาหิรกาป อิสโย สเทวก โลก กมฺเปนฺติ
ปกมฺเปนฺติ สมฺปกมฺเปนฺติ อิทฺธิเวคฺจ ทสฺเสนฺติ ฯ ทุกกฺ ร ภนฺเต นาคเสน เอเตน
การเณน สทฺทหิตุ อตฺถิ พุทฺโธติ ฯ ภิยฺโย อุปม กโรหีติ ฯ ยถา มหาราช หิมวา
ปพฺพตราชา นคฺคอุคฺคเสลสิขรปพฺภารกูฏมาลโก อชปถสงฺกุปถวลปถเปตฺตปถตตฺถิตฺโถ จ
ฉทฺทนฺตกุลนิเกโต อฺาณโคตฺตรกลมทุมมาลโกฏกนิกวิณฺณวสิลฆาปณานุจริโต อเนกนานาทุมลตาวิตฺถิภปจฺจุคฺคโค โอณตวิถิตผลิตทุโม สุขสีตลคิริกนฺทรตนุสลิลธารณานุกุโล อเนกธาตุสตฺตวินทฺธมณฺฑิตคโต คนฺธพฺพเทวคณกิลิกาวาสิโต วิชฺชาธรทิชวิหงฺคอนิลมฺพรมนุจิณฺโณ
สุปณฺณมโฆรคอสุรกุมฺภรฺฑทานวาลโย โฆรภีมธุมาการณทฏทิฏิผุฏวาตาวิสอุรคมาสีวิสานมาลโย นาโนสถอคทเภสชฺชมูลกผลสมากุโล ชาติวรจนฺทนอคฺคลูตครกาลานุสาริตาลีสกาเลยฺยปตฺถรสกุตฺถพฺยคฺฆนขาหิริโปนสิรพทฺธมุตฺตกสฺฉนฺโน โกตุมฺพรวเรลสพฺพคนฺธานมากโร ติกูฏคิริกูฏเกลาสสุมนจิตฺรกูฏยุคนฺธรคิริกูฏปวาริโต นีลสุนีลปลฆโนโฆ กาลเมฆริว
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อพฺภุคฺคโต ปริปุณฺโณ พลาหโก วิย กาฬปกฺขทิวสุปคโต วรเสฏปุรกณฺหาฺชนอนุวิลิตฺโต
วิย นาคราชา นีลชลธโร วิย สาวณฺณตาย อากาสติมิโร วิย อจฺจุคฺคโต หิมวนฺตปพฺพตราชา ฯ อถ น ทุรมาคตชนา สุตปุพฺพมทสฺสาวิโน หิมวนฺตปพฺพตราช ปสฺสติ ฺวา
เสลกูฏคิริกูฏติมิรา วิย อจฺจคุ ฺคต อเนกนานาทุมลตาวชงฺฆกาวินทฺธ ทิสฺวา อนุมาเนน
ชานนฺติ หิมวา วต เอโส ปพฺพตราชา ภวิสฺสติ ยถาย กูฏปพฺพตติมิโร วิย
ปฏิทิสฺสตีติ ฯ เอวเมว โข มหาราช ตสฺส ภควโต ธมฺมปพฺพโต อเนกชฺฌานธมฺมผลอารมฺมณวินทฺโธ สฺุตอนิมิตฺตอปฺปณิหิตกูฏปพฺภารมาลโย ธมฺมกถิกวินยธรสุตฺตนฺติกอาภิธมฺมิกาติผโล อรหตฺตกุสลนิเกโต โสตาปฏิปนฺนกผลฏกเสกฺขผลสมงฺคีโสตาปนฺนานุจริโต
โฆรรูปอุคฺคตทูราสนลูขจีวรธรปณฺฑปาติกอปฺปจฺฉธุตงฺคสมาธารอาเสวิตนิเสวิโต เตวิชฺชฉฬภิฺอธิคตปฏิสมฺภิทปฺปตฺตเวสารชฺชปฺาทิปารมิคตานมาลโย วมนวิเรจนอคทเภสชฺชสพฺโพสถมายุปาลนมากิณฺโณ สีลจนฺทนสมถอคทปฺาตคสติปฏานรสสนฺตุฏวิสุทฺธสพฺพคนฺธานมากโร
สติปฏานสมฺมปฺปธานอินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคมคฺควรปพฺพตปริวาริโต อจฺจุคฺคโต อรช วิรช อมล
วิมล วิสุทฺธ สุวิสุทฺธ ปณฺฑร อวชฺช อนวชฺช อสงฺขต อมทนนิมฺมทนปปาสวินยทรถมุปสมอาลยสมุคิฆาตนนฺทิกขฺ ยโทสกฺขยโมหกฺขยอุปธิกขฺ ยตณฺหกฺขยวิราคนิโรธอชาตอชรามรณสุขสีติภาว นิพฺพาน อภยการณ กุคณีปรปฺปวาทานมภิภยุ ฺย อพฺภุคฺคโต ธมฺมอจฺจุคฺคโต
อปจิโต อภิปชู ิตสกฺกสกฺกมานิโต ฯ ตสฺส ภควโต ธมฺมปพฺพชิโตติ อิมินาป มหาราช
การเณน อิมนิ า อนุมาเนน าตพฺพ ตสฺส ภควโต เสกฺภาว อทนฺตทมนนฺทน โส
ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภวิสฺสตีติ ฯ ยตฺร หิ นาม เอว จิรปรินิพฺพุตสฺสาป อจล
อกมฺปนีย สุวติ ฺถารก สาสน จรนฺติ ฯ ภวติห
อนุมาเนน ชานนฺติ
ทิสฺวา อจฺจุคคฺ ต คิรึ
ยถา อจฺจุคฺคโต
เอโส หิมวา โส ภวิสฺสติ
ตเถว ทิสฺวา ธมฺมคิรึ
สีติภูต นิรูปธึ
อจฺจุคคฺ ต ภควโต
อจล สุปติฏิต
อนุมาเนน าตพฺพ
ทิสฺวาน ธมฺมปพฺพต
ยถา หิ โส มหาวีโร
อคฺโค พุทฺโธ ภวิสฺสตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน สติ พาหิรเกสุ ปาวจเนสุ อเนกวิเธน โลกสมุทฺทป ทสฺเสนฺติ
ธมฺมคิรึป ทสฺเสนฺติ ฯ ทุกฺกร ภนฺเต นาคเสน เอเตน การเณน สทฺทหิตุ อตฺถิ
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พุทฺโธติ ฯ ภิยฺโย อุปม กโรหีติ ฯ ยถา ปน มหาราช จตุทีปโก นาม มหาเมโฆ
มหติมหาเมฆวิเสน สมฺมาวสฺสนฺโต โขเภนฺโต ปณฺฑวิ ฏสเก อากาสอฆุมายุสมาหิตปจฺจุคฺเต
ปาทเป อนิเลริตานิ ปาทปคณานิ นจฺจนฺติ กุสุมาวาตา ปปตนฺติ จิรทฺธกุสุมสิตวาตคหิตา
ผรนฺติ นทนฺติ คิรินทิโย สหสฺสานปฏลโขภิตรุกฺขตฺตกตา วานรา อุตฺราสาตมิคสงฺฆา
อุคฺคตวิปฺปสิตา อากาสคตา ทิชคณา ตหึ ตหึ พลาหกปนฺติโย ทิสฺสนฺติ นีลเมฆนฺตเร
อภินทนฺติ อุฬารา อาโมทิตา วราหกโปตกา กโลรุโปตา กฺุยาท อภินนฺทนฺติ นจฺจนฺติ
คิริสิขรมุทฺธนิคตา สิขิณฺฑิโน อภินนฺทนฺติ เทวา วสฺสนฺติ เทวา ตฬายนฺติ เทวา คตชายนฺติ
อนฺทธนู วิชฺชลุ ตา พลากตลิตา เมโฆ อฆสิตคมโน ยถา อากาสภวนคติมา
ลุตขิตฺตสตปฏลสหสฺสา ปตลเมฆนีลปตโลหิตโอทาตมฺเชฏตรุณวณฺณา นทิปทณฺฑธรณิธนุสฺหิตา สุสิติกรวิปฺผรกายวิฆุตฺถทุนฺทุภิสรสทิสตุลฺยโฆสสมฺปนฺนพลาหกปริปุณฺณเมฆมณฺฑเลเนว ชลธรสตสงฺกุลา วิชฺชุสตสงฺกุลา ตเมน อฺเ ทิสฺวา ฌายิโน ชานนฺติ ฯ
โสพฺภสรกนฺทรอุปทรพิลอุทปานตฬากโปกฺขรณิโย สมฺปุณฺณวสฺสสลิลอาสิโตทกา มหาปวี
กลลกทฺทมุปคตา สุวิรุฬฺหา ปาทปลตา กาลเมฆริว อุทก อาโมทิตปโมทิเต วราหสงฺเฆ
ปริหีนตเม จ สุวณฺณาทิเก จ กสกปฺปกธุวปฺปสตฺเถน นีหตหริตสทฺทลชคติปวึ ปสฺสิตฺวา
อนุมาเนน ชานนฺติ มหา วต โภ เมโฆ อภิปฺปวุฏโ ภวิสฺสติ ยถาย ปวึสีตตลนิพฺพุโตติ
เอวเมว โข มหาราช ภควา มหาธมฺมเมเฆน อภิวสฺสมาโน อมตวสฺเสเนว โลก ตปฺปยนฺโต
ปริตปฺปยนฺโต ปฏปนฺนกผลสมงฺคิโน มานส โพธาย นิยตมนุโพธยนฺโต ธมฺมวร วิชฺชุต
ทสฺเสนฺโต อวชฺช วิรช วิมล ปติมุปฺปาทยนฺโต ราคโทสโมหมานทิฏิสงฺฆาฏชฏิตชฏิต
วิธมยนฺโต นนฺทิลต มทฺทยนฺโต พฺยาหรนฺโต ธมฺมวร กุคณิปรปฺปวาทาน ภฺชยนฺโต ปรสมย
วินาสยนฺโต สกสมย ทีปยนฺโต อนนฺตนยูเปต ธมฺมวรธร ธารยนฺโต อาโลกมนุทสฺสยนฺโต
อสฺสาส เทนฺโต สตฺตาน โลก ตารยนฺโต สพฺพวิทูวภิ าวีน เวทยนฺโต อคฺคยสธมฺมกามาน
นนฺทยนฺโต สมฺปตฺติยสกามาน โมทยนฺโต สพฺพกิเลสพนฺธนโต ตารยนฺโต สพฺพภวกนฺตารา
นิพฺพาเปนฺโต สพฺพทรถปริฬาหาน ขย ปาเปนฺโต วิมุตฺตริ ส เสฏมฺหิ ปาปยนฺโต เขมนฺตภูมึ
อาโรปยนฺโต สพฺพกุสลธมฺเม ปทหนฺโต สคฺคุปาย วิวิรนฺโต สคฺคปถ สมฺปตฺติมนุปาทยนฺโต
อมต ปาปยนฺโต อรหตฺเตหิ จิตฺต วิโมจยนฺโต ปวรธมฺมเมเฆน สเทวก โลก
ตปฺเปสิ ฯ อถ ปนาย ชนตา อาโมทิตปโมทิตา หสิตปหสิตา เวทิตปเวทิตา
ตุฏสุมนมานสา ภูตสุทฺธวิรชปณฺฑรวิมุตตฺ ิมานสา นิพพฺ ุตา ติวิธคฺคึ มทฺเทติ ปริฬาหานุชลกมตฺตกาม สพฺพภวคติวนฺต สุทฺธ วิรช อนงฺคณ อมต นิพฺพาน ครุก มาหิต มานิต
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ปูชิต อภิวนฺทติ  หฏตุฏ อุทคฺคอาโมทิตชนต ทิสฺวา อนุมาเนน าตพฺพ โอฬาโร โส
ภควา ภวิสฺสติ อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธติ ฯ ภวติห
นิพฺพตุ  ปวึ ทิสฺวา
หริตุปฺปตฺติ มโหทก
อนุมาเนน ชานนฺติ
มหาเมเฆน นิพฺพุต
ตเถวิม ชน ทิสฺวา
อาโมทิตปฺปโมทิต
อนุมาเนน าตพฺพ
ธมฺมเมเฆน ตปฺปตนฺติ ฯ
สุพุทฺโธ ภนฺเต นาคเสน ภควตา ธมฺมเมโฆ อวิชชฺ าป ธุววุฏิ อนุวตฺตติ
ภิยฺโย พุทฺธพล ทสฺเสหิ เหตุนา การเณนาติ ฯ ยถา มหาราช คชราชา วรปวโร
สตฺตุพฺเพโธ นวายาโม ทสปริณาโห ธรณิคณโก เสตกฺโข เสตวาโล เสตนขสิขโร
เสตจฺฉตฺตกุพภฺ ลกฺขณวิมานนฺตโร ปณฺฑรวิมลเสตอพฺภคุ ณสทิสสนฺนิกาโส ปริปุณฺณปนอนุปุพฺพสุชาโต ฆณรุจิรฆนวตฺตปนปาโส สุปารุอภิรูปทสฺสนตปปเณยฺโย กมลสตสุปติฏโ
อายตนวิสาลปุถุลวิตฺถิณฺณสตฺตปฺปติตฺโถ พฺรหาตรุณปรมานุคฺคโต คิริกูฏสทิสสนฺนิกาโส ฯ
ทุมทุมฺม จ วิธสนฺโต กปฺปยนฺโต จ สุปตฺถิครุหนฺเต ธรณิตล สก จล กมติ
มทมตฺตติปาปปภินฺโน มาตงฺโค ฯ อีสาทนฺตวิลาสพลอุพฺพลฺหพลวาติพลวา ทูราสททุปฺปฏิสยฺโห
ทุฏติกฺขขรกฏกอนิเสริตฺตธาตุโกป ทารุโณ วิถิตฺถานิ กุสโล สกมาสย ปชหิตฺวา
โคจรายมนุคจฺฉนฺโต อุภโตสนฺทมานติณลตาทุมปาทปคเณ จ สมูล มตฺถยนฺโต ชิโต จ
สมวิถินตชฏชฏเวฬุโย มานปาวสนฺโต สวลสกภกฺขเมสมาโน การนวนสิขรวิปริยปาวเน ฯ
อถ ปน โย โกจิ กนุสฺส ต ปสฺเสยฺย ตสฺส คชราชวรสฺส คตมคฺโค สมูลมตฺถิตภคฺคธรณิรุหทุมปาทปคเณ จ ติณลตาวนคุมฺพคจฺฉเวฬุโย จ สมูลมตฺถิตาโย ตห ตห
ปฺุชกตสาขราสิปทุมลตาติณาน อากุลตา กมฺปตาโย จ สปนปตฺถิตโกฏิโย ลคฺคิตานิ
อนุทิสฺสนฺติ ธรณิรุหปาทปตฺเต อภิมารปทรอสฺสตฺถพฺยาชฺฌาฆาฏกา กปตฺถสมูลมตฺถิเต จ
ปาทปคเณน กเณรุกสงฺฆปริวาริโต รสิ ตถา นครมิคปลาสิโต จ โส คชราชา ตสฺส
คชราชวรปวรทุราสทสฺสอายาตปาทมนุมชฺชอนุกุฏิตา ปาทเลขา คชปวรลกฺขณมุเปต
ปยมนฺุสพฺพลกฺขณวิจิตฺต มหนฺต หตฺถิปท ปสฺสิตฺวา อนุมาเนน ชานาติ มหนฺโต วต
โภ คชราชา ภวิสฺสติ ยถา ยถา ตสฺส ปทวิติกฺกโม ปฺายตีติ ฯ เอวเมว โข
มหาราช โส ภควา ตถานาโค ตถาสีโห ตถานิสโภ ตถาทนฺโต ตถาสนฺโต ตถาสจฺโจ
ตถาขนฺติ ตถาอธิฏาโน ตถาปรกฺกโม ตถาธิติ ตถาวิริโย ตถาาณี ตถาวสี ตถาชุติ
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ตถาสุโข ตถายโส ตถาเตโช ตถาวิมุตฺโต ตถาสงฺฆี ตถาคณี ตถาอิสิ ตถามุนิ ตถาคุรุ
ตถาราชา ตถาเทโว ตถาอินโฺ ท ตถาสกฺโก ตถาพฺรหมา ตถาสพฺพธมฺมสมนฺนาคโต
ตถาปริตฺโต ตถาตาดณ ตถาเลโณ ตถาสรโณ ตถาปติฏโ ตถาปรายโน ตถาวิทิโต
ตถาสวิทิโต ตถาพุทฺโธ ตถาเกวลพุทฺธธมฺมสมนฺนาคโต ตถาการุณิโก ตถาอาเนฺโช
ตถาสพฺพทโท ตถากุสโล ฯ ภควา รมฺมปุรวร กปลวตฺถุ ฉฑฺฑยิตวฺ า จตุทีปเมกฉตฺตปตฺเต
ปทสสตมติเรเก สตฺตวิธรตนานิ สกมาสย ชหิตฺวา ทสพโล สกภกฺขธมมธราสงฺขตเมสมาโน
สฺุวิวิตฺตกานนมนุปวิสิตฺวา วิชฺชาาณวรปวรเมสมาโน จ โอธุนนฺโต ราครชเรณุ ธมนฺโต
โมหมทมานมกฺขสสย สมูหนฺโต ฉินฺทนฺโต สพฺพปาสกกุทิฏิกามลต นนฺทิลต ปทาลยนฺโต
โกธมาน ฆาฏยนฺโต ตณฺหาโสตสริต ตารยนฺโต วิตกฺกมน ฉินฺทนฺโต กุมคฺต ปทหนฺโต
วิวรนฺโต อมตมนุตฺตร ทุกฺขโต สตฺเต ปริโมเจนฺโต อฏงฺคิกสิวมคฺคมนุตฺตเรน ธมฺมนคร
ปวิสิตฺวา สพฺพฺุตาณปวรมนุตฺตร ปาปุณิตฺวา สตฺต สมฺโพชฺฌงฺควรปทานิ ทสฺเสสิ ฯ
ตานิ มหาราช ภควโต ปาทานิ อายตนานิ สุอายตนานิ วิตฺถตานิ สุวภิ ตฺตานิ อนูนานิ
ปริกิณฺณานิ อพฺโภกิณฺณานิ สมนฺตานิ สพฺพลกฺขณสมนฺนาคตานิ จิตฺตานิ วิจิตฺตานิ
ทสฺสนียานิ สุทสฺสนียานิ เปมนียานิ โตสนียานิ เวทนียานิ นนฺทนียานิ โสตฺถิกรณียานิ
เขมกรณียานิ อภยกรณียานิ อสฺสาสกรณียานิ อปริตาสกรณียานิ ปตกิ รณียานิ
ปาโมชฺชกรณียานิ เอกคฺคกรณียานิ ภาวนียานิ สุภาวนียานิ สุขททานิ สีตททานิ ยสททานิ
พลททานิ อายุททานิ วณฺณททานิ โภคททานิ กามททานิ ปตฺถิตททานิ สพฺพททานิ
ติตฺถิยคณา เย มหิย เต สพฺเพ อภิภยุ ยฺ เอวรูปานิ พุทฺธสฺส ปทานิ สตฺถุปทานิ
สีหปาทนิ นรคปทานิ อุสภปทานิ นิพสภปทานิ วสภปทานิ ยกฺขปทานิ ราชปทานิ
อินฺทปทานิ เทวปทานิ สกฺกปทานิ ปุรินทฺ ทปทานิ พฺรหฺมปทานิ สนฺติปทานิ คณิปทานิ
อิสิปทานิ มุนิปทานิ ชินปทานิ วรปทานิ อุตฺตมปทานิ อคฺคปทานิ เชฏปทานิ อมตปทานิ
วิมุตฺตปทานิ อรหนฺตปทานิ พุทฺธปทานิ สมฺพุทฺธปทานิ ทสฺเสนฺติ ฯ อิมินา มหาราช
การเณน อิมนิ า เหตุนา อิมนิ า อนุมาเนน าตพฺพ อุฬาโร โส ภควา ภวิสฺสติ
ยถา ตสฺส ปทานิ ปฺายนฺตีติ ฯ
อจฺฉริย ภนฺเต นาคเสน อพฺภูต ภนฺเต นาคเสน คชราชสฺส โข ภนฺเต นาคเสน
ยานิ ปทานิ น จิร ติฏนฺติ ฉ ปฺจ มาสานิ ติฏนฺติ ตโต ปร วินสฺสนฺติ ฯ
อิมานิ โข ปน ภนฺเต นาคเสน ภควโต ปทานิ ยาวาย โลโก ติฏติ ยาวชฺชตนา
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ปฏิปชฺชิสฺสนฺติ ตานิ จ พุทธฺ ปทานิ ปฺายิสฺสนฺตีติ ฯ ภิยฺโย พุทฺธพล ทีเปหิ เหตุนา
การเณนาติ ฯ ยถา มหาราช สีโห มิคราชา วิคตภยเภรโว อจฺฉมฺภิโต อนิพฺภิโต
วิคตโลมหโส ปรปาณรุหิรมิคภกฺโข อุปจิตฺตวิปุลนิพฺพาตฺตคโต ทาฒิอติพลิปุพฺพฑฺฒกาโย
อนุนฺนตมโนนตปริปุณฺณมรุหิรเกสรี สุเกสรี อภิชาติวนฺโต ทุราสโท ทุปสยฺโห อธิปติมิคาภิภู
จตุวลฺชนอนุคติกปทวิติกกฺ มคติสิทฺธิอุปธิตสรีรกลงฺกเณยฺโย ถามอสทิสวิริยอุคฺคตพโล
อลีนปฏิสลฺลิโน อสยนิเกโต สฺุวิวิตฺตวนปวนเสวี ปณฺฑรวิมลเสตอพฺภุฆนสทิสรชฏปตฺตสทิสสนฺนิกาโส สายณฺหสมเย อาสยา อภินิกฺขมิตฺวา จตุทฺทิส วิโลกยิตฺวา มหนฺต
วิลินภาวมุปคนฺตฺวา ปรปาณมวิเหยนฺโต ธรณิตลสกคณ หาสยนฺโต สีหนาทมภินทติ ฯ
อภินทิเต จ ปน มิครฺเ อุทกาสยทรีสยวิลาสยคูหาสยวนาสยอากาสคคณปารคตาป เต
วิหงฺคา ตตฺเถว ภีตภีตา ปตนฺติ ฯ อถ ปน โย โกจิ ปสฺเสยฺย เต มิคสงฺเฆ
อาเลยฺยนภนฺตมุพฺพิคฺควิตฺถิตมานเส โสตฺถิการวิปุลิตภนฺตวลิตพุทฺธิตเวทนา อิตา นิยาเม
มาลุเตริตสลิสสนฺเทน ปตมาเน ทิสวิทิสสกฏาเน วิหชฺชมาเน ทิสฺวา อนุมาเนน
ชานาติ สีโห นุ โข มิคราชา วินทนฺโต ภวิสฺสติ ยถาปยเิ ม กุมิคา ภนฺเตมุพฺพิคฺคหสิตวิตฺถตมานสาติ ฯ เอวเมว โข มหาราช โส ภควา วิคตภยเภรโว อจฺฉมฺภิตมุพพฺ ิคฺคโลมหโส อตุลคุณอนนฺตคุณธิติปารมิคโต สรณคมนสฺสาสโก อจลอสทิสสุวิมุตฺติปณฺฑรสพฺพฺุตาณนาวรณาโณ อสีติอนุพฺยฺชนวิจิตฺตลกฺขณสรีโร อคฺโคป อุกฺกนฺตการทสทิสสนฺนิกาโส สฺุตานิมิตฺตาปฺปณิหิตนิโรธสยนมาสโย สฺุวิวติ ฺตกานนวเน อปฺปสทฺทนิรโฆสปฏิสลฺลีโน อตฺตโน พุทฺธาสยา อภินิกฺขมิตวฺ า าณวิชิมหฺ ิต วิชิมฺหิตวฺ า สเทวก
โลก ปโลเกตฺวา โอมิลิตฺวา อวีจึ นิมฺมิลิตวฺ า ภวคฺค เอตฺถนฺตเร เย เกจิ สตฺตา
ปริปกฺกมานสา วิสุทฺธจิตฺตา เต สพฺเพ อิมินา นาเทน อนุพุชฺฌิสฺสนฺติ เย ปน
กุทิฏิทสฺสนคตา สสฺสตุจฺเฉท ต ชีว ต สรีร อฺ ชีว อฺ สรีร ต วาท โอวทนฺตา
อกตฌานภาว อปริสการวาทเก สพฺเพ อิมนิ า นาเทน สกทสฺสน ชิหิสฺสนฺตีติ พุทฺธนาท
นทติ นทมานสฺส ภควโต พุทฺธนาท พุชฌ
ฺ นฺติ โพธเนยฺเยน ทิสฺสนฺติ วิปริตทสฺสนา
กุทิฏิวิมนา โหนฺติ อนฺตกพลลาภตฺตครุสกฺการเวธิตา ฯ อิมินา จ ปน ฉ คณิโน
ปูรณกสฺสโป มกฺขลิโคสาโล อชิโต เกสกมฺพโล ปกุทฺโธ กจฺจายโน สฺชโน เวลฏปุตฺโต
นิคณฺโ นาฏปุตฺโต เย จ ปนฺเ ปฺจ คณิโน เต สพฺเพ ธนุทิฏา วานรา วิย
วิถิตวิมนทุมนอโธมุขา อตุฏา ปชฺฌายนฺติ อาลุลิกภูตา ปธุปยนฺติ ตหึ ตหึ ปธาวิตวฺ า
นิลีนา ปฏิวสนฺติ ฯ เย ปน ภควโต สาวกา เต จ ปหสิตปหสิตา ปมุทิตมนา ตุฏา
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สุมนา โสมนสฺสภูตา วิมุตตฺ ิวรกุสุมปุปฺผิตา พุทฺธวรนาทิตาคชฺชิต สุณิตฺวา ฯ อิมนิ า ฯ
มหาราช เหตุนา อิมินา การเณน อิมินา นเยน อิมนิ า อนุมาเนน าตพฺพ ตสฺส
ภควโต อนนฺตคุณปารมิคโต โส ภควาติ ฯ ภวติห
อนุมาเนน ชานนฺติ
ภีเต ทิสฺวาน กุปฺปเต
มิคราชสฺส สทฺเทน
ภีตาเม มิคปกฺขิโย
ตเถว ติตฺถิเย ทิสฺวา
วิตฺถเต ภีตมานเส
อนุมาเนน าตพฺพ
ธมฺมราเชน คชฺชิตนฺติ ฯ
สุคชฺชิต ภนฺเต นาคเสน ภควตา สุนาทิต สุรสิต สุกถิต ฯ ตทา ภควโต
นาท สุตฺวา อชฺชาป อฺติตฺถิยา น สวตฺตนฺติ ภิยฺโย พุทฺธพล ทีเปหิ เหตุนา
การเณนาติ ฯ ยถา มหาราช คงฺคา คมฺภีรตา หิมวตา สวนฺติ มหาสมุทฺท โอสรนฺติ
ยถา ปน อุปริปพฺพเต มหาเมโฆ ผณิ วา ปฏิคชฺชิตวุฏโ โหติ ฯ อถาย คงฺคา
คมฺภีรตา สมติตฺติกา สมปุณฺณา อติรยิ มานา ปฺจ มหานทิโย หิมวนฺตตโต ปภวนฺติ
ปพฺพตกนฺทร ปทร โสพฺภ ปริปูรมานา กุมฺภิลภาหาอาวตฺตคูสยานิ ภฺุชมานา
อนุกุลาปาทปลตานิ สมูลมุปฺปาทยนฺตา นลเวฬุคุมพฺ วิรณคจฺฉานิ สมูลมตฺถยนฺตา
วิจฺฉิกสตปทีมณฺฑกอหีน กุลานิ สมุทฺธยนฺตา นกุลกาลมิคกุกฺกุรสสกณวิฬารโกฏกเอเณยฺยวราหโรหิตจปฺปกปสตเภรณฺฑกมหิสคณานิ สวตฺตยนฺตา เภสฺมารูปานิ จ กุณปาติ
อุทฺธุมาตปภูตานิ กิมิกุลาสยมากิณณ
ฺ า อุปลวนิตา อสุจทิ ุคฺคนฺธเชคุจฺฉสงฺการกฏานานิ
วิธมยนฺตา ปาปก โสธยิตฺวา อมิตชลมหาสมุทฺทสาครมโหทธิโมสรนฺติ ฯ อถ ปน อปเรน
สมเยน อาโปธาตูนิ สวตฺตนฺติ ตเมน เยภุยฺเยน อฺเ ภูตา สฺจรชนา สกลตน
กทฺทมมกฺขิตา สมฺภคฺคมถิตปาทปคณานิ นลเวฬุคุมพฺ ลตานิ รุกฺขคฺคมนุคตา รุรูสุภเอเณยฺยวราหกรูปานิ มโหรคเมณฺฑกนุทฺธมาตนลมกฺขิกสมากิณณ
ฺ า อถสฺส พฺยาสตฺโต
มุขวิวรทนฺโต ทุมตฺตริอุปนฺตรคตานิ อชตรานิ จ เภสฺสมารูปานิ รุกฺขคฺคมนุคตา ฉินฺนลตาโกฏิ
วิย อภิสมฺพนฺธปาทปคเณ จ สมูลมตฺถิตมตฺถิเต ทิสฺวา อนุมาเนน ชานนฺติ มหา วต
โภ อุทกราสี อนุวตฺโต ภวิสฺสติ ยถา อิมานิ ภูสานิ รุกขฺ คตฺคมนุคตานีติ ฯ เอวเมว
โข มหาราช อย ธมฺมนที ธมฺมราชโต ปภาวิตา อนุปุพเฺ พน สนฺทมานา อชาตอชรามรณสุขิสิตภาว อสงฺขต นิพฺพาน สาครวร โอสรติ ฯ ยถา ปน ภควา มหากรุณาสิมาปตฺติยา วุฏหิตฺวา โพธเนยฺยมนุโพธยนฺโต สเทวก โลก อภิตปฺปยนฺโต มหตา
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ธมฺมเมเฆน อภิวสฺสติ อติวฏุ เป ปน ธมฺมเมเฆ อย ธมฺมนที สมติตฺติกา กปฺเปยฺย
อติริยานา สเทวก โลก อภิโมตฺถรนฺโต โอธุนนฺโต ราครชโทสรชโมหมานมกฺเข พฺยาหนฺโต
นนฺทิยลตาสกฺกายทิฏึ วิธมยนฺโต กุวิตกฺกปาทปคเณว สมูลมตฺถยนฺโต กิเลสมุทฺธจฺจวิจิกจิ ฺฉาตณฺหาชฏาชฏิตานิ สมูลมตฺถยนฺโต ภึสรูปานิ จ ปาปกมฺมเมสนานิ ปวาหยนฺโต
ราคปงฺกโทสคุมฺพโมหกลลมานกทฺทม ปวาหยนฺโต ลาภสกฺการภูสปงฺกมุปล ปวาหยนฺโต
สุภนิมิตฺตปาทปานิ มตฺถยนฺโน ลีนวิริยโกสชฺชกลหวิวาทปาปเถว สวตฺตยนฺโน โกธุปนาหมายามกฺเขว อุปสเมนฺโต สพฺพโทสานิ วินิวตฺตยนฺโต อภยปริปูรมหาธมฺมปรมอมตนิพฺพานสาครวร โอสริตฺวา อรหตฺเตหิ จิตฺต วิโมเจติ ฯ ธมฺมสาคโร โข มหาราช ภควโต
อนฺโตปารมิตธมฺมวีจิโย น ตสฺส โอนตฺต วา ปุณณ
ฺ ตฺต วา ปฺายติ ฯ อิมินา การเณน
อิมินา เหตุนา อิมินา นเยน อิมินา อนุมาเนน าตพฺพ อปฺปเมยฺโย โส ภควา
สพฺพคุเณหีติ ฯ ภวติห
ลคฺค ทิสฺวา ภูสปงฺก
กลล มนฺทคต มหึ
อนุมาเนน ชานนฺติ
วาริกฺขนฺโธ มหาคโต
ตเถวิม ชน ทิสฺวา
รชปงฺกโทสโมหก
วหิต ธมฺมนทิยา
วิสฺสฏ ธมฺมาสาคเร
ธมฺมามตคต ทิสฺวา
สเทวก อิม มหึ
อนุมาเนน าตพฺพ
ธมฺมกฺขนฺโธ มหาคโตติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กิเลสปวาหนตฺถาย ภควตา ธมฺมนที ปฺตฺตาติ ฯ อาม
มหาราชาติ ฯ เตนหิ ภิยฺโย พุทฺธพล ทีเปหิ เหตุนา การเณนาติ ฯฯ ยถา มหาราช
ปฏิวาเต นาคสิลปุนฺนาคจมฺปกอธิมุตฺตกมธุคนฺธิกธนุการิกาตาลีสมุปาทาย รมฺมกกาลสมเย
ปุปฺผิตา ทิพฺพคนฺธา สุปวายนฺติ อธิปวายนฺติ ตเมน อนุวาตมนุคตา ชนา ปุปฺผคนฺธมนุฆายนฺตา อนุมาเนน ชานนฺติ ปฏิวาต โข นานาทุมลตา ปุปฺผิตา ภวิสฺสนฺติ ยถาย
อนุวาเต ทิพพฺ ทิพฺพยคนฺธา สุปวายนฺติ ฯ เอวเมว โข มหาราช อย สเทวโก โลกโก
สีลคนฺเธน ฉุปโต กุคณิปรปฺปวาทานิ อภิภยุ ฺย สีลปวรคนฺโธ ปวายติ ฯ กตมานิ ตานิ
วรคนฺธสีลานิ ฯ ตีณิ จ สรณคมนานิ ปฺจปาฏิโมกฺขปริยาปนฺนานิ จ สีลานิ อุทฺเทสปริยาปนฺนานิจ สีลานิ จาริตฺตวาริตานิ จ สีลานิ ฯ อิมานิ โข มหาราช สีลานิ เยหิ
สีเลหิ สเทวโก โลโก ทิพฺพทิพฺยคนฺโธ สมฺปวายติ ฯ อิมินา มหาราช การเณน อิมินา
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เหตุนา อิมินา นเยน อิมนิ า อนุมาเนน าตพฺพ อตฺถิ โส ภควาติ ฯ อย สเทวโก
โลโก สีลคนฺเธน สุฉุปโต ฯ ภวติห
อนุมาเนน ชานนฺติ
ฆายิตฺวา คนฺธุตฺตม
ปวายติ ยถา คนฺโธ
เหสฺสนฺติ ปุปฺผิตา ทุมา
ตเถวิท สีลคนฺธ
ปวายติ สเทวเก
อนุมาเนน าตพฺพ
อตฺถิ พุทฺโธ อนุตฺตโรติ ฯ
เอวรูเปน โข มหาราช การเณสหสฺเสน เหตุสหสฺเสน นยสหสฺเสน น สกฺกา
อุปทสฺสยิตุ พุทฺธพล ปริทีปยิตุ ฯ ยถา มหาราช นานาปุปฺผราสี ภเวยฺย ตเมน กุสโล
มาลากาโร มาลาการนฺเตวาสี วา โย ชโน กุสโล อาจริยมนุสตฺถิยา ปจฺจตฺตปุริสกาเรน
วิจิตฺต มาล คนฺเถยฺย วิชฺชมาเนสุ ปุปฺเผสุ เอวเมว โข มหาราช โส ภควา วิจิตฺตปุปฺผราสิมิว อเนกวณฺณอเนกสตสหสฺสวณฺณอสงฺเขยฺโย อปฺปเมยฺโย อหเมตรหิ ชินสา
สนมาลกาโร วิย ปุพพฺ กาน อาจริยาน วิเสนป มยฺห คนฺถมติพุทฺธิยา อสงฺเขยฺเยนป
การเณน อนุมาเนน พุทฺธพล ทีปยิสฺสามิ ตเถวเมตฺถ ตฺว มหาราช ฉนฺท ชเนหีติ ฯ
ทุกฺกร ภนฺเต นาคเสน อฺเส เอวรูเปน อนุมาเนน ปฏิรูปเกน พุทฺธพล
อุปทสฺสยิตุ อตฺตโนป ตตฺถ ปริปณฺณสงฺกปฺโป ตว พุทธฺ พล ปริทีเปน ฯ นิพพฺ ุโตสฺมิ
ภนฺเต นาคเสน ตุมฺหาก ปรมวิจิตฺเตน ปฺหายฺยากรเณนาติ ฯ
อนุมานปฺโห อฏโม ฯ
ปสฺสตารฺิเก ภิกขฺ ู
อชฺโฌคาฬฺเห ธุตงฺคุเณ
ปุน ปสฺสติ คิหี ราชา
อนาคามิผเล ิเต
อุโภป เต จินฺตยิตวฺ า
อุปฺปชฺชิ สสโย มหา
ยทิ พุชฺฌติ คิหี ธมฺเม
นิรตฺถ โหติ ธุตงฺคณ
ปรวาทิวาทมถน
นิปุณ สาสน ธร
หนฺท ปุจฺฉามิ กถิเสกฺ
โส เม กงฺข วิเนสฺสตีติ ฯ
อถ โข มิลินฺโท ราชา หฏโ ตุฏโ ปมุทิโต อุทคฺโค อานนฺทิโต สุมโน
เวทชาโต อายูหฺโต อุยฺยาโต ฉนฺทชาโต ปติโต ปฏิปนฺโน โอกนฺโต วิมติปถ ตาริตุกาโม
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โคโณ วิย ปปาสิโต อุทกคามี ฉาโต วิย ปุริโส โภชน คเวสี ปณฺโโกว สตฺถ ปฏิมานิ
อาตุโร วิย ภึสก ปริเยสี อธโน วิย นิธึ คเวสี จ ตรโณ วิย นาวาปฏกงฺขิโก กามุโก
วิย ปยสมาคมิจฺฉิ วาทิโต วิย วิสทฺทกาโม ภีโต วิย สรณ คเวสี ชินปุตฺโต วิย วิมตุ ฺติกาโม
ตุริตตุริโต เถร นาคเสนมุปสงฺกมิ ฯ ภวติห
ปปาสิโต ยถา โคโณ
ฉาโตว โภชนตฺถิโก
คามิโกว สตฺถปฏิมานี
อาตุโรว ติกิจฺฉก
อธโนว นิธึ คเวสิ
นาวว ปารคามิโก
ภีโตว สรณ คเวสิ
วาทิโก วิสทฺทเมสิ
ภีโตว สรณ คเวสิ
ชินปุตฺโต วิย นิพฺพุตนฺติ ฯ
เอว มิลินฺโท ราชา วิมติตริตุกาโม เถร นาคเสน อุปสงฺกมิ อุปสงฺกมิตฺวา
จ ปน มิลินฺโท ราชา กวินา สทฺธึ สาราณีย อนุปเวเทตฺวา ทสวิธ คุณวร
สมนุปสฺสิตฺวา ปุจฺฉติ นิสฺสสโย ภวิสฺสามิ วิมติปถ วีตวิ ตฺโต วิสุทฺธ เม มานส ภวิสฺสติ
อโนวทฺธพฺยาปคโต กุวิตกฺโก ภวิสฺสามิ ธมฺมโสต สมาปนฺโน ปฺาจกฺขุ ปฏิลภิสฺสามิ
อาจริยมนุปวิฏโ โอกมฺปโต ภวิสฺสามิ ปตฺถิโต สพฺพกุสลาน ธมฺมาน นิราวรโณ ภวิสฺสามิ
โลกุตฺเตเรหิ ธมฺเมหิ อนุสฺสโต ภวิสฺสามิ สพฺพภเวหิ อภีโต ภวิสฺสามิ ปริสนฺตร คโต
ขิปฺป ทสฺสน ภวิสฺสามิ ธมฺม ปฏิเวธิตุนฺติ ฯ อิเม ทสวิเธ คุณวเร สมนุปสฺสิตฺวา
ปุจฺฉติ
ภนฺเต นาคเสน อตฺถิ โกจิ คิหภี ูโต อคาริโก กามโภคี ปุตฺตทารสมฺพาธสยน
อชฺฌาวนฺโต กาสิกจนฺทน ปจฺจนุโภนฺโต มาลาคนฺธวิเลปน ธารยนฺโต ชาตรูปรชก สาทิยนฺโต
มณิมุตฺตากาฺจนโมลึ พนฺธนฺโต โย สนฺต ปรมติถ นิพฺพาน สจฺฉิกโรตีติ ฯ นตฺถิ มหาราช
เอกฺเว สต น เทฺว สตานิ น จ สหสฺสานิ น จ สตสหสฺสานิ น โกฏิสตานิ
น โกฏิสหสฺสานิ น โกฏิสตสหสฺสานิ ฯ ติฏิตุ มหาราช ทสนฺน วีสติยาา สตสฺส
อภิสมโย กตเมน เต ปริยาเยน อนุดยค ทมฺมีติ ฯ ตฺวเมเวต ปตฺถิต พฺรูหีติ ฯ
เตนหิ มหาราช เต กถยิสฺสามิ สเตน วา สหสฺเสน วา สหสหสฺเสน วา โกฏิยา
วา โกฏิสเตน วา โกกิสหสฺเสน วา ฯ ยา กาจิ นวงฺเค พุทฺธสาสเน สลฺเลขิ
ตาจารปฏิปตฺติธุตคุณวรงฺคนิสฺสิตา กถา ตา สพฺพา อิธ สโมสรนฺติ ฯ ยถา นาม มหาราช
นินฺนุนนฺ ตสมวิสมถลชลเทสภาเค อภิวุฏ อุทก ต สพฺพ ตโต นิวตฺติตฺวา มโหทธึ สาคร
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โอสริ เอวเมว โข มหาราช สมฺปาทเก สติ ยา กาจิ นวงฺคพุทฺธวจเน สลฺเลขิ
ตาจารปฏิปตฺติธุตคุณวรงฺคนิสฺสิตา กถา ตา สพฺพา อิธ สโมสรนฺติ ฯ มยฺหเมตฺถ มหาราช
ปริพยตฺตตาย วุทฺธิยา การณปริทีปน สโมสริสฺสติ เตเนโส อตฺโถ สุวิภตฺโต สุวิจิตฺโต
ปริปุณฺโณ ปูรติ สมติตฺโต ภวิสฺสติ ฯ ยถา มหาราช กุสโล เลขาจริโย อนุสิฏโ เลข
โอสาราเปนฺโต อตฺตโน ปริพฺยตฺตตาย วุทฺธิยา การณปริทีปเนน เลข ปริปูเรติ เอวเมว
มยฺหเมตฺถ ปริพฺยตฺตตาย วุทธฺ ิยา การณปริทีปน สโมสริสฺสติ เตเนโส อตฺโถ สุวิภตฺโต
สุวิจิตฺโต ปริปุณฺโณ ปูริตสมติตฺโต ภวิสสฺ ติ ฯ
นคเร มหาราช สาวตฺถิย ปฺจโกฏิมตฺตา อริยสาวกา ภควโต อุปาสกอุปาสิกาโย สตฺตปฺาส สหสฺสานิ ตีณิ จ สตสหสฺสานิ อนาคามิผเล ปติฏิตานิ เตป
สพฺเพ คิหีภูตา น ปพฺพชิตา ฯ ปุน จ ตตฺเถว คณฺฑามฺพมูเล วีสติ ปาณโกฏิโย ฯ ปุน จ ราหุโลวาเท มหามงฺคลสุตฺตนฺเต สมจิตฺตปริยาเย ปราภวสุตฺตนฺเต
จูฬสุภทฺทาสุตตฺ นฺเต กลหวิวาทสุตฺตนฺเต จูฬพฺยหู สุตฺตนฺเต มหาพฺยหู สุตฺตนฺเต ตุวกกสุตฺตนฺเต
สารีปุตฺตสุตฺตนฺเต คณนปถมตีตาน เทวตาน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ นคเร ราชคเห
ปฺาส สหสฺสานิ ตีณิ สตสหสฺสานิ อริยสาวกา ภควโต อุปาสกอุปาสิกาโย ปุน ตตฺเถว
ธนปาลหตฺถินาคทมเน นวุติ ปาณโกฏิโย ฯ ปรายนสมาคเม ปาสาณาเก เจติเย จุทฺทส
ปาณโกฏิโย ฯ ปุน อินฺทสาลคุหาย อสีติ เทวตาโกฏิโย ฯ ปุน พาราณสิย อิสิปตเน
มิคทาเย ปเม ธมฺมเทสเน อฏารส พฺรหฺมโกฏิโย อปริมาณา จ เทวตาโย ฯ ปุน
ตาวตึสภวเน ปณฺฑุกมฺพลสิลาย อภิธมฺมเทสนาย อสีติ เทวตาโกฏิโย ฯ เทโวโรหเน
สงฺกสฺสนครทฺวาเร โลกวิวรณปาฏิหาริเย ปสนฺนาน นรมรูน ตึส โกฏิโย อภิสมึสุ ฯ
ปุน สกฺเกสุ กปลวตฺถุสฺมึ นิโคฺรธาราเม พุทฺธวสเทสนาย มหาสมยสุตฺตนฺตเทสนาย จ
คณนปถมตีตาน เทวตาน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ ปุน สุมนมาลาการสมาคเม
ครหทินฺนสมาคเม อานนฺทเสกฺิสมาคเม ชมฺพุกาชีวกสมาคเม มณฺฑกู เทวปุตฺตสมาคเม
มฏกุณฺฑลิเทวปุตฺตสมาคเม สุลสานครโสภินิสมาคเม สิริมานครโสภินิสมาคเม เปสการธีตุสมาคเม จูฬสุภทฺทาสมาคเม สาเกตพฺราหฺมณสฺส อาฬาหนทสฺสนสมาคเม สุนาปรนฺตกสมาคเม สกฺกปฺหสมาคเม ติโรกุฑฺฑสมาคเม รตนสุตฺตสมาคเม ปจฺเจก จตุราสีติยา
ปาณสหสฺสาน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ ฯ ยาวตา มหาราช ภควา โลเก อฏาสิ โสฬสสุ
มหาชนปเทสุ ยตฺถ ยตฺถ ภควา วิหาสิ ตตฺถ ตตฺถ เยภุยฺเวน เทฺว ตโย จตฺตาโร
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ปฺจ ทส เทวมนุสฺสา สต จ สหสฺส จ สตสหสฺส จ เต สพฺเพ สนฺต ปรมตฺถ
นิพฺพาน สจฺฉิกรึสุ ฯ เย เต มหาราช เทวา คิหีเยว เต น ปพฺพชิตา ฯ เอตานิ
จ มหาราช อฺานิ จ อเนกานิ เทวตาโกฏิสตสหสฺสานิ คิหี อคาริกา กามโภคิโน
สนฺต ปรมตฺถ นิพฺพาน อจฺฉิกรึสูติ ฯ
ยทิ ภนฺเต นาคเสน คิหี อคาริกา กามโภคิโน สนฺต ปรมตฺ นิพฺพาน
สจฺฉิกโรนฺติ อถ อิมานิ เตรส ธุตงฺคคุณานิ กิมตฺถ สาเธนฺติ เตน การเณน
ธุตงฺคคุณานิ อกิจฺจกรานิ โหนฺติ ฯ ยทิ ภนฺเต นาคเสน มนฺตปริชปฺปเนน พฺยาธิโย
อุปสเมนฺติ ถึ ปน วเรจเนน มนฺตมนุสฺเสน ฯ ยทิ มุฏีหิ ปฏิสตฺตุ นิคฺคโห ภวติ
กึ อสิสตฺติสรจาปโกทณฺฑทพฺพิทณฺฑลคุฬมุคฺคเรหิ ฯ ยทิ คณฺิกุฏิลสุสิรกฏสาขนฺธเนน
รุกฺขมภิรูหน ภวติ กึ ทีฆทฬฺหสุพทฺธนิสฺเสณิปริเยสเนน ฯ ยทิ ถนฺทิลเสยฺยาย ธาตุสมตา
ภวติ กึ สุขุมสมฺผสฺสมหติมหาสิริยนปริเยสเนน ฯ ยทิ เอโก สาสงฺกสภยวิสมกนฺตารตารณสมตฺโถ ภวติ กึ สนฺนทฺธสชฺชนสหายมหาสตฺถปริเยเสน ฯ ยทิ นทึ สกพาหาย
ตริตุ สมตฺโถ ภวติ กึ ปน ธุวเสตุธุวนาวาปริเยเสน ฯ ยทิ สกสนฺตเกน ฆาสจฺฉาโท
ภวติ กึ ปรเสวนาปยสมุลฺลาปปจฺฉาปุเรธาวเนน ฯ ยทิ อขาตตฬาเก อุทก ลภติ กึ
อุทปานตฬากโปกขรณิขณเนน ฯ เอวเมว โข ภนฺเต นาคเสน ยทิ คิหี อคาริกา กามโภคี
สนฺต ปรมตฺถ นิพฺพาน สจฺฉิกโรนฺติ กึ ธุตงฺคคุณวรสมาทิยเนนาติ ฯ
กฏวีสติ โข ปนิเม มหาราช ธุตงฺคคุณา ยถาภุจจฺ ธุตงฺคคุณา เยหิ คุเณหิ
ธุตงฺค สพฺพพุทฺธาน ปหิต ปตฺถิต ฯ กตเม อฏวีสติ ฯ อิธ มหาราช ธุตงฺคคุณ
สุทฺธาชีว สุขผล อนวชฺช ปรสฺส ทุกฺขาปนุท อภย อสมฺปฬ เอกนฺตวุทฺธิก อปริหานิย
อมาย อนาวิล อารกฺข ปตฺถิตทท สพฺพสตฺตธุปน สวรหิต ปฏิรูป อติสนฺต วิปฺปมุตฺต
ราคกฺขย โทสวูปมสน โมหวินาสน มานปวาหน กุวติ กฺกเฉชฺชการณ กงฺขาวิตรณ
โกสชฺชวิทฺธสน อรติปวาหน ขมน อตุล อปฺปมาณ สพฺพทุกฺชกฺชยคามินนฺติ ฯ อิเม
โข มหาราช อฏวีสติ ธุตงฺคคุณา ยถาภุจจฺ ธุตงฺคคุณา เยหิ คเณหิ ธุตงฺค สพฺพพุทฺธาน
ปหิต ปตฺถิต ฯ
เย โข เต มหาราช ธุตงฺคคุเณ สมาทาย เสวนฺติ เต อฏารสหงฺเคหิ สมุเปตา
ภวนฺติ ฯ กตเมหิ อฏารสหิ ฯ อาจาโร เตส สุวิสุทฺโธ โหติ ปฏิปทา สุปูริตา
โหติ กายิกวาจสิก สุรกฺขิต โหติ มโน สุวิสุทฺโธ โหติ วิริย สุปคฺคหิต โหติ ภย วูปสมติ
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อตฺตานุทิฏิพยฺ ปคตา โหติ อาฆาโต วูปสนฺโต โหติ เมตฺตา อุปฏิตา โหติ อาหาโร
ปริฺาโต โหติ สพฺพสตฺตาน ครุกโต โหติ โภชเน มตฺตฺู โหติ ชาคริยมนุยุตฺโต
โหติ อนิเกโต โหติ ยตฺถ ผาสุ ตตฺถ วิหารี โหติ ปาปเชคุจฺฉี โหติ วิเวการาโม โหติ
สตต อปฺปมตฺโต โหติ ฯ เย เต มหาราช ธุตงฺคคุเณ สมาทาย เสวนฺติ เต อิเมหิ
อฏารสหิ องฺเคหิ สุมเปตา ภวนฺติ ฯ
ทส อิเม มหาราช ปุคฺคลา ธุตงฺคคุณารหา ฯ กตเม ทส ฯ สทฺโธ หิริมา
ธิติมา อกุโห อตฺถวสี อโลโล สิกฺขากาโม ทฬฺหสมาทาโน อนุชฺฌานพหุโล เมตฺตาวิหารี ฯ อิเม โข มหาราช ทส ปุคฺคลา ธุตงฺคคุณารหา ฯ
เย เต มหาราช คิหี อคาริกา กามโภคิโน ฯ เป ฯ สนฺต ปรมตฺถ นิพฺพาน
สจฺฉิกโรนฺติ เต สพฺเพ ปุริมาสุ ชาตีสุ เตรสสุ ธุตงฺคคุเณสุ กตุปาสนา กตภูมิกมฺมา
เต ตตฺเถวาจารฺจ ปฏิปตฺติฺจ โสธยิตฺวา อชฺเชตรหิ คิหีเยว สนฺตา สนฺต ปรมตฺถ
นิพฺพาน สจฺฉิกโรนฺติ ฯ ยถา มหาราช กุสโล อิสฺสตฺโถ สิสฺโส ปม ตาว อุปาสนสาลาย
จาปเภทจาปาโรปนคหณมุฏ ิปฏปฬนองฺคลุ ินามปาทปนสรคหณสนฺทหนอากฑฺฒนสนฺถารณลกฺขนิยมนขิปเน ติณปุริสกฉณกติณปลาลมตจฺติกาปฺุชผลกลกฺขเวเธ อนุสกิ ฺขิตฺวา รฺโ
สนฺติเก อุปาสน ทสฺเสตฺวา ราชาน อาราธยิตฺวา อาชฺรถคชตุรงฺคธนธฺหิรฺสุวณฺณทาสิกาสภริยาคามนิคมวร ลภติ เอวเมว โข มหาราช เย เต คิหี อคาริกา
กามโภคี ฯ เป ฯ สนฺต ปรมตฺถ นิพฺพาน สจฺฉิกโรนฺติ เต สพฺเพ ปุริมาสุ ชาตีสุ
เตรสธุตงฺคคุเณสุ กตุปาสนา กตภูมกิ มฺมา เต ตตฺเถวาจารฺจ ปาฏิปตฺติฺจ โสธยิตฺวา
อชฺเชตรหิ คิหเี ยว สนฺตา สนฺต ปรมตฺถ นิพฺพาน สจฺฉิกโรนฺติ ฯ น มหาราช ปุพฺเพ
ธุตงฺคคุณาเสวเนน วินา ตาเยว ชาติยา อรหตฺต สจฺฉิกิริยา โหติ ฯ อุตฺตเมน วิริเยน
อุตฺตมาย ปฏิปตฺติยา ตถารูเปน อาจาเรน โสตาปตฺติผล สจฺฉิกิริยา โหติ ฯ ยถา
วา ปน มหาราช ภึสโก สลฺลกนฺโต ปุพฺเพ อาจริย ธเนน วา วตฺตปฏิปตฺติยา วา
อาราธยิตฺวา สตฺถคฺคหณวเสน เลขนเฉทนสลฺลุทฺธรณวณโธวนโสสนเภสชฺชานุเลปนวิมนวิเรจนานุวาสนสโยชนกิริย อนุสิกฺขิตฺวา วิชฺชาสุ กตสิกฺโข กตุปาสโน สิกฺขิตหตฺถ กทาจิ
อาตุเร อุปสงฺกมติ ติกิจฺฉาย เอวเมว โข มหาราช คิหี อคาริกา กามโภคิโน สนฺต
ปรมตฺถ นิพฺพาน สจฺฉิกโรนฺติ เต สพฺเพ ปุริมาสุ ชาตีสุ เตรสธุตงฺคุเณสุ กตุปาสนา
กตภูมิกมฺมา เต ตตฺเถวาจารฺจ ปฏิปตฺติฺจ โสธยิตฺวา อชฺเชตรหิ คิหีเยว สนฺตา สนฺต
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ปรมตฺถ นิพฺพาน สจฺฉิกโรนฺติ ฯ น มหาราช ธุตงฺคคุเณน อวิสุทฺธาน ธมฺมาภิสมโย
โหติ ฯ ยถา มหาราช อุทกสฺส อเสจเนน วีชาน อนารุโห ภวติ เอวเมว โข มหาราช
ธุตงฺคคุเณน อวิสุทฺธาน ธมฺมาภิสมโย น โหติ ฯ ยถา วา ปน มหาราช อกตกุสลาน
สุคติคมน น โหติ เอวเมว โข มหาราช ธุตงฺคคุเณน อวิสุทฺธาน ธมฺมาภิสมโย น
โหติ ฯ
ปวีสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทธฺ กามาน ปติฏานตฺเถน ฯ อาโปสม มหาราช
ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธกามาน สพฺพกิเลสมลโธวนตฺเถน ฯ เตโชสม มหาราช ธุตงฺคคุณ
วิสุทฺธิกามาน สพฺพกิเลสวนชฺฌาปนตฺเถน ฯ วาโยสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธกามาน
สพฺพกิเลสรโชปวาหนฺเถน ฯ อคทสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธกามาน สพฺพกิเลสพฺยาธิวูปสมนตฺเถน ฯ อมตสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธกามาน สพฺพกิเลสวินาสนตฺเถน ฯ เขตฺตสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธกามาน สพฺพสามฺคุณสสฺสวิรูหนตฺเถน ฯ มโนหรสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธิกามาน สพฺพปตฺถิตสมฺปตฺติททตฺเถน ฯ นาวาสม มหาราช ธุตงฺคคุร วิสุทฺธิกามาน อณฺณวตรณสสารปารคมนตฺเถน ฯ ภีรุตาณสม มหาราช ธุตงฺคคุร วิสุทฺธิกามาน ชรามรณภยภีตาน
อสฺสาสกรณตฺเถน ฯ มาตุสม มหาราช ธุตงฺคคุณ กิเลสทุกฺขปฏิปฬิตาน อนุคฺคหกตฺเถน ฯ ปตสุ ม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธกามาน กุสลวุฑฺฒิกามาน สพฺพสามฺชนกตฺเถน ฯ มิตฺตสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธิกามาน สพฺพสามฺปริเยสนอวิสวาทกตฺเถน ฯ ปทุมสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธิกามาน สพฺพกิเลเสหิ
อนูปลิตฺตตฺเถน ฯ จตุชาติวรคนฺธสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธิกามาน กิเลสทุคฺคนฺธปฏิวิโนทนตฺเถน ฯ คิริราชวรสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธิกามาน อฏโลกธมฺเมหิ
อกมฺปยตฺเถน ฯ อากาสสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธิกามาน สพฺพตฺถคหณาปคตอุรุวิสฏวิตฺถตมหนฺตตฺเถน ฯ นชฺโชสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธิกามาน กิเลสมลปวาหนตฺเถน ฯ เทสกสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธิกามาน ชาติกนฺตารกิเลสทิฏิวิสมอภินหี รณตฺเถน ฯ มหาสตฺถวาหสม มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธิกามาน สพฺพภยสฺุเขมอภยปวรปุรนิพฺพานนครสมฺปาปนตฺเถน ฯ วิมลวรปริสุทฺธิสนิทฺธสุมชฺชิตอาทาสสม
มหาราช ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธิกามาน สงฺขาราน สภาวทสฺสนตฺเถน ฯ ผลกสม มหาราช
ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธิกามาน กิเลสลคุฬสรสตฺติปฏิพาหนตฺเถน ฯ จนฺทสมย มหาราช
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ธุตงฺคคุณ วิสุทฺธิกามาน อริยาน อิจฺฉิตปตฺถิตมนาปตฺเถน ฯ สุริยสม มหาราช ธุตงฺคคุณ
วิสุทฺธิกามาน สพฺพตมติมิรวิทฺธสนตฺเถน ฯ
เอว โข มหาราช ธุตงฺคคุร พหูปการ หิตกร ผาสุกร ปยกร อวชฺชกร
วหิกร ปติฏิต ยสาวห สุขาหาร สุขวิปาก คุณราสิ คุณปฺุช อปริมิตวรคุณ สพฺพตฺถ
ปวรคฺคกฺาน ภยนุท โสกนุท ทุกฺขนุท ทรถนุท ปริฬาหนุท อรตินุท ภวนุท ขิลนุท
ราคนุท โทสนุท โมปนุทน ทิฏินุท สพฺพอกุสลธมฺมนุท ฯ
ยถา มหาราช มนุชา อุปตฺถมฺภวเสน โภชน อุปเสวนฺติ หิตวเสน เภสชฺช
อุปเสวนฺติ อุปการวเสน มิตฺต อุปเสวนฺติ โอตารณวเสน นาว อุปเสวนฺติ สุคนฺธวเสน
มาลาคนธ อุปเสวนฺติ อภยวเสน ภีรุตาณ อุปเสวนฺติ ปติฏานวเสน ปวึ อุปเสวนฺติ
สิปฺปวเสน อาจริย อุปเสวนฺติ ยสวเสน ราชาน อุปเสวนฺติ กามททวเสน
มณิรตน อุปเสวนฺติ เอวเมว โข มหาราช สพฺพสามฺททวเสน อริยา ธุตงฺคคุณ
อุปเสวนฺติ ฯ
ยถา วา ปน มหาราช อุทก พีชวิรหู นาย อคฺคิ ฌาปนาย อาปาโร พลาหรณาย
ลตา พนฺธนาย สตฺถ เฉทนาย ปานีย ปปาสวินยาย นิธิ อสฺสาสกรณาย นาวา ตรณาย
เภสชฺช พฺยาธิวูปสมาย ยาน สุขคมนาย ภีรุตาณ ภยวิโนทนาย ราชา อารกฺขกตฺถาย
ผลก ทณฺฑเลฑฺฑุลคุฬสรสตฺติปฏิพาหนาย อาจริโย อนุสาสนาย มาตา โปสนาย อาทาโส
อาโลกนาย อลงฺกาโร โสภนาย วตฺถ ปฏิจฺฉาทนาย นิสเฺ สณิ อาโรหนาย ตุลา นิกฺขปิ นาย
มนฺต ชปฺปนาย อาวุธ ตชฺชนิยปฏิพาหนาย ปทีโป อนฺธการหนาย วาโต ปริฬาหน
นิพฺพาปนาย สิปฺป วุตฺตินิพพฺ ตฺตนาย อคท ชีวิตรกฺขนาย อากโร รตนุปฺปาทาย รตน
อลงฺการาย อาณา อนติกกฺ มาย อิสฺสริย วสวตฺตนาย เอวเมว โข มหาราช ธุตงฺคคุณ
สามฺพีชวิรูหนาย กิเลสมลฌาปนาย อิทฺธิพลาหรณาย สติสวรนิพนฺธนาย วิมติวจิ ิกิจฺฉาสลฺลวิโนทนาย ตณฺหาปปาสวีนยาย อภิสมยอสฺสาสกรณาย จตุโรฆตรณาย กิเลสพฺยาธิวูปสมนาย นิพฺพานสุขลหุคมนาย ชาติชราพฺยาธิมรณโสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสอุปายาสสพฺพภยสนฺตาสวูปสมนาย สามฺคุณปริรกฺขณาย กุวติ กฺกิเลสปฏิพาหนาย เกวลสกลสามฺมนุสาสนาย สพฺพสามฺวรโปสนาย สมถวิปสฺสนามคฺคผลนิพฺพานทสฺสนาย
สกลโลกถูตโถมิตมหติโสภคุณกรณาย สพฺพาปายปทหนาย สามฺตฺถเสลสิขรมุทฺธนิ-
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อภิรูหนาย วงฺกกุฏิลวิสมจิตตฺ ปฏิวตฺตนิกฺขปิ นาย เสวิตพฺพาเสวิตพฺพธมฺมสชฺฌายกรณาย
สพฺพกิเลสสตฺตุตชฺชนาย มหาอวิชฺชนฺธการฆาตนาย ติวธิ คฺคิสนฺตาปปริฬาหนิพฺพาปนาย
สนฺตสุขุมสมาปตฺติสาธนาย จตุสจฺจาภิสมยนิพฺพตฺตนาย สีลสมนฺตเกวลสกลสามฺปริรกฺขณาย ฉฬภิฺาวรรตนอุปฺปาทาย โยคิชนาลงฺกรณาย อนวชฺชนิปุณสุขุมปณีตสนฺติสุข
อนติกฺกมาย เกวลสกลสามฺอริยธมฺมวสวตฺตนาย ฯ อิติป มหาราช อิเมส คุณาน
อธิคมาย ยทิท เอกเมก ธุตงฺคคุณ ฯ เอว มหาราช อตุล ธุตงฺคคุณ อปฺปเมยฺย
อสม อปฺปฏิสม อปฺปฏิภาค อุตฺตม อนุตฺตร เสฏ วิสิฏ อธิก อายต ปุถุล วิสฏ
วิตฺถต วิสาล วิตฺถินฺน ครุก มหนฺต ฯ
โย โข มหาราช ปุคฺคโล ปาปจฺโฉ อิจฺฉาปกโต กุสโก ลุทฺโธ โอทริโก ลาภกาโม
ยสกาโม กิตฺตกิ าโม อยุตฺโต อปฺปตฺโต อนนุจฺฉวิโก อนรโห อปฺปฏิรูโป ธุตงฺคคุณ
สมาทิยติ ฯ โส ทิคุณ ทณฺฑมาปชฺชติ สพฺพคุณฆาตมาปชฺชติ ทิฏธมฺมิกฺจ
สมฺปรายิกฺจ ฯ ทิฏธมฺมิกป หีฬน ขีลน ครหน อุปฺปณฺฑน ขิปน อสมฺโภค
นิสฺสารณ นิจฉฺ ุภณ ปวาหน ปวชฺชน ปฏิลภติ ฯ สมฺปราเยป สตโยชนิเก อวีจ-ิ
มหานิรเย อุณหฺ กิตตตฺตสนฺตตฺตอจฺจิชาลามาลเก อเนกวสฺสสตสหสฺสานิ อุทฺธมโธ ติริย
เผณุทฺเทหก สมฺปริวตฺตก ปจฺจติ ตโต มุจจฺ ิตฺวา มหนฺเตหิ กาเยหิ ภีมรูเปหิ
อสุทฺธปนสูสิรรูเปหิ สูนุทฺธุมาตสุสิรุตฺตมงฺโค ฉาโต ปปาสิโต ปจฺฉโต จ ปุรโต จ
อสมฺปโยครูปวณฺโณ ภคฺคกณฺณโสโต อุมมฺ ิลิตนิมฺมิลิตเนตฺตนยโน อรุคตฺตปกฺกคตฺโต
ปุฬวากิณณ
ฺ สพฺพกาโย มตสุนขปฏิกฺกุโล วาตมุเข วิย อคฺคิกฺขนฺโธ อนฺโต ชลมาโน
ปชฺชลมาโน อเลโณ อสรโณ การฺุ ปริเทวมาโน มหาเปโต นิชฺฌามตณฺหิโก หุตฺวา
อาหิณฺฑมาโน มหิยา อฏฏสร กโรติ ฯ ยถา มหาราช โย โกจิ ชโน อยุตฺโต อปฺปตฺโต
อนนนุจฺฉวิโก อนรโห อปฺปฏิรูโป หีโน กุชาติโก ขตฺตยิ าภิเสเกน อภิสิฺจติ โส ลภติ
หตฺถจฺเฉท ปาทจฺเฉท หตฺถปาทจฺเฉท กณฺณจฺเฉท นาสจฺเฉท กณฺณนาสจฺเฉท
วิลงฺคถาลิก สงฺขมุณฺฑิก ราหุมุข โชติมาลิก หตฺถปฺปชฺโชติก เอรกวตฺติก จีรกวาสิก
เอเณยฺยก พฬิสมสิก กหาปณก ขาราปฏิจฺฉก ปลิฆปริวตฺตก ปลาลปก ตตฺเตน เตเลน
โอสิฺจน สุนขขาทาปน ชีวสูลาโรปน อสินา สีสจฺเฉท อเนกวิหิต กมฺมกรณ กฏก
อนุภวติ ฯ กึ ตตฺถ การณ ฯ อยุตฺโต อปฺปตฺโต อนนุจฺฉวิโก อนรโห อปฺปฏิรูโป
หีโน กุชาติโก มหนฺเต อิสสฺ ริยกฺาเน อตฺตาน เปสิ เกวล ฆาเตสิ ฯ เอวเมว โข
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มหาราช โย โกจิ ปาปจฺโฉ ฯ เป ฯ มหิยา อฏฏสร กโรติ ฯ
โย ปน มหาราช ยุตโฺ ต ปตฺโต อนุจฺฉวิโก ปฏิรูโป อรโห อปฺปจฺโฉ สนฺตุฏโ
วิวิตฺโต อสนสฏโ อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต อสโ อมาโย น โอทริโก น ลาภกาโม น
ยสกาโม น กิตฺติกาโม สทฺโธ สทฺธาย ปพฺพชิโต ชรามรณา วิมุจจฺ ิตกุ าโม ชินสาสน
ปคฺคณฺหามีติ ธุตงฺคคุณ สมาทิยติ โส ทิคุณ ปูช อรหติ เทวานฺจ มนุสฺสานฺจ ปโย
โหติ มนาโป ปหิโต ปตฺถิโต ชาติสุมนมลฺลิกาทิปุปฺผ วิย นหาตานุลติ ฺตสฺส ชิฆจฺฉิตสฺส
วิย ปณีตโภชน ปปาสิตสฺส วิย สีตลวิมลมธุรปานีย วิสคตสฺส วิย โอสถวร สีฆคมนกามสฺส
วิย อาชฺรถวรุตฺตม ปตฺติกามสฺส วิย สีฆยาน พหุววิ ธิ อตฺถกามสฺส วิย มโนหรมณิรตน
เกฬิตกุ ามสฺส วิย ปฺจางฺคปวรตุริย อภิรมิตุกามสฺส วิย นาฏกตณ อภิสิฺจิตุกามสฺส
วิย ปณฺฑรวิมลปวรเสตจฺฉตฺต ธมฺมกามสฺส วิย อรหตฺตผลาธิคมนมุตฺตม ฯ ย กิฺจิ
ชินสาสน อคฺควร ยสสุขสวตฺตน ฯ ตสฺส จตฺตาโร สติปฏิานา ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ
จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา จตฺตาโร อิทฺธปาทา ปฺจินฺทฺริยานิ ปฺจ พลานิ สตฺต โพชฺฌงฺคา
อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ สมถวิปสฺสนา อธิคจฺฉติ ปฏิเวธ ปฏิมาเนติ
จตฺตาริ สามฺผลานิ จตสฺโส ปฏิสมฺภิทา ติสฺโส วิชฺชา ฉฬภิฺาโย เกวโล จ
สมณธมฺโม สพฺเพ ตสฺสาเธยฺยา โหนฺติ วิมุตฺติปณฺฑรวิมลเสตจฺฉตฺเตน อภิสิฺจติ ฯ ยถา
มหาราช รฺโ ขตฺตยสฺส อภิชาตกุลกุลนิ สฺส ขตฺติยาภิเสเกน อภิสติ ฺตสฺส ปริจรนฺติ
สรฏเนคมชานปทภฏพลตฺถา อฏตึสา จ ราชปุริสา นฏนจฺจกวิคณมุขมงฺคลิกา
โสตฺถิวาจกา สมณพฺราหฺมณปาสณฺฑคณา อภิคจฺฉนฺติ ย กิฺจิ ปวิยา ปฏฏนรตนากรตฬากรสุงฺกฏานเวรชฺชกเฉชฺชเภชฺชชนมนุสาสน สพฺพตฺถ สามิโก ภวติ เอวเมว โข มหาราช
โย โกจิ ปุคฺคโล ยุตฺโต ปตฺโต ฯ เป ฯ วิมุตฺติปณฺฑรวิมลเสตจฺฉตฺเตน อภิสิฺจติ ฯ
เตรสิมานิ มหาราช ธุตงฺคคุณานิ เยหิ สุทฺธิกโต มหานิพฺพานสาคร ปวิสิตฺวา
พหุวิธธมฺมกีฬมภิกฬี ติ รูปารูปอฏสมาปตฺติโย วลฺเชติ อิทฺธิวิธ ทิพฺพโสตธาตุ
ปรจิตฺตวิชานน ปุพฺเพนิวาสานุสฺสตึ ทิพฺพจกฺขุ สพฺพาสวกฺขยฺจ ปาปุณาติ ฯ กตมานิ
เตรส ฯ ปสุกูลิกงฺค เตจีวริกงฺค ปณฺฑปาติกงฺค ปทานจาริกงฺค เอกาสนิกงฺค
ปตฺตปณฺฑิกงฺค ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค อารฺิกงฺค รุกฺขมูลิกงฺค อพฺโภกาสิกงฺค โสสานิกงฺค
ยถาสนฺถติกงฺค เนสชฺชิกงฺค ฯ อิเมหิ โข มหาราช เตรสธุตงฺคคุเณหิ ปุพฺเพ อาเสวิเตหิ
นิเสวิเตหิ จิณเฺ ณหิ ปริจณ
ิ ฺเณหิ อุปธาริเตหิ ปริปูริเตหิ เกวล สามฺ ปฏิลภติ
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ตสฺสาเธยฺยา โหนฺติ เกวลา สนฺตา สุขา สมาปตฺติโย ฯ
ยถา มหาราช สธโน นาวิโก ปฏฏเน สุฏุ กตสุงฺโก มหาสมุทฺท ปวิสิตฺวา
วงฺค ตกฺโกล จีน โสวีร สุรฏ อลสนฺท โกลปฏฏน สุวณฺณภูมึ คจฺฉติ อฺป ย
กิฺจิ นาวาสฺจรณ เอวเมว โข มหาราช อิเมหิ เตรสธุตงฺคคุเณหิ ปุพฺเพ อาเสวิเตหิ
นิเสวิเตหิ จิรฺเณหิ ปริจณ
ิ ฺเณหิ อุปธาริเตหิ ปริปูริเตหิ เกวล สามฺ ปฏิลภติ
ตสฺสาเธยฺย โหนฺติ เกวลา สนฺตา สุขา สมาปตฺติโย ฯ
ยถา วา ปน มหาราช กสโก ปม เขตฺตโทส ติรกฏปาสาณ อปเนตฺวา
กสิตฺวา วปตวฺ า สมฺมา อุทก ปเวเสติวา รกฺขิตฺวา โคเปตฺวา ลวนมทฺทเนน พหุธฺโก
ภวติ ตสฺสาเธยฺย โหนฺติ เย เกจิ อวเสสา อธนา กปณา ทลิทฺทา ทุคฺคตชนา เอวเมว
โข มหาราช อิเมหิ เตรสธุตงฺคคุเณหิ ปุพฺเพ อาเสวิเตหิ นิเสวิเตหิ ฯ เป ฯ เกวลา สนฺตา
สุขา สมาปตฺติโย ฯ
ยถา วา ปน มหาราช ขตฺติโย มุทฺธาวสิตฺโต อภิชาตกุลกุลิโน เฉชฺชเภชฺชชนมนุสาสเน อิสฺสโร โหติ วสวตฺตโิ ก สามิโก อิจฺฉากรโณ เกวลา จ มหาปวี
ตสฺสาเธยฺยา โหติ เอวเมว โข มหาราช อิเมหิ เตรสธุตงฺคคุเณหิ ปุพเฺ พ อาเสวิเตหิ
นิเสวิเตหิ จิณเฺ ณหิ ปริจณ
ิ ฺเณหิ อุปธาริเตหิ ปริปูริเตหิ ชินสาสนวเร อิสฺสโร โหติ
วสวตฺติโก สามิโก อิจฺฉากรโณ เกวลา จ สมณคุณา ตสฺสาเธยฺยา โหนฺติ ฯ
นนุ มหาราช เถโร อุปเสโน วงฺคนฺตปุตฺโต สลฺเลขธุตงฺคคุเณ ปริปูริการิตาย
อนาทยิตวฺ า สาวตฺถิย สงฺฆสฺส กติก สปริโส นรวสภ ปฏิสลฺลานคต อุปสงฺกมิตฺวา สิรสา
ภควนฺต อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต นิสีทิ ฯ ภควา จ ต สุวินตี  ปริส โอโลเกตฺวา หฏโ
ตุฏโ ปมุทิโต ปริสาย สทฺธึ สลฺลาป สลฺลปตฺวา อาสภิวจเนน อิทมโวจ ปาสาทิกา
วต ตฺยาย อุปเสน ปริสา กถ ตฺว อุปเสน ปริส วิเนสีติ ฯ โสป สพฺพฺุนา
ทสพเลน เทวาติเทเวน ปุฏโ ตุฏโ หฏโ ปมุทิโต ยถาสภาวยถาภูตคุณวเสน ภควนฺต
เอตทโวจ โย โกจิ ม ภนฺเต อุปสงฺกมิตฺวา ปพฺพชฺช วา นิสฺสย วา ยาจติ ตมห
เอว วทามิ อห โข อาวุโส อารฺิโก ปณฺฑปาติโก ปสุกูลิโก เตจีวริโก สเจ ตฺว
อารฺิโก ภวิสฺสสิ ปณฺฑปาติโก ปสุกูลิโก เตจีวริโก เอวาห ต ปพฺพาเชสฺสามิ นิสฺสย
ทสฺสามีติ สเจ โส เม ภนฺเต ปฏิสุณิตฺวา นนฺทติ น โอรมติ เอวาห ต ปพฺพาเชมิ
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นิสฺสย เทมิ โน เจ นนฺทติ โอรมติ น ต ปพฺพาเชมิ น นิสฺสสย ทมฺมิ เอวาห
ภนฺเต ปริส วิเนมีติ ฯ เอวป มหาราช ธุตงฺคคุณวรสมาทินฺโน ภิกฺขุ ชินสาสเน อิสฺสโร
โหติ วสวตฺติโก สามิโก อิจฉฺ ากรโณ ตสฺสาเธยฺยา โหนฺติ เกวลา สนฺตา สุขา
สมาปตฺติโย ฯ
ยถา มหาราช ปทุม นาม อภิวุตฺถ ปุพฺเพ ปริสุทฺธอุทิจฺจชาติวีชปฺปภวตาย
ทสคุณสมุเปต ฯ กตเม ทส ฯ สินิทฺธ มุทุ สุภนิย สุคนฺธปย ปตฺถิต ปสฏ
ชลกทฺทมานุปลิตฺต อนุปตฺตเกสรกณฺณิกาหิ มณฺฑิต ภมรคณเสวิต สีตลสลิลสวทฺธ ฯ อิท
ทสคุณสมุเปต ปทุม ฯ เอวเมว โข มหาราช อิเมหิ เตรสธุตงฺคคุเณหิ ปุพฺเพ อาเสวิเตหิ
นิเสวิเตหิ จิณเฺ ณหิ ปริจณ
ิ ฺเณหิ อุปธาริเตหิ ปริปูริเตหิ อริยสาวโก ตึสคุณวเรหิ สมุเปโต
ภวติ ฯ กตเมหิ ตึสคุณวเรหิ ฯ สินิทฺธมุทุมทฺทวเมตฺตจิตฺโต โหติ ฯ ฆาติตหตวิคตกิเลโส
โหติ ฯ หตนิหตมานทิฏโ โหติ ฯ อจลทฬฺหนิวิฏนิพฺเพมติกสทฺโธ โหติ ฯ ปริปุณฺณปนิตปหฏสุพฺภนีโย โหติ ฯ นิยตสนฺตสุขสมาปตฺติโย โหติ ฯ อจลสีลปวรอสมสุจิคนฺธปริภาวิโต โหติ ฯ เทวมนุสฺสาน ปโย โหติ ฯ ขีณาสวพลวนฺติ โหติ ฯ
อริยวรปุคฺคลชินสาสนปตฺถิโต โหติ ฯ ภูวี จ โหติ ทิวี จ เทวมนุสฺสาน ฯน อสุราน
วนฺทิตปูชิโต โหติ ฯ อนคฺฆชนาน ธุวถวิตโถมิตหสฏโ โหติ ฯ อิธ ภูวี จ ทิวี จ
โลกมนุปลิตฺโต โหติ ฯ อปฺปโถกอนุวชฺเช ภยทสฺสาวี โหติ ฯ สมฺปตฺติวรวิปุลกามาน
มคฺคผลปวรตฺถสาธโน โหติ ฯ อายาจิตวิปุลปณีตปจฺจยภาคี โหติ ฯ อิทมตฺถิตสรีรายป
อนิเกตสยนกามี โหติ ฯ ฌานชฺฌายิตปวรวิหารี โหติ ฯ วิชฏิตชาลกิเลสวตฺถุวิทฺธสิตภคฺคสงฺกุฏิตสฺฉินฺนคตินีวรโณ โหติ ฯ อกุปฺปธมฺเม อภินิปฺปวาโส โหติ ฯ อนวชฺชิตโภคี
โหติ ฯ คติวมิ ุตฺโต ฯ อุตฺติณฺณสพฺพวิจกิ จิ ฺโฉ ฯ วิมุตฺตชิ ฺฌายิตตฺโต ฯ ทิฏธมฺเม
อจลทฬฺหภีรุตตฺ าณมนุปคโต ฯ อนุสยสมุจฺฉินฺโน ฯ สพฺพาสวกฺขยปฺปตฺโต ฯ สนฺตสุขสมาปตฺตึ ปฏิลภติ ฯ สมณคุณสมุเปโต โหติ ฯ อิเมหิ ตึสคุณวเรหิ สมุเปโต
โหติ ฯ
นนุ มหาราช เถโร สารีปุตฺโต ทสสหสฺสมฺหิ โลกธาตุยา อคฺคปุริโส เปตฺวา
ทสพล โลกุตฺตราจริย ฯ โส หิ อปริมิตอสงฺเขยฺยกปฺเป สมาจิตกุสลมูโล พฺราหฺมณกุลกุลิโน
หุตฺวา มานุสิรตึ อติโอหาย ธนวร ฉฑฺฑยิตฺวา ชินสาสเน ปพฺพชิตวฺ า อิเมหิ เต
รสธุคงฺคคเณหิ กายวจีจิตฺต ทมยิตฺวา อชฺเชตรหิ อนนฺตคุณสมุเปโต ภควโต สาสเน
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ธมฺมจกฺก อนุปวตฺตโก ชาโน ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา เทวาติเทเวน
เอกงฺคุตฺตรนิกายวรลฺจเก
นาห ภิกฺขเว อฺ เอกปุคฺคลมฺป สมนุปสฺสามิ โย เอว ตถาคเตน อนุตฺตร
ธมฺมจกฺก ปวตฺติต สมฺมเทว อนุปฺปวตฺเตติ ยถยิท ภิกฺขเว สารีปตฺโต สารีปุตฺโต ภิกฺขเว
ตถาคเตน อนุตฺตร ธมฺมจกฺก ปวตฺติต สมฺมเทว อนุปปฺ วตฺเตตีติ ฯ เอว มหาราช ธุตงฺคคุณ
อนนฺตคุณ ปร เทตีติ ฯ
สาธุ ภนฺเต นาคเสน ย กิฺจิ นวงฺค พุทฺธวจน ยา จ โลกุตฺตรา
กริยา ยา จ โลเก อธิคมวิปุลวรสมฺปตฺติโย สพฺพนฺต เตรสสุ ธุตงฺคคุเณสุ
สโมธาโนปคตนฺติ ฯ
ธุตงฺคปฺโห นวโม ฯ
นวโม วคฺโค ฯ
เมณฺฑกปฺโห นิฏิโต สมตฺโต ฯ
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อุปมาปฺโห
ภนฺเต นาคเสน กตีหงฺเคหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ อรหตฺต สจฺฉิกโรตีติ ฯ อิธ
มหาราช อรหตฺต สจฺฉิกตฺตกุ าเมน ภิกฺขุนา โรสรสฺส คทฺรภสฺส เอกงฺค
คเหตพฺพ ฯ กุกฺกุฏสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ กลนฺทกสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ
ทีปนิยา เอกงฺค คเหตุพฺพ ทีปกสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ กุมมฺ สฺส ปฺจงฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ วสสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ จาปสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ วายสสฺส
เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ มกฺกฏสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ
ปมวคฺโค ฯ
ลาวุลตาย เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ปทุมสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ วีชสฺส
เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ สาลกลฺยาณิกาย เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ นาวาย
ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ นาวาลคฺคนกสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ กุปกสฺส
เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ นิยามกสฺส ตีณิ องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ กมฺมกรสฺส เอกงฺค
คเหตพฺพ ฯ สมุทฺทสฺส ปฺจงคานิ คเหตพฺพานิ ฯ
ทุติโย วคฺโค ฯ
ปวิยา ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ อาปสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ
เตชสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ วายุสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ ปพฺพตสฺส
ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ อากาสสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ จนฺทสฺส
ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ สุริยสฺส สตฺตงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ สกฺกสส ตีณงฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ จกฺจวตฺติสฺส จตฺตาริ องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ
ตติโย วคฺโค ฯ
อุปจิกาย เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ วิฬารสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ
อุนฺทูรสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ วิจฺฉกิ สฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ นกุลสฺส เอกงฺค
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คเหตพฺพ ฯ ชรสิงฺคาลสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ มิคสฺส ตีณิ องฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ โครูปสฺส จตฺตาริ องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ วราหสฺส เทฺว องฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ หตฺถิสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ
จตุตฺโถ วคฺโค ฯ
สีหสฺส สตฺตงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ จกฺกวากสฺส ตีณิ องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ
เวณาหิกสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ ฆรกโปตกสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ อุลุกสฺส
เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ สตปทิสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ วคฺคุลิกสฺส เทฺว องฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ ชลฺลุกสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ สปฺปสฺส ตีณิ องฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ อชครสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ
ปฺจโม วคฺโค ฯ
ปนฺถมกฺกฏิยา เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ถนปตทารกพาลกสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ
จิตฺตกธรกุมฺภสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ปวนสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ รุกฺขสฺส
ตีณิ องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ เมฆสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ มณิรตนสฺส ตีณงฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ มาควิกสฺส จตฺตาริ องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ พาฬิสิกสฺส เทฺว องฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ ตจฺฉกสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ
ฉฏโ วคฺโค ฯ
กุมฺภสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ กาลายสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ
ฉตฺตสฺส ตีณิ องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ เขตฺตสฺส ตีณิ องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ อคทสฺส
เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ โภชนสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ อิสสฺ ติถสฺส จตฺตาริ
องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ รฺโ จตฺตาริ องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ โทวาริกสฺส เทฺว
องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ นิสทาย เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ
สตฺตโม วคฺโค ฯ
ปทีปสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ มยุรสฺส เทฺว องฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ อุสภสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ ตุรงฺคสฺส เทฺว องฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ โสณฺฑิกสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ อินฺทขีลสฺส เทฺว องฺคานิ
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คเหตพฺพานิ ฯ ตุลาย เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ขคฺคสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ
มจฺฉสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ อิณคาหกสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ
อฏโม วิคฺโค ฯ
พฺยาธิกสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ มคฺคสฺส เทฺว องฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ นทิยา เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ อุสสฺ วสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ
ปตฺตสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ สุงฺกาสายิกสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ โจรสฺส ตีณงฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ สกุณคฺฆิยา เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ สุนขสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ
ติกิจฺฉกสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ คพฺภินิยา เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ
นวโม วคฺโค ฯ
จามริยา เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ กิริยา เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ กโปติกสฺส
ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ เอกนยนสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ กสกสฺส ตีณงฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ ชมฺพุกสิงฺคาลิยา เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ปงฺกวารสฺส เทฺว องฺคานิ
คเหตพฺพานิ ฯ ทพฺพิยา เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ อิณสาธกสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ
อนุวิจนิ กสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ
ทสโม วคฺโค ฯ
สารถิสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ ตนฺตวายสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ
นตฺถยิกสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ โภชนกสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานิ ฯ อุนฺนวายสฺส
เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ นาวายิกสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภมรสฺส เทฺว องฺคานิ
คเหตพฺพานีติ ฯ
เอกาทสโม วคฺโค ฯ
มาติก นิฏิต ฯ
ภนฺเต นาคเสน โฆรสรสฺส คทฺรภสฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช คทฺรโภ นาม สงฺการกูเฏป จตุกฺเกป สิงฺฆาฏเกป
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คามทฺวาเรป ภุสราสิมฺหิป ยตฺถ กตฺถจิ สยติ น สยนพหุโล โหติ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน ติณสนฺถาเรป ปณฺณสนฺถาเรป กฏมฺจเกป ฉมายป ยตฺถ กตฺถจิ
จมฺมขณฺฑ ปตฺถริตฺวา สยิตพฺพ น สยนพหุเลน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช โฆรสรสฺส
คทฺรภสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา เทวาติเทเวน กลิงฺครูปธานา
ภิกฺขเว เอตรหิ ภิกฺขู วิหรนฺติ อปฺปมตฺตา อาตาปโน ปธานสฺมินฺติ ฯ ภาสิตฺเจต
มหาราช เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินาป
ปลฺลงฺเกน นิสินนฺ สฺส
ชณฺณุเกนาภิวสฺสติ
อล ผาสุวิหาราย
ปหิตตฺถสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กุกกฺ ฏุ สฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ปฺจงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช กุกฺกุโฏ นาม สกาลสฺเสว ปฏิสลฺลียติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน กาเลน สมเยเนว เจติยงฺคณ สมฺมชฺชิตฺวา ปานีย ปริโภชนีย
อุปฏเปตฺวา อตฺตโน สรีร ปฏิชคฺคิตฺวา นหายิตวฺ า เจติย วนฺทิตฺวา วุฑฺฒาน ภิกฺขนู 
ทสฺสนาย คนฺตฺวา กาเลน สมเยน สฺุาคาร ปวิสิตพฺพ ฯ อิท มหาราช กุกฺกุฏสฺส
ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช กุกฺกุโฏ กาลสฺเสว วุฏาติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน กาเลน สมเยเนว วุฏหิตวฺ า เจติยงฺคณ สมฺมชฺชิตฺวา ปานีย
ปริโภชนีย อุปฏเปตฺวา อตฺตโน สรีร ปฏิชคฺคิตฺวา เจติย วนฺทิตฺวา ปุนเทว สฺุาคาร
ปวิสิตพฺพ ฯ อิท มหาราช กุกฺกุฏสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
กุกฺกุโฏ ปวึ ขณิตฺวา อชฺโฌหริตพฺพ อชฺโฌหรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
ปจฺจเวกฺขิตฺวา อชฺโฌหาร อชฺโฌหริตพฺพ เนวว ทวาย น มทาย น มณฺฑนาย น วิภูสนาย
ฯ เป ฯ ผาสุวหิ าโร จาติ ฯ อิท มหาราช กุกฺกุฏสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต
เจต มหาราช ภควตา เทวาติเทเวน
กนฺตาเร ปุตฺตมสว
อกฺขสฺสพฺภฺชน ยถา
เอว อาหริ อาหาร
ยาปนตฺถนฺน มุจฺฉิโตติ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช กุกกฺ ุโฏ สจกฺขุโกป รตฺตึ อนิโธ วิย โหติ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน อนนฺเธเนว อนฺเธน วิย ภวิตพฺพ อรฺเป โคจรคาเม ปณฺฑาย
จรนฺเตนป รชนีเยสุ รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพธมฺเมสุ อนฺเธน พธิเรน มูเคน วิย ภวิตพฺพ
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น นิมิตฺต คเหตพฺพ นานุพฺยฺชน คเหตพฺพ ฯ อิท มหาราช กุกฺกุฏสฺส จตุตฺถงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน มหากจฺจายเนน
จกฺขมุ สฺส ยถา อนฺโธ
โสตวา พธิโร ยถา
ชิวฺหามสฺส
พลวา ทุพฺพโลริว
อถ อตฺเถ สมุปปนฺเน
สเยถ มตสายิกนฺติ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช กุกกฺ ุโฏ เลฑฺฑุทณฺฑลคุฬมุคฺคเรนป ปหาเรนป ปริปาติยมาโน
สกเยว เคห น วิชหติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน จีวรกมฺม กโรนฺเตนป
นวกมฺม กโรนฺเตนป อุทฺเทสนฺเตนป ปริปุจฺฉนฺเตนป โยนิโส มนสิกาโร น
วิชหิตพฺโพ ฯ สก โข ปเนต มหาราช โยคิโน เคห ยทิท โยนิโส มนสิกาโร ฯ
อิท มหาราช กุกฺกุฏสฺส ปฺจมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา
เทวาติเทเวน โก จ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน โคจโร สโก เปตฺติโก วิสโย ยทิท จตฺตาโร
สติปฏานาติ ฯ ภาสิตฺเจต มหาราช เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินาป
ยถา สมฺมโต กุกฺกโุ ฏ
สก เคห น ชหติ
ภกฺขาภกฺข วิชานาติ
อตฺตโน วุตฺตกิ ปฺปน
ตเถว พุทฺธปุตฺเตน
อปฺปมตฺเตน สาสน
กทาจิ น วิชหิตพฺพ
มนสิการ วรุตตฺ มนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กลนฺทกสฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช กลนฺทโก นาม ปฏิสตฺตุมฺหิ อุปสงฺกมนฺเต นงฺคุฏ ปปฺโผเฏตฺวา
มหนฺต กตฺวา เตเนว นงฺคุฏเน ปฏิสตฺตุ ปฏิพาหติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน กิเลสสตฺตุมฺหิ อุปสงฺกมนฺเต สติปฏานนงฺคุฏิ ปปฺโผเฏตฺวา มหนฺต กตฺวา
เตเนว จ สติปฏานนงฺคุฏเน สพฺพกิเลสา ปฏิพาหิตพฺพา ฯ อิท มหาราช กลนฺทกสฺส
เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน จูฬปณฺเกน
ยทา กิเลเส อุปตนฺเต
สามฺคุณธสเน
สติปฏานนงฺคุฏเน
หฺติ โส ปุนปฺปุนนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ทีปนิยา เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต เอกงฺค
คเหตพฺพนฺติ ฯ ยถา มหาราช ทีปนี นาม สกึเยว คพฺภ คณฺหาติ น ปุน ปุริส
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อุเปติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อายตึ ปฏิสนฺธึ อุปปตฺตึ คพฺภเสยฺย
จุตึ เภท ขย วินาส สสารภย ทุคฺคตึ วิสม ปฬิต ทิสฺวา ปุน ภเวสุ
นปฺปฏิสนฺธหิสฺสามีติ โยนิโส มนสิกาโร กรณีโย ฯ อิท โข มหาราช ทีปนิยา เอกงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา สุตฺตนิปาเต ธนิยโคปาลสุตฺเต
อุสโภริว เฉตฺวา พนฺธนานิ
นาโค ปูติลตว ทาลยิตฺวา
นาห ปุน อุเปสฺส คพฺภเสยฺย
อถ เจ ปตฺถยสี ปวสฺส เทวาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ทีปกสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช ทีปโก นาม อรฺเ ติณคหน วา วนคหน
วา ปพฺพตคหน วา นิสฺสาย นิลียิตฺวา มิค กณฺหาติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน วิเวก เสวิตพฺพ อรฺ รุกฺขมูล ปพฺพต กนฺทร คิริคุห สุสาน วนปฏ
อพฺโภกาส ปลาสลปฺุช อปฺปสทฺท อปฺปนิคฺโฆส วิชนวาต มนุสฺสราหเสยฺยก
ปฏิสลฺลานสารูป ฯ วิเวก เสวมาโน หิ มหาราช โยคี โยคาวจโร น จิรสฺเสว
ฉฬภิฺาสุ วสีภาว ปาปุณาติ ฯ อิท มหาราช ทีปกสฺส ปม องฺค คเหตพฺพ ฯ
ภาสิต เจต มหาราช มหาเถเรหิ ธมฺมสงฺคาหเกหิ
ยถาป ทีปโก นาม
นิลียิตฺสวา คณฺหตี มิเค
ตเถวาย พุทฺธปุตฺโต
ยุตฺตโยโค วิปสฺสโก
อรฺ ปวิสิตฺวาน
คณฺหาติ ผลมุตฺตมนฺติ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช ทีปโก ย กฺจิ ปสุ วธิตฺวา วามปสฺเสน ปติต
น ภกฺเขติ เ อวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน กุหนาย ลปนาย เนมิตฺติกตาน
นิปฺเปสิกตาย ลาเภน ลาภ ชิคึสนตาย ทารุทาเนน วา เวฬุทาเนน วา ปตฺตทาเนน
วา ปุปฺผทาเนน วา ผลทาเนน วา มตฺตกิ ทาเนน วา จุณฺณทาเนน วา สินานทาเนน
วา ทนฺตกฏทาเนน วา มุโขทกทาเนน วา ปาตุกมฺยตาย วา มุคฺคสุปฺปตาย วา
ปาริภฏยกตาย วา ชงฺฆเปสนิเยน วา เวชฺชกมฺเมน วา ทูตกมฺเมน วา ปหิณคมเนน
วา ปณฑ
ฺ ปฏิปณฺเฑน วา ทานุปฺปทาเนน วา วตฺถวุ ิชฺชาย วา นกฺขตฺตวิชฺชาย วา
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องฺควิชฺชาย วา อฺตรฺตเรน วา พุทฺธปฏิกุฏเน มิจฺฉาชีเวน นิปฺผาทิต โภชน
น ภฺุชิตพฺพ วาทปสฺเสน ปติต ปสุ วิย ทีปโก ฯ อิท มหาราช ทีปกสฺส ทุติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินาป
วิจวี 
ิ ฺตฺติวิปฺผารา
อุปฺปนฺน มธุปายส
สเจ ภุตฺโต ภเวยฺยาห
สาชีโว ครหิโต มม
ยทิป เม อนฺตคุณ
นิกฺขมิตฺวา พหี จเร
เนว ภินฺเทยฺยมาชีว
จชมาโนป ชีวติ นฺติ ฯ
ภาสิต เจต มหาราช เถเรน อุปเสเนน วงฺคนฺตปุตฺเตน
ยทิป เม อนฺตคุร
นิกฺขมิตฺวา พหี จเร
เนว ภินฺเทยฺยมาชีว
จเรยฺยาห อเนสนนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กุมฺมสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ปฺจงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช กุมฺโม นาม อุทกจโร อุทเกเยว วาส กปฺเปติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สพฺพปาณภูตปุคฺคลาน หิเตน ผริตพฺพ อเวเรน
อพฺยาปชฺเฌน อขิเลน เมตฺตจิตฺเตน จ เมตฺตาภาวนาย ภาวยิตพฺพ ฯ อิท มหาราช
กุมฺมสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช กุมฺโม อุทเก อุปลาเปนฺโต สีส
อุกฺขิปติ โส ย กิฺจิ ปสฺสติ ตตฺเถว นิมุชฺชติ ตาฬิหโมคาหติ มา เต ม ปสฺเสยฺยุนฺติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน กิเลเส อุปสงฺกนฺเต อารมฺมณสเร นิมุชฺชิตพฺพ
คาฬฺหโมคาหิตพฺพ มา ม สพฺพกิเลสา ปสฺเสยฺยุนฺติ ฯ อิท มหาราช กุมฺมสฺส ทุติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช กุมฺโม อุทกโต นิกฺขมิตฺวา กาย อุตฺตาเปติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน นิสชฺชาานสยนจงฺกมโต มานส นีหริตฺวา
สมฺมปฺปธาเน มานส อุตฺตาเปตพฺพ ฯ อิท มหาราช กุมฺมสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช กุมฺโม ปวึ ขณิตวฺ า วิวิตฺเต วาส กปฺเปติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ลาภสกฺการสิโลก ปชหิตฺวา สฺุ วิวติ ฺต กานน วนปฏ
ปพฺพต กนฺทร คิริคุห อปฺปสทฺท อปฺปนิคฺโฆส ปวิวิตฺต โอคาหิตฺวา วิวิตฺเตเยว วาส
อุปคนฺตพฺพ ฯ อิท มหาราช กุมฺมสฺส จตุตฺถงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช
เถเรน อุปเสเนน วงฺคนฺตปุตฺเตน
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วิวิตฺต อปฺปนิคฺโฆส
พาฬมิคนิเสวิต
เสเว เสนาสน ภิกฺขุ
ปฏิสลฺลานการณาติ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช กุมฺโม จาริก จรนฺโต ยทิ กิฺจ ปสฺสติ วา สทฺท วา สุณาติ
โสณฺฑิปฺมานิ องฺคานิ สเก กปาเล นิทหิตฺวา อปฺโปสุกฺโก ตุณฺหภี โู ตว ติกฺติ
กายมนุรกฺขนฺโต เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สพฺพตฺถ รชนีเยสุ รูป
สทฺทคนฺธรสโผฏพฺเพสุ อาปตนฺเตสุ ฉสุ ทฺวาเรสุ สวรกวาฏ อนุคฺฆาเฏตฺวา มานส
สโมทหิตฺวา สวร กตฺวา กตฺวา สเตน สมฺปชาเนนป นิสีทิตพฺพ สมณธมฺม รกฺขมาเนน ฯ
อิท มหาราช กุมฺมสฺส ปฺจมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา สยุตฺตนิกาเย
กุมฺมูปเม สุตฺตนฺเต
กุมฺโมว องฺคานิ สเก กปาเล
สโมทห ภิกฺขุ มโนวิตกฺเก
อนิสฺสิโต อฺมเหยาโน
ปรินิพฺพุโต น อปวิเทยฺย กฺจีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน วสสฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช วโส นาม ยตฺถ วาโต ตตฺถ อนุโลมยติ นาฺตฺถมนุธาวติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ย พุทฺเธน ภควตา ภาสิต นวงฺค สตฺถุสาสน
ต อนุโลมยิตฺวา กปฺปเย อนวชฺเช ตฺวา สมณธมฺมเยว ปริเยสิตพฺพ ฯ อิท มหาราช
วสสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถรเน ราหุเลน
นวงฺค ชินวจน
อนุโลมยิตฺวาน สพฺพทา
กปฺปเย อนวชฺชสฺมึ
ตฺวา วายมถุตฺตรินฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน จาปสฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วิเทสิ กตมนฺต เอกงฺค
คเหตพฺพนฺติ ฯ ยถา มหาราช จาโป สุตจฺฉิโต มิโต ยาวอคฺคมูล สมกเยว อนุนมติ
น ปฏิตฺถมฺภติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน เถรนวมชฺฌิมสมเกสุ อนุนมิตพฺพ
นปฺปฏิปฺผริตพฺพ ฯ อิท มหาราช จาปสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิตมฺเปต มหาราช
ภควตา เทวาติเทเวน วิธุรปุณฺณกชาตเก
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จาโปวานุนเม ธีโร
วโสว อนุโลมย
ปฏิโลม น วตฺเตยฺย
ส ราชวสตึ วเสติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน วายสสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช วายโส นาม อาสนงฺกิโต ปริสงฺกิโต ยตฺตปยตฺโต
จรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อาสงฺกิตปริสงฺกิเตน ยตฺตปยตฺเตน
อุปฏิตาย สติยา สวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ คุตตฺ ทฺวาเรหิ จริตพฺพ ฯ อิท มหาราช วายสสฺส
ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช วายโส ย กิฺจิ โภชน ทิสฺวา กุณป
วา อุจฺฉิฏ วา สพฺเพ าติโย โฆเสตฺวา เตหิ สวภิ ชิตฺวา ภฺุชติ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน เย เต ลาภา ธมฺมิกา ธมฺมลทฺธา อนฺตมโส ปตฺตปริยาปนฺนมตฺตมฺป
ตถารูเปหิ ลาเภหิ อปฺปฏิวภิ ตฺตโภคินา ภวิตพฺพ สีลวนฺเตหิ สพฺรหฺมจารีหิ สาธารณโภคินา
ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช วายสสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภสิต เจต มหาราช
เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินา
สเจ เม อุปนาเมนฺติ
ยถาลทฺธ ตปสฺสิโน
สพฺเพส วิภชิตวฺ าน
ตโต ภฺุชามิ โภชนนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน มกฺกฏสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช มกฺกโฏ นาม วาส อุปคจฺฉนฺโต ตถารูเป
โอกาเส มหติมหารุกฺเข ปวิวิตฺเต สพฺพตฺถกสาเข ภีรุตฺตาเณ วาส อุปคจฺฉติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ลชฺชึ เปสล สีลวนฺต กลฺยาณธมฺม พหุสฺสุต ธมฺมธร
ปย คุรุ ภาวนิย วตฺตาร วจนกฺขม โอวาทก วิฺาปก สนฺทสฺสก สมาทปก สมุตฺเตชก
สมฺปหสก พฺรหฺมจาริน เอวรูป คุรุ วา กลฺยาณมิตฺต อุปนิสฺสาย วิหริตพฺพ ฯ อิท
มหาราช มกฺกฏสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช มกฺกโฏ รุกฺเขเยว
จรติ ติฏติ นิสีทติ ยทิ นิททฺ  โอกฺกมติ ตตฺเถว รตฺตึ วาส อนุภวติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ปวนาภิมุเขน ภวิตพฺพ ปวเนเยว าน จงฺกมน นิสชฺช
สยน นิทฺท โอกฺกมิตพฺพ ตตฺเถว สติปฏาน อนุภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช มกฺกฏสฺส
ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินา
จงฺกมนฺโตป ติฏนฺโต
นิสชฺชสยเนน วา
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ปวเน โสภเต ภิกฺขุ
ปวนนฺต ว วณฺณิตนฺติ ฯ
โฆรสรวคฺโค ปโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
โฆรสโร จ กุกฺกุโฏ
กลนฺโท ทีปนี ทีปโก
กุมฺโม วโส จ จาโป จ
วายโส อถ มกฺกโฏติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ลาวุลตาย เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช ลาวุลตา นาม ติเณ วา กฏเ วา ลตาย วา โสณฺฑิกาหิ
อาลมฺพิตฺวา ตสฺส อุปริ อฑฺฒติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อรหตฺเต
อภิวพฺฒิตุกาเมน มนสา อารมฺมเณ อาลมฺพติ ฺวา อรหตฺเต อภิวฑฺฒิตพฺพ ฯ อิท โข
มหาราช ลาวุลตาย เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน สารีปุตฺเตน
ธมฺมเสนาปตินา
ยถา ลาวุลตา นาม
ติเณ กฏเ ลตาย วา
อาลมฺพิตฺวา โสณฺฑกิ าหิ
ตโต วฑฺฒติ รูหติ
ตเถว พุทฺธปุตฺเตน
อรหตฺตผลกามินา
อารมฺมเณ อาลมฺพิตวฺ า
วพฺฒิตพฺพ อเสขผลนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ปทุมสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ตีณิ องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช ปทุม นาม อุทเก ชาต อุทเก สวฑฺฒ อนุปลิตฺต
อุทเกน เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน กุลคณลาภยสสกฺการสมฺมานนาย
ปริโภคปจฺจเยสุ จ สพฺพกิเลเสสุ จ สพฺพตฺถ อนุปลิตฺเตน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช
ปทุมสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช ปทุม อุทกา อจฺจคุ ฺคมฺม ติฏติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สพฺพ โลก อภิภวิตวฺ า อจฺจคุ ฺคมฺม โลกุตฺตเร
ธมฺเม วิหริตพฺพ ฯ อิท มหาราช ปทุมสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร
มหาราช ปทุม อปฺปมตฺตเกนป อนิเลน เอริต จลติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
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โยคาวจเรน อปฺปมตฺตเกสุป กิเลเสสุ สฺโม กรณีโย ภยทสฺสาวินาป วิหริตพฺพ ฯ
อิท มหาราช ปทุมสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา
อนุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสูติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน พีชสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช พีช นาม อปฺปมตฺตกมฺป สมาน ภทฺทเก
เขตฺเต วุตฺต เทเวสุ สมฺมา ธาเร ปเวจฺฉนฺเตสุ พหู ผลานิ อนุทสฺสติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ยถา ปฏิปาทิต สีล เกวล สามฺผล อนุทสฺสติ เอว
สมฺมาปฏิปชฺชิตพฺพ ฯ อิท มหาราช พีชสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
พีช สุวิโสธิเต เขตฺเต โรปต ขิปฺปเมว รูหติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
มานส สุปริคฺคหิต สฺุาคเร ปริโสธิต สติปฏานเขตฺตวเร ขิตฺต ขิปฺปเมว รูหติ ฯ
อิท มหาราช พีชสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน อนุรุทฺเธน
ยถาป เขตฺเต ปริสุทฺเธ
พีชฺจสฺส ปติฏิต
โหติ วิปุล ผลนฺตสฺส
ปริโตเสติ กสฺสก
ตเถว โยคิโน จิตฺต
สฺุาคาเร วิโสธิต
สติปฏานเขตฺตวเร
ขิปฺปเมว วิรหู ตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน สาลกลฺยาณิกาย เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช สาลกลฺลาณิกา นาม อนฺโตปิยเมว อภิวฑฺฒติ หตฺถสตมฺป
ภิยฺโยป เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน จตฺตาริ สามฺผลานิ จตสฺโส
ปฏิสมฺภิทาโย ฉฬภิฺาโย เกวลฺจ สมณธมฺม สฺุาคาเรเยว ปริเยสิตพฺพ ฯ
อิท มหาราช สาลกลฺยาณิกาย เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน
ราหุเลน
สาลกลฺยาณิกา นาม
ปาทโป ธรณีรุโห
อนฺโตปวิยเยว
สตหตฺโถ ปวฑฺฒติ ฯ
ยถา กาลมฺหิ สมฺปตฺเต
ปริปาเกน โส ทุโม
อุพฺภชิ ฺชิตฺวาน เอกาห
สตหตฺโถ ปวฑฺฒติ
เอวเมว โข มหาวีร
สาลกลฺยาณิกา วิย
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อพฺภนฺตเร สฺุาคาเร
ธมฺมโต อภิวพฺฒตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน นาวาย ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ตีณิ องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช นาวา นาม พหุววิ ิธทารุสงฺฆาฏสมวาเยน พหุมฺป
ชน ตารยติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อาจารสีลคุณวตฺตปฏิปตฺติพหุววิ ิธธมฺมสงฺฆาฏสมวาเยน สเทวโก โลโก อภิตารยิตพฺโพ ฯ อิท มหาราช นาวาย ปมงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช นาวา พหุววิ ิธอูมิถนิตเวควิสฏาวฏฏคาหเวต สหติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน พหุววิ ิธกิเลสอูมิเวค ลาภสกฺการยสสิโลกปูลนวนฺทนา ปรกุเลสุ นินฺทาปสสา สุขทุกฺขสมฺมานนวิมานนพหุวิวธิ โทสกิเลสอูมิเวคฺจ
สหิตพฺพ ฯ อิท มหาราช นาวาย ทุตยิ งฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
นาวา อปริมิตมนนฺตมปาณมกฺโขภิตคมฺภีเร มหติมหาโฆเส ติมิงฺคลมกรคาหกมจฺฉคณากุเล
มหติมหาสมุทเฺ ท จรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สฺาตมนุปสมฺภนฺต-ิ
ปารมิพฺยาปาร ติปริวฏฏทฺวาทสาการจตุสจฺจาภิสมยปฏิเวเธ มานส จารยิตพฺพ ฯ อิท
มหาราช นาวาย ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา สยุตฺตนิกายวเร
สจฺจสยุตฺเต
จินฺเตนฺตา จ โข ตุมฺเห ภิกฺขเว อิท ทุกฺขนฺติ จินเฺ ตยฺยาถ อย
ทุกขสมุทโยติ จินฺเตยฺยาถ อย ทุกฺขนิโรโธติ จินฺเตยฺยาถ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ
จินฺเตยฺยาถาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน นาวาลคฺคนกสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช นาวาลคฺคนก นาม พหุอูมิชาลากุลวิกฺโขภิตสลิลตเล
มหติมหาสมุทเฺ ท นาว ลคฺเคติ เปติ น เทติ ทิสาวิทิส หริตุ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน ราคโทสโมหอูมิชาเล มหติมหาวิตกฺกสมฺปหาเร จิตฺต ลคฺเคตพฺพ น
ทาตพฺพ ทิสาวิทิส หริตุ ฯ อิท มหาราช นาวาลคฺคนกสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช นาวาลคิคนก น ปลวติ วิสีทติ หตฺถสเตป อุทเก นาว ลคฺเคติ
าน อุปเนติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ลาภยสสกฺการมานนวนฺทนปูชนาปจิตีสุ ลาภคฺคยสคฺเค น ปลวิตพฺพ สรีรยาปนมตฺตเกเยว จิตตฺ  เปตพฺพ ฯ
อิท มหาราช นาวาลคฺคนกสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน
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สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินา
ยถา สมทฺเท ลคฺคนก
น ปลฺลวติ วิสีทติ
ตเถว ลาภสกฺกาเร
มา ลคฺเคถ วิสีทถาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กูปสฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช กูโป นาม รชฺชฺุจ วรตฺตฺจ ลการฺจ ธาเรติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สติสมฺปชฺเน สมนฺนาคเตน ภวิตพฺพ อภิกฺกนฺเต
ปฏิกฺกนฺเต อาโลกิเต วิโลกิเต สมฺมิฺชิเต ปสาริเต สฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ อสิเต ปเต
ขายิเต สายิเต อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม คเต ิเต นิสินฺเน สุตฺเต ชาคริเต ภาสิเต ตุณหฺ ีภาเว
สมฺปชานการินา ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช กูปสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต
มหาราช ภควตา สโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย สมฺปชาโน อย โว อมฺหาก
อนุสาสนีติ ฯ ภนฺเต นาคเสน นิยามกสฺส ตีณิ องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ
กตมานิ ตานิ ตีณิ องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช นิยามโก นาม รตฺตินฺทวิ  สตต สมิต
อปฺปมตฺโต ยตฺถปฏิยตฺโต นาว สาเรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน จิตฺต
นิยามยมาเนน รตฺตินฺทิว สตต สมิต อปฺปมตฺเตน โยนิโส มนสิกาเรน จิตฺต
นิยาเมตพพ ฯ อิท มหาราช นิยามกสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหราช
ภควตา เทวาติเทเวน ธมฺมปเท ปฺปมาทรตา โหถ สจิตฺตมนุรกฺขถ ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตาน
ปงฺเก สนฺโนว กฺุชโรติ ฯ ปุน จ ปร มหาราช นิยามกสฺส ย กิฺจ มหาสมุทฺเท
กลฺยาณ วา ปาปก วา สพฺพนฺต วิทิต โหติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
กุสลากุสล สาวชฺชารวชฺช เสวิตพฺพาเสวิตพฺพ หีนปฺปณีต กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาค ธมฺม
วิชานิตพฺพ ฯ อิท มหาราช นิยามกสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
นิยามโก ยนฺเต มุทฺทิก เทติ มา โกจิ ยนฺต อามสิตฺถาติ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรนน จิตฺเต สวรมุทฺทิกา ทาตพฺพา มา กิฺจิ ปาปก อกุสลวิตกฺก
วิตกฺเกสีติ ฯ อิท มหาราช นิยามกสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯน ภาสิต เจต มหาราช
ภควตา สยุตฺตนิกายวเร
มา ภิกขฺ เว ปาปเก อกุสเล วิตกฺเก วิตกฺเกถ เสยฺยถีท กามวิตกฺก
พฺยาปทวิตกฺก วิหึสาวิตกฺกนฺติ ฯ
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ภนฺเต นาคเสน กมฺมกรสฺส เอกงฺค คเหตพฺหนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต เอกงฺคนฺติ
ฯ ยถา มหาราช กมฺมกโร นาม เอว จินตฺ ยติ ภตฺติโก อห อิมาย นาวาย กมฺม
กโรมิ อิมาย อห นาวาย วาหสา ภตฺตเวตน ลภามิ น เม ปมาโท กรณีโย อปฺปมตฺเตน
อย เม นาวา คเหตพฺพาติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรนน เอว จินฺติตพฺพ
อิม โข อห จาตุมฺมหาภูตกิ  กาย สมฺมสนฺโต สตต สมิต อปฺปมตฺโต อุปฏิตสติ
สโต สมฺปชาโน สมาหิโต เอกคฺคจิตฺโต ชาติชราพฺยาธิมรณโสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ
ปริมุจฺจิสฺสมิ น เม ปมาโท กรณีโยติ ฯ อิท มหาราช อมฺมกรสฺส เอกงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินา
กาย อิม สมฺมสถ
ปริชานาถ ปุนปฺปุน
กาเย สภาว วิทิตฺวา
ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน สมุทฺทสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ ปฺจงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช สมุทฺโท นาม มเตน กุณเปน สทฺธึ น สวสติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ราคโทสโมหมานทิฏิมกฺขปลาสอิสฺสามจฺฉริยมายาสาเถยฺยกุฏิลวิสมทุจฺจริตกิเลสมเลหิ สทฺธึ น วิสิตพฺพ ฯ อิท มหาราช สมุทฺทสฺส
ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราฃ สมุทฺโท มณิมุตฺตาเวฑุรยิ สขสิลาปพาฬผลิกวิวิธรตนนิจย ธาเรนฺโต ปทหติ น พหิ วิกิรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน มคฺคผลฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺติวิปสฺสนาภิฺาวิวิธสคุณรตนานิ อธิคนฺตฺวา
ปทหิตพฺพ ฯ พหิ นีหริตพฺพ ฯ อิท มหาราช สมุทฺทสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช สมุทฺโท มหติมหาภูเตหิ สทฺธึ สวสติ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน อปฺปจ ฉฺ  สนฺตุฏ ธุตวาท สลฺเลขวุตฺตึ อาจารสมฺปนฺน ลชฺชึ เปสล
คุรุ ภาวนีย วตฺตาร วจนกฺขม โจทก ปาปครหึ โอวทก อนุสาสก วิฺาปก สนฺทสฺสก
สมาทปก สมุตฺเตชก สมฺปหสก กลฺยาณมิตฺต สพฺรหฺมจารึ อุปนิสฺสาย วสิตพฺพ ฯ
อิท มหาราช สมุทฺทสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สมุทฺโท สมฺปุณฺโณ
นวสลิสลมฺปุณฺณาหิ คงฺคายมุนาอจิรวตีสรภูมหีอาทีหิ นทีสตสหสฺเสหิ อนฺตลิกฺเข สลิลธาเรหิ จ ปูริโต สกเวล นาติวตฺตติ เอเวมว โข มหราช โยคินา โยคาวจเรน
ลภายสสกฺการสิโลกนานนวนฺทนปูชนการณา ชีวิตเหตุป สฺจิจฺจ สิกชฺ าปทวีติกกฺ โม น
กรณีโย ฯ อิท มหาราช สมุทฺทสฺส จตุตฺถงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต ภควตา
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เทวาติเวน
เสยฺยถาป ปหาราท ปมหาสมุทฺโท ิตธมฺโม เวล นาติกฺกมติ เอวเมว โข
ปหาราท ย มยา สาวกาน สิกฺขาปท ปฺตฺต ต มม สาวกา ชีวิตเหตุป
นาติกฺกมนฺตีติ ฯน ปุน จ ปร มหาราช สมุทฺโท สพฺพสวนฺตีหิ คงฺคายมุนาอจิรวตีสรภูมหีนทีหิ อนฺตลิกฺเข อุทกธาเรหิป น ปริปูรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
อุทฺเทสปริปุจฺฉาสวนธารณวินิจฺฉยอภิธมฺมวินยสุตฺตนฺตวิคฺคหปทนิกฺเขปปทสนฺธิปทวิภตฺตนิ วงฺคชินสาสนวร สุณนฺเตนาป น ตปฺปตพฺพ ฯ อิท มหาราช สมุทฺทสฺส ปฺจมงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา มหาสุตโสมชาตเก
อคฺคิ ยถา ติณกฏ ฑหนฺโต
น ตปฺปติ สาคโร วา นทีหิ
เอวป เว ปณฺฑิตา ราชเสฏ
สุตฺวา น ตปฺปนฺติ สุภาสิเตนาติ ฯ
ลาวุลตาวคฺโค ทุติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ลาวุลตา จ ปทุม
พีช สาลกลฺยาณิกา
นาวา จ นาวาลคฺคน
กูโป นิยามโก ตถา
กมฺมกโร สมุทฺโท จ
วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ ฯ
ภตฺเต นาคเสน ปวิยา ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ปฺจงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช ปวี นาม อิฏานิฏานิ กปฺปูราครุตครจนฺทนกุงกฺ ุมาทีนิ
อากิรนฺเตป ปตฺตเสมฺหรุธิรเสทเมทสึฆานิกาลสิกมุตฺตกรีสาทีนิ อากิรนฺเตป ตาทิสาเยว
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อิฏานิฏเสุ ลาภาลาภยสายสนินฺทาปสสาสุขทุกฺเขสุ สพฺพตฺถ ตาทิเสเนว ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช ปวิยา ปมงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช ปวึ มณฺฑนวิภูสนาปคตา สกคนฺธปริภาวิตา เอวเมว
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โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน มณฺฑนวิภูสนาปคเตน สกสีลคนฺธปริภาวิเตน
ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช ปวิยา ทุตยิ งฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
ปวี นิรนฺตรา อจฺฉิทฺทา อสุสิรา พหลา ฆนา วิตฺถินฺนา เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน นิรนฺตร- มกฺขณฺฑาจฺฉิทฺทาสุสิรพหลฆนวิตถฺ ินฺนสีเลน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช
ปวิยา ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช ปวี คามนิคมนครชนปทรุกฺขปพฺพตนทีตฬากโปกฺขรณีมิคปกฺขีมนุชนรนารีคณ ธาเรนฺตีป อกิลาสุ โหติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน โอวทนฺเตนป อนุสาสนฺเตนป วิฺาเปนฺเตนป
สนฺทสฺเสนฺเตนป สมาทเปนฺเตนป สมุตฺเตเชนฺเตนป สมฺปหเสนฺเตนป ธมฺมเทสนาสุ
อกิลาสุนา ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช ปวิยา จตุตฺถงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร
มหาราช ปวี อนุนยปฏิฆวิปฺปมุตฺตา เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
อนุนยปฏิฆวิปปฺ มุตฺเตน ปวีสเมน เจตสา วิหริตพฺพ ฯ อิท มหาราช ปวิยา ปฺจมงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช อุปาสิกาย จูฬสุภทฺทาย สกสมเณ ปริกิตฺตยมานาย
เอกฺจปาห วาสิยา
ตจฺเฉ กมฺปตมานสา
เอกฺจปาห คนฺเธน
อาลิมฺเปยฺย ปโมทิตา
อมุสฺม ปฏิฆ นตฺถิ
ราโค อสฺมึ น วิชฺชติ
ปวีสมจิตฺตา เต
ตาทิสา สมณา มมาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อาปสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ปฺจงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช อาโป นาม สุสณฺิโต อกมฺปโต อลุฬิโต สภาวปกติปริสุทฺโธ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน กุหนลปนเนมิตฺตกนิปฺเปสิก
อปเนตฺวา สุสณฺิตากมฺปตาลุฬิตสภาวปกตีหิ ปริสุทฺธาจาเรน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช
อาปสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช อาโป สีตลสภาวสณฺิโต เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สพฺพสตฺเตสุ สินิทฺธขนฺติอวิหึสานุทยสมฺปนฺเนน หิเตสินา
อนุกมฺปเกน เมตฺตจิตฺเตน ภวิตพฺพ ฯ อิม มหาราช อาปสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช อาโป อสุจึ สุจึ กโรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
คาเม วา อรฺเ วา อุปชฺฌาเย อาจริเย อาจริยมตฺเตสุ สพฺพตฺถ อนวชฺชการินา
ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช อาปสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
อาโป พหุชนาภิปตฺถิโต เอวเมว โข มหาราช โยคินา โจคาวจเรน อปฺปจฺฉนฺตุฏ-
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ปวิวิตฺตปฏิสลฺลาเนน สตต สพฺพโลกาภิปตฺถิเตน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช อาปสฺส
จตุตฺถงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน ปร มหาราช อาโป น กสฺสจิ อหิต อุปสหรติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน น ปริภณฺฑนกลหวิคคฺ หวิวาทริตฺตชฺฌานอรติชนก
กายวจีจิตเฺ ตเนว ปาปก กรณีย ฯ อิท มหาราช อาปสฺส ปฺจมงฺค คเหตพฺพ ฯ
ภาสิต เจต มหาราช ภควตา กณฺหชาตเก
วรฺเจ เม อโท สกฺก
สพฺพภูตานมิสฺสร
น มโน วา สรีร วา
ม กเต สกฺก กสฺสจิ
กทาจิ อุปหฺเตฺถ
เอต สกฺก วร วเรติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน เตชสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิกตมาน
ตานิ ปฺจงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช เตโข นาม ติณกฏสาขปตฺตปลาส ฑหติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน เย เต อพฺภนฺตเร พาหิรา จ กิเลสา
อิฏนิฏารมฺมณานุภวนฺตา สพฺเพ เต าณคฺคินา ฑหิตพฺพา ฯฯ อิท มหาราช เตชสฺส
ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช เตโชนิทฺทโย อการุณิโก เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สพฺพกิเลเสสุ การฺุานุทยานุกมฺปา น กาตพฺพา ฯ อิท
มหาราช เตชสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ปุน จ ปร มหาราช เตโช สีต ปฏิหนติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน วิริยสนฺตาปเตชอภิชเนตฺวา สพฺพกิเลเส
ปฏิพนิตพฺพา ฯ อิท มหาราช เตชสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
เตโช อนุนยปฏิฆวิปฺปมุตฺโต อุณฺหมภิชเนติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
อนุนยปฏิฆวิปปฺ มุตฺเตน เตโชสเมน เจตสา วิหริตพฺพ ฯ อิท มหาราช เตชสฺส จตุตฺถงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช เตโช อนฺธการ วิธมติ อาโลก ทสฺเสติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อวิชฺชนฺธการ วิธมิตวฺ า าณาโลก ทสฺสยิตพฺพ ฯ
อิท มหาราช เตชสฺส ปฺจมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา สกปุตฺต
ราหุล โอวทนฺเตน
เตโชสม ราหุล ภาวน ภาเวหิ เตโชสมฺหิ เต ราหุลภาวน ภาวยโต อุปฺปนฺนา
มนาปามนาปา ผสฺสา จิตฺต น ปริยาทาย สฺสนฺตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน วายุสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
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ปฺจงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช วายุ นาม กุสุม ปุปฺผิต วนนฺตรมฺหิ วายติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน วิมุตฺตวิ รกุสุมปุปฺผิตารมฺมณวนนฺตเร รมิตพฺพ ฯ
อิท มหาราช วายุสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช วายุ ภมติ
ธรณีรุหปาทปคเณ มตฺถยติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน วนนฺตรคเตน
สขาเร วิจินนฺเตน กิเลสา มตฺถยิตพฺพา ฯ อิท มหาราช วายุสฺส ทุติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช วายุ อากาเส จรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน โลกุตฺตรธมฺเมสุ มานส สฺจารยิตพฺพ ฯ อิท มหาราช วายุสฺส ตติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช วายุ คนฺธมนุภวติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน อตฺตโน สีลวรสุรภิคนฺโธ อนุภวิตพฺโพ ฯ อิท มหาราช วายุสฺส จตุตถฺ งฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช วายุ นิราลโย อนิเกตวาสี เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน นิราลยานิเกตาสนฺถเวน สพฺพตฺถ วิปฺปมุตฺเตน ภวิตพฺพ ฯ อิท
มหาราช วายุสฺส ปฺจมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา สุตฺตนิปาเต
สนฺถวโต ภย ชาต
นิเกตา ชายเต รโช
อนิเกตมสนฺถว
เอว เว มุนิทสฺสนนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ปพฺพตสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ ปฺจงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช ปพฺพโต อจโล อกมฺปโต อสมฺปเวธี เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สมฺมานเน วิมานเน สกฺกาเร อสกฺกาเร คุรุกาเร
อคุรุกาเรยเส อยเส นินฺทาย ปสสาย สุเข ทุกฺเข อิฏานิฏเ สพฺพตฺถรูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺเพสุ รชนีเยสุ ธมฺเมสุ น รชฺชิตพฺพ ทุสฺสนีเยสุธมฺเมสุ น ทุสฺสิตพฺพ
โมหนีเยสุ ธมฺเมสุ น มุยฺหิตพฺพ น กมฺปตพฺพ น จลิตพฺพ ปพฺพเตน วิย อจเลน
ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช ปพฺพตสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช
ภควตา เทวาติเทเวน
เสโล ยถา เอกฆโน
วาเตน น สมีรติ
เอว นินฺทาปสสาสุ
น สมิชนฺติ ปณฺฑิตาติ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช ปพฺพโต ถทฺโธ น เกนจิ สสฏิจติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สพฺพตฺภ ถทฺเธน อสสกฺเน ภวิตพฺพ น เกนจิ สสคฺโค
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กรณีโย ฯ อิท มหาราช ปพฺพตสฺสทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา
อสสฏ คหฏเหิ
อนาคาเรหิ จูภย
อโนกสารึ อปฺปจฺฉ
ตมห พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช ปพฺพเต สิลามเย วีช น รูหติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน สกมานเส กิเลสา น รูหาเปตพฺพา ฯ อิท มหาราช ปพฺพตสฺส ตติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน สุภูมตินา
ราคูปสหิต จิตฺต ยทา
อุปฺปชฺชเต มม
สยเมว ปจฺจเวกฺขิตฺวา
เอกโก ต ทเมมห
ราชฺชสิ รชนีเยสุ
ทุสฺสนีเยสุ ทุสฺสสิ
มุยฺหเส มุยฺหนีเยสุ
นิกฺขมสฺสุ วนา ตุว
วิสุทฺธาน อย วาโส
นิมฺมลาน ตปสฺสิน
มา โว วิสุทฺธ ทุสฺเสสิ
นิกฺขมสฺสุ วนา ตุวนฺติ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช ปพฺพโต อจฺจคุ ฺคโต เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
าณจฺจุคฺคเตน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช ปพฺพตสฺส จตุตฺถงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต
เจต มหาราช ภควตา
ปมาท อปฺปมาเทน
ยทา นุทติ ปณฺฑิโต
ปฺาปสาสาทมารุยฺห
อโสโก โสกินึ ปช
ปพฺพตฏโว ภุมฺมฏเ
ธีโร พาเล อเวกฺขตีติ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช ปพฺพโต อนุนนฺ โต อโนนโต เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน น อุนนฺ ตาวนติ กรณียา ฯ อิท มหาราช ปพฺพตสฺส ปฺจมงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช อุปาสิกาย จูฬสุภทฺาย สกสมเณ ปริกิตฺตยมานาย
ลาเภน อุนฺนโต โลโก
อลาเภน จ โอนโต
ลาภาลาเภน เอกฏา
ตาทิสา สาณา มมาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อากาสสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ฯ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ ปฺจงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช อากาโส นาม สพฺพโส อคยฺโห เอวเมว โข
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มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สพฺพโส กิเลเสหิ อคยฺเหน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช
อากาสสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช อากเส อิสิตาปสภูตทิชคณา
จรนฺติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อนิจฺจ ทุกฺข อนตฺตาติ สขาเรสุ
มานส สฺจายิตพฺพ ฯ อิท มหาราช อากาสสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ
ปร มหาราช อากาโส สนฺตาสนีโย เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สพฺพตฺถ
ภวปฏิสนฺธีสุ มานส อุพฺเพชยิตพฺพ อาสฺสาโท น กาตพฺโพ ฯ อิท มหาราช อากาสสฺส
ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช อากาโส อนนฺโต อปริเมยฺโย อปฺปมาโณ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อนนฺตสีลาจาเรน อปริมิตาเณน
ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช อากาสสฺส จตุตฺถงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
อากาโส อลคฺโค อสตฺโต อปฺปติฏิโต อปลิพุทฺโธ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน กุเล คเณ ลาเภ อาวาเส ปลิโพเธ ปจฺจเย สพฺพกิเลเสสุ จ สพฺพตฺถ
อลคฺเคน ภวิตพฺพ อสตฺเตน อปฺปติฏิเตน อปลิพุทฺเธน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช
อากาสสฺส ปฺจมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา สกปุตฺต ราหุล
โอวทนฺเตน
เสยฺยถาป ราหุล อากาโส น กตฺถจิ ปติฏิโต เอวเมว โข ตฺว ราหุล
อากาสสม ภาวน ภาเวหิ อากาสสมหิ เต ราหุล ภาวน ภาวยโต อุปฺปนฺนา
มนาปามนาปา ผสฺสา จิตฺต น ปริยาทาย สฺสนฺตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน จนฺทสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ปฺจงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช จนฺโท นาม สุกฺปกฺเข อุทยนฺโต อุตฺตรุตฺตรึ วฑฺฒติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อาจารสีลคุณวตฺตปฏิปตฺติยา อาคเม อธิคเม
ปฏิสลฺลาเน อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตาย โภชเน มตฺตฺุตาย ชาคริยานุโยเค สพฺพตฺถ
อุตฺตรุตฺตรึ วฑฺฒิตพฺพ ฯ อิท มหาราช จนฺทสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร
มหาราช จนฺโท อุฬาราธิปติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อุฬาเรน
ฉนฺทาธิปตินา ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช จนฺทสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ
ปร มหาราช จนฺโท นิสาย รตฺติยา จรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
ปวิเวเกน จริตพฺพ ฯน อิท มหาราช จนฺทสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร
มหาราช จนฺโท วิมานเกตุ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สีลเกตุนา
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ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช จนฺทสฺส จตุตฺถงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช จนฺโท
อายาจิโต ปตฺถิโต อุทยติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อายาจิตปตฺถิเตน
กุลานิ อุปสงฺกมิตพฺพานิ ฯ อิท มหาราช จนฺทสฺส ปฺจมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต
เจต มหาราช ภควตา สยุตฺตนิกายวเร
จนฺทูปมา ภิกฺขเว กุลานิ อุปสงฺกมล อวงฺกสฺเสว กาย อวงฺกสฺส จิตฺต นิจจฺ 
นวิยา กุเลสุ อปฺปคพฺภาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน สุริยสฺส สตฺตงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
สตฺตงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช สุริโย นาม สพฺเพ พีชชาเต ปริโสเสติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สพฺพกิเลสา อนวเสส ปริโสเสตพฺพา ฯ อิท มหาราช
สุริยสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สุริโย ตมนฺธการ วิธมติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สพฺพ ราคตม โทสตม โมหตม มานตม ทิฏิตม
กิเลสตม สพฺพทุจฺจริตตม วิธมิตพฺพ ฯ อิท มหาราช สุริยสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช สุริโย อภิกฺขณ จรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
อภิกฺขณ โยนิโส มนสิกาโร กาตพฺโพ ฯ อิท มหาราช สุริยสฺส ตติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สุริโย รสฺมิมาโล เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน อารมฺมณรสฺมิมาเลน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช สุริยสฺส จตุตฺถงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สุริโย มหาชนกาย สนฺตาเปนฺโต จรติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อาจารสีลคุณวตฺตปฏิปตฺติยา ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺติยา
อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺคสติปฏานสมฺปฺปธานอิทฺธิปาเทหิ สเทวโก โลโก สนฺตาปยิตพฺโพ ฯ
อิท มหาราช สุริยสฺส ปฺจมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สุริโย ราหุภยา
ภีโต จรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ทุจฺจริตทุคฺคติวสิ มกนฺตารคหนวินิปาตกิเลสชาลชฏิตชฏิเตทิฏิสฆาฏปฏิมุกฺเก กุปถปกฺกนฺเต กุมคฺคปฏิปนฺเน สตฺเต
ทิสฺวา มหตา สเวคภเยย มานส สเวชเตพฺพ ฯ อิท มหาราช สุริยสฺสฉฏงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สุริโย กลฺยาณ วาปาปก วา ทสฺเสติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อินฺทฺริยพลโพชฺฌงฺเคน สติปฏาเนน สมฺมปฺปธาเนน
อิทฺธิปฺปาเทน โลกิยโลกุตฺตรธมฺมา ทสฺสยิตพฺพา ฯฯ อิท มหาราช สุริยสฺส สตฺตมงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน วงฺคีเสน
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ยถา สุริโย อุทยนฺโต
รูป ทสฺเสติ ปาณิน
สุจิฺจ อสุจิฺจาป
กลฺยาณฺจาป ปาปก
ตเถว ภิกฺขุ ธมฺมธโร
อวิชฺชาปหิต ชน
ปถ ทสฺเสติ วิวิธ
อาทิจฺโจ อุทย ยถาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน สกฺกสฺส ตีณิ องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ฯ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ ตีณงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช สกฺโก นาม เอกนฺตสุขสมปฺปโต เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน เอกนฺตปรมวิเวกสุขาภิรเตน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช สกฺกสฺส
ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สกฺโก เทวานมินฺโทเทเว ทิสฺวา ปคฺคณฺหาติ
หาสมภิชเนติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน กุสเลสุ ธมฺเมสุ
อลีนมตนฺทิต สนฺต มานส ปคฺคเหตพฺ หาสฺมภิชนิตพฺพ อุฏหิตพฺพ ฆฏิตพฺพ
วายมิตพฺพ ฯ อิท มหาราช สกฺกสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
สกฺกสฺส อนภิรติ น อุปฺปชฺชติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สฺุาคาเร
อนภิรติ น อุปฺปาเทตพฺพา ฯ อิท มหาราช สกฺกสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต
เจต มหาราช เถเรน สุภูตินา
ตว สาสเน มหาวีร
ยโต ปพฺพชิโต อห
เอกสฺ นาภิชานามิ
อุปฺปนฺน กามสหิตนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน จกฺจวตฺติสฺส จตฺตาริ องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ จตคฺตาริ องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช จกฺกวตฺติราชา นาม จตุหิ สงฺคหวตฺถูหิ
ชน สงฺคณฺหาติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน จตสฺสนฺน ปริสาน มานส
สงฺคเหตพฺพ ปคฺคเหตพฺพ อนุคฺคเหตพฺพ สมฺปหเสตพฺพ ฯ อิท มหาราช จกฺจวตฺติสฺส
ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช จกฺกวตฺติสฺส วิชิเต โจรา น อุฏหนฺติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน กามราคพฺยาปาทวิหึสาวิตกฺกา น
อุปฺปาเทตพฺพา ฯ อิท มหาราช จกฺจวตฺติสสฺ ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช
ภควตา เทวาติเทเวน
วิตกฺกูปสเม จ โย รโต
อสุภ ภาวยตี สทา สโต
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เอส โข พยนฺติกาหิติ
เอสจฺเฉชฺชติ
มารพนฺธนนฺติ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช จกฺกวตฺติราชา ทิวเส ทิวเส สมุทฺทปริยนฺต มหาปวึ อนุยายติ
กลฺยาณปาปกานิ วิจนิ มาโน เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน กายกมฺม
วจีกมฺม มโนกมฺม ทิวเส ทิวเส ปจฺจเวกฺขติ ฺวา ปริโสธยิตพฺพ กจฺจิ นุ โข เม ตีหิ
าเนหิ อลคฺคสฺส ทิวโส วีติวตฺตตีติ ฯ อิท มหาราช จกฺกวตฺติสฺส ตติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา เอกฺงคุตฺตรนิกายวเร
กถมฺภตู สฺส เม รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺตีติ ปพฺพชิเตน อภิณฺห
ปจฺจเวกฺขิตพฺพนฺติ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช จกฺกวตฺติสฺส อพฺภนฺตรพาหิรารกฺขา สุสวิหิตาโหติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อพฺภนฺตรพาหิราน กิเลสาน อารกฺขาย สติโทวาริโก
เปตพฺโพ ฯ อิท มหาราช จกฺกวตฺติสฺส จตุตฺถงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต
มหาราช ภควตา สติโทวาริโก ภิกฺขเว อริยสาวโก อกุสล ปชหติ กุสล ภาเวติ สาวชฺช
ปชหติ อนวชฺช ภาเวติ สุทฺธ อตฺตาน ปริหรตีติ ฯ
จกฺกวตฺติวคฺโค ตติโย ฯ
ตสฺสุทฺทาน
ปวี อาโป จ เตโช จ
วาโย จ ปพฺพเตน จ
อากาโส จนฺทสุริโย จ
สกฺโก จ จกฺกวตฺติ จาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อุปจิกาย เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช อุปจิกา นาม อุปริจฺฉทน กตฺวา อตฺตาน ปทหิตฺวา
โคจร จรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สีลสวรฉทน กตฺวา มานส
ปทหิตฺวา ปณฑ
ฺ าย จริตพฺพ ฯ สีลสวรฉทเนน โข มหาราช โยคี โยคาวจโร สพฺพภย
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สมติกฺกนฺโต โหติ ฯน อิท มหาราช อุปจิกาย เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช
เถเรน อุปเสเนน วงฺคนฺตปุตฺเตน
สีลสวรฉทน
โยคี กตฺวาน มานส
อนุปลิตฺโต วิหรติ
ภยา โส ปริมุจฺจตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน วิฬาสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช วิฬาโรนาม คุหาคโตป ทริคโตป สุสิรคโตป
หมฺมิยนฺตรคโตป อุนฺทุรเยว ปริเยสติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โจคาวจเรน
ตามคเตนป อรฺคเตนป รุกฺขมูลคเตนป อพฺโภกาสคเตนป สฺุาคารคเตนป สตต
สมิต อปฺปมตฺเตน กายคตาสติโภชน ปริเยสิตพฺพ ฯ อิท มหาราช วิฬารสฺส ปมงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช วิฬาโร อาสนฺเนเยว โคจร ปริเยสติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อิเมสุเยว ปฺจสุ อุปาทานกฺขนฺเธสุอุทยพฺพยานุปสฺสินา
วิหริตพฺพ อิติ รูป อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติรูปสฺส อตฺถงฺคโม อิติ เวทนา อิติ เวทนาย
สมุทโย อิติ เวทนาย อตฺถงฺคโม อิติ สฺา อิติ สฺาย สมุทโย อิติ สฺาย
อตฺถงฺคโม อิติ สขารา อิติ สขาราน สมุทโย อิติ สขาราน อตฺถงฺคโม อิติ วิฺาณ
อิติ วิฺาณสฺส สมุทโย อิติ วิฺาณสฺส อตฺถงฺคโมติ ฯ อิท มหาราช วิฬารสฺส
ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา
น อิโต ทูเร ภาสิตพฺพ
ภวคฺค กึ กริสฺสติ
ปจฺจปุ ฺปนฺนมฺหิ โวกาเร
สเก กายมฺหิ นิพฺพนิ ฺทตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อุนทฺ ุรสฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช อุนฺทุโร นาม อิโตป เอโตป จรนฺโต อาหารุปสสโกเยว
จรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อิโตป เอโปติ จรนฺเตน โยนิโส
มนสิการุปสึสเกเนว ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช อุนฺทุรสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต
เจต มหาราช เถเรน อุปเสเนน วงฺคนฺตปุตฺเตน
ธมฺมาสึสก กตฺวาน
วิหรนฺโต วิปสฺสโก
อโนลีโน วิหรติ
อุปสนฺโต สทา สโตติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน วิจฺฉกิ สฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ฯ ย วเทสิ กตมนฺต เอกงฺคนฺติ
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ฯ ยถา มหาราช วิจฺฉิโก นาม นงฺคุฏาวุโธนงฺคุฏ อุสฺสาเปตฺวา จรติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน าณาวุเธน ภวิตพฺพ าณ อุสฺสาเปตฺวา วิหริตพฺพ ฯ
อิท มหาราช วิจฺฉิกสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรนน อุปเสเนน
วงฺคนฺตปุตฺเตน
าณขคฺค คเหตฺวาน
วิจรนฺโต วิปสฺสโก
ปริมุจฺจติ สพฺพภยา
ทุปฺปสโห จ โส ภเวติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน นงฺกลุ สฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช นงฺกุโล นาม อุรค อุปคจฺฉนฺโต เภสชฺเชน กาย ปริภาเวตฺวา
อุรค อุปคจฺฉติ คเหตุ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ปฏิฆโกธาฆาตพหุล
กลหวิวาทวิคคฺ หวิโรธาภิภตู  โลก อุปคจฺฉนฺเตน เมตฺตเิ ภสชฺเชนองฺค ลิมฺเปตฺวา สพฺพโลก
อภินพฺพาเปตพฺพ ฯ อิท มหาราช นงฺกุลสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช
เถเรน สารีปตุ ฺเตน ธมฺมเสนาปตินา
ตสฺมา สก ปเรสมฺป
กาตพฺพา สพฺพนุทยา
เมตฺตจิตฺเตน ผริตพฺพ
เอว พุทฺธาน สาสนนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ชรสิงฺคาลสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ฯ ย วเทสิ
กตมานิ ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา ชรสิงฺคาโล นาม โภชน ปฏิลทฺธา อชิคุจฺฉมาโน
ยาวทตฺถมาหรยติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน โภชน ปฏิลภิตฺวา
อชิคุจฺฉมาเนน ยาวสรีรยาปนมตฺตเมว ปริภฺุชิตพฺพ ฯ อิท มหาราช ชรสิงฺคาลสฺส
ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน มหากสฺสเปน
เสนาสนมฺหา โอรุยหฺ
คาม ปณฺฑาย ปาวิสึ
ภฺุชนฺต ปุริส กุฏึ
สกฺกจฺจนฺต อุปฏหึ
โส เม ปกฺเกน หตฺเถน
อาโลป อุปนามยิ
อาโลป ปกฺขิปนฺตสฺส
องฺคุลิมฺเปตฺถ ฉิชฺชถ
กุฑฺฑมูลฺจ นิสฺสาย
อาโลป ปริภฺุชิส
ภฺุชมาเน ว ภุตฺเต วา
เชคุจฺฉ เม น วิชฺชตีติ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช ชรสิงฺคาโล โภชน ปฏิลภิตฺวา น วิจินาติลูข วา ปณีต

มิลินฺทปฺหา - หนาที่ 318
วาติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน โภชน ปฏิลภิตฺวา น วิจนิ ิตพฺพ ลูข
วา ปณีต วา สมปนฺนวา อสมฺปนฺน วาติ ยถาลาเภน อนฺตุสิตพฺพ ฯ อิท มหาราช
ชรสิงฺคาลสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน อุปเสเนน
วงฺคนฺตปุตฺเตน
ลูเขนป จ สนฺตุสฺเส
นาฺ ปตฺเถ รส พหุ
รเสสุ อนุคิทฺธสฺส
ฌาเน น รมตี มโน
อิตรีตเรน สนฺตุฏี
สามฺ ปริปูรตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน มิคสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ตีณิ องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช มิโค นาม ทิวาอรฺเ อจติ รตฺตึ อพฺโภกาเส
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ทิวา อรฺเ วิหริตพฺพ รตฺตึ
อพฺโภกาเส ฯ อิท มหาราช มิคสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช
ภควตา
โส โข อห สารีปุตฺต ยา ตา รตฺติโย สีตา เหมนฺติกา อนฺตรฏกา
หิมปาตสมเย ตถารูปาสุ รตฺตีสุ รตฺตึ อพฺโภกาเสวิหรามิ ทิวา วนสณฺเฑ คิมฺหาน ปจฺฉิเม
มาเส ทิวา อพฺโภกาเส วิหรามิ รตฺตึ วนสณฺเฑติ ฯ ปุน จ ปร มหาราช มิโค
สตฺติมฺหิ วา สเร วา โอปตนฺเต วฺเจติ ปลายติ น กาย อุปเนติ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน กิเลเสสุ โอปตนฺเตสุ วฺจยิตพฺพ ปลายิตพฺพ น จิตฺต
อุปเนตพฺพ ฯ อิท มหาราช ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช มิโค มนุสฺเส
ทิสฺวาเยน วา เตน วา ปลายติ มา ม เต อทฺทสสูติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน ภณฺฑนกลหวิคคฺ หวิวาทสีเล ทุสฺสีเลกุสิเต สงฺคณิการาเม ทิสฺวา เยน วา
เตน วา ปลายิตพฺพ มาม เต อทฺทสสุ อหป เต มา อทฺทสนฺติ ฯ อิท มหาราช
มิคสฺสตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรนสารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินา
มา เม กทาจิ ปาปจฺโฉ
กุสีโต หีนวีรโย
อปฺปสฺสุโต อนาจาโร
สเมโต กตฺถจี อหูติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน โครูปสฺส จตฺตาริ องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ จตฺตาริ องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช โครูโป นาม สกเคห น วิชหติ เอวเมว
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โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สโกกาโส น วิชหิตพฺโพ อนิจฺจจุ ฉฺ าทนปริมทฺทนเภทนวิกิรณวิทฺธสนธมฺโม อย กาโยติ ฯ อิท มหาราช โครูปสฺสปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน
จ ปร มหราช โครูโป อาทินฺนธุโร สุขทุกฺเขน ธุรานิ วหติ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน อาทินนฺ พฺรหฺมจริเยน สุขทุกฺเขน ยาว ชีวิตปริยาทานา อาปาณโกฏิก
ปริปุณฺณ ปริสุทฺธ พฺรหฺมจริย จริตพฺพ ฯ อิท มหาราช โครูปสฺส ทุติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช โครูโป ฉนฺเทน ฆาสมาโน ปานีย ปวติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อาจริยปุ ชฺฌายาน อนุสาสน ฉนฺเทน เปเมน ปสาเทน
ฆาสมาเน ธมฺโม โสตพฺโพ ฯ อิท มหาราช โครูปสฺส ติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน
จ ปร มหาราช โครูโป เยน เกนจิ พาหิยมาโน วจน กโรติ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน เถรนวมชฺฌิมภิกฺขูนป คิหิอุปาสกานป โอวาทมนุสาสน สิรสา
สมฺปฏิจฺฉิตพฺพ ฯ อิท มหาราช โครูปสฺส จตุตฺถงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช
เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินา
ตทหุปพฺพชิโต สนฺโต
ชาติยา สตฺตวสฺสิโก
โสป ม อนุสาเสยฺย
สมฺปฏิจฺเฉยฺย มตฺถเก
ติพฺพ ฉนฺทฺจ เปมฺจ
ตสฺมึ ทิสฺวา อุปฏเป
อาจริยฏาเน นมสฺเสยฺย
สกฺกจฺเจน ปุนปฺปุนนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน วราหสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช วราโห นาม สนฺตตฺกิเต คิมฺหสมเย สมฺปตฺเต
อุทก อุคจฺฉติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อุพฺพิคฺคภนฺตจิตฺเต
สีตลปณีตามตเมตฺตาภาวน อุปคจฺฉิตพฺพ ฯ อิท มหาราช วราหสฺส ปมงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช วราโห วิกลฺลมุทกมุปคนฺตฺวา นาสิกาย ปวึ ขณิตฺวา
โทณึ กตฺวา โทณิกายสยติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน มานเส
กาย นิกฺขิปตฺวา อารมฺมณนฺตรคเตน สยิตพฺพ ฯ อิท มหาราช วราหสฺส ทุติยงฺค
คเหตพฺพ ฯฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน ปณฺโฑลภารทฺวาเชน
กายสฺสภาว ทิสฺวาน
วิจินิตวฺ า วิปสฺสโก
เอกากิโก อทุติโย
สยติ อารมฺมณนฺตเรติ ฯ
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ภนฺเต นาคเสน หตฺถสิ ฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ปงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช หตฺถิ นาม จรนฺโตเยว ปวึ ทาโยติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน กาย สมฺมสนฺเตน สพฺพกิเลสา ทายิตพฺพา ฯ อิท
มหาราช หตฺถสิ สฺ ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช หตฺถิ อุชุกฺเว เปกฺขติ
สพฺพ กาย วิโลเกติ น ทิสาวิทิสา วิโลเกติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
สพฺพกาย อปโลกินา ภวิตพฺพ น ทิสาวิทิสา วิโลเกตพฺพา น อุทฺธ อุลฺโลเกตพฺพ น
อโธ โอโลเกตพฺพ ยุตฺตมตฺต เปกฺขินา ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช หตฺถิสฺส ทุติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช หตฺถิ อนิพทฺธสยโน ยสฺมึ โคจราย คนฺตฺวา น
ตเมว เทส วาทตฺถ อุปคจฺฉติ ธุวปติฏาลโย นตฺถิ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน อนิพทฺธสยเนน ภวิตพฺพ นิราลเยน ปณฑ
ฺ าย จ อนุคนฺตพฺพ ยทิ ปสฺสติ
วิปสฺสโก มนฺุ ปฏิรูปก เสภาค มณฺฑป วา รุกฺขมูล วา คุห วา ปพฺภาร วา
ตตฺเถว วาสมุปคนฺตพฺพ ธุวปติฏาลโย น กาตพฺโพ ฯ อิท มหาราช หตฺถิสฺส ตติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช หตฺถิ อุทก โอคาเหตฺวา สุจิสลิล วิมล วิปฺปสนฺนชล
ภิสกุสุมสฺฉนฺน มหติมหาปทุมสร โอคาเหตฺวา กีฬติ คชวรกีฬ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน สีตลวิมลวิปฺปสนฺนมนาวิลธมฺมวรวาริปริปุณฺณ วิมุตฺติภิสกุสุมสฺฉนฺน
มหาสติปฏานโปกฺขรณึ โอคาหิตฺวา าเณน สงฺขารา โอธุนิตพฺพา วิกิริตพฺพา
โยคาวจรกีฬา กีฬิตพฺพา ฯ อิท มหาราช หตฺถิสฺส จตุตฺถงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ
ปร มหาราช หตฺถิ สโต ปาท อทฺธรติ สโต ปาท นิกขฺ ิปติ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน สเตน สมฺปชาเนน ปาท อุทฺธริตพฺพ สเตน สมฺปชาเนน ปาท
นิกฺขิปตพฺพ อภิกฺกนฺเต ปฏิกกนฺเต สมฺมิฺชิเต ปสาริเต สพฺพตฺถ สเตน วิหริตพฺพ
สมฺปชาเนน ฯ อิท มหาราช หตฺถิสฺส ปฺจมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช
ภควตา สยุตฺตนิกายวเร
กาเยน สวโร สาธุ
สาธุ วาจาย สวโร
มนสา สวโร สาธุ
สาธุ สพฺพตฺถ สวโร
สพฺพตฺถ สวุโต ลชฺชี
รกฺขิโตติ ปวุจฺจตีติ ฯ
กฺุชรวคฺโค จตุตฺโถ ฯ
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ตสฺสุทฺทาน
อุปจิกา วิฬาโร จ
อุนฺทุโร วิจฺฉิเกน จ
นงฺกุโล สิงฺคาโล มิโค
วราโห โครุปหตฺถินาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน สีหสฺส สตฺตงฺคานิ คเหตพฺพนีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
สตฺตงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช สีโห นาม เสตวิมลปริสุทฺธปณฺฑโร เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน เสตวิมลปริสุทฺธปณฺฑรจิตฺเตน พฺยปคตกุกฺกจุ ฺเจน ภวิตพฺพ ฯ อิท
มหาราช สีหสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สีโห จตุจรโณ วิกฺกนฺตจารี
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน จตุริทฺธิปาทจรเณน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช
สีหสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สีโห อภิรูปรุจิรเกสรี เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อภิรูปรุจิรสีลเกสรินา ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช สีหสฺส
ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สีโห ชีวิตปริยาทาเนนป น กสฺสจิ โอนมติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน จีวรปณฑ
ฺ ปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาราน เหตุ ชีวิตปริยาทาเนนป น กสฺสจิ โอนมิตพฺพ ฯ อิท มหาราช สีหสฺส
จตุตฺถงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สีโห สปทานภกฺโข ยสฺมึ โอกาเส ปวตฺตติ
ตตฺเถว ยาวทตฺถ ภกฺขยติ น วรมสานิ วิจินาติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
สปทานภกฺเขน ภวิตพฺพ น กุลานิ วิจนิ ิตพฺพานิ น ปุพพฺ เคห หิตฺวา กุลานิ
อุปสงฺกมิตพฺพานิ น โภชน วิจินิตพฺพ ยสฺมึ โอกาเส กวล ทียติ ตมฺมึเยว โอกาเส
ภุชิตพฺพ สรีรยาปนมตฺต น วรโภชน วิจินิตพฺพ ฯ อิท มหาราช สีหสส ปฺจมงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหราช สีโห อสนฺนิธิภกฺโข สกึ โคจร ภกฺขยิตฺวา
น ปุน อุเปติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อสนฺนิธิการปริโภคินา
ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช สีหสฺส ฏฉฺงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สีโห
โภชน อลทฺธา น ปริตสฺสติลทฺธาป อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน ปริภฺุชติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน โภชน อลทฺธา น ปริตสฺสิตพฺพ ลทฺธาป โภชน
อคธิเตน อมุจฺฉิเตน อนชฺฌาปนฺเนน อาทีนวทสฺสาวินา นิสสฺ รณปฺเน ปริภฺุชิตพฺพ ฯ
อิท มหาราช สีหสฺส สตฺตมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา
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สยุตฺตนิกายวเร เถร มหากสฺสป ปกิตฺตยมาเนน
สนฺตุฏาย ภิกฺขเว กสฺสโป อิตรีตเรน ปณฺฑปาเตน อิตรีตรปณฺฑิปาตสนฺตฏุ ิยา
จ วณฺณวาที น จ ปณฑ
ฺ ปาตเหตุ อเนสน อปฺปฏิรูป อาปชฺชติ อลทฺธา จ ปณฺฑปาต
น ปริตุสฺสติ ลทฺธา จ ปณฺฑปิ าต อคธิโต อมุจฺฉิโต อนชฺฌาปนฺโน อาทีนวทสฺสาวี
นิสฺสรณปฺโ ปริภฺุชตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน จกฺกวากสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ ตีณงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช จกฺจวาโก นาม ยาว ชีวิตปริยาทานา ทุติยิก
น วิชหติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ยาว ชีวิตปริยาทานา โยนิโส
มนสิกาโร น วิชหิตพฺโพ ฯ อิท มหาราช จกฺกวากสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช จกฺกวาโก สงฺขเสวาลปณกภกฺโข เตน สนฺตุฏิมาปชฺชติ ตาย
จ สนฺตุฏิยา พเลน จ วณฺเณน จ น ปริหายติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน ยถาลาภสนฺโตโส กรณีโย ฯ ยถาลาภสนฺตุฏโ โข ปน มหาราช โยคี
โยคาวจโร น ปริหายติ สีลสฺมา น ปริหายติ สมาธิสฺมา น ปริหายติ ปฺาย
น ปริหายติ วิมุตฺติยา น ปริหายติ วิมุตฺต
ิ าณทสฺสนา น ปริหายติ สพฺเพหิ กุสเลหิ
ธมฺเมหิ ฯ อิท มหาราช จกฺกวากสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
จกฺกวาโก ปาเณ น วิเหยติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ปาเณสุ
นิหิตทณฺเฑน นิหิตสตฺเถน ลชฺชินา ทยาปนฺเนน สพฺพปาณภูตหิตานุกมมฺปนา
ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช จกฺวากสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช
ภควตา จกฺกวากสฺส ชาตเก
โย น หนฺติ น ฆาเตติ
น ชินาติ น ชาปเย
เมตฺโต โส สพฺพภูเตสุ
เวร ตสฺส น เกนจีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน เวณาหิกาย เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหราช เวณาหิกา นาม สกปติมฺหิ อุสฺสุยฺยาย
ฉาปเก สุสิเร ปกฺขิปตฺวา ฉาปเก น โปสยติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
สกมเน กิเลเส อุปฺปนฺเน อุสฺสุยฺยาย จิตฺต อุปฏาเนน สมฺมาสวรสุสิเร ปกฺขิปตฺวา
มโนทฺวาเรน กายคตาสติ ภาเวตพฺพา ฯ อิท มหาราช เวณาหิกาย ปมงฺค
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คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช เวณาหิกา ปวเร ทิวส โคจร จริตฺวา สาย ปกฺขิคณ
อุเปติ อตฺตโน คุตฺติยา เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน เอกนิเกต ปวิเวก
เสวิตพฺพ สโยชนปริมุตฺติยา ตตฺร รตึ อลภมาเนน อุปวาทครหภย ปริรกฺขนาย สฆ
โอสริตฺวา สฆรกฺขิเตน วสิตพฺพ ฯ อิท มหาราช เวณาหิกาย ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ
ภาสิต เจต มหาราช พฺรหฺมนุ า สหมฺปตินา ภควโต สนฺติเก
เสเวถ ปนฺตานิ สยนาสนานิ
จเรยฺย สฺโยชนวิปฺปโมกฺขา
สเจ รตึ นาธิคจฺเฉยฺย ตตฺถ
สเฆ วเส รกฺขิตตฺโต สติมาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ฆรกโปตสฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช ฆรกโปโต นาม ปรเคเหเยว วสมาโน น เตส กิฺจิ
ภณฺฑสฺส นิมิตตฺ  คณฺหาติ มชฺฌตฺโตว วสติ สฺาพหุโล เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน ปรกุล อุคนฺตฺวา ตสฺมึ กุเล อิตฺถีน วา ปุริสาน วา มฺเจ วา ปเ
วา สยเน วา อลงฺกาเร วา ทุสฺเส วา อุปโภเค วา ปริโภเค วา ภาชนวิกตีสุ วา
น นิมิตฺต คเหตพฺพ มชฺฌตฺเตน ภวิตพฺพ สมณสฺ ปจฺจุปฏาเปตพฺพ ฯ อิท มหาราช
ฆรกโปตสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา จูฬนารทชาตเก
ปวิสิตฺวา ปรกุล
ปาเนสุ โภชเนสุ วา
มิต ขาเท มิต ภฺุเช
น จ รูเป มน กเรติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อุลฺลุกสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช อุลฺลุโก นาม กาเกหิ ปฏิวิรุทฺโธ รตฺตึ กากสฆ
คนฺตฺวา พหูป กาเก ปหรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อาเณน
ปฏิวิโรโธ กาตพฺโพ เอเกน รโห นิสีทิตฺวา อาณ สมฺปมทฺทิตพฺพ มูลโต ฉินฺทิตพฺพ
ฯ อิท มหาราช อุลฺลุกสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช อุลฺลุโก
สุปฏสลฺลีโน โหติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ปฏิสลฺลานาราเมน
ภวิตพฺพ ปฏิสลฺลานรเตน ฯ อิท มหาราช อุลฺลุกสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต
เจต มหาราช ภควตา สยุตฺตนิกายวเร
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ปฏิสลฺลีตา ภิกฺขเว โยคมาปชฺชถ ปฏิสลฺลีโน ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปฏิสลฺลานาราโม
ปฏิสลฺลานรโต อิท ทุกฺขนฺติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขสมุทโย ยถาภูต
ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูต ปชานาติ อย ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูต
ปชานาตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน สตปทิกสฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช สตปทิโก นาม รวิตฺวา ปเรส เขม วา ภย อาจิกฺขติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ปเรส ธมฺม เทสยมาเนน วินิปาต ภยโต
เทเสตพฺพ นิพฺพาน เขมโต เทเสตพฺพ ฯ อิท มหาราช สตปทิกสฺส เอกงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน ปณฺโฑลภารทฺวาเชน
นิรเย ภยสนฺตาส
นิพฺพาเน วิปุล สุข
อุภยาเนตานิ อตฺถานิ
เทสิตพฺพานิ โยคินาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน วคฺคลุ ิกสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช วคฺคุลิโก นาม เคห ปวิสิตฺวา วิจริตฺวา
นิกฺขมติ น ตตฺถ ปลิพุทฺธติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน คาม ปณฺฑาย
ปวิสิตฺวา สปทาน วิจริตวฺ า ลาเภป อลาเภป ขิปฺปเมว นิกฺขมิตพฺพ น ตตฺถ
ปลิพุทฺเธน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช วคฺคุลิกสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร
มหาราช วคฺคลุ ิโก ปรเคเห วสมาโน น เตส ปริหานึ กโรติ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน กุล อุปคนฺตฺวา อติยาจนพหุลตาย วา อติวิฺตฺติพหุลตาย วา
กายโทสพหุลตาย วา อติพหุภาณิตาย วา สมานสุขทุกฺขตาย วา น เตส กิฺจิ
วิปฺปฏิสาโร ภรณีโย นป เตส มูลก กมฺม ปริหาเปตพฺพ สพฺพตฺถ วทฺธิกาเยว
กาตพฺพา ฯ อิท มหาราช วคฺคุลิกสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช
ภควตา ทีฆนิกายวเร ลกฺชณสยุตฺเต
สทฺธาย สีเลน สุเตน พุทฺธิยา
จาเคน ธมฺเมน พหูหิ สาธุภิ
ธเนน ธฺเน จ เขตฺตวตฺถุนา
ปุตฺเตหิ ทาเรหิ จตุปฺปเทหิ จ
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าตีหิ มิตฺเตหิ จ พนฺธเวหิ
พเลน วณฺเณน สุเขน จูภย
กถ น หาเยยฺยุนฺติ ปเรหิ อิจฺฉติ
อทฺธ สมิทฺธฺจ ปนาภิกงฺขตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ชลฺลุกสฺส เอกงฺค คเหตฺพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช ชลฺลุโก นาม ยตฺถ อลฺลียติ ตตฺถ พฬฺห อลฺลียิตฺวา
รุหิร ปวติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ยสฺมึ อารมฺมเณ จิตฺต อลฺลียติ
ต อารมฺมณ วณฺณโต จ สณฺานโต จ ทิสโต จ โอกาสโต จ ปริจฺเฉทโต จ สิงฺคโต
จ นิมิตฺตโต จ ทฬฺห สณฺเปตฺวา เตเนว อารมฺมเณน วิมุตฺติรส อเสจนก
ปาตพฺพ ฯ อิท มหาราช ชลฺลุกสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช
เถเรน อนุรุทฺเธน
ปริสุทฺธวิมลจิตฺเตน
อารมฺมเณ ปติฏเปตฺวา
เตน จิตฺเตน ปาตพฺพ
วิมุตฺตริ สมเสจนนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน สปฺปสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ตีณงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช สปฺโป นาม อุเรน คจฺฉติ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน ปฺาย จริตพฺพ ปฺาย จรมานสฺส โข มหาราช โยคิสฺส จิตฺต
าเย จรติ วิลกฺขณ วิวชฺเชติ สลกฺขณ ภาเวติ ฯ อิท มหาราช สปฺปสฺส ปมงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สปฺโป จรมาโน โอสถ ปริวชฺชนฺโต จรติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ทุจฺจริต ปริวชฺเชตฺวา จริตพฺพ ฯ อิท
มหาราช สปฺปสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช สปฺโป มสุสฺเส ทิสฺวา
ตปฺปติ โสจติ จินฺตยติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน กุวติ กฺเก
วิตกฺเกตฺวา อรตึ อุปาทยิตฺวา ตปฺปตพฺพ โสจิตพฺพ จินฺตยิตพฺพ ปมาเทน เม ทิวโส
วีติวตฺโต น โส ทิวโส ปุน สกฺกา ลทฺธุนฺติ ฯ อิท มหาราช สปฺปสฺส ตติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา กินฺนรชาตเก ทวินฺน กินฺนราน
ยเมกรตฺตึ วิปฺปวสิมฺห ลุทฺธก
อกามกา อฺมฺ สริตฺวาน
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ตเมว รตฺติมนุตปฺปมานา
โสจาม สา รตฺติ ปุนนฺน เหสฺสตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อชครสฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหราช อชคโร นาม มหติมหากาโย พหูป ทิวเส อูนูทโร กุจฺฉปิ ูร
อาหาร น ลภติ คตีสุ ปริปุณฺเณสุ ยาวเทว สรีรยาปนมตฺตเกน ยาเปติ เอวเมว
โข มหาราช โยคิโน โยคาวจรสฺส ภิกฺขาจริยาย ปสุตสฺส ปรปณฺฑมุปคตสฺส ปรทินฺน
ปาฏิกงฺขิโน สยคาหปฏิวิรตสฺส ทุลฺลภ อุทรปูร อาหาร อปจ อตฺถวสิเกน กุลปุตฺเตน
จตฺตาโร ปฺจ อาโลเป อกุชิตฺวา อาวเสส อุทเกน ปริปูเรตพฺพ ฯ อิท มหาราช
อชครสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินา
อลฺล สุกฺขฺจ ภฺุชนฺโต
น พาฬฺห สุหิโต สิยา
โอโนทโร มิตาหาโร
สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช
จตฺตาโร ปฺจ อาโลเป
อภุตฺวา อุทก ปเว
อล ผาสุวิหาราย
ปหิตตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ ฯ
สีหวคฺโค ปฺจโม ฯ
ตสฺสุทฺทาน
เกสรี จกฺกวาโก จ
เวณาหิ ฆรกโปตโก
อุลฺลุโก สตปตฺโต จ
วคฺคุลิ จ ปลฺลุโก
สปฺโป อชคโร เจว
วคฺโค เตน ปวุจจฺ ตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ปนฺถมกฺกฏิยา เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต เอกงฺค
คเหตพฺพนฺติ ฯ ยถา มหาราช ปนิถมกฺกฏี นาม ปนฺเถ มกฺกฏิชาล วิตาน กตฺวา
ยทิ ตตฺถ ชาลเก ลคฺคติ กิมิ วา มกฺขิกา วา ต คเหตฺวา ภกฺขยติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน แสุ ทฺวาเรสุ สติปฏาน วิตาน กตฺวา ยทิ ตตฺถ
กิเลสมกฺขิกา พชฺฌติ ตตฺเถว ฆาเตตพฺพา ฯ อิท มหาราช ปนฺถมกฺกฏิยา เอกงฺค
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คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน อนุรุทฺเธน
วิตานเยว ฉทฺวาเรสุ
สติปฏานวรุตฺตม
กิเลสา ตตฺถ ลคฺเคตฺวา
หนฺตพฺพา เต วิปสฺสินาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ถนปตพาลทารกสฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช ถนปพาลทารโก นาม สทตฺเถ ชคฺคติ ขีรตฺติโก โรทติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สทตฺเถ ชคฺคิตพฺพ สทตฺเถ ธมฺเม มนฺุเน
ภวิตพฺพ อุทฺเทเส ปริปุจฺฉาย สมฺมปฺปโยเค ปวิเวเก คุรสุ วาเส กลฺยาณมิตฺตเสวเน ฯ
อิท มหาราช ถนปตพาลทรากสฺส เอกงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา
ทีฆนิกายปรินพฺพานสุตฺตนฺเต อิงฺฆ ตุมฺเห อานนฺท สทตฺเถ วายมถ สทตฺเถ อนุยฺุชถ
สทตฺเถ อปฺปมตฺตา อาตาปโน ปหิตตฺตา วิหรถาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน จิตฺตกธรกุมฺมสฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช จิตฺตกธรกุมฺโม นาม อุทกภยา อุทก ปริวชฺเชตฺวา
วิจรติ ตาย จ อุทกปริวชฺชนาย อายุนา น ปริหายติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน ปมาเท ภยทสฺสาวินา วิหริตพฺพ อปฺปมาเท คุณวิเสสทสฺสาวินา ตาย จ
ปน ปมาทภยทสฺสาวิตาย น ปริหายติ สามฺา นิพฺพานสฺส สนฺติกมุเปติ ฯ อิท
มหาราช จิตฺตกธรกุมฺมสฺส เอกฺงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา
ธมฺมปเท
อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ
ปมาเท ภยทสฺสิ วา
อภพฺโพ ปริหานาย
นิพฺพานสฺเสว สนฺติเกติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ปวนสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ปฺจงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช ปวน นาม อสุจิชน ปฏิจฺฉาเทติ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน ปเรส อปรทฺธ ขลิต ปฏิจฺฉาเทตพฺพ น วิวริตพฺพ ฯ อิท มหาราช
ปวนสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช ปวน สฺุ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน ราคโทสโมหมานทิฏิชาเลหิ สพฺพกิเลเสหิ สฺุเน ภวิตพฺพ ฯ
อิท มหาราช ปวนสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช ปวน วิวิตฺต
โหติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ อนริเยหิ
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วิวิตฺเตน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช ปวนสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร
มหาราช ปวน สนฺต ปริสุทฺธ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สนฺเตน
ปริสุทฺเธน ภวิตพฺพ นิพฺพุเตน ปหีนมาเนน ปหีนมกฺเขน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช
ปวนสฺส จตุตถฺ งฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช ปวน อริยชนสฺส เสวิต เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อริยชนสฺส เสวิเตน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช
ปวนสฺส ปฺจมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา สยุตฺตินกายวเร
ปวิวติ ฺเตหิ อริเยหิ
ปหิตตฺเตหิ วิฺุภิ
นิจฺจ อารทฺธวิริเยหิ
ปณฺฑิเตหิ สหาวเสติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน รุกฺขสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ตีณงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช รุกฺโข นาม ปุปฺผผลธโร เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน วิมุตฺติปุปฺผสามฺผลธารินา ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช รุกฺขสฺส ปมงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช รุกฺโข อุปคตาน อุปวิฏาน ชนาน ฉาย เทติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อุปคตาน อุปวิฏาน ปุคฺคลาน อามิสปฏิสนฺถาเรน วา ธมฺมปฏิสนฺถาเรน วา ปฏสณฺถริตพฺพ ฯ อิท มหาราช รุกฺขสฺส ทุติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช รุกฺโข ฉายาเวมตฺต น กโรติ สม ผรติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สพฺพสตฺเตสุ เวมตฺต น กาตพฺพ โจรวธกปจฺจตฺถิเกสุป
อตฺตนิป สมสมา เมตฺตาภาวนา กาตพฺพา กินฺติ อิเม สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา
อนีฆา สุขี อตฺตาน ปริหเรยฺยุนฺติ ฯ อิท มหาราช รุกฺขสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ
ภาสิต เจต มหาราช เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินา
เทวทตฺตสฺส วธกสฺส
โจรสฺสงฺคุลิมาลิโน
ธนปาลเก ราหุเลว
สพฺเพส สมโก มุนีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน เมฆสฺส ปฺจงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ปฺจงฺคานีติ น ยถา มหาราช เมโฆ นาม อุปฺปนฺน รโชชลฺล วูปสเมติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อุปฺปนฺน กิเลสรโชชลฺล วูปสเมตพฺพ ฯ อิท มหาราช
เมฆสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช เมโฆ ปวิย อุณหฺ  นิพฺพานเปติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน เมตฺตาภาวนาย สเทวโก โลโก
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นิพฺพานเปตพฺโพ ฯ อิท มหาราช เมฆสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
เมโฆ สพฺพวีชานิ วิรูหาเปติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สพฺพสตฺตาน
สทฺธาวีช โรปาเปตฺวา ต สทฺธาวีช ตีสุ สมฺปตฺตีสุ โรเปตพฺพ ทิพฺพมานุสิกาสุ สมฺปตฺตีสุ
ยาว ปรมตฺถนิพฺพานสุขสมฺปตฺติ ฯ อิท มหาราช เมฆสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน
จ ปร มหาราช เมโฆ อุทกสมุฏาน อุตุโต สมุฏหิตฺวา ธรณิรุเห ติณรุกฺขลตา
คุมฺพโอสธิวนปฺปตโย ปริรกฺขติ นิพฺพตฺตาเปติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
โยนิโส มนสิการ นิพฺพตฺเตตฺวา เตน โยนิโส มนสิกาเรน สมณธมฺโม ปริรกฺขิตพฺโพ โยนิโส
มนสิการมูลกา สพฺเพ กุสลา ธมฺมา ฯ อิท มหาราช เมฆสฺส จตุตฺถงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช เมโฆ วสฺสมาโน นทีตฬากโปกฺขรณิโย
กนฺทรปทรโสพฺภอุทปานาทีนิ จ ปริปูเรติ อุทกธาราหิ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน อาคมปริยตฺติยา อธิคมเมเฆ อภิวสฺสิตฺวา อธิคมกามาน สตฺตาน มานส
ปริปูรยิตพฺพ ฯ อิท มหาราช เมฆสฺส ปฺจมงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช
เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินา
โพธเนยฺย ปช ทิสฺวา
สตสหสฺสป โยชน
ขเณน อุปคนฺตฺวา โพเธติ
ต มหามุนีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน มณิรตนสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ ตีณงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช มณิรตน นาม เอกนฺตปริสุทฺธ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน เอกนฺตปริสุทฺธาชีเวน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช มณิรตนสฺส
ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช มณิรตน น เกนจิ สทฺธึ มิสฺสีจติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ปาเปหิ ปาปสหาเยหิ สทฺธึ น มิสฺสิตพฺพ ฯ อิท
มหาราช มณิรตนสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช มณิรตน ชาติรตน
ชาติรตเนหิ โยชียติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อุตฺตมปวรชาติอุเปเตหิ
สทฺธึ วสิตพฺพ ปฏิปนฺนกผลฏเสกฺขผลสมงฺคีโสตาปนฺนสกทาคามิอนาคามิอรหตฺตเตวิชฺชฉฬภิฺสมณมณิรตเนหิ สห วสิตพฺพ ฯ อิท มหาราช มณิรตนสฺส ตติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา สุตฺตนิปาเต
สุทฺธา สุทฺเธหิ สวาส
กปฺปยฺวโห ปติสฺสตา
ตโต สมคฺคา นิปกา
ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถาติ ฯ
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ภนฺเต นาคเสน มาควิกสฺส จตฺตาริ องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ จตฺตาริ องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช มาควิโก นาม อปฺปมิทฺโธ โหติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อปฺปมิทฺเธน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช มาควิกสฺส
ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช มาควิโก มิเคสุเยว จิตตฺ  อุปนิพนฺธติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อารมฺมเณ วิเสสอธิคเตเยว จิตฺต
อุปนิพนฺธิตพฺพ ฯ อิท มหาราช มาควิกสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
มาควิโก กาล กมฺมสฺส ชานาติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ปฏิสลฺลานสฺส
กาโล ชานิตพฺโพ อย กาโล ปฏิสลฺลานสฺส อย กาโล นิกฺขมนายาติ ฯ อิท มหาราช
มาควิกสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช มาควิโก มิค ทิสฺวา หาสมภิชเนติ
อิม ลจฺฉามีติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อารมฺมเณ อภิรตึ ลภิตฺวา
หาสมภิชเนตพฺพ อุตฺตริวิเสส อธิคจฺฉิสฺสามีติ ฯ อิท มหาราช มาควิกสฺส จตุตถงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน โมฆราเชน
อารมฺมเณ ลภิตวฺ าน
ปหิตตฺเตน ภิกฺขนุ า
ภิยฺโย หาโส ชเนตพฺโพ
อธิคจฺฉิสฺสามิ อุตฺตรินฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน พาฬิสิกสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช พาฬิสิโก นาม พฬิเสน มจฺเฉ อุทฺธรติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน าเณน อุตฺตรึ สามฺผลานิ อุทฺธริตพฺพานิ ฯ
อิท มหาราช พาฬิสิกสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช พาฬิสิโก ปริตฺตก
วธิตฺวา วิปุล ลาภ อธิคจฺฉติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ปริตฺตโลกามิสมตฺตก
ปริจฺชิตพฺพ ฯ โลกามิสมตฺตก มหาราช ปริจฺจชิตฺวา โยคี โยคาวจโร เวปุลฺล สามฺ
วสีภาว ปาปุณาติ ฯ อิท มหาราช พาฬิสิกสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต
เจต มหาราช เถเรน ราหุเลน
อนิมิตฺต วิโมกฺข วา
สฺุตาปณิหิตปจ
จตฺตาโร ผเล ฉฬภิฺา
วชิตฺวา โลกามิส ลภตีติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ตจฺฉกสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช ตจฺฉโก นาม กาฬสุตฺต อนุโลเมตฺวา รุกฺข

มิลินฺทปฺหา - หนาที่ 331
ตจฺฉติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ชินสาสเน อนุโลมยิตฺวา สีลปวิย
ปติฏหิตฺวา สทฺธาหตฺเถน ปฺาวาสึ คเหตฺวา กิเลสา ตจฺเฉตพฺพา ฯ อิท มหาราช
ตจฺฉกสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช ตจฺฉโฏ เผคฺคุ อปหริตฺวา
สาร อาทิยติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สสฺสตุจฺเฉท ต ชีว ต สรีร
อฺ ชีว อฺ สรีร ตทุตฺตม อฺทุตฺตม อกต อภพฺพ อปุริสการ อพฺรหฺมจริยวาส
สตฺตวินาส อสนฺต สภาเว ว สตฺตาน ตถาวส สงฺขารสสฺสตภาว โย กโรติ โส ปฏิสเวทยติ
อฺโ กโรติ อฺโ ปฏิสเวทยติ กมฺมผลทสฺสนา จ กิริยผลทิฏิ จ อิติ เอวรูปานิ
เจว อฺานิ จ วิวาทปถานิ อปเนตฺวา สงฺขาราน สภาว ปรมสฺุต นิชฺชีว
วิคตฺต สตฺตอนุปลพฺภ อนิจฺจ สฺุต อาทิยิตพฺพ ฯ อิท มหาราช ตจฺฉกสฺส ทุติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา สุตฺตนิปาเต
กรณฺฑว นิทฺธมถ
กสมฺพุ อวกสฺสถ
ตโต ปลาเส วาเหถ
อสฺสมเณ สมณมานิเน
นิทฺธมิตฺวาน ปาปจเฺ ฉ
ปาปอาจารโคจเร
สุทฺธา สุทฺเธหิ สวาส
กปฺปยฺวโห ปติสฺสตาติ ฯ
มกฺกฏวคฺโค ฉฏโ ฯ
ตสฺสุทฺทาน
มกฺกโฏ ทารโก กุมฺโม
ปวน รุกฺโข จ ปฺจโม
เมโฆ มณิ มาควิโก
พาฬิสี ตจฺฉเกน วาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กุมฺภสฺส เอกงฺค คเหตพฺพนฺติ ย วเทสิ กตมนฺต
เอกงฺคนฺติ ฯ ยถา มหาราช กุมฺโภ นาม สมฺปุณฺโณ น สทฺทายติ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน อาคเม อธิคเม ปริยตฺติยา สามฺปารมึ ปตฺวา น สทฺทายิตพฺพ
น เตน ลาเภน มาโน กรณีโย น ทปฺโป อุปฺปาเทตพฺโพ นิหตมาเนน นิหตทปฺเปน
ภวิตพฺพ อุชุภูเตน อมุขเรน อวิกตฺถินา ฯ อิท มหาราช กุมฺภสฺส เอกงฺค
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คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช ภควตา
ยทูนก ต สนติ
ย ปูร สนฺตเมว ต
อฑฺฒกุมฺภูปโม พาโล
รหโท ปูโรว ปณฺฑิโตติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน กาฬายสสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช กาฬายโส นาม สุปโต วหติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน มานส โยนิโส มนสิกาเร สุปต วหิตพฺพ ฯ อิท มหาราช
กาฬายสสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช กาฬายโส สกึ ปวิตฺวา
อุทก น วมติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน โย สกึ อุปปฺ นฺโน ปสาโท
น ปุน วมิตพฺโพ อุฬาโร พุทฺโธ สฺวากฺขาโต ธมฺโม สุปฏิปนฺโน สโฆติ รูป อนิจฺจ
เวทนา อนิจฺจา สฺา อนิจฺจา สขารา อนิจฺจา วิฺาณ อนิจฺจนฺติ ย สกึ อุปฺปนฺน
าณ น ปุน ต วิมตพฺพ ฯ อิท มหาราช กาฬายสสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ
ภาสิต เจต มหาราช ภควตา
ทสฺสนมฺหิ ปริโสธิโต นโร
อริยธมฺเม นิยโต วิเสสคู
น ปเวธติ อเนกภาคโต
สพฺพโต จ มุขภาวา ตเถว โสติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน ฉตฺตสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ตีณงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช ฉตฺต นาม อุปริมุทฺธนิ จรติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน กิเลสาน อุปริมุทฺธนิ จเรน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช ฉตฺตสฺส ปมงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุต จ ปร มหาราช ฉตฺต มุทฺธนุปตฺถมฺโภ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน โยนิโส มนสิการานุปตฺถมฺเภน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช ฉตฺตสฺส ทุติยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช แตฺต วาตาตปเมฆวุฏิโต ปฏิหนฺติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน นานาวาทวิวิธทิฏิปุถุสมณพฺราหฺมณาน มคฺควาตวิธคฺคิสนฺตาปกิเลสวุฏิโย ปฏิหนิตพฺพา ฯ อิท มหาราช ฉตฺตสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต
เจต มหาราช เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนาปตินา
ยถาป ฉตฺต วิปุล
อจฺฉิทฺท ถิรสหิต
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วาตาตป นิวาเรติ
มหตี เมฆวุฏิโย
ตเถว พุทฺธปุตฺโตป
สีลฉตฺตธโร สุจิ
กิเลสวุฏึ วาเรติ
สนฺตาปติวธิ คฺคโยติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน เขตฺตสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ตีณงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช เขตฺต นาม มาติกาย สมฺปนฺน โหติ ตาย จป น มาติกาย
อุทก อาหริตฺวา เขตฺต ปเวเสติวา ธฺ ปาเลนฺติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา
โยคาวจเรน สุจริตวตฺตปฏิปตฺติมาติกาย สมฺปนฺเนน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช เขตฺตสฺส
ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช เขตฺต มริยาทาสมฺปนฺน โหติ ตาย จ
มริยาทาย อุทก รกฺขิตฺวา ธฺ ปริปาเจนฺติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
สีลมริยาทาสมฺปนฺเนน ภวิตพฺพ ตาย สีลมริยาทาย สามฺ รกฺขิตฺวา จตฺตาริ
สามฺผลานิ คเหตพฺพานิ ฯ อิท มหาราช เขตฺตสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน
จ ปร มหาราช เขตฺต อุฏานสมฺปนฺน โหติ สามิกสฺส หาสชนน อปฺปป พีช วุตฺต
พหุลผล โหติ พหูป วุตตฺ  พหุตร โหติ เอวเมว ข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
อุฏานสมฺปนฺเนน วิปุลผลทายินา ภวิตพฺพ ทายกาน หาสชนเกน ภวิตพฺพ ยถา
มหาราช อปฺป ทินฺน โหติ พหุ ทินฺน พหุตร โหติ ฯ อิท มหาราช เขตฺตสฺส ติตยงฺค
คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน อุปาลินา วินยธเรน
เขตฺตูปเมน ภวิตพฺพ
อุฏานวิปุลทายินา
เอส เขตฺตวโร นาม
โย ททาติ วิปุล ผลนฺติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อคทสฺส เทฺว องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ เทฺว องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช อคเท กิมิโย น สณฺหนฺติ เอวเมว โข
มหาราช โยคินา โยคาวจเรน มานเส กิเลสา น สณฺาปตพฺพา ฯ อิท มหาราช
อคทสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช อคท ทฏุผุฏทิฏอสิตปตขายิตสายิต
สพฺพ วิส ปฏิหนฺติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ราคโทสโมหมานทิฏิวิส
ปฏิหนิตพฺพ ฯ อิท มหาราช อคทสฺส ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช
ภควตา
สงฺขาราน สภาวตฺถ
ทฏุกาเมน โยคินา
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อคเทเนว ภวิตพฺพ
กิเลสวิสนาสเนติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน โภชนสฺส ตีณงฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ ตานิ
ตีณงฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช โภชน นาม สพฺพสตฺตาน อุปตฺถมฺโภ เอวเมว โข มหาราช
โยคินา โยคาวจเรน สพฺพสตฺตาน อุปตฺถมฺเภน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช โภชนสฺส
ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช โภชน สตฺตาน พล วฑฺเฒติ เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน ปฺุวุทฺธิยา วฑฺฒติ พฺพ ฯ อิท มหาราช โภชนสฺส
ทุติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช โภชน สพฺพสตฺตานมภิปตฺถิต เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สพฺพโลกาภิปตฺถิเตน ภวิตพฺพ ฯ อิท มหาราช
โภชนสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ภาสิต เจต มหาราช เถเรน โมฆราเชน
สกสามฺนิยเมน
สีเลน ปฏิปตฺติยา
ปตฺถิเตน ภวิตพฺพ
สพฺพโลกสฺส โยคินาติ ฯ
ภนฺเต นาคเสน อิสฺสตฺถสฺส จตฺตาริ องฺคานิ คเหตพฺพานีติ ย วเทสิ กตมานิ
ตานิ จตฺตาริ องฺคานีติ ฯ ยถา มหาราช อิสฺสตฺโถ นาม สเร ปาตยนฺโต อุโภ ปาเท
ปวิย ทฬฺห ปติฏเปติ ชานุ อวิจล กโรติ กณฺณ สนฺธิมฺหิ เปติ กาย ปฏิปตฺถมฺภ
กโรติ เทฺว หตฺเถ สนฺธิยฏาน อาโรเปติ มุฏึ ปฬยติ องฺคุลิโย นิรนฺตร กโรติ
คีว ปคฺคณฺหาติ จกฺขุมุขานิ ปทหติ นิมิตฺต อุชุ กโรติ หาสมุปฺปาเทติ วิชฺฌิสฺสามีติ
เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สีลปวิย วิริยปาเท ทฬฺห ปติฏเปตพฺพ
ขนฺติโสรจฺจ อวิจล กาตพฺพ สวเร จิตฺต เปตพฺพ สยมนิยเม อตฺตาน อุปเนตพฺพ
อิจฺฉามุจฺฉา ปฬยิตพฺพา โยนิโส มนสิกาเรน จิตฺต นิรนฺตร กาตพฺพ วิริย ปคฺคเหตพฺพ
ฉ ทฺวรา ปทหิตพฺพา สติ อุปฏาเปตพฺพา หาส อุปฺปาเทตพฺพ สพฺพกเลเส
าณนาราเจน วิชฺฌิสฺสามีติ ฯ อิท มหาราช อิสฺสตฺถสฺส ปมงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน
จ ปร มหาราช อิสฺสตฺโถ อาฬก ปริหรติ วงฺก ชิมฺห กุฏิล นาราจ อุชุกรณาย เอวเมว
โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อิมสฺมึ กาเย สติปฏานอาฬก ปริหริตพฺพ วงฺก
ชิมฺห กุฏิล จิตฺต อุชุกรณาย ฯ อิท มหาราช อิสฺสตฺถสฺส ทุตยิ งฺค คเหตพฺพ ฯ
ปุน จ ปร มหาราช อิสฺสตฺโถ ลกฺเข อุปาเสติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน
อิมสฺมึ กาเย อุปาสิตพฺพ ฯ กถ มหาราช ดยคินา โยคาวจเรน อิมสฺมึ กาเย
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อุปาสิตพฺพ ฯ อนิจฺจโต อุปาสิตพฺพ ทุกฺขโต อนตฺตโต โรคโต คณฺฑโต สลฺลโต
อฆโต อาพาธโต ปรโต ปโลกโต อีติโต อุปทฺทวโต ภวโต อุปสคฺคโต จลโต ปภงฺคุโต
อธุวต อเลณโต อตฺตาณโต อสรณโต อสรณีภูตโต ตุจฉฺ โต สฺุโต อาทีนวโต
วิปริณามธมฺมโต อสารโต ภยมูลโต วธกโต สาสวโต สาสงฺกโต สชตโต มารมิสฺสโต
ชาติธมฺมโต ชราธมฺมโต พฺยาธิธมฺมโต มรณธมฺมโต โลกธมฺมโต ปริเทวธมฺมโต
อุปายาสธมฺมโตติ ฯ เอว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน อิมสฺมึ กาเย
อุปาสิตพฺพ ฯ อิท มหาราช อิสฺสตฺถสฺส ตติยงฺค คเหตพฺพ ฯ ปุน จ ปร มหาราช
อิสฺสตฺโถ สาย ปาต อุปาสติ เอวเมว โข มหาราช โยคินา โยคาวจเรน สาย ปาต
อารมฺมเณ อุปาสิตพฺพ ฯ อิท มหาราช อิสฺสตฺถสฺส จตุตฺถงฺค คเหตพฺพ ภาสิต
เจต มหาราช เถเรน สารีปุตฺเตน ธมฺมเสนปตินา
ยถา อิสฺสตฺถโก นาม
สายปาต อุปาสติ
อุปาสน น ริฺจนฺโตป
ลภติ ภตฺตเวตน
ตเถว พุทฺธปุตฺโตป
กโรติ กายุปาสน
กายุปาสน น ริฺจนฺโต
อรหตฺตมธิคจฺฉตีติ ฯ
อิสฺสตฺถสฺส ปฺโห ปฺจโม ฯ
อิติ ฉสุ กณฺเฑสุ พาวีสติวคฺคปฏิมณฺฑิเตสุ ทฺวาสฏิอธิกา เทฺวสตา จ อิมสฺมึ
โปตฺถเก อาคตา มิลินฺทปฺหา สมตฺตา ฯ อนาคตา จ ปน ทฺวาจตฺตาฬีส โหนฺติ
อาคตา จ อนาคตา จ สพฺพา สโมธาเนตฺวา จตูหิ อธิกา ติสตปฺหา โหนฺติ สพฺพาว
มิลินฺทปฺหาติ สขย คจฺฉนฺติ ฯ
รฺโ จ เถรสฺส จ ปุจฺฉาวิสชฺชนาวสานเน จตุราสีติสตสหสฺสโยชนพหลา
อุทกปริยนฺต กตฺวา อย มหาปวี ฉธา ปกมฺปตฺถ วิชฺชลุ ตา นิจฺฉรึสุ เทวตา ทิพฺพปุปฺผวสส
ปวสฺสึสุ มหาพฺรหฺมา สาธุการมกาสิ มหาสมุทฺทกุจฺฉิย เมฆตฺถนิตนิคฺโฆโส วิย มหาโฆโส
อโหสิ ฯ อิติ โส มิลินฺโท ราชา จ โอโรธคณา จ สิรสา อฺชลึ ปณาเมตฺวา
วนฺทึสุ ฯ

มิลินฺทปฺหา - หนาที่ 336
มิลินฺโท ราชา อติวิย ปมุทิตหทโย สุมถิตมานหทโย พุทฺธสาสเน สารมติโน
รตนตฺตเย สุนกิ ฺกงฺโข นิคฺคมุ ฺโพ นิชฺชโฏ หุตฺวา เถรสฺส จ คุเณสุ ปพฺพชฺชาสุปฏปทาอิริยาปเถสุ จ อติวิย ปสนฺโน วิสฺสกฺโ นิราลโย นิหตมานทปฺโป อุทฺธฏทาโ
วิย ภุชคินฺโท เอวมาห สาธุ สาธุ ภนฺเต นาคเสน พุทฺธวิสโย ปฺโห ตยา วิสชฺชิโต
อิมสฺมึ พุทฺธสาสเน เปตฺวา ธมฺมเสนาปติสารีปุตฺตตฺเถร อฺโ ตยา สทิโส ปฺหาวิสชฺชเน
นตฺถิ ฯ ขมถ เม ภนฺเต นาคเสน มม อจฺจย ฯ อุปาสก ม ภนฺเต นาคเสน
ธาเรถ อชฺชตคฺเค ปาณุเปต สรณ คตนฺติ ฯ
ตทา ราชา พลกาเยหิ นาคเสนตฺถเถร ปยิรุปายิตฺวา มิลินฺท นาม มหาวิหาร
กาเรตฺวา เถรสฺส นิยฺยาเทตฺวา จตุหิ ปจฺจเยหิ โกฏิสเตหิ ขีณาสเวหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ
นาคเสนตฺเถร ปริจริ ฯ ปุนป เถรสฺส ปฺาย ปสีทิตฺวา ปุตฺตสฺส รชฺช นิยฺยาเทตฺวา
อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิตฺวา วิปสฺสน วฑฺเฒตฺวา อรหตฺต ปาปุณีติ ฯ เตน วุตฺต
ปฺา ปสฏา โลกสฺมึ
คตา สทฺธมฺมีติยา
ปฺาย วิมตึ หนฺตวฺ า
สนฺตึ ปปฺโปนฺติ ปณฺฑิตา
ยสฺมึ ขนฺเธ ิตา ปฺา
สติ ยตฺถ อนูนกา
ปูชาวิเสสสฺส ธโร
อคฺโค โสว อนุตฺตโร
ตสฺมา หิ ปณฺฑิโต โปโส
สุข สมฺปสฺสมตฺตโน
ปฺวนฺตาภิปูเชยฺย
เจติย วิย ปูชยนฺติ ฯ
มิลินฺทสฺส เจว นาคเสนตฺเถรสฺส จ
ปฺหาปุจฺฉาเวยฺยกรณปฺปกรณ สมตฺต ฯ

